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١١مم1بادماح 

الرونج؟بجب متى اش~1 ~رخم4 الشيخ فضيلة مسل ١ ُس 
كانمن عل محب الرواج إن العناء؛ بعض ال قبقوله؛ فأجاب 

بتركه.الزنا خاف إذا عليه قادرا 

لقولهعليه، القادر الشهوة ذي عل الكاح وجوب والصحح؛ 
للبصر،أغض فانه فليترؤج؛ الياءه ا»سهلاع من الشباب، معشر رايا ه؛ 

فيهولما وجاء<،ر له فانه بالصوم فعليه يستهخ ب ومن للفرج، وأحصن 
والفردية.الاحتاعية، والخاصة؛ العامة الصالح من 

-؛!؛-ه ه 

تلبيةالرواج أن تعلمون اش~؛ ~رخمه الشيح فضيلة مثل • ٦س 
العفة،حصلت توفرت، إن التي والمرأة الرجل بع، الغريرة لحاجة مأمونة 

لمننصيحتكم هي ما الأمة، دمار فيها التي الخيانة حصلت، تتوفر إ وإن 
الرواج؟ليلة ل والزوجة الزوج يفعل وماذا الزواج؟ أراد 

منالماء من محتار أن الزواج أراد لمن نصيحتي بقوله؛ فأجاب 
و:.وقال ، الولوداءرالودود ررتزوجوا قال؛ حيث بتزوجها ه أوصى 

(،٥٠٦٦)برقم فليصم/ يستطع لر من باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواْ )١( 
(.١ ٤ ٠ ٠ ) برقم الكاح/ اسماب باب الذكاح/ كتاب لم/ وم

برقمالماء/ س رش من تزوج عن الهي باب الكاح/ كتاب داود/ أبو رواه )٢( 
(.٣٢٢٧)برقم الخم/ تزويج كراهة باب النكاح/ كتاب والمائي/ ٢(، ٠ ٥ ٠ ر 



الفقههناوى  ١٢

بياتفاظفر وديتها، وحمالها، وحسبها، ها، ئاللأرع! الرأة ررتتكح 
انمين«ءآ

ررإذاه• الّكا لقول ودين؛ حلق ذا كان من المرأة تحار وأن 
التحريغاية تتحري وأن ،، فروحو٥اا١ وحلقه دينه ترصون من أتاكم 

علتندم لئلا الخاطسا؛ حال عن تبحن، حتى الخطبة بقبول تتعجل ولا 
تسرعها.

الزؤجيدخل أن المرأة عل الدخول ليلة به العناية ينبغي ومما 
عندهاسيكون الساعة تلك ق لأما إيناسها؛ لأجل مستبشزا عليها 
رراللهمالمحروق،! بالدعام ؤيدعو بناصيتها وياخد وخوف، وهيبة رهبة 

ماوشر شرها من بلثح وأعوذ عليه، حبلتها ما وخثر خيرها، أساللثح إل 
المرأةتتروع أن محاق أن إلا جهزا ذلك، يقول ءاوه«م. جبلتها 

حداويدعو ناصيتها عل يده يضع أن فيكفي ذلك، خاف فاذا وتشمئز، 
مزا.الدعاء 

محابلم/ وم(، ٥ ٠ ٩ )٠ برقم الدين/ ق الأكفاء باب الذكاح/ كتاب الخاري/ رواْ )١( 
(.١٤ ٦٦)برقم الل^ن/ ذات نكاح استحباب باب الرصاع/ 

برقمفزوحوْ*/ دينه ترضون *من ل جاء ما باب النكاح/ كتاب الرمذى/ رواه )٢( 
(.١٩٦٧)برقم يابالأكفاء/ النكاح/ كتاب ا(،وا؛نُاحه/  ٠٨٥)

ماجه/وابن (/ ٢١٦؛رمم)'النكاح/ جامع ل باب النكاح/ كتاب داود/ أبو رواه )٣( 
(.١٩١٨)برغم أطه/ عل دخل إذا الرجل يقول U باب كتابالكاح/ 



١٣ممابائك1ح 

ثبقوله الرسول عليه حث ما يقول أهله الإنسان إتيان وعند 
وجئبالشاي3لان جسنا اللهم الله، بم ت قال أهله أتى إذا أحدكم أن ررلو 

٢.أيداءال الشيطان يضره لر ولد بيتهإ يقدر إن فانه رزقننا، ما الشيطان 
سر.سهل وهو الأولاد صلاح أسباب من فهدا 

الخإعحصل إذا أنه ومعرفته! فهمه يتعثن بل ينبغي مما كدللث، 
يقلنالناس وبعض إنزال، محصل ل؛ ؤإن الهلرف؛ن، عل الغل وجب 

إذاواجب فالغسل خاطئ، ظن وهدا إلا؛الإنزال، محب لا الغل أن 
ئمالأربع، شعبها جلس؛؛ن ررإذا الني لقول ينزل؛ لر ؤإن جامع 

٢.سزل«ر إ وإن الغل وص، فقد جهدها، 
ؤإمابالإُزال، إما أمرين• بأحد الغل فيجبا هدا وعل 

محادثة،أو لشهوة، نظر أو أوصم، بتقبيل مواء حصل إذا فالإنزال 
ينزل.ب ؤإن الغل وجبا الحكيع حصل ؤإذا الغل، وجب سب أوأي 

همونلا افه— —هداهم الأزواج بعض أن إليه الإشارة نحير وتما 
وليسالوفتا احر ق يصلوغبما أمم إما الزواج، صياح الفجر بصلاة 

لم،وم١(/ ٤ )١ برقم حال/ كل عل التسمية باب الوضوء/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
ورذم)؛'آ؛ا(.عندالحيلع/ يقوله أن تحب مايباب الكاح/ كتاب 

كتابوسلم/ (، ٢٩١)برقم الختانان/ التقى إذا باب الغل/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
٣(.٤ برقم)٨ الغل ووجوب الماءا؛ من ر>الاء نح باب الحيض/ 



قت1وىالفةه ١٤

منوهدا الشمس، طلعت إذا إلا يصلوبا لا أمم ؤإما الحإعة، مع 
أنافه نعمة شكر لأن تعال؛ افه نعمة لشأكر المنافية المكره العادات 

يهناعته.تقوم 

ث؛ث--؛•؛- ؛أو 

 Vl_ لكافةنصيحة نوحيه عن اف~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل
الزونج؟عن والشابات الشباب من كبر عروق عن المجتمع أفراد 

الناسيفلر هوأن المقام هدا ق أذكره أن أحب الذي ت بقوله فاحاب 
أوجه•عدة ْبن الحد بفلرة الأمر دا هق 

غلاءإل الداعي أو الوجب، السبب هو فإ المهور، غلاء منها؛ 
شخصبنت من تزوج إذا مثلا فابني أبناءنا؟ نزوج كلنا نا ألا المهور؟ 

علنثقل فلماذا آخر، رجل ابنة من يتزوج سوف الشخص هذا ابن فان 
هذ.اق للنفلر والعقد الحل أهل محمع لا ولماذا المهور؟ حذْ أنفسنا 
إالإمكان؟ بقدر المهور من والتخفيف، الأمر 

فربإوالأمكنة، والعزائم الولائم ق يرف الناس بعض أن ثانيا! 
هذايكون فقد فلعاذا.'؟ الدراهم، يالأف واحدة لليلة المكان يمتاحر 
يذهبذك وْع يسع، ما الناس من ويسع وامحع، بيتا عنده الرجل 

سوءوهذا الحل، هذا استاحر الرجل هذا إن ليقال! آخر؛ محلا ليستأجر 



١٥مم1بال0ةاح 

نمكتكلف فلمإدا المنامة لهذه يكفي بيتك فإدام شك، بلا تصرف 
امحلاآخر؟ فتستاجر 

فتجدعلميهن، الله ولاه ومن بناته ق يتحكم الناس بعض ثالئات 
تبقىأن يريد لأنه لماذا؟ ويرد. يزد يتحكم ولكنه منه، نحطبون الخطاي، 

لتخدمه،السن، ق عنده تبقى أن أويريد منها، فيستفيد مثلا للتدريّرر ابنته 
إلفيعتدر، يناسبه لا لكنه ودينه حلقه ل مرصى شخص منه ثذْلس، أو 

أوابنته، تزؤيج من الإنسان منع يعمر التي التافهة الأمباب من ذلك، غير 
إنهالعلمأ أهل محال حتى محرما، أم! يعتبر النساء من عليها اف ولأم من 
يكونفانه منه~ وتكرر الكف،ء، الخاءJبا مغ —أي ذللئ، منه تكرر إذا 

الأولياء■ْن بعدم من إل الولاية وتنتقل ولايته، وتسقهل فاسما، ؛ذ.لكؤ 
ابنتهمحجر نحده هدا، من العكس عل يكون الناس أن؛عفي رابعا! 

لئرصى لا قد أنه ح به، التزوج عل ابنته ومحر يريده معتز لشخص 
لهذاكارهة وهي فيزوجها المرأة، أبا يناسب، لكنه حلقه، ق ولا دينه 

المرأةبه تحل ولا يصح، لا الحال هده ق والكاح حرام، وهدا الرحل، 
.وتاذن،ال حتى البكر ررلأتني قال؛ س الخم، لأن للزوج؛ 

برضاها/إلا والم، الكر وغرم الأب يكح لا اب ايكاح/ مماب الخاري/ رواء )١( 
والكربالنطق، الكاح ق اكس—، اصتتلءان باب الئاح/ كتاب لم/ وم٥(،  ١٣٦)برقم 

؛رفم)هاةا(.بالكون/ 



الفقعهاوي  ١٦

اللهوأمأل اياسبة، هذ0 ق أرى الذي ح-ال: كل عل ولكن 
،jlLكل ق والعقد الحل أهل محتْع أن هو محققه أن وتعال" "مسحانه 

مونةنحم، حا التي الطرق ويتاملوا وجد، بعناية الأمر هذا ل وينفلروا 
الشبانمؤ.عل وتمهل الزواج 

هه إو 

الهرالشاب ارسطاع إذا افه~ت "رخمه الشخ فضيلة مثل ! س؛ 
التأخير؟له يجوز همهل مثلا عشر الخامة سن وهوق الريج عل والقدرة 

لأزواج؟معن من محاك وهل 

ابنوهو يتزوج أن فيجوز معتز، سن يوجد لا بقوله؛ فأجاب 
عشربينها عباسالوه وابنه العاص بن عمرو إن ويقال؛ '»__، عشر 

اممه"!"رحمه الشافعي ويقول أحن، فهو الشاب تقدم فكلمإ محستين، 
متزوجةأنيا ومعنا0 حدة، وهى منة وعشرون إحدى لها امرأة رأيت 
أيقا.مبكرا متزوجة وبنتها مبكرا 

مء

الدينيةالنكاح فوائد عن القه"! —رحمه الشخ فضيلة مسل سْ؛ 
الكاح؟حكم وعن والاجتاعية 

الدينية؛فوائده أما بقوله؛ فأجاب 



١٧مماباثمتداح 

قال:حيث وملم آله وعل عليه افه صل النبي أمر امتثال أولا: 
أغفىفانه فليتزؤج؛ الباءة منكم ااع اء،سهلمن اب، الشبمعسر اريا 

تقربعيادة ورسوله الله أمر وامتثال • لامرج،ا وأحصن للبصر، 
ولهذاالنعيم، جنالت، ق الدرجات رفعة له وتوجمب، ربه، من ان الأن

افهإل والتقرب التعبد نية —أي النية هده يلاحفل أن للمتزوج يبغي 
الفائدتين:عل محصل حتى نكاحه ق وحل- عز 

العبادة.فائدة 

الوطر.قضاء وفائدة 

منهمكثثرا إن حيث المتروحنن، من كم عن تغيب النية وهدم 
حدق وهن.ا الوطر، قضاء إلا النكاح عقد عند يستشعر ولا يلاحغل لا 

شالتعبد استشعار لكن البصروغضه، وكف الأعماق فيه لأن جمر؛ ذاته 
وأعل.ذللث، من حر رسوله. بهلاءة تعال 

عنالبصر غص الكاح ل أن الدبمية: النكاح فوائد من ثاثا: 
بصرهفغض له، اش أحل بكا استغنى تروج إذا الرحل فإن الحرمات، 

إذاالبصر لأن وقلبه؛ وحمه بصره واستراح للنساء، الحرم النفلر عن 

(،٥٠٦٦برقم)فليصم/ الباءة يستطع ب من باب النكاح/ البخاري/ياب رواه 
١٤٠برقم)النكاح/ استحباب باب النكاح/ كتاب لم/ وم ٠.)



هاوىاثفقع ١٨

التعلقله محل لا با القلب وتعلق القلب، تبعه النظر ق الإنسان أطلمه 
منالقلب تبمواه ما عل الحصول ق هتتعب الحوارح القلسا يتبع ثم به، 
أصابهفمن إبليس، سهام من سهم النفلر إن قيل؛ وقد الحرم، الفلر هدا 

يرالكه.أن يوشك 

محعلأنه أي للفرج، أحصن أنه الدينية؛ النكاح فوائد ومن ثالثا؛ 
الخلقهدا إل ينحدر فلا عنه، عقيما ا، الزنعن بعيدا محصنا الإنسان 

قحنهءإدهلَ؛ا0 آلنف دم/إإ ولا ؤ قوله؛ ق افه وصفه الذي السافل 
هسحيلأ وسثاء 

الرسولمثاهاه محقيق به محصل أن، الدينية؛ النكاح فوائد ومن رابنا؛ 
وكثرةالدرية، محصل الزواج ق فإن الأمة، بكثرة قبله من لرسل له 

ررننزوجواواللام؛ الصلاة عليه البي قال ولهذا شرعا، محبوب الأولاد 
٢.القيامة،ار يوم الأنيياء بكم مكاثر فاق الولود الودود 

منلها حصل الأمة كثرت كلعإ أنه الدينية؛ الفوائد ومن حامنا؛ 
اضامتن ولهذا أقل، لوكات محصل لا ما الذاق والاكتفاء والهيبة العزة 

آأم.)ا(سورةالإمراء،الآة:
منتزؤيج عن النهي باب النكاح/ كتاب داود/ أبو رواه وبنحره (، ٢٤٥)ّآ/ أخمد رواه )٢( 

العقيمتزوج كراهية باب النكاح/ كتاب اش/ والن(، ٢٠٥٠)برقم النساء/ من لد يب 
(^٣٢٢٧.)



١٩مم1بالعاح 

هدمهإ آكر محوله! ق إمرائيل بى عل وتعال 
منكمر به محاول ما الخطأ من أنه أئن أن أود النامبة وبيده 

معاناةمن خومحا ؤإما الخوع، إماحوئامن المل تقليل من اليوم الماس 
بلاخطا هدا فان الأسباب، من ذلك لبر ؤإما والتوجيه، التأديب 

تعال؛افه قال، وجل، عز افه بيد الرزق، وسعة الرزق، ضيق لأن ثلثج؛ 

مثلوأتعال؛ وقال ،، ي-ردها4ل ائو هل إلا أه مح، دآثف ثن ^•-١ 
إمنيشة أوندؤأ مثارا نؤ' ؤ تعال؛ وقال ،، ل٠ثق تك أوقدطم 

تكفلافه لأن الرزق؛ كثر الأولاد كثر وكلما ثاتآؤ محم قئ 
قدتعال افه فان أنثى أو ذكر من لك نحرج ولد فكل دابة، كل برزق 
برزقه.تكمل 

بمعاناتهلأنه ان؛ للأتخثر فهدا والموجيه التأديب معاناة وأما 
الأولادفان عغلمم، وخثر كير أجر له نحصل لأولاده والتوجيه الأدب 

علمهالمي قال والأخرة، الدنيا ق لوالدييم ذ>ا كانوا صلحوا إذا 
صدقةيلأيتؤ! من إلا عمله انقهير ان الأنمات، ررإذا والسلأمت الصلاة 

الآة:أ.)ا(ّورةالإّراء،
هود،محورة )٢( 

.١٥١الآ;ة: )ّا(سورةالأنمام،
اّآ.الآية:)؛(سورةالإّراء،



هن1وىادمم ٢٠

الإنسانيرزق وربإ يدعولها،لك صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جرن 
أجله,من صالح عمل لوالديه فيكتب للحلق نافعا لثا صا-ولدا 

الدنيئةالأفعال عن المجتهع فهوكث للتكاح: الاجتإعية الفوائد أما 
الفاحشة؛وكمحاولة وغرها، الأسواق ق اء للنكالتحرصى السعيثة 

الرحل،إل تميل بطبعها والمرأة المرأة، إل يميل بهلعه الإنسان لأن 
الثرأسباب عنه وزالث، المجتمع صلح يالكاح المجتمع تحصن فإذا 
تحددمن قانوما ق تمغ التي الضالة الدول نرى ولهدا ال، والف

عنديكون لا ما ا والزنال والفالشر من عندهم نرى الزوجات، 
لأنالزوجات؛ ويعيدون بشرعه تعال ض يدينون الدين الاخرين 

المقتصرمحمنه لا ما الماء فروج من محصن الزوجات بتعدد الرحل 
واحدة•عامحا 

الساومين.دإحماع مثرؤع فإنه المكاح! حكم وأما 
محب،أولا مؤكدة، أوهوسنة الإنسان عل نحبا هل العلياء واختلف، 

سجعب؟إلا 

الالية،قدرته يشرحل شهوة له من عل واجب أنه عّدي• والراجح 

رقموفاته/ بعل الثواب من الإنان يلحق ما باب الوصية/ كتاب مسلم/ روا0 
(١٦٣١.)





الفقهفتاوى  ٢٢

قال؛س الني لأن والدين؛ الخلق ذات التاء من بمار أن وينبغي 
بياتفاظفر ولدينها، ولحإلها، ولحسها، لمالها، لأرع؛ المرأة ررتنكح 
الباغالحث تعني ياداكءأ ُرتربت الحملة وهده ، يداك؛؛ تربت، الدين 

لصلاحهسما تكون الدين ذات لأن الدين، ذات الإنسان محتار أن عل 
صلاحه.وازدياد إيانه لقوة أو 

الزوجيةحقوق النكاح! أحكام من يتعلمه أن ان للأنينبغي ومما 
ألثمويؤو■عاثئوص وتعال! تبارك اممه قول ق محموعة محملة وهي 

٢•عنجى ثثلأرى ؤد؛ثو( تعال؛ وقوله 
منبه! تعامله أن محب بإ زوجته يعامل أن الزوج عل فالواجب، 

الصلاة~عاوه الني قال وكإ وبينها، بينه المودة وجلب، بحقها، القيام 
ولايكرهها لا ~أي! مؤمنة مؤمن بمرك ررلأ العاشرة! ل لام" وال

هوأوصى ، ٢٤آخر،الحلما منها رصي حلما منها مْ إن يبغضها" 
الضيل ثيء أعهمج وإن صغ، من حلقن ااإتس فقال! خثرا، بالنساء 

كتابلم/ وم(، ٥ ٠ ٩ ٠ ) برقم الدين/ ق الأكفاء باب النكاح/ كتاب البخاري/ روا0 ( ١ ) 
(.١٤٦٦)برقم الدين/ ذات نكاح استحباب باب الرصلع/ 

الآة:ها.)لإ(مورةالساء،
الآية:ا/آآ.البقرة، سورة )٣( 
(.٢٦٨برقم)• بالناء/ الوصية باب الرضاع/ كتاب لم/ مرواه )٤( 



٢٣مم1باسح 

امتمتعتثيا، امتمتعت وإذا كرما، تقيمها ذهست، أنتج فادا أعلام، 

،•:ءاعلعوج؛ال
وصيرتهوسلم~ آله وعل عليه الله —صل النبي هدي إل ولينفلر 

وقال!واللام، الصلاة عليه لأهله الناس حجر كان حيث أهله، ْع 
•، لأهل٠٠أ جمركم وأنا لأهله، جمركم ررجمركم 

واعتقادالسيطرة وفرض بالعنف، تاق لا الزوجية عادة الأن وليعلم 
منهذا فان أدنى، منزلة ق عنده الرأة وأن المنزلة، عال قطان أنه 

بيتهوراعية أولاده، وأم زوجته، أما عل إليها ينظر وممن الختلأ، 
حقتحرف أن الزوجة عل أن كا تحترمه، أن هو محب كإ فيحترمها 

بهمحصل ما فعل جاهدة تحاول وأن عليها، عفليتأ حما له وأن الزوج، 
والحبة.والمودة بينهإ الألفة تحصل حتى ومروره؛ رضاه 

ه؛أبءأب 

لللبايب نصيحتكم ما ! افه رخمه السح فضيلة مسل »_Uت 
بلدهم؟فتياُت، من الزوبج 

كتابلم/ وم(، ٤٨١٢)برقم بالماء/ الوصاة باب الكاح/ كتاب الخارى/ رواء )١( 
(.٢٦٧٩)برقم بالماء/ الوصة باب الرضاع/ 

وابن(، ٣٨٩٥)بركم ه/ الني _ قفل ق باب المامح/ كتاب الترمزي/ رواْ )٢( 
١(. ٩٧٧)برقم الماء/ معاشرة حن باب الكاح/ كتاب ماجه/ 



اصفتاوى  ٢٤

محمدنبينا عل وأملم وأصل العالتن، رب فه الحمد بقولهت فأجاب 
وبعد؛الدين، يوم إل بإحسان بعهم ومن وأصحابه آله وعل 

فقالذلك عل حثهم الّثي. لأن الرواج؛ عل الشاب فاحث 
أغضفانه فاليترؤج، الياءه منكم ارسطاع من الشباب معشر اريا 

٢.وحاء<،ر له فانه بالصوم فعليه يتهير لر ومن ٧^^، وأحمس للبصر، 
بأنوسلم— آله وعل عليه اطه ~صل الني علته حثهم ما عل وأحثهم 
لأرح!الرأة راتنكح قال! ه الني لأن والخلق؛ الدين ذايت، يتزوجوا 

يالاك<،لآا,تربت الدين بذات فاؤلفر ولدينها، ولحإلها، يها، ولحملالها، 
الودودلأن ٢؛ الولودارأ الودود ررتروجوا واللام؛ الصلاة عليه وقال 
منمحصل لا ما الهليبة المعاشرة من منها محصل التودد— كثيرة —أي 

الأولاد،فيكثر مواقعتها عل زوجها نحمل أيقا والودود غيرها، 
لأنيمالبالي؛ من نا جنأبناء بنات من يتزوجوا أن عل أبناءنا وأ-صث، 
العادات،معرفة وإل الزواج، مقصود معرفة وإل الانضبامحل إل أقرب 

(،٥٠٦٦)برقم فليصم/ اياءة بتي لر من باب الكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١ ٤ ٠ ٠ ) ;رقم اللكح/ استحإب باب الذكاح/ محاب لم/ وم

كتابلم/ وم٥(، ' ٩ " ) برقم الدين/ ق الأكفاء باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
(.١٤ ٦٦)برقم الدين/ ذات نكاح استحباب باب الرص؛ع/ 

برقمالماء/ من بالي لر من تزويج عن الهي باب الكاح/ كتاب داود/ أبو رواه )٣( 
(.٣٢٢٧)برقم الشم/ تزويج كرامة باب كتابالكاح/ والمائي/ (، ١٢ ٠٥٠)



٢٥مم1بالمح 

اءنأن الغالب لأن المهر؛ قلة المرنة شلة أريد ولت المرنة، قلة ؤإل 
النكاحعل يترتب ما لكن الأحرى، البلاد اء نمن مهرا أكثر البلد 

إلنحتاج نحدها ومثقلا، كثيرا يكون الأحرى البلاد اء نمن بعد فيإ 
أنإل تحتاج السفر، مونة إل تحتاج الأقل، عل مرة السنة و فر ال
الوتحتاج بلدها، من محرما لها ستجلس، او ه، بنمالإنسان حا افر ي

انفصالاتعال افه قدر إذا إنه ثم كثيرة، فمونتها وأقارتبا، لأهلها هدايا 
الما - أولاد بينهإ كان إذا - المشاكل من حصل زوحها، وبتن ينها 

منه.التخلص ان الإنيستهلح 

كانتما نحالف الغالب ق بلادها ق عليه كانتا وما عاداما إن ثم 
تغالساأن إما لأما والتائر؛ التاصف بدللث، فحصل هنا، العادايت، عليه 

قالتامف يكون وحينئد عاداما، ق يغلبها أن ؤإما عاداما، ق الزوج 
عرفومحصل حصل ما تأمل ومن المجاملة، ْع التآمف أو الغالب 
يتزوجفهل زواج، بلا بقز كثترات اء نبلادنا ي لدينا إن ثم الوايع، 

لائق.غر وهدا أ والفتنة؟ والغم للمهم بناتنا ؤييع الخارج من ينايت، 
٠كثيرة ائنا نق المهور الشباب؛ يقول قد 

الأحرى.البلاد بنات من الزواج و الحل ليس لكن نعم، فنقول؛ 
الظاهرةهده عل القضاء المستتظع بقدر نحاول أن الناب،؛ الحل 





٢٧سالنك1ح 

م ء بهيقوم بإ ه نفعن الإنسان نحدث إن نقول! أولا بقوله• فاحاب 
بذلكيقصد بأن صحيح لغرض لكن إن وحل عز الله عبادة من 

يقتديأن حذا يقصد أو عاليه، وتعال مبحانه الله بنعمة التحدث 
منبه يقوم بإ ه نفعن تحدثه لكن ؤإن فيه، حرج لا فهذا به، الناس 
خثر؛عل فليس للناس عبادته ؤإحلهار ه نفتزكية به يقصد الله عبادة 

ا.خآه هرأعلا قثتلإ' ^؛١ ؤْلأ • يقول تعال الله لأن 
يقومبإ ه نفعن تحدث إنإ السائل هذا يكون أن أرجوه واللءي 

مراعاةلا الله، بنعمة والتحاسث الإخبار مبيل عل الله عبادة من به 

لمدحهم.قصدا ولا للناس 

نقول؛أن جوابه بالدنيا يفتتن أن من حويا الزواج ترك عن وسؤاله 
معشرلأيا فقال؛ به أمر ه التي لأن وجل؛ عز الله همادة من الزواج 
وأحصنللميصر أغضن فانه فليتزؤج؛ الباءة منكم اّأأاتهلاع من الباب 
بركهالإنسان قصد إذا واجتا يكون وقد متحس،، والنكاح ا للفرجاال 

وسألواه، الثي، أصحاب من نفر اجتمع لما ولهذا والأنقهلاع، التبتل 
ماله افه غفر قد النح، إن وقالوا• نقالوها كامم الر ل عبادته عن 

الجم،الآة:أجسورة )١( 
(،٥٠٦٦)برقم فليصم/ الباءة يستطع ب من باب الذكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

١(.٤ ٠ برقم)٠ النكاح/ استحباب باب النكاح/ كتاب لم/ وم



القمعساوى ٢ ٨

العبادة،من أشق هو بإ يقوموا أن وطمعوا ناخر، وما ذنبه من تقدم 
الثالث،!وقال أنام، ولا أقوم الثان؛! وقال أفهلر، ولا أصوم بعضهم؛ فقال 

ءآماواللام! الصلاة عليه فقال س الحم، ذلك ملغ اء، النأتزوج لا 
عنرغب هممن اء، التوأتزكج وأرهمد، وأصل( وأفطر، فأصوم أنا 

وهوالانقطاع١^١٢٢ عن ض أنه ه عنه ونت فليس سنتي 
وااستهلاعة~قدرة لديه كانت، —إن السائل هدا عل فاقر الزواج، عن 
العلم!أهل صرح حتى الله، عادة من الرواج بان وأبشره يتزوج، أن 

أحثهفإف هذا وعل، العبادة، نوافل من أفضل الشهوة ْع الزواج بان 
بثنهامحعل أن اممه ولعل امرأته، وفرج فرحه ليحصن يتزوج؛ أن عل 

والديه.به ؤينفع الماس، به الله ينفع صالحا ولدا 

قولل Jالاءة القصود ما اش—! —رحمه الشيح فضيلة ثل م! 

همليتردج؛ُ؟الياءه منكم ا'سطاع من الشباب، معشر لأيا الّحم، 
المكاحعل ر قل. من والمعنى! الدكاح، هي الباءة! بقوله! فأجابه 

وملم/(، ٥٠٦٣)برقم النكاح/ ق الترغيب باب النآكاح/ كتاب البخاري/ رواْ )١( 
(.١٤٠١)برقم النكاح/ استحباب باب الكاح/ كتاب 

لم/وم(، ٤٧١)٠ برقم التبل/ من يكره ما باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
(.٢٤٩٦^^؛)اتءLبالكاح/ باب الكاح/ كتاب 



٢٩المتاح كتاب 

فأمرهاالمستقل ق النفقة وأما المهر، عل القدرة يشمل وهذا فليتزوج، 
يفتقر،ثم الزواج حين النفقة عل قادرا يكون ان إنمن وكم الله، إل 

الموفق.وافه ذلك، بخلافح إنسان من وكم 

أنللولد نحور هل اطه~ت ~رحمه الشيخ فضيلة مسل ١! _* 
ؤيترؤج؟الدراصة إكال بحجة الروإج من منعه إذا والدم يعصى 

الولدءإاو_، إذا فيا والده يعصى أن للولد نحون بقوله؛ هأجابإ 
بالإنسانتتعلق التي الخاصة المسائل من هده لأن الوالد؛ ورقص الزواج 

منيانع أن للوالي نحل ولا إمحللأيا، لها وجه لا له الوالد وثمانعة نفسه 
عنديكن ب إذا ماله من ابنه يروج أن الوالد عل الواجب، بل ابنه، تزوج 
زوجهئذا يزوجه، بأن والدم ويلزم الزواج، إل واحتاج مال الابن 

فيلزم،ثالثة ءلاو_ا ؤإن ثانية، يزوجه أن فيلزمه تكف، ولر واحدة 
ذلك.بدون يكتف لر إذا رابعة طلب إذا وكيلك، 

وأن، ٥Jولايعف أن غنيا كان إذا الأب، عل محب، حال كل وعل 
ذلك،.عل فيجثر امتنع لو حتى وجوبا؛ العفاف به نحصل با يزوجه 

الامتنلعق والده يْليع أن الولد يلزم لا أنه الجواب• وحلاصة 
باله،فليتزوج مال عنده كان فان يتزوج، ل الدراسة أيام الزواج عن 



هن1وىائفق4 ٣٠

ماله.من يزوجه أن عليه محب الأب فإن مال، عنده يكن لآ وإن 
٠^٠

النلكحق يربا ابن عن اف~! ~رحمه الشيح فضيلة مسل ؛ ١
قولكم؟فإ الخامعية، للدراسة ابنه إكإل بحجة ابنه طلب يرفض ووالده 

طلبمن فكل أولاده، يروج أن الأب عل الواجب بقوله• فاجاب 
تممللبهما أهم من الزواج لأن قادرا؛ كان إذا يزوجه أن محب الزواج 
وشراباطعاما أولاده عل ينفق أن الأب عل بجب كان ؤإذا الحياة، 

يفعلن؛ ؤإذا أيصا، تزوثئا عليهم ينفق أن فالواجب وسكنا، وكسوة 
ظالم،الغني مطل فإن ابنه طلب إجابة ق ناخر ؤإذا فه، وعاص آثم فإنه 
قكان فلو الحامعة، من نحرجت، إذا لابنه! يقول أن له محل ولا 

يكونأن يريد والولد سنوايتج، أربع الحامعة من لبقي الأول المستوى 
الابنقدر ؤإذا الأب، من غلهل فهدا أولاد؛ أربعة له مستوايتج أربع بعد 
ذللئ،.فله الأب مال من شيئا ياخد أن عل 

م؛!ء .م 
٠،'٠،' ' ٠٠

 Y_ إحدىعمره شاب عن اش~! ~رحمه الشيخ فضيلة مسل ؛ ١
معمنه صغر بحجة والده يمتعه ولكن الرواج يريد متة، وعشرون 

إخوانه،من منه أكبر هو من قبله يتزؤج أن والده ويشترط المالية، محيرته 
قولكم؟قإ 





ه1وىاوفق4 ٣٢

الخامسةسن بئر ثاب افه—ث —رخمه الشيخ فضيلة ثل م؛ 
قولكم؟فا الميكر الزواج و ليرغب عشر 

محيكان إذا منة عشرة خمس بلغر الذي الشاب هدا بقوله: فأجاب 
الرواج،له مثرؤع فءنه النفقات من الرواج يتطلبه وما الهر، أي■ الباءة 
فانهفليترؤج؛ الباءه منكم ا'سهلاع من الشباب معشر رريا لموله 
لهفانه بالصوم فعليه يستني ب ومن للفرج، وأحصن للبصر، أغض 

كانولو يتزوج فانه المالية القدرة الشاب عند كان فإذا / وحاء،<ل 
العفلمة.المصالح من ذلك عل يترتب لما صغثرا؛ 

ومحتبيصر أن علميه فان المالية القدرة الشاب لدى يكن ب ؤإذا 
حئغثؤي لا هآ تعال؛ قال كا افه، يغنته حتى 
حتىالصبر وعليه الشدة، معر الفرج أن وليعلم ع محنمحإهءهر أثث ييثم 
المستعان.وافه له، اض ييسر 

ءوه ه 

(،٥٠٦٦)برقم فلمم/ الباءة تطع يلر من باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
١٤٠برقم)النكاح/ استحباب باب النكاح/ كتاب لم/ وم ٠.)

.٣٣الأية: النور، مررة )٢( 



٣٣مم1باسح 

يتهيرب ثاب عن —! اش ~رخمه الشخ فضيلة مئل ١ س1 
لأولياءنصيحكم وما تنصحونه؟ فبإذا المهور، غلاء بب بالنكاح 

الأمور؟

ربلله الحمد الرحيم، الرحمن الله م ببقوله• فأجاب 
تبعهمومن وأصحابه، آله وعل محمد، نبينا عل وأسلم وأصل 

الميإليه أرثد با الشاب هدا فانصح وبعدت الدين يوم إل بإحسان 
منالشباب معشر رايا قال! وملم وصحبه آله وعل عليه افه صل 

للمرج،وأحصن للبصر، أغض فإنه فليتنزؤج، الباءة متكم اصتهلاع 
النبيأرشد هكذا . وجاءا، له فانه بالصوم، فعليه سسنطع لم ومن 
يستعفواوأن يصبروا، أن وأمرهم الشباب، وملم آله وعل عليه افه صل 

محيليلأ آنيذ تعال؛ افه قال كإ وجل، عز الله ليغنيهم 
حقررثلاثة قال؛ أنه. الحديث، وق ٢، ٠مااهءهر مي أس ييثم حكا ؤكا-ءا 
العقافج«أم.يريد ررالمتزوج منهم؛ وذكر عومم** الله عل 
)اُاُ'ه(،برقم فلمم/ الباءة يستطع لر من باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواْ )١( 

١(.٤ ٤ )' برقم النكاح/ استحباب باب النكاح/ كتاب لم/ وم
.٣٣الأة: النور، سورة )٢( 
وجاء U باب الخهاد/ فقاتل كتاب وامْذي/ (، ١٧٤ )٦ ( ٣٧٩ا/ )٢ أحمد رواْ )٣( 

اض/سبيل ل الروحة فضل باب الجهاد/ كتاب والنائي/ (، ١٦٥٥)برقم المجاهد/ 
(.٢٥١٨برقم)بابالكانِ،/ كتابالعتق/ (،وابنماجه/ ٣١٢برقم)•



ه1وىاممت4 ٣٤

فحمنوحل عر افه ندكرهم فإننا الأمور• لأولياء نصمحتنا اما 
يزوجوهنوأن فيهن، تعال افه يمموا أن النساء من عليهن افه ولاهم 

دينهترمحون من أتاكم ررإذا الني لقول وحلقه؛ دينه ي يرصى من 
عردص«لأ/اد وفالأرض ق فتته تكن تفعلوا إلا فزوجوه، وخلقه 

لأهلها،ولا للزوجة لا المال جع ليس يالنكاح القصود بأن وندكرهم 
الفرجلتحصن الزوحن من كل إعفاف، هوت بالكاح المقصود ؤإنإ 

ينتفعصاخا ولدا الزوحن ، juتعال الله يجعل وأن البصر، وغص 
كذلكبالكاح والمقصود تماتيإ، وبعد حيامإ ق والديه وينفع بحياته، 

المالتحصيل يالكاح المقصود فليس والماد، والفتنة الشر أمحباب كف 
وماوالتاحير، والامتئجار والشراء، بالبيع يكون المال فتحصيل فقهل، 
افهولاهم وفيمن أنفسهم، ق الأولياء وحل عز افه فليتق ذلك، أشبه 

الهروقدرت احتمعّى القبائل من قبيلة كل أن لو حبيا ويا عليه، 
أنوليعلم مشقة، ولا شطهل غر من الكفاية به يمصل الذي المناب 

صاءستاالمهور ق الناس تغال كلمإ ؤإنه مونة، أيسره بركة النكاح أعظم 
وففالحال، صعيف وهو ألف مائة بذل إذا الرجل ؤإن الأمور، 

يرقمءزوجوْاا/ دينه ترصون *من ل جاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )١( 
(.١٩٦٧)١٠٠^بابالأكفاء/ ممابالنكاح/ ١(،وابنماجه/  ٠٨٥)



٣٥ةت1بالمئح 

الزوجةويتن بينه حصل لو ثم بالديون، كاهله ؤئثقل ؤيقترض سسدين، 
يكونوربا ماله، إليه رد إذا إلا ويفارقها يطالقها أن عليه صعب نزلع، 

الضرربذلك فيحصل يمتعيدوه أن الزوجة أهل عل ويشق فني قد 
الكفاية،به تحصل ما المهور من وقدروا قتلة كل اجتممت، فلو العفليم، 

حجرهدا ق لكان شرعي صبب يغتر التزؤيج عن يتخلف من وألزموا 
الموفق.وافه كمر، 

ءوه ه 

لمافضيلتكم نصيحة ما اطه~! رخمه الشح فضيلة مثل ! ١ سه 
وهوواقع كإ الشباب زواج حول كبرة وعشاُت، صوارفإ من نحصل 
الزولح؟ولائم ل الكيرة والتكاليف المهور ق المغالاة 

أمرهو النكاح ي العفبايتح من السائل ذكره ما بقوله؛ فأجاب 
وأقار-اا،للزوجة والهدايا الولائم، ق والإسراف المهور، كغلأء واقع، 

ذلاك،.أشبه وما 

محيلباطه— —والعياذ الناس بعض أن وهي؛ أحرى عقبات وهناك 
تزومحهعل وافقه أكثر أعطاه إنسان فأي يبيعها، السلعة بمنزلة ابنته 

يمنعمن الأولياء ومن وحلقه، دينه ل فا كفاء غير كان ولو إياها، 
منمحرم أن زوجها إذا فخشي راتبها، من رزمحا عله يدر لأنما موليته؛ 



ه1وىاص ٣٦

أنلها ويوسف لها، يرثى التي الأمور من ذلك غر إل الراتب، ذللث، 
الأمورأولياء عل والواجب، الأحر، واليوم باش يؤمن شخص من تقع 
ليسأنه يعلموا وأن عليهم، اش ولاهم فيمن وحل~ ~عز اش يتقوا أن 

ؤو٠ازوأهوله! ق إليها أصافه تعال واش للمرأة، فالمهر الهر، ق حق لهم 
فيه،حق لغيره ولا ا لأبيهفليس مهورهن، ث أي ٢ صدقين ألئثاء 

إذاللأب ولكن منه، شيئا لنمه يشترؤل أن لغيره ولا للأب لا محل فلا 
محقلا الأب أن إلا منها؛ يتملكه أن الصداق الزوجة وملكت، العقد تم 
ولآالابن، عل صرر ذلخ، ق يكن لم إذا إلا ولده من اكاللث، له 

المشآكلةهده حل أن أرى إق ثم الابن، يحال متعلما الثيء هذا يكن 
هؤلاءويكون وكثرائه، ووجهائه البلد أعيان من اتفاق من يكون إنإ 

وثرفائهملأعيابم تبعا الماس لأن الأمر؛ هدا لمنفذا الماس أول 
قدأمم العامة ورأى الأمر، حذا البلاد ق الأكابر قام فإذا ووجهائهم، 

أنيمكن لا والثيء بالمدؤيج ولو حون سوف، فإنه فعلا نمذوه 
واشبالمدريج، يكون ولكن محلفرة، يعدو لا أنه كإ حلفرة، ينخفض 

المستحان.

ءوو أه 

.٤ ،؛ ٧١١التاء، سورة .١( 



٣٧مم1باممكاح 

العادةهذه حكم ْا اله~ت ~رحمه الشخ فضيلة صئل ؛ ١ ساُ 
المننل الصغرى المن تزويج عدم وهي 

امرأةيمغ أن لأحد محل ولا سيتة، العادة هده بقوله؛ فأحاب 
الك؛رىأختها أن أجل من رصيت، قد وهي كفء والخاطب منه خطبت 

حتىتمغ أن ذنبها وما الخطوبة، حق عل عدوان هذا فان تزوج، تب 
ويضعزوجا، للكبثرة تعال الله يوق لا وربإ الأخرى، تتزوج 

محورولا وخطأ جناية هذه الكبيرة، أجل من الصغيرة البنت، مستقبل 
لها.كفئا وكونه بالخاؤلما، ورصاها موافمتها مع 

-$•ه ه 

 U_ ١ I منالعشرين ق فتاة عن اله~! ~رحمه الشيح فضيلة مسل
متعهاأمرها ول ولكن الشبايه، من محموعة لخطبتها وقدتقدم عمرها، 

نصيحتكم؟فإ الكبيرة، أختها قبل تزويجها عدم بحجة الزواج من 
افهولاه من يمغ أن الوالو، لغتر ولا للوالي مجل لا بقوله؛ فأجامح-، 

يزوجلا أته يججة وخلقه، دينه ق كفإء وهو حطبها من إجابة من عليها 
وجل؛عز افه عند تنفعه لا الحجة هذه فان الكيرى، قبل الصغرى البنت، 

و-لإزآوألثبمود أس قوي' لا  ١٠٣٠١٠اكبث ُاؤكأتثا تعال؛ افه لقول 



الفقهكاوي  ٣٨

وملم!آله وعل عليه الله صل الض ولقول • ةنذو0ه وأنتم أنإ—كم 
زنمة تكن تفعلوا إلا فزوجوه، وحلقه دينه ترصون من أتاكم ررإذا 

•٢٢١٠٠عريض اد وفالأرض 
منابنته مح إذا الأولياء، من دونه من أو الأب، أن المعلوم ومن 

العادةأن بحجة وحلقه، دينه، ق وهوكف—،ء حملها بشخص تتزوج أن 
هدهأن المعلوم ومن الكثرى، قبل الصغرى البنت، تتزوج لا أن عندهم 
وجل—،—عز اتله يتقي أن عليه فالواجبا وجل، عر الله عند تض؛ لا الحجة 

هيكانت، سواء وخلقه، دينه ق كفاء وهو ابنته حهلب من يزوج وأن 
لتزويجباب فتح الصغرى تزويج يكون وربإ الكثرى، أو الصغرى، 

افهفليتقوا الأولياء، من دونه ومن الأب إل توجيهه أؤيد ما هدا الكبرى، 

عليهم•افه ولاهم وفيمن نفسهم أق 
خلقهق لها بكمؤء تتزوج أن من منعت، التي للبنتا يالمثة أما 

ايزوجهأن ق محال ها لكان ؤإذا ونحتب،، تصبر أن ا فعليهودينه 

أنعل اصى للقتصل ولوأن ذلك، فليكن الأولياء من أبيها دون من 

)ا(مورةالأمال،الآة:ماآ.
يرقمفزوجوه((/ دينه ترصون رامن ل حاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )٢( 

(.١٩٦٧)برقم ىابالكاح/ ماجه/ ا(،واين  ٠٨٥)





هنإوىاثفق4 ٤٠

ررواليكرقال لملم رواية وق ،• سامراا١ حتى الثيب تنكح ولا 
تزويججواز من العلم أهل بعض إليه ذهب وما ، أبوهارار يتألما 

صعيف.فانه رصاها بغير البكر 

مواءثيبا، ولا بكرا، لا البنت، تزوج أن محوز لا أنه والصواب! 
البكرض الني. نص وفد باذما، إلا ضْ أو أبوها المزؤج كان 

أبوها«رم،سامرها اراليكر و: فقال باليات، الأب وعل باليات 
إذاالحق هذا تمغ أن يجوز لا فانه للمرأة، الحق وأن ، viiJi؛كان ؤإذا 

وحلقه.دينه ق كفئا ايا إنرصست، 

هالض أم قد الخاطب فإن الخاف: عل فهي اكاJة س وأما 
الني.لأمر الإعطاء؛ هذا ق الحق فله وحلقه، دينه رصينا إذا باعْلماثه 

•وتوجيهه أمء ق س الله رسول خالفنا قد كنا منعناه فإذا بإعطائه، 

هذامن تزويجها يمنع أن البن.تا هذه لوالد يجوز لا أنه والحاصل 
الكيثرةأحتها أن بحجة به رصاها مع وحلقه دينه ل ء الكف، الخاطب 

برضاها/إلا والثيب البكر وغره الأب ينكح لا باب الكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
والبكربالنطق الكاح ل الثيب امتثدان باب الكاح/ كتاب لم/ وم٥(،  ١٣٦برنم)

(.١٤١٩برقم)بالكون/ 
(•٦٨()١٤٢١برقم)باباستئدانالثيب/ كتابالكاح/ )٢(رواهمسلم/ 

كتابوالنسائي/ (، ٢٠٩٩برقم)الثيب/ ق باب النكاح/ كتاب داود/ أبو رواه )٣( 
البكرفيشها/اسثإرالأب ي ١^ 



٤١النكاح مماب 

عندعادي مانع هو إنإ شرعي، باغ ليست الحجة هذه لأن تتزوج؛ إ
عليه.القضاء محب الناس بعض 

أنالأولياء من دونه هو ثمن غره أو الأب من الول عل فيجب 
البنتوليست الأمانة، هل.0 عن مسوول ووليها أمانة، البنت أن يعلموا 

عليها،ولغ هو فانإ منعها، شاء ؤإن باعها شاء إن السلعة بمنزلة عنده 
خهلم_إفإذا الأصلح، هو من لها تحار أن فيجب رعيته، عن ومؤول 

ومحرمتزوج، أن فيجس، وخلقه، دينه ق هوكفولها من الصغثرة البنت 
الخاطس،يكون أن المهم؛ لأن ثرعي؛ غر مبب لأي ذللئج، من منعها 

الموفق.وافه والخلق، الدين ل كفئا 

مم م 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

الشبابأحد تقدم —؛ اطه ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ 
تريدلأما له؛ رفضها مع ابنته فزوجه الأب فوافمح، للخهلبة الصالحين 

بعدالبشت، أن ْع الأب يأثم وهل صحح؟ النكاح همهل الدراسة، إكال 
الفعل؟هوا عل أباها تشكر زواجها 

العقدوأجازت ووافقت.، رصيت، قد البنت، مادامتج بقوله؛ فاجاب 
المبيإل جاءت امرأة لأن الأمر؛ انتهى فقد هن>ا عل أباها وشكرت 

كارهة،وهي زوجها أباها إن فقالحار وملم. آله وعل عليه اطه صل 



ح1وىاثهقع ٤٢

،اللكح نفخ أو الزوج مع تبقى أن الحرية . الني ذاعْلاها 
علالسيطرة لهم ليس أنه الاياء يعرف أن لأحل بالنكاح أقرت ولكنها 
أجازتإذا الرأة أن عل دليل وهذا لا؛نصيه، من بتزويجهن بماتم 

ذلك.و حرج لا فانه ردته قد كانت التي النكاح 
أنأحل من والدين الخلق بذي الكاح من امتنعت لمن والنصيحة 

الدراسةلأن خاطئة؛ نظرية هذه إن لها! نقول أن دراستها تكمل 
تقرأكيف تحرف أن يكفيها فالرأة ضروريا، أمنا ليس للمرأة ية بالن

أولادهاتربية وق بيتها، ق ينفعها ما عل تعتكف ثم نكتي،، وكيف 
العليا؛الدراسات إل تترقى أن إل بحاجة فلسن، زوجها، حق وأداء 
سيكونذللئ، فان العليا، الدراسات إل وترقن، ذك فعلتج إذا لأنيا 

سهادما،تناسي، يوظيفة إلا لنفسها ترصي فلا عليها، عبئا بحد فيإ 

أولادها،إصلاح ق أهم هو عإ انشغلت، الوظيفة، هذه توظفتؤ ؤإذا 
تمتنعأن للمرأة إطلاها يبغي فلا ذك، وغر أولادها بيتؤ ؤإصلاح 

الثانويةالشهادة عل حصلتؤ فإذا دراستها، إكإل أجل من الكاح من 
لأماالعلم؛ من الزيادة أرادت لن باب وفتح كشر، خثر فيه فهذا 

كشر.حر فيه وهن.ا والكتابة القراءة فيها تستطع مرحلة إل وصلح، 

برنحاها/إلا واش، الثم وغرم الأب بكح لا باب امماح/ كتاب الخاري/ رواء )١( 
بر؛قم)حماه(.



٤٣

يوحرالشاب من ممر اله~ت —رخمه الشخ فضيلة مسل ٢؛ 
فإتعليمه، من وينتهي مستقبله، بجني حتى الئلأين من إل الزونج 

نصمحتكم؟

اتلهصل الني بارشأد يترثدوا لر الشاب هؤلاء بقوله؛ فأحاب 
منكمارستهلاع من الشاب معشر رريا قوله ق وملم آله وعل عليه 

هؤفأمر ، للفرجاال وأحصن للبصر، أغفى فانه فليتزؤج، الباءة 
أنهوالقول والسلام، الصلاة عليه فائدته وبل يتزوجوا، أن الشباب 

بأناس من وكم باطل، قول المسشل بناء وعن الدراسة عن يلهي 
وكفايةالراحة، وجدوا إذ تزوجوا، أن بعد إلا دراستهم ق ترمحوا ي

والصور،الماء من إليه المفلر محرم ما إل المظر عن والكف المرونة، 
ذلك.أشبه وما 

لأمرا٠تظلأ بكوين يتروجوا ان عموما للشبامحب فنصيحتي 
اممهيعينه العفاف يريد المتزوج لأن للرزق؛ واستحصالأ ه^، الرسول 

عومحم،الثه عل حق لائلاثة عنه الحديث ق جاء كإ وجل عز 
يتزيجءارم•الرجل متهم وذكر 

(،٥٠٦٦برقم)فليصم/ الباءة يستطع 1؛ من باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه ، ١١
١(.٤ ٠ يرقم)٠ النكاح/ استحباب باب النكاح/ كتاب لم/ وم

حاءما باب الخهاد/ فقائل كتاب والترطي/ ٧(، ٤ ١ )٦ ( ٣٧٩/ ١ أحمد)٢ الإمام رواه )٢( 



ها1وىالفق4 ٤٤

بحجةالزولج يوحر الذي افه""• ~رحمه الشيح محيلة مثل • ٢ ١ ص 
هلالعمر من باغ وقد مستقبله ويبني ه نفيؤسس أن يريد أته 

مثا؟قادرمائياوح أنه ْع يأئم 
علقادرا كان فيمن الله- -رخمهم العناء اختلف قوله؛ فاحاب 

عاليهمحب هل والشهوة الغنى حيث من له اسمتعداد وفيه الزواج 

لقولمؤكدة؛ محة إنه قالوا! محب لا قالوا والدين محب، لا أم الزواج 
منكمامتطاع من الشباب معشر رريا وملم: آله وعل عاليه افص صل الني 
يستطعلر ومن للفرج، أحصن و ليصر أغض فانه فليتزؤج، الاءْ 
/وجاء((ر له فانه يالصوم فعليه 

يتزوجوب عمره من الأربعين بلغ الذي الرجل لهذا ونصيحتي 
وعلعليه الله —صل الني لأمر امتثالا يتزوج أن وماليا بدنيا قدرته مع 
افهقال كا أزواج، هم لفابم الكرام بالرسل وتاممثا وملم— آله 

اف/سبيل ل الروحة فضل باب الخيال/ كتاب اثى/ والن(، ١٦٥٥برقم)/ الجاهد ز  =
٢(.٥ ١ برقم)٨ المكاتب/ باب العتق، كتاب ماجه/ وابن ٣(، ١ '٢ ١ برقم 

•٥(،٦٦برقم)فليصم/ الباءة يستطع إ من باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
١(.٤ ٠ ٠ ر برقم النكاح/ استحباب باب النكاح/ كتاب لم/ وم

.٣٨الأية: الرعد، سورة )٢( 



٤٥

yy_.'  يمتعونالأياء بعض اش—ت —رحمه الشخ فضيلة مثل
الحياة،أعباء نحمل عل ادرات قغير أمحس بحجة الرواج من بتاتمم 
هولكم؟فإ منهن، لصغر 

سجنعشر عمرهن كان أن بصغارا كن إذا بقوله! فاجاب 
عشرونها ولالزواج من اسه يمع من الرحال من لكن باس، فلا 

دينهق كفء هو س خطبها قد أنه ْع محنة، وعشرون حمس أو منة، 
صارمرات ثلاث المنع تكرر ؤإذا يمتنعا ذلك ومع وماله، وخلقه 
رأيعل الناس ق إماما يكون أن يصح ولا بل ولايته، تصح لا فاسما 
مرةمنع إذا وأما فعل، بإ فاسق لأنه شهادته؛ تقبل ولا العالإء، بعض 

البنتفتزوج يليه، آحر ول إل عنه ويعدل ولايته، تسقءل فإما واحدة 
يرض•ب أم الأب رصي سواء 

دينهق ء كف، خطبها سمنة عشرون لها بنت له رحل ذلك؛ مثال 
التقدمحدا راصية والبنت، يزوجها، أن فايى أحواله، وحمح وماله وخالقه 

أنأخوها أبى فإن أخوها، يزوجها فهنا يمنعها، أبوها ولكي لخطبتها، 
حوثايزوجها أن عمها أبى فإن عمها، فيزوجها أبيه، من حويا يزوجها 

زوجهاتزوجها أن كلها القرابة أبت فإن العم، ابن فيزوجها أحيه من 
الدينالأولياء هؤلاء تعنت، أجل س عواس الماء تبقى فلا القاصى، 



إوىاثفق4هاا ٤٦

لكنرجلا أن به، أثق من حدقي وقد افه، محافون ولا الله، يتقون لا 
—اللهأومرض القهر، من إما إحداهن فمرصت النكاح، من بناته يمنع 
ملاهيأي بلغوا قالت،؛ النساء وعندها الوفاة حفرتها ولما بسببه— أعلم 

منوحرمني شبابي(، حرمني فقد القيامة، يوم خصمه أنا إن، له؛ وقولوا 
أنابنته مغ إذا مصره هدا إنسان وكل القيامة. يوم خصمه فانا الأولاد 
فهوآثم.تريده وهي ودينه وخلقه ماله ق كفء هو من يزوجها 

منمرايت، ثلايث، منعه تكرر إذا يقولون! العلمإء إن قلت،؛ وكإ 
ولاشهادة، له تقبل ولا ولاية، له ليس فامما صار أكفاء خطاب ثلاثة 

فالمالةالعلماء، بعفس يقول هكذا الخاعة، ؤ، للمملمن إماما يكون 
منيوما الشيهلان محملها الثنت، ارأة هده لعل يدريلث، ما ثم خطيرة، 

نومن.لا فالفتنة ا افه؟ أحل ما بغير شهوتها وتقضى الأيام 
مم،؛ئ 

«أءمء %أء 

اءيالننصيحتكم ما ؛ اطه— —رحمه الشخ فضيلة مثل • ٦٣س
الدراسة؟إكإل بحجة الزولج عن يعرصن اللاق 

اللهيضن وأن الفكرة هده يرفقن أن لهن نصيحتي بقوله؛ فاجاب 
الصلاةعليه السير أخثر الذي الكفء يتزوجن وأن أنفهن، ق تعال 

وحالقهدينه ترضون من أتاكم ارإذا قال؛ حيث أوصافه عن والسلام 



٤٧مماباساح 

معومالرأة لأن للمرأة؛ بة النثيء كل ليست والدراسة ا فزو■جو٥اا١ 
عز^^١ ^٠٠٢^؛١^٠١١، تعال• قال كإ غثرها، عل قائمة وليت عليها 

ا،آتوله_لم من أنمقوأ ويثا ث،ني و بمثهر آقع ضهتإ مما ألسث؛ؤ 
ونحوم.بالإنفاق يعلق فيا الرجل يْنالب ارأةكا ولاتْنالب 

أنالماء أخواتنا وننصح خاؤكة، فكرة الناكرة هذه أن نرى لهذا 
أثناءق ولو الكفء الخامحلب يتزوجن وأن الفكرة، هذه عن يبتعدن 

نبمائتا.الدراسة عن انقهلاعها ذللث، من ولولزم الدراسة، 
ءإيه. 

عائمايعتثر الزونج هل اله~؛ ~رحمه الشخ فضيلة ممل ! ٢ محن؛ 
تعللواربا والثايامت، الشياب، من كمرا إن حنث العلم، طلب عن 

الخامعة؟ق يدرس لطال—، الزولج ق رأيلث، وما يذللث،؟ 
عندكان إذا العلم طل_ا عن عائما ليس الزواج بقوله؛ فآحاب 

وحافيقيته ما عنده ليس الإنسان أن فرض لو نعم يقيته، ما الإنسان 
الحالمطلب ْع نحملها يسمملح لا نفقات زواجه عل يتربا أن تزوج إذا 

الزواجترك للشباب نحبد لا فإننا ذللثح وْع عائما، يكون قد فحينئد 

برقمفزوجوه((/ ديته ترضون ررمن ل جاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )١( 
(.١٩٦٧)برقم الأكفاء/ باب كتابالكاح/ ا(،وا؛نماحه/  ٠٨٥)

؛ّآ.الآية:)'آ(ّورةالاء،



هوىاس4 ٤٨

وأهلك،أنت يغنيك وتعال محاه والله تزوج نقول! بل الحال ازه هق 
يريدالمتزوج منهم وذكر م،ا، عوم الله عل حق ررئلائة الحديث،؛ وق 

ورب—،اعلم، طالب، ولوكنت، الزواج عل أحي يا فاقبل ع ل العفاف، 
•الأحيان بعض ق مشاهد هو كإ للثج رزق باب فتح زواجلث، يكون 

٠٠

الرواجحالامحت، ق صدنا القه-: -رخمه الشخ فضيلة ّئل سهب' 
أمرلول أد للعرس المال من مغ بدفع منا الواحد يقوم أن والختان 
يقومالأحر الشخص ينزتمج وعندما الرواج، ق له اعدة مالمخون 

زائدايرده دين وكأنه ذلك، يرد أي الحديد للعريس بالدفع العريس ذلك، 
التعاونميل من الأمر هذا كان فإذا له، دفع تمد كان الذي المبلغ عن 

هدمق الحكم فكيف، فكافئوه معروها إليكم صغ من ياب ق ويدخل 
تلاتإئة،زواجي ل فيعطيتي نيال مئة زواجه ق له أدفع كان الزيادة؟ 

حلال؟أما أم ربا الزيادة هده تعشبمر هل أقول 
مسالتينتعل يشتمل هنا السؤال بقوله؛ فاجاب 

المختون.أمر لول مساعدة الختان محي يععلى ما الأول؛ المسألة 

حاءما باب الخهاد/ فقائل كتاب والترمذي/ ٧(، ٤ ١ )٦ ( ٣٧٩/ ١ أحد)٢ الإمام رواْ )١( 
اش/سيل ل الروحة فضل باب الخهاد/ كتاب والنسائي/ (، ١٦٥٥برقم)لجاهد/ ال 

(.٢٥١٨برقم)ا،لكاتب/ باب كتابالعتق/ وابنماجه/ (، ٣١٢برقم)٠ 



٤٩

زواجه.عل له مساعدة التزوج يعطى ما الثانية! 

يتحملكان إذا به باس لا الأمر ول يعء؛لاه ما فان الختان ل فأما 
هوكإ كشرا مالأ يتحمل لا كان إذا وأما له، مساعدة فيععلى كثيرا مالأ 

ذلك.عل إعانة يعتلى أن إل حاجة لا فانه المعروف 

تعتبمرلا والإعانة إعانته، من باس لا أيصا فانه التزوج مسالة ق أما 
قدينا الإعانة هده تبق لمر أعين الذي التزوج مات لو وليلك قرصا، 

حكمل ولا قرصا لست، أما عل هذا فدل تركته من توخي ولر ذمته، 
بعدالأحر التزوج أعان إذا والزؤج اعدة، ممحرد هي ؤإنعا القرصس، 

العروقمن؛ائب، هدا لأن فيه؛ حرج لا فانه به أعين مما أكثر بإل ذلك، 
إليهأمدى من يكافئ أن عليه حرج لا والإنسان واذكافاة، والإحسان 

استقرضلما ولهدا الكرم، غاية ذلك، فان معروفه، من باكثر معروقا 
الصلاة-عليه المي قال زباما خيازا إلا لوفائه محي ول؛ ه؛كنا الني 

أحنكمحياركم فإن القرض- أععلوا ~أي؛ ررأعطوه لام-؛ وال
كاءارم.

-؛•؛-أ؛؛- ء:ت- 

(،٢٣٠)٥ برقم جائزة/ والغائب الشاهد وكالة باب الوكالة/ كتاب البخاري/ رواه 
١٦٠)يرقم منه/ خثرا قفصي شيقا امتسلف من باب الماقاة/ كتاب ومسلم/  ٠.)



الفقعهن1وى 

مستقمبرجل رأيكم ْا اف~؛ ~رخمه الثسخ فضيلة محئل  I٢٦س
الرواجويريد الضرورية احتياجاته خمح له موفرة صالحة، بامرأة متزؤج 
منعليك عنفي لا ما مع النمل ونيادة السنة، بأما محتجا أحرى بامرأة 

طلبعن انشغاله ل مجتا زواجه يكون وقد الحاصرة، الحياة صعوبة 

محرا.القه وحزاكم هدا العلم، 

يتزوجأن للرجل أباح وجل~ ~عر القه أن العلوم من بقوله- فأجاب 
هلاختلفوا تعال اممه رحمهم والعلعام وأربعا، وثلاثا وامرأتتن امرأة 

واحدة؟امرأة عل الاقتصار أم التعدد الأفضل 

فانوالدنية الالية الزؤج حال، إل يعود هدا أن عندي والأرجمح 
أكثريتحمل من ومنهم واحدة، من أكثر يتحمل لا من الأزواج من 

أتهه نفمن يرى الرجل هدا كان ؤإذا المال(، من يكفيها ما وعنده 

أنالأفضل فان عليه تلح والحاجة أحرى، بامرأْ يتزوج أن إل محتاج 
أنيانفسها من •^1، إذا المرأة لأن الأول؛ امرأته يضر لا وهدا يتزوج، 

كانتؤإن ضرة، معها يكون أن يضرها لا فانه علميها محب بإ قائمة 
وحل.عز اممه أمر الأمر ولكن أحد، معها يكون لا أن محب المرأة 

م،!ء ا!ء 
٠٠' ٠٠' ٠٠'



كتاباس1ح

UY_ ! مسنيلغت، ثاب، ا أناض~ت ~رحمه الشخ فضيلة سئل
والديمن بت وطلحاصة، لفلروف دراصتى ز أوفق ولم الرشد 

قطاعن فهو ذلك ومع ^١^٤، مال لديه حيث للزدبج اعدق م
العمل،عن ليحث، بالمر ل يمح ولر طليته ما رفضن ولكنه السن، 

بما؟أعمل ام الطريقة إل بإرشادي التكرم فضيلتكم من آمل 
عليهمحب فوالدك والدك، إل الكلام نوجه أولأت بقوله؛ فاجاب 

بهتتزؤج أن يمكنلثف ما عندك وليس الله، أغنام قد مادام يزوجلث، أن 
يزوجك،أن الله أمام عليه محارسّا وهو شرعا عليه فواجب المال، من 

الرزقلهللس، افر نأن ق علميلمثج حؤج فلا عليه الواجب ببذا يقم لمآ ؤإذا 
وهوحق، بغثر منعلئا لأنه هدا؛ من والدك منعلئ، ولو والعفاف، 

وجهتن؛٧^٠>، 

التزويج.من للث، عليه الله أوجب بإ يقم لز أنه الأول؛ الوجه 
بهلتتوصل الرزق طلب ق للئ، حق هو مما منعلث، أنه اكاف؛ الأمر 

العفاف.إل 

فرالمن ومنعلث، يزوجالخ، أن منعلث، قد قلت، كإ الأمر كان فإذا 
ولوكانالعفاف عل لتحصل الرزق طلب ق افر نأن عليك حرج فلا 
منعالث،.ق له حق لا إنه إذ تضره، لا العصية هده لأن له؛ معصية للث، ذق 



ه1وىاوهق4 ٥٢

_IUA  الزو1جأصعحى شاب أنا اف~1 ~رخمه الشيخ فضيلة مثل
الرواج،تكاليف، أمالك، ولا الصلاة، صحة عليه تتومح، لأنه عئ؛ واجتا 

ينأثث نتم حئ ذكا-ثا :محدؤي لا آؤي، تعال؛ اش قال وقد 
لتقولون فإ اعدق، مبعضهم عئ عرض وقد الأية محلهءه 

^١.افه حراكم ذللمثؤ؟ 
سؤالدون من المساعدة عبك عرصت إذا ت أقول بقوله؛ فأحاب 

ينأثث ثجأ ؤ-ثئ تعال: قوله و داخل وهدا ببما، وتزوج قائلها 
وتالتدم، أن أما ليساعدك، الرحل هدا إليك ماق النه فان محإهء4 
العلماءبعض كان ؤإن ميء، منه النفس ق فهدا اعدوك ليالناس 

ثيء،أحد له حاز من كل ررأن العلماء عند القاعدة وأن باس، لا يقول؛ 
منمهرا؛ يدفحه ما محي لا الذي الإنسان أن ومعلوم موالها؛، له جاز 
ذللث،مع لكن كثر، ولو مهرا يكفيه ما الزكاة من إليه يدير الزكاة أهل 

الأفضلأن ونرى يتزوج، أن أجل من بال الإنسان أن نرى لا 
الّمح،.أن لهذا ويدل فضله، من النه يغنيه حتى يتعفف، أن والأويع 

محوزوالني. للمثج، نضى وهبت، الله، رسول يا فقالت،؛ امرأة جاءته 
سكت<،ثم وصوبه، الظر فيها فصعد مهر، بدون بالهبة يتزوج أن له 

الور،الآية:آآسورة )١( 



٥٣مم1بال0ثاح 

-يا siUيكن لر إن الله رسول يا فقال! رحل فقام فيها يرغب ل؛ لكنه 
أصدقهاقال! تصدقها؟(( ررماذا سأ الّي له مقال فزوحنيها، حاجة 

-يضرداء له ما الحديث-; راوي -وهو سعد بن سهل قال إزاري، 

أعطتهاإن إزارك؟ تصدقها كيف الني.؛ مقال إزار-؛ إلا عليه ليس 
أعطتهاما لأنك أصدقته؛ تكن ب أبقيته ؤإن إزار، بلا بقيت إياه 

منحاة ولو ارالتس قال: حتى التمس، اذهب تكن الصداق، 
وحدتما الله، رمول يا فقال: فجاءه الأشياء، أزهد من وهو حديد،، 

نعم،قال: القرآن؟،، من ثيء ررمعالث، قال؛ حديد، من حاتا ولا شيئا 
تعالمها،يعي ، القرآن،،رمن معك، بإ أرزوجتكها قالث وكذا، كذا سورة 

وهوعليه، تصدقوا للناس يقل لز له، يسأل لمر ه النك، أن ترى فأنتا 
الحاجةوقت ق لكن أعهلوق، يقول• الناس، أل ييذهب لآ بنفسه 

النبيإل جاءوا الذين القوم ق الصدقة إل و. الني دعا والضرورة 
وجهفتمعر ه، النكا مسجد 3، نزلوا قد حزاعة من وفد وهم ه، 

العربوأشراف العرب ألكبر من القوم هؤلاء رأى لما ه الرسول 
يتصدقواأن إل الناس و. فدعا الفقر، فيهم أثر قد النيار، محتاي 

(،٥١٢٦برقم)التزويج/ قبل الراه إل الفلر باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
؛رةم)ه'ُأ؛ا(.قرآن/ وجوازكونه'علم الصداق باب النكاح/ كتاب لم/ وم



ه1وىاثهةه ٥٤

الذيهذا عل يتصدقوا أن الناس يأمر لمر ولكنه ٢، ر عليهم فتصدقوا 
حديدا،من ولوحاتما ررالتمس قال! بل ٠^١، أدفعه ما عندي ليس قال 

يدفعهأن يستهلح مهر عنده ليس من أن الحواب! حلاصة فاقول! 
بدون\تح0لي لو لكن الأفضل، هو هذا الناس، أل يولا فليستحفف، 

صداها.أعهليه ما يدفع وأن يقبل، أن بأس فلا مسألة 
هه ه 

الإنسانيترؤج عندما I اف رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٢ رسه 
الورق،عل تجل وأيصا الأقارب، وغيي الأقارب من نقود له بجمع 

قالثممع حكم ما دفعه، الذي الميلغ ق له يزاد الأحر يتزوج وعندما 
الدغقيل مات إذا الإنسان ذمة ق الطغ هذا يكون وهل الزيادة؟ هذه 

أرجوالإفادة.أفراحه، ل أوالمشاركة لصاحبه 

كانفإذا الإخوة، ، juالتعاون ص العمل هذا بقوله! فأجاب 
دراهمله حمحوا أحد ءنل.هم تزوج إذا الحي أهل أو القبيلة أو الإخوة 
المت٩رعينلأحد الناسبة مثل ■حصلت، إذا ثم يتمع، من وقيدوا 
به،بأس لا هذا إن نقول! بذل، ما عل زائد وهو إليه بماج ما يعملى 

الإنسانأخذها التي الدراهم وهذه التعاون، باب من هذ.ا لأن حرج ولا 

٠)برقم الصدقة/ عل الحث باب الزكاة/ كتاب لم/ مرواه  ١٧



٥٥مم1بالدداح 

لرؤإن حتى أولا بذله ما إليه يعود لا فإنه مات فلو المصلحة، لهذه تبقى 
فانإالدراهم هذه أخذوا إذا الناس لأن الحمعية؛ هذه من استفاد يكن 

العينة،المصلحة لهذه وبقيت ملمكهم، من خرجت أما عل نحرحون 
بل^^١ إذا أصحاحا إل تعود ولا زكاة حا وليس لها uلك لا فهي 
افه.ثاء ما المصالحة لهذه تبقى 

-؛؛؛-؛!؛- 

الفشرللشاب محرز هل اف~! رحمه — الشيح فضيلة مثل ٣! ٠ س 
أهلمن اعدات الميتلقى أن الرواج وتكاليف، موونة يملك لا الذي 

بابق يدخنا هذا أن أم الزواج عيا بما بتعين( لكي والختر؛ المد 
الموال؟

أعطوفويقول• يسنجدحم الناس إل ذهب، إن موله! فأجاب 
يقول!الله لأن المذموم؛ الموال باب من فهذا لأتزوج، 

قالتالله. ورسول ، محن أثث نحم -حئ ؤة-ثا محدمحق لا آكم، 
للبصرأغض فانه فليتزؤج، الباءة منكم امتطاع من الثياب، معشر رريا 

الثي.يقل فلم ،• ل يالصرم*، فعليه يستطع ر فمن للفرج، وأحصن 

.٣٣الآة; )؛(سورةالور،
ن ٠٦٦)برغم فلمم/ الباءة يستطع لر من باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

■( ١ ٤ ٠ يرقم)٠ النكاح/ استحباب باب الكاح/ كتاب لم/ وم



الفقهقتاوى  ٥٦

لإعانةه نفنصب من أل يأن يريد كان إذا أما باخوانه، فليسممن 
حالهعن الإخبار معناه السؤال هدا لأن به؛ باس لا فهذا التزوحين 

أنحرج لا أيصا وكيلك الذمومة، المسالة من هذا يعد ولا فقط، 
عنيقع لر لأنه فيه؛ حرج لا هذا فان بحاله علم من التبرعات يتقبل 

يريدالذي للفقثر الزكاة صرف لأن الزكوات؛ يتقبل أن له بل سؤال، 
حائز.ه نفؤيعف يتزوج أن 

ءوه ؛!؛- 

حكمبيان نرجو اللة~؛ ~رحمه الشيخ فضيلة سئل ٣.' \ س 
لأزواج؟س بحاحة ان كازالإنإذا الأّتدانةلأرواج 

عنديليس قال الذي يرثد ل؛ و. اش رسول إن بقوله؛ فاجاب 
—عنهم اف —رصي الصحابة أن مع يستدين، أن إل يرثيه ل؛ ثيء، 

يقرصهأن غني منهم واحد أي من طلب لو الخثر، عل الناس أحرص 
عليهالرسول يكرهه مما الدين لأن ذلك؛ إل يرثيه لر لكن أقرصه، 
الزواجإل محتاجا كان فإذا معلوم، هو كإ محبذه ولا واللام الصلاة 

حئ0كاِثا محدؤي لا آؤي، ؤولإ1تتفف ت كتابه ل قال وحل عز اش فان 
معشررريا قال! واللام الصلاة عليه والرسول ؛، ثئ<لبءهل مي آس تيبمم 

.٣٣الور،الآة: ورة س' 



٥٧مم1بالنكاح 

وأحصنلليصر، أغصن فانه فليتزؤج، العاءة منكم ا،سطاع من الشباب، 
الميقال هكذا / وجاءءر له فانه بالصوم فعليه دستني ل؛ ومن للفرج، 
حتىويتصن يصر أن هدا حق ق فالأحسن والسلام- الصلاة -عليه 
يمكنالراتب هذا أن ؤيعرف راتب عنده الرجل كان لو له، افه يمرج 

الوفاءلأن يستدين؛ أن باس لا فهذا مثلا منة خلال ق منه يوق أن 
الملحةالحاجة إل الحد به بلغ إذا الإنسان إن أيصات وأقول قريب، 
أنله فإن ويزوحه عليه ينفق أب له وليس ثيء، عنده وليس للزواج 

• ١٢يتزوج حتى زلكته جيع يعقلنه أن للغني، وبحوز الزلكة، من ياخذ 
ه. ؛:؛- 

العاجزللشاب محل هل —! افه —رخمه الشخ فضيلة مثل .' س٦۴
التسليف،سلئ، من أو ربؤية، بتوك من يقترض أن الروإج تكاليف عن 

العفاف؟عل نفه ليمن وفلان فلأن باُب، أوبملرق 
الربويةالبنوك من يقترض أن للشاب محل لا فاجاب؛قولهت 

وربافاعله، ملعون الذنوب، كبائر من ■محرم الربا لأن وذلك ليتزوج، 
الماسيستجدى أن أيقا له محل ولا الرواج، هذه 3، له اممه يبارك لا 

(،٥٠٦٦برقم)فليصم/ الباءة يستطع لر من باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
١(.٤ ٠ برقم)٠ النكاح/ استحباب باب النكاح/ كتاب لم/ وم



هLوىاأفقمح ٥٨

توحل عز الله ال قفد بل أعطوني، أعطوق، البيوت إل ويدهب 

لهثفنقول ، ين آس نتم حئ ؤكاحا قدمحي لأ آفين 
الله،من الفرج وانتظر قفله، من الله يغنيالث، حتى واصر امتمم، 

حديد،من خانا ولا أحد ل قال: الدى، الرحل الّك،. يرثد لر ولهذا 
أحدلآ قال: لما بل الماس اسأل يقل ولآ إحوانلث،، من اقترض يقل ل؛ 

/القرآزا،<ر من معلث، بإ ا١زوجتكها قال: حديد من حاتا 
هه . 

والحمدملم ساب أنا ارنح~: ~رحمه الشبح ففسلة مسل رسمأ'؟أ 
ضوالحمد الثانؤية، المرحلة ل أدرس العمر، من عشر السابعة ل لله، 

مدرمةل تدرس عم ابنة ول مسجد، إمام حدى القرآن، وأدرس أصل 
أييدهاوأنا عمي، ابنة بزوجتي أن جدى ؤيريد الإسلامية الشريعة 

أعلمأض رغم أحطها فهل التحفظ، بعض هدهم وأمي أبيي ولكن 
لدةالخطة مبمح وهل ودينها؟ حلقها مثل أحد أن أسمملح لا ؛أنني، 
الكاؤي؟المال لتحصيل بضى طريقؤ، شق مني أتمكني حتى سنوات ثلامث، 

اف.أفادكم أرجوالإفادة 

الآة:*ا"ا.)ا(مورةالور،
(،٥١٢٦)برقم الزويج/ قل ارأة إل الطر باب الكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

(.١٤٢٥بريم)قرآن/ تعليم كونه وجواز الصداق باب النكاح/ كتاب لم/ وم





الفقعهناوى  ٦٠

سمغأنه الأول النية عل له أقول ؤإف القصر، هذا ينبئ فلا شاء ما 
إليهيسرع من له مميهيئ الله أن وليعلم بالخير، فلتبشر فيه المنكرات 

لهدابنا0 فإذا كثر، الحمد ولله الخير أهل لأن به؛ زواجه حفل ليقيم 
مراعا.إليه يقبلون ٌسوفح فإنهم ذلك، الناس وعرف الغرصن، 

ءوه ءو 



٦١كت1باد0ئ1ح 

الرحيمالرحمن اش م ب
شرورمن بالله ونعوذ ونتغفره، ونتعينه نحمده لله، الحمد 

هائيفلا يضلل ومن له، مضل فلا اينه تبمدى من أعإلنا، وميئات نا أنف
عبدهمحمدا أن وأشهو له، شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد له، 

يومإل بإحسان تبعهم ومن أصحابه وعل عليه الثه صل ورسوله، 
بعل!أما الدين 

أحببتفيها النكاح عقود وكثرة الصيفية الإحازة حلول يمناسبة فانه 
فاقول!يه، يتعلق وما الكاح عن الحديث اللقاء هذا موصؤع يكون أن 

افهوجعله والهلييعة، الفملرة بمقتصى ان للأنمرغويب، النكاح أولا! 
أنأحل من وطبيعته فطرته بمقتفى ان للأنمرغوبا وتعال سبحانه 

إلان الأنتحدو التي والهلثيعة الفهلرة لولا لأنه اق؛ الإنالنسل يبقى 
ومامنه، أجنبية كانت، امرأة من عورته يبدي الإنسان كان ما النكاح 

فطريةطبيعة الإنسان ق ركب تعال اممه لكن الفعل، هذا ليارس كان 
فانااان، المرسسن من أيصا ذللث، ْع وهو النكاح، هذا إل تحدوه 
الدنيامن إل ارحيج، وقال؛ تزوج، وملم آله وعل عليه اطه صل المي 

الصلاهءارق عيتي قرة وجعلت والطيب، النساء 

النماء/حب باب الماء/ ئابعنرة أحمد)ا،ا/ه«مآ()ي:آأا(،والاني/ )ا(رواْ 
برثم)ا،ّآا،مأ(.



هن1وىاص ٦٢

بركهوحل— —عز لله تعبدا النلكح ييع أن الصحابة بعص أراد ولما 
أناوآما فقال: ذلك فانكر وملم- آله وعل عليه النه -صل الني حهلب 

متىعن رغب ومن وأفْلر، وأصوم ام، وأنوأصلي النساء، فأتزوج 
وقال:ورهبانية، تعقما الكاح ترك ممن ه الني ضرأ متى" فليس 

الكاحأن عل العبياء أم ولهذا مني" فليس متى عن رغب ررمن 
قولن:عل محب، هل اختلفوا ولكنهم عبادة، وأنه مشرؤع 

ومحرمقادرا، كان إذا للشهوة الشاب عل يجب أنه والصحيح 
شهوةعنده مادام ذلك، أوغير أوالتجارة، الدراسة بّب، بيؤخره أن عليه 

منكمامتطاع من الشباب معشر »دا الني قول ذلك ودليل وقادر، 
يسمملحلم ومن للفرج، وأحصن للبصر أغفى فإنه فليتزوج، اياء، 
وجاء«.له فانه بالصوم فعليه 

الذكاحعل القادرين الشباب واللام— الصلاة "علميه الّي، قامر 
وأحصنللمر أغض أنه منه العفليمة المائدة وبيرن يتزوجوا، أن 

لأنكثيرة؛ فوايو فيه أنه ْع المائلتين هاتى الّثي،. ذكر ؤإنإ للفرج، 
الإنسانيتزوج ما فبمجرد الإنسان إل يكون ما أّمِع القائدت؛ن هات؛ر، 

لم/وم(، ٥٠٦٣برقم)النكاح/ ل الترغيب باب النكح/ البخاري/مماب رواْ )١( 
١(.٤ • برقم)١ الذكاح/ اسحباب باب الكاح/ محاب 



٦٣النكاح كتاب 

بالصوم،فعليه يستطع لمر ومن فرحه، ومحصن النساء عن بصره يكف 
إنثم بالنساء، يتعلق عإ غافل صائم تياره ق فهو عبادة، والصوم 

الدم،محرى آدم ابن من محري والشيطان الدم، محاري يضعف الصيام 
إلأقرب ذلك وصار الثبهنان، اللث، مصعقت، المجاري صعقت فإذا 

يفعل؟ماذا الكاح يستطح ولا الصوم، يستطع ب إذا ولكن السلامة، 
حئ:محييي، لا أ؛ؤووتاانما قوله1 ق به الله أمر ما يفعل نقول؛ 
يتصرمن فان يتصر، )يستعفم،( ومعنى ، ^.،^ ٦٥٥ين آش يتيم 

فانهاممه حرم عإ كاها متعمما الإنسان كان ؤإذا وحل، عز الله يصبرْ 
مْءدءهلأ،•يذ ك بجل آس ؤون0ه تعال؛ وقوله يدخل 

منهاتموانع الحاصر وقتنا ق النكاح لإدراك لكن 
طويلازمنا الشاب يبقى وربإ كشر، الهر فان المهور، صعوبة 

خلافوهدا بالكاح، ش التي النفقايت، عن فضلا الهر محصل لا 
ررأعظمالحديث! ق حاء حتى ؤيملل محقق، أن الهر ق فالسنة السنة، 

نعليه،عل رحلا السي. زوج وقد ، مؤونة<،ر أيسره بركة النكاح 

)ا(مورةالور،الآة:مأ*ا.
)آأ(سورةسق،الآة:؛.

(.٢٤٥٢٩()٧٥/٤١أحمد))ىرواْ 



الفقههناوى  ٦٤

٢,حاوود<،ل من ولوحانا ررالتمس آخر؛ لرحل وقال 

صدايا،أكثر كان من إلا نزوحهن لا الماء، ق نتحكم الأن بالما فإ 
هوهذا فان ؤيسهل الهر الإنسان يسر أن ينبغي والذي غلط، وهذا 

محمعأي الرأة، وين الرحل ، juيولم أن أقرب أبما وهو المسة، 
ثمكله، أو أكثره امتياز وربإ كثثرا الهر كان إذا الرجل فإن بينهإ، 
مضجعه،يقص حياله ق الدين هذا سيبقى أنه العلوم فمن الرأة تزوج 

عليهاحر لأنه زوجته؛ مع تامة سعادة يعد لا فربإ الهم، ويكسوه 
الهركان فإذا الحشرة، وساءت بينهإ الملازم افه يقدر إ إذا ثم كئثرا، 
كانإذا لكن هي، وتسريح هو ويستريح يْللقها أن عليه يسهل قليلا 
أطلقهاأنا قال: إذا ثم كثترا، نجا يتمها حتى يطلقها أن بمهم، لا كشرا 
يدركون،لا وقد ا ذلك؟ محصلون أين، فمن، عليها أنقمت، ما أعهلوف لكن 
سقاء؛حياة لكنها زوجية فحياة كشر؛ مر يذك ومحصؤ، كشر، وهذا 

الهراكثرة سب بكله 

افهمحشون لا الذينر الماس بعض أن الواغ* من أيصا كذلائا 
وكاثبنات، لهم كان إذا الأمانة، يودون ولا افه، اد عبيرخمون ولا 
(،٥١٢٦)برقم التزويج/ نل ارأة إل الفلر باب الكاح/ كاب الخاري/ رواْ )١( 

ورفم)هأ؛ا(.قرآن/ وجوازكونه؛عليم الصداق باب النكاح/ كتاب لم/ وم



٦٥كتاباس1ح 

تخدمأوعمل تدنيس من الحكومة من راتب لها البنات إحدى مدم 
المال،من عندما ا معل يسيهلر أن يريد لأنه يزوجها؛ لا المرأة بمنكر 
واللام.الصلاة عليه للمرصول ومعصية خيانة لأشك وهذا 

عليهاوهووئ ه، نفلمصلحة احتآكرها الرحل فإن خيانة كونه أما 
منالمريض أبن تئن الفتيات من وكم أصلح، هو ما لها بمار أن محب 
هذاأن شك ولا الراتب، من يأخذ أن يريد يزوجها، ب أباها أن أحل 
لأنهالقيامة؛ يوم ابنته عل بمّسب سوف الرحل وأن عظيم، خطا 

كنتإن أرأيت الرحل! لهذا نقول ونحن حقها، ومنعها الأمانة أضاع 
عليكاعتدي أنه ترى أما ذلك، من مانع ومنعك تتزوج، أن تشتهي 

أنيرى كان فإذا وظلم، عليه اعتدى أنه يرى بل، الحواب! وظلمت،؟ 
فكيفوظلمه، عليه اعتدى قد فيه رغبته شدة مع للنكاح منعه من 

مبنيهذا أن والعجسا شه؟، مصلحة أحل من المسكينة هذه يمنع 
وزقظلم عل 

الزواج.ل حقها يمنعها أنه فواضح الفللمم أما 
منيمح هل مال، ولها ابنته زوج إذا الإنسان فلأن الحهل وأما 

بعامالها من يتملك أن محوز أو زوجها؟ قد كان إذا مالها من الأخذ 
يضرها؟لا 



الفقهفتاوى  ٦٦

وعندهامثلا )بتك( الرأة لوتزوجت حتى يعني بالثاف، ابواب• 
(!؛LJالنثي. لأن يضرها؛ لم ما شئت ما مالها من تأحد أن فلك مال، 

شيئا؛راتبها من ياخد أن من يمغ لا فتزوبجها ٢ لأبيك؛؛ل ومالك ررأنت 
هدالكن يضرها، لا ما مالها من ياحد أن فله أباها كان ؤإذا أبوها، لأنه 

الجهل•م، 

بناتهاحتكار من الخهال بعض يفعله ما النكااح من يمغ كدللثإ 
دينصاحب فلأن حطبها الفتاةت فتشكو بدك، ويصرح أحيه، لأبناء 

أنتلا، والدها! يقول الشروحل، فيها توفرت قد ونسب ومال وحلق 
أحراتا؟اكانوا أن بعد الأحرار ملك ثن اممه، بحان ا عك لأبن 

عمهاابن يتزوجها أن عل وأجرها الكمإء تتزوج أن منعها إذا وهو 
محامعهاوزوجها يه، لزوجها تحل لا والمرأة فاسد، نكاح النكاح فهدا 
أنابنته مأكن قد الرجل هذا فيكون يافه، والعياذ حرام، أما عل 

النكاحشرط من أن وذك بالله، والعياذ لها زوجا ليس رجل يجامعها 
وقال، وستآمراار والثيم.، تستاذن، ءاليكر الّ؛يا.؛ قال كا المرأة رضا 

مالمن اكل الرجل باب الموع/ محاب وأبوداود/ (، ٠٦٩ )٢ ٥(  ٠٣؛/ )١ أحمد رواْ )١( 
ولده/مال ل للرجل ما باب التجارات،/ كتاب ماجه/ وابن (، ٣٥٣)٠ برقم ولده/ 
(^٢٢٩٢.)

برقمبرضاها/ إلا والثسِ، وغرم الأب ينكح لا باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 



٦٧كتابال،كاح 

فكيفالأب، عل ونص البكر عل فنص ،، ل أبوهاا؛ يستاذما ررالبكر أيصا؛ 
الاسمانأن ولو اض، بحان ا راضية؟ غثر وهي تريد لا من نزوحها 

غرفالبح رصاها بدون واحدا يرجما يساوي ما ابنته مال من ؛١٤ 
بمثلهتاق لا هدا رصاها؟! يدون المرأة هدم حياة يبع فكيف صحيح، 
بيتيإلا التكلح من بنامم يمتعون الذين هزلأم أن أرى ولهذا الشريعة، 
الأمرترفع أن ولينت معتدون، وأتم ظلمة أتم أرى أعامهن 

يقولوزتالعلم فأهل ولاية، للث، ليس الرجل؛ لهذا ونقول للمحكمة، 
إلتنتقل الولاية فان رصيته، كفئا يزوجها أن المرأة منع إذا الرجل إن 
فامما،صار منه ذللثج تكرر ؤإذا قالوا! ولايته، وتسقْل بعدم من 

خطابابته منه حهلب الرجل هدا أن لو يعنى العدل، صد والفامز 
آخر،وخهلبها لا، الول؛ وقال ترصاهم، وهي والخلق الدين ق أكفاء 
فاسماالرجل هذا صار لا، الول؛ وقال آخر، وخْلبها لا، الول؛ وقال 

صلاتهوأن أذانه يصح لا إدا وأنه لم؛ن، المأمور من شيقا يتول لا 
يتولأن أراد ؤإف مردودة، فشهادته شهد ؤإل تصح، لا بالناس إماما 

والكربالخلق ايكاح ز اليب اثدان باب الكاح/ كتاب وسلم/ (، ٥١٣٦)
(.١٤١٩)برقم كويت،/ بال

كون/بالوالبكر باكلق النكاح ل الثيب استئذان باب النكاح/ كتاب لم/ مرواه 
(.٦٨()١٤٢١؛رنم)



هت1وىالهق4 ٦٨

افهلأن مبل لا شهادته حتى قاس، لأنه ذلك؛ من يمخن ب أحد عل 
ملوم،لا ئثقو■ نغ ئ' ط إن أية،'١^١ >ئأي بموو: 

لهولاية لا الفاسق أن الأن قررته الذي وهذا حشرة، فالمسألة فشنوا؛ 
مذهبمن الشهور هو هذا له، شهادة ولا له، أذان ولا له، إمامة ولا 

خلاف.فيها والمسالة الله، رحمه أحمد الإمام 
يمتعونالذين الفللمة وهؤلاء حدا، عفليمة المسألة أقول! لكني 

يلقونسوف هؤلاء الرأة، رصيتهم أكفاء من يتزوجن أن بناتيم 
امرأةعن الناس بعض ل حكى ولقد القيامة، يوم اش عد جزاءهم 

ومامحلوبة، أو صغيرة، يقول؛ نحطبها يأق كلمإ يمنحها، أبوها كان 
منحهاأسباب من هو هل أعلم —الله بمرض المرأة فاصيبت( ذللث،، أشيه 

كانالوفاة حضرت ولما أصيست، أنيا الهم ذلاكا"~ لغير أو النكاح من 
منيوهو أحلله، لر أنتي أي رربلغوا قالمات أخرياُت<، اء ونأمها عندها 

بعصلكن خهلير، أمر وهذا القيامة،(، يوم وبينه بيني وافه رج، حق 
يراعيلا الحجر، من أشد أو حجر قلبه العافية— اطه مال —نالناس 
وأدىالفللمم س خرج ابنته زوج إذا وهو بغيره، يبال ولا غيره تحور 

وكمومتثا، حيا له يدعون أولاد الزواج ذلك من محصل وربإ الأمانة، 

.٦ ت لأيه ا الحجرات، ورة ص( 



٦٩ممبالنك1ح 

يمتعها؟فلعاذا البنين. أولاد من خترا كان من البنات أولاد من 
يصنعهما هي والوليمة الولائم، ق الإسراف أيصا؛ ا،لواغ ومن 

ولكنوالسرور، للفرح إًلهارا الدخول يعد أو الل.حول عند الزوج 
علثنر ان الإنشحي الأن، نشاهده الدي الوضع حدا لست 

منأكثر تفسرون وربإ آلاف؟ أربعة آلاف، ثإنية آلاف، عشرة الوليمة 
منأنه ثك لا وهدا ألما، أربعين ألما، ثلاثين ألما، عثرين وربإ هدا، 

وسلمآله وعل عاليه الله صل النبي قال العظيم، الخطأ ومن الإسراف، 
أغنياءمن وهو واحدة شاة شاة،؛ وف ررادلم * عوف بن لعبدالرحمن 

أوبشاة الوليمة نسن الفقهاء! قال ولهالا عنهم—ا افه —رصي الصحابة 
حاجةق ليسوا الناس أن مع شياه؟ من يدسحون فكم الأن أما أقل، 

إليهادعي التي، الولائم بحصور الله يتمي الإنسان أن ولولا طة، والحمد 
فالإنسانللدعوق، الإنسان ذهب، ما الداعي رد من نحجل أنه ولولا 

فهمالولائم، هن،ه من له وأنفع له أشهى هو ما الطعام من بيته ق نحد 
أوخمسةونصف بريال للدعرة يهناقات يهلع نحا.ه مسرفون، لحقيقة اق 

يرميفانه شخصا أعهلستج إذا الثهناقة أن ْع ريالأت، عشرة أو ريالأت 
برقمشئثبألمإوْه/ ؤ^٥١ تعالت نوله ق حاء ما باب البيؤع/ كتاب البخاري/ روا0 )١( 

برقمقرآن/ تعليم كونه وجواز الصداق باب النكاح/ كتاب لم/ وم(، ٢٠٤٨)
(١٤٢٧.)



الفقعقتاوى  ٧٠

يكتببان عادية دعوة ييطاقة يكتفون لا أتم والعجب الأرض، ق حا 
ريالاعشرين إلا تحتمل ولا يشاء ما مها ويصور ورقة، ي الدعوة مثلا 

سمنةأنه مع كثيرة عقبات له الأن النكاح أن الهم ذلك، نحو أو 
جعلهوتعال بحانه افه إن حتى عفليمة شرعية أحكام عليه ويترتب 

والمجاهرة،القرابة بينهم الرابطة ادم فبنو القرابة، اي للنبؤ محميإ 
،،ئثا هجمنهء يثك ألثاء من حو أرى تعال؛ افه قال 

أنأجل من تع، عن مات حتى النساء من المي. أكثر ثم ومن 
الصلاةعليه الرسول يتزوج ب ولهذا صلة؛ قبيلة كل من له يكون 

كلق له يكون أن لأحل ولكن وغريزته، لشهوته إشباعا والمملأم 
تزوجلكان شهوانتا رحلا كان ولو صلة، العرب قبائل من قبيلة 

عائشةالومنن أم وهي فقعل، واحدة إلا بكرا يتزوج ل؛ أنه ْع الأبكار، 
منتزوجن، عنهن،" افه -رصي كلهن وال-اقيا فقط، - غنها اش -رصي 

وتقريمباوشيجة الكاح أن فالحاصل■ وبنات، أولاد وليعضهن قبل، 
بعثا.بعفبمهم من للناس 

امرأةتزؤج إذا الإنسان أن منها؛ النكاح عل تترتب، أحكام وهناك 
الزوجةفأم الأم، هبل من أو الأب، قيل من وجداما أمها عليه حرمت، 

.٥ ٤ الأية! الفرمان، صورة 







٧٣

أنعليه وجب فأنزل زوجته قبلته الرجل أن لو يعني الغل، فعليه 
لدلكالغسل، عليه وجب أول باب من فانزل جامع ؤإن يغتسل، 

ولآزوجته جامع إذا الرجل أن الناس.' ق هدا تبثوا أن منكم أرجو 
إنوهى الغسل، فعليه مباشر من أنزل ؤإن الغل، وعليها فحليه ينزل 

الغل.عليها وجب مثله؛ أنزلت 

إلاالنكاح من نحؤج لا الإنسان أن النكاح! عل أيصا يترتب ومما 
إلايطلقها أن يمكن لا فانه حا خلا أو بالمرأة دخل قد كان إن بشروط، 

أنفلو المسألة، لهده فانتبه حاملا، أو فيه، محامحها ب طهرا طاهر ومحي 
يطلقهاأن محوز ولا حرام فانه حيض ق وهي امرأته يطلق أن أراد رجلا 
لا،العلهر؟ هذا ق جامعها وقد ا يطلقهأن محوز وهل حائض، وهي 

أوفيطلقها، الحيض من تطهر حتى ينتفلر الأول المسألة ق بل يجوز، لا 
إلاحملها، يبن أو وتطهر، محيض حتى ينتفلر الطهر ل جامعها كان إذا 
تعتدوالتي ثاء، متى يطلممها فهده ؛الشهور تعتد ممن المرأة كانت إذا 

انقطعالتي والكبيرة بعد، الحيض يأتما لر التي الصغيرة هي بالشهور 
حيضلهن ليس لأنه أشهر؛ ثلاثة ءد*مءا المرأتان هاتان الحيض، عنها 

ثمتحيض لا وهي امرأته جامع أنه فرض لو حتى شاء، متى فتطلقهن 
هدهلأن وواقع؛ حلال والطلاق عليه، ثيء فلا يغتسل أن قل طلقها 



فتاوى ٧٤

يعرفU،4 حلاها الطلاق عليها يقع الحامل كذلك بالشهر، عدما المرأة 
صحح،غر وهذا طلأق،ا، علميها ما ررالحامل يقول؛ الناس، بعض 

أؤآآهئن أو^١ ؤكأأ؛ا تعادت افه لقول محللاق؛ عليها يقع فالحامل 
يقصأن لبملهى آ'لآتافي ؤتآوإزئ< قوله؛ إل ٢، ^١ لمدِيحئت> ثورئث 

فلوالحمل، وصع عدما م الطلاق عليها يقع فالحامل ،، ■تأةن4ر
أنكإ العدة، انتهن، محاعة نصف بحد ووصعت، الأن حللمها أنه فرض 

أنقبل الحمل وصعتا ثم حامل، وهي زوجها عنها مات لو المرأة 
-٦١يلغر أن يمكن غريبة مسألة وهده عدتما، انتهن، الرجل يغثل 
فكيفيدفن أن قبل زوجها مويثا بحد تتزوج أن لها جاز امرأة فيقال! 
دقائقبخمس موته وبعد لطلق وهي مائتا حينا الزوج الحوايبا؛ هدا؟ 

الحدةلأن الأول، زوجها يدفن أن قبل آخر رجل فتزوجها وصحت 
ز■تلةنهأ بمص أن ثبملهن آ'لأتاؤا ^^4-:، تعال؛ اممه قال انتهتح، 

متىممن بهلنها ق الحمل وبقي زوجها عنها مايتج امرأة مسألة؛ 
حتىنقى سمن أو منة عل زادت لو تضع، حتى تبقى عدما؟ تنتهي 
الحدة.تتجنبه ما ثجن_ا أن عليها بجب محدة أيصا وتبقى تضع، 

١.)١(سورةامملأق،الآة: 
؛.الآية:)أ(مورةالطالآق،

؛.الآية:مورةاظلأيى،)٣( 



٧٥كتاباتاإك1ح 

 Iثيءأهم لكن الشرح بنا ويطول كشرة، الأحكام أن والحاصل
زوجته،ق الله يتقي، أن الإنسان عل محب أنه هو عليه أنبه أن أحب 

إذاالقيامة يوم خصمه متكون أما يعلم وأن بالمعروف،، يعاشرها وأن 
نحطبوهو الودلع حجة ق قال الّثي. فإن لها، علميه محب فيإ فرط- 

أخدتموهنهانكم النساء، ل القه رراتقوا قال! محمع أعظم ل الناس 
أنالإنسان عل فيجم،  ٢١١٠١اللهبكلمة فروجهن واستحللتم افه، بأمان 
الصلاة~ءليه لقوله الله رسول بعد لأهله الناس حجر يكون 

أنوعليه لأهلاار٢ا حثركم وأنا لأهله، جمركم ارجمركم واللام"؛ 
الني؛، Ujjأمر كإ الباقي، عن امح ويتأحلاقها من تسهل ما ياخذ 
منهاكره إن يبمها- لا "يعني، مؤمنة ْؤمن مزك ررلأ قال؛ ن مج. 

إذاكالمرأة تكن ملأ العادلة، إل فاتار ، ٢٣١٠آخر(خفا منها رصي حلما 
صبورا،حازما رحلا كن قْل، خثرا رأيت ما قلت؛ واحدة إساءة رأيت، 

يكن•لم( مأ وتجاوز أخلاقها من سر ما خذ 
فقال!المسألة، هذه إل وتعال تيارك ايثه أشار وقد 

(.١٢١٨برقم)ه! الني حجة باب الخج/ كتاب لم/ مرواه )١( 
وابن(، ٣٨٩٥برنم)ه/ الهي أرداج فمل ق باب المناقب/ كتاب الترمذي/ رواه )٢( 

١(. ٩٧٧برقم)اء/ الثمعاشرة حن باب النكاح/ كتاب ماجه/ 
؛رقم)وا"؛ا(.الوصية؛النساء/ باب الرضاع/ كتاب لم/ مرواه )٣( 



ه1رىااهق4 ٧٦

ثعجولا ْضثا خج مه أثث وقيل ثتثآ ئ في 
ومحناليوم إليك سيء ربا غدا، وتحها اليوم تكرهها ربا واصثر، 

طريق؟بكل سرن النساء هل الحاصر وقتنا ق إننا ثم اصبر، غدا، إليلث، 
الطلاق.ق تتسرع ولا وتحمل عليها وثدي لثج نففاصمل لا، 

وقال:أهله عل لحل إذا الحهال الناس بعض أن المؤسف ْن محإنه 
الشاي،أصلح أن س أتمكن ولر انتهى، الغاز قالت،! الشاي؟ أين 

منها،وليس هو منه يكون قد الخطأ أن ْع ا طالق؟ أنت، ؤيقول! فيغضس، 
الشاةليدبح السكن فاخذ عزيز رحل عليه لحل إذا أيصا الناس وبعض 

النبيكان الشاة® يذبح أن الطلاق راعليه قال،! تذبح، لا الضيم،! له قال 
أوباق فليحلف حالما كان ررس يقول! واللام— الصلاة ~ءليه 

صاحبلثهتحرج لأنك، إطلأيا، ينبغي لا الحلم، حتى إنه ئم ٢، ر ا، لصمت، 
أنهعرفت، إذا خصوصا عاليه وأكد الضيافة عليه اعرض ■محرحلئؤ؛ أو 
الماسعامل أخي يا منه، فهذا بالهللاق تاق أو تحلف أن أما ح، ت م

عندي،تتغدى أن أحس، فلأن يا الإنسان! يقول أن أحن قعا بسهولة، 
صيم،نزل إذا كذلك يساعدك، اممه وقال! رد شغل، عندي قال! فإذا 

.١٩الأة: الماء، )ا(مرة 
لم/وم(، ٢٦١)٩^برقم يستحلمح/ كيف باب الشهادات/ كتاب البخاري/ رواء )٢( 

)٣(.( ١٦٤٦برقم)اث/ بغتر الخلف عن الهي، باب الأبجان/ كتاب 





ه1وىائفقع ٧٨

الرحيمالرحمن اش م ب
حاتممحمد نبينا عل وسلم افه وصل العالمي، رب فه الحمد 

يومإل بإحسان تبعهم ومن وأصحابه، آله وعل الممحا، ؤإمام ١^>، 
بعدتأما الدين، 

الحمل،وطه الإجازة ق بلادنا من بلد كل ق الزواحايت، فتكثر 
كثثزاثسئا لنا ير أن وتعال— —بحانه اطه نعمة من أنه شك لا وهدا 

علنحفى أشياء هناك ولكن الأمور، هدم حول لغترنا بميسر لا قد 
الناس•بعض 

وعمها؟وأحيها لأبيها حق أو للزوجة حق الرواج هل مثلا؛ منها 
ْعتعيس سوف التي هي والزوجة للزوجة، حق الأول، الحواب 
تزوجأن الشارع حرم لهدا برصاه؛ أوتنعم ناره، تصل وموف الزوج، 

بإذنهاإلا أقاربه من امرأة أي يزوج أن لإنسان محل فلا بإذن، إلا امرأة 
بإذماإلا يزوجها أن عليه محرم فإنه أباها كان ولو حتى ورصاها، 
أنسثلؤئن ؤ3لأ اتكريم! القرآن ق وتعال تبارك افه قال ورصاها، 

منالمرأة تعضل فلا ،،  ١٠٤العثوف بيمم وصوأ إدا أروجمى يكمن 
تعضلولا أحرى، مرة يتزوجها أن وأراد طلقها كان الذي زوجها 

.٢٣٢)ا(مورةاوقرة،الآة: 



٧٩

عليها.عدوان الكل لأن ترصاه لا زوج عل الرأة 
برصاها،إلا تزوج لا المرأة أن ق صرمحة صحيحة فهي الستة وأما 

ررواليكرفقال: الأب عل ونص الكر، عل نص س المي إن حتى 
بناتيميزوجون الذين الماس بعص أن نعرف وبه ، أبوهاءاريستامرها 

المكاحعقد إن بل الله، أمام ذلك عن مسوولون رصاهنTlJمون يدون 
يصح،لا الحرم والعقد ورسوله الله حرم فيإ وقؤع لأنه يصح؛ لا 

فهوأمرنا عليه ليس عملا عمل ررمن المبي محول ذلك ودليل 
مردود.أي ا رد«ل

يردنمن الماء تزؤيج من يمتنعون أناس ذلك من العكس وعل 
فلاالأخ، المكرم أو الأب الكرم خاطر يدخل لا ولكنه به، يتزوجن أن 

اللكن تريده، والزوجة وأهل، كمإء الخاطس، بان العلم ْع يزوجها 
شخصيةلعداوة ؤإما جاهلية، باحللة قبيحة سيئة لعادات إما يزوجها، 

المرأة.وأيى الخاءل-V بثن 

كتاباثي/ والن(، ٢٠٩٩)الثيب/برم ق باب النكاح/ كتاب داود/ أبو رواه )١( 
بلفظ:لم مرواْ (. ٣٢٦٤)برقم ها/ نفز البكر الأب اسئإر باب الكاح/ 

بالكون/والبكر بالنهلق بالنكاح الثيب اسثدان باب النكاح/ كتاب ،يتأذما،/ 
(.٦٨()١٤٢١؛رiم)

برقمالأمور/ محدثات ورد الباطلة الأحكام نفض باب الأهمية، كتاب لم/ مرواه )٢( 
(١٧١٨.)



اصفتاوى  ٨٠

يزوجلا القبائل بعض أن فهي الحاهلية الشيحة السيئة العادات أما 
منأكرم القبيلة غتر ْن إنان حطب لو حتى قبيلتهم، من إلا نساءه 

والمرأةالميلمة، غير من يزوجه أن يريد لا لأنه لمنعه؛ وأشرف قبيلتهم 
وقدودين، حلق ذو لأنه وترغه؛ قيلتها من ولس الرجل هدا تريد 
وهذا، فروحو٥ا٠١ وحلقه دينه ترمحون من أتاكم ررإذا النبي قال 

وهدهالقبيلة، من ليس الخاطب لأن الخطوبة؛ المرأة هذه يمغ الرجل 
امآ'أبطلها عادة سيئة عادة جاهلية، عادة 

ترضونمن أتاكم ))^١ بقوله:يقبل لا ومن يقبل من الشرع بين فقد 
كبثر«رلإ/اد وفالأرض ل فتنة تكن تفعلوه إلا فزوجوه، وحلقه دينه 

بخضري،تتزوج لا القثيلية كون من الأن بجري ما ذللث، ومن 
قبيلةإل ينتسب لا الذي هو والخضري بقبيلية، يتزوج لا والخضري 

مندمحنوصاروا القبائل ق دخلوا الموال وأصلهم العرب، قبائل من 
والأخرخضري، يسمونه صاروا قبيل غير أصله صار لما لكن ببمم، 

خضري؛قثيلية،ولا قبيل؛خضمية، يزوج لا أنه العادات فمن قثتل• 

يرقمفزوجوْ'؛/ دينه ترمحون رامن ل جاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )١( 
(.١٩٦٧وقم)بابالأكفاء/ محابالنكاح/ ١(،وابنماجه/  ٠٨٥)

برقمفزوجو٥اا/ دينه ترضون ®من ل جاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )٢( 
(.١٩٦٧برقم)بابالأكفاء/ ىابالكاح/ ا(،وا؛نماجه/  ٠٨٥)



٨١ممابالاء1ح 

العلكاءمن أحدا علمت فإ بخضؤية قبيل يزوج لا أن وهو الأول قاما 
ينتسبقبيل والزوج الزوجة، من نسجا أشرف الزوج لأن إطلاقا، به قال 
أحداعلمتا ما فهدم قبيلية، غم والزوجة العرب، من معروفة قبيلة إل 
العلاءثبعثس قال لكن بخض؛رية، يتزوج لا القبيل إن قال؛ العلإء من 
هداكان ؤإن الأولياء، بحفس عارض إذا بخضثرى الشيلية تزوج لا إنه 

فيإالعلياء من أحد به يقل فلم الأول أما به، قيل قد لكنه مرحوحا القول 
•الناس أفكار من تمحى أن ينبغي التي يئة الالحادات من وهده نعلم، 

صحححرا؟ أليس الحضيري، أو الخضثرية هده أليست ويقال؛ 
لقولهبشروط؛ إلا — القرآن —بنص الحر يتزوجها لا المملوكة الأمة أن 

آلمومثتأيا؛؛-١^٤آتخممكت هلولأ يم يثتؤع لم وش ؤ تعال؛ 
نقولحرة امرأة لخن ٢، آلثو4كت تنهنسئأ 1بمن3محر مثكت ما همن 

تزوجلا إنه العلياء؛ بعض قول كان ولهدا نن؟ا دين ل الحرا يتزوجها لا 
العلياءبعض غلا بل الأولياء، بعض عارض إذا خضري برجل القثيلية 
عليها،محول لا صعيفة أقوال هده فان أصلا، النكاح يصح لا وقال؛ 

أحوالهم،وتتكافأ دماؤهم، تتكافأ المسلمون أكفاء، لبعض بعضهم فالناس 
اميقا•ولأدللءإ،

.٢ ٥ ت ١لأية الماء، ورة صا 



ه1وىاسه ٨٢

إنسيارة هي لكنإ بنته ق يتحكم الناس بعض أن ذلك ومن 
بعضممعنا حتى منعها، ؤإلأ زوجها يرصاه الذي بالثمن جاءت 

يقول1الناس من القليل إلا يستطيعها لا قاصية شروطا يشرط الناس 

عشرة،وللأم ألئا، خمس؛ن البنت مهر يكون أن عل بنتي أزوجك أنا 
إذاالبيوت تحمل وستارة للغنم، الماء تحمل وستارة عشرة، وللأب، 
حوالبلغ قد بالمهر ؤإذا المسكتن فيصبح جهة، إل جهة من انتقلوا 
افه.سبحان إ ألم، مائتي 

للزوجة،الهر أن مع الزوجة، لغير كون يثزط الذي هذا وأكثر 
يشترطأن محوز لا الأب، *حتى سيئا، منه يشترط أن لأحد محوز ولا 

،ه بمه صدقغن ءؤوءا٠وأآلسا٠ تعال! انفة لقول الهر، من سيئا لنفسه 
الزوجات،إل أي! اء، المإل المهور فاصافط المهور، يعنى الصدقات 

فهذاشيئا، منه لشمه يشترط أن لأحد محل فلا إليهن، الإتيان وأصاف 
أنللمول رخص لو لأنه بالغة؛ حكمه ومنعه ممنؤع، مسدود الماب، 

الزوجة،الضحية لخانت، شيئا الزوجة ولأم شيئا لضمه يشترط 
ثبت،ولقد العلني، الزاد ل ؛؛ Ljسلعة وكاما وتصبح عليها، والضرر 

كانأيمر الهر كان كنإ أنه وملم- آله وعل عليه اممة -صل الني عن 

٤.الآية! )؛(ّّورةالاء،



٨٣مماباده1ح 

الحكمة.ع؛ن هو وهذا ، لال؛ركة أعظم 
الهركان إذا وذلك الزوحين، بين المشاكل توجب الهر وزيادة 

فلأن،من بالأّتقراض إلا عليه محصل ب الزوج وهزا كثيزا، 
عليهالمرأة عبء صار حاجاته، من له أشياء وبيع فلأن، من والاستدانة 

ذكرهوكل،1 ذمته، وأشغل كاهله أثقل الذي الهر هزا ذكر كانا ثقيلا، 
ماؤلهري حملتا التي هي هذه يقول! الزوجة، يكرم وبالتال الغم، لحقه 

فلابينهإ، العشرة ساءت إذا ثم فيكرهها، إ ذمتيا وشغلت محتمل، لا 
كمرة،حسائر عليها حر لأنه عوض؛ بلا يفارقها أن عليه هل ي

قضيةجاءت الزبى السيل وبلغ الحلقوم الروح بلغتا فإذا فيوذتيا 
الذيالمهر نعطيك نحن وأولياؤها! الزوجة وقالت والمفياداة الخالعة 

حليابه اشتروا نفد، قد يكون ربا إليهم دفعه الذي والهر إلينا، دفعتا 
أكثره.ويهب وهدايا وثيابا 

خلهورهمعل يتحملون فقراء وأولياؤها الزوجة تكون وقد 
الهركان لو لكن زوجها، من المرأة هن.ه يفسخوا أن أجل من الديون 

وطلقهاينهإ العشرة ساءت لو فيإ الاهتإم، ذاك الزوج لآ:^٠٢ يسترا 
أنالبلد! هذا غر وق البلد هدا ق بإخواق أهسس، ولهذا عاديا؛ طلامحا 

1حمد)اث/هلأ()هأهث'ا(.)ا(اظر;



هن1وىاوفق4 ٨٤

ذلكإل اصتهناعوا ما المهور تقليل ق والشجاعة العزيمة ليتيم يكون 
الكاح.و بركة أعفلم ذلك ولأن أيسر، ذلك لأن منيلا؛ 

^لرحل الكاح عقد عقدت يدي، عل حرت قمة أقص ؤإف 
بنتيزوجتك قال! الرحل، زوج المرأة؛ لأي قلت، الكاح حطبة قرأت 

منالعامة يقوله ما قال الرحل هدا أن أظن فكنت، ريال• صداق عل 
زوجتكيقول؛ العقد عند ثم ودراهم، سيارة حمل للزوجة يرمل قبل، 
صداقعل زوجتلث، يقول: ثم أكثر، حقيقة والهر ريال، عل بنتي 

تسميةيسن يقولون؛ الفقهاء لأن محال! إ هكذا؟ العامة يقول لماذا ريال، 
لا.الريال؟أ هو الصداق أن صحيح هدا وشل الحقد، ق الصداق 

فقلتريال، صداق عل بنتي زوجتك قال؛ الرجل هذا أن المهم؛ 
تقول!أن يصالح ولا الزوج، لفحه ما محالصداق له، أصل لا هدا له! 

الزوجمات محلو الخثر، إلا اطة قدر لا ريال، صداق عل بنتي أزوجك 
يردوالباقي واحدا، ريالا عليه الزوجة تستحق الحال هذا ثل مق 

نصم،الهر نصما الزوجة تستحق الدخول قبل طلقها لو للزوج 
له!فقلتؤ السيارة؛ حمل وكدك للزوج، يرجع ريال ، ونصفريال، 

هلالأأصلله.

ذكعل فشكرته الريال، هذا إلا مهرا منه أحنءت ما وافه قال! 



٨٥ممابالتمح1ح 

الرحلله: قلت ثم ريال، مهر عل بش زوجتك قل الأن وقلت: 
حيرا،الله جراه مني تمع كله هذا قال: وفراش نوم غرفة إل محتاج 
اممهنسأل لكن السلك،، هذا سلكوا الناس فياليت، ؤليية، أرمحية نفس 

موجبةللراحة، مقلقة للدمة، مشغلة كشرة مهور عن نمع السلامة، 
وصارالأمور، هذه مثل ق يعاونوا الناس أن لو فاقول: والغم، للهم 
ذللث،إل استطاعوا ما المهر من يقللوا أن عل والشجاعة الحرم معهم 

كشرا،ناقص ثيء ولا كثيرا، زائد ثيء لا سطط، ولا وكس لا سبيلا، 
هوحير.والعدل 

-؛؛؛-ثو ءأي 



هن1وىاثمهق4 ٨٦

القرآنل بعض مع بعض-هكا الزوجتن حقوق إل تعال افه أشار 
تكتهزأ1ن سئ ؤنَوهتثوص أدموفٍا ؤوعاثروص فقال؛ إحمالأ 
الذيبثل ؤرلس تعال؛ وقال ٢• ءكنق١ حما فيه أثث ومحمل شتثا 

للرجالعلهن الذي مثل الرجال عل لهن يعني ا، أمحف4ل عية 
علمحب وجل عز اممه ذكره الذي وهذا والامتقائ، والحيل بالمعروف 

لدنمن توجيه لأنه فيه؛ يفرط لا وأن به، يقوم وأن به، يعتني أن ان الأن
منواحد كل لأن السعادة؛ ودوام للألفة سب ولأنه حبثر، حكيم 

النزيعمن بمصل ما أكثر وما به، يعامله أن محب با الأخر يعامل الزوحن 
يطلقأن إل يضهلر الناس بعض إن حتى العشرة ساءت إذا الزوجن بن 
هوبمنزلةفيأكون يرمحاه، لا أوفحل نابية واحدة لكلمة أجل من أولاده أم 

حالمامنها كره إن مؤمنة، مؤمن يفرك ررلأ و.•' الّكا عنها قال التي اقلرأة 
ويكفرناللعن يكثرن النساء أن النبي. وأخر ا آخر١٠أ منها رصي 

ثمالدهر مدى إحداهن إل أحنت، ررإذا فقال! الزوج، يعني العشر، 
ا،ا.الآة:)ا(مورةالاء،

.٢٢٨الأية: البقرة، )آ(ّورة 
١(.٤  ٦٩برقم)بالماء/ الوصية باب الرضاع/ كتاب لم/ مرواْ )٣( 





ماوىالهق4 ٨٨

^^)؛٠والأذى، الأل؛ به محصل ولا التأديب به محصل صربا مبمرح، غير 
أحرى،مرة مسيلا تطلبوا لا يعني مثجيلاه علية نغوأ ثلأ أءلمناءك!م 

عادتأؤلعنكم فإذا كدا، فعلت كذا، فعلت، كذا، فعلت الرأة فتذكروا 
ثيءذكر لأن مفى؛ تما شيئا يذكر أن للإنسان محور ولا محارت٠ا، إل الماه 

نغوأملأ أطمحنه=كم ؤؤاi 0؛J،! ولهذا والبغضاء، العداوة د نحلل مضى مما 
١^علو اذكروا يعني ، لتضما علتا َكارتت> آثت" ^١٤ ممو؛ علين 

هؤلاءعل تعلوا ولا تتكيروا، فلا عليكم، كيرياءه واذكروا عليكم، 
عدكم.عوان لأنبن المسكنات، الماء 

ككوة،يالمحروفح، الإنفاق زوجها عل للزوجة الواجب من إن ثم 
نفس،بْليب يبذلها أن محبا النفقة وهذه وشراب، وهلعام، ومسكن، 

يؤجرهذا ومع عليه، واجب حق لأنه لبذلها؛ لكرم وبدون منة، وبدون 
ءنه~؛افه ~رصى وقاص أب بن لسعد س الّكا قال عليه، ويثاب 

—يعنيعليها أجريته إلا افه وجه بما بغي نفقة تنفق، لن أنلثح ررواعلم 
عنواجبا يودى هو إذن ٢ امرأتلث،اار فم ل محعله ما حتى أجر— جاءك 

.٣٤الأة: الماء، سورة )١( 

.٣٤الأية: الماء، سورة )٢( 

لم/وم(، ٥٦)برقم بالنية/ الأعءالا أن جاء ما باب الإي،ان/ كتاب البخاري/ رواء )٣( 
(.١٦٣٨برم)باس،/ الوصية باب الوصية/ كاب 



٨٩مم1باد1كاح 

ماررحتى وقوله! ذلك، عل ويثاب أهله، وُين بينه ما ويصلح ه، نف
امرأتكفم ق تحعلها الواحدة اللقمة حتى يعني امرأتلثارا فم ل تحعله 
الزوجكان فان أجر، فيه ولك واجب، الإنفاق أن ْع هدا، عل تثاب 

أنفلها بواجبه قائمة وهى يالمعروف، كفيها ما يعهليها لا شحيحا، 
محمد١،^^، إمام يذلكر أفتى ،، بالعروقلكن علمه، يغتر ماله من تاخذ 

جاءت،عتبة بنتج هد فان وسلم- آله وعل عليه افه -صل الله رسول 
مايعطيني لا شحيح رجل إنه وقالتإ! سفيان أبا زوجها إليه تشكو 

لهافأذن ٢ ر بالمعروف،؛ وولدك كفيلث، ما ررحدي قال! وولدى، يكفيني 
أنيافرض لو نعم لها، واجيا حق هدا لأن علمه؛ بغير أو بحلمه سواء 

لها.تأديتا النفقة؛ من يمغ ما يمغ أن له فحينئد نثنت 
زوجتهيفارق أن الإنسان أراد إذا النكاحإ بمسائل يتعلق وتما 

محاولالإنسان أن الواجس، أن وذللث، معها، الصبمر يتحمل لا لخونه 

مىحاهق آنزأآ ؤوآ0 تعال! اممه قال كإ ثيء، كل قبل الوصع إصلاح 
وآلصئحصئكأ تبا يثنلمحا أن عث؟ثآ جكاخ هلا أو.إعتإصا يثورا بملمها 

آلأيصحيوه،  ٤٣٧؛^وجل! عز افه كلام انفلر ،، حيثُهل 

لم/وم(، ٥٣٦٤)برقم الرحل/ ينفق لر إذا باب النفقات/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٧ ١٤)برقم _/ قضة باب الأفقية/ كتاب 

١. ٢٨الأية: النماء، سورة )٢( 



الفقدفتاوى  ٩٠

v_Uajشحيحا الخاصهة عند يكون قد الإنسان أن ؛عني ،، آلثح 
إذافالإنسان خير، فالصلح شحيحا تكن لا ت فنقول ماله وكل حقه كل 

اصبر،أولا؛ نقول زوجته كاره أنه نمه من رأى 
يعصمحال ،، دكثئ١-٠^١ فيه أثث ومحمل شنئا قsتهوأ ؤ ضءؤآ 

لأنمحبة؛ إل الكراهة تزول وربإ صالح، بولد منها يرزق ربإ السلف؛ 
ينةد_اثم شديدا يغصا شخصا يبغض إنان من وكم افه، بيد القلوبح 
عنه—الله —رصي العاص بن عمرو أرأيتم أوبالعكس، محبة إل البغض 

لوأن يود إنه حتى شديدا، يغصا الني. يبغض كان يسلم أن قبل 
الرمولإل محلرفه يرغ أن يستطع لا كان أملم ولما فقتله، منه تمكن 
له.ومحبته إياه احترامه لشدة له وتعفلينإ له حلالا إس 

أولادك،أم كانت، إن لاميإ الزوجة عل اصبر أحي، يا اصبر إذن 
قيل:فقد الأسنة إلا كن لر فإذا 

إذالميكضإلأالآطسئ

وهيإلا تهللمقها لا المشرؤع الوجه عل طلمق لكن طالق، فحينئذ 
ؤكو؛اوتعال: تبارك لقوله فيه؛ نحامعها لم طهرا طاهر وهي أو حامل 

. ١٢٨الأية: الماء، )ا(ّورة 
أ،رالآة:اواء،)آ(مورة 

اصت)ص;اي(.ديوان )٣( 



٩١ممابال|نك1ح 

آلثقؤأثقرأ آلمد؟ ؤإثصإ هئيممى ألسآأ غلثتثِ ^١ ألبن 
ظلمممد أش حدود يتمي وس أممي حدود ''؛وق ثم ا، رة=ظلم؛ار 

جاءثم الحيض بعد زوجته جامع ان الإنأن لو فمثلا ،، دسهءهل 
حملهاأن إلا تهللمها لأ نقول! ماذا؟ أم الأن أطلقها هل أل ي

محهللقها،تْلهر ثم الهلهر، هدا يعد نحيض أن أو حامل، لأنيا محهللقها؛ 
الزوجةعل يغضب جمن من وإياهم~ افه —هدانا الناس من وممر 

محوزلا وهدا يهللقها، الحناية من يغتسل ب كان لو حتى الطلاق يبت 
فلا١^٩٤ حين من الإنسان ظقها لو فالحامل حاملا، كانت إذا إلا 

فيه،جامعها طهر ق يْللقها أن محوز لا الحامل غر لآكن عليه، حرج 
حائض.وهي يهللقها أن ولا 

زوجتهطق عنهإ" الله ~رضى عمر بن عيدافه أن الصحيحبن ول 
—أصابهمنه فتغيفل ه الني ءنه~ اطه —رصي عمر فامحر حائض وهى 

ليتركهاثم يراجعها، أن عيدافه— من ~أي ررمزْ لعمر؛ قال ثم الغيفل— 
ثاءوإن بعد، لئإ أمثاء إن ثم مملهر، ثم محيض، ثم تطهر، حتى 

}الماء«ر لها تطلق أن أمر التي العدة فتلك، طلق، 

ا.)ا(ّورةالطلأق،الآة:
١.الأية: الطلاق، )٢(^ 

(،٤٩٠٨)برقم ارنبمم../ إن محاس: وقال باب القرآن/ •فم كتاب البخاري/ رواْ )٣( 



هاوىالفق4 ٩٢

فيه،يجامعها ل؛ طهر ل فيطلق الطلاق و يتأنى أن الإنسان أمر وقد 
لحكمة.وذلك، فيه، جامعها طهر ل ولا الحيض ل يطالقها ولا 

نحسبلآ الحيض ق طلقها إذا فلأنه الحيض؛ ق يهللقها لا كونه أما 
إذاولأنه المرأة، عل العوة ق تطويل هدا ق فيكون الحيضة، تلك 

كانؤإذا حماعها، من بعيد وهو يطلقها موف فإنه حائفى وهى طلقها 

أنالإنسان ■مي لهدا لها، محبة قلبه ق يم^ لا ربعا فانه حماعها من بعيدا 
حائض.وهي يطلقها 

فيمكنالطهر ق جامعها إذا أنه النهي فوجه فيه جامعها طهر ي أما 
نحمللا أن ويمكن حامل، عدة عدتبا فتكون الحعيع هذا من تحمل أن 

عدتباأن علمتا فقد يجامعها ب كان فإذا تحيض، من عدة عدما فتاكون 
تحيض.من عدة 

الحدودأبحي إل بالطلاق يتهاونون بدووا الناس بحض أن وليعلم 
صوس•'

تهلليقاتثلاث زوجته الرجل يطلق أن عليهم مهل الأول: الوجه 
بالثلاث،طالق أنت، لزوجته: الإنسان يقول أن عليهم فسهل واحدة، مرة 

لم/وم(، ٥٢٥١برقم)ه/ ظقئرأوتاء ١^٤^١ رؤقلإأ ت تعال قوله باب الهللاق/ كتاب و =
(.١٤٧١برقم)الحائض/ محللاق تحريم باب الهللاق/ مماب 



٩٣كت1بال0محاح 

عليهممهل طالق، أنت طالق، أنت، طالق، أنت، أو ثلايا، طالق أنن، أو 
3كنالطلاق، هذا طلق أن أحد يكاد لا الزمن من صجق فيا وكانوا هدا، 

أمكنهاالطلاق هذا طلق إذا الرحل أن ق رخصة الناس رأى لما 
الأمر.هذا ق يتهاونون صاروا الراجعة 

افه-رصي كر أي وعهد النبي. عهد ل الثلاث طلاق وكان 
واحدة،الثلاث طلاق عنه— الله —رصي عمر حلافة من وستتين عنه~ 

قدالناس ررأرى عنه—ت اممه —رصي عمر فقال الناص، ق ذلك فكثر 

فأمضاه٢، ل عليهم® أمضيناه فلو أناة، فيه لهم كان أمر ق ، تتايعوار
سوهذا زوجته، يراحع ألا ثلاثا طلق إذا الإنسان وألزم عليهم، 

حنيفةأبا الأئمة أن تعلموا أل؛ بالهينة، ليست، فالمسألة العمرية، السياسة 
إنيقولون! الأئمة وعامة — الله —رحمهم وأحمد والشافعي ومالكا 
المرأة،به نحل لا بائنا يكون بكلإت1 أو واحدة كلمة الثلاث الهللاق 
واحدةالثلاث الطلاق بأن يفتون الذين والأن هينة، ليت، فالمسألة 

ثلاثاطلقها لن رجعة لا أنه يرون الأمة أكثر الأمة، علإء ي جدا قليل 
منالتآليم،، ذللئ، ق وألفوا متحاقبات،، كلعإت، أو واحدة، بكلمة 

)اتحأا.مادة; ٤(، ٠ ٦ Y/ )٠ العروس تاج فقط. اكر ق هوالإمر١غ الخايع؛ )١( 
(١٤٧٢)برقم الخائض.../ طلاق تحريم باب الطلاق/ كتاب ملم/ رواه )٢( 



قت1وىالص ٩٤

لأحديولكن ثلاث، الثلاث الخلاق أن أرى لأف لا ذلك أقول 

منهناك لأن يتهاونون محلا يالهثن، ليس الأمر أن لهم وأبين إحواف 
وأنثلاث، اكلاث أن عل الأمة أكثر إذ واحدة، الثلاث بان يفتي 
زوج•بعد إلا لزوجها تحل لا وأنما بذلك، محن المرأة 

حتىكثثرا به الناس تبماون فقد بالطلاق، الحلم، الثانية1 والمسالة 

وهداطالق، فزوجتي الشاهي فنجان أشريب إ إن يقول! بعضهم كان 
كداتفعل ل؛ إن كدا، أفعل ب إن يقول! قيء أدنى فعل التلاعب؟ من 

الأربعةالأئمة ومنهم العال—إء أكثر إن أمحول؛ أق مع طالق، فأنت، 
وقعوحد متى يشرط معلق طلاق الهللاق هدا أن عل اش~ -رحمهم 
طالق،قانت، فلأن دار دخلت، إن لزوجته! محال لو فمثلا! الهللاق، 

حتىتهللق يروما الأئمة وأكثر الأمة، أكثر عند طالق فهي فدخلت، 
بدللثحمحمد إذا أنه العناء بحمى ويرى تهللق، فهي اليمتن نوى ولو 

تكفر.يمثن فهي الفراق يقصد ول؛ منعها 

الضيم،نزل إذا البادية عند ولاّسيعا يقع ما أيصا ذللنؤ ومثل 
الطلاقعل له! محال له ضيافة بدبيجة يكرمه أن البيح، صاحك، وأراد 

ماذبيحة، أذبح أن العللاق عل البيتؤ! صاحمب، فيقول ذبيحة، تذبح لا 
طلقتؤندبح لم ؤإن الضيف،، امرأة طلقحؤ الدبيحة ذبحنا إن إ العمل؟ 



٩٥مماباتaثاح 

القصودلكن إذا العالإء! بعض قال نصنع؟ فإذا البيت، صاحب امرأة 
طلاق،هذا أن عل الأمة أكثر العناء أكثر ولكن يمتنا، فتكون الكرم به 

أمرهلأن بالطلاق، نتهاون لا أن لأحل هذا أقول فانا المرأة، تهللق 
أئو■لأوت ينحي وش ثثووها ؟ ١٥أش حدود ^^1؛، السهل بالأمر وليس عفلثم، 

وأصحابهآله وعل محمد، نبينا عل وسلم الله وصل أعلم، وافه 
أجعتن•

-ه.ءو 

.٢٢٩مورةاوهمة،الآة: 



ه1وىادهق4 ٩٦

يرزقنيان الله دعويت، الله". ~رحمه الئسح فأتحسه ّئل ،سهّآ! 
لتقدم وقد ذلك، غر ل يتقدم من للأمم، ولكن الصالح، يالرؤج 

متزوجاكان أنه إلا الصلاح عليهم يبدو الذي الأشخاص أحد 
تكونوأن الثانية، الروحة أكون أن —نمسثا— أبل لا نتي أل ؤ

ويراودفرفضه، ل آثم فهل الأحرين، نعامة حاب عل معادق 
يستجابفلن دعويت، ومهإ عمري، طول زولج يلأ سأظل بأش شعور 

ف؟
قدوتعال— —سحانه ايله إن وليرها لها نقول دقولهت فأحاب 

فلاالشخص، لهذا وحل عز الله يريده لخير الشخمر دعوة إحابة يمغ 
خبا؛ل؛ ربه دعا إذا والإنسان الدعاء، ق يلح بل الإنسان يستعجل 

عليها.ويثاُب، عليها يؤجر عبادة الدعام أن أولا! 

القيامة،يوم له يدحرها أو دعوته، محيب أن إما Jعال اض أن يانثا! 
أوأكثر.به دعا ما يقال ما السوء من عنه أويصرف 

جوادا،كريتا غنيا تدعو إما فانلث، بالدعام ألح نقول! ذلك وْع 
ايعجل،اأ لر ما لأحدكم ررمحاب الحديث،! ق حاء ولهذا تياس ولا 

(،٦٣٤)٠ برقم يعجل/ لر ما للعبد يستجاب باب الدعوات/ كتاب البخاري/ رواه 
برقميعجل/ لر ما للا-اءير يستجاب أنه بيان باب والدعاء/ \ذذض كتاب ومسالم/ 

(٣٧٣٥.)



٩٧مماباس1ح 

لزفيقول ويادعو ويدعو رريدعو قال! الله؟ رسول يا يعجل كيف قالوا؛ 
٢.الدعاء((ر عن فيستحسر نحوها— —أوكلمة ل، محب 

الوعاء.كرري اممه، رحمة من نيامي لا نقول؛ الرأة لهذه 

نمتنعأحرى زوجة معه ولكن دين ذو رجل لها يتقدم كونما وأما 
الرحلمادام ذلك لها أرى فلا الأخرى، الزوجة أجل من الإجابة من 

بشقاءسعادق تكون أن أحب ررلأ وقولها؛ ودين، خلق ذا صالثا 

فلابذلك، يشفوا أن لهم يبني لا الأحرين فإن غلْل، هذا الآحرينُُ، 
لأنزوجها؛ تزوج إذا تشقى وحسثا الغيرة تغلبها أن للمرأة ينثغي 
وبدنية،مالية قدرة ذا كان إذا الحيي يفعله أن ينبغى مما الزوجايتج تعل،د 

الأمةوكثرة الأولاد، كثرة الماء كثرة ق فان والمل، الخور من وأمن 
افهنعمة من وهو البيوت، ل الباقيات الماء من كشر فروج ونحصيرنا 

وجل•عز 

ولاوجل، عز افه شرعه ما الزوجات تعدد ق الحكمة أن ولولا 
ألاأوخائا البدن، أوصحيف المال، قليل الإنسان كان إذا لكن فيه، أذن 

الترقيق.اض ونسال عندك، ما عل تقتصر أن الأفضل نقول؛ فهنا يعدل 

برقميعجل/ 1؛ ما للداعي يتجاب أنه بيان باب والدعاء/ الذكر كتاب لم/ مرواه 
(٢٧٣٥)





٩٩

يتزؤجأن له فنصحي الثه، بإذن محيية مفيدة تكون ذلك ومع محيية، 
الباءةمنكم امتطاع من الشباب معشر رريا الرمول لقول امتثالا 

كانإذا إلا الزواج ي عيه يلح كان الذي لوالده وطاعه فاوتروج«لاي 
فهداعيها، جانيا فيكون الزوجة، إل يتعدى أن منه نحشى مرض فيه 

والدهيطمئن حتى المسب لوالده _؛j، أن ينبغي ولكن يمتغ أن له 
ويرصى•

٠٠٠

_lV'U  إذاالناس بعضن هناك اش~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل
فضيلتكمرأي فإ بعيار، افه يأمرف ررلر بجيب ثريج؟ لا لماذا له• قلت 

القول؟وهذا 

قوةللإنسان جعل تعال افه لأن خْلآ؛ هدا أقول بقولهت فأجاب 
لكنشك، لا اطه إرادة تحت، ؤإرادته يريد، ما يقحل واختيار ؤإرادة 

يحلموهو فمهل، عيه يورد لما دفعا والقدر بالقضاء يتعلل الماس بحض 
افهأمرق ما يقول• تصل؟ لا لماذا قيل• إذا هل يصحح. ليس هلمءا أن 
افهلم1مرفولوقيلله:لاذالأتركالأكل؟هليقولثلأن أصل، أن 

(،٥٠٦٦)برقم قليهم/ الباءة يتطع لر من باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواء 
١(.٤ ٠ برقم)٠ الكاح/ اسحباب باب المكاح/ نحاب لم/ وم



١٠ هن1وىادص٠ 

احتجاجصعيف، احتجاج بالقدر الاحتجاج إن فأقول! آكل؟ لا أن 
هذاأمرك قد اض أن عالمنا تزوجت ؤإذا تزوج، فنقول! بحجة، ليس 

معشررايا الّمح،:٠ قال الشرعي، الأمر أما القدري، الأمر حيث من 
وأحصنللصر أغض فانه قليتنؤج، الباءة منكم استهلاع من الشباب 
لاأفرج،،.

٠٠٠

A'U_ ! ينيشع فيإ رأيكم ما اف~! ~رحه الشيخ فضيلة مثل
والديه،أحد سس، ء الكف، الشباب تزوج عدم من النام، بعض( 

بأنهعالتا مرغوب غثر فهذا شأما، عل ويقوم أم له يكون هم، وخاصة 
ودين؟حلفا وصاحب متدين 

الخاطس،يرد أن الطر قصر من هذا إن أقول! بقوله؛ فاجاب 
الخالقسوء والأب الأم عن عرف إذا لكن وأبيه، أمه أجل من، الكفء 

أمهمع المسأكن لها يهلس، لمر إذا المرأة أن الزوج عل، يشرحل أن يمكن، فهنا 
زالالشرؤل هذا حصل ؤإذا محكناآخر، تْللمس، أن 3، الحف، فلها وأبيه 

آلهوعل عاليه افه ~صل اليى لقول به؛ الوفاء ووجب المحظور 
وهذه،،  ١٠١الفرؤج به استحللتم ما به نوفوا أن الشروط ررأحؤ، وسلم~! 

برقمالنلكح/ عقدة ■محي الهر ؤ، الشروط باب الشروط/ كاب الخارخ،/ رواْ )١( 
(.١٤١٨برقم)الكاح/ 3، بالشروط الوظء باب كابالكاح/ الم/ )اآآب؟(،وم



١مماباس1ح  ٠١

يأتيهمفمتى وأما، ابا عند0 لأن الخاطب؛ هذا ردوا إذا وليها أو اجلرأة 
لكنهوأم ألح له ليس حاطِتا يأتيهم وربإ وأم؟ أب له ليس حاطب 

الرغبةفاتت إذا حتى عانتا ا،لرأة تبقى ثم الدين، ناقص أو الخالق ٌّيء 
الزواجإلا حمرة تأحثر رركل العامية! الأمثال من ولهذا ندمت؛ فيها 

افه،عل توكل حل إذا والزواج تمد٠٠ تتركها لا أينعت، إذا والثمرة 
فانهالشباب بحد الشابة أو الشاب عل يممحي يوم وكل يضر، فالتأحثر 
صحما.ويزداد قوته، ومرد وشهوته، همته يفعفح ينقمى، 

وامشتها،ذكرتبما التي الحال ق إلا حْلأ الفلرية هذه إن فأقول: 
وتقول!تشترط أن فللزوحة الخالق، سوء وأمه أبيه عن علم إذا وهي 

كنبالطالة وإلأفلالحقفي معها، أسكن فأنا السكن ل طاب إن 
صحيح.شرط فهو الشرط هذا تم ؤإذا آحر، 

الشباببعض يعلل اذإه~: ~رحمه الشخ فضيلة مثل 
علتعليقكم ما إليه، والشتل اف إل بالأمطاع الرواج عن عزوفهم 

هذا؟

ميتة؛هى بل عاليلة الحالة هذه بأن هذا عل تعاليقنا يقوله: فأجاب 
أصومررلكنتي وقال: أصحابه من أراده من عل التبتل رد البي. لأن 



١ هن1وىالهق4 ٠٢

فليسسنتي عن رغب فن التاء، وأردج وأرقد، وأصل وأفهلر، 
العبادات،أفضل من هو بل العبادة، من الكاح أن وليعلم ، متي'ار 
منأفضل الشهوة مع الناكاح بأن افه— -رحمهم العلم أهل صرح حتى 

شكولا النكاح، بوجوب العلم أهل من ممر وصرح العبادة، نوافل 
اممهإل أحب والواجب المستحب، ثواب من أكثر الواجس، ثواب أن 
ررماالمدمي: الحديث ق وحل عز اف قال كإ الافالة، من وحل عز 

عبدييزال وْا عاليه، افرصت، مما إل أحسا بئيء عبدي إل تقرب 
علواصح دليل الحديث هدا ففي ا أ-مهءرل حتى بالنوافل إل يتقرب 

جعلهله افه لحية فانه الشل، محب مما أكثر الفرض بحب تعال الله أن 
اطهعند تأكده عل يدل وهذا فعله، من لهم د لا العباد عل واجبا 

العالةمذْ يعللون الذين الشباب هؤلاء فننصح وتعال، سبحانه 
يتزوجواوأن وحل عز الله يتقوا أن تنصحه—م اليتة— —بل العليلة 
الرمفنمن إخوانه ولسنة تته. لواتباعا س النبي، لأمر امتثالا 

الإسلاميةالأمة كثروا أن أجل ومن واللام—، الصلاة -عليهم 
وينفع

لم/وم٥(،  ٠٦٣برقم)النكاح/ ق الترغيب باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٤٠١برقم)النكاح/ استحباب باب النكاح/ كتاب 

يرفم)آ'ها"(.بابالتواضع/ كتابالرiاق/ )مل(رواْالبخاري/ 



١ممباس1ح  ٠٣

علوالدي يوافق لم افه—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٤ ٠ ص
قالبيت ومصانيف العيس كضيق مقنعة، ضر اب لأمثرواحي 

الحال؟هدْ ق نحالفته نحون فهل الأولاد، وكثرة المتقبل، 
الزواج؛إل محتاجا الإنسان كان إذا نحالفته تحوز نعم بقوله' فأجاب 

ؤيغضفرجه،  ١٢الإنسان نحصن التي الحياة صروؤيات من الرواج لأن 
يوجبهذا لأن تتزوج، لا ومحال! يتزؤج أن والده منعه فإذا مبمره، حا 

نحونولا يهلعه، فلا وأولادك؛ ،، ilJlftljوانشغاك عليك، النفقة كثرة 
كانحينإ نفسه وليتذكر ربه، افه وليتق التزوج، من ابنه يمغ أن للأب 
يرصىلن فإنه يقول؟ ماذا الزواج، من يمنعه أن أحد أراد لو ثابا، 
U5jb ،.أ؛دا

توجيهيةكلمة من هل الله—أ —رحمه الشيح فضيلة مسل ! ٤ سا 
وتحصينهم؟دالرواج الإ،ا<اراع ق للشباب 

اريامحال! حسثا الّبيا. لكلمة من أحسن كلمة لا بقوله• فأجاب 
للبصر،أغص فانه فليترؤج؛ الباءة منكم ا«سهلاع من الشباب، معشر 

ؤإنني،. وجاءاءل له فإنه بالصوم فعليه ياستني لر ومن للفرج، وأحصن 

ومسالم،٥(، ٠  ٦٦)برقم فليهم، الباءة ستطع ل؛ من باب النكاح، كتاب البخاري، رواه )١( 
١٤٠)برقم النكاح، استحباب باب النكاح، كتاب  ٠.)



هناوىالفقع١ ٠ ٤

فيهكثرت الذي العصر هذا ق لاّسيإ التزوج ّسرعة ق الشباب أنصح 
مشقةمن يعانب الشباب من كشوا نحد ولذلك، والغرياينؤ، الفتن أمساب 

يتصيدلذهب، وجل— —عز بالله الإيإي، من عند0 ما ولولا العزوبة، 

الفاحشة.

هوفهذا لزواجه يكفيه مال عنده الشاب كان( إن، أقول! إق ثم 
يزوجهأي، أبيه عل وجب، مال عنده يكن ب ؤإن به، يتزوج أن العللوب 

وشراباطعاما عليه يض أن عليه محب، كإ ذلك،، عل فائزا كان إذا 
النكاح،من أبناؤه وبلغ الله، أغناه لأحل محل ولا ومكنا، وكسوة 
طالب،عل الدالة بأفعالهم وإما الصرمحة، بأقوالهم إما ذلك،، منه وطلبوا 
يفعلب فإن يزوجهم، أن عليه محبا بل يمتنع، أن له محل فلا الكاح؛ 

ماله.ق له اممه يبارك ولا فهوآثم، 
الكاح،منه طلبوا إذا لأبنائهم الأياء من الحهال بعض يقول 

؛نفك،وأنت، طفرك؛،، غير ظهرك محك، لأما الحائر؛ السائر المثل يقول 
دامواما عليهم، حرام وهذا ا أزوجك، فلا ؤإلأ به تتزوج ما حصل 

عاجزين،•والأبناء قادرين 
٠٠٠



١٠٥مم1بالدثاح 

تزوجهاستثة امرأة عن افه— —رخمه الشيخ محيلة مئل 
صحح؟الزولج عقد فهل الأولاد من عددا منها أنجب وقد شنعي رجل 
تفعل؟وماذا 

تلرفانفيها يكون مما ائل الممن وغرها المسألة هده ت موله فاجاب 
وأنالمفتي فيها يفتي ألا الأول والإجارة، اليع وعقد النكاح، كعقد 
اكاء.إل فيها يرجع 

منهوطلب مفت يدي ين خصإن حضر إذا ما حال ق إلا 
محكم.ان يامحن لا فحينثد التحكيم، 

المحكمة.إل راجع الذكورة المسالة ق فالنفلمر 
هإومك ءإد 

وتحلقوصعم، فقر إن يقول؛ فيمن الش/ع حكم ما • س'؟؛ 
بةينالنسل وكثرة الكاي للانفجار نتيجة العصر هدا ق الملمان 

ذلك،؟يعممد لن نصيحتكم وما الغداش؟ الاقتصاد تفوق 
هوتعال افه لأن وذلك كبثر، ■حقلما رأيه أن رأينا بقوله• فأجاب 

لأنهالسكان؛ كثرة العلة وليست، ويقدر، يثار لن الرزق يبسمل الذي 
لحكمةيعهلي وجل عز افه ولكن رزقها، اممه عل إلا الأرض 3، دابة من ما 

وحلعز اللة يتق أن العقيدة هال0 يعتقد لن ونصيحتي لحكمة، ؤيمنع 
تعالاطه فان كثروا مهإ الحالم أن يعلم وأن الباؤلل، الاعتقاد هدا يلع وأن 



هن1وىال،قع١ ٠ ٦

النزئأثة مء وأن ؤ كتابه! ق قال اض ولكن الرزق لهم لبسط شاء لو 
-ثر>ءيارهيبماؤؤء ما ُآزل وذؤؤأ ءلمأمحاألامحب( لعباده 

٠١٠^٠٠ ء0 
ءأءءوء %أء 

عمهالأبن محلوبة مماة اش-: -رحمه الئخ فضيلة مئل : ٤ س1 
أنرغم والده يعمي أن له نحون فهل الرواج، عل موافق غر أيام ولكن 
ملها نحون وهل عليه؟ نحرم إما عليه، نحرم إما ويقولت نحلف، والده 

الشاب؟هذا من الزولج عل توافق أن 
ابنهمغ نحاول الذي المم لهذا نصيحة أوجه أولا بقوله• فأجاب 

يريدمما ابنه يمنع أن ل الحق له ليس لأنه يرغبها؛ بامرأة يتزوج أن من 
علالناس بعض لهل يوقد يمنعه، أن يقتضى شرعنا مانعا يرى أن إلا 

ونحولقبيلته، بنات من أو أحيه، بنات من يتزوجوا أن فيلزمهم أبنائه 
أنهفكإ وغلط، -نتهلآ وهذا الأخريات، الماء من يرغب من ويثن بينه 

حقهمن فليس يشتهيه، لا مح؛ن محلحام أكل عل محره أن حقه من ليس 
أنهوليممور منها، الزواج يريد لا امرأة من يتزوج أن إل يضهلره أن 
كتفيريدها، من يتزوج أن من يمنعه وأبوه يتزوج أن يريد الدي هو 

نفسه؟تكون وكيف حاله؟ تكون 

٠٢٧الشورى، سورة 



١٠٧مم1بالمح 

امرأتهيطلق أن ابنه إجبار محاول ات الأمهأو الأباء بعض أن كإ 
افهقال من يشبهون ذلك ق وهم عليهم، حرام وهدا يريدها، وهو 

٢،آلمتة •؛؛؛، يوء ما ينهما ؤمتعثثو0 عنهم؛ 
يكونأن إلا امرأته يْللق أن أمره إذا أمه أو أبيه —اعة ط الابن يلزم ولا 

بنأخمد الإمام رجل مال وقد فيه، ينْلر فهدا شرعي؛، سبب هناك 
فقالامرأتك. طلق يقول: أباه إن المسالة، هده عن اطة— -رحمه حنبل 

أنهعنه- الله -رصي عمر حديث أرأينا قال؛ تطلقها، لا أحمد: الإمام 
الإمامله فقال يطلقها، أن س الثي فامره امرأته، يطلق أن اثنه أمر 

أمجرأمر الفرق؛؛ن إل الله— —رحمه مشيرا عمر؟ أبوك هل أحمد: 
يامرأن يمكن لا عمر لأن غيره؛ وأمر ءنه~ افه ِرصي الخطاب بن عمر 

وقد؛،، JJiSيكون فقد غيره أما شرعي، لسبا إلا امرأته يْللق أن ابنه 
إذاغرة ذلك كون وقد القوس، ق ثيء ابنه امرأة وبان بينه يكون 

ابنهبحها•رأى 

بطلاقهاأمه أو أبوه أمره إذا امرأته يْللق أن الإنسان يلزم لا أنه المهم 
يطعأن يلزمه لا أنه كإ فيه، فينظر شرعي، مس-ا هناك يكون أن إلا 

وكيلكمنها، الزواج يريد لا وهو امرأة يتزوج أن ل أمه أو والدم 

.١ ' ٢ الأية! البقرة، محورة ( ١ ) 



هناوىاثءق4 ١٠٨

يكونأن إلا يريدها امرأة يتزوج أن من يمنعه أن الحق له ليس أيصا 
تزؤجللسائل• أقول فإف هذا عل وبناء فيه، فتنفلر شرعي بب ّهنالث• 
ذلك.ل له حق لا لأنه منها؛ أبوك منعك ؤإن تريدها، التي ا،لرأة هدم 

،!ئ؛د ءم 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

طاعةأن ترون مل اش~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل سهة؛ 
قوعذرهم مقبول؟ عذر بغثر الزولج من منعاف إذا لازمة عئ والدي 

هيفإ عمرى. من العشرين أبلغ بأق العلم مع صمر، بأق ذللث، 
للزولج؟شديدة بحاحة أنتي العلم ْع رفضهإ، عل أصرا إذا الهلريقة 

اف•محرا.جزاك 

ررياM' المي قال فقد الزواج عل قادتا كنت إذا بقوله: فأجاب 
للصرأغض فانه فليتزؤج، الباءة منكم استطاع من الشباب معشر 

أمران:فهنا الزواج عل قاة.را كنت، فإذا لامرج،<را؛. وأحصن 
منهكا؟تطع فض بالزواج، بيك وأمر الزواج، بعدم والديك أمر 

فنقول:هذا، ق إشكال لا وملم— آله وعل عليه افه —صل النبي تملح 
أمايرصيا، ب أم الوالدان رصي مواء فتزوج الزواج عل قادرا كت إذا 

لم،وم(، ٥٠ ٦٦)برقم فليصم، الباءة يستهيا ل؛ من باب النكاح، كتاب البخاري، رواه ( ١ ) 
١٤٠)برقم النكاح، استحباب باب النكاح، كتاب  ٠.)



١٠٩مم1بالاءاح 

يتخب ررمن واللأم~ت الصلاة "عله الني قال فقد قادر غير كنت إذا 
بالصوم((فعليه 

قادنالكن إذا أبيك عل محب قادر غر كت إذا الحال هذه وق 

ينفقأن عليه محب كا وجوبا يزوجك أن عليه محب يزوجلث، أن عل 
هنفإعفاف إل محاج هو عليه، لكلإنفاق الإنسان إعفاف لأن عليك؛ 
محاجإلالأكلوالشرب.ماأنه 

منعكولو فتزوج النكاح عل قادرا كنت إذا الحراب؛ فخلاصه 
وهوواللام— الصلاة عاليه — الرسول أمر أمامك لأن وأمك؛ أبوك 
وعندمال، عندك ليس عاجزا كنت إذا أما الوالدين، أمر عل مقدم 
فانفهوآثم، امتغ ؤإذا ، يزوجك، أن أبيك، عل الواجيج فان مال أبيك، 

لرإذا الشباب واللام— الصلاة -عليه المي أرثد فقد فشرا أبوك لكن 
أيوجاءا، له فانه بالصوم ررفعليه قال! يصوموا، أن الباءة يستْليعوا 

الشهوة.يقلل الصوم لأن قطع؛ 
هه. 

لم،وم(، ٥٠٦٦)برقم فليصم، الباءة يستطع لر من باب، النكاح، كتاب، البخاري، رواه 
١(.٤ ٠ برقم)٠ النكاح، استحباب باب النكاح، كتاب 



هن1وىائمم

فتاةأنا تقول! مائلة —! افه ~رخمه الشخ فضيلة مثل ساُأ! 
بثلاثأصغرمتى شاب لخطبتي تقدم تعال، باق وحياق متقبل أعلق 

أنبلادنا ل الناس وعادة عرفنا ول دينه، ل مستقيم وهو س<انوامت،، 
علالعرف هذا يوثر أن وأخشى سثا، زوجها من أكثر تكون لا الرأة 

تنصحني؟فيإذا زواجنا، 

الرحلهدا من الكاح تقبل بان الفتاة هده أنصح بقوله! فأجاب 
وأذكرئسنوات، بثلاث منها أقل كان ؤإن ينا، منها كان إذا لأسيا 

منة،وعشرون خمس وله عنها- افه -رصي حدمحة تزوج ه المي بأن 
عاليهايتزوج ول؛ إبراهيم، إلا منها كلهم وأولاده منة، أربعون ولها 

ماتت.حنن إلا يتزوج ولآ حياما، ق أحدا 
كانؤإذا أسوة، عنها— اف —رصي ا،لومنثن أم حدمحة ق لها! فاقول 

والأعرافوتقبل، اش عل فلتتوكل وحلقه دينه ل كفئا الخامحلب هدا 
إليها.با٠للةلأيفت صكلهاأعراف 

ءوه أو 

 Ut_ ! لممصحيح ز جاء افه—! —رحمه الشيح فضيلة سئل
اللهلرسول ذكرت عنها- اف ~رصى مس فاطمة؛نت، أن - افه -رحمه 
س!اممة رسول فقال خطاها، جهم وأبا سفيان أي بن معاوية ن أ. 



١١١كتابال،ك1ح 

ماللا فصعلوك معاوية وأما عاتقه، عن عصاه يضع فلا جهم أبو ررأما 
وديتهأمانته مع الخاطج، رد نحون همهل ، زيد؛ا ين أسامة انكحي له، 

لكونهلأuلله؟

لخطبتهاتقدم — عنها اض رصي — قيس بنت فاطمة ؛قولهت فاجاب 
ه^،الني تتشر فجاءت زيد، بن وأمامه جهم، وأبو معاوية، ثلاثة! 

العومحبلبن ان نحبمب موهن والمسمتشار اسامة، تنك^^ ان علها ار فام
الذيوهدا له«، مال لا فصعلوك معاوية ارأما لهاث قال المحاصن، ويسن 

وقائدهم.السالمين خليفة صار له، مال لا 

النساء.صرب يكثر يختي للنساء، فضراب أبوجهم وأما 
قالت،!— عنه الله —رصي نيد بن أسامة تنكح أن عليها فأشار 

الخاطبترد أن للمرأة أن عل دليل وهن.ا ،، فاغتبهلت أسامة فنكحت 
وهدابه، تتزوج أن ودين حلق ذا كان إذا الأفضل ولكن فشرا، كان إذا 
لمالها،لأرع! المرأة ررتنكح الّكا.؛ قال أيما، الرجال ففي النساء ل كإ 

،١يداك،،ر تربت الدين فافلفربيات ولدينها، ولخإلها، ولحسها، 

(.١٤٨برقم)• ئ/ لأسة تلاي الطلقة باب الطلاق/ محاب لم/ م)ا(رواْ 
١(. ٤٨• ر برقم لها/ نفقة لا تلانا المملكة باب الخلاق/ مماب لم/ مرواء )٢( 
كتابلم/ وم٥(، ٠ ٩ )٠ برقم الدين/ ق الأكفاء باب الكاح/ محاب البخاري/ رواء )*١( 

(.١٤ ٦٦)برقم الدين/ دان نكاح استحباب باب الرصاع/ 



ه،وىالهق4 ١١٢

وليهاوأبير أخت، ل —.■ الله —رخمه الشيح محيلة سئل •" س٨٤
فإذازوجة، له يكن إ لرجل أو مال عندْ لمن إلا أزوجها لا ويقولك' 

الرجل إنه وهلت،؛ عليه، وكذيت زوجة له صاني لشاب، له أنست، 
الحال؟هذه مثل ز الكدي، نحون فهل له. زوجة 

عندهمن إلا ابنته يزوج لا كونه ق اخْلآ أباك إن بقوله' فأجاب، 
الحكممناط هو ليس هذا فإن زوجة، معه من ابنته يزوج لا أو مال، 

الحديث،ل ذلك، جاء كا والخلق الدين عل كله الدار بل والتزويج، 
إلافزوجوه، وحلقه د.ينه ترضون من أتاكم ررإذا افه رمول عن 

أنلأبيلث، نحل ولا ، ٠١ارعريض قال! أو ، كبثرا،أ اد وففتنة تكن تفعلوه 
مقف،فعل فإن منها، يزوجه أن من ؛اتكم،ء رصستط إذا ابنته يمنع 

دينهق يرصى من أتاها إذا نكاحها عقد أنت تتول أن وللث، ولايته، 
ورصستإ.وحلقه 

إنهله؛ وتقول زوجة، لها ء كف، حهلبها إذا عليه تكذب أن أما 
أوبعيدقريسح عن يهللع موفط أباك لأن محوز؛ لا هذا فإن له، زوجة لا 

المشاكلمن الزوج وبتن بينه يقع ربا بل المشاكل، من وبينه بينك فيقع 

برقمفزوحوْاا/ دينه ترضون ءامن ل جاء ما باب النكح/ كتاب رواه )١( 
(١ ١(. ٩٦٧برقم)الأكفاء/ باب الكاح/ كتاب ماجه/ وابن (، ٠٨٥



١١٣كت1باممىح 

وانصحهالصدق فأحبمره وبينه، بينكم العداوة ومحلل الصفو، يكدر ما 
٠خطبها الذي الكفء حذا رصيت إذا يزوجها أن عليه يجب أنه وأرشده 

٠٠٠
؟٠٢ ٠٠٢؟ ٠٢

يدعوالإنسانأن نحون هل اله~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل ! ٤ س؟ 
ملبه؟اممها ويدكر فتاة من للزولج بالتوفيق لتفه 

التزوجله ييسر أن تعال اطه يسأل أن للإنسان نحون بقوله• فأجاب 
أنمن وأمثاله هدا أنصح ولكني ذلك،، ق عاليه حرج ولا معينة بفتاة 

فتنة.يسسسا تعلما حا قلبه يتعلق 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
؟٠٢؟ ٠٢؟ ٠٢



ح1وىالفق4 ١١٤

الرحيمالرحمن الله م ب
التسين،حاتم محمد نبينا عل وأسلم وأصل العالمن، رب لله الحمد 

وبعد•الدين• يوم إل بإحسان بعهم ومن وأصحابه، آله وعل 
الزواج،عل الشباب لإعانة الحري المثرؤع عل اطالعت فقد 

عبداللهين معيد الشخ يرأسهم الحر أهل من نخبة عليه قام والذي 
وأمانته.لكفاءته عندي ثقة محل وهو الدعجال، 

——الصدقة القرض محلها! ق كلها قوات ثلايث، عل يقوم والمشرؤع 
النكاحمن الشرع إليه ندب ما فيه يتحقق مبارك مشرؤع وهو الزكاة، 

وايجتمع.للفرد كشرة مصالح يتضمن الذي 

الذيوالتقوى الر عل التعاون من ذلك ق التعاون أن ريب ولا 
ألأبعث ثاوزأ محلا وآثموئ أمحن عز ٠ؤدبم٠-اJؤأ قوله؛ ق به اض أمر 

عونق العبد كان ما العبد عون ق رروالثه ه؛ الني وقال ٢، دالتل-ءثنهر 
أحه«رم.

المشرؤعهذا ق المساهمة عل الأموال أهل إخوان؛ أحث، ؤإق 

آآ.الآة:المائدة، )\(ّورة 
برقمالقرآن/ تلاوة عل الاضع قفل باب والدعاء/ النكر محاب لم/ مرواْ )٢( 

(٢٦٩٩.)



١١ ٥ النكاح كتاب 

حميعانمنا يتقبل أن افه وأمال إحداها، أو الثلاث قنواته ق الخثري 
كريم-جواد ه والمموى الر عل انعاونتن س وبجعلنا 

لكنهذلك قال 

الصالحمحمد 

.ةا؟ه.فىوا'/اا/ا،

بجمحء;ث



الفقههاوي  ١١٦

الرحيمالرحمن الله م ب
v ٩ ق  /Y /توحدإنه فيه! تقول امرأة من كتابا تسالمت ه ١  ٣٩٧
الأمرت؛نمن وكل ولد، الأحرى وعند بنت أحدهما عند أمرتان 
لنزوليس للأخر، أحدهما يصرح أن بدون لكن اكاهرة يرغب 

منامباتق إلا محتمعون لا حيث ياي مستمرة علاقة الأّرت؛ن 
بيننامستمرة علاقة واجعل ، ٢٠٣٠اتصل لأمها! تقول والبنت متباعدة، 
فهلالحياء، بحجة ذلك ترفض والأم بالولد، مقتم؛ن لأمم وبينهم؛ 

حدوثق أثر لأءاساب أم الأمباب، فعل بدون البنت أهل ينتظر 
بدلك.أفيدوف والزواج؟ الخطة 

بالدعاء،نحصول أن سعادكم من ثم اض، من التفضل آمل كإ 
امؤ أتقياء بشباب بالتوفيق وأحواما الشكالة، وصاحبه وأختي، 

ورعاكم.الله حففلكم والدنيا، الدين من ضّسس، لهم وعلانية، 

والاتصالاتالزيارات كثرة أرى لا بأي منه!  ٣٠ل فأجبتها 
أتقياءباب ث طلب، عل معها ومن وشكرما الغرض، لحدا الولد بأهل 

ماعل بشباب أسمع أحيايا ولكني مطلوحن، الأن أذكر لا وقلت،! 
الزواج.محبون وهم والاستقامة، الدين من ينبغي 

ءوأو؛:؛ 



١١٧ممابائء1ح 

العمرمن بلغت فتاة أنا ! افه— —رخمه الشخ فضيلة مثل I ه ٠ س
محملتكممن فأرجو الأن، حتى الزولج ل يكتب ولر والعشرين التامعة 

التفكيرعني يمغ دعاء أو القرآن، من محورة قراءة عل ندلي أن 
إنهحيث الزونج، عدم من صيق و لأف والأولاد، المستقبل ل الشديد 

افه؟أثابك فأرقين تتزؤج. ولر محنا تكيرنر من بيتنا ق يوحد 
أنبهأن أحب السؤال هدا عل الإحاية وقبل أولا! بقوله؛ فأحاب 

منإلا صرر دفع ولا نفع جلب لا وجل، عز افه بيد كلها الأمور أن 
انالأنأصاب فإذا شانه، جل افه هو للكربات والمفرج تعال، عنده 
مواءويدعوه إليه، يتضرع وأن وتعال، تبارك إليه يلجأ أن فعليه قيء 

مند\قم وما ؤ تعال! لقوله مرهوب؛ إزالة أو مطلوب، صول حق 
أمنؤ تعال! ولقوله ،، بجثثون ألصر نثآثأ نرإدا أش يمن سم 
أءلنهو>حنلخظلم ألتؤأ ؤذكتذ " ٠١٥٥إدا ألميثز محب 

فإذاللعبد، الملجأ هو تحال قافه ٢، 0زحفثإئك>يمر ما ظيلأ أثإ مع 
منالمهلمم حليب ولكن وحاجة، وافتقار بإخلاص الإنسان إليه توجه 

قعام وهدا بالإجابة، حرى فإنه ومكن وملبس، ومشرب، ماكل، 

لك'محء'

. ٥٣الأية; النحل، محورة )١( 
.٦٢الآة: )٢(محورةالمل،



فت1وىارهقه ١١٨

يدحرهالله أن فأما له يستجب وب اطه دعا إذا أنه الإنسان ليعلم ثم 
وييعيستحسر لا ولكن سأل، مما أعظم ثرا عنه يدفع أن ؤإما له، 

فإنهحا، ويوقن الإجابة ؤينتفلر الاJع١ء، ق الملحين محب الله فإن الدعاء، 

فيثئرئ عي بمثادى سثآمح> وإدا ؤ يقول! وتعال سبحانه 
الثلثاوقاتإ: من فإن الإجابة؛ أوقات، وليتحر دكا إدا القلع دمء 

رجنلدّنا1ّدكومحادمولتإدالأمحدسالول، 

فأمتجيبيدعون من يقول؛ الأحر، الليل يلث، يبقى حن الدنيا الماء 
ساعةآخر وكيلك لها،لم، فأغفر يستغفرن من فأعطه، يطألتي من له، 
تعالالله سأل يصل وهونائم ملم عبد ررلايوافقها فإنه الحمعة يوم من 

تقضىأن إل الحمعة يوم الإمام خروج بين ما أو ا. إياه'ار أءهلا٥ إلا شما 
:اض قال يا والإقامة، الأذان بين U الأوقات من وكدك الصلاة، 

إذاالإنسان حال الأحوال ومن والإقامة«را،، الأذان ين الدعاء يرد ارلأ 

٨٦ت لأية ١ البقرة، ورة حما  .؛/ا؛<دي؛.سردا1 محوره \ ١ م

برةم)ه؛اا(،آخرالليل/ من الدعاءوالمائة باب التهجد/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
برقمالليل/ آخر ل والذكر الدعاء ل الترغيب باب المسافرين/ صلاة مماب لم/ وم

(٧٥٨.)

لم/وم(، ٩٣٥برقم)الخمعة/ يوم ل الساعة باب الحمعة/ كتاب البخاري/ رواه )٣( 
(.٨٥٢برقم)الحعة/ يوم ل التي الساعة ل باب الحمعة/ كتاب 

يحاء ما باب الصلاة/ كتاب والترمذي/ ١(،  ٠٢٢ )٠ ( ١٢٣٤/ أحمد)٩ الإمام رواْ )٤( 



١١٩النكاح كتاب 

الدعاءمن فيه فأكثروا السجود رروأما يقول؛ النبي. فإن ماجدا، كان 
لم،يأن قبل الأخر الشهد يعد وكيلك ، لكم" سسجايس، أن فقمن 

أعجيهالدعاء من ليتخثر ررثم التشهد! ذكر حين قال ه الّمح، فإن 
الخاص.الخواب قبل أقدمه أن أريل ما هدا ا• إليه؛' 

وأنوتحتسب، تصير أن عليها ا،لرأة هدم فان الخاص؛ الخراب أما 
خرايكون ربا الرواج ناحر وأن وجل، عز افه بيد الأمور أن تعلم 
أوط لديلث، كان ؤإذا نضمها، ولترج الخثر فلتامل لها، اطه أعدم 

الشمهلانمن باض واممتعيدي وجل، عز اف ذكر من محاكثري وساوس 

يزولحتى الأحرى، والأعال انمادة من أمورك عل ولممبل، الرجيم، 
همك.

اراللهموهو؛ والخم للهم المزيل المشهور بالدعاء فادعي وكذلك 
،،حكمك<<أ ؤأ ماض بيدك، ناصيتي أمتك، ابن عبدك، ابن عبدك، إف 

بابالصلاة/ محاب داود/ وأبو ٢(، ١ )٢ برقم والإقامة/ الأذان ض يرد لا الدعاء أن 
برةم)اأه(.فيالدعاءبينالأذانوالإن^٠ة/ 

برقمجود/ والالركوع j القرآن قراءة عن النهي باب الصلاة/ كتاب لم/ مرواه )١( 
(٤٧٩.)

بواجب/وليس التشهاس بعد الدعاء من يتخثر ما باب الأذان/ كتاب البخاري، رواه )٢( 
(.٤٠٢)برقم الصلاة/ ل التنهد باب الصلاة/ كتاب لم/ وم(، ٨٣٥)برقم 

(.٣٧١٢()٢٤٦/٦أحمد)رواْ )٣( 



هتاوىالفقع١ ٢ ٠

ييدك،ناصيتي أمتك، بتت عيدك، بنت أمتلئ، إق رراللهم تقول؛ والمرأة 
لك،،هو اسم بكل اللهم أسألك، قضاؤك، و عدل حكملث،، ئ ماض 

أوحلهالث،، من أحدا علمته أو كتا؛الثإ، ق أنركه أو ملئ،، به سميث، 
قليي،ربيع العفليم القرآن نحعل أن عندك، الغس—، علم ل به امتآثرت 

ذلك،وغر وغمي«. همي وذهاب حرف، وجلاء صدري، ونور 
والعموم،الهموم من تحدين ما عنك، يزيل محيلك، المأثورة، الأدعية من 

الموفق.واض العافية، ولك، لنا افه نسال 

-؛؛؛-•؛:؛- ث؛ي 



١٢١كتابال0ئاح 

الرحيمالرحمن الله م ب
شرورمن بالله ونعوذ ونستغفره، تعتنه، وننحمده فه الحمد 

يضللومن له، مضل فلا الله -بمده من أعإلنا، سيئامت، ومن نا أنف
أنوأشهد له، شريالث، لا وحده افه إلا إله لا أن وأشهد له، هادي فلا 

تبعهمومن وأصحابه آله وعل عليه، الله صل ورسوله، عبده محمدا 
٢!بعدر أما تسلكا، وملم باحان 

عاليهيترتب لما شانا؛ وأهمها حملنا، العقود أعظم من النكاح فان 
شقيقافه جعله ولدلالئ، والمجتمعايت،، الأسر ق العظيمة الأثار من 

ؤصهثأ^؛١ ئحمئمحُ نشك أتالإ من حو زنئوآلإتتما تعالت فقال النسب، 

يكونحتى حله؛ ق وحدودا عمده، ق حدودا له الله جعل وقد 
فوصى.ولا فيه ظلم لا كامل نظام عل سائرين فيه الناس 

خصوصاأحاكامه من الكمر يجهلون اليوم الناس س كيوا ولكن 
وحدوده،أسبابه ق نفلر غير س الطلاق ق يسارعون فتجدهم حله أحاكام 

الندم.ويقع الأسرة وتنحل العائلة فتتفرق الأمور، أتفه عند يهللقون 

م١٣٩٣/١١/١٩حمثصلأذائuإة
.١٥٤^٠^! الفرقان، سورة )٢( 



الفقههناوى  ١٢٢

الإقداميريد الشرعية.U الخدود يعرف أن الإنسان عل والواجب 
أمره.من بصيرة عل ليكون يقدم أن قبل عليه 

تفأقول الموصؤع هدا من شيئا حديثي ق وماتناول 
لخلالمرء محي لا حيث وتعال سبحانه الله أباحه العللاق إن 
بغار٥المشكلة ومعالحة الصبر يمكن كان إذا أما الطلاق، إلا المشكلة 

ؤنَونتثوصاتئزوي ؤنع\ثزوهن تعال: اممة قال الأول، هو فانه 
هدهول ، ه ^كنهما حما فيه أش ومحمل شيثا تتزظوآ أن فمكآ 
يقلب ولذلك تجئ، لا ام الأمور من الطلاق أن إل إياء الأية 

ْعإبقايهن ق رعب بل فهلالقوهن،ا كرهتموهن ررفان ~سبحانه~! 
كشزا.حيرا فيه الله يجعل قد المكروه هدا أن إل أومأ حيث لهن الكراهة 

القلوبفان بالحية، الكراهة تبدلت وربإ صا-لخا، ولدا منها رزق فربإ 

يشاء.كيفا يقلبها الرحمن أصابع من أصبعتن ينز 
ينميزي ايهم؛ نمن يولون الدين ل -سبحانه- ويقول 

ألهلثذمؤ\ ئ])؛( قصر. عمود أش هأ هءو ْإن آثثر أرتق رثى يمهم 
إيذانوهذا والرحمة، بالمغفرة الأية حتم حيث . عفرى ٌءءع أف ؤ0 

الارغسّ_،يقتفي وهلءا والرحمة، للمغفرة سبب الإيادء عن الرجؤع بان 
١٠ ٩ ت الأية التاء، سورة ( ١ ) 

.٢٢٧،٢٢٦الآظن;)٢(سورةامة،



١٢٣مماوااآ1كاح 

عئير\ؤإن ؤؤ قوله! بعد والعلم بالسمع الثانية الأية حتم وكان فيه، 
سبحانه.افه إل محوئا ليس العللاق أن عل دليل آلهللذه 

يصربل الطلاق ق بمايع أن للمسلم ينبغي فلا هذا وعل 
عنه.النانحة والقاسي عاليه المترتبة الصالح بين ويقارن وينظر ويتريث 

عبادهبه افه أمر الذي الشرعي الخد عل فليطلق الطلاق إلا يبق ب فإذا 
٦٧ؤأخثإ لعدهك هئلمرس محلكثرألساء ^١ أيبق وله؛ قق 

أنإلا نومحمح محن ط س آشَنيطآلأ نأئمحأ 
م1نثاء1اللم ممد أش -ثدود يتعد وش آيده حدود وغك _؛؛A يقجثة 

يطالقواأن العثاد اش أمر ،، ؟ور أنآ يحك بمد بمنيث أش أتل ذرى ثي 
المأمورلشأن تعظي، للرسول بالخهئاب الأمر وصدر لمدمن، النساء 

به.واهتإما 

حاملاأو ■؛؛؛؛؛، غر من طاهتا يهللمقها أن للعدة الطلاق ومعنى 
متيمة.لعدة يْللق حينئذ لأنه حملها؛ مستبينا 

أنولغ؛أربعة والطلمات 
وقبل١^٤ قبل أي والخلوة، الدخول قبل طلقت من الأول! 

كانتحال أي عل يطلمها أن ويجوز عدة، عليها ليس فهذه 7آا، الخلوة 

الآيةتالطلاق، سورة ١( ,



اثصفتاوى  ١٢٤

حائقا.أم طاما كانت، مواء 
كانتحال أي عل تطلق أن فيجوز حامل وهي طلقت، من الثانية! 

لأماوذللث، لا، أم حملع بعد كانت وسواء حائفا، أم طاهنا كانت، مواء 
عدمالأن العللاق؛ حثن من العدة ق تمع لأنيا حال بكل للعدة مهللقة 
الحمل.بوب تنتهي 

لكوماإما نحيض لا ممن وهي الدخول يعد طالفت، من الثالثة! 
قأوعملية لم، الحيض من ة آيلكوما ؤإما الحيض، ما يبدأ 1؛ صغيرة 
لأن؛ ٤٣١ءشس، كان ولو طلاقها يجوز أيقا فهدم ذللئ، غر أو رحمها، 
لعدما.طلمتؤ ممن فذكون الطلاق حن من فيها فتشنع بالأشهر عدما 

يجوزلا فهدم محيض، تمن وهير الدخول بعد طلقت، من الرابعة! 
حملهايمحن أن إلا فيه، جامعها طهر ل ولا حائض، وهي يْللقها أن 

التيالحيضة عليها تضيع فإما الحيض حال ق طلقها إذا لأنه وذلالثا 
جامعهاالذي الهلهر ق طلقها ؤإذا العدة، من تحسست.، ولا فيها طلقها 

فتكونتحمل ب أو الحمل، بوضع عدما فتكون حملت، هل يحلم فلا فيه 
التيللعل.ة مهللما يكون فلا نوعها، ق مشكوك فالعدة بالحيض، عدما 

بما.أمراض 

طلقأنه عنهإ- اش -رصي عمر بن عيداض عن الص>بحين وق 



١٢٥كت1بالتت1ح 

فتغتظللمي. عنه- الله -رصي عمر ذلك فيكر حائض، وهي امرأته 
نحيضثم تطهر، حتى يمسكها ثم ررلراحعها، قال: ثم ه الله رمول 

فتلكها، يمأن قبل طاهت) فاليطلقها يطلقها أن له بدا فان فتطهر، 
أناف أمر التي العدة ررفتلكؤ لفظ: وق وجل؛'، عر بما اطه أمر التي العدة 
الماء«أُلها يطلق 

حلاأو :بما لحل اض( زوجته يطلق أن الرحل أراد فإذا هدا وعل 
فانلا، أم حائض هي هل نساله أن فلابد الحيض ذواتآ من وهي حا 

قبليطلقها نم تطهر، حتى الطلاق عن يمك أن وجب حائقا كانت 
كانتفإن لا؟ أم حامل هي هل مألماه: طاهزا كانت ؤإن يمسها، أن 

هلسالناه حامل، غير طاهزا كانت، ؤإن يهللقها، أن باس فلا حاملا 
عنيمك، أن وجب حامعها قد كان فإن لا، أم طهرها بعد حامعها 
حملها•أو_، تطهر ثم تحيض، حتى طلاقها 

قال:أنه محها- افه -رصي عباس ابن عن الدارقعلني روى 
حرام.ووحهان حلال، وجهان أوجه: أربعة عل ررالطلاق 

•:٠^٤،غير من طاهزا امرأته الرجل يطلق فان حلال: هما اللذان قاما 

(،٤٩٠٨برقم)ارتبتم/ إن محاهد وقال باب القرآن/ ضر كتاب البخاري/ رواه )١( 
(٥٢٥١)؛رم أوآ;ه/ ثلقئن \ن\ ١^ >تأيا تعال: قوله باب الطلاق/ ومماب 

برقمراي؛ا(.الخانص/ طلاق تحريم باب العللاق/ كتاب لم/ وم(، 0 ٢ ٥ ٢ و) 



هن1وىاافقع ١٢٦

حملها.مستسنا حاملا يطلمها أو 

الحءإععند يطلمها أو حاضا، يهللمها فأن حرام! هما اللذان وأما 
٠لأ«ر أم ولد عل الرحم اشتمل يدري لا عقبه، يعني 

ورسوله،لله عاص فهو حائض وهي زوجته الرجل طلق وإذا 
ثمتطهر، ثم نحيض، حتى ويدعها عصمته، إل يردها أن عليه ومحب 

طهرق طلقها إذا وكدللث، يمسها، أن قبل شاء إن ذلاث< بعد يطالمها 
حملها.يتب؛ن أو تحيض حتى يردها فإنه جامعها 

حالأي عل يهللقوا أن الغض_ا عني، يبالون لا الماس من وكشر 
علفالواجس، الأمر، مبمذا جاهلا بعضهم كان وربإ الزوجة، كانت، 
علليأكون فيه؛ الله حدود يعلم حش هدا مثل عل يقدم لا أن الملم 
أمره.من بصرة 

افهحدود ، يعرفأن قبل الئللاق ق بمايع الماس من ممزا أن وكا 
قلسانه ويطلق الحلف، بمنزلة الطلاق يستعمل منهم بعصا فان فيه 

الطلاقعل أو أفعل، لا أو كذا، لأفحلن الطلأق عل فيقول: ذلك، 
أوإنطالق، فامرأق كذا فحلت، أوإن كذا، فعلت، أوما كذا، فحلت، لقد 

فلأنكان إن أو طالق، فامرأق كاذبا كنت، إن أو طالق، فامرأق فعله أب 

)ا(شاللارةطنى)ة/ه،ص.



١٢٧ممابادسح 

معنىبه يقصد الذي الكلام من ذك أشبه وما طالق، فامرأق صادقا 
وجوه!من حطأ الخطأ، من هذا وكل اليم؛ن، 

بعزيمتهابقه اجلرء ثقة عدم عل يدل اليم؛ن من الإكثار أن الأول• 
الأيان.بدم الخبمر ؤيصدق العرم يقوي أن فميد وأحبارها، 

النبيقال سبحانه، باش اليم؛ن هى النروعة اليم^ن أن الئاق! 
ا.أوليصمت،<<ل باض حالمافليحلف كان ررمن :٠ 

الفربإ حرج ق مه نقأوير الهللاق يمتن حلف، إذا أنه الثالث،؛ 
بهللاقعليه ومحكم اليمتن، حكم حكمه الحلف هذا بان يفتيه من محي 

عائلتهوتشتيمت، أهله لفراق سببا هذا يمينه فيكون حنث،، إذا زوجته 
ا.والدمل الخسارة ق فيقع 

بجبج؛؛ت-

منالرواج عقيلته لقد اش~! ~رخمه الشخ فضيلة مثل ! ٥ ١ ص 
لهاترق ب لأتها نحها؛ لا ؤإنا لدينها، لا أمي، عليها ترصي لا امرأة 
عليها؟عقاوُته ئد أنتي العلم مع شيخنا يا نصيحتلئ، هي ما فقهل، 

محرا.اش وجراكم 

لم/وم(، ٢٦٧٩)برقم يستحلف/ كيف باب الشهادات/ كتاب البخاري/ رواه )١، 
برقم)1إ1ا()ّآ(.باباوهيءناس،ضمح/ كتابالأي،ان/ 

الكلمة.هزه من وجد ما آخر هدا )٢( 



ه1وىالفق4 ١٢٨

حر.ق بينكإ وجع وعليأكإ، لكإ اش بارك أقول؛ بقوله؛ فأجاب 
بالدين؛نحل شيئا رأوا إذا إلا أب ولا أم لا فيه أحد؛تدخل لا الكاح 

بنفسيتعلق فهدا مثلا، الأكل ق أنه كإ ه نفبالإنسان خاص هدا لأن 
بامرأة،يتزؤج أن الإنسان أحب فإذا الإنسان، وشخص الإنسان 
عفتها،أو دينها، ق عيب فيها هل فثال بما، تتزوج لا أمه• له وقالت 

فليتزوج،أريدها لا لكنني فيها ثيء لا فاك؛ فإذا فتها؟ ليس أو 
حتىوأمه؛ زوجته بين الإصلاح نحاول أن ذللث، بعد عليه نحب ولكن 

رفإن وأمه، وزوجته الرجل محن الاجتاع ومحصل الأوصاع، تمر ت
والمزلغ،الشقاق إل يودي واحد بيتا ل اجتإعهإ وصار هذا يمكن 

زوجته.مع وحده يمسكن ينمرد أن عليه حرج فلا 
هءو ءو 

أبود متزمحج رجل، إف افه~؛ ~رخمه الشخ محيلة مثل س'اهت 
أبوالنتورض زيجتي، أخت، من أخي يزوج أن يريد دش وإخوة، 
منه،للزواج رامحة النت، إن ثم أمساب، لعدة وذللئ، ابنته، من ترونحه 
كلفهمهإ الرواج هذا يتم أن عل ذللئ،، ل المشورة أب مني فطلمب، 
قمقتغ غير وأنا العاياكن، بين عؤيصة لمشاكل أدى والذي الثمن، 

الزولحهذا عل يوافق لر أخي وكذللث، البنت،، رغبة لعدم الزولج هذا 



١٢٩النكاح كتاب 

هذايتم ب إذا ثلائا باق وأنم غضب والدي ولكن نفه، تلقاء من 
الصلةستقطع ؤإنه والآحر٥، الدنيا j عئ يرض لن فإنه الزواج 

منفأرجو مص• التصاهرة والعائلة وإحوق أهل ومحن بيتي والرحم 
الخير.فيه بإ توجيهي فضيلتكم 

والدكأن عل مبنية هي المشكلة هده من ذكرت ما بقوله؛ فأجاب 
هذايصمم أن يجغي لا فإنه التصميم، محل غر ل صمم اش~ ~هداه 

رصاعدم وأهمها 'موالك، ق وردت التي الأسباب ذكر مع التصميم 
أبداإجارها يمكن لا فإنه بالزوج ترض ل( إذا الزوجة فإن الزوجة، 

أمرومحْلوبته يثن فالزواج هذا وعل الأحوال، من حال بأي 
الخلوية.ترض حتى يتم ولن شرعا، مستحيل 

ويوصحوبينه، بينل—، الصلة يقطع بان عليلثإ م يقأبيل—، وكون 
أنهلوجد تامله لو أمر الحقيقة ق هو لهذا، عنلثف رامحي غر أنه لك 

الحقله وليس غضبه، وبتن الأمر هذا محن علاقة لا لأنه ذلك؛ ل أحطأ 
للرحم،قاؤنلعا يكون هذا فعل فإذا هذا، أجل من يقاطعلث، ن أق 

والعقوبة.الإثم من الرحم قعليعة ل ما وليعلم 

يثقهءبمد من آئي عهد تقثوف ؤوآوِن تحال؛ قوله ذلك ومن 
ولثمأممته كؤ أمحكك آهم، 4، رمسدون بجصل أن هء آس أر آ رفثمث 



هاوىادفق4 ١٣

ؤ(مسسدوأ آن مكم عثتتن مهل ؤ وقوله ،، آلدارهر ستء 
وصلها،من يصل أن للرحم الله تكفل وقد ،، أمحءاقؤ؛إ تمطثتا أمحؤءفي 

قطعها,من يقطع وأن 
عزاممه إل ويتوب هذا، فعله عن يرحع أن لأبيك فنصيحتي 

الذييمينه عن يكفر وأن هي، ككا وبينه بينلثا الصلة يبقي وأن وحل، 
يم؛نحلفتاعل ررإذا النبي قال ،، ULv^؛ولا يقطعلث، أن يه أقم 

محر®هو الذي وائت، يمنلث،، عن فكمر منها ح؛را غثرها ذرأيّت، 
الوفق.واطه 

٠ه ه 

)ا(مورةالرعد،الآة:أه.
.٢٢الأيق: محمد، )آ(ّورة 

ؤث'فابممأشآمفآيأكأه•تعال■ قوله باب واك.ور/ الأطن كتاب البخاري/ رواه )٣( 



١٣١ممابالسح 

وأثارهاأنكLح م

ثرورمن باطه ونعوذ ونستغفره، تعينه، وننحمده، لله، الحمد إن 

يضللومن له، مضل فلا الله يبمده من أعإلنا، سيئات ومن أنفسنا 
أنوأشهد له، ريك ث لا وحده افه إلا إله لا أن وأشهد له، هادى فلا 

تسليناوسلم وأصحابه آله وعل عليه الله محل ورسوله عبده محمدا 
بعد!أما كشرا,

للمحاضراُتالقاق الموسم ق الماركه من ل تر بإ مرور فاني 
التيالفائدة من أرجوه لما يالقصيم، العربية واللغة الشريعة ليتي كق 

اللهوأسال تعال. الله ثاء إن قرأها أو محاضرق سمع ولن ل، تحصل 
لمرضاته.موافثا لوجهه خالصا حميعا عمالنا محعل أن تحال 

الحاصرة،صميم ق الدخول قيل كلمة أقدم أن أحسا ولكني 
وأتياالإخوة أتيا تعرفون أنكم وهي ارلة~ ثاء ~إن مناسبة كون 

متعددة.جهات من محارب هذا عصرنا ق الإسلام أن المشايخ 
الأفكار.جهة من ١- 

الأخلاق.جهة من ٢- 

العقائد,جهة من ٣" 



هن1وىاثفقمح ١٣٢

مضادلها يكون أن محب فانه وقويت، الغارات، ثنت كلمإ وأنه 
علالقضاء معناه فان ذلك يكن لر فإذا منها، أعل يكون بل يقابلها 

الإسلام.

أنعليهم فيجب الدين، وأهل العلم، أهل أعناق ق أمر وهدا 
منجاءتنا التي التيارات هذه يمتعوا بان استهلاءوا، ما الحهد يبدلوا 

كيفيدري لا جمران الحليم ل فيها الإنسان أصبح والتي جانب، كل 
يتصرف.

الركينمحب إنه يقولون! لمن المأعداء أن كثيرا نسمع كنا ولقل، 
المسلمين،وقبلة الإسلام، مهد لكونيا السعودية- العربية -الممتكة عل 

المحكمة،والكايل، الرسه، الغارامحت يشنون تحدهم ولهل،ا وقدوتهم، 
الملكةهده أهل يقم لم ؤإذا المنكة، هن،ه لحرب جهودهم ويكئسون 

تحصلموف هؤلاء، أمام الباب بإيصال محلصقن ومن علياء، من 
محيونوسوف الديار، حلال محوسون وسوف والبلاء. والشر الفتنة 

الإنكار.غاية تنكرونها أمورا 

هو!الإحوة أيها التيارات هن.ه أمام علينا محب والني 
الدعوه.وحد ) ١

الحهال.توحيد ٢— 



١٣٣مماباسح 

الأعداء.من قدم لوطئ مكاثا بيننا نجعل ألا ٣— 
يعمللكنإ منا كل ذلك،، عل نعمل لآ إننا بالحقيقة أقول ولكني 

بعبارةأو واحد، فح هل عل الله— شاء ما ~إلأ نجد لا وحده، 
متحدا.الهاJفح كان ؤإن واحد، محلريق عل أصح 

أوالرياصى، ق مواء المملكة هده علمإء واجس، من أن أرى لدللث، 
محتمعواأن المملكة مناطق من غجرها ق أو القصيم، ق أو لحجاز، اق 

فيإحدا حهلجر لأنه بجد، الوصّوع يدرموا وأن واحل.ة، كلمة عل 
فيإولا الإعلام، بوصائل يتصل قيا لا وافية، دراسة يدرسوه أرى، 

يكونفيا ولا ومقرراما، الدارس، ومناهج الثقافة، بوسائل يتصل 
وفروعه.دينهم أصول عن والانصراف، الانحراف، من الناس عامة بين 

همما بغبمر مشغولون العلم طلأيب، من كثثرا أن نجد ونحن 
قوهلءا حولها، والألتماف، عليها، والإقبال الدنيا، -، ؛،؛IlJبه! مككون 

العامةأمام قبولها ؤيضعم، الخثر، إل دعوتيم يضعف، كا الحقيقة 
كانفإذا حوله، من عل تأثثره ي بالعا أثرا الُالم لسلوك فإن أيصا، 
يتكالث،كا الدنيا عل التكالي، إلا العلم أهل ْن محيون لا العامة 
منعندهم يا أبدا يثقوا لن فإنهم الناس، عامة من السوقة عليها 

والعلوم.الإرشاداُت، 



الفقعفتاوى  ١٣٤

لأنمناصحتهم، علينا يجب الأمور لولأة يالنسبة الإخوة أتبما كذلك 
اض؟رسول يا لن قالوا: مرات، ثلايث، الصيحهءا، ررالدين قال؛ الني. 

ا.وعامتهمرار المسألمين، ولأئمة ولرسوله، ولكتا؛ه، ررفه، قال: 
رحل،عل نعتمد لا وأن الأمور، ولاة مناصحة علينا فالواجب 

الأمورفولاة الأمور، ولاة يناصحون أربعة، أو ثلاثة، أو رجلين، أو 
النصيحةوجاءمم جانبا، كل من الحق وعرفوا ناصحوهم، كثر إذا 
الذيالمنهج يذكوا وأن ذللث،، إل يلتفتوا أن بد لا فانيم وجه، كل من 

وياؤلنا.ءلاما الّك،. وهومنهج له، يوفقهم أن تعال اينه أل ن
غالب— الأسف، —ْع المساجد أكثر نجد للعامة ية بالنكذللث، 

الماسوكان يتكلمون، ولا ينصحون، ولا يرثدون، لا جهال، أئمتها 
ب—ؤإن إمامهم ياخذ الدنيا، عليهم شح أن وقبل الحاصر وقتنا قبل 

الصلانعل فيقروها المعتمدة، الكتب، بحص العلم" حللبة من يكن 
يوجهولا شء، فيها يقرأ لا الساجد فغالب، اليوم أما بها. وينتفعون 

ائلالمعن العامة عزوفخ يجد ولهذا ينفعهم، ما إل حماعته الإمام 
ممنوبتقصير العلم، أهل من بتقصثر كله وهذا جدا، كشرا الدينية 
جهودنا،نوحد وأن نجتمع، أن الإخوة أتيا فعلينا الأمر، هذا تهمهم 

ُرءم)هه(.النصيحة/ الدين ييانأن كتابالإي،ان/ )١(رواهمسلم/ 







١٣٧

محاصرقموصؤع لكن لقد 

عليه((,يرتب وما وآثاره النكاح ررعقد 
منبكثثر الناس من كثثر وجهل لأهميته الموصؤع هذا واخترت 

محلصكل يتمي التي الاجتإعية المشكلات من به يتصل ولما أحكامه، 
وألقيتطرقت لكإ المشكلات فإن حلها، ييسر أن وأمته لدينه وناصح 

عيونم،وأغمضوا الناس اها تناموإذا حلها، نير عليها الأضواء 
ؤإشكالأ.غموصا زادت أو هى كإ بقيت 

فصول!عشرة الموصؤع لهدا عقدت وقد 

وثرعا.لغة الكاح معنى ق الأول؛ الفصل 
اك1ف;فييمالكاح.الفصل 

الدكاح.ثروط ي الثالث،: الفصل 

نكاحها.ينبغي التي، اجلرأة أوصاف ل الراح؛ الفصل 
الكاح.ق ا،لممات ق الخامس؛ الفصل 

الكاح.ق المياح العدد ق السائس؛ الفصل 

الكاح.من الحكمة ل الاح؛ الفصل 
ومنها؛الكاح عل المترتبة الأثار ق الثامن؛ الفصل 



هن1وىاص ١٣٨

•ا'-م 

القمة.٢— 

ّآ-الصلةبينالأصهار.

الحرمية.—٤ 

٥—ايراث.

•فيه يراعى وما الطلاق حكم ق التاسع! الفصل 
الهللاق.عل يترتب فيإ العاشر! الفصل 

هه ه 



١٣٩مم1باساح 

وسوعاممق الثكاح أسى الأوو اصل 

بمعنىويكون التزويج(، )عقد بمعتى يكون اللغة! ق التلكح 
يعرفلعليما فرمحا العرب القافي! عل أبو محال الزوجة(، ء )وحل 

أرادوامحلان، بنت أو محلأنة نكح قالوا• فإذا ء الوحل من العقد موصع به 
الخامإلا يريدوا إ زوجته، أو امرأته نكم قالوا؛ ؤإذا التنويم، عقد 

والوٍلء((.

اّستمتاعيه يقصد وامرأة رحل ررتحامحد \اذثوخ\ ل النكاح ومعتى 
ا؛.سليم ومجتمع صالحة، أمرة وتكوين بالأخر، منها كل 

بلالأ١ستمتإع، مجرد النكاح بعقد يقصد لا أنه ناخد هنا ومن 
والجتمحاتالصالحة، الأمر ررتاكوين هو آخر معنى ذلك مع به يقصد 

معينةلاعتبارات الأخر، عل القصدين أحد يغلك، محي لكن الس-ليمةاا، 
النخصر٠احوال يحمنا 

ه؛إي؛؛؛ 



اوىاوفق4ه، ١٤٠

ام<لاثدو:نيمتاس1ح
•عليه قادر شهوة ذي كل حق ق مؤكد مشرؤع، ذاته باعتبار النكاح 

ينيبملأ أربمئا ؤلثد ؤ تعال! اض قال المررأملين، سن من وهو 
"إفوقال؛ . المي تزوج وقد آرئه إم وص ئه 

منى«رفليس ئش عن رغب فمن الماء، أتزوج 
نوافلمن أفضل الشهوة ْع التزوج ررإن العلإء■. قال ولذلك 

التيالحميدة، والاثار الكثثرة، المصالح من عليه يترتب لما العيادة(،، 
الله,شاء إن بعد فيإ بعضها سنسن 

الرحلكان إذا كا الأحيان، يعفس ق واجبا الكاح يكون وقد 
علثهمحب فهنا يتزوج، ب إن المحرم من شه عل ومحاق الشهوة، قوي 

•الحرام عن وكمها نمه لإعفاف يتزوج أن 
الباءةمنكم ار،اسطاع من الشباب، معشر )ريا الّثي، ويقول 

فعليهيستطع لر ومن للفرج، وأحصن للبصر، أغض فانه فليتزوج؛ 
وجاءا،١له فانه بالصوم 

الآة:خّأ.الرعد، سورة )١( 
ومسلم/(، ٥٠٦٣برقم النكاح/ ل الترغيب باب الكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

(.١٤٠١برقم)النكاح/ استحباب باب النكاح/ كتاب 
(،٥٠٦٦)برقم فليصم/ الباءة يستطع i؛ س باب الدكاح/ ياب البخاري/ رواه )٣( 

١٤٠برقم)النكاح/ استحباب باب النكاح/ كتاب لم/ وم ٠.)



^luL ^١٤١

اصلاثهثشضوطاسح

جعلأن الأحكام همع ق ودقته الإسلامي التظم حمن من 
والاستمرار،للنفوذ صلاحيتها فيها وتتحدي ما، تنضبط شروطا، للعقود 

علواضح دليل وهذا ما، إلا يتم لا شروط له العقود من عقد فكل 
مايعلم حبثر حكيم لدن من جاءت وأنبما ؤإتقانبما، الشريعة إحكام 
تكونلا حتى ودنياهم، دينهم به يصلح ما لهم ويشئع الخلق، يصلح 
الكاح——عقد العقود تلك من ومن لها. حدود لا فوضى الأمور 

أهمها.وهو يأق، ما منها نذكر شروط له النكاح فحقي 
يريد،لا من نكاح عل الرجل إ-بمار يصح فلا الزوجهم،؛ رصا - ١ 

تريد•لا من نكاح عل المرأة إجبار ولا 
رمأآن تؤم محل لا ٠امنوأ أربن يتآيها ؤ تع_الت اض ال ف

ينكحولا تتأمر، حتى الأبم ينكح ررلا الّمح،:٠ وقال ٢، ألت؛؛محكهاهر 
رءأنال؛ قإذنها؟ س، وكيفاممه رسول يا قالوا! وساتاذناا، حتى اليكر 

تكت،«رم.

. ١٩الأية: الماء، سورة )١( 
برuها/إلا والثيب الكر وءيرْ الأب ينكح لا باب الكاح/ محاب الخاري/ رواْ )٢( 

والكربالطق الكاح ق الثيب اسثن.ان باب الكاح/ كتاب لم/ وم٥(،  ١٣٦)يرقم 
برقم)ا،ا؛ا(.بالكون/ 



الفقعفتاوى  ١٤٢

بكناألكنت مواء رصاها، بدون الرأة تزويج عن ه لني اض 
قفتكمي، الكر وأما بالرصا، نهلقها من بد لا الثيب أن إلا ئتا، أم 

•يالرصا التصريح عن تستحي ربإ لأما مكوما، دلاثا 
لكنولو أحد عليه محرها أن محوز فلا الرواج عن امتنعت ؤإذا 

أبوها،الستأذما ءوالبكر الني لقول أباها• 

التي،هم، لأنبما الحال، هذه ل يزوجها لم إذا الأب عل إثم ولا 
ويصوما.عليها محاففل أن عليه ولكن امتنهح،، 

تزوجيوليهات وقال هدا، أريد وقالت،! شخصان، حطبها ؤإذا 
كفءغم لكن إذا أما لها، كفئا لكن إذا هي تريد بمن زوجت الأخر، 
الحال.هده j، عليه إثم ولا به، زواجها من يمنعها أن فلوليها 

نكاحررلأ .! النك، لقول ول، بدون الكاح يمح فلا الول• ٢" 
باشرتمواء ~ياطأل~ فنكاحها مها، نقالمرأة زوجت فلو ٢، بولءال إلا 

فيه.وكلت، أم بنفسها العقي. 
منوالحد الأب، ْثل عصباما، من الرشيد العاقل البالغ هو الولأ: 

برءم)اأ؛ا(صا•(.باباسئانانافاسح/ ك\ب\ما )١(رواهطم/ 
إلانكاح حاء»لأ U باب الكاح/ محاب والترمذي/ (، ٢٢٦)• ( ١١٢ أخمد)؛/ رواء )٢( 

وابن(، ٢٠٨٥برقم)الول/ ق باب الكاح/ كتاب وأبوداود/ (، ١ ١ ٠ برقم)١ بور،اا/ 
(.١٨٨برقم)١ إلابول/ نكاح لا باب الكاح/ محاب ض! 





هت1وىالمم٤٤

ويرديرده ثم كفء، فيخطثها ابنته منه نحطب الناس بعض وترى 
منغره ويروجها تسقْل، ولايته فإن كيلك، كان ومن وآخر، آخر 

الأوبءالأ/بفالأ/ب.

ءأ؛-ءإ؛• ؛:؛- 



١٤٥النكاح كتاب 

وهاحهاينبض ال،؛ني الوأة ممة لق  ٠٠اثموابع اصل 

كإيم، ومحمع صالحة أمرة وتكوين للاصتمظع، يراد النكاح 
سق.محيا قلنا 

استكالقيها يتحقق التي هي نكاحها ينبغي التي فالمرأة هذا وعل 
وانموي.الحمى بالخال اتصفت التي وهي الغرصتن، هذين 

المطر،حميلة كانت، ما المرأة لأن الخلقة، كال الهى: فالحال 

مطقها،إل الأذن وأصغت إليها، بالطر العين قرت المطق، عذبة 

ؤيتحققالقس، إليها وساكن الصدر، لها وينشرح المو_ا، لها فينفتح 
إس؛كنأأئس؛ؤم من ثئِ حاى أذ ءافهة نين ؤ تعال• قوله فتها 
/و;بمثههر مند؟ يبمظم نبمل إثها 

أدينالمرأة كانت فكلما والحلق، الدين كال المعنوي: والخال 
عاقبة.وأسلم القس، إل أحب كانت حلما، وأكمل 

ومحراثهزوجها، لحقوق حامحفلة الله، بأمر قائمة الدين، ذات فالمرأة 
تثاقلؤإن ذكرته، نسى إن تعال؛ الله ؤئاعق عل له معينة وماله، وأولاده 
أرصته.غضب ؤإن نشهلته، 

.٢١ lAj'yiالروم، محورة )١( 





١٤٧ممابال،كاح 

^،اماس؛ماضUu^ساح

حدوداوحث تحيوها، فلا فرائض فرض اف »إن ه: الني محال 
فلأسملوها«لُ

الكاححدودها تعال الله حد التي الشرعية الحدود حملة ومن 
رصيعأو لقرابة معينة اء ننكاح الرجل عل حرم حيث وحرمه، حلا 

ذلك.غر أو مصاهرة أو 

دم؛ن!عل النساء من والمحرمات 

•أحل إل محرمات م وقدائنا، محرمات محم 
داما:١-محرمات 

تيالمسح الحرمات أولا؛ أصنافه؛ ثلاثة وهن 
ؤالنساء! سورة ق بقوله تعال القه ذكرهن مع وهن 
وماثوكنلنةكم وأحئمحتكم وما3^؛ ٌتدتتةأ عثتهظثر 

آلأخث:ثائمحلأ،.
جهةمن كن سواء والخدان الأم، فيهن؛ يدخل فالأمهات: ١- 

الأم.حهة من أم الأب 

١(.٢ ا/ يذكرنحربمه)٠ ل؛ U باب الضحايا/ ئاب السهقي/ رواه )١( 
.٢٣الأية: الماء، )أ(ّّورة 



ه1وىاثهقع ١٤٨

وبناتالأبناء، وبنات الصلب، بنات فيهزت يدخل والبناتث ٢" 
نزلن(.)ؤإن البنات 

والأخواتالشقيقان، الأخوات فيهن.' يدخل والأخوات؛ ٣" 
الأم.من والأخوات الأب، من 

وعانأبيه، وعان الرحل، عات فيهن؛ يدحل والعات؛ ٤- 
جداته.وعان أمه، وعان أحيائه، 

أبيه،وخالات الرجل، خالات فيهن؛ يدخل والخالأت؛ ه~ 
جداته.وخالات أمه، وخالات أجداده، وخالات 

الأخوبنات الشقيق، الأخ بنات فيهن؛ يدخل الأخ؛ وبنات ٦" 
)ؤإنبنا؛نمم وبنات أبنائهم، وبنات الأم، من الأخ وبنات الأب، من 

نزلن(•
وبناتالشقيقة، الأخت، بنات فيهن؛ يدخل الأخت،؛ وبنات ٧" 

وبناتأينائهن وبنات الأم، من الأخت، وبنات الأت، من الأخمتج 
نزلن(•طمن،سمن 

يالشج،(.الحرمات نظير )وهى الحرمات.الضخ' ثانيا؛ 
وتكنالمب«رأ،. من محرم ما اوصاع من ررمحرم ه؛ النتي قال 

(،٢٦٤٥)برقم الأنساب،/ عل الشهادة باب الشهادايت،/ كتاب البخاري/ رواه ( )١ 
(.١٤٤٧)برقم الرقاعة/ من الأخ ابنة ريم باب الرصاع/ كتاب لم/ وم



١٤٩مم1بالنك1ح 

منها!شروط من له بد لا الحرم، الرص1ع 

الرأةمن الطفل رصع هملو فاكثر، رصعات خمس يكون أن - ١ 
له.أما تكن ب رصعات، أربع 

أنزلفيإ رركان قالت،ت محها اممه رصي عائشة عن لم مروى لم1 
بخمسسخن ثم محرمن، معلومات رصعات عشر القرآن من 

القرآنءارمن يتل فيإ وهي افه. رسول فتوي معلومات، 
الرصحاتتكون أن يشرط أي الفطام، قبل الرص؛ع يكون أن ~ ٢ 
الفطامقبل بعضها أو الفطام بعد كانت، فإن الفطام، قبل كلها الخمس 

له.أما ا،لرأة تكن لمر يعده وبعضها 
وأولادهاللمرأة ولدا الطفل صار الرضاع، شروط تمت، ؤإذا 

لهإخوة اللبن صاحب أولاد وصار بحده، أم قبله كانوا سواء له، إخوة 
غ؛رها.من أم الطفل أرضعت التي المرأة من كانوا مواء أيما، 

علاقةلا ذريته سوى ا.لرتضع الهلفل أقارب بان نعرف أن محب وهنا 
أنالنسب من لأخيه فيجوز سيئا، الرضاع فيهم يوثر ولا بالرصاع لهم 

الرضاع.من أخته أو الرضاع من أمه يتزوج 

٥٢برقم)رصعات/ بخص التحريم باب الرصاع/ كتاب لم/ مواء را 



هن1وىاثفق4 ١٥٠

وصاحبللمرشمة، أولادا كونون فإنم الطفل، ذرية آما 
كدللئ،.الرضاع من أبوهم كان كإ اللبن، 

بالصهر!الحرمات ثالثا: 

أمالأب، قبل من مواء علوا ؤإن والأجداد: الأياء زوجات — ١ 
بتءاكآفيكم ما ولا ؤ تعال: لقوله الأم، قبل من 

أبنائه،عل حراما صارت امرأة عل الرجل عقد فمتى ا، آلسخل 
.١٦٢يدخل لر أم -بما، دخل سواء نزلوا، ؤإن بناته، وأبناء أبنائه، وأبناء 

آيثايهمحكمؤو->اثل تعال: لقوله نزلوا ؤإن الأبناء: زوجات — ٢ 
صارتامرأة عل الرجل عقد فمتى 4أم، 1صابظلم من قآ 

قبلمن أم الأب قبل من سواء علوا ؤإن وأجداد0، أبيه عل حراما 
-بما.يدخل إ وإن عليها، العقد بمجرد الأم، 

^^^-٠-^-،تحال: لقوله علون، ؤإن وجداتبما: الزوجة أم — ٣ 
وجداتبماأمها صارت امرأة، عل الرجل عقد فمتى ٢، ميظلمهأ 

قبلمن جداتبما كى سواء  ١٢٠يدخل ل ؤإن العقد، بمجرد عليه حراما 

الأم•قل من أم الأب 
مأمأ.اكاء،الآة:)ا(سورة 

)آا(ّورةاس،الآية:مآ:آ.
.٢٣الأية: الماء، سورة )٣( 



١٥١ممابالاك1ح 

وهننزلن— —ؤإن بناتبا وبنات أبنائها، وبنات الزوجة، بنات ~ ٤
الفراقحصل فلو الزوجة يْلا أن بشرط لكن وفروعهن• الربائب، 

تعال؛لقوله وفروعهن؛ الربائب تحرم ب الوطء، قل 
ق؛فيؤأثم ؤ0 يهن د-خلشر ثن حجوريظم ف، آقق 

امرأةالرحل تزوج فمتى ،، 4رعيءًظم جكثح لي بهرى دحلشر 
نزلن—وإن — بناما وبنات أبنائها، وبنات يناما، صارت ووطئها، 

حصلإن أما بعدم، زوج من أم قبله، زوج من كن سواء عليه، حراما 
عليه.محرمن لا وفروعهن الربائب، فان الوطء، قل بينها الفراق 

مأ-ادءرئتإلأجل:

منها:أصناف وهن 

فرقةالزوجة يفارق حتى وحالتها، وعمتها الزوجة أختا ١~ 
تجمئوأؤو١ن تعال: لقوله عدما؛ وتنقصي حياة، فرقة أو موت، 

ولاوعمتها، ا،لرأة بين يجمع رالأ الّكا وقول ع آلأحكثن4ر بم-ك 
عليه.متفق وحاكها«ر'اا. الرأة بين 

.٢٣الأية; الماء، سورة )١( 
.٢٣الأية: الماء، سورة )٢( 
(،٠٥١ )٩ برقم عمتها/ عل الرأة تنكح لا باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٣، 

(١٠ ٤ ٠ برقم)٨ وعمتها/ ازأة ب؛ن الخمع تحريم باب النكاح/ كتاب لم/ وم



القىفتاوى  ١٥٢

لهمحوز لا فانه ليره، عدة ق الرأة كانت، إذا أي الغيرت معتدة ٢— 
قكانت، إذا نحطبها أن له محوز لا وكدللثج عدتبا، تنتهي حتى نكاحها 

عدتبا،تنتهي حتى العدة 

نحلحتى عليها النكاح عمد محوز لا عمرة! أو بحج المحرمة ٣" 
إحرامها•من 

التعلويل.من حومحا فيهن الكلام تركنا أحرى محرمايت، وهناك 
ؤإنعلميها، فيعقد المرأة عل العقد تحريم يوجس، فلا الحيض! وأما 

ونغتسل.تطهر حتى نوطا لا لكن حائئا كانت، 
٠٠٠



١٥٣مم1باساح 

النكاحي ال،هددالباح همؤ أ السادس النمو 

أمراالعدد من شاء ما تزوج ق للشخص العنان إمحللاق كان لما 
الزوجات،بحقوق القيام عل القدرة وعدم والغللم، الموصى، إل يودي 
وقضاءالشر، إل يفضى قد واحدة زوجة عل الرجل حصر وكان 

فقيل،أرع إل التعدد للناس الشارع أباح محرمة، أحرى بملريقة الشهوة 
بحقوالقيام العدل، تحقيق من الرجل به يتمأكن الذي الحاوي لأنه 

واحدة.من أكثر إل احتاج إن حاجته ويسد الزوجية، 
هإذوركع وممق مثئ آلسا,ي تن ثق؛ كاب ما تعال؛ افه قال 

ؤفتمألأممحأنيهأ<راا.
فأمرهاء، نعشر وعنده الثقفي، غيلان أمل؛ . النك؛، عهد ول 

الحارث:بن قيس وقال البواقي، ويفارق أربعا، منهن محتار الني.أن 
فقال:ذللث، له فدكريت، المي. فاتيت، نسوة بان وعندي أمالمت 

أرثا•منهن اختر 
الحينهدا إل النساء تعدد فوائد 

تكونأن مثل: الأحيان، بعض ق ضروريا يكون قد أنه ~ ١ 
إعفاف،منها له يكن ل؛ عليها اقتصر لو مريقة، أو السن، كبثرة الزوجة 

الآة:آالماء، سورة 





١٥٥مم1بالمح 

^لاسدعثشمةاساح

نعلمأن علينا محب المسالة، تللئ، خصوصي ق الكلام نبدأ أن قبل 
وليسموصعها، ق وكلها حكم كلها الشرعية الأحكام بان يقيسا علتا 
حبثر.حكيم لدن من لأما ذلك، السفه؛ أو العبث،، من ثيء فيها 

معلومةكلها الحكم هل ولكن 
يعلمأن يمكن فلا وعقله، وتفكيره، علمه، ق محدود الأدمي إن 

تناوتشر ءؤوما تحال؛ افه قال ثيء، كل معرفة يلهم أن ولا ثيء، كل 
هر١؛.فلا إلا آيل 

الرضاعلنا محن، لعباده افه شرعها التي الشرعية فالأحكام إذن: 
فليسحكمتها نعلم ب إذا لأننا نعلم؛ ب أم حكمتها، علمنا مواء ما، 

وأفهامناعقولنا، قصور معناه إنعا الواقع، ق فيها حكمة لا أنه معناه 
الحكمة.إدراك عن 

منالحكملالكاح:

معشرءريا ه: الّكا قال وصيانته، الزوحثن من كل حففل ~ ١ 

للبصر،أغمس فإنه فليترؤج؛ الساءة منكم ا»ستهلاع من الشبايه، 

.٨٥الأية! الإسراء، سورة ( .١ 



ه1وىاص ١٥٦

سرج«لُوأحصن 
النكاحمحلولا الأخلاق، وتحلل الشر من المجتمع حفظ ٢- 

والماء.الرحال ، juالرذائل لأنتثرت 

حقوقمن له محب با الأحر الروج؛ن من كل استمتاع ٣- 
وشراب،طعام، من بنفقابا ويقوم المرأة، يكفل محالرجل وعشرة، 

رزئهئ،عليكم ررولهن :٠ الني قال بالمعروف، ولباس وسكن، 
يلزمهابا بالشام أيصا الرجل تكفل والمرأة ؛• ؛؛أبالمعروف، وكسوتس 

بيتق راعية رءالمرأة المبي قال ؤإصلاح، رعاية من لميت اق 
ررهمتها«ر عن ومسئوله زوجها، 

أمرتينمن فكم والشائل، الأمر بثن الصلة إحكام ٤" 
بينهإالمقارب محصل وبالزواج الأخرى، إحداهما تعرف لا متباعدئن 

تقدم.كإ للنسب محسننا الصهر الله جعل ولهذا والاتصال؛ 

لكلسبب المكاح محان سلم، وجه عل اق الإنالمؤع بقاء ~ ٥ 

(،٥٠٦٦برمم)فليصم/ الباءة يستطع إ من باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواء )١( 
١(•٤ ٠ ٠ ر برقم النكاح/ استحباب باب النكاح/ كتاب ومسالم/ 

(.١٢ ١٨برقم)اش./ حجة باب الخح/ كتاب لم/ مرواه )٢( 
لم/وم(، ٨٩٢٠)برقم والدن/ القرى ل الحمعة باب الخمعة/ كتاب البخاري/ روا0 )٠١( 

(.١٨٢٩)برقم العائل/ الإمام فضيلة باب الإمارة/ كتاب 



١٥٧مم1بال0مح1ح 

كلقؤ١^ رقوأ آيقوأ أةس همآ تعال؛ الله قال ان. الإنبقاء به الذي 
هؤهاء يجالاَكبجا َمها لبق روجها ع ثأة ثيؤدؤ م؛وا بن 

أمرين:أحد للزم الذكاح ولولا 
الإنسان.فناء إما — ١ 

يقومولا أصل، له يعرف لا مماح. من ناشئ ان إنوحوي أو ٢" 
علأخلاق.

النمل:تحديد لحكم قليلا محا أممملرد أن ئ ويهليب 
فانالشاؤع، مطلوب حلاف معز بعدد الخل تحديد فأقول: 

بأنهذلك وعلل الولادة، كشرة أي الولود المرأة يتزوج أمر . الّبي، 
أوالأنياءاالأمم ئكاوبما

الأولاد،بكثرة المحروقة المرأة يتزوج أن ينبغي الفقه: أهل وقال 
أوالأولاد، بكثرة وعرفن، قبل من تزوجت، كاث إن بنفسها إما 

قبل.من تتزوج ل؛ كانت، إذا وأختها، كأمها، ؛أقار-بما، 
النمل؟لتحديد الداعي ما ثم 

التربية؟تحمسا من الخوف أو الرزق ضيق من الخوف هو هل 

.١ ! Aj'Sflالنساء، ورة ما 



هاوىالفق١٥٨4

—وتعال "-محبحانه اش لأن تعال؛ بافه ظن سوء فهدا الأول كان إن 
ألأزضني دآثت من ؤوما تعال! اممه قال يرزقه، أن بد فلا حلما حلق إذا 

أسلأشنفءا دو ثن يقأن ؤ تعاد•' وقال ٢، يئد٠اهر آس ءئ إلا 
يقتلونالدين ق تعال وقال ،، ألعلم ألثيخ محئو رإياهأ تذيها 

،,^١٣ثإيأؤ وم' ^^؛٠ الفقر! حشتة أولادهم 
فهداالتريية، تعب من ، الخوفهو النسل لتحديد الداعي كان ؤإن 

وكمالتربية، ق كبثرا إتعابا أتموا الأولاد من قليل عدد من فكم حهلآ، 
التربيةي فالدار بكم• دومم هم ممن باكثر تربيتهم سهلت عدد من 

علوتمشى ربه، العبد اتقى وكل،ا تعال، افه تيسثر عل وسهولة صعوبة 

مىلد> آست.محتل يؤ، تعال؛ افه قال أمره، افه سهل الشرعية الطرق 
اءِ،هءأ

علالنسل تقليم فهل النرؤع، حلاف النمل تحديد أن ين ؤإذا 
؟ذللث، لحالالأمْن اللائم الوجه 

٠٦الآJهت هود، صورة )١( 
ا٠ الأية! العنكبوت، محورة )٢( 

.٣١الأية: الأمراء، )"؛(سورة 
؛.الآة:الظلآق،)؛(محورة 



١٥٩مم1باس1ح 

منالأم لحال اللائم الوجه عل النل تنفليم ليس لا• الجواب• 
ثيء.ق النسل تحديد 

تمغطريقة أحدهما أو الروحان يستعمل أن النسل، بتنظيم وأعني 
الزوجمن م به رصي إذا جائز، فهذا وقت دون وقت ل الحمل من 

أوصعثا، يزيدها والحمل صعيفة، الزوجة تكون أن ْثل؛ والزوجة، 
الحبوبهده الزوج~ —برصا فتستعمل الحمل، كثيرة وهي مرصا، 

الصحابةكان وقد ؛دللئ،. باس فلا معينة مدة الحمل من كنع التي 
أمبابمن والعزل ٢، ذلان،ر عن ينهوا ول؛ الني.، عهد ق يعزلون 

الوءلء.هدا من الحمل امتناع 

ه.

النكاح/كتاب لم/ وم(، ٥٢٠٩)برقم العزل/ باب الكاح/ كتاب البخاري/ انغلرت 
١(.٤ ٤ ٠ ) برقم العزل/ حكم باب 



هتاوىالفقه١ ٦ ٠

اصلاثمح!شالإثراسضسمح

يل!ما منها نذكر كمرة آثار النكاح عل يرتب 
المهر؛وجوب أولا؛ 

ثابتفالمهر )جهارا( العامية باللغة المسمى الصداق هو والهر؛ 

للزوجةالدفؤع ررالمال وهو عنه، سكت أم شرمحل سواء بالنكاح، للمرأة 
أمقليلا كان مواء من ما فهو معيثا كان فان التكااحاا، عقد بب ب

يسمواونز جهارا، يدغ ول؛ عليها عقد بأن ممن غير كان ؤإن كيرا، 
أنالعادة حرت ما وهو المثل، مهر إليها يدفع أن الزوج فعل شتى، 
لمثلها.يدفع 

زوجفالقد منفعة، كيلك يكون عيسا أي مالأ الهر يكون وكإ 
القرآن.من شيئا يحلمها أن عل برجل امرأة الني. 

أفضل،فهو ونير، قل فكلمإ قليلا، يكون أن الهر ق والمشرؤع 
أيسرهبركة المكاح أعظم فان للمركة، وتحصيلا بالني.، اقتداء' 

إف.؛ للني قال رجلا أن صحيحه ق لم موروى ٢، مؤونةل 
وّستينمائة ريعني أواق أربع قال؛ أصدقتها؟ كم قال؛ امرأة. تزوجت 

منالفضة ينحتون كأنإ ا أواق؟ أرع ررعل ه•' الّكا فقال درمحا( 

1حمد)اأ/هب()ا،آهة'آ(.)ا(رواْ 



١٦١كتاUاثمنكLح 

بعثل تبعثك أن عسى ولكن نمليك، ما عثونا ما الحبل، هذا عرض 
٢.منهءار تصيب 

لوفإما النساء، صدق لاتغالوا ررألأ عث،-: اف، -رصي عمر وقال 
الّثي.،؟،ا أيلاكم كان الآحرْ ق أوتقوى الدنيا، ق مكرمة كانت 

أكثربتاى، من امرأة أصدقت، ولا اي،، نمن امرأة الخم،. أصدق ما 
/درجتا((ل أربعون والأوئة أوقية، عشرة اثنتي من 

كشرمنع ق السيئ أثره له الجن هذه ق الهور تصاعد كان ولقد 
الوالتايمفى الرجل وصار اء، ونرحالا النكاح من الناس من 

منها؛مقامي ذللث، عن فنج المهر محصل أن قبل الكشرة 
الكاح.عن والماء الرحال من كشر تعطل ~ ١ 

عندفالمهر وكثرة، قلة الهر إل ينفلرون صاروا المرأة أهل أن ٢" 
كشراكان فإذا لامرأمم، الرحل من يسفيدونه ما هو منهم كشر 

كانؤإن الزوج، ردوا قليلا كان ؤإن للعوام،. ينفلروا ولر زوجوا 
اوحلقه دينه ق مرضيا 

١(.• ١ برقم)٥ الطيّ_،/ الكسب من الصدقة نول باب الزكاة/ كتاب لم/ مرواه )١( 
برقم(/ YY)باب الكاح/ مماب والترمذي/ (، ٢٨٥)( ٣٨٢)ا/أخمد رواه )٢( 

والمائي/٢(، ١ ٠ )٦ برقم الصداق/ باب الكاح/ محاب داود/ وأبو (، ٢١١١٤)
الكاح/كتاب ماجه/ وابن (، ٣٣٤)٩ برقم الأصدقة/ j القط باب الكاح/ كتاب 

١(. ٨٨١)^برقم الماء/ صداق باب 



الفقعهتاوى  ١٦٢

بزاالهر وكان والزوجة، الزوج ,yu العلاقة اءيت، مإذا أنه ٣" 
يؤذ-اابل احسان، بمفارقتها غالتا نفسه مح لاتفانه الباهظ، القدر 

عليهلهان قليلا المهر كان ولو إليها، دفع مما شيئا ترد لعلها ويتمها 
فراقها.

الأعيانوبدأ ذللث،، ق وتعاونوا الهر، ل اقتصدوا الناس أن ولو 
وتحصّينكبيرة، وراحة كثير، خثر للمجتمع لحصل الأمر، هدا بتنفيد 

والماء.الرحال من كثثر 

تصاعدإل بق الل يتبارون صاروا الماس أن الأث مع ولكن 
ولاقل، من معروفة تكن ز أشياء يضيفون ستة فكل وزيادنما المهور، 
غايةيتهونأأي إل ندري 

فهلكا ملكون يالثادوة~ "وخصوصا المامحى دعصرإ كان ولقد 

قدرهبمهر يزوجه أن مثل؛ الهر، من ثيء تأجيل وهو السهولة، بعض 
نحققوهدا أكثر. أو أقل أو سة إل موجل ونصفه حال، نصفه كدا 
التخفيف•بعض الزوج عن 

الممقة!ئانيات 

وشرابا،طعاما، بالمعروف، زوجته عل ينفق أن الزوج فحل 
ناحلأن ولها فهوآثم، الواجبا، من ء بثي بخل فان ومكني، وكسوة، 

الوفاء.ويلزمه عليه، تمتدين أو كفايتها بقدر اله مس 



١٦٣ح 150مم1بال

الزواج،أيام الطعام من الزوج يصنعه ما وهي الوليمة، النفقةت ومن 
نيا،وأمر فعلها الني.ؤ لأن ?بما؛ مامور سنة وهي إليه، الناس ؤيدعو 
أنوينبغي المحرم، الإسراف فيها يتجنب، أن الوليمة ق محب ولكن 
الزوج.حال بقدر تكون 

الفإنه وكيفية، كمية، فيها الإسراف من الناس بعض يفعله ما أما 
فائدة.بلا كمرة أموال صرف عاليه ويرنسح ينبغى، 

أهلميهإتوب؛ن وزوجته الزؤج بتن الص-لة ثالثات 
الاتصالوهل.ا ورحمة. مودة وزوجته الزوج بتن الأة جعل فقد 

منوجّبإ الصلة حصلت، كلمإ فانه عرمحا، عليه المرتبة الحقوق يوجب 

يقال.رها٠الحقوق 

المحرمة:رابئا: 

علون(،وجداتبما،)ؤإن زوجته لأمهايت، محرما يكون الزوج فإن 
كانإذا نزلن(، بناتها،)ؤإن وبناين، أبنائها، وبنايتج لبناتها، محرما ويكون 

^١^^'دخل قد 
وأبنائه،علموا، ؤإن الزوج آباء محارم من تكون الزوجة وكيلك 

نزلوا.ؤإن 







ه1وىالم ١٦٦

،؛j^فإذا حملها! _j، أن إلا فيه جامعها طهر ل يطلقها ألا ٢" 
حتىطلقها لا فانه حيضتها، بعد حامعها وقد امرأته، بطلاق رجل 

إلايمسها. أن قبل طلقها ثاء إن ثم المدة، طالت ولو طهر، ثم تحيض 
يهللقها.أن بأس فلا حاملا، أوكانت، حملها، تبثن إذا 

ظمئيرآلساء ءلكتثِ ١^١ ألبئر تعال؛ افه قال 
وهىيطلقها ررلأ عنهإ! افه رصي هماس ابن قال ،، لءدِبك 
حاصتإذا يتركها ولكن، فيه، جامعها قد طهر ق ولا حائض، 

طليقة،،.طلقها وطهرمحتح 

أوطلقتين، طالؤ، أنت يقول؛ فلا واحدة؛ من، أكثر يهللقها ألا ٣— 
الثلأينرفطلاق طالؤر، أنت، طالؤ،، أنت، طالن،، أوأنت، ثلائا، طالؤ، أنت، 
طليقاُت،ثلايث، امرأته طلمنر رجل ق قال أنه ه الني، عن، روي لما محرم 

فقال؛رجل قام حتى أظهركم؟؛ا• يثن وأنا افه بكتاب، راصننج حمعا؛ 
ألااش رسول يا 

طرأوقت، فأي الهللاق، أحكام محهلون الناس س كثترا ؤإن 

ا.الآة:)ا(مورةالطلأق،
برقماكغلظ/ س فيه وط الجموعة الثلاثة باب اظلاق/ محاب المائي/ رواْ )٢( 

(٣٤٠١.)





ه1ويىالص ١٦٨

^^اسضأسئرسضاممللأة

أحلكمالفراق هدا عل يترتب فإنه الزوجة، فراق الطلاق لكن لل 
منها!كثيرة 

-بما.حلا أو بزوجته دخل قد الزوج لكن إذا العدة وجوب ~ ١ 
عاليها،له عدة فلا ما، وخلو ما، يدخل أن قبل طلقها إن أما 

منئقثتوس و آنثزش نكنثث ^١ ^١^١ ١^٤؛ >كوا تعاد: لقوله 
/سدملاهر عدآ من عثهن م ثا تثؤثنى نؤ،ئ 

أشهروثلاثة الحيض، ذواُت، من لكنت، إن حيض، ثلايث، والعدة 

حاملا.لكنت، إن الحمل ووضع الحيض، ذوات من تكن ب إن 
الطلاقذللث، قل طلقها قد لكن إذا الزوج عل الزوجة تحريم ٢- 

مرتتن؛

العدة،بعد تزوجها أو العدة، ق راجعها ثم زوجته طلق لو يعني،ت 
طلقهاثم بحدها، تزوجها أو العدة، ل وراجعها ثانية مرة طلقها نم 

نكاحاغيره زوجا تنكح حتى ذلك بعد له نحل لا فإما الثالثة، المرة 
تحلذللثج بحد فإما ويطلقها، عنها يرغك، ثم فيه، ومحامعها صحيحا، 

.٤٩الأية: الأحزاب، سورة 



١٦٩مم1بائعاح 

٢،إإ-صثني ئتملح أو ؤتث\لآ ؛٧٥؛، ؤألْلاقد< تعال؛ لقوله للأول؛ 
هثؤ؛حئ بمد بى لخء محل ^٥١٦ الثالثة الرة يعني هللمناه ؤ0 ؤ قال! أن إل 

الأولالزوج يعني عيماه الثاف يعني كلن؛(ه 'مؤ ووجا
أشحذوي وغى أهد حذوي يمتا ظنآا0 يراثآءان ^١)!( طالقها آلتي وزوجته 

/بمم0هر بمنم بجما 

زوجاتنكح حتى مرات ثلاث محللمها من عل الرأة اغ حرم وإنإ 
عددباي ويراجعون يطلقون الإسلام أول ق كانوا الناس لأن غره؛ 
أفارقك.ولا أوويك لا وافه لهات فقال امرأته عل رجل فغضب كان، 

ثمراجعتك، أجلك دنا فإذا أطلقك، فال: ذلك؟ وكيف فاك: 
ه،افه لرسول ذلك المرأة فدكرت راجعتك، أجلك دنا فإذا أطلقك 

مناء بالنرحمة بثلاث العدد ووقت، مزيايره ^١٥^٠ تعال؛ اطه فأنزل 
أزواجهن.ظلم 

متحرينالدكاح، أحكام س كثيرة بجمل أتينا لعالنا الأخوة: أ-يا 
محل،تقصير ولا ممل، تطويل غير س النامحسب، بالمدر تكون أن ؛ذ،لك 

موافئافه خالصا الحمل محعل وأن ا، -هينفع أن تحال اطه ال وأم
الآة:\،آ؟.)ا(سورةاوقرة،

.٢٣٠)أ(ّورةاوهمة،الآة: 



اثفقاهماوى  ١٧٠

حافظاالله، بأحكام عالما حيلا الأمة هده من يجعل وأن افه، لرصاة 
افه.لعباد هاديا اممه، بأمر قاؤا اممه، لحدود 

إنكرحمة، لدنك من لنا وهب، هديتنا، إذ يعد محلوينا تنخ لا رينا 
الوهاب،.أنت، 

النار.عياب، وقا حنة، الأحرة وق حنة، الدنيا ق آتنا ربنا 

•وسلم وصحبه آله وعل محمد، نبينا عل الله وصل 
أ!؛-ه ؛؛؛- 



١٧١كت1بال0ت1ح 

^^عم،|طمدةاثابضالرإواج

رصاممهتم1ش-ضضياةاضح- 

ويعدنوبركاته، الله ورحمة عليكم السلام 

أقزأملأدهر ينفموى آثمك> ؤ وتعال• بحانه اطه قال 
عنجذحول ه بمدرتهم ٍلإ ثأين وعلأنئ مة وآوتاؤ 

cAjjSilنينؤ، أندوأ ي1نصآةب ؤ تعال؛ وقال ل بمأوُش نم ولا 
وسُلأسمحي<رأا.

الشبابببمولأء الرأفة باب ومن به، والعمل الخير حب منطلق ومن 
الذينأحدا- الله عل نزكي ولا حسيبهم، والله -نحبهم الصالحتن 

صالحة،بزوجة بالزواج وذلك الله حرم عا أنمهم محصنوا أن يريدون 
يلجاواأن من عليهم وحويا صالحة، لأسرة صالحة بدرة بدللشا يكونان 

يملأناللواق الفتيات _، عل وشفقة الربا، طريق عن المهر محصل إل 

الإصلاميةالأمة صلاح بنود من وينيا ، ^١^۵١١٢٧الشباب ينتظرن البيوت 
منالتزوحبن لمساعدة صندوق بانشاء وفضله ومنته الله ويحمد قمنا 

.٢٧٤الأين: البقرة، )ل(ّورة 
. ٢٧٦الأية: المرة، سورة )٢( 



هن1وىالفت4 ١٧٢

أقسام؛ثلاثة عل المبالغ يستقبل الصندوق وهذا الشباب، 
ثمفيه، تولع أموال للصندوق محي بحيث التثرعات، أولا؛ 

يمالتبمرعايت،، هده من الهر الزواج يرغب الذي الشاب يمرصر 
يلجتهولا راتبه وحب يناسبه قسط عل شهرية، اط أمعل يسدلها 
علكاملا المهر ياخد الصندوق هذا من يستقيل كل وهكذا للمحرج. 

شهرية.أقساط عل يسديه ثم القرض، وجه 
الزواجيرغبون الذين للشباب مهرا وتعملي الركوات! ئانيا! 

الشابحال بحث يعد وذللث، زكاة، لأنه البغ؛ إعادة بدون ولكن 
إليه.الزكاة لل.ني أهل أنه من والتحقق 

الولكن الحر، ومحون أموال لدبمم الناس من فئات هناك ثالثا؛ 
التثرعاتأعني البندين، هذين ق ياموائم ساهموا أن يرغبون 

الصندوقأمن يكون أن وهو خاص، وصع لهم فهولاع والزكوات 
وذلكالمال. صاحب وبن المالية للمساعوة المحتاج من خر واسهلة 

هذانحاه والالتزامات الأوراق كامل بإماء الصندوق أمتن يقوم بان 
ثمالمبلغ، صاحب يامم خاص بملف الأوراق هذه وتوصع القرض 

يقرصهثم للقرض، المحتاج الشخصي مع المبلغ صاحب إل تحول 
الص؛لأوقأمتن مهمة وتكون شهرية، أقساط عل له ويسدده المبلغ 



١٧٣هاباسح 

•المقارصى الخقس حول التحري 

كريم.جواد إنه للصواب يوفقنا أن نسال واش 
الخريالصندوق هذا عل القائإن 

الرحيمالرحمن الله بم 
والأصولالقواعد عل متمش حثري مشرؤع المثرؤع هدا إن 

الذيالكاح عل المترتبة المصالح وهي جليلة أهداف وذو الشرعية، 
امتطلمعمن الشباب معشر ١ليا بقوله! عليه أمته باب ث النتي حث 
محيرجى٢• للفرج؛'ر وأحصن ليصر أغض فإنه فليتزوج الاءْ منكم 

الن،يالأول القسم ق لاميإ والستفيا. للمفيد كثثر حر المشرؤع هن،ا من 
منهبالامتقراض المستفيد انتفلمع ْع بإليته محتفظا الصندوق فيه سيبقى 

اشأمر الذي الإحسان من القرض فان فيه، بالأجر المفيد وانتفاع 
محبائ4 إل ؤوئمسوأ تعال! فقال فاعله، محب أنه وأجمر به تعال 

شبابناجمرة من وهما المشرؤع هذا عل القائإن أعد وقد ،، 

(،٥٠٦٦)برقم فليصم/ الباءة يتطع لر من باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
١٤٠)برقم النكاح/ استحباب باب النكاح/ كتاب لم/ وم ٠.)

.١٩٥)آ(ّورةالبقرة،الآة: 



هاوىالهق4 ١٧٤

وقرأحقه لكندوق محفظ جيدة وثائق فوجدتها عليها اطلعت وثائق 

منهاومحعل فيها ؤيبارك بجهودهما ينفع أن الئه فأسأل المستفيد، ذمة ثها 
البلاد.أرجاء تحم حسنة ستة 

العثيمينالصالح محمل. كاتبه ذلك قال 

في1آشوالخ،ةام.

هو ءه 



١٧٥مم1بالتث1ح 

الإسلامق التعدد عن —! افه —رحمه الشخ فضيلة سئل  '.س٢٥
نرجوالممصتلواحدة؟ بروحة يكتفي أم يعدد أن للرحل الأفضل وهل 

الاقتصارمن أفضل الإسلام ق الزوجات تعدد بقولهت فأجاب 
أنمن فبدلا النكاح، مصالح من فيه محصل لما وذلك واحدة؛ عل 

قمعها، ثلايث، ق مبثوثة تكون واحدة ق محصورة الصالح هده تكون 
وسلم~آله وعل عليه افه —صل النبي حث وقد الأولاد، كثرة التعالد 

القيامة،يوم الأنبياء بنا مكائر أنه وأحبمر الولود، الودود تزوج عل 
عليهافه —صل افه رسول مباهاة محقيق فيها كان الأمة كثرت فكالعا 
ونصرعز أيصا ذللئ، وكان القيامة، يوم ق للأنبياء وسالم— آله وعل 
فقال!بدلك قومه شعيبا ذكر ولهذا الأعداء، قلوب ق وهيبة 

بميعل فيه افه ومن ،، ئريظت؛ ئٍة محقتن لد ؤزآدٍقثوا 
وأندددكم"إغب ألخقره صأ ردددا ثن ؤ وءلأإ جل فقال إسراديل 

اليومالناس بعض يتوهم وما ر أكسئإ بآتول 
وحيمن هدا كل العيش، وصيق الحرج تبب الأولاد كثرة أن من 

—فتعيدهدا وعل وجل—؛ —عز بالرب ظن موء وفيه الشيطان، 

.٨٦الأية: الأعراف، )؛(سورة 
الآة:٦.الإسراء، )'؛(سورة 



هن1وىالفقه ١٧٦

ثالثة!بشروط لكن واحدة، عل الاقتصار من أفضل الزوجات" 
مالية,قدرة الإنسان عند يكون أن الأول؛ 

بدنية.قدرة عنده يكون أن والقاف• 

فاكثر،الزوجتتن ين العدل ق قدرة عنده يكون أن والثالث،؛ 
تندع هناب ما ةكام^ آلس ؤ نقسملؤأ ألا جفم وإن ؤ تعال• ض ا لقول 

الماسمن فان زوجاته، إحدى عل الحور من الزوج لحذر ثم 
ولآوهجرها، الأول إل أماء ثانية تزوج فإذا الزوجات، بتن محور من 

يرغب،ب ثانية تزوج إذا بالعكس، الأمر يكون قد أو شيئا، عنده تكن 
منهذا وكل المانية، عل يفضلها وصار الأول، زوجته إل وعاق■ فيها، 
إلفإل امرأتان له كاست، رامن الّك،.؛ قال وقد الن،ذوبإ، كبائر 

العافية.افه نسأل ر مائل(( وشقه القيامة يوم حاء إحداهما 

الآية:مأ.الماء، سورة )١( 
ضالمرية ز جاء ما باب المكاح/ محاب والترمذي/ (، ٧٩٣٦) ٣٢• / ١٣أحمد رواء )٢( 

برقمالماء/ الشمم؛؛ن ز باب المكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ١١٤١)برقم الضرائر/ 
برقمسمائه/ بعض إل الرحل ميل باب الماء/ عشرة كتاب والمساني/ (، ٢١٣٣)

؛رفم)بم1ها(.الماء/ بض مة القباب كتابالكاح/ )آإبمم(،واينماجه/ 



١٧٧مم1باأتمحاح 

منيتضجرن التاء بعض اله~؛ ~رحمه الشيح فضيلة مئل ت ٥ س؛ 
التعدد،ذكر عند تصرفامن وتتغير بل اتجالس، ل الزوجات تعدد ذكر 

النساء؟لهولاع نصيحتكم فإ 
الغيرةمن لها ومحدث التعدد، تكره بطبيعتها اراة بقوله! فأحامحب، 

طبيعةهده لأن بدلك؛ ملومة غير وهى تقرينا، الحنون حد إل يصل ما 
جانبعل والغيرة العاطفة جانب تغك، لا العاقلة المرأة لكن المرأة، 

هنفياْن أن بشرط يعدد أن للرحل أباح ^١^٣^٤ والشريعة، الحكمة 
ما،\و،ؤءأكمإ تعال! افه قال العدل، عل قادرا يكون وأن الحور، من 

علالاقتصار اض فأوجب نحوروا، ألا يعني موأ<أم ألا ذة أه 
أنسمعت إذا أما لاشك والمرأة يحيل، ألا الإنسان خاف إذا الواحدة 

توطدأن عليها سغي ولكن زوجها، عل تتغير يتزوج أن يريد زوجها 
إذامتزول حصالت، التي والغيرة النفور هدا أن وتحلم وتُلمس، ها نف

وجل""عز اممه يتقي أن الزوج عل، لكن مجرب، هو كا الزواج حصل 
إذاالأزواج بعض لأن والثانية؛ الأول الزوجة ؛؛j، العدل قامة إق 

قبلالسعيدة الحياة من بينهإ كان ما وني الأول اجتنب الثانية رغب 

الآة:جالماء، سورة 



١٧٨

التيالعموبة لهذْ فاليتيد كذلك كان ومن أكثر، الثانية إل فيميل ذلك 
فإلامرأتان له كانت ارمن وصالم! آله وعل عليه اممه صل البي ذكرها 

العالم،يشهده بافه والعياذ ز مائلا،ر وشقه القيامة يوم جاء إحداهما إل 
ذنبهبمثل فجوزي العدل عن مال لأنه مائل؛ وشفه يشهدونه كلهم 

العاقة.افه أل ن

ء؛يه ه 

الزوجاتمن الكشر الله-: -رحمه الشيح فضيلة مئل سهه؛ 
نصيحكم؟فإ عليهن يتزوجوا أن أزواجهن ْن يردن لا الله هداهن 

ينبغيلا للأزواج؛ أولا نقول ن بذلك الصيحة بقوله: فأجاب 
المالق قورة عنده الإنسان كان إذا إلا واحدة من بأكثر تتزوج أن 

فإنهالمال ق قدرة عنده يكن لر فإن الحيل، ق وقدرة البدن، ق وقدرة 

إيا0الماس وشغل عليه الديون لمكاثر مسا اكان( الزواج يكون ربا 
بحقيقوم لا ربا فإنه البدن ق قدرة عنده يكن ر ؤإذا بااْلالبة، 
العدلعل القدرة له يكن ب ؤإذا حميعا، الزوحتن أو الثانية الزوجة 

بضالترية ي جاء U باب الكاح/ كتاب والترمذي/ (، ٧٩٣٦) ٣٢• / ١٣أحمد رواْ )١( 
برنمالنساء/ الشمم؛_ ل باب النكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ١١٤١برقم)الضرائر/ 

برقمشاته/ بعض إل الرجل ميل باب الماء/ عشرة كتاب والماش/ ٢(،  ١٣٣)
؛رةم)هأها(.مت؛يناكء/ القباب كتابالكاح/ )أأبمم(،وا؛نماحه/ 



١٧٩ممابال0ثاح 

الإنسانعند لكن فإذا ،، ثدومه؛ أي فغؤ ءذ تعال؛ الله قال فقد 
أكثريتزوج —أن التعدد حقه ق فالأفضل والعدل والبدن الآل ق قدره 

هدا،عل تترتب التي الكمرة الصالح من ذللئ، ق لما واحدة-؛ من 
محبه،س البي كان الذي النل وتكثثر الثانية المرأة فرج كتحص؛ن 

بأخرى.التزوج ق الرغبة من الإنسان نفس ق ما ؤإزالة 
الإنسانين نحول ألا لها فنصيحتي السابقة للمرأة بالنبة أما 

هذاو الرغبة زوجها من رأت إذا لها يبني بل له، افه ضع ما وب؛ز، 
قلما ذلك، عل له مشجعة كون أن الحيل وق وبدنه بإله قادر وأنه 
الصلاةعلميه الني أن تعلم وأن إليها، أشرنا التي الصالح من هدا 

ذلك،ق يكون ربإ أنه تعلم وأن متعددة، زوجات معه لكن واللام 
الحقوقبعض وتقصى شووما عل تعينها الثانية المرأة فتكون لها، •خر 
أنوالهم الأحيان، بعض ق فيه مقصرة الأول كون تما لزوجها التي 

بلعلميهن، الزوج تزوج إذا العظيمة العثرة يغرن ألا للنساء نصيحتي 
التعس(أو الكلفة وهده علفن، ولو الله من الأجر بن ومحتيهبرن 
محلبيعية.المسألة عون ذللاظ بعد ثم الزواج أول ق كون 

هه ه 

الآة:بالماء، ا-ورة 



ه1وىالفق4 ١٨٠

التعدد؟ق رأيكم ما اش~ت ~رحه الشخ فضيلة مثل ! ٥ س٦ 
واحدة؟عل الاهتصار من هوأفضل وهل 

واحدةعل الاقتصار من أفضل أنه التعدد ق رأينا ت بقوله فأجاب 
ايجتمعاتق والغالب الفروج، تحصن وكثرة النسل، كثرة من ذلك ق لما 

والإنسانفروجهن، محصن من إل فيحتاج الرحال، من أكثر الماء أن 
مناممه علمه تما وعلمها واحدة إل أحسن فقد واحدة عنده كان إذا 

وأرشدهما،اثنتن علم إذ خثرا، زاد اثنتان عنده كان ؤإذا \ذثو؛آ، أمور 
مافكل أكثر، كان أرع عنده كان ؤإذا أكثر، كان ثلايث، عنده كان ؤإذا 

ذللث،عل تترتب التي ألمصالح وأحسن أفضل فانه الزوحايت، تعددت 
منبد لا لكن 

يدفعهمال الإنسان عند يكون بان المالية القدرة الأول! الشرط 
الزوجات.عل ينفقه ومال مهرا، 

بحبوقوة شهوة الإنسان عند يكون أي الدنية القدرة الئاق! 
الزوجات.هده نحو علميه الذي الواجب يودي 

قادرأنه نفسه من يعرف بان العدل عل القدرة الثالث،! والشرط 
نحشىكان فإن الأول الزوجة وبن المانية الزوجة بن يعدل أن عل 
ثدليأألا حفلم وتعال! تبارك افه قال فقد يحيل، لا أن شه عل 



١٨١مماuالaىح 

٢.ثوؤأ ألا أية ^؛٥؛، واحدة عل فاقتصروا يعني ٢ م؛إوء 
تحرنوأن تغضب أن للزوجة ينبغي لا الزوجات تعدد حال وق 

منذلك لأن أحرى؛ تزوج أنه عل بناء بالإساءة الزوج تعامل وأن 
مماعليها حصل ما عل افه من الأجر وتحتسب تصر أن وعليها حقه، 

علوجل عز الله أعانها ذللث، فحالت، إذا وهي حياتها، عليها ينغص 
قأنه نمع ولهذا المابج، أعفلم من أنه ترى الذي الأمر هدا تحمل 

أمرعندهم الزوجات تحدد وأن الزوجات فيه تتحدد التي الأماكن 
تزوجإذا تحزن ولا تتكدر ولا تهتم لا الأول الزوجة أن نمع عادي 

الاللي كان إذا الحادة عل محمولة إذا فالمسألة أحرى، بزوجة زوجها 

ؤإذاالزوجات، تتحدد أن المرأة عل صعس، التعدد الرجال فيه يعتاد 

عليهاتزوج التي للمرأة فنقول عليها، سهل التعدد عادتهم من كان 
ذلكعل الله يعينلئإ حتى الله من الأجر واحتسبي اصرى زوجها! 

الزوجاتبثنا الحور من الزوج وليحذر العدل، عل زوجك ويعن 
فصلمن توعد سلم آله وعل عليه الله صل النبي فإن العدل، وعدم 

القيامةيوم جاء إحدامما إل فإل امرأتان له كان ))من بقوله! ذلالثإ 

الآة:مأ.الماء، سورة )١( 
الآ؛ة:ّ؛.الماء، سورة )٢( 



ه1وىادفمم ١٨٢

قالمباسطه ق ثيء كل ق الزوجات د\ن العدل وعليه مايلءا ومقه 
فهيالمحبة أما عليه، يقدر ثيء كل ق البيت، ق الانشراح، ق الكالمة 

المحبة،ل بينهن يعدل أن عليه محب لا ولهدا الإنسان؛ باحتيار ليس أمر 
لكنيشاء كيلهإ يصرفها وحل عز الله بيد فالقلوب بيده، ليس ذلك، فان 

عليه.فهوواجب العدل من به يقوم أن يستني ما 
و؛إيءه 

متقيمبرجل رأيكم ما اف~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل I  ٥٧س
الرواجويريد الضرورية احتياجاته جح له موفرة صالحة بامرأة متزكج 
منعليكم محقي لا ما ح النسل ونيادة الستة يأما محتجا أحرى بامرأة 

طلجؤعن انشغاله ق منا زواجه يكون ونل الحاصرة، الحياة صعوبة 
حذا؟افه وجزاكم الملم 

يتزوجأن للرجل أباح وجل عز الله أن العلوم من بقوله؛ فاجاب 
اختلفواتعال— اممه —رحمهم والخلياء وأربعا، وثلائا وامرأتين بامرأة 

عنديوالأرجح واحدة؟ امرأة عل الاقتصار أم التحدد الأفضل هل 
المن الأزواج من فان والبدنية، المالية الزوج حال إل يعود هدا أن 

منيكفنها ما وعنده أكثر، يتحمل من ومنهم واحدة، من أكثر يتحمل 
بامرأةيتزوج أن إل محتاج أنه ه نفمن يرى الرجل هدا كان ؤإذا المال، 



١٨٣ه1بالنكاح 

يضرلا وهدا يتزوج، أن الأفضل فإن عليه، تلح والحاجة أخرى 
عليهامحب بإ قائمة أنيا نفسها من علمت إذا الرأة لأن الأول؛ امرأته 

يكونلا أن محب المرأة كانت ؤإن صرة، معها يكون أن يضرها لا فإنه 
وحل•عر اطه أمر الأمر ولكن أحد، معها 

٠٠٠



ه1ويىالهقع ١٨٤

الرحيمالرحمن افُ يم 
الأم؛ن،الرصول عل واللام والصلاة العاين، رب فه الحمد 

يعدنأما كثيرا، ليها توسلم والتايعتن والصحب الآل وعل 
ورعاه.اطه حفظه الشمن الصالح محمد الشخ فضيلة 

منمنهم الرجال من كثيرا الإملامية الدول من كثير و رأيت لقد 
والبعضالماء، من تث مروج مهم البعض نسوة، أرع من أكثر يتزؤج 
ولرالقرآن ق ذلك، يذكر ب تعال اف يأن علها الماء، من عشرا الآحر 

المئوية.الأحاديث، ل ه المثى عن يرد 

وماتحريمه؟ عف الدليل وما الإسلام؟ ق العمل ذللئح حكم ما 
أفتولفاعله؟ إمامة تحوز وهل الدنيا؟ ق العمل ذللث، عقوبة هي 

حزاكماط4حثتا.
محمدنبينا عل وسلم افه وصل رب طه الحمل فأجاب؛ 

بعل.أما الدين، يوم إل بإحسان تبعهم ومن وأصحابه، آله وعل 
فعلفإن نسوة، أرع من باكثر يتزوج أن ان للأنمحوز لا فإنه 

ءفمتعال: لقوله به، له تحل لا باطل الخامة عقد فإن 
تئئ;ثقثأؤء ئ لبج؛ ناس ص' آلس ؤ سثلوأ أي 

٣.الآيةت التاء، صورة ( ١ ) 



١٨٥ممابال0ئح 

الجالاح إمحمقام القام أن مع الأربع من أكثر تعال افه يذكر ولر 
اللهلمن الأربع عل تزيد فسحة هناك كان ولو يتزوج، أن ان للأن

تعالذلاثافيكتالأ.

أتهالثقفي غيلان قصة ق المي. عن يروى الذي الحديث ول 
،،اJواقير وييع أربعا محتار أن المي. فأمره نسوة؛ عثر عل أسلم 
منبأكثر يترمحج أن للإنسان محرز لا أنه عل السنة أهل من إحماع وهذا 
الباري.فتح ل حكاه كا أرع، 

مناستحل لأنه حلفه؛ يصل لا فانه ذك من أكثر تزوج ومن 
أنمحب ولكن حلفه، يصل فلا تحريمه عل الدليل دل ما الماء 

الهتن،بالأمر ليس عفليم الأمر ءن له• ويقال بالله ومحوفح أولا، يناصح 
عزالله عل فحابه الأحرى كانت ؤإن المطلوب، هو فهذا اهتدى فإن 

محالفته.لعظم حالفه نصل، لا فإننا ّ أما؛المسبة وحل، 
،؛ئ،!ء ،:ئ 
«أءمء  ٩٠

يجاء ما باب الكاح/ محاب وامْذى/ (، ٤٦• )٩ ( ٠٢٢ )A/ أحمد الإمام رواء 
بابالتكاح/ كتاب ماجه/ وابن (، ١١ ٢٨)برقم وة/ نعشرة وعنده ينم الرجل 
(.١٩ ٥١٠)برقم وه/ نأربعة من أكثر وعنا-0 لم يالرجل 



هن1وىاص ١٨٦

الزوجات؟تعدد حكم ْا اممه"؛ ~رحمه الشيح فضيلة مثل ! س٨٥ 
الزوجكتفلر انمومة من حض ئاحرْ نقى أن بالمرآة الأود وهل 

أوامرأتان؟امرأة معه الذي الرجل ومدج تقدم أما أم الصغثر، 
قالالإسلام ق المباحة الأمور من الزوجات تعدد بقوله• فأجاب 

خاف^١ رلأ ثئجهر١، ;ممث ء الئء نئ لبج؛ َْلات وكمأنا تعال: 
يمكنهما عل الاقتصار عليه محب فانه بينهن يحيل لا أن الإنسان 

اختلفوقد ٢ ملهوء نممأ ألا حمم ؤؤ0 تحال: لقوله فيه، العدل 
واحدة.عل الإنسان أويقتصر الزوجات تتعدد أن أفضل أنبا الحناء 

والاجتإعية،والحمية المالية الزمحج حال إل رامع هدا أن والصحح 
أفضل.حقه التفردق وقديكون أفضل، حقه التعددق فقديكون 

فهذاصغر زوج عل محصل حتى الرواج النساء بحص تاحتر وأما 
وحلقهديته ترضون من أتاكم ررإذا يقول: الني. لأن له؛ وجه لا 

فانالعنومة صن ترى حتى ها نفأخرت إذا ولأنبا ا. فزوجوْاال 
امرأةإلا الرجل يتزوج لا أن الرجال عادة لأن -با؛ يتزوج لن الصغر 

الآية:مآ.الماء، سورة )١( 
الآة:"ا.الماء، سورة )٢( 
برقمفزوحوها/ دينه ترمحون امن ل حاء ما باب، النكاح/ كتاب، الترمذي/ رواه )٣( 

(.١٩٦٧يرقم)؛اب،)ا(/ النكاح/ كتاب،ا(،وا؛نماحه/  ٠٨٥)



١٨٧النكاح كتاب 

فهداالن ق منه أكبمر يتزؤج أن وأما الممن، ق مثله أو المعن ق دونه 
منمنها خطأ الطرية هده فتكون ذلك يقبلون لا والرحال حدا، نادر 

وجهتن؛

الكاح.أخرت ا-أما 
فيها.يرغبوا لن دوما الدين الثباءب فإن كرت إذا أما ٢" 

ه0 ثأي 

ثانيةامرأة يترؤج من اش~ث ~رحمه الشخ فضيلة مسل 'س؟ْ؛ 
انمر؟محاراة بقصد 

العددالأفضل فهل الزوجات تعدد جهة من أما بقوله؛ هأجايإ 
مشهوران:محولان للعناء هدا و الإفراد؟ أوالأفضل 

الشهورهو وهدا واحدة، عل يقتصر أن الأفضل أن الأول؛ القول 
ينقالوا: المتأخرين، أصحابه عند اش~ ~رحمه أحمد الإمام مذهب من 
للقلب،وأجع الحور عن أبعل، بأنه ذلك وعللوا واحدة، يتزوج أن 

■الّسودُثرأ عن وابعد 

مصالحنحصل ق أكثر لأنه يعدد؛ أن الأفضل بل الأخرون: ومحال 
الماء.

بالإفراد.القول من للصواب أقرب يالتعدد والقول 



هتاوىاافق4 ١٨٨

سيئقصد فهدا وتماراتم الغير محاراة لقصد تزوج من لكن 
ثوباالاخرون لبى فإذا الرحال، يالسهن ثياب لسن والماء مذموم، 
حقها.لها مكرمة امرأة الرأة بل حديدا، ثوبا هو لبس حديدا 

أوأو؛و 

يتزوجأن نتته ل رجل اله~؛ -رخمه الشخ فضيلة مئل ٦؛ 
زوجةعندي لأن عقيم امرأة عن مأبحث، يقول؛ ولكنه أحرى، امرأة 

نرجوالأولاد كثرة محيون لا الذين الناس من وأنا الحمد، وطه وتتجس، 
ْاجورين•هذا ل والنصح التوجيه 

الزوجاتتعدد أن هو هذا ق والنصح التوجيه بقوله! فأجاب 
مالية،قدرة ان الأنعند كان إذا واحدة عل الأقتصار من أفضل 
ماليةقدرة له كن لم فإن المساء، بين العدل عل وقدرة بدنية، وقدرة 

عندهيكن ب ؤإذا يتزوج، أن أجل من بالديون ه نفيرهق أن يبش فلا 
أنأيئا ينبغى فلا يمها عل أو الشهوة ضعيف كان بان بدنية قدرة 

كنلم ؤإذا الحديدة، الزوجة تريده بإ محل لئلا واحدة من بأكثر يتزوج 
تعال؛اطه لقول واحدة من بأكثر يتزؤج لا فإنه العدل عل قادرا 

الآة:ّا.الماء، سورة 



١٨٩النكاح كتاب 

والأمناس، والقدرة ^، ٧٠١القدرة الثلاثة: الشروط ممت فإذا 
تحصنكثرة من فيه لما أفضل الزوجات تعدد فإن والحيف الحور من 

الأمةكثرة ومن الزوجات، يتعدد المرجوة الأولاد كثرة ومن النساء، 
الودودتزوج ق ورغب أمته تكثر أن الّك،. رغب ولهذا الإسلامية؛ 

٢.القيامةاال يوم الأنبياء بكم مكاثر ارإل وقال؛ الولود 
كثرةمحب لا لأنه عقيتا؛ امرأة يتزوج أن يرغب إنه السائل؛ قول 
الأولاد.

امرأةأتزوج أن أحب قال• لو صواله، ق هدا أسمع لا أن تمنيت 
أشبهوما الأولاد ق تكون التي الموصى وتحنسا شهوق، لكسر عقي، 
كثرةأحب لا يقول؛ لكن ذللث،، ق لعدرناه عدرا يكون قد مما ذللئ، 

هدايسامح أن الله أرجو ذللثؤ، يرغب الّكا. كون ٌع الأولاد، 
وأقولقلبه عن صادرة تكون لا أن وأرجو الكلمة، هذه عن السائل 

فتزوجذكرتما التي الثلاثة الشروط حملث ق تمت، قد كانت، إذا له؛ 
الواحدةالسنة ق يأتيك أن أحن وما الأولاد، كثرة راغب، وأنت، 
أسبابمن ذلك فإن أربعا، تزوجت، إذا زوجة كل من أولاد أربعة 

برقمالماء/ من يلد لي من تزويج عن النهي باب النكاح/ كتاب داود/ أبو رواه ، ر١ 
(.٣٢٢٧برقم)الخم/ تزويج كراهة باب كتابالكاح/ أ(،واكاني/  ٠٥)•



اصفتاوى  ١٩٠

نجث>لظيأودندحمحم مثتوأ ؤوثُ كتابه! ق قال تعال الله لأن الرزق؛ 
أولادهميقتلون الذين الفقراء فخاطب ٢، وءاي-اهم4ر رريطم محك 
؛^محنفقال؛ الأولاد قبل الأباء رزق بذكر وبدأ الفقر، أحل من 

لأولادهم،قتلهم حن معدمثن كانوا أمم مع د.؛اقاهم4 ردقًظم 
إنبل موّرين، بجعلهم أن عل قادر معدمتن جعلهم الذي ولكن 
اعتمدإذا الرزق لكثرة بت، الأولاد كثرة أن عل يدل والشاهد الواير 

الذيولكن أولاده، رزق ق عليه وتوكل وحل عز الله عل الإنسان 
أنيقلنون حيث ونيتهم قصدهم سوء عليهم، ويضيق الناس يضر 

ينونتا تعال: اش قول يتذكروا ولمآ الرزق، ضاق كثروا ما الأولاد 
يكتبؤ، َمر ومنتزدئ ت!ثمها ويلا يزئها أش ؤ إلا آلآزء0 ي دآثغ 

يزلأ/

مادامتؤرابحة ثم ثالثة، ثم أحرى، تزوج للسائل؛ أقول وأحثرا 
كثرةتعال اد)ة واسأل ؤليبة، بنية ولكن فيلثج، متوافرة الثلاثة الشروط- 
وأنوالتوجيه، العلم ق للأمة قادة يكونوا وأن وصلاحهم، الأولاد 
الإسلام.بلاد وعن الإسلام دين عن مدافعثن يكونوا 

.١٥١)ا(ّورةالأنم،الآية: 
ا".الآياث:مد،سورة )٢( 



١٩١ممابالنك1ح 

بحثإذا الإنسان يأثم هل اش~ت ~رحمه الشيح فضيلة مسل ؛ ٦ سا 
قبلها؟وأولاد زوجة وعندْ تلد لا زوجة عن 

منيطلب الإنسان أن غريب موال السؤال هدا بقوله! فأحاب 
المعروفةيعني ا الولوداءر الودود ررتزوجوا المي قال وقد تلد لا 

اللاقأقارحا من أو قبل، من تزوجت قد كانت إن منها الأولاد بكثرة 
الإنسانمحتار أن مانعا أرى لا ذلك ْع ولكن الأولاد، بكثرة عرفن 
يريد.التي مصالحه من ذللث، وغير حا للأصت٠تإع عقيتا امرأة 

برقمالماء/ من يلد لر من تزويج عن النهي باب النكاح/ كاب داود/ أبو رواْ 
(.٣٢٢٧)برقم العقيم/ تزويج كرامة باب كتابالكاح/ والماثي/ (، ٢٠ ٥٠)



الفقعهاوي  ١٩٢

الرحيمالرحمن الائه بم 
افحفظه الخيمين محمد الشخ فضيلة 

وبعدI.• • وبركاته اض ورحمة عليكم السلام 

وفهبطفالة رزئنا وقد متى، قريب رحل من متزوجة امرأة إف 
سببأن كا الأحلباء ذكر وقد والأرجل، الأيدي مشوهة ولكنها الحمد، 

آخرينأطفالا أنجينا لو وأنتا وراثية، أمياب، هى الخلقية التشوهات 

منالهللاق طلست، لو إثم عئ فهل مشومن، ياتوا أن المحتمل من 
سليمن؛أطفال يرزقناتعال اطه لعل ننتظر أن الأفضل من أو زوجي، 

اطه.أثابكم التشوهات؟ من 
الرحيمالرحمن الأنه م ب

وبركاته.افه ورحمة اللام وعليكم الجواب* 
العمبنات تعال افه أحل فقد ذللثج، ق الأطباء بقول ع؛ره لا 
الأ4.أحله ما صرر ذللثج ق كان ولو والخالة، الخال وبنات والعمة، 
يمابواولآ الأقارب، من تزوجوا الدين أكثر فإ مذا، شاهد والواير 

حاءفقد الهللاق، تهللبي ولا تحال اطه عل فاتكل ذللث،، من بثيء 
فحرامبأس ما غبمر من الهللاق زوجها مألمت، امرأة ارأيإ ت لحديث، اق 





هناوىالفق4 ١٩٤

الزو1جأن صحح هل افه—ت —رحمه الشيح فضيلة مئل .' س٦٦
الأطباء؟يقول كإ أومعاقون مشوهون أولاد عنه ينشأ الأقارب من 

بصحيح،ليس الهلبيب من ممعن، الذي الكلام هدا بقوله؛ فأجاب 
الأولاديكون أن يستلزم لا كغيره، الأقارب من الزواج فإن 
هذه.غر أسباب له والتشويه افه، بيد كله الأمر بل 

أقاريه،غر من الرحل يتزوج أن استحب العلم أهل بعض لكن 
للولد.أنجب أنه أحل من 

والخلق،الدين عل هو المدار ؤإن ذللث،، حلافج الصواب ولكن 
فاظفرولدينها، ولحإلها، ولحبها، لمالها، لأرع؛ المرأة رريتكح قال.؛ 

ديتهترضون من أتاكم ررإذا وقال:ؤ ،. يداك،ارتربت، الدين بذايث، 
٢.كيرارر اي وهمالأرض ق ضتة تكن تفعلوه إلا فزوجوه، وحلقه 

و؛؛؛-أه 

الأياعدمن الرواج هل اف~ت —رحمه الشيح فضيلة مثل س'ُااُأ 
الوراثة->رضالأولأد؟أن ^^^اربpلاءتيار 

لم/وم(، ٥٠٩برقم)•الدين/ ق الأكفاء باب النكاح/ كتاب البخاري/ أحرجه )١( 
(.١٤ ٦٦برقم)الدين/ ذات استحباب باب الرصيع/ كتاب 

برقمنزوجوْ،،/ دينه ترصون اءمن ق حاء ما باب النكاح/ كتاب الرمدي/ رواه )٢( 
(.١٩٦٧برقم)بابالأكفاء/ كتابالكاح/ ا(،وا؛نماحه/  ٠٨٥)



١٩٥

ماإل وأثار العلم، أهل بعض ذكره الكلام هذا بقوله! فأجاب 
خلقق تامرا للوراثة أن ريب ولا ناشرا، للوراثة أن من السائل ذكر 

افهرسول يا فقال! . الّثي، ءل رجل جاء ولهذا خلقته، ول الإنسان 
نعم،قال؛ إبل؟؛' من للث، ررهل فقال؛ أسود، غلاما ولدت امرأق إن 

نحم.قال: أورق؟« من فيها ررهل قال: حمر، قال: ألوانها؟(( ررمحإ قال: 
نزعههذا ابمك ررفلعل قال: عرق. نزعه لعله قال: _؟(( ررفأتى قال: 

هذافدل عنه، افه رصي هريرة أب حديث من عليه متفق . عرق" 
هذا.ق ؤيب ولا تأقرا للوراثة أن عل الحديث 

لأرع:الرأة ررتنكح ال: قوالسلام الصلاة عليه البي ولآكن 
تربتاالدين بذات فاظفر ولدسها، ولحإلها، ولحسها، لمالها، 

أولفإنها أدين كانت فكلما الدين، إل المرأة حهلة ل فالمرجع ا. دالاك((ل 
ولد0،ول ماله، ل تحفظه الدية لأن وذللث، بعيدة، أم قريبة كانت سواء 

محته•وفا 

٠٠' ٠٠' ٠٠'

ومسلم/(، ٥٣٠٥)برقم الولد/ بنمي عرض إذا باب الطلاق/ كتاب البخاري/ رواه ( ١ ) 
(.١٥٠برقم)• كتاباللخاف/ 

لم/وم(، ٥٠٩٠)برقم الدين/ ل الأكفاء باب النكاح/ كتاب البخاري/ أحرجه )٢( 
(.١٤ ٦٦)برقم الدين/ ذات اتحباب باب ا \ؤضذآ كتاب 



هاوىالهت4 ١٩٦

أنللمخطوة محور هل اله~'' ~رحمه الشيح فضيلة مثل ؛ ٦ س1 
ذلك؟ضابط وما لخفها؟ نيتها تظهر 

يدعوما زينتها من تظهر أن الخطوبة عل حرج لا بقوله! فأجاب 
ولكنوالخلمتن، والكضن والوجه الشعر فتظهر زواجها، ق الرغة إل 

تحملتإذا ولأما بعد؛ له زوجة تكن ب لأما الخاطب؛ لهذا تتجمل لا 
علللزوج وبدت الكاح حصل ثم الزينة من ء بثي وجهها زينت أو 

مبهلقد فيها رغبته فان الخطبة، ق إياها رؤيته عند عليه هي ما غير 
الزوجنفلر غير الخاطب نظر وأن لأسيإ الانفصام، منه تحشى هبوطا 
خهلبإذا للرجل محوز إنه أقول؛ فلهذا حصولها، من ووز تمللثؤ الذي 
والكفتنالوجه من نكاحها ق الرغبة إل يدعوه ما منها ينظر أن امرأة 

بينهخلوة ق ذلك يكون لا أن بشرط ولكن والأدمين، والشعر والرأس 
محرم،الأجنبية بالرأة الخلوة لأن لها؛ محرم محضرهما أن بد فلا وبينها، 

٢•محرم؛اأ ذي ومعها إلا بامرأة رجل تحلون ارلأ و. المي لخول 
هه ه 

حاجة/امرأته نخرجت جيش ل اكتتب من باب والمر/ الخهاد كتاب الخاوي/ رواه 
برقموغبره/ حج إل محرم مع الرأة سفر باب الخج/ كتاب وملم/ '٣(، ' )٦ برقم 

(١٣٤١.)



١٩٧

الخامةق رجل أنا اف~ت "رحمه ■الشيخ محيلة مئل • س٥٦
عشرة،الخامة العمر من يغ امرأة تروجتج وقد العمر، من والثلاثين 

لهامبق ئد الرأة هذه بأن عالها والعشرين الثامنة ل وأنا تزوجتها وهد 

تجبوإ فقط، أشهر ثلاثة سوى معه ت؛ق ولر آخر، شخص من الزويج 
مندمعي تعيس وماتزال مياشرة، منه طلاقها بعد تزوجتها وقد ولد أي له 

بناتثلايثر منهم حمسة، الأطفال، من ل أنحست، وقد سنوات، سع 
وعلهابأنالشاكل، عن جداوبعيدة معيدة معها حياق بأن علما وولدان، 

هذا،مثل عئ أعابوا قد وزملاش أقاربي بمأن الشكلة ولكن لينة، الرأة هذْ 
ياترونه،نصم محيلتكم فأرجومن سا، امرأة تروجت يأش بقولهم؛ 

امرأةأي أخرى، امرأة عليها أتزؤج أن ي يصح وهل فيكم، افه بارك 
فيكم.افه بارك أهيدونا معي؟ ونمى عليها أوّ وأتركها، شابة 

منتزوجت، قد التي ا،لرأة حذه زواجلث، بأن نفيدك بقوله؛ فأجابا 
أويعييونيلومونك الذين وهؤلاء فته، عليلنا لوم ولا به، بأس لا قللثا 

بانالتدخل أو التعرض لهم وليس ؤيعابون يلأمون الذين هم علتلث، 
نانهتا ؤمظثو0 فيهم: الله قال بمن أثجههم وما وزوجته، الرجل 

زوجتكمع تبقى أن للث، ونصتجي ،، وهمهءآلم، ، ajؤوء بمزصكث> 
.١٠٢الأية: البقرة، )ا(سورة 



هن1وىالممه ١٩٨

لهداأحرى زوجة إل تطمح لا وأن أولاد، وبينكم سعادة ل دمتإ ما 
الصلاة"■عليه والنبي الحهال، من عابك من فيه عاك الذي بب ال

تزوجمن أول له عبادة وأشدهم لله وأنماهم الخلق أشرف لام" وال
حمعإن بل عنها— الله —رصي خويلد بتت خدمحة وهي ثيب امرأة به 

لومفلا - عنها افه —رصي عائشة سوى ثيبات كن الّثي. زوجات 
وماقبله، زوج من ثيبا كانت امرأة تزوج إذا الإنسان عل عيب ولا 

بغيرهم.تهلمح ولا ، ٢٠٣فامتمك أهالك مع سعادة ق دمت 

بأس،به فليس زواج هو جث من امرأته عل الرجل تزوج وأما 
ولكنبارع، أو بثلاث، أو باثتتين، أو بواحدة، يتزوج أن له فالإنسان 

له.وجه فلا الخاهلن هؤلاء ذم أجل من يتزوج كونه 
كلمةعل أنبه أن أود السؤال هذ.ا عل الخواب أحتم أن وقبل 

مباشرة،ا،منه هللاثها بعد تزوجتها وقد ١١قوله؛ وهى سؤاله ق جاءت 

فإنالأول، زوجها من تعتد أن قبل تزوجها أنه العبارة هده ظاهر فان 
لأنالنكاح؛ عقد يعيد أن الأن عاليه محب فإنه الواير هو ذلك، كان 

هعمات. شزمزا تعال• الله قال والإجيع، بالنْس باطل العتدة نكاح 
افه——رحمهم العفام أجع وقد ،، جفيثرهل .1ألكغث سج حئ أثءق\ج 

.٢٣٥الآية: )ا(سورةاوقرة،



١٩٩كت1باثم0ئح 

منهطلاقها لأبعد العبارة هذه كات ؤإن الغر، من العتدة نكاح فساد عل 
فيه،إشكال ولا صحيح فالكاح عدنيا انتهاء بعد ما -يا يراد مباشرة،، 

الأولالاحتال أن فرض ؤإذا المسالة، لهذه السائل الأخ ينتبه أن فأرجو 
محبفانه العدة انقضاء قبل مباشرة الطلاق يعد نزوحها وأنه الواير هو 

أولادالرأة هذه من جازوا الذين وأولاده قلتا، كإ العقد إعادة 
شبهةكانت، مواء شبهة، وقت، ق جازوا الأولاد هزلأء لأن شرعيون؛ 

الوالد.يلحقون الأولاد أن العلم أهل ذكر وقد اعمماد، شبهة أم عقد 

صورةإعطاء محور هل افه""؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ساُاُ 
أوالعكس؟يراها لكي لخطيبها المخهلوية 

لهولا صورتيا حهليبه_ا تعطي أن للمرأة محور لا بقولهI فآحايس، 
صورته.يعْليها أن 

الملامح،تغر الصورة فإن الأمر حقيقة عن ينبئ لا ذللث، لأن أولا؛ 
أنهوحدت، العن رأي رأيته ثم صورته إل نظرت إذا ان إنمن وكم 

هيمما أقبح صورتها تطهر ربإ المرأة كدللث، كشرا، صورته عن محتلم، 
الحقيقة،ق عليه هي مما أحمل وجه عل صورتها أوتثلهر الحقيقة، ق عليه 

فقدللزوج بالتجة وكيلك زوجها، عل أو عليها صرر ذلك ي ؤيكون 



هناوىادمم٢ ٠ ٠

خلافعل الحقيقة ق وهو محلها لن صورته ويعطي ويتجمل يتهثأ 
فلامفسدة، ذك ق فان الماء أيدي ين صورته كانت إذا إنه ثم هدا، 
أيصاهى ولا بالصورة، حهلييته روية إل يتوصل الإنسان أن نرى 

منيطر أن للرحل محوز ؤإنإ بالصورة، حملها روية إل تتوصل 
خلوةيكون ألا بشرط الغال_، ق يظهر وما والكفثن الوجه إل محلوبته 

بيخلو أن وأما محرمها، بحضور إليها ينظر وءُإ حطتبته، وبتن بنته 
بامرأةرجل قنلون ررلأ ت يقول س الرسول لأن حرام؛ هدا فان وحده 

ثالمهإ،الشيطان كان بالمرأة الإنسان خلا ؤإذا محرمها((را؛ وممها إلا 
يقبلأن ثالث،ت وشرط شهوة، نظره يصحم، لا أن وهوت آحر وشرط 

القبول.ظنه عل يغلبا أو لخطبة، اق 
هه ءو 

التيالأوصاف أهم ما —1 اممه —رحمه الشخ محيلة صئل سباُت 
أحالها؟من الخاطب، محتار أن للمرأة ينبغي 

الخاطب،محتار أن للمرأة ينبغي التي الأوصاف أهم بقوله• فأجاب 
أهملكن ثانوي أمر فهدا واكب، المال أما والدين، الخلق هي أجلها من 

حاجة/امرأته فخرجت جيش ل اكتب من باب بر/ والالخهاد كتاب البخاري/ رواه 
برقموغره/ حج إل محرم ْع الرأة مفر باب الحج/ كتاب لم/ وم٣(، ٠ ٠ )٦ برقم 

(١٣٤١.)



٢٠١ه1بالنك1ح 

الوالخلق الدين صاحب لأن وحلق؛ دين ذا الخاطب يكون أن ثيء 
مرحهاؤإن بمعروف، أمسكها أمسكها إن شيئا، منه الرأة تفقد 

عليهامباركا يكون والخلق الدين صاحب إن ثم باحان، مزحها 
فعليهاذلك غير كان إن أما والدين، الأخلاق منه تتعلم ذريتها، وعل 

عرفوامن أو الصلاة، بأداء يتهاونون الدين بعض لاميإ عنه تبتعد أن 
بالله.والعياذ الخمر بشرب 

همولا المومنايت، لهم تحل لا كفار فهم أبدا يصلون لا الدين أما 
الرسول.لأن والدين؛ الخلق عل المرأة تركز أن والهم لهن، محلون 

فزوحوه'رلوحلقه دينه ترضون من أتاكم ررإذا محال! 
هه ءو 

أنعندنا العادة حرت افه~! —رحمه الشخ فضيلة مثل سما*! 
فانحلوة دون ثيء، أي عل الاتفاق قبل الخلوية ويرى الخاطب، يأق 

يرىأن له يباح ماذا يبقى: والسؤال تركها. وإلا أهلها ْع اتفق أعجبته 
فإالكاح عقد قيل مرات عدة رويتها طلبؤ ؤإذا الحال؟ هده ل منها 

الحكملذلاك،؟

برقمفزوجوه"/ دينه ترمحون راس ل حاء ما باب الكاح/ مماب الترمذي/ رواه )١( 
(.١٩٦٧برقم)بابالأمماء/ كتابالكاح/ أ(،واينماحا،/  ٠٨٥)



الفقههتاوى ٢ ٠ ٢

الم—يلأن خطوبته؛ يرى أن له ين الحاطب يقوله! هأحاب 
يسعدأن إل أحرى ولأنه بذلك، أمر وملم— آله وعل عليه اف ل ص— 

حملتهاعل الإقدام إل يدعوه ما كل منها فرى حياتبمإ ق الزوجان 
هدالأن والرقبة؛ واكدمين والكفين والرأس كالوجه فيها والاستمرار 

منهظهر ما تفلر أن أيصا هي ولها حطتها، ق للاستمرار يدعوه مما كله 
كلألأن محاتر؛ عليه يكن لمر إذا ورأسه ورقبته وقدميه وكفيه كوجهه 
يكونلا وأن خلوة يكون لا أن بشرط لكن الأخر نظر إل محاج الهلرف؛ن 
كنلم إذا ذلك فله أخرى مرة ا إليهينفلر أن طلب وإذا بشهوة، 

الأول.النفلرة ق استقصى 
ءإيءو ءو 

للمخهلوبةالشرعية الروية —ت افه —رخمه الشيح فضيلة مثل ! ٦ 
نجوزوهل لكفيها؟ ووجهها شعرها روية تموز وهل حدودها؟ ْا 

الهام،؟عبر محادثتها 

سروط!بأربعة لكن جائرة المخعلوبة روية بقوله• فأجاي، 
للخهلبة.والتقدم النكاح عل عازما يكون أن الأول؛ الشرط 
الإجابة.ظنه عل يغلب أن والثان! 

بشهوة.يكون لا أن والثالث! 



٢٠٣كتاباساح 

تحريمفالأصل منها شرط اختل فإذا بخلوه. يكون لا أن والراع! 
اشالخاب.نسال النظر، 

نكاحها;إل يدعوه ما منها يفلر أن لاوخاد_ا يجوز والخطوبة 
رغبةإل يدعو هدا كل لأن والقدمين؛ والكمتن والرقبة والشعر الوجه 

الرهبة.أو ،لرأة اق 

الهاتف؟عبر معها يتحدث أن يجوز هل وأما 

ليلةكل صار ووافقوا المرأة حهلب إذا الخطاب بعض أن فجوابه• 
حرام؛وهدا العقد، قبل إليها يتحدث الهاتف عبر خطوبته مع يسهر 

فبعضيحطييته، لأما الشهوة تحرك من محلو لا الخاطب هدا مثل لأن 
حتىمعها وأتحدث أخاطبها أنا يقول! الله— عند —والعلم يدعي الناس 

مااممه، سبحان ذلك، أشبه وما نعلمها وكيف ثقافتها، مدى أرى 

الهاتفق المخهلوبة نحاطبة أن فالهم قبل، من تحرف وأنم، إلا أقدمت، 
السوق.ق كالتي معه أحنثية لأنبا تماما؛ الأجنبية كمخاطبة 
تتزين؟أن الخعلسثج عل نفسها عرض عند للمخعلوبة يجوز وهل 

تتجملحتى لها زوجا ي؛كن ب الأن حتى لأنه يجوز، لا الحواب؛ 
ماخائف عل الأمر ووجد عليها دخل ثم تزينت إذا بومها يا ثم له، 

غشتتى.لأما مدلسة؛ هده ويقول؛ ما، يزهد الزينة وراء 



د1وىالفقع ٢٠٤

اليبءأحد محمعت الله—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٧٠س
والمامنوالكفين الوجه المخْلوبة من يرى الخاطب أن يقول؛ الخامم؛تن 

رأمها؟وشعر 

خطوبتهمن غالتا يظهر ما يرى إنه يقولون اليلمإء بقوله؛ فأجاب 
الصلاةعليه والنثير والقدم، والساق والكفين والرأس الوجه مثل 

مسايكون ما أي نكاحها، إل يدعو ما لرؤية الخاطب أرثد واللام 
شرظنن؛من بد لا ولكن فيها، لرغبته 

حرام.بالأحنبية الخلوة لأن نحلو-بما؛ ألا الأول؛ الشرط 
زوجةتكن لر لأنيا غره؛ أو بمكياج له تتجمل ألا الثاف؛ والشرط 

لهبعد،فهوأضمها•
خطبإذا الماس بعض أن وهى عليها أنبه أن أحب مسالة وهنا 

هذالأن محوز؛ لا وهدا بالهاتف، داما محهلوبته يكلم صار ووافقوا 
كانإذا لكن ثيء، كل وتم انمهت قد الخطبة إن إذ له، داعي لا الكلام 

الدخول،ناخر ولو عليها، الزكاح فليعقد كشرا معها يتحدث أن نحب 
نحاطبهاأن باس ولا زوجته صارت عليها المكاح عقد إذا لأنه 

معها.ويتحدث 

مح؛أيءو



٢٠٥ممUاأنكLح 

فتاةلخطبة تقدم ثاب —ت القه ~رحمه الشخ فضيلة مثل V.' \ س
منمحرم بوجود يراها أن وأراد شهرين أو شهرا الخطية مدة وكانت 
أحرى؟مرة الروية له نحون فهل أهلها. 

يعيدأن أراد ثم مرة، أول ورآها المرأة خطب إذا بقوله؛ فأجاب 
فلاإليها بالنظر التمتع قصده يكن لم إذا باس، فلا أحرى مرة النفلر 
فهوعلميه، هو ما خلاف، مرة لأول الثيء يرى قد الإنسان لأن باس؛ 

لأنبزا، بأس لا فنقول! أكثر، ينامل أن لأجل الفلر يكرر أن يريد 
منهابصيرة عل وهو ءنهلبها أن هو المخْلوبة إل النظر من المقصود 

بثنهإ•والألتثام محتها إل أدعى ذلك يكون حش 
هه أو 

YU_ أنللخاط.؟، نحور هل افه~؛ ~رحه الشخ فضيلة مثل ؛
عداما بالحجاب معه نحلى أن ونحور الخية أهل إل زيارته يكرر 

زيارْإلا للخاف ليس أم معها المحرم وبوجود والكفن الوجه 
أهلها؟بوجود المرأة إل فيها ينظر فقعد واحدة 

الزوجةأهل إل الذهاب كرر أن ينغي لا الخاطب بقوله؛ فأجاب 
لهسن لر فإذا الأمر، له يسن حتى إليها ينفلر ولكن إليها، والتحدث 

لهيتبن حتى ذللث، ؤيكرر حرج فلا يعود أن وأراد مرة أول ي الأمر 



٥٥٥١فتاوى٢ ٠ ٦

ألإل حاجة لا فإنه الخطبة عل ويعزم الأمر له ينبخن أن بعد أما الأمر، 
يزورهم•

لهنقول فنحن والكفين،، الوجه سوى ررمحتجبة السائل! قول وأما 
أنائرأة عل محب الوجه فإن الوجه، حجاب هو الحجاب إن ولغره! 
أنرأى إذا ان والإنبالرأة، الرجل تعلق ومحل الفتنة محل لأنه تستره؛ 

عللأقدم الخإل يريد ممن وهو ذلك دون بدنبما وبقية حميل المرأة وجه 
أقوممن جمها لكن ولو حميل غر وجهه أن رأى ولو حطتها، 
فمحلعلميها، يقدم لن فإنه الخإل يريد ممن وهو والأبدان الأجسام 

لأنهتستره؛ أن المرأة عل محب الذي وهو الوجه، هو والرهبة الرغبة 
الأراءمن هو ذلك، 3، يرخص الحلم أشل بعض وكون الفتنة، محل 
اضكتاب عليه دل الذي الصواب، ولكن صوابا، وكون حطا تكون التي 

زوجهاغر عن وجهها تحجب أن المرأة عل محب أنه رسوله. وسنة 
ومحارمها.

ءا*ءأ،  ٠٠٠
٠٠٠^ ٠٠ ٠٠٠

الشرعيةالطريقة هي ما افه—ث —رحمه الشخ فضيلة سئل .' س٣٧
وفتىفتاة بين الحبر تبادل ق الحنيمر الإسلام دين ْع تتعارض لا التي 

الأبرار.الصالحين من وجعلكم افه أفادكم أفيدونا وثاب؟ أوشابة 



٢٠٧هابالسح 

قوقع إذا الإنسان أن ذلك ق الشرعية الطريقة يقوله! فأجاب 
يتزوجهاثم أهلها، من نحطبها أن هو زوج ْع ليمك امرأة محبة قلبه 

الشرعي،السليم الهلريق عل مشى قد يكون وبدلك الصحح، بالنكاح 
الذكاح،عقد قبل الانفراد وجه عل -ها يصل أن نحون لا الحال هلْ ول 
وايحاطبةبالمكاتبة والتلدذ والتملق الحب رسائل يبادلها أن أيصا نحون ولا 
كانإذا نكاحها إل يدءو0 لما ممهل ينظر أن المثرؤع لأن ذلك،؛ أشبه وما 

لوالمكالمات والمكاتات الراسلأُت، وأئ الفلر، ذللث، إل نحتاج 
يتيسرلا وربإ فتنة به نحصل لأنه نحون؛ لا فهدا ذلك، أشبه وما الهواتف، 

عدمْع به وقلبها -ها قلبه فيتعلق الشرعي بالنكاح إليها الوصول 
الأحر•إل منهكا كل وصول 

ثإوه ءو 

 t_ !المخطويةإل للنظر يالنية ! اف— —رمه الشيح فضيلة مثل ٧
المشرويايتؤمن ثيء أو الأكل، من ثيء وتناول معها، البقاء نحون هل 

والشاي؟كالقهوة 

التقدمإل يدعوه ما إل فقعل ينغلر أن إلا نحون لا يقوله! فأجاب 
حلوة،مع يكون لا وأن وتلذذ بشهوة نظره يكون لا أن وبشرؤل إليها، 

ظنهعل يغلب لا كان فإذا الإجابة، ظنه عل يغلب أن أيصا وبشرط 



اثفقهفتاوى  ٢٠٨

منه.فائدة لا ذلك فان الإحابة 

إليمضى هذا لأن يجوز؛ لا الطعوم أو للمشروب بة بالنلكن 
منله مباحة 0ع إلا له يجوز لا وهدا إليها والتحدث معها الجلوس 
بمظرإليهن•أن له يجوز اللاق الحارم ذوات ْن أو الزوجة 

بالختلييةالانفراد يجوز هل اف~؛ ~رخمه الشيح فضيلة مثل سهلأ•' 
بامرأةرجل يجلون ررلأ الرسول وقول فه، والحمد ملتزم؛ن بأننا علمإ 
بعضناْع نجالس عندما طه الحمد لكن ا الشيطانءار يالثهإ كان إلا 

أفيدونا؛دلك،.أوأمرما، أمرق من مواء الأسرة معنا اليعضن، 

إليهاالفلر ق المخهلوبة كغير المخهلوبة الرأة بقوله! فأجاب 
التفلرإلا الإنسان عل حرام ذلك أن أي معها، والجلوس إليها والتحدث 

بالجلوسيستمع أن يريد الرحل كان ؤإذا حهلبتها، أراد إذا حلوة بلا 
امرأةعل عقد إذا فانه الدكاح، فليعقد إليها، والتحدث محهلوبته إل 

لهوحل إليها، بالنظر يتمغ وأن مما، يجلو وأن معها، يتكلم أن له حل 
أناويقول! بالمخهلوبة ينفرد أن قاما زوجته، س للزوج يجل ثيء كل 

كرامةز جاء U باب الرضع/ محاب والترمذي/ (، ١ )٧٧ ٣( ١ ٠ )١/ أحمد الإمام رواْ )١( 
الخإعة/لزوم ل حاء ما باب الفتن/ وكتاب (، ١١٧١)برنم الممات/ عل الدخول 
(^٢١٦٥.)



٢٠٩ه1بالمح 

الإنسانلأن وحداعه، الشيطان غرور من هدا فان ملتزمة، وهي ملتزم 
لاميإبالمرأة، خلا إذا الشيطان مصاحبة محلومن لا العفة ق بلغ مهإ 

محريوالشيهلان له، تحل قلائل أيام بعد أنبا يعتقد وأنه محطوبته، وأنبا 
الدم.محرى آدم ابن من 

محلوبتهمع يتحديثا أن الخاطس، عل محرم أنه القول! وحلاصة 
أوتحلسوحده، ميارته ق محملها أو مكان، ق -يا محلو أو لهاتف، ال 

الوحه.كاشفة وهى أهاله ومع معه 

الرحلمحي، أن محوز هل اف-: -رحمه الشيح محيلة صئل ؛ س٦٧
إليها؟ينهلر وأن أوثلايث، من من أكثر حهليته عل ونمى امرأة 

نظرفإذا فمهل، للحاجة هو إنإ للمخلوبة الفلر بقوله! فأجاب 
فليعمل؛ن.لك،تحجبه لر أو وأعجبته الظرة -يده واكتفى مرة أول إليها 
محجم،أم يقدم هل عرف قد الإنسان لأن الفلر؛ كرار إل حاجة ولا 
منه.أجنبية لأما ذللث، له محوز لا فإنه حاجة بلا النظر يكرر كونه وأما 

ؤإلإليه يرجع أمر هن.ا يعقل، أن قيل ممن أو منة يبقى وكونه 
إذاإلا الكاح يحقد لا أن للإنسان ينبغي أنه أرى والدي الزوجة، أهل 

الحقدبذن طويل زمن ق الزكاح عقد إل حاجة لا إذ اكحول؛ قرب 



ه1وىالفق4

التيا،لرأة محاْع أن الحال هذه ق ه نفله تسول وربإ الدخول، ودين 
إذعواقبه من نحشى لكنه شرعا— جائزا كان —ؤإن وهذا عليها، له عقد 

التهمة.-يا فتلحق المعلن الدخول قبل نحمل قد المرأة إن 
مم ص 

_IUU  إلأنظر أن ز أرغّب، الله—! —رحمه الشخ فضيلة مئل
خثرا؟افه حزاكم ذلك ل الشرعية الضوابط فإ محلوبتي 

افهصل الني به أمر منة المخْلوبة إل الفلر نقول! بقولهت فأجاب 
الإنسانبه يثق من قل لأنه هذا؛ وقتنا ق ولأسيإ ومسلم، آله وعل عليه 
لهوتقول إليه وتاق لشخصي ونحهلب المرأة تذهب، فقد الماء، من 

أقبحمن هي وإذا نيا دخل فإذا البدر، ليلة القمر هي امرأة لك خهلمت، 
دين،عنده وليس أمان عنده ليس الذي لأن يقع؛ أمر وهذا اء ن

ثقةامرأة أرسل الرحل أن فرصنا لو ثم الماس، يغش أن عليه تبمون 
تكونقو نحتلفون الناس فإن تغشه ولن ذلك، أشيه وما وأخته كأمه 
والرغباتآخر، ثخص عند حميلة وغثر شخص، عند حميلة المرأة 

وملمآله وعل عليه القه صل الني أمر ولهذا نحتلم، والمفلر محلف، 
أنإلا خهلبتها، ل المقدم إل ياوءو0 ما نحهلوبته س يرى أن الخاطب 

السنة.عليها دلت، شروطا لذلك اشترطوا العلياء 



٢١١مم1بالنكاح 

وليسيتزوج أن ق الأكيدة الرغبة عنده يكون أن الأول؛ الشرط 
أنبد فلا يشاري٦ا، أمة محتار أن يريد كأنإ العالم اء بنيْلوف أن نيته 

القوم.هؤلاء من محعلب أن عل أكيد عزم عنده يكون 
مكنوهإذا أنه معلوم وهدا الإحاية، ظنه عل يغلب أن الثال؛ الشرط 

أرادلو قيإ يكون إنإ الشرط وهذا موافقون، فهم إليها النفلر من 
أهالها.ْع اتفاق بدون امرأة إل ينظر أن الإنسان 

بحفرةإليها ينظر بأن حلوه بلا ذلك يكون أن الثالث؛ الشرط 
محلونررلأ هال؛ النبي. لأن بخلوة؛ إليها يطر أن محل ولا أهلها 
منهأجنبية بامرأة خلا من أنه وأخر ، محرم"ر ذي ح إلا ؛اٌرأة رجل 

الشيطازرمءثالثها فان 

العورة-إل -لا غانا ظهر ما إل الطر يكون أن الرابع؛ الشرط 
والقدم؛نوالدراعتن والكفين الشعر ذلك ق يا والرأس الوجه مثل 

آخر.ثيء إل ينفلر ولا ذلك، أشبه وما الساقين وأطراف، 

حاجة/امرأته فخرجت جيش ل اكتتب من باب والمر/ الخهاد كتاب البخاري/ رواْ ( ١ ) 
برقموغره/ الحج إل محرم مع المرأة محقر باب الحج/ كتاب وملم/ ٣(، ٠ ٠ )٦ برقم 

(١٣٤١.)

كراهيةل جاء ما باب الرضع/ كتاب والترمذي/ (، ١٧٧)( ٠٣١ أحد)ا/ الإمام رواء )٢( 
الخإعة/لزوم ل جاء ما باب الفتن/ وكتاب (، ١١٧١)برقم الغساين،/ عل الدحول، 

برفم)ه1اآ(.



ه1وىالهقع ٢١٢

تمتعتلدذ لكن مواء بمحادثة معها يتلذذ لا أن الخاص! الشرط 
نفسةراحة الإنسان محي التمع تلذذ أن بينهإ؛ والفرق شهوة، تلذذ أو 
يتحدثأن محوز فلا شهوة، ثوران محي الشهوة وتلذذ الرأة، ادثة حمق 
بلغناوقد شهوة، تلذذ أو تمح تلذذ لكن صواء تلذذ، نحدث محهلويته إل 
معهاويبقى الهاتف طريق عن بمخطوت يتصل الخهلاب يعص أن 
بعضويقول إليها، يتحدث ساعات بل ماعتن أو ساعة أقول لا 

نفسيتها،أعرف لأحل إليها أتحدث يقول! العمل هذا معللا الناس 
لكيعقد حتى انتفلر فنقول! ا، دراستهوأعرف سا، شهادتروأعرف 

التيمثل أجنبية فهي منلئ، أجنبية امرأة إل تتحدث أن أما وحدثها، 
استثنىؤإذا محرم،  ٧٢٠شيئا استثنى هنا والشرع محرز، لا فهذا بالسوق 
وهذهفقمل، استثنى ما بقدر تتقدر الرخصة فان محرم من شيقا الشارع 
للمرأةبالنسبة استثنى والذي يحرفها، أن العلم طالب عل مح-ت، قاعدة 

محوز.لا فهذا إليها تتحدث أن أما الفلر، هو المخعلوبة الأجنبية 

هه ه 

AU_ ! الأقوالمن كشرا سمعت اف~! ~رحمه الشيح فضيلة مثل
اليعلضجائز، بأنه يقول البعض؛ لخهلويته، الخهليب روية عن، والأراء 

إحدىرؤية عل يعتمد والعض الأمر، ود لوجود ذللث،  ٧٢٠يتحرج 



٢١٣هاuائكاح 

أرجوزواجها؟ عقد شل لخطوبمه الخطيب روية بجون فهل القرسات، 
•الخواء محر افه وجراكم الائه حفظكم ذللقا حكم إل إرشادي 

محوزنعم نقول.' أن موال الهدا عل الحواب بقوله! فأحاب 
بشروط!لكن محعلوبته يرى أن للخاطب 

فالأصلحاجة كن ب فان رويتها، إل بمتاج أن الأول! الشرط 
؛ممحىتعال! لقوله منه؛ أجنبية امرأة إل الرجل نظر مغ 

رمحبمتر ثسلؤإ محيمم مذ سقوأ 
فلامترددا كان فان الخهلبة، عل عازما يكون أن الئال! الشرط 

محجم.أن ؤإما يقدم أن إما ثم فينظر عزم إذا لكن ينظر، 
معهيكون أن بد لا بل خلوة بلا النظر يكون أن الثالث! الشرط 

لأنوذلك حالها؛ أو عمها أو أحوها أو أبوها إما محارمها من أحد 
بامرأةرحل يجلون لألا الّكا.! لفول محرمة، الأجنبية بالمرأة الخلوة 

ارإياكموسلم! آله وعل عليه الله صل وقال محرم«لُ ذو ومعها إلا 
أرأيتافه، رسول يا الأنصار! من رجل فقال اءءا النعل والدخول 

•٣.الأية: الزر، سورة )١( 
حاجة/امرأته فخرجت، جيش ل اكتتب، ْن باب، والمر/ الخهاد كتاب، البخاري/ رواه )٢( 

برقموغبره/ حج إل محرم ْع ا،لرأة مفر باب الحج/ كتاب وملم/ (، ٣٠* )٦ برقم 



الفقعفتاوى  ٢١٤

ا.ررالخموالوت((ل قال! الحمو؟ 

يغلبلا لكن فإن أهلها، ؤإحابة إجابتها ظنه عل يغلب أن الراح• 
هدهنكاح إل بجاب لا أنه إذ منه، فائدة لا هنا النظر فإن ذللن، ظنه عل 

إليها.ينظر لمر أم إليها نغلر مواء المرأة 
قصدهيكون وأن النظر، عند شهوته تتحرك ألا العلياء واشرمحل 

عنالكم، عليه وجي، شهوته تحركت، وإذا ففعل، الاستعلام مجرد 
بالفلرللتلذذ محلا ليت، مها يعقد أن قبل المرأة لأن وذللن، الفلر، 
إلالمرأة نحرج أن الحال هذا ق يجب إنه ثم الكف، عليه فيجبا إليها، 

محسنةولا بالثياب، متجملة نحرج لا أي معناي وجه عل الخاحلبح 
إذاأما ثم له، زوجة الأن تكن إ لأما وذللث، المحامن، إنوثأ وجهها 

يقدمقد الإنسان فإن ثياحا أحن لابسة متجمل وجه عل إليه أتت، 
ماق الحقائق إل رجعنا إذا ثم مرة، أول ق حرنه لأخا نغلرا نكاحها عل 
مرة.أول به واجهها ما حلافا عل الأمر أن وجدنا بحل 

م!ث ءم 
مء«أء 

برقممحرم/ ذو غلا اهرأْ رجل بجلون لا باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه 
برفم)مأياآأ(.بالأجب/ الخلوة اللام/ كتاب )أمأآه(،وسام/ 



٢١٥مم1بال0مح1ح 

امرأةالإنسان حطب إذا اف—1 —رحمه الشخ فضيلة مثل  IU_؟
محلفهل الخاطب بدلك انماعه ْع الخاف يراها أن والدها فرفض 
لرالعادة أن إلا عذر من له وليس الشرع به أتى أمرا يرفض أن للوالي 

الخرع؟أم ^دفيالأJاعالادة 
الأبولكن المخْلوبة يرى أن الخامحلب ءللسا إذا بقوله! فأجاب 

نقلرلأن عليه؛ إثم فلا ذلك من امتغ إذا إنه نقول؛ ذلك من امتنع 
ولآيقلسنة، ؤإما العبياء، بعض قول عل مباح إما الخطوبة إل الخامحلب 

هداعل نشر لكننا إيإ، ؤللبه رد يكون حتى واجي،، إنه العلإءت من أحد 
أيصاهي ترا0 أن لأجل الخهلوبة، روية من الخاطب يمآكن أن مع! الذي 

فانهإليها ارانثلر قال! النبي.ؤ فان بها، ؤيقتغ يراها وهوأيقا به، وتقتغ 
حطبإنان من وكم بينها، محمع أن يعني ٢ بينكاءل يولم أن أحرى 

وخسرأيهلالقها حاوا فقي تعجه لز عليها دخل فلما يراها أن دون امرأة 
حا،يرض إ الرؤج أن عل بناء طلقت إذا أيصا هي ثم الكثير، المال هدا 
بشرووللتكن متحبة، الخطوبة فرؤية أيئا، حطا-أا يقل ربا 

jحاء U باب الكاح/ كتاب والترمذي/ (، ١٨١٣٧)( ٦٦)•r/أحمد الإمام رواْ )١( 
قبلالطر إباحة باب الكاح/ كتاب وازني/ ١(، • برقم)٧٨الخلوية/ إل التنلر 

أنأراد إذا المرأة إل الطر باب الكاح/ كتاب ماجه/ وابن (، ٣٢٣٥برقم)التزؤيج/ 
(.١٨٦٦^)يزوجها/ 

(.٧٨، ٧٧٧، ٠ ٦، رقم)٩ الفتاوى j الشروؤل هدْ ذكر تقدم )٢( 



الفقعهن1وى  ٢١٦

المرأةإإٍر النظر نحون هل اش~ت ~رحمه الشيح فضيلة سئل ٨؛ ٠ س 
فأنثلرل، قرابة إل نحضر كأن أهلها، علم بدون بما الزونج ؟;^٠ التي 
التقدمعل اف— ~؛اذن عازم بأف العلم ْع أهلها، وعلم علمها دون إليها 

ملوالدبما ومن منها موافقة أحد حصل بل الخهلية، نحصل إ ولكن لها، 
ضلالشرعية، الاستخارة استخرت قد أي ح إليها، رسميا أتقدم أن 

النظر؟نحوزدهدا 

حطبةعل عزم إذا الإنسان لأن النفلر؛ هدا لك نحون بقوله• فأجاب 
إليهاينظر أن ين بل إليها، ينفلر أن فله يجاب أنه ًله عل وغلب امرأة 

ث!ت-و أه 

الألتماءحكم عن اله~ت ~رحمه الشيح فضيلة سئل 
النكاح؟عقد مل المخهلوبة ْع والتحدث 

وبانبينها فرق لا الخاطب من أجنبية المخملوبة بقوله! فأحاب 

أنللخاطب مجوز فلا هدا وعل عليها، يعقد حتى حطتبة تكن لر ْن 
الثتمع.أباحه الدي بالقدر إلا حا يتصل أن أو المخْلوبة، مع يتحدث 
وجههاإل ينفلر فإنه امرأة حطبة عل عزم إذا أنه هو الثميع أباحه والدي 

(.٧٨، ٧٧٧، ٠ ، ٦٩)رقم اكاوى ق هذْاصط ذم تقدم )١( 



٢١٧

كإالضرورة، بقدر إلا معها يتحدث أن بدون ولكن وقدميها، وكفيها 
الضرورةبقدر مثلا معها يتحدث وليها بحضور إليها النفلر عند لوكان 

حتىبالهاض محادثتها أما كدا، أو كدا تثّرطن هل مثلا! يقول، أن مثل 
محصللأنه حرام؛ هدا فان والس-اعتين الساعة ليحدئها بعضهم إن 

تلدذ.أو متعة بدلك 

حالها،عن أفهم أن أحل من أحدثها أنني الخاط؛ن؛ بعض يقول 
حال•م، وألهمها 

أنبعد أقدمت، قد ؛، UUالخطبة عل أقدمت، طالآ أنلث، فتقال: 
ءالني عرفت، أن بعد إلا هي تقبل ول؛ حالها، عن الكشر الثيء عرفت 
الكالةأن والغالب الهاتف،، و للمكالة حاجة فلا حالك،، عن اصر 

الخنمية،الشهوة يعني شهوة التمتع، أو الشهوة من نحلو لا لهاتف ال 
يتمغحتى الأن له تحل لا وهي ا بمخاطبتهالتلميذ يعني تمتع أو 

حا٠رتاذد او بمحاطبتها 

أوو أه 

الإسلاميالدين زى لقد اله~ت ~رحمه الشح فضيلة مثل ؛ س٢٨
يراهاأن محّح التي الهيئة هي فإ القران عقد قيل لخطسه الخاطئ، رزية 

عليها؟



هن1وىالص ٢١٨

ينإنه بل محطوبته يرى أن للخهف اذثو؛أ أباح بقوله؛ فأجاب 
نقصمن ثيء فيها يكون بيئة من كانت إذا محطوبته إل ينظر أن له 

الأنصارتمن امرأة خطب الذي للرجل ه الن؛كا قال كا اُبمإل، 
ينبغيأنه عل يدل فهذا سكا،الآ، يولم أن أحرى فإنه إلها ررانفلر 

متجملةولا متبمرجة إليه نحرج لا ولكن محطوبته، إل ينظر أن للإنسان 
ليسوهو له نحملها لأن طثعتها؛ عل نحرج بل بمره ولا بالتزيين لا 

التجملوجه عل إليه حرجت إذا ولأنيا جهة، من هذا محرم، لها زوجا 
امرأةأما وجد عليها دخل إذا ثم الحال تلك ق وببهائها ما يغر فمد 
بذلكفصار ونزلت، عينه من هبهلمخ الخعلبة، حن رأها ما غبمر عل 

علإليه نحرج إذن الخاطب، مذا الاتصال وهو المرأة تريده ما عكس 
ذلك،ل حرج ولا وقدميها وكمها ورأسها وجهها إل فتنفلر طيعتها 

محارمها،من أحد معها يكون أن بل فلا بخلوة ذللث، يكون لا أن بشرط 
تلك،ق إليها المفلر ق يتلذذ لا وأن الشهوة، ثوران يامن أن آخر وشرط 

عليها.يعقد حتى محللة ولا له مباحة تكن إ لأنه الحال 

قجاء U باب امماح/ مماب والترمذي/ (، ١٨١٣٧أحد)•مأاُ()الإمام رواء :١( 
ملالطر إباحة باب الكاح/ مماب والنسائي/ ١(،  ٠٨٧برقم)الخطوبة/ إل الطر 

أنأراد إذا الرأة إل الفلر باب الكاح/ كاب ماجه/ وابن (، ٣٢٣٥برقم)اكزوج/ 
(.١٨٦٦يزوجها/برقم)



٢١٩مم1باساح 

VA'_ ; إلالخاطب نظر حكم ما اض-: رحمه - الشخ فضيلة مثل
صورتها.إل والتظر الهاتف؟ ل ومحادثتها محطويته 

بشروط!لكن حائز محطوبته إل الرحل نفلر إن بقوله• فأحاب 
الإجابة.فله عل يغلب أن الأول: الشرط 

ب•الرواج عل عازنا يكون أن اكافإ الشرط 
الخلوة.حال ل ذلك يكون لا أن الثالث: والشرط 

بشهوة.الفلر يكون لا أن الراع: والشرط 
الشرطهدا كان ؤإن الشهوة، يوران يامن أن الخامس: والشرط 

قبله.الذي من أصعم، 

منهنحشى عفليم حطر فانه الهاتف ق حهليبته الإنسان مكالمة وأما 
يلدذأنه ونحادئها المرأة نحاطب الذي الرحل هذا يتكون أن ونحشى الفتة، 

بمخاطبةالإنسان يتلذذ أن نحون لا أي نحون لا وهذا إياها، بمحادئته 
محقلوبتهالرحل محادثة من بائا منعا يمنع ولهذا له، زوجة ليت امرأة 

الفتنة.هذه إل يفضى لأنه لهاتف؛ ال 

تغرالصورة لأن يفيد؛ لا فانه المخهلوبة صورة إل النفلر وأما 

الإنسانفيراها صورتها نقل إرادة عند المرأة تتزين وربإ الواقع، حقيقة 



هن1وىالفق4 ٢٢٠

مقاميوفيها الأشياء تتبين الحقائق عند ولكن الماء، أحمل من وهى 
أحرى،واضأِ.

أنللمرحل قبوز هل اض—أ —رحمه الشخ فضيلة سئل • س٤٨
معها؟نحرج وأن حطيبته محالمى 

تحللا منه أجنبية امرأة للخاطب ياكبة الخهليثة مولهت فأجاب 
ولامعها، وحده نحلس أن يجوز فلا الرجال، من كغيره معه وهي له، 
عليها؛يعقد حتى ثيء ياي معها يتكلم أن ولا الهاتف، ق نحاؤلبها أن 

الماسبعض يتهاون وقد مواء، معها وغيره هو منه، أجنبية امرأة لأما 
ؤإذامجل، ولا حرام وهدا وحدها معها يجرج وربا حميته، اطبة حمل 

عاليهاعقد ؤإذا الدخول، تأخر ولو بالعقد فليحجل هدا يريد كان 
وحدهاحا نحؤج أن ومجوز الهاتف، ق نحامحلبها أن يجوز زوجته صارت 

ولا ١٣بمو وأن أهلها بثت ي إليها يذهب أن ومجوز البلد، حارج إل 
الحالهذه ق حملع ؛ينهعا مجصل أن ننصح لا لكننا كله، هدا ق حرج 
حملعبينهعا لوكان لأنه العلن؛ الدخول محصل وب عاليها عقد إذا أعني 

إشأكال،هذا ق حصل حاملا وباك وؤللمها بينها خلاف حصل ثم 
وجامعهاعليها عقد أن بعد عنها مات لو وكيلك المرأة، تتهم ربعا أو 



٢٢١هاباد،ك1ح 

ثيءبكل ياشرها أن له لكن تتهم، قد خملّى ثم العلن الدخول قبل 
ذكرناه.الذي هذا منه نخشى لأننا الحء^ع إلا 

ءأت-ثإي ءإي 

_iAo  أنللمخهلوة نحون هل اف~أ رحمه — الشخ فضيلة مثل
معه؟ونحلس حطييها تصافح 

منهأجنبية لأما خطيبها؛ تصافح أن ها لنحون لا بقوله! فأجاب 
صرا نحادتهأن نحون ولا منه، أجنبية لأنها ما؛ نحلو أن نحون ولا 

إلللحاجة إليها ينظر أن له رخص ؤإنإ منه، أجنبية لأنها الهاتف؛ 
أنأقرب فهو إليه ونظرت محطوبته إل نظر إذا الإنسان فان ذلك، 

أنأؤيد فتاة عن أسأل افه—! —رحمه الشيح فضيلة مثل ؛ س٦٨
وأناالأحهلاء، بعض ترتكب كانت السابق ق الفتاة هذه أتزوجها، 

عليتاافه من أن بعد العالمين رب ف والحمد ولكن كذلك، كنت، 
المستقيم،الطريق عل واستقامت فاهتدت أنصحها بدأت بالهداية 

منتصوم وصارت الصالحات، العابدات من افه— -بإذن وأصبح.ت، 
ض،والحمد كذلك وأنا ااضأحى، وتصل وتتهجد، أيام، ثلاثة شهر كل 



هن1وىاس ٢٢٢

رأيكموآخذ فأستنمركم كذلك، وهي الفتاة، هذه من الزولج أريد فأنا 
أفيدويل؟ زوجة تصح أن الفتاة هذه تصالح هل الوصؤع. ذا هل 

محنا.^١^ 
الرأة؟^٠٥ يتصل كان الذي الرحل هذا أن الواقع بقوله! فأجايج 

كلامهلأن عظتنا؛ حهلآ أخهلآ قد زوجة ليت وهى الاتصال، هذا كل 
هذاومثل متعددة، فترات ول محلويلأ، كلاما كون أن بد لا معها 

وذلكالإصلاح؛ به الإنسان قصد ؤإن حتى ، ->^iLعملا أعشره العمل 
فعليهكبثر، وثر لفتنة مستا كون قد والمخامحلبة المكالمة هذه مثل لأن 

لمثله.يعود وألا العمل هذا من تعال الله إل يتوب أن 

أفتيناْأننا لو لأنه نفلنا بثيء؛ أفتيه لا فإش إياها كاحه وأما 
فعلهمثل غجره يفعل أن باب فح لكان الموضؤع هذا حول بثيء 

حرىتما وحل~ ~عر الله تستغفر وأن الله، إل تتوب أن علميك فاقول؛ 
نميرةكون أفلتها لا التي المحاطات من المرأة هذه وبين بينك 

قليلة.ولا 

،!ئقمح 
مء*أء 

UA_ ! ؛؛نالعلاقة حكم ما الله""؛ ~رحه الشيح فضيلة سئل
الزواج؟دالرأْشر، الرجل 



٢٢٣النكاح هاب 

وبعدالدخول قبل أراد إن الزواج قبل السائل قول بقوله؛ مأحاب 
بؤإن زوجته، تكون بالعقد لأتبا بينهإ؛ العلاقة ق حرج فلا العقد 

قبلأو الخطة أثناء العقد قبل كان إن وأما الا٠خول، مراسم تحصل 
أجنبيةامرأة ْع يستمغ أن لإنسان محوز فلا محوز، ولا محرم فانه ذلائ>ا 

الصلاةعليه الني عن ئثت، فقد بخلوة، ولا بنْلر، ولا بكلام، لا منه 
تسافرنولا محرم، ومعها إلا بامرأة رجل ارلأ؛ملون قال؛ أنه واللام 

محرم«لاا.إلاومعهاذي امرأة 
ؤإنفيها، حرج فلا العقد بعد العلاقة هده كانت، إذا أنه والحاصل 

منهأجنبية لأنيا تحوز؛ لا فإنبما والقبول الخْلبة بحد ولو العقد قبل كانت، 
ظليها.له يعقد حتى 

ء؛•-ة-ه

حيتهالرحل جامع إذا افه"؛ ~رحمه الشخ فضيلة سئل ؛ س٨٨
الحكم؟الوحول.ياف،ا مل 

العقد،وبعد الدخول قبل -يا الاتصال كان إذا بقوله؛ فاجاب 
بأسلا فهدا الحقد بعل لكنه الزواج حفل إجراء قبل يكون أن بمعنى 

عليها.عقد حسن، زوجته لأنيا به 

حاجة/امرأته فخرجت جنس ل اكتتب من باب والمر/ الخهاد كتاب البخاري/ رواه ( ١ ) 
برقموغبره/ حج إل محرم مع المرأة مفر باب الحج/ كتاب وملم/ ٣(، ٠ '  ٦١برقم 



هن1وىالفق4 ٢٢٤

عليه،حرام هدا فإن العقد يتم لر الأن وإل محطوبة لكنت ؤإن 
محس،الحال هدْ وق العقد، عليها يتم حتى منه أجنبية لأنبما زنا؛ وهو 

،^Jlفعلا، عإ ورجحا الله إل تابا فإذا الله، إل يتوبا أن حميعا عليها 
أنبمعنى يحيضة يستبمريها أن محب لوتزوجها الحال هدم ق ولكن له 
السابقالأول الحاع من تحمل أن محمل لأنه تحيض؛ حتى بجامعها لا 

علالأبق الأول الحإع من أتى الذي الولد وهدا الكاح، عقد عل 
شرعي،عقد عن ليس لأنه الزاف؛ يلحق لا زنا ولد يعبر النكاح عقد 

يهياهاأنه ويعتقد شبهه الرجل" ~أي الواؤلئ لهدا يكون أن إلا اللهم 
إلوينسب شبهة وؤذم من مولودا حينئذ يكون فإنه حلال وجه عل 

أسه.

ءإةءو ثإ؛- 

امرأةمن تزلج شخص اش~■؛ ~رحمه الشيح فضيلة مثل ؛ س٩٨
حتىحا يدخل لا أنه أهلها عليه وشرط الرشد، من بلؤغ قبل صغيرة 

اكخممتجية،صوره .هسض إلب^ ويرمل واتصل، امتعحل ولكن تبلغ، 
العقد؟بعد ذللث، نحون هل 

لهزوجها، فهو المرأة عل الإنسان عقد إذا باس لا بقوله• فأجاب 
الرسائل.إليها يرسل أن وله الهاتف، ق يكلمها أن 



٢٢٥مم1بالنكاح 

بجون،لا أو يجوز هل التصوير، جواز عل فنبي الصور مسألة أما 
أيصا،الأول ل رآها وهو بالأول رأته لأنبما الصورة يرسل لا أنه وأرى 

إليهافثرسل وجهه ويتغثر بحريق، يصاب أن إلا اللهم حاجة فلا 
حاجة.فهذه صورة، 

يدخللا أن عليه شرط وقد  ١٢يتصل أن له هل يئالت أن بقي 
لكن؟؛ا يتصل أن بأس لا أنه ل يظهر الذي سّتين؟ أو نة ٌبعد إلا 

وتقبيلهامعها يالخلوس وتمتع  ١٦٢اتصل فإذا زوجته لأنبما ؛ ■^١٤بدون 
سوءإل ويندي حهلر، فيه الحاع لأن يجامع؛ لا اباع لكن بأس، فلا 

فتتهمالمحدد، الدخول وقت، قبل وتلد الحءأع هدا س نحمل قد الفلن، 
الولدهدا وأن جامعها الذي هو إنه صوته! بأعل صاح ولو المرأة 

٠٠٠

ْعالزوجة حرجت، إذا اف—! —رخمه الشخ فضيلة سئل ؛ ٩ ٠ س
شرعية؟خلموة يعتثر هل الدخول وقيل العقد بعد السيارة ل زوجها 

الحقدبحد السيارة ق زوجها مع المرأة ركست، إذا بقولهت هأجابر 
هدهبعد طلقها فإذا شرعية، خلوة ؤيعت؛ر باس، فلا الدخول وقبل 

كاملا.الهر لها وثبن، العدة عليها وجبننا الخلوة 



هن1وىادمم ٢٢٦

 ٩ I العقدتقديم الأول هل اش~ت —رحمه الشخ فضيلة مسل
الدخول؟عند العقد يكون أن أوالأول الدخول تأخر مع 

تقديملأن الدخول؛ عند العقد يكون أن الأول بقولهت فآحاب 
ماذايدرى لا والإنسان مشاكل، عليه يترتب الدخول وناخر العقد 

مشاكل،بدلك، فيحصل الرحل يمويت، وربإ المرأة، تموتر ربإ يكون؟ 
وقتإل العقد يتاخر أن نرى لهدا بقايهإ، ْع مشاكل نحصل وربإ 

وتأخرامرأة عل عقد ثريا غنثا رحلا أن فرصنا لو ملأ لأنه الدخول؛ 
منهايستفد ب أنه مع الورثة مع ا.لراث، ق تدخل فانيا مايت، ثم الدخول 

الحقد؟تقديم إل الداعي ما بثيء، 
أنخشي فا الشفقة، من العقد أقدم الماس! بحص يقول وقد 
فقدمنه، الصالح يعلم فلا تراجعوا إذا فنقول؛ إجابتي، عن يتراجعوا 

ملأ،.اه معه شنا الإجابة ي الأسرار يكون 

ءإآه ءو 

فيمنفضيلتكم رأى ما افه—! —رحمه الشخ فضيلة مثل س'اوت 
بمنها؟امرأة تفوته أن قفشي الخهلية يقدم 

لماونحن فيها، حرج ولا ثيء، الخهلبة ق ليس بقوله! فأحامب، 
ولكنبحرام فليس الدخول، عل العقد يتقدم أن محرم إنه نقول 



٢٢٧ه1بائء1ح 

تزوجواللام— الصلاة —عليه الرسول فإن ؤإلأ مشاكل به سيحصل 
بنتوهى -يا وبني ،، jwست بنت وهى عنها— اش —رصي عائشة 

.ثلاث الدخول ناخر أنه أي ، تن تسع 
ء!د؛ئ ،م  ٩٠%أء  ٩٠

يتملا اليائية ل عندنا افه—ث —رحمه الشخ فضيلة مئل !
عليوزع الثياب من مليس عن وهوعبارة اكون تلم بعد إلا العقد 

يعوضوالأن وغيرهم، والعمة والخالة والعم الخال مثل اكاة أقارب 
بتوزعوالزوجة الزوج يقوم العقد وبعد بالفلوس، اللس من ؛دل، 

هدهيعادل ما الأقارب ويعطيهم الأقارب عل أعلاه الذكورة اكون 
ومامأحورين؟ أفتونا العمل هذا حكم فا الغم من تقريا القيمة 
الدخول؟تأحثر ق رأيكم 

تيءعل يشتمل لا لأنه باتا العمل هذا ل أرى لا بقوله: فأجاب 
الثمئدل ما إلا الإباحة العادات و والأصل عادات، هي ؤإنإ محرم، 

تحريمه-عل 

الزوحنإل راجع فهو العقد، بعد المرأة عل الدخول تأخير وأما 

برقمعائشة/ النبي تزوج باب الأنصار/ مناقب كتاب البخاري/ أحرجه )١( 
(.١٤٢٢)برقم المحمرة/ الكر الأب تروج باب الكاح/ كتاب لم/ وم(، ٤٣٨٩ ) 



ه1وىاامقع ٢٢٨

أوتأجيلا يذكرا ب ؤإذا عجلاه، شاءا ؤإن الدخول أحلا شاءا إن 
الدخول،يتعجلا أن حرج ولا العرف، إل ذلك ق يرحع فانه تعجيلا 

بحدالزوج عل اشترط لو فمثلا برصاهما، كان إذا أجلاه قد كانا ؤإن 
أنعل الهلرفان اتفق ثم مثلا، أشهر متة يحل إلا علها يدخل ألا العقد 

والذيإليها، راجع الأمر لأن حرج؛ فلا شهر أول ق عليها يدخل 
والدخولالعقد يكون أن بمعنى العقد، الدخول يل أن وأفضل أحب 

لوفنا المشاكل عن وأبعد وأول أحس ذللث، لأن قريب؛ من زل 
ذلك.نحو أو بمويتإ فراق أو طلاق حصل 

٠ه أو 

إحدىخْلب اي، مت النه رحمه الشيح فضيلة مسل •' ٩ ٌس؛ 
هدْتتخؤج حتى منة الرواج تأجيل وتم القران عقد وتم فرسانه 
ويقبلواليتما عل يسلم زوجته أهل زار إذا فهل الدراسة، من الزوجة 
العلمح الدخلة بمد ما إل ينتظر أم عليه، هومتعارف ما مثل رأمها 

هرايته؟من ليست واليتما بأن 

محارمهمن أمها صاريت، المرأة عل الإنسان عقد إذا يقوله؛ فأجاب 
أهلتزور أن بأس لا السائل؛ للأخ فنقول هدا وعل يدخل، لمر ؤإن 

رأسهاوتقبل تصافحها، وأن بانفراد، أمها مع نحلس وأن زوجتك، 



٢٢٩ه1بالماح 

•>زمثؤ وتعال! تبارك اغ قال كإ الأن، محارمها من لأنك وجبهتها؛ 
وتاق)؛^٣ و1ختتحغلم ؤثاد\ئم 1قهك3ؤأ 

نثوآحنآتحظم 1زصنةق؛ز اوه ومكشظإ أهن وبتاخ آ/لج 
٢.وآقهنت ألنجثت 

إحدىل تعمل طبيبة اله~؛ ~رحمه الشيخ فضط^ مثل ،سهبمأ 
ينهىأد بمحرم تأق أن إما لهان فقيل روجها، عنها تول التثميات 

يعملوص يلدها من وأحدالرحال هي فاتفقت يليك، إل وتدهبين عقدك 
إلمدما ومحي ها، مادامت بمزوحها أن ض نيا م اض اللي مس نل 

كإذكرمته؟والحال هداالزويج ل بمطلقهافاالحكم بلادهايقوم 
أنقبل أى العدة ق الرواج هدا وغ إذا أولا• بقوله* فأحاب 

الوفاةوعدة المسالمين، باحماع باطل وص يصح، لا فانه الوفاة عدة تعتد 
لكنتلمن الحمل ووصع حاملا، تكن ل( لن أيام وعثرة أشهر أربعة 

العدةبعد نزوحها فإذا تقصر، وقد الحمل مدة تهلول قد حاملا 

يهلالقهاأن له بدا إن ثم رغبة، نكاح أنه ينوى أن بشرط لكن باس، فلا 
باس.فلا بحد، فيإ 

.٢٣الأية: الماء، سورة 



الفقعقتاوى  ٢٣٠

العتلةحطية حكم عن اف~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ت س٦٩
ذلك،امتحل ومن كفارة؟ عليه فهل ذك، فعل ومن ذك؟ محوز هل 

خرا.اطه حراكم له؟ تقولون فإذا حلال حهلبتها إن وقال؛ 
مراحعتهالزوجها التي وهى الرجعية المعتدة أما موله! فأجاب 

تعال؛لقوله تصرثكا؛ ولا تعريصا لا نحهلبها أن لغيره محل فلا عقد بلا 
الروج•حق عل عدوان عدما j( فخطتها ؛، صبممحهر -أ
زوجهالغير فيجوز فسخ أو طلاق أو بمولت، البائن المعنية وأما 

فيثاهلإ' جناح تعال؛ لقوله تصركئا؛ لا تعريصا محطبها أن 
أنوالتحريض ٢. أدمسكم ؤآ آيتكثفز آؤ ألثء خظ؛ات مى هء عزصسثر 

ررإقيقول؛ أو فاحبرن؛ا، عدتها فرغت ررإذا لوليها؛ الخاطب يقول 
اينتلث،،؛رازوجتي يقول؛ أن والتصريح ونحوه، ادنتك،ا مثل ق أرغب 

ونحوه.

العثيمنالصالح محمد كتبه 
ه.١٤١٢/٣/٥ىف

مظء ءإد 
\أء%أء  ٩٠

.٢٨٢الآة: )ا(ّورةاوقرة،
.٢٣٥الأية: البقرة، مودة )٢( 



٢٣١ةت1بالنكاح 

موتيعد تروحت امرأة اش~ت —رحمه الشخ فضيلة مسل U_ I؟ 
الزونج؟هزا حكم فإ بمأمبؤع، زوجها 

لمرؤإن صحيح، فالزواج عدنيا تمت قد كانت إن يقولهI فأحاب 
بينهاالفريق ويجب لمتن، المبإجاع باطل فالزواج عدما تمت تكن 
لرلأنه عليها، الزواج عقد الذي الرحل ولن سها بل زوجها، و؛ين 
الأن-لها زوجا يكن 

وفاةمن أسؤع خلال ق عدتبا تتم أن يمكن كيم، قادلت قال فان 
زوجها؟

أقلأو أمبؤع ق عدما تنتهي أن يمكن أنه ذلك• عل فالحواب 
ففيأقل، أو باّسوع زوجها موت بعد فتضع حاملا تكون بان وذللثج 

\يؤئآبتعال؛ افه لقول ؤإحدادها عدما تنتهي الحال هدم 
الأّاوميةئبيعة أن الصحيحانل٢ا وق ،. خثهن4ل يثص  ٧٦مخثأ 

الّثي.لها فاذن بليال، زوجها موت بعد نفست عنها~ الله ~رصى 
العللقل زوجها موت حن كانت لو العلماء؛ قال بل تتزوج، أن 

.٤ الطلاق، سورة ( ١ ) 
بمصأن لثلثي أيثنآإ1 ُؤثأذكئ قوله باب الهللاق/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

محهاالنول عدة انقضاء باب الهلالآق/ كتاب لم/ وم(، ٥٣١٨؛رقم)خمثثن4/ 
(.١٤٨٥برقم)الحمل/ بونحع وغرها زوجها 





٢٣٣مم1باثتت1ح 

الولديكون أن محتمل منهإ واحد كل أن أي منهإ، يكون أن محتمل 
لحقه.به ألحقته فمن القافة عل يعرض فإنه ادعياه فإذا منه، 

فراقمن أشهر ستة من لأكثر به أتت إذا العلم؛ أهل بعض وقال 
أعالم.وافه عدما. ق عليها عقد الذي الثاف للواطئ يكون فإنه الأول 

٠٠٠

النكاحعقد محوز هل اطه~ت ~رخمه الشخ فضيلة سئل ؛ س٩٩
حائض؟دهي المرأة عل 

حائض،وهي الكاح عليها يعفد أن يجوز نحم بقوله؛ همأجاب 
لأنهشابا كان إن ولأسيا حائض، وهي عليها الرجل يدخل لا ولكن 
ومعلومحماعهّا، من ه نفمغ يستطع لا أن الحال هذه ق عليه نحشى 

هومز أنجمي ص ومظولأفت ؤ تحال؛ افه لقول محرم الحائض حميع أن 
ثلهنل^دا بملهنف تئ يئرمهى ولا ف، الئسآء ةعرلوأ أدك، 

ا.وتحب^تصت^١١التقدتو< تحث، أق أم ثنجث، ثأثبمى 
 ٠٠ ٠

.٢٢٢سورةاوقرة،الآة: 



هن1وىالهقه ٢٣٤

الكاحعقد حكم عن الله-: -رحمه الشخ فضيلة مئل : ١ ٠ ٠ س 
حائض؟والمرأة 

نييناعل وأسلم وأصل العالمين، رب تله الحمد إ بقوله فأجاب 
إنالسؤال: هدا عل الحواب ق أقول أحمعن، وأصحابه آله وعل محمل 

لأنوذلك صحيح، حائز عقد حائض وهي المرأة عل الكاح عقد 
تحريمهعل الدليل قام ما إلا والصحة، الحل العقود ق الأصل 

كانؤإذا الحض، حال ق الكاح تحريم عل دليل يقم ولر وفساده، 
يعرقطأن ومحب به، بأس ولا صحيحا يكون المذكور العقد فان كيلك 

الحيضحال ق محل لا فالهللاق الطلاق، وبين الكاح عقد الفرق؛؛ن 
بنعمر بن عبدالثه أن بلغه حين الله. رسول تغيفل وقل حرام، وهو 

أنالمي. وأمر حائض وهي امرأته طلق عنهعا الله رصي الحقلماب 
أمسكثاء إن ثم تطهر ثم محيض، ثم تطهر حتى يدعها وأن يراجعها 

إدا،قتنآي ؤكأ؛نا وجل• عز اذنه لقول وذلك طلق، ثاء ؤإن بعد 
ألربمظم آلثة ؤآقمأ آلمد؟ ؤأحصؤأ .لمد؛آرك هئلمئن السناء 

وظكثتأ ضثو يأتة أن إلا محيص ولا يرتهن ئ هممئى 
أنللرحل محل فلا ، دثسه4ُلفثلم ممد آش نووي يتعد وس آيده ندود 

.١ الآ؛ةت الهللاق، سورة 





الفقههاوي  ٢٣٦

رجلازتلها تقدم أحني اش~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١٠١س
أخي،يريد أنه أهل ويعرف متدين رحل وهو لأهل يلمح الأول 

أهلأن إلا حدا، متدينة وأحتي للحية، وحالق متدين غير والثانر 
مامنصعه، أجل من بالثاف ورغبوا لها، الأول يذكروا لم اش~ ~مامحهم 

رأيكم؟
أفضللها نحتاروا أن الرأة أولياء عل محب أنه رأيي بقوله؛ هأجامبف 

قالذلك، مدار عليهعا والخلق الدين لأن وخلقه؛ دينه ق محيون من 
محلولا هزوحوه«رم وحلقه دسه ترضون من أتاكم ررإذا ه: المي 

دونهرحل بالمرأة يتزوج أن أحل من التدين الخامحلب نحفوا أن للأهل 
الءامنوأ \ؤي0 يئآإ؛ا ؤ تعال؛ اطه قال وقد الخيانة، من هدا فإن لدين ال 

ثامن<رم.نأم ٣ نمحزأ نأتيثف أفث محبجأ 
والخلقالدين صاحي، الرحل بان علمت كانت إذا الحق وللفتاة 

أنتمتنع أن لها دونه هو الذي الرحل هدا إليها وتقدم إليها تقدم قد 
صاحببالرجل إلا تتزوج ألا عل تصر وأن الثاف• الرجل تتزوج 
تزوجأن المي. حرم ولهدا لأهلها؛ لا لها الحق لأن والخلق؛ الدين 

برقمفزوجوه®/ دينه ترصون من ٠١ل حاء ما باب النكاح/ كتاب الرمدى/ رواه )١( 
(.١٩٦٧برقم)؛ابالأكفاء/ كتابالأكفاء/ ا(،واينس/  ٠٨٥)

.٢٧الأية: الأنفال، سورة )٢( 



٢٣٧مم1بالنك1ح 

النبيقال والدها، اجلزوج كان ولو بكرا، كانت ولو إذم-ا، بغير ا،لرأة 
سأذن«لحتى البكر تتكح ولا ستأمر، حتى الأيم تنكح ررلأ 

يزوجأن للرحل محل فلا ، أيوها«ليتأذما اراليكر الخم، وقال 
بكناكانت، وسواء كبثرة، أو صغثرة كانت، سواء أبدا تريده لا بمن ابنته 

ولهامحها- افه -رصي عائشة ى النبي بكر أب تزويج وأما ينا، أم 
الديومن عنها—؟ الله —رصي عائشة مثل يكون الذي فمن سن؛زا ٌت 

عنهااض رصي عائشة أن المح، علم نعلم ونحن الخم،.؟ مثل يكون 
القياسلأن القياس؛ يصح ولا ه، النبي من إياها أبيها بتزويج ممنونة 

فاسد.قياس الفارق ْع 

وجل--عز لله حا أدين نصيحة الأولياء أنصح أنني، والحاصل 
منسب، لأي ذكاجه يرغبن لا لن بناتيم يزوجوا ألا أنصحهم 
فانهأريده؛' ررلا ت المرأة وقالت، متدينا، الخاطيج كان لو حتى الأمبامس، 

لأنههدا أريد لا قالت،! لو ولكن ذللثج، عل محرها أن لوليها محوز لا 
يمتعهاأن فلأبيها وحلقه يدينه يرصى لا آحر رجل عل ووافقت متدين 

برصاها/إلا والثيب البكر وضرْ الأب ينكح لا باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
والبكربانملق النكاح ق الثيب امتئدان باب الكاح/ كتاب لم/ وم(، ٥١٣٦)برقم 

؛رفم)ا،ا؛ا(.بالسكويثح/ 
(.٦٨()١٤٢١برiم)باباسئداناكب؛الكاح/ كتابالكاح/ لم/ م)\(رواْ 



الفقهه1وى  ٢٣٨

وليهالأن وخلمه؛ بدينه يرصى لا وهو اختارته الذي 7بمذا تتزوج أن 
تتزوجأن منعها لو هذا وعل لها، أصلح هو با يتصرف أن عليه يجب 
لأنهعليه؛ حرج محلا تتزوج ول؛ ماتت حتى وخلقه دينه يرضى لا بمن 

كلحتها.منعها إنإ 

،!ئم ء!ء 
مء ٩٠

اختيارأن شك، لا الق—! —رخمه الشخ فضيلة مسل ؛ ١ ٠ 
ترمحةو ثم واستمراره، الرواج نجاح و مر أثر له والزوج الزوجة 

الصالحة؟والزوجة الصالح الزوج صفات هي فإ الأولاد، 
اللذانهما الصالحة الزوجة أو الصالح الزوج بقوله• فأجاب 

نحنولهاوا المتهلاع، قدر التام عل عباده وحقوق الله حقوق يوديان 
ونشعر<ا، المحالحن الله عباد وعل علينا لأم ررالصلاتنا؛ ق نقول 

—عزالنه طاعة قاموا من الصالحين الله بحثاي المراد أن ذللئ، نقول ونحن 

الصالحةفالزوجة وملائكة، وجن ؤإض ؤإناث، ذكور من وجل~ 

يثاللثلح، حتنفقت( ثنشق ءاؤ3الكثتدضئ> قوله؛ ق اض وصفها 
حافظةوجل— —عز الله قائمة ض قانتة ها يجل. ، ه ألته حغفل 

زوجها،وبين بينها الذي الر ق الناس عن غاب ما تحففل أي للغسس، 

.٣٤الأين: الماء، سورة 





٢٤٠

عربيةدولة من تروجت اف—1 —رحمه الشيخ فضيلة مثل I ١ ٠ س'م 
الصلواتعل محاففلة فهي وحلما دينا محها راض وزوجتي محاوره، 

فهمأهلها ل تكمن المشكلة لكن الخدود، أبعد إل وْعليعة والصيام، 
نرورهمأن نحون فهل للدين• وزيا يقتمون ولا يصومون ولا يصلون لا 

حومازيارمم من وأولادي أهل أمبع أن ل الحهم، ق أن أم بمم ونتصل 
نرجوالزيارة؟ هده ق زوجتي سرافقون أولادي وأن حاصة الفتنة من 

التوجيه*

ممهل،زوجته الزوج سسعاشر الذي أن العلوم من بقوله• مأجايه 
أهلهايكون أن يضرم لا فانه وحلقها دينها ل مستقيمة كانت فإذا 

الذهابمن يمنعها أن الحال هده ق وله وجل، عز الله دين عن منحرفن 
الفتنةمن أولاده عل ، خافأو دينها، ق الفتنة من عليها حاف إذا إليهم 

افهوحدتم يستقيموا أن إليهم بالذهاب يرجو لكن لو ولكن ينهم، دل 
منومحذرهم الحق عليهم ليعرض إليهم؛ يذهب وصار وجل، عز 

لكنبه، باس ولا وجل، عز افه إل الدعوة باب من هذا فإن المخالفة 

حجرهمأن 3، الحق له فإن وسخرية استهزاء إلا محي وإ تقبلا محي ب إذا 
عليهمحاف إذا منهم وأولادها زوجته يمتع وأن إليهم، يذهب، ولا 

الفتة.



٢٤١مم1بال،كاح 

ملتزمةصديقة لدي اش~ُ ~رحمه الشخ فصيلة سئل ت ١ ٠ سا؟ 
ا)زوج،اختيار ق متشددة ولكنها أحدا، افه عل أزكي ولا كيلك أحسبها 

أشخاصخمة لخهليتها تقدم وقد وحلق، دين ذا زوجا تريد فهي 
جربتتقول! ولكنها الصلاة، عل محافظون أتم رغم حميئا ورقصتهم 

موىالمسرة هده معه تتمر فلم دين يا ليمي اخر برجل الزوبج 
أتزوجفلن أحرى، مرة الخطأ نتر ى أقع أن أريد فلا ئلتلة، شهور 

هذا؟لفعلها إثم عليها فهل أبدا، أتزوج أولن بملتزم إلا 
أفضلهو من نحار مادات إثم عليها ليس بقوله• فأجابا 

ليسشخصا تزوجت أنبا من ذكرت وما ؤلريقة، وأقوم عشرة وأهون 
عزالله بيد القلوب إن أقول؛ فاق بينها، الخشرة تدم لمر ولكن دين ذا 

ثمشخصا كره أو كره، ثم ما شخصا أحب ان إنمن وكم وجل، 
بغيضكيكون أن نمى ما، هوئا حبيبك أحبب يقال! ولهذا أحبه، 

ما.يوما حبيثلثا يكون فلعله ما، هويا بغيضك وأبغض ما، يوما 
النساءعل يتسالهل — الخافية افه —نال الناس بعض يوجد نعم 

يلزمهالا ما ويكلفها بالعا، امحتحثادا المرأة يستعبد لكنه دين ذا كان وإن 
حيثغلقل، هذا ولكن أبرة، والمرأة سيد والزوج زوجها، أنه بحجة 
ويقول!،، لالمموف_، ؤوعاثروه0 كتابه! ق وتعال تبارك اطة يقول 

.١ ٩ ت الأية اء، التسورة )١( 



٢٤٢

ععبم4ر عيئ واممث ينجه عبجى وإلي-جالي إآامح-ذا عبجى أرى بثل 
الدرجات،جع ياحد بل الرأة عل بدرجة يكتفي لا الناس فبعض 

ولاالزوج عل تتطاول النساء بعض أن كإ حظا، للمرأة يجعل ولا 
أومتبمرمة، أو متكرهة، وهى إياه أعطته حقه أعطته ؤإن حقه، تعطيه 

منبه الله أمرهما بإ يقوما أن الزوجتن من كل عل فالواجب متثاقلة، 
العشرةفان ذلك ق رمإ الزوجان اتقى ومتى بالمعروف، المعاشرة 

منامتنعت التي المرأة هده عل ليس أنه والخلاصة وتدوم. ستبقى 
إليه.نفسها مميل من تنتظر كانت إذا حرج التزوج 

ه؛أيءإو 

النكاحعقد يجوز هل الفه~ت ~رخمه الشيح فضيلة مثل ! ١ ٠ سه 
لماحي؟ال 

كنب إذا الماحي ق الأكحة تعقد أن يجوز نعم بقوله• فأجاب 
عليهمكان فان المسجد، أهل عل صرر أو المجد عل صرر دا هل 

أماكنلها كان —إن لها محصوصة أماكن ق تعقد وإنإ مجوز لا فإنه صرر 
البيوت.ق ؤإلأ مثلا— الحكمة ق محصوصة 

؛أيهه 

،رأأآآ.;ا(ّورةاوقرة،الآية:



٢٤٣مم1بال0ت1ح 

منهأثحت زؤج ل اف~ت ~رحمه الشخ فضيلة مسل '' ١ ٠ س٦ 
انإنوهو بابن، يرزق أن يتمنى مولود كل عند دكان بنات، ّع 

له:أقول وأنا الضيق، من حال تعتريه أنه إلا ويصل ولهليف مؤمن 
تدكرونهفلعلكم ذللث،، عل تؤجر وأنك لك، افه قم فهذا اصبر، 

رباهنإذا عليهن يؤجر وبأنه البنات، تربية فضل ؤ الواردة بالأحاديث، 
الإسلأمة؟التربية 

ثلثظ كتابه: ق وتعال بحانه افه قال بقوله؛ فأجاب 
كآ;ع _ إقنا قه ه يل نثآأ نا بملق ألازض ثص 

ئلئانًش:هبه<رمفناه
أصناف:أربعة الأية هذه ق وتعال بحانه 

الصنضن،من يكون والذي اّقلص، والإنايثج اّقثص، الذكور 
قدير،وعؤإ حكيم عليم وتعال~ "سبحانه والله عقيتا، يكون والذي 

حرجلا أبناء الله يرزقه أن محب الإنسان وكون ثيء، كل بيده الذي وهو 
كسؤالمنه، تسخطا ولا اممه، لقضاء ردا هذا يعتبر ولا ذلك، ق عليه 

ذلككان إذا حائز هذا فان كثترا، رزئا افه يرزقه أن -ة- الإنسان 
الله.طاعة عل له عوتا 

.٥ ٠ ، ٤ ٩ الشورى، محورة 



هارىاثهق4 ٢٤٤

فرباييأس، فلا الذكور حبه ول؛ البنات افه وهبه لن ية بالنأما 
البنات،عل يصبر بأن ننصحه هدا ْع ولكن المستقبل، ق بالذكر يرزق 

تربثةتربتتهن عل أيصا ومحرصر الوافر، الرزق لهن اطه ويسأل 
وأنفع،وأوفق أصلح هم من الأزواج من لهن محتار أن وعل إسلامتة، 

فضلعل تدل أحاديث والسلام— الصلاة -عليه الني عن ورد وقد 
•النار من سار له وأنس البنات، ربى من 

ءوو أ٠ 

 Uالزونجعل أحي عزم افه"؛ -رخمه الشخ فضيلة مثل : ١ _٠
عنتصرفه أن فحاولا حلافات، وسهم سنا عائلة من لكن امرأة من 

لرأيه غمد حتى دين عل ليت وأما جيله لست انإ له اكول عزمه 
فهلصحيخا ليس فيها منا٥ U الحقيقة ول بأخرى، وتزوج الرواج 

إثمفىذس،؟علمنا 

اختارهما محتار أن يتزوج أن أراد إذا ان للأنينبغي بقوله• فأجاب 
وبالها،ولحبها، لمالها، لأرع؛ الرأة راتتكح iالت حيتا . الك، 

تكونأن المرأة ق ثيء فأهم آ دداكا،ر تربت، الدين بذات فاظفر ولدينها، 
(.٢٦٢٩)لم موصحح (، ٥٩٩٥)رقم حديث البخاري/ صحح انظر! ( ١ ) 

كتابلم/ وم(، ٥٠٩٠)برقم الدين/ ل الأكفاء باب النكاح/ كتاب، البخاري/ رواه )٢( 
(.١٤٦٦برفم)الدش/ ذات، نكاح اسحباب باب الرصاع/ 



٢٤٥ممبادع1ح 

الأوصافأهم هي هدم فان أحلاقها، ق مستقيمة دينها، ق صالحة 
أهلهْع يتشاور أن امرأة يتزؤج أن أراد لن ؤينبغي المرأة، لها تطالب التي 
ؤإنالمطلوب، فهدا امرأة عل الرأي اتفق فإذا يقدم أن قل إخوانه ومع 

صوفالدي هو لأنه الخاطب؛ قول المقدم أن ثالث، فلا الرأي اختلف 
يريد؛فيإ يعارصوه أن لأهله محل ولا وشرها، يخارها المرأة هده يتلقى 

هداأن رأوا فإذا له، حق هو ما ويثن الإنسان بين حيلولة ذللثج لأن 
أنلهم محل لا فإنه أعجبته التي الرأة تبمدْ يتزوج أن عل مصر الخاطب 

حال.أي عل منها يمنعوه 

ووصفهاالمرأة عل بالكذب صاحبهم منعوا الدين القوم وهؤلاء 
ققالوا لأمم ايمون؛ هؤلاء ديتها، ق صالحة وغير خميلة غير باما 

بإأحاك ررذكرك إما الغيثة؛ ق . الّثي، قال وقد فيها، ليس ما المرأة 
ررإنقال! أقول؟ ما أحي ق كان إن أرأيت اطة، رمول يا قالوا؛ يكره،،، 

بإمكامموهم 7بتهُُ فقد فيه يكن ب ؤإن اغتبته، فقد تقول ما فيه كان 
فحليهمالمرأة، هده ل القدح غر أخرى بوسائل صاحبهم عزم يثنوا أن 
بإوصفوها الش للمرأة يستغفروا وأن وحل- عز - اش إل يتوبوا أن 

علميهم.يتوب أن الله ولعل العست،، صفاُت، من فيها ليس 

(.٢٥٨٩يرقم)الغيبة/ تحريم باب والملة/ البر كتاب لم/ مرواه 



الفقهحاوي  ٢٤٦

الإنسان، juمحول أن لأحد محل لا أنه أخرى مرة أكرر ولكنني 
أوالأب، كان سواء خملبتها، من ويمنعوه الماء من يريده من وبين 
اختارالرحل أن فرض لو نعم إنسان، أي أو العم، أو الأخ، أو الأم، 

محللا فانه أيا تصل لا امرأة اما عرف لو كا أصلا، دين لها ليس من 
محللا تصل لا التي لأن منها؛ يمنعوه أن ولأهله محهلبها، أن له 

الكتاب،أهل إلا أبدا الكافرة يتزوج لا الملم فان يتزوجها، أن للمسلم 
لكرلمحل أيوم ؤ تعال• فقال ذبائحهم لنا وأباح نساءهم لنا أباح اممه فإن 

ِسلإنأمحكث ط ذملإ' آؤف ١^١ ةثمُه؛ئ آيئ 
خؤوح0آاقتثوهن ؛دآ مولإ ثن ١^؛، أوزأ ١^؛؛، من أئكث آلمهثت 

حبهلممد الأيبمثن وكفن ومن أخداي مقمحدى ولا مسنغج،ن جو محصتن 

محهلوبتهوبين الرحل و؛ن محول أن للإنسان محوز لا إنه وأكرر؛ أقول 
عليهفليشر يتزوجها ألا المصلحة من أن رأى إذا نعم يرغيها، كان إذا 

محللا فإنه المرأة هزه محملب أن عل أصر إذا وأما إقناعه، وليحاول 
شرعي.لسب، إلا منها منعه لأحد 

٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠
٠٠' ٠٠' ٠٠'

.٥ الآيهت المائدة، ورة سا 



٢٤٧ه1بالمح 

 A_ منمحموعة نحن افه—؛ —رخمه الشيح محيلة مثل ت ١ ٠
وعنامحالحين الشباب من ممر عنا يسمع الحمد— —وف امحالحات 

محدماحهلسا عن يراجعون ولكن ئا، الرواج و فرهمون اكزامنا 
قنحن ذنسا فا الحق، طريق عن وإخواننا والدنا ابتعاد عن يعرفون 
هذاحول للمسلمن كلمة نوحيه محيلتكم من نرجو لهذا ذلك؟ 

الوصؤع.

أنامرأة حطبة يريد الذي للخاطب ينبغى الذي بقولهت فأجاب 
يقول:ه المى لأن وذك وأوليائها، أهلها إل لا نفسها إليها ينظر 

بذاتفافلفر ولدينها ولحالها، ولحسها، ئالها، لأرع! المرأة ررتنكح 
وأوليائها،أهلها لدين المرأة تنكح يقل. ولر ا يداكا،أ تربت، الدين 
الميتويجرح الميت، من الحي يجرج وجل~ ~عر اش أن العلوم ومن 

الناس،أعدل من هم من الفامشن القوم من بمرج قد وأنه الحي، من 
باقمؤمنون هم من الكافرين من نحرج قد بل اف، بدين الناس وأقوم 

كانممن هؤ الرسول عهد ل أسلموا الذين الرحال وهاهم ورسوله، 
مصلحةفيهم ومحار إسلامهم وحن أسلموا المشركين، من آباؤهم 
والمسلمين.للإسلام عظيمة 

كاببرقم)«ا،-ه(،وْام/ _/ ق الأكفاء باب كاب البخاري/ )ا(رواْ 
(.١٤٦٦برقم)الدين/ ذات نكاح استحباب باب الرصاع/ 



الصفتاوى  ٢٤٨

ألاصالحة امرأة من الزواج يريدون الذين من إحواف فانصح 
أنمهم،عل وفادهم لأنفسهم صلاحهم فان وأوليائها باهلها :بموا 

صالحةكانت فإذا صالحة، -يا الزواج يريد التي ا،لرأة تكون أن المهم 
قدعقبة محا ولكن وجل- -عز بافه وليستين حطتها عل فليقدم 

المرأةيريد صالح رجل إليهم تقدم إذا الأولياء بعض أن وهو تعترض 
علكان من يزوجوها أن يريدون لأنبمم يزوجوها؛ أن أبوا وتريده 

هداإن الأولياء! لهؤلاء نقول الحال هده وق المساق، من شاكلتهم 
يقول!س افه رسول لأن ذللثج ومعتدون؛ آثمون ؤإنكم علميكم، حرام 

حقالزواج ولأن ٢؛ فروجوهُال وحلقه دينه ترصون من أتاكم ررإذا 
وهيتتزوج، أن تريد التي فهي حق، فيه لأوليائها ليس نفسها للممرأْ 

—عزافه تتقوا أن فعليكم إياكم، وليس الزوج هدا نحالهل أن تريد التي 
وخلقه.دبمه ق الأكفاء من إليهن تقدم من ممتعوهن وألا وجل- 

دينهق لها كفئا خامحلتا يزوجها أن امتنع الأقرب الول أن يدر ؤإذا 
أنأبوا فان الأولياء، من يليه من إل منه تنتقل الولاية فإن وخلقه 

هومن عل يتقدم أن أحد محب لا الناس، عند هومعروف كإ يزوجوا 
أزوجلن مثلا! الأخ قال إن ذلك، أشبه ما أو ابنته لتزويج منه أول 

برقمفزوجوها(/ دينه ترمحون ارمن ق جاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )١( 
١(. ٩٦٧)برقم الأكفاء/ باب الكاح/ مماب ماجه/ وابن (، ١ ٠ )٥٨ 



٢٤٩مماباساح 

أحي،وحول ْع أحي ابنة أزوج لن العم وقال أتج؛ا، وجود ْع أحني 
الحاكموعل الشرعي، الحاكم إل تتقل الولاية فان ذلك أشه ون 

وحلقه،دسه ق ء كم، وهو تريده، ممن خطبها من يزوجها أن الشرعي 
أولنحاطب أن بتزويجها يتقدم أن قل الشرعي للحاكم يبني لكن 

حتىيليه، من فليخاطب أبى، فان زوجها له؛ ويقول بالتزويج أوليائها 
الحاكمالقاصي، عل -أي عليه يجس، فإنه تزويجها عل أحل يقدم ب إذا 

الطيباتالنساء هؤلاء ترك أن يمكن ولا يزوجها أن الشرعي" 
سبحانهالله وأمال أوليائهن. احتكار سسسا زواج بدون المزمنان 

الإصلاحيريد من كل يعن وأن الخر، يريد من كل يعن أن وتعال 
أشرارنا.شر حميعا يكفينا وأن أراد، ما عل 

أوأوءاي

شابيتقدم عندما افه —رحمه الشيح فضيلة ستمل ! ١ ٠ 
جثرانطريق، عن وذلك العريس، عن بالسؤال أهلها يقوم فتاة لخهلية 

نحفونالبعص فنجد وأحلاقه، دينه، عن العمل ل وزملائه العريس، 
ويصمونهالعريس، عل يثنون تجدهم العروس أهل عن الحقيقة 
منيجيلونه أمحهم لدرحة فيه، موجودة الحقيقة ق لست، ، يأوصاف

قدالحقيقة ي وهو الحإعة، ْع السجد ل الصلوات عل الحاففلن 



ايصفتاوى  ٢٥٠

منذلك وغير واحدة، ركعة ف يركع وب السجد، طريق يعرف لا 
ذهست،،صحية من وكم أعظم، كان حفي وما الأيام، لعض ارتكاب 

ننكيولا كيلك،، نحسها الالتزمادت،، الأحوايت، لإحدى حصل ما وهذا 
ومدىالرؤج، هدا حقيقة اكتشفت، الزولج بعد ولكن أحدا، اف عل 

إلاصهلرها مما الناس، هؤلأء قبل من لها وقع الذي والكذب الغس 
هزلاع،فحل ق نظركم ق الشرع حكم فأرجوتوصج الطلاق، طل_، 

لهم؟نصيحتكم وما 

وعروسه()عريس قال الذي اللففل حكم ين أولا؛ بقوله؛ فأجاب 
انللأتفينغي ومحطوبة حاطب، ولكنهإ عروسن، ليا أنهإ الواقع 

منقحة.محررة كلماته تكون أن بالكلعاين، تلمفغل إذا 

ودينحلق ذو بأنه للخه1س_، الناس بعض يوصم، يتعلق ما أما 
وهوالغش، عتن وافه فهذا ذلك،، ق ناقص أو ذلك،، من برئ وهو 

والدينقال! وملم— آله وعل عليه اطص —صل المي لأن للدين؛ محالف، 
الدينالصيحة، الدين الصيحة، ررالدين مرايتط؛ ثلايث، كررها الصيحة<، 

ولأئمةولرسوله، ولكتابه، ارفه، قال! افه؟ رسول يا لن قالوا! الصيحة،، 
كاذبونوهم الخاطب، يمدحون الذين وهؤلاء ٢، وءامتهمااز المسالمين 

•( ٥٥)برقم النصيحة/ الد'ين أن بيان باب الإي،ان/ كتاب لم/ مرواه )١( 



٢٥١النكاح ممأب 

هؤلاءإن ثم وخدعوا، غثوا بل ،^، ٠٧١لعامة نصحوا ما والله 
حيثإليه، أساءوا وهم الخطسس،، إل محسنون أمم يظنون اين الم

ذاليس أنه عل عثر إذا بعد فإ يتنكد موف هو لم النامي، به عوا 
أهلهوبين الزوجة، ومتن بينه نكد هناك يكون وسوف ودين، خلق 

أنلهؤلاء فنصيحتي بالله— —والعياذ ححها الزواج ؤيصح وأهلها، 
وخطسؤابنهم كان لو حتى الحقيقة، يبينوا وأن وجل— —عز الله يتقوا 

لسوء وذو العبادة، ل كل ذو أنه ابنهم من يعرفون وهم أنامي من 
الحاعة،مع الصلاة قليل ولدنا ويقولوا! يبينوا، أن فيجب، الخلق 
شئتمفإن الغضبا، من الإفاقة بقلي■؛؛ الغضب،، قرببا الخلق، وسيئ 

١^؛؛<ؤكآأ؛؛ا تعال! افه قال الوا-ص_ا، هو وهذا اتركوه، ؤإلأ زوجوه 
أفيلدنأو أنفسكم عق ولو لته شهداء أكسط ءوأَيرا '؛رزأ ءامنوأ 

قاللتزماُتح يعص وقؤع من السائل ذكر الذي وهدا ،، وآ'لأربم 
هذهوق عنه، سأل ما ومموا واقع، أمر الغش هدا أجل من مشاكل 

دينهق مستقها يكون أن عليه نشآرط الحقد عند يقال أن ينبغى الحال 
يكنام فإذا يرناحوا، حتى الفسخ؛ فلنا مستقيتا يكن ز فإن وخلقه، 
ا،لهللوبةالأمور من والخلق الدين استقامة لأن المح؛ فلهم مستميءا 

١٣٥الأيق: الماء، سورة :١( 



ايصفتاوى  ٢٥٢

ومفهومفرو■جو٥اا وحلقه ديته ترصون من أتاكم ررإذا الحديث؛ ق كإ 
نزوجه.محلا وخلقه دينه نرض لم إذا الحدث 

—ممرة —وهي الحال هده مثل ق نقع أن من حفنا إذا هأهول؛ 
كيلككن ر فان والدين، الخلق مستقيم يكون أن يشرتل نقول؛ 

شرعتا،محصدا مقصودا صحيحا، شرطا هدا ؤيكون القح، فللمرأة 
ووسالممنه، كاحها فسختا مثلها والخلق الدين مستقيم يكن إ فإذا 
منه.

أنحماعة وعدمحت، اش—؛ —رخمه الشيح فضيلة مئل ؛ ١ ١ _* 
أفيونلا؟ أم حرج محاك فهل منهم، أتزوج أن يتيسر ولر منهم أتزيج 

اف.أفادكم 
يتزوجبان وعدهم أو *هماعة من رحل حطّ_، إذا بقوله؛ فأحاي، 

هووهدا عنهم، العدول ق عليه حرج فلا يفعل لا أن له بدا ثم متهم 
وتنفلرإليها، ينفلر أن المرأة نحطس، أن محبل له ينغي الإنسان أن ل الر 
يدعها،أن محله تعجبه ولر إليها نفلر فإذا بينهكا، يولم أن أحرى فإنه إليه، 
حسن،محهو المال من بثيء أهلها وقلوب، قلها محر أن رأى إن لكن 

تنفسى عند ومن أقول لكن منه، فيه أعلم ولا بل بواجب، ذلل وليس 





اثفقعفتاوى  ٢٥٤

الرحيمالرحمن الله بم 
الق،رعاكم العثيم؛ن صالح بن محمد الشخ الفضيلة صاحب 

بعدتأما وبركاته، اش ورحمة عليكم السلام 
تحوزهل النكاح يعقد يقوم الذي المأذون أعطية عن قنرجوإفتاءنا 

محرا.اطه وحراكم لا؟ أم 
الرحيمالرحمن الله م ب

للمأذونكان إن وبركاته، اتله ورحمة اللام وعليكم بقوله! فأحاي، 
ؤإنالنكاح، لهم عقد تمن شيئا ياحد أن له محل ل؛ المال بيت من عهلماء 

بسؤالأعملي ؤإن ذلك، ق حؤج فلا سؤال غجر من وأعملي متبرعا كان 
اشء.يغنه يستغن ومن ذلك، أحب فلا 

الصالحمحمل كتبه 

؛إي؛أي ؛!؛• 



٢٥٥النكاح كتاب 

مأدويبعمى يقوم اش~ت ~رخمه الشيخ فضيلة صئل ! ١ ١
وحعليةقراءة أشخاص لعدة يعقد بأن حماعي، نك1ح بعقد الأنكحة 

العقد؟هذا مثل يصح فهل واحدة 

فإذاالعقود، هده مثل أو العقد هدا مثل يصح نعم بقوله• فأجاب 
المشروعةالخطبة وقرأ النكاح لهم ليعمي واحد مأذون  wUpحماعة اجتمع 
شرورمن يايإه ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، نحمده فه، الحمد إن وهي! 

محلايضلل ومن له، مضل فلا افص تبده من أعإلنا، سيئالت، ومن نا، أنف
محمداأن وأشهد له، شريك لا وحده اممه إلا إله لا أن وأشهد له، هادي 
ءامزأألمي تعال؛ محوله وص آيايت، يقرأثلاث ثم ورسوله، عبده 
زقؤآهو آفاس ؤكأت؛؛ا . ٢١هريزن وأمم إقُ عزى ول* مايدء حق أق آتيأ 
محفثآءَكبجا يحاب يتبمأ وث روحها  ١٣٠وحق لحدت _o ق خلم>ؤ أقكا 

ألآ0ؤتأبما عوؤم آهكان  ٤٤٢١٠؟'^يدء آؤو< أه ؤأيقوأ 
منني ص ثم نج 0 تدق ئي نمحئ آشِ آهثأ :ا:ءإ 

Jالأوليبدأ ثم ،. ه١٣عظيما مج هار ممد نثمبمؤلث أقه بمفع نمن دمث٠لإ 
عقدالذي أو أختي، أو بنتي، زوجتك قل؛ الول إل ويشثر قل فتقول؛ 

.١٠٢ت الأية عمران، آل محورة )١( 
ا.الآة:الماء، سورة )٢( 
.٧١، ٧٠الأتان: الأحزاب، محورة )٣( 



الفصهاوي  ٢٥٦

علوهكذا، للثالث ثم ثم قيلت، الزوج ويقول فلانة، له الكاح 
.البي، فإن بذلك، بأس لا فإنه أصلا حطبه بدون الكاح عقد لو أنه 

حاجةله:بما يكن ول؛ للمي. سها وهت التي المرأة الرجل زوج 
النيله فقال مشهورة، والقصة عنهم، افه رصي الصحابة أحد فطاJها 

نحطبولم ا القرآزور من معلث، بإ ررزوجتكها والسلأمت الصلاة عليه 
مسيلعل تقال إنإ الخطبة فهذه الخطبة، هده واللام— الصلاة -عله 

عقودعدة اجتمع ؤإذا الوجوب، مثيل عل وليس فقعل، الاستحباب 
بدلك،.بأس فلا واحدة طبة حق 

ءأيءأ؛* أو 

 Y_ ثابتةمئة ورديت، هل اطه—ث —رحمه الشيح فضيلة مئل ١ ١
الكاح؟عقد لطرقة 

حدين،ق جاء ما السنة أن افه— —رحمهم العناء ذكر بقوله! فأجاب 
قالتشهد يعلمهم كان . الّ؛ي، أن عنه~ النه ~رصى مسعود ابن 

لله،الحمد إن وهي؛ النكاح، عقد الحاجات أعظم ومن قال! الحاجة، 
سيئاتومن أنفسنا شرور من بالله ونعوذ ونستغفره، ونتعينه، نحمده 

يرقموعلمه/ القرآن تعلم من محركم باب القرآن/ فقائل كتاب البخاري/ رواه )١( 
برقمقرآن/ تعليم كونه وجواز الصداق باب النكاح/ كتاب ومسالم/ (، ٥٠٢٩)
(١٤٢٥.)



٢٥٧مماباساح 

يزيدوبعضهم ١^٠٠، ررونتوب فيهات يريد الناس بعض اعإلما، 
فه،الحمد إن الحديث! بل الحديث، ق يرد إ هدا وكل ررونتهديه؛ا، 

ومننا، أنفشرور من باطه ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، نحمده 
له،هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا الله تبمده من أعءالا، سيئات 
لهنحد فلن يضلل ءاومن ؤيقولون! الناس بعض يغترها أيصا وهده 

أنؤإما عليه محاففل أن إما التعس يريد الذي حطا وهدا مرشداءا، وليا 
إينبض لا فهذا ثاء ما نحرج أو ثاء، ما فيه يدخل أن أما يدعه، 

ونقصانزيادة بدون التحى لففل عل المحافغلة أن شلث، ولا 
علصل اللهم التشهد! ق يقول أن ان إنأراد لو ولذللث، أفضل؛ 

نبينامحمد سيدنا عل صل ^٠٢ ١١١فقال! آخره إل آله وعل محمد 
خليلناأنه شك لا حقيقة، أوصاف كلها فهذه ؤإمامناء وخليلنا 

لناحدده حديث، ق نزيدها أن الأديب، س هل ولكن ؤإمامنا، وسيدنا 
احتراماأشد كنا حذفناها إذا ونحن لا، اُبمواب• ه؟ الرسول 

فيهيقلها ب والرسول زيادتبما لأن يزيدوما؛ الذين من . للرسول 
.أدل—، سوء 

اطهرمول ثاء ولو الله، رسول اطه؟ رسول أم أعلم أنتم 
افه—رصي معود ابن حديثا هى الحاجة خهلبة حال كل وعل لزادها، 



٢٥٨

عليها،ولاية له من أو أخي، أو بنتي زوجتك الودث يقول عنه~ 
قلت•الزوج؛ ويقول 

ويومالعصر وبعد المسجد ق يكون أن العلعاع بعض ؤيستحب 
ابمة،ولكنلكهذالأدولس

؛أت-و ءه 

وخالأي من خطسي اف~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ت ١ س٣١ 
المشورةتتم أن هبل ولكن الق، شريعة عل ومحافظ ودين ذوخلق شامحبإ 

 u؛i منواتثلاث مضت ولقد نحضر، وب الشاب هدا مافر الأهل
ودين،خلق ذو آخر ثاب تقدم ةللثإ وبعد له، خْلوبة خلالها بقيتا 

أنأؤيد ل• قال حنث أهل، دلا أي بحر ولم شخصيا أنا وأخ٢مز( 
الديأنتفلر هل حائرة الأن أنا أ؛يلث،، إل أتقدم نم أولا، رأيلث، —١ أعرف

وفقتوجهوف أن أرجو أنا؟ ل تقدم من عل أدافمح، أم ش من حهمح، 
افه.وفقكم المحاء الإسلامية الشريعة 

هدابخطبة تقبل أن المسالة لهدم الصحيح الحل بقوله• فأجاب 
منواتثلاث مند ذهب قد رجل انتفئار ق بقائك لأن الحديد الخاطب، 

أمركول إل وليتقيم الحديد الخاطبح هدا تختاري أن فللثح له، وجه لا 
والصلاح.الخير قيه ما ولكم لنا يقدر أن الله أل ونبالخطبة، 



٢٥٩كت1بالنك1ح 

بديلةفتاة حطب ثاب اف~ت "رحمه الشخ فضيلة مثل ١ ١ س؛ 
العمل؟حدا رأيكم فإ شرعي بعقد وليس 

شرعتاعمدا عليها عقد فإذا بالعقد العبرة أن رأينا بقوله• فأحاب 
شاهدانمحفبمره وأن بول، العقد يكون أن وذلك صحيحا، نكاحه كان 

الولفيقول بدلك ترصي وأن الحقد، عند الروحة لعهن وأن عدلأن، 
الكاح،هدا قبلت الخاطبI ؤيقول فلانة، بنتي زوجتك للخامحلب! 

صحيحا.عقدا ويكون النكاح، يتم وبدلك 

الخاتملبت إذا المرأة بأن اعتقاد يصحبها كان إن فهده الدبلة أما 
عقيدةهن،ا فان معه، لبقائها سبتا ذللث، كان زوجها اسم عليه المكتوب 

كانؤإذا السيئ، الفكر هدا محمل أن ان للأنمحوز ولا باطلة، فاسدة 
،.iUJباس؛،فلا المخهلوبة إلباسه يتول لا الزوج لكن معهود، حاتم محرد 

الديالشخص عن افه—ث —رحمه الشخ فضيلة مثل ت ١ ١ سه 
أنيريد المسلم الأخ هذا أن يعلم كان إذا أحيه، حْلية عل عند< 
الفتاة؟تللثإ نحيب، 

أنبأس فلا بخْلبة الفتاه أهل إل يتقدم لر كان إذا بقوله؛ فأجاب 
أحديتقدم أن محوز لا فانه حهلب قد كان إذا وأما ومحهلءثا، هدا بقه ي



هن1ويىالفق4 ٢٦٠

يعض)رد( إذا يرك، أو أذن أو رد، إذا إلا الأول خطبة بعد حملتها إل 
الخطبةيريد من يدهب بان )أذن( أو رد، قد أنه وعلم المرأة أهل ردم 
تتنازلأن فأرجو فلانة خطست، أنلث، بلغني ت ويقول الأول الخاطب إل 
بعدغيرها تزوج بحسثا خطبتها عن عدل أنه يعلم يختما زيترك^ أو ل، 
عليهالرد 3، ويتأخرون حماعة من محلبا الناس بعض لأن خطب؛ أن 

أنلغيره فان خهليثته، ترك الرجل أن علمنا فإذا ؤيدعهم، فتتزوج 
نحطبها.

هه ه 

يعدالنكاح عقد هل الق—ت —رخمه الشيح فضيلة سهل ١ ١ س٦ 
ودعوةووليمة حفل من للاعلأن بد لا أنه أم التكاح، إعلان من 

للاخرين؟

يكونكيف للنكاح، إعلأيا ليس النكاح عقد مولهت فآجايب، 
الإظهاربحي الإعلان المسجد، ق أو البست، ق يعقد وهو إعلائا 

فيهبالكلام ذللث، ويكون اء، للتوالغناء بالدف ذللثه ؤيكون والبيان، 
باعلأن.فليس العقد محرد أما لجالس، اق 

ص



٢٦١النكاح هاب 

هذاق يدعو بعضهم اف،-ت —رخمه الشخ فضيلة مثل ت ١ سبا 
بأس؟هذا ل فهل الناس س حمنا العقد 

نبذا.بأس لا بقوله' فأجاب 
ه؛؛؛- -ه 

 A_ ١ ١ I لعقدالدعوة هل اض—أ —رحمه الشيخ فضيلة سئل
الإعلان؟س تكون النكاح 

تكونهذا مثل ق الدعوة لأن بإعلان؛ ليس لا. بقوله! فأجاب 
يدعو.لر ؤإن بذلك عاين يكونون ربإ أناس عل مقتصرة 

أنيعتقد الناس بعض اف~؛ ~رمه الشيح فضيلة مثل ! ١ ١ 
ذلك؟عل دليل ورد فهل مستحب السجد ل التكاح عقد 

أصلاله أعلم لا المسجد ق النكاح عقد استحباب بقوله! فأجاب 
موجودانوالول الزوج أن صادف إذا لكن النيئ عن دليلا ولا 
والشراء،البح جض من ليس هذا لأن بأس؛ فلا وعقدا لمسجد ال 

لسسالنكاح عقد لكن حرام، المسجد ق والسراء السع أن المعلوم ومن 
ذللث،استحباب أما بأس، فلا المسجال ق عقد فإذا والشراء، البح من 

المسجدق تواعدوا أو المسجد، إل البيت من اخرجوا نقول! بحيث 
دليلا.لذلك، آعلمم ولا دليل، إل محتاج فهذا فيه ليعشل 



هت1وىاص ٢٦٢

النكاحعقد حكم ما اش~؛ ~رحمه الشيح فضيلة مثل I ١ ٢ ٠ س 
والكنمة؟الكتابية عل 

العمديكون أن كتابية امرأة الإنسان تزوج إذا محب بقولهت فاحاب 
هناكوكون وليها، مثلا فيزوجها الإسلامية الشريعة مقتضى عل 

لمة.معل العقد ق هدا يكون كإ العقد، محضرون شهود 

إؤإذا أول، فهو الكنيسة غثر ق يكون أن ميا فإن امان وأما 
أعالم.واممة النكاح. صحة من يمغ لا فانه الكنيسة ق إلا يتهيأ 

؛إ؛-؛إوأأي

يقدمالنكاح عقد عند افه~؛ —رحمه الشخ فضيلة سئل ت ١ ٢ 
وهده)الشبكة( نمى والتي المجوهرات بعض لمخهلوبته الخالج، 

نصرانيةعادة بأيبما علهإ ذللئ،؟ حكم فإ منه، بد لا شيئا أصبعصتؤ 
حديئة.

منمقدمة هدية عن عبارة لأما بأس، هدا ي ليس بقوله• فأجابا 
بالشبكة،سمست، سواء باتا هن.ا ق م أعلولا للمخْلوية، الخاءلّ_ا 

أنإل إثارة أما المهم سبق، فيإ الناس يقول كإ أوبالدمام بالهيئة، أو 
علموافقة أما عل إشارة وقبولها المرأة، حدْ التروم عل عازم الرجل 



٢٦٣مم1باثمع1ح 

زمان،من موجودة عندنا هي حديثة، نصرانية عادة ليسست وهى 
اصة.من ذلك أثب U أو الرقبة( يمونبما)إماك عدنا لكن 

لزوجته،الزوج محبة نجلب أنيا اعتقاد الشبكة تقديم ق كان إن نعم 
العقيدة.جهة من محرما فيكون أوبالعكس 

قبولعل علامة أما يرون بل الثيء، هذا يعتقدون لا الماس لكن 
الرجل•عزبمة وعل المرأة 

هء

 Y_ ١ ٢ I امرأةعل عقد شخص ! — اش —رخمه الشخ فضيلة مثل
عليها؟العقد بعد الرفض حق لها فهل ذللثإ بعد رفضت، ثم برضاها 

الزكاحلأن عليها؛ الحقد بعل الرقص حقها من ليس بقوله؛ فأجاب، 
المرعية.الشرعية الشروحل عل مادام بالحقد لزم 

فإنالْللاق عل موافقتها المصلحة من الزوج أما رأيت، إذا ولكن 
بينكإمحصل ولملأ حريتها محبس لملأ إليها؛ إحايا تهللمها أن الأفضل 

إلذللث، بعد وتضطر مكروها، يكون ما الإنجاب، أوبعد الدخول بعد 
أولاد.بينكإ حصل أن وبعد أكثر، نفسلئج حا تعلمت، بعدما طلاقها 

والأولللث، الأفضل أن المفارقة عل مصرة كانت، إذا أرى فالذي 
فانعليها، أنفقت، ا مناحل. أن وللثج تطالقها، أن ومتقبلا حالا 





٢٦٥

لكبعينها معلومة الزوجة كاك فإذا العقد لهذا بالنسبة أما ثانيا؛ 
الذكاحفان فمهل، الأمم ل اذكدب حصل ولكن وللشهود، وللول 
الأمركان إذا وأما بمقاصدها، الأمور ق انمرة لأن صحيحا؛ يكون 

كانفإذا هدا وعل القاصى، قبل من فيه يفلر العقد فإن ذلك بخلاف 

هىعاليها عقدت التي بان الشهود ولدى وليها ولدى لديك معلوما 

صحيح،النكاح فإن اسمها بغير مميت ولكن المعلومة العينة فلانة 
الواقع.يعلا؛ق با الأمم تعدل وأن افه إل تتوب أن وعليك 

بتتمن مترؤج أنا اله~؛ ~رحمه الشيح فضيلة مسل ؛ ١ ٢ _•؟ 
المتوفاة؛أختها اسم عل الزولج عقد ل اسمها غثر باسم وتزوجتها حال 

ياكحديد،سها نعرف ولا المواليد مجل ل مكتوبة غير زوجي لأن 
ذلك،؟حكم فإ عليها، وعقدت أختها اسم استعرت ، ^١٧

فإنهالكذب، من فيه لما يجوز، لا عمل العمل هدا بقوله؛ فأجاب 
الحقدجهة من أما ذلك، ل كاذب وهو أختها يامحم المرأة هذه ممى 

الزوجويتن الود بتن معلومة معينة عل وقع لأنه صحيح؛ فإنه 
ننصحبموغيرهم هؤلاء إخواننا ننصح ولكننا عليها، والعقود 

فإنوالخدلع، اذكيب تلريق عن أغراصهم إل الوصول من ونحذرهم 



الفقعقتاوى  ٢٦٦

كذبوا،حدثوا إذا الدين هم فإن النافقين، علامات من ذلك 
إليذهب أن السائل وعل السلامة—، اش —نسأل غدروا ءاهالوا ؤإذا 

الحقيقي.الرأة باسم الاسم ويعدل الأنكحة مأذون 
٠٠٠







٢٦٩مماباساح 

محرأن للأب نحون هل اله~؛ ~رحه الشخ فضيلة مثل I ١ ٢ سه 
ابنهأنيتردجسملأيردها؟

الامرأة يتزوج أن عل ابنه الأب بحر أن بحوز لا بقوله• فأجاب 
الدينأكثر وما أوحالقي، حلقي أو لبى فيها لعيب كان سواء يرمحاها 

يلزمفلا يريدونس، لا اء بنيتزوجوا أن أولادهم أجروا حينإ ندموا 
عليها.بره أن للأب نحون ولا يقبل أن الابن 

منعهالأب ولكن صالحة بامرأة يتزوج أن الابن أراد إذا وكيلك 
أبيهطاعة يلزمه لا الابن لأن بيا؛ يتزوج أن وله طاعته الابن يلزم فلا 
فيه.أبيه عل صرر ولا منفعة، فيه له يء ثق 

وأنأبيه، مع لبتا يكون أن للابن يسغي الحال هذه مثل ق ولكن 
اس>،تْل1ع.ما يقنعه وأن اسمملاع، ما يداريه 

الزولجّن 3، شاب أنا اله~؛ ~رحمه الئسخ فضيلة سئل •' ١ ٢ ساُ 
حتىالطفولة مند واحد منزل في نعيش الفتاة وهذه وأنا حالة، ابنة ول 

لا؟أم جائز هذا فهل الفتاة هذه من زواجي عل والدق وأصرت الأن، 
الحناء.نمر افه جراكم أفيدونا 

يةبالنيعنى جائز هذا هل سؤالك كان إذا نقول؛ بقوله• فأجاب 



اصفتاوى  ٢٧٠

الوأنت البنت -هذه تتزوج أن عل تمر أن للأم يجوز هل أي لأمك 
وأنهذا، تفعل أن للأم ينبغي لا ت نقول أن هذا جواب فإن تريدها، 

مصلحةمن ليس ذللث، لأن يريدها؛ لا بامرأة ابنها يتزؤج أن عل تصر 
بينهايتم لا أن فالغاو_ا يشتهي، لا بمن تزوج إذا الإنسان فإن الحمح، 

الأجتإعاكللوب.

 Uأنيجوز هل أي للث،، يالمسة جائز هذا هل المزال: كان ذا إ
الصغر؟منذ ؤإياها أنت نشأت امرأة تتزؤج 

الببّكق الصغر منذ ؤإياها كنت، ؤإن تتزوجها، أن بأس لا فنقول: 

محبةق لستر كنت، إذا ولكن بيذكإ، الحرمة يوجس، لا ذلك لأن حميعا؛ 
تعدلبان ننصح فإننا المجاملة، محيل عل تتزوجها أن تريد ؤإنا لها، 

مقبلاكون امرأة تتزوج حتى ببما، الزواج عل الإصرار عن الوانمة 
وامحمتعنتذللثؤ إلا وأبت أصرت ؤإذا هذه، عل إقباللث، من أكثر عاليها 

فنرجو-با البمر قاصدا لواكتلثإ متنليعا -يا وتزوجت، وجل— —عز بالله 

اش.شاء الخثرإن لك يكون أن 

هءإو -؛!؛- 



٢٧١مم1باساح 

 UU_ فتاةوالدق ل حفث اطه—! —رحمه الشيح فضيلة مسل ؛ ١
الخاصةالأّساب لبعض الخلوية هذْ رفضت وقد أتزوجها، لكي 

بأنوحلمث أصررت وأنا متي وغضبت أصرت والدق ولكن بنفسي 
لوالدق؟عاها -يدا أكون فهل خاصة لأمجاب الفتاة هذ0 أتزؤج لا 

امرأةبنكاح تطعها ز إذا لوالدتك عامحا تكون لا ؛قول4ت فأجاب 
طعائاعينت لو أنيا وكإ الخاصة، الأمور من هذا لأن ترغها؛ لا 

ولاعليك، إثم فلا لدلك عصيتها ثم تشتهيه، لا وأنت تأكله معينا 
تعدعائا.

تزوجعل ابنها تحر لا بأن شاتيها ومن الأم هذه أنصح إف ثم 
الأموروهذه افه، يشاء أن إلا وخيمة متكون العاقبة لأن محب؛ لا من 

يرىفمد ه، نفعل بقبر إنان فكل فيها، يتدخل أن لأحد ينغي لا 
أنعل أكرهته أمه أن لو ذلك ومثل الثاف، يراه لا ما المصلحة من أنه 

قوالدته فعصى زوجته محب وهو شرعي سبب لغر زوجته يْللمق 
آلةتكون التي هي الأم بل uدا، يعد ولا عله، إثم لا فانه ٍللاقه 

لماولهذا شرعى، ب بغر الزوج؛ن بذن التفريق ضول حيث بذلكا، 
أنأمرق أبي( إن عبدافه أبا يا فقالت رجل الوه~ ""رحمه أحمد الإمام سال( 
عمران أليس قاوت تطلق، لا قالا فيها، راغب وأنا زوجتي هش 



٢٧٢

أنيعني عمر؟ أبوك وهل أحمد؛ الإمام له فقال عمر؟ بأمر زوجته طلق 
وأماشرعي، لب أمره يطلق أن ابنه أمر نإ ءنه~ الله ~رصى عمر 
لكونهأو زوجتاك، وبين بينه عثرة لسوء نفسئ؛ لهوى يكون فقد أبوك 

قأبويه طاعة الولد يلزم فلا حال كل وعل أحببتها، لأنلثا حدها 
فهناالفراق يقتضى فرعى سبب هناك يكون أن إلا زوجته طلاق 

الشرعي.السبب أحل من يطيعهم 

علفتاة احترمت، لقد افه—؛ —رحمه الشخ فضيلة مثل • ١ س٨٢ 
رفض،والدي؛ذللثج أحثرُت، محدما ولكن ئ، زوجة لتكون ودين حلق 

هناكليس فقال! السب، أعرف أن فأردمتؤ أصر، ولكنه إهناعه وحاولت، 
الىالنماة هذه عن الطلو صرف، أو عصيانه ين حائر وأنا مبب، من 

إلالنصيحة فأرجو نقية، آلام س ولأمرتيا ل بيه يما رغم احترما 
حيزا.اممه جراكم الصحيح الطريق 

نصيحتزتنوجه أن يقتفى السؤال هدا يقوله؛ فأجارءف 
بزهالتزوج من منعلث، عل أصر حيث لوالدك الأول؛ النصيحة 

ياذنأن عليه الواجمب، فإن ودين، حلق ذايت، بانبما وصفتها التي، المرأة 
حتىفليبينه يعلمه، شرعى ب_ح لديه يكون أن إلا تزوجها ق لك 



٢٧٣ه1باساح 

لكنلو ه نفق الأمر هذا يقدر أن وعليه نمك، وتهلمتن أنت، تقتغ 
ذلكأن يرى أفلا وحلقها دينها ق أعجبته امرأة يتزوج أن من منعه أبوه 

أنيرصى لا هو لكن فإذا ا حريته؟ وكبت، عليه اصة الغض من ثيء فيه 
مثلولده عل منه يقع أن يرصى فكيم، هدا، مثل عليه والدم من يقع 

حتىأحدكم يؤمن رءلأ واللام؛ الصلاة عليه اض قال وقد هذا؟ا 
التزوجمن يمنعك، أن لأييك، محل فلا ا. لشه((ر محب ما لأحيه محب 
للفليبينه شرعى سسبا هتال لكن ؤإدا شرعي، مسثا بدون المرأة ببده 

بصثرة.عل تكون حتى 

بمكاكلكن إذا فا/ل: السائل أت،ا إليالث، أوجهها التي المحسحة ألك 
إعل وحرصا لأبيك، إرضاء أحرى امرأة إل المرأة هذه عن تعدل أن 

قلبلث،يكون بحيتط يمكنك، لا لكن ؤإذا فافعل، الفرقة وعدم الشحث، 
أبوكيمنعك، أن أحرى امرأة حهلبت، إن أنك أيصا وتخشى ، ١۴٠متعلما 

حسدأو غرة قلبه ق يكون قد الماس بعض لأن أيصا؛ -يا الزواج عن 
تتمزكنولا هذا نحشى يتح إذا أقول! يريدون تما فيمنحهم لأبتائه ولو 
أنعليك حرج فلا قلبك، -يا تعلق التي المرأة هذه عن الصبمر من 

برقملنمه/ بحب، ما لأحيه بح-، أن الإبجان من باب، الإيعاز/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
لأخهبمب، أن الإيعاز خصال من أن عل الدليل باب الإيعاز/ كتاب وسالم/ (، ١٣)

(.٤٥)برقم لنمه/ بحب، ما اللم 



هناوىس ٢٧٤

ماويزول حصل با يقتنع الزواج بعد ولعله والدك، كره ولو تتزوجها 
الأمرين.خر لك يقدر أن افه ونسال لبه، قق 

ث!ي؛إي ؛؛؛- 

أبوهازوجها امرأة اش~1 ~رحمه الشيخ فضيلة مثل •' ١ ٢ 
منة،وعشرين إحدى سلخ وهي إذبا، أحد وبدون رصاها بدون 

والدماووقعت موافقة، إما زور شهود شهد التكاح عقد ووئت، 
رافضةتزال لا ومي الزواج، تم وهكذا العمد وثيقة عل عنها بدلا 
شهادةوق العقد هدا ق الحكم فإ الأميامح،، كانت، مهإ الزوم هدا 

الشهود؟

الزواجعل أبوها وأجبمرها بكرا كانت، إن ا،لرأة هده بقوله! فأجاب 
للأبأن ورأوا الكاح صحة إل العلم أهل بعض ذهب، فقد الرجل حذا 

القولولكن كفئا، كان إذا تريد لا بمن الزواج عل ابنته بحر أن 
علالمرأة محر أن لغيره ولا للأب محل لا أنه المسالة! هده ق الراجح 
البكرتنكح ررلأ قال! . الّمح، لأن كفئا؛ كان محإن تريد لا بمن التزوج 

وردقل بل الأولياء، من أحد منه ينس لآ عام وهذا ،. ستأذنا<ل حتى 
برصاها/إلا والثيب البكر وغره الأب بكح لا باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 

والبكربالطق الكاح و الثيب امتئدان باب الكاح/ محاب وسلم/ ٥(،  ١٣٦)برقم 
(.١٤١٩)برقم كون/ بال



٢٧٥ه1بالمح 

علونمى الكر عل فنعس أبوها،١ ستأذتيا ررالكر لم! مصحيح ق
فيآكونهدا وعل إليه، المصتر فيجب الزلغ محل ق نص وهدا الأب، 
حرامامنه الزواج تريد لا بشخص تتزوج أن عل ابنته الرجل إجبار 

عملررمن امح، لقول نافدا؛ صحيحا يكون لا المحرم لأن فامدا؛ 
وردلما مفاد وتصحيحه إنفاذه ولأن ؛ رد،؛ فهو أمرنا عليه ليس عملا 

أوبه تتلبس لا أن الأمة من يريد فانه عنه الشارع نهى وما الهي، من فيه 
العقودبمنزلة وجعلناه به، نا تلبأننا فمعناه صححناه إذا ونحن تفعله، 

أنالراجح فالقول هدا وعل يكون، لا أمر وهدا الشارع، أباحها التي 
لمنالمرأة به تحل لا فاّدا، تزوبجا يكون تريد لا بمن ابنته الأب تزويج 

المحاكمة.قبل س ذلك ق ^^،اكلر 

كبجرةفعل محي ياش~ —والعياذ هدا فان الزور لشاهد بالنية أما 
—وملم اله وعل عليه الله —صل المثي عن ثبت كإ الذنوب كبائر من 

JU  فقال:فجلس، متكئا وكان فيكرها اوكيائر(( باير أنبهكم ررألأ
االزور،،ر وشهادة الزور وقول ألا الزور، وشهادة الزور، وقول ررألأ 

برقم)اأإا(صآ■(.ا,حالانياصح/ باب ك\ب\ما لم/ م)ل(رواْ 
برقمالأمور/ محدثات ورد الباطلة الأحكام نقص باب الأقضيه/ كتاب لم/ مرواه )٢( 

(١٧١٨.)

(،٢٦٥٤برقم)الزور/ نهاية و قل ما باب الشهادات/ كتاب الخارى/ رواْ )٠١( 



هت1وىادص ٢٧٦

سكت.ليته قالواث حتى يكررها زال فإ 

يقولواوأن وحل، عز اممه إل يتوبوا أن عليهم المزورون فهؤلاء 
وأنهمرورا، سهدوا قد أنهم الشرعي للحاكم يبنوا وأن الحق، كلمه 

كدتاابنتها عن وقعن، حيث، الأم وكدللئ، هده، نهايتهم ق راجعون 
إلتعود لا وأن وحل عز افه إل تتوب، أن وعليها بدللثج، آثمة فاتها 

مثلذلائ^.

ث؛ؤاي ءه 

قراقعقد تم شاب أنا ت افه— —رخمه الشيح فضيلة سئل ؛ ١٣٠س
بواسهلةذلكا وتم علم، مابق أي وبدون استشارق بدون عمي ؛ابنة 

هووهل الرواج؟ حكم ما لوالدي؟ إرضاء الرواج فقبلت، والدي 
مكانق حصل والعقد مكان ق أقيم بأنتي العلم ْع للشروط متوق، 

محنا.افه حراكم آحر؟ 
ووافقتأحزته إذا العلياء بعض عند صحيح الحقد بقوله! فاحاب 

أنالاحتياط من أن فنرى هدا وعل آخرين، عند صحيح وغير علته، 
للثح.عليها أبوك عقد التي المرأة عل تدخل أن قبل الحقد تعيد 

هه ءو 

)٧٨(.برقم وأكرها/ الكبائر بيان باب الإيءاjا/ كتاب لم/ وم



٢٧٧مم1باسح 

المرأةتزوج بجون هل اله~؛ ""رحمه الشح فضيلة ّسل ت  ١٣سا 
علمها؟بدون 

العقديصح ولا محرم، تعلم لر وهي المرأة تزؤيج مولهت فأحاب 
تستأمر،حتى الأيم تنكح ررلأ الّثي لقول وذلك بحد؛ بجيره أن إلا 

~أىإذغبما وكيف افه رسول يا قالوات تتأذن،، حتى البكر تنك^ ولا 
البكرالمت تزويج عن ه الميي فهي ا سكت«ل ررأن قال: البكر-؟ 

قثبت قد بل وغيره، الأب يثمل عام الحديث وهدا تتاذن، حتى 
أنأبيها عل يجب وأنه ،، البكرأوعل الأب عل النص لم مصحح 

—ولوكانالبكر تزلج أن يجوز لا أنه الراجح القول هو وهذا يستأذما، 
علبالرؤج نحثر أن فيجب استوذنت ؤإذا تستأذن حتى أباها— وليها 
فهلرحل ختلبك قد إنه يقال: أن يكفي ولا المعرفة، به نج وجه 

وخليفتهفلأن، بن فلأن خهلبلثح ؤيقال: الأمر، يبثن أن بد لا بل نزوحك؟ 
اللهمالمعرفة، به تحصل ما وحلقه دينه من لها ويبثن كدا، عمله أو كدا، 

يقول:أن حرج لا فحيثد إليه الأمر متقوض أما أبوها علم إذا إلا 

برصاها/إلا والثيب البكر وغرم الأب ينكح لا باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
والبكربالطق الذكاح ق اى استئذان باب الكاح/ كاب وسالم/ 0(،  ١٣٦)برقم 

(.١٤ ١٩برقم)كون/ بال
(.٦٨()١٤٢١؛ر؛م)اكب؛الكاح/ استئذان باب ىابالكاح/ لم/ م)آ(رواْ 



هن1وىادفقه ٢٧٨

أنلأحل نحون لا أنه فالهم نزوحك؛ أن نريد ؤإننا حطت قد إنك 
كانوسواء سا، أم بكرا كانت سواء وإذما علبمها بدون امرأة يزؤج 
•أيري دليل وهو السنة عليه دلت ما هدا غثرْ، أم أباها الول 

الزوجمع ستكون المرأة فإن والقياس، الطر أيقا ، uipؤيدل 
حناما،و شريكها والزوج قل، من فراق نحمل لر إذا الحياة مدى 

وإذاإ كارهة؟ وهي تروج أو علمها، وبدون إذما بدون تزوج فكيف 
يساويما مالها من يبيع أن يملك، لا الأولياء من دونه ومن الأب كان 

الشخص من يزوجها إنه يقال أن يمكن فكيف برصاها، إلا فلنا 
إإياه؟ تزويجها ي تستأذن أن قبل شخص من أو تريدْ، 

منشيئا يؤجر أن يملك لا الأولياء من دونه ومن الأب كان ؤإذا 
اممافعها يستبيح الزوج ويجعل يزوجها فكيفا باذما، إلا عقاراما 

اإكراهها؟ مع أوبعلمها علمها بدون له الله أباحها 
تاقلا الشريعة أن يعلم ومواردها الشريعة مصادر تأمل من إن 

تريده،لا شخص من تزوج أن عل الرأة بإجبار تاق لا أي هدا، بمثل 
عقارها.من ثيء أوتاجر مالها من ثيء بيع عل المرأة إجبار وتمغ 

محذورينمن اء النأولياء إحواف أنمح المناسبة ثم—دم ؤإنني 
بجذز،فيابييج•



٢٧٩مم1باس1ح 

شرعا،محرم هدا فإن تريد، لا بمن تزوج أن عل الرأة إجبار أحدهما! 
بعد.تحيزه أن إلا اللهم يصح، لا والكاح 

بعضفإن رصيته، كفئا تزويجها من الرأه منع الثاف: والحدور 
الهو، يريد من إلا يزوحهن ولا الماء من مولياته ل يتحكم الأولياء 

لهامرأة أي أو أوأخته، مولته)ابنته، منه تحهل_، فتجده هى، تريده من 
j(مشاوريجا و المرأة إل يرجع ولا بل يزوج، ولا محانع ثم ولاية( عليها 
مثلمن الماء نكاية أكثر وما تعلم، لا وهي الخاءل-ا يرد بل ذلكر، 
لهممن أو أحوامم، أو بنامم، منهم نحهل_ا الدين الأولياء هؤلاء 
وخلقه،دينه ق ء كف، الخاؤلم؟، أن مع يزوحومن لا ثم ولاية عليهن 

محذورين!ارتكبوا قد وهؤلاء 

ررإذامحال! ه الثي، فإن الرسول.، أمر عصيان الأول؛ المحذور 
الأرضل فتنة تكن تفعلوا إلا فزوجوه، وخلقه دينه ترضون من أتاكم 

راعريض؛*.،أوقال! ر كبيرا، اد وف

أهلهو بمن الرواج من بمنعها المرأة ظلم الئازت والمحدود 
الرحل،عند ما مثل الزكاح وحب الغريزة من عناوها المرأة فإن لمزويجها، 

برقمفزوحو0أا/ دينه ترصرن أرمن ل حاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه 
(.١٩٦٧)برقم ؛اب١لأكفاء/ ىابالكاح/ ماجه/ ا(،واين  ٠٨٥)



الفقعقتاوى  ٢٨٠

فيهرغبته شدة ْع الرواج من منعه أحدا أن لو الول هذا عن أدري ولا 
حقه؟من ذلك أن أويرى له ظالم أنه يرى هل 

يمنعهأن له محل ولا بل له، محق لا وأنه له، ظالم أنه صيرى الحواد-فت 
يرصىلا فكيفا >ثلإخ0جؤا، هوى يجرد فيه رغبته شدة مع الرواج من 

أعليهن؟ وتا تعال الله جعله اللاق الماء لهؤلاء يرضاه ثم ه لفذلك، 

معصيةهو الذي العفليم المحذور هذا من الأولياء أوكلث، فليحدر 
الماء.هؤلاء وظلم الله. رسول 

أنفلولها دينه ي كفئا لمس من اختارت، المرأة أن فرض لو نعم 
محارفقد قاصرة المرأة لأن الخاءل_،؛ يرد وأن الحال هذه ق يمنعها 

محصل،ما الفاصد من ذللث، بعد ومحمل دينه، ق مرضى غر شخصا 

ودمن بد لا بل نفسها تزوج لا المرأة الثاؤع جعل هذا أجل ومن 
قاصرة.لأنيا يزوجها 

منتزويج من يمنعون الذين الأولياء أوكك أحذر إض والهم 
منذللث، ق لما وحلقه دينه ل لهن هوكفإء لن عليهن تعال الله ولاهم 

أشرناإلييحا-الذين المحذورين 
تزومحهامن يمع وليها وكان الموت حضرها امرأة أن حدثتإ ولقد 

لهن!فقالت، الوين، حضرها حن اء نعندها وكان طلبها، من كل ويرد 



٢٨١كت1بادسح 

أهلهو بمن أتزوج أن ْن متض لأنه حرج؛ ل مني أنه أمحا أجمرن 
يتنبهأن الإنسان عل نحب عظيم أمر وهدا ذلك. بعد وماتت للتزويج، 

اء.الثمن عليهن الله ولأ0 فيمن وحل عز الله كنشى وأن له، 
ثوه ءإ؛- 

عادة،عائلتنا ق يوجد الله~ت —رحمه الشخ فضيلة مثل !  ١۴٦س
بينهالاتفاق يتم قرييته من الزولج الشبايإ أحد يريد عندما أنه وهي 
جاءإذا وحتى حفى، بشكل الأمر :،مهم من يجيع الروحة أبا وبتن 

يوحذولا علم، لد:،ا يكون لا ذلك وئل الزوجة، أجمروا الزولج يوم 
الالست، أن وهي عندناI قاعدة هده لأن وذلالثا الأمر؛ هذا ل الرأة رأى 

علهااذصأ قيل من صحح العمل هذا فهل الزوخ ل مشورتما توحد 
بعصا.بعضهم الأقارب بين إلا يكون لا هدا بأن 

بلالشريعة، عل تحكم لا الحادايتل أن أيتن أن أود بقوله• فاحامح-، 
خلاف،عل العادة كانت، فإذا العادات، عل الحاكمة هي الشريعة 

الشريحة،عليه دلت، بعا والتمسك، الحادة، هده ترك الواجب، فان \ذثوآ 
المرأةبمب أن أراد إذا الرحل بأن المائل إليها أشار التي العادة وهدم 

بدونالرواج قرب إلا ذللث، عن تعلم لا وهي مرا أوليائها ْع يتكلم فإنه 
التيالقاعدة عل وبناء للشريعة، ءمحالفة العادة هده رصاها، يوحد أن 



الفقهقتاوى  ٢٨٢

محوزلا فإنه عليها، التاء ثبوز لا ياطالة عادة ذكون آنثا إليها أشرنا 
ّمواءبرصاها إلا عليها ولاية له ممن امرأة أو ابنته، يروج أن لإنسان 

ولاتستأمر، حتى الأيم تنكح ررلأ الّكا لقول ثتإ، أم بكرا كانت 
ررأنقال! إذنها؟ وكيف افه، رسول يا قالوا! اتاذن،ا تحف البكر تنكح 

أنمحور لا الأب حتى وغثرْ، الأب ؛؛j، هذا ق فرق ولا نكثها؛ 
المرأةعل الزوج عرض إذا وبحب برضاها، إلا بكنا ولولكنت ابنته يزوج 

المخهلوبةوتقدم المعرفة، به تقع وجه عل حاله يبتن أن يجب المخهلوبة 
أننريد ؤإنا خهليلث، فلأن إن يقال! أن يكفي ولا بصثرة، عن القبول عل 

إذاوليها فونحستا إذا إلا الرجل هذا حال لها يبتن حتى منه، نزوجك 

موافقة،فانا ط وكف■( صالح أنه رأيتج إذا أعلم أنمت، وقالتج! استشارها 
الخاءل_ا.هذا حال لها يثرح أن إل يجتاج لا الخال هذه ففي 

منييغ رجل هناك اف~؛ ~رخمه الشيح فضيلة مثل س'مّاا! 
وأحبمرهاصغيرة، شابة امرأة من تزلج والستذز، السائمة يقارب ما العمر 
الهردفع عل الرجل وأجثروا امر، الرحل هذا من الزوبج عل أهلها 

يرضاها/إلا واف الكر وغيرْ الأب يكح لا باب الكاح/ كتاب الخارى/ رواء )١( 
(١٤٢١)برقم بالكاح/ الثيب امتياز باب النكاح/ كاب وسلم/ (، ٥١٣٦)برقم 

(٦٨.)



٢٨٣مم1باساح 

الزيغ؟هذا صحة ما ليال ألف مائتي ببغ 
التاءبعض لأن إليها؛ فالأمر الفتاة هده وافقت إن بقوله؛ فأجاب 

بهترأف أن تريد للأجر ابتغاء الكبثر الرحل -بمدا تتزوج أن عل توافق ربء1 
أنياعنها أعرف فتاة منه، هوأعظم ما وقع قد وهذا إليه، ونحن ونحدمه 

إقفقالت: ذلائإ؟ ق لها فقيل شابة، امرأة وهي مشلول برحل تزوجت 
المرأةنحار فربا المشلول، الرجل هدا خدمة ق الله عند الأجر أحتب 

وحل—.—عز اش وجه ابتغاء صمه أن أجل من كيثرا رجلا 

تنابالزوحن لن يكون أن النكاح شرط- من ليس أنه والمهم 
والنيكبيرة، والصغير صغيرة، الكبتر يتزوج أن باس فلا لعمر، اق 
أيسنة وعشرن خمس ان وهو منة، أربعون ولها خدمحة زوج ت. 
منةوخمسن أربع وهوان عائشة وتزوج منة، عشرة خمس وبينها بينه 
ولهاالمدينة ق -يا وبني منن، مع أو مت ولها مكة ق تزوجها لأنه 

ثلاثوعمره نقرسا، منة عشرة ثان ولها عنها ومات منن، تسع 
فرق.فبينها منة وستون 

بحوربل الزوجتن، من تقارب الكاح شرُط من، لثما أنه والحاصل 
تتزوجبان الفتاة رضيت فإذا كبيرة، والصغير صغيرة، الكبير يتزوج أن 

صحيح.والكاح ذلك، فلها الكثير الرجل بيدا 



٢٨٤

يبيرمهرا الكبتر الرحل هذا عل اشترطوا أنبم حقيقة أنا لكن 
بزيادةعمره نقص بحروا أن أيريدون ألف؟ مائتا وهو الحل، هذا 

غرهمثل معقول بمهر زوجوه ولو هذا أن أرى لهذا الدراهم؟ 
بذلكأرادت الفتاة هذه أن من أين ولكان للنفس أطب لكان 
افه.وجه 

إحدىله رجل عل مثلا منة عشرون ولها بحرة المرأة كانت، ؤإذا 
وهذاصغيرة هي كانت إذا فكف، فاسد، النكاح فإن منة، وعشرون 

فاسدا،يكون أن أول بات من فالنكاح منة؟ الستن فوق له الرجل 
أوأحوها أجيرها سواء فاسد، فنكاحها النكاح عل أجبرت امرأة فأي 

كإترغب، لا من نكاح عل ابنته يجر أن لأحد ليس جدها، أو عمها 
ثميه، ورغبت كفاء حطبها فتاة تزؤيج من يمتغ أن للمول محل لا أنه 

تعذرفإن يليه، ذخر ول إل ننتقل فإننا فعل فإن أزوجها، لا يقول: 
الوقالوا: كلهم الأوبء أبى فإن ثالث، ول إل انتقلنا الآخر، الول 

شكواهاالمرأة فترغ القاصي، إل الولاية انتقلتؤ فلأيا نروج أن يمكن 
كفئا،امحط_ا كان إذا يزوجها أن عليه محبط والقاصي القاصي، إل 

يرض■ب أم أبوها رصي سواء 
٠٠٠



٢٨٥كت1بادنكاح 

منأبلغ فتاة إنني اف~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل I  ١٣من؛ 
لريجشهور متة حوال من داليي وزوجّي عشرة السادسة العمر 

وعشتعاليه أحبرق والدي أن إلا ميء، أي عنه أعرف ولا أعرفه لا 
يوموق يضربتي، إنه أبدا، أحيه لا وأنا فقهي، أشهر خمسة الزوج هذا ْع 

وأناأهل، إل وعديتج مرامحت،، ّت بالثلأيث، وحللق شديدا، صربا صربمي 
قمعيبة حزينة أنتي إلا تركتي وقد أشهر، عشرة حواد من عندهم الأن 
الزؤجوهذا مسج،، بلا درامض إكإل، من منعتي والدي العذاب، أشد 

لنيقول،ت ووالدي أكثر، أو مئوامحت، خمس بعد إلا أءللقها لن مول،ت 
هم،ق إنني أرجوكم أفعل؟ فإذا أويرمم،، يأحذك أحذك إن أكلمه، 

شديدوالدي إن كله، الزولج مال أحد إنه حتى عليه، أجثرف ووالدي 
أفعل؟ماذا أبدا، ثيء أي عن أكلمه أن أقدر ولا منه ونخاف، ءايئا 

افه.وفقكم الحل، أرحوكم 
السؤالهذا فان وبعد، العالن، رب لله الحمد بقوله• فأحاب 

أمورثثلاثة يتضمن 

به،ترصي ولم؛ تعرفينه لا رجل عل لك الزواج عقد الأول؛ الأمر 
شخصمن الرواج ل إذنلثإ بعد إلا يزوجلثإ أن أبيلثؤ عل حرام وهدا 

وكستا،ودينا وحلما حلما وصفه من الرغبامحت، به تتعلق ما حمح للث، يب؛ن 



هت1وىالهق4 ٢٨٦

أحدبعد إلا عليه ولاية له ممن أحدا يروج أن لغثرْ ولا للأب يجور ولا 
الثيبتني ولا تستأذن، حتى البكر تني ارلأ الّكا لقول إذنه، 
ررواليكر! — الله —رحمه لمسلم صحيحة رواية ول ، ئتأمر،،ل حتى 

الأب.عل ونص البكر عل فنص أبوها٠٠ بتأذيبما 

ترصتنلا بمن والدك زوجك إذا العلم أهل أقوال من والصحح 
الفسخ،فلك ؤإلأ فهوصحح أحزتيه إن ولكن صحيح، غر النكاح أن 
واحدة.هده نفوذه، ومغ العقد إبهلال للث، الأصح عل بل 

كانإذا لك، زوجك معاملة السؤال! -يذا يتعلق ما الثاف الأمر 
تعال!الله قول حلاف وهى سيئة المعاملة هدم فإن صحيحا قلته ما 

تطليوأن الفراق، لك تبيح العاملة وهذه ،، ^١ باثتموم.ا ؤوعاثئوهى 
حقك،يعضلمك أن الحال هن0 ق هو له يمل ولا منه، والخلاص فراقه 

عليهفالوجب منه، بأكثر أو دونه، ما أو مهر، من أعطاك بإ منه لتفتل.ى 

وقالمام، وق الإنفاق، ق بالمعروف زوجته يعاشر أن زوج ض وعل 

برضاها/إلا والثيب الكر وغبره الأب ينكح لا باب الكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
والبكربالطق الكاح ف الثيب امتئدان باب الكاح/ محاب لم/ وم٥(،  ١٣٦)برقم 

١(.٤ ١ )٩ برقم كون/ بال
(.٦٨()١٤٢١يرنم)بالكاح/ الثيب استئذان باب كتابالكاح/ اوم/ )\(رواْم

)م(مورةالماء،الآية:ها.



٢٨٧ممابالم1ح 

ؤوظ>ؤثوه0وتعال؛ ارك تبافه لقول الأحوال، كل وق الخطاب، 

-إذاالحال هازْ ق عله الواجب فان لوالدك: بالمة الخالث الأم 

الناسأحق من وأنتا ،، ■،^iiعن يدافع أن زوحلثا— عن قلته ما صح 
مظلومة،شك لا الحال هده ق وأنت، عنك، بالدفاع الناس وهوأول برم، 
لهمحوز ولا والصلة، الر من ذلك لأن عنك؛ الفللم يدفع أن والدك فعل 

اكالحةبهلريق إما حله، يمكن فانه أم وكل الأم، هذا عل يسكتا أن 
بينكإويفرقا الوصؤع ق وينفلرا أهله، ومن أهلك، من حكعان يبعثا وأن 

أحرىؤلريقة فبأي الهلريقة هده تمكن ب إذا ؤإما الحمع، يمكن لر إذا 
الأمفآخر يقال، كعا الكي الهلتج فآخر ؤإلأ المشكلة، هده حل يمكن 
امآ-يقرره ما فيها لتمحي الشرعية الحكمة عل المشكلة عرض 

لنوقال؛ أمسكها، وأنه باكلأيث، ِارت، مت، كهلليقها ويالشبة 

بح،تاإل محتاج التطليق فهدا أكثر، أو منوايت، خمس بعد إلا أطلقها 
يقول،ما يدري لا شديد غضب، حال ق يكون فقد الزوج، حال عن 
أننستهليع فلا يقول، ما تصور من تمنعه أخرى أحوال له يكون وقد 

عليه.نحكم أن منه يمكننا الذي العلم بعد إلا هذا عل نحكم 
.١ ٩ الأية؛ النساء، محورة )١( 



الفقهساوى  ٢٨٨

مرات،مت القضية— هده غر —ق طلق رحلا أن لووير فيإ لكن 
طلقات،بثلأيث، بائنا يكون طلاقه إن العلم أهل عند المعروف فان 

وأنرجعة، بعد إلا طلاق لا إنه يقولط؛ من العلمإء ومن نيادة، والباقي 
الهللقةعل فالعمل بثيء، ليس فإنه رجعة يتخلله ول؛ كرر مها الطلاق 
ثللميرسآلسآ٠ كقتث ^١ ألبن ؤكأتنا ث يقول تعال افه لأن الأول؛ 

طلاقولكنه للعدة، طلاقا ليس الهللاق بعد والهللاق ،، ^١ لمدضك 
عمومإن ثم العدة، ق والهللاق للعدة، المللاق بتن وفرق لحدة، ال 

الميعهد عل الطلاق رركان عنها-'. الله -رصهم، عباس ابن حديث 
،،أ واجدة؛( الثلأيث، طلاق عمر حلافة من ومنتثن بكر أي و. 

بلفظةوقع الذي والطلاق حملة المكرر الطلاق ؛؛ن فرق لا أنه يقتضى 
طالق)أنت يقال أن ؛؛ن فرق لا أنه أي بالثلاث ووصم، واحدة، 

أنهالحديث، ظاهر فان طالق(، أنت، طالق، أنت، طالق، رأنت أو ئلأيا( 
الطلاقبوقؤع يقولون الذين الحلم أهل وأن خصوصا بينهعا، فرق لا 

غرق ذللث، أن الحديث هذا عن به أجابوا ما حملة من البائن، الثلاث 
الثانيتانالطلمتان فتقع، الأول، بالهللقة تبين لأما قالوا؛ ما، المدحول 

الآة:د)\(ّورةالطلأق،
طلأقالثلأث،;رق؛)أب؛ا(.باب الملاق، محاب تر/ أخرجه )٢( 



٢٨٩كتابال0لاح 

الذيالحكم هذا أن عل دل ا،لخإالق،-مما عل تحسبان فلا زوجة ض ل
بجملةأو بجملة، مكررا العللاق كان إذا ما يشمل الحديث عليه دل 

بالثلاث.موصومحا واحدة 

بالثلاث،الهللاق كثر عنه- اش -رصي عمر خلافة من جخن وبعد 

مواءهزوا، افه آيايت، انحاذ من معروف— هو —كإ الثلاث والعللاق 
عمرأمير عند الحكم مناط هو كإ للينونة استعجال إنه قلنا 

،كثِ^١ آلم ؤكآتم>ا تعال! لقوله محالف إنه قلنا أو عنه، اممه رصي 
قطلاق المطاقة عف الطلأق تكرار لأن ا ^١ لمدخرى ثللمخن أليسآء 
اطه-رصي عمر فرأى هزوا، افه آيات اتحاذ من فهو للعدة، لا العدة 
لأنتشريعا؛ لا لهم، عقوبة لنقلهم يقتضيه بإ الناس يلزم أن عنه~ 

»أرىعنه؛ اممه رصي قال ولكنه .، الرسول بوفاة انتهى، الشؤع 
،،ل عليهم،، أمضيناه فلو أناة، فيه له كانت، أمر ق تعجلوا قد الناس 
الماسيتعجل ألا لأحل وعقوبة اجتهادا ذللث، فحل أنه عل دليل وهن.ا 

الأمر.ذا هق 

أو-و- -ة- 

.١ الأية) الطلاق، محورة )١( 
(.١٤٧٢^)الثلاث/ طلاق باب الخلاق/ كتاب لم/ م)؟(أخرجه 



الفقعهاوي  ٢٩٠

مشكلشمتدينة، فتاة أنا اف~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل •' رسهّاا 
ولكنبعاؤلمة، نحوه أشعر ولا أنفي، رغم له خطض تمت همس امح، أن 

وكبراأمرته، ْع مشاكل له حلق، وعل متدين بالعمل زميل ئ يوحد 
الزولجمني طالب المرات إحدى ق زوجته، ْع بمصالخته نقوم ما 

أكونفهل زوحته، وهي أحرى مشكلة هتا ولكن طله، عل فوافشت، 
حيرا.اف حراكم ولأمرق ل أرجوالنصح نحهلئة؟ 

البشخمحى تتزوج أن عل محروما أهلها كون أما بقوله! فأجاب 
تتكحررلأ .! الني، لقول ذلك لهم بجل ولا عليهم حرام فهذا تريده 
علراعية والمرأة . تتآمرا، حتى الأيم ولا تستأذن، حش النكر 
الشخص عل نجر وكوما فرجها، تحصثن عن مسوولة وهي نمها 
هدانتيجة أن والغالس، لها، وظالم عاليها عدوان أنه شك لا تريده 

سيئة.نتيجة تكون النكاح 

العملل لها زميل آخر بشخص تتزوج بان رغت كوما وأما 
دينهعن تبحث، أن أولا يجب العمل ؤ، الزميل هدا لأن مشكلة، فهدم 

أماذلك،، ق عليها حرج ولا فلتتزوحه وخلق دين ذا كان إذا وخلقه، 

برضاها/إلا واف الكر وضْ الأب بكح لا باب الذكاح/ مماب البخاري/ رواه )١( 
بالكون/والكر بالطق اف، اسثذان باب الكاح/ مماب لم/ وم٥(،  ١٣٦)برقم 

برفمربما؛ا(.



٢٩١هاباس1ح 

يتزوجأن ترضى لا الغالب ق االرأْ أن المعلوم من فإنه لأمريه بالسمة 
بالنسيهينكسر الحاجز هدا أن أحب ولكتي أحرى، امرأة عليها روجها 
الزوجاتتعدد إن نقول؛ وأن العراقيل، هده إزالة نحاول وأن للنساء، 

زوجاتله كان محمل الخلق أكرم هو وها شرعا، ثابت، أمر 
إنبل أحرى، بامرأة يتزوج أن الإنسان عل حرج فلا متعددات، 

قادراكان إذا الواحدة عل اقتصاره من أفضل أحرى بامرأة تزوجه 
اجتإعية.وقدرة بدنية، وقدرة مالية، قدرة 

يدهبأن أما به، يتزوج أن يستطع مال عنده أي؛ مالية قدرة 
حطأ.فهدا أحرى امرأة ليتزوج يستدين 

حقها•الزوجتين من كل يعطي، أن يقدر أنه يعني، بدنية قدرة 
عدالة.ذا يكون احتإعية؛حسثا قدرة 

٠٠٠

علوالدي أحثرل الله—؛ —رخمه الشخ فضيلة مثل I سا"ُاا 
يصللا الولد هدا أن بحجة الزولج هدا فرفضت، أحيه، ابن من الزولج 

بريءانا فقال. ديتي، عل يعنتي سحصا اريد ملترمة إنسانة وانا ادا، 
فأنتتتروحيه لر ؤإذا كلمة، أحي ابن أعطيت، وقد الدين، يوم إل متالث، 
أعمل؟ماذا وجهوف، عاقة، عاقة 



الفقههتاوى  ٢٩٢

تيذاالتزؤج عن الامتنيع من عليه أنت ما عل تشن يقوله! فأحاب 
يزوجأن لأحد محل ولا لكفر، يصل لا الذي لأن يصل؛ لا الذي الرحل 

>؛ؤؤئتعال: اممه قال الملمة، له محل لا الاكافر لأن أبدا؛ يصل لا من ابته 

ؤإف، إنه يوئ نم ٤" ثم جئ س لا آذم إن مبممئن ق همشؤ علتمبمن 
يعلموأن الأمانة، محون وألا وحل- -عز الله يقي أن الوالد هذا أنصح 

لوإنهحتى أوبغرم، بيذا تتزوج أن عل أجرها إذا ابنته عن مؤول أنه 
وأبتمالأ وأكثرهم وعقلا، وحلما دينا الناس أكمل من رجل حهلبها 
سكح»لأ وسلم؛آله وعل عليه اممه صل الني قال محرها، أن له فليس 
الوالدوأنصح ا أبوهاءار ستآذما )رالكر وقال! ، ر تستأذن،، حش البكر 
الصلاة،عل أحيه ابن ينصح أن حما— عنه ذكرت ما لكن —إذا أيصا 

امتناعكعل تمي أن قاري وجل~، ~ءز اممه من ونحوفه عليها، وبمثه 
هوبل بعاقة ك قانت بمملث،، فلا عاقة. أث أوقال: أبوك غضب، ؤإذا 

أنوهويريد فكيف تريدين، لا من عل محرك أن أراد إذا للرحم القاطع 
العافية—؟اممه ال —نلكفر رحل عل محرك 

.١٠ت الأية المتحنة، محورة ( ١ر 
برضاها/إلا واف الكر وغمْ الأب يكح لا باب الكاح/ كاب الخاري/ رواْ )٢( 

والكربانملق، الكاح j الثيب امحشدان باب الكاح/ كاب لم/ وم>،(/  ١٣٦برقم)
(.١٤١٩برقم)بالكون/ 

(.٦٨)( ١٤٢برقم)بالكاح/ الثيب امحسدان باب الكاح/ كناب لم، مرواه )٣( 



٢٩٣ممباد0ئح 

قوحل عز اض يتقي أن الخاطب هدا إل الصيحة أوجه إل ثم 
والمسألةمنه، حرج حيث من الإسلام ق يدخل وأن يصل، وأن ه، نف

وكلاموالسنة القرآن ق واصحة الصلاة تارك كفر عل والأدلة حهلرة، 
راهويهبن كإّحاق الأئمة بعض إن حتى عنهم" الله ~رصي الصحابة 

الصلاة.تارك كفر عل الصحابة إحماع نقل الإه~ ~رحه 
٠٠

يةيإت«بنات عل ول عن —! ايله ~رحمه الشيخ فضيلة سئل  ١٣٧س
والأحرىإخوته أحد من الروبج عل إحداهن أجم بلوغهن وعند 
ذلك؟حكم فإ والدهن متراث ل طمعا ولدم عل محرها أن يريد 

موليتهبحر أن الأولماء من ول أي حق من ليس بقوله؛ فأحاب، 
بمنالزواج عل ابنته يجر أن له محق لا ه نفالأب حتى الكاح، عل 

تيآارلأ واللام! الصلاة عليه المي قال ولهذا به، الرواج تريد لا 
بينولا وغرم، الأب ض المي. يفرق وب ا تستأدنءر حتى الكر 
أبوئ((ستأْرهط اروالكر قال! لم مصحيح ق بل وغيرِها، لبكر 

برضاها/إلا والثيب البم وغيرْ الأب ينكح لا باب النكاح/ كتاب الخاري/ رواه )١( 
والكربالض، الكاح ق الثيب امثدان باب الكاح/ مماب وسلم/ برذم)ا-ّااه(/ 

(.١٤١٩برقم)بالكون/ 
(.١٤١٩برقم)النكاح/ ل الثيب استئذان باب النكاح/ كتاب لم، مرواه )٢( 



٢٩٤

اصتئدانمن بد لا أنه عل ذلك فدل الأب، عل ونص او؛كر عل فص 
عثأ،أم أحا، أم ابا، لكن سواة مولياته، من يزوجها أن يريد لن الرجل 

تريد•لا ممن الرواج عل بحرها أن له وليس ابنا، أم 
اليتامىهزلأء عل وتا لكن ١^ الرجل ^ا يجوز فلا هدا وعل 

يزوجلا بل عيه محرم ذلك لأن ابنه تتزوج أن عل منهن واحدة بحر أن 
أوصافبه لها يبتن شرعيا استئداثا وامحمتئداما رصاها بعد إلا منهن امرأة 

وهيفلأيا أزوجك أن أريد ت يقول أن أيصا يكفي ولا وحياته، الزوج 
فيلته،محن حتى منه يزوجها أن يريد الل،ي الرحل هدا عن تدرى لا 

بيانه.إل الرأة تحتاج ما كل ؤمحتن أحلاقه، ؤيبتن حاله، ؤييتن 
ءإث-ءإث؛؛؛• 

_١٣A  ; رجلاالمرأة اخارءت، إذا افه-: -رحمه الشيح فضيلة مثل
يؤخذفهل صالحا رجلا الوالد اختاره الدي الرجل ولكن صالح غير 

والدها؟أراد من عل تحر أم برأحا 
حتىيجوز لا فانه والدها أراد من عل جيرها أما ت بقوله فأجاب 

يجوزفلا حلقه ولا دينه يرصى لا بمن تزويجها وأما صالحا، لكن ؤإن 
الذيالرجل هدا من أزوجك لا يقول• وأن يمنعها، أن ولوليها أيصا 

خلقه.ولا دبمه ق كفء غير لكن إذا تريدينه 



٢٩٥؛تاد،اد،ئاح 

ننول:الرجل بمدا ألا-^1^• عل المن أصرت لو ئائل: قال ؛إن 
خافالإنسان أن لو نعم ثيء، منها علينا وليس نزوجها، ولا نتركها 
وليسالعفة تناق فتنة الخاطب هدا وبين بينها محصل أن وهو ممدة 

الخلقمحميئ أنه ~مثلأ~ هنالك ما غاية الدين، ق يقدح ثيء لرحل اق 
تزوج.الحال هده ق نقول قربإ خلقه سوء عل تصبر صابرة وهي، 

علالمرأة أحبمرمحت، إذا اممه—! رحمه — الشيح فضيلة مثل •' 
مس،مايمالأدلأدإذاجاؤوا؟الرواج، 

فجإعهفاسد النكاح أن يعتقد الزؤج كان إذا بقوله• فأجاب 
كانإذا وأما حرام، من نشؤوا أتيم يعتقد لأنه له؛ ليس وأولاده حرام، 
شبهة.وؤدء من لأنه به، يلحقون أولاده فان تيدا، يدري لا الزوج 

يردجان بجون هل اف~ث "رحمه الشيح محيلة مثل ؛ ١ ٤ س* 
للامرة؟بالنسبة صررذلالث، وما رصاها؟ بدون ابنته الأب 

هدارصاها، بدون ابنته يزوج أن للرحل محوز لا بقوله* فأجاب 
وهدا٢ تسأذن،ءر حتى البكر تتيح ررلأ الّمح، قول عليه دل ما هو 

برصاها/إلا والثيب البكر وغرم الأب بكح لا باب النكاح/ كتاب الخارى/ رواه )١( 



القصحاوي  ٢٩٦

الأبل خاص نص ذلك ل بل بكرا، يزوج أن أراد ْن كل ق عام 
بللا أنه ق صرح فهونمس ٢، أبوهاا،ر يتأدما رروالكر قال حيث 

الشرع.يقتضيه هوما هدا التزوج، ل ا،لرأة رصا من 
لأنه!ير؛ فضرره الأمرة عل لضرره ية بالنأما 

الشرعتم،•الوجه غثر عل تزويج أدلا؛ 
العداوةيوجب ما وزوجته الرجل ين التنافر من فيه نحصل ثانثا! 

بدللث،فيحصل الرجل، وقبيلة المرأة قبيلة القبيالتين، ين والبغضاء 
الرجلمن أو المرأة من الحفاء نحصل ربإ كيلك، والزلخ، الخصومة 

يصعبٍرا المال ويكون للخلاص، مال بدل إل ذللث، مع جون قيحتا 
موضعهدا ليس حال كل وعل ^٧؛،، فيتضررون المرأة، أولياء عل 

ممنالمت، تزوج ل المع خالفة و نحصل التي الأضرار تقصي 
ترضاه.لا 

أنفلأوليائها دينه و كفئا ليس رجلا رضيت الثنت، أن لو ولكن 
ولكنهالرجل هدا أو الشاب هدا أؤيد أنا قالت،! لو يعنى منه، يمنعوها 

والبكرباسق، النكاح ل الثيب اسثذان باب النكاح/ كتاب ومسلم، ه(/  ١٣٦)برقم 
(.١٤١٩)برقم بالسكوت/ 

بالسكوت/والكر بالنطق، يالكاح الثيب اسثذان باب الكاح/ كتاب مسلم، رواه ( ١ 
برنم)بماةا(.





٢٩٨

حتىالكر تنكح ارلأ قال! التي. لأن غثرْ أم أباها العاقد كان وٌواء 
البكرإذن كيفية عن وصئل تتأمر«لا/ حتى الثيب تنكح ولا تستأذن، 

يتأذماواليكر قال مسالم صحح وق ا،• نكت، أن ارإذما فقال؛ 
أنهعل فياهر دليل وهذا الأب،، عل ونص البكر عل فنص ا أبوها؛٠ر 

حتىترصاه، لا بمن الكاح عل مولثته بحر أن ابا كان ولو لأحد ليس 
بقسها،أعلم هي لأنها وحلقه؛ دينه يرضى ممن الخاحلبا هذا كان ؤإن 
النيئلقول وخلق دين ذا كان إذا الخاطب، ترد أن لها ييغي لا لكن 
قفتنة تكن تفعلوه إلا قروحو0، وخالقه دينه ترضون من أتاكم ارإذا 

فإندينه ق بكفء ليس من احتتارت إذا ولكن ،• كيثداءر وفساد الأرصن 
بقيتلو حتى حينئذ، المغ ق عليه حرج ولا النكاح، يمغ أن لوليها 
يمنعهاأن لأبيها فان دينه يرصى لا بزوج إلا ترض ب وهي زوج بدون 

فأنكحوه((.وخلقه دسه ترضون من أتاكم ررإذا س! الثي قول طلمهوم 

يرصائ/إلا واف البكر وغيرْ الأب بكح لا باب الكاح/ كاب الخاري/ رواْ )١( 
والبكربالنهلق، النكاح ل الثيب استدان باب النكاح/ كاب لم، ومه(/  ١٣٦)برقم 

برءمرها؛ا(.كون/ بال
بالكون/والبكر بالنهلق، بالنكاح الثيب استئدان باب النكاح/ كاب ملم، رواه )٢( 

(.٦٨()١٤٢١؛رiم)
برقمفزوجوْ،/ دينه ترمحون رامن ل حاء ما باب النكاح/ كاب الترمذي/ رواه )٣( 

١(. ٩٦٧)برقم الأكفاء/ باب الكاح/ كاب ي/ وابن (، ١ ٠ )٥٨ 



٢٩٩النكاح هتاب 

علموقوها يكون المكاح فإن به ترض ب بمن زوجت ؤإذا 
لأنبينهإ؛ التفريق وجب ؤإلأ بحاله، فالنكاح أجازت فان إجازما، 

يصح.لمر النكاح 

ذلك؟تحير ثم رافضة تكون أن يمكن كيف قلث؛ فان 
قدالعقد رأت فإذا بالأول، رافضة تكون أن يمكن نعم، قيتاث 

علوليها يقدم أن يجوز أنه بدلك نعي لا ولكننا وأجازت، رصين تم 
للشاببالنسبة وكيلك، عليه، حرام ذللئ، يل كارهة، وهي يزوجها أن 

عليهيضغهل أن ولا بل يريد، لا بمن النكاح عل بحر أن مجوز لا فإنه 
الناسبعض أن بلغنا وقد عقباه، تحمد لا لما مسجا ذلك، فإن عليه ليضيق 

للزواجكاره وهو الابن فيزوجها عمه ابنة يتزوج أن عل ابنه بر 
وتح^٣امضفر عل الابن يمسكها بأن عقباه تحمد لا ما ذلك، بعد فيقع 

الكاحبعد الخال بالعللاق الحاصل الضرر فيكون يهللقها أو نقمي، 
النكاح.يعدم الحاصل الضرر من أشد 

والخاطب،حطست،، امرأة افه—! —رحمه الشخ فضيلة مسل ؛ ١ ٤ س؟ 
منالحرام بأكل معروفة عائلة ومن الدخان ؤيشرب بالصلاة، متهاون 

أنتتزؤج؟عل أرغموها أهالها ولكن مرات، عدة ورفضت، وغيره، الربا 



٣٠ هن1وىاثفقع٠ 

بمنتتزوج أن عل يرغموها أن أهلها عل محرم بقوله• فأجاب 
محاوتس النبي لأن افه؛ عباد أتقى من لكن ؤإن حتى به الرواج تريد لا 

;Jliبل } ستأمرا<ل حش الأيم ينكح ولا سنأذن، حتى الكر ينكح رُلا 
لكنؤإذا الأب، عل ونص البكر، عل فنص ،• أبوهاءارستأذما رراليكر 
منالأولياء من فغره الكاح، عل البكر ابنته محبر أن يتهلح لا الأب 

أنعل محبرها أن أوليائها من لأحد ولا لأبيها محل فلا أول، باب 

إنهي ولكن الناس، أتقى من لكن ولو به، الرواج تريد لا ممن تتزوج 
ودفعاأهلها، رغبة عل نزولا تريدْ لا بشخص تتزوج أن رصيت 

يكنإ فان لا؟ أو ديته ق كفء الرحل هل ننفلر فإننا والشقاق، ^١٤ 
ؤإذاأهلها، رغبة عل نزولا به تتزوج أن لها محل لا فإنه دينه ق كفئا 
أهلهارغبة عل نزولا به تتزوج أن ورغبت وكرهته دينه ق كفئا لكن 
به.بأس لا هدا فإن 

الأنعنها حثل الخي المسالة هدم مثل ق الخاطس، الرجل هذا لكن 
للدخان،وشارب بالصلاة، متهاون لأنه الدين صعيف الحقيقة ق هو 

برضاها/!لا والثس، البكر وغثرْ الأب ينكح لا باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
والبكربالخلق، الكاح ق الم، اسثدان باب الكاح/ محاب وسلم، ه(/  ١٣٦)برقم 

(.١٤ ١٩)برقم بالكون،/ 
(.٦٨)( ١ ٤ ٢ )١ برقم بالكاح/ الم، اسئدان باب الكاح/ محاب سلم، رواْ )٢( 





القمعه1وى  ٣٠٢

حصلالذي هو لأنه الباطل؛ هو محالثاق إحداهما، عقد تقدم ؤإن 
عليهاعقد التي المرأة وب؛ن الرجل هذا لثن التفريق فالواجب الحمع، به 

سوىالنكاح، أحكام من ثيء العقد -يذا يثبت ولا الحرم، العقد هذا 
حالق منه بأولاد أست، إذا وكذللث، حامعها، إن والعدة الهر وجوب 
أولادافيكونون أبيهم، بنسب يلحقون الأولاد هؤلاء فان الحهل، 

^^بيهميأبمأولأدلأ٠هم.واشأعلم.

لخطبةشخصان تقدم اش —رخمه الشيح فضيلة صئل ت ١ ٤ 
حلافوحصل »الآحر الأب ورصي بواحد والأم النت رصين فتاة 

مأجويهن•أفيدونا الشول؟ و القدم فمن بينهإ 
عينتفإذا الخطوبة، الرأة قول القبول ق القدم يقوله: فأجاب 

القولفان آخر، شخصا أمها أو أبوها وعين( شخصا الخعلوبة الرأة 
حياتبمامعه وتبقى الزوج تعاشر موف التي هي لأنها الخطوبة؛ قول 

الأولاد.منه وتنجب، 

فحينئذأوخلقه دينه ق كفئا ليس من اختاريت، أنها لوفرض نعم، 
دينهمق الرصيح، الأخرين تتزوج أن أبت ؤإذا بتعيينها، يؤخذ لا 

منه،تمنع فإنها بكفء ليس وهو رصيته الذي الرجل هذا إلا وخلقهم 









ه1وىالفق4 ٣٠٦

لوالديثخهس تقدم اف~ت ~رحه الشيح فضيلة مثل ! ١ ٤ س٦ 
أن4العلم ْع البنت، ترص م ولالأم، ترص م ولوأعهلا٥، ابنته بمللب 

وأحثراعليها، يدخل ولر متوات، عشر من أكثر وظلمت، عليها، تمللث، 
ؤإخوتهابالرضا، ووالدما البشت، باقناع محاولات، وجرت والدي تول 

وأمحرازوجات، ثلامث، ولديه المن ذارق، رهمم الشخص ؛دللث، راضم، 
نحاهالحل هو فا تريده، ولا تبكي الشن، ولكن الشتؤ، والدة رضيت، 

المشتقوتحرم معلقة المألة تترك أن محبا لا لأنه الشخص؛ ذللث، 
بقللاقها؟\ذشوآ يرغمه وهل والأولاد، الزوجية الحياة ْبن المكينة 
افه؟أفادكم أفيدونا 

الإشكال.لتحل المحكمة إل المشكلة هده رفع محبخ بقوله؛ فاجاب، 
أوءو ءو 

عمهابن وعد شخص الأوه~! —رحمه الشخ فضيلة مثل ١ _U؛ 
الموعودالشخص من أمها وءللستا كبمرت، إذا الصغثرة ابنته يزوجه بأن 

الموعودالشخص تقدم الشت، كثرت ولما لها، فأحضرها حينئذ منيحة 
اضالفتاة بميم الحق؛الهلادة له فهل و>د، فرد لخطتها النماة ؛تلل؛، 
إياها؟وعد 

هماتْسألتين يتضمن الموال هذا فأحايج؛قوله1 



٣٠٧

يزوجهأن شخصا وعد إذ الرحل وعد يكون هل الأولث المسالة 
لا؟أم ئلزئا 

ثمعقدا، ليس الوعد لأن وذلك ملزما، ليس ذلك أن والخواب! 
بعدإلا المن تزويج يمكن لا أنه هو ملاحفلته من بد لا أمرا هنا إن 

إذباكيف قالوا! سأذن« حتى المكر تنكح ررلأ لقوله:٠ إذنيا 
لغيرهولا للأب محل فلا هدا وعل ،.  ١٠١سكت،ارأن محال! اض؟ رسول يا 

وعلمعير، إذن لها ليس والصغيرة ورصاها، باذنبما إلا ابنته يزوج أن 
الرجلوكان وافقت، فان يستأذنيا وحينئذ ابنته نكير حتى فينتظر هدا 

إحبارها.له محل لا فانه أبتؤ ؤإن فليزوجه، وحلقه دينه ق سلمتا 

أيمعل بناة أعطاهم الذي المال حكم ها هي الثاية: المسألة 
يزوجوه؟لر ثم المتإ، تيده سيزوجونه 

بوعدهم.يوفوا ب داموا ما منهم، امرحاعه ق الحق له المال فهدا 
الموفق.وافه 

م

يرضاها/إلا واف اوكر وغيرْ الأب يي لا باب الكاح/ مماب الخاري/ رواء 
والبكربالهلق النكاح ل الثيب ا>ساوان باب النكاح/ كتاب لم/ وم٥(،  ١٣٦)برقم 

(.١٤١٩برقم)بالذكوت/ 



الفقعقتاوى  ٣٠٨

 Ai_ ١ I وهولاينته الأب عقد إذا ارله~ت ~رحم4 الشخ فضيلة مثل
المقد؟سا فاحكم يمل لا 

يكفر،لا فانه أحيائا ؤييع أحيايا يصل الأب كان إذا بقوله؛ فاجاب 
تاركتكفير ق الواردة النصوصى لأن المامشن؛ حملة من يكون بل 

تركمن وأما مهللما، تركا تركها من إلا يكفر لا أنه عل تدل الصلاة 
كانؤإن يكفر، لا أنه الموص ظاهر فإن أخرى صلاة وصل صلاة 
أبدايصل لا كان إذا الأب حال ل فينفلر يكفره، قال لف البعض 

لم،معل لكافر ولاية لا لأنه صحيح؛ غير لبناته الكاح عقيم فان 
يتولفانه يوحد لر فان مسلمين، أولياء يد عل العقد يعاد أن ومحب 
الموفق.واش نائبه. أو السلطان العقد 

هه ه 

يروجتيأن لأب هل اش~ت -رخمه الشخ فضيلة ثل ؛ ١ س؟٤ 
أرجوالإفادة؟لم مهوغير ذلك وقيل مرامت،، وهوإنان 

بمسلمليس أوليائه-ا من غره أو المرأة أبو كان إذا ت بقوله فاحاب 
اممهلأن عليها؛ ولاية له وليس تزومحها، يملك لا فإنه ملة وهي، 
هسيلا ألئي؛و؛ ؤ أش.إل-كتغي-ن بمعل ؤولو< كتابه؛ ق قال تعال 

١٤ ت الأية النساء، صورة !١( 



٣٠٩ه1بادم1ح 

الإسلاممن محرجه لا اش والكيائر العاصي فامث كان إذا أما 
الأقوال.أحد عل عليها ولتا يكون فإنه 

وباؤلنا.ءلاهنا عدلا يكون أن الول ق اشترط من العلمإء من فان 
لوأنه بمعنى باطنا لا ظاهنا عدلا يكون أن اشترط من ومنهم 

يالظاهر.نحكم لأننا وتا؛ يكون فإنه بمعاصيه محقي لكن 
لتا،مماتاام ولاباطنا ظاهنا العدالة فيه لاتشترط يقول؛ وبعضهم 

فإنهمحاصى عنده كان وإن الغالب ل والقريب قريب، الول لأن 
١بقرييته يضر تصرما يتصرف أن يمكن لا 

•؛؛؛-ه أو 

 *_ ١ ٥ I الرابعةق فتاة عن ؛ الله— —رخمه الشح فضيلة مسل
منهاأصغر أحوات ثلاث لها إحوما، أكثر وهى عمرها من والعشرين 

مندوالدق طلق قد والدي أن مشكلتي إن تقول! منها أصغر وأخوان 
وكانللأيتام، مدرسة ق الح؛ن ذللث، مند ووضعنا منة، عشرة أرع 

مصروهاالدرّة مديرة منه تهللب وعندما عاليتا، يصرف ولا يزورنا لا 

الشوارع،ق يشاحن.ون يعيهم لها! يقول حي، فهو أيتاما نا للأنتا 
أماالعلم ح إليه، نحتلج ما بكل وتدعمنا مصرويا تععليئا أمي فكانت، 

ولالحامعي، تعليمنا وأمينا كبرنا الأن ونحن منتن، عشر متد متزوحة 



ه1وىادص ٣١٠

والدناإل فنرمالهم للزواج، أناس نا ليتقدم أن من بمد لا المن هده 
أنوأود أحدا، أزؤج أن أؤيد ولا للزولج، بنات ل لمس أنا ت فيقول 

^ةولم1دالأزوروالدنالأنه:
حياتنا،كليلة المعاملة صوء من منه لقينا لما وثانياث يصل، لا أولا؛ 
فهمرضي \لي من اْ انحدنالذي الموئف، مدا فهل أبوته ولأنك—ارم 

صرفهول بتا، عمله فيإ الحك؟ وما ذلك؟ ل إم علينا أم وجل عز 
١^^^١؟كللابه 

اكن!ميتضمن الموال هذا بقوله! فأحاي، 

بالمنةلكن.الثانية! والمسألة للأب،، بالمة الأود! المسألة 
 Uفانهيصل لا وصفن، تجا الأب، حال كان فان لئن المبة ب

لهولاية لا والكافر كافنا، كان الصلاة بترك لأنه عليكن؛ له ولاية لا 
وبإمكانكنمميلا، المرمنن عل للكافرين اش محعل فلن الملم، عل 

لمعرفة١^١^١٠ أهل من وصاروا بلغوا قد كانوا إن بإخوانكن تتصلن أن 
إخوانكنيكن ب فإن يزوجونكن، الذين وهم النكاح، ومصالح الكف،■؛، 

لأ؛يلث،وليس العصبان، من فالأقري، الأمحربج ثم فاعامكن، بلغوا قد 
ولايتهل ءلياائإ، ولاية الموال" ق ذكريت، التي الحال هذه عل "مادام 

ماقعلة.



z_u\ji ٣١١

ماعل كان ~إن أنصحه فاق لأبيكن ية بالنااثاJةت المسألة أما 
مننحوكن بالواجب يقوم وأن وحل، عز الله إل يتوب بان قلتن- 

بانللتزمحيج أهل وهو للخلة تقدم ممن وتزومحكن والأمانة الرعاية 
وحلقهدينه ترصون من أتاكم ءاذا الّثي.I لفول وحلقه، دينه يرصى 

الإعانة,ولكن لنا افه ونسال الهداية، وله لما افه ونسأل ا فروحوْ؛آر 

يصللا الرأة ول كان إذا افه-: -رخمه الشخ فضيلة مثل : ١ ه 
العقد؟ل ذلك يوثر وهل ولايته؟ تنتقل فهل 

كانؤإذا فامق، فهو الحإعة مع يصل لا كان إذا بقوله• فأحاب 
فلاأبدا، يصل لا الذي وهو الثاق كان فان كافر، فهو أبدا؛ يصل لا 

الكاحيعقد أن له محل ولا النساء، من أحد عل ولا ابنته عل له ولاية 
الحقيقة.ق ول بغر نكاح لأنه محامد، نكاح فهو ولوعقده بنفسه، 

قالصلاة يصل ولكن الحإعة مع يصل، لا الذي الأول وأما 
j،يشرط هل اللة— —رحمهم اليبء اختلف ومحي فامحق، فهذا ومحتها، 

وأنبشرط، ليس أنه والراجح فامحق؟ غر عدلأ يكون أن الكاح ول 
صحيح.تزويج غيرهما أو أخي أو بتتا من •لوليته الفاسق( تزويج 

برقمفزوجوه®/ دينه ترمحون ل جاء ما باب النكاح/ كتاب ا رواه
(.١٩٦٧برنم)بابالأكفاء/ كتابالكاح/ أ(،واينطحه/  ٠٨٥)



ه1وىالفق4 ٣١٢

منالولاية تمط هل افه—! —رخمه الشخ فضيلة سئل ! ١ س٦٥ 
المالحالزوج امحار ض نحرص لا الوالد كان إذا الابن إل الوالد 
أوعنه، يأل ولا ددللثأ،، تمتم لا حاطب يأق عندما إنه بحيث، لاينته، 

قأهيدول( الرواج؟ عن يصدم لكي الخاطج، عند ابنته صورة يشوه أنه 
محرا.افه حراكم ذللث، 

عنمسوول عم أو أخ أو أب من الرأة عل الول بقوله• فأجاب 
إلتقدم فإذا الأمانة، أداء عليه محب وجل- -عز اض أمام ولايته 
أنعليه فان بذلك ا،لرأة ورصيت ودين حلق ذو شخص موليته 
خيانة،هو بل الأمانة خلاف ذلك لأن تأخر؛ أن له محل ولا يزوجه 

وءءوموأنألثسول أثث ■لإلأ' لا ءامنوأ آربن ي؛أيئا ؤ وجل! عز اممه قال 
نكبمة ص أقا"لإ؛لخم ثمحن0وئثأ آنم نص 

أمحبمثث,أؤئدث<ءم.

خاطبلها تقدم إذا امرأة عل اض ولاه الذي ارء عل فالواجب، 
بإنحس الرأة أن وليعلم رصست،، إذا يزوجه أن وخلقه دينه ق كم،ء 
وهويتزوج أن من منعه أحدا أن لو أدرى فا الشهوة، من هو به محس 
أنهأعتقد ؛؟ iLi?غر أم ظانأنه أنه يرى هل أدري ما شهوة، ذو ثاب 

.٢٨، ٢٧الأذان: الأنفال، سورة )١( 





ه1وىالقق4 ٣١٤

إذاالول إن اش~• "رحمهم العنإء قال كإ أقول ؤإن ربه، وليتق اممه من 
أييتول ولا العدالة، عنه تنتفي محاّما يكون فانه ١^٧ب رده تكرر 
منبعده كان من إل منه الولاية وتنتقل العدالة، فيه تشرمحل عمل 

الأولياء.

البكرللمرأة محرز هل اله~ت —رحمه الشيح فضيلة مئل ت ١ س٣٥ 
نفسها؟تزوج أن 

نفسها،تزوج أن البكر غثر ولا الكر للمرأْ يجوز لا بقوله؛ فأجاب، 
يوجدب فإن فقط، عصبانيا من الذكر هو والول ول، من لها بد لا بل 

أوالدولة ق العليا هوذواللهلة والسلطان له، ول لا من ول فالسلهلان 
نكاحررلأ السي.؛ لقول مقامه، فيقوم الأمور هدْ ق السلهلان ينيبه من 
مءآلاثئ >ثآذكءإ الحديث،: لهذا يشهد تما تحال ولقوله بود((لاا. إلا 

الأيامىأمر فجعل فقال: ا ولآآلآطثJهر بمادؤ ين يلهون 
السابق"زوجها من تابمت التي ~وهي الأيم كانت ولو إلينا، موكول 

نلكح»لأ ز جاء U باب الكاح/ ى1ب والترمذي/ (، ٢٢٦)٠ ١( ٢ ١ )؛/ أخمد رواْ )١( 
٢(، ٠٨٥)يرقم الول/ نر باب النكاح/ كتاب وأبوداود/ (، ١ ١ ٠ )١ برقم بول"/ إلا 

(.١  ١٨٨ ) برقم بول/ إلا لكح لا باب النكاح/ كتاب ماجه/ وابن 
الآة:أ'؟.الور،ر؟(ّورة 



٣١٥مم1بالمح 

بدلا أنه فالمهم أوليائها، إل الخْلاب وجه ما ها نفتزوج أن يمكيجا 
للمرأة.النكاح عقد يتول ول من 

ه.

منبنتا أرهمي، كشت، اممه—) —رحمه الشخ فضيلة مقل ١ ه س1 
أهلهاولكن أتزوجها أن وطلبت ترغب، أيصا وهي للروإج، القرية بنات 

عقدوالقاصي للقاصي، والبنت أنا ذهبت وليلك( منها، برواحي يقبلوا لر 
ثلاثةمنها ل والأن لا؟ أم صحيح هذا فهل الول، وجود دون لنا 

اف.أفادكم أفيدونا ذلك،؟ ل الحكم فإ أولاد، 
بدونامرأة الإنسان يتزوج أن محوز لا أنه الحكم بقوله! فأجاب 

أولياء،لها وأن بالواقع، أحبمرته قو القاصى إل ذهابك كان إذا لكن ول، 
لأنعليها لك يعقد أن احتار والقاصي حا، التزوج من منعوك وأمم 

فيه.قيء ولا صحيح الكاح هدا فإن منعوك، قل. أولياءها 
الحالبحقيقة نحره ول؛ القاصي، عل دلس قد الأمر كان إذا وأما 

لهاول لا الرأة هده إن له! وقالت( الواقع، خلاف( عل بالأمر أخبمرته أو 
ذكاحررلأ النثي لقول صحيح، غر الكاح هدا فإن عليها، للئ، فحقي 

٢•إلأبودرار 

نكاحا)لأ حاء ما باب الذكاح/ محاب والترمذي/ (، ٢٢٦٠)( ١٢١؛/ أحمد رواء 





٣١٧ممبائك1ح 

يبمازأ

الرحيمالرحمن الله م ب
تعالالله حفظه ... الكرم/ الأخ إل العتيمن الصالح محمد من 
وبركاته.الله ورحمة السلام وعليكم ج! 

(٠٠)••نمى امرأة أن ٠ ومصمونه إل أرملتم الذي كتابكم قرأيت 
بدعوىالحب ؤلريق عن )....( يمي برحل الزواج ادعت أو تزوجت 

)باكستان(علمإء وأن فترة، بعد إلا أولياؤها ذلك يعرف ولر الحرية، 
منفيه لما الباب هدا أمام وقفوا المسلمن وعموم الأحزاب حمح من 

صحيفةعنه نشرت الهنل. عناء أحد وأن ال، والفالشر باب فتح 
علصحيح )....( زواج بأن تصرثثا باكسننانية جريدة ثم هندية، 
علالزواج هذا فسخ أحد يستطع ولا منه، ماع ولا شرعية، طريقة 
عشرةحمس محن بلغت إذا البنت، لأن الأربعة؛ الأئمة مياهك، أصول 

البداية،ق حاء كإ وشهود، ول دون بنفسها زواجها ق حرة فهي محسنة 
المختار.والدر الرائق، والبحر القدير، وشرح 

الولإذن بدون نفسها العاقلة البالغة المرأة تزويج أن ريب، ولا 
ومحسنةتعال الله كتاب الاختلاف عند والمرجع الحالياء، بن حلاف محل 

واليومبالله يؤمن كان لمن وسلم~ آله وعل عاليه الله —صل رسوله 



هن1وىالفقمح ٣١٨

قمإن رددث ئى، ؤ نمكم ؤ؛ن ت تعال افه قال ك،ا الأحر، 
تعال: ٥١وقال ص % ذ;هث آوخت ع أق تنبجن 

بردسحانه حكم وقد • ه آلله إل ىتمحه7 ّيىو ين بمي أح؛المم ما وؤ 
الأخر،واليوم باض الإيان مقتضى ذلك أن وبين ورصوله، افه إل النزلع 

ا،لآل.ق عاقة وأحن الحال ق خثر ذلك وأن 

الردهو . رسوله إل والرد كتابه، إل الرد هو تعال افه إل والرد 

!^^^١٢يقول،• وجدناه تعال اممه كتاب إل ذلك رددنا فإذا سنته، إل 
وهذازوجها، من نأيت التي وهي الأيم بإنكاح قامر ،، يئؤهرآلاثئ 

وقالبإنكاحها. الأمر من فائدة كان لما ؤإلأ وليها إل أمرها أن عل يدل 
ا•إثموفهل بييم وصوأ إدا أرواجهى يكنن أن س؛اوص م تعالت 
ولوبينهم تراصوا إذا أزواجهن نكاح من منعهن أي عضلهن عن فنهى 
عضلهنعن الأولياء نيئ لكان الكاح إمضاء ق كافيا المرأة رصا كان 

ولأنهيويى حئ ١^؛^، تحال؛ وقال الفائدة. عديم 
محتحأثئ أي ثكزأ ^ محمحأ ه قشعت نن ء ص 

الآة:بمه.)ا(مرةاواء،
ا.'الآة:الشورى، )آ(مرة 

.٣٢الأية: الزر، سورة )٣( 
.٢٣٢)أ(ّورةاوقرة،الآة: 



٣١٩مم1باساح 

الرجل،إل النكاح قاصاف ،. وؤ مثمك حنيمن مؤبن وثبي 
يمكنلا أنها عل ذلك فدل وليها إنكاح إل نكاحها قاصاف اجلواة وأما 

نمها.تنكح أن 
الني.عن روي فقد افه. رسول ستة إل ذلك رددنا ؤإذا 

عديدةشواهد وله ثابت، حديث وهو بول٠٠ إلا نكيح ُرلا قال• أنه 
ياهلل.النكاح بأن التصرح فيه بعضها 

علالأمة أكثر أن وحدنا الأمة مجتهدي إل النزلع هدا رددنا ؤإذا 
إنهالنير! ابن قال فقد بول، إلا نكاح لا وأنه نفسها، تزوج لا المرأة أن 
الأوطارنيل ق عنه نقله ذلك، خلاف الصحابة من أحد عن يصح لا 

ومذهبتفسيره، ق القرطي نقاله مذهب وهذا يتعقبه، ولر 
وأحمد.الثافعي 
الدليلهومقتفى صحيح غير ول بلا النكاح بان القول كان ؤإذا 

الطر،قريبة العاطفة مريعة المرأة فان النظري الدليل مقتفى فانه الأري 
ا-قلب،الرق ونحيعها الخرور، يغرها البعيد، إل نظرها يتجاوز لا 

.٢٢١الآة: )ا(ّورةاوقرة،
»لأجاء ما باب الكاح/ محاب والترمذي/ (، ٢٢٦٠)( ١٢١)؛/ أحد الإمام رواْ )٢( 

برقمالول/ j باب الكاح/ كاب داود/ وأبو ١(، ١ ٠ )١ برقم إلا؛وفي«/ نكاح 
؛رقم)اح،ما(.؛ابلأنكاحإلأبول/ كابالكاح/ )ْخ«أ(،وا؛نئجه/ 



الفقههاوي  ٣٢٠

الكاذبة؛الوعود أمام وتنجر العمولة، الكنات أمام ندوب، ما فرعان 
علبعضهم الله فضل با عليهن قوامتن الرحال اش جعل لذلك 

محرم،بلا رجل يخلوب أن وس محرم، بلا افر نأن الرأة ونص بض، 
ومقوماما.لعرصها وحماية كحقها، مراعاة ذللث، كل 

أوفذلك بل ول، بلا تتزوج أن عنه~ نص مما ~أعني ذلك ومن 
إماومستقبل كثيرة، عفليمة حقوق عليها يترتب الزوجية لأن ؛الراعاة؛ 

تزوجلا أن بحباله ولهلفه تحال الله حكمة من فكان غابر، ؤإما زاهر 
بول.إلا تتزوج لا وأن غيرها ولا شسها المرأة 

ؤإنصاف.بعلم تامله لن ظاهر وهدا 

عقدهمامحدد أن و....( ).... مشكلة حل فان ذلك، عل وبماء 
الزوجيةتبقى ولا المشكلة، وتنتهي صاحبه، ق راغبا واحد كل مادام 

الإسلام.أمة حمهور عند باطالة زوجية 
الحثيمانالصالح محمد كتبه 

م.١١٩٩٦/٧لو١ش٩)/
-؛!؛-ءو ؛و 



٣٢١مماباس1ح 

فتاةتزوجت إذا افه-: -رخمه الشيخ فضيلة سئل سهها: 
عنهبدلا ويتكلم والدها محل محل أن للعاقد يصح هل مغترب ووالدها 

إحواما؟وجود رغم لعقد ال 

والسنةالكتاب بدلالة بول إلا نكاح لا أنه المعلوم من بقوله■ فأجاب 
تعال؛قوله عليه دل فقد التكتاب أما ذلك، عل والاعتبار 

ئتكلجإوقوله؛ ٢، بمادثر بن ثؤن وثنا 
إداأروجمى يكنث ر سثلوس م وقوله: ا، يؤمو١هل حئ أل1ئتىث 

عقديتول الذي أن عل تدل الأيالتا هده فان ،، بآربلممم وصؤأ 
وهووليها.غيرها المرأة 

دلالةفهده ا بولي"ر إلا نكاح ررلأ قال؛ أنه . الّ؛ي، عن وثنت 
والسنة.الكتاب 

العامحلمة،قوية العقل، ناقصة المرأة أن المعلوم من فإن الاعتبار أما 

الرجلليي، أذم، ودين عقل ناقصامتف من رأست؛، ررما س؛ اأن؛ي، قال 
.٣٢الأية: الزر، )ا(سورة 

.٢٢١)آ(ّورةالبقرة،الأيق: 
.٢٣٢الأية: البقرة، )مّورة 

إلاكاح حاء»لأ ما باب، الكاح/ كتاب والترمذي/ (، ١٢٢٦٠()٢ ١ )؛/ أحد رواْ )٤( 
وابن٢(، • برقم)٥٨ الول/ ق باب الكاح/ مماب وأبوداود/ (، ١ '١ برقم)١ بول®/ 
برز)س\(.بول/ إلا نلكح لا ؛اب، النكاح/ مماب _/ 



ه1وىااص ٣٢٢

قريبةالعاطفة، قوية العقل، ناقصة كانت، فإذا . إحداكنءال من الحازم 
الندامةتحل وحينئذ لها، أهلا ليس من فيخقلبها نحيع قد فإنه الفلر، 

والسرور.والفرح عادة المحل والشقاء، 

وأولول، بلا المرأة تزوج من منع أن ظنليآ حكمة من فآكان 
الشقيق،أحوها )م نزل، ؤإن ابنها ثم علا، ؤإن أبوها المرأة بترؤج الناس 

عمهاثم لأبح، أخيها ابن ثم الشقيق، أخيها ابن ثم لأب، أخوها ثم 
ثملأب، عمها ابن ثم الشقيق، عمها ابن ثم لأب، عمها ثم الشقيق، 

ذووهو السلطان ثم لأحد، ولاء عليها أو لها أو عتيقة، كانت، إذا الولاء 
جهةمن أقارحا من لأحد ولاية ولا ينيه، من أو الدولة ق العليا السلطة 

للخالولاية ولا الأم، من للأخ ولاية ولا الأم، لأب ولاية فلا الأم، 
ونحوهم.

السائلهدا فإن السائل، موال عل الحواب يتبثن ذلك عل وبناء 

وهوالعاقد وأن إخوة ولها حاصرا ليس لكنه أب لها المرأة هده أن يدكر 
غرفامد نكاح الحال هده ق فالنكاح زوجها الذي هو المادون 

والاعتباره^، رموله ومنة اممة كتاب عليه دل لما محالف، لأنه صحح؛ 

لم/وم(، ٣٠برقم)؛ الصوم/ الخائض ترك باب، الحيض/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
٨(.٠ ) برقم الهJاءادتإ/ بنقص الإيإن نقصان بيان باب الإيمان/ كتاب 



٣٢٣

عليهليس عملا عمل رءمن قاوت أنه الّثي. م، مت وقد الصحيح 
يعادحتى ويمتنع الأن، الزوج ينتظر أن والواجب ٢. رد«ل فهو أمرنا 
يمكنلآ فإن أمكن، إن أبوها فيزوجها صحيح وجه عل النكاح عفد 
مابقا.ذكرناه الذي الترتيب حب عل حا الناس أول يزوجها فإنه 

المستعان.وافه 

هأو أو 

أنللمرأة محور هل افه~ت "رحمه الشيخ فضيلة مسل ! ١ ساُه 
نفسها؟تزؤج 

أيماغيرها ولا نمها تزوج أن للمرأة محوز لا بقولهI فأجاب 
الكاحجعل وتعال سبحانه اطه لأن وذلك ثيتا، أم بكنا كانت ممواء 

فأصافا، حري نمكمأ ^5^ الرجال! ق فقال ارأة غير بيد 
حئسكمرأ فقال! الماء ق أما ه، نفالزوج إل الكاح 

ارأة.غر بيد الإنكاح فجعل 
4،أروجمى يكحر< أف  ١٨٥رؤ ال! وتعانه بحوقال 

برقمالأمور/ محدثات ورد الباطالة الأحكام نقفس باب الأقضية/ كتاب لم/ مرواه )١( 
(١٧١٨.)

.١٢٢١الآة; رمأ(ّورةاوقرة،



ه1وىالفقه ٣٢٤

أنهعل الأثر من الدليل فهذا بوفي؛الا، إلا نكاح لألا المي ولقول 
ينكحها.ول من للمرأة بد لا 

قاصرةفهي والدين، الُقل ناقصة ارأة فان النفلر حيث من أما 
الرسوللقول هدا أقول دينها، ق صعيفة أيصا وهي فك^رها دق 

منالحازم الرجل  ٠٠٢٠٧أذهب ودين عقل ناقصات من رأيت لاما 
أسئًثل مثا مآ،توث ؤ١لإج١ئ تعال؛ ولقوله ٢■  ١٠٠إحداكن 
ماالرأة نقصان ولولا ا، أنولهم من أنمقوأ وينآ ؤ بمثهر 

ؤبمثهنر آلة يكثد ءؤد-ثا الأية صريح بل عليها، قواما الرجل كان 
الوصفحذا المرأة كانت فإذا الرحل، عن المرأة نقص عل ليل ده 
الكفء،يعرف مرشد ول إل محاجة فإنبما والسنة الكتاب بدلالة 

عليقدم حتى عنده المرأة تكون من ويعرف الكاح، مصالح ؤيعرف 
بالشروطيزوجها للمرأة ول من بد لا لهذا بحجم، أو تزويجها، 
أعالم.والله العلم. أهل عند المعروفة 

إلانكاح ،لا جاء U باب الكاح/ محاب والترمذي/ (، ٢٢٦٠)( ١١٢ )؛/ أحمد رواْ )١( 
وابن٢(،  ٠٨٥)برقم الول/ ل باب النكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ١١٠١)برقم بول®/ 
١(. ٨٨برقم)١ بول/ إلا نكاح لا باب الكاح/ اب ممص 

لم/وم(، ١٠٠)٤ برقم الصوم/ الخائض ترك باب الحيض/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
٨(.٠ ) برقم الطاعايت،/ بنقص الإبجان نمان بيان باب الإي،ان/ كتاب 

الأبة:؛"؟.الماء، سورة )٢١( 



٣٢٥هاباس1ح 

منسغ مطلقة امرأة افه—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ت ١ سبه 
دلبدون وقبول بإيجاب شخص من شها زوجت عاما أريمن العمر 

سصحوساوبإذا لا؟ أم صحيحا يعتثر الرواج هدا فهل شهود أو أمر 
مأجورين؟

وقدالول، من لخلوه بصحيح ليس الزواج هذا يقوله؛ فأجاب 
إلابوفي((اُررلأنكاح وملم: آل وض عله اض ض المي قال 

نفسها،تزوج البالغة الرثساسة الحرة الرأة أن يرى العلمإء يعص لكن 
بناءصحيح نكاحها فان الرأي هذا يرون قوم فا اراة هذْ كانت فإذا 
يرىلا بلمي ق كانت إذا وأما بلده، علمإء مذهس، مذهبه العامي أن عل 
تحددوأن زوجها تفارقا أن عليها يجب فإنه ول بلا النكاح صحة أهله 

أولادمن حصل وما بشبهة، وير لكونه معفوعنه، فإنه مضى وما العمد، 
وللرحل.لها أولاد فهم الفترة ذه هي 

ه.ه

إلانلكح جاء»لأ ما باب اللكح/ كتاب والترمدي/ (، ١٢٢٦()٠ ٢ ١ أحمد)؛/ رواء 
١١برقم)بول"/  ٠ فيالولي/برفءإ)هخ»آ(،وابنباب النكاح/ كتاب وأبوداود/ (، ١
١(. ٨٨برقم)١ بول/ إلا نكاح لا باب النكاح/ كتاب ماجه/ 



هن1وىاص ٣٢٦

 Ao_ عمرهايكر بنت هريت اف~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ١
وعندماوالدها، علم يدون وتروجن أهلها بيت من نة ّعشرين حوال 

أهلهاو؛ين بينهإ صلح حدث أنحبت وبعدما موافثا يكن ب الوالد علم 
الزواج؟حكم فا 

عليهالله صل النثي لأن صحيح؛ غتر الزواج بقوله* فاجاب 
مفارقةعليها والواجب ٢ بولءال إلا نكاح ررلأ ق1لت لم وّآله وعل 

حديد.من النكاح وعقد الأن، زوجها 
٠٠٠

لالولاية كانت إذا ت افه— —رحمه الشيح فضيلة مثل ! ١ سهه 
منهم؟يتولاه الذي فمن الأشقاء للأخوة النكاح 

أيرهم،العقد يتولى من محعلوا أن الأدب من بقوله؛ فاجاب 
وافهالوفق.

٠٠٠

إلانكاح *لا حاء ما باب الكاح/ كناب والترض/ (، ٢٢٦()٠ ١١٢ أحمد)؛/ رواء :١( 
١١٠برقم)؛وليا</  وابن(، ٢٠٨٥بريم)الول/ ل باب النكاح/ كتاب وأبوداود/ (، ١
(.١٨٨١^)بول/ ؛ابلأنكاحإلأ كتابالذكاح/ ماجه/ 



٣٢٧كتابااسح 

الأممن الذي الأخ هل —ت افه —رحمه الشخ فضيلة سئل ؛ ١٦٠ س
إحوامايتولاها الذي أم ترويجها يتول أن شاب للفتاة تقدم إذا له يمق 
الأب؟من 

وليسأولياؤها، هم المرأة تزؤيج يتول الذي بقوله؛ فآحاب 
منالولاية له من وكلهم إن إلا النكاح عفد و ولاية الأم من لإحوتثا 
الأممن والإخوة فمهل، للعصبة النكاح ولاية لأن وذللثج العصبة، 

•عصة لوا 

؛أتِإ؛• ءه 

أصغرذكور إخوة ل افه"؛ —رحمه الشخ فضيلة مسل ؛ ١ ٦ سا 
الرزقلهللم؛، البلد عن غياي حال وق الزونج، من ق أخت ول منا مني 

بدونعليها له وعقد مي، الأصغر أخي فوافقه لأختي خاف تقدم 
ذلك؟له يجوز فهل ْشورق• أخذ أو إذف، 

يعرفرشيدا عاقلا بالعا كان إذا ذللث، له يجوز بقوله؛ فأجاب 
لكمساويا لها أحا مادام ذللمثج عل أختلث، ووافقت، غبره، من الكفء 

أنتكنت، إذا أما لأب، وأنت، لأب أو شقيق، وأنتن، شقيما لكونه 

وأماشرعا، الول فانتنإ دونه، للث، الحق فإن لأب الذي وهو الشقيق 
إذالكن دونلث،، له فالحق لأب الذي وأنت الشقيق هو كان إذا 



هن1وىالهق4 ٣٢٨

فإنالينَك لهذه لأب أخ كلأكا أو البنت، لهذه ثقيق كلأكإ اويتإ ت
عاقلابالعا كان إذا صحح فعشره زواجها يتول مني واحد أي 

الحقفليس أيصا. ذلك ق عليه حرج ولا المرأة، به ورصيت رشيدا، 
الغالبق لأنه يشاوره؛ أن ينبغي المروءة باب من لكن السن ق للأير 
فقدؤإلأ الغالس،، ق الناس وبأحوال بالناس، وأدرى أعرف يكون 
منه.خثرا الأصغر يكون 

ءإ؛-؛أب؛إي 

ْعابنها لها عقد امرأة الوه~ت —رحمه الشخ فضيلة مسل I ١ س؟ا" 
العقد؟هدا حكم ما أبيها، وجود 

ابنها؟أو أبوها المرأة يزوج أن أول أتبمإ ننفلر بقوله؛ فأجاب 
الأب،وجود مع ابنها زوجها فإذا يزوجها، الذي هو أبوها الحواب• 

الأبأوكان حرج، فلا مراجعته تمكن لا بعيد مكان ق الأب كان فإن 
دينهق كفء وهو رصيته الذي الشخهس هذا من تتزوج أن منعها 

يمتغولر حاصزا الأب كان إذا أما ابنها، يزوجها أن باس فلا وحلقه 
إعادته.ونحب صحيح غثر فالعقد 

هثأة ءو 



٣٢٩مم1باساح 

وفاةبعد الرأة ولاية اف~1 ~رحمه الشخ فضيلة مئل I ١ س'ما* 
النكاح؟و تنتقل من إل والدها 

إذاعلا، ؤإن الحد ثم الأب بالتزويج الناس أول بقوله• همأحاب 
أبيهاس حد ولا أب لها يكن لر فإن أول، فهو أبيها قبل من حد لها كان 

ثمالأشقاء، إحوما فال ؤإلأ أبماء، ئ كان إن أبنائها إل الولاية انتقلت 
ثملأب، الأخوة أبناء ثم الأشقاء، الأخوة أبناء ثم أب، إل الأخوة 
أناءثم الأشقاء، الأعإم أبناء ثم لأب، الأعإم ثم الأشقاء، الأعإم 
يعيلمكان ق عصبتها كان أو عصبة ها ليوحد ب فإذا لأب، الأعإم 

٢٠الاتصال يمكن لا  هومن تزومحها عن امتنعوا عصبتها أوكان ، ٢٠
المحكمة.قاصي زوجها كفء 

ءو؛إ7 

أويأثمالول يلام هل اش~ت ~رخمه الشيح فضيلة مثل ! ١ ٦ 
لها؟كفء زؤج عن لها يحث أن له يجوز وهل ابنته؟ وولج تأحر إذا 

محوا.افه حراكم ولها؟ له منقصة يعتثر زؤج عن لها بحثه وهل 
منإليها يتقدم ر لأنه ابنته الرحل تزويج ناخر إذا بقوله؛ فأجاب 

دينهيرصى من إليها يتقدم ب لأنه بآثم ليس فإنه وحلقه دينه يرصى 
وخلقهدينه يرصى لا من فإن المرأة، لمصلحة التأخر هدا ولأن وخلقه؛ 



اممههفتاوى  ٣٣٠

ؤإمادينها، عن يصدها أن إما المتقبل، ق الزوجة عل نكبة سيكون 
انتظاراتزومحها فتاخثر الأمرين منه تذوق سيئة، معاشرة يعاشرها أن 

آماالول يعد ولا الصالحة، عن هو بل إثم، فيه ليس كفء لخاطب 
بدلك.

منهذا فإن كفء! زوج عن الول بحث وهي الثانية الفقرة وأما 
—حفصة ابنته عرض عنه— الله —رصي الخطاب بن عمر فإن الستة، 

فقال!ليتزوجها عنه- الله —رصي عفان بن عمان عل ءنها~ الله رصي 
—عنه الله —رصي بكر أي عل عرضها ثم الذكاح، ق له رغبة لا إنه 

عليهالمثي حعلبها فلعا حهلبها، . الّتي، إن ثم أريدها، لا قال• فردها، 
قدكان لأنه عريضته؛ رد إنعا بأنه عمر بكر أبو أخثر واللام الصلاة 

واحتراما. الرسول مع تأدبا ذلك فرد يذكرها، ه الّكا سْع 
حنعنه- الله -رصي الخطاب بن عمر يرد لن أنه ظني ،قلأففي ا^ 

عليهوالرسول تركها، الله لرسول احتراما لكن ابنته، عله عرصر 
الله—رصي بكر أبو وفهم عنها نحدث لكن حطبها ما واللام الصلاة 

ابنتهالرجل فعرض رجلن، عل عرضها فهنا نحطبها، أن يريد أنه عنه— 
ان.للأنمنقبة فيه بل منقصة، فيه وليس الخثر، من الخثر أهل عل 

ممابول ٤(، • ٠ برتم)٥ / اللائكة؛LJUشهود باب الغازى/ كتاب الخاري/ انظر: )١( 
(.٥١ ٢٢برتم)الخبر/ أهل عل أوأخته ابنته ان الإنعرض باب النكاح/ 



٣٣١مم1بادسح 

الرحمالرحمن الله م
علعقد محلى حضر إنه قائلات ).••••( شه سمى من مالي 

كلهاالإجراءات استوق _ وأن للس ا،لرأة).....( 

الآذونأن أي قبولا، الزوج من ولا إيجابا الول من يطلب ب أنه سوى 
قل؛للزوج يقل وب )•••••( بش زوجت قل؛ للول قل يب 

ولعلقال. هكذا الكاح؟ انعقد فهل ذلك، غر من وتفرقوا قبلت، 
نسايا.كان ذلك عدم 

تكونلا الزوجة وأن يتم ل؛ الكاح إن أقول! قوله! عل وبناء 
الزوج،من والفول الود من الإيجاب يجصل حتى للزوج حلالا 
الدخول.قبل ذلك حصول فيجب 

العثيم؛نالصالح محمل. كتبه 

ء!>م ءه 
٠٠' ٠٠' ٠٠'



ه1وىص ٣٣٢

أنان للأتنحون هل افه—؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١ سها" 
النكاح؟عقد له شل من يوكل 

النكاح،عقد له شل من يوكل أن ان للأننحون نعم بقوله؛ فأجاب 
لهيعن أن بد ولا فلانة، من نكاحي عقد قبول ق فلأيا وكلت، ت فيقول 

زوجةل تهللبح أن وكالتلث، مثلا! يقول ولا يتزوجها، أن يريد التي المرأة 
محديث،وربإ الغرر، فيه يكون جهل هدا لأن وذلك علميها؛ وتعقد 
يروقمن كل ليس لأنه ض القاطع نحدث وربكا الميم، 

قوكله المي الزوجة تعين من إذن فلابد للمموكل، يروق للوكيل 
علالنكاح يعقد من يوكل أن المرأة لول نحون وكدللث، علميها، النكاح 
معلوماالزوج ويكون أيصا، الزوج يمن أن لأيد ولكن بفلان، موليته 

النكاحعقد ق الوكالة أن حذا فتبين، ومقبولا، المرأة وعند الول عند 
مننكاحه عقد له يقبل من له يوكل الزوج من كانت ّواء جائزة 
بفلان.موليته يزوج من يوكل المرأة ول من كانت، أو فلانة، 

العقدهذا ق وكالته تحوز ممن الوكيل يكون أن التوكيل وشرؤل 
تتولأن يمكن لا المرأة لأن يصح؛ لا فإنه ذلك ي امرأة وكل أنه فلو 

علميه.حرج فلا عاقلا رجلا وكل فإذا بنمها، الكاح عقد 
ءأي؛:؛- ؛!؛- 



٣٣٣النكاح ه1ب 

لالتوكيل حكم عن اله~! ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ 'س٦٦ 
عقدالكاح؟

يقبلوأن ه، ينفالنكاح عقد يقبل أن ان للأنمحوز بقوله! فأجاب 
مثلاونضرب بوكيله، 

فقال؛فلانة، ابنتي زوجتك أمامه؛ وهو للزوج الول قال إذا 
قبولق أحدا وكل قد الزوج كان ؤإذا حينئذ، النكاح انعقد قبلت، 
يقولفإنه الوكيل ؤلريق عن يزوج أن أراد إذا الول فإن الكاح 

الكاحهدا قيلت، الوكيل؛ فيقول لفلان، فلانة ابنتي زوجت للوكيل؛ 
فلأن.لموكل 

وأنبوكيله أو بنفسه الإمحاب يتول أن محوز الإنسان أن والهم 
حاصرغثر الول كان إذا أيصا كيلك بوكيله، أو بنفسه القبول يتول 

ؤلريقعن فلانة أحي بنت زوحتك مثلا؛ العم فيقول مثلا عمها ووكل 
أحيبت فلانة زوجتك أو الوكالة، طريق عن يقول أن بد لا الوكالة، 

الكاح.هدا قبلت الزوج• فيقول فلأن، موكل 
هو أه 



٣٣٤

لالثممع حكم ا مالله—! —رحمه الشيح فضيلة مئل ؛ ١ سمااُ 
ياحزونلأتم بتامم تزلج من يمتتمون الذين اء الأبو نفلركم 

يدانهن؟
تزويجعن غرهم أو الآب_اء من اء الأوليامتJاع بقوله! فأجاب 

لهفليس الأب غر كان فإن محرم، الرواتب أحد أجل من مولياتيم 
منأن ئله الأب كان ؤإن شيئا، موليته مال من ياخد أن الحق 
منتزومحها يمغ أن له محل لا ذلك وْع تحتاجه ولا يضرها لا ما مالها 
ؤيئأ؛ناجل! عز اممه قال وقد للأمانة، خيانة هدا لأن هذا؛ أجل 

ثامق0نأئليانام ص خ/"\ ص أق غززأ :ا;ءألأ 
X3  ^■فارئشيب■"، يث أقبمن؛, نأث بمن %٣■ ١

ورسولهالله خيانة عن وتعال— —محبحانه الله نس لما الأيتثن، هاتثن 
تحوزلا أنه آق إشارة ئأه نأزكء ا؛>ثة؛ قال! الأمانة وخيانة 
الصلاةعليه الض قال وقد للأولاد، مراىة ولا للمال مراعاة لا الحيانة 

تكنمعلوم إلا فزوجوه وخلقه ديته ترضون من جاءكم ررإذا واللام! 
الأبأن قدر وإذا ررعريضنا؛، قال! أو كبير٠١ وفاد الأرصن ق فتنة 

.٢٨، ٢٧الأتان: الأنفال، سورة )١( 
برثمفزوجوه،ا/ دينه ترصوJا رامن ل جاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )٢( 

بابالأكفاء/ئابالcكاح/ ا(،واينماجه/ )؛يىا()هخ،



٣٣٥مم1بارنكاح 

الحالهذه ق فانه لها كفئا موليته تزوج من امتغ الأولياء من غره أو 
هذامنه تكرر ؤإذا فالأول، الأول الأولياء من غره إل الولاية تنتقل 
فاسما.يكون الحال هذه ق لأنه تسقط؛ ولايته فإن الثيء 

-؛•؛-ث؛ث- ؛أن- 

الفتاةين اتفاق محدث افه—ث ~رخمه الشيح فضيلة مئل ت ١ سماُ 
القاصىإل فيذهيان الفتاة، والدي رفض ْع الرواج عل والشاب، 

لأحذإليه ير"؛ع لا فإنه رفضه بمب ولكن الول، وجود ْع فيزوجها 
الزدلج؟هذا مثل حكم فا موافقته 

عليهاول هو التي المرأة يروج أن الود رقص إذا بموله؛ فأجاب 
فإنوخالقه دسه ل كفئا الحاطب هذا كان إذا ينفلر فإنه من 

وأخأب لها كان إذا فمثلا القاصى، إل لا بعده، من إل تنتقل الولاية 
لأخيهافإن وخلقه دينه ق كفء والحاطب يروج أن الأب فرفض 

فعمها،أخ لها يكن ب فإذا يزوجها، أن الأب من الذي أو الشقيق، 
يزوجهافإنه عصبة لها يكن إ فإن عصبتها، من فالأول الأول وهأكذا 

غرول وجود مع أما له، ول لا من ول القاصى لأن حينئذ؛ القاصي 
أنوأما القاصي، تزومحها يتول أن محوز لا فإنه كفاء تزمحيج من ممتنع 

هوالقاصي فإن الأولياء بقية إل يرجع لر الواقعة هذا ي القاصي 



ه1وىاتفقع ٣٣٦

منقاض به حكم شيئا نعرض أن نستطع ولا الأمر، هدا عن المسوول 
الالمين.قضاة 

منالول امتغ إذا اله~ت ~رحه الشخ فضيلة مثل ث ١٦٩س
العمل؟فإ كفء حاطب من موليته تزوج 

قكفء بخاطب امرأة تزويج من الول امتنع إذا بقوله؛ فأجاب 
الأولالعصية الأقارب من بعده من إل تنتقل الولاية فان وحلقه، دينه 

هؤلاءمن واحد كل لأن الغالب،؛ هو كا يزوحوا أن أبوا فإن فالأول، 
إلتتقل الولاية فان ه، أ؛يها« عل أتقدم لا عافية ق »أنا يقول: 
الحاكمعل ومحب، الشرعي، الحاكم المرأة ويزوج الشرعي، الحاكم 

منامتنعوا قد أولياءها أن وعالم إليه القضية وصلت، إذا الشرعي 
لأنيزوجها؛ أن علميه يجب وحلقه دينه ق كفئا الخاطب، وكان تزويجها، 

تزوجأن بد لا فانه الخاصة بالولاية الزواج محصل لمر فإذا عامة ولاية له 
العامة.بالولاية 

للخاطج،رده تكرر إذا الول أن تعال~ الله "رحمهم الفقهاء ذكر وقد 
علإنه بل وولأيته، عدالته وتقهل فاسقا يكون؛دللث، فإنه ء الكف، 

يصحفلا إمامته حتى تسقهل ادإه~ —رحمه أحمد الإمام مدهب، من الشهور 



٣٣٧ه1بالمم1ح 

وواسرخطر أمر وهدا السالمين، ق الحإعة صلاة ق إماما يكون أن 
اللهولاه من إل يتقدمون الدين الخطاب يرد بكونه الناس بعض من 

لطلبالقاصى إل التقدم من البنت تستحي قد ولكن أكفاء، وهم علهن 
والقاسي،المصالح ين تقارن أن عليها فيجبا واير، أمر وهدا التزويج 

علالول هذا فيها يتحكم وأن زوج، يدون تبقى أن ممدة أشد أيبمإ 
إلتتقدم أن أو يزوجها، ذهب، للنكاح طلبها وبرد كرت فإذا هواه، 

الثاقأن شك لا لها؟ شرعي حق هدا أن مع التزويج بطلب القاصي 
حقتتقدم؛طدسا لأما التزويج؛ القاصي؛هلل_، إل تتقدم أن وهو أول 
منلغيرها مصلحة إياها القاصي وتزويج للقاصي تقدمها ق ولأن لها، 

تقدمهاق ولأن أقدمت، كإ يقدمن اء النمن غيرها فان أيصا النساء، 
عليهنالله ولاهم من يفللمون الدين الفللمة لهؤلاء ريع للقاصي 
مصالحتعدة إذن ذك ففي الأكفاء، تزؤيج من بمنعهن 

أرملة.تبقى لا حتى للمرأة مصلحة الأول! 

تتقدممن ينتظرن اء لنالباب تفتح لغيرها، مصالحة الثانية! 
يتقدص.للقاصى 

أوينامم ق يتحكمون الدين الفللمة الأولياء هؤلاء منع الثالثة! 
يريدون•ما عل الماء من عليهن اش ولاهم فيمن 



٣٣٨

ترمحونمن أتاكم ررإذا  l(jLsحيث الرسول أمر إقامة الرائعة؛ 
ير٠٠وفساد الأرصن ل فتنة تكن تفعلوْ إلا فروحوْ وحلقه دينه 

الدينق أكفاء هم الدين اء للنالقدميز وطر قضاء الخامة! 
والخلق•

ءإدءإد؛؛» 

يفرقفيمن رأيكم ما اش~ت —رخمه الشخ فضيلة مثل ؛  ٠١٧ من 
حجةالكبرى للبنت خاطب كل يرد كان حيث الرواج، أمر ل بناته بتن 

أوالخاطب صلاح ذلك ق -همه ولا بذلك عنبرها ولا الدراسة إكإل 
ولكنعنه، السؤال دون يردم أن عنده ثيء أهم إنإ ثيء، أي أو ديته 
معلكن عنه، وعدل خاطئ هدا تصرفه أن عرف سنوات مرور بعد 

عنهأل يحش لها خاطب أي ل يفرط لا أصح حيث الصغرى، الينت، 
بمقهل تترؤج، لم والكبرى الصغرى تزوجت، وبالتاد وعنبرها؛دللثظ، 

لماذاتأله وأن تتاقشه وأن ؛دللث،، والدها تصاؤح أن الكبرى للسنت، 
الأمر،هدا ل التفصيل الشيح فضيلة من أرجو أختها؟ و؛ين بينها يمرق 

الابنةوخاصة بناته ل وحل عز الله يتقى بأن أُب، لكل النصح وأرجو 
خرا.اف جزاكم تحاربه ضحية محعلمها ولا الكثرى 

برقمءزوحوْاا/ دينه ترمحون ارمن ل حاء ما باب النكاح/ كتاب \ذزبىذيا رواه )١( 
(.١٩٦٧)برقم الأكفاء/ باب ممابالكاح/ ا(،وا؛نئجه/  ٠٨٥)





٣٤٠

خلقهق أو دينه ق شرا عليه وأينوا الخاطب عن مال إذا أما 
بلللقبول، أهلا ليس لأنه ذلك؛ ق المرأة يستشر أن حاجة ولا فليرده 

أنفلوليها به وألحت المرأة به وقبلت دينه ق مرصى غير أنه فرض لو 

أتاكمررإذا محال: أنه . الّثي، عن الحديث ففي به، التزوج ُن يمّعها 
الأرضj فتة تكن تفعلوا إلا فزوجوه، وحلقه دينه ترضون من 
عريض(،.اد »فمحال: أو كب؛ر«رم اد وف

أنمثل دنيوي لغرض الأكفاء الخطاب يمغ أن الأمر لول محل ولا 
بنتهإل محتاج لأنه الخهناب؛ يمغ أو أكثر، يعتليه من الختناب من يلتمس 

أوياحده ابنته راتب إل محتاج لأنه الخهناب؛ أويمغ البيت، ق دمته خل 
الالخاطب، وبين بينه سيئة شخصية لعلاقة الختلماب يمغ ولا منه، شيئا 
لغرضأما أخلاقهم، أو دينهم ق وء لم إلا الخهناب يمغ أن له محل 

محد— والسلامة العافية اتلة أل —نالأولياء من وكشر فلا، ذلك سوى 
ؤإنصاحبهم فهو أكثر يعتليهم فمن المال إلا همهم فليس أماناتمم خانوا 

كانؤإن صاحبهم، فليس يعتليهم لا ومن يزوج، لأن أهلا كن يز 
كبير.غلط وهذا دينا، وأقومهم حلما افه خلق أحس 

برقمفزوحو0اا/ دينه ترصون ارمن ل حاء ما باب الكاح/ كتاب الارمدى/ رواه 
(.١٩٦٧برقم)بابالأكفاء/ ممابالذكاح/ ١(،وابنماجه/  ٠٨٥)



٣٤١ممابادئك1ح 

U معهاو أخطأ أبائ إن أقول: قاف الماطة سؤال عل الإجابة

والرجؤعخاطئ، محرفه أن وعرف رجع لكنه الأمر، أول و الزواج من 
حنثآخر، وجه من أخهلآ لكنه اياطل، و التائي من خثر الحق إل 

عنالخطاب عدل أنه بمعنى عمدا الكبار٥ قل الصغيرة تزويج قدم 
أنفله الصغيرة إلا نحطبون لا الخطاب كان لو أما الصغيرة، إل الكبيرة 

الكبيرة.تزويج قبل ذلك ولوكان يزوجها، 
أقسام:ثلاثة عل المسألة هده ق والناس 

عيبهدا أن ويرى الكثيرة، قبل الصغيرة يزوج أن يمكن لا قم 
منهمنحطب ول؛ الصغيرة نحهلثون إنا الأهلاب أن مع للكثرة، وإساءة 

للصغيرة.حق وهضم غلهل وهن.ا الكثيرة، أحد 
قبلالصغيرة يزوج أن يريد الرجل هدا حال مثل الثاف: الشم 

جناية.أيصا وهدا الكبيرة، 

مواءخملمتا من ويزوج وجل عز افه يتق من الئالثات المم 
منذمته وأبرأ الأمانة أدى الذي هو فهذا الكبثرة، أم الصغيرة كانت، 

اليق ة ؛^4' 0 ي ه. بمش أئن م م اد>وو_ة: 

الآظن:ووالطلاق، مورة 



ايصفتاوى  ٣٤٢

وجلعز اف يتقوا أن المساء أمور لأولياء الصيحة أكرر وأحثرا! 
بمنتزويجهم من الأكفاء الخطاب يمنعوا وألا اش يراقوا وأن لمهن 

ويرصى.يجب لما التوفيق للمجمح الله وأسمال عليهن، الله ولاهم 
فياوتصارحه وانمها تناقش أن لها هل المائلة! هده قول وأما 

ض؟

تريدفالمرأة يستقل، وفيا مضى فيا أبيها مناقشة ق الحق لها فنعم 
واكها.تناقش أن فلها الماء، من الرحال يريد ما الرحال من 

الشبابأحد تقدم اممه—! —رحمه الشيح فضيلة سئل سا'\ا! 
لالقدم هدا أن بحجة رفض الأب ولكن فتاة، لخهلمة المتقيمثن 

فتكونعنهم، بعيدة قرية و يمن أن ويجشى الأخرة، انمراّة مراحل 
والتوجيهنرجوالإفادة صحح؟ هدا تصرفه فهل بيتها ل وحيدة البسن، 

مأجورين؟
مرضيوخلق دين ذا وكان امرأة الرجل حعلب إذا بقوله• فأجاب 

قالمخهلوبة أبو قاله اكى والعذر ويزوج، يجاب أن المشرؤع فإن 
قراغبة كانت، إذا لأبيها مجل ولا تزويجها، من يمنع لا عذر الموال 

شرعتاعذرا ليس لأنه العير؛ هدا أجل من يمتعها أن الخاطب هذا 



٣٤٣النكاح ه1ب 

يتصرفأن عليه محب أبن المرأة ول لأن الخاطب؛ هذا بمنعه وهوآثم 
فيهاالبنت تكون بلدة ق ، jvxjأن احتإل وأما لها، مصلحة هو فيإ 

يكنهالا أن الروج عل يشترط بأن يندفع أن المكن من فهذا وحيدة 
بهوالتزم الشرط هذا الزوج عل اشترط ؤإذا به، تتفرد ناء كان مق 

النبيلقول به يوق أن الزوج عل ومحب صحيحا، التزامه كان 
ذلكومع ا الفروجُال به استحللتم ما يه توفوا أن الشروط حق ررإن 
إذاالمرأة لأن منه؛ خائا كان ولو الشرط هذا يشرط ألا أرى فإف 

فإنهحنة العلاقة كانت ؤإذا زوجها، ببما الناس أول كان تزوجت 
•ومرورها وأنسها مصلحتها فيه ما كل يفعل موف 

مم ،!ء 
#!٠

 ywيو؛لاوواأن للاحوة هل اف،—أ —رخمه الشخ فضيلة مثل ! س
زواجمن ويمغ متعتتا الأب كان إذا القاصي عند الأب ولاية برفع 
ُينفنحن ومشاكل تةاني سيحدمحث، أنه ْع شرعية غير بحء؛ج بناته 

بملمحصل وما الأب هذا لهل تونار لأحواتنا الزولج حب نار نارين 
هذهرفع نستطع ولا أحرى فلروفح عندنا يكون وقد تقاءني، من ذللثج 

سكمة؟المشكلة 

(،٢٧٢برقم)١ الكاح/ عمد عند الهر ز الثرومحل باب، الشروحل/ مماب البخاري/ رواه 
(.١٤١٨برقم)لالنكاح/ الوفاءبالشرومحل ؛اب، محابالنكاح/ وملم/ 



ه1وىالفقع ٣٤٤

منبناته تزويج ومغ الأب تعنت إذا أنه شاك لا بقوله؛ فأحاب 
الإخوة،يتدخل أن الثواب عليه يترتب الذي الخير من أن الأكفاء 

هذاتزوج أن إما ويقولون! المسألة ق الأب إخوة هم الذين الأعإم أو 
والدهمبرهم من أنه شك لا وهذا ذك، ولهم زوجناه، ؤإلأ الخاطب 

الْللممن يمنعونه فامم للوالي برا كونه أما لأخوامم، الرحم وصلة 
اممه،رمول يا قالوات مظلوما،( أو ظاأا أحاك ءانصر ه! الني قال وقد 
قإدا ،، الظام،ار من ا١فامنعه ال! قالظالم؟ ينصر كيم، المظلوم هذا 

لذكبر، الأب ونصر له، نصر ومنعه الغللم، من للأب مغ تزويجهن 
وعلأخوامم عل وإحساوا وثوابا أجرا لهم إن الأخوة؛ لهؤلاء أقول 
فالأئمالتقاطع، من السؤال ق إليه أشار ما حصل فان أيصا، أبيهم 
الأبعل الإثم بل إثم؛ عليهم ليس والأولاد الأب، هو التقاطع مذا 
ياطه،اممتعينوا الإخوة! لهؤلاء فاقول الرحم، قاهير وهو الذلالم فهو 

ؤإلأالأكفاء، الخطاب هؤلاء أخواتنا تزوج أن إما لأبيكم! وقولوا 
ياقأن إما يتصرف، فالقاصى للقاصي وصلوا إذا وهم زوجناهم، 

يقول؛أن ؤإما عنده، من المسالة وتنتهي ويناصحه إليه ويثير بالأب 
إحوانين•النساء هؤلاء فتزوج يدك ارفع 

٢(،٤  ٤٣)يرقم أومظلنا/ ظالما أخاك أعن باب والغصب/ مماب الخاري/ روا0 ( ١ ) 
(.٢٥٨٤)برقم أومظلونا/ ظالما الأخ نمر باب والاداب/ والملة الر ياب لم/ وم



٣٤٥ممابالتد1ح 

I افه،ونحمي متدينة فتاة افه—! —رحمه الشخ فضيلة مسل
الأمورمعرفة من ومتمأكن وفقيه متدين ثاب لخطتها تقدم وقد 

محبوقال؛ رفض ولكنه \لي من حطبتي وهد تقول؛ وأحكامها، الشرعية 
الكتبأحد ق قرأتر وهد العائالة، من ليس وهو العائالة، من يكون أن 

إنفردجوْ، ودينه حلقه ترمحون من أتاكم ررإذا ه■' الرّول عن حديثا 
عريض«لأا.وفاد الأرض و فتنة تكن تفعلوا لا 

لهدارفضه j ذنسأ والدي عل وهل الحديث،، هدا ل الفتة هي ما 
الشاب؟

إلنوجهها نصيحة إل جوابه محتاج السؤال هدا بقوله؛ فأجاب 
ا.المساءل تزويج ق الأمور أولياء 

أنمن والدك امتغ إذا المرأة! لهده فنقول الخاصة القضية هده أما 
العائلةمن إلا يزوجك ألا وأبى ودينا حلئا به ترصخن بمن يزوجك 

أنبعده ول من تطلي أن الحق لك بل طاعته، عاليلث، محب لا فانه 
ذللث،فاطلي والمقاليد، لااعادامحت، اتباعا الأولياء امتنع فان يزوجالث،، 

برقمفزوجوه،/ دينه ترقون امن ل حاء ما باب النكاح/ كتاب الزمدي/ رواه )١( 
١(. ٩٦٧برقم)الأكفاء/ باب النكاح/ كاب ماجه/ وابن (، ١ • )٥٨ 

، ٠١٧ ، ١٦٨، ١  ٥٢)الفتاوى انظر الكرار، عن يخي مما انميحة هدم مثل ذكر تقدم )٢( 
الجلد.(ْنهدا ١٧١



المفتاوى  ٣٤٦

مضمدةنحاف أو يرى أن إلا يروحك أن القاصي وعل القاصي، من 
إليه.هالأمر تزويجك و عفلمى 

فزوجوهوحلقه ديته ترضون من أتاكم ررإذا الخديثإ! معنى وأما 
امر«ر اي وهمالأرض ز فتنة تكن تفعلوا إلا فأنكحوه— قال! -أو 

عليترب ما الكبتر والفساد العرض، ق ؤإما المال، ق إما هي فالفتنة 
الّمح،ْن تحذير وهذا ذللثج، وغثر الزنا وانتشار الشر من الفتنة هذه 

وحلقه.دبمه يرصى بمن موليته تزويج منع لن 
-؛؛؛-ه 0 

تقدمصايآ شابه ! اممه— —رخمه الشيخ فضيلة سئل 
الخلقحيث من الشايه ؟بمدا مقتنعون كلهم وأهلها والفتاة فتاة لخطبة 

ول—وهو الكبير الفتاة أخا ولكي بالإسلام، والتمسك والصلاح 
بأنه اف وهمدر مائيا أمرا الشابح عل اشترط متوق"" والدها لأن أمرها؛ 
وهمإخواشبما بقية فيهم بإ أهلها وكل والفتاة تحقيقه، من يتمكن 
أنالأخرين الفتاة لإخوان بمق فهل الزواج، عل موافقون أيقا بالغون 
أيصاالأخ هدا أن العلم ْع الكبير أخيها موافقة بدون ترويجها يتولوا 

برقمفزوجوه((/ دينه ترقون رامن ل جاء ما باب النلكح/ كتاب الزمذي/ رواه )١( 
(.١٩٦٧برقم)؛ابالأكفاء/ كتابالcقاح/ وابنماجه/ (، ١٠٨٥)





هت1وىالفق4 ٣٤٨

إنكبل ولعاعها؛ الدنيا، حطام أحل من به راصية وهي حطها الذي 
يكونفانه اشترطه ما وكل لك، محل لا فإنه لضلأ، شيئا اشترطت إذا 

ءاؤوcؤأ^لس١؛وتعال! تبارك اممه قال وقد صداقها، لأنه للزوجة؛ 

فجعل،. ئ،؛قاهل هنظآ ةلرْ ثثا تنه عن نؤ طين ذألأ؛ن صدضن 
افهفاتق فيه، حق للث، وليس لهن فيه التصرف، وجعل لهن، الصداق 

أنتهذه ولأيتلث، أن واعلم عليهم، اش ولاك وفيمن لثج شق أحي، 
فانشقيق، أخ منكم واحد كل فان مواء، حد عل فيها ؤإخوانك 

أن—شرعا~ لهم فإن تزوجها ب ؤإن ذللث،، عل مشكور فأنت، زوجتها 
هذاالمشاكل من العائلة وتسلم تزومحها تتول كونلث، ولكن يزوجوها، 

ولأحتلث،.ولإحوانلث، للث، هوالخثر 
هه ه 

الأية:؛.الماء، )ا(مورة 



٣٤٩مم1بادع1ح 

د(،طىةا

الصال^محمد السيخ فصيلة حصرة 

وبرلكته.النه ورحمة عليكم اللام 
محاةأض وهي مثكلش لخل فضيلتكم يوفق أن تعاد افه أرجومن 

لتقدم وقد الئانؤية، الرحالة ل وأدرس عمرى من عشرة لثامنة ال 
ومكانةكريمة وصفات أحلاق له منهم والكئثر يدي، يطلب ين الكم 

ولاوالدي، هو ومتشل معادق طريق ل يقف الذي دلكن مرموقة، 
يقولأحد د تقدم فكلما ذلك، يفعل بجعله الذي هوالبب ما أعرف 

درامتها،تكمل أن وتريد الحاصر، الوئت، ز تتزؤج أن تريد لا إما له؛ 
منبالرغم يجثرف، ولا ش؛ةا أعرف لا أنتي العفليم باهنه أشم والله وأنا 

حائفةالشيح فضيلة يا وأنا ومستقبل، حياق وهذه الأمر، صاحية أنتي 
إلوالدي يذهب ئ يتقدم من فكل أقعل، ماذا أعرف، لا مستمل عل 

عنبرلا إنه حتى شيئا ، أعرفلا الأمر صاحية وأنا معها، ؤيتشاور والدته 
ونحنلوالدتنا معاملته ل عليتا قاس فهو التاس، أقرب والدق ولا 

ذللت،كل ومتحملة، صابرة والدتنا ولكن ثيء، كل ؤ، ومقصر أولاده، 
فضيلتكم،عل أعرصها أن أردت التي مشكلتي هي هذه أولادها، __، 

بوامهلةذللث، تدكر أن أرجو كعا حهلار-ج، بوامعلة الحل ئ وتكتب 



فت1وىارفهمح ٣٥٠

الذينهؤلاء حدي وتعال" —رسحامم الله لعل الخمعة حطبة 

اللهوفقنا يشاءون، ما حن بمطون أيدتم ؛؛؟1، لعة م بنامم أن يفلون 
لوتعال" "سبحانه افه بعد عويا تكونوا حتى الخير فيه ما إل وإياكم 

الخرم،والإرشادات بالنصائح لهم العون يد ومد الضعفاء، مساعدة 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام الله. رعاية j ولمتم 

تالحوالب، 

الرحيمالرحمن الله م ب

~إنهدا والدك أن شك لا وبركاته. اطه ورحمة لام الوعليكم 
المنع-يدا وقاس ورسوله، لئه وعاص لك،، ظالم فهو ذكرت" كإ كان 

الهداية.له افه مال نالأكفاء، للخهلاب الذكرر 

ؤإذابالوضع، وتحريه أوليائك باحلس تتصل أن فهوإما الحل أما 
لسقوءلوالدك دون يزوجلث، فانه وخلقه دينه ق كفء أحد إليك تقدم 

المحكمةبرئيس تتصل أن ؤإما ترويجهم، من الناس بمنعه ولايته 
يزوجك•أقاربك من أحدا فيوكل 

واللام.الماصية، الحمعة قبل ذلك ق تكلمت فقد أنا أما 
هؤ١٣٩٥/٨/١٣



٣٥١ممابالتة1ح 

للشهوديشتركل هل اف~• ~رخمه الشخ فضيلة ّسل لم\\! ه س
منأم محارمها من الشهود يكون وهل الروحة؟ موافقة سإع لكاح اق 

والشهودالزوجة ووالد المأذون أن الأن محصل والذي غثرهم؟ 
علتوقيعها ويأحد الروحة محارم أحد ويدهب مكان، ق محتمعون 

موافقتها؟يسمعوا أن للمشهود يشترؤل هل هدا، 

الإماممذهب من المشهور نعلم أن بد لا أولأت بقوله! فأحاب، 
أصولمن يكونوا لا أن يشرمحل النكاح ق الشهود أن — الله —رحمه أحمد 

منولا فروعه، من ولا الول أصول من ولا فروعه، من ولا الزوج، 
أباالشهود أحد كان فلو هدا وعل فروعها، من ولا الزوجة أصول 

يصح.لر الزوج ابن الشهود أحد كان أو يصح، ب الول 
ذللث،ق لا؟ أو الزوجة رصا عل الشه_اده تشتركل هر وتكن 

وقتناق محدث لما نفلنا لكن بواجب، وليس منة أنه والمذهس، حلاف، 
إذنعل الشهود يشهد أن بد لا أنه نرى ونحوها الخاصايتن، من الحاصر 

التيالمرأة كانت إذا الماس بعض ولكن موافقتها، ؤيمعوا الزوجة، 
تكنس،أن تعرف، التي أحتها فتحضر تكنس، أن تعرف لا الزواج تريد 

أنالواجب بل محوز، ولا حرام وهدا عليه وتوفر أحتها اسم وتكب 
بدلك.ويكتب إذما ويوحد الكتابة تعرف لمر ؤإن الزوجة نحفر 



ه1وىاثفتع ٣٥٢

لأنالثل الطريقة هي U ض-: -رخمه الشخ فضيلة ئل س: 
الإفادة.نرجو-يدا الباطل؟ عن ابتعادا زواجه الرجل يشهر 

لولك!المثل الطريقة بقوله! فأحاب 

النكاح.إشاعة من هدا لأن بشهود؛ يكون أن بد لا أولا! 
والخ؛ران.والأقارب الأصحاب إليه يدعى بالدعوة، يعلن أن ثانيا؛ 

بالأغانرويغنن بالدفوف، الدخول ليلة الماء يقرب أن ثالما! 
نحوذلكأو مبالغة، فيها أو مشرة، أو ماحنة، الأغاق تكون ألا بئرط 

لبوارحمنفقال -يا أمر . الك، لأن العرس؛ عل الوليمة رابعا؛ 
،.ولوبثاهءار  ٢١١١! — عنه الله ~رصي عوق ابن 

موكي،ق نير التي السيارات أسراب عندنا الحديثة الْلرق ومن 
الدحول.ليلة ق توقد التي الأنوار أيئا ومنها الزفاف، 

الزواجحفل موكب ق الناس بعص يفعله أمر إل أنبه هنا ولكن 
قالنامحى ثزعحون ؛ح.ت الممهاراينا منبهااّتل سمتحدمحون اتيم وهو 

برقمه/ ألقاؤه شييب لإدا ؤ تعال؛ قوله j( حاء ما باب السوع/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
برقمقرآن/ تعليم كونه وجواز الصدقات باب النكاح/ كتاب وملم/ (، ٢٠ ٤٨)
(١٤٢٧.)



٣٥٣ه1بائك1ح 

امزعج ثيء هو بل الواقع، ق له داعي لا وهدا الأسواق، وي البيوت 
السلمين.إخوانه يزعج ما يتخذ أن للإنسان ينبغي ولا 

هه؛:؛• 

زوجةوترك رجل تول افه-: -رخمه الشخ فضيلة ئل س: 
بامرأْمتزوجا كان بأنه والأسرة الزوجة عالصت، وفاته وبعد وأولادا، 

يأثمفهل والأولاد، الأود الزوجة علم دون سنوات عدة محني أحرى 
مأجورين.أفيدونا أهله؟ عل زواجه جمر إخفاء عل التول 

بجبلكن بالمرأة تزوجه إخفاء عل التوق يأثم لا بقوله• فأجاب 
فإذابذلك، وسلم- آله وعل عليه اش اليي-صل لأمر الكاح، إعلان 

فانهالقرية ل وأعش أخرى قرية ق كاخا لوكان كإ محلنا المكاح كان 
الأول.زوجته وعل أهله عل ذلك أخفى محإن يكفي، 

النبيبه أمر ما خلاف فانه الأخر النكاح بكتإن التواصي ا وأم
الكاحيبطل إنه العناء! بعض قال بل وملم، آله وعل عليه الله صل 

خلافذلك يكون ؤإنا يبطل، لا أنه الصحيح ولكن بكتانه، أوصى إذا 
السنة.

أوءو- ءو 



هن1وىالفق4 ٣٥٤

بزوجةأتزؤج أن قد اف~ت —رخمه الشيح فضيلة ئل ست 
بذلك؟زوجتي أجمر ولا بالخفاء ض أن نحوزز فهل ثانية• 

وصبذلك، زوجتك، محر ولا تتزوج أن محوز ت بقوله فأجاب 
.،،ijUJbأمر س الّك، لأن معلنا؛ ظاهرا النكاح يكون أن بد لا 

النكاحإعلان من ورموله به الله أمر ما فعلت فإذا ٢، التكاح®ل ررأعلنوا 
عالمت،.إذا زوجتلث، عنك، يرصى تعال افه فإن 

-K؛-ه ه 

اكخسعن التحري عن افه—! —رحمه الشيح فضيلة مسل I ١ س٩٧ 
فيه؟رأيكم ما الخاطئ، 

وجوباواجمب، الخاطس، الشخص عن التحري بقوله! فاحاب 

وكثربالخبيث، الق، فيه التبس الذي الوقت، هذا ق لاميا مؤكدا، 
يوجدقد فإنه الزور، شهادة فيه وكثر الكاذب، والوصف، التزوير فيه 

علوهو الخلق وحسن والاستقامة، بالصلاح يتذلاهر من المساق من 
وأهالهاالخطوبة عل يزور مظهره عل زيادة يزور وقد ذلك،، حلاف، 

شاهديأق وقد زور، ما عل أهله من يؤيد وقد حلق، وذو مستقيم بأنه 
العقدحصل فإذا والاستقامة، بالصلاح له فيشهد الأهل، غير من آخر 

١(. ٥٦٩٧)؛/ه أخمد الإمام را(روا0 



٣٥٥النكاح كتاب 

وخلقه.ديته ق ذلك خلاف عل الأمر أن ينز 
التحرييكون وأن مؤكدا، وحويا التحري محب أنه أرى ولهذا 

أويوما عشرين أو أيام عثرة الإجابة ناحرت إذا يفر ولا بدقة، 
الوصفعل الخاطب أن ، jwفإذا بهبرة، عل الإنسان ليكون شهرا؛ 

أنلأحد يجوز ولا فليزوج، وحلقه دينه يرصى ممن أنه فيه المرغوب 
لأنناكانت،؛ حجة بأي الرحل هدا مثل ق الخطوبة رغبة يعترض 

وحلقهدينه يرصى لن مولتته تزويج يمنع الأولياء بعض أن نسع 
قبيلتنا،من ليس إنه يقول؛ أن مثل واهية، بحجج به رصين قد وهي 

قليس إنه أويقول؛ شهادة، معها والمرأة شهادة معه ليس إنه يقول؛ أو 
منالناس ومن الباطلة، الباردة التحليلات من ذللث، غثر إل وظيفة، 

لهمغلا فيجعلها راننبها من عليه وتدر لدرس لأما موليته؛ تزمحيج يمغ 
الغرص.لهدا تزويجها من يمنع 

فيمناض اتقوا لهم؛ وأقول الأولياء هؤلاء مثل أنصح أف الهم 
وحلقهدينه يرصن بمن التزوج من النساء تمنعوا لا إياهن، اللة ولاكم 

أوه الني لهدي المخالفة عاداتكم أو الشخصية أغراصكم حل أس 
يزوجوهاأن وهو الأمر هدا عكس ق أنصحهم أن أريد كإ ،، ذللغثر 
القولعل يصح لا والنكاح علميكم، حرام ذللثج فإن ترغب، لا من 



هاوىارفق4 ٣٥٦

البكرررلأتكح النيهقال:لأن الأب؛ الول ولولكن حتى الراجح 
يتأذمارروالكر س؛ الني قال لم مصحيح ق بل ، سأذن«لحتى 

الأب.عل ونص المكر عل فنص ،، أبوها«ل

لكنتمهإ زواجه تريد لا من تزوج عل المرأة إجار محوز فلا 
المطلما، الزواج ترد ام أنيا قدر لو فيإ الأب عل حرج ولا الأسباب، 

الحالهده ق يزوجوها لر إذا الأولياء من غار0 ولا الأب عل حرج 
يمتعوها.ب فهم باختيارها هدا لأن وذلك حياتيا؛ طول يقسن لو حتى 

ثوو ءه 

المرأةمنع حكم ما اش~؛ —رخمه الشخ فضيلة سهل 
الأشراف؟بغثر الرواج من الين لأل تثب التي الشريفة 

—يزعمون —كإ لأما شخص من تتزؤج أن المرأة مغ مولهت فأجاب 
رءإذا 'Mالمي قال فقد الني. لأمر محالف شريف وهوغر شريفة 
•، ؛*رفروجوْ وحلقه دينه ترصون من أتاكم 

برصاها/إلا والثيب البكر وغيره الأب ينكح لا باب النكاح/ كتاب البخاري/ روا0 )١( 
والباكريالطى النكاح ل الثيب استئذان باب الكاح/ كتاب لم/ وم٥(،  ١٣٦)برقم 

(.١٤ ١٩)برقم بالكون/ 
(٦٨)( ١ ٤ ٢ ١ ) برقم بالكاح/ الثيب امتثدان باب الثكاح/ يآب لم/ مرواْ )٢( 
برقمفزوحوْ،ا/ يبنه ترضون "من ل حاء ما باب الكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )٣( 

(.١  ٩٦٧)برقم الأكفاء/ باب الكاح/ كاب ْاجه/ (، ١٠٨٥)



٣٥٧مم1باداءاح 

د(طفةأ

الرحيمارحمن الله بم 
آميناش حفظه الشم؛ن صالح بن محمد الشيح فضيلة 
وبعدتوبركاته، اش ورحمة عليكم الملام 

وأبلدهاالرمالة هده لفضياككم أكتب والمرور الغيهلة من بيد 
لحسنوذلالث، مقصود الغير الخطأ من متلاحطونه عإ والمإح بالإذن 

فضيلتكم.ذات 

العناءعل واخلافهم الناس أمثلة كثرة فضيلتكم عل تقفي لا 
سءلهمسأسمالدبماب)....(الآق:

التحضرينحش للبادية الأصل تخصيص وهي العنصرية! التفرقة - ١ 
ثدف،وأبيض عندهم، له قيمة لا أبيض حضرى وعترهم متهم، 

لأيحلفه من ولا يتعرض ولولر الصبغة وهوأمول وعبد، وحضري 
المادية،حاضرة غير والحاضرة المادية، العناء ل توحد كان، رق 

ببمذْويتتابرون كدللث،، منهم الألمرام يدعي وس منهم والتعلمون 
أئمةوأنثاهم، ذكرهم ومتعلمهم، عالمهم وصغيرهم، كبيرهم الألقاب 
لعضينتمون البادية حاضرة غير الحاضرة بدأت ثم حسبة، ورحال، 

لرصكوغا وأحرحوا؛دللئ، قيمة، وهدايا ومكافات بشهود الأباعد البادية 



الفقعفتاوى  ٣٥٨

الاحممارى،المر من ولا والأباعد الأقارب اليائية من ^ نحولهم 
لافه لكلام اعتار أي منهم الحاصرة ولا البادية الدكرين عند وليس 

عاليه.وسلامه ايله صلوات الصهلفى لأحاديث ولا ذلك 

أحرهافله حنة سة الإسلام و سن من أن ثمحفى لا الشخ: فضيلة 
القبولنمن فضيلتكم إن وحيث الماعة، قيام حتى  ١٢٠عمل من وأجر 

ءالء|دهمالأمة، هذه نوحيه وترون العمورة هذه ق الله شاء إن 
واحتقارهمالله حلق وتقسيمهم تكثرهم يريع ما وتوصيح وْتعلميهم 

ْعوالمتعلم؛ن العيإء توقف دون قائمة" لهم تقم ب اكو3ة "ولولا 
وقاسمنءلا.لين يتوبوا ب إذا النه وحعلهم الحجرات سورة مات 

الإسلام؟من تفرجهم متهم الاعتقاد هذا وهل وكافرين، 
اللهورحمة لام الوعليكم الرحيم، الرحمن الله م بالحواب! 

وبركاته.

هوالذي التقوى؛ هو عليه يعول( أنا ينبغى الذي ألت، ريب لا 
إثاأناس يتلها ؤ ت قال، حيث عليه حلقه أكرم ق تعال اممه عند المعتبمر 

آمط آْيثؤ ء;ax ظ يئ م نن قئئر 

١٣الأية: الحجرات، سورة 



٣٥٩النكاح كتاب 

س!النتي قال ثانوي• قامر وااال والجال والسب الحسب وأما 
الرأةلأتني وقال! ،، مئجوُْار وحلقه دينه ترصون من أتاكم ررإذا 

تربتالدين بذات فاظفر ولدينها، ولحإلها، ولحسمها، لمالها، لأرع؛ 
يداك«رأا.

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام 

الصالحمحمد أحوكم 

ءوه ه 

برقمفزوجوه*/ يبنه ترضون امن ل جاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )١، 
(.١٩٦٧^)الأكفاء/ باب الكاح/ كاب ا(،واينماجه/  ٠٨٥)

محابلم/ وم٥(، ٠ ٩ )• برقم الدين/ ل الأكفاء باب النكاح/ كتاب الخاري/ رواه رآآ 
(.١٤ ٦٦)برقم الدين/ ذات اسعحباب باب الرضاع/ 





٣٦١ه1بائءاح 

إنا Ulنقلت الخي الأحاديث من ^١ أن تعلموا م والدين، بالخلق 
العلاءأكثر وما الإسلامي، الدين -يا وأثروا العرب،، من ليسوا من ملها 

فقطّجن إلا الناس يلتمتح ألا أرجو فلهيا الحرب،، من ليسوا الذين 
الخلقوالدين.وهما:

هه ءو 

 YA_ زولجيمغ من حكم ما اش~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١
ؤإذاقبيل، وهو حضثري القدم أن بحجة لها التقدم ،ء الكه«من ابتنه 

أصل،له ليس والخضبمرى درحات، الناس حمل افه إن قاوت ذلك ق نوقش 
ورئححلتف كملإ أدjكا تعال؛ بقوله واستدل 

وأنىدر نن إثا ^تاش ^،؛^١ تعال؛ وقوله ،، هُ بمض مذ 
محرا.اطة حزاكم ٢، لعارمأهل مميل ئمئا وظهؤ 

ؤإنالكاح مسالة ق المسح عل الاعتاد أن الواغ بقوله؛ فاحاي، 
ارأةتزؤيج س يمنع أن ان للأنوقالوا! العالم أهل بحقن إليه ذم، 

الدينإل ينظر أن للأنسان ينغي الذي لكن قيل،، غثر برجل الشيلية 
دينهترضون من أتاكم ررإذا واللام؛ الصلاة عليه المي لقول والخلق، 

.١٦٥)ا(ّورةالأنعام،الآة: 
. ١٣الأية: الحجرات، )أ(مرة 





٣٦٣ه1بالمح 

يداك،،.تربت الدين بذات ررفاظفر ه! نفالحديث 

هه ثو 

مألةتوضيح نرجو اله~؛ —رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١  ATس
الإنصافمن نحسوا أن الشيخ فضيلة يا منكم أؤيد النب؟ ق الكفاءة 

بأنهعلهل النسب، ل الكفاءة يشترط لا أنه عل والسنة الكتاب ز حاء مما 
الناسبعضن وملك الينات أغلب عجز حتى وشقاق فراق ق تسبب 
تعرفونوأنتم والخضري الشتل بن التفرقة هده بجب الشيطان مسل 
الصحيحةالوجهة الناس توجهوا ا،لرجوأن عليكم، نحفى ولا ا،لفامد هدْ 

بالأدلة؟مدح 

الدينهى الكفاءة أن هو هدا ق الصحيحة الوجهة يقوله! فأحاب 
أمقبيليا كان مواء يزوج، فإنه وحلق دين ذا الإنسان كان فإذا والخلق، 

فيهأ، احتلفمما هو الباب هذا ق وغره القبيل بن والتفريق قبيل، غر 

قالكفاءة وجعل بالغ الله- -رحمهم العلعاء بعض إن حتى العلم، أهل 
قالآكفاءة فقديت، إذا أنه بمعنى للزومه، لا النكاح، لصحة شرطا النسب، 
المعروفةالقبائل س امرأة تزوجت، لو يعني يصح، لا النكاح فإن النسب 
ليسهؤلاء عند النكاح فإن المعروفة، القبائل س أنه يعلم لا برجل 



ه1وىالفقع ٣٦٤

يرصىمن حاءنا إذا أنه الأدلة تعضده الذي الراجح القول ولكن 
معالرأه تعيش أن هو الحقيقة ق اجلقصود لأن نزوحه؛ فإننا وحلقه دينه 

أمسكإن الكامل، ا-قلق عل ويربيها وحل، عز اض يتقي ان إن
ثيء.أهم هو هدا بمعروف فارق فارق ؤإن بمعروف، أمك 

لكنوارد، أمر هو الأمر هذا إل الناس بدعوة نقوم أن ومسألة 
ولاللصحة لا يشترؤل لا أنه عندي يترجح الذي إن أفول؛ هنا من 

كانفمن والدين، الخلق عل كله المدار وأن النسب،، ق الكفاءه للزوم 
ماالله. رسول ستة ق ولا اش كتاب، ل وليس كفاءة؛ ذا كان كذللث، 
)منعه.

ه؛إ؛- ءإ؛- 

الكاحل الكفاءة عن اف-•. -رخمه الشخ فضيلة مئل : ١ ٨ س؛ 
النسبؤ؟ق اوي النالكفاءة من هل 

و.الله رسول بينه ما تحم أن محب، التي الكفاءة بقوله! فأحايج 
تكنتفعلوه إلا فروجوْ، وحلقه دسه ترمحون من أتاكم ررإذا وله: قل 

والخلق•الدين الكفاءة! هي فهزه عردص«رم. اد وفالأرض ق نمة 

برقمفزوجوه((/ د؛به ترمحون اءمن ل جاء ما باب الكاح/ كتاب الترمدي/ رواْ 
١(. ٩٦٧)برقم الأكفاء/ باب الكاح/ كتاب ماجه/ وش (، ١٠٨٥)



٣٦٥هاuائكاح 

شرطاجعله من فمنهم فيه، العالم أهل اختلف فقد المسب أما 
شرطاليس إنه قال من ومنهم للزوم، شرطا جعله من ومنهم للصحة، 

أننحلم أن محب ولكن الصحح. هو وهدا للصحة، ولا للزوم لا 
سي،،ينمي لمن المسمية المراة يروجٍتن، إدا فما هو إنا هذا ق الخلاف 

موصعهو هذا بميل ليس إنسائا الشيلية المرأة تزوجت إذا يعني 
خلافلا فهذا قبيلية غر امرأة الشمل يتزوج بان العكس أما الخلاف، 

حدعل الأمرين كلأ أن الأن العامة وعند فيه، إشأكال ولا وازه جق 
إذافيا العلم أشل فالخلاف العلم، أشل عتل كذللث، وليس سمواء، 

أشريت،الذي الخلاف فيه الذي هو فهذا قبيل بغر قبيلية امرأة تزوجت 
إليه.

كلهالدار وأن بالمب، عرة لا أنه الصحح الراحح القول ولكن 
امرأةتزوج لو الرجل وأن النبي. بذلك أمر كا والخلق، الدين عل 
وكذلكعليه، يعترض أحد ولا بذللثج، باس فلا قبيل وهو قبيلية غر 

حقولا يذللث، يأس فلا قبيلية بامرأة البميل غر تزوج لو العكس 
عاليه.يعترض أن لأحل 

٠٠٠



هت1وىاممق4 ٣٦٦

د؛،طنأ

الرحيمالرص اف بم 
افهملمه عقيمين بن صالح بن محمد الشخ مإحة إل 

وبعد. وبركاته.. الله ورحمة عليكم اللام 

نقيد).....( قبيلة من ).....( أسرة أبناء نحن 

عائلةمن الرواج أحل من الخْلوبة إل )•••••( ابننا أقدم لقد 
لرأينا؛محالف أنه لمعرفته والكتإن بالرئة محاطا عمله وكان خض،رية، 
سلميةبمحاولات منا البعض قام وقد الملاك، عقد له وتم وأعرافنا، 

ومتعاللاشكال، درءا عمله ما عل الإقدام من ومتعه المذكور، لصح 
اسمتعدادناوأيدينا الرواج. تم إذا افه— قدر لا — يع قد لما وحصنا للفتن 

وتمنعوترضيه ترضينا بهلريقة زواجه يكمل ما بكل للمدكور 
جددى،دون ولكن وتكرارا مرارا المحاولات كررنا ولقد الإشكال،، 

برعرعةرهمته عل يدل هدا ؤإصرارْ يريد ما عل مصرا مازال حيث 
الأحدإل وأقربائتا ابنا أنحمح وحر بسببه الفتنة وإحدايث، أمرته 

تموما رغبته عل بناء محاويره من له قمتا؛الخطوبة ولقد والذم، والشتم 
يدلهذا ورفضه ذللن،، رفض لكنه ).....( محكمة قاصي فضيلة يد عل 
وكلوإناثنا، ذكورنا بين الفتئة صغ يريد ولكنه زوجة يريد لا أنه عل 





ه1وىاص ٣٦٨

التزموامحي الأسرة وأن لأسيإ الصالح®، حلب من أول المفاسد رردرء 
لزوجتهسإْ الذي الهر نصف عن بتعويضه يلتزمون ولعلهم بتزويجه، 

علالزوج يوافق أن وآمل الدخول، قبل طلقها إذا صيلزمه والذي 
افه.شاء إن حميدة العاقة وستكون ذللث، 

وكتبهذللث، محال 

العثسمينالصالح محمد 

ءإ؛-؛!؛- ءإث- 



٣٦٩ه1باساح 

الأنابالفخر عن الله-: -رحمه الشخ فضالة مثل :  ١٨٥س
منالناس من يوجد حيث القؤيم، والخلق الدين عل النكاح ل وتقديمه 

قكان بمن إلا التزلج من بتامم ويمنمن أمرته وعراقه بنسبه يمتخر 
الحنيف.الدين إليها أرشد التي الاعتبارات عن النفلر بقطع نسبا مستواهم 

أمورمن به الفخر أو النسب ق الهلعن أن ثالث، لا بقوله؛ فاجاب 
الدينهو والذم للحمد مصدرا يكون أن ينبغي والدي الخاهلية، 
قعليه مبنيا والقبول الرففس يكون أن ينبغي الذي وهو والخالق، 

منأتاكم ررإذا قال: أنه . الّ؛ي، عن الحديث ق فإنه الترويج اله م
ادوفالأرض ل فتنة تكن تفعلوا إلا فزوجوه، وخلقه دينه ترصون 

والرقصللقبول اعتباره يكون أن للإنسان ينبغي قاليي ، ءربمر("ل
بمقتأن ييغي، لا المال حتى والخلق، الدين ت الأمرين هدين عل منا 
المرأةررثكح و: الني قال فقد ؤإلأ الموضوع، هذا ل كرا التفاى إليه 

تربت،الدين بذات فاظفر ولدينها، ولحإلها، ولحبها، لمالها، لأرع: 
المرأةتنكح أن الرواج ي القاصد حملة من أنه الّكا. فبتن ٢• يداكا؛ر 

برقمفزوحو0اا/ دينه ترمحون "من ل جاء ما باب الكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )١( 
(.١٩٦٧بريم)بابالأكفاء/ محابالكاح/ ١(،وابنماجه/ • )٥٨ 

محابوسلم/ ٥(، • ٩ برقم)• الدين/ ي الأكفاء باب الدكاح/ مماب الخاوي/ رواه )٢( 
(.١٤ ٦٦)برقم الدين/ ذات اسحباب باب الرضاع/ 



ه1وىاوص ٣٧٠

الديناعتبار عل حث ولكنه ودينها، لحالها تنكح كا ومالها، لحسبها، 
يداك،،،تربت الدين بذات رافاظفر واللام—'. الصلاة عليه — وله قل 

كونناولكن الناس، من العلاقات ق أثره له الحسب أن أيمحا ريب ولا 
أوالقبول ق الأمور عليه تبنى الذي وهو والأحثر الأول هو نجعله 

البابهذا ق تعال— الله —رحمهم والفقهاء ينبغي، لا أمر هذا الرفض 
تزوجلا محروقة قبائل من ذكون التي الرأة إن قال: من فمنهم اختلفوا، 

القإدل•من، لتس برجل 

يفسخأن أوليائها من يرض ب لمن وزكن تزوج، يقول: وبعضهم 
الذكاح.

الدينمن الشرع اعتره ما إلا يعتن أن يبني لا أنه أرى والذي 
وكونللشرع، محالما يكون لا شيئا اعتادوا إذا الماس ولكن والخلق، 

ينكرولا عليهم يعاب لا فانه الحلم، أهل أقوال من لقول موافقا 
ذوثونأ.<محالفة فيه وليس العلم، أهل من أحد به قال قد مادام عليهم 
والخلق•الدين هو اعتباره ينغي فالذي حال كل وعل 

>٠٠

أرملةامرأة حهليت، افه—! —رحمه الشيح فضيلة مثل سآُما! 
وقالوا:عنها نصحوي الماس ولكن ومكينة أرملة لأما عاليها؛ شفقة 



٣٧١ه1باثمح 

منهاالرواج عل أقدم فهل يميها شنئا فيها أن يرون لأمم تتزوجها؛ لا 
لا؟أم 

أوخلقها ق يعيبها ما فيها المرأة هذه كانت إذا بقوله! فأحاب 
يعيبهاالذي هذا كان ؤإذا زواجها، عل يقدم أن علميه نشير محلا دينها 

ينظرأن ينض ولكن رواجها، من باس لا فإنه دين ولا بخلق يتعلق لا 
لهذكر الذي العيب يتصور ربا لأنه الأمر؛ له يتب؛ن حتى قل إليها 

هذهق التفصيل هو فهذا يتصور، تما وأكير كثيرا يكون ولكنه قليلا 
يقرببا،ولا -يا يتزوج محلا والدين الخلق إل عائدا الحسب، كان إذا المسألة 

ولكنزواجها عل الإقدام من باس لا فإنه أمرآحر إل عائدا كان ٧^١ 
محأن-ظلرإلهاقل•

مءك ،!ئ 
%،ءمء 

 UA_ أزكجأن ؤا بحرز هل اله~؛ ~رحمه الشخ فضيلة صئل ؛ ١
الخمركشرب الكبيرة العاصي بعض يريك--، لكنه لم ملرجل ابنتمحا 

والزنا؟

زانبرجل اينتلم—، تزؤج أن للثح يجوز لا بالله، أعوذ بقوله؛ فأجاب 
تعال؛افه لقول حاله، وتستقيم الزنا، من توبته تفلهر حتى 

ذالشمححزم هملف أو ئان لأ؛كثثاإلأ نألنإته ثنعث أز ئاته إلا لأ.تؤأ 



ه1وىاوص ٣٧٢

يروجواأن المومٌين عل محرم أنه الكريمة الأية ومعنى ه آنقّثن هل 
ؤإمازناة، إما كانوا ذك فعلوا فان الزانية، يتزوجوا أن أو الزاف 

مثرين•

الزواجكون يرقص أن قاما الزانية تزوج إذا الرجل أن هذا ووجه 
اض،حرم ما أحل لأنه مشركا؛ يكون وحينئذ به يعترف ولا حرام حا 
3،التحكم من يتمكن ب ولكن حرام، ب الزواج بأن يؤمن أن ما اد

النكاحلأن زانيا؛ فيكون ذلك، بفعل وجل عز اطة عصى حتى نفسه 
محتاجلا الذي الواصح الغلاهر البين الأية معنى هو هذا بصحيح، ليس 

تأويل•أو تكلف، إل 
فإنناالخمر يشرب، ولكنه الزنا عن عقيما الخاطب، كان إذا وأما 

وخالقهدينه ترصون من أتاكم ررإذا النبي لقول بتزومحه، ننصحك لا 
حتىفامق الخمر شارب، لأن دينه؛ يرصى لا الخمر وشارب ءروجوُْآ 

فإنبه رصاها مع به زوجها لو ولكن ويقلع، الخمر شرب من يتوب 
توبته.تنلهر ب زان برجل زوجها إذا ما يخلافج صحح، النكاح 

ء!ءم ،؛ئ 
٠!'' ٠٠' ٠٠

الآة:*آ.الور،سورة )١( 
برقمووجو6ااا دينه ترقون ررمن ل جاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )٢( 

(.١  ٩٦٧)برقم الأكفاء/ باب الذكاح/ كتاب ماجه/ وابن (، ١ • )٥٨ 



٣٧٣النكاح مماب 

لتقدم ْالترمة فت1ه أنا ت اله~ ِرحمه الشخ فضيلة مثل ت ١ 'س٨٨ 
دلكل ئءاسفتيكم محتارة، وأنا الشيشه، سرب ولكنه لخهليتي رجل 

مأجورين•الزوج؟ ذلك عل أداخ فهل وأثركم 
محمدنستا عل وأسلم وأصل رب ض الحمد بقوله؛ فأجاب 

الدين؛يوم إل بإحسان نمهم ومن وأصحابه آله وعل 
الحديثففي يمغ، ولا يزوج فإنه كفء رجل الرأة حْلب إذا 

ترضونمن أتاكم ارإذا قال: وملم- آله وعل عليه افه -صل النبي عن 
ير(،را/اد وفالأرض ل فتنة تكن تفعلوه إلا فزوجوه، وخلقه دينه 

غرهماأو أخته، أو ابنته، يمغ أن لأحد محل ولا ا؛ عريض اد ررفقال: أو 
خلافهدا لأن رصيته؛ ء كف، خاطّح من الماء من عليه ولاية له تمن 

فانرصيته، كفطء من منعها أنه فرض لو الحال هده وق الأمانة، 
كفءوالخاطس، مثلا أبوها منعها فإذا بحده، من إل منه تنتقل الولاية 

هدهق عليه بأس ولا أخوها، زوجها به راضية وهي وخلقه ينه دل 
قمعتد أباه لأن وذلك تزومحها؛ من أبيه منع ْع أخته يزوج أن الحال 

يزوجوهاأن أبوا الأخوة أن فرض فإذا ه، ينفحقه فاسقط المغ هدا 

برقمفزوجوه®/ دينه ترمحون من ١٠ل جاء ما باب النكاح/ كتاب الارمدى/ رواْ )١( 
(.١٩٦٧برقم)بابالأكفاء/ كتابالنكاح/ ١(،وابنص!  ٠٨٥)



ه1وىاثص ٣٧٤

هوأخوالأبالذي العم تمملإل الولاية فان أباهم، نحالفوا أن كراهة 
أبوهاومنعه خطبها الذي ء بالكف رضيت التي اجلرأة هذه يروج أن فله 

تزؤيجمغ منه تكرر إذا الول أن اش~ ~رحمهم العلإء ذكر وقد ؤإخوتبما، 
وتسقملفاسما بذلك يكون المرأة به ورصت كفئا كان إذا الخاطب 

والمسالةالعدالة فيه تشترط عمل كل مباشرة من يمكن ولا ولايته، 
خطرة.

نحعلفتجده الخالق، نحافون ولا الخلق يرحمون لا الناس وبعضي 

ؤإذاالمال، من الأكثر يعتليه من إلا يزوجها ولا السلعة منزلة ق ابنته 
ينتفلرلأنه يزوجه أن أبى به ورصست، والدين الخلق ذو الكفء ختلبها 

ابنتهخطب، إذا الكفء يمغ من الناس وس المال، س زيده يس 
قيلته،من رجلا يزوجها أوأن أحثه، ابن يزوجها أن يريد لأنه ورصتت؛ 

وأنأنفسهم، ق افه يتقوا أن الأولياء فعل نحل، ولا حرام أيصا وهذا 
سميحاسبونأنم يعلموا وأن الناء، س عليه اللص ولاهم فيمن الله يتقوا 
معاملتهم.سوء س مناصا نحدون لا حين القيامة يوم ذللث، عل 

حضرهافلمإ مرصت تتزوج ب فتاة أن الناس بعض ل حكى ولقد 
معناه!كلاما تقول أبيها، إل بوصية النساء ص حولها س أشهديت، الويت، 

اللهعند موقعا وبينه بينها وأن الأكفاء، الختلماب س منحها قد أباها إن 



٣٧٥

فيه،تعال الله يتقي أن المرء عل محب خطير أمر وهدا القيامة، يوم 
وبينها،بينه وحيل ليتزوجها امرأة احتار أنه لو الول هذا أدرى ولا 

يرصىلا فانه بالنفي، الحواب إن بذللئ،؟ يرصى هل موقفه؟ ما أدرى لا 
محولأن يرصى فلماذا ^، ^٠٧كان فإذا محطوبته، وبثن بينه أحد محول أن 

وخلقه؟دينه ق ء ، كفهو المدى وخاطبها ابنته يثن 

انالأنيكون ألا مراعاما؛ محب، التي الدين للأمة ويالنية 
فانالدخان، شرب عل كالإصرار الغير، إل تتعدى معصية عل مصنا 

بلمعصية عليه والإصرار محرم، الصحيح القول عل الدخان شربا 
أنإل بصاحبه يرتقى علميه والإصرار معصية، واحدة مرة ولو فعلمه 

نؤعأى من معصية عل يصر رحل المرأة خهلب، فإذا كبيرة، يكون 
تقبلألا الخير من فإن منها الزوجة لمم تلا التي المعاصي من كانت، 

المعصية،هده من خالتا زوجا لها ييسر أن تعال الله تال وأن خهلمبته، 
الإنسانيكون أن مثل أهون، فهي تتعدى لا المحصية كانت، إذا أما 

بالإمكانإذ متعدية، ليست، الخمع يعلم كا النية فإن بالنية، معروها 
أهونوهدا زوجته، حضرة غير ق الناس يغتاب الزوج هدا يكون أن 

كانت،إذا عنها يتخل أن يمكن ولا أمامها، العصية يقحل كونه من 
أمامه.الزوجة 



قت1وىالهةه ٣٧٦

رحلاإلا النكاح ل نحتار بألا الرأة ننصح أن القول وحلاصة 
بمعروف،أمسكها أمسكها إن الدين صاحب لأن وخلق؛ دين صاحب 

حتىالخاطب بقبول الرأة تتعجل وألا بإحسان، فارقها فارقها ؤإن 
المرأةتتزوج لا أقول؛ أن أريد ولسّا الخوانب، حميع من عنه يبحث 

متعدر.هدا لأن أبدا، الذنوب يفعل لا كان من إلا 
ء؛دك ءم 

٠٠' ٠٠' ٠٠'

رضيتفتاة عن افه—؛ —رحمه الشيح فضيلة سئل ;  ١٨٩س
عنيْنعاها أن لوالدت؛ا نحون فهل للخمر شارب رحل من بالرواج 

ذلك،؟

فإنهدينه ق بكفء ليس شخصا الثتت رصيت إذا دقولهت فأجاب 
عليهنحب ول، لأنه يوافقها؛ ولا منه يمنعها أن أمرها ول عل نحب 

لئلابول إلا يصح لا النكاح أن ق الحكمة من وهذا الأصلح، اختيار 
دينه.ل بآكفء ليس من البنت نحتار 

تمداالبنت، رصست، فإذا القاعدة، هده عل ينثني السؤال وجواب 

٠Jوليهاهو الذي والدها عل نحب فإنه الخمر يشرب الذي ثا الخا
منيمنعها أن منه أول ول لها يكن لمآ إذا الأخر وليها عل أو الأول، 
الذنوب؛كبائر من بافه- —والعياذ الخمر وشرب ول، لأنه به؛ التزوج 



٣٧٧النكاح كتاب 

أموص الملمن، ؤإحميع رسوله. وسنة الله بكتاب محرم الخمر لأن 
نقول!لهذا الخمر، شرب عل ترتبت كبيرة معصية من وكم الخبائث، 

أنالخمر بشرب معرومحا رجلا اختارت إذا الرأة أولياء عل يجب إنه 
به.النكاح من يمنعوها 

ءوثأي ءأي 

متزوحةأنا تقول؛ امرأة الده~ت —وحمه الشيح محيلة ّئل ! ١٩٠س
الخمر،يشرب أنه إلا الهليية الخفان فيه توفرت الحال ميسور رجل من 

الأمرصعثا،فوجدت اتركيه، فقالوا! اليعض فقدسألت، ذللث، وبناءعل 
آخرأوممن ل ملجأ لا أن هذا عل أنيد وثاب، بنات لخمس أم وأنا 
أوإليه لأذهب آخر منزل ل وليس زوجي، ثم وتعاد" -بحانه الق إلا 

أنهو ذللمثؤ من أؤيد ما وكل المرير، و فهجرته إحوة، أو إليه أبأ 
ابنفهو قالت، ما عل وعهلئا الخمر، يرك لر لكنه غير، لا الله إل بجندي 

قائمالمحتاجين اعد ويويعطف، الفقراء وبمج، الحال، وميسور خالش، 
فضيلةيا تفتوف أن أرجو الملمة، الخفان من ذللمثا إل وما بالواجي، 

خثر.كل محي الله جزاكم موصوعي، و الشح 
إلأما ؤإليلث،، زوجك إل يوجه هدا عل، الحوائج موله؛ فأجاب 

مربفإن الخمر، مرب من يتوب بأن النصيحة إليه أوجه فإل زوجلمثإ 



قت1ويىالهقه ٣٧٨

اشمحال السلمين، ^■؛^٤ ؤ. رسوله ومنة الله كتاب ق محرم الخمر 
ئمنن يبمق ر؛لآذق; ث؛لأثي ن"ذتئ أدي إق أون.'\تث\ . ممال: 
أس;تإج,zp د تحُثألثطئ امم 0 سزة ٥^؛ ص أقش 

^^^•زذمأشمحأئئللأتممحئ0
أنقعرسو4ا عق أثما قي' ميتم يآحدردأ؛ن أثسوو وممعوأ آثة لأيئوأ 

مكروكل خر، مكر رركل قال• أنه الني. عن وثبت ر أمحسهر 
فيهخلاف لا قطعتا إحماعا الخمر تحريم عل الملمون وأجع حرام«لم. 

بالضرورةالمعلومة الأمور من الخمر تحريم العلم أهل عد حتى بيتهم، 
ينعايش وهو الخمر تحريم جحد من وقالوات الإسلام، دين من 

أتبمافأنصحك قتل، ؤإلأ تاب فإن يستتاب كافرا يكون فإنه الملمن 
بإمتغني وأن الخمر، ثرب تيع أن أنصحك ثم أنصحك الأخ، 
أموالخمر علميلثإ، الله حرم عإ الْليبة المشروبات من لك الله أحل 

وصدقووفقه الله هداه لمن تركها أيمر وما ثر، كل ومفتاح الخبائث، 
وتعال.تبارك يربه واستعان والعزيمة النية 

بمحرمهليمسي الرحل لهدا معاشرتك، فإن إلياك، بالنسبة وأما 
علثكولكن كافرا، يكون أن يقتنحى لا الخمر شرب لأن ممنوعة؛ ولا 

.٩٢- ٩٠الآات: )ا(سورةالأئالة،
٢٠برقم)حرام/ خمر وكل خمر مسكر كل أن بيان باب الأشربة/ كتاب مسالم/ رواه ( ٢ر  ٠٣.)



٣٧٩اثنكاح كتاب 

-يا.ينفع أن وتعال بحانه النه لعل النصيحة، من عليه تكثرى أن 
فرتيعمصلحة ذلك ق كان فان المضتلح ق إياه هجرك وأما 

أنلك محل فلا مصلحة فيه يكن لر ؤإن جائز، فإنه الخمر شرب ويلع 
اللهونسأل عليك، محرمه سبتا يفعل ب لأنه المضهسمع؛ ق بجريه 

والتوفيق.الهداية للجهح 

 ١ ٩ I العمرمن تبير فتاة ت افه— —رحمه الشخ فضيلة مثل
ولومستقيم شاب محيء تنتظر لأيبما بعد؛ تتريج إ والعشرين السائمة 

مستقيمأورحل مفرؤل شاب إلا لخهلبتها يأت لر لأنه بالعمر؛ يكثرها 
مفرءلاسابا تترؤج هل فضيلتكم نصيحة فإ السن، ؤ كعجر ولكنه 

السن؟j يرا دلوكان متقء رجلا تتزوج أم حديه؟ اف لعل 
أنكثيرين عليها ا-محلاب كان إذا أنه أرى الذي بقوله• فأجاب 

أنقاري الموال ل كعا قليل؛ن عليها الخْإاب كان إذا وأما تصر، 
دينهترمحون من أتاكم ررإذا لقوله الدين، صاحب الكبير تتزوج 
والخلق•الدين عل المدار فجعل فزوجوْ؛ارآ،• وحلقه 

برقمفزوجوْ؛،/ دينه ترمحون رامن ل حاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )١( 
(.١٩٦٧برقم)بابالأمماء/ كتابالكاح/ ا(،وا؛نئجه/  ٠٨٥)



الفقعفتاوى  ٣٨٠

أنأرى فلا دينه ق المرصى الوجه عل ليس الذي الشاب وأما 
الماسمن وكثير دينه، ق كماء هو من خطبها قد أنه مادام به تتزوج 

وصعق هو من تزويج ي الأمل يغرهم أمورهن وأولياء النساء من 
سؤ،صعيفالأمل هدا ولكن تروج، إذا تبمديه أن اممه لٌل فيقولون• ث"ينه 

محاءلساالإنسان به، له علم لا لأنه يستقبل؛ بإ محاطس، غير والإنسان 
قمستقي، ليس الخاطب الرجل هذا كان فإذا ومنظور، حاصر هو بإ 

ويضلضلاله عل يقي ربا اش، :؛ديه أن أمل عل يزوج كثف دينه 
يضرهالا أو زوجته، عل الكلمة له الرجل لأن الصالحة، المرأة هذه 
للجمح.الهداية افه ونسال داثا، مشاكل ق فيبقيان هي تنفعه ولا 

القبولق العجل عدم عل والماء الأمور أولياء أحث، إف ثم 
لأنوذللث، الخوانب، جح من الخاطب عن يبحثوا حتى يصيرون بل 

محقيالذي للزوج بالية لا الأمانة أداء فيه صعق الحاصر الوقت، 
الماسبعض فإن الزوج، عن يسألون لن ولا؛المسبة حاله، من كثيرا 

الزوج،حال من يعلمونه الذي بالحق يتكلمون فلا العاطفة تعلبهم 
فلنوخرأمبؤع بعد نقبل أن قدر فإذا الحجل، من خثر فالاريث 
فيهيحلم س قبول عل والثنارتج الأولياء أيصا أحث، كعا آخر، أسبوعا 

الدارلأن أخرى؛ أمور إل المفلر يدون وخلقه دينه ق والصلاح الخير 



٣٨١ه1بائك1ح 

قبولفإن ودين خلق ذا الخاحلب لكن فمتى والدين، الخالق عل لكه 

مصلحيجع ذلك، ق فيكون ه الّثي، لأمر وامتثال خر خطبته 
للمرأة.العاجل والخثر المي. أمر امتثال 

هو ثه 

لخطتهاتميم شاة اف-: -رحمه الشخ فضيلة مثل : ١ _Y؟ 
يعدوعلمت، وافمت، يم مستقيم، شاي، إنه فقيل! عنه و،،سألت، شاي، 
منإنه محيل ومحي أشهر، مبعة لمدة تركه وقد الخمر، يشريه لكن أنه ذلك، 

هذاترك محي الشاي، بأن عاو صحوما، فبإذا تتركيه، ألا الأفضل 
منه؟وتايإ العمل 

لأنوذللا، يزؤج؛ إ ابتداء خطب، لو الرجل هدا ؛قولهت فأجاي، 
قبل،من عليه مدمنا لكن إذا ولاصيإ الخمر بشريح بالله— —والعياذ المبتل 

لهابة بالنوأما إليه، يرجع فانه لمدة تركه لو وأنه منه، لم يلا أنه العالم، 
استقامقد الرجل هل.ا هل وتنظر وتشاور وجل—، عز — اش فلتمتخر 

كشراجرى كا يثنون الأقارب، لأن أقاربه؛ عل تعتمد ولا تامة، استقامة 
منعالية منزلة ق محعله بثناء الخاءلمإ الشخص عل يثنون مع ن تما 

افهامتخارتح فإذا ذلك،، بخلافح الأمر ويكون والدين، الصلاح 
يتبثنحتى لقيما بحثا فلتثحن، الخاؤلم، هذا إل واطمأنت، وجل— ز ع— 

عليه.الله تاب تاب ومن توبته، صدق لها 



هن1وىالهق4 ٣٨٢

لخطيتهاتقدم فتاة ت اممه— —رحمه الشيح فضيلة سئل ! ١ س'مه 
١^؛لها تبين( عته الموال وبعد منة وثلاثون اثنتان عمره ثاب 

الفجر،صلاة وخاصة الخمس الصلوات عل محافظ ثاب أولا: 
وليسسنوات ثلاث منذ دأبه هذا قال! المجد إمام عته سألنا وعندما 

منكم.الخطبة منذ 

أحدوشهد الخايج إؤ( سافر الناس بعض هول عل كان إنه ثانيا؛ 
المقريان،تلك ق المكر معهم ثرب قد بأنه أصدقائه من الشباب 

المكريشرب لر أنه حلف لكنه المابق، ق وطيشه سفهه هو أقر وقد 
أبدا.ياته حل 

مسامنه أكثر هم الذين وإحوته أمه رعاية يتولى أنه سن ثالئا! 
منه.وأصغر 

ْعحدا جيدة طيبة أحلاقه وأن الميجار، يدخن الأن أنه رابعا! 
لها.توجيهكم فإ الناس، وعامة جمرانه 

والخطابالمن، صغرة المرأة هذه كانت إذا أولا! بقوله! فأجاب 
ويثربمقريان، صاحب مادام به تتزوج أن أرى فلا ممر عليها 

فهناقليلين، الخطاب وصار المن حا كر قد كانت إذا وأما الدخان، 

قالوا!فإذا الخمر، شربه وعن المقريان عن تاب الرحل هل تال! 



٣٨٣النكاح كتاب 

ؤإنالفسخ، فالها عاد فان عنه يقلع أن إما عليه• تشرط• فالدحان نعم• 
فعلفان منه، أولادها وأمام أمامها يشرب ألا عليه فتشرط هدا تعدر 

المسح.فلها 

هإة ءه 

إذافضيلتكم رأي ما اله~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ٩ س1 
والمخدرامحت،؟السكرائت، يتعاطى الخاءو»، كان 

فعلأو واجس، برك دينه ق حلل عنده كان إن بقوله! هأجاب، 
منه.محرا نجد لا أن إلا يزوج فلا محرم 

هه ه- 

المرأةلأولياء وهل افه—إ —رخمه الشخ فضيلة مثل إ ١ سهه 
يشريه؟لا أن الخمر يشربف عرف من عل يشترطوا أن وللمرأة 

 V-الماكرشرب إن أنه عليه يشرؤلوا أن لهم نعم، دقولهت فأجاي
المسخ.فلهم مثلا 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
ءمC؛؛؟ ء؛لآ 

للمخطوبةمحوز وهل ارله~"؛ —رحمه الشخ فضيلة مسل ؛ ١ ساُ؟ 
به؟رصبت، أنا لوليها! وتقول، الخمر بشاري، ترصي أن 



الفقعهتإوى  ٣٨٤

صغثرةالرأة لكنت إذا الحال؛ هذ0 ق نقول قد بقوله! فأجاب 
أتزوجلا قالت! لو حتى به، ولورصين يمنعها أن فله حطاب ولها السن 

عليه.إثم فلا الحال هده ق ماتت ولو يمنعها، أن فله موا0، 
هأو ءو 



ؤواو،اىمماتشاثنك1ح ؤ
اواواصب؛؛؛•ال1م4ا

ال،م«طوامضاع

^١٥٤٧٥اىمأطوا 







ه1وىالفق4 ٣٨٨

علخكتمجكثاخ ءه بهث دحلثر درؤ' لم بهئ يحشر 
؛٨^١ثجثثوأ وآن 1صثلأ=ظلم مذ آأطنا=ظم نتذقذ 

ؤوآد<قال؛ بل ايكم؛؛ نراوأحوات وجل؛ عر يقل ولر ،، 
قدما إلا الأ-محتين ، juالحمع فالحرم آ^دحكثآداه ىؤك\ ئجنعوأ 

سالف.

ءاثآؤءكم>مأ ما ولاثكم\ ؤ الأية؛ هده ق التفصيل ق ونبيا 
وهذاالنساء، من آباؤكم نزوحه ما تتزوجوا لا يعي ، ألسثتآو من> 
علالأب عقد إذا فة؛ حا، يدخل ل؛ ومن الأب ما دخل ْن يعم 

عقدقد الأب لأن الابن؛ عل فتحرم ما يدخل أن قيل وؤللقها امرأة 
المرأةهان.ه فتكون التكاح، هو الصحح والعقل. صحيحا، عقدا عليها 
ذلك،،ل حرج ولا له وجهها وتكشف ما ويسافر بما نحلو للابن محرما 

بمنزلةمنها فهو السبب، هو الأب أن مع محرم غتر هم، للأب وبالنسبة 
الأضالرجل 

اللاقالأمهاُت، يثمل ا 1قهكتتةأهل عقا=طلم زننن ؤ وقوله؛ 
علحرام والحاوة ابنها، عل حرام فالأم العاليات،، والأمهات ولا.ن 

.Yr،Yس\ص\)؛(سورة 
الآة:أآ.الماء، )آ(مورة 

.١٢٣^: الماء، سورة )٣( 





هن1وىائفقه ٣٩٠

بناتبنات وكيلك عمهن، عل حرام آ آدج ت وقوله 
لهن•عم وأمهاتس آبائهن عم لأن أمهاتس؛ عم عل حرام الأخ 

بناتوكذلك حالهن، عل حرام ا آمحت ؤويت\ق وقوله! 
التيالقاعده عل لهن خال أمهن خال لأن حرام الأخت بنات 

ذكرناها.

والأولمقيدة، فهذه ، أرصعةئم4ز ألؤآ وقوله؛ 
أنبد لا ازضخ أم لكن النسب، أم فهي طالقت إذا الأم لأن مهللقة؛ 

ولوحدة، لأما حرام الرصاع من الأم وأم الرصاع، من أم فيقال تقيد 
مللأما تحرم؛ لا الرصاع من الأم أم إن لقلنا: الأية فناهر إل نفلرنا 

زكنأقوى، النسب، لأن النسب؛ أم عل تقاس أن يمكن ولا ترصع 
منيجرم ما الرصاع من ررمحرم ال؛ قأنه الرسول. عن ثبتر 

الرضاعس الأم قام حراما النب، س الأم أم كانت فإذا النمس،ا<لإ، 
حرامأيصا.

)ا(ّورةالأء،الآة:ّ؛أ.
.٢٣الأية; الماء، سورة )٢( 
.٢٣الأية: المساء، سورة )٣( 
(،٢٦٤٥)يرقم اب/ الأنعل الشهادة باب الشهادات/ كتاب اJخارى/ روا٠ )٤( 

(،١٤٤٧برقم)الرضاعة/ من الأخ ابنة تحريم باب، ارص-لع/ كتاب لم/ وم



٣٩١وابال|مماتنياونك1ح 

بعضذهب ولهذا الرصلع؛ ق الإطلاق الكريمة الأية وظاهر 
علبناء حكمه ثبت واحدة مرة ولو ثبت متى الرصاع أن إل العلياء 

الثنةق مقيد والرصاع القرآن، تقيد القنة ولكن الأية، ق الإطلاق 
قبلالرص؛ع لأن المهلمام؛ قبل يكون بأن أيصا ومقيد رصعات، بخص 
حاء؛يا هدا عل يعترض ولا البدن، عليه فيشب يوثر هوالذي الفطام 

جاءتحذيفة( \لي )زوجة مهيل بنت مهلة أن من ملم حح صق 
منحذيفة أبي( وجه ق أرى إف الله، رمول يا فقالت؛ . الّ؛ي، إل 

وكيففقالت،: عاوه«، نحرمي ررأرصعيه .؛ الثي، نقال مالم، دخول 
أنهعلمت راقد وقال: اممه. رسول فتبم كبجر، رجل وهو أرصعه 

العلياء:بعض وقال خاص، إنه العلياء: بعض قال فقد ر مرور رجل 
محكم.عام إنه العلياء: بعض وقال منسوخ، إنه 

حالهيمن محصوص ولكنه منسؤخ غير محكم عام أنه والصحثح 
شروطمن لأن المخ؛ عن عدلما ؤإنيا حذيفة، أي مول مالم كحال 
مفقودالأمرين وكلأ بالتاخر، والعلم الحمع إمكان عدم المخ 

قحكم يوجد لا لأنه الخصوصية عن وعدلما القصة، لهذه بالنسبة 
لوصفه؛يه عنمحى إنيا أبدا، لخخصه أحد يه نحصي الإسلامية اكريحة 

(.١٤ ٥٣برقم)الكببر/ رصاعة باب الرصاع/ كتاب لم/ مواه را 



هن1وىالفقه ٣٩٢

هذايكون أن يمتنع وحينئذ وأوصاف، عامة بمعان معلق الثممع لأن 
فلومعناه، ق كان من يشمل ولا مالآ، يمي برحل خاصا الخآكم 
دخولهق ابنه مثل التبني الابن هذا كان حتى محلفلأ تبنى أحد وحد 
ماعل ليبقى ترصعه أن امرأة واصطرت معهم، احلتهم وبأهله عل 
الوقت،ق هذا لكن بجوازْ، لقلنا هذا وحد لو الدخول، من عليه هو 

ررإياكمM' المي قال لما ولهدا البي؛ أبملل الشرع لأن ممتع؛ الحاصر 
ررالحموقال! الحمو؟ أرأيت، الله! رسول يا قالوات النساء،، عل والدخول 

زوجةترصحه ررالحمو لقال! مؤثرا الكبثر إرصلمع كان ولو ،. المومت،اار 
إلس الهم، يرشد ب قلمإ محارمه، من امرأة عل يدخل حتى مثلا أخيهءا 

أثر.له يكون أن يمكن لا الثني إبطال بعد الكثثر إرصاع أن علم هذا 
الأخته آلثصنثؤ برتث> فقوله؛ للأيه ونحوي 

وإماأمها، من أنت ترصع أن إما صورتان؛ له وهذا حرام، الرصاع من 
صارتأمها من رصعت، الذي أنت كنت، فإذا أملث،، من هي ترصع أن 

للثؤ،أخوات يعدها واللاق قبلها اللاق أخواما وصارت للث،، أختا 
تكونولا للث،، أخوات أرصعتلث، الش غثر من أبيها من أخواتيا وصارت 

(،٥٢٣٢)برقم ذومحرم/ إلا بامراة رجل لا؛فلون باب التلكح/ كتاب، البخاري/ رواه ( )١ 
(.٢١)٢٧ برقم بالأجنسة/ الخلوة تحريم باب لام/ الكتاب لم/ وم

.٢٣الأية: الماء، )أ(ّورة 



٣٩٣واباىمئوايالمد1ح 

رصعتالتي هي لكنت إذا أما لإخوتك، أخوات أخواما ولا هي 
بعدك،أو قبالك، لكنوا مواء لها اخواثا إخوانك وصار الحكم، انعكس 

لكنتإذا —أي الحال هذه وق أبيك زوجة من الأب من لك إحوايا أو 
<.iUأخوات أخواتبما تكون لا أملث،— من رصعت التي هي 

قامزوجاتكم، بمعنى نسائكم ا ذثادأ=كمهر ومحوله! 
جدتبماوجدة الزوجة، جدة وكيلك ابنتها، زوج عل حرام الزوجة 

أمثن غجورحمحم ؤ آم وقوله: 
اشترطلكن الزوجة، بنت، وهي ربيبة جع ربائيا آ يهن يحفر 

اشعزوجلفهاشرمح،ت

بيتك.ق تربت التي وهي 4 حجوردظ( ف، 4أله أ~ 
جامعتموهن،اللاق يعني 4 يهن دحلثم دسكايحمأله 4ثن ب~ 

عليه.بنتها نحرم الحإع محبل طلقها فلو 

لوحا ودخلح، تزوجتها، التي زوجتك من الثنتح هذه لكنت، ولو 

الأية،ظاهر عل بناء تحرم فلا حجرك ق وليت أبيها عند لكنت، 

.٢٣الأية: الماء، سورة )١( 
.٢٣الأة: الماء، سورة )٢( 



ايصفتاوى  ٣٩٤

هوبل شرطا يعمر قيدا ليس القيد هدا أن عل العلم أهل حمهور ولكن 
بانلدلك وامتدلوا لها مفهوم لا الأغلية والقيود الغالب، باب من 
آكقهكقلإو تن خجوريتظم ؤ، آقق ت قال افه 

ثلأجكيحبهري دحلثر »؛عؤفإ° لم ؤؤ0 قال؛ ثم ه يهن يحشد 
بررقان شل: لر ظا حجوركم٠٠ j يكن ل؛ ررمحان يقل: ول؛ عفي=ظم 

أنعلم دكوزأ لم ^^)1( قال: يل حجوركم،٠ ق يكن 
أغلي.قيد هو وإبا معمر، غر ه حجوريتمحم ق كي ؤ؛ الأول القيد 

قدكان إذا الزوج عل حرام نزلت وإن الزوجة فبنت هذا وعل 
لاحق،زوج من أو مابق، زوج من البنت كانت سواء الزوجة، جامع 

حمهورالحل،اء.قول عل زكن ل؛ أم حجره ق كانت وسواء 
حلائل٠ 4' آضفًظلم أودين لإبم وقوم■ 

اشولكن الأب، عل حرام فهن الراري وكذلك، الزوجات، هن الأبناء 
الابن؛ابن وكذللث، الم_ا، ابن وهو ه أطئنلأ=ظلم قأ بقوله: قيد 

كانسواء جده، عل وحرام أبيه، عل حرام الإنسان زوجة هذا فحل 
الحدمنقلالأبأوسقلالأم.

'أأآ.)ا(مورةاس،الآية;
.٢٣الأية: الماء، سورة )٢( 



٣٩٥بابال،ماطوانياداء1ح 

لكنهوالرص1ع بالنسب المحرمات ذكر الكريمة الايات هذه ففي 
وبالصاهره.الإثارة مبيل عل 

هو\ؤضخوالحرمات سع، الكريمة الأية ق بالنسب فالمحرمات 
تثوآحوئطم اوحم ألؤآ اثنتثن منهن اف ذكر 

وبناتالأخ، وبنات والحالات، والعإت، البنات، وبقي ه ألثصشعة 
ماالرضاع من ررنحرم قوله من الخمس هؤلاء تحريم ويعلم الأخ، 
مننفليرهن و-حئم بالنسب الحرمات فاعرف ، ا، الشب هن مجرم 

الرضاع.

•أرع بالصهر والحرمات 
واحدة،هدم ه ؤثكة بتة ءاب-آؤهكم ذجي ما ئك١مأ لا وؤ 

علا.ؤإن الأب زوجة وهي 
الثانية.هده ،؛ lJLpؤإن الزوجة أم نتتاهظم^ 

يخشيئثآيمأآلق تن حجورحظم ؤ، ألق 
الثالثة.هده ه يهن 

الرابعة.وهده نزل، ؤإن الابن زوجة بب آتاده؛كم ؤو•حشل 

(،٢٦٤٥برقم)الأنساب/ عل الشهادة باب الشهادات،/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٤٤٧برقم)الرضاعة/ من الأخ ابنة تحريم باب الرص؛ع/ كتاب لم/ وم



اتقىهاوي  ٣٩٦

ؤانالابن وزوجة علا، ؤإن الأب زوجة هن؛ بالصهر فالمحرمات 
منهنثلاث لش نزلت، ؤإن الزوجة وبنت علّى، ؤإن الزوجة وأم نزل، 

محرمنفاللاق بالدخول، إلا تحرم لا وواحدة العقد، بمجرد محرمن 
علا،ؤإن الأب وزوجة علت، ؤإن الزوجة أم هن! العقد بمجرد 
فانياومحللمها امرأة عل عقد الإنسان أن لو ولهدا نزل. ؤإن الابن وزوجة 

تحرمأمها وكدلاغ٠ كيلك، ابنه عل وتحرم العمد، بمجرد أبيه عل تحرم 
بالزوجة-أي بيا لحل إذا إلا عليه تحرم فلا بنتها أما العضل، بمجرد عليه 

علررمحرم فقال؛ هدا ق قاعدة افه- -رحمه رجب ابن وذكر 

وإنزوجها أصول الزوجة عل ومحرم علون، وإن زوجته أصول الزوج 
التحريمحن يشت الثلاثة وهده نزلواءا وإن زوجها وفريع علا، 

عدفيحرمن الربائب وهن الزوجة فرؤع معنا وبقكب الحقد، بمجرد 
الذكاح،ق المحرمات هي فهده بالزوجة. الدخول بشرط لكن الزوج 

له.محرم فإما التابيد عل الإنسان عل تحرم امرأة وكل 
زوجُرإن قولك؛ إن السائلة؛ للأخت، فنقول ذلك، عل وبناء 

ليسالتنمحريم وهدا بصواب، وليس خطأ مؤقت،،، لك، محرم أختلث، 
كعاالزوجة أخت لا الأختبن ؛؛ن الجمع هو المحرم لأن موقئا؛ تحريكا 

وجل.عز الله قال 



٣٩٧بابال،م«ااتهمائك1ح 

الرحيمالرحمن افُ م ب
ترؤجعيداليه أبي( إن، قائلا ه( ع ن مسه سمى ص مألتي لقد 

زوجةوتزلج وفاطمة وعبدالرحمن، محمدا له فولدت )عل( بنت )را 
اسمهاسا )صن( وأنجسر )صن( اسمه ايثا له فولدت )ح( اسمها أحرى 

وولدتمن( )ع بعده فتزوجت )ر( زوجته طلق والدي إن ثم )ع(، 
أيزوجة من رصع ص( )ع لهو أخي ابن إن ثم _( و أ و منه)ع 
)ح(عل عقد وأحثوا تاما، رصاعا _( )ع زوجها من، بلبنها )ر( مابما 

العقد؟هدا يصح فهل، )ر( جيما التي أخي بنت 
بعل )ح( به نحل، ولا صحح، غير باطل، العقد هدا بأن فاجبته 

لأنالأم؛ من لها عتا صار أبيها أم جيما من، رصع لما لأنه وذلك محم،(؛ 
ؤتعال؛ اتلة قال وقد أحيه، بنت ومحي، الأم من، أحوه أباها 

ث:ثاثثسمحا ص ثلإ؛تحم ح صم محظ؛ 
محرمما الرضاع من، ارمحرم الض،.؛ وقال ل آمحت وبثاث أثلج 

مناوب«رم.

)ا(-ورةالاء،الآية;'؛'؛.
لم/وم(، ٢٦ ٤٥برقم)اب،/ الأنعل النهاية باب الشهادات/ كاب الخاري/ رواه )٢( 

١(.٤  ٤٧برقم)ارصاعة/ س الأخ ابة تحريم باب، الرصاع/ كتاب 



الفتهفتاوى  ٣٩٨

الأخابة فكدلك عمها عل حرام نخا الأم من الأخ ابة أن فكا 
عمها.عل حرام رضاعا الأم من 

العقدبان ومحرم ص( )ع ب فورا يتصل أن ه( )ع أمرت وقد 
له.نحل لا الرأة وأن باطل 

العشمينالصالح محمد كاتثه ذلك قال 

فيل\ا1/لي1\ى

هه ه 





هاوي

مفارقتها،عليه ومحب فاسد العقد أن يتبثن حينئد فإنه التحريم، يه يثبت 
منحلقوا لأمم الرحل؛ لهدا شرعيون أولاد حصلوا الدين والأولاد 

الشرعي.الحكم يمقتفى حصل أنه صاحبه يعتقد ماء 
مح؛؛يءو

امأْمن متزوج رجل اش-؛ -رحمه الشخ فضيلة مثل : ١ 
وعاشأحنها، ابنة هي يأحرى عليها تزلج وقد أولاد، ثلاثة منها وله 

منسمعنا ولكننا واحدة، وبتثا أبناء ثلاثة له أنجست، أن إل معها 
زواجهمل الحكم فا وحالتها المرأة بتن الحمع نحرز لا أنه فضيلتكم 

يفعلوا؟أن عليهم وماذا هدا؟ 
زواجزوجته أحت ابنة هي التي بالأحرى زواجه ت بقوله فأجاب 

الأحتثن، juالحمع تعال ذكر وقد وبينها؛ بينه يفرق أن والواجب باطل، 
الآئئتيهُسمنبي ئثتئوأ >ثآن فقال: \بت لة محذ 

قالمحرم، وخالتها وعمتها المرأة يبن الحهع أن أيصا يينت، والسنة 
وعمتها،المرأة ؛؛ن محع رالأ وسلم؛ آله وعل علميه افه صل النبي 

والمرأةالرجل هدا ين التفريق فالواجب ،، وحالتها«ر المرأة بن ولا 

'آ؛ا.الآة:)ا(-ّورةاضء،
(،٥١ ٠٩)برقم عمتها/ عل الرأة تكح لا باب الكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

(.١٤٠برقم)٨ وعمتها/ المرأة الخمع؛؛ن تحريم باب النكاح/ كتاب لم/ وم





الفقههناوى  ٤٠٢

عنها،مات أو طلقها، أو زوجها، مع فستا سواء الزوجة، لهذه محارم 
الزوجة،لهذه محارم كلهم بناته وأبناء أبنائه، وأبناء الزوج، أبناء وكيلك 

وهم؛الزوج وفرؤع محارم، وأجداده آباؤه، وهم: الزوج أصول فصار 
الزوجة.لهذ0 محارم بناته: وأبناء أبناؤه، 

لأمهامحرما صار امرأة تزوج إذا الرجل فإن الزوجة جانسا أما 
وبناتالزوجة بنات وأما تبق، لر أم معه الزوجة بمتا مواء وجدانيا 

قد~أي 7ءا لحل قد كان إن لهن محرم فالزوج أبنائها وبنات بنانيا 
بناتيافإن محامعها، أن بدون طلقها أو عليها، عقد لو قاما جامعها—، 

اللهقول من معلوم وهدا لهن محرما يكون لا بناتيا وبنات أبنائها وبنات 
ماإلا آلستثا,؛ نننة ءاثاومحكم ذجي ما قك*مأ ولا ؤ وتعال: تبارك 

سيلاوساء ومعتا كحشن دكا0 إئهد مطلمأ ئد 
ث:تاثدص ثلإ؛نحها \مجح هًظ؛ 

نثوآحومهظم آرصعهق؛ آكغآ آمحت وماث آ/لج 
ينخجورحظم  tiورثثطم بماهظم ومحهث آوشثة 
ثلأبهرك\ دحلثر ٥^^١ نم  oUيهن يحشد آقق ئثآهقم 

^1١صابءظم \ؤ.!0ي0 أبمآيهظم وظقذ عفيًظم جثاخ 

أآآ-"آأ.الآة:)ا(ّورةالماء،



٤٠٣باباء|م«اتنيادنك1ح 

محرم؟الأم زؤج هل اله~! ~رحمه الشيخ فضيلة مثل  ٠I٢ س؟ 
جامعهاأي -يا دخل قد يكون أن بشرط محرم نعم بقوله• فاجاب 

ثنحيورًطم ف، آقق ؤورببمًظم وتعال؛ تبارك افه لقول 
فلايهني تحلتحِ تكوزأ لم ؤ0 يهن يحقد آقق يمايكم 

أ.؟ا<ل عقة=ءكثلم جكظخ 
هأو ؛؟؛- 

هلالزوجة جدة اف—ت —رحمه الشخ فضيلة مثل ت ٢ ٠ ص'؟ 
سي؟بنت لرؤج ركسما 

ينبغيولهدا تماما؛ الزوجة كام الزوجة جدة نعم بقوله! فأجاب 
وهى؛مفيدة قاعدة نعرف أن 

أمهامحيافان جامعها- -أي بما ودخل امرأة عل عقد إذا الرجل أن 
كنمواء بناتبا، وبنات أبنائها وبنات بئاما وكيلك له، محارم وجدانيا 

له•محارم يكن بعدم زوج س أو ئله، زوج من 
لها،محارم يكونون وأجداده الزوج أبا فإن للزوجة بالنسبة أما 
للزوجة،محارم يكونون بناته وأبناء أبنائه، وأبناء أبناؤه، وكدللث، 

.٢٣الأف: الماء، سورة 



هن1وىاهق4 ٤٠٤

لحمعومحرما وأحيائه، الزوج آباء لحمع محرما الزوجة فصارت 
بناته.وأبناء أبنائه، وأبناء أبنائه 

وجداتها،الزوجة، أمهات لحمح محرما أيما الزوج وصار 
بناتوهن الأخيران أن إلا يناما، وبنات أبنائها، وبنات ويناما، 
أماالزوجة، جامع إذا إلا محرمن لا أ؛نائها وبنات بناما وبنات الزوجة 

فإنالزوج وفرؤع الزوجة وأصول الزوج أصول وهم الأولون الثلاثة 
•العمد دمم^رد سثب الئج^^افم 

هه ه 



٤٠٥بابا،ل|مئتنيال،ك1ح 

ر(،طفةأ

الرحمارحمن اش م ب
ه١٣٩٣/٨/١٦يف

اللهحفظه الكرم.... الأخ إل العثتمن الصالح محمد محكم من 
وبركاته.افه ورحمة عليكم لام ال

فهالحمد صحتكم، سرنا وصل، الحاري ١ ٤ الورخ الكريم كتابكم 
•السابق السؤال حواب، وصول عن بالإفادة أحنتم ذلك. عل 

ابنته•ابن روجة محرما يكون هل الأم أي عن وموالكم 
فيهيفرق لا الّكاح ق اكحربم لأن لها؛ محرما يكون نعم وجوابه! 

يوئرمسءا أدنى كان وليلك نفوذه؛ لقوة الأب وقرابة الأم قرابة بيرأ، 
والصاهرة.كالرصاع فيه 

\وولحأ•'أربعة يالصاهرة الحرم أن أن أحب الناسبة و؟رده 
آباؤهبأصوله والراد خاصة، الزوجة عل اروج أصول الأول؛ 

الأم.أو الأب قبل من وأجداده 
أمهاياصولها واراد خاصة، اروج عل الزوجة أصول الثال! 

أوالأم.وجداتمامنقبلالأب 



ح1وىالفق٤4 ٠ ٦

بفروعه!والراد خاصة، الزوجة عل الزوج فرؤع الثالث؛ 
فيهاشن، الثلاثة الأنولع وهذه والإناث، الذكور أولاده وأبناء 

العقد.بمجرد التحريم 

بمامابفروعها: والراد خاصة، الزوج عل الزوجة فرؤع الرابع؛ 
أوبعده.قبله زوج ْن كانوا سواء والإناث الذكور أولادها و؛نارث، 

لقولهالزوجة وولء يعد إلا التحريم فيه شت لا النؤع وهذا 
ذثلشرمَآبمأهم تن ئجورحمحم ؤ آكي تعال: 

محتمحمغ>ىظجثاخ يكثر لم ي يهن 

الزوجأصول الزوجين، من واحد كل عل فيحرم هذا وعل 
منفلابد الزوج عل الزوجة فرؤع إلا العقد، بمجرد وفروعه الأخر 

والمشايخالأولاد سلامنا بلغوا يلزم، بإ شرفونا لزم• ما هذا الو٠لء، 
اللهورحمة عليكم والسلام محففلكم، والله بخير، ابمع منا، كا 

وبركاته.

٠٠٠

الآية:آ'ا.;ل(ّورةالمأء،



٤٠٧وابال،م*طتنيالنك1ح 

 i_ بدمئ زوجي مع اف~؛ -رخمه الشخ فضيلة مثل ٢: ٠
عنهأحنيية لامرأة بالدم الرجل مع إذا وهل عليه؟ حراما أكون فهل 

محرئائ؟يكون 

لها،محرما لزوجته بدمه اكمع الرجل يكون لا بقوله! فأجاب 
تمعإذا أنه كما تحريم، به محصل لا هذا لأن -ءاJها؛ حراما يكون ولا 

المحرمة.أسباب من ليس ذلك لأن فا؛ محرما يكون لا فانه لامرأة 
ءص

ءأءءألآ  ٠٠٠

الروجات،أمهامحتف بعض اممه—! —رحمه الشيح فضيلة مسل ٢! ٠ سه 
تكشف،لا وبعضهن المال، من دم؛الح إلا ابنتها لرؤج وجهها تكشف، لا 

افه؟أحل محا تحريم من هذا فهل أبدا 
وتعبعناء هذا لكن الله، أحل ما تحريم من ليس بقوله• فاجاب 

يبغيوالذي وخجلا، حياء ابنتها زوج عن تحتجبا أن نفسها عل 
الحق.من تستحي ولا نحجل ألا للمرأة 

يقولأن له والزوج وجهها، كشمؤ عل محالا تطلب، أن يجوز ولا 
أطلقىششن، ؤإن بالحجاب، اك< نفأتعبى ثئت إن محالا! طالست، إذا 
الأمر.الث، لف



الفقع ٤٠٨

أنبالحجاب(، نفسلئ، راأدعبي ت كالمة من الناس يعفى يفهم قد 
لمانظنا لكنه ذللئ،، من ثسئا فيه أن شك ولا وعناء، مشقة الحجاب 

صارالعظيمة المفامد من الرحال من للأجانب الكشف، عل يرتب 

حتىالعناء، من ثيء فيه كان ؤإن المفاسد، لهده درءا واجبا ذلك تحمل 
كلهاذللث،، أشبه وما الحر ق والصلاة الشديد، الرد وقت، ق الوضوء 

تركعل ويصر الطاعن، عل يصبر ان الأنلكن الشقة، من ثيء فيها 
المعمة.

٠٠' ٠٠' ٠٠'

تحجبزوجتي أم ادده~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مئل ٢! ٠ ساُ 
بامازوجتي فأحثرتتي جائز عليها سلامي بان إقناعها وحاولت، محي 

إلاتكلمني لا عامين من يقارب ما ل والأن الحياء وكثيرة تستحي 
بائتففإحكمذّإ؟

الحارم،من الزوجة أم أن ثلث، لا حال كل عل يقوله؛ فأجاب 
إذاولكن ابنتها، زوج ونحاحلب وكفيها، وجهها عن تكشف أن لها وأن 

حجلاالباحة الأشياء ترك لأن ذلك، ق عليها حرج محلا تستحي كانت، 
ياكلب ه الني فان به؛ باس لا ذللث، نابي النفس لأن أو حياء، أو 

صلواتيعافه فصار قومه، أرض ل يكن لمر لأنه حلال؛ أنه مع الضسبذ 
وسلامه,عليه افه 



٤٠٩واباهم*اتهمال0داح 

 U_ المطلقةالزيجة أم هل اف~ت ~رخمه الشخ فضيلة مثل ٢! ٠
معها؟سافر وأن يصافحها أن ويجوز للرجل محرما تكون 

بقيتسواء لها محرما ابنتها زوج يكون الزوجة أم بقوله• فأجاب 
ابنتهازوج عل محرمة الزوجة أم لأن طلقت؛ أو ماتت أو معه الزوجة 

تكشفوأن يصافحها، وأن زوجته، بأم افر يأن فيجوز مؤبدا، تحرينا 
قامابالأم دخل قد كان إذا الزوجة بنت كدللث، محارمه، من لأما له؛ 

أمها،طلق لو محي التأبيد، وجه عل علته محرمة للزوج محرما تكون 
تعال!افه لقول بعل، زوج من أو قبله زوج من بنتها كانت وسواء 

ؤ\له المحرمات يعني 
دحلثر^^١ ثم خ0 نهن يخشي ؤتبمأم تن خجورحئم 

أبيهعل محرمة الابن زوجة كيلك ٤^=^^ إلكلغ ثلأ يهني 
الابنطلقها ولو أبيه محارم من الابن زوجة فتكون مؤبدا تحربجا 

أبوه.طلقها ولو أبيه زوجة محارم من يكون الزوج ابن وكدللث، 
هه ءأ؛ 

.٢٣الأية: الماء، مورة 



الفقعفتاوى ٤ ١ ٠

 A_« ٠Iوأحوالأعإم يعتبر هل اف~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل  ٢
واللامأمامهم الوجه كشف نحون وهل ل؟ الحارم من أوالأم الأب 

ومصاقحتهم؟عليهم 

وكذلكلذريتهم أعإم الأم أو الأب أعإم نعم بقوله• فأجاب 
أولماما، عثا صار الأم لهدم ع، الرجل هذا كان إذا لمثلا الأحوال، 

وبماته.لأبمائه ئ صار الأب ذا هلئ 

كانصن وكل للخ،، عئ فهو لأجدادك أو لأبيالث، ما كان من فكل 
لك،.حال فهو لأجدادك أو لأييلئ، خالا 

أوه ه 



٤١١وابادمئت|فياانك1ح 

افهحفظه العثيمين صالح ين محمد الشيح/ فضيلة 
وأب.أم من أختان هناك 

الأولى)_(، بتت زهراء والثانية )_( بنت فاؤلمة الأولى! 
ئمومن )دليم(، اسبمه ولدا منها وأنجبت عبدافه بن حن تروجها 

منهاوأنجب محمد(، بن )مبارك اسمه آخر رجل تزوجها ثم ، ١٠٠١^
)محمد(.واكال )دليم( الأول امم ولدين 

)فاؤلمة(،اسمها ؛تتا منه وأنجبت م( بن )سعيد تروجها اكانية! 
زوجهامن معيد( بثت )فاؤلمة اسمها التي أختها بتت أرصعت الأول 
واسمهأختها ولد أرصعت، واكانية محمد(، بن )مبارك وهو الثاي 

بنليم لد يكهسفن أن وباكإ ست ّحلمة بجور مل ~ ١ 
٢حسمك•  ٠بءس 

بنلحمد يكسمن ان وبLما سمد ثن كاحلمة يجور هل ٢" 
بندليم أحيه وفاة بعد إلا يولد لم ميارك ين محمد أن علها ميارك، 
مارك؟



قت1وىاأمقع ٤١٢

الرحيم!الرحمن افه م بالحراب! 

بنلدليم يكشفن أن وبماما سعيد بنت لفاؤلمة محرز نعم ~ ١ 
أمهلأن سعيد؛ بنت لفامحلمة الرص1ع من الأم من أخ لأنه حسن؛ 
أحافيكون )مبارك( اكاق زوجها لبن من أرصعتها )_( بنت فامحلمة 

لها،وخالأوناتما.

ينلحمد يكشفن أن وبناتها سعيد بنت لفاحلمة ويجوز ٢" 
فاهلمةأمه لأن سعيد؛ بنت لفاؤلمة الرصلع من شقيق أخ لأنه مبارك؛ 

لها،أحا فيكون )مبارك( اكاف زوجها لبن من أرصعتها )_( بنت 
وخالألبناتها.

يل!كإ المسألة وصورة 

•)_( ابنتا وزهراء فامحلمة شقيقتان! أختان 

ثم)دليم(، له وولدت عبدالله، بن حمن يزوجها فاطمة الأول! 
ومحمد(.)دليم له وولدت محمد ين مبارك بعده تزوجت 

أرصعت)فاطمة( له )م(وولدت بن سعيد تزوجها زهراء اكانية! 
بنتافصارت )مبارك( زوجها لبن من )م( بن سعيد بنت )فاطمة الأول 

ردليملاينتها سقيفة وأختا حن( ين )دليم لاينها الأم من وأختا لها، 
مبارك.ابني ومحمد( 



٤ ١٣و1و،ال،م،طت(نيالنك1ح 

ْنلها ابنا فصار مبارك( بن )للم أختها ابن الثانية وأرصعت 
سعيد(.بنت )فامحلمة لابنتها وأحا \ؤضخ 

لدليميكشفن أن ويناما سعيد بتت لفاطمة نحون أنه _j، ومدا 
لبناما.وخالا لها أحا فكان أرصحتها أمه لأن حمن؛ بن 

مبارك؛بن لحمد يكشفن أن ويناما سعيد بنت لفاطمة ونحوز 
لثناما.وخالا لها أحا فكان أرصعتها أمه لأن 

الصالحمحمد كتبه 

هو ءه 



هناوىااققع ٤١٤

أنللمؤمن نحون هل اش~ت -رحمه الشيخ محيلة مئل ٢؛ ٠ س٩ 
يذلك،؟راضية أما ْع وأختها زوجته ب؛ن نحهع 

ولاوأختها زوجته ، juنحمع أن للمسلم محوز لا بقوله* فأجاب 
٤^٩^^٢زتتخ ؤ ت تعال افه لقول خالتها؛ ولا عمتها 

يدلكرصسك لو وحتى ٢، بمك\ يجمعوأ قوله؛ إل 
وعمتها،ا،لرأة يبن الحمع محوز لا وكيلك بينها، الحمع محوز لا فانه 

ينولا وعمتها، الرأة ين نحمع ارلأ ه؛ الني لقول وخالتها؛ المرأة وبن 
يذلك،.الحمح ولورصي حتى ا وخالتهالار المرأة 

٠٠٠

.٢٣الأية: الماء، سورة )١( 
لم/وم٥(، ١ • )٩ برقم عمتها/ عل الرأة تنكح لا باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

(.١٤•بريم)٨ وعمتها/ ا،لرأة ض الخمع تحريم باب الكاح/ كتاب 



٤١٥وابال،م«اتنياسح 

ر|،،اىةأ

الرحيمالرحمن افه بم 
اش.حفظه العثيم؛ن صالح ين محمد الشخ 

ويركاته.افه ورحمة عليكم اللام 
الصغثرةأختي ْع رصعت أتيا ل اتضح ذلك بعد ثم امرأة تروجت 

بدلكوعلمت رصعات، حمس من أنيد رصعات ورصعت أمي، من 
كانت،وإذا لا، أم حامل هي هل أعرن، لر الأن ؤإد بمدة، الرواج بعد 

الحناء.محر اش حراكم أفتونا العمل؟ ما حامل 
الرحيمالرحمن اممه بم 

وبركاته.افه ورحمة السلام وعليكم 

مفارقتها،وعالياك، صحح، غير النكاح أن تب؛ن فقد ذكر ما لبت إذا 
أماين إذا والأولاد فرجها، من استحللت بإ والموحل الحال الهر ولها 

رثبوةوهي الهر من بثيء عنك سمحت ؤإذا ولها، لك أولاد حامل 
فهوحلأللك٠.

العثيمثنالصالح محمد كتبه 
ه١٤١٤/٦/١٦٠ىف



الفقعفتاوى  ٤١٦

اترساي

بنمحمد الخاصل الشخ المكرم الوالد حناب إل الولد.... من 
ياآمن والآحر٥ الدنيا ق وأسعده يء؛لاعته افه حفظه اكيمن صالح 

بعد.أما العالمن. رب 

المشتملوصل الشريف كتابك وبركاته. افه ورحمة علميكم فاللام 
افه)ممر العلريق ئ أمقرن الذي اليحوت ل المقرون المشكل حل عل 
وماالنعيم، حنان إل الموصل بالعمل المقرون العلم حلريق الدنيا و لك 

ممنوأرجو منك، العلم أكللمب إل والد يا ثم بعزيز(، افه عل ذلاكا 
هأي طندوث أثه ؤوظث4لم فيهم؛ قال ممن بجعلك أن بيده الأمر 
أناالنجدية، الديار مفتي أبابطن كعبداض الديار هدْ ق تكون وأن 

سؤال!فيه بك، لئقتى ولكن الأسئلة  vuJLp'أكثرت 

الرحليكون الابن زوجة هل ابن لها والرسة ربيبة، له رجل كان إذا 

بمنهالحنة افه أئا؛لث، الفتوى آملا لزوجته؟ محرما جدته زؤج هو الذي 
وكرمه.



٤١٧ااباىم،طتشات0ىح 

الرحيمالرحمن اطه م ب
وبركاته.اطه ورحمة ملام الوعلكم الحواب! 

ٌهتدين،هداة ؤإياكم ومحعلنا خثرا، عنا اطة محزيكم أن افه أرجو 
أوأمه زوج من أحشية ريبته ابن أو الرجل ريب زوجة فان ويعد: 
رمحته،ابن لزوجة محرما الرجل جدة زوج يكون فلا هدا وعل جدته 

افه:شاء إن ذلك، لك وممابين 

وجدانيالأمهاتيا ومحرم زوجته، مادامت لزوجته محرم فالزؤج " "١ 
ومحزمقد كان إذا نزلوا ؤإن أولادها ويناُتا ليناتبما ومحرم العقد. بمجرد 

محارم.أولادها وبنات بتاتيا فليس الومحزء قبل فارقها فان الزوجة، 

زوجهاوأولاد معه، مادامت زوجها محارمها من والزوجة ٢" 
ؤإنوأجداده آباؤه وكدللث، العقد، بمجرد نزلوا ؤإن أولاده، وأولاد 

أيصا.الحقد بمجرد علوا 

محرميه.ينهم فليس الزوجين( أقارب من ذللئ، عدا وما 
عليكمواللام محففلكم، والله الخيمن، الصالح محمل. كاتبه قاله 

وبركاته.الله ورحمة 

فيا،/يمةا،ّآاه



الفقههاوي  ٤١٨

ر|،،اىةا

الرحيمالرحمن الله م ب
اللهحففله الكرم.... الأخ إل العثيمين الصالح محمد محبكم من 

وبركاته.افه ورحمة عليكم اللام 

المشايخوصحة صحتكم مرنا وصل الماصى ٢ ٩ الورخ كتابكم 
ذلك.عل فه الحمل. والأحوال، 

وصورةلولدْ؟ نحل هل الأب زوجة بنت عن المتصمن ^١^٠٠١ 
وكانبيتت منه وأتت آحر تزوجت ثم فهللقها بامرأة تزلج رجل ايألة* 
المت؟هده يأخذ أن له نحل فهل أحرى زوجة من ابن الأول لزوجها 

لأبيه،ربيبة الذكورة البنت، لأن وذللث، ذللث،؛ له محل نعم الحواب! 
لأبنه.تحل الأب وربيبة 

وبالعكس.ابتها الابن ويترؤج بامرأة الأب يتزؤج نحونأن ولذلك 
هميأ.'أربعة بالصهر الحرم أن ذللث، وأصل 
الزوجعل نحرمن علون ؤإن أمهاتبما أي الزوجة، أصول الأول؛ 

زوجته.أمهات، تزوج لأولاده فيجوز أقاربه، من غيره دون خاصة 



٤١٩بابال،ممااتنياسح 

الروحةعل محرمون علوا ؤإن آباؤ٥ وهم الزوج، أصول الئاز(ت 
أمهاتيتزوجوا أن مثلا لأيايه فيجوز أدارءرءا، من غثرها دون خاصة 

زوجته•

الزوجةعل نحرمون نزلوا ؤإن أبناؤه وهم الزوج، فرؤع الثالث؛ 
يتزوجنأن وبناتبما الزوجة لأمهات فيجوز أقار:ءا، من غثرها دون 

العقد.بمجرد فيها التحريم يثبت الثلاث الأنولع وهده أبناءه، 

الزوجعل نحرمن نزلن وض بنانما وهن الزوجة فروع الرابع؛ 
بالوطء؛إلا فيه التحريم يثبت لا النؤع هذا لكن أقاربه، دون خاصة 

آكف،نن حجورطم i، أكف، ؤوت»ممطم مال؛ لقوله 
يثجله يهني دثلثُ دكؤؤ\ ثم ؤ0 يهى د-ثلثم 

والمشايخ،للأولاد سلامنا بلغوا يلزم، بإ شرفونا لزم، ما هذا 
وبركاته.افه ورحمة علميكم واللام محففلكم، والله بخر، الخمح 

٠هه ه 

.٢٣الأية: الماء، ;ا(مورة 



هتاوىالفق4 ٤٢٠

منذمتروجة امرأة إش ادله~؛ ~رحمه الشيح فضيلة مثل I ٢ ١ ٠ من 
بأننيالأحثرة الأيام ق عالصت، وكد أطفال، متة ول عاما، عشر خمسة 

فاذاءم' فلم ذلك ذدم وأجدت زوجي' ش زوجت س رصعت 
الأطفال؟وكذلك الزواج هذا حكم وط أسل؟ 

\ليزوجة من رصعت قد أنلث، تأكدت قد كنت، إذا بقوله؛ فأحايج 
قأو الفطام، قيل فاكثر رصعات خمس \ؤضذا هذا وكان زوجك، 
التيا،لرأة كانت، ؤإن لزوحلث،، أحثا تصبحن يذللثج فانلث، الحولن، 
هذافعل أبيه، تحت، وهي منها رصعت، لكك، أمه ليست، منها رصعت، 
 ،yjبينكا.يفرق أن ومحب باطلا، الكاح ويكون الأب من له أحثا تكو

شبهة،وطء من حصلوا لأمم ثرعيون فامم للأولاد ية بالنأما 
شيئا.الأمر هذا عن تعلمون لا لأنكم 

يكنلمر إذا فنقول! بذلكر، حتم فلم زوحلث، أحبمرت إنلث، وتقولن 
قتتحريا أن الأن عليكإ والواحمي، عغلم، حهلآ فانه شرعي مسبا له 

رصعاتخمس أبيه زوجة من رصعت، أنلث، ثستا فإذا الرصاع، هذا 
ومحب،باطل جرى الذي والكاح له، نحلن لا فإنلئ، الفهلام، قبل فأكثر 

المومح،•والله التمريمح،• 
هءأي؛؛ي



l^uU^lub _٤٢١

أتزوجأن نحرز هل اف-: -رخمه الشيح محيلة مئل ٢: ١ سا 
أخرى؟امرأة من أمي من أخي أخت 

فإنهأبيه، من أمك من أخيك أخت تتزوج أن محوز بقوله؛ فأجاب 
التحريم.يوجب مسيا ولا ___،، وبينها بينك ليس 

١Iرصعتأختان هناك اف~أ ~رحمه الشيح محيلة مئل  ٢
أنللكبثرة يمكن فهل الصغرى، وتروجت، الكثرى من الصغرى 

الخيرة؟لزؤج تكشف 
فاكثررصعات خمس الخغرى الكثرى أرصعت إذا بقوله؛ فأجاب 

فانالخغرى تزوجت فإذا الرصاع، من لها أما صارت الفطام، قبل 
أهلفيها اختلف، المسالة وهده الرصلع، من زوجة أم تكون الكثرى 
العلم.

الأربعةيقولون:الميوعة المدام، أهل ومنهم العلم، أهل فجمهور 
فيكونهدا وعل اكسب، من الزوجة كام الرصنع من الزوجة أم إن 

المسي،،من ابنتها زوج يكون كا لها، محرما الرصلمع من ابمتها روج 
مناكي<«لمبمحرم ما  ١٤١١٠٠^ررمحرممن الميه؛ بقول هؤلاء محيتدل 

(،٢٦٤٥)برتم الأنساب/ عل الشهادة باب النهايات/ كتاب البخاري/ رواء )١( 
١(.٤  ٤٧برقم)الرضاعة/ من الأخ ابنة نحربم باب الرصلع/ كتاب وملم/ 



٤٢٢

١^^٤أن إل اش~ ~رحمه تيمية ابن الإسلام شخ وذهب 
ابنتهازوج ليس الرصاع من الزوجة أم وأن الصهر، ل له مدخل لا 

اؤوأثه1تالحرمات حملة ق قال تعال افه لأن وذلك لها، محرما 
قولهبدليل المسب بام تختص الإطلاق عند والأم ،• يتالأظم4ل

الأية:أشاء ق ذلك بعد ق1ل ثم محسنه هٍئأ وتق ؤ تعال: 
تشملالإطلاق محي الأم كانت ولو أزسةأ4، أني محمحيس؛ 

قولهفيآكون هدا وعل منه، فائدة لا ذلك بحد ذكرها زكان الرصاع أم 
منالماء أمهات يعني ذمادآ؛كمه ؤواصأت المحرمات حملة ق تعال 

الرصلمع.من الزوجة أم ذلك ق يدخل ولا المب، 
مارضخ من رامحرم قوله.؛ من الحمهور يه امتدل ما وأما 

الإسلامشخ اختاره ما عل يدل المامل محي فانه ا ر  ١٠اكب من بمرم 
.١١اكب من نحرم ما  ١٤١٠١٥^من ارنحرم قال لأنه تيمية، ابن 

الأخ،وبنت والخالة، والعمة، والأخت، والبنت، الأم، مثل وذللئ، 
منابنتها زوج عل محرم لا فإنيا الزوجة أم وأما الأخت،، و؛نتا 

علدالا الحديث فيكون المصاهرة، أحل من علميه تحرم ؤإنا المب، 

.٢٣الأيت: الماء، )ا(سورة 
(،٢٦٤٥)برقم الأنساب/ عل الشهادة باب الشهادان،/ كاب الخارى/ رواء )٢( 

برمم)يثةا(.الرضاعة/ من الأخ ابنة نجريم باب الوصنع/ كتاب لم/ وم



٤٢٣د1باء|مم1تمائك1ح 

اللهذكرهن من وهن الرصاع، من نظثره محرم النسب من محرم ما أن 
ؤئننمممو1-ماناء=كلم ومادكأ أقهثق؛ةأ عقه؛ظلم ؤ بقوله؛ 

علالحديث مفهوم ويدل ٢. آ؛دحت وماس آ؛دج ومات وحشكم 
رببلا الزوجة وأم بالرصاع، محرم لا فإنه النسب بغر حرم ما أن 

أمتكون فلا هدا وعل بالنسب، لا يالصاهرة ابنتها زمحج عل حرام 
الرضاع.من ابتها زوج عل محرمة الرصاع من الزوجة 

فنمغالاحتيامحل، الباب هدا ق نسلك أن ينبغي بأنه قائل؛ لوقال 
بأنونلزمها لها، مفارقته بعد بامها الزواج من الرصلع من البمى زوج 

لوالاحتياط، مسيل عل حميعا بالقولين نأخد أن لأحل عنه؛ محتجمس، 
وجه.له لكان حذا قائل قال 

مانعنإ وسلم- آله وعل عليه الله -صل النبي أن ؤيويده 
معد:قال غلام، ل عنهإ الله رصي وقاص \لي بن ومعد زمعة بن عبد 

وليدأمحي إنه زمعة؛ بن عبد وقال وقاص، أي بن عتبة أخيه ابن إنه 
لعبد،أخ وأنه لزمحة، الغلام بان س الّك، فحكم فراشه، عل ولد أنجا، 
رأىلما ولكن ه، النبي زوج عنها- افه ~رصى زمعة بنت لسودة وأخ 

زمعة!ينت، ودة لقال بعتثة بيئا شبها والسلام— الصلاة -علميه الض 
اء،الآة:ّآم؛.)؛(مورةالن



الفقعهاوي  ٤٢٤

الاحتياط.سيل عل وهذا منه،<لاا، رراحتجي 
دليل،^؛ ٧٠٧١إعإل باب من إنه قالوا؛ العلم أهل بعض كان ؤإن 

أعلم-وافه - والأظهر يتع؛ن، لا ذلك ولكن الفراش، ودليل الشبه، 
الاحتياط.باب من أنه 

هلالرصلع، من الزوجة أم ق اختلفوا العلم أهل أن والخلاصة؛ 
ابنالإسلام شيح فاختار قولن، عل لا، أم لها محرما ابنتها زوج يكون 
لها،محرم أنه عل العناء وجهور بمحرم، ليس أنه اطه- -رحمه تنمية 

 Iمنومنعه لها، محرما محعله ول؛ الاحتياط مثل أحد مللثا لو إنه وقلنا
لهلكان الاحتياط هذا أحد ^، Juلو اينتهّا، مفارقة بعد ؟بما التزوج 
أعالم.وافه وجه، 

ء؛؛•ه . 

هوتربى ثخمى اطه~ث ~رحمه الشح فضيلة مئل ٢؛ ١ س؟ 
لههل أمها من يرصع ولم أمه من ترصع م ولواحد مكان j وبنت 

منها؟الزواج 
واحل،مكان ل ؤإياها أنت، تريستا التي المرأة هذْ إن بقوله؛ فأجاب 

برنمولدي/ نعاهد لوصيه الموصى نول، باب الوصايا/ كتاب البخاري أخرجه ( ١ ) 
برنمالشبهات/ وتوقي لكراتى الولد باب الرضاع/ كتاب لم/ وم(، ٢٧٤٥)
(١٤٥٧.)



٤٢٥وابال،مماتهماساح 

بتروج أن باس لا أمك، س هي ترصع وب أمها، من أنت ترصع وب 
الوفق.وافه شرعي، مانع هناك يكن لر إذا 

٠٠٠

جثران،ل ثاب أنا اذه~ت ~رخمه الشيح فضيلة ممل ٢! ١
صبمبمن لا ن-اثهم الابن، بمثابت لهم دأنا الأهل، بمنابت لي هم 

دلأأطض٣م.ماامJذك؟
أحدإل تنفلر أن ك محوز لا أنه ذلك ق الحكم بقوله؛ فأجاب 

فانهمحارمك غير من كانوا فإن محارمك، س يكونوا أن إلا سائهم نس 
عنك،أبدانس وحمع وجوههن فيسترن إلثهن، تنفلر أن لك بحوز لا 

محارمهن.من لست لأنل 

اذهبفاقت عنلئا، محتجيوا ألا يستلزم لا عنهم دستغزإ لا وكوني 
يواحدةنحلوا أن لك محل ولا الاحتجاب. من بد لا لكن حرج، ولا إليهم 

وأنت،، بامرأْر الرجل نحلو أن نس . المي لأن الماء، ؤلاء هس 
الرحال.س أنت بل بلغت، قد لأنك الرجال؛ حكم ق الأن 

رحلمحلون رلأ ت يقول ه الهي مْع أنه  ١٥٣افّ رصي ءباس بن همدافّ لحدث ، ١ ر 
ممابوالترمذي/ (، ١٧٧)( ٠٣١ أحمد)١; رواْ ئالثهإ،ا/ الخطان وكان إلا بامرأة 

الفتن/وكتاب، (، ١١٧١برقم)الغيبانج عل الدخول ماهة ل حاء ما باب الرصاع/ 
(.٢١ ٦٥برقم)الحياعة/ لزوم ل حاء ما باب 



ه1وىالص ٤٢٦

فاددةثشوعضاسح:

وبنتها؛المرأة ب؛ن الحمع الأول؛ 
البنت.نكاح ويصح الأم نكاح يبطل أنه الذهب 

لأبنكلام مساق ق الغني ل وذكر أيئا• البنت نكاح يبطل وقتل؛ 
ذكرناه،ئا العقد ق وأمها المرأة يثن الحمع يجوز ررولأ ت نصه ما المنير 
فالرأةالأختين يثن يجمع ب فإذا الأحتئن من أقرب بنتها إل الأم ولأن 

نصه؛ما صفحات، بنحوعشر ذلك بعد الغني ي ذكر ثم أولاُ• وابنتها 
يصحفلم محرم بينهإ الحمع لأن فيهإ؛ فسد وابنتها امرأة تزوج ررؤإن 

القردةالطبعة من جآُ  ٥٨صن٤ ي ذلك ذكر وقل اه كالأحتينا، فيها 
الأولوالعبارة الكبثر. الشرح عن 

منذكر كإ ناشئ المكاح فساد لأن الظاهر؛ هو هذا إن وأقول: 
علوروده يصح بأنه الأم نكاح صحة نعلل حتى الصهر من لا الجمع 
البنت،.نكاح 

لا؟أم والجع الصهر تحريم ق يدخل الرضاع هل الئاق؛ الفرع 
الذهبخ.وهو دخوله، عل الأمة حمهور 

لحوله.عدم الله— —رحمه الدين تقي الشيح واختار 



٤٢٧بابالامماتم؛اثنك1ح 

لا؟أم المحاهرة تحريم ل يوثر الشبهة وؤدء هل الثالث؛ اذقو؛أ 
ذكرولكن إحماعا، المنذر ابن وحكاه ناقره عل العا_إء حمهور 

•وجهتن فثه الفرؤخ صاحب 
فقدمشهور، نزلغ به المصاهرة ثبوت ففي الحرم الوكل■؛، وأما 

أعلم.وافه أظهر• وهو تاثثره عدم الحةقين من جع رجح 
هه ؛!؛• 

منالمرأة عم أن نعلم اف~؛ ~رحمه الشيح فضيلة مثل ٢؛ ١ سه 
يمزحالمرأة عم كان إذا ولكن لهم، تكثفا أن لها يجوز الذين محارمها 

الفاحش؟مزاحه بسبب تقابله ألا لها يجوز فهل فاحشا مزاحا معها 
فانهمريبة ممازحة أحيه بنات يازح العم كان إذا بقوله' فأحاب 

العلياءلأن عنده؛ وجوههن يكشفن أن ولا إليه، ياتتن أن لهن مجل لا 
يكونألا اشرطوا عنده، وجهها المرأة تكشف أن للمحرم أباحوا الذين 
أنهمعناه قبيحا مراحا أحيه بنات يعازح الذي الرجل وهذا فتنة، هناك 

الفتنة.أمباب عن البعد والواجبح الفتنة، منه عليهن يجثى 

بمحارمه،رغبته تتعلق أن يمكن الناس من أحدا أن تستغرب ولا 
شقيقتهليت لأما أبيه؛ من باحته يرف من الناس من أن بلغنا فقد 

بأمهيزق من الناس من أن ذللث، من أكر تا بلغبل ؛اطه~، العياذ و— 



هن1وىالهق4 ٤٢٨

ثكم\ولا ؤ تعال.' اض قال القرش، التمر إل وانظر باف~ "والعياذ 

قحشةمحفاير ئد ما ،آلا آلنثاي نت ءادتآرمحكم ما 
إثمحَُ؛اد(ألنؤ >قولأ' ولا ؤ الزنا؛ ق وقال ،• ؟٠١ مثبملأ وسثاء وممئا 

أعفلمالحارم ذوات نكاح أن عل يدل وهذا ،• ^١ سملأ رمثاء قحثة 
ساْنالزنا.

كشفوعدم عمهن عن البعل عليهن محب أنه الجواب؛ وحلاصة 
للريبة.الموجب القبيح اجلزاح هدا منه يرين مادمن له، الوجه 

ءإ؛•ءأآ ءو 

الآة:أأ'.اء،)ا(مورةالن
.٣٢)؟(سورةالأمراء،الأة: 



٤٢٩وابال1م*طواشال0ء1ح 

الرحيمالرحمن الله بم 
افهحقفله الشم؛ن صاغ بن محمل الشخ/ فضيلة 

وبركاته.افه ورحمة عليكم اللام 
مصافحتها؟وكدك الرؤج لإخوة الزوجة وجه كشف ماحكم ~ ١ 

البالغين؟لإخوته وجهها تكشف أن زوجته يصرعل الزوج لكن ؤإذا 
وكدكومصاقحته للزؤج الزوجة أخوات كشف حكم ما ٢" 

خزا.اض جزاكم أفتونا العم؟ لابن العم ؛نت، 
الرحيمالرحمن النه م ب

وبركاته.الله ورحمة السلام وعليكم 

ثلاثة!أمور من بواحد يكون المحرمية ثبوت ؛ ١ ج 

وهوالقرابة.النسب؛ 

الرصاع.والثاني(؛ 

الرابعالخزء أواخر ي ذك افه ذم وقد المصاهرة. والثالث: 
ه؛قولإن، ه آلثظ؛ يتنة ءاثآرطم ذكع ما ^^١ ولا ؤ قوله؛ 

٢.أصضطم لإيظم 

الاء،الآظن:آآ،ممآ.سورة 



ه1وىالس4 ٤٣٠

علفيحرم هدا وعل محرمة، وزوجته الزوج إخوة محن وليس 
تكشفأن عليها محرم كإ زوجها، إخوة أمام وجهها تكشف أن الزوجة 

قالتالسي. لأن أعظم؛ لهم كشفها يكون ربإ بل ١^١^٤، رجل أمام 
يعنيالحمو؟ أرأيت اش رسول يا قالوا؛ النساء،؛ عل والدخول ررإياكم 
يعني، الوتا(ل ررالحمو قال؛ وحاله؟ وعمه كاحيه الزوج أقارب، 

ولانكر بدون البيتا ق وجوده لأن وذلك الموت؛ محيرون كا فاحذروه 
حميلمة.شابة المرأة كامت إن لامميإ الفتنة إل أقرب يكون قد استغراب 

تهلعه؛فلا لإخوته وجهها تكشف أن زوجته عل الزوج أصر ؤإذا 
الخالق.معصية ق لمخلوق طاعة لا لأنه 

محاففلةعل حرصا الناس أشد ؤيكون تعال الله يتقي أن الزوج وعل 
آدمابن من محري الشيطان أن ؤيحلمم والحشمة، الحياء عل زوجته 
الدم.مجرى 

سواءأشد والممافحة حرام، أنه أي قبله كالذي هاوا حكم ؛ ٢ج 
والعصمة.الحاية ولإخواننا لما افه نال حائل، وراء من أم مباشرة كانت، 

ه.الحثيمين الصالح محمد كتبه 

(،٥٣٣٢برقم)ذومحرم/ إلا بامرأة رجل نحلون لا باُِج الكاح/ كتاب، البخاري/ رواه 
برقم)آياآ(.؛ابمحربمالخالوة؛الأط/ ممابالملام/ وسلم/ 



Luح بSlهماثمتUuمa٤٣١ا

الرحيمالرحمن الله بم 
وبركاته.افه ورحمة اللام وعليكم 
ابنأو العم، ابن أو الزوج، أحو وهل المرأة؟ محارم عن موالكم 

وعمهزوجها لأخي تكثف أن للمرأة محوز وهل للمرأة؟ محارم الخال 
ونحوهم؟حالها وابن عمها لأبن وتكشف 

عليهنحرم من وكل ا، زوجههم المرأة محارم أن ذللشات وحوابخ 
أومصاهرة.أورصاع، بقرابة، مؤبدا نحربجا 

مسعة!منها فالمحارم القرابة فأما 
منأم الأب جهة من كان مواء علا، ؤإن والخد الأب، الأول؛ 

•جهةالأم 

نزل•ه النت، وابن الابن، وابن الابن، والئاف؛ 

لأم.أم لأب أم مقيما كان مواء الأخ، والئالمث،؛ 
ؤإنالأخ ست وابن نزل، ؤإن ابنه وابن مهللمئا، الأخ ابن والرابع؛ 

نزل-

نزل،ؤإن بنته وابن نزل، محإن ابنه وابن الأخت، ابن والخامس؛ 
لأم.أم لأب أم شقيقة الأخت كانت سواء 



الفقهه1وى  ٤٣٢

خالاأم لأمها، حالا أم للمرأة، خالا كان مواء الخال والسادس! 
لخدها.خالا أم لخدما، خالا أم لأبيها، 

لأمها،عتا أم لأبيها، عت| أم للمرأة، عثا كان سواء العم، والساع! 
وكدللث،ولدريته، له عم الإنسان عم لأن لخدما؛ عتا أم لخدها، عتا أم 

وابنوالأخ، نزل، ؤإن والابن علا، ؤإن الأب سبعة! فهؤلاء خاله 
تعال!لقوله والأل؛ والعم، نزل، ؤإن الأختؤ وابن نزل، ؤإن الأخ 

و1حتد،ً=غلمومادم 1قهث3ثم عقاًطلم ومئ •ؤ 
آمحتث:تات ^٦^ 

س!الّكا لقول بالقرابة، كالحارم به فالحارم الرصيع وأما 
الرضاع!من المحارم فيكون ٢ النب(<ل من نحرم ما الرضاع من ررنحرم 
محإنالأخ وابن والأخ، نزل، و\0 والابن علا، ؤإن الرضاع من الأب 
والخال.والعم، نزل، ؤإن الأخت، وابن نزل، 

وابنعلا، وإن الزوج أبو وهم! أربعة، به فالمحارم الصهر وأما 
المحرميةتثبت، الثلاثة وهؤلاء نزلت،، ؤإن البنت، وزوج نزل، ؤإن الزوج 

الآة:*اأ.)ا(سورةالنماء،
(،٢٦٤٥)برقم الأناب/ عل الشهادة باب النهايات/ كتاب الخاري/ رواء )٢( 

١(.٤  ٤٧)برقم الرضاعة/ س الأخ ابمة نحربم باب الرفبع/ مماب وسالم/ 



٤٣٣بابال،م«اوام؛النك1ح 

شنولا علت، ؤإن الأم زوج والرابع الصحيح• العقد بمجرد فيهم 
ولاؤ تعال؛ قوله ذلك ودليل الزوجة جامع إذا إلا فيه المحرمية 

وقوله!٢، سك، من a( إلا أإسَأني قت ت\إعو>طم ذؤأ ئ ثكمأ 
ؤنمح4ئ،تعال: قوله إل زبام صم هٍئر تغ وؤ 

يحشدأقق مثآيحم ثن حجورتتظم ؤ آلي يتيظم 
وظنيعقأ==كثم ثلأ•٠^٤ بههمى يحكي ٥^^١ لم ^^٠ بهس 

4.٢ر ختيٍظب آؤ؛و،يل( آبنيظم 

وزوجوخاله وعمه الزوج لكحمحا محارم ليسوا هؤلاء سوى وما 
هؤلاءلأن لهؤلاء؛ المرأة كشف يجوز فلا والخالة، العمة وزوج الأخت، 

عمهالابن تكشف أن محوز لا وكذلك مؤبدا، تحرينا نكاحيم يجرم لا 
أنيجل هزلأء لأن ونحوهم؛ خالتها وابن عمتها، وابن خالها، وابن 

محارمها،من فليس به تتزوج أن للمرأة يجل رجل وكل ، ٣٣تتزوج 
افهفإن لعقابه تتعرض ولا اض فلتتق وجهها، له تكشف، أن لها يجل ولا 

المتقن.محس، 

'؛\.الآة:)ا(-ورةالاء،
.٢٣الآة; افاء،سورة )٢( 
.٢٣الأية: الماء، مورة )٣( 



٤٣٤

تتبولذلك ملتترك محارمها لغر ا وجههتكشف كانت ومن 

فإنتركها، أستهلح لا عادة هده تقل ولا محب الله فإن افه إل 
علللقضاء إلا الإسلام جاء وما العادة، عل مقدمة الله إل التوبة 

ا.بقائهومغ الله، لشريعة الخالقة العادايت، 

إنهوالأعإل القاJونمإ يصلح با علينا يمن أن تعال الله أسأل 
كريم•جواد 

العشمينالصالح محمد كتبه 

ءإث-ثأ؛- ءو 



٤٣٥؛اباهمئتدال،ك1ح

الرحيمالرحمن النه م ب

وجهمح،؛بجهة الحيات 

حدة

حدنحة

حدة

عائشة

ينب

محي

اصهر

Li
حالي

إجهت؛ن.أدلت حدنحة 

حالي.أم أم فهي 
بتتترؤج أيام لأن أيه؛ أي وأم 

واحدةبجهة أدلت وعائشة ءمت4، 

أيه.أم أم فهي 

حدة

حفصة

محي

حدة

نثنب

فاطمة

محمدنينسا 

L;
بكر
أدلت؛جهت؛ن.حفصة 

ذهيأمأمبكر•
بتتتزؤج أباْ لأن أيه أب وأم 
واحدة،بجهة أدلت وزينب حالته 

ذصأ٢أبLأبم■

ءررو-اا/\/آا؛ام



الفقعفتاوى  ٤٣٦

د(،طىةا

)معيدةبنتتن منها وأنجب امرأة متزلج )عل( اسبمه رجل 
)محمدولدين منها وأنجب )عائشة( يأخرى وترؤج طلمها ثم وعياشة( 
بنأخيه)محمد ابن عائشة الثانية زوحته فتروج )عل( تول ثم وخميس( 

من)عل( بنت )معيدة( وتزوجت )ك(. اسمها بنتا منها فأنجب عمر( 
)بحى(اسمه ولدا فأنجبت محمد( بن )حسن عمها بابن الأول زوجته 

رى؟ب ربحي يتزوج أن بجون هل 
الرحيمالرحمن اش م ب

يذكرب التي الأول زوجته من عل، بنت سعيدة أمه هدا يمي 
عل،،زوجة عائشة بنت و)ك( أعلاه، ا،لكتوب الكلام هذا ق اسمها 
يميجد )٢؛؛،( فيكون ليحيى، حالة فليت )عل،( من ليت لكنها 

اللكح؛تمنع قرابة ويمك، زك( بتن وليس )ك( أم وزوج أمه قبل من 
مالعدم يتزوجها أن له فيجوز هذا وعل جده، زوجة بنت )ك( لأن 

•الا^1ردم روج|*ءب 
١^^٠٠١^الصالح محمد كاتبه قاله 

مم ه 



٤٣٧بابال|مئتهمادنك1ح 

الرحيمالرحمن اف بم 
العقم؛نصالح بن محمد الشخ/ فضيلة 

وبركاته.افه ورحمة عليكم اللام 

ْشكورين•مواف عل أرجوالإجابة 
ابن">وجها ثم طي، ثم أبناء منها وأنجب امرأة تزلج رجل 

أبناء،منها وأنجب امرأة ترؤج الأول وزوجها أبناء، منها وأنجب أحيه 
ابنعند التي الأود زوجته أبناء من الزونج لهم تمحل هرلأء أبنائه هل 

حيرا.اش وجراكم أحيه؟ 
الرحيمالرحمن الله م ب

وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

الثاف،زوجها من أبثهم زوجة بنات من يتزوجوا أن لهم محل نعم 
ثان.زوج من زوجته بنات من يتزوجوا أن الزوج لأبناء محل أنه يعني 

العثيمنالصالح محمد كتبه 

في0^الإإلإ)1\ى



ه1ويىارفقع ٤٣٨

ولهاالروحة توفيتر إذا افه—أ —رحمه الشيح فضيلة سهل ! ٢ ١ س٦ 
اس؟*طك سكح أن الأم لزوج نحون فهل سابق زوج من بشن 

فانسابق زوج ْن بنت ولها الزوجة توفيت إذا بقوله؛ فاجاب 
سواءله نحل لا بنتها فان جامعها" قد —أي بالزوجة دخل قد كان 

بنتأن العلم، أهل حمهور قول هو هدا تكن، لر أم حجره ق كانت 
مزبدا،نحرع الزوج عل حرام فانبما بامها دخل قد كان إذا الزوجة 

ذكرهاالتي البنت فهدم هدا وعل تكن، ب أم حجره ق كانت سواء 
بعد-٦١ الزواج له نحل لا فانه -٩١ أمها زوج دخل قد كان إذا السائل 

أمها•

افهلأن الصحح القول هو الحمهور— قول ~أعنى القول وهدا 
فقال:الأم وأما حجورد=ظمه ق آقق يقول: تعال 

فيهاختل ما حكم تحال افه ذكر ثم ه يهن يحكي مثايكمآكي 
لمءن فقال: الأول، الشرط فيه اختل ما عن وسكت الثاف الشرط 
أنعف ذلك فدل ، عي=ظملجتح ثلأ يهني دحلثر ددزأ 

تحالاممه لدكر معتزا كان لو إذ بمعتثر ليس الربيبة ق الأول القيد 
الثانر.قيد فيه نحلف ما حكم ذكر كإ القيد هدا فيه نحلف، ما حكم 

.٢٣الأية: الماء، سورة )١( 



٤٣٩وابال|مم1تنيالتق1ح 

والقيدأغلبثا، قيدا ه حجورحظم ؤ، ُؤأكفي قوله• فتكون وعليه 
حكم.لمفهومه ليس الأغلى 

هه ه 

 U_ متنالجمع تبوز هل اف~ت ~رحمه الشيح فضيلة مئل ٢؛ ١
حالتها؟وست، المرأة وبين وحالتها؟ المرأة 

خالةإحداهما امرأتثن ين بجمع أن ان للأنبجون لا بقوله• فأجايف 
حملةق تعال افه فلقول الأختان؛ أما لها، أخت، أو لها، عمة أو للأخرى 

• ٢١سثم،؟٠^مد ما بثمك دجثعوأ ؤوؤ1 الحرمايت،؛ 
يجمعررلأ النبي فلقول، وخالتها؛ والمرأة وعمتها المرأة وأما 

عليه.متفق ،. وحالتهاءار المرأة ين ولا وعمتها، المرأة ين 
نحرمامرأتن كل ارأن العاJمث أهل ذكره ما عل ذللث، ق والقاعدة 

يكرالمرأة هل.ه أن قدر لو يعي، بينها®، الجمع يجرم فإنه بينها، التناتمح 
يمضلا وشمتها فالمرأة سها، الجمع مجرم فانه :؟ذه يتزوج أن ل مير 

وخالتهاالمرأة وكذلك ذكزا، إحداهما كاJتا لو بينها، التناكح يقع أن 
وكدلكالأختان.

.٢٣)١(مورةالماء،الآة:
لم/وم٥(، ١ ٠ برقم)٩ عمتها/ عل الرأة تنكح لا باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

١(.٤  ٠٨برقم)وعمتها/ األرأة ض الخمع تحريم باب النآكاح/ كتاب 



ه1وىالخق4 ٤٤٠

هذافإن عمتها وبتت والرأة حالتها، وبنت ا،لرأة الحمع وأما 
يتزوجأن ومحوز حالته، بنت يتزوج أن محوز الإنسان لأن به؛ بأس لا 

الرأةو؛ين عمتها، وبنت المرأة ؛٠٢٧ الحمع فيجوز وعليه عمته، بنت 
حالها.وبنت المرأة و؛ين خالتها، وينت، المرأة و؛ين عمها، و؛نت١ 

هه -و 

زوجتهتوفيت، عم ل افه—! رخمه — الشخ فضيلة سئل ٢! 
-أيفترويئ، عمي ترو وقد بأحرى، فتزوج ولدا منها حلف أن بعد 

الأولزوجته من الذي عمي ابن فكان ولدا، منها فخلقت، عمي- زوجة 
فهلعمي، ابن ابنه أي بثا فخلف بتا علاقة لها ليت، غريبة تزلج؛امرأة 

ص؟ابن، ابنة يتزوج أن لأبني نحون 
وذللثجابن ابنة يتزوج أن لأJناث، محوز نعم فاجايح؛قولهن 

حتىالبنت، والد أم هي ليتؤ العم زوجة فإن بينهإ، محرميه لا لأنه 
ذلك•ي حرج ولا محرميه، بينها يكون إنه نقول 

ه؛؟؛* ثإ؛• 

زوجاتهلأمي جدي الله"• رخمه — الشخ فضيلة سئل ! ٢١
المحارم؟من هن هل لأمي جدق ضر الأحريات، 

منلأنس محارملثإ؛ من زوجاته لأملث، حدك نعم بقوله! فأجايبؤ 



٤٤١وابالم«اتنيالنك1ح 

فإنأصولك من لكن ؤإذا أصولك، من الأم أب فإن آبائك زوجات 
زوجهافرؤع من إذن قانت محارمها، من يكونون زوجها فرؤع المرأة 

لهم.محرما فتكون 

انئةالشالروحة هل افه—! —رحمه الشيح فضيلة سئل ! ٢٢_* 
الكشفولهن ف محوز محارمي من يمرن زيجتي م والرائعة والثالثة 

فقط؟الروحة لأم خاصة الحرمية أم والصافحة، 
الزوجة،أم صارت عليها وعمد امرأة إنسان تزؤج إذا موله! فأجاب 

لهتكشف أن لها محور محارمه من علت ؤإن أمها، أم وأم أمها، وأم 
علعقد إذا الرجل أن الممالة هده ق القاعدة لأن يصافحها؛ أن ويجوز 
دخلإن لبنانيا محرما وصار علون، ؤإن أمهاتيا لكل محرما صار امرأة 

وأبناؤهعلوا، ؤإن ابازْ لزوجته، محارم يكونون الرجل اباء أن كإ نيا، 
لزوجته•محارم أيمحا يكونون نزلوا محإن 

للزوجةمحارم ويكونون وفروعه، الزوج أصول خولع■' أربعة فهنا 
بمجردللزؤج محارم يكن وأصول -يا، يدخل لم ؤإن العقد بمجرد 

بشرطللزوج محارم يكن الزوجة وفرؤع يدخل، لم محإل العقد 
ماثكحوأ ولا رؤ تعال! لقوله يجامعهاس أن ~أى بيا يدخل أن 



ه1وىد ٤٤٢

ومقتاقحنة حقان ل>-ه> مثلما ئد ما إلا آلسغ؛ نى ءاب-آؤءءكم 
اكحريم!آيات ق تعال ولقوله ا، سنماد وسآء 

يحقأم بمايمأ بن حجورًظأ ؤ أم ورببمطم ^٦^٠؛ 
صصظ( محاخ ثلأ بهنى دَخش ^١ م بهن 

ا.؟؛*ر آصفطم أقئي0 آبمايهظم 
أنللزوج محل لا فإنه ا أمهغر الزوجة أي زوجات أما 

لنلأنس وذلك عنده وجوههن يكشف أن لهن محل ولا بمافحهن، 
Jمحارمله.

-»ه 

المرأةكثف حكم ما اله~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل ! ٢٢
الرضاعة؟من زوجها لأش وجهها 

الرضاعةمن زوجها لأي وجهها المرأة كثف مولهت فأجاب 
لأنتيمية؛ ابن الإصلأم شيخ اختاره الذي الراجح الفول عل محوز لا 

النبا<لمن محرم ما الرضيع من ررمحرم يقول•' س الرسول 

.٢٢الأية: الماء، )ا(ّورة 
.٢٣الأية: الماء، )آ(سورة 

لم/وم(، ٢٦٤٥)برقم الأنساب/ عل الشهادة باب الشهادات/ كتاب الخارى/ دوام )٣( 
(.١٤ ٤٧)برقم الرضاعة/ من الأخ ابنة تحريم باب كتاب 



٤٤٣بابالم،طتهمال،ء1ح 

لأنهالسب؛ جهة من اسه زوجة عل حراما ليس الزوج وأبو 
اللهولأن الصهر؛ جهة من هوحرام ؤإنإ الزوجة، هده وبتن بينه نسب لا 

والابن، أص1فطم ين أينآهظم قئذيذ قال! تعال 
لزوجهاكان إذا فالرأة هدا وعل الصلب، أبناء من ليس الرصلع من 
وجههاتكثف ولا عنه، تحتجب أن عليها بحب فإنه الرضاعة من أب 

بالزواجله تحل لا فإما الرضلع من ابنه فارقت، أما فرض ولو له 
العناء.حمهور هورأي حلها عدم أي ذللئ، لأن احتياطا؛ 

امرأة،من رحل تزؤج ؛ اش~ ِرخمه الشخ فضيلة مسل ؛ ٢ ٢ 
قامرأة من رصعا بأمإ ذللثؤ بعد علم ثم كاملتن، عامتن معها وعاش 

تحرم؟لا أم عليه تحرم فهل لها، جارة الحي 
:قال كا محرم، الرضاع أن الشريعة ي القرر بقوله: فأجاب 

منررمحرم وقال ،، الولادهءلمن محرم ما الرضاعة من ارمحرم 
يقول!وعلا جل والله خ ااضجإ،ار من محرم ما الرضاعة 

الآية:ّ؛'؛.)ا(مورةاواء،
\ؤ>وذااالنساءل والظرإل الدخول من مامحل باب التكح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

برءم)\،*؛\ه(.
لم/ومبرئم)هةأ"'آ(، الأنساب/ عل الشهادة باب الشهادات/ كتاب البخاري/ روا0 )٣( 

(.١٤ ٤٧)برقم الرصاعة/ من الأخ ابنة نجريم باب الرصلع/ كتاب 



٤٤٤

ألنغآءؤوأثهشتطتلم قال! الحرمات ذكر لم! 1تصنئمحاه 1تي 
ما، آلثمتنعو بث نحطم وأحن؛ 

معلومات.رصعات خمس متكاملا الرصلع يكون أن الأول! 
القاعدةهي هذه الهلفل، عمر من الحولن ق ذلك يكون أن الئاق! 

المحزم.لرصاع ال 
رصعتامرأة من تزوجت أنك من ذكرته وما الخاصة قضيتك أما 

إلتحتاج فهدم ستتتن الروحية ق معها عثت وأك امرأة من ؤإياك 
منليتحقق لديكم؛ المعتمد المفتي أو الشرعي، القاصي إل الرحؤع 
افه.ثاء إن الشرعي بالحكم محركم ذلك بعد ثم القضية، 

ءه!د ءم 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

YY^ ! امرأةمن رصع طفل اف-! -رحمه الشخ فضيلة مثل
فهلوسان، أولاد منه ولها الحال، زوجها ئيل برحل تزوجتا أن مبق 
امرأةعل محرم وهل السابق؟ زوجها من ناما عل اسل هذا محرم 

منه؟وبناتها الثانية زوجها 

وتزوجهاسابق زوج من بنات لها امرأة كانت إذا يقوله! فأجاب 
طفلا،الأولاد هؤلاء أحد مع وأرصعتت، بأولاد، منه وأتت، آخر رحل 

.٢٣الأية: الماء، سورة )١( 



٤٤٥بابال|م|اواهمااتل1ح 

يعنيتقيما؛ أحا الثان( الزوج من لأولادها أحا يكون الطفل هذا فإن 
زوجها•بلبن أرصعته لأن»ا والأم؛ الأب من 

منلهم أحا يكون فإنه الأول الزتمج من لأولادها بالنسبة وأما 
زوجمن أرصعته التي بمنات يتزوج أن له محل فلا هذا وعل الأم، 

'urومحلو حن ويافر له يكشفن ومحارم له أخوات هن بل سابق، 
إخوةفإنبمم أخرى زوجة من المرصعة زوج لأولاد بالنسبة وأما 

واحد.الأب لأن أبيه، من المرتضع لهذا 
ه!النبي لقول له؛ محرما فليست ترصع ب الي لزوجته بالنسبة وأما 

الموفق.والله ،٠ النمبااأ من محرم ما الرصلمع من رربمرم 
أوءو أو 

منالزولج حكم ما القه"• ~رخمه الشخ فضيلة مثل ؛ ٢٢س؛ 
معها؟١^٥^٤ مبق الذي العم بتت بنات 

منله أختا عمه بنت صارت الذي الرجل هذا بقوله• فأجاب 
وذلكأحدا، يناما من يتزوج أن له محوز لا بنات لها وصار الرصلع، 

الرضاعمن ررمحرم قوله؛ عنه. ثبت وقد الرضاع، من لهن خال لأنه 
(،٢٦٤٥)برثم الأنساب/ عل الشهادة باب الثهاداُت،/ كتاب البخاري/ رواه )١( 

(.١٤٤٧برقم)الرصاعة/ من الأخ ابنة تحريم باب الرضاع/ كتاب لم/ وم



الفقعهتاوى  ٤٤٦

ا.النسج،،،ر من نحرم ْا 
منليناما خالا صار النسب من أخت له كان لو الإنسان أن فكا 

مناختر له كانت، إذا فكدللث، بس، يتزوج أن له محل لا المسس،، 
وافهحالهن، يعتر بذلك، لأنه بناتيا، من يتزوج أن له محل لا الرص1ع 
الموفق-

ءوءآ ء؛ 

منأيند إنتي افه~ث ~رحه الشخ فضيلة سئل : ٢٢سه
الزولجلد التي الفتاة هذه أخي ْع رصمتا أختي ولكن عمي، بنتا 

لا؟أم ضها الرواج محوزل هل أدري فلا منها، 
ؤإنهده، عملا، ابنة من تتزوج أن لكح محوز نعم ت بقوله فأجاب 

لهذهأختا تآكون التي هي أخك، لأن أمها، من رصمت، قد أخلث، كاست 
لها.أحا تكون فلا أنت، أما البنّتح، 

منإلا المرتضع أقارب إل ينتشر لا الرصاع أن يعلم أن وينبغي 
ينتشرإليهم.فلا وأخيه كابيه أقاربه من غرهم أما ذؤيته، من كان 

عمك،بنت أم من رصعت، التي البنت، لهذه أحا كنت، ؤإن قانت، 
(،٢٦٤٥برقم)الأنساب/ عل الشهادة باب الشهادات/ كاب الخاري/ رواء )١( 

(.١٤٤٧برقم)الرصاعة/ من الأخ ابنة نجريم باب الرصاع/ كتاب ومسالم/ 



٤٤٧باباىم*|1و(نياانك1ح 

التيالقاعدة عل بناء أخوة، وبينها بينك فليس لها أختا صارت حتى 
مننحرم ما الرضاع من ررنحرم ء؛ المي قول س ماحوذة وهي ذكرنا، 

اف«رآ

مِمتؤ ت تعال قوله ق مذكورات مع النب من والمحرمات 
وماقوأ-ختدطلم ومام محهد3ةأ عقهمحقم 

منوأخت الرصلمع، من أم للإنسان كان فإذا ،، آ/دحت وتتائ آ/لج 
الرصلمع،من أوخالة الرص؛ع، من أوعمة الرصلمع، من أوبنت الرصاع، 

علميه،حرام فهي الرصلمع، من أخ بنت أو الرصلمع، من أختا بنتا أو 
الموفق.والله بحرام، ليس فإنه ذللمثج عدا وما 

امرأةمن تزلج رجل اف~• ~رحمه الشخ فضيلة مثل • ٦٦
ومثالأبناء، أربعة معهإ بان علها لأبيها أختها ح رضع وله 
منتزوج عل أختان، وصالحة ومريم أخوان، وعل موسى ذللثإ 

أفيونالا؟ أم زواجهكاصحيح فهل صالحة، مع رضع لموسى مريم، 
اطه.وفمكم 

(،٢٦٤٥برنم)اب،/ الأنعل الشهادة باب الشهادات/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٤٤٧برقم)الرضاعة/ من الأخ ابنة يم نحر باب الرص؛ع/ كتاب لم/ وم

)آ(سورةالماء،الآة:مآ.



النقملقاوى  ٤٤٨

بعلثا لأن صحيح، مريم من عل زواج نعم موله: فأجاب 
رصعالدي ؤإنإ عل، أم من ترصع ل؛ ومريم مريم، أم من يرصع 
ذريتهإل ينتشر ؤإما الرصتع، أحي إل ينتشر لا والإرصاع أحوه، 
حكميلجمهم لا فانه ذريته سوى وأقرابه ؤإخوانه آباؤه وأما فقط، 

خالنبا<أ من نحرم ما الرصاع من رءمحرم ه؛ لقوله الرصاع، 
اللبنوصاحب المرصعة ومن بينهم ليس ذريته موى المرتفع وأقارب 

•الس، صله يشمه صله 

•؛؟؛•أو ءإ؛• 

اوة:ف1د

بعدعتها أرص حده زوجة أن نين ثم امرأة تزوج رجل عن سئلت، 
بعدعليها فدرت الزوجة هده حضنت، لأنيا محنة؛ بعشرين جده موت 

لبنها.انقهير أن 
فوجدتذلك، ق العلم أهل كلام ق نظرت ثم فيها، فتوقمت، 

الطابيزتمنهاج ثرح ل قال، حيح، الشافعية كلام فيها كلام أصرح 
أوالمدة، طالت لبن وله طلق أو مات زوج عن اللن نسة تنقطع راولأ 

(،٢٦٤٥)برقم الأنساب/ عل الشهادة باب الشهادا>ت</ كتاب البخاري/ رواه 
(.١٤٤٧يرقم)الرصاعة/ من الأخ ابنة تحريم باب الرصاع/ كتاب لم/ وم



٤٤٩د1بال،مئت،فيالمح 

سمنأرع بعد عاد إن وقيل علته، محال ما محدث لم لأنه وعاد؛ 
وعمجرةقاليوبي حاشية اه. يعدها®. بولد أتت لو إ ك إليه ينب لا 

صاُهجف

لهاثار »إذا الإرشاد: مكتبة نشر  ١٧ج  ٩٦ص المهذب 3، وقال 
فانللأول، فاللبن بآخر وتزوجت فهللقها زوج من ولد عل لبن 

بأو عاد، ثم انقهلع يزد ل؛ أم اللبن زاد للأول كان ؤلفلأ أرصعت 
اه.الأول«٠ غثر اللبن حدوث يوجب ستب يوجد لر لأنه ينقطع؛ 

حكمه،ذكر فقد منه حمالت، فإن الثاف، من محمل ب إذا نيا وهذا 
صاحبهعن اللبن نسبة تقطع ررولأ ٣؛ ج  ٢٨٨ص الهلالثين إعانة وق 
فاللبنآخر، من بولاية إلا عاد ثم انقطع أو جدا، المدة طالت، ؤإن 

اه.للأخر®. بعدها واللبن للأول قبلها 

ققال الشافعية، قاله ما مثل إل إي،اء ففيه الحنابلة كلام أما 
قلهزوج من لن لها امرأة تزوج ررؤإذا  ٢٩٦ص وشرحه الإقاع 

قال:أن إل للأول® فهو محمل ام أو لبنها يزد ولر تلد وع منه فحملت 
اللبنلأن لهكا؛ فهو الثاف من بحملها ثاب ثم الأول لثن انقطع ررؤإن 
بسببثاب الأول لبن أن فالفلاهر الحمل بحدوث عاد فلقا للأول كان 

اه.ينقطع®. لم لو كعا إليهعا مصاها فكانا الثال من الحمل 



اتمقهفتاوى  ٤٥٠

حتىإليه نب لن يكون اللبن أن عل يدل فكلامهم المالكية أما 
ولداالطفل رروقدر ■ ج١ ٤ ٠ ص' الإكليل جواهر ق قال ينقطع، 

لصاحبهالوالدية تقدير ويستمر وطئه، من وصاحبه اللبن لصاحبة 

غرمن ستين بعد الأذقطاع كان ولو انقطاعه(، إل )يعني 
بياوتمادى عنها أومات، طلقها ولو الدونة ق كا محصوص، بعد تحديد 
اىنين« ّحمس من أكثر اللبن 

أقوال:ثلاثة المسألة هده ق أن بدلك ضن 

عاد،ثم انقطع ولو منه ثاب من إل ينب اللبن أن الأول؛ القول 
منتلد ب ما الشافعي، هب، مل وهدا لا، أم الأول بعد تزوجت، مواء 
إليه.منسوبا اللبن فيكون الثانى 

ينبارتفعته الذي اللبن لأن باطل؛ المرأة هده فنكاح هدا وعل 
خالة.أو له عمة فتكون زوجها، جد إل 

ؤإنإليه، نب البينونة من ّجن أرع قبل عاد إن أنه القول 
الشافعية.مذهب ق القولين أحد وهذا إليه، ينسبا ب بعدها عاد 

فإذاانقهلاءه، إل منه ثاب من إل ينب اللبن أن الئالث،: القول 
ماللثا.مذهبا ظاهر ا وهل. إليه، ينب ر عاد ثم انقءني 



٤٥١واباىم«اتافيالنك1ح 

الذياللبن لأن صحح، المرأة هذه فنكاح القولن هذين وعل 
لأنبمامحرميه، وبينه بينها يكون فلا زوجها، حد إل ينب لا ارتضعه 

الأبوة.دون هنا الأمومة ثت حيث حده امرأة بنت 

ينقطعب ا متمن دام ما اللبن أن الأقوال! هذ0 من عندي والراحح 
بقيتسواء منه، ثاب لن منسوب فهو بزواله، عاد ثم ثب لانقهير أو 

للمثانر.فاللبن بعد زوج من تلد أن إلا منه، بانت أو عتد0 
ثابمن مع باقية كانتا فان عاد، ثم سسبا لغير انقطع إذا وأما 

له،لاحق والمب، له، اق بالفراش لأن إليه؛ منسوب فاللبن منه 
فكذلائ،الاون.

لمنأبوته تثبت، فلا إليه، اللبن ينسب إ منه ؛انح، قد كانت، ؤإن 
فيكونإليه، ينب، أنه فالظاهر الئاق الزوج عند عاد إن لكن ارتفعه، 

متعينالظاهر وهذا له، لاحق والنسج، له، الفراش لأن ارتضعه؛ لمن ابا 

إجلع•منه يمنع ز إن 
٠٠٠



الصفتاوى  ٤٥٢

مال.افه حفظه الخنم؛ن بي\يآ ين محمد الشخ فضيلة 
وبركاته.اف ورحمة عليكم السلام 
د).•••(الدعوة مركز مدير قبل من أدناه الواردة بالفتوى أفتيت 

لا؟أم صحيحة فهل 
وبعد:بعدم، نيئ لا من عل والصلاة وحده، فه الحمد 

إنهقائلا: )ب،( بن عوض لدي حضر - ٥١٤٠٥/a/YYوم يق 
عودمبنت صحية وكانت )ع( بن هضيب للمدعو/ هيا ابتته زؤج 
حمسمن أكثر طؤيلأ رصاعا هضيب أم هديبا من رصعت قد هيا حالة 

لا؟أم الرواج هذا محوز فهل رصعات 
رصعتقد هيا( )حالة صحية أن وهو يقول كإ الواغ كان إذا 

لهيا،حالا يكون هضسج، فان هيا، من التزؤج هضسّث، أم هديبا من 
النسبمن الأخت بسنا نكاح نحور ولا هيا، حالة لضحية ؟خ إنه حيمثا 

فيكونالس-؛،؛' من نحرم ما الرصاع من ررنحرم اللام: عليه قال وقد 
وصحبه.وآله محمد نبسا عل وسلم الله وصل أعلم، وافه فاسدا، العقد 

(،٢٦٤٥)برقم اب/ الأنعل \س■ _ _ \وخ\ريإ رواه )١( 
(.١٤٤٧برقم)الرضاعة/ من الأخ ابنة تحريم باب الرصاع/ كتاب وملم/ 



٤٥٣واباءاما|او(نياصح 

صحيحة؟الفتوى هذه فهل 

الحواب!

الرحيمالرحمن افُ م ب
الأحرف.هده كاتب وأنا أقول 

مديرمن الصادرة الفتوى هده )ع( بن هضيب علإ عرض كد 
هضيبنكاح ال بقفيها حكم والتي والإرشاد الدعوة مركز 

لم).....( الشيخ ولعل أعلاه، ذكر ما عل بناء عوض بنت هيا من 
•• جيدا السؤال يتامل 

مسعودبنتا صحية أرصعت، هضس_ط أم أن هو والسوال 
هيااسمها بنت ولنفيد نفيد، اسمها أ-محتا لضحية وكان محرما، رصاعا 
فاسمي،النكاح بان ).....( الشيخ فضيلة أفتى ومحي هضيمسا نزوحها 
من4رم ما الرصاع من ررنحرم المي. قول، وهو بالحديث واستدل 
عليهينطبق لا الحديث، أن لوجد حيدا الموال تأمل ولو السب(ءر 

والأحمت،،والبتت،، الأم، وهن؛ مع، يالمسي، فالحرماُت، أبدا، 
الأخت،.وبنتا الأخ، وبنتا والخالة، والعمة، 

(،٢٦٤٥برقم)الأنابط/ عل الشهادة باب الشهادات/ ممات البخاري/ رواء )١( 
(.١٤٤٧برقم)الرصاعة/ من الأخ ابنة تحريم باب الرص؛ع/ كاب لم/ وم



فتاوى ٤٥٤

حالة،ولا عمة، ولا أختا، ولا بنتا، ولا لهضب، أما ليست وهيا 

إنإالرصاع إن العلم! أهل قال ولهدا أخت،؛ بنت ولا أخ، بنت ولا 
•وفروعهإ وأصولهإ أبويه دون وفروعه، الرتضع ق أحكامه تثبت 

أحكامتثبتا فلا هذا وعل صحية، ا،لرتضعة أبوي فرؤع من و)نفيد( 
بنتها-ولا حقها ل الرصاع 

والكاحهضيب، لحلال عوض بنت هيا فإن ذلك عل وبناء 
عصمته.وق زوجته وهي شروطه تمتا حسنا صحيح بينهإ الحاصل 

العثيمينالصالح محمد كاتبه قاله 

؛؟؛-ه٠ 





هتاوىالفقه ٤٥٦

الرصيعمن عمتها الأول الزوجة لأن باطل؛ الثانية الزوجة نكاح 
فيكونالأول، الزوجة أم من رصع قد الثانية الزوجة والد إن حيث 

الزوجةأحي بنت الثانية الزوجة وتكون الأول، للزوجة وأحا لها ابما 
آلهوعل عليه الله ~صل الني عن بتا وقد الرصاعة، من الأول 

نبيوأنه ٢، التبءار من نحرم ما الرصاع من ررنحرم قال؛ أنه وملم~ 
التفريقمحب وعليه ،، وحالتهال المرأة وب؛ن وعمتها، المرأة ين بجمع أن 

•أخثرا عليها عقد التي المرأة وبتن الرجل ين 
العثيمنالصالح محمد كتبه 

ه١٤١٦/٣/٢٦يف

٠٠٠

(،٢٦٤٦)برقم الأنساب،/ عل الشهادة باب، الثهادات،/ كتاب الخاري/ رواء )١( 
(.١٤٤٥)برقم الضحل/ ماء من الرصاعة نجربم باب الرصاع/ كتاب لم/ وم

(،٥١ ٠٩)برقم عمتها/ عل ا،لرأة تنكح لا باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
برقمالنكاح/ ق خالتها أو وعمتها المرأة و؛ن الحمع تحريم باب النكاح/ كتاب لم/ وم



٤٥٧،ابالص*طتياسح 

_lYYU  أنللمرأة نحون هل اف~ت —رحه الشخ فضيلة مئل
الرصاع؟من بتها لرؤج تكشف 

العلمتأهل بين فيه محلف هدا Jقولهت فأجاب 
المسب.من المت كزوج الرصاع من المت زوج إن قال: من فمنهم 
منالمن كزوج لمس الرضاع من المن زوج إن قال: من ومنهم 

الراجحالله—وهو —رحمه تيمية ابن الإسلام شخ احتتار وهدا اكب، 
والقمأه^%ث^'عندؤا٠

الرصاع؛من ابنتها لزوج تآكشف أن للمرأة نحون فلا هدا وعل 
ومعلوماف«راا، من نحرم ما الرضاع من ررنحرم قال: الني. لأن 

ؤإذابالصاهرة، ؤإنإ بالمب لا لكن أمها عليه تحرم البنت زوج أن 
بإالرصاع تأقر خص إنا واللام— الصلاة عليه — الرسول كان 

والأصلذلك، ق حل ين. لا يالمصاهرة يكون ما فان النب من يكون 
٢•ويآء ما ذم ؤوأ؛ْل تعال؛ لقوله الحل 

الرضاعمن زوجته أم يتزوج نحوزأن أنه هدا عل يلزم قائل: قال فان 
الرضاع.من زوجته وبنت 

(،٢٦٤٥برقم)الأنساب/ عل الشهادة باب الشهادات/ كتاب الخاري/ رواء )١( 
(.١٤٤٧برقم)الرضاعة/ ْن الأخ ابنة نجريم باب الرصاع/ كتاب لم/ وم

.٢٤الأية: الماء، سورة )٢( 



اثفقعفتاوى  ٤٥٨

حمعتحريم يتزوجها أن حرم معه الزوجة كانت إن أنه فالحواب؛ 
أوالأم، عل المت تزوج مواء وأمها، المرأة بان يجمع أن يمل لا إذ 

أورصلمع*نب من البنت عل الأم 
لأكثرمراعاه يتزوجها، ألا الاحتياط فإن معه تكن لم إن وأما 

العالإء.

_lYYA  وأممتزوجة امرأة افه—ت —رخمه الشيح فضيلة سئل
وجههاتكشف أن المرأة لهذْ فهل أبيه، غير رحل من تزوجت، زوجها 

لأبإلا تكثف، أن لها يجوز لا المتزوجة المرأة هده بقوله! فأجاب، 
أنلها يجوز لا فإنه ذكرت التي زوجها أم زوج وأما وجده، زوجها 

فإماله س، تكشنأن لها يجز ب ؤإذا محارمه، من لست، لأما له؛ تكشف—، 
إنأقول؛ أن أود النامية هده وق أول، باب من تقبله أن لها مجوز لا 

وزوجاتنزلوا، ئن الأبناء زوجات وهن أربع؛ بالصهر الحرمات 
التحريميكون الثلأيثط وهده الزوجات، وأمهات علوا، ؤإن الاباء 
أنبشرط للزوج محارم فهن الزوجة بنات وأما العقد، بمجرد فنهن 

جامعها•أي يامهن لحل قل يكون 



٤٥٩واوااإ|م*طو(نيالأكاح 

وأصولالعقد، بمجرد للزوجة محارم وفروعه الزوج محاصول إذن 
الزوجةفرؤع وأما العقد، بمجرد للزوج محارم أمهاما وهن الزوجة 

أمهن.ء وطي محي كان إذا إلا محارم هلسن يناما وهن 
ءوه ءو 

امرأة،تزؤج رجل اله~! ~رخمه الشيح فضيلة مسل 
نحونهل زوجته، أحن، ست يتزوج أن ويربي أولادا، له وأتجت 

ذلك؟

النيمحال وقد لها، حالة الأخث تكون الأخت بنت بقوله* فأجاب 
لهمحل محلا ٢ وحاكها«ر المرأة ين ولا وعمتها المرأة ُين نحمع ررلأ س؛ 

فارقهاإذا أما عصمته، ق زوجته مادامت زوجته أخت ببنت يتزوج أن 
باس.فلا أختها بنت وتزوج ماتت أو 

ثإيء:ي؛و 

يامرأت؛نتزؤج رجل اف~! ~رحمه الشيخ فضيلة مثل ! س٠٣٢
التيطلق مدة وبعد بتتا، أنجبت والأحرى ولدا له أنجبت إحداهما 
وأئجبت،آخر، رجل من تزوجت، عدنيا انتهاء ويعد الينت،، له أنجست، 

،٥١ ٠٩)برقم عمتها/ عل الرأة تنكح لا باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه 
(.١٤•)٨ برهم وعمتها/ المرأة من الخمع تحريم باب النكاح/ كتاب لم/ وم



الفقهفتاوى  ٤٦٠

هوالذي الأول زوجها ابن تزوجها البنت هنْ كثرت وعندما بنثا، له 
ذلك؟نحون فهل الأب من أخوأختها 

بينهليس لأنه البنت؛ هده يتزوج أن له نحون نعم بقوله! فأحاب 
ويجوززوجته بنت أي أبويه ربيبة كانت الثانية البنت فإن محرميه، وبينهإ 

أمها.أبوه ؤيتزوج بنتا، يتزوج أن ان للأت

بالجيكيم لمأنا افه—! —رخمه الشخ فضيلة مثل 
أونحلومعه؟محده، تكشف أن لزوجتي فهل الكفر عل بقي وش متزوج 

كافناكان مواء المحارم من الزوج أب لأن بأمي؛ لا بقوله• فاجاب 
لهايجل ولا محتجب، أن عليها فهنا منه، عليها خيف إن لكن لمتأ، مأم 
تقريبه.أن 

مء«؛ء 

رجلمن تر.وجت ارله~؛ رحمه — الشخ فضيلة مثل •' س٦٣٦
اهتمآحر رجل من بعدم من روجت ثم تومح،، ثم ولدين، منه وأتجت 
يصحفهل وتزوجا، الرشد من بلغا حتى تربيتهمأ وأحسن بولدي، 

ربثتهاعل قام الدي لزوجي وجهيها عن تكشفا أن ولدي لزوجتي 
لا؟أم 



٤٦١وابا،لامم1تياساح 

أمها؛لزوج يكشفا أن الولدين لزوجتي محل لا ت بقوله فأجاب 
أنالأطء لزوجات لكان لهإ 1ا كان لو لهإ، أنا ليس الرجل هذا لأن 

يكشفاأن ابنيها لزوجات محل فلا هدا وعل أزواجهن، لأباء يكشفن 
لهإ.محرما ليس لأنه هدا؛ زوجها عن الحجاب 

هث؛؛- أو 

rry_ : أنللمرأة يجوز هل اف-: -رحمه الشيح فضيلة سئل
زوجها؟جد تصافح 

منّمواء زوجها جد تصافح أن للرأة يجوز نعم فأجاب؛قولهت 
لها.محرم لأنه أبيه؛ جهة من أو أمه جهة 

٠٠٠

يثنالحيح حكم عن اف~• ~رحمه الشيح فضيلة مثل 
الهللتة؟الرجل وزوجة الرجل بنت 

وابنتهالإنسان زوجة بين بجمع أن ان للأنيجوز بقوله" فأجاب 
)عبداممه(،له! يقال ثخمى بتت تزؤج رجل المسالة! وصورة غرها، من 

ماتأو زوجته محللق عبدالله إن ثم لزوجته، أما لست، زوجة ولعبداينه 
ذلك،.فيجوز المرأة تلك، يتزوج أن عبدافه ابنة زوج وأراد عنها 



هن1وىا]فقه ٤٦٢

يجوؤتعال! قوله عن اف~ت ~رحه الشخ فضيلة مسل سهّا؟؛ 
عقالكشف قبوز هل ه سش ك ما إي ا'ادحكةرا ىمكت\ ئجنعوأ 

عاليها؟واللام ومصاقحتها الزوجة أخت 
ولامحوززوجته، أخت عل يسلم أن للزوج يجوز لا مولهث فأجاب 

لكيجوز امرأة وكل ا، محارمهمن ليس لأنه وجهها؛ له ندي أن ها ل
كل ١١الضابهل! هذا لك، وجهها تكشف أن ها لمجوز لا فانه نكاحها 

أختلك،،، وجهها تكثف أن لها محرز لا فانه نكاحها لك يجوز امرأة 

الحمعحرم ؤإنا الزوجة، أخت مجرم لم؛ الله لأن نكاحها، يجوز الزوجة 
جقمحوله; إل ، 1قهث3ؤأهلعقا=ظلم -زئ ؤ محال; لهذا بتنهإ 

محرمةالزوجة أخت إن يقول; من ويغلعل ا'لأةثآنه مرتت\ يجنعوأ 
اللهمحال كا الحمع، هو \د>رم بل محرمة، غر هي فنقول; الزوج، عل 
الزوجةلأخت محوز محلا آ'لأكعنه تيرت< يجثعوأ وجل; عز 
ولاأنبالقول، خفؤع فيها محاطبة نحاطبه ولاأن للزوج تكشف، أن 

منه.أجنبية لأنيا يصافحها؛ أن ولا يإزحها، أن ولا يجلوتما، 
ء؛دمح 4م 

٠٠٠،' ' ٠٠'

.٢٣الأية: الماء، سورة 



٤٦٣إابال|مماتهمالنك1ح 

محرمةالروحة أم هل افه—! —رخمه الشخ فضيلة مثل ث س٦٣٢
مؤقتة؟أم دام 

بمجردمؤبدا تحرم ابسها زؤج عل محرمة الزوجة أم يقوله؛ فأجاب 
قمحللمها ثم صحيحا، شرعيا عقدا امرأة عل شخحى عقد فلو العقد، 
افهلقول الأم لهدم محرما هو ؤيكون عاليه، محرمة تكون أمها فان مكانه 
ومنا==محاوسادآئم محهثأم هٍظأ جنت ؤ وتعال؛ شارك 

أقغآا'لأتح ص ٦^ 
وجدة٢ ؤثآلأًكمهل وآثهث آتنجنعق ؤنكى وآحو؛نحظم آزصسؤم 

بتها.ابة زوج عل حرام أنيا أي أمها مثل الزوجة 
هه ءو 

بحديقةشخص مر ؛ — افه رحمه — الشيح فضيلة مئل 
دلل،؟من تستح أل؛ له؛ فقال النساء، من عئر لع شا؛ممما قيئ فوج^ء 
فقالعل، محرمات جيعهن هؤلاء إن أخي، يا اش سامحلث، الرجل* فأجابه 

أخواف،منهن وثلاث حالاق، منهن ثلاث الرجل• فأجاب كيم،؟ له؛ 
بملريقةلذلك زيجتي وهي الحمع أم هي والعاشرة يناف، منهن وثلاث 
شرعا،وشمالكم.ذللث، وبيان السؤال فرحاءالإجا؛ةعلهدا شرعية، 

.٢٣الأة: الماء، سورة 



هتاوىالهقع ٤٦٤

هداق يعرض لا أن أرجو قاف وبعد، لله الحمد بقوله؛ فاجاب 
هوإنا البمرنامج هدا لأن الموال؛ هدا مثل الدرب( عل )نور الرنامج 

الوقؤعكشره أمور أو بحلها، ينتفعون واقعية بأمور السامعين لإفادة 
فإنهالألغاز أما عليها، بالإقدام أحدهم تم حينإ بالحواب ينتفعون 

أذهانم.لشحد للطالبة إلا حا يؤتى ولا وتفسيرها فهمها صعب 
اللهنستحين فإننا علينا أوردلت، المسألة هده دامت، ما هدا مع ولكن 

كانت،~وإن المسالة صورة إل الانتباه وأود عليه، الإجابة عل تعال 
وامرأة)محمد( اسمه رجلا أن نفرض أننا صورتبما! قليلة— منها الفائدة 
محمد،والد ^ ٣٠١١إحدى تزوج بنتان، لها و)فاولمة( )فامحلمة(، نمى 

امرأتهمن أتاه وأبوه فاؤلمة، بش إحدى أمه قبل من جده وتزوج 
زوجتهمن أتاه أمه قبل من وجده لمحمد، أحواتر فصرن ؛نايتح ثلاث، 
فامحلمةتزوج محمدا إن ثم لمحمد، خالأينط فصرن بنايتج ثلاث أيصا 

•حالات،نماء ثلاث إذن لمحمد، بنات فصرن بنات بثلاث منه فاتت، 

أمهده فاهلمة له، بنات اء نوثلاث له، أحوات اء نوثلاث له، 
أماتكون فإما هدا وعل وأخواته، لحالاته وجدة لبناته، مباشرة 
وهيالنساء، هؤلاء من لت، أم وأم النساء، هده من لثلأيث، مباشرة 

اللغز.هدا حل انتهى لحمد، زوجة أيقا 



٤٦٥واباىمماو|همالنك1ح 

يكونبأن وذلك لمحمد عإت ليكن ثلائا أيما السائل زاد ولو 
أيما،بنات بثلاث فتاق أبثه قبل من جده يتزوجها ثالثة بنت لفاحلمة 
ولثلاث!)بناق(، منهن! لثلاث يقول امرأة، عشرة ثلاث عنده فيكون 

عشرة؛وللمثالثة )أخواق(، ولثلاث! )عإق(، ولثلاث؛ )خالاق(، 

وهي)زوجتي( 

ءإ؛-؛؛؛• •K؛- 

 A'YY_ يطلقالبلدان بعض ق اض~؛ رحمه — الشيخ فضيلة مئل ؛
يطلقوبعضهم )حالة( الزوجة أم عل كيلك )حال( الروحة ش عل 

أنهالتاء سورة نمير ق منك سمع الإخوة وبعضن و)عمة( )عم( 
دماايديل،؟ هو فإ الأم أو الزوج أق عل الاسم هدا يطلؤ، أن محوز لا 

حننا؟اف حزاك الكلام هذا صحة 
لأنه)عتا(؛ ولا )حالا( يمي محلا أبوالزوجة أما بقوله؛ فاحاب 

ولاحالة ليت الزوجة أم وكيلك شرعا، ع، ولا شرعا حالا ليس 
الزوجةأم ولا )عثا( أو )حالا( الزوجة أبا يمي أن ينبغي، فلا عمة، 

العلمأهل عند حا سموا الي، بالتسمية يسمون ؤإنعا )عمة(، أو )خالة( 
أمفلانة صهرق فلأن، زوجتي أبو فلأن صهرى فيقال؛ الأصهار وهم 

تقتضيهبإ يتصفون لا شرعية بأسمام يسموا أن وأما فلانة، زوجتى 



هن1وىادْق4 ٤٦٦

الذيولعل حرام، إنه نقل لمر ولكننا ينبغي، لا ذلك فإن الأمحمإء هدم 
التحريم.يعني هذا أن ظن ينبغي٠٠ رءلأ قول• سمع 

الشرعية؛الحقيقية سميتها الأشياء يسمي الإنسان أن فالأول 
يالعتمةالعشاء يسمى أن واللام— الصلاة —عليه النبي ض ولهذا 
فإماالعشاء صلاتكم عل الأعراب يغلبنكم ررلأ وقال! العشاء، صلاة 

٢.بول اؤ (لمث مّلرة بمد ؤوث0 تحال! اف قال كإ ٢ العشاءءا١ افه تاب كل 
عاليهالنبي فنهى بالإبل الأعراب إعتام هي والعتمة العتمة، يقل ولمر 

امسمهابغير الصلاة تميتنا عل الأعراب يغلب، أن واللام الصلاة 
الش/عيى•

ءأيءإت- ث؛ي 

الزوجةأم نداء حكم ما اف~! —رحمه الشيح فضيلة مئل !  YV_؟'
بس؟زوجها م الزوجة ونداء بخاله الزوج قل من 

لهايقول بخالة زوجته أم الرجل يناث-ي أن بأس لا بقوله• فأجاب 
آخرشخص مع تكلم لو مثل بالخالة، عنها يعر لا لكن حالة(، )يا 

برنمالعشاء/ للمغرب قال أن كرْ من باب الصلاة/ مواقيت كتاب البخاري/ رواه )١( 
وتاحبرها/العشاء وقت باب الصلاة/ ومواصع الساجد كتاب لم/ وم(، ٥٦٣)

برفم)؛ةا■(•
الور،الآ؛ة:ا/ه.)أ(سورة 



٤٦٧واواات|مم1تنياساح 

;Jlijآخر، شخص مع تكلم إذا لأنه خالتي؛ زارتني اليوم وقال؛ 
نحاطبهاأن أما أمه، أخت، يعني خالته أن أوهم خالتي زارتني اليوم 

بهبأس لا هذا عم. يا الزوج؛ لأب الزوجة تقول أو خالة، يا ويقول؛ 
الأدب•من وهو 

ءإيأو أو 

زوجةخروج حكم ما افه~؛ -رحمه الشخ فضيلة مثل ٢؛ ٤ س٠ 

منابنته زوج عل نحرج أن الأب لزوجة محوز لا بقوله؛ فأجاب 
أجنبية.منه فهي بينهإ محرميه لا لأنه غرها؛ 

م*بمءا^  ٠٠٠
جأّ ٠٠٢ءأء 

أنللرجل ثبوز هل ؛ افه— —رحمه الشيح فضيلة مثل ؛ ٢٤١س
محرز؟لا أنه أم عدما تكمل أن قيل حللمها الي زوجته أخت، يتزوج 

طلقهاالتي زوجته أخت يتزوج أن للرجل ثبوز لا بقوله؛ فاجاب 
الزوجةحكم ق فهي رجعية كانت، إن ا،لهللقة لأنه العل.ة؛ تنتهي حتى 

زوجتهْع نكاحها علائق فان رجعية غر كانت ؤإن استثني، فيإ إلا 

•أختها عليها يتزوج أن ثبوز فلا منها ثيء بقي طلمها التي 



٤٦٨

الرجمة؛غثر وبتن الرجعية ين الفرق نعلم أن محب ولكن 
منالرجعية وغر عقد، بلا إرجاعها ا زوجهيملك أن فالرجعية 

بعقد.إلا إرجاعها يملك لا 

بحقدإلا إرجاعها يملك إ ثلاث يهللاق منه بائنة كانت إن ثم 
وتنقضييفارقها، ثم الثاق، الزوج ويهلاها غره، زوجا تتزوج أن بعد 

نكاحيكون أن محب ولكن جل،يد، بعقد الأول للزوج فتحل عدتبما 
محلهاولا بامحلل التحليل نكاح فان تحليل، نكاح لا رغبة نكاح لها التاق 

لهتحل فلا مرات ثلاث زوجته محللق رجل ذلكت مثال الأول، لزوجها 
فارادنادما أصدقائه أحد فرآه ؤيفارقها، فيطأها غره زوجا تنكح حتى 

إذاأنه بنية مرات ثلاث طلقها التي امرأته فتزوج بزعمه، إليه محس أن 
هل.هقفي طلقها، ثم جامعها ثم الأول للزوج لتحل طلقها؛ جامعها 

حيثفامد، نكاح لها الثاف نكاح لأن الأول؛ للزوج تحل لا الخال 
له.والمحلل الحلل تن أنه المي. عن روي وقد التحليل، به قصد 

زوجتهأحن يتزوج أن للرجل محل لا نقول: أن الخراب وحلاصة 
إذاطلقهاحتىصءدماّ

وينزوجته ين محمع أن ان الأنعل محرم وهل قائل؛ قال فإذا 
أختها؟سوى أحرى امرأة 



٤٦٩واباىم*طوانياساح 

وأماحاكها، وبثن منها ولا عمتها وبين سها يجمع لا نعم، قلنات 
التابيدعل عليه حرام فانس وحداتبما زوجته أم أي وجداما أمها 

يناما،وبنات الزوجة، بنات وكذلك البنن،، طلق ولو له بحللن لا 

أمهنهي التي بزوحته دخل قد كان إذا للزوج يجللن لا أبائها وبنات 
حرامالمرأة ذرية لأن حامعها؛ أي حا،، اردخل محولنا! ومعنى حدمن، أو 

ثميجامعها، ولآ عليها عقد محان أمهم، جامع قد كان إذا الزوج عل 
افهلأن له؛ حلال الأخر الزوج من بناما فإن بآخر وتزوجت طلقها 

أققمَابخ نن خجورطم ي ؤثتثتيًظم قال: تعال 
عقهمحكثمميخ - ثان يهؤى ^^ ١٥ناآهوزأ لم ه يهن دحفر 

الأيد.إل الحرمات محياق ق هدا قال 
ءاعءأا ءأا 
ج،ء ٠٠٠ ١٠٠

أتزوجأن ل يجوز هل اف-ث -رحمه الشيح فضيلة مثل : ٢ ٤ 
الأصغر؟أخي مع رصعت، أما العلم ْع خال ابنة 

أبيكزوجة من أو أملث، من رصعت قد كانت، إذا بقوله؛ فأجاب 
الرصاعأن تعلم أن بد لا ولكن لك، أخثا تكون لأما لك، نحل لا فإما 

الإرصاعوقت وق فأكثر، رصعات حمس كان إذا إلا محرما يكون لا 
الآية:ّ؛'؛.)ا(مورةانء،



هت1وىاثفق4 ٤٧٠

الفطامقبل كان ما ؤإما م، العلأهل أكثر رأى عل الحولان وهوإما 
الرأيالثاق.عل 

V*ء0 ءأا 
٠٢ ٢٠٢' ٠٢'

امرأةمن مترؤج والدي اش~'ث ~رحمه الشيح فضيلة ستمل ! ٢ س'م؛ 
عليها؟الملام لأولادي نحون فهل أمي غتر 

عللموا يأن الأحرى الزوجة لأولاد محوز نعم ت بقوله فأجابا 
ماسكحوأ ولا ؤ ت تعال لقوله لهم محرم لأما أبيهم زوجة 

وممثاء؛كاد( إئهء ساما ئد ما إلا آلستاؤ نؤك ءابناومحكم 
هعيإ و^ساء 

؛!؛ه ءإ؛- 

حالزوجة تعتبر هل افه—) —رحمه الشخ فضيلة صئل ٢؛ ٤ س1 
معها؟أمافر أن ل نحون وهل الأجانب؟ من أم الحارم من 

الأجانب،من وهى محارمك من ليت، حالك زوجة بقوله' فاجاب 
بمحرمليستا روجته قريب كل أن وهى قاعدة هنا أعطى وأنا 
لكمحرم علا محلن الأب زوجة فإن نزل، وإن والابن علا ؤإن الأب إلا 

ثدما إلا آلتثثا.ه نرك ءادأويكم ذكع ما ولا ؤ تعال! لقوله 

.٢٢ت الأية النساء، سورة 



٤٧١وابال؛امماوانياساح 

حملةق تعال لقوله أيصا، لك محرم نزل ؤإن ابك وزوجة ، ه كقت 
عداوما ؛ ه؛ أصشبمظم \قتيمر( آتايهتظم الحرمات! 

لأقارتممحارم لن زوجاتم فان الأقارب من والفرؤع الأصول 
يتعلقلا ثيء وهدا كرصاع آخر محبب هناك يكون أن إلا اللهم 

هرة.لمصا يا 

إذاأما محرم معها كان إذا معها افر نأن فلك معها السفر عن أما 
افرنأن الأخر واليوم بافه نومن لامرأة محل لا فإنه محرم، معها يكن ل؛ 

بلامحرم•
أوأو ءو 

تروجتإذا الطلمة المرأة اش~! ~رحه الشخ فضيلة مسل ! ٢ ٤ سه 
منلماما محرم الأول زوجها فهل بنات، منه فآنججت، آخر رجل من 

الئاو؟زوجها 

رجلوتزوجها طلقت إذا فالمرأة محرم، هو نعم بقوله• فأجاب 
الثانر،زوجها من لماما محرم الأول زوجها فإن ينات منه وأنتا آخر 

فلزوجهاآخر وتزوجت سابق زوج من بنات عندها كانت لو وكيلك 

الآة:آ'ا.)ا(ّورةاواء،
.٢٣الأة: الماء، سورة )٢( 



ه1وىالفقع ٤٧٢

بناتإذن الأول، الزوج ْن بناتبما له تكثف أن الأمحر هو الذي الأحر 
أبيهن.عل لاحما أو مابما كان سواء للزوج محارم ارآة 

هه ؛و 

بامرأةرجل زنا لو اف~ث ~رحمه الئسخ فضيلة مئل ! ٢ ٤ س٦ 
للزانرمحور فهل الزاف هذا من بثا المرأة وولدمت، محصنة عثر أو محصنة 

خثرا.افه حزاكم أفيدونا لا؟ أم النت، هذه يني أن 
الملمونيعلم أن ينغي المزال هذا عل الإجابة قبل موله؛ فأجاب 

تيارك— افه وأن الفواحش، من حنة فا وأنه ا3كبائر، من الزنا أن 
وهذهمكفرة، الوقت نفس وق رادعة عقوبة الدنيا ق له جعل وتعال~ 

أنمحب فانه يتزوج ب الذي وهو محصن غثر الزاف كان إذا أنه العقوبة 
وحصلتزوج قد كان ؤإن منة، لمدة البلد عن وينفى جلدة مائة محلي 

بالحجارةالرحم عليه يوجمسا بعد زناه فان بزوجته، كامل اّتمتاع منه 
بأنهتعال الله وصفه وقد العمل، هذا قبح عل دليل وهذا يمولتا، حتى 

قحّشهإدهلكا0 النيآ دمر؛وأ ولا ؤ تحال؛ وقال موء، سبيل وأنه فاحشة، 
إليه،ه نفودعته الثيء، تمذا المرء ابل إذا ولكن ، ه سبيلا وماء 

—وحل —عز الله ويمتغفر ويننير، يندم، أن عليه محب فإنه به، وأصيب 
.٣٢الأية: الإسراء، سورة )١( 



٤٧٣باباهامئتاهماد،كاح 

فاسد؛ماء الماء هذا فان خمل مائه من حلق إن م يعود، ألا عل ويعزم 
معولكنه شرعا، إليه ينسس، ولا به يلتحق لا والحمل سفاح، من لأنه 

كانإذا لأنه وذلك( مائه؛ من حلقت بثا يتزوج أن له محل لا ذلك 
يوثررجل، من حمل عن الناشئ باللبن الهلفل تغذي وهو الرضاع 
أنهذلك( وتوضيح اللبن، صاحبا عل نحرم بحيث الرضيعة، بتحريم 

رضعتاإذا الهلفلة هذه فان رجل زوجة من ارتفعت( لو 

يتزوجها؛أن محوز لا الرضيع، من له بنتا كون شرعا ايسرة الرضاعة 
قدهي كانحط إذا فكيفا الزوج، لهذا حمل من نشا لبن من تغذت( لأنبا 

بالتحريم.أول كون فانيا ماده؟أ من حلمتا 
بنتاتعتبمر لا الزاف ماء من حلمتج التي الهلفلة هذه إن مولت ولهذا 

فروعها؛من أحدا يتزوج أن ولا يتزوجها، أن له محل لا ولكن شرعا، له 
مائه.من حلمتج لأنيا 

ه.

 si/أنللمسلم محوز هل افه—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ت ٢ س
الشريطهي فا بنعم الحراب كان وإن الكتاب؟ أهل من بفتاة يتزوج 

الرواج؟هذا يتم حتى الفتاه دل الملم ان الأنل تتوفر التي 
(،٠٢٠الختاأهل من بامرأة يتزوج أن للمسلم محوز نعم بقوله! فأجاب( 



الفقعقتاوى  ٤٧٤

ثؤحو أنكف رزأ أرق ٣ أثهق 1حلَم ؤآ'و -ub^ لقوله 
 p\^ أنكفمحأ أثة مت آإسك أمحق من لإنأصظ ط

ا.عث محصه خؤوح0 آاثثثوهن آدا مدم ثن 
هيالكتابية من المسلم نكاح ق تتوفر أن محب التي والشروط■ 

ارإنهقال! من قول وأما المسلمة، نكاح ق تتوفر أن محب التي الشروط 
تعالاس، لأن صعيف؛ قول فانه مسلمة؛، نكاح عل يقدر ألا يشآرط 

تعال!قوله ولكن ذلك، ازكتاب أهل اء ننكاح ي يشرط لم 
أنعل يدل ه الككب ررأ ١^■؛؛؛ يت ألممحثت ين ؤو٢لمثنصشت، 

المحصتاث،عن فسال أولا، الومناينتج بنكاح سدأ أن للمسلم الأول 
أوتواالذين من الحصناينت، نكاح له يتيسر ل؛ فإذا المومنايننج، من 

به.اش بدأ بإ فتبدأ الكتاب، 

٠٠٠

.٥ ت الأية المائدة، سورة ا



٤٧٥اتنياساح باباىم«ا

الرحيمالرحمن افه بم 
اطهحفظه العثيمين ص\لح بن محمد الشخ/ فضيلة 
وبركاته.القه ورحمة عليكم اللام 

زواجمن عندهم انتشر عا )•••••( ل إحواننا من السؤال كثر 
الشرعيةالاحية من ذلك تستن نود إننا وحيث بالصارى، السالمات 

ويوزع•ترجم يم 
والوذي؛نالنصارى من الملمة المرأة زولج حكم ْا ١• سس 

الدليل؟ذكر ْع الكفر ملل من وضرهم والهندوس 
-إوديا،كان سواء الملم ضر بالرحل المسلمة المرأة تزوج الحواب! 

ياحماعمحرم كان، دين أي عل أو شيوعيا، أو بوذيا، أو نصرانئا، أو 
إنيمبمث ميننؤ عيعتمؤهى ؤؤ0 وتعال• تبارك افه لقول المسلمان؛ 

سكزأؤولأ وعلا؛ حل وقال ،، لإا4زمحلف ئم ةُ ثم ■؟3 س لأ 
وهداا• ولوأ-عجمم مشرك -٠^^٧ مؤبن ولمجد يوينوأ حئ استكثث 

المرأةفعلت ؤإذا فيه، نزلع ولا فيه، حلاف ولا فيه، حيال لا ثيء 
به؛تزوجت الذي الرحل هدا وبثن بينها يفرق أن وحب ذلك، السالخة 

.١ ٠ ت لأية ا الممتحنة، سورة ( ١ ) 
.٢٢١الآة:)٢(سورةاJقرة،



الفقعحاوي  ٤٧٦

محرم-يا وامتمتاص الزني، بمنزلة إياها ووحلوه له، نحل لا لأما 
وجل~~عز اطة يتقن أن المسلإث، أخواتنا فعل هدا، ق إشكال لا 

فعلتهابه زوجت، قد كانت، ومن ملته، كانت، مهإ بكافر يتزوجن وألا 
صحيح.غر النكاح لأن الرحل؛ تفارق أن 

 :Y_ بعدالكافر الزوج ْع ايلمة الرأة اصتمرت إذا الحكم ما
الشرعي؟بالحكم العلم 

قدريتؤفإذا الزانياتح، يلحق ما يلحقها زانية، أما حكمها الحراب! 
•تمول—، حتى بالحجارة ترجها فإما الرعية الحدود تنفيد عل الحكومة 

بكافر؟لزواجها المرأة أمر ول موافقة حكم وما س٣١ 
صاربدللئج لأنه هدا فعل إذا ولايته وتمقعل عليه حرام الحواب؛ 

فاسما.

هذاعل والشهود بالصارى الملمإمحتف زواج عقد حكم ما ؛ _■؟ 
الزواج؟

مسلمة.عل الكاح اوكافر عقد عل الشهادة تحوز لا الحواب: 
بابمن عليه الشهادة لأن حرام؛ عليه الشهادة فإن محرم عقد كل 

آكللعن أنه . المي، عن ثبت ولهدا والعدوان، الإثم عل التعاون 
وكاتبه.وشاهديه الرباوموكله 



٤٧٧وابا،ل|مماتنياسح 

الباطلالزولج هذا من للخلاصن الشرعية الطريقة هي ما سه! 
أولاد؟رزقت قد كان إذا 

يأتملم أم أولاد حاءهم سواء بينهإ التفريق محب ابواب؛ 
الذكاحهذا إقرار محوز لا ، ١١٢يدخل لم أم حا دخل وسواء أولاد، 

إطلائا.

فالأولادحرام الكاح أن يعلمون لا كانوا فإن الأولاد: وأما 
لأمهمأولاد فهم حرام أنه يعلمون كانوا ؤإن وأبيهم، لأمهم أولاد 
أبيهم•دون 



فت1وىاثفق4 ٤٧٨

 At_ الكتابية؟من الزولج عن اش~ت —رحمه الشيح فضيلة مثل ! ٢
ي،وديةكانت إن جائز لمة المغر من المسلم زواج بقوله• فأجاب 

ألظيتلكإ أحل أنوم ؤ تعال؛ لقوله دينها؛ عل بقيت ولو نصرانية أو 
صص لإئأمحثق جئ ,X\p جر أنكى أرزا ن؛همُ'هبم 

همين1يبج؟ .٢^ ١؟ ■ piين أؤى 1فا  'هيق ؛آهمتئ 
4"'.تهنذئضن'ولا تو 

صولب بمزيج أن للسلم محل فلا رالصراي؛ اليهودية غم أما 
ريمُ يديى حئ أئثيجج ثتغمحأ ولا ت تعال 

و؛;؛-ثه 

وجل؛عر افه يقول اش""ث —رحمه السخ فضيلة سئل ؛ ٢ ٤ س؟ 
الأيةهالْ ق نجد الأيت آحر !ئ ٠ محن4ء ثقق ألتهمهن نكش! 4ثلأ 

الشرينمن التروج من والزمنات ١^٥۶٧ يمنح وجل عر اش أن 
المثرك؛نعمل يعمل لمين الممن بعض نجد اليوم كان فإذا والمشركات، 

افه،بغير ويتعين الله، غر يدعو من منهم مثلا بالشهادة، ويتهلق 
لا؟أم دبمابم أبمائهم من شمو.}ج يجوز فهل النه، لغتر ويذبح 

٥٠ ت لأية ١ المائدة، محورة ( ١ ) 
.٢٢االآية:البقرة، محورة )٢( 
.٢٢١الأية: المقرة، محورة )٣( 



٤٧٩داباث|م«طوانيالنكاح 

المثرينهؤلاء إن نقول! ومفيد، حيد موال هذا يقوله! فأبي، 
ويستغيثونلغيره، ؤيسجدون الله، لغير وينيرون الله، غير يدعون الدين 

أنلأحد محوز ولا مشركون، هؤلاء هو، إلا عاليه يقدر لا فيإ بغيره 
كانممن منهم أحدا يزوج أن ولا الوصف، هدا عل كان من يتزوج 

آمحكمممأ >نلأ الكري٠ة، بالأية امتدلألأ الوصف هدا عل 
تمكزأة ١^' ه ثنؤو نن هت محقأ %٧' ثفلأ ئق 

^١هآءتمهُ'<، مك محئ نئتت  Wmثق ألتميئ 
يتفطنأن غير من الإسلامية البلاد بعض ق بكثرة موجود الأسف، ْع 
يهينتبه لأنه الوال هدا عل خيرا السائل الأخ الثه وجزى أحد، له 

يصللا كمن الشرك بغير المرتدون بالمثرين، ؤيلتحق الناس، من كثير 
كانؤإذا مرانا، فيها امملأم لما سبق لأدله كافر يصل لا س فإن ة، 
وكذلكبالصلاة، الإسلام إل يعود حتى يزوج أن محوز لا فإنه كافنا 
افهقال وقد لأنبماكافرة، تصل؛ لا امرأة يتزوج أن للمؤمن محوز لا أيما 
ثمجئ هى لأ إز مبممثن ٠^٠ عمبجشؤ عنتمؤثى ؤؤ0 الكفار، ق تعال 

ارتدإذا لم موهو بمسلمة التزوج الإنسان أن كإ بجوف م َه 

.٢٢١الآة: )ا(ّورةاوقرة،
. ١٠الأة: المتمة، سورة )٢( 



الفقهح1وى  ٤٨٠

له،تحل ولا ينفسخ زوجته من نكاحه هان الصلاة وترك الإملأم عن 
الرندهذا قتل الأمور ولاة عل أيقا ويجب وبينها، بينه التفريق ويجب 
يتركهاأن ُين فرق ولا بالصلاة، وياق يتوب أن إلا الصلاة ترك الذي 
ولوكفر، الوجوب جحد لأن للوجوب؛ جاحدا أويتركها وكلأ ماوثا 
الصلاةتارك ارإن العالم! أهل قول أن يفلنون الناس وبعض الإنسان، صل 

فالقائلون^j^،، الأمر وليس لوجو-يا، جحدا تركها إذا أنه يكفرا؛ 
لوجوحا،لخحده لا لتركها، بتكفيره يقولون الصلاة تارك بتكفير 

الخمسالفرائض وجوب جحد من إن وغيرهم؛ هم أيصا ويقولون 
يدريلا بالإسملأم عهد حديمث، يكون أن إلا صلاها، ولو كافر فهو 
جاهل.لأنه جحده؛ محرد يكفره ولا يعرف فهذا حكمها عن 

هو ء٠ 

الرجلزواج حكم ما • افه~ ~رحمه الشيح فضيلة مثل ! ٢٥٠س
الإسلام؟ق تدخل أن رفضت، أتيا علمه ْع نصرانية بزوجة المسلم 

الأحر؟يرثه فهل أحدهما ئُتج ؤإذا 

نصرانيةامرأة يتزوج أن المسلم للرجل يجوز بقوله؛ فأجاب 
أؤب^١ امحق وكعام ألكتت لحل أنوم ؤ وتعال! بارك اف لقول 



uLj  ٤٨١اساح ش ال،مأأات

%ثتصن ض محق تمحقن ثابمثُئ؛ ١؟ ئدد■ ص أوئت 
والدخولعليها العقد بعد له ينبغي الحال هده وق . ه لحداي( مت؛احذكا 

إل ١٢٠١^-أن الله فلعل قيه يرغبها وأن الإسلام عليها يعرض أن ببما 
قواللام— الصلاة ~عليه الني ذكره ما بدلك الزوج فينال الإسلام، 

عل^ ١١١خيم! ق بعثه حثن عنه~ افه ~رصى طالب أب بن لعل قوله 
يجببإ وأمحرهم الإسلام، إل وادعهم احتهم بانزل ثم رسلك، 

لك،حثر واحدا رحلا بلثإ افه لأن؛بمدي فواف فيه، اف حق من عليهم 
سهمالعم%/

بسكونتقرأ وأتبما العم( )حمر الكلمة هده إل أنبه المناسبة و-هذه 
اليمبضم يقروها الإخوان من مع ن ممن وممر العم( رحمر اليم 

جعالخئر بل رحمراء(، حمع ليس والخمر العم( حمر رمن ويقول؛ 
وأنالمسالة هد0 يراعي أن القارئ فعل حدا، واصح والغرق رحمار(، 

)حمراء(.جع اليم بسكون الحم( رحمر يقرأها 
ؤإذاترثه، لا مات إذا فإنه الصرانية الرأة هذه تزوج إذا والمسلم 

.٥ الأية! المائدة، محورة ( ١ ر 
برقموالموة. الإسلام إل ه النبي دعاء باب بر/ والابهاد كتاب البخاري/ رواْ )٢( 

برقممحه/ اض رصي عل محائل من باب المحابة/ فضائل كتاب ومسلم/ (، ٢٩٤٠)
(٢٤٠٦.)



ظ!و\ا}${\س!ه ٤٨٢

ماتتؤإذا ترثه، لا فإما أولادها أحد مات لو وكيلك يرثها لا ماتت 
والسلام—!الصلاة —عليه النبي لقول أولادها من أحد يرثها لا هي 

لورثتهامبراثها وكون ادام«لم الكافر ولا الكافر، السالم يريث، »لأ 
•دينها ل يوافقوما الذين 

الزولجنحون أنه ذكرتم • اف~ ~رحمه الشيح فضيلة مثل ! ص١٥٢
صضمضصددصدىأمسممابلأ

ابممدانتمتوات مشر كل ق لكبهم وتجديد تحريف من به يقومون 
منهم.وهوبريء والسلام الصلاة عليه لعيسى 

دالض.الكتاب أهل س الزواج جواز بع، ابمع كتف ثانياث 
جريرةمن اليهود أحرجوا العرب، جريرة و دينان يثقمحا ررلأ يقول؛ 

ذللث،ل.أرجوتوضيح المرب®؟ 
حتىالمائدة سورة القرآن ق نزل ما آحر من أقول بقوله! فأجاب 

متسوخ،ثيء ا فيهليس المائدة محورة إن ! افه— —رحمهم العلمإء قال 
لحلألتزم ؤ تعال! افه فقال الكتاب، أهل اء نحل فيها المائدة ومحورة 

برقم ٣١اللكم ولا الكام اسم باب,لأيرث الفرائض/ اوخارى/.كتاب )ا(رواْ 
برقم)؛اآ-ا(.الفرائص/ مماب لم/ وم(، ٦٧٦٤)



٤٨٣ااو،اهمم1تهماثمح 

 Pلإومحظجف ص' ه أوثق أوي وق تتء ؛! ٥١
السورةأن مع ؛ ؤإم ثن هليمة، أدي وئ يى 3ءنوئ آلمحثت ين 

دا,لثأئن إرقت> ثالوأ وق محكم ؤكو فيها' تعال اش يال نمها 
يقولوزتواليهود ثلاثة، ثالث اطه إن يقولوزث والنصارى ،. 

نساءهم.اش أحل وقد الئه، ابن عزير 
والنصارىاليهود ررأحرجوا والسلام"I الصلاة —عليه قوله أما 

قبقيت ؤإن فهي لزوجها تابعة المرأة أن فمعلوم ٢ العربا<ل جزيرة من 
منان إنتزوج لو ولذلك مستقالة، ليست تع فهي العرب جزيرة 
فلهالحزيرة إل :يا وأتى بلائها من النصارى من امرأة العرب جزيرة 

وعلعليه الله —صل النثي إن حتى نابحة تعتير لأنيا وذلك يبقيها، أن 
واصتوصواارألأ قال! أمرى، يعني عواق الزوجات سمى وملم— اله 

هوالأسير.والعاق عندكمءا عوان هى فإنإ حثرا بالتاء 

.٥ ت الأية ؛، Jijlilمحورة )١( 

الائدة،الآية;آما.)مآ(ّورة 
رواْالإمامأحماوا/0أ،د)٣( 
(،١١)"٢٦ برقم زوجها/ عل الرأة حق ق جاء ما باب الرصاع/ مماب الأرمن-ي/ رواه )٤( 

(.١  ١٨٥ ) برقم زوجها/ عل الرأة حق باب النكاح/ كتاب ماجه/ وابن 



الفقعح1وى  ٤٨٤

 Y_ ثديالرؤج رصع إذا اف~ت ~رحمه الشخ فضيلة مسل ٢؛ ٥
لا؟أم عليه تحرم هل مرات أرع الامسمتلع مبيل عل فمه ل زوجته 

بزوجتهتمغ ي أن للزوج وجل~ ~عز اممه أباح بقوله" فاجاب 
-مثءؤمآوغ٢ يقول! تعال افه فان الإتيان، كيفية ق حتى شاء كيف 

فإنه ■مثيإ ^^١ لقول! انتبه لتكن ، شئمهل أئ زتؤآ عأوأ لثم 
أنللإنسان فيجوز الفرج، هو وذلك، والزنع البذر محل هو الحرث 

جهةمن أتى سواء يعني ثل، من الفرج و الجاع حال بروجته يستمع 
علأو مضطجعة، أو قائمة، وهي أوأتاها الخالق، جهة من أو الأمام، 

١٢يستمع وكدللث، الفرج، ق ذلك يكون أن يشرهل كانت، حال أي 
محرمأنه إلا حصر، ذلك ق ليس ثاء، كيف، والمباشرة والتمثيل بالضم 

هدهوعل مهللمما، الدبر ق يهلماها أن أو الحيفى، حال ق يهلماها أن عليه 
حرجفلا امرأته ثدي بالتمام الرحل استمع إذا نمول! العامة، القاعدة 

عليهتحرم لا فإنبما منها، رضع ولو حتى يه علميه تحرم ولا ذلك، ق علميه 
يكونأن الحرم الرضاع شرط من لأنه العلم؛ أهل حمهور قول عل 
كيلك،شيئا، يوثر ولا محرم لا فإنه الفقلمام بحد كان إذا وأما الفهنام، قبل 

رصعالت،الخمس دون قاما فأكثر، رضعايت، خمس يكون أن يد لا 

.٢٢٣الأة: البقرة، مورة 



٤٨٥وابال|مم1وانيالن؛ك1ح 

ثمباللن إلا يتغذى ولا يرتفع طفلا لكن لو حتى أبدا، شيئا يوثر لا 
لأنالرصعات؛ بزه لها ابنا يكون لا فانه امرأة من مرات أرع رصع 

أقل.لا رصعات خمس المحرم 
أوأو ءإي 

أنيعد إلا أرها لر فتاة الوه~! ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٢ س٣٥ 
أهالهامن لمسته لما عفليمة فيها رغبتي ولكنت الردإج، عقد كبتا 

قولابالشريعة والتقيد الحتيف، ديتنا تعاليم عل المحاففلة من )والدتها( 
الدخولبها دخلت الرواج عقد كتب من لكملة سنة وبعد وعملا، 

ئدأنني وهى مشكلة، الأول اللحفلة مند حياتنا واعترض الشرعي، 
فقلتالقبيل، هدا من أو بكر أنها يظهر ما أر ل( لأنتي فيها شككت 

جعلتنيكثثرة أشياء ذللث، يعد ولمست، طبيعي، ثيء ذللثإ لعل بنمي 
وتليسمتحجبة لكنت أن يعد أنها أولا؛ الأشياء هدْ من موقفي أعيد 

عرضتوعندما افرة، ّنحؤج الزدنج بمد أصبحت، الشرعي اللباس 
حرْاهي ليقولوا؛ موقفهم تبدل والدحا عل ذالث، 

المهارول للحور تقوم لكنت أنما ورأيت، رمضان حاء وثانيا؛ 
سألتهاوعندما وتدخن، وتشرب، تأكل، مرارا المنزل داخل صادفتها 

صحيحا.يكن لر ذللث، ولكن مريضة، أنا تقول؛ لكنتا ذللث، عن 



الفقعفتاوى  ٤٨٦

جحأما؛اران داليا >( ألاحظ ممن اهلدة أيا•( ل نالئا: 
إلأقوم كنت نزوحنا وعندما هي، ضمنهم ومن بالصلاة العائلة أقراد 

تصلأنت تقول؛ كانت، بالصلاة أمرما وعندما ة، حالوهي الصلاة 
الآحردن.من فإ لشك 

والرحال، مع الكلام نيادة إل كيل لكنت أنما لاحثلتها رابئا: 
كنت،وعندما أمامي، معهم الضحاك، تتصغ وأحيائا العامة، الحياة 

تهليعني.لا تعمله لكنت، ما إصلاح أحاول، 
يوها،خمس؛ن مدة هدا كل وتحملت مسمنتي، الراين إحدى واذكر 

لاعدق يأن وهمسى لعل أمرها ول عل تقدم ما عرصتإ بعدها 
وأحال،الإحاية، يحخ ب حيث الصوايج، حاني، أنه إلا الوصع إصلاح 

أماسعل اوكلأم كل تقلي، راحت، واكي زوجتي، أم زوجته الأمرإل 
يشاهدانلكنا والوالد هي أنما رغم كاذب، وأنتي مريقة، ابنتها أن 

عل\ةلمي أن أحست، لكني المحكمة إل فدهست، أمامهم، الأءإل، هده 
ذللثج؟ل تقولونه ما 

نبيناعل والسلام والصلاة العالن، رئب، فه الحمد بقوله؛ فاجاب 
السائلالأخ هل•ا أنصح فإف وبعد، احممن وأصحابه آله وعل محمد 
الناميمن عام مسمع عل الدقيقة المسائل هذه مثل يلقوا ألا شا-يه ومن 





٥٥٥٥١^ ٤٨٨

قال:أورق؟« من فها »ءل قال: م. : JUألوب؟« #فا : JUنمم، 
الأورقالحمل هذا شان ما واللام الصلاة عليه الني فسأله نعم، 
لعلههذا راغلامك فقال! عرق، نزعه لعله الرجلI فقال أتى؟ أين ومن 
قالمرء شك يم أن ينبغي لا الشبه أن عل ذللث، فدل ،. عرق؛،ل نزعه 
آخر.حكم له فهذا بينة قوية قرائن رأى إذا إلا أهله 

يتعلقفيإ ولاميا روجته إصلاح الرحل حاول إذا ت الثانية المألة 
لهاض جعل فقل. يتمكن، فلم الهلرق شتى ومللث، يتمكن فلم بالصلاة 

اللهفان الغرض هذا أجل من محللق ؤإذا بالهللاق، ومحرجا فرجا منها 
منه،خيرا شيئا عوصه ش شيئا ترك من لأن خثرا؛ عنها ميحوصه تعال 
كافرة،تكون يدللث، لأنبما الفارقة؛ عليه محب فانه الصلاة تركت، ؤإذا 

زواج•عل معها محقى أن للمؤمن محرز لا والكافرة 

منمتردجة امرأة اف~ث رحمه - الشيح فصيلة مثل : ٢٠سأ
والبتاُت،،الأبناء منه أنجسث، وقد السن، ق يكبرها أةار«يا من رجل 

تنسيهالي المحرمامحت، بعض يرتكسا أحيائا ولكنه ؤيصوم، وهويصل 
لم/وم(، ٥٣٠برقم)٥ الولد/ بض عرض -باب-إذا الْللاقا/ كتاب البخاري/ رواه )١( 

ىاباسم/برقم)'.ها(.



٤٨٩وابادم||1ههماانىح 

البيتق معهم عشرته سوء إل إصافة ثيء كل ؤيترك وأهله، دينه 
يدخلعندما السلام ولا الطيبة، الكلمة منه تعرف فلا أخلاقه، وسوء 
تكرههالأمور هدم حملتها ومحي أس؛وع، مدة عنه غاسا ولوكان البيت 
ابنهاأخد ومحي الحياة، يفارق أو الأبد إل يفارقها أن وتتمنى كشرا 

أيصاتكرهه محهي ولذلك، ااحر4امتج، بعض محمل ل أ؛اْ يقلد الأكبر 
؛الوتج،عاليه فتدعو اف من خوفه وعدم الحرام فمل ق أ؛اْ لتقليده 

وثانثا!الرؤج• هدا مع الحياة ق الاستمرار حكم عن سأل فهي لدللث، 
قالأولاد ؛؛ن تفريق ذللت، ل وهل الولد؟ عل الدعاء حكم عن 

أنتريد وثالثات عليهم. وتعطم، تحهم من أولادها من لأن العاملة؛ 
فهيتصفه— —كإ الخبيث، الرحل هذا من تحمل أن تميع عملية تعمل 
لكه.لكواميان خوفا منه، تئجيب أن تكره 

عليهمتحشى فهي الأولاد؟ يكون من فمع فارقته هي إن رابعا؛ 
أخلاقهم.ؤيفد عليهم يوثر أن والدهم ْع بقوا إن 

إلنصيحة نوجه الموال ا هل. عل الحواب، قبل بقوله؛ فآجامثإ 
—عزالله إل يتوب أن ها— صل. فيه زوجته قالته ما كان ~إن الرجل هذا 

وتهلسبإالحياة له تستقر حتى زوجته به وصفته عنا ير-بع وأن وجل— 
ذكرمن صالحا عمل من بأن مؤكدا وعدا وعل. وجل— -عز الله فان له، 



هإوىالفق4 ٤٩٠

عجلح ؤ وجل؛ عر النه قال طثة، حياة بحيه أن مؤمن وهو أش أو 
وتضرمهنثنته توة هلثصيثهُ همن وهن أنئ أو ليقر تن صنلثا 
—وحل —عز اطه إل رحع وإذا ا، ه يعملوق حقايوأ ما يلصبب مجم 
وطمالذة فيجد عليه الله أوجب ما عل وحافظ وأناب، إليه، وتاب 

ولدكأنه ويكون الحياة، له وتهلسس، الإسلام، لثعائر وانشراحا للايإن 
مزحتنه-

ألاأرى زوجها، فراق محاولة من ارأة هده عنه سالت، ما إن ثم 
أجلمن ونحسا تصبر ودكن بذنوبه، الإسلام عن نحرج ب مادام تفارقه 

اللهفلعل لزوجها النصيحة تكرر أن ا وعليهتفرقهم، وعدم الأولاد 
يدحا.عل حديه أن وتعال— بحانه س— 

إذاان للأنينبغي ولا حطا، فهدا بالموت، ولدها عل الدعانء وأما 
النصيحةنحاول أن ينبغي الذي يل بالموت، علميه يدعو أن صالا رأى 
افهبيد الأمور فإن الهداية، له وجل عز افه ويسأل الإمكان، بقدر معه 

—وبحمده -سبحانه أصابعه من شبن ؛٠٢٧ والقلوب وتعال، سبحانه 
اممهأل فتصوره ق منه الإنسان ايى ثيء من وكم يشاء، كف يقلبها 
سثح^نهافه مدى ان اجراة ا بعدي تفحع^ال، حصوله تحال 

.٩٧الأية: الحل، )ا(مورة 



٤٩١باسال٠مو٠طuنيالاثاح 

قدير.ثيء كل عل وافه النصح، له وكرري بالهداية له فادعي ولدك، 
خاطئة،نظرية فهدم منه، الإنجاب من تمتغ أن محاولتها وأما 

كانالأمة كثرت وما الشريعة، و محوب أم الإنجاب لأن وذلك 
إّرائلض عل - وجل -عز اش امتن ولهدا لها، مة وأكثر أضل ذلك 

وقالا، ذف-يرا آكر وتعال؛ سبحانه قال حيث بالكثرة، 
وأمر؛ ^١٢ظؤبمظب ممة حتقثل لد ؤن\دتحظثو\ لقومه: شعسب، 

مباهاةلتحقيق ا الولوداءر الودود رريتزؤج والملأم~ الصلاة ~ءليه الّتمح، 
ومعنويا،ماديا قويت، كثرت ص والأمة القيامة، يوم بأمته . الّثي، 

السوءظن الظانثن بعض تمحور من العكس عل وهو ظاهر، هو ما 
الظنأمحاءوا وهؤلاء العيشة، صيق توجس، الكثرة أن يظنون الدين 

ع؛،ه ^؟0 تعال؛ اف قال وقد الواقع، وحالفوا وجل- "عر باض 
إلاآلأزم ؤ، دآثم بن وتعال؛ سبحانه وقال دهرحتثث7ه أش 
الدينالأمم وأوكاائ، ،، ثننمتا ؤبملأ يذئها أش ءق 

.٦ الآ؛ةت الإسراء، محورة ( ١ ) 
.٨٦الأية! الأعراف، محورة )٢( 
برقمالماء/ من يلد لر من تزويج عن النهي باب النكاح/ كتاب داود/ أبو رواْ رم 

(.٣٢٢٧)برقم العقيم/ ترويح كراهية باب النكاح/ كتاب والنسائي/ (، ٢٠٥٠)
الآة;م.الطلاق، )ة(سورة 

٦.الأية; هود، محورة )٥( 



الفقهقت1وى  ٤٩٢

علاعتإدهم قلة حيث من أوتوا إنعا بكترمم المعيشة عليهم صاقت 
وصدقوااللة عل توكلوا أنبمم ولو عليه؛ وجل-وتوكلهم -عز اض 

العيشة.عليه صاقت ما بوعده 

زوجها؛فارقت لو يكونون ماذا أولادها عن الراح موالها وأما 
الحالق وتتفلر الأمر هدا ق تبت التي هي الحكمة إل أمره فهدا 

والمعتبمرأمهم، عند أو أبيهم عند يكون! أن أصلح الأمرين أي والواقع، 
الطفلحماية أحل من وجست إنإ الحضانة لأن الأولاد؛ صلاح -يذا 

بيديقر لا المحضون رءإن العلم؛ أهل قال ولهدا ؤإصلاحه؛ وصيانته 
الترتيب((حيث من غيره من أحق كان ولو ويصلحه، يصونه لا من 
يضره.عإ وصيانته الولد إصلاح عل قلك كا الدار لأن 

لزواجيمدم فتاة أنا ؛ — افه —رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ٢ ٥ سه 
علمحافظ وهوشخص نحجب، أهاله لدى وليس البلد، من ثاب، 

أهلأن علما إثم؟ عئ هل منه الزولج من وعندامتناعي الصلوات، 
إحوقلمحن بيتي الرحم قطيعة سب، ربكا الشاب بمدا الروإج أن يرون 

علتوافق هل رأيكم ما الكبر، الكلام عليه يطلقون وربكا وأقاربي(، 
الزونج؟هدا 



٤٩٣وابااا،م*طو(نيادأء1ح 

الرحل.حذ\ تتزوج ألا أرى بقوله: فأجاب 
•أهلها وبان بينها القطيعة إل يودى قد لأنه أولا: 

أمامالوجوه كشف بالفعل يستبيحون قوم من كان إذا أنه ويانيا: 
وجدكا وجهها تكشف أن عل محملها قد هدا فان الأجانب، الرجال 

وهوالشرعي، الحجاب عل محرصن اللاق الماء بعض فان هدا، 
زوجهامحملها قد هدا، ق الحلم أهل بينه وما والرأس، الوجه تغطية 

فيقول:بمددها ربإ جيدة بينهإ العلاقة تكن ب ؤإذا الوجه، كشف عل 
ذلك.أشبه أوما معاطلقك فإل وجهك غهلمت، إذا 

هه ه 

أنهمنكم سممتؤ لقد اض~: ~رحمه الشخ فضيلة مثل : ٢ ٥ س٦ 
أنللفتاة محرز لا عائلتنا ول المصل، غير من الرواج للممصلية نحون لا 

المزمنالمستقيم الرجل صمات، نحد لا ولكن عمومتها، أساء من إلا تتزوج 
ْعبافه، والعياذ الخمر يشرب بل المطلوبة، العيادات بكافة يقوم الدي 
فهلالمطالوبة، العبادات بكافة يقمن عندنا الفتيات من الكثير بأن العلم 

لدلكترضخ أم عليه؟ هي ما عل ونمى عمها ابن من الزونج ترض 
افه.أفادكم أفيدونا المستقبل؟ ل تغيره أن أمل عل 



٤٩٤

يمل؛لا رحل من تتزوج أن المسلمة للمرأة محل لا موله؛ فأجاب 
تاركلكن ؤإذا الملة. عن مجريا كفنا لكفت نمل لا ١^ ١^ لأن 

أنالسالمة للمرأة محل لا فانه الإسلام عن خاريا ص-دا لكوا الصلاة 
ينلا ^تكد١ر إق يمنن ملأ عؤيئت عنثنين ؤ؛ق تعال! الإه لقول به، تتزوج 

ةثء;بنلمبجة
يزوجونلا أمم قبيلتها ق السائلة إليها أثارت التي العادة وهذه 

الموصىتقتضيه لما محالفة هي بل سليمة، غير عادة منهم لكن من إلا 
وحلقهدسه ترضون من أتاكم ررإذا قال: ه المي لأن الشرعية؛ 
وجدفمتى ا• عردص'*ر اد وفالأرض ق فتنة تكن تفعلوا إلا فزوجوه 

الحديثلهذا يرد لا حطب إذا فانه ودينه خلقه ل المرضى الطيب الرجل 
ذكرناه.الذي 

متهاوثايكون بحيث دينه، ق لها كفئا ليس من المرأة حهل_إ إذا وأما 
لهافإن الحفليمة المعاصي من ذلك أشبه ما أو للخمر، شاربا أو بالصلاة، 

به.الكاح تقبل ولا ترده أن الحق 
•مين هإل م ينقالخاحلمج أن والحاصل 

.١ ٠ الأية! الممتحتة، سورة ( )١ 
برقمفزوجوه®/ دينه ترقون امن ل جاء ما باب الكاح/ كاب الترمذي/ رواه )٢( 

(.١٩٦٧برقم)بابالأكفاء/ كابالذكاح/ (،وا؛نماجه/ ١.٨٥)



٤٩٥واباىم|طتنياسح 

حالباي تزومحه محوز لا كافر فهذا يصل لا حاطب الأول! الشم 
سالأحوال.

أيصافهذا والكبائر العاصي ق منهمك فاسق رجل الثان،• المم 
منه.الزواج ترفض أن ل الحق لها 

ييديه،،.أن اض لعل به تتزوج ررإنبا السائلة! قول وأما 
تأتل"ى،لا وقد ييتدى قد فانه إلينا، لسس المستقبل أن ظلج^اب! 

بينبإ معنيون وحن الصالحة، الرأة هذه صلال ق صبيا يكون وربإ 
الأماقمثتها امرأة من وكم وجل، عز اض إلا يعلمه لا فالمستقبل أيدينا، 

سبتاكان بل الزوج، يستقم فلم بالفشل، ؛اءينن، ولكنهاالأمنية هذه مثل 
الصالحة.الزوجة مع للنكد 

ءأ؛ه؛و 

الذيالزوج طاعة عن افه-! -رحمه الشخ فضيلة مثل س؟ه'ا! 
لا؟أم تهليعه هل أهالها، إل الذهاب من زوجته مغ إذا لايمل 

كانإذا المرأة، لتلك زوجا يعتبر لا الرجل هذا بقوله! فأجاب 
فانامرأة عل عقد إذا يمل لا ان إنكل لأن يصل؛ لا نزوحها حثن 

منباطلا النكاح يعتبر هذا وعل بينها، تزاوج ولا يصح لا نكاحه 
هنلا إزلموتك؛ر محمقن ثلأ ؤشؤ عيتؤثن ؤؤ0 يقول! الJه لأن ذلك، أصله 



الفقدهاوي  ٤٩٦

حئألنعت نتكزأ وقال ،، ثنهلمحوي ئم َه ئم جئ 
ألثنركتنسكمإ ولا صسنم وؤ مننكن ين خنت مؤبجكثه ولأنه يؤمن 

هتمحءثؤنسمهص4ر٢ا.
يعتبرولا باطل يصل لا الذي الرحل هذا من الزوجة تلك فكاح 

الزوج تحت التي المرأة عل وبحب طاعة، له وليس زوجا الرجل ذلك 
باللهفامن الإسلام إل الله هداه إن ثم أهلها، إل وترجع تفارقه أن يمل 

ذلك.بعد معه وتبقى حديدا عقدا يعقد فانه الصلاة وأقام ورسوله 
الإسلامأن يعلم وأن وحل—، —عز اممه يتقي بأن الرجل هذا وأنصح 

كانإذا كفي لا بذلك الغلق محوي فان باكهادتثن، الغلق محرد ليس 
بالحوارحعملا الكفر الأص ذلك كان ّواء ^١، \حا يركب الإنسان 

وبرمولهبالله يؤمن وأن افه إل يتوب أن فعله القلوب، أعإل من أو 
البستا،ونحج رمضان، ويصوم الزكاة، ويوق الصلاة، ؤيقيم .، 

إنجديد من المرأة هذ0 يتزوج ثم وشعائره، الإسلام بشراغ ويقوم 
أعلم.وافه يصل. لا وهو عليها عقد كان 

ءوأو 

.١ ٠ الأيه! الممتحنة، سورة ( ١ ) 
.٢٢١الآية; )لإ(سورةاوقرة،



٤٩٧و|بادمئتضاساح 

الرحيمالرحمن اف بم 
اضحفظه العئ؛م؛ن الصالح محمد الشيح/ فضيلة 
وبركاته.اف ورحمة عليكم الملام 
وأجابيصل، هولر إدا عنه سأل ولما ابنته، رجل من حطسا رحل 
الإجابةنأمل الحكم؟ وما هذا؟ يزوج فهل افه( )بمديه المؤول 

م.ط بارك 
الرحيمالرحمن اطه م ب

وبركاته.الله ورحمة الملام وعليكم 
للهعاص فامق فهذا الحإعة ْع يصل لا الخامحلب كان إذا أما 

منحماعة الصلاة كون من عليه الملمون أجع لما محالف ورسوله، 
العبادات.أفضل 

منافه" —رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
أؤكدمن الحإعة( صلاة )أي أنيا عل العلمإء رراتفق الفتاوى! محمؤع 

الله~رحمه كلامه اه. الإملأم« شعائر وأعظم الطاعات وأجل العبادات 
يتزوجأن فيجوز الإسلام، من محرجه لا الفسق هذا ولكن تعال- 

أولوالأخلاق الدين عل الاستقامة ذوى من غره لكن بمسلمة، 
منأتاكم ءاذا الحديث،! ق جاء كإ وحلما مالأ أقل كان ؤإن منه، 



هن1وىاثفق4 ٤٩٨

محال:قيه؟ كان ؤإن افه، رسول يا محالوا هروجوْا، وحلقه دينه ترصون 

١.٢ مرات( فزوجوه،*)ثلاث وحلقه دينه ترصون من أتاكم ررإذا 
افهرصي هريرة أي حديث من وغرهما انمسحتن ي ئت وقد 

ولحإلها،ولحسها، لمالها، لأرع؛ المرأة رءتني قال؛ . الّثي، أن عّه 
/^ئها،فاولفرذاتانمينتربم،يداك<اأ 

الأغراضأول أن؛أكون يبني أنه عل دليل الحديثثن هذين ففي 
بالولواللائق والمرأة. الرحل من والخلق الدين والاهتام بالعناية 

إليهأرثد بإ ؤيعتني تبمتم أن مسؤوليته ويرعى تعال الله ، محافالذي 
نيمؤ تعال: افه محال القيامة، يوم ذللث، عن مؤول لأنه النتي. 

همسزأكرك؛> هتسئى ؤ وقال: ٢، أحتتر مادآ ئمؤل تادبمم 

فهداوحده ولا الحاعة مع لا أبدا يصل لا الخامحلب كان إذا أما 
افهتاب، وصل تاب فإن يستتاب، أن محب الإسلام عن حارج كافر 

برقمفزوجوه،؛/ دينه ترضون لأمن ل جاء ما باب النكاح/ كتاب الرمذى/ رواه )١( 
١(. ٩٦٧برقم)الأكفاء/ باب الكاح/ محاب وابنماجه/ ١(،  ٠٨٥)

كتابوسلم/ ٥(، ٠ ٩ برقم)• الدين/ ق الأكفاء باب الكاح/ كتاب الخارق/ رواء )٢( 
(.١٤ ٦٦برقم)ذات؛)،J|_/ استحباب باب الرص؛ع/ 

.٦٥الأية; القصص، سورة )٣( 
.٧،٦الآيتاj:الأعراف، سورة )٤( 



٤٩٩،اباإم،طتمال0ئح 

قودفن مرتدا ك\ؤت\ قتل ؤإلأ ض، خالصة نصوحا توبته كانت إذا عاليه 

•عليه صلاة ولا نكقخن، ولا تغسيل، غر من المسالمين، مقابر غر 

افهرسول منة ومن تعال، الله كتاب من نصوص كفره عل والدليل 
توسلم~ آله وعل عليه الله "~صل 

الصلوْلثاعؤأ حلف بميم' ثن ءؤ-دف تعال! قوله الكتاب فمن 
>إلأصءفمحقتيا0إلأشثاتيخ<''/ملخ: نآقيإ 

الشهواتواتباع الصّلاة إضاعة حن أنه عل دليل وءاسه اب حمس 
بمؤمن•ليس 

ؤيأع؛ألزيتقوه وءام_أ ألصثلو؟ وأناموأ ثابوأ ُؤ؛ن تعال• وقال 
الصلاةباقام إلا كون لا الدين ق الأخوة أن عل فرل ^٠ ١ؤ 

كانإذا يكفر لا الزكاة تارك أن عل دك الة ص الزكاة، وإ؛تاء 

ثبوتق ثرطا الصلاة إقامة فيقبّط بيا، بخل لكن بوجوثيا مقرا 

الأخوةمعه تنتفي كفرا تركها يكون أن يقتضى وهدا الإيءاذية، الأخوة 
الكفردون والكفر المسق لأن كفر؛ دون ا كفن أو فما وليس الإيإنتة 

الإصلاحق تعال اممه قال كإ الإيانية، الأخوة دائرة من الفاعل نحرج لا 

٠٦٠، ١٥٩لآيت١نت مريم، صورة ( ١ ) 
.١١الآة:)٢(سورةاكوة،



هتاوىالهق٥4 ٠ ٠

نهقه1صدمأ إحن؟ آلإينن0 ؤإس1 الومنين من القتتكن الطا؛شين بين 

الإيإنيةالأخوة دائرة من القتتلتان الطائفتان نحرج فلم ،، 
رواهالذي الصحيح الحديث ق ثبت كإ الكفر من المؤمن قتال أن مع 

ال؛قس النبي أن عنه افه رصي مسعود ابن عن وغره البخاري 
،,٢١كفر((وقتاله فسوق المسلم ررمياب 

ررإنمحوله فمثل الصلاة تارك كفر عل السنة من الأدلة وأما 
جابرعن مسلم رواه ا الصلاهءار ترك والكفر الشرك وب؛ن الرجل يتن 
النبيسمعت قال! الحصيب بن بريدة وعن الني عن عبدايثه بن 
ا.كفرا،أ فقد تركها فمن الصلاة، وبينهم بيننا الذي ررالعهد قول؛ ي. 

عله المي بايعوا أمم عنه~ الله ~رصى الصامت بن بالة وعن 

.١ ٠ ت الأية الحجرات، سورة )١( 

برقميشعر/ لا وهو عمله محط أن المؤمن خوف باب الإي،ال/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
كفر«/وقتاله فوق الملم »ساب المي. قول باب الإيإن/ مماب لم/ وم(، ٤٨)

برقم)؛!(.
برقمالصلاة/ ترك من عل اممر امم إطلاق بيان باب الإيعاز/ كتاب مسلم/ رواه )٣( 

٢٨(.)

تركق جاء U باب الإيعاز/ كتاب والترمذي/ (، ٢٢٩٣٧)( ٢٠)٨٣/ أحمد رواه )٤( 
برقمالصلاة/ تارك ق الحكم باب الصلاة/ كتاب ائي/ والن(، ٢٦٢١)برقم الصلاة/ 

الصلاة/ترك فيمن حاء ما باب فيها/ والسنة الملأة إقامة كتاب ماجه/ وابن (، ٤  ٦٣)
؛رقم)هب'ا(.



٠٥ ١ وابال|م«|اتلم؛النك1ح 

برهان،اف من فيه عندهم بواحا كفرا يروا أن إلا أهله، الأمر ينازعوا ألا 
^١يروا أن إلا عليه اممه ولاهم فيإ الأمور ولاة ينازعوا ألا والمعنى! 
ماإل فانظر ذلك فهمت فإذا تعال، الله من دليل فيه عندهم صرثئا، 

الّتمحاأن عنها~ اش ~رصي ملمة أم حديث، من أيئا لم مرواه 
لففل:وق يرئءا، عرف، فمن وتنكرون فتعرفون أمراء ارمتكون قال: 

نالوا:وناح•، ;محي من ولكن سلم، أنكر دس يرئ فقد كرْ رافمن 
لرإذا أتم الحدث هذا س نملم ءالوا«اأا، U رلأ، قال: قاتلهم؟ أفلا 

ومنينازعون، لا أنم عل يدل قبله عبادة وحديث، قوتلوا، يصلوا 
هذ.ينفمن برهان، اممه من فيه صريح بكفر إلا يقاتلوا ألا أول باب، 

برهان.افه من فيه صريح كفر الصلاة ترك أن يوحد الحدثن 
تاركأن عل رسوله وسنة تعال افه كتاب، من أدلة فهده 

ابنرواه فيا صرثئا ذلك جاء كإ الملة، عن مجريا كفنا كافر الصلاة 
أوصاناقال؛ عنه— الله —رصي الصامت، بن عبادة عن سننه ق حاتم أب 

فمنعمدا، الصلاة تتركوا ولا شيئا، بافه تشركوا ررلأ افه رمول 
الملمهءارمن حؤج فقد متعمدا عمل«ا تركها 

برقمالثرع/ نحالف، ما الأمراء عل الإكار باب الإمارة/ ئاب ملم/ رواه )١( 
(١٨٥٤.)

(.٩٢٠)الصلاة® قدر راتعفلم كتابه ل اروزي نمر بن محمد رواه ( ٢ ) 



ه1وىاامق4

بنعمر قال فقد عنهم~ اممه ~رصي الصحابة عن الاثار وأما 
الصلاة.ترك لمن إسلام لا ت عنه افه رصي الختلماب 

منشيئا لايرون الض. أصحاب كان شقيق" بن همداممه وقال 
الترمذي.رواه الصلاة. غير كفر تركه الأعإل 

الصلاة،ارك كفر عل يدل الأري السمي الدليل كان وإذا 
مستخفكل تعال! اطه رحمه أحمد الإمام قال النظري، الدليل فكذللث، 
حفلهمؤإنإ به، مستهين بالإسلام مستخف فهو حا مستهين بالصلاة 

قدرعل الإسلام ل ورغبتهم الصلاة، من حفلهم قدر عل لإسلام اق 
الصلاة.ق رغبتهم 

٤٠)ص؛ له الصلاة كتاب ق تعال— الله —رحمه القيم ابن وقال  ٠)
منْستمتا، إصرارا الصلاة ترك عل يصر لا الحديث! محموعة من 

يكونأن والطبيعة العادة ق يستحيل فإنه أصلا -بما أمر افه بان يصدق 
حمسوليلة يوم كل عليه فرض افه أن جازما تصديما مصدقا الرحل 

علمصر ذلك مع وهو العقاب، أسد تركها عل يعاقثه وأنه صلوالتا، 
بقرصهامصدق تركها عل محاففل فلا قهلعا، المستحيل من هدا تركها 

-بمايامر ما قله ق يكن ب فحيث ببما، صاحبه يأمر الإيإن فان أبدا، 
ولاحثرة له ليس من قول إل تصخ ولا الإبان من ثيء قله ل فليس 



٥٠٣وابالحو*|اتنياس1ح 

فياصدق ولقد اض~ ~رحمه كلامه اه وأعالها. القلوب ياحكام علم 
وعظموسهولتها يرها ْع الصلاة يترك أن المستحيل من فان قال، 

الإيان•من شء قله ول تركها، وعقاب ثوا:أا 

كافرالصلاة تارك أن والسة الكتاب نصوص من تبين وحيث 
بالصالمة بميزوج أن محل لا فانه الإسلام ملة عن محرجا كفنا 

محةنوت محيأ ثئ \ي ممزأ ولا تعاد: افه قال والإحماع، 
عنتثؤمءئ المهاجرات: ق تعال وقال ا، مشرك -٠^^٧ 

تحريممن الأيتان هاتان عليه دلت ما عل المسلمون وأحمع 
بنتتهعليها ولاية له من الرجل زوج فءذا هذا وعل الكافر، عل المسلمة 

العقد؛بزا المرأة له تحل ولآ تزومحه، يمح لم يصل لا رجلا غثرها أو 
منالّتي، عن ثنت وقد ورسوله، تعال اطة أمر عليه ليس عقد لأنه 

عليهليس عملا عمل ررمن قال: أنه عتها~ القه ■"رمحي عائشة حديث 
عليه.مردود أي رد«لم فهو أمرنا 

.٢٢١)ل(سورةاوقرة،الآة: 
.١ ' ؛^! ١١المتحنة، محورة )٢( 
برقمالأمور/ محدثات ورد الأحكام نفض باب الأقضة/ كتاب لم/ مرواه )٣( 

(١٧١٨.)



الققعهناوى  ٥٠٤

ؤيعوديتوب أن إلا الصلاة الزوج ترك إذا ينفخ النكاح فان ولدا 
إجديد؟ من تزويجه عل يقدم بمن بالك فإ الصلاة بفعل الإصلأم إل 

يصل،لا كان إن يمل، لا الذي الخاطب هدا أن الخواب! وحلاصة 
لكنالحال، هده ؤ، تزويجه ويجوز بدللثح يكفر لا فاسؤر فهو الخإعة ْع 

منه.أول والخلؤ، الدين ذوي من غثره 
مرتدكافر فهو وحده ولا الخاعة ْع لا أبدا يصل، لا كان ؤإن 

إلاالأحوال من حال بأي لمة ميزوج أن يجوز لا الإسلام عن خارج 
الإسلام.دين عل، ويستقيم ويصل، صادقة توبة يتوب أن 

السوولفقال عنه سأل انخطوية والد أن من السائل ذكره ما وأما 
ناولبيده، وتدبيره تعال الله عند علمه المستقّبأل، فإن الله( ث عنه 

حالالحاصرة الخاطب وحال الحاصرة، الحال ؤ، نعلمه بإ إلا محاطسن، 

إلوالرحؤع الهل.اية له تعال الله فنرحو بمسلمة، يزوج أن مجوز لا كفر 
الثهعل، ذللث، وما لم؛را، المبنساء الزواج من يتمكن حتى الإسلام 

بمّير•

ؤ،^٩^، ١١الصالح محمد الله إل الفشر بيده وحرره سبيا أجاب 
١٤٠منة الحجة ذي ١ ٨  وألف.مئة أربع ه ٠ 

م iU،!ئ 
٠٠' ٠٠' ٠٠'



واباىم،طاتانياد1ء1ح

 y_oA '. حدثامتروجة فتاة أئا اش—! ~رحمه الشيح فضيلة ستمل
وأفعاله،بصرفاته الإملأم عن بعيد إنسان فهو زوجي هي ومئكلتي 

ييمتعنيرمضان، حتى الصيام من ؤيمنعني بل دلايصوم، فهولايصل 
تكاليق،ل معه لأماهم مدرسة أعمل أش علء1 حثر، كل فعل من 

عليهأحصل لأ الماسة حاجتا لع العمل أترك أن عل يلح لكنه المعيشة، 
لفهوشك و، يراوده الدي هوالشك عل إلحاحه وسبب رواتب، من 

محجبةإلا أحؤج فلا حد، أبعد إل بالدين متمكة أنني رغم تصرفاق 
تركوهد ب، يئق لا ذلك لع لكنه عندنا، المتمكن؛الحجاي، قلة رغم 

بما،أقوم حركة كل ل يراهض جانبي؛البيت، إل ليبقى أبقا هوعمله 
لوجلس العمل، ترك ذلك ومع يتامى، له إحوة عل يصرف أنه عء 

افهإل الحلال فأبغض عني؟ افه يرهمي ترينه الذي الحل هو فا انيّ-،، 
الرجلهذا سلوك من أضر كي أفعله أن ل يمكن ماذا ولكن الطلاق، 

افه.أثابكم أرثدوي دينه؟ ولا افه يمرق، لا الذي 
الزوج؛هذا مع البقاء ك محوز لا إليلث، بالنسبة بقوله• فأجاابا 

معهتبقى أن للمسية محل لا والكافر كاما، كان الصلاة بركه لأنه 
نمة ثم جئ س لأ آلة؛ر إئ يمثف ثلأ خشؤ جؤأ ث تعال افه قال 

١٠ ٠ ^! ١١الممتحنة، سورة ( )١ 



هن1وىالفق4 ٥٠٦

اللهتهديه أن إلا بينك—إ —اح نك لا منفسخ وبينه بينك —اح فالنك 
الزوجة•نمى فحينئد الإسلام إل ؤيرجع ويتوب وحل- -عر 

وعنديخاطئ تصرف الحقيقة ق تصرفه فان للزوج ية بالنوأما 
قدالذي والوسواس الثلثج مرض وهو المرسم،، من نوعا فته أن 

وهداغرهم، ْع ومعاملاتهم عباداتهم أمور ق الناس بعض يعترى 
وتعالبحانه سالله ذكر إدامة من علاجه ق أحسن ثيء لا المرض 
قعلميه والاعتاد عليه والتوكل سبحانه افه إل واللجوء القرآن وقراءة 
بالنسبةأنه والهم لزوجك، حصل الذي الوسواس هذا عل القضاء 

وأنت،كافر لأنه معه تبقي وألا الزوج، هذا تفارقي أن عليك يجب إليك 
الشيهلانمن بالله يستعيذ أن نصحه فانا للزوج ثة بالنوأما مؤمنة، 

منالوساوس هذه تهلرد التي النافعة الأذكار عل يمرمحس وأن الرحيم، 
والتوفيق.الهداية له افه ونأل قلبه، 

٠٠٠

٢ ٥ I فتاةمن رجل ترؤج إذا النه~؛ —رخمه الشخ فضيلة مثل
علمحافهلين يكونا أن لابد لأنه صحح؛ غير فالعقد للصلاة، تاركة 

بالنسبةهنا وموال ورسوله، الله منة عل زواجهإ يكون حتى الصلاة 

بالتاالمأذون كتيه الذي الكتابي( العقد هو هل الروإج عقد لتجديد 



J٥٠٧اUاهم٠طUشالنكاح 

الدقبالسجل الشخصية الأحوال يسجلان نجيله تم الذي القديم 
ويكونوالشهود الأم وود الزوج ي؛ن يدور الذي النكاح عقد أم 

مأجورين.أفيدوتا هو؟ كإ القديم العقد ويبقى حطي كتابي، عقد بددذ< 
نبيناعل وأسلم وأصل العالمين، رب لله الحمد بقوله؛ فأجاب 

رناناوساولت فيه يقول السؤال هذا أحمع؛ن، وأصحابه آله وعل محمد 
يصللا شخص أومن تصل، لا امأة عل مسلم من تم الذي العقد هذا 
صحح؛غير عقد أنه ل وصدق صحح® غير عقد تصل ارأْ عل 

إلاصحيح غير وكافرة مسلم ين والعقد وكافرة، لم مب؛ن لأنه ذلك 
ا>إانقولما! وإن لم، موالرجل الآكتاب أهل محن الزوجة كانت، إذا 
أقوالمن اللة عن محرجا كفنا كافر الصلاة تارك لأن وكافرة،<؛ لم م

الصحابة،وأقوال .، رموله ومنة افه كتاب بدلالة العلم أهل 
الصّحيحلوالفلر 

فانلمة ميصل لا رجل تزوج فإذا سبق ما عل وبناء 
الذكاحفان تصل لا باصأة لم مرجل تزوج ؤإذا صحيح، غير الزواج 

ودخلالصلاة ترك من تاب إذا العقد إعادة ومحب، صحيح، غير أيصا 
إعادتهيكون بان المتع، الفنام بمقتضى العقد أعيد مواء الله، ين دل 

بالممصيل.الأدلة هذْ ذكر سق )١( 



فت1وىالفق4 ٥٠٨

ؤإنوالشهود، الول بحضور العقد يعيد أو به، معازف مأذون يد عل 
شرعيوجه عل العقد يعاد أن الهم المأذون، طريق عن يكن م ل

صحح.

ءأي؛أي؛و

الرواجعقد صحة عن ! افه— —رحمه الشيح فضيلة مثل ! ص٠٦٢
الخالية:والأمور 

والأدايج،بالحجاي، الخرامها مع تصل لا الخطوبة تكون عندما 
يصل.الخاطج، أن العلم مع تصل أصبحتا الرواج وبعد 

تصل.والمخهلوبة يصل لا الخاطئ، يكون عندما الخانية! القطة 
يصل.لا الزوحن كلأ يكون عندما ثالتا؛ 

يصل.لا الروحة أمر ول يكون عندما رابعا؛ 
مايصلون لا أمم حال ول العقد، شاهد شروط هي ما وأح؛زا 

ْأجورين-هذا؟ و الحكم 
الكاح.بعقد تتعلق كلها أربعة أمور هدم بقوله• مأجابا 

بالحجابملتزمة ولكنها تصل لا الخهلوبة كانت، إذا الأول! الأمر 
تابت،العقد تم أن وبعد يصل الخاط_ا وكان الإملأم، شرائع من وغره 

هدهق الحفل أن الأمر هدا عل والحواب للصلاة، وقامتا الخعلوبة 



٠٥ ٩ النكاح ه الاام،|او( باب 

عنمحري م! لكم؛ ممل لا الش الراة لأن بممح؛ لمي الحال 
للسلمكهما؛ضخاءنا.ممتلأبمل واممأفرة اراجح، القول عل اللت 

عليهتترتب ولا المرأة به تحل لا باطل فالنكاح فعل فان يتزوجها، أن 
إداءامتوأ أمحث المهاجرات• ي تعال افه يقول الكاح، أحكام 

ثلأتقيننؤ منتلمؤئى ؤ0 ُادشإن أعنم أثث أشوهن مهت،؟ردتي آثثؤشق 
وءلأجذلكأنبماُ

ملمةعل لم ممن العقد يكون حتى تصل أن بعد أحرى مرة العقد 
وهكدا.

يصللا الخاطب كان إذا وهو اياو ذكره الدي الثاق الأمر 
إنت نقول فإننا يمل الخاطب وصار العقد، تم ثم تمل والمخطوبة 

لمالمغبمر وعقل ملة، عل لم مغير من عقل لأنه يصح لا الحقد 
أنيعد أحرى مرة العقد يعاد أن ذلك وعلاج صحح، غثر الملم عل 

بالصلاة.الخاطب يلتزم 

أزكرواحدأي يصل، لا الزوحتن من كل كان إذا الثالث: الأم 
عنل،ى،توقف محل فهذ.ا النكاح لهم عقد ثم الإسلام، عن مرتد منهم 

المرتدإن هم: وقولافه- -رحمهم اء الفقهكلام إل رجعت إذا لأنتي 

.١ ٠ ت لأيه ١ الممتحنة، صورة ( ١ ) 



هنأ5ىالفقع٥ ١ ٠

نكاحأن يقتضي هذا فان امرأة، أم رحلا كان مواء نكاحه يمح لا 
ظاهرهو وهذا للعقد، أهل غجر من و؛، وكونه منعقد غجر المرتدين 

يصحالأصفن ازكافرين أن إل نظرت ؤإذا اف، رحمهم الفقهاء كلام 
معشيئا، منها يبطل وب الكفار أنكحة س الني أقر وقد بينهمما، النكاح 

ذللث،إل نظرت إذا فأقول! والزوجة، الزوج كفر حال ق وجدت أما 
هذْمثل ق والاحتياط صحيح، بينهإ العقد إن أقول أن ل أوجك، 

الشبهة.عن وأبعد للذمة أبرأ ذللث، فان العقد، يعاد أن الحال 

فانيصل، لا المرأة أمر ول يكون عندما وهو الراح! الأمر وأما 
ولاكافر، يمل لا الذي الول هذا لأن وذلك يصح، لا أيصا الذكاح 

إلتحوي أن إما للول! يقال أن ذللث، وعلاج لم، معل لكافر ولاية 
منوهو آخر ول يزوجها أن ؤإما ما، وتقوم بالصلاة وتلتزم الإسلام 

فاقرمحب.أقرب، كان 

3،محيشارط العقد، شاهدي شروط وهو الخامس! الأمر وأما 
كونمن الأحرى الشهادات ق يشترط ما الكاح ق العقد شاهدي 

الشهداء.من نرضى ممن الشاهدين 

هه ءإة 



٥١١باباا،مماتنيال0ىح 

الرحيمالرحمن القه م ب
تصللا بامرأة رجل تزوج أو يصل، لا برجل امرأة تزوجت إذا 

دلكإ كافر الصلاة تارك لأن الرأة؛ به نحل لا باطل بينهإ النكاح فإن 
عنهم.افه رصي الصحاة وأقوال رموله.، ومنة الله، كتاب ذك عل 

محلولا يصل، لا بشخص تتزوج أن للمسلمة محل فلا هدا وعل 
الهاجرات!ق تعال لقوله تصل؛ لا بامرأة يتزوج أن للسلم 

أنعلمها ومحب علمه، حرام فهي يصل لا برجل تزوجت فن 
تستطع.ما يقدر منه التخلمى وتحاول نمها، من تمتعه 

الزوجةرضت إن جديد من الحقد إعادة وجب وصل تاب فإن 
بدك.

ينمخ،النكاح فإن الصلاة ترك ثم يصل، برجل تزوجت إذا أما 
هدهق أولادها لأن منه؛ أولاد لها كان ولو معه تبقى أن لها محل ولا 

حضانةولا كافر، لأنه حضانتهم؛ ق لأبيهم حق ولا يعوما، الخال 
علزوجته إليه عادت وصل تعال الله هداه فإن لم، معل لكافر 
الحلم.أهل عند المعروف التفصيل حب 

.١ ٠ ١^٧،ت المتحنة، سورة ( ١ ر 



داوىاافق4 ٥١٢

JU ) فيمنوجل عر الله تقوى عل لمتن المإحواف جيع أحث
بعضيفعله كإ فيهن نحاطروا وألا الماء، من عليهم اش ولاهم 
اللهلالعل ويقول• يصل لا بشخص نحوها أو ابنته فيزوج الأن، الماس 

وربإمعلوم، غر والمستقبل عليه، حرام هدا فإن لستقبلا(، ال 

•ؤإصاعتها بالصلاة الهاون إل فيجرها بالعكس الأمر يكون 

•ؤيرصى بحبح لما الموفيق السلمين ولإحواف ل القه أمال 

ثوه؛؟؛- 



٥١٣وابال،مم1تنياث0ة1ح 

منمتزوحة امرأة أنا افه—; —رحمه الشخ فضيلة مثل  I٢٦س١ 
ليصل لا ولكنه منه، أولاد ثلاثة ول ويقدرل( جدا، طيب ان إن

وألحلا، أم مشغولا كان سواء اليّث، ل الصلاة عل ويواظب المجد، 
أكثرويرفض أحيانا، فيوافق الحاعة ْع المسجد و يصل أن عليه 

أفعلأن عل محي، فإذا البيت و الصلاة عل يواظي، لكنه الأوقات، 
نحاهه؟

معفعلّت مإ أكثر السائلة المرأة هدم عل ليس بقوله: فأجاب 
وجهعل له الصيحة تكرر أن ها لينبغى لكن الصيحة، من زوجها 

تناصحه.أن علميها حقه من لأن ملل؛ به محصل لا 

زوجهاالي المرأة عن افه—؛ —رحمه الشخ فضيلة مثل 
لكيثرا محهودا ؛دلت، بأنهاالعلم ح بالصلاة متمكة دهي يصل لا 

تعمل؟فإذا ْنه أطفال، ولديها ليصل، جدوى دون ولكن إقناعه 

منتستملح ما بذلن، أن بعد عليها الواجب بقوله* فأجاب 
لأنأهلها؛ إل بأولادها تذهب وأن تفارقه أن زوجها نصح ق وسعها 
أنومعلوم الإسلام، عن خارج مجرتي كافر يصل لا الذي الزوج 

اجرات:المهل وتعال تارك افه قال للكافر، نحل لا الملمة المرأة 



القممه1وى  ٥١٤

ا.4ل لن يزل نم ة* ثم جئ آتك،رلاس ِإل ثلأيوص >أشتي عيسوس ءئ 
ومحرجا،فرجا لها اض محعل وموف أهلها إل وأولادها هى فلتذهب 

إذاوربا الزوج، هذا عن يختها ما نحد سوف فإنها لله خرجت مادامت 
نميأجعل كيف ويقولI نفسه، ومحاسب الزوج هذا تهتدي حرجّى 

عايش؟!تمزق و سبتا 

يصل.لا مادام عان طرفة الزوج هذا مع تبقى أن لها محق ولا 
؛:؛-أو- -؛•؛- 

أنللمأذون قبوز هل الل4~! —رحمه الشخ فضيلة مثل .' س٣٦٦
إثم؟عليه فهل له عقد وإذا لايصل، الذي للرجل بخد 

فانالإسلام، عن مرد كافر يصل لا الذي الرجل موله! فأجاب 
والفلرالصحابة، وأقوال والسنة ازكتاب ة بدلالكفر الصلاة ترك 

الصحح١
عليصل لا لرجل الكاح يعقد أن لإنسان محل فلا هذا وعل 

منحال بأي لمة الميتزوج أن له محل لا الكافر لأن لمة؛ مامرأة 
ءلميمية ثلأ خشي؛ ت وتعال تبارك اممه قال الأحوال، 

.١ ٠ الأيه! الممتحنة، صورة ( ١ ) 
•الحمد وفه بالتفصيل الأدلة هذه ذكر تقدم )٢( 



٥١٥ب1و،اىمماتي؛اانكاح 

ولأو-مال:  ٥١ونال ح يسئقء'هئلمثمؤة أ'مح 

يزوجهاأن أوغثرهم عم، أو أوأخ، أب،، من ارأة لول بمل فلا 
هكم فإن ماله، كان ومهإ الناس، ْع أحلاقه كانت، مها يصل لا بمن 
لمة.مامرأة يتزوج أن يمنع 

عقدمحري أن له محل لا العقود يكتب الذي النكاح ي والماذون 
ذللثج.علم متى لمة مامرأة عل يصل لا لشخحى نكاح 

ءإ؛-ءإ؛- 

.١ ٠ ١لآيتت الممتحنة، صورة ( ١ ) 
.١٢٢١^^)مأ(سورةاوهمة، 



الفقعفتاوى  ٥١٦

محللا المأذون ررإن ت قلتم افه—! —رخمه الشخ فضيلة مثل I ٢ ٦ س؛ 
ط؟مش لهة مامرأة عل يصل لا لثخهس نكلح عقد يجري أن له 

الخاكلب؟هذا عن يتحرى أن المأذون يلزم أنه ذلك معنى فهل ذنكءا 
يمل،وأنه لم، مأنه الأصل لأن ذللئ،؛ يلزمه لا بقوله• فأجايخ 

ومحب،العمد، يتمم أن له محل لا فإنه يصل لا أنه يعلم كان إذا لكن 
الرحل.هذا يزوحوا ألا من المرأة أولياء ينصح أن عليه 

والثلاثونالئاف المجلد تعال القه بحمد تم 
والثلاثونالثالث( المجلد عروجل النه بمشيئة ويليه 

٠٠٠







٥١٩ههوس 

اسطامضؤع 

٥هاو،اد،ء1ح 

١١ساتمتىبجبامحواج؟ 
ليلةثم، والزوجة الزوج يفعل وماذا الرواج؟ أراد لمن نصيحتكم هي ما س؟ت 

١١الرواج؟ 
الشبابمن ممر عزوف عن الجمع أفراد لكافة نصيحة توجيه عن س٣• 

٤١ الزواج؟ عن والشابات 
عثرة الخامسن ق وهو الزوج عل والقدرة الهر الشاب ا'سْلاع إذا سة• 

١٦••••••••••••••••••للزواج؟ معئن ّس هناك وهل التأمحر؟ له يجوز فهل مثلا 
١٦..................الكاح؟ حكم وعن والاجتاعية الدينية النكاح فواتي عن • سه 
١٢ ٠ ّ ٠ .٠ ؟ ّ. ّ ّ..٠ ... ...٠ ّ..٠ ّ. نحهلب؟ التي المرأة صفات وما الزواج؟ حكم عن س٦ 

 •U_ فتيات من الزواج ق للشباب نصيحتكم ماaJlL ١.٢٣ ١ ١ ١ .؟.؟...  ٠٠٠. ٠٠.......،؟
شيئامهللما أفعل ولمر حما، الله أعبد العمر من العشرين 3، شاب أنا _A؛ 

فكرةدائتإ تراودق لله، والحمد يالإيإن مهلمثن قلى وجل، عز الله يغضب 

الزائلومتاعها الدنيا تلهيتي أن حشية أتزوج أن أؤيد لا أي الزواج ءل*م 
عمريأفنت إذا حرج هنالئ. فهل المالحة، العبادة وعبادته الله ذكر عن 

٢٦••..•••••••-•.•••.••••..............نفلركم؟ ي الث/ع رأي ما زواج؟ بدون 
منكماستaUع من الشباب معشر ®يا البي قول ي بالباءة المقصود ما ت سآ 

٢٨الاءةفاوتزوج«؟ 
إكالبحجة الزواج من متعه إذا والدم يعصي أن للولد محوز هل ١؛ _* 

٢٩ؤيتزوج؟ الدراسة 



الفقعهناوى  ٥٢٠

ابنهإكال بحجة ابنه طلب يرفض ووالدْ النكاح ز يرغب ابن عن ت ١ 
٣٠سراّةالحاب،بمم؟ 

والدهيمنعه ولكن الرواج يريد سة، وعثرون إحدى عمره ثاب عن ت ١ ص؟ 
هومن مله يتزوج أل والده ويشرط المالية، قدرته مع سه صغر بحجة 

٣٠..........................................نولكم؟ فإ إحوانه، من منه أكم 
٣٢ّ ..... ١ ١ ّ قولكم؟ فإ البكر الرواج ل ويرغب عثر ة الخاممن بلغ ثاب ت ١ س"؟ 

١ I وماتنصحونه؟ فب،اذا المهور، غلاء بسبب النكاح يسمملمر لر شاب عن
٣٣الأمور؟ لأولياء نمحتكم 

زواجحول كشرة وعقبات صوارف من محمل لما فضيلتكم نصيحة ما ؛ ١ سه 
ولائمو الكشرة والتكاليف المهور ي المغالاة و واقع هو كإ الشباب 
٣٥الزواج؟ 

البنت،قبل المغرى البنت، تزويج عدم وهم، العادة هذه حكم ما ت ١ ساُ 
٣٧الكرى؟ 

 U_ الزواجمن منعها أمرها ول ولكن الشباب، من مجموعة لخطبتها تقدم ١
٣٧...... ٠ نصيحتكم؟.٠..........٠ ف،ا الكبيرة، أحتها قبل تزومحها عدم بحجة 

إحدىمن الزواج ؤ، ورغبتته الأسر أحد من للخطبة تقدم شاب عن •' ١ سحر 
البنتت،تتزوج أن يد لا وقال! طلبه الأب فرففس المغيرات البنات 
٣٩.............................. توجيهكم؟ فإ المغار، أحواما قبل الكثيرة 

معابنته فزوجه الأب فوافؤخ للمخلبة المالحين الشباب أحد تقدم I ١ سه 
يأثموهل صحيح؟ النكاح فهل الدراسة، إك،ال تريد لأنيا له؛ رفقها 

٤١٠..............الفعل؟ هدا عل أباها تشكر زواجها بعد البننت، أن مع الأب 
تقبله،ميبني حض الثلاثين سن إل الزواج يوحر الشباب من كثير ٢؛ 



٥٢١قهوسالوضوهاات 

٤٣نصيحتكم؟ فإ تعليمه، من وينتهي 
وقدمتقبله ويبني ه نفيوس أن يريد أنه بحجة الرواج يؤخر الدي ت ٢ ١ س

٤٤..•••••••••••••••وجمتا؟ ماديا قادر أنه مع يأثم هل أربعن العمر من يلغ 
علقادرات غر أمن بحجة الرواج من بنامم يمتعون الآ؛اء بعض 
٤٥.•••....•.••••••••••••••••••••قولكم؟ فإ سهن، لصغر الحياة، أعباء نحمل 

٤٦....الدراسة؟ إكإل بحجة الزواج عن يعرصن اللاق اء للننصيحتكم ما ت

الشباب،من ^١^١ إن حين، العالم، ءلال_خ عن عاقا يعتبر الزواج هل ٦• س٤ 
قيا-رس لطال_ج الزواج ل رأيلث، وما بدللثه؟ تعللوا ربإ والشابات 
٤٧الحامعة؟ 

المال(من مير منا؛ل-غ الواحد يقوم أن والحنان الزواج حالات ق عندنا ؛ ٢ سه 
يتزوجوعندما الزواج، ق له اعدة مالمختون أمر لول أو للمعريس 

عنزائدا الحديد للّعريس بالدغ العريس ذللثؤ يقوم الأحر الشخص 
٤٨.. ......................٠ الزيادة؟ هده حآكم فإ له، دفع قد كان الدي البلغ 

احتياجاتهحمح له موفرة صالحة، بامرأة متزوج مستقيم برجل رأيكم ما ٢
النسلوزيادة السنة، بأتبا محتجا أحرى بامرأة الزواج ؤيريد الضرورية 

زواجهيكون وقل الحاصرة، الحياة صعوبة من عليلث، نحفى لا ما هع 
٥• .....ّّّّّا؟ّّّ؟.ا حثرا• افه وجزاكم هذا الحلم، ءلاللإ_ؤ عن انشغاله ق سببا 

خاصة،لفلروفط دراستي ل أوفق ولر الرشد من ؛لغت، ثاب، أنا _U؟• 
ذللثؤوْع ومزارع، مال، لديه حنث للزواج اعدل( موالدي من وءللبتا 

للمحثجبالسفر ل يمح ولر حللبته ما رفض ولكنه السن، ق ءلاءن فهو 
أعملالتي العلريقة إل بإرشادي التكرم فضيلتكم من آمل العمل، عن 
٠١ا؟ 



هوىس ٥٢٢

الصلاة،صحة عليه تتوقف لأنه عئ؛ واحتا الرواج أصحى ثاب أنا ٦• سخ 
فااعدق، مبعضهم عئ عرض وقد الزواج، تكاليف أمللث، ولا 

٥٢ذللثح؟ ق تقولون 

٢ I وأيصاالأقارب، وغير الأقارب من نقود له بجمع الأسان يتزوج عندمإ
مادفعه، الذي المبالح ل له يزاد الأحر يتزوج وعندما الورق، عل تجل 
٥٤الزيادة؟ هدْ ق الثرع حكم 

أنالزواج وتكاليف، مووتة يمللث، لا الذي الفقير للشاب يجوز هل • ٣٠س 
٥٥.......الزواج؟ عل  ١٦٠يتبن لكي والخير؛ الير أهل من الساعدايتح يتلقى 

ماسةبحاجة الأتان كان إذا للزواج الأستالانة حكم بيان نرجو • ٣١س 
٥٦للزوي؟ 
ربوية،بنوك من يقترض أن الزواج تكالف عن العاجز للشاب س'آأهلمجل 

عله نفليمن وفلان فلأن باب يطرق أو التاليفخ، ينل—، من أو 
٥٧العفاف؟ 

عمابنة ول الثانوية، الرحالة ق أدرس العمر، من عثر السابعة ق شاب 
هدهموأس أي ولكن أريدها وأنا عمي، ابنة يزوجني أن جدى ؤيريد 
سنواتثلاث لمدة الخْلبة تصح وهل أحهلبها؟ فهل اكحففل، بعض 
٥٨الكاق؟ المال تحميل ص أممكن حتى 

نمرعليها يبني أن الناس أحد عله واقترح كبيرة أرصي هده رجل ! س٤٣
كالغناءالحرمات، بعض ق القصر هذا يستخدم أن حثي ولكنه أفراح، 
٩٥ ّ ّ ّ ّ ١ ؟ ؟ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ. ّ ّ ّ ١ ٠ ّ لا؟ أم القصر هذا يقيم أن ترون فهل وغيره، الحرم 

٦١به يتعلق وما النكاح عن سالة! ر٠ 
٧٨*رالة!ءنأشياءضض؛عضاواسفيالزواج 



٥٢٣الوضوعات فهرس 

٨٦الزوجن حقوق 

غرل يتقدم من للأسف ولكن الصالح، بالزوج يرزقني أن الله دعوت سه'آ• 
كانأنه إلا الصلاح عليهم يبدو الأشخاص أحد ل تقدم وقد ذلك، 

وأنالثانية، الزوجة أكون أن -نما- أقبل لا لأش فرفضته؛ متزوخا 
رفقه،ق أنم فهل الأحرين، تعاسة حاب، عل سعادق تكون 

فلندعوت ومها عمري، طول زواج بلا سأظل باش شعور ويراودف 
٩٦ل؟ يستجاب 

مرصهتطور من حوئا يرفض ولكنه بالزواج عليه يلح ووالده شاب ت س٦٣
٩٨................................... لوالل.ه؟ معمية رفضه فهل به، المصاب 

vyاممهيأمرق ب ررإن محمتح تتزوج؟ لا لماذا له! قلّتا إذا الناس بعض هناك .' س
٩٩...............به... القول؟.....ّّ..ّ..ب..هل،ا ق فضيلتكم رأى فإ بعيار، 

الكفءالشباب تزويج عدم من الناس بعض ب؛ن يشع فيإ رأيكم ما سخ'آت 
١٠.....شاما؟....عل ويقوم أم له يكون تمن وخاصة والديه، أحد سسما  ٠ ٠
إلته،والبل اض إل بالانقطاع الزواج عن عزوفهم الشاب بعض بعلل 

٠١ ١ هدا؟ عل تعليقكم ما 

العيسكضتق، مقنعة، غر لأساب زواجي عل والدي وافؤ، يز 
هدهق محالفته محوز فهل الأولاد، وكثرة المتقبل، ق الثبت، ومما^،٠ 

١٠٣الخال؟ 

١٠٣•••••••••ومحصنهم؟ بالزواج الإمرلع محا للشاب توجيهية كلمة من هل • ٤ ١ س
الأولادس عددا منها أتجبط وقد شيعن رجل تزوجها سنية امرأة عن مرآ؛؛ 

١ ٠٥تفحل؟ وماذا صحيح؟ الزواج عقع• فهل 



الفقعهتإوى  ٥٢٤

هذاق المسلمين ونحف وصعق فقر إن ذولت فيمن ال-رع حكم ا مت 
الاقتصادتفوق بنسبة التل وكثرة الكاق للانفجار نتيجة العصر 

١الندائي؟  ٠٥

لهبجون فهل الزواج، عل موافق غثر أباْ ولكن عمها لأبن محطوبة فتاة : ٤ سة 
تحرمإنيا عليه، تحرم إما ت ويقول محلما، والده أن رغم والده يعصى أن 

١٠٦••••••••••الشاب؟ هدا من الزواج عل توافق أن هي لها يجوز وهل عليه؟ 
عدربغر الزواج من متعاف إذا لازمة عل والدي هلاءة أن ترون هل : ٤ سه 

منالعثرين أبلغ بأق العلم مع صغر، بأف ذللثا ق وعيرهم مقبول؟ 
بحاجةأنتي العلم مع رفضها، عل أصرا إذا الخلويقة هي فا عمرى• 

١ ٠٨ثدييهللزواج؟ 

لخطبتيتقا-م تعال، باض وحياق متقبل أعلق فتاه أنا تقولت سائلة  I٤٦س
أنعرفنا وق دينه، ق مستقيم وهو سنوايتح، بثلأين، مني أصغر شاب 
١١ ٠ •••••••••••• •••••••• تنصحني؟ فباذا منا، زوجها من أكثر تكون لا المرأة 

١١٠له؟•••••••••••••••••• مال لا لكونه ودينه أمانته مع الخاطب، رد ثبوز هل  ٤٧س
لرلرجل أو مال عنده لمن إلا أزوجها لا وفولائ،ت وليها وأي أخت، ل _A؛: 

عليه،نا وكذبزوجة له صالح بناب له أتيت، فإذا زوجة، له يكن 
١١٢•••••الحال؟ هده مثل ق الكدب يجوز فهل له• زوجة لا رجل إنه ت وهلت، 

اسمهاويدكر فتاة من للزواج بالتوفيق لنفسه يدعوالإنسان أن يجوز هل • ٤
١١١٠بمه؟ 

١١٤••••••••••••••••••••••الزواج عل الشباب لإعانة الحري المنرؤع عن رسالة؛ ٠
البحنرأجل من بالعائلأت والاتصالأيت، الزيارات، كثرة حكم عن رسالة; ٠

١١٦الزواج عن، 



٥٢٥ه4وس 

يمنعهاالزواج j( ناحرت لن دعاء أو تقرأ، القرآن من محورة هناك هل ; ٥ • محي 
١١ ٧ .............................. والأولاد؟ التقبل j الشديد المر من 

١١٢ عاليه..ا..........ا..ا....ا....... يترتب وما النكاح عقد نحهلورة عن الةت ر،أءي 

الؤإنإ اا.ينها، لا أمي، عليها ترضى لا امرأة من الزواج عقدت لقد ٥؛ سا 
١^١٢ نهبذكم؟ هي فإ تحبها؛ 

أختمن أحي يزوج أن وأبط./يد ؤإحوة، أب ول متزوج رجل إف س؟هت 
غضبوالدي ولكن ابنته، من تزويجه البمتإ أبو ورفض زوجتي، 

الصلةسيقطع ؤإنه عئ يرضى لن فانه الزواج هذا يتم لي إن وألبي 
١٢٨نصيحتكم؟ فإ والرحم، 

١٣١وآثاره الكاح عفد *رالة: 
الشخفضيلة عل الزواج عل الشباب، مساعدة مثرؤع عرض عن ت رسالة ٠

١^١١— تعال افه ~رحمه 

بزوجةيكتفي أم يعدد أن للرجل الأفضل وهل الإسلام ذ التعدد عن ؛ سمه 
١٧٥واحدة؟ 

وتتغيربل المجالس، ق الزوجات تعدد ذكر مجن يتضجرن اء التبعضى •' ٥ سة 
١ ٧٧................الماء؟ لهزلأء نصيحتاكم فإ التعدد، ذكر عند تمرقاتض 

يتزوجواأن أزواجهن من يردن لا اله هداهن الزوجات من الكثثر سههت 
١٧٨نصيحتكم؟ فإ علميهن 

١٨٠......... واحدة؟ عل الائتمار من هوأفضل وهل التعين■؟ ل رأيك*إ ما ت ٥
احتياجاتهحح له موفرة صالحة بامرأة متزوج مستقيم برحل رأيكجإ ما • سماْ 

ْعالتل وزيادة المنة باما محتجا أحرى بامرأة الزواج ويريد الضرورية 
قسبتا زواجه يكون ومد الحاصرة، الحياة صعوبة من عليكم نحفى لا ما 



القيهاوي  ٥٢٦

١ ٨٢.................. ...........خرا؟ اش وجزاكم العلم طلب عن انشغاله 
١٨٤........................... للرجل زوجات أرع عن الزيادة حكم عن سالة: ره 

منحتى متاحرة تبقى أن بالمرأْ الأول وهل الزوجات؟ تعدد حكم ما ؛ سخه 
معهالذي الرجل وتروج تقدم أنبما أم الصغير، الزوج لتنتظر العنومة 

١ ٨٦أوامرأتان؟ امرأة 
٠ّ١٨٧. ...٠.؟.. ٠.١......ؤ..٠ ٠.٠ؤ..ّ الغر؟ محاراة بقصد ثانية امرأة يتزوج من سه٥؛ 

لأنعقيم امرأة عن يبحث ولكه أحرى، امرأة يتزوج أن سته ل رجل ؛ ٦ * ص
١ ٨٨تنجب زوجه عنده 

١٩١قبلها؟ وأولاد زوجة وعنده تلد لا زوجة عن بحك إذا ان الأنياثم هل : ٦ ١ س 
للمرأةمحوز هل مشوهون، أطفال عنه نج الذي الأقارب زواج عن رمالة؛ ءا؛ 

١٩٢الأم؟ لهذا الخلاق طلب 
أومعاقونمشوهون أولاد عنه ينشأ الأقارب من الزواج أن صحح هل ؛ ٦ ص؟ 

١٩٤كءايقولالأطباء؟ 
توثرالوراثة أن اعتبار عل الأقارب من أفضل الأباعد من الزواج هل ! س٣٦

١٩٤الأولاد؟ عل 
١٩٦.........ذلك؟ صا؛هل وما لخهليثها؟ ^،١ تظهر أن للمخهلوبة محوز هل ! ٦ ٤ ص

فامعها، معيد أنه ْع ثيبا تزوج أن وأهله أقاربه ين الرجل عيب إذا سهاُ■ 
١^١٩ توجيهكم؟ 

١ ٩٩... ٠٠...أوالعكس؟ يراها لكي لخهليبها الخطوبة صورة إعطاء محوز هل سآ'٦ت 
٢٠.......أجلها؟ من الخاطب محتار أن للمرأة ينغي التي الأوصاف أهم ا م؛  ٠
أيعل الاتفاق قبل حلوة دون المخهلوبة من يرى أن للخاطستؤ يباح ماذا سخأ": 

٢٠١ذلك؟.ق الحكم فا النكاح عاتي قبل مرات عدة رويتها طلب ؤإذا ميء؟ 



٥٢٧موساءواضوع1ت 

شعرهارؤية تحوز وهل حدودها؟ ما للمخطوبة الشرعية ارؤية سهاُت 

٢٠٢•••••••••■••••••••••••الهاتف؟ عبر محادثتها تحوز وهل وكفيها؟ ووجهها 
الخطوبةمن يرى الخاطب أن يقول! الخامعيين العالإء أحد سمعت ! ٧٠ص 

٢* ٤ ...... ..........................رأسها؟ وشعر والسانن والكفن الوجه 
أنوأراد شهرين أو شهرا الخطبة مدة وكانت فتاة لخطبة تقدم شاب ; س١٧

٢٠٥•••■••••■•■أحرى؟ مرة الرؤية له بجون فهل أهلها، من محرم بوجوي■ يراها 
معهتحلس أن ويجوز الخية أهل إل زيارته يكرر أن للخاؤلب محوز هل ■' س٦٧

٢٠٥..... ٠١.........معهإ؟ المحرم وبوجود والكفن الوجه عدا ما بالحجاب 
YU'_ : قالحنيف الإسلام دين مع تتعارض التي الشرعية الهلريقة مي ما

٢ ٠٦............................. وشاب؟ أوشابة وفتى فتاة ُين الحب تبادل 
 ;Uمنثيء وتناول معها، البقاء يجوز هل المخملوبة إل للنفلر بالنسبة _؛

٢٠٧كالقهوةواشاي؟...........■■..■■■■...■^كرويان، 

أوأمرق من سواء الأسرة، وجود مع با-محليثة األآُنفراد محوز هل ; س٥٧
٢٠٨أمرتما؟ 

أومتن من أكثر حهلبته عل وتبقى امرأة الرجل نحطب أن محوز هل ت س٦٧
٢٠٩يطرإليها؟ نلأثوأن 

UU_ : ٢١٠؛.؛......؛.ذللا،؟ ذ الشرعية الضوابمل فإ محطوبي إل أنظر أن ل أرغب
٢١٢....................زواجها؟ عقد قل لمخْلوبته الخف، رزية يجوز هل ت س٨٧

UU : اضاعهْع الخالج، يراق أن والدها فرفض امرأة الإنسان حطب إذا
لهوليس الث/ع به أتى أمرا يرفض أن للوالي يمل فهل الخاطب بدللاح 

٢١٥..\ذثولأ؟ أم الحادة الأ'تثاع ق أول فاتبمإ حذا، تحر لر العادة أن إلا عدر من 



قتاوىاثفق4 ٥٢٨

كأنأهلها، علم بدون ببما الزواج أنثي التي المرأة إل النظر بجون هل • س٠٨
٢١٦إل تحضر 

٢١٦............الكاح؟ عقد نل الخطوبة مع والخحدث الألمماء حكم عن ٨: ص١ 
هيفإ القران عقد نبل لخْليبته الخاف رؤية الإسلامي الدين أباح لقد ت محي٢٨

٢١٧علها؟ يراها أن محب، اش الهيئة 
TAإلوالنظر الهاتف،؟ ق ومحادثتها محهلوبته إل الخاطب، نفلر حكم ما .' س

٢١٩صورتيا؟ 

٢٢٠•••••••••••••••••••• معها؟ تحرج وأن حيته مجالك، أن للرجل بجون. هل 
٢٢١؟.............ااب.اا معه ونحلن خهليبها غ نما أن لالم.خطوية يجوز هل ٠ ٨ ٥ محن 
عليهإاممه وس كدللث،، وهو الأ-حقناء، يعفى ترتكب( كانت، فتاة عن  I٨٦س

٢٢١....................... رأيكم؟ فإ الفتاة، هذ0 من الزواج ويريد يالهداية، 
_ U :AU  ٢٢٢ؤ.بّبؤ............ؤ.ؤ؛ّ. الزواج؟ قبل والمرأة الرحل ض العلاقة حكم

aa_ : ٢ ٢٣ء ّ ؤ .......... الحكم؟......٠ فا -بما ا١دخول، قبل خطيبته الرحل جامع إذا
أهلهاعليه وشرط الرشد، محن بلؤخ قبل صغثرة امرأة من تزوج ثخمى 

بعضإليها ويرمل واتصل، امحتُجل ولكن نلغ، حتى ما يدخل لا أنه 
٢٢٤ه.ه.....ّ..ؤ.اا..بؤب....... العشو؟ بعن. ذللث، يجوز هل الشخصية، صوره 

هلالدحول، وقبل العقد بعل السيارة ق زوجها ْع الزوجة حرجت، إذا ت ٩ ٠ س
٢٢٥شرعية؟ حلوة يعتم 

Iعندالعقد يكون أن أوالأول الدحول، ناحر هع العقد تقديم الأول هل  ٩
٢٢٦الدخول؟ 

٢٢٦..؟.... بعينها؟ امرأة تفوته أن نحشى الخطة يقدم فيمن فضيلتكم رأي ما ت



٥٢٩امضوء1وا هوس 

إلاالعقد يتم ما أيقا الزواج، انتهاء بعد العمد يوجل الثادية j( عندنا I س'؟؟ 
أقاربعل يونع الثياب من ملبس عن عبارة وهو الفنون تسليم بحد 

ماالأقارب ويععليهم بالفلوس، الملبس من بدل يعوض والأن الفتاة، 
ّْأجويين؟أفتونا العمل هذا حكم فا الغنم من تقريبا القيمة هدْ يعادل 

٢٢٧الدخول؟ تاض ي رأيكم وئ 
سنةالزواج ناحل وتم القران عقد وتم قريباته إحدى حطب ثاب سةه! 

يسلمزوجته أهل زار إذا فهل الدراسة، من الزوجة هده تتخرج حتى 
بعدما إل ينتظر أم عليه، متعارف هو ما مثل رأسها ؤيقبل واليتما عل 

٢٢٨......................... قرابته؟ من لت واليتما بأن العلم هع اكحلة 
أنإما لها؛ فقيل زوجها، عنها تول المستشفيات إحدى ق تعمل طبيبة سهه! 

وأحدهي فاتفقت بلدك، إل وتل.هين عفدك ينهى أو بمحرم اق 
أنعل فيها هي التي اللي نفس ل يعمل وهو بلدها من الرجال 

الحكمفا بتطليقها يقوم بلائها إل عودتما وعند هنا، مادامت يتزوجها 
٢٢٩ذكرت؟ كا والحال الزواج ذا هل 

عليهفهل ذللث،، فعل ومن ذلك؟ يجوز هل المحتدة حطبة حكم عن سا"ه: 
٢٣"...له؟ تقولون فاذا حلال حطبتها إن وقال؛ ذلك، اسحل ومن كفارة؟ 

٢٣١الزواج؟......... هدا حكم فإ باسبؤع، زوجها موت يحد تزوجت، امرأة ؛ _U؟ 
وصعت،الزواج من أشهر تسعة مخي وقبل العدة أثناء ق تزوجت، امرأة ؛

٢٣٢الحكم؟ فإ مولوذا 

٢٣٣••••••••••••••••••••••••••حانض؟ وهي المرأة عل الكاح عقد بجون هل ؛ سآ٩ 
١٠ ص ٢٣٤حائض؟ والمرأة الكاح عقد حكم عن ! ٠



هن1وىالخق4 ٥٣٠

ويعرفمتدين وهورجل لأهل يلمح الأول رجلان• لها تقدم أختي ت ١ ٠ 
متدينةوأختي ليصة، وحالق متدين غثر والثاف أختي، يريد أنه أهل 
ياكالورغبوا لها، الأول يذكروا إ اض— —سامحهم أهل أن إلا جدا، 

٢٣٦رأيكم؟ فا مصه، أجل من 
٢٣٨..................... المالحة؟ والزوجة الصالح الزوج صفاين، هي ما ت ١ ٠

فهيوحلما دنا عها راض وزوجتي محاورة، عربية دولة من روجت ت ١ ٠ س"؟ 
لكنالحدود، أبعد إل ومهليعة والصمام، الصالوايت، عل محافظة 

أنمحوز فهل للا-ين• وزيا يقيمون لا فهم أهلها j( تكمن المنكلة 
٢٤٠حم؟ ونتمل نذورهم 

ولكنهاأحدا، اض عل أزكي ولا كيلك أحبها ملتزمة صديقة لدى ٠ ١ ٠
أتزوجلن، أو بملتزم إلا أتزوج لن وتقول؛ الزوج، اختار ف متشددة 

٤٢ ١ .. ..٠ .......٠ ٠.٠٠ؤ... .٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ .ر.٠ ٠٠٠.هدا؟ لفعلها إثم علها فهل أبدا، 
٢٤٢اجد؟ المق المكاح عقد محرز هل : ١ ٠ سه 

يرزقأن يتمنى مولود كل عنلء وكان يناُت،، سع منه أنجبت زوج ل • ١ ٠ ساُ 
منحال تعتريه أنه إلا ويصل ا ولْلتفمؤمن ان إنوهو بابن، 

علتوجر وأنلئ، للن،، الاه م قفهدا اصر، له! أقول وأنا الضيق، 
البنايت،،تربية فضل ق الواردة ؛الأحاديث.، تدكرونه فلعلكم ذللثح، 
٢ ٤٣...................... الإسلامية؟ التربية رباهن إذا عليهن يزجر وبأنه 

 U_ * حلافات،وبيتهم بيننا عائلة من لكن امرأة من الزواج عل أخي عزم ؛ ١
ليستوأنما جثلة لينا بأنها له بالقول عزمه عن نمرفه أن فحاولنا 

ماالحقيقة وق باحرى، وذزوج الزواج j رأيه غثر حتى دين عل 
؛؛آ...ا.لأ.اا...ؤ........ذلك،؟ ق إثم علينا فهل صحيحا ليس فيها ذكرناه 



٥٣١|إوقاوئوا هرس 

 A_ ١ ٠ I الشبابمن كشر عنا بمهع الحمد" "وش الصالحات من محموعه نحن
عنيتراجعون ولكن منا، الزواج ق فرغبون التزامنا وعن الصالحين 

فإالحق، ؤلريق عن خواننا ؤإ والدنا ابتعاد عن يعرفون عندما حعليتنا 
للمسلمينكلمة توجيه فضيلتكم من نرجو لهدا ذلك؟ ق نحن ذنبنا 

٢ ٤٧الموصؤع هدا حول 
موجودةالحقيقة ل لت بأوصاف ؤيصفه العريس، عل يثنى من ت ١ ٠ 

والكذبالغس ومدى الزوج، هدا حقيقة يكتشف الزواج وبعد فته، 
طلبإل يضْلرها مما الناس، هؤلاء قبل س للزوجة وقع الذي 

٢٤٩لهم؟ نصيحتكم وما الطالق، 
هناكفهل منهم، أتزوج أن شر ول؛ منهم أتزوج أن خماعة وعدت : ١ ١ _• 

٢٥٢لا؟ أم مج 
٢٥٤الكاح............................بعقد يقوم الن.ي الماءذون أعتلية عن رصالة: ه

لحدةيعقد بان حماعي، نكاح بعقد الأنكحة ماذوق بعمى يقوم ؛ ١ ١ سا 
٢٥٥....... ١٠العقد؟...هذا مثل يصح فهل واحدة وحهلبة بفراءة أشخاص 

 Y_ ٢٥٦..ا..........ا.اب......ّ..الكاح؟ عقد طريقة ق نابتة نة ّوردت هل : ١ ١

أنقل ولكن اممه، شريعة عل ومحافغل ودين حلق ذو شاب حطني ت ١ س'؟ا 
ثلاثمضت ولقد محضر، ولر الثاب هذا سافر الأهل المشورة تتم 

خلقذو آخر ثاب تقدم دلك ويعد له، محطويه حلالها يقيت سنوات 
أريدل؛ قال حيث أهل، ولا أبا بجر ولر شخصيا أنا وأخرف ودين، 

أنتظرهل حائرة الأن أنا أبيك، إل أتقدم ثم أولا، رأيلن، أعرف أن 
٥٢ ٨ •••••••••••••••••••• أنا؟ ل تقدم من عل أوافق أم أن من حطني الذي 

٥٢ ٩ ..... الحمل؟ مذا رأيكم فا شرعي بعقد وليس بدبلة فتاة حف، شاب ت ١ ١ _■؛ 



٥٣٢

الأخهازا أن يعلم لكن إذا أحيه، حطبة عل نحطب الذي الشخص عن ت ١ ١ سه 
بمبساكاة؟.............بسى............س.بههأ

حفلمن للإعلان بد لا أنه أم النكاح، إعلان من يعد النكاح عقد هل ١ ١ ساُ 
٢٦٠للاحرين؟ ودعوة ووليمة 

 U_ ١ ١ I ٢٦١......... بأس؟ هن.ا ق فهل الناس من حمتا العقد هدا يدعوق يعفهم
 A_ ٢٦١الإعلان؟ من تكون الدعوة هل : ١ ١

١ت ١ ١ سه  دليلورد فهل مستحب الجل. ي النكاح عقل. أن يعتقد النامي  ١٢٥٩
٢٦١ذلل،؟ عل 

٢ ٦٢. ......٠ ...............٠ الكية؟ j ازكتاية عل النكاح عقد حكم U : ١ ٢ ٠ س
والتيالجوهران، بعضن لمخطوبته الخاؤلسف يقلءم النآكاح عقد عند ساأات 

ءلإأذللث،؟ حكم فإ منه، بد لا شبثا أصبحت، وهده تمم،)الئبكة( 
٢٦٢حديثة نصرانية عادة بأنها 

حقلها فهل ذاائ، بعد رفضت، ثم برضاها امرأة عل عقد شخص ! ١ ٢ ص٢ 
٢٦٢٠عليها؟ العقد بعد الرقص 

قولكن سنوات ت أو حمس منذ عمه ابنة مجن متزوج رحل ص ■ ١٦٣س
ؤإنهذا؟ ل الحكم فإ اسمها غر بامحم عليها عفاف القران عقد وقت، 

٢٦٤ّّّّ.لأؤ....لأب أيما؟ الحكم ذ،ا لها أحن اّم يوافق العار الأمم كان 
الزواجعقد ل اسمها غر باسم وتزوجتها حال بنحح س متزوج أنا : ١ سة٢ 

ولاالواليد سجل ق مكتوبة غر زوجتي لأن التوفاة؛ أحنها اسم عل 
فاعلتها' وعقدت أحتنها اسم امتعريتؤ لذلاث١ سنها؛التحلويد، نعرف 
٢٦٥ذلك؟ حكم 

٢٦٩.................. يريدها؟ لا س يتزؤج أن ابنه نحبر أن للامحبح نحون هل، ١ ٢ سه 



٥٣٣ضسااروثوماوا 

منزلق تعيش الفتاة وهدء وأنا خالة، ابنة ول الزواج سن ل ثاب أنا ت ١ ٢ سا" 
هدممن زواجي عل والدق وأصرت الأن، حتى العلفولة مند واحد 
٢٦٩لا؟ أم حائز هذا فهل الفتاة 

ا،لخطويةهذه رفقت وقد أتزوجها، لكي فتاة والدق ل حطت - ١٦الس
منيوغضبت، أصرينج والدق ولكن بنفي الخاصة الأسباب لبعض 

فهلخاصة لأسباب الفتاة هذه أتزوج لا بأن وحلفتا أصررت وأنا 
٢٧١لوالدق؟ أكوزبواعاقا

عندماولكن ل، زوجة لذكون ودين حلق عل فتاة احترت لقد 
أنفأردت أصر، ولكنه إقناعه وحاولت، رفض، والدي؛دللئ، أمحرت 
أوعصيانه لين حائر وأنا محبّب،، مجن هناك لبس فقال- السبب، أعرف 

منولأمرما ل يسببه ما رغم احترما التي الفتاة هدْ عن النلر ، صرف
٢٧٢الصيحة فأرجو ية، نفآلام 

إحدىتبلغ وهي إذما، أحد وبدون رصاها بدون أبوها زوجها امرأة ؛ ١ ٢
موافقة،بأنما زور شهود شهد النكاح عفد ووقتا سنة، وعثرين 
الوهي الزواج، تم وهكذا العقد وثيقة عل عنها بدلا واليتما ووقعت، 

العمدهذا ق الحكم فإ الأسباب، كانت، مها الزوج هذا رافضة تزال 
٢٧٤الشهود؟ شهادة ول 

سابقأي وبدون استشارق بدون عمي بابنة فراق عفد نم شاب أنا ؛  ١٣
مالوالدي؟ إرصاء الزواج فقبلتا والدي بواسْلة ذللثح وتم علم، 
٢٧٦الزواج؟ حكم 

٢ ٧٧.................................. علمها؟ بدون المرأة تزويج يجوز هل ت ١ ٣ ١ ص
منالزواج الشباب أحد يريد عندما أنه وهي عادة، عائلتنا ل يوجد •  ١٣٦س



ه1وىاص ٥٣٤

بشكلالأم :بممهم من وحمع الزوجة أي وبض بينه الاتفاق يتم قرينه 
كونلا ذلك ومل الزوجة، أمحروا الزواج يوم جاء إذا وحتى خفي، 

قاعدةهان0 لأن وذلك الأمر؛ هذا ق المرأة رأي يؤخذ ولا علم، لدتبما 
العملهذا فهل الزواج ق منورتبما تؤخذ لا البنت أن وهي عندنات 

بعضهمالأقارب ، juإلا يكون لا هذا بان علتأ الشؤع مل من صحيح 
٢٨١بعصا 

امرأةمن تزوج واكن السادسة يقارب ما العمر من يبغ رجل هناك • ١ س٣٣ 
الكبثر،الرجل هذا من الزواج عل أهلها وأجبرها صغثرة، شابة 

هذاصحن ما ريال ألف مائتي بملغ الهر لغ عل الرجل وأجروا 
٢٨٢الزواج؟ 

زوجمن والدي وزوجني عثرة السادسة العمر من أبلغ فتاة إنني ت ١٣س؛
صربنييوم وق نمهل، أسهر حمسة الزوج هذا ْع وعث—ا عليه أجرق 

وهذاأهل، إل وعدت مرات، محسن باكلاث وؤللق شديدا، صربا 
يقول؛ووالدي أكثر، أو سنوات حمس بعد إلا أطلقها لن ت يقول الزوج 

٢٨٥أفحل؟...................فإذا أويزمم،، ياخذك أخذك إن أكلمه، لن 
ولاأنفي، رغم له خْلني تمت، عم، ابن، أن مشكلتي متدينة، فتاة أنا • سهما 

خلتا،وعل متدين بالعمل زمل ل يوجد ولكن بعاطفة، نحوْ أنعر 
إحدىق زوجته، هع ؛مصالحته نقوم ما وكثثرا أسرته، ْع مشاكل له 

أخرىمشكلة هنا ولكن طلبه، عل فوافقت، الزواج مني طلب، المرات 
٢٩٠هوأكوزمحْكة؟ 

بحجةالزواج هذا فرفضت أخيه، ابن من الزواج علف والدي أجرق •' سا"ما 
عليعينني شخصا أريد ملتزمة إنسانة وأنا أبدا، يمل لا الولد ^ا أن 







٥٣٧موسا،وثوطوا 

علنحرص لا الوالد لكن إذا الابن إل الوالد س الولاية نقط هل : ١ س؟ه 
الخاطبعند ابنته صورة يثو0 أنه أو لابنته، الصالح الزوج اختيار 

٣١٢مبمد.صالزراج؟ 

٤٣١ ............................... ها؟ نفتزوج أن البكر للمرأة يجوز هل ؛ ١  ٥٣س 
وطلتترف، أيئا وص للزواج' الفرية يناين، من بسا أرغب يت ت ١ ٥ ص؛ 

أناذهبت وليلك منها، بزواجي يقبلوا لر أهلها ولكن أتزوجها أن 
صحيحهدا فهل الول، وجود دون لنا عقل والقاصي للقاصي، والبنتا 

١٣ س...٥ س........... أولاد................... لأثة مها والأن لا؟ أم 
٣١٧••••••••••••••••••••••••••الحرية• الحيا!ا-عوى طريق عن الزواج عن الة؛ ّره 

والدهامحل يجل أن للعاقد يصح هل مغترب ووالدها فتاة تزوجت، إذا ت ١ ٥ سه 
٣٢١....................... احوانيا؟ وجود رغم العقد ق عته ويتكلم؛،ولا 

٣٢٣ها؟....••••...•••••••••••••••••••••••••• نفئزوج أن للمرأة يجوز هل ؛ ١ ٥ 'سا" 
شخصمن ها نفزوجن، عاما أربعن العمر من تبلغ مطلقة امرأة ; ١  OVس 

صحيحايعت،ر الزواج هدا فهل شهود أو أمر ول بدون وقبول بإيجاب 
٥٣٢ .... . ٠٠٠٠٠.........١ ؤ ؤ. . ٠٠٠٠.......مأجورين؟ تنصحوننا وبإذا لا؟ أم 

وتزوجتأهلها بثت من نة ٌعشرين حوال عمرها بكر بننإ هربن، •' ١ ٥
أنجبت،وبعدما موافئا يكن لر الوالد علم وعندما والدها، علم بدون 

٣٢٦الزواج؟ حكم فإ أهلها وبن بينهإ صلح حديث، 
٣٢٦٠٠مهم؟ يتولاه فمنالأشقاء للأخوة النكاح ق الولاية لكتتح إذا ; ١ ٥

تزويجهايتول أن ثاب للفتاة تقدم إذا له بمق الأم من الأى الأخ هل ت ١ ٦ س٠ 
٣٢٧الأب؟ من إخوانما يتولاها الذي أم 



٥٣٨

حالول الزواج، من ل أخا ول منا مني أصغر ذكور أخوة ل ؛ ١ ٦
أخيفوافقه لأختي خاط—ح تقدم الرزق لطل—، البالي عن غيابي( 

محرزفهل مشورق• أخد أو إذق، بدون علتها له وعقد مني، الأصغر 
٣٢٧ذلك،؟ له 

٣٢٨............... العقد؟ هدا حكم ما أبيها، وجود مع ابنها لها عقد امرأة ! ١ س؟ا" 
٣٢٩الكاح؟..................ق تنتقل من إل والدئ وفاة بعد المرأة ولاية : ١ سمآ• 

لهايبحث، أل( له بجون وهل ابنته؟ زواج ناخر إذا أوياثم الول يلام هل • ١ ٦ س؛ 
٩٣٢ .... ٠. ولها؟ له منقضة يعت،ر زوج عن لها بحثه وهل لها؟ اء كفزوج *عن 

الولمن ب، يطالم أنه موتح( كلها الإحراءاُتذ امتوق إذا الماءذون عن رسالة: *
٣٣١إيجا:اولأمنالزوجقبولأ 

٣٣٢النكاح؟.................. عقد له يقل من يوكل أن للإنسان يجوز هل : ١ ٦ سه 
٣٣٣.........٠... .....٠  ٠٠٠٠ؤ.......ؤ ّ ؤ ّ الكاح؟ عقد ق التوكيل ئكم عن : ١ ساُاُ 
بناتمتزويج ص يمتنعون الذين الأباء ق، نظركم ل النرع حكم ما ؛ ١ سيا' 

٣٣٤لأ:،م1خدونرواتثهن؟ 
الفتاة،والدي رفقي مع الزواج عل والتابج الفتاة ين اتفاق يجديث، : ١ سحآ" 

فإنهرفضه يسبح ولكن الول وجود مع فيزوجهإ القاصى إل فيدهبان 
٣٣٥................الزواج؟ هدا مثل حكم فا موافقته لأخي إليه يرجع لا 

٣٣٦ؤ. . ٠ّ٠٠ ٠ ٠ العمل؟ فا كفء خاط، من موليته تزؤيج الول امتنع إذا : ١ ٦ سه 

كليرد كان( بنؤ الزواج، أمر ق بناته يفرق؛غ، فنمن رأيكم ما ت  ١٧٠ص
ولابذللمثؤ محرئ ولا الدراسة إكال بحجة الكثرى للبنتح خاطب، 

عندهقيء أهم إنإ ثيء، أي أو دينه أو الخاطب صلاح ذلك ق تبممه 



٥٣٩ههوسامضوعاوا 

تصرفهأن عرف منوات مرور يعد ولكن عنه، وال الدون يرده أن 
الأصبح حنث المغرى، البنت مع لكن عنه، وعدل خاطئ هذا 

وتالتاليذلل—،، وبجرها عته أل يحتى لها خاطب أي ق يفرط 
أنالمجرى للبنت محق هل تتزوج، ر والمجرى المغرى تزوجن، 
وبحمابتّها يفرق ااذا تسأله وأن تناقشه وأن بذلك، والدها تمسارح 
٣٣٨أختها؟ 

أنيحجة رفض الأب، ولكن فتاة، لخطبة التقيم؛ن الشباب أحد تقدم ; ١٧١محي
بعيدةقرية ق يعن أن ومحشى الأخثرة، الدراسة مراحل ق المتقدم هذا 

٣٤٢•••.....•صحح؟ هذا تصرفه فهل بيتها ق وحيدة البنت فتكون عنهم، 
الأبكان إذا القاصى عند الأب ولاية بر؛ع يْلالوا أن للأخوة هل ؛

سيحديث،أنه هع شرعية بجر بحجج بناته زواج من ويمع متعنتا 
رفعنتطح ولا أخرى ظروف عندنا يكون وقد ومشاكل، 

٣٤٣للمحكمة؟ المشكلة هذْ 

أنمحب، وقال; رفض والدها ولكن وفقيه، متدين ثاب - تقدم ; ١ س٣٧ 
ردمن التحذير ورود ْع الحائلة، من ليس وهو العائلة، من يكون 

٣٤٥ب،؟ ذنوالدها عل وهل التدين، 

الخلقحيث، من به مقتنعون كلهم وأهلها والفتاة فتاة لخطبة تقدم ;
منيتمكن ول؛ ماديا أمرا عليه استرط وليها وأخوها والملاح، 

أيصابالغون وهم إخواما بقية فيهم يإ أهلها وكل والفتاة محقيقه، 
يتولواأن الأخرين الفتاة لإخوان محق فهل الزواج، عل موافقون 
٣٤٦..................................المجير؟ أخيها موافقة يدون تزومحها 

٩٣٤ ٠ّ..... ؤ ّ........... . ٠٠٠٠ر الأكفاء للخطاب الوالد من المتكرر المنع عن رسالة; ءإي 



مإزىاوفق4 ٥٤٠

٣٥١.................الزوجة؟ موافقة سإع اللكح ق للنهود يشترط هل ت ١ سه'ا 
٣٥٢الباطل؟...... عن اذعاsا زواجه الرجل يشهر لأن الل اسمة هي U سأم\ا: 

والأسرةالزوجة علمت وفاته ورعد■ وأولادا، زوجة وترك رجل تول ت ١  ٧٧س 
الزوجةعلم دون سوات عدة ط أحرى بامرأة متزوجا كان بأنه 

٣٥٣٠أطه؟...عل ضمفىضسخرزواجه 
بالخفاءولاأمحرأتزوج أن محوزل فهل ثالخة. بزوجة أتزوج أريدأن سخ'لأات 

٣٥٤فيه؟.....ا.............اا رأيكم ما الخاطب الشخص عن التحري عن 
بغرالزواج من التت لأنا تنب التي الشريفة الرأة منع حكم ما ت ١ ٨ ٠ ص

٣٥٦الأشراف؟ 
٣٥٧ؤ.....ا.ب...ربؤاراؤ...... الناس. بعض ين الحب أفضيلة اعتقاد عن رسالة; ه

٠٣٦ الزواج ل الكفاءة أرجوتوضيح ; ١٨١س
التقا.مأن بحجة لها اكدم الكفء س ابنته زواج يمع من حكم ما ;  ١٨٢س

٣٦١قبيل وهو حضري 

٣٦٣.....١ .٠ .٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ..١ النسب؟...........٠ ق الكفاءة الة منرجوتوصح ; ١ س٣٨ 
 i_ ٣٦٤........... السب؟ ق اوي التالكفاءة س هل الكاح ق الكفاءة عن ; ١ ٨

٣٦٦حضرية..............عائلة س شخص حهلوبة بب وقعت مشكلة رسالة; ٠

 oA_ ٣٦٩القويم..... والخلق الدين عل الكاح ق وتقديمه بالأنساب الفخر عن ; ١
فهلعنها، نمحول الاس ولكن عليها؛ نفقة أرملة امرأة حهلت ;  ١٨٦س

٣٧٠لا؟ أم مها الزواج عل أقدم 
 UA_ المعاصيبعض يرتكب لكنه لم ملرجل ابنتي أزوج أن ل بحوز هل ؛ ١

٣٧١والزل؟ الخمر كثرب اليرة 



٥٤١امرسالوضوهات 

وأناالشيشة، يشرب ولكنه لخطبتي رجل ل تقدم ملتزمة فتاة أنا ؛ ١ س٨٨ 
٣٧٣الزوج؟..ذك عل أوافق فهل وأتِتم ذك ل فأمتفتتكم محتارة، 

لوالد-اايجوز فهل للخمر شارب رجل من بالزواج رصين فتاة عن ت ١٨٩س
٣٧٦ذك؟ عن يمنعاها أن 

الصفاتفيه توفرت الخال ميسور رجل من متزوجة أنا تقول؛ امرأة ؛ ١ ٩ _* 
لملجأ ولا وثاب، بنات لخمس أم وأنا الخمر، يشرب أنه إلا الهليبة 

الِير،ذ فهجرته زوجي، ثم وتعال" "بحانه افه إلا أومعثنآخر 
٣٧٧موضوعي j تفتوف أن أرجو 

لخهليتهايات ولر يعد، تتزوج ب والعشرين السادسة العمر من تبغ فتاة ! ١٩١ص
نصيحةفإ السن، ق ير ولكنه مستقيم رجل أو مفرط ثاب إلا 

٣٧٩فضيلتكم؟ 

ثممستقيم، شاب إنه فقيل؛ عنه وسألن، شاب لخهلبتها تقدم فتاة ؛ ١ س'آه 
سبعةلمدة تركه وفد الخمر، يشرب كان أنه ذك يعد وعلمته وافقته 
بأنعلتإ سمحوما، فبإذا تتركيه، ألا الأفضل من إنه قتل وقد أشهر، 

٣٨١................................منه؟ وتاب العمل هدا ترك قد الشاب 

صلاةوخاصة الخمس الصلوات عل محاففل ثاب لخطتها تقدم فتاة ؛ ١ س٣٩ 
٣٨٢.............. رأيكم؟ فا جهرانه؛ مع أحلاقه طيبه ْع مدحن، الفجر، 

٣٨٣.... والخيرات؟ المسكرات يتعاٍلى الخاطبه كان إذا ففيلاكم رأي ما ؛ ١
أنالخمر يثرب عرفه من عل يثترطوا أن وللمرأة المرأة لأوياء وهل ؛ ١ ٩ سه 

٣٨٣يشريه؟ لا 

أنالوليها؛ وتقول الخمر بشارب ترصي أن للمخْلوية يجوز وهل • ١٩٦س
٣٨٣رسبه؟ 



٥٤٢

٣٨٥واباىمماتاانياردد1ح 

أحتهازوج من نحتجب ولا التزوحة أختها مع نكن امرأة هناك ت ١ _U؟ 
٣٨٧....................... الحواب؟ فا مؤقت. محرم لها يالنسة إنه وتقول 

٣٩٧امرأة جدة من الرصاع حول رسالة! أو 
الدةهده وبعد أطفال، خمسة له أنجسن، وقد خاله، ابنة من تزوج رجل • ١

زوجةأرصعت أنبا والدته فذكريت، ووالدته، الأسرة ين حدين، دار 
أرصعتهاأنيا الأمر أول ق وقالت، أشهر، عق تعمرها كان أن يوم ابنها 
كمتتذكر لا إما قالت،ت الصدق ق عليها الإلحاح وبعد واحدة، مرة 

علمفى فقد الدة، لعلول أكثر أم واحدة مرة أهي أرصعتها رصعة 
٣٩٩ ٠٠٠الزوج؟ هذا يفعل ماذا عاما عشرين حوال ذللئح 

بأخرىعليها تزوج وقد أولاد، تلاثة منها وله امرأة من متزوج رجل ت ١
واحدة،وينتا أبناء ثلاثة له أنجبت، أن إل معها وعاش أختها، ابنة هي 

فاوخالتها ا،لرأة ين الحمع محوز لا أنه فضيلتكم من سمعنا ولكننا 
٠٤ ٠ ّ........٠. ّ.... ..... يفعلوا؟ أن عليهم وماذا هذا؟ زواجهم ل الحكم 

وا،لرأةالرجل هذا بن التفرين، الواجب إن السائقة؛ الفتوى ق قلتم • ٠٢ 
الثانيةيستبقي أن أراد لو الحكم فا المحرم، الحقد هذا عليها عقد التي 

٤٠١الأول؟ ؤثطلق 
٠٤ ١ ٠ّ..... ّ  ٠.٠٠ؤ.ؤ ّ. منه؟ مطلقة باما وللمحلم محارمي من جدى زوجة هل ؛ ٢٠١س

٣٤' محرم؟ الأم زوج هل ٢؛ ٠  ٦١٣
٣٤• ّّ.اا..ااااّّاالإ؟.......... بنتها؟ ينت لزؤج تكنف هل الزوجة جدة • ٢ ٠  ٣١٣

المحرمأنولع وييان ابنته؟ ابن لزوجة محرما يكون هل الأم أبا عن • ماله ره 
٠٤ ٥ بالصاهرة 



٥٤٣اهرسال>صوم1ت 

بالدمالرجل تمع إذا يهل عليه؟ حراما أكون فهل بدم ل زوجي تمع ؛ ٢ ٠
٠٤ ٧ .................................... لها؟ محرما يكون عنه أجسية لامرأة 

منبمبلغ إلا ابنتها لزوج وجهها تكثف لا الزوجات أمهات بعض ٢: * صء 
٠٤ ٧ اف؟......٠. أحل ما نجريم من هدا فهل أبدا تكشف لا وبعضهن المال، 

جائزعليها سلامي بأن إقناعها وحاولت عي نحتجب زوجتي أم ٢؛ ٠ سا" 
منيقارب ما ل والأن الحياء وكثثرة نحي تزوجتي؛ا'نأا فامحرتني 

٤٠٨م،إلأسمتفبيمذك؟ّّّّّ..ء.................

 Uوأنيصافحها أن ومحوز للرجل محرما تكون الهللقة الزوجة أم هل • ٢ _٠
٤٠٩معها؟ يسافر 

بحوزوهل ل؟ الحارم من الأم أو الأب وأحوال أع،ام يعتمر هل ٢؛ س٨٠ 
٤١..................ومماقحتهم؟ عليهم واللام أمامهم الوجه كئفا  ٠

١٤ ١ الرص؛ع ق مسالة عن رسالة! ٠

١٤ ٤ ؟. ّ بذلك؟ راضية أتبا مع وأختها زوجته بين يجمع أن للمؤمن يجوز هل • ٢ * س؟ 
المغثرةأخته ْع رصعت أنما اتضح ذلك بعد نم امرأة تزوج عمان سالة؛ ر٠ 

٤١٥أمه من 

الذيالرجل يكون الابن زوجة هل ابن لها والربثبة ربيه، له رجل عن رسالات ٠
٤ ١٦لزوجته؟ محرما جدته زوج هو 

لولده؟.......ااّااما؛تحل هل الأب زوجة بنت عن متضمن موال حول سالة! ر٠ 
علمتولقد أؤلفال، مته ول عاما، عثر حمسة منن. متزوجة امرأة إنني ! ٢١٠س

وأخرتزوجي، أي زوجة من رصعت، بأني الأمحرة لأيام ال 
وكدللئ،الزواج هدا حكم وما أفعل؟ ف،اذا هم، فلم ؛ذللئ، زوجي 

٤٢٠الأٍلفال؟ 



الفقعه1وى  ٥٤٤

أمي؟من أخي أخت أتزوج أن بجون هل ٢ت ١ س١ 
 T_ فهلالصغرى، وتزوجت الكثرى من المغرى رصعت أخان هناك ت ٢ ١

٤٢١............................ الص.غارء؟ لزوج تكشف أن للكبثرة يمكن 
يرصعوب أمه من ترصع وإ واحد مكان ل وبنت هو تربى شخص •' ٦١٣س

٤٢٤منها؟ الزواج له هل أمها من 
الابن،بمثابة لهم وأنا الأهل، ؛مثابة ل هم مران، ل شاب، أنا ! ٢١ص؛ 

٤٢٥•••••••ذلك؟ ي الحكم ما عنهم. أستغني ولا عني يمتجن لا نساؤهم 
٤٢٦الكاح! ق فرؤع فائدة 
إذاولكن لهم، تكشف أن لها يجوز الدين محارمها من اارأْ عم أن نعلم • ٢ ١ سه 

يبتقابله ألا لها محوز فهل فاحشا مزاحا معها يمزح المرأة عم كان 
٤٢٧الفاحش؟ مزاحه 

عن!رسالة -؛!؛- 

كانؤإذا مصافحتها؟ وكذلك الزوج لإخوة الزوجة وجه كشف حكم ما ~ ١ 
البالغن؟لإحوته وحهها تكثف، أن زوجته عل يصر الزوج 

لأبنالعم بنت وكذ.لائ، ومصاقحته للزوج الزوجة أحوات كشف حكم ما ٢" 
 u٤٢٩خزا حزاكماف العم؟أفو

محارمالخال ابن أو العم، ابن أو الزوج، أحو وهل المرأة، محارم عن رسالة! ؛؛؛" 
وتكشفوعمه زوجها لأخي تكشف أن للمرأة يجوز وهل للمرأة؟ 

٤١٢١ونحوهم؟.......ؤؤؤ.ّ.ؤ.ؤ..............ّ..ءرّ. حالها وابن ^بزعمها 

٤١٢٥توضيحي( )رسم وجهتن بجهة المدليات الحيات 

٤٣٦.....٠ ٠٠٠٠ّ......................للكاح الميحة القراة ى مسألة حول رسالة! 



٥٤٥ال>ضوءاوا مهرس 

٤٣٧. ثان.زوج من زوجته بنات من يتزوجوا أل الزوج لأبناء بمل أنه حول رسالات ه
ألالأم لزوج بحوز فهل ّابق زوج من بنت ولها الزوجة نومت إذا ٢؛ ١ سا" 

٤٣٨؛نكحساس؟ 

 U_ ٤٣٩.........حالتها؟ وبنت الرأة وين وخالتها؟ الرأة بض الحمع يجوز هل ؛ ٢ ١
وقدبأخرى، فتزوج ولدا منها خلف أن بعد زوجته توفيت عم ل ٢؛ ١ سخ 

ابنفكان ولدا، منها عمي-فخلقت، زوجة ~أى فزوجنا عمي نون، 
بناعلاقة لها لست، غريبة بامرأْ تزّوج الأول زوجته من الذي عمي 

ابنابنة يتزوج أن لابني، يجوز فهل عم/،، ا؛ر، ابنه أي بنئا فخلف 
٤٤٠عمي؟ 

٤٤٠المحارم؟..من هن هل لأمي جدق غتر الأحريات زوجاته لأس جدي ؛ ٢ ١ ساّ 
يجوزمحارمي من، بمجرف زوجتي، لأق والرابعة والثالثة الثاية الزوجة هل ت ٢٢م،٠ 

٤٤١٠٠.....فقط؟ الزوجة لأم خاصة المحرمية أم والمصافحة، الكنف، لهن ول 
٤٤٢.......؟. ١١١١١١الرضاعة؟ من زوجها لأبي( وجهها ا،لرأة كثف، حكم ما ت ٢ ٢ ١ س

ذللث،بعد علم نم كاملهن، ءامار، معها وعاش امرأة، من رجل تزوج : ٢٢ص؟
٤٤٣٠لانحرم؟...أم عليه نحرم فهل لها، جارة الحي j( امرأة من رصعا بأنبما 

ولهاالحال، زوجها مل برجل تزوجت أف ض امرأة من، رصع( ُلمل ؛ ٢٢٣^،
ا؛ق؟الزوجها من يناما عل الطفل، هذا يجرم فهل وبنات، أولاد منه 

٤٤٤.منه؟••••••••••وبناما الثانية زوجها امرأة عل، يجرم وهل، 
٤٤٥معها؟.........الرصاع بق ّالن.ى العم بنتح بنات من الزواج حكم ما ت ٢ ٢ ٤ ص

هدْأحي، مع رصعت أحتي، ولكن عمي،، بنت من الرواج أريد إُني، • ٢ ٢ مإْ 
٤٤ ٦ ّ لا؟ أم محنها الزواج ل يجوز هل( أدري فلا منها، الزواج أريد التي، الفتاة 



ه1وىالص ٥٤٦

معهإبأن علنا لأبيها أختها مع رصع أخ وله امرأة من تزوج رجل : ٢٢سآ"
أختان،وصالحة ومريم أخوان، وعل موسى ذلك، ومثال أبناء، أربعة 

صححزواجما فهل صالحة، مع وصع وموسى مريم، من روج عيا 
٤٤٧اض وفمكم أفيدوظ لا؟ أم 

مولتابعد أرصعتها جده زوجة أن سن ثم امرأة تزوج رجل عن مسلت فائدة: ه
٤٤٨لبنها...انقطع أن بعد عليها فدررت، الزوجة هده حضنتا لأما سنة؛ بعثرين جده 

وأصولهماأبويه دون وفروجه، المرتفع ل الرصاع أحكام ثبوت حول رسالة: ٠
٤٥٢وخروعيمأ 

....اا.اا......بب..هه؛..ؤ...........الرصاع من الزوجة عمة نكاح حول رسالة! ه

٤ ٥٧.................. الرصلمع؟ من بنتها لزوج ، تكثفأن للمرأة بجون هل ٢: 
المرأةلهدم فهل أبيه، غثر رجل من تزوجت زوجها وأم متزوجة امرأة : ٢٢٨س

٤٥٨.......... ٠٠٠.......١١١١١....وتقبله؟ الرجل لدللئ، وجهها نكثن—، أن 
أحنبشننا يتزوج أن ويريد أولادا، له وأتجننا امرأة، تزوج رجل 

٤٥٩ذللثح؟ مجوز هل زوجته، 

بثا،أنجبتح والأخرتم( ولدا له أنجبن، إحداهما بامرأتن تزوج رجل : ٢٣سُ 
منتزوجت، ءاا.ترا انتهاء وبعد البنتا، له أنجست، التي طلق مدة ويعد 
ابنتزوجها البنتا هن.ه يريتح وعندما بنتا، له وأنجب-ت، آخر، رجل 

٤٥٩•■••••..- ذللث،؟ يجوز فهل الأب، من هوأخوأختها الدى الأول زوجها 
أنلزوجتي )، ٠٠الكفر عي، في، وأن متزوج !لجثكمح، لممأنا : ٢٣١س 

٤٦٠معه؟ نحلو أو ءنل.ء، تكثف، 

بعدهمن تزوجننا ثم تول، ثم ولدين، منه وأتجت رجل، من تزوجت 
الرشدسن بلغا حى ترييتهكا وأحسن بولدتم(، اهتم آخر رجل من 



٥٤٧الؤضومات فهرس 

لزوجيوجهيها عن نكثنا أن ولدي لزوجتي يصح فهل وتزوجا، 
٤٦٠لا؟ أم عل'ض قام الذي 

٤٦١..............................جدزوجها؟ تصافح أن للمرأة يجوز هل • س'؟'؟؟ 
٤٦١الهللقة؟ الرجل وزوجة الرجل بنت ين الحمع حكم عن •  ٤٢٣ س

سلما4هد ما أ^دحكتياإلأ نمك ئجنعوأ جق تعال؛ قوله عن سه'؟؟• 
واللامومماقحتها ورويتها الزوجة أحت عل الكشف يجوز هل 

٤٦٢عليها؟ 

٤ ٦٣.اا.. موفة؟....؟.ب...........ا.....بب.ببأم دائا محرمة الزوجة أم هل ت ٢٣٦س
له;فقال الماء، من عشر مع شخصا فيها فوجد بحديقة شخص مر 
هؤلاءإن أحي، يا الاه سامحك الرجل- فاجابه ذلك؟ عل تح تأع 

منهنثلايث، الرجل• فاجاب كتف،؟ له؛ فقال عل، محرمايت، جيمهن 
أمهي والعاشرة بناق، منهن وثلأيث، أ-حواق، منهن وثلأيث، حالاق، 
هداعل الإجابة فرجاء شرعية، بهلريقة وذلك، زوجتي وهي الحميع 
٤ ٦٣.. ٠٠٠.٠ ّ ّ.......٠... ٠.... ّ ...٠ وم'\مّ شرعا، ذلك، وبيان المزال 

الزوجةأم عل كيلك، الزوجة)حال( أي عل يطلق البلدان بعض ؤ، 
قمنك، سمع الإخوة وبعض و)عمة( رعم، يهللق ويعضهم رحالة( 

أوالزوج أبا عل الاسم هذا بمللق أن يجوز لا أنه الماء سورة ير نف
٤٦٥-محزا؟...اّ...ّ.ّا اف جزاك الكلام هذا صحة وما البديل؟ هو فا الأم 

لأيٍرالزوجة ونماء بخالة الزوج قبل من الزوجة أم نداء حكم ما 
٤٦٦زوجها;عمي،؟ 

٤^١٦ ابنته؟ زوج عل الأب زوجة حروج حكم ما ؛ ٢ ٤ ٠ _، 
تكملأن قبل طلقها التي، زوجته أح-نإ يتزوج أن للرجل بحوز هل ت ٤٢ 

٤ ٦٧يجوز؟ لا أته أم عدتبما 



الفقعح1وى  ٥٤٨

أخيمع رصعت أما العلم مع خال امة أتزوج أن ل يجوز هل 
٤٦٩الأصغر؟ 

٤٧٠...عليها؟ اللام لأولادي محوز فهل أمي غثر امرأة من متزوج ء.اللى ت ٢ ٤ س'؟ 
أنل بجوذّ وهل الأجانب؟ من أم المحارم من حال زوجة تبر هل ٢؛ ٤

٤٧٠معها؟ أسافر 

فهلبنات، منه فأنجبت آخر رجل من تزوجت إذا المهللقة المرأة ! ٢٤سه 
اي؛^ماسزوجهاالثاف؟س-س...س.س...س........

هذامن بنتا المرأة وولدت محصنة غثر أو محصنة بامرأة رجل رنا لو ! ٢٤
اممهجزاكم أفيدونا لا؟ أم البنت هذه ينكح أن للزاق يجوز فهل الزاف 
٤٧٢محنا 

الجوابكان ؤإن الكتاب؟ أهل من بفتاة يتزوج أن للمسلم يجوز هل ٢• _U؛ 
يتمحتى الفتاة وق لم الالإنسان ق تتوفر التي الشرومحل هي فإ بنعم 
٤٧٣الزواج؟ هذا 

عدةوفيها البلدان، بعفى ق بالنصارى اللمإت زواج انتشار عن رسالة! ٠
٤٧٥أمئلة! 

والهندوسوالبوذيين الصارى من الملمة المرأة زواج حكم ما ! ص١ 
٤٧٥ؤؤ١١١...١١.٠بببّّبؤؤ١.ؤؤ.١١...بببالدليل؟ ذكر مع الكفر ملل من وغرهم 

العلمبعد الكافر الزؤج مع الملمة المرأة استمرت إذا الحكم ما سأ! 
٤٧٦المرعي؟ بالحكم 
 :r_ ٤٧٦ؤ..... .............. بكافر؟ لزواجها المرأة أمر ول موافقة حكم وف
٤٧٦. الزواج؟ ^ا عل والمهود بالنصارى الملمات زواج عقد حكم ما ! س؛ 



٥٤٩موس 

لكنإذا الباطل الرواج هذا من للخلاص الشرعية الهلريقة هي ما سهت 
٤٧٧بأولاد؟ رزقت قد 

٤٧٨الكتاية؟ من الزواج عن ٢: _A؛ 
الأيةآخر إل ه ثومي حئ ألنثم؛كت سكثوأ وجل؛ عز اممه يقول ت ٢ ٤

التزوجمن والمؤمنات المومنن يمغ وحل عز الله أن الأية هذه ق نجد 
الملم؛نمن بعض نجد اليوم لكن فإذا والمنرلكت، المنركن مجن 

الله،غير يدعو من منهم مثلا بالشهادة، ؤينهلق الشركن عمل يعمل 
أبنائهممن الزواج بجون فهل اممه، لغثر ويذبح اض، بغثر وينعتن 

٤٧٨وبات٠مأملأ؟ 
أنرفقت، أنيا علمه مع نصرانية بزوجة لم المالرجل زواج حكم ما • ٢ ٥ ٠ س

٤٨٠............... الأخر؟ يرثه فهل أحل.هما مات ؤإذا الإسلام؟ ق تدخل 
اليهودعل طلمح، فهل الكتاب، أهل من الرواج يجوز أنه ذكرتم '• ٢٥

لكتبهموتحديد تحريف من يه يقومون لما كتاب أهل بأمم والنصارى 
وهوواللام الصألأة عله لصسى ابيم وانتمنوامت عسر ل كق 

الكتابأهل من الزواج جواز بتن الجمع كما ثانيات منهم• بريء 
مناليهود أحرجوا الرب، جزيرة ل دينان يقمح، ®لا يقول؛ والنم،. 

ذلكتوصح أرجو لا؟ العرب جريرة 
مراتأريم الأستمتام سيل عل فمه ق زوجته ثدي الزوم رصم إذا ٠ ٢ ٥ س'ا 

هلتيتلأ؟........:اا:سسسس..:ت:س.س؛خ؛
فيهاشككت، الل.خول وبعد الزواج، عقد كتبتؤ أن بعد إلا أرها لر فتاة ت ٢ س'؟ه 

ذللثجلحل بنفي فقلت، القبيل، هذا من أو بكر أنيا يظهر ما أر 1| لأم، 
٤٨٥دوقفي.......أعيد جعلتتي كثيرة أشياء ذللئج بعد ودسته طبيعي، ثيء 





٥٥١فهرس 

أهلها،إل الذهاب من زوجته مغ إذا يمل لا الذي الزوج طاعة عن ت ٢ سم\ه 
٤٩٥لا؟ أم تطيعه هل 

وأجابيمل، لر هو إذا عنه مال ولما ابنته، رجل من خطس، رجل عن رمالة! ه
٤ ٩٧................................. هذا؟ يزوج فهل النه( )ءرديه المؤول 

عنبعيد ان إنفهو زوجي هي ومشكلمتي حديتا متزوجة فتاة أنا سخه؟ت 
منؤيمنض بل يصوم، ولا يصل لا فهو وأفعاله، بتمرفاته الإسلام 

عض؟الله يرضي رونه الذي الحل هو فإ رممان، حتى الصيام 
أغركي أفعله أن ل يمكن ماذا ولكن الطلاق، اممه إل الحلال فابغض 

٥* ٥ ..٠ .٠ ..١ .....٠ .٠ ١ . ٠ د.ينه؟ ولا اممه يعرف، لا الل.ي الرجل هذا سلولث؟ من 

 ٢ ٥ I لأبدلأنه صحيح؛ غر فالعقد للصلاة، تاركة فتاة من رجل تزوج إذا
اللهستة عل زواجهإ يكون حتى الصلاة عل محافظن يكونا أن 

العقدهو هل الزواج عقد لتجديد ية بالنهنا وموال ورسوله، 
سجلأيتؤنجيله تم الذي القديم بالتاريخ المأذون كتيه الذي الكتاي 

؛؛نيل.ور الذي الكاح عقد أم المدق بالجل الشخصية الأحوال 
ويبقىحهلي كتاي عقد بدون ويكون والشهود الأمر وول الزوج 
٥٠٦هو؟ ك،ا القديم العقد 

التاليةتالأمور ق الزواج عقل. صحة عن ت ٢ ٦ ٠ س
وبعلهوالأداب، ؛الحجاب التزامها مع تمل لا المحلوبة ذكون عندما 

يمإٍإبالحاطسإ أن الحلم مع تصل أصحت، الزواج 
تمل.والمخهلوبة يمل لا الخاطمي، يكون عندما الثانيةت الشلة 

يمل.لا الزوجن كلأ يكون عندما ثالثا؛ 



٥٥٢

يمل.لا الزوجة أمر ول يكون عندما رابعات 
قالحكم ما يملون لا أنم حال وق العقد، شاهد شروط هي ما وأجمرا 
٥٠٨مأجورين هدا؟ 

منه،أولاد ثلاثة ول ويقدرف جدا، ءلس—، ان إنمن متزوجة امرأة أنا ! ٢ ٦ سا 
كانسواء البيت، ق الملأة عل ويواظس، المجد، ل يمل لا ولكنه 

فيوافقالحإعة مع المجد ل يصل أن عليه وألح لا، أم مشغولا 
البنت،ل الصلاة عل يواظبح لكنه الأوناتج، أكثر ويرفض أحياثا، 

٥١٣نحاهه؟ أسل أن عل محب، ماذا 
بأنماالعلم مع بالملأة متمكة وهي يمل لا زوجها التي المرأة عن ت ٢ ٦ ٢ س

أؤلفالولدتبما ليمل، جدوى دون ولكن إقناعه ق كبيرا محهودا يدلتا 
ه ١٣تعمل؟ ماذا منه 

قهلله عضد ؤإذا يمل، لا الذي للرجل يحفد أن للممأذون يجوز هل سما"؟ت 
٥١٤إثم؟ عليه 

عليصل لا لشخص نكاح عقد يجري أن له يجل لا المأذون ررإن •' قلمتم • ٢٦٤س
أنالمادون يلزم أنه ذلك، معنى فهل ذللنؤ" علم متى لمة مامرأة 

٠ ٠٠.... الخاطب،؟,٠ هدا عن حرى   ١٥ ٦ ٠ ,٠  ٠,٠٠ ,,٠  ٠٠ ٠٠, ٠٠,,٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٥١٧الفهرس 

الكتاب،فهرس الله بحمد تم 




