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النكاحي والصوب الشيوط باب 

فضيلةعئ اف من لقد اف-: رخمه - الشيح محيلة مثل س\: 
عندعئ اشترط وقد أشهر، خمسة حوال قل ديتي نصف بإكإل الشيح 
منزلوجود من بالرغم أهل عن منفصلة شقة ق أسكنها أن العقد 

ّوىالين ل وليس غرفة، عشرة أرع حواز به ير لهو والدي 
اشترطوهد الشرط، عل وافقت وهد وخادمة، وأحؤين ووالدق والدي 

حوالتكالمت، وهد ألما، رمن من يقارب ما وقدرْ الهر موحر عل 
الدم،،وقيمة الرفاف، وحفلة الشقة، تآميس من ما ييال ألف، ثانن 

السكنشرط عل أوافق إ أنني لو تمنبت، الفترة هلْ بعد المهم والمهر- 
علذللئ، فرضت، أهل ْع الكن ل برهمتي زوجتي بمصارحة فدأت 
ويالترهييجأحيايا مالترغيي، حاولت، وقد وكبره الست، سعة من الرغم 

المشاكلمن خوفها ذللف وعلملتج جدوى، بدون ولكن كدللمثج، 
لأنهمحاحني؛ ئد والدي أن العلم ْع معهم، الكن عدم عل وأصرت 

^U؛،إخواي، أكثر وأنا الشيخوخة، أمراض علميه ظهرت ير رجل 
يشفعب هدا وكل عملياُتح، لها أجرمت، وقد أمراض، من تعاف والدق 

العلمرع معهم، بالكن والوافقة شرطها عن زوجتي؛النازل لدى 
نحنعئ~• يمنون ~وكأتءم ق يقولون أهلها بزيارة قمت كلما بأض 

ويرونالماس، مثل الكئثر مئاك، نطيي، ولد معلث،، نقصر إ ض والحمد 



اصفتاوى  ١٢

مهمةمهلوا انم ويقولون وكموما، مهرها ق عليهم قصرت ئد بانتي 
لهمحتا أنداد أسي مصي ذلك، وكل الطالبات، كثرة بعدم  ١٣الزولج 

ومادلابمتهم، لهم كرْ للم، ل فصار العكس حديث، ولكن ولابسهم، 
هداهل شي؛ ق أهول، والمؤخر، الرواج وتكاليف الشقة تذكرت 
هذهختام ق الشيح فضيلة يا الهم اطه، سامحهم عج، يكثروا ب صحيح، 

فضيلةيا أصغ فإذا ترفص وهي الاسقال،، عل مصمم بأنتي الة الرس
شرعيةوسيلة هناك وهل بمجرها؟ أقوم أو أؤللمها همل محمد؟ الشيح 

•مأحورين وانصحوف أفتدوف شركلها؟ من لكازل، 
ر؛ؤكأيهاكتابه! ق قال، وتعال بحانه اممه إن بقوله! فأحامحث، 

الأمريتضمن بالعقد بالوفاء والعمل ؛. ؟٠١ أنعقود أرمحوأ 
وعلا!حل ويهول، فيه اشترمحل ما وهو وصفه ووفاء أصله فاء وق 

أنهو. الك، عن ونت ٢• ثسثولأهل َ؛ك< ألنهد إة ألتهد 
وكذلكآ الهروجاُر به استحللتم ما به توفوا أن الشروط أحق ررإن قال! 
حراماأحل شرطا إلا شروطهم، عل والمسلمون قال! أنه ه عنه حاء 

١.الآية! الائدة،صورة )١( 
.٣٤الآة: الإمراء،سورة )٢( 
يرقمالنكاح/ عقدة عند المهر ل الثرومحل باب الشروط■/ كتاب البخاد.يى/ رواه )٣( 

(.١٤ ١٨برقم)الكاح/ j بالشروط الوفاء باب كتابالكاح/ وميم/ (، ٢٧٢١)



١٣راو،القروطواسوبشاصح 

افهكتاب ق ليس ثرط رركل قال؛ أنه عنه وثبت ٢• ر حلالا،؛ حرم أو 
صحيحالله كتاب نحالف لا الذي الشرط أن ومفهومه ٢• باطل*'ر فهو 

بالشرطيوق أن السائل أحي عل نحب أنه ينبخن النصوص و7آذه 
منفردمحل ق زوجته يسكن أن وهو العقد، عند عليه اشترط الذي 

المحاولةلأن بالتهديد؛ الشرط هذا إّمقاط نحاول وألا أهله عن 
بالعقودبالإيماء وحل— —عز اممه لأمر مخالفة الشرط لإمقاط بالتهديد 

أنالشروط أحق ررأن -؛ واللام الصلاة —عليه الني ولقول والعهود، 
مكانياق تبقيها أن تمكنت إن فأنى الفروج؛ا به استحللتم ما به توفوا 

تبقىأن وأرى المعللوب، هو فهذا بينكإ جرى الذي الشرط عل 
فلتصريسثرة مدة الزواج من فاتت التي المدة لأن وتنتظر؛ كذللثج 

ؤإنالمستقبل، ق الأمور تتيسر فربا بينكا، الأمد يطول حتى ولتنتظر 
الكان إذا الحال هذه ق تهللقها أن عليكر حرج فلا ذللث، من تمكن تإ 

بالأمرليس الطلاق أن لتعلم ولكن بيتها، ق معها البقاء يمكنك 
وعلعليه اممه -صل البى قال يا للمرأة كسر الطلاق لأن السهل؛ 

(،١٣٥٢)يرقم اكلح/ ق الرمول عن ذكر ما باب الأحكام/ كتاب، الترمذي/ رواه )١( 
(.٣٥٩٤)برقم الملح/ ق باب، الأفقية/ كتاب، داود/ وأبو 

كتاب،لم/ وم(، ٤٤٤)برقم ال،ةاس_إ/ استعانة بابؤ العتق/ كتاب، البخاري/ رواه )٢( 
؛رقم)؛.ها()أ■(.الولأءشأءتق/ بابجإن،االعتق/ 



٥٥٥١هن1وى 

ويوملالرأة يطلق قد الإنسان ولأن آ طلأئها«ل رركسرها وسلم—! آله 
مشاكلأكثر تكون امرأة له محصل وربا محي، لا وقد منها، خثوا محي أن 
ا،لرأة.هده من 

بزايفي أن وبامكانه ؤينتفلر يصر أن السائل لأحي أكرر وأحثرا• 
وهدا،هدا بين تعارض لا لأنه والديه؛ ويبر زوجته مع ويبقى الشرط 

التيسير.وله لنا افه ونال زوجته، وعند أهله عند يكون وامحع فالوقت 
هه ث؛ي 

أنيريد الإنسان كان إذا —؛ اف —رحمه الشخ فضيلة مسل س٦• 
لوالحكم وما الأود؟ امرأته يستأذن أن يشترط فهل أحرى زوجة ثتزوج 
علمها؟بدون تروج 

ولكنيتزوج، أن لأبت منها امتاذن لو أنه أعتقد بقوله؛ فأجاب 
استاذمالو حتى بل الأول، الزوجة يستأذن أن النكاح شرط من ليس 

يشاورهاأن ينبغي أنه أرى هدا ْع ولكن يتزوج، أن الحق فله وأبت 
التيالعلة يبين أو الحكمة، لها ويبين وتهلمئن يدللثإ تقتنع حتى ويمنعها 

وهيجاءما الحديدة الزوجة جاءما فإذا يتزوج، أن يريد أجلها من 

كتابماجه/ وابن (، ٣٨٩٥)بريم فصل•••/ باب النانب/ كتاب الترمذي/ رواه 
(.١  ٩٧٧)برقم النساء/ معاشرة حسن باب النكاح/ 



اساح|في الشروطواسوب باب 

تعيشأن يمكن وحينئذ ب، رصي وعل ب علم وعل ب اطمئنان عل 
هذهمراعاة أحل فمن تباغض، ولا تنافر بدون حميدة عيشة الزوجتان 

فليسواجبا ذلك يكون أن وأما وخرها، يتاذنيا أن يبغي الفوائد 
عليه.حرج لا فإنه الزواج هذا عنها أحفى ولو بواجب، 

الوالدوفاة بعد تزوجت اله~ث ~رحمه الشخ فضيلة مثل ' ٣س 
الصغاروأحوق أمي دهم عنقي، ق أمانة الوالد وترك بسمن افه رحمه 

لخطبةنقدت وقد لهم، وجل~ ~عر الله بعد الوحيد العتل وأنا القصر 
ذكرت،كإ الخاصة ^ ٠٣لها مستقل يئست، أمثقل ألا بشرط فتاة 

الزواجمن أشهر ّتة وبعد الزويح، وتم شرطي عل أهلها ددامح، 
جيداتعلم وهي لها، ستقل بيت أجل من المشاكل نحلق زوجتي بدأت 

قدرهبرام—، أعمل إش حيث المحدود ولدحل لفلووز، أمتطيع لا أف 
أهلهابيت إل وذهبت، وبيتها، أمي ومحرم؛؛ن شهرئا، ريال، ألف 
نيارته،من وحرموف بولد منها اطه ورزقي بمشاعري، اعشار أي دون 
جدوى،بدون ولم، الطرق بيتي؛شتمح، إل أعيدها أن أحاول وأنا 

هذهأم ربتتي التي أمي أختار هل الشخ فضيلة يا محتار أنا والأن 
مأجويين•أفيدوف لليي؟ أم الزوجة 



اتمقهفتاوى  ١٦

مستقلابيتا لها تحعل لا أن العقد عند بينكم دام محا موله! فأجاب 
الها،ايةاش أسال بينكإ، محكم الذي هو والقاصي القاصي، إل فامحركم 

للجمع.

أمكيغز حصلت التي المشاكل هي ما تعرف أن لك 
سهلةالة حمتكون قل لأنيا الأ^سهلاعة؛ بقدر حلها ونحاول وزوجتك 

إلالوصول محل محاري الناس، بتن يننخ الشطان ولض يسيرة، 
يمكنز وإذا أحسن، فهدا حلمها أمكن إذا المشكلة ق تنظر أن التحاكم 

التوفتق•للجمع ادثه ونسال القاصي، إل التحاكم إلا هناك فليس 

امرأةحطبت ثاب أنا اطه—ت —رحمه الشيح فصيلة مثل I _•؟ 
أهلأن وهو بمفاجآة فوجئت اللكح عقد ومحي ثيء كل عل واتفقتا 
فإذا-با علم عندي يكن ولر كثيرة شروطا عل شرطوا قد الزوجة 
الشأن.هذا ق نصيحة أرجوتوجيه أفعل؟ 

التيالشروط هده عل النكاح عقد قد كان إذا بقوله! فأجاب 
النبيقال فقد صحيحة، شروطا كاث إن نظرنا المرأة أهل اشهرطها 

ؤإنالفروج'ا به استحللتم ما به توفوا أن الشروط أحق ررإن س؛ 

برقمالنكاح/ عقدة عند الهر ل الشروهل باب الشروط/ كتاب البخاري/ رواه إ١( 



J١٧اUاثروطواسمUشامماح 

تطلقأن بشرط نزوجك يقولوا! أن مثل صححة، غر شروطا كاس 
يلزمهولا به، الوفاء محوز ولا باطل، شرط فهذا معك، التي زوحتك، 

أنإلا النكاح يصخ أن لوليها ولا الحديدة للزوجة وليس به، يوق أن 
آلهوعل عليه اممه صل البي، قال باطل، شرط لأنه وذلك المرأة، يْللق 

قما أو إناءها ق ما لتكفأ أختها طلاق المرأة سأل ررولأ وسلم، 
باطل.ثرط هذا ، ر صحفتها(( 

ولاالدش يدخل أن الزوج عل يشترطوا أن أيئا الشروط ومن 
أنللزوج محل ولا فاسمي، شرط أيصا هذا تريد، ما مشاهدة يمتعها 

قليس فرط اركل وسلم! آله وعل عليه الله صل الض لقول به؛ يوق 
آ.مره((ل مائة شرط وإن فهوباطل اف كتاب، 

التدريس،ق تبقى أن عليه يشرطوا أن مثل الحبمحيحة الشروط أما 
أوؤإخوانه، أهله مكن غر مسكنا عليه يشترطوا أو الدراسة، ق أو 

يسافرلا أن عليه يثرطوا أن أو دارها، من محرجها ألا عاليه يشرطوا 

(.١٤١)٨ برقم النكاح/ ل بالشروط الوفاء باب الكاح/ كتاب لم/ وم(، ٢٧٢١)
وملم/(، ٢١٤)•برقم أحيه/ بع عل يبح لا باب البيؤع/ كتاب البخاري/ رواه )١( 

١(.٤  ١٣)برقم أخه/ خْلتة عل الخطبة تحريم باب الكاح/ كتاب 
كتابومملم/ (، ٢٥٦٣)برقم ا1كاب/ استعانة باب كتابا،لكاب/ البخاري/ رواء )٢( 

برةم)؛.ْا()1(.؛ابإنإالولأءلزاعتق/ العتق/ 



قتاوىالهم4 ١٨

شروطوأمثالها الشروط فهذه عليها يتزؤج ألا عليه يش^رطوا أو حا، 
أنوبعد -بما، يسافر ألا عليه ثرط لو ذكن لزمته، رصي ؤإذا صحيحة، 

تسافرلا أهلها! قال نيا، افر يأن وأراد بينهإ الحال وصلحت، نزوحها 
لوكانمعينة حال ق إلا لها، فالحق معه، السفر أريد أنا هى؛ وقالت، ، ١٢

الزوجورصي لخدمته،ا، اليت ي نمى أن واشترطا عاجزين، أبواها 
صرورةبل لهإ، منفحة اشترطا لأنيإ صحيح؛ الشرط فهنا ؛ذلك 

٠ص٠ءحءحا الرمحل ويكون 

فليفلرالثيء ض فقد عقد قد كان إن المائل: الأخ لهذا وأقول 
كانتاولو يبقى، والصحيح يلغى، منه فالفاسل الشروط، ذه هي 

يعقدب كان إذا أما يسنا، أمره من له محعل تعال افه فلعل ثقيلة شروطا 
حالفج.شاء ؤإن وافق شاء إن يده ق فالأمر الأن حتى 

ذلك،يكره أن له فيحق الحقل، عند بالشرط فاحثوه أمم وأما 
العقد،إل الناس دعا فقد حرج، موصع ق العقد عند الأن لأنه منهم؛ 

الشروطحاءت، فإذا الفلأل، اليوم أو الفلأنية، الليلة ق أنه وأعلمهم 
أوليائهاأو المرأة عند كان إذا نقول: ولذلك حرج، موصع ق صار 
الشروط،هذه ولتبين والإحابة، الخطة عند فلذكن الشروط من قيء 

فهذاالحقد عند كان إذا وأما ييع، أن وإما يوافق أن إما والخاط—إ 



ub ٩١ الشيوطواسوبيالمداح

يقولربإ ولكن وأهله، الزوجة من خديعة وأنه إحراج، أنه شك لا 
وأردناالعقد، عند إلا العلم تمام الرحل عن نحلم لر نحن الزوجة؛ أهل 

كمرالرجل يكون أن مثل عنه، ممعنا مما تمنعه شروطا عليه نشترط أن 
هدهإل يسافر ألا عليه فيشترط والخنا، الدعارة فيها بلاد إل السفر 

وأردنابحد، فيا علمنا بالأول، علمنا ما نحن ؤيقولون! البلاد، 
محدورين.يكونون قد فبهدا الاستدراك، 

ءأدءإد ءإد 

علاشترط إذا الحكم ما افه-: -رحمه الشخ محيالة سئل سه: 
آهاك؟مع الزوجة ألابكن الزوج 

به.الوفاء عليه وجب التزم؛دللث، إذا موله؛ هأجايج 
ءأد*٠٠ *٠٠ 

شروطالعقد عند للناس —؛ افه —رحمه الشيح فضيلة سئل ؛ سا'
يكونأن دون للروج؛زا ذالثإ لوترك رأيكم ما التدريس، اشتراط مثل 

العقد؟ل شرطا 

تريدأنيا معناه فليس تزوجت إن المرأة أن شك، لا بقوله؛ فأجاب 
معالزوجية حياتيا لتبقى تزوجن، إنا ذلك، لغثر أو للوظيفة تتجه أن 

فإنماللتدريس ذهت إذا فنا يتم لا وهدا وجه، أكمل عل زوجها 



الفقههن1وى 

الأجوبةونصحح لكلتحفير لوازم هدا لفإن للتدريس، ذهبت إذا 
ذلك.أشبه وما لالطلالب^ت اليومية والواجبات 

ءأدقص ءاد 

 •U_ الرؤجأحد لو الحكم ما —! اطه —رحمه الشخ فضيلة مسل
اشتركلوقد ^LJU_ بالحرؤج لها السإح مقابل الزوجة مال من شيئا 
تدرس؟أن العقد عند عليه 

تبقىأن عليه مرحل إذا الشرحل، مع يمكن لا هدا بقوله؛ فأجاب 
كانولو قيء منه له محل ولا ها، لفهو عليه محصل ما فكل مدرسة 
قللا.

هثو ءو 

 Al_ اشترطوالو الحكم ما افه—! —رحمه الشخ فضيلة سئل
الخادم؟

التزمهإذا به اء الوفمحب واجب الخادم ثرط ؛قوله! فأجاب 
حر.فهو الشرط هذ.ا أقبل لا أنا ومحال؛ العقد حنن يلتزم إ ؤإن الزوج، 

الوفاءعليه وجب بخادم لها يأق أن شرط عل يتزوج أن قبل لو أما 
نلك٠

،؛ءمم 
٠٠' ٠٠' ٠٠'



١٢ بابالفراؤطواسوبياثمنكاح 

زوجهاْع تعاهدت امرأة اف،—ت —رحمه الشخ فضيلة مثل ! س؟ 
وطلقهاضرها تروج زوجها أن إلا آخر زواجا ْنهإ أحد يتزوج ألا 

روج؟مثلكا بالمهلأدتتزوج تفي فهل 
يشترطأن للزوج محوز لا أي الشرط هذا محوز لا بقوله! فأجاب 

الذيفان ٧^٤، مناف لأنه وذلك بعاسه أحدا تتزوج ألا زوجته عل 
زوجهافارقها إذا والمرأة خاصة، الخي. م بعده من نساوم محل لا 

منتتزوج حرة حينثذ تكون قاما موت— فرقة أو حياة فرقة —مواء 
وكذلكبه، يوق لا باطل رط ث يعده تتزوج ألا واشتراط شاءت، 
ثرطفإنه يعدها أحدا يتزوج ألا عليه اثهرطت، إذا للزوج يالنية 
الزوجةكانت ولو حتى ثاء ما يتزوج أن له حر الزوج فإن باطل، 

الشرطهذا فإن عليها، يتزوج ألا العقد عند عليه اشترط إذا إلا معه، 
لعلميها تزوج محإذا اللم، أهل أقوال من الراجح القول عل صحيح 

فحمن الخيار لها فإن يتزوج ألا العقد عند عليه رط ث وقد الحال هذه 
معه.والبقاء الكاح 

ثوو ءه 

تشترطأن للمرأة محق هل ! — افه —رحمه الشيح فضيلة مثل I ١ ٠ من 
عليها؟يتزؤج ألا العقد عند 



هناوىس ٢٢

يتزؤجألا تشترط أن العقد عند للمرأة يجوز نعم بقوله• فاجاب 
أماها، لمنفعة وفيه أحد، عل صرر الشرط ذلك ق ليس لأنه عليها؛ 
لهليس الرجل فلأن أحد، عل فيه صرر لا أنه وأما فظاهر، منفعته 
حرامالشرط فهدا معه التي زوجته يطلق أن اشترطت لو ولهدا زوجة، 
ولاغ•

ءإ؛-و أ. 

تشترطالنساء يعص اله~! ~رحمه الشيح فضيلة مثل ! ١ 
الشرط؟هدا يجوز فهل خادمة لها يؤمن أن الخطبة عند الخاطب عل 

تسحالي الحاجة هي وما ذللث، يجوز متى الخدم أمر توصح أرجو 
اكدرسلشرط بالنمية وكيلك، لا؟ أم يممد الشرط هدا وهل ذلك،؟ 

نكاحهإفغ ق مسا مسكون ربإ الشرط هدا أن يعلم الإنسان كان إذا 
لمتقبل؟ال 

عليهالله صل الخي عن الصحيح الحديث فا ثبت بقوله• فأجاب 
بهاستحللتم ما يه نوفوا أن الشروط أحق ررإن ت قال أنه وملم آله وعل 

واجب،العهود ق المذكورة بالشروط الوفاء أن العلوم ومن ٢ الفروجاال 

برقمالكاح/ عقدة عند الهر ل الشروط باب الشروط/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
١(.٤  ١٨)برقم الكاح/ ق بالشروط الوفاء باب النكاح/ كتاب لم/ وم(، ٢٧٢)١ 



ub  ح^ واسوبL٢٣اانك

وقوله** إلعموب أومأ ء١منوا آقرنت> ءؤكأيه؛ا تعال؛ الله لقول 
علالمرأة اشارثلت ؤإذا ،. منمب'هل إن أنهد 

فلها ١٢٠يف لمر فان ، ١٦٢الوفاء فيجب شرعا ممنوعة غر شروطا الزوج 
تبقىأن عليه رطت اث إذا ذلك ومن بيدها، الأمر ويكون الضخ، 
يذللالوفاء محب فانه الشرط سهدا والتزم طالية، تبقى أن أو مدرسة، 

فلهاالمسح ق ورغبنن، به الوفاء ترك فإن به، الوفاء يرك أن له محل ولا 
شرطها.فاتر لأنه الضخ حق 

الضرورة،عند إلا الخدم حلب أحثي لا فانا بالخادم، يتعلق ما وأما 
أنهيلاحظ وم بالخادم، نأق أن يأس فلا صرورة هناك كان فإذا 

معإلا امرأة سافر رالأ الّكا لقول معها محرمها حضور من لابد 
ذىمحرم«م.

لهعندي ليس ا، بمحرمهأصغ ماذا البيت؛ صاحسف نال فإذا 
شغل.

.١ الأية! الائاو0، صورة ( ١ ) 
.٣٤الأية: الأمراء، )Y(_؛ 

حاجه/امرأته فخرحن، جيش ل اكتب من باب، والمر/ الخهاد كتاب، البخاري/ رواه )٣( 
برقموغثرْ/ حج إل، محرم ْع المرأة مفر باب الحج/ كتاب لم/ وم٣(، ٠ ٠ )٦ برقم 

(١٣٤١.)



قت1وىاثص ٢٤

أواليومية الحوائج بشراء البيت ق نحدمك أن المكن من قلناث 
-محراومحصل يتكسب ه هوينفحتى تاسعه أن الممآكن ومن ذلك، بغير 

محرم.ومعها إلا الخادم تاق لا أن المهم وله، للث، 
ء!وء!و ءاو 

 T_ عندالإنسان يشترط هل اله~أ رحمه — الشخ فضيلة مثل ت ١
الروحة؟نحدمه أن النكاح عمد 

الناسعادة هده لأن إليه؛ بمتاج لا الشرط هذا بقوله• فأجاب 
قدعليهم إياه وشرطه كالمشروط، فهو العادة به حرت وما عندنا، 

هدهعل الناس قإدام مغلئا، بابا الناس عل ويفتح النفور إل يودي 
ذلك.لاشتراط حاجة فلا الحال 

مم آ!ء  ا،ءمء 

يرغبفيمن الحكم ما افه—ت —رحمه الشخ فضيلة ئل س• 
الخالابن وكيلك العم، ابنة أو الخال كابتة له قريبة امرأة س لرواج اق 
لترغب كدللئ، وهي القدم، أخ1إ من الزواج و يرغب العم ابن أو 

الحكمهو فإ افه ثاء إن متراصية ، الأطرافحمح أن المهم منه الزوإج 
ويدحل الرواج هذا كان وإذا الحال، هذه عل الزوغ تم إذا الشرعي 

التيالثل الشرعية الهلريقة هي فإ الإسلام، حرمه الذي الشنار حكم 



٥٢ بابالشيوطواسوبخم(الماح 

ْنالحكمة وما وتؤيته؟ ا،لهر نحد؛د محب وهل عليها؟ ثر نأن بجب 
الشنار؟نكاح تحريم 

بابمن ليس السائل عنه مال الذي الزواج هذا بقوله• فأجاب 
فيقول!موليته، يزوجه أن عليه يشترحل أن الشعار نكاح لأن الشنار؛ 

غثرمن هذا وقع إذا أما أختاك،ا، تزوجني أن يثرحل أختي ررأزوجك 
ثيء.و الشنار باب من وليس بذك، باس فلا شرمحل 

ماالمهر من يطمح، ان إنم بل تسويته، ولا الهر تحديد يجب ولا 
٠لستطع 

بابيفتح وأنه للمرأة، ظلم أنه الشنار نكاح تحريم من والحكمة 
لأنهوالدين؛ الخلق حسن مراعاة ؤييع يزوجه، أن أراد لمن المحاباة 

لوفانه مشاهد ثيء وهذا الأخرى، المرأة نكاح ل رغبته يشبع أن يريد 
وهلمابمته يزوجه أن عل يوافق من إلا ابنته أحد يزوج ب الشنار أحل 
جرا•

ابنةمن ٌتزدج ثاب أنا افه~' ~رحمه الشيخ فضيلة مسل ! ١ سأ 
ول؛محي نحتلم، بمهر أخي عل عمي ابن وعقد مسن بمهر عمي 

علوافقتا الرأنتن كلأ أن العلم ْع أشهر بعدة بعدي وذلل—، حا يدحل 



٢٦

عميوين بينه هل والدي ّألت ولقد أبدا مكرهتن تكونا ولر الزولج 
أختكأزؤج ب وأنا لا، فقال ابنه، تزلج حتى يروجتي لا أن اشرامحل 

شغاوايمي الزونج هذا فهل أرغمها، فلن رفضت ولو برصائها إلا 
حامل؟زيجتي أن العلم ْع الحل فا شنارا كان وإذا 

يزوجأن فيه يشترؤل لم لأنه بشغار ليس هدا بقوله؛ فأجاب 
ليسفانه اتفامحا وقع ؤإنإ ثرمحل قيه ليس ومادام الأخر، ابن أحدهما 

الهرمادام الشرمحل وحد ؤإن حتى يقول؛ من العلعاع من ولأن بالشعار؛ 
الزوحتنمن وكل للزوجة، كفء الزوجن من وكل المعتاد، المهر هو 

المهرمن حل الذي هو الشعار لأن بشغار؛ ليس فانه بدلك رصيت 
أمافلاتك الءل ذكرها الي المسألة أما الهر، من خال ليس وهدا 

منيقلق أن ينبغى لا وأنه صحيم، الكام وأن الشعار، من ليست 

؛؛؛--؛؛؛- ؛أي 

بلغاقد وأخ أخت، ل اف~؛ ~رحمه الشخ فضيلة ،سل ؛ ١ سه 
لأخي،الأقارب أحد ابنة وخف، أي فقام أقارب ولما الزولج، مس 

تكونأن الأباء واتفق الست،، لأخ أخي الست، أهل خهلمت، وكدللئإ 
واحدكل بجهن وأن ثيء، أي أحدهما يدغ أن دون بواحدة واحدة 



٢٧اساح ي واسوب اثر؛وط باب 

دونأقف أن وحاولت الزولج وتم ذلك، عل أخي وأجثرت ابنته، 
ذس،ولكنلمأثمكنبايموس؟

نبيناعل وأملم وأصل العالين، رئب، لله الحمد بقوله؛ فأجاب 
وبعدتالدين يوم إل بإحسان وأتباعه وأصحابه آله وعل محمد 

محظورين؛بين ثي قل الأخ إليه أشار الذي العقد هدا 
ثغاررالأ فيه! وقال ه النثي، نمحا الذي الشعار من أنه أحدهما؛ 

أنعل الأحر موليته زوج منها واحد كل لأن وذلك ز لإملامءال ال 
مسالا الّكا. همّه تمحا الذي الشعار هو وهذا موليته، الأحر يزوجه 

مهر•بينها ليس وأنه 
حراموهدا الكاح، عل المرأة إكراه فهو الثاف؛ المحفلور أما 

تنكحررلأ س؛ الني لقول الإكراه؛ ْع الكاح يصح ولا يجوز، ولا 
إذنعن وسئل ٢• ر تتآمرء، حتى الأمم تتكح ولا تستأذن حتى البكر 
روايةوق صمتها١٠، ق ا ُُإذ"بمرواية؛ وق  ٠٠نكت، رُأن فقال؛ البكر 

الكاح/كتاب ومسالم/ (، ٥١١٢)برقم الثغار/ باب النكاح/ كتاب الخاوي/ رواْ ر١، 
برقم)ها؛ا(.وبطلانه/ الثغار نكاح تحريم باب 

برنحاها/إلا واكب، البكر وغرم الأب ينكح لا باب الكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
والبكربالطق الكاح ز الثب امتئدان باب الكاح/ كتاب لم/ وم٥(،  ١٣٦)برقم 

(.١٤ ١٩)برقم ؛الكون،/ 



القممحاوي  ٢٨

علالحديث هذا ق النيئ فنص أبوهاءا ستأذنما رراليكر لمسلم! 
منيقول من قول صعق عل دليل هذا ول الأب، عل ونص الكر، 

الحديثهدا فإن الكاح، عل يجبرها أن لأبيها يجوز الكر إن العلم• أهل 
أبوها((.سائما ررالكر الأب وق البكر ل واصح صرثح نصي 

بكناكانت سواء الكاح عل ابنته يجبر أن للمسلم مجوز لا ولهذ-ا 
الولكنها يجطبون، الذين عليها يعرض كان إذا الحال هذْ ول ثيبا، أم 

فلاتتزوج ب وهى ماتت ولو حتى عليه، إثم لا الحال هده ففي تقبل 
أنرغت إذا الإثم إنا تتزوج، أن تريد لا التي هي، كانت إذا عليه، إثم 

ذلكمن ويمنع الأب ياق ثم وخلقه، دينه ق كفء بشخص تتزوج 
هدامنه تكرر إذا أنه العلم أهل ذكر وقد يجوز، ولا عليه حرام هذا فإن 

أولإل الولاية وتنتقل ابنته، عل له ولاية لا فاسما أصبح الثيء 
بعدم•بتزويجها الناس 

غبرالعقدان الأخ• أله مالذ>ي الموال هذا حال كل وعل 
لأرى والذي السائل"، الأخ ذكره ما عل الأمر كان "إذا صحيحتن 

قالأمر ق لتنفلر الشرعية؛ المحكمة إل رفعها يجب أنه المسالة هذءْ 
أوفسحا.إبقاء العقل،ين هادين نحو يجب وفيا ذلك تحقيق 

(.٦٨)( ١٤٢١)برقم النكاح/ الثيب استدان باب النكاح/ كتاب ملم/ رواْ 



٢٩باuاثروطواسوuنياساح 

يروحونقبيلة هناك اض~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ساُ 
منابنته يزوج المس و اص الرجل إن حيث الدل، طريق عن بناتم 
مهناالمات من واحدة كل فيجعلون ابنته، -؛^ ١٢١ويزوجه آخر رحل 

الزواج؟هدا و فضيلتكم رأي فإ رصاها، دون للأخرى 
محرم،باطل نكاح السائل ذكره الذي النكاح هدا بقوله؛ فاحاب 

قثنار لألا وقال; . ام، عنه ض وفد الشعار، نكاح وهو 
الإملأم«لأ/

يزوجهاوأن برضاها، إلا يزوجها ألا المرأة ود عل والواجب 
لأخيها،ولا لأمها، محل ولا وحدها، لها المهر هذا ويكون كامل بمهر 

تئأطن، محلآ؛0 صدقيى تعال؛ قال ثيء، منه لأبيها ولا 
للنساءالصداق افه جعل فقد ُِ،قاهل هنظا ئةلوْ ثا تنه ر سش 

لهن.فيه التصرف وجعل 

عادةفهي السائل ذكرها الذي القبائل بعض عادة من جرى وما 
الزوحن،من لأي المرأتان تحل ولا العقد، معها يصح لا محرمة، قبيحة 

صحح.غر الزواج لأن 

الكاح/كتاب لم/ وم(، ٥١١٢)برقم الشعار/ باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه ا ١ ) 
برءم)ها؛ا(.الشعاروبطلانه/ نكاح تحريم باب 

٤.الأية: الماء، سورة )٢( 



ه،اوىاثفقمح ٣٠

 ،Uiالصداق،من مبلعا ه لتفاشتراطه من البعض يفعله ما وكد

يجوز،ولا محرم هدا فإن لأبنه؛ أو لزوجته، أو لنمه، يئترمحل كأن 
منهيأحد أن الأيح وأراد صداقها، ا،لرأة وأحدتر العقد تم إذا ولكن 
ررأنتلقوله العلم، أهل عند معلومة بئروكل ذللثح هله شيئا، 

لنفسهلا شيئا يشترحل أن له فليس الحقد قبل ما أما ،، لأيياكاءار ومالك، 
الموفق.وافه لغثره. ولا 

أوه أو 

 U_ الناسبمص هناك —أ اطه —رحمه الشخ فضيلة مسل ! ١
لهمالصيحة فضيلتكم من أرجو بالنساء، الزولج مبادلة يستخدمون 

محرا؟افه وحراكم 
ابنتيأزوحلث، ررلأ الرحل! يقول أن بالنساء التبادل يقوله؛ فأحاي، 

بحور،ولا محرم، العمل وهذا ابنتلثا؛*، ابني تزوج أو تزوجني حتى 
الحالهدم مثل حصل إذا فإنه تؤدى، أن اطه أمر التي الأمانة حلاف، وهو 
يزوجهاإنا لأنه ذلك، ضر أو كفئا الزوج كان إذا هم؛ لا الول نحد 

عليه،افه ولاه فيمن اطه يتقي أن اجلرء فعل لمصلحتها، لا نفسه لمصلحة 

ُالمن اكل الرجل باب الموع/ محاب وأبوداود/ (، ٠٦٩ )٢ ٥(  ١٠٣/ أحمد)١ رواْ :١( 
ولده/مال من للرحل ما باب التجارايت،/ كتاب ماحه/ وابن (، ٣٥٣برقم)٠ ولدم/ 
(^٢٢٩٢.)



٣١واو،اثووطواسمبهماساح 

عندهثيء أهم يكون وأن ذلك، غر أو أخوات، أو بنات، كن محواء 
الكماء.عل الحصول هو 

العمل،هزا مثل يعمل أن عاقل ملم لإنسان محل فلا ذلك وعل 
ولوينعقد، لا النكاح ذلك مثل أن العلم أشل من كمر ذهب وقد 

المستعان.وافه كفئا. والزوج كاملا الهر وكان الزوجتان رصين 

 A_ أختؤ،ل شخص أنا —! اطه —رخمه الشيح فضيلة مثل ! ١
يرو.جني،أن عل أيثا أحت ه آخر  uyjبيتي الاتفاق تم الحهل ومن 
تموفعلا ممن، مهر واحدة لكل يكون أن بشرط أختي، وأزوجه أخته 

زوجتي،أكرم فاصحت، أختي، طلق نقرسا متتئن وبعد عليه، اتفقتا ما 
فهلوسثن. بولد منها رزم وتعاد- -مبحانه اطه أن من الرغم عل 

قأفكر إنني حيث عمله عئ بحجج الذي وما ّّىء؟ ذللث، من يلحقني 
الموصوعكيتا؟هدا 

نبيالّك، أن نبتن أن المسالة هزم عل الحواب بقوله! فأجامب، 
الإملأم«را،.ق شنار ررلأ فقال: الشعار، ذكاح عن 

الكاح/كتاب وسلم/ (، ٥١ ١٢برقم)بابالشنار/ محابالكاح/ :١(رواءالخارق/ 
(.١٤١)٥ برقم وبطلانه/ الشعار نكاح تحريم باب 



هأوىارفق4 ٣٢

يزوجهأن عل عليها، ولاية له امرأة الرجل يزوج أن هو والشعار 
أنبشرط ابنتي أزوجك يقول• أن مثل عليها؛ ولاية له امرأة الأحر 

ابمك•تزوجني 

مىوما . عنه ورد الذي للنهي العقد يصح ولا حرام فهدا 
باطلا.يكون فانه الرسول عنه 

راصيتئن،الزوجتئن من كل كانت إذا فيإ العلم أهل اختلف ولكن 
فقالالعادة، كمهر مهنا منهإ كل وبدل كفئا، الزوحتن من كل وكان 
يبهللأنه.آخرون وقال الكاح، يصح الحال هده ق إنه العالياء! بعفس 

عليه،الله ولاه وفيمن ه نفق الله يتقي أن المرء عل والواجب، 
يزوجهاأن يريد التي الزوجة مصلحة والأخثر الأول همه يكون وأن 

وتعال؛سبحانه الله قال وقد الخيانة، من ذلك فان ه، نفمصالحة لا 

ثجننآم ص نبجزأ ويثة آقث مبجأ قبق:ا:ءألأ آص 
أنثبمن؛, أق نأث بمن ص  ■صأئ \ ح0 

ءوءإ؛- ثإئ 

.٢٨، ٢٧الأنفال، سورة 



uU  لاح ي واسوبw^٣٣ال

أختهالرجل زؤج إذا اله~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ت ١ س٩ 
شنار؟هو فهل أخته، زؤج أخت، به وترؤج مهرها نصف وأخذ 

زوجأخت نحطب لر مادام الشعار ق يدخل لا هدا بقولهت فأجاب 
حسن،الأخ هذا من سيئ تصرف فيه لكنه العقد، تم أن بعد إلا أخته 
إذاإلا شيئا أخته مهر من ياخذ أن له نحل لا لأنه أخته؛ مهر نصف أخذ 

تعطيهأن فلها رشيدة، عاقلة بالغة وهى ورصيت، بذلك نمها طابت 
عليه،محرم فانه يه ليتزوج ورصاها إذنبما بدون يأخذه أن أما شاءت، ما 

الشعار.نكاح باب من ليس لأنه صحيح؛ فالعقد للتكاح ية بالنأما 
الموفق.واش 

سرطالأولياء بمصس اش~! ~رحه الشيخ فضيإلأ مثل ٢! مي* 
العمل؟هذا حكم فإ موليته يروجه أن الخاطس، عل 

إذاإلا موليته تزوج من أح—ل يمتع أن نحون لا بقوله! فأجاب 
الّك،س الذي الشعار نكاح هذا فان موليته، الخاطب زوجه 

هلم.اق للأولياء الباب فح فإذا وليها، بيد أمانة المرأة لأن وذلك آ ■ءنه١ 

اللكح/محاب لم/ وم٥(، ١ ١ )٢ برقم الشعار/ باب الذكاح/ مماب البخاري/ رواء )١( 
١(.٤ ١ )٥ برقم وبهللأتا</ الثغار نكاح تحريم باب 





ub  ٣٥اساح ي واسوب اثقووط

والمشتري،الياغ هوى حب وتشترى تي1ع النا مالماء ولمت 
تقتضيهبإ بينهم كحكم الرعية للمحاكم هؤلاء أحيل فانا هدا وعل 

الشريعة.

 Y_ الشعار؟زولج حكم ما الثه"• ~رخمه الشيخ فضيلة سئل ٢
لشخصابنته الإنسان يزوج أن هو الشعار زواج بقوله• فأجاب 

وهوالزوجت؛ن بين تبادل هناك فيكون ابنته، الشخصي يزوجه أن عل 
والغالبعنه، نيى وملم— نله وعل عليه افه ~صل الثي لأن حرام؛ 

لصلحةلا ه، نفلمصلحته إلا ينفلر لا الول وأن الأمانة، إضاعة فيه 
واحتلفحوسالم— آله وعل عليه القه —صل المني حرمه وليلك البنت 
الكاح،يصح لا قال! من فمنهم امرأة، لكل مهر جعل إذا فيعا العناء 

لا.أم مهر هناك كون أن ض فرق ولا 
كلوكان المثل، مهر بقدر مهر هناك كان إذا قال: من ومنهم 

الرأت؛ن،من واحدة كل ورضيت لمخطوبته، كفئا الرجلن من واحد 
صحيحا.يكون المكاح فإن 

كانبان الخلاثة: الشروهل هده اجتمعت إذا أنه الصحح هو وهدا 
تزوجها،أراد المي للمرأة كفئا الرجلنح، من كل وكان مثلها، مهر الهر 



ه1وىالفق4 ٣٦

لكنصحيحا، يكون النكاح فإن بالرحل منهإ واحدة كل ورصسش 
يسعىأن واحد كل هم ؤيكون الباب، يشح لئلا عنه البعد ينبغي 

ابنته.لصلحة لا ه نف،لصالحه 

ثلائا،زوجته طلق رجل افه~؛ ~رحمه الشخ محملة مثل ' س٣٨
الأيلالذدج د'>دجها يطلقهاسل نم أن لحل ■ع اقث، نم 
العمل؟مدا حكم فإ 

التيالمحرمة الحيل من — بالله —والعياذ هدا يقوله؛ فأجاب 
اللهحرم ما تحليل أن ومعلوم افه، حرم ما تحليل إل الإنسان  ١٢يتوصل 

وامسهزاءورسوله، لله محادعة لأنه شا،ة؛ إلا الأمر يريد لا بالحيل 
ويدورالإنسان يلم، نم شيما اممه محرم أن السخرية من فإن افه، بحكم 

نحميوما الأعنز خائنة يعلم تعال وافه الثيء، هذا إل يتوصل حتى 
الصدور.

لحنوقد محرمة، الأمر هدا عل المواطاة أن القضية هده وحكم 
وباطل،حرام الحلل ونكاح ٢، ^ والحلل الحل . اطص رمول 

وابن(، ١ ١ ١ )٩ برقم له/ واجلحالل ْاجاءفيا،لحل باب مماب الترمذي/ رواه 
(.١٩٣٥)برقم ل/ والحلل ايحالل باب كت1بالكاح/ سإ 



٣٧بابالقو5طواسوبنيائلك1ح 

بعقدإليها الأول الزوج رجؤع فيكون الأول للزوج تحل لا و:اذا 
فراقلا يمارمحها وأن عنها، يتخل أن عليه والواجب له، نحل فلا باطل 

غرهنا والنكاح النكاح، صح إذا إلا يقع لا الطلاق لأن طلاق؛ 

التحليل؟رولج عن اف~ت ~رخمه الشخ فضيلة مثل • ٢ س؛ 
زواجالتحللإ زواج هو ما نين أن ينغي أولا؛ بقوله؛ فآحاي، 

أيتطيقات، ثلاث زوجها طلقها امرأة إل رجل يعمي أن التحليل 
المرأةفهذه الثالثة، طلقها ثم رجعها، ثم طلقها، ثم رجعها، ثم طلقها، 

زوجكحها إذا إلا تطاليقات ثلاث آخر طلقها الذي لزوجها تحل لا 
تحلفانيا طلاق، أو بموت فارقها ثم وجامعها، رغبة كاح آخر 

آوقميحءعِ،وف ؤتستالئم ^٣٦ ؤألْللتيى تعال؛ اطه لقول الأول لزوجها 
^لوعلأ:ؤبممحهأيالثالثةوبجقإإم؛<را،،إلأن 

٧١ظت\ يرإج،؛آل0 ؤ عيمآ هلا'؛قح ٠^^١ ه ضري رؤجا يزلإ حئ بمد بى 
زوجهاطلقها امرأة إل الناس من رحل فيعمي ٢^^^٢، نتنا 

.٢٢٩)؛(سورةالغرة،الأية: 
.٢٣٠الأية: البقرة، سورة )٢( 



الفقهفتاوى  ٣٨

متىأي طلمها، للأول حللها متى أنه بنية فيتزوجها مرات ثلاث 
فامدطلاق الطلاق وهدا الأول، زوجها ينكحها حتى طلقها جامعها 

التنسالمحلل وسمى ، ^١٢والمحللة الحلل الني. لعن فقد 
إليرده ثم معينة لمدة الغنم صاحب يستعيره كالتيس لأنه ،، المستعارر 

ثمالمرأه هده إصراب منه طلب تيس كانه الرجل هدا مالكه، 
صورتتن•عل ويقع التحليل• نكاح هو هدا أ مغادرما! 

نزوجكلالزوجأ فيقال العقد، ق ذلك يشرط أن الأول؛ الصورة 
تهللقها.ثم تحامعها أن يشرط ابنتنا 

تكونقد والنية بنية، ولكن رط ث بدون يعقد أن الثانية! والصورة 

فإنالزوج من لكنت فإذا وأوليائها، الزوجة من تكون وقد الزوج، من 
سولمآ لأنه العقد، مدا الزوجة له تحل فلا الفرقة، بيده الذي هو الزوج 

وطلس،والمودة والألفة الزوجة، مع البقاء وهو الكاح من المقصود به 
محالفةنيته فتكون النكاح، مصالح من ذلك، وغير والأولاد العفة 

عقده،ق صحيحا النكاح يكون فلا النكاح، من الأساسي للمقصود 
عندييتحرر ولآ ، ^٨١١١٠ين خلاف محل فهذا أوليائها أو المرأة نية وأما 

وابن(، ١١١٩)برقم له/ والحلل المحل ل جاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه ( ١ ) 
١(. ٩١٠٥برقم)بابادٍللوالمحللله/ الكاح/ مماب ماجه/ 

(.١٩١٠٦)برقم له/ والمحلل الحلل باب ئابالكاح/ u-^،/ ابن )آ(رواْ 



٣٩وابالقروطوسنياساح 

والخلاصةتعال، افه ثاء إن بعد فيإ نحرره وربإ أصح، قول أي الأن 
غرلأنه الأول؛ الزوج يفيد لا ونكاح محرم، نكاح التحليل نكاح أن 

ءإآءإو ء؛ء 

وقدامرأة تزوجت، افه—ث —رخمه الشخ فضيلة مثل سه^.' 
الروحة،هذه أرهميج أزال ما وأنا عئ، وحرمت، طلقاُتح، ثلامث، طلقتها 

الشخصوقال حللتؤ وفعلا زؤج، بعد إلا لك نحل لا الئا/ع• ل فقال 
وب\ذثئ.1 هدا ظهمآ ترمون المرأة، هلْ أطلق لا المحلل هو الذي 
له,زوجة معه وبقستإ بالهللاق عليه نحكم 

نحونولا واردة غر المحلل كلمة أن أولا ت نقول بقولهن فأجاب، 
لعنأنه ه الني عن روي وقد بالتحلل، افه محارم عل التحيل 
الستعارأآا.بالتيس الحلل ووصف ،، له^ والمحلل الحلل 

نكاحهالأول للزوج التحليل بنية نزوحها الذي الثازا الزوج وهذا 
الأولللزوج تحل لا ثم شرعا، ا وبينهبينه التفريق فيجب باطل، 

وابن(، ١١١٩)برقم له/ والحلل الحل ق جاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه ( )١ 
(.١  ٩٢)٥"برنم له/ والمحلل الحلل باب النكاح/ كتاب ماجه/ 

(.١٩٣٦)برقم له/ والخلل الحلل باب النكاح/ كتاب ماجه/ ابن رواه )٢( 



الفقع ٤٠

للفائدةها أقولمسألة وهده باطل، نكاح الكاح لأن التفريق؛ -يدا 
العامة!

واجبعل تحيل وكل مباحا، يقله لا فانه محرم عل تحيل رركل 
إلالزوجة عودة وهو المحرم عل التحيل فهذا وجوبه'*، يقسط لا فانه 

محلللا التحيل هدا بالمقصودة، ليت الي، الصورة بله ثلايا مهللمها 

للزوجتحل فلا هذا وعل الأول، زوجها إل المرأة رجؤع وهو محرما 
بنيةنكحها مادام الئاق زوجها ومن سها التفريق ومحب الأول، 

التحلل.

٠٠.

تزؤجرجلا أن لو اش~؛ -رحمه الشح فضيلة مثل سآُآ! 
صحيحالعقد فهل فأمسكها يمسكها أن له بدا ثم التحليل سية امرأة 
له؟ومحل 

نوى،ما امرئ لكل ؤإنإ بالتايتإ، الأعإل إنإ بقوله! فأجاب 
يفارقها،أن الثال عل ومحب الأول، للزوج به محل ولا باطل العقد وهذا 

صحيح.يعقد ذلك، بعد يتزوجها أن ثاء إن ثم 
٠؛؛- ؛٠ 



١٤ النكاح بابالفووطواسوبي 

المتعةزواج عن اله~! —رحمه الشخ فضيلة ثل م
وحكمه؟

أحلإل المرأة الإنسان يتزوج أن المتعة زواج بقوله• فأجاب 
أشبهوما مسنة، لمدة شهر، لمدة أمبؤع، لمدة ابنتك زوجني مثلا• فيقول 
الصلاة—عليه النبي حرمه ثم حلالا كان الكاح من النؤع وهذا ذلك، 

البهاءبه يراد إيإ النكاح أن ذلك ووجه ،، القيامةليوم إل واوسلأم— 
مافاشبه المتعة نكاح وأما ممالة، ق الزوجة مع والعيش والاستمرار 

فيقضىالعينة المدة لهذه يتزوجها إنا لأنه الزنا؛ عل الاستتار به يكون 

يرض؛لر أم بذلك رصي النكاح ينمخ المدة انتهاء يعد ثم منها وطره 
أجلومن أحله، بانتهاء ينفح الحقد هذا وبمقتفى مذفت نكاح لأنه 

عقدايتزوج أن للمسلم محل فلا القيامة يوم إل الّكا. حرمه ذلك 
متعة.بنكاح 

٠٠٠

 A_ الطلابمن كثثر جرى • اش~ —رحمه الشخ فضيلة مثل ٢
منأهون أنه بحجة المتعة نكبح استحلال عل الخايج إل المسافرين 

الحكم؟الرط،ف،ا 

(.١٤٠٦برقم)نح/ ثم أبيح أنه وبيان التعة نكاح باب الكاح/ كتاب مسالم/ رواه )١( 



ه1وىاافق4 ٤٢

الحديثبنص القيامة يوم إل حرام العة نكاح بقولهI فأحاب 
محال!الخهني مثرة عن لم مصحيح ففي افه.، رسول عن الثابت 
وكانالآكعبة— باب ~يعني والباب الركن ين قائتا ه الّثي رأيت 
قلكم أذنت كنت إل الناس، أثبما رريا يقول! القح عام ذلك 

كانفمن القيامة، يوم إل ذللث، حرم قد افه وإن النساء، من الامتمظع 
وهذاا شسا،ار اتيتموهن مما تاحدوا ولا سبيله فليخل ثيء منهن عنده 
الأمويالحجر بن س الّ؛ي، قاٌه مقام ق ٠لاهر صرح صحح نص 

القيامة،يوم إل مؤبدا تحربجا بالنساء المتعة حرم الله أن فيه يعلن والباب 
ررلأالمنير! ابن قال زكن السلف،، بعض عند قديم حلاف فيها كان وقد 

محاشلقول معنى ولا الرافضة، بعض إلا محيزها أحدها اليوم أعلم 
.رسولهوسنة الله كتاب 

علالعل،اء جثع من الإجاع وبع لاثم عتاضت القاصى وقال 
ارواض((.إلا تحريمها 

بالمتعة إباحة زمن أن عل متفقة كلها ررالروايات القرًلثي• وقال 
يلتفت،لا من إلا تحريمها عل والخلف، لمفإ الأحع ثم حرم، وأنه يطل 

نكاحمحلون كانوا الروافض أن العجيبج ومن الروافص((، من إليهم 

(.١٤٠٦)برقم نح/ ثم أبيح أنه وبيان التعة نكاح باب النكاح/ كتاب لم/ مرواه )١( 



٤٣وابالسراوطواسوبياسمح 

والحسنعبدافه حديث من صحيحه ق لم مروى وقد التعة، 

أنمحه- اش -رصي طالب أي بن عل عن أبثها عن عإ؛ا بن محمد ابني 
الحمرلحوم وعن حيثر، يوم النساء متعة عن نص الله. رسول 
عناليهقي ونقل تائه، رجل إنك بحلها يقول لمن وقال ٢، الأهلية١ 

يعينه.الزنا هي فقال! التعة عن سئل أنه محمد بن جعفر 
فقول:الزنا من أهون بانه عاليه إقدامه عل بعضهم احتجاج وأما 

الإسلامى محلل ب الزنى لأن الزنى، من أهون ذاته حد 3، التعة نكاح 
الساوية،الشرائع من الإسلام غير ق ولا بل آخره، ق ولا أوله ق لا 

فاعلهعل والحد القطعي، والإحماع القطعي بالنص ثابت وتحريمه 
أولق حلال كان فانه التعة، نكاح بخلاف والإحماع، بالنص ثابت 

لهالبج كان ؤإن المملما بين قديم خلاف فيه وكان حرم، ثم الإسلام 
لكنهالزنى، من أهون ذاته حد ق التعة فنكاح جدا، قليل السلف من 

لأنهتحريمه، يعقد كان إذا الزنى، عن خلف لا الفاعل إل بالمبة 
وهوفيملؤها المرأة به تستباح لا وأنه ء بثي ليس الحقد هذا أن يرى 

الزني،هو وهذا له، مبيح مثب بأي يات ل؛ حراما فرحا يهلما أنه معتقد 

كتابوملم/ (، ٤٢١٦برقم)حير/ غزوة باب الغازي/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
برءم)م\'ةا(.التعة/ نكاح باب النكاح/ 



٥٥٥٥١^ ٤٤

فقال!الناس حْلب عنه~ اطه —رصي الخطاب ين عمر ول لما وليلك 
أحداأعلم لا وافه حرمها، ثم ثلاثا المنعة ق لما أذن اطه. رسول ررإن 

أنيشهدون بأربعة ياق أن إلا بالحجارة، رحمته إلا محصن وهو يتمع 
بنعبدافه عن مسالم صحح وق ،، حرمهاءال إذ بحد أحلها اطه. رسول 
—المنعة ~وحني فعالتها كن فوافه شسكج، حرب لرحل؛ قال أنه الربجر 

لأرحمك؛أحجاركلأا.

هه ءو 

المتعة؟زولج حكم ما اش~ث ~رحمه الشخ فضيلة مثل _؟Y؛ 
شروط؟له وهل 

يثزوجأن وهو حرم، ثم مباحا كان المثحة زواج بقوله• فأحاب 
لمدةتزوجنها أو شهر، لمدة تزوجنها يقول بان أجل، إل المرأة الإنسان 

أنهعنه ثبت الّمح، لأن محرم؛ باطل عقد وهو ذللئ،، أشبه ما أو سنة 
باقتحريمه أن عل يدل وهدا ، القيامة«ريوم إل حرام ارإنه وقال؛ حرمه 

بحدبالإباحة نسخ ياق أن يمكن لا إذ نسخه يمكن لا وأنه ومستمر، 

١(. ٩٦٣برقم)العة/ نكاح عن الهى باب الكاح/ كتاب ماجه/ ابن رواه )١( 
١(.٤ ٠ برغم)٦ البجة/ ذكاح باب الكاح/ كتاب لم/ مرواْ )٢( 
١(.٤ ٠ برقم)٦ نح/ نم أبيح أنه وبيان المتعة نكاح باب الكاح/ كتاب لم/ مرواْ )٣( 



٤٥بابا1شرؤطواسمبنياسح 

بالإباحةنص لوورد لأنه القيامة،(؛ يوم إل حرام ررإنه الّثي قول 
تزوجفمن هذا وعل محال، أمر وهذا المي. ح؛ر كذب منه لزم 

كانإن الود النكاح بنية جديد من العقد يعيل أن عليه فان متعة نكاح 
يكونأن إلا عليها العقد قبل يمتثرئها أن بد لا ولكن المرأة، لهذه راغبا 

اصتبمرائها،إل حاجة لا فانه حلال، أنه يعتقل متعة بنكاح تزوجها قد 
الواجبفان فيها رغبة له يكن لر إذا أما العقد، إعادة عليه محب ولكن 

عليه.الإقرار محوز لا محرم اجلتعة نكاح لأن سراحها؛ إطلاق عليه 
أ؛آ؛بجمح

بنيةالزواج حكم ما اله~ت ~رخمه الشخ فضيلة سئل • ٣٠س
باليه؟إل الرجؤع عند العللاق 

إنقال! من فمنهم العلمإء فيها احتلم، المسالة هده بقوله! فأجاب 
قالوقد معينة، مدة نوى التزوج لأن متعة؛ نكاح الهللاق بنية الزواج 

ولأنمى«ر''. U ارئ لكل  Ubبالتان، الأمال  W» ■Mالني 
يطلقهاأن بنية ثلأُدا، زوجها طلقها امرأة يتزوج الذي الحلل الزوج 

بهمحل ولا محللا، يكون العقد— ق يشهرطه لم —ؤإن تزوجها إذا 

كتابلم/ وم)١(، برقم الوحي/ بدء باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه 
(.١٩٠٧برقم)»إن،االأمالبالمة(ا/ بابقوله: الإuرة/ 



هن1وىارفهمح ٤٦

نيةفكذلك العقد، صحة ق هنا النية فاثرت الأول، للزوج الزوجة 
بلده.إل رجع إذا الطلاق 

يشرؤلالمتعة نكاح لأن متعة؛ بنكاح ليس هذا إن آخرون• وقال 
وكداكذا مدته الكاح أن أو وكذا، كذا مدة ق يْللمها أن شرمحل فيه 

بدونالنكاح انفسخ المتعة نكاح مدة تمتا إذا ولهذا هذه، بخلاف 
الزوجةبقاء ق يرغب أن الممكن من إذ مثلها ليت، وهذه فسخ، 
الهللاق.بنية تزوجها قد كان ولو عنده، 

وأهلها،للزوجة غش أنه وهو هذا، غر محظور فيه عندي لكن 
يزوجوه،لر وبقاء رغبة نكاح ينكحها لن أنه يعلمون لوكانوا ربإ فإنم 

بافر مإذا J^ركها ثم البلد، هذا ق مادام تزوجها أنه ظنوا لو أي 
كونهناحية من لا الماحية هذه من محرم العللاق بنية فالمكاح يزوجوه، 

هذالأن صحيح؛ العقد ولكن حراما، فيكون هذا وعل متعة، نكاح 
العقد.ذات، إل يعود لا المحريم 

ء؛ت-ه ه 

بنيةالرواج حكم عن اف~1 ~رخمه الشيخ فضيلة مثل ! س١٣
اممدق؟

مسالةالهللاق بنية الغرسب، تزوج وهي المسالة هذه يقوله! فأجامسر 
-يا.العناية وتحبا جدا مهمة 



٤٧وابالقووطواسوبنياساح 

عنوانفصل صحيح، النكاح هدا إن من العلم أهل فمن 
بنتيررزوجتك فيها؛ يقال التاجيل، شرحل فيها المتعة بأن المتعة من كونه 
بمقتضبل فامخ، بدون النكاح انفسخ الأجل تم ؤإذا شهرا( لوة 

الأول.الشرط 

الذي١^٠ فراق إذا يطالقها أن بنية نزوحها فإنه المسالة هد0 أما 

كالمتعة،ليست، فادا ؤييقيها، فها يرعب أن الحاز وهمن قيه، عريمب هو 
إلاالحل الحقود ق الأصل لأن حينئذ؛ وتحل المتعة حكم لها يكون فلا 

حرمته.عل الدليل قام ما 

مناش~ رحمه أحمد الإمام مذهب من المشهور —وهو العلمإء ومن 
لذلكواستدل المتعة نكاح هو هذا وأن يصح لا النكاح هذا إن قال! 

فهذا٠ نوى«ر ام;،؛U لكل وإن،ا الأمالالقات ،إنا الني يقول 
وقالواالمتعة، هو المزقت والنكاح نواه، ما له فكان مؤقتا نكاحا نوى 
مطلقةتزوج رجلا أن لو أرأيتم قالوا بالحوار؛ قال من عل رادين أيقا 
أنتملا؟ أم الكاح يصح هل شرط بدون الأول للزوج حلها بنية ثلاثا 

صححتمفلعاذا كشرطه، التحليل نيته لأن النكاح؛ يمح لا تقولون: 

كتابومسلم/ (، ١ ) برقم الوحي/ بدء باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٩٠٧)بريم الأتمالبالمت«/ الإتما^ل:باب الإ>ة/ 



الفقههن1وى  ٤٨

أنإما يلزمكم وحينئد كشرطها؟ اكُة نيته تقولوا! ولر النكاح هذا 
نيةبتحريم تقولوا أن ؤإما شرط، بدون بالنية التحليل بجواز تقولوا 

لهم.لازم أنه شك لا الإلزام وهذا شرط. بلا العللاق 
متعةليس الطلاق بنية النكاح أن المألة! هذه ق أرى والذي 

انفسخالأجل انتهى إذا المتعة أن آئ1 ك ي محنها شك، بلا 
ولكنيويبقيها، فيها يرغب، قد لأنه ينفسخ لا وهذا تلقامحا؛ النكاح 

منولكن العقد، ناحية من لا ■بحرم فهو وحنانة غش هذا إن أقول 
يريدلا الزوج هذا بان علموا لو وأولياؤها الزوجة لأن الغش؛ ناحية 

بذلكعلموا لو مستعار— تيس —كأنه فقط المرة هذه ل إلا يتزوجها أن 
الغشباب من الحقد هذا تحريم يكون وحينئذ أبدا، يزوجونه لا فانيم 

متحة.عقد إنه حيث من لا والخيانة، 

،!ئم م 
\أء ٩٠ ٩٠

بنيةالزولج حكم ما افه—؛ —رخمه الشخ فضيلة سئل .' ٣٦س
اظلاق؟

أنالله— رحمه — أحمد الإمام مذهت، من المعروف بقوله! فأجاب 
النيةلأن وذللث، المتعة نكاح ق داخل وأنه محرم، الطلاق بنية الزواج 
ؤإنإبالنيامحت، الأعإل ررإنإ .! النثي، لقول الحكم ق التأم i، معت؛رة 



J٤٩اUاثقروطواسوUنيامماح 

أنهبنية ثلاثا الطلمة تزوج لو الرحل ولأن نوى«لا، ْا امرئ لكل 
تحلول؛ ومحرما، باطلا النكاح ذلك كان يهللمها، ثم للأول محللها 
نيةفتكون هدا وعل العقد، نمس ي ذللث، شرط لو كإ الأول للزوج 

نيةفكدلك مزثرة، التحليل و المة أن كإ أي التحليل، كنية الطلاق 
أيصا.مؤثرة الطلاق 

شرطلأن كشرطه؛ لبت، الطلاق نية إن العلمت أهل بعض وقال 
علشرط إذا المتعة وكدللث، به، ألزم المدة تمت، إذا أنه معناه الطلاق 
إذاأنه العمد هدا مقتفى فان مسمى، أحل إل المرأة يتزوج أن الإنسان 

المرقوهدا كالشرط، الية فليت، الكاح، انفخ المسمى الأجل تم 
كانؤإذا تكاءنا، الدكاح انفسخ الأجل نم إذا الشرط لأن ظاهر؛ ي، 
شكلا الفرق وهدا المدة، نمام عند به يلزم فإنه الطلاق عليه شرط قد 
الحكم.ق مؤثر أنه 

تزوجإذا الإنسان أن أي آخر وجه من حرام هذا أن عندي ولكن 
للزوجةوحدلع غش أنه جهة من حرام البلد غادر إذا يهللمها أنه بنية 

بنيةتزوجها إنا الرجل هذا أن علموا لو وأهلها الزوجة فإن وأهلها، 

كتابومنم/ )١(، برقم الوحي/ بدء باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه ,١( 
١(.٩  ٠٧برقم)بالمة«/ الأعال »إن،ا قوله: باب الإمارة/ 



ه1رىالفة4

حدلعذلك ق الغالب، ق زوجوه ما السفر أراد إذا الطلاق 
ط«ُُفلمس غش M'»_ الني نال يند لم؛ يغش 

الغريبتزوج إذا فيا اختلفوا اش~ ~وحمهم العلماء أن والحاصل 
قومفدهب شرمحل، بدون طلقها وطنه إل الرحؤع أراد ما متى أنه بتية 
أنإل اش~ ~رحمه أخمد الإمام مذهب من المشهور وهو العلم أهل من 
الطلاقنية بان ذلك وعللوا متعة، نكاح وأنه قايسي النكاح هدا 

كشرطه.نيته تكون الذي التحليل عل قيانا كثرطه، 

،juالفرق وأن تنثر، لا النية إن العلم؛ أهل من آخرون وقال 
الشروطكان إن باظلاق ألزم الأجل تم إذا الشرط أن والشرط، الية 
المدة،هده إل موحلا النكاح كان إن النكاح انفخ أو الهللاق، هو 

الحكم.ق يوثر ظاهر الفرق وهذا 
وأهلها؛للزوجة يبينه أن بدون نواه إذا غش أنه عندي ولكنه 

يعلمهمأن إما وحينئذ الغالس،، ق زوجوه ما هذ0 بنيته علموا لو لأمم 
غشاكان كتمه ؤإن متعة، نكاح فهو أعلمهم فان عنهم، يكتم أو 

الموفق.والله العمل. هن.ا يعمل أن للمؤمن ينبغي فلا وخداعا، 

ابرقم منارا/ فليس غش ااس ه•' الّتي قول باب الإبجان/ كتاب لم/ مواء را 





اثفصفتاوى  ٥٢

الزوح؛ن،ُين الطلق الاستمرار به يراد التكاح أن أيصا المعلوم ومن 
النبيلعن ولهذا ذلك. يقهير ما يْلرأ حتى الحياة مدى قرناء يكونا وأن 
الثلاثآخر زوجها هللقها التي المرأة يتزوج الذي وهو لحلل، ا. 

يقصدلا النكاح هذا لكون للأول؛ لتحل يهللقها ثم محامعها أن لأحل 
فيه.رغبة عن وليس الزوحتن، بثن المطلق الاستمرار به 

مدةإل به المرأة الرحل يتزؤج الذي وهو المؤقت فالنكاح هذا وعل 
شبيهوهو عقيم، لمقتفى محالف النكاح، من للمراد مناف معينة 

الهرتحد ولهلءا ؤيب، بلا زنى وهذا شهوته، ب يقضى ة مل. المرأة باستئجار 
يهيراد الذي المهللق الدكاح ي الهر من أقل كون الوقت، لنكاح اق 

 ،jكانأن بعد الوقت الكاح . اليي، حرم وقد الزوجتن، الاستمرار؛؛
معكان أنه - عنه الله -رصي الحهني ّارة عن لم مصحيح ففي حلله، 
الأست٠تاعق لكم أذنعتج كشت، ق- إق الناس أنها رريا فقال! افه. رسول 

إمحبماررألأ رواية؛ ول آ. القيامة«ل يوم إل ذللث، حرم ئد اطه ؤإن النساء، من 
قصريح الصحح الحديت، وهاوا القيامة*،. يوم إل هزا يومكم من حرام 
شرطإذا وهذا القيامة، يوم إل حرام وأنه المتعة، كاح حل نسخ 

ونحوه.شهر أوإل نة إل بنش زوجتك فقال: التاجيل، 

٤٠٦)برقم نح/ ثم أبثح أنه وبيان المتعة كاح باب الذكاح/ مماب لم/ موا0 را 



ub  ٥٣النكاح ي واسوب ارسر؛وط

ينويأن مثل بقلبه الزوج نواه ؤإنإ ذلك، يشرط ب إذا فأما 
حلافمحل فهدا سفره، ينتهي حتى الزوجة هده مع يبقى أنه المسافر 

العلمإء. ٧٢٠١

بالياتالأعإل ررإنإ س: البي لقول حرام؛ إنه قال: من فمنهم 
كمنفتكون الموحل الذكاح نوى قد وهدا آ نوىا٠ر ما امرئ لكل وإنا 

اثترطاكاجيل.

يشترطأن هو المتعة نكاح لأن جائز؛ إنه قال: من العلإء ومن 
طلاقبدون الذكاح انتهى المدة تمت إذا بحيث العقد، ل التأجيل 
لهيكن إ المدة تمام يعد تبقى أن أحب لو فإنه الزوج من اختيار وبدون 

جديد.ذلالثاإلابعقد 

الطلاقفإن سفره مدة انتهت إذا بقلبه الطلاق نوى الدي أما 
?أذْيتزوجها قد إنه ثم المدة، انتهاء بعد يه تلففل إذا باختياره إلا يع لا 

يهللمها.ولا فيبقيها فيها فرغب الية 

القيامة.يوم إل الحرم المتعة نكاح وين ينه الفرق يتبن وحدا 

العقد(كتابه)نفلرية ل افه— —رخمه تيمية ابن الإسلام شيح ذكر وقد 

كتابلم/ وم(، )١ برقم الوحي/ بدء باب الوحي/ كتاب البخاري/ رواه 
١(.٩  ٠٧يرقم)الأعإلبالب«/ قوله: باب الإمارة/ 



الفقهفتاوى  ٥٤

ثلاثة:فيه الذهب ق الأقوال أن ٢( ٠ )ص:ا،ا" 

التنزيه.كراهة بالتنزيه ويعني والإباحة. والتنزيه، التحريم، 

مدةإل المرأة تزوج إذا اهر الموغر السافر أن القول؛ وحلاصة 
سفرهعند يهللممها أن نيته ومن تزوج إذا وأما حرام، متعة ناكاح فهو 
أقوال:ثلاثة ففيه 

بالنيامحثج.والأعإل الأجل، نوى لأنه حرام أنه أحدها: 
ونيةذكرناه، بإ الموحل ويفارق موحل، غر لأنه حائز؛ أنه الئانر: 

اكللأقبالْلأقلأيةعحا
وتورعا.احتياطا مآكروه أنه الثالثؤ: 

نحشىكأن شرعي محذور يكن ب إذا فيا الأقوال هذه أن وليعلم 
صعيفةأو نصرانية أو ييودية بامرأة تزوج إذا ديته ق الفتنة نفسه عل 

هنفيعرض فلا شرعي محذور ذللث، ق كان فان ذلك، ونحو الدين 
لذلاك،ب

وصحبهآله وعل محمد نبينا عل وملم الله وصل أعلم، والله 
وأتباعه.

العثيم؛نالصالح محمد كتبه 
١٤٠ق م١/٥/١٥٠



٥٥ النكاح الشروطواسوبلمؤ باب 

را،طلأ

آلهوعل محمد نبينا عل وأسالم وأصل العالمن، رب لله الحمد 
اجعتن•وصحبه 

قالطلبة حمعية رئس الكرم الأخ إل العثتمتن الصالح محمد من 
تعال.الله حففله الفلبين.... 

وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

م!١  ٩٨٨فيم\'أ/ه/إلينا وجهتموها التي الأسئلة جواب إليكم 
العلياءفمن العلم، أهل خلاف؛؛j، فيه الطلاق بنية الزواج • ١ —ج 

البيلقول كالشرط، والنية بالنية• متعة نكاح لأنه باطل؛ هو قال؛ من 
ماامرئ لكل وإما بالنيات، الأعمال راإنءا واللام-؛ الصلاة -عليه 
فانثرط بلا التحليل نوى الذي المحلل نكاح عل وقيانا . ذوىاُ 

باطل.نكاحه 

نكاحفان متعة، بنكاح وليس صحيح إنه قال؛ من العلياء ومن 
الزوجثاء الشرط، مدة بانتهاء أمده وينتهي مشروط، فيه الفزاق المتعة 

وقدالزوج، صمير ي فانه شرط، بلا المنوي الطلاق بخلاف أبى، أم 

كتابلم/ وم)١(، برقم الوحي/ بدء باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه 
(.١٩٠٧برقم)»إنءاالأتمالباست«/ بابقوله: الإمارة/ 



فتاوى ٥٦

هداإلحاق به يمتنع بهن فرق وهدا معه• فتبقى الزوجة ق يرغب 
لوعلموافامم وأهلها للزوجة حدلع أنه فيه لكن العة، بنكاح النكاح 

الحهةهذه من النأكاح فيحرم الغالب، ق زوجوه ما الزوج نية هذه أن 
أمرإل عاد التحريم لأن صحيحا؛ وكون متعة كاح أنه جهة من لا 

ص■
٠٠٠



٥٧واباثروطواسمبنياسح 

الرحيمالرحمن الله بم 
وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم ج! 

معينةمدة ق الطلاق بنية النكاح بجواز أفتيت أل عني نقل ما 
لأمور!ذلك جواز أرى لا وأنا صحيح، غر 

النكاحمقصود فان الشرعي، النكاح مقصود خلاف أنه الأول؛ 
الزوجتنينز والرحمة المودة وترسيخ النكاح، ق الاستمرار الشرعي 

الاستمراربه يقصد لا لأنه التحليل؛ كاح حرم ولهلءا بينهإ. النسل ليكثر 
مصلحةمنه المقصود بكون هن.ا عن نحتلم، كان ؤإن المودة، وترم،يح 

مدةفرجه تحصتن يقصد فانه الهللاق بنية تزوج من بخلاف له، المحلل 
التشابه.من ثيء بينه-ءا لكن النكاح، 

المرأةاوزوج أخثر إن لأنه المتعة؛ ونكاح الغش بين دائر أنه الئاق! 
كانمحثرهما لر ؤإن ؛المتعة، شبيه فهو موجلا، نكاحا صار بنيته ووليها 

الغالب،.ق يزوجا٥ لم بنيته علعا لو لأمإ غشا؛ 
أمسكهاؤإن فمشكل، طلقها فإن ولد بينهإ حالق ربإ أنه الثالمثج؛ 

صعبة.لوازم ذللث، عل يلزم وربإ كره، عل أمسكها 
البلادإل الاس يسافر لأن ذريعة البايب، هدا فح ق أن الراح؛ 

جرىكإ الكاح، هد.ا بمل يستمتعوا أن سوى غرصر لغثر الأحرى 
سمعنا.ما ■ص، فعلا ذلك، 



الصفتاوى  ٥٨

علوأن الطلاق، بنية النكاح تحريم نرى الوجوه هذه أجل ومن 
تعال!لقوله قفله من الله يغنيه حتى يصر أن الإنسان 

محإهءه١مي آثم يعيهم نئ محدؤزايكا-ءا لأ آنيذ 
وعلالغربة، بلد إل معه فليحفرها وتزوج بزوجة اض أغناه ؤإذا 

النكاحعقد عند تشترط أن إلا ذلك، طاو_، إذا معه نافر أن الزوجة 
علمحافظا أن السفر حصل إذا زوجها وعل وعليها ه افر يألا 

والحجاب.العفة 

يتمتعواأن إلا لغرض اقرون بلا الذين القوم أولئلثج أحذر ؤإنني 
إلايسافر لا أن ~أعني الصورة هذه أن عل فيه، المختامإ النكاح حذا 

الخلاففان الخلاف، موصع لست، — الحقال حذا التمتع؛ا،لرأة لغرض 
تحصنبنية فتزوج العزوبة عنمتا عليه شق غريب رجل ق كان إنإ 

وصورةالصورة هذه و؛ين طلقها، بلده إل رجع فإذا الغربة، مدة فرجه 
الأمروليتدبروا اطة، فليتقوا ظاهر، فرق الطلاق بنية ليتزوج المسافر 

محميأن الله أمال الحقيقة. لهم تتبين حتى النمس هوى عن محرد بفكر 
سخطه.أسباب من الحممح 

ه.١ ٤ ٢ ٠ / ٤ y/ ٤ ق العثيمان الصالح محمد كتبه 

.٣٣الأية: الزر، سورة 



٥٩واباثروطواسوبهماسح 

الرحيمالرحمن النه م ب

العثيمين.الصالح محمد محبكم من 

اللهحفظه االكرم..... الأخ إل 
وبركاته.افه ورحمة عليكم السلام 

فهالحمد صحتكم، مرنا وصل، الحاري  ٢٣المؤرخ الكريم كتابكم 
أنلك اطه ونرجو مثلها، منا لكم الأصحى بعيد تهنئتكم ذلك، عل 

وعلوعليكم علينا ويعيده الحمتع من ويشل محوا عنا بحريكم 
٠محرلخب ممتع إنه واليركه، بالخؤر ١^٠^٠١^٧ 

فهلله، يولد ولر تزوج قد وكان امرأة خف، رحل عن سؤالك 
الخيار؟فالها ؤإلأ حملت إن معينة مدة عليه يشرؤل أن بحوز 

فلااطه~" —رحمه تيمية ابن الإسلام سيخ اخيار عل أما فالخواب؛ 
تب؛نإذا الخيار لها المرأة أن يرى اطه— —رحمه لأنه الشرحل؛ هدا إل حاجة 

منعقيم بأنه تعلم لا كانت، إذا ذللثج تشرهل ل؛ ؤإن عقيم زوجها أن 
عمر،عن روي لما موافق لأنه الصحيح؛ هو ورأيه الزواج، قل 

تعلملا وهي عقيم الزوج أن محن متى هذا فعل الصحيح؛ وللقياس 



اصفتاوى  ٦٠

لأنلا؛ أم ذلك شرطت سواء الكاح، فسخ لها فان بعقمه العقد ح؛ن 
الأولاد.ق حما لها 

ليسوأنه بعيب، ليس العقم أن يرون فانيم المذهب عل وأما 
تعلملا كانت ؤإن عقيم، زوجها أن تبثن إذا الكاح نفخ أن للمرأة 
تسمنمتى وأنه عقيتإ، يكون ألا العقد عند علميه اثارطت< لو ^٢٠٧ ذلك، 

عقيم،أنه تسمن إذا النكاح تمسخ أن لها فان المسخ، فلها عقيم أنه 
ذكرما بغر خيار يثبت ولا ت ( ٥ )ج ( ١٤٩)ص الغاية رح ث ق قال، 

وطرش،وحرس وعس ورجل، يد وقْبع وعرج، كعور شرط بلا 
عقيتاأحدهما بكون وتمثيله شرءل« رربلأ فقوله: عقيتا. أحدهما وكون 

بخلافه^٧ الزوجة أو الزوج من العقم انتفاء شرط إذا أنه عل يدل، 
الخيار.ثبتا 

عليهتشرط أن وهي السؤال( ق ذكرت التي فالصورة هدا وعل 
هذاغثر عل محعلوما لكن تصح، الفسخ: فلها ؤإلأ حملت، إن مدة 

الفسخ،فلنا عقيم أنلمثج نين إن وكدا كدا مدة لك يقال،: بان الوصع 
عقيمأنه وتيير٧ المدة مضت( فإذا والشرط، الحقد صح هكذا قالوا فإذا 

يكونقد لأنه لها؛ فسخ فلا بعقيم ليس أنه تب؛ن، ؤإن الفخ، لها صار 
الإخصاب.وقح، لغير موافقا الوطء يكون قد أو منها، المانع 



٦١واباثرؤطواسمبهماس1ح 

يكونالعقيم مني فإن الني عل الأطباء بكشف ييثخن والعقم 
عندهم.معروفة الكشف وطريقة المنوية، الحيواناتا من خاليا 

والشيخالأولاد سلامنا بالغوا يلزم، بإ وشرفونا لزم، ما هدا 
عليكموالسلام نحففلكم، والله بخير، الحمع منا، كإ والإخوان محمد 

وبركاته.الله ورحمة 

ءإوو أه 



ه1وىارفق4 ٦٢

افيرزقه ب شخعس اله~1 ~رخم4 الشخ فضيلة سئل • س٣٣
أمذلك من متأئرة زوجته هل يعرف ولا ذلك، من تأثر وقد الدرية، 

عليهيعسون إمم حسنا حوله، الذي محتمعه من مضايقات ويواجه لا، 
محنا.اطه جزاكم ةلك٠ ز أفيدونا ذللفؤ، 

بأولاد،ترزق لر كونك من السائل أحي يا تتكدر لا بقوله؛ هأجابح 
مابمؤ، وأ'إذدبجا كتابه! ق يقول وجل عر اممة فإن 

محن0آن-تنبجاءإة
وتعالّسحانم فهو ٢. ؤيتر عميثأإدهُ يثآء من ثبجمل ؤرثثا 
مالعباده يقدر الذي وهو ثاء، ما نحلق الذي وهو القدير، العلم 
هى!أصناف أربعة للولادة ية بالنالناس أن اش ذكر وقد يشاء، 

 ١ ~ V—إناثا.يشاب لمن ييم
الذكور٠يشاء لن ّمبمب ٢" 

ؤإناثا.ذكرانا يم\ويزوجهم 

محا•ساء س ؛"وبجعل 

ورباوتعال، بحانه وقدرته وحكمته علمه عن صادر هدا وكل 

الدرية.افه فجرزقك الخال هده تنقالب 

.٥ ٠ ٤، ٩ الشورى، سورة 



٦٣وابالق>وطواسوبياصح 

لها،تبتم فلا ذلك من بثيء تطالبك ب زوجتك مادامت وأنت 
يرزقأن المدير العل الله أل ونمعلث،. الصبمر عل حيزا الله وجزاها 
محب.سمع إنه والثواب التوفيق الحمح 

هه ث؛ت- 

iT_.'  متروحةالرأة كانت إذا اض—) —رحمه الشخ فضيلة سئل
آخررجل ماء نقل محوز فهل أطفالا، ينم، لا عقيم رحل من 

الأمركان لو الحكم وما بالأنيوب؟ يمي كإ أو الحقن بوامهلة إليها 
الاحتفاظنحون فهل عقيمة الرأة لكن تجا الرحل لولكن بالعكس؟ 

ماوهذا نموالحنين، حين إل المرأة لرحم تماما مشبه ثيء ل زوجها باء 
فاالتلريقة، هذْ ونجحت١ العالم مستشفيات بعض ق أجرى أن حصل 

الحالتن؟ق الشرعي هوالحكم 
ينجبلا الزوج كان إذا وهي الأول الحال أما بقوله• فاحاب 

الولادةلأحل رحمها ق وحقنته آخر شخص من ماء زوجته فانحدت 
الصلاةعلميه الني عن الحديث ق جاء وقل نحل، ولا محرم عمل هذا فإن 

،•غثرْ'ارزيع ماءه يقي أن لرجل لحل ررلأ والسلأمت 

الرجلق جاء U باب الكاح/ مماب والترمذي/ (، ١٦٩٩٢)( Y.r/YA)أحمد :ا(رواْ 
وط،ق باب النكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ١ ١ "٢ ١ ر برقم حامل/ وهي الجارية ى ينم 

(.٢١٥٨برقم)جايا/ ال



JI_4فتاوى  ٦٤

الأنساباحتلاط من حومحا محرم عدما ق الرأة نكاح لكن ؤإذا 
الأحوالمن حال باي لامرأة محوز محلا وأحوط، أول باب من هذا فإن 
الأولادقان ذلك فعلى ؤإذا زوجها، ماء غر بقاء نفسها تلقح أن 

مائه.غر من وهم به يلحقون لا لأمم لزوجها؛ أولادا وليس لها أولاد 
فحقنتنجب لا التي محي ا،لرأة كانت إذا ما وهي الثانية الحال وأما 

هذافان ا،لرأة رحم ق محقن ذللثج بعد ينموثم حتى ثيء ق ماءه الزوج 
هدالأن الأطباء؛ عند هدا فعلم ناجحة العملية كانت، إذا يه باس لا 
بهلقح ذللمثإ بحد ثم الفرج، خارج أنزل قد الرجل يكون أن يعدو لا 

وقدذللثج، و حرج ولا زوجها ماء والماء زوجها هو والزوج الفرج 
الحال.هده مثل عل الفقهاء نص 

ءأيءإآ ءإي 

بمرضعل تعال اطه قدر اله~أ ~رحمه الشيخ فضيلة سئل 
منحمية أماكن ل الحلي عل ظهورْ أغيب، جعل إذ ي ولطفج الهاق، 

قسيتإ ومحي الثرين، سن و الظهور ق المرض هذا وبدأ جدي، 
ويعدهامحسحانه، يعلمها لحكمة يالشقاء يعد ل اف ياذن ب ولكن العلاج 
يديعل ظاما الوقت، ذاتر ل ولكن للخهلبة، تقدمتؤ سنة عشرة يخس 

ائرسمن حفية أجزاء ل غرها إل بالإضافة ملحوظة يخ ثلامثج اليمنى 



٦٥ح الم ي واثعيوب الفؤوط باب 

أصائحأن أشأ ب أشهر متة دامت التي الخهلية مدة وأثناء حدي، 
شوي،عن العدول حشية أهلها ولا المرض، هدا من ثيء عن حْليبي 

يدلهمالخطية قرة حلوال لدلك، ورؤيتهم اليمنى باليد ءلهورْ أن واعتثرت 
ذلك،عل الزولج وتم حدي، من أحرى أجراء ل وحوله احتال عل 

منبجدي ما زوجتي ورأت الزوجية بيت إل انتقلت لط ولكن 
لهامحادع أق واعترت شديدا، تمردا وتمردت ذللث،، ماءها المرض 
والخسران،يالحرة باءت بأما الشعور ولازمها الإفصاح، عدم يسسب 

بالقوةذاك حين تمردها قايلت، أنتي وأمهد الزوإج، هدا قد عل 
الانفصال،مني تطل_ا لر ولكها أحرى، أحيايا و؛الضريب، أحيائا، والشدة 

ماعل يعدها اعتادت مضض عل معي العيش من سنوات مرور وبعد 
علومر أولاد، ثلاثة أنجست، والأن الواغ، للأمر وامسلمت، ل، افه قدره 

أنعل الشديد الندم يلازمتي ما كئثرا ولكن منة، عشرة ثلايث، رواجنا 
منيطلست، أما لو وددت أنتي لدرجة الصورة، هده عل تم الزولج 

قيا اكارحة يعدم لها ظالها كنت فهل لها، ظالها أكون لا حتى الانفصال 
زواجيوهل الخطبة؟ فرة أشاء يدي عل ه نفالمرض فلهور رغم جدي 

الأن؟ثيءأحرأفعاله عل غب أم صحيح الشكل حدا 
المرضمن حفيا كان با لها تصرمحلث، عدم أن ريب لا يقوله؛ فأجاب 



٦٦

ئعدلا اليمنى يدك ق ترى التي والبقع غش، وأنه حدلغ أنه ريب لا 
تدللا حفية صغيرة أبا أو الرض، هدا عل تدل ظاهرة بينة أنيا عل 
ذللث،،أشبه ما أو احتراق، أثر أنما يقلن صورة ق أنما أو ١^^٠؛، عل 

هداق عليهم حفي ما ولأهلها لها بينت أنلث، النصح تمام أن والحاصل 
هيلها الحق ولكن به، آثم فانلث، ذللث، بعد به عاملتها وما الأمر، 

إحماءمن مضى ع،ا المإح منها تهلالس، أن إلا الأن، للخ، وليس وحدها 
عفتفإذا عليها، وة القمن مناك حصل وعإ العيب، هذا من فيك ما 

ذلكفإن وتسمح"" ذك عن تعفو أن "ونرجو وسمحتا ذك عن 
تعالوقال ،، »ثمهُ عمثاثيج ؤنتة تحال• افه قال كمر، حير 

الإصلاحْع فالعفو آلنامر٠هل عي ؤواد-ابيرا الحنة• أهل صف، وق 
أنك ونصيحتي ، — وتعال بحانه —ساش عند عفليمة فوائد وفيه حير، 

تعفوأن لها ونصيحتي الممإح، منها تهللت، وأن زوحتلئ، من تتحلل 
أنتعال اض وال الأن، شركة بينكإ والحياة أولادك أم لأنما عنكج، 

لآوبعلابمع•
أو

.٤ ' الآيةت الشورى، محورة ( ١ ) 
١٣٤الأية: عمران، )آ(محورةآل 



٦٧واواالقروطواسوبشاسح 

ثلاثحوال زواجي دام افه~ت ~رخمه الشيح فضيلة مثل ت س٦٣
منوأتزؤج الطلاق زوجي من أطلب هل أؤلفالأ، أنجب ولر وات، نم 

هاكوهل علنا؟ يكشف لكي طيب إل ندم، أم أنجب؟ لكي غيرّْ 
الشفاء؟ق أمل 

منالطلاق تطلي أن اظة انأيتها لك يبني لا بقوله: فأجاب، 
العقميكون وقد منك، العقم يكون قد لأنه الأمر؛ ، jwحتى زوجك 

تطليأن لك فحينثد منه العقم أن صحيح بطريق ثبت فإذا منه، 
القولعل الزوج كرم ؤإن الكاح فسخ فللئح منه محصل لر فإن الفراق، 
الحلم.أهل أقوال من الراجح 

بشرطذلك( كان إذا إلا الكاح فخ للث، ليس العلإء؛ بعض وعند 
النكاح.عقد عند 

فلك(عقيم أنه إن أنه العقد عند امآرطن، قد تكوي أن مثل 
الضخ.

لك(لأن ثرط، بلا ولو الزكاح فخ لك( أن الراجح القول ولكن 
لووهو الأولاد، يريد أشا هو كإ أولادا تريدين وأنتر الولد، ق حما 
فالك(منه العقم أن تبثن إذا أنت وكدك لهللقك( منلث، العقم أن له بن، 

أنمحوز لا الرحل أن العالم أهل ذكر وقد الحيل، هو هدا نفخي، أن 



الفضهاوي  ٦٨

فإذاالأولاد، ق حما لها بأن ذللث، وعللوا اذنيا، إلا امرأته عن يعزل 
بمقفكذلك الأولاد، طال ئ لأن ارأة؛ إذن بجوزإلأ لا الخزل كان 

عقيم.زوجها أن تسن إذا النكاح فسخ لها 
٠٠٠

امراةحطست، يقول مائل اف~ت ~رحمه الشيخ فضيلة سئل .' س٧٣
مرتاحاولمست، الخالقة، مشوهة مهاوحدتيا ولمايحلمن، وليهافوافق، من 

إذاعليها صرفت، ما بامتعادة دمهلالتهم حق ق فهل إليها، يالنثلر 
فيها؟الذي العيسمإ ل يوصحوا ولر الصورة ؟بمده كانت، 

فليسغش »من قال: أنه س عث، سح، بقوله؛ - اف، -رحمه فآحامح، 
لامميإمعاملة، أي ق الملم أخاه يغش أن الإنسان محوز فلا ا، مناءار 

المعمودق التي العيوب، عث، محقي وأن الخميرة، المعاملة هده ثل مل 
الغاش.من تبرأ الني. لأن وذللث، عليها؛ 

الني.فيه تبرأ إذا الاون_ا إن اله،— —رحمهم الحلم أهل قال وقل 
شخصاعامل من كل فعل الدنوب،، كبائر من كبثرة كان الفاعل من 

حتىويالصدق، بالواقع محبرْ أن رهن أو أوإجارة، بح، أو كاح، نق 
البركة.له اف، يزل 

ابريم منا،ا/ فليس غشنا رامن الني قول باب الإي،ان/ كتاب لم/ مرواه 



٦٩النكإح م واسوب اثر1ط باب 

صدقافإن يتفرقا، لر ما بالخيار ررالبيعان قال! أنه عنه. صح وقد 
رمحقتيرئبمهاا؛ل كذبا يإن بيعها و لها بورك دبينا 

إلير"؛ع أمره فهذا المال، من بذلته بإ تْلاليهم أن للت، هل وأما 
بؤإن وأفضل، أول فهو تصالح بينكإ حصل إن ولكن المحكمة؛ 

الموفق.واف الحكمة. إل يعود فالأمر محصل 

.لإ- ءه 

٢(، ٠٧٩)برقم ونمحا/ يكتإ ولر البيعان بك إذا باب اليؤع/ كتاب البخاري/ روا، 
١(. ٥٣٢)برقم واليان/ البح ل الصدق باب اليؤع/ كتاب لم/ وم



قت1وىارهقع٧

الرحيمالرحمن افه بم 
افهملمه صال^ ين محمد الشيح ذ3ّ\ة 

وبعد؛وبركاته الله ورحمة عليكم اللام 
أدناه!الواردة العيوب  oJl>؛النكاح شغ هل 

الحنون.~ ١ 

ّآ~انيص•

٥—العديهلة.

الفم.بخر ٧" 

المنكرة.الإبهل روائح ٩" 

الناصور.— ١ ١ 

ما-العنةؤ

-القرن.١٥

م\ا-اكق.

٢-الخدام.

أ-الشم.

الإيدز.٦— 

المتتن•الرأس ٨-قرع 

٢

٦

٨

لياسور.ا— 

الجب•" "

لخصاءؤا— 

لعقل.ا— 

-الاماصة.

الفرج.ز اليالة القرؤح — ٠٢ الفرج.بخر 



٧١بابالفرعطواسوبشاس1ح 

الرحيمالرحمن الله م ب

وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 
التيالكاح عيوب من كلها عينا عشرين البالغة العيوب هده 

الأّسنمتإعمغ ق منها أول أو مثلها كان ما وكيلك الفسخ، ؟بما يثبت 
وغيرها.والشلل والخرس، والصم، كالعمى، أوكعاله 

العثيمينالصالح محمد كتبه 

٠٠؛؛؛









٧٥بابثد1حاسار 

AT_ '. أسلمإذا ارحل يلزم هل ت الله" —رحمه الشخ فضيلة مثل
لم؟تلر إذا زوجته فراق 

أو-يودية كانت إن ذلك ق ننظر دقولهت الله— —رحمه فأحاب 
اليهوديةمن يتزوج أن له محل لم الملأن فراقها؛ يلزمه لا فإنه نصرانية 

استدامته.وكذلك ابتداء، والنصرانية 

ينفسخأملم إذا فإنه نصرانية ولا -يودية غر كانت إذا وأما 
تنقضىأن إل مهلة يعطى لكن له، محل ولا لها محل لا صار لأنه الزكاح، 
فقلتسلم ب وإن زوجته، فهي، العدة انقضاء قبل أسلمت فإن العدة، 

اروج.إسلام حان من النكاح اخ انفتبتن 
؛!؛--ه 

أسلمت،إذا ارأة يلزم هل اش— —رحمه الشيح فضيلة مثل سه'مث 
مفارقته؟رفضث، إذا الحكم وما الكافر؟ زوجها راق 

فإنهكار وزوجها ارأة أسلمت، إذا بقوله! الله— —رحمه فاجاي، 
فهي،فتها اروج أسلم فإن العدة انقضاء إل تمهل لكن الذكاح، ينفسخ 

حتن،من النكاح انفساخ تسن عدنيا انقضت، حتى يلم لآ ؤإن زوجته، 
أسلمت،.

العدة؟انقضاء بعد أسالم ر إليها يرحع أن له وهل 



الفقعحاوي  ٧٦

علوافقت إذا إليها يرجع أنه والراجح للعلعام، قولان دا هق 
سستينإسلامها بعد الربح بن العاص أبي( إل ابنته رد . رراليي، لأن ذلك 
ا.عنه،،ر الله رصي أسلم حين 

القضاء.جهة من ا فهت ينهإ التفريق وجب مفارقته رفضت وإذا 

ءوه ه 

jجاء ما باب الكاح/ مماب والترمذي/ (، ٢٣٦٦)( ١٩٥رإ/أحمد/ الإدم رواء 
قبلأحدهما لم يالزوجض باب ماجه/ وابن (، ١١٤٢)برقم المثرين/ الزوحن 

مةم)«ا•؟(.الأخر/ 



و1باسايىرالهو





٧٩و1باساةراأهو( 

الهر؟j المة هي ما اف-: -رحمه الشيح فضيلة سئل ؛ ٤ ٠ س
العقد؛ق ونميته تخفيفه الهر ق السنة يقوله! اف— —رحمه فأجاب 

الزوجتن؛متن الألفة إل أدعى تخفيفه ولأن العامة، الصلحة من ذلك ق لما 
يتعبه،ولا يثقله لا بعوض الرأة هده عل حصل بأنه يشعر الزوج لأن 

ؤإنالمهللوب، هو فهدا بالعروق والحشرة الألفة بينهعا افه قدر إن ثم 
إذالكن عليها، يتكلف ل؛ لأنه يفارقها؛ أن عليه سهل الأحرى كانت 

بينهااش يوفق ب إذا ثم ْرا، بقي، مرا لحل ما فإن كثثرا المهر لكن 
ماعليه أهلها يرد أن إلا يفارقها لا فتجده يفارقها، أن عليه صعب 

وجه،من بالأهل إصرار ذللث، وق أحرى، ونفقات صداؤ، من بدله 
بينوكدت بكارتيا خرت الرأة لأن بالمرأة؛ إصرار أيصا وفيه 

الهر؛حققوا الماس أن فلو لها، دفع الذي المال من ثيء ياتبا ولر الماس 
ميئزوجته مع يكون ان إنمن وكم الحفلممة، القدة هده لزالت 

عليهرد إذا إلا يفارق ولا فراقه، تريد ونبارا ليلا تصيح وهي العاملة 
ذللثط،من شيئا يستهليحون لا وأبوها والمرأة غره، أو مهر من أنفق ما 

~ونحنلما ييغي، الذي إن نقول• نحن، ولهاذا والعناء، العبا فيحصل 
ويرحممحاقه ممن نكون أن وجل— -عز الله نرجو لمون مالحمد ولله 

بعصا؛عضنا يتخذ وألا الإمكان بقدر المهور من نخففح أن عباده— 
المحغلورة.الفاسد وتزول المقصود محصل حتى السنة محالفة ق أسوة 



الفقعقتاوى  ٨٠

لالهر نحديد حكم ما ت الله— —رخمه الشخ فضيلة مثل I ٤ سا 
ريالألف كمئة المال س محالئا ئا مالالفتاة أبو بمللب كأن الشرع، 

لصلؤتهوتحويله الهر -يدا الأست«بمتإع الفتاة لأبي( يجوز وهل مثلا؟ 
الشخصية؟

وليسوحدها المرأة حق هو الهر بقوله! اف— —رحمه فأحاب 
لخالهاولا لعمها، ولا لأخيها، ولا أمها، ولا لأبيها لا حق؛ فيه لأحد 

ياحذأن لأحد محوز لا الروحة حق المهر كل أقارما، من لغثرهم ولا 
ولأنللنساء، محض حق لأنه شيئا، منه لنمه يشرؤل أن ولا شيئا، منه 

هناكفصارت المهر، من لأنفسهم يشرتلون صاروا الناس بعض 
أكثر،لهم ويشرمحل أكثر يعقليهم لن إلا يزوجون فلا عظيمة، ممدة 

يرحمونس،لا ملاكها، عند لع البمنزلة أوليائهن عند النساء فصارت 
ولايتهن.و تعاد افه محشون ولا 

لأنتملمكه، أن بعد ابنته مهر من ياحد أن خاصة للأب محوز لكن 
لنمهشيئا يشرؤل أن وأما يضره، لا ما ولده مال من يتمللث، أن للأب 

واللام!الصلاة عليه السي لمول يستحقه، فلا العمد قبل الهر من 
فهوالكاح عصمة قيل عدة أو حياء أو صداق عل نكحت، امرأة ارأيإ 
الرحليكرم ما وأحق أعهليه، لن فهو النكاح عصمة بعد كان وما لها، 



٨١واو،اسوايى)الهو( 

.وأخته،، اينته 

الزواجرصيت إن ذلك، و للمرأة الحق فإن كيلك الأمر كان ؤإذا 
جازدرهم بمئة إلا ترض ل؛ ؤإن ذللثج، حاز دراهم بعثرة بالخامحلب 

الزوجرصي وإذا لها، الحق أن والهم ذللثح، جاز آلأفط بعثرة أو ذللثح، 
حرج.فلا بدللثح 

يكونعإ وأبعد اسمح لأنه ويمتن، المهر بمدد أن والأفضل 
قدرهمهرا سيععليها الزوج أن لنفسها تقدر قد المرأة فإن لنفوس، اق 

وكذللثحثيء، نفسها ق فيكون نفسها ق قدرت مما أقل يأتيها ثم كدا، 
أكثرفيقدر يرضيهم، لا هدا لعل فيقول! شيئا ه نفق يقدر ربإ الزوج 

به.باس لا الهر فتحديل ذلك،، يدون يرصون أنبمم مع 
بلألمح، مئة السائل ذكر0 الذي بالمبلمر يقدر أن يبغي لا ولكن 

نيىوق. موونة، أيسره بركة أعفلمه لأن ؛كثير، أقل يكون أن يبغي 
تنالوالا ارألأ فقال! الماء، مهور ق المغالاة عن عنه— افه —رضي عمر 

وجل——عز افه عند أوتقوى الدنيا ل مكرمة لوكان فإنه الماء صدق 

الرجلق باب الكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ٦٧٠٩)أخمد م رواْ )١( 
بابايكاح/ محاب والمائى/ ٢(،  ١٢٩يرقم)شبما/ بقدها أن مل بامرأته يدخل 
الشرطباب النكاح/ كتاب ماجه/ وابن برتم)ّآتم(، ذهب/ ْن نواة ض ١^ 

(.١٩٥٥)برقم لنآكاح/ ال 



الفقعهاوي  ٨٢

للكنأولأتمبماضه((ر^/
ذلكإل ابتغوا ما الهور، من نحففوا أن للمؤمن ينبغي فالذي 

يقتديحش ووحهاوها البلاد أعيان به يبدأ الأمر هذا ليت ويا سبيلا، 
الناصتعاون فإذا ووجهائهم، وأعنانم لشرفائهم تبع لأتم العامة، بم 

أزواج،بلا للتسام كثرة من الأن نجده ما عنا وزال كشر، خر حصل 
التوفيق.للجمح افه أل نزوجات، بلا للرجال وكثرة 

٠٠٠

 Tلخطبةتقدمت، مدة منذ الله—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ _٤
أحتمله،لا المال من باهظا ^! ٠٠لهم أدفع أن فاشترط أبيها من فتاة 
الكرة.أعاود لكي افه يرزقي حتى متظزا الزواج ترك إل اصطرف مإ 

لعالهمالاياء هؤلاء لأمثال النصح نوحيه فضيلتكم من أرجو 
خرا.افه وجراكم جشعهم؟ عن يتراجعون 

المشكلةهن.ه إن نقول ام.والالثا عل جوابا بقوله• ارله~ —رحمه فأجاب، 
وهىحلامنامنا، محيلها فرديريدأن وكل مجتمعنا، ق عويصة مشكلة 

برقم ٨٢٢)باب اماح/ ئاب والترمذي/ (، ٢٨٥)( ٣٨٢)\إ أخمد الأئ،؛ رواء 
والناني/٢(، ١ ٠ برقم)٦ الصداق/ باب الكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ٢١١١٤)

الكاح/مماب ماجه/ وابن (، ٣٣٤٩برقم)الأصدقة/ ق القط باب الكاح مماب 
١(. ٨٨٧برقم)النساء/ صداق باب 





الفقعساوى  ٨٤

٢.القرآناا١ من معك يإ مالكتكها— —أوت ارزوحتكها واللام! الصلاة 
يضأواق أرع عل امرأة تزوجت إش ه: النه لرسول رحل وقال 
كأنإأواقإ أرع ررعل واللام• الصلاة عليه فقال درجتا، واستين مائة 

همىولكن نمليك ما عندنا ما ا الحيل هدا عرصن من الفضة تنحتون 

/0نه،(ر سمب يعن، ق نيعئك أن 

تغلوالا ألا يقول؛ — عنه افه —رضي الخيلآب ين عمر هو وها 
كانافه عند تقوى أو الدنيا، ق مة ْك كانت له قاتما النساء صدق 

فيهاتفاخروا ولا المهور، ق تغالوا لا المادرJنت للأخوة ونقول 

اممهيتقوا أن للأولياء فالصيحة مجاراتكم. ستطيعون لا إخوة لكم فان 
الموفق.والثه التاء. من يتولونه وفيمن نفسهم، أق 

(،٥١٢٦برقم)اكزويج/ قل الرأة إل الطر باب الكاح/ مماب الخاري/ رواء )١( 
(.١٤٢٥)برقم امرأة/ رأى من ق ندب ما باب النكاح/ كتاب لم/ وم

تزوجها/لمن!ريي وكفيها المرأة وجه إل النظر ندب باب الكاح/ مماب لم/ مرواه )٢( 
برفم)؛آئا()هلأ(.

(،٢١ ١١٤)برقم (/ ٢٢)باب الكاح/ كتاب والترمذي/ (، ٢٨٥)( ٣٨٢)\إ أ-يو رواْ )٣( 
النكاح/كتاب والماش/ ٢(، ١ ٠ )٦ برقم الصداق/ باب النكاح/ كتاب داود/ وأبو 
صداقباب الكاح/ كتاب ماجه/ وش (، ٣٣٤٩)يرقم الأًدئن/ ق القسط بآب 

(.١٨٨٧)برقم الماء/ 



٨٥واباساةاامر( 

بعفىق لدينا تعال~! اف ~رحمه الشخ فضيلة مثل I س٣,؟ 
وعشرينالدخول عند ؤيال ألف ثلائن لغ وهى الزولج، ق عادة المناطق 

هداالدخول، من سنوات بعد ولو الزوجية بيت إل الانتقال عند ألما 
الهردالخلما-د؟ءدا

لأنهعليه؛ المر ينبغى لا الأمر هدا بقوله• ارله~ ~رحمه فأجاب 
المثىفان قليلا، يكون أن الصداق ق والمنة والذكليف، الإسراف من 
كانأيسر الهر كان وكلإ درهمل١،، مثة خمس لزوجاته صداقه ان كه 

الحدين،!ففي والمودة، الزوح؛ن  jijf؛والمحبة البمركة إل أقرب ذللث، 
ا.موونة(ال أيسره بركة النكاح ررأعفلم 

ومقامي؛لمضار سببا ذللث، كان الهر زاد ؤإذا 

ليسلأنه الزواج؛ عن ؤإناثهم ذكورهم الشباب يعهلل أنه منها؛ 
الهر.هدا يقدم أن يستعلح أحد كل 

أبرك.الكاح لكان أقل كان فلو الدكاح، بركة ينزع أنه ومها: 
لرأو بزوجته يرغب، إ إذا الرجل فإن كشرا الهر كان إذا أنه ومنها؛ 

مضض؛عل البقاء ويكون والتخلص، الفراق يصعبإ فإنه هي ترغب 

;٢٦)برقم قرآن/ تعليم كونه وجواز الصداق باب النكاح/ كتاب لم/ مرواه ( ١١
أخمد)؛ة/هما()ا،آهةآ()آ(رواْ 



٨٦

فتسودالكبير، الهر هدا لها بذل وهد بمفارمحها ه نفتمح لا الزوج لأن 
أنإل ذلك يودي وقد للتخلص، مثيل دون الزو-من متن الكراهية 

وربإيهليقونه، لا كثير بإل منه ابنتهم نحلصوا أن إل الزوجة أهل يضطر 
بيتمهم.الديون فتتعلق وفالأن، فلأن من قرصا ياخدونه 

الزواج،ويكثر تزول، الفاسد فإن للجمع ميزا الهر كان فإذا 
والجتبمع.للفرد كثير خثر ذك ق ويصثر الأمة، تكثر وبالتال 

قالفلقد يتمول، ثيء باقل يصح الهر أن لإحواف فنميحتمئ 
يكنوإ ٠ للرسول نفسها وهت التي المرأة عن ه للرسول رجل 

لهفقال الصداق، ه الرسول منه فهليب، )زوجنيها( حاجة1 ؟؛I له 

الحديدمن خاتا ولو يلتمس أن منه ءللسا يم ثيء، عندي ليس 
المهر-تقليل 3، والركة فالخثر هذا فعل 

حتىوأمرافهم الناس أكابر بدك يبدأ أن يبغي أنه أرى والذي 
لأنيتفاقم، الأمر فإن العكس حدث إذا أما دونبمم، من بيم يقتدي 
خفففإذا ببعض، بعضهم ؤيقتدي بعصا، بعضهم ينفلر الناس 

الوفق.وافه العامة، تبعتهم المهور الأشراف 

(،٥١٢٦برثم)التزويج/ قبل المرأة إل النظر باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
برءم)هآاا(.قرآن/ تعليم وجوازكونه الصداق باب النكاح/ كتاب لم/ وم



٨٧واوااسايىرا،هو( 

الزولجل عادة هناك افه—ت —رخمه الشخ فضيلة مسل ! ٤ س1 
وبعدإتماموالحل، الهر عل الرأة ووق الريج الاتفاق.yj( بعد أنه وهي 

الالمن كبثر مبغ منه يطلب باهله؛ البناء قبل الزؤج من يطلب العقد 
يدفعهما فهل نمس. طسجا عن لا حياء الزكج يدفعه يس)الصر(، 

فهلامتغ وإذا ولأهلها؟ للزوجة حلالا يعتثر العشي بعد الرؤج 
دفعه؟عل بحر 

أنأود الموال هدا عن الحراب قبل بقوله! الله— —رمه فأجاب 
بركةاللكح »أءقلم فإن أمكن؛ ما المهور تقليل إل الملمين أدعوإحواف 

منهاإمتعددة مفاسد فيها حصلت المهور ارتفعت ؤإذا ٢، مؤونة(،ل أيسره 

الماء.وكذلك الزواج عن يتعتللون الرجال أن — ١ 
والاستدانةأصدقائه من الاقتراض إل يضطر قد الرجل أن ٢" 

بالديون.ذمته فيثقل نفسه عل 

المرأةيتعب فإنه الزواج ق يوفق ولر كشرا مهنا بدل إذا أنه ٣— 
معيبافيبقى الكشر، المهر ل بن، مع يهللقها أن عليه يسهل لا إذ وأهلها؛ 

قيحتاجونفقراء يكونون وقد أكثر، أو المبلغ دفع إل تضهلر حتى لها 
محبالتي المفاسد من ذللئ، غير إل غرهم، من الاستقراض أو للدين 

(.٢٤٥٢٩()٧٥/٤١أحمد))ا(رواْ 



الفقهفتاوى  ٨٨

إليها.يودى سبب كل إزالة عل نتعاون وأن نتكاتف، أن علينا 
صداقعل وا،لرأة الرحل اتفاق من الرحل ذكره عا لبة يالنوأما 

وحعلاهعليه اتفقا ما فان متيع، أو دراهم أو غره أو حل من مع؛ن؛ 
سواه.للزوجة محل لا مهنا 

يئكنلا قالوا الزفاف ليلة حاء فإذا به يغدرون الرأة أهل وكون 
أنلهم محل ولا منهم، غلط هذا فإن وكدا، كدا بدفع إلا تدخل أن 

اصهلرازالهم يلتزم ربإ لأنه الحال؛ هذه مثل ق ومحرحوه الزوج يلزموا 
إذاولكن السابق. المهر من عليه اشترط مما أكثر يلزمه ولا اختيارا، لا 

كانؤإن الحكمة، أمام به عليه يقضى قد فإنه والتزمه ذلك إل ألحووه 
أهلها.وعل الزوجة عل حراما ذلك 

بعدعليه اشترط وما عليه، اتفقا ما هو الهر أن الحراب وخلاصة 
ليلةإلحاوه لهم محل ولا يوافق، إ شاء ؤإن عليه، وافق شاء فإن ذلك 

الموفق.وافه القبول، إل مضهلزا يوافق حتى الزفاف 

أو؛•؛أو 

منترؤج من حكم ما اطه~ت ~رحمه الشيخ فضيلة سئل ! ٤ سه 
تتجبب الأن وحتى حرام، فلوس س منزل و ومكن حرام، فلوس 
أطفالا؟منه الزوجة 



J٨٩اUاسJاةرامر( 

مأكلهالإنسان يطيب أن أولا محب ت بقوله — اف —رخمه فآحأب 
ارإنقال! وملم— آله وعل عليه افه —صل المي لأن وتغذيته؛ ومشربه 

المرمالنبه أمر بإ الومتن أمر افه ؤإن طيا،الا، إلا شل لا طيب افه 
يثانمونثأظمحأ الثلثت يق ،^؛ ٥١>تأ؛ثا تحال: فقال 

ووئأغ'ما ثلتت ين حقلوأ  ١٣١^ألرتث> ؤكآ>ها تعال؛ وقال ،، عببمهر
سشانحاكاث

السمريْليل الرجل وسلم آله وعل عليه اطه صل الض ذكر ثم 
حرام،ومطعمه إ رب يا رب! يا السإء؛ إل يديه يمد أضر أشعث 

،٤١لذلك((يستجاب فأنى بالحرام وغذي حرام وملسه حرام، ومشربه 
دعوةتستجاب أن وملم- آله وعل عليه الله —صل الني فالسبعي 

أنصحلهذا بالحرام، وغذي حرام، ه وملبحرام، مهلعمه لأن هذا؛ 
كانأو الربا، طريق عن كان مواء الحرام أكل عن يسعدوا أن إمحواف 

الوهم الناس فتها يقع النؤع هذا من كثثرة وأشياء الميسر طريق عن 
يهليبأن أولا به أنصح ما هذا يتهاونون، ولكن يشعرون أو يشعرون، 

١برقم)٥ الطيب/ ب، الكمن الصدقة قبول باب الزكاة/ كتاب لم/ مرواه )١( 
٠٥١الآيةت )٢(صورةاالومنون،

.١٧٢الأية: سورةالبقرة، ( )٠٢
١برقم)٥ المليب/ الكب، من الصدقة قبول باب الزكاة/ كتاب لم/ مرواه )٤( 



الفقعفتاوى  ٩٠

ومكنه.ومالسه مطعمه الإنسان 

لللكحالسبة  UIنقول: المزال هدا عل الإجابة فهو اتا أما 
العقدأن صحيح: ومعنى فصحيح، البيت لمراء ثة ويالفصحيح، 

والمشروباثاكول عل البح فحقي ؤيشربه، ياكلمه ما وكدك باطلا، ليس 
الزوجةنقول: ولا له، حلال هي للزوجة فبالبة آثم، لكنه صحيح؛ 

أنله محور أيصا للمت، ويالبه صحيح، العقد لأن عليه؛ حرام 
فانذك، من وجل— —عز الله إل يتوب أن عليه محب لكن فيه، يسكن 

اكتسابهحن كان إذا حرام عن اكتسبه الذي تصدق؛المال قدرة ذا كان 
معهلهعذمر جئى تعال• الله قال فقد جاهلا كان إذا أما حرام، أنه يعلم 

يعينهأن تحال افه أسأل ، أئهإز وأمرهُ طن ما جهُ انئهئ ء ونع من 
الحرام•أكل من النصوح التوبة عل 

هءو ثأي 

قدقييلش ان أفيدكم الله-؛ -رحمه الشخ فضيلة مثل ساُ؛: 
يزوجونالماس يعفس لأن غلائه، بسبب المهر ناحية من قرارا انحدت 

الفاعشر حمسة الهر يكون ان يرريت لدا فاكثر، القط ،ن بخمبناتهم 

أنالقبيلة رجال أحد من يطلب شيلي رجال أحد جاء وقد بينهم، فيا 
.٢٧٥الأية.* سورة ١( 





الفقههتاوى  ٩٢

هداوكون عريض<<لا،، وفاد الأرض ل فتة تكن تفعلوا إلا فانكبمكوه 

قلد،المهر لأن ميم؛ من بأحد ابش أزوج أن أريد لا أنا يقوزإ الرجل 
مهرايٌمح أن لأجل القبتلمة عن حارج رجل من أزوجها أن ألند 

تعللولوأنه المال، إلا يريد لا مادي رجل أنه منه يظهر هدا نقول؛ كشرا، 
علأنه نرى فإننا فقعل ا بل تعلل مادام لكن وجه، له نقول لربإ ذللث، بغثر 

ماهدفه يكون وأن إليه، بدفإ فيإ النفلر يعيد أن عليه محبا وأنه حطأ، 
المال.عن الفلر بغض الزوجية الأمور به تصلح 

 I؛U_، فصبككممن لأمل اض~) ~رحمه الشيح فضيلة مئل
مهرابنامم عل يطليون والذين الله هداهم الاياء لبعمحن نصيحة توجيه 

ئدوالشابايتح الشباب من كشر أن واثق ؤإنتي الشباب عليه يقدر لا 
أحديتقدم عندما وطمعهم البشت، أهل هو والسج، الزولج من حرموا 
فيكم~؟الله ~دارك هؤلاء نصح أرجومنكم ينامم، لطلبا 

محعلونالدين الأباء هؤلاء نصيحة إن بقوله؛ اض— —رخمه فأجاب 
وقاجد، المحهلباء ق الحمد— —ولله متوفرة -جا يتجرون سلعا بنانجم 

برقمفزدجوُْ/ دينه نرصون *من ل جاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )١( 
(١٠٨٥.)



٩٣واو،ساى)ابجو( 

أصواممإل صوق أصم أن من مانع لا ولكن أظن، همتا الوعاظ لكان 
وجعلالماء، عل للرجال الولاية جعل وتعال سبحانه الله إن فأقول 

والمدنية،العملية القوة من الرجال ق لما عليهن، قوام؛ن الرجال 

كاالرجال به افه فضل مما ذللئ، وغم الأمور ومعرفة العيد والظر 
صء\شُ فقء ^١ ءأؤق وزث ي تعال: اه قال 

بثلؤولس وتعال؛ بحانه وقال أمولهم^١ بن آثموأ وبمآ بني( 
للرجالافه جعل ثم ومن ا دتحم عنجى دإلإجا4 ألمحي عنجن( ٢ككا 

هداولكن بول، إلا نكاح بمح فلا المكاح، عقد ق الماء عل الولاية 
ولاهفيمن الأمانة يودي وأن وجل، عز الله يهم، أن عليه بجب الول 

عليها،ولاية له ممن امرأة أي أو أخته أو ابنته ألكنت، مواء عليها، الله 
ولاتريد، لا بمن الزواج عل، فيجثرها الأمانة هدْ بجون أن له يمل ولا 
دينهق ء كم، وهو تريد ممن الرواج من فيمنعها الأمانة هده بجون أن 

وحلقهدينه ترضون من جاءكم ررإذا .I النح، قال ولهذا وخلقه، 
أنالول عل ومحب، وفساد،<م الأرض ل فتنة تكن تفعلوا إلا فإأنكحو0 

.٣٤الأة: النماء، )\(مورة 
.٢٢٨الأية: المرة، )؟(ّورة 

برقمفزوحوْاا/ دينه ترضون ُمن ؤ، جاء ما باب النكاح/ كتاب الزمذتم،/ رواه )٣( 
'٨٥;



انفضهاوي  ٩٤

يقول.'وجل عز الله كان إذا لأنه المرأة؛ مصلحة له مراعاة أول يكون 
الشخصبنفس فكيف آ. ق>سهل همإ أؤ إلا ألن_ءِ مال دئريوأ 

الزواجمن الماء ومخ له، أحسن هو بإ إلا له يتصرف أن محوز فلا 
الرحمةكإل فيهم عدم الذين والهلمع الحشع أهل الأولياء بعض من 

ررإذاقوله! ق . ١^؟، أُر حلاف لأنه محرم مغ المخ هذا والشفقة؛ 
علوعدوان جناية ولأنه ، فأنكحوه،،ر وحلقه دينه ترصون من جاءكم 

إذاأدرى ولا تريده، وهى منه فمنعها لها هوكفء من خهلبها إذا المرأة 
حاجةق وهم يريدون بمن المكاح من الأولياء هؤلاء من أحد مغ 

جنايةذك يرون كانوا ؤإذا علهم؟! جناية ذك أن يرون أفلا إليه، 
عليهن؟اض ولأهم اللاق الماء عل جناية يرونه لا فلماذا علميهم 

كانسواء للرجل محل لا أقول: ؤإنني وجل، عز افه يمموا أن فعليهم 
فالمهركشرا، ولا قليلا لا المهر من شيئا ه لفيشرط أن أب غر أو ابا 

شم طة ًثثية؛؛؛"؛ن ؤث:اؤأأوآت تعال: افه قال لمزوجة كله 
وجعلاء، للتالصداق أن فعلم آ هنظا دكلوْ ثثا تنه ؛يىُ 

.١٥٢الآية: )ا(سورةالأنعام،
يرقمفزوجوْاا/ دينه ترمحون ®من ل حاء ما باب النكاح/ كتاب الترمذي/ رواه )٢( 

ة.)صةالأء،الآة:



٩٥واوااساةرالهو( 

فيهالتصرف صاحبة وهي للمراة الصداق لكن فإذا إليهن فيه التصرف 
لنمه،محيء منه وث\رط أن أب عير ام ابا لكن مواء لولها محل لا فإنه 

مامنه يتملك، أن فلأبيها الصداق الزوجة وْالكتا العقد تم إذا لكن 
يلحقهالا أن ومنها العلم، أهل ذكرها التي التملك، جواز بنروؤل ثاء 

إلانيئا مهرها من يتملك، أن له فليس الأب غثر وأما صرر، 
قالتصرف محسن عاقلة بالغة أو رشيدة تكون أن بئرؤل به، رصيمن، ما 

هؤلاءينتهي حتى ذلك، وأقول منه، ثيء بأخذ له وتأذن مالها، 
فلنيوق اء، التصداق من ُمىء أحد عن الهنامعون الحشعون 

أحذإذا وأنه المهر، ق له لاحق أنه الول علم إذا أنه ادرة~ عند ~والعلم 
~قحرام إياه وألكه آثم، فهو الث٠رع وجه غر عل واحدا قرئا منه 

إذاالخاطب محمب أن الول عل مهل كيلك،- الأمر لكن إذا أنه علمي 
أهلالأولياء هؤلاء لبعض يقع ما وأما المرأة، ورصيت، كفئا لكن 

منوالشفقة الرحمة كال قلو-يم من ننع الدين والملمع الخثع 
ولاعليهم حرام ذلك فإن لأنفسهم المهر من يرا جزءا اشتراطهم 

المشكلةلهدم حلا ييسر أن وتعال سبحانه افه ونرجو لهم، محل 
وجهاءيبدأ أن ينبغي أنه العامة توجيه ق أرى والذي المعضلة، 
أهلمن فلانة تزوج فلأيا إن ت وقيل ونشر، الأعيان به بدأ ؤإذا البلدان، 



٩٦

الناس،لأكثر مستهناعا قليلا مهرا وكدا كدا كان مهرها وأن الشرف، 
تعال.افه باذن محتنحل المسالة فان 

٠أو أو 

 A_ الشيخفضيلة يا نحن • افه ~رخمه الشخ فضيلة سهل ت ٤
زالتما وتقاليد عادات القرى هدْ ولكان القرى إحدى سكان 

يطلبالزولج عل شخص يقدم عندما أنه وهي الأن، حتى موجودة 
تكونؤيال، أك، بخن أو ؤيال ألفإ مئة حدود ق مبلعا المرأة ول منه 

ريالألف خمسان إل عشرين من وتعطى الأم، وتعطى لابنته وليس له 
ريال،ألف يإن؛ن إل متن من ونحيي الذهب، أموال حاسب، إل هدا 

منحواف الزواج ثتكلف بمي والأغتام، العدائية والمواد والأقمشة 
نصحناهموإذا الحال، -يذا نرصى لا ونحن نيال ألمر مئة ثلايثؤ إل 

ونودالحهازاا بكترة الناس أمام وجوهنا يييصن أن لأيدمنه؛ هدا قالوا! 
الناس،لهؤلاء مشكورين النصح تقدموا أن الشخ فضيلة يا منكم 

الصحيح.الهلريق إل وتوجهوهم 
الماءمهور ي المغالاة أن لاشلث، Jقولهت افه— —رحمه يأجابح 

موونةأيسر اككاح كان وكلما نحفمها، المهور ق السنة وأن السنة، حلاف 
الراشدالخليفة عنها مى الماء مهور ق والمغالأة بركة، أعظم كان 



٩٧و1باساةرابج>( 

تغلوالا ارألأ عنه! افه رصي فقال — عنه افه —رصي الخطاب بن عمر 
كانوجل عر افه عند أوتقوى مكرمة ذلك كان لو فانه النساء صدق 

السائلذكرهم الذين هؤلاء أنصح لدلك ،؛ الني.*؛ر به الناس أول 
ليسالأمان إن لهم! وأقول وكثرتبا، المهور ل المغالاة عن وأمثالهم 

شيئاالنكاح ق تفيده لا الدراهم وكثرة الرحال، يروج إنإ الدراهم يرؤج 
أيقاوأنصح بالعكس، تكون قد بل حنة عشرة أو الحبة قوة من 

لأنالبنت،؛ كاJتV ولو ا،لرأة مهر من شيئا ياحدوا لا أن وأمثالهم هؤلاء 
ؤون\ؤ\تعال! لقوله أمها؛ ولا لأبيها حما وليس الزوجة حق الهر 

نعم، تِ؛تئاهأ هنظا ٥^٠ سا تنه ي عن لم طين ؛ن صدقين؛٥؛^" أنتك 
أمثها،إل البنت، أهديت، الهر وملم الحقد تم أن بعد أنه فرض لو 

الفهدا شيئا عمتها أو أوحالتها، أوأختها، أوخالها، أوأختها، وأمها، 

•محور لا هدا فان القبول عند الزوج عل ذللئج يثرط أن وأما يه، باس 
الماس(عند وجوهنا يبيض أن )نريد قوله! وهى العبارة وهد0 

(،١ ١ ١ )٤ برقم (/ YY)باب الكاح/ كتاب والترمذي/ (، ٢٨٥)( ٣٨٢)١/ أحمد رواْ ( ١ر 
النكاح/كتاب واس/ ٢(، ١ ٠ )٦ برقم الصداق/ باب الدكأج/ كاب داود/ وأبو 
صداقباب النكاح/ كاب ماجه/ وابن (، ٣٣٤٩)برقم الأصدقة/ ل القط باب 

(.١٨٨٧)برقم الماء/ 
ة.الآية:الماء، )آ(ّورة 



الفقعفتاوى  ٩٨

هوبإ الناس محاحة وعليه الثخنحبحية، صعق عن تتم الحقيقة ق هي 
أفضلهو ما باتبيع وجهه يبيض أن ان للأنينبغي والدي أفضل، 

لها،منتهى لا لكانت الأمور هذه ق تحاروا الناس أن ولو للخلق، وأنفع 
تقتضهبا الإنسان يقوم أن هو حقيقة الوجه وتبييض لها، غاية ولا 

أنأحد لكل المعلوم ومن به، الناس يقتدي حتى الهر نحفيفح من السنة 
شبهولكنهم ذلك، يريدون لا كشرا مهورا يذلون الذين هؤلاء 

الهوربتخفيف قاموا البلد أو القبائل رؤساء أن فلو عليها، مكره^ن 
نواوسوجل~ ~ءز الله عند مثوبة لهم ذللثإ وكان وجوههم، لثيضوا 

عليها.الناس يتبعهم حنة سسنة 

القبائلرؤساء س القوم كبراء إل والنصيحة الأمر أوجه أن قاري 
هذاوالشرفاء منهم الكبراء يتول بان الدن أهل وكذللث، والعشائر، 

الناسيتبعهم صالحة قدوة يكونوا حتى الهور؛ من فيخففوا الأمر 
أجرهافله حسنة سمنة مس ومن كفاعله، فهو حبر عل دل ومن فيها، 
القيامة•يوم إل حا عمل من وأجر 

٠٠٠

نرجوالشخ فضيلة يا الفه~! ~رخمه الثسخ فضيلة مسل ؛ ٤ س٩ 
المهور؟غلاء حول للأولياء نصيحة توجيه 



٩٩و1باساةرااهو( 

أنالأمور أولماء إخواني أوجه أنا بقوله؛ اض— رخمه — فأحاب 
المهورق المغالاة فإن المهور، ل المغالاة ترك ي وتعال بحانه افه يتقوا 

فيلجاالنكاح يتعثر أن إل تودي قد الزوج، يكرهه ثيء إل تودي قد 
كاهله،تثقل ديوئا الإنسان يستدين أن إل تودي وقد محرم، ثيء إل 

فتكونلها كارها كان ؤإن بالزوجة الزوج تعلق إل يودي المهور وغلاء 
النبيعليه حث، ما ، خلافالمهور وغلاء سوء، حياة حياما 

الحقيقةق والنكاح المستْلاع، بقدر المهور نحففوا أن للمجمح فنصيحتي 
عندالمرأة ذكون أن أجل من النكاح ؤإنا الهر، تحصيل أجل من ليم، 
الرعل والمعونة السعيدة الحياة به ومحصل فرجها، محصن صالح رجل 

ذللثخ.وغبمر النفلر وكف الفرج وتحصثن والتقوى، 
ءوه ءإت- 

الشيقول عليكم نحفى لا اش~! —رخمه الشيخ فضيلة مئل ٥؛ س٠ 
ترصونمن أتاكم ارإذا الصحيح؛ الحديث، ل — والسلام الصلاة -علميه 
ولير« اد وفالأرض ل فتنة تكن تفعلوا إلا فزوجوه ودينه حلقه 
الصالحالرجل أن مع نالزمن هذا ل ونحن ،* عربمر،ُأر رروهماد لفظ• 

كتابلم/ وم٥(، ٠ ٩ )٠ برقم الدين/ ذ الأكفاء باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه 
(.١٤٦٦برقم)الدين/ ذات نكاح استحباب باب الرًاع/ 



١٠٠

عليوافق لا أنه إلا لئيء لا يردم الناس، لعض عند للخطبة تقدم إذا 
اضالشروط س وصرم اكلفاز ووجود الهر ارتفاع مثل الشروط، بعض 

فيمنرأيكم فا متنردج، أنه بحجة يردم لبعضهم محرمة شروطا تكون ربا 
انليخالف فقال مقاله بيان يكن ب إن الحديث،، هدا مضمون حالف 
لايصل،من وقديزوجها صالحة ابنته تكون الناس بعض بأن علكا حاله؟ 
حثرا•الثه وجزاكم ؟ ٨٢لثل وتوجيهكم نصيحتكم فا فامق، أوس 

ومنمتا حصلت لهؤلاء اJنصيحة بقوله؛ اف~ ~رحه فأجاب 
أكبمرمحعل أن للإنسان ينبغي الذي أن وهو ممرة، منامحبات ي ضرنا 

إليطر فكا ال؛ركة فته الذي هو هذا فان وحلقه، الخاطب دين همه 

ه.'النيئ لقول المرأة؛ دين إل ينفلر أيصا كذلك وخلقه، الخاطب دين 
بذاتفاظفر وديتها، وخمالها، وحبها، لمالها، لأرع؛ المرأة راتتكح 
عاليةبمهور إلا يروجون لا الأن الناس وكون ا يداكاار تربته الدين 

وجوه!عدة س الأمة عل خْلر هذا جدا، مرتفعة 

أيسرهبركة الذكاح أعفلم لأن الكاح؛ س البركة ننع الأول؛ الوجه 
موونة.

كتابوسلم/ ٥(، ٠ ٩ )٠ برقم الدين/ ي الأكفاء باب الاكاح/ مماب الخاري/ رواء 
١(.٤  ٦٦)يرءم الدين/ ذات نكاح استحباب باب الرصاع/ 



واباسائراإهو(

ؤيذهبونالبلد، بنات، نكاح عن يعرفون الناس أن القاف• الوجه 
البلدخارج من لأن الأن؛ الواقع هو كإ البلد، خارج من الكاح إل 

تزوجأن ومعلوم ذكرها، موصع هذا ليس قليلة بمهور يروجون 
يترتبالنكاح لأن كثيرة؛ مشاكل عليه يترتب المملكة خارج من الإنسان 

يولدوهدا ذلك، وغير والصالة، والإريثإ، المس-،، كثيرة! أحكام عليه 
الخارج،من تروجوا الذين الناس من ممر ندم ولهذا المستقل؛ ق مشاكل 

الأولادوحصل الأوان، فايتح أن بعد متى؟ لكن فعلوا، ما عل ندموا 
والدنية.

محاجكالرجل فالمرأة البلد من؛،1^، النكاح تقلص إذا أنه ثاث: 
يافه.والعياذ والعهر للزنا صببا هذا ؤيكون نكاح، إل 

الاكاحأعظم ونقول: المهور، ل المغالاة عن ننهي نحن فلهذا 
قلها كفء هو من المرأة ول رد إذا أيصا كنللث، موونة، أيسرْ بركة 

لأنلأمانته؛ وخاينا لها غاثا كان منه أول خاءلم_، يتقدم ول؛ وانمين الخلق 
بالتوجهأمته عل العامة الولاية له الذي محمد. وهو الأص ول 

وهذاثفالم،؟ا)أنكحوا( يقول: والإرشاد 

—فهذا يصل لا س أوغيرهما أوأحت، من؛نت، لموليته امحار إذا وأما 
مهايزوج أن محوز لا يصل، لا الذي لأن عفلمما؛ خطا أخْلا بالأه~ والعياذ 



الهق4فتاوى ١ ٠ ٢

يزمحجأن بحوز لا الجإل، ق لكن ومهمما المال، ق لكن ومهإ الخلق، ي لكن 
الصلاة؛ترك إذا الكلح يفح أن يجب زوجة معه لكن إذا بل إحللامحا، 

تعال:اممه قال وقد افه، دين عن مرتدا كافنا كان الصلاة ترك إذا لأنه 
١^إذا كيلك لأمئثلمَةجبجنوةهثوسه

اللاقالماء أكثر وما لها، غاش فانه الخلق سيئ فامثا لوليته الإنسان 
الشرفيحصل بأكفاء ليسوا بمن يروجن المسالة، هده من يشتك؛ن 
الحمح.يبدي أن افه فنسأل والكد، والبلاء 

٠٠٠

علفضيلتكم تعليق ما الأوه~: ~رخمه الثسخ فضيلة محسل ؛ ٥ سا 
المهور؟غلاء 

لقالةمسب، المهور غلاء أن لاثلث، بقوله: اف~ ~رخمه فأحايج 
الأمةتكثر حتى شرعا الطلوبة الأمور من الزواج كثرة أن ْع الزواج، 

أنعموما للمساومين ينبغى ولهدا الخثر، لها ومحصل لها نويكثر 
مقامي:الهر تكشر ق لأن أمكن مهإ الهر تقليل عل يجرصوا 
الصداقق المة فان المة، خلاف، ه أنالأول: دة المف

المخممط.

.١ ٠ ت الأية المتحنة سورة )١( 



١٠٣ب1باسايىرامر( 

أنالنلكح بركة من لأن اJركة لحرمان سب أنه الثانية: اصْ 
اطلونة.ر ييكون 

بياوالتمسك الزوجة لإبقاء سبب المهور غلاء أن الثاكة: الممدة 
كثر،بمهر إلا زوجة محي لن أنه علم إذا الرجل لأن العشرة؛ سوء مع 

العشرةكانت ؤإن حا يتمك فانه الزوجة لهده كثيرا مهرا سلم قد وأنه 
يكادفلا ظاهر هو ما والبدف النفمي التعب من هدا وق سيئة، بينها 

أنيمكن الإنسان لكان سره المهور كانت لو ولكن أبدا، يْللمقها 
سيئة.بعشرة الزوجتنإلا ، juالأجتاع يمكن ب يْللمقإذا 

فانالبقاء يمكن ول؛ بينها الحشرة ساءت إذا أنه الرابعة: الممدة 
يكلفهمثم أعْلاهم، ما عليه يردوا بأن الخالعة يْللب قد الزوج هدا 

تكثيرالمهور.مفاتو من هده حا؛ القيام يستهليحون لا قد باهظة مبالغ 
غايةمحرصوا هوأن به يقوموا أن المسلمن عامة من أحب والدي 

والرؤساءالكبمراء من الأمر ببمدا البدأة وتكون المهور، تقليل عل الحرص 
رأواإذا الناس فإن ذلك، ق الناس يتعهم حتى والشرف الخام وذوى 

ومثلهدا، ق نموهم المهور قللوا قد وشرفاءهم ويراءهم أعيانبمم 
مزرانفعا فيها يفع لا بل ازكتابة، أو القول فيها يكفي لا الأمور هدم 

ذلكبالفعل.إلأإمحاد 



هن1وىص١ ٠ ٤

الصداقمحب مض اله~ت ~رحه الشخ فضيلة مثل سلإْ• 
أوالدخول؟العمد عند يكون وهل للمرأة؟ 

بالخلوه،لكملا للمراة يتمرر الصداق مولهث اف~ ~رخمه فآحاب 
عن ١٢وحلا امرأة عل الإنسان عقد فإذا والمباشرة، والويتح، والخملغ، 

حايدخل أن قيل مايت، يم علميها عقد أنه ولو لكملا، الهر يبت الناس 
ولولكملا، الهر لها يبت وحامعها عليها عقد ولو لكملا، الهر لها لبت 

أمور.أربعة فهدم لكملا الهر لها ثبت باشرها 

يمعليها، يدخل ولن امرأة، عل عقد رجلا أن لو ذلائاا عل وبناء 
لمرإن الثل مهر لها ويثبت الاراُث،، ولها العدة، عليها فيجسا عنها، مات 

علهانحصب، كف ٠ فقول النامي بعفر يتعرحا قد وهده مهرها، م ث
يقول!وحل عز اطه لأن نعم نقول• عليها؟ يدخل ولر وهو العدة 

أشهرأرته يأسهن يرثنن أرو-؛ا ويدروف ينآقم يتومف 
•عليها يدخل ب وإن زوجة وهده وعث؛إ 

والخلوة،الدخول قبل ومحللمها امرأة عل عقد أنه لو مسألة! وهنا 
معينا،لكن إن الهر نصف لها نقول! أن والحوائج لكملا؟ الهر لها فهل 
معان.غير مهرها لكن إن التعة ولها 

.٢٣٤اّورةاوقرة،الآة: 



٠١ ٥ باباساةرالهو( 

العدةعليها وجب عليها عقد التي زوجته عن الإنسان مات فإذا 
معن،فهو معينا كان إن الصداق، أيصا لها وثبت الميراث، لها وثستا 

تزوجلو أما للمعدة، تابع فهو الحداد وأما المثل، فمهر معيئا يكن ب ؤإن 
نصم،لها فإن  ١٢٠ونحلو حا يدخل أن قبل وطلقها عليها وعقد امرأة 
إذاءامنهمأ ألخي!( ^لتأتنا تعال! اش لقول عدة، علميها وليس فقهل، الهر 

منعقهق هلإ ثثؤيى آن تل ين هيئن ئئ آلمحقت ذكنئأ 
وهرتثؤئن أن ؤن من هيئن وإن ؤ ^١^ ولقوله ،، تندومتاهر عدة 

إي،وهء^^، _ij^lؤ بممرك> ألت إلا مبمم ما فصف ميضة لهى مصتعر 
ممةالبمجبمُ

ث:يه ؛!؛• 

علقرانه عقد رجل اله~ت ~رحمه الشخ فضيلة مسل ؛  ٥۴س
ولفكت، ددرْ، كم الهر المأذون: قال الشرعي المأذون وعند امرأة، 

منوكذا الذم،، من كذا بشير وقال؛ أبوالرلج، وتكلم الزوجة، 
المهر،قيمة من العقد ق يغير أن الهلرفان تراصي إذا نحون فهل النقود، 

العقد؟ق بإ ملزمون هم أم 

.١٤٩^: الأحزاب، )١(سورة 
.٢٣٧الآف: )آ(مورةاوهمة،



هإوىاثفق١4 ٠ ٦

ثيافإذا والزوجة، الزؤج بتن المهر بقوله• اذئه~ ~رخمه فأجاب 
فلوأليها، فالأص أم أو أم >، ذلك بمد واهيا ثم الخد، ق شبما 

قمةلكم أذكر وأنا باس، فلا الهر، نصف إلا أؤيد لا أنا الزوجة! قالت 
وأعطىريال بصداق امرأة تزوج رجل بعيد، زمان من بلادنا ق وقعت 
عليهممآ ناي، امرأته مع كان التالية الليلة وق الصداق، المرأة الرجل 
بينهإالكلام واشتد الرجل، هدا يكلم الزوج فنزل بشدة، رجل الباب 

يهنالبهو فإذا إليه، واستمععن، الزوجة، فنزلت، الأصوات، وارتفعت، 

الهلارق؟يريد ماذا وقالتج؛ المجلس، انفثس ثم فرجعت،، يريال، زوجها 
فأحدهإياه، أعطيتني الذي الريال هدا قالح،أ ريالا، يْلالء_إ هدا فقال! 
حرة•فهي للزوجة كان محإذا للزوجة حق فالمهر به• قاول 

ءأيءو -؛•؛- 

عادةمن تعلمون كإ الله—! —رخمه الشخ فضيلة مثل س؛ه! 

أندون الزوجة لأهل معيئا مبلئا الرؤج يةا-م أن الرواج عند الناس 
——مثلا فيقدم هدا، عل بينهم متعارف، ذللثؤ ولكن الهر، بأنه يقول 

عليتعس العقد كتابة وعند الحاجيات،  ١٢٠ليشتروا ريال؛ ألف نلامجا 

التصرف،هدا هل الشخ، فضيلة يا السؤال فقيل ريال، ألف، الهر أن 
المس،الهر عن الزائد ١،^ أحد إل يعمي الأياء بعض إن ثم جائز؟ 



١٠٧و1باساةرابجو( 

نحفىولا فقط، العقد ق هوالمسمى الهر أن بدعوى منه اJنت٠ ونحرم 
ريالالألف، فمئلأ للمبلغ، الأيام هدْ الناس حاجة فضيلتكم عل 

الزمنلاحتلأف، ظنا العرس؛ حاجيامحتف للمرأة يوفر أن يمكن لا 
جائز؟الأب هدا تصرف هل والظروف، 

حلافلأنه بجائز؛ ليس التصرف هدا بقوله! اف~ —رحمه فاجاب 
حقوهو بالزوجة، الأستمظع لقاء الزوج دفعه ما فالمهر الواقع 

تثممح، علأ؛ن صدضن ؤوء١ؤأألإثاء وتعال؛ تبارك افه لقول لLلزوجة 
وجعلاء، للنالمهور فجعل ، ئِ،قاهرهنظا قةلوْ سا ته عن 

أباها،كان ولو المرأة مهر ق لأحد حق ولا اء، للتالمهور ق التصرف 
ثلاثونالمهر أن الواغ أن يعلم كان ~إذا الشرعي للماذون نحون ولا 

محللمهالو منها أشياء عليه يترتب لأنه ريال؛ ألم، الهر يكتب، أن ألما— 
هذاإن يقال؛ أن يمكن هل الهر، نصم، عليه إن وقلنا؛ الدخول، قبل 

والمسالةهدا! يقال أن يماكن لا ريال، مئة حمس إلا له ليس الزواج 
بهدمتزوجه لقاء الزوج دفعه ما هو الهر نححل أن والواجب خطرة، 

كش_،فلو بواجس،، وليس أفضل العقد ق وتعينه نميته لكن المرأة، 
أنالأفضل لكن كفى، المرأة( واستلمته عليه اتفقا قد )الهر المأذون 

٤٠ ت الأية النساء، سورة ( ١ ) 



١ الفقههتاوى  ٠٨

علكله أو المهر نصف يوجب اختلاف حصل إذا أجل من يدكر 
ومحددة.منضبطة المسألة ؤإذا الزوج 

٠٠٠

الصداق؟أو المهر حكم ما افه~؛ —رحمه الشح فضيلة سههت 
شسا؟يأحذمنه كالوالدمثلاأن المرأة أمر يجوزلول وهل 

منهولابد النكاح، لعقد واجب المهر بقوله؛ اف~ ~رخمه فأجاب 
عنومكنوا قبلت، فقال؛ بنتي، زوجتك قال؛ بأن عنه سكتوا لو حتى 
وسطاحسنا بصفتها التي المرأة مثل مهر لها أي المثل، مهر لها فان المهر، 
أومهر، بلا زوحتلثح قال! بان نفيه لوشرط حتى وعلتا، وحمالا ومنا 

العلعاءواختلف فاسد، الشرط هدا فان مهر، بلا قبلت، الزوج؛ قال 
أوفامد، فالكاح الهر انتفاء شرط لو أنه بمعنى ل، مققامعي هو هل 
فالنكاحالهر انتفاء شرطوا إذا أنم بمعنى د، منغتر فاسد هو 

الثل•مهر ولها صحح 
وقال؛الله~"، ~رحمه تيمية ابن الإسلام شيح قال الأول فثالقول 

مام تعال؛ اغ لقول فاسد؛ فالكاح الهر انتفاء شرط إذا إنه 
صارالهر انتفاء شرط إذا ولأنه ا، أمو؛,لكئإ سغوأ أف دأ.لخءكم وراء 

.٢٤الأية: الماء، سورة 



١٠٩باو،اساةرامو( 

لقولهوالسلام؛ الصلاة عليه للرسمول إلا نحل لا والهبة هبة، الكاح 
أنآل^ أ;اد إن ِلالثى صنا ؤصت إن مهميثه ^^٠ تعال؛ 

ومابامحللأ، النكاح هدا فيكون ٢، يؤن من لأي حالصتته 
النكاحأن المدهب من والشهور قوي، وجه له ادله~ ~رحمه قاله 

المثل.مهر لها ومحب فاسد، والشرط صحيح، 

بعدهدا كان فان شيئات المهر من المرأة ول أحد عن السؤال وأما 
كانتإذا به باس لا فهدا تشاء، لمن تشاء ما منه وتيدي هي تقبضه أن 

قيء،منه له محل لا فانه الول اشترطه إذا وأما رشيدة، عاقلة بالغة حرة 
بعفسوفرق الصحيح، القول عل وغره الأب بين هدا ق فرق ولا 

ابنتهمهر من ثاء ما يشترط أن للأب إن فقال! وغيره الأب ؛_ العلماء 
لأنمنه؛ شيئا ياخد أن له محل لا أنه الصحيح ولكن غثرْ، بخلاف 
لاشترطالباب هدا ولوفتح حا، للامتمظع بالمقابلة وهو لها، الصداق 

الخالق،من خوف ولا بالخلق، رحمة عندهم ليس الدين الأباء بعض 
ومنالمرأة بين ومحول الخاطب، يعجز كمرا شيئا لأنفسهم لاشترطوا 

—والعياذالناس بعض فان الناس، يعص س مشاهد هو كا تزويجها 

والعموكدا، كدا لشمها والأم ألما، وكدا كذا لنمه يشترط باش— 

٥٠ ٠ ت الأية الأحزاب، سورة 





١١١باباساةرااهو( 

منمعك يإ ررزوجتك محقال1 محي فلم حديدا، من ولوخائ رءالتمس 
وألاحاله، بقدر المهر يكون أن ان للأنينبغي أنه عل دليل ، القرآنا،ر 

بالعمومأو بالقياس إما أيصا ذلك ويدخل يتحمله لا ما ه نفيكلف 
مثآ٥^؛^، ووح؛ ئورعثه وس سعتو تن ذوثنت تعال؛ وله قل 

;ائئآمح4رأا.

مفاسدوفيه خالف الباهفلة المهور هده الناس وتكليف 

الصحف،وق الكتب ق كثيرا عنها كتب وقد ذكرها، موصع هدا ليس 
أمرهذا الهر تحديد عل بلدة أهل أو الناس من طائفة أو قبيلة واتفاق 

بلازم،ذللئ، ليس ولكن للمع، موافئا الحد هذا كان إذا وحسن جيد 
عإالإنسان محرج ألا والشرف، المروءة تقتضيها التي الأمور من هو بل 

باتفاقذللث، كان إذا لأسيا يلد0، أهل أو طائفته، أو قبيلته، عليه كان 
الطيبة،المستحسنة الأمور س الأمر هذا بمثل الوفاء فان هو، معه 

المتفقالأمر بيذا يتزوج أن له يتيسر إ أنه فرض لو ذلك مع ولكن 
قنرى فلا سا شيئا الزوجة أعهلى أنه مع به تزوج أنه وأظهر عليه، 

ذللثإاثا.

برقمالتزؤيج/ قبل الرأة إل النظر باب النكاح/ كتاب البخاري/ صحيح انظرن )١( 
؛رفم)ه'ا؛ل(.امرأة/ رأى منن ندب باب النكاح/ كتاب لم/ وم(، ٥١ ٢٦)

الآة:لإالطلاق، رآ(ّورة 





١١٣باباساة)امو( 

الرحيمالرحمن الله م ب
تعالافه حففلهم و..... ..... أمير إل الشمين الصالح محمد من 
والآحرةبالدنيا ق ونولاهم 

وبعدتوبركاته، الله ورحمة عيكم السلام 
اجتاعكم،من تضمنه ما فيه مرق الذي كتابكم قرأت محقي 

الأعراس،أيام تحصل التي والتجمعات الحفلات اء إلغوتقريركم 
افهأمر عليه ليس ما الولائم ق والإمراف الأموال نفاد من حا ومحمل 

علالدعوة وتقتصر الغنم، من أربع بالدبائح تحدد وأن ورسوله، 
يخمسينوالثيَي، للبكر المهر ومحدد محقتل، والحيران الزوجن عصبة 

للمهر.الأعل الحد أنه عل ريال ألف 
وتزيلبركته، تعفلم الذكاح فان قحلتم يإ صنعا أحسنتم ولقد 

هدافعلكم وق موونة، أيسره بركة التكاح فأعفلم تيسر، كليا لمراته 
منها!فوائد عدة 

هريرةأي فعن والولائم، المهور تحقيق ق الثرع موافقة أولا! 
عثراممه رمول فينا كان إذ صداقنا لاكان محال1 ءنه~ افه ~رصى 

ريالاعتر واثني ريال مئة اوي نا درهم<،ل أربعإئة وهى أواثم، 
يالقط باب الكاح/ كتاب والمائي/ (، ٨٨٠٧)٤( ٠ ٥ ١; أحمد)٤ الإدم رواء )١( 

(.٣٣٤٨برقم)الأصدقة/ 



هت،وىاممق4 ١١٤

كمررعل فقال: الله. رسول إل تزوج قد رجل وجاء سعوديا. 
كانإ^؛3،! أرع ررعل س: المبي فقال أواق أرع عل محال: تزوحتها؟ا، 

فقالالولائم، نحفيف وأما ،، الحبلر'رهدا عرض من الفضة تنحتون 
نسائه،من أحد عل الّ؛ي،. أدل( ررما عنه~ افه ~رصي مالك بن أنى 

ربشاة،، ب أو زيش—ؤ عل أولر ما 
مصالحذك وق عليه، الإقدام عل الزواج يريد من تشجع ثانيا: 

اكفذك وق أحد، عل نحفى لا والجنمع للفرد ودنيوية دينية كشرة 
لمفاسدكثثرة.

الواحدةكالأسرة وأمم الكلمة، باجتعلغ الحإعة سعور ثالثا: 
jyo ، غره.عل أحدهم عنملف ولا بعصا، بعضهم

بكمفيقتا.ي للأخرين الباب يفتح محي العمل هدا أن رابنا: 
قسن من فإن بدلك، عمل من أجر لكم ويكون الملمون، إحوانكم 
القيامة.يوم إل ما عمل من وأجر أجرها فله حنة ستة الإسلام 

وأنودنيانا، ديننا صلاح فيه لما حميعا يوفقثا أن تعال افه أسال 

تزوجها/يريد لمن وكفيها المرأة وجه إل النظر ندب باب الذكاح/ كتاب لم/ مرواه )١( 
يرفم)؛لإإا()هم\(.

كتابلم/ وم(، ٠١ ٦٨برقم)بشاة/ ولو الوليمة باب الكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
(•٩٠()١٤٢٨برقم)جحش/ بنت زينب زواج باب النكاح/ 



١١٥باباساة)الهر( 

اللهوصل كريم. جواد إنه مصلخن، ومحا مهتدين، هداة يجعلنا 
وصحبهآله وعل محمد نبينا عل وملم 

العتيمنالصالح محمد أخوكم 
ه١٤٠٩/٥/٢٧

٠٠٠



هاوىالفق4 ١١٦

إذا\ذئك\ح نحون هل اف~؛ ~رحمه الشخ فضيلة ّسل سحه! 
أوبجونشوصا مالأ يكون أن يشترط وهل المهر؟ عن الزوجة سارلت 

ساأوضرْ؟

المععقد يصح ما بكل المهر يصح بقوله• الله~ ~رحمه فأجاب 
مهرا،يكون أن صح أجرة أو ثمنا صح ما كل قال ولهدا عليه، 
فكلثيء، أي أو دراهم، أو أوآواف، أوثيابا، أوعقارا، ميارة، سواء 

مهرا.يكون أن يصح البح عقد عليه يقع ما 
ترئهأو لمه يأن بعد للزوج صداقها المرأة مب أن يصح وهل 

لمه؟يأن قبل 

وأسقهلترشيدة، عاقلة بالغة الزوجة كانت إذا نعم الجواب• 
حرجولا جائز، ذلك فان القبض بعد له وهبته أو زوجها عن المهر 
؛نصد-كإن ءؤوءام١ألثثاء وتعال! تبارك افه قول ذك ودليل فيه، 
أنذك و حرج ولا ٢، ييثا4ل محقا ٥^٠ مث محنه ثذو عن محأ طن 
كانتاإن منه ت؛رئه أو قبضته، قد كانت، إن لزوجها صداقها المرأة مب 

تقبضه.لر 
هءو ءو 

الاهءالمساء، ورة حما 



١ ١٧باباساىرالهر( 

الهريكون أن يصح هل اله~ت ~رحمه الشخ فضيلة مئل ؛ ٥ 
حيثطلحة ابن ّاليم أم مهر عل قاتا القرآن بحفظ الرؤج اتصاف 

الإملأم؟مهرها كان 

إلعائدة فائدته تكون أن لابد الهر بقوله! افه— رحمه — فاحاب 

وأيآ ءنأههر صدقغن وتعال! تبارك اتله لقول الزوجة 
أنيصح فلا هدا وعل للقرآن، حافظا الزوج كان إذا للزوجة فائدة 

للقرآن.الزوج حفظ الهر يكون 
بإررزوحتكها للرحل! قال الني. أن يتقدم ألم قائل* قال فإن 

معك،ااربعل قال! الرمول لكن تقدم، بل فالحواب،! القرآن؟،ا من معلثح 
جاءولهدا لها؛ مهرا يكون القرآن من معلنا ما أن والمعنى للبدل، والباء 

قال!وكذا كدا صورة معلث،؟ءا الذي ررما قال! لما الروايات عض بق 
^۶٠١للقرآن الزوج حفظ يكون أن يجوز لا أنه فالصواب، علمها١٠، ١٠

الزوجة،لفائدة هو إنإ والهر شيئا، بذلك تستفيد لا لأنها للزوجة؛ 
فهذاالبقرة صورة أعلمها أن أصدقها يقول! بأن القرآن، تعليم وأما 

معنى.أوتعليم لفظا التعليم كان سواء جائز، 
٠٠٠

.٤ لأية! ا النساء، سورة 



الفقعفتاوى  ١١٨

منابمته زوج رحل افه-: رحمه - الشخ محيلة سئل س*اُت 
جائز؟هذا فهل الهدية وجه عل مهر وبدون حطية دون شخص 

ؤوآمزْقال' تعال الله لأن بحوز؛ لا بقوله• ادنه~ ~رخمه فأجاب 
منممكث ■حايتتتثة مقك>آا أن أي أنال إن .يلثى صماهمهبت إن شنه 

أنأوعم أوأخ، أب، ان، إنأي ان، للأنولايجل ه آلخبج، ث"دتي 
النبي.•لقول ثيبا؛ أو بكرا كانت سواء إدما، بدون المرأة يزوج 

كيفقالوا تستأذن(( حتى البكر تنكح ولا نتآمر، حتى اليم تنكح رالأ 
منبالله— والعياذ — الناس بعفس يفعله وما نكت(( ررأن قالت إذنبا؟ 
أشبههوما عم ابن لأنه يرصينه، لا من بناتبمم تزويج من الغاشم الفللم 

يجامعها،أن له يجل لا الرجل وهذا صحيح، غر والنكاح حرام، فهذا 
مثلليس كان ؤإن بالله-، -والعياذ الزنى بمنزلة فهي جامعها فان 

عقدهازا أن يعتقد فهو شبهة ق لأنه الزنى؛ حد عليه يقام فلا الزنى، 
الحد.تمغ شبهة فهذه صحيح، 

٠٠؛؛؛

.٥ ٠ ت الأية الأحزاب، محورة )١( 
برصاها/إلا والثيب البكر وغره الأب ينكح لا باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

والبكربالطق الكاح ق الثيب استدان باب الكاح/ كتاب وسلم/ ٥(،  ١٣٦برتم)
(.١٤١٩برقم)بالستكوتا/ 



١١٩باباس|ةراأء>( 

وقدأخت له رجل هناك •' اض~ ~رخمه الشيح فضيلة مثل I ٦ ١ س
زوجهامن أحذ لقد الرواج، من و أبقا أخت له رجل من زوجها 
نصفإليه ودفع فتزوجها أخته من لالرواج هو تقدم ثم مهرها، نصم، 
غضتأن حصل إذا أنص كإ لا؟ أم الشعار ق هذا يدخل فهل المهر، 

مسّ-،؟ولوبدون مثلها تفعل الأخرى فإن المنزل وفارقت، إحداهما 
لمرأنه دام ما الشعار ق يدخل لا هذا بقوله! — افه —رحمه فأحاب، 

الشعار،ق يدخل لا فإنه العقد، تم أن بعد إلا أخه زوج أخن، نحهلج، 
لأنهأخته؛ مهر نصم، أخد حسثإ الأخ هذا من سيئ تصرف فيه لكنه 

بدللث،نفسها ءلابت إذا إلا شيئا أخته مهر من ياخد أن له محل لا 
أنأما شاءت؛، ما تعطيه أن فلها رشيدة عاقلة بالغة وهى ورصيت، 

فانهالرجل هذا أخ-ثا من به ليتزوج رصاها؛ و؛غار إذما يغر ياخده 
محوزلهفعلهذا•ولا عليه محرم 

نكاحباب، من ليس لأنه صحيح؛ فالعقد للنآكاح بة بالنأما 
الشعار.

غضبنت،الأخرى غضستا إذا الزوحتين من واحدة كل كون وأما 
أنعليها حرام هدا فان زوجها بيت، من وخرجت، سبا بدون هي 

إلنظر وألا يالمعروفخ تعاشره أن لزوجها عليها الواجب، لأن تفعل؛ 



ها1وىالص ١٢٠

افهيتقي أن الإنسان عل فيجب ا، لأخيهالأخرى الزوجة معاشره 
الوجهعل به يقوم وأن الحق، له بجب ممن غثره معاملته ي وجل~ ~عز 

الأكل.

ءإ؛-ه؛؛؛• 

الهركامل شت، هل اش~ت ~رحمه الشخ فضيلة سئل ت س٢٦
بالخلوة؟

-ياوخلا امرأة، عل الرجل عمد إذا موله؛ اش~ ~رحمه فأجاب 
نعمنقول: لا؟ أو الهر حميع للمرأة شن، هل طلقها ثم يجامعها، ولآ 

والخوةالأوة، وهو الزوج إلا يستبيحه لا ما منها استباح لأنه يثبت 
—الصحابة عن وارد ذلك ولأن الحرم؛ ذي أو الزوج إلا يستبيحها لا 

لوفيا العدة وتوجب كاملا، الهر توجب فالأو٥ عنهم~ الثه رصي 
يمسها.أن قبل طلقها 

٠٠٠ءأد ءأد 

إذانذرت امرأة اش~: ~رحمه الشخ فضيلة سئل : س٣٦
أنبعلها الجاهدين، إل مهرها من حزءا تدفع أن الهر استلمت، 

الزوجلأغراض المهر أن أم جائز؟ هذا فهل الزوج، بموافقة يتم ذلك 
فقط؟







١٢٣ب1باساةرابجو( 

الذهبباعت أنبما لو ذكن عليها، لزوجها اعتراض فلا منه نيئا بيع 
هدافإن بدله لها يشتري بان دهلالبه وصارت لزوجها، به تتجمل الذي 

ذاتقليل الزوج يكون وربإ الزوج، إرهاق من هذا ف لما يبُي، لا 
٠لزوجته إرصاء فتيين الد، 

هءو ءو 

امرأة،من متزؤج رجل اف،~! —رحمه الشيح فضيلة مثل ! س٦٦ 
دلالإبل، من عشرة خمس وئدرْ صداق عل اتفقنا ئد وكنا يقول؛ 

لربأما علها عل دين لأنه صداقها؛ أعهليها أن وأييد أولاد، الأن منها 
يعادلما أعهليها أن يمكن فهل إبل، عندي يوجد لا ولكن مني، تطله 
نقودا؟ثمنها 

هولزوجتك فرصته الذي الصداق بقولهت - افه -رحمه فأجاب، 
عنكأسقهلته فلو إليها، ذلك، ق فالمرجع لها حما كان ؤإذا لها، حق 

اتفقتولو محقط، بعضه عنلاح أّقهلتإ ولو رشيدة، كامحت إذا ّقهل 

هذاصح ذمتك، ق وجست، التي الإبل عن بدلا يكون عوض عل معها 
جاز.عليه اتمقتإ ثيء فاي بينكعا فالحق الاتفاق، 

؛!؛-ه ؛!؛- 



ه1وىالص ١٢٤

يتزؤجعندما عادة عندنا ! اف— —رخمه الشخ فضيلة »اثل س؟ا"! 
أكثر،أو ألما، عشرين النقود من مالئا يدفع أن عليه يشرط الشخص 

والديأحده ١،^^ وهدا العقد، عند عليه يشرط الذي الهر مر 
فهلشيئا، منه الزوجة تعطى أن دون عنده، يالعقد يقوم ومن الزوجة، 

لا؟أم جائز هدا 
المهر،أن هو السؤال، هذا عل جوابنا بقوله؛ — الثه —رحمه فأجاب، 

العوضعل الدالة العبارايت، من ذللث، أشمه ما أو الحهاز أو الصداؤ،، أو 
لقولهللزوجة، ملكا يكون مما هدا نكاحها مقابلة ق المرأة تعهلا٥ الذي 
لشمهيشرط أن لأحد محل ولا ،، صدقنمن ءؤوءام_أآؤثاء تعال؛ 

يكرمأن الزوج وأراد العقد تم إذا ولكن غره، ولا الأب لا شيقا منه 
العقدتم إذا أيصا وكدللث، حرج، فلا 7ادية الزوجة أقارب من أحدا 

علميه؛حرج فلا شيقا منه يتملك أن أبوها وأراد مهرها الرأة واستلمتؤ 
ا.لأييائ،،،ر ومالك، ررأنتإ يقول؛ . الّك، لأن 

لأخيها،أو لأبيها، أن ، يعرفبحبث، العقد عند شرطا هدا جعل وأما 
حرام.ذلك، فان لها جعل مما شيما عقدها يتول أومن 

.٤ ت الأية التاء، سورة )١( 
JUمن اكل الرجل باب البتوع/ كاب وأبوداود/ (، ٠٦٩ )٢ ٥(  ٠٣ا/ )١ أخمد رواْ )٢( 

ولدم/مال، من للرجل ما باب التجارات،/ كتاب ماجه/ وابن (، ٣٥٣٠)برقم ولدم/ 
(^٢٢٩٢.)



١٢٥واباساةرامو( 

الرحيمالرحمن الله م ب
اضحفظه الكرم..... الأخ إل العثيمين الصالح محمد محبكم من 

وبركاتهالله ورحمة علتكم اللام 

علف الحمد بصحتكم مررت الكريم، كتابكم البارحة وصلي 
ذلك.

شيئا؟ابمته صداق من يأخذ أن للرحل يجوز هل ت موالك 

صررذللثح ق كن لر إذا ثاء ما منه يأحد أن له نعم والحواب؛ 
البنتعل كان فان لأبيك«را؛ وuلك، »أوت، النبي لقول النت عل 

ذلكنحو أو زوجها، ولثن بينها تنافر ذلك، من يجشى أن مثل صرر 
٢.صرارءار ولا صرر ررلا ه الّكا لقول صرر فيه ما أحذ له فليس 

الهر؟من شنئا ه لفيشترط أن بجوز هل و,ّؤالكت 
مرهل،ما له وأن حائز ذلك، أن الذهب من الشهور والحوالب^ 

لأنأول؛ القول وهذا له، شرمحل ما يستحق ولا ذلك يجوز لا وقيل؛ 

ي1كلسءالالرجل باب ىاباJوع/ أحد)؛؛/ّآ*ه()آ'ا،ا"(،وأبوداود/ )؛(رواء 
ولده/عال من للرجل ما باب النجاران/ كتاب ماجه/ وابن (، ٣٥٣برقم)٠ ولدم/ 
(^٢٢٩٢.)

ماحقه ق بني من باب الأحكام/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨٦٥)( ٥٥)ه/ أحمنءرواه )٢( 
برفم)اأمآ(.بمربجاره/ 



ه1وىالص ١٢٦

الأزواج،عل يثقل لنفسه شيئا الوالد يشرط أن منه محشى بالخوان القول 
وبناءالغرض، هذا أجل من الكفء؛ ؤيفويت، ا،لرأة، نكاح من فيمتنعون 

للزوجة،ما مع الثل مهر يتجاوز لا شرطه ما كان لو التعليل هدا عل 
حائزا.يكون أن فينبغي عنها، الخهل١ب لنفور ّبتا يكون ولا 

عمروحديث، من ال،رمذي إلا الخمسة رواه ما عليه يشكل أنه إلا 
علنكأح«تإ امرأة ررأيإ قال! الّك، أن جدْ م، أبيه م، شعيب ابن 

بعدكان وما لها فهو النكاح عصمة ئل عدة أو حباء، أو صداق، 
ابنتهالرجل عليه يكرم ما وأحهم، أعهليه لمن فهو النكاح عصمة 
فهوالزوجة لغثر العقد قبل شرط ما أن عل يدل فهدا ، وأحتهاا 

له.شرط فهولن العقد بعد كان وما للزوجة، 

عدالعزيز،بن عمر ذهّ_، ؤإليه أول الحديثا هدا بمقتصى والقول 
معموسى قصة هدا عل يرد ولا التا؛عين، وبعض الثوري، وسفيان 
لناشؤع قبلنا من ّممع نقول أن عليها الجواب لأن ٢؛ أ مدين صاحب 

يدخلالرجل و باب اللكح/ كتاب داود/ وأبو (، ٢٧•)٩ ( ٣١٣؛/)١ أحمد رواء )١( 
الخروجباب الخكاح/ كتاب واكائي/ ٢(، ١ ٢ )٩ برقم شنئا/ يقيها أن مل بامرأته 

الماء/صداق باب الخكاح/ كتاب ماجه/ وابن (، ٣٣٥٣)برقم ذهب/ من واة نض 
؛رءم)هها<ا(.

(.XA-YY)القصص مورة من الآيا-ت، انفلر )٢( 



٢٧واباساة)ااهو( 

هذاعليه يدل كإ بخلافه، شرعنا ورد وقد بخلافه، شرعنا يرد لر ما 
الروحةإل عائدة موسى استئجار مصلحة إن نقول! أو الحديث، 

الغنم.برعي محها سيقوم ه موسى إن حيث 
الرحؤعله قبوز فهل شيئا أولاده أحد الرجل وهب إذا وسؤاللثإ؛ 

واشة؟

محبفان مثله الاحرين الأولاد حب لم كان إذا أما والحراب؛ 
بعضيفضل أن محوز لا لأنه إياه؛ وهبه فيإ يرح أن وجوبا عليه 

فضلحن ، سعير بن بشر قصة ذللث، عل تدل كا بعض عل أولاده 

نعمجور، ذللث، أن س السي له مح، حنن هسه ل رجع ثم المعكان ولدم 
الرحؤع.محبا إ مثله الباقين أعهلى لو 

عليرجع أن وأراد مثله الأمحرين أولاده وهب قد كان إذا وأما 
منحرمان بذلك قصده يكون ألا بشرؤل حائز فهدا وهبه أحدهم؛،ا 

حرامعليه فالرحؤع قصده هذا كان فان الأحرين، وهبه مما عليه رجع 
لكانوهبهم بإ الحمح عل رجع لو ولذللث، ؛النيات،، الأعال لأن 

فيهافرجع الخلية يعهلى أن للرجل محل ررلأ ه النبي لقول جائزا؛ 

الهبات/محاب لم/ وم(، ٢٥٨٦)برقم للولد/ الهبة باب الهبة/ كاب البخاري/ )ا(رواْ 
(.١٦٢٣برقم)الهثة/ ي الأولاد بعض تفضيل كراهية باب 



ه1وىالفق4 ١٢٨

فءايضونمْ«لا/الوالد إلا 

والتاخالأولاد ملامنا بلغوا يلزم، بإ شرفونا لزم، ما هدا 
محففلكم.والله بخر، الخميع منا كإ والإخوان، 

وبركاته.الله ورحمة عليكم لام وال

A)r،\*/o/r

٠٠

قجاء ما باب والهبة/ الولاء كتاب الترمذي/ ورواه (، ٢١١٩) ٢٦أ/أحمد رواه )١( 
كرامةالرجوعفيالهبة/



١٢٩إاباساةرااهو( 

يتيمة،امرأة متزؤج إني اف~• ~رحمه الشخ فضيلة س\/آُت 
عنددفعت وقد أمها، هوزؤج ااوك؛ل وهذا وكل، إلا لها يوجد ولا 

أننيإلا محدد، أوقامت، عل مقط الهر وباقي الهر، وبعض المشارط العقد 
معيكافر زوجتي منهم وطلست، أمكنها، بعيدة بلدة ق اشتغلت، 
ماقالتؤ: زوجتى ولكن الأول، الشط حان السنة آخر وق ففعلوا، 

هذاق حقوق، له ليس والوكيل عندك، يبقى فالمهر فقترة حاكلث، دامت، 

الموجودالمهر حدا لها كتست، وقد أشاء، كيفإ فه ، أتصرفوأنا الهر، 
ننوامتح،مأرع زواجنا عل مم، وقد طلبها، *لحننا بشهود منيا عنيتم، 

خثرا.اف حزاكم أفيدونا وح؛رة، خوف، ق وإل أولاد وعندنا 
كاوحدها للزوجة الهر إن أقول؛ بقوله؛ اف~ ~رحه فأجاب، 

3ةزهثثا تنه سم عن دقأ ط؛ن ؛ن ^ صدقين ؤ تعان،؛ قال 
مهرها،ق التصرف، فلها رشيدة عاقالة المرأة كاJتا فإذا ا ئِ،قاهر همئا 
أمهالا عليها، يعترض أحد ولا ذلك،، ها لفان منه أبرأتلئ، لو حتى 

ولأزوجأمها•
كلأتوفيها، أن ظلأحسن قوية المائية حاكلث، كانت، إذا ولكن 

والهرعليلث،، ثيء فلا ففترا كنتتح إن وأما لها، مشغولة ذمتلث، تبقى 

.٤ ت الأية الماء، سورة )١( 



سفتاوى  ١٣٠

وزوجأمها وأما الهر، هذا أمر ق التدخل يسمملح أحد ولا لزوجتك 
الأمر،هدا ق افه يتقيا أن وعليها إيدايكا، ق الحق ها لفليس أمها 
الهدايةالله سأل وزوجته، المرء بين التفريق الذنوب م أعفلمن فإن 

للجهح.
٠٠.

أردتيقول مائل افه~! "رحمه الشخ محصيلة مسل سها1ُ 
آلافعشرة الصداق مقدار يكون أن وليها واشترط امرأة، من الزولح 

حليا،تدغ ب إنالث، وليها؛ ل قال ثها الدخول وقبل فقط، ;يال 
عشرونقيمته ما فامخمتف الطلوب، الحل بأنولع قائمة ل فأحصروا 

ويقييسيرة، مدة بعد وطلقتها يوفق لر الزولج هدا ولكن ؤيال، ألم، 
حليها،من الماقي بعت أقرصتي من عل ألح فلط حليها، من عندي 

فيكم؟افه بارك ذللث، حكم فا ل. المقرض وسددت 
حلمن شيئا اخذ أن لك، ليس بقوله؛ اشِ "رحمه فأجاب 

مثاأنثأحذوأ لأءكلم محق ؤوثُ تعال؛ لقوله إياها أعطيته الذي امرأتك، 
فيجبهذا وعف ا، ^^٦ حذوت يتنا ألا بخاآ أل إي سع ءاستأفهن 

محتلآ ؤإن حرج فلا سمحت فإن تستمحها، أن عليلث، 

)ا(مورةاوقرة،الآية:ا،أأآ.



١٣١باباساةرااهو( 

فبقيمةيمكن ب ؤإن أمكن، إن الحن، من أحدته ما صإن علك وجب 
الوفق.واممه إتلافه، وقت أخاومحت، ما 

كيجو جنو 

رييترتقول! مطلقة امرأة افه— —رحمه الشخ فضيلة مثل ٧! س٠ 
مطلثا،عليها ينقق والدها يكن ولر عشرة، الخامة سن حتى ابنتي 

فأحدهاموحلا، المهر من حزء وكان والدها، يرصى حتى وزوجتها 
لهيلم حتى وأمها زوجها من وحرمها زوجها، ست، من والدها 

مملكماف؟ذلك ّبافيالهر.بحكم 
عنديكون السؤال هدا عل الخواب ءقواه1 افه— —رحمه فأحاب، 

رشيدةبالغة حرة الزوجة كانن، إذا عامة! بصفة نقول ولكن الحكمة، 

محلولا عنه، يمهل فانه زوجها ذمة ق الباقي مهرها من وأٌقعلت 
قالكإ للمرأة الهر بل يمزكه، ل يه طالبه لو بل به، يْلالبه أن لأحد 
—وهيالصدقات تعال قاصاف ، صدقين ءؤوتاؤأآلت1ات ت تعال 

عملتعال؛ وقال للتمليك، هنا والإضافة النساء، إل الهور— 

ؤ0أقي ينقا الأ بخاآ أف إلا سئآ ءاقنموهن ٠^١ ئأ.ثن.وأ أن يمحقم 
دليلكله وهدا ، إهء؟بملأْئدق ؤا عثؤثا ^٤ ٥٢ئلأ أقو حذوي ينبما ألا جمم 

؛.الأية:الماء، سورة )١( 
.٢٢٩الآة: )آ(مورةاوقرة،



ه1وىص ١٣٢

لغرمولا لأبيها وليس فيه، حرة وأنما مهرها و تتصرف المرأة أن عل 
رضيتهي كانت إذا الموجل المهر إبقاء أجل من منها زوجها يمع أن 

أعلم.وافه زوجها، عن أسقهلته أو بذلك، 

الأمرول أحذ حكم ما اله~ت ~رحمه الشيح فضيلة مئل • ص١٧
الهداياتكون ولمن الأم؟ وكذللق، أمرها تول من أو أخته أو ابنته مهر 
الخطبة؟أشاء الروحة لأهل الزوج حدبما اض 

ا،لرأةمهر من يأخذ أن لأحد محرز لا بقوله• اطه■" ~رحمص فأجاب 
يئاشسمنه يأخذ أن له فإن خاصة، الأب إلا ورصاها، بإذنيا إلا شيقا 

حاجتها.به ولاتتعلق يضرها لا 

والتيللمرلأ، فإنيا النلكح عقد قبل للمرأة تيدى التي الهدايا وأما 
السنة.^، Jbجاءت هكذا إليه، أهديت لن فإما النكاح عقد يعد 

 ٠٠ ٠

YU_ ! وإنؤ تعالإ اطه قال اطه~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل
وننأ'٠^١ ميش يقه لى وصمئر ومد ثثوثى أن P، بن طقثتوهن 

هذهمن علمت ا اوكلج عمده بمئوأآثمكاهدهء ؤ بممرك أن إلا 

.٢٣٧الأية: )ل(مورةالبقرة، 



١٣٣واباسايىراإهو( 

وكاو نلاحظ أنظ إلا بما، الدخول ض للمطلقة الهر نصف أن الأية 
لكملاالهر لغ وقد ! ٢٠يدخل أن قيل امرأته الرؤج طلق إذا أنه الحاصر 

للزوجةوليس سه الهللاق أن حجة شسا، لغ مما عليه ردوا يب 
عندناتوحل الظاهرة وهده مدى، الرؤج مال يذهيإ وهكذا فيه، سب 

دالائهبما يدحل ب من طلق من عل محب عا أفيونا والريف• لوادي ال 
محفظكم•

الناسبعرف الحهاز أو والصداق الهر بقوله! اهو4~ —رحمه فأجاب 
إذاثيء منه للرجل وليس لها لكملا فيستقر أحكام؛ وله بالرأة، خاص 
وليسالهر، عليه فيجيا حا خلا أو جامعها فإذا خلوة، أو وطء حصل 

بعدماتن، لو فيإ لكملا محب وكذلك منه، ثيء اصّترداد ق حق له 

ورثتهاإل الهر لغ عليه محب فإنه هي ماتت فإذا هو، مات أو العقد 
ثلاثةهذه لكملا، الهر لها وجب هو مات ؤإذا بالإرث، منه نصيبه وله 

والوت.والخلوة، الدخول، الهرإ بيا يستقر أشياء 

فإنالوت، بغثر والخلوة الدخول قل فرقة حصلت، إذا وأما 
فلهاالزوج قبل مت، كانت b^، ثيء، للمرأة فليس المرأة قل من لكنت 
تثؤثنأن ثل من طقثيئن وإن ؤ تعال! لقوله نصفه، وله الهر نصم، 

أوتموأآلمحايشك أن إلأ مبمم ما هتصش ٌبمه ذى رصتم وهد 



ه1وىاثهقه ١٣٤

ا.؟ول آلتكؤج عمده ء يده 

الرأةوعل نمقه، يسترد فإنه لها المهر سلم قد الزوج لكن ؤإذا 
إليهأثار تعال اممه لأن أفضل، فهو عفا ؤإن حقه، يمنعوه ألا وأوليائها 

آيمحئتءأ ة ص آوي 5نو\ >د بقوله: 
الموفق.وافه وييع، يعفو أن والأفضل فالأحسن 

ءوءإ؛• ثو 

وأعطيتهاامرأة حطبت افه-: -رحمه الشيخ فضنلة مثل : س٣٧
المهرآخذ أن ل فهل فتوفيتؤ، عليها، ألحل ولم عليها وعقدمحتف المهر 

ينمه؟الذي 

الزوحينأحد موت أن نعلم أن محب بقوله: اطه— —رحمه فاحاب 
هبلوتوفيت امرأة عل الرحل عقد فلو كاملا، للمهر موجب الحقد بعل 
وصارتثيء، منه للزوج وليس لكملا، لها الهر صار حا يدخل أن 

أنلو بالعكس وكذلك زوجته، أم لأتبما عليه؛ وحراما له محرما أمها 
لهاووجب لكملا، مهرها للمرأة وجب هو ومات امرأة عل عقد رحلا 

لأنبمازوجة•المثراثمنزوجها؛ 

.٢٣٧الآة: )ا(مورةاوقرة،
.٢٣٧الأية: الغرة، )٢(سورة 



١٣٥باباساةرا،هو( 

علامرأة تزؤج رجل اش~ث ~رحمه الشخ فضيلة مثل _؛U؛ 
وقدالفراق، عند والباقي مئة خمس منه ملم جنيه ألف قدره مهر 

المهر؟باقي الزدج بلم فلمن الزيجة توفيت 
فانهحياما ل لها المهر يسلم لم إذا بقوله• الله" ِرخمه فاجاب 

أيصاوهو والدين، الوصية بمد من لورثتها ؤيكون وفاتها بعد يلمه 
ولد،لها كان إن وربعه ولد، لها يكن لمر إن نصفه له فان الورثة جلة من 
قهو كإ والدين الوصية بعد من وذللمثإ ورثتها، عل انامح، م ليق

الكريم.امان 
ثوه ه 

ولغامرأة رجل خيب، اش~■؛ ~رحمه الشخ فضيلة مسل سهما• 
وانصرفالرجل، فتنازل الشروط من شرط و نزلع حصل، للم، الهر 
المهرنصف إلا علميه يردوا لر المرأة أهل ولكن المرأة، هده من الزونج عن، 

بدللث،؟آثمون هم فهل 
الخلوةقبل طلقها فإذا هذا، j، له الحق بقوله: -رحمهافه- فأحاب، 

وأجر،خثر عل فهو عنه عفا إن ثم الهر، نصف فله الدخول وقبل بها 
أنمل بن وتعال• بارك الله قال له، فهو به طالب محإن 

أرسنورك أن إلا مبمم ما محبمما هميصه ؛ ٢٤ربمثر وهد ئسيبمى 



الهق4فتاوى  ١٣٦

نكله المهر الزوج عل رد عفون فإذا ٢ التكنج -ممده مدم، تموأ 
زوجته•ئل إليه فالأمر للزوجة كله المهر بقي الزوج عفا ؤإذا 

٠٠٠

تمتونالذي هوالقول ما اش~■! ~رخمه الشخ فضيلة مسل ت س٦٧
الوطءعدم للع الخلوة هومحرد هل المهر به ويستقر العدة يوجب فيا به 
للبائنوهل أحكام؟ من ذلك عل يرتب لما نفلرا الوطء من لأبد أم 

لا؟أم حاملا تكن إ إذا عدة نفقة أوكثري صغرى بيتونة 
مقرربالمرأة الخلوة أن نرى الذي بقوله• اذله~ ~رحمه فأحاب 

—الراشدين الخلفاء قضاء هو هذا لأن للعدة؛ موجب كله، للصالاق 

بنزرارة عن بإستادهما والأثرم أحمد الإمام رواه كا ءنهم~ افه رصي 
مرا،وأرحى بابا أغلق من أنه الراشدون الخلفاء ارقضى قال! أوق أي 

عنهرويت من ذكر بعل المغني ق قال ٢ المهرارر عليه وجس، فقد 
 /v(٤٥١ !) وصعق،إحماعا، فكانت، تنكر فلم اشتهرت قضايا وهذه

ا.هذللئ، خلاف، ق روى ما أحمد الإمام 
القديم.ق والشافعي حنيفة وأب ماللث، مذاهس، وهذا 

.٢٣٧اوقرة،الآية: )؛(مورة 
٠١  ٨٧٥)برقم الصداق/ وجوب باب النكاح/ كتاب الصنف/ ل عيدالرزاق رواه )٢( 



١٣٧واباساةراإهو( 

إنأما الأصحاب; قاله ا مفيها فنرى البائن العتدة نفقة وأما 
نفقةفلا حاملا تآكن لر ؤإن الحمل، تضع حتى الفقة فلها حاملا كانت 

•ها ل

UU_ ! ودفعامرأة حطّأ، رجل اش~ت ~رحم4 الشخ فضيلة ممل
منثيء لها المرأة هل الموت، عليه اش فدر ثم العقد، يتم ولر السكة، لها 

أهلإل تعاد هل السكة فهدم ثيء لها ليس كان وإن لا؟ أم الوريث، 
اسمأ٢لأ؟
لملأنه ميراث؛ لها فليس الميراث أما بقوله! الله— —رخمه فأجاب 

له.زوجة فليت، النكاح عقد يتم 

الخاحلب؛ورئة إل تعود إما هائل; يقول قد نفلر؛ فمحل الشكة وأما 
لأنهالخاطس،؛ ورثة إل ترجع لا إما يقال; وقد الزواج، يتم لم لأنه 

أنوالاحتياحل ها، لفهي الخطة، ق رجؤع ولا المرأة، من تفريهل لا 
للمرأةمحعلوها أن الخاطب، لورثة والاحتياط. الخاطب،، ورثة إل تردها 

الخطوة.

ءوه ءأي 



اتقىفتاوى  ١٣٨

AU_ ! هلالوخر، المهر عن اف~ت ~رحه الشخ فضيلة مثل
الرؤج؟وفاة بعد الزوجة سحهه 

الصداقأن الله- -رحمهم العلم أهل ذكر بقوله: الله- -رحمه فأجاب 
بقيسواء المدة تم حش محل لا فانه معن أجل له عن إن الموحل 
برهنالدين توبق من لابد فإنه الزوج مات إذا أنه إلا أومات، الزوج 

بالفراقبمل فإنه معز لزمن موجل غثر لكن إذا وأما زء، كفيل أو 
إولكن موجل، صداق عل امرأة تزوج فإذا الزوجة، أو الزوج من 

علالتركة من وأعئليت الموجل، ذلك، حل عنها مايت، ثم الأجل محدد 
لمرإذا الموجل أيصا محل فانه هي ماتى ولو مست،، عل دين قضاء أنه 

منمعه ومن الزوج يرثها وبثي تركتها ق ويدخل أجل، له يعن 
المرايثج.أصحاب 

أوثو ؛؛؛ 

فتاةلخهلبة رجل تقدم الله—؛ —رحمه الشخ فضيلة مثل _؟U؛ 
عقدهقيل الفتاه نوفست، ثم الهر، من مقدما شيئا ودفع أهلها ووافق 
أمحبمافرض ولو الهر، مقدم من دفعه ما استرداد ق الحق له فهل علميها، 
وهلدفعه؟ ما يسترد أن أيصا له فهل ثيا دخوله وقبل العقد بعد ماتت، 

لهالحققالإرُث،منهاأملأ؟



J١٣٩اUساةرالهو( 

صورتينتعل يشتمل السؤال هدا بقوله؛ اش~ ~رحمه فأجاب 
وماتتالهر من يقع ما إليها ودفع فتاة خهلب أنه الأول• الصورة 

والحق وله شيئا، منها يرث لا الحال هدا ففي ا، عليهيعقد أن قبل 
العقد.محصل ب لأنه دفع؛ ما جتع امطرداد 
توفيتثم الهر إليها ولغ امرأة عل عقد رجل الثانية• الصورة أما 

قوداخل كاملا لها المهر يكون الحال هده ففي ؟،ا يدخل أن قبل 
لهاكان فان منها يستحقه ما تركتها من فيرث الثراث له ولكن تركتها، 

الصف.فاله أولاد لها يكن لر ؤإن الربع، له يكون قبله زوج من أولاد 
أ•؛--؛:؛• ؛•؛- 

امرأةتزؤج رجل اش~؛ ""رحمه الشخ فضيلة مسل • ٨٠ص
أوكللاق،بموت إما الفراق عند محل صداق موحر الول عليه واشترط 
الحكم؟فإ يرفض والزؤج الوحر، لهن،ا شديدة حاجة ق والزوجة 

النيلقول أملك الثمرط أن الحكم بقوله؛ اش~ ~رحمه فأجاب 
موجلالهر أن له شرط قد الزمحج دام وُا ، شريطهم؛' عل لمون ررالم

الحقيقةق واللوم له، شرط ما عل فهو الفراق أو الموت الأجليرأ، بأحد 

(،١٣٥٢)برقم الملح/ ز الرّول عن ذكر U اب، الأحلكم/ كتاب،الترمذي/ رواء )١( 
برقم)أ\،هم(.الملح/ و باب ىابالأضة/ داود/ وأم 



الفقهفتاوى ١ ٤ ٠

عندالرأة أن الواجب إن إذ زوجها؛ الذي وليها وعل ارأة عل اللوم 
يشترطأن يريد كان إن وليها عل والواجب الشرط، هدا رفضت العقد 

للعم،ولا للأخ ولا للأب ليس المهر لأن أولا؛ يشاورها أن الشرط هذا 
فلتصبر، ^ ٠٤ؤلأ صدينين ؤوءازأآلسا٠ تعال؛ افه قال للمرأة المهر 

ؤإنشك، بلا حير فهذا الموجل يقدم أن للزوج تيسر فإن ولتحتب، 
إليه.فالأمر الشرط، عل بناء أوق لا يقول؛ ولكن أوتيسثر يتيسر، م ل

-؛!؛-و ءه 

بعضق العادة جريتؤ الله—؛ —رحمه الشخ فضيلة مثل ! س١٨
وموجلامعجلا مهرا خطيبها عل للمرأة يشترط أن الإسلامية البلاد 

تبطرالزولج بعد المرأة بجعل مما كبترا، ميلعا الموجل يكون ما وغالبا 
الطلامحاعند الرؤج يدفعه الذي الموجل الهر هذا من حوهما الرجل، عل 

سمفيط\؟الحكم فا 
قالأصل أن هذا ق الشرعي الحكم بقوله؛ اطه- -رحمه فأجاب 

هتعال؛ اف قال معه، عل الدليل دل U إلا الإباحة المعاملات 
بالمهدتعال؛ سبحانه وقال ،، العتود آؤفوأ ءامتوأ ألرنت> 

.٤ لأية؛ ا النساء، سورة ( ١ ) 
ا.الآة:المائدة، )آ(سورة 



١٤١واوااساةرالهو( 

فانهالتعاملأن الطرفان عاليه اتفق ما فكل ، م1ذولأهر ألمهد ل0 
^٠٧،٤محالما يكن لر ما اشترطا٥ ما حب تنفيذه محب صحيح 
لأنهبه؛ باس لا أمر القليل أو منه ممرا كان مواء المهر بعض وناحل 

وهونفسه عل بذلك التزم قد والرحل محفلورا، ولا صروا يتضمن لا 
فإنهلزوجته مشا الرحل كان ؤإن ممر، المهر من المتقي أن يعلم 

بجبما ويودي سفارقها ل ممرا الباقي كان ولو معها، يعبس لا 
ظاهر.فالأمر محبها كان إذا أما الهر، من عليه 

معجلاوبعضه منحلا الهر بعض يكون أن محوز أنه والخلاصة 

أقل•أو أكثر الموجل يكون أن بثن فرق ولا 

TA_ ! للرجليجور هل تعاد~ت اف رحمه - الشخ فضيلة سئل
وهيبعصمته، زالت لا بأما العالم ْع لزوجته، الصداق موحر تسليم 

ؤيكونموجلا، يكون الصداق بقوله! اله~ ~رحه فاجاب 

أنهاشترط إذا وموجلا موجل، أنه يشترط ز إذا معجلا فيكون معجلا، 
تمتإذا فإنه معينة مدة عل والزوجة الزوج اتفق إذا وذلك موجل، 

.٣٤الأية: الأمراء، سورة 



اتفقهفتاوى  ١٤٢

حلولهوقت فان أجلا له يعين لر ؤإن به، تطالبه أن فللزوجة المدة هده 
طلاق.أو بموت الفرقة 

امنهخمسة ريال، آلاف بعشرة امرأة تزوج رجلا أن قدر فإذا 
للزوجةمحق فلا سخن,( أمل له يدكر وإ موجلمة، منها وخمسة منقودة، 

أوطلاق.بموت إما بينهإ فراق يصثر حتى 7اا تطالبه أن 

فانالمهور غلاء حول المساإمين إخوان؛ إؤ، كلمة أوجه المناممة وببمدْ 
الزوجكاهل يثقل حد إل -بما وصلوا يهناق؛ لا حدا -بما وصلوا قد الناس 

نكاحاأم هنيئا يكون النكاح هذا هل ذلك بعد يدرى، لا هو ثم بالديون، 
زكدا.

مهرهاوكان الزوج، الزوجة تعجب ور المهور، زادت إذا إنه ثم 
عيهاويضتق يتمها، نحده بل يفارقها، أن السهل، من، يكن، ب كثترا 
فإذاأعطاها، ما له تبدل بحيث للمخانمة، مضهلرة منه تفتدتح، حتى 

ارده؟ لها أين فمن، شووما إل صرفته وقد كثيرا المهر كان 
والسهولة،اليسر عل، أنكحتهم يبنوا أن الملمح، لإحوان، فنصيحتي 

بركةالكاح وخثر والثركة، الخثر فيه فإن اليمثر، بالمهر يرضوا وأن 
موونة.أيسره 

ء!ءم ،!ئ 
٠!'مء ' ٠٠



١٤٣داباسايىرامو( 

يعفىعند العادة حرت اله~ت ~رحمه الشيح فضيلة مسل 
الخاط٠ا،عل اشتراط دون أوالدم المال من شيئا الأم تعطى أن الناس 
ذلك؟أحد للأم نحون فهل العرف حب ولكنه 

الصلاةعاليه الني عن الحديث ق حاء بقوله؛ افه~ ~رحمه فأحاب 
فيه،حق لأحد وليس للبننا فهو الكاح عقد قبل كان ما أن واللام 

أوصداق عل نكحت امرأة ررأيإ السلام: عليه فقال الأب،، ولا الأم لا 
النكااح،عصمة بمد كان وما فهولها النكاح عصمة قبل أوعدة حياء 
كانوما ا. أحتهءال أو ابنته الرجل عليه يكرم ما دأحهم، أعهليه، لمن فهو 
أخته،أو ابنته عل الرحل يكرم أن حرج لا فانه النكاح عقد بعد 

قبلوأما بأس، فلا النكاح عقد بعل. إليه أهل.ي إن فيقال: المرأة وكدللثج 
شت.فأكون العقد 

ءإ؛-؛:ت- ءإ؛- 

عليدخل الرجل j باب الكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ٠٦٧ )٩ ٣( ٠ ٣ / ١ أحمد)١ رواْ :١( 
التزويجباب المكاح/ كتاب والمائي/ (، ٢١٢٩برقم)ثنا/ يفدها أن قل امرأته 

jالشرط باب النكاح/ كتاب ماجه/ وابن (، ٣٣٥٣برثم)ذهب/ من نواة عل 
النكاح/برفم)ه0هل(.





طبوسةاضس





uU  ١٤٧العوس وسة

 (Aعقدعند الوليمة حكم ما الله~؛ —رحمه الشخ محيلة مئل _؛
شئتوإن والغني، الفشر عل منه لأبد شيئا صارت بأيبما علهإ النكاح 

واجبة؟أصيحتر فقل! 

الباحة،الأحرى الولائم حملة من هدْ بقوله! الله— —رحمه فاجاب 
•فعالها من عل ينكر ولا سنة، إليها الإجابة تكون التي 

الهيلقول الزوج؛ حق  ciمشروعة فهي العرس ليلة وليمة أما 
وتكون. ولوبئاهءا عنه—! الله رصي — عوف بن لعبدارحمن 

الدخولليلة ق أي العرس، ليلة ل تكون وهذه واجبة، إليها الإجابة 
زوجته•الزوج يتسلم حنن 

 ٠٠*٠٠ *٠٠*
١٠٠ءأم * ٠٠

الزولجعل مضى إذا الله-! رحمه - الشخ نحيلة مثل سهح! 
لض وليمة الروح عمل الرواج حمعة تل التي الحمعة ل أي أمبوع 

ي؛نمنتشرة سة أصبحت باما علئا ذلك؟ حكم ما ررالطلأغاا عرفتا 
منها؟ولابد الناس 

/برقمه ؤهءاضتتاآكاو٥ نعال؛ قوله ق حاء ما باب البيؤع/ كتاب الخاري/ رواه 
برقمقرآن/ تعليم كونه وجواز الصداق باب الكاح/ كتاب لم/ وم٢(، ٠  ٤٨)
(١٤٢٧.)



هن1وىاثفقع ١٤٨

هداالزواج، أيام ق تكون إنإ الوليمة ت موله الئه— —رحمه فأجاب 
السؤال،ق ذكر عإ شيقا أعرفج ولا يومه، أو الدخول ليلة المشرؤع هو 

فعلها.من ولاذكرعل 

ءوه ه 



uU  ١٤٩المس وسأ

الرحيمالرحمن اف بم 
ورعاهالقه حفظه الشم؛ن الصالح محمد / الشخ فضيلة 
وبعد!وبركاته، افه ورحمة عليكم السلام 
وآملالخراء، حير لمن والمالإسلام عن نحريكم أن الله أسأل 

المعالة:هذه ل إفادسا فضيلتكم من 
دعوةهم لقدمت، إذا أنه وهى القبائل بعضن عند عادة توجد 

أنعليهم واجب أنه يردن منهم عشيرة كل فإن زواج وليمة لحضور 
كليدغ حمعه، ل يشتركون الآل من مبلعا الوليمة لصاحب يقدموا 

ذلكعن تمل أو تريد وقد ، ;؛IJحمسن إق عشرين بن ما منهم 
ظرف،ل الأسإء مع ويضعونه حمعه، ق اشتركوا الدين أساء ويكتبون 
الوليمةصاحعج، إل ويقدمونه أو)رئي( أو)واجب( )موجب( ويسمونه 

الوليمة.ليلة وذللثا الناس، أمام رسمية بصفة 
حقل هصر أنه يرون الموجب، ةللث، ل معهم يشترك لا والذي 

أكثرهمفان وليلك يتتقصه؛ قد وبعضهم نحترمونه لا وقد الداعي، 
يتلفظوهد يتدين، أن ولو الوجث، ذلك، ق يشترك أن نحاول 

قدفانه يفعل ب ؤإذا دفعه، عن راض غير أنه منها يفهم الطغ يقع عند 
يرونمنهم كئثرا فإن محصه وليمة إل الناس دعي وإذا الوليمة، نحمحر لا 



اثفقعفتاوى  ١٥٠

ستجيبلا ئد وبعضهم )الوحب(، ذك له يدفع أن يستحق لا أنه 
لدعوته.

الناسبعض فيجد الصيفية الاحازة ل خاصة الولائم تكثر وقد 
ضهلرونأنهم كفابمهم من أثل أو كفايتهم إلا لدبمم ليس الدين 

الناسكلام س حويا وليمة؛ صاحب لكل رالموحب( ذك ز للاشتراك 
المتقبل.ق دعوتهم إجابة أوعدم أوتنقصهم احترامهم، وعدم 

الحؤجإل إضافة عنها نتج حتى وانتشرت، العادة هده صت وتمد 
إل،١^؛؛>، دعوة من يكثر الناس بعض أن الناس لعض سه الذي 

قلس له تقدم التي البالغ تللث، ق ؤلمعا كبثرة وليمة ويقيم وليمة، 
الاسؤ

الوليمة،لصاحّت، مساعدة باتها أجاب ذلالث، عن بعضهم نصح ؤإذا 
الأتية:الأمثلة عن إفادتنا فضيلتكم س فنأمل 

واجبة؟الوليمة صاحس، مساعدة هل — ١ 

أفرادمع والاشتراك -ها، والعمل العادة هذه إقرار محوز هل ٢" 
الذكورة؟بالصفة الوليمة لصاحٍ_، الساعية تقديم ق العشثرة 

الناسص له القيمة الأموال، أحذ الوليمة لصاحس، نحون هل ٣" 
عنها؟راض غبمر بعضهم أن فلته عل يغلب، التي الذكورة بالصفة 



١٥١اسوس وسة باب 

الوليمة؟لها-صج مساعدة يقدم أن أراد من توصون بإذا - ٤
وبركاته.الله ورخمة عليكم واللام مأجورين أفتونا 

الرحيمالرحمن اف بم 
وبركاته.افه ورحمة الملام وعليكم ج— 

—العرس وليمة ~أءني المشروعة الولائم هده مثل عل التعاون 
ثرءلين:من لابد لكن والتقوى، الر عل التعاون باب من 

الإسراف.حد إل تصل ألا الأووت 

المشارك.من نفس طيب عن تكون أن الثاف•' 

منذلك لأن تبجرْ؛ أو يشارك لم من يعم أن لأحد محل ولا 
نفس.طيب بغير المشاركة إل ولأنه؛ودي عليه، العدوان 

أنهيعلم أن إلا شيئا أحد من ياحد أن الوليمة لمبماحب محل ولا 
عليردها فلا ا رمحغر من المشاركة أن علم ؤإذا منه. رضا عن 

الناسلغيبة وتعرضه قلبه، كسر من ذلك ق لما الناس؛ أمام صاحبها 
سرا•جملا رذا يريدها ولكن وهجرهم، 



الفقعفتاوى  ١٥٢

يتركوها،أن الصفة -؛انه العادة هده يعتادون لن وضيحش 

تكونحتى أمك؛ شاء ومن تمع اء نمن مفتوحا، الباب ويجعلوا 
نفس.طيب عن المشاركة 

وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام 

ه.ءو 



١٥٣العوس ولبمة باب 

الوليمةل السنة هي ما اف~! ~رحمه الشخ فضيلة مسل ساُخ• 
الماكئن؟الوجهاءوالأغشاءدون نحونمحيص وهل إليها، والدعوة 

يؤبأن الزوج حق ل الوليمة و السنة بقوله؛ اف~ -رحمه فآجاب 
وتوددااين، والمللفقراء وطعمة الكاح، هدا عل وجل عز لله شكنا 
فوائد!ثلاث ففيها الأغنياء، إل ونحبتا 

وفيهاللفقراء، والهلعام للأغنياء، والتودد وحل، عز لله الشكر 
الكاح.إعلان أيقا 

عوفبن لعبدارحمن والسلام الصلاة عليه المي قال سنة، فهي 
بالمعروف.تكون الوليمة إن ثم بثاة؛، ولو ارأولر عنه— النه ~رصى 

ينبغىولا قدره، له والمتوصهل قدر0، له والفقير محيره، له الغني 

الولائمق الأغنياء لأن الولائم؛ ق بالأغنياء ه نفيلحق أن للفقير 
هنفيلحق سوف فانه يبارحم أن أراد إذا والفقير سعة، عن يولون 
بالحروفتكون أن ذلك ق ينبغي قاليي ذلك، ق ويتعب الدين 

ا،ءائه بدآ ؤمح، ررمه' عثد ءدر وش تمهء ثن سعؤ ذو ُؤثفى 

برقمه/ ألقازة هءاشبت ؤ تعال اض نول ل جاء ما باب التؤع كتاب الخاري/ رواه )١( 
برقمقرآن/ تعليم كونه وجواز الصداق باب الكاح/ كتاب لم/ وم(، ٢٠٤٨)
(١٤٢٧.)

الآية:ي.)؟(مورةالألأق،



الفقعفتاوى  ١٥٤

هداالوليمة ق يتوسعوا أن ينبغي لا يولون الذين أيصا الأغنياء إن ثم 
مسجدحماعة رحل، مئة أرع نحو الإنسان يدعو العظيم، التومع 

ولومحامله، ياتون انإ المدعوين من كثيرا إن ثم جامع، أومسجد كامل 
قيقتصر أن له ينبغي فالإنسان أتوا؛ ما الإثم ق الوقؤع بجافون أنم لا 

منمحي لا كان إذا لأيسيإ يصنعه، الذي الطعام ق يقتصر وأن الدعوة، 
المدعوين.بحد ياكله 

؛!؛-ه ه 

UA_ : وفضيلتكم رأي ما افه-: -رخمه الشيخ فضيلة مئل
الفقراء؟دون للأغنياء الدعوة نحصيهس 

الفقراءدون  ١٠٢٠الأغنياء نحصيص أما مو3هأ اف— —رحمه فأجاب 
يدعىالوليمة كلعام الهلعام ررشر واللام! الصلاة عليه النبي قال فقد 

منهاويمنع الأغنياء إليها يدعي يعني ، الفقراء،،ل ويترك الأغنياء لها 
الطعام,شر الحال هد0 ق فتكون الفقراء، 

؛!؛-ه ه 

(،0  ١٧٧)برقم اض/ عصى فند الدعوة ترك من باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه 
برقم)آ>م؛أ(.بابالأمسانمضإلدعوة/ النكاح/ محاب وسلم/ 





هاويىالفق4 ١٥٦

الدراهم،بآلاف فندها يستأجر أن الناس ببعض بلغ حتى الحال تهلورت 
ذلك،،وغير والعزف والأغان( ا،لعاصي من الفندق هدا ل يكون ماذا ثم 

لكلالأصل ق الزواج أن مع نادر أمر كانه للزواج بالنسبة الناس أصبح 
الإسرافهدا فيه الناس يسرف حتى الغريب بالأمر ليس الناس من فرد 

يدعك،بل يبع، لهذا وليس وغرما اللأي شرق من الاس يدعى البالغ، 
بلده،ق يتزوج كل والباقي دعوتهم، من لأبد الذين والحثران الأقارب 

ييسرأن اطه وأسأل المسألة، هد0 ق أرام ما هزا يكفيه، ما عنده وكل 
لممذن.الملإخواي سلوكها 

هءأو ؛أو 

قصةمن يوحد هل اطه—ت —رحمه الشيخ فضيلة ّئل  lA_؟
الوليمةتكون أن الة من أن محه- افه -رصي عوف بن عبدالرحمن 

الدخول؟بعد 

ؤإذاالزوج عل أنها الوليمة ق الأصل ؛قولهت افه— —رحمه فأجاب 
ليلةق تكون أن حرج ولا الدخول، بعد تكون فانإ الزوج عل كانتا 

بعبدالرحمنيلتق إ لأنه ٢؛ ولو؛ثاة،،ر ررأولر قال! الثي. لأن الدخول؛ 

برقم/ ه لإداقنيتاهلمزه ءؤ تعال؛ قوله ل جاء ما باب اليؤع/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
برقمقرآن/ تعليم كونه وجواز الصداق باب النكاح/ كتاب لم/ وم(، ٢٠٤٨)
(١٤٢٧.)





الفقدهناوى  ١٥٨

عنه.منهي فإنه الاعتدال حدود عن وخروج 
ينولكن يقتروا، ولر رفوا ي لر أنفقوا إذا الدين افه امتدح وقد 

قوائا.ذلك 

معتدلينالزواج حفلات ق يكونوا أن إخواننا به أنصح والذي 
بابولا للمكان، باب ولا للولائم، باب لا فقاتم، نو 

ستل.ءيالنفقات وهن0 موونة، أسر0 بركه النكاح أعفلم لأن للباس؛ 
الرأة.لهده يتقدم الذي الزوج حاب عل متكون والأموال أموالا، 

-هه ه 

ّْواكب3، محدث قد اش~ت ~رحمه الشخ فضيلة سئل ساه! 
بأس؟هذا ل فهل السيارات أبواق تريع أن الزواج 

ثيءفيه الجسارات أبواق أن لاشلث، بقوله! افه— ~رخمه فأجاب 
أنأيقا وفيه وجه، من الإزعاج من شيء فته لكن الإعلان، من 

محصلوربإ ابر ل يسرعون الخفة، من قيء معهم يكون اوسادقذن 
عنداثنان أو واحد سه لو نعم ا، تركهالأول أن نرى هذا لصدام؛ 

منبيت إل وصل إذا الإنسان ينبه كإ الاحتلع، مكان إل وصولها 
يأس.لا فهذا دعاه 

الصلاة؟وقت، ل يشوش بعضهم ولكن 





١٦٠

يقومحش الحل الأعيان 3، ورالأصل عل دلل يقوم حش الحل، 
علدلل يقوم حش النع العادات ل ورالأمحز النع(، عل دليل 
يتبينهاأن العلم لط—الب ينبغي الثلاث القواعد فهده مشروعة( أما 

ويفهمها؛

المخ-عل دليل يقوم حتى الحل العادات ل الأصل 
المغ-عل دليل يقوم حتى الحل الأشياء أي الأعيان ل الأصل 

مشروعة؛أما عل دليل يقوم حتى المنع العبادات ل فالأصل 
لمقلوق ، رد«لفهو أمرنا علميه ليس عملا عمل ررمن ه؛ التيي لقول 
فالأصلالأعيان أما رداءرأر فهو منا ليس ما هدا أمرنا ق أحدث ارمن 
اجمعا4ل ق ما خقلآؤآ ^٠^١^ تعال؛ لقوله الحل فيها 
افهكتاب ق ليس شرطا اشترط ررمن  ijiiالثي.فلأن العادات وأما 

فليساممه كتاب ق كان ما ومفهومه شرط؛، مئة اشترط وإن له، فليس 

برقمالأمور/ محدثات ورد الباطلة الأحكام نفض باب الأقضية/ كتاب ملم/ رواه )١( 
(١٧١٨.)

برنممردود/ فالماح جور عل اصعللحوا إذا باب الصلح/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
الأمور/محدثات اuطلةورد الأحكام نقص باب الأفقية/ كتاب وسلم/ (، ٢٦٩٧)

ءم(قرت,تح:سم
برقمالجد/ ز المتم عل والثراء الثح ذكر باب الصلاة/ كتاب البخاري/ رواه )٤( 

١ْ()٦(.٠٤؛رiم)أعتق/ الولأء،لن إنا باب العتق/ كتاب الم/ )آه؛(،وم
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إحابمه.نحب ممن لكنت إذا الدعوة لإحابة أولأت 

المنكر.إزالة دالثاف: 

حضرإذا الإنسان لأن بجب فلا النكر إزالة عل يقدر لا لكن ؤإذا 
افهلقول الفعل ق يشاركهم ب ؤإن الإثم ق شاركهم منكر فيه محلنا 
-؛؛١ذكر أؤ سمُنم لدا أن آلكتف ؤ •كمحقم رن تعال؛ 

رداإقؤ غبجتَء علب ؤا بجبموأ عئ معهن ئئعدوأ يمح* بما ونمنيرأ 

غثرفهدا بقالبه( وينكر المنكر محضر الناس)إنه بعفر فول وأما 
ؤإذاولفارق، بقي ما بالقلب إنكاره ق صادها لكن لو لأنه صحح؛ 

فالواّمحبالمنكر صار مم منكر، فها لن انه يعتقد الولمة إل حضر 
علميهوجب محصل لم ؤإن فداك، مقصوده حصل فان ينكر أن علميه 

يغادر.أن 

الدعوةإجابة أن لأشك اش~ ~رحمه الشخ فضيلة مسل ٩ س٦ 
أومشافهة الشخصية الدعوة بين فرق هناك فهل واجية، الرس لوليمة 

البطاقة؟>يق عن 

.١٤٠الآJةت النساء، محوره 



uU  ١٦٥امموس وست

واجبةليت العرس وليمة إل الدعوة ت موله اش~ ~رحمه فأجاب 
بشروط:واجبة هي بل الإمحللاق عل 

الئاف،اليوم ق كان فان العرس، هدا ق مرة لأول تكون أن الأول؛ 
فانالإجابةلأنحب.الثالث؛ أو 

ع،ظنكانمرلحالمنحبالإجابة.الئاف: 

بالعصيةمحاهنا كان فان مسمميإ، الملم هدا يكون أن الثالث: 
تحب.لا دعوته فان مصلحة؛ دعوته إحابة ترك ق وكان 

الكلامأو الهاتف طريق عن مواء الدعو يعخن أي يعينه أن الراح؛ 
حقيقة؛الحضور بقصد دعا إنإ أنه نعلم التي المعينة الدعوة أو المباشر، 

تبنأو الحضور حقيقة حا يقصد لا المرملة الدعوات يعص لأن 
يعقبلا الداعي الرجل أن بدليل محامله، تكون ؤإنإ ذاته، الشخص 

هدافمثل تحضر؟ لم لماذا يسأل لم صاحبه محضر لر ؤإذا الدعوة، عل 
إحابته.تحبإ لا الدعوة من النؤع 

نحلومحلا منكر الوليمة ق كان محان منكر، هناك يكون ألا الخامس؛ 

أمرين؛من 
للدعوةإجابة حينئد الحضور عليه فيجميا تغييره عل يقدر أن إما 

قكثرا رجلا يكون أن مثل آخر، وجه من للمنكر ؤإزالة وجه، من 





ub  ١٦٧امموس وست

ولالوليمة؟ حكم ما اله~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل _A؟! 
ص؟من حق 

قمشروعة وهي مؤكدة، منة الوليمة يقوله! الأإة~ ~رحم4 يأجاب 
الزوج•حق 

٠٠٠

عندالوليمة تكون هل افه~! ~رحمه الشيح فضيلة مثل 
إعلانه؟أوعثل النكاح عقد 

حبالعرس أيام ق يفعل ما الوليمة بقوله! اش~ ~رحم4 فأجاب 
انتقالهوبعد الدخول يعل الوليمة يجعل من الناس فمن الناس، عادالتا 

الوليمةأن فالغالب الأن أما مبق، فيإ لاميإ الأكثر هو هذا بيته، إل 
الغالبهو هدا الزوجة، أهل وياصم الزوج بامم البهلاقة تكب مندمحة، 
الدخول.عند وتكون 

م

كانتلو رأيكم ما اف—! —رخمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ٠ _* 
الرواج؟أوليلة العهد عل الوليمة 

يعنيحؤج، فلا بذلك العادة حرت إذا بقوله! اف~ ~رحه فأجاب 
الدخولعند وتركها الحقد عند الإنسان فلوأولر ؤإلأ السنة، تحصل أما 



ه1وىالص ١٦٨

بواحية.وليت منة الوليمة أصل لأن إثم؛ علته فليس 
٠٠٠

الحدثل الأمر هل اف~ت ~رخمه الشخ فضيلة مثل I ١ ٠ سا 
الوجوب؟إل ينصرف 

علهو بل الوجوب، عل ليس بقولهت اش~ ~رحمه فأجاب 
الأر>سحابى.

هأو ؛!آ 

 Y_ كإالدعوة كاك إذا —! اض —رحمه الشخ فضيلة مسل ! ١ ٠
اJهلاةة؟ؤلريق عن لكنها نحصصة ئالت، 

البهلاقةمحلريق عن تكون أن ين فرق لا مولهت اض— رحمه — فأجاب 
منليس بعينه هدا قصد الرجل أن نعلم أن المهم المباشرة، أو الهاتف أو 

سيتزوج.الرجل هدا بأن العلم باب أومن المجاملة، باب 
ءوه ه 

الدعوةإجابة حكم ما اف~؛ رحمه — الشخ فضيلة مثل ؛ ١ سّا٠ 
شاق؟ممر إل متى نحتاج ولمة إل لودعيتر أفعل وماذا وليمة؟ إل 
ادابببعضن النامي تدكثر ل المنامسايته هده استغلال ق قولك وما 

ونحونالث،؟الأفراح 



١٦٩بابوثي«ةاس 

صمرإل إحابتها نحتاج التي الدعوة أما بقولهت اله~ ~رحه فأجاب 
ؤإصاعةالمشقة، من السفر ق ئا أحلها من يسافر أن يلزمه لا الإنسان فان 

الأقارببذن كان ما إلا اللهم قليلة للداعي ية بالنوالفائدة الوقت، 
علصرر لا كان إذا وأما تحضر، م لإذا يفقد قد فهدا جدا القر 

•وقال الداعي، وعينه منكر، المكان ق وليس الدعوة، إجابة ق الإنسان 
إجابةالواجب فإن محامله لا حقيقة الدعوة أن وعالم احضر، فلأن يا 

ورسوله.الله عصى فقد محب ر فمن اللسعوة 

عليهأكد إذا إلا إجابتها نحب لا فانه البهلاقات من يونع ما أما 
بانللأشعار الدعوة ؛هلاقات يونع الناس من كشرا أن وذلك الداعي؛ 

الدعوةأعاد إذا لكن تحضر، لا أو تحضر أن تيمه لا وهو نكاح للءيه 
التيبالشرومحل لكن الدعوق إجابة علميك محب فإنه مباشرة أو هاتما 

ذكرناها.

ه؛إيأو 

واجبةالوليمة تلبية اطه—ث —رحمه الشيح فضيلة مثل ! ١ ٠ س1 
أكثرأن عنقاكم ولا المهلرباتر، من منكر وجود عدم بشرط ولكن 

فأحثرني(النكر، هدا تغيثر نستهلح ولا بالطرباتر، الأن الرفاف، دءوادت< 
عنأمتغ أم مهلربة بوجود علمي مع الدعوة ألي هل الده~ فادك أ— 



الفقعهتاوى  ١٧٠

صائمةلوكنت حتى بالاحابة اف أمرنا ومحي أذهب لا وكيف الذهاب؟ 
الوليمة؟تلك إل الذهاب أجل من فأفهلر تطوعا 

والسلاموالصلاة العالمن، رب لله الحمد مولهت اش~ ~رخمه محأحاب 
السائالةتقول فان بعدت أما أجع؛ن، وأصحابه آله وعل محمد، نبينا عل 

كانتإن الوليمة ولكن إطلاقه، عل ليس واجية*؛ للوليمة الإجابة ررإن 

الزوجبين مشزكة كانت لو وكذلك واجبة، إليها فالإجابة الزوج من 
لقوليالوليمة المأمور هو الزوج لأن واجبة، فالإجابةإليها المرأة وأهل 
٢.ولوثاة((ر ررأولر عنه—ت اينه —رصي عوف بن لعبدالرحمن ه الّمح، 

وليمةميعد والزوج فقط، الزوجة أهل من الوليمة كانت ؤإذا 
إجابتهمؤإنإ المرأة، لأهل الإجابة بجب لا فإنه إليه الزوجة ارتحلت إذا 

أهلقل من أو الزوج قبل من كانث سواء الاحتإلثن وعل سة، 
منكرهناك يكون بالا مشروطة الإجابة فان حميعا قبلهإ من أو الزوجة 

عليهوجب تغييره عل يقدر منكر ثمة كان فإن تغييره، عل يقدر لا 

عليقدر لا كان ؤإن الدعرة، إجابة وليتم النكر هذا ليغير الحضور 
الدعوة.يلني أن عليه حرم تغييره 

يرقم/ ه ألماوه قنيت ^١ ؤ ت تعال نوله ل جاء ما باب البيؤع/ كتاب البخاري/ رواه ( ١ ) 
برقمقرآن/ نعلتم كونه وجواز الصداق باب النكاح/ كتاب لم/ وم٢(، ٠  ٤٨)
(١٤٢٧.)



١٧١العوس وسة باب 

ولامباح ويدق منخفض يصوت تغني كانت إذا المغنيات وأما 
تماهدا فان يه، باس لا فهذا فقْل النساء هي؛؛ن ؤإنإ رحال، يسمعها 

فيهيكون لا أن يشرتل لكن وندف، النساء تغني أن النؤع به جاء 
إذاوأما الحمل، هدا تشهد وأن نحيب أن ا فلمهبمعصية وليس محظور 

الصوت،يمكثر مغنية تغني ثم ينشدن اللاق الغنيات فريق كان 
منكرلأنه محوز، لا فهذا وتتلوى وترقص وتتغني محرمة، وبموسيقى 

تحضر.لا فحينئذ بالمنكر رضا فحضوره منه، الغ ومحبا 

تفطرقاما تهلوعا صامت، إذا حتى راإنه السؤال! ق ها قولوأما 
قكان إذا إلا تفطر، ولا الدعوة نحيب فالصائمة الدعوة(( لتجسب، 

يقتغالداعي كان إذا وأما تفطر، فحينئذ الداعي لقلب، حير إفطارها 
يلتفهلر لا قاما صائمة ياما أحبمرته إذا ويعذرها يالحفور الإحاية من 

صيامها.عل تبقى 

ءإ؛-ه ءإ؛- 

رأيكمما الشخ فضيلة افه—ت —رحمه الشخ فضيلة مثل I ١ ٠ سه 
للعروم؛ن؟والتن( )بالرفاء بارة عل 

يهجاءت عإ عدول أما أرى الذي اف-؛موله: -رحمه فأجاب، 
قال•نزوج إنسانا رأى إذا كان ه الني فان يالزواج، التهنئة و السنة 



ه1وىالفق4 ١٧٢

ينبغيفلا ، محرا،أ ق بينكإ وُم عليك، وبارك لك، افه رربارك له 
الخاهلية،ق عليه الناس كان ما إل السنة به جاءت عا اسول ان للأن

لقدوالثنين( )يالرفاء العبارة تيده متزوجا هنا لمن فنقول هذا وعل 

أهلعليه كان ما مثل إل السنة به جاءت عإ عدلت حينإ أحطأت 
الحاهلمة.

!ئ*ض 
هث؛؛• ه٩٠

حفلاتيعص ل اش~) ~رخمه الشيح فضيلة مسل I ١ ٠ ساُ 
التيوالكتمان الأشرهلة بعض بتونع التاء بعض تقوم الزولج 

مشروع؟هذا فهل المواعظ مادتها ل تحمل 
لكنهذاته، حد ق مشروعا ليس هذا بقوله! افه- -رحمه مأجاب 

المناسبة،هذ0 غثر ق النساء اجتعلغ محصل لا ربإ لأنه لغره محمود 
وسائلومن حسن الاجتاع هذا 3، عليهن والكتتبات الأشرطة محتفريق 
وجل.عز افه إل الدعوة 

علمإءعن صادرة والكتيثات الأشرطة هذه تكون أن محب لكن 
والمنهج•والدين العلم 3، موثومح، 

يقالنيا باب ىابالكاح/ وايرْدى/ (، ٨٩٥٦)٥( \/ماا أخمد)٤ رواْ )١( 
(،٢١٣٠برقم)للمتزوج/ يقال ما باب النكاح/ كتاب داود/ وأبو ١(، *  ٩١برقم)

١(.٩ ٠ برقم)٥ الكاح/ بابمتة الذكاح/ محاب وابنماجه/ 



١٧٣د|بولبمةالعرس 

 U_ لفضيلتكم رأى ما اف~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ٠
الرفاف؟مناسبة و ا،لواعظ بعض إلقاء 

أعلمهلا الحال هده مثل ق المواعفل بقوله! الله— —رحمه فأجاب 
الناسيصغى الذي العالم الإنسان من لوطلب لكن الني. عن ماثورا 

إليهمفالتحدث الحديث، الاحتتعلغ هدا مثل ق يستثقلونه ولا حديثه إل 
عليهم.يطول لا ولكن حن محتاحوما التي والأحكام بالموعظة حسد 

الناسؤيعفل يقوم أن عليه محب فإنه بنفسه منكرا هو رأى ؤإذا 
مناله معن موال إليه وجه إذا وكذلك النكر، هذا س ومحذرهم 

اممه.ثاء إن به باس لا حمن فهذا وامعتهلرد فيها فتكلم السائل 
ه

 A_ قالناسبات إحدى ق الله—إ —رحمه الشخ فضيلة سئل ! ١ ٠
إلالزوج أقارب حضر وعندما ووالدي، أنا الحاصرين من كنا الزولج 
—محرا افه ~وجراْ الإخوة أحد قام العدد واكتمل الحفل أماكن 

قأباغ لكانت قصترة كانت، الكلمة أن ولو طؤيلة، كلمة وارتحل 
يكفييكفي؛ وقال! وقاطعه الحاصرين أحد فقام أطال، ولكنه التأثثر، 

تحب،لا كأنالث، وقال! التحدث، فغضب، خثرا—، افه —حراك قدمت، ما 
توجيهاالشيخ فضيلة من نريد إثم؟ يكفي قال: الذي عل فهل الذكر؟ 
مأجورين،•وهذا 



اثممعفتاوى  ١٧٤

بعضفعل من ذكرته ما السائل، أييا ت بقوله افه— —رحمه فأجاب 
ريبفلا الناس، ويعفلون يتحدثون الزفاف ليلة يقومون أتم الإحوة 

ولكنوموعفلتهم، الناس، وتدكير الحر قصدوا إنإ هدا فعلوا الذين أن 
فيتخرموعفلته، ق حكها يكون أن للناس للواعفل ان للأنينبغي 

لأنوالأشخاص؛ بل المنامبة، والخال المناسم،، وال،كان الناي، الوقت، 
والوعقلةالنصيحة لقبول متهيئا الأوقايتح بعض ق يكون قد الإنسان 

وكذللث،حاله، فراعي لذللئج، متعدا يكون لا يحضها وق والتذكر، 
شغلق الناس لأن التحدشج ينبغي لا الأماكن بعض ق يكون قد أيصا 
اللهرمحمول رركان عنه الله رصي مسعود ابن قال وقد فيسأمون، آخر 

ولاشلث،الحكمة هي وهذه ا علينا،،أ السامة كراهية يالموعفلة يتخولتا 
والدفللغناء رخص ولهذا ومرور، وفرح أنس ليال الزفاف ليال أن 
ذللئجيكون أن يثرؤل لكن والسرور، الفرح وجه عل لليلة ا ق

فإذاالفتنة، عن الجرد الديح غناء الغناء يكون وأن بالهلبل، لا بالدف 
والسرور،الفرح ق التهيئة والنفوس الاستعداد هذا عل الناس كان 

منير0 ولر أخاه لاقى قد بعضهم يكون وربكا بعصا، بعضهم وللاقاة 

الكي والعلم وا،لوءنإة يتخولهم ه الم، كان ٌا باب العلم/ كتاب البخاري/ رواه 
برقمالمرعقلة/ ق الاقتصاد باب، ايافضن/ صفات كتاب لم/ وم(، ٦٨)برقم ينفروا/ 

(٢٨٢١.)



١٧٥العرس وسة باب 

فإذاأهله، وأحوال بأحواله إليه وتحدث بكائه، فيفرح يعيد زمان 
يتحرىأن له ينبغى فالإنسان ومالوها، سئموها الموعفلة هده جاءت 
هوالمقصود لأن الناسبة؛ والحال الناسب، والمكان المناسب، الوقت 

إليهم•ينقل ما لساع وتييئتهم وانجاههم الناس قول 
علواقتصر احتصر -محوا— اطه —حزا0 المذكر الأخ هدا أن ولو 

هدهق وأرى له، حثرا لكان التطويل يناسب لا الوقت، لأن الأهم، 
طلبوابأن لهذا متهيئون الماس أن رأى إذا إلا أحد يتكلم ألا الناسبة 

أنمائل ماله أو يتكلم، أن السك صاحسمس، منه طلب، أو يتكلم، أن منه 
للقبولالماس ويكون طسب،، فهذا الماس لينتفع مرتفع بصوت يتكلم 
فوعظوتكلم فقام منكزا رأى لو وكذللئ، للأعراض، منه أقرب 

حميعامحعلنا أن اض نسأل مقال، حال فلكل الناسب،، هو هذا ونصح؛ 
والصوان.للحكمة الموفقذن المهتاوين لهداة اس 

ثإة.-ه 



هناوىاافق4 ١٧٦

الرحيمالرحمن اطه بم 
تعالاف حفظه الشم؛ن صالح بن محمد / الشخ فضيلة إل 

وبركاته.اش ورحمة عليكم السلام 
امن.ونحفثلكم عمركم، ز سارك أن اطه أل ناللام بعد 

)الزير(نمى 1لة عل باللعب الزولج أثناء النساء يقوم لدتنا بل 
خملبجلد مغهر الهلن، من ير وعاء عن وهوعبارة الطل• وهويشبه 

اللم،ذللث، ؤيصاحسؤ محوفؤ، وهو أكثر، أو جانبيتان فتحتان وله 
وأهله،للعريس ملح فيه محلينا كلاما يشمل الذي الغناء لع بالدفوف 

صباحق كلؤيلة ماعايته ستغرق اللم، وهدا وأهالها. وللعروس 
استعإلودون بالرحال، الاحتلامحل مصاحبة دون ائه. مول الزولج 

متر،محلوله النخل جريد من بعود تضرب الألة وهدم الوميقية، الآلأمحثه 
إليصل قد جدا ٠^^ عال صوت وللألة به. ؤيضرب، نصفن إل يقم 

فيكم.أفتوظ؛اركاله لأةكيلومترات،بماحكماسمف.٢د٥الآلة، 
محصلفيا هدا دون أنه لائالث، والدف بالدف، جاءُّتج إنا المسة ج/ 

بالدفيستبدل أن محب وأنه محوز، لا أنه أرى لدلك، والترنم، الصويت، من 
الحانسن.أحل. من مفتوحا محتارا يكون الذي العادي 

ءإيو ءه 



١٧٧بابوك«تا|مس 

الرحيمالرحمن افه بم 
اشحمقك العثيمن صال^ ين محمد المخ فضيلة 

وبركاتهاطه ورحمة عليكم السلام 
الصيفيةالإجازة بدء ويمتامئة الأمحرة الأونة ق إنه ت الشح فضيلة 

دلالأمرنح، قصور أو المنازل ق الزواج مناسبات ق الأخطاء كثرت 
اء،الثمن والغناء الصوت بمكثر العلق مثل وأمح أشد القصور 

أمامزوجه يقبل المتزوج الرحل ذلك من والأشد بالفيدبو، والتصؤير 
الغيورJنمن الصح إسداء وعند الله؟ من والخوف الحياء هاين اء، الن

فإذاالطبلا بجواز أفتى الفلاق الشح بالقول! محا؟،ون افه محارم عل 
للناستوضح وحدود صوابعد الطبل لهذا أليس صحيحا، مدا كان 

الحقإضاح فضيلمتأكم س نرجو المتهورون؟ هؤلاء عندها ليقف 
واللاميوفقكم، وافه بعلمكم، ونح خثرا، اطه وجزاكم للملم؛ن، 

وبركاته.اطه ورحمة عليكم 
الرحيمالرحمن اطه م ب

وبركاتهاطه ورحمة لام الوعليكم 

ذكق كان إذا منة أو حائز، أنه العرس أيام الدف ل الحق ج/ 
بشروؤل!ولكن الكاح إعلان 



الفقعفتاوى  ١٧٨

يعصعند يسمى ما وهو بالدف، الضرب يكون أن الأول! الشرط 
منالمختوم لأن واحد؛ وجه من المختوم وهو —)الطار( ب الناس 
كلهاوالمعازف العزف، آلات من لأنه حائز؛ غر وهو )الهلبل( يمي 
العرس.أيام حال الدف وهو حله عل الدليل دل ما إلا حرام 

فانللشهوة، الشر الهابهل كالغناء محرم، يصحبه ألا الثار(ت الشرط 
لا.أم الحرس أيام ق كان ومواء لا، أم دف معه كان مواء ممنؤع هدا 

الخميلةالأصوات كفلهور فتة، بدلك محصل ألا الثالشر: الشرط 
ممنوعا.كان فتنة حصل؛دللث، فان للرحال 

أذيةفته كان فان أحد، عل أذية ذلك، و يكون ألا الرابع: الشرط 
ذلكق فان الصوت مك؛رات عثر الأصوات تفلهر أن مثل كان،نوعا، 

منبجلمو ولا الأصوات، بيده ينزعج ممن وغرهم الخيران عل أذية 
وعل.صض بعضهم محهر أن الصلتن المي. نيى وقد أيصا، فتنة 

الدفوفباصوات فكيف والإيداء التشويش س ذللث، ق نإ القراءة 

والغناء؟!

ولاقبحه، ق عاقل يثلث، فلا التصوير بآلة المشهد تصوير وأما 

الأمهاتس محارمه صور تلتقهل أن الموس" عن ~ففلأ عاقل يرصى 
ينكرهأمر وهو لعة، م لتكون وغرهن؛ والزوجات والأخوات والبنات 



١٧٩باباوسةاسمس 

مذيستيحه أن أحد يتخيل ولا متقم، ودين مليم عقل ذي كل 
ؤإيإن.حياء عنده 

منيلغنا عا لبجوازه، نفتي لا شيح فهو النساء من الرقص وأما 
بسببه.الماء يثن تقع التي الأحداث 
بالماء،الرحال تشبه من وهو أشح، فهو الرحال من كان إذا وأما 

يفعلهكعا محتلمهلثن اء والمالرحال يثن كان إذا وأما فيه، ما محمى ولا 
العفليمة،والفتنة الاحتلامحل من فيه لما وأقبح؛ أعظم فهو السفهاء بعض 
عرس.ونشوة نكاح مناسبة المناسبة وأن لأسيعا 

زوجتهؤيقبل المساء محْع محقر الزؤج أن من ائل المذكره ما وأما 
علميهالله أنعم رحل من هدا مثل محدث أن فعجب تحجب فإن أمامهن، 

وكيفومروءة. وعقلا شرعا النكر الفعل بيدا فقابلها الزواج، بنعمة 
هوالدي الحرسى شوة وق الماء أمام الفعل تيدا يقوم ان ه لمفييثح 
أنمحافون أفلا ذلك؟أ من الزوجة أهل يلملمه كيف م الشهوة؟إ مثار 

زوجتهمن أحمل هي من الماء هؤلاء محتمع ق الرحل هدا يشاهد 
الكشرالثيء الممكبمر من رأسمه ق ؤيدور عينه من روجته فتسقهل وأنمى 

اغرحميدة؟ عروسه ومن بينه العاقبة وتكون 



١٨٠

بمثلالقيام من لمتن المإحواف أنصح هذا جواتجا حتام ي إش 
النعمةهذه عل افه بشكر القيام إل وأدعوهم السيئة، الأعال هذ0 

بهجاءت ما عل فيقتصروا الصالح السلف هلريق يتبعوا وأن وغرها، 
وصلواكشرا وأصلوا قبل من صلوا قد قوم أهواء يتبعوا ولا السنة، 

محبهلما السلمين ؤإحوال يوفقني أن تعال اش وأسمال السبيل، سواء عن 
محببا،قريب إنه عبادته، وحن وشكره ذكر0 عل ويعيننا ويرضاه، 

أحمعين.وصحبه آله وعل محمد نبينا عل الله وصل 
العثسمنالصالح محمد كتبه 

ه١٤١٣/١/١٦ىف





١٨٢

لأنوضلإب قبحا يريده تما الموت مكيرات عبر هدا وكون 
مشرارقيما الأصوات بعض يكون إ ورب الحيران، تزعج ا،لكبرات 

بساعه.للتمغ أو للشهوه 
تقتضيهقد لأنه ا يامبه أرى فلا حقيقا كان فإن الرقمي وأما 

بقاءمع للجم تدويتا أو تكزا، أو تثنتا، كان ؤإن الأغنية، طيعة 
وقدفتنة، لأنه محوز؛ فلا الفامشات رقمي نمهل عل كان أو ثابتا، البدن 

أشياء.عته ممعنا 

حرامإل أدت فان إليه تودي ما بحسمسإ الحفلات هده وإقامة 
فمسنون.نون مؤإل فمباحة، مباح ؤإل فحرام، 

كانإن لكن حكمها، حب عل ؛*حضورها لأهله الول وساح 
المنكرمن حصل إذا ثم ذهبوا، عنه التخلف يمكن لا قربب عند الزواج 

ا،لكان.من الخروج وجب إزالته ممكن لا ما 
المسننقيم.صراكله الحمح تبدي أن تعال اممة أممال 

العثي.مينالصالح محمد كتبه 

قّآآ/ما،اةاه

أوه ه 



الرواجز السنة من اله~ت —رحمه الشيح فضيلة مثل ت ١ ٠ ص؟ 
الكلاموما الدف، ا،لقصود فإ الدف؛ عل الضرب ومنه الفؤح إظهار 
فيه؟الوارد 

عنديمي ما هو الدف أن المعروف بقوله؛ اله~ ~رحمه فأجاب 
الوجهمن ؤيكون عليه، يضرب واحد وجه له الذي وهو بالطار، العامة 

فيهسمح ^ ١٠٧١لكن فته، لأشك اللهو آلات من وهو مفتوحا، الثاف 
فيهيرد إ فانه الحانبين من محتوما يكون الذي الهلبل وأما النامية، بيذه 

ثيءإمإ لقلنا عليه الضرب ق لليف مساويا كان ولو الةرحيص، 

منصوئا وأشد نغمة أبلغ العلبل عل الضرب إن يقال؛ لكن واحد، 
الدفويكون عليه، القياس يصح فلا هذا وعل الدف، عل الضرب 

لأنالحوت، مكر اممتعإل وبدون الفتنة، عن بعيد مكان ق للناء 

ورباوحسنا، حمالا صوتس يزيد وربا أصواتس يظهر الصوت مكم 
مكبمراتمغ نرى فالذي للجيران، إزعاج الصوت مكير ق يكون 

فتة.وفيه أذى وفيه مطلما، الصوت 

٠٠

منانحذ الناس بعض ادله~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل ت ١ ١ ٠ س
بالهلقاقات؟العامة عند يمي لما مدحلأ بالدف الضرب إجازة 



الفقعهاوي  ١٨٤

ؤيضربنياتين أن باس لا الطةاقات1 ت موله اف~ ~رخمه فأحاب 
باجرةطفقن ومواء الفتة، عن وبعيدا نرتتا، يكون بغناء لكن بالدف 

•أوبغثرأجرْ 
هأو أو 

ْاعند النثر حكم ما افه—ت —رخمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ١ سا 

منفيه نإ العلم أهل كرهه النثر موله1 الله— —رحمه فاجاب 
لأنههده؛ النقدية الأوراق نثر ولاميإ والتداخل، والتشاحن الإسراف 

منها،يستفاد فلا ويتمزق تنشق والحدب والتشاحن التزاحم مع ربإ 
الأوراقهده تمزيق إل يودى ك1ن ؤإذا مكروه، إنه يقولون: فالحياء 

حراما.هدا يكون فربإ 

ءإ؛-ه ه 

 Y_ يضربنالهلةا3ادت، غالي، -! افه —رحمه الشيح فضيلة مثل : ١ ١
أبدا؟بْليية لست، وأغانيهن الدف، يستعملن ولا بالهلبل 

أغانكامتؤ أو بالطبل، كان إذا محوز لا بقوله؛ اش~ ~رحمه فأحاب 
ثمنؤع.هدا فكل الفاسقايتج، المغنيايتؤ نغإيت، نغاتس أو بهليبة، ليسسنؤ 



١٨٥واو،وأي|ةاثمس 

لمإذا إذن الحكم فا اض~ت -رخمه الشخ فضيلة سئل : ١ سّاا 
يوحدإلاهذا؟

إعلانق الامتحياب مسيل عل السألة موله؛ اله~ ~رحه فأجاب 
عهدق كان مثلما الدف ق يتعقن لا النكاح إعلان والأن النكاح، 
وسيارات.أنوار فالآن واللام" الصلاة —علميه الرسول 

ه.ه

الدفضرب حكم ما اله~؛ رحمه - الشيح فضيلة مثل : ١ ١ ص؛ 
أحرىألان استخدام نحون وهل منه؟ السابح اليوم بعد لرواج اق 

غيرالدف؟

إناالعرس مناسبة ق الدف صرب بقوله؛ اف— —رحمه فأجاب 
مالأن آخر؛ وقت إل وقته يمتد أن ينبغي ولا الرفاف ليلة ق يكون 

العرسأيام ق الدف س والمقصود يقدرها، يتقيد فإنه لمنامبة أبيح 
آخر؛وجه س النكاح إعلان ؤإفلهار وجه، من والسرور الفرح إظهار 

أرىفلا فيه الاستمرار وأما المشروعة، الأمور س الكاح إعلان لأن 
رخصة.فيه 

الحريم،عل أي الأصل عل باقية اللهوفإما آلات س غيرالدف أما 
عنه—اش —رصي الأشعري مالك أي عن البخاري صحح ق ست، نا 



الفقهفتاوى  ١٨٦

والخريرالحر يستحلون أقوام أمتي من ررليكونن قال: المي. أن 
والعياذالزني يعني الفرج، أي الحر ينحلون ٢ ل والمعازف،، والخمر 

ؤيستثنىاللهو، آلات كل والمعازف معروفان، والخمر والحرير باض، 
قالدف صرب ومنه حلالا، يكون فإنه حله، السنة ق ورد ما منها 

الحرس.مناسبة 

٠٠.

امتعإلمحوز هل اطه—ت —رحمه الشيخ محيلة مسل ؛ ١ ١ سه 
والالفلالأعراس؟الطل 

جاءتفقد الدف وأما محوز، لا الهلبل موله! — الثه —رحمه فأجاب 
لأنوالسفاح، النكاح ُين والتمييز الكاح إظهار فيه لأن السنة؛ به 

فيهيكون فالدق أحد، به يحلم أن غر من حفاء ق يكون غالثا السفاح 
لأنالنكاح؛ بإعلان س الّك، أمر وقد والشهرة، والوضوح الإعلان 

ومنهاوالسفاح، النكاح بين التمييز منها كثيرة مصالح فيه إعلانه 
منالشباب معشر رريا فقال! النبي. حا أمر التي الشعيرة هده إظهار 

ومن^٢^، وأحصن للبصر، أغص فإنه فلتزؤج الباءة منكم استطاع 

اسمه/بغر ؤيميه الخمر تحل يفنمن جاء ما باب الأشربة/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
•برقم)«\،0ه(.



١٨٧وابوثي4ةاسمس 

لوما ق التهمة إبعاد ومنها ا وحاء«ر له فانه بالصوم فعليه يستني ب
يتهمهامن يتهمها قد حفي النكاح كان إذا فانه بولد وأتت المرأة حملت 

بتنيكون ربا أنه ومنها التهمة، زالت أعلن إذا لكن الناس، من 
وأعلناشتهر فإذا ونحوه كرصاع النكاح تحرم محرميه والمرأة الرحل 

قأن ومنها الممدة، وتنتفي -٦١ يدل بدلك شهادة عنده من صار 
أنهالشاب أعلن فإذا بعصا بعضهم محر الناس فإن إليه تسابق إعلانه 
أنوالحاصل الزكاح، إل الاحرين الشباب تسابق إل ذلك أدى تروج 

النكاح.بإعلان س الني أمر ولهذا كثثرة، مصالح علانه إق 
-؛؟؛-ءو أو- 

(،٥٠٦٦)برقم فليصم/ الباءه يستهني لآ من باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه 
*؛ا(•برةم)ءالكاح/ امتصاب باب النكاح/ كتاب ومسلم/ 



هإوىالفق4 ١٨٨

الرحيمالرحمن اطه بم 
وبعدتوبركاته، الله ورحمة عليكم الملام 

\سم\ل.هذا عن الكافة أرجوالإجابة المخ فضيلة 
ذلككان إن حائز؟ هو وهل الزدلج ق الدف حكم عن الموال 

الدفخ؟لإقامة الماء لخلب الأجرة دخ بجون فهل جائر 
الرجالإل صوما وحرج اء، التتللثإ شل من غناء فيه حصل تمإن 

ذلك.حكم فا 

ه؟اض، ص ئد يكون فهل ذلك حصل إن الدعوة يجب ب دس 
الور،سةىغناء أمركلة مسجلالمى امركلة ستعمل من هناك ان كإ 

اق؟هليكونساللذلك؟ ماحكم ء، بمادف بل 
فأفدوناالكثثرمنها، يستفيد لكي يدك؛ الإجابة؛خْل سنن الرجاء؛ 

ٌأجورين*
الرحيمالرحمن اش م ب

وبركاته.الله ورحمة الملام وعليكم 

منولأنه به، . النك، لأٌر اء؛ التحق ي ٌسة النكاح ي الدف 
زورلا الذي بالغناء مصحوبا يكون أن ويجوز به، المامور النكاح إعلان 



١٨٩امموس ويبمة باب 

بحيثالفتنة نومن أن بشرط للشهوة إثارة ولا اجلدح، ق غلو ولا فيه، 
منهم.أحد بالنساء محتلهل ولا الرحال عن يبعد 

مواءللدكرى للحفل الصور تلتقهل أن الحال هده ق محل ولا 
الفوتغرافية.الألأت بصور أو الفيديو، باصرطة ذلك كان 

يغن؛ن؛أو المناسبة، هده ق يالدفح يضربن لن الأجرة دفع ومحوز 
حائز.المباح العمل عل الأجرة وأخي مباح، صلمهن لأن 

الباحن.والغناء الدفإ وجود مع حتى مشروعة الدعوة ؤإجابة 
الغناءمن شيئا فيها المسجل كان فإن المسجالة، الأشرطة وأما 

مبق.لما باستعإلها باس فلا الدفح وضربؤ 

كاتبهذللثح قال 

العثيمحنالصالح محمد 

'؛اهفيه/»ا/آ*



د1وىاثفة4 ١٩٠

سبمىما حكم ؛مل الأإه~ث ~"رحمه الشيح فصيلة مقل I ١ ١ ،ساُ 
ذلكقبول عل محوة الروحة لكئت، ؤإذا الزواج، حفلات ق بالهكائات 
ماذاعاليها؟

أوبالدف الضاربات يعتى الطقاقات إ يقوله اش— —رحه فأحاب 
ليلةعليهن حرج لا بالدف فاضاريان ذلك، أشيه ما أو بالطل 

محلور.من خلا إذا اكلالو؛ة الأمور 

لأنحضورهن؛ محوز لا فانه نحوه أو بالهلبل اضاربات وأما 
واحد،وجه له هوالدي والدف الدف، عل اضرب ل وردت إنا السنة 

التيالأغاق إل ننفلر أن كيلك وينبغي وجهان، له الذي هو والعلبل 
أغاقعن بعيدة بريئة نزت٠ة أغان كانت فان الطقاقات، هده تغنيها 

حضورها،محوز فلا هابهلة بدقة رديئة أغان كاك ؤإن بأس، فلا السمهاء 
تكونبأن الأشياء، هذه مغ ق ميتا المرأة حضور كان إذا إلا اللهم 
الشرعية،القيادة بسبب أو اللهلة، ثب يإما مقبولة كالمة ذات المرأة 

إزالةعل تقدر لا كات إن وأما المنكر، لتزيل تحضر أن محب فحينثد 
حرام.حضورها فان المنكر 

التاليةتالأمور ق حرام اقات الطقهدْ حضور أن والحاصل 
أونحوه.بالطبل يضربن كن إذا أولا: 



١٩١العرس وسة باب 

يجوز.لا فإنه بذيئة هابطة يغبها الش الأغنية كانت إذا ٧^١: 
مجوزلا فإنه والماء الرحال بين احتلاط uك كان إذا الثالث: 

ا.أيق،

مجوزلا فإنه لمها محرم عارية شاب ياتين الماء كان إذا الرابع• 
نحضر؛أن يجب فإنه الحرم، هذا منع ق سببا المرأة حضور كان إذا إلا 

المحرم.ذللئ، ليزول 

تدريلا وهي العرس، لهذا دعيت تدري لا المرأة كانت ؤإذا 
ؤإنغرته، تغييره عل وقدرت منكزا رأت إن ثم شاءت، إن فلمتجب، 

بثتها•والرجؤعإل القيام عليها وجب تنيرْ عل قدر تب 

وحدزولج عن ممعنا اف~: ~رحم4 الشخ فضيلة مثل : ١ سبا 
تطرحواأن فضيلتكم من فريد بالدف يضربن من عل للنقود رمي فيه 

الموصؤع؟ذلك، حول توجيهية كلمة 
الزفافليلة والغناء الدف أن لاشلئ، بقوله: اله~ -رخمه فأجاب 

قال:والسلام الصلاة عاليه الرسول إن حتى المة يه جاءت مما 
،.١١اللهو((الأنصاريعجبهم فان لهو، معكم كان ما عائقة رريا 

(.٥١٦٢)يرقم زوجها/ إل الرأة بمئين اللاق النوة باب التكاح/ كتاب البخاري/ وا0 را 



ه1وىالفم4 ١٩٢

العلعامعند فهذا العمل هدا يباشرن اللاق عل الدراهم وأماإلقاء 
والتعب،المشاحة من ذلك، ق ئا والتقاؤله؛ الثار يكرم إنه قالوا مكروه، 

ثمالأخر بهلرمحها والثان؛ الورقة يهلرف، أحدهم لث، فامنشاحوا وربا 
أيدهم.تمزقت، 

يعفىق عنكم نقل اش~ث ~رخمه الشيح فضيلة مثل I ١ ١ خ س 
وماصحج؟ هدا فهل للرجال، العرس ل الطل صرب جواز المتا٠لهما 
ذللث،.نرجوييان العرس؟ ق للْلبل الرجال صرب حكم 

ولاللرجال لا يجوز فلا الهلبل أما بقوله• ارده~ ~رحمه فأجاب 
الدفأن والعليل الدف، يثن والفرق الدف، اء للنمجوز والذي للنساء، 

لهمسكون الحاسثن س والذي الخنبين، س والعلل واحد، او_، جس 

بالدف،السنة جاءت، فالذلك، واحد؛ جانب الذي س أكثر ونغمة ربئن 
بالطبل.تاينن، ولر 

العناءبعض كان ؤإن بالحوار، نفتي لا الرجال فإن الرجال وأما 
فيهويجصل الأمر يتوسع أن نخشى لأننا به؛ نفتي لا لكننا ذلك أجاز 
النساء.وعل الرجال، عل صرر 

صّمعلعله لكن صحح، غر للرجال بجوازه أفتينا بأننا عنا والفل 
الإقرار.باب س هذا أن قفلن أجازه، العلاء بعض إن قلنا؛ أننا منا 



١ ٩٣بابوسةالمس 

بالدفالقصود ما اله~! ~رحه الشخ فضيلة مثل ! ١ ١ ص؟ 
الزغاريدوهل النكاح؟ عن يه يعلن وبأنه الناس، من ممر يعنيه الذي 

جائزة؟الأولاد نجاح وعند الأفولح ل النساء ترددها التي 
الأعراسق به يمح الذي الدف بقوله•' الله~ ~رخمه فأجاب 

وجهإلا له ليس الذي هو الأعياد أيام وق الغائب، قدوم مناسبة وق 
أنالعلوم وس محوز، ولا طبلا، فيسمى الوجهين ذو وأما فمهل، واحد 
هداعن نحرج فلا التحريم، اللهو آلة ل والأصل اللهو، آلة من الدف 

يقيدأن محب السنة به جاءت وما المة، به جاءت ا مإلا الأصل 
واللهوالهلرب ق منه أعل هو ما محز ب الدف جاز فإذا به، الإنسان 
محبيلعل وهدا والعود، اب، والربوالوسيقى، والعلنبور، كالطبل، 

التمثتل*

٠^٠

قالرقص هل تعال—! اف —رحمه الشيح فضيلة مثل !  ١٢_* 
الحلال؟بالغناء مصحؤثا كان ؤإذا النساء بين كان إذا جائز الأعراس 

وقدبرقصها، الماء تفتن فتاة من الرقص أرى لا بقوله؛ فأجاب 
وتتلوىتتكسر الشابة الفتاة قامت إذا منكرة أشياء جرى أنه ممعنا 

فتنة،وهده وتقبلها، وتضمها تعتنقها تقوم الماء بعض وأن راقصة، 



قت1وىاتفقه ١٩٤

عليهاحرج ألا فأرحو كمرا لها يؤبه لا التي العجوز الكبترة اارأْ أما 
لترقص.قامت إذا 

لالدف حكم عن I اف رحمه الشيح فصيلة ّسل ! ١٢١سى 
الكاح؟

جاءتلكن العزف آلات ْبن الدف يقوله! اطه— —رحمه يأجاب 
الغائب،كقدوم الفرح— —مناصبات المناسبات ق به بالرحيص السنة 

العيد.وأيام الحرس، وزفاف 
النيأن عنه— افه —رصي بريده حديث فدليله الغائب قدوم أما 

اللهرسول يا فمالتا! سوداء امرأة فجاءت، مغانيه بعض من رحع 
وأتغنى،بالدف يديلئ، من أصرب أن سالما اممه ردك إن ندرت كنت، إق 

الحديثبندرك،ا. ررأوق لنقل؛ وق ،، فاصربي،ال نذرت كنت، ءان فقال! 
وصححه.والرمدي أحمد رواه 

معوذبنت الربح أن البخاري صحيح ففي العرس اف زفوأما 
وجويرياتا زواجهغداة المي. عليها دخل عنها- الله -رصي 

برقم(إ 00)باب كتاب والترمذي/ (، ٢٢٩٨٩)( ٩٣ص/أحمد رواْ )١( 
(٣٦٩٠.)



١٩٥اثمس وست باب 

ذلكأُعل المي. فأنهن بالدف يقربن 
افه~رصى الصديق بكر أيا أن البخاري صحح ففي العيد أيام وأما 

منىأيام ق جاريتان وعندها محها- الله -رصي عائشة عل دخل عث،- 
فكشفبكر أبو فانتهرهما يثو؛ا، متغش . واليي وتضربان تدفقان 

٢.عيد«ر أيام فإنها بكر أبا يا »دعهإ وقال: وجهه عن النبي. 
؛؛؛•ث؛؛- ءإت- 

 Y_ الممؤحالغناء هو ما الله—أ —رحمه الشخ فضيلة ّئل : ١ ٢
هوالدف؟وما العرس؟ ز اء للنبه 

العرسق اء للنموح؛١، المالغناء بقوله: الله- —رحمه فأجاب 
فيهؤإنإ ١^٤، نحالف كلام فيه وليس غزل، فيه ليس الذي الغناء هو 

الموستقى•ْن حاليا ويكون للزوجتن، ودعاء بالحاضرين، ترحيب 

ونحورفمهل. واحد وجه ولها تها يضرب التي الألة هو والدف: 

النكاح.لإعلان الزفاف ليلة ق ضربه اء للن
ءو-ه ه 

٤٠يرثم)ا باب)أا(/ ممابالغازي/ )ا(رواْالبخاري/  ٠.)
(،٩٨٧برقم)ركعتغ،/ يمل العيد فاته إذا باب، العيدين/ كتاب البخاري/ رواْ ( ٢١

أيامل فيه معصية لا ااال١ي الالع-ا ل الرحمة باب العيدين/ صلاة كتاب وملم/ 
برةمر\هخ(.العيد/ 



ه1وىااغمم ١٩٦

 :\Ty_ الوتي انتشرت اش-: -رخمه الشيح فضيلة مثل
النساءأمام عرمها ليلة العروس تزف أن لص سيئة ظاهرة الخاصر 

فإالتصة، إل تصل أن إل الإضاءة تهلفأ أن بعد الوميش، نغإت عل 
لياس؟توجيه من وهل هذاالفعل؟ حكم 

اشوصل العالن، رب لله الحمد مولهت افه— —رحمه فأجاب 
يومإل بإحان ئعهم ومن وأصحابه آله وعل محمد، نييتا عل وملم 

وبعدتالدين، 

إلالهلريق له يسر أن العيد عل تعال افه نعم من أن فيه ؤيب لا مما 
كانوفتا والدنيوية، الدينية العظيمة الفوائد من النكاح ق ئا النكاح، 
افبره إذا — المسالم عل الواجب فإن العفليمة العم من نعمة الكاح 

يرىوأن محارمه، واجتناب افه ب2لاءة بالالتزام النعمة هذه يشكر أن له- 
يالاصية.يبارزْ أن ربه من خجل حتى عليه، ومنته عليه الله فضل 

ليلةق للنساء والدف الغناء ؛إباحة جاءت السنة أن ريب ولا 
عباده،عل به الله نعمة وبيان النكاح، إعلان من ذللث، ق لما الزفاف، 

نغإتعل العروس ترف أن وهو المنكر، هذا من السائل ذكره ما وأما 
مقابلةس وأنه حرام، أنه لاشالث، فهذا والموسيقى الهابهلة الأغاني 

وااعصسة.التحمة 



١٩٧وابوسةالمس 

يستحلونأقوام أمتي من ارليكونن قال• الّثي. لأن ذلك أقول 
واكازف<،أوالخمر والحرير الحر 

jui ، وقرنمحرمة، الأشياء هذه أن والسلام— الصلاة عليه — المي
والحرير،الزنا، يستحلون أنم والمعنى الفرج، الحرن لأن بالزنا؛ العازف 
الحديث،،هذا عل بناء حرام أنيا العازف ق والأصل والمعازف؛ والخمر، 

فيبقىالمساء، من الزفاف ليلة الدف من المع استثناه ما منها محل ولكن 
الأصل.عل ذللث، سوى ما 

قتعالى افه يتقوا أن المسلمان لأحوال نصيحتي أوجه ؤإل 
أمهلهمإذا تحال اممه أن يحلموا وأن كفنا، اممه نعمة يبدلوا وألا هم أنف

وقالالمسوق، إل بالنعم استدراج ذللث، فانإ المعاصي مع هم لوأمل 

قولهوتلا يفالتهاا، لم أخذه إذا حتى لالظالم ليمالي اف ررإن الّكا 
٤١ئق ني أته ثثث 1نث >ةقه 

اسمه/بغ؛ر ؤيميه الخمر ستنحل فيمن جاء ْا باب الأشربة/ كتاب البخاري/ رواه )١( 

الثركتاب لم/ وم(، ٤٦٨٦)برنم راُ(/ باب القرآن/ ير نفكتاب البخاري/ رواه )٣( 
(.٢٥٨٣)برقم الفللم/ تحريم باب والأداب/ والملة 



اصفتاوى  ١٩٨

مننه البه جاءر1تا با التمل عل اذسلمأن إخوال واح>ثا 

والأجرة،الدنيا ق والفلاح والصلاح الخيد هو ذلك فان القيد، الفرح 
ولإخواننالنا والتوفيق الهداة اطه أل ن

٠٠٠



١٩٩داب،واي|إتا|مس 

الرحيمالرحمن اض بم 
بعدم؛لاني من عل والسلام والصلاة وحده ض الحمد 
تعالاف حفثله الشم؛ن صالح محمدبن / الشيخ فضيلة 
أمايعدتوبركاته، القه ورمة عليكم الملام 
بحضورأمورنتعلق حول النساء عددمن من الموال كثر إنه هحيث، 

الأمئلةعن بالإحابة التكرم فضيلتكم وضرهانرجومن العرس حفلات 
التالية:

أنهتعلم وهي زولج، حمل إل الرأة دعبتر إذا الأول؛ الموال 
الذهابلها محور فهل وغتاء~ بالملول ~صربا منكرا فيه ميكون 
أصلا؟لاتذهب أم التكر، بدء قيل معايرة العودة ثم فقط، للسلام 

عتهوتنهى به تأمر فيإ تظع قيمتها، لها امرأة كانت إذا الحواب! 
يقفم لفان يقف، حش الكر عن وتنهى تذهب، أن عليها وجب 

لأنهتعتذر تذم_ا، فلا لها، لايؤبه عادية، امرأة كانت ؤإذا حرجت، 

كالأقاربعليها حق لهم كان ؤإذا منكر• عل مشتمل الحفل" —أي 
لأمابيتها؛ إل عادت الكر ق شرعوا فإذا ونقى، تذهب أن بآس فلا 

المتكر.تغيير عل قادرة غير 



الفقهفتاوى ٢ ٠ ٠

)كارنداءالحفل ز أحرى منكرات وجود هل الئاف؛ الموال 
حضورها؟من ماغ العارية( والثياب لاJنهلال اء الث

ذلك.تفصيل بق وقد مواء، النكرات الحواب! 

بالدفبالضرب التكلح إعلان صوابهد هي ما الثالث،؛ الموال 
واميفية؟الوقت ناحية من يه الممؤح 

ماحس، والكيفية العادة، هي كإ الزفاف ليلة الوقت، الحواب! 
كغناءمحوز، لا الحرم الغناء أن إلا والغناء، الضرب ق الماس يعتاده 

منيستحى أشياء عل يشتمل الذي اء الغنأو الفن، وأهل ١^^، 
ذكرها.

قمطلق ذللث، هل بالدف، الضرب محوز متى الراح؛ الموال 
كانؤإذا ماذا؟ أم فقهي، والأعراس الأعياد ق أم وغثرها، الأعراس 

^ىلث،حاصفيليالةالدمحول،أموكل
المرسى؟مسها وليمة 

الوصؤعلأن هدا؛ عل نجيبلث، لا الأعراس غر ق الخواب؛ 
الزفاف،ليلة إنه قليل قبل قلت، الأعراس ل لكن الأعراس، موصؤع 
بيت،إل ارتحلت، ثم المكاح، أول أهلها عند المرأة كانت إذا وكيلك 
الياح.والغناء الدف يستعمل أن أيقا، باس فلا الزوج، 



واباوري4ةاكرس

لأنناحازا؛ نفتي أن نملع لا الأعياد ي بالدف الضرب ا وأم
كبجرا.يابا لأصبح صخزا باتا فتحنا لو أننا نعرف 

ء»بمءأبم *٠٠ 
٠٠٢ ١٠٢ ٠٠٢



الفقهحاوي ٢ ٠ ٢

الرحيمالرحمن افُ بم 
افحفظه الشمين مابح بن محمد الشخ/ فضيلة 

بعدتأما وبركاته، اطه ورحمة عليكم اللام 
بعضفيه محدث كان إذا الرواج حفل محصر أن للمرأة محوز فهل 
اللباس،و والتعري ذلك عل والرقص الوّيقى كتئغيل المنكرات 

الحفل؟هذا بحضور لها أذن إذا والأب كالرؤج الول يأثم وهل 
إجابةعدم من نحشى فرسبإ من الدعوة كانتؤ إذا الحكم ا وم
القهوحراكم مأجورين أفتونا رحم؟ وقطيعة هجر حصول دعوته 

حثرا•

الحواب!

آلهوعل محمد، نبينا عل وملم الله وصل رب لله الحمد 
الدين.يوم إل باحان نعهم ومن وأصحابه، 

محوزلا فانه الزال ل ذم الذي الوجه هذا عل الأعراس كات إذا 
محبفانه الكر إزالة عل فائزا كان إذا إلا الدعوة محب أن للأنسان 

محضرأن محوز لا فانه عاجزا كان إذا وأما الكر، لإزالة محب أن علميه 

بعضها.أو المنكرات هن.ه عل تشتمل التي الأفراح هذه 



٢ ٠٣بابولبمةالعرس 

اعليهولاية له من أو أوابته، لزوجته، يأذن أن لأحد محل ولا 
أقارتجاويتن بيني ■بحصل أن أحشى قال؛ ؤإذا الحفلات، هده حضور 

والقهليعة.الحفاء من ثيء 

لوحل~ ~عر الله عصوا لما هم لأنبم هدا؛ فلميحصل فنقول! 
إجابةمن نصيب لهم كن ل؛ الوجه هدا عل هي الي الأفراح هذه 

الأفراحهده هجر من عل وليس عليهم فالإثم قاطعوا ؤإذا الدعوة، 
الإثم•محء٠>،

العثيمينصالح بن محمل 

ه١٤٢١/٢/٢١

أو- ص0 



هاوىافي؛مع ٢٠٤

فيإفصيلتكم راي ما اله~• ~رحمه الشيح فصيلة مئل ت ١ ٢ ءس؛ 
العورة؟من هدا وهل الرفاف؟ بنشيد القيام من النماء بعض تفعله 

منلكن بعورة، ليس الجرد الصوت بقوله• اهتح~ ~رحه فأجاب 
اصواتاكانت إن ولامعيإ المنامة، تهده أصواتهن ارتفعت إذا أنه العلوم 

فيههدانحثى فإن العرس نشوة ق والناس المع، عل لذيدة جيله 
عنوأبعد أول بينهن من نحرج لا الأصوات فكون العظيمة، الفتنة من 

الفتة.

علالصوت مكرات انحاذ س اليوم الناس بعض يفعله ما وأما 
متكرفهدا وملقهم الأصوات بس_ءإع الناس فيؤذي المبنى شرفات 

عنه•ينهى 

إذابه باس لا الحال هدْ ق المناصب بالنشيد التاء قيام أن والحاصل 
محرم.عزف معه لريكن 



٢٠٥بابوسةاضس 

الرحيمالرحمن اف بم 
الأنبياءأشرف عل واللام والصلاة العالن، رب فه الحمد 
بعدتأما أخمع؛ن وصحبه آله وعل محمد ميدنا والمرملن، 

متكرحضورها أن ونعلم الرواج، حفلات حول الكلام كثر فلقد 
أنالستهإاع قدر عل عاليه الإنسان وأن اiاحاة، الأغاق فيها وحدت إذا 

قوةولا فا حول لا الفتيات، نحن ولكننا الأماكن، هدْ عن ستعد 
منوخاصة سيئة، أفعال وحول الأهل ْبن نواحه العظيم العل باق إلا 

أوقريية زولج كان إذا خاصة الزفاف، حضور عل تصر التي الوالدة 
الحفلاتوهده مكروهة، أمور إل بيتنا اذد القاش ,لأم وقد لنا، قريب 
رأيفإ والغرام. الحب، عن الا-بمة الأغاف من فيها محالفة 

نفصل.أن عليئا ينبغي وما الحفلات، هذه لحضور بالشبة فضيلتكم 
الرحيمالرحمن افه م ب

شقان!له السؤال هذا 

تفقلا اللهوالتي آلات من الحفلات هذْ ق يفعل ما الأول! الشق 
يمجهاالش الماجنة الأغال من فيها يلقى وما يمع وما الشريعة، مع 
أنهلأشك، الحفلات من النؤع وهذا قويم، ودين سليم عقل ذي كل 

اطهسره الذي الزواج حذا ~ وتعال "سبحانه افه بنعمة كفر وأنه محرم، 



ه1وىاثفق4 ٢٠٦

العشرةق حميدة غر العاقة تكون أن وثنشى وا،لرأة، للرحل تعال 
يوفقلا بحيث الدينية الأمور ق حميدة غر أو الدنيوية، والأمور 
الثرعل والتعاون Jهلاعته، والقيام وحل— عز — الله لتقوى الزوجان 

•والتقوى 

—عزالله يتقوا أن الحفلات، من النؤع هدا يتعاتلون ش ونصيحي 
الفرحمن الشريعة أباحته بإ يتقيدوا وأن نعمه، عل يشكروه وأن وحل— 

بالغناءتغني وأن باليفح، النساء تقرب، أن وهو الناصية، ده هق 
الرسولفان بالغثر، التعلق أو الشهوة يتثر ما فيه ليس الذي الطيب، 

نحونولا أيمحا. لهن الغناء وأباح النامية، بمازه للنساء الدف، باح أه 
الطبوليثن والمرق الدنج، من بدلا الومحشى أو الهليول امتعإل 

تكونفإما الطول وأما واحد، حاسب، من تغطى الدفوف، أن والدفوف، 
الحاسن.من مغطاة 

الحفلات،هدم حضور وهو الموال! من الئاق للشق بة يالنأما 
الإنسانكان إذا واجب، حضورها فان الحرم، الئيء هدا عل المشتملة 
فإنتغيثرْ يستهليع لا كان إذا أما النكر، هدا يغثر أن بحضوره يستهلح 

ولاالوالدين، ءلاءة ذللث، ق نحون ولا عليه، محرم منكر حضورها 
الولد،نحضر لر ~إذا الوالدة أو الوالد أن فرض لو حتى الزوج، طاعة 





اتصفتاوى  ٢٠٨

الحفلاتحكم ْا ! افه— —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ٢ سه 
Uj_؟ JUIوقظ ز ممرض ام الانطة والمات اسل المحوه 

إسرافمن الحفلات هذه ل محدث وما الأغازا، هذه عل الرقص حكم 
وييانوالنصح التوصح نرجو معنى؟ من الكلمة هذْ تغنيه ما بكل 

-؛٣٢^١.اف وحزاكم هذا ل الإسلام حكم 
السائلةذكرته ما عل المشتملة الحفلات بقوله: الله- -رحمه فأجاب 

محظورات:عدة حمعت لأما شك؛ بلا محرمة 

المحرمة،اللهو آلات من والهلبل بالطل، مصحوبة أما الأول: 
فيكونالطبل وأما واحد، وجه من يكون الدف، لأن ،؛ كالينهذا وليس 

سالوجهينس

كلياتعل مشتملة السائلة قالت، كإ الحفلات هده أن ثاسا: 

لكرامتها.ؤإهدار بالمرأة إصرار وهذا ماقهلة، 

قوالإمراف يال، البذل ق إمرامحا الحفلات هذه ق أن ثالثا: 

محبلا اقث ^؛^٦ ولأ وأثسوأ ؤوْ=فااوأ تعال: لقوله محرم انإل بذل 
رآكرلإنهر 

\ّ؛.الآين:الأعراف، اّورة 



٠٢ ٩ بابويبمةاممرس 

يدعنوأن وحل، عز الله يشن أن الأخوالتا لهؤلاء نميحتي ؤإن 
ورصوله،الله ومعصية الإثم إلا عليهن قبر لا التي الحفلات هذه مثل 

أهلعقيدة من كان ولهذا القلّ-،، عل كبير تأثير لها المعاصي أن وليعلم 
اللهأل ونبالعصبة، ؤينقص بالطاعق، يزيد الإيإن أن والحءاءة السنة 

يكرم.تما والعصمة للجمع السلامة 

ء؛ث-ه؛؟؛' 



هاوىاثفى٢ ١ ٠

الرحيمالرحمن بم 
افحفظه العثيم؛ن صالح بن محمد الشخ/ فضيالة 
ويعدنوبركاته، افه ورحمة علتكم الملام 

وتشتركالطبول، أو الدةوذc فيه تدق الزولج مناسبالت، عضن بل 
الرجال،دون اء نمن ومسمع مرأى عل الماء من محْوعة لرقمي ال 

فضيلتكممن نود جوازم، وعدم ذللث، جواز نحو الكلام كثر ومحي 
يل:ما حكم عن إفادتنا خثرا اف جراكم 

سلأطا؛اكاركةقص.
 ~Y الرقهس ق الشاركة دون المتامسايتؤ هده حضورهن•

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاته.الله ورحمة الملام وعليكم ح— 

ثرايكان إن الزواج منامحبالت، ق يكون الذي الغناء عل الرقص 
ثبامت،ْع الحد وتدوير والتثني —كالتكسر فاحشا كان إن أما باس، فلا 

الفاسقالتإ،للمغنيات تقليدا كان إذا حراما كون وقد فمكروه، ن— ١Jالئحا

المإحالتفصيل هن.ا عل وينبني الشهوة. ؤإثارة الفتنة منه حيف أو 
وحضوره.فيه بالمشاركة للأهل 

ى/صلاضالحاسنفيآآ/موا؛اه



y\\

لرو1جمدعوا كتت إذا اف~ت —وحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ٢ ساُ 
قدالطقاقات أي المغنيات صوت وسممت الأفراح، هصور من ر منز 

الكر؟هذا إنكار و ايامة الوّيلة فا الرجال،، إل وصل 

عنبالمثول تتصل أن هذا ق الوصية بقوله• اف~ ~رخمه فاجاب 
أصواتس.التاء لخفض له! تقول القصر 

النساءمكان محعالوا أن القصور هذه لأصحاب ينبغي المنامة و-إذه 
أصواتسمن يكون با الفتنة تحصل لا حتى الرجال مكان عن بعيدا 

والدف.الغناء من 

فاحرج.الفتتة من لمثج نفعل وخمت، هذا يمكن ب فإذا 
ءاهءص /٠٠ 

ءأ>ءأء  ١٠٠

مناستئجار حكم ما افه—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١ 
التاء؟زواج حفلات ق بالغناء يقوم 

أنباس فلا مباح غناء الغناء كان إذا بقوله؛ - اف -رحمه فأجاب 
مناسبةمعقولة الأجرة تكون أن بشرهل ولكن تغني، امرأة يستأجر 
ثلاثةالواحدة الاJالة عل يععليها الناس بعض يفعله كا لا للعمل، 
١^١١أربعة آلاف، 

حرامفهذا والعاهرات الفاسقات كغناء محرما الغناء كان إذا وأما 



ه1وىاوخقه ٢١٢

لكنوما مباح، عمل الباح انماء أن والفرق أجرة، بغتر ولا باجرة، لا 
شيئاالله حرم ؤإذا حرام، المحرم والخاء علميه، العوض أحذ جاز مباحا 
ثمنه,حرم 

ءأ؛•؛إن- ؛أن- 

الإسلاميةالأناشيد بعض الده~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١ سحر٦ 
معانوبما خماسمية تكون الأناشيد هدم أن علمها بالدف، مصحوبة تكون 

رأيكم؟فا جيدة 
حوئالكلام م الإسلامية الأناشيد بقوله: افه- -رحمه فاحاي، 

وأسلا حرجت ما أول وهي ؤلويلة، مدة من إلا إليها أمتهع لمر وأنا 
نغاتعل وليست فتنة، فيها لبى تأدية وتؤدى دفوف فيها ليس rا، 

وطرق،قيع منها يجع وصار الواقع ق تطورت لكن الحرمة، الأغاق 
باختيارتطورت ثم دف، غر يكون أن ويمكن لها يكون أن يمكن 
صفةعل تؤدى أنيا أيصا تطورت ثم الفاتنة، الحميلمة الأصوات ذوى 

يمكنولا وقلق، ثيء منها النفس ق بقي لدلك الحرمة؛ الأغاى 
كلعل ممنوعة بانيا ولا حال، كل عل جائزة يأتيا يفتي أن الإنسان 

إذاأما حائزة، فهي إليها أشرت التي الأمور من حلمت إن لكن حال، 
الشالخميلة الأصوات ذوو لها محتارا لكن أو بدف مصحوبة لكنت 
لها.الأستعاع لايجوز فانه الهابطة الأغاف نمات عل أوأديت، تفتن، 



٢١٣ب1بوسةاثمس 

حدثمتروحة فتاة أنا افه—ث —رخمه الشخ فضيلة سئل ؛ ١ ٢ س٩ 
الحرمة،والأشياء بالطبول صرب وفيه وولج حفل والدي أقام وأن 

نحضر،ل؛ لله والحمد للزونج، الحضور عدم عل وزوجي أنا فاتفقت 
مدةزوجي من بحرماف ص من بتحريض والدي قام ذلك بعد ولكن 

زوجيولكن الهللاق، زوجي من بمليان وعمي والدي وأحد طؤيلة، 
مبلغازوجى من والدي كللب الطلاق من يئسوا أن وبعد الطلب رفض 

الال،ذلك، بدغ زوجي فقام ريال، ألف عشر خمسة وقدره المال من 
وعمي؟أي تصرف، حكم ما الشيح فضيلة يا وأسأل يأحدي، أن مقابل 

والدي؟أحده الذي المال حكم وما 
تمسائل ثلاث هده بقولهت الله— —رحمه فأحاب 
علالمنمل الحفل هجرا وزوجها اظة انهدْ أن الأود: المسألة 

ذللث،،عل يثيبهإ أن الله أسال صالح وعمل طب، ثيء وهدا الحرم، 
علوحل— —عز الله ٠لاعة يقدم أن مؤمن كل عل الواجب هو وهذا 

حتىوأهلها المعاصي تبجر وأن رصا، كل عل الله ورصا طاعة، كل 
واحدة.هذه قرب، أقرب من كانت ؤإن 

عمهامن بتحريص زوجها من إياها أبيها حرمان الثانية: المسألة 
ؤمت،تلنوررتعال: الله قال — بالله —والعياذ السحرة أعال من وهو محرم، 



هن1وىالهق4 ٢١٤

بتنالتفريق حاول فمن ا 4ل ورد؛ءمحء آم بثن يمء بم-رمث ما يتهما 
وهذاالساحر، عمل يشبه وعمله السحرة، من شبه ففيه وزوجه المرء 

إلشخص من الكلام نقل "وهي الممة كانت ئذا عليها، حرام 
وقدأعظم، بالفعل فالتفريق الذنوب، كبائر من بينها" للمتفريق آحر 
يتوباأن عمها وعل أبيها فعل نإما*رآا الحنة يدخل ارلأ :٠ الني قال 
ستمحاأن أيقا وعليها العظيم، الذنب هذا من وجل~ الله"عز إل 
القيامة،يوم لها خصتا فستكون يفعلا ب فإن منها، الحل ويْللبا البنت من 

وأنالتفريق، هذا من يتوبا أن والعم الأُبإ فحل ناضا ح من وتأخذ 
تحللامزاك،.

وأكلحرام، الزوج من ألئا عتر خمسة دراهم أخذ الثالثة! المسألة 
لكنهرصا، عن ألما عشر خمسة أباها يععل لر والزوج يالباحلل، للمعال 
علويجب حرام، الأب أخذه فكا زوجته، أمر لتفك ذلك إل ألحئ 
قالفان الزوج، إل ألئا( عشر )خمسة الدراهم يرد أن فورا الأب 

أمرليفك مكرها، إياها أعهلاك نعم، قلنا؛ إياها، أعهنان الزوج الأب؛ 
إياها.أءaلاك ما هذا ولولا زوجته، 

١. ٠٢الأية: البقرة، )ل(سورة 
لم/وم٦(، •  ٦٥)برقم المميهة/ من يكره ما باب، الأدب،/ كتاب، البخاري/ رواء )٢( 

١)برقم النميمة/ تحريم غلغل بيان باب الإبجان/ كتاب  لملم.واللففل (، ٠٥



uU  ٢١٥وسأا1مس

يقيمونالدين أولئك من وغره العم أنصح النهاية ق ؤإنني 
الزواجالله ير أن النعمة جراء أهذا وأفول! محرم، ثكل عل الولائم 
أوالطول، أو الومسقى، من الحرمة بالأشياء تاق أن بنتكإ أو لابنكإ 

السلع،من كالعة الماص عل ويعرض الحفل، يصور أن ذللث، من أقبح 
ليتداولهحية الصورة يفلهر الذي بالقيديو يصور أن ذللث، من وأقبح 

المرأةوهذه ودمامتها، المرأة وهذه وحمالها، المرأة هذ0 محثرون الماس، 
لمممحتهع ق هذا أيكون الله ميحان وقصرها، المرأة وهذه ومحلولها، 

الأشياءهذه من وأمثاله هذا أحذر إنني أ الأخر؟ واليوم باض مؤمن 
الشريحة.به حاءمحتج ما حمس، عل الوليمة أقيموا وأقول! الحرمة، 

هة- -ه 

حضورثبوز هل افه~! ~رحمه الشخ فضيلة سئل ! ١٣٠ص
إلوإياكم الله وفقنا الطول دون المطربة فيها تحضر التي الحفلات 

لكم؟ا وشكئ السبيل سواء 
مصحوبةأغانيها تكون غالتا المهلربة بقوله! افه— —رحمه فأحادء، 

لأنمحرمة؛ صاريت، بالموسيقى مصحوبة كانمت، فإذا بالموسيقى، 
صحيحق كإ المعازف الرسول. حرم وقد العازف، من الموسيقى 
أمتيمن ررليكونن قال! الأشعري عامر أب أو ماللئ، أب عن البخاري 



اثفقهفتاوى  ٢١٦

بأنصريح وهذا آ ل والعازف؛، والخمر والحرير الحر يستحلون أقوام، 
عزفبدون تغني كانت إذا وأما محرمة، أنواعها بجمح المعازف 

أيصاحرج ولا فيه، حرج ولا به بأس لا هذا فان ظاهر غثر وبصوت 
محوزلا فانه الأول المم أما مباح المباح حفور لأن ضوره؛ حق 

محرم.الحرم حضور لأن حضور0 
-؛؟؛-ه ثو 

أنللنساء نحون هل الأئه~ت ~رخمه الثسخ فضيلة مسل !  ١٣١س
فقط؟النساء أمام أمحس لاممإ الرفاف زحفلأُتؤ يرقصن 

الأمرأول ق وكنت، مكروه، الرقص رقوله1 افه— —رحمه فأحاي، 
رقصىحال ق تع حوادث عن أمسلة عدة ر>سئلتا ولكن فيه، أتساهل 

وحقيقةوحميلة رشيقة تكون الفتياُت، بعضي لأن منه؛ الغ فرأيت، الرأة 
مثلحمل إذا النساء بعفى أن بلغني إنه حتى -بما، النساء يفتن ورقصها 

وونحصل صدرها إل تضمها وربا ترقص، التي المرأة تقبل تقوم هذا 
ظاهرة.فتة هذا 

اسمه/بغير ويميه الخمر يستحل فيمن جاء ما باب الأشربة/ كتاب البخاري/ رواه 
برقم)،ا،هه(.



٢١٧اثممس وثيهة باب 

كشراعتاد الرواج ق اف~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ت س'ا'ُاا 
وأكثرهنتمح الحاصرات التاء عل ارالعروسءا يدخل أن الناس من 
الحاصراتفأراه مرتني، مكان ق هووعرومته ومحلي محارمه، ر غس 

أنللعروس محوز فهل ويطلن، ويلعض يرقصن والناء التاء، من 
آي؟يكون هل ثم الحال،؟ هذه عل اء التين يدخل 

للرحلمحوز فلا ومنكر، محرم عمل هدا بقوله! اله~ ~رخمه فأجايه 
وزوجتههو محلس أن محوز ولا منه، أجانب وهن الماء عل يدخل أن 
إعطاءأو لها، تقبيل منه حصل إن لأسيإ الماء، أمام معها له لقاء ول أق 

السفهاء.يفعله كإ نحوذللئ، أو لها الحلوى 

وحطرامنكنا كونه مع هدا يستسغ الماس بعض أن العجيب وص 
والزوجة،الزؤج ومشاهدة عرس، نشوة ق الماس لأن الوقت؛ فس نق 

ربعأالرجل هدا إن ئم فتنة، فتحصل؛دللئ، الماء شهوة تثور أن فلابد 
وحينئذمحوائا، وأحسن وض زوجته ص أحمل هي ص الماء ل يشاهد 

قفيكون حا، ه نفوتزهد الشكل، هذا دون زوجته تكون أن يندم 
ؤإلأؤيصم، يعمي الهوى أن المشأكل وزكن الزوجن، عل مضرة ذلك 

يقضيما الضرر ص فيها لوجد الأعراس هده مثل ق الإنسان تامل لو 
شرعا.ممنوعة هي كعا عقلا، بتحريمها 



الفقعهناوى  ٢١٨

الرحيمالرحمن اف بم 
اللهوفقه الشم؛ن صالح بن محمد الشخ فضيلة 
وبعدتوبركاته، الله ورحمة عليكم السلام 

عامالحنوبية بالمنطقة أعيان اتفاق؛٠٢٧ تم أنه فضيلتكم أفيغب 
الرفقةالاتفاقية بموجس، الأفراح ق والتصوير الرقة مغ عل • ٥١٤١٤

إلإضافة القرية، أهال جح عل الاتفاقية هذْ ووزعت منهم، الوقعة 
تدملر الاتفاقية هناْ ولمى الأفريح، منكرات عن لفضيلتكم مردْل 

توقيعها،؛عل، تمت، زولج حملة أول، من نقضت، ا إغبمحيث طويلا، 
ّدد،ايدفلع الاتفاقية هن>ه قم قم\ن! إل القرية وانقمتإ 

فيهااّتقسارتهم عدم بمارصوما الذين وحجة بشدة، يعارضها وفم 
بحضوريهلاJون إنهم ثم رأبمم، وأحن. بمم الاحتاع وعدم شل، من 

ضمنووقعوها علميها وافقوا أعياتيم أن اللمم مع النساء دون الرجال، 
الزولج،موعاد قيل منهم فرد لكل موقعة نسخة وأرملتؤ الموقعين، 

الاتفاقيةبعد الأولى الزولج موعد قيل االويدين"~ ~نحن أبلغناهم وقع، 
كلبأن اعتدروا ولكنهم زفة، هناك كان إذا محضروا لن الحإعة بان 

العارض،القسم إلا محضر وب الحضور، عن فامتنعتا حجز - ني ثيء 
القريةأبناء من لائن؛ن زولج حصل أمبوعين بحوال الزواج هدا بعد 



uU  ٢١٩اتعوس ولبمة

نيلة-من روج منهم واحد كل 

وماعدتمالفرح ومشاركتهم الحضور هنا طلبوا الرواج وقل 
نحضر،فلن زفة هناك كان إن فأخ؛رناهم قييكن سيستقيلون أمم حسنا 

يعوايلتا.بالحضور مستعدون فنحن زفة هناك يكن ب ؤإن 
حاولوقد عليها، مصمإن والعرومثن زفة هناك أن فأحبمرونا 

العرو،سينولكن الزفة يلغوا أن والدهم وكيلك العروسين أعإم بعضن 
فليسالحضور رفضن ومن به فأهلا حضر من وقالا؛ تتم، أن إلا أصرا 
تعجبناالش الهلريقة عل الزولج نعمل ونحن عليئا، شرط لأحد 

ومنفأهلا؛4، حضر من الثقات! لبعضن والدهم قال ذلك عند 
عليه.لوم فلا ثهضر لر 

وزادالخلاف، دائرة تومعتر ذلك، وبعد الزواج هذا نحضر فلم 
العضوأصبح الرحم، وقْلع الأحر، عن المرشتن من كل إعراض 

الأحر.عل اللام يستكثركلمة 
هداعمل وراء أغراصا كا بأن الامامات إلينا تكال وأصيحت، 

بأنالبعضن وأولها القرية، هد0 أبناء تشنمتج أهدافنا من وأن الاتفاق، 
أفرادوبعضن الموقعين بعضن بين قديم وثأر شخصية، أهداف هناك 

القب؛لة)القرية(.



هن1وىارس4 ٢٢٠

ولاناقة فيها واف لهم ليس القديم بالثأر امموا الذين أن العلم ْع 
لدروكل القرية، و الكزم؛ن نحن إلا وزعها ولا كمها ما رواق جل، 

مشكورين،معنا وقعوا وقد أكثر، ولا أقل لا عاليها التوقح هو هؤلاء 
الحناء.حثر  ٢٠^•؛؛!أن اف أل نوالأتبامات، الصاعب وواجهوا 

وليسمأرب، فيها لنا ليس اف، وجه إلا حا أردنا ما واف ونحن 
نكونوقد النكر، عن والنهي بالعروق الأمر هو وهدفنا أهداف، لما 

محهدينكنا ولكن التوقيت،، أو والتونع التنفيذ طريقة ق أحهلأنا 
القرية.هذه أبناء يي ما عل حريصتن 

بماولونالخم أهل وذم، صلح بوادر هناك بدرتا كله هذا وبعد 
المن.ذات صلاح إل 

رفضواولكنهم جا.يدة، صفحة وقع معهم، الصلح حاولتا وقد 
ومعاديل.قييلة بحقوق إلا ذك 

ثيءأي أو اتال من مبلعا منهم كل الخص،ان يضع أن هو والعيال 
لأحدهمفيحكم بينهم، ليحكم ارتضوْ الذي الرجل لدى يملكه ثم؛ن 
معدالهويكون الذبائح، من عدد بذثح الخهلئ عل أي الأحر عل 

الحق.مجاحسا عفو أو الحكم بتنفيذ يقوم حتى الحاكم لدى ممسوك 
ذك.ل الخيار الحق ولصاحس، 



٢٢١المبمس ولبمة باب 

أنحاولت وقد فعلناه، فيإ الراي إبداء فضيلتكم من أرجو لدا 
أميللا حتى علمي حسب القضية هذه ثممح ق وسطا منهجا أ،االث، 

الأحر.ضد فريق سمر 
لهدهالأمثل الحل حيال الرأي إبداء فضياككم من أرجو كيلك 

عليها؟المرئية والأحكام القبيلة الحقوق ق امآ حكم وما القضية، 
يعرفحتى ترونه بإ الموضوع هدا تدييل فضيلتكم أرجومن كإ 

وجوابه.السؤال الحمح 

عليكم.واللام حطاكم ومدد الحر لفعل افه وفقكم 
ائلالس

الرحيمالرحمن ادإه بم 
وبركاته.الله ورحمة السلام وعليكم 

اّالأتف.اقيةل عل تعليقنا ق بيناه والتصوير الزفة عل الكلام 
فانهوالتصوير الزفة عل المشتمل الحفل حضور عن الأءتالار أما 

تشتملاحتفالات حضور محوز لا فانه حق، لأنه قبوله؛ ومحب له، حمل 

ذلك.عل ى>ا وكان ايكر، تغيم أراد لمن إلا النكر عل 

٦I ٥ )صر١ت تعال~ افه ~رحمه الشخ فضيلة وتعليق الاتفاقية نفلر ا ا





٢٢٣اثمس وست 

الرحيمالرحمن الله بم 
أجع؛نافه حلق محر عل والسلام والصلاة العا1ين، رب ف الحمد 

وبعدتأحممن وصحبه آله وعل محمد سسدنا 

ؤبجمثلؤأأبممحمهم مى يضتحأ شإينيرى<•  ٠٢^تعال! اف قال 
بمثصنهقنك وؤ ٥ بمنين بيا -ير ه إن ثم أه دق 

ينذأنير ما إلا بجرك ثل* مثجثق يبممهلث ءط إة 
أوبجمحيهى إلا نقهن دلإم!ئ جمبمن عل ءئمحؤ ولبمة 

آؤبمؤأتهى أو أثظيجك< أو بمإؤهرك ءانظ أو ءا؟دهرى 
أبمنثهنأوما أرهمهن لئنين أوبؤآ إمحى أوبي يثويهئ 

يمكأرقهثمحإ ^٢١٠١^،آلمك< صآلن؛؟ال أولألاهق عني أبألأبج!دك 
محيلبجأرقهى ثن محن ما ؤملم يأنجيهة بم>؛قا ولا هنة عقت 

٩عس قدو آئ بما أش إل 
جريرةل الصلون يعيدْ أن أيس قد الشيطان ®إن ه؛ وقال 

بينهم'؛اكحريس ق ولكن الرب 
علوحفاظا رسوله.، وقول تعال افه لقول منا فامتئالأ ولدا 

.٣١، ٣٠)ا(ّورةالور،الآظن: 
•( ٢٨١٢برقم)الشيطان/ نحريش باب الناشز/ صفات كتاب مسلم/ رواه )٢( 



اصفتاوى  ٢٢٤

العريسدخول بايا منعا نمغ أدناه الموئعين~ ~نحن فإننا وتقاليدنا عاداتنا 
أنواعه؛يجمع التصؤير وكذلائا بالرقة، يمي فيإ الأفرع ز النساء عل 

فرحأي حضور عن نمدر وإننا الحبان، لها يندى سيئة آثار من له لما 
أصحاي،قبولها يأبى التي المعاصى هدم ارتكاب عل أص^حابه يصر 

لومكانته لدلك* ممرراته كانت مهإ القؤيم والسلوك السليمة الفطرة 
وافنحؤيه، ما بتنفيد التزاما الاتفاق هدا عل منا التوقع ؤبمتثر الجتمع، 

وبركاته.اف ورحمة عليكم واللام الرماد، مسل إل والهادي الموفق 
الرحيمالرحمن اش م ب

افثريعة تقتضيه لما موافقة صحيحة، فوحدنيا الاتفاقية هده قرأت 
متجملاتوهن النساء، عل زفافه ليلة الزؤج لحول مغ من وحل~ ~عز 

وربإوالفتنة، الحرم النفلر من ذلك ق يا لالوجوه، مافرات متطيبات 
فيقعمنها وأبهى زوجته من أحمل هي من المجتمعات الماء ق يكون 

وزها.هرآها، بمن قلبه لمعلق سببا تكون ربا كبيرة، صدمة ق ذلك من 

منلأعجب ؤإق مهرها، عل ومحمل يدركها، كاد ما التي وجته زق 
ماأن يعلمون وهم الزفة هده من الزوج يمكنون كيف، وأهلها الزوجة 
زوجتهعن وانصراف الحاصرات بإحدى الزوج تعلق احتال من ذكرناه 

وارد.أمر 



٢٢٥بابوسلآاومس 

فوتغرامحية،الصورة لكك سواء للحفل التصوير من المتع وكذلك 
الاعتذاروكذلك موفق، قرار المتع— —أي فإنه الفيديو طريق عن أو 

محله.ق اعتذار ذكر ما فيه يكون حفل أي حضور عن 

العثيم؛نالصالح محمد كتبه 

و-ه ه 



ه1وىاص ٢٢٦

قسسئة عادة انتشرت اله~ت —رحمه الشخ فضيلة مسل ! ١ س٣٣ 
عندزوجته ْع وجلومه أقاربه بعض ْع الزيج لحول وهى الأم!ح 

\ذثرصفيد'ذك؟الحكم النماء.فإ 

ذلكمحرز ولا حرام هدا أن أرى الذي بقوله• اف~ ~رحمه فأجاب 
■يتفبممن لأنه 

وأماالشرعي، الحجاب عدم ة الحلهده ق الغالب أن منها." 
يدعووهدا وشبهه يا^،١٤ يتعلق فيا ونشوة ؤلرب ه جلتكون 

ولوللفتنة، مسا يكون ثيء كل عن يبتعد والعاقل الفتنة، إل ثلث، بلا 

إلالزوج قدوم قل وحدها بالزوجة خلون الماء الزوج أهل أن 
ويدخلبزوجته، حنئوه للزوج محارم هن اللاق الماء سقى ثم الغرفة، 
به.باس ولا طبا هذا لكان للوم المعدة الغرفة إل وحده 

ءأي؛أو

أعرصنأن ل اسمحوا I افه— —رحمه الشخ فضيلة سئل ! ١٣٤س
تفضّلكمراجيا الرواجات بعض ل تع التي المخالفات بعضن هنا لكم 

كالتال!وهي حولها، الحديث، ببسط 

محتمعناق ، المألوفعن ؟بما خرجن، المح، للثياب الماء بعضي لمس 
هوما فيها الثياب وهذه فقط، النساء بدن يكون إنإ لمها بأن معللات 





ه1وىاوخص ٢٢٨

ذلكوهيثة تفسيره؛ ل القرطي قال ، جمبمرنهأهف بمر؛مح ؤمحلْت-ة 
عنأثرا ذكر يم صدرها، لتسر جيبها عل بخإرها ا،لرأة تضرب أن 

—عنهإ افه —رصي بكر أى بن عبدالرحمن أحيها بتت حفحة أن عائشة 
وقالت!عليها، فشقته هناللث، وما عنقها عن ا يشفبثيء عليهإ دخلتا 

•ير الذي بالكسفط دصرأب إنإ 

فإنثيء تحته يكن ب إذا الأّنل من مشقوها يكون ما ذللث، ومن 
الرحاله يلبما شكل عل يكون أن إلا بأس، فلا ماتر ثيء تحته كان 

بالرحال.التشبه أحل من فيحرم 

سرجةالخروج ومن محرم لباس كل من بمنعها أن المرأة ول وعل 
تحزىلا يوم ق القيامة، يوم عتها مؤول فهو وليها لأنه متْية؛ أو 

همولا عدل منها يوحذ ولا شفاعة، منها تقبل ولا شيئا، نفس عن نفس 
ينصرون•

ه.

سكئثر عند ديج اش~• ~رحمه الشح فضيلة مثل I سهّاا 
خاصة،للنساء يغتين ائية نفرقة ثمحضروا أن العرس وليمة ق الناس 

ااكلإُت،عن فضلا بينهن، فيعا والرقص الغناء س ذللث، بماحس، وما 

اما.)ا(سورةالور،الآية:



٢٢٩بابوسةاسرس 

ئلوسالأظو.بايموس؟الغزلية 
ليالق انفراد عل الماء باجتعلغ بأس لا بقوله• اله~ ~رحمه فأجاب 

الرقصوأما عاليه، الدف وصرب النزيه بالغناء أيقا باس ولا العرس، 
أنهأرى حعلنى ما الراقصات، عن بلغني لكن أولا فيه اهل أنكنت فاق 
ْنأحذر فإنني ذللن، عل وبناء الإباحة، إل منه أقرب المحريم إل 

بلبه، باس لا هذا فان المزيه الباح الغناء عل ف الضرب؛الم• أما الرقص، 
ذلك،.ق وردت، أحايين، عل بناء الله— —رحمهم العلم أهل امتحبه قد 

ه.ه

حضورحكم ما الله-! —رحمه الشيح فضيلة سئل ساُ'*اا! 
المخنلهلة؟الزولج مناسبات، 

منكرفيها التي الزواج حفلات، ور حف بقوله! افه— —رحمه فأجاب 
ام!أقثلاثة إل م ينقمحرم غناء أو موسيقى أو بالاحتلاط 
لأهلمشارك وهو حرام، وهذا ينكر، ولا محضر أن الأول،؛ المم 

فيأ'لكثفعا؛ةطلم يزل وق ؤ وتعال! تبارك اممه لقول إثمهم؛ ل الدار 
عمصواحئ تثي> ئلأسدوأ وبممزاقا قا آئي •انب ّبمم إدا آن 

ِذشخمتيإمحلآاس'<.

٠١٤٠التاء، محورة ( ١ ) 



هاوىاوفق4 ٢٣٠

بتركه،تام لمهيه ؤيكون النم، عن ؤينهى محضر أن الئاف؛ المم 
منللمنكر ؤإرالة وجه، من للدعوة إجاية لأنه واجب؛ هنا فالحضور 

ثان.وجه 

محبافهذا له، ويتكره بفعلهم يرصى ولا محضر أن الئالت! القسم 
عليهوجست، وإلا ذلك له تم فان المنم هدا عل القضاء يعالج أن عليه 

المغادرة.

المرأةليس حكم ما اش~ت ~رحمه الشيح فضيلة ثل مت 
بوليلةّبالمياسالأض؟

كاللباسبه، باس لا الأبيض اللباس بقوله! اف~ ~رحمه فأجابه 
يكونأن بنرمحل لكن الماء؛ لمس من ذلك، أشبه وما والأحمر الأصفر 
بابيشه ولا بالماء محتمى تفصيل عل مفصلا الأبيضى اللبامى 

هالني لص ق ذلك لدخل الرحال ثياب أب لو لأنه الرجال؛ 
الشرعةهن.0 تكون ألا ويشترمحل ا، بالرجال(ال الماء من ررالمتشبهات 

الصلاة—عليه المي قال وقد ، ٢٢تثبه ذللأا لأن الكفار؛ لباس من 

رقمبالرجال، والشبهات بالنساء المش٠هان باب اللباّى، كتاب البخاري، رواه 
(٥٨٨٥.)



uU  ٢٣١اىمس وسة

تيميةابن الإسلام شيخ قال آ ر ا؛ منهم فهو بقوم تشيه ررمن والسلام"! 
ؤإنالتشبه، تحريم أي التحريم، الخديث، هذا أحوال أقل اطة"؛ "رحمه 

بالكفار.أي  ٢٠٢-الشه كفر يقتضي كان 
هه ه 

 Iمنهذا يكون ألا اله~! "رحمه الثسخ فضيلة ثل م
والتميز؟الشهرة لباس 

لباسلكنه الشهرة لباس ليس هذا بقوله! افه" "رحمه فأحايب، 
باللباستتميز كإ زوجة، لأما الزينة بلباس تميز وهي بالمناسبة. زينة 

مشهور.أمر وهو الناس، عند سبق محيا بالزوجة الخاص 
أوه ه 

المرأةليس حكم ما اله~! "رحمه الشخ فضيلة مثل س؟ما! 
ص)الإكليل(.وهوU الزفاف، ليلة الأبيض الثوب 

ليلةالأبيض الثوب المرأة لبس بقوله! اش~ —رحمه فأجاب 
بشرًمح،•ولكن به، باس لا الزفاف 

الرجال.لثياب مشايا يكون ألا الأول! 

اوكافرات.لثياب مشايا يكون ألا الئاق! 

؛٤٠٣١)برقم الشهرة/ لبس ل باب اللباس/ كتاب داود/ أبو رواه 



هت1وىالفقه ٢٣٢

الرفاف،ثوب عن الله—ت —رحمه الشيح فضيلة مسل ؛ ١ ٤ _* 
والنشرمة؟الخهلوية، وحاتم 

لفعليكن ب إذا حائر الزفاف ثوب بقوله! — الله —رحمه فأجاب 
ويوممة-الأصلفهالحل،

أليامحبويلبى الياثب، عنه من شاء ما ورلبسى ثاء، ما الأسان فلبس 

الأصل،هدا عن نحرج ما يوحد لر ما الأصل، هو هدا ثاء كفية أي عل 
يجوزلا نمئذ ار؛ الكفإلا يفعله لا زى عل uثا بمس أن مثل 

التشبهق حينئد يقع لأنه اتكفار؛ إلا يفعله لا زى عل يلبس أن الإنسان 
'•' ٠٣نهد بميم تشه •_ قادإ الني. عن ثت وقد :م، 

الرجال،إلا ف لا لِاتا تلي أن للمرأة بجون لا وكيلك 
سمأمضبمناوبإلأس؛لأنالميهلن

ؤإذابالرحال، الماء من والمتشبهايت، يالماء، الرحال من 
الزفافبماس هدا وعل الحل، فيه فالأصل محرم زى عن الزى حلا 

بهباس لا الواسع الفضفاض الأبيض وهو الأن، الماء لجسه الذي 
مشانيةذلك ق أن نحلم ولا الأصل، هو هذا لأن فيه؛ حرج ولا 

الرحل.ثياب يشبه لا كمل واتكفار، للمثركن 
نوعخن.'عل فالشرعة الشرعة وأما 

(.٤٠٣١)برقم والشعر/ الصوف لبس ق باب اللباس/ كتاب أبوداود/ رواه 



٢٣٣وابوسةاىمس 

حرام،ذهاز0 المنصة عل الزوجة ْع الزوج يكون أن الأول،؛ النؤع 
أنالزوجة لأهل ولا ذلك، يفعل أن للزوج محل ولا ا فعلهمحل ولا 

فتةالحال هذه ل الماء أمام الرجال ظهور فان الفعل، هذا من يمكنوه 
عفلممة.

علفمهل وحدها الزوجة تقوم أن فهي الشرعة! من الئاق النؤع أما 
محظورفيه ليس ولأنه فيه؛ حرج ولا به بأس لا فهذا الماء أمام المنصة 

لكنيمغ، فانه علته مع يدور فالحكم محفلورا فيه أن قدر وإن نعلم فيإ 
المصةل المرأة قيام فيكون هدا وعل محفلوزا، ذلخ، ق أن لما شن لا 

الموفق.وافه به، بأس لا الماء أمام 
٠٠٠

عنديمي بإ رأيكم ما ؛ افه— —رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١ ٤ سا 
الزفافح؟ليلة ونحدمها زوجها، إل المرأة تزف التي ياليياجة العامة 

قيكن لر ما به بأس لا هذا أن رأينا بقوله؛ اطه~ —رحمه فأجايبؤ 
خلوةفان خلوة، بينهإ كان فإن الخادمة، وهده الرجل بن خلوة ذلك 

بامأْرجل بمون ررلأ :٠ اش لقول محرم، محرم بلا بالمرأة الرجل 
محرم<،لذو ومعها إلا 

(،٣٠ ٠٦برقم)جيش/ ل اكتتب، من باب بر/ والالخهاد كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٣٤١برقم)وغبره/ حج إل ارأْ مفر باب الحج/ كتاب لم/ وم



الفقعه1وى  ٢٣٤

يحلإذا الأزولج بعض الإه~ت ~رحمه السخ فضيلة مئل ت ١  ٤٦س
هوهل هذا؟ حكم فإ ااطازج، الحليب من كوبا يثرب العروّة عل 
الحناء.محر محا اف جراكم الإفادة مكم نريد بدعة؟ أم ّسة 

ليلةالحليب من الكوب شرب إن بقولهت اف— —رخمه فأحاب 
هدافان وحل- -عز اض إل قربى ذلك أن واتحقادا فه، تعبدا زواجه 

أنوأحب به، ليتغذى شربه وإن النبي.، عن يرد لمر لأنه البيع؛ من 
أنمحب لا فهو زواج ليلة والليلة الطعام، من أحف لأنه باللبن يتغذى 
منشربه إن أحف، الحليب ولكن يعلنه، امتلأ وقل امرأته عل يدخل 

هناككان إذا أيصا كن،لك فلا، تعبدا أما به، بأس لا فانه هذا أحل 
أنهأو بركة ذلك ق أن امحقاد اللبن من الكوب هذا شرب ق امحقاد 
ولاباطل، اعتقاد هذا فان ذلك أشبه ما أو الولد حصول ق سبب 

له.صحة لا لأنه الاعتقاد؛ هل.ا عل بناء شربه محوز 
-؛!؛-ه ه 

تزؤجإذا عادامحتف صدنا —! اطه —رحمه الشيح فضيلة مثل '٠ ١ س"؟؛ 
ذهبمن وهلال اليمنى، يدْ ل الحرير من خيط له وضع مرة أول الرجل 
مسحوقله يوضع الرواج من أيام ثلاثة وقيل الإمام، إل الحيمجا خالج 

لا؟أم صحيحة العادامحت، هل.ه فهل وقدميه، يديه عل الحنة ثإر من 



uU  ٢٣٥امموس وسة

بصبمبحة،وليت ياؤللة العادات هذه يقوله! افر— —رحمه فأجاب 
تاثثر.ولا لها أصل ولا 

حرمه المي لأن محوز؛ ولا محرم الرحل عل بالذهب والتحل 
منخانا رحل عل رأى أنه الصحح ل وثبت أمته، ذكور عل الذهب 
لفيلقيها نار من حمرة إل أحدكم رريعمد وقال! وؤلرحه فأخذه ذهب 

لأنهالذهب؛ من الهلال هذا يلس أن ثبوز لا فانه هذا وعل ياوه(ا 

للرجل•محوز ولا ذهب 

منل— يفلهر "فيا "نحلو لا فانه الحرير من الخيط لهذا ية بالنأما 
وزوجته،الرجل ين رباط هذا أن يعتقدون أمم وهو باطل، اعتقاد 
محلإنسان كل لأن الأصم؛ الشرك صن نوع هو يل له، م لا وهذا 
عنب_، له يكن لم وكذلك له، ثبعله لم وااشرع لئيء، مسا شيئا 

الأصغر.الشرك من نؤع هذا فان معلوم حمى طريق 
خصائصمن هذا فإن بالرجل، أو باليد الحنة ووصع التحى وأما 

له*يتزين أو الرجل به يتحل مما وليس النساء، 
ءإآأو 

(.٢٠٩٠)برنم الرحال/ عل الذهب حاتم تحريم ثاب اللباس/ كتاب داود/ أبو رواه 





٢٣٧}ابوسةاويرس 

ينبغيوالمرء علميهم"، القه "رخوان الصحابة عمل ق ولا السنة، ق ولا 
لزوجته.بالنسبة عل كلها أيامه تكون أن 

عظيمحْلر فانه لغثرها أو المناسبة لهذه الكفر بلاد إل السفر وأما 
لانصياعوعرصة للوقت،، ؤإصاعة الكمر _J( إصاعة وفيه جدا، 

الإسلامي؛للمدين المخالفة وأخلاقهم وتقاليدهم عادامم وراء الإنسان 
بثلاثةإلا الكفر بلاد إل السفر المرأة أو للرحل يجوز لا أنه أرى ولهدا 

شروط؛

الشبهات؛.به يدغ علم الإنسان لدى يكون أن الأول،• الشرط 
الشهوات.عن يمنعه دين لديه يكون أن الثارات السرءل 

هذا.إل محايا يكون أن اكاس الشرط 

لأنازكفر؛ بلاد إل السفر يجوز أنه أرى لا الشروط هذه وبغر 

ومنكينا، تغرا تعثروا وقل يرجعون نراهم الكفر بلاد إل المسافرين 
أنإل ويمتاج ودين، وعبادة علم عنده الإنان يكون أن الحاجة 
الحاجةومن وجل" "عز الله إل الدعوة أجل من الخارج إل يسافر 

منلها يوجد لا الملمون إليها يجتاج علوم الخارج ؤا يكون أن أيصا 
يوجاسلا علاج إل محتاجا إنسان يكون أن أو الإسلام، بلاد ق يجنيها 

الحاجة.من ذلك، أشبه وما الإسلام، بلاد ق نفلثر له 



فت1وىادص ٢٣٨

الناسبعضن عند اشتهر اله~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل ١ ٤ س٦ 
علدليل ذلك فان زواجه ليلة الخإعة مع الفجر صل إذا الرحل أن 

علالحإعة ْع الفجر صلاة نحب وهل هذا؟ ل رأيكم فا رغبته، عدم 
زواجه؟من يوم أول، محا الرجل 

اشتهرؤإنا الناص، عند هدا يشتهر ب موله: افه- -رخمه فأجاب 
وجلعز اممه نعمة شكر س المرء عل محب ما يعرفون لا الدين العامة عند 

أنعماش أن شك لا يتزوج والذي عليه، افه أنعم إذا طاعته والقيام 
أسداهاالذي العالمن رب لله والشكر الحمد تستحق كبيرة نعمة عليه 

الزواج؛بسبب وجل عز الله واجبات من ثيء عنه يسقهل ولا وأولاها، 
اجد،المق الخاعة ْع وغيرهما الأجرة والعشاء الفجر يحل، أن عليه بل 

بامرور أنه عل دلل هذا ل يرغب؛ ل( أنه عل، دليل هذا فيا وليس 
وجلعز فه شكر الحاعة مع صلاته لأن الرواج؛ من عليه الله أنعم 

له.وءلاءة 

٠٠.

المقولةق تقولون ماذا اطه~: —رحمه الشخ فضيلة مسل ؛ ١  ٤٧س 
معالفجر لصلاة حؤج إذا الرؤج أن الناس يعص يرددها التي الشائعة 
مارغب ولو زوجته ق رهمته عدم عل يدل فهذا المسجد ل الحاعة 

اليوم؟ذللث، حليلة عندها س حؤج 



٢٣٩رابوسةاسرس 

صلإذا بل فاسدة، مقولة إما أقول؛ بقوله؛ افه" ~رحمه هأجابج 
ماعل وجل عز الله نعمة شكر وأنه فيها رغبته عل دلل فهذا الفجر 

الحإعة،ْع الفجر صلاة الزوج يصل أن فالواجب الكاح، من له يسره 
شرعي.عذر بدون الحاعة صلاة ييع أن لا 

ءك!ئ ،م  مءء مج 

حياء،ذلكا يفعل بعضهم ارلة~؛ ~رخمه الشيح فضيلة مثل ؛ ١ _A؛ 
رأيكم؟فا مسجدآحر i، يصل ويمهم 

إذاكان ؤإن هذا، يفعل ألا ينبغي الذي بقوله• ادئه~ ~رخمه هأجايج 
متعيناورأوه ذلكا فعل إذا لكنه بالواجب، قام فقد آخر مسجل ق صل 
متبعة،سنة هذه أن ظنوا فيه، يمل أن التوقع من كان الذي الجد عن 

الحإعةمع يصل وأن الحق، من يتحي ألا العاقل ان للأنيسغي فالذي 
بينهماشتهر ما أن الناس يعلم حتى نكاحه بيت من القريكا لمسجد اق 

باطل.للجاعة تركه من 

بعضقول ز رأيكم ما اش~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١ ٤ 
إليه؟المرأة زف، ينتفلر من الحاعة برك يعذر العلطء؛ 

الخيلآفيها يكون العلعام أقوال إن أولا؛ بقوله• ارله~ ~رحمه فاجاب 



ه1وىالفةمح ٢٤٠

والسة.الكتاب إل الرحؤع والواجب الصواب، فيهإ ؤيكون 

كانواأمر عن يتحدثون إنإ العالعام من هذا قالوا الذين إن دانيا1 
التيهي الزوجة وليست الزوجة يستقل الذي هو الرجل أن وهو عليه، 

يعذروهذا امرأته إليه وتزف بيته ق الرجل فيأكون الرجل، تستقبل 
ؤإذامشغولا، قالبه لكان الحإعة وصل ذهب لو لأنه الحإعة؛ بترك 

اممة~رصى عمر ابن وكان الطعامءا بحضرة صلاة ®لا قال! الّكا. كان 
يكمل،حتى للصلاة يقوم لا يتعشى وهو يقرأ الإمام يمع ءنها~ 

زفيمفلر فالذي الخال، هذه j الخإعة بترك يعذر الرجل كان فإذا 

علاليوم الناس عادة لكن واصح، والحذر شغلا، أشد إليه الزوجة 
مكابا،ق الزوجة إل يأق الذي هو فالزوج عندنا، ذلك، خلاف 
الخإعة.بترك يعذر فلا بيده والأمر 

هه ؛!؛• 

النكاحعقد حكم ما اش~! ~رحمه الشخ فضيلة مسل ! ١٥٠ص
قيه؟المانحة قراءة وحكم واحدة وقراءة واحدة بخطبة حماعيا 

حماعةاجتمع فإذا العقد؛ هذا يصح بقوله! اوله~ ~رحمه فأجاب 
إنوهي! المثروعق الخهلبة وقرأ الكاح، هم لليعقل واحد مأذون عند 

شرورمن بافه ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه نحمده فه، الحمد 



٢٤١وابوسةالمس

هاديفلا يضلل ومن له، مضل فلا الله تيده من أعإلنا، وسيئات نا أنف
عدهمحمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد له، 

أيموأ^ ٣٠١٠أين ^٤٦١^ تعال! قوله وهي آيات ثلايث، يقرأ ثم ورموله، 
ألشاسهي تعال؛ وقوله ع ^*١ وأتم إب ؛وى ولا مايدء حى أس 

 ١^VJ ^ دمآءرتْا؛َُكبجل يمثا دث ووجها ^٢١ وؤ ئؤدؤ سن بن أنتما
Jعال!وقوله ،، رما٤^١ عوؤم آقءَكاذا ماء أدى أه ؤآيتوأ 

تظثم نج 0 تدق و* زملؤأ آس اة؛ثإ ^١^ ه >ئأ.؟ا 
صصفائثزاظيثا<م

يريدالتي أم،، أو بمي، زوجتك قل؛ له ويقول بالأول يبدأ ثم 
وهكذاوالثاJث،، الثانر ثم قي!،، الزوج؛ فيقول لها، الكاح يعقد أن 

النيفان ،، iUJuبأس لا فإنه أصلا خطبة بدون النكاح لوعقد أنه عل 
:٦١له يكن وب ه، لكي نفسها وهت التي المرأة الرجل وج زه 

النيله فقال مشهورة، والقصة الصحابة، أحد فهللبها حاجة، 
والسلام—الصلاة ~عليه محلي، ولآ ٢، القرآزاءر من معلث، بإ ررزوجتكها 

١الأية! عمران، آل محورة ( ١ )  ٠٢.
١.الأة: النماء، محورة )٢( 
.٧١، ٧٠الآظن: الأحزاب، محررة )٣( 
(،٥١٢٦)برقم التزويج/ قبل الرأة إل النظر باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٤( 

برفم)هأإا(.قرآن/ تعليم وجوازكونه الصداق باب النكاح/ كتاب لم/ وم



هن1وىالفى ٢٤٢

وليتفقط، الاستحباب سبيل عل تقال إنإ الخطبة فهذه الخْلبة، هده 

واحدة،خطبة ق عقود عدة اجتمعت ؤإذا الوجوب، سيل عل 

؛،.JJiLبأس فلا 
منغجرها أو فالفاتحة بدعة، الكاح عقد ق الفاتحة قراءة وحكم 

قرأتفان فيها، الترع شرعها التي الأuكن ي إلا تقرأ لا المعية السور 
كثثرارأينا وقد البلخ، من تعتثر فانبما تعبدا المشروعة الأماكن جر غق 

يقول!من سمعنا إننا حتى المناسبات، كل ق الفاتحة يقرؤون الناس من 
المتدعةالأمور ص كله وهدا وكدا، كدا وعل الميت، عل الفاتحة اقرزوا 

مكان،أي ق أو حال، أي ق تقرأ لا السور من وغجرها فالفاتحة المنكرة، 
اشرمول سمنة أو افه بكتاب مشروعا ذلك كان إذا إلا زمان أي ق أو 

الموفق.وافه فاعلها. عل ينأكر بدعة فهي ؤإلأ ه، 
ء؛يه ءو 

عقدعند الفاتحة قراءة افه—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ٥ 
العقدوليس الفاتحة قراءة عليها طلق البعض أصح قد حتى الرواج 
مشرؤع؟٥^٠١ هل فلانة عل فاتحي قرأت فيقول 

اا.ءة.هدا بل بمشرؤع، ليس هدا بقوله! اطه— —رحمه فأحاب 
ء؛ت-؛!؛- ءإي 



ثلو__ٍ_ص،

الرحيمالرحمن اف م ب
الثهوفقه العثمن الصالح محمد الشيخ/ فضيلة 

وبركاتهافه ورحمة علكم السلام 
الأونةق تنشر بدأت عادة بلدتنا ز عندنا يوحد الشخ فضيلة يا 

يدخلحينإ الناس بعض أن وهي العام، هذا إجازة ل خاصة الأخثرة، 
أصدقائه،وبعض أقاربه، معه يدخل زواجه، ليلة 3، غرفته إل الرلج 

القرآن،من تيثر ما اقرأ منهم؛ للملتزم يقال، الغرفة، ق حلوصهم بعد ثم 
اأفيدونا؟ عندنينتشر أصبح أنه علها العمل هدا حكم ما فيقرأ، 

دجزبممحثرا•
الرحيمالرحمن الله م ب

وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم ج"~ 
لفالعند معرومحا يكن ولم بمثله، السنة تات لم العمل هدا 

بدعة.فيكون 

وبحعليلث،، وبارك للث،، الله بارك للمتزوج! يقال أن عنه ويغني 
خثر•i، محنكا 

الصالحمحمد كتبه 



الفقعقتاوى  ٢٤٤

يقرؤونالتكاح عقد عند اش~ت ~رحمه الشيح فضيلة مسل ؛ ١  ٥٦س
المسة؟من أيصا هدا فهل الكوثر سورة 

حهلبةق فالتة السنة، من ليس هذا بقوله؛ اف~ ~رحمه فأجاب 
معروفة،مشهورة وهي عنه، الله رصي مسعود ابن خطبة يقرأ أن النكاح 

يقرأها.أن الأفضل لآكن باس، فلا أوتركها قرأها ؤإن 
ءأد؛أد ءإد 

الفاتحةقراءة حكم عن افه—1 —رحمه الشيح فضيلة مثل ؛ ١ س٣٥ 
أكاءءقدالزواج؟

بخطبةنحهلب، أن يمن ؤإنإ بسنة ليس بقوله؛ اله~ —رحمه فأجاب 
وسنغفرهوسنعينه نحمده ف الحمد عنه—! افه —رصي مسعود ابن 

الله-يديه من أعإلتا، ميئات ومن نا، أنفشرور من بالله ونعوذ 
وحدهاممه إلا إله لا أن وأشهد له، هادى فلا يضلل ومن له، مضل فلا 

ءامتوأألتيث ؤي-أةا ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له، شريك لا 
وكيتعال؛ وقوله ،، ئسل٠!ونوأنتم إب كون ولا مايدء حى أس آيزأ 

يجالاؤثبما وق روجها  ١٢٠٠وؤ هذؤ مي ين •>لقؤ أدنتما اهتوأ ألئاس 
تماهل٢،،ظ  ٤١يدء ص أرى أقَ وأتيا وظ كبجإ 

)ا(سورةآلءمران،الآة:و
الآة:رالماء، سورة )٢( 



٢٤٥بابوسةاسوس 

بمئ.ا ثدييإ م؛؛* ؤمثؤأ أثث أمإ ءامنؤإ آفين ؤألأثآ تعال؛ وقوله 
Pزةظ• ص ^٥ أه تيج ثتن ذؤذم ءم  •'ص

هذا.يقرأموى ولا ه عظيا 

٠٠؛!؛

لالشرع حكم ْا اله~! —رحمه الشخ فضيلة مثل سإهات 
لهميعملون الزولج مناسبات ق القرآن يتلون الذين أولئك ق نفلوكم 

الواحدةللماعة وبامحار الصوت، مكثرات بتجهيز ويقومون حيام، 
هداهل البلدان؟ بعض ل موجودة الظاهرة وهده المال، من ير بمبلغ 
حائز؟الممل 

محمد.،هدى الهدى خير أن لاثالث، بقوله؛ اش— رحمه — فأحايبح 
ولاشكنحن، نعفلمه مما أكثر تعال افه كلام يعظم . الّ؛ي، أن ولاشك 

ل؛هدا ومع الله، بكتاب التعبد وعل الحر عل منا أحرص الّثي. أن 
يتلوأن أجل من الزواج أيام ق الناس تمحضر أن أبدا؛ منهجه هذا يكن 

علمردود فإنه ورسوله اممه أمر علميه ليس عمل وكل القرآن، عليهم 
التيالأعإل هده مثل من لمن المإخواننا ننصح لذللث، صاحبه، 

عالمي عن ترد نا وهي وجل عر ض اكمد ب يقصد 

.٧١، ٧٠الآظن: )ا(سورةالأحزاب،،



الفقعحاوي  ٢٤٦

القرآنقراءة حكم عن اف~• ~رخمه الشح فضيلة مسل I ١ سهه 

ليلةق عليه والتجمع القرآن قراءة بقوله؛ اف~ ~رخمه فاجاب 
له.، ١٠^^١٢

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

الزونج؟دبلة لبس حكم ما افه"• ~رحمه الشيح فضيلة سئل ! ١ ٠ سا* 
منالنساء أو للرحال الدبلة لبس بقوله"؛ النه "رحمه فأجاب 

الناسبعض لأن ذلك المحرمة؛ الأمور من تكون وربا المبتدعة، الأمور 
يدكرولهدا والزوجة، الزوج بثن المودة لبقاء سبب الدبلة أن يعتقدون 

اممدبلتها عل وتكتب زوجته، اسم دبلته عل يكتب بعضهم أن لنا 
الشرك؛من نؤع وهدا بينها، العلاقة دوام يريدان بدللث، وكانيا زوجها، 

هدهعلاقة فا شرعا، ولا قدزا لا محبنا، افه محعله لر محبنا اعتقدا لأنيا 
ماأقوى عل وهما دبلة بدون زوجتن من وكم المحبة، أو بالمودة الدبلة 
وعناءشقاء ق وهما دبلة بينها زوجتن وكم والمحبة، المودة من يكون 

العقيدةهده وبغبر الشرك، من نؤع الفاسدة الحقيدة مده فهي وتعب، 
هداوعل المصارى، من متلقاة الدبلة هده لأن السلمثن؛ بغير تشيه 

بدينه•نحل ثيء م عن يبعد أن المؤمن عل فالواجب 



٢٤٧اممرس وليمة باب 

دبلةأنه باعتماد لا حاتم هو حيث من للرحل الفضة حاتم لتس أما 
الفضةمن الخاتم لأن به؛ باس لا هذا فان وزوجته الزوج بتن تربط 

النبي.لأن الرحال؛ عل محرم الذهب من والخاتم حائز، للرجال 
فطرحهعنهم— اممه —رصي الصحابة أحد يد ل ذهب من خاتما رأى 

ل((ر يدم ل فيجعلها نار من حمرة إل أحدكم رريعمد ت وقال 
؛!؛•ءإي -ء؛- 

عتلعليه المتعارف من الله-: -رحمه الشيح فضيلة سئل : ١ س؟ه 

الموافقةبعد أحيايا، وأمها لليست، يالئسكة يعرف ما يرملون أمم الناس 
يدز توصع التي بالدبلة فضيلتكم رأي وما حكمها؟ فإ الخْلية عل 

بيتعل تدخل اض والأس الأرزاق وكذلك والخطيثة، الخطيب 
الموافقة؟بعد المرأة 

غرهأو الذهب ص الهدية س يرمل ما بقوله: النه— —رحمه فأجاب 
ث1لملو تكن فيه، حق لأمها وليس المخهلوبة، للمرأة فانه العقد قبل 

رشيدةعاقلة بالغة وهي ا لأمهأهدته بنفسها هي ثم للمخهلوبة، 
بأس.فلا 

كتابوملم/ (، ٦٥برقم)الناولة/ ق ينكر ما باب العلم/ كتاب البخاري/ رواْ ١، 
برفم)آأا،'آ(.امهخاتا/ لبر باب اللماس/ 



الفقههتاوى  ٢٤٨

القولهدا كان إن ننظر! فإننا )شبكة( الهدية هده مية توأما 
فإنهومحطوبته الرحل بين للارتباحل صبب هدا أن وهي بعقيدة، مصحوبا 

مصحوبغر الهدية هده إعطاء كان إذا ؤإما العقيدة، لهده منه يمنع 
كانوقد )ثبكة(، سمى وإن فيه حرج ولا به، بأس فلا العميدة تيده 

آخر.باسم للمخهلوية الهدية يرنون قبل من الناس 
عالهمأن وأصلها الصارى، من مأخوذة إنيا فيقال! الدبلة أما 

كدا،باسم المسيح، باسم فيقول! الخاتم، هدا ؤيلمبسها يالزوجين يأق 
لقولمحرمة؛ فإنها هكذا الأمر كان فإذا ذلك،، أشبه وما الأنم، باسم 
الخواتممن خائ كانت، إذا أما ، منهم،ال فهو بقوم تثبه ررمن س! الخم، 
باسلا الهدايا من كغيرها فهي أيصا عقيدة ا بهولس للمرأة، تهدى 
منها.

منفهي الزوجة بيت إل تدخل التي والأطعمة الأرزاق كذلك 
النىلأ؛أس-اا.الهدايا 

مم ؛!د 
مء' ٠٠' ٠٠

،٤٠٣١)برقم الشهرة، لبس ل باب اللباس، كتاب داود، أبو رواه 



ub  ٢٤٩اثعوس ولبمة

 Ao_ حاتمق رأيكم ما اف،~ث ~رحمه الشخ فضيلة مسل ! ١
الخطوبة؟

الخواتيمأن الأصل الخهلوية خاتم بقوله؛ افه— —رخمه فأجاب 
الصارى،عادات من متلهى إنه يقال الخاتم هدا أن إل ن0لت\ لكن جائرة، 

أول.فتجنبه هذا ثبت فإذا 

ه؛أيأ؛ي 

يفعلهما حكم ما اله~؛ —رحمه الشيح فضيلة مثل ! ١ ٥ من؟ 
والخطوبةالخاطب يلتقي حيث الشبكة( )حفلة يمي بإ الناس بعفؤر 
لها،أحضره قد يكون )الشبكة( أوسوارا عقدا الخاطب؛إلباسها ويقوم 

محرا.اثنه حزاكم القزان؟ عقد قبل هدا كل ويتم 
يتمأن قبل المخهلوبة أن المعلوم من بقوله! — الثه —رحمه فأجاب 

أنللخاطب محوز فلا بالخامحلب، لها صالة لا أجنبية امرأة عليها العقد 
المائلذكره وما ؤلويلة، محادثات محادثها أو حا، محلو أن أو يباشرها، 

البعدالواجب بل إقرارها، محوز لا محرمة حفلة فهي الحفلة هده من 
حالكل فعل والمرأة الرجل بين العقد تم إذا أما منها، والتحرر عنها، 

ويلبسهاإليها، يذهب السائل ذكره الذي هذا يفعل أن وله امرأته هي 
ومحلوبها٠للبسها، ما 



الفقعهاوي  ٢٥٠

ديلةليس ل رأيكم ما اش~؛ ~رخمه الشخ فضيلة مسل ؛ ١٦٠س
الخطوبة؟

والخاتمخاتم عن عبارة المخهلوبة دبلة موله؛ اش~ ""رخمه فأجاب 
الناس،بعض يفعله كإ اعتقاد يصحبه أن إلا ثيء فيه ليس لأصل اي 

الخاتمق اسمها وتكتب محطوبته، يعهليه الذي الخاتم ق اسمه فيكتب 
الزوجتن،بتن الارتبامحل يوجب ذك أن منهإ زعإ إياه، تعهليه الذي 

شرعاله أصل لا بإ تعلق لأما محرمة الدبلة هده تكون الحال هده ففي 
إلباسهالخاطب يتول أن الخاتم هدا ي محوز لا أيصا كدك حئا، ولا 

روحةتكون لا إذ عنه، أجنبية فهي بعد، زوجة له تكن ب لأما محطوبته 
الأالشد.

ءإيه ه 







Luء بL٢٥٣هقرةاأنس

علالزوج حق عن افه-: -رحمه الشخ فضيلة مثل : ١ ٦
الزوج؟عل الزوجة وحق الزوجة 

ؤوعا؛بجبمةوتعال؛ ارك تبافه قال بقوله! اطه— —رحمه فأجاب 
إأأمح؛ءبهرعانجى ألوى ؛ثل ؤولس تعال؛ اطه وقال ،، أنموي 

أن؛الودلع حجة عام حهلبته ق والسلام— الصلاة —عليه البي وأعلن 
بالمعروف.وكوما رزقها لزوجته الزوج عل 

عليهلصاحبه الذي بالحق يقوم أن الزوجتن من كل عل فالواجب 
العشرةتتم حتى تماهللة ولا تململ، ولا فيه، تكره لا نقي، وجه عل 

الزوجية.السعادة وتحصل المهللوب، الوجه عل بينهإ 

علتنعكس أحلاقهإ فان أولادا رزقا إذا الزوجثن، أن المعلوم ومن 
أحلائامها الأولاد اكتسب، ؤليية فاصلة أخلائا كانت، إذا أولادهما، 

حقوقفمن بالعكس، الأمر كان بالعكس الأمر كان ؤإذا طيبة، فاصلة 
وغثروالخام والخدمة كالأنفاق الحروف ؛ازل أولادهما؛ عل الوالدين 

الوالدان.به يتي مما ذللث، 

ولا،احللة.شح يدون بالمعروف والقمة الكوة الزوجة وحق 

)ا(ّورةاواء،الآة:؟ا.
،رأآآ.اوقرة،الآة:)Y(_؛ 



٢٥٤

لذلك يكن لآ ما به أمرها فيا تطيعه أن زوجته عل الزوج وحق 
غرق يطيعه أن الولد عل الوالد حق وكيلك وجل— —عز الله معصية 
ابنهالوالد لوأمر ولهذا الولد، يضر ما غر وق وجل~ —عز الله معصية 

لسبببدلك أمره كان إذا إلا طاعته، الابن يلزم لا فإنه امرأته يْللق أن 
اممه-رصي عمر بن عبدافه ه المي أمر كإ يطلق أن فعليه شرعي 
بدلك.عمر أمره حين زوجته يطلق أن عنها- 

٠ثو 

متزوجة،امرأة أنا افه—ت —رحمه الشخ فضيلة مقل ! ١٦٢س
منمشاكل ل زوجي ْع وأنا طويلة مدة ومني أطفال،، حمسة وعندي 

الكذب،،عدم منه وأطلي، عليه، وأنعل كئثرا، عل يكذب أنه ناحية 
يستطعلر وممه أحرى، مرة عل يكذب لا أن الصحمج عل فيحلمإ 

الكذي،.عل الصثر أستؤليع لا وأنا أبدا، الكذي، عن الصثر 
الأسأقرب ق يشالث، أنه لدرجة الشالئ، ممر أنه الثانية: المشكلة 

المشكلتين.هاتين أرجوحل أحرى، امرأة من الذي ابنه مثل إؤ 
قعندنا لست، المشكلتين هاتين حل يقوله: الله- رحمه — فاحابح 

ولكنناعليها، الإجابة يمكننا حتى شرعية مشكلة ليت الحقيقة، 

تنفلربان وذلك، المشكلتين، هاتين حل طريق إل السائة الأحت، نرشد 



٢٥٥طبعضةالساء 

يبنيما عل محمعوهما حتى ونقب ودين علم أهل حماعة j وزوجها هي 
الطيبة.والمرة الحميل،ة العشرة من عليه يكونا أن 

مإي ءم 

الذيالدعاء هو ما اش—؛ —رحمه الشخ فضيلة سئل ) ١ س'مآُ 
الزوجة؟عل دحلته يوم ل المسالم يدعويه 

واللاموالصلاة العالمن، رب لله الحمد ت يقوله افه— —رحمه فأجاب 
أهلهعل دخل إذا يبغي أحمعتن، وأصحابه آله وعل محمد، نبينا عل 

إفرراللهم فيقول؛ رأسها( مقدم )يعني بناصيتها يمك أن مرة لأول 
ماوشر شرها من بك وأعوذ عليه، جبلتها ما وحثر خرها أسأللث، 
جنبنااللهم النه، رايم فليقل ياتيها أن أراد ؤإذا عليه؛، جبلتها 

أرادما تقال التسمية وهده رزنما«لم ما الشيهلان وجشب الشيهلمان، 
المبيلأن بعدها؛ فيعا أم الزواج ليلة ق ذلك كان مواء أهله، ياق أن 

جنبنااللهم افه م يفقال! أهله أتى إذا أحدكم أن ءرلو يقول! 
يضرملا ولد بي؛هءا يقدر إن فإنه رزقتنا ما الشيطان وجنبج الشيهنان، 

ماجه/وابن ٢(، ١ ٦ )٠ برقم الكاح/ جامع ل باب النكاح/ كتاب داود/ أبو رواه )١( 
(.١٩ ١٨)برتم أض/ عل دخل إذا الرحل قول ما بات الكاح/ كتار،

وملم/(، ١٤١)برقم حال/ كل عل التسة باب الومحسر./ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
(.١٤٣٤)برقم الخهاع/ عنن. يقوله أن يستحب ما باب النكاح/ كتاب 







هن1وىالهقه ٢٥٨

الصرIق قيل وقد داما، امتاغه ٠^١ كونه 
العلمن أحل عواقيه لكن مذامحته مر مه اسمثل الصبر 

منالحال ودوام - وحل -عز اش من الأحر واحض فاصبري 
طاعةعل عمرك وق زوجك عمر ق يمد أن تعال اممه وأمال المحال، 

يستحقونبمن والرحمة والاحتساب الصبر حميعا يرزقا وأن الله، 
حسببه تقومين ما عل أشكرك وأنا قدير، ثيء كل عل إنه الرحمة، 

افهوأرجو بحقه، والقيام إليه، والإحسان به، الرأفة من قوللمثا 
منه،محصل ما عل بالصبر ذلك، إتمام عل يعينلث، أن وتعال— —سسحانه 

المستعان.وافه 

ءوه ه 

أنالإسلام محير هل اطه—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ س٦٦ 
موجودهو وهل النشوز؟ معنى وما المرأة؟ بيد النكاح عصمة تكون 
آلأن؟

تكونأن محوز لا فإنه الأول ا أمبقوله! اطه— —رحمه فأجاب 
٠؛^{تعال؛ اطه قال الزوج، بيد العصمة لأن الزوجة؛ بيد العصمة 

الرجال،إل الطلاق بخهناب فوجه ه؛ آلسآء ءلقضِ ^١ ١^ 
منلقمحم و آثهمش س ^١ أكث:١:^؟ >تآجا تُال: وقال 





الفقعحاوي  ٢٦٠

عليهمحب بإ الزوجة أو الزوج يقوم ألا هو• النشوز ق والقاعدة 
علأحدهما ينشز أن للزوجة ولا للزوج لا محل ولا الأحر، ق حو 

عزويقول ا، .إلمثروما يقول•تعال اذلة لأن الثاف؛ 
المييعين \وى مثل ^ji>، الأحر: عل الزوحتن أحد حق و وحل 

علالزوج من النشوز وقع ؤإذا ،، لجز دأممث دثغ عمحى ولمحجا4 
أنلأهلهإ يبني الذي فان الزوج عل الزوجة من أو الزوجة، 
فانالإصلاح أرادوا ؤإذا الشأن، يصلحوا وأن الأمر، هدا ق يتدحلوا 

افُجنآلأا.

الهداياتقديم حكم الأئه~؛ ~رحمه الشيح فضيلة مئل : ١ س٧٦ 
الردإج؟يوم صيحة و أوللزوجة للعروس 

المستحة؛الأمور من أما لأشك الهدايا بقوله؛ اش~ ~رحمه فأجاب 
جاريةالعادة كانت إذا ولاميإ والألفة، المحبة توجب الهدية لأن 

.١٢٨ت الأية النساء، سورة )١( 
.١٩الأية: الماء، سورة )٢( 
الآية;خآآّالبقرة، سورة )٣( 

)؛(سورةاكاء،الآية:ه'آ.



٢٦١وابءيةاممس1ء 

أماللمهاسي، بة بالنهدا البخل، عار الإنسان عن تذهب لأما بدلك؛ 
هديمن الهدية هده قبولها فان الزوجة وهي إليه للمهدي بالنسبة 

عليها.ؤيثيب الهدية، يقبل كان واللام— الصلاة —عليه فانه . الّك، 
هو ءه 

 A1_ ليحديث، معنى عن اط4~ت —رخمه الشخ فضيلة مثل ١\
فاناء بالتررامتوصوا افه ر٠ااول، قال قال؛ عنه افه رصي هريرة 

ذهست،فان أعلاه، القي ل ثيء أعهمج ؤإن صي، من حلمت، المرأة 
؟بالنساء،،ر فاستوصوا أعوجا، يزل لر تركته ؤإن كسرته، تقيمه 

—عليهالمثي يأمر الحديث، هذا ق ت بقوله — الله —رحمه ف1أحايإ 
ومراعاهحن ارفق ودل^ تيرا، النساء ستوصؤ^ ان — لزم وال

فانياحواء، بخلق وذلك، صلع، من خلقن أخن ه وبن أحوالهن، 
أمفهي أيصا، ارجال وأم النساء، أم هي وحواء أدم، صلع من خلمت، 

الصلاة—عليه ارمعول ويبثن القي، هدا من حلمتح فالمرأة آدم، بني 
تقيمهذهبمتج إذا وأنلث، أءلأ0، الضالع ق ثيء أعهمج أن واللام" 

علبه امتممت، به ارسم.نءن!إ ؤإن كرته، يستقيم( حتى تعدله )يعني 

(،٣٣٣١)برقم وذرته/ آدم خاش باب الأنبياء/ أحاديث، كتاب البخاري/ رواه )١( 
٦(.()• ١٤ ٦٨)برقم اء/ بالنالوصية باب الرصاع/ كتاب لم/ وم



ح1وىاثفم4 ٢٦٢

وعلعوج، عل عيا اٌستمتعحا ؟يا استمتعت إن كدلف والرأة عؤج، 
فالذيهذا وعل طلاقها، وكرها كرتبما، تقيمها ذهبتا ؤإن نقص، 

طبيعتها،تقتضيه با يعاملها وأن الرأة، حال، يراعي أن مان للأنينبغي 
يعشلآ بالشدة عاملها فان تصرمحا، وأرثي المرأة من أعقل الرحل فان 

معها.عاش والحكمة بالذن عاملها ؤإن معها، 

ءات*ه ءاي 

نحدمأن المرأة يلزم هل اف~ت ~رحمه الشيح فضيلة سئل I ١ س٩٦ 
لا؟أو زوجها 

العالم،أهل فيها اختلف، المسالة هذه بقوله! اض— —رخمه فأحاي، 
كمر،ل ولا قليل ل لا زوجها نحدم أن يلزمها لا أنه يرى من فمنهم 

به.تقوم أن يلزمها لا ونحوه والعشاء الغداء طخ ي حتى 
ذلك،3، العرف عليه دل با تقوم أن يلزمها أنه يرى من ومنهم 

أومثرب، أو ماكل، ق ذللثج كان سواء الخدمة من الحرف عليه دل فإ 
تعتبمرحتى به، يلتزمن الماء بان الحرف به جرى مما ذللئ، غجر أو ملبس 

أنيلزمها فانه جافة وجافئة للمعروف محالفة ذلك من امتنعت من 

به.تقوم 



٢٦٣

أنعاليها محب الرأة أن الرا-؛حت هو الئال— —أي القول وهذا 
وأصبالناس متعاريا؛خن كان وبإ العرف عليه دل بإ زوجها تعاشر 

ؤاؤنة\)ؤئوئتعالت لقوله الأمكنة، ويحمي، الأزمان، ويحسمث، الأحوال، 
نحتلم،وهذا بالمعروف يعاشرها أن الزوج عل أن فكا ، ألمعرون، 
أنكذلك، فعليها والقائل، والأحوال والأuم الأزمان باختلاف 
فعليهن، ألمثتويعانجن ٢لكا مثن ؤولس ت يقول تعال الله لأن تعاشره؛ 

بالمعروف.لهن ما ولهن بالحروفإ عليهن ما 

أنيلزمها قد الأوقايت، من وقت، ق نقول قد فاننا ذللق، عل وبناء 
وبابوبابما، يابه وغسيل الأواف، وغسيل الهلخ، ل زوجها نحدم 

بمصالحه.والقيام ولدها وحضانة أولادها، 
أنيلزمها ولا تهلخ، أن يلزمها لا إنه آخر! وقت، ق نقول وقد 

بهنحرى ما حب أولادها ياب، ولا زوجها، باب ولا يا7ءا تغل 
العتاد.العرف 

والمنة.القرآن عليه يدل ما هو وحدته تأملته إذا وهذا 

والحناءأزمانم ل عاداتبمم حب عل تنزل قاما الفقهية الأراء وأما 

.١ ٩ ت لأية ا النساء، سورة ( ١ ) 
،رآآ.اوقرة،الآية:)\(سورة 



الفقهح1وى  ٢٦٤

وقتهم،ق العرف يقتضيه ما يرون ما بحب محكمون القه" ~رحمهم 
كذا،محب يقولون• كلامهم، ل كثيرا وحده ذللث، الإنسان تدبر ؤإذا 

قالعرف من يكون ما يحسسجإ ذللث، أن وجدت تاملته فإذا كذا، ومحس، 
زمنق وكانت، بذللث،، تقوم الرأة أن عندنا والعادة والحرف وقتهم، 

وصارالخال احتلفت، فقد الإن أما بيدها، الثياب، غسيل تباشر مصي 
للزوجةإحضارها من فلابد الأيتج، بالغالناس أكثر عند الثياب غسيل 
الموفق.واف حينئذ، 



^(^٢٦٥^٠ ٧١٠٠٣٥

الرحيمالرحمن اف م ب
آلهوعل محمد نيتا عل وملم الله وصل العالين، رب لله الحمد 

التال؛السؤال عل الحراب قضيالتكم أرجومن وبعد، أحمع؛ن، وصحبه 
زوجهاوجد ووالدته، زوجها، والد بخدمة شرعا ملزمة الزوجة هل 

وخياؤلةتفصيل مثل بيته، ق موجود هو ومن وشممته، وأشقايه، وجدته، 
إلوما وتحهيزها، الغدائية وجبامحم وطخ وكوبما، وغلها أليستهم 

المنزلية،والأواق وأثاثها، المنازل تنظيف، من الطلوبة، الخدمات من ذللث، 
فضيلتكمعلم ح يوميا، الهللوبة الخدمات من ذللثا وغثر الهت، وكنس 

ووقفكممحرا افه جزاكم )الملكة(؟ الكاح عقد مند شروط يوجد لا بأنه 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام ويرصا٥ نحيه لما الله 

السائلمقدمه 

ؤولست ومحال ،، ه؛ ادمومٍا ؤنعاثئوئن تعال! افه قال الحواب! 

بالنيةهذا واجس،، فهو العرف به جرى محإ ه عنجنئثلآلوكا 
وطبخالبيت، وكنس الثياب، غسيل الحاصر عرقنا ل فيلزمها لزوجها، 
أشبهها.وما والقهوة الناهي، ؤإصلاح الطعام، 

.١ ٩ ت الأية التاء، محورة )١( 
الآية:ارآأ.)أ(ّورةاوقرة،



هن1وىارفةه ٢٦٦

خارجهدا لأن يلزمها لا إنه يقال! فقد وأمه لأبيه ية بالنوأما 
عندهبأن التزوج حين علمش إذا إما يقال؛ وقد الزوجية، نطاق عن 

ذلكلأن يلزمها؛ فانه ذللث، نفي تشترط ولر الخدمة إل محتاجان أبوين 
إلايلزمها لا الأب كان فإذا الأب، من أبعد والحد العرف،، به حرى مما 
إذاهدا أول، باب من فالحد نفيه، تشترط ولآ العقد عد هذا علمتط إذا 

تدهي،أن يلزمها فلا أخر ق؛يون، كانوا إذا أما المت،، ق عنده كانوا 
ونحيمهم.إليهم 

الحثيمبنالصالح محمل أملاه! 

ءو؛:؛ءو 



uU  ٢٦٧اسطء عقره

ملرمةالولد زوجة هل ت افه— —رحمه الشخ فضيلة مثل I ١ ٧ ٠ س
رأىتوصيم أرجو أوامرهم؟ وكيامة وإخوانه وأبيه الزوج أم يخدمة 

_J_؟

قوله!وهي ملاحظة عليه السؤال هذا بقوله! ال|ه— —رحمه فأجاب 
باسمشخص إل السؤال توجيه أن أرى فانا ذلك،ا، ق الدين رأى ررما 

افهرسول إلا الدين باسم يتكلم أحد لا لأنه ينبغي؛ لا أمر هكذا! الدين 
نصوصيعليه تدل تما اجتهادهم بحب يتكلمون فانا غره أما .ؤ، 

الكتابواوسة.

ازكتابق واصحا الحكم فيه يكون صرثئا بينا شيئا إلا اللهم 
لقولهحلال؛ المع فنقول! اليح؟ ق الدين رأي ما قال لو ككا والستة، 

إنهفنقول! الميتة؟ أكل ي الدين رأى U أو وتلاةامح؛هرا،، تعال! 
ذلك.أشمه وما ، أتتتع عوئأ ؤ-رمش تعال! لقوله حرام 

محهلئافيها يكون قد التي ان الأنرأى من هي الاجتهادية فالأشياء 
—محهلئا —وكان الدين هو الرجل هذا يقوله ما كان فإذا مصيتا، أو 

•الدين هو إنه عنه الإنسان يقول فيا ول الخطأ أن ذك فمعنى 

.٢٧٥)ا(ّورةاوقرة،الآ؛ة: 
٣.الأبق: _، سورة )٢( 



القمعهناوى  ٢٦٨

الزوج،أم م نحل أن عليها يجب لا الرأة أن السؤال هدا ؤإجاُة 
ؤإنإأقاربه، من أحدا أو أحواله، أو أعإمه، ولا إخوانه، ولا أباه، ولا 

منأو والديه نحدم أن فلها البست، ق كانت، فإذا الروءة؛ باب من هدا 
أوالفتة، من ثيء إخوته خدمة ل يكن ز إذا إخوته، من لبيتا ال 

به،يلزمها أن للزوج محوز لا هدا فان بدللئج تلزم أما وأما مثلا، الخلوة 
فمهل.المروءة هومن ؤإنإ عليها واحتا ذلك وليس 

والديخدمة ق صبورة مرنة الزوجة تكون أن إليه أدعو والدي 
إلوحبا شرها يزيدها بل يفرها لا وهدا أبيه، أو أمه من الزوج 

يكونربا علتها وعنت عصت إذا إما ثم وأبيه، أمه وإل زوجها، 
والديه،يسوء لما لكرهه إما زوجها، و؛ين بينها العشرة لسوء مستا ذلك 

الموفق.وافه إليه. يعضوها حتى عنده -يا يشنان والديه لأن وإما 

هو ثه 

الرؤجمحامعة حكم ما اطه~ت ~رحمه الثسح فضيلة مثل ! ١٧١س
لا؟أم يكرم هل حامل؟ وهي لزوجته 

الأملزوجته يجامع أن ان للأنيجوز بقوله! اطه~ —رحمه فاجاب 
-يا،يضر ما يفعل أن عليه مجرم فإنه يضرها، ذك كان إذا إلا شاء مش 
لأنمحامعتها، عدم الأول فإن عليها يشق ولكن يفرها لا كان ؤإن 



٢٦٩وابءضةاك،طء 

ؤو£\>ؤثوهةتعال؛ قال وقد العشرة، حمن من علها يشق ما اجتناب 
آلثموذ_،هل/

jمحامعها أو حائض، وهي زوجته الرجل يجامع أن المحرم ولكن 
أنالمرء وعل يجوز، ولا محرم ذللث، فان اء، شوهى مجامعها أو دبرها، 

فيإ ١٢-يسممع أن فله حائثا كانت ؤإذا الله، أباحه ما إل ذلك يتجن—_، 
.التكاحا،ل إلا ثيء كل رراصتعوا س؛ ال؛ي، لقول والدبر، المرج دون 

٠٠٠

I ملزوجي قاربني اله-ت -رحمه الشخ محيلة مثل
بالاغتسالقمتر ثم الدماء، امهلاع بعد وذلك، النفاس، فترة انتهاء 

ذللث،؟كفارة فإ حرام، هدا أن منكم سمعت، أنني إلا والهلهارة، 
النفاسس تْلهر أن بعد الزوجة إتيان بهولهأ اف— —رحمه فاجاب 

يجوزفلا تطهر أن قل أما فيه، حرج ولا الأر؛ع؛ر، قل ولو جائز وتعر 
اللهإل تتوبا أن عليكإ فان وعليه ل، وتغتتهلهر حتى محامعها أن 
ذللثج.مثل تفعلا ولا وحل، عز 

٠٠٠

.١ ٩ الأية! النساء، محورة ( ١ )

■٣( ٠ )٢ برقم زوجها/ رأس الخائض غل جواز باب الحيض/ كاب لم/ مرواه )٢( 







ه1وىس ٢٧٢

ففيوهت، ق العرف محالف وربا العرف، يتبع فالإنسان ا ديحة 
وأدركناهسبق ~فيا البيت كلفة من عليها اراة كانت القريب الوقت 
الخادم،تهلاو_ا بدأت الأن وارأْ اليوم، هو مما بكم أكثر نحن~ 
وأناالصبي، احمل أنت، للسوق! معه حرجت إذا للزوج تقول وبدأت 
لا،وأصحابه؟ بالرسول اقتداء هدا هل لكن موجود، هدا أتبعلئ،، 

تاتنالمر ما ؛عاداتنا الثج نتمأن علينا محب لدللث، الغربية؛ بالأمم لكن 
بالعادةامسك أقول! لت أنا الشرعية، الناحية من منها، أفضل عادة 
قإما منها محرا شيئا تر لر ما بالعادة امسك، أقول! أنا حال، كل عل 

الموفق.وافه باس، فلا ودنياك دينك 
ظءئلد.،؛ئ  مء%أء مء 

منهايطل.؟، امرأة إ اطه— —رحمه الشخ فضيلة مسل 
تقومعندما وهي لضيوفه، طعام صغ رمضان _ بعض ل زوجها 

محي،فهل الليلة، تلك القيام من تتمكن ولا شديد، بإرهاق تحس ؛ذللث، 
رمضان؟}أفي أكثر ذللمك عل الحال ولواسر طامحهقذلك، علها 

ازوجهتعاشر أن المرأة عل الواجب بقوله! اطه— —رحمه فأجاب، 
تحال!ال قبالمعروف، زوجته يعاشر أن الرجل وعل بالمعروف، 

.٢٢٨الأية! البقرة، محورة 



٢٧٣ئبءضوا)و،،إء 

زوجتهالرحل يرهق أن العروق من وليس ع أتصوف 
فاللائقصمم إن ولكن الحال، تلك وعل الوقت هذا مثل ق دمته، خق 

تعالافه فإن عليها، وثق الليل قيام عن تعبت، ؤإذا تعليعه، أن بالرأه 
بإلتقوم لعذر؛ ذللنؤ تركت، إنإ لأما وتريده؛ تنويه كانتح ما لها يكتب، 

منه.ءلاءته يلزمها فيإ الزوج ٠لاءة من عليها يجب 
ج;لآ* ٠٠

الزوجةعل يجم، هل افه~ت ~رخمه الشخ فضيلة ثل م! 
زوجها؟تطيع أن 

ل؛ما زوجها لأمر تمتثل أن عليها يجب بقوله•' افه~ ~رحمه فأجايج 
النيقال وقد ولرسوله، فه معصسة أو عليها، صرر ذللن، ق يكن 

٢لزوجهاءال تجد أن المرأة لأمرت، لأحد يمجد أن أحدا أمرت، اءلو 
عليها.حقه عفلم من 

ولاذلك ق صرر عليها يكون ألا بنرؤل مابما أشرنا كإ ولكن 
محوزفلا ورسوله طه معصية ذللئج ق كان فان ورسوله، طه معصية 

.١ ٩ الأية! التاء، سورة ( ١ ) 
وحاء U باب الرضاع/ كتاب والترُدي/ أحمد)أمآ/ْ؛؛()مأ«أا،؛(، الإمام )؛(رواْ 
علالزوج حق باب النكاح/ كاب ماجه/ وابن (، ١١٥٩)رثم الرأة/ عل الزوج حق 

برقم)مأه،را(.الرأة/ 



هن1وىالهق4 ٢٧٤

عاليهاكان إذا وكذلك بذلك، يأمرها أن له محوز ولا توافقه، أن ها ل
وافهباليروف، العشرة من ليس لأنه به؛ يامرها أن محوز لا فإنه صرر 

الوفق.

مم 4مح 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١

المرأةترين حكم ما اطه~1 ~رحمه الشخ فضيلة مسل ؛ ساُبا 
ينهاها؟أن لروحها وهل النساء؟ من لغبمرها 

وتتزينتتجمل أن للمراة بأس لا بقوله؛ اش~ ~رحمه فأجاب 
عنينهاها أن لزوجها يبني ولا فتنة، بجس ب إذا النساء من لنفلثرانما 

فإنالرحال، وحتى يل النساء، عليه حبلت، أمر هدا لأن الأمر؛ هذا 
الفتنةحثي إن أما المرأة؛ فأكذلك الحإل بمظهر يفلهر أن محب الرجل 
بعضيكون أو الرجال، من يشاهدها من حولها يكون أن مثل بذلك، 
زوجةمثلان تقول أن مثل محذور، أيصا فهذا لزوجها، ينعتها النساء 

إليها.يفلر كأنإ لزوجها تنعتها كدا، وعليها كدا، عليها فلأن 

ياتتجمل أن من منعها ق حق له فليس محذور فيه يكن لر إذا فأما 
الموفق.وافه صاحباما. أمام الحادة به جرئت، 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠



٢٧٥

بنتل متروجة، أنا اممه—ث ~رحمه الشيح فضيلة مسل ت
المن،ل كبثرة امرأة ووالدق منة، عشرة إحدى وعمرها واحدة، 

تبقىأن شل لم وزوجي عندي، القاء وتريد بما، يعتنوا م لوأحواق 
وزوجيمعي، ترتاح إبما بل عندي تكن أن ريي وهم، ءندي، 

ماذا؟أم لرعايتها وأتمخ واثنتي زوجي أترك هل أعمل؟ ماذا يوافهم، لا 
فيكم.اف بارك أفيدون تزوجوا، ئد إحوق بان عء 

فيهتعيشن الذي الين أن المعلوم من بقوله؛ ادتح~ -رخمه فأجاب 
لمنياذن وأن ثاء، من يمنع أن له وأن لزوجك، بيت هو زوجلنا مع 

قلك أمك تاق أن من يمغ زوجك كان فإذا وسكناه، دخوله ق ثاء 
ياذنوأن مرئا، يكون بان أنصحه ولكنى ذللث،، ق الحق له فإن بيتك 

والإحسانأمك إل الإحسان من ذللث، و a عندك، أملث، نعيم أن 
ايحنن،محب أنه وأجمر الإحسان، إل تعال افه ندب وقد إليك، 
أمكإل زوجك ينظر أن فامإٍ، ا بجبأكي٢يرا ائة فقال؛ 

الك،.؛عن الحديث ل جاء وقل والرحمة، العطمإ بعن أيصا محإلك 
والدتلث،عيش كان فإذا ال،اء«لأ، و من رحمكم الأرض ل من، ررارحموا 

.١٩٥ت الأية البقرْ، محورة )١( 
وأبو(، ١  ٩٢برقم)٤ الناس/ رحمة ل جاء ما باب والمحلة/ الر كتاب الترمدي/ رواه )٢( 

(.٤٩٤١الرحمة/برقم)ل باب الأدب/ كتاب داود/ 



ه1وىاص ٢٧٦

الزؤجيأذن أن ينبغي قاليي مواك أحد عند عيشها من أطيب عندك 
به.ق بسكناها 

ء!يءأ؛- ؛!؛- 

الرؤجطاعة أن نعلم اض~ت —رخمه الثسخ فضيلة سئل ؛  ١٧٨س
ماتتامرأة ررأيإ الرسول.ؤ•' لقول اتباعا متروجة امرأة كل عل واجية 

الذيالرمحج عل ينطق هذا فهل ا الحنهءال يحلن راض عنها وزوجها 
عشرةويترك فرصا يصل كأن الصلاة تبممل والذي صلاته، عل محاففد 

مأجورين•ذلك و والتوجيه أرجوالنصح فروض، 
افهبحقوق القائم الزوج أن لأشك بقوله• اش~ ~رحمه فأجاب 

أنوللزوجة بدلك، التهاون الزوج من أعظم حق له الزوجية وحقوق 
تسيءأن فلها عشرتيا أساء لو أنه بمعنى به، يعاملها يا زوجها تقابل 

وتعال!تبارك افه لقول معها؛ عشرته أسماء ما بقدر معه عشرما 
عومخمآعتدئ ؤء تحال! ولقوله ٢، ظثا تقه تقؤ بمرؤأ ثؤ 

الصبرق المصلحة أن لأشك تكن ،، ^١ عقم أعثدئ ؛!١ ؟ J_3عقه 

(،١١٦١)برقم المرأة/ عل الزوج حق ل حاء ما باب الرصلمع/ كتاب الترمدي/ رواه ر١( 
(.١٨٥٤برقم)المرأة/ عل الزوج حق باب النكاح/ كتاب ماحه/ وابن 

.٤ • الأية: الشورى، سورة )٢( 
١. ٩٤الأية: البقرة، سورة )٣( 



Luء دL٢٧٧ءفرةاص

قدهذا فإن الراغمة، وترك وحل~ —عز الله عند الأحر واحتساب 
ثمنه-آثنؤى أ؛ؤوألآ ت تعال افه قال أحس، الحال تكون أن إل يودي 

زلأآق ث؛ْ نس بماك ١^ وا كي ئ اؤ آج ثقة أه 
هث1إلأيرظضهرُخة0زثاسلأ 

آحر،شان له أمر فهذا وحل عز الله حق ل لتفريطه ثة بالنأما 
والفائدةاكلحة به تحصل با نحاؤلبه وأن زوجها، تنصح أن الرأة وعل 
علله أن يرى الزوج لأن ذلك؛ أشبه ما أو تانسس،، أو توبيخ بدون 

تاحذهفقد التوبيخ أو التأنيب مبتل عل كلمته فإذا درحة، زوجته 
تحصللوب أم كل تستعمل أن المرأة فعل الحق، يقبل فلا بالإثم العزة 

نصحتهثم أبدا، يصل لا كان إذا أما المسدة، به وتزول المصلحة، به 
بجونولا مرتدا، يكون لأنه تفارقه؛ أن عليها يجب فحينئذ يقبل لر ولكنه 
المرتد.ر،سلهلان تحت تبقى أن لمة المللمرأة 

ثوءو ث؛ي 

الشخصيتزؤج عندما افه—ت —رخمه الشيخ فضيلة مثل !  ١٧٩س
ولفيمع زوجته أحذ المتزوج يريد ثم شروط، من عليه ما ويكمل 
بجيءالزؤج فيستمر لبيتها تذم، ولا نحدمه، تحلس أن إلا أمرها 

To، ٣٤الأذان: فصاك، سورة 



هن1وىاثفقه ٢٧٨

لهذهزوجته الرجل ترك فإذا والدها، ستا و زوجته إل ويذهب 
إثم؟يالحقه فهل ؤلويلة لمدة الأّباب 

العقد،عند عليه قرط قد الزوج لكن إذا بقوله• اهره~ ~رحمه فأجاب 
عليهمحب فانه أبيها بيت ق الزوجة يبقي أن عل العقد قبل معه اتفق أو 

لأنأبيها؛ بيت من بإخراجها دهلالب أن له محوز ولا الشرط، مذا الوفاء 
بهاستحللتم ما به نوفوا أن الشروط أحق ررإن يقول• الرسول 

العقدقبل معه اتفق ولا الحقد، عند عليه يشرط ب لكن ؤإذا ،، الفروج"ل 
بيته،ق ياخذها أن فله لزوجها، تبع الزوجة فإن أبيها بيت ق تثقى أن 

معه.ويكنها ذلك عل ومحرها 

؛!؛ه ءأي 

امرأةمن مترؤج رجل اف~؛ ~رخمه الشيح فضيلة مسل ت ١ ٨ ٠ س 
إحواماتدخل منوايت، خمس ومنذ وبنايث،، بنون منها وله منة، ثلاقن منذ 

طاعته،عن خرجت، محي زوجها عل فاقدوها الزوجية ياتم حل 
ولاعته، محتجّ_، صارت إما حتى الروحية، معاشريه عن وامهلعت، 

فكانمنها السيج بامتجلأء الخثر أهل وحاول تكلمه، ولا علميه، تثلمهر 

يرقمالنكاح/ عفدة عند الهر ل الشروتل باب الشروتل/ كتاب البخاري/ رواه 
(.١٤ ١٨)برقم الكاح/ ز بالثروْل الوفاء بأب كتابالكاح/ وسلم/ (، ٢٧٢١)



٢٧٩هضوالتحاء باب 

فبإداالأن حتى عنه منفصلة وبقيت بما، حاص أمر هذا أن جوابما 
تتصحوها؟

حقيقةمحمعته ما يكون ألا أرجو أولا! بقوله! اله~ "رحه ^ماب 

منزوجها عل المرأة إفساد لأن زوجها؛ عل أفسدوها إحوانما أن من 
اض،وغضب اش لقن معرض وصاحبه — بافه —والعياذ الاثام أكر 

إلالمرأة بحثوا وأن الاثه، إل يتوبوا أن حما~؛ كان ~إن علميهم فالواجب 
محامنويذكروا وينصحوها، علميه—، نحبيوها أن من —بدلا زوجها 
نشزيت،.إذا المرأة عقوبة لها ويييتوا الزوج، 

ثلماعته،وإل زوجها إل تعود بأن أنصحها للمرأة ية بالنثانيات 

فارث،هأبتر فراشه إل امرأته الرجل دعا ررإذا الّكا.! قال ما وأبلغها 
علميهاالمإء ز الذي وكان تصح، حتى الملائكة لعنتها علميها غضبان 

الهلاعة.ببت ولتيحل زوجها إل فلمرجمي ،، ر ماحطاا؛ 
تنفرأن يقتضى منه سبب هناك هل أدري فلا لزوجها بالنسبة أما 

عإإليها ويعتدر يعاملها، أن علميه فالواجب كيلك كان فان لا، أو منه 

لوحبيا ويا تحول، أن علميها فالواجب سبب منه يكن لر ؤإن منه، جرى 
بينها-الإصلاح 3، الخثر أهل من أحد تدخل 

(،٣٢٣٧)برقم ض«/ أحدكم !ذآ ^ _/ بدء ^ البخاري/ رواْ )١( 
١(. ٤٣٦)يرقم زوجها/ فراش من امتناعها تحريم باب الآكاح/ كتاب، لم/ وم



الفقعساوى  ٢٨٠

أنالرؤج لأم بجون هل اله~• ~رحمه الشيخ فضيلة ّسل I ١ ٨ ١ س 
بحجةتشاء محا محنها تأحذ وأن غياحا حال ل الولد زوجة غرفة تدخل 

ابنها؟محال هدا أن 

الغرفةتدخل أن الزوج لأم بجل لا بقوله• اف~ ~رخمه فاحاب 
الاطلاعللإنسان بجل لا اش الأمرار محن هدم لأن بزوجته؛ الخاصة 
وألاشسها ل تعال افه ثقي أن الزوج هدا أم أنصح ؤإني عليها، 
معكالأمبر الزوج ْع الزوجة لأن الأسرة؛ المكنة هذه عل تتسلط 
اءبالتواستوصوا ررألأ والسلام—; الصلاة -عليه الني، قال كإ آمره 
وجل~~عز الله تتقي أن الأم هذه فعل ا، عندكمءار عوان ص فانإ خثرا 

العزيز!كتابه J، قال تحال اممه فان ا،لرأة، هذه توذتح( وألا فسها نل 
صص حإ >ثال؛نسآمحم 

ئشائإقايكالأ/
بمنزلةفتكون لها، الزؤج لفراق محببا ا،لرأة لهذه أذيتها تكون وربإ 

ثموزوجه، المرء به.yu يفرقون ما المحر من، يتعلمون الدين، السحرة 
أنوللزوجة ظالمة، تكون حق بلا ابنها زوجة عل، لهلها تحال ق إما 

(،١١ ٦١٠برقم)زوجها/ عن، الرأة حق ق حاء ما باب الرضاع/ مماب الترمدي/ رواه )١( 
(.١٨٥١برقم)زوجها/ عل، المرأة حق باب النكاح/ كتاب ماجه/ وابن 

. ٥٨الأية: الأحزاب، سورة )٢( 



uU  ٢٨١ء اسط مقرة

حننعنه~ اض ~رصى حبل بن لعاذ س البي قال وقد عليها؛ تدعو 
خحجابءار الق ويخز بينها ليس فانه الظلوم دعوة رراتق قال! لليمن أرمله 

اللهفيجيب عليها الظلومة ودعت ظلمّك إذا أما الأم هذه ولتعلم 
لابدلكن بسرعة، مستجابا الدعاء يكون لا ربا حين، بعد ولو دعوما 

حين.بعد ولو الله إل لخا الذي الظلوم نصر من 
ءوأو ؛؛ة 

التيالروحة حكم ما اف~؛ ""رحمه الشيح فضيلة سئل ؛  ١٨٢س
الزوجية؟حياتمم أمرر و الزوج عل صونما تربع 

علصوما رفع إن الزوجة لهذه نقول بقوله! ارل4~ —رحمه فأجادسا 
لها،والرائد عليها قوام هو الزوج لأن وذلك؛ الأدب، سوء من زوجها 
بينها،يزدم أن أحرى ذللث، لأن بالأدب؛ نحاطبه وأن تحترمه أن فينبغي 

متبادلة،فالعشرة ؛، iJAS*يعامرها الزوج أن كا بينها، الألفة تبقى وأن 
قشك ؤن'ّئ6توص دال4موذا ءؤو■عاسئوص وتعال! تبارك افه قال 

-لإآفيه أثث رعثل سنثا 

٢(،٤  ٤٨برقم)الظلوم/ دعوة س والخدر الاتقاء باب الظالر/ ياب البخاري/ رواْ )١( 
(.١٩برقم)اكهادتض/ إل الوعاء باب كتابالإي،ان/ لم/ وم

الآف:بماالماء، سورة )٢( 



الفقههناوى  ٢٨٢

وزوجها،شمها ي وحل- الله-عز ثقي أن الزوجة لهذه فنحبحتي 
وخفقيبوضوح قناطبها هو كان إذا لأسيإ عليه، صوتها ترير وألا 

للصوت.

٠٠٠

صوتهاا،لرأة رغ حكم ما • الله رحمه الشيح فضيلة مسل ١ قس٣٨ 
الثوران؟مريعة أعصابها أن أي منها، بغثرإرادة زوجها عل 

كليعاشر أن الزوجين عل الواجب مولهت القه— —رحمه فاجاب 
،،يلئمح-يؤوعا؛ثرومح تعال• لقوله بالمعروف؛ الأخر منهإ واحد 

لزوجولا لامرأة محل فلا ا محثقبجوىمحآصف4ر تعال؛ وقوله 
أ٠لاJتاإذا وهي حق، بعثر الأخر يثر ما أويقول أحدهما يقحل أن 

ولكنمنها، اختيار بغر ذللئ، وكان إليها، لإماءته زوجها عل صوما 

بغرذلك، لأن ذللث،؛ ق عليها حرج لا فإنه صوتها ارتفع انفعالها لشدة 
بدونعليه صوتها ترغ كانت إذا أما الزوج، سببه ولأن اختيارها؛ 

-ها.افه أمرهما التي بالمعروف العشرة خلاف ذللث، فان مبب 

.١٩الأية: الماء، )ا(سورة 
.٢٢٩)\(سورةاومة،الآة: 



٢٨٣وابءسوةادساء 

زوجهاإن ت تقول امرأة اش—ت —رحمه الشيخ فضيلة مثل ت  ١٨س؛ 
الخدمة،إل وبحاجة أمراض معه ولكن المحتاج؛ن، عل وعهلوف طيب 

وحده،منزله فهوق أولادي، بحجة فرفضت معه الكن مني وطلب 
لإثم عئ فهل محسة. معاملة عاملته ولكني خدمته، عل قادرة وأنا 

محنا.افه حزاكم أفيدونا ذللن،؟ 
عملالزوجة أيتها منلث، العمل هذا بقوله؛ اش~ -رخمه فأجاب 

وصفتيهوأنلث، لامحيإ ودعوته، طلبه تلبي أن عليك والواجب منكر، 
المثوبة،الله من له ويرجى عليها، يشكر التي الحميدة الأوصاف ؟١^٠٥ 

أنفأست، فراشه إل امرأته الرجل دعا ارإذا افه رمول قال وقد 
حقهلأن أولادك؛ من أول وهو ز ل ا، تصح حتى الملائكة لعنتها ء نحي 

وجل،عز الله إل تتوب أن فعليلث، عليلث،، أولادك حق من أعظم عليلث، 
حتىعنك يرصى لعله زوجك تصطحي وأن رشدك، إل تثوبي( وأن 

الموفق.وافه عنك. اطه يرضى 

ه٠ ه 

(،٣٢٣٧)ااآْينا</أحدكم قال إذا باب، الخلق/ بدء كتاب البخاري/ أخرجه 
١(. ٤٣٦برقم)زوجها/ فراش من امتناعها تحريم باب النكاح/ كتاب لم/ لم



الفقعه،اوى  ٢٨٤

الكنلاتقبل زوجة ل اف~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! سهحر١ 
الحفرة.هده مثل إل يدعوها ما إ بينه محدث لم أنه رغم والداي مع 

مشكورين.أفيدونا لا؟ أم مليم هذا عملها فهل 
أهلمع مرنة تكون أن للزوجة ينبغي بقوله• اش~" ~رحمه فأجاب 

حميدة،عيشة معهم تعيس وأن وأقاربه، خوانه ؤإ وأبيه أمه من زوجها 
بعفىعل ولتحسس، ولتصبمر زوجها، وسعادة سعادما من ذللث، فان 

بالتزامفعليها ذللث، من ثيء ينالها لا كان ؤإذا تكرهها، التي الأمور 
العنادتكرار مع ربإ فانه أهله، ْع زوجها حياة تنغص وألا الصبر، 
الزوجية،عرى فتضم فيهللقها، بالزؤج ذللث، محدو ربإ التئياهم وسوء 
ولاثلث،إمم الفراق؟ بعد حالهم هي فا أ٠لفال(، هناك يكون أيصا وربا 
ا،لراةفلتحاسي، والدهم، عن والدمم سعدأة؛انفصال حال ق لوا 
رثيها.إل وتثوب نمها 

عندالتحاكم إل يرجع هنا فالأمر ذلك، حلاف، حصل إذا أما 
هناكيكون أم لا؟ أم الزوج أهل عند تبقى أن محرها هل القاصي، 

لكينفسها نحبر أن ها لفنصيحش العموم وعل الأمر؟ ق تفصيل 
الحياة.شؤون عل زوجها مع نتعاون 

٠٠٠



٢٨٥وابءقرةامم،طء 

أكملأن يأمرن( زوجي افه—•' ~رخمه الشخ فضيلة مثل I ١ س٦٨ 
وأولادي،بييتي أهتم أن أؤيد وأنا النماء، ب؛ن داعية أصح لكي دراستي 

دراستي؟أترك أم زوجي أطيع أن الحكمة من فهل درامتي وأترك 
هلالمصالحة إل تفلرى أن أرى الذي ؛^٠^؛ الله- -رخمه فأجاب، 

ممرينالصغار الأولاد يكون أن مثل فيه؟ بقايلث، إل مضعلمر الييتح 
إلالخروج من لك أفضل بيتك ق بقاءك فإن عناية، إل جون محتا 

الثإ،،أدتفوايدأ مول،1 ق^، النجي لأن الدراسة، 

أمروهدا اليسن،، ؤإصلاح الأولاد، برعاية ومطالبة م،كلمفة فأJت، 
واجب.

منيم، من بما يقوم قد كفاية، فرمط وجل عز اف إل والدعوة 
الماء.

اللهإل داعية تكوي أن بمعنى وهدا هدا بين الحمع أمكن ؤإذا 
طيب.فهن>ا مدرسة غير ل ولو تعال 

سواءالخدم اسمتجلأب من إخواي أحدر أن أود الناسبة و7بمذْ 
متعدد٥تمفاسد الخدم اسعتجلأب ق لأن غير أم لمإلتج مكن 

محوز،لا محرم بلا اجلرأة وسفر محرم، يدون ياتتن مّهز، كثترا أن منها• 
(.٩٩٧)يرقم القرابة/ ثم أهله ثم بالنفس النفقة ق الابتداء الزكاة/ مماب ملم/ رواه )١( 



٢٨٦

عنهإ~الله —رصي عباس ابن حديث من الصحيحثن ق ذلك ثبت كإ 
محرم«رُذي ْع إلا المرأة تسافر ررلأ قال: الني. أن 

تكونوربعا وتعرفه، البيت أسرار عل تطبع الخادمة هده أن ومنها؛ 
•أمورهم بثواطن للعلم الملمن أحوال عل للتهللع مستاحرة امرأة 

وهداوالخمول، والدعة الكل إل الركون الشماء تعود أما ومنها؛ 
ليسة حالبيتها ي تكون المرأة فان أفكارهن، ق حتى النساء عل صرر 

ذاكرتها.وتضعف ذهنها، فيتبلد شغل لها 

بماضحصل حميلة، أو شابة تكون الخرم هؤلاء بعض أن ومنها؛ 
ثيءوهدا أولاد، له كان إن أولاده من ؤإما ه، نفالرحل من إما الفتة، 

•اد ضغناعنهالكثارمماحصلمناك

بالبيوتالرحال إل محضرن الخدم هؤلاء من كشرا أن أيصا ومنها؛ 
وأقدامهنوأذرعتهن أكفهن حرجت قد الوجوه، ات كاشفوهن 

حرام.هدا وكل وممقامن 

دعتوإذا الخدم، استجلاب من التام الخدر لنا ينبغي قاليي 
شروحل؛من فلابد ذلك إل الضرورة 

كتابومسلم/ (، ١  ٢٨٦ ) برقم التاء/ حج باب الصيد/ جزاء كتاب البخاري/ رواه 
(.١٣٤١)برقم وعره/ "ج إل محرم ْع ا،لرأة ّنر باب اّلج/ 



٢٨٧هسوةالنس1ء و1ب 

محرمها.مع الرأة تكون أن الأول! الشرط 
أنتؤْناكة.اكاو:الشرط 
صادقةالضرورة وتكون لدك، الضرورة تدعو أن الثالث؛ الشرط 

الخادمة.هل،ه لب جق 

هه ه 

 UA_ ١ I السنكيثر شخ أنا اله~! ~رحمه الشيح فضيلة مئل
علممدرما مع ورعاض بخدمتي القيام ترفض لزوجتي ومريض، 

لأحدهمافر فنلأولادها رعايتها بحجة عليها حقوقي وتسقط ذك، 
طلقتهاإن محما ؟أكون وحيدا، وتتركني أكثر، أو أمبوعا عنده وتظل 

نحهلئا؟أكون أم عنها ونحليت، 
منسن كإ الزوجة هدم كاث إذا بقوله؛ اض~ رحمه - فأجاب 

حقوقك،أداء عن تمتغ أن لها محوز لا فانه حباك عل تزال لا سواك 
أوقريب بلد إل نافر أن لها محل ولا معلث،، تسكن أن عليها محب بل 

بعيدإلاباذك.

وأنر-يا، نحاف أن حما— عنها تقوله ما كان ~إن ها لونصيحتي 
وتعالسبحانه قاف بحقوقها؛ وتطالبا عليها، اكروصة تقوم؛حقوقلث، 

١،.ألمحمحبعين أكمح، مثل 



هت1وىاثفق4 ٢٨٨

تباركاممه عند ينفعها فاد أولادها عند بالحالوس تدعى وكوما 
شإلأأو يمينا السفر ق ها لحق ولا معك، السكن فحليها وتعالى، 

الأياذنلثج.

؛ئ،؛ئ،م 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

علالزوج حق ما اف-ت -رخمه الشخ فضلة ثل م :
اكوصيح.أرجومنكم زوجها؟ عل الزوجة حق وما زوجته؟ 

الزوجةوحق زوجته، عل الزوج حق مولهت افه~ —رخمه فاجاي، 
٢ألمحومحا4ر ء)ثعاثزوهن قوله: ق وجل عز افه أخمله زوجها عل 
ادمححة؟١٠١ عنجن وإلإ؛الي ألمحمحأ عمحن ثئءى وثن عزوجل: قوله وق 
يحبنحتلف والأعراف العرفح، به جرى ما الأخر عل واحد كل حق 

وأمورحال، كل عل الزوج عل تكون أمور هناك تكن والأمكنة، الأزمنة 
حال:كل عل الزوجة عل تكون 

منبنفقتها القيام حال: كل عل الزوج عل ذكون التي الأمور فمن 
لاكاس نحْلب وهو ه الني لقول ومعكن؛ وكسوة وشراب محلحام 
النيحول المسلمون فيه اجتمع محمع أكثر عرفة يوم الودلغ حجة 

الآة:ا<دالماء، سورة )١( 
الآبة:حآآ\.البقرة، سورة )٢( 



٢٨٩عقر٠اصLء باب 

العروقا؛وكسومن رزقهن علتكم ررلهن واللام• الصلاة عليه قال 
عيهبحب بل امرأته، عل ذللئ، من ثيء ل يقصر أن للرجل تمحل فلا 
أنيابمعنى ناشزا المرأة تكون أن إلا اللهم النعام، وجه عل حذا يقوم أن 

محبما عنها يمغ أن فله فيه، ط-اعنته عليها لججا قنعا لزوجها عاصية 
مالهمن تاخد أن فلزوجته منها وامتنع النفقة عليه وحمت ومتى لها، 

عتبةبنت هند لأن -يدا؛ يعلم لم محإن بالمعروف، نفقتها بقدر 
صفيانأي ا زوجهْع ثانيا ق الٌ؛ي، اُّتفتت عّها~ الله ~رصي 
يكفينيما يعطيني وليس شحيح، رجل إنه وقالت•" ءنه~ اش ~رصي 
منراحذى النبي فقال يعلم؛ لا وهو منه أحدت ما إلا وولدي 

ليالمعروف،، وولدك يكفيك ما ماله 

النيإليه أشار ما فهو حال كل عل زوجته عل الزوج حق أما 
ألاعليهن ررولكم قال؛ حنن عرفة يوم حهلبته ل الودلع حجة ي . 

منأحدا تمكن أن للمرأة محل فلا ، تكرهونه،،؛ أحدا فرشكم يوطئن 
لها،قريب أقرب كان لو حتى يدخل، أن يكرم وهو زوجها بيننا لحول 

(.١٢١٨)برقم الهيه/ حجة باب الحج/ كتاب مسلم/ رواه )١( 
لم/وم)؛أ'ّآه(، برقم الرجل/ يض ل( إذا باب النفقات/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

برقم)ةابا(._/ قضية باب الأقضة/ كتاب 
١(٢ ١ )٨ برقم ه/ الهي حجة باب الحج/ كتاب لم/ مرواه )٣( 



هن1وىاثفض ٢٩٠

منهو فيإ تطيعه أن كيلك عليها ويجب حقه، والحق بيته الين لأن 
ذلكق يكن لمآ ما تطيعه أن عليها وجب الفراش إل دعاها فإذا حقه 

أخرفقد تفحل ل؛ فان الله، فرائص من فريضة تفويت أو عليها، صرر 
نمتهانحيء أن فابن فراشه إل امرأته دعا إذا الرجل )رأن المي. 

تصثح(ارحتى اللائكة 
باختلافنحتلف هذه فان العرف إل ادكولة الطلقة الحقوق أما 

معوونق زوجها نحدم أن المرأة عل محس، هل مثلا• ومنها الأعراف، 
ذلكر؟أشيه وما والغسيل، كالطبخ، البيت، 

المرأةأن الناس عادة من كان فإذا ،، الحرفإل يرجع هدا فنقول! 
يكنلز ؤإذا الأءإلا، بيذه تقوم أن علتها وجب الأعإل، حذْ تقوم 

ألاللزوجة فإن الزوجة، غر ثبمدا يقوم الذي وأن 7اذا جار العرف 
هدابمثل نساؤهم تقوم ءنهم~ الله ■"رصي الصحابة كان وقد به، تقوم 

مننحده ما الله رسول إل ءنها~ الله ~رصى فاطمة شكتر كإ 
الزبيرامرأة كانت، وكا البست،، لهلحام الحب تطحن كانت، لأما التعس،؛ 

الذيفهذا المدينة، خارج بستانه إل المدينة من النوى تحمل العوام ابن 

برقمزوجها/ فراش مهاجرة الرأة بانتا إذا باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
برنمزوجها/ فراش من امتناعها تحريم باب النكاح/ كاب لم/ وم(، ١١)ّااُ 

(١٤١٠٦.)



٢٩١بابءضةاونساء 

العرفحب عل يكون الزوجين• ينز به يكون ما فته الثارع يعتن إ
العربيةالملكة ق هنا وعنونا ^^١، اثتموف ؤوعاشروه0 تعال؛ لقوله 

البيتوغسيل الهلبخ اعني الأمور هذه بمثل تقوم المرأة أن السعودية 
تضرلو هازا مع ولكن بذلك، يعملون الناس زال فإ أشبهها، وما 

يقتضيهبإ محكم فإنه الزوجة غر الأمور 7اذه يقوم الذي ومحار العرف 
العرف.

ءو؛؛؛أو 

وعلعل ينفق لا زوجي الأتح~؛ ~رحمه الشيح محيلة مئل ؛ ١ 
مامعه أنتي لع أهل إل با يذهب ولا يكموف، ولا أمواله، من أولادي 
افه.أفادكم أفدوي هذا؟ حكم فإ متوات، خمس من يقارب، 

يعاشرأن الزوحن عل الواجب بقوله؛ افه~ -رحمه فاجاب 
ؤنع١ثئوئنوتعال؛ بارك افه لقول بالمعروف؛ الأخر منها كل 

محلولا ، ألمحي عين ٢لتم، مثل وثن ولقوله؛ ،، إأمحوم4 
وتباطوبتكره له يبذله أن ولا صاحبه، حق يمنع أن الزوجن لأحد 

يفقأن الزوج فعل عليه، محب فيا تفريط ذلائ< لأن وتكامل؛ 
.١ ٩ الأية! النساء، مورة ( ١ ) 

الآية:ا<ر)؛(مورةالاء،
الآية;خآآ.البقرة، سورة )٣( 



ه1وىالفق4 ٢٩٢

وعلبالعروق، زوجها بحاجة تقوم أن الزوجة وعل بالمعروف، 
النفقةعن امتنع أنه قدر ؤإذا بالمعروف، أولاده عل ينفق أن الزوج 

وعلها نفعل لتنفق علمه بغر ماله من تاحد أن فللمزوجة الواجبة 
هالله رسول - عنها الله -رصي عتية بنت هند استفتن، كإ أولادها، 

وولدييكفيني ما يحهليني لا ؤإنه شحيح رجل سفيان أيا إن فقالتإ! 
بالمعروف((وولدك ^٥^٠١ ْا ماله من ل)حدي فقال! بالمعروف 

منأعاق مائلمة أنا اممه—ت —رحمه الشيح محيلة سئل 
أهلهوسببها حقي، ؤإنكار زوجي عناد بب بكبرة اجتاعية مشاكل 

فكلأهله، إل ير ميل وله معه الإقامة عل محرق زوجي إن صف 
الميلهذا ومس-، الأمور، من أمر أي ل المناقشة ل محق ولا لأهله، ثيء 

ماذاوالمنال متسلطة، امرأة والدته إن حيث ووالدته، والده بسب 

المشكلة؟محب، 

وتحتسبيتصري أن عليك الواجب بقولهت الإه~ —رحمه فأجاب 
اللهقال وقد الصابرين، ْع تحال الله فإن وجل— —عز الله من الأجر 

ومسلم/(، ٥٣٦٤)برقم الرجل/ ينفق لر إذا باب النفقات/ كتاب البخاري/ روا0 
؛رقم)؛اماا(._/ قضية باب الأفقية/ كتاب 



uU ءL٢٩٣ءضةاص

فإذاألسهم \لس >فأبأ\ق ه: ص للمي وتعال تبارك 
اكللوب،الوجه عل الزوج وحق الله بحق قائمة الله، متقية كنت 

فاصريك العاقبة أن فاعلمي أهاله وجفاء الزوج جفاء عل وصرت 
يميني"ل أقل ل( ~إن واحتسبت صرت إذا أنك ظني وو واحتسى، 

رحمة،نظر إليلثإ النظر عل وأهاله زوجالث، قلوب الله يحهلف فسوف 
علباللوم تلخن داء وكنت واما، حقك يكون أن إلا أبت إذا لكن 

وأنتصرى أن لك فنصيحتي تزيد، أو هي كإ الأمور فتقى الزوج 
العاقبةبان نومني وأن افه، عل الأجر تحتبي 

هه ه 

حقهاعن سأل، امرأة اطه~! ~رحمه الشخ فضيلة مثل I ١ ٩ سا 
لها؟منصف غير العامالة ق وهوقاس تقول، زوجها من 

الزوجةيعاشر أن الزؤج عل، الواج—ا بقوله؛ اطه~ ~رحمه فأجاب 
ولقوله، ^١ ب\ئئئثوني ءؤوعاثروهيى وتعال• تيارك افه لقول باكروف 

ليقصر أن للإنسان محل ولا من آقك، مثل وثق تعال: 
ل؛إذا أنيا وليعلم محب، ما لها يبدل أن الواجب بل زوجته، واجب 

.٤ ٩ ت الأية هود، محورة )١( 
الآة:ها.التاء، محورة )٢( 
اوةرة،الآة:\ِآأمأ.محورة )٣( 



هت1وىالفقع ٢٩٤

بامرأهظنلئ، وما أعإله، من القيامة يوم أخذته حقها اليوم منه احد 
توديأن تسمملع دمت ما الأن اممه فاتق القيامة، يوم لك خصتا تكون 

وتبممل.تفرط ولا الواجب، 

~افه من الأجر واحتسبي اصبري لهات فنقول للزوجة ية بالنأما 
يتغثرقد ان الأنوأن المحال، من الحال دوام أن واعلمي وجل— عز 

•بواجبه يقوم حتى لزوجلثإ الهداية الله وامال حاله، 

ث؛ي؛وءو 

التيالأفعال هذه عن افه—أ —رحمه الشخ فضيلة مسل ! ١ 
رب؛زوج من تصدر 

ّبب'وبددن بب بويشتمها سها أولا• 

لينام لا ذلك، عل ونيادة أشهر، تسعة منذ -يجرها يقوم ثانتا! 
ليسولكن الطلاق عل عازم بأنه قال السجإ، عن سألته وعندما غرقته، 
عاملاتوهن أخواته، عل يشق أنه حن ق ا، عليهيضق ولا الأن، 

•ومتروجات 

شقن!من السؤال هذا عل الحواب بقوله! افه— —رحمه فأجاب 
عنهالساطة ذكرت ما كان -إن الزوج لهذا بة يالمالأول: الشق 

عليهالواجب وأن أهله، 0ع تصرفه ق ا أخعلمأنه فلاشك — صحيحا 



٢٩٥و1بءشرةاصاء 

أتتصوذ_؛تعال؛ الله قال كإ بالعروق، أهله يعاشر أن 
ه؛ن،هكتهمأ -ثق؛ فه أثث ومحنو كنثا 

وأثثلثة عنجة ظء ألمي عنجن ٢^ مثل ءؤوئس تعال؛ افه وقال 
منبتيء امرأته نحل أن يرصى لا الزوج هذا كان فإذا ، ع،ئومهل

الحنةالمعاشرة من بثيء هو نحل أن يرضى فكيفا الحسنة، العاشرة 
بحانهالله فإن حقوقها من يضيعه حق أي أن وليعلم إ لزوجته؟ بة بالن

الزوجةمن أعل أنه نفسه من يرى كان ؤإذا عليه، محاسبه سوفا وتعال 
-مسحانهالله يراعي أن عليه فالواجب الجمع، فوق تعال اذإه فإن 

ثاتا.زوجته ل ثم أولا، نفسه ق اف، يتقي وتعال-وأن 
وتحتسبتصر بأن قامرها الزوجة لهدم ية بالنفهو الثاف؛ الثخا 

ايلهومميجعل الحال، من الحال دوام فإن المج وتنتْلر الله، من الأجر 
معهالاحتفاخل؛البقاء أجل من الزوج هذا عل ولتصبر برا، عر بعد 

^،٠٠وصاراوا الأولاد، ضيع الفرقة لوحصلتط لأنه الأولاد؛ شان ومن 
لها:أقول ؤاى الفراق، هذا بسبط مصالحهإ فتضع متباعدين وأب أم 
وقال، عميا^١٣ك محتل أثث ه قال: وتعال سبحانه افه إن 

.١ الآيةت٩ الماء، سورة )١( 
الآة:،رآاآ.البقرة، )'؛(سورة 

الآة:وّورةاسلآق،)٣( 



هن1وىاص ٢٩٦

يمبنأن تعال اض أمال ، أمحءربجكن مع أئن ؤوآصعووأإ0 وجل• عر 
عبادته.وحسن وشكر0 ذكره عل الحمح 

ءإي؛إب

روحتهييغض الذي هل افه".' —رحمه الشيخ فضيلة مثل ! ١ 
يكوزآء؟

—سبحانهالله يلقيه ثيء والبغضاء الحبة بقوله؛ الله- —رحمه محاجاب 

قه نفق يتصرف أن الإنسان لا وقد العبد، قلب ق وتعال— 
ولكنحبيبا، وبغيضه بغيصا، حبيبه يجعل أن يملك فلا الأمر، هدا 

عنوتمال سبحانه الله ض وقد أسباب، وللبغضاء أسباب، للمحبة 
والمحبةالمودة يجلب بإ وأمر والبغضاء، للعداوة ّبتا يكون ثيء كل 

لدللث،أرثد كا مساوئها، عن ويتغاصى محاسنها يذكر أن ومنها بينهإ، 
منهارصي حلما منها كره إن مؤمنة؛ مؤمن بمرك ررلأ قوله؛ ل الني. 

معهتتعامل كذلك، وهي الروحة، مع يتعامل وهكذا ا آحر<ال حلما 
ومسألةوالقرية، الألفة فتهحصل قلوحم من المحبة تتمكن حتى 

عنبعضهإ الروجين انفصال فان كغثرها، ليت الزوجة انفصال 

أولاد.بينهإ كان إذا لاميإ حهلرْ له بعضن 

الآة:اُ؛.)ا(مورةالأمال،
; ٦٩برقم)بالنساء/ الوصية باب ا ضخ \ؤ كتاب، لم/ مرواه )٢( 



٢ ٩٧^uثرةاصاء 

الكتابيةالمرأة تحر هل اله~؛ ~رخمه الشيح فضيلة مثل ! ١ ٩ س1 
ءلاكلسسة؟

تحرفإما منها ذك زوجها محللب إذا بقولهت اف~ ~رحمه فاجاب 

لكنتصل، لن لأنها ينفعها؛ لا هذا كان ؤإن الصحيح، القول( عل 
أنعليها وحب تغتل أن آمرها فإذا ا، لخإعهبالنسبة زوجها ينفع 

تحرأما الراجح لكن تحر، لا إما العلم؛ أهل بعض وقال تغتسل، 
الزوج•لحق 

،؛ئم م 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

منالأزولج من هناك اش~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل ! ١ سهه 
اعم؟ب زوجه يلم، 

أنلالرجل محوز فلا محرم، عمل هذا ؛قوله! اش~ —رحمه فاجاب 
شخصايعلن أن محوز لا الصحح القول، عل يل المسلم، أخاه يلعن 
أوكافتا ولوكان حتى حراما العن لعن كان وإذا كافنا، كان ولو معيئا 
يعاشرهاأن محك، التي بزوجته، ، فكيفالإنسان من أجنبتا ملتا كان 

الالعنوهذا ا أدموذ_، ءؤوعاثئوئن تعال؛ لقوله امتثالا بالحروف 
للإسلاممحالف الحقيقة ق هو نسائهم عل الرجال، بعض يهللقه الذي 

مزوجهن؛

.١ ٩ ت الأية التاء، ورة سا 



اثمفتاوى  ٢٩٨

شرعا.محرم وهذا لمعن، لعن أنه الأول• الوجه 
الزوجةيمعاشرة — وتعال —محسحانه افد لأمر محالف أنه الئانرت الوجه 

بالمعروف.

هذاأن ليعلم ثم أهله، وق ه نفق تحال اممه يتقي أن الرجل فعل 
ملوكهاق بالعا ناثرا يوثر أن لأبد لزوجته منه يصدر الذي اللعن 

الألفةعرى فصم ق السبب هو ويكون الحال، تتغير فوف نحوه، 
بتنها•

إلترجع اللعنة فان للعنة أهلا ليس من لعن إذا أنه ليعلم ثم 
نعوذه، نفلحن محي اللعنة يستحق لا من بلحنه فيكون ه، نفاللاعن 

الموفق.وافه ذلك، من باطه 

ث؛ت-ءإي ءإت- 

أنللمرأة محوز هل اف،—ت —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ مزا*؟ 
عليها؟ينفق لا كان إذا زوجها تطح 

محوز؟()هل مقمودا الموال كان إذا بقولهت افه— —رحمه فأجاب 
هذاإن بل علميها، يتفق لا كان إذا زوجها تطع أن للمرأة محوز فنعم، 

الزوجمعاشرة من علميها محب بإ تقوم حين، أحلاقها، كرم من يحد 
هيقوم لا وهو 



uU ٢٩٩ء٣ةاصاء

منتمتع أن لها فإن عليها( محب )هل بالسؤال ا،لراد كان إذا وأما 
قمنه امتنع الذي ذلك كان مواء حقها، من امتنع ما بقدر الزوج حق 

أنفعذلك كان عفت كلما ولكن السكنى، ي أو النفقة و أو اللباس، 
بالواجب.القيام إل الزوج حال الله يغتر ورب،ا وأفضل، 

٠٠٠

فهلدام يسئ زوم اله~إ -رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١
عليه؟محرمة أنا 

وأنتبك يزوجك كان إذا بقوله! اش~ ~رحمه فأحاب 
بذلكآي ويكون عليه، السب جزاء يكون فانه بالمثل تقابلينه لا 

صاحبهيعاشر أن الزوجين كلأ أمر تعال الله لأن ولرسوله؛ فه وعاصيا 
بالمعروف.

صهحمحا،تحري حرمك إذا إلا عليه محرمتن لا فاك تحريمه وأما 
أوكذا، أفعل ألا الحرام عل مثلا! قال إذا أما حرام، عل أنت فقال! 

نحرملا أنه الصحيح فإن خالف ثم كذا، فحلت إن حرام عل زوجتي 
هذامع ك ونصيحتي يمين، كفارة عليه محب ولكن الزوجة، عليه 

كانإذا معه ولكن؛قاءك وجل— —عز باطه ونحوفيه تنصحيه أن الزوج 
به.باس لا ذكرت ما وفق الأم 



هتاوىالفقع٣ ٠ ٠

أوصاطحد هناك هل اله~! ~رخمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١ _A؟ 
 j< لزوجته؟الزوج جاع يقة

ثأمألكم مث ؤيث[وؤ تعال؛ اتنه قال موله؛ اف~ ~رحمه فأجاب 
دونلكن شاء، حيث أهاله ياق أن له فالإنسان شئمهر١ا أئ ■^3^ 
عز— الله اتقى فإذا اء، نقأو حائض وهي يجامعها أن ودون الدبر 

تعالفاض أونماء حائض وهي ويجبها الدبر، ويجب ذلك ق وجل— 
أئ-؟؟٤٢ ^٥١^١ يقول؛ 

؛!؛•ءأ؛- ؛؛ة 

منللرجل يجل ماذا اف~؛ —رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١ 

زوجته؟

هموأقة ؤ وجل؛ عز اش يقول موله؛ اف- -رحمه فأجاب 
عقدؤمننم ملتكت، ءنا أو هق إلا ه حوهلو0 لمثقجمهم 
حففلعدم عل يلام لا الرجل أن الأية هذه ق اض لن فقد ، نلت 

حالبزوجته الرجل استمتاع ق . الّبتم، وقال امرأته، عن فرجه 

الآة:م\ن)ا(سورةالمرة،
.٢٢٣الأية: البقرة، سورة )٢( 
٥٠٦، الومنون، سورة )٣( 



٣٠١و1بعضةادساء 

أنالزوج؛ن من واحد فلكل ٢ الكاحءل إلا ثيء كل اراصنعوا الحيض: 
يجامعأن للرحل مجل فلا الحض حال ق إلا ثاء، بإ الأحر من يتمع 

أدىهو قل \دنيني ءير ومقلوثك ؤ تعال: لقوله حائض وهي زوجته 
مآمكىقهنف ^١ ظهنف حئ يئرمئن ولا آشحسيمن ؤ، \لئثآء عئؤ\ 

هداومع ،، ^ل4ئث>التويتف يجب اق آ؛لآل0 أمعم حتف بق 
قسبق كا الفرج دون بإ زوجته من ستمتع أن الحض حال ق فله 

قيهتاها أن ولا الماس، حال أيصا محامعها أن محل ولا الحدمث،، 
ثم4مومحلأق زم فأوأ P وث تعال: لقوله دبرق 

فقط.الفرج هو الحريث، 

ثو؛؛؛- -؛!؛- 

الزوج؛نإفشاء حكم ما اف-: -رحمه الشيح فضيلة مثل : ٢ ٠ ٠ س 
ونحوه؟الحإع أمور من ضرها أول الرواج، ليلة ل محصل لما 

ولاللرحل مجل فلا محرم، هذا حكم بقوله: اف— رحمه — فأحاي، 
الرسولبان وقد السرية، الأمور من بينهإ دار ما أحدهما يفتى أن للمرأم 

٣(.• برقم)٢ زوجها/ رأس الحائض غل جواز باب الحض/ كتاب لم/ مرواه )١( 
.٢٢٢الأية: البقرة، )آ(ّورة 

.٢٢٣الأية: البقرة، سورة )٣( 



قت1وىارفةه ٣٠٢

مايفثي من القيامة يوم منزلة الناس شر أن لام— والالصلاة —عله 
أيصاللمرأة بالنمة وكيلك السرية، الأمور من امرأته وبين بينه حرى 

أحدأو لأختها أو لأمها زوجها ويتن بينها جرى ما نفثي أن لها محل لا 
صاحباما.من أو أيارما من 

؛؛؛-هه 

الحإعأثناء التعرية هل افه—أ —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١س٠٢
الحإع؟ل اتباعها محب آداب هناك وهل مكروهة؟ أم جائزة 

عندالإنسان يقول أن الحيلغ ل السنة بقوله! — الله —رحمه فأجاب 
.رزقتنا٠١ما الشيطان وجنب الشيْلان جنبنا اللهم افه رربم الحعإع 

إنوقال• العلم، أهل بعض كرهه فقد الحملع عند التعري وأما 
تعريالو ذك ْع وممن لباس، عليه منيا وكل محامعها أن ينبغي الذي 

عقإلا اا0؟ حفهمن لقيم ٠^ واقيث ؤ يقول: افه لأن حرج؛ فلا 
ملأمةلا كان فاذا ٢ نشمك غثي ؤتمم ٠ثكئ، ما أو أرق؛جهم 

أول.باب س سواه فإ الفرج مر دم عي 
ثوه ءإي 

.هسآ"الأية! الومنون، محورة 



٣٠٣ب1بءقوةاصاء 

 Y_ إذاحن، مس فيها امرأة ! اممه— —رخمه الشخ فضيلة مثل ٢! ٠
عالبموت تقرأالقرش صارت ؤإذا الحتي، منعه محامعها أن زوجها أراد 

أثناءول ا"إّءإع عند القران قراءة بجور هل يمنعه، أن ابني بمتطيع لا 
الخاع؟

بأس،لا لحاجة كان إذا بذلك باس لا بقوله• اف~ ~رخمه فأجاب 
جنبايكون أبما والزوج جنبا ص تكون الجإع يمصل عندما لكن 

تقرأأن فالها ذكرْ يولج ل؛ أنه دام ما ذلك قبل ذكن القرآن، تقرأ فلا 
حاجة.هدا لأن بأس ولا القرآن، 

٠٠٠

انرموليقول اش~1 —رحمه الشيح فضيلة مسل ٢؛ ٠ ٣ س
أنزلبإ كفر فقد أوحائصا دبرها ل أوامرأة أوكاهنا، عرايا، أتى ررمن 
أوالحيض أول ل ذللث،، ل فصلوا العلم أهل إن ثم ،، محمد عل 

غثركان إذا الحيض أول ل دينار نصم، الكفارة تكون الدم ورة فل 
اللهجزاك ذلك، فأرجوتفصيل دينارا، يكون متعمت'ا كان وإذا متعمد، 

أبوابوالترمذي/ (، ٣٩٠٤)رقم الكاهن/ ذ باب طلب/ كتاب داود/ أبو رواه 
كتابماجه/ وابن (، ١٣٥)رقم الخائض/ إتيان كراهية ل جاء ما باب الطهارة/ 
رفم)بمما■(.الحائض/ إيان عن الهي باب الطهارة/ 



الفقعصاوى  ٣٠٤

تباركايله لقول محرم؛ الحائض وط-؛ بقوله! اف~ ~رخمه فأجاب 
ئهنفيإدا ظثنف حئ يهممس اشحستصولأ ق ألس1مح وتعال؛ 

الرحلعل مضر الحائض وؤلآ ولأن ،؛ برل أممه أم ثق من ثأؤهى 
وتعال؛تبارك اض لقول حراما يكون أن مضزا كان فيإ والأصل والرأة، 

أوأوله، ق الحيض حال ق جامعها إذا ولكن ،، أسك٠أهر مثوأ ^؛!٠ 
ينبنيوهدا لا، أو كفارة فيه هل الله— —رحمهم العناء احتالف، فقد خره آق 

به،وأخي الحديث، صحح من فمنهم ذلك، ق الوارد الحديث، صحة عل 
الترتتب،عل إنه قال• من ومنهم اكخيثر، عل أونصفه دينار يلزمه وقال؛ 

دينار.نصفا آخره وق أوله، ق فهودينار الحيض فورة ق كان إذا 

يتصدقأن والاحتياط مهللمما، الخير عل إنه ال؛ قمن ومنهم 
الدهس،~من معودي جنيه نصم، يقارب بعا —أي كامل بدينار الإنسان 

هداهوالأحوط.

ثوإ؛ ثه 

فضيلةتقول امرأة افه—؛ —رحمه الشخ فضيلة مئل ٢؛ ٠ سة 
حرمةله أبتن وعندما الحيض، أتتاء ق الخاع عل بحرق زوم الشخ 

الآة:لإآامأ.)ا(مورةاوقرة،
)أ(ّورةالماء،الآة:ا،لإ.



٣٠٥طواعقوةاأساء 

الحرامإل تدفعينني هذا بامتناعك إنك ويقول؛ بشدة ينهرق ذلك 
وأولئكوأمثاله، الرجل لهذا الشيح محيلة يا توجيهك فا تعفينتمب، ولا 

أديارهن؟j يهلآوهن أن عل زوجابم بجرون ربا الذين 
منله فا نورا له الله يجعل ب ْن أقول؛ بقوله! اش~ —رحمه فأجاب 

^٥١^٧قال؛ تعال الله لأن حرام؛ الحيض حال ق المرأة ء ومحل نور، 
بدونيتمتع أن فلمه المتعة يريد الزوج كان ؤإذا آ ألمج—يمن^١ ؤ السناء 

محبببأي شهوته يحجل أن أو مثلا، الفخدين ين يطأها أن له الوءلء، 

لكنلأطأهافياكرج•
الوط•؛عن مى تحال الله كان ؤإذا أحث، فهو الدبر ق الوطء أما 

بنفسهالإنسان يذهب فأكف الفرج وهو الوطء محل ق لحيض اق 
اذكامة،هذ0 ولكن بالله، والعياذ )الغائهل( الخبث محل ق يهلماها حتى 

المرأة؛وطء عرف من الله—؛ —رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال وقد 
ولرالله، لحمة منتهك هذا لأن بينها؛ يفرق أن يجب فانه برها دق 

أنالإنسان يسممليع واصع الحمد— —لله والأمر عليه، افه نعمة يشكر 
للمرأةبالنسبة أما بذلك، شهوته ويقفي الفخذين، ين با يتمتع 

الدبر.أوق الحيض ق يجامعها أن طلب إذا تمتنع أن عليها فيجب 
)ل(مورةاوهمة،الآة:أ'؛أ.



الصفتاوى  ٣٠٦

الرحيمالرحمن الله م ب
تعالالله حففله . ... إل الثم؛ن الصالح محمد من 

وبركاته.الله ورمة السلام وعليكم 

دبرها•و زيجته الرجل وطء عن سؤالك 

الأئمة(،من نزلخ )بلا الإنصاف; ق قال حرام، هذا أن فجوابه; 
الرسالة;مؤسة  ٢٣٥ة/ العاد زاد ي اطه- -رحمه القيم ابن وقال 
إلنس، ومن الأنبياء، من نى لسان عل قط يح فلم الدبر راوأما 
ثمعاليه،١. غلط فقد دبرها ق الروحة وطء إباحة اللف بعلض 
منالإباحة عنه نقل من عل الغلط منشأ كلامه آخر ق افه— —رحمه 

الفرج،ق الوطء إل تلريما الدبر يكون أن أباحوا يانبم والأئمة لف ال
يقلنوب )j،، ب~ رمزآ السامع عل فاشتبه الدبر ن، لا الدبر من فيهلآ 

أقحالغاط عليهم فغالخل والأئمة، السلف أباحه الذي فهذا فرقا، بينه 
وأفحثه.الغلهل 

٢٦٥/ VYالفتاوى ق الثه"~ —رمه تيمية ابن الإسلام شيح ذكر وقد 
والسنة.محرم؛الكتاب، أنه أجوبة ثلاثة ي

زمفأوا P يغ ^ تعال; قوله ففي الكتاب; أش قلت،; 



٣٠٧طبعسوةاسطء 

الأيةنزول ومحبب يلاثك، الفرج هو الحرث وموصع  ٠٤شهم أئ 
عبداشبن جابر عن تفرها ل اش- -رحمه البخاري أحرجه ما 

جاءورائها من جامعها إذا ت تقول اليهود كانت قال؛ عنها— اش —رصي 

جأق ظ ^١ P يث >ماؤء فزلت أحولا، الولد 
هنؤ أيننيي عير ؤ تعال؛ قوله الكتاب أدلة ومن 

هنبؤ قوله! أن الدلألة ووجه ، آلمءح_يمررهر ؤ ألئثآء خئنئؤ\ أدى 
متهيئةالقس ولتكون ناشره لقوة قدمه وقد الحكم، متاط هو ه أدك، 

يه.مهلمثنة الحكم لقبول 

تبيحثم شيئا، نحرم لا الكاملة الإسلامية الشريعة أن المعلوم ومن 
التحريم.بعلة منه أول هو ما 

القرطبيقال التحريم، عل تدل كشرة أحاديث ففيها السنة وأما 
حانصحيحة أحاديثا إبا )ه؟/ّآ(؛ الأول للأية فره تق 

محتلمة،يمتون صحابنا عشر اثنا ه اش رسول عن رواها وشهرة، 

الحقهو وهدا قال! ثم الأدبار، ق المماء إتيان تحريم عل متوارية كلها 
أنالأحر واليوم باش لمؤمن ينبغي ولا المسالة، ق والصحيح المتبع، 

.٢٢٢الآة;)١(ّورةاJقرة،



ه،طوىاثفم4 ٣٠٨

منحدرنا وقد عنه، تصح أن بعد 'ءالم زلة عل النازلة هذه ق يعرج 
وتدءبحل القول يعني هدا، حلاف عمر ابن عن روي وقد الحالم، زلة 

كدبوكيلك، عنه. افه رصي به اللائق هو وهدا فعله. من وتكفثر الدبر 
ماأن ذلك، قبل ذكر وقد هدا ائي. النذكر كإ يدلك، عنه أحبمر من ناي، 

ثمذللا،، من مرنون وهم باطل هدا من وأصحابه مالك، إل نسبا 
بمصرنانا أن أحبمراه لما زياد بن وعل وهب، لابن مالك، وقال قال! 

الناقل،تكدم، إل وبادر ذللا، من فنفر ذللأح، محير أنه عنه يتحدثون 
أل،عرثا؟ قوتا ألمتم قال: ثم عل كدبوا عل، كاو؛وا عل كاز؛وا فقال: 

موصعق إلا الحريث، يكون وهل ا لكم ■مث قتآوؤ تعال: افه يقل 
مالك،.عن الثا؛تا هو هدا أن جره تفق كشر ابن وذكر النب.تا؟ 

الله"~رصي عمّر ابن عن الثابهتح ان تهسثر0 ق أوه,محا كشو ابن وذكر 
ونصصحح إمناد هدا وقال: بسنده، الأثر ماق ثم محرمه، أن عنه— 

فهوومحتمل محتمل مما عنه ورد ما فكل ذلك، بتحريم منه صريح 
الحكم.هدا إل مردود 

الربيعأن الصباغ نصر أمحا عن تفسترْ ل كمر~ ابن ~أى ونقل 
الحكم-عبد ابن -يعني كازبج لقد هو إلا إله لا الاني باض محلممؤ كان 

الآة:مآ؟.)ل(سورةالبقرة، 



٣٠٩طب،ءسرةاصاء 

تحريمهعل نص الشافعي لأن الدبر؛ ود حل أي ذلك ق الشافعي عل 
شه.س كتب نة مق 

تدلكشرة أحاديث العال زاد ق الله— رحمه — القيم ابن ساق وقد 
يشويثاتوجب وكّرتها لونيّا، بإ الحكم شت الدبر، وءلء تحريم عل 

ثيء.فيه بعضها كان ؤإن بيا، الحكم 
رتط^لاو ^٥^٥، ٧١شنيو>_ الأ دلل |تش^ ااحدا بمّب احولا 

وهوالله— —رحمه القيم ابن قال ولهذا امرأته. دبر وطئ حن آخر شيئا 
أدبارمن جدا القريبة لالدريعة تعرض إنه الدبرت وط•؛، مضار يسوق 
الصبيان.أدبار إل الماء 

والمنة،الكتاب بدلالة محرم دبرها ق المرأة وطء أن والخلاصة 
اللف،بعض عن نقل ما وأن المليمة، الفطر ومقتضى الأئمة، واتفاق 
مفهوماأو عليهم، مكد،ووا يكون أن فإما الإباحة، ظاهره مما والأئمة 

محكمةنموصى عنهم ؟ارصه محتملا مشتبها أو مرادهم، غير عل 
حرام)إنه الإنصاف! صاحب قول تقدم وقد علميها. المشتبه حمل محبا 

الأئمة(.بين نزلع بلا 
~لنوعليها ذلك، من زوجها تمكن أن للمرأة محل فلا هذا وعل 

امتتعت،ذللثح إلا أبى فان وتناصحه بالله نحوفه أن منها— ذللئ، طيب، 
وسيلة.بكل منه 



اثفقدفتاوى  ٣١٠

(.'٢٦٧الفتاوى)yv/ ق افه— —رحمه تنمية ابن الإسلام شيح قال 

بينهافرقا b'؛"" انتهيا فإن جيعا، عرنا وطاوعته الدبر ل وطئها ومتى 

أعلم.واش يفجربه، ومن الفاجر الرحل بين يفرق كإ 
٩آُم١/ ٠ الحل ق المسألة هده اش— —رحمه حزم ابن ذكر وقد 

يثن!حد وذكر ، ١ ٩ ٠ ٥ 

أورجلا أتى رحل إق اف ررلايطر ه: الرسول قول أحدهما: 
،•امأْقدبر؛أُ'

لالنساء تأتوا لا الحق، من يستحي لا اش ررإن قوله.؛ والثاف؛ 
صحولو ما، الحجة تقوم صحيحان خران هدان وقال؛ أددارهنا'ر 

ثيءكل أن الأصل لأن له؛ ناسخن هدان لكان ذلك إباحة ق خر 
لما،تحريمه اش فصل بإ وردا الخبمران فهذان تحريمه، ياق حتى ماح 
الدرداء،وأب طاو_ا، \لي بن وعل هريرة، أي عن ذلك تحريم جاء وقد 

عوفح،بن عبدالرمن بن سلمة وأب المسيب، بن وسعيد هماس، وابن 

يرقمأدبارهن/ ل النماء إتان كراهية ل جاء ما باب الرصاع/ كتاب الترمذي/ رواه )١( 
(١١٦٦.)

إتيانكراهية ز جاء ما باب الرضاع/ محاب والترمذي/ (، ٦٥٥)( ٨١٢)Y/ أحمد رواء )٢١( 
إتيانعن النهي باب النكاح/ كتاب ماجه/ وابن (، ١١٦٤)برقم أدبارهن/ ل النساء 

(.١٩٢٤^)أدبارهن/ ل اء الن



٣١١طبعقرةالساء 

الثوريوسفيان والشافعي حنيفة أف قول وهو ومجاهد، وطاوس، 
وحدهعمر ابن عن إلا أحد عن ذك إباحة رويت ا وموغيرهم، 
عتهباختلافح ماللئ، وعن عنه، يا-محتالف نافع وعن عنه، يا-محتلاف 

التوفيق.وبافه فقتل، 

وأصحابه.افه— —رحمه حنبل بن أحمد الإمام مذهب وهو قلنا؛ 
قعديدة مماسل.  ٢٤٠إ/ المحاد زاد ل اش— —رحمه القيم ابن ذكر وقد 

مفيد.فانه إليه فليرجع الدبر ومحل-؛، 

والإصلاح.والصلاح الخير فيه لما ؤإياكم افه وفقنا 

العثيمنالصالح محمد كتبه 

ءإ؛--:•؛- -؛•؛- 



الفقعهناوى  ٣١٢

عندماالليالي أحد ق اش~1 —رخمه الشخ فضيلة مسل ؛ ٢ ٠ سه 
أداعبوأحيت الشيطان، عئ سثط زوجتي ْع ا"إاءءاع أمارس كنت 

لأنزث وقد - الثدي j -وذلك الخصص الكان غثر ل زوجتي 
ذلك؟كفارة فإ ينسي، وإنإ ل؛يرتح، وصمثري الوضع، ذلك 

كليستعمل أن ان للأنينبغي الذي بقوله• الله— —رحمه فأجاب 
لكمحنق ؤذثاوغ٢ وتعال—! —سبحانه الله قال وقد موصعه، ل ثيء 
البدروموصع النير، موصع هو والحريثح ٢ ؤئم أئ مئكأ هأنوأ 

وهوالبدر، مكان إل يصل الذي لأنه المرج؛ هو للمرأة بة بالن
فيه.زوجته ياق أن للإنسان ينبغي الذي هو فهذا الرحم، 

ءلاهرفان الدبر معوي غيره آخر محل ق أتاها لو ذللث، ْع ولكن 
آوأرئ:جهم عق إلا ه حفمف لمحهم هم وامحق ؤ تعال؛ قوله 

الجواز،يقتفي والعموم نكثآ عثر هإمم ؤثم ٠ثكئ، ما 
يجوزلا فانه الدبر، عدا ما ثاء، فيا بزوجته يستمتع أن يجوز وأنه 

فيه.زوجته يجامع أن للرجل 
مم م 
مء%٠، 

.٢٢٣الأبق: )أ(سورةاوقرة، 
الآة:ه-أ■.الؤمون،سورة )٢( 



٣١٣وابعق>هاسء 

الميتعن نمع اله~ت ~رحمه الشخ فضيلة مسل ٢؛ ٠ ساُ 
أمالغرفة أم الفراش ق به المقصود فهل للزوجة، الواجب 
المنزل؟

لأنالعادات باختلاف جنتليل هدا قولهت اف~ ~رحمه فاجاب 

وتعال!تيارك ايلة قول لكن ، بالمعروي ؤوعا؛ثروص قال! تعال الله 

يدل، أككثاج4أ ؤ، واهجروهن يلومحأت> ذخأوحك محامن ¥وأؤا 
واحد،فراش ل زوجته مع الرجل يكون أن العشرة تمام أن عل 

مريرعل ينام أن أحياثا بأس لا لكن البي هدى كان وهكذا 
زوجتهمع الرجل يكون أن فالأصل ؤإلأ وحده، فراش ق أو وحده، 

واحد.رام فل 

؛!؛•ه ءأ؛- 

 U_ مشكلاتوجدت ربإ ؛ افه— —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٢ ٠
الغحيوي، باستعإل ترتيبه أو تأجيله أو المل تحديد حول زوجية 

فضيلتكم؟رأي ما أوضرْ 
وأنهللزوحن، راجع هدا أن نرى الذي بقوله. افه~ ~رحمه فأجاتر 

١٠ الآوةت\، التاء، سورة ( ١ ) 
)آ(سورةالماء،الآة;ةآ



ه1وىاثفقع ٣١٤

يلزمأن للزوج محوز ولا زوجها، إذن بدون به تستمد أن للمرأة محور لا 
والناحيةالشرعية، الناحية من نغلونا هدا عل اتفقا فإذا بدلك، زوجته 

فهوالمل م ما ل النل، تقلل سني لا أنه تممي الشرمة 
وفيهالقيامة، يوم بأمته الرسول. مباهاة محقيق فيه لأن وأول؛ أفضل 

يترتبما النكاح فوائد عل الكلام أول ق لنا مبق وقد الأمة، كثرة 
سواءإطلائا الممل يقلل ما استعإل يبغي فلا الفوائد، من ذلك عل 
افهإل التقليم ولكن العبد، إل ليس والتفليم أو؛التقليم، بالغ كان 

أمرهالإنسان ترك فإذا وتعال، سبحانه إليه الحمل ونشوء وجل~ ~ءز 
لهقدر ما وجاءه الشبهة، من ذمته سلمت هدا؛ ق وجل~ ~عز الله إل 

مزالوك.

٠٠٠

 A_ حددلو الحكم ما افه—أ —رحمه الشيح فضيلة مثل ٢! ٠
اتفقالو الحكم وما بالزوجة؟ الأستمتلع يقصد أحله أو النسل الرؤج 

علذلك،؟

بإذنإلا ذلك يفعل أن أبدا محوز لا بقوله؛ الله— —رحمه مأحاب 
يعنيالمرأة، عن يعزل أن الرجل عل محرم العناء؛ قال حتى الزوجة 

الأولادكثر فكلما الوك ق الحق لها لأن بإذبا؛ إلا فرجها خارج ينزل 



٣١٥طبهسوةادساء 

علبالكئرة افه امتن ولهذا للأمة، وأعز ج^، الله رسول إل أحب فهو 
لقومه!شعيب وقال ٢، ^١ دميمإ ؛'كر ؤوكنن3غ' فقال! إسرائيل بني 

انللأنيبني ولا ٦، ئه ًقق ة يناذْظتتأ 
فينفعونهصالحن يكونون وقد نعمة، النسل فان له نتقليل محاول أن 

يضروه.لر ذلك سوى كانوا وإن موته، يعد له بالدعاء 

ونحوالأم تنشط حتى الحمل تاحيل إل الأحة دعنا إذا ولكن 
:الني عهد ي يعزلون كانوا الصحابة لأن به؛ باس فلا ذللثح 

الصوم،ق وكيلك، الحج ق العادة منع حبوب بأكل باس ولا 
الصوم•ستمضي المرأة لأن تركها؛ الصيام ق الأول لكن 

أوأو ءو 

علزوجان اتفق إذا اض~! —رحمه الشخ فضيلة سئل ٢! ٠ سه 
اتفقايل الروحة مرض لأسباب ليس وذللث، الحمل، مغ حبوب استعإل 

بعدالزوجة واستعملت، حلمهم وتحقق فقهي، أولاد أربعة لهإ يكون أن 
لواستعملتهاحكمها وما ذاك،؟ حكم فإ زوجها، بموافقة الحبوب ذللث، 
موافقته.بعدم 

الآ؛ة:ما.اء، الإِ سورة )١( 
الآة:أ،م.)آ(سورةالأعراف،



هن1وىالفق4 ٣١٦

الحملمغ حبوب الرأة امتعإل أما بقوله؛ افه— —رحمه فأجاب 
الأولاد،ق الحق لزوجها لأن عليها؛ حرام فهو زوجها رصا بغثر 

الأولاد.لطلب يتزوج إنإ الناس من وكثثر 
حاجةهناك كان إن فهذا زوجها، بإذن للحوب امتعإلها وأما 

مريعامحمل تمن كانت، ؤإذا عليها، ويشق الحمل يرهقها المرأة كون من 
الزوج.بإذن امتعإلها ق عندئد حرج لا فإتبما 

Uياي ذلك لأن استعإلها، يبني لا فإنه حاجة يكن لآ إذا وأما 
مهللوبأمر الأولاد كثرة فإن الأولاد، كثرة من شرعا معللوب هو 

إمرائيلبتي عل به افه امتن وقد الأمة• عز من وهو أيقا ومحوب 
استشارةمن ذلك ْع لابد ولكن ، دفئا أكن قال،! حيث 

شعيبذكر وقد الرأة. عل أصرارا الحبوب لهذه أن بلغنا لأنه الهلسس،؛ 
JLحيث، قومه  J بآرآ،هكرؤظع فة حتقنقذ إد ،؛

مصالحوتفويت، الأولاد، كثرة من تقلل أن الإسلامية للأمة ينبغي فلا 
اللهونسال، الشيطان، إليها يوحيه أو أعداؤها، يمليه لما وتحغ كثرتهم، 

للجمع.الهداية 

)ا(سورةالإمراء،الآة;ا".
.٨٦الأية: الأعراف، )؟(مورة 



٣١٧ب1بءقرةالساء 

أربعةأولادهما يكون أن عل يتفقان وزوجته الرحل هدا وكون 
بعضهميموت أن يموتون قد الأربعة هؤلاء فإن منهإ حطأ هدا فقط 

فهوكثروا كلمإ بل ا فقط؟ أربعة الأولاد حد إن قال! الذي من إنه ثم 
وعلناوبركة خرا فيهم بجعل أن الله وعمى ان للأتوأعر أفضل 

منهإ.الفعل هدا ينبغى فلا الله سبيل ق وجهادا 

٠٠٠

القرآنمن نعلم نحن افه~ت —رحمه الشخ فضيلة مثل ٢؛ ١ _* 
جوارعل دليل هذا فهل كاملان، حولان الرضاعة تمام أن الكريم 

إذاأنه نعلم لأننا الرضاعة؛ فترة حلال الحمل مغ وميالة امتعإل 
أولمن الرضع بجرم وبذلك الأم، لين يجف الرضاعة أساء حمل حدث 

•فيكم اش بارك بذلك أفيدونا حقوقه، 
الماوإليها أثار التي الكريمة الأية بقوله• افه— —رحمه فأحاب 

مأن أراد ين مليراَكامأزتي أيلدئس يبجص ءؤوألء؛إد'ث تعال؛ قوله هي 
الحملحبوب امتعإل ينبغي أنه عل تدل لا الأية وهده ٢ ؟١٠١ آلياعث 

فإنيشغي، ما حلاف الحمل حبوب اّتحإل لأن وذلك المدة؛ ده هق 
لهاعز الأمة كثرة أن ولاشك الولود، الودود بتزوج أمر اممه رسول 

الآة:ّ؛*آآ.البقرة، مورة 



الفضفتاوى  ٣١٨

ؤوج*لقلإقوله؛ 3، إمرائيل بتي عل به النه امتتن ولهدا ومنعة؛ وقوة 
إلا؛ؤوأدهءظثوأ قال! -ض به شعيب قومه وذكر ، ديبمإ أكن 

 Jتكثرأن الإملامية للأمة يبغي قالذي ، يكرحكم ظٍلأ ٠ءقق
قحملت ا،لرأة أن قدر وإذا ذلك، أمكنها ما النسل كثرة أسباب من 

جهةالهلفل لهدا سجل تعال اف فان اللبن نقص ثم الرصلع أثناء 
، ١٠٤لمكا لثن ممحع ماسرم تعال؛ افه قال منها، يرصع أحرى 

يدآثن  otؤوما تعال؛ لقوله رزقه عباده محرم لا وجل عز وافه 
ينينكشا ؤ، عهأَمر مننمثتاؤماؤ يفيها آنئه ■ءث، إلا 

٠٠٠

ولديهمتزؤج رجل اطه~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ٢؛ ١ سا 
لزوجتهالأخيرة الولادة وعند وبنات، بتون الحمد، وف أطفال متة 

لهاوعمل المتثفى، إل سبا للذهاب اصهلرْ مما الولادة ل تعسرت 

العمليةحلال وق الحمد~ ~وط4 بنجاح العملية فت، وقد قيصرية، عملية 
ألاتلدلأجل الرحم؛ يربط بان العملية عمل الذي الملبيب عليه عرض 

.الآة:آ■)ا(سورةالإّراء،
الأعراف،سورة )٢( 
الآة:^سق،سورة )٣( 
,١لأية!٦ هود، صورة )٤( 



٣١٩بابءقرةاص1ء 

هولوالأن ذلك، عل وافق وقد عليها، مشمة الحمل ق لأن ذللث، بعد 
الأن؟العمل وما ذلك؟ جراء من إثم يلحقه فهل أمره، من حترة 

قالسعي للأمة يبني أنه لنا مبق قد بقوله• اف،— ~رخمه فأجاب 
اكوعة،للأعإل الفرص وإتاحة القوة، من ذلك ق لما أفرادها؛ إكثار 

الماءإليه ينفد لا حتى الرحم خياطة ~وهو عمل الذي العمل هذا ومثل 
ثمنه عليها نحشى صرر الحمل من بالأم يلحق أنه ثت إذا فتحمل" 

قالكا منه، لابد أمر فهذا والضعف، المشقة محرد أما به، بأس لا فهذا 
وقالا، ؤئي عق ^١ أمدُ خمقه يولديه آلإمس وؤبمتا ؤ تعال؛ اممه 

زنئوذابم١،٢٢^^١ ١'^ س تعال: 
عندالتمس، من ولابد الشقة، محن فلأيي الحمل، ق منه لأبل أص وهذا 

توجبعملية تحمل أن يجوز ولا ذللثج، وبعد الولادة وأثناء الحمل 
إذاولكن الوضع، عند أو الحمل من المشقة لمجرد مهللئا الحمل عدم 
إذابه باس لا فهذا منه عليها وخشي الأم، عل صررا ذللث، ق أن ئت 

بدللث،.الأم رصين، 
؛!؛ه ءإي 

.١ ٤ الآ>ةت لقإن، محورة ( ١ ) 
ا٥ لأية! ا لأحقاف، ١ محورة ( ٢ ) 



هن1وىاص ٣٢٠

أبناءأربعة له رجل اش~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٢ ١ 
ليتهمخأولاد؛ من محده بإ ويكتفي النسل بإيقاف يرغب إنه ويقول؛ 

لا؟أم بذلك يأثم فهل تلهي الأبناء كئرة لأن ربه، لعبادة 
منفالأولادتربيتهم قاصرة نظرة هذه ؛قواهت االه~ —رخمه فأجاب 

قالكا وميتا، حثا نفعوك يدك عل أولادك اهتدى ؤإذا افه، طاعة 
منإلا ثلاث! من إلا عمله عنه الإنسان مات ررإذا .I النبي 

لهنقول ثم ،، له«أ يدعو صالح ولد أو به، يتي علم أو جارية، صدقة 
الإنسانيتزوج أن عل حش . والنبي للأمة، كثرة الأولاد كثرة 

بأمتهالأنبياء يباهي أنه وأحثر الأولاد، كثرة أجل من الولود الودود 
منوليكثر الاتحاه، هذا عن السائل فليعدل بهم، يكاثر القيامة يوم 

الأولادهؤلاء وليآكون يد0، عل الاهتداء وليكثر رزقه، ليكثر الأولاد؛ 
القيامة.يوم النبي مباهاة ولتحقيق مماته، وبعل حياته ق له ذحرا 

ء•؛-ءإ؛- -؛•؛- 

وأنجبتمتزمحج رجل اف~؛ —رحمه الشخ فضيلة مثل ت ٢ ١ س'؟ 
مرةأنجيت عمره من اكانية السنة يكمل أن قبل ولكن ولدا، زوجته 

برقموفاته/ بعد الثواب ل الإنسان يلحق ما باب الوصية/ كتاب لم/ مرواه 
(١٦٣١.)



٣٢١^Uعفو٠اصLء 

يبجسءألإ؛إد'ث ؤ تقول؛ الكريمة الأية لأن بدلك؛ يأثم فهل أحرى، 
آ.■حملإ؛؛َ؛امأءا آمحكدمن 

بلالأولاد، تواصل إذا إثم عليي ليس بقوله؛ افه~ ~رحمه هأجايسخ 
كمرةيعني ، الودودءار الولود ررتزوحوا قال؛ . الني لأن أحر؛ لكم 

فلامحنئ ؤ_ تعاد؛ قوله وأما الولادة، 

الأممحمل أن بعد السابق العلفل يرصع أن الممكن فمن الولد، كثرة ينال 
رأيت،ءرثم قال؛ ١^^^٤،، عن ينهى أن الني. هم وقد اللاحق، بالولد 
السائلأحي يا فأقول؛ شساءء، أولادهم يضر ولا يضربون والروم فارس 

ومالك.أولادكم من وأكثر ولدك، وق أهلك ق لك افه بارك 
ء؛دءإو ءإي 

حبوبتستخدم امرأة الله—ت —رخمه الشخ فضيلة سئل ! ٢ ١ س1 
زوجهالأن وذلك اليأس، من إل تصل حتى كلؤيلة لسنوات الحمل مع 

حيثوبناتها، أبنائها وعل عليها يصرف لا ولكنه مقتدروغنى إنسان 

الآة:"؛ّآمآ.البقرة، )ا(ّورة 
برقمالماء/ j يلد لر من تزؤيج عن الهي باب النكاح/ كتاب داود/ أبو رواه )٢( 

(.٣٢٢٧برقم)العقيم/ تزؤيج كراهية باب الكاح/ كتاب ائي/ والم(، ٢٠٥٠)
الآية:ممأ.البقرة، سورة )٣( 
(.١٤٤٢رقم)المرصع/ وهى الغيلمة وطء جواز باب النكاح/ كتاب لم/ مرواه )٤( 



ه1وىاتفق4 ٣٢٢

عشرةإحدى منهن ولديه بينهم، يعدل ولا اء، نثلاث من متزؤج إنه 
المأكلق عليهم بالمرق يهتم ولا بتربيتهم، حتم فلا أبناء، وستة بنئا 

حشذهبها يبح زوجاته إحدى قامت حيث والمكن، والملبس والمشرب 
لهم،والمشرب المأكل وتوفر أبنائها تدليس ل منه تصرقإ أن تستطيع 
أختهافتقوم الموظفة، أختها لأطفال الحاضنة بدور تقوم كانت، وأحيايا 

علفهل لأطفالها، الحضانة هذه نفقر المال من يسمرا مبلثا باعطائها 
إماحيث، طؤيلة، نوامتف لالحبوب هده باستخدام ميء المرأة هدْ 

والصرفالأساء، نريية اكام نيحدها المسئولية تحمل تستهليع لا 
ّْأجورين*أفتونا ومعها؟ إلا نفسا اف ولايكلف علميهم، 

الزوجعل محبا إنه أقول.' الإفتاء قبل بقوله؛ الله~ ~رحه فأحاب 
هدا،عل قادرا كان إذا وبنات بنتن من وأولاده زوجاته عل ينفق أن 

محملمحياته ق القمة— —واجبا قياما؛الواجب، ماله أنفق إذا أنه وليعلم 
فتبوءعلميه، قهرا بعده من ينفق فسوف يفعل ب ؤإن المال، إثم من 

حياته،ق عليهم شح الدين القوم لهؤلاء وبجمع بافه" "والعياذ بالإثم 
الزوجاتعل الإنفاق من ؛الواجم، يقوم وأن اممه يتقي، أن فعليه 

أنواحدة فلكل يفعل لر فان وبنات، من؛ن؛ر، أولادهن وعل الثلاث، 
بدللئ،أفتى كا أولادها، ويكفى يكفيها ما عالمه غبمر من ماله من تاحد 



٣٢٣بابعقرةالساء 

يعطيهالا شحيح أنه زوجها إليه شكت حثن عتبة بنت لهند البي 
يكفيهاما ماله من تأخذ أن اليي لها فاذن وأولادها، يكفيها ما 

أولادها.وكفى 

أولادها،ليقل للحمل المنع حبوب تستعمل لا ذ\قوو(.' الإفتاء أما 
الأولادكثر وكلمإ وحل-، -عز الله عند ورزقهم رزقها أولادها فان 

إلاأ'لأرٌيا ؤ، دآثز ين ءؤوما وتعال' تبارك الله قال أبواب، للرزق انفح 
ونالا، هل ين ًتكتنس، ومت-تودما وملأ»ننمثها يزيها أش ءئ 

قوقال ،، ه؛ وءإباؤ رريهم محن إمثي كيه أوندؤ ثئو ه ؤ تعال؛ 
ررفطمقن تث،إمثي مثأوا الثانية؛ الأية 

اطه،تقوى وهو مهم؛ شرًل لها الأولاد بكثرة الرزق كثرة ولكن 
هبجخا ثه, بمش آثث ه ؤوس تعال؛ اطه لقول عليه، التوكل وصحة 

يهوآثه عث، جناظأ تعال؛ ولقوله ؛، ال-ثق ة وبمبمه 
ه.مديإ سو أهه جعد مد آيء شع ألله ثسثآ.إن 

٦٠ ت لأية ١ هود، محورة )١( 
الآة;ا'\.)آ(ّورةالإّراء،

.١٥١ت الأية الأنعام، محورة )٠١( 
الأتان:؟-"؟.الطلاق، محورة )٤( 



٣٢٤

باللهواء،سعيني الحمل، مغ حبوب تستعمل لا ت المائلة لهذه فأتول 
حلقهممن إل بل إليك، ليس أولادك رزق أن واعلمي، عليه، وتوم 

وعلا-جل 

تعهأنجسث، امرأة الأوه~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٢١سه 
 ،،jالرحم؛هرطت، الولادة أثناء ق المرأة تعست، التامع الابن وؤ، ؛-؛
إلذهست، أما العلم ْع هذا ق الحكم فإ ذللثج، بعد تنجس، لا لكي، 

عاليهاتتغير صويخ الربط هذا بعد إنه فقال؛ الربط يتم لكي، الطييب 
ولصلاتها ل اطعم فإ يوما، عشر خمسة إل تستمر فأصسحأءتإ العادة 

الدةالأصلية؟عل الرائدة صيامهافيالأيام 
هذ0فعالته ما الخهلا من إن أقول! أولا بقوله؛ الله— —رحمه فأجاي، 

كثركلما لأنه وذلك، أولاد، بتسعة أنم، أما أجل من الرحم بر؛ءل المرأة 
ولهذاافه، خلق إق احتيالحا وأقل للأمة، وأعز أقوى كان الأولاد 

شعيبوقال ا ^١ دي أكن فقال؛ إسرائيل بني عل اممه امتن 
نبيناوقال ع نكؤلجطؤ هللا حتقثن إي ءؤواد»ءغتئو\ لقومه؛ 

الآية:ا".)ا(ّورةالإّراء،
الآة:٦٨الأعراف، سورة )٢( 



٣٢٥ئبءقروامم،اإء 

فإلالولأدة~ كشرة يعني ~الوأود الولود الودود ررتروحوا محمد 
منيكثر وأن الأولاد من يكثر أن يسغي ولهدا ٢ الأنبياء،١١ بكم مكاثر 

ياحذالروجتين عل فالقادر الأولاد، كثر أن أحل من الزوجات، 
أحلمن أربعا؛ ياءحد الأربع وعل ثلاثا، يأحد الثلأيث، وعل زوحتتن، 

يقول:اش لأن والركات؛ الخثرات كثرت الأولاد كثر ما الأولاد، كثرة 
^١وس_تندلإا ت،نمما نتئز يزدها أش و إلا ألأزم ي دابمز من ؤرما 

كثرولد لك ولد إذا بالعكس الرزق، نقص ولد للث، ولد إذ أنه نفلن لا 
ررتحظممحن تنلمثي أولدطم مثلوأ بولأ يقول؛ افه لأن الرزق 

رريهممحن إنلأي كه وقم ثنو ه ؤ ومولإ وإكاهلم4رم، 
نم)ئ(َ،ج 

هداق أحهلآت عنها~ يعفو أن الله ~أمال ا،لرأة هده إن فاقول: 
اممهقال منها، لأبد الكلفة نعم نقول: تتكلفا، إما وقولها: الربعل، 
يعنىوغنهرْ، عل تهنا أش خمثه ينلديد ألإدس نمحبمجنا ؤ تعاد: 

برقمالماء/ من يلد لر عن تزوج عن الهي باب الكاح/ كتاب داود/ أبو رواه )١( 
(.٣٢٢٧برقم)الميم/ تزوج كراهية باب الكاح/ كتاب والمساني/ ٢(،  ٠٥٠)

٦.الأية: هود، صورة )٢( 
.١٥١الآ;ة: )م(سورةالأنعام،
٠٣١الآية: )؛(سورةالإّراء،

.١ ٤ ت الأية لقإن، محورة )٥( 



فت1ويىالفق4 ٣٢٦

خم1وثه\حثا بجلإيف آلامي ^ووصيتا تعال• ال وقصعق عل صعما 
الشقة،من ولابد التعس،، من ولابد الضعم،، من فلأيي ٢ أ،ثذوَئ؛هاهر 

فرصنالو الضرورة، حالة ق الرحم ربعل يتاح إنإ ولتحتب فلتصبمر 
ستة،أو أولاد خمسة وولدت البطن، بشق إلا تلد لا المرأة هده أن 

ربإهده فمثل الحمل، محتمل لا مرات خمس مشقومحا البطن أصبح 
صرورة,الإناث رحم ربهل يكون 

يستعجلونالدين الأطباء بعض من احدروا المناسبة! بزه أمحول ؤإق 
ومنالحنن، لإحراج العملية بإجراء وذللثإ نية، حس عن الأمور 
معالعملية محري أن يتعمد محي من لمن المغر سبإ ولا الأطباء، 

ينقصالتال ق ثم البطن، يتأثر أن أحل من الطبيعية الولادة إمكان 
لمن،الموصعق، الملمن محلة يريدون لمن المأعداء لأن الولادة؛ 

الأمور،ل ويتعمقون يعرفون لا بلهاء الملمون يكون أن ويريدون 
اللهبحول ولكن الراعي، بيد كالغنم يكونوا أن لمن الممن يريدون 

لكييينتبهون موفا الأمس، ل منهم حالا أحسن اليوم الملمن إن 
الفاسد.من والصحيح الصواب، من الخطأ يعرفون وسوف أعدائهم، 

هه ه 

.١ ٥ الأية! الأحقاف، سورة 



uU ءL٣٢٧ثرةاس

المرصعللمرأة نحون هل افه—ت —رحمه الشخ فضيلة مسل ت ٢ ١ ساُ 
فقهلالرضاعة عامي خلال الحمل مغ أدوات من أداة تستعمل أن 

كثرةأوعدم رضيعها أوملامة الصحية ملامتها عل حفاظا وذلك 
عنها؟العزل يستقليع لا زوجها أن العلم ْع الأولاد 

لأنالنسل يكثر أن الأفضل إن نقول بقوله؛ افه— —رحمه فأجاب 

لزوجها،تتودد التي الودود ٢ الولودُ'أ الودود ررتروجوا قال؛ النبي. 
وقوما،لعزها سبب الأمة كثرة أن شك ولا الولادة، كثيرة أي والولود، 
قعلينا يركزون أعدائنا أن نجد ولهدا غيرهم، عن باينائها وامحمتغناء 

نلمن شللوا ان ستطعون ما يكل ومحاولون النسل، تقلل 

قوةذلك ق كان كمروا إذا السسلين أن يعلون لأمم المسلين؛ 
لأعدائهم.وضعف لكسلين 

الرسوليريده ما موافقة عل نحرصوا أن إحواق يه أنصح والدي 
الأمأن قدر ؤإن حتى الحمل يمنع ما يستعملوا وألا الأولاد كثرة ب. 

لماالله ير قد الأن ض الحمد ونحن ذلك، فليكن مرضع وهي نحمل 
الرضععل الضرر حافت إذا يمكن الأم، رضاع غير للمرضاعت سبتا 

برقمالنساء/ من يلد لر من ترويج عن الهي باب النكاح/ كتاب داود/ أبو رواه ( ١ ) 
(٢٠٥٠ ،)jU\j /(.٣٢٢٧برقم)1ب$ر\بصصإ /ئابالكاح



٣٢٨

أنْع الصناعي، الحليب بواسهلة اللبن إرصلع إل ثدتبما ْن تصرفه أن 
ؤإذاالألأت، بعض ق إلا اللهم صرر فيه ليس لهلفلها الخامل إرصاع 

الثديإل أمه ثدي من يقل أن فيمكن الألأت بعض ل صرر وحد 
فهذاذلك، أحل من الحمل من نقلل أن نحاول كوننا وأما الصناض، 

صعقهدا فان المال قلة من حومحا ذللئ، كان إذا خْلأ منه وأشد حهلمأ، 
إلاأيتحأ ي دآثز ين يقول* الله لأن الله؛ عل والتوكل لشن، اق 

أنلث،~لو الرزق من باب فتح ولد لك حدث وكنإ ، ؤزدهاهل أش عق 
مشاهد.أمر وهدا حقيقة~ الله عل وتوكلت الله عل اعتمديتح 

كلامهصح — تزوج ٣ يتكسب به أثق شخص حدثني وقد 
ولديتحولما قيل، من أكتبه كنتح تما أكثر رزق باب ل انفتح يقول• ل~ 

افهلأن حاصل لاثلثح وهدا ل؛ وفتح يزداد الرزق أن اهدت شل 
ليسالناس من ممزا لكي ، ر دهثئثة74أقه عق ئل يقوون 
الأولادكان إذا فيقول! المائية؛ الأصباب عل يعتمد يقحن قوة عنده 
ؤإذاييالأت تسعة فهل.0 ريالأت بثلاثة يأكل منهم واحد كل ثلاثة 
الله،هو يرزق الذي أن يعلم ولر وهكذا، عثر اش ينفقح أربعة كانوا 

٦٠ الأ؛ةت هود، صورة ( ١ ) 
الآة:آ)؟(ّورةالطلأق،



uU  ٣٢٩السء مقرة

أنعليه لكن محتسبها، لا الرزق من أبوابا النه فح ولد له ولد كلمإ وأنه 
ال*صق ثذ محبمبمه ه محيا ه بجمل آثه يمح، ؤوس افه، مع صاددا يكون 

بجسهأُ

ءأت-ءأي ؛؛؛- 

وعندهامتروحة امرأة افه—ت —رخمه الشخ فضيلة سئل ٢؛ سلأ١ 
مرصاتمرصن محمل ومحتدما الخم، ق صعم< وشدها أولاد ٠لأمم 

تتناولأن لها نحون هل الوعي، تفقد الطفل ترمع وعندما شديدا، 
افه.وفمكم الحمل؟ مغ حيوب 

—لما يكر ~فيإ الحمل مغ حبوب بقوله؛ الله— —رحمه فاحاب 
لالحمل مغ محاولة إن ثم فيه، القرحة تسبب الرحم، عل صارة 

عهدق يعزلون كانوا محنهم الله رصي الصحابة لأن حائزة؛ الأصل 
تكشرلأن الأول؛ خلاف هدا ولكن ذلك، محن ينهوا ولر س، الرمول 
أثارت،الذي الضرر هدا مع ولكن ومطلوب،، مثرؤع أمر الأولاد 

لهاأذن إذا الحبوب هده تتناول أن بأس لا إنه نقول! الساوالة إليه 
هدايصيبها لا بانبا تشعر بحال وصارت حالها، نحسنتؤ ؤإذا زوجها، 

محها.لئ< عقاما الأذى 

الآظن:\،آالطلاق، سورة 





uU ٣٣١ءقوةاكطء

تكنلر وإن حتى كثيرة، لكنت إن المهابة لها تكون اليوم والأمم 
العدو.يرم، العدد لأن الصناعة؛ ق متقدمة 

منظروف محاك تآكن لر ما الإنجاب لكثرة لمن المفندعو 

حاجات،فهده بعملية، إلا تضع لا أو ا،لرأة، صحة صعقا أو مرض، 
أحكام.ولالحاحادن< 

ءإيءإو ؛إي 



ه1ويىامم ٣٣٢

الرحيمالرحمن افه بمم 
افحفثله العثيم؛ن صاني بن محمد الشيخ/ الفضيلة صاحب 

بعد!أما وبركاته، اف ورخمة عليكم اللام 
قيصرية،عمليامحت، يلامحث، لها أحري ئد زوجتي••••• أن ءأدتا"كم 

صحتها،عل حفاظا الرحم؛ ربمل عل وأهلها، وهي، . أنا.... اتفشت، وأي 
).....(مستشض ق منومة وهى شخصا، عشر أحد أنجست، وقد 

بأمرإلا الرحم يربطوا ألا الأطاء ورض شهرين، حواق ولها بالرياض 
مننطالب دللث، وبعد غيرها، من عليتا أهم حياما وأن '*إحنكم، من 

حيرا.اف وحزاك .. ترونه. بإ للمستشفى ورقة اٌطحتكم 

الرحيمالرحمن الله م ب

وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم ج~ 
بئرمحلبالحمل تتضرر كانت إذا المرأة هد0 رحم ربمل 3، حرج لا 
وسلم؛آله وعل عليه الله صل الّثي لقول ذلك؛ عل زوجها موافقة 

صرار«لا،.ولا »لأصرر 
ه١٤١٩/١/١٠١يفالصالح محمد كتبه 

ماحقه ل بني من باب الأحكام/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨٦٥))ه/هْ( أحمد رواْ )١( 
(.٢٣٤١^)يفربجارْ/ 



٣٣٣ب1بءشرةاسء 

الشللمرأة نحون هل • اله~ ~رحه الشيح فضيلة مثل ! ٢ ١
ريط،يعمالية الحمل أن والإنجاب الحمل من ا هنفعل تخاف 

عاما؟وأريمن ٌسعة المس بأن العلم لع ذلك ثابه، ما أو 
)ثوجن1من قيه لابد هدا بقوله! اش~ ~رحم4 فأحاب 
ذلك،.عل الزوج موافقة الأول! الشرط 

فحينئدمعتاد، غبمر الحمل ق صرر يلحمها أن الئاق! والشرط 
الزوجياذن لم إذا وأما مسمى، أحل إل الرحم تربهل أن بأس لا 

للزوجلأن الحمل؛ يمنع ما تأكل أن ولا الرحم، تربعل أن نحون فلا 
للحوامل،التاد الضرر إلا يضرها لا كان إذا وكيلك، الولد، ل حق 

يمغما تاكل ولا ذلكؤ، أحل من الرحم تربط فلا منه، لابد أمر فهدا 
ذلك•أجل من الحمل 

ء!ءم،:ئ 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

وقدمتزوحة امرأة افه—! —رحمه الشيح فضيلة منتمل ! ٢٢_* 
الثاق؛بعد ترتاح أن تريد فالأن مباشرة، بعده حملت، ثم ولدا، أنجستؤ 

الماغاستخدام لها نحور فهل والثان(، الأول ق الدم بفقر أصيبت، لأنها 
مانع؟أي امتعإل من يمتعها زوجها بان عء اللولما، أو الحمل من 

مأجورين.بالنصيحة بمي لعله له فأرجوالنصح 



ه1وىاص ٣٣٤

الأمةيزيد تما الولادة كثرة أن لاشك موله! الله— —رخمه فآحاب 
الودودررتزوجوا قال؛ حيث الله رسول مراد به ومحصل قوة 

لقولهالضعف يالحمها حملت إذا المرأة أن أيصا شك ولا ، الولود،؛ 

ولاشكونثأ(4أآا هل محبما أمهُ خمكه يؤلديف آلإذس وؤبمننا ؤ تعال؛ 
اتلهقال كإ كرها وتضعه كرها الولد نحمل قاما حملت إذا امرأة أن أيقا 

صJذا\بم/هأطع4م >ننمما تعال: 
ألراهدا كان ؤإذا والإعياء، التعب يلحقها حملت إذا المرأة أن ولاشك 

منهتتهرب وأن منه، تتضجر أن للمرأة ينبغى لا فانه ومعتادا مألوها 
الله،من الأجر وتحتسب، تص؛ر أن عليها بل الحمل، يمنع ما بامتحإل 

منلها محصل لما نحنع ولم؛ افه من الأجر واحتسسن، صرت إذا وهي 
هدايكون حتى ويعينها ^Ji، ما عل يقوما تعال الله فان الضعف 

ءاJها.خيما الحمل 

للمرأةتحصل معتادة غير خارجة أمورا هناك أن فرض لو لكن 
أصيبتأما من اكائل ذكر وما الأمر، ق ينظر فحينئذ الحمل عند 

بريمالماء/ من يلد ل؛ من تزؤيج عن المهى باب النكاح/ كتاب داود/ أبو رواه )١( 
(.٣٢٢٧برقم)العقم/ تزويج كراهة باب الذكاح/ مماب والساني/ (، ٢٠٥٠)

ةا.)لإ(ّورةلخإن،الآة:
الآبة:ها.ّورةالأحقاف،)٣( 



uU ءL٣٣٥عضةاس

كشرجزء ينصرف فإنه خملت إذا المرأة إن إذ طبيعي أمر فهذا الدم بفقر 
الدمفقر من أصا-ها الدي هدا كان إن ولكن الحمل، إل دمها من 

هداففي القويات، باخد منه السلامة من تتمكن ولر العتاد عل زائدا 

يمنعما استعإل ق لها يرخص وأن يراعيها أن لزوجها ينغي الأل 
والحبوب؛العقاقر امتعإل من اء التمن وغثره أحيرها ولكنني الحمل، 

الأطباءمن به أثق ممن حدثني وقد الهلويل، المدى عل مضرة هده لأن 
بالدمتتعلق أحرى ولأمور الأجنة، ولتثويه الرحم اد لفمثب أنيا 

أماالحبوب، هده غر الحمل من تقي وصائل هناك لكن والأعصاب، 
كشرا.عنها أنصح فإنني والعقاقر الحبوب هدم تعامحلي 

منأصاحا ما عل تصبمر أن المرأة عل محب أنه الحراب! وحلاصة 
اللهعند أجر ذلك ق ولها الحمل، حال ق والإعياء والتصب، الغبمحف 

غرنارا تتأثر المرأة أن رأى إذا الزوج وعل ليئاتبما، وتكفثر وحل عز 
هينفهو أو الحمل، يمغ ما امتعإل ق لها يأذن أن حملها ق معتاد 

علوتقوى تنشهل حتى حا ورحمة حا رأفة الحمل يمع ما يستعمل 
ذللا،.

هه ه 



هن1وىالم ٣٣٦

إذاالشرعي الحكم U اف-: -رحمه الشخ فضيلة مئل : ٢٢
المتتاع؟الروحةلأِانمل لكنت 

الحملتتحمل لا الزوجة لكس إذا بقوله: افه— —رمه فأجاب 
ونصف،منة كل يجعل أن بمعنى النسل يقلم أن حرج لا فانه اعا تب

الغلروفبالظروف وأعنى وظروفها، المرأة حال حسج سنتين كل أو 
يمنتعال وافه اممه، إل فهذه ا أشبههوما التربية وأما الحمية، 

لنشاطا للإنسان افه زاد الأولاد كثر فكلما لكفته قدر عل ان الأن
وأمامحوز، لا النسل تحديد أن والهم حنا، قصده لكن إذا تربيتهم 
إليه.الحاجة دعت، إذا فيه حرج فلا تقليمه 

٠٠٠

y ٦ س y '. النسلتحديد حكم عن اطه~: —رحمه الشخ فضيلة سئل
منترتاح أن فقط تريد المرأة أن إلا لذللث، ماسة حاجة دون مزهتة، لفترة 
الانفجارعن الإسلام أعداء مقولة عن وسأل نوى، الالحمل عناء 

الكاف.

وأسلموأصل ^٧، ١٨١١رب ط4 الحمد بقوله: اطه— —رحمه فاجاب 
الدين،يوم إل بإحسان تعهم ومن وأصحابه، آله وعل محمد، تينا عل 

المسدانعل لبسوا المسلمين أعداء أن ودلك مهم، محموال الموال هذا إن 



٣٣٧دابءقرةاسء 

صائمةحا محصل النسل كثرة أن وأوهموهم النسل، بكثرة يتعلق فيإ 
الضائقةأن العلوم ومن الأفراد، وعل الحكومة عل وأزمان اقتصادية، 

بعضهمالناس ، juوالتفاوت الموصى، ثب توالأزمات الاقتصادية 
ويوهمونمروعة، محيمة بصورة النسل كثرة يصورون فهم البعفى، 
الإنسانعند كان ولو حقيقي، تقليم هذا أن والإيعان النفوس ضعاف 

إلامحلوقا نحلق وتعاد-لن -سبحانه اممه أن لحلم وتوكل إيان قوة 
آلثوعل إلا ألأرم ي دآثت من ءؤوما تعال؛ اممة قال كإ برزقه، تكفل وقد 

كثث^۶^ ثثؤأ وو ؤ تعالت وقال ،، ثت،نمثاومنتزدلإا ؤتلأ يزمها 
سئتوأخ ■خءلثاَ|يرآ حقاذا قل-ه> ؤإبلإ!ف رريهم نحن ءانثي 

إذاالأمة لأن الرزق؛ لكثرة بب النل كثرة أن المؤمن علم وإذا 
ولهذاغترئ، عن بذاما لاكتفائها طا وكان لها، رزمحا ذلك كان كثرت 

وجملقئ؛تعال؛ قال ضرهم إّرائل بمي عل وجل~ ~عز القه امتن 
إيؤوآددءظتثوأ فقال! بذلك قومه شعيب وذكر ، ^١٤دفمإ أكر 

.الأية!٦ هود، محورة ( ١ ) 
ام.)آآ(ّورةالإّراء،الآة:

 )V"( ١٥١الأية! الأنعام، محورة.
.٦ الأية) الإسراء، محورة ( ٤ ) 



هن1وىاثفق4 ٣٣٨

ررتزدجواقال• أنه المني. عن وبت 
فإنالإسلامية الأمة كثرت وكلما الولادة، كشرة أي الولود(<لآ، الودود 

مستاذلك وكان الأمم، ، juلهيبتها ميتا ذلك وكان لعزها، ذلك 
ذلكعل وبناء ومعلوم، ظاهر هو كإ غرها عن بداما لاكتفايها 

محاولاأن لها يبني ولا والرأة الرحل من الأولاد كثرة يبني قاليي 
الولد.قلة 

أنوارد هدا إن الحقيقة ق النسل تنظيم من السائل ذكره ما وأما 
سمنةأي وأحرى، منة ين الرأة ولادة وتكون له، نالإنسان ينظم 

كلعل ليس الأمر هدا أن الحقيقة ولكن الولادة، لعدم ومحنة للولادة 
ربإبه، المراد محصل لا ولكن المظتم هدا الإنسان يغفل وقد حال، 
يموتوربا حمل، فيها يكون أن يريد المي اله ق الحمل يناحر 

وجل--عز افه يشأ ولمر الأولاد مات فإذا عنده، كانوا الذين الأولاد 
لها.أولاد لا بقيت ذللث، يعد المرأة تنجس، أن 

أنتسمميع لا أنيا أي ذلك، عل قادرة غر المرأة أن فرض لو لكن 
حملها،تنظم أن يبمرر وجه فهدا معتادة غر بمشقة إلا محنة كل محمل 

.٨٦ت لأية ا الأنعام، سورة ( ١ ) 
برقمالماء/ من ه ل؛ من تزويج عن الهي، باب النكاح/ كتاب داود/ أبو رواه )٢( 

(.٣٢٢٧)برقم العقم/ تزويج كراهة باب الكاح/ كتاب والسائي/ ٢(، • ٥ ٠ ) 



٣٣٩بابءسوةاسء 

له،فالحق ذلك، الزوج مغ فلو الزوج، بإذن إلا ْذا يكون لا ذلك ومع 
عليهافليس الحمل يمغ ما ستعمل أن منها ؤللب لو الزوج ن أي 

أهلمحال ولهذا الولد، ق حق له الزوجتن من واحد فكل ذلك، قبول 
وكدللب،باذنيا، إلا الحرة زوجته عن الرحل يعزل أن محرم العلم؛ 
حمالها لأن الفخ؛ حق فللزوحة عقت، الزوج مح، إذا الراجح القول 

وولد.

الكاق،)الانفجار الإملأم أعداء محول من السائل ذكره ما وأما 
أولق إليه أشريت، ""كإ هدا فان ذلك، أشبه ما أو السكاق( والتضخم 

والواجبالمسالم، عل الإسلام أعداء من الأمر موئل من - الحواب 
بدلكالله وصفهم كا أعداء أمم يعلم وأن حولأء يغتر ألا لم المعل 

ا.^١ وعدهمهإ عدني نقخدوأ لا  ٢٣١^آئ؛ا؛ن ؤغكؤآ بقوله؛ 
مكان،أي وق زمان، أي ق كان، مهإ للمسلم عدو والكافر 

مصالحةفيه شيئا فعل لو الكافر أن يعلم أن الومن عل محب ولهدا 
وأكثرأكثر هو ما لنمه ذلك وراء من يكب، سوف فانه لمين للم
الصالح.من 

٠٠٠

.١ ١لآيتت المتحنة، سورة ا



الفقعفتاوى  ٣٤٠

أنعل اتفقا زوجان اش~! ~رحمه الشخ فضيلة سئل 
أنتود الروحة لأن وذلك أكثر؛ أو منة لدة الأولاد إنجاب ينحلا 
ذلك؟ل ثيء عليهإ فهل تعلمها تكمل 

الإنجاب؛يكثرا أن الأفضل بقوله؛ افه~ ~رحمه فأجاب 
ؤإنإالولادة كمرة أي ا الولودءار الودود ررتزوجوا محال؛ س الني لأن 

عزالأولاد وكثرة الأولاد، كثرة أجل من الولادة كيرة عل حث 
فةحقتن إذ أ؛ؤوأدهءقثوأ شعيب! عن تعال الله قال للأمة، 

ويخمأك\يل: بمي صل ط -مال اض وقال قهًئ؛ 
فإنوللمرأة، نارجل أفضل فهو الأولاد كم فكنإ تخة أكن 

تتحمللا الحم ق صعيفة اجلرأة لكون الأولاد تقليل إل الحاجة دء،تإ 
ذلكودليل معنية، لمدة الحمل تأجيل عل الزوجان يتفق أن حرج محلا 

عهدق يعزلون كانوا عنهم— الله رصي — الصحابة أن جابر حديث 
بالكليةالمل نملع وأئ ذلك، عن باض القرآن يزل ط ٠ اض 

بأنصرورة هناك كان إذا إلا محوز لا فانه مثلا الرحم كاستثصال 
حينئذ.بأس؛استئصاله محلا مثلا الهلاك إل تزلي أورام للرحم حدت 

برقماء/ التمن بلد ل( من تزويج عن الهي باب الكاح/ كتاب داود/ أبو رواه )١( 
(.٣٢٢٧)برقم الخم/ ■نزرج كراهة باب كتابالكاح/ )•ه«أ(،والاش/ 

الآة:آ-خ.الأعراف، سورة )٢( 
الآية:أ.الإسراء، سورة )٣( 



٣٤١ب1بءقرةادساء 

النسل^٠^ حكم عن • اف~ ~رخمه الشخ فضيلة مئل ت ٢ ٢ ٤ س
ذلك،؟سح التي الأعذار هي وما عذر، بدون 

العلعاءصرح قد مائيا قْلعا النسل محهلمر بقوله! — اف ~رخمه فاحأب 
منالني يريده لما المضادة من ذلك ق لما حرام بأنه الله" ~رحمهم 

كثرواكلمإ لمن المفإن للي؛ن، الذل أسباب من ذك ق ولما أمته، 

إمرائلبتي عل وجل عر افه امتن ولهدا ورفعة، لهم عزة ذلك كان 
شعيبوذكر ه أ'ىرم—،/ا ءؤوجعلنكأ تعال! فقال كثرة جعلهم حيث 
٢^١ فة حظثتد إي أأؤوآد»ءظثوا فقال! بذك قومه 

لهاويكون غرها، عن تستغني الكثبمرة الأمة فإن بزا شاهد والواير 
النسللقطع يتسبب أن للإنسان محوز فلا أعدائها، أمام وهيبة صولة 
إذاالأم كانت، لو كإ ذك، إل الضرورة دعت، إذا إلا اللهم ماه قشا 

ولاضرورة تكون الحال هذه ففي وكون، تبملك أن علميها حيف حملت، 
الذيالعذر هو هذا عنها، الحمل ^2^ ما المرأة لهذه يعمل أن حرج 
يرىأن نحثى رحمها و بمرض أصيبتا لو وكذك النسل، قطع يبح 

يذك.باس فلا الرحم ننع إل واضهلرُتإ فيهلكها 

الآة:^)ا(ّورةالإراء،



الفقهفتاوى  ٣٤٢

السلتحديد حكم ْا اله~ت ~رخمه الشخ فضيلة ّسل سهمآمأت 
التحديدولكن للحمل طي ماغ هناك يكن لر إذا خصوصا أوبعضه، 

ارزق؟من للخوف 

نوعخن.'عل الحمل متع بقوله! الله" ~رحمه فاحاب 

الإنسانأن بمعنى النسل، تحديد منه الغرض يكون أن إحداهما! 
الأمرلأن محوز؛ لا فهدا القدر هدا أوإناث ذكور من أولاده يتجاوز لا 

منعنده من فلعل لماله المحدد هدا يدري ولا وجل- -عز الله بيد 

أولاد.له ليس فيبقى يموتوا الأولاد 

كشرةالمرأة تكون أن بمعنى الممل كظيم الحمل مغ اكاق! والتؤع 
منتقلل أن وتحب بيتها، شؤون ل أو بينما، ل وتتضرر الإنجاب، 

فهدامرة، أستين كل ق حمالها تنظم أن مثل معينة، لمدة الحمل هدا 
الصحابةكان اكى العزل ق داخل هذا لأن اروج؛ بإذن به بأس لا 

رسوله.ولا الله عنه ينه ولآ يفعلونه عنهم— افه —رصي 
أنهثلثح لا فهذا الرزق، من للخوف تنظيمه أو الممل تحديد وأما 

يفعلهكان ما الوجوه بعض من يثبه وأنه وجل—، -عز بالله ظن سوء 
فيهلأن محوز؛ لا وهذا الفقر، حشية أولادهم قتل من الحاهلية أشل 

المحظورين؛هدين 



٣٤٣

وتعال.بحانه باض الظن محوء الأول؛ 
الوجوه.بعفى من الحاهلية عمل مشاتمة والئانب؛ 

افعل إلا الأرض ق دابة من ما بأنه يؤمن أن الملم عل والواجب 
حتىالرزق من أبويا له فيفتح أولادا رزقه إذا تعال اض وأن رزقها، 

ورزقهم•الأولاد هؤلاء بشوون يقوم 
منأنفلمه لا أو النسل أحدد لا أنا يقول! قد الماس بعض إن ثم 

وتوجيههم،ناديهم عن العدل خوف من ولكن الرزق، صتق خوي 
وجل،عز افه بيد الكل كرزقهم، وتوجيههم ناديهم فإن خطا، أيقا وهدا 
أيصاكيلك أولادك، رزق ق وجل— عز — اض عل تعتمد أنك وكإ 
وهالايتهم،أولادك أدب ق وتعال— —سبحانه اش عل تعتمد أن محب 

فهوالهتدى،اف حي من وبحمده، سبحانه هوالهادي، —تعال— اف فان 
وعدمهدايتهم عدم من حومحا محددْ أو نسله ينظم فالذي هذا وعل 

ؤإلأوتعال" "تارك بربه للغلن يئ مأيئا هو ناديهم عل القدرة 
يفعلألا للإنسان ينبض والذي الأمور، يتيه وتعال— —سبحانه فاض 
ولهذاالضرورة، أو لذلك الحاجة يشت، إذا إلا الأولاد يقلل مما شيئا 
تنظيمهأو المز محييي محاولة أن تحرف أن الإسلامية الأمة عل محب 

يولهولآ الّثي، إلثه يرٌمحا لل خالف، وهو بما، أعدائنا كيد من هو إنإ 
الأنبياء.-ما مباهاته. وتحقيق الأمة هذه تكشر من 



الفتهحاوي  ٣٤٤

قكثر مهم أمر عن اله-1 -رخمه الشيح فضيلة صئل ؛ ٢ ٢ سا' 
خالقي،محس—، هدا ق ولعل التاء، بعض ل العقم وهوحصول الجتهع 

الزواج.أول ل الحمل مغ جموب بعض اصتعإل منها أوأمجاب 
الحيض.مواغ استعإل ثانيا؛ 

س:أْوركيدبماالأعاواءلأسها.

الذريةكآخر أخرى يتزوج أن للزوج هل الشخ فضيلة يا ۶^ 
دخللا أمر ل ظالمها من نحافه ولكنه زوجته وهوبمحب سننوات، لعدة 

شرعياعلاجا تعلمون وهل الوالد؟ فضيلة يا توجيهكم فإ فيه، لها 
باإئ،بافه نفعنا لدللثإ؟ 

كثرالعصر هن.ا ق افه سبحان أقول بقوله! افه— —رحمه فأجاب 
اممه--هاJاهن الماء بعض لأن وذلك، الأجنة؛ ل المشوه وكثر العقم 

-هذا،ا،لرأة فتع.اىب، الحمل لإيقاف، أو الحيض لإيقاف، العقاقر تستعمل 
محعلواأن إخواق إل أشتر لدللث، 7،-دا، يأذن الذي الزوج ويعاقب 
وحل-،-عز القه نعمة من فهذا المل كثر ؤإذا طيعتها، عل الأمور 
الودودررتزوجوا قال؛ حسثإ الأمة لهذه الّثي، أرائه الذي هو وهذا 

،٠القيامهءر يوم الأنبياء بكم مكاثر فاي الولود، 

برقمالماء/ من يلد لر من تزويج عن الهي باب الكاح/ كتاب داود/ أبو رواه )١( 
(.٣٢ ٢٧)برقم العقيم/ تزويج كراهية باب النكاح/ كتاب والمائي/ (، ٢٠٥٠)



٣٤٥بمبهقوةالسء 

ولوعليها تزوج نعم >قونى•' عليها؟" يتزوج أن له ررهل ت قوله أما 
وبدنية()مالية القدرة عندك وصار أردت فان ثانية تزوج تلد، كانت 

تعددتكلما رابعة، فتزوج القدرة عندك كان ؤإن الثاكة، فتزوج 
وقدرةوبدنية مالية قدرة الإنسان عند كان إذا أفضل فهو الزوجات 

أوفشرا، كان أو يعدل، ألا تناف كان إذا أما بينهن، يحيل يعني عدلية، 
واحدة.عل اقتصر نقول! فهنا قدرة، عنده ليس 

هه ه 

عربةبلدي إل تأق اش"~ت رحمه — الشخ فضيلة مثل 
البقالونفيقوم أمبؤع، كل من أحد يوم كل ليقالن بالدقيق محملة 

يأحدمن منهم السكان وازدياد الناس كثرة ومن الدقيق، هدا بتوزع 
تتعاطىأن الحال هدْ ق نحون هل فالسؤال يأحد، لا من ومنهم يقيما 

نحدإنسان وكل السكان، ية نتنخفص لكي الحمل مغ حبوبا النساء 
فيكم.وبارك افه أفادكم أمحيدونا الدقيق؟ س قوته 

لهل.االحمل منع حبوب الماء تناول يقوله! الله— —رحمه فأحابه 
الرزقصيق من حومحا المل تقليل وهو السائل، ذكره الذي الغرض 
ولوحلقه، من يرزق لا تعال افه وأن وحل، عز باض ظن سوء يتضمن 

واعتمدرزقها، اض عل إلا الأرض ي دابة من ما بأنه؛ أيقن الإنسان أن 



الفتههناوى  ٣٤٦

التصرفهذا مثل باله عل طرأ ما الرزق جلب ق بحانه الله عل 
أنكإ وحل~ ~ءز باض ظن محوء من يتضمنه ما يتضمن الذي 

-تياركاش مى الذين المشرين من شبه فيه الغرض لهذا التصرف هذا 

قنأولندحفم ثثوأ و قوله: ق فعلهم عن وتعال- 
١^ثءاكام4رااوفي 

بوعده،مصييا بربه واثما يكون أن المؤمن فعل ٢ ^١ ؤإبأؤ رريهم قف 
اشوأن رزقه، كتب وقد إلا مولود ولد ما أنه اليقير1، "علم م يعلوأن 

دابمتمن ؤ، تحالت اش قالط كإ عباده، يتكفل هوالذي وجل— —عر 
ءتىثس(ي َما زمتثزدما تننمجا وتؤ ي_زدها أش و إلا ( jfjV؛ؤ، 

يبيعون—الذين الدلالن من وكان الثقايتظ بعض ل حكى ولقد 

حنوأنه محدود، دخل ذا كان أنه ل حكى — بأجرة لأصءحا-يا السلع 
شعرأولاده من الأول الولد أتاه ولما ازداد، الدخل هذا بان نعر تزوج 
الثاقالولد جاءف فل،ا يقول• ولدان، عنده كان قد وهو أكثر، بزيادة 

بوعدهووثق ربه عل اعتمد إذا فالإنسان بينا، ظهورا الزيادة ل ظهرين، 

.١٥١ت الأية الأنعام، محورة )١( 
.١٢١)مآ(سورةالإّراء،الآية: 

٦١ الأية! هود، محورة )٣( 





الفقهحاوي  ٣٤٨

الولود،الودود ررموجوا الني لقول لها، نيكثر أن أمته من يرغب 
،.القياْة(<ر يوم بكم مكاثر فإل 

منة دسيإلا النسل تقليل فكرة أو النسل، تقلل محاولة وما 
تصححتى الإسلامية الأمة عدد يقل أن يودون لأنهم الإسلام؛ أعداء 

وغيرها،الصناعات ق مواردها كثرت كثرت كلمإ والأمة لهم محتاجة 
اضلأن عليه؛ وتوكلت، اض عل اعتمدت إذا رزقها كثر كثرت وما 
يدلهانتاؤ؛نأمةراأش إلاعق ي دآكم ثن ^ونايقوون تعال 

زوجته.عن يعزل أن ان للأتينبغي فلا ، رمنزدعها
وبينبينه يكون ألا حومحا يعزل كان أنه من السال ذكره ما وأما 

منهاجه،التشاؤم يجعل أن ان للأتينبغي ولا متشائم، فهدا مودة، زوجته 
محنايكون وأن الاحتعالين، أحسن يقدر وأن يتفاءل، أن نبغي يز 

هدامنهاج مملكنا ولو به، عبده ظن عند تعال الله فان بالله، للظن 
أنمن حوما امرأتالئاا نحمل أن تحاول لا يتزوج ثاب، لكل لقلنا الرجل 

هداوأمثاله، الرجل لهذا فنقول فتفرقا، بغضاء أو مشاكل يقع؛ينكعا 
قافه اتق نقول! ه، نفعل الأمل باب يمتح لا الذي المتشائم الرجل 

برقمالتاء/ من يلد لر من تزويج عن الهي باب الكاح/ كتاب داود/ أبو رواه )١( 
(.٣٢ ٢٧برقم)العقم/ تزويج كراهة باب الكاح/ محاب والمائي/ (، ٢٠٥٠)

.٦ I الأية هود، محورة )٢( 



٣٤٩طبءقرهاس1ء 

ستكونالزوجية الحياة بان تفاءل بالحر، تفاءل أهلك، وق لث،، نف
يكون.ما أّسعد عل 

بعضوقال عنه، مى الّكا. لأن مكروه؛ العزل أن والخلاصة 
ولوينزل، والقرآن نعرل كنا ٠٠عنه؛ الله رصي جابر لقول جائز إنه العلياءث 

مرغوبهوغر حال كل فعل ، القرآن<المحه لنهى عنه ينهى شيئا كان 
علحراما كان ورصاها الزوجة إذن بغر كان ؤإذا العلياء، باتفاق فيه 

محرمأنه ما بإذنما، إلا زوجته عن يعزل أن الزوج عل فيحرم الزوج، 
الزوج.بإذن إلا الحمل لمغ دواء تستعمل أن المرأة عل 

هه ه 

شابامتروحة ا أناض— ~رحمه الشيح فضيلة مئل 
أحرىامرأة عئ ترؤج وند وبنات، أولاد منه جاءف وقد جامعيا، 

يل:ما أعرف أن وأؤيد عل، يؤثرها 

ملمه، نحافة يالساني، وحللته الحل، منى ؤللب إذا الرؤج هل 
فمالأهلملثج، أحرحى ؤإلأ البقاء أردق إن الزوج؛ قال وإذا تثرأذمته؟ 

الحكم؟

اللكح/مماب وملم/ (، ٥٢٠٩برقم)بابالعزل/ الن^كاح/ كتاب البخاري/ )١(رواء 
١(.٤ برقم)'٤ العزل/ حكم باب 



الفقعهتاوى  ٣٥٠

الزوجمنصاحب الزوج عل الواجب بقوله؛ اله~ ~رحمه فأجاب 
الأّتتاعق والزمن والفعل القول من يسمملع ما بقدر بينهإ يعدل أن 

إحداهماإل فإل امرأتان له كاس ررمن الرسول لقول ذك، وغر 
امتطامي»نكن لا الذي الشء ولكن ٢، مايلءال وشقه القيامة يوم جاء 

تعال!لقوله الإنسان؛ يه يؤاخذ لا فانه ذك يتع وما واجلودة كالحبة 
الذىالرجل هذا كان فاذا ؤ شثا اشُ قممك ^لأ 

عليه،حرام ذك فان الأخرى زوجته مع يميل المرأة إليه أشارت 
الدنيا،ق إلا به يرأ لا فانه قلبها دون اما بلمحللته ؤإذا له، محوز ولا 

وهيالأخرى إل مال إذا القيامة يوم اممه عند عذر له يكون قد ولكن 
قالبهال U ملم لا كان فإذا قلبها و ما ملم لا لأنه حللته؛ قد 
فاناحللتني فإذا حللتني أنت، يقول! قد فهو يعلم، لم ما ه يكلففلا 

الأخرى،مع أميل بأن قلبك من ل مأذون فانا قلبك ق ما أعلم لا 
تكونأن للمرأة ينبغي هذا مع ولكن الله، عند معذورا يكون وحينئذ 
العدليقليق أن فإما وبصارة، بينة عل زوجها يكون حتى صرمحة 

التسويةj جاء ما باب المكاح/ كاب والترمذي/ (، ٧٩٣٦)( ٠٣٢ / ١٣)أحد رواْ )١( 
الماء/المم؛_ ل باب المكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ١١٤١)برقم الضرائر/ بان 

انه/نبعض إل الرجل ميل باب الماء/ عشرة كاب والمسائي/ ٢(،  ١٣٣)برقم 
(.١٩٦٩)برقم اكء/ بض القمة باب كلأبالكاح/ ؛رفم)آ؛هم(،وا؛نماجه/ 

.٢٨٦ت الأية البقرة، سورة )٢( 



٣٥١طب،ءضةارسء 

ؤإماعاليه، هى ما عل تبقى أن إما محرها وحينئد يعجز أن ؤإما بينهإ، 
يفارقها.أن 

ؤإلأأولادك ْع البقاء أردت إذا الزوج! قول من ذكرت ما وأما 
مودةولهذا ذمته، أبرأ فقد هكذا حرمحا إذا فنقول؛ لأهلك، اذهبي 

يهلالقهاأن حافت، لما الومنين أمهات إحدى عنها~ الله ~رصي زمعة بنّتإ 
النيمع لتبقى عنها— افه ~رصي لعائشة يومها وهستا الله. رمول 

مودة.ويوم يومها لعائشة م يقالنبي. فصار س، 
بالعدلأقوم أن أستطيع لا أنا وقال! حيرها إذا الرحل فهذا 

قلك، أذنت، أو طالقتلئ،، ؤإما وتبمرئيني، ل تمحي أن قاما إ، بينك 
أبرأفقد الأمر هذا حمل فإذا ذلك، أشبه ما أو أهلك، إل الذهاب 

ذمته.

كتابهق تعال قوله عن افه—! ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٢٣٠س
هيU وضم٦ ;ؤ ١^ ئد.ؤأةن أن ئطيوأ ذل ؤ الموح! 
نحاوزفيها أمور هناك وهل الزوجات؟ بين، العدل ق الواجبة الأمور 
لرصاهن؟سهن العدل 

٢I ٩ الآيةت الماء، سورة 



٣٥٢

زوجاتله كان إذا الزواج عل الواجب موله! ادله~ ~رحمه فأجاب 
كبثرة،عل صغيرة يفضل فلا بالسوية، بينهن م يقأن متعددات 

امرأتانله كانت، ررمن المي. عن ثبت وقد حميلة، غر عل حميلة ولا 
كلق واجب والعدل ، مائل®ر وشقه القيامة يوم جاء إحداهما إل فإل 

المودةفان المودة اله موهي يستطيعها، لا أشياء هناك لكن يستطيع، ما 
الإنسانيستطيع إنإ الهي-، و هي بل فيها، التحكم الإنسان يستهليع لا 
وماوالفقه كالييت، الظاهر، الأمر ق ويحيل الزوجات ين م يقأن 

ذللث،.أشه 

 ٠٠/٠٠ /٠٠/
٠٠٠ءأء 

متردجثلاثرجل عن الله~؛ -رخمه الشيح فضيلة صئل 
كاملة،سيطرة عليه مسيطرة اكاكة الزوجة بأن زوجتان تشكو زوجات، 

يفد،لر ولكنه نصحاه كاملة، معاشرة الزوجتن يعاشر لر أنه لدرحة 
بريءبأنه ليقول ذمته عل الأن وهن فرمحن، الطلاق عليهن وعرض 

مأجورير،•هذا؟ ل المع حكم هما ذمتهن، من 
التسويةj حاء ما باب الكاح/ كتاب والترمذي/ (، ٧٩٣٦)( ٠٣٢ / ١٣أحمد)رواه 
النساء/ين القسم ل باب الكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ١١٤١؛رقمرالضرائر/ ين 

نسائه/بعض إل الرحل مل باب الماء/ عنرة كتاب والمائي/ ٢(،  ١٣٣برقم)
(.١٩٦٩برقم)الماء/ ين القسمة باب النكاح/ كتاب ماجه/ وابن (، ٣٩ ٤٢برقم)



٣٥٣

زوجاتلديه الذي الرحل عل الواجب موله؛ اش- -رخمه فأجاب 
لهكانت رامن ه الني لقول يستملح با بينهن يعدل أن متعددات 

وعيدوهدا ٢ مائل'*ر وثقه القيامة يوم جاء إحداهما إل فإل امرأتان 
يمضفيإ واجب العدل ولكن الزوجات، من يعدل لآ من عل شديد 

فهذاكالحبة فيه الحيل من يمكن لا ما أما فيه، العدل من الإنسان 
وسعها،إلا نفتا كلف لا اممه لأن به؛ الإنسان يكلف ولا افه، إل أمر0 
الذيالمم ق الزوجات من يعدل أن يستطع لا الإنسان كان ؤإذا 
وينقسم بلا البقاء بن وخثرهن فيه، العدل إمكان العادة من كان 

وقدإليهن، راجع الأمر لأن ذللئ،؛ فله م قبلا البقاء فاخرن الهللاق 
لعائشةيومها زمعة بنت سودة وهبت ولهذا قم؛ بلا يثقن أن احرن 

سودة،ويوم يومها لحائشة يقم . النمح، فكان عنها" اش ~رصى 
وكانالعدل ؤإقامة معه، الحاقة يردن الزوجات بقية أن الزوج رأى ؤإذا 

الذيالوجه عل معه البقاء محزن لمر إذا يطلقهن أن فله عليه ساقا ذلك 
للمرأة.لا له اممه جعله حيث، الزوج؛ إل بالطلاق الأمر لأن يريد؛ 

التوةو جاء U باب اللكح/ كتاب والترمذي/ (، ٧٩٣٦)( ٠٣٢ )آا'/ أحمد رواْ )١( 
النساء/ين القسم ل باب النآكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ١١٤١)برقم لضرائر/ اض 

نسائه/بعض إل الرجل ميل باب النساء/ عشرة كتاب اثي/ والن(، ٢١٣٣)برقم 
(.١٩٦٩)برقم الشاء/ بين مة القباب النكاح/ كتاب ماجه/ وابن (، ٣٩ ٤٢)برقم 



هن1وىا)فقع ٣٥٤

منمترؤج والدي —ت افه —رخمه الشخ فضيلة مثل .' ٦٣٦س
الزوجاتفاحدى زوجاته، يعدل لا والدي أن هي والمشكلة اثتت؛ن، 
فبإذاالأحرى زوجته بعكس ذللث،، وصر والإنفاق الحظوة لها تكون 

ْاجورين•توجهونه؟ 
الذيالزوج هذا إل نصيحة أوجه بمولهت افه— —رحمه فأجاب 

العدلإن له! وأقول امرأتن، و\ن الحمع عل بالقدرة عليه تعال الله من 
يسمملعما كل ذلك، وصر واليت النفقة من سمملع ما كل ق واجب، عليه 

ررمنالّكا قال فقد يفعل ل؛ فان فيه، زوجاته ُين يحيل أن عليه محبا 
لخنْائل((لا، وثقه اكاْة يوم .؟،٠ \حد\شم\ إل فإل امرأتان له كانت 
الإنسانفان المحبة وهي فيها، الحيل من الإنسان يتمكن لا أشياء هناك 

لخنقلبه، ق شخصن بغضن أو قلبه، ق شخص محبة يضع أن يستْلع لا 
الحامعالرجل فحل البغضاء، توجب أو الحبة توجبا مومحرات هناللثا 

المعاملةمن فيه العدل يمكن فيإ بينهإ يحيل أن أكثر أو زوجتن بثن 
ذلك.أشبه وما والبشاشة والإنفاق كالبيت، الفلاهرة، 

التسويةق حاء ما باب الكاح/ كتاب والترمذي/ (، ٧٩٣٦)( ٠٣٢ ; ١٣أحمد)رواء 
اء/الن، juالمم ل باب النكاح/ كتاب داود/ رأبو ؛رنم)ا؛اا(، الضرائر/ بض 

نسائه/بعض إل الرحل ميل باب النساء/ عشرة كتاب والنسائي/ ٢(،  ١٣٣)برقم 
(.١٩٦٩برقم)الماء/ ض مة القباب النكاح/ كتاب ؛رءم)آ؛هم(،وا؛نئحه/ 



٣٥٥بابءقرةالنم1ء 

واحدةمن أكثر يتزوج أن وحل-للأنمان -عز اطه رخص وقد 
ناىثثثاينس الس ؤ شهمأ آي م ؤءذ تعاد: وله قق 

الأقتصاراض فأوجب ٢ ثدؤأم؛-إنْ أي ثثم ورخ؛ذ ويثث مثئ آلسا.ي 
بةبالنوهدا الإثم، ق يقع لئلا يعدل؛ ألا الإنسان حاف إذا واحدة عل 

ماالزوجات و؛ن يعدل وأن وجل—، -عز الله يتقي أن فأوصيه للزوج• 
استطاع.

بالصبرعليها فآثبر المذ1الومة المضرورة للزوجة ية بالنأما 
تكونتعال الله من الأجر واحتساب بالحبر أما وأح؛رها والاحتساب، 

اللهتقوى مع وأما الحال، من الحال دوام بأن وأبشرها ذلك، عل مثابة 
وبتنبينها ويعدل فيعود زوجها لها افه يسخر ربا والبر وجل~ ~عر 

أشترالفرتتن الزوجتتن عل أشتر أيثا إف ئم الأخرى، الزوجة 
عندبسبها الأخرى عل إحداهما تعتدى وألا والتآلف، بالتآخي علتهإ 

سعادمامن هدا أن ولتعلم ذلك، أشبه ما أو ما، التعريض أو زوجها 
المعاشرةأن العلوم ومن صرما، مع الخاطر ؤليبة النفس طيبة بقيت إذا 

الضرتين؟ابين فكيف ^^؛^٤، مهللوب أمر الناس ، juبالمعروف 
الموفق.واه وزوجاته؟! الزوج بتن وكتف 

الآة:آ.الماء، سورة )١( 



هاوىا)فق4 ٣٥٦

زوجةلديه شخص اش~إ ~رخمه الشيح فضيلة مثل .' س٣٣٦

الزيجةبمطي مطا الحل من بمطتها أن الألد لطلبت أحرى، وتزلج 
مأجورين.لا؟ أم ذلك يلزمه فهل الثانية، 

أعشمثلعا الأول بمطي أن يلزمه لا بقوله* اهتح~ ارحمه فاجاب 
أكثرأعطاها إذا أما المتزوجة، المرأة تعطى أن يه العادة جرت فيإ الثانية 

الزائد،بقدر الأول الزوجة يحش أن يلزمه فإنه المتزوجة المرأة تعطاه تما 
منأعطاها امرأة تزوج إذا الرحل أن العادة من كان إذا ذلائ،ت مثال، 
الأولالزوجة بمهلي لا الحال هذه ففي ريال آلاف عشرة قيمته ما الحل 
يلزمهفإنه ريال ألف عشر أحد قيمته ما الحل من أءْلاها إذا أما شيئا، 

بهجرت ما عل زائد الألف هذا لأن ألما؛ الأول الزوجة بمطي، أن 
المتزوجة.المرأة تحهلاْ مما العادة 

أنالزؤج عل محب أنه الزوجات يخن الحيل ق الصحح والقول 
بلالفمان، أو الهدايا من ّسواء فيه العدل يمكنه ما كل ؤ، بتنهن يعدل 

قال؛. المي لأن فيه؛ يحيل أن عليه محب قدر— —إن الحمملغ وحتى 
٢مائل<ال وشقه القيامة يوم جاء إحداهما إل فهال امرأتان له كانت، ررمن 

المرةذ حاء ما باب الكاح/ كتاب و\ءطيأ (، ٧٩٣٦)( ٠٣٢  l\T)أحمد رواْ )١( 
الماء/بين المم ل باب النكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ١١٤١)برقم الضرائر/ بغ، 



J٣٥٧اUهقرةاصاء 

حرجفلا العدل، من حقها امشاط الأخرى الزوجة ترصي أن إلا 
أّشنك،ما بقدر حقها امضلى الش عل الأحرى يفضل أن عليه 

الله~رصى المومنين أمهات إحدى زمعة بنت مودة أن ذلك ودليل 
يقمس الني فكان عنها— النه —رصي لعائشة يومها وهبت عنهاس 

يقفلأن الأحرى الزوجة رصيت ؤإذا مودة، ؤيوم يومها لعائشة 
علحرج ولا لها، فالحق ذللث، غير أو هدية أو بنفقة عليها زوجة 
أنله محل لا لكنه حقها، عن الزوجة هده تنازل يقبل أن ق الزؤج 
لإنسانمحل ولا كرها، يكون هدا تنازلها لأن تتنازل؛ حتى عليها يضيق 

حقه.إمقاط عل يكره أن 

منمتزوج زوجي اف~؛ -رحمه الشخ فضيلة مثل 
شهركل مرة ويسافر ولدا، له وأنجمت، البلاد، حارج من أحرى امرأة 
وقدمنالث،، وألطفح منالث،، أحسن إتبا ودقولث عئ يفضلها وهو إليها، 

عرفئا،ماذاأنمل؟زوايا -روجها 
قدوصفح، كإ الرجل هدا كان إذا يقوله؛ افه— —رحمه دأجايه 

نمائه/مض إل الرجل مل باب الماء/ عشرة كتاب والماتي/ (، ٢١٣٣برقم)
؛رءم)\،أها(.يء/ ض القمة باب كتابالكاح/ برةمرآ؛ا،م(،وابناجه/ 



الفقههناؤى  ٣٥٨

زواجهفإن الشرعية الحدود عل يطق لا عري بزواج المرأة هدم تزوج 
حازواجه كان إذا وأما مفارقتها، علميه ومحب صحيح، وغثر محرم، 7اا 

يفضلهاوكونه صحيح، -يا زواجه فان الشريعة قواعد مقتفى عل 
النبيلأن هو؛ عليه مضرته هدا ونحجالك أمامك ويمدحها علميك 
وشقهالقيامة يوم جاء إحداهما إل فإل امرأتان له كانت، رامن يقول؛ 
بعضعل الزوجاين، بعض يفضلون ممن وأمثاله هذا فليحذر مايلءار 

افهعل الأجر وتحسي تصبري أن بك فالأول أنت وأما الوعيد، هذا من 
ذهبت،إذا لأنك وتربيتهم؛ وصيانتهم أولادك عل الحقاخل أحل من 

مشاكلتحصل وحينئذ عنده، بإبقائهم بالمطالبة الزوج لمهل يتفربإ 
فلعلتدرين وما واحتسبي، اصبرى فأنت، تنبغي، لا وأمور ومرافحايت 

الموفق.وافه للمثج، تكون العاقبة 

ظلظل ءك  ٩٠ ٩٠ ٩٠

يامرأت؛نمتزؤج رجل اطه~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل سهمآ! 
عندوينام الفجريذهب صلاة وبعد داثإ ولكنه ليلة، واحدة لكل م يق

التوبةز جاء ما باب الكاح/ كتاب والترمذي/ (، ٧٩٣٦)( ٣٢)T\/٠ أحمد رواْ )١( 
النساء/ ijruالقسم ل باب النكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ١١٤١)برقم الضرائر/ ؛؛ن 

نسائه/بعض إل الرجل مل باب الساء/ عشرة كتاب والساني/ ٢(،  ١٣٣)برقم 
(.١٩٦٩^)القسمة؛يناكساء/ باب كتابالكاح/ ؛رءم)آ؛هم(،وا؛نماجه/ 





٣٦٠

َةلثعأمؤأشؤرمثيروها حقل ئمياوأ ئلأ ■>وضب' وؤ آشة 
عندهاوينام الأول إل يذهب كونه من السؤال ل ذكر ما وأما 

محوزفلا ؤيعدله، يقومه أن يمكنه الذي التل من فهذا الأحرى دون المهار 
أنالأحرى للمرأْ ينبض ولكن الميل، هذا إحداهما إل يميل أن له 

محبتهمحوة إل بل لها، محبته إل أدعى معه تسامحها لأن الزؤج؛ ْع تتسامح 
كانالزوج تّازع ولمآ واحتسبت وصرت ا،لرأة تسامحت وكلمإ أيصا، لها 

علفاشر وتعال، سبحانه الله عند أحرا وأعظم معها، لبقائه أدوم ذك 
وأنمل، أومن جفاء من زوجها من محصل ما عل تصر أن المرأة هذا 

تماوصرها ذك،، عل صرها عل ماحورة وهي الأجر، بذللئج محتّتح 
نفلران:الأن فلنا سيئاتيا، من به اض زكفر 

؛؛j،تعدل أن عليك محب له؛ نقول للزوج بالنسبة الأول! التثلر 
عدل.من تستهليحه ما كل ق أي تملكه، ما كل ق زوحتيلئ، 

أوصيهامهضومة، أما ترى التي للزوجة بالنسبة الئاي؛ والنظر 
اللهعند الأحر به تنال تما ذك إن وأقول؛ الأحر، واحتساب بالصر 

وربالب أدوم الزوج نزنع وعدم للمشن، والعاقبة وحل- -عز 
فيه.الحيل عليه محب با الزوجتان بيرأ، يعدل حتى قلبه افه يعهلم، 

الماء،



٣٦١^uهضةاصاء 

للزوجةالرجل قال إذا اف~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ت س٦٣٢
مكرهة.فرصخت، ]طلقك.( موف وإلا ترص؛ن ليلة لك ليس الأول• 

وقالفيها، رغبة له يكن ب إذا حرج لا دقولهت اذتح~ ~"رحمه فأجاب 
وندباس، فلا أءللقك٠ أو م، قبدون عندي بقيت، شئت، إن ها! ل

لعائشةا يومه١^۶^، أم عنهاس الله —رصي زمعة بنتا ودة موهبت، 
التيأيصا المرأة فهذه ذلك،، ق غرمحا لها لأنبا عنها— افه —رصي 
حرج،ا عليهليس هللاقها عل القم من ا حقهتمقهل بان رصيت، 

حرج•زوجها عل ولا 
؛إيءإي؛؛ة 

 UrY_ ! امرأت؛نمن متزؤج رجل اف~ت —رحمه الشخ فضيلة مثل
كانت،للتي بمود هل رجوعه وعند إحداهن منزل ق ممره عند ويسأل 

إفادة.يرجوحدا الأحرى؟ أم مفره أثناء ليلتها 
الليلةكانت، من إل يعود أن العدل بقوله! افه— —رحمه فأجاب 

وكانزينب عند حّا سافر التي الليلة كانحح إذا فمثلا سفره، عند عندها 
إذافانه نينب، عند محلس ولر السابقة، الليلة ل عائشة عند بات قد 

—عليهالني حدر وقد العدل، هو هدا زيني،، عند ليلته تكون ر"؛ع 
لهكانت، ررمن فقال! الزوجات معاملة ق الحور من واللام— الصلاة 



هن1وىاوفق4 ٣٦٢

افهمغ بل ، ْائلءار وشقه القيامة يوم جاء إحداهما إل فإل زوجتان 
أيفتخ ءذ وجل■ عز فقال الحور، الإنسان حاف إذا التعدد من تعال 

محأوأ4لُألا آه ه أبممحأ تص ثآ أو تحدووؤدآ 
نحتفمعاملة إحداهن تعامل لا بان الزوجات بتن العدل ؤيتحقق 

عشرةهذه مثلا تعط فلا وتستهليعه، أنت تملكه فيا الأحرى عن 
هدهتعطى أو ومطا، ثوبا وهده حملا ثوبا هده أو عشرين، والأحرى 

لها،تلينه لا والأحرى لهده الحانب تلين أو تعطيها، لا والأحرى حليا 
يعتبمرلإحداهن ميللثإ فان الحد«ل، من به تقوم أن تستطع ثيء فكل 
افهرمول ذكرها التي للعموبة نفك معرصا وتعتبمر وظل،، جورا 

ينتجوما القلي وابل القلب، محة من وسعلث، ق ليس فيا أما ه، 
وقدبوصّحاك، ليس أمر فهدا ونحوه حال معاشرة من ذلك عن 
ا. ١٠٤وماُها شثاإلا أس ^لأخهثح تعال؛ افه قال 

مءه ه 

المريةj جاء U باب المكاح/ محاب وامْذى/ (، ٧٩٣٦)( ٠٣٢ / ١٣)أحد رواْ )١( 
الماء/ب؛ن المم ل باب المكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ١١٤١)برقم لضرائر/ اض 

نسائه/بعض إل الرحل مل باب الماء/ عشرة محاب والمائي/ ٢(،  ١٣٣)برنم 
(.١٩٦٩؛رiم)الماء/ بض القسمة باب ئابالكاح/ ؛رءم)آةبمآ(،وابنماجه/ 

الآية:آ.الماء، )أ(مورة 
.٢٨٦الأبة: البقرة، سورة )٣( 



٣٦٣باب 

 AVT_ معاملةمن تشتكي امرأة —1 افه —رحمه الشيح محيلة مثل
تمنها أماء، يأم وب منوات، عشر معه عشت مول: زوجها، 
إو1ق وكان وزوجي، أنا ْنزفي و بلدي و وأربع الملكة، و -نوات 

الأنوأنا تزؤج، أنه أحثرف عاد ولما منة، من أكثر تغيب ئم سّة كل 
يتصرفأن للرجل فهل و، يتكلم والدم أن إلا والدم، وأحترم أحترمه 

والآحرة(.الدنيا ل يسامحك لا له؛)الثه ئلت، وقد التصرف، هدا مثل 

أنله ثانية امرأة بنكاح التصرف بقوله: اش~ ~رحمه هأجايح 
مثئألسء تن 3؛^؛ هلاب ما تعال: اممة لقول أرع، إل يفعل، 
ألااس س عيه اشزٍلت قد المرأة كانت ^١ إلا ;قث 

رهان للزوج، ملزم جائز شرط هدا أن الصحيح فان عليها، يتزوج 
وحينئدذلك، يقتضي بك، ليكون أن إلا أماء فقد عليها وتزوج يفعل 
الكاح،عقد حب تفارقه أن أو معه، تبقى أن ، juالخيار لها يكون 
هدازوجها وض بينها ليس أنه الرأة هده موال من يفلهر الذي ولكن 

لهليس لكن أحرى، امرأة يتزوج أن ق الحرية له فيكون الشرط، 
منحقها ينقصها وأن الأول، الزوجة معاملة يّىء أن ق الحرية 

ارمنأن النبي. عن الحديث ل جاء فقد ذلك، وغر والفقه القسم، 

الآية:آالماء، سورة )١( 



هن1ويىاوفقه ٣٦٤

،*مائلءال وشمه القيامة يوم حاء إحداهما فإل امرأتان له كانت، 
إذاإلا يغيب أن له محوز فلا ذكرت التي المدة ا عنهالغنية وأما 

منهدا وليس ، بالعروق، يعاشرها أن فالواجب، ؤإلأ رصين، 
بالمعروف.العشرة 

ثيءعليها فليس والاخرة( الدنيا ق امحلث، يلا )افه له! قولها وأما 
فليسافه، بحق لا يحقها يتعلق فيا يسامحك، لا تريد كانت، إذا للئف ذق 

٠إالمها.قد دام ما ثيء ذللث، ل عليها 

معفيها الكلام هدا كان فإذا محرمه، وهي فيها والده كلام وأما 
عليها،منه واعتداء عليه حرام فإنه إليه اءما إموعدم بالواجبج، قيامها 
منالمرأة هده يتحلل وأن وتعال، سبحانه الله إل يتوب أن فعليه 

يكملبإ تأق لعلها فعلته لتقصير فيها يتكلم كان وإن عليها، اعتدائه 
فيه.حرج لا فهدا التقصير هدا 

؛؟؛*ة- ءه 

التربةق جاء U باب الكاح/ محاب والزمدي/ (، ٧٩٣٦)( ٣٢• ; ١٣أحمد)رواء :١( 
الماء/بين القسم ل باب النكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ١١٤١برقم)الضرائر/ بين 

نمائه/بض إل الرحل مل باب الماء/ عثرة محاب والنمائي/ ٢(،  ١٣٣برقم)
(.١٩٦٩برقم)المساء/ بخن الضمة باب الكاح/ محاب ماجه/ (،وا؛ن ٣٩٤٢برفم)



٣٦٥باواعضةامم،طء 

"مجمن الناس من اف~• ~رخمه الشيخ فضيلة مثل 
عنبعيدا يكون وأحدهم الأحرى، البلاد ل الرزق لطلي، بلائه من 

اللهيسأله حق هتالك* فهل نوات، ّأرع أو ثلاث طؤيلة فترة زوجته 
أولاده؟وحل-عن -عز 

وأولادهأهله عن نيته كانت إذا بقولهث اله~ت -رخمه فأجاب 
ءؤكأتإ1تعال؛ اطه لقول ذللث، عن مسوول لأشك فإنه صياعهم تستلزم 

ولقولآ ءأئجاوثهل ألناس ومدها ثارا وأهنيؤ أنمثؤ ^١ ءآئوأ ١^ 
بأنهنحفى ولا ٢ رعيتهاا١ عن ومؤول أهله ق ربع ررالرجل اض. 

وأماوالتوجيه، والأخلاق الأداب ق يضيعهم لكن الرزق؛ طلب يريد 
كالعمتربيتهم بواجب يقوم من أهله عند وكان الغيبة هده غاب إذا 

دامما باس لا فإنه إليها رجوعه ق بحقها الزوجة تطالب ول؛ والأخ، 
وأهاله.أولاده عل آمنا 

ءإ؛-ءإ؛- -؛؛؛- 

زوجتهعن غاب رجل • الأله~ رحمه الشخ فضيلة سئل ؛ ٢٤٠س
زوجتهعن غاب س بأن الناس بعض س وسمع شهرا، عثر حمسة 

.٦ الأية) التحريم، محورة )١( 
لم/وم(، ٨٩٣برقم)والدن/ القرى ل الخمعة باب الخمعة/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

(.١٨٢٩يرةمرالعائل/ الأئ، فضيلة باب الإمارة/ كتاب كتابالإم١رة/ 



هنارىالهق4 ٣٦٦

قولكم؟فإ وزوجته، صع أن قبل التحلل عليه واجب لكملا عاما 
التحلل؟هوهازا وما 

عنتحله أن منها يطلب أن به يقصد التحلل —ت القه —رحمه فأجاب 
بمدهراصية وهى زوجته عن الإنسان غاب إذا ت فنقول المدة، هذ0 ناحره 

العلمأهل فإن راصية تكن إ إذا وأما إطلاقا، عليه حرج لا فانه الغيبة 
الرحؤع،عليه محب السنة نصف اعاس ولكن سنة، بنصف ذلك حددوا 

عليه،حرج لا فهذا محتاجها معيشة كهلالس، لضرورة غاسا كان إذا إلا 
إليهم،يالكتاية أهله مع دائمة صلة عل يكون أن عليه محب ولكن 

بينها.الصالة تنقهلع لئلا ذللئ،؛ أشبه ما أو بالهاتف، مكالمتهم أو 
ءادءإد ءإد 

٠٠' ٠٠' ٠٠'

لمحددة مدة هناك هل ! — افه رحمه — الشح فضيلة مثل ! ص١٤٢
الرزقطالم، حال ؤ امرأته عن الغائّي، للرجل حددمت، الشؤع 

أنامرأته من عودته عند الرجل يطلي، أن المع من، يهل والاغتراب، 
غيابه؟فترة عن له تمح 

الرزقطلبج ق زوجته عن الرجل غاب إذا ! — القه —رحمه فاجاب 
طالتولو عليه إئم ولا عليه، حرج لا فانه عليها آمن وهو برضاها، 

أشهر.ستة فله بحقها طالست، إن فأما المدة، 



٣٦٧ب1بءشرةاسطء 

 Y_ ٢ ٤ I البعديرجذ يجوز كم ~ت اش"~رحمه الشخ فضيلة مثل
الناس؟يعص يقول كإ عبادة العمل وهل الغربة، ق مثلا روجته عن 

متةتعدى لا زوجته عن الإنسان غيبة بقوله؛ افه- رخمه - فاجاب 
عليبقى أن بأس فلا آمن محل ق وكات بدلك، أذنت إذا إلا أشهر 

رصسىفإذا للزوجة حق هدا لأن فيه؛ الفرصة ه لتتهيأ ما حب 
ذلك،.ق الزوج عل حرج ولا ممهل، بإسقاطه 

العملإلا عبادة® العمل ررإن نقول! أن يصح لا فإنه العمل وأما 
هداالدنيا أجل من العمل لكن فيه، لاشك فهدا فه، تعبد هو الذي 
لكفيعمل أن مثل شرعا ممللوب أمر إل يودى أن إلا يعبادة ليس 

وحل——عز الله أغناه بإ والاستغناء الناس، سؤال عن وعائلته ه نف
عفررالساعي والسلام! الصلاة عليه الني عن الحديث ق جاء ولهدا 

قالررأحبه الراوي؛ قال افه® مسل ق كالمجاهد والمك؛ن الأرملة 
نيةحب عل للدنيا والحمل i يفار®^ لا وكالقايم يفهلر، لا كالصائم 

ماعل كان ذلك سوى يه أراد ؤإذا حيزا كان حرا به أراد فإن العامل 
بالشاتالأعإل ررإنإ وسلم-: آله وعل عليه اطه -صل الني لقول أراد 

(،٥٣٥٣)برقم الأهل/ عل الفقة قفل باب الفقات/ مماب الخاري/ رواء )١( 
برقمواليتيم/ والمكى الأرملة عل الإحسان باب والرقائق/ الزهد كتاب لم/ وم

(٢٩٨٢.)



هن1وىالفقمح ٣٦٨

وإنالكلامئمانوى«لُ
ء؛يو أه 

أكثرزوجته ترك رجل اش~ت ~رحمه الشيخ فضيلة مثل ٢؛ سى 
ولخبفقط، الفلوس ليجهع شرعي، عذر وبدون اليائية، ل منة من 

هذانحون فهل أهلها، ْع البادية ل تركها ئد والأن والتفاخر، الدنيا 
لا؟أم انمل 

هدامن ّمفه العمل هذا أن الحقيقة بقوله؛ اش~ ~رحمه فاحاب 
شهوته،بنيل التمع الدنيا الإنسان له محبمع ما أهم من لأن الرجل؛ 

ا،لقنطرةالقناطر عل مقدمه اء بالن— وتعال —مسحانه افه بدأ وقد 
ال1ثظنآ،ي السَآء ض ثب لأكاتتى ريث ؤ فقال: 
بثألمحث<رُ س آلثئتةِ ؟نمكثة;١^ ي آض 
الدنياحمع أجل من أهله عن المدة هذه يصر كيف الرجل هذا أدرى 

الّك،وقال إ متعته؟ نيل ق يسخرها ل؛ إذا له، نافعة ليت، الي، 
رصيتإن هي ثم ٢ الصالحة((ر المرأة الدنيا متاع وخثر ٠^٤ ررالدنيا 

وملم/(، ١ ) برقم الوحي/ بدء لكن كم باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه ( ١ ) 
١(.٩  ٠٧برقم)باكت«/ الأمال »إن،ا ه: قوله باب الإمارة/ كاب 

الآة:إد)آ(مورةآلعمان،
(.١٤)^١٦ برقم المالحة/ الرأة الدنيا -؛ Luحر باب الرصيع/ كتاب لم/ مرواْ )٣، 



٣٦٩بابءقوةاسء 

عاليهاخوف إياها إهماله ق كون أن إلا لها الحق لأن عليه؛ إثم فلا بعمله 
وبتهل-اله، كانت ؤإن أهله، مراعاة عليه فيجب -يا، يفتتن أو تفتن أن 

بزاتاجرها ولا حقها، يودي أن عليه فيجب هذه العلويلة بغيبته ترض 
المفر.

٠٠٠

الشللعإلة بالنسة اف—ت —رحمه الشيح فضيلة مسل ! ٢٤س؛ 
بتركهمإثم عليهم هل لأسرهم العيس لكبر وهاجرت أوطاتيا تركتر 

المدةوكم أوخمس، يلأيثه أو أومستين مسة مثل سنم،، بضع الزوجات 
زوجته؟عن غيابه عن اللم فيها بماسب الكا 

فإذالها الحق لأن للزوجة يرجع هذا بقوله! الأو4~ ~رخمه فاجاب 
فإنزوجها عنها غاب إذا امنة كون أن يئركل لها، فالحق تمذا رصين 

فلا.آمنة عن لر 
ء؛؛•؛إي 

ومتزؤجمغترب أنا الله—! —رحمه الشيح فضيلة مثل ! ٢٤سه 
الأهلبتصرف يقوم حمت، والدي إل فلونا وأرسل ماري محل j وأعمل 

أرمللا وأنا معهم موجودة وزوجتي وشراب طعام من محتاجونه وما 
الإفادة.أرجومكم زوجتي تحام مقصر أنا فهل خاصة، نقودا لزدجتي 



هناوىارهمم ٣٧٠

تحتاجما زوجتك يعطي والدك كان إذا مولهت الله— —رحمه فأجاب 
كانإذا وأما بالواجب، محصى لأنك بمقصر؛ محلى بالعروق إليه 

ترملأن عليك فالواجب تحتاجه، ما يعهليها ولا عاليها يشح والدك 
أرسلتإذا ثيء أبيك قلب ل يقع أن خمن إن لكن تحتاجه، ما إليها 
نفقةلأن أبوك به يعلم لا وسر بخضة ذلك فلتكن خاصا شيئا إليها 

زوجتكعن تغترب أن يسغي هل أنت تسال أن وينبغي واجبة، الزوجة 
معها؟وجودك إل حاجتها مع طويلة مدة 

لروإن عنها، الغيبة تهليل أن لك فليس بحقها ءلالبت إن نقول! 
الهي مادامت، أوأكثر أو منة مثلا لو؛قيت، إليها فالأمر تهلالس، 
يلاحظوهاأن الأزواج عل محب نقعلة وهذه لها، فالحق بحقها تطالس، 
محمورمحا :يتم ولا زوجته ينس العافية- اطه أل -نالأزواج وبعض 

كلثا،إعراصا الأول عن فيعرض فيه هو الذي البلل و يتزوج أن له 
الحافة.افه نسأل 

ءوثو ءو 

غابفيمن الحكم ما ؛ افه —رحمه الشخ فضيلة مثل I ٢ ٤ ساُ 
أجلومن العيشة لظروف وأيقا لأساب منة من أكثر زوجته عن 

مببهي التي الديون لتسديد وذللث، للجمع ملائمة ظروف إمحاد 
الشيح؟فضيلة يا أرجوالإفادة الأهل عن والبعد الاغتراب 





د1وىالم ٣٧٢

هدهفعل الشرعية، الحكمة إل يرحع هدا بقوله؛ — اض —رخمه فأحاب 
هذا.ق المحكمة ترا-بمر أن والأنتفنأر الصر تريد لا كانت إذا الزوجة 

هم ئك 

يغربالذي حكم ما اف~ت رحمه - الشخ فضيلة مثل ٢؛ _A؛ 
حرامهذا هل متتإن مدة زوجته ويرك دلدْ ل متزؤج وهو ستثن لمدة 

لا؟أم 
حراما،زوجته عن الرجل اغراب ليس بقوله• افه— —رحمه فاجاب 

البقاءعليه وجب الفتة عليها حاف فان الفتة، عليها محاق أن إلا 
أمسآقمرأ ءامنإ آلإ؛ن ^،؛١^٦١ تعال؛ لقوله معه، استصحاحا أو عندها، 

وافر،الفتة عيها نحف، وإذالم ثأله؛انآ الئاش 
وكان، siU،Lسمحت إذا إلا أشهر، ّتة من أكثر عنها يتاحر لا فإنه 

أعالم.وافه لضرورة، ناخره 
ءإدءءد  ٠٠٤
%أء%هء 

زوجهامنها يطلب امرأة اممة-؛ -رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٢ ٤ 
وهيستقل، ومكن واحد حي ل الأول زوجته بجوار تكن أن 

ذللئ،؟ترفص 

.٦ التحريم صورة ( ١ ) 



٣٧٣بابءقوةاك،طء 

السكنىترفص أن ق حق للمرأة ليس ت بقوله افه— —رخمه فاحاب 
منقريب أنه بحجة مثلها لكنى يصلح مما وهو زوجها، عينه يت بق 

الأحرىزوجته بجوار بيت ل لوأسكنها بل الأحرى- -الزوجة صرما 
الخرمبلخت ؤإن حتى ذلك، ترقص أن و حق ها ليكن لم ماثرة 
وأنالغبمرة، عل ١^٠^٤ ثعلب أن عليها الواجم، فإن بلغت،، ما عندها 

ينبغيولا مثلها، مسكى ذلك كان إذا فيه يكنها فيإ زوجها تملح 
وذلكأحرى؛ بزوجة زوجها تزوج من الخرة هذْ كل تغار أن للمرأة 

النساءكثرت فكنإ \ذثو؛آ.( ق ومحبوب مطلوب اء النتعدد لأن 
وعلالإسلامية، الأمة كثرت إنجابه كثر وكلعا إنجابه، كثر للرجل 

أحرى،بزوجة زوجها تزوج من تغار لا أن لها ينغي المؤمنة فالمرأة هذا 
ابنوقال نسوة، أرع بين يجمع أن له أحل اش لأن وثالثة؛ وثانية، 
فنصيحتياءا، نأكثرها الأمة هذه رانمر عنهإ! اف رصي عباس 

واحدة؛من بأكثر الرجال تزوج من الحنح هذا يجزعن لا أن لأحواق 
اللهرسول توق ولقد الأمة، هذه سلمط عليه ودرج الله أباحه مما هذا لأن 

كثبمرة،مصالح فيه النساء جع أن عل يدل مما اء نتسع وعنده 
علأجع كا أربع من باكثر تتزوج أن لها يمل لا ه محمد أمة لكن 

،٥٠٦)٩ برقم النساء/ كثرة باب النكاح/ كتاب البخاري/ واه را 



٣٧٤

زوجتانبتن حمع إذا الرجل عل بجب ولكن السنة، أهل علكاء ذلك 
نآلإحتنإننيؤ، يأثز آس وف تعال.' اممه لقول بينهن يعدل أن فاكثر 

فإلامرأتان له كانت ارمن النثي.ت ولقول ،؛  ١٠٤آلثرف قيى رإيّا"يا 
ا.مادلا،ل وشقه القيامة يوم حاء إحداهما إل 

٠٠' ٠٠' ٠٠'

أنلم للميجور هل اف~ت ~رحمه الشح فضيلة سئل ؛ ٢٥٠ص
منعل يترتب وماذا واحدة، ليلة و واحد فراش ل زوجتيه بتن يجمع 
ذلك؟فعل 

هدامثل إن ذكروا اممة~ "رحمهم العلمإء بقوله؛ اف~ "رحمه فأحاب 
الزوجتتن،لنز غيرة مجدث لأنه يفعل؛ أن يبغي لا وأنه يكرم، الفعل 

واحدةاستدبر إن لأنه الخال؛ هده ق بينهإ بالحيل يقوم أن يمكنه ولا 
يفوتوحدا الثانية، استدبر الأحرى استقبل ؤإن الأخرى، استقبل 
؛الزوجتينالأّت><تإع كيال يمنع سببا يكون وقد الواجب، العدل 

.٩ ٠ الأية! النحل، سورة )١( 
التوبةي جاء ما باب الكاح/ محاب والترمذي/ (، ٧٩٣٦)( ٠٣٢ ص/ أحمد رواْ )٢( 

النساء/بين م الفق باب النكاح/ كتاب داود/ وأبو (، ١١٤١)برقم الضرائر/ بين 
انه/نبعض إل الرحل ميل باب النساء/ عثرة كتاب اني/ والن٢(،  ١٣٣)برقم 

(.١٩٦٩)برقم التاء/ بين مة القباب الذكاح/ كتاب ؛رفم)آئهم(،وا؛نماحه/ 



٣٧٥ىبءشءاإي،،،اء 

زوجتيهين الرحل محمع أن افه— —رحمهم العبياء كره ولهدا إحداهما؛ أو 
واحد•راش فو 

؛؛؛'ءلإ- ءو 

للزؤجنصيحتكم هي ما الله—! —رحمه الشخ فضيلة ّسل ؛ ٢٠١س
والزوجة؟

أيمنهإ واحد كل يلتزم أن نصيحتي بقوله! اف— —رحمه فأجاب 
ؤوءا؛بردمحتعال؛ ه لقولالأحر؛ عل ه ليجب بإ )الزوجتتن( 

وقول،، اأثُميهأ عثؤن أرى مثن تعال؛ وقوله ٢، إئتووي 
حلمامنها رصي حلما منها كرم إن مؤمنة، مؤمن بمرك ررلأ المي.؛ 

وستئاتيا،حنانيا j^، يوازن بل ويبغضها يكرهها لا يعني ٢ آحر«ر 
وقال؛عوج، ولوعل بالنساء نستمع أن والسلام— الصلاة —عليه وأمر 

تقيمهاذهيتا ؤإن عؤج، عل -ها امتمتمت -ها امتمست، إذا ررإنلث، 
منكل عل فالواجب الفراق، ويمصل ا طلاقهيعني ،  ١٠٠كسرتها

حنة.معاثرة الأحر يعاشر أن الزوحن 

الآة:ا،د)؛(ّورةاواء،
الآة:ح؟؛آ.الغرة، سورة )٢( 

(.١٤٦٩٣بالماء/ الوصب باب الرضاع/ كاب )ّآ(رواْسلم/ 
(،٣٣٣١)يرقم وذريته/ آدم خلق باب الأنبياء/ أحادث كتاب، البخاري/ رواْ )٤( 

(.١٤٦٨برقم)بالنساء/ الوصية باب ارضيأر كتاب ومسلم/ 



ه1وىالفق4 ٣٧٦

علافه يشكرا أن أيفا ينغي والزوجة الزوج أسرة والأمرتان 
الصلةمن بينهإ يكون وأن بعض، من بعضهإ قرب نعمة النعمة هذه 

قوله.ق للنب قسينا الصهر جعل تعال افه فإن بالحال، يليق ما 
ا.ه؛ ف/] ه وان ؤصه، ئ>منهءدثا دشك خأى 

هثإي؛؛؛- 

التيالسنة هي ما اف،—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ٦.' س٦٥ 
زدجته•عل الزوج لحول عند M المي عن وردت 

بناصيةالإنسان يأخد أن السنة من بقوله! اممه— —رحمه فأجاب 
وأعوذعليه، جبلتها ما ومحر محرها أمأللث، أي رااللهم ويقول! المرأة 

الكلامهذا يقول لا ولكن عليه،، جبلتها ما وشر شرها من بالث، 
لكنهالمرأة، تنفر ربعا مؤع مبصوت قاله لو لأنه مسموع؛ بصوت 
ماهذا الكلام؛ بهذا ويتكلم مثلا، يقبلها أن يريد كأنه برأسها يمك 
هذا.ق هؤ افه رسول عن أعلمه 

حتىؤيباشرها يداعبها أن لأبد يأتيها أن يريد عندما أيصا كذلك 
الشهوة.من هو إليه وصل ما إل تصل 

٠ه ٤ ت الأية الفرقان، سورة ( ١ ) 
ماجه/وابن ٢(، ١ ٦ )٠ برقم اللكح/ جامع ق باب الذكاح/ مماب داود/ أبو رواه )٢( 

(.١٩١٨^)_/ عل دخل إذا الرجل يقول U باب ىابالكاح/ 



٣٧٧

وحنبالشيطان حتينا اللهم افه ررمم يمول! الحعإع عند ثالثا! 
شيطانيضرم لم ذلك ق ولد بيتهإ يقدر إن فإنه رزقنا ما الشيطان 
أتا«رم.

ث؛يه ءاو 

منكشر لدى اشتهر ! اف— —رحمه الشيخ فضيلة مثل ! ٢  ٥٣س
كيلكوهي رنمن، أمامها يصل زوجته عل لحل إذا الرحل أن الماس 
قبلحتى بصلاته يشرع عليها لحوله فور بعضهم إن حتى معه، تصل 

السنة؟من هدا فهل معها، الحديث 

الصحابةبعض عن آثار هذا ق بقوله! افه— —رحمه فأحاب 

يصليدخل ما أول زوجته عل دخل إذا الرجل أن عنهم- الله -رصي 
يفعلوالذي ثيء، ذلك ل يصح فلم المبي. عن أما ركعتن، حا 

حرج.فلا تركه ؤإن حرج، عليه يكون ألا أرجو ذلك 
ص-ه ؛!؛- 

الرأةجريج حكم ما • الده~ —رحمه الشح فضيلة مثل ! ص٤٥٢
زوجها؟إذن بغر 

وملم/(، ١٤١)برقم حال/ كل عل الثمية باب الوصوء/ كتاب البخاري/ رواه 
(.١٤٣٤)برقم الحملع/ عند يقوله أن يستحب ما باب النكاح/ كتاب 



فتاوىاافقع ٣٧٨

أنلها يجوز فلا حاصزا زوجها كان إذا بقوله؛ اله~ ~رحمه فأجاب 

فا!ويقول يمنعها، لم ما تحرج أن فلها غائبا كان ؤإذا بإذنه• إلا نحرج 
•الحق فله منعها وإذا نحرجى، لا 

مم م 
٠!'٠،' ' ٠٠

أنللمرأة يجوز هل اش~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مئل سهه'آ؛ 
إذنه؟بدون زوجها بيت من تحرج 

السؤالهذا عل الحواب قبل أولا؛ بقوله؛ افه" ~رحمه فأجاب 
منمحرجن لا أن المؤمنات أخواتنا حمع ننصح أننا وهي نصيحة أوجه 

لهاوأبعد لها أصون بيتها لأن لها؛ الحروج من لابد حاجة ق إلا بيوتهن 
للمرأةينغي فلا لفرجها، وأحفغل وحلقها، لل-ينها وأسلم الفتنة، عن 
نحرجلا أن محبا حرجنتا إذا ثم ذللئ<، إل الحاجة دعت، إذا إلا نحرج أن 

بلذلك، أشبه وما طيبة رائحة أو رفيعة، نعال أو حميلة، بثياب مترجة 
الفتنة.توجب ولا الفلر نحلب لا ثيابا لابسة متبدلة ملة نحرج 

منتحرج أن للمرأة محوز لا إنه الموال؛ عل الحواب ل نقول ثم 
الخروجمن يمنعها كان فإذا أقار-يا، لزيارة ولا إذنه بلا زوجها بينتا 
يقول!. اممه رسول كان ؤإذا بإذنه إلا نحرج أن ها ليجوز لا فإنه 



٣٧٩رابءق>ةاسء 

الصيامأن مع ياذئه،، إلا ثاهد وزوجها تصوم أن للمرأة محل ررلأ 
يأذنلا أن الزوج عل ومحب أول، باب من الخروج فكذلك عيادة 

ذلك،،أثمه ما أو رائحتها، أو يثياتيا، فاتنة فيها تكون حال ق بالخروج لها 
بالشروحللها فلياذن لحاجة كان فان لا؟ أو لحاجة خروجها هل ينظر وأن 
الموفق.واش فليتها، حاجة نمر كان ؤإن إليها، أشرنا التي 

هه ه 

إذاللمرأْ محوز هل اله~؛ ~رخمه الشخ فضيلة مسل • ٢ ٥ ساُ 
أقارحا،من لها المحارم غير هم من تدحل أن عنها غائبا الرؤج كان 

البيت'ل والبيت 

أنللمرأة محوز ولا ذلك،، لها محل لا بقوله؛ اش~ ~رحمه فاحاب، 
ببتتدخل أن يجوز ولا محارمها، صن ليسوا من زوجها بيتا تدخل 
الثانيةالمحورة ق لكن فيه، السكنى وجه عل محارمها من أحدا زوجها 

باس،فلا معها يسكن أن محارمها من أحدا تدخل أن زوجها أذن إذا 
الأمد.عن الرجل إبعاد عنه فلبعد الأول المسالة ل أما 

هءو ثو 

برقمبإذنه/ إلا لأحد زوجها بيت، ل المرأة تاذن لا بابح النكاح/ كتابخ البخاري/ رواه 
١(. ٠٢٦)برقم مولاه/ مال من العبد أنفق ما ؛اب، الزكاة/ كتاب، لم/ وم(، ٥١ ٩٥)



اوىاثفق4هاا ٣٨٠

أنللمرأة نحور هل —ت اتله —رحمه الشيح فضيلة مثل .' ٦٥٧س
غترمن نحرج أن لها يجوز وهل زوجها؟ إذن غثر من محتها من نحرج 

ينظرأن أختها لزوج يجوز وهل أمحها؟ ليت لكن وإن حتى حجاب 
حجاب؟غثر من وهي إليها 

فإنهزوجها بيت من الرأة خروج أما بقوله؛ افه— —رحمه فأجاب 
وزوجهاتصوم أن لامرأة يجل ءرلأ يقول؛ المي. لأن بإذنه؛ إلا يجوز لا 

فإنوقربة، طاعة وهو الصيام من النبي. منع فإذا ا باذنهءار إلا شاهد 
بانلفظيا يكون قد والإذن أول، إذنه بلا منزله من الخروج من منعها 
فلاأهلك تزورى إن شئت إذا فيقول! لفظا، لزوجته الرجل يأذن 

منلوكان كإ به الإذن عل العرف، يدل ؛حسثا عرفيايكون وقد حرج، 
ونحوه،الخبز كشراء الحوائج لقضاء المرأة نحرج أن القوم هؤلاء عادة 
عرو.إذن فهدا 

والواجبأيصا، حرام هدا فإن حجاب بغير نحرج المرأة كون وأما 
بزينة،متبرجة ولا متهليية غير تحرج أن السوق إل حرجتا إذا المرأة عل 
النيعن ثيتر وقد العفليمة، الفتن من ذللث، لأن لوجهها؛ كاشفة ولا 
ررأيإس: فقال متطيبة كانت، إذا السجد حضور من المرأة مع نه أه 
(،٤٨٩٦رقم)تطوعا/ زوجها بإذن الرأة صوم باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 

١(.• ٢ رقم)٦ مولاه/ مال من المد أنفق ما باب الزكاة/ كتاب لم/ وم



٣٨١باد،ءقرةاك،طء 

قوجهها الرأة ؤإظهار ا العثاءا،ر معنا تشهد فلا بخورا أصابت امرأة 
محتمعاتق أحلت التي اكائب أعفلم ومن الفتن، أعظم من الأسواق 

الوجهإحراج عل تقتصر ب العظيمة الفتنة هده فان المسلمين، بعص 
والأذؤع،والحور والرياب الرؤؤس نحرحن الماء صار بل فقط، 

الماءصهل وصار الرافع، عل الخرق اتسع حتى بدلك يبالتن ولا 
•العسر غاية أومتعزا متعدرا 

الأجانبالرجال من أونمره أختها لزوج الرأةوجهها كشف وأما 
أمبخلاف أختها زوج وبين بينها صلة ولا حرام، فانه المحارم غير 

له،، تكشفأن لها فيجوز ابنتها لزوج محرم الزوجة أم فإن الزوجة، 
رصبخ،أو لقراية، مؤبدا نحرمحا المرأة علميه نحرم من كل هم والمحارم 

قتعال افه ذكرهن سع فهن بالقرابة الحرمايت، قاما مصاهرة، أو 
صئأ.محةًمحا ح صم قكًطلم ؤ-متق قوله: 

ت:ظقآ'مح<>'،.ث:ظفألأغ تمملةمح( 
آثيؤوآأثهنتاءقلم تعال! افه قال فقد بالرصاع الحرمات وأما 
قال؛أنه ه الشي عن وثن آلثبمشعوه يُى دآحواتحقم آتبمنقم 

وأمافتة عليه يترتب لر إذا الماحي إل النساء خروج باب الصلاة/ كتاب لم/ مرواه ( ١ ) 
رذم)؛؛أ(.لأنحرجْدة/ 

.٢٣الأية: النماء، )أ(سورة 



فت1وىاوهقع ٣٨٢

والبنت،الرصاعة، من فالأم ، ر السم،،( من ثمحرم ما الرضاع من ررنحرم 
لأنسمحارم؛ كلهن الأخت وبنات الأخ، وبنات والخالة، والعمة، 

منررمحرم واللام"؛ الصلاة —عليه النك، قال وقد النسب، من محرمن 
التسب<،لمن محرم ما الرضاع 

علوا،ؤإن الأباء زوجات أربع؛ فهن المصاهرة من الحرمات وأما 
نرلمنا،ؤإن وبنتها علمج، ؤإن الزوجة وأم نزلوا، ؤإف الأبناء وزوجات 

٢٠إلا آلتتثل ئرتآ< ءاكاويكم يكح ما مك،مأ ولا ؤ تعال! اض قال 
افهال وق، ه ًيلأ وساء ومقتا قحشة ءتكان ر إنه همد 

ثنثجورْطم ي آم ^٠^^٢ المحرمات: حملة ل ال تع
دحلثركاُمأ ل؛إ ي يهن يحشد مَايمأآله 

الأربعفهؤلاء ه آصفطم آلتيي0 أيثيظم وثثتئ عككم 
نزلنؤإن الزوجة بنات إلا العقد، بمجرد ومحرمن بالصهر، محرمات 

ق،آم تعال؛ لقوله أمهاتس، جامع إذا إلا محرمن فلا 
(،٢٦٤٥)برقم الأنساب/ عل النهاية باب الشهادات/ كتاب البخاري/ رواْ )١( 

(.١٤٤٧برقم)ارضاعة/ س الأخ ابمة تحريم تحاب وسلم/ 
(،٢٦٤٥)برقم الأنساب/ عل الثهادة باب الثهادات/ كاب البخاري/ رواء )٢( 

(.١٤٤٧)برمم الرضاعة/ من الأخ ابنة تحريم كتاب لم/ وم
سورةالساء،الآدة;أألأ)٠١( 



٣٨٣بابعشرةاص1ء 

دحنثرلم ه يهن دحلثم آقي ئ0قم ثن حجوريتظم 
منوسع النب، من سع فهؤلاء ه علخكثم محاخ له مهني 

لنسب،الأبد إل محرمات لأنس محارم؛ كلهن الصهر، من وأرع الرصاع، 
ومحصاهرة.ورصاع 

عمجالتي المرأة عن اش~ت —رحمه الشخ فضيلة سئل سمه'أ! 
والدم؟إذن كفي فهل غائتا الزوج كان ؤإذا زوجها من إذن دون 

أنلها محوز فلا حاصرا زوجها كان إذا بقوله• اله" —رحمه فأجاب 
ها!لويقول يمنعها لر ما نحرج أن فلها غائبا كان ؤإذا بإذنه، إلا قنرج 

حامحزاكان إذا المسالة: فصارت الحق، فله منعها فإذا نحرجي( )لا 
يمنعها.أن إلا نحرج غايا كان ؤإذا بإذنه، إلا نحرج لا 

غائثا؟كان إذا الحروج ق أمه أو أبيه من تستأذن أن لها وهل 
أنقبل منعها قد كان فإذا يمنحها لآ ما نحرج أن الأصل واُبمواب• 

وكدا،الكذا تحرجي ررلأ قال؛ أو البيت،؛؛ من تخرجي ررلأ وقال: افر ي
أبيهبيد لا زوجها بتد حكمها لأن وأمه؛ أبوه لها أذن ولو تحرج لا فإنما 

وأمه.

■؛إي؛إ؛-؛إي 



قت1وىالفقه ٣٨٤

اتفقتوقد متزؤج، أنا اله~ت —رحمه الشيح فضيلة مئل ! ٢ ٥ ص؟ 
jتذهب وأن \و بيت j أو بيتي، و تقيم أن ممري قيل زوجتي مع 

أويوما معهم وتقضى عليهم، لمملمس أهلها؛ إل أس؛وع كل مائة 
تفعلإ مهور الستة يقارب ما الأن وحتى مقري بعد ولكن يومثن، 
إلتأت ولر أهلها، إل ذهبت، أما ذلك، العكس، فعلت لكيجا ذلك، 

قتقيم لكي مرات، عدة إليها أرسلت، وقد حدا، حدا قليلا إلا بيتي 
هذ0كتابة حتى تفعل ولم ممري، قبل بينتا الاتفاق تتقد وأن بنتي، 

العلمْع الفعل، عاصية؛دلك، هي هل اف، أفادكم فاءفيدوق الرسالة، 
أفعل.وماذا ثيء؟ أي ق حهتها من أقصر لر باض 

أنعل معها اتفقت، التي المرأة هذه إن بقوله! اش— —رحمه فأحاب 
إلاذللث، من شيئا تنفذ إ إما ثم أهلها، إل تذهب، وأن بيتك، ق تبقى 
يكونربإ تلومها، وأنت، عذرا لها لعل أقول: أهالها، عتل شت، أما 

ورأتذلك(، من تتمكن لا أما فرأت وحدها اليت، ق البقاء جربت، 
ورأتؤإحراج، الأهل عل مضايقة فيه يكون قد أهلك، إل ذهاحا أن 
تستقرلا الذي بيتها ق تبقى أن من ما أول أهلها بيت، إل رجوعها أن 

إحراجإليهم الذهاب ق يكون قد الذين أهللثؤ إل تذهّب، أن أو فيه، 
ليسبيتلثح لأن ذلك، ق أؤيدها وأنا أهلها، عند تثقى أن فرأت ومشقة، 



٣٨٥ئبءقرةاص1ء 

المساقعليها يعتدى ربا عليها، خهلر ذلك ولأن يواسها؛ أحد فيه 
فتكونأهلك، بيت ق تبقى أن تتمكن لا قد ولأنيا الفجور؛ أهل 

أنأنت عليك وأثير عليها، حرج ولا أهلها، إل تدهس، أن ق معدوره 
والحاضر.المستقبل ق لكر حير ذللثا فان وتسمح تعفو 

المرأةنيارة حكم ما اف~! —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٢٦_* 
الرمحج؟علم دون والأقارب للجتران 

أنتعلم كانت، إن لحيرانيا، المرأة زيارة بقوله! افه— —رحمه فأجاب 
أنهظنها عل يغلب أو تعلم كانت ؤإن حرج، فلا بدلك، يرضى زوجها 

بإذنه.إلا بيته من نحرج أن لها محل فلا يرضى لا 
هه ءو 

ابنةمن مترؤج رجل • اف~ —رحمه الشيخ فضيلة مثل ! س١٦٢
أهله،عند تبقى يل أهلها إل تدهس، لا بأن معها اتفق ممره قبل عمه، 

ذللثؤومع بم، الأولاد يتأثر أن ونحاف يصلون لا أهلها بان خصوصا 
عنهاالزؤج هذا مغ ذللت، وعند عندهم، للبقاء أهالها بيت إل ذهبت، 
ذهابك،حال ق لها! قال بأنه علها ذلكؤ، ق إثم عليه فهل يقول! الفقة، 

إل؛يت،أهلك،ضللأ،مقة؟



ه1وىامم ٣٨٦

أنأود السؤال هدا عل الإجابة قبل بقوله؛ اله~ ~رحمه همأجاب 
اللهلقول بالعروق صاحبه يعاشر أن الزوج؛ن من كل عل محب أنه أبتن 

يمنعأن للزوج بجل ولا ٢، تلمم؛لي ؤوعا؛ثروس وتعال• ئارك 
يرأن إلا صديقانيا إل أو أقار-ها، أوإل أهلها، إل الذهاب من زوجته 

حتىيمنعها أن عليه حرج فلا مكروها شيئا رأى فان مكروها، شيئا 
وفعلاللهو، آلات من عندهم الأبوان يكون أن مثل أبويبما، زيارة من 

أهالهاإل ذهبت، إذا كانت، أو فيه، الإنسان يشارك أن محل لا ما المنكر 
أنفلمه به، ذهبت الذي القلب غر بقلب فرحعت، عليه أميوها 

تذهبأن نهاها إذا زوجها تملح أن الرأة عل أن كإ ذلك،، من يمنعها 
أنه الّك، أجمر وقد لزوجته، السيد منزلة ق الزوج لأن أحد؛ إل 

فيهن.افه نتقي، أن وأمرنا أسمرات، أي عندنا عوان النساء 
أهلأن أي حما، السائل قاله ما كان فإن السؤال عن الحواب أما 

أننهاها وأنه النكرات، من ميء وعندهم يصلون، لا الزوجة هذه 
تذهبأن لها محل ولا بحق، منعها قد فإنه السبب، فذا إليهم تذهبا 

يتأمل،أن علميه الواجب فإن مبالغة الأمر ق كان إذا وأما أهلها، إل 

.١٩الأية: )ا(سورةالماء، 
١(، ١٦٣يرتم)علزوجها/ حقالرأة ي جاء ما باب الرضاع/ مماب الترمذي/ )٢(رواْ 
(.١٨٥١برقم)زوجها/ عل ا،لرأة حق باب النكاح/ كتاب ماجه/ وابن 



٣٨٧ء باب 

ويتحقق.ويظر 

عليهامحب فيإ زوجها عصت إذا المرأة فان للنفقة بالنسبة أما 
لها!قال قد السؤال هذا ق زوجها وأن لاّميإ نفقة، لها ليس ناشز فهي 

لك(.نفقة فلا أهالالئإ إل ذهبت إن 

هأو ءو 

أنللزؤج محوز هل اف~ث ~رخمه الشيح فضيلة مثل 
أرحامها؟صالة من زوجته يمغ 

منالزوجة يمنع أن للزوج محل لا بقوله! اض~ ~رخمه فأجاب 
الذنوب،كبائر من والقطيعة واجبة، الرحم صلة لأن أرحامها؛ صلة 
بأقار-أاصلتها كانت إذا إلا الخالق، معصية ق لمخلوق طاعة ولا 

ادوفشر أهل الأقارب يكون أن مثل ا، زوجهعل صررا تتضمن 
زيارمممن يمنحها أن له فحينئذ وزوجها، المرأة أين دوا فيفونميمة، 

تصلهمربإ بالزيارة خاصة ليحن، الصلة يقال! أن ويمكن وصلنهم، 
حالكل عل الحبة، ؤيوجب قلوحم، يولف، مما غيرها أو بالهدايا 
يزلفمما إلا المعروفة( )الصلة رخمها صلة من امرأته يمنع أن للزوج 
صرراتضمن لأقارحا صلتها كانت إذا إلا الحبة، ويوجب قلوحم 

ذللئ<.يمنحها أن فله عليه، أو عليها 



ه1وىااص ٣٨٨

متذتسعمتزوجة امرأة افه—ت رخمه — الشخ فضيلة مثل ؛ ٢ سماُ 
^١ونارانم؛ أهلها روية من حرمها زوجها أن ومشكلتها صنوان 

ملتزورهم أن زوجها من طلبت وقد فيه، يقيمون الذي المكان لعد 
بوعده،ف لر ولكنه مرة، أول، تنجس، أن بعد فوعدها أطفالا تنجب أن 
فتقول،؛كفلف، ثم يعدها، هو ذللث، ولع أولاد، أربعة عندها صار أن إل 

الرسول،عن حديتا صممتؤ فقد هنا، الرحم قهليعة إثم يع من عل 
رحم«؟ةاني الخئة يدخل ارلا مءئا1ْ ما 

وهوإليه أثاريت، الذي الحدمث، هدا ت بقوله الأئه~ ~رحمه فأجابه 

هذهولكن صحح، هذا ، ةاني((ل الحنة يدخل لا ١١الّمح، قول 
زوجها،بيد أمرها لأن ^، ٧٧رحم؛ بقاطعه ليسسته أنها أطمئنها السائالة 

لإثم علها لمي فإنه أهلها بزيارة أومحاطلها يمتعها كان إذا وزوجها 
ؤن\هوتعال• تبارك الله لقول زوجها بهلاعة مأمورة وهي الحال، هذه 

؛فوهممس آلمكثاج ي واهجرخ يمفنومحى ذييرأث> محامل 
والسائم"الصلاة —عاليه والمي ا سثثليهيمل جيا' نغوأ هلا أطنن٩ءكم 

البركتاب لم/ وم(، ٥٩٨٤)برقم ا قتامغ إثم باب الأدب/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
برقم)ا-ههآآ(.الرحم/ صالة باب والأداب/ والملة 
.٣٤الأية: الماء، )أ(ّورة 



uU ءL٣٨٩ءقرةاص

زيارةعدم ل إثم عليها ليس فهي كالأمثر، زوجها عند المرأة بأن أمحر 
زوجها.ْن المنع أن دام ما أهالها 

نيارةمن محرمها وألا العشرة معها محن أن زوجها أنصح ولكني 
ماتطاول ولو وأحرى مدة ين تزورهم أن عل محرص وأن أهلها، 

والأحرىالأول هو وهدا بعيدة، أهلها وبتن بينه المسافة أن دام ما بينهإ 
تعال.اف ثاء إن به 

هه ءو 

ابنتهالأُب، مغ حكم ٌا افه~• ~رحمه الشيح فضيلة مئل ! ٢ ٦ ص؛ 
يأتم؟هل طويلا محها وغاب تركها ؤإن زوجها؟ المر،ع من 

ألاالعقد ق عليه اشترط قو كان إذا بقوله! اش— —رحمه فأجاب 
فانمعه، السفر تختر لآ ما -بما، السفر من منعه ق الحق فلأبيها ببما افر ي

لركان ؤإذا لها، الحق لأن منعها؛ أبيها عل حرم معه السفر اختاريتج 
أنوطاوسا مافر فإذا لزوجته، مالك الزوج فإن ذللث، عليه يشترط 

أبيهاوعل علميها وحرم معه، افر نأن علميها وجب زوجته معه افر ن
فيإحرج علميه ليس فإنه أبوها امتغ أو الزوجة امتنعت، فإن الأمتناع، 

ءّاامتنعت حسث، الحقيقة ق منها النشوز لأن عنها؛ وناخر سافر إذا 

الموفق.واممه لزوجها، علميها محبا 



هإوىالفق4 ٣٩٠

فطمتفيمن الحكم ما اض~ت —رحمه الشيح فضيلة مثل I ٢ ٦ سه 
ءكالهاملإمالالمامن؟

قبلولدها تفهلم أن المرأة عل حرج لا بقوله! اطه— —رحمه فأجاب 
عنيستغني لا كان إذا أما اللبن، عن يستاش كان إذا الحولن تمام 

أيصاالحولن بعد ولا الحولين قبل تفهلمه أن لها ثبوز لا فانه اللبن 
محتاجاكان فإذا التلفل، تغدية هو المقصود لأن الهلعام؛ ياكل لا مادام 

حرجفلا والشرب بالأكل عنه امتغنى ؤإذا به، يغذى أن وجب اللبن إل 
الحولين.تمام قبل عنه يقخ أن 

يكدرونزوجتي أهل ! اف— —رحمه الشخ فضيلة سئل ! ٢ ٦ مزآُ 
زياربم؟وترك هجرهم حكم فا زيجتي، لعل عل 

كانإذا تزورهم وألا تيجرهم أن للث، بقوله؛ الق،— —رحمه فأجاب 
منتمتنع أن فلف ج، لزوجتلإفساد أو علميلث،، ة ممل. يارمم زق 

أيصا.زيارمم من زوجتك تمنع أن وللث، زيارمم، 
وزوجه،المرء بين دون يفالذين الناس بعض لأضح ؤإق 

والعياذ؛اف،االسحرة كفعل هذا فحلهم إن وأقول! 
الزوجذنأحر أن محير ؤإذا الزوجين بين يآكون عا الكف فالواجب 



٣٩١و1بءضةاك|طء 

قفيكون لصاحبه، يذكر أن دون فلينصح عليه الواجب، ق تماهل 
عل■٠^ وهو المستهلاع لفدر واجب والنصح وحقد، عليه غرة قلبه 

حال.كل 

هه ه 

ودينبيني حاويث، افه—! رحمه — الشيح فضيلة سقل ت س٧٦٢
ّاةرُت،ثم الفراش، إتيان من فامست، غضي إل أدى كلام زوجتي 

حوهامحدك وحلها وجهي، عن أئلث، أبعد لابنها؛ وئلت، إذف، بدون 
ولمدشتمتهابيتي، بجوار لليي بجت أن ءل،ا أّْرآحر، محيث أن من 

ماؤإصلاح الوضؤع، ق أولادي لتدخل ونفلرا افريت،، معندما 
متي•حصل فيا إفتائي محيلتكم من أرجو قاف حدمث،. 

المعاشرةالزو-ين ، juمحبا الذي بقوله! افه— —رحمه فأجاب 
محنأن الزوج فعل ا أكعردمحب ؤوعا؛ثثدهة تعاد؛ لقوله بالمعروف، 

مغ,ولا تماؤللة بدون الفقايت، من عليه محبط ما وبذل زوجته، عثرة 
ماكل ق لزوجها مهليعة تكون أن الزوجة عل أيصا والواجب، 

الرسولإن حتى بإذنه، إلا بيته من نحرج أن لها محل ولا عليها، محب 
شاهدزوجها كان إذا المرأة صوم من منع واللام— الصلاة —عليه 

.١ ٩ ت الأية النساء، سورة )١( 



الفقعفتاوى  ٣٩٢

ؤإذنه،بمشورته إلا منه تمغ عبادة وهو الصوم كان فإذا ، بإذنه إلا 
امنه؟ إذن افردون نأن لها محل يكيف 

محيءأن هابت فرائه إل زوجته دعا إذا الرجل أن أخثر. وقد 
ولوأمابما يستمتع أن الرحل عل أن كا ٢، حتى اللائكة لعنتها 

حااستمع فإن ودينها، وتفك،رها ق ناقصة الرأة لأن عوج؛ عل 
ذلك،يمكن لا فإنه الكإل أراد ؤإن الضجثر، مرتاح وهو حا استمع 

•,.١٣ الني عن الحديث ل ذلك جاء كإ كرها، يقيمها ذهب، فإذا 

خوقاوجهي(، عن  ١٢أبعد أملث، )ضل لأبنه! السائل قول وأما 
اكصودإن بل للمرأة، بهللاق ليس ذللث، فإن أكر ثيء محديث، أن من 

الإصلاحدام وما عليه، حللاق فلا هدا وعل الهللاق، محدث، ألا به 
بخثر،بينها محيع أن الله ونأل ا،له؛لالوُب،، هو فهدا حصل قد بينها 
الموفق.وافه 

برقمبإذنه/ إلا لأحد زوجها بيت ل المرأة تاذن لا باب المكاح/ كتاب البخاري/ انفلر; )١( 
١(.؛رفم)ا•^ مولأْ/  JUس العبد أنفق ما باب الزكاة/ كتاب الم/ )ههاْ(،وم

برقمزوجها/ فراش مهاجرة المرأة باتت إذا باب النكاح/ البخاري/كتاب انفلرت )٢( 
برقمزوجها/ فراش من امتناعها تحريم باب النكاح/ كتاب لم/ وم(، ٥١٩٣)
(١٤٣٦.)

(،٣٣٣١)برقم ذريته/ آدم حلق باب الأنبياء/ أحاديث كتاب البخاري/ انفلر: )٣( 
٦(.)٠ ١( ٤  ٦٨برقم)بالنساء/ الوصية باب الرصاع/ كتاب ومسالم/ 



٣٩٣ب1واءقرةاصاء 

الرحلعلاج يعم هل اف~ت ~رحمه الشح فضيلة مثل ؛ س٨٦٢
تلرمالنفقة وإنإ العلاج، عاليه بواجس، ليس أنه أم النفقة من لامرأته 
والمآكلواكرب؟المكن 

افهلأن العرف؛ إل هذا ق يرجع بقوله؛ افِ -رحمه فاجامب، 
منبه العادة جرت فإ ، أ؛ؤنعاثئوهنقال: وتعال بحانه 

فليسبه العادة نحر ل؛ وما الزوج، عل فهو الزوج عل يكون لأن الدواء 
علالزوج•

زوجهابمددها امرأة افه—! —رحمه الشيح فضيلة سئل ؛ س٩٦٢
عنديكثر وهذا أهلها، بيت، إل تذهس، أن حلاف، بينهإ حصل كلمإ داتم1 

الشيح؟فضيلة يا نصيحتلث، فإ الزوحثن، ينز الخلاف 
يكونواأن الرجال لهؤلاء نصيحتي بقوله؛ اف~ —رحمه فأجابه 

ثفضعواوألا أنمهم، عل لهلة اللهم تكون وأن كذللثه، هم كإ رجالا 
فرددوغضثجا< ارلأ قال؛ أوصني :٠ للنبي رجل قال ولقد للغضب،، 

بانليس الزوجتن ينز الخلاف دواء إن ثم ٢، تغضبه،٠ر ررلأ قال؛ مرارا، 

الآة:هن)ا(ّورةاواء،
٦(.١ ١ )٦ برقم الغضب/ من الحذو باب الأدب/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 



هن1وىالفق4 ٣٩٤

ينبغيالذي بل شدة، إلا الأمر يزيد لا هذا لأهلها، البيت من يطردها 
اللهرسول محال ولقد السيئات، عن يعفو وأن أهله، إل يتودد أن 

كرهإن مؤمنة، مؤمن يكره لا يعنى يفرك لا مؤمنةا؛ مؤمن بمرك ررلأ 

رحلاالرجل يكون أن ييغي والذي ، آحراءر حلما منها رصي حلما منها 
واحدةّسيثة عليه حصلت إذا الحنان ينسى فالذي الكلمة، بمعنى 

رأيتإذا المرأة، بمنزلة تكون حتى ؛نفسك، تنزل أن تريد المرأة، هي 
قهل؟اخثرا منها رأيت ما للت؛ واحدة سيئة منها 

أومشاكل، زوجاتيم وبان بينهم حصل إذا إخواننا أنصح فلذلك 
تماأهاله، هي بإ المرأة ويعامل ويتحمل الرحل يصبر أن تفاهم سوء 

منخلقن ®إمن محال؛ والسلام" الصلاة —عليه الرسول يه أوصى 
كسرتهتقيمه ذهمت، فان أعلام، الضي ق ثيء أعهمج وإن صي، 

،— والسلام الصلاة —عليه النبي محال هكذا ٢ أعوجاار يزل لر تركته وإن 
فسوفأهله معاشرة ق ورسوله اممه  ٤٧٠١إذا الرحل أن من واثق وإق 

اممهيقول ومحبة، ولاية إل قلبها ؤ، والبغضاء العداوة تعال افه يقلب 

وئحز؛ عدؤه وبتنث ينلك ألزمح، ^دا لحسن مئ مح، ء ^١^ وجل• عز 
(.١ ٤  ٦٩)برقم بالنساء/ الوصية باب \إو>و\أا كتاب لم/ مرواه ( ١ ) 

(،٣٣٣١برقم)وذرته/ آدم خالق باب الأنيياء/ أحاديث مماب الخاري/ رواء )٢( 
٦(.٠ ) ( ١ ٤  ٦٨)برقم بالنساء/ الوصية باب الرصاع/ كتاب لم/ وم



٣٩٥بمبءضتائسطء 

ومتقرأحسن هى التي الفم وحل~ ~عز افه بيد فالقلوب حميئره 
ض.

هءإث• ءلإ- 

أيإئانحلف زوجة اله~ت ~رخمه الشيح فضيلة مثل ! ٢٧س'
الروحة؟لهذه نصيحتكم ما ؤإحوانه، الرؤج أم وتب كاذبة 

حنةتكون أن الزوجة لهذه نصيحتي بقوله! اله~ ~رخمه فاحاب 

يريدوتما عنها، رصا زوجها يريد تما ذلك لأن زوجها؛ أم مع الأداب 
العشرةماءت ؤإذا ذلك، عل مأجورة وهي عشرما، ق إحسائا الزوج 

أنفالغالب الزوج أقارب أو الزوج، أي أو الزوج، وأم الزوجة بتن 
وربانكدا، حياما فتكون أيصا، وزوجها المرأة ب؛ن العشرة تسوء أما 

هذهعل آباءهم يرون أنم فيمووهم أولادا الزوجثن ينز محدث 
ومنوأبيه زوجها أم إل ومحسن تصر أن للزوجة فمحبحتي الحال، 

الأقارب.من عليه يعز 

أنزوجاتم من يريدون الدين الأزواج بعض أيقا أنصح أف كإ 
لأمحائمة لست، فالزوجة محص، غلعل وهذا لأمهامم، خدما يكن 

منهامعروف الزوج وش الزوج لأم وخدمتها الزوج، لأش ولا الزوج، 
.٣٤الأية! فمك، سورة 



هن1وىادمم ٣٩٦

إليرجع فهذا لزوجها خدمتها أما عليها، مقروصا ليس ؤإحان 
خدمتهعليها وجب فيه زوجها نحدم باما العرف جرى فإ العرف، 

يلزمأن للزوج بحوز ولا عليها، بحب ب العرف ق محب إ وما فته، 
وعليهJدلاك، تقم لمر إذا عليها يغضب أن أو أبيه، أو أمه بخدمة زوجته 

الكبيرالعل وهو فوقه تعال اممه فان قوته، يستعمل ولا اممه، يتقى أن 
آثتثثايةُإل عثرس بغوأ ملأ أء1ننهظلم ءف تعال؛ قال وحل، عز 

َكاثثقاضثاهلا؛.

منمتزؤج أنا يقول! افه—؛ —رخمه الشخ فضيلة مسل 
ومشكلتيأولادا، سجك، إ وللأن عمرها، من عشرة الثامنة بغ فتاة 

لمحذرة التمج كئثرة غربب، شخص أي من تحجب لا أما معها 
وكذلك،الصياح، ل إلا الحإع أشاء توضأ لا جسمها، ول ملابسها 

لأجض جاء وإذا ممزقة، داء وملاسها بيتها، من الخريج محب داء 
وإذاالغثر، من تمار دالت،ت 'سألته—ا، وإذا معه، الخلوس تفضل اليست، 

بعضنإبداء من تبال ولا للزوجة، كفها لت، أنا قالوا؛ أهلها، كلمت، 
وتمنح، وتضحك، وتتكلم الخري، وكئترة والظهر، الصدر مثل محاسنها 

أم.الآة:)ا(سورةالماء،



٣٩٧ئبعقرةالساء 

لبعضوتدم سها، عن بعيدة مساقة تمثى وداء شخص، أي ْع 
وليسعئ تفبمحلث، الماس قالت،: كلمها، ؤإذا الرأس، مكشوفة اليومت، 
محييكان ولو طلمابا، بعص أنقذ ولا أكرهها، وصريت، عاليلث،، 

الوقت،هذا ل الماء لكن وتركتها، ضرها ص لزوجت، استطاعة 

وأطلقها،مهرها إعادة أهالها س أطال_، سصحوق، فبإ غالية، مهورهن 
منثيء إعادة دون من أطلقها أق أم الضريه، معها أستعمل أنتي أم 

رأيفإ تروما؟ كإ والحال أصر أض أم زوجة، بدون وأصح مهرها 
الثه.وفمكم المليم، الحل أءهلورا سإحتكم؟ 

أنيستطع لا الرحل كان إذا نرى يقوله: اف— —رحمه فأحابؤ 
عليستملح ما بقدر نحرص وأن زوجته، معه نقى أن بعثرها يتزوج 
تترفعكانحإ إذا لأسيعا والضريح، والهجر، بالوعفل، وتوجيهها تاديبها 

نحامفنثونمىفقه وحل: عز افه قال فقد وتحفره، عليه، 
عاينبغوأ هلا ممتطم ؛0 آدصتثاج ؤ، وأهجروم 

/^١ دكسا/إ عقأ سثثسؤُإل 

باليالمشاكل هذه مثل يعالج أن يمكنه الموفق العاقل أن ونرى 
لهيصلح أن ودعائه وتعال— —سبحانه الله إل اللجوء ْع أحسن، هي 

؛آالآة:)ا(ّورةاكء،





٣٩٩بمبهفوةاص1ء 

الزوجغن•،شؤون ق يتدحلوا أن للأقارب محل لا فانه إصلاح بدون 
—والعياذالأقارب بعض لأن الإصلاح؛ يريدون لا كانوا إذا لاصيإ 
الزوجقيل ممن كانوا إذا أو مثلا، لبنتهم ينتصروا أن محاولون باض— 

والغيظالغضت، نار يوحجون فتجدهم لأبنهم، ينتصروا أن محاولون 
وهوحرام، هذا أن ولاشلثح لزوجته، الزوج ومن لزوجها، الزوجة من 
منوهدا وزوجه، اخلرء ين للتفريق محاولة لأنه الذنوب؛ كبائر من 

يمزميىما منهثا ؤؤثتعلمو0 وجل؛ عز اثلة قال كإ السحرة، عمل 

يتدحلوا.أن لهم محل ولا ا هار وخبي■، ألمتة بس يمء 
بالخيارهو الأن فنقول! عنها سمالت، الش العينة للقضية ية بالنأما 

،سعتهءهر من صقلا أثم يثبن يقرها وإن ؤ وتركها، ءللقها ثاء إن 
ينفلرانحكمن القاصى من ءلال؛ا ثاءا ؤإن ، — وجل -عز الله قال هكذا 

رأياؤإن فليكن، مفيدة يرياما التي بالشروط البقاء رأيا فان لوصع، اق 
إليهم•فالحكم عوض بل"ون أو بعوض، الفريق 

مم 4مح 
٠٠' ٠٠ ٨٠'

المرة،سورة )١( 
.١٣٠الآة; )أ(سورةالماء،



ه1وىاافقع

وليثهامتروحة امرأة —ت افه —رخمه الشخ فضيلة سئل • س٣٧٦
حاجة،بغثر الخايج إل يافر ما كمرا وزوجها والبنات، الأبناء من مبعة 
عنها،يسأل ولا ثيء، منه طاو«، ويتدمرإذا المزلج، عصى صح أتى ؤإذا 
المجل.،ل يودثها لا والصلاة بزوجته، ليست، وكأنها أولادها، عن ولا 

إنقال! الحإعة بصلاة أمر ؤإذا بالصلاة، الأبناء يأمر ولا أداها، قام فمتى 
يرصىولا العمل، من رحع إذا الصلوات بجمع قد بل أصل، افه شاء 

حكمما ذك، و عليهم يضيق بل وجثراما أقاربما لزيارة خروجها 
تعمل؟ماذا وجهوها وأقارببما؟ أهلها إل المرأة هذه حرؤج 

أقولالزوج، هذا أوجه أوجهها أن قبل بقوله؛ اف~ —رحمه دأجايخ 
السفريع وزوجة، وأولادا، أموالا، رزقك، أن نعمته عل اطه اشكر له! 
تضيع،وأوقامحت، تتلف،، أموال ناقع، سم الخارج إل المفر الخارج، إل 

إلالسفر فيع وجل— —عز اممه ثاء ما إلا تدمر وأخلاق تتغثر، وأفكار 
تربيهمبلا،، ويأنسون -هم انس وأولادك، أهللأ، ق ابق الخارج، 

إلانظر ولهذا والبلاء، الشر إلا فيه ليس والخارج تربيتهم، عل وتثاب 
عينهقرة كاننح لزوجها؟ حصل الذي ما ائلة، المهذه يه حدئتإ ما 

ومفيهم وتعصب، ذرعا، -هم نحاق السفر من رجع فإذا وأولاده، هي 
تربيهم•نحو بالواجب يقم 



٤٠د1و،ءضةاسطء  ١

مننحرج ولا اش، حرم ما ق إلا تطيعه أن فعليها لها ية بالنأما 
إذاخيرا تعال الله يعوصها وربإ ولتحتب، ولتصبمر بإذنه، إلا البيت 

إلالأمور تعود حش زوجها منهج ويدل يغير بان واحتمت صرت 
نصابها*

ءادم ،!ئ 
مءمء 

لأبسطيغضب زوجي اش~؛ ~رحمه الشخ فضيلة سئل ! ٢٧س1 
صدري،ويضيق نحاوب، لا معه أنحديث، وعندما وييحري الأسباب، 

عئ،ري غضب حوهامن إليه، وأرج^ قليلة، ساعات الغرفة له وأترك 
فهلالقرآن، وفراء؛ اليل، نام ل ذللث، دأسغل أنام، آيرفه لا دلكن 

ا.الأهئ؟نمة عواسة تقع وهل الغرفت؟ ترك ل ثم إص 
علتصر أن الزوجة عل الواجب، بقوله؛ اف~ ~رحمه فأجاب، 

وأنحقها، 3، عليها يعتدي ألا الزوج عل والواجب زوجها، أذى 
وتعالتبارك افه لأن تعاشره؛ أن محب، كعل يعاشرها وأن حقها يودتبما 

الواجةالمعاشرة بعدم إليها أماء فإذا ا، بآل بالئعروي ُؤوعا؛ئروهة قال؛ 
عقههووا' عومح؛ آقثدئ ؤدس تعال؛ لقوله بالمثل؛ علميه ترد أن فلها 

.١ ٩ ت لأية ا النساء، صورة 



فتاوىالص٤ ٠ ٢

وأنأذا٥، عل تصبمر وأن تيادنه، أن أرى لكني ؟٠ هؤكأ أعثدئ ما لخل 
قريب.ومحرجها إليه، يدعو أو به مر يا فيا تطيعه 

؛وهه 

يضربفيمن الحكم ما • الله رحمه الشيح فضيلة مسل 'سْماآا• 
ميثة؟معاملة ودعامالها بالقوة، مالها منها ويأخذ زوجته، 

هامالوياخذ زوجته يضرب الذي بقوله• افه~ ~رحمه فأجاب 
ء؛ؤوعاثئوهنتعال! لقوله وجل عز لله عاص آثم سيئة معاملة ويعاملها 
يجوزولا لألٌني^١٣٢ عين وى مثل ؤوأس تعال؛ وقوله ا، ادمحوف 

أنليطالبها يذهب ثم ألسيئة، المعاملة هذه امرأته يعامل أن لأحد 
تحال!قوله ق الداخل الحور من هذا فإن حسنة، معاملة تعامله 

ورمبممأو هوإداكازثم نومذ علآلنابج، آكازأ إدا هآمحل بمثطنمن 
يعطيلا ثم كاملا، الماس من حقه استوق إنسان كل ف ٤

والذيالكريمة، الآيا'ت، هذه ق داخل فإنه كاملة؛ حقوقهم الماس 
أمركا اء المق وجل— —عز افه يتقي أن وأمثاله هذا به أنصح 

.١٩٤الآية؛ البقرة، محورة ( ١ ) 
الآية:بما.)أ(ّورةالماء،

ا-م.الْلففين،الآة; محورة )٣( 
.١  ٠٢الأية: )٤(محورةالبقرة، 



٤٠٣وابهضةالنس1ء 

قال:حيث الود1ع حجة عام عرفة ق حطبته ق النبي. بدلك 
فروجهنواتحاإالتم اف بامان أحدتموهن فإنكم التاء ل افه رافاموا 
اف«را/يكالمة 

إذاإلا ّسعيدة الحياة تكون أن يمآكن لا إنه ولأمثاله له وأقول 
عنوالغض والإحسان، بالعدل الأحر ْع منهإ كل الزوجان تعامل 

إنمؤمنة مؤمن مرك ررلا الّثيا قال المحاسن، ومشاهدة المساوئ، 
لمحر«لأأا.حالقا منها رصي حلثا منها كرم 

؛؛ة؛؛يبج

*\_YU : زوحتثنمن ْتروج افه —رحمه الشخ فضيلة مثل

الأحرىأما وأقاربي(، والدي وتحب بواحي، وتقوم تطعتي، واحدة 
ضرها،من الدين أولادي تحب ولا كلامي، نمع ولا تطيعني، لا فهي 
وأنحئبها،أهجرها أن الشخ فضيالة يا ل نحون هل أقارب، أيئا تحبا ولا 

عاوأنفي٠نهاأولأةا.
التيالأخرى الزوجة هده يقوله: الق،— —رحمه فأحايف 

هداعل ومثكورة مأجورة فهي غيرها من وأولادك أقاربك، وتكرم 

(.١٢١٨برقم)النمح،./ حجة باب الخح/ كتاب لم/ مرواه آ ١ ر 
١(.٤  ٦٩برتم)اء/ بالنالوصية باب ا \زضخ كتاب لم/ مرواه )٢، 



هتاوىالفة4 ٤٠٤

تطيعك،لا ذلك بخلاف ام الأحرى الزوجة وأما الخليل، انمل 
لمإذا آثمة هده أقاربك تحب ولا غيرها، من أولادك تحب ولا 

تعاشروأن وحل~ ~عز افه إل تتوب أن وعليها مسب، لنشوزها يكن 
القرآنق تعال افه قال( وقد ناشز، فهي تفعل لمر فان بالمعروف زوجها 

آدصاجل وآهجروس ىعفئوشثث> ذثورمحت> محامف ؤوأقأ الكريم• 
عقاآشََكاث  ٤١ضلأ قين تئوأ فلا أآش=ئا ؛ن نضوئ1 

المضجعق تبمجرها أن سبب بلا نشوزها حال ق فلك ، ه؛ يكمع 
الالكلام ق لكن علتها، الله أوجب الذي بواجبها وتقوم تستقيم حتى 

ئلأيث،فو3، المؤمن أحاْ يبمجر أن المؤمن؛ز، من لأحد محل لا لأن تبمجرها؛ 
لمجرها أن _، ه، المي عن الحديث، ل ذللا، ثبم، كإ ياوم 
شئتبا تبمجرها أن فلك، المضجع ق وأما أيام، ثلاثة حدود ق الكلام 

•لك علها محب با تقوم حتى 
؛أب؛أي؛إي

.٣٤الأف: الماء، )ا(ررة 
الممحاب وسلم/ (، ٦٠٧٧)؛رقم الهجرة/ بايط الأدب/ محاب البخاري/ رواْ )٢( 

(.٢٥٦٠برقم)شرعي/ عذر بلا ثلايث، فوق الهجرة نحريم باب والأداب/ والصلة 



٤٠٥طبعسوقالسء 

 UU_ أردوب بنى يزوجي •' اف~ ~رخمه الشخ فضيلة مثل ! ٢
أمتهلحلا حدا، ئيحة بالفاظ ؤيتالفظ محاحرْ، يا يقولث حياق، طول عله 

معه؟الحلوس ل قبوز فهل وفظاعتها، لبثاعتها أذكرها أن 

علوالصبر الزوج هذا ْع الحلوس بقوله• اش~ ■"رحمه فأجاب 
ءؤوعاثئوصللرجال! قال قد تعال افه كان ؤإذا أجر، وفيه جر، أذاه 

-كقآمه أثث وعتل سءا دكتئوأ ؤ تك ؤنَونتثوص و\هإثوىج 
فانبالمعروف، أزواجكن عاشرن اء للمننقول فكدللئ، ه ء:كنيرا 

ونصيحتيكمرا، جرا فيه الله ويجعل شيقا تكرهوا أن فعمى كرهتموهم 
صبرومن وجل~ ~عز فه عل الأجر وتحتسا تصبر أن الزوجة لذم 

بحالزوجها حال يبدل أن اطه ولعل أجر، الأجر احتسب ومن ظفر، 
•هدا من احسن 

قافه اتق أحي، يا اطه اتق له! أقول فإنني لزوجها بالنسبة أما 
أحداأن قدر بالمعروف، زوجتك عاثر أهالها، إل الحقوق أد نفك،، 

ترصيلا كنت، ؤإذا ا ترصي؟ فهل العاملة -بمده وعاملها ابنلاج تزوج 
أنالمرء عل الماس؟! ببنت ذلك، تفعل أن نفك، من ترصي فكيفس، 

أنيجب بإ الماس يعامل أن المرء وعل ه، لفيجب ما لإحوانه يجب 

.١٩الأية: الماء، :١(سورة 



فت1وىص ٤٠٦

أحدكميؤمن ررلأ النبي لقول الإيإن، له يتحقق حتى به يعاملوه 
٢.ر لتفه؛، محب ما لأخيه محب حض 

مم ،!ء 
%|ءمء %،ء 

_lYUA  العمرمن ٠^^ شاب اش~ت ~رحمه الشيح فضيلة مئل
عمه،ينت وهي فاة، من ورسوله اش سنة عل متزؤج والعشرين، الثالثة 

بينتفاهم سوء حمبمل يوم ذات ول أبيه، ست، ل وزوجته هو ويكن 
طلبح،ذللثا وبعد أبيها، بيحا إل زوجته فذهيتا أهله، وبتن زوجته 
أنإلا والدها، ق؛ست، يسكنا أوأن شمة يستأجر أن زوجها من الزوجة 

إذاإثم عليه فهل معهم، يسكن أن إلا وأبوا ذللثإ عارصوا الزوج أهل 
زوجته؟أهل مع أومكن بكن انفرد 

تقعالسائل حكاها التي المشكلة هده بقوله• اش~ ~رحمه فاجاب 
محاولأن الحال هده مثل و بمبغي والدي وزوجته، الرجل أهل بتن كثثرا 

بقدرالمجال هدا ل والائتلاف وأهله، زوجته بين الالتئام الرجل 
وجهعل أحيه، حق عل معتديا ءلا1ا منهم كان من يونب وأن الإمآكان، 

خثر،كلها والألفة الأحتإع فان والاحتعيع، الألفة نحصل حتى ولين لبق 
برقمه/ لنممحب ما لأخيه محب أن الإبمان من باب الإيهان/ كتاب البخاري/ رواه )١( 

لأخيهمحب أن الإيمان خصال من أن عل الدليل باب الإيمان/ كتاب لم/ وم(،  ١٣)
(.٤٥يرقم)الخير/ من ه لنممحب ما الملم 



Lu٤٠٧ءفر٠اساء د

مكنق ينعزل أن عليه حرج فلا والألتئام الإصلاح يمكن لم فإذا 
قما يزول حتى للجميع وأنفع أصلح ذلك يكون قد بل لوحد0، 
يقاطعلا الحال هده ففي بعض، عل بعضهم قلوب ق ما أو قلوبيم، 

هوبه بمفرد الذي البيت يكون أن ومحن يوم، كل بيم يتمل بل أهله 
محببإ قام فإذا مراجعتهم، تسهل حتى أهله بينتا من قرييا وزوجته 

واحد،صمكن ل زوجته لع انفراده مع زوجته ونحو أهله نحو عليه 
وأول.حير هدا فإن واحد محل ل الحميع يسكن أن تعذر حيث 

ءص/٠٠ 
٠٠٠ ١٠٠ ١٣

متزوجةامرأة أنا اف،—! —رحمه الشيح فضيلة مئل ! YU_؟
منالرغم عل قاصية، معاملة يعاملتي زؤج ول الأطفال من سعة ول 
وخصوصال معاملته تتغير ولر عاما، عشرون زواجنا عل مفى قد أنه 
لدرجةمستمر، وحون، دائم، قلق ق يعيشتي فاصثح الأخيرة، لمدة اق 

التهديددائم إنه ثم ثيء، أي أذٌل أد آكل عندما أخافج أصبحت أف 
أتركأن ل فكرت وقد مني، قصد دون غلطة أي ب، بالزواج لي 

أجلمن وأنحمل أصير أن أو الييتثا، من وأخؤج التسعة، الأطفال 
اش؟محاق، لا الذي الرجال من الوع هذا ل الحكم فمل أطفالي. 

افه.أفادكم أفيدونا 



هاوىالقق4 ٤٠٨

علتصبري أن الرأة أتيا لك ببغي بقوله• اف~ ~رحمه فأجاب 
معكأن لاّسإ وتعال، تبارك افه من الأجر وتحتسبي زوجك، معاملة 
محلما زوجك من تري أن إلا اللهم وياكد، الصبر يبني فإنه أولادا، 

الرافعةمن لأيد فحنثي ذلك، إل ما أو خمر، رب ث أو كفر، من يدينه، 
محوزفلا يصل لا كان إذا وأما حما، يراه يإ بينكإ ليفصل الحاكم؛ إل 

الإمكان.يقدر عنه تتخل أن عليك ومحب عذن، طرفة معه البقاء لك 

قافه يتقوا أن عليهم محب، أنه الأزواجت هؤلاء لمثل ونصيحتي 
مثلتعال•' لقوله حقهن، عل والاعتداء إهانتهن وعدم النساء، 

أنفعليك كاملا، حقلثح منها تريد أك فكا ا إلمح؛ءاهأ عانجى آلتم، 
كاة.حقها تحمليها 

وافه واتقوا فقال، حقهن. ن، الحور من ر حل، البي. ولأن 
الق،يكلمه فروجهن واستحللتم القه، بأمان أحدتموهن فإنكم الماء 

يوطئنألا عيهن ولكم بالعروق، وكومن رزئهن عليكم ولهن 
الماءالله جعل الدين للرجال، محوز فلا ، تكرهونه*،لأحدا فرشكم 

الموفق.والله حقوقهن، يفبميعوا أن عندهم عوان 

.٢٢٨الأية: البقرة، )ا(سورة 

إ١ ٢ ١ برقم)٨ و.إ الني حجة باب الحج/ كتاب لم/ مرواه )٢( 



٤٠٩بابءسوةاك|طء 

ولمتزوجة، امرأة أنا اش~ت ~رحمه الشخ محيلة مثل ؛ ٢٨٠س 
الثيتٌن أحرجم الذي زوجي ْع وْشكلم الممرمجن، من يبغ ابن 

حسنق طالثا إليه أرجمر مرة كل ل وأنا الثالثة، المرة هي وهذه مرت؛ن، 
إوومترسيء أنه إلا كتمه، وو أبيه من قريثا ابني يعيش وأن المقرة، 

حيدةبصحة وأنا الأكلفال، إنجاب من ويمتعي التفقه، ل ابنه وعل عل 
استئدانبدون يدخل ما وكثترا أثاربّا، زيارْ من ويمتعني ف، والحمد 

اطه.يغضب ذنثا اهأرفت، قد أكون أن أخشى ش علمهإ بدخوله، ليماجئتمئ 
اش.أفيدووأثاكم 

نوجل—،وبين بيتك التي المشكلة هدْ بقوله• اش~ ~رحمه فأحاب 
افهقال كإ بينكإ، المعاشرة وحسن الصواب إل الرحؤع إلا محلها لا 

عمحةآركا مثل تعال؛ وقال ، ه إلمثروفا ؤوعاءئ/وه0 تعال؛ 
ملكن إذا إلا الزوجض بتن الاش تشم أن بمكن لا و٠ 

فيصرأموره، مسهلا ميزا وكان حقوقه، بعض عن متغاصتا واحد 
وناصحيوالرخاء، الشدة حال ق ويعينه حفاء، من منه حصل ما عل 

حما،قلتيه ما كان إن محنه حصل مما وجل~ ~ءز الله إل يتوب بان زوجك 
الزوجيةتتم حتى عليه محب بإ يقوم وأن بالمعروف، يعاملاث، وأن 
.١ ٩ ت لأية ا الماء، سورة )١( 

القرة،الآية:خآأآ.)مأ(سورة 



هن1وىاثفق4

بالصرمنه التصرف هدا تقابل أن لك ؤينبغي وجه، أكمل عل بينكإ 
عندثدييا وقعه مسكون والأمر ولد، معكإ وأنه لامسإ والاحتساب، 

الوفق.وافه الحقوق، بعض عن بالتغاصى فعليكإ الفراق، 

-ء؛-٠ ه 

كانتإنها تهول،! امرأة اطه~! ~رحمه الشخ فضيلة مسل ! ٢٨١س
فامتغريتعليها فجأة تغثر ثم ونصما، تن زوجها ح سعيدة 

يتصلوألا هجرها منه تطب، أمه أن موحرا عرفت، ولكنها السي،، 
لدللئ،متألة وهى دوما، بأهله يتصل صار آخر بلد إل مافر وحن ما، 

سوىتحد إ ذرعا صاقت، أن وبعد لتبكي، الغرفة عليها تغلق أن لدرجة 
^شصصJرأيفضيلتكم؟

هداق كثريت، قد الزوجية المشاكل إن ؛قولهن اطه— ~رحمه فأجاب 
العاثرةمن به اطه أمر با يلتزم لا الزوجن من كلأ لأن وذللث، العصر؛ 

والصائس،.المشاكل تحدث وبالتالي صاحبه، إل فيسيء بالمعروف 
الزوجن؛نهناف عن خارجة أخرى جهة من المشاكل تكون وربإ 

منه،الخوف وعدم وجل~ —عز باقة الإيإن صعقا جيا بذللث، وكل 
أوجبهبإ وقام افه، حدود والتزم حده، عند ، وقفان إنكل أن فلو ؤإلأ 

لها.منتهى لا التي المشاكل هده حصلمتط ما أحد عل يتحد ور عليه، 



٤١١^UعقرتاسLء 

نوجه!قانتا السائلة؛ هذه بوال يتملق ما أما 

وتخشاهشانه— —حل اممه تتقي؛ بان زوجها لأم النصيحة أولا؛ 
عند-يا بالوشاية المرأة هده عل اعتداءها فان الحساب؛ يوم ونحاف 
قداخل وهو محرم، أمر السائلة" هذه ادعته ما صح ~إن زوجها 
مح\زاهء مه\ن ثلاف يغَيل ولا ؤ بقوله! تعال اممه ذمها التي النميمة 

!^٠١قال أنه عنه. ثبت والي ، أيم-هر منّك محجمز نؤع أ©؟ بميم " ٣٠
نإئا.يعي ةثات«رم الحة ررلأيدخل 
يعذبانشرين مر س افه رمول أن الصحيحن ق ثبت ولقد 

يمئىفكان الأخر وأما البول، من ستبمرئ لا فكان أحدهما ررأما فقال! 
ولامياالحنة، لحول وحرمان القبمر، لعذاب مبب فالنميمة يالنمي٠ة٠، 

لاض تتقي أن المرأة فعل الزوحن، بين تفريق بما بمصل كهذه حال 
زوجته•وق ابنها 

ابنهارأت فإذا تحملها، الغيرة أن النساء ق هذا يكون ما وغالب 

.١ ٢ — ١ " آيات؛ اكلم، محورة )١( 
لم/وم٦(، •  ٥٦)برقم الغنيمة/ من يكره ما باب الأدب/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

١(.٠ )٥ برقم النميمة/ تحريم غلغل بيان باب الإيإل/ كتاب 
٢(،١ )٦ برقم بوله/ من تر يلا أن المجاتر من باب الوصوء/ كتاب البخاري/ رواْ ، ٣١

برقممنه/ الامحتبمراء ووجوب البول نجاسة عل الدليل باب الإبجان/ كتاب لم/ وم
(٢٩٢.)



هن1وىاأمقع ٤١٢

وهذافيه، لها شريكة لكما لها، صرة هى وكأنا منها، غارين، زوجته محب 
وجهل•حطأ 

زوجتهلكنت، فإن الأمر، ق ينظر أن عليه فإن للزوج بالنسبة ثانيا• 
زوجتهمع وليعش لها، يلتمتؤ ولا أمه قول فلييع أمه به رمتها مما بريئة 

فإنوحده؛ بيمتج ق ما ينفرد أن إل الأمر به أدى لو حتى حميدة، عيشة 
ظالمةالساظة وصفت، كا لكنت، إذا الحال هذه ق أمه لأن له؛ متاح ذلك، 

معتدية.

_lYAY  زوجته،يكرم رحل الهِ~أ ~رحمه الشح فضيلة ،سل
يقومولا يكرهها، لكنه الحاجات،، له وتلبي الواجب، بجمع تقوم وهي 

مأجورين.أفيدونا تفعل؟ ماذا الزوجة، هذه نحام عليه الذي بالواجب 
الإنسان،باختيار ليت، والحبة الكراهة بقوله؛ افه— ~رحمه فأجاب، 

العبد.قلب ق وجل~ ~عر افه يلقيه ثيء بل 

العبدباختيار ثيء فهذا بالواحِط القيام وترك بالواجب القيام وأما 
أنوجل~ ~ءر افه سؤال إلا له علاج لا يكرهها الزوج كون فنقول؛ 

علاجه.يمكن هوالذي هذا يقوم؛الواجس، لا وكونه محبتها، قلبه ق يلقي، 
بالمعروفالعاثرة من لزوجته محب با يقوم أن الزوج عل فالواجب 



u٤١٣بعقرةاصاء 

عذرولا والسكنى، وحليله، دقيقه وكثره، !< ٧٥والإنفاق، الكموة من 

منه.ثيء ترك ق له 

بالعروق،زوجها تعاشر أن أيصا عليهأ فيجب للزوجة بالنسبة وأما 

إذاولكن بذلكا، تماطل وألا له، عليها بجب ما بذل عند تتكره وألا 
يؤتىبأن بينهإ الإصلاح يتخذ ما محاول بواجبها يقوم لا زوجها كان 

أنمنها ويطلبا منه، وجل-ونحوفا -عز باض محيذكرا والمرأة بالرجل 
هوفهذا الحال حنت، فان صاحبه، عل يجبا بإ منهإ واحد كل يقوم 

بنقيس بن، ثابت امرأة لأن الفراق، إلا فليس تحسن لم محإن المْللوب، 
ماثا؛ن، الله رسول يا وهالت،! .، للبي، جاءت — عنه الله —رمحي شإس 
دين،ولا حلق ق عليه أعيب ما لففل: وق دين، ولا حلق ق علميه أعتب 

أقوملا وأنا معه، أبقى أن أكره يعني الإسلام، ق الكفر أكره ولكني 
الّك،.فقال نعم، قال-ا" حدي٠ته٠ا ارأتردين ه• المح، لها فقال بحقه، 

الحالكانت فإذا ففعل، تطاليقة((رأ، وطلقها الحديقة رراقل ثابت: لزوجها 
تعقيدا،إلا النكاح عل بقازهما يزيد ولا الزوجين، بين مستقرة غير 

بعدأحيايا أو الغالب، وق الفراق، من أحسن فلا الكراهة، ق وشدة 

الرجؤع.محاولان فتجدهما واحد كل ق المحبة اممه يلقي الفراق 

(.٥٢٧٣)برقم فيه/ اسق وكيف الخلع باب را(رواهاوخارى/ 



ائفههساوى  ٤١٤

زوجهامن تشكو امرأة ادوه~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٢  ٨٣س
لهأنجبت وقد منة، ودلأثين خمس من يقارب ما مند تروجها الذي 

وأصحلها تنكر الطويالة العشرة هذه بعد ولكنه والبتايت،، الأولاد 
ثيء،كل وق ة، والحالالكلام ق وهجرها ميئة، معاملة يعاملها 

وتقربمنها تودد كل يرفض ولكي، رضاه، تكب أن حاولت، وقد 
الحكمعن تسأل، فهي طلياما، تلبية وعدم ها، لرمحه عل ويصر إليه، 
وبدونيتيمة، وهي نزوحها بأنه علها أهلها، إل وذهبت، لوتركه فيما 

ذللئ،كل رغم معه وءاشت، علبه، صرُته ولكنها أيصا، رضاها 
وأمثاله،الزؤج هذا إل نصيحة إسداء أيصا وترحو الهلؤيلة؟ ن؛ن ال

-هديه.أن الق، لعل 

الق،قول يتذكر أن الزوج لهذا النصحة ؛قواهت اس،"~ "رخمه فاحاب، 
ئكتهزا1ن سئ■ لإزَئمحثوص ؤوعا؛ثروما وجل• عر 

و..'الّك، قول يتذكر وأن ٢، هآل محكثيرا حيرا فيه آش ومحمل شيئا 
فروحهنوامنحللتم اف،، بامانة أخذتموهن فإنكم النماء، ق اممه رراتقوا 
أنللهجر صيحا يظه بِح لهجرها قد كان إذا وعليه اف٠ا٠ل٢، بكلمة 

.١ ٩ الأية.■ التاء، محورة )١( 
١(.٢ ١ )٨ برقم ه/ الّكا حجة باب الحج/ كتاب لم/ مرواه )٢( 



٤١٥طبءض3ادسطء 

يكفأن وأما معالخته، أحل من لها الب ببيان الأمر إصلاح محاول 
بالعروق.العشرة من هذا فليس هكذا! عنها 

زوجها،من حصل ما عل تصر أن عليها محب فإنه لها بة بالنأما 
قتبقى أن لها أرى والذي أولادها، ق وتعال~ ~بحانه اطه تتقي وأن 
وتتششن،الأولاد، يتفرق لا حتى للأجر؛ محتسبة صابرة الزوج بيت 

المحال.من قيل كا الحال ودوام ونياية، غاية ثيء ولكل الحاداة 
هو ءه 

_YA1 ! زوجهاالسائلة؛ تقول افه""؛ ~رحمه الشيح فضيلة سئل
عليها،ودعا أهالها، ومسج، سبها، ثرا يجهلآ الزوجة ارتكست، ؤإذا ملتزم 
والسنةالكتاب ضوء ق الزوجة معاملة تكون فكيف أطفالها، وعل 

ص؟فضيلة يا 
التزامهو الالتزام أن نعلم أن محب بقوله• اف~ ~رحمه فأجاب 

منوكشر المخلوق، ومعاملة الخالق معاملة ق اس، بشريحة الإنسان 

أي؛معاملتهاش، بهنامة الإنسان هوالتزام الالتزام أن يفهمون الناس 
قملتزما رجلا وجدنا فلو الفهم، ق نقص وهذا وجل~ ~عر لربه 

لآكنهمحج، يصوم، الصدقات، كم الصلوات، عل محافظا اض معاملة 
البيقال وقد بلاشك، الالتزام ناقص هذا فان أهله، مع العشرة سيء 



الفقعحاوي  ٤١٦

لأُلُاأا؛حثركم وأنا لأهله محركم ررحثركم واللام؛ الصالة عليه 
كونهلأن الالتزام؛ تمام ملتزما ليس المرأة هده ذكرته الذي فالزوج 

الالتزامعل يدل لا محسبث لأدنى وأمها~ ~أباها أهلها ويسب يسبها 
ؤؤوعا؛بجبمةكتابه؛ ق وتعال سبحانه قال وقد الخاصة؛ المعاملة ده هق 

الودلع،حجة حطبة ق وقال بالنساء، . الّمح، وأوصى ٢ ألمموف_ا 
أحدتموهنفإنكم الماء ق افه رراتقوا هؤ,' يه اجتتعلغ أكبمر ق عرفة، وم يق 

أنالأخ لهذا ووصيتي ٢ اممهءار يكلمة فروحهن واستحللتم النه بأمان 
عنهم.مؤول لأنه أولاده؛ ق زوجته ي أهله، ل افه يتقي 

•!وءإد ع؛د 

قترغب، لا امرأة —! اض ~رحمه الشخ فضيلة ممل س٦.' 
أطلبأن أيند لا ولكنني تقول؛ وكثثرة، معه دائمة فمشاكلها زوجها، 
منهأج—، أن أؤيد ولا الأؤلفال، من قليل غتر عددا لدى لأن الهللاق؛ 

لهونتازلت، الشاكل، وكثرة الاستقرار، عدم ل يتعبوننا أطفالاآحرين 
أحرى،من متزوج هو بيننا، الخاصة والأمور والليلة، اليوم و حقي عن 

وابن(، ٣٨٩٥)برقم ه/ الني أزواج فضل ل باب ايام،/ كتاب الترمذي/ رواه )١( 
١(. ٩٧٧برقم)النساء/ معاشره حن باب النكاح/ كتاب ماجه/ 

.٣٩٥)آآ(سورةاواء،الآة: 
(.١٢١٨برقم)ائتي،./ ■حجة باب الحج/ كتاب لم/ مرواه )٣( 



٤١٧اثنماء عشوة باب 

منأمنعه أن ل نحق وهل سصحوش؟ بإذا حقوقي، أؤيد يقول! ولكنه 
ب؟رغبي لعدم شي 

زوجهادعاها إذا تمتغ أن للمرأة محل لا بقوله! اف~ ~رحمه فأجاب 
أنفأسن، فراشه إل امرأته دعا إذا الرجل ررأن الّثي. عن ثبت قإنه 

تصا<حا،حتى الملائكة لعنتها محيء 

الرغبة.، iiijفيها يكن لر ؤإن دعوته، نحيب أن عليها والواجب 
تصبركونبما يعني حمن، فهو فعاك فإ الهللاق طلب عدم وأما 

عملأولاد، من بينهم لما افه عل الأجر ونحب معاملته، موء عل 
الرجلوعل شتها، أن الله ونسأل ننكرها ونحن الحقيقة، ق عليه تشكر 

والحلموسالنفقة من فيه العدل يمكنه ما كل ق زوجاته بين يعدل أن 
يستملح؛ما بقدر الوجه وبسمل الصدر، وانشراح والانبساط، المرأة، عند 

القيامةيوم جاء إحداهما إل فإل امرأتان له !، IJLلأمن؛الض.! لقول 
العافية.اممه ال ن، مائل،ال وشقه 

(،٣٢٣٧)برقم »آمين«/ أحدكم قال إذا باب الخلق/ بدء مماب البخاري/ رواء )١( 
١(. ٤٣٦)برقم زوجها/ فراش من امتاعها تحريم باب النكاح/ كتاب لم/ وم

التسويةق حاء ما باب الكاح/ كاب والترمذي/ (، ٧٩٣٦)( ٣٢)T)/٠ أحمد رواْ )٢( 
اء/التبين( المم ل باب النكاح/ كاب داود/ وأبو (، ١١٤١)برقم الضرائر/ من 

نسائه/بعض إل الرحل مل باب الماء/ عشرة كاب والنسائي/ ٢(،  ١٣٣)برقم 
(.١٩٦٩)برقم الماء/ يح، مة القباب النكاح/ كاب ماجه/ (،وا؛ن ٣٩٤٢؛رiم)



الفقعهناوى  ٤١٨

—نحنلن\ نحون هل القه—ت —رخمه الثعخ فضيلة مثل ساُخمأت 
الهجرأي أتم؛ثاجه 4 ^واهجروهن الكريمة الأية تطبيق النساء- 

الصحيحالْلريق عن طريق عن يميلون أو يغذون عندما لأزواجنا 
-؛۴^١.افه حراكم نفعل؟ ماذا أم السليم 

قال:افه لأن الماء ساول لا الأية بقوله: افه- -رخمه فأجاب 

ادم؛تاجومرمح4 واهجروم د؛طوئرك ؤرأفيمحامفمحرمك> 
٦ضء ^؛١ آسَكث محيلا؛ن ثلاتنوأتيت صظإ ؛ذ 
يثوراب"لإها بى حامق آمزأه ^^١، تعال• افه قال فقد الرجال نشوز أما 
تعالالأو4 فأرشد ءمماهل٢ا ؛^١ محبما أن يآ ثكاغ دالا امءاضا آن 

أنيامرها وب المشوز، زوجها من المرأة حافت إذا فيإ الصلح إل 
علالسلهلة للمرأة تكون أن يمكن لا لأنه تضربه؛ أو تبمجرْ، أو تعظه، 

بنتملكهم جعلوا الفرس إن له؛ قيل لما . ام إن بل الرجل، 
أحدناإذا ولكن ٢ امرآهءر أمرهم ولوا قوم يفلح رالن قال:٠ كرى 
أعثدئما يسؤ، عقه عؤؤآ أعثرئ جئنأ تعال؛ قوله بعموم 

؛م.)ا(مورةالاء،الآة:
. ١٢٨الأية: الماء، سورة )٢( 

(.٤٤٢٤^)ام.إلرىوسم/ محاب باب الغازي/ كتاب )مرواْالخاري/ 



uU ٤١٩ثوةاساء

حتىحقه تمنع أن حقها الزوج مغ إذا للمرآة محوز قلنا ٢ ه عوم 
عقهعيأط عومخأ آعثدئ ^٥٠;، ت الأية لعموم افه؛ أمر عل يستقيم 

ولنيستقيم، لن أنه ورأيت، حقها ق مقصنا كان فإذا ه عهم أءثدئ ما 
حقهْن تمغ أن بالمعروف، المرأة معاشرة من عليه افه أوجبا ما يودى 

بذللث،,بأس فلا حقها من منع مثلعا 
٠٠' ٠٠'

الروحةهجر حكم ما I افه— —رحمه الشخ فضيلة مسل ؛ س٧٨٢ 
أيام؟ثلاثة فوق 

الواجبم، أنه أدلا* نعلم أن بجب بقوله* اُ؛تح~ ~رحمه يأجاي، 
علالزوجين يئن العشرة تكون أن الزوجية السعادة به تكون الذي 

يسممليللا ، أتتموفؤو.ع\ثئوذن تعال: افه لقول يرام؛ ما أحسن 
حقه.ق تقصر ولا عليها 

ك،م0وتعال؛ تبارك افه قال فقد يمكن لو فإن ثانيا: 
والهجرأثقثاج ف، وأهيروم محفلومى يمحرمحى 

.١٩٤الأية! البقرة، محورة { ١ ) 
.١ ٩ الأية: البقرة، محورة )٢( 
.٣٤الأية: الماء، محورة )٣( 



ه1وىاوم ٤٢٠

الشقاقوحيف يمكن لر فان حد، له ليس تستقيم أن إل لضاجع اق 
ويعرفانالأمور، يعرفان حكمن يقيم أن الحاكم عل وحب بينهإ 

اللهويتقيان الخهع أو التفريق ق ا.لصا|حة ويعرقان الزوحن، أحوال 
إصلاحايريدا محان والزوجة، الزوج أمر ي وينفلران وجل~ ~عز 
حتىثانية الحاكمة فتحاد الحكمين بحد يمكن لمر فان بينهإ، الله يوفق 

تكرهالرأة كانت، إذا ولكن تاليمر، أو فراق من الإصلاح فيه ما محصل 
علتهتردين هل لها؛ ويقول الحاكم، يتدخل فحينئد تْليقه ولا الزوج، 

له،ما عل يطلقها أن الزوج من طلب نعم، قالت! إذا أخد، الذي المهر 
اممه~رصى فإما شاس بن قثس بن ثابتا زوجة ل ٠ المي فعل كا 

بنثابت، اطه، رسول يا وقالت،؛ .، الض، إل وأتتا كرهته عنها"" 
الخلق،مستقيم الدين، مستقيم دين، ولا حلق ق عليه أعسس، لا قيس 
ءأيردينلها! فقال الزوج، كفران يعني الإسلام، ق الكفر أكره لكني 
يعنيا ويهللقهاز الحديقة يأخذ أن فأمره نحم، قالت،ت حديقته؟،، عليه 

ففعل.يفارقها، 

)طلقها(ثابت، لزوجها الرسول. قول هل العلعاء، اختلف، لكن 

إرشاد؟أمر أو إلزام، أمر 

:٥٢٧٣برقم)مه/ الخلاق وكيف الخلع باب المدق/ كتاب البخاري/ انظر 



٤٢١طبعسوةاصاء 

محإالخال تستقم ل؛ إذا وقال! إلزام، أمر أنه إل ذهب من فمنهم 
صرر،عليه يبق فلم دفع، ما له صمن والزوج البهاء؟؟ من الفائدة 

أنأصتهلح لا وهذا سوءا، إلا الحال تزيد لا إليه عادت لو والزوجة 
وأقول!الصواب، هو للارثاد الأمر أن ولا الصواب، هو إنه أقول 
قالقاصى نغلر إل هدا ي ؤيرجع والوجوب، الإرشاد ئان دائر الأمر 

يطلق،أن أبى إذا الزوج عل يْللق أن الأفضل من أن يرى قد القضية 
الزوجة.تبقى أن الأنفع من أن يرى وقد 

زوجتانعنده رجل الله—إ —رحمه الشخ فضيلة مثل _AA؟! 
تتأدب،حتى الثانية أهجر هل يقول؛ معانده، والثانية مْليعة، الأول 

الأول؟صد لأنام وأذهب 
إذاناشزا تعتم محاد فيها اش الثانية بقوله؛ اله~ -رحمه فأجاب 

قامةئوزيى^١^، وجل: عز افه قال فقد عليها، يجب فيا عاندت 
هده\دقاجه ؤ ؤتآسيوهن الأول• الرنة يرلْ محفثلهث>4 

أوزوجتان محد0 فيمن عامة والأية ه ؤوأص-يبرمح الثانية الرئة 
ؤإنأحوالها، نحن أن إل العانية الأحرى :بمجر أن فله واحدة، زوجة 

.٣٤الأيت: )١(سورةالماء،





٤٢٣ء اممط  ٠٣٥٧٧

تعال■قوله فتامل ، ًُفبع عث مثثدسلآإلجمك ءاية 
كيفه، ^كسع عث محَ؛ارى ني-ؤأ)أ عثؤن نغوأ هلا ذ)نجٍكاأ 

قيامهامع عنها نشن أو زوجته هجر الدى الزتمج هذا أن عل يدل 
تعالاض فان والأذكار العلو ذلك عل له الحامل كان فإذا بحقه، 

الكبيرالعل نحشى وأن افه، إل يتوب أن فحليه منه؛ وأكثر منه أعل 
~جلوعلأ~•

حتىالمضاجع ق -يجرها أن فله بحقه تقوم لا ناشزا كانت إذا أما 
.النبي لأن أيام، ثلاثة فوق تبمجرها فلا الكلام ق وأما تستقيم، 

هذا،فيعرض يلتقيان ثلاث، فوق أخاه تبجر أن للمسلم محل ءلأ قال؛ 
يبدأاللأم«أالذي وخيرهما هذا، ؤيعرض 

المرأةأن سمع ما كثيرا افيج~ت ~رحمه الثسخ فضيلة مثل  ٩I٢ ص١ 
المرأةحكم فا تصبح، حش الملائكة لعنتها زوجها فراش هجرت إذا 

الغرفة؟ق أريدك ولا احرجي لها؛ يقوله الغرفة من زوجها بملردها التي 
أولادهاُع تنام أيام أربعة الفراش الزوجة ومجر يير، شجار والبمجإ 
.٣٤الأية: الماء، )ا(مورة 

ممحاب لم/ وم(، ٦٠٧٧)برقم الهجرة/ باب الأدب/ كتاب الخاري/ رواْ )٢( 
(.٢٥٦برقم)• شرعي/ عذر بلا ثلاث فوق الهجر تحريم ثاب والأداب/ واكلة 



الفقعفتاوى  ٤٢٤

عليهاوهل الملائكة؟ تلعنها فهل الغرفة. بدخول الرحل لها يأذن أن إل 
عتها؟افر لرصي الكفارة هي وما ذلك؟ ق إثم 

أنأود السؤال هدا عل الحواب قبل مولهت اف~ ~رخمه فأجاب 
بالمعروف،صاحبه يعاشر أن الروجين من واحد كل عل محب أقول! 
خزتعال؛ ولقوله ،، إلمثروف ؤوعاثروس تعال؛ لقوله 
الزوجتنمن كل عل فالواجب آ ^١ دنيه عنجى ولتيْالي المحلأ عنجى ٢^ 

وجل!عز ه لقولوالرحمة، المودة نوئها عشرة صاحبه ماشر أن 

محبملللإه-ا آنمححا أتمسكم نن دؤ حاى أن ءاين؛هء ين تؤ 
عنالبعيدة الحميدة الطيبة العشرة وبزه ٢ ورِمحمههر مؤدة يتهمحكم 
صعيدة.عيشة يعيشان والقلق الضجر 

وعدمبالواجمبا، بالقيام وذلك صاحبه، عل منهإ كل وليصبمر 
ر^١ مم-صناy لمبم ألملإقة بجق ١٠صاحبه حق عل الاعتداء 

فراشهعن زوجته طرد إذا الرجل فان السؤال؛ عل الحواب وأما 
هيكانت، إذا إلا دعاها، إذا إلا إليه الرجؤع بعدم علميها حرج لا فإ;ه 

الآة:؛مأ.)ا(سورةاوساء،
)أ(مورةاوقرة،الآة:د\أ.

.٢١)٣(سورةالروم،الأية: 
.١ ٠ الأية; الزمر، سورة )٤( 



uU ٤٢٥عضةالساء

وأنتستمب أن حسثذ عليها محب فانه محلولها، إل أدى مما الظالمة 
الموفق.واش رصاه، تهللب، 

ث؛يه ه 

الرجل، juمحصل أحيايا اش—ت —رخمه الشخ فضيلة مسل ٢؛  ٩٦س
دخلؤإذا معها، يتكلم ولا المضبمع، ل فيهجرها تفاهم مّوء وزوجته 

وماالهجر، ل الشي. لسنة موافق العمل هذا فهل معها، يتكلم لا النزل 
الخلاف؟عند زوجاته ْع والسلام— الصلاة ~ءليه الرسول هوهجر 

الحالتصل أن والغلعل الختلمأ من هذا بقوله؛ اش— —رمه فأجامب، 
غلطالكلام ي ويبمجرها المضجع، ق بمجرها هذا إل 

لأهل«لاآمحركم وأنا لأهله -جمركم ررحيركم ه' المي قال عقلتم، 
فيخرجالصلاة، تاق حتى البيت باعال يقوم بيته ق الّثي. وكان 

فليتحملأخهلووا لو حتى أهله تبمجر أن ان للأنينبغي فلا الصلاة، إل 
حلمامنها كره إن مؤمنة مؤمن يفرك ارلأ الّكا:٠ لفول ولتصر، 

منهارصي حلما منها كره فان يكرهها لا أي ا آخرأءر حلما منها رصي 
قثيء وأعؤج صي، من حلقن النساء رءإن وقال:٠ آخر حلما 

وابن(، ٣٨٩٥برقم)الهيه/ أرداج فمل ف باب المناقب/ كتاب الزمدى/ رواء )١( 
١(. ٩٧٧برقم)النساء/ معاشرة حن باب النكاح/ كتاب ماجه/ 

ورءم)؟اُ؛)(.اء/ بالنالوصية باب الرصاع/ كتاب لم/ مرواه )٢( 



د1وىاص ٤٢٦

امتتيت؟ها اّتتيت ؤإن كسرته، تقيمه دهيت فان أعلاه، الضلع 
يصبمرأن عليه بل شدة، إلا الأمر يزيد لا الهجر وهدا ا عوج'ار عل 

الأمور،تم حش عقلها قدر عل ؤيكلمها الزوجة، ويلاطفا ويتحمل 
صدويكفيها قلبها، ق ما كل عنها تزيل فمهل ابتسامة يكفيها والزوجة 

ْعليعيش الأحوال؛ هده الإنسان ذجو\آ تفر، الوجه ق عبوس ذلك 
رصية.هنيئة عيشة زوجته 

٠٠٠

الرؤجصرب حكم ما اف~• ~رحمه الشيخ فضيلة سل I ٢ 'س٣٩ 
محزا.افه جراكم لدلك،؟ الشرعية الضوابهل وما زوجته؟ 

وتعال!تبارك افه قال بقوله! النه" ~رحمه فأجاب 

يجوزولا ٢ لأأمحمحاهل محت أرى ثثل تعال؛ وقال ا، إلثثروف 
افهأباحها التي الشرعية الحدود ق إلا زوجته يضرب أن للأنس—ان 

محظوهثهدريى قامة وم تعال؛ قوله و كمما وحل- -عز 
عنينبغوأ محلا 1أتثطلم ؛ف آتصثاج ؤ وآهجرخ 

(،٣٣٣١برثم)وذيته/ آدم حش باب، الأنساء/ أحايين، كتاب الخاري/ رواء )١( 
٦(.)٠ ١( ٤  ٦٨برقم)اء/ بالتالوصية باب بيأا اؤ كتاب لم/ وم

.١٩الأية: الماء، )آ(مورة 
الآية:ممأآ>.البقرة، سورة )٣( 



٤٢٧وابامشرةاك،طء 

أنله يبني لا الإنسان إن ثم ، دءكم؛را ^؛،١ آقت'َكارنث\ سايةُإل 
سوءيوجب لزوجته الإنسان صرب لأن الأمور؛ هدْ مثل ل يتعجل 
العاقل.للإنسان يبني لا أمر وهذا الانفصال، ثم بينها، العثرة 

.٣٤الأية: الماء، )؛(سورة 











الفقعفتاوى  ٤٣٢

بزانحل فواته فإن النكاح مقاصد من الدين ق الصلاح لكن فإذا 
ج؛ص٨٥ العال زاد ق تعال— افه —رحمه القيم ابن قال وقد المقصد، 

ولامنه، الأحر الرؤج ينقر عيب كل أن رُوالقياس الفقي• حامد ط- 
لقال الخيار،* يوجب والمودة الرحمة من النكاح مقصود به نحصل 

١٩٩٠٠الإنصاف  يكنز ~إن معناه ق وما ببعيد، هو رروما ج٨•  ٠٢٠
اهبالرقةا< عرف من كلامه— ق دخل 

منمحصل مما أشد منه الفور محصل للخمر الدمن أن ريب ولا 
وبمددهميوذبمم وربإ العقل، متغثر أهله عل يدخل لأنه السارق؛ 

قنقل وقد الحال، هده ق معه اكلأؤم يمكن ولا دونه، ما أو بالقتل 
روايةمن اطه— رحمه — أحمل الإمام عن السابقة الصفحة ق الإنصاف 

يعبثوكان عقل، ل تفر أو و-واس،، أو حنون، به لكن إذا حنل؛ 
هدا.عل يقيم ولا بينهإ أفرق أن رأبت، و,>ذي 

بحدإلا به تعلم وإ النكاح قل من، لشربه معتادا لكن إذا فيإ وهدا 
إذافيإ الخلاف عل ينبني فإنه الحقد بحد ذلك له حدث إذا أما العقد، 
الحقد.بحد العيب به حدث 

صحيح،وهو الحقد، بعد حدث ؤإن الخيار يثبت أنه والذهب 
منه.السلامة من متمكن وهو باحتياره، الحادث العيب هدا ق لامميعإ 



٤٣٣باباسء 

شربعن وزجر ريع فيه النكاح فح من الرأة تمكئن فإن وأيصا 
مراعاتيا.ينبغى عامة مصلحة وهده عنها، ؤإبعاد الخمور 

للتشر،الفخ به يثبت عيب الأصحاب عند البخر فان وأيصا 
متعامحليه.غّر عند منفرة مدمنه ق الخمر ورائحة 

للنىقالت — عنهإ اف ~رصى قيس بن ثابت امرأة فان وأيصا 
قالعتب أن عل فدل دينءارا، ولا حالق ق عليه أعتب ما ررواض و:. 

الفراق.طلب للمرأة يبتح تما والدين الخلق 
هأو ءو 

علمدمن زوجها امرأة اش~؛ الشيح"رحمه فضيلة مثل ؛ ٢ ٩ سة 
يم\فعأكزبو.^لمخدراتهلنحوزلهاطلبسق؟أقوئ 

علالمدمن زوجها من المرأة طلب لقوله؛ اف~ فأجاب"رحمه 
الحالهده وق مرصية، غثر زوجها حال لأن جائز؛ الطلاق المخدرات 

معدون كانوا إذا يتبعوما الأولاد فان منه الطلاق الزوجة طلبت إذا 
عليهم.بالإنفاق الوالد ويلزم نتن، 

بالمحسحةحاله وتصلح الرحل، هدا مع تبقى أن يمكن كان وإذا 
خر.فهدا 

ُرقم)ة'اأأ؛(.وقمر/ كرى إل ه الني باب الغازي/ كتاب الجاري/ رواه 



كاوي ٤٣٤

زوجهاامرأة تفعل ماذا اش~أ ~رحمه الشيح فضيلة مسل ت ٢ ٩ سه 
حقوقهامن ونحرمها النساء، لع الفاحشة ؤيأق الكرات، يتعاؤلى 

الوصع؟تهدا معه حياتها ق امحسمرت إن اف من نحاف وهي الشرعية، 
الصفة-هده زوجها التي الزوجة تفعل بقولهت اش~ ~ر"حمه فاحاب 

المحكمة،لدى منه القح تهللب بالله، والعياذ والزنى المسكرات يتعامحلى 
يكونبا تحكم ثم عدمه، من الأمر هذا نوت ق تنظر موف والمحكمة 

تعال.افه بحول ظحبح موافقا 
٠٠٠

منمتزوحة امرأة افه—! —رخمه الشخ فضيلة سئل ساُ؟'\ت 
ثلاثةمنذ ولكن أؤلفال، ثلاثة منها وله سنوات خمس منذ قريب رجل 
ويعودالخمر، ويشرب ببيته، يلتزم لا وأصح الرجل هذا تغثر أعوام 

نحقهل وأؤلفاله، زوجته عل ينقق ولا الليل، منتصف بعد البيت إل 
بأنوعلها الهللاق، يرفض بأنه علهإ منه؟ الطلاق تهللب أن للزوجة 

جدا؟ميسورة المائية حاله 

المرأةزوج عل حلرأت التي الحال هذه بقوله؛ افه"ِ ~رحمه فأجاب 
عليه،الله أنعم قد السؤال ق جاء ما حب الرجل هذا فان غريبة حال 

—وتعال —سبحانه عليه الله نعمة يشكر أن عليه الله أنعم بمن وجدير 



٤٣٥بابال٠ءلء 

ظلمقد الرجل هدا أن ولاشك معصيته، واجتناب عته IJajبالقيام 
تطالبأن ولزوحته عليهم، ينفق لا حيث وأطفاله زوجته وظلم نفه 

السيئةالحال هده إل حاله تغرن الذي الرجل هذا من الّكاح ّخ ذ
كرا٠البسن عن والتغبب الخمر، مرمحب من 

اللهيتقي ~بان تبلغه أن الله نرجو نصيحة الرجل هذا إل أوجه ؤإق 
عليهالله نعم ازدادت كو\ أنه يعلم وأن أولاده، ول أهله ول فسه ني 

النعماستمرار ْع بذلك يقم ب هو فان عليه، الشكر واجب ازداد 
تعال!افه قال وقد وتعال— —سبحانه الله من استدراج هذا أن فليعلم 

لثمذخب ؛؛®٢ بملثون لُ يق ثذ ستدفيبجم دءا؛قا أل|ااَكدؤأ دؤ 
إذاحش لالظالم لبمل افه ررإن الثي وقال تن ثدي رث 

ألئنئلمد إدآ رؤى لثذ حكيد تعال؛ قوله وتلا ٢، ملته،١١ ب أحذ0 
صراطهإل الهداية وله لما اممه أسأل لغد7ُْألأضئ<م. ءان قلة نش 

•التقم 

هو أه 

.١٨٣،١٨٢)ا(سورةالأءراف،الآظن: 
^؛١^٢تغذ ؤرةو'للك> قوله! باب يونس/ سورة ضر الضر، كتاب البخاري/ رواه )٢( 

(.٢٥٨٣)برقم والملة/ الر مماب لم/ (،و٤٦٨٦٠L؛رiم)ه/ ألني لو 
١. ٠٢الأية: )٣(سورةهود، 



هن1وىاوفق4 ٤٣٦

الزوجةتريد الذي الآل اله~1 —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٢ _U؟ 
برغبه،الزوج إل تحديده أم يرجع هل زوجها، من مها بما تفتدي أن 

أنلأبد وهل ا دءهأ آْئدذ ؤا عقؤما ■؛؛^٤ ^^5" تعال؛ قوله معنى وما 
إسقاطالعوض يكون أن يصح وهل ذلك؟ يشترط لا أم مالأ، يكون 
الحضانة؟من حقها 

أوالخير مسالة مى نالمسالة هده بقوله! افه— —رحمه فأجاب 
العلمأهل بعض فان الفقه، أهل أكثر عد هو كإ عوض، عل الهللاق 

وذللث،الهللاق. بلففل وقعر ولو )حلعر( عوض عل الهللاق إن يقول: 
بدونيهللقها أن يرغب، ولر الزوج، مع البقاء تستطع، لر إذا المرأة أن 

هلالحلم، أهل واختلف به، افتدت فيإ عليهإ جناح فلا عوض، 
يجوز؟لا أو أعطاها، مما أكثر الخلع ل ا منهيطلب، أن يجوز 

لهليس يل أعطاها، مما أكثر ياخذ أن يجوز لا إنه قال! من فمنهم 
فيهأعطاها مما أكثر أخده لأن وذلك فقتل، أعطاها ما إلا ياخذ أن الحق 
بإأعطاها ما مقابل أخذ الرجل هذا بان وامتدلوا لها، الظلم من ثيء 

ظلتا.كان أكثر منها أخذ فإذا فرجها من امتحل 
لعمومأعطاها مما بأكثر نحالحها أنه محوز إنه العلم؛ أهل بعض وقال 

.٢٢٩الآية: سورةاوقرة،



٤٣٧ ٣١٧٧

فهوموصول امم ونما( بزءه آهتدث ؤا عيما جثإح تعال• قوله 
هداإن قالوا! أكثر ياخد لا بانه الماJلان أن إلا العموم، صغ من 

مناوأ-خدوأ أن ثصكم نجل، ^ولأ قوله؛ وهو سبق، ما عل عائد الامسثناء 
أقهحدود ٥^١ أي حمم أقه يمتا أب بجاآ أ0 إلا سءا ءاثئتوهئ 

القولهدا أن ولاشك أعطاها، مما أي! ، مءهر أهئدق ؤا عٌما "٠^٤ ثلأ 
أنإلا اللهم وأملم، لدمه أبرأ - أعطائ مما أكثر يأخذ لا أنه -أص 
امعل اقتصر ولو رحيمة، فته المهور وقت ق تزوجها قد يكون 

بأنهنقول فقد الهر، به يكمل ما محي لا وهو زوجة، به محي ب أعهناها 
أعطاها.مما أكثر طالب ق عليه حرج لا 

حضانتها،من حقها إسقاط العوض كون من المائل ذكره ما أما 
المعروفولكن يهءه ث أهند ^٥٢١ قوله! لعموم يصح أنه الأية ففناهر 

ليسالحضانة من حقها ؤإمقاط بالمال، إلا يصح لا أنه العلم أهل عند 
الباب.هدا من 

لوسرا، ولو عوصا فليجعل محالعها أن أراد إذا فنقول! هدا وعل 
منحقها هي أسقهلت، ؤإذا الخلع، يتم وحينئذ أشبهها، وما دراهم عشره 

ذلك.ق حرج فلا الحضانة 

\،آأ.الآة:)ا(ّورةاوهمة،
.٢٢٩الآة: )أ(سورةاوقرة،



هن1وىاص ٤٣٨

زوجهاحالمتإ امرأة افه—! —رخمه الشيح فضيلة صقل 
هيقال! لها طلاقه عن مثل وعتدما ْادة ويعد واحدة، طلقة فطلقها 

هليراجعها أن محب، الأن وهو منوات، أرع ومض دلأد؛ن، طالق 
بجون؟

قوالسبب يلحقه؛ لا الأحثر الطلاق يقوله! — افه —رحمه فأجاب 
لزوجهاعوصا بدلتؤ إذا المرأة فان منه، بائن وهى صادفها لأنه ذلك 
العلم!أهل يقول كإ لكنها منه وبانت نمها مالكت، يفارقها أن عل 

إنفنقول! هدا وعل جديد، بعقد له تحل أنيا بمعنى صغرى، بينونة 
حديد.بمهر جديدا عقدا علميها يعقد أن رغب إذا له تحل زوجته 

٠٠٠



٤٣٩باواا1هاع 

الرحيمالرحمن الله م ب
جرىما له سنن أن محب وزوجته الملم الرجل بتن التي المشكلة 

الميقال حيث عنهإ" الله ~رصى وزوجته شإس بن قيس ن لثابت 
اقل ١١ه: الني له فقال نعم، قالت: حالشه« عليه ررأتردن ا: هله 

من Ufeliaplما يقبل أن . الّك، فأمرْ ٢، دهلليقةا،أ وؤللمها الحديقة 
فيقالؤإلأ فذاك، زوجته فطلق الزوج هذا وفق فإن يْللقها، وأن المهر، 

رئيسإل أو ودينه، علمه ق ترصاه من إل نحاكمها أن عليك محب له؛ 
حاكميوجد ولر ودن، علم ذا كان إذا أمريكا ق لممتن المالطلبة اتحاد 

سواه.شرعي 
ء!؛-إ؛- ث. 

عندللزؤج بجون هل النه~• رحمه الشيح فضيلة مثل ؛ س٩٩٢
٠^١؟دير تما أكثر يطلي، أن ١^؛^ 

العلماء:بن خلاف فيها المسالة هذه بقوله: - الله -رحمه فأجاب، 
محاعيلما ■،ئ ^٠^■ تعال: قوله لعموم بجوز؛ أنه يرى من فمنهم 

للعموم،الموصولة والأسإء موصول، اسم هذه ورما( ، يوءه أمتيذ 
به.افتديت، ما كل فيشمل 

(.٥٢٧٣برقم)فيه/ الطلاق وكيف الخبع باب الطلاق/ كتاب رلارواْالخاري/ 
.٢٢٩الآبة; ر\(سورةاوقرة،



هإوىالفق٤4 ٤ ٠

لأسيإظلم، ذك لأن أعطاها، تما بأكثر محرز لا يقول؛ من ومنهم 
تماأكثر مالأ عليها ياخذ فكيف حا، واصتمتغ فرجها استحل قد وهو 

»اقلقيس؛ بن لثابت واللام- الصلاة -عليه النبي قال وقد أعهلاها، 
يأخذأن للرحل ينبغي لا أنه عل هذا فدل تطليقةا؛لار وؤللمها الحديقة 

تماأعطاها.أكثر 

هذاولكن أءهلا0، تما بأكثر يكره أنه الحنابلة مذهب، من والمشهور 
حقوقهاومنعها عشرتنما أماء بحيث السبب هو كان إذا أما لفراق، ال 

بكثثر•ولا قلل لا حال بكل محوز لا فهذا تفتدي حتى 
ءاوءاو ءاو 

٣٠س امرأةعل عقد رحل ؛ اف— —رخمه الشخ فضيلة مثل ؛ ٠
وليهامن طلست، دخوله وقبل العقد، عند راضية وكانت، بها، يدخل ولر 
علهإله، ريال ألف مئة دفع بشرط؛ الزوج فوافث، يطلقها، أن يأمرْ أن 

غثرْ؟ولا مهرا يدفع لر بأنه 
ولونحالعها أن فله الخلع يمي هذا بقوله؛ اله~ —رحمه فأحاب 

ذك،ق أحهلا أن لأمك القوية هذه يهلال_ا كونه لكن الدخول، قبل 
الزوجةمن فدية يهللكا أن للزوج محوز لا العلم؛ أهل بعض قال ولهذا 

(.٥٢٧٣)برقم فيه/ الطلاق وكيف الخابع باب الطلاق/ كتاب البخاري/ رواْ ( )١ 



il)ب؛باسء 

وطلبألف، مئة أصدقها كان إذا فمثلا فاقل، أعطاها ما بيشوار إلا 
ألفينوطف، ألما أصدقها لو لكن صرر، ياما ب لأنه فيجوز؛ ألف مئة 

يعشولا ألفين، يعش ولا ذلك، له محل لا إنه يقول؛ من العناء فمن 
فقط.أعش ما مقدار إلا 

\ةئرثعتيثاخأ جنلح ^،5 تعال: قوله ل اختلافهم إل يرجع وهذا 
الذيالمهر من به افتدت، ما أو مهللما، به افتدت، ما المحنى هل ٢ دءهأ 

هذهيتول الذي القاصى رأي إل ذللث، ل يرجع أن ؤسغي أعطاها، 
ماإلا الزوج يعش ولا بينهما يمرق أن المصلحة من رأى فإذا المسألة، 

»أتردينثايت،: لامرأة واللام الصلاة عله الني لقول فليفعل؛ أعطى 
عاوهحدمته«لم.

هءو ءو 

.٢٢٩الأية: البقرة، )ل(سورة 

(.٥٢٧٣برقم)يابالخبعوكيفالعللاقفيه/ كتابالطلاق/ ،رواهالخاري/ ٢١



القممقتاوى  ٤٤٢

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

برواحهاموحلا زوجها من فداءها الروحة تحعل أن باس لا - ح١ 
لقولهإيساره بعد إلا مهلاJته يمكن لا الفشر لأن قشرة؛ كانت إذا 

ابنالخاففل وذكر ، تستوهر ^١^٠ ينقلنه عسرن ذو ماى نزن ؤ تعال؛ 
لرسولمحاك أنيا — عنها الله —رصي عائشة عن اجلرام، بلؤخ ق حجر 

دو؛ينمنه فأخدت إليه يعشى محلو الشام من بز له قدم فلأيا إن 
والبيهقي،الحاكم أخرجه ومحال! فامتنع، إليه فبعث ميسرة، إل نسيئة 

المعرإذ المشترى، حال مقتفى لأنه ذلك؛ صح ؤإنإ ثقات، ورحاله 
قبالميسرة التأجيل صح ؤإذا إيسارْ• بعد إلا شرعا مطالبته يمكن لا 

الخنيرصح ولدا الفراق؛ يه المقصود لأن أول؛ الخلع ففي الثيع 
قما عل )خالعك محاك! فلو بالمجهول، البيع يصح ولا بالمجهول، 

هداق يإ منك )اشتريت محال! ولو صح، الدراهم( من الكيس هدا 
يصح•ب الدراهم( من الكيس 

محلفهذا بزواجها موجل يعوض وخالعته موسرة كانت، إذا أما 
الجهولففي بالمجهول ١^؛،^ صح إذا لأنه ١■^^؛ صحة والأمحربإ نظر، 

.٢٨٠الآة: )ا(سورةاوقرة،





الفقمفتاوى  ٤٤٤

علزوجته فيمن اف~؛ —رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ٠٣ 
طمتهمالقاصرين أولاده طالب متى أنه وشرط صدها، أولاده يكون أن 
صحح؟الخي وهل ذلك؟ لها فهل فأبت طلبهم ثم له، 

لأنهاتسلمهم؛ من نمع أن لها ليس بقوله• اف~ ~رحمه فأحامبه 
اللهكتاب ق ما يناق لا صحح رط ث وهو نمها، عل ذللث، اشرطت، 

ؤكآ)هاتعال! اطه قال وقد الحضانة من حقها إسقاط غايته إذ تعال 
العقد،باصل الإيفاء يتضمن وهو ، ألعقود آمحفوأ ءامنوأ آقمت> 

افه.كتاب تنال لا التي وبشروطه 

فهوبنفقتهم أمهم محي بقائهم من اكصود كان فان الخير وأما 
آهئدث■عٌماؤا ج؛اح تعال؛قوله عموم ق لدخوله صحح؛ خلع 
صحح؛غير خل فهو فقْل لهم حضانتها المقصود كان ؤإن يهءه 
وغيربالخير ثات لها حق الحضانة فان بثيء، نمها تفتد ل؛ لأنها 

القيامالمقصود أن الظاهر لكن فداء، يكون عوصا تبدل فلم الخير، 
هوذلك أن ولولا الأب، يالمها أن يشأرطوا ب وليلك ؛نفقتهم، 
سياكلونأمهم محي كانوا إذا أنهم العلوم من إذ لاشترهلوها؛ المقصود 

.١ ت الأية ، oXlilسورة ( ١ ) 
)مأ(سورةاوقرة،الآة:ا،أ\.







v؛Jب؛ياسؤ 

منكشر وتعطل النكاح، عن ١^٠٧ الماء من كشر تعطل — الال يريدون 
الخارجمن يتزوج أن محاول الأن الشباب بعفى أصح حتى الشباب، 

وحل—.—عز الله إلا يعلمه لا ما المشاكل من هدا وق 

المهور،ق المغالاة عن المسلمين إخواننا ننصح أننا والحاصل 
ومنالنكاح، بركة أمباب من وهو المهر نحفيف—، السنة إن ونقول! 

مشاكل.بينها حصل إذا الانفصال محهولة أسباب 
لأنجواب؛ ا عليهل فليس المرأة ذكرتها التي القضية هذه أما 

المحكمة.إل يعود أمرها 

والثلاثوناكالث، المجلل تعال اف بحمد تم 

والثلاثونالراع الجلد وجل عر اف بمشيئة ؤيلميه 













٤ ٥٣مهوسالوضوعات 

قالكث—؛ر الرحل إن حث البدل، طريق عن بناتبم يروجون قبيلة هناك •' ١ ساُ 
واحدةكل فيجعلون اسه، الأحر ؤيزوحه آخر رحل من ابنته يزوج المن 

٢٩...الزواج؟ هدا ق فضيلتكم رأي فإ رصاها، دون للأخرى مهنا البناين، من 
 U_ أرجومناء، يالمالزواج مبادلة سستخدمون الماس بع|ض هناك ت ١

٣* ١ ؤ. ؤ . ّ ّ............... ر ١ ّ....... ١ خيرا؟ افه وجزاكم لهم الصيحة فضيلتكم 

 A_ أختوله آخر وبع، سي الاتفاق تم الحهل ومن أخت، ل شخص أنا ت ١
واحدةلكل يكون أن بنرط أختي، وأزوجه أخته يزوجني أن عل ا أيهّ
أختي،طالق تقرينا نتين مسوبعان عليه، ا اتفقنما تم وفعلا معين، مهر 

منهارزقي وتعال" "سبحانه الله أن من الرغم عل زوجتي، أكره فأصبحت، 
صنإعمله عئ محبا الذي وما ثيء؟ ذللثا من يلحشي فهل وبتتن• بولد 
٣١^٤^١؟ ١^٠٣أفكرفيهدا إنني 

أخته،زوج أختا به وتزوج مهرها نصفح وأخي أخه الرجل زوج إذا ت ١ سآ 
٣٣شنار؟ هو فهل 

هداحكم فإ موليته يزوجه أن الخاطس، عل يشرط الأولياء بعض •' ٢ ٠ س
٣٣العمل؟ 

أحدأن وحديث، مهر، دون بالميل الزواج انتشر— المهور ارتفاع مع I ٢ ١ س
القض-يةمن النر-ع موقف، فإ بالمهر، اكال فقام توق، المتزوجين 

٣٤...............................مآجوؤين• ذلك، أرجوتوضيح وأخيرا؟ أولا 
 Y_ :٣٥الشنار؟ زواج حكم ما ٢

ففعليطلقها ثم يتزوجها، أن رجل مع اتفق نم ثلائا، زوجته رجل'؛للق ت س"؟؟ 
٣٦العمل؟ هدا حكم الزوجالأولف،^ وتزوجها 





٤٥٥,^^ ٠٠٠٤١فهرس 

VV_ : ويد بالذرية، اف يرزقه ل؛ شخصyG  زوجنهمل يعرف ولا ذلك، من
حسث،حوله، الذي محتمعه من مضايقاُتإ ويواجه لا، أم ذلكا من متاثرة 

٦٢...........••••••••خرا.افه جزاكم ذلك ل أفتدونا ذللث،، عليه بمسون إنبمم 
إذاكانم،ا،لرأةس؛'آ:

لوالحكم وما يالأتبوبف؟ مي يأوكإ الحقن بواسطة إليها آحر رجل ماء 
بجونفهل عقيمة المرأة لكن منجبا الرجل لوكان بالعكس؟ الأمر كان 

الحنتن،نمو حن إل المرأة لرحم تماما مشبه ئيء ق زوجها بإء الاحتفاؤل 
هذهونجحت، العال؛ مستشفيات، بعمى ق أحرى أن حصل ما وهذا 

٦٣................................الحالن؟ ل الشرعي هوالحكم فا الطرقة، 
علظاهزا الومت، ذاُت، ق وكان كالبهاق، محطوبته عل مرصا أحفى من سهمت 

وقابلوغرد.'ن،، ذلالئؤ ساءها  ١٦٢لحل ولما ملمحوطة، بع ثلامث، اليمنى يده 
مروروبعد الانفصال، متى تهللبج ل؛ ولكنها والضراكإ، بالقوة تمردها 

ل،الله قدره ا معل بعدها اعتادتر مصفى عل معي العيش من منوامت، 
ت،كنفهل سنة، عثرة ثلايث، زواجنآ عل ومر الواير، للأمر واستسلمت، 

يديعل ه نفالمرض رغم؛لهور جدي ق بإ المصارحة بعدم لها ظالما 
تيءعلإ لجب، أم صحح الثكل زواجي:بمذا وهل الحطبة؟ فرة أثناء 

منب، أطلهل أطفالا، أنجس، ول؛ سنوامحتف، ثلايث، حوال زواجي دام • س٦٣
لكيطيب إل نذهب أم أنجبا؟ لكي غره من وأتزوج الطلاق زوجي 

٦٧.................................الشفاء؟ ق أمل هنالث. وهل علينا؟ يكشفه 
وحدماما دحلت، ولما فوافق، وليها من امرأة حطست، يقول سائل 
البتهمحق؛مهنل فهل إليها، الفلر بمرتاحا ولتا الخلقة، مشوهة 



الصفتاوى  ٤٥٦

العيبل يوصما ولر الصورة بمده كانت إذا عليها صرفت ما باستعادة 
٦٨فيها؟ الذي 

والعقم،والبرص، والخدام، الحنون، العيوبت -مده الكاح يفخ فيإ ت الة رسه
الإبطوروائح النتن، الرأس ونيع الفم، وبخر والإيدز، والعفيطة، 

والمرن،والخماء، والحنة، والحب، والناصور، واليامحور، النآكرة، 

قيالة الوالقروح الفرم، وبخر والاصتحاصة، والفتق، والعقل، 

٧٣وابوةاحا1ممار 

ام؟........ب.............هينمءراقزجإذالمتإذا الرجل يلزم 
ازوجهفراق أساو<ت، إذا المرأة يلزم هل اش~ ~رحمه الشيح فضيلة سئل 

٧٥مفارقته؟...................................رفقت، إذا الحكم ون الكافر؟ 

٧٧واباساةرائهو( 

٧٩س«ة:نصالةفيالمهر؟ 

الالاس محددا مبلمعا أبوالفتاة يهللبج كان \ذثو؛أ.ا ق المهر تحديد حكم ما I ٤ ١ س
وتحويلهالمهر بان-ا الأستمتيع الفتاة لأيٍر محوز وهل مثلا؟ ريال ألف، كمئة 

٨٠الشخصية؟ لصالحته 

باهظامبلمعا لهم ألغ أن فامر٠ل أبيها س فتاة لحْلبة تقدمت، مدة مند ت ٤
افيرزقنى حتى منتنلزا الزواج ترك إل اصعلرنر مما أحتمله، لا المال من 

الإباءهؤلاء لأمثال النصح نوحيه فضيلتكم من أرم الكرة. أعاود لكي 
٨٢•••••••••••••••••••••••• • جمرا• الله وجزاكم جشعهم؟ عن يتراجعون لحلهم 

قعادة الن_اءلق بعض ق لدينا تعال—! افه —رحمه الشيح فضيلة سئل I  ٤٣س 



٤٥٧|مرس 

عندألما وعنر_ين الدخول عند ريال ألف ثلأث\ن دير وهي الزواج، 
المهرعدا هذا الدخول، من سوايتح يعد ولو الزوجية بيت إل الانتقال 

٨٥توجيهكم؟ فا والحل 
علالمرأة وول الزوج بين الاتفاق بعد أنه وهي الرواج ل عادة هناك ت ٤ سة 

يهللبياهلمه؛ البناء قبل الزوج من يْللب العقد إتمام وبعد والحل، الهر 
ءلسجحعن لا حياء الزوج يدفعه )الصر(، يسمى المال من ير مبالغ منه 

ؤإذاولأهلها؟ للزوجة حلالا يعتم الحقد بعد الزوج يدفعه ما فهل نفر. 
٨٧دفعه؟ عل نحم فهل امتغ 

حرام،فلوس من منزل ل، ومكن حرام، فلوس س تزوج من حكم ما ت ٤ سه 
٨٨.................................. أطفالا؟ منه الزوجة تنجب لر الأن وحتى 

رجالأحد جاء وقد الهر، بتخفيض قرارا انحذت فد قبيلتي بأن أفيدكم I ٤ ساُ 
ردللأءسف ولكن ابنته، يزوجه أن القبيلة رجال أحد من يعللب قبيلتي 

عندهم،الهر لرخص نفلنا القبيلة من ابنته يزوج لن إنه يقوله• عليه 
٩ ٠٠٠.نصحبمكمفنرجو 

 U_ والديناممه هداهم اء الأيبعض لنميحة توجيه فضيلتكم س نامل  '•٤
٩٢............................. الشباب. عليه يقدر لا مهنا بنامم عل يطلون 

وهيالأن، حتى موجودة زالت، ما وتقاليد ءادا١تi القرى بعض سكان ت ٤ سححم 
٩٦............  ١٠.........توجيهكم؟ فا مهرها، يجاست، الزوجة أهل يحعلى ما 

٩٨......... المهور؟ غلاء حول للأولياء نصيحة نرجوتوجيه الشيخ فضيلة يا ! ٤
يوافقلا أنه إلا لثي—ء لا للخطة تقدم إذا الصالح الرجل رد حكم ما ; ٥ ٠ محي 

الشروطص وغمْ التلفاز ووجود الهر ارتفاع مثل الثروتل، بحض عل 
٩٩.............متزوج؟ أته بحجة يرده وبحقهم محرمة شروط تكون ربا التي 



القمعهاوي  ٤٥٨

١ ٠٢................................... الهور؟ غلاء عل فضياككم تعليق ما I ٥ ١ س 

 Y_ ٠١ ٤ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ أوالدخول؟ المي. عند يكون وهل للمرأة؟ اكواق محب متى ت ٥

كمالمهر المأذون: قال الشرعي المأذون ومحي امرأة، عل قرانه عقد رحل سمه: 
منا كل. بقدر ال! ونالزوج، أبو وتكلم الزوجة، ول مسكتج قاJره، 

العقدق يغثر أن الطرفان تراصي إذا يجوز مهل القود، من وكدا الدمج، 
١ ٠٥ّ..٠................. ......... ٠ العش.؟ ق بإ مالزمون هم أم الهر، قيمة من 

معيناميلنا الزوج يقدم أن الزواج ئد الناس عادة من تعلمون كإ : ٥ 
علبينهم متعارف لنج ذلولكن الهر، بأنه يقول أن دون الزوجة لأهل 
كتابةومحي الحاجيايتح، -٦١ ليشتروا ريال؛ ألف، ثلاثين، ~مثلأ~ م فيقل. هدا، 

هلالشيخ، ففيلمة يا الموال فقط. ريال، ألقح الهر أن عل ينص العقد 
عنالزائد المبلغ أخذ من النت، حرمان حكم وما جائز؟ التصرف هذا 

١٠٦المهرالممى؟ 

لولمحوز وهل أوالصداق؟ الهر حكم ما اف~؛ ~رحمه الشيح فضيلة : ٥ سه 
١٠٨...............................١١شيئا؟ منه ياخذ أن مثلا كالوالد المرأة أمر 

يأخذأن مرا منهم لأحد يجوز فهل لناتمم معين، مهر عل خماعة اتفق ت ٥ س٦ 
١١٠علميه؟ اضق س أكثر مبلغا 

محيييعل يعترض من اك هنتعال—ا اش —رحمه الشخ ففيلة سئل سم\هت 
®أصابت،فقال: — محه الأة —رصي الخطابج ين عمر ْع المرأة بحديث، المهور 
١ ١٢عمرا؛ وأخهنا امرأة 

محصلالتي ايت، والتجمعالحفلأيت، إلغاء س الأمراء بعض قرره ء،ا سالة: ر٠ 
ماالولائم ق والإسراف الأموال اد نفس -٦١ ومحمل الأعراس، أيام 



٤٥٩|ذ،وسالوضوم1وا 

وتقتصر—الغنم، من بارح الذبانح نحدد وأن ورسوله، الله أمر عليه ليس 
ب،والثيللبكر المهر ومحدد فقط، والحثران الزوج؛ن عصبة عل الدعوة 

١٣......................... للمهر. الأعل الخد أنه عل ألم، بخم؛ن 

يكونأن يثزط ومل الهر؟ عن الزوجة تنازك إذا النكاح محوز هل سخهت 
٦١ ......... ٠ ؟.؟؟.. ١ ّ .٠ ١ . ١ ............ ٠ ّ ٠ ٠ غثره؟ أو بيتا محوز أو مفبوصا مالأ 

أممهر عل قيانا القرآن بحففل الزوج اتصاف، المهر يكون أن يصح هل •' ٥ 
٧١ . .١ ٠ ... ٠ ّ ّ ّ ّ..... ّ .... ٠ ؤ ؤ.... ....... ...٠ الإسلام؟ مهرها كان حبث، مليم 

فهلالهدية وجه عل مهر وبدون حطة دون شخص من ابنته زوج رجل ت ٦ ٠ س 
١٨جائز؟ هدا 

الزواج؛سن ق أبما أحن له رجل من زوجها وقد أحت له رجل هناك ٦• ما١ 
أختهمن هوللزواج تقدم ثم مهرها، نممؤ ا زوجهمن أخد وقد 

أنهكإ لا؟ أم الثغار ل هدا يدخل فهل الهر، ، نمقإليه ويلمع فتزوجها 
امثلهتفعل الأخرى فان النزل، وفارقت، إحداهما غضبتؤ أن حصل إذا 

١ت،؟ مثبدون ولو  ١٩

•٢!بالخلوة؟ الهر كامل يثبتؤ هل س'؛أأت 

الجاهدين،إل مهرها من جزءا تدفع أن الهر استلمت، إذا ندريت، امرأة I سمآ" 
لأغراضالهر أن أم جائز؟ هدا فهل الزوج، بموافقة يتم ذللئه بأن علتا 

٢I ٠ شل؟ الزوج 

لهاوهل عدة؟ عليها فهل وتول، بما، يدخل ول! امرأة، عل عقد رجل ت ٦ 
١٢١الم؟ 3، الحق، 

١٢٢الزوج؟......مثورة دون مهرها)الدم؟،( ل ، التصرفللزوجة محق هل ت ٦ سه 



ه1وىادهقع ٤٦٠

حمسوقدره صداق عل امقنا قد وكنا يقول: امرأة، من متزوج رجل سآُاُ؛ 
لأنهصداقها؛ ا أعطيهأن وأربد أولاد، الأن منها ول الإبل، من عشرة 

أنبمكن فهل إبل، عندي يوجد لا ولكن منى، تعلله ل؛ بأب عل، عل دين 
١٢٣نقودا؟ نمها يعادل ما أعطيها 

 "،U_ : القولمن ميلثا يدفع أن عليه ينترط الشخص يتزوج عندما عادة عندنا
البلغوهدا العقد، عند عليه يشرط الذي ا،لهر غيرّ أوأكثر، ألما، عشرين 
منهالزوجة تعطى أن دون ءندْ، بالعقد يقوم ومن الزوجة، والد يأحده 
١٢٤لا؟ أم جائز هدا فهل شيئا، 

١٢٥أسئلة! عدة تنقمن رسالة! ٠
١٢٥شيئا؟.......................... ابنته صداق من ياحد أن للرجل بجون هل 
....لألأ؟؟بب.ؤبؤب؟به؟ا٠٠.........؟؟؟؟المهر؟ شيئامن ه لتفJش^رط يجوزأن هل 
١٢٧..........الهبة؟ ق الرجؤع له يجوز فهل شيئا أولاده أحلب الرجل وهب إذا 

عنددفعن، وند يتيمة، امرأة متزوج إل —! اف —رحمه الشيح فضيلة ! س٨٦
وحانمحدد، أوقاات، عل مقسهل. الهر وباقي المهر، وبعض المشارط العقد 

يبقىالهر ففمرة حالتلث، دامت، ما قالت،! زوجتى ولكن الأول، عل الق
١٢٩عندك 

مقداريكون أن -ا وليهواشترط امرأة، من الزواج أرديت، يقول سائل • ٦
لرإنك، وليها! ل قال ثبا الدخول وقبل فق3ل، ريال آلاف، عشرة الها.اق 

قيمتها مفاشتريتؤ الهللورء_،إ الحل بأنولع قائمة ل فأحفروا حليا، تدفع 
برة،يمدة بعد وطلقتها يوفق لر الزواج هل.ا ولكن ريال، ألف، عشرون 

حليها،من ١لافى بعت أقرصمي، من عل ألح فلمأ حليها، من عندي وض 
١١٣٠ . .٠ ............١ ١ فنكم؟...١ افه بارك ذلك حكم فا القرضل. وسددت، 



٤٦١هرسا،وثوعا|ت 

حتىابنتي ربت ت تقول مطلقة امرأة اف- —رخمه الشيخ فضيلة سئل ٧; _• 
حتىوزوجتها معللما، عليها ينفق والدها يكن ولر عشرة، ة الخامسن 

بيتمن والدها فأخذها موحلا، المهر من حزء وكان والدها، يرضى 
فاالمهر• اقي بالزوج له بلم حتى وأمها زوجها من وحرمها زوجها، 

١٣١الله؟ حفظكم ذلك حكم 
وكذلكأمرها تول من أو أخته أو ابنته مهر الأمر ول أحذ حكم ما ت ٧ ١ س

١٣٢.... الخطبة؟ أثناء الزوجة لأهل الزوج حدحا اض الهدوا تكون ولمن الأم؟ 

١٣٢ييىخمسمحسلمدخلrا؟•••••••••••••■•■••••••••••••■•■••
فتوفيتآ،ا، عليهألحل ولم عليها وعقدت الهر وأعطيتها امرأة حهلبن، ت س٣٧

١٣٤ينمه؟ فهللأنآحذالهرالذي 

اقيوالبمئة خمى منه سلم جنيه ألفإ فيرم مهر عل امرأة تزوج رجل ٧؛ 
١٣٥الهر؟.ا..ّّ..ؤ.ا باقي الزوج يلم فلمن الزوجة توقت وقد الفراق، عند 

الشروطمن شرؤل j نزغ حصل ولكن الهر ودفع امرأة رجل حطب سهما: 
لرالمرأة أهل ولكن المرأة، هلْ من الزواج عن وانصرف الرجل، فتنازل 
١٣٥آثمون؛ل.لك؟ هم فهل المهر نصف إلا عليه يردوا 

"1_IU  هوهل المهر به ويستقر ااعا"ة يوجب في،ا به تفتون الذي هوالقول ما
منذللث، عل يآزت_إ لما ^١ الوتدء من لأبد أم الوطء عدم مع الخلوة محرد 

أمحاملا تكن لر إذا عدة نفقة كبرى أو صغرى بينونة للبائن وهل أحكام؟ 
١٣٦لا؟ 

_IUU  عليهالله قدر ثم العقد، يتم ولر الشبكة، لها ولغ امرأة حلم، رجل
فهذهثيء لها ليس كان ؤإن لا؟ أم الوريث، من ثيء لها المرأة هل الموت، 



المقهفتاوى  ٤٦٢

١ ٣٧س ب........ س.. ب.... س.. ب. لا؟...... أم ارحل ض ظ الشكة 
AU_ ■. الزوجةتتحفه هل ا،لوخر، الهر عن اممه- -رحمه الشيح فضيلة سئل

١٣٨الزوج؟ وفاة يعد 

ثمالمهر، من مقدما نيئا ودفع أهلها ووافق فتاة لخهلبة رجل تقلءم 
ممقل. من دفعه ما استرداد ق الحق له فهل عليها، عفد0 قبل الفتاة توفيت 

أنأيئا ه لفهل -بما لحوله وقبل العقد بعد ماتت أما فرض ولو الهر، 
١ ٣٨ؤ..... .. ٠.٠.ّ..٠ .... لا؟..١ أم منها الإريث، j الحق له وهل دفعه؟ ما يسترد 

اإمالفراق عنلء محل صداق موحر الول عليه واشترط امرأة تزوج رحل ٨; ٠ س 
يرقصوالزوج الموحر، لهدا شديدة حاجة ق والزوجة طلاق، أو بموت 

١٣٩الحكم؟ ما 
حْليبهاعل للمرأة يشترط أن الإسلامية البلاد بعض ق العادة حرت ٨; ١ س

المرأةمحعل مما يرا، ميلمعا الموجل يكون ما وغالبا وموجلا معجلا مهرا 
يدفعهي لم. الالموجل الهر ^ا من حوقا الرجل، عل تيهلر الزواج بعل. 

١٤٠......؛. هدا؟ؤؤؤؤؤ.ؤ...........٠ ق الشرعي الحكم ما الخلاق عند الزوج 
ْؤحرليم تلرجل بجون هل تعال~ت الد -رحمه الشخ فضيلة سئل س؟خث 

ؤدعل تزال لا وهي بعصمته، زالت لا باما الخلم مع لزوجته، الصداق 
١٤١الحياة؟ 

الدهبإأو المال من شيئا الأم تعملي أن الناس بعض عند الخالة جرت سّآحت 
أحدللأم يموز فهل الرف حسب ولكنه الخاطب، عل اشتراط دون 

١٤٣ذلك؟ 



٤٦٣موسامضوط|ت 

٤٥وابوثي«ةالنوس 
علمنه لأبد شيئا صارت باما علتا النكاح عقد عند الوليمة حكم ما  lA_؛

٤٧.......................واجبة؟ أصبحت، فقل! ثشت، ؤإن والغني، الفشر 

عملالرواج جعة تن، اش الحمعة ل أي أسمع الرواج عل مفى إذا سهخت 
بانماعالنا لثف؟ ذلحكم ما ارالهللأيع* ا عرفنل مى نوليمة الزوج 

٤٧ ١٠٠ّّّ..ّ.....ّّّّّّّّّّ... منها؟ ولابد الناس بين منتئرة سنة أصبحت!، 
يل!ما تشمن رسالة! ٠

واجبة؟الوليمة صاحّيط مساعدة هل ~ ١ 

العشرةأفراد مع والاشتراك حا، والعمل الحادة هده إقرار بحوز هل ٢" 
الذكورة؟بالصفة الوليمة لصاحب المساعدة قديم تق 

بالصفةالناس س له المقدمة الأموال أحل. الوليمة لماحب، يجوز هل ٣" 
عنها؟راض غر بعضهم أن فلمنه عل يغلب التي الن،كورة 

٤I ٩ ٠ . . . .. ١ ّ .. ١ الوليمة.؟ لصاحّت، مساعدة يقدم أن أراد من توصون ب،اذا ~ ٤ 
الوجهاءئنصسمى محرز وهل إليها، والاJءوة الوليمة ق السنة هي ما ! س٦٨

I ٥٣المساكين؟ دون والأغنياء 

UA_ ! ٥ ٤ ا..اا.....ّ. الفقراء؟ دون للأغنياء الدعوة ثفصيص ل فضيلتكم رأى ماI

والزوجةالزوج أقارب عل الزواج دعوة يقتصر أن الناص بعض يرغب 
وهلمدا؟ ل رأيكم فإ ذبيحتين، أو بدبيحة ويول؛ جدا، القريب؛ن 
١٥٥.......ّ............ ٠٠١الأفراح؟ قصور ق الزواج حفلأيت، إقامة تويدون 

السنةمن أن عته- اممه -رصي عوفح ن عثدالرحمن قصة من يوحذ هل 
١٥٦الدخول؟ الوليمة؛عاّ. تكون أن 



اثفقعفتاوى  ٤٦٤

للرجالالأعراس لإظهار تفعل أن بجون التي المشروعة الأعال ما : ٩ ٠ س 
قالحفلات إقامة ق يالغون الدين لأولئك توجيهكم وما والماء؟ 

لليلةريال ألاف عشرة عن يزيد بإ الأفراح أماكن يتاجر كمن الزواج 
فتانوكذلك والأطعمة، المأكولات تقديم ق يالغ ومن واحدة، 

١٥٧.................ريال؟ ألف عثر سبعة إل ثمنه يصل قد الذي العروس 

١٥٨ياس؟ هذا ل فهل المسارات أبوا3، ترغ أن الزواج مواكب j، ث بمد قد ت س١٩
أنيريد من إل بهلماقات يرمل يتزوج أن شخص يريد عندما عادة عندنا •' ٩ س؟ 

منيأكل ثم الزواج، إل المدعو هدا بحضر الزواج، إل الناك، من بمفر 
مي)الرفد(،يهل.ا بأن عالنا ييال، مثتي يعهليه نم المتزوج، هذا وليمة 

أرمليا بطاقة له يرمل ثم ريال، مثني ويدغ فتدعى هدا زواج يأف ثم 
يعطيهثم التزوج، وليمة من ؤياكل للزواج يأف ثم حفور، بهلاةة له 

٥١ ٩ . ٠ ١ ٠  ٠٠ّ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ........٠ ّ هذا؟.. يجوز فهل تبادل ذللثح كان ريال، مثتي 
اسالنوبعض وغره، الزواج مناسبات ق الولائم تكثر الأيام هذه ق ت س'؟ه 

ؤإذاخيالية، مبالغ إل قيمته ق فيمل البخور، أعني العود مراء ل يبالغ 
ارلوقال; حيثج عنه— الله —رصي عمر عن روى استدل؛،ا ذلك ل نوقش 

١٦١.............. قولكم؟ قعا مرقا،، يكن لم الهليب فا كله ماله الرجل أنفق 
ا•هيدعى التي البهل-اقات إليها المبيه فضيلتكم من نود التي الأمور من • ٩ ٤ س

معةإل عارها أسبعض يصل ث، حيالزواج وليمة لحضور الناس 
مثلاالماغ؟ البديل وجود مع حصونا منها تحذير من فهل ريالات، 

إسلامي،ثريط غلاف، كذللئ، علمية، رسالة ظهور عل اكءوة كتابة 
الالكمبيوتر بحميل بخط مكتوبة بالألوان مصورة ورقة امتعإل أيصا 

١٦٢........ّّها.ا الإسراف؟ هاوا من للحد دعوة من فهل يذكر، سيئا تكلف، 



٤٦٥الوضومات هوس 

وحضورهكنبرة، منكرات فيها وكان لأقريائه حفلة الإنسان حفر إذا ! ٩ سه 
هذهونك_ا فكف علصر، ز م', يا خء ٠ ة الدعء U كان الحفلة لهذه 

سرسص,صب:س::.....;..:سو:س^ا
فرق؛—؛ناك هنفهل واجبة، العرس لوليمة الدموة إجابة أن لاثلث، ؛ ساُاّ 

I ٦٤ّ.....................البطاقة؟٠. ؤلريق عن أو مثافهة الشخصية الدعوة 

٦١ ٦ ؤ ّ. ّ..؟ ؟ ّ ّ . ؟ ؟ بج؟ محببلا الدعوق وترك الشروط هذه نويت إذا الحكم ما •  ٩٧س

مع؟من حق وثم، الوليمة؟ حكم ما ؛ سااا' 
I ٦٧ّ ّ. .. ٠ ّ ّ ّ ّ ّ. ... ..٠ ..٠ إعلانه؟ محي أو الكاح عفد محي الوليمة تكون هل ; ٩ سه 

I ٠٦٧ ء ء  ٠٠٠ّ...ّ. ّ. ... الزواج؟ أوليلة العقد عل الولمة لوكان رأيكم U : ١ ٠ ٠ س 
١٠س ا ٦٨...... .٠ ٠ ٠ ّ . ٠ ّ ؟ ّ ّ ّ .... ٠ ٠ .٠ الوجوب؟ إل يتصرف، الحدين؛ ق الأمر هل ؛ ١

 Y_ ١ ٦٨..٠.. ...؛. البطاقة؟ >يق عن لكتها محممة ^1، كإ الدعوة كانت، إذا : ١ ٠

وليمةإل دعينؤ لو أنمل اذا وموليمة؟ إل الدعوة إجابة حكم U : ١ س"؟• 
لبات المناصه هل. تغلال، اسق قولك ا ومشاق؟ مفر إل مني نحتاج 
ا ٦٨... ٠ .....٠ ١ ١ ١ .١ ١ .......١ ذلك؟ ونحو الأفراح آداب ببعض الناس تدير 

ولاات، المْلربمن منكر وجود عدم دط ولكن واجبة الوليمة تلبية ؛ ١ ٠ ؛ ■س 
هذاتنير نستطع ولا بالتئريات، الأن الزفاف؛ دعوات أكثر أن نحفاكم 
مهلربةبوجود علمي مع الدعوة ألبي هل افه" "أفادك ذ\->يولي المنكر، 

لوحتى بالإجابة اف أصنا وقد أذم، لا وكيف، الذهاب؟ عن أمتغ أم 
٦١ ٩ ١ ١ ١ .١ ....٠ الوليمة؟ تللئح إل الذهاب أجل من فأفعلر تهلوعا صائمة كنت، 

١٧١للعروسن؟......... والبنين( عبارة)بالرفاء ؤ، رأيكم ما الشيخ فضيلة I ١ ٠ سه 
الأشرطةبعض بتوزيع النساء بعض تقوم الزواج حفلأيتإ بعض 3، • ١ ٠ 'سا" 



٤٦٦

١ ٧٢............. منرؤع؟ هّذا فهل الواعظ مادتبما ق نحصل التي والكتيبات 
 U_ • ١٧٣.. ..٠ .....٠ الزفاف؟ ماسة ق الواعظ بعض إلقاء ل فضيلتكم رأى ما : ١

وعندماووالدي، أنا الحاصرين من كنا الزواج ق الناسبات إحدى ل ؛ ١ سححم٠ 
الإخوةأحد قام العل.د واكتمل الحفل أماكن إل الزوج أقارب حفر 

قصرةكانت الكلمة أن ولو طويلة، كلمة وارنحل جمرا" اف "وجزاه 
وقال;وقاطعه الحاضرين أحد فقام أطال، ولكنه التأئر، ق أبلغ لكانت 
ارنوقالتحدث، فغضب خرا—، افه —حزاك قدمت، ما يكفي يكفي،إ 
فضلةمن نريد إثم؟ يكفي قال: الدى عل فهل الذكر؟ تحب لا كانلئ، 

١٧٣مأحومين هذا ل توجيها الشيح 
نمىآلة عل سب، اللعمن الزواج أثناء النساء به يقوم ما حكم عن رسالة؛ أق 

١ ٧٦العليل يسبه وهو رالزير، 
النازلق الزواج منامحبات ق أحaلاء من الأخرة الأونة ق انتثر عإ رسالة: أو 

الناء،من والغناء الموت يمكر الهلق مثل الأفراح، قصور أو 
١ ٧٧ذلك، وغر ؛الفيديو، والتصوير 

النساءمن بمجموعة يؤتى أنه الأيام هده الزواج حفلات ق انتثر عإ سالة: ر٠ 
والتيالغنع،، بعض عن المشهورة بالأغاف ويغن؛ن الدفوف، عل يضربن 
هذايكون ما وعالنا لثه، ذلونحو والغرام الحي.، عبارات عل تحتوى 
حكمفا الماء؛ رقص ذلك، ؤيماص، الصوت، مكرات عر الغناء 
الولاح مأو الحفلات هازه مثل إقامة حكم وما الصورة؟ -هذه الغناء 

١٨١لها؟ أهله بحضور 

القصودفا انمف؛ عل الضرب ومنه الفرح إظهار الزواج ق السنة من : ١ ٠ س؟ 
١٨٣فته؟ الوارد الكلام وْا بالدف، 





د1وىادص ٤٦٨

عنيه يعلن وبأنه الناص، من ممر يعنيه الذي بالدف اكصود ما ت ١ ١ سبم 
نجاحوعند الأفراح ق اء المترددها التي الزغاريد وهل النكاح؟ 
١٩٣الأولاد 

الأعراسق الرقص هل تقول تعال—ت اف —رحمه الشيخ فضيلة سئل ت ١ ٢ ٠ ص
١٩٣الحلال؟.............بالغناء مصحو:ا كان ؤإذا الماء ب؛ن كان إذا حائز 

١٩٤الكاح؟...........ق انمف حكم عن انته— —رحمه الشيح ففيلة سئل ت ١ ٢ ١ ص
١٩٥ا..؟ا.ا..... انمف؟ هو وما العرس؟ ق للماء به المموح الغناء هو ما ت ١ ٢ _؟ 

ليلةالعروس تزف أن وهى سيئة ءلاهرْ الحاصر الوقت ق انتثرت I ١ سآ؟ 
أنإل الإضاءة تهلمأ أن بعد المومحيقى، نغإت عل اكء أمام عرسها 

١ ٩٦......... للناس؟ نوحيه س وهل الفعل؟ ط! حكم فا المنصة، إل تمل 

فضيلتكمنرجومن وعثرها العرُ"رإ حفلات بحضور تتعلق أمور عن سالة! ر. 
..........................ّّ.ّ......؟هاالتالية: الأمئلة عن التكرم؛الإجابة 

فيهسيكون أنه تعلم وهي زواج، حفل إل اجلرأة دعيت إذا الأول: الموال 
ثمفمهل، لأم للالذهايبه لها محوز فهل وغناء— بالطبول —صربا منكنا 

١٩٩............ا...؟ّ ا....أصلا؟ تذاه_، لا أم النكر، بدء قبل مباشرة العودة 
اءالمسالحمل)كارتل.اء ق أحرى منكرات وجود هل الشاق: الموال 
•Y*......................؟....حضورها؟ س مانع العارية( والثياب للبنطال 
موحالمسبالدف بالقرب النكاح إعلان صوابعل هي ما الثالث،: الموال 

٠٢٠ ...١ ١ ؤ..٠ ّ..... ّ. .......... ٠ ٠ ....٠ .....٠ ..٠ والكيفية؟ الوقت، ناحية س به 

الأعراسق مهللق لن، ذلهل بانمفط الضرب محوز متى الراح: الموال 
لجائز ذلك كان ؤإذا ماذا؟ أم ففعل، والأعراس الأعياد ل أم وغرها، 



٤٦٩فهوساإوتىوءإوا 

سهاوليمة كل ل أم الدخول، ليلة ل خاص ذلك فهل الأعراس، 
٢٠الرس؟  ٠

بعضفيه محدث كان إذا الزواج حفل محقر أن للمرأة محوز هل رسالة! أق 
اس،اللبق والتعري ذلك عل والرقص ا،لوسيقى كتنغيل ادمات 

وماالحفل؟ هذا بحضور لها أذن إذا والأب كالزوج الول ياثم وهل 
حصولدعوته إحاية عدم ْن نحشى قريب من الدعوق كانت إذا الحكم 
٢٠٢رحم؟ وقطعة هجر 

الزفاف؟بنشيد ام القيمن الماء بعض تفعله فيإ فضيلتكم رأي ما ؛ ١ ٢ ص؛ 
٢٠٤العورة؟ س هدا وهل 

وماماجنة، أغان من يصاحبها ما ْع الزواج حفلات حفور حول رسالة! أق 
٢ ٠٥فعله ينبغى 

تعرضالمي الساقطة والكلإت بالهلبل اكحوبة الحفلات حكم ما ! ١ ٢ سه 
هذهل محدث وما الأغاق، هذه عل الرقص حكم وما الحال؟ قتنا ول 

نرجومعنى؟ من الكلمة هذه تغنيه ما بكل إمحراف من الحفلات 
٠٢ ٨ ...... خرا. افه وجزاكم هذا ل الإسلام حكم وبيان والنصح التوصح 

أوالعلمول،الدفوف دق من الزواج مناصبات بعض ز يقع ما حول رسالة! ؛٠ 
دوناء نس ومسمع مرأى عل النساء من محموعة الرقمي ق وتشترك 
مننود جوازه، وعدم لثs ذلجواز نحو الكلام كثر وقد الرحال، 

يل!ما حكم عن إفادتنا خرا اممه جزاكم فضيلتكم 
الرقص؛ق لأهلنا؛المشاركة السإح - ١ 

١٢ ٠ ...... ............ الرقص. ق المشاركة دون المناسبات هذه حضورهن ٢- 





٤٧١؛،وسامثوءاوا 

ثمالخال؟ هذه عل الماء J؛j( يدخل أن للعروس يجوز فهل ؤيطلن، 
٢١٧آم؟ يكون هل 

والتصويرالزفة مغ عل الخنويية يالمنهلقة قبيلة اعيان )_ اتفاق حول رسالة؛ ءأئ 
ترتبوما ذلك، حول والمختلفان المتفقين بين حصل وما لأفراح، اق 

٢١٨علميه 

٢٢٣عليها افه رخمه الشيح وتعليق الاتفاقية نمى 
أقاربهبعض مع الزوج دخول وهي الأفراح ق سيئة عادة انتشرت :

٢٢٦ذلك؟...........ق الشرعي الحكم فإ النساء. عند زوجته مع وجلوسه 
بعضق تقع التي المخالفات بعض هنا لكم أعرض أن ل اسمحوا ؛ ١٣٤ ص

كالتال؛وهي حولها، الحديث حل ببتفضلكم راجيا الزواجات 

محتمعناق المألوف عن ا •٢—خرجن التي للمتياب النساء بعض لمى 
هوما فيها اكاب، وهذه فقمل، الماء بين يكون إنإ لمسها بان معللات 

منمفتوحا يكون ا مومنها الحم، مفاتن خلالها من تتحدد ضيق 
ماا ومنهالفلهر، أو المدر من جزء حلالها من يظهر بدرجة الأعل 
٢٢٦.................... منها. أوقريب الركبة إل الأسفل من مشقوقا يكون 

ائيةنفرقة محفروا أن العرس وليمة ق الناس من ممر عند درج • ١ سهم 
بينهن،فيإ والرقصى الغناء من ذلك يصاحب، وما خاصة، للنساء يغنين 

قالحكم فا الأغاف. لمك ق تنال التي الغزلية الكلمات عن قفلا 
٢٢٨ذلك،؟ 

٢٢٩المختلهلة الزواج مناسبات حضور حكم ما ؛ ١ ٣ ٦ س

٢٣٠الأبيض؟..........بالماس الزواج ّورءةقليلة المرأة ا؛ماحكموى سيآ 



هاوىادفق4 ٤٧٢

١٢٣ ............................. والتميز؟ الشهرة لباس س هذا يكون ألا •  ١٣٨س

مييما وهو الزفاف، ليلة الأبيص الثوب الرأة لبس حكم ما ت  ١٣سه 
٢٣١)الإكلتل( 

٢٣٢والتثرمة؟....................... الخطوبة، وحاتم الزفاف، ثوب عن : ١ ٤ ٠ س

زوجها،إل المرأة نزف التي بالبياعت العامة عند مي يبإ رأيكم ما ؛ ١ ٤ ١ ص
٢٣٣الزفاف؟ ليلة وتخدمها 

الطازج،الحلم، ْن كوبا يثرب، العروسة عل لحل إذا الأزواج بعض •" ١ ٤ س؟ 
اعناممه جزاكم الإفادة منكم نريد بدعة؟ أم هوسنة هل هذا؟ حكم فإ 

٢٣٤محرالحناء 

قالحرير من حيهل له وضع مرة أول، الرحل تزوج إذا عادايتج عندنا •' ١٤٣ س
أيامثلاثة وقبل الإمام، إل الخست، خارج ذهب س وهلال، اليمنى، يده 
هذهفهل وقدميه، يديه عل الحنة ثإر س محوق له يوصع الزواج من 

٢٣٤لا؟ أم صحيحة العادات، 

ضبجوز كان محإن ماح، أم الرجال ءل محرم الفضة خواتم لس هل ؛ ١ ٤
٢٣٦الرحل؟لأبؤلأ.................ّ.....ب..ّّ. يضعها الأصابع س إصبع أي 

مالغرض الكافرة بلاد الإل العرس بعد الزوح؛ن سفر حكم ما I ١ ٤ سه 
٢٣٦...........٠ ٠٠٠.......الئ.رع؟ ق أصل له وهل العسل(؟ يسمونه)صهر 

ليلةالحاعة مع الفجر صل إذا الرحل أن الاس بعض عند اشتهر : ١ ٤ س٦ 
قم،وهل هدا؟ ل رأيكم ف،ا رغبته، عدم عل دليل ذللث، فإن زواجه 
٢٣٨............ زواجه؟ س يوم أول j، الرجل عل الحإعة مع الفجر صلاة 

إذاالزوج أن الناس بعض يرددها التي الشائعة المقولة ق تقولون ماذا : ١ _U؛ 





٤٧٤

٢٤٦الزواج؟ دبلة لبى حكم ما ت ١ ٥ س٦ 
للبنتبكة بالثسيعرف ما يرملون أنم الناس عند عليه التعارف س ت ١ سيه 

فضيلتكمرأى وما حكمها؟ فا الخطبة عل الموافقة بعد أحياثا، وأمها 
الأرزاقوكذلك ة، والخهليبب، الخطييد ق توضع التي ة يالدبل

٢٤٧.....................الموافقة؟ بعي. المرأة بيت عل تدخل التي والأطعمة 
٢٤٩الخطوبة؟ حاتم ق رأيكم ما ت ١ سخه 

يلتقيحيث الشبكة( )حفلة يمي يا الناس يعفى يفعله ما حكم ما ت ١ ٥ سه 
)الشبكة(مسوارا أو عقدا يإلثامها الخاطب، ويقوم والخهلوبة الخاطب، 

٢٤٩٠.خوا. اممه حزاكم القزان؟ عقد فبل هل.ا كل ؤيتم لها، أحضر0 قو يكون 
٢٥٠......٠٠..ا.....ب؟ؤ.....ا..ب....ب....الخطوبة؟ دبلة لبى ق رأيكم ما I ١ ٦ ٠ س

٢٥١اس،اء مقره 

٢٥٣••••••••••••••••الزوج؟ عل الزوجة وحق الزوجة عل الزوج حق عن ت ١ ٦ س١ 
معا وأنطويلة مدة ومني أطفال، خمسة وعندي متزوحة، امرأة أنا ١ س٢٦ 

وأطلب،علميه، وأنعل محوا، عل يكدُب، أنه ناحية من مشاكل ل زوجي 
أحرى،مرة عل يكذب، لا أن الصحف، عل فيحلف، الكذيثؤ، عدم منه 

علالصبر تطع أسلا ا وأنأيدا، الكذيب، عن الحبر يسمملمر لر ولكنه 
الكديب،.

مثلإئ اس النأقرئت، ق يشلثج أنه لدرحة الشالث، ممر أنه ت الثانية المشكلة 
٢٥٤.. ٠٠...............الشكالتين؟ هات،ن حل أرجو أحرى، امرأة من الذي ابنه 

٢٥٥.........الزوجة؟ عل لحالته يوم ق اللم يدعوبه الذي هوالدعاء ما ت ١ 'سما" 
١ ٦ I ثبؤبالخ_اع عند الوارد والد.ءاء التسمية عن يغفل الناس س ممر





ه1وىادفق4 ٤٧٦

ثمالدماى انقطاع بعد وذلك النفاس، فترة انتهاء قبل زوجي قاربمي ت  ١٧٦س
فإحرام، هذا أن منكم سمعت، أنني إلا والملهارة، بالاغتسال نم، 
٢٦٩ذلك؟ كفارة 

 U٢٧٠..................... البيت،؟ ل زوجته الرحل لخدمة صايط. يوحد هل ت ١ _'؟

لضيوفه،طعام صغ رمضان ليال بعض ق زوجها منها يطلبا امرأة ؛ ١ ٧ ٤ ص
نالك،القيام من تتمكن ولا ثديي، بإرهاق نحى تقوم؛دللث، عندما وهي 

أكثرذلك، عل الحال ولواستمر ذللا، ق طاعته  IfJlPمحب، فهل الليلة، 
٢٧٢رمضان؟ ليال 

٢٧٣............................... زوجها؟ تطيع أن الزوجة عل بجب هل ت ١٧٥س
٢٧٤....... ينهاها؟ أن لزوجها وهل النساء؟ من لضرها الرأة تزين حكم ما ت  ١٧٦س
_١UU  امرأةووالدق ستة، عشرة إحدى وعمرها واحدة، ل؛نت، متزوحة، أنا ت

لروزوجي عنل>ى، البقاء وتريد نيا، يعتنوا لر وأحواق المس، ل يرْ 
معي،ترتاح ا إتبمبل عندي تكن أن تريد وص عندي، تبقى أن يقبل 

لرعايتهاوأتهمخ وابنتي زوجي أترك هل أعمل؟ ماذا يوافق لا وزوجي 
٢٧٥........... فيكم. افه بارك أفيدوق تزوجوا، قد إحوق بأن علتأ ماذا؟ أم 

لقولاتثاعا متزوجة امرأة كل عل واجبة الزوج طاعة أن نعلم ت ١ س٨٧ 
فهل ١٠الحنة دخلتا راض عنها لزوجها ماتتا امرأة *أيا الرسول:ؤ 

الملأةيهمل والدي صلاته، عل يمافغل- الدى الزوج عل ينطبح، هن.ا 
ذلك،ق والتوجيه النصح أرجو فروض، عثرة ؤيترك فرصا يصل كان 

٢٧٦مأجورين 
التزوجيريد ثم شروط، من عليه ما ويكمل الشخص يتزوج عندما :  ١٧٩س



٤٧٧موسالوضوءات 

لبيتهاتذهب ولا نحدمه، ى نحلأن إلا أمرها ول فيمغ زوجته أخذ 
تركماذا والدها، بيت ل زوجته إل ؤيذهب محيء الزوج فيستمر 
٢٧٧............... إثم؟ يلحقه فهل 'لويلة لمدة الأسباب لهذه زوجته الرجل 

ومنذوبنات، بنون منها وله منة، ثلاثثن منذ امرأة من متزوج رجل ت ١ ٨ ٠ س
زوجهاعل فاقدوها الزوجية حياتمم ق إحوانما تدخل سنوات خمس 
إنماحتى الزوجية، معاشرته عن وانقطعت، طاعته، عن خرجت، حتى 

الخيرأهل وحاول تكالمه، ولا عاليه، تظهر ولا عنه، نحتجب، صارت 
و؛شتاا، ؟هخساصن امر هذا ان جوابها فكان منها بهسؤ الباستجلأء 

٢٧٨ا..لأ...ب..............ب.ب...... ممحوها؟ فبإذا الأن حتى عنه منفصلة 

وأنغيا-ا-ا حال ق الولد زوجة غرفة تدخل أن الزوج لأم بجون هل ت ١ ٨ ١ ص
٢٨٠.... ١ ّ ؤ... ......... ١ . ١ ... ١ . . ابنها؟ مال هذا أن بحجة تناء ما منها تأخذ 

 UA_ حنانهمأمور و الزوج عل صوما ترفع التي الزوجة حكم ما : ١
٢٨١الزوجة؟ 

أعصساتهاأن أي منها، إراد.ه بغر زوجها عل صونما ارأ، رغ حكم ما • ١
٢٨٢اكوران؟ مريعة 

معهولكن المحتاجين، عل وعطوفح طسبإ زوجها إن •' تقول امرأة I ١ ٨ ٤ س
بحجةت، فرفقمعه الكن متى وطالب، الخدمة، إل وبحاجة أمراض 

عاملتهولكني خدمته، عل قادرة وأنا وحلم، منزله ق فهو أولادي، 
٢٨٣ّ ّ . ؤ.٠ ّ... محزا.. اممه جزاكم أفيدونا ذللئ،؟ j إثم عل فهل ميتة. معاملة 

يدعوهاما بينهإ بميت لر أنه رغم والداي ْع السكن تقبل لا زوجة ل •' ١ س٥٨ 
٢٨٤... مشكونين. أفيدونا لا؟ أم مليم ا هل. عملها فهل الحفوة• هذه مثل إل 





٤٧٩ههوساأوضوم1ت 

تسلولكن الطلاق عل —ازم ع انه محال المسب، عن سألته وعندما 
عاملاتوهن أخواته، عل ينفق أته حن ل عليها، ينفق ولا الأن، 

٢٩٥ومتزوجات 

٢٩٦•••••••.••.••••••••••••••••■••••••آد،أ؟ يكون زوجته يبغض الذي هل ؛ ١ سّآه 
٢ ٩٧الخنابة؟......................... من الغل عل الكتابين الرأة تحر هل : ١ ٩ سة 

٢٩٧••••••••••••••••••••••••الحكم؟ فا زوجته يلعن ْبن الأزواج من هناك ت ١ سه٩ 
٠٢٩٨١١١١١.٠....٠..عليها؟ يتفق لا كان إذا زوجها تملح أن للمرأن يجوز هل I ١ ٩ >س٦ 
٢٩٩•••••••••••••••••••••••••••••••علثه؟ محرمة أنا فهل داما سني، زوم ؛ ١  ٩٧^،

٣٠لزوجته. الزوج جيع ق'لريقة أوصابْل حد هناك هل ت ١
٣٠زوجته؟ من للرجل يمل ماذا ت ١ ّر(؟ه  ٠

منغثرها ل أو الزواج، للة ق يجمل لما الزوجن إفشاء حكم ما : ٢ ٠ ٠ س
١٣٠ أمورالحاعونحوم؟ 

ؤإذا، الجني، منعه ا يجامعهأن ا زوجهأراد إذا جن، ممر فتها امرأة : ٢ ٠ ١ س
يجوزهل يمنعه، أن الجنير يتهلح لا عال يموت القرآن تقرأ صارت 

٣٠٣....ؤ....لألألألأ..ؤ..؟.ببؤ........الحاع؟ أثناء وق الحاع عند القرآن قراءة 
يم.—،آداب هناك وهل مكروهة؟ أم جاتزة ١^١٤ أثناء التعرية هل ت ٢ ٠ ٢ س

٣٠٢اناءهافيالحاع؟ 

٠٣ ٦ دبرها 3، زوجته الرجل وطء عن، رسالة: ه
أودبرها ق امرأة أو أوكاهنا، عرائا، أنى )،_ الرسوليقول ; ٢ ٠ ص'؟ 

قفصلوا م العلأهل إن ثم ج^اا، محمد عل أنزل با كفر فقل. حاتما 
أولj، دينار نصفح الكفارة تكون الدم فورة ؤ، أو الحيض أول 3، ذللث،، 





٤٨١فهوساإوثومإوا 

فهلكاملان، حولان الرصاعة تمام أن الكريم القرآن ْن نعلم نحن ت ٢ ١ * س
اعة؛الرصفترة حلال الحمل مع وسيلة امتعإل جواز عل دليل هذا 

محرمواذلانا الأم، لبن محق الرصاعة أثناء حمل حدث إذا أنه نعلم لأننا 
٣١٧.................فيكم. اممه بارك بن.لك أفيدرنا حقوقه، أول من الرصح 

الولادةوعند وبنات، بنون الحمد، ولنه أمحلفال ستة ولديه متزوج رحل I ٢ ١ ١ ص
إل-ا -؛لا_د.هاب اصهلره مما الولادة ق رت تعلزوجته الأحثرة 

~وشبنجاح العملية فت وقد قيصرية، عمالية لها وعمل التشفي، 
أنبالعملية عمل الذي الءلبب_ا عليه عرض العمالية حلال ول الحمد~ 

وفدعليها، الحمل'مشفة ق لأن ذللث، بعد تلد ألا لأجل الرحم؛ ير؛هل 
جراءمن إثم يلحقه فهل أمرْ، من حرة هول والأن ذللث<، عل وافق 

٣١٨الأن؟ العمل وما ذللثؤ؟ 

عندهبإ ويكتفي النسل ؛إيقاف، يرغب، إنه ت ويقول أبناء أربعة له رجل ٢• ١
أمبدللث، يأتم فهل تلهي الأبناء كثرة لأن ربه، لعبادة لتمغ أولاد؛ من 
٣٢٠لا؟ 

الثانيةثة اليكمل أن قل ولكن ولدا، زوجته وأنجست، متزوج رجل ٢ ١
تتقول الكريمة الأية لأن يدللثؤ؛ يأثم فهل أحرى، مرة أنجست، عمره من 

٣٢٠......ا...ّّّ.ّ........ءءّ.ّّ آزدنصعمو<. ِتضمح 

محنإل تهل حتى محلويلة لسنوات الحمل مغ حبوُِح تستخلءم امرأة ٢ ١ ص؛ 
أعليهيمرق، لا ولكنه وغنى مقتدر إنسان زوجها لأن وذللئ، اليأس، 

٣٢١وبناتما أبائها وعل 
الولادةأثناء ق المرأة تعبت، التاسع الابن وق بنن، تسعة أنجبن، امرأة ت ٢ ١ سه 

مالعلمع هذا ق الحكم فإ ذللثخ، يعد تنجب، لا لكي الرحم؛ فر؛هلت، 



الفقعقتاوى  ٤٨٢

موفالربط هذا يعد إنه فقال! الربهل يتم لكي الطبيب إل ذهبت أما 
قالحكم فإ يوما، همر خمة إل تمر تفاصبحمن، العادة عليها تتع؛ر 

٤٣٢ ................ الأصلية؟ المدة عل الزائدة الأيام ل صيامها ول صلأما 
حلالالحمل مغ أدوات من أداة تستعمل أن المرصع للمرأة نحون هل ت ٢ ١ ساُ 

أوسلامةالصحية ملامتها همل حفاظا وذلك شل الرضاعة عامي 
العزلتهليع بلا ا زوجهأن الحلم مع الأولاد كثرة أوعدم رصيعها 

٣٢٧عها؟ 

 U_ ٢ ١ 1 وءسل>ماالحم، ق صعق وعندها أولاد ثلاثة وعتوها متزوحة امرأة
هلالوعي، نمقي الطفل ترصع وعندما يدا، شل. مرصا ممرض نحمل 
٣٢٩..................٠٠.اف. وفمكم الحمل؟ مغ حبوب تتناول أن لها نحون 

 A_ ٠٣٣ . ٠٠٠........راض؟ غثر وزوجها الحمل مغ حبوب المرأة أحد حكم ما ٢: ١
٣٣٢ّ ٠ ..٠ ؟ ٠ ّ ّ ّ .٠ ١ .١ ١ بالحمل...١ تتضرر كانت إذا المرأة رحم ربهل حكم عن رسالةت ٠

تمتعأن والإنجاب الحمل من نمها عل نحاف الش للمرأة نحون هل : ٢١سه 
وأربعينسبعة السن بأن العلم مع ذلك شابه، أوما ربهل، بعملية الحمل 
٣٣٣عانا؟ 

أنتريد فالأن مباشرة، يعده خملتر ثم ولدا، أنجبت وقد متزوحة امرأة ؛ ٢٢٠ص 
لهابجون فهل والثاف، الأول ل الدم يفقر أصيبت، لأما الثاق؛ بعد ترتاح 

منيمنعها ا زوجهبأن علمإ أواللولب، الحمل من المانع استخدام 
٣٣٣اّتمالأىطنع؟ 

٣٣٦. . ٠٠٠المتابع؟....الحمل تتحمل لا الزوجة كانت إذا الثرعي ما!لحكم : ٢ ٢ سا 
أنإلا لدللمثؤ ماسة حاجة دون مؤقتة، لفرة النسل تحدد حكم عن : ٢ ٢ س؟ 



٤٨٣ههوسامثوء1ت 

مقولةعن ؤيسال نوى، الالحمل عناء من ترتاح أن فمهل تريد الرأة 
٣٣٦................................. كاو.الالانفجار عن الإسلام أعداء 

وذلك،أكثر؛ أو ستة لدة الأولاد إنجاب يوحلا أن عل اتفقا زوجان •' ٢ ٢ س؟ 
٣٤٠...........ذللئ،؟ ق ثيء عليهإ فهل تعليمها تكمل أن تود الزوجة لأن 

٣٤١... ذلك؟ تبيح الش الأعوار هي وط عير، س؛؟؟:ءنحكمماولبدون 
ؤلبيانع مهناك يكن لر إذا خصوصا أويعضه، النسل تحديد حكم ما ت ٢ ٢ سه 

٣٤٢٠٠الرزق؟..........................من للخوف التحديد ولكن للحمل 

النساء،بعض ق العقم حصول وهو الجتمع ق كثر مهم أمر عن ت ٢ ٢ س٦ 
منعحبوب بعض استنعإل، منها أوأسباب حلمي، ّثب هدا ل ولعل 

الزواج•أول ق الحمل 
الحض.موانع استحإل ثانيات 

الأءداءلأمملمها.ثاكا:أموريكيدبما

لعدةالدرية لتاحر أحرى يتتزوج أن للزوج هل الشيخ فضيلة يا موال 
فيه،لها لحل لا أمر ق ظلمها من محاق ولكنه زوجته بح، وهو نواُتح، ّ

^،؟jjشرعنا علاجا تعلمون وهل الوالد؟ فضيلة يا توجيهكم ف،ا 
٣٤٤اف؛لن، نفعنا 

أمبؤع،كل من أحد يوم كل لبقالن بالدقيق محملة عربة بلدى إل تأق 
آكانالاد وازديالماس كثرة ومن اكقيق، هدا بتوزح البقالون فيقوم 
مدهق محوز هل فالوال ياحد، لا من ومنهم لقيما احد من منهم 
المكان،نسبة تنخفض لكي الحمل ُغ هموب الماء تعاطي أن الحال 
٥٣٤ .. ٠  ٠.٠فيكم. وبارك الله أفادكم أفيدونا انمقيق؟ من قوته محي إنسان وكل 



1وىالفق4هاا ٤٨٤

 A_ ٢ ٢ I منكريمة عائلة ومن لمة، محرة امرأة يتزوج فيمن الحكم ما
تحصللر إذا مفارقتها من حوما ه نفق لأمور وهويعزل عدة، سنوات 

مإينزل، والقرآن نعزل ا كنالأثر! ق بقوله ويستدل ونحوها، مودة 
٣٤٧توحيهكمفيذلالث، 

عئتزوج ومد وبنات، أولاد منه حاءف ومد جامعتا، شابا متزوحة أنا ؛ ٢ ٢ ص؟ 
يل:ما أعرف أن وأنني عئ، يؤثرها أحرى امرأة 

تبرأهل منه، نحافة بلس—اق؛ وحللته الحل، مني طلب إذا الزوج هل 
فإلأضالث،، أحرجي ؤإلأ الناء أردق إن الزوج: ال نؤإذا ذمه؟ 

٣٤٩الحكم؟ 
أشملزميؤأ،؛ث آن م_تطيمأ وش ؤ العزيز: كتابه ل تعال قوله عن :  ٠٢٣ رس 

وهلالزوجات؟ سن العدل ق الواجبة الأمور هي ما ه جصم ولو 
٣٥١لرصاهن؟ بينهن العدل تحاوز فيها أمور هناك 

الثالثةالزوجة ان بزوجتان تشكو زوجات، ثلاث، متزوج رجل عن ؛  ١٢٣ س
معاشرةالزوجتن يعاشر لر أنه لدرجة كاملة، سيطرة عليه يهلرة م

وهنفرضن، الطلاق عليهن وعرض يفد، لر ولكنه نمحاه كاملة، 
٣٥٢....هدا؟ ق الثممع حكم فإ ذمتهن، من بريء بأنه ويقول ذمته عل الأن 

ينيعدل لا والدي أن هي والمثكلة اثنتبن، من متزوج واللءي : ٢٣٢س 
ذللثا،وغبر والإنفاق الحفلوة لها تكون الزوجات مإحدى زوجاته، 

٣٥٤•••■••••••■••••••••••••••••••••توجهونه؟ م1ذا الأحرى زوجته بعكس 
الحإٍ،من يثها أن الأول وؤللت أحرى، وتزوج زوجة لديه شخص 

٣٥ّ.......٦ ّ. ........ ٠٠٠لا؟.أم ذلك يلزمه فهل اكانية، الزوجة عطي ي^ 



٤٨٥موسامضوءاوا 

ولدا،ه لوأنجبت البلاد، خارج من أخرى امرأة من متزوج زوجي سةّلأت 
منك،أحن إما ت ويقول، عئ يغفلها وهو إليها، نهر كل مرة اقر وب

٣٥٧.................. أفعل؟ فإذا عرفثا، زواجا تزوجها وقد منلث،، وألطف 
صلاةوبعد دائإ ولكنه ليلة، واحدة لكل م يقبامرأتين متزوج رجل سه'؟؟• 

قبلوحتى والخمع، الإحازاُتا أيام ق الأول عند وينام يدمتا الفجر 
أنبؤيقول للأخرى، أو لها اليوم ذلاثإ كان مواء للعمل، يدمت، أن 

يومق الأول عند الضحى نومه ق فهل والقفة، المبتت، j( الحيل 
الهساروق ليلا، النوم عل يقتصر المييتآ أن أم المثبت، من يعتم الأحرى 

خاصامحرِوئا محدد لا فإنه للنفقة بالمسبة أما مكان، أى ق ينام أن له 
يعتثرفهل الله، ثاء إن به ومحآق محتاحونه ما اطلبوا ويقول• للزوجتين، 

٣٥٨احابة..... الشيخ فضيلة نرجومن العدل؟ من هذا 
سوفؤإلأ ترضين ليلة لك، ليس الأول: لدزوجة الرجل قال إذا 

١٣٦ صكرهة فرصخن، أطلقك، 

وعندإحداهن منزل ق سفر0 عند ويسأل امرأتين، من، متزوج رجل 
يرجوحذاالأخرى؟ أم مفره أثناء للتها كانما للتي يعود هل رجوعه 

٣٦١إفادة 

ولرسنوات،، عثر معه عشتا تقول؛ زوجها، معاملة مآن تشتكي امرأة 
اأنمنزل ق بلدي ق وأربع المملكة، j، سنوات سنتط منها أبناء، يأتني 

أمحرنرعاد ولما سنة، من أكثر تغيب، ثم سنة كل إل يايي، وكان وزوجي، 
فهلي، يتكلم والده أن إلا والده، وأحرم أحترمه الأن وأنا تزوج، أنه 

قامحلئ، يلا )اف له: قلت، وقد الصرف، هذا مثل يتصرف أن للرجل 
٣٦٣والأخرة( الدنيا 



هاوي ٤٨٦

الأحرى،بلاد الو الرزق لطلب بلائه من محرج من الناس من 
محتوات،أربع أد ثلاث طويلة فرة زوجته عن بعيدا يكون وأحدهم 

٥٣٦ .................... أولاده؟ عن وحل— —عز اض سأله حق هنالك فهل 

انبالناس بعض س وسمع شهرا، عشر خمسة زوجته عن غاب رجل ؛ ٢ ٤ ٠ س
محتمعأن قبل التحلل عليه واجب كاملا عاما زوجته عن اب غس 

٣٦٥.....ا....؟؟هّّه..ّ..ااا.اا التحلل؟.. هدا هو وما قولكم؟ فإ وزوجته، 
قامرأته عن الغانب للرجل حد.دت الشرع ق محددة مدة هناك هل ! ٢٤١ص 

عندالرجل يطلب أن الشرع س وهل والاغتراب، الرزق ءللِّ، حال 
٣٦٦؟؟.لأ.ّ............ّّ...... غيابة؟ فترة عن له تمح أن امرأته س عودته 

عبادةالعمل وهل الغربة، ل مثلا زوجته عن العد للرجل يجوز كم ت ٢ ٤ _؟ 
٣٦٧الناس؟ بعض يقول كإ 

ليجمعشرعي، عير وبدون المائية، ق سنة س أكثر زوجته ترك رجل ٦•' سّآ؛ 
معالبائية ق ا تركهقو والأن والتفاخر، الدنيا ولحب فقهل، الفلوس 

٣٦٨لا؟ أم العمل هدا محوز فهل أهلها، 
لأسرهمالعيش لكب وهاجريتح أوطانبا تركت، التي للمالة بالمبة ! ٢ ٤ _؛ 

أوسن أو نة مثل سن، بضع الزوجات بتركهم إثم علمهم هل 
عنغيابه عن الملم فيها محايب التي المدة وكم خمس، أو ثلاث 

٣٦٩زوجته؟ 

والديإل فلونا وأرسل نجاري محل ق وأعمل ومتزوج مغترب أنا ت ٢ ٤ سه 
وزوجتيوشراب ام طعمن محتاجونه وما الأهل بتصرف يقوم حيث، 

نحاهمقصر أنا فهل خاصة، نقودا لزوجتي أرسل لا وأنا معهم موجودة 
٣٦٩الإفادة أرجومنكم زوجتي 



٤٨٧ه،وساإوضوع1اتا 

لظروفوأما لأسباب نة ّمن أكثر زوجته عن غاب فيمن الحكم ما ; ٢٤ساُ 
الديونلتييد ودك لالجْح ملائمة ظروف إمحاد أجل ومن العينة 

فضيلةيا ادة أرجوالإفالأهل عن والعد الاغتراب ب هي الش 
٣٧٠الشيخ؟ 

 U_ وجلس سافر دجل عن ؛ ٢ ٤ j منهبمأتمم ول! سنة، عشرين من أكثر الغربة
٣٧١••••••••••••••••••••••••••••••• لا؟ أم تتزوج أن لزوجته يجوز فهل حر، 

 A_ زوجتهويترك بلده ق متزوج وهو ست؛ن لمدة يغترب الذي حكم ما ; ٢ ٤
٣٧٢لا؟ أم حرام هدا هل تن مدة 

واحدحي j الأول زوجته بجوار تكن أن زوجها منها يطلب امرأة : ٢ ٤
٣٧٢.................................. ذلك؟ ترففر وص مستقل، ومكن 

واحدة،ليلة ق واحد فراش ق زوجتيه ين محمع أن للمسلم محوز هل ; ٢٥•ص
٣٧٤وفذانوبءلسفعلذلك؟ 

٣٧٥■•••••••••••■•••••••••••■•••••••••والزوجة؟ للزوج نصيحتكم هي ما ; ٢ ٥ س١ 

٣٧٦.زوجته.عل الزوج لحول عند س النما عن وردت التي المنة ص ما ٢ت ٥
يملزوجته عل لحل إذا الرجل أن اس النمن ممر لدى اشتهر ؛ ٢ سمه 

لحولهفور بعضهم إن حتى معه، مل كذلك، وص ركعتن، أمامها 
٣٧٧.... ٠. ٠ المة؟ من هدا فهل معها، الحديث، قل حتى بصلاته يثرع عليها 

٣٧٧.. ٠ ..٠ ١ .١ ١ .......١ .......٠ ٠ ٠ .٠ زوجها؟.إذن بغر الرأة خروج حكم ما ; ٢ ٥ ٤ س
٣٧٨. ؟ ٠ ٠ ّ.؟ ّ ّ ّ ّ ّ ..... إذنه؟ بدون زوجها بجت، من نحرج أن للمرأة يجوز هل • ٢ ٥ سه 
غبرهم من تدخل أن ا عنهغابا الزوج كان إذا للمرأة يجوز هل ; ٢ ٥ س٦ 

٣٧٩المنت، j، والمن، أفارما، من لها المحارم 



الفقعهناوى  ٤٨٨

لهابحوز وهل زوجها؟ إذن غر من محتها من نحرج أن للمرأْ يجور هل ت ٢ _U؛؛ 
لزوجيجوز وهل أيها؟ ليت كان ؤإن حتى حجاب غر من نحرج أن 

٣٨٠حجاب؟.............................غثر من وهي إلها ينظر أن أختها 
فهلظبا الزوج كان ئذا زوجها من إذن دون نحرج الي المرأة عن ت ٢

٣٨٣والدم؟ إذن يكفي 

أوومحتي، j تقيم أن سفرى نل زوجتي مع اتفقت وقد متزوج، أنا ت ٢ ٥ ساّ 
عليهم،لتطمئن أهلها؛ إل أسؤع كل نبماية ل تذهب وأن أب بيت 

يقاربما الأن وحتى مفري بعد ولكن يؤمن، أو يوما معهم وتقضى 
إلذهبت أم—ا ذلك العكس، فعلت لكنها ذللث،، تفعل ب شهور الستة 

عدةإليها لت، أرموفد جدا، جدا قليلا إلا بيتي إل تا'ت ولر أهالها، 
تفعلول( سفرى، نل محننا الاتفاق تمثل وأن محتي، ق تقيم لكي مرات، 

يذلل؛،عاصية هي هل اف، أفادكم فافيدوق الرمالة، هذه كتابة حتى 
٣٨٤•••• أفعل• وماذا ثيء؟ أى ق جهتها من أقمر لر بأنني العلم ْع الفحل، 

٣٨٥............. الزوج؟ علم دون والأقارب للجمران المرأة زيارة حكم ما ؛ ٢ ٦ ٠ س
إلتذم، لا ان بمعها اتفق فره منل عمه، ابنة من متزوج رجل ؛ ٢ ٦ ١ س

أنونحافج يصلون لا ا أهلهان بخصوصا أهله، عند تبقى بل أهلها 
وعندعندهم، للبقاء أهلها بيت، إل ذهبت، ذللث، وْع حم، الأولاد يتاير 
بأنهعلنأ ذللث،، ق إثم عليه فهل ت يقول النفقة، عنها الزوج هن-ا مغ ذللن، 
٣٨٥نفقة؟ا.ؤ............... للث، ليس أهلملمثؤ بيت، إل ذهايالاح حال ق لهات قال 

٣٨٧••••••••••••••••••• أرحامها؟ صلة من زوجته يمنع س'آأ؟تهليجوزللزوجأن 
رويةمن حرمها زوجها أن ومثكلتها منوات تسع منل. متزوجة امرأة I ٢ سما" 

منءلالستإ وفد فيه، يقيمون الن«ي المكان لبعد نفلنا وزيارامم؛ أهلها 



٤٨٩هدسامضوءات 

أولتنجب أن بعد فوعدها أطفالا تنجب أن قبل تزورهم أن زوجها 
هوذلك وْع أولاد، أربعة عندها صار أن إل بوعده، يم، لر ولكنه مرة، 

فقدهنا، الرحم قهليعة إثم يقع من عل فتقول؛ محلفج، نم يعدها، 
٣٨٨. ؟ ١١رحم قاني الحنة يدخل ارلأ معناه! ما الرسول. عن حديئا سمعس؛؛، 

عنهاوغاب كها ذ ؤإن زوجها؟ مع الفر من ابنته الأب مع حكم ما ؛ ٢ ٦
٣٨٩يأثم؟ همل طويلا 

٣٩٠..................... العامين؟ إكإل قبل طفلها فهلم؛؛، فيمن الحكم ما ؛ ٢ ٦ سه 

وتركهجرهم حكم  ١٢٠زوجتى، وعل عل يكدرون زوجتي أهل ت ٢٦٦س
٣٩٠زياربم؟ 

 "،U_ إنانمن فامتنعت غضي إل أدى كلام زوجتي وبتن بثني حدث ؛ ٢
وجهي،عن أمك أبعد لابنهات وقلت إذف، بدون مافرت نم الفراش، 

بجوارولدى بسنح أن علنا آخر، أمر محديث، أن من خوئا عندك وخلها 
الموصؤع،ق أولادي لتدخل ونغلرا سافرت، عندما شتمتها ولقد بيتي، 

٣٩١.مني. حمل فيإ إفتائي فضيلتكم من أرجو فإل حدث. ما ؤإصلاح  ٠٠٠
ءاو_هبواجسب، يس لأنه أم الفقة من لامرأته الرجل علاج يعتم هل •' ٢ س٨٦ 

٣٩٣...... ٠٠٠٠٠٠ّّ......والمشرب؟ والماكل المكن تارم الفقة ؤإنا الحلاج، 

س؛؛،إل تذهب أن خلاف بينهإ حمل كلمإ دائنا زوجها تبددها امرأة • ٢ ٦ سآ 
فضيلةيا نهيحتالث، ف،ا الزوجين، بين الخلاف عند يكثر وهدا أهلها، 

٣٩٣الشيخ؟ 

لهذهنصيحتكم ما ؤإخوانه، الزوج أم وسب كاذبة أي،ايا نحلف، زوجة ؛ ٢٧٠ س
٣٩٥الزوجة؟ 



قت1وىادفق4 ٤٩

أولادا،■شص_، ولر عمرها، من عثرة الثامنة سلغ فتاة من متزوج رجل ت  ١٢٧ س 
التبرجكثيرة غربمب،، شخص أي من تحتجب لا أما معها ومشكلتي 

ولوأهلها، وكلم تنتصح، ولر ونصحها حسمها، وق ملابسها ق قذرة 
الوقت،هدا ق الماء ممن وتركها، غيرها من لتروج ا'«تهلاءة عنده كان 

٣٩٦تصحونر؟ فبإ غالية، مهورهن 

_iYUY  عليها،أقارحا بعض تائر نتيجة حلاف، زوجها وبين بينها صار امرأة
حتىفيها وتمادت، الزوجية، المعاشرة قهنمت، والمأثمِ المآثر شدة ومن 

٣٩٨..... ذلك،؟ حكم فإ تقابله، أو عليه تظهر ولا تماما، عته تحتجك، صارتط 
ماكثيرا وزوجها والناُت،، اء الأبنمن سبعة ولدحا متزوجة امرأة ٢ س٣٧ 

إذاوبتيمر الزاج، عصي يصح أتى bذا حاجة، بغير الخارج إل يسافر 
ليت،وكاما أولادها، عن ولا عنها، سأل( ولا ثيء، منه طلكا 

الأبناءامر ولا أداها، قام فمتى السجد، ق يودحا لا والصلاة بزوجته، 
محمعلل قبل أصل، افه شاء إن قال،! الحإعة بصلاة أمر ؤإذا بالصلاة، 
أقاربمالزيارة بخروجها يرضى ولا العمل، من رجع إذا الملوات 
أهلهاإل المرأة هدْ خروج حكم ما ذلك،، j( عليهم يضيق يل وجيراما 
٠٤ ٠ تعمل؟ ماذا وجهوها وأقارما؟ 
المعه أتحدث، وعندما وحجرن( الأسباب،، لأبهل يغفك، زوجي 
إليه،وأربع قليلة، ساعاته الغرفة له وأترك صدرى، ويضيق محاوبه، 

قيامj( ذلك، وأستغل أنام، ، أعرفلا ولخن عل، ريي، غضك، من حومحا 
اللعةعل تقع وهل الغرفة؟ ترك j( إثم عل فهل القرآن، وقراءة الليل، 

٤٠١الملأممة؟ لعنة 

X.. ajisodLU



٤٩١اهرساإوضوء1وا 

_yyo '. ؤيعاملهاالقوة، بمالها منها ؤياخذ زوجته، يضرب فنمن الحكم ما
٤ ٠٢سيئة؟ معاملة 

والديوتحبا براحي، وتقوم تطيض، واحدة ووحمن من متزوج سا'ماآ؛ 
تحب،ولا كلامي، مع تولا تطيعني، لا فهي الأحرى أما وأقاربي(، 
فضيلةيا ل محوز هل أقارب، أيما تحبا ولا غرها، من الذين أولادتم، 

٠٤ .....٣ ................أولادا.منها ل أذ< ٣ وأنمها، أه،مها أن الشيخ 
_TUU : ؤبمتلفظساحرة، يا يةول،ت حيال(، طول، عله أرد ولر بتي بزوجي

فهلوفظاعتها، لبنامحها أذكرها أن أستطيع لا جدا، قبيحة بألفاؤل 
٤٠٥معه؟ الخلوص و بحوز 

_YUA  ! ،اللهسة عل متزوج والعشرين، الثالثة الحمر من يبالغ ثايب
أبيه،بينتا ق وزوجته هو ويكن عمه، بنّتتا وهى فتاة، من ورسوله 

ء—ذم~—،أهله، وبين( زوجته ببن تفاهم سوء حمل يوم ذااتs ول 
أنا زوجهمن الزوجة طلسنتؤ لثا ذلوصد ا، أبيهبيتؤ إل زوجته 

عارصواالزوج أهل أن إلا والا.ها، تنج بيق يكنا أن أو ثقة يتأجر 
أوكن يانفرد إدا إيم عليه فهل معهم، يكن أن إلا وأبوا ذللث، 
٤٠٦زوجته؟ أهل مع مكن 

ية،قاسمعاملة يعاملني زوج ول الأطفال، من تسعة ول متزوجة امرأة أنا 
معاملتهتتغر ولر عاما، عشرون زواجنا عل مضى قد أنه من الرغم عل 

وخوفهدائم، قلق ق يعيثني فأصبح الأخرة، المدة ق خصوصا ول 
إنهثم سيء، أي أفعل أو آكل عندما أخاف، أصثحمتت، أل لدرجة مستمر، 

أنل دكرُتط وقد مي، فمد دون غلطة أي ق بالزواج ل التهديد دائم 
أجلمن وأفل أصر أوأن الثيت،، من وأحرج التسعة، الأطفال( أترك 



هن1وىاس ٤٩٢

أفيونااممه؟ محاق لا الذي الرجال من النؤع هذا ل الحكم فا أطفال. 
٤٠٧اف أفادكم 

زوجيمع ومنكلتي متن، العمر من ملغ ابن ول متزوجة، امرأة أنا : ٢٨٠ص 
مرةكل ق وأنا الثالثة، الرة هي وهال،ه مرتين، الين، من أحرجض الذي 
ومحاأبيه من قريا ابني، يعيش( وأن العشرة، حن ل طلبا إليه أرجع 
منويمنعنى النفقة، 3، ابنه وعل( علا محيمز إلأ بك،ء أنه إلا كنفه، 

نيارةمن ؤيمتعنى ف، والحمد جسدة بصحة وأنا الأطفال، إنجاب 
البعل، بدخوله، جثتي ليفا تثدان امJدوز، يدخل ما وكثيرا أقاربير، 
٤٠٩........اممه.أثابكم أفيدوبير اممه. يغفب ذنتا اقةرذتإ قد أكون، أن أخشى 

فجأةتغير ثم ونهما، سنتين زوجها مع معيدة كانت، إنيا تقول: امرأة : ٢٨١س 
منه.، تهللأمه أن ا موتم ءرفت، ولكنها بس،، الفاسغربت، عليها 

هياهاليتمل ار صآخر بلد إل م—افر وحين -با، يتمل وألا هجرها 
أنوبعد لتبكي، الغرفة عليها تغلق، أن لدرجة لذللث، متألة وهي دونما، 

قالخلاصر طريق فا الأمر، بأهلها إخبار سوى نجد لر ذرعا صاقت، 
٤١٠فضيلتكم؟ رأي 

الحاجات،له وتليا الواجبا، بجمع تقوم وهي زوجته، يكرم رجل : ٢٨٢ّرا
ماذاالزوجة، هذه محاه عليه الذي بالواج—، يقوم ولا يكرهها، لكنه 

٤١٢مأجوؤين أفيدونا تفعل؟ 
وثلاثينخمس من يقارب ما منذ تزوجها الذتم، زوجها تشكومن، امرأة :  ٢٨٣'سا

الهلويلةالعثرة هوه يعد ولكنه والبنايتح، الأولاد له أنجبن، وقد منة، 
ة،والجالالكلام ق وهجرها ميتة، معاملة يعاملها وأصبح لها تنكر 
توددكل يرقص ولكنه رصاه، تكبح أن حاولت، وقد ثيء، كل وؤر 



٤٩٣موسالوضومات( 

تالفهي طلباب، تلبية وعدم لها، رفقه عل ؤيصر إليه، وتقرب منها 
يتيمة،وهي بأنه'زوجها علنا أهلها، إل وذمت تركته لو فيإ الحاكم عن 

ذلككل رغم معه وعاشت عليه، صرت ولكنها أيصا، رصاها وبدون 
وأمثاله،الزوج هذا إل نصيحة إسداء أيما وترجو الهلويلة؟ المتن 

١٤ ٤ تهديه أن اله لعل 
سها،يسبرا حهلآ الزوجة ارتكبت ؤإذا ملتزم زوجها ت السائلة تقول  iYA_؛

الزوجةمعاملة تكون فاكيف أؤلفالها، وعل عليها، ودعا أهلها، وسب 
٤١٥......................•■••••••الشيح؟ فضيلة يا والسنة الكتاب وء صق 

_YAo  تتقول وكثبرة، معه دائمة نمشاكلها ا، زوجهق ترغم، لا امرأة ت
منقليل غبر عددا لدى لأن الطلاق؛ ، ٣٧٠١أن أريد لا ولكني 

عدمق يتعبوما آخرين امحلفالأ منه أنعص، أن أريد ولا الأمحلمال، 
والليلة،اليوم ق حقي عن له وتنازلت، المشاكل، وكثرة الاستقرار، 

أريدت يقول ولكنه أخرى، من هومتزوج ا، بيننالخاصة والأمور 
رغبتيلعدم شي من أمنحه أن ل محق وهل تنمحونني؟ باذا حقوقي، 

٤١٦فيه؟ 

 ٦Aؤ،ؤواهج-روس الكريمة الأية تهلبيق اء— الم—نحن لما محوز هل ت ٢ س
عن'لمريق عن يميلون أو يثذون عندما لأزواجنا الجر أي ادصث1جه 

٤١٨...............خثرا. الله جزاكم نفعل؟ ماذا أم السليم المحيح الطريق 
_TAU  ٤١٩أيام؟................................تلاثة فوق الزوجة هجر حكم ما ت

 AAY_ • أهجرهل يقولت معاندة، والثانية مهليعة، الأول زوجتان عنده رجل
٤٢١.........................الأول؟ عند لأنام وأذهب، تتأدب، حتى الثانية 



الفقعفتاوى  ٤٩٤

،\_YA  : هذامض فهل أتةثاج4 ق ؤوأهغرو>س وجل: عز اض قول ذكرتم
ولكنهمعها فينام الفراش عل أو;بمجرها الفراش، عن بعيدا ;؛جرها أن 
٤٢٢................. اكوصح. أرجو ا-لحعإع؟ ق و-رجرها معها، يتحدث لا 

والزوجةغرفة j( ام ينالسنة محلوال زوجته :،جر أن للزوج يجوز هل ؛ ٢ ٩ ٠ س
٢٤ ٢ ّ........ ّ ّ ؤ ّ ء ٠ ّ....٠ ٠.......... ّ ّ له؟ شبما نمل ل؛ أما مع >ءة j تنام 

حتىاللائكة لعنتها زوجها فراش هجرلتا إذا ا،لرأة أن مع نما ممرا ت ٢ ٩ ١ س 
لها:بقوله الغرفة من زوجها يطردها التي المرأة حكم فإ تصبح، 

الزوجةومجر ثر، ينجار بك، والالغرفة؟ ق أريدك ولا احرجي 
بدخولالرجل لها يأذن أن إل أولادها مع تنام أيام أربعة الفراش 
ارةالكفهي وما ذللئ،؟ ق إثم عليها وهل الملائكة؟ تالعتها فهل الغرفة. 

٤٢٣لرضىضءنها؟ 

المضجع،ل فيهجرها تفاهم سوء وزوجته الرجل بع، محمل أحيايا : ٢
العملهدا فهل ا، معهيتكلم لا المزل يحل ؤإذا معها، يتكلم ولا 

الصلاة—عليه الرسول هجر هو وما الهجر، ق الّم،. لسنة موافث، 
٠ّّّّّ٤٢٥••••••••••••٠٠٠٠.٠٠..........الخلأفط؟ عند زوجاته مع واللام— 

لدللث،؟الشرعية الضوابط ا ومزوجته؟ الزوج صرب، حكم ما ! ٢
٤٢٦اشختا جزاكم 

٤٢٩ ٣١٧٧

فهلالقح، زوجته فطلمستط وجلد، بشربه وأقر الخمر شربا عمن رسالة: ه
٤٣١تمللئ،ذلاك؟ 

٤ ٣٣....... الطلاق؟ طلب، لها محوز هل الخدرايت، عل من مل، زوجها امرأة ت ٢ ٩ ٤ س



٤٩٥ف،رساضضوماات 

الماء،مع الفاحنة ويأق الكرات، يتعاطى زوجها امرأة تفعل ماذا سههآ! 
حياماق استمرت إن اممه من نحاق وهى الشرعية، حقوقها من ومحرمها 

٤٣٤الوصع؟ -مLنا معه 

ثلاثةمنها ه ولصوان خمس مند قريب رحل من متزوجة امرأة ل I ٢ ٩ س٦ 
ببٍته،يلتزم لا وأصح الرجل هذا تغتر أعوام ثلاثة منن ولكن أطفال، 

علينفق ولا الليل، ، منتصفبعد المن، إل ؤيعود الخمر، ويشرب، 
بأنهعلتا منه؟ الطلاق تطيب، أن للزوجة محق هل وأطفاله، زوجته 
٤٣٤................... جدا؟ ميسورة المادية حاله بأن وعلتا الطلاق، يرقص 

يرجعهل ا، زوجهمن ها نف-با تفتدى أن الزوجة تريد الذي المال ت ٢ _U؟ 
ههئأيجؤغ ُؤ،لأ ت تعال قوله محنى وما برغته، الزوج إل تحديده أمر 

٤٣٦ؤ ؤ . ٠. ّ. ّ ّ ّ ّ .... ذللئ،؟ يشترط لا أم مالأ، يكون أن لابد وهل ه ي، أس 
ثلموعندما مدة وبعد واحدة، طلقة فهللمها زوجها حالعتإ امرأة I ٢ _A؟ 

الأنوهو صنوان، أربع ومصي ثلانن، طالق هي قالت لها طلاقه عن 
٤٣٨بحوز؟ همل يراجعها أن بمب 

٤٣٩؟.؟...بببّّّّّّّ.ّّ.؟. أمريكا ق وزوجته لم مرجل بين مشكلة حول ت رسالة ه
٠٤٣٩^١؟...............دفع تما أكثر يطلب، أن الخلع عند للزوج سهه؟:هلمحوز 

وقبلالعقد، عند راصية وكانتج -يا، يدخل ولر امرأة عل عفد رجل ٣! ٠ * ص
دفعت بشرط الزوج فوافق يهللقها، أن يامره أن وليها من طلبتإ لحوله 

٤٤ ٠ ء ....١ ١ ...... ١ ........ غثرْ؟ ولا مهنا يدفع لر بأنه علتا له، نيال ألفج مئة 
٤٤٢١١فقترة.......كانت، إذا زوجها من فل.اءها الزوجة نحعله ما تأجيل عن سالة! ره 

طلتجمض أنه وشرط عندها، أولأد0 يكون أن عل زوجته حائر فيمن ! ٣٠١س 



الفقهحاوي  ٤٩٦

وهلذلك؟ لها فهل ت فأبطلهم ثم له، سلمتهم القاصرين أولاده 
٤٤٤

سوات،أربع منذ متزوجة والعشر_ون، الثاية العمر من تبلغ فتاة ٣• * س؟ 
خلافحدث زواجي من شهور سبعة مفى بعد هي مشكلتي تقولت 

أكملأن يعد إلا فرفضت معه الذهاب مني طلب زوجي، وبتن بيني 
التيالمنطقة إل ذلك ويعد فيها، أعيس التي النهلقة نفس ق دراستي 

لكار أولاد وله معه، تمس نل امرأة من متزوج بأنه علكا فيها، يبش 
أحدا فأخرنينا، يتمل أن دون صنوان أربع الأن ومضى ن، ال

مئةالمهر ومقدار حقه، يرجع أن يريد إنه ل يريدق لا بأنه الأقارب 
الذكور،المبلغ يرد حتى العلملاق ورقة يرسل لن وقالت ريالط، ألف 

أمشيئا، حقه من له نربع فهل المحكمة عند اشتكيت، إذا الشخ فضيلة 
فبإذاأذهب،، فوف معه الذهاب الأن منى طلب إذا بأنه علتإ ماذا؟ 

٤٤٥خرا الله جزاكم توجهونتي؟ 

الكتابفهرس الله يحمد تم 
-؛؟؛-ه ءو- 




