












كت1ساسد





٩مم1باسد 

وماالزأْ؟ عدة أحكام هي ما افه: رخمه الشح هضيله ئل ث: 
العدةل وهي نحثج أن لها تحو وش للصرورة؟ حزجت إذا حكمها 

ووجها؟وفاة بعد 

بالوفاة،عدة أحكام يريد المائل أن يظهر موله؛ فأجاب 
هي!بالوفاة اوآة عدة وأحكام 

والشابالزينة، أنولع حمح يتجنب أن عليها يجب أنه أولا؛ 
قأو الصدر، عل أو ١^^، ق أو اتدين، ي أنواعه بجمع والخل 

يشغلها ١،^، من نزع فإنما ال؛د، ي ^عة \X\: وت اويص. 
جيها،ولأيجعلهافيثدها•

الثمتق،وق الخد، وق التي؛، ق التجميلأت حمع يتجنس، ثانيا؛ 
ولهدامنه؛ ممح فانيا محميلأ سس ما فكل الرجلتح،، وق اليدين، وق 

إليهامحتاج التي الخطرة وأما U^؛j،، يجميل لأنه اشحل؛ من منعت، 
•حا باس فلا المح، بحميل فيها يكون ولا عيها، ق لوجع 

ساكنةوهي روجها مايت، الدي بنتها ق ثمى أن عليها يجب ثاكا! 
ذللئ،.إل الصرورة أو الحاجه دعت، إذا إلا منه تحرج فلا فيه، 

ماُتزوجها أن محرض فلو سكته، الدي أي: ب)المتا( والراد 



هناوىالفق4

ووجها،محت إل يرجع فإنما له لزيارة روجها محت غثر محت ي وهي 
ص

أوخبز، لشراء حاحثها لقفي أن مثل؛ للحاجة، نحرج أن ونحوز 
إلمحاجة لأما لها؛ يشرى من عندها ؟كن إ إذا ثبهه؛ أو طعام، 
نحرجفلا ليلا وأما الفتنة، من عليها آمن لأنه نمارا؛ نحرج لؤها ذلك، 

أوأصا-اامسهامنه، عل مطرمديدنحشى كإلوحديث، إلاللصرورة 
المحل■ق ولو نحرج فإنما يهه أو لص من فنع 

أمنمع به باس لا فإنه مباثرْ أو بالهاتم، الرجال مكالمة وأما 
إذاوكيلك لعترها، ولا لها نحون فلا الفتنة من نحشى كان فان الفتنة، 

لهالا أيصا نحون لا فإنه الست، ق بيا حلوة لوثضمن كإ محفلورا ثضمن 

لعترها.ولا 

ثغتسل،أن لها ونحوز المعتدة، عل تجبا المح، الأحكام هي هدم 
منه؛ممنوعه الهتج، لأن طيس،؛ فيه ليس با رأمحها يدهن أن لها ونحوز 

تقلموأن رأنها، يكد أن أيصا لها ونحوز التجميل، من يؤع لأنه 
ذلك.أفته وما الشعر، من يوحد ما ثاحذ وأن أظفارها، 

هه-؛؛؛- 



مماّاسد

وفاةبعد الحداد نرلتا امراة اف،ت رحمه الشؤخ يضياله ّئل س٦'' 
'jijyrUذلك و الحكم نرجوبياذ بذلك، لحهلها روجها 

جهلاالحداد تركت دامت ما ثيء عليها ليس موله! فأجاب 
جنيحعثآ؛=ظم وتعال؛ تبارك الثه لمول عليها؛ ثيء فلا منها، 

وقوله:وتالأوبمِقلوثَلإهرار ^ ;١ ه سري يثآ 
٢.هعلتا،ر ررقد تعال! اممه فقال ، لثكاظ \و فنا إن 

علمتؤإن ثيء، عليها فليس العدة انقضاء بعد علمش إذا أما 
فكئمل.ثنائها أق 

ببيثعثد إ من حكم ما افه! رمه الشؤح ئضياله مقل ,' ٣س 
طؤيلة؟مئْ روجهاتركها أن بمحا ابهل؛ 

زوجهاثزك وأما جاهله، دامئ ما عليها ثيء لا موله• فأجاب 
الناس.بعض يتوهمه كإ العدة يمثع لا فهذا طويلة مدة لها 

ه.الأة: الأحزاب، سورة )١( 
الآة:1ا/مآ.البقرة، )أ(مورة 

أوآنقسبمكم ؤآ ما ثدوأ ت تعال قوله بيان باب الإيإن، كتاب لم؛ مأحرجه )٣( 
محه،ا.افه رصي عباس ابن حدبن، من (، ١ ٢ رقم)٦ دخ_نيثه، 



ساوىاثفهه١ ٢

طويلةمدة غاب وقد زوجته، طلق إذا الرجل الناس؛ بعض يقول 

عليها.عده فلا طويلة مدة تركها وقد عئها مات ؤإذا عليها؛ عده لا فانه 

صواءزوج، ْع كانت من كل عل واجبة فالعدة غلط، وهدا 
جهلاالإحداد أوتنكت العدة تركت إذا لكن لا، أم عيبته مدة طالت 

زقها.بانتهاء ينتهي فائدة منها 

يرا،العمر ق يرة امأ0 اله1 رحمه الشيح محيله ئسل ؛ سإ 
الرؤجهدا كان ومحي روجها، توق مسه، ومجن حمتا يقارب ما عمرها 
أولادها؛عند سنها من نحؤج ؤإنإكانت يعتدعليه، فلم ومريصا عاجرا 

ولالاتثزثن كانح، 1ما عاو الين، ق وحدئ الماء لامملح لأما 
ثتطثب.

وuذاعثها؟ضل:هلآموذبم،؟ 
العدة،عليها يب زوجها عنها مات التي المرأة بموله• فأجاب 

عليهاوتجب الخنل، وصع أو موته، من أيام وعشرة أشهر أربمة وهي 
ومنثزص، لعير إلا منه نحرج ولا بيتها ق ثبمى أن العدة دم هق 

أنأو المستشفى، إل الخروج إل وتحتاج ممرض أن الشرعية الأعذار 



١٣كت1باسد 

الأنبابمن سبب لأي أو مثلا، ١^ خثر و ، ١^٠۶ص
نجوز•فلا سبب بدون أما نحرج، أن لها يسوغ الي 

لصلاةأو أوأثارحا، حرايا، لزيارة نحؤج أن مجوز فلا هذا وعل 
اّقروجإل اصْلرت لو لكن بيتها، ق محثمى ذلك، أشب ما أو العيد 

عريرةأنهئار جاءت أو البيت، ق يم<تا إذا مسها عل نحشى كانت بان 
يبقىأن يمكن لا حريق الييث، أصاب أو البيت، ءاليها يتهدم أن محنى 
الثل•ل ولو نحزج فحيسل• منه، 

أنمثلت مارا، لحاجتها نحرج أن لها أن الله رحمهم العلإء ذكر وفد 
لها.يشري أحد لها يكن لر إذا بيتها ق حاجانيا لشراء نحرج 

أنأو يتْلثبا، أن زوجها عنها لوق التي المرأة عل نجزم وكيلك 
أنأو زينة، ثياب يلبس أن أو ثتمكغ، أن أو يتورس، أن أو يكتحل، 

العدة.حتىثتثهل علميها حرام هذا كل حليا؛ يلبس 
علوالرد الهام،، عل والرد ومحاطينهم، الئجال مكائة وأما 

به.باس لا لحلال فهدا ذللثح؛ أشب وما التنتط، قارع 
أوأسبؤع كل أو يوم كز يشل أن عليها حرج لا أيئا وكدللئ، 

ق?1ا بثص حكم لها فليس الخيض عند إلا يشل لا أو شهر، كل 
الاغتسال.ذسألة 



قت1وىالهق4

أمالناس صل تواء وآخره، الوهت أول ق تصل أن لها وكذلك 
صلوا•ير 

؛؛ل
م

أوه ه 

بوفاةالروحة يعلم ب إذا الله• رحمه الئيح محيلة مثل سهت 
عاليه؟ثعثد فمتى أشهر، مسة من أكثر هرة بعد إلا روجها 

الزأق،علم من لا الوفاة مى يبتدئ الاعتداد منلهت فأجان، 
يومأول ق إلا يعلم ول؛ محرم من يوم أول ق يول أنه قدرنا إذا فمثلات 

بثلاثةثعتد هدا وعل محرم، من يوم أول من العدة فابتداء صمر من 
روجهامات أنه قدر ولو العدة، يكملة هي الّي اثام، وٌُثرة أشهر 
العدة،انتهت، فقد الحمل وصع بعد إلا بموته يعلم وب حامل وهي 
بثم حامل، وروجته ويموت،، سمر ي الروج يكون كئترا يقع وهذا 
ولاانتهّت، محي عدما يكون مححيسد وصعش، أن بعد إلا بموته ثعلم 

العدة,إعادة إل محتاج 
ه.ثإو 

مسرات،لعدة الرؤج غائب، إدا افه؛ رحمه الئيح محيلة مثل • ساُ 
هلفهللقها، الياد قاصي من الطلاق ءللسث، وهد الروجة، عنه يعلم ول؛ 

ءا)1هاعدةقذللئ،اش؟



مم1ساسد

غائبوهو زوجها طئمها إذا الزأق عل نجب نقم، ت موله فأجاب 
أنعليها فان القاصى قبل من محللمت لو وكذلك ثعتد، أن كشوا عنها 

لكترمحيص يأكن لر فإن حمص، ثلاث أي! قروء، ثلاثه وعدنيا ثعتد، 
افهلمول أشهر؛ ثلاثة فعدنيا للصعر أو عاهة، أو لحادث أو بسها، 
ئدتينأيبمر إن ثن الجني،  otقنن وأش ؤ وتعال• تارك 

نثنئمحثأنج،محبمنهم.

مدهروجها غاب، امرأة عن اف؛ رخمه السيخ محضيلة ممل سلأ•' 
وكذلك،الئاق؟ نكاح حكم فا الأول، حصر يم ياحر، فثزوج—، طؤيلة 
منها؟أولاده 

فإذاالمقود، امرأة بتزوج عنها يعر المسالة هذه موله! فاجابؤ 
بموتهحكم ثم فيها، عنه يبحث الي المدة ومضت، الروج، فقد 

ينالخيار له فإن المقود زوجها قدم ثم باحز، ولزوجنا منه واعتدمحتإ 
الرواجأبمى فإن إليه، روجته لرد أن وبثنا بحاله، الرواج محقي أن 

قيكفي بل إعادة، إل محتاج لا صحيح والعمد ٠لاهر، فالأمر بحاله 
إليهثرحع أن وأراد إبقائه، عدم احتار ؤإن إياه، الأول إجازة صحته 

الآة:ف)ا(سورةاظلأق،



الفصهاوي  ١٦

الثاق،عن •يدي ئثهي حز تجاععها لا وذ$ئ إل، رجع فإتبما رزجته 
U\لأوك.رةذ نلكغه لأن الأم؛ للزنج ائب ظد محاج!ل ولا 

■عقد إل محاج حر يطله 
لأنهأبيه؛ إل ينثب مزص ولد فهو الثان الروج من ولدها وأما 

حىفهو الآذون عل يرب وما شرعا، فيه مأذون نكاح من حصل 
الومحق.وافه وصحيح. 

 Al_ الغربةل وجلس محام رجل افه• رحمه الئيح هصيلة مسل
يتزوجأن للروجة تجوز فهل م، منه يأيم وب نته، عشرين من أكثر 

بذلك.أفيدونا لا؟ أم 
الزوجةهده فعل الشزعثة، الحكمة إل يرجع هدا موله؛ فأجاب 

هدا.ق الحكمة يراجع أن والانتظار الصبر يريد لا كانت إذا 

الأنربعضن كمها عادة هناك اطه! رحمه الشؤح هضيلة ئثل 
أنإلا أهلها أو أفارثيا، عل فإ النساء إحدى رؤج يوق ما إذا وهى؛ 

فعلتفإذا ^١٠٠^٠، ثلاث فيه هو الذي اكابوت محت من ممر محعلوها 
صحيح؟هذا فهل روجها، عل العدة فلاثلرمها ذلك 



١٧

عليهاوجب روجها مات إذا اأرأ0 فإن باطل، هذا موله1 فأجاب 
—،قصزت أو المدة —طالت الحمل ثصع حش حاملا كات إن يعتد! أن 

اللهقال وعشر، أشهر أربعة علميها يممحى فحش حامل غير كانت ؤإن 
أشيرآيبمة أثسهن يمبمنن وذ، بمج' يثدمذ ت تعال 

محِلأمحد:قس>'<.
الثسوللها فأدف بلميال بعده نمشى الأهسامثة مّثعه زوج توؤ، ولما 

لتلمهنأ؛دخمال ^^i4c تعال؛ قوله عموم عل هذا قيل ، ثتزوج ن أس 
محوله؛بخلاف ثيء، منه بجس لا محكم عموم خملهزه بمس أن 

هدافإن ه، أثيروحمتئز ُأنسهن1يمح يربمن أووجا ييدروف منكم سوم0 
خمنذن4•بمص أن أمحلئة آلأئى بقوله؛ محصوص عموم 

عدمافإن حاملا كانت إن روجها مات إذا فالمرأة هدا وعل 

أيصا.الإحداد انتهى عدما انتهت ؤإذا حملها، بوصع لشمي، 
انمصح،النهار آخر ق ووصغت النهار أول ق الروج مات قلو 
الآية:؛"آآآ.البقرة، )ا(سورة 

٤.الآ؛ةت الطلاق، سورة )٢( 
رقم■تلثن4، بمس أن لبممحن ؤُأوكق باب الطلاق، كتاب الخارتم،؛ أحرجه )٣( 

بابالتللاق، كتاب ت لم موأحرجه عنه. الله رصي محرمة بن السور حديث من (، ٥٣٢)٠ 
محها.الله رصي محلمة أم حدستا رقم)ههّ؛ل(،من زوجها، عنها التوؤا عدة انقماء 



اثصفتاوى  ١٨

التالة.الليلة ق للأزواج وحلت ؤإحدادها، عدتبما 
قئئى اكوفإي أو تك أو أشبمِ عقر؛ ا-ئل j مت رإذا 

ا-لثنل.ثضع حم والإحداد العدة 

الأعإلمن فهذا ذلك أشبة ما أو التابوت، محت من مرورها وأما 
اه.وشريعة أضل ئ ليس الش اuطلة 

ءوءو ءو 

وهيعاده الماس محي محاك افه: رحمه الئ؛خ محيله ثقل : ١ ٠ ص 
حكمذلك؟ما العدة. من الانتهاء حئى به والتمثك الأنود، اللماس 

يلبسأن لها فثجوز بواحمت،، ليس أنه ذلك حكم موله؛ ف1حاتا 
وزينة.محملا يعد ثوبا يلبس لا غوأن شاءت ما الشاب من 

٠٠٠

بالمدةضتاكمالرةإذالمممم رحمه 
الرأةهدم كانت إذا وخاصة زوجها، عل الإحداد وهي الشزمحة، 
المدة؟هذه من الشزمحة الحكمة هي وما عجورا، 

ضنلأما الإلحداد؛ إذا المرأة نائم ب بقزل: فأحاب 
منالمدة لأن الزوج؛ حقوق من حما أهدرت إنيا تم ورسوله، اطه 



١٩العدد كتاب 

ألثفيقتذكنئأ ^١ ءِ\نثآ' \ؤوأ تعال: الله قال الروج، حقوق 
لتتدوةتاهر عدآ من ٥؛؛^>،  '٣تا سحبمى أن مؤ، ثن ثرطكثتمحئن 

ركتإذا الزأه فكون المرأة، عل للزوج حى العدة أن عل هدا فدل 
ووجها•■لص ومهد'رة والرسول، ل؛ه عاصيه الإحدال■ 

وعشرةأشهر بارثعة الميت حى احمدام فهو ذلك؛ من الحكمة أما 
تنهأزواجهن عل بالإحداد منن الحاهله ق الثاء وكانت أيام، 

بعرةأحدت شنة بعد حرجت إذا المنأة إن حر حال، بأبثع كاملمه 
منعليها أهون هي المشمة هدم ْع الد0 هده أن إل تشر تبما، ورمت 

النعرة.هده رمي، 

 Y_ يالخئوةيثست، الروحة عدة هل افه: رحمه الشح محضيلة مسل : ١
امحر؟بمرجع طلقها إذا يهل باباع؟ أم 

سأذا :١^١ ١^ وقآجا الكربم،ة; ١^٠! أثا م- فأحاب، 

قالوا؛عنهم اض رصي الراشدين امحاء لكن اباع، نمٍا فهذا 
الآة:ه؛.)ا(سورةالأحزاب،

الآية:ا،؛.الأحزاب، سورة )٢( 



قت1وىاثهق4 ٢٠

عليهاوحبت محامعها أن قبل طثمها يم باiزأة، حلا إذا الرحل إن 
!,؛١سا\ضأ.>'<، اض ئنجة تق ثم \ز\بموئ و\ص اوثة>'<. 

عتره.أو بطلاق ا-لتياة ق فانهها 

الدخولقبل كان ؤإن والإح\،اد العدة عثها فان عنها'. مات إن أما 
يمبمسأرو^جا وبدروف مغآقم سومة تعال؛ قوله لعموم والخلوة؛ 

ا.أثير اسهزآزته 

نصفهيسرجع أن فله والخلوة الدخول قبل طئثها فان اiهرت وأما 
ثسئا.منه يسرحع إ ا-لخلوة أو الدخول بعد طلمها ؤإن فمط، 

كانمواء فيه، للووثة حق ولا كاملا، الهر فلها عتها مات ؤإن 
يحدهما.أم والخلوة الدخول قبل موته 

هو أه 

(،٧٦٢)رقم سنه ل مصور بن وصعيد (، ٢٨٨/٦)الصنف ق ارزاق عبد أحرحه )١( 
واويهقيرب/ههأ(.واينأبي،ثسة)ا،/أ«آ(، 

رةم)لأ'آ؛(،المنة، لزوم ل ياب، المنة، كتاب، داود! وأبو (، ١٢٦/ )؛ أحمد أحرجه كإ )٢( 
(،٢٦٧٦)رقم البيع، واجتناب بالمنة الأحد ق جاء ما باب العلم، كتاب والرمدي; 

من(، ٤٢)رقم الهليين، الراشدين الخلفاء منة اتباع باب المهدمة، كتاب ماجه! وابن 
الرائدينالخناء ومنة نتي باءعليكم ت عنه النه رصي سارية بن العرباض حديثا 

الهاديتن"•
.٢٣٤^١١البقرة، سورة )٣( 



ةت1ساسد

ثلاثوعنده توق رجل هناك الهت رخمه الشخ دهرسلة مثل سّا١ 
بعدوصمت، الرؤج مات فاتإ حاملا، الروحان إحدى فكانت، روجات، 

الردجات؟بمن عدة بعدما اسهغ فهل أيام• عئرة 
زوجهاموت بعد وصعت التي الحامل المزأه موله! فاحامحب، 

لهإيتم أن إل يبميان الأحريان والروجتان عدما، ثنمضي ايام بنشرة 
كاثتومن الزوج، موت من ايام وعشرة أشهر أربعة واحدة لكل 

الخئل.صع حر سظر حاملا 
بمصأن لحثهن آلآتالا وتعال• تارك قوله هدا ذليل 

أروجاربدروث يتومة ر؛ؤوآكتي الحوامل؛ غتر ق وقوله ،، 
ماتعنها افه رصي وئننعة ،، بآر وعشِإ أثير أرته أمسهن يربمن 

أنس الثني لها قاذف بايال، موته بعد فنفست حامل وهي روحها عنها 
٣() ه

•لروج 

هه ه 

الآية:؛.سق،)ا(مورة 
اوقرة،الآية:إ'؟آأ.)أ(مورة 

رقمبمص أن لبملثن ؤُأمكق باب الطلاق، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
بابالطلاق، كتاب لم: موأحرجه عنه. اف رصي محرمة بن المسور حديث من (، ٥٣٢)• 

•عنها الله رمحي سلمة أم حدينا من (، ١٤٨٥رنم)زوجها، عتها النول عدة انقضاء 



ه1وىاص ٢٢

تورامرأة عدة ينتهي مش اف! رحمه السيخ هضيلة سئل • ١ ص؛ 
جنبهافاممف المنض أصاثيا أسيوعين وبعد حامل، وهي روحها عنها 
أمعدنيا؟ يتثهي هل المراة؟ هذه يفعل فاذا ؤنصف(، أشهر يلاثه )وله 

ضة1دام؟أإتوئضس.
ثنمفيالذي الخمل هو ما ومهم، جيد نوال هذا موله؛ فأحاب 

العدة؟به 

حلقفيه سى ما هو العدة به ثتمفي الذي اهئل العاتإء! يقول 
العدة.به ينمفى الذي هو هذا الخلق، يعنى• إنسان، 

عدتهافان الحمل من يوما أريمن بعد المرأة وضنت فإذا هذا وعل 
محلمئاكان إن حن\ يوما ثإبتن بعد وصني ؤإذا محلق، لر لأنه ينمفي؛ لا 

ثإنونله تم إذا لأنه العدة؛ J__ ل؛ خلق غير كان ؤإن العدة، انمفت 
^ينتعال؛ افه قال وقد الضعة، وهو الثالث الطور إل انقل يوما 

قال!عته الله رصي ممعود بن الله عبد حديث هذا عل والدليل 

أحدكمحلى قال! الصدوق— الصادق وهو — اممه. رمول حدمتا 
يهولم دلك، مثل علقئ يئوذ م يوماتنقه، أرمحذ م وبض محح 

.٥ الآ>ة؛ الحج، سورة )١( 



٢٣ه1باسد 

قطعة—يعنى! علمهة يوما وأربعون نطفة، يوما أربعون دوااثا،ا محئل مضغه 
أشهر؛أربعة وهى ينما، وعشرون مئة فهده مصغة، يوما وأربعون ذم~ 
.٢١١((اوؤخ فه قئح ،lullيزننإثه رايم 

أشهرئلاثة له مصي إنه ورد! الذي السواوا ق فنمول هدا وعل 
فإذاالغاوسا، ق محلما ؟كون هذا ؤمثل أيام، وخمسة مئة ت يعني ؤنصف، 

عدما.به انتهث، المرآه وصعته 

أربعةتمام قبل وضع إذا ا-ا؛نين إن أقوو،ت أن أود المناتبة وثةذْ 
يكمن،ولا تحم، ولا مكان، أي و يدهن اللحم من بمة فإنه أشهر 

ولأبملمه،ولأيثى،ولأيقمحه.

ؤنجلؤيكمن، تحم، اف إنفهو أشهر أربمة كام بعد وصع 
صارلأنه عته؛ ؤيص ؤيمى، الملمن—، —مقابر المئاير ق ويدين عليه، 

انساوا.

كتابالم: وم(، ٠٣٢ )٨ رقم اللأتكة، ذكر باب الخلق، بدء كتاب أحرجه 
(.٢٦٤٣رقم)أمه، بطن ق حلق كتمية باب القدر، 



ه1وىالمص ٢٤

فائدة:

الئاو؟بوصع العدة نحثخ فهل التوآمهن ووجها الحامل لوفاوق 
١'^ؤث1وكق تعال: قوله ل الئ؛م هوأن سثه محل؛شلكل، ^٠١ 

مسم،؛بتن ،يزدد يقصخمنتن4رآن آجممن 

آخرنحدد الأية أن أي: الخئل، حمح وصع به الراد أن أحدهما: 
إلاعدما ثتمفي لا التوأتين ذات أن -يا الممصود وأن أوله، دون الحمل 

جما•بوقعها 

أنبد لا الحمل حميع وصع وأن كله، الحمل محدد الأيه أن الثاف• 
الفراق.بعد يكون 

الثاق.التوأم بوصع العدة من نحرج فإما الأول، بالمعنى قلمنا فان 
أنالفلاهئ لكن بومحعه، منها نحرج لا فإنما الثاف بالمعنى قلئا ؤإن 

ثلاثة؛وجهمْ من أرجح الأول المش 
حاصلوهو الرحم العلم؛؛راءة العدة مقاصد أهم من أن الأول،: 

نا٠

الرجعة،صحن، الئوأمير1، لوراجعها؛؛ن، قالوا؛ الأصحاب أن الئاق: 
الآة;ومورةالألأق،



ممباس

وهذا

مطعلو أنه عوض ابن عن آ ل حاشيته ق نمل العنقري أن الثاوثاأ 
بعدويعصها ووجها، حياة ق أعضائه يحص فوصنت بطنها ق الولد 
رمننا.ا.هق هدا وي وقد يدلك، عدتها انقضاء فالذلاهر موته 

ءٌم.. ..م.،؛؛ّ  دهيووجها عتها يوو امراة افه؛ رخمه الشيح محيله ثئل ت ١ سه 
ليكون فهل روجها، وفاة من أشهر ثلاثة بعد حملها صمط مم حامل، 

لا؟أم العدة من خارجه الحان هده 
الحياة،ل فارقها أو نزحها، محها توق إذا الزأة بقزله: فأجاب 

ؤوأوك-ت،تعال• قال الحئل، يوضع ثنتهي عدتها فان حاملا 'كانت، فان 
رصعت؛عن.الش الرأ٥ ويرل،ه ،، خملهنهربمص أن يلهن 

ينتهيبل عدما، من حرجت، قد يكون روجها وفاة من أشهر ثلاثة 
اعتثنمأو بساعة وفاته يعد وصعمت، لو إنها بل ذلك، من لأقل عدتها 

ومنإحدادها.عدتها، من نحثج فإنها 

العدةوثنتهي تحللق، فإنما حامل وهي روجها شها لو وكيلك 
(.Y-V/Yالربع)"\سميءل\ووض )\(_ 

)آ(سورةالطلأق،الآة:؛.



ه1وىالفقمح ٢٦

ئتتهىفإنها محاعتق أو اعة بالطلاق يعد وصعت فلو ا-لثمل، بوصع 
الوهق.واله العدة، 

ثوه؛؛؛- 

ئوصخئضيلتكم ثرحومن ،! Uitرحمه السيخ يضيلة محئل ت ١ س٦ 
عنها؟روحها اتوو الزأْ عدة 

اللأنها عترها؛ من أسهل عنها المتول عدة أولا؛ موله؛ فأجاب 
محن؛عن محرج 

ا-اثمل.وصع فعدما؛ حاملا يكون أن إما 
فمط.ايام وعثرة أشهر أربعة فعدما؛ حامل غير لكون أن ؤإما 
عليمص لر ؤإن حر الحمل وقع فعدما حاملا كانت فإذا 

محاوتما لوه روجها أن محرض لو بل ساعات، إلا روحها مولت، 
تعال!لموله العدة؛ من زبل عليه يصل أن قبل ووضعت الطلق، 

ومحبايام، وعشرة أشهر أربعة فعدما حامل غير كانت، إذا أما 
جاعهاإل يدعو ما كل اجتناب والإحداد؛ الإحداد، العدة مد0 عليها 

الأف!ذلك وئدكر إليها، والنظر 

.٤ ت الأية الطلاق، محررة 



٢٧اسلي كتاب 

ماتاثدي الثت )ق روحها ست ق ثمى أن عليها نجب أدلا* 
واقروجلحاجة، أو لصرورة إلا منه نحرج فلا فيه(، ساكنة وهي زوجها 

إلأوالنهار.لحاجةلأ:كون 

التيهي الرينةت ثيابج وصابط الرينة، ثياب تجع سجنب أن يانياث 
متجملة.الزأْ هده إن عنها؛ يقال 

إذاإلا دهنا، أم بخورا، كان مواء الطيب، لجح نجنب أن يالئا؛ 
أجلمن البخور" ~مثل القلب يستمل أن لها فإن الحيض من طهرت 

الحيض.أجل من المنتنة الرائحة إزالة 
الصاو.رأوق اللمد، ق مواء أنواعه، بجمع الحل سجئب، أن رابعات 

الخل.أويع كل الرأس؛ ق أو الأدن ف أو الرجل، ق أو 
الشفاهومحمير اشحل مثل التزيينات، لجح سجنبط أن حامسات 

أملمهها.وما والحناء 

روجهامات التي ~وهي الحدة عل محب ة الحنالأمور هذه 
حا.أن؛^٠٢ علمها" 

ليسالإتحداد فان محنح أو بطلاق الحياة ق المفارقة الممدة أما 
سهثب،وأن سجمو، وأن البيت،، من نحرج أن بحوز ولهذا عليها؛ واجبا 

ولأإمعثهافيذبم،.



قت1وىالاص ٢٨

يفي~،أو< قرض عل لكي بعيدا، كان ~وإن ذبل-، ق الئسيان أما 
إذاالعبادات ق اآحفلورات فجمح حال كل وعل عليها؛ ثيء لا فإثه 

جراءولا إلم، عليه فليس عامد غر أو جاهلا أو نابسا الإنسان فعلها 
جراء•فيه فيا 

مطء ءك 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

 U_ ١ I عتهاالول للروجة بالننبة رحمه الشيح محيلة ثئل
هدا؟ق الحكم فإ حامل، أوغر حاملا كاث إذا زوجها 

روجها.عنها المتول عدة عن نسأل السائله هذه كان موله! فأجاب 
يرهولا حاملا، يكن لمْ إذا ايام وعشرة أشهر أربعة إما وهي؛ 

واحدهإلا الدة هذه ق محص لولر حس الوفاة، عدة ق هنا بالخيص 
إلامحص لم؛ ؤإن عدما، انثهّث، ايام وعشرة أشهر أربعة قنتا إذا قاما 
أصلا.محض ر أو واحدة، مئ؛ 

ؤوؤإنئتعال! لموله الحمل؛ وصع فعدما حاملا كاستا إذا وأما 
يصزت.أم اثدة ٠لالتا شواء آ حملهن بمص أن أحلهن 

العدة،فتتتهي واحد بيوم روجها وفاة بعد ثضع فربا هدا وعل 
تنةأو عشرة أو أوتنحة تئعة أو أشهر ستة ثبمى وقد الإحداد، وينتهي 

.٤ الأية؛ الطلاق، سورة 



٢٩مم1دااسد 

^^iicتعال! محوله لعموم الخنل؛ يضع حش عدما ل فتبمى نشن أو 
الأملص؛أن:محس.

الفلعاذا وعشر، أشهر أربعة كام قل وصعت إذا قائل؛ قال فان 
نماطونأخالالآمحر؟

بعدالأسلمثة سسيعة نفتت محقد ذلك، ييثت السنة أن فالحواب،! 
وملمآله وعل عليه افه صل الله رمول لها قاذف بلتال روجها موت 

عدتها،انتهت، ا-اثئل وصععت، متى أنها عل يدلط وهدا ، يتزوج أن 
يدئذب روجها لكن لو ل أيام، وعشرة أشهر أربمة قل لكثئ ولو 

سهيفإما بعد، 

مايت،ثم —الطلق—، ولادة حال ق كانت، امرأه أن محرض فلو 
محانيدمحائى موته يعد الحمل وصعّت، مم الحمل يضع أن قل زوجها 
هذهق إحداد عليها فليس العدة ينع والإحداد وثتمفي، ثنثهي عدما 

عدما.١^؛، لأما الحال؛ 

محيالدى الثيءُ ما بج، أن بما بجدر الإلحداد حنن وإئا 
ولاشمتنها، ولا عننيها، ؤ( ثتزين فلا الزينة، عن نحد فنقول! عنه! المرأة 

رقمخملهزه، يثص أن لثلثن ؤُؤكئ باب الطلاق، كتاب، اJخارى،: أخرجه )١( 
بابالطلاق، كتاب ت لم موأخرجه عنه. اممه رصي محرمة بن المسور حديثا من (،  ٥٣٢)٠ 

عنها.افه رصي سالمة أم حديث، من رقم)هلم؛ا(، زوجها، عنها النول عدة انقضاء 



٣٠

نحضبولا الشفاه، محمر ولا ثآكتحل، فلا رحلتها، ق ولا يدنيا، ق
رجل•و ولا يد، و لا أوغثره بالحناء، 

ماتحبن حئ عليها كان فان أنواعه، بجمع الخلإ للبس ولا 
عليهاكان ؤإذا محص، بمص إلا حلعه ؟كن ل؛ ؤإن نحلعه، فانيا روحها 
كانتإذا الأنتان نحلع فإنيا وزينة، حمالا ويعطي الدهب، من أننان 
-أومثثة هي بل أصل عل ملتة ثآكن ب إذا وأما أصل، عل ملتة 

علرص ولكن ثمى، فإنيا الأنتان- بخلل إلا نزعها يكن لا كان 
أوعباءة أو نراويل أو ياب من الزينة ألبة حميع وتتجنب إحفايها، 

اللباسأما زينة، لباس يمي ما كل ثتجنّب، فانبما يلتس، مما ذلك غثر 
الأن ١^ أصمز، أو أوأحصن أسود كان نواء به، بأس فلا العادي 

متجملة.المرأه هده إن يقال! 

أميهنأ أم بخورا كان سواء أنواعه، يجمح الطسي، أيصا ويتجنب 
الق،س ي شيئا تشل قاما اجض س ٍلقزت إذا إلا نخوئا 

الحيض.أدى من أصايا ما رائحة إحماء أجل من —كالتخور— 
أوالنهار، ق للحاجة إلا رج فلا البيت؛ من لئروج اّويتجي، 

قوحدها لنقائها عملها؛ أو ثمسها عل قش لآ ما الثتل ق للصرورة 
شاءت.حيث ثنتقل أن فلها البيت 



٣١مم1باسد 

الحدة.سجنيها خمسة أشياء فهذه 
لهاكغترئ قاما بدون أو عح اوجال ئكالة وأثا 

داخلمن خروجها وكيلك الفتنة، حيش ب ما الئحال نحاطب أن 
جائزهدا كل الين أو الشئة طح إل وقعودها الئثة فاء إل الئئة 

به•باز ولا 

 A_ أربعةمل روحها تول امرأة اطه• رحمه السيخ هضيلة مثل ١
ولكنلأJLمياو>محءليهاسانمئةللأيمن، أشيروiاJةأثام 

بمدنمش أم ودحه؟ حردج ولت ل هل الأبثْ؟ من نحرج مش ثيح، 
الحكم.ذلك؟اثلص 

انتهتموته من ايام وعثرة أشهر أربعة تت إذا موله• فأجاب 
الغروب.إل تكمل مثلا النهار نصف ق مات قد كان إذا لكن العدة، 

إذايقولوزت العوام بعمى أن وهي عليها أنبه أن أجب مسألة وهنا 
منوأول ذراهنا، أو بشام نحرج المرأْ فإن الوفاة من العدة انتهت 

تيثة،عادة هده بل غاط، وهذا عنثا، كان ولو إياه يعطيه يصادفها 
خزجتتث، إذا أنه العدة انتهاء معر لكن السنع، من أصل لها وليس 

محشب،بأن الإحداد عليها نجب الوفاة عدة ق المرأة لأن الإحداد؛ من 



ه1وىالهق4 ٣٢

اكالية!الأمور بعض 

اجميلةالثياب ملبس ولا الخن، ثلبس فلا الريتة أنولغ حميع يتجنب 
يكتحل.ولا يتهلثب، ولا متزينة، !نيا يقال! التي 

به.بأس لا فهذا الباب~ ~أوعند الهاتف ق الئحال مكاثة وأما 

واجباتعن الأمصار نريد ^؛ ٥١رحمه القيح فضّنه سئل ! ١ ٢^٩ 
عنها•النول يحوروجها الزأة وأحكام 

ليربص أن عليها نجب زوجها عنها النول المرأْ بموله• فأجاب 
المحل•ل لصرورة أو النهار، ل لحاجة إلا منه نحتج ولا بيها 

لباس،من زينة فيها التي الأمياء حميع ثتجنب أن عليها ومحب 
أنلها ونجوز نينة، بمد مما هدا ونحو وثملحل وبخور، ويبا، وحئ، 

وأنالثطح، إل ثصعد أن لها وتحوز مثلا، بالتليفون الناس نحاطب 
القمر.تشاهد 

الممر؛يشاهد أن لها نجوز لا المجدة المرأة إن العوام! يعص وقال 
يشاهدوهي الشطح إل حزجص ؤإذا إنسان، وجه عندهم الممر لأن 



٣٣ه1باسد 

محلهاالخرافات، من كثه وهذا عليها، يفرج اف الإئهذا أن معنا0 القمر 
يريد.كإ محت ؤإل محوق إل وتذهب، سها ق نمى أن 

؛أت-همح

الإنلأمو العدة مفهوم ما اض: رحمه الشح محيله ثقل ٢؛ س٠ 
منحروجها عدم هو الصحح هل ووجها؟ يرو ائتي للننأْ بالمة 

أربمةهي اض ايدة مدة انتهاء حك، زجل لأي رؤيتها لعدم ثبمائيا البنت 
الشخمحيلة أرجومن أطفال،؟ وعندي موظفة، أنتي علها وعثرا، أشهر 

الاجابة.

أشهرأربعة السائلة قالت كعا ليثث الوفاة عدة ت موله فاجامحب، 
إنالحمل وصع ؤإما ايام، وعثرة أشهر أربعة إما هي بل ايام، وعثرة 

عدنياامفست، حامل وهي عنها المرأة روج مات فإذا حاملا، كانت 
تعال!محوله لعموم بدمحائى؛ موته بعد وصعها كان ؤإن الحمل بوصع 

الأملميهنسعه ولأن ،؛ يثصخملهنهلأن لبملهن آ'لأثاإا 
آلهوعل عليه افه صل الثني لها فأذن بلميال روحها محوت بعد نقنت 
،•أن وسلم 

)ا(مررةالطلأق،الآة:؛.
رنمخملتزه، بمص أن أبمثذ أ'لآتافي ؤُأثكق باب الطلاق، كتاب أحرجه )٢( 



هاوىاثهق4 ٣٤

هو:والإحداد الإحداد، عليها نجب ووجها عنها النول والمرأْ 

1لأإذاضماتاالثتفلأمجساقلأبلآولأ أثلأ:ونوم 
امحار،و ذلك إل الحاب دئت إذا أو الثل، ل ذلك إل الضرورة 

إحازْيعط ولر مدومة كانت إذا النهار ق ذلك إل الحاجة دعاء ومن 
ؤإلالنعلتم، من محصلها إل يفضى بيتها ق بقاؤها وكان العدة، دة مل 

نحرجأن عليها حرج ولا حاجة، هذه محان وأولادها معيشتها انقهلاع 
ثر-ى.ثم الحال، هذه ق النهار ق الدرمة إل 

الئاس،ل الرينة أنولع حميع ثتجنب أن المجدة عل نجب ياثا: 
ميشرةاوئلأ،وأثاثيابابميلة ام،ولأافاب تلحس فلا 

الالخل يلبس ولا يلبسها، أن عليها حرج فلا العادية واللمدلة المهنة، 
كالأكتحال،التحسين يستعمل ولا برقبة، ولا باين، ولا يرجل، ولا سد، 

شواءأنواعه بجمع الطيب ستعمل ولا ونحوذلك، الثمى، ومحمبمر 
بثي؛المحل تحلهر محانها الحيض من طهزت إذا إلا بخورا، أم دهنا كان 
محلبالحل وأعني الكرتيسة، الرائحة لإزالة كاليمحور الطيب من 

امحن•

بابالطلاق، كتاب لم! موأحرجه عنه. اض رصي محرمة بن المسور حديث من (، ٠٥٣٢ ) 
عنها.افه رصي ملمة أم حديث، من (، ١٤٨٥)رقم زوجها، عنيا المتول عدة انقضاء 



٣٥

اسj ئلكقها وكيلك ب، 1ز هلا اوحاو ئكاقها وأثا 
أماممحثف لا لكن -يا، بأّش لا \}تج\ل زويه وكذلك ما، بأس لا 

لزويةوياشبة الئجال ياشبة،لكا1ة فهي اشاء، من كغيرها الئحال 
اشاء.من كعترها الئحال 

العدة،وق الإحداد أساء ز اض: رحمه الشيح محيله ثئل ! ٢ س١ 
أكمر،أو يوما زدت قد انّي، ل أشك ايام وهمثرة أشهر أربعة دهي 

لالحكم فا الثاف، اليوم ل إلا إياٌّى أجي وب العدة، انقضاء ل وذلك 
ذبم،؟

هدا.ق باس لا ت موله فأحاُن، 

 Y_ :يكزا،هتاه ما ثحص حطن، اف: رحمه الشخ محيله ثئل ٢
تركة،وراءه وحلف الرجل، هدا توق بما الدحول، وقبل العقد ويم 

ائىالأرجة هدْ غثر الورثة من ألحد ولا أقربائ، ولا لإلاد، له وليس 
بما؟يدخل ب يهو ترثه هل عليها، عقد 

لعموموذللث، حا؛ يدخل ب كان ؤإن ترثه نعم، بموله• فأجاب 
ونولد ئم بطن ئز إن وهتم مثا آلمحع ؤوإة؛دى تعادث قوله 



هن1وىادهمع ٣٦

■_تد ئ ص ث آفثن قنن ة ثًمحا ًقان 
.٢١هر

العمدم فإذا الصحيح، العمد بمجزد ووحة ثكون فالزوجة 
يدخل1؛ ؤإن الوفاة، عدة ولزمتها ورثته، عنها روحها وماتا الصحح، 

لأوليكون فانه تركته من ميراثها عل زاد وما ، كاملا المهر ولها ما، 

ذ/•ريل 
المتالهدا يوحد ل؛ حسثا اوسائل عنها مال الي المسالة هده وق 

علزاد ما فإن العصيات ولا الفروض، أصحانم، لا الورثة من أحد 
كلإليها يوول جهة المال بيت لأن المال؛ بيت ق يكون المرأة يصسس، 

ئيئا.مالك، له ليس مال 

وماتامزأة، عل عمد رجل اش• رحمه الشيح محيله ثئل • س٣٦
منه؟وترث عدة علميها فهل الرواج، قل عنها 

يدحلأن قبل مات مم امرأة، عل الرجل عمد إذا بموله• فأجابه 
تعال؛قوله لعموم ايام؛ وعثرة أصهر أربعة الوفاة عدة تعتد فإما حا 

أثيريأمسهن يرثس أرو^•ج١ وبدروف ينحكم يتدمف ؤوأؤ.؛وآ 
)ا(مورةاواء،الآة;\د



٣٧هاباس 

له0كن لر إن ادبح ووجها من فرث المثراث لها ودست ا، ^١ وعثرل 
لهكان ؤإن ولد، له كان إن اشن منه ورث ولد، ولا أحرى زوجة 
~الصداق ~أى• كاملا المهر لها ويشت اشن، ق فرث أحرى روجة 
،•والمزأ بنت برؤع ف الثى. به ممى ما هدا لها، فرصه الدى 

فانهوالخلوة الدخول قبل زوجها طلمها التي المرأة بخلاف وهدا 
تعال!اطه قال فمط، المهر نصم، إلا لها نجب ولا علمتها عدم لا 

ت1تثوت منتفي؛ن ئقمحئن و \ص س ^١ \ pcآفيث 
يلين هثلموس ؤوإن نمال'' ولموله ا؛ ثنلوت؛تاهر عدة من عقهن دم 

أريشك إلاأن مبمم ما ئبممه هميصه وصقرلى وهد ثثؤثن أن 
آ.ألقكاج عقده تموأآكىيد٥ء 

إو.ء. 

ف١i^ة:^T^JAJ١سورة )١( 
صدائالها يم ولر تزوج فيمن باب النكاح، كتاب داولت وأبو (، ٢٨٠)؛/ أحمد أحرجه )٢( 

الرأةيتروج الرجل ل جاء ما باب النكاح، كتاب والارمذيت ٢(،  ١١٤)رقم مار-ج، حتى 
التزوجإباحة باب النكاح، كتاب والناسابيت (، ١١٤)٥ رنم لها، يفرض أن نيل عنها ءيمودتا 

لهايفرض ولا يتروج الرجل باب النكاح، كتاب ماجه؛ وابن (، ٣١٢٥)٥ رنم صداق، بغثر 
عنه.النه رصي سان بن معقل حديث من (، ١  ١٨٩ ) رقم ذللث،، عل فيموت 

سورةالأحزاب،الآية:ه؛.)٣( 
)؛(سورةاوقرة،الآية:يم؟.



ه1وىاص ٣٨

قالية؛

عدةإل انمملت وحعثة، لكنت فإن منه، المعتدة عدة ق مات إذا 
ووجه,الثحعثة لأن الوفاة، 

عدةإل ينتقل فلا الصحة ق أبانها قد لكن فإن بائسا، لكنت ؤإن 
الطلاق.عدة يكمل ؤإنإ الوفاة، 

بمصيمتهم غير لكونه منه رث لآ فإن موته مرض ل أباما ؤإن 
التلملاق.عدة تم بل ثنممل لر ونحوه، الطلاق مالته بأن حرمانها 

منالأطول ثعتد فإنها حرماتها بمصي متهتا بكونه منه وول ؤإن 
قيه صرح كإ مات، مند الوفاة عدة ثسدئ لكن والطلاق، الوفاة عدة 

مسلمها؛مم معثنة، أو مبهمة ؛ائنا إحداهما طلق إذا فيإ ،، الإقناعل مزح 
ذلك.هبل لا الزن من ثبتدئ إنإ الزفاة عدة ولأن 

ولاووحة، غيت بكونها بالصحة الميانة انتقال عدم ثعاليلمهم ولأن 
قفإنها ١^ تت إذا أنه عر دل الئوائث كوم الززحة محكم -ق 

أعلم.واممة الوفاة، عدة مستانف والزوجة الزوجة، حكم 
هو ءه 

:ا(كثافاكاع)ه/س(.



٣٩ةت1باسد 

 y_i.'  منئيلغ بأما مول امراة اف،ت رخمه الشيخ هضيله ثمل
ولرأشهر أربعة ولبثت ئهر، j روجها ؤللمها والعشرين، الثانية اشر 

الهرموناتق مص سب مول—ت —كإ وذلك، الشهرية، الدورة يأمحبما 

وأحيتناء لطييية دمت إما مول• ~واف اذورة ا-ائصة 
مرات.دلأُث، بعدذللث، الدورة وفعلاأتتها علاجا، 

دكرت؟ما والخال عدق امضت، هل السيخ، هضياله يا وموالهات 
علهاوأحيطكم لايوجدحمل، لرآخذالدواءإلابعدالتأكدبأنه علهابأن( 

الشيخهضيلة من أرجو الدواء، هدا مثل آحد محث، الطلاق قبل بأيه 
إجابه.

محمد،نبينا عل وأصئم وأصل العالمن، رب، طة الحمل موله! فأجاب، 
الدين.يوم إل بإحسان تبعهم ومن أضن، وأصحابه آله وعل 

عدمافإن الحيض ذواج، من وهى الطلقة عل العدة وحتن، إذا 
ولوالحيض، -؛يا إلا العدة من نحرج أن يمكن لا كاملة، حيض ثلايث، 
المدة.طالي، 

يجامعهالر طهر ق يرصع وهي امرأته طلق شحصا أن لو هدا وعل 
عدما؛ق ثمى فإما الصبئ مطم أن بعد إلا الحيض ياما ولر وبقيت فيه، 



ه1وىالقق4

ا.زوو ثثثم عبممكثيأمسهن وئكقئخ ؤ تعال: قوو4 شوم 
لكنما عل الأمر أمت لوأما اثالإ: انلهدم نقول ذلك عل وبماة 

لكانالعدة ق دامت ما الثحعه له لأف Jرا•جعها؛ روجها فلعل عليه 
الروجحى إن-قامحل يقصد لر وهي دامتثحجلت ما ولكن حا، أول هدا 

مافال جديدا زوجا يررقها أن الله لعل العدة من ا-اتملأص ثقصد ؤإنإ 
به،باس لا اٌلإفى نزول إل أدت الي اجوب هذْ ثناول من به قامت 

ولأ>خءثهافيذلك.
٠٠٠

روجتهالرجل طلي إذا الله؛ رخمه الشيخ قضيله ثئل -' س٥٦
الرجؤعق ورغب العدة، ق يراجعها ولر فمط، واحدة طلقة الثنة طلاق 
منالطلاق- أنه-أي! ْع ذلك؟ له تحوز فهل لولده، أم بأما عليا إليها، 

ذللث،؟يكون فكيف الثنه عن ثنيي مدة 

أنيسبق ول؛ الثنة، طلاق روجته الرجل طلق إذا موله! فأجااب، 
إلاله تجل لا ولبجا له، تجل فإنبما عدتجا وانتهت نل، من مرمح، طلقها 

ولمن بد فلا الأف، يتزوجها وكانه العمد، قروط فيه ثم جديد بعمد 
آثمال2ثئمه هده لكو0 لو أما العروفة، المحاح شروط خميع من بد ولا 

الآة:م^.البقرة، اّورة 



٤١ةت1باسد 

الزوجؤيطلئها غره، ووجا دن؛ح حش له محل لا فانيا يهلليقات ثلاث 
نكاحا-محد الرؤج نكاح يكون أن بد ولا عدنيا، وينمفي اّبمديد، 

فابثينكاح فانه الأول للروج يحللها محليل نكاح كان فان وهمة، 
الأثل.اطل،ولأبملهالزنءها

ليفلركم ق الشنع حكم ما الله• رحمه الئيخ محيله ثئل ٢؛ س٦ 
والشرعي الحكم ما الحمل؟ ظهر أشهر شيمة لبعد روجته، طلمح، رجل 
هدا؟

كانتإذا أنه أزى- فيا - هدا و القرعي الحكم بموله؛ فأجاب 
قدلأما يلحقه؛ لا الولد هدا فان حيض ثلاث، طلاقه بعد حاصت قد 

جديد.حمل وهدا منه، وبائت العدة، أتن، 

قاماالحمل؛ عليها ظهر حش محص، لآ الطلاق يعد كانت، إذا أما 
لكنله، الحمل هدا أن الظاهر لأن حملها؛ ثصع حر عدته ق يكون 
للعلة أو أمه، ق لعلة يكون قد الأنياب من لسسب، ظهوره ئأحر 
تنحةبعد حملها ظهر أن إل طلاقها مند محص إ دامت فإ الحت؛ن، يقس 
له.الحمل فازهدا أشهر 



ه1وىاثص ٤٢

مدةأمه بطن ل ييمى قد الحمل أن افه رحمهم العلعاء ذكز وقد 
دمافإ منن، أرغ من أكثز ثبمى قد أنه يزى وبعصهم سن، أرغ 

أريمن أكؤ بطنها ل يمي قد الحمل فإن يوطأ لر المرأْ هذه أن يتيمن 
ث•أو روج من له حو هي من إل محيتب ج،، 

ه.ه

الخرؤجللمطثقة تحوز هل رحمه الشيخ هضيالة ثئل ' س٧٦
العدة،هرة حلال الأقارب من أحد أولريارة حاحامحبما، لمضاء البيت من 
العدة؟سمفي حر الخرؤج لها تحوز لا الأرملة بحكم أمحبما أم 

الطلاقكان إذا الطثقة الرأة أن الراجح القنل ه هاحاُي، 
أوجراما إل نحئج أن لها أن أي؛ 1أثهللق، التي كالزوجة فهي زجعثا 
كالتيوليثن ذلك،، أئسه ما أو الواعفل، لثّ،اع المسجد إل أو أقارحا 

روجها•عنها مات 

^را،،ولامحيص محن ئ هميئى ^لأ تعال؛ قوله وأما 
قوسمكن وتحرج، البيت، مارق لا يعني؛ المفارقة، بالإحراج فالمراد 

وأماآحر، بيت؛ ي يسكن حتى منه نحرجوهى لا وكدللث، آحر، بتت 
به•باس لا فهذا الريارة لمجرد اّقروج 

.١ ت الأية الطلاق، سورة ( ١ ) 



^I،jL _٤٣

خمولج؛وءاو''هذا لعل 
م،بنت إل الثت من نحتج أن بمص مقاومة، حروج الأول؛ 

منه.أوأحرجّى بنهسها حزجت تواء تحوز، لا فهذا 

به•بأس لا فهذا ولرجع، لعارض حروج الثاف؛ 

وبعدمتروجه، كانت، امزأْ اف4أ رحمه الشيح محيله ثئل ث س٨٢
مننهر مدة حلال وو طكها، روحها ْع ثنتئن حوال عافت أن 

أشهرسعة نمي وقبل المدة، نبماية محيل آحز بزجل تزوجت طلائها 
وماالئاق؟ الرواج هذا ل الحكم فا مولودا، وصعت الثاف رواجها من 

علنجّإ وماذا بالثاف؟ أم الأول بالروج يلحؤ،؛ ولمن الولود؟ ل الحكم 
تسل؟أن الأرجة 

فقرالقوال هذا يصمن موله؛ فأجاب 
روحهاعدة انتهاء فبل يزوجت الأوجه هذه أن الأول؛ الفقرة 

ثزمزاتعال؛ موله عنه منهي لأنه باؤل؛ الياح فهذا الأول، 
أجإه»هلا،.الهثب يبج حئ أثءقاج عمده 

المحاح.لبطلان بينها؛ التفريق فيجب هذا وعل 
الآة:هآمآ.الغرة، سورة )١( 



٤٤

أشهرتنعة قبل بمولود أتت الزأه هده أن فهو ت الثانية الفقرة أما 
الثاف.رواحها من 

منوطء من أشهر متة مصي قبل به آتت كانت إن الولود هذا 
يعيشبولد يائ أن يمكن لا لأنه الأول؛ للروج فهو عدتبما و ثزوجها 

منأشهر متة من بأمحل به آتت الذي الولد مكون أشهر، متة من لأقل 
للأول.يكون اكاق الوءلء 

للواطئفهو الأيل براق من يتن أرع من لأكثر به أئن يإن 
الثاف.

كلأن ~أى* منهإ يكون أن محمل فانه ذلك يغن فيإ به أتت ؤإن 
القاهةعل يزض فانه ادعياه فإذا منه-، يكون أن محل منها واحد 

لحمه.به ألحمته فمن 
فراقمن أشهر متة من لأكثز به آتت إذا العلم! أهل بعفس وقال 

الذ.ىالثاف للواطئ أصح بعبارة أو الثاف، للروج يكون فإنه الأول 
أعلم•واش عدما، ل لزوجها 

٠

عليها(عقد مممح،)أي: ارآة اممه: رحمه الثخ محيله ثئل : ٢ س؟ 
عدة،من علميها فهل اللكة، هسحت، وقد عليها، الرجل لحول دون فمْل 



مماّاسد

ولكنتعامة، بأحاديث، معها ومحدمحن، -ها، وحلا رآها قد روحها بأن علمأ 
ؤإذاالعنفة؟ من ونحؤج يدحل صنوان( )ثإل الصغيرة الروحة أحت، 

الحناء.حذ اثسلمين وعن محا افه جزاثم مقدارها؟ فإ عدة عليها كان 
ومحدُث،الزوج، -ها وحلا يزوجت،، التي المرأه هد0 موله؛ فأحاب، 

وعدتها،، ر عنهم افه رصي الصحابة به قصي هكدا العدة. يلزمها إليها 
بلوغياأو لصعرها، محيض يآكن لر ؤإن حيض، ثلاث محيض لكثن إن 

أشهر؛ثلاثة عدتها فان مثلا الرحم امتاصأك لعملية أو اليأس، مس 
أنثى؛ن ين اتجهي يى دس ؤ؛؛٥،، وتعال: نارك اث محول 

ئنمةهتُمنهموبمنلأ<.
—الطلاق عدة ~أعني! العدة أن العامة من كثير عند اشتهر وقد 

عفليم.عاط وهدا حاو، بغل أشهر ثلاثة 
—ولو٠ئاات، ثلايث، محيض أن الحيفس ياتيها التي عدة فاصل 

الارضع أن والعادة يرضع، لكمته الهللمة أن ولقرض ، الدة— طالت، 
إلعدتها فنقول؛ الحيض، يا؛ها لر نثتثن أو متة فبميت الحيض ياتيها 

قروهايكون امرأة لكنت لو وكيلك، مثات، ثلاث، الحيض ياتيها أن 

)\إسإت j مصور بن ومد (، YAA؟-AU/-l)اكف ل الرزاق عد انظر: )١( 
أبيسة)ه/ه'آ-ي'أ(،وامح)يمههآآوابن 

الآة:ة.)آ(سورةاكلأق،



هاوىاثهق4 ٤٦

أنإل ينتظر مول؛ فهنا شهران؛ الحيضت؛ن ُين يكون بممئ طويلا 
منة.نصف عل ولوزادت حيضات، ثلاث محيض 

لمعيأو آية، كبيرة لكنغأا أو صغيرة، لكونها محيضي لا من أما 
إثهاثعود لن الحيض أن نعلم التي الآساد-، من ذلك لعز أو رحمها 
أشهر.ثلائة عدتها فهذه 

ه.ءو 

زحعثاطلاها طلمتؤ امراة افه! رخمه الئغ محيله ئئل ٣؛ ٠ س 
بائناظلأيا هآصح الرؤج، يراجعها ولر الحمل، س السابع الئهر 3، 

العدةشروط من أن تعلم تئن وب الحمل، وصع حمح، إل عدة ديلرمها 
ذلك،؟حكم فا البيت، بن الحرمحج عدم 

ال؛نت،من نحرج أن لها والمطلئة ثيء، عليها ليس بموله• فأجاب 
سمالهتض،هملأعنهازنجها؛كنفاأط1قة،أثا 

كمراجعةلحاجة إلا الين، من نحرج لا روجها عنها يؤو ذالك؛، 
ممنكعزها ذكون اأْلثقة أما النهار، ق ذلك، ويكون مثلا، التشفي 

حرج•ولا لمار، أو وثل البيت من نحرج أي؛ طلمن، يب 
٠٠٠



^lul _٤٧

أنالمطلقة }لةت\، يجوز هل • اف رحمه الشيح محيلة ئئل  ١٠٣ س
محيلةمن أرجو أولادا، بينها بأن علي طليقها؟ ْع ويكلم ئسلم 
مأجوينن•إجابة، اقح 

وعلالثلاث، يؤذ طلائها كان إذا اتمشة المرأة ه: فأجاب 
يحلقد كان إذا أولاد لها لر؛كن أو روجها، من أولاد ولها عوض، غثر 
اسقي،ما إلا الزوجات حكم ل وهي رجعية، فإنبما جامعها و أه 

وأنإليه، يتحدث وأن طلقها، من محلم أن لها فيجوز هدا وعل 
حكمق فهي تها، افر يوأن حا، يجلو وان له، يكمفا وأن له، تتجمل 

العدة.ق رجعتها له التي \لمث-ثواويم المطلقة هده روجاته، 

ثلاثآخر هده الطلقة يكون بان رجعة لها ليس كان إذا وأما 
بسبببفنخ الفراق يكون أو عوض، عل الطلاق أويكون غذبق\ت.أ 

أن؛^٠٢لزوجها ولكن الزوجات، حكم ق ليسلم، فانبما الأنياب مى 
الفتنة.يلما لآ ما إليها يتحدث وأن معها، 

لأزواجهنكان إن أزواجهن من العتثاب أن الحواب؛ وحلاصه 
وهىاسقي ما إلا ثيء، كل ق الزوجات حكم ق فهأ عليهن الرجعة 

إليهاالرجؤع بمكن لا التي "وهي، رجعية غثر كانت محاق قليلة؛ ائل م
كائنؤإذا منه، بائنا يعتبمر فإما زوج~ بعد إلا له يجل لا أو بعمد، إلا 



هن1وىالص ٤٨

معها.يتكلم أن له لكن الروجات، حكم ق ليست فإما ياسا 

yTالمْللمةوهل الطلمة، عدة عن النه؛ رحمه الشيح محيله ئثل .' س
حموالدها منزل إل يدهب أم روجها، بيت و ثمى رجعيا طلاقا 

روجها؟يراجعها 

إوم'فأجاب 
رجعية،كانت إذا زوجها يت ق افللمة الزأة ماء عل يتكلم أولاث 

زوجها،بيت ق دّهى أن رجعيا طلاها اiهلثةة الوأة عل يجب إنه هثول؛ 
ئهموئى ج تعاف؛ لقوله منه؛ محرجها أن روجها عل ويجرم 

زشآيثؤ ندوي وتثك ثتؤ يمشجمثة يأتثن أن طإلأُ ءيُ .محهى 
دهأتةُهرظأ ممد أش ثدود - يتعد 

رحعثاهللامحا طلقت إذا ١،^^ كون ~من الأف عليه الناس كان وما 
قال!وجل عز افه لأن ومحرم؛ حطأ فهذا قورا~ أهلها بيت إل ينصرف 

ثثؤشحثة ياتثن أن إلا محلا محبهن ين رهى مه 
منيستثن لر فانه ثتتهُه فثام ممد أش حدود يعد وس لإ ثدود ؤظك 
وشآممه حدود ؤو1إلئ ذلك! بعد محال ثم مئة، بفاحشة آتثن إذا إلا ذلك 

.١ الأية؛ الطلاق، محورة )١( 



٤٩اليد  ٧٧٥

مائهاوجوب من الحكمة يي، لم دمسهره، فللمم ممد آش حدود يعد 
هلُأنخ ئلك بمد بحدق ،^ ٤٠١ثديي ه ت بقوله يوجها ونت 

وجههلمبإ والتمثك اممه، حدود مراعاة الين عل فالواجب 
الشروعت.الأمور لخالقه شيلا العادات من يتخذوا لا وأن إليه، افه 

الثحعثةالطلمة وأن المساله، هدم ثراعل أن علينا يجب أنه الهم* 
-Jالحال هدم ول عدما، تتتهذ حز زوجها بثب و محمى أن تجب 

وأنيتظثب، وأن يثرين، وأن له، دقكسم، أن لها روجها" بيت ق بمائها 
الامتمظغعدا ما ثيء كل ومعل معه، ويجلس يكلمها، وأن محلمه، 
يراحعهاأن وله الثجعة، عند يكون إد،| هدا فان الباقرة أو با■إrlع 

ثةفيجامعها بالفعل يراجعها أن وله زوجتي. راجعت فيمول؛ بالقول، 
الرابعة.

قبلطلمت إن الطلقة فنقول) الطلقة لعدة بالننبة أما ثانيا؛ 
الفانه والباقرة ما الخلوة وقل اباع، قل ثض؛ والخلوة، الدخول 

إذاوأما لشره، وثمل منه يبن، بمللمها أن بمجرد إطلامحا، عليها عدم 
علوعدما العدة، عليها فان جامعها أو حا وخلا عليها لتحل قد كان 

التالية:النجوْ 

.٤ الأية; الطلاق، محورة 



الفقعه1وى 

أمائدة طاثت مواء الخمل، وصع فإل حاملا كانت إن أولا! 
عدنيا،فممفي الظهر قبل الولد ويفع الصباح ل يطلقها ربإ هصزت، 

العدةو محتمى الحجة ذي شهر و إلا تلد ولا ش-؛ شهر ل يقها ورثا 
اثنىعثزشهزا.

تعال!لمونع مهل1ما؛ الح٠ل وصع عدما الحامل أن الهم■ 
آلآةفيصندقضسم•

بعدكاملة حيضات ثلاث فعدما تحص ق كاث إذا ثانيا؛ 
ثانيهاثم وثطهر، ثانيها ثم ويطهر، امن ثانيها أن بمص الطلاق، 
ثطل،ب أم بينهى المدة طالت نواء كاملة، حمى ثلاث هده وثهلهر، 

فانياسنتتن بعد إلا الحيض نأيا ولر يرصع وهي طلقها فإذا هدا؛ وعل 
هداعل عدنيا ويكون صات، ثلاث الحيض ثانيها حر العدة ق سمى 

سنتخزواكر.

هصرت.أم طالتا كاملة حيض ثلاث عدما محيض من أن الهم• 
لك؛رهاأو بعد، الحبمس لمر:ايا لصغرها، إثا نحيض لا الي ثالثا: 

لمولهأشهر؛ ثلاثه عدما فهدم عنها، وانمشر منه أيثت قد 
راشأئهر مقنع شدمن إن ثن آلجمب،  otبجس ش وؤ 

سورةالطلأق،الآة:؛.



ةت1و،اسد

يقثثيأمسؤن عبممكث ؤآممأشت ؤ ا-لثيص! ق وقال خ نز 
■٦٥

الحيضيعود لا أنه يعلم لسبب حيضها ارمع لكن إذا رابئات 
أشهر.بثلاثة ثعتد لكلأية فهدم رحمها يستأصل أن مثل معها، 

إنباقلنا! فمد رقعه، ما يعلم وهي حيضها ارثي لكن إذا حامثا؛ 
الحيض•ويعود الرائ، هدا يزول حر ثتظر 

يقولون!العناء فان رهحه الذي ما ثعلم لا لكنت إذا مادئا! 
للعدة.أشهر وثلاثة للحمل، أشهر يسحة لكملة، شنه ثعتد 

الهللمة.الزأة عدد أقام هده 
لريقنمحللمها قد الروج أن بمعش ثطليقات الثلاثمث، آخر الهلئقة أما 

ضس شه1 ايلم أغل حمهور عند محإعا الثالثه وهدم ذلك قل 
ذكزنا.الذي الزيه 

قتحتاالتي وهي لكلمخالعة ثكون إما العناء! بعض وقال، 
الرجلحللق إذا يعني؛ واحدة، حيضة ثكفيها الخالعة فان بعوض، 

يمالروج، يفارقها أن عل وليها أو هكب دمحعته بعوض فسحا روحته 
.٤ I الأية الطلاق، محورة )١( 
.YYA:i؟؛yiالبقرة، محورة )٢( 



هاوىالهق4

م,ُ  المومحق.وافه واحدة، ح1ضة يكفيها محانه العوض هدا عل بناء فارقها 

.لإ• ءه 

محجأةروجها يول الى الطلقة اطه؛ رحمه الئخ محضيله ئئل سّآّات 
ثرت؟هل العدة ل وهي 

فإماالعدة ق وهي روحها مات إذا الطلمة الرأه ت موله ف1جابا 
رجعي.غثز أو رجعيا الطلاق يكون أن 

وينتقلمنه، الزوجة، حكم ق فهي رجعيا الطلاق كان فإذا 
الوفاة.عدة إل الطلاق عدة من 

حاالدخول بعد طلمت، المنأة يكون أن هو الثجعئ،! والطلاق 
زوجهامات فإذا مثة، ثان( أو مثة، لأول الطلاق وكان عوض، شر 
ولازوو ثثثه امسهن ثنبمت ؤآلمهلكن، ؤ تحال؛ لموله يرثه؛ فإما 
واوويألآ:يإش يويى إنَؤا أيحاثهى ف،" ائئ حو ما ةئس ق ثن -همل 

ظنجنمثن وقئ إصأ؛ظ أيادوأ ءان له ق يمحن أمئ ^?؛٤ 
يعوله.المطشن( الأزواج تعال اطه فسثى ع إالمح؛ئاهل 

آنإلا ولا أمحهن ئ ج ^١^ ودال 



٥٣ةت1وااسد 

دمث ٣٠ممد أش ثدود - يتمي وس -ثدودآممي ؤخك هتؤ شحثؤ 
وتعالسبحاه الله أمر فمد ٢؛ أمثآ دبلألث< بمد محنيث )*؛3،^ ديي ثي 

ءؤثُوقال! العدة، ثمرة ق زوجها بيت ق ثمى أن الهلثقة الزوجة 
الثجعة.به! يعنى ه،  ١٣دلإلث بمد بحيث أش أتل 

^^٠:١للأمحا ئْشة ئجأة م افثة كانت ^١ أثا 
أوكانتلثهللقها، عوصا الرمحج أوأعطت الثالثة، الطلقة يكون أن يثل 

إلطلاق عدة من ثتتقل ولا ثرت لا فانبما طلاق، عدة لا همسخ دة عق 
١^٥١؛.عدة 

طلقهاإذا وهي! بائنا طلاقا المطلقة فيها ثرث حال هناك ولكذ 
ثرثالحال هده ق قاما حرماما بمصي متهتا موته مرض ق الرمحج 

لها.إرث فلا ثزوجت فان ثتزئج، ب ما العدة انثهت، ولو منه، 
اهءك ،لد 

ه.م  iT_ '. تنه،أرمن العمر من أبغ افه! رحمه الشيح محيلة ثئل
العدةعليه أقم لر ولكنني روجي، يوق ولمد أطفال، حمسة ول متزوجة، 

أربمةمردر بعد ولكن وأطفال، روحي قص اقي الأعال بعض بسبب 
حادثل حدث منها ^^١ أكملت، أن ومد العدة، عليه أقمت، أشهر 

.١ الآيةت الطلاق، ورة صا 



الفتههاوي  ٥٤

إقاْشوهل العدة؟ من محسوب الشهر هدا فهل للحرؤج اصطررت 
أحئجأض عم لا؟ أم عئ أشهر أربعة مخي بعد أي: صحيح، العدة 
أعتؤدثحص لدي ليس لاش الأعإل؛ بعض لأهفي الدار؛ إطار داخل 
افه.أفادكم هذه بمحال أفيدوف الييت، أعال ل عله 

علالواحب لأن محرم؛ عمل منك العمل هدا إن بموله* فأجاب 
محلولا روجها، بوفاة علمها حنن من والإحداد بالعدة يبدأ أن الرأة 
أدةج١ويدروف ٠^٢ يتدمف ^٧٧ تعال؛ لموله ذك؛ ثثاحرعن لهاأن 

ه•تجروعة/] يأقبهنآربمه يمبمس 
ومعصيةإثم العدة ق ثزعحى ثم أشهر، الأربعة سمة إل واذتذلارك 

عليهازاد وما فمط، ايام عشر0 إلا العدة من لك محثب ولا وحل، عز لله 
صنعت،عثا وتعال سبحانه الله إل قوي أن وعليك عدة، ق لت، فانكج 
لك.يغفر أن افه لعل الصالح، العمل من محثري وأن 

بوفاةالروحة عيومتا إذا افه: رحمه الشيح يضيلة ثئل سهّا: 
الروحة؟ئعثد فهل أشهر حمسة بعد روجها 

وفاةمن العدة وابتداء محله، فات لأنه ثحتد؛ لا موله: فأحاب 
العدةفابتداء طلقها إذا اسق ل وكيلك الززجة، علم صن لا الزنج 



علمها.من لا الطلاق من 

ءوءإو. 

ءم  َ علالزأة إحداد مدة عن اله،: رخمه الشح محيله ثئل سآُّا: 

إنيم ثعتد، أن عليها وجب روحها مات إذا الزأة موله؛ فأجاب 
غثركاك ؤإن قصزت، أم المدة طالت الحمل ثضع فحش حاملا كايت 
ؤوآلإ"تيتعال؛ اممه قال وعثر، أشهر أربعة عليها يمضى فحر حامل 
،ه أثيروعثمل أربمه يأشهن يرثس أرو^•ج١ ييدروف ينحقم يتومف 
توؤولما ،، خمنهنهربمص آن يلهن ألآتاإا ؤو\وق1< تعال؛ وةال 
أنه ائ لها فاذن ثال بعدم نمت الأملث ئيه زوج 

أنحفثا' ^}٥ محوله؛ عموم أن عل هذا محيل ٧^٣٢؛ 
قولهبخلاف ثيء، منه بجس لا محكم عموم الأيه، خملمهزه بمص 
أشهرؤهك أنمهن يرثس أريآ-؛ا ييدروف منكم يتومف ؤوأؤا,؛ر؛ تعال؛ 

)\(مورةاوقرة،الآة:؛"آأ.
الأة:؛.الطلاق، مودة )٢( 
رقمبمص أن ثبملقث لب ٥٧١ؤ)آوقئ باب الطلأق، كتاب اJخاري; أحرجه )٣( 

بابالطلاق، كتاب ت لم موأحرجه عنه. افه رصي نحرمة بن السور حديث من (، ٥٣٢)٠ 
•عنها اش رمحي ملمة أم حديثا من (، ١٤٨٥رقم)زوجها، عنها التول عدة انقضاء 



د1وىاثهق4 ٥٦

1نقثلهن آ'لآثافي ءؤو1ؤكق بقوله• محصوص عموم هذا فإن ه، وعشك 
َِءَار َ ٠ ََ 

ص>ا

العدة،مدة نحد أن روحها~ عنها النول عل ~أي• عليها ويجب 
النهارأول ق الروج مات محلو أيئا، الإحداد انتهى العدة انتهت ؤإذا 

قللأرواج وحلت ؤإحدادها، عدتبما انمضت النهار آخر ق ووصعت 
أكوأو نثة أو أشهر عثرة اعل ل مت ^١ التاJة، الثلة ننس 
الخمل.يضع حى والإحداد العدة، ق بمي قاما 

؛وه

وبعدامرأة، من رجل يزمحج الله• رحمه الئيح محيلة ثئل 
ذلك،وبعد عمل، عن بحتا بلده خالج إل، ٌام محصثرة بمدة رواجه 

هذال الحقيقة يعرف من هناك يكن ولر مات، محي أنه عنه أشع بمدة 
عنها،النول عدة روجتته فاعثدت الشائعه، تللئ، الناس محصيي الموصؤع 

وفعلامنها، الوولج بمل، رجل إليها يقدم العدة من حروجها وبعد 
معال،البالي إل الأول، روحها عاد واحدة بسنه ذلك وبعد لزوجها، 
وماالحال؟ هدْ ل العمل محكما آحر• برجل لزوجت قد ووجدها 

الئاف؟زواجها j( الحكم 
بمجردمزوج أن نجوز لا أنه الثاف رواجها ي الحكم ت موله هأجان، 



٥٧مم1دااسد 

وقداآممود، حكم ق يعتثر حاله عن ثعلم لر إذا وزوجها الإشاعات، 
أربععليه مصي إذا إلا بموته يكم لا المئقود أن العلم أهل ذكر 

منصنه سعون أو الهلاك، عيته حلاهر كان إن فقده من منواأت 
روجهاعل يمفى لآ المرأة وهده الشلأمة، عيبته ظاهر كان إذا ولادته 

وكون■محئ>و\.( هدا فعلمها م^كون واحدة، تنه مصي ؤإنإ مستن، أرح 
•زوجها بموت يحئم لر لأينا باظلأ؛ الثاف نكاح 

حكمإل يرجع المفقود عل المئة تقدير بان القول عل وحش 
أوإلالمحكمة إل الأمر ثرحع ب أنها المرأة هده من الغلاهر فان الحاكم، 

عنه.باللمحث الشأن تهدا تخممى من 

وباُبل،محرم عليها الثاف وعمد الأول زوجة فإما حال وإكل 
قرعيتنأولادا يكونون الثاف الزوج من أولاد من به أتئ ما لكن 

اشتبهقد أنه ~أى شبهة عقد العقد هدا لأن وذللث، الثاق؛ لزوجها 
الشنهةوطء محن يأتون الدين والأولاد جائزا"، فظنو0 الأمر عليهم 

بالإجإع•بالواؤئ، يلحقون 

زوجةبه يكن إ باطل عقد عليها الثاف الرجل عقد أن والخلاصة 
ولكنالأول، إل ثرحع أن فعلمنها قاع، زال ما الأول نكاح وأن له، 
إنحنص بثلاث إما الأول؛ يطاها أن قيل للثاف ثعثد أن من بد لا 



هن1وىاثهم4 ٥٨

يحيضةالرحم دار>ستزاء ؤإما الطالقة. عدة ئعتد بثنهة الومحلوءة إن قلنا! 
فمط.نؤنِ\ بشبهة الموطوءة إن يلنا؛ إذا 

hr_ •. الأمنيالثزب نجوزثس هز اش: رحمه الئح قضياله ثئل
لخاصة!خدادا>(محل، 

له،أصل لا باطل شعار المصائب عند الثواد ثس بموله؛ فأجاب 
فهإنا فيمول! الشنع به جاء ما يفعل أن له ينبغي اكمبة عند والإنسان 

فانهمنها. محنا ل واخلما مصيبتي، ي أجرف اللهم راجعون، إلته ؤإنا 
ذلكعل ياجره وتعال سبحانه اطه فان واحتساب بايان ذلك قال إذا 

عتهااطه رصي ١^٠^٢٧ أم ملمة لأم هدا جرى وقد منها، بخر ويدله 
أحثامن وكان عنه اطه رصي سلمه أبو عمها وابن روجها مات حان 

أىمن حتئ من ثممى؛ ق أقول وكنت٠ قالت،؛ هدا، فقالت، إليها الاس 
٢،ل سلمه أي من حرا ه الئي خطبها عدما انثهت فلنأ صلمه؟ا، 

عليأجره تعال افه فان واحتساب بائعان ذلك قال من كل وهكذا 

وشثههكالثواد ييئا بزي الئزمح، أما منها، خثرا له وبنلفج مصته 

أمحديث من (، ٩١٨)رنم المصيبة، عند يقال ما باب الحنائر، كتاب؛ ت ملم أحرجه )١( 
عنها.الق رصي ملمة 



٥٩كت1باسد 

ومذموم.باطل وهوأمر له أصل لا هذا فان 

نجوزوهز الإخداد؟ ما اف: رخمه اقح محضيله ثئل 
الطثب؟الصابون امتنإل للمحدة 

جاعهاإل يدعو ما كل اiنأة محب هو الإحداد موله! فأجاب 
لمثتسواء والتحل، والكحل، التطيب، مثل إليها النظر ق يرعب أو 

ليهااضبمد الزية كزياب وكذا أوثدتبما، أوآذاما، ممها، ل او 
تجئلأ.

ساكنةوهي روجها مالت، الذي البيت ل ثبمى أن عليها ونجب 
يأسهنيرثني أروجا ويدروث ٠،؛!؛^ يتومث تعال؛ لموله فيه؛ 

ؤآضلن مما عنتكن جناح هلا أجلهى بلعن ؛يا ؤعسمإ أشهر أرمه 
سؤن^١ ؤآئه أنفسهن 

الزئنذلك قبل أش عل أطثة4:ذو َبلض #َا تعال: 
ذلكالتنة بتجت، وقد بعدة، فيه هن رحصى مما ممنوعات 

)؛(سورةاوقرة،الآة:؛ّا\.
وعشرا،أشّهر أرمة زوجها عنها التول تحد باب الطلاق، كتاب البخارىت أحرجه كإ )٢( 

رقمالوياة، عدة ل الإحداد وجوب ياب الطلاق، كتاب ومسالم؛ (، ٥٣٣٦)رقم 
عنها.اش رصي سلمة أم حديث من (، ١  ٤٨٨)



الفصهاوي ٦

للئحدة.استنإل تجو3 لا المطيب فالصابون هدا وعل 

يطييبيراد ؤإنا التطئب، به يراد لا لأيه ذلك؛ لها تحوز ومحيل؛ 
ماالطيب من الخال الصابون وق محهوأول، الحدة تنكته ؤإن 

ه؛؟؛-ء؛ث 

٠ُ المهرةثزب حكم ما افه! رخمه السيخ محضيله رءسل س*1ث 
ذلك؟عن بالنهي يسمع حيث الإحداد، قرة ق للمرأة بالرعفران 

أنلها تحوز لا فانه باقيه الزعفران رائحة كانت إذا موله: فأحاب 
قدالرائحه كانت إذا وأثا ئمها، عل رتحه كفلهر لأنه ذلك تثزبه؛ 
عليها.حرج محلا بطيخه زالت 

لها!أصل لا التي النساء عادات من مثلا ثضرب ونحن 
إلاتلبس لا أنيا يئون واعتدن زوجها عنها توق إذا اوأ؛ قان 

لاثصعدأنيا ويظنون للحوش، تحرج لا أما أيئا ؤيظزن معيئا، ثوبا 
رحل،القمر أن يبدو إذ للثمر يكشف، لا أنيا ويظنون الثطح، عل 

منيكثم ولا أحدا، محلم لا ا1حده ١^١؛ أن يظنون أيصا 
أصل.له ليس هدا كل كثيرة، وأشياء الباب، عند يستاذن 



٦١مم1باسد 

الوؤاشتدة ازأة هوبمزم اش: رحمه افخ ملأ ثئل : ٤
الرأةأن سمع لون؟ أي يجوز أم أموي يلياس يلتزم أن ووجها عنها 
أموي،عل ويجلس أموي، يلبس العاميات" —وخاصة الإحداد ق الي 

ئلطان،من حا افه أنزل ما لدفن اعتقادات ومحاك ^S، عل وتحل 
دغثرْ•يام، من روجها عنها المتوو الرأة عل نجب ما يوصيح يأمل 

ومدةالعدة، مدة الإحداد يلزمها روحها عنها الول موله! ء1حان، 
ليسروجها عنها المتول كانت فان بالحال، ومحددة بالزمن، محددة العدة 

بوفاتهعلمت، نواء مات، مند ايام وعشرة أشهر أربعة فعدما حمل فيها 
الوت.حثن من المدة فايتداء بعد، إلا يحلم أوإ وفاته، حن 

ثبقب فانه شهرين مضي بعد إلا بموته يعلم ولر مات أنه قدر فلو 
محددةعدتيا فالحائل ايام، وعثرة ثبران إلا والإلحداد العدة من علميها 

موته•من أيام وعثرة أشهر أربعة وهو بزمي،، 
أوالمدة ٍلاك ثواآ الحنل، تضع أن إل فعدنيا الحامل: وأثا 
أوثنة يكون وربإ أوأمحل، أوماعتي، ساعت العدة كون ربإ هصزت، 

ويدروفيثم' يتومذ الأول؛ ي تعال لموله أكثر؛ أو نش 
الثانيةثل تحال له ولمن ،؛ وعشرلأثير آرته اممسهن يرثنن أرو؛جا 

)ا(سورةاوقرة،الآة:؛مأ.



٥٥١٥٥ ٦٢

وصعتعنها ، ٧٥١رصي الأمشية صسعه أن الص*بحإن ق ثنت وقد 
٢.أن ه اوموو  l،i>فاذ0 ناو ووجها موت بعد 

أمورا•يتضمن والإحداد نحد، أن المرأة عل نجب الموت عدة ففي 
أنلأمجساوتيس.الأول:

زينة،ثياب تعد ثيابا يلبس فلا بالساب، يتجمل لا أن والثانر: 
والأخصروالأحمر الأموي فتلمتس مواها، مما شاءت ما يلبس أن ولها 

الأسود.باللون متمية غير لبه تجوز مما ذإل-ا وغير 

أمأسورة كان سواء أنواعه، بجمع بالخل يتجمل لا أن والئالث،: 
الخليزيل أن عليها نجب ذللث،، غير أم حلاخيل أم صان خن أم هلائد 

قصه.عليها وجب يمصه إلا إزالته من بثتمآكن فان 
لهاتجوز لا فانه سمة أو حل أو عين بتجميل يتزين لا أن الراح: 

الئفاْ.محمر يضع أن ولا يتورمن، أن أو دكتحل أن 
الآية:؛.)ا(سورةالطلأق،

رقم"مأيزه، بمص أن لبملثث ؤُؤكق باب الطلاق، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 
الطلاق،كتاب مسالمت وأحرجه عنه- اف رصي محرمة بن السرر حديث من (، ٠٥٣٢ ) 

افهرصي سلمة أم حديث من (، ١٤٨٥)رقم روجها، عنها التول عدة انقضاء باب 
عنها.



٦٣مم1باسد 

لكننواء الطيب، أنولع من نؤع بأي يتطيب لا أن والخامس! 
التطثبستعمل أن فالها الحيض من طهرت إذا إلا دهنا أم بخروا 

المتة.الرائحة فيه الدى المحل و بالبخور 

يشاهدهاولا أحدا، محلمم لا كونيا من العامة بعص يذكره ما وأما 
ماثلولا الثطح، إل نحئج ولا ال؛؛ت، حوش إل عرج ولا أحد، 

الأذان،وقت عن الصلاة ينحر ولا ا-إثمعة، يوم إلا ثغتسل ولا الممر، 
الشريعة.ق أصل لها ليس أشياء هدم كل الأذان، حنن من نيا تبادر بل 

نزهال وكيلك المحدة، كغز الريل ئكالمة ل المجدة فالمنأة 
الوجه،ثسر أن عليها نجب المجدة؛ كعثر إليها الرجال وظر للرجال 

محارمهاعر ولومن الرجل عناطب أن لها ونجوز للفئة، سببا يمون وما 
إنلمت5نفاكفتة.

وعلالتليفون، عل رد أن الئحال مكالمة حملة من أيصا كدللن، 
ذلك،.أشب وما قئ، إذا البنت باب 

٠٠٠

الإحدادل ٧^١٥ نجوز هل اف! رحمه الشيح محيله نئل ! س٦٤ 
المعطر؟والخابون الشامبو، استعإل، 



هن1وىالفق4 ٦٤

-لاساما ئكا -كا الأم لأن ذلك؛ ئ تحوز م، منل<; ؛أجاب 
وئتهه،المماح كزهر فهو الككهه ثطسب يراد ؤإنإ الثطيب، حذا يراد 
فهوأود•المحدة تنكته ؤإن 

هه ه 

روحها،عل محدة امرأة اف! رخمه الئيح همسلة مسل ! س٣٤ 
يالإلأاهرم الشيح هضيالة أرجومن مول؛ الرابع؛ الشهر ل وحابل 

ولوالإحداد مرة ؤلوال رأّى ثعر يتنهلية ملمرمة أنا هل موادت عل 

والدي•بجت ئ الإحداد قرة أقفي بأض عمحا محارمي؟ بجن أض 
محمدسنا عل وأملم وأصل العاين، رب فه الحمد بموله• فأجاب 

إلبإحان تبثهم ومن وأصحابه آله وعل امحن، ؤإمام الممن حاتم 

عندهاكان إذا إلا رأمها سعر ئنخمآ أن الجيم المرأْ يلرم لا 
وكشفهالرأس عملية ق الحدة والمرأه محارمها، من ليسوا رجال 
الالمحدة— —أي! أخا إلا المحدة، كعتر الئحال ومحاطبتها الها، واغت

الألوانأما حا، قنين ثوبا لبست إنما يقال• لا ت يعنى زينة، تناب يلبس 
زينة.يكون لا لكن الألوان، من ثاءين، ما ثلبس أن فلها 



٦٥مم1باسد 
—سًًًس

لوالقلأتد، والأّورة، وا>وص، لك-مانم، اهو تم ولا 
بمصهاإلا ينحلع لر فإن الأنورة، حلع عليها وجب نيو0 عليها لوكان 

محقتها.

فلهائثرت ^١ ؛لا ذلك، شر ولا ولا بئود لا تطثب ولا 
فمط.الحاجة  jjiفقط، الكرتية الرائحة لإزالة بالئود مملثب أن 

ذلكلأن أوحناء؛ أومكياج، محمرشفا0، أو ياكتحال، ولاثتجمل 
منالريّة•

للحاجةإلا فيه ساكة وهي ووجها مات الذي بثها من كنئج ولا 
عندهايوجد لمز إذا حاجايا لتشري للئوق محزج أن فل لنهار، او 

منلعدم النهار ق يرعاها نحرج عتم لها امرأة أوثكون لها، يشريبما من 
منذلك غثر أو ثزعثة، حجة أداء ق الحكمة إل نحرج أو يرعاها، 

لتوننها،النهار ق صد.رها صاق إذا صديقتها إل نحرج أو الحاجات، 
للصرورة.إلا القل ي كنثج ولا الثل، قل ترجع ثم 

أننحشى أو الشمى، إل فتنقل إغإء يصيبها أن مثل فالصروره 
هدمفتخرج، حريق اليتإ ل يمع أو الأمطار، من البيت عليها يمط 

صرورْ-



٦٦

(؛^->LJمكالتهاوكيلك بأس، محلا بالهاتف وجئ مكالمتها وأما 
فتخاطبهم،موجود؟ فلأن هل محيمول! يستأذنون كالدين الباب، عند 
بحروجهابأس ولا النهار،  ciأوالليل 3، الثطح إل بصعودها باس ولا 
ُه—؛محيط الثور لكن اليت،، حارج الدي اشع ■يعي؛ البيت ساحة إل 

صلاةهبل صلاتها وكذلك، به، باس لا أويوم ليلة أي ق اغتالها وأيصا 
>اا.باس لا الوت يحول، يعد ولكن الإمام، 

علانملورة الأب U اخ: رحمه الئح محيله ثئل : ٤ 
المرأةزشالإخالاد؟خذكرطول؟

الإحداد!زمن المرأة عل ايحفلور موله؛ فأجاب 

أنمثل لحاجة، إلا بيتها من نحتج فلا البيت؛ من ا"قروج أولا؛ 
مثلآوصرورة بالنهار. وتراجعه ا1ثهى، لمراجعة محتاج مريصه كون 

فيهأوثثتعل عاليها، يسقط أن فتخشى للمثموط أيلا بيتها يكون أن 
ذللث،.أشنه ما أو نار، 

فيالهارساجة،وأثافياقلفلأمج
للمصرورة.إلا 



٦٧ه1باس 

طهزت،إذا إلا يتظثب أن الحدة ش الئي. لأن الطب؛ ثانثا؛ 
بعديه ثتطثب الطيب( من ا)ثؤع أظفارل أو ئنط من بذة 5أحد ؤإما 

الإص،ل؛زولضهاأوالإص.

النيلأن يعتبرثرينا؛ حميلة ثيابا ثلبس فلا ا"اثمياة؛ الئاب ثالقا؛ 
التيكالئاب عادية ثيابا ثلبس بل ذلك، عن تش والسلام الصلاة عليه 

ثتجمل.أن بدون عائم بيتها ل ثلبسها 

ثشواللام الصلاة عاليه الض لأن ثكثحل؛ محلا الئخل؛ راما: 
ليلالونه يفلهر لا بإ كتحل فإما هذا إل اصهلنت فان ذلك، عن 

الشفاهومحمثر كالكياج أنولع الكحل ؤمثل بالنهار. وممتحه 
ونحوها.

صيى إذا لأنه يلثا؛ تم لا أي: ممل، فلا امة؛ خابتا: 
بام•أود قامة امحلة التماب 

لمنثاذن وأن بالهاتف، ثكلم وأن الئحال، يكلم أن لها: وتحوز 
ولالمحل ل البيت سطح إل نحرج وأن يحوله، نحل ق بالبيت يدحل 

(،٥٣٤١رقم)الطهر، عند للحاده القسط باب الهللاق، كتاب اJخارىت أحرجه ]١( 
حديثامن (، ٩٣٨)رنم الوفاة، عدة ل الإحداد وجوب باب الهللاق، كتاب ومسالم; 

عنها.افه رصي عهلية أم 



هن1وىاتفقد ٦٨

أنولا العامة، بعص يظنه كإ خمعة كل ثغتسل أن يلزمها ولا النهار، 
أنالعدة انثهت، إذا لها يشتيع لا أيصا وكيلك، أمبؤع، كل شعرها ينقض 

البيع.من هذا فان يلاقيها، من أول عل به قصدق ء بثي معها نحرج 
هه

لعندنا العاد؛ جرت لمد اف؛ رخمه الشيح محيله ئثل I ٤ سه 
الماءلقوم القرى، هذْ أهل من ما ثحمحن يتول عندما منطقتنا قرى 

مغادرماوعدم اليوت بالتزام ايثران وبعض الئحص، لهذا المريبات 
لأهلوالداراة المجاملة بحجة يوما أربعتن لمدة وذلل—، نيارة، لأيؤ 

لا؟أم ذللئج لهن نحون فهل مأمامحبمم، ق ومشاركتهم ادذط 
والإحدادالإحداد، من هو الثوال هذا ق يكر ما بموله؛ فأجاب، 

إنكارمجب هذا وعل فأيل، أيام ثلاثة ل إلا لحرام الروج عثر عل 
حشثيء، ل الإنلأم من ليس هذا أن ويان عنه، والنهد العمل هذا 

يوماأربعون ممى كلما لوكان أدرى ولا الؤعل، هذا عن هؤلأ:؟ يثهي 
•إ الدهر؟ مدى بتوتس ل هولأة سيممح، فهل واجد مات 

ومنعنها، والتخل نحنثها نجب منكرة نسه عاده العاد0 هذه إن 
الزأقإلأ ^-١، نحد فاقل ايام ثلاثة له جعل الشارع فإن بميت أصيب 

غيركانت إن ايام وعشرة أشهر أربعة نحد أن نجب فإنه روجها عل 



 _u_٦٩

الحمل.يضع حض فإحدادها حاملا كاسي ؤإن حامل، 

وصغتثم حامل، وهي ووجها عنها نوة امرأة أن فلو هذا وعل 
ؤإحدادها.عدتبما يسهي فإنها أوأقل واحد يوم بعد 

المرأةأن يظنون العامة بعض إن أهول! أن أحب المتانبة وبهيم 
التيالساعة تللئ، يفلثر ق السوق إل ّمج فإنها عدتها انثهت إذا المجدة 
تقابل،من أول تعطيها أودراه؛أ بطعام معها ونحرج فيها، روجها مات 
لها.أصل لا بدعة وهده 

فان-ها افه أمر التي العدة انتهت، إذا أنه معناه العدة انقضاء ؤإنإ 
بيتها.ق أوبمت، حزجت،، مواء الإحداد، من ثنتهي المرأه 

معمند زوجها توق امرأة اش• رخمه الئيح فضيلة ممل ٤ ساُ 
الست،داحل مواء الأموي، اليامى يريدي ومحي وظت4 ومتذ منوات، 

حرقمدة من ولكن ة؛ل، من الثياب مذ0 ألسس لآ ت وتقول أوخارجه، 
الإحدادمرة انتهاء بعد لمه ق وامشررت الأموي، لمست، عاليه 

محبذلك، بأن ؤسي فيها، لكم أكتمي، الي اللحظة هده إل المقروصة 
اعتقادي،حسن، للأنذلار جدب فيه ليس الأموي لأن الرينة؛ لإظهار 

ماجويين•ذللمثج، ق اقرعي الحكم محتلتكم من أود 



هن1وىادص ٧٠

أنلها محل ولا مبتدعة، \,ؤ\أ هده أن نرى الذي بموله• فأجاب 
ؤإلحاملا، ككن لر إذا وعسرا، أشهر أربعه الئنع به جاء ها أكؤ محي 

حاملا.كانت محوإذا ا^ 
الثواد،عل يقتصر أن الإحداد ثرط من ليس الحدة ازأه وحس 

الزينة.ثياب ثلبس لا أنيا إلا شاءت، ما يلبس بل 

الحياةإل يعود وأن وحل، عز افه يممي أن ت السائلة لهذْ شبميخي 
مدةحدد السرع لأن وغرم؛ الطيب ق وكدلائ، ملابسها، ق الطييعثة 
الحئلوبوصع حاملا، يآكن ب لمن ايام وعثرة أشهر باربعة الإخداد 

الأحزانلها محدد موف أبئتها التي الشاب وهدم حاملا، كانت لمن 
نفسهاق اش فلمتثق الملابس، هذه حددما المصيبة تنسى أن أرادت كلمإ 

الشابمن ماءت ما الأف ولتللمس الشريعة، به جاءت ما عل وكش 
المباحة.

مواصلةالحدة للمرأة هل اه رخمه الشح يضيله مئل U_ I؛ 
دراشها؟

أنلها لكن بيتها، ل ثبمى أن الواجب المحدة اأرأ0 موله؛ فأجاب 
وفت،كان إذا مثإ لا الحاجة من الدراسة ومواصلة للحاجة، محرج 



٧١ه1باسد 

نحرجأن عليها حرج فلا الدروس ور حف إل محاجة وأنبا احيارات، 
ولاحئ، عليها وليس بدلة- -ياب حملة غر بثياب نحزج لكنها 

ولأيتطثب.ثكتحل، 
هو ءه 

غرالزجال يحول حكم ْا اطه؛ رحمه الشيح مضيله ثئل ؛ _A؛ 
قيرة بأنها علتا روحها؟ وفاة بعد عدتها ق التي المرأة عل الحارم 
الئن•

منمعثدة كانت إذا الزأة أن العامة بعص يقلن موله• فأجاب 
بالهاتف،ثكلم ولا الزجال، ثكلم لا فإنها روجها— بوفاة أي• ~ وفاة 
غلهل.وهدا ذلك، أشتة وما الين، دخول ق اذستأذنين ثكلم ولا 

ك،أالرجال نحاطب أن لها رقاة من زوجها عدة ي الم فالمرأْ 
امحؤعمن محظوزثرم ناك لمث٤ن ما عئة، j تن محامحم 

مزمحن.ياليه ق الذي ت9ل؛ع بالمول 

ولا-ها، نحلوا ب إذا محارمها عتر من رجال إليها نحصر أن ولها 
ال؛ي-تا،فناء ؤإل البست،، نطح إل نحرج أن أيصا لها ككا هدا، ق حرج 

:هازا.الهت،بمأو ثور داخل وإللكuكان 



اصفتاوى  ٧٢

كليغتسل أن عليها نجب المجدة المرأة أن النساء بعض ظى وأما 
كلثغتسل أن المرأة عل نجب ولا له، أصل ولا حقيقه لا فهدا جعة 
واجابةحيض، أو جنابة من إلا بالخيار، هي بل شهر، كل أو محة 

مثلا.الاحتلام هو للمحية باشة 
أنحنن من تحلأ أن عليها تجب أنه الناس بعض ظن وكدللئ، 

أوالومحت، أول ق يصل أن لها فهي له، صحه لا أيصا هدا الأذان سمئغ 
أولق الصلاة أن العلوم من أنه إلا الزت، آخر ق أو الومحت، وسط 

أمحصل.الؤقت آخر ق الصلاة فان العشاء صلاة ق إلا أفضل الومحت 
كانإذا الثطح إل مبمرز لا المرأة أن الناس بعضن ظن وكدللث، 
أصللا أيئا ذلك فان دنا، اشر كان إذا الفناء إل ولا ١^^١، 

وحن•وقت كل ل اليت، فناء ؤإل الثطح، إل فقخرج له، 
كاالمحارم غثر الرحال يكلم لا أما الناس يعفن ظن وكيلك 

له.أصل لا كثه أيصا فهدا ابواب، أول ق أ١،Lلفث، 
ه.ه

 ٤ I أكثروعنده رجل توق إذا الله؛ رحمه الشيح محضيله ثئل
دإحوابجن،كابايهن أهبهن، بتوُت، و الإلخداد لهن تجوز فهل ردجة، من 
للإلخداد؟الزوج بيت لزوم من لأي أم 



٧٣مم1باسد 

مدةثيمى أن ووجها مات إذا الزوجة عل يجب موله• فأجاب 
واحدةكانت مواء فيه، ساكنة وهي روجها مات الدي البيت ل العدة 

ناككانت إذا إلا أهلها بيت إل مه نحزج أن لها يجوز ولا أكو، أو 
صرورة•

إذاالإحداد عليها يجب المرأه أن ؤا•' أن أود الناسبة -بمده ؤإق 
أنواعها،يجمح الرينة يتجنب بان كلها العدة مدة روجها عنها مات 
الكحل،من التحسبن ثتجنسح وأن الحل، أومن اللباس، ق كانى سواء 

إذاإلا أنواعه بجمح الطيب ثتجنب وأن ذلك، وغر الوجه ومحمير 
أثرثتح الطيب من ثوعان وهما والأظفار، بالمسقل يتبحر فإنبما ظهزت 

روجهابينتا من اثروج لتجنبا وأن الرائحة، هذه لإزالة فمط الدم 
نحرجفلا فيه ساكنة وهي روجها مات الذي البيت من أو نحئج، فلا 
فهيالليل يوف النهار ق نحرج حاجة هناك كان إذا أو لصرورة، إلا 

شركان ؤإن ونبمارا، ليلا جاز لصرورة كان إن وخروجها للثنإا، لازمة 

صرورةلا لحاجة كان ؤإن نبمارا، ولا ليلا لها يجز لر حاجة ولا صرورة 
جازنبمازالاليلأ.



الفقعهاوي  ٧٤

الذيالستا ق العدة لزوم اف؛ رحمه الشيخ محيله ثئل ت ٥ س٠ 
قمثلا كانوا لو حى مءل1ق، الكلام هذا هل فيه، وهى روجها مات 
ضيافة؟ل أو نيارة 

ماتلو أما فيه، ماكة يعني؛ فيه(، روم المراد؛ بقوله؛ فأجاب 
بيهم-ل عندهم ~ثعني؛ لأهلها نيارة و وص او وجاةها روجها 

قزوجها مات أف محير لو وكدلائج زوجها، ست، إل نحرج أن بحب فإما 
محتها•إل يرجع فإما المشمى 3، ممرصه وم الشئى 

قوهم روجها مات امراة افه؛ رحمه الشيح محيلة نئل ٠؛ سا 
الإثبار،مدة لانتهاء أهلها ست، إل انمملت، وفاته وبعد مستأجر، ست، 

الحكم؟ف،ا أونحوذلك، 
سمىأن عليها نجسا فانه مستأجر ست، ق كانت، إذا بقوله؛ فأجابر 

إلنحرج فإنيا لعزها؛ أو المدة لتإم الين، صاحب أحرجها إذا إلا فيه 
ثاءت.ست، أى إل أو أهلها ست، 



٧٥

منعدة أن فيه لاثاك ؛٧١ اله1 رخمه الشؤح هضيلة سئل س^ه'' 
الكريم،المران و جاء كإ أيام، وعشرة أشهر أرمة ووجها عنها ئوإ 
قالعدة، انتهاء فعند الدين؛ نحالف أشياء يقعلون البلاد بعض ل لكن 

—ومعهاالرأة هده نحئج أشهر الأربعة انقضاء بعد عشرْ الحادية الليلة 
وبعدطئج،، بخور -ها محمرة ومعها الساجد، أحد إل الئاء~ بعضن 

عدةق لرميها أحجار عدة وعندها نحئج المسحد ل ركعت؛ن ينئي أن 
ماهذا آحرْ، إل يموت الحجارْ هدْ صيه الدي إن ؤيقولون؛ طرق، 

افه.أثابكم يرجوالتوضيح، نحدث؛ 
النساءيصنعه بإ وهوثبيه الثبع من أنه شك لا هدا بموله• يأجاب 

نحونولا الحول، رأس عل بال؛مة ترمي كانت، اوأة فإن لحاهلق، ال 
كانمواء الوفاة، عدة انتهث، ؤإذا الفعل، هدا مثل يفعل أن للمرأة 

حاملا،كانت، إن الحمل بوضع كانت أو ايام، وعثرة الأربعة بالأشهر 
كنئجأن مأمورة وونستإ فمط، انتهى الإحداد حكم أن ذللت، معز فإن 

إذامعها محمله بطعام يتصدق أن أو السائل، هدا ذكر ما فل يفعل أو 
المع.من لينت، الأمور هده كل تصادفه، من أول يعطيه حرجت 

قبلمه تمنوعة كانت، ما لها حاز العدة انتهت، إذا ذللت، معز ؤإما 
وأنثئاوها، التي الئايث، وJاJتس نياتها نحير أن لها فيجوز العدة، انتهاء 



د1وىاس ٧٦

الإحداد.حال ل منه تمنوعه كانت ما ومعل الحئ، وثليس سطثب، 
لهايباح ولكن ذلك، معل أن منها مطلوبا معنا0 ليس )معل( وقولنا! 

ذلك.شر أن 

..ه

ايام،مندعشرة جدي مات النه1 رخمه السيخ محضيلة سئل ! س٣٥
ولكنهاالست،، من ءذرج وألا ووجها، موت بعد يعتد أن لحدق ويلنا 

بأماعالإ عليها؟ فإذا عدما أثناء ل وهي التترْ، أجل من ■>نلجت 
وجهودنا.لكلامنا سحب فلم منعها وحاولنا الس، ل يرة 

وهىللتتزْ نحرج أن لها غل لا المرأة! لهدم أقول موله• فأجاب، 
ماتالدي اليت، ل ثبعى أن عليها يوجب الإحداد لأن حداد؛ إق 

3،لحاجة أو الليل ل لصرورة إلا نحرج ولا فيه، ساكنة وهي روجها 
مماتعال اممه إل فكب، للحاجة؛ ولا للصرورة لست، واوهة النهار، 

المنزل.ق الهاء ي بالواجب'علمتها وللمقم صنعت،، 
هه ه 

مْ أنj الشرم الحكم ما اف! رحمه الئخ قضيله ثئل س1ه! 
يوما،أربعن الإحداد مرة نحعلن أقارحن أخد وفاة عند اء الئبعض 

زفافح،حملة إل بالدهاب، أو لمريضه، ولو بالريارة أثناءها يقمن ولا 



٧٧_ SluL؛

يزدر؟اض من أي؛ منها، سحرن فإئس حصلت ؤإذا 
علالمرأة إحداد هو الواجب المثرؤع الإحداد موله! ء1ج1ب 

فأقل،ايام لثلاثة إلا محوز لا فهدا الرؤج غر عل إحدادها أما زوجها، 
وهؤلاءذلك، معل أن لها محل ولا حرام، فإنه الثلاثة الأيام عن زاد وما 

قاممن لأن الثحرية؛ محل امحقة ي هم محي لر إذا منها يسحرون الذين 
والتعظيمالأ-نيام فهومحل علميه اش حرم ما وترك علميه، اطه أوجب بإ 

افهأمر خالف، من هإ منهم يسحر والذي المومنتن، من والمودة والمحبة 
ورسولهاطه أمر يعدى أو ورموله، 

المتولا،زأة عل نجما هل افه! رحمه السيخ محضيلمة مئل سهه• 
ولوأندا هنه نحئج لا النزل، ق العدة هرة طيلمه سمى أن روجها عنها 
حالل وهي كدللث، عليها وهل الصرورة، حال ل الثمي إل حص 
محصلفمد مثلا، الهام، ولوق عنها، هوأجنى من محدمث، لا أن العدة 

يكونوهد الهام،، سمإعة ري إل فتضطز المنزل ق أحد يوجد لا أن 
العدة،هرة ل الست، ثلمرم إ إذا المرأْ يانم وهل رجلا؟ النحديث، 
عفالمحثمامحت، وما مثلا؟ أوموظفة مدرمة كانت، إذا للعمل و-؛رجت، 

افه.أفاذ'ئم أفيدونا العدة؟ هرة ل المرأة 



ه1وىاثفق4 ٧٨

منزلهاق ثبمى أن عليها نجب وفاة ْن المعثدة المرأة موله؛ فأجاب 
يثومثتعال! الله لمول فيه؛ محاكنة وهي ووجها مات الذي 
٢•أثيروعشي يأسهنأربمه يرثنن أروجأ ويدروف متنمحأ 

ليراءنحرج لكنت لو كا للحاجة، مج أن باس لا ولكن 
قعملها لأداء تجج أو يشريبما، من هناك ي\5ن لمْ إذا البيت حاجات 
للمثمى.أوتجج المدرسة، 
بحيئللصرورة إلا لإج لا إما العلم؛ أهل قال فقد اللمتل ق أما 

آيلاائت ؟كون أو نجدها، الست ل مت إن مها عل نحشى 
البيتق يشب أو عليها، يسقهل أن فتخشى الطر ؤينرل للمثفوط، 

فتخرج•حريق 
jفقالوا؛ والنهار، الثل من فزقوا اممه رحمهم المئهاء أن المهإ: 

إلالإج لا المحل ول الصرورة، يوف وهي للحاجة، نحزج النهار 
•المسكن للزوم يالنية هذا للصرورة. 

تلسلا أي: الزينة، ياب تلس لا قاما ثلس يا باشة أثا 
نوداآ،كانت نواة فثلمها، انتادة ائاب أثا نزقا، مذ بمئ يا:ا 

لونيثرط• لا j^،؛ ذللث،، غز أو حمراء، أو صفراء، أو حضراء، أو 

اوئرة،الآة:؛'*؛؛.'ب 



٧٩مم1باس 

زينة.ثوب الثوب يكون لا أن يشرط فالذي للشاب، ^1، 

قلادةأو سوار من حئ عثها يكون لا أن يعني يتحل؛ ألا الثاف؛ 
عليهاكان لو حر اُلتئ، أنولع من ذللث، غثر أو خلخال أو خايم أو 

حالايعطي كان إذا نحلعه فإما صرر بلا نحبع أن يمكن ذهب مس 
—صزر ْن تحشى كانت، —أو حلعه ثستهلع لا كانت إذا أما وزينة، 
ثمرزه.ألا الاماكان بمدر رمحي ولكن فيش، 

الشفاهكتحمير أخرى، بزينة سجمل ولا يكثحل لا أن اكالث،؛ 
ثتجثه.أن عليها محب هذا كل ذللث،، أثية وما والخدين 

عنأو مبامرة، سواء باس، فلا ومحاطبتهم الناس مكالة وأما 
إلرج أن ولها ومارا، ليلا السطح إل يصعد أن ولها الهاتف،، طريق 
يكلملا أبا الناس عامة عند اشثهر ما وأما ومارا، ليلا الي-، ساحة 
خطأ.فهذا بالهاتف— —حض أحدا 

ولأبمر.ض، لا ممتثب لا فإتجا اشف وص  L،_u^٢ تما الراع: 
الحيض•من طهريت، إذا إلا ذللثج عث ولا يخور 

هه ه 





٨١

اينهحفظه صال بن محمد الئؤح/ فضيله 
وسد؛ويرلكته، افه ورجة ئيكم السلام 

بمأحاهذإة....الاجتإعي الصإن مكتب أن شإحتكم عل عنمى لا 
~العاجز أو الأس )الشيح ا،لجتثغ فئات من العديد إل خدماته مدم 

الفئاتهده ي؛ن من أن لنإحتكم يفلهر وكإ اأهل1قة(، وا1دلإتام— الأرملة 
بالشمولللممدم الأنرة سه من إلثنا يممدم وحيث وامحلإتام، الأرمله 

بالأنرةائظقة الأمور بعض حوَل ئناشه ومحي الاجتاعذ، بالفإن 
تحكنلا الثي الحال الاجتإعية- -الحال الامحادة الحال مثل 

بثنمن ولأن الأنرة؛ وضع حقيقة إل الوصول من المختص للمموظف 
عليصمته لأحد الهللمب صاحب هوحضور يوهرها اقى؛بب السروءل 

تنمهثن مع الأثلثة الاقثة أثناء أنه إلا لديا، لدلك اللازمة ائتندات 
الإخداد،ل زالت لا الأرuة أن الكثب ل مم>ومح يا الأنرة:ظهر 

الأنرةلحقيقة عل واؤقوف الئغات لإكال المزأْ لحضور فب ومحي 
أنيهن حيث الهللب، هدا من والانزعيج التدمر الأنرة سه من لنا يفلهر 
وقالإلحداد، مدة أئتاء ومغادرته المنزل، من الحرؤج لها تحوز لا المرأة 



اتفقعقتاوى  ٨٢

ومسوبيالمجهش الموظف عل يالئهجم لمسه يمح الدي الوقت مس 
ضبمرضناشطالإجوطإدس•

لتوجيهنا:هذا حهلاسا لنإحبمم يرنع فاننا علميه 
لدسا.المراجعن والإحوة الصإن، كمنسوبي أولا: 
الأموو.هذْ مثل ز يجادل من عل ولمص4 لذمتنا إبراء وذلك ثاثا: 

■ئطاف؟.الخز طريق ل ويدي شإحكم، يجمظ أن أمأل وافه 
ةكتبنينالأمجلس.....

وزهاطه وزحئ الثلأم وعثكم 
لأحذالاجتاعي الصإن مكب إل المحدة ١^١؛ بحضور بأس لا 
أتجاكإ ثلأ. لا لماتا محورها ؤثكون ذلك، إل الحاجة لدعاء محاتبما 

للمحأيمةثذهب وقد النهار، ق للحاجة المشمى تراحع المحدة أي• 
النهار.ق ونحوذلك الوراثة، لحفر 

العثيمينالصالح محمد كتبه 





هن1وىالفمم ٨٤

عدما.حرم زويها 
والحناءاشحل من التجميلأت ألولع حميع يتجنب أن رابئات 

وغبمرها.والودرة 

أوالنهار ق لحاجة إلا الست من لقروج اُيتجنب أن حامتا؛ 
لقضاءالخروج إل محتاج أن مثل النهار ل فالحاجة الثل، 3، لصرورة 
نحرجأو المحكمة، لمراجعة أومحرج يقضيها، من عندها وليس حاجتها، 

الليل•ق تحوز ولا الئهار ق تحوز فهنا للدراسة، أو للتدرص، 
أوالمثاق، من مها عل نحشى أن مثل الليل ق الصرورة أما 

فحسد>؛ا يسمهن أن محشى أمطار ثمة ؤيكون للمثموؤل، آيلا الييت، يكون 

هو ء. 

عينهمحدد مكان هناك هل اف؛ رحمه السح يضيلمة سئل س^ه'' 
مأجورين.أفتونا العدة؟ ق يتربص وكم المهللقة؟ فيه تمكث الشارع 

يملكبحيث زجنا ئلامها كان إذا المطثقة المرأة م فآجاب 
لأماالزوج، بيت ق يبقى أن فالواجب عقد؛ بدون يراجعها أن الروج 
قولهدا وذليل جلمع، بدون نمقها يملها، له، ثتزين له، يكشف امراته 

ؤبمثإا،نتؤ كقثثِ ^١ ^ ٠١١^( وتعال؛ بارك افه 



٨٥كت1باسد 

>i_. ضِِ؛د .

إلامحتمى ولا محن ئ ييمى لا ربمم أفث نأئئوأ ألميم 
مسد أش ثوود بمتني نش أممي ندود وق شحثة يأتيي أن 

؛الأمغ يغش بمد ^^، ٥٤أش أتل ثدوى ثُ متق 
إنفهنا بعمد، إلا عليها لزوجها وجعه لا الزوجه كانت إذا أما 

كنلؤلئلا سواها؛ أحد الست ق كان إذا زوجها بيت ي بقيت شاءت 
أهلها.ببت ي اعتدت ثاءت ؤإن ، ١٦٢

وا-قالوهالدخول قبل طلقت إن فهي العدة؟ ق يتربص كم أما 
العدة.فعليها الخلوة أو الدخول بعد ؤللمت ؤإن عليها، عد0 فلا 

قحصالت، نواء حيض، ثلاث فعدما محيص د كانت، فان 
ثلاثحاصح، مش أنه الهلم خمسة. ق أو أربعة، أو ثلاثة، ق أو مهرين 
يعتدفإما والأية كالصغيرة محيص يكن لآ ؤإن عدما، انمضت مرات 
منأشيهن من متن ش ؤ؛؛ وتعاين نارك اش لمول أشهر؛ ثلاثة 

،١ءأهم،محمحئن4ل أقهر ثثثق محدئأن آر؟نح 
يثئثأمسهن يشبمن و]ددقتت ؤ المرة• سورة 3، وقال 

حمر•ثلاث أي؛ ع ^^١ 

.١ الأية: الطلاق، سورة )١( 
)أ(سورةالطلأق،الآة:؛.

الآة;مآأ.البقرة، )ّآ(مورة 



الفقعهناوى  ٨٦

أمالعدة طالت نواء الحمل، وصع إل فعدما حاملا كاثت ؤإن 
قصزت.

وهتو ازاة حزجت إذا اشأ رحمه الشح هضيله ثمل سهه: 
أصاثه،قد حادث سب ائستثض ق الدي الصغثر اسها لزيارة الإحداد 

هدْمحنثب هل لأولادها، أو لها، حاجة لمضاء انحكمة إل ذمت، أو 
الأكا؛سالإخداد؟

موله!فاحاب( 
ولاليلا لا تجوز لا الإعداد ل وهي لولدها زاريا أقووث ولا: 

ثسممرولر نفسئا، تعبت إذا إلا بالولد يتعلق مصيحة هد0 لأن مارا؛ 
إلوترجع وتنوره النهار، ي ولدها إل مج فث ولدها رى حتى 

أنبأز فلا ليلق، الحاحه يفت، إذا الحكمة إل الدهاب وأثا ئوئ. 
كU أو ولائها عل لترلأية أو الإزث، محر للخحكمة تدثب 
ذلك.

شرهايتعلق ما وأما حائز، ما يتعلق لحاجة خروجها أن ث المهم 
لإجأن بأس فلا راحتها وعدم قلمها، إل الحال يصل لر ما محوز فلا 
ممئها.ق دهسها وستقث أن أجل من 



٨٧ _luL^

رسإثة

تعال.اف حفظ4 الرسم؛ن صالمح بن محمل الشح هضيلة 

هيمن امحون محتها ل وئئن روجها، عنها تؤو امرأْ 
ويبجر متزثج الأو والابن الأمثل، الدور و أولادها وبعض 

الأحر-عن مستقل منها وكل مغلق باب ومحنها الأعل، الدير 

شاءتمتى الأعل للدور ثصعد أن الجدة الرأة لهدم نجوز هل 
ضوص'أفتونا للريارة؟ 

كلفان الأحرى عن متفردة ثمة كل دامت ما بموله؛ فأجاب 
الأخرىللشمة تحني أن المجدة للمنأة نجوز فلا واحدا بيتا تجر قمة 

النلما.

العثيمنالصالح محمد كتبه 
فيلأإ\إ\\1\ه.

٠٠٠



ح1وىاأفة4 ٨٨

يالممصيلالثمايأ أحكام هي ما ت الله رخمه الشح هضياله ئثل ؛ ٦ ٠ س 
ئهرواشود أوعدمه، ءمحرهن حال و وطرهن حيئ من ١^٠^، ْع 

عفليمةهمثدة ذلك، وراء كان إذا نبيها أو وطئها حكم دما الحيض؟ 
يأحذهربا ذلك يرى فعندما المجاهدين، من يريب لها يكون كأذ 

الحمية؟

الشرضالحهاد ق النساء من الثمايا أن شك لا موله! فاجامحن، 
ملكهق وير فمن السبايا هده ورعت إذا ثم السي، بمجثد أرقاء يكن 

الرحليتمي كا -٦١ يتمي يمينه، م1\كتا مما لأما له؛ حلال فهي واجدة 
بمدراشتدة هده تممى فانه مفندة ذلك عل يرب إذا ولكن بزوجته، 

الئرحفيسمقابجنلأ:ش.الحكم اكطاع،وم 
أنماويعلم بحأضة، تستبمرأ حم نوطا أن نجوز محلا وطؤها وأما 

وأننصع، حم خمل ذايت، يوطأ أن تش النئ. لأن الحمل؛ من بريثة 
٢•تحض١ حش حمل ذات غر لوطا 

ءوءإآ ءإو 

(،٢١ ٥٧)رنم السبايا، وطء ز باب النكاح، كتاب داود! وأبو (، ٢٨)"ا/ أحمد أحرجه 
عنه.اف رصي الخيري سعيد أي حديث من 







٩١ه1بادوضاع 

اثحزم؟هواوضاع ما اف: رخمه الشيخ ثئلملأ ٦: س١ 
ثلاثة!شروط فيه تت ما هو \د>لأ؟ الثص1ع موله! فأجاب 
يكونالر شاة من طفلان ارثضع فلو آدمة؛ من يكون أن الأول؛ 

الالخنس دون فا فاكثز، ثنوك' رصعات خمس أن؛كون الثاف: 

ي•
اوصاعةزمن بعد كان فلو اوصاعة، نئن و ثكون أن الثالث: 

•١١^٢^
عليهازاد فا ]-ؤوؤنالأ دون كان ما إنه قيل؛ اوصاعأ وزمن 

الرصاعة•زمن من فثس 
إلأهرب وهذا المهيام، قبل كان ما الثصاعة زمن إن وقيل؛ 

يتغدىؤإنا بالقز، يتغدى لا وصار الصئ هطم فإذا الصواب، 
حيسد.يور لا الثصاعة فإن بالطعام 

أقغآؤثمحس؛ تعالى: قوله الأئل؛ الئزط وئو-و 

الآية:مآ.الماء، ;ا(مورة 



هاوىارقق4 ٩٢

زواهالدي عنها الله رصي عائشه حديث الئاف• القرط وذليل 
ئممحرمن، معلومات رصعات عشؤ المران؛ من أنزو فيا ١اكال مسلم! 
هث^^هاُتاارصطءت يحمسن نسحن 

اتجاءت«؛''،بن \ؤص' ؛؛ج هوك الثاك: 
ما\رأ9ث\أإلا ين بمرم "لا قال• أنه واللام الصلاة عليه عنه ويروى 

إلاقاقىالئصّاءي من لانحئ؛  ٠١وقال؛ ،، وأنشرالتذلثااُ اللحم، أيث، 
تي:فيزسلإظع-ثثانمواكلاملأن.

أو. ثإ؛ 

اوضحمن و انمز U اش: رحمه الئح قضيله ثئل 
اوضاع؟قوتأخكام 
الحولان.الس ق المعتر أن يرى؛ العلتاء بعفن بموله• فأجاب 

(.١٤٥٢)رقم رصعات، بخمس التحريم باب الرص؛ع، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
(،٥١٠٢)رقم حولين، يعد رص؛ع لا قال من باب النكاح، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 

عائشةحديث من (، ١٤٥٥)رقم المجاعة، من الرصاعة باب الضخ، كتاب لم؛ وم
الهمحها.رصي 

٢(،٠  ٥٩رقم)الكبثر، رصاعة ق باب الكاح، مماب وأبوداود: (، ٤١٠٢)ا/ أحمد أخرجه )٠١( 
عنه.الله رصي عود مابن حديث من 

دونالصغر ل إلا نحرم لا الرضاعة أن جاء ما باب ،^؛؛، ٢١١كتاب الرمدي؛ أحرجه )٤( 
عنها.افه رصي ملمة أم حديث من (، ١١٥٢)رقم الحرلن، 



٩٣هابادوض|ع 

الحزلإن،ثل ولو الئي، محطم فمتى الفطام؛ المعتإر أن يزى؛ وبعئهم 
ولويفطم لآ ؤإذا لزصاعه، أر فلا والشراب بالطعام يتغدى وصار 
ؤيقول!با-لخولأن، يقيده من ومنهم1 معتر. رصاعه فان ا-لخنليرأ، محاوز 

مفهلوم،غر أم مفطوما كزنه عثمى محي الأول إن إذ أصط، الحوش لأن 
بالصواب.أعلم وافه أصبط. والخولأن 

الثصاعةدشروطها؟ءلئنيرخمهاله:ماأنكان 
اللازمةالثضأوات عدد وكم نصاعة؟ يعتبمر محصل بدون الرضاعة وهل 

خرا.اطه وحزامكم اطه، ومحمكم محزمة؟ زضاعة نمر كي 
رواه!ا رصعات؛ خمس هي الحزمة الزصعات موله؛ فأجاب 

عشرالقزآن! مى أنزل فيإ اركاف هالم0ت عائشه حديث من ملم 
هىفهدم ا، منلوماتءر بحئس فتسخن نحزس، معلومات رصعات 

لمولالفعلمام؛ محيل يكون أن بد ولا رصحات، خمس المحزمة الزصعات 
؛٢٢١الجاعه((من الزصاعه محإيإ إحواككن مى ®اظزل لعائثهت الئي. 

(.١٤٥٢)رمم رصعات، بخص التحريم باب الرضيأ•! كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 
٥١)رنم حولن، بعد رقاع لا قال من باب النكاح، كتاب البخاري; أحرجه )٢(  ٠٢،)

عانثةحديث من (، ١٤٥٥)رقم الجاعق، من الرضاعة باب ١^٥٠؛؛؛، كتاب لم؛ وم
الهمحها.رصي 



هن1وىالهقع ٩٤

محؤعاكي الجاعة زمن ي كون فانإ أي: المجاعة( من ومعنى)اوصاعة 
يورلا فإما بعده كانت فان الفطام قبل وذلك باللبن، ؤبمع الطنل فتها 

ثسا.

رصعاتحمس الراد ما اممه: رخمه الثي^ هصيلة سئل س؛ا*؛ 
الئصعة~؟مقدار ما —أي• تجرئن؟ 

الرصعة؛أن العلم• أهل بعص يزى اوصعات خمس موله؛ فأجاب 
فهيإليه عاد ؤإذا زصعة، فهي أطلقه فض الثدي؛ اوصيع سك أن 

واحد.محلس ولوق وهكذا، ثانية رصعة 

الطعاممن الوية مثل الرفعة أن العلم؛ أهل من ويرىآحرون 
واحدا،المجلس دام ما إطلاقه، يم الثدي، بالتمام عبره لا وأنه للكب؛ر، 

يشتفلا الحل، الأصل ولأن اللمغل؛ مفهوم إل أقرب، لأنه أحوط؛ وهذا 
وأحنبالاحتاط أحذ وتن الخل، ذلك إوخ ق بديل إلا التحريم 
ازفلا إطلاق، تم اكني، إناك ص اونعت أن >، ^١، ١ج 
عليدل، لا الاحتياطل اطتكم أن للجميع معروف هو كا لكن بذلك،، 

الوجوب.

محلسق كان إذا وأنه للوحبة انسلم الثصعة أن عندي: والراجح 





القممهاوي  ٩٦

قريياقإحدى ل أرصعت افه• رخمه السيخ فضيلة مسل ٦ ٠س٦ 
ولكنهيدسها، من وليس الصناص، الثدي بواسهلة وذلك، صغثره، بثا 
منلها ثسا يكون فهل مرات ثلاث أرصعئها فيه، يضمه حاليمها من 

اوصاعة؟

فاكثز،رصعات حمس كان إذا إلا ثمرم لا الرصاع موله؛ فأجاب 
الثصعةق الصثي ثئس وأما الأحرى، عن متمصلة رصعة كل 

ثنمسالرصحة حجر ق الصي أن لو يعني؛ بقيء، فليس الواحدة 
ؤمقدارهاالثصعات ثتنرق أن بد ولا واحدة، فالثصعة مثات خممز 

فلاأربعا أو أوثلأيا، أومثدةن، _؛، الطنل اأرأ0 أرصعت فإذا خس، 
لوحش و\لثضاعةؤ( ولدها صار فحيسد خمنا أرصغنح إذا أما له، أر 

قطمتأما يعيي توات، م يلان له الذي ابنها بلبن أرصعته أنبا فرض 
منلها ابنا يكون فانه اللص؛ من بش با الطئل هدا وأرصنت، ابنها 

رصعات.حمس اوصحات ممتن إذا الؤصاع 
أنهولو ولدها، فلض إدف: رصعات، ثلاث أرصعته القوال وق 

فنجانق حليثها وصغت الرأه يعيي؛ الفنجان، من مثات خممز أرصع 
خمسكملت، حر آحر فنجان ق أرصعته مدة بحد ثم وأرصئنته، 

لها؟ولدا يكون لا أم لها ولدا يصير هل فناحى، 



٩٧مم1بالوضاع 

يشع.لر أم شح شواء لها ولدا يكون الجواب؛ 
تشزبي؛ بمص ثشح;ززجتو اج الألو بمص أن ;لني لقد 
لهااتا كان فإذا نملة، وهدم اوصاع؟ من لها ابنا تكون فهو خلمها؛ 

ولهذاشقوة؛ أعمبها اللدة هذه ويكون يشخ؛ فنكاحه ١^^٠١٤ لن 
،^٢١١ابن رأي هو هلته الذي هذا العمل؛ هذا من الأزواج يحدر 

ال٤بار،ق حش يوئر \لم؛ضغأ إن يقولون! إذ الظاهرية وأصحايه افه رحمه 
مزات،حمر روجته من الروح رصع إذا مول؛ الرأي هذا عل وبناء 

وشخهؤلاء، رأي عل لها ولدا مكون حليب؛ عل يفطر صاح كل 

دلا لأنه U؛ ولوا لا:كون ايهور ئزل عل حاو: كل عل لكن 
الفطام.قبل الثصاع يكون أن 

المرثضعمياثرة يشثتط هل افه! رحمه السيخ هضيلة ئل م؛ 
الرصعات؟ق العدد فإ كآس ل الحلسس، دلوثرب المرصعة؟ كدي 

حثتاأنأ٥ فلوأن هذا وعل بثزط، ليس هذا لا، موله؛ فأجابه 
أثزناالتي الثروط وتنه الطنل، وشربه حوم، أو فنجان ق ثنها من 

(.١٧/١٠)١(اiحل)



الفقعفتاوى  ٩٨

إوهاسذلطروثالأ.
ذيلذ؟ق العدد نمثر وكيم 

وحاءانمصل، ثإ الفنجان من الطمل هدا رصع إذا العدد ثعثبمر 
ومحتق ثالثة مور' وحاء انمصل، ثم آحن ومحت ق ورصع أحرى مرة 

كزلا نوة، جلة كز فنشر مزات؛ خمز يأ حض افصل، ثم م، 

هو أه 

حن،ومحي مرصى، رحل افه• رخمه السيخ محضيلة ممل ! سحا"
تشزبله: محيل ومحي الحبيبة، مملكتنا و الهلب ئرة هبل لنصه علاج عن 

ثفاْومحي واحدة، ثزبة حلييها من شرب وقد مرصعة، امرأة خلسب، 
ح،نا.افه ■^١^ أمحيدونا لا؟ أم له أم هي فهل وتعال سبحانه اف 

للشفاء،متا اأرأة للن كون ق أئلث، اثتي الحقيقة موله: فأجاب 
سسحانهاش أراد مما كان أنه يمي به، لا عنده حصل الشفاء أن وأظى 
اثديالظرف، هدا أو الوهت،، هدا ق الشفاء يكون أن ومحدره وتعال 

ستاثكون الرأة تن أن نعلم لا إننا إذ الم؛ لهدا ئزبه وقت، كان 
بالنتسةبائ ثاتثر له بالثيء المريض الإنسان شعور لكن للمئفاء، 

للمزض.



٩٩مم1باأرضاع 

للشماء.ستب النساء لتن أن يظن لا حال' كل عل 

ئروطمن لأن له؛ أما كون فلا له، أما يكون أما عنه مأل ما وأما 
فليسذك يؤذ كان فان فأكو، رصعات، حمس ؟كون أن اوصاع 
النىرمحخمها-لاJمأة محثئا-أىثلأثوجبأن؟كوناوضع يحزم 

عليه.ءمأ هى يكون لا و، 

الثصاعيكون أن العلم• أهل حمهور عند أيصا الشروط من أن كإ 
محاوزإذا أما إالثصاع، الطنل فيه بمدى اثدي الزمن ق أي! منه، زق 

ثأمفان اللبن، عل رصاعه ق مريكزا ؟كن ول؛ فطم، بأن الزمذ هذا 
يوثر.فلا واسر، غر حمه ق اللبن 

قولهلعموم ؛ محرم الكبثر زطخ أن إل العلعاء بعفن ذهبا وقد 
لامرأةقال ه ام ولأن ،، ١زصنئق٢ه١ أئغآ بومحث،ءم تعال: 

،،علتها،روي ررأرصعيه قال؛ مال؛ حديفه أي لمول بالشبة حديقة أبي( 
الكبثررصلمع أن عل حدا العلمإء بعص واستدل تخدمهم، كثثرا وكان 

)ا(ّورةالاء،الآة:*؛أ.
عانثةحديث من (، ١٤ ٥٣)رنم الكبم، رضاعة باب، ضذا.< \ؤ كتاب، ت لم مأخرجه )٢( 

اش-محها.رضي 



الفقعهاوي 

واختارنحرم، ولا يوثر لا وأنه ذلك خلاف عل امحور؛ لكن 
إلالحاجة دعت إذا وقال؛ الممصيل اطه رحه ، دتميه١ ابن الإملأم شخ 

يجت.ل؛ حاجة لر؟كن إذا ؤإلأ التحريم، ثبث، وأرضع اشر إرضاع 
أنذلك عل ويدل العلمإء، حمهور إليه ذهن، ما الراجح ولكن 

أزأيتاش، نمول ا قالوا: اء، بالثالخلوة عن مى لما ه ام 
الززجقريب ئتا٠نخأوة ايث،«رم ^ ١١١قال: الحخ؟ 

النئ.لى الحلوة-، -لتحريم للتحريم موجبا الرضيع كان ولو 
قمعهم وهو أخ، للرؤج كان إذا مثلا؛ لقال لبنانه الحاجة لدعاء ذلاثا 

الحاللهذه علاج ثمة ولوكان بروجته، ؤنلمو أن إل محتاج فهو السكن 
والسلام:الصلاة عاليه الثمّول لقال إليها الماس محتاج المح، الواؤمة 
آلهوعل عليه افه صل الثي يي، ب فلتا المشكلة، ومنتهي يرصعه. 

أنعل هزا دل العفلتم الأمر هدا 3، إليه الحاجة دعاء مع ذلك، وملم 
إرضيعمحثب ينبغي وأنه الراجح، هو وهدا الشر، رضيع ق أثر لا 

مشاكل.ل يمع لا حش الظروف، كانت، مهعا الشر 

 /r(.٥١٥(،والاخياراتالعالمة)ه/ ٦٠)١(محموعالفتاوى)؛
(،٥٢٣٢رقم)محرم، ذو إلا بامرأة رجل لا؛ذلون باب الكاح، كتاب الخاري• أحرجه )٢( 

بنعقبة حديث من ٢(، رنم)٢^١١ بالأجنبية، الخلوة محريم باب اللام، كتاب لم؛ وم
افمحه.رصي عامر 



١ه1بالوضاع  ٠ ١

عددق العثز هو ما افه! رحمه السيخ هضيلة ّئل سها"ت 
الكاملة؟الوجبة أم إطلاقه م الثوي، مص ائتر هل الئصعات، 

إفادة.^١ ٠۶^"؛
هلُالثصعة الراد ق الله رحمهم الع1إء اختلف موله! فأجاب 

منبد لا أو الحال، ق عاد ولو زصعة إطلأو م الثدي مص ثعتتر 
المسالة.هده ق 3وش عل أحرى رصعة عن مشبملى رصعى 

الث>شمةعن منمصالة الثصعة يكون أن بد لا أنه والراجح! 
ثمالثدي إطلاق محرد وأما بهز، فاصل بينهإ يكون بحيث الأحرى، 

مثلهنا الثصعة لأن أحرى؛ رصعة يحتثر لا ذلك فان الحال ق رجوعه 
عناشَوصى ررإن و: ائ قال وقد الطعام، لن:أكل بالية الأكلة 

هبممدهالثرده يئزب أو عليها، ثحمدْ الأكله يآثل أو العبد 
،،أنفاسأبثلاثة كون أن الثزب ق المئرؤع أن اأعلوم ومن ا، علتهاور 

تجندالإنسان فان الأكل ق وكيلك الثلاثة، الاماس تثتل الئزبة وأن 
يفلهرقاليي كشره، لما أكل قد أنه مع أكله، من فئ إذا وحل عز افه 
والشرب،الأكل بعل تعال اض حمد اسحياب باب والدعام، الذكر كتاب ت لم مأحرجه )١( 

عنه.اف رصي أنس حدين، من (، ٢٧٣٤رقم)
(،٥٦٣١)رنم ثلاثة، أو بضن الشرب باب الأشربة، كتاب البخاري! أحرجه لما )٢( 

حديث،من ٢(، *  ٢٨)رنم الإناء، نفس ل التتفس كراهة باب الأتربة، كتاب لم! وم
عنه.الله رصي أنس 



هاوي١ ٠ ٢

الأحرى،الثصاُة عن تاما انفصالا منمصلة كان ما و[إثشمة المراد أن 
لالثصعاتيكرارا يعكر لا فانه واحد مكان ق الثدي إطلاقه محرد وأما 

مثات.عدة ولوأطلقه واحدة، هووضعة بل 
الثصاعةمن شبع إذا الصئ أن يظنون العوام من كثثوا إن مم 

العدد،هو المعتبمر بل يصحح، ليس هدا ولكن العدد، عن يكفي فانه 
خملالمرأة هدْ من الطفل هدا رصع فإذا يشع، لر أم شبع شواء 

ل؛أم رضعة كل ق شبع مواء الؤضاعة، من لها ابنا يعمر فإنه رصعاين، 

.هه 

المأمم\إئضغآ شروط هي ما افه؛ رحمه الئيح محيلة مثل ٧؛ ٠ س 
علشهديتج ح١ريه بآن القائل الحديث صحة مدى وما الدليل؟ كر ذخ 

لهفقال، يزوجها، قد وكان الطمن، من رجلا أرضنت، بأما امرأة 
اإثّوُلهبئفانكهادونأنأم، فلماذا ئغها.أوكإئال،، الثّول،ه: 

^مويره اوضاع قليل أن هدا نمن فهل الثصعارتs؟ عدد عن يسأله 
الموضؤع.هدا أرجوإيضلمح ماذا؟ أم 

دبثناعل وأصئم وأصل الحالمئ، رب يله الحمد بموله؛ فأجابا 
أجع؛ن•وأصحابه اله وعل محمد، 



١٠٣مماuالوضاع 

شو؟■'اوصاع شروط 
يكونالآ ييمة من اثنان رصع فلو آدمية، من يكون أن أولا؛ 

ثصدقولا ،، ١زصتةمح٢هرالغآ ؤو1ثهث=ظلم تعال: لموله أحزين؛ 
آدم.بنات من \إبوق كانت إذا إلا الأمومة 

منملم زواه 1ا فاكثز، رصعات خمس يكون أن الثاف؛ الشزط 
عشزالمران؛ مى أنزو فيا رركاف قالت؛ عنها اض رصي عائثه حديث 

وسولقوؤ معلومات حئس نسخن ثم نحرس، معلومات رصعات 
أومنة ؛ ٠٣١ا1رأة فلوأرصنت اكزآن«رآ؛، مذ يتل فيا وهل ه افه 

خمسأرصعته فاذا ، ١٤١٠٥^ص له أما يكن ل؛ أربعا أو ثلايا أو مرس 
.١^^٠١٤س له أما صارت منان 

وسميته؛الطمن، يعدية ق أثر اللبن لهذا يكون أن الثالث؛ الشزط 

من١^^٠١عة ررإيا قال; أنه ه العي عن الشبحتن ق ثبش فمد 
الإنسانجوع تديع التي هي الزنة النصاعة أن نمام أي: الجاعة((لم، 

الآة:مآ.)ا(سورةالساء،
(.١٤٥٢رنم)بخصرصعات، التحريم باب، الرض؛ع، كتاب، ْسطمت أحرجه )٢( 
(،٥١٠٢)رنم حولين، بعد رصاع لا قال من بائح الكاح، كتاب، اJخارىت أحرجه )٣( 

عاسةحديثا من (، ١٤٥٥)رقم الجاعن، من الرضاعة باب، ١^٥^٤، كتاب، ت لم وم
عنها.افه رضي 



الفقههنإوى ١ ٠ ٤

الفطام.مل كان إذا إلا لأ.كو0 وطا ارانحع، 

اهوش،ق الثض1ع يكون أن ائعتر إن العلم؛ أهل بعص وقال 
قبلكان وما يفطم، لر الطنل كان ؤإن به، عبرة محلا الخولإن بعد محإ 

قروط.ثلاثه هذه محطم، محي الطنل كان ؤإن معتر محهو ا-اتولأن 
القنهدا كون أن وهو العلم، أهل فيه اختلف رابع ثرط هناك 

الثزطهدا ولكن حمل، أو وطء من واجتمع در- ~خوا'' مال قد 
الثزطهدا 1أيثست، ؤإذا الإطلاق، النصوص ظاهر محان بصحيح، ليس 

عدمه.الأصل لأن به؛ عبره لا فانه 

إفروجته؛ مع للرجل قالت التي المرأة من الأخ إليه أثار ما وأما 
قيل٠٠وهمد اري—٠ له؛ فقال بفراقها، س الثني فامرْ أرصعتكإ• قد 

أرصعتكإ.قد ت بمولها الراد أن عل محمول وهو صحيح، المنييث فهدا 
إلمحتاج لا وحشد الناس، عند المفهوم المحرم الرصاع أي؛ 

ولاالمد، عل محمل المهللمى هدا فان مهللق أنه محرض وعل امتمصال، 
قضيةأجل من العدد اثزاط ق الصرمحة الصحيحة الأحاديث ئرك 
احتال.فيها عن 

حديثمن (، ٢٦٦٠)رنم الرصعة، شهادة باب الشهادات، كتاب اليخاريت أحرجه 
عنه.اش رصي الحارث بن عقبت 



١٠٥الرضاع ةت1ب 

وزوجتك.أرصعتك إق للزوج! قالث امرأه أن فلو هدا وعل 
يعدأم الفطام قبل كان وهل أرصعته؟ كم الامتمصال! من بد لا فانه 

الفطام؟

الصة؟أومحرد يالئع هي هل الرصعات؛ لعدد بالئثة أما 
العلم!أهل فيه اختلف مما أيصا فهدم 

الصبيدام قإ الثدي؛ التهام عن عبارة أن يزى فعقهم 
رصعةفهي الخال ل ولو وعاد أطلقه فإذا رصحة؛ فهي للئدي ملهم! 

الأول.المقام ق الخص بالثصعات يائ أن فيمكن هدا وعل أخرى، 
الوجبةبمنزلة فهي يعلة، الثصحة! إن العلم! أهل يعص وقال 

أطلقولو واحال.ة، رصعة فهي المرأة حفن ق دام ما وأنه والأكلة، 
ببعض.يعضهإ متصلا تعتبمر كلها لأما ^١^!!،؛ عدة الثدي 

عنمنفصلة الرصعة هده يكون أن الهم سع، أن يرط وليس 
متصلة.هده ثعد لا حيث وقت، بيثهإ يكون بعدها، الأخرى الرصعة 

فإذامنثصلة، محالمز ق الرصعات يكون أن عندي والأرجح 
عنمنمصلة رصعة كل بان سحئق أن بد فلا رصعات خمس كاست، 

الأحرى•
.ه.



هن1وىالهةه١ ٠ ٦

هلمن الأحوات اف،1 رحمه الشيخ محيله ثئل ٧؛ س١ 
علمقتصرة هي أم عة، ١١٠٥^وبعد قبل الرصعة الأم أبناء كل ممثل هي 

فمط؟١^^٠١عة بعد الدي 

فاكثزرصعات حمس امرأة من الطمل ارثضع إذا >ذوم' فأجاب 
كانفإذا اللبن؛ هذا منه الذي لزوجها وولدا لها، ولدا صار قبل 

قبلالذين له، إحوْ أرصعته التي المرأة هذه أولاد جع فإن كذللن، 
روجتثم روجها، مات لو م روج من الذين حتما بعن، والذين 

أحايكون المرثضع هذا أيصا كذلك له، إخوْ يكونون فإمم بعدم 
للمرصعةابنا صار لأنه عهرها؛ من كانوا ولو المرصعة زوج لأولاد 

أولادوحمع له، إحوْ المرصعة أولاد فجمح اللبن، لصاحب وابنا 
أيصا.له الال؛نإحو0 صاحب 

٠٠٠

الوولجلنللب شخص ذهب اف،1 رحمه الئغ محيله ثئل _؟U؛ 
حرصع لأنه منها؛ الوولج له محي لا بأنه الخال فأجابه حاله، ابنة من 

رصعمن،منها رصع بأنه أفادت البئت، أم نزال وبعد أحواتبا، إحدى 
مأجورين•رمالي محرز عل أرجوالرد يقول؛ 





الفم4فتاوى  ١٠٨

تعال، Ujlذكزهن نع النمب من و\.ئ>ت»ات الضب<<أا،، من عرم ما 
ولوتحممحهنقةإومائم هظب ونف ؤ وله: قي 

ث:تاتأهمهلآ/

إليهأثزنا الذي اممه. رسول بنص محرم الرصيع من ويفلرص 
اثؤآؤوير2ث=ظز محوله: ق منه طزمحا تعال افه ذكر وقد آما، 

آؤصشعةبث وآحوتحقم اوحو؛لإ' 
منبالثصاع محيثسى النحاح ق الحثمات حملة ق هاي؛ن ذكر 

جوازالمحزمة عل ويتفئع النحاح، ومحريم المحزمة، النثب أحكام 
منثىءٌ باوصاع بجت لا وممذ والمفر، واظوة المرأة إل الطر 

والنفقاتالدية— —أي: والعمل بالمراث يتعلق فيإ المشي، أحكام 
قرصعات حمس يكون حش مويرا الرصلع يكون ولا ذللثج، ونحو 

الفءلام.قبل اولن 
فإنذكزنا بإ جوابه يجتا المائلمة: هده عنه سالث، الدي والموال 

هداوعل الخولثن، ق نصعات حمس كان إليه أثارت الذي الرصلمع 
لم!وم٢(،  ٦٤٥)رنم الأنساب، عل النهاية باب الشهادات، كناب البخاري! أحرجه ( ١ ) 

عباسابن حديث من (، ١٤٤٧)رنم الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب ، ١٤٣٠^كتاب 
اشءنهءا■رصي 
الآة!ملإ.الماء، )\(ّورة 

الآة!مآأ.النساء، مورة )٣( 



١٠٩

إتعال اممه قوو لعموم الإضيألأ من اوصع لهذا أما \.ؤبوة فككون 
أنبمد و ئد \بجأ لكن خ أنكنةق؛ه>'< أثيآ >تمحثًئ؛ 

يكونالرصح الول- فإن زوج ذات كانت إن يم الإياس، مس ينثن 
إليه.لبنها نسب 1ن وولدا لها ولدا 

^،١أم! يكون قاما درت يم يتزوج، لر بأن روج ذات ثآكن ل؛ ؤإن 
أنسثغرب ولا الثصاع، من أب له ؟كون ولا أرصعته، الذي الولد 
أنأيصا يستغرب ولا أب، له وليس الؤصاع من أم يكون 
أم.له وليس الثصاع مى أب له يكون 

الطملهذا أرصنت، امرأه هناك كان لو الأول! الصورة فمي 
وثزوجتالزوج ذلك قارئها ثم زوج، من فيها كان لبن من رصمحا 

بمةفارصعت، بولد وأتت، منه، وحملت، آحر، بروج العدة انتهاء بحد 
منهارصع لأنه الثصاع؛ من له أما يكون قاما الساوق للطئل الثصاع 

واحدريل يثن يرصع ب لأن،ا أب؛ له يكون ولا رصعات، حمنر 
فأكثز.رصّعات حمس 

وليسالؤصاع من أب للطنل ؟كون أن وهي الثانية؛ الصورة وأما 
الطملهذا إحداهما أرصعح، زوجتان له رجل ؟كون أن فمثل أم، له 

الماء،سورة :١( 



الفقعفتاوى  ١١٠

يكونالحال هذه ففي رصعات، ثلاث الأحرى وأرصعته رصعت؛ن، 
ولارصعالت، خمسي إله المئسويت، اللبن من رصع لأنه للزؤج؛ ولدا 

ومنزصش، إلا امرأة من يرتفع ب لأنه اوصاع؛ من أم له يكون 
رصعات.ثلاث إلا الأحرى 

هك ءه 

هرةثمل طملأ أرصثت، امراة اش1 رحمه الئؤح هضيالة ثئل ٧! س1 
الرصعات،عدد 'كم يدرى ولا الليل، ل نته أوأربمن دلأد؛ر، من مرب 
الحكم؟فإ أيصا، يدري ولا أحرى، مرة أرصعته الصبلح وبعد 

الثصاع:أثر عل مثة قاعدة مشلياك إنا موله: فاحات 
بثاحل ق حاء كإ معلومات، رصعات حمس كان إذا إلا تحئ، لا 

رصعايتحعئر القرآن: مى أنزل فيإ كان عنها: افه رصي عائشه 
يلفنا وص ائي. فتوة معلومات،، حص يس يم معلومات، 

لا؟.أو الطمل هدا أرصعتط هل المرصعة ثنيت فإذا ٢، القرآزر من 

و\إتضخ.عيمْ فلا 

أهل؟.أو أوحمنا أربعا أرصعته هل شآكثط وإذا 

٥رنم)٢ رصعات، بخص التحريم باب ١^^٤، كتاب ت لم مأخرجه 



١١١مم1بالوضاع 

مكونمتا أو خمنا أرصعته شقت لو لكذ بذلك، ع؛رْ فلا 
بالأمحل.فناخذ وخمس أرع شقث، لو لكن محئما؛ الرصاع 

هو ءه 

خسطملة أرصنت، امرأة افه! رحمه الشؤخ هضيلة مسل سهي! 
الثصاع-بذا نحزم فهل لإذاعة.( ق الحلسس، لها يصع كانت ولكن مرات، 

عأنضاربمنمللأ:كادمح؟
١^٠٥^١^،ق وصع الدي اللس هذا يثيب هل بموله• فأجاب 

دقولتهذا فعل اللبن، هو فاللبن يقلب، لا برتقال؟ عصتر يقبب هل 
أثيؤوأثهثطتلم وجل! عز وقوله بالفاظها، لا الأمور بمعاف العترة 

منيرج اللبن لأن أبلغ؛ أنه التاير الرصيع أن شك لا أربمسئمه، 
اللأنه ثتم؛ لا فيه الي اiقئمات وحمع الطنل، محم إل الهرآة ثدي 

ولكنيتغؤ، أن بد لا فهنا شربه ثم إناء، ق وصع ؤإذا يتغؤ، أن إمكال 
منجود,الأصل 

أومبائرة الطنل يرصع الرأة أن يشرمحل لا إثه الراجح! فاكول 
ابنهافهو قات متفئ منان خمس مباثرة، لبثها شرب مش بل بوامهلة، 

متمئدا,دام ما هليلأ ولوكان لإض\ط من 
-؛؟؛-ه ءو 



فتاوىاتفق4 ١١٢

إلذمت طفل لها امرأْ اش؛ رحم4 الشؤح هضيله ثئل سا'م\أ 
كانكم مدري لا ولكئها طقلها، ؤأرصمت رميلتها فقامت المسئفى 

عددالأضخ؟
رضعاتخمس كان إذا إلا ص بجت لا اوصاع م• فأجاب 

عنتنفصل التي هى الرضعه بل المصة، هى ليست والرصعة فاكر، 
الثانيةوترضعه الواحدة، الساعة ق ترضعه أن مثل الأخرى، الثصعة 

الرابعة،الساعة ق والرابعة الثالثة، الساعة و والثالثة الثانية، لساعة اق 

واحدتكان ق اوصاع كان إذا أثا الخامسة، الساعة ي ة والخام
والثصاعمصة، مئة كان ولو واحدة، رضعة يعتر فهدا واحد وزمن 
خث،/.بزضاء فليس دونها ما وأما رصعات، خمس بلم ما هو ايمء 

أذلإذا إلا جرم لا لإضلحأ أن النساء بحفس عند شاع قد إنه يم 
قروطه،تت، إذا محرم بل صحح، غجر وهدا بدلك الروج 

اؤنجدكأولمطم.نواآجا



١٣مم،بادوضاع 

تعال.افه حفظه ءنج؛ن ين محمد القح نإحة 
وبركاته.افه ورخمة علتكم السلام 
إفادساعن:ئرحو 

الحليبؤاحولج الثدي( بوامعلة)عصر الإرصاع يعتثر هل ~ ١ 
أمالطفل؟ لهدا محا تكون لأن كافنا قارورة)نصاعة( و وزضه منه، 
يدتبما؟من رأئا يرصع أن ذللث، ئروط من 

للطفلأئا المرصعة تكون لأن الكافة اوصعات عدد وم ٢- 
•حثرا اممه يجزاؤم الأبوين؟ الثثتم 

أمحكم/.....
الرحيمالرض اي بتم 

وبركاته:افه وزخمه الثلأم وعلمنكم 
يدبمن يرثضع أن للراصع أما المرصعة كون ئروط من ليس 

للطنلوسمته قارورة أو إناء ق ئدتبما من المثلم-، صبت فلو مباثرة، 
الطملثعدية من الممصود به تحصل ذلك لأن ثدتبما؛ من كالرصعة كان 



هن1وىاثمفق4 ١١٤

أنأي: »إوااوضائينائبمءي<اءاا قال!ئئ: وفد وند 
شاملوهذا الحؤع( )يعني! الجاعة به ثزول ما هو العتتز الثص1ع 

بوامعطة.أو ميائرة الثدي من يرصع الطنل لكون 
كلثكون رصعات، حمس فهن ااءمئ الثصعات عدد أما 
فهيأماس بخؤة رصعة رصع فلو الأحرى، عن منمصلة واحدة 
شواءذلك، ثبث محريم ثروط تت فمش واحدة، رصعه 

١^^٧'يهول أم ١^٠^^>، معلوم الراصع لكن 
العشمنالصالح محمد كتبه 

هه ه 

١)رقم حولن، بعد رصاع لا قال من باب الكاح، كتاب الخاري: أحرجه  ٥(، ٠٢
عائشةحديث من رفم)هه؛ا(، الجاعة، من الرصاعة باب الرصاع، كتاب ومسالم; 

عنها.اف رصي 



١١٥ةت1بامضاع 

فظ\}-'-ب\}نم
تعال.افه حفظه العسمين صالح بن محمد الشخ هضيله 

يثعلقبإ محيطين الساؤال هدا عل ابواب مضيلتكم من يرجو 
الإئكان.هدر ممهثة أخكام س الئتوى 

وأرصعتالأصعر، حال بلص أرصعتتي لأمي حدق الثؤاJت 
لثنفيها وبقل الشهر، عل تزيد مدة له وأخا حالاق لإحدى ابنا معي 

يربفإذا آما. الدكوره لخالي آحر وابثا أجي، بعدي من فأرصنت، 
وهلوحالأقاJاقثن؟ أكونأخالأحوال وشل ءلذلك،سأخكام؟ 

ويرعا'كمأمحمفلكم وافه لأسائهم؟ حالا أكون 
ائالب/ؤ..ب.\ذحٌ\م 

وصارلها، ولدا صار فاكثز ٠^١^، خمل طقلأ اأرأ0 أرصعت إذا 
يكورمحن أرصعته من لئل وأحا وثنان، ثنثذ من أولادها -بمنع أحا 

اوصاعأنثكون ثزٍل فأكثز منان خمز اوصاع لكن إذا أوإناث، 
الراصع.فطام قبل 





١١٧كت1بادوضاع 

UU_ '■ مرصعة،لها ثقن ب طملة عن افءت رحمه الئيح محيلة ثئل
لبنعن واستغنت نمت ئم ثلاثة، أو ثهرين ارثصعت إما وقيل؛ 

الطئلهيمت بعدما ئم الطعام، من ذللث، وعير الآدمءً،، عثر بابن أمها 
أحرى.امرأه أرصعتها عمرها من أشهر ؤسحة شئه 

لثصبحالحومح،؟ ممام شل الفطام حصول بعد أثر له الوضخ هل 
اوصاع؟حدا لaرأ٥الآخرى ابأ القلة 

واحد،الكبثر ووضيأ صاعه فت الصبئر محطم إذا موله•' فأجاب 
الثذ\عمى ثمحرم ررلأ لحديت• وذلك ؛ ١^^١٤يوئر لا الفطام بعد أي؛ 
منالثصاعه ررإء وخديث: اصم«لا؛، زأقز اللغم، أثث، قا إلا 

محالقلالجاعة، به ثندؤع الذي هو الموئر الرصاع أن أي• ٢ المجاعةااأ 
بالأكل.الجاعة اندهمت، محطم إذا 

أوه أو 

رقمالكبثر، رفاعة ق باب اللكح، كتاب داود: وأبو (، ٤٣٢)ا/أحمد أحرجه )١( 
عنه.اممه رصي عود مابن حديث من ٢(، ٠ ٥ )٩ 

(،٥١٠٢)رقم حولين، بعد رصاع لا قال من باب النكاح، كاب الخارىت أحرجه )٢( 
عائشةحدث من (، ١٤٥٥)رقم المجاعة، من الرضاعة باب الرصاع، كتاب ومسلم؛ 
•عنها رنحىاف 



الفقعماوى  ١١٨

AU_ : تمامقبل الطمل يفطم هل اف؛ رخمه الشيح محيله ثئل
أثر؟بعدم وليس ايام، وبضعة ثنه له يكون أن مثل؛ الحولين، 

يورفلا واحد حول إلا له يآكن إ ولو محطم إذا موله؛ فأحان، 
بعدثور فلا ايام خمسة له لكن ولو الفطام، بعد \إئض\عة 

أرادلئذ َةءأزتي ميز أؤكدص يبجس محآلئيأف ؤ تعال• اممه قال الفطام، 
أراد•لمن للوضخ مدة أقصى وهده ا،، آلغثاعه م أن 

بدلك،يتفزر ل؛ إذا الدة هده تمام قبل الصئ يفطم أن ولها 
هتيما إلا الرصلع مى مجرم ررلأ قال؛ مشه أم حديث ذلك ويوصح 
الث1خذن.ثزط عل صحيح ا الفطام«ر مل وكاذ الثدي، ز الأمناء 

تعال.اطة رحمه ، و>مثهلابن الإسلام ثيح احتيار وهدا 
٠٠٠

ء م الفطام؟ممهوم ما افر; رحمه الشخ محيله سئل  IU_؟
محطم،فمد بالأكل الصى عن المجاعة اندهعت إذا موله؛ فأحاب، 

هطم.فمد شره ؤيتغدى اللن إل محتاج لا لكن إذا يض؛ 
الآة:م\.البقرة، سورة )١( 
دونالصغر ق إلا نحرم لا الرضاعة أن حاء ما باب الرضيع، مماب الرمدي: أحرجه )٢( 

الخولين،رذم)؟ْاا(.
(.٥١٥العالمة)ه/ الاحتاراُت، )"١( 





هاوىالفق4 ١٢٠

منالوطت((ربحس نسحن يم نحرس، معلومات 
٠٠٠

؛؛..م _lAY  لأمهجدته س وثد رصع إذا اشأ رخمه الشيح محيله ثئل
صانروبج علوا- أو نرلوا -وإن وأحواته لإحوته نحون فهل لأبنه أو 

منها؟رصع التي جدته أولاد بنات 
إنلأمه، أحا صار جدته لص س الإنسان رصع إذا موله• فأجاب 

صجدته كاث إن وأعامه لأبيه أحا أو الأم، جهة ص جدته كاثت 
سجدته س رصع محي كان إذا أعامه بنات محإن هدا وعل الأنم،، تل 

عمح،^لآبجلأنمحئجضولأص
أعامهم.ببنات يتزوجوا أن لهم محيحل أ؛ناؤ0 وأما عم، لأنه أيصا؛ 

صيثزوجوا أن لهم فيجل ا،لرثضع— إخوان —أي؛ إخوانه أما 
القاعدةلأن ١^^٤؛ س لأخيه إخوْ أعامه كان ؤإن أعامهم بنات 

ماعداالتحريم إليهم ينتشر لا المرثضع أمحارب أن الرصاع! اب بل 
إليهمينتشر لا الردضع أمحارب فجمح ؤإلأ دريته~، أي• — فروعه 

صالمرتفع أم يتزوج أن النشب س المرتفع لأخ نحون ولهذا اشحريم؛ 
معالثصاع س المرثفع أخت يتزوج وأن لأحيه، أم أما ْع \لئض[ع 

!٥٢)رنم رصعات، بخص التحريم باب، الرصاع، كتاب، لم. مأحرجه 



١٢١مم1بادوضاع 

أنوهي إليها أثرنا التي القاعدة هده عل بناء لأخيه؛ أحت أما 
منمنه ثفئع من ؤإل نفسه، المرثضع إل إلا حكمه ينتشر لا الؤصاع 

مااوصاع من ارعرم وملم: آله وعل عليه افه صل النل ل لمن دريته؛ 
ثممِسمف<م•

أوه ه  *أممء 

ئها،مع ولدا أرصعت، امراة اطه! رحمه السيخ يضيلة مسل »اأررمآد 
رصعات،حمس من أكم رصع الولد بأن عب يئتان، الست قيل وكان 
اأفيدونيعدها؟ وبتت، الست، قبل للذي الغطأء مكسف تحوز فهل 

محرا.اطه حراثم 
حمسمن أكم امرأة من رصع الذي هذا نعم، موله• فأجاب 

فعلأولاده، من اللص هذا الذي للرجل وولدا لها، ولدا يكون صات 
لهم،أحا أرصعته، التي أمه ولدئه من لكل أحا الولد هذا يكون هذا 

ظلبقان_، أم مله كانوا وتواآ إuثا، أم ذكوزا كانوا نواة 
بعدهالتي الثاكة البنت وكدللث، الغْناء، كئم، لهإ تحوز له، السابقتان 

ؤإنله إخوة المرأة هذه روج أولاد كيلك، عنه، الغيناء كشف لها تحوز 
(،٢٦٤٥)رنم الأنساب، عل الشهادة باب التهادايتج، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

حديث،من (، ١٤ ٤٧)رنم الرصاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصاع، كتاب ومسلم؛ 
صاه رصي عباس ابن 



الصفتاوى  ١٢٢

أنالمرأة هده غير من الرحل هذا لبنات مثلا فيجوز منها، كونوا يب 
الرجل.روحة من رصع الذي الطمل لهذا يكشنن 

بآرعمر أصغر خالة ابنة ل افه! رخمه الشيح يضيلة سئل ت ٨ س٤ 
مزضمن أرصعتها والدق أن عبمث، وقد منها، الوولج أليد ننوايت، 
أفيدونامنها، زواجي صحة ق إجابه يذلل—، وأييد والدما، أصائب، 

مأجويثن•
يصحأحرى ~أوبعبارة منها نكاحك يصح ا-اثواب موله؛ محأجامبج 

الشرومحل.يستكمل لم؛ الؤصاع هذا كان إذا يتزوجها" أن 
زمنق فاكثز رصعات خمس يكون أن الحرم! الثصاع وشرومحل 

قمسلم رواْ ما ذلك ودليل الفطام، قبل الخولثن ق أي؛ الإرصلمع، 
المران:من انرو فيإ رركاف قالت: عنها افه رصي عائشه عن صحيحه 

وقوله،، ئدئم((رمعالومات حمس نسعمر ثم نحرم، رصعات عثر 
Uإلا اوصاع من نحئ؛ ررلا وقولن: اتجاعه«لم، من اوصاعئ ررق ه: 

(.١٤٥٢رقم)رصعات، بخص التحريم باب \إوضيأ.أ كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
(،٥١٠٢رقم)حولن، بعد رصاع لا قال من باب الكاح، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 

عاتثةحديث من (، ١٤٥٥رنم)الجاعة، من الرضاعة باب الرصيع، كتاب ت لم وم
اف-دها.رصي 



١٢٣

سْلكنت فإذا اسام«ا'ر، مز ٠)؛ اض''< لأشز الك أبت 
رصعاتخمس تفطم أن قبل أماك من رصعت قد خالتك بنت الست 
الرصعاتكانت إذا وأما حا، ثتزؤج أن لك محل محلا لك، أخت فهي فأك؛ر 

والفطامالخوش بعد رصعت قد كيلك أو خمس، من أقل رصعت التي 
.-٦١ ويجوز لك، أحما يكون لا فإما 

عمه،بشتف من رصع رجل الله' رحمه الئيح محهبميالة مسل سهد 
أنحها؟يتزوج أن له يجوز فهل 

قوكان محاكثز رصعات خممل الثصاع كان إذا موله! ه1جابا 
أخواتهاويكون منها، رصع 1ن ابنا يكون فانه الفهلام؛ قبل الخولى 
خالاته؛من واحدة يتزوج أن للرحل يجوز لا أنه ومعلوم له، خالات 

هذاوعل ،، الننتست،ا،ل من عرم ما من عم؛ ١١الئي لهول، 
رقمالكبثر، رصاعة ق باب الكاح، كتاب داويت وأبو (، ٤٣٢)ا/أحد أحرجه )١( 

عنه.افه رصي عود مابن حديث من (، ٢٠٥)٩ 
دونالصغر ل إلا نحرم لا الرضاعة أن حاء ما باب الرضاع، كتاب الترمذي؛ أحرجه )٢( 

عنها.الله رضي ملمة أم حديث من (، ١١٥٢)رقم الحولن، 
(،٢٦٤٥)رنم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب الخارى: أخرجه )٣( 

حديث،من (، ١٤٤٧)رنم الرضاعة، من الأخ ابنة نجريم باب الرص؛ع، كتاب وملم؛ 
عنهإ.اف رضي هماس ابن 



هن1وىالفق4 ١٢٤

الخمسيوف الؤصأع لكن إذا أما أرصعته، ةس أخث، يتزوج أن تحوز لا 
خالاتأحواما ولا له، أما يكون فلا دؤدر، لا فانه رصعات 

منهى•ثاء مذ يتزوج أن تحوز وحشد له، 
٠٠.





ه1وىاهقمح ١٢٦

لنالقن أن سب الأب من له إحوْ يكونون نعم همابواب* 
أبيهم.

والشح...الأولاد نلامنا بلغوا يلزم با شرفونا لزم، ما همذا 
والثلأمتحمظكم وافه بحز، ا"إثمح مثا، كممأ والإخوان المشايخ وبقية 

وبزكاته.اطه ورحمة علتكم 
العثيمينالصالح محمد كتبه/ 

ه.١٣٨٦/٨ذم 

٠٠



٢٧مماباا>ضاع 

ن؟افاوضالثم
بث،والأحرى اسا الأحتثن إحدى ولدت يم أختن، أحوال يزؤج 

مابنا، الأختثن إحدى أم ولدتر م فمط، الأب من الأحتان وهاتان 
أنالست، لابن بجون فهل أحاها، أرصعت وبنتها بتتها، ابن أرصعت 

لا؟أم حالته بنت يتزؤج 

بنتيتزوج أن جدته من رصع الدي البنت لابن بجون لا ج~ 
منلأمها أحا كان حيث الأب، من لها خالا بذلك كان لأنه خالته؛ 
الأدسا

كبه/ئاJاضالجاشن
١٤١في\'\ا^ا ٠^

؛!؛-. ءأؤ 



ه1وىادص ١٢٨

اف.حفظه النش.ين الصالح محمل الشتخ محضيله 
ويعدنوبنكاده، اف ووحمة عليكم الثلأم 

وهوتالنوال هذا عل الإجابه محيلتكم أرجومن 
فهلأحوات، هذا همم ولابن روجش، أم من رصع عئى ابن إن 
الهُمحرا.وجرائم محققكم وافه منهن؟ ايرونج محوزد 

منيمنعك لا روجتك أم من هذا عمك ابن رصاع إ موله فاجاب 
رضاعه.ق لإحوان علاقه لا لأنه أحواته؛ إحدى يتزوج أن 

كتبم،ئداضالحاشن
فيآ/خ/،اةاه.

هه ه 



٢٩مم1بادرضاع 

أنحهمن رصع )_( إن قائلا؛ • • ابن• )أ( شه ثى من مألتي 
فهل)ن(، بشن )ح( ابنه زؤج )ف( إن ئم )ف(، اسمه يح ولهإ )ن(، 
)ن(؟من رصع قد )_( عمه أن ْع جائز، هذا 

)ن(،عمته محنت بن..... )ح( يتزوج أن بأس لا بأنه والحوائج؛ 
ام.؛لمول يزوجها؛ التي البن-تت، أم من عمه رصاع ذلك يمع ولا 

اشب«لأ،.من كئزم ما  ١٤١٠٤^من >ريمم 
قالذلككاتثه

الصالحمحمد 

هه ه 

(،٢٦٤٥)رقم الأناب، عل الشهادة باب، الشهادات،، مماب، البخاري: أحرجه 
vLjij^من (، ١٤٤٧)رقم الرصاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرص؛ع، كتاب لم• وم

محهإ.افه رقى هماس ابن 



ه1وىار،إص ١٣٠

منحالته ابنة ْع ولد رصع اف! رحمه السيخ هضيلة مسل ! س٦٨
إخوةفصارا الولد، ذلك أم حالتها من رصعت البشت، وكذلك أمها، 
يإحوامالأحوابمأ بالية هوالحل ما دلكن بعض، من زواجها لحرم 

وهللا؟ أم بعضهم من زواجهم تجوز هل يراصعوا ب الذين الاة؛ز،، 
الإضخمن أمه وصاريت، امرأة، من رصع إذا الأكل الأح أن صحح 
ازئرأْهده يبتايتؤ الوونج من منه الأصعر الباقون إحومم ويمغ نحجب 

اضءيألسلإضاع؟
أممن طملة رصعت، إذا ما وهي الأول• المسالة 3، بموله• فأجاب 

أبناءيكون الرجل لهذا بالية مول، أمها، من الرجل ورصع رجل 
منوبناته روجها أبناء وكذلك، له، إخوْ وبناتبما منها رصع التي الرأ٥ 

الرأةهذه ينامحتج من أحدا يتزوج أن له نحل ولا له، إحوه يكونون غيرها 
الرجللأن لها؛ روجا كان الدي الرجل بنات من ولا أرصعت،، التي 
أمه.وهى أبوه 

لتكن!نكاحها عليه فيحرم أمه من رصعت، التي البنت، وأما 
أمها.من رصع حن لها أحا كان أنه أولا؛ 

إخوتهعل وتجرم أمه، من رصعت، حن له أختا كانّت، أنيا والئاق! 
منله أوإخو؟ الأم، من له إخوة كانوا ثواء البنت،، بيده يتزوجوا أن 



١٣١ه1با1رض1ع 

منالبنت لهذه إحوه صاروا الأم من له إحوْ لكنوا إن لأمم الأي—،؛ 
الأب،ْس البنت لهذه إخوه صاروا الأب من له إحوْ كانوا ؤإن الأم، 
حميعاأولادهما الأولاد وكل عليها، روجها يتزوج ل؛ الأم كاب ؤإن 

والأيت،.الأم من ثقيقة لهم أحتا الست صاريت، 
تحللا الست أم من رصع الذي الرجل هذا أن القول؛ وحلاصه 

اليالبنت ؤإن روجها، بنات من ولا بناما، من باحد يتزوج أن له 
حا-قزوج أن إحوته من لأحد محل لا أمه من رصعت 

منرصع إذا الأكل الأج أن صحيح هل يقول؛ الئيح؛ محيله 
الأصمالثامن إحويه وبحغ يججب الرصاع من أمه وصارت امرأة 

فروطهي وما أمه؟ هي التي المرأة هذْ بنات من الرواج من منه 
4ئم؟الذي وصاع 

إخوةأن وهي ٌس مما اتحح الفقرة هذه جواب بقوله! فأجاب 
هذاإخوة ~أي؛ لإحوته فيجوز شنقا، فيهم  ١٤٣^يوئر لا الراصع 

أرصعته،الي ١،^^ بنات من أي؛ البنات، من يتزوجوا أن الراضع- 
ازأق.هذ0 من رصعوا ما لأمم منه؛ أصعر أم منه أكل كانوا مواء 

هو ءه 



فتإوىالفق4 ١٣٢

العسمينالصاى محمد الشؤح نإحه 

هثث وطاعة طاعته عل عمن0 افه أطال 

وبعد؛وبزلكو4، افه ورخمه عليكم الثلأم 
)ن(اسمها المت أم وروحتي )خ( اسمها سث الأو عندي أنا 

رف(،تدعى ووالديه )ت( السيد وبثن المدكورة ايثى يبن عمدنا ما وبعد 
أم)ف( إن )خ(؛ البنت جد0 روحتي أم قالت )العمد( الملاك وبعد هذا 

توما ٣٠الرضاع وتم )خ(، بمي وأم ودجتي )ن( أرصعت قد الروح 
أضتقول المرضعة و)ف( روجها. ذلك و لها وشهد كاملا، أي: 

أبوالرمحج•روجها)ت( لها وشهد ممط، مري إلا رضعها أب 
وجزا'كم١،^'^،، هذا محام معله عئا أفيدونا لغم، قق وى. هذا 

رياله/.....



١٣٣ه1بالرفطع 

وبنكايه.اطه ورحمة الثلأم وعاتك-لم 
أم)ن( أرصعت قد الرجل أم )ف( إن فحيث ويعد، ض الحمد 

هداوعل )ت(، لابنها وأحتا ل)ف(، ينتا )ن( صارت فمد البنت 

بينهإويفرق باطلا، عليها عقيم ويكون )ن(، لبنت خالا )ت( مكون 

شهركامل.أي! يوما ثلاثتن لمدة كان الرصاع أن ثبث حيث 
زمنق فاكثز رصعات حمس كان إذا به التحريم يثبت والرص؛ع 

الستجدة لأن الزوج؛ وأي المرصعة مول عبمره ولا الثصاع، 
ريإوالمرصعة يوما، لمدة كان الثصاع بان شهدا ئد وروحها 

نامنا.يكون رثإ الرؤج أبو وكدللث، د>سيتا، قد يكون 
قالهكاض

الحثيمئنالصالح محمد 

فيلألأ\إبم1\ه.



هن1وىالص ١٣٤

UA_ ووجي،من متزوج رجل افه؛ رحمه الشيح محيله ثئل ؛
هدافهل ثعحص، بإوصاع روجتيه إحدى قامت يم أولاد، منهإ وله 

أعنيأي: اللتتن، صاجس، الرجل ذلك بنات محارم من يكون الشخص 
أئرهاإن حيت اوصاعة ثألة و القاعدة وما ككا بات 

بمكل؟

جانبومن الرجل جانب من يور الثصاع مول: موله: فأجاب 
طفلاإحداهما محارصعت زوجتان؛ للرجل كان إذا أنه بمعنى ١^١؛، 

ولداكون الطقل هدا فان محأكؤ رصعات حمس وهو المحزم الإضيآ 
الأحرىالزوجة من روجها أولاد ويكون لزوجها، وولدا للئرصعة، 

باشبةوأما واحد، أباهم لأن الأي—،؛ من له إخوة لكن له، إخوة 
يكونربإ أنه كإ والأم، الأنم، مى لهم أح فهو أرصعته الش لأولاد 

يعنيرجل، حبال ق طفلا المرأْ هده ترصع ممد الأم، ْس إخوة هناك 
الروجحبال ي وهي طفلا ورصع آحر بروج تزوج ثم زوج، عند 

أحايكون الثاف الزوج حبال ي أرصعته الدي فالطئل الثاف، 
الأب•من لا الأم من الأول الروج من لأولادها 

الرصلعمن رُيئرم الئي لمول اشب،؛ لخأفم حكمه فالثصاع 



١٣٥

لكأخوة النثب من الأم مى إخوثك أن فكإ ع النثب،<ر مى ثم؛ ما 
الرصاعة•ق فكذلك أمهم من لأخواتهم ومحاوم 

\ؤ\فوصيلسوفيثدي ثمل لا م كان لو لكن 
خمسمنه الطمل هدا وأرصغتؤ فنجان، ق لبنها المرأة ح1دتا أو محمه 

الظهر،بعد ومرة الليل، ق ومرة المساء، ق ومرة الصباح، ق ْرة مثات 
اللثن؟لصاحبة ولدا ؟كون فهل ٠^١٠!،، حمس الهر 

أنالمهم الثدي، من ثرصع أن بشرط ليس يعني يكون، يعم، 
ايهذا من ترصع 

هذاوسقي الشاه، هذ0 ؤ ثحيس~أي! شاة من طفلان ارثضع ولو 
تكونأن يشرط لأنه لا؛ الؤصاع؟ مى أحوين تكونان فهل وهذا~، 

مزآذث•
هه ه 

AA_I  الرمّإعْن داَدي بمتثر هل افه• رحه النيح فصبلة مثل ث
اوفبع؟j _■ وًا لززجي؟ ،رثا 

تلم وم(، ٢٦٤٥)رقم الأناب، عل الشهادة «_، iIjالشهادات،، كتاب، البخاري; أخرجه 
عباسابن حديث س (، ١٤٤٧)رقم الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب ١^٥^٤، كتاب 
اشءنه،ا.رضي 



ه1وىاس ١٣٦

الرصLعمن الزوج والد إن يقولون• العياء آكثر بقوله• فاجاب 
النثب.من الروج كوالد 

ابنالإسلام شخ احيار وهو ذلك، خلاف عندي والصحيح 
لأنروحته؛ ق له علامحه لا الثصاع من الروج أبا أن الله رحمه ، رليميه 

الروجوأبو خ السب؛٠ل من ؤئرم ما الرصاع بى ررءئرم قال؛ الني. 
منالرنج أبا أن ثرى لذبك التب؛ من وليس الصهر من حرام 

منليس لأنه له؛ يكشف أن الثصاع من ابنه لزوجة تحل لا الرصيع، 
محارمها.

 !Aمنانرولج أريد ثاب أنا افه؛ رحمه الشيح محيلة مئل _؟
كانؤإذا همدجها؟ نجوزأن فهل أض، ْع رفع أخاها ولكن حاق، ابتة 

أمئجها؟أن مجوز فهل أحيها ْع رصعت أحتي إن حيث العكى 
أنللإنسان تحوز يعي؛ يتزوجها؛ أن نجوز نعم، موله؛ فأجاب، 

رصعتأختها كانت، أوإذا أمها، من رصع قد أخو0 كان إذا ائرأْ يتزوج 
(.٤٩٦العاد)م/ وزاد (، ٤٥٨الاخياراتالعلمة)ه/انظر: )١( 
(،٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل الثهادة باب الثهاداات،، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

حديث،من (، ١٤٤٧)رنم الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصاع، كتاب ومسلم: 
اينعاسرضبىاشصا.



١٣٧ه1بامض1ع 

وهوأيصاأمه، من يرصع إ يتزوجها أن يريد اش ١^١٥ دامت ما أمه، من 
يه*اس لا فإنه بئها علته ي امرأة من ولا أمها، من رتجع يب 

الئصاع!ق مفيدة قاعدة )؛( ١١يعني، ولهذا 
أعإموله وأحوات، إخوان وله وأمهات، آياء له اوصع الإنسان 

إطلائا.Jالؤصاع لايتأيرون هؤلاء كل وعثات، 
بالرصاع•يثأيرون الذين هم والدوية دئيه، وله 

وهلمأصوله إل يتتشر ولا الراضع، دئية إل ينتشر إذف فالؤصاع 
والأعإموالأحوات، الإخوة وهم حواشيه، إل ولا والأمهات، الأياء 

والءت،والأخوالوالخالأت.

عاليلث،؛حرام فبثها بنت ولها امرأة من، رضعت اك لو ولهدا 
إمحللاها،علاقة أخيك ويح، بينها ليس لأنه لأخيك؛ حلال أختك، لأما 
خالته.ولا عثته ولا ؛؛، ١^٠٧من أخته لبث فهي، 

لهدامحوز فهل ابن، ولك، امرأة، من رضعت ايك لو أيصا كيلك 
أبيه.أحن عثته لأما لا؛ المرأة؟ هده بث يتزوج أن الابن، 

الراضعهدا لأبناء تحوز فهل، أخن،، لها امرأة أرصعته ايا إنولوأن 
لهيالننبة أرضعته التي، أخت مول؛ أرضعته؟ الي، أخت يثزوجوا أن 

هىخالة.





١٣٩ه1بالوض1ع 

"^_£،ؤ تعال! الله قول ق مذكورات سع بالنثب ف\دحئ»و\ت 
رماثوككل2تكب و.عننق\كم ومنا=تلم ومادم أقهنأم ■ةيى===ظلم 

حرام.الثصاع من وملثرص / أ؛دحت رمائ ألح 

تن-ثجوريظم ؤ آلي ورببم؛ظم نيظم أما 
ثلأيهني تحلثأر دكوزأ نم ( jUلهى يحفر أكق مثالكم 

فهذهه 1صافءظم من آتايهظم وحشد عاكتتكثم -٩^٤ 
ءابتآؤيكمذج• ما ثكمأ ؤؤولا تعال؛ قوله إل بالإصافة الثلاث 

هوالئي بالصهر، محرمات هؤلاء الرابعه وهي ؛، آليثاهئث 
اشب<<.من خرم ما \ؤءو؛أ من ررؤئرم يقول؛ 

منليسوا من الأنثى بنات أرواج فان ذلك عل ويناء 
اختارهالذي هو هذا الإضيآ، مذ أمهى- محارم من ~أي• محارمها 

خلافعل العانإء حمهور كان ؤإن افه رحمه ، ديمثهأابن الإسلام شخ 
يتع.أن أحي الحي لكن القول، هذا 

ءأ؛-ه ه 

الآة:ّآ؛آ.)ا(مورةالماء، 
الاء،الآية:*ا\.)أ(سورة 

(.٤٩٦)ه/ اس وزاد (، ٤٥٨اسن)ه/الاختيارات انظر: )٣( 



الفقهقتإوى ١ ٤ ٠

منحالتي ابنة رصعت لمد افه! رحمه السيخ هضيلة مسل ت ٩ ١ رس 
مر1كلإ هو الدي أحي مع ران ثلاث أو واحد يوم و أر 

وأنجبتآحر رجل عل حالي ابنه يزدجب لقد أدلاد، أربمة بفارق 
لا؟أم ذلك تجوزفي فهل البنت، ببنت أي: ابنتها، أنا فتزوجت، بئا 

بهيثبت اJدي المحرم بان يعلم أن ينبغي بموله• فأجايبؤ 
فاكثزرصعات حمس يكون أن فيه يشرحنل مرصعة من ابنا اوصح كون 
لرأما صارت التي الطملمه هد0 فان القوال وحسب الفطام، قبل 

فمط.رصعات ثلاث إلا أمه من ثريضع 
أنله وتجوز حائه، تت، هي بل له، أحثا تكون فلا هذا وعل 

ائمم.اوصاع ثبوت لندم ابثها؛ يتزوج 
إذاالبنت أن ظنون العاثة من كثتزا أن أذكر ابواب إنماء وقل 

وهذاله، أحثا ثكون لا فإنما منه أكل ولد مع الإنسان أم من اريضنت، 
مواءلك، أحا يكون فانه أملث، من رصع طنل أي فان عفليم، حطا 

أوسابق لبن من اريصع أو بك، الحنل من لئأ اثدي اللبن مذ ارض 
أوبعدك أو قث1الث، أمك من معت؛را رصاعا ارثفNع متى أنه فالمهم لاجق، 
لأولادأحا أيصا كذك ويكون الثصاعة، من للث، أحا يكون فانه معلث،؛ 
واحد.أباهم لأن الأي—،؛ من لهم أحا يكون منه، لبنها ثثا الذي زوجها 



١٤١ه1بامضاع 

رجلامتزوجة امراة هناك اله1 رحمه الشيح محيله ثئل _Y؟! 
يناما،عتر من بتتا !رصعت، إحدى ول أبناء، منه وأنجبت، 

منأبناء وأنجبم، ثان رجل من وتزوجت الرجل)الروج(، هذا وتوإ 
الرؤجمن للإحوة أحنا يكون الأول المرصعة الستر هل اكاق الزؤج 
الخال؟

حمستاما رصاعا منتا أرصعت، زوج مع امرأة موله؛ فأجاب 
بأولاد،منه وأتت، باحز وثزوجت، زوجها، ئول مم أكثز، أو رصعات 

ْعوهي منها رصعت الخي للبنت إحوه الأحر الزوج مذ أولادها فهل 
ونجالأئل؟

واحدة.أمهم لأن الأم؛ مذ إحوه يكونون وهؤلاء نعم، والحواب؛ 
زوجةله الزوج هذا كان لو أنه اإ؛واب هذا عل نضيف ونحن 

الزوجةلأولاد أحثا الزوجة مذ رصعت التي المن 0كون فهل أحرى 
والخانية)رينب( واحدة زوجتان له رجل هذا مثاله؛ الأحرى؟ 
لأولادأختا البنتر هده ثكون فهل منتا )زينب( محارصعت )فاطمة(، 
)فاطمه(؟

يكونونعنها سالش التي والمسالة الأيت،، مذ إخوة يكونون نعم، 
منهاللمراصع إخوة يكونون روجها من المرصعة وأولاد الأم، مذ إحوْ 



القصفتاوى  ١٤٢

بن»محثم : ام فزل قاتا؛ كالثب فالزفاع والأس، لأم اس 
منإحوه الإخوة يكون فمد هذا وعل ،، النثب،ارمى كئرم ما 

مىإخوه يكونون وقد فمط، الأم مى إخوْ يكونون وقد فمط، الأنم، 
وام.١^٠^^، 

أشخاصن،عدة أرصمت، امراة اشأ رحمه السيخ هضيله مثل 
السائلة،أم أرصعت، وكيلك، أبنائها، لع محتلمة ووحالأق ناء 
أخوان؟نمرون اوجاو هؤلاء فهل 

الطملةأو الطمل أرصعت، إذا الرأة أن ثعلم أن نجب ن موله فأجاب، 
ينيمن أولادها وصار الراضع، لهدا أما صارت( فاكو رصعات حمس 

له.إحو0 وبنات، 

يكونالسائلة أم أرصعتؤ التي المرأْ هدْ فإن هدا عل وبناء 
 uليها٠خالأ الأم وأح لأئها، إخوانا أزلأث

•؛؛؛-أي ءه 

(،٢٦٤٥)رقم ، الأنانم( عل الشهادة باب، الشهادات!، كنابج اJخارىت أحرحه 
حديثمن (، ١٤ ٤٧)رقم الرصاعة، من الأخ ابنة نجربم باب الرص؛ع، كتاب ومسلم• 

محها.اش رصي عباس ابن 



١٤٣كت1بادوضاع 

ءً, ُ ْ لوأجت امرآْ يزوجت اممه: رحمه الشج محيلة شمل ت ٩ سة 
عنها،القبري أحتها من رصعت أسي الوقت محياية ق ل وبدا طفلا، 
هذهأصحغ هل محتارا، أنا وأصحت ممط، أبيها من أنحها وهى 

■٠^١.عنا افه جراثم أقيدونا، لا؟ أم حالي الروجه 
خمسأبيها من أحتها من رصعت أيك، ثبت إذا موله• ق1جابا 

أختلأما للث،؛ خاله صاريت،زوجتلئ، فمد الفهلام قبل فأكثز رصعات 
لأJك،باطل؛ اقكاح أن بيتثا هدا وعل أبيها، من من لأمك، 

نكنتإخالأك،.

قرعثتن-؛-أنلأئا لها وأولأئا لك أولأدا يكونون ولكن!لأولادُ 
كانترأما ثعلم لا وأنث، — كبهة وطء من خرج ماء من حلقوا لأمم 
وأولادها.أولادك فالأولاد هذا وعل لك—، خاله 

أنحهامن رصعت، ايلث، ثبث، إذا بهللأنه قئا فمد \ككيآ وأما 
الفهلام.قبل فاكثز رصعات خمل 

٠٠٠

رصع،ابن الشقيق لأحي كان اممه• رحمه الئيح محتله شئل ؛ سه٩ 
لهتحوز فهل بإرصاعه، أمي فقامغ جراحثة، عملية والديه عملت، وقد 

لا؟أم الآ"مير، أعإمه أحد بمات من أد اض، بن بمزيج أن 



هن1وىاتهق4 ١٤٤

خمشأماك من رصع ند الطمل هدا كان إذا موله؛ فأجاب 
لكأخا كان لأئك ابنا كان ؤإذا ئ، ابنا ثكون فانه فأكو رصعات 

ولإحوايك•
إخوانك؛أوبنات بناتك من باحد يتزوج أن له محرز فلا هذا وعل 

أحواتكبنات من أو أخواتك من أحدا يتزوج ولا لهى، ع، يكون لأنه 
لأن4أخةن،وخاو

وهي، ١٤١٠٥^مدة ق فاكثز رصعات حمس الثصاع كان إذا هذا 
كانإذا أثا الثاف، القول عل الفطام قل ؤإثا المشهور، عل خزلأن إثا 

الراصعيكون ولا شيئا يوئر لا فإنه رصعات حمس من أمحل الثصاع 
ليسلأنه بناتك؛ من يتزوج أن تجوز فإنه وحظ منها، رصع لم اث 

ءإن•

والدي،شقيقه عمة ل اممه! رحمه السيخ محضيله مثل »ساُه! 
بناماإحدى ؛ع مسا َكا أكبث هو الذي أحي أرصعت، إما ومول؛ 
-بماأرصعت، اش الرصعات عدد ولرتوصح الكثرى البنت، وهي الثلامث،، 

منأوأكثر مرات، أوالثاف الثع حوال مول؛ أما موى الكبيز، أجي 
غيرمن الكبيرتان بنتاها روجت، ومحي معها، يرصعني ولر مرات. الئاف 



١٤٥ممابا)رضاع 

أمددناالقرى؟ وهي الئالئة بمنها لخنه أتقدم أن ئ تجوز فهل أخي، 
.١^١^

عمتكبمت الثالثة، البنت يتزوج أن لك تجوز نعم• بموله* فأجاب 
\لئض\ع.حرمة لاثتتثرإليهم إحوه لأن أحوك؛ منها رصع التي 

منرصعت قد نحطبها أن تريد التي الثالثة البنت كانت إن نعم، 
محللا فانيا الفطام قبل فاكثر رصعات خمس وهو محئما، رصاعا أمك 
منثرصع إ وأنت أملث، من ثرصع إ كانت إذا وأما أحتك، لأنيا لك؛ 
أمها.من رصع قد أخوك كان ولو لك حلأو فانيا أمها 

ءأ؛-

حولها هئد لع رصعت، الهت رحمه الش؛ح محضيله مسل _U؟• 
ومحمد١^٠^٠!عة، من أختي هند فأصبحت المحرم، الرصاع محمدا يدعى 
محقي،زوجة من رصع وآحؤ هند من طئل فلورصع اوصاعة، من أخي 
محئد؟زوجة من رصع ق وم هند، من رصع لمن حالا أكون فهل 

فيكم.افه بازك أفيدونا 

منأحيك زوجة من رصع لمن عثا تكون ننز. موله: فاجاص، 
لمولوذلك الثصاع، من أختك من رصع 1ن خالا وثأكون ١^٠^٤، 



١٤٦

عميابنه أرصعت والدق ^؛ ٥١رخمه الشغ يضيلة ثئل _A؟! 
إلأم بجا الرضاع، من إحوف يصبحون إحوما فهل نهر، مدة 

منأمهم؟أرصع 
بلأنك الثص1ع، من لك إخوه إحوما يكون لا موله؛ فأجاب 

يكونأمك من رصنك التي ١^!، فهده هدا وعل أمهم، من رصعي 
ولدواوالدين قبلها، ؤلدوا الدين أمك، أولاد لحميع وأختا لك، أختا 

أمكمن رصعت الذي الروج هدا من أمك أولاد كان نواء بمدها، 
لاحق•روج ْن أو سابق، روج من أو جابه، ل وهي 

٠ه ¥ 

وأتجت،خاض، ابمه اف: رحمه اقح قضياله ثئل : س٩٩
رصعت،وأنا أحي، خ أمي من رصمتإ أما علنت، ذللئ، وبعد طئالن، 

الرضاع-ببم، ذللث، بعد ركتها ثم أخيها، ْع أمها من 
(،٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب اJخارىت أحرحه )١( 

حدثمن (، ١٤رقم)^١٤ الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب \إوضغآ.أ كتاب ت لم وم
محهإ.اش رنحي عباس ابن 



١٤٧مم1بادوضاع 

يكنلر الثص^ع دام ما ل! قالوا الناس بعض مألت حينا ولكن 
بعداّرحنتها ثم هذا، م ثم محلا وأحيها أخيلث، ح ؤإنا مباثرة، بنكا 

الهُيازك ^إمحمالئزعوهاوا؟أذيدوظ 
محيئم.

ثشتالذي المحرم الرص؛ع أن يعلم أن يجغي أولا• بموله• فاحاب 
محاداالفطام، قبل فاكؤ رصعات خمس كان ما هو المرصعة أمومة به 

رصعاتخمس أملث، من رصعت محي ثزوجتها التي الروحة هذه كانمت، 
أنقبل رصعات خمس أمها من رصعت، قد أنث، كنث، أو مطم، أن قبل 

اوصاغهذا نواةكان الثابمة الارة لأن ثاتة؛ ١^٤ فإن أنخ، محطم 
أخيك،،مع رصعت، هي أوكانت، واحدة، دْلن من أي؛ مبافره، بينكا 

أملثؤأرصعتها لما فهي واحدة، الأم لأن أحيها؛ ْع رصعن، أنن، أو 
أرصعتكلما وأنت، لك،، أحتؤ فهي لأمك بثا كانت، ؤإذا لها، بقا صارت 

قبلهاابن مع أو معها رصعخج مواء أحوها، قانت، لأمها، ابنا صنت أمها 
بحدها.أو 

إنأومنها، منلئ، صارت التي الرصعات عدد عل الأو، المدار ولكن 
ؤإنأختك،، لأنيا لك،؛ محل لا فهي رصعات خمس أمها من رصعت، كنخ، 

لأماأيصا؛ لكؤ محل لا قاما رصعات خمس أملث، من رصعن، محي كانت، 



الفقعهن1وى  ١٤٨

فيك،ا-اثئل من نشأ الدي اللبن من رصعت كانت مّواء أختك، 
لبنمن رصنت أو فيها، امحل من نشأ الذي التن من رصنن، أو 
_•وكيلك، لاحق، أو ابق م

خمس\لئضإع وير هل ثبحن، أن الأف عليك، نجب أنه فالمهم• 
بابل،فامحاح كيلك الأم كان إن لأئها، مك أو لأئك منها منان 
لأنيملك،؛ ثرعيون أولاد الأولاد ولكن تفارقها، أن عليك، ونجس، 
الأولادفلكون شبهة وطء وهذا حلال، أنه الواطئ يعتقد ماء من حلموا 

لكف.

ثوه أو 

١٠س منالثلاثين ل شاب، أنا اف; رخمه الشيح محيله ثئل ؛ ٠
و\ذئضذأأنا وهمت، بتتا منه وأنجثتؤ امرأه، ثزؤج ل عم هناك عمرى، 

المنح،،إلا نحلم، ولر المنح، أم مانح، ذلك، وبعد ثهر، ^١^، البنت، ْع 
فهلاكانية، المرأة من سايت، وأنجب ثانية، امرأْ عش يزيج ذبلئ يبعد 
لأنخرا؛ الله حزائم أفيدونا لا؟ أم المتاح، إحدى أتزوج أن ئ نجوز 

عملثإزوجة من رصعتا دمتإ ما وبعد؛ فه، المنمي موله؛ فأحاج، 
أنلك، نجوز لا بناته نجع وحيسذ لعمك، ابنا ثكون فإنك، شهر لمدة 



١٤٩كتاب 

أحوائاكص لعمك الأخثرة اآرأ0 أنجبت اللاق فالستات آس، يتزوج 
تزوجأن لك بجل فلا الأب، من 

بنات،أنجبت قد الأول وكانت مثلا الأ-محرة من رصع أنه ولو 
لا؟أم الأول من ياحذ أن له بجون فهل 

روحهاصار المرأة هذه من رصع إذا لأنه أيصا؛ تجوز لا الجواب• 
له.أخوات بنائه صارت له ابا كان فان له، ابا 

لوضيعازبقون الأولاد ثقولون: الناس من ممزا لأن وذللث، 
صحح•غيث وهذا إ بعض عل بعضهم بجرم لا 

ءوءو ء؛ث 

منانرولج وأريد شان أنا ايله؛ رحمه السيخ هضيلة ممل ! ١ ٠ 
حالوأصح جد-ق، من خال مع رصغ ئحص هناك ولكن خال، ابنه 
وأصحت،الشخص، هذا أم من رصنت، هذه خال وابنة الرضاعة، من 

يوجدلا أنه علمأ حال؟ ابنة من انروخ ل تجوز هل الرضاعة، ن مك 
اممه.أفادّكم أمحيدونا أمها؟ من ولا أمي، من رضاعة بيننا 

أنأين: أن أود الئؤاJ هذا عل ا-يواب، قل بقوله؛ هأحاب، 
قبلا-لثنلإن ل معلومات رصعات حمس كان ما هو المحرم اوضيع 
أربعامرأة من ارثصع طفلا فلوأن له، أر محلا ا-قمس يوف فإ الفطام، 



هناوىااهق4

ذلكتث كإ رصعات، خمس من بد لا لأنه لها؛ ابنا ؟كن ل؛ رصعات 
ا.عنهال افه رصي عائشه حديث من مسلم حح صق 

يكونلا جدتك من رصع الدي الرجل هذا فإن ذلك ؤإذا 
ابنهفان لك حالا كان ؤإذا اوصاعة، شروٍل فيه قت إذا إلا للث، حالا 

هداامرأة من رصعت ولو لك، محل قروحها أن ثريد التي حالك، 
ينتشرلا ١^٥^٤ لأن وذلك، حدتك،؛ من حالكؤ مع رصع الدى الرجل 

أقاربأي! أقارُه، وأما فمط، ودريته للمرثفبمع إلا التحريم فيه 
لاثتثشرإلهم•الرصاع فإن الحواثي أو الأصول من 

٠٠٠

.ءأ.م أحوانولها روجة، ل يوجد افه؛ رخمه الئخ محيله ثمل ؛ ١ ٠ 
وسامحت،،أولادا زوجتي وأجبش يرون، وبنايته أولاد ولهم منها، أكثر 
وبناتأبناء لع وبناق أبناش ^^٤ وأحواما روجس واإدْ قامت ولمي 

الودخردجتي إحوان أبناء لأحد نجوز هوهل والئواله ردجتي، إحوان 
أفيدوناالوصؤع؟ هدا مثل ق المسؤولية يعود من وعل بناق، إحدى من 

أفادئإاشُ.
أولادكمن حدتيم من رصعوا الدين أما طه، ا-لثمد موله؛ فأجانج 

(.١٤٥٢رنم)رصعات، بخس التحريم باب الر كتاب لم؛ مأحرجه )١( 



١٥١مم1بالوضاع 

بمص،يروج أن لبمضهم تجوز لا إحواف فإنبمم ووجتك إخوة وأولاد 
إخوةأبناء من ابنا وأن حدما، من رصعت بناتاكر من بنتا أن هدرنا فإذا 

لأمميبنتالث،؛ يتزوج أن له تجوز لا فإنه المدكورة ايدة من رصع روحتك 
.إخوة 

روجتكإخوة أولاد أو أولادك من جدتك من يرصع ب من وأما 
لككان فإذا مثن، الرحل يتزوج أن مجوز محزث، بينهم ليس فإنه 

جدتكمن يرصع ب ابن روجتك ولإخوة جدتك، من ترصع لآ بنت 
يبنتلث،.يتزوج أن له تجوز فإنه 

وفليس ذلك،؟ و ^ ٢١تكون ئن وعل وأثاقول 
الزمنل مثإ لا الناسإليه، يضْلر ربعا الأضغآ لأن مؤولثة؛ ذللث، 

الأملبن جفاف عند به يستغنون ما النامي عند ليس الدي السابق 
قيكون لا وحيسد الطنل، ترصع مرصعة يهللبوا أن إل فثضعلزون 

مسوطثة.ذللئ، 

بنامحتؤ،لديا امرأة يوجد اشأ رحمه السيخ هضيلة مثل ١ ٠ س٣ 
ابنتهامع منهم الأم روجها أخي أبناء أرصعت، وقد متوو، وزوجها 

اشهمن الأصم ابنه وأرصعت، عددها ود'كر لا رصعايتج، عدة الكبيرة 



القمعهنإوى  ١٥٢

أننجوز فهل الأونط، اث ترصع أن دون أسمع، من أكثز الضرة 
ولرالضر، أخه ْع رصعت الي الصغره اسها الأونط الابن يتزوج 
معه؟يرصع 

نبيناعل واللام والعلام العالمن، رب ض الحمد ت موله فأجاب 
لابنهاتحوز )هل السائل' قول أحمعتن، وأصحابه آله وعل محمد، 

الصغير(أحيه ْع رصعت التي الصغيرة بنتها يتزوج أن الأونهل 
إهدم البنت، لأن الصغير؛ أحوه معها رضع التي يقال• أن الصواب 

أنالمسالة صورة ؤإنإ الأوثهل، الولد هدا أم من أي؛ أمه، من رصع 
زوجةمن الأصعر وابنها الأكر ابنها رصع أولاد ثلاثة لها التي انرآة 

الرجاينهدين لأخي نجوز فهل بنات، لها عئهإ وزوجة عئها، 
عمه؟بنات من يتزوج أن الأوتمل لأخيها الراضعين 

البناتمواء عمه، بنات من يتزوج أن له تحوز نعم، مول! 
أحزيات.بنات أومن أوأخواه، إخوئه معهن رصع اللاق 

إلإلا حكمه ينتثر لا الثصاع أن ئعرف أن نجب بأنه وذلك، 
وهرؤعأصوله، إل ١^٠^٤ ينتثر ولا فمط، وفروعه يمسه، 

أصوله.
كثيرا.عنها يسال كثيرة مشاكل حل يتبهن القاعدة وبدم 



١٥٣

وصاعاامرأة من رصع إذا الإنسان أن ثانية• مرة والإبماح 
وصارله، إخوه ؤإناثهم ذكورهم أولادها وصار لها، ولدا صار شرعيا 
ينب1ن ولدا أيصا وصار له، خالات وأخواتيا له، أخوالا إخوئيا 

لهأعإما روجها ؤإخوة اوصاع، من له أبا زوجها لإكون إليه، لسها 
دريته،إل 4^؛،• المرجع، مرؤع إل امحم هدا وبمشر الرصيع، من 

يوئرلا إطلامحا، فيه لالثصاع ثاثيز فلا وأمه وأبوْ المريضع إخوْ وأما 
همالثصاع تب بالرثفبمع لهدا محارم كانوا لمن بالنسبة وهم ابدا، فيهم 

محارم.وليسوا أجامسا 

 t_ طلقأي أن هي مشكلي المه• رحمه الشيح محيله ثئل ت ١ ٠
ابنوأرفعت أولادا له وأنجبم، آحر، رجل من أم محزدجتإ أم، 

لأنهل، أخا خاض ابن هوهل:كون فئؤال الأولاد، أخد ْع خاض 
كأثهأمله الأن أنا أب؟ دون فمط أم من إخوق أخد مغ أم من رصغ 
أشلكن أملئ،، من رصغ لأنه أخوك؛ إنه يقولون•" الناس لأن أخي؛ 

خاض•ابن ثرنجع كانت يوم م غثر آحر رجل ْع 
المعتنالثض\ع أملئ، من رصع إذا خاكلث، ابى إن بموله؛ فأجاب 

حشللثخ، أحا يكون فانه الفطام قبل فأكثر رصعات حمسى وهو شرعا 



هن1وىااثه4 ١٥٤

أبيك؛غير آحر بروج يزوجت أن بعد أمك من اريضع قد لكن ؤإن 
أرصعتلو أبيك روجة أن ي الأم، من لك، أحا حينئد يكون لأنه 

لأبيك,ؤلد إنه حيث الأنم،، من لك أحا يكون فانه طملأ 

أبيهيعد لكنت نواء شخص أم من إنسان رصع فمتى هدا وعل 
حبنلبنها من لكن إن مم الأم، من له أحا الراصع هدا صار قبله أو 

والأيت،.الأم من له أحا صار لأبيه زوجة لكنت 
حزبمي لا هدا ذلك أب ما أو ئملها( لكن )إنه وقولها: 

هدافان كشوا؛ تجالسه لينت لكنت إذا سثإ لا محارمه من لكنت ؤإن 
وأنباليد، عليه يسلم أن بمي فلهيا الثيء؛ يعص نحدث قد التجيل 

والخدينالمم عل امحل وأما رامها، يقبل أن ونجوز رأسه، مبل 
فلاثنبغي•

ه.ه

أرصعتالدي الرحل هل اف: رخمه الشح ئضيله ثئل : ١ ٠ سه 
للراصعة؟محرما يكون بنثا أحنه 

Jعال:لقوله لها؛ ^١ صار  Iw?اأرأ0 أرصعت إذا موله: فأجاب 
جداأ؛وها صار لها ^١ صار وإذا ،، آرضسقأهرألمي 

الآية:*اآ.الماء، سورة )١( 



١٥٥ه1وااأرضاع 

ؤإذاله، خالات وأخواتيا له، أخوالا إمحوانيا وصار له، جدة وأمها له، 
أي:أخواله؛ ثكون أش اوصح كان إذا فإنه له أخوالا إخواتجا كان 

يكونفإنه طفلا الثصع كان ؤإذا لها، محاوم الثصاعة من أمه إخوان 
قولهذلك، ودليل خالاثه، لأنس أرصعت،؛ من لأحوات محرما 
ا.الضتسب،<<أ من يئرم ما ١^^١^ من ررؤئرم 

هءم م  مء ٠١٠ ٠١٠

(،٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
حديث،من (، ١٤٤٧)رقم الرقاعة، من الأخ ابنة نجريم ياب الرصاع، كتاب لم: وم

عنهكا-اش رنحى عاص ابن 



القممحاوي  ١٥٦

اللم؛نوْمع اف حفظه العثم؛ن مجاك بن محمد الشج/ يضيالة 
ءعلم4.

ويعد!وبزلكثه، افه ورخمه عليكم الثلأم 
يدعىذكرا وولدا )رشيدة(، اسمها ينثا أنجبت امراة، توجد 

)فاطمه(،أولاهما امرأتين! من حين بعد الولد يزؤج ئم )حنا(، 
منوأنجب )خميلة(، اسمها بتثا فاطمه من وأنجب )فائقة( والأحرى 

روجهاأحت، ؛إرصاع )فاطمة( ةام.ت، ثم )عيآ(، اسمه ولدا )فائقه( 
)يقيسه(،تدعى لأبيها جيما من )خميلة( رصنت، كإ )رشيدة(، 
همأم )نشيده(، ضن، من الزواج )قائمه( أبناء من لواحد هل والثوال؛ 

مأجوؤين•أفتونا بجنهم؟ فيا محارم 
اشاوضاوممنم 

اسمهوابن اسمها)رشيدة( بنت لها اسمها)ثمية( امرأة المسالة 
والأحرى)فاطمه( إحداهما\سإ امراتين )حنن( ثزوج )حشن(، 
ابنا)فائهه( وولدت )خمياله(، اسئهابثا )محاطمه( محزلدت )فائهه(، 



١٥٧الرضاع كتاب 

وبدلك)رشيد©(، روحها أخت )فاطمه( أرصعت مم )عئ(، اسمه 
)حميله(لبنته وأحتا )خس(، لأخيها الثض{ع من بنتا )رشيد؛( صارت 

وس)لإ(.
)رشيدة(؛بنات من يتزوجوا أن )فائقه( لأبناء يجوز لا هدا وعل 

ينارمحن؛ قال; أن، ه الثًٍر عن ثت وند اوصاع، من أحواتن لأم 
اوصائىمحث؛منافب،ء'ء.

الشنالمالح ئد كب 
لارآر/اا/آل؛ام.

هو أه 

(،٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات،، مماب البخاري: أحرجه 
حدسث،من (، ١٤ ٤٧)رقم الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصاع، كتاب ومسلم: 

محهإ.الاه رضي هماس ابن 



الفقعهن1وى  ١٥٨

الثص،ق يرة أحت ل الله! رحمه السيخ هضيية ،سئل ؛ ١ ٠ ساُ 
أحثهاالبنت وهذه ثنت،، وعنده ْثروج خاو ول أولاد، ولها وممزوجة 

منأشهر أربعة ثرور وبعد خال من سليها أتزوجها، أن وأؤيد 
فهلأولادها، أحد مع أرصعتها قد أما الذكورة أختي يدكزيئ حهلوبتتا 

خرافه وحراثم فيكم، اف بارك أفيدونا لا؟ أم أتزوجها أن ل يصح 
وئكزا.أفيدونا أمي، من أخي باما عء حزة، و لأمي الحناء؛ 

البنت،لهده أحتلئ، من الثصا•ءة شروكل تت، إذا موله! ف1حادبج 
iljU ، النت، هد0 للئ، محل ولا لها، خالا يكون•

كانت،ؤإذا الفهلام، هبل رصعايت، حمس يكون أن الثصاعة وشروكل 
قبلرصعاين، حمس حالكؤ~ بنت، —أعنى! الثنت، هده أرصغت، قد أختلثج 

لك،.محل فلا لها؛ خالا وصزيتج لها، بنتا صارت( مطم أن 
عايشهلخدينؤ للث،؛ محل قاما حمس من أمحل الرصعات كانت، إذا أما 

عشرالقرآن! مى أنزل، فيإ رركان قالتؤ! ملم صحح ق عنها افه رصي 
واستمر، معاومات،،ا رصعامت، حمس نسحل ثم معلوماتؤ رصعايتؤ 

قاماقائل منان أربع إلا يرصعها ل؛ أختلئ، كانت، فإذا ذللثج، عل الأمئ 
•حا قزوج أن لك وتحل لها، بنتا يكون لا 

رفم)'اهةا(.رصعات(، بخمس التحريم ااد_( \أ؛رض\ع,اكتاب( ت لم مأحرجه )١( 



١٥٩^^ SluL؛؛

 U_، وعمريوالدق توهيت افه! رحمه السيخ هصيلة سئل ت ١ ٠
أنبجا ؤإرصاعي، يربجتي أمر جدف فتولت أشهر سبعة بمجادز لا 

لعولكن لبن، ثبا انذاك يكن وام سنوات، شع عمره لها مولود آخن 
بموغيدبمد كلأت، أن إق وأرفض لبن، يوقر:يا الرصاع استمرار 

اضابدة لهدم ست هي ائي حالتي بنات بإحدى الرواج أردت 
طتزئيتها وسلا بالخوان ف1ج4ئ ذلك عن ائت وقد أرصفي، 

فيه؟الحكم قإ الزولج، هدا صحة ل أشك ولكي سنوات، ثلاث 
صحيحا؟يئن لر إن عئ نجب لماذا 

الدمهده محنت— —كا جدتك من رصصك إذا موله! ءأجاص١ 
لأنيالها؛ ولدا ثكون ؛دلك، فإنكفمرات حمس عل ثريد التي الطويلة 

ؤوأكه-ئًًجمتعال• قال أما المرصعه تعال اطه نئى وقد أرصعتلئ،، 

،؛ت؛ِساف>'<.
جدتك،وهي المرأة هده أولاد لكل أحا أنث، فكون هدا وعل 

الآة;مآي.الماء، سورة )١( 
(،٢٦٤٥)رقم اب،، الأنعل الشهادة باب الشهادات، مماب البخاري: أخرجه )٢( 

حديثمن (، ١٤)^١٤ رقم الرصاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصاع، كتاب لم؛ وم
محها.الله رصي هماس ابن 



اثفقعفتاوى  ١٦٠

حالتكفان كذلك كان ؤإذا وبنات— ؛ jCjمن أولادها لكل أحا —ثكون 
أنلك محل فلا حالهن وأث أحتك، بنات يناما ويكون لك، أحتا ثكون 

لأنعنها؛ سعد وأن ارأْ، هد0 مارق أن الأل وعليك -ئن، يتزوج 
ينعقد.لر المحاج 

يور.لا فهذا فترة( لبنها اشثع وقد الس، ق كبثرة )ا-لثدة ومحوله! 
هو ءه 



٦١مم1باأرض1ع 

اض.نحمظ4 العسم؛ن ماك بن محمد الشخ/ هضيلة 

وونك\و4.اممه ورحمة عليكم السلام 

الخلودجنات ز وإياكم نجمعنا أن افه وأمأل ثيح يا أحبك إف 
وهوكالآل(تعله، تحيتي أرجوأن ئوال عندي وبعد، 

طلقها،ثم ولدا، منه أنجبت، )الأول( رجل؛ن يزوجت، امراة 
يزمحجيم عنه يوهست، لم بثا، منه وأنجبتا )الئاي( الرجل ويزوجتا 

فحثأوإناثا(؛ )يكورا أولادا له وأنجبت أحرى، زوجه الثاف الرجل 
الكامل.اوصاع الأزلاد هزلاث خ ورصنت )حمدان( أنا 

أنالعلم ْع الأود؟ روجته من الئاف الرجل بتت، عئ نحرم هل 
علنحزم فهل عئ ■^٠٠!، وإذا الأول، الرجل، ولد ْع رصعح، والدق 

إحواف؟

أحواف؟عل الثامحه روجته من الئاف الرجل بنات نحرم وهل 

الثانية؟روجه من الئاف الرجل أولاد عل أحواف نحرم وهل، 
افهح^تا.وجرائم 





٦٣هناو،اضضاع 

الرحيمالرض افث بم 
اف.حقظص عثمن بن صالح بن محمد الشيح محيلة 
وبعد؛وبركاته، اف ورحمة عليكم السلام 

والأول روجها ْن ولدها ْغ أرصعتتي أمي من حن أل 
وثزوجتالأول زوجها يوق يم الثق، يقارب ما وذلك الحودثن، 

الأية:بنص اوصاعت من ئ أما هي ويكون ولدا منه وأنجبت باحر، 
ما\لأذ\ج من »عمم وللحدسث،: أرحةق(4لآ،، امآ ؤومحث=ظم 

الثانالزؤج من عندي؛ولدها الإشأكال لكن اكب«لم، من 
الولدبمون فهل لبمه، من رصنت أنا الدي الأول للزوج يفن ب الدي 
الإضاعة؟بموجب الأم من ل أحا الثاي 

أقتوناوضاعق؟ من لهى عئا بحيئبمون بئاق عليه ثمرم وهل 
جزائماش-محا.

الآة:"آ؛آ.الماء، )ا(مورة 
(،٢٦٤٥)رنم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

حديثمن (، ١ ٤  ٤٧)رقم الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرضيع، كتاب ومسلم: 
عهإ.اش رنحى عباس ابن 



الفقده1وى  ١٦٤

.نماهالئحمناوم
وونك\ته.اش ورحمة السلام وعليكم ج/ 
منابنها وصار لك، أما صارت آمك من أختك أرصعتك لثا 

الثصاع،من وأبيك أمك من لك أحا معه وهي أرصعتك الذي روجها 
\لثض\ع.من أمك من لك أحا الثاق زوجها من الثاف ابنها وصار 

الرنجمن وابنها الأول، الروج ْن ابنها عل بنائك محرم هذا وعل 
نيوالثافلإم.ولآافيئق.

العحئنمحثد كتثه 

ل'آ/ا-/آ\؛اه.



١٦٥مم1بالوضاع 

 A_ سانثلاث ولأخي ابن ل افه؛ رحمه الئيح محيله ثئل ؛ ١ ٠
فهزاشرة، أحي ابة من ابي رصع وقد وقثزوجة، مرة إحداهن 

لا؟أم اياقات أحواما إحدى من يتزوج أن له نجوز 
قوكان فأكثز رصعات خمس الثض[ع كان إذا موله! فأجاب 

أحواماويكون منها، رصع 1ن ابنا يكون فانه الفطام قبل ا-لخولين 
حالاته؛من واحدة يتزوج أن للرجل مجوز لا أنه ومعلوم له، خالات 

مِسملإفعناةئممحاي«ُ'،•
يكونفلا يومحر لا فانه رصعات خمس دون ١^٥^٤ كان إذا أما 
منيتزؤج أن مجوز وحشد له، حالأيت، أحراما ولا له، أما المرصعة 

منهن-شاء 

رصعةكز أن العلم أهل بعقل ثرى رصعات؛ احل ومفهوم 
إليهعاد فإذا رصعة، فهي أطلمه ومص بالثدي اتزصح يمسك أن هي• 
واحدة.مدة ولوق وهكذا، ثانية رصعة فهي 

الطعاممن الوجبة مثل الثصعة أن العلم أهل من آحرون ورأى 
واحداالمجلس دام ما إمحللاقه ثم الثدي بالتمام عثره لا وأنه للكب؛ر، 

وسام!(، ٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
عباسابن حديث، من (، ١٤٤٧رقم)الرقاعة، من الأخ ابنة تحريم باب \لر>ويألأأ كتاب 
،^.٥١رضي 



هوىا1ق؛مم ١٦٦

فلاالحل، العصي ولأن !^؛ ١١مفهوم إل أقرب لأنه أحوط؛ وهدا 
وأحدبالاحتياط، أحد وش الحل، ذلك به بمع بى بدليل إلا تستحل 
بأسفلا إطلاقه ثم الثدي اك إمهي الثصعة أن عل الأول يالمول 
عليدل لا الاحتياهلئ، الحكم للجميع— هومعروف —كإ لكن بذلك، 

الوجوب•

المجلسق كان إذا وأنه للوجيه، اسم الثصعة أن عندي؛ والراجح 
دامما واحدة زصعة فهي عاد ثم أطاقه، ثم عاد، ثم الثدي، أطلق الواحد 

فيلجلسواجي•

الحزلأن-العتبر أن يرى العلإءث بعض فان الس أما 
ملولو الئي لطم قس الفهلام، المعكر أن ويعضهم 

لنصاعه.أثن فلا والشراب بالطعام وصاربمدى 

معتبر•رصاعه فان الحول؛ن محاوز ولو يفطم لر ؤإذا 

قدالأول إة إذ أصتظ، الحزلأن يقول؛ بالحوش يوه ض ؤمنهم 
أعلم.وافه أصثط. والحولأن مفطوم، أوغر نمطوما كونه لحمى 

٠٠



١٦٧مم1باارض1ع 

ارثضعتوقد حالة ابنة ل اطه! رخمه الشج يضيلة مسل ت ١ ٠ 'س٩ 
ثلاثمن أكؤ أمها، إحوق اريثع بأن ثر أصعر هم الدين إحوق ْع 

منأرصع قلم أنا أما ئ؟ روحه لخفتها أتقدم أن يصح فهل مرات 
•أمها 

منترصع ب وهي أمها من ترصع لآ أث كث إذا بقوله؛ فأجاب 
هذهل وبينها بينك صله لا لأنه 7،-ا؛ يتزوج أن لك بحور فإنه أئك 

رصعواالذين إخوتك أما لها، أحا أنت ولا لك، أحثا فلسط، الحال، 
لها.إخوْ صاروا مثاتا خمس رصعوا إن فامم مرات ثلامث، من أكثر 

إحوه؛يكونون لا فانم ذلك، أودو0 أوأربعا ثلايا رصعوا إذا أما 
عنها:اش رصي عائثه قالت، منان، خمس بلغ ما المحرم الرصاع لأن 

بحسسنن ئم رصعات عئر القرآن؛ مى أنزل محا "كاذ 
القرآن«لأ،.من يتل فيإ وص ه اف نمول فتوق معلومات، رصعات 

أنأيصا ؤيشرط أيل، لا رصعات خمس المحرم أن عل ذليل فهذا 
رأيعل الفءلام فل لكن وهوما الإرصي؛، زمن ي الرصاغ هذا يكون 

^نيأوطلكنملا>لإنءلاومالآئر•
٠٠٠

١(.؛ ٥ رنم)٢ رمحعات، بخص التحريم ياب ١لرماع، كتاب لم: مأحرحه ١( 



ه1وىاص ١٦٨

أمهي روجة لحدى كان الله؛ رحمه الشيخ محيله ثئل ! ١١٠س
أحي،هو ابن ولأي ست،، ولعمي هذْ، جدف يوئيت دئد لعش، أيا 

جديروجة قامت دئد أحرى، بامرأة جدي روج جدف وفاؤ وبعن 
أنجدي، رنجة من ١^٠^٤ هذا بعد له تجوز فهز أخي، بإرضاع هدْ 

مطلما؟منها يرضع ب أما علها عمه، ابنه يتزؤج 
النيمحول من ، يعزفالقوال هذا عل الحواب، موله؛ فاجاض، 

منرصع الذي فاخوك اشب<،لأ، من تجزم ما اوصاع من ررتجزم ٠؛ 
لأبيكأخا صار لحدك ابنا كان ؤإذا لحئك، ابنا صار لحدك نزحه 

١^١.ولعمك، 

أخإثه حيث لها عثا يكون لأنه عملث،؛ بنت، له نحل فلا هذا وعل 
لهأحا الأب من الأخ كان ؤإذا الأدبج، مذ أخوة الأخوة وهذه لأبيه^، 
لهيثبت، أخ الأُب من الأخ فكذلك النسب، من كان إذا الأخوة أحكام 
منتجزم ١١يهول،؛ النئ. لأن ؛ ١٤١٠٥٠^من كان إذا الأخوة أحكام 

\ذئباا.من ماتجزم ااثصاع 
(،٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل النهاية باب الشهادات، كتاب اJخاري; أحرجه )١( 

حديثمن ١(، ٤  ٤٧)رقم الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصاع، كتاب ومسلم! 
،^.١٥١رصي عاص ابن 



١٦٩هاباررض|ع 

ا-يقديدةجده زوجة من رصعت قد عمه ابنة لكون أن بئن قرى ولا 
لهأحا الأدسا، من لأبيها أحا لكن مسه هو أنه الهم لأن يرصع؛ إ أم 

سيى.يتزؤج أن له محل فلا ليناته، ما يكون فحينئد الرصلع، من 

يتزثجأن للإنسان محوز هل اش؛ رحمه الشح محيله ثئل : ١ ١ ص١ 
\لمثض\عة؟من الأخ سان من 

نبثناعل وأملم وأصل العاl^ن، رب ض ا-ثمد موله؛ فأجاب 
بناتيتزوج أن ان للأنمحوز لا أحمعين، وأصحابه آله وعل محمد، 

تعال!اف لمول عة؛ ١١٠٥٠^من أخته بنات من ولا الرصاعة، من أخيه 
صمحفًها ث:تاثم آعم' صم ؤءتئ 

محز٠ات ٣١فهؤلأء آ'مح4را،، لأج اص 
مامن ررؤئرم الئي عن ثبمإ وقد بالمرابة، أي• بالنسب 

علمحثمات  ١٤٦٠٥٠^من الثبع هؤلاء فنفلر ر الشن،٠<ل من ءئرم 
منومحنته عثش، ؤإن الثصاع من أمه الإنسان عل فتحرم الإنسان، 
الماء،)ا(مورة 

(،٢٦٤٥)رقم الأنابح، عل الشهادة باب، الشهادات، كتابح البخاري: أحرجه )٢( 
حديثمن (، ١٤٤٧رقم)الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب ارٌإع، كتاب لم• وم

محهإ.اش رقى عباس ابن 



دإوىارفق4 ١٧٠

وحالتهالثصاع، من وعمته \}ئضغآ,( من وأخته نزلك، ؤإن \لثض[ع 
منأحته وبنات نزلن، ؤإن اوصاع من أحيه وبنات من 

الرصإعbنرلن•
كإالإضيآ من أخته وبنات الثض[ع من أخيه بنات فإن وعليه 

ويجوزتخلو-؛ن، أن له مجوز محارمه فهن المحاح ل عليه ثمات حمص 
محارمه.لأتجن -ثن؛ يسافر أن ويجوز له، وجوههن يكشمن أن ثن 

قشؤ؛ط شروطا ١^٠٢ لالثصاع أن يعلم أن بد لا ولكن 
ا"ملنالقل ممام قل أي؛ الرصاع، زمن ي يكون أن ط=وتم اوصاع 

فلاذللث، دو0 كان فإن فاكثز، رصعات خمس يكون وأن فطامه، ومل 
أتزنه.



!٧١ه1بامضاع 

ف\ح\)ص\)ص
فاثده:

للزنجوئدا العلنل يكون فهل طفلا فأرصعت لص ذات يزوج إذا 
حالات!ثلاث من يئلوذلك لا لهإ؟ أو الثاف أو الأول 

فوفهو الثاق، س مل أن نز ذلك تكون أن \لأذو: 
حال.

حال.بكل فهوللثاف الثاف من يلد أن بعد كون أن الثال؛ 
خلافلكت الأئل، حال عن ثزداد أن إلا لها الأضحاب: وقال 

عته.منثئمظ النيرإحماع ابن مله ما 
قل.يكن لر فان الثان، من ووصعها حملها ؛؛j، يكون أن الثالث! 

كإ.فهو بعده كان ؤإن للأول، فهو مص أو بزيادة أو بامهلاع ئلمئ 
قوصوبه للثاق، هو الخطاب! أبو فقال عاد ثم اشي، ؤإن 

الإنصاف.

للأول.حنيفة أي ومذهب لهإ، أنه واآاJهب 
مصيل.غير من فهوللثاي بعاJها كان ما أف مذهبه أن يظهر والذي 
والآأعاJلم.



ه1وىالهق4 ١٧٢

ر،اطتاة
أئُ ٠٠٠ ، ُ؛'ْ  افه.حفظه العسمين صاغ بن محمد الشؤح/ محيلة 

وأد-اا.أم من أحت1ن هناك 
^^١الأيل رسآ، بنت وهراء والثانية )_( بتت فاطمة الأول؛ 

ثمءأ1قها، م ؤمن )دليم(، اسمه ولدا جها وأنجب عيي.اض بن حنن 
اسمولدين منها وأنجب محثد(، بن )مارك اث آحز ريل تزوجها 

الأثل)دوم(واكان)ئد(.
)فاطمة(،اسمها بتثا منه وأنجنت م( بن )سعيد ثزوجها الثانية! 

زوجهامن نعيد( بث )فاطمه اسئها اض أحتها ت أرقعت الأول 
واسمهأحتها ولد أرصعت والثانية محمد(، بن )ميازك وهو ^٠٠ ١٧١

)دليم؛نوازك(.
بنلدليم يكشفن أن وبناما نعيد ؛نت، لفاطمه نجوز هل ~ ١ 

٠

0ُ

بنيحمد يكشفن أن وبناتبا سعيد ؛شت، لفاطمه نجوز هل ٢" 
بندليم أحيه وفاة بعد إلا يولد لم مبارك بن محمد أن عيا مبارك، 
مازك؟





ه1ويىارفقاه ١٧٤

منلها ابنا فصار مبارك( بن )ذلتم أحتها ابى اكانيه وأرصعت 
معيد(.بنت )فاطمه لابسها وأحا \لثضإع 

لدليميكشمن أن ويناما نعيد بتت لفاطمه تحوز أنه خئا و7أذا 
لئاما.وخالا ض أخا فكان أرصفها أثه لأن حنن؛ بن 

مبارك؛بن لمحمد يكشمن أن ويناما نعيد بنت لفاطمه وتحوز 
وحالالثاما.أحائ أرصتتها؛كان اى لأن 

اكائاعينكبئا.
فى-ا/اأ/-اا؛اْ.



١٧٥مم1بادوض1ع 

منأتزثج أن ئ نجوز هل اه رخمه الئخ محيله ثئل ت ١ ١ س؟ 
والدق؟من يرصع ز والمنام الأكل، أخي أرصعت قد أمها ثناة 

وأنتأمك، من رصعت قد البنت هده يكن لآ إذا بموله• فأجاب 
ولوعليك، حزغ ولا تتزوجها، أن للث، نجوز فانه أئها، من ترصع لر 

قإلا يوثر لا الثص1ع لأن أمها، من رصع قد أحوك كان 
وأعإمهوأحواله ؤإخوائه وأمهاته آباوْ وأما دريته، ق أي' وفروعه، 

أنالشب، من المرمع لأحي فيجوز إليهم، ينتثر لا لإييأ فإن 
لالثصاععلاقه لا إنه حيث وأحتها، وابثها أخاه أرصعت ق يتزوج 

فمط.ودئيته للمرنحع بالننبة إلا 

وسان،بنون أطفال لها امراة اطه! رحمه الشج محيله ثئل '' ١ س'؟١ 
زصيعا،طئلأ ازاة هدم ماتت، متزوجة، البنايت، هدم ؤإحدى 

اثزدجة؟أنحه نجوزأنئرتيعه فهل 
فإذاأخاها، ترصع أن الأخ.تا لهده مجوز نعم، بموله• فأجاب 

هداوعل النثب، من له وأحتا ١^٥^٤، من له أما صارت أرصعته 
الومحق.واش الننسخ. ْس لهم وخالا ١^^٤، من لأولادها أحا فيكون 



اصفتاوى  ١٧٦

أحاأرصعت من حكم ما اف: رحمه الشح ئضيله ثئل : ١ ١ _% 
هللها؟ وسثح رصعات، عشر بعد إلا يستأذنه ولر روحها، عتبة ز لها 

عثهاذو،وذلك،؟

\ذئضغأا(من لأولادها أحا أرصعته الدي ؟كون موله؛ فأجاب 
الزوج،يادن أن الثص1ع ثاثير ثزط من ليس لأنه روحها، ستاذن ب ؤإن 
افولتنقبل أو يفطم، أن قبل رصعات حمس طملأ المرأْ أرصعت فإذا 
أحاويكون لها، ابنا يكون فإنه ذلك ق العلم أهل j؛j، اختلاف عل 

الموهق.وافه والإنايث،. الدكور من أولادها -اتم؛ع 
ءلإ-ءو. 

ثنتمن الرواج أريد إثّي الأيه• رحمه السح هضيلة مثل ! ١ ١ سه 
أمها،من الرواج:بما أريد اض القناة هدْ ْع رصنت أختي لكن عض، 

منها؟الرواج تجوزي فهل 
ؤإنهده، عمكر ابنة من يتزوج أن لك تجوز نعم، موله! فأحاب 

لهدهأختا يكون التي هى أختلث، لأن أمها؛ من رصعت أختك كانت 
لها.أحا يكون فلأ أنت أما اJنتا، 

منإلا المريضع أقارب إل يتتنر لا ١^٥^٤ أن ثحالم أن ؤيبني 
إليهم،ينتشر فلا وأخيه كابيه أقاربه من غرهم أما ذرثته، من كان 



١٧٧ممابالوض1ع 

حشعئك بنت أم من رصصى التي البنت لهذه أحا كث ؤإن قانت 
ذكرنا،التي القاعدة عل بناء أحوة، وبينها بيتك فلس لها أحثا صارت 

مىؤئرم ما الرصاع من ارثئرم :٠ ام قوو من مأخوذة وهدم 
تعال!قوله ق مذكورات تّع النثب من والممم1ت خ الضتب،ال 

وظنتتقموأحو؛تح=ةم وماد؛محأ أقهشتم عاكاًطم  ٠٧٠ؤ"^
^بمقألأخث:ثاقآمحلأا.

عمةأو \رأض\أ.أ من أحت أو الإضيآ,( من أم ان للامكان فإذا 
فهي، ١٤١٠٠٠^من أحت بنت أو ١^٥^٤، من خالة أو ١^٥^٤، من 

وافهأعلم.بحرام، ليس فإنه ذلائ، عدا وما عليه، حرام 
ٍ

منللأخ نجوز هل افه! رخمه الشيح هضيله ئسل ت ١ ١ سا" 
طرإلأنتأمحهمناوص-اءةاوضاعق 

الذيالحمًا أهل بعض من محديث، ذلك، لاحظت، اثني حيلم، الصفري، 
ب؟أعيس 

(،٢٦٤٥رقم)الأنساب، عل النهاية باب اكهادايتؤ، كتاب الخاري) أحرجه )١( 
حديثمن (، ١٤ ٤٧رنم)الرضاعة، من الأخ ابنة ريم باب ١^^٤، كتاب ت لم وم

عنهإ.اف رضي عاص ابن 
الآية:ّآآ.الماء، سورة )٢( 



ه1وىاثقق4 ١٧٨

رصعتالتي هي لكت إن الثضاع4 من أختاك موله! فأجاب 
وينبسك صله لا لأنه أحتها؛ إل ينظر أن لك تحل لا فانه أمك من 

كونفانك أمها من رصعت الدي أنت كث ؤإن باوصاع، أحتها 
بعدها.واللاحقات لها، اوسابةاتا ولأحواتما لها أحا 

امرأةمن رصع إذا الإنسان أن العوام من كشر عند اشتهر وقد« 
فمط،اوصعي تالكر ق رصيعه يكون من هو له أحا يكون الذي فان 
إذاالإنسان فان غ1هل، وهذا له أحا يكون فلا محته أو فومحه من وأما 

أحاوصار والأحرين، الأولثن أولادها تقو أحا لكن ١^ من رصع 
أعلم.وافه غثرها، من زوجها لأولاد 

 U_ رصعتأختان، هناك اطه! رخمه الشنح يضيالة مسل ! ١ ١
أنلليرة يكن فهل الصعرى. وثزوجت الئزى، من الصغرى 
الصغثرة؟زؤج عل يتأكشم، 

فأكورصعات خمس الصعرى الكزى أرصعت، إذا موله! فأجاب 
فإنالئغرى فإذا النصاعة، من لها أئا صارت الفطام قبل 

أهلفيها اختلف المساله وهده ١^٠^٤، من روحة أم ثكون ازكثرى 
العلم.



١٧٩ممباضد1ع 

مولوزتا— الأرJعةل اليوعة اشاهب أهل ~ومنهم العلمإء مجمهور 
النثب.من الزوجة كأم الثص1ع من الزوجة أم إن 

زوجيكون كا لها محرما الرصاع مذ ابجها زوغ وكون هذا وعل 
مذررؤئرم اثي بمول هولأة ويستدل النسب، من ابنتها 

 Uالثبءل٢،.مذ م؛ ع
الاوصاع أن إل اش رحمه سئم ابن الإنلأم شخ وذلهب 

محرماابمحها روج ليس الرصاع من الزوجة أم وأن الصهر، j له مدحل 
^١،؛،،،^،اادممات1 حملة ق قال تعال اطه لأن وذلك لها، 

تعال!قوله بدليل النثب بأم محتص الامحللاق عند والأم ،، 
الأية:أساء ق ذلك بعد قال يم ،، 1ثهفقةإهرٍم ي ؤ

^^3،محي ١^ كانت ولو أ3ئقإهلم، امآ ءؤثأتيسز 
والز؛اداتوالنوادر ٤(، )؛/ المناتع ودائع (، ٢٨٨)•r/للرحى السوط انظر: )١( 

(.٢٣٦والفروع)٨; (، ١ ١ ١ / U) ،jJUaJiوروضة (، ٧٧)؛،/ 
(،٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

حدثمن (، ١٤ ٤٧)رقم الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصيع، كتاب وملم: 
رضياشمحه،ا.عباس ابن 

(.٤٩٦اشاد)o/ وزاد ٤(،  ٥٨انملمة)ه/الاخبارات انظر: )٣( 
)؛(سورةالنماء،الآية:مأّ
)ه(ّورةالماء،الآية:مأ.

الآية:مأ.الماء، سورة )٦( 





١٨١مم1بالوض1ع 

الاحتياطالبايت، هذا ق دسلالخ، أن ينبغي إنه قائل• قال لو ولكذ 
لها،مفارمحته بعد الثصاع من بامها الثصاع من البنت ووج ثزوج فنمع 

نبيلعل حميعا يالمولين ئأنحذ أن لأجل عنه؛ محتجب بأن ونلزمها 
ذظله لكان بزا قائل قال لو الاحتياط. 

زياصأي ن وسعد رمعة بن همد ثنانع لما ه الني أن ويويدْ 
ومحاص.أب بن عنه أخيه ابن إنه تند: قال علام، و محهإ الله رصي 
فحكممحراثه. عل ؤلد أب، وليدة وابن أخي إنه زمعه: ين عبد وقال 

النيزوج رمعه بنت لسويه وأخ لعبد، أخ وأنه لزمعه، الغلام بأن 
ومعلم.علميه الله صل 

لثوية!قال الغلام هدا ق بعتبه بينا شبها النيل. رأى لما ولكن 
»اخت،حىمنه«لاآ.

٠٤ء منإنه قالوا! العلم أهل يحص كان ؤإن الاحتياط، باب من وهذا 
الفراش.ودليل القه دليل الدليقن! ؛ادت،إمال 

الاحتياط.باب من أنه أطأ وافه والأظهؤ ينس، لا ذلك، ولكن 

(،٢٢١)٨ رقم وعتقه، وهته الحربط من المملوك شراء باب اليتؤع، كتاب البخاري• أحرجه 
حديثمن (، ١٤)^١٥ رنم الشبهات، وتوقي للفراش الولد باب ١^٠٥^٤، كتاب ومسلمت 

عنها.اض رصي عائشة 



د1وىارم ١٨٢

هلاوصاع من الزوجة أم ي اخقلفوا العلم أهل أن والخلاصئ: 
لا؟أم لها محزما ابمتها زوج يكون 

لها•محرم أنه عل العلم فيمهورأهل 
بمحزم.ليس أنه ينميه ابن الإسلام شخ واختار 

لهامحرما يجعله وإ الاحتياتل، مسل أحد ملك لو إنه ومحنات 
الاحتياطهذا أحد ملك لو ابنتها، مفارقة بعد  ١٦٠التزوج من ومنعه 
أعللم.والتح وجه، له تكان 

اوصاع—ةمن لح لي الهأ رحمه الشيح محيله ثئل ث ١  ١٨٠٠٣
هوأخي،الذي هذا وزوجة)محمد( أمي،، أرصعته اممه)محمد( متزثج 

أرصعتهاالي، الست، يتللث، يزوجن، وأنا ^١، أرصثت، الثصاعة من 
فإذاالرواج، هن'ا صحة J، أثلث، ولكم، الثصاعة، من أخي، زوجة 
لهذْعثأ أصبح فأنا أيصا، ل ؟ح فهو الثصاعة من لأخي، ابنه كانت، 

هذاعن أفيدونا صحح؟ وزواجنا بصلة ه كف لا أنيا أم البشت،، 
اش-محرا.جزاثم 



١٨٣ه1بالوض1ع 

مىتجرم ما الرصاع من ررتجرم ه المبذ قال بقوله؛ فأجاب 
منلك أحا يكون أمك من رصع الدي الرجل فهذا ، السمح٠؛ 

قفأكثز رصعات خمش كانت بأن الإضاعة مروط تت إذا الإضاعة 
وأرصعتبزوجة يزوج فإذا لك، أحا كون فإنه الفطام نل أو الحول؛ن، 

منأحياك بنت لأنها لك؛ محل لا البنت هده فإن محنتا حاله ي وهي 
لك.محل فلا عئها قانت النتب من أخيك كبنت فهي اوصاع، 

اق\و3ن.عليك فيحب اليمن؛ دإحماع باطل فامحاح هذا وعل 
وأنتإليك شون ظلأولأد أولادا قدقدربيكا اشُ كان إن أثا 
شهدوأنت أنسها يزوجتها التي المرأْ هذه أتيت حن لأنك أبوهم؛ 

بعقيدك.والعزة زوجتك، أنها 

وكنلك، أولادٌ أمحقا وئب لها، أولادا الأولاد فبمون هذا وعل 
وأنتفارقها، أن الكلام هدا محسمثع أن حن ومن الأل عليك نجب 
لك.زوجه لسثسلم، وأنها باطل، الأول المحاح محعتثر 

تلم وم(، ٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب البخارىت أحرج4 ( ١ ) 
عباسابن حديث، من رفم)م\؛؛ا(، الرصاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصلع، كتاب 

رصىالهعته،ا•



هLوىاثهقع ١٨٤

امرأةمن رصع قد لخ ل رحمه السيخ يضيلة مسل ؛ ١ ١ 
حالها1راة هذه يصبح فهل أحت، المرأة ولهذه رصعات حمس من أكثز 

نحرمهل أنا، ل وبالثنبة لا؟ أم أحنها من رصع لأنه عليه؛ وخرم لأخي، 
منهاأرصع ب أنتي عي لا؟ أم وأختها أخي أرصنت، الي المراة هذه عئ 

بجائئا.

رصعاتحمس المرأة هذه من رصع الذي أخوك مولهت فاحاب 
حالةأختها فكون هذا وعل لها، اث يكون وا-اتوليرن قبل محاكثز 

ءا؛ملمحه«ئهملممحاوثعى؛همم
خالتك،،وهى للأ، محل لا الشس، من أمك أخت، أن وي ٢، الشس<ء<ل من 

حالتك،.وهي لك، محل لا الثصاع من أملأ، أخت، فكذلك، 
لأنإليك،؛ -ممها يثشر لا ١^^١^ فان أس لك، باشة وأثا 
منهمى ومن للمئرتفع إلا المرتفع تل من محكمها ينتشر لا اوصاعة 

^^.١^٠٠٣إليهلم ينتشر لا فانه وأمهاته وآباؤه إخويه وأما الدرية، من 
وأنأحاك، أرصنت، التي المرأت ثتزوج أن للأج مجوز هذا وعل 

أنوانحم؛ أخيلث،، أنت، هي التي بنتها تتزوج وأن أيقا، أحتها تتزوج 
(،٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل النهاية باب الشهادات، كتاب البخاري! أحرجه 

حديثمن (، ١٤ ٤٧)رقم الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصاع، كتاب لم! وم
عنبما•اف رصي هماس ابن 



١٨٥ه1بالوضاع 

للمرصعبالننبة حكمها ينتشر لا \لثضاءة أن البايت، هذا ل القاعدة 
ؤإنوأولادهم ؤإنايث،، يكور من الدرية من مته مثع ولمن له، إلا 

وخالاتهوعثاته وأعامه وأحواته ؤإخوته وأمهاته آباؤه أما نرلوا، 
لأنالئحريم؛ إليهم ينتشر ب محإيا اشتريم، إلهم ينثبر فلا وأخواله 

بالئنبةوأس النثب«، من عم؛ ما لإؤ؛ من ررعئر؛ قاوت س الني 
أمك،لسسث، فهي ببما، لك علافه لا أخاك أرصنت، التي المرأة هدم إل 

بسكعلافه لا فإدذ عمتك؛ ولا أختالش، ولينث خالتلث،، ولينت 
منأما منه مثآ من غير المريضع أقارب بقية وكدللمثج وبينها، 

أرصغتالتي الرأة لأن إلهم، بثشر اوصاع فان الدرية من نفى 
خالةالرجل وخالة للمرثضع، خالات وأخواتها جدتهم، هي والدهم 

منه.يفى إن عمة الرحل عمة أن كا منه، يفت لمن 
عثإاوصح هذا ويكون لالثص؛ع، إخوة يكونون المرأة هدم فأولاد 

الإناث.لأولاد وخالا الدكور، لأولاد 

محزمالصلب من الابن زوجة فاو اوصاعة من الابن زوجة وأما 
،هآل 1صابطتلم ١تاد٩ظم ؤوحثت>ث تعال؛ اش لقوو لأبيه؛ 

فهدهامرأة؛ من متزوج ابن له الإنسان كان فإذا المحثمات؛ لة محق 

الأية:"؛؛.الماء، أ-ورة 



هن1وىاص ١٨٦

العالإءف1كئئ الثص1ع من ابنه أما لأبيه، الحجاب يكشف أن لها اآرأة 
الصلب.من كابنه 

إنوقال! ذلك آبى افه رحمه ٢ ديمثهر ابن الإسلام شخ ولكن 
منه،أحنبثة الثصاع من ابنه زوجة وأن الصاهرة، ق ينير لا الثصاع 

وافهمنه، أحنيثة لأنيا نيا؛ افر يولا نيا، نجلو ولا له، يكثف، لا 
لأم،أثبيظم ثن آق؛ن آبميظم  ٢٠•^مول؛ وجل عز 

وزوجهاشيا«، من عرم ما اوصاع من رر-مم يقول: والثث. 
نثب،أبيه و؛ين بينها ليس لأنه المصاهرة؛ ْبن أبيه عل حرام الابن 

؛المصاهرة،عليلث، حرام هي بل نثب، وبينها ليس؛ينف، اينف، فزوجه 
اختارهالدي وهذا الشن،،١، مى يئرم ما الرصلمع من رريئرم والحديث؛ 

صحيحا.أراه وهوالذي الإسلام س؛خ 
٠٠.

:٤٩٦العاد)؛،/ وزاد (، ٤٥٨اس)ه/الامحارات انظر: 
Ur"-:■٠ ال: سورة ^ ٢٦



١٨٧ه1و،امساع 

زهره(،)أم إحداهن ووحات، ثلاث افد عبد بن تحمد يزؤج ~ ١
آنجت)تدله( واكاية ؤوايا، ض أولادا أمت )صالحه( والثانية 
وتحثدا.فابث 

أموفاطمه افد، عبد أم فاطمه روجمن ثزيج مذله ابن تحثي ٢" 
ؤإناثا.ذكوزا أولادا عئ،وأج؛تا 

صالحه.محن ونعييوعثإن ومحاهرة عبداف أولادمحمد؛ رصع ٣"■ 
الحواب:

الرحيم•الرض اي بنم 
بن)محمد أولاد وعثإن( ومعيد، وشاهره، افد، )عبد رصع لثا 

منجدهم أولاد بمنزلة صاروا )صالحه( جدهم زوجة من افد( عبد 
النثب<<رمحن كم؛ ما محن ®يخرم :٠ الني لمول النتب؛ 

حميعمن افد(  JLPبن أولاد)محمد تكل إخوْ يكونون هذا وعل 
(،٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل الشهادة باب النهايات،، كتاب البخاري: أحرجه )١( 

حدبث،من (، ١٤٤٧)رقم الرضاعة، من الأخ ابنة نجريم باب الرصلع، كتاب لم؛ وم
عنها■اش رصي هماس ابن 



هن1وىالفقع ١٨٨

أعامهملأن أعامهم؛ أولاد من بأحد يتزوجوا أن لهم محو فلا زوجاته، 
يكورمن الإخوة أولاد أن تخش ولا الرصاع، من لهم إخوْ صاروا 

أولادوكذلك أمهاتهم، إخوة أو آبائهم رخوْ تخلون لا أوإناث 
وشاهره،ل)عداش، تحلون لا إناث أو ذكور من نزلوا ؤإن )زهرة(، 
أبيها،من —)زهره( ل إخوان الأربعه هؤلاء لأن وعماف(؛ ومعد، 
نزلوا.ؤإن لأولادها وأخواو 

قالهكاسه

اشنالصالح محقي 
ه.١٤١٧/١/٢٣ق





١٩٠

إنمالك ؤمن روجه، لكنت إن روج من إليه لثنحا يب ق وولدا 
لكنصواء شتهة، موطوءة لكنت إن بشبهة وطء أو مرية، لكنت 

أولادلكن ونواء لاحقن، أم الطفل هدا رص1ع عل ماشن أولادها 
نعلمأن ثد لا ولكن لاحقة، أو سائقة أحرى زوجة من أو منها روجها 

زمنوق فالكز، رصعايت، خمس يكون أن الرصاع ق يشرط أنه 
عائشهلخديث له؛ أيز فلا رصعات خمس من أيل لكن فان الإرصاع، 

اكزTن!مى أنرل، فيإ رالكل مسلم! صحيح ق الثابت عنها افه رصي 
فتوقمنالومات، رصعات بخمس نسخن عم نحرمن. رصعاُت، عر 

اكزآن«لاأ.من مإيتل وص افه. نمون 
امرأةمن طفل رصع فإذا له، أير لا الخنس دون فا هدا وعل 

لأولادأحا ولا منها، لأولادها أحا ولا لها، ولدا يأكن ع رصعات أرع 
عترها.من زوجها 

وأحالها، ولدا يكون فإنه فائز رصعات خمس رصع إذا وأما 
منأو مها، روجها ولأولاد غثرْ، زوج من أو روجها من لأولادها 

روجمن أو حباله، فا وهي القل أرصعت التي روجها من غثرها؛ 
لاحق.أو سابق آحز 

نه ٢ ) رقم رصعات، بخمس التحريم باب الرصاع، كتاب مساومت أحرجه 



٩١مماو،اثمرضإع 

بدولا محاكثز، رصعات خمس يكون أن الموئر الرصلع ق بد لا إدف 
الإرص1ع.زمن ق يكون أن أيقا 

فيه!العناء اختلف الإرصاع وزمن 
موئر،فهو ا-لثولثن قيل كان ما وقال؛ بحول؛ن، قثده من فمنهم! 

يفطم.ل؛ أو الهلئل هطم نواء يور، فلا بحدهما وما 
أرفلا الطمل هطم فإذا بالفطام، العترة إن قال! من العناء ؤمن 

الخولثن،عل زاد ولو مور فاوصاع يفطم 1؛ ؤإذا فطامه، بعد للؤصاع 
الطئلدام ما أما اللبن، شر الطنل بمدى أن وهو ، معروف، والفطام 

بمفهلوم.فليس باللبن إلا بمدى لا 



اثفقعفتاوى  ١٩٢

اوحم
اض:محيلة 

اوصاعةبن و وهو روجها، ابن ابن آرصت لأي جدق - ١ 
أدقهر، ئرابه أرصض )اليأس( فيه يرصع لا سن ق وهى أشهر(، )٣ 

الأيلروجها من ابنها بنات نحن لنا بالثجة ذلك، ق الحكم فإ أكثز 
أعإم)بتات الثاق روجها أبناء لبنات وبالئية اوضح؟ لدلك 

الئاق؟روجها ابن ابن اوضع ذللث، بأن عمحا اوضع( 
أووضعطعام مثلاكتونع للميت صدقة ١"؛^^ ز الحكم ما ٢~ 

ئش؟اض المساجد إحدى و شه عن ماو 
اشُمحتا.جزاثم 

يأكو أو شهر قرابه أبيئن أم جدتئن من رصع ^، ٠٥١القل 
اوضاع.من أحيه سان لأ0كل لقن؛ عثا يكون اوصاعة زمن 

ءكان منها الأبماء كان فان الثاف، زنجها أساء لبمات باشة 1ثا 
لهعلاقه فلا غرها من كانوا ؤإن اوصاع، من إخوته بنات لأنس ثن، 

و؛يئهن•ث زب ولا 



١٩٣الرضاع مماب 

دراهم،يتوزع لكن نواء فجائز، اليت عن الصدقة إحراج أما 
نحوأو الماجد، ياء حزي عنل ق مساهمة أو الممراء، عل نمقات أو 

ذلك،.

عنالخدين، ي كإ محه، الصدقة من أفصل للمسن، الدعاء لكن 
ضيقةمحُث،: من إلا عظ اشئغ الإئثان لكث، ارإذا قال،: أنه ام. 

بالولدوالمراد ع لها؛ل يدعو صالح ولد أو له، ينتح علم أو جاييه، 
والبث•الابن الصالح 

الشنالصائح ئد كثة 

(،١  ١٦٣ ) رنم وفاته، بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ 
عنه.اطه رصي هريرة ش حديثا من 



هن1وىالهقع ١٩٤

 YY_) ١ I ايكمنماحتكم من محمعت افه! رحمه السيخ محضسه سقل
بأنالعلم ْع الرصاع، من روجها م يكثف أن المرأة عل نحرمون 

يئرملأنه روجها؛ لأي الكشف لها نحون قال؛ افه رحمه ، بازأ ابن الشيح 
١^٣١.من عرم ما ١^^١عه من 

أنببعيد ليس العزيز عبد الشح عن سمعته ما يمولهت فأجاب 
منابنه زوجة إل يطر أن له محوز الزصاع من الزوج أبا إف ت يقول 

الزصاع.

القول،هذا عل ا— الأربعةر الأئمة —ؤمنهم العلم أهل حمهور لأن 
كأبيهالزصاع من الزوج أبا وأن المصاهرة، محريم ق يوثر الزصاع أن عل 
العكسوكذلك ، ١^٠^٠١٤من ابنه زوجة إل ينظر أن له محل النسثس_ا من 
الزصاع.من أبيه زوجة يزى أن له محل الزصاع من الابن فان 

أياإن وقال: اش رحمه ا؛ن؛،٣، آلأسلأم شخ ذلك \و ولكذ 
واستدلالرضاع، من ابنه زوجة إل يطر أن له محل لا الرضاع من الزوج 

٢(. ٩٣/ Y ٠ ) اض رحمه باز ابن الشخ لسإحة الدرب عل نور فتاوى انظر! ( ١ ) 
والزياداتوالوادر )؛/؛(، الصنائع وبدائع (، ٢٨٨)•م/رخى للالسوءل انظر: )٢( 

(.٢٣٦والفروع)M (، ١ ١ ١ )U/ الأاJين وروضة (، ٧٧)ه/ 
(.٤٩٦انماد)ه/ وزاد (، ٤٥٨)ه/الاخيارات انظر: )٣( 



١٩٥ئاباروض|ع 

قولوهو ينظر. أن له محور إنه القائل؛ به استدل الذي ا-اثديث بنفس 
الذيوالإنسان ا، النثب<<ر من عرم ما الث9ئ[ع من ررعرم افي 

الإسلامشخ قاله ما الصحيح أن له يت؛يرن وبهذا بهذا الهائلين أدلة يتامل 
الرصيعثى ررؤئرم قال• والسلأم الصلأ٥ عليه افي أن بدليل ثيميه، ابن 

الشحريمسسب هو ما علم. حنالب اى سالما ولو الشبه، من محرم ما 
إيإالمثب، هو ليس السب إن لقال؛ أبيه—؟ عل الابن روجة ~محريم 
قإلا أبيه وبين الابن روجة ؛؛ن نسب هناك ليس لأنه المصاهرة؛ الممتب 

عمها،أو أحوها أو أبوها لأنه لا روجها أبو لأنه والصهر؛ الئحريم 
تجرميم؛ ط القب؛*، مى تجزم ما اوصاع من ررعرم يمول: ٠ وائئ 

هذامن فتبس والصاهرة؛ المتب من أو المصاهرة من محرم ما الرصاع من 
أنوهو اف رحمه ييميه ابن الإسلام شخ إليه ذهب لما حجة الحديث أن 
لذلكؤيدل الثصاع، من ابنه لزوجة محرما ليس الؤصاع من الروج أبا 

٢،أصاثبطم من أليأ، آتاهظم أ؛ؤوحثنسد تعال؛ قوله أيصا 
الصلب.ابن وليس الؤصاع مى وهوابن 

(،٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
حديث،من (، ١٤٤٧)رقم الرصاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصاع، كتاب لم; وم

محهإ.اش رصي عباس ابن 
الآدة;ّآآ.الماء، )آ(مورة 



هن1وىالمق4 ١٩٦

لأنوذك ضعيف؛ التش. من الابن إنه العلم* أهل جهور وقول 
أدتثآمثنلر فقال! دعثا تعال افه نثاه وقد ابنا، ليس الثر ابن 

،،لنشهظم يئ لموله! منه؛ شرعيا ابنا ليس هو فع 
قتعال قال وقد أيصا، \لم؛ضغأ ومن به، قلنا إن للثر احمداز فهي 

زد'لء=ئإهل ويأء ثا ثم ؤوأحل الحثمات! 
أنوهو ييميه، ابن قاله الذي الراجح بالمول ياحد قيل! لو لكن 

ايهور؛ويقول محارمها، من زوجها أبو ليس الرصاع من الابن روجة 
منبالاحتياط و\خذ حر الوضيأ من ابنه يعد تروجها أن له تحل لا إنه 

الصلاةعليه الثمول احتياط مثل الاحتياط هدا ويكون الحاثين، 

بنوعبد وقاص، أي بن معد فيه دنارع الذي الغلام قصة ق والسلام 
وقاص،\لي بن معل فادعاه لزمعه وليدة من العلام هدا كان حسثا رمعه 

ر،وليدة ابن إنه اض نمول يا رمعه! ين عبئ وقال أحي. ابن إنه وقال! 
اممه.رسول يا مبهه إل انفلر عنه! افه رصي معد فقال فراسه. عل ؤلد 

®١^^قال! ولكنه وثاص، ر ين معد و؛ين بينه شبها الثي. فرأى 
)ا(ّورةالأحزاب،الآة:؛

الآية:*امأ.الماء، سورة )٢( 
)٣(سورةالماء،



١٩٧^ SluL؛

هذابأن ؤحتقم ،، توده،ال يا منه واحتحى الحجئ، ذضنمو 
ء،عته رراحثحيي (! JlSذلك ومع لسويه، أحا فيكون ومعه بن لعبد الغلام 

مم1لئ،هذا ق الئتي فسلك ومحاصن، أي بن بعتبه ثبهه ئيرأ، حنن 
اوصاعنسألة ق الاحتياط شالك مه أحوا أن فتر الاحتياط، 
الاحتجابوحودسا ق ليميه ابن الإنلأم شخ برأي وأحد يالمصاهرة، 

الأدلةإثإ دعيدا، مذهتا ذلك ؟كن ب حلها، عدم ي اُبمهور ويمول منه، 
قيها.لالثصاع وأد،ر لا الصاهرة أن عل ثدل 

-ة؛-ه أو 

رصتأختهاضاله:ريل رخمه سّامآا:ئئلىلهض 
محإذاالئعرى؟ حاله بمن، بمزثج أن له نجوز فهل المحى، حاله بنت ْغ 

كان

حالهروحة من منه أكتر الي أحته رصعت إذا بموله• محأحابر 
الشكأرصعت اش اآرأة هذه من حاله لأولاد وأحئا لخاله بنتا صارت 

،١^^٠١٤هذا ق له علامحه فلا السائل— ~أي• هو وأما أيصا، غرها ومن 

(،٢٢١)٨ رقم وعتقه، وهنته الحرنج؛ س المملوك شراء باب البيؤع، كتاب البحاري• أحرجه ( .١ 
حديثمن (، ١٤)^١٥ رقم الشبهات، وتوش للفراش الولد باب الرصاع، كتاب وملم؛ 

عنها.اف رضي عائشة 



هناوىالفقع ١٩٨

منيتزوج أن مجوز أحته، أرصعت اثتي \إاب' هذه لبنات أحا وليس 
حالهبنت أن ق الذي أن إلا والعكس، شاء ما خاله بنات 

منرصعت الى خاله ُنت فان 'كذلك، الأمر كان فان أمه، من رصعت، 
لأماله؛ محل قاما الصعرى أحنها أما يتزوجها، أن له محل لا له أخت، أمه 

ثاثيرأن لإضخ ق والقاعاس0 أمها، من يرصع ولر أمه، من رصع يز 
دئيه•وهم وقروعه المريضع ي إلا يوثر لا الرضاع 

بنت،أرصعت، قد أمي اش! رحمه الشح هضيالة مسل ت ١ ٢ س؛ 
فهلالدكور، إحواف من واحدا أرصنت قد حاش أن حمح، ل حاض، 

حاش؟من يرصع ل! الذين نحن حاش، بنات من سزوج أن لتا نجوز 
وأحواق،نحن أم أم، من يرصعوا لر الذين خاش أولاد وكذلك 

؟١٠٢۵؛*م، الأريج لتا يمح، ولا الرصاع، من إحوْ يكون حاض وبنات 
الإفاده.ثرجولهذا 

قالبالننمس،، يثبته كإ التحريم به يثبت، \}ئض\ع ت موله هأجامب، 
،الننتستؤ<< من عم؛ ما الثصاع من رربخزم والسلام! الصلاة عليه الأي 

تلم وم(، ٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
عاسابن حديث، من (، ١٤٤٧رفمرالرصاعة، من الأخ ابنة نحربم باب، الرصاع، كتاب 
،^.٥١رصي 





ه1وىادققع٢ ٠ ٠

ولولها، ابنا تكن ب »إ\ت أربع امرأة من الطفل فلورصع له، ياثتر لا 
لنصاعه،أر لا فانه الخولثن بعد الفهلام بعد فأكثز ، ٠^١٧خمس رصع 
فيإاركال مسلمت رواه الذي عنها اطه رصي عائشه حديث ذللث، دليل 
يحمسسحن ثم نحرس• منلوماتر نصعات عشر المران؛ من أنزل 

المآنا"ُ.ذ،ابمزأبن وهن الض ظ %ش'.< تنلوات رصعات 
،إءاوصاصينوهوله٠: 

الرصعات.عدد عل يدو ءالأول،: 

الرصعات.زمن عل يدو والئاف؛ 

امالحال و أي: المجاعة، و إلا ئزرا اوصاع لا:كون ولكذ 
بوجوده,ويشع يممده محتجؤع للبن، محاجا الطفل فيها يكون 

٠^١^٠خمس الطفل رصع فلو النّح، عدم أو بالشع عره ولا 
ْرةرصع ولو أرصعته، للتي ابقا صار مرة كل ل شبع بدون ولو 

الثصعاتبعدد فالعترة شع، ولو واحدة مرة إلا يأكن ل؛ وشع واحدة 
•الشح عدم أو بالشع عثره ولا بعض، عن بعصها ينفصل التي 

(.١٤٥٢)رقم رصعات، بخص التحريم باب الرصاع، كتاب ملم؛ أحرجه ( ١ ر 
(،٥١٠٢)رقم حولن، بعد رصاع لا تال من باب النكاح، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

عائشةحديث ْن (، ١٤٥)٥ رنم ايجاعة، من الرصاعة باب الرصاع، كتاب لم؛ وم
•عنها الثه رصي 



٠٢ ١ مم1د،ادرضاع 

دفيممانابكأ0مح1دمئم:
حروثهسدمم أرصعته، من إحماء عل المرصعة نحرص أن وهو 

اماتل ائمن :رئ U أكنز وئ غزئ، من أو مها، الأتر يض لا 
أيماالمرصعة أوق أوق عدد ق السائه فيها محمل 
والصيط.الممسي عدم سمسب 

،١^^٠٠١٧من أب ل اش1 رحمه الشيح محيلة ثئل  ٠١٦ه س 
محوا.افه وجرائم ذلك و أدم علإ فهل أيابله، لا ولكنني 

ايمىهل أؤانله(، )لا بكلمة تريد ماذا أدرى لا بموله• فأجاب 
الأول:كان فان ه؛ تزوثْ لا أما المص أو له، وجهها محق لا أما 

لمولالثصاعة، من لأبيها وجهها يكشف أن لها تحوز بأنه نمرها فائتا 
اش_،«لأ،.من تحزم ما النصاعة من وتحزم ام 

ليسالنصاعة من الأب لأن عيها؛ إم لا فانه الثائ: كان ؤإن 
مناف الإنينسى ألا نجب لكذ صلمئهم، نجب الذين الرجم دوي ُن 
توملم ٢(،  ٦٤٥)رنم اب،، الأنعل الشهادة باب الشهادات، كتاب ١^١^; أحرحه )١( 

عباسابن حديث من (، ١٤٤٧)رقم الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرًإع' كتاب 
• ١٢٣اض رصي 



الفقعه1وى  ٢٠٢

يكونأن وأما ذلك، وغر والصدقة والإحسان بالر رصاعة عليه لهم 
فلا.المرابة كص حى كم 

-؛!؛•ءو 

روحتانله رجل هناك ^؛ ٥١رخمه الشيخ محيله ثئل ساُلإا1 
أماوصاصت بن أناله الأحرى فهزتكون إحداما، س شخص يرصع 

لأ؟وملدهءلأنتبمأ؟

الثضاعة.مى أما لينث، الأحرى لا، موله• فأجاب 
منأبيه زوجة انبما العناء، خمهور رأي عل بينهإ؛ والعلاقه 

المتب.من أبيه كزوحة الثصاع من أبيه وزوجة النصاعة، 
الثض\عويقول! ذلك، خلافج يرى افه رحمه ا الإملأمل وئيح 

مذعم؛ ما الرصاع مذ راعئرم ائئ لقول، المصاهرة؛ ل يوثر لا 
فصاريت،المصاهرة، جهة من الابن عل حرام الأيب، وزوجة ،، ر ا؛ الشن، 
للمريضع.بالننبة خلاف، فيها اكانية الروجة 

(.٤٩٦اشاد)؛،/ وزاد (، ٤٥٨العلب)ه/الاخياراتح انفلر: )١( 
(،٢٦٤٥)رقم الأناب،، عل الشهادة باب الئّهاداات،، كتاب، اJخارىت أحرجه )٢( 

حدين،من (، ١٤٤٧)رنم الرضاعة، من الأخ ابنة نجريم باب الرصاع، كتاب ت وملم 
الهمحهءا.رمحي عباس ابن 



٢٠٣ه1بامض1ع 

 ٩ُ  UY_ ١ I الثانيةالأب روجة يعتبر هل اللهت رحمه الشخ يضيله ثئل
الأول؟الزوجة من رصغ والابن اوصاع، من ابنه عل لإمة 

العلم.أهل فيها اخلف الساله هذه موله! فأجاب 
روجةإن يهولون؛ وأتباعهم ، الأرتعةر الأئمة ؤمهم الع^إء، وأكثر 

الأيروحة أن ومعلوم المتب، من الأب كزوحة >،_ الأُب 
منأبناء وله امرأْ، الشحص يزوج لو يعني؛ لابنه، نحرم النسب من 

تعال؛لموله الأبناء؛ هؤلاء غارم من يكون المرأه هذه فإن أحرى امرأة 
هُ'ء.تاتثآقًضأيقض نج C ك؟مأ >ؤلأ 

منالأب روجة أن إل اطة رخمه ؛ سميهُ ابن الإسلام مخ وذئب 
ومنمحارمه، من ليمسن وأنها الثسب، من الأب كزوجة ليسبت وضخأ 

اممه،رحمه ٢ القئمر لابن المعاد زاد إل فليرس"ثع القول هذا ل البسهل أراد 
ذهبالذي القول هدا قوة مدى فيه ان للأتيتييرأ، جيدا بحثا بحثه فإنه 

افه.رحمه ثيميه ابن الإسلام سخ إليه 

والزياداتوالنوادر ٤(، / )؛ الصنائع وبدائع (، ٢٨٨"Y/)•للمرحى السوط انظر; )١( 
(.٢٣٦والفروع)٨; (، ١ ١ ١ الخالهن)U/ وروضة (، ٧٧)ه/ 

)آ(ّورةانء،الآية:مأ.
٤(. ٥٨)0االاختيارات انظر: )٣( 

(.٤٩٦/٥ادُاد))؛(زاد 



ه1وىاتهق4 ٢٠٤

بقولوقال السالإ، هده ق وسط حال إل ذاهب ذهب ولو 
أنياثيميه ابن الإسلام شتخ ومول نكاحها، له تحل لا فانه ا-ائمهور 

الاحتياطلأن وجه؛ له هدا لكان بالاحتياط وعمل محاومه، من ليتمن 
الثنة.به جاءت قد الوجه هدا عل 

عنهاض رصي وماص \لي بن سعد هوأن -بدا جاءت الي والثنة 
هداإن افه، رسول يا سعدت فقال لزمعه غلام ق رمعه ين وعبد هو دتارع 

يارمعه؛ بن عد وقال ابن• فهو إلأ به عهد وماص أف بن محه أحي ابن 
للئيسعد فقال فراشه• عل ؤلد أي وليدة من أحي هذا أش، ومول 

فبإذاوماص، \لي بن عتبه يثسه هو فإذا العلام إل فنظر ثتهه، إل انظز 
لكؤررإثه وقال! زمعه، بن لعند يه حكم اللام؟ الصلاة عاليه الني حكم 

بمتلثوية قال م الحجث«، ثبمام ^١٠^،، النثد زنق، ئن عد يا 
منهاراحتحيي لها! قال المومنن، أمهات إحدى وهي عنها الله رصي رمحه 

شبهارأى لما منهءا اراحتحعي وقال! لها، أخ ياثه قصي أنه ْع ا، سودة،ار يا 
علمني بحكم واللام الصلاة علميه الثني حكم فهنا عتبه، وي؛ن بينه 

أجلمن أحوها بانه وقصي الثته، أجل من الاحتجاب، وهو الاحتياط، 
(،٢٢١رقم)٨ وعتمه، وهته الخربي من الملوك شراء باب التؤع، كتاب ت الخاري أخرجه )١( 

■ءا-بمثطمن (، ١ ٤  ٥٧)رنم الثبهات،، ونوني للفراش الولد باب الرصاع، كتاب لم; وم
عنها•اممه رصي عائثة 



ئنابام|ئع

لإل:لوUJ اوظع؛ ُن الأو زوجة فأخا أيها. فراش عل ه أته 
لينناولكن بما، يتروج أن له محل لا إنه ويقول؛ بالاحتاط يحكم إننا 

حدا.هولا هذا لكان الهولن. ومراعاة بالاحتياط، فناحذ له، محرما 

لأبيه،جدته من ارثصع من اله1 رحمه السيخ هضيلة مسل ؛ ١  ٢٨سرر
الحكم؟فإ عمته، يشت، يتزؤج أن ويريد 

منله أختا عمته كون جدته من ارثصع الذي هدا موله؛ فأجاب، 
لهمحل فلا لابسها، حالا هو صار الئض1ع من أحثه كانم، ؤإذا الثصاع، 

1قهشققأعقاًطلم ؤ"منث، تعال؛ لموله يتزوجها؛ أن 
وصتطمآمحت وبمثاق وماخآمحج ذككم د؛غلإ' ومة==غم 

هام ص ونت أوثثت<"<، تث 
بتتكانت فإذا النثب«ُم، من هوأ قا ١^^١٤ ين ؛؛محرم قالت أنه 

حراما.الثصّاع من الأ-محت، ؛JL، كدللث، كانّتا حراما الشب، من الأ-خت، 
واشُأع1ولم.

الآة;مأآ.الماء، مررة )١( 
وملم:(، ٢٦٤٥)رقم الأتاب، عل الشهادة باب الشهادات،، محاب البخاري: أحرجه )٢( 

عباسابن حدبث، س ١(، ٤  ٤٧)رنم الرضاعة، ص الأخ ابنة تحريم باب الرصلع، كتاب 
اشصا.رضي 



ه1وىالفق٢4 ٠ ٦

بمماشِاوضاوم
رقمتل.... من المفة عندي... حصزت لمد لكمه؛ وأنا أقول 

^بنتل...برتمسمكه...؛س..ؤ.
محوا.إلا . ٠ بتت..١ عل.... لاثعلم قالاI وهد 

ثنت....• • أرصعت.• أما يمكرن.... الخمح حفبمور محلس وق 
رصعةأرصفها المدكور ش•••• روحها•••• لبن من بن•••• روجة•••• 

ولاذلك قيل ولمْيرصعها نامت حس هم...٠ ق يدما وصت واحدة، 
سألنى.....وى. مده، 

أبيه؟من له أختا .. ٠ روجته. يكون هل 

عصمتهق باقية وهي أبيه، من له أحتا المدكورة روحته يكون لا 
لماعليه؛ محريمها يقتفي ما \لثض\ع من يثبت لر حيث المحاح، لصحة 

عنهااممه رمحي عائشه عن النيل. عن الصحيح الخديث ق ثثت 
محئو<•معلومات رصعات عئز الهزآن؛ من أنزو فيا رركاذ ق\ذن: 

خمسكان ما إلا الثصاع من ^٠٢ فلا ،، معالومات<الحس هتسحن 
رةم)'آهةا(.رصعات، بخص التحريم باب \إوضغأ,( كتاب الم: مأحرجه )١( 





القممهن1وى  ٢٠٨

بمماشِالثضاوم
ْعفائز( بنت رعريزه والدق من عئ( بنت )عكوْ أرصعت ~ ١ 

لظروفمثالية ايام يلاثة عل ثنيي لمدة عاطف( بتت )نونيه ابسها 
مرصيه.

ابثهاخ فائز( بنت )عزيزْ والدق من علا( بن )عيداش رصع ٢- 
حديتمزنيثة لظروف وثنيي؛ أشهرْشالية ثلاثة لمدة عاطف( بنت )زانه 

)ثارة(.لوالدتم 

ابنهاْع ( عيداش بتت )ثارْ من عاطف( بنت زانه )رصعت ٣" 
الئزعثة)ءشرةأثاممرنا(.uثصاءة كافية وة علا( بن )عداش 

ينت)ثارة من ومزنه( )هيلمه محمد( بن )علا بنات ل هت 
عبداف(بن فائز بتت )عزينه والدق من ثرصعا إ واللتان عبداش( 
منلتا ثقيقتان أمإ أم عاطف(، بن )علا وثميقي أنا ل بالثنية أجئيقان 

والدقمن بالقائل ١^^، إخوتنا ت؛؛ن اوصاجة كون اوصاجة، 
بالثنيةأذ0يق\ني وكدا عبداش(، )شارة؛شت، امهإ وب؛ن فائز( بنب )عزيزْ 

والدق؟من يرصعوا ل؛ الدين ( محمد بن )علا لأبناء 



٢٠٩مم1بادوضاع 

 T_ ! أحتهمن له ما الثض\ءة من أحته من الثض\ء4 من للأخ هل
والتاشبانالأعياد ق والصائحة والمر، الخلوة، حسن من النسسج، من 

وغيرها؟

الأبناءجخ الأّريتن كلتا و القحل لبن حرمة يثمل هل سّات 
مريضع؛ن؟الغير 

لإطلاعذللمثؤ؛ عل خقا إنائي أتمل الأمطارمحه، آزذت U هذا 
jكشوا حشت، أتي الشيخ ضله أحفبمم ولا عليه، القضية أطراف 

افهوهق،كم هضيلتكم. من التوضيح ستوجس، الأمر ولكن الأمر، هذا 
والدين.يالإنلأم وعمركم الإسلام، بفم وعمر تعال، 

وبزكاثه.اف ونحمي عثكم والشلأم 

ادم١^١^ بشم 
صارت)عزيزه( أمك من عئ( بتتا )عكوة رصعت، لثا ث ١ ج 
لكالثص1ع من وأختا الثصاع، مى لعزيزه بنتا عكوه— —أعني! 

بعده.أم الإرصاع قبل كانوا سواء وأحواتلث،، ولإحوتلث، 
هذاق لهإ علاقة فلا ومزنة( )هيلة وهما )عكوه( أحنا وأما 
ولشقيقك.ك ياشبة أجئتمان فهإ \لمثضذأ.< 



هن1وىالفق٢4 ١ ٠

منلها ابنا صار )عزيزة( أمك من عئ( بن )عبدافه رصع ولثا 
قبلكانوا مواء وأحوايك، ولإحوتك لك الثصاع من وأحا الؤصاع، 
بعده.أم الإرصيع 

قلهم علاقه محلا عكوه— —موى وأحواته )عيدافه( إخوان وأما 
حكمها.بتان ومتى أمك من رصعت فمد )عكو؛( وأما ، ١٤٢^هدا 

بنت)مارة من أحتك وهى عاطف(، بنت )زانة رصعت ولثا 
-اثمعالئض\ع من وأختا لإضغآ من لها بثا )زانه( صاريت، عبدافه( 

.aJjuأم.الإرصاع قبل كانوا مواء وبنات، بفن من )مارة( أولاد 
هداق لكم علامحه محلا زانه~ ~موى وأحواتك وأخوك أنث، وأما 

حكمها.ودبيرأ، )مارة( من رصعت، فمد )زانة( وأما 

يتزوجاأن )عاطف( لأخيلئ، ولا للخ، محل محلا متى ما عل وثناء 
لاثهومزنه(؛ )هيله يتزوجا أن ومحل أحتكإ، لأما عئ(؛ بنت )عكوة 

أحدايتزوج أن عئ ين لمداممه محل ولا اوصاع، هذا و لهإ علاقه لا 
أخوهى.لأنه أحواتااث،؛ من 

أحتهم.لأما زانه؛ سوى منهن يتزوجوا أن لإحوانه ومحن 
أحتهم،لأما )ثارة(؛ أبناء من أحد يتزوجها أن لزانه محل ولا 



٢١١مم1بادوضاع 

فلا)عبدالله( وأما أحواما. من يتزوجوا أن عيدالله— —سوى لهم ومحل 
أحوهن.لأنه له؛ محن 

لمولالحزمة؛ ق النتب من كالأخ الؤصاع مى الأخ ؛ ٢ج 

ولداصار طفلا امرأه أرصعت فلو الأم، كلبن المحل لتن ! ٣ج 
عيره.من زوجها لأولاد وأحا لأولادها، وأحا لزوجها، وولدا لها، 

ض

العثمينالصالح محمد 

ءإ؛•ءو ءلإ- 

(،٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل النهاية باب الشهادات، كاب البخاري: أخرجه :١( 
حديث،من (، ١٤٤٧)رمم الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب، الرض،ع، كاب إ لم وم

عنهما-اش رصي عاس ابن 



هاوىالفق4 ٢١٢

روجتان،لك لكن إذا افه: رخمه الشج هضيله ثمل 
الأخرىال؟نحأ س لأنلأدك أى بمون قفز ^1، إخ،لاهما أرضتت 

اضلمثر.هش؟
اللسأن ثب يالأنم، من له إخوة يكونون نعم، ت موله فأحاب 

لبنأبيهم'
٠٠٠



٢١٣ممابالوض1ع 

.ن؟افاوضاوم
ضلأضممسلجاضن.

وندؤع ثنت ورصعت وبنات، أولاد عدة لدي4 رجل الإفتاء؛ أؤيد 
->ما،الله جرائم أفيدونا بما؟ الوونج لياقن نجوز فهل الأولاد، من 

ث؛ابيتم؛ميصواذلثزصابم•
ب\ظ\)''ضص

وقتق فأكثز رصعات خمس امرأة من المن رصعت إذا 
الزوجأبناء -^٠^٠ أختا وصارت أرصعته، ولمن له بثا صارت الرصلمع 
أوالراصع قبل كانوا سواء ويناما، أرصعته التي الروحة وأبناء وبناته، 
يعده.

لها.إحوه لأمم يتزوجها؛ أن هؤلاء من لأحد تجوز فلا هدا وعل 
اشنالماج كت؛همحثد 

٠٠.



هارى|لص ٢١٤

هعرصعت وبنته رصابرة(، بنتا آنجُب افه•••••( عبيد بن )معود 
بنالدكورة)مرزوى بنته وؤج )معود( من؛؛S'-—،، والدها إحوان 
الإضاعةمن 1خ له افه( عبيد بن و)ئعود أولادا، منها وأن،ص، خمد(، 
وقدسا، أحس، افه( عبد بن )غويتم ....(، عبدافه. يى )غؤينم يدعى 
عاليها،الممح عمد وقد ئعود، بتت رمحج حمد( بن )مرزومح، لها مدم 

دصلم:دخلاإدالآن•
أقتونالا؟ أم خمد.....( بن لمرزو3، نحل بنت)غؤينم كل السواوت 

جمرا.اطه جزاثم 
العلن،/.....مقد.م 

الهاوضامبنم 
افه()عبيد جدهاروحة من )صابره( سعود بنتا رصعتا لثا 

ولماخمد(، بى يزوجت،)مرزوئ، وقد الثصاع، من لأبيها أحتا صاردت٠ 
منله أحا صار الله عبيد زوجة وهي ئعود أم من )غوينم( رصع 

تحوزفلا هدا وعل أيصا، الإضاعة من )صاور0( لبنته وأحا الثصاعة، 
)صابره(لأن معه؛ )صابره( دامت، ما )غويتم( بث يتزوج أن لمرزوق، 



٢١٥ةت1بادوضاع 

نحثعررلأ والثلأم: الصلاة عليه النئ قال وقد )غوينم(، لبنت عثه 
اوصاعين  ٣٠: JUjث-محاكياا('''، الزأة ٣؛ تئ 

محللا قائد فالعمد عليها عمد قد كان ؤإذا ا، الئتلأااُ يل ثئرم تا 
عليه.الماء 

كتثه

الشمينالصالح محمد 

.ه.

٥١)رقم عمتها، عل الرأة تنكح لا باب النكاح، كتاب البخاري! أخرجه ( )١  تلم وم(، ٠٩
هريرةأيي( حدث من (، ١٤٠)٨ رنم وعمتها، اراة ( juالخمع تحريم باب النكاح، كتاب 
عنه.اض رصي 

(،٢٦٤٥)رنم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، محاب الخارى: أخرجه )٢( 
حديثمن رقم)؟ة؛ا(، الرصاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصاع، كتاب لم؛ وم

ب•الأة رصي هماس ابن 



قت1وىالفة4 ٢١٦

جدقمن رصع عمي ابن اش• رحمه الشيح محيله ثئل ث ١ ٣ ٠ س 
محرقاي؟بمون فهز 

هيالتي اجدة من رصع إذا لأنه محزما؛ يكون نعم موله! فأجاب 
ْعيرصع أن ين قرى ولا حاو، الأم وأخو للأم، أحا صار الأم أم 

الشرعت;والقاعدة بعدها، طفل مع أو قبلها طفل مع أو نضمها، الأم 
صارأمك من رصع فمن اقن-،® مى يمحرم ما الثصاعة من م يم ءرأنه 
صارجدتك من رصع ومن لهم، أوخالا لأولادك عثا وصار لك أحا 

١^،أم ائ كاJت، إذا وما ١^-، أم اظ كانت -إن لك خالا 
بمث؛يناوضاعظلإثلمِساف

٠٠



٢١٧مم1بادوضاع 

الله.رعاكم . العسم؛ن... صالح ين محمد الشيح فضيلة 
ويزلكته.اض ووحمه علبمم الثلأم 

امرأة،متزؤج رجل الثؤالت هدا بإجابة المحرم فأرجو بمد• أما 
منراصعة ابنتك إن فقال؛ الأول، أحوالروجة فعلم ايثي حطب يم 

اوصاع؟من عثتها أختي تحسح وبالتال أيام أربمة روحتي 
وبزكاثه.افه ورحمه عليكم والثلأم يرعائم. وافه هدا 

نماطهاوضاوم
وبنكاJه.اطه ورحمة السلام وعليكم 

رصعاتحمس ايام أربعه زوجته من ابنتك رصعت الن،ي الرجل 
Jنثك،تزئج أن يجوز فلا هدا وعل لينتلث،، عثة وأخته لينتك، ايا صار 

٥٧١يهن بجئع ررلا ه• الئي لمول معه؛ عثتها دامث ما عثتها بروج 
^ما،نلأ:محالمنأةوخابجا((رُ

ىدالصالجاشنفي؛ا/اا/ما؛اه.
ومسالمت(، ٥١٠٩رنم)عمتها، عل المرأة لاتتكح باب النكاح، كتاب البخاري• أ"؛محه 
هريرة١^ •حديث من (، ١٤٠٨رقم)وعمتها، المرأة بين الخمع تحريم باب النكاح، كتاب 
اشعu<.رصي 



هن1ويىاأس4 ٢١٨

رمانة

الفطاموقين نصاعنى ئرة وو ١>^، من قتروج وعر ثاب؛ أنا 
\دئئ'(ا<الرصعات عن )يزيد متعددة رصعات إحداهما من رصعت 

واليلعم الثابجة المرأة ابته من ق تحؤ فهل الزونج، أرعب والآ0 
الحناء.خر افه جزاثم أفيدوف منها؟ أرصع لر 

الكتاب،إليه وجهت من واسم البنملة، يكتب أن محنن أولا! 
عليه.والثلأم 

لرالتي المرأة من عمه بنات من يتزوج أن الشاب لهدا محل لا يانثات 
منرُثئرم و:. الني قال فمد الأيسر، من أحوهن لأنه منها؛ يرصع 

النصاعئئئثلمُنافب«''/
العث٠ان١^١^ محمل كتبه 

(،٢٦٤٥رقم)الأنساب، عل النهاية باب النهايات، ياب اJخارىت أحرجه ؛١( 
حديثرمن رئم)؟؛ةل(، الرصاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصاع، كتاب لم؛ وم

محه،ا.الله رصي عباس ابن 



٢١٩

اوحم.نمافِالثض 
نبئتازتيزط ث عل واللام والصلاه العالن، رب ف الحمد 
وبعد!أخممن، وصحبه آله وعل محمد:ا 

وبركاته.افه ورخمة عليكم السلام 
الحرم.العثمين١... صل محمد الشج/ هضيلة 

أعإلكمموانين ق اش جعله النوال، هدا عل الرد منكم نريى 
الخيرلهة.الفاصالة 

ابنتهاابن أرصنت، عاما، عشر خمه مند زوجها توق لقب، امرأة 
فعلتوقد الحليب، منها نزل أنه يمعتى شح، حز وأكتر نهرين لمدة 

ابمتها،فآحرت الحلسب، بوجود شعرمت، هرة وبعد ابنتها، لرض ذلك 
بعدذلك دكثر يم الكرى، الست، وزوج القرى، وابنتها ابنتها، وولج 
وذلكالبشن يصغر الدى ابنها ابن الشج الرأة تللثج وأرصعنت، هرة، 

ثلدتالخي اسه يزوج الصغرى البئت، زوج أراد ثم وأكثز، منة لمدة 
مشايخعدم ذلك، فحرم أحيه لأبن لأمه جدته من الراصع الابن بعد 

١^^١عة،من وخالته وخاله أمه أخو الصنرى البنت، ابن إن بقولهم! 
أحفادها،"كر هرة.. الأمر تزك ثم . وعمسه. لأبيه ابنها؛أ ابن وكذلك، 



هناوىاثس4 ٢٢٠

الأحفادوبدأ آرائهم، لاختلاف المشايخ هؤلأء متاوى مسعوا لر ولكن 
أصحوالأف الأراء، اختلمث، وكدللث، آحرين، مشايح عدة عل بالردد 

إلعائا ( )٢٣حواد اوصاعه طك عل م -وقد خ؛رة ى الأخفاد 
يمهاوابن ولدها ابن أم لبنص؟ محاوم المرأة تلك أحفاد فهل الآل~، 

أحوين،من متزوجتان المرأة تلك ؛نايت، بأن علها فمط؟ لهم المحارم هم 
محيلتكممن يرجو البمحن، أرواج أحت من متزوج أحوهما وكيلك 

ممنعنا اشُ وحراثم اة أثاثكم لنا، العاجله والإحابه الإيضاح، 
محب.نمح إنه الحناء، 

دأماشاوضاومم
ووتك\وه.اش ورحمة الثلأم وعؤكز 

علثرب ابنها وابى يمها ابن أرصعت التي اليب الحدة ج/ 
الآموثاكاJة:إرضاعها 

للأبنين.أما صارت أنها — ١ 

البننلهإ إخوة زيجة وأولاد أحوين، صارا الأبن؛ن أن ٢" 
والستات.

أبناءلتنات ع، منهإ واحد كل صار الراصعير٧ الابثتن أن ٣- 
بناتأو الحدة أبناء بنات من كان فمن بناتها، لثنات وخالا الحدة، 



٢٢١ةت1بادوضاع 

نس•أنقزوج الراصمتن من لواجد محو لا فإنه بناما 
ا-لثدة،أبناء ببنات يتزوجوا أن لهم تحل الراصعن أبناء أن ِ ٤ 
يناما.وبتات 

ا-إثده،أبناء بأبناء يتزوجن أن ثن تحل الواصعن بنات أن ~ ٥ 
بناتها.وأبناء 

بعدا-لهواب اشدم القوال عليها فيطبق المواعد هي هذه 
ذلك.

كبه

.؛^١^^٠٠^١^ ٥١١محمد 
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.مضِاوضلإم
يث،والأحرى ابما، الأحت؛ن إحدى ولدت يم أحت؛ن، أحوان يرؤج 

ثماث، الأحتثن إحدى أم ولدت يم فمط، الأب من الأخان وهاتان 
أنالبنت لاين تحوز فهل أحاها، أرصعت وبئها سها، ابن أرصعت، 

لا؟أم حاك بتت يتزوج 

حالته؛بنت يزوج أن خدنه من رصع الذي البنت لأبن تحوز لا 
الأيب،مى لأمها أحا كان حسثا الأب، من لها حالا بدللث، كان لأنه 

يالثصاع.
العثمينمحمد كاتبه ذلاث< قال 

هه ءو 



٢٢٣؛تاواامساع 

افه.حفظه العسمين صال بن محثد الئؤح فضيلة 
وبزلكئه.افه ورحمه علتكم السلام 
وهوتالنوال، هذا عل الإحابه هضيلتكم أرجومن وبعدإ 

نجوزقهل أحوات، هذا عض ولابن روجتي• أم من رصع عض ابن 
محرا.افه وجزاثم والآتجقظكم، ضهن؟ لرواج ائ 

اضاوضاومبنم 
وبركاته.افه ورحمة الثلأم وعاJتؤلم 

يتزوجأن من يمنعك لا زوجتك أم من هذا عمك ابن رصاع 
رصاعه.ق الزصيع لإخوان علاقه لا لأنه أحواته؛ إحدى 

كثه

الع.تمانالصمالح محتد 



قت1وىالهق4 ٢٢٤

ر،،،الة

ساهالثضالثمم
ينئد القافل اتيغ الهرم الوالد حاب إل ين 

اض.حفظه \ذوميحأ.أ صالح 
وبعدتوبركاته، افه ووحمة عليكم الثلأم 
انجولن،من ؤإيائم اممه جعلتا المارك، رمضاذ شهر j ممحم 

الأكمل.الوجه عل وقيامه صيامه ؤإياٌكم اممه وررقنا 
حياتلث،.ق افه أمتعتي وبعدإ 

أرصعتوقد غيره، زوجا يزوجح، قد روجة من إنساف يزئج إذا 
الأمحر؟للردج وبجه يكون هل امرأْ• الأول الروج لبن من 

يزكىهل أعوام، عليها مر إذا الديون ركاة وكدك ثانية! مسألة 
أوإذاتحثمشسمواحد؟لقزخزل، 
امحسمىؤإن ا• دعلمل الثتياإلاأن عن افه. رمحول، نس يالثة! مألة 

كتابوالترمذي• (، ٣٤ ٠٥)رقم الخائرة، ل باب اليؤع، كتاب داولت أبو أحرجه )١( 
بابالثؤع، كتاب ائي• والنرءم)'ه'اا(، الثنيا، عن النهي 3، جاء ما باب البتؤع، 
عنه.اش رصي جابر حل،يث، من (، ٤  ٦٣٣رقم)أصلها، أوباع النخل 



٢٢٥الرضاع هتاب 

ئ)؛،والحمل، الشحم اسقي ؤإن وأطرائه، وأنه ينكل حيوان من بايع 
لخممن وطلا لواسقي وكذلك واكبمران، الكرش الواقط! امقى 

حائز؟كله هذا هل أونحوه، 
و\1\ذح دعائك من تضا ولا هذا، ^، اشُالخنة أثاثك أضئ 

وال1لأ؛سم.١^ الشهر هذا 
الرحيم١^^>، ارإه اي 

وبنكاته.افه ورحمة الثلأم وعثكم 
ومنكم،منا ويقبل رمضاف، بشهر منئتكم عل حثرا اطه وحراكم 

والعملوالإيإن، والركة بالحر وعل وعليكم، علينا وأعاده 
الصالح.
ربيبةيكون الثص1ع من الزأْ ست، أن عل النلء حمهور ت ج١ 
النضا،أأامى لحرم ما الرصاع مى ررلحرم ه■' ام لقول لروجها؛ 

،^lJJILلزوحها ربيبة يكون السن-، من الزوجة بث أن ءك،ا قالوا؛ 
السؤ.من محزم نا الزصاع من محزم لأنه اوصاع؛ من سها 

(،٨٥/ ا  ٥٣٦رقم)والزابة، ايحائة عن الهي باب اليؤع، كتاب ت لم مأ-مجه و ت
تعالم<،.أن *إلا نوله: دون عنه، اش رصي حاير حديث من 

لم:وم(، ٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل النهاية باب الثهادات)، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
عباسابن حديث من (، ١٤٤٧رقم)الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب اارص-اع، كتاب 

رصىاشص^.





٢٢٧ه1بادوض1ع 

نبيلبسلوك نفتي ؤإنإ به، بالمتوى يجزم لسنا ذلك مع لكن 
بهيثبت محلا المصاهرة محريم ق يور لا الرصلمع إن فثقول؛ الاحتتاحل 

محلفلا الإباحة، حكم يعطى لا أن يبُي، لكن المحرمة، ولا التحريم 
أيصا،لها محرما يكون ولا الرصاع، من أمها أو امرأته ابنة بمنوج أن 

يكونولا اوصاع، من أباه أو ووجها، ابن تزوج لا هي، وكذلك 
قكإ الثنة؛ ق ثابت، هذا نحو عل الاحتياط نبيل وسلوك لها، محرما 

فمصيالغلام، ق رمعه بن وعبد ومحاص \ي بن سعد اختصام حديث 
محال!ذلك، وْع له، أخ بأنه وحكم ومعه، بن لعيد . الني به 

مع٢، وداصر أب بن بعتبه بتا شتيا رأى حيث شودْ<، رراختجي،إةيا 
أع^Jلم,واش لها، أحا كان أنه 

لكنعام، كل الزكاة ففيها مء عل الديون كانت، إذا ج؟: 
ركاةأحر شاء ؤإن ماله، ركاة ْع الزكاة أحرج شاء إن بالخيار صاحبها 

نش.ْا لئو فتزكيها حزيقبضها، الديون 
\}ySعل فيها زكاة فلا نل؛ غم عل الديون كانت، إذا أثا 

واحدة.سنة ركاة يودي محبصها إذا لكن الراجح، 

(،٢٢١)٨ رقم وعتقه، وهبته الحرب من الملوك شراء باب البتؤع، كتاب الخاري• أحرجه ( ١ ر 
حديثمن (، ١٤)/١٥ رنم الشبهات، وتوقي للفراش الولد باب الرصاع، كتاب ومسلمت 

عنها.افه رصي عائشة 



ه1وىالهه4 ٢٢٨

بهالعلم يشرط ما كل ق ثابت يعلم، أن إلا الثنيا عن الثهي جّأ• 
ائقىجهالة إل تودي المجهولة المحا لأن وذلك المعاوصات؛ كحقود 

امشىفإذا المحذور. هذا زال معلوما المسقى كان فإذا هذا وعل منه، 
كاؤدئنائشاثدة البارزة والأعضاء والثواقط وابلمد والأطراف \)\ئن 

كالكرضاكزة اuبة الأعضاة اسقي لو وكذلك واويلمن، 
الاصثاءفإن الحمل امكى لو وكذلك، والهلب، واوية والكبد والصران 

جهالةفإنيا جهالة، من فيه بمدر وما معلوم، لأنه جائز؛ الصور ذ0 هق 
حامل.غثر حائلا الحيوان بع بمنزلة الحمل واسثاء لاثضز، يسثرة 

متمزقإنه حيث مرة جهالثه لأن يصح؛ فلا الشحم استثناء وأما 
ولاممكزالاحاطأيه.واشم، 
يحلممعيرأ، موصع من لكن فإن ونحوم ■ثم من رطل امحقاء وأما 

حيثذفيه الحهاله لأن نرى؛ فيا يه بأس فلا المسقى المدر ذلك، محوي أنه 
محمئامونجع من لكن أو مئاط موضع عز من كان إذا وأما يسيرة، 
يصحلا فإنه تحويه لا أن ومحل المحيرن، المدر ذللمثج تحوي أن محل 

الموقق.وافه حيثي، فيه الأسثاء 
الصالحمحئد كاتبه قاله 



٢٢٩مم1بادرضاع 

اوصاعس الرجل أبو اف: رحمه المح محيله ساّاا:ئئل 
أنتجوز هل الرصاع مذ البنت وأم له؟ محشف أن لروحته تجوز هل 

الرصاع؟مذ ابنتها لريج يكثف 
أن،! الأردعةر الأئمة ؤمنهم العلمإء، حمهور يرى بموله• فاجاب 

منالزوجة وأم الرصاع، من لأبنه تكثف الذصاع مذ الابن روجة 
الثص1ع.مذ ابثها لروج تكثف الرصأع 

فياللرصاع أثر لا أنه افه؛ رحمه ٢ ديميهر ابن الإسلام شيخ ويرى 
فلاابنه لزوجة محرما ليس الرصاع من الروج أبا وأن بالمصاهرة، نجرم 

فلالأمها محرما ليس الرص؛ع من البنت روج وكذلك له، يكثف 
له.يكثف 

ررتجزمM' ائذ ^ الثواب؛ إل أقنب الإسلام شح وقول 
بطريقحرام الزوجة وأم الروج وأبو ا، اشبءار بذ يخرم ما الرصاع مذ 

١ت١لأءىمءؤوحفل \شَواقوزأ.' ولأن الننب؛ بطريق وليس المصاهرة، 

والزياداتوالنوادر ٤(، / الصنائع)؛ وبداغ (، ٢٨٨للرحى)•ّآ/السوءل انفلر) )١( 
(.٢٣٦والفروع)\إ (، ١ ١ ١ )U/ الءuلين وروضة (، ٧٧)؛،/ 

(.٤٩٦انماد)؛،/ وزاد ٤(،  ٥٨العلمية)ه/ الاخيارات انغلر: )٢( 
لم:وم(، ٢٦٤٥)رقم الأنابح، عل الشهادة باب الشهادات، مماب اJخارى: أحرجه )٣( 

عباسابن حديث، س (، ١٤ ٤٧)رقم الرضاعة، س الأخ ابنة نجريم باب الرصلع، كتاب 
رضىاضءنه،ا.



هن1وىارهمم ٢٣

م.ًم  النتب،ايى عدا 1ن محرج المد وهدا ، ه أصشهظم مى أق؛أث 
كاواوضاع اقر ابن أو اجهور، ك،اظلبم اقر ابن كان تواآ 

إلأقرب الشيح قول كون وْع تعال، اممه رحمه الإسلام ثيح قاله 
احتياطا.حا يتزوج لا أن فتبني الصواب، 

لكشفالثضأع ْس الابن زوجة ينون ا-لمحمهور أن ذللث،! ومعنى 
الزصاعمن الزوجة وأم زوجها، قارئها لو  ١٢يتزوج ولا لأبيه، 

هيتزوج ولا الزصاع، من ابنتها لزوج تكشف، 
حا•الرواج ويجوز لامحنمح، يقول؛ الإسلام وشخ 

أعلم.وافه احتياطا، -٦١ يتزوج ولا محثف، لا أن عندي! والأول 
هه أو 

الآة;ّآآ.الماء، سورة 



٢٣١

ُ ُ

الرحيمبنماشاوض 
افه.حفظه العسمين صالح ين محمد الشخ/ هضيالة 

ويركات4.اف ونط ١^^٢ 
يقطنونأوأم، أئن، بلا وجدوا الدين )اللمطاء( الأطفال يعص هناك 

)حديثيالأطفال هؤلاء الدن. محتلف ق الاجتإعثة الحضانة دور 
ومحاجونإدالثصاعة.الولادة( 

الأطفال؟ءلأ؛ إرصاغ ا>أة لأي نجوز هل 
غثرهمعل اكبق ما المرأة هدم من رصعوا إذا عليهم يطق، وهل 

الأطفال؟من 

مضاعفأجرها أن أم إرضاعهم، ق واحد أجئ المرأة لهدم وهل 
يائيين؟بلا أمم بحكم 

هؤلاءعل الدولة يصرفه الدي الدحل من ميغ اقيطيخ نجوز وهل 
لهم؟مرضعامت، لامتئجار الأطفال 

وثرعاى؛.نجممحم وافه 
ئ0ووتتهإ



هاوىالهق4 ٢٣٢

الهاوضاومبنم 
وبزلكيه.اطه ورحمه الثلأم وطكإ 

الأن بثزط الأطفاو هؤلأء يرصع أن امرأة لأي تحوز نعم ت ِجا 
حنمئأمزصا لكن مواء الراضع، إل انتقاله نحشى مرض فيها يكون 

ونحوها.الخلق، ومسة الحمقاء، اّيلصاغ ^١؛< ١١كره ولهذا أوخلما، 

منغثرهم عل ينيق ما الرصع هؤلاء عل ثتمح( نعم، ج'آت 
فيهيكئ_، خاص ملس للعقل يكون أن نجب ولهذا الثصاع؛ أحكام 
لكنإذا إلا ينثر لا الثض1ع لأن الثصعات، وعدد أرصئه، ئن أنإء 
الفطام.مل ولكن فاكثن، صعاُت، رص 

أجرها،ثعجلت فمد إرضاعهم عل أجزا أحذيت، من أما ج'؟• 
تعال.اطه عل فاحرها احتثذتا من وأما 

الدولةصرفه الذي المال من نشر يهتهي أن نجوز نعم، • ج؛ 
بلالحاجات، منألكر اوضاع لأن اوضاع؛ أيل من الأطفال لهولاع 

الصرورات.

العسمينالصالح محمد كتبه 

و؟]/ه/.\إ)ير

٠٠٠



٢٣٣ه1بامضاع 

ر،،،الةأ

اف.حفظه العسمين مجاك بن محمد الشنح/ فضيلة 
وونكاد4.اف، ورحمه علتكم الثلأم 
 Jيمبث الأول الردجة له وأنجبت بروجتى، يزوج رجل ت الثؤا

لأبيهمالحدة عندهم وكائت البنت. هده عن الأول الروحة توئيت 
لهاسامنفصارت الزمن، من مده البئث، )الحدة( فارضعت معهم سكن 

أرادولد، و1لإهم وبنات، أولادا له أنجتتت الثانية والروجة ، ١٤١٩٥^
أمصحيح، الووغ هدا فهل أبيه. ثقيقة له عمة ابة من الزولج الولد هدا 

حزاكمأفيدونا عمته؟ ابنة من الوولج عليه نجرم أبته من أحنه رصاعة أن 
الهُمحئا.

فأكثز،رصعات حمس أبيها أم جيما من رصعت، التي البث إن 
وأعامهالأبيها وأحتا ١^٥^٤، من للجدة متتا ثكون \لئض\ع من زق 

لأحدتحل محلا الثصاع، من أعإمها وبنات لأبناء وعمة الثض{ع، من 
ابنةمن الأكآر أحيها زواج وأما عمتهم، لأما ما؛ يتزوج أن عمها أبناء 
أخته.رصاغ يور ولا فيه، حرج فلا عمه 

ه.١ ٤ ٢ ٠ ٣; / ٢٣ل ١^>، ص ئد كمه 



هاوىاممق4 ٢٣٤

فائدة:

أحكامانتثار يرى لا اش رخمه ، ب-مثهر ابن الإنلأم شيخ لكن 
منروجته أم الرمحج عل تحرم فلا المصاهرة، طريق من اوصاع 

ابنهولا ، ١^٠^١٤من روجها أبو علميها ولا منه، ابثها ولا الرص؛ع، 
منالإنلأم نخ كلام أرجح وكت خلافه، عل العلمإء وخمهور منه، 

وجوْ؛

أو،، اشبا<ر من عم؛ ما الثذ1ع من ررعئرم قوله الأول؛ 
اؤن-محأئارب أن امحلوم وس الولأئةا(>م، ٍنئ U نحث؛ راوصاص 

لأنحئمءلالآخر;بولأبلأ:ْ/

نتبزوجته ومتن بينه ليس الروج أبا فإن مصاهرة محرمهم ؤإثا 
الزوحثنوأقارب النثب،<، من يئرم ررما قال؛ والحديث ولادة، ولا 

يالنثب.لا يالصاهرة تحرمون 
(.٤٩٦(،وزاداس)>،/٤٥٨انملمة)ه/الاخياران،)١(انظر: 

(،٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
حديثمن (، ١٤)^١٤ رقم الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصيع، كتاب لم: وم

ءنه،ا•اف رصي هماس ابن 
المستفيض،والرصلمع الأنساب عل الشهادة باب الشهادات، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

الولادة،من محرم ما الرضاعة من محرم باب الرصاع، كتاب لم: وم(، ٢٦٤٦)رقم 
عنها.افه رضي عائشة حديث من (، ١٤٤٤رقم)



٢٣٥هابالوض1ع 

تعال:قويه عموم j ندحل اوصاع من الزوجة أم يل: فان 

افهأن بدليل المتب أم  ١٠٢٠فاiراد أطلمى إذا الأم أن فالحواب: 
ؤؤوصث؛ظمقال؛ يم ٢، تإيجظأ جأدنذ ؤ قال: تعال 

أنأأاوظعلأممضفي؛طلقام،
ج:قدر ق الأم ذكر لاكقى داخاة كانت ولو 

منيسبها بسبب عليك محرم النسب من الزوجة أم إن قيل: فان 
مامحزم ))\لأذ\ط النئ قال ومحي إثاها، ولادتيا أو الزوجة 

الوالدةأمها الزوج عل محرم الروجة ولادة كائن فإذا الولأد0«، 
محرمهما محرم الرصاعة لأن اأرصعة؛ أمها محرم إرصاعها فكذلك 

الولادة؟

إل:ا،لممات مسيلم العلوم من أن فالحواب: 
بالنثب.ثمات حمه 

بالؤصاع.محزمات وه 

الآة:ّآأآ.الماء، )ا(ّورة 
الآة:مآ.الماء، سورة )٢١( 

الآية:ماآ.الماء، )ما(مورة 





٢٣٧مم1بالوضاع 

ابنمن الرواج تريد يتاة افه• رخمه الئيخ محيلة ممل ت 'س'أّاا 
يريدالي الشاب هذا أم من رصعوا قد المتاة هد0 إحواذ ولكن عمها، 
بدلك.أمحيدونا محرم؟ أم له محل فهل منه، الرواج 

لمرالرأة يريد الذي الرجل أن -تيئا القوال هذا من بموله• فأجاب، 
وبتنمحنها أحوه لا هذا فعل أمه، من يرصع ب هي وأنما أمها، ٌن ثرتحع 
فهيأمها من رصعوا الذين إخوانه أما يتزوجها؛ أن له فيحل الرجل 

لأنبماأحتهم.لهم؛ محل لا 
ه.ه

 :\rr_ أنالأنر بعض محي اشثهر اف: رخمه القح محيله ثئل
منالزوجة أم وكذلك الزوجة، محه مححب لا اوصاهة من الروجة أبا 

بالدخولله ويأدنون ، ١٤١٩٥^من ايسها رؤج عن محثحب لا الرضاعة 
منفسأمل لها، محرما يامحبارْ أيصا •ها سافر وقد ثها، والخلوة عليها، 

أكرمأكمذللت،؟ ل لخم يظهر فيا الئرعي الوجه يان إيضاح محيلتكم 

منالروجة وأبو اوضاع ْن الروجة أم يعني؛ ت بقوله فأجاب 
دم؟•هو هل الرضاع 







٤٢ ٠

امرأة،من رصع عمي إن ت الله رحمه السيخ فضيلة سئل !  ١٣من؛ 
هذايكون هل المرأة، هذه من آحر نحص معه رصع الوهتا مس ول 

يكونوماذا الثصاعة؟ من ل ع، يكون عمي ْع رصع الذي الشخص 
باشةئءاسثكورأوإناث؟أولادي 

أقاربأن فيكم— افه —بارك يعلموا أن يجب أولا• موله• فأجاب 
امرأةمن ان إنرصع فإذا إطلاعا،  ١٤١٠٥^ق لهم علاقه لا الراصع 

-يا.لهم علاقه ولا لها. أولادا يكونون لا إخواثه فان 
ليسرد فإحوة )ريب(، تش امرأة من رصع )ئيد( فثئلأت 

ولاأعإئا ولا لها، إخوانا ولا لها، أبناءً ليسوا م بزيب؛ لهلاقة لهم 
ث

بالرأةالراضع لإخوان خلاقه لا الأف ذكزُت، الذي المئال، ففي 
—الراضع لأحدإحوة ~أي؛ لأحدهم فيجوز باولادها، ولا أرصعته التي 

علاقهلهم ليس لأنيم أخاهم؛ أرصعث، التي المرأة بتات من يتزوج أن 
فيها•

حمشكان إذا إلا يعتبمر لا الثضLع أن ثعلموا أن يجب ولكن 
فيإراكال قالت؛ عنها افه رضي عائشه عن مسلم روا0 لما رصعايتح؛ 

يحمسسحن م محرمن• معلومات زصعايت، عفر المران؛ من أنرل، 



٢٤١الرضاع كتاب 

شهدتمن أو الرصعة، سمن أن من بد فلا ا، معلو٠اتاا١ رصعات 
فلايدري. ولا رصع قالوات فإن مثات، خمس يم ضخ الو أن بالرصاع 

خمسمن بد لا إذ به، عبره فلا أربعا• رصع قالوا؛ ؤإن عبره 
عبرهلا وواحدة تمإ، عبرة لا واثسان نيا، عبره لا فثلاث رصعات، 

قحاء كإ أيصا معلومات رصعات خمس يكون أن بد فلا بيا، 
7_•عرْ لا فنهى فالمشكوك الخديب، 

كلويآكون أحوين، فثصبران امرأة من ثحصان رصع إذا وأما 
والإناث.لآنلأدالآخرالأكور ما بجا واحد 

؛!؛. ءو 

منرصعت قد إثتي افه؛ رحمه الشيح هضيلة مسل  ١٣ه س 
الأهلوكان ولدا، وليس ثناه معها أرصع التي وكانت، حال، ردجة 

صحح،هذا فهل زواجها، عل نحرم الي هي البشتؤ هدم أن نحسبون 
منأما تعتز والديم وأن عئ، نحرمون البنايت، أولادها كل أم 

اوصاعق؟

اولينق رضعات خمل الذكور اوصاع كان إذا م' فأحاصج 
له.أبا روجها ويكون له، أما يكون المرصعة فان الفطام قبل 
(.١٤٥٢)رقم رصعات، بخمس التحريم باب الرصLع، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



هإوىس ٢٤٢

نواءله، إخوة بنات أو من المرأة هدْ أولاد محكل هدا وعل 
فئلبعدها، ام أو قلها، اض أو ليها، من اوصاع كان ام البث 

لاشلحصع،بخ فهو أش أو ذكر من أرصعته التي للمرأة ولدا كان من 
منله إحوه ٣ منها كانوا فإن له، إحوة هم زوجها أولاد وكدللث، 

الأنمج.من له إحوة ^ أحرى زوجة من كانوا ؤإن والأم، الاث 
روجمن أولاد لها لوكان أرصعته التي المرأ٥ هدم أن يعرف وببمذا 

حبالهق الأو هي الي لزوجها كان وإذا الأم، من له إحوه كانوا سابق 
قالتي للزوجة كان ؤإذا الأنمح، من له إحوه كانوا عترها من أولاد 
•والأب الأم من له إخوه فهم منها أولاد حاله 

ءوه ه 

صرمن متاة يزوجت، افه! رحمه الئيح هضيلة سئل سا*'ُاا! 
رصعتالدي حاف لأبن نجوز فهل لبنات• أولادا بنها وأجئت الأنرة، 

هوأخيؤيعتز محزم ذللث، أن أم بماق، إحدى من يتزوج بآن والدته من 
أنجوالرضاع؟ س بي  ١۶هو بمون ذللث، وعل الزصاع، من لأر 

اضُخيا.جرائم الإفادة، 
محزمارصاعا أمه من ارثفعت الدي الرجل هذا موله! فآجايتف 

لأنهوذلك يماتك؛ من بأحد يتزوج أن له محل لا الشروتل فيه تّتإ 



٢٤٣مم1بالوضاع 

اشب«لا،،من عترم U الثز1ع ْن »ءئثم ام لقوو عقهن؛ 
■زنمنذؤ هوله؛ ل افه ذكرص نبع النسب من والمحثمات 

رمائوثاثآمحج ذكخثم وعننتكلم ومت،ءقلم 
آ'مح4رم.

يحرمالرجل؛ عل حرام الرصاع من ممرص الئع وهولأة 
اوصاع،من وأخته اوصاع، من وبنته الرضاع، من أمه الرجل عل 

لإضخ.(من وعمته الؤصاع، من أحته وبنت اوصاع من أخيه وبنت 
آنما.إليه أثزنا الذي الحديث ل ١^^٤، من وخالته 

ممتنمحرما رضاعا أمه من رضعت الذي خالك فابن هذا وعل 
أبنائك.أوبنات بناتك من بالحد يتزوج أن له محل لا الشرومحل هيه 

اشهوؤثاتكانت i إنه اشُ: رخمه الشيخ هضياله ثئل سص: 
الأقهاتأل؛ان محون كانوا ، ٣١الشيوعثة خكم محت، الإسلامحة 

يالون،ولا الأطفال سشوما ئم ويغلوما، الولادة، ستشميات مز 
لم؛وم(، ٢٦٤)٥ رقم الأنساب، عل الشهادة باب الثهادات،، كتاب البخاري! أحرجه )١( 

عباسابن حديث، رذم)ب؛أا(،من الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرًيع، كتاب 
رصىافمحه،ا.

الآية:'*ا؟.الماء، )آ(ّونة 



ه1وىاص ٢٤٤

علهو، من بمرق حى اثن سا من شرب من مثلا 4رردن فلا 
الحال؟بمون فكيف ازئل، الاح كلام لحئب 

الومحت،مس ي أيصا ومعضلة مشكلة، هده موله؛ فأجاب 
اللاقالنساء حمح صارت اللبن هذا من شرب أنه يتمن من ويمول• 
هداوعل الراءة، فالأصل يتيمن لر ومن له؛ أمهات اللبن هدا ق ثاركن 

يمكنلا لأنه ثيء؛ عليك وليس البلل•، هذا من مكان أي من فاحطب 
أنث.منه ثرث لتن من شرت مثلا ١^٠^£، هذه أن دتيمن أن 

ءإ؛-ءأ؛- ؛أو 

بئا،آرصنتق امرأْ محاك افه: رحمه الئثح ئضيله قل ث: 
هذاحكم فإ أمها من أحوالمرصعة لزوجها البنت هذه ك؟تت وعندما 

الرواج؟
لها،أما يكون السث هذه أرصعت التي المرأة هذه بموله• فأجاب، 

أمها.من أخاها ولوكان حش لها، خالا يكون المرصعة وأخوهذه 
ُنتيزوج الرجل لأن باطلا؛ الككاح هذا يكون ذللئ، عل وبناء 

بابمن محزمة الأخ وبنث الأخت، بث أن ومعلوم حالها، وهو أخته، 
خثرا"اممه ~حزاك بائر للسائل! فنقول هذا وعل المؤبد، التحريم 

المرأةوبتن الرجل بثن الفريق تجب بأنه محإحمارهم جولاع، بالائصال 



٢٤٥ه1بادوضاع 

عاله\.عنو \ش 
شرعا،إليه ينسبون الأولاد هزلاع فان العلم همل بأولاد رزق ؤإذا 

تثبه.بهم ملحق وجهل، قبهة وطء هذا الوطء لأن وذللث، 

أحنين،ثزوجتا أحنان لدي اف! رحمه الشخ محيله ثئل ؛  ١٣
الأختثنإحدى ممن أطفال، ليثها الأخين وكلتا عمها، أبناء وهما 

الأح.ت،لأبناء محوز هل جدتها( )أي؛ الأم أم وأرصعتها طفلة أنجست، 
وحالتها؟اكها القلة صله وما الشلة؟ الزولج.هده الأخرى 

ا-لثدةفان النت؛ن إحدى طنلة ا-اثدة أرصعت، إذا موله؛ قأحاب، 
ويكونالثصاعة، من لبنتها أحثا البب هده أم ويكون له، أما يكون 

البتأم هم، التي الأم أبناء ويكون الرضاعة، من لها أحقا حالتها 
الراصعههده فتكون حالتها هي التي أبناء وأما لها، إحوايا الراضعة 

حالتهالأبناء تحوز لا فانه ذلك عل وبناء أمهم، أحت، لأنها لهم؛ حاله 
أزئعلم:ومحب، حالتهم، لأنها -ها؛ يتزوجوا أن 

زننوق >ات، خمل كان إذا إلا ظ لا اوضاع أن ولا؛ 
فليسمرد؛ن أو بثيء، فليس مث؟ طفلة المرأة أرصعت، فإذا الإرضاع، 

بثيء•فليس أوأربما يثيء، فليس ثلاثا أو شء، 



فت1وىا]هق4 ٢٤٦

ؤإلالرثضع، إل حكمه ينتقل الثص1ع أن ثعلم أن يجب ثانيا• 
علاقهفلا وأمهاثه وآباوه لوحتهم، ق لكن ومن إحويه أما فمط، دئيته 

قف؟ 

هه . 

ومنالأي—،، من أحوات ل اض1 رحمه الشنح هضيلة ثئل ! ١٤٠س
عبدالئيح الوالد شإحة من محتوى عل وحصلن عة، ١١٩٥٠^من الأم 

هذاقيلت من قمتهن ١^٧^,< من إحوان اثنا اش رحمه باز محن العزيز 
وأمألهاتقابل، أن هبلت ض ؤمنهن وزدئه، رهصت، من ومنهن الأم، 

وليسالثوال، فمط قاك من ؤمنهن حال، عن ويألني حالها، عن 
أوقزعثهنرئفتالأمهذا، اض ضفهلج1جنيقافثت 

أوأوذلك؟
الإنسانعل تحب ولا ١^١^، من لينسى \لثضاعة موله؛ فأحاب، 

أنثك لا لكن افسا، من محارمه يصل كإ من محارمه يصل أن 
منالمحاوم مواجهة عن النماء بعضن امساع أما الصلة، من ثؤع هدا 

العصيليس وحجل، حياء فهذا لهم الوجه كشفإ عدم عن أو ١^^٤، 
ابدا.الشريعة مضادة محنه 

ءأوه ه 



٢٤٧كت1بالوضاع 

امرأةمن الصعر ق رصنت، اف: رخمه الشج ضيله ثئل : ١ ٤ ص١ 
دنوافم، من معي ورصع مز، ص j ابن لها وكذلك أم، غثر 

الثصاعةمن ل لح معي رصع الذي الشخص هذا هل ت الشج محيله يا 
بمتثمونفهل معي، يرصعوا ب محثرون أحوْ له يوجد وكذلك لا؟ أم 

إ■خو٥ليأدصا؟
شروٍل:له اوصاع أن نعلم أن د لا ولا: ثنله; فأجاب 

أوبه، ع؛رْ فلا مرة كان فإن فاكؤ، خمس«ت\ت يكون أن منها 
يرهفلا مزات أوأرع به، يرْ فلا مرات أوثلاث به، يره فلا مرت؛ن 

رركالقالت: عنها افه رصي عائشه -اثديث مرات؛ خمس من بد لا به، 
سحنم محرمن• معلومات رصعات عشز المنآن؛ مى أنزو فيإ 

معالوماتااررصعات حمس 

برصلخيرم فلا الرصاع، زمن ق \ذوضلحأ يكون أن بد لا ثانيا؛ 
ررلأنحثمصلإذاعإلأىأي1:اليرالدينمظم، 

الفطام((''،.التظم«''ا \ص 'و
(.١٤٥٢رنم)رصعات، بخص التحريم باب الرصاع، كتاب ْسالمت أحرجه )١( 
(،٢٠ ٥٩رنم)الكبثر، رصاعة ق باب النكاح، كتاب وأبوداود؛ (، ٤٣٢/أحد)ا أحرجه )٢( 

عنه.افه رصي عود مابن حديثا من 
دونالصغر ق إلا تحرم لا الرصاعة أن جاء ما باب ١^٥؛؛؛، كتاب الرمدي؛ أحرجه )٣( 

عنها.اش رصي سلمة أم حديث، من (، ١١٥٢رنم)الخولن، 



الفقهقتاوى  ٢٤٨

لهأحا صزت أمه ْن رصعت ثا فائك الثض[ع شروط تت فإذا 
أحاأيصا وصزت السادقين المرأة هذه من إخوانه وجميع 
زوجها.غثر من لأولادها أحا أيصا وصزت غرها، من روحها لأولاد 

المشزوجها حباو ق وهي أرصعت امرأة أن فنصنا فإذا 
منأولاده فإن غرها، من أولاد له وكان طفلا، أرصعت، )عبدافه(، 

الأنم،.من الراصع لهذا إخوة يكونون عترها 
لاحق،نتج من أو ابق، ّزوج من عزم من أولاد لها كان ؤإذا 

الأم،من منها رصع الذي لهذا إخوة الآحر الروج من أولادها فإن 
فإتجمحباله ل وهي القل منه رصع الذي زوجها من أولادها وأما 

والأي،.الأم مى له إحوة 
إخوةوبنات يياو1 من أرصعته التي المزأة أولاد فجميع هذا وعل 

له.إحوة زوجها أولاد وحميع له، 
مافيه فنقول الراصع، أم من رصع العلمقل هذا أن الثوال وق 

منله إخو٥ أرصعته التي المرأة أولاد حمع إن ت مول أي؛ فيه، قلنا 
منله إحوة فإبم غرها من أولاد له زوجها كان ؤإذا النصاعة، 

غرهمن أولاد لها آتى أو غره محن باولاد آتت قد كانت ؤإذا الأيت،، 
الأم.مى له إخو0 فهت مثلا— موته —بعد 



٢٤٩كتابادوض1ع 

امرأ؛ين رصع من لغل ثصيحة أوجه أن أحب الناشة! وثبمْ 
تامالثص1ع أن ويدكر الملاسة، الوآة ْس رصع بأنه ذلك يقيد أن 

أنفيها يتى محضايا عدة مدم محي فانه بعد، فيإ اشتيا0 يمع لئلا ومحرم؛ 
وهذاأولاد، أتاهم أن بعد محزم رضاع تزوجها التي والمرأة الروج ب؛ز، 

رصاعثزوجها التي والمرأة الرجل بتن أن ثي فإذا مولر، أنه شك لا 
منهأستن، محي كاست، ؤإذا سنهإ، فيفثق باطل أنه يسيرن النحاح فإن محرم 

ووطءئنهة، وطء من حلقوا لأمم له؛ ثرعئون فالأولاد ياولاد 
ُ

•النسمب لأ 

منرصع أنه ثقثل أن امرأة من رصع نن حميع أنصح اسي فالمهأ 
المتمل.ق حطا يمع لا حش بها ؤينؤيميها، الرأة، 

هه ه 

معجدق من رصعت اش! رحم^ السيخ فضسه مسل إ ١ >_٦٤ 

أحابدبم، أعتز فهل أحتها، هي اض أم من رصنت لحالي حاض، 
حيزا.اممه وحرامكم لسامحبمن؟ وحالا للخالاج،، 

الثصا.ءةجدتاك من رصعت دنت، ما ننإ,( موله! فأجانح 
بناتياوسايتن، للث،، أحوايت، وبناما لها، ابن فأسث، رصعاينث، حمس المحئمة، 

كذلكأم(، وتأدءا)ا اوصاعث؛ من لائلث، أخ أنث، ؛ذق u^؟، أن 



اوىاتققاهه|ا ٢٥٠

وبناتكلمهم؛ لإحواناك وأحا لك أحا يكون أمك من رصع الذي 
أمهاتين.أحو لأنك حاكن؛ أث يكون الخالات 

ه.ه

ثزوجتا،أحنان لدنتا يوجد افه؛ رحمه الشيح هضيله ئئل ! ١ 
ولمييإنصاع اليرة قامت وقد ولدا، منهن واحدة كل أجبت وقد 

منهينحب ولر روجها من طلقت، الكبترة أن حديث، ولكن لمرة، الصغيرة 
برؤجالمطلهة وقد أحتها، ولد ْع أرصعته الدي واحدا ولدا إلا 

فقدالصغيرة أما وولدا، سان ثلاث الئاف روجها من وأجبن ثان، 
حميتاالأولاد هؤلاء يم؛؛j( إ الثصاع ولكن وولدا، دتاُتج أرع أجبت 

أنحدث ولكن الأول،، الرؤج من والدي اثآكيرة من الأول، الولد عدا ما 
وهمايوق، الأول، الرؤج من الدي الثانتة وولد يؤو، الأول، الصغيرة ولد 

يرجولهذا الثصاع، بيتهم يم فلم الباقون الأولاد أما مراصعان، الاثنان 
ثقةعل منا كل يكون عاجلاحئى \ذثؤ\ي هدا عل والإجابة النجرم منلث، 
الصغيرة؟بولد الكبيرة بنات إحدى رولج عل الإقدام من تامة 

رص_اع،بينهم ليس البافن الأولاد أن دام ما موله! فأحاب 
فانههؤلاء أم من رصعوا هؤلاء ولا هولاع، أم من رصعوا هؤلاء لا 
المريضعأقارب 3، يوئر لا الرصلمع لأن بينهم؛ المحاح بحرتم، أن حرج لا 



٢٥١ه1بالوض1ع 

أصوله;وكذلك وأعإمه، إخوته حواشيه; وأما دئيته، من كان فيمن إلا 
المرثضعإل ينتشر فالثص1ع شيئا، فيهم يور لا فإنه آباؤه؛ 

فمط.منه دفثعوا الدين وذريته 

قوأنا رصعت ؤئد أنا افه; رحمه الشح يضيلة مسل ; ١ ٤ س1 
هندأنجيت وقد مريم، ابنتها ْع رصعتثن هند ا1رأة من صعري 
نيب؟همئج أن ذيد" ~أنا ل نجوز فهل ويب؛ أنجب ئم ولدين، 

أفيدونارصعت؛ن؛ سوى الكبثرة أختها مع والدنيا من أرصع لر انتي عنا 
الحناء.محن عنا افه جزاثم 

بلذكرت، التي المرأؤ 7ءذْ قزوج أن لك نجوز بموله• فأجاب، 
التحريم؛ق ليعا أر لا لأن رصعمن؛ أرصعتك التي وإاiرأة 

دونما وأما فاكثز، رصعات حمس باغ ما إلا الثصاع من محرم فلا 
العلم.أفل أقوال من الراحح هو هذا أو، له فليز ذلك 

وبعضهمرصعات، ثلاث المحرم أن يزى; العلعاء وبعض 
الخلافهذا لك ذكزت ؤإنعا واحدة، رصحة شن التحريم أن يرى; 

قشيه فيه ما يتجثس، وأن شئت، إذا الاحتياط نبيل لملئؤ ث،أن لأجل 
الله.رحمهم العناء آراء 



هن1وىالهقاه ٢٥٢

يئثتلا الثص1ع لأن عليك؛ محزم لا إما مول؛ ذلك ْع ولكن 
فمط.لمزص يا 

هه ه 

الثض\ءةمن أحثا ل إن افه؛ رحمه الشيح محيله ثئل ؛ ١ سه٤ 
الدينللأنلأد ص أن نجوز بجز أنلأدها، غثر أنلأئا وأرصعت 
أرصعت؟

النثب؛من لكختك النصاعة ْس أحتك مول! موله؛ فأجاب 
لألإذاعئصِسمفم.

خالهأنت يكوص، أرصعتهم الذين أختك أولاد فان هذا وعل 
هذه.أختك لأولاد تكسفض كا لهم تكسفّين لهم 

فتزوجتأمي، ؤللق أب إن اش؛ رمه السيخ محيله ثئل ؛ ١ ٤ ساُ 
اينأولادها أحد ْع فأرصعش أولادا، منه فأنجبث، آحر، رجلا أمي 

أميمن رصع لأنه ئ؛ أحا بمون خاض ابن هل هو؛ وشوال خاض، 

لم:وم(، ٢٦٤٥رقم)الأنساب، عل الشهادة باب الشهادار.ت،، ياب البخاري: أحرجه )١( 
عباسابن حديث س ١(، ٤  ٤٧)رقم الرضاعة، س الأخ ابنة تحريم باب كتاب 
الهمحهءا.رضي 



٢٥٣

عنهأكشف الأو وأنا وش؟ م من وليس فقط م من إحوق أحد مع 
مولونالناس وبمن لا؟ أم عئ حرام فهل وبناق، أنا دأؤله ابجاب، 

الأم،من لك، أحا صار أمك من رصع من مول؛ موله* فأجاب 
خاكن.فهو أخته بنات وبناتك أخته، قانت 

لتناتكتحوز وكدلائ^ وحهك،، له كشفي أن لك فيجوز هدا وعل 
له.يكشنن أن 

قبلفأكئز رصعات خمس يكون أن بد لا الإضيأ أن ليعلم ولكن 
لهفليس الخمس دوو كان وما له، أر فلا الفهلام بعد كان فإ الفطام، 

فاكثزرصعات خمل أملث، من رصع قد الرجل هدا كان فإذا أيصا، أثر 
الأم.من لخ ولكنه لك، أخ فهو يفطم أن نل 

امرأةأرصعش يتاه أنا اف،! رحمه الشح هضيله ثئل ! ١ _U؛ 
البنت،،هذه من أكر وبنت، أولاد افرأْ ولهده ابنتها، ْع ئهور ثلاثة 

والأصغرمنها؟ليأنأتجف،نضعنالأنلأدالأمحئها، 
نطلا إئبمم ف؛ قالوا الأقرباء بمن لأن عليهم؛ أملم ب محتارة وإف 
فأفيدوف،منها؟ للأم يكشفي أن لك ثط لا أي؛ يكثفي، أن لهم 



الفقعهن1وى  ٢٥٤

افُفكم.وبازك ^-^١، جزائم 
إذاالطملة أو الطئل أن يفهم أن ينبغي لله، الخمد موله•' فأجاب 

رصعاتوخس الفطام، قبل كان ما وهو محئما، رصاعا امرأة من رصع 
منأولاد ؤكون أرصعته، !ن ولدايمون الراضع هذا فان فاكثز 

له.واللأحقين~إحو0 الساشن أرضعتهم 
الأخرياتائه نمن واللاحفن روحها أولاد وكدللث، 

روحته.من رضعت التي العكلة أو الطمل لهذا إخوة أيقا يكونون 
قشاركه من إلا أحا يكون لا أنه العامة بعض يعتقد ما وأما 
منالنوال كرة اوجب الذي هو وهذا صحمحا، لى فهذا الرض؛ع، 

إذاالطمل أن الناس علم فلو ؤإلأ بعده، أو الرصيع قبل كان عمن الناس 
ؤإنائا،ذكورا له إخوة أولادها وصار له، أما صارت امرأة س رصع 

الإشكال،هذا حصل ما إناثا أو يكورا له إخوة زوجها أولاد وكذلك، 
سصار امرأة من رضع إذا ~أوالطملة— الطمل أن يفهم أن ينبغي ولكن 

له.إخوْ أيصا روجها وأولاد له، إخوْ وأولادها أولادها، 
أقاربلأن أيصا؛ لأبيه أولأدا ولا لأخيه، إخوة لسوا وهم 

أقاربفجمأع ّىء، ق الرض.اع من لسوا ذريته" عدا ~ما الرضيع 
هذاص ياتون الذين دريته إلا شيئا الرضاع فيهم يوئر لا الرصيع 



٢٥٥ةت1بالوض1ع 

\لأض\عةق محرابتهم مكون إليهم؛ ينتشر لإغاعة محربم فإن ١^^٠، 
الشن،.ق كمرابتهم 

 A_« بنانمز أصعر أحني اف* رحمه الئيخ فض؛لة سسل ت ١ ٤
أريدوأنا بعض خ ورصعوا أ-خى، عمر بنفس عمي وبتت رسواا>ت،، 

يدمعداجي وكل بأض يتزوج أن يريد عض وابن عش، بنت من الوونج 
لا؟أم ف محل الودق هذا فهل بغارا، ويس مهرا 

محايبماعملث، امرأة من رصعت، قد أحتك، كانتر إذا ؛مولهت ف1حاءن، 

قدم نئ، كانت، إذا وكيلك أخه، لأما هئلث،؛ لأبن ثمل لا 
أختلث،.لأما للث،؛ ثمل لا فإما أملث، من رصعت، 

الفطام،قبل رصعايتؤ حمسز كان ما المحرم الثصاع أن اعلم ولكن 
له.أر لا فإمه الفطام يعد كان ما أو المقس، يوف ما قاما 

٠٠

الممرمى ثبي خالة ابنه ل افر! رحمه الشيح محيله ثئل ؛ ١ ٤ س؟ 
منهاأكبر أي• منة، وعرين تسعا انممر ْن ابي^ وائ منة، عشرين 

مئهامس ق ل أحت، ح أش ٌر، رصعت البنت هدم نسوامحت،، يتسع 
ماثم منها؟ التزؤج ئ نحون فهل نمبعات،، رصعات، ض من أكثز 



هن1وىاتهةع ٢٥٦

و
ءص واللاقأمي، فدي من يرصعن لر اللاق الشس، من أحوامحيا مصثز 

أثايكمالمسأاة، هي هذه الدكور؟ إحواق من بأي الرواج من بمغرنما 
المسلمين.ولحمح لكم وغفر الله، 

أنإخوانك، من لأحد ولا لك، محور لا ض، الخمد موله: فأجاب، 
محويرصاعا رصعت، لأنبا أملث،؛ من رصعت، التي البنت بزه يتزوج 
اللاق!٢النسب من لأحواما باشبة أما رصعات،، حمز كان دء>سثإ 

1حوابممن لأحد أو لك، باشة التزوج فإن أمك من ثرصعن 
أمها.من رصع منكم أحد يكن ز إذا به باس لا 

هه ه 

منرصعا وطفلة طمل افه: رخمه الشؤح محيله ثئل ت ١ ٠ س٠ 
ؤلدإد4 رمالته! ي يقول لأنه البئت،؛ يكبر الرجل وهدا أحرى، امرأة 
محوزفهل الست،، لهذه أحثا يتزئج أن ويريد عاما، عثر بحمه قبلها 

لا؟أم ^١^ 
للبنتأخ المذكور الرجل أن شك لا فه، الحمد موله؛ فاجابف 

وأمابالثصاع، أحوان فهإ واحدة امرأة من ارثصعا لأنيإ الذكورة؛ 
فتجوزهذا وعل »\لإضغأ.( لها علاقه لا فانه الثصيعيرن هدين إخوة 

ذللا،.ق عليه حرج ولا معه رصعت من أحعى يتزوج أن الرجل لهذا 



٢٥٧امفا،ع ٥^٧ 

١٠٠ منرصع أعامي أصغر اش؛ رحمه الشيح هضيله ثئل ؛ ١ ٥  ٠٢٠٠
عربالثصاعة،هذه عقي ابن ضر أب-فهل أكومن -وهي عقي 

مريطلب روجي، أن العلم ْع بع؟ مر الأصغر إخوانه وكذلك 
بهم.الاحتجاب 

أختهمن رصع أعامي أصعر إن السائلهت يقول يخوم' فأجاب 
عمتها.من رصع عتها إدن؛ عمة؛ لها بالئسة الك؛رى وأخته الكترى، 

فالولدلها؛ محارم ليسوا عمها وأولاد لها، محارم ليسوا عمتها وأولاد 
لهامحل ولا لها، محارم ليسوا ١^١٥ من ياق أو الرجل هذا من ثاق الدي 

ب.يكشف أن 

محتجبأن عليها فيجب صحيح؛ منهم محتجب أن روجها وأمر 
اآرأ0هذه ولعل المحرمية، حيث من  ٢٠٢لها علاقه لا لأنه هولا:؛؛ من 

عندهملوم من لعلها الاحتجاب يهللبا أنه ق روجها من، لعاف التي 
ؤإنبينهم، حجاب، لا بينهم فيا الأقارب أن وهي، السكة، العادة هذْ 

فهممحارم يكونوا لآ إذا فالأقارب خطأ، وهذا محاوم، كونوا يإ 
عنهم.احتجاببما ووجونمج المرأة، إل النظر محريم 3، كالأجانكا 

بجمح؛ات■



هن1وىالمم ٢٥٨

علودحلت يروجن، افه! رحمه الشيح محيله نمل ! ١ 'س'اْ 
أمها.من الروحة أحن مع رصعت ئد بائي ئ ظهر ولكن ردجتي، 

أنجوالإفاده.الخاو؟ هده مثل ل عل نحزم فهل 
أمهامن رصعت إك ت قلت كإ الأمر كان إذا نعم، بموله• فأجاب 

الحاوهده ل فانلئ، أبيها- روجة من أو الزوجة أم من رصعت عني؛ ي- 
باطلا.العف. ؤيكون لها، أحا كون 

رصعاتحمس كون أن إلا له أثر لا الرص؛ع أن ثعرف أن نجب لكن 
رصعى،أو واحوة، رصحة كان فان الفهلام، قبل الحوش ق ^ ١٠٥
يهمحصل ولا له، أر لا فانه رصحات، أرح أو رصحات، ثلايث، أو 

منأو روجتها التي المرأة هدم أم من رصعت ايلئ، ييمنت، فإذا التحريم، 
بينكاالفراق نجب فإنه ا-ةوليرن ق فأكثر رصعات حمسن أيها، زوجة 
يننبونفإنيم العلم قبل الأولاد من حصل وما المحاح، صحة لعدم 
والوطءفبهة، يه ,زذ ماء من حلقوا الأولاد هؤلاء لأن شرعا؛ إليك 

العلم.أهل ذلك عل يص كإ النثب، يه يلحق بالئبهة 
٠٠

روجتيهأن للرؤج د؛يرن، إذا افه؛ رحمه الشيح محيله ثمل ! ١ س٢٥ 
^خانمناوصاعفإاسل؟

ُ
٠٥



٢٥٩كتاباالوضاع 

فإنألئض\ءة من أحتان لكئتا ووحتته أن ثثت إذا بموله• فأجانء 
قدالمحاح لأن يفارقها؛ أن عله ومحب باطلا، يكون الأحثرة نكاح 

لهأولاد ٥^ ا1ده هده ق له ؤلدوا الذين الأولاد وأما بهللأيه، لي، 
الوهق.واطه بشنهة، وطئها الواؤع ق لأنه ثرعؤون؛ 

؛!؛-ء؛ت- ث!ت- 

يزوجت،وأن حصل لمد افه! رحمه الشخ محيله نئل ؛ ١ ٥ س؛ 
روجي,أيا أرصعت، إئبما زئا•' روجة قالت، أن عام بعد وحديث، امرأة، من 

أتأكدلأل احتهدُت، ولكن بيننا• يقرئ، إنه فقيل• ذللئ، حكم عن وسألت، 
عنزحعت، ولكن أولا؛الرصاع فأقريته عة؛ ١٠٥؛١^ادعت، التي هدم من 

إنهاثقول! وناره محهولة. إنها مول،! وتارْ ثدكر. ز إما وقالتؤ! قولها، 

نجبفإذا بثها، ابن من، الوونج من، ردجتي، أبا ثمغ حو ذلك ادعت 
إمحكاره؟أو قؤلها لإسات، القاصى أمام المرأم هذه أستدعي هل عئ؟ 

بالثصاع،شهادة هذه ، ١٢٠٠٣^الرحمن الله بسم بموله• فأجايب، 
أنشمد التحريم، به يثبت، وجه عر وخ \ذئضذأ أن يعلم أن بد ولا 

بدلا بل التحريم، يي لا المرأه! هذه أو الرجل هذا أرصعت، أنا مول؛ 
رصعات،,ةلأ)ذ الثصLع عدد قالت،: فإذا الثص1ع؟ عدد فز نسال؛ أن 



الهق4فتاوى  ٢٦٠

يكونأن بد فلا هيثبت، خمس أما يثبت، لا أربع وكيلك شت، محلا 
يوممثلا! رصعه؛ ، ٠^١٧خمس يمي• فأكؤ، رصعات خمس ١^٥^٤ 
أوالأربعاء؛ ويوم الثلاثاء، ويوم الاشن، ويوم الأحد، ويوم الثست،، 

ثمالثالثة، ثم الثانية، اكاعة ثم الواحدة، الساعة الثبم، يوم خلا 
ة.الخامثم الرائعة، 

لوحش لشهادبا حكم لا فهدا فمط رصحات أربع يكون أن أما 
أكثئ؟أو أقر أو رصعات أحمس أدوي لا ولكر أرصعت، أنا يالت،؛ 

رصعات.يحمس السهادة يكون أن يد لا يالسهادة، يره لا فنقول• 

^٢ثسالها! قانتا مأمونه، عاقله الرأة هده كانت إذا هدا عل وبناء 
مضبوطة،غيث امرأة أنيا كلامها من يوحد الذي أن ْع الرصعات؟ عدد 
الخوفمط.نمقر أن ثريد وأتيا 

رجلوئزؤج صادف إذا افه! رحمه الئيح محضيله ثئل ؛ ١ سهه 
منبشهادة اكتشف محرة وبعد كالتتهإ، من أطفالا وأنجب امريثن، 

الحال؟هدم و معل أن علته فإذا اوصاعة، من أنحان أمحيإ دييه بعض 
منيطبت كانتا روحسه أن بت إذا الحال هلْ ق بموله• فاجاب 

يمارمحها،أن عليه ومحب باطلا، نكاحها يكون منهإ فالأمحرة اوصاعق 



٢٦١مم1و،ادوضاع 

أنتجب إنه بل مخ، أو بمللاق فراق أنه )ماوقها( مص وليس بل 
الأولادوأما بطلانه، قهآ بل اده، ئدبير1، قد النحاح لأن يفارقها؛ 

الواؤعق لأنه ثرعثون؛ له أولاد ف4لم اأدة هده ق له ثلدوا الدين 
شهة.وطئها 

حاله،ابنة من رؤج رجل • الله رحمص الئيخ محيلة مسل •' ١ ٥ ساُ 
الأنرةبين حديح، دار اثدة هذه وبعد أطفال،، حمه له أنجبتا وقد 

عمرهاكان أن يوم ابنها زوجة أرصعمت، أما والدته فد'كريت، ووالدته، 
ويعدواحدة. مث© أرصعئها إنها الأمر! أول ق وقالت، أشهر، تسعه 

زصعهم تثدكر لا إمحها قاس ْنه والثاءكد القي، ق عليها الإلحاح 
ذلك،عل ممى محمد الدة، لطول أكم؟ أم واحدة؟ م؛ أهي أرصعئها 

الحال؟هدْ ق الرؤج هدا يفعل فإذا عاما، عشرين حواؤ، 
لأنوذللث، ثيء؛ الحال هده 3، الروج عل، ليس بموله• فأجاُب، 

الفطام،وقبل الحومح، 3، رصعاين، حمس كان إذا إلا يشت لا الرصاع 
الرص؛ع•أحكام من ميء به يشت ولا تجرم لا فإنه ذبك دون فا 

يوفهو أو الخنس يلغ هل الثصاع 3، ثك حصل إذا ولكن 
الاحتياطلكن حيثي، محريم فلا ذللث،، يبوت عدم الأصل فان الخنس؟ 



القممقتاوى  ٢٦٢

زجهعل وانعمي ١^٠)؛،، الزواج ثم وقد أما الشك، ْع يتزوجها ألا 
الاذفالعقد اليمن، الممسي وجود لعدم يفارقها، أن يلزمه لا فانه صحيح 

وحؤ4محمن، لعثر امحس يرك ولا مثتس، غثو والمسمد متمن، ثابت، 
أقبمابعد فيا الأم ثتدكر أن إلا عليه، حنج ولا هده روجته مع يمي فانه 

بهيثبت الذي الرصلمع وقت ق فاكثر ْإ\ت حمس المرأه هده أرصعح، 
مفارقتها،عليه ويجب قامعي، العمد أن يبئا حقد فانه اشحريم، 
ماءمن خلقوا لأمم الرجل؛ لهذا ثرعيون أولاد حصلوا الذين والأولاد 

الشرعل.الحكم يمقتفى حصل أنه صاحبه يعتمد 
ءأة؛أيأو 

امرأة،من ثزؤج رجل هناك ال؛هت رحمه الشخ محيله ثئل : ١ سبه 
منأحنه أنها قها والبنات بالبنين ورزق طؤيلأ عمرا مكثر أن ويعد 

العمرهذا أبعد قائلا: ورقص ماريها لر ذللث، ْع ولكنه الثصاعة، 
الحكمفا أيا؟ ذلك، يكن لا أتركها! الضلة العشرة وهدم الطويل، 

اوصاعة؟من أخه هي اقي زوجته وق فيه 
المحاجأن ؤهآ الؤصاءة من أخته أنها ؤقا أن بعد موله: فأجاص، 

الوجوم•من وجه باي له محل لا المرأة وأن باطل، 
ينتبونثرعثون أولاد فائهم الحال هده ق ؤلدوا الذين أولاده أما 



٢٦٣ه1بادوضاع 

الثصا.ءة,من أخته بأما يعلم ب حيث ئبهة، بوطء آتوا لأمم ثزعا؛ إليه 
ؤإنمحرم، أنه ثك لا فهذا روحة أما عل إياها إمساكه وأما 

ي\كونفانه بالثنتب محرم ما به نجرم أن يعلم وهو جله اعقد 
ودثتعليه، المسلمون أجع اثدي الشرعل ااةكلم هدا لإئكاره كافنا؛ 

فإيجٍكب-ممئ< ؤ تعال؛ قال كإ والسنة، الكتاب نصوص عليه 
وما>قرماقأمحج دكتقثم ومنا==ةلم ^^>ةؤأوساصأ 

،،نرنث>ولمآكطم أثنؤآ آهت 
الحالهده وق محل، ؤإلأ عاليه حرام باما وأمر تاب فإن يسثاب، ثم 
زوجته،أما عل لا النصاعة من أحته أما عل عنده يقلمها أن أراد إذا 

ثيء،هدا ق ليس حرج، فلا أولادها وعند اللمنت، ق عنده يقى لكن 
محرمفهذا بروجته الروج ممح ب بجئع روجة، أن،ا عل محا ون 

ولاةعل ونجب ذلك، يفعل أن له نجل ولا المسلمتن، ؤإحماع بالنص 
الحال.هده ق وبينها بينه يفرقوا أن الأمور 

أنبد فلا ووقته؛ عدده ومن الثصاع، صحة من التأكد نجب لكن 
ياكنلولر كإ له، أر فلا محزم لا الذي الثصاغ أما محزما، الثصاع يكون 

ثلائاأو مريتن أو واحدة منه إلا أمها من هو رصع أو أمه، من رصعت 
الآة:'آ\.الماء، سورة 



هن1وىاامةم ٢٦٤

وقفاكثز؛ رصعات خس كان إذا إلا نحئ، لا الثض1ع لأن أربعا؛ أو 
الحولإن•

بنوبنات هناك اض! رحمه النح يضيالة مهل ١ سح0 
قإحوة فهم واحدة، أم من رصعوا إمم أبوهم؛ فقال، الشقيق، عمهن 

أفتوناالشقيق. بتوعمهن يزوجهن البنات والد يوق أن بعد يم الثصاءة. 
ودمتم.تجمهمحم وافه نحزم؟ وبإ محل، بإ 

رصعاتوهوحمس محرم الذكور رص-لغ أن ثبت إذا موله• فأجاب 
هؤلاءأم من رصعوا الدين العم لأبناء محوز لا فانه المهنام، قبل فأكثئ 

هدهأثهات من ام ض من يرصع ل؛ نن وأثا :؛ن، يتزوجواأن ايات 
منرصعت، من إلا التنات، هؤلاء يتزوجوا أن لهم تحوز فإنه السات، 
أحرى.روجة من لبنأمحهم أومن أمهن، 

فرريتيبامرأة يزوجت، لمد اطه! رحمه الشخ هضياله ثئل I ١ ٠ س٩ 
قدبأييا الروحة أم أحلمزسي هرة وبعد أبناء، منها وتعال سبحانه افه 

ماذاأمرى، من ح؛رة ق الأو وأنا معلومة، غثر الزمن من مدة أرصعش 
أفي؟



٢٦٥الرضاع ه1ب 

رصعاتخمس بأنه معلوما يكون أن بد لا الثض[ع ت موله فأحاب 
أوثلائا، كيلك له، أما يآكن لر مريثن طفلا المرأه أرصعت فلو فاكثر، 

له.أما فتكون حمتا أما له، أما ثآكن ب أربعا 
فلوالأحرى، عن ثتفصل مرة كل مرات، خمس الؤصاع من بد فلا 

وحثيللمرأة، ولدا ؟كن لم مرات؛ أوأرع مرات، ثلايث، الطنل اريضع 
^٢محرينا أن بد لا الرجل؛ أرصعت يانها أ-حزت الي المخثرة لهدم مول 

لهذهمح؛ لا نما: أدري. لا قالت: فإن الرين؟ هزا أرصنت >ة 
وذئتمه،الرتضع إل إلا يظ لا اوصاع أنر أن ها ولقد اوصاعة، 
لأماأرصعته؛ لمن محارم يمولون فابناء وزوجها، واأرصعة 
المحزمالؤصاع الطمل أرصعن، إذا فالمرصعة اأرصعة وأما جدمم، 
وآباؤهاله، حالأيت، وأحواما له أحوالا إحواما وصار له، أما صارت 
منطنل رصع إذا اللص، صاحج، هو الدي الأب، وكدللث، له، أجدادا 
وصارتالطقل،  ١٠٧أعإما إحواُه وصار الطنل، لهذا ابا صار امرأته 

وهكازا.للطمل، حد0 أمه وصارت الطنل، لهنءا مايتإ أحواله 
أنبمعنى الأ؛وة؟ دون عة ١١٠٠٥^ق الأمومة ييث، أن يمكن وهل 

أب؟له وليس النصاعة مى أم له الرجل يمون 
طفلاأرصعث، امرأ0 مثاله: أب— له —وليس أم كون والحراب: 



اسهفتاوى  ٢٦٦

وروجتالروج قارئها ئم منان، ثلاث روج- حاو و -وص 
أما؛هي يكون فهنا رصعتق، الطنل وأرصنت، منه، وحملت باحز، 
لأنهالثض1ع؛ من أب له يكون ولا إ\تط خمس الطمل أرصعب لأما 

مثلا.أوبالعكس ائنتى الثاف لبن ومن ثلائا، الأول لتن من ارثصع 
مىأم له وليس الرصاعة، من أب له طئل يوجد أن يمكن وهل 
اوصاعة؟

الطملهذا إحداهما أرصعت امرأتان له رجل j*^، \-لجو\ب.' 
 ،،yj_ الثصاعةمن أب له صار فهنا مثات، ثلاث الأحرى وأرصعته
بصحح؛فليس الأول• أمه محلنا؛ لو لأمنا الثصاعة؛ من أم له وليمن 

بلأنبما أمه؛ لينتث فهي الثانية• محلنا؛ ؤإن مري؛ن، إلا ترصحه ر لأما 
لهأبا الزوج فتكون الروج، لبذ اللبن ولكن مرات، ئلاث، إلا ترصعه 

\لثضاعة.من أم له وليمن الؤصاعة، من 
منأم له الطمل كان إذا هدا ل تقولون ما الأول الحال محقي 
يكونونوالأول الثاف روجها أولاد فهل أب؟ له وليس الثصاعة، 

التيالمرأة من الروج؛ن أولاد أما يقول؛ الؤصاعة؟ من له إحوْ 
الزوحنأولاد وأثا الأم، من إخوة اوصاعة، من إخوة فمأ أرصعت 

•إخوة فلنوا ارصعت، التي هده غر من 



٢٦٧مم1بار>ضاع 

وثزوحتفارمحته ثم وضنين.( رؤج عند طملأ أرصعت امرأة كدثك 
اوصاعاتمحمؤع فصار منان، ثلاث الطمل هذا وأرضعت باحر 
التيالأم فأولاد الأم، مل من الثص1ع ست، إدف رضاعات، خمس 

للئرثفعإحو0 الثاف الزوج من أو الأول الروح من القل أرصعت 
لأنوذلك إخوْ؛ ليمرا ^ضعة ٠١غير من الروجتن وأولاد الأم، من 

له•يع فهم عنه ضئأ ومن الرضاعة، من أبوته يثبت إ الأب 
للئرصع؟جدا أبوالزوج يكون وهل 

•عنها مثآ ما يثبت لر الأبوة يثبت ل؛ إذا لأيه لا؛ • وابواب 
الطملهدا إحداهما أرضعت روجتان، له رجل الثاسةت الخال 
ولدايكون الحال هده فمي الثصعات، ممام الأحرى وأرصعته رضعي، 

لهيكون ولا رصعات، خمس إليه المنمون اللص من رصع لأنه للروج؛ 
إلاالأحرى ومن رصعتم، إلا امرأة من ثرمع ل( لأنه الرضاع؛ مذ أم 

رصعات.ثلاث 

<؛ ُ روجةبجانب اتي نامت اممه! رخمه السيخ هضيله مثل ت ١ ٦ ٠ مى 
رثاعمي روجة مدى أمثكت، أن شمدت معها، طملأ وفت، عمي 

يدنياامتصصت قد بأسى ثاك ارتاتبما وقد عنها، أبعدش بذلك أحشت، 



هن1وىد ٢٦٨

عميئزؤج الراة هذه مايت وق ذلك، من ممأكد وب فمط، أوللأي 
إاثي الثانية المرأة هذْ بابنة أتزؤج أن ل محي هل السؤال،ت أحرى، امرأْ 

أمي؟رصعت شها ولا منها، أرصع 
منكاتمى من عمك بنات من ثتزوج أن لك محوز دموله1 فأجاب 

؛دياالتمئث التي الأول المرأة من كانت ومن الأحرة، المرأة هده 
ثلايا.أو مربن أو مره إلا منها يرصع لر ولكنك 

قبلرصعات خمس ؟كون أن شرطه من الحرم الرصلمع لأن وذلكر 
لأنرصعات؛ ثلاث ولا بل رصحات، أرع ولا ثرصع 1؛ وأنث، المهلمام، 

ذلك.محاوكْن؛اباس،والأضلطم 
لكمجوز لك، أحوايت، لس وبناته لعمك، ابنا لنت، الأل فأنت، 

أبيك،روجة من أو أمك، من ارتصعئ من إلا شئث ما منهن يتزوج أن 
روحةمن ولا أمك من يرصع لر من وأما أحتلئ،، لأنها للث،؛ محل لا فإنها 

حلائلك.فهي أيبم، 
٠٠٠

هريياقإحدى من يزوجن الله! رخمه السيخ قضيلة سئل ! ١٦١ س

فهلالثصاعة. من أختي أما الإجاكإ بعد ل وائصح طممح،، دأجبت 
^،•٠٠۶٣^ذلك؟ حكم وما أنتجل؟ 



٢٦٩هابادرض1ع 

أمور!إل نجاج القوال هذا عل ا-إقواب موله! فأجاب 
ا1حئم؟الؤص^ع هو ما أولا! 

منفصلةرصعة كل فأكو، رصعات خمس كان ما 
الواحدة،الساعة ق الأول الئصحة يكون أن مثل الأحرى، عن 

jوالرائعة الثالثة، الساعة ي والثالثة الثانية، اعة الل الثانية واونعة 
أوشبع، ولو واحده مره رصع فان ة، الخامق ة والخامالرائعة، 

لمايوثرشيئا؛ لا ذلل—، فإن ولوشع، أوأربعا ولوشع، أوثلاثا ولوشع، 
مىانزل فيإ رركاذ عنها! اطه رصي عائشه عن صحيحه ق لم مرواه 

معلومايت،زصعامت، حمس يسحن ثم محرس• رصعامت، عفر المران؛ 
منسل فيا وص وشلم آله وعل عليه افه صل افه رسول، فوق 

فصاربالننخ الصحابة بعض يعلم وب نسحت، أنيا أي! ،، القنآناار 
فصارالنتح جأ من الصحاية ْس لكذ الؤمول.، وفاة بعد يقروها 

لأيمؤها.

إلافيه ليس بل الرصحات عدد الق_رلمن ق يوحد لا فلهذا 
تبجننؤأيلدث ؤ ع ألنغآ تحال! قوله 

(.١٤٥٢)رقم رصعات، بخمس التحريم باب الرص؛ع، كتاب مسلم؛ أحرجه ( ١ ر 
)آ(ّورةاكاء،الآية:ّآآ.



ه1وىادص ٢٧٠

وليست؛مإهنهرآ،، هثآمئن دؤ أقعن . تعاق؛ وقوله ٢، أولتص4ر 
ذلك.ئتت السمة لكن بعدد، محدد ثيء فيه 

منبجيد وأن اسثها، كئد أن امرأة من رصع لمن ثنبمي دان؛اث 
أ-حياوالأنه ذلك؛ ق حطآ محصل لا حر الرصعات؛ وعدد أرصعته، 

أن:أقبعد إلا ثق لا وى الئكاح، ئد بعد إلا الرضاع يع لا 
ضنا.الحان هدْ ق الفراق مكون الارلاد، 

نمى،لا حز العائلة بين، ؤنمر الرصاع يشهر أن يتض ئايئا؛ 
ؤنمىنخزق، أو الورقة، يضيع  Uyبورقة الرضاع ي محإن فإنه 

هدهوصاريت، فلانة من رصع فلأيا بأن العائلة يبن اشتهر فإذا ١^^٤، 
اشتهرأمامه ؤيكشمن الراضع هدا يلأيئن يماما أو المرضعة المرأة 

حشدالخطأ محصل ينشي أن من أمان ذلك، ق وصار وانتثر 
يعدئد.أو 

أنءجم_،ثم أقاربه، من امرأ0 لزوج الذي الأخ موال عل ونجيب 
أمعنها يممصل فهل الثضاعة، من أحته أما ذلك، بعد ثئ ثم منها، 

لا؟

الآة:ّاّآآ.الغرة، سورة )١( 
)٢(مورةالطلأق،الآية:٦.



٢٧١

فيجبباطل النحاح عقد لأن عنها؛ ثتمصل أن نجب ثعم، ت يقول 
الانفصال.

باشةثرعثون أزلاد هم ذلك قل جازوا الدين الأزلاد ولم 
يلحقسهة من بوطء الناشئ الولد لأن لأمهم؛ أولاد هز كإ لك، 

فصاربالعلوم، ؤإلحاقه الننب إثبات إل يتشوف الشرع لكون بالواطئ، 
بالواطئ.لاحما الولد لكون موجبا ولد منه حصل إذا الشنهة وؤوء 

عمتي،ست، من مترؤج أنا افرت رحمه الشيح هضيله ثئل • ١ س'ااُ 
زوجةيزئج همد عش بأن علمت رسوات حمس وبعد أطفال، وعندي 

الأول،عئه رزحة من رصع قد بأنه ؤيدؤر بتها، أحدئ، ائي عقي قيل 
ذلك،؟ل الحكم فإ ادصعات، عدد من يتأكد ولر 

لأنيه؛ عثرة ولا له، أثن لا اوصاغ هدا أن الحكم بئزله: محأجاب، 
مؤكدات،معلومات رصعات حمش أنه علمتا إذا إلا يوثر لا 

ولامحزمة، يوثر ولا له، أثن لا فانه الثصاع عدد ق الثلث، مع قاما 
الئكاح'تحريم 

 ٠٠ ٠



الفقعهن|وى  ٢٧٢

إن.لاع11زخمه اثعوث عل والثلأم والصلأ؛ العاين، وب ش الحمد 
افه.حفظه الاسم؛ن الصالح محمد الشنح/ شإحة 

افه.وهمكم انآلة، هانْ ل يرحوإهتاءنا 
مننته ١ ٢ وعمرها أمه، غثر من أحيه ابن عل لابسه عمد رجل 

مفيوبعد أحرى، بامرأة متزيج له عقد الدي الرجل، وهدا علمها، صر 
هدالأول أحيه ابن روجة أم إن )لأبيها(؛ البشتر جدة ، ٧١٥الزمن من هرة 

لطؤيلة، أس؛را قيل ذلك وكان أيام، أربعة ق® الست،( )أبا ابنها أرصعت 
مراتأرع أد ثلايثه يوم كل نحضر وكانت، منعدما، الحالسّث، كان ويت، 

هداصحة عن الأول( الروحة )أم اiرصعة اiرأة ئوال، ومحي لرضعه، 
إنهالحج: ولكنها اiدة. لهلول، ولاممدكرشيئا، سنت،،  ١٣١^،: ١٥الكلام، 

بانعم صحيثح، قكلاثمها ذلك، قالت هد ١^( الوني الحدة)أم كائت 
هداهل أهتونا! الكئر، عل حافتا كان لأنه ١^^؛ بعمد يعلم لر الحدة 
صحح؟العمد 



 ^_Lu؛؛S٢٧٣

لأنباطل؛ الثانية الزوجة نكاح الحواب! العاأين، رب ض الخد 
قدالثانية الزوجة والد إن حيث الثصاع، من عثتها الأول الزوجة 

الأول،للزوجة وأحا لها، ابنا مكون الأول، الزوجة أم من رصع 
والزوجةالثصاع. من الأول الزوجة أحي ينت، الثانية الزوجة وثكون 
الرصاعمى ررثئرم :٠ افي عن ثثث وقد الرصاع، من عمتها الأول 

المرأةويتن وعثتها، المنأ٥ بين نجمع أن مى وأنه ،، النس-،،المن نجرم ما 
وخالتهارم•

أخثرا•عليها عمد التي المرأة ومحن الرجل د؛ن التمريق تجب وعلميه 
العشمثنالصالح محثد كتبه 

ءإيه ه 

(،٢٦٤٥)رقم اب، الأنعل النهاية باب الشهادات، محاب المخاري: أحرجه )١( 
حديث،من (، ١٤٤٧)رقم الرصاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرظع، كتاب ومسلم؛ 

افءنه،ا•رضي عام، ابن 
لم:وم٥(، ١ ٠ ر؛م)٩ عمتها، عل الرأة تكح لا باب الكاح، كتاب الخارتم،: ١^٢،، )٢( 

هريرةأي حديث من (، ١٤٠)٨ رنم وعمتها، الرأة بتن الحهع تحريم باب النكاح، كتاب 
رصي



قت1وىاافق4 ٢٧٤

افهحفظه العئتم؛ن صالح بن محمد الشؤح محضيالة 
وه ....الدعي/ لتا مدم فقد وبعد، و؛نكاد4 افه ورحمه عليكم السلام 

U و يردم.ب.. الحكمة بميم الممد  /YA / اكناه  ٠٤٢
كلاموكدا ثؤاله، صبمل م محمد وعليه زصاع، موصؤع و إفتاءْ كلله 

المملمكةعام ^؛؛، ٥٠لسإحة رفعها وثم الرمحقة، الصنهل بصورة المرصعة 
قرقم.... بخطائتا المتمتي حللب عل ساء القعودية الربثة 

الشمإحة خطاب الأوراق لنا أعيدت وقد ه، ١٤٢٠/٧/٢٤
السألههدم أن المتصمن ١ه،  ٤٢٠/ a/aل .... رمحم..../ بخطابه 

أنإلا الشزمة. المحكمة إل ذلك ق والطر قائم، نكاح بقد تثطق 
لئموشرح محيلهم قابل أنه لنا وذم راجعنا، المدكور ائتدم 

الأوراقإحالة لهللبم، المحكمة هده بمراجعة ووجهتموه الأمر 
امتمتايهصبط وصورة المدكور استدعام يرهقه محيون علميه لمضيلمتكم؛ 

أثابئمإليه، يتوصلون بإ إفادتنا أمل ْع يرونه، ما ؤإحراء للاطلاع 
الئو؛ه.فم وأحرل افه، 



٢٧٥ه1بادوضاع 

اشاوضاوممنم 
الشمنالص1وح محمد من 
افه.حفظه .... الفاصلI السيح يضيلة إل 

وبزكائه.اطه ورحمة لام الوعاثكم 
أنهذكز الدي ..... من/ صيلتكم إل الوجه الكتاب عل اطلعمى 

التطقةق لأقاربه زيارته أثناء وق ه، ١ ٤ ٠ ٠ عام حالته ابنة ثزوج 
أمهمن جده روجة أن له اتحح ١ه،  ٠٤٢ / ٠U/y ق ا-،قتويتة 
الثصعات.عدد ثعلم ولآ ثلاثة، أو مياثرة ولادته بعد أرصعته 

كتت.ما خلاصة هاوا 

الأن الاحتياهل لملنا: زوجته عل العمد قبل هدا لوكان وجوابه: 
وبتنبينه التحريق يمكن لا ٠إنه العمد بعد كان ومحي أما يتزوجها. 

لرالثض[ع عدد لأن يثسى؛ ل؛ وهنا التفريق، موجب بثبوت إلا روجته 
معلومات،رصعات حمس من للتحريم بد لا أنه العلوم ومن يعلم، 
محريم.محلا الزصعات عدد يعلم لر وهنا 

أنبد لا ثلاثة أو يومين الرصعة عند الطنل بماء إن محيل: فان 
وات•حمس يرصع 



هنإوىس ٢٧٦

ال؛ومان،وهو فيوحد فيها مشكوك الثلاثة أن فالحوابث 

مرات؛خمس فيها يرصع الولادة الحديث الطمل أن يتيمن لا واليومان 
بعدإلا الثدي يقبل لا وقد ثومه، يكثر الطنل هدا مثل أن العادة لأن 

النحاح،لصحة روحها ْع الزوجة ثبمى هدا وعل عدة، محاولات 
الأمرلأن نكاحه؛ صمو عليه يعكر ما الزوج ملب ق لأيي أن والأول 

أحبلا —وهدا خمس الثصعات أن ثبث، إن ثم واصح، الحمد~ ~ورله 
(J^3فانه الوسواس— قلبه ق الن1هلان فيوؤع الروج عليه يطلع أن 

أولأدهوأما حالها لأنه عنه؛ محتجسا ولا أولأدها، عند الرأ0 وثبمى بثهعا 
يعتقدبجء1ع مائه من حلقوا لأمم إليه؛ ينسبون ثرعيون أولاد فهم منها 

حلاله.

وبركاته.ال؛ه ورحمة عليكم والسلام للصواب، ا-لحمح افه ومحي 
العثي٠.ينالصّاني محمد 

ءولإ- ءه 



٢٧٧ه1بامض1ع 

الهُ.حققي القبمن اقح قضيالة إل 
الإجابهأنجو فهذا وبعد، وبركايه، ووحمه عليكم اللام 

وهوتعليه، 

ولهإنته، ١ ٥ حوال الروحثة حاة مضت، وقد امرأ0 رحل يزؤج 
روجةأن ظهر نسه ١ ٥ بعد نمته، ١ ٢ عمره ولد ^١٢ أولاد، حمسة 

حنإأرصعتها إما قالت: الرحل أم لأن <، ١۶١٩٥^من أخه هي الرجل 
هلالأمر؟ يكون كيف الخال هذه وق نهر، من أكم صغثرْ كاست، 

الالأزلأد؟وئمضوماتيع؟
الرحيمالرحمن ادإة بنم 

وُنكاته.الله ورحمه الثلأم وعليكم 
نهراكومن وزجها التي المرأة أرضنت إتجا ريل: أم قالت لما 

ونجبباطل، فالمحاح هذا وعل الثص1ع، من أخته أما قئا ممد 
لأنلأدممحون؛لهميل؛لأنممافردقبينهميل 

•ثرعا أولاده فهم ئبهة ذْإب من يشووا 
صا)حمحمد كاتبه قاله 



ه1وىارفقع ٢٧٨

اوحيم
أيإن قائلا: اض( همد بن العرين )عيد مه نش من اض لقد 

وثزؤجوفاطمه(، الرحمن وعبد له)محمدا فولدت يزؤج)رفعه( عبداف 
وأنجم_،)صالح( اسمه ابنا له فولدت اسمها)حصه(، أحرى زوجة 
فتزوجترفعه روجته طلق والدي إن يم اض(، اسمه)عبد ابنا صائ 
إنمم ومالء(، ؤإبراهيم افه منه)عيد وولدت الم...(، سبن )عئ 

ساما)رفعه(أبير روجة من رصع صأك( بن الله )عبد وهو أحي ابن 
وأخيراتاما، رضاعا )سالم( ابنها ْع )عئ..( روحها من بلبنها 
هذايصح فهل جيما)رفعة( الي محمد( أخي بتت )حناذ عل عقد 

)حنان(به محل ولا صحيح، غيث باطل العقد هدا بأن فأجبته: 
عثاصار أبيها أم جيما من رصع لما لأنه وذلك صالح(؛ بن ل)همدالأه 

اضقال وقد أخيه، بنت وهي الأم، من أحوه أباها لأن الأم؛ من لها 
دتكئيومك==محإ ويثاد^لإ عثهظم زمتذ ؤ تعال: 

رر؛ممافن قال وقد ألأخت 
الأية:*؛؟■.الماء، سورة ;١( 



٢٧٩مم1بالوضاع 

نثباالأم من الأخ ابنه أن هإ ا، الننتب<ال من عم؛ U الث9و\ع من 
عمها،عل حرام رضاعا الأم من الأخ ابنه فكذللث، عمها، عل حرام 
ومحرمصاي( بن اطه ؛)عبد محورا يتصل أن العزيز( )عبد \ثن°ت وقد 
له•محل لا المرأة وأن اطو القد بان 

كاتثهذلك محال 

الع«يمانالصالح محمد 

(،٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب اليخاريت أحرجه 
حديثمن (، ١٤ ٤٧)رقم الرصاعة، من الأخ ابنة نجربم باب الرصاع، كتاب ومسالمت 

ابنعاسرصى



اصفتاوى  ٢٨٠

اش.حفظ4 العثتم؛ن مجال بن محمد الشنح محضيلة 

وونكاو4.افه ورحمة عليكم السلام 
أحدمن الشح لمضيلة سؤال 

^١^١١٥أخي رصعت؛ع أتيا ل اثصح ذلك بعد يم امراة، يزوجت 
ُ

بعدبدلك وعلئت رصعات، )٥( من أنيد رصعات ورصعت امي، من 
حاملاكايثر ؤإذا لا، أم حامل هي هل أعرف، ع الاذ ؤإل بمدة، الوولج 

محنالحناء.اف جزاثم أقتونا، ذلك،؟ ق الشنع حكم وما العمل؟ فإ 

وبزكامه.اف ورحمه الثلأم وعلتكم 
مفارقتها،وعاليالث، صحح، غثئ المحاح أن مهن ممد ذكز ما ثبش إذا 

يئيإذا والأولاد ؤجه\. من اسثح1لت، بإ والوجل الحال المهر ولها 
رشيدةوهى المهر من ء بثي لك سثحن، ؤإذا ولها، أولادك، حامل أنبما 

للثج.حلال فهو 

الصالث^ ١ بن محمد كبه 

ه.١٤١٤/٦/١٦ىف



٢٨١مماواادوض|ع 

اليه.حفظه العثم؛ن صال بن محمل السيخ هضيلة 
ويعد!وبزلكته، اف ورحمة علتكم السلام 

الخللديقم أجد أن الأنة من راجيا هذا حطابي( لمضيلتكم أرع 
تعال-افه ثاء -إن واثى وإنني ئؤاز.ا، لخل المستقيم والطريؤ، المناسب 

وهو:الإجابةاكاف؛ةضضالياكاد، من 

وفاةبعد امرأه يزؤج أبوْي،ا؛ محمد )محمد اسمه! أبووالدي جدي 
)مالكةاسمها: امراة رؤج ْي( أبو محمد محمد )محمود والدي أم جدق 

محمدمحمد و) (، t__jاسمها)بتتا لخدي حلمت ثم جميل(، مصعلفى 
)محمدجدي؛ يوؤ، ثم بانمها، ق علم لا ومحت وبنتا أوْي،آ، محمد 
محمد)عل واسمه: أحوجدي الأولاد، عم لزوجها ثم أومي(، محمد 

بطونأربعة ج؛ريو(آ مصطفى )ملكه من الأولاد عم حلف ٌي،آ، أو 
والثالث،اثنان، منهم وق أولاد، وثلاثة )علمية( اسمها بنت، ميهم 

منأكسر معه رصمت، ْي( أبو محمد عل )السيد واسمه: أصغرهم، 
بعدإلا م علم بدون الأحثر ق ئ قولهم حسن، أر من نصاعتي 



هن1وىالهقه ٢٨٢

هيأمها من جيما مي( أبو تمئد تمئد بنئ)ويب هي فروجتي ١^^، 
منبوهى منها رصعت اقى ازاة )هدْ جمريل(ت مصطفى )ملكه 

أحمترأم أولادي أم ردجتي اسم حنث بمنها بمن يزدجت يم الشكلة 
الألعمزْ أكتوهم منها، ح1مت، أولاد؛ يلاثة منها؛ ول محمد(، إبراهيم 

تنه. ١٨

حبل والكتابة هذا، ^١^، ٠١حلا محيلتكم من يم اش أرجومى 
لدئناالاختصاص بهة تقدبمه أيل من الحثيثة الإسلأمة الئربمة 

والسلام.اش، حففتكم ز.... 

.....الهل1ب/ مقدم 
يماشاوضاوم

وبركاته.افه ورحمة الثلأم وعلكم 
حبمريل(مصطفى ينت، )ملكه من رصعت، ايلئ، موالك حلاصه 

رواجكأن والحراب! بنتها، بمت يزوجت يم أملمثج، من رصعت، مما أكر 
ابناصنت )ملكه( من رصعت لع لأنك وذلك صحح؛ غير باطل 

الشن،لأنلأد وح واليات، الشن لأزلادئ وأخا الئصاع،ّ من ها ل
منيخز؛ U م من )ريخث؛ ام لقزل اليمان؛ لأنلأد وخالا 



٢٨٣

لأبامحاح، عالها عقدت اض الأ تكون وحظ اشب«لاا، 
أولادكوأما بينكا، التفريق ونجب باطلا، النحاح فيكون أحك ثنت 
صحةلاعتقاد مائك من حلقوا لأمم شرعثون؛ ولها لك أولاد فهم منها 

افكاح.
كثة

الصالحمحمد 

ه.١٤١٢٤محثمن١٥يف
هK؛• -ه 

تلم وم(، ٢٦٤٥)رنم الأنساب، عل الشهادة باب ، الشهادات، كتاب البخاري• أحرجه 
عباسابن حدث من (، ١٤٤٧)رنم الرصاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصلع، كتاب 
محيا.ض رصي 



هن1وىالهق4 ٢٨٤

أنيريد عم ابن لها بمن افُ• رحمه الئيح محضيلة مثل ؛ ١ س'*ااُ 
وقدنومت، وهي أمها من رصع الولد هذا أن يشك ولكن يتزوجها، 

رواجهبمرم رصاعا أرصعته هل يدري لا ولكن أرصعته، أما د'آكرمت، 
^Ljلا شيئا أرصعته إما محقالتؤ! الولد هدا أم ومألتا لا، أم بماما من 

القفة؟مثات.فءارأيئموهدْ الخم 
لأنبه؛ يتزوج أن باس لا أنه القضيه هده ق رأينا بموله• فاجاب 

أمقبل من ومعلوم المرصعة، قبل من فيه مشكوك الرصعات عدد 
كانإن هده الولد أم شهادة ق كان ؤإن رصعاتر، خمس دول أنه الولد 

متا،ولدها إل محؤ إنما مال: قد هدم شهادنما لأن فيها، ما فيها 
البنب•هده يكاح من ليثمأكن 

الينث،؛هده يتجنب أن والأصلم الأول إن مول؛ هدا ْع ولكئا 
بمعأن ان للأنلا؛نعي فيه اككوك والأنر كشأ، مواها اض لأن 

ذهبالعلم أهل بحص وأن بميا لا منه، الخلاص مذ يتمأكن دام ما فيه 
الواحدة.الثصعة حش وكشوه قليله محرم، الرصلمع أن إل 

عنبعئهة رصعاتبمصل حمس من بد لا انه الراجح^ دم 
الرجللهدا رى قاليي محريم، فلا رصعات حمس يوف كان فإذا بعض، 

ثإوأسلم، لذمته أبزأ لأنه المرأة؛ هذه عن يبتعد أن والأحوتل الأمّلم أن 



٢٨٥مم1بادوض1ع 

رصعأنه عبب الثة؛_ وثإتقوم منها أولاد ؤياتيه يتزوجها، ما بعد وئا 
محآر.لا اثدي الكسر محصل وحينئذ رصعات، خمس 

كانإذا للمرأة محرز هل افه؛ رحمه الشخ هضياله مسل ؛ ١ ٦ رس؛ 
لهامحارم يكونون من عند يكثف أن دالرصاع يعرف لا ووجها 

باوصاع؟
يطعأن فالأول بالرصإع يعرف لا روجها كان إذا موله؛ فاجاب 

إذاكانزنحهالأ؛رخبىبهءاشرياإذاكانلأنمدقبه،أثا ززجها 
٠لاعه.ولا له سمع لا فانه 

الرصاعأن يصدق ب لأنه و\إتضذعلأ أعرف لأ أن! قد فالزوج 
أنعليها محب الحال هده ففي موئر الثصا'ء أن يعرف ولكنه ومحم، 
ذ.

لكنىلأأعرفبه،بوالأسوائ اوصاع ثقول: كان إذا أثا 
الأمر،هدا ق  ٤٧٥أن محوز ولا عظيم، حطر وعل لثه، عاص هو أنه 

يكنهروجها كان ؤإن و\ذتض{؛أط محارمها من كان لمن تكشف، أن ولها 
ذك.

هءإي. 



الفقعحاوي  ٢٨٦

منذعش ابنه يزوجت افٌ• رحمه الئيح مضيلة مجل ■' ١ سْاُ 
والوق1حمتوتي وقد أبناء، حمسة الحمد— —وفه ورزقت بنتن، عشر 

مأكوقد والوي، أم غير الئانية جدي روجة من رصعت قد بأف 
منها،أرصع ياي كشث، بانني وتحهآش الرضاعات، تللث، عن والدق 

وو؛ركنيئدمؤ بأما كلامها من فهمت، وقد جدي، روجة من أي؛ 
عيالأف؟ أفعل فإذا باستمرار• ابسها ْع ويرضعتي باستمرار، عندها 

فمط.ووالدق أنا إلا المضيه تلك عن يعلم لآ بأنه 
^:سالأبدبمنش1ئين.فأحاب، 

كانت،إذا أما وديتها، عملها ق ثقه الخثرة يكون أن الأول،؛ القيء 
ثقةكاست، فإذا بكلامها، عبره لا فهدا الثنسان لها حصل أنه محشى كبثرة 
بقولها.أخدنا يقولها يوحد 

قالت،!فإن فاكثز، مثادت، خمس رصع هدا بان يشهد أن الئاف؛ القيء 
المثارت، أرع ثيء، لا ح\ت ثلايث، ثيء، لا مريتن ثيء، ملأ مره رضع 
أيقا؛ثيء فلا أقل؟ أو مرات خمس أرضع أدري لا قال؛؛،؛ ؤإذا ثيء، 

بدفلا ،، معالوماُت،،ار حمس ررنسحن عنها؛ اممه رصي عائشه حديت، لأن 
الأمران؛هدان وجد فإذا قيء، لا الئك فئغ العلم، من 

(.١٤٥٢)رقم رصعات، بخمس التحريم باب الرص؛ع، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 



٢٨٧مم1باارضاع 

مرات،خمس الثص1ع أن شهدت وأنها ٢" ثمة، الخثرة أن ~ ١
منأحيائ، بنت صارت قد عملث، بنت لأن لك؛ محل لا عمك ابنه فإن 
مكونجده، روحة من رصع قد وهو جدك ابن هو فعملثإ عة؛ ١١٠٥^
أحياك،بث عمك بنت ويكون للعم، وأحا للجد ابنا الروج هذا 

التمردقنجب فإنه داكدنا ؤإذا التأكد، من يد لا لكن عمها، وأنت 
اأسلمين،باطلا كان بينهإ وي الذي المحاج أن يبحم، لأنه بينهإ؛ 

اممو.سا يطل فإه بع 

؛!؛•ه ءإي 

العمرمن أبغ شايبه أنا اينه•' رخمه الشيح محيلة مجل • ١ ساُا" 
ويولت،أشهر، يئلاثة ولادق بعذ واإدق توئيت وقد ودلأد؛ز،، خمسا 
هيئائث، ئم أحرى، زوجة من فأرصقنى تربم، ش( )أم جدق 

حاملاثهن ولر اضن من ل الولت، ذللث، ل وهى أيقا، بإوصاعي 
الألوأنا أي، أخته عمي ابنة من يزوجت الووبج أردت وي ذللث،، آذ 

ذلكريب ديتي ماخ ايرولج هذا ق فهل نعيده، حياه معها أعيس 
اسلالآن؟كانفيهمانيمأفإذا الثصاعمنطق؟ 

محمدنبئتا عر وأملمم وأصل العالمن، ريث، فه الحمد موله؛ فأجابر 
السائلماله الذي السؤال هذا عل جوابا أخمعتن، وأصحابه آله وعل 



ه1وىالهق4 ٢٨٨

أبيه،أحنت وعمته عمته، ثنت يزوج يم جدته من اريضع أنه وهو• 
منله أحتا العمة فكون هذا وعل أبيه، أم أيصا أنيا يبدولنا هده وجدته 

سوئعصارهوالألأشها.
1ةهفقةأه=ظا "م،ت ؤ القرآن! ق تعال افه قال، وقد 

ألانتث:تاتآلأج ذ.مج' ذم محةٍم ث؛ثاتم 
وتث٢، أثثصتعؤ نث وآخومطم أزصئةمحو آكغآ وأث،تحظلم 

هاذاا، اشّت،<<ر من عرم ما ١^^١٤ من ررعئرم قال،؛ أنه و. الني عن 
منالأخت، بنت، كذلك، كانت، الننثسس،، من حراما الأحت، بنت كانت، 

اوصاعخراتا.

يثبت،لا أنه ليعلم ولكن البنت، 7ءذه يتزوج أن له يل فلا وعليه 
الأففثتحقق الفءلام، قثز فاكثز رصعات، خمز كان إذا إلا اوصاع 

محس،فإنه الفهلام؛ قبل وكان رصعات خمس بالإ فإذا الرصيع، هذا من 
منأقل الؤصاغ كان إذا أما المحاح، صحة لعدم الزوجه هذه يفارق أن 

الزوجةهذه ثكون وحيسذ ١^٥^٤ حكم يثبت، لا فإنه رصعات، خمس 

الآة:"اآأ.الماء، )ا(مورة 
لم:وم(، ٢٦٤٥ريم)اب،، الأنعل الشهادة باب الشهادات، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 

عباسابن حديث، س (، ١٤٤٧)رقم الرصاعة، س الأخ ابنة تحريم باب الرصاع، كتاب 
رصىاشعنه،ا•



٢٨٩

مفاوقتها.عليه محب ولا صحح، بنكاح 
محملولا امحبن مس ق الؤصLع وقت ق ا-لتمدة وكون 

ألنؤآءؤوصهث؛طم الأية؛ لعموم الراجح؛ ل الم عل يور لا يلد ولا 

فإنهصغيرة أم كثرة كانت مواء امرأة، من اللص اجتمع فمش 
الثصاعة.حكم به يثبت، 

ه٠ أو 

.٠,ُ .. .، َِ ...% .ُ,،ءْ.  _١nU  : طملالوالدة أرصنت، إذا افه: رحمه الشح محيله ثئل
•يرجوالحواب لا؟ أم حرام هذا فهل اشها 

وطنلابنتها طفل يرصع أن فلها بحرام، هدا ليس موله؛ فأجاب، 
الأحرى،روجها روجة طفل أي: صرما، طفل رصع أن ولها ابنها، 

كله.ذلك ق عليها حرج ولا 
هه؛و 

منالأقارب صلة هز افه: رحمه الشج محيله ثئل : ١ سماُ 
أرجوحدا١^٥^٤؟ غم من الأقارب صلة كأجر أحرها يكون الرصلع 

وفادة.

يثست،فلا الناس، ، juالمرابة يوحب، ليس الرصلع موله: فأجاُتج 



الفقعهناوى  ٢٩٠

فمط.بالكاح يتعلق ما إلا المرابة أحكام من 
المحاح.ومحريم النظر، وحل المحزمة، به؛ يثبت فالثصاغ 

الديات،محمل ولا النفقة، وحوب ولا الإرث، به! يشت لا ولكن 
لت.للأقارب، تجب م الئلة ولا 

الابنعل ؤب فلا هدا وعل الثصاع، عن مممية الأحكام فاكؤ 
ولكناشب، من أثه يصل كا اوصاع من أقه يصل أن اوصاع من 

كالنثسّ_ايكون أن وأما الثيء، يعص التقارب يوجب الحميمة ق الثصاغ 
محلا.

ه.

منالأقارب حقوق عن اممه! رحمه السيخ هضسلة مسل ث ١ سهاُ 
الشّي،؟من الأقارب حقوق مس لهم وهل ، ١٤١٠١٥^

الؤصاع(من )الأقارب بمولها؛ السائلة هده تجخر بموله• فأجاب 
ماوهى: الشب، ق هى إنا القرابة قرابة، لينت اوصاعة لأن حطأ؛ 

والتنات،والأبناء والأمهات، كالآ؛اء الولائم فيه الأمصال سبب كان 
والحالات.والأحوال والمات، والأعام والأحوات، والإخوة 

منفيه وليس قرابة، يعد لا لكن شك،، لا صلة فهو الئصاع وأما 
الدية،محمل ولا النممة، فيه تجب لا ولهدا الثرابات، ل ما الحقوق 



٢٩١مم1بالوضإع 

امج فقط، امحاح تحريم V لكن ذلك، غة ولا القلة، ولا 
 'M اوصاعهررنحث؛ أوقال: اشب«راو من عم؛ ثا ؤن »ءم؛

الولأدة((لكثامحئةه 

منوخالته أرصعته، التي الأم يصل أن ان للأنينبغي لكن 
ذلك؛أثنه وما من أنته وابى أنته، ونتج أنته، وابى الرصلع، 

التنب,حش ليس لكنه الص، من شيئا لهم لأن 
هه ءو 

لخدلها مش أكبث أحت، ل افه؛ رحمه الشيح ئضيلة مثل : ١ ^١ ٠ س 
هلمتزوحة. الأن وهي تنه، عشرين من أكثر منذ ترْ و؛ الرضاع، من 

وهوأحواله، عن وسأل لثصله، إليه حا يذهب أن روجها عل نجب 
أنش عف نجب يهل بما؟ محس اض اللينة غثر أحرى مدينة ق بمس 
إليه؟ئدهب أن الرؤج رمحن إذا شيئا يفعل 

(،٢٦٤٥)رنم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب الخاري: أخرجه )١( 
حديث،من (، ١٤٤٧)رنم الرصاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصيع، كتاب لم؛ وم

ض.اش رمحي عباس ابن 
المستفيض،والرصاع اب الأنعل الشهادة باب الشهادات، كتاب البخاري: أخرجه )٢( 

الولادة،من محرم ما الرضاعة من محرم باب الرص؛ع، كتاب ومسلم: (، ٢٦٤٦)رقم 
عنها.افه رصي عائشة حديث، من (، ١٤٤٤رقم)



ه1وىالفةع ٢٩٢

أخيهاإل حا يذهب أن الروج عل نجب لا ابدا، موله؛ فأجاب 
أنلأبيها تجوز ولا ثدهب، أن أيصا هي عليها تجب ولا عة، ١١٩٥^من 

الرصاع•ْس الأخ هذا أجل من ووجها وبتن بينها ساكنا نحرك 
هه ءلإ- 

وجدإذا ان للإئنجوز هل ايئه• رحمه الشيح محيله سئل ت ١ ٧ ١ ص 
روجته؟يرصعه لهيطاأن 

يقومما يوجد لر إذا نجب بل ترصعه، أن تجوز نعم، بموله• فأجابا 
ويكونله، أما ويكون هلكة، من معصوم إنقاذ لأنه إرصاعها؛ مقام 

منله ابا زوجها 

هه ءلإ- 

واحتاجت،امراة مرصح، إذا رحمه الشيح محسله ّئل •  ١U_؟
رم،يم تعال، افه عافاها ثم دم، أجسي فحص من لها وأحد الدم، إل 

•هدا؟ نجوز فهل بما، يثزيج أن الشخص ذللث، 
منلها أخد بامرأه يتزوج أن للإنسان نجوز نعم، بموله• فأجاب، 

الليهو إنإ والم*مم نحرم• إنه ت مول حش لثا ليس الدم هدا لأن دمه؛ 
الخوش.ق الفهلام قبل يكون أن بشزؤل 



٢٩٣اةت1بادرضاع 

منرريئرم قال؛ أنه واللام الصلاة عليه الئي عن بث وقد 
واناللئرصعة، ابنا القز هذا فتكون القب<ءرم من ما؛ئرم الرصاع 

الرأةهده لأولاد وأحا أمه، كانت إن مثدها أو كزوجها لها اللبن لمن 
تضل؛ ؤإن ث، أو ووج من إليه لثها سب لمن وأحا أرصعته، التي 

المرصعة.من أوالسيد الروج هذا أولاد 
كانسابق روج من أولاد ولها طفلا، أرصنف امرأه أن لو ولهذا 

الذيزوجها كان ؤإذا الأم، من السابق الروج من لأولادها أحا الطفل 
زوجهالأولاد أحا القز هذا صار غرها من أولاد له إليه لبئها سببا 

كانإليه لئها ثيب الذي روجها من أولاد لها هي كانتا ^١ أبتهم، من 
والأص،.الأم من لهم أحا الطفز هذا 

هءأي -؛؟؛- 

الحمللغ وسيلة أحذ هل افه! رحمه الئخ محيله نيل ؛ ١ س٣٧ 
الحديدالحنل يزئر لا حر القل، رضاعة نزة وهي معينة، لقرة 

ذللث،؟تجوز هل إكإل من بحرمانه 

لم;وم(، ٢٦٤٥)رقم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات،، كتاب الخارىت أحرجه را، 
عباسابن حدين، س (، ١٤ ٤٧)رقم الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصاع، كتاب 
عنها•اف رصي 



الفقهفتاوى  ٢٩٤

فأجاب

•الرصتع عل يوئر لا الحمل أن يعلم أن نجب أولا؛ 
الحمل1شمة \لإوض\ع وقث الحمل ممح أن المرأْ أرادت لو ثاتا؛ 

لأنالزوج؛ بإدن لكذ الحمل، يمع ما ستعمل أن حرج فلا عليها، 

٠٠٠

سالقل أر'ض\ع لحكم U اض: رحمه القح محيله ثئل سةماا: 
ا1نأة؟لثكونأخالأنلأد اوعاية؛ باب 

طفلاالرأة ترصع أن بأس لا به، باس لا هدا إن بموله؛ فأجاب 
قاله ام أن ذلك عل ويدل اوصاعة، صن لأنلأدu أخا وكون 
منإرضاعه إل فارثدها ،، عليهءال ّنرؤي ررأرصعيه حديفه! \لي لامرأة 
ليكونالطفل هدا أرصعت الرأة أن لو فهكذا لها، محرما تكون أن أجل 
ازلا فانه لأولادها أخا لتكون الطفلة هدم أو لأنلأدها، أخا 

دلك.

٠٠٠

عائشةحديث من (، ١٤ ٥٣)رنم الكيثرا رصاعة باب الرصاع، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ،
رمحي



lu_؛u_





٢٩٧مم1باسق1و< 

نم،إذا فهز طملة عندي اف: رحمه الئح محيله ثئل :
منعئ حراما يكون أكم؛ أخاها وأرصعت منمن، من أقل بإرضاعها 

قالأولاد من التنؤية ومن؛١^٠٠ والإطعام، النهقة ق النيل بامح، 
اوضأعة؟

محمدنئا عل وأسلم وأصل العالمن، رمحت، طه الحمد موله؛ ةأحاُب، 
الدين•يوم إل محإحسان تجعهم ونن وأصحابه، آله وعل 

وغرهاوإرص1ع وثرامحّح طعام من الإئفاق ق الأولاد من التسوية 
الئض{عة،ق سها إل محتاج البنّتث، كاُتا فإذا الحاجة، بحسمس، يكون 

للابنرصاعها يقتصر أن محاس فلا ؤنصف، ننة إل إلا محتاج لا والابن 
إذاالإماق ق كإ تنتن، إرضاعها ؤيكون ؤنمحف، شنة عل 

منهأكر الذي وأخوه اليوم، ق دراهم عثرة إل محتاج الطنل هذا كان 
•حاجتهم مآ بينهم يفصل أن بأس فلا عشرين إل محتاج 

٠٠٠

يكنزرجل ق الحكم ما اف! رحمه الشح محمله مثل ؛  ١٧٦س
والثياسالطعام ز حص وأولاده روجته عل ويحل الطائلة، الأموال 
الكاذبة،الدعاوى تللث، يصدقون وهم مسا، يمللث، لا صر أنه حجة 

ثوجيهال\كم لعل ؤلمانه، بطشه من ينلمون لا هب ذللئج عل وعلاوة 



اصفتاوى  ٢٩٨

هذا،ل ونصحا 

محمد،يبيتا عل وأسلم وأصل ااعا،و؛ن، رب فه الحمد موله! فأجاب 
الدين•يوم إل بإحسان ثبعهم ومن أحمعن، وأصحابه أله وعل 

محه-قيل ما ضخ -إذا الريل يُمحي:شأنثوئهإلهذا 
منعليه اممه أوجب بإ ويقوم أهله، وق مسه، ق وحل عز اطه يتش أن 

الأولادوعل الروحة عل الإنفاق فان أولاده؛ وعل روحته، عل النفقة 
وكنومىيقص لهء آلوؤد وجل• عر افه قال الواجات، من 

دكسومحنررهمهس علبجم رردلهى :٠ الني وقال ٢، ألموف 
إذاوهو ذللئ،، من عليه نجب با يبحل أن له تحل ولا ،، بالمموذا*؛ر

العقلثة.الناحية ومن الشرعثة الناحية من نفيها كان به بخل 
أو-لجساما برك مسه ظلم لأنه تفيه؛ فإنه ث الشرعية الناحية من أما 

القسفإن مسه، ظلم فمد عليه افه أوجّ_ا ما رك من وكل عليه، اطه 
اطهإل يقربه ما بفعل رعايتها حى يرعاها أن عليه نجب الإنسان عند أمانة 

اطه.من يعده ما ورك وحل، عز 

الآة:مأ.البقرة، )؛(ّورة 
من(، ١٢ ١٨)رنم وملم، عليه الله صل الني حجة باب الحج، كتاب لم! مأحرجه )٢( 

عنه.افه رصي جابر حارين، 



٢٩٩ه1بالس1ت 

يدحرهالدي ( Jlilهدا فإن العمالثة! الناحية من نميها كونه وأما 

سيورثالمال لأن حياته؛ و عليهم بخو الدين هؤلاء إل يرجع نوف 
الدينثولأء وماله عاليه، وبالا الخال~ هده —ق مكون صاحبه، بعد 

مقةينفق لن أنه وكمحلم منه، وهده الدنيا، الخياة حال ق عليهم بخل 
كإامرأته؛ قم ق تحعله ما حش عليها افه أثابه إلا افه وحة -ها يبتغي 

صحذلكاكئصمحهُسم
أولادهوعل أهله عل وحل عز طه نمقه ينفق لا أنه كدللث، وفيُانلم 

عثلمهُثهز ؤأو من أمقتر ءؤوما تعال! اطه قال كا عليه، اطه أحلمها إلا 
أنعليه مهل به وآمن العلم، هذا علم ؤإذا ٢؛ 

وأولاده•ووجته عل ينفق 

منثيء عل يدروا ~إذا فلمهم والأولاد للزوجة باشة يم 
النبللأن به؛ يعلم ئر ؤإن بالمعروف، لهم النفقة بمدر ياحدوا أن ماله~ 

ماووجها مال من ثاحد أن عتبه! بنج، لهند أذل لام والالصلاة عليه 

(،٥٦)رنم والخمسة، بالية الأعإل أن حاء ما باب، الإيإن، كتاب، الخاري! أحرجه )١( 
أييربن معد حديث، من (، ١٦٢٨)رقم الوصية؛الثلث،، بابه الوصية، ياب، لم: وم

اشمحه.رصي وقاص 
ّبأ،الآية;هّا.سورة )٢( 



٣٠ هاوىاثفق٠4 

منيعطيهم لا شحيح أنه له لكزت حن ا، يالمعروؤ-ار وولدها يكفيها 
عليهمالإنفاق من وامتغ ثيء، عل يقدروا ل؛ ؤإذا يكفيهم، ما اققة 

ممراءالحال هذه ق لأمم والصدئ، الزكاة من يأخذوا أن لهم فان 
الماسبعض لأن الزكاة؛ أحذ من يمنعهم كان ؤإن حش معدمون، 

هو~كعا وهذا الركاة، من يأخذوا أن يرصى ولا أهله، عل ينفق لا 
يستحمونؤيس حاجة، ق كانوا إذا لهم بالنسبة لكن حطأ، معلوم~ 

ؤإنفامم:اءخذوما الامتلحقاق سيث، هي المي الأنصاف لأعد الزكاة 
•بجب مما ممثتعا كان إذا عليهم ينفق من كره 

هه ه 

VU_ :\ الإنسانيقمه ا مهل اض: رخمه اقح محيله ثئل
قأحر له يكون وصرويثات مباحان من بيه أهل وعل مسه، عل 

ذبم،؟

يبتغيأهاله عل نفقه من الإنسان أنممه ما كل نعم، موله! فأحامحت، 
آلهوعل عليه الله صل الني قال كا عليه؛ ماحور فانه افه وحة به 

ماعلمه شر تأحذ أن فللرأة الرجل ينفق لر إذا باب النفقات، كتاب البءخارىت أحرجه 
رقمهند، قضية باب الأقضية، كتاب ت وملم (، ٥٣٦٤)رقم يالمعروفظ، وولدها يكفيها 

,عتها افه رصي عائشة حدين، من (، ١٧١٤)



٣٠١ه1بالس1ت 

تبماسمحي مم4 تتفؤ لن ارإيك ت عنه افه رصي وقاص أب بن لسعد وملم 
نمها،و أي؛ امأتك«رأ، و و ثبعله ما حر علتها أجزمحت، إلا فه ا^ 
أجر.فيها للث، إيفاقك من ووجتك يأكلها التي اللقمة حر 

المستقحزاد صاحب ذكز اله1 رحمه الشخ هضيلة مسل ؛ ١ س٨٧ 
دواء،لا حادمها، دول روحته، يظافة )مؤونة الرؤج؛ عل أن اش رحمه 

^حرهف؟،(،فهلمححذمحإ؟
لأماتجب؛ لا المدهب عل الطيب وأجرة الدواء موله؛ فأجاب 

إن١^^١، ؤع أن هدا؛ ق والصحح النفقة، عن حارج طارئ أمر 
العادةنحر ل؛ ؤإن عليه، وجب زوجته يداوي الروج بان العائم جرت 
مامثل الباهظة، فالنفقات، ٤؛^،، عندنا ، فالعن وأظن بجب،، ب بدلك 

ثلرماليستر والثيء الزوج، يلرم لا الخارج ف 'عملية إل تحاج لو 
تياركافه قول هو يديك، بين داجا اجعله عندك والميزان الزوغ، 
?ئوموسول.؛ وقول سوذناصبمم، وتعاد؛ 

(،٠٦)رنم والحبة، بالية الأعإل، أن حاء ما باب، الإيان، كتاب، البخاري: أحرجه )١( 
أييربن معد حديث، من (، ١٦٢٨)رنم بالثلث،، الوصية بابح الوصية، كتابا لم؛ وم

اضءنه.وقاصرصى 
الآين:ا،ا.الماء، سورة )٢( 



الفقعفتاوى  ٣٠٢

منسبمدفلأ'،راطةلأتزفب.

الرحلعلاج يحشر ئل اش؛ رحمه الئيح قضيلة ميل ت  ١٧
الواجبة؟الن٠قة من روحته 

وتعالسبحانه اممه ؛لأن العزف إل هدا ق ا،إرحع ت موله فأجاب 
علأنه الدواء من به الحادة حرت فإ ه، لألثنروف ؤوعا؛بجوما قال• 

الرنج•عل فليس به العائم م ل( وما الروج، فهوعل الروج، 
هه؛أي 

يعطيروحتان عندْ رجل افه• رخمه الثيح مضيلة مثل ت ١ ٨ ٠ س 
ويعمل،موظفة الثانيه أن يحجة الأحرى، من أكم النمقة ق إحداهما 

اممه.أثابكم الروحان؟ يئن العدل هومن وهل حائز؟ هدا فهل 
علالزوحتئن إحدى يفصل أن ان للإئنجوز لا بقوله؛ فأجاب 

وليسراتبها، وستلم موظفة إحداهما روجتان له كانتا فإذا الأحرى، 
بالثانيةالثقة محصص أن نجوز فلا رانب، لها ليس والثانية مص، عليها 
محتلكنواة، حد عل الأحرى وعل عيها بلمح، راتب، لها يس ام، 

من(، ١٢١٨)رقم وسلم، عاليه اف صل الهي حجة باب الحج، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 
عنه.اش رصي جابر حدبثا 



٣٠٣مم1بالس1دا 

•، نزيثآء يريد شدآثو ؛ Lilمالها 

برسالةامزاته طلق رجل اف• رحمه الشيح يضيالة سئل ؛ ١٨١س
بالنفقة،دعوى عليه رئعث، ستتثن وبعد ذك، فرثشتج إليها، أرنلها 

الحال؛،؟فإالحكموهالْ 

الثاء،سد وليس الئحالا، بد ^٠ق، ١١أن رين، لا موله؛ فاجازبج 
عليمع فالطلاى ا1زأة، رصا يشرط بأنه ، JliأحاJا أممنز ولا 

،.iUjjثرص ل؛ أم رصت، الرأة 
لرالزوجة ثكون فربا عنها، السوول ا1رأة ق الفلر يمي ولكن 

بأنالحكم به شن، وجه عل الوثيقة يكن ب حيث الطلاؤ(، بوئيقة يقشر 
الأمورهده ؤمثل كاتبها، من يدري ولا مرق لا كتابة، بمجرد كانت 
امرأته؛مجثدطلا3( يكب لا وأن فيها، بمحرى أن الإنسان عل نجب 
فانكر، تقصر وفيه حطأ، هدا فإن الناس، أكؤ مرفه لا مد الدى قلمه 

وثيقةإلا عندها بخا ب إذا المرأة أن ؤمنها مهمة، مسائل عليه يرب الأمر 
أنحصل فإذا الوثيقة، حده ثتزؤج أن سمأ5ن لا فإنيا الوثيقة هده مثل 

ياق؛ما يتح أن بد فلا روجته يْللق أن يريد أحدا 
.٢ ١ الآوةأ الحديد، محورة )١( 



الفقهفت1وى  ٣٠٤

حامل•أم طاهث، أم حائص، ص هل ينظر أدلا؛ 
لبعضخلائا عليها؛ الطلاق ثي أن يصح فإنه حاملات كائن فان 

طلاق.عليها يح لا الخامل أن العامه يفهمه ما 
حاليْللقها أن تحوز لا فإنه حائض! وهي حاملا يكن لر فإن 
عمنابى أن له ذكز حن . افه ومول ذلك ق ثغيفل وقد حيضها، 

يقول؛تعال الله لأن ،؛ حائصر وص روحته طلق عنها النه رصي 
قهل1مها وإذا ،، ؟ور هئلمئى آلسأ؛ طكثثِ ^١ آنبق ؤكأأ؛ا 

لخدما.الإضلمتكنلأئها 
أمالطهر هدا ق هل فنظرت حامل غين طاهرا كايئ ؤإن 

محيص،حر يطلمها أن له محل لا فإنه جامعها قد كان فإن محامعها، ل؛ 
حملها.ظا أن إلا يطهر يم 

طلاقها.ل تحل فإنه الطهر هدا ق محامعها ب كان ؤإن 
الظهري ولا الحيض، حال المرأْ دْللق أن تحوز لا أنه والحاصل! 

الطهروق الحنل، حال ق تهللق أن وتحوز روحها، فيه جامعها الدي 

كتابلم! وم(، ٤٩٠)٨ رقم الطلاق، سورة القرآن، شر كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
عمرابن حديث، من ١(،  ٤٧١)رقم رصاها، ؛kj Jالخائض 'طالق تحريم باب المللاق، 

صا.الق رصي 
الآة!ا.الطلاق، سورة )٢( 



٣٠٥ةتااباانخق1ت 

فيه.تجامعها ل؛ اثدي 
الطلاقىثثتجبأن:كون 

بشهادةيكون بوثيقة الطلاق ويكتب الرجل، يطلق بان وذلك 

منأو مثلا، المحكمة مل من مصدق بحط أو معروف، وبحط عدمح، 
تصدمه.يزف ش أو يوثق؛تصديقه من مل 

لوبل الوثيقة، بزه إلا الطلاق يثع لا أنه ذللث، معش وليس 
وثيقةتكون أن هل-ا محن أرين- لكن الطلاق، وبخ وثيقة بدون طلمها 

صاريتزوج أن وأرادت الندة، قت، إذا حر الروحة، بيد الطلاق 
الأول.زوجها من الطلاق 7اا يبتا وثيقة لديا 

ه ٠٠

رجلبعد امراة يزوجت، افه! رحمه الشيح محيله سئل ت  ١٨٢س
مهرهامقدار كان وقد السابق، الرجل من طقل معها المراة وهدم مابج،، 
مقةوالدها شرط العمد كتابة ومني كاملة، سلمتها ينال، ألم أربمير1ا 

فهلثمتها،والروجة، أنا أئفق ب الوولج من شترات أربع تحي يبعن امحها، 
الروحة—طلاق ~بعد عئ واجبة النمقه فهل بالتمقة، يهلالسا والدها والأف 

أرجوالإحابه،سنوات، يإف هي افروطة التمقة مدة أن العلم مع لامحها؟ 
ومديري•ئكري حايص دلئم 



قتاوىالفقع٣ ٠ ٦

نبثتاعل واللام والصلأ؛ العاأين، رب فه الحمد موله! فأجاب 
ععف؛ نجث أن ايا؛جُ'ء سا ق لط تحق لا القوال هدا ئد، 

ju ، لدىهذا جواب مكون الئوال، يقدم ول؛ تحصر، ب أحدهما طزقثن
يخنخ ام، للمائل يتعرض لا الترنامج هذا ق ونحن المحكمة، 

الئ١٠ولأن وهو عاما كلاما ثذكر ولكذ بينهم، كمخاصمة الناس، 
انتحلألمما بؤ وهوا أو الشزوط ألحى يقول؛ واللام الصلاة عليه 

علررالنلئونى المشهور! الحديث ق أيصا وكذلك، ،، المروج٠ال به 
والددام وما خلألأ((لم، خث؛ أن -ماةا ألحل دطا إلا طوووهأ 

فالثزؤلسنوايت،، ثعاق لمدة ابنها عل الإماق عليكه اشرمحل الزوجة 

التزمالتي المسمى بالأجل المحددة ؛العزف، اشلومة الشروحل من هذا 
أرمحوأ^١ ٠٠١؛اثرتت> ؤكأ)ها تعال؛ افه قال وقد ه، يفعل ا،لزء -ها 

الدرب.عل نور برنامج هو )١( 
كتابث لم وم(، ٢٧٢رقم)١ المهر، ل الشرومحل باب اكروحل، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 

عامربن عقبة حديثح من (، ١٤١٨)رنم النكاح، ل بالشروتل الوفاء باب النكاح، 
عنه.الله رصي 

الناس،من الملح ق ه اف رسول عن ذكر ما باب الأحكام، كتاب الرمذى; أحرجه )"٢( 
عنه.افه رصي المزق عوف سروبن حديث، من رقم)آهّاا(، 

.١ الأية; المائدة، محورة )٤( 



٣٠٧النفقات كتاب 

منحل ق أننا أوى فإف حصمك، صالح ي ابواب إن وحيث 
بينكالي ا1ثة نتأ حش القل هدا عل تفق أن فعثك عله، الإجابة 

1ومأ^١ أؤ;رنتت؛١٣ؤكأ؛ها ت تعال قوله من إليه أثزنا لما جده؛ ومتن 
نتحللتأما به يومحوا أذ الشزوط أحي ررإة س! الئل وقول ه، إلئمد 

ثزطاإلا ئزوطهأ عل ررائنلمموو الشهور: والخديغ ؛، ١١٤^^به 
حللمىولو الثزط -يدا ثقل أن فعليك حلالا®، حث؛ أو حزاما أحل 

.^١

وهوسثه ذهب إذا الشرط هدا يدهب ألا لكن اكيح؛ محيله 
الرحل؟عصمة ق اآرأة ماء 

الهر،من أصخ الشرط هدا لأن ثزطه؛ من ليس بقوله؛ فأجاب 
قمحل الأح-، قال -كإ ألثا باردعان ١^٠٢ ان الإنأن قرض لو والهر 
منه،عشر0 من، ممام قبل  ٥١٠٥^ثم مثلا منه، عشره مث، حلأل 

الرأة.لفراق يسمهل لا فهدا إدل: يسفل؛ لا الهر؟ من بقل ما أفبممهل 

حاملوهي يلاما المهللقة هل افه: رحمه الئ؛ح هضيلة سئل : ١ س۴٨ 
هلالولادة وبعد الأدؤية، وشراء المستئض، مراجعة مصا;شح أجر لها 

^وصاءة،ذلأبراننسزترد؟



هناوىاثهق4 ٣٠٨

هُ

زوجهاعل ليس هزه دهiاJقات ثلاث اخز الْللمة بقوله؛ فاجاب 

الحمل•أجل من عليها يفق لكذ ي لها ثقة 
وبعدروحها، عل نجب الحمل عل للإماق احتاجته فإ هدا وعل 

كائابعاليه، الثقات يعي؛ خاصة، الولد عل الإماق يكون الوصع 
افهقال عليه؛ ليس الوصع بعد الأم طعام لكن ذلك،، أشبة وما للصبي، 

خمثثنهر١،•بمعث حئ عين محمرا ■م محب ؤدإنآس تعادت 
ءوه ه 

صحةمدى عن سأل امراة اطه؛ رخمه السح هضيلة مئل ١ ٨ س؛ 
علمرض هدا روجها فإن لأبنه'؛ ملك، وما ررالولد القائل؛ الخديث، 

بمبالابن أن فكيف ومجورْ، فنقه رعم المال، يعطيه أن أبنائه أحد 
الم٠ممات،ق لتصرفه الأمب هذا لمثل يعطيه م المال، جع ل ويسس 
غتسحز أحيهم صد وتجرصهم المامحا، إحؤته عل منه ويورع 

أوماله هدا والدم الابن هدا يلرم همهل بيّهم؟ والعداوة الكراهة 
لا؟أم ا-ئل وهوثبدْ منه، شيئا 

نبئتاعل وأملم وأصل العالمتن، رب لله الحمد بمولص؛ فأجاب، 
السائلةإليه أشارت ما فإن وبعد، أجعن، وأصحابه آله وعل محمد، 

.الآةت٦ الطلاق، ورة س' 



٣٠٩هإبادنفقات 

لأبيك®ومالك ءائث وسئم,' عليه افه صل قوله وهو الحديث من 
حجة.حديث فهو 

الما ولدم مال من يتمثك أن له الأب إن العلم• أهل قال ولهذا 
يضؤكان أو الولد، حاجة به ثعلمت ما وأما تحتاجه، ولا الولد، يضر 

منه؛ثانحدْ الأب، كان إذا وكذلك تملمكه، أن له ليس فانه الولد 
الثيء؛هذا يملك، ولا عليه، حرام ذللث، فان ■محئ»وة أمور ي لتصرفه 

معاصيق به الخاص ماله يصرف أن يمللئج لا الأب— —أعنى! لأنه 
اسه!^ل فكتف اش، 

ولده،ق وجل عز ايلة يممل بان الأب، هذا ينصح فائنا هذا! وعل 
ونجلإليه، ويوب وجل، عز الله إل ؤثرجع ه، نمول بل أهله، وق 
اللهوسال مؤمن، وهو تعال اطة يلمى حز عبادته وعل صلواته، عل 

الشرور.من والثلأمة العافيه 

٠٠٠

رقمولده، مال من يأكل الرجل j، ياب التؤع، كتاب داويت وأبو ٢(، ٠ ٤ )أ/ أخمد أحرحه 
 ٠(Tor ،) س(، ٢٢٩٢)رقم ولده، مال س للرجل ما باب، التجارات، كتاب ماجه: وابن

عتهإ.اش رمحي العاص عمروبن بن اش عبد حدين، 



هاوىس ٣١٠

الصطمىعن حديتا سمعت اف1 رحمه السيح هضيلة سئل ؛ ١ س٨ْ 
صنما،الحالي.ث، هدا ل بأن صمعت وقد ٢، مح؟ساكاار ومالك ررأمتج قال! 

ماصظسايائض؟
حجة،وهو بضمف، ليس صحيح الخديث هدا موله! فأجابا 

لأبيههان ماو له كان إذا ان الإئأن ذلك، ومعز لأبيه، وماله والإنسان 
بنرومحل؛لكن ثاء، ما منه ياحد وأن المال، حدا يئئْل أن 

يلكن فإن الابن، >، ضزر أخدم ق تكون ألا الآئل،: الئزط 
طعامهأحد أو النرد، من يه ينضر الدي غهلاء٥ لوأحد كإ صرر، أحده 
للأيت،.محوز لا ذلك فان جوعه، به يدمع الدي 

أذأالابن بمد كان ظو الابن، حاجه يه تتعلق ألا الثاف: الئزط 
وكدللأؤ، ١٢الابن حاجة شلق ياحدها؛ أن لأدس، تحوز لا فانه سزاها 

الدراهممن لديه وليس ؤإيابه، لهاثه ق تحتاجها مسارة للابن كان لو 
الحال.هده مثل ق ياحدها أن للأيسر فليس بدلها يشري أن يمكنه ما 

آتحز،لأبن بمؤه أبنائه ألحد من المال ألا؛اخد الثابم،; الئزط 
الأبناءلبعض مضيلأ فيه ولأن الأبناء؛ للعداوة؛؛ن إلقاء ذللث، ق لأن 

رنمولد0، مال من يأكل الرجل ل باب ايؤع، كتاب داود؛ وأبو ٢(، ' ٤  ١٦)أحد أحرجه 
(،٢٢ ٩٢)رنم ولده، مال من للرجل ما باب التجارايت،، كتاب ماجه! وابن (، ٣٥٣* ) 

محهإ.اض رصي العاص عمروبن بن اش عد حديث من 



٣١١مم1بالس1ت 

الأب،إعطاء فان محايا كان فان مجتابا، الثاق ؟كن لر إذا بعض عل 
بلظضيل، محه ليس محاجون لا الدين إخوته دون لحاجته أبنائه ألحد 

عليه•واجب 

به،واحتجوا العاناء به أحد حجة، الخدين، هدا ت حان كل عل 
ماولدم مال من ياحد أن له ليس الأب فان ذكزنا، بإ مشروط ولكنه 
أنله وليس الابن، محاجه ما ولدم مال من ياخذ أن له وليس يضره، 
أعلم.والله آحر، ولدا لثعطل ولده مال من ياخد 

هه ءإت- 

 A*\_ الولدوهذا وثد، لديا امراة ايله: رخمه الشح محيله ثئل : ١
إلامال يأق لا ليقول• الحرص، ثديي وأبرم المدرمة، من مكاهأة ثانيه 

هداعل يتفق أنها بحجة يأتيه الذي الاJ، هذا نحفى المراة فهذه إل، ؤيعطى 
قدلاسهاتجا،الرجل اثلأمالوضسهذا ومابمزم الولد، 

عليتفق أن أجل، من نحفى نفثه الولن• كان ؤإذا منارعاُت،، إل ولأيي 
هذا؟ق محيلتكم رأي فإ أبيه؟ من لحاف لأنه مسه؛ 

الولدعل إنفاقه أجل من الأب عل مححدْ ما أما بموله■ فأجاب، 
منثاحذ أن لها تحوز فلا البيت، عل إنفاقه أجل من وأما به، باس فلا 
ينفق،أن عليه محبإ الذي هو الأسمج، عل البيت، مقة لأن الولد؛ مال 



ه،مالص ٣١٢

الضلأن ل؛:ملم؛ ؤإن الثت، >، أنًائذسمْالالأسللإنفاق وئ 
رحلبأنه ر،مميال أبا ثثّكي جاءت لما عتبه، بث هند أفش 

وولدكيكفيلث، ما راحدي  I(JL5وولدها يكفيها ما يعطيها لا شحيح 
بادثوف((رُ

أنبأس فلا النمقة إل محتاج دام ما المهم الولد، محفيه ما وكذلك 
مهة.من محتاجه ما أبيه عن تقفي 

ثإلمن مغربة أنرة نحن اضأ رحمه الشيح قضيلة مثل •' ١ س٧٨ 
وكأيهيتصزفه الذي المع من وروحي أطفاله، يلاثة ولنا 'ٌتوات 
لتكملغانامايتلف ولكن جيد، راتبه وموله؛ له، لاحساب أعرب، 
أدالحج إؤه يأق داجي كث، إل( تجرا ملئا يزمن أنه جمه كل الشهر، 
زملائه،من المبي يستدين أن إل ذللث، يدهعه ما وممرا بلائه، من العمرة 

لهصله لا أوبعيدا الروقرنا هذا كان نواة عكا! الوافدين أكؤ وما 
بلاحاص،،عليهم أنمق بأصدقائه انمزد ؤإذا أمزق، هدية يدم وإذا بنا، 

وطنهإل الدحول، يمكنه لا بح4ثا ثقا، لنا ييئت، لا أنه هذا من والأكتر 
ماعل تاخد أن فالالمر1ة الرجل ينفق لر إذا باب النفقات، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ ) 

رقمهند، قضية باب الأقضية، مماب لم: وم(، ٥٣٦رنم)٤ ،، بالمعروفوولدها يكفيها 
عنها.اف رصي عائشة حديث من (، ١٧١٤)





اصفتاوى  ٣١٤

1 وجه.كل من لها مشاتيه ئلة  11

لايكنفهذا صت سلا؛، الدم  lJuلكزن، -مأئ! 
عليه،محجور غير لأنه بنيها؛ وثممة مقتها عل يريد ما ماله من ثاحد أن 

إلالأمر ثرقع أن ءلها مدر أو مسرف الرحل أن رأيت، إذا هي ولكن 
ها.اثتصزف أن ق الحكمة لها أذثت فإذا روحها، حال ونبهن الحكمة 
به.ثاّش فلا ذكزئه الذي التمزق 

ءوثإ؛- ءإ؛• 

_١AA  ! منفقأن ذدف'\ث' يصح هل افه؛ رخمه الشيح قضيله ثئل
معه،أئعاب ولها أولأد0، أم أثبما العلم مع إدنه، بدون روحها مال من 

حاجتهم؟قوى والمال 

نبيناعل وأسلم وأصن، الرحيم، الرخمن الله بنم موله؛ ءأحارن، 
أجعئن•وأصحابه آله وعل، محمد، 

 eوالأساس القاعدJl !، يتمزق أن لأحد محوز لا ،j بلاعيره مال
ياحدأن له محان الأب؛ إلا أحد تكز شاملة القاعد0 وهده رصا٥، أو لأنه 
محتاحه.ولا يفزْ لا مما شاء ما ولده مال من 

زوجهامال من، ينفؤ، أن للمرأة تحوز لا فإنه القاعدة هده عل وباء 
لها.أوأذن بذلك، راض أنه علمت، إذا إلا 



٣١٥مم1و(الس1ت 

أنلها محل لا فانه يرصى، لا أنه ثعرف ثححا بخيلا كان إذا قاما 
منهيستأذن أن هذا مع ينبغي ولكي ماله، لأنه ماله؛ من ثسا يتفق 

أعراضمن يشر جاء من تحر أو يسال، حاء من عل لصدق 
أنعل له ومعينه الأحر، ق له مشاوكه لتكون هدا، أفته ما أو الإت، 

عليه•يؤجر الذي الأمر 7آذا يقوم 
؛؟؛-هه 

MAU  اف: رحمه الشح محيله ثئل U ناءخذائي \}ئجأ خكم
لهومحلق أولادها، عل وتنفق علمه، يؤذ ^١٠^، عدة روجها مال من 

الهُفيئم.بازك العنل؟ هدا محم ما شيئا؟ منه بتاءخد بأتجا 
إدنه؛شر زوجها مال من ثاحد أن للمزأة محوز لا موله؛ فاجامحئج 

مالمن بعضهم يأخذ أن العباد عل حرم وتعال سبحانه افه لأن 
دماءآئمررإو قال• حيث الودلع حجة ي ذلك الئي. وبهز بمض، 

ثهرثمق هدا، يومئم ّكحرمة حرام علبجم وأعراصئم وأموالئم 
هدا،1لأهوئنئ،«رُهدا،وشئا 

تلم وم(، ١ ٠ رنم)٥ الغاب، الشاهد العلم ليبلغ باب العالم، كتاب البخاري؛ أحرحه )١( 
اشرمحي بكرة أب حدين، من (، ١  ٦٧٩رقم)الدماء، نحربم تغليفل باب امة، القكتاب 
عنه.



ه1وىالفةه ٣١٦

يكفيهاما وولدها يعهليها ولا بخيلا زوجها كان إذا ولكن 

لهابالمعروف النفقة يثير ماله من ثاحد أن لها فان التممة من بالمعروف 
مماأكثز منه ينفق شيئا ياخد ولا هذا، من أكثز ثاخذ ولا ولأولادها، 

ام.إق جاءت أنيا قتبه ثنت هند -قديث وأولادها؛ هي لها محب 
ماالنمقة من يعطيني لا ثحح رجل إنه وقالت؛ روجها، فاشكنا 

يمحك،ما ماله مذ ررحذى لهات افذ. فقال ض• ؤيكفى يمحى 
،،١ بالمموف<اا ولدك ويكفى يمحك ما رُج4ي قال• أو بتيلؤ،*ُ، ويمح، 

■؛،L.^سواء ولدها، ويكفي يكفيها ما أحدها ق الؤسول. لها قاذف 
يذلكأملم:حالم.

وحلفهاشيئا، ثاخد ب أنيا لزوجها محلف أثيا المرأ٥ هده موال وق 
يعني!مسا(، أحدت ما )وافه مولها؛ ينوي بأن قاول أن إلا محرم هذا 

علزائدا شسا أحدت ما وافه أو أخده، عل محرم مسا أحدت ما وافه 
لمائطابثا ثكون الذي اةويل من ذلك أث1ه U أو عثك. الواحة القة 

إذاأما مظالوما، الإنسال كان إذا فيإ ماح التاؤيل لأن مزعا؛ ثستحمه 
بإروجها عليها يحل الي والرأه يسوع، لا فإنه ظالما الإنسان كان 

ماعلمه يضر تاخذ أن فللمرأة الرجل ينمق لر إذا باب النفقات، كتاب الخاري• أحرجه ( ١ , 
رنمهند، قضية باب الأنفية، كتاب ت لم وم(، ٥٣٦)٤ رنم بالمعروف، وولدها يكفيها 

عتها٠اش رصي عائشة حديث من (، ١٧١٤)



٣١٧ممابالس1وا 

يتأول.أن لها مجوز مفإالومة، ولأولادها لها نجب 
ءوه ه 

موموهي روجته يكرم رجل اطه' رحمه السيخ محيلة صئل ! ١٩٠ص
بالواجس،يقوم ولا يكرهها لكنه الحاجات، له ديلش الواجب بجمع 

مأجورين*أييدونا معل؟ فإدا الروجه، هذْ لحام عليه الدي 
ثيءبل ان، الإنباخمحار لينت والمحثة الكراهة ه' فأجاب 

القيامويرك بالواحَ-، القيام وأما العيد، يلب ق وجل عز اطه يلقيه 
علاجلا يكرهها الروج كون فنقول؛ ، wLxJباحتار؛ميء فهذا يالواجس 

يقوملا وكونه محبتها، قله ي ويلقي يديه أن وجل عر افه ئوال إلا له 
بإيقوم أن الروج عل فالواجب علاجه، يمكن الذي هو هذا بالواجب 

وممرة،يليلة والإماق الكسوة من المعاثرة؛ا1عروف، من لزوجته نجب 
منه.ثيء رك ي له عذر ولا والثكنى وجليلة، دقيقة 

روجهاتعاشر أن أيصا عليها فيجب للزوجة بالنسة وأما 
Jعروiبذلك،مماطل وألا له، عليها نجب ما بذل عند سكثه وألا ،، يا

بينهإالإصلاح يتحذ ما فأول بواجبها، يقوم لا زوجها كان إذا ولكن 
ويْللبمنه وتجوفا وجل، عز بالله ويذكرا والمرأة بالرجل يوش بأن 

الحالحننت فان صاحبه، عل نجب بإ منهإ واحد كل يقوم أن منهإ 



هن1وىاوْض ٣١٨

بنثابت امرأْ لأن الفراق؛ إلا فليس محثن لر ؤإن المهللوب، هو فهذا 
رسولرايا وقالث؛ س، للئي جاءت عنه، افه رصي ثثاس بن محس 

عأسهأعيب ررما ثثظ! وق دين؛'• ولا حلق ق عليه أعتب ما ئايت الله، 
أبمىأن أكنه ت يعيي • الإنلأم؛، ق ازكمز أكنه ولكي دين، ولا لق حق 

قالت!حديقته®، اراتردينر ؤه•' الئثي لها فقال بحمه، أقوم لا وأنا معه 
تطليمه((،وطلمها ا-لتديمه امل ١١ثابت؛ لزوجها الئى. فقال • نعم 

بقاوهمايزيد ولا اوومن، ، juمستقزة غز الحال كانت فإذا ،، ممعل١ 
وقالفراق، من أحس فلا الكراهة، ق وشدة ثعقيدا إلا الككاح عل 

فتجدهماواحد كل للب ق المحبة افه يلقي الفراق بعد أحنايا أو الغالب 
الرجؤع■تجاولأن 

٠٠٠

بواجبالريج يقم ب إذا افه•' رحمه الئيح محيلة سئل • ١ ٩
الردجةعل يجب وهل حمه؟ ثمخ أن لها فهل وغيرها، الممقة من الروحة 
روجها؟أزنحدم 

إماقهلعدم الشرض لحمه تمغ أن لها ليس قيل بموله• فأجاب، 
وطلبالنمقة، من بحمها يقم ب إذا عمه، ثمغ لها أن والصواب عليها، 

من(، ٥٢٧٣)رنم فيه، الطلاق وكيف، الخلع بابح الطلاق، كتاب، البخاريت أحرجه )١( 
•عنها اش ونحى عاس ابن حد-ث 



٣١٩مم1و،الس1ت 

أعثدئم1 يمثل عكه هووأ عومحم آعثدئ جئ،! يقول! افه لأن ؛ حمه منها 

البيت؟أمور ق روجها خدمة الزوجة عل تحب هل وأما 
والطنحوالتنظيف بالثنل البيت نساؤهم نحدم بلد ق كنا فإذا 

كذلكليس بلد ق كنا ؤإذا به. يقوم أن عليها تحب قننا! ذلك، وغر 
يعلقفيا روجها الزوجة نحدم بلد و كنا ؤإذا عليها• تحب لا نما! 

زلمةكان إذا أنا الخفيفة، الثياب وشل ١^ كشام ١^ بالنىء 
الخفيف،.الثيء ق تحدم مثلها، ق نحدمه لا فانبما الروج عند 

شالنزف، عل كلها نية تكون أن يبمي المالة هذه و والأقوال 
•نجب لا قالوا! والذ.ين عزفهم، هو هذا أن عل يحمله نجمب. قالوا! 
؛عزفهم هذا مول! ١ الخفيف، نجِج قالوا! والاJين ١ عزفهم هزا ثقول! 

البايطهن،ا ق الفمهاء فيه احتلمؤ ما حمح ثحمل أن هذا ق فالصواب 
ئزفهكان مهم فغل الأ/ال، اختلاف عل لا الأخوال اختلاف عل 
ؤ؛عاثثوئةتعال: لئزله وذك به، فقال كذا 

ءوأو ءو 

)ا(ّورةاوقرة،الآين:؛؟ر
الآة:هرالماء، سورة )٢( 



هنأوىاتفق4 ٣٢٠

هعالرؤج اختلف إذا افه•' رخمه الشيح محيلة مئل ت ١٩٢س
الرجع؟ف،ا الخدمة أو الزنجة،والققة 

ئرروش مثتهء ثن ذوسمة شق ؤ تعال؛ افه قال موله؛ فاجاب 

الروج،حال المعتز أن هذا فظاهر ءائته بثآ ؤتفذ محيهث' عقي 
فالعزةروحها نحدم الزوجة أن عادتيم جزت بلد ق الروج كان فإذا 

نحدم.لا أن العمد عند اشرطث شاءت ؤإذا الروج، بحال 
هه ه 

منقطعة أبير أعطانر اف،ت رمه الشيح محيله ثئل ؛ ١ ص'؟؟ 
هزئاذك، مل ث له ين قد بام عمحا أحياءٌ، أشقاءُ ول الأزض، 
الفعلهدا فهل له، سنه الذي اليت عل ل مكادأْ الأرص هدم لصا 
اطهوحزامكم والدي؟ وفاة بعد للورثة الأرض هده يرد وهل يجوز؟ 
حيرا.

أبنائهمن أحدا يعطي أن للوالي نحل لا أنه الأصل موله؛ فاجات 
الأنصاريتند بن ثشز لأن ث،؛ الاتحرين أعش إذا إلا شيئا أناته أو 

.السي إل فاني عمليه، بشثر بى النعإف ابثه أعطى عنه الله رصي 
؛اضضجقال؛ نعم• دنول؟ااقال؛ أللث، ١١له؛ فقال ابنه، عمث عل ليشهدْ 

الآة:لأ.الطلاق، سورة )١( 



٣٢١مم1بالتفق1ت 

فقالالض.:لا. قال: ثلهثا؟« 
فلاجذي٠٠''• أثلا؛ل لا  ofمدي هدا هل ءآشلأ أيقا: ل يقال 
أعطىإذا إلا _؛ بات أو بئ من أولادْ أحت قص أن للأت تجوز 

وهمورصا احتار عن نقومهم وطابت شحوا إذا أو مثله، الاحرين 
حاجةلدي عطاء كان إذا ؤإلأ به، بأس لا أيقا هدا فإن راشدون، 

نمقةإل محتاج ولا عسا أحدهم يكون أن مثل الرواج، حاجة أو النمقة 
رماو.رالممر هدا عل فيتفق أبيه، نفقة إل محتاج ققثرا والثاف أبته، 

احتاجلو وكيلك الثني، الأحر يعط ل؛ ؤإن حائز ذللث، فان حاجته، 
ماثثل بج، أن ثلرمه لا فإنه فزوجه؛ رواج إف الأياء أحد 

الرواجبس الاحرون بلخ إذا عليه تجب ولمح( لرواجه، هذا أعطك، 
الأول•زوج كإ يزوجهم أن بمزوجوا أن وأرادوا 

يكونأنه وهى! الناس، بعض يفعلها مسالة إل أشير المناتبة و-إتده 
يلغواول( صغار أولاد له ؤبمون فتزوجهم، الرواج بس بلغوا أولاد له 

كتابت لم وم(، ٢٥٨٧)رقم الهبة، ق الإشهاد باب الهبة، كتاب البخارىت أخرجه )١( 
بنالممان حديث من (، ١  ٦٢٣)رقم الهثة، ل الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهثاُت،، 

محهإ.اف رصي بشر 
رقمأشهد، إذا حور شهادة عل يشهد لا باب الشهاحارثإ، كتاب البخاري• أخرجه )٢( 

رقمالهبة، ق الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهثايت،، كتاب ت لم وم(، ٢٦٥٠)
(١٧-١٤/١٦٢٣.)



هن1وىالفق4 ٣٢٢

هذهفإن إخوتيم، أعقر ما بمقدار الوت بعد لهم فيوصي الرواجا بس 
لحاجتهم،يقعا كان للكيار ثزومحه لأن وذلك وباطلة، حرام الوصه 
بعدلهم أوصى فإذا للزواج، فيه تحتاجون ينا يبلغوا لر الصغار وهؤلاء 

تنمدولا يصح ولا حرام ذللئ، فإن الأحرين، به زوج ما بمئل موته 
الزصثة.

بصلكونه أرصا ا؛نه منح الأب أن من السائل الأخ ذكره ما أما 
بدلكؤنيته الأرص هده منحه الأب كان إذا ينظر فإنه بيتا، لأبيه 

التحتبيناء ا؛نه ثمع يقبل ز الأصل من أنه أي! الين، ثناء عل مكاهأة 
هدافإن التحت؛ بناء يقابل وهى الأرض، -هده فكاقاه بماكاهأة، إلا 
الأبكان إذا وأما ثمنها، وأوفاه حاجة منه اشري لو كإ يه، باس لا 

فإنهئكافئه؛ أن باله عل تحظر ؟كن ول؛ الست،، ببناء الابن تق فبز قد 
تحبفإنه أعهلا٥، أنه محير ؤإذا إخوته، دون أرصا يعهليه أن له تحل لا 

ويكونالأرض أو أعطاه، ما مثل الأحرين يعطي أن حنمايه ل عليه 
سمحفإن ذللث، هبل مات فإن بعده، من يوريث، الذي المال، حملة من 

حياته،ق -ها سمحوا لو كإ نافذة، ماضية فهي العهلثة بهذه الأولاد 
وقالماله، حملة من وتورث الميراث، ق ترد فإنها -ها يمحوا ل؛ ؤإن 

لمنيكون فإنها يردها، أن قبل الأب مات إذا إنه العلم؛ أهل بعض 



٣٢٣ه1بالس1ت 

علنجب أنه وهو أولا، ذكرناه ما ولكن آدإ، بذلك ويكون له، أعيت 
لذمةإبراء الصواب؛ هو بذلك إخوته يمح لر إذا يردها أن المعتر 
اش•جهة من مال ؤإحلألأ الت، 

النطايال س باشة اف: رخمه الشح ئضياله ثئل : ١ ٩ 
الحلق والده ْع يعمل الدي قيذؤ الابن وكذإك٠ والإناُثج، الدكور ب؛ن 

معاملته؟يكون كيم، أوالتجر، 

بهافه عدل بإ يكون والإناث الدكور العدل؛٠٢^٠ بموله! محاجانؤ 

فاذا،، 4ر حظ مثل هطرللدئ ؤوجل• عر 
ريالأ.١^ قام ^L^،، الدكر آعيتؤ 

محتاجفمد بتاج، ما واحد كل تعطل أن فيها العدل النفقة لكن 
إلمحتاج والدكر ريال، منة مثلا؛ قتمتها أذنيها ل محروص إل الأش 
ؤإلأا-لثيدة، الطافيان من كانت إن ييالأت، عشرة مثلا! قيمتها طاقية 

فهي-كاأظذ-يريالإن.
احتاجلو أنه كإ محتاج، ما وهذه نجتاج ما هذا أعط حال كل فعل 

حدبلغ من إلا مثله، الاحرين نمل ولا زوجه، الرواج إل أحدهما 
.١ ١ الأية! النساء، ورة ما 



قناوىس ٣٢٤

تو0رأأن فيها العدل فالنفقة! النفقة، مسالة هي هذه فزوجه، الزواج 
محاج•ما واحد كز 

الأش.يعطي ما مى الذكر يعؤي أن فهو• المحض الئمع وأما 
بذلكيمع فإن فلاحته أو نحايته ق أبيه ْع يشتغل كان من أما 

خير.الاخرة فثواب، اممه، عند من ثوابه وأراد 
منهمواحد كل إحوانر أن كا أريد، ما الدئيا مى أريد أنا قال! ؤإن 

ؤإماشهرية، أجرة إما والدم له نجعل فهذا باله، ويشثغل لنمه يشتغل 
بلولدم، كاءثه وليس أحنى، رحل كانه بميم ولكن الأرباح؛ من بمة 
مريناالأحنى يعطي بماله كان إذا فمثلا؛ امحتاجره، أجنتي رحل كاثه 
فلاحته،ق معه مثلا كان أوإذا الشهر، ق ييال ألمي ؤلمتعطه ينال، ألمي 

ذلك،أشبه ما أو ربعه، أو المتج، من الحاصل نصم، للأ، مثلا! له فلميمل 
محايه.لا أن بشزكل عليه، يممقان ما حسب، أو 

-؛؟؛-ه؛؟؛- 

الأكاحأرادمت، امرأْ افه! رخمه الشيح محيله ثئل سهها! 
ثممعل، ألا الروج عليها وشرط لعمل، أن ، ٠٩^■عل وشزطت 

ذللث،؟حكم فا علتها، يّؤهم، لا أن يخرط لمح، يعمل أن لها سثح 



٣٢٥مماباانفق1ت 

منوغرها التدريس ق ثعمل أن ثزطت إذا موله؛ فأجاب 
إنماطعليها اشرط ؤإذا بأس، فلا بدلك الروج ورصي الوظائف 

حتجفلا أسمطتها فإذا لها، حى النمقه لأن به؛ باس لا فكذلك النمقة، 
عليها.

هءأ؛• ؛!؛• 

وئزؤجروحة لديه شخص رحمه الشيح محيلة مئل إ ١ س٦٩ 
ايرذجتبمش بجا ائو ص بممحا أن الألد يطمحن أ■ميى برذجي 

الظبمضبمزْهستملأ؟
فيإالثانية أعطى مثلما الأول يعطي ألمر يلرمه لا بموله• فأجاب؛ 

c،l_!مما أكثز أعهلاها إذا أما التزوجة، المرأه يعش أن به العائم جرت 
بمدرأعطاها مثلما الأول الزوجة يعطل أن يلزمه فإنه المروجة، المرأة 

أعهلاهاامرأ0 يزوج إذا الرجل أن العادة س كان إذا ذلك مثال الزائد؛ 
الزوجةيعطي لا الحال هذه ففي ريال، آلاف عشرة قيمته ما لحل اس 

ريال،سام؛طفيثأخذجمح أغطاها إذا وأثا شقا، الأول 
ماعل زائد الألف1ا ٥^١ لأن ألما؛ الأول الزوجة يعشم، أن يلرمه فإنه 

اسلق الصحيح والهول المتزوجة، المرأْ Jحهلا٥ ممآ العاد٥ به جرت 
يمكنهما كل 3، بينهن يعدل أن الروج عل، نجب أنه الروجات ^■٠ 



هن1وىالفق4 ٣٢٦

محبقدر إن ايملغ وحش بل اشقات؛ أو ائثدايا من ثواء فيه العدل 
ررشقال! وملم آله وعل عليه افه صل الني لأن فيه؛ يعدل أن عليه 

تايو«ُأرإلاالمالإدبس جاءثوم إل!خدامحأ ق؛او ص ق ثاثت 
عليهحرج فلا العدل، من حمها بإنقاط الأحرى الزوجة يوصى أن 

أسمطت،٠^١ بمدر حمها أسمطت ١^ عل الأحرى يفصل أن حثي 
عنهاافه رصي المومتين أمهات إحدى رمعه بنت موله أن ذلك ودليل 
وعلعليه افه صل الّتي فكان عنها، الله رصي لعائثه يومها وهبت 

الزوجةرصين ؤإذا ا، سود٥ل ويوم يومها لعائشه يقيم لم ومآله 
لها،فااص ذللث، غر أو هدية أو بنمقة عليها صرتما يفصل أن الأحرى 

لكنهحمها، عن المرأة هدم ينازل يقبل أن هدا ق الرؤج عل حرج ولا 
ولاكنها يكون هدا ينازلها لأن ثتتارل؛ حر عليها يضيق أن له محل لا 

حمه.إسقاط عل يكنه أن لإنسان تحل 

رقمالتاء، ض الخم ق باب النكاح، كتاب داويت وأبر (، ٣٤٧)أ/أحد أحرجه )١( 
(،١ ١ ٤ رقم)١ الضرائر، بض التوبة ز حاء ما باب الكاح، كتاب والترمذي: ٢(،  ١٣٣)

رنميعفى، دون اته نيعفى إل الرجل مل باُب النساء، عشرة كتاب ائيء والن
حاديث<من (، ١٩٦٩رقم)النساء، بين الخمة باب الكاح، كتاب ماجه: وابن (، ٣٩٤)٢ 
عنه.اش رصي هريرة أل 

(،٥٢١٢رنم)كرما، زوجها من يومها مب ا،لرأة باب النكاح، كتاب الخ١رىت أحرجه )٢( 
حديث،من ١(،  ٤٦٣)رنم كرما، نويتها هبها جواز باب الرصاع، كتاب ت لم وم

هها.الله رصي عاتنة 



٣٢٧ Sul_Ulut؛

فيضشجي نأي ما اف: رحمه الشيخ ئضيله ثئل : ١ لألأ س
أعطىهرة وبعد الوولج، عل به ليسمن المال من مبلعا اش أعطى 
ميلئاالثال أقرض يرة وبعد نيارة، به ليشري آحر ميلعا الآحر الابن 
عٌالافى، و الوالد وسامحه بعفن الابن دد ف ثقا، له ليل 

قيء؟يمحم لر غثوهم أولادا له أن 
ه:ام الآنلأد؛ بتن النيل الواجن م' فأجاب 

نقلجذ\ لثزثج أعطاه الدي فاثا أنلأدئلم«لا،، ثئ افَناغدلوا اراتقوا 
وأرادوابلغوا إذا إلا مثله الاحرين يعطل أن يلرمه ولا النمقة، يبع 

الثارة،يعطيه أن يجوز فلا المثارة أعءلا٥ الدي وأما روجهم، الرواج 
عنده،عارية أما عل إياها فيعطيه للمارة محتاجا الابن كان ؤإذا 

الأيمج.ملك واللك 

يجببل شمئا، منه يشل أن يجوز لا المرض أعهلا0 الذي وهذا 
بالخزوبمات نجن من الأنلأد كان إذا إلا كاملا، نجومه أن عله 

•باس فلا يمس طيب عن ؛ذلل—، وسمحواوراثيين 

ممابلم: وم(، ٢٥٨٧)رنم الهبة، ل الإشهاد باب، الهبة، كتاب، البخاري: أحرجه 
بنالنمان حدبث، من ١(،  ٦٢٣رنم)الهبة، j( الأولاد بعض تفضيل بابحكراهة الهبايتته، 

اضمإ.رض بشر 



فت1وىالفق4 ٣٢٨

زلكةأ-مجت امرأْ محاك اخ: رحمه الشيخ صله ثئل : ١ 
الرلكةأخزجت أن وبعد روحها، عل به سصدق أن سوي ولكنت، لمحها 
أنمنها ظنا يسيرا جزءا منه اقمملمت، بل الرؤج، تعطه ب عندها المي ولكن 

وقدالرؤج، عل الواجبة الممقة من فهدا مقتها يلرمه الرؤج دام ما 
إياه؟ويعطثه الدهب رلكة عمج رييأن أما روجها أحرمت، 

ثديرأن يجوز لا الرأة إن يقول! العانإء بعض موله! فاجاب 
يجوزأنه والشحيح! غارما، أو هقيرا لكن نتواء مطلما، لزوجها رلكما 

هقثرا،أولكن دينه يقضي أن يريد غارما لكن إذا لزوجها نلكما ثدقع أن 
بلنعمتها، يقابل ما إياها" سلمه أن —قبل منها ثمت3ؤع أن يجوز لا لكن 

ثاء.كإ بما ويممزف إياها نمله 

تتصزفأن للأم تجوز هل افه! رحمه الشيخ صله ثئل : ١ س؟؟ 
ؤإذاهي؟ دراْ ما حّيؤ والدمب،( والهدايا )لكلتمود ثولودها حدايا 
مولودهاأوذهب بعدولائما هدية إياْ يؤت اثدى للمإل محتاجة لكنت، 

إذالكثّمال؟ضهلبه 
باس.فلا أبوه أذف إذا بموله! فأجامحب، 

و-هأه 



٣٢٩مم1بالس1ت 

يالممقة،عئ يقصر روجي افه؛ رحمه الثيح هضيلة مثل I ٢ ٠ ٠ س
افه-؛^١.جرائم أفتوو علمه؟ دول ماله من آحذ أن حش من فهز 

يقومولا مقصر ~وهو شحص عل مقته عب من بموله• فأجاب 
هند-لثديث •علمه؛ دول ماله من يأخذ أن ا-لتيى له فان بالواجب"، 

يكفيهاما ينعليها لا روجها إن .ت للثى قالت حيث عته بنت 
لهاقاذف ،، دالمموفا،ل وولدك يكفياك ما ررحدي لها! فقال وولدها. 

منيهللب عليه المنمق كان إذا ولكن علمه، بدون ثاخد أن ه الني 
الذيالخديث لهذا يعطلمه؛ أن يلزمه لا فانه المعروف من أكؤ الثقة 

ذكنناْ.والآأعئا.
هه ه 

وروجيمتروحة، امراة أنا افه! رمه الشح يضيلة ممل ٢! ٠ سا 
العمل،يستطيعون لا ممراء أهل ول التفاهم، تحب ولا الغصي،، مريع 

يرتحل،لأئل ثيء أي روجي س أطلب دحيتا منبمينحم، تجدون دلا 
ولاالعمل، يفهم؛ن لا أنت، ؤيقول! ؤيغضب مال• عندي ليس ويقول* 

أوعلمه دون منه ملوس بأحذ وأقوم الموصؤع، أترك لكي ذللث،؛ 
ماتاحدبغرعلمه أن فللمراة الرحل لرينفى إذاباب النفقات، كتاب البخارىت أخرجه )١( 

رقمهند، قضية باب الأنصبة، مماب ومسالم: (، ٥٣٦٤رقم)بادروفح، وولدها يكفيها 
عنها.اش رصي عاسة حديثه من (، ١ ٧ ١ )٤ 



ه1وىالنةه ٣٣٠

بضمحصدأرطبإدض؛ضلحب
إلأذحوإذثادي يذوماو؟ قوي يذم أن الينم خ العتل، دا هل 

نحمظكم.وافه الصواب، 

مبحةأوجه أن أحب الثوال هدا عل ا-اثواب قبل ت موله فأجاب 
•وزريهم الماو اطه أعطاهم الذين لإحواف 

لهم؛أقوو أن أجب 
اطهفان وأولادهم، أرواحهم عل بالإماق يبحلوا ألا كم ينعي إنه 

بقعةوالأولاد ع يألموف دبمو؟ة يدمحأ له' يقول؛ تعاق 
ذلكفعل ومن الئمقة، من ء بثي عليهم يقصر أن له محل فلا الوالد، من 

بعده.محن ورمحه إل يركع نوف والمال ه، يضرثففانإ 
روجكمال من أحدته ما إن فنقول! السائلة أيتها جوابالث، وأما 

هندفان به، باس لا جائر فهدا بالمعروف، وولدك مك، عل للائفاق 
مالمن الأحد ق الله رسول استفتت، عنها الله رصي عتبه ؛نث، 

يكفيالث،ما ®حيى الئى.! لها فقال يكفيها، ما ينْليها لا لأنه روحها؛ 
بالعروق.وولدها لها ثاحد أن لها قاذف ،، ووواو.ك؛النروف،اال 

الغرة،سورة )١( 
ماعلمه يعر احد أن فللمرأة الرجل يتفق لم إذا باب النفقات، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 



٣٣١ه1و،السات 

محوزولا حرام، هذا فان روحك! مال من أهلك إل تؤديه ما وأما 
يصحمحلا عليهم، الإمحفاق يلزمه لا أهلك لأن ورصاه؛ يإدنه إلا أخدم لك، 

المومحق.واه بدلك، مهح إذا إلا ماله من إعمناوهم 
هثو ءإي 

 Y_ ْعصغثرأعيش شايث، أنا اف! رخمه الشج هضيلة مسل ٢؛ ٠
يديممتد أن أحاف وأنا ماله، من يعطسي فلا عئ يحل ولكنه والدي، 

حاجتي؟لط والدي ْال من آحد أن حث ئ فهل الأحرين، أموال عل 
اش.ومحمكم أبنائهم، عل يشحون الدين للاباء لصحة مئكم وأييد 

طعاماعليلئ، يتفق أن اممه أعناه محي دام ما أييالث، عل موله؛ فأحان، 
محاجا'كنت، إذا يزوجك، أن أيصا عليه ومحس، وسكنى، وكسوة وفرابا 

علكتنله أنه أبوك وفي1لم العلم، أئل ذلك محال كإ الزواج، إل 
منتجب، بإ الحل لأن آبمإ؛ حدا أنه وطنث،- تجا حاله كانت -إذا 

أنيدرمحت، إذا وأنت، القيامة، يوم محت، والظلمظنم، الناس حقوق 
بدونبالعروق يكفيلئ، ما منه ثأحد أن عليلث، حنج فلا ماله من ثأخد 

س،الئ؛ي، ءف ووجها اشتكت، عتبه بت، هند لأن متثر؛ ولا إشراف 
رقمهند، قضية باب الأهضية، كتاب ومسالم؛ (، ٤٥٣٦ ) رقم بالمعروف، وولدها يكفيها 

عنها.اف رصي عائشة حديث من (، ١٧١٤)





٣٣٣ممابالنمق1وا 

ما، Jlilمن عندهم ليس وهم إليه، حاجتهم له ودتبير1، إليه، نجتاجون 
فيه.كفايتهم يعطفهم أن عاليه ففجب يكفيهم، 

يتحملوأن والده، جفاء عل يصر أن الابن عل نجب إنه الثانية• 
الخميدةالعاقبة وسكون عليه، اش أوجب وما بيرث0، يقوم وأن ذلائ،، 

الدئياق كشوا ا محت نال والديه بز من فان تعال، افه ثاء إن للجمح، 
والآحرة،واشُاأوش.

هه ه 

دخلتإذا فيإ الحكم U افه: رحمه الشيخ ئضيله ثئل ٢: ٠ س؛ 
نبيلل منها وأممت، حلال، وهي مصدرها عن أدوي وأنا دراهم، عئ 

لمنها أتصدق أن ل محل فهل دراهم روجي من أناف ؤإذا لوالدي، ول 
فيكم.افئه يازك أفيدونا ذلك؟ ق علمه يشوط وهل ولوالدي؟ 

سبيلق فجعلتها حلال مصدر من دراهم أتتك إذا ت موله فأجاب؛ 
فيه،التصزفح ق حرة وأنت ماللئح لأنه ذللثج؛ ق حرج فلا ولوالديك لك 
سئت،إن ملكلثح، أيصا فهي روجك من ياتيك المح، الدرايم وأما 

فياتريدين ما فيها اعمل ثشت، ؤإن أبمتها، سشت، ؤإن نيا، يصدقت، 
لشزونأءْلاك إذا إلا لا، أم فيها عف با عدم ّواءٌ لك، امم4ُ ألحل 

الومحق.وافه بإذنه، إلا بيا ا التصؤفللئ، محل لا فانه البيت، 



٣٣٤

العريةالملكة أعمل  ٧١افه! رخمه الشغ ئضيلة ئئل ; ٢ ٠ سه 
حسمرق لا الأنرة أن عادتنا ومن د...، وأولادي روحتي الثعودية، 

يكتسبهما وكل العائلة، ست، ل كلها الأمره يظل الأبناء، رولج بعد 
هذهعل الإماق عل اثسوول الأم الاح إل يدهعه فانه مال من الإنسان 
•أحي علم دون روحتي إل المال من ميفا مء ذات أرنلت ولقد العائلة، 

حرام؟هدا ضل 
منأنه واحد ست، ق العائلات احتإغ أن ريب لا موله! فأجاب 

والمحبةالشتات، ولمّ الأنرة، تير فيه إثه إذ ا-اثمياله، الهلثبة العادات 
يإكمكان ؤإذا يكون، ما أحنن من ضو ذللث، أمكن فإذا والوئام، 

عللإماقه الأم إل ثديعونه محصلونه ما بأن عادة أو لمفلئ اماق 
ترملهبثيء زوجثل-، نحص أن للث، ينبغى لا فإنه العائلة، وعل الببتؤ 

معلهأن يتبغي فلا ذللث، أحوك يفعل أن رصي لا وكا أحيلئ،، دون إليها 
الئراحة.علك الواجئ بل يقك، 
فإنكالبيت، أهل تحتاجه لا ثيء إل محتاج زوجتك كاذتا إذا أما 

قمن سائر دون إليه محتاج ما إليها وترمل يذللث<، الأم أحاك محر 
اتت.

؛؟؛•K؛- -ه 



٣٣٥النفقات |هت1ب 

الروحةاحريج هما الله" رحمه القّيح محيله ثئل ٢؛ ٠ 'ساُ 
للأهلشواء صغثرة، ولوأشياء علمه، دون روجها بيت من شينا 

أوللاضدقاء؟

ولوزوجها بتت من شيئا نحرج أن للمرأة محل لا بقوله؛ فأجاب 
فإذاهذا وعل بدلك، لها أذف محي زوجها يكون أن إلا قليلا، كان 

بإدنه،ذلك، يكون أن بد فلا منه مدي أو يسيء يتصدق أن الرأة أرادت 
ممسالثإ.أن فعليها ؤإلأ 

ءإوءو أو 

 U_ هومعروفوكإ معلمة، أنا اله1 رخمه الشيح محيله مثل ؛ ٢ ٠
نراييلدا حة؛ ا،ياي أنرق وأحوال الخمن، وف عاتا، نربا أثلم 

الماو،هدا لاّتثلأل، المسيل هو ملقي والذي شخصيا، علإ مقصور 
ركاةمن حمه أودي - الحمد -وفه وأنا حوزق، ق إبقاوْ ئ بجح فهل 

اطهجزاك السل، ذلك إل الإسلام بنور فدلي ه ؤإحان وصدقة 
حثرا•

الماوهدا ق علمها اشُ أزلحب U أزن إذا لها الماقي بئزله: فأجاب، 
الخيرق راغبه كانت ؤإذا وجل، عز اطه أباح فيإ شاءت كعا فته يتصرف 

إعانةق أو نافعة، كثب، طع أو اجد، مُناء ي ثصعه أن الممكن فمذ 



٣٣٦

يجدونلا الذين الممراء إعانة ق أو طابهم عل العلم طلاب 
مداوس.بناء أوق طرق، إصلاح أوي نكاحا، 

أنمحزا— افه —جزاها أرادت فإذا كمرة الخن طرق أن والمهم• 
إعانةأيصا ذلك ومن واسعة، لله~ —والحمد الطري هذه فإن سمع 

اشُ-تما.وجزاها ذلك، وغر الحج محريفة أداء عل الشر 

علمصر روجي كان إذا افه؛ رحمه الشيح محيله تسل ؛ ٢ ٠ سحر 
ماله؟من  jJlأن حز من فهل ؛النفقة، 

يقومولا مقصر، وهو محص، عل ثفقته يجب، من موله؛ فأجاب 
هتيلحديث علمه؛ دون ماله من ياحد أن له الحز له من فإن بالواجب؛ 

وولدها،يكفيها ما يعملنها لا زوجها إن ه؛ للثى قالت حيث عته بنت 
لهاقاذف ،، دالروف،الوولدك يكفيلث، ما ارحدى :٠ الئى لها فقال 

النمقةمن يهلل-، عليه المنمق كان إذا لكن علمه، بدون ياحذ أن الني. 
وافهذكننا٥. الذي الخديث، لهذا يعطيه أن يلرمه لا فإنه المعروف من أكم 
أم

ماعالمه بغر تاحد أن فاللمرآة الرجل ينفى لر إذا باب النفقات، كتاب البخاري• أحرجه )١( 
رقمهند، قضية باب الأفقية، كتاب ومسلم: (، ٥٣٦رقم)٤ بالمعروف، وولدها يكفيها 

عنها.اف رصي عانثة حدث من (، ١٧١٤)



٣٣٧ةت1باأنققإت 

ريلمن أخي روجت اف؛ رحمه الئخ محيله ئئل ٢؛ ٠ س٩ 
منو زالوا U سان ثلاث ْنه وأنجبت الملب، وعليظ جدا، تجل 

القليل^}-٩، يرمل دلكن يه، باس لا الشهري يراه بغارا، المحن 
لماذا!يدري ولا الثلاث، التنات وحاجة الصرويية، لابمدحاجتها الذي 
القامسة،الحاية ومعامالته الشديد، حله يسج، معها حلاف، عل وداج 

أعطلأن تجور هل والئوال؛ أنرة، زب كأي عليهم الصرف وعدم 
الثد'تكان ؤإذا موظفة؟ وأنا موافق، روجي بأن عج مال؛ زكاة من أحنح، 

القس،عفيفة أض ان عق روجي مال ركام من تجوزإعهلاوها فهل لا، 
قالحل هو فا رمحه، شوق الركاة من لها الرشل المال بأن علمتا فإذا 

نفزكم؟
شثن:بملي، الثؤال هزا عل ابواب مزله: فأجاب 
الثقةبواجب يقوم لا الزى التجل الزوج لهدا الثصيحة الأول؛ 

فانيقلمه، من افه أعطاك بإ ثبحل ولا لئج، يني الله ايق له• فأقول 
بخيلاكان ؤإذا العذاب، مائله عل محي أن محنى البحل؛الواجب، 

اظقهذا أيل من اذل اذخر إذا البخل لأن حله، ثثئه لا فإنه 
هومه عل يبحل فلماذا أبى، أم ثاء بعده، سيورث المال فإن الدميم 
دلا اذو هذا لأن الواى، ل ف عل خل ممد اله حز إذا الأف؟ 



٣٣٨

موته.بعد عتره إل ينتقل أن 

لهاالواحية بالتمهة عليها زوجها يبحل التي للمرأة فاقول الثاف• 
لأنوأدها؛ ويكفي يمفيها ما بمدر علمه يعتر ولو ماله، من ثأحد أن 

يكفيهاما زوجها مال من ئأحد أن عتبة _ لهند أذي، . النئ 
النمقة.يعطيها لا شحيح أنه ذكزت 1ا با،لُروف ، وولدهار 

ثأكفيهاما زوجها مال من ثاحد أن عل هده المرأه يدرن فإذا 
فانهمحاجه وصارت ذلك، من قيء عل ثقير لر فإذا فلتفعل، وولدها 

زكاتهامن أعطتها إذا أحتها عل -مج ولا الزكاة، من تمطى أن تحوز 
بإدنه.نزحها زكاة من أوأعطتها 
عفيفةأحثها )إن ت قالت، حبث، الإفأكال، يوحّ_< ما القوال ق لكن 

أنبد لا الحال هذه ق فنقول! ثمنها(، إ زكاة أنها لوعلنت، وإما النص 
ملكق يدحل أن يمكن لا لأنه تعش؛ فلا ؤإلأ قبلت، فإن زكاة أنيا تعلم 

فإذامل\كها، ثصل الزكام أن يعني الركاة، وإءهلاؤها يريده، لا ما الإنسان 
رصيته،ما إلا الركاة هده من ملكها إدحالا يصح إ يريدها لا كانت 

ثعلمكنت، إذا زكاتك من فتعطيه ثحرفه ققر ثحص كل ق يقال وهاكدا 

ماعلمه بغم احد أن ؤللمرأة الرحل ينفق لآ إذا باب النفقات، مماب اJخارىت أحرجه 
رقمهند، قضية باب الأقضيه، كتاب ت لم وم(، ٥٣٦٤)رقم بالمعروف، وولدها يكفيها 

٠عنها افه رصي عائشة حديث، من (، ١٧١٤)





هن1وىالفق4 ٣٤٠

أطفال،ئلاثة وله آغى، توق افٌ' رحمه السيخ محيلة ّئل ! ٢١١س
وأمكنأيصا، أطفال يثلاثة منها ورزقت بم، رأفه أمهم من ويزوجت 

وأقومالوحيد، وكاهنهم أمرهم، وئ وأنا الأيتام- -منزل منزلهم ق معهم 
تكونمنه حزءا أدحر أن وأحاول معاثي، إل وأصمه معاشهم، بانتلأم 
معاثىعن يزيد معاشهم أن العئم مغ بالئاوي، وبينهم بيتي الدحر 

الربيةبمصي علتهم وأئسو طبمي، ق حاد أن كإ يمي، ييال مئة بثإن 
النهعزدجر،•رمحا ام، 

لا؟أم حائر هو هل معهم، مكتي حكم ما أولا؛ 
لعاقيأصمه أن ل محل وهل لمعاشهم؟ استلامي حكم وما ئايا؛ 

بالتساوي؟يضمه مالا 0نه لأدحر 
نرجوهلأuضضفأمضئأ؟ فهم 

١^^١.خزائم الإفادة 
وفاتهبعد أحيك بروجة التزوج عل يشكرك أولا؛ موله! فاجاب 

الخرومن الرحم، صلة من ثك بلا هدا لأن أبنائه؛ رعاية أجل من 
المنقلعزمت، آحر روج من يزوجت لو بإ هدا قاريت، ؤإذا وا1عروف، 

ومحصلآحز، بزوج يزوجلما لو أحيك، أبناء يضع رثإ لأنه العفليم؛ 



٣٤١مم1باانهقات 

•ا-بميد الزنج أولاد من المرام نمه ما ويتن بينهم مشاكل 
وأفصلخثرا ذلك كان وثربيتك رعاتك ومحك معك، كانوا فإذا 

شك.ملأ 

وجل•عز الله من والأجر بالختر فأبشز هدا وعل 
سكنأن بأس لا آنه فنقول! معهم اث5نى عن >سؤالك وأما 

وأنتثلاثه كانوا فإذا بالمنهل، الأجرة من علميك ولكن معهم، 
ثانيةعل الأجرة فتقثم ثانيه، اُبميع صار الثلاثة وأبناوك وروجئلث، 

هؤلاءذراهم إل يضاف أمهم حمسة يقايل ما أث ويودي أسهم، 
بدونأيرة.أنكئنثثهم لك ليس لأنه الأيام؛ 

ذلكق كان إذا أيصا به باس فلا مالك! ْع ماكم حلمعلك وأما 
عهن أؤ إلأ ألني مال دثربوأ ^ولأ تعال؛ لموله مصلحة؛ 

مثلاأنفقت فإذا رؤؤسهم، بمدر علميهم النفقة من محعل أن علميك لكن 
وهللمثلاثون، وعليهم حمسون، منها الإيفاق من فعلئك ريالا ثان؛ر، 
•١^

التائبهدا ق المنوة كانت فإن لتأديبهم: علميهم المنوة وأما 
يمكنئلاقكان ؤإن مصلخهم، من لأما ؛ ١٢بأس فلا منه بد لا أمرا 

)ا(مورةالأنعام،الآة:أهم



ه1وىاثهقم ٣٤٢

و\رأحمةباليتيم لأن عليهم؛ يقسو أن لك تحوز محلا المنوة هذه 
قحش يلاقيها إمكان مع الصنوة محوز لا إنه بل الأعإل، أمحصل من 

والانتصارالانتقام لا الإصلاح حا ثراي اوبية لأن الأئتام؛ عز تربية 
لقس.

شواءالربية، يتولون الذين إحواننا حميع إل فنوجه هذا وعل 
منرعايتهم محت فيمن أو والأولاد، الأهل من أيدحم محث فيمن 

الأسهلالتربية ق يستعملوا أن مثلا؛ كا1درسين المسلمين، أبناء 
أنيعلموا وأن محالأمحزب، الطالوب حصول إل والأمحزب محالأسهل، 

؟كونمحي العنف وأن العنف، عل يعطي لا ما بالرقق يعطي تعال اطه 
قورنوكلمإ المؤدب، هذا إليه يدعو الذي الحي وكراهة للمنفور، سثا 

المصلحة.يه يمتن، لر إذا أول الرمحق ايع فان الرمحق؛الحنق، 
ءأيءأء أو 

 Y_ بعضعل الوالد أنمق إذا افه! رحمه الشيح محيله ثئل ؛ ٢ ١
ارحلنبجايت ل ابن دك ندو' ثم الخاث ارخالة أي حر أنلأدْ 

أمالتركة ق يب الحامعة ق الابن هذا دراسة مصاريمإ فهل الئاثؤية، 
لنصسهمنمكة؟

وشزبهأكله ^^٠١^^، الشاب، هذا دراسة مصاريف، موله؛ فأحاب 



٣٤٣صالس1وا 

لكنأو سائق، عنده مال من لكن سواء مال، عل ثكون ؤنكاحه وياسه 
أبيه.تركة ق دينا يكون ولا واك٥، مبمراث ق حصته من 

فانشيئا نحلف لر والده وأن ثيء، عنده ليس أنه فرض لو أما 
أقاربه.من يمقته Jالزمه من عل يكون مصاريمه 

هه ه 

مح،وأنا و، محق، والدي اف: رخمه افح محيله نيل سّاا٢: 
سيارةق العمل من عاليها حصلت، قد نقود، معي يئس وأحيائا خدمته، 
أغراصايالظود أشري أحيايا إل ثم مل، مثارة لكنت وهى والدي، 

وايدى،أولثارة للستأرة وقودا -بما أشرى وأحياثا وايدى، لتتنح منزلية 
إثم؟ذللت، ل عئ فهل فيها، وأتصزف سئى، وأحيايا 

الوالدييت، حاجات ق الدراهم هده من تنفقه ما أما موله! فأجان، 
منه.ستاذن أن الأفصل لكن ؤإن يه، باس لا فانه سيارته أوحاجات 
۶!^،،حرام فانه الخاصة نمقاتلئ، وق سيارتك، ق تنمقه ما وأما 

الض.لأن إخوة، لك لكن إذا ذلك ق للئ، ثاذن أن لوالدك تحز ولا 
لآناضلواجنأنلأدىإ«لمبرراتموا قال: 

كتابت لم وم(، ٢٥٨٧)رقم الهبة، ل الإشهاد باب الهبة، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
العإنبنحديث، من (، ١٦٢٣رقم)الهبة، ق الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهباُت،، 

عنيا-الد رصي ضر 



ه1وىادمم ٣٤٤

أنعل الأجرة ق سثارته يستعمل اثك وابدك ْع امقت لو أما 
الديا-لإزء هو ا-اءزء هدا ~وكان مثلا، الأجرة نصف لك يكون 

هداأحدت لأيك به؛ باس لا فهدا الياره~ لوامتعمل لعزك يشركل 
ستارةق تعمل كنحا إذا اما والدك، صيارة ق العمل ثهب بواصتحققته 

ثأخدأن لك تحل لا فانه والدك بئ من أنه وعل متمع، ايلئ، عل والدك 
ذلكأبزا.وئقايل 

هأو. 

مالمن آخذ أن تحوز هل '؛ ١٥١رخمه السيخ هضيلة مسل ! ٢ ١ س1 
اف.أداتiم بإله؟ لابمؤ هذا كان إن إدنه، يوف أي 

نفقلا أيوم لكن إذا الواجة، للفقة إلا يحوز لا ئأجاب.ج: 
النمقة،بمدر إدنه شر أبيه مال من ياخن. أن فله الواجبة التمقة عليه 

إليهفممن . اض رسول إل محق عشه بث هند أن ذلك، ودليل 
ماماله من ارخذي فقال! وولدها، يكفيها ما يعطيها لا أنه روجها؛ 
بعزابنه مال من ياخذ أن فله الأب أما ،، وولدك؛العروفاال يكفيلث، 

بذلك.الابن يتضزر لا أن بثزؤل إدنه، 

ماعالمه بغيرِ تاحد أن نللمرأة الرجل ينفق إ إذا باب الفمان، كتاب البخاري• أ"ُمجه )١( 
رقمهند، قضية باب الأنصبة، كتاب لم! وم(، ٥٣٦٤)رقم يالعروفح، وولدها كفيها 

محها.اش رصي عائنة حدين، من (، ١ ٧ ١ ٤ ) 



٣٤٥مم1بادسات 

النمقةق اكاصالة حكم ما اش؛ رخمه الئيخ محيله ثئل ؛ ٢ ١ سه 
الدكور؟مقة من 1كؤ الإناث مقة إن حسئ والإناث، الدكور الأولاد ين 

الأJهح^Jا.جزائم 
فالعدلالحاجة، لدهع كانت إذا الأولاد ضث ؛٥^^^ فأجاب 

إذاللقاعده، أحي- —يا واسه تحتاجه، ما واحد كل يعطي أن بيتهم 
ماان إنكل يعطي أن الأولاد ين فالعدل الحاجة ليقع الإعطاء كان 

محاج•
كبير،والثاني صغت أحدهما شابان، ابنان عنده رجل ذلكر! مثال 

اiهرأبو0 فاعطاه ذراهم عنده وليس يتزوج، أن إل الكثير واحتاج 
تمول هل الزواج، إل نجتاج لا والصغير ، — ألما حمسون لقل؛ "والمهر 

ألما؟حمسن الثاي فاعط ألما حمسن هدا أعطيتؤ إذا 
أنب1غ إذا لكن محتاخا، لكزنه الأئل أعطى إنا لأنه نمليه، لا لا، 

زادتقد المهور كانت فإذا الأول، مثل، يعطيه أن وجب الثاف يتزوج 
وحافالأول، يزوج أن بعد المهور أن قدرنا لو فليرد، الأول يزوج بعد 

إذاإدذ ألما، تبعن فيعهليه ألما تبعن إل ؛لخن، الثاي رواج وقت، 
تحتاجه.ما ان إنكل فليعط الحاجة أجل من، العهلثة كانت، 

علاجإل فاحتاج أحدهما مرض ولدان، عنل.ه إنسان آحر؛ مثال، 



٣٤٦

بدفلا ألف بمئة ا،لريص عالمج إذا مول• هل صحح، والثاف ألف، بمئة 
الحاجة.لديع هدا لأن لا؛ ألف؟ مئة الثائ بمؤي أن 

علام إل محتاج البنت وبنت، ابن عنده رجل مثال 
خمسةالحل وقيمة صدرها، وعل يدنيا، وق تشد وق رأصها، 
أعثتإذا نقول: هل ريالأت، بثلاثة طاقية إل محتاج والولد آلاف. 
لا؛أولا؟ آلاف بشة طواقل للولد فاشز للغو آلاف حمة البت 

الديلخليا آلاف خمسة البت نعطي قانت الحاجة، يقع النمود لأن 
منطاقية بيا يشرى ريألأت ثلاثه" له يعطي والولد إليه، محتاج 

الئوق.

وا1نمحة:التمع بيا يقصد التي الئطية أما للحاجة، باشبة هدا 
أعطيتفاذا 4 أ'لأنئيرا حظ ثل ؤللدئ الأولأد؛ يساوي؛ين أن بد فلا 

لإيعقمة من أعدل مه قلا لأنه حمسة؛ الأكى فاعط عثرة الأبي 
ثلإلثَؤ أولندطرُ ؤآ أثب ؤ يقول؛ تعال واش وجل، عر 

أمحقلحظ 
.ةم  ص أهطاهحين عنها اش رصي بشير بن اشان حدث قائل؛ قال فإذا 

قال!لا. قال؛ هدا® مثل حلته ولدك ررأقل س؛ الثني فقال عمليه، والدم 
االأده> النساء، ورة سا 



٣٤٧ممابالساوا 

التسويةمن بد لا أنه الخديث ظاهر ع أولأد'كم،،ل بثن واعدلوا افه، رراموا 
التسويةإن وقال! العأنإء، بعص به قال قد وهدا والإناث، الدكور 

ولكنتامواء، حد عل يعطنهم أن والإناث الدكور بين لعهلثة اق 
راألال1،ا-اتديثا! روايايت، بعض ق أن إلا ملئ،؛ لا الظاهر هو هدا مول! 

:ثوناممث،ةونا((رم.

منمحموعة لديه رجل الله! رحمه الئيح يضيلة مسل ٢! ١ ساُ 
الكي؛رفحاجه نحتلم،، وحاجامحبمم الأعإر، ق يتفاوتون وطبما الأولاد، 

يغزكدلكا بالنمقة يعدل أن هومطالب فهل الصغير، حاجة عن نحنلف 
حاجتهم؟مدر يعطيهم أنه أو أولاده، 

نحتاجه،ما واحد كل يعش أن الأولاد ض العدل موله! فأجاينؤ 
حلإل محتاج والبنت نجتاج، لا والأحر مثلا، كتب إل محتاج معضهم 
ريالأت،خمسة قيمتها طاقية إل نجتاج والولد ريال، بمئة بالأدنتن 

كتابلم: وم(، ٢٥٨٧)رقم الهبة، ل الإشهاد باب الهبة، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
بنالتعإن حدبث، من (، ١  ٦٢٣رقم)الهبة، ق الأولاد بعض تفضل كراهة باب الهبات؛، 

•رض بشبر 
\إ٦٢٣)رقم الهبة، ل الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات، كتاب ملم: أحرجه )٢( 



هن1وىالفقع ٣٤٨

باسمه،ستارة له سماري الاثب فان لتتارة، حاجه ق ١^^٠ والابن 
المثارةعن أما فمط، هومحتاج لأنه 7ا-ا؛ يسؤع للابن ويشحها 

ماأعطاه فمد إياه ملمكها لو لأنه للابن؛ والأنتف-اع الأب، يانم فكون 
بلمثارة، إل محتاج الذي يعملوا لا أن للناس ينبغي ولهدا محتاج؛ لا 

المدرسة،-ها ثروح ؟بما، ثنثفع إياها وأمنحلث، السيارة، أشري أنا يمال! 
لكيكون لا أنا، ل يكون متا إذا يانمي، وهي لغزصلمثج، تبما وثروح 

أنث،.

-؛؛؛-إتِ ثه 

ء.ء  نحاري،محل عده والدي الق؛ رحمه الشيح محيله ثئل ٢؛ س٧١ 
ثحتاجه،يإ عليتا يحل ولكش ض—، —والحمد مسورة المادية وأحواله 

فاضعلنإعطائي، يرمحن يلومني ما به لأشري مالأ؛ منه ء؛لاست، فإذا 
هذهتعد فهل علمه. دون الثحاري المحل ذلك، صندوق من المال لأحد 
ئسسجإحى إليه دحتاج بإ وحاله يمصثره، هوق يائم وهل لا؟ أم مرقه 

علمه؟دون ماله من حتلامي ال 
^LJ،نبينا عل وأملم وأصل العالمن، رئب، فه الحمد موله! فأحامحنؤ 

شهير؛،ثثضمن السؤال هدا أحع؛ن؛ وأصحابه آله وعل 
^،٢وهدا ءليائ،، النممة من عليه نجب بإ الوالد مغ الأول؛ السيى 



٣٤٩ةت1بالس1ت 

تعال:لمزله وووه؛ عل الإنفاق عليه نجب \ف\إ1 لأن وذلك عليه؛ 
وعقآلغثاعه يم أن ١^١؛؛ َكاملء؛بمن حولن أولدئى يبجس أوإد'ث وؤ 

علوتعال بحانه اممه فاوجب ،، ثآلموفدقنولمس يدمن لأ' آلوزد 
ذلكلأن الولد؛ إرصاع أجل من وكومن الوالدات ررق له الولود 

منالإJفاقءليه.

يقوموأن وجل، عر الله ثتض أن أبيك عل فيجب هدا وعل 
أنالمال إعطاء عل اممه شكر ومن المال، من أعطاه لما نعمته عل بتكره 

أنله محل ولا ونمقات، زكاة من عليه اممه أوجب فيا المال هدا يدل 
اه•من ص تجب با يحل 

هداصندوق من يلزمالئ، ما لأحدك إليلث، بالنسبة القاف؛ السيى 
فمطباiعروفا يكفيلث، ما الصندوق من ثأخد أن للئج فلمجوز الحل، 

مالهمن ماحي أن نميال \لي لامرأة الثي.أذف لأن غرإنراف؛ من 
،•بالمعروف١ وولدها يكفيها ما 

ويكونشخص، عل النمقة له نجبا سخص كل ق مول وهكذا 

)ا(مورةاوقرة،الآة:"؛ّآأ.
ماعلمه بغيرِ تاحد أن فاللمراة الرجل ينفق ل؛ إذا باب النفقات، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

رقمهند، نضية باب الأنضة، كتاب ت لم وم(،  ٥٣٦رنم)٤ بالمعروف، وولدها يكفيها 
عنها.اش رصي عائشة حديث، من (، ١٧١٤)



ه1وىاثفقم ٣٥٠

يأخذأن النمقة له 1ن فإن نجب، ما يعطي لا بخيلا النمقة بهذه اللرم 
الصلاهعليه قال كإ دا1عروف، ولكذ ماله، من عليه قدر ما نفقته بمدر 

واصمسلأ:رطماففاله.
هه ه 

 A_ الولد،رانم، أحد حكم ما اش" رحمه الئيح هضيله ثقل ٢؛ ١
لوالديه؟منه والاستفادة 

بثزطثاء ما ولده مال من ياحد أن ، dsالأب أما بموله• فأجاب 
يتضزرلا ما ولل«ه راتب من يأخذ أن فللوابد 7بمذا، الولد ينحرر لا أن 
أعطاها،ما إلا ولدها مال من ثاخذ أن لها فليس الوالدة وأما الابن، به 

أوالحاجة، عند إلا ورواثهم الأولاد يدعوا أن للوالدين لإغي، والدي 
الحالهذه وق المال، منه يوحذ أن ينبغي ما الابن تحرفائت، من رأوا إذا 

لهمحفوظا يكون آلأم، أو للأيت، لا لصاحبه أنه عل المأخوذ المال يكنح، 
المال.قدر وعزف رئي، إذا 

٠٠٠



٣٥١النفقات هاب 

وبعد.فه، الحمد 

افه.حفظه العسم؛ن مجاك بن محمد الشيح فضيلة 

يعد!أما وبركاته، اطه ووحمة عليكم السلام 
ؤبالتي الأشياء فا ا، الأولادأ بثن بالعدل س الرسول، أمر فمد 

فيهيلرم المابغ ويزويج الأم، للابن مثارة شراء وهل العدل؟ فيها 
وهلالوولج؟ ومهر السيارة، قيمة محير للاحرين يدحر ؛حيث؛ العدل، 

أئابكمثرحوالإفاده حال؟ يكل الإنسان تحتاجه ما غتر ل المساواة لمب 
٥١.^

بمماط4ِالئضام
وبركاته.اطه ورحمة الثلأم وعلتكم 

لبينهم يعدل أن وينبغي واجب، العهلثة ق الأولاد ؛؛٢٧ العدل 
أنالنفقة ق ل فالعي. القتلة، ق حش بينهم يعد.لون لف الكان غثوها، 

كتابوْسالمت (، ٢٥٨٧)رنم الهبة، ل الإشهاد باب الهبة، كتاب البخاري; أخرجه )١( 
ينالعإن حدين، من (، ١  ٦٢٣رقم)الهبة، ق الأولاد يعص تفضيل كراهة باب الهباين،، 

عنهإ.افه رنحى يشر 



الفقعه1وى  ٣٥٢

والدكروالكبير، الصغر ب؛ن تختلف وهدا تحتاجه، ما واحد كل يعطى 
منمحاج والأنثى الصغر؛ تحتاجه لا ما ثيابه ق محاج فالكبثو والأنثى، 

يعطىولا تحتاجه، ما واحد كل يعطى أن مجب الدكر، تحتاجه لا ما لتل ا-
تحتاجه.لا مما مثله الاحر 

بومن عندا، التزؤيج حد بلغ من يزوج أن التزويج ل والعدل 
•الأول به زوج ميا له يدحر ولا يزوجه، لا ذلك يلغ 

يكونسيارة، لدللث، محتاج من يمح أن الركوب يام؛ن ق والعدل 
ركوبه،لتامتن تحتاج إنعا المحتاج هذا لأن التمليك؛ لا العارية نبيل عل 

شل.حاجته ط عل مقتصر 
لأنببما؛ الولد ويمتؤع الأمن،، مللث، ق المثارة ثبمى هزا وعل 

وقدالثارة، يتمللثط أن الصروري من وليس بدلك، ثندلمر حاجته 
ذللثجبمثل للصغار أوصى الكبار زوج إذا أنه الناس بعض عادة جزئت، 

٢•لواردثؤا،ر وصيه ارلا :٠ الئي ل لمن محرم؛ وهدا موته بعد 
ه.١ ٤ ١ ٩ صمر ١ ٥ ق العسمتن الصالح محمد كتبه 

للوارث،الوصية ل حاء ما باب الوصايا، كتاب داولت وأبو (، ٢٦٧أخمد)ه/أحرجه )١( 
رنملوارث، وصية لا حاء ما باب الوصايا، كتاب واورم،وىت (، ٢٨٧٠رقم)

من(، ٢٧١٣رنم)لواريث،، وصية لا باب الوصايا، كتاب ماح،رت وابن (، ٢١٢٠)
عنه.الله رصي أمامة أب حديث 



٣٥٣ةت1و،ال،فق1وا 

لالوالءان سحئج ما كئيوا اف،ت رحمه الشنح هصسلة مثل ٢! ١
حصوالبنات الأبناء بين العدل يلرمهإ فهل أبنائهم، بين العدل مسألة 

ئللبنت اشوى ما يمة الابن باعتناء الأب، فنلرم منها، ثلأ قض فيا 
البث؟ققها،وكدلك 

الأولادبين العدل صواط لما لوذ'5نت الشح— ~هضيله وحبيا 
والسات.

الأولاد، juفالعدل الحاجة وذيع النمقة جهة من أما موله• فأجاب، 
أمذلك ق ثساووا نواء وغرها، نفقة من تحتاجه ما واحد كل يعطى أن 
يقدرلا الابن لكون المهر  olia^-Uالزواج مس الأبناء أحد بلغ فلو لا، 

ذلك.له تحوز لا بل الأحريزفه، بمي أن ثلرمه ب عليه 
مساJالغين أبناءه زوج إذا الناس يعص أن الحطأ من كان وقدا 

هالئي لأن امحار؛ به زوج ما بمثل موته بعد للصغار أوصى الرواج 
ررلأثبثهمحارث((لاارقال:

ولايل يلزمه، ب لها فاشري حئ إل اJث، احتاجت لؤ وكيلك 
للوارث،الوصية ق حاء ما باب الوصايا، كتاب داويت وأبو (، ٢٦٧احمد)م/أحرجه )١( 

(،٢١٢٠رقم)لوارث، وصية لا حاء ما باب الوصايا، كتاب وال،رمدىت (، ٢٨٧رقم)٠ 
أمامةأبيأ حديث، من (، ٢٧ ١٣)رنم لوارث، وصية لا باب الوصايا، كتاب ماجه! وابن 

اف،-ئه.رصي 



هاوىالفق4 ٣٥٤

الدواءوكدك له، حاجتهم لعدم ذك مثل الاحرين يعطل؛ أن له بحوز 
التمثعوهو — ذك موى ما أما بحتاج، ما منهم كلأ يعطي، والعلاج 

الاؤؤى•حظ مثل الذكر بحتثنمر بيتهم العدل فالواجب المحض" 
١^١^،غثي كثه 

ءأيه ءأو 

ابنةمن يزؤج خطص الله• رخمه الئيح هضيلمة مثل ! ٢٢س' 
رواحهمن نقرسا ثهر وبعي معها، يسكن أن والديه منه فطلمست، عمته، 

حدُئ،حم طالخ، اكي ائتاهثاتر، بعض ابنها روجة وبين بينها حدسث، 
حلئتحروجه وت، آحز، ببم، ل وبكتها بروجته، تخرج أن بالابن 

بشمإرصاءها وحاوو فيه، هو ست، أي يدحل، لا وأن ثزورْ، ألا أمه 
راتبيعيها أن عليه شنف أما إلا بذوي، بدون ولكي، الومائل 

أعطاهاالئاق الشهر وو شهر، أول إياه فأعطاها شهر، كل وظيفته 
للسكن،وأجرة وأولاده، روجته وعل عليه نثقة إل بحتاج لأنه نصفه؛ 

أمره.ق حائر وهو بيتها، يدخل لا ؤإلأ كاملا راسه والدته منه فطلست، 
لجببدون فهو أعطاها إذا أنه العلم ْع لها، يصح والدته فعل، فهل، 

0َ

اه.،.
سس•



٣٥٥مماو،اأنهق1وا 

مألش!ثضمن الثوال هدا موله! فاحاب 
مَ
>غفلا هدا وعل لزن-بم، بالية الأم س كان U الأرق: المائة ء،

فلامنعته ولو ممنعه، أن الخى لأمه وليس آحر، بتت إل الممل إذا عليه 
وعلعليه بالتتكيد اكزة من منها يصدر ل1 الخال؛ هده ق ءلاءتها يلرمه 

زوجته•

محتاجما إلا معاشه من يعيها أن عليه نجب لا فإنه ت الثانية المسأله 
ينفقهوما وابنته، ولزوحته له يكون والباقي غرها، أو نفقة من إليه 
الومحق.وافه ذللث،، وغر مسكنه، عل 

yyU : بماثلالأب، كان إذا اطه: رحمه الشيخ ئضيله ثئل
المال؟هدا له تجل فهل الوولج، ق ابنه اعد يوأرادأن بالربا، 

الوالدعل نجب لأنه المال،؛ هدا ياحد أن له يل نعم، بموله• فأجاب، 
تحصعل الإماق عليه نجب، غره كيلك ولده، يزثج أن القادر 

مله.ويملأ عورته، أزممسو عليه نجب كإ يزوجه، أن عليه نجتا 

يصلأن الابن وامتهلماع ابنه، تزويج الأب رص إذا هذا وعل 
هندأن ودليله ذللث<، فلمه به يتزؤج ما علمه بدون منه ليأحد ماله إل 

شحيحرجل فلأيا إل ؤ:. الئي ٌّللب الصحابة ألحد امرأْ عتبه بث 



هن1وىالفقه ٣٥٦

شرماله من آحد أن جناح عئ فهل وولدي، يكفيني ما بملتني لا 
ويكفييكفيك، ما دالموف ماله مى ررحدي الئي فقال علمه، 

تياك،«رك
.أ.َأُ ر -,َ.؛ VI. I. I؛؟ .َ؛ ، 11•1 ء ء-| ياحدأن له؛ كفاية من الإنسان إليه محتاج ما كل ذلك عل ويقاس 

لقس•بسإحة إياه يعطه ب إذا علته نجب حا 
يتعاملثعحص مال من يتزؤج مح، عليه أثكل السائل كأن دلكن 

باوبا؟

بطريقأحده لأنه فيه؛ حرج لا الحاجة ْع أنه ذلك؛ عل والحراب 
عنمه.وللأبن فعثه مئرؤع غر بهلريق أحده والأب مشرؤع، 

و\لأء/
هه ه 

 T_متهاونمنان متزوحة امراة الله! رحمه الشيح محيله ثئل ؛ ٢٢
منهاالإماق نجوز وهل أولحرام؟ حلال المئان هدا ئلوس هل بالصلاة• 

علأولاده؟
منالكامسء_ا غير وJلما٥ حراما، الكنسب، كان إذا موله؛ فأجاب 

ماعالمه بضر تأحذ أن فللمرأة الرجل ينفق ب إذا باب النفقات، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ ) 
رنمهند، قضية باب الأنفية، كتاب لم! وم(،  ٤٥٣٦ ) رنم وولدها؛العروق.، يكفيها 

محها.اطه رقى عاتثة حديث، من (، ١ ٧ ١ ٤ ) 



٣٥٧مماواالامق1ت 

الثاقعل وليس اللكّسبا، عل الإثم فإن حلال، وجه عل اللكيب، 
اثدينعايكه عل وينفقه حرام، كنبه الرجل أن فرصنا لو يعني• إثم، 

الكابسس،.هدا عل والإثلم عليهم، إم لا فإنه يكتسبوا أن يستهليعون لا 
لهأهديت، الش الإهودية ائزأة هدية فل النئ. أن هدا ودلل 

الشعرختن إل دعاه اثدي الإهودي دعوة وأجاب، ،، حيأرر قح يوم شاه 
أنْع ٢. لأهالهر طعاما الثهودي من أيصا واشرى ، ننحة ؤإهاله 
الثحت،.وأكل الربا باحد عرفوا قد اليهود 

منشرعي وجه عل المال أحد إذا اف الأنأن عل يدل وهدا 
الثافيوف الأول عل الألم فإن شرعئ، غثر وجه عل أحده شنص 

أنهيعني حق، شر أحد مال ءير1( الثيء كان إذا إلا بحق، أحده الدي 
محبوله؛تحوز لا فهنا مروق، أنه أعرفذ شنص من محرقه شيئا ل أهدى 

ليه.محزم هدا لأن 

لم!وم(، ٢٦١٧)رنم الثرين، من الهدية قبول باب الهبة، كتاب البخاري! أحرحه )١( 
محه.اف رصي أنس بث، حد من ٢(، ١ ٩ ٠ ) رنم الم، باب اللام، كتاب 

عنه.افه رصي أنس حديث، من (، ٢١)"؟/ا أحد أخرجه )٢( 
كتابلم! وم(، ٢٢٥٢)رقم اللم، ق الرص باب اللم، كتاب الخاري: أخرجه )٣( 

افرصي عاسة حديث ص (، ١٦٠٣)رقم الخضر، ل وجوازه الرهن باب اقاة، الم
٢(،٠  ٦٩)رقم باليثة، . الّك، ثراء باب ال؛وع، كتاب الخاري• وأخرجه ع-ها• 

عنه.اض رمحي أنس حديث من 



د1وىالفةع ٣٥٨

YY^ : منالوائد كنب لكن إذا اض: رحمه اقح ئضيله ثئل
تنه؟الأم نجوز فهل محرم طريق 

إثاالحرام، أكل ص والدك تضح أن ١^ عثك ثنله: فأجاب 
فيهمد لر فان ينصحه، أن أحد من ثهللب أن ؤإما مبائرة، ينمك 
غنىلديلث، لكن ؤإن الحاجة، عند ماله من ياكل أن حرج فلا النصح 

ضؤ،اصبمارماًامسممالوانمك•
ء؛دل ظم 

وأنميى امرأة يوجد افه! رحمه الشج هضيالة مئل ! ٢٢س1 
ولكنآحز، رجل من أحرى مء ثزوجت ئم طفلة، وأنجبت يزوجت،، 

مئةحمس ددرْ لطملته مصروها ثدي السائق— الرؤج —أي؛ أبوالطفالة 
مقةو التمحزنج اكاف وزوجها القلة لأم تحو فهل شهر، كل ييال 

لهمن أعرف أن ولد للطملة؟ أم لهم نواء ينون، ما وأحد القلة، 
المحروقهدا من ثاحد أن لها وهل أمها؟ هي هل الصروف، ق الحي 

إفادة.الشح هضيلة أرجومن الشعحصثة؟ لأغراضها 
الأولروجها من المرأة ثاحدها التي الدراهم هده موله؛ فأجاُن، 

البنت؛هده نفقة ق إلا فيها دتصؤف، أن لها تحوز لا منه ابنتها عل ثفقة 
الدراهمهده زادت فإذا فمط، لابسه إلا الدراهم هده ثدي لمر أباها لأن 



٣٥٩النفقات كتاب 

الأمرين!أحد عليها نجب فانه الصروفات عل 

ثاء.وهويأمرو،ا بدلك، والدها نحبر أن إما 
للبنت.ثدخره أن ؤإما 

اصنامفإذا علها ائ هو لأنه والدها ولكنإخائها 
مصروفاتبماعل مئة الخمس هده وزادت الشهر، ق مثلا ريال مئة خمس 

لهانحل ولا هدا، ق يرام ما وهويفعل بدلك، والدها نحبر أن نجب فإنه 
أيصا٠منه أوأولادها الثائ، روحها تعطهه أن أو فيه، يتصزف أن 

ه-K؛- ءأ؛• 

ة؛ُ اقللمة،امرأق من دشأ، لدي اف: رحمه الشج هضيله ثئل : ٢ ٢ سه 
أنكرواأمحم إلا الزمن من لمرة طفولتها بداية مند نمقها أعهليهم ومحت 

ثيء؛أي إعطائهم عن ويوصت، لابسي، مصروف من أعطبجهم قد ما 
سخالست، باشت، والأل بابسي، مطاثقي عند بعد فيإ محرانه من حويا 

مصروفإعطاوهم ل يمكن وكيف أحدها؟ ل الخؤ ل فهل سنوات 
بلعت،أن إل طفولتها مند ، الصروفهدا يمدر وكيف، الماضية؟ السوات 

سثوات؟سع 
ثراصيت،فان المحكمة، عند يكون المسالة هده حوانم، بموله! فأحاض، 

ماعليه، ثصالختم ما عل فأنتؤ ميء عل وثصالختإ ثىة، عل معهم 



الفضهاوي  ٣٦٠

هذْيزيل فلن وصلح اماق يئن ل؛ ؤإن الشرعية، الخدود نهلاق و دام 
النرعئ.الحاكأ إلا الزج مص ولا المثكله، 

ءوءو أو 

امرأة،من متزوجا 'كنت اف؛ رحمه الشح مضيله ثئل 'أ'ا: ساُ
الشزعيةالحكمة إل دهابير عند ائتي إلا طئمتها العائالثة ظووي وحب 

لاقاصى!هل ل; قال والدي لكن الشهود، من واثنان والدي معي كان 
عندالاص؛ة المرة حلأو ملرما ثكون لئلا أشهر؛ ستة مند طثئتها 

والدي،ل قاله ما ميلت، معرفي وعدم ولحهل بعد• فيإ للثا مطالسهم 
طثمتهابأنتي عء صحح؟ الهللأى وهل ذللث،؟ و دن، علإ فهل 

فأناحثرا، افه جزاثم أهيدونا، ثزص، صك بدلك وصدر بالثلاث، 
به.وعملت، والدي به نصحني C، مسيا مرتاحا لتستؤ 

ثضمنلأنه محرم؛ والدك به أمرك ما أن سلثؤ لا ت موله فأجاب 
يتوبأن وعليه العدة، مدة عليها بالإماق المرأة حى ؤإسقامحل الكدب، 

علميه.يتوب أن الله لعل إليه؛ ويرجع اطه، إل 
العدةل نقمتها إليها ٧؛، أن عليك فان الزوجة: لحق بالية أثا 

محللانا.كتبت، ئند 

كنت،فان أشهر: ستة منلم. محللممتها بأنك ؤإقرارك إياها طلاقلث، وأما 



٣٦١هابائساوا 

مق)قبل قوإل1ؤ.' ؤيلعى بمع، الطلاق فإن الحال ق وقوعه نوبمش قد 
حشالقاصي مراحعة من بد محلا الحال ق وقوعه سو لر ؤإن أشهر(، 

المسالة.هده ق يراه بإ قوللئ، بمقتهى لك تحكم 
وحل،عز اطه يمموا بأن المسلمان1 ؤإحواسا والدك أنصح ؤإف 

بسببعنهم ثنيئ عرامة كل أو ؟ثونه، كسب كل أن يعلموا وأن 
ومتاعبماممر، دار الدنيا أن يعلموا وأن ذلكر، ق لهم حي لا فانه الكذب 

أوأوثكبيرة، بيهؤة، ثفإن وأنمى، أعل الصالحة الأعإل ولكن محاليل، 
بسسبسثهلئ، التي الحقوق وهده فيها، وما الدئيا من حير محميدة 
الصالحة.أعإلهم من القيامة يوم أصحايا ياخذها ف، شن ازكذب 

هه ءو 

 UY_ :عنبمال لحدثا و1؟ ض افه: رحمه الئح محضياله ثئل ٢
هبلوأخواتنا إحواننا، من مليل إلا منها ملم ما التي الرنا مشكلة 

لومبالعا أكون ولا يرون، أولاد الايصالامت، هدم من نثج إنلامهم، 
هلالزنا، هدا من أوا الذين الأولاد الاس، من أقة بأيهم وصمتهم 

علعمد عندهم كان وما أسلموا، الدين آبائهم عل واجبة مقتهم 
،؟الحجز«رثللمثاهر للفزاش »الولد اقل محول ومش أههاتهم؟ 

كتابت ومسلم (، ٢٠ ٥٣)رقم المشهات، تفسثو باب اليؤع، كتاب البخاري• أحرجه )١( 
عنها.الله رصي عائشة حديث من (، ١٤ ٥٧)رقم للفراش، الولد باب الرصاع، 



ه1وىاث،ص ٣٦٢

إنالكفر؛ حال ق ؟؛٤ منهم حصل الذين هؤلاء بقوله• فاجاب 
—صححا عمدا يرونه عمد عن حصل ا"إ؛إغ هذا أن يعممدون كانوا 
ذلك!مثال للرحل؛ والأولاد صحح، محالعمد مزعا— باطلا كان ؤإن 

ينونوكانوا فوامحمت، ووجها يكون أن امرأة مع امق وهوكافر إنسان 
ولانكاحكا، عل أنئم فنقول: والرأة، الريل أّالم ثم ظدا، هذا 

إذاإلا ش، فهم أولاد من بينكإ حصل وما العمد، محدد أن محتاج 
محومئاكان لو مثل لوزج؛ محل لا الإنلأم حال و ١^ كانت 

قأحته لزوج فإذا المحارم، نكاح تجوزون والمجوس أحته، ولزوج 
المرأةهذه لأن بيتهإ؛ التفريق وجب وأسلمت، أملم ثم الكمر، حال 

تعتقدونكنتم إذا نقول: ذكزت الذين اياعه فهؤلاء للمريل، محل لا 
هذافليس وعمد، نكاح النساء هزلاع موايعة من مئكم حصل ما أن 

هؤلاءاستألحمتم فإن زثا أنه ثعممدون كنتم ؤإن زكم، والأولأد زئا، 
فهمأولادي" هولاع قال• الزاي أن ~يعني: اذكمر حال ق الأولاد 

ركورونلا فإنهم ستلحقوهم إ ؤإن منانع، له لس دام ما اولاده ايصا 
انلأد'اثم.

علهموبث لهم يأنمزلاد تهنا - إن أظ عل قبي الس: وأي 
عليهممقيم.فليس عليهم،ُإنلمسةمذلك الإماى 



٣٦٣ Ul_JI_

ئناكأن الحجز((؟ زشام ص ررالزثن قوه: وثض 
له،الولد أن يدعي منهإ واحد كل فراش، وصاحب زانتا، رحلتن! 
هدا• يقول والزاف فراثى• عل ؤلد ولدى هذا يقول؛ الفراش صاحب 

الصلاةعليه الني قال كإ السنع جانب ئغلب فهنا مابجب• من حلق ولدي 
ينازعهلا الزاي كان إذا أما الحجز((، ؤللعاهر للفراش ررالولد واللام؛ 

وبونج لها ليس امرأة أو -مثلا- كر بامرأة رني يعني؛ ذللث،، ي أحد 
الكمار هؤلاء لأن له؛ فهو ولدي. إنه الزاف؛ وقال الولد هدا أحد يثع 

إذاوأما نفقته، وعليه فيه، إشكال ولا له، فهو الإسلام، باحكام يااؤمون 
بحالهعلم من عل فنفمته يريده، ولا له، ليس وأنه زيا، ولد أنه يعتمد كان 
عموما.المسلمون -ها يقوم كفاية محزض نمقته المسلمتن، من 

هو- أه 

اش؛حننمشوظقةظةرحمه سار؟؟؛ئئلصالهض 
ابإل،مثل؛ ثتملأتتا، حمع ق الحيوانايتخ الغالس، ق ويستخدم جدا، وعرة 

عنسعد اثى المدرسة إل ذهسا سواء ذلالثإ، وغير والبغال، والحمير، 
ممثىمأ موجعا صربا مريما يقول• يقريبا، كيلومترات عثرة المزية 

يرع؟لم الحيوان صزب لحكم فإ بئرعة، الميزّة ول انافة وشنع 
الإنسانمن يقتص الحيوانامت، أن س الرسول عن حديثا قزأمحت، بأيتي علإأ 



اصفتاوى  ٣٦٤

محوا.اف جزاكم أذ1لونا ا. القياْةر يوم 
ويوه،يتأ1إ، ؤإخساس، روح الحيوان أن شك لا مولهت فأجاب 

الما الحيوان محمل أن للمسلم محوز فلا طاقته، عن يزيد ما عليه ويس 
طريقمن ذلك كان أو ظهر0، عل محمول من ذلك كان مواء يهليق، 

عليه.شق مما ذلك ضر أو ^^عها، 

مثرحا،كون ألا بثرط الحاجة عند حائز فانه لصزبه! بالنئسة وأما 
الرمولأن حمله قصة ق جابر حديث من س افه رمحول عن تث فمد 
لمرإن الحيوان صزب ق فالأصل ع ا-لحملر صرب أنه وفيه مه، حله 

لشركان إذا أما جابر، حديث الثنة من ودليله الوار، مزحا يآكن 
شاقلأمر الحيوان يوصل صزبا كان أو مزحا، صربا كان أو حاجة، 

تحوز.لا ذلك فان عليه، 

٠٠٠

من٧(، ٤ رنم)٥ التكبير، بعد يقول ما ياب، الأذان، كتاب، البخاري; أحرحه ما عليه يدل )١( 
وأنارب، أي ئلت،; حى النار مني ودنت ا؛ عنهإث اش رصي بكر \لي بنت أمحإء حديث 
حسهاقالوا; هده؟ شان ما ئلت،; هرة، نحدشها قال~ أنه —حبت، امرأة فإذا معهم؟ 

جوعا،.ماتت، حتى 

(،٠٢٣ رقم)٩ شبتا، يعطي أن رحلا رجل وكل إذا باب الوكالة، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 
•( U١٠٩/  ١٥رقم)ركوبه، وامتثناء البعير بح باب المساقاة، كتاب لم; وم



٣٦٥مماباثامق1ت 

ْخالحيوان قل حكم ما افه: رحمه الشيح محيله ثئل : ٦٦
الإيذاء؟صابط وما التفصيل، 

مابذك! وأعني أنام، ثلاثة إل يشم الحيوان موله! هأجاب، 
غجرلكي وينكل، يذبح معروف، هذا حلال هو الذي بحلال، ليس 

أنام!ثلاثة إل يشم الحلال 
قله.عن ش ما والثاف: بقله. الشاؤع أئر U الأول: المم 

ماهسأكتاعنه.واائالثا: 

هواسقءرحمس قوله ومنه فامحتله، متله الشاؤع أمر ما أما 
والعنبوالمأرْ، والعقرمب، والحدأة، الماا٠ح، والحزم: الخل ل مثلن 

هذهمنها أشد أو الأذية ق يمعناها كان وما الخمسه هذه ا، العقوراار 

الأذية•من قيها إا منلها مأمور 
^نكشض،محهءنماثة،

يقتل.لا وهن،ا محروق،، أيصا هذا  ٠٢والصزدر واتدهد، والنحلة، 

(،١٨٢٩رنم)الدواب، من الحرم يقتل ما باب الصيد، جراء كتاب الخاري- أحرجه آ )١ 
حدسن،من (، ١١ ٩٨رنم)قتله، وءارْ للمحرم يندب ما باب الحج، كتاب ت لم وم

عنها.الله رصي عائثة 
(،٥٢٦٧)رقم الدر، نتل ي باب الأدب، كتاب داود: وأبو (، ٣٣٢)ا/ أحمد أحرجه )٢( 

عباسابن حديث، من (، ٣٢ ٢٤)رقم قتله، عن ينهى ما باب الصيد، كتاب ماجه: وابن 
عنها.الله رصي 



فت1وىالفقم ٣٦٦

قال!محعضهم العأنإء فيه اختلف فهذا عنه، مكثا ما الئالث،؛ 
قتاله؛محرم قال؛ من ؤمنهم اركه، قتله، ينثغي لا أنه ْع متله باس لا 

الجوفلد نغ ؤ تعال؛ اممه قال منه، الله سيح منعت، قتلته إذا لأنلثا 
الأنه دام ما ،، بمج ءلأ ّيىة بن نإن ج نين وش محألمحا آمحع 

إث1لأهم، تظه؛ ألا الأزل أن ثك ولا ايكه، ظه أم ولا بجذ_ك 
للألم.مسه يعزض لا العاقل والإنسان آثم، مالمأؤإما 

اعتدىإن عنه، ينه ولآ بمئله يؤمر إ الدي الثالث، القسم هذا لكن 
وقتلمداقعة، قتل فاقتله قتله عن بل مما كان فإن فاقتله، وآذاك عيك 

رسفلا قتله، عن منهت النحل مثلا فالأسهل، بالأسهل يحني؛ الداقعة 
بعضلأن بالقراءة، إما طزدا، ثهلرده أن حاول مباثرة، اليد عليه 

وقدوئرمحل رائحته يكرم بثيء ؤإثا ويرثمل، اشل عل يقرأ الناس 
ياق،فلا يرمحل وبعدها بيه عل )الحان( صب ربالحازآ ذلك جربنا 
عنبل وما قتله، عن ننهت لأنه منل؛ لا قززا ثقتله الذي اليد لكن 
مداس.قتل يكون ثله فان قتله 

٠٠٠

الآة:؛؛.مورةالإماء،



٣٦٧كتاب 

١^^١،عن حديث ورد افه! رخمه الئؤح هضيلة مسل  I٢٣س٠ 

يالثمقتله لنا تحوز هل خماعات، وسكون العزف يدحل سنيت البيوت، 
وغيره؟

المملة،الأواب: س ص ثل عن ه الئئ ش م فأجاب 
المسلمة،النمس قتل تعال افه وحرم ، والصردروالهدهد، والنحلة، 

لوولهدا قتله؛ أبخ قتله يبيح مما نحوه أو الطريق بمطع المسلم آلي فإذا 
قائلكفان مالك، تعطه محلا ماللث، أحد يريد عليك هجم ايا إنأن 

أخدثريد الرجل ق محال ه الثئ لأن تفه؛ أن لك وتحل فقاتله، 
ررإنقال: قاتلي؟ إن أزأئت اف، وسول يا قال؛ تنطه« ررلأ قال: المال، 

قال:ثهيد«، ررمحآث قال: محلى؟ إن أنأت قال: مماطه«، قاظك 
تحوزمحله.النار«رآافالمؤذي ررهول محال: قتلته؟ إن أرأيت 

عليك،حنج ولا فامحئله متله، إلا آذاه يندى لا النمل هذا كان فإذا 
الحان،من ثبئا بيوته عل يصب أن وهي يقتل أن قل ومحيله هناك لكن 

(،٥٢٦٧)رقم الذر، قل ق باب الأدب، كتاب داود: وأبو (، ٣٣٢)ا/ أحد أخرجه )١( 
عباسابن حديث من (، ٣٢ ٢٤)رقم قتله، عن بمهى ما باب الصيد، كتاب ماجه: وابن 

رصمح،افءنهءا•
كانحق بغر غيره مال( أحد قصد من أن عل الدليل باب الإيإن، كتاب لم: مأحرجه )٢( 

ى.اض رصي هريرة \لي حديث من (، ١ ٤ رقم)٠ حفه، ل الدم مهدر القاصد 



هن1وىالفق4 ٣٦٨

ولايرمحل، فإنه الحان من ثيء بيته عل صب إذا ورأيناه هذا جربنا فائنا 
متله.فلاثأز ؤإذا فهوأحنن، ذك أمكن فإذا يمي، 

حولؤيوجد اليائية، من أنا اش1 رحمه الشخ محيله ثمل I  ١٢٣ س 
والقمحالدرة بمقل دموم مترف ديدحل القل و مج يمل مترد 

قإقم عئ هل بيوما بمخريب قمت فإذا ينتثر، عندما توفض والسعير 
ذك؟

لكنما؛ jsUlوطها ما عل التل كانت إذا ه: فأجاب، 
عنه،يبعدها ثيء كل يفعل أن عليه حرج فلا الخثا، ويسرق تؤذي 

أثبما أو البيوت، هده حول الزست، صنا أو البيوت، نحريب من 
عليهحرج لا آدم م، ا،لوذية الأشياء لأن وذك عنه، يبعدها مما ذللث، 

اليالدواب بمتل أمز واللام الصلاة عليه الني إن بل داهعتها، مق 
لام!والالصلاة عليه فقال عاما، مهللما أمنا الأدى، طبيعتها من 

والمآر0،والعئزب، والحدا٥، العزاب، والحرم؛ الحل 3، يمثلن ررحمس 
الأصلالتي الحشرات من أشبهه وما النمل لكن ع العمورآُل والكلن، 

(،١  ٨٢)٩ رقم الدواب، من ايحرم يقتل ما باب الصيد، جزاء كتاب البخاري• أحرجه )١( 
حدين،من (، ١١ ٩٨)رقم قتله، وغره للمحرم يندب ما باب الخج، كتاب ت وملم 
عنها.الله رصي عائشة 



٣٦٩مم1بارسات 

يفعلأن الإنسان عل حرج فلا أذية، منها حصلت إذا الأذية عدم فيها 
الأذي؟.هده به يتجنب ما كل 

ءوإو ثه 

Y'UY_ : اف: رحمه الئخ ئضيله ثئل U قل محم U سآذى
وغبمره؟كالهر الحيوان 

إلثممسم الحيوانات موله; فاجاب 

نمشمما ثواآأكان ظ، ين فهدا الإيذاء: ئيث الأى: البمم 
والكنبوالمأرة، كالعمرب، وملم آله وعل عليه اممه صل الئثي عليه 

ولهذاالأذية؛ وهو الحكم علة ق بحاركه ق مواة مما ك1ن أو ،، العقورل
الأذى،عاينه من كان إذا يمثل فهذا مؤذ، كل قتل تحي العلمإء؛ قال 

•الأحرى المرة و اوءآدى هذه يؤذ ل؛ إن لأنه يؤذ؛ ل( لأن حش 
قتلهولكن يمثل؛ لا فهذا مصزه؛ ولا فيه أذيه لا ما الثال: الشتم 

دفعاتمتله أن _، آذاك فان قتله، عدم الأول أن إلا حراما؛ ليس 
لأذاة.

(،١  ٨٢رقم)٩ الدواب، من الحرم يقتل ما باب الصيد، حزاء كتاب الخارمحا• أحرجه 
حديثمن (، ١١ ٩٨)رقم قتله، وغارْ للمحرم يندب ما باب الحج، كتاب ومسلم! 

عنها.اش رصي عائثة 



هارء،الْه ٣٧•

ا-دواهت،لأن م لإذا قله عدم اش إن مما: دإنا 
ام:أيثلاثة إل ئشسم حمها ق الننع ورود حث من والحثرات 

متله.أمز قسم ~ ١ 
قله.من بل 

آ-وبمإئكقعنقله.
آ،العقورُ والتقلب والمآره، العقزب، مثل: بقتله، أمز قاليي 

ذلك،.أثب وط والززغُم، وا-لإتُ''، 
اشلة،والنغلة،واهسا".عنقله،مثل: واثاويض 

(،١٨٢٩)رهم الدواب، من الحرم يقتل ما باب الصن•، جزاء كتاب البخاري• أحرجه 
حديث،من (، ١١ ٩٨)رنم نتله، وغهرْ للمحرم يندب ما باب الحج، كتاب لم• وم

؛!■يِّ•.ن ِا،،ت  محها.اف، رنحى عاننة 
نآقزه،ْءغز من فنا وتئ، ؤ نعال؛ اف ^_J، باب الخلق، بدء كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

من(، ٢٢٣٣)رقم وغرها، الحان قتل باب اللام، كتاب ومسلم؛ (، ٣٢٩٧)رنم 
عنهإ.اف رمحي عمر ابن حدث 

إز؛هيتنأق نحد تعال؛الله قول باب الأنبياء، أحاديث كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
رقمالونخ، قتل استحباب باب اللام، كتاب لم؛ وم(، ٣٣٥٩)رقم ه، مله 

عنها.افه رضي شريك أم حديث، من ٢(،  ٢٣٧)
(،٥٢٦٧)رقم الذر، قتل ل باب الأدب، كتاب داود؛ وأبو (، ٣٣٢))/ أحد أحرجه )٤( 

عباسابن حديث، من (، ٣٢ ٢٤)رقم قتاله، عن ينهى ما باب الصيد، كتاب ماجه؛ وابن 
١... ا.؛••  عنها•الله رضي 



٣٧١ SuL_JluL؛

فهدهوالحشرات، الحيوانات بقية ت مثل قتله عن مكث واثدي 
إزهاىأنه فيه ما أقل قتلها لأن قتالها؛ عدم والأول عنها، مسكوت 

سبب.شر نوح 
عزافه يسح فهي حياة ق دامن، ما إنها قال؛ العلمإء بعص إن يم 
البحسث، إئلافها إياها؛*^_،؛ فمتللثج التمبح، انمطع ماست، ؤإذا وحل، 
فإذ، ^iiلر U قتالها عدم الأزل أن فالحكم حال، كل وعل نى. 

تقتلها.أن آدتاك،فلأبأز 

هه ه 

طمحمقلالحشراتلا>مذل
ابموض؟

أمام!ثلاثة ونحوها الحشرات موله؛ فأحان، 
والحزم،الحل ق يقتل فهدا يمتله، الشنع أمر قسم الأول؛ القنم 

ءم وسلم؛آله وعل عليه افه صل الني قال الكعبة، ومهل ق نجده لو حز 
والعثزيف،والحاو.ا0، العزايه، والحرم؛ الحل ق يمثلن الدواب من ررحمس 

بمتله.مأمور فانه أيصا الونغ ؤمثلها ٢، العقور،ار والكلس، والثأرة، 
(،١  ٨٢)٩ رقم الدواب، من الحرم يقتل ما باب الصيد، جزاء كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 

حدين،من (، ١١ ٩٨)رقم قتله، وغبره للمحرم يندب ما باب الحج، كتاب لم؛ وم
صها.اش رنحى عائثة 



قت1رىاثهقمح ٣٧٢

وجودهولكثرة والضاطور؛ واJردصى، الأبرص، السام ويئى 
وعلعليه اطه صل النئ أمت حال كل وعل أمإوْ، كثزت الناس بتن 
،،إبزاهيمءار عل النار ينفخ ررإثه وقال! الأوزلخ بمتل وسلم آله 

إبراهيم؛عل النار لثتفح ئلط0ّ الصعيفة الحشرة هذه افه! ئسحال 
إ؛راهيلملأسا واصازا تعال، اه لأنر امتثالا تقئلها الأن :حن لذلك 

عليه.النار ثنفخ لأنبا واللام؛ الصلاة عليه 
والحرمالحل ق يقتل فهذا متله، الشتع أمر ما الأول؛ المنم هذا 

إشكال.ولا 

الحزم،ل ولا الحل ل لا يقتل لا فهذا قله، عن ثنى ما الثاف؛ القنم 
الجوق لا مثو لا _؛ والئزدر'*، وامس والأناة، ، UuJiيم: 

يندؤعلر فإن فالأمهل، بالأسهل يداي فإنه آذى، إذا إلا الحزم ولاق 
التل؛؛]،■إلا 

والخعلأن،كالمراصير، عنه الشنج كث، ما اكاك،: القنم 
ا.م؛هيعنآقث محي تعال•اش قول باب الأساء، أحاديث كتاب اوخارى1 أحرجه )١( 

رقمالونخ، قتل استحباب باب اللام، كتاب خصران لم وم(، ٣٣٥)٩ رقم ه، كله 
محها.اف رضي شريك أم حديث من (، ٢٢٣٧)

(،٥٢٦٧)رقم الدر، قتل ي باب الأدب، كتاب داود: وأبو (، ٣٣٢)١; أحمد أخرجه )٢( 
عباسابن حديثا من (، ٣٢٢)٤ رقم قتله، عن ينهى ما باب الصيد، كتاب ماجه: وابن 

اف'عنهءا•رصي 



٣٧٣ممابمااس1ت 

وقالقلها. تحرم إنه العناءت يعص قال فهده أفتهه، وما اء وا-ؤنف
القولوهدا أول، يركه لكذ ياح* إنه ن بعضهم وقال يكرم• إنه بعضهم• 

ولرقلها، عن ته لر أنه والدليل: باغ، قلها أن القئواب: هو الثاJث 
لماذا؟محل، ألا الأول م عنها، نكون فهي يملها- -١^ ب يوص 
تنؤإن نين رش وآلأيف ١لموق^لإع له مج ؤ قال: وتعال تبارك الله لأن 
جلعر افه محبح فدعها ع ئهءحهم ممهوة لا وء بجيْء مج إلا سء 
الحشراتمن ١^ انءيا علك. فلا ققها لو لكل تقئلها، ولا 

وحلعز اممه ئؤدها م\5ه أن ومعروف الحلال الأشياء ق بقينا الممة، 
وماوالعزلأن، والأراوسا، والط، كالخإم، الصلد، قل فيها تحوز لا 

ذلك.أشنه 

ام؟الأيأي من، البموص لكن 
بلامؤذ النعوءس لأن الخ٠س، عل قيانا يمله أمن مما إثه مول: 

وربإالخلد، و0تفخ العوضة  ijL^ySjفاحيائا واضحة، أذيته شك، 
بالصعقإلا قله إل ل؛ثتوصل إذا لكن يمله، أمر ^١ فهن جروحا، تتب 

نفنلفهل أيصا والماحي والدكاكتن القاهي ل طق مما الأف ئولحد كا 
ويصعمها.محل.-٦١ حض الصاعقات هده وثضع معل، ثفعل؟ لا أم 

الآة:إإ.الأمراء، سورة )١( 



فت1وىالفقه ٣٧٤

ومحام البلاد مض و اطه: رحمه الشح محيله ثئل 
صاحبؤيأحذ اقران، من مصارعة النارس، من وياجتعلع'كثير المنانسات، 

والمالشرم؟ محيون المم هذا و فقز المال، من ملئا الفائز اور 
أحده؟له محل هل الثور صاحب يأحذْ الدي 

فإماالثور عل صرر الثيران بين المصارعة ق كان إذا ت موله فأجاب 
حايكن لمر ؤإذا عليه، يشى أوأن الخيوان، نوذي أن محوز لا لأنه حرام؛ 

للوقت،مضتعة وص منها، قائده ولا فيها، حير لا وثو عسثا ألمٌفإما 
•للمإل إضاعة المصارعة هده أحل من الثيران وثراء 

•حال بكل حرام فإما عوض، عل المصارعة كانت، إن وأما 

فهيالثيران كانتثصؤ إن الثيران؛ مصارعة ق المثكم الأف ضار 
للمزقتنضيعة فهي كيلك تئن ب ؤإذا حرام، فهي بعوض أو حرام، 

الدينإحوائنا ثنمبمح وكيلك يفعلها، أن بعاقل يليق فلا للمال، ومضيحة 
مشاهدنياق طويلة أوقائا علميها ويضئعون المصارعة، هده لهم ثروق 

الديالعثث، هدا ق يفنى أن من أغل الوين، إن لهم* ثقول لتلفزيون، ال 
لاحيزفيه.

هه أو 



٣٧٥ممابالس1ت 

الصقورمحوريدييب هل افه؛ رحمه الئيح محيله ثئل 
لحية وهي الحإمة يصعون أراهم لأي ؟،ا؛ أوصتدها حئ حمام عل 

ؤيمرقهاالصقر هذا عليها الحوفيقص ق ؤيطلقوما ميثرة رحوة شباك 

حائر؟هذا فهل مصهلادوJه، الشباك ق مخاله ويعلق 
-يذمإلا به الأتتفاع إل الوصول يمكن لا كان إذا موله! فأجاب 

تحوزفلا بعيدة ولوبطريقة يمكن كان إذا أما باس، فلا حية وهي الطريمه 
إيذاوها.

حذاإلا يقن ب إذا باس؛ه لا حي، بحام الوحثى القز وصيد 
آص1ءحته.بالوسم نعيبه مثلمإ لصئحته يعذيب وهو 

هأة ثه 

محاربنجري أن تحوز هل افه! رحمه الئيح محيلة مقل ت س٦٣٦ 
الأذية؟من أوعترها بالتقاقر الحيوانات عل جة 

منهذا كان فإذا ثنا، حلمت لأنيا تحوز؛ نعم موله؛ فأجاب 
نعد-اافنحن ولهذا يه؛ باس لا فانه التعذيب، ثقصد ب ونحن مصالحتنا، 

عنينتج ما بمعرفة الأمة ومصلحة لنأكلها، يدبحها وذلك ثعذيب، أكنز 
هذ0ق نجب ولكن الأكل، مصلحة من أكثر ذللث، أثمثه وما العقاقر هذه 

لإراحتها.زميلة تثُممب أن الحال 



هاوىس ٣٧٦

 U'YY_ : وذاتاس، و طائه أنا اش: رخمه الئخ قضيله ثئل
علمحارب بإجراء موم فكئا الحيوانات، محاليق عن درس عندنا كان يوم 

ثمحثه فنحضرها ونحوها، والحإم والدئاب كالأرانب الحيوانات بعض 
إقاايايت: الن,ائل ض نقممها فإئا الثانة اككالو ولها حلها، ئترم 

الخدربوايطة مئلها أو ممون، حئ الهواء من حال مكان ق بحجزها 
هدارمحن سطح ولا الترعل، الدح ضر الومائل من ذلك ونحو 

فإعدمه، أو النجاح عليها يرم، دراسة مائة عن عبارة فهو العمل، 
بالحيواناتللاطاظ أو القئم بموض افنمل و ولا الشرعي الحكم 

ي؛الؤ--ائل الحيوانات ممل و الحكم ما وثانثا للزية؟ ائقلة 
الدكر؟

علمعل والحصول التعلم أجل من الحيوان محنيط موله• فأجاب 
قما لما حلق وجل عز اطه لأن وذللث، به؛ وأس لا هذا العباد لممع 

ؤاما قق"زيم آلذتم، ^٥^ تعال؛ قال لم خميعا الأرض 
هذاإل للوصول ائل الومأمهل يتحذ أن نجب ولكن ،، 

ققمررإدا M' ام لخول المث؛ الخوان هذا ثل ل الغزض 
بمخدرحدرت ؤإذا ،، الديحهءلهأحستوا ددحتلم ؤإدا القتله، هأحسنوا 

.٢٩الأية;لبقرة، ١ محورة )١( 
(،١٩٥٥)رقم والقتل، الذبح يإحان الأمر باب والذبائح، اكساو كتاب لم! مأحرجه )٢( 



٣٧٧ممابالساوا 

أيقا؛به باس لا هدا فان حياما حال ق عليها العملية إجراء أجل من 
هداعل ممزة مر فيه وليس لال<تشان، مصالحة فيه هدا لأن 

حبسهاوأما ؟؛ا، بأس فلا بالتثريح، يتأر لا للتحقيق إنه إذ ا-اثيوان؛ 
هدالأن ثسا؛ هدا من مي ق فان اثواء إليها يصل لا بحيث ل حمي 

أمالعملتة هده إل ملحة الحاحه هل أدوي ولا عليها، مديد ثعديب 
جائزا؛أرام فلا للرينة لثيوانات ا-هده لتحط بالتنبة وأما ملحة؟ عتر 

منشيئا فيها فان بالنية أثا بالأكل، حا ليقع خلقت لأتجا وذلك 
الغزض؛قدا تحنط أن أرى فلا فائدة، شر المال إضاعة ومن الزق، 

الألفيهاإصاءهله.لأزيل 
قكطل 

 A'YY_ يآركفهل الحيوان مرض إذا افه؛ رحمه الشؤخ هضيلة مجل

ولالحمه يوكل لا مما كان فان مرض إذا الحيوان ؛موله! فاجابر

أمرق للئج إلزاما إبقائه ل لأن متله؛ أن عليلئ، حرج فلا شفاؤه يرجى 
يكونالإنفاق وهدا عليه، تتفق أن له بد لا لأيه ماللئج؛ ضخ فيه يكون 

محرم؛أوثميه تهلعمه أن بدون يمويت، أن إل ؤإيقاوم للعال إضاعة فيه 

عنه.اش رصي أوس بن شداد حديث من 



فت1وىالفق4 ٣٧٨

وإ2لةةا،هثة النارق امزأْ رردحلت قال! وملم عليه اش صل الني لأن 
البماويلرداْ الآنض«''ر خشاش بن ن؛أثنغهالأثل لمئيا، مم٣ 

(٣٣١٨.])

يمكنلا حد إل به الحال وبلعت يوكل مما الحيوان كان إن أما 
محرمالحيوان حكم حكمه فإن به ينممع لمن إعهلاؤ٥ ولا به الأنت^Jاع 
وافعلJالؤصاص، يتله أو بدبحه مواء يتلفه، أن له تحوز أنه أي؛ الأكل، 

له.أؤيح يكون ما 
٠٠٠

؛؛.م حااشتد إذا الأنعام تييمة افه؛ رحمه الشخ هضيلة ثل م! 
يدحها؟أن لمحامحها فهل المزص 

كانتإذا وأثا باش، فلا له ذقا كانئ إذا أثا م فأجاب 
يدحها،أن يلرمه فلا متعبة مريضة الإ ق شاه وحد كان لعترْ، ملكا 
أند فلا له كانئ إذا لأنه أزثدبمها؛ له له اش لكن يشدها، أن ولا 

والمال،الومت، عليه يفح وهدا والملاحظة، والشزب بالأكل عليها يقوم 
إنالحال: هده وق أيقا، ويرمحها منها للسميح فكزيجها هدا وعل 

لم•وم(، ١٣٣ )٨ رنم قواس، الدواب، من خمس بابج الخلق، بدء كتاب، البخاري! أحرجه ( ١ ) 
افرصي عمر ابن حلءبث، من (، ٢٢ ٤٢)رقم هرة، القتل تحريم بابإ >-،، ١٨١ممابح 
عنه،ا•



٣٧٩ه1بالساوا 

ألابثزط يأكلها أن أراد لمن حلالا صارت اثشرؤع الوجه عل ذبحها 
•محل لا فإنها قتلا قتلها ؤإذا يصؤء، اوص هدا يكون 

هه ءأة 

مريضةشاه عندي كان ذا اممه: رحمه القيح يضيلمه ئثل : ٢ ٤ ٠ س 
منممون ثزكها أو دحها الأول فهل يبحها، بعد آكلها أن لد ولا 

أنإل ذلك ؤيودي ثلول مزصها كان إذا ينظر ت موله فاحاب 
باسلا فهنا ورعايتها عليها بالإيفاق مطالب لاك دراهم؛ عليها نحسر 

المالؤإصاعة له إضاعة فيها المال دل لأن المال؛ وقاية لأبر أزثقئالها 
فإنجدا متالمة كانت لو وكيلك منها، لتسريح قتمتلها ،، لعنه منهي 
محشكامن إذا هدا لإراحتها، تقتل أن باس لا ت يقول العلم أهل يعص 

فدعهاعنها مسوول غجر أنث كانت؛ييمة إذا أما ؤملكك، حوزك 

وصهي، لمن لدري لا محمة ١^١^؛ ل -مثلا- وجدنا لو مثل؛ 
بواجب.ليس لكنه حر أنه شك لا عليها فالإحان متالمة، مريقة 

ءأيإث- ءه 

٢(،٤  ٠٨)رقم ، Jlilإصاعة عن ينهى ما باب الاستقراض، كتاب البخاري; أحرحه 
الغتر٥حديث من ٥(،  ٩٣)رقم المساتل، كثرة عن الهير باب الأقضية، كتاب لم; وم
عنه.الله رنحى شعبه ين 



الفقعفتاوى  ٣٨٠

أصحابالناس بعض اممه؛ رحمه الشيح محيلة مثل ! س١٤٢
فانهشفائها س وأبس الئياْ أوإحدى أغنامه إحدى مرصت إذا الأعتام 

رأيكفإ يأكلها، ولا ويدبحها الشنهلان. حرمها ويقول! يدحها يقوم 
j_؟

أومرة،أوبعير، شاة، عنده كان إذا ان الإئأن رأينا موله• محأحابر 
غيركانت ؤإن ويدعها، يقتلها أن بأس فلا مريضه، وكانت منها وأيس 

مريقة.غر إما وقول! بما، ؤسصدق يدحها أن عليه فالواحّ-، مريضة 

تجبفهدم بديحها ويادر رئتها وممر عال من سمط أن مثل بمي 
ثرعثه.دكا0 يدحها أن عليه 

العامة،عند معروف ثيء فهذا للشنلان( يدعها )لا قوله! وأما 
ولكنلأأعللملهأة.

؛أ؛-

اضالشاة تجوزتدكية هل اش! رحمه اتيح ثئلمحيله ٢: س'آ٤ 
تذكى؟لا يقول! من ممعنا لائنا أوغره؛ مرض يسبب أكلها يراد لا 

بمزخىوأصيذتا ان للأنملكا الشاة كانت، إذا موله! فأحاب، 
علها،الإنفاق كئفظ أماها إذا لأنه ثذبمها؛ أن بأمن فلا منها وأيل 

لوكإ له ملكا لسنتا كانت، إذا أما منه، قائده لا صاغ عليها و١لإماق 



٣٨١مم1و،ا1نفةاتا 

افهأراد متى يتركها ثيء، منها عليه فليس قرد عند مريضة ثا0 وجد 
ماتت.ممون أن 

 ri_ بمباصة أصاب إذا اش: رخمه اقح محيله ثئل : ٢
باكسورالمائة أصيت لو مثل حبما، الانتفاع يمكن ولا رواله، يمكن لا 

الخالبأمالامحز؟فان 

صتوكلوهي ماله، مميفبمبر كان إذا وجوبا يدبحها موله! فأجاب 
هزيلةأو مريضة لكوما «با يسؤع لا كان فان مالثتها، ثضح فلن 

حاالانتفاع من الماس عند المهائم وثسسب ويرميها، يذبحها فانه 
يئهأن فاراد حمله آعيا حن عنه الله رصي جابر حدبنا ق كإ جائز، 
ويدعه

٠٠

بالثاراتامظنزا انس اخ: رحمه القح محيله ثئل : ٢ ٤
بإطعامها؟مكلفون ٥؛ أم بركها ياثمون هل وركوها الدواب عن 

للأتانمملوكا الخوان كان إذا إلا بإشامها ئكلفن لموا فأجاب: 
•ياجثرْ أو يبحه أو ببمه أو إطعامه عل إما بحر فإنه 

,U١٠٩/ ١ ٥ ) رقم ركوبه، البعجروامتثناء بح باب اقاة، المكتاب لم! مأحرجه 



هن1وىالفقم ٣٨٢

ثيءعليه فليس ؤإلأ يومه علته وجب عنه مؤولا لكن إذا المهم 
لك.ذق 

التيالتهيمه هذه يسثب أن أراد إنسايا أن فرض لو الكلام عل بناء 
عنهالله رصي حائر حدث لأن ذلك؛ ق عليه حرج لا فإله عنها اخعنى 

سسيبجواز عل هدا فدل أسسه(، أن )قارئين، قال! أعيا الذي له جل 
افهيقضي حش يرعى ضركه ومنثعة، مصنحة فيه يكن لر إذا الخوان 

عليهالثسول فيها قال التي ايرة صاحبة أيئا وكدللث، يقفى، ما عليه 
ولاأطعمتها هوَ، لا لختتها لها هث؛ ق امزاة راعدست، والسلأمت الصلاة 

ئداءلامالوأرطئهادل ظوينظاشالأنض«را،، 
هدهأيصا وهكذا عهدما، من برسن، الأرض حشاش من ثأكل 

وثاكليرعى الآراري 3، ومسوها عنها الناس اخعنى لو الخوانات 
ُمح الناس،يصر مواطذ ق أرسلوها إذا إلا باس ذلك ق عليهم كن يب 

فهذاالسلمين تؤذي بحسث السيارات محلرق أو المزائ يتن، جعلوها لو 
لابجوزثم•

٠٠٠

frسقي فضل باب اقاة، المكتاب البخاري; أحرحه  lil ، كتابومسلم; (، ٢٣٦٥)رقم
ءنه،ا.اش رصي عمر ابن حدث من رنمرأ؛آآ(، الهرة، قتل نحريم باب الأداب، 



٣٨٣مم1بالنس1ت 

الأصلمن أقس لكن اش: رحمه الئح محيله ثئل سه؛آ: 
سها؟مل الحيوانات هده عل المضاء 

وصلىلو ثعيش، أن مدر أنيا دام ما أدري لا بموله• فأجاب 
مولفحيسد الثمل، ل -يا يممع أن يمكن ولا فيها ثعيس لا حال إل 

والإماىلها، ثعديب عليها إنفاق بدون ماءها لأن إتلافها؛ بجواز 
نقوقد للمإل، إصاعه شثملأ ولا ا حاصل لا جدوى بدون عليها 

محيامحيه حرج لا لإراحتها هنا فديحها ٢، الماول إصاعة عن الئثي. 
أم

م،!ء  ٠٠٠ ٠٠٠

قالحيوانات ثحد أحيائا اض! رحمه السيخ هضيلة سئل ! ٢ ٤ س٦ 
محكسرتأويغرها، يالسثارة قددهشت، والكلاب، القطط، مثل! الطريق، 
فهلالروح، بعض فيها بل الأذ، إل قئ لمْ لكنها أوأرجلها؛ ظهورها 

وغيرها؟يجوزالإجهازعليهاوهتلهامثلابالسثارة 

منمريئا شيئا رأيت إذا عليها، الإجهار يجوز لا بقوله؛ فأجاب 
اممه.بإدن بمش محزئإ مسزوليك، من ليس لأنه فدعه، الحيوانات 

(،٢٤٠٨)رقم ، UJ.1إضاعة عن بمهى ما باب الأسمراض، مماب البخاري: أحرجه )١( 
المغيرةحديث من (، ٥٩٣)رقم السائل، كثرة عن الهي باب الأقضية، كتاب ت ومسلم 

عنه.اف رصي ثمة بن 



ه1وىاثص ٣٨٤

 Ut_ !الحيواناتبعضن تصاب اض! رحمه الشيح يضيلة مجل ٢
الأكولةمن ملكه، و وهي الإنسان، صد منم أو أوحوادث بأمراض، 

محنتجض محزض فها أد ثدييا أنا لكنتثثأر إذا فهل ، ٧٥دم 
الئوى،ءل:تنيبيأدمما؟

قلكونه عنه مسوول حيوان الإنسان عند كان إذا بقوله! فاجامب 

يهالأنتفاع يمكن لا بمرض الحيوان هدا أصسسا ثم حوزته ق أو ملكه 
عليه،عبئا منكون الحال هد0 ق لأنه يقتله؛ أن باس فلا المرض هذا مع 

ينفقلأنه للعال؛ إصاعة ذلك ق فيكون عليه، بالإذفافى نلزمه ونوف 
الحيوانهدا يقتل أن بأس لا مول؛ هدا فعل منه، يستفيد لا ء مي عل 
بالحيواناتصار0 عدوى منه نحثى أوكان منه، ثنتؤع لا مرينا لكن إذا 

مسزولقك.تحث كان إذا هدا الأحرى، 

أوكلب،حمار، هناك كون بان مسوولثتلث، عن خارجا لكن إذا أما 
\حافيها افه مفي حش فدعها، ولاية عليها لك ليس الم ق دابة أو 

مفعولا.كان 

الثنمئ؛ن؟السوولين س كان ؤإذا 
كالدىفهومسوول الحيوانات، مراعاْ عن الرمهي المسوول أما 
مباسؤرة.يملكها 



٣٨٥كت1بادس1ت 

 A_ ٢ ٤ I الكهرباشايهاز حكم ْا افه؛ رحمه الشيح محيلة ممل
والحشرات؟والبعوض، اليباب، ؤمئل بالهلاعم، يعثق الذي 

التعذيبباب من ليس هذا وأن به، باس لا أنه نرى بموله• فاجاب 
\ذدرو\ؤأ:'بالصعق كوت الحشرة أن عنه يعرف ما حب لأنه بالنار؛ 
يدلمما محرق، لر الحهاز 7اذا وألصقها بورقة، لوأتيت اك لهذا ويدل 

اJشرأن كإ الصعق، باب من لكن الأح؛ساق باب من ليس ذلك أن عل 
احتراق.بدون لهلاثا مكسوفا؛ الكهرباء ملل لومسن 

اضالألة امتنإل خكم ما اش: رحمه الشح محيله ثئل ٢: س٩٤ 
الكهرباسة؟الحشرات يصعق موم 

لوجهمة*7ءا بأس لا بقوله* فاجاب 
يمتصصعق ولكنه إحراق، فيه ليس صعقها أن الأول؛ الوجه 

محرق.ل؛ الألة هذه عل قرءلامحة لووصمت أنك بدليل الحياة، 
والحشراتالتعوض يعذيس، يقصد ب الحهاز لهذا الواضع أن الئاق؛ 

ماوهذا ،، بالنارر يعدب أن تش والحديث، أذاها، دير محصي ؤإنا بالنار، 
من٣(،  ٠١٧)رنم اف، بعذاب يعيب لا باب جر، والالخهاد كتاب الخاري• أحرجه )١( 

محهإ.اف رنحى عباس ابن حديث 





٣٨٧ممبائمق1ت 

بأسلا فإنه كثزت فإذا الودية، الحشرات من غيرثهم1 أو التعوض 
موتلأن بالنار؛ التعذيب باب من هذا وليس الثيء، هذا بامتعإل 

الاحتراق،بطريق وليمر الصعق بطريق يكون إنا الصّيدة سهذه الحرة 

ثعلقلا فإما قرطاسه أو خنقة الأشرطة هذه إل أدحلن، لو أك بدليل 
منهذا فليس هتلها، إل يودي كهربائية صدمة ولكنها محرق، ولا 

بالنار.التعذيب باب 

حال،كل ق محرما النار امتعال ليس أنه ثعرفح أن ينبغي، إنه يم 
الحيوافالإنسان يعدب أن يعتح، التحذيم-،؛ به قصد إذا يكون إنا بل 

إلطريؤ، ولا المؤذي إ إيلافقصد إذا وأما ايرم، هو هزا بالنار، 
بالنار،قتل هو إنا بل بالنار، ثعذسا يعد لا هذا فإن إلا؛الإحراق إيلافه 
والمشمة،عليه والعنت، الخوان إيلام به يقصل> الذي التعذيم، يم، ففرق 
يثيقمة ل ولهذا بالنار؛ إلا إليه يتوصل لا الحيوان؛طريؤ، إتلاف، ويم، 

افهفاوحى، كلها، النمل قرية محرق أن قامر ثملة لنعته أنه لأنبياء اس 
وهذاواحدة، ثملة أ-مقت، هلا يحنى؛ ،، واحد٥اال يمله راهلأ إليه؛ 
بالنارإلا الخيران بعض أذية من، الخلاص إل نتوصل ب إذا أنه عل ذليل 

(،٣٣١٩)رقم قواس، الدواب من خمس باب الخلق، بدء كتاب اوخارى،ت أحرجه )١( 
اباهريرةحديث من رنم)ا؛'ا'ا(، النمل، قتل عن الهي، باب اللام، كتاب ت لم وم

عنه.الله رنحى 



فت1وىاص ٣٨٨

كاؤيوكل بالنار ؤيشوى يوحد ابراد هو وها به• بأس لا ذلك فان 
محلريقعن له هوإئلأف بالنار ثمه أن نيب ولا السلف، عن ذلك جاء 

الديالماء ق يغمس ، ١٢٠يشوى لا أي! بالنار؛ محرق لا والدي النار، 
منالمزق يوف \نأ علينا تجب أنه فالمهأ ويوم، يقج حس ثم، 

نتوصللا أو بالنار إلا المتيوان أو الحشرة أذية ذمحع إل يتوصل لا كوننا 
الحان،^ء وشه صبههعنشسالاريؤ،محالحراد 

هوإنا والمحزم الحوان. لهدا وعذس_ا وّسيلمة النار يتخذ أن وبين 
عنمنه التخلص أو منه الغاية إل الوصول لا بالنار الحيوان ثعديب 

صالنارإذاكانلأشنالأوغلإلأه

ءُ —الإبلالأنعام أرباب يقوم افه؛ رخمه السيخ محيله مثل ! ٢٥
فإبالنار، مكووما ونج، ذلك، وسمون انعامهم، أذان .قلإ والغثم" 

ثضح،لئلا الآكؤز هدا معل إننا يقولون؛ أغبمم علج الؤعل، هذا حكم 
وكذلك،، افا،ل إلا بالثار يعدب ®لا قوله.؛ هدا عل يتطتق فهل 
قاوتأنه إبليس عن أحبت عندما وجل عر اف قول j، يدحلون هل 

من(، ١٣٠ )٦ رقم اف، بعناب يعذب لا باب والمر، الخهاد كتاب الخارىت أحرجه )١( 
اض*.إلا  ١٦٠يعذب لا *النار ت بالقفل عنه افه رصي هريرة أي( حدث 



٣٨٩ممابائقق1وا 

هثبئهظن،يمحكآ'لأقمِؤولأمرب4لم 

افه.وصك، الأمر أرجوثوصسح 
نتواءآذانيا، ق الأنعام تميمة تكوى أن حرج لا بموله• فأجابر 

بتاالأدى لأن ونعزها؛ صأنبما الغنم من أو القر من أو الإبل من 
مثلا،الخد ق الوجهر؛ ق يكون أن عنه ينهى الدي والكث الوجه، من 
بازفلا الأذان ق أو الرهبة ق أو الرأس ق كان إذا أما الأيف، عل أو 

العلامةبزه الال حمظ من هدا بالنار، التعذيب من هذا وليس ؛ذللثح، 

عنالنهي ولخديث حا، باس ولا الثيله، و:هذه القوم، الخاصة:يولأء 
هصدناليس وهذا بالنار، الحيوان نعدب أننا معناه! بالنار التحذسس، 

الراشدونالخلفاء كان ولهذا العلامة؛ مصي؟ الذي ما التعذيب، 
بالنار.ثعذيتا ذلك يعدون ولا ا الصدقةر إبل يسمون 

أوقدواالزنع انتهى إذا المزارعين؛ بعض عنها يأل ماله وهنا 
.١ ١ الأية؛٩ النساء، محورة )١( 

وجههق الحيوان صرب عن الهي باب والزينة، الياس كتاب، ت ملم أحرجه ك،ا )٢( 
عنه.الله رصي جابر حديث من ٢(، ١ ١ )٦ رقم فيه، ووسمه 

(،١٥٠٢)رقم بيدْ، الصدقة إبل الإمام ومم باب الزكاة، كتاب البخاري؛ أحرج ، ٣١
رقمالوجه، غر ل الادمي غر الحتوان ومم جواز باب والزينة، الناس كتاب لم؛ وم
أيٍربن افه يعبد افه رمحول إل ااقوتا عنه! اممه رصي أنس حدث س ٢(، ١ ١ )٩ 

الصدقة،.إبل يم المقسم يده ق فوافيته ليحنكه، حللحة، 



هن1وىالْق4 ٣٩٠

لبالررع صاوْ نوابف تجدث ألا أجل من الررع من بقذ با نارا 
ذلك،أشته ْا أو طيور أو حشرات فيه يكون قد امحان أن ْع المستمل، 

جائز؟هدا فهل 

فانحيوان، فيه يكون أن نحتمل كان ؤإن هدا لأن حائز؛ نعم 
نتعا؛ذلائا وبع ؤإنإ ا-لتيوان، محصيه ليس بالنار الكان أحرق الذي 
نحلولا النخل أن مع ٢، ١^٠^١ ل الضر بني يحل الئي. حرق ولهدا 

هدالأن وذلك حشرات، من أو العصافر لعتر أو للعصافر ^١->^ من 
يرثيأن نجوز إنه بل الممصود، وغير اقصود ؛؛ن فمرق مقصود، غبمر 
محللا من البلاد هده ق يكون محي أنه مع يا1لافي المحار؛ين الكمار بلاد 
أنهيعرف أن للأنان فتنتعي تبع، هذا لكن والدرية، الئاء من محتله 

المستقل.الثيء ق يغممر لا ما التابع ل يغتفر 
يامرمما هذا وليس به، باس لا آذاما ل الإبل ونم أن والخلاصة! 

ثثدثا=كناؤولأمتبه_م محوله! ق تعال اممه ذكزه مما الشيطان، به 
مناممن الإبلإذا أن هو الأنحام تجLكآذان لأن ،، ^١١٢'^ 

لم:وم(، ٢٣٢٦)رقم والخل، الشجر ظع باب ازارئ، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
من(، ١٧٤٦)رقم ونحرمها، الكفار أشجار قطع جواز باب بر، والالخهاد كتاب 

عنها•اض رصي عمر ابن حديث 
الآية:ا،اا.)آ(سورةالماء،



٣٩١ه1و،النفق1ت 

أب>، ثلامة آذآب أو:قطعون ثكووب ئث بأولاد أتئ أو ئعقا 
أكلهاشرم البمون من عليها ما أديت لأما حراما؛ الأو أصتجت، 
يالأية.المصود هو هدا وركوبها، 

ءإ؛-.أو 

منماص الزائ تجرق اش: رحمه الشح ئضيله ثئل : سمأه؟"
الثدوربعض من يتخلص لم شنة كل والشعير القمح موسم 

الأرضز ويوحد المئح محصول ل الضاثة والحشائش والأعشاب 
لحرام؟هدا فهل ذلك، عل تجز وهو ضزق وحشرات وفئران ننل 

حزا.الهُ خزاثم 
ثياعل وأسلم وأصل العالن. رب طه الحمد موله؛ فأحاب، 

إشالدين• يوم إل بإحسان تبعهم ومن وأصحابه، أله وعل محقي، 
الأرضمحرق هو هل اوسائلت أسال الثوال، هدا عل أجيب أن قيل 
فإنهمحصيه هدا كان إن وغره؟ النمل من فيها ما لإموت الريع يعد 

يريدلا كان ؤإن ذلك. ق العاناء آراء حسن، عل مكروه أو لحرام، 
بالزرعالمضزة والحشائش الأواب، من الأرض تطهير ثريد ؤإنإ ذللث،، 
مناحرق وغيرها الحشرات من محرق ما لأن فيه؛ عليه حرج لا فهدا 
ولقلذللث،؛ من ثيء الأرض ل ؟كن لمر أن بوده أنه وأعتقد محصد. غير 



٣٩٢

بنييخل أحرق أنه وسلم آله وعل عليه الله صل افذ عن ثتث 
الطيورأو الطيور أفراخ من نحلوغالبا لا والنخيل ،، الدينةل ق النضر 
منالنخيل هذْ أرض أيشا نحلو ولا المحل، ق إليها يأوي التي شها 

.اه رسوو ق ولنا س، المحي أحرله هذا ومع صغثرة حشرات 
يتلفأن قصد فان وهدا، هدا قصد فيمق حسنة، أسوة 
قالع1لإء اراء حسعبا عل محرم أو محرؤه قائل فهو الخثرات هده 

بالزنعالضارة والحشائش ف\دّن من أرضه ثطهبمر قصد ومن ذلك. 
أوالزاحفة الصغثرة والحشرايت، النمل بدللتا مايت، ولو عليه، ثيء فلا 

الهتايرة.

٠٠.

اتاعرمن يؤع عندنا افه؛ رحمه الشيح هضيلة مسل سمهأ! 
ئلأد؛نعن الواحدة الأذن طول يزيد طهميلة آذان له الشامي الثوري 

1ا5اوتافإذا ائاء، ل أذما نصمإ وقع الماء من شرمت، إذا يحيحج )،سمر( 
مناكلث، أو شربت، إذا يم النن، أو يالعلم، أدما اسحت، العلف، من 

قالتهاباُت، ظ بن، وقد الثف،، أو الماء أساخ إل ذلك أش انتف 
تلم وم(، ٢٣٢٦)رقم والنخل، الشجر قْلح باب ا،لزارعة، كتاب، الخاري• أحرجه )١( 

من(، ١٧٤٦)رقم وتحريقها، الكفار أشجار ^٠^٠ جواز باب والمر، الجهاد كتاب 
عنيمأ.الذ رصي عمر ابن حديث 



٣٩٣ةت1بالس1ت 

أيل"أو -الصف أدما من ثيء مطع الناص بعض يقوم لهذا أدما؛ 
هذابأن عنيا معرها، ل ويزيد لها؛ تحميلا سب وهذا السامة، للأرساب، 

^^اح،لألسصاكرون؛لاف4منخاوسالأعتقادات المثل 
أويقعونمقوما لذا الثمن؛ و ونيادة حال ص قصها ل ولما الأذى 
وطيسم،للتم؛ن الخمي وكذلك المرن، يتست، فلا الصعر، منذ دواء عليها 

الخرافوحمي وقرون أدن قطع من الأعإل، هذْ حكم فا اللحم، 
خّزا؟اف وجزاثم منكم، فنرجوالإجابة والسوس، 

الثزال:ل حاء كإ أشياة ثلاثه هذه م فأجاب، 
يريدهما بذلك يريد لا إنه السائل! وقال الأذن، ثهي الأول! 

الأدىمنع الأول! أمور! ثلاثة يريد انا وشبهها التحرم من الخاهالئون 
القيمة.زيادة الثالث،! التجميل. الثان! الأذان. هذه بطول المرض أو 

هذا3، ؟ون ألا بئزؤل! بذلك بأس لا مول! أن هذا عل وجوابنا 
فمنتحوز، فلا بئ سبب محاك الأبإذا هذا لأن الهيمة؛ ل عم 

ثتادىلا يحسث، آخر عمل فيها أويعمل وتقشر، الأذن نبج أن الممكن 
المشر.من 

تحصلربإ السائل قال كإ المرون لأن فهوأهون؛ المرون محشر وأما 
ؤعاداسها من ما ينطح أذية، فتها 



هن1وىاثفق4 ٣٩٤

أننجب ولكن مصيحة، هيه لكن إذا حائر فهوأيصا الحصاء وأما 
اتهيمة.Jالم ثع اللازمة، الإجراءات تتحد 

٠٠٠

عندماالغثم رعاة يقعله افتما رحمه الئيح يضيلة مثل ! ٢ ه س1 
^،^،١١ري وهصده الرينة مصي قرونه وكي الماعز آذان مني يقومون 

محالحوان،مارلإاشوسا؟
موله!هآحاب 

اشاوطحوظة:أئلأ:فيهوا
المواليوجه أن أود لا لأف هدا؟ ق السنع حكم ما قولك؛ 

الشنع؛رأى ما مقال؛ يصيب، أن ويمكن نحطئ أن يمكن لثحص 
حطا.الشنع صار بحطا أجاب إذا لأنه 

المهائمآذان بملعون الحاهيثة أهل فكان الأذان لئطع باشة أثا 
الئنينمن مدة وكدا كدا ركثت، إذا مثلا الثهيمه هده أن وهى؛ لعقيدة 
هدْحملت، إذا أو أىإها، مجوز لأ قومة أما إل إثارة آذاما هطعوا 
معثةمدة الحمل أصزب إذا أو -٦١، فعلوا كيلك، بطون عدة الناقة 
تعتمد.ولا باطلة عقيدة ثلث، لا وهده كدللث،، به فعلوا 

أنالأف لمع كا الثض زيادة أيل من الأذان ئئع أحيانا؛كون 



٣٩٥ه1بالنفق1و( 

هداأن أوى وأنا آلاف، عشرة قيمتها ثباي آذاما اكطعة التهائم بعض 
قطعيسين ناوي الي، مثلا البهيمة هده للمشري، يالننمة السمه من 

الأذان؟بقطع زادت هل آلاف، مثة أو آلاف، بشة ينالها آذاما 
الواؤعق هذا أن رى نواء؛ وكلها ولينها، طيعتها، هي هي لا. 

منالسمه.

ئشوطأنه إلا ^ ثاز لا هو حث صن الأذن لقطع بالية لكن 
القي.هو وها صروويا، لثس ء بثي سأر لئلا القطع؛ عند ينجها أن 

ولابالنار" —يكوونيا ٢ ١ الصدقة إبل يسمون كانوا الراشدون والخلفاء 
أكثز.وتأذى الخزح يمن وج مثار، أما شك 

بعضنقضيلتكم إل سسس، اش1 رحمه السيخ هضيلة ّئل ٢ ٥ سه 
الغنمأدن محثع بجواز أفتيتهم ايكم الشامي— —المعز الغنم هواة 

بجميلة،فليت، أدما معي لر ما الشام المعز أن ينون لأقيم الشامي؛ 
هذا؟صفة فا الأذن، بقطع إلا لايكممل وحمالها 

(،١ ٥ ٠ )٢ رقم بيده، الصدقة إبل الإمام ومم باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
رنمالوجه، غر ل الأدمي غر الحيوان ومم جواز بابا والزينة، اللباس كتاب ومسلم• 

أبيابن اف بعبل• ه افه رسول إل( ارغدوت ت عنه النه رصي أس حديث من (، ٢١١٩)
. ١١الصدقة إبل يم السم يده ل قوامته ليحنكه، >ءلا|حة، 



ه1وىاص ٣٩٦

الثمنلزيادة الأذن يقطع أن نجوز هذا صحيح، بموله• فأجاب 
ومشها.مثلا ينجها يعني: الحيوان، ى ألا بشرط 

أيصاوليس له، حاجه لا إيلام لأنه مجوز لا فهذا بج بدون وأما 
ولذلكفلا، الحيوان أما الأذمئ ق يكون إنإ اكلة لأن مثلة؛ دا هق 

الوم.ق بالنار أزثكويا لنا محوو 
ءوه ءإو 



_L_lub





٣٩٩ةت1بائس1و(ربماسلأ( 

أخذللريل شأ كيفن اض: رحمه اقح قضيله ثئل 
لهتحي لا أنه صحيح وهل وبمتان؟ ولدان وله روجته طلق إذا أولاده 

سحية؟الرجؤع يلرم وهل يثزثج؟ حر أحذهم 
أنزصث فإذا لأ:أزس ائخة إل الأم زيع م فأجاب 

ماتراعي أن عليك والواجب بذلك، بأس فلا أمهم عند الأولاد يبمى 
أمهم،عند بهاءهم الأصلح كان فإذا الأولاد، حش ق الأصلح هو 

كانؤإن ذلك، ق تعارض أن لك تحوز ولا عندها، ركؤم فالأول 
يأخذهم.فإنك أصلح عندك بقاؤهم 

مذهبمن المشهور عل رع.نوادت، شع قبل يأخذهم لا ولكنلئ، 
منهمواحد لكل يتم حر عندها ييمون بل الله، رحمه ا أحمدل الإمام 

رسعستوااؤثا.

وأبيه.أمه بين ثفؤ فإنه ذكزا كان فإن العمر، ذلك، له م فمذ 
ثتزوج.حر أبوها يأخذها فإنه أش كانت، ؤإن 
فيهاوالمسألة الله، رحمه أحمد الإمام مذهب، من المشهور هو هذا 

ائناء.من ممر ، خلاف

(.٤٢٩،)\،/ والإنصاف(، ٤١٥ا/ والخى)١ ٥(، • ٠ الهداية)ص انظر: 





اسانة( ubالنقق1وا)مم1ب 

كثثرايكزهه الأمور هذه جعلئها وقد أميوع، مدة عنه غائتا كان ولو 
يقلدالأكز ابنها أحد وقد الحياة، أومارق الأبد إل ماريها أن وسمم 

قأباه لممليده أيصا ئكزهه فهل ولذلك اأ٠ممات؛ بعض فنل ل أباه 
يأل!فهي لذلك فتدعوعليه؛ا،لوت؛ افه، مى حوفه وعدم الحرام فنل 

الزوج.هذا ْم الحياة ل الاستمرار حكم عن أولا؛ 
الأولادبين مريق ذلك ق وهل الولد، عل الدعاء حكم دان؛اتءن 

عاليهم؟ويعطف، نحبهم من أولادها من لأن لمعاملة؛ ال 
اييثالرجل هذا من نحمل أن تمم عملية يعمل أن يريد ئالثا؛ 

ملكه.يسلكوا أن من حوما نياده منه ينجب أن يكره فهي يصمه، كا 

عليهمنحض فهي الأولاد؟ يكون من فمم فاوقه هى إن رابئا؛ 
أخلاقهم.وصد علتهم يوثر أن والدهم مم موا إن 

هداإل صيحة نوجه السؤال هذا عن الحواب قبل موله! فأجاب 
وجل،عز الله إل يتوب أن صدئا- فيه روحته قالته ما كان -إن الرجل 

فانله، ودهلسّ_ا الحياة له سممث حش زوجته به وصفته عثا يرجم وأن 
أشأو ذكر من صالحا عمل من بان مؤكدا وعدا وعد وحل عر الله 

تنصنلثا عمل من ءؤ وحل: عز افه قال محلية، حياة فيحييه وهومؤمن 
وكني؛نهرأجنهمهنة تؤذ قثييثهُ وهومزمن أوآنئ دًم 





٤٠٣هتإباممات)بمباسمنة( 

حيثبالكثرة إمرائل بتي عل وجل عز اش امس ولهذا لها؛ ب وأو 
لقومه!شعيب وقال خ كئي آكر ؤوجعالكأ وتعال• سبحاه قال 

عليهائئ وأم ققسا4لم فه طش إي ؤ؟دطثئأ 
اثته٠ ام باهاة شحقق اولودرم؛ الردود ق واللام الصلاة 

علوهو ظاهر، هو ومعنويا مائيا، قويت كثريت، كلمإ والأمة القيامة، يوم 
الكثرةأن يظنون الذين السوء ظن الفلادين بعض يصور من العكس 
وخالفواوجل عز باش الظن أسازوا وهؤلاء اiعيشة، ضيق يوجب 
وقال٢، دهوثتثكُهل أقه عق جل ؤون0 تعال• اش قال وقد الواؤع، 
نتلز؛تنهمثايديها أش ءق إلا ألآرص0 ي دآثؤ ثن أ؛ؤوما وتعال؛ سبحانه 

بعثرتم،العيشة عثهم ضاثت الذين الأم بميدَيا<لْ،،وله 
لوو عليه، توكلهم ق وجل عز اش عل اعتادهم قلة حيئ من اتوا إنا 

المعيشه.علميهم ضاقت ما بوعده وصدقوا اش عل أممثوكلوا 
الآة:٦.)١(٣ِرةالإّراء،

الآة:ا-ح.الأعراف، سورة )٢( 
رقمالنساء، من يلد لر من تزؤيج عن الهي باب الكاح، كتاب داويت أبو أحرجه )٣( 

من(، ٣٢٢٧)رقم العقيم، تزؤيج كراهية باب الكاح، كتاب والنسائي! (، ٢٠٥٠)
رصيأنس حديثا من (، ١  ٥٨)م/ أحمد وأحرجه عنه. الله رصي ار ببن معقل حديثا 

امم4ءث<.

الءللأق،الآين:آسورة )٤( 
.٦ الأية؛ هود، سورة )٥( 





٠٤ ٥ مماباسقات)بمباسلأ( 

حس vLUJijالأوو زوجها سمم أن وما اظروءها، مديرا الأحر طلمها 
وكانامردادها، ق رعبته لهم ؤيعرض بطمله دارهم عل يردد أحد 

والدهاولكن ئالوكه، سوء من يشون لما لهودما من يإنعون أهلها 
دسه،أمور كل و يستقيم وأن الخمر ئرب عن يقلع أن عليه اثوط 
ومنلأطملها، يجانب مائها ل طمعا وائمت، أيصا وهى بذلكر، ووعده 

مننجمع وأصنع ئوءا، ازداد يل قيئ، لر طيائعه ولكن إليه، عادت 
منوالنوق الئؤ أنواع كل يارصون منزله ق ويتادحم ئرناءْ حؤله 
بعمليكلفها داج وكان نايهم، مع حز ذلك وغثر يوص ئرب 
يحله،قثة مم ضيافة دار وكأنه منزلها أصنح حر لهم والشراي، الأكل 

وتشتغلوأؤلفالها نمها ممل وجعلها عليه، ثراكم الديون جعل يا 
إذاعليها الطلاق كلمة يردد ما وكثثرا السوء، جلساء الصيوف لخدمة 

يفعلهكا ير من قليل وهدا ولاياي، مجلف، وريا ثيء، فنل رقصت 
معله؟أن الرجل هدا مع لها هىثصيحمحم فإ جلسائه، مم ويإرمه 

هدهمن وتحيره الرجل هدا بنصيحة ثيدأ أولا موله• فاجان، 
الكافر مرثي فهو للصلاة بركه لأنه ازكمر؛ من بل العفليمة، العاصي 

ني،أن ويريد بالصلاة، ؤيقوم وجل عز افه إل يتوب حز زوجته له محل 
عليهالديون هده يراكم له عجلت، —قد يافه —والعياد العقوبة أن له 



ح1وىالفق4 ٤٠٦

فزجاله لحعل وجل عر اطه امى لو أنه له ونبيرن عليه، الأمور وصيق 
محمحثا0ئ4ُةمحقال وخزيا، 

مفتوم،الثنية وياب وحل، عز النه إل يتوب أن فعليه ، بمسبه لا 
عقأفتمأ آفيث ينبمادئ هز ؤ تعال؛ لموله بالتوبة؛ يغفره اطه ينب، وكل 

هزأJنمورسإدهُ ييعاج نئفزألأزب آثت إن ج هق رر،ت عن يئنثلؤإ لا أمسهث؛ 
أوبج©<"ُ•

أنبمجثد إيا0 رومحها ق أحطا والدها فان الزوجة لهذه بالنسبة أما 
وبتهيعلم حر إياْ يزوجها أن حئه بن ولتس سيتوب، بانه وعدم 

التيالوعود من وكز بالوعد، يم، ولر فاحلقهم وعدهم ولهدا بامسقامته؛ 
وجل،عز فه موتما عندهم ؟كن لم( إذا وخالفوها أصحايا حا ماطل 
الزوجة؛هده ومن بينه يفرقا أن الأف ويعتر التي المشكلة لهذه والخل 

عثهمله فليس أولادئ وأثا للئلأة، تاركا دام U له ثمل لا لأما 
محضرته،عل أمينا الحاصن يكون أن الحضانة ثرط من لأن حضانة؛ 

أولادهيمي أن تحل فلا عليه، بامي ليس فانه حاله هده كانت، ومن 
وماوصيانتهم ثقوم؛رعايتهم أمهم عند يكونوا أن الواجب بل عندْ، 

الآطن:أ-"؛.)ل(مورةالطلاق، 
)أ؛(مورةالزص،الآة:*ا0.



٤٠٧ممباممفق1ت)بمباسالأ( 

والزوجةالروج مرق رحمه الئتخ محمله ثئل س؟ه'ا: 
بمونون؟من قمم وبنات بنتذ من أولاد وبينها 

لمرإذا أنه يمعز! به؛ القاصى يقضى من مم يكونون موله! فأجاب 
هوالرجم فان أحدهما عتر الأولاد يكون أن عل الزوجان قق 

امحانةأن ئعلم أن نجب ولهذا الصلحة؛ ينظر وهو الشرعل، الحاكئر 
المن بيد المحضون يقر أن تحوز ولا المحضون، إصلأم منها الممصود 

إذاالرتيب حيث من الحضانة حى له كان لو حش ويصلحه، يصونه 

الفهنا شكرات، صاحب أنه عبما أو يال، لا ئهمل هدا أن علمنا 
له.حضانه ولا عنده الأولاد يكون 

محثراعىالله يممى أن عليه وهو القاصى، إل هدا ق المرجم أن المهم 
الحضون.مصالحة 

الستبحضانة الأ-ص من افه! رحمه الشيح محيله نئل ؛ ٢٦٠س
شعبلوغها بعد 

والراجحتعال، الله رحمهم العلمإ•؛، حلاف؛؛ن هدا ق موله؛ فأجاب 
منيكشر أثمق الأم لأن روجها؛ بمسلمها حص أمها عند ثقى أما عندي 
هدهوليمي وكسبه، بمصالحه ويقوم مميخرج لأنه الألسا؛ مى حش غرها 



ه1وىاامقه ٤٠٨

حرالأم، من حتائا وأثث ثمقة أقد أ-حد؛ يجد ولا البيت، ق البنت 
عندمائها ق الضرر عليها خشسا إذا إلا كأمها، ليسث أبيها أم جيما 
أحديسطو أن نحشى محوما البلد كان أو ئ|ملها، أمها كانت لو كإ أمها، 
ْعبد ولا الأدسا، عند يكون أن بمير1، الحال هذه ففي أمها، وعل عليها 

نجب■بإ قاجا أبوها يكون أن هذا 
قكشرا يمع وهذا نظئ، فيه مهللما الحضانة له الأب بأن والمرل 

البنت،أتت، إذا فمثلا يرمث،، الإنسان أن والواحنمب، القضايا، بعمى 
ولكنياشره. أبيها إل تفل إما العلم؛ أهل يعص قال منوات نع 

ولاأمها ضرة هي زوجة وعنده يبال ولا فامما الأب كان إذا يقول؛ 
الالحال هذه ففي، روجته عند حا فيأق الضرات محصل ما بمي 
روحةثقاء إل وثاق الأم حنال Jفقد أما البنت، عل ضرر أنه قك 

ائب،هذْ عل يوثرهم فتوف أولاد الأب لروجة لكن محإذا الأيم، 
أنوالخآكام القضاة عل نجب مائل وهذه داخا الخاطر مكسوره فتبقى 

أبيهاإل تنقل منن الئع ربنتؤ مثلات فيمولوا فقط ظاهري؛ن يكونوا لا 
ايحضونحمظ هو الحضانة من القصود لأن غلمهل؛ فهذا لا مهللقا(. 
إلالعياء يعص ذهن، ولهذا إهلاكه؛ اأمصود وليس وثربيته، وصيانته 

لأنهثتزؤج؛ أن إل قال! ويعضهم ثبلغ• أن إل أمها عند ثبثى البنت أن 



٠٤ ٩ كتإباأنهقإترئباسائ( 

أنعبما إذا لكن اش؛ا، عل ام س حا؛ا أشد أغد N أنه شك  ١١
منالقصود أن وئثعلم منها، يتنع فحشي للحضانة أهلا ليثت الأم 

منسد اiحضون يمث أن تحوز ولا وحمفله، المحضون إصلاح ا-اثضانة 
الحضانة.حق له ولوكان حش ويصلمحه، يصونه لا 

أنالزوجة تريد الدي المال ١^١'^ رحمه الشيخ هضيلة مسل I ٢ ٦ ١ س 
برب؟الزوج إل ثمديدْ أئر يرجم هل روجها من مها به تفتدي 

أنلائد وهل ٢؟ ^،^١ آْئدث عثبمماؤا •>؛؛0 ث تعال قؤله معنى وما 
ذس،رمن كان؟ ١^^١ يرض بوبا ذلك، :كونuلأأملأبممحط 

مكونالطلاق طالت، إذا أما هو ثزطا روجته عل اشرط رجلا أن 
معهيكونون الأطفال من الهللاق ومت، عندها من أن هو ذللث، ثمن 

نبعالأطفال سلمي حر يهلثقها فلن ؤإلأ حسابه، ولا ثرط بدون 
ولديكان إذا أراذيت، هى إذا سرقمحها مأتل لأهلهاI فهويقول سن؛ى، 

فهلحضانتها عدم ففداوها قزط، بلا ششت، متى آحده بيدي المنمطم 
لا؟أم ثصغمثلهدا 

علالطلاق أو الحير مسالة وسثىت المألة هذه موله! فأجابه 



هن1وىالهق٤4 ١ ٠

يقولون!العلم أهل بعض كان ؤإن الفمه، أهل أكثر هوعند كإ عوض 
إذاالرأة أن وذلك الطلاق، بلمظ ولوومحم حلم عوض عل الطلاق إن 

حنامفلا عوض بدون يهللقها أن يرعب ولر الزوم مم البقاء ثستطم لر 
مهإمااظLابه.

مماأك؛ر الخلمم ق منها يطلب أن نجوز هل العلم■ أهل واختلف 
أعْلاهاأولأنجوز؟

لهليس بل أعطاها، مما أكثز أن:اخذ نجوز لا إنه قال: نن نمهم 
فيهأعطاها مما أكو أحد لأءن وذلك فمط؛ أعطاها ما يأحد أن إلا الخق 
بإأعطاها ما مقابل أحد الرجل هل"ا بان واستدلوا لها، الطلم من ثيء 

ص.كان أم مها أخذ فإذا زجها، من امضل 
أعطاها؛مما باكثز نحالعها أن نجوز إنه العلم: أهل بعضر وقال 

ان-لمو)ما(: ،، اسف ؤا عتيما ننجح ^٠٨١ تعال؛ قوله لعموم 
قالوا:أكثر يأخذ لا بأنه القائلان أن إلا العموم نمم من فهو موصول، 

أنقصقم محل قوله: وهو ستى ما عل عائد الاستثناء هذا إن 
ئتماألا جهم اذ آف يمثا لا ١  ٦٤١٥أف؛إلا ي ءاتت1وقن مما ثأحذوأ 
أءطاها،^١ به افتدت مط أي: إهء4، آْندئ محا متا جناخ ٠^ أثن -ثذود 

;ا(مورةاوةرة،الآية:\،مأأ.



٤١١هإبائققات)ئباسئ( 

لذمتهأمحزأ أعطاها— مما يأخذ لا أنه ~أعنى؛ القول هذا أن شك ولا 
ولورحمة، فيه الهور وقت ل لزوجها قد ؟ون أن إلا اللهم وأسلم، 

قدفهنا المهر، يكمل ما نجل لا وهو روجة به نجد لر أعهتاها ما عل اقتصر 
أعطاها.مما أكؤ طلب ق علميه حرم لا بأنه يقول 

حضانتها!من حمها إصقاط العوض كون من السائل ذكزه ما أما 
العروقولكن يهءه، آسث  ١٢٥؛^قوله! لعموم يصم؛ أنه الأية فظاهر 

ؤإسقاط— ٠^١ يصم با أي! بالمال— إلا يصم لا أنه العلم أهل عند 
أنأراد إذا فنقول: هذا وعل الباب، هذا من ليس امحانة من حمها 

وحينئذأشلمهها ما أو دراهيإ كعشره سرا ولو عوصا فتيجعل عئالعها 
ذلك،.ق حرم فلا امحانة من حمها أسمهلت، ؤإذا اطمحلم، يتم 

مشكلتيمول: امراة افه: رخمه الشيم محيله ثئل س'آا"أأن 
وروحيطملأن ولدي سنوايت،، يلأيث، منذ يزوجن، ائتي السيم محسله يا 

وصيامي،صلواق عل محافظه لله— —والحمد وأنا يصوم، ولا يصل، لا 
بدأمى جهد وبعد يرمحن لكنه وامحيام؛ بامحلأة روجى نصحت وقد 

السة،الصلاة يرمحن ولكنه يصل، أن ورجونه الصلاة، دون ممط بالصوم 
طاهروغير مبال فهوغير الدين بأمور والؤيام صلاته، لعدم أكرهه؛ إش 





٤١٣ممبالس1ت)ااو،اسالأ( 

نبيناعل وأسلم وآصل العا،لن، رب طه ا-لثمد مولهت ء1جاب 
أنأود الثوال هدا عل الإحاية قبل أحمعين، وأصحابه آله وعل محمد، 

الشهاديثن،بعد الإسادم أركان أعظم الصلاة أن المستمعن لإحوانر أيهن 
رسولهوسنة اطه كتاب من لأدله وذلك اطلمة؛ عن محرم كمر ركها وأن 
•عنهم اطه رصي الصحابة أقوال و. 

ونالمشرين! عن وتعال سبحانه اطه قال فمد اطه، كتاب من أما 

الأيهفهده ،، ؤآلنبن^١١ؤخئ3ةا ألتجفو؟ آلقظوآ؛^١^١ واكامأ دابوأ 
منتابوا إذا إلا الدين ق لنا إخوة هكونون لا الشركتن أن عل ثدل 

علالمعلق امحم أن المعلوم ومن الزكاة، واتوا الصلاة، وأقاموا الثزك، 
باجتإمإلا يكون لا الدين ل فالأخوة الشرط، هدا بانتفاء يتممى الئزط 

ؤإذاالزكاة، ؤإظء الصلاة، ؤإقام الئزك، من اوبة الثلاثة، الأمور هده 
الأخوةولاثتتفى الدين، ق لنا إخوايا فلاكونون الثلاثة هده محتواقر لر 

قالولهذا عشت،؛ ؤإن بالمعاصي الدين ق الأخوة ثتتفى فلا بالتكمر، إلا 
همتؤ وجل• عز قال عمدا موما محل من ق المصاص آية ق تعال اطه 

اطهفجعل ٢، ُانثثن وأدآءإثه ياتنتحف سثنُ أجه من لدُ عتجإ 

.١ ١ ت الأية التوبة، سورة ( ١ ) 
الآية;مماأ.البقرة، )'آ(سورة 



هن1وىاوفقع ٤١٤

كبائرمن عظيمة كبيرة هعل أنه مم للمقتول أحا القائل وتعال بحانه 
منتلؤاي ^^1، ا1قظلإن: الهلائ^ش ل تعال اشُ وقال الدنوب، 

^^اءصكو\فيمح
محبأئث إة وأثسLوأ أيندل ءاءث ؤ0 أمرأمموج ؤيءءالآ حئ 

يدلوهدا ا، قمكؤهر بن ئآصيمأ يم؟ آلموإمنو0 لثا  ١٥٠^سطيرب 
وعليهبالكمر، يسقى ؤإنإ بالمعاصي، ثتممى لا الدين ق الأحوة أن عل 
بحانهاممه لأن كافر؛ هو بل ملتا، ليس الصلاة يقيم لا الدي فإن 

الصلاة.إقام عل الدين ق الأخوة رب وتعال 

أنعنه الله رصي جابر عن مسلم صحتم ففي الثنة؛ من وأما 
ولالئلأة((رآأا، نزك نال٤قر ١^ ث;أن الزجل را:يق قال: ه الض 

الديارالعهال قال: س الئى أن حقثيب بن بريده حديث من السنن 

١—الآيتانت٩ اهجرات، محورة )١(  ٠.
رقمالصلاة، ترك من عل الكفر امحم إطلاق بيان بامج الإيإن، كتابج لم; مأحرجه )٢( 

٢٨(.)

رنمالصلاة، ترك ق جاء ما بايِح الإيإن، كتادّح والترمذي; (، ٣٤٦رم/أحمد أحرجه )٣( 
وابن(، ٤٦٣)رقم الصلاة، -ارك ق الحكم باب، الصلاة، كتاب، واس: (، ٢٦٢)١ 

١رقم)الصلاة، ترك فيمن جاء ما باب، فيها، نة والالملأة إقامة كتاب، ماجه:  ٠٧٩.)



٤١٥مم1بالس1ت)بمباسلأ( 

أصحابكان شهيق! بن اف عبد قال ممد ت الصحابة أقوال وأما 
ثومدا الصلاة'''، إلا م ؛زى الأم)، س شيئا 0 'و'قلا الض. 

أهلمن حماعة إحماعهم حكى ولهذا عنهم؛ اطه رصي الصحابة من إحمام 
أيقاواشتى الله، رحمه ، راهويهل بن إسحاق الشهور الإمام ؤمنهم العلم 
عمودوكونيا اممه، دين ق الصلاة أجمثة مم يصل لا رجلا فان هدا، يؤيد 

الإيإن،من ثيء محنه ق ليس أنه عل دليل بيا القيام وثهولة الإسلام، 
اتسيرةالعظيمة الصلاة هده ترك ما الإيإن من ثيء محلبه ل كان ولو 

وأقوالوالقنة بالكتاب ثابتا الصلاة تارك كمر إذن فكون الثهلة، 
بركيكفر لا أنه يرى بمن أحد يائي، ول! الصحيم، والعاى الصحابة 

عدمظاهئها الى الأدلة أن ذلك ق ما وغاية كفره، ثقي بدليل الصلاة 
أربم!حالات إحدى من نحلو لا الصلاة برلأ الكمر 

بوصفممدة يكون أن ؤإما أصلا، دلالة فيها يكون ألا فإما 
من؛فيها يعذر حال ق وارده يكون أن ؤإما الصلاة، يرك معه يمسم 

الكمرعل الدالة بالنموص نحصص عامة ثكون أن ؤإما الصلاة، رك 
الصلاة.

(.٢٦٢٢رقم)الصلاة، ترك ق جاء ما يابح الإي،ان، كتابح الرماوى; أحرجه )١( 
(.٩٩٢ المروري)آ/ نمر ين لحمد الصلاة فدو تعظيم انظرت )٢( 



ه1وىاثفق4 ٤١٦

ولانكاحه، اشتم الصلاة ترك إذا الروم فإن ذلك، عل وبناء 
علأصر فإن ويصل، إسلامه إل يعود حش معه ثبمى أن للزوجة تحوز 
يكورمن أولادها حضانة ولها منه، الهريح عليها وجب الصلاة ثرك 

دينعن ارثي محي دام ما الحضانة ق حق له ليس إذ دونه، ؤإناث 
وكيلا، المؤمّين عل للكافرين تحعل لن وحل عز اممه لأن الإسلام؛ 

أنعليها الواجب وأن السائلة هذه جواب يتبهن( التقرير هدا بمعرفة 
دينهإل ويعود اممه يدنه أن إلا كانت وسيله باي روحها من مزب 
الصلاة.يامحامة 

ءوءة-

ينعمذ مطثقة امراة افه: رخمه الشح محضيله ثئل ت ٢٦٣،س
عنثيء أي سعر أو ر لر المهرة تللث، ومن أولاد، ولديا سنوايت،، 
بذلكأكون هل أمهم، نيارة من يمثمهم الأب وأن أولادها، 

أنبجب أكلمهم أن أحاول ر إش حنث ينجه؟ يلحقني وهل آثمه؟ 
ذللث،؟من يمنعتى الأطفال— هؤلاء ~والد الوالد 

نبيناعل وأسلم وأصل العالم؛ن، رب لله الحمد موله! محاجاب 
الدين؛توم إل بإحسان بعهم ومن وأصحابه، آله وعل محثد، 

زيارةمن أولاده تمعر أن له تحل لا إنه وأقول• الأب، أولا أحاطسا 





هناوىالفق4 ٤١٨

اوحماوض  ٥١٢٦
الله.حمقك العسمين الصالح محمد الشخ المضيلة! صاحب 

يعد!أما وبزكايه، افه ورحمه عليكم نلأم 
مئةوحمس نيبمالة1مس،لأةآلأف فمموم 

لهداا،لوثة افتتحت وقد المقثرة، الملمين يلدان من كبر ق يتيها 
ومطعم،مكن، من إليه بمج ما كل اليتيم فيها تجد لدوا الغرض 
الحمدوف كئيوا، العمل ثبمدا اف نح وقد التعليم، إل إضافة وعلاج 
النون.بعض وحفظوا الكريم، المران الأيتام من كئثر حفظ حيث، واث، 

حيئاكافل يتيم ولكل أحواله، حبم، ينين عدد الدار ل يمي والسيم 
الحسناعثر وربإ شنه، كل للموثة آكفالنه قيمة يديع الحسنين، من 
بضعل البس وقد آلحث، كافل ظ محل الكفالة و لأحرار اص 

لا؟أم الحكم الش عليها حث اض الكفالة من المثل هذا هل الماس 
وشتناومددثم، اف، وصكم ذللث،، عن بإفادتنا ضيلتكم يلطف يأمل 

وبزكايه.اف ورحمه عليكم والثلأم بعلمكمآس. 



٤١٩مم1بالس1تربمباسئ( 

اشاوضاومبنم 
وبزلكثه.الله ورحمة الثلأم وعؤكإ 
محالق القة جهودها عل الخبمرية ).....( موثة أشكر 

يثيبهاوأن ذلك، ق يعينها أن تعال الله وأسأل وغرها، الأيتام كفالة 
عاليه.

اليتموآكاقل ررآنا قال• أنه الثني. عن الشبحمح، ق ثبش وقد 
.والنسطى١١٢دالئ1اة وأشات هكنا«، .؛^ ١ل 

نفقةمن بأموره القائم الشم كافل ل ر مسلم ئرح ل النووي قال 
ذك.وغر وثربية وياديب وكسوة 

إليهصمها أي؛ ،،  ١٠٤رئيا ^^^١ تعال'. قوله ق الفئرون وقال 
يرييها،أي• ،، يكثزمبإويهز قوله: وق الفاء، تخفيف قراءة عل 

اليتيمكفالة أن عرف ونبيا ٢، والهرطيل اُلثلاش ق كا ومحصنها 
معدبن مهل حديث من (،  ٠٥٣ )٤ رقم اللعان، باب الهللاق، كتاب البخاري; أحرجه )١( 

الأرملةإل الإحسان باب والرنانق، الزهد كتاب لم; موأحرجه عنه. الله رصي 
بنحو0.عنه، اممه رصي هريرة أبير حديث من ٢(،  ٩٨٣رقم)واليتيم، والكن 

\\(.A(/yمسالم)صحيح ثرح )٢( 
الآية:ماآ.عمران، آل، سورة )٣( 

الآ؛ة;؛إ.عمران، )ة(سورةآلا 
(.UYالخلالن)»؛_;وضر (، ٨٦القرطى)؛/ ضر )٥( 





٤٢١كتإبائق|ىرىباس،|ئ( 

طريقعن الشم محاله افه: رحمه الئح قضيله ثئل سهاُ؟: 
^محضبملاممفلأبرساثم

الإغاثةثربلثلكيب عو1ن الداخل، j عنده لسن الشم ولولكن حم 
هرؤعامحاتج، ولهذْ والدراسة؛ الصحك الشم حاو عن الممارير 

سرج،صبهموانماحل؟
كفالةمن ){،; ٥١وجه  ١٢يقصد.التي الأموال حمح موله' فأحاب 

قلأنبما خثر؛ فهو الداجل ق حصلت إذا كلها ورلكة، وصدقة، يتم، 
ولاصزف، كيف وثعرف عليه، يشرف أن ويمكنك أمامك الداخل 

أوساطل أن ثعلم نحن ذلك، أفته وما غأى. ق الداخل إن مل! 
جؤعالمملكة أطراف ق لكن ش~ ~والحمد غنى هناك والمدن الملكة 

تشاهدوكونك بالنروف، أول فالأمبون وعليه نحدث— وهقر—هكذا 
هن.همثل ق المبالغة حصلت لما ولهذا حر؛ هذا أنت بثك الئيء 

هناك،نورعها الفطر رلكه أعتلمونا يقول! الناس بعض صار الأشياء 
البلد،ق الفطر زلكة غلط، وهذا هناك. JاJبحها الأصحثة أععلونا 

الشعثرْهن.ه تظهر حش عياللئ، أمام صح أهللث،، وعند عندك الأصحثة 
ولألؤمها أمة بمال أن ؤ اللحم! ليس الأصحثة من والقصود العفليمة، 



هن1وىالهق4 ٤٢٢

ثدكرأن الأصحثة ق ثيء \ثلإ ا ألمئ نقى 
منهابالأكل افه أمز ولهذا منها؛ ثاكل وأن وثدبحها، عليها الله  ۶٠٠١

ولهذابالأكل؛ مدأ ا، ؤإطعمإ عتنا ذكا1و\ بالأكل1ؤ وبدأ والإطعام، 
الإلمإل أعم اللي حارج يصحوا أن إل الناس يدعون الدين أن يرى 

للمتضئرينوالصدقة التيل إل الناس انع نعم الثلأمة، إل منهم أقرب 
ئٌترةينقل أن أما هذا، عل اعي ونطيب هذا المسلمبن س لخاؤج اي 

عفليم.غلط فهذا هناك إل الفلاهرة الإسلام عائر شس 
أول،محهو هنا فكملته هنا يتيتإ وحديث، فإذا الثتيم! كفالة أما 
وريبامحانة، حض بل واللباس والشرب بالأكل ليس الكفالة ومحصل 

البيت،ق عندك فتجعله والثزب، الأكل ص اهتإما أئد ا-اتضانة يكون 
الخائ.الكفاله هذْ ومحطفه، وثئه تدنسه الأزلاد مخ 

ءإث؛ي ءه 

الآيةتم\ّ؛.الحج، محورة )١( 
.YA;^Iالحج، محورة )٢( 



٤٢٣وارواباسائ( النيئ كتاب 

س؟اشاوضاثم
الحؤ،عل وسنه اف، حفظه العسم؛ن، الصالح محمد الشؤح محيله 

محله.من وزاده 

يعد؛أما ويزكاته، اطه ورحمة عليكم السلام 
فعمدالولد، من بثيء افه يررثه لر اللم؛ن من رجل قصة فهدم 

هداعمد ثم حا، ويتأنس يريها، حئى بناته إحدى إءط[وه إل له لح 
نحلالذين الدكور المواليد أخد وأخي الشقيات، إحدى إل الرجل 

•الأئر بادئ و لإحوانه بدلك صثح كا لوي عنهمآبائهم 
بدلكوامشحنج ه، لنئالعلام ذلك شن، أن لسث، ما ولكئه 

له.أم روجته وأن هوأبوه بأنه رسمية أوراها 
عنده،التي أحيه ابنه أيصا وبلمنتؤ الحلم العلام بغ لمد والأو 

أفرادجع ْع ينام حز بل وتجالس، يزاكل الئلأم ذلك نجعل لهو 
يعلمهقلب المص، ثرية تجنس فلم ذلك وْع الأقرباء، ْع حر العائلة، 
مناللهو آلات جيع له وبثر بل العاي؛ن، رب الله ٌز، والخوف امحلأة 
لرهدا كل وْع الهابطة، والجلامت، والفيديو المصاص والصحن التلفاز 

التخنث،إل يكون ما أهرب، المص شأ حر الرجولة، بقامته فيه يم 



ه1وىالص ٤٢٤

والغلامهذا كل بذلك، والتمئع الئح فنون ل حص النساء، ومثاثبة 
أمرْ.حقيقه هي ما يعلم لا 

فيإاش حكم له وسنوا الرجل، هذا يثفلوا أرجوأن الئيخ، محيله 
ليسعليه وهو الله ثلش حم يفتله أن عليه يتبمي وما ليقتل، فتل 

علهاالنكر، هذا من اف، أمام ثبمرأذمتنا حم يفتل أن همانا وما عضباف، 
كيثراكان ثواء ينصحه، أن أحد من يقبل أن يمكن لا الرجل هذا بأن 
•ذللث، نحاول من كل ديقاني بل صجوث أد 

طاعته،عل عمركم ق وأمد الحراء، خر المسلمن عن افه جزاؤم 
ردكمنرمل نون، أننا ثيح يا وتعلمكم عليه، والقادر ذللث، وئ إنه 
وامحلأ؛العالمن، ريئ، فه والحمد الرحل، ذللث، إل الرسالة هذه ْع 

وصحابتهآله وعل تحمد، نبينا والمرشلتن، الأمياء حائم عل واللام 
أخممتن.

اشلإضاثمبنم 
وبنكاثه.اطه ورحمة الثلأم وعثكم 

عنه—ثذكر ما صح ~إن أوجه عدة من محرم الرجل هذا عتل إن 
الدنوب؛كبائر من وهذا منه، ليس من بنمه ألحى أنه الأول؛ 

ئر،إلا يهوبملم أبيؤ عثر إل ادعمح، رجل بذ ارليس الئي لمول 



٤٢٥ئابائقاترئباس|ئ( 

النار،<لمن مقعده ولسيوأ منا، هليس له ليس ما ادعى دس 
الإمحاءة.غاية إليه أمحاء بل العلام، هدا درُية تحين لر أنه الثاف• 

منله، محل لا ما نسائه من يستحل العلام هدا جعل أنه الئاوث،ت 
ذلك،.وغير -_، والخلوة له الكشف 

منالخميس الواريث، يدلك، محرم له وارثا سبجعله أنه ! ١^١٥
أقاربه.

تعال،افه يممي أن ١^٨٠؛؛ هدا يبش الدي الرجل عل والواجب 
قله ءلابت» إذا الدنيا أن ويعلم عليه، هي ما عل الأمر حقيقة ويبيرأ، 

القيامة.يوم عليه وحسرة وبالا محمكون فإما افه محصية 
كثه

العثبمينالصاؤح محمل. 
ه.١٤١٤/١٠/١٨ق

٠٠٠

حالبيان باب الإيإن، مماب ومسلم; (، ٣٥• )٨ رقم اياقب، كتاب البخاري; أحرجه 
عنه.افه رمحي ذر أي حدت من ٦(، رقم)١ أبيه، عن رغب من إيإن 



د1وىالص ٤٢٦

نحونهل يقول؛ عقيم رجل اف* رحه الئيح محيلة مئل ؛ ٢ ٦ ساُ 
محيي؟تربسه حكم فإ نحون، لا لكن ؤإذا أحي؟ أبناء أحد أص ن أئ 

اض-محوا.وجزاثم 
يدلكلاك أخيك؛ أبتاء أحد ثتيز أن لك نحل لا موله؛ فأحاب 

وقدلك، بنوته وهو باطلا وتثبت لأبنه، أحيك ابوة وهو حما تبطل 
وقال؛٢، ٢شهر بمد هزأمظ ؤ تعال؛ افه قال 

وآمأدبمآم جثي ةا أثهذؤ نثن دقنهثلأ أمح، ؟؛؛؛؛٤؛ جمد 
ُأمتبمةإئأ 

امأن محه الله رصي ومحاص أب بن معد عن الصحمن ول 
أبيهعو أنه زئزبملم أبيه م ؛ئ اشب( )أي: اض »_ ال: قه 

ئائنهظه-مام«م.
منراكل قال: ام. أن محه افه رصي در أب عن أيئا وفتها 

ئر٠^٤،•إلا وهوبمنم أيه لعثر ادعى رجل 
.٥ ١^; الأحزاب، محورة )١( 

)أ(ّورةالأحزاب،الآية:؛.
تلم وم(، ٦٧٦٦)رنم أبيه، غم إل ادعى من باب الفرائض، كتاب البخاري! أحرجه )٣( 

(.٦٣)رنم وهويعلم، أيه عن رغب من إي،ان حال، يان باب الإيان' كتاب 
حالبيان باب الإي،ان، كتاب لم! وم(، ٠٣٥ )٨ رقم المناقب، كتاب البخاري! أحرجه )٤( 

عنه.اض رصي ذر م حديث من ٦(، ١ ) رنم أيه، عن رغبا من إي،ان 



٤٢٧ممابامم1تربمباسائ( 

افهزسوو قال قال: عنه الله رصي طالب أي بن عئ عن أيقا وقتها 
مواليه،م إل أوائس ف، عي إز ادعى رُمن وسلم؛ عليه افه صل 

المامةيوم منه اف مبل لا أجئتن، وآلئاس والملائكة افه لننه لعلميه 
عاولأولأصزئا((راا.

أبيهلعز الإنسان انتساب أن عل ثدل وأمثالها الأحاديث وهده 
الدنوب•كبائر من 

بشرطين: ١٦٠بأس فلا عندك أحيك ابن يربيه أما 
ورصاهما.والديه بإذن ذلك يكون أن الأول: 

تربيةإنلامثة.علثربيته قادرا يكون أن اكاق: 

كبه

العشمينالصالح محمد 

ه.١٤١٩/٦/١٦يف

كتاب(، ١٨٧رقم)٠ الدية، حرم باب المدينة، فضائل كتاب البخاري: أحرجه 
(.١٣٧رنم)• المدينة، فضل ياب الخج، 



الفقعقتاوى  ٤٢٨

بممضِالثضلإم
الأفاضل.الإ.م0اساء 

بعدتأما و؛وك\ص.( افه ووحمة علتكم السلام 
مثلا،السربم لها سرق لر وحشية بجريمة الصرب المجرمون قام فمد 

واحتجازهى،والهرساك، البومة ق اللعان الثاء اغتصاب وهي 
محزةالملمة ازاة يكون حى شهور، عدة بعد مراجهى إطلاق ثم 

البومةق الإنلامية والمشتخة الجر٠ين؟ ءلأب من الولادة عل 
١^:الوجه عل المسألة هذه ق إصدارمحوي يريد والهرسك، 
رهصتهؤإذا يرفضه، أن لها يمكن أم ويربيته، حضايته مبل أن أولا؛ 

برعايته؟يقوم ومن الطفل؟ ذللث، وضع علميه يكون ماذا 

تكتمأن لها نجوز فهل وترسه، القل نحاتة الأم قبلت إذا ثاقا؛ 
-ماتهئتلهطوال،سربالعار علم إذا سلأنالولد 

هدم.النحراء جريمتهم من الصزب لمتغيه كان وهوما مرة، مشكلة 
١٤١٣/رجب / ٢٧الموافق، الأرساء يوم قبل بالرد يرجوإفادسا 

للاهقة.م( ١ ٩  ٩٣بماير ٢ هجرية)٠ 
و؛نكاته.افه ورحمة عليكم والسلام 

مدينة.....ل المسخة مكثج، 



٤١٢٩؛تاي|هق1ها,اىاساهأ| 

نمافِالثضاوم
اللهسلمه العسمين الصالح محمد الشن؛حت هضيالة 
وبعد!وبركاته، افه ووحمة عليكم الثلأم 

السيخةمكتب من إلينا ١^١^ الفاكس صورة لفضيلتكم رفق 
يستفتونوالدي والهرملث، اليومتة جهورية •••ق مدينة• ل الإسلامية 

يعرضناللاق السلءات أخواتنا ب1وصاع النعئقة المضايا يعص عن فيه 
وليلكيشحمون-؛ ما افه من علتهم - الصزب مل من للاغتصاب 

وذلكعليها، بالإحاة لتقوموا الأسئله هده هضيالإكم إل تحيل قاسا 
ومت،.أقرب ق هناك الإحوة إل إرسالها من سمكن حش 

بممركميمث• وأن بكم، ويني ويرءا'5م نحمثمحم، أن افه ائلين س
جواد'كريم.إنه ؤياعيه، عل 

أحمعين.وصحبه آله وعل محمد، ستا عل وسلم افه وصل 
وركائه.اطه ورحمه عليكم والثلأم 

بمسماشاوضاوم
وركاته.افه وزحمة الثلأم وعاص؛ 
إلمدية....( و ائشنخة )ثأكتب من الوجه الكتاب عل اطلس، 

الخواب!هو وهدا إل أحلتموه وقد الأفاصل، العناء الإخوة 



فت1وىاثفقه ٤٣

فهيثرعا، وثدها الفاحشة فعل عل الغثصبة اثرأ© يلده ما — ١ 
الولدلأن كافرا؛ المغتصب كان ؤإن لأمه تعا مسلآ ويكون حقيقة، أمه 

امحين•حر الدين ق يتح 
عته.ينخل أن يمكن ولا يضع، لئلا محصنه أن أمه وعل 

ئلأنةابن فمال: إليها، نمب أن بام فلا يختحانته فاث ^١ ٢- 
هدهمثر ل ١^ إل والأضساب شرعق، أب له يس لأنه ^٠^؛ ثن أو 

وقهدامحث.ْعالأم إل الانتساب جاء قد بل به، بأز لا الحال 
بحينه،ابن مالك، بن اممه عبد مكتوم، أم ابن مثل السرعئ، الأيس، وحوي 

معينتنلموم متسوب غثر امم له محار فانه الأم إل الأنساب ؟كن إ ؤإذا 
إنالإشآكال ينحل وبدلك، ذلك،، أوثحو الرحمن، عبد بن افه عبد مثل: 

ثاأاشُ.

العسيمنالصالح محمد كتبه 

٠٠٠



٤٣١ممابامماترو1باسالأ( 

تعال.اف، وممه صاغ بن محمد الشنح هضيلة 

وبعد!وبزكاته، اش ورخمة عليكم السلام 

يهللا؟ أم جائر هذا فهل لأخته ابنا بخر أن محنرعب عقيم، رجل 
فمط؟يربه أن له نجوز 

خثرالحواء•الله دجراكم 
اضاوضاومبنم 

وبزلكته.الله ورحمه الثلأم وعثكم 
تعالأبطلاممه لئره،لأن ابنا أننجر 

موماجعلجوفذ ؤ، عن- غألإمن أثث ماجعل ؤ وله؛ قل 
أتيممحأآثآآلإإدلإ' أيثأم جثي نثن دظثهئ 

ابانتمن الئي. وحدر ألكحيل؛أل؛ يهدى محهو ألكي يقمحل لأس 
ب،•عن إل الرجل 

.٤ ت الأية الأحزاب، محورة )١( 
(،٦٧٦٦)رنم أبيه، غم إل ادعى من باب الفرائض، كتاب الخاري: أحرجه ك،ا )٢( 

(،٦٣)رنم يعلم، وهر أبته عن رغب من إمحان حال بنان باب الإي،ان' كتاب لم؛ وم
•عنه الله رصي وقاص أبا بن سعد حدث من 



ه1وىاص ٤٣٢

ولكنوأمه، أبوه يدلك رصي إذا حا بأس فلا الأخ ابن يربية أما 
هذاعل يرب ولر الأكمل، الوجه عل ب وقادنا يربيته، عل قادرا 

ونحوله، وحوههى وكشفإ المحاوم، وغير بالنساء ا-قلوة من محذور 
ذلك.

العشمينالصالح محمد كتبه 

١٤١٩/٨/١١J.ه

ه؛؛يث؛؛- 

ئم والثلاثونالخامس الجالد تعال اطه حمد تم 
والثلاثون,السائس الجلد وحل عز افه بمشيئة ويليه 

؛وهه 







٤٣٥ههوسالوضوء1وا 

اثصضقالؤضؤع 
٧مم1باس 

تحيومش للصرورة؟ حزجت إذا حكمها وم، اراة؟ عدة أحكام هي ما ; ١ ص 
روجها؟وفاة يعد العدة ق وهي نحرج أن لها 
 I_ Y قالحكم بيان ثرجو يدلك!، -لحهلها روجها وفاة بعد الحداد تنكت امرأة

١١ماجوينن ذلك 

١١••••••••طويلة؟ مدة تركها روجها أن عيأ الحهل؛ بمب لرثعتد من حكم ما س"؟• 
توئإسنة، ومتن خمنا يقارب ما عمرها ممزا، العمر ق يرة امرأة •' س٤ 

كانتؤإنإ عليه، ثعثئ فلم ومرما عاجرا الزوج ا هن• كان وقد زوجها، 
عثتاالست،، ق وحدها الماء ثستهلح لا لأنيا أولادها؛ عند بمتها من نحرج 
٢١ عيها؟... وuذا ذللث،؟ و والؤال:هل؛1تم ولائطثب، لاظ ق 1ما 

فمتىأشهر، سة من أكثز فترة بعد إلا زوجها بوفاة الرنجة ثعلم لر إذا سهت 
١٤ثعثدعاوه؟َ 

الهللاقطلنت، وقد الزوجة، عنه د*الم وب ستواتر، لعدة الزوج غاب، إذا س٦• 
٤١ . . ٠٠ء...... ١ ٠ّ ّ. ّ ّ ّ ّ . الزيت،؟ ذلل؛، ق عدة علنها هل فطلقها، اللي قاصي من 

 •U_ قعاالأول(، حقر ثم ياحر، فتزوجتإ طويلة مدة زوجها غابر امرأة عن
٥١ .... ٠٠٠لألأّء.........................مها؟ أزلاده وكدللثؤ ١^؟ نكاح ممر 

 :A_ تم،مه ثأتبمم ولر تنه، عشرين من أكثز الغربة ي وجلز سامر رجل
١٦••••••••••••••••••••••••••••بذللث، أفيونا لا؟ أم ثتزوج أن للزوجة نحون فهل 

علفيا النساء إحدى روج ثوق ما إذا وهي• الأشر بعض ئبعها عادة هناك ؛
ثلاث،فيه هو الذي اكابوُت، تحت، من ممر محيلوها أن إلا أهالها أو أفارتيا، 



الفق4فتاوى  ٤٣٦

١٦صحيح؟.......••هذا فهل زوجها، عل العدة ثلزمها فلا ذلك فعلش فإذا مثات، 
الانتهاءحم يه والقمنك الأسود، اللبارس وهي عادة النامحى عند هناك ت ١ ص٠ 

١٨ذلك؟ حكم ما العدة. من 
ووجها،عل الإحداد وهي الشرعية، بالعدة مم !؛ إذاالرأة ثأثم هل ؛ ١

هدهمن الشرعية الحكمة هى وما عجورا، المرأة هده كانت إذا وخاصة 
١٨العدة؟ 

 Y_ يسرجعؤللمها إذا وهل باب،اع؟ أم بالخلوة ست، الزوجة عدة هل ؛ ١
١٩ام؟ 

الروجاتإحدى فكانت، زوجاين،، ثلاث وعنده يوق رجل هناك س'؟ات 
عدةيعدما انتهتا فهل ايام• عثرة يعد وصعتا الزوج مائتا فلنا حاملا، 

١٢ الزوجاُت،؟ ثمة 

 i_ أسبوشوبعد حامل، وهي روجها عنها توق امرأة عدة تتتهي مش ; ١
ثفعلفعاذا ؤتصمط(، أشهر ثلاثة جنينها)وله فاسمطت المزض أصاثيا 

أيام؟والعثرة أشهر الأربعة لنهاية تنتهي أم عدما؟ تنتهي هل المرأة؟ هده 
٢٢ناجورين أفتونا 

٤٢ ٠...••••• الثاف؟ يوصع العدة نحرج فهل التوأنى بين زوجها الحامل فارق لو قائده; 
أشهر،ثلاثة بعد حملها شل ثم حامل، وهي زوجها عنها ئوق امرأه ; ١ سه 

٥٢ ٠ ّ ّ . ١ ١ ....١ ...٠ ٠ ٠ .٠  ٠٠٠ ..٠ ٠ ؟ لا؟ أم العدة من خارجه الحاو هذه ق ثكون فهل 
٢٦.عنها؟زوجها المتول المرأة عدة ثوصح فضيلتكم ثرجومن ت ١ س٦ 
قعاحامل، غتر أو حاملا كاننتط إذا زوجها عنها المتول للزوجة باشة : س٧١ 

٢٨هذا؟ ١^^١^، 
العدةمن عليها بقل وما أثام ويانية أشهر أربعة قبل زوجها توق امرأه :



٤٣٧ههوسا،وضوع1ت 

ومتل هل العدة؟ من نحئج مز شح، يا تعلم لا ولكن يومان، إلا 
٣١....................امحرنوصح آمل ذلك؟ يكون مز أم ووحه؟ حروج 

٣٢...... عنها. النول يحوووجها المرأة وأحكام واجبات عن الامحتمار ثريد •' ١ ص؟ 
انعلنا زوجها؟ يتول التي للمرأة باشة الإسلام ق العدة مفهوم ما ٢ت ٠ س

٣٣الساتالهئوظفة 

اثتيق أشك ايام وثلاثة أشهر أربعة وهي العدة، ول الإحداد أثناء ل ٢؛ سا 
قإلا لبامي أحير ولر العدة، انقماء ل وذلك أكثز، أو يوما زدت قد 

٣٥اهإفىذلك؟ الإزماكاف،ما
هذاتوق ببا الدحول وقبل العقد وأتم بكرا، هتاْ ما محص حطب ٦• ٦ س

منأحد ولا أقرباء، ولا أولاد، له وليس تركة، وراءه وحلف الرجل، 
٥٣ ّ. . ٠ .٠ ١ . ثبا؟ يدحل وهولر ئرثه هل، عليها، عمد التي الزوجي هده غثر الورثة 

وترثعدة عليها فهل الزواج، نل عنها ومات امرأْ، عل عمد رجل 
٣٦منه؟ 

٣٨مثانة أو معتده وترك مات فيمن ت فائدة 
الدورة؛؛lj Lولر أشهر أربعة ولبثت طصّ، 3، زوجها طلقها امرأه 

انمفئفهل حتض، ثلاث ذلك، بعد وأتتها للعلة وذهبت النهرية، 
٣٩....؛؛؛؛١٠٠ؤا............ّ..؛ؤ...اؤ....ؤؤلأ.......ب........رء.....؛.عدما؟ 

قيراجعها ول؛ فمط، واحدة طلمة الثنة طلاق زوجته الرجل طلق إذا ٢• سه 
ذلك؟له تحوز فهل لوئدْ، أم باما عيإ إليها، الزجؤع 3، ورغب العدة، 

٤٠ّ....ذللث،؟ يكون فكم الئنة عن ثنيي مدة من - الطلاق ~أيت أنه معر  ٠٠٠٠٠
ظهزأشهر نبمة وبعد زوجته، طلق رجل ق نظركم ل المع حكم ما • ماا٢ُ 

٤١هذا؟ ق الئرعئ امحم فا امحل، 



فت1وىادةض ٤٣٨

UY_ : منأحد لزيارة أو حاجانيا، لقضاء البيت من ا-قروج لالئهل1نة تحوز ثل
حسالزوج لها تحوز لا الأرملة بحكم أما أم العدة، مرة حلال الأقارب 

٤٢المدة؟ تثخي 
AY_ ; طلقها،روحها مع سين حوائ عاشت أن وبعد متزوجة، كانت، امرأة

العدة،نبماية قبل آحز ؛رجو تزوجت، طلاقها من شهر مدة حلال وي 
j(امحم ف،ا مولودا، وصعت، الثاق زواجها من أشهر تنعة مضي وقبل 

أمالأزل بالززج ولمذبمتق: الزلود؟ j امحم وئ الثاف؟ اإزواج هاJا 
٤٣.................................شتل؟ أن وتاذاتح_،علالززجة بالثاق؟ 

 :Y'\_ وقدعليها، الرجل دخول دون فقط عليها( عقد )أي: ممق5ت، امرأه
ما،وحلا رآها قد زوجها بأن علتا عدة، من عانها هل ائئآكة، ئسخت، 
)ياقالصغيرة الزوجة أحت، وكانت، عامة، ياحاديث، معها ومحدث 

٤٤ ....٠ ٠ ٠ مقدارها؟ ما عدة عليها كان ؤإذا العنفة؟ من ومحرج ثدحل سنوات( 
يراجعهاولر الثمل، من السابع الشهر ق رجعثا طلاقا طلمت، امرأة : س٠٣

فنوب الحمل، وصع جنن إل عدة ويلزمها بائنا طلاقا فأصح الزوج، 
٦.٤ ١ ...١ • ّ ذللثج؟.. حكم ما ، البيت، من ا.لآروج عدم العدة شروط من أن لعلم 

٤٧٠أولاد.......ويينه؛ا طليقها؟ مع وثكلم سلم أن الهللقة للمزأة تحوز هل ٣: س١ 
YV_ : منزلإل ئدهب، أم روجها، ق؛بت، ثعثد ثبقى رجعيا طلأثا المهللقة هل

٤٨ووجها؟ يراجعها حص والدها 

yy_ : ٥٦وث؟■ ض المدة ق وهي ئجأة زوجها تول ائي الهللقة
توقولقد أطفال، خمسة ول متزوجة، سنة، أربعن الخمر من أبلغ 

روجتم،هث التح، الأعءالا بعض بسبم، العدة عليه أقم ل! ولكم، زوجتم،، 
أكملت،أن وبعد العدة، عليه أهمت، أشهر أربعة مرور بحد ولكن وأطفال، 



٤٣٩هوس 

محسوبالثهئ هذا فهو للحروج اصطرزت حادث ل حدث مها >وهتا 
أمعئ اشهر أربمة مفي بعد ت أي صحيح العدة إقامتي وهل العدة؟ من 

سارمحضالأتمال؛لأضض
٥٣....اشُ هده بحال أمدوق اليث، أغإل j عله أعتمد تخص لدي 

٥٤•••••••الروحة؟ ثعتد فهل أشهر حمة بعد زوجها بوفاة الزوجه علمت إذا سهم! 
٥٥رنجءا؟ عل المرأة إحل.اد• مدة عن ساُآ• 
بلمدْحارج إل ّاءر تحثرة بنية وواجه وبعد امرأة، من رجل ثزوج سلأآ 

منهناك يكن ولر مات، قد أنه عنه أشح بمدة ذلك وبعل• عمل، عن بحثا 
فاعثدتالثائعه، تلل—٠ النامن نمدى اازصّوع هازا ل الحقيقة يعرف 
بململمبرجل إلها مدم العدة من حروجها وبعد عنها، المتول عدة زوجته 
الأولروجها عاد واحدة سنة ذلك وبعد يزوجها، وفنلأ منها، الزواج 

هدهق العمل فكمخ آحر• برجل ثزوجت، مد ووجدها معال، البلد إل 

نيدضايل،حإذاكانضاتروج؟....خه
٥٩•••••••••••••••الهلثب؟ الصابون استعإل للمحية تحوز وهل الإحداد؟ ما سهمت 

تسمعحث الإحداد، ثرة ق للمنأة بالزعفران المهوة ئزب حكم ما I ٤ ٠ س
٦٠ذللن،؟ عن بالهي 

تحوزأم أموي ياص ثلثزم أن رزجها عنها المتوو المعثدة المرأة يلزم هل ت ٤ ١ س
ثلبسالعامان— وحاصه - الإحداد ق الي ا،لرأة أن تسمع لون؟ أي 

مالدتس اعتقاداتر وهناك أمول، عل وتمل أصول، عل ومحلي أمحول، 
عنهاالمتول المرأة عل محب، ما ثوصيح ثأمل سلطان، من -بما اف أنزل 

٦١وعثره ياس من زوجها 



فتاوىالهت٤4 ٤ ٠

 Y_ ٦٣انمو؟..........والصابون الثامو، اّبمال الإحواد ي للنزأة تحوز ثل : ٤
أرجومول: الرابع؛ الشهر ل وحامل ووجها، عل محدة بأما تدكر امرأة ؛

سعريتعطية ملزمة أنا هل أسلتي: عل بالرد المحؤم الشح ئضيلة من 
مرةأنفي بمي عمحا محارمي؟ بتن أش وف الإحداد ثرة حلوال رأ-ي 

٦٤الإحلادفي؛توالدي 

٦٦..........الدليل؟..٠ ذكر مع الإخداد، زنن الزأة عل ائخفلورة الأشياة ما : ٤
انلمن ما ثحص يتول عندما منطقتنا قرى ق عندنا العادة جزت لمن. : ٤ سه 

بالتزامابثران وبعض الشخص، ئا،ا القريبات الئاء نقوم المرى، هده 
الجانلةبحجة يوما أربعين لدة وذللئ، زيارة، لأية مغادرما وعدم التيوت 

أمذلك، قن تحوز فهل مأّاترم، ق ومشاركتهم الوق، لأهل والداراة 
٦٨لا؟ 

اللباسثرندى وهي وفاته ومنذ سنوات، تبع منذ زوجها نوث، امرأة ٤: 
الثيان،هذه ألبس لر ثقول: وأما خارجه، أو البيت، داخل مواء الأسود، 

لبهل وامشروت الأسود، لمنت، عليه حزق شدة من ولكن فبل، من 
فيها،ل،كم أكتب التي اللحفلة هذه إل افروصة الإحداد ئزة انتهاء بعد 

للأنظارخدبج ب ليس ص لأن الزية، لإظهار ث ذك بأن زئى 
٦٩ؤ.ؤ مأجورين... ذللت،، ل الشرعي امحم نضيلتكم من أود اعتقادي، صؤ 

٧٠دراستها؟ مواصلة الحدة للمرأة هل ; _U؛ 

وفاة؛ع؛. عدماق التي الرأة عل الحارم غر الزجال دخول حكم ما سخ٤: 
٧١بجا؛أمايرةفي٣ ززجها؟ 

بيوتل الإحداد تن تحوز فهل زوجة، من أكثر وعنده رجل يوق إذا : ٤ سا، 
٧٢•••••••• الزؤجللإحداد؟ •___ لأبد أهلهن،لكبائهنؤإحوانس،أم 



٤٤١ههوسالوضوم1وا 

الكلامهذا هل فيه، وهي روجها مات الذي البيت ل العدة لزوم ٥• 
٧٤...........................ضيافة؟ أوق نيارة ق مثلا لوكانوا حص مْللق، 

إلانمملت، وفاته ويعد متاجر، بيت ل وهم روجها مات أنه فرصنا لو I ٥ ١ س
٤٧ ...... ١ .. ٠ ..٠ ا-ةكم؟ فإ ذللثح، نحو أو مثلا، الإيجار مدة لانتهاء أهالها؛ بيت 

انقضاءبعد عشرة الحائية القلة ق العدة، انتهاء عند البلاد بعض ق •' ٥ س٢ 
الماجد،أحد إل النساء— بعص "ومعها ائرأْ هذه نحرج أمهر الأربعة 
نحرجالمجد ق ركتتثن تودي أن وبعد طث—،، بخور -يا محمرة ومعها 

هذهتصيبه الذي إن ويقولوزت طرق، عدة ق ثرميها أحجار عدة وعندها 
٥٧ ٠ ّ ّ. ّ ّ ّ ّ افه أثابكم التنصح، يرجو نحاّدّث،؛ ما هال.ا آحر0، إل يموت الحجارة 

وألاروجها، موت بعد ثعتد أن -لحدق وقلنا ايام، عثرة منذ جدي مات •' س٣٥ 
ماذاعدما أساء ق وهي القزه، أجل من نرجت ولكنها البيت، من نحرج 

لكلامناستجب ظز منحها وحاولنا الئى، ق كبيرّة بأما علنا عليها؟ 
٧٦وجهودنا 

ئرةيجعلن أقارحن أحد وفاة ؛sX الشماء بعفر أن ق الثرعثر الحكم ما ٥
أو؛الدهاي،لمريضه، ولو بالزيارة أثناءه يقمن وما يوما، أربع؛ن الإحداد 

٧٦• • • • • ثزور؟ التي من أي: منها، يحزن فانس حصلت ؤإذا زفافح، حفلة إل 
لالعدة ثرة طيلة ثمى أن زوجها عنها اقوق المرأة عل نجب هل سهه■' 

وهلالمرورة، حال ق الثتفى إل حر ولو ابدا منه نحرج لا المتزل، 
قولو عنها، هوأجر من محدث لا أن العدة حال ل وهي، كذلائ، علميها 

مثاعةرسر إل فتضطز ائنرل ق أحد يوجد لا أن يجصل فمد مثلا، الهاتف، 
قرالبيت، ثلمرم لر إذا المرأة ثايم وهل رجلا؟ المتحدث يكون وقد الهاتف،، 

ومامثلا؟ موظفة أو مدرسة كانت، إذا للعمل وحزجت، العدة، ثرة 
٠٧٧ .٠ .٠ ٠ ٠ .٠ ١ ّ ١ ١ ١ ١ ١ ...١ .٠ اممهأفاد'ئلم أفيدونا العدة؟ ثرة ق المزأة عل الحرمات 



ه1وىالفق4 ٤٤٢

يصيبهامن فكان وعقارا أموالا روحها خثف وفاة، عدة ممدة امرأة سأ*هت 
الفيلأإل أذهب أن ل تحوز هل فتقولI الفيلأ هذه تويث وبدأت فيلا، 

نجبأم عليه، والإسراف الناسب الكان ق الأثاث لرس_، النهار وصح 
٨٠ءلآاصُفيتمل؟ 

مكتبإل المحدة ا1رأة حضور حكم حول الاحتإعي الصإن مكتب من ت رسالة 
٨١بصمتها لأحد الصإن 

ضلمنهم البالغون، منهم الأولاد، من عدد ولديا زوجها، يؤو امرأه •' س٧٥
أنوالمهوة الشاي لنا وقدموا بزيارتيم، قمتا إدا لتا تحوز فهل البلؤع• دون 

٨٣ئثزِها؟ 

وثرثص وكم المهلئقة؟ فيه الثارغ عثته محدد تكان هناك هز س\،ه: 
٨٤ماحورين أفتونا العدة؟ 

والذي الصغثر ابنها لزيارة الإحداد ويت، ق المرأة حزحن، إذا س؟هت 
حاجةلمضاء الحكمة إل ذهب أو أصاثه، قد حادث بتب التشفي 

٨٦...................... الإحداد؟ من الأيام هذه محتسي، هل لأولادها، أو لها، 
بيتها.......................^١٨و الأعل للدور المحدة الزأة صعود حكم حول، رسالة 
حالو وطئهى حيث من الدليل مع بالتفصيل الثبايا أحكام هي ما ٦; _• 

إذاأوسبيها وفها حكم وما الحيض؟ طهر والهمود عدمه، أو طهرهن 
فعندماالمجاهدين، من قريب لها يكون كان عظيمة مفندة ذلك وراء كان 
٨٨ذلكجناخدْامح1ة؟ ثنى 

٨٩ه1بالوضاع 

٩١\ئ>ذم؟ هوالثضاع ما ; ٦ ١ س
٩٢.•••....••••.••٠٠٠٠......؟  ٤٣ا^أحكام لثبوت اوضيع مس ق ايُتبمر ما ت ٦ ٢ س



٤٤٣مرسامثوئت 

نصاعة؟نمر صل بدون الثض\ءة وهل وقروطها؟ الثصاعة اولكن ما 
^زمةممحزصاعةممة؟......................مه

٩٤.....•••الرصعة؟.......مقدار ما ~أي• تجرمن؟ رصعات بحص الراد ما ت ٦ س٤ 
فنبعتجائعة وكانت واحد مس ق واحدة رصعة أحتى بنت أرصعت ت ٦ ص٥ 

٩٥لعيال؟ أحثا تصبح فهل ونامت، 
الصناعي،الثدي بواسطة وذلك صغثرْ، بثا قريباق احدى ل أرصعت ٦ ساُ 

مرات،ثلاث أرصعتها فيه، ثصعه حليبها من ولكنه ثدتها، من وليس 
٩٦تكونبثالأ٠ناوصاءة؟ فهل 

كأسق اهلسب، شرب ولو ا،لرصحة، لثدي ا،لرمع مباثرة يشرط هل I سيآ 
٩٧العدئJالرضعات؟ ما

مملكتناق الئ—، كثرة قبل علاج.لنصه عن بحش وقد مرض، رجل سم^ 
حليبهامن شرب وقد مرصعة. امرأة حلبب، ثثرب له• قيل وقد الخيبة، 

أفيدونالا؟ أم له أم هي فهل وتعال، سبحانه اض سفاه وقد واحدة، ثزبة 
٩٨اف،ُمحتا خزاكب 

أمإطلاقه ثم الثدي، مص ايتر هل الرصعات، عدد ق المعتبمر هو ما سو^ 
٠١ ١ ١^ ^١أنحو الكاملة؟ ال3لخة 

الخدين،صحة مدى وما الدليل؟ ذكر مع م المم الثصاع ئروط هي ما ٧; * س 
المسلمين،من رحلا أرصعت، بانما امرأة عل شهدت جارية بان القائل 
امزهفلعاذا قال؛ ك،ا أو دعها الثسول.I له فقال يزوجها، قد وكان 

هدايعي فهل الرصعات؟ عدد عن يسأله أن دون بمفارقتها اوسول 
١٠٢الموصؤع.........هذا أرجوإيفبماح ماذا؟ أم محرم وكثثرْ الؤصاع قليل أن 
وبعدمل المرضعة الأم أبناء كل ممثل هي هل اوضاعي من الأخوالم، سالإ: 



ه1وىاثهقع ٤٤٤

؛٠٦شل.؟..................بعد اثدي عل مقتصرة هي أم الث>واءة، 
YU_ ; لهتحي لا بأنه الخال فاحابه حاله، ابنة من الرواج ليهللّا شخص ذهب

بانهأفاديت، البنت، أم موال وبعد أحواتيا، إحدى مع رصع لأنه منها؛ الزواج 
١•••••••مأجورين ومالي مضمون عل اود أنحو مول: رصعي، منها رصع  ٠٦

 '•Uطفلعل لبج درث إذا اليأس ّس بلثت التي المرأة لبن حكم ما _؟
الخزمة؟تشر هن،ا الل؛ن فهل الحولإن، ق فأكو رصعات خمس فأرصعئه 

أرجوزوج؟ بلأُ المرضعه ا1رأة ثكون وقد النصاعة، من أبوه ومن؟كون 
اخُمحتالخزاءخزاى؛ الإفادة، 

الليل،ق سه أرثعتن أو ثلاثتن ص يقرب مرة مل طفلا" أرصنت، امرأ؛ ٧: س٤ 
ولاأحرى، مرة أرصعته الصباح بحد ومن الرصعات، عدد كم ئدري ولا 

٠١ الخكم؟ فإ أما، ثدري 
oU_ '. قالخلي—، لها مع كانت، ولكن منان، خمس طفلة أرضعت، امرأة

يكادلا قليل ااؤصحة مقدار أن مع الثصاع -بدا محرم فهل ااؤصّاءة، 
١١تحي؟............ؤ؛؛.........ؤ: 

lU_ : فأرضعت،رميلتها فقامت، المستشفى إل ذهبت، ؤاما زميلة لها امرأة
١٢.ّ..ّّّّ............ؤّّّّلأ الرضاع؟ كان

حول:رسالة 

قووضعه عنه، الحلي—، ؤإحراج اكل.ي( بوامهلة)عمر الإرضلمع يعتر هل — ١ 
يرصعأن ذللئ، شروط من أم الطفل؟ لهدا أما تكون لأن كافتا قارورة)نصاعة( 

ود.يرا؟من رأسا 

الأبوين؟الثمحم للطنل أما المرضعة ثكون لأف الكافية الرصعات عدد وكم ٢- 
١٣وخزاكياشُحيتا 



٤٤٥ه4وسامضوهاو( 

لإحدىابنا معي وأرصعت الأصعر، حال بلبن أرصعتتي لأمي جدق رسالات 
أحي،يعدى من فارصنت تن فيها وبقل الشهر، عل ريي مدة له وأمحا حالاق 

أكونوهل أحكام؟ من ذلك عل يرب فإذا آتئا. الدكورة لحالتي آحز وابنا 
١١٥لأبنائهم؟.......................حالا وهلأكون اuقن؟ لأحوالوحالأو أخا 

UU_ : ا ١٧ّ............ ّ .. ا>لين؟ كام قبل اشئام نمول أوبعد له اوصاغ هل
_IUA  ايام،يضعة أو ثنة له كان ؤإن الحولين؟ ممام قبل الطفل يفطم هل

ا ١٨أثر؟  ٠٠٧١لارصا-اءة؛وليس 

ا ١٨الفهلام؟ مفهوم ما 

الحولقممام قبل الفهلام يعد الثصاع عليه يور لا الدى الصى هل ؛ ٨٠س
غثرمن يرثضع لر الدى الصبل مثل والحجاب، المحاح أحكام عليه ري 

١صلا؟ ]ك  ١٩
ا ١٩مأجورين................................. المء>ممة؟ الرصعات عيد فز ت ٨ ١ ص

-ؤإنوأحواته لإخوته تحوز فهل لأبيه أو لأمه حدته من ولد رصع إذا 
١٢٠............ منها؟ رصع التي حدته أولاد بنات من الرواج أوعلوا~ رلوا 

الولدبان عل، ثتان، البنت، قبل وكان بتها، مع ولد.ا أرصعت، امرأة ت س٣٨
البنتقبل للذي الغهلاء كنفذ تحوز فهل رصعايت،، خمس من أكثر رصع 
؛٢١حثرا افّ جزاؤم أفيدونا بعدها؟ وبنت، 

علمتاوقد منها، الزواج أريد سوالت، بأرع مني وأصعر خالا، ابنة ل ! س٤٨
قإحابه بدللنؤ وأؤيد والدما، اصاب مرض من أرصعتها والدق أن 

١٢٢■••••••••••••••••••••••••••••••••••ماحورين أميونا منها، زواجي صحة 
١٢٣■■■■■■■■■■■■•••أمحها؟ يتزوج أن له نجوز فهل عمه، بنك من رصع رحل سهخت 
الداعس؟السائق إل دية ل الزكاة ذئع نجوز هل ~ ١ آمئالأت فيها رماله 



٤٤٦

منلأولادك أحا يكون فهل ^١ إحداهما أرصعش زوجتان لك كان إذا ٢— 
١٢٥ترصعه؟ إ اثش الأحرى الزوجة 
وهاتانبتتا والأحرى ابثا الأحت؛ن إحدى ولدت ثم أ-محت\ن، أحوان يزوج رمالة• 

بنتها،ابن أرصنت، ئم ابنا. الأحتى إحدى ام ولدت ئم فمط,، الأب من الأحتان 
١٢٧....... لا؟ أم حالته بث يتزوج أن البنت، لأبن تحوز فهل أخاها. أرصعت، وبنتها 
فهلأحواُتؤ، هذا عش ولابن نحش، أم من رصع عئي ابن إن فيها: رماله 

١ ٢٨••••••••••••••••••••••••■• خرا اممه وحزاىا تحثظكم واممه ثنهن؟ الزواج تحوزل 
١٢٩•••••••••••••••يزوجها•التي البنت أم من شخص عم وصاع حكم حول• وماله 

أمحالتها من رصعت، البنتؤ وكدللئ، أمها، من حالته ابنة مع ولد رصع سآ"م: 
ا-اثلهو ما وذكن بعض، من زواجهإ تحزم إخوة فصارا الولد ذلل؛، 

نجوزهل يراصعوا ب والن-ين الامح، ؤإحوانبمم لأحواما بالئنبة 
منرصغ إذا الأكل الأغ أن صحيح وهل لا؟ أم بعضهم من زواجهم 

الأصمالاءين احونجم ويمغ بحجب الئض[ع من أمه وصارت امرأة، 
١٣٠؟ ١٤٣^من أمه هي التي الرأة هده ببنات الزواج من منه 

١١٠٢مدته الحزمة الرصعات عدد حول رماله: 
UA_ : زوجثهإحدى قامتا ثم أزلاد، منهإ وله زوجتق، من ئززج رحل

الرجلذللث، بنات محارم من يكون الشخص هذا فهل شخص، بإرضاع 
مسالةق القاعده وما الزوجتي؟ كلتا بنات أعني• أي اللبن، صاجب، 

١١٠٤الثصاءةحسث،إنأئرطصل؟ 
 AA_ : ١ ٥١٠ ,, الرضاع؟ ق القاعدة وْا لزوجتي؟ محزما الزصاع من والدي يعكر هل

فهلأحتي، مع رصع أخاها ولكن حال، ابنة من الزواج أريد ثاب، أنا 
أخيهامع رضعت، أحتي إن حيث، العكس كان ؤإذا أتزوجها؟ أن تحوز 



٤٤٧فهوسالوضوعاوا 

١٣٦نجوزأنأتزوجما؟ ^}، 
لهذهمحرما يكونون السنان هؤلاء أزواج فهل الرصاع، من ينات لها امرأة ■' ٩ ٠ س

١٣٨

معمرات أوثلاث موثتن واحد م ين ق أمي من حاش ابنه رصعت لمد • ٩ ١ س
منحاش ابنة يزوجت وقئ أزلاد، أربعة بفارق ثر أكم هو الدي أحي 
لنجوز فهل البنت، ببنت، ت أي ابنثها، أنا ف؛زوجتا بثا وأنجبت آحر رجل 
١٤٠لا؟ أم ذلك 

اواتإحدى وق أبناء، منه وأنجتت رجلا متزوجة امرأه هناك س؟؟• 
منويزوجن، )الزوج(، الرجل هدا ويوق بتات،ا، غثر من بثا أنصعت 

ثكونالأول الزصعة البنث، هل الثاق الزوج من أبتاء وأنجب--ا ثاي رجل 
١٤١اكاق؟ الزوج من للأخوة أختا 

معمحلفة نوات يق ورجال اء يأشخامحى، عدة أرصعت امرأة ت
يعكرونالرجال هولا؟ فهل أمي، أرصعث، وكدللث، ثقول•' أبنائها، 

١٤٢أخوال؟ 
رصعتأش الوت مائة ق ل وبدا طفلا، ل وأنجتث، امرأة ثزوجئ سةهت 

محارا،أنا وأصتحت فمط، أبيها من أختها وهي عنها، الكبرى أحتها من 
١٤٣.....خثرا عنا اممه جزاكم أفيدونا، لا؟ أم خاش الزوجه هذْ أص؛حئ، هل 

جراحثة،عننثة والدته بلت وقد رصع، ابن الشقيق لأخي كان سهه• 
أحدبنات أومن ابثي، من يتزوج أن له تجوز فهل بإرصاعه، أمي فمامن، 
١٤٣لا؟ أم الأخرين أعامه 

مرأكتث هو الذي أمحي أرصعت إما ومول! والدي، ثقيقه عمة ل • س٦٩
عددتوصح ولم الكثرى البست، وهي اكلأيث،، بناتها إحدى مع يثا 



هت1وىاافقه ٤٤٨

الثّعحوال ثقول! اما محموى الكيثر، أخي ببما أرصعت التي الرصعات 
وقدمعهإ، رصعتي ولر مرات، الثاف من أكثر أو مرات، الثاف أو 

لخطبةأتمدم أل ل تحوز فهل أحي، غثر من الكبثرتان بنتاها ثزوجت 
١٤٤....................حترااف جزاكم أفيونا المعرى؟ وهي الثالثة بتها 

هندفاصنثت \دتأ.( الئض[غ محمدا يدعى أخ ولها هند مع رصعت سم^٩! 
هندمن طفل فلورصع من أحي ومحمد الرصاعة، من أحتي 
وعئاهند، من رصع لمن حالا أكون فهل محمد، زوجة من رصع وآحر 

فيكم..ّّّ..............ا...ه؛اافه أفيدونابارك محمد؟ روحة من رصع لمن 
منإحوق يصبحون إحوتما فهل ثهر، مدة عمي ابنه أرصعت الدق وت 

أمهم؟من أرصع ل( عمحاأتمي الرضاع، 
رصعتأعا علمت ذللت، وبعد طنلن، وأنجتا حالتي، ابنه لزوجنا • س؟٩ 

ذلكبعد ركنها ثم أحيها، مع أمها من رصنت وأنا أحي، ْع أمي من 
دامما ل; قالوا الناس بعض سالت حينإ ولكن • ١^^١٤ببب 

ثممحرم؛يوا، فلا وأحيها أحيلئ، مع وإن،ا ماثرة، يذكا ؟كن ب الرضاع 
هدا؟ق السنع حكم فا آحرين، طفالن وأنجبت ذلك بعد امرجعتها 

١٤٦بازكاغُفكم أفيدونا 
منهوأنجبت امرأة، ثزوج ل عم هناك عمري، من اكلائن ق شائن، أنا ت ١ ٠ ٠ ص

أمماو.ت، ذلك وبعد نهر، حوال البنت، مع ؛الرض-اع أناوقمت، بنئا 
وأنجتن،ثانيه، امرأة عمي مّوج ذلل-، ويعد البثتؤ، إلا نحلف، ول؛ البنت، 
لا؟أم التنات إحدى اتزوج أن ل تحوز فهل الثانية، المرأة من منه بتاُي، 

١ ٤٨........................... ١١حدا...محتار لأف حثرا؛ اممه جزاكم أفيدونا 
معرصع شخص هناك ولكن حال، ابنة من الرواج وأؤيد ثاب أنا ت ١ ٠ سا 

رصعتاهل.0 حال وابنة الؤصاءة، من حال وأصح جدق، من حال 



٤٤٩ههوسامضوء1ت 

الرواجمحورل هل الرصاعه، من أحته وأصبحت الشخحى، هدا أم من 
أمها؟من ولا أمي، من رصاعة بينتا يوجد لا أنه علنا حال؟ ابنة من 

٤٩اشُ أذLJوUأظSئإ
١ ٠ I ممرون،وثنان أولاد وقم منها، أكم أحوان ولها روحة، ل يوحد

واحوايوالدة قامت وفد وبنات، أولادا زوجتي وأنجبت 
هلهو: والئؤاJ زوجتي، إخوان وبنات أبناء مع ويناق أبناش بإوصاع 

مودمن وعل بناق؟ إحدى من الرواج ووجتي إحوان أبناء لأحد نجوز 
٠٥ اض..................... أقام أفيدونا هدا مثل ق المسؤولية 

أحيأبناء أرصعت وقد متوق، وزوجها ثنايث،، لديا امرأة يوجد ؛ ١ ٠ س"؟ 
عددهايدكر لا رصعات، عدة الكبيرة ابنتها مع منهم الأكم روجها 

أنيوف أمحبؤع، من أكثز الصغيرة ابنتها من الأصم ابنه وأرصغت 
الصغيرةابنتها الأوسط الابن يتزؤج أن تجوز فهل الأوسط، ايثه ترصع 

٥١ ٠٠ّ..................... ٠ معه؟ ثرصع ولر المغير، أحيه ْع رصعت التي 
وأنجبترجلآخر، من أمي فتزوجت ءللقأر، أف أن هي مشكلتي ت ١ ٠ س٤ 

؟كونهل هو فنوال الأولاد، أحد ْع خالتي ابن وأرصنت أولادا له 
دونممط. أر من إحوق أخد مع أر من رصع لأنه ل؛ أحا خالتي ابن 

رصعلأنه أحولئ.؛ إنه يقولون: الناس لأن أخي؛ كانه أقبله الأل أنا أف؟ 
٥٣؟ ّ ؟ خالتي ابى ترصع كانت يوم أف غثر آخز رجل مع أر لكن أمك، من 

محزماالرجل هذا يكون يتتا أخنه أرصعت الذي الرجل هل • ١ ٠ سه 
٥٤لالئصاءة؟ 

٥٦الزصيع من الأخوال عن رماله: 
وعندهمتزوج حال ول أولاد، ولها ومتزوجة المس، ي كبيرة أحت ل ت ١ * ساُ 

وبعدخال من فخثتها أتزوجها، أن وأؤيد أحبها البنت، وهذه بنتنا، 





٤٥١هوس 

أمها،من مني أصم هم الدين إحوق مع ارثصعت وئد حالة ابنه ل ؛ ١ ٠
فلمأنا أما ل؟ زوجة لخطبتها أتمدم أن يصح فهل منان ثلاث أكومن 

١٦٧أرصعمنامها 
ولعئيهدم، حدق وقدنومت وعمي، أبي( أم هي روحة بدئ كان ؛ ١ ١ ٠ س

أحرى،>\مؤ' حدتم، تزوج حدق وفاة وبعد أحي، هو ابن ولأي ست، 
الرصاعهدا بعد له تحوز فهل أحي، بإرص؛ع هذْ جدى زوجة قامت، وقد 
١٦٨••••••••مطلئا؟ منها لرثرصع أما •؛i، عمه، ابنة يتزؤج أن حل.ى، زوجة من 

١٦٩•••••••••••••الثصاءة؟ من الأخ من؛نامت، يتزئج أن للإنسان تحوز هل ت ١ ١ ١ س
١٧١فانية: 

رّالهمهااكانوالإصاع:
حن؟بن ^•^٠٢ يكمن أن وبناما سعيد بنت لفاطمه محوز هل ~ ١ 

أنعلتأ مبارلث■، بن لمحمد يكثفن أن ويناما سعيد بنت، لفاطمه تحوز هل ٢" 
١٧٢.......•••..••••••••••• قبازك؟ بن دليم احيه ؛ Ujبعد إلا زخ لر ئبازك ن بك 

لرواشاة الأىت، أحي أرصعت قد أنهآ هتاة من أزوج أن ل تحوز هل ت ١ ١
١٧٥والدن(؟ من ثرصع 

هدهماتت، متزوجة، السنان هذه ؤإحدى وبنات، بنور( أؤلفال لها امرأة : ١ سّأأ١ 
١٧٥•••••••• المتزوجة؟ أحنه ترضعه أن تحوز فهل رضيعا، طفلا وتزكت، الرأة 

عئريعل• إلا ثستأذنه ولر روجها، عيبة ق لها أحا أرضحث، من حكم ما : ١ ١ ٤ س
١٧٦ذلك؟ ق دب علميها هل لها• وّثح رصعات، 

الفتاةهده مع رصنت أحش لكن عئي، بنت، من الزواج أريد إنتي ؛ ١ ١ سه 
١٧٦••••••••••••••••منها؟ الرواج ن< نجوز فهل أمها، من حا الرواج أؤيد التي 

الرضاعةمن أحته أحن، إل أوينظر يلمم أن الؤصا•ءة من للأخ تجوز هل ؛ ١ ١ س٦ 
احمأأهل بعض من تحدث ذلك، لأحذأتا إثتي حيث، أوالئعرى، الت1إرى 



الفقعهتاوى  ٤٥٢

١٧٧اوليأء؛شذه؟ 
 U_ فهلالمعرى. وروجت المحرى، من الصغرى رصعت احتان، هاك : ١ ١

١٧٨•••••...•••••••••••••••••الصغثرة؟ ووج عل يتكنف، أن للكببرة يمكن 
 A_ هذامحمل. زوجة أمي، أرصعته محمل• اسمه متزوج الثصا■ءة من أخ ل ! ١ ١

البنتبتلك تزوجت وأنا بنتا، أرصعت الثصاءة من أحي هو الذي 
هد.اصحة ق أسلث، ولكي اوصاعق، من أحي زوجة أرصعتها التي 

أصبحفانا أيما، ل أح فهو الثصاعة من لأخي ابنه كانن، فإذا الزواج، 
عنأفيونا صحيح؟ وزواجنا بملة ل محتا لا أما أم البنت،، إث0 ما 
١٨٢افُمحتا -تزائاهذا

أحن،،الرأة وثذه رصعامحت، حمس من أكثز امرأة من رصع • aSأخ ل ; ١ ١ س؟ 
أمأحتها من رصع لأنه علته ومحرم لأخمح،، خاله الرآْ هذه صبح فهل 
وأحنهاأخي أرصعت، التي الرأة هل.ْ عل نحزم هل أنا، ل وبالتنبة لا؟ 

١٨٤يايا••••••••••••••••••••••••••••••••••••• منها ^شلمأرصع 
والثانيةزهرة(، إحداهن)أم ززجامحتج، ثلاث اض عبد بن محثد تزوج - ١ رمالة: 

فاطمهأجن )فذله( والثالثة ^u، ذكوزا أزلاذا أجت، )صالحه( 
ومحمدا.

علخ،أم وفاطمة اض، عبد أم فاطمة زوجتي ثزوج فيلة ابن محمد ٢" 
ؤافذكوزا ١^١ وأخثا 

١ ٠٨٧ ٠ - ٠ ٠ ٠ صالحة من وعثإن وتصعيد وشاهره اش عبد محمد! أولاد رصع " ٣"
لنجوز فهل يوما، عشر خمسه لمدة والدي أم أرصعتها المحرى أختي ت ١ ٢ س٠ 

١٨٩••••لأختي؟ أنبمم!خوان أساس عل عمي أبناء وممايحة وجهي كشف، 
منمحتزوج أن لها تجوز هل الصغر، ابنها مع عثتها من رصعت، فتاء : ١ ٢

١٨٩الكبر؟ أخيه 



٤٥٣ائوضؤهات فهوس 

نألتازترسالة؛ 

وهيأشهر(، المحاعة)٣ ثس ل وهو روجها، ابن ابى أرصنت، لأب جدق - ١ 
ذلك،ق امحم ما أكثز، أو مهر، قرابه أرصعته )البأس( فيها رصع لا ن مق 

ياتوبالية اوصح؟ لذلك الأم ذي من ابنها بنات نحن لما بالية 
زوجهاابن ابن الرصح ذلك بان خ الرصيع( أعإم )بنات الثاق روجها أبناء 

الثاق؟

نيتهعن مال وصح أو طعام كتونع مثلا للتسث، صدقة إحراج ي الحكم ما ٢" 
١٩٢ص؟ التي الماجد حدى إق 

روحهالأي ئكثما أن الرأة عل نحرمون أثكم مإحتكم من سمعن، I ١ ٢ سآ 
الكئمحلها نحون قال• افه رحمه باز ابن الشيخ بان العلم مع الرصاع، من 

١٩٤•••..••••••••••.•الك-ا من عترم ما الثصاعة من عرم لأنه روجها؛ لأي 
أنله نحون فهل الكترى، خاله ست، ْع التكارى أحته رصعت، رجل •' ١ سّآآ 

١ ٩٧............... امحم؟ فإ العكس كان ؤإذا الصعرى؟ حاله بنت، يتزوج 
واحداأرصنن، قد حالتي أن حن ق حالتي، بنت، أرصعت، قل- أمي •' ١ ٢ 

نحنحالتي، بنات من يتزثج أن لنا تحوز فهل الدكور، إحواف من 
منصعوا ير ز الدين "حاض، أولاد وكيلك، حاض؟ من، ثرصع ب الذين 
نحقولا ، ١٤١٥٠^من إحوة نكون حاض ويناُت، وأحواق، نحن أم أمي، 

١ ٩٨ّ. ...... ١ ١ ١ ١ ّ.١ ٠ ٠ ّ.٠ ّ .. ٠ ٠ الإفادة......٠ ثرحولهذا بعض؟ من التزوج لنا 
ولحزايذللئ، ف4لءئإنءو ١^، لا ولكم اوضاعي، من أب ل : ١ ٢ سه 

٢٠١اشُختا 

يكونفهل إحداهما، ص محص ورصع روحتان له مخص هناك ت ١ سآ٢ُ 
٢٠٢لا؟ أم اوصاعت ص له أثا الأحرى 



هن1وىارفق4 ٤٥٤

 UY_ رصعوالابن الوفبع، من ابنه عل ^٠^ الثانية الأيس، روحة تعتمر هل ١
٢٠٣ْنالززحةامحل؟... 

 A_ ٢٠٥التكم؟..ف،ا عمته، بنت يتزوج أن ؤيريد لأبيه، جدته من ارثضع رجل •' ١ ٢
٢٠٦•••••••••الواحدة ثثجاوز ولر زوجها ش امرأة لبن من ارثثعن من حول اله؛ رّ

ئسألةوالئصاع:
بنتنونيه ابنتها ْع فائر بنت عريرة واؤدق من عل بنت عكوة أرضعت ١~ 

صص1ة؟لظروف مثالية أيام ثلأ*ثة عل ثنيي لمدة ءاطفإ 
عاطفينتر زانه ابنتها مع فائز ت عزيزة والدق من عئ بن عبدالله رصع ٢— 
ثارة.لوالدته حدثت منصة لفلروف ويزيد؛ متتالة أشهر ثلاثة لمدة 
لمدةض بن عبداممه ابنها مع ءبد.الأو4 بنت ثارة من عاطف بنت زانة رصعت ٣" 

تقرينا(.أيام )عثرة الثرعثة لالئصاءة كافية 
امواللتان عبد.اش بتت ثارة من ومزنة( زهيلة محمل. بن عل بنات هل • ١ س 

وشقيقيأنا ل بالئسبة أجنبسان ء؛ا.اممه بن فائز بنت عزيزة والدق من لإضا 
إخوتنابين تش الرضاعة كون النصاعة، من لنا سقيمتان أمإ أم عاطف، بن عل 

وكداعبدالنه، ينت، ثارة أمهإ وين فائز بنت عزيزة ق والغ. من بالقائل الأحرين 
والدق؟من يرضعوا لر الد'ين محمد بن عل لأبناء بالننمة نقيقاق 

الشن،من أحته من له ما النصاعة من أحته من النصاعة من للأخ هل •' ٦س 
وغيرها؟والمناسبات الأعياد ق والممامححة مر، والا-قئوة، حيث، من 

العزالأبناء حح الأّزتن كلتا ل المحل لتن حزمة ثشنل شل سآ 
٢٠٨ئرشن؟ 

لأزلادكأحا فهلثكون ولدا، إحداهما أرمح، ززجتان، للئ، كان إذا : ١ ٢ سا، 
٢١٢ْن>زحةالأحرىملمترضعه؟ 



٤٥٥اأوضوع1وا هوس 

الأولاد،من وثد ْع بنت ورصعت وسامت،، أولاد عدة لديه رحل حول، رسالة! 
٢١٣

١٢ ٤ \لثض[-؛ ق مأله 
٢١٦•••••••••••••••••••••••ل؟ محرما يكون فهل جدف من رصع عم، ابن ؛ ١ ٣ ٠ م، 

الأول،الزوجة إخوه فعلم ابثي حطن، ثم امرأة، متزوج رجل حول رساله: 
منعمتها أحتي لصبح وبالتال ايام أربعة زوجتي من راضعة )ليف إن فقال! 

٢١٧اوصاع؟ 
الفطامونل رضاعتي، نرة 3، اْراثإن من متزوج عمي ثاب؛ أنا فيهات رماله 

أرعبوالأف ]ئحت»ة(.أ الرصعايت، عن متعددة)ثنيي رصعايت، إحداهما من رضعت، 
٦١٨ب؟..........لرأرصع والتي لنئي الثامحة الراة ابنة من الزواج فهلمحمح،ل، الزواج، 
ابنتهاابى أرصعت، عاما، عنز خمسه منذ زوجها يوق ين،، امرأة حول، رماله! 

ذلكفعلت، وفد ا-قاسب،، منها نزل أنه بمعنى شبع، حش وأكثر شهرين يدة 
ابثها،وزوج ابنتها، فاحتتدث، ا-يا بوجود شعرت محرة وبعد ابنتها، لرض 
٢١٩...........الخ ّ. قرة. بحد ذلك، ثكرر يم الكبرتم(، البنت، وروج الكبرى، وابنتها 
والأحرىابنا، الأحثن إحدى وليلت، ثم أحتثن، أحوين روج حول، رماله؛ 

ثمابنا، الأحث؛ن، إحدى أم ولدين، ثم فمط■، الأب من الأحتان وهاتان بنتا، 
بنت،يتزوج أن اابنت، لأبن تحوز فهل أخاها، أرصعت، وبنتها بمتها، ابى أرصنتا 

٢٢٢لا؟ أم حالته 
أحوادتح،٥^١ عئي ولابن روجتي. أم من رصع عئي ابى الرضاع؛ 3، ناله 

٢٢٣متن؟ الزواج محوزمح، فهل، 
فهاثاتل!رماله 

لنزمن أرصمت، وقد غبزه، زوجا ثزوجتا قد زوجة من اف إنروج إذا ~١ 



اسههاوي  ٤٥٦

الأحثر؟للزوج ومحه هلثكون اصأْ• الأول الزوج 
خزل،ص ئزكى هل أعوام، عيها م إذا الديون زلكة وكيلك ءانية: نألة - ٢ 

واحد؟لعام ثزكى قضتت أوإذا 
منبايع امحقي ؤإن يعلم. أن إلا الثئتا عن اش. وسول ش ثالثةت مسالة ٣— 

امقىؤإن والختل، اشمحم اسقي ؤإن وأؤلرايه، وأمه يوكل حيوان 
هلتحوم، أو لخم من ومحللا امشى لو وكدللث، والقران، الكرش وايط; ال

٢٢٤حائز؟ كله هذا 

منالمت، وأم له؟ ئكثف أن لزوجته تحوز هل الثصاع من أبوالرجل I  ١٣س١ 
٢٢٩الثص1ع؟..................من ابنتها لزؤج ئكثف أن نجوز هل الرصلع 

هؤلاءإرصلع امرأة لأي مجوز هل المتئميات، ق اللمهناء إرصلع حول رساله! 
منغثرهم عل بمُلبر( ما المرأة هذْ من رصعوا إذا عليهم يطخ، وهل الأأ٠لفال؟ 
مضاعفأحزها أن أم إرضاعهم، ق واحد أجز المرأة ثالْ وهل الأطفال؟ 

الدولةصرفه الأى الدحل من نشر اكطلمغ تجوز وهل واثدين؟ بلا أّم بحكم 
٢٣١لهم؟ ئرضُا'ن، لامتتجار الأطفال ثولأء عل 

نمبثا الأول الزوحه له وأتجت بزوحتتن، تزوج رحل : ١٤١٠٠٥^ل مسألة 
معهمتسكن لأبيهم الخوة عندهم ولكنت، البنت،. هذه عن الأول الزوحه يوفيتف 

والزوجة، ١٤۶^من بثا لها فصارت الزمن، من مده البنت، فأرصنت،)الخدة( 
ابنةمن الزواج الولد هذا أراد ولل.، وأكدهم وبناُت،، أولادا له أنجنت، الثانية 
تحرمأبيه من أحته رضاعه أن أم صحح، الزواج هذا فهل ابنه• ثقيقة له عمة 
٢٣٣....٠..٠٠....٠٠٠٠.محناآق أفيدون'لخزائإ لهثته؟ ابة من الزواج عله 

طريقمن أحكام انتشار يرى لا افه رخمه ثيمة ابن الإسلام سخ ت فانية 
٢٣٤اشاقرة 



٤٥٧ائوضومات هوس 

منرصعوا قد الشاة هذه إحواو ولكن عمها، ابن من الرواج يريد ئاة • ١
٢٣٧بذلك أندونا محرم؟ أم له محل فهل منه، الرواج ثريد التي الناب، هذا ام 

عنهمحتجب لا \لثضاء4 مى الزوجة أبا أن الأمر بعض عن اشثهر •
منابنتها زوج عن مححب لا الثصاءة من الزوجة أم وكدللئ، الزوجة، 
أيمابيا نافر وفل -،ا، وا-قالوة عليها، بالدخول له ويأدنون الثصاع، 
فناالسرعي الوجه يان إيضاح ثضتالتكم من فنامل لها، محرما باعياره 

٢٣٧اضُ ذللث،؟ j لخم يفلهر 
منآحر شخص معه رصع الومتا ص ول امرأة، من رصع عمي إن ت ١ ٣ ٤ س

منل عثإ عمي ٌع رضع الدي الشخصري هذا يكون هل الرأة، هده 
٢٤٠.......... أوإناث؟ يكور من لها بالئسة أولادي يكون وماذا الثصاءة؟ 

وليسئاة معها أرصع التي وكانتا خال، زوجة من رصنتا قد إتمي ت  ١٣سه 
زواجها،عئ محرم التي هي البنت، هذه أن نجثبون الأهل وكان ولدا، 
واليتموأن عل، محزمون الجنات أولادها كل أم صحيح، هذا فهل 

٤٢ ١ الثصاءة؟ محن أما ئعثر 
تحوزفهل وبناب،• أولادا منها أنجيتا و الأنرة، غيرّ من بمتاة ثزوجنن، ت  ١٣٦س

أنأم بناق، إحدى من يثزوج بأن والدته من رصمت، الذي خال لاين 
عثاهو يكون ذللئ، وعل الرضاع، مذ لأمي أحي هو ويعتأر محرم ذلك 
٢٤٢ّّا...لأ..؟........ّّّ خرا. اش جزاكم الإفادة، أرجو الرضيع؟ مى لبنتي 
٣،الشيوعية -تكم محث، الإسلامية ااثمهورثات كانت، ليا إنه 
يسقوتراثم ؤيغلوما، الولادة، متثميايت، ق الأمهات ألبان تحمعون كانوا 

ثعزفحش !؛^ ١١هذا من ثرب من مثلا تجزرون فلا ولايالون، الأطفال 
XiV............الخال؟ يكون فكيث الساتل، الأخ كلام حسب، عل هو، من 



ه،وىالهق4 ٤٥٨

 AV_ أحوئزوحها البنت هدم يرن وعندما بتتا، أرصعت امرأة هناك ؛ ١
٢٤٤...............................الرواج؟ هدا حكم مأ أمها، من المرصعة 

لدياالأختي وكلتا عمهإ، أبتاء وهما أحوين، يزوجتا أحتان لدي ت  ١٣
)أي;الأم أم وارصعتها طملة أنجتت الأخقن إحدى لكن أؤلفال، 
صالةوما الطملة؟ -رال0 الزواج الأخرى الأحت لأبناء تحوز هل جينيا( 

٢٤٥وخالتها؟ الطفلةبأئها 
منثوى عل وحصلن الرضاعة، من الأم وس الأك،، من أحوات ل ؛ ١ ٤ ٠ س

منإخوان أنتا الله رحمه باز بن العزيز عبي. الشغ الوالد ساحة 
وزدئه،رممن،، من ؤمنهن الأمن، هدا قبلتج من فمنهن الثصاعة، 

حال،عن وثالي حالها، عن وأمالها تقابل، أن ؛بلت، من ومنهن 
لوإئم عل فهل المقابلة، وليس الثواو، فمط قالئات نن ؤمنهن 

٤٢ ٦ ... ٠ .١ ٠ ذلك،؟ ق إثم علميهن أوهى هذا الأمر رممت.، التي يعني قاطغن،، 
ثقيj ابى لها وكدللث، أر، غثر امرأة من الصبر ل رصنت إتمي ت ١ ٤ سا 

الثخشهدا هل الشح: مميله يا ونوال أمي، من معي ورصع سر، 
إخوْله يوجد وكذلك، لا؟ أم الثنحاءة ل ل أخ معي رصع الذي 

٢٤٧•••••••••••••.•••.أيما؟ ل إخوة يشرون فهل معي، يرصعوا لر كثترون 
هيالتي أر من رصنتإ وحالتي حالتي، ْع حدي من رصنتإ : ١ ٤ ص؟ 

ا،وجزافأ تناتين؟ وخالا للخالأ^،، أخا أعم فهل؛دلك، أمحها، 
٢٤٩خبوا 

وقدولدا، منهن واجدة كل أنجستا وقد ثزوجتا، أحتان لدينا يوجد ؛ ١
الكبثرةأن حذث ولكن لمرة، المعرة ولن. يإرخاع الكبرة نامت، 

معأرصعته الذي واجدا ولدا إلا منه كثب ول؛ روجها من طلئت، 
ثلاُث،الثاي زوجها من وانجسن، ثان، بروج المْللقة ثزوجتؤ وقد أحتها، 



٤٥٩الوضومات فهرس 

الرصاعولكن وولدا، بنات أربع أنجبن، فمد الشقرة أما وولدا، بنات 
وائديالكبثرة من الأئَل الولد قدا U حمنا الأولاد هزلا؛ ب؛ن لر 

وولديول، الأول، المغ،رة ولد أن حدُث، ولكن الأول،، الزوج من 
الأولادأثا ئتراصعان، الأتان وهما ئوو، الثاف الزوج من الزى الثانية 

والإجابةالمحرم منلئ، ثرحو لهذا لدلك؛ الثصاع بينهم يتم فلم الباقون 
علالإقدام من تامة مة عل منا كل يكون حش عاجلا الئواو هدا عل 

٢٥٠المغثرة؟.....................•••••••••بولد الكبثرة بنات إحدى رواج 
مريم،ابنتها مع رصعش هند الرأة من صعرى ل وأنا رصعت ؤند أنا I ١ ٤ س٤ 

أننيد- أنا - ل تحوز فهل زيت_ج؛ أنجبم، ثم ولدين، مند أنجست، وقد 
بوتم،الكجة أمحها ُع واليتما من أرصع ب بأش عمحا ينب؟ أتزوج 

٢٥١رصنى؛أفدوهجزاكأافُءنامحنايمزاء............................
أنتحوز فهل أولادها، غثر أولادا وأرصعت اوصامة من أختا ل إن ; ١ ٤ سه 

٢٥٢الدينأرضنث،؟ للأولاد أكثف 
أولادا،منه فأنجلت آحن، رجلا أمي فتزوجت، امى، طلق أبا إن ت ١ سا'ة 

حالتيابن هل هو؛ ونوال حالتي، ابن أولادها أحد مع فارصنتخ 
وليسفمط أمي من إخوبي ْعأخد أر من رصع لأنه ل، أحا ؟كون 

فهلوبناق، أنا وأمله الحجاب، عنه ، أكشفالأف وأنا وأب؟ أمي من 
٢٥٢صالاسبمولونأقوالأممرة.................... 

وينتأولاد المرأ؛ وقدم اثها، ْع شهور ثلاثة امرأة أرصنش فتاة أنا I ١ _U؛ 
الأكمالأولاد عن وجهي أكثمج أن ل تحن فهل البنت،، هده من أكم 

الأقرباءبعمى لأن عليهم؛ أسلم لر محتارة ؤإق منها؟ والأصم منها، 
محققيمحي،أى:لأتحقكأن 

٢٥٣اف،ُمحتا،وبانكافُمكم.....................منه،ا؟فاذدوق،خزاىإ 



الفقهحاوي  ٤٦٠

أض،عمر بقس عئي وبنت سنوات، بثاق ير أصم أخي ت ١ 
أن٧ عمي وان عئي، بمن من الزواج ألند وأنا بعض *ع ورصعوا 

الزواغهدا فهل ^١، --٠٧ولس مهنا يدثع واحد وكل بأخي، بزوج 
٢٥٠لا؟ محإ،فيأم 

سعاالعمر من أبي وأنا نق، عئرين العمر من بلغ حالة ابنة ل ت ١ ٤ ص؟ 
منرصعت المنن هدْ تنوات، يتسع منها أك؛ر أي• نق، وعنرين 

فهلمشبعات، رصعات خمس من أكؤ بسها لقس ل ل أختا مع أمي 
يرصعنإ اللاق الشب، من أحواما مصثر ما يم منها، التزوج ل يجوز 

الدكور؟إحواف من بأي الزواج من مغرتبما واللأو أمي، ثدي من 
السلمانوإقمح لكم وغمر اف، أثابكم المسالة، هي هده 

آامرأة من رصعا — ثعبثره حسب عل بنتا ~أو وامأ0 رحل ت ١ ٥ ٠ س 
بخمسهقبلها ؤلد إنه ت رمالاه ق يقول لأنه البنت،؛ ممر الرحل وهدا 
٢٥٦لا؟ أم الرواج له تحوز فهل البنج،، لهده أخا يتزوج أن ؤيريد عاما، عثر 

ابننمر فهل أي- من أكإث -وهي عمي مجن رصع أعامي أصم : ١ ٥
معمنا؟ مني الأصعر إخوانه وكيلك، عمي؛الثصاءة، هده عمتي 
٢٥٧منهم...........................الاحتجاب، مني يطل—، زوجي أن العلم 

قدبهم، ل فلهر ولكن روجتمح،، عل ود-حلتا ثزوجت،، ذد إو<س؟هات
أنحوالحال؟ هذه ينل j عل محزم فهل الزوجة. احتا مع رصنتا 
 ^١٢٥٨

لأ...ّّ....ب؟؟بخهلإالعمل؟ فا من أحنان روحتيه أن للزوج ثبق إذا I ١  ٥٣س 
 ١ ٥ I زوجةهالت، أن عام بعد وحديث، امأة، من ئزوحت، وأن حصل لقد

يمرقإنه فقيل• ذلك حكم عن وسالتط روجتي• أبا أرصغتا إما رت 

........٢٥٥

حرى،



٤٦١الؤضوعات بجرس 

\لأتادعت الي هده من أتاءكد لأن جهدت ولكن بينتا• 
وتارةثدكر. لر إما وقالتI قولها، عن رجعت ولكن بالرصيع أولا 

روجتيأبا ممح حى ذلك ادعت، إما ت مول وتارة جهولة• إما مول• 
أمامالرأة هذْ أستدعي هل عئ؟ يجم، ماذا بتتها، ابن من الرواج من 

٢٥٩محمفلكم!.........................واش أوإئكاره؟ قولها لإئبات القاصي 
وبعدكلتما، من أطفالا وأذجما امرأس، رجل وئثّوج صادف إذا ت ١ سهه 

ماذاالثصاءة، من أحتان أمعا دوبمم بعض من بثهادة اكتثم، مرة 
٢٦٠الخال؟ هاوْ ق يفعل أن عليه 

المدةهدْ وبعل• أطفال، خمسه له أنجثت، وقل، حاله، ابنة من ثزوج رجل ت ١ ٥ 'سا" 
زوجةأرصمت، أما والدثه فدكزت ووالدته، الأنرة بين حل-سث، دار 

أرصعتهاإما الأمر! أول ق وقالت، أشهر، تسعة عمنها كان أن يوم ابنها 
الإما قالت،! منه والتأكو التتثت، ق عليها الإلحاح فبحل• واحدة• مرة 

فقدالمدة، لعلول أكؤ أم واحدة؟ صء أهي أرصعتها رصعه كم ئتلءكر 
ط0ق الزوج هلءا يفعل ماذا عاما، عشرون حوال ذللئ، عل مصي 

٢٦١الحال؟ 

بالبجنورزق طويلا عمرا مكث، أن وبعد امرأة، من يزؤم رجل هنالث• ؛ ١ _U؛؛ 
ورمضيفارقها ل؛ ذللمثؤ ْع ولكنه ، ١٠۶١٠٥^من أحته أما ثق، والنايت، 

لائمكناتئكها؟أ الهلويلة العشرة وهل"ْ الطويل، العمر هلءا أبني قائلا! 
٢٦٢........ الثصاءة؟ من أحته هي التي زوجته وق فيه الحتقم ما ابدا، ذللئح 

إثمت أبوهم فقال، النقيق، بنوعمهن فخهثهى بتاُن،، دله يوق، دجل ت ١ سخه 
والدتوق أن بعد نث النصاعة، ق إحوة فهنر واحدة، أم من رصعوا 
وافهنجئ،(؟ وبجا يل، بجا أفتونا الشقيق• عمهن بنو ثزوجهن النايث، 

٢٦٤ودمت*إ نجمْلك»إ 



الفقعهنإوى  ٤٦٢

مرةوبعد أبناء، منها وتعال سبحاه افه فروئتي بامرأة ثزوجت لمد ١ ٥ س\، 
معلومة،غثر الزمن من مدة أرصعتني قد بات|ا الروحة أم أ-جمرني 
٢٦٤أفعل؟..............•••....■■•.ماذا أمري، من حزة ق الآ0 أنا ت ومول 

أنثعمدت يقوون معها، وكنت، عمى زوجة وجاو_< أمي نانث، س*اُات 
ارتا-باوقد عنها، أبعدئتي يذللث، أحشت، ولما عمي زوجة ثدي أمثكتؤ 

منثثأكد ول؛ فمط، ثلامث، أو مصتن ثديا امتهصت، مد بأتني سالث، 
لتحل هل أحرى، امرأ0 عمي ثزوج اأرأ0 هذه ولما«Lj^، ذلاائ،، 

٢ ٦٧• أٌي،؟ رصعش بنتها ولا أرصنها، لر التي الثانية المرأة هده بابنة أتزوج أن 
الإنجاببعل ل واتحح طملن، وأنجستإ مريباق إحدى من يزوجت، ت ١ ٦ سا 

٢٦٨•••••••مأجورين ذك؟ حكم وما أممل؟ فهل النصاعة. من أحتي أما 
علمتجستوايت، حمس ويعد أطفال، وعندي عمتي، ينت، من متزؤج أنا  ٠١٦٢ س

مدبأنه ويدكر بنتها، أحديت، التي عمتي قبل زوجة ثزوج قل• عمي، بأن 
الحكمفإ الرصعايتج، عدد من يتأكد ولر الأول، عمته زوجة من رصع 

j٢٧١ذلاثج؟ 

٢٧٢..................... . الأحرى أم من الروحتف، إحدى والد رقاع حول رماله؛ 
أويومتن، ناثرة ولادته يعد أرصعته أمه من جده زوجة رجل حول ت اله ره

٢٧٤الثصعا١تح عدد ثعلمم ولر ثلاثة، 
ظهرئم تنه، ١ ٥ حوال الزوجية حياة مصت، وقد بامرأة ثزوج من حول ت رماله 

٢٧٧....................الأزلاد؟ حال وط;كون اتكم؟ فا اونحاءة، من أخته أما 
٢٧٨الثصاع................................ق الأم من الأخ ابنة همريم حول رسالة؛ 
٢٨٠أمه... من الصغرة أحته مع رصعت، أما اصح ثم بامرأة ثزوج من حول ت رسالة 
٢٨١رصاع مسالة ق ت رسالة 



٤٦٣شوسامضوعات 

منرصع الولد هذا أن يثلث، ولكن يتزوجها، أن يريد عم ابن لها بت • ١ سّاأآ" 
هلثدري لا ولكن أرصمته، أنيا ذكرت، وقد نومت،، وهى أمها 

١^^هدا أم ومحألما لا، أم باما من رواجه بمرم رضاعا أرصعته 
هدهق رأيكم فإ ٠^١١^،، الخس يبغ لا شيئا أرضعته إما فقالتؤ! 

٢٨٤القفء؟ 

منعند تكشف، أن والثض[ع ، يعرقلا روجها كان إذا للمرأْ تحوز هل ت ١ ٦
٢٨٥بالئضاع؟ ض محارم ثكونون 

ةبحمالحمد— —ولله ورزين، ستين، عفر مند عمى ابنه يزوجن، I ١ ٦ مزه 
غثرالثانية جدى زوجة من رصٌتإ قد يأل والدق أ-حمنئنى وقد أبناء، 

بانتيوأ-محيمزيتي الثضاعادت،، تللثج عن والدق سالت وقد والدي، أم 
كلامهامن فهمت ممد جدي، زوجة من أي؛ منها، أرصع داء كنتذ 
باستمرار.ابنتها مع وترضعني باستمرار، عنا.ها ويئركني ذلهمس، باما 
٢٨٦فئط... ووالدق أنا إلا الثمنه طك، عن لم:عثم بأنه عغ الاذ؟ أسل فإذا 

ولادقبعد والدق نومت، وقد وثلأثين، خمنا العمر من أبلغ شاب أنا •' ١ 'س٦٦ 
أحرى،زوجة من فأرصعتني تربيتي، أي أم جدق ونولت، أشهر، بثلاثة 

اقمسانمن ق الوفن، ذللث، ق وهي أيهما، بإرضاعي هي قامت، ثم 
أحتعثتي ابنة من يزوجت الزواج أردت ولما انداك، حاملا ثكن ولر 

لييماغ الزواج هدا ق فهل معيدة، حياة معها أعيس الأل وأنا أي، 
٢٨٧الأف؟...العنل فإ مغ د>فيه كان فإذا لحدق؟ من اوضاع ذللث، سنس، 

٢٨٩الحوان،... نرجو لا؟ أم لحرام هذا فهل اشها طفل الوالدة أرضني، إذا : ١ س٧٦ 
ْنالألكرب صلة كألحر اوصاعثكونأخرها من الأقارب صلة هل ; ١

٢٨٩^دة ضرالثضاع؟أرجوحذا 



هن1وىاثفقه ٤٦٤

منالأقارب -محقوق ص لهم وهل الثص1عة، من الأقارب -محقوق عن ت ١ سا،٦ 
٢٩٠اشب؟ 

عثرينمن أكثر مند ترْ ول! الرصاعة، من اح ولها مني أكبث أحن ل ت ١ ٧ ٠ س
إليهبإ يدهب أن زوجها عل بجب هل متروجة• الأف وهي نثه، 

التيالدينة غثر أحرى مدية ق وهويعش أحواله، عن وسال لتصله، 
ثدهبأن الزوغ رص إذا شيئا يقنل أن أبي( عل نجب وهل بما؟ نعيش 
٢٩١إليه؟ 

٢٩٢.................. روحته؟ ثرنحعه أن لقيطا وحد إذا ان للأتنجوز هل ؛ ١٧١محي 
لهااحشي شخص من لها وأحد الدم، إل واحتاجت امرأ؛ مرصت إذا ؛  ١٧٢س

هلبما، يتزوج أن الثخص ذلك، رغب ثم تعال، افه عافاها نم ذم، 
٢٩٢هدا؟ نجوز 

'،^١UY  الطمل،رصاعة محرة وهي معية، لمرة ا-يتل 1ع ومحيله احد هل ؛
٢ ٩٢٠؟ ذللت،؟ نجوز هل ، ١٤١٠٥^إكال من بحرمانه انجديد اهنل يوثر لا حش 

هن.هلأولاد أحا لتكون الئعاJة؛ باب من الطمل إرص،ع حكم ما سر،؛ماا* 
١٢٩٤^^١٠؟ 

٢٩٥

وأرصعتسمن، من أقل بإرصاعها يمت إذا فهل طملة عندي 
التسوية؛؛ن،باب ومن العنل، باب من عئ حراما يكون أكثز؛ أحوها 

ووجتهعل ؤنحل الهلاتلة، الأموال ر-محل"يكنز ا.وكم ا م: 
وهمشيئا، يمللث، لا فقر أنه بحجة واللباس الطعام ق حر وأولاده 

منينلمون لا ظز ذللئ، عل وعلاوة الكاذبة، الدعاوى تلك، يصدقون 



٤٦٥اإوهرو؛طوا فهوس 

٢ ٩٧............. مأحورJن ؟ lJuق،وصحا ثوجيها لفإ لعل ؤلسانه، ثطثه 
 UUM_ ماحانمن سه أهل وعل مسه، عل الإنسان يفقه ما هل

٠٣٠ ّ ... ؛ ّ ّ ّ ٠ ٠ ٠ ؤ ؤ.. ؤ.... ؤ... ....  ٠٠ذلك؟...٠. ل أخر له وصرويثانج:كون  ٠
دونووحته، يظافة )موونة الزوج; عل أن المستقح زاد صاحب ذكز ;  ١٧٨س

١٣٠ ١ ّ ّ ١ ١ ّ........١ ٠.... ذلاكا؟ صح فهل طبيب(، وأحره دواء، لا خادمها، 
٣٠٢••••••••••••••••••••••الواجة؟ النفقة من رن-آش الرجل علاج يمر هل ١ ٧

بحجةالأخرى، مى أكثر النمقة ل إحداهما يعطي روحتان عناوه رجل ت ١ ٨ س٠ 
ي؛نالعد.ل من هو وهل تحوز؟ هذا فهل ويعمل، موظفة الثانية أن 

٣٠٢الززحات؟أىماضُ 
ستئوبعد ذللث،، فريصت، إليها، أرسلها برسالة امرأئه طلق رجل 
٠٣ ١......٣ ؤ...١ .... ١ الحاو؟..١ هذه ق امحم فإ بالثقة، دعوى عليه رقعت، 

الرجلمن طفل معها المرام وهدم سابق، رجل بعد امرأه ثزوجت 
وعندكاملة، سلمتها ريال، ألم، أربعين مهرها مقدار كان وقن السابق، 

مضيوبعد المرأه، تللمثج ثزوحنؤ ثم ابنها، نثقة والدها سرط العقد كتابة 
يطال_إوالدها والآ0 فهلثمتها، والزوجة، أنا اتفق لر ّثواُت، أربعة 

العلممع لأبنها؟ الزوجة— طلاق ~يعد• عئ واجبة الثقة فهل ؛الثقة• 
٣٠٥سنوايتؤ د،ازا هي الثقة مدة أن 

المتثني،مراجعة مماريم، أجر لها حامل وهى ثلائا الهللقة هل ; ١  ATس 
\لئضاءة،حق غبر آحز حما ثستحى هل الولادة وبعد الأدؤية، وشراء 

٣٠٧لالخزلود؟ كن مثلأخرال
لأبيه®،مللث، وما ٠الولد القاتل; ا-ثديث، صحة مدى عن تسال امرأة ;

فنقهرغم المال، يعطثه أن أبتانه أحن، عل يفرض هذا زوجها فان 



فت1وىالْض ٤٦٦

هذافل يعطيه ئم (، JUجع؛.ق ؤيشمى يتعب الأيى أن فكيف وئجوره، 
ومحرصهم؛^،، ٥٧١إخوته عل منه ؤيوئع ١^^^،، و ليصرفه الأب 

الابنهذا تلزم فهل بينهم؟ والنداوة الكراهة غزس حش أخيهم صد 
٣٠٨...............لا؟ أم الخال وهو-رذْ منه، ثنئا أو ماله هذا والده إعطاء 

ممعت،وقد لأبيك،؛، ومالك أنت، ١١ت قال الصطمى عن حديئا ممعت، ت ١ سهذ 
٣١٠.............. الشح؟ مضيله يا هذا صحة فإ صنما، الخدين، هذا ق بان 

ئدياووأبوه المدرسة، من مكائأة ياتيه الولد وهذا ولد، لديا امرأة ت  ١٨٦س
المالهذا نحمي المرأه فهده إئ، ؤيعش إلا مال يأق لا فيهول! الحرص، 

لولأما البيت،؛ يلرم وما الولد، هدا عل تنمق أنبما بحجة يأتيه الدى 
ؤإذامنازعايتح، إل ولأيي نيئا، يعطيها لا ند الرجل هذا من طلئت، 

أبيه؟من نحاف لأنه ه؛ ثمعل يتفق أن أخل من محمي ه نفالولد كان 
٣١١هذا؟ و ئضيلتكم رأي ف،ا 

 UA_ النؤعمن وزوجي أطفال، ثلاثة ولتا سنوامتح ثإق من مغربة أمرة نحن ؛ ١
غالتاولكن جيد، راتبه ت ومول له، حاب، لا أعزبح، وكأنه يتمزق، الدي 

ياقواحد كل إل معكرا مبنعا يؤمن أنه محه كل الشهر، لمحمل شلف ما 
منالمبلغ يتدين أن إل ذللئ، يدئحه ما وكثثزا منئلاده، أوالعمرة المج إل 

البعيدا أو قريبا الزائر هذا كان سواء علينا، الوافدين أكر وما زملائه، 
بلاعليهم أنفق انفزد؛اصد.قاده ؤإذا أمزق، هدية قدم إذا إيه إذ بنا! له صله 

إلالدخول يمكنه لا بحيحج ميتا، لنا يئت، لا أنه هذا من والأكر حاب، 
ثإييرمن حاصح، عل عندنا واحد قرش لا أننا كإ خاصة، لظروف وتئنه 

كلمإأو امتطنتؤ، كلما اوفر أن ل نحون هل وموالها! عمل، سثواُتج 
طارئلأي محئتا ذهتا، وأشري؛ذلك، أوقر لذللتخ، المرمة ل ّثحتؤ 

٣١٢ذللئ،؟ خكم ما ياحمنا، قدنحديث، 



٤٦٧ههرساءوضوم1وا 

 AA_ أمأما العلم مع إدنه، بدون روحها مال من تتفق أن للمرأة يصح هل ت ١
٣١٤.........................حاجتهم؟ قوى والمال معه، أئعاب ولها أولاده، 

 ٩Aعلمه،دون منان، عدة روجها مال من ثآخد التي الزوجة حكم ما ت ١ س
هذاحكم ما نيئا؟ منه ئاخد لر بانيا له ، ومحلقأولادها، عل وتنفق 

٣١٥افُذكم العنل؟بانك 
الحاجات،له وتش الواحم، بجميع تقوم وهي زوجته يكنه رجل : ١ ٩ _• 

فإذاالروجه، هذه نحاه عليه الذي بالواجب يقوم ولا يكرهها لكمه 
٣١٧نأجوينن أفيونا تفعل؟ 

ممغأن لها فهل وغرها، الثقة من الزوجة بواجم، الروج يقم لر إذا ت ١ ٩
٣١٨.روجها؟نحلم أن الوزجة عل نجب وهل حثه؟ 

 :١'\T_ ٠٣٢ ......... اخثلفالززجمعالززجة،لالمقةأوالخد.مةفاالرحع؟ إذا
لهست، قد باش علما أحياء، أثماء ول الأرض، مى قطعة أي أعهلاز٠ ت ١

تثهالذي المتذ عل ل ئكاثاة الأ3ض لهذه أعطاف فزثا ذلكج، مل بتئا 
وفاةبعد للورثة الأرض ه،زه رد وهل نجوز؟ الفعل هذا فهل له، 

٣٢٠والدي؟ 

الذكرالابن وكذلك، والإلُث،، اأئكور بض النطايا ل للنيل بالية : ١ سةه 
٣٢٣.........معاملته؟ ثكون كيث أواثتجر، المحل ل والده مع يعمل الذي 

عليهاوشزط ثعمل، أن روجها عل وشزطت، النحاح أرادُت، امرأة ت ١ سهه 
فاعليها، ينفق لا أن بثزؤل لكن ثعمل أن لها نح ثم ثفنل، ألا الروج 
٣٢٤ذللت،؟ نحكم 

يعيهاأن الأول وطلمتا أحرى بزوجة وتزوج زوجة لديه شخص : ١ ساُا، 
٥٣٢ ..؛؛؛...  ٠٠...لا؟ أم ذلك، فهزثومه الثاية، اوزجة فلمابمي الخل من 



اصفتاوى  ٤٦٨

علبه ليتعين ، Jlilمن مبلخا ابنه أعش فمن محيلتكم رأى ٌا ■ ١ _U؟ 
سارة،يه لبمري آحز مبلئا الاحز الأبي أعش مرة وبعد الرواج، 

الثزضيعص الابن قيئ بيتا، له ليبي ميلعا الثاف أقرض مرة وبعد 
٣٢٧........ ثيء؟ لميمحم غرهم أولادا له أن عمحا الماقي، ل الوالد ومامحم 

A_I ،\ علبه ثتصدق أن ثزي كانت، و يهبها ركام أ-حزجن، امرأة هناك ١
بلالزوج، طإ عندها المشر وكان الزكاة أحزجت، أن وبعد روجها، 
منفهذا مقتها يلرمه الروج دام ما أن منها ظثا يثرا جزءا منه اقتشتخ 

زكاةنحرج أن نريد أما روجها أحرث، وقد الروج، عل الواجة النفقة 
٣٢٨إياه؟ ونملته الدفسؤ 

والدم،(واثدايا )كالقود مولودها غدايا سصزفح أن للأم نحون هل •' ١
بعدهدية إياه اعيتج الدي _J، محتاحة كانتج ؤإذا هي؟ دراْ ما حسمت، 
٣٢٨للإل،؟.اا محتاحة كانتؤ إذا تبيئه هل اسر( )تنلودها ذم، أو ولائما 

علمه؟دون ماله من آحد أن حمي من مهل بالنثقة، عل يقصر روجي • ٢ ٠ ٠ س
٣٢٩افُحةا خزاى؛ أفتوف 

أهلول التفاهم، تحت، ولا الغصب،، نريع ورنجي متزوجة، امرأة أنا : ٢ ٠ ١ س
منأطو_إ وحينإ يعينهم، من نحدون ولا العمل، يغليعون لا مثراء 

وبمن،مال• عندي لس ويمول■' يرمض، ^؟^i، قيء أي روجي 
،١٤٠۶٥^أرك لكز ذللن،؛ مدرين ولا العمل، مهمقن لا أنت، ؤنقول؛ 

بيتيعل وأصرفها إذنه، أو علمه دون منه ملوس باحذ أقوم وأنا 
العلممع العتل، هذا j ثيء عل فهل إلأهل؛ منها وأربز وأولادي، 

٣٢٩نحمظكم...وافه الصوايب،، إل أرجوإرشادي وذومال؟ زوجي أن 
منيمحي، فلا عئ بمحل ولؤه والدي، ْع أعتثئ، صغر ثاب أنا ٢ت ٠ ّرا؟ 

آحدأن حى ل فهل الآحرين، أموال عل يدي ممتد أن ، أحافوأنا ماله، 



٤٦٩امضومات موس 

يشحونالدين للاياء منكمثتبحة وأؤيد حاجتي؟ لتي والدي مال من 
٣٣١اض ءلأبمائهم،وقئا

وينمىيكزهه صار حش بمنوة ؤيعاماله مال، أي ولده يعطي لا والد • ٢ ٠ س٣ 
٣٣٢لهاي<ت،،فاالأَ>فيذلك؟ 

وهيمصدرها عن أذري وأنا دراهم، عئ يحلن، إذا فيا امحم ٢تما ٠
دراهمروجي من أناف ^١ ولوالدي، ل سيل ف منها وأنمفت، حلال، 

ذللث،؟ل علمه يشرط وهل ولوالدي؟ ل مها أضيق أن ل محل فهل 
٣٣٣فيكم افن بازك أقدوا 

ؤمند...، وأولادي روجتى السعودية، العزية بالمملكة أعمل أنا I ٢ ٠ سه 
يكلها الأسرة ثطل الأبناء، زواج بعد حى يفرق لا الأسرة أن عادتنا 

الأكلالأخ إل يدمعه فإثه مال من الإنسان يكتسبه ما وكل العائلة، بست، 
منملئا 0رة ذامحت، أرسانت، ولمد العائلة، هده عل الإئفاق عل المؤول 

٣٣٤^^نطاأَ،■تيطا>ام؟••••••••••••••••••""•
أشياءولو علمه، دو0 روجها بيتإ من سيئا الروجة إخراج حكم ما I ٢ ٠ سا" 

٣٣٥أوللأصدقاء؟ لالآهل سواء صغيرة، 
 U_ وأحوالالخد، وطه عاليا، مرسا أستلم معروف هو وكا معلمة، أنا ٢؛ ٠

هوبملقني والدي شخصئا، عل نقصوث فراتي لدا ٍلثة، الاةثة ألمرق 
—وفوأنا حوزق، ق إبفاوْ ل يصح فهل المال، هذا لامتعلأل الئييل 

الإسلامبنور ٠^■^؛، وبر، ؤإحسان وصدقة ركاة من حمه أودي الحمد— 
٣٣٥افُخنا خزاك القبيل، ذِللث، إل 

 A_ ٣٣٦.... ماله؟ من أحد أن حقي من فهل يالنثقة، عئ يقصر زنجي كان إذا ٢ت ٠
وأنائوافق، زوجي بان علتأ مال؛ ركاة من أخي أعطل أن يجوز هل ٢: ٠ سا، 



الفقمفتاوى  ٤٧٠

وو'سمال زكاة من إعطاوها تحوز فهو لا، الزيت كان ؤإذا موظفة؟ 
للزكاةلها المرتل المال بأن علمت فإذا القس، عفيفة أخي بأن علتا 

٣٣٧.ب...س.......... ب..... ب ... زم؟...ذ اتحل م ترمقه، نزف 
أنالزوج عل نجب فهل شهريا، راما وثغبص مشه، المرام كائن، إذا ؟ت ١ _* 

٣٣٩القمة؟ عه أمثمط عليها يفق 
وونيتبمم، راقه أمهم من وثزوجنتؤ أطفال، يلاثه وله أحي، يوق ٢؛ ١ سل 

وأناالأيتام— —منزل منزلهم ق معهم وأسكن أيقا، أطفال بثلاثة منها 
إلواصمه معاشهم، باستلام وأقوم الوحيد، وكافلمهم أئرهم، ولأ 

وينهمبيني الدحر ليكون منه حزءا أدحر أن وأحاول معابي، 
يمي،ريال مئة يان معاثي عن يزيد معاشهم أن العلم ٌع اوي، يالث
عزامم، ئرنحى التي الربتة بمني علميهم وأمو طبمي، ي حاد أف ك،ا 

يإ-يت٧ هم، وأّيأش وجل• 
لا؟أم حائر هو هل معهم، مكني حكم ما أولأت 
لمعاثيأصمه أن ل تحل وهل لمعانهم؟ امتلامي حكم وما ثانيات 

بالتساوي؟منيمه مالأ منه لأدحر 

ثرجوخطأ؟ عل أم صواب، عل أنا هل علميهم؟ مسوق حكم ما ثالثا؛ 
٣٤•امم4ُختا الإظدةخزائإ

يؤو،ثم الخامعثة، المرحلة امموا حش أولاده بعض عل الوالد أص إذا ؛ ٢ ١ س٢ 
قالابن هدا درامة مصاريف فهل الئاثوية، المرحلة نبماية و ابن وله 

٣٤٢........ ؤ ؤ ؤ ؛؛ ؤ التركة؟...........؛ من ونصه أم الركة و تج_< الحامعة 
حصنت،فد مود، معي ئقى وأحيائا خدمته، و وأنا ل، يثق والدي ٢؛ 

أحياناإي ثم مل، مثارة كانت، وهي والدي، سيارة و العمل من علميها 



٤٧١امضوعات ضس 

وقودابها أمري وأحيائا وائدي، لبيت منزلية أغراصا يالنقود آثري 
قعئ فهل فيها، وأمرق ثبمى، وأحيايا والدي، لثارة أو للثثارة 

٣٤٣إثم؟ ذلك 
بإله؟يضر لا هدا كان إن إدنه، يوف ابيب مال من احد أن تحوز هل ٢! ١ سة 

٣٤٤الأ أثاظ؛
إنحث _ y\jالدكور الأزلاد ب؛ن الثقة و \_■ محم U ٢: ١ سه 

٣٤٥الدكور؟ نفقة من أكو الإناث نفقة 
الأعإر،ق يتفاوتون وطبما الأولاد، من محموعة لديه ريل ; ٢١سآ'

هوفهل الصغثر، حاجة عن محتلم، الكبير فحاجة ، نحتلم، وحاجاتيم 
بمدريعطيهم أنه أو أولاده، بين كذلك، بالنفقة يعدل أن مهلال_، 

٣٤٧حاجهم؟ 
لنه~،"والحمد ميسورة ا،لادية وأحواله محاري، محل عنده والدي ; سلأ١٢

مابه لأشري مالأ؛ منه طللته فإذا ثحتاجه، بإ علينا يبحل ولكنه 
المحلذللث، صندوق من المال لأحد فاصعلز إعطائي، مض ير يلزمني 

قهو ياثم وهل لا؟ أم مرقه هده ثعد فهل علمه. يوف التجاري 
دولماله من احتلامي ق سبخ حر إليه ثحتاج بإ وبحاله ةسمو0إ 

٣٤٨علمه؟ 

 A_ ٣٥٠................... لوالديه؟ منه والاستفادة الولد، راسب، أحذ حكم ما ; ٢ ١
بحيثؤالعد.ل، فيه يلرم البائ وثزؤيج الأكير، للابن ستارة ثراء هل رساله; 
ماعتر ق اثاواة تجبؤ وهل الزواج؟ ومهر الثثارة، قيمة دد.ر للأترين يدحر 

٣٥١حال؟ بكل الإف تحتاجه 
ثلرٌهافهل أثغائهم، بتن العدل مسالة ل الوالدان يتحئج ما ممرا ; ٢١سه
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بإعطاءالأب فثالزم مهإ، كلأ محش فيإ حض والمات الأبناء بين النيل 
-قضيلهوحثدا البث؟ وكيلك بجثها، مما ^، ٠٧اشرى ما قيمة الابن 

٣٥٣وَالثاث،............... الأولاد بض الخيل ذواط U ذكزت لو ظ- 
وبعدمعها، يكن أن والدته منه فطالت، عمته، ابنة من لزوج ثحص ت ٢ ٢ ٠ س

المتامثات،بعص ابنها زوجة و؛ين بينها حدثت رواجه من نقرتا شهر 
يت،آحز،و ؤيكنها بزوجته، تخزج أن بالابن خدن حض طالن اتي 

هوفته،ستا أي لاثدحل وأن ألاثزوره، أمه حلمت، خروجه وبسّتس، 
ثرطتأنما إلا جدوى، بدون ولكن الوسائل بئص إرصاءها وحاول 

ولسهر، أول، إياْ فاءهلاها شهر، كل وظيفته رام، يعطيها أن عليه 
زوجتهوعل عليه نمقة إل نجاج لأنه نمنه؛ أعطاها الثاف الشهر 

يدحلفلا ؤإلأ كاملا راته والدثه منه فهشت، للمثكن، وأجرة وأولاده، 
إذاأنه العلم مع لها، يصح والل.ته فعل فهل أمره. ق حاتئ وهو بيتها، 

٣٥٤ص طبب، بدون فهو أعطاها 
تحلفهل الزواج، ق ابنه يساعد أن وأراد يالئبا، يتعامل الأب كان إذا ; ٢ ٢ س١ 

٣٥٥المال؟ هدا له 

 Y_أوحلال الثنان هدا فلوس هل بالصلاة. متهاون منان متزوحة امرأة ! ٢٢
٣٥٦ؤؤ.........ّّّّه....الأ...... أولاده؟ عل منها الأنفاى تحوز وهل حرام؟ 

٣٥٨••••••••••••الوولدمن>سممفهلتحوزالأكلمنه؟ 
مرهيزوجت، ثم طفلة، وأنجتت، روجته، وأن صى امرأه يوجد ! ٢٢

يدقحابذ،~ الالزوج ~لج■' الطملة أبو وكان آحر، رحل من أحرى 
الطفلةلأم مح( فهل سهر، كل ينال، مئة خمس فدره لطملته مصروئا 
أملهم سواء يرون، ما وأحد الهلملة، نفقة ق التصرف الئاق وزوجها 
وهلأمها؟ هي هل المحروق، ل اخق له من أعرف أن وأريد للطملة؟ 



٤٧٣بجوسامضومات 

٣٥٨.............•.••••الشحصئة؟ لأعراضها اشروف هذا من ثاحد أن لها 
لمرةطفولتها بداية مند مقتها أعطيهم وكنت مهللقتي، من بتت لدي ؛ ٢ ٢ سه 

وثوممتلابثي، مصروف من أعطيهم ند ما أنكروا أمم إلا الزمن من 
لاض،مطالكي بمد بعد محا محرانه من حويا ثيء؛ أي إعطائهم عن 

يمكنوكيف أحذها؟ ق الخل ل فهل سنوات نع البتث بلعت والأف 
المصروفهدا يقدر وكيف الماضية؟ السنوات مصروف عطاوهم إل 

٣٥٩................................سنوات؟ نع بلعت أن إل طفولتها منذ 
عنداتي إلا طثمتها العاتالثة ظروق وحسب امرأة، من متزوجا كنت، ٢ ٢

لكنالشهود، من واثنان والدي معي كان الثزعثة الحكمة إل دهابي 
ملرماتكون لئلا أشهر؛ ستة منذ طلممتها للقاضي! قل ل! قال( والدي 
وعدمولخهل بعد، فيإ لك مهلمالبتهم عن الماضية الثرة حلال، ؛الثقة 

الطلاث،وهل ذللمثج؟ ق دب عئ فهل والدي، ل قاله ما نمذت معرفتي 
سرض،صك، بذلك وصدر ؛ثلاث،، طلممتها باتي علمتأ صحح؟ 
والديبه نصحني مما ثفسثا مرتاحا لنت، فأنا محرا، الله جزاكم أفيدونا، 
٣٦٠به وء٠التإ 

_YYU : سقليل إلا منها ملم ما التي الزظ تشكلة عن خدئاثسأل( ننأسير
أولادالاتصالات، هذه مجن نج إسلامهم، قبل وأحواتنا إخواننا، 
الأولادالناس، من أمة بأمم وصمتهم لو مبالعا أكون ولا كثرون، 

أسلموا،الذين آبائهم عل واحبة ثممتهم هل الزنا، هذا من اتوا الذين 
ررالولد.ت الٍر نول معز و أمهابمم؟ عل عمد عندهم كان وما 

٣٦١محاشزشامالإ؟ لِ
_YYA ! الغالب3، وتستخدم جدا، وعرة جبلية منطقة ق ثحيس نحن

ذللث،،وغر والمنال، وا-ثمبح، ابإل، ممل؛ ثتملأتتا، حمح ق الخوانات 
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ثقريتا،كيلومرات عقره المرية عن ثبعد التي المدرسة إل ذهبنا سواء 
ائدرمةإل المسافة دقخ ثمني لكل موجعا صرثا ثضر-را ت يقول 

حديثاقزأت باني علمتإ يئ؟ لكل ا-قيوان صرب حكم فإ بنرعاذ، 
٣٦٣..........القيامة.الإنسان:زم من نص الحيوانات اوسول.أن عن 
٣٦٥الإيداء؟ّّّّ.ؤؤ......... خاط وئ الممصيل، مع الحيوان قل لحكم ما 

منهاتوذكر أريع•••® ررلأ أيه؛ السؤل. عن حديث وزد : ٢٣٠ص
وثكونالعزف يدحل يعني؛ النيون، ق يؤذي أحيايا والممل راالنئل« 

٣٦٧؟ ....١ .........٠ ............٠ وغره؟.٠ بالثم قله لنا تحوز هل حماعات، 
ننزلوتدخل القل ل عترج ننل ننزل حول ؤيوحد ايادية، من أنا ;  ٢٣س١ 

همّت،فإذا ثتتنر، عنلءما والثعار والمئح الدزة بنمل وثقوم 
إمفيذك؟----س"سس"--سسس-س---لآم

٦٣ ٩ ّ........... ّ ّ .........١ وغره؟ كالهر الحيوان س آذى ما 

٣٧١•••••••••••••••••••••••• مامحم^لامحران،لا>مفلاتحوض؟ : Y٣٣س
بينمصارعة الناس، من كثر وأاحت،إع المناسبات، ق تقام البلاد بعض ق : ص٤٣٢

العملهدا ق فهل المال، من مبلمعا الفائز الثور صاحب، ئأحذ افران، 
٣٧٤........الثزرهلتحللهأخدْ؟ ماجي اوالي؛1خدْ والال شرعت؟ محيون 

أراهملأف حا؛ صدها أو حل حمام عل الصقور ثدريب تحور هل سهمآ: 
الحوق ويْللمقوما ميثرة زحوة شباك ل حية وهى الحإمة يقعون 
قططادويه،الشبالي ق محالبه وثعلق ؤيمزقها الصقر هذا عليها فيتقصن 

٣٧٠ملساحا؛ز؟ 

سعزها أو بالعقاقر الحيوانات عل ؤلثة محارب جري أن تحور هل ؛  ٢٣٦س
٣٧٥الأذوية؟ 



٤٧٥ههوسالوضوه،ت 

_YY'U  الحيوانات،ثمليق عن درس عندنا كان يوم وذات الحامعة، ق طائه أنا ت
والئظبكالأرانب الحيوانات بعض عل محارب بإجراء ثقوم فآكنا 

الثانيةالمشكلة وهنا بمتالها، ثقوم ثم حية فحضرها ونحوها، والحإم 
منحال مكان ق بحجزها إما اكالةت الوسائل بإحدى يقتلها فإثنا 

ائلالوسمن ذلكر ونحو الخدر بواسطة بقتلها أو ممون، حش اهراء 
مادةعن عبارة فهو العمل، هدا رفض سهلح ولا الشرعي، الدبح غجر 

يأزلا الشرعي الحكم فإ قدمه، أو الثجاح عليها هزي دراملمة 
وثاباللزينة؟ انحنيلة بالحوانات للاحتفاظ أو التعلم بغزض التحنيتل 

 Uبفق ائل بالرسالحيوالأت قل ي لحكم اu٣٧٦................... الدكر؟ ا
تيمحكأود:ح؟.....ب..سسسسس--بب.ب--ىصمرض سحمأ:إذا 

٣٧٨. ٠٠٠٠٠.....أزثدبمها؟ لصاحبها فهل النص بما اشتد الأنعامإذا ييمة : ٢٣٩س
الأولفهل يبحها، بعد آكلها أن أريد ولا مريقة شاه عندي كان ذا ؛ ٢ ٤ * س

٣٧٩منمها؟ ممون أونزكها ذبمها 
إحدىأو أغنامه إحدى مرصن، إذا الأعنام أصحاب النامن يعفى ! ٢٤من١ 

الش1هلان.ثحرمها ت ويقول يديمها يقوم فإنه شفائها من وأيس الشياه 
٣٨٠.لألأّّ.....لألألأ..ّّ.............. ذلك،؟. ى رأثك فإ ولا:أكلها، ؤثذثحها 

 Y_ لأنتاغجره، أو مزض بخب أكلها لا؛راد الش الشاة تدكية تحوز هل ٢: ٤
٣٨٠سبمناننثقول:لأتحش؟ 

TM_ ■ مثلحا، الانتفاع ولابمن زواله، لأيكن ت اتهيمة أصاب إذا
١٣٨ ّ ّ ّ ّ ّ ...........٠ ٠....٠ ثم؟ لا أما الغالب فإن يور ازقة لوف 

أمبركها ياثمون هل وتزكوها الدواب عن بالثارات استثنوا الناس ٦.' ٤
٣٨١نيئكلفون؛إشامها؟ 
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٣٨٣تقها؟....... قل الحيوس س عل القضاء الأئضل س لكزأيى ٢: ٤ سه 
دهثتقد والكلاب، القطط، مثل؛ الطريق، ق ا-ييواذادت، ثجد أحياثا ؛ ٢ ٤ س٦ 

الآ0،إل تلتا لرم لكنها أوأرحلها؛ ظهورها ءكسراتا بغرها، أو ثارة بال
باليارةمثلا وقلها عليها الإجهاو نجوز فهل الروح، بعص ها مل 

٣٨٣وضرئ؟ 

الإنسان،عند نجرم أو حوادث أو بأمراض، الخواذارث، بعض تصاب ٢؛ _U؛ 
شددائي ثار كانم، إذا فهل الآكولة، وضر \م]ة من ض، ل وهي 

٣٨٤••••••••••• • يزكها؟ أو قلها يبُي هل العدوى، من محثى مرض فتها أو 
اليباب،ويقتل و\,ق1\عم، يعلق الذي الكهربائي ابهاز حكم ما  I٢٤٨س

٣٨٥وا-محرايتح؟ والتعوض، 

٣٨٥الكهربائثة؟......... الحنرايتح بصغق التيثقوم الألة امتنإل حكم ما ٢؛ ٤
ومناليباب، وحاصه الحشرات، مصائد امتعإل شيأ هذْ ايامنا ق ؛ ٢٥_* 

التجاريةالحلان وق النازل ق يستعمل كهربائث، ثؤع المصائي. هن.ه 
أمياخبه تجيهل إليه الهثراتا ب محي. أزرمحا نور عن عبارة وهي وضرئ؛ 
الثارقتلها الحشرات عليها ويعن، إذا ؛حسن، للكهرباء، ناهلة حدياJية 

نجوزلا إنه يقول؛ من الناس بعض ص سثنت وقد حا، المار الكهربائل 
ذللث،؟ق هدا يدخل فهل وحده، الله إلا بالنار يعدب لا لأنه استعإلها؛ 

٣٨٦فيه؟ الحكم وئ 
محيثونأئعامهم، آذان بكل والغنم— —الإل الأنعام أرباب يقوم ؛ ٢٥س١ 

إننايقولون؛ أنيم علتا الفحل، هدا حكم ما بالنار، فيكووما ونتا، نلاك١ 
يعدبررلأ قوله:٠ ^ا عل يتهلق فهل ثضح، لئلا الكئر هذا يفعل 

٣٨٨ه؟ يال؟ارإلأ 



٤٧٧ه،رسائوضوص1وا 

يتخلصلم ستة كز والئعثر القمح مؤثم من ثمى ساأهآ؛4رقالمزارعما 
العمحمحصول ق الضارة وامح،انش والأعشاب البذور يعفس من 

ذلك،عل نحر وهو فتحرق وحشراُت، وفئرال ننل الأرض ق ويوجد 
٣٩١خرام؟ هدا فهل 

الأذنطول يريد طويلة آذان له الشامي الثوري الماعز من ثؤع عندنا ت ٢ سّآه 
نصفوخ الماء من شربت إذا بحث ثلانن)ستمر( عن الواحدة 

نمأوآقن، بالعش، انش،(ذما الشط من ألكت فإذا الماء، ق أذما 
وقدالشح، أو الماء اياخ إل ذلك، أدى المش، من اكلن، أو شربت إذا 

أذثيامن ميء بقهي النامس يقوم لهذا أذنأا؛ ق التهابايتج لها ا ي،ي
قويزيد لها؛ تحميلا يسسبط وهذا السائقة، للأسباب أدل~ أو ~النصهج 

ذلكومثل الحاهلمتة، الأءتقاداتا حالَمن العمل هدا بأن علمثأ سعرها، 
الثئن؛ق وزيادة حمال من قصها ق ولما الأذى من فيه لما المروق؛ قص 

المنن،ن، ينثفلا الصعر، منذ دواء عليها يضعون أو يقصوما لذا 
1طعمن الأعإل، هذه حكم ما الئحم، وطيب للتسم؛ن امحي وكذللئ، 

وجزاكممنكم، الإجابة فترجو وامحوس، الخراف وحمي وقرون أدن 
٣٩٢اشحيرا؟ 

بمصيقرونه وكي الماعز آذان بمشر يقومون عندما الغنم رعاة يفعله ما ؛ ٢ ٥ ٤ ص
ف،اا-قيوان، يؤذى والثهي اللإ بأن عمحا الئنر، رقع وقصده الرينة 
٣٩٤الئزعفيهذا؟ رأى 

أفتيتهمأيكم — الشامل "المعز الغثم هواه بعض ئضيلتكم إل سب ؛ ٢٥سه 
قغلر ما الشامل العز أن ينون لأمم الشامل؛ الغثم أدن قطع بجواز 

صحةفإ الأذن، بمهي إلا يكتمل لا وحمالها بجميلة، فلميمتج أذما 
٣٩٥هذا؟ 
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٣٩٧ذاسانة 

وهل؟ وثدان وله زوجته طلق إذا أولاده أحد للرجل يتم كيم، ؛ ٢ ٥ ساُ 
الرجؤغثلرم وهل تزوج؟ حر أحدهم له محق لا أنه صحتح 

٣٩٩لسكة؟ 

منهأنجتت وقد الئى، ق يكنها أقار-،ا من رجل من متزوجة امراه ٢; سيه 
بعضيرثكب أحيائا ولكنه ويصوم، يمل وهو والتنات، الأساء 

سوءإل إصافه قيء، كل ويترك وأهله، دينه ثنيسه التي الحرمات 
وسال:أحلاقه، ونوء البيت، ل معهم عئرته 

الزوم.هدا مم ا-قياة ق الاستمرار حكم عن أولا: 

قالأزلاد ين مريق ذللثح ق وهل الولد، عل الدعاء حكم عن ثاتا: 
عليهم؟ويعطف، محبهم من أولادها من لأن المعاملة؛ 

كااقسث، الريل هدا من محمل أن ممنم عنالثة تعئل أن تريد ثالثا: 
ملكه.لكوا يأن من حوقا زياده منه تنجب، أن ثكزه فهي ثمنه، 
مواإن عليهم محنى فهي الأولاد؟ ؟كون من فمم فارقه هى إن رابعا: 

٤٠•■•■•••••••••••••••••••••••• أحلالهم ؤبميد عليهم يوثر أن والدهم مع  ٠
_YoA : وبنبينها حصل وقد طفلا، وألجث.نن، محعنن، تمم مند متزوجة امرأة

الخمر،شرب عل فهومدمن الدثبى؛ ملوكه سوء سب، طلاق روجها 
رحلمن ثزوجمت، طلاقها وبعد وأهله، بالمرآن مستهان للصلاة، تارك 
زواجهايدم فلم طفلها، عن البعد ئثطم ولر أبيه، مم طفلها وبقل آحز 

زوجهاسمم أن وما لظروفها، مدينا الأحز طلقها بل كثترا، اكاق 
قرعثته لهم ويعرض يطئله دارهم عل يتردد أحد حر بدللثح الأول، 

معلها دص.يحكم هي فإ عودما، من يإنعون أهلها وكان اميإدادها، 



٤٧٩موسالوضومات 

٤٠٤الريل|نس؟ هالا

نننشر وبنات بنتن من أولاد وسها والزوجة الزوم لإق إذا : ٢٥سا،
٤٠٧ثكونون؟ 

٤٠٧....................منتن؟ سع بلوغها بعد البنت بحضانة الأحى من ت ٢ ٦ ٠ س
أمريرجع هل ووجها من مها يه ثقتيي أن الزوجة ثريد الذي الماو : ٢ ٦ ١ ص

٤ ٠٩بزعبته؟ الزوج إل يدْ ثمل 
ثلاثمنذ ثزوحت اثتى الشنم ئضيله يا منكلتى مول! امرأة ! ٢٦٢س

—والحمدوأنا يصوم، ولا يصل، لا وزوجى طملأن ولذي سنوات، 
بالصلاةزوجى نصحت وقد وصيامي، صلواق عل محافظه — ف 

الصلاة،دون شل بالصوم بدأ منى جهد وبعد يرقص لكنه والصيام؛ 
ماذاترثدونر أن فارحو البتة، الصلاة يرفض ولكنه يصل، أن ورجونه 

له؟أم حمى من البت وأثاث النات بان يمزم الئزم وهل أفعل، 
حترلهو ما إل أنئرثدوف أرجوكم الطلا3، ءللستإ إن آثمه أنا وهل 

٤١١؟ ولمان، 

أوثز لر الممة تللث، ومن، أولاد، ولديا سنوات، تنع مند مطثقة امرأه ؛ ٢ سّآآ" 
مول:أمهم، زيارة من، يمنعهم الأب وأن أولادها، عن ثيء أتح، سمع 

أنأحاول لر إم، حيث ذستج؟ يلحقني، وهل، آثمه؟ بدلك أكون هل، 
٤١٦.....ذللئ،؟ من م الأطفال- قزلأء -والد الوالد أن بلمب أكلمهم 

للأنمر،طمليها حضانة ثكون أن عل المصطلحان وزوجها المرأه ; ٢٦ص؛
١٤ ٧ ••••••••••••••••••• التزؤير؟ أجرة ثكون من، فعل ثزويرهما، الأم وؤلثت 

٤١٨...........................رالأمنمحثة)...(حولكفالةاشمضرامح، 
٤ ٢٢'ذلك،..........بعد الزنمية الأزراق j، إليه نلمها ثم طفله ذو نن حول رماله: 






