








تقريظ

الخيرينالرحمن عبد بن الله عبد الشيح فضيلة 

الموتونضى ، التدبير وأحكم ، المقادير ثدر الذي ف الحمد 
وأشهد، قدير شيء كل على وم سبحانه أحمده ، والكبير المغير على 

أذوأشهد ، والظئر الشبيه عن تعالى ، له شريك لا وحده اف إلأ إله لا أن 
طثقراالدين وصحابته آله وعلى ، النذير. البشير ورسوله عبده محمدا 
•والكشر القلتل في شرعه 

أحمدالأخ حمعها التي الرٌالة هذه تمقحت ففد ؛ وبعد 
بينشائعة أحء؛لاء على سنية وتنبيهات علمية فواتي فيها فرأيت ، التلمى 

،فيه والحكمة وسببه الإحداد حكم بتن فقد ، يالإحداد يتعلق فيما العوام 
عدفشا ما بتن ثم ، تتجنبه وما زوجها على الحائم المرأة تفعله ما بتن ثم' 

ئتجنبهأو ، الحائة تفعله مما الشائعة والأقوال الأحهناء من العامة 
.الجاهالية المادات هومن ؤإنما ، له أصل ولا 

،والمتأحرين المتقدمين محن العالماء لبعض كثيرة بمتاوى أتبعه تم 
عنوالهي المصائب فى ورد وما ، والتحنل الصبر فضل ذكر وبعدها 
بدونالفتوى من باكحذير ذلك أتبع ثم ، الجاهلية ودعوى حة واليا الجنع 

البحثوحتم ، علم بغير الفتوى عن نونمهم فى لف الوحال برهان، 
القثروذكر الموت بعد لما والاستعداد الدنيا فى الزهد في بليغة بموعنلة 
لكمالجمع في وسالك . ذلك ونحو ، وحرها والآو ، وأهواله 

الخل.غير الاختمار 



وصحبهوآله محمد على الله وصلى • بعلمه ونفع ■محترأ الله فجزاه 
■وٌلم 

الخرينالرحمن مد بن افه مد وكمه ئاله 
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الرحيمالرحمن اف بم 

تقديم

الماجدالله عبد بن سليمان الشيح فضيلة 

باقونعوذ ، إله ونتوب ونستغفره تعينه ون، نحمده ف الحمد إن 
يفللوْن ، له مقل فلا اض يهده من ، أعمالما وسيئات نا أنفشرور من 
أنوأنهي له شريك لا ه وحد اف إلأ إله لا أن وأشهد ، له هادى غلا 

ورسولهعيده محمدا 
تبعد أما 

حكمةبيان أو تعليل في الاتجاهات وتنوعت ، الاراء تثنيت فمهما 
صريحةحكمة ولا منصوصة علة إلى تمل لم فإنها ، مدته أو الإحداد 

كانوسواء . والمخمين الظن هامش في ذلك عن الحديث وظل مقرره 
هوإنما به والعمل ألة مفي النه حكم تعلم فإن ؛ تخمينا أو يقينا ذلك 

عرفت، تعالن له والإذعان ، وطاعته وجل عز ف المودية من صرب 
—كادوا أو -٠ الحلق من قتام الحقيقه هده ونسي ، تعرف لم أو الحكمة 

وأكثروا، المنصوصة غير الحكم معرفة أهمية أو صروره هم أنفعودوا 
قاعدةقلوبهم في وميعت ، المليم وحة عندهم حدش حتى ذلك من 

حرجاهم أنففي وجدوا حتى آ"؛مون وأنفق ، العالمين رب ف الإسلام 
اصتجلأءعن حيرة حاسثة عقولهم ونفت حين ورسوله الله قضى ءم.ا 

القرآندلالات في بعضهم ٠مت حتى . . . الحاكمين أحكم حكم 
العقللأن إلأ لشيء لا ، الصريحة الصحيحة المنة وبيانات ، الواضحة 
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!!حكمةعلى يقف ولم عله يدرك لم الأعوج والفهم القاصر 
محاءتقص ما اض أن أهنها من تواعد على إلا تقف لا التسليم وندم 

المنافعوأكبر وأدقها العلل وأحن الحكم أعظم وفيه إلأ أمرأ أمضى ولا 
صربتلبه فى اض وقار ونقمي القاعدة هده عنده احتلت ومن ، وأشملها

أو، مبكية مضحكة كانت ولو حتى حكمة أي ليتكلف الأوهام أودية في 
.ورسوله اض نحى مما شيئا هورد إذا الزندنة قفار فى هلك 

أحكامهفى الباويعة ومننه البالغة اض حكم من أن هؤلاء علم وما 
والحياهالموت حلى الذي ؤ ؛ وجل عز اض قال ؛ والمعصية الaلاءة بلوى 

:وجل عز افه وقال ، الأية .ه ..عملا أحن أوكم ليبثزكم 
للذينفتنه إلا عيثهم جعلنا وما ملائكه إلا النار أصحاب جعلنا ما وؤ 

يرتابولا إيمانا آمنوا الذين ويزداد الكتاب أوثوا الذن لبمتيقى كفئوا 
مرصئلويهم في الذن ولقول ، والمرمرل الكتاب أووا الذن 

منويهدى يثاء من اش يضئ كذلك مثلا بهذا اش أراد ماذا والكافروذ 
.الأية ؟١٠ ...يثاء 

فىفتهافتوا عثليم حلق فتن العفليمة الحكمة هوه يان نثب وي
المنصوصةغير بالحكمة الاشتغال من قدرا إن . والريب الشكوك أودية 

وكان، وأحكامه افه حلق فى التفكر إمحنار فى فقعل يسرغ قد الغلاهرة ولا 
التسليمحدود داحل بعد ولا فيه تكلف لا بامتدلأل الحكم هذه امتجلأء 
نىمبولم غلام لي يكوف أدى قالت ؤ I سبحانه افه قال ، والإذعان 

لالماسؤثبمله^ غ ئئ هو رقك قال كذلك : قال ؟ بضآ أف ولم يتق 
لم،المتالمذ.ءن المتفهم سؤال فقبل ه مقضيا أمرا وكان متا ورحمة 

حتىالعالمين رب ض بالتسليم الأية وحتم ، الأمر ذلك حكم بعمى وذكر 
.المرسومة حدوده فى تفكره يكون 

فيوالتفقه الدن مجن أمر تعلم عناو اض لعثودية المرء استشعار إن 
أعظممن هو العلم ذلك مقتضيات وفق بالعمل قيامه ثا؛ ومن أحكامه 
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الدزىالكوكب كبعد والعمل العالم ني الناس مازل وتتباعد ، القربات 
،وتعظيمه اف عبودية س نالوبهم في تام ما بقدر وأبعد الأفق في الغابر 
.الطوية ومملهير النية ؤإحسان ندر0 حق وقدرء 

بنأحمد الشيخ خضيلة الفاصل أحي من الرسالة هدء كاك وتد 
بهلولمن جمعه أو فيها مهلرء فيما فأجاد فيها أفاد التي ، السلمي اش عبد 

الرسالةهده جاءت ، ومخالفاته الإحداد في العلماء فتاوى ومن الكتب 
أفعالبه تحففل مما القضية هدء على وتؤكد الجانب هدا في لتاهم 

جعلها، صائبة غير اعتقادات س وتنقي ثاتبة كل س لمة والملم الم
عندبها ؤيرفر ، سيئاته س بها يكفر جارية وصدقة ، حناته متزان في اض 
.. . والبعيد والقريب والكبير الصغير بها اف ونفع ، درجاته س اف 

.أجمعين وصحبه أله وعلى محمد نبينا على وسلم اض وصلى 

الماجداف عبد بن سليمان 

بالأحاءاعري بالحكمة القاصي 
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افتتاحه

شرورمن ياض ونعوذ , وسانفرْ وسمميته ، نحمده لاه الحمد إن 
هاديفلا يفلل وعن ٠ له مضل فلا يهده من • أعم>|النا وميتات نا أنف
عبدهمحمدا أن وأشهد ، له شريك لا وحده افه إلا إله لا أن وأشهد . له 

•ورسوله 
•، •سامونهأ١ إلأوأنتم ولأتمون تقاته حق اض اثموا الذينآموا ؤياأيها 

وحلق، واحدة نفى من حلمكم الذي ربكم اتقوا الناس ابجا ا يؤ 
بهتساءلون الذي اممه واتقوا ، كسرأونساء رجالأ منهما وبث ، زوجها سها 

افاتقوا آموا الذين أنها يا ؤ .  ٢٢١^رما عليكم كان اممه إن والأرحام 
افيي وس ذنوبكم لكم ؤيغفر أعمامحم لكم يملخ مديدأ تولأ ونولوا 

.iوزأئليماهل٣، ماز فقد ورسوله 
مدرن: ١٠١

حبيبوكل ، أحوهمفارقه أخ كل أن ريب ولا فيه شك لا فمما 
مريرالفراق ؤإن . الفراق س بد فلا الزمان ٠لال مهما حبيبه، مقارنه 
•موحش صعب 

:الشاعر تال 

وأحزالوبثز ومولود ونيت وفرنة اجنماغ الناس مضى ذا على 
.١ عمانأيةآ• آل سورة )١( 
١آية التاء سورة )٢، 
. ٧١•V-آية الأحزاب مورة )٣( 
رخوانأصحابه يعلمها هؤ افه رمول كان الى الحاجة يخهلية نمى هده )٤( 

•أجممن عليهم اُد 



الأخر:وقال 
واحدبعد واحدا ادي افتقؤإن 

الأخر:وتال 

محنهمتدحل سوف أناس وكل 
:الأخر وقال 

اارتحالنم ثا هنا ها زلنن
الأخر:وقال 

الأسىوجرعني أهوى الذي ومضى 
برمهاكاعد أرصي لا كث قد 

:الأخر وقال 
نهلا بهالوجود قام ثمايه 
وفرقهواجتماع وحزل مرور 
آدمأولاد ار أعمانقصن بهن 

الأخر:وقال 
حقبأحذيمه انئ كثدموكنا 
اوملنالحياة ني بخير ا وعشت
الكاومكأني ا شرهنفلنا 

حللدوم يألأ على دليل 

املالأنا مهنمنر دويي—ه 

ارتحاذفنزود ا الدنيكذا 

وسعيرجذوة ملبي وغدت 
دهوراد والبعر التصتكيف 

نمانهمن للورى نحيص من ترى 
وعافيهّمم تم وأبمٌر وعسح 

متماويهأحوالهم رأى س فهل 

كصدعالن قل حئى لدهر اص 
ونتعاكرى رهط المنايا أصاب 
معالياله نث لم اجتميع لطول 

وةالالأمحر:
هوليليوم الدهن أن ثر ألم 
بلىمن بد لا الثوب لجدئد فقل 

الأخر:وقال 
مصافثم ا مإذا شي؛ لكل 
أحدعلى محنى لا الدار وهذه 

محتإلى جديد ميت س يكران 
ثثمن لابد الشمل لأجت٠اع وقل 

اذإنالعيش يعليب يعر فلا 
شاذلها حال على بيوم ولا 



الأخر:ونال 

مودتيوسى ذكرى عن مينزص 
مدهالعيش من يوما انقضث ما إذا 

:الأخر ونال 

فسيثك—ئامحث بلأ ك
سثمن—ىذحوو مكث 

يضاض ر غيليس 
خليلينمن اجتماع لكل إن 

خليلاللخليل بعدى ؤيخدث 
تلذات الساكياء' بكإو ن

ىفينعاع نث ك
مبمىدكوو مكل 

أعلىاف نعلا ن م
زوجفرقة أعفلمها من وزكن ، ئة

مودةيينهما تين العسرات عرة وفرامى، لحاف في عاشا لزوجته، 
أوثقإذ • سالفة وسنوات خالية أيام في ومتعة وقرار وسكن ورحمة 
التيالعمة من أعظم نعمة فأي الزوجية رابملة الإسلام رابعلة بعد الروابط 

•الزوجن بين تكون 
لكيصاحبه على عفليمة حمونا منهما لكل جعل الإسلام فإن ولهدا 

.الزمن من ردحأ البقاء له يكب قوى أماس على الزوجية الحياة تتأسس 
حقفي المرأة على الحداد اف أوجب الأسباب س وغيره فلهيا 

تولهحد على بينهما الدى بالعهد ووتاء الزوج لص إخلهارأ المتوفى زوجها 
بينيني لا القفل إن نعم • ^^١، بينكم القفل سنوا ولا ؤ تعالى؛ 

فضلتني لا فالزوجة بالفضل. الفضل أصحاب يدكر وإنما الملمين، 
الوفاءنمن الهليبة، والعشرة والمودة المحبة من بينهما كان وما زوجها 

•وميتا حيا الزوج هدا القيام؛حق 
حقوقهس كان ، الوفاةبسبب الزوجين بين الفرقة حصلت وإذا 

.الإحداد اض.ؤ رسول وسنة اش بكتاب الثابتة عليها 

٢٣٧رنم الأية س المرة سورة 



الموصؤعاختيار مسب 

أنالزوجة على فكان زوجته على الزوج حق من الإحداد كان لما 
احدادهافي إليه تحتاج نل المتزوجة غير حتى بل • الإحداد أحكام تعرف 

الإحدادأمر يجهلون لمين الممن كثير كان ولما ، لها قريب على 
والشيaلان، متفش والجهل . سبحانه افه يلزمهن لم مجا النساء ويلزمون 

شائعةأحaلا؛ من وأدحل قس بما ، ينئ لم بما اممه يتعبد أن ويملى يول 
حصرلا مما الشريعة به جاءت ما حلاف واعتقادات ومخالفات ومحاذير 

.الرسالة هدْ كتث ، وغيرْلا، الإحداد فى له 
بمفسيعينه الذي التختهل لهذا المثال سيل وعلى ، جدا كثترة وهي أنول )١( 

،منهم الحواتح وطلب ، وصرالهم الأموات دعاء ; الإسلام إل ينب من 
بهموالحلف بقبورهم، والعلواف والنذور بهم والاستعانة بهم والتبرك 
والظالمالبين الضلال وهو الشرك هو واف وهدا ف كتعنليمهم لهم تعنليما 
يدخلوالخذلان، الذم وموحبات ، الأعمال نسئات من وهو المظيم 
.والرضوان المغفرة ويحرمه النيران صاحبه 

بثدعآف تعبدهم ومنها المتحرقة، والطرق والتصوف التمشعر ت ومنها 
شركيةألفاظ من نيه وما مولده. ذكر عند والقيام يه، والاحتفال الولد 

.خرافية واعتقادات وأفعال ؤإٍلراء وغلو صوفية وطقوس 
ولوأوصى، ذلك محن لابد وانه ، للعزاء والولأتم الماتم إقامة ت ومنها 

والديإن : المقبرة في أحدهم ر ثال وقد ، عزاله في فعلها بعدم الميت 
فماذاعزائه، في والمآنم الولائم إقامة بعدم أوصى قل الأن ندفنه الذي 
هذهأنقذ أن أقدر لا : تال . وجوبا والدك وصية نفذ ت له قلت ؟ أفعل 

.والشذوذ البخل إر وينسبوني الماس بعترتي أن أخنى الوصية، 
اعتبرهابل ، عليهاوالأستئجار للأموات الختمات تثوب : ومنها

=أثوب أن عادتي من • فقالت امرأة مألمتي وقد - بتركها يأثم واجمة بعضهم 
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يجوزفهل ، أنعل لم المنة وهذء ، أناجر أو لولليي خمة نة كل 
٠؟ للفقراء ريال مائة حمأرج أن ويجزيء 
نريبزمن فمن ، الميت دنن إذا ٠ الحفرة ؛ذبيحة ٠ يمي ما : ومنها 

بالوالُفاجاني حتران مهموما رجلا فرأيت ، جنازةتشيح في حرجنا 
المتوفىووالدي أذبح لم الأن وأنا ، الحفرةذبيحة من بد لا يقولون ) قاتلا 

-اذبح اذيح نفك تلثم لا ينولون والرجال المعتل في 
وأدعيةصلوات من شعبان من الصف ليلة في أحارثوْ ما ت ومنها 
.بالصيام يومها وتخصيص واجتماع وأطعمه 

.الإطعامعلى فائرا كان ولو اليمين كفارة عن أيام ثلاثة صيام : ومنها 
تشبيكوعدم ، حائض ور المرأة على المد جواز عدم ت ومنها 
.الفاتحة وقراءة المد، وك الأصاح 

محرماالمأمونة الرفقة أو المرأة أو يبلمر لم الذي الصمنر اعتار ت ومنها 
.سفرها في للمرأة 

وهوومحضاسه تربيته لمجرد كبر إذا الغلام عن اكحجسا عدم ; رمها 
•رصاع بحمل لم ما منها أجنى 

لمولو القمر ل يجوز الجمع ل يجوز من كل أن اعنقادمحم ت ومنها 
١يكن  •للمرص القمر مجوزون قرأ، ٠ 

معبودلا ٠ ت وكذا الركؤع، من الريع بعد ٠ رالثكر ٠ ت زيادة ومنها 
٠لي اعمر رب ٠ ت نولهم وكذا ، بالنية التلفنل وكذا الاستفتاح، في ٠ سواك 

سبحان٠ : السهو سجود في نولهم وكذا ٠ الضالين ولا ٠ ت الإمام قول عند 
•٠ ينام ولا يسهر لا من 

الحوائج.وقضاء الكرب تفريج بنية مرة ٤ ٠ ص قراءة ومتها 
تكرمون٠ ت التحدث يقول المجلس في المرأة ذكرت إذا ت ومنها 

•أعلم ورسوله افه ' قال دنيوية أمرر عن سثل وإذا ٠ ٠ افه أعزكم 
أحدءطس وإذا الزواج. تهنثة في • والمين بالرفاء ٠ ت نولهم ومنها 

منلاحفلتا كما - باطلا أو زورآ كان ولو حق، شاهد ت قالوا الجالمين 
•اياُللوالزير عن يعطى 





ؤبمثنعليها رضتس هن أنفيلزمن الماء بعض أن والعجب 
الجهل،في يتخبملن ممن مثتلاتهن أفواه من أحينها ، لهاأصل لا امجور 
مننخشى ولكنا صحح كلامك نعم ! ئلن علم _، JLi3كلام سمعن ؤإذا 

تفعللا ومن ، مجالهن يي حديثا يجعلننا وأن والتعليق التعيير النساء 
.له محبة ولا ومة غير عندهم فهي لزوجها المراسم هذه 

أنأحببت خاصة كيفتة زوجها عنها المتون المرأة لعدة كان ولما 
تلالذي العصر هذا في وبالأخص ، النساء بها اهل ثنلا حتى عليها أنبه 
فيالناس من الكثير لدى الشريعة وأصبحت ، الجفاء وكثر الوفاء فيه 

عليهنتمليه فيما صدنوهن ربما بل ، الرجال محكوت والصيبة • خفاء 
؛عقولهن 

أعتلزفالصيثة تدرى كت ؤإن ممحيثه فتلك تدرى لا كث فإن 

إليهونتقرب ض تتعبد من أهله من يرى رجل من للعجب يا : أقول 
أنوالصحيح اه، إلا معبود لا ت ونولهم . ف حول لا ؛ نولهممنها و ً

غلوجعل • للريح الاستنجاء ت ومنها • الد إلا بمص ممود لا يقال؛ 
الومحوء-في ارنة غاممل،ومح أو بول يخرج لم ولو الوضوء من المين 
والموسيقى،الغتاء ومأماع ، كارياالمنكرات ليعمي ارتكابهم ت ومنها 

الماءومشاهدة والتصوير، الدخان وشرب الثياب يال ؤإمحاللحى، وحلق 
بحجةالبيت في الفجر صلاة وأداء ، ونحوم المحرم ( التلفاز ) ارائى في 
العظام،الكبائر من أنها دروا وما ، فتهل مكروهة المحرمات هذْ أن 

منذلك غير إلى . الموال الص شفاء إنما ، جهلواإذ مارا ولتهم 
جضهو ذكرته وما دراج، عخ ا مالفاصدة والاعتقادات المانعة الأخطاء 

حولولا المشتكي، ؤإليه الم—تعان وافه بحر، من ونمره فنص من 
.ولأiوةإلأبالأه

والاعتقاداتالأخطاء هدم ذكر يقول الإخوة بعض ولعل • ملاحظه 
لأهميتهاومر ، قالت،كما هو فأنول: ارمالة، هدْ ءأءلها لمس 

.هنا ذكرتها المتقبل في فيها الكتابة من تمكني عدم وخشبة واستفحالها 



يوجهولا يعلم فلا ذلك يقر ثم ، سلطان من بها اممه أنزل ما بامور 
نواؤ افه قول أين كبرى! وطامة عظمى خيانة من لها فيا ينصح، ولا 

مائلافه إن  ١١اممه رسول قول وأين • ، نارأ وأهلنكم أنفكم 
أهلعن الرجل أل يحتى ؟ صح أم أحففل I استرعاه عما ولع كل 
يجهلهافلم رعيه افه استرعاه عبد من ما  ١١ت الحديث وفي - ، 'ا بيته 

والمن ما ٠ ■ آخر حديث وفي • ، الجنة رائحة يجد لم إلا بنميحة 
عليهالله حزم إلا لهم غاش وهو فتموت لمين، الممن رعية يلي 

فكنكم ١٠ت وقوله . ، ®ل حيرأ بالماء استوصوا  I١٠ وقوله ٠، الجنة 
سكرلا علمه فلعدم أيضا هو جهلها ربما بل • ، ®ل رعيته عن ومؤول دلع 
:بقوله اممه عناهم من حال حاله دكان يعطيه، لا الشيء فاقد لأف 

.بآري غافلون هم الأخرة عن وهم انمنيا الحياة من ظاهرا علمول يؤ 

يحلما معرفة في يجتهد أن وآخرته دنياه في الملم معادة فمن 
اللهذكر عن الإعراض الشقاء ومن ، بية على ليكون عليه يحرم وما 

علىيلتبس لئلا الأمر هدا في الحق ؤإيضاح الصحيح قلبيان • والغفلة 
.الرسالة هذه كتبت ؛ عليهايحرم وما لها يحل ما الحادة 

،مفصلة تئلة مكتابة فيه كتب من ندرة فيه الكتابة إلى بي حدا ومما 
الأخكتبه ما إلا — القاصر واطلاعي علمي حب — شيء على أقف فلم 

باحكامالإمداد أسماه) بحث المطيري مالي فيحان I اككتور الفاصل 
•٦ يقم الأية من التحريم سودة ، ١١

•حان وابن السائي رواه )٢( 
٠عليه مممق )٣( 

.عليهمتفق )٤( 

.عاليه متفق )٠( 

عليهمتفق )٦( 

.٧ آيه الروم سورة  ٢٧)

١٧



وأحسبنلي التأليف أقرئه من أجد ولم ا I ، نال١ حيث • ( الإحداد 
وشمىوكفى وأفاد أجاد وتد • ، ٢١٠فيه كتب ما باكورة البحث هذا أن 

حفظهمحنرجح ؤينانش يدلل ثم الأهوال يعرض علمي بحث فهو ووئى، 
؛الألب صاحب ناله ما وأتول ، افه 

الجميلأثنائي توجب م ضتحيلأ حائز بنم فهو 
•هي بحثي ميزة أن إلا ملغه أبلغ فلن كتت ومهما 

المائلمن الفاسدة والاعتقادات الشائعة الأخطاء ذكر ؛ أولا 
.المجتمع في بها ونسمع تراما الش الواقعة المصرية 

.بالإحداد المعلقة الفتاوى جمع • ثانيا 
والدي، الموصؤع هذا في الكتابة أمنية مدى سين كله ذلك خلال 

.عصرية ملموسة أمورأواقعة يعالج 
فيأكتب لأن صدرى افه شرح والمردان والبواعث الأسباب لهذه 

تأسميته وتد الرسالة هده في جمعه تيسر ما وجمعت ، الموصؤع هدا 
البحثلهدا خاتمه ثم . ا فتاواه ، دعه ، أحكامه ، أقسامه ! لإحداد اا 

•البحث هذا خلال إليها توصلت التي والأحكام النتائج أهم فيها ذكرت 

 ✩ ✩✩

اJطيرى.نثحان : للدكتور ٧ ص الإحداد باحكام الإمداد )١( 
بنلخالد الإحداد احكام بعنوان رصالة على عثرت الرسالة هدم إحراج نيل )٢( 

ورسالة، زيد أبر بكر الشيخ فضيلة وتعليق مراجعة المصالح اه عبد 
بنصالح / إعداد الجنائز أحكام من وتنيهات ماحث بعنوان مختصرة 

.العليوي محمد 

١٨



تكملة

،مدده نحن ما لشمل ولنا للفائدة وتتميما ، المطاف نهاية ور 
عندالنساء يحدثه ولما ، أوتريبها زوجها وفاة بعد المرأة وضع و*وعلاج 

اضتفاء على واعتراض وجنع ونياحة تخل من المماتب وتؤع 
فيهاذكرت برسالة الإحداد بحث أردفت، الخنرؤع عن وخروج ، وقدره 
؟ذلك على يمن وما ؟ يكون وبم الممر فمل 

الفتوىخهلورة بيان ت بعنوان أخرى برسالة الرسالة هده ألحقت، كما 
القولعلى الناص ص كبر تجرؤ من رأينا لما وذلك ، عليها الإقدام وعغلم 

■بالباؤلل أ ملتبالحي يجعل مما ، علمر شر اف على 
نم، الغيوب، علام إلى وتقريبها القلوب، لترثيق موعفله ذكرت تم 

.خاتمة نم ، منها بد لا كلمة 
:عامة ملاحظة 

ثبت،محا إلا الأحاديث، ص أذكر لا أن الرسائل هذه فى حرصت، لقد 
.فقط الثابتة الأحاديث، عر إلأ بى لا الأحكام لأن س، اف رسوله عن 

 ✩ ✩✩



البحثخطة 

تخفىالتي الإحداد ائل مأه»أ عر فيها ركزت فمد البحث حملة أما 
بينوانتثر واشتهر وذلج شاع ما وذكرت ، وسطتهاالماس من كير على 

أقوالومرد الفقهية الخلافات إثارة عن البعد على حرصت وفد ، العامة 
ؤلهرفيما الراجح القول على اقتصرت بل ، القاتلين أمماء وذكر الفقهاء 

وتسهيلهاوتقريبها الألفاظ وسهولة العبارة، وصوح على حرصت كما لي، 
كلمنه الاستفادة س يتمكن لكي ؛ الغريبة الألفاظ عن والبعد ، وسطها 

.لمين المعموم وس علم طالب س المستويات اختلاف على ناريء 
Iوخاتمة فصول أربعة المقدمة بحل البحث قمت وقد 

الأول:الفصل 
معقم كل من يتقنع وما • امه وأق. وشرعا لغه الإحداد تعريف 

.منه للمشرؤع والحكمة والدليل وابتدائها والمدة الحكم بيان 
الثاني:الفصل 

معوتعاليلها بدليلها مسألة كل ذكرت . الأحكام س الحادة يلزم ما 
.ذلك وبيان شرح 

:الثالث الفصل 

علىحرصت وقد ، الفاسدةوالاعتقادات والمخالفات الأخطاء 
.الباب هدا في العلماء كلام نقل 

:الرابع الفصل 
ومحققيناعلمائنا س الفضيلة أصحاب لكبار بالإحداد تتعلق فتاوى 

•هدا بحش بها تو-؛ت والمعاصرين الأقدمتن من 





الإحدادأقسام 

■يسمن إلى الإُئءاد يتمم 
 ٤٠٣٠٠— ١

'ا-مشروع•

;المنوع الإحلاد أولأ:
!أنام أربعة إلى وينقسم 

نونيإذا المرأة أن وذلك الإسلام، قبل محا حداد : الأول القسم 
جماتغل محلا ، سهانفعلى وتنق الحياة ملدات كل تجتنب زوجها عنها 
عاملمدة اعتزالا المجتمع وتعترل ثيابها مر وتلبس حلفرأ، تقلم ولا 

وأسوأمنظر وأشنع صورة أنبح ني الإحداد من الخام بعد وتخرج كامل، 
.وتعديب وقهر للمرأة ظلم لأنه الإسلام أبطل ما وهذا حال، 

لوفاةالأعمال وتحليل الأعلام، بتنكيس الإحداد : الثاني الخم 
قادةعلى والواجب يجوز، لا حرام وهدا ، معينة مدة الزعماء من زعيم 

.، الإحدادلهذا ترك وأعيانهم الملمين 
فلأنروح على حدادا الوقوف •' الثالث الخم 
بحدأو ميت يموت عندما تنتثر الييع بعض الأحيرة الأونة فى بدأت 

عندالميت يكرم مما وليس ، روحه على يتيمة الوقوف ذلك ومن ، موته 
لخيرهبرامحعة الفعلة هده وليست ، روحهعلى دناتق أو دقيقة نقف أن ربه 
علىالإحواد حكم قي باز بن العزيز همد الشخ لّماحة فتوى صدرت وتد )١( 

ومدكرئ، الأول المجلد س الراح العدد صس\ والزعماء اللرك 
.الرسالة هده آخر قى اش بمتجة 

٢٢





الصدرعن إلينا ينقل ولم ، عليهم والإحداد ٌلتم وموتاهم الأنبياء مماتب 
؛لدنهم ثمن فكتف ذلك، من شيئا يفيد ما والتابعين الصحابة من الأول 

وتكرار، الأحزان تجديد أهله على ويحرمه الإسلام يبغض ما أشد إن بل 
!الإسلام!عن القوم أبعد ما ثانية،ولكن مرة والمصائب الجراح عن النبس 

!المشرؤع الإحداد ! ثانيا 
•كالتالي ويا نمين إلى المترؤع الإحداد م ينق

■الريج غير علي الإحداد الأول المم 
تحكمه — ١ 

عليها.شيء فلا فعله ترد لم ومن تفعله، أن شاءت لمن ورحمة جاتز 
ءودةلمحمد البيع من الثوم بهذا يرتقل وما عاشوراء صيام كتاب من )١( 

.بممرف  ١٥٨ص الرحيلى 
مثلعنه اش رصي المحين وشهادة كريلأء ذكر يى المرقومة والروايات 

،الحين ثتل يرم الماء في فلهرت الحمرة وكون أمعلرت الماء كون 
كثيرييها يمح ولا وموصومة، مكذوبة غالبها الترهات من وغيرها 

افرصي - الحين نتل وأما • وكذبها وضعها بدكر إلا ذكرها يجوز ولا 
فيولكنه ، لمون المبها أصيت، مصيبة وهو نهييأ مفللوما فتل فإنه - عنه 

رضكاالمحن واحوْ هو لأنه • منزلة وعلو ، درجة ورغ ، له شهادة حقه 
ولم، البلاء مجن بتؤع إلا تنال لا ام العادة اف من لهما بقت ،منهما اش 

منباعفلم ذك من وقع L وليس ، يتهما لأهل ما الموابق من لهما يكن 
فالواجب. ومصيبة ذنثآ اعنلم عنه افته رصي علي فتل وكدلاكأ ، الأنبياء فتل 
مصيبةتصيبه عيد من ما ٠ ت الحديث وفي رالامتربع الصبر المصائب عند 

ليواحف مصيتي في اوجرني اللهم ، راجعون إليه ؤإنا ف إنا ت سول 
.. لم مرواه ٠ مها حترأ له وأحلف مصيبته في اش أجرم إلا منها حيرأ 

محمدالطيب لأيي ، الحرام المحرم عاشر محدثات مجن الأنام ريع ن مر 
وللأستزادة, , .  ١١ص علي ين أحمد سيف أبي تحقيق ا حنيف الثه عطاء 
النبويةالسنة ومنهاج ( ٠١٠١ -  ٠١٠ ٢ y/ )٥ الإسلام شيخ فتاوى مجمؤع رام 

.(٥٦٢—  ٥٠٠سالم)؛/ رشاد محمد . د تحقيق 

٢٤



مدته_ ٢

لكنتمهما أيام الثلاثة على الزيادة لها يجوز ولا ، فقط أيام ثلاثة 
.الحالة

ّا_الدولعالىذلك:
ثلاثةفوق لكن من لكتنا أحد على تحد أن المرأة اممه. رسول نهى 

عنالأحبار بذلك تواترت وقد • وعثرا أشهر أربعة الزوج على إلا أيام 
لكنفلما ، عتلتة لأم ابن توفي ) I قال سيرين ابن فعن . افه. رسول 

نحدأن نهينا ت وقالت ، به فتمحت صفرة فيه بمليب دعت الثالث اليوم 
رصي- ملمة أم بت زينب وعن . ، (١ زوج على إلا أيام ثلاثة من أكثر 

حبيبةأم دعت الشام من سفيان أبي نعي جاء لما • فالت — عنهما الله 
عارصيهافمسحت الثالث، اليوم في صغرة فيه بطب - عتها افه صي ر- 

:يقول الميه سمعت أز لولا لغنية هذا عن إني ؛ وقالت ، وذراعيها 
إلاثلاث فوق ميت على تحد أن الأحر واليوم باق نومن لامرأة يحل لا ار 

بنتزينب على لحلح، ثم ، وعشرا أشهر أربعة عليه تحد فإنها زوج على 
ثم، منه فمشت، بطيمج فدعتا أحوها ئوقي حين - عنها الله رصي - جحش 

النبرعلى الله رسول ممعتج أني غير حاجة من مالي؛الهليب، • قالتا 
الحديثينهذين ومن ، "الحديث،أآ، • . . لامرأة يحل لا رر ت يقول 

أنالأحر واليوم بالله نومن لامرأة يجوز ولا يحل لا أنه لتا يتضح وغيرهما 
،زوج على إلا ، ثلاث من أكثر أما أو أحأ أو لكن أبا ميتح أي على تحد 
اللهعمت، فقد أيام، ثلاثة من أكثر زوج غير على أحدت بأن فعلتط فإن 

.حراما وارتكثت، 

;الإحداد هذا إباحة من الحكمة - ٤ 
الجنحمن للماب تحدث أن بد لا الموت مميبة تج لكنلما إنه 

•البخاري رراْ ، ١١
.عليه متفق )٢( 

٢٥



منالسير في الخبير الحكيم لها بح ، الُلتإع تقتضيه ما والحزن والألم 
،الحزن من وطرا بها وتقضي راحة نؤغ بها تجد أيام ثلاثة وهو ، ذلك 

الإحدادلهى أثاح أنه والمقصود • فمغ راححة قممية ذلك على ومازال 
للعدةتابع فاته الزوج على الإحداد وأما أيام ثلاثة موتاهى على 

•، باكهورآ 
والغلالزينه وهجر الحزن في ال تريالامحمن الملمات نلتعحدر 

،فيها المادون أيام ثلاثة مجن أكثر الزوج غير ان إنأي فقد عند والتتلتب 
أشياءهدْ وكل الجزع، وإظهار وتعظيمها المصيبة تهويل من ذلك في لما 

الزينهلأن ، الأقرباء على الإحداد من زوجته منع 1'وللزوج مسألة 
غيرعلى تحد لم إذا بل . مباح والأحداد ، واجب لأنه مقدم وطه ، حمه 

منلهما ويرجى ، لها أفضل فهو منها لوطر، وفضاء للزوج إرضاء زوجها 
•، الأمارىل طلحة أبي وزوجها سليم لأم ونع كما ، كثير •حير ذلك وراء 

;الزوج على الإحداد : الثاني الخم 
حكمه— ١ 

،زوجهاعلى تحد أن الزوجة على الإسلام أوجب فقل- الوجوب، 
•البتة حداد الرجال على فليس الرجال، دون بالناء وهوحاصز 

:٢-دليله 

أزواجاويدرون منكم يثوئوف والن-ين ُؤ • تعالى قوله الكتاب من 
الاتحده: نوله المنة ومن . ، أشهروعنرأ^١٣أربعه هن بانفيترثنن 

وفي. ،  ١٠وعشرأ أشهر أربعة زوج على إلا ثلاث، فوق ب على امرأة 
١■ ص ١ ٤ العدد ، باز بن العزيز محي الثيح ماحة لالبحوث مجالة )١( 
• ٢٤ص >، ٧٠١٧وبدمها الجنائز أحكام )٢( 
.٢٣٤آية البقرة ّورة )٣( 
.عاليهمض )٤( 

٢•





لكلالعموم يفيد الأية ني والتنكير ، زوجات كلهن عدتها تنته ولم رجعأ 
•زوجت 

Iوالصغيرة المجنونة إحداد حكم ألة م
.بالإحداد الت١االمة الأحكام تلزم فإنها ممتنة المغيرة كانت إن 

عنهمانوني إذا الإحداد يلزمها ، المجنونة ومثلها ، مميزة تكن لم ؤإن 
ولأن، الإحداد وجوب على الدالة الأدلة مموم ُي لدحولهما ، أزواجهما 

كالخمرالمحزمات اجتناب وجوب في الكلفة اوي نالكلفة غير 
بالوفاةانمدة لزمته من فكل وأيضا ، الإثم في يختلفان ؤإنما ، والزنا 
،وليهما إلى متوجها ١لخaلاب ؤيكون ، والخ^لة كالكبيرة الإحداد لزمها 
وانماثلةالكبيرة منه تمع مما ومنعهما ، الإحداد بأحكام إلزامهما فعليه 
Sib>''أثمماتي.

•'شروطه - ٥ 
•ص بشروط الإحداد يجب 

كالمفقود، أوحكما حقيقة الوفاة عدة في الإحداد يكون أن — ١ 
.بوفاته والمحكوم 

أيفواتها— بعد يجوز فلا ، للتور زوجة المحدة تكون أن — ٢ 
عدةفلا ، ذلك بعد إلا م تعللم ولو - اة الوفعدة 

.ولأإحداد
صحيحا/آ-أنيكونالكاح 

.أهل ^-٠^٤ الإحداد وجب الشروط هذه توفرت فإذا 
مدته. ٦ 

عليهاوجب امرأة لكل أيام وعشرة أشهر أربمة • الإحداد مدة 
بموئوفوالذين ؤ • تحار لقوله ، حامل غتر ذكرض تقدم ممن الإحداد 

بمرق. ٠٢-  ٥١ص المملح لخالد الإحداد أحكام رسالة من )١( 
• ٢٣ص الفدزان صالح الدكتور لضلة ٠ الزاد سائل توضح في الإرشاد ٠ )٢< 
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:أي . ، ^١١وعشرأ أشهر أربعه انمهى يتربص أزواجا وتدووف منكم 
عشرالحادية  aILUIتدخل حتى تحل فلا ، بأتامها ليال وعشر أشهر أربعن 

.الليالي مع الأيام لأن العدة هومن العاشر فاليوم 
ثحدأن الأحر والنوم باش نومن لامرأة بمحل لا * ؛ الني.أ ولقول 

.، ٢١٠وعشرأ أشهر أربعه الزوج على إلأ ، ليال ثلاث قوى ميت على 
أتتامرأة أن أمها عن سلمة أبي بنت زينتا عن روى ولما 

أربعةاإنماهي : فال تشتكي زوجهاوهي ابنتهامات عن هومسألته الني 
رأسعلى بالبعرة ترمي الجاهلية في إحداكن كانت ومد وعسر، أشهر 

.المحول«ر"آ،
الجاهليةآثار حففت حيث ، ومماحتهاالشريعة ير على يدل وهذا 

وحرجصيق من زوجها وفاة بعد تعاني المرأة كانت أن نعد ، وأثقالها 
،ثلثهاإلى بتقصيرها المدة ُدْ تعالى اض حقق عام، محليلة وشدة ومحنة 

فيالظافة لها فأباح ، المكينةالمرأة هدم ينال الذي الحرج هدا وبابطال 
،بيتهافي ونسائها أقاربها مخالتلة لها وأباح ، ومكنهاوثوبها جسمها 
هيمدة بهافي ويرغب نينة، باجتنابهامايشهرهامن حقه للزوج وحفظ 

•، ۶^٠٠١٤حكتم واش ، حقوقهمن 
التيالمدة أنها وعشرأ أشهر ؛أربعة المدة تحديد في والحكمة 

فقدؤإلأ حاملا، كانت إن الروح فيه وتنفخ الجئتن تخلثق فتها يتكامل 
.تقدمر٦، كما فيهالْ، ريب لا واضحة براءة رحمها بريء 

. ٢٣٤آبت القرة سورة )١( 
.عليهمممق )٢( 

•لم ومالخاري أحرجه )٣( 
•ام بلأبن ا ٨ ١ ص ٣ ج ل ٠ الأحكام عدة مرح العلام تنير ٠  ٢٤)
. ٧٥ص ال—ابق المرجع  ٢٥)

اس.اظرًس٧١س٠اJا)٦(
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يومألكن مواء ، كثر أم قل حملها تضع حتى فعدتها الحمل ذات إلأ 
الأحمالوأولأت ؤ ; تعالى نوله لعموم وذلك أشهرأ، أم شهرأ أم 

•ه حممحن بمغن أن أجمحة 
منكمثتو٠ول والذين ؤ I تعالى نوله لعموم مخصصة الأية وهالْ 

مسعةولحديث . ه وعثرأ أقهر أربعه اننبهى يتربمى أزواجا ويدوول 
.الني فجاءت ، بليال زوجها موت بعد نفست أنها ! الأملمية 
وفاةبعد وصمت أنها ; لمقل وفي . فنكحت لها فأذن تنكح، أن فامتأذنته 

أنبأمّأ أرى ولا ٠ الزهري قال لم لملففل وني • ليلة بأربعين زوجها 
ولأن. مملهر« حض زوجها لايقربها أنه غير ، دمها ني وهي تزوج 

بريءقد بالوصع وهو ، الميا0 اختلاحل وعدم الرحم براءة بالعدة المقصود 
زوجهاكان ولو ، المحمل وصع بعد التزوج لها فكان ، يشغله ما كل من 

رواهفيما — عنه افه رصي — الخaلاب بن عمر قال كما ، المرير على الميت 
بعديدفن لم مريره على وهو بعلنها في ما لووصعث * ت الموطأ ني مجالك 

عليهاالكاح عقد فيصح ، تهلهر حتى زوجها يقربها لا أنه غير •  ٠٠لمحلت 
•نفاسها من تطهر حتى يجوز فلا الوءلء بخلاف 

تنقضيالذي الحمل أن إلى الملم أهل من كثير ذهب وقد ت مسألة 
.والرجل واليد الرأس س الادمى حلق فيه بان ما تضع هوأن المدة به 

.، ؛ال بينهم حلاف بلا المدة به تنفضي فهدا  ١٠قدامة ابن نال 
بهوسقطت المدة به انقضت منهلآ ألقت وإذا ' •' الإسلام شخ وقال 

حلقفيه تبين قد لكن إذا ، لا أم الروح فيه نفخ قد كان وسواء ' النفقة 
.رارأ، الإنسان 

تبينما وضعت إذا إلا النفاس يثبت ولا  ١٠عثيمين ابن الثخ وقال 
دمهافليس إنسان فيه يتبين لم صغيرأ سقطأ وصعن فلو ، الإنسان حلق فيه 
٦٢٣٠ص  ١١كائتج لأن المغني )١( 
الخاويمجموع )٢( 

٣



مدةوأقل ٠ المستحاصة حكم حكمها فيكون عرق دم هو بل ، نفاس دم 
تسعونوغالبه ، الحمل ابتداء س يوما ثمانون إسان حلق فيها بمين 
.،١١®يومأ 

فلمحبرْ انقطثر مجن هو I والمفقود ت المفقود امرأة I مسألة 
'موته ولا حياته تعلم 

:حالتان عليه أوالهلاك السلامة غلبة حيث من للمفمود 
أولتجارة افر سكمن السلامة منرْ على يغلب أن •' الأولى الحالة 

.ذلك نحو أو علم حللب أو نزهة 
أوقيأهله بين من فقد كمن ، الهلاك عليه يغلب أن الثانية الحالة 

ولمالعض، وسلم يعضهم فغرق ، سفينةفي جماعة عع كان أو المعركة 
كلأففي المفقود، لزوجة الأنتذلار مدة وأما الفريقين. أى من يعلم 

ذلكيعلم حتى المفقود بموت يحكم لا أنه الفقهاء بين حلاف لا الحالتين 
لكنهم. منها أكثر يعيش لا أنه الظن على يغلب مدة عليه أوبمضي يينة، 

بلتحدد لا أنها والراجمح ، مذهيين على المدة هذه تحديد في احتلموا 
بوفاتهللحكم ؛النسبة وهذا. الحا5ملم اجتهاد إلى تحديدها في يرجع 

غيبةمن النكاح؛تضررها فخ أرادت إن أما . ماله من إرلها عليه المترتب 
.للقضاء ذلك قامر زوجها 

الحادة؟عدة تبدأ ٧-متى 
بلوغهاأو دفه حين من لا ، زوجهاوفاة حنن من الحادة عدة تبدأ 

مثلا،سهر مضي بعد إلا زوجها وفاة حبر يملها لم وإذا - وفاته خر 
منأيام وعشرة أنهر الأربعة وتكمل تعلم حض من الإحداد عليها فيجب 

ئلأتةحدت قد فكون ، وحدادها علمها أو دفه حنن من لا وفاته حين 
.٤ ١ ص الطبيعية الدماء رمالة )١( 
. ٢٣•ص ١ ١ ج ئدامة لأبن اسي )٢( 
باخمار. ١٧٢-  ١٦٩ص اللاحم للدكتور الفراض )٣( 
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،عذر بغير أو بعذر فات ما كان مواء فاتها ما تقضى ولا ، وعثرا أشهر 
.عليها إثم فلا وبعذر ، تأثم فإنها عذر بلا كانت إذا أنها إلا 

Iبالإحداد المالتزمت غير عقوبة ت الة م

،بعضها أو المدة كل الواجب الإحداد تركت لو الكلفة الحدة 
علمتمتى ألت فقد عمدا كان وإن ، حرج فلا جهل عن ذلك كان فان 

شيءعمل يجوز ولا ، مضى ونته لأن الإحداد تعيد لا لكنها ، ذلاJئ، حرمن 
ولئوعلى ، العصيان مع العدة وانقضت ، وقته غير وفي موصعه ير غش 

كازآل.وإلا مدته في بالإحداد إلزامها الكنفة غنر 
وممها، الإحداد تركت لن محددة عقوبة الشرع في ترد ولم 

فعلهاعلى والدم والاستغفار التوبة وعليها ، عاصية بأنها توصفس، 
بتركالإثم وارتكاب ، بحدوده اهالها وتافه ؤناعت في وتفريطها ، ييء ال

•ه رموله وأُر افّ بأمر تفريطها 'ئديدأعلى ندمأ وتندم ، الإحداد 
تركعلى الكلفة المرأة يعزر أن حثه من الإمام أن العلوم ومن هذا 

.التعزير وسائل من يراه بما ذلك تعمدت إذا الإحداد 

فلاالإحداد بترك الزوجة الموت قبل الزوج أو الطلق أمر وإذا 
منالأشياء هذه لأن ، إسقاطه العبد يملك فلا النؤع حق لأنه ، تتركه 

إلىذريعة يصير لئلا فتجتنبها النكاح عن ممنوعة وهي ، الرغبة دواعي 
الحرمل١،/في الوقوع 

الذيالوقت من تعتد فإنها وفاته وقت فى شكت ؤإذا ؛ مسألة 
الأحذهو والاحتياط ، بالاحتياط فيها يوحذ العدة لأن ، بموته فيه تيقن ت

الوقتمن إلا تعتد لا فلهذا ، يقين لا فيه الشكوك الوقت وفى باليقين 

. ١١٤-  ١١٣ص٢ ج ٠ الفقهية الوّوض « )١( 
. ٦٤ص ٠ الإمداد ٠ )٢( 
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اكانيالثمل 

ا١ امن الحادة يلزم ما 

Iهي الحادة تلزم التي الأحكام 
؛الطيب اجتناب — ١ 

ولأن. عليه متفق ا؛ طيبا ئص ولا ء ت الصحيح للحديث وذلك 
منالمقصود ؤينافى المباشرة إلى ويدعو ، الشهوةيحزك الهليب، 

اأنواعيبشتى ا كلهوالعهلورايت، العليب الحادة فتجتنب ، الإحداد 
،واليامحمين والزهر الورد وماء وثل وكافور وعنبر مك من وأشكالها 

ثوبفي الزعفران وكدا ، تستعملها ولا وبدنها ثوبها في البخور حتى 
.ذلك ونحو الهلم-، أنولع من نؤع الزعفران لأن ، وأكل وقهوة 

طيبةرائحة له الذي والثامبو الصابون العلم أهل بعض ألحل وقد 
بنالعزيز عبد شيخنا واختار . الطسب، حمالة من لأنه ، الحديث عموم في 
لأن، الدخول عدم — الله أثابهما - البين صالح بن محمد وشيخنا ، باز 

أنالأحومحل أن إلا ، مقمودأ وليس ، نكهة بل طيبا ليس الصابون في الذي 
.أءلمأ٢، وافه ، الخلاف من خروحآ تجتنبه 

محرمفهو مهليثة رائحة فيه ما فكل ، تجتنبها المعليبة الأدهان وكدا 
البخورببعض تتطيب، أن بأس فلا ، خاصة الخيض من طهرت، إذا إلا عليها 

أومهل من نبذة طهريت، إذا إلأ طيبا لأنس و  I١١ عهلية أم لخدين، 
.الكابحانذلرص'آه_ههمنسا )١( 
.١ • ٠ ص المملح لخالد ٠ الإحداد أحكام ٠ )٢( 
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امتثتيما إلا للحاده، الهليب تحريم على دليل ففيه عليه، متفق ٠^١، أظفار 
،والشيرجل كالزيت المعلسة غير الأديان وأما ، حيضها من طهرها حال 

النص،يشملها نلأ طيبا ليت، لأنها منها الحادة تمغ فلا والمراهم، والمن 
إحدادها.ني الزينة من ممنوعة لأنها منه تمع فإنها للزينة منها يتخذ ما أما 

،الطست، عمل ترك عليها يجب لا • بالطيب الائجار حكم •' مسألة 
فإن، الإمكان قدر مباشرته تتوئى أن عليها يجب لكن ، به الائجار أو 

تتركأن لها الأحوط كان ؤإن ، مباشرة إزالته وح—، منه شيء أصابها 
.، ل أعالم وافه ، إحدادها مجدة به والاتجار به الممل 

:الزينة احتناب،

؛بدنها أ-في 
وسائرلحمرة أصاغ من التزين أنولع وكل الخماب عليها فيحرم 
Uوذللث، والأكحال، الجلدية والأصثاغ الأظافرأ؛، وطلأء المساحيق، 

العصفرتلبس لا زوجها عنها المتور ُر • فال النص أن ملمة أم روت 
،، تكتحل،١٦ولا تختم، ولا الحلي، ولا ، المثقةلْ، ولا الثياب من 
•الطبب، مقصود من ولما الخور، من معروفان نوعان والأظفار الشعل )١( 

بهنح الكريهة الرائحة لإزالة المقاس أو الحمى س للمغتالة فه رحمي 
السير.الشيء على وتعللق اسة : لسب.واكزة لا الدم أثر 

منمعرب دم • بالرج العوام منه وبمم، اللدس اسم وم )٢( 
. ٣٠٨( شرج ) ٠ المنير الممباح ٠ نيرة 

أحمربطين الممبؤخ وص '١ ٢ ص المصلح لخالد ٠ الإحداد أحكام ٠ )٣( 

وصولوين ينها حائلة لأنها العللاءات هده مثل تتعمل أن ُلالمرأة يجوز لا )٤( 
.الشرةإلى المياه 

،المغرم — بالكر — والخشق . بالمثق المصبوغة هى ؛ المشقة المياب )٥( 
.تحرك وند العين اكنة "والمنرة 

٠وأحمد داود وأبو المائي رواه )٦( 
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مثلإليه احتاجت إذا لكن ، الحرير لبس من الحادة تمغ ت مسالة 
حرمما فان ، الحاجة لدغ به بأس لا فإنه حساسية أو حكة بها يكون أن 

ورائهامن ترى المرأة فإن ، الحديثة الخمر والرتع القاب عن ؤيخي أى 
واحدةعينا تبدى أن هماص ابن رأى ولذا * القاب أو البرع إر حاجة ولا 

محالمإعداد معاصرة )فتاوى ٠ فقط ذلك إل الخاجة عند الطريق لرؤية فقط 
عصرالفوران نونان بن صالح الشخ فضيلة أما ، (  ٣٢— ٣١ص الجهتي 

عندماجوايه فكان يالخمالكة، للإفتاء الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيثة 
الخجابالتزام الملخة المرأة على الواجب ١ ' نال أن القاب عن مسل 

الذيوالعاب . عيرهاوعن عتها لكنة درءا بدنها وسائر وجهها عر الماتر 
الخجاب.ترك إل تدزج محو الممورابل من مع النوم الماء من كبر تعمله 

وتترك، الماتر الشرعي حجابها عر تبقي أن الملمة المرأة عر فالواجب 
منتضايقن اللأل الماء من المنيهات بعض تفعله الذي الخبث محيا 

لةمالز انتهى ( محنه اكخلمى عر يتحايلن فأحدن ، الشرعي الخجاب 
جّآالفوران فوران بن صالح الشتخ فضيلة الفتاوى الدعوة٨ كتاب 

وبالذات، وجهها حاصة لارجال فتنة المرأة أن اعلمي ، الخنمبة أحني 
إنهنقواه ، المنقبات بكثرة تغتري ولا كاملا الوجه يستر اش فاتق ، عيناها 

عنسئل لما ايبمرين الرحمن عبد بن الد عبد الشخ قال * للرجال فتنة 
كلمن ضررأ اعفلم ومآ ، وفتنة عورة الخرأة ) ت نال والقاب الكاب لبس 

كانتإسرائتل بني فتنة أول فإن ، الماء واتقوا ٠ ٠ ه اليي لقول ، الفتن 
فإنهالفتتة به وتحصل الطر يلفت لباس كل أن شك ولا ٠ الماء في 

بيانوفيه بالرجال تشيه فيه بالكاب المعروف اللباس محيا أن ومعلوم ، حرام 
منعهعر الأدلة س ذلك وكل ، أعضائها وحجم ومفاتنها المرأة محامحس 
،وجهها يعفى المرأة منه تبدى الدى القاب لبس وكيلك ، عنه والهي 

،تحومحا الطر تحديق أسباب س وذس ، والوجّّين والخاجب كالأتف 
،والمنكرات الشرور س يبثه لما حرام فهر ، الفساد إر ووسيلة فتنة فهو 
وكتبهقال , وسالم وصحبه وآل محمد نبينا عر اش وصر ٠ أعلم واف 

لماءالهمة الفتاوى )٠ م  ١٤١٢/٩/٢٦الخيرين الرحمن عبد عبداه 
.( ٢ ١ — ٢ ٠ الخريقي حمد وترتيب جمع — الأمة 

٣٦





يقوممن لديها يكن لم إذا ونحوذلك كالهلعام السوق من حاجاتها وشرائها 
ذلك.

مثلالماء ومط أو ، المائة الأعمال في ٢ ل موظفة أو وكتدريس 
منمانع فلا ، لهن والممريض الطبيب في أو ، ها جنبنات تعليم 

.العدة فترة في بالمهار الأعمال هازْ لمثل خروجها 
،معتدة غير أو معتدة الأعمال لهدم الخروج إلى حاجة لا أنه وأرى 

يوجللا بحيث المدريس صرورة كانت أو فقراء تعول المرأة كانت إذا لا 
،عنهارآ، بموب من 
الكاب.هدا س ٧٧و  ٧٣ص انظر )١( 
٠ياجسي تخلو أر الأجانب يالرجال تختلمل وألا ، منورة تكون أن شريطة )٢( 

كانتسواء ، الأحر واليوم باق نومن لامرأة بمحل لا بالأجانب والاختلاط 
جميعوحرم بالرجال الماء احتلاط الإسلام حرم فقد ، معتدة غير أم معدة 

•تحال فال • إليه توصل الص الذرانع كل وسد إليه تودي التي الوسائل 
المؤمنينجميع يأمر الأدره الجاعلة نتج جوض' ولا بيوتكذ في قنل وؤ 

تتعار فقال ، بالحجاب النساء جمح وأُر الصر بغض والمؤمنات 
منعليهن ثذنين الموسى اء ونوبناك لأزواجك نل المن أنها ا يؤ 

فلااتقيتن إن ؤ : تعار وغال ه ثزدين فلا ,ثز'»و أن أدر ذلك جلابيبهن 
وفال• ه معروفا قرلأ وثلى موص نايه في الأى بلمع بالقول تخمنن 

■طيينكان فإذا ه زيتهن من يخفيى ما لبمل؛ بأدجلهى ضربي ولا ؤ ت تمال 
اوأمز أدعى عو بما فكتف المرأة، عنه نهيت بالأرجل والقرب الموت 
أووالذراعين، والقدمين والكفين الوجه أبدت ما إذا وأحْلر، وأسر وأعظم 
والخدين؟اوالجفون والمتين الأنف وأبدت الفاتن الئاب لمت 

الرجال،في القرامة الإسلام جعل يقد كيلك، الاختلاط لذريعة وسدأ 
تكونأن أو ، اكولة كرتاسة المامة الولاية تول من باتا منعأ المرأة ومع 

فيالجم أن سعع عندما ه نال عامة، مسؤوليات فته ما وكل ، ناصية
•٠ امرأة أمرهم ولوا نوم أفلح ما ٠ • كرى بنتا أمرهم ولوا فارس بلاد 
=. البخاري روا0 

٣٨



•، لكروولأ إلأ الليل ولا للحاب إلا النهار تخرج فلا 
والتعل، أطفالها تربية بيتها في الأول المرأة وظيفة إن • أنول 

بذاتهاإنها . بها بتهان لا وظيفة وهي ، بيتها بشؤون والقيام ، لزوجها 
الوظيفةهدْ ذكن لم فإذا ، الذلامتة المدارس تبل الأول المدرسة هي 

،معطالة الأول والمدرسة ، مفقود الأساس أن فاعلم ؛حقولها قاتمة 
أطفالك،عرصت، قد أنك، أيضا فاعالم والربيادتv ؛الخادمايت، أسغالت، ومتى 

المقوقوارتمس، ، الث، نفإلا تلم فلا ، أمينة غير جاهالة أحنبية لمعلمة 
كبيرأ.ف؛عقالث، صغيرا عققته لأنك، اض ساء ما إلا ، وانماء والشرور والشقاء 

أوالاحرين، أدلال ويربض ليعلض وزوجاتنا بناتنا نرسل لماذا 
ونحن، والاختلاط للريبة هن أنفؤبعرصن الغير مصالح ل يعملن 
الخطأونعالج ؟ أطفالنا بشؤون ويقوم ، بيوتنا في يعمل من إر بحاجة 
ناأنفوتعزض الزمام ونفلت والمائق الخادمة تورد فن، بالخطأ

.والشنار للعار وأعراضنا 
ذليلااة وخ1فاة الحيهلمإ من أبواه انتهى ُن التتيم ليس 

مشغولأل٢،أبأ أو تخلت، أنأ له تلقى الذي هو اليتيم إن 
نعودثم ، بقدرها تقدر فقهل ضرورة للمرأة الببت، خارج فالصل 

صيانتهاوأبيها وابنها زوجها وعر الموت، في القرار وص الأم للقاعدة 
كانللخروج واضعلزت، ذلك، يكن لم فان ، طلباتها ؤإحفار وكفالتها 

)الهدوس(الهنادكة فعل كما لهم، لأخلاق من إلأ الصنع هذا بمنع ولا 
والمؤدى، الجبار لغضب، الموجب، بالكفار التشبه من اممه  ١١٥١۶١والإنجليز 

الأميناليفط ، الجنائز أحكام ر كتائب، من ) البوار دار في الخلود إلى 
.(  ٩٨،  ٩٧ص أحمد محمد الحاج 

.المحث، مدا س ٦ • ص اننلر )١( 
حتلر٠ بعنوان اش الرسالة إلى فليرجع الخدم أحطار معرفة أراد ومن )٢( 

غمد، الشنتوت! احمد لخالد ٠ الملم التلفل على الخلات> غير المربيات 
.أفاد ٠ أحاد 

٣٩



التطيبوعدم ، الاحتلامحل وعدم الحجاب منها ، وشروط التزامات عليها 
•• • والخلوة والتزين 

سالاه حفظه ء ياز بن العزيز عبد الوالد الشخ سماحة يقول 
الأمورإلى الموصلة والذرائع ائل الوّجميع حرم الإسلام و) 

للأولادمضيعة فيه كان إن الرحال بعيدآعن المرأة عمل ؤإن . ( المحرمة 
لأن، محرما يكون لذلك مرعي اضطرار غير من الزوج بحي وتقصير 

ءاليهاالتي للمهمة وتعطيل ، للمرأة الهلبيعية الوظيفة عن حروج ذلك 
الأمرعرى وتفكك ، الأجيال بناء سوء عنه ينتج مما ، بها القيام 

مجنكل اهمة وم، والتضامن والتكافل والتكامل التعاون على تقوم التي 
آمنةتقزة م حياة قيام على تساعد التي الأسباب من له الله هيأ بما الزوجين 

.، ثانيآأ وحقه أولأ واجبه قرئ كل فيها يعرف ، مهلمثنة 
•نهى الشرك الحجاب ومواصفات شروط أما 

.أوكف وجه استثناء بلا البدن ساترألجمح يكون أن — ١ 
.زينة ه نففي يكون لا أن - ٢ 
.ضتى غير واسعا يكون أن — ٣ 
.يثق لا ثخينا صفيقا يكون أن — ٤ 
.معلتبا مبحرا يكون لا أن - ٥ 
الرحال.بس يشبه لا أن -٦ 

.الكافرات لباس ينبه لا ٧-أن 
.شهرة لباس يكون لا أن —٨ 

الحصينالعزيز عيد بن أحمد للثّخ ٠ المرأة ترفلين—١ خي الإسلام حكم ٠ )١( 
لعام ٣٩العدد الإسلأب المحوت سلة س ص٩٧٣ وانظر ، ص٣١ 
الدوائرفي اء النتونليف حول العام المفتي سماحة فترى ه  ١٤١٤

عمله"ميدان في للرحل المرأة مناركة احهلر ورسالة . الحكومية 
.أبقا لمماحته 



•دهم، ، المرأة لممل شرعية صوايط من ذ ولا 
•اش بتقوى تتحر أن _١ 
•سنور ولا مرج فلا ، الشرعي بالحجاب تلتزم أن - ٢ 

•احدهم الخلوة أو ، مأ_أنباوعنالأخلأطبارحالا 
بأمرالقيام من الأولى مهنتها على ملبيا تآثيرأ العمل يوثر لا أن - ٤ 

•والأولاد الزوج 
٠المرأة يناسب مما يكون وأن * مباحا أصله في العمل يكون أن — ٥ 

.ا--إذنولتهارا،
الفتة.٧-أمن 

منها نفعلى تخاف كأن ، لضرورة إلا بيتها غير إلى ستقل ولا 
عدمأو ، مالها أو حرمتها انتهاك أو ، اللصوص من أو ، الدار سقومحل 
النزلكان أو ، زوجها وفاة أثناء فيه كانت الذي البلد في محرم وجود 

يينعمحن تجد لم أو ، عدتها إكمال من صاحبه يمكنها ولم مستأجرا 
كانتإن وكدا . بيتها في القرار معها تهليع تلا شديدة أووحنة ، الأجرة 

شديدااذيا الجيران أو الأحماء من ثادى أو ، ها نفعلى تخاف قمة بين 
والحالةتكون فإنها ، الاعتبارات من ذلك غير أو ، معه القرار تسمملح لا 

،اف شاء إن عليها حرج ولا ذلك ولها ، عنه الانتقال في معدورة هده 
أعلمواف ، كانت أينما بها اف أمرها التي العدة وتكمل 

بتإلى ندهب زوجها يتوقى حن أنهامن بعضهن أماماي«حدثمن 
،ملابسه برؤية زوجي أتذكر لا حتى أو لي، آنس : وتقول وتحد، أهلها 

بتإل5، تنتقل أنها أو ، به يذكرني ما كل في فكري إشغال عن أبعد وحتى 
رللأسزادة.  ٦١ص الشح وكيل بن اف عبد ٠ المرأة عمل محي املأت ٠ )١( 

آلالرب عبد • د تأليف ٠ الإمحملأم رمويف المرأة عمل  ١١كتاب راحع 
.المنورة بالمدينة الإسلامية بالجامعة المساعد الأستاذ ، نواب 

انمث.هذا من اظرص٧٣ )٢( 



كلهافهده . أهلي من ترسة أكون حش : وتقول ، أهلهامن تريب آخر 
بيتكني اأمكثي I لحديث الزوج، بت ترك ولاعدرأفي حجة ليت 
.، ®لأحله الكتاب يلغ حتى زوجك نعي فيه أتاك الذي 

فترجع، زوجهابت غير بيت في وهي زوجها نعي أتاها ما وإذا 
وتعتد.بيته إلى 

فيهعدتها لتتم منزلها إلى العودة حاجة بلا انتقلت من ويلزم ؛ مسألة 
زوجهاومات يه تحرم ولم لمج، ولو سافرت من وكذا . للواجب تداركا 

وعن. الإقامة حكم في لأنها بمنزله واعتندت رجعت ، نمر مسافة فبل 
معتمرات،أو حاجات تساوهم أزواج توفي ٠ • ثال المسيب بن سعيد 

لحجتخرج ولا ^٢، بيوتهن في يعتددن حتى الحليفة ذي من عمر فردهن 
•عدتها تنقضى حتى عمرة ولا 

فلامنزلها في وباتت إليه تحتاج لأمر حرجت كانت فان • مسألة 
منزلهاغير في وباتت حاجة، لغير حرجت قد كانت ؤإن . عليها شيء 
عصتفقد الإحداد، تركت أو ، صرورةغير في باتت أو حاجة، لغير 

إعادةولا ذلك من إليه وتتوب اممه فتستغفر حرمته، علمت إن تعالى الله 

أومعهم، هي الذين المحلة أهل جمح انتقل إذا البدوية • مسألة 
الذيالكن تتقلعن فإنها ، ومالهانصها على معه تأمن لا من منهم بقي 
وابنوالدارمي والطالي وأحمال والمائي والترمذي داود وأبو مالك رواْ )١( 

القادرعٍاو المحعق صححه حديث . كشرةبروايات وغيرهم والحاكم ماجة 
وانثلرالأثير، لابن الأصول جامع من ٨ مجلد  ١٤٥ص انتلر ■ الأرناووءل 
٢٦٣ص ٣ ج الراية لمحب ،  ٢٤'و  ٢٣٩ص ٣ ج ،^ ١١التالخص 

إسادْورجال ( iro/y)اوٍهفى ومحه Y(AA/o )/؟الإمام'.اااك أتحرجه )٢( 
,(U٢٠٨/ الغليل إرواء ) ثقات 

.٣ ٠ ٩ ص ٢ ج اشاني احمد الإمام فقه ني المعتمد )٣( 



ولكنت، فيها العاملين أحد أو ميتة الرنان مات ؤإذا . الإحداد فيه بدأت 
وتجرىب تحد فإنها ، السمينة في بها خاص مسكن ولها زوجته معه 

.، السابمةأ الأحكام عليها 
لزيارةولا مريض لعياله بيتها من الخروج للحالة يجوز لا مسألة 

•ونحوء قريب 
لنمهازوجها توفي إذا المعتكفة ت المحدة اعتكاف ! مسألة 

إذاكما صرورى أمر العدة لقضاء خروجها لأن ؛ العدة لقضاء الخروج 
.الواجبات وسائر للجمعة المعتكف خرج 

ويجوز، تصريحا الجادة المرأة خطة يجوز فلا الخطبة تحريم - ٥ 
منبه عرصئم فيما عليكم جناخ ولا ؤ • تعار لقوله بالخطة التعريض 

•، ل التصريح يبح ولم التعريض فأباح النسا؛هلى خطبة 
•تعالى لقوله ، إجماعا العقد وحرمة الزواج تحريم - ٦ 

تعقدوالا : أي . ^^٤، أجلة الكتاب يبلغ حتى الدكاح عمدة ئنزموا لا وؤ 
النكاح.عقد 

للتيالننقة إنما ١ ت لحديث وذلك بالاتفاق، للحاده نفقة لا _ ٧ 
لهايكن فلم رجعة، عنها للمتوز وليس ،  ١٠رجعتها زوجها يملك 
ممه

صرٍأحآ ٣٤مجلد ٠ تيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى مجمؤع ا )١( 
.٢٣٥آية الثرة سورة )٢( 
•والتصريح • • مثلا لراغب مثلك في إز ت يمول كأن هو بالتعريض المراد )٣( 

لهادأيح • أتزوجك أن أريد ت يمول كأن ، تزوجهافي الوب إظهار 
يجبما في التفريط ١لحرصي يحملها قد لأنها ا التصرح دون التعريفي 

•عدتها في عليها 
. ٢٣٥آة الثرة سورة )٤( 
والسكتىالفئة إنما ا ; الشانئ،لففل ورواه ، والْلحاوي احمد الإمام رواه )٥( 

.آحر يالنتل- الرزاق •مد ورواه * الرجعة عليها لزوجها كان إذا للمرأة 

٤٣



بشروطتحد لم أم أحدت مواء ، اتفاقآ عتها المتوهى ترث س ٨
.المعروفة موانعه وانتفاء الإرث 

الرحمإذاكان بعدها وكذا ، العدة في المولود الولد نسب سوت _ ٩ 
.الوفاة قيل به مشغولا 

 ✩ ✩✩



الثالثالفصل 

الإحدادهي واعتقادات ومخالفات أ-ختياء 

:أنول ذكرئ في الشروع وقبل 
البيان،غاية وببمها بالإحداد المتعالمة الأحكام الإسلام حدد لقد 

ثاءمن كل ضع أن في مجالا للناس يدع لا حتى ينه إلا نجا يق ولم 
تحلمعن الكبرين لعد ونغلرا ه، نفتلفاء ْن ويحرم ويحل يريد ما 

اكسوقع فقد حانة بالإحداد المعلقة والأحكام عانة الشرعية الأحكام 
لبعضهاوستهلزق ، فامحية واعتقادات عصرية ومخالفات أحطاء فى 

عماصفحا ضاربين النامحى، عند واشتهر وذلخ ثاع ما على مقتصرين 
حتىالأحaلاء هذه كل تقصي أفصد ولم ، ذكره عن ويتعمق منه يستحيى 

الشنمعرفة بات س ذكرتها أني كما ، صحح أذكره لم ما أن أحد يفهم لا 
:يقول الحكيم والشاعر ، وسيخالئتيؤئهرر ؛ لكييممىبموله 

وقلتلكن ر ز للنلا الشر رث ع
فيهيفغ اس المن مالمر رف يعلا ن وم

تعالىض طاعة بالإحداد تقوم أنها ستشعر أن الحادة للرأة ييغي 
أنهلا - الإحداد ثواب على تحصل وبهيا ، ه رمحوله وأمر لأمره وامجتثالأ 

وإن، وعوائدهم الناس كلام فتراعي ، بلدها اء نعليها حرت عادة 
الناسعواتد وتترك ^٤ ٣٧١به حاء ما تفعل أن عليها بل ، ^٤ ٣٧١حالفت 

. ٣٤٢ص ١ الألانيج للعلامة ٠ الصبحة الأحاديث لة محل٠ )١( 

٤٥



درجؤإن ، تركه وجب الشؤع خالفا فما ، منها النّرع خالفا ما خاصة 
.، يّعل أن أ"ما الص لأن ، الناس عليه 

:والمخالفات الأطاء س سبمأ 
رنتهاعن توحرها من ضنهن ، الوفاة عدة في النساء بعض اهل ن- 
فيالعدة في عليهن بمصا فيما يقنطن من ومنهن ، أشغالهاسعص متعدرة 
.حائز غير كنه وهدا ، مقرنةأونات 

منالأخضر أو الأسود لبس تلزم الإحداد ونتا في النساء عض ب- 
الجهل،محن وهدا ، غيرْ من أكثر والتأثر للحزن مظهر أنه بحجة الثيابظ 

فتخصيصحال كل وعلى • والنصارى اليهود عاداُتا من يكون أن ويخشى 
إلاتلبس ألا ببعضهس بلغ بل ، محيلنا أمر معين بلون الإحداد لباس 

حولولا . أموي على إلا تملي ولا ، أموي على إلا تجلس ولا أموي، 
مةإلأ؛اض.ولا 

جائز،غتر وهدا حامل، لغير وعثر الأشهر الأربعة على لزيادة ا- 
،هدامن أكثر يستحق الزوج أوأن ، عليهاتثق لا الزيادة إن I ءالتا ولو 

علىالزيادة يجوز فلا حددها الذي هو قافه ، للموار>-امجانبة كنه فهدا 
أيامثلاثة من أكثر الزوج غير على الإحداد وكدا . وشرعه اض حددْ ما 

.لدللث، المحددة للأحاديث 
حزنوامات إذا المنن أن وهو بعضهم، أحدثه مما يحذر كذلك و_ 

الثيابيلبن ولا بالحناء فيها النساء تختف لا كامله محة عليه 
أعمالمن تفعله ما المراة على وحرام ، هذاعليهن فحرام • الحازل^ 

العليوىصالح ت اعداد ا والإحداد الجنائز أحكام س وسهات ماحث 1 )١( 

رمالةحرحت، أنه بالذكر الجدير وس .  ٢٧٧"Y/الحاج لأبن الدخل )٢( 
الكتابهذا عر الشركية الشطحات ذكرت م  ١٤١١عام قيمة 
ًالحاج( ابن مدخل في الشرك ظالمات لكشف )السراج بعنوان رسالة وهي 



،فيه تقعد البيت من معتنأ مكانأ واتخاذها ، الملابس تسويد من 
.اوالأحزازرأ الألأم س مجنم كتمثال صر 

إلىوتاتقة الشباب من فى وهى زوجها مات إذا الفتيات عض ب— 
علىتقوم أيتام لها ولبى ، أرملة حياتها بقيه وتقضي منه نمتنع ، النكاح 

،الزوجية النفقات عن به تغنى وتمنه فتأكل يدها في مال ولا ، تربيتهم 
فرجهافتحصن تتزوج لو عليها وما . الجاهلية وحمتة الكبر ذللئs وإنما 

أقارببأحد الزواج يكون لو وحبذا ا الولد وتلتمى وزنها وتطلب 
أطفالهموتصان الشمل فيجمع ، منه أولاد لها كان إن ميما ولا ، الزوج 

•أبيهم صل الحال الأجني الأم زوج وقهر ، اليتم تب من 
وهذا، بمدهم النكاح من نساءهم والوجهاء الملوك بعض غ م— 

النيؤ • تعالى نال ، ه الله برسول خاص ذلك وإنما حقهم من ليس 
•^٢، أمهائهم وأزواجه أنسهم من بالمومنص أور 

تكونأن وإجبارها ، عنها مات إذا امرأته في الرجل أهل حكم ت— 
،الاختيار ولها حرة فإنها يحل لا وهذا ، أناربه أحد أو أخيه تحت 

لكميحل لا آمنوا الذين أيها يا ُؤ ؛ تعالى نال وند موروث بمال وليت 
اكاء'كزهاهص.أنترثوا
علىحزنا قليلة أياما لحاهم يعفون الرجال بعض أن منها و— 

.حلقهال؛، إلى عادوا مضت فإذا ، ميتهم 
لغربلةالمنخل بعنوان رسالة وكدا . الحميد صالح بن الكريم عبد أليف ت ً

الرحمنعبد بن محمل . دتأليف المدحل، ني الحاج ابن حرافات 
.الخميس 

. ٨١الحكمي اض عبد لمحمد الإنذار جرس  ٢١)
.٦ رنم الأة .ن الأحزاب سورة )٢( 
الحانيسالم لمحمد المجتمم إصلأم . ١ ٩ الأية من اء التسورة ، ٣١

.'٣ ص للألباني وبدعها الجنائز أحكام )٤( 

٤٧



وزوجوعمها كأخيها ، لمحاومهامماقحتها عدم ; الأخطاء ومن -
القرساتحش الماء كل مهبمافحة الحادة يمغ منهن والبعغس ؛ ابنتها

والذهبذهب خواتم فيها توجد النساء أيدي أكثر أن بحجة والجارات 
.له للحالة يجوز لا 

حتىالرحال من مهللقا أحدأ تكلم لا الحادة أن ; الأخطاء من و٠ 
لممزيةولو ، ونحوهما الزوج وأخي العم كابن الحارم غير من أقرباءها 

منالحادة صوت س٠اع جواز بعدم ذلك ويعللون . هاتمح خلال من ولو 
.شل الحارم إلا الرجال قل 

،يعينه ثوب التزام من بد لا أنه الحادة اعتقاد ; الأخهناء من و- 
أوأزرق أو كأمحود شل معينة بألوان للاحداد خصيصا مصنوعا ويكون 
يخيهلهأن يجوز لا كما ، العادية اللابس من غيره يجوز ولا ، أخضر 
بل، بغيرْ يبدل ولا الثوب يغل ولا ، امأْ تخيهله أن بد لا ل رجل 
زوجهافيها راها التي اللابس تلس ولا : فيقول يالغ الناس بعض 

،نفليفة طاهرة كانت ولو ، غلها بعد إلا المتوفى ثياب ولا 
ثوبتلس لا وبعضهى ، شل الأموي بالجورب نمها وبحضهىتلزم 

.منه يوم ثالث إلا الحداد 
،شل الأمبؤح في مرة إلا الحادة ال اغتعدم ; الأخaلاء س و- 

الشامبوتستعمل ولا . شل أوالاثنين الجمعة إلا تغتل لا يقلن وبعضهن 
بدرتغسله ولا شعرها تمشط ولا معطر، غير كان ولو الصابون ولا 
المملتبص بد لا أنه واعتقاد ، لهارائحة لا كانت ولو بأدهان تدهنه ولا 

وبعضهن. شل والجمعة الاثنين يومي يكون وأن المستكة( ) بالبخور 
.ضل والجمعة الخميس إلا الماء يستقبلن لا 

والضرورةللحاجة حتى بيتها ص تخرج لا أنها : الأخطاء -وس 
سمحإذا ت يقلن وبعضهن للخروج، اللغة الحاجة عند كالتشفى 

وعندالشمس طلؤع عند وهي ، محددةأوقات ففي بالخروج للحالة 

٤٨



،نهارا لا ليلا فتخرج احتاجت إذا I يملن وبعضهن . فقط غروبها 
ؤإذا، ستار بوصع ذلك يكون وربما مناهدتها عدم في ؤيالغن 

.الستار هذا أنيل الإحداد من انتهت ما 
الجماعةصلاة إقامة »ع تكون الصلاة أن اعتقادها ت الأحهلاء من و- 

المجدجماعة نبل مر فلا ، معهم لم وتمعهم فتبدأ ، بالمجد 
فكل، زوجها عن تمني وبعضهن . لها صلاة فلا فعلت ؤإن ، بعدها ولا 

.الإحداد مدة لزوجها ومرة ، لها مرة •' مرتين تصليه فرض 
الملح،ولأمي الحالية، أكل جواز عدم • الفاسدة الاعتقادات من و- 

أسبوعيعد بيتها من تخرج لم ؤإذا القمر، رؤية ولا ، المرآةفي الطر ولا 
المرأةتعري ولا حافية بيتها في تمني ولا ، بعدها تخرج فلا لحاجة 
واعتقاد، لمنزلها ها كنوعدم . جنينها ّقعل عزت ؤإن الحادة الحامل 

بخلاف، ذكرأ مولودأ ومحت إذا إلا للحامل الإحداد عدة تنتهي لا أنه 
الزوجمر تريها على المرأة إحداد بجواز قولهم ومنها • تنقضي تلا الأش 

يلمنالزوج همر تريب عليهن توفي ممن وبعضهن أيام، ثلاثة من أكثر 
.العيد أيام والإحداد التعزية عدم ومنها ، أيام ثلاثة من أكثر الراد ثياب 

منهاشهر كل فيها تحد التي الأشهر الأربعة تكون أن بد لا ت ولهم ق- 
شهرلكل يوما تزيد أن بد لا يوما ٢ ٩ منها كان وما • لاتثقص يومأ ثلاثون 
مأمورةص بصمح ليي وهذا ،  ٣٠الثهور كل تكون حش ناتمى 
أو٣ ٠ كونها عن الطر بنص الزوج وفاة حين من تدأ وعشرا أنهر بأربعة 

•يوما  ٢٩

:اعتقادهم نمها الإحداد من الخروج عند يكون بما الأ-حتياء من يتعلق ما أما 
،يعدم أو الإحداد من خروجها ترب عند ختمة عمل مشروعية 

.وظبسءاتماّفيآخريوممجنالإحداد 
صلاةيعد محصوصا ، الإحداد انتهاء عند المسجد في ركعتين صلاة 

إلىذاهبة وهي أحد يراها لا حتى الخروج بعدم الناس ويعلم الغرب، 

٤٩



•- ذلك من اش أعاذنا - عمر به يطول نلأ الرحال من رآها ومن المجد 
البيتني تجلس المسجد ني ركعتين وصلاة الإحداد انتهاء يعد 

عنكناية تخلعه ثم حاتما أوتلبس ، الإحداد من تخرج ويعدها أيام ثلاثة 
.نكالإحداد

وقرايددلأنم الإحداد من خروجها بعد للمرأة حفل عمل 
•عندخروجها الحي أهل على وتونيعها ، وخفار 

فيتخرج بأنها ، بعضهم فعله ولرتما ، الناس بحض يدكرْ ما 
•يقابلها من أول وتعطه شتتا معها وتاخد ، زوجها فيها توفي التي الماعة 

الوالدسماحة مال ، الصدد بهيا العلم أهل بعفن ذكره ما ؤإليك 
•باز بن الزير عبد شيخنا 

أنإلى • • • ؛دعة فهو العدة من المرأة خروج بعد حفل عمل أما 
اضرصي ، أصحابه أحد عن عنرمولاض.ولا يثبت ولم : قال 

وفاتهعند لا معللقا للميت حفل إقامة الصالح الملف عن ولا عنهم، 
وعادةيدعن ذلك يل ، وفاتهمن سنة أو يومأ أربعين أو أمبؤع يحد ولا 

منهاافه إلى والتوبة ؤإنكارها الأشياء هده مثل عن البعد فيجب ، قبيحة 
•وتجتهارا، 

تشقرة إبراهيم مهحمد وقالفضسالةالشخ 
أوالمائع أو الثالث البوم في المن ذكرى إحياء يشرع ولا 
الثاني،اليوم في الوحدة بفك يسمى ما أو عام، مرور بعد أو الأربعين، 

•لزيارتاّلأ، ممن يوم أوتخصص 
٠١ ص ١ ٤ العدد ٠ البحوث مجلة ٠ ( )١ 

أنعمما على ، وتعال سبحا^ ، اش تشكر الإحداد مدة انتهت إدا ؛ وأتول )٢( 
،ورسوله اف لأمر امتثالا عاليه الإحداد في الزوج بمص القيام من عليها به 

حرتمما وغيرهما والتطتب التجمل من اعتادت مجا إر ذلك بعد وتعري 
.الإحداد في الدخول تبل عادتها عليه 



منأزواجهن يموت حين الجاهلات النساء يعص تفعله ما ومنها 
بعدوهلة لأول خروجه عند النجم واستمال ، الأرض على الميت 

الشريعةفي ترد ولم ، النساء جهلة أفعال من وهدم ، الخنرب 
أنزلما بأشياء الإسلامية البلاد بعفى فى المحدة يه تتمي ما ومنها 

الشمسمحللؤع عند حجرتها من خروجها عدم مثل ، سلطان من بها اش 
تناموألا الوقتين، هذين في الشلة عكس إلى شجه وأن الغروب، وعند 
الشعروتريح الأؤنافر تقليم ومن ، الهلعام أطايب من وتمتنع سرير على 

وهي، نة للماكحالفة الأمور من وغيرها وهذه . ذلك وتحو والاغتسال 
.، عنهال الكث وينبغي الأولى الجاهلية مخلفات من 

عاداتفي الثكلى يضحك ونما ت شلمتوت محمود الشيح قاله ومما 
،تناولها أو الأطعمة أنولع بعض صنع عن ؛الأ.تناع الحزن إظهار المآتم 

تبلغند مدة ذلك يستمر وأن ، الأموي العتق ولوبرباط السوداء ويالملابس 
)٣(

.سه.

'•المدد بهيا باز بن العزيز عبد الشخ شيخنا مماحة ناله ومما 
كونهاومن أ، أحل ذكلمم لا كونها من ويفترونه العامة بعض يقلن ا م) 

كونهاومن ، مزة إلا الأسؤع في تغتل لا كونها ومن ، بالهاتف تكلم لا 
أشبهوما ، القمر نور في تخرج لا كونها ومن ، حاقنةبيتها في تمشي لا 

،ومتتعلة حافية بيتها في تمشي أن لها بل ، لها أصل فلا الخرافات ه هال 
فيوتمشي ، صوفها وطعام طعامها وتطبخ ، المت في حاجتها وتقضي 

تكلم، شاءت متى تغتسل ، البيت حديقة وفي ، الملمح في القمر صوء 
. ٩١ص الأول المم ٠ اJارى عبادة إل المائي إرشاد ٠ )١( 
عييبن أحمد بن غالب ين عبد تأليف والمأتم الأفراح بيوت في الآيم )٢( 

. ٩٨ص أحمد محمد الحاج تأليف الجنائز أحكام ،  ٩٨-  ٩١^ص 
تحقيق، والمنكرات ال،ماتاد ل ثالتوت محمود للشخ الهمان الفتاوى )٣( 

٠ ١٣٧صن الحميد عبد حسن علي 



غيرأما ، محارمها وكذلك النساء نصاح • ريبة نه كلأمأليس شاءت من 
غيرعندما كن لم إذا رأسها من حمارها محلرح ولها فلا، المحارم 

،والقهوة الثياب في العليب ولا والزعفران الحناء ستعمل ولا ، محرم 
بأسلا ومن تخطب أن ويجوز الطب، أنولع من نؤع الزعفران لأن 

* ٢١(^التوفيق دباشّ ' فلا بالخطبة الصريح أما ، بالتعريض 
.العدة غير في به الاجتماع لها يجوز بمن تجتمع أن ولها 
تالنيل في اض حففله بسام ابن الشخ فال 

أمجار ت _ اض رحمه — حميد ين محمد ين افه عبد السيخ ثيحنا قال 
أملكلام مجن الخألة هاز0 على أقف فلم ، والقريب الصديق مع كلامها 
امعهذا في وغيرها عتها المتوئى أن كلامهم من لي يظهر والدي العلم، 

،متعا أشد الإحداد في فهو الإحداد تبل منه ممتوعة كانت فما ، سواء 
.^٢٢ أ ( مباح فهوفته النؤع هدا من لها مباحا كان وما 

أما) ت الصدد يهذا عثيمين ابن الشح شيخنا فضيلة ناله ومما 
،أحد شاهدها ولا ، أحدا كلم لا كونها من الخامة يعص يدكره ما 

'القمر تقال ولا السطح، إلى تخرج ولا الين، حوش إلى تخرج ولا 
تبادريل الأذان وقت عن الصلاة تنحر ولا ، الجمعة يوم إلا تغتل ولا 
فالرأة. الشريعة في أصل لها ليس الأشياء هذه فكل ؛ الأذان حين من 

الرحالإلى نفلرها في وكذلك ، الحادة كغير الرحال مكالمة في الحادة 
سببايكون ومجا الوجه تستر أن عليها يجب الحادة كغير إليها الرجال ونغلر 

يكنلم إذا محارمها غير من ولو الرحل تخاطب أن لها ويجوز للفتنة، 
،للإفتاء اليانعة واللجتة باز ين العزيز عبد الشخ سماحة ٠ المرأة فتاوى ٠ )١( 

. ٦٩ص ،  ٦٨ص . ني الممحمد وترتيب جمع 
.iص .  ٤٢يسام لابن ٠ اليالب عمدة تهذيب فى المأرب 'نيل )٢(  '  K-

٤٧٣ .

٥٢



معإذا الست باب وعلى الهاتف على ترد أن ويمكنها ، فتنة هناك 
Uj  ٢١١(ذلك أثب.

JUj  إذاب يشرع لا بل طزمها لا أبمآ وكيلك : اض حففله أيضا
فإن، يلأتيها من أول على به تمميق بنيء معها تخرج أن العدة من انتهت 

•البلع من هذا 
يجوزلا الحادة المرأة إن ت محال؛عضالموام وتد ! أيضا فضيلته وقال 

إلىحرجت وإذا إنسان وجه عندهم القمر لأن ، القمر تشاهد أن له 
منكله وهدا ، عليها تفرج الإنسان هذا أن معناه القمر ساهد وهى السطح 

كماتحت ؤإلى فوق إلى وتذهب بيتها فى نقى أن فلها ، الخرافات 
،٢٧

أحدثما إنكار نى — اض رحمه — تيمية ابن الإسلام شخ ناله ومما 
أباحهما كل تأكل أن ب ويجوز ٠ • قال حث له أصل لا مما الإحداد فى 
سيباح ما شرب وكيلك - والأنثى الذكر لحم - واللحم كالفاكهة افه 

منشغل عمل عليها يحرم ولا ؛ - اممه رحمه - قال أن إلى الأثرية 
تفعلهمما ذلك وغير والغزل والخياؤلة التْلريز مثل المباحة الأشغال 

إلىتحتاج من كلام مثل العدة غير فى ب ساح ما مائر ب ويجوز • النساء 
نةهوّذكرته الدى وهدا ، ذلك وغير متسترة كانت إذا الرحال من كلامه 

#أنواحهن مات إذا الصحابة ناء يفعله كان الذي الله رمحول 
 ١^٣٢•

٣١٤ص ، المني العزيز عبد بن محمد رترتسسا جمع ٠ إملامتة فتاوى ٠ )١( 
لأبن« الجنائز أحكام في سزالأ برن « من  ٣٩،ص الثالث الجزء س

محمن

ج؛؟المقصود عبد أثرى ورتبها بها اعتنى ٠ الملمة المرأة فتاوى ٠ )٢( 
.A'U_

،٢٧ص  ٣٤ج - اف رحمه - ٠ تيمية ابن الإسلام نتح فتاوى مجمؤع ٠ )٣( 
٢٨ .

٥٣





عنتعففنا والتي الثاتعة والخرافات الباطلة الأمور من ذلك غير إلى 
الكثيرالكثير ؤإنما شل الثانع هو ذكر ما وليس ، الرسالة هذ0 في ذكرها 

.ذكره من ويستحيا يذكر لم مما 

والخرافاتالاعتقادات هذه تتقبل الحادة أن المصيبة وأفول 
ثيثاحالفت إذا أنها وتخشى ، وتذعن وتنقاد ، مريعا تقتلا والتضييقات 

علمطالب كلام سمت وربما ، عقباه تحمد مجالا لها يحصل ذلك من 
وجعليالنساء قيل من والتعيير التعليق أحشي ولكن ، حن ت وقالت 
هداقي الكتاية سب محي دلك إلى أشرنا كما ٠ مجالهن في حديثا 

الموصؤع.

،شاءت ثوب أي تلبس أن فلها كله ذلك رغم الحادة إن • أفول 
عنبعيدأ يكون أن بثرط ، أرادت متى بغيره وتدله وتغيره تغسله وأن 

أنولعمن نهمع وبأي والصابون بالدر وتتنفلف تغتل أن ولها . الزينة 
.الاستعمال بعد رائحته تبقى معْلرا يكن لم محا الصابون 

،للتحلي لا الوقت معرفة بقصد ذلك كان إذا الساعة لبس ولها 
،لحاجة الأجنبي وكلام الباب وفح احتاجت إذا الهاش على ترد وأن 
لحاجةبيتها من تخرج أن لها كما ، شرعا محذور نه ليي وجه على 

،بذلك يقوم من عندها يكن لم إذا تشتري أو مهمة أو كعلاج وصرورة 
.اد والنالخز مفلنة الليل لأن ليلا لا نهارا ذلك ويكون 

تقلموأن ، حلقه إلى الندوب شعرها وتحلق إبهلها ننتف أن ولها 
منغير. تجد ولم للزينة لا للعلاج الكحل إلى اصعلرت ؤإن ظفرها 
أوالجماعة قبل الفريضة تصلي أن ولها ، ذلك فلها وفهلره ، مراهم 
عداوما ، محنه ومنعت عليها حرم ما تفصيل تقدم وقد ، وقتها في بعدهم 

.بالدليل ف؛هلالب ذلك من شيثا حرم ومن والإباحة الحل على يبقى ذلك 

٥٥





الراحالفصل 

يالاحدادتتعلق فتاوى 

الإسلأمةالشريعة نفلر قي والزصاء الملوك على الإحداد حكم 

وأصحابهآله وعلى ، الله رسول على واللام والصلاة ، ف الحمد 
!يعد أما بهداه اهتدى ومن 

بالأمرالعصر هذا فى الإسلامية الدول من الكثير عادة حرت ففد 
أوأقل أو أيام ثلاثة لمدة والنعماء الملوك من يموت من على بالإحداد 

هذاأن سك ولا الأعلام وتنكيس الحكومية الدوائر نمليل ْع ، أكثر 
وقد، الإسلام بأعداء تشبه وفيه ، المحمدية للشريعة مخالف العمل 
وتحذرالإحداد عن تنهى .y اض رسول عن الصحيحة الأحاديث جاءت 

كما، وعشرا أشهر أربعة زوجها على تحد فانه ، الزوجة ص في إلا منه 
،فأقل أيام ثلاثة قريبها على تحد أن خاصة للمرأة . عته الرحمة جاءت 

الشريعةفي وليس ، سرعا ممتؤع فهو الإحداد من ذلك محوي ما أما 
النبيحياة في مات وقد . غيرهما أو زعيم أو ملك على يجيزه ما الكاملة 

عليهعليهم يحد فلم ، آخرون وأعيان ، الثلاث وبناته إبراهيم بنه اه 
،حارثة بن زيد مؤتة جيش أمراء زمانه في وفتل . واللام الصلاة 
يحدفلم - عنهم الله رصي - رواحة بن الله وهمد ٠لالب أبي بن وجعفر 
ولدوسيد الأنبياء وأقفل الخلق أشرف وهو س النبي توفي نم ، عليهم 

اللهرصي — الصحابة عليه يحد فلم المصائب أعغلم بموته والمصيبة ، آدم 

٥٧



المحابةأقفل وهر — عنه اف رصي — الصديق بكر أبو مات ثم — عنهم 
وعليوعثمان عمر قتل نم ، عليه يحدوا فلم ، الأنبياء بعل الخلق وأشرف 

الصديقبكر أبي وبعد الأنبياء بعد الخلق أقمل وهم - عنهم اض صي ر- 
عليهميحد فلم حميعا الصحابة مات وهكذا . عليهم يحيوا فلم 

ومنالتابعين علماء من الهدى وأئمة الإسلام أئمة مات وهكذا ، التابعون 
بنمحمد وابنه العابدين زين الحين بن وعلي يب المبن كعيد بعدهم 

والإماموصاحبيه حنيفة أبي والإمام والزهري العزيز عبد بن وعمر علي 
بنأحمد والإمام الشافعي والإمام والثوري والأوزاعي أنى بن مالك 
يحدفلم ، والهدى الحلم أئمة من وغيرهم راهويه بن وإسحاق حنبل 

والخيرأسبق إليه الصالح السلف لكان حيرأ كان ولو ، لمون المعلهم 
.مخالفهم في كله والشر اساعهم في كله 

فعلهما أن على ذكرها أملقنا التي افه. رسول ّثث دلت وقد 
،والموات الحي هو الأزواج غير على الإحداد ترك من الصالح لف ال

مخالفأمر والزعماع الملوك على الإحداد من اليوم الاس يفعله ما وأن 
المصالحوتعطيل الكثيرة، الأضرار من عليه يترب ما مع المطهرة للشريعة 
لمينالمقادة على الواجب أن يعلم وبذلك . الإسلام بأعداء والتشبه 

الصحابةمن المالح سلفنا نهج على والسير الإحداد هذا ترك وأعيانهم 
•ميلهم ملك ومن 

يهوإعلامهم ذلك على لمين المتنبيه العلم أهل على والواجب 
اممهأوحب ولما ، والقوى البر على وتعاونا ، النصيحة لواحب أداء 

وعامتهملمين المولأئمة ولرسوله ولكتابه ف النصيحة من سبحانه 
.الموجزة الكلمة هذه تحرير رأيت 

فيهما لكل وعامتهم لمين المقادة يوثق أن وجل عر افه وأسأل 
وأعمالنائلوينا يملح وأن ، حالفها مما والحذر بثريعته والتمتك رصاه 

٥٨



ؤآلهمحمد تبينا على افه وصلى ، الإجابة تريب الدعاء محمح إنه جميعا 
.وصحبه 

العامالرئيس 
والدموأوالإرشادرالإفتاء العالمين البحوث لإدارات 

،بازر١ بن اض عيد بن لعزيز اب 

 ✩ ✩✩

ظ،الأول المجلد س الرابع العدد البحوث ّجالة من  ٣١١- ٣١•ص )١( 
١٣٩٨ .

٥٩



ون«حوهموالوجهاء للشهداء تحية الصمت ح الوقوف 

المتحدةالأمم عيتة أن الإذاعات حبر ني حمل أنه لنا يذكر • ص 
ساعةوانفض ظلوا الأمم هيئة في عضو دولة رئيس موت بمض علمت لما 

مكرتالإسلامية الدول جمح أن هذا وفوق ، المقتول على حرنا كاملة 
أربعوننميتها المعنتة الدول أما . أيام ثلاثة مدة أعلامها ونكت أسواقها 

عنبالنهي ورد الحديث كان إذا إزالته محاولة يجيا مما وهذا ، يوما 
ؤإنماحزنآ ليس وهذا ، منه شز مو مما فهذا ، الميت هذا على النياحة 
كذلك، بذلك منا اعلم وأنتم ، بمثرؤع فليي حزنا كان وإن . تعظيما 

؟اليهود سنة هذه 

تحتةالصمت مع زمنا الوقوف مجن الناس بعض يفعله ما ت ج 
النكراتمن لأرواحهم تكريمآ أو تشريفا أو ، الوجهاء أو للشهداء 

أصحابهعهد في ولا ه الني ي ش تكن لم التي المحدثة والمدع 
التعغليمإحلاص ولا التوحيد آداب مع تتفق ولا ، المالح لف الولا 
الكفارس ابتدعها س بدينهم الملمن جهلة بعض مها انع بل ف، 

أجماءودجهانهم رواتهم في وغلوهم ايحة عاداتهم في وقلدوهم 
منالإسلام في عرف والذي • مشابهتهم عن و. الني نهى وند ، وأمواتا
محاسنهموذكر ، عنهم والصدفة ، الخلين لأموات الدعاء أهله حفوق 

وحثالإسلام بينها التي الاداب س كثير إلى . . . مساوئهم عن والكث 
حدادأالوقوف مجتها وليس ، وأمواتا أحياء إخوانه *ع مراعاتها على اللم 

.الإسلام أصول تأبا• مما هذا بل ، الوجهاء أو للشهداء تحية الصمت مع 
.باز_اين  ٧٨٥الدعوة 



عيدالشيح I العلماء الفضيلة لأصحاب ، إسلاميه فتاوى I انظر 
-مرين،بن اش مد والشخ عثتمين بن محمد دالشخ باز، بن الزيز 

.٥ ٠ — ٤ ٩ ص اكاتي الجزء ، المني محمد جمع واللجنة 

 ✩ ✩✩



منالحكمة وما ؟ الإحداد يلزمها هل ، ااكبيرة المرأة 
؟الجنين وصع الحامل حكم كان ولماذا ؟ مشروعيته 

بُينءن ^٠٠١ ثز؛د ارس كءرْ امرأْ ءن دض نوش إذا ت س 
هل، بذمته إنها نمط بخدمته لمس وأيضأ ، والفكر الرأي ونليلة • سة 

لكنتإذا الإحداد مشروعتة من الحكمة هى وما ؟ كغيرها الإحواد يلزمها 
إذاثل الجنين وصع الحامل حكم كان ولماذا ؟ غيرها مثل المس كيرْ 

فإن. ووجوده الحمل من المرآة حلو من المأكل الحداد مشروعية لكن 
بماأجابت لدلك اللجنة دراسة وبعد ؟ ذلك عن توقفت قد المن كيره 
■إي 

لدخولهاوعشرأ أشهر أربعة وتحد تعتد الموال في المذكورة المرأة ; ج 
يترمسأزواجا يئدروف منكم بموئول والذين ؤ ت تعار توله عموم في 
•آ أشهروعشرأ أربعه هن بأنف

المسكبيرة المرأة لكنت إذا والإحداد العدة لمشروعيه والحكمة 
،شرفه ؤإظهار تدره ورغ العقد هذا خطر تعظيم ت الحمل عن ومتونفة 

والتجمل،التزين من الغ في فقدم تأثير ئءلهار الزوج حن وقضاء 
.والولد الوالد على الإحداد من أكثر عليه الإحداد مشروعية ولذلك 

•تعار توله لعموم ، فمهل الجنين وضع الحامل حكم ؤإن 
مخصصةالأية وهذه ^^٢، ختلهن يضنى أن أجلهن الأحمال أولأت وؤ 

. ٢٣٤اوقرةوة ّررة)١( 
.٤ مودة )٢( 

٦٢



يتربمىأزواجا ويذووف منكم يثويوف والذين ؤ ت تعالى توله لعموم 
•، أ وعثر أشهر أربعه بأنفسهن 

حقالحمل أن ، الحمل بوصع العدة بانتهاء المتعالمة الحكم ومن 
يكون، حامل وهي وغرها بوفاة الفراق بعد تزوجت فإذا ، الأول للزوج 
•نوله. لعموم يجوز لا وهذا ، غيرْ زيع ماءْ ض ند الثاني الزوج 

رواْا غيره زؤع ماءه يقي أن الأحر واليوم باض يؤمن لامحريء يحل لا ٠ 
.الأنصاري ثابت بن رويلع عن حبان وابن وأبوداود أحمد الإمام 

الحكمةعلم ، الشرعية بالأحكام يعمل أن المسالم على والواجب 
ويدرْشرعه ما كل ني حكيم سبحانه اض بأن الإيمان مع ، يعلها لم أو 

،خير إلى وحير نور على نور فذلك الحكمة معرفة له افه ير من ولكن 
.وٌاإملأ، وصحبه وآله محمل على الله وصلى التوفيق وبافه 

الوفاة؟عدة تلزمها هل جيغ، لم التي الصغيرة أو العجوز، المرأة 

التيوالصبية الرجال إلى لها حاجة لا التي العجوز على هل ت س 
؟زوجها وفاة من الوفاة عدة الحلم محن بخ لم 

،الوفاة عدة الرحال إلى لها حاجة لا الي العجوز على ، نعم ؛ ج 
عدةعليها ذلك تقارب ولم الحلم تبلغ لم التي الس في الصغيرة وكيلك 

أربعةأوتمكث . حاملا كانت إن حملها تضع حتى زوجها مات إذا الوفاة 
يتوقوفوالذين • تعالى قوله لعموم حاملا تكن لم إن وعشرا أشهرأ 
•الأية ه وعشرأ أشهر أربعه هن بأنفيتربمس أزواجا ويذروف منكم 

.٢٣٤آية البقرة محورة )١( 
المنيمحتد ج»ع • ٠ إسلاميه فتاوى ٠ انظر - اللجنة -  ٧٧٢الدعرة )٢( 

.ص٨٠٣ الثالث -الجزء 

٦٣



حملهنيمنن أف أجلهى الأحمال وأولأت ؤ ت تعار نوله وعموم 
اللخةانمس١١/

السوقإر الحادة خروج حكم 

؟حاجتها لقضاء السوق إل تخرج ان للحالة يجوز هل • ص 
يإلحاجتها لقضاء السوق إر تخرج أن للحالة يجوز ت ج 

،العلم ومحللب لاتدريس الخروج لها يجوز وهكذا ، للعلاج المستسقى 
الذهبمن والحلي والهليب الزينة تجب مع الحاجات أهم من ذلك لأن 

;أمور ة حمتراعي أن الحادة وعلى ، ونحوذلك والماس والفضة 
.تيسر إذا فيه ساكنة وهكب زوجها مات الذي الين فى بقازها - ١ 

.الجلةالملابس ٢-اجتناب 
عندالبخور استعمال فالها تحيض، كانت إذا إلا العلب اجتناب - ٣ 

•المحيض من ؤلهرها 
.ذلك أونحو والماس، والقصة الذهب من الحر لبس عدم ~ ٤ 
عاىيدل ما الض. عن ثنت قد لأنه ؛ والحناء الكحل عدم ~ ٥ 
-دافولالومقأى•ماذكرنا

الدخولومل العمد يعد عنها توض 

الماتلأخا أن ت ومضمونه التار، الموال اللجنة إر ورد ت س 
؟حداد عليها فهل ، بها الدخول قبل وتوفى ، امرأةعلى عقد 

واللجنةيا3 بن اش عبئ بن العزيز ■مد الشح سماحة ، ٠ المرأة نتاوى ٠ اننلر )١( 
٠٧١٠٧٠ص المسند محمد وترتسّّا جمع • للإفتاء الدائمة 

. ٩٣١ ص ٣ ج الخد مصل جمع ٠ إسلأمة ضاري ٠ )٢( 



تلزمهاالدخول وتل العقد بعد زوجها عنها توتي التي المرأة : ج
بحانهافه بقول مشمولة زوجة تكون العقد بمجرد لأنها والإحداد، العدة 

أربعةهن بأنفيتربص أزواجا ينذرون منكم يتوقوف والذثن ؤ ت وتعال 
أن- تعار اش رحمهما - لم ومالخاري روى ولما • ه وعشرأ أشهر 

زوجعر إلا ثلاث فوق ميت عر امرأة تحد لا ٠ ت تال اش. رسول 
اشرسول أن ) السنن وأهل أحمد روى ولما ا وعشرأ أشهر أربعة 
الدخولنل ومات زوجها علها عقد امرأة - واشق بنت برؤع ر ض 

.( الميراث ولها العدة عليها بأن — بها 

اسة

ه✩ ه 

•٧٣ ص الثالث الجزء ٠ إسلأب فتاوى » انقل 



هسفي^ا/"اه'اا برقم ننوى 

طلقأن مبق أنه ويدكر ، والدْ توفي شخص • الأول السؤال 
مندوالدته عن متوقف الدم وأن ، طلاق بقه يولم ، تت الطلاق والدته 
؟لا أو وفاة عدة هل I ويال ، عاما عنر ثمانية 

أنهطلق والدم أن من السزال في ذكر كما الأمر كان إذا : الجواب 
عوض،على يكن لم فإذا ، تطالينات تلاث آخر يكن ولم ، الستةطلاق 

أنوحيث أشهر، ثلاثة فعدتها المحيفس، من آية ذكره كما وكانت 
عدةتترك فإنها ، نكرْ ما حب الطلاق مجن أشهر ثلاثة قبل نوني والدم 

طلاقاالمطلقة أن حث ، رجعتا طلاقها لكون الوفاة عدة نف تأ ونالطلاق 
.العدة من تخرج لم ما الزوجة حكم في تعتر رجعيا 

،حامل _ أييه زوجة — خالته أن فيه السائل يذكر ! الثاني السؤال 
تضعحتى تعتد أم ، وعشرا أشهر أربعة الوفاة عدة أبيه لوفاة تعتد فهل 

حمالها؟

تضعحتى تعتد أن عليها بأن أحان له اللجنة وبدراصة الجواب 
.وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى ، حملها 

والإكاءرا،الطب سوث الدائمة اللجة 

 ✩ ✩✩

٠إسلأمة فتاوى ور • "٦ص -  ٢٢العدد . ٠ الإسلامية البحوث مجلة ٠ )١( 
.٣٠٩صن ٣ ج المني محمد جمع 
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شرعيعذر لغير والإحداد العدة تأخير حكم 

وكد، أطفال ٥ ولي ، متزوجة سنة ٤ ٠ العمر من أباع • سؤال 
بعدسب العدة عاليه أنم لم ولكنني في زوجي نوني 

أنمتأشهر أربعة مرور بعد ولكن ، وأطفالي زوجي تخص التي الأعمال 
منهاشهرأ أكملت أن وبعد . ١  ٩٨٥آ/ / ١ ٢ بتارخ ! أي ، العدة عاليه 

صمنمحسوب الشهر هدا فهل ، الخروج إلى اصعلررت حادث لي حدث 
،أشهر الوفاة؛أربعة بعد I أي ، التارخ بهيا العدة إقامتي وهل ، العدة 

بعضلأقضي الدار إطار داخل أحرج بأش علما ؟ • . • لا أم صحيحة 
؟البيت أعمال نى عاليه أعتمد نخصى لدي ليس لأنني ، الأعمال 

أنالمرأة على الواجب لأن محرم عمل منك العمل هدا إن • الفتوى 
تتأحرأن لها يحل ولا ، زوجها بوفاة علمها حين من والإحداد بالعدة تبدأ 
يترتحنأزواجا ؤيذرون منكم يتوقون والذين ؤ ت تعار لقوله ذلك عن 

،أشهر الأربعة تمت أن إر وانتظارك ه وعشرأ أشهر أربعة بأنفسهن 
العدةمن لك يحب ولا ، وجل عر ض ومعصية إثم العدة ني شرعت تم 
تتوبيأن وعليك ، عدة في لت فانك عليها زاد وما ، ففعل أيام عشرة إلا 

،لك يغفر اف لعل الصالح العمل من تكثري وأن ، وجل عر اف إلى 
.^ تقضى١٢لا وقتها انتهاء بعد والعدة 

.٢٣٤القرة )١( 
المقصودعبد أشرف وترتيب إعل■اد ، العثيمين الصالح محمد الشيح فتاوى )٢( 

نيالممحمد جمع إسلامية رفتاوى ٠  ٨١٥— ٨١٤صى ٢ ج الرحيم عبد 
.جمصأا'آ

٦٧



الأحكاممن الحادة مايلرم 

؟زوجها عنها مات من بها تلتزم أن يجب التي الأحكام ص ما ت س 
مطالةوعي عنه تمتغ أن يبغي ما الأحاديث ني جاء الحادة ت ج 

ةحمامور 

الأمالأول:

ننتهيحتى مه تقيم ، مه ساكنة وهي زوجها مات الذي محتها لزوم 
العدةمن تغرج فإنها حبر، تكون أن وءسرأإلأ أسهر أربعة وهي العدم، 
يضعىأن أجلمهى الأحمال وأولأت ؤ : تعار تال كما المحمل بوصع 

محيالمتثض كمراجعة ، صرورةأو لحاجة إلأ منه تخرج ولا ه حملهن 
لديهايكن لم إذا ذلك، ونحو كالطعام السوق من حاجتها وشراء المرض 

أوإن، غيرهإر منه تخرج فإنها البيت انهدم لو وكذلك يذلك، يقوم من 
•الحاجة محتد يدك بأس لا نمها على وتخشى ها يرنس لديها يكن لم 

الثاني:الأم 
،غيرْ ولا أحضر ولا أصفر لا الشاب، س الجميل لص لها ليس 

ذك،أوغير أوأحضر أموي كان سواء الجميل. غير الثياب ص تلص يل 
.أمالمي. هكدا، جميلةالمهمأنتكوزاكيابغير 

:الثالث الأم 
ذك،أشبه ومجا واللؤلؤ والماس والفضة ، الدم س الحلئ تجتب 

المدة.تنتهي، حتم، ذك ومجاأش؛ه أوحواتم، أوأساور قلأتد ذك كان سواء 
:الراح الأم 

إذاإلأ الأؤلياب، س يغيرْ ولا بالمخور لا تتْليب، فلا الطيب تجنب 
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•الخور يبعض نتبحر أن بأس فلا ، خاصة المحيض س طهرت 

الخاص:الأمر 

الكحلمعص في يكون ما ولا تكتحل، أن لها فليس الكحل تجنب 
أما. بها الناس يفتن فد الذي الخامحى التجميل • للوجه التجميل من 

الذيالكحل لكن . بذلك بأس فلا والصابون بالماء المائي التجميل 
فيالنساء بعض تفعلها التي الأشياء س الكحل أشبه وما المينين يجمل 
.لا فهذا الوجه 

.زوجهاعنها مات من أمر فى تحفظ أن يجب الخمسة الأمور فهذه 
وسأحدأ، تكلم لا كونها من ويفترونه المامة بعض يقلنه ند ما أما 

ومنمرة، إلأ الأمؤع في تغتل لا كونها ومن بالهاتف، تتكلم لا كونها 
الممر،نور في تخرج لا كونها وس ، حافيةبيتها في تمني لا كونها 

حافيةبيتها في تمشي أن لها بل ، لهاأصل فلا الخرافات هذْ أشبه وما 
تمشي، ضيوفهاوطعام طعامها تطح البيت في حاجتها وتفضي ، ومنتعلة

تكالمشاءت، متى تغتل البيت، حديقة وفي السعلح في القمر ضوء في 
غيرأمحا محارمها وكذلك الماء ماح ريبة، فيه ليس كلاما اءت شس 

غيرمحدها كن لم إذا رأمها عن حمارها طرح ولها فلا، الحارم 
فيولا الثياب ش لا الطيب ولا والزعفران الخناء تستعمل ولا . محرم
تخهلب،أن يجوز ولا الهليب، أنولع من نؤع الزعفران لأن ، القهوة
•التو وباطه فلا، بالخهلثة التصريح أما بالتعريض بأس لا ولكن 

بازابن الشخ 

واللجنةباز' ين اّيه مد بن المزين تمد الشيح سماحة ا المرأة 'كاوي )١( 
وافتاوى. و٩٦ ص٨٦ المسند محمد وترتيب جمع • للإفتاء الدائمة 

إسلأمة«ج"اصهامآ_أام.
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زوجهاعنها المتوش المعتدة وأحكام ، السواد ليس حكم 

؟أمحول تلبس أن زوجها عنها المتوقي المعتدة المرأة يلزم هل ؛ س 
وخاصة، الحداد في التي المرأة أن مع ن حيث لون أي يجوز أم 

وهناك، أمحول على ومحلي أمحول على وتجلى أمحول تلبس ، العاميات 
علىيجب ما توصيح امل ، سلطان من بها اض أنزل ما لديهن اعتقادات 

؟وغيرْ لباس س زوجها عنها المتون المرأْ 
العدةومدة ، العدة مدة الإحداد يلزمها زوجها عنها المتوقي ت ج 
حاهآزوجها عنها المتور كانت فان ، بالحال ومحددة بالزمن محددة 

علتمحواء ، مات مند أيام وعشرة أشهر أربعة فعدتها حمل فيها ليس 
فلو، الموت حين مجن المدة فابتداء ، بعد إلا تحلم أولم وفاته حين بوفاته 

سعليها ؛يق لم فإنه شهرين مضي بعد إلا بموته تعلم ولم مات أنه قدر 
أوبزس مونتة عدتها فالحاممس ، أيام وعثرة محبران إلا والإحداد العدة 

الحاملوأما ، موته من أيام وعثرة أمهر أربعة وهو ، بزس محددة 
تكونريما ، قصرت أم المدة طالت سواء ، الحمل تضع أن إلى فعدتها 

لقولهأوأكثر أوسنتين سنة تكون وريما ، أوأقل ، اعتين سأو ساعة العدة 
يتربمسأزواجا ؤيدرون منكم يتولون والذين ؤ ؛ الأولى في - -تعالى 

وأولأتءؤ : الثانية في تعالى ولقوله ه وعثرأ أمهر أربعة هى بانف
سبيعةأن الصحيحين في لمت وقد ه حملهن يقعن أن أجلهن الأحمال 
لهافأذن بليال زوجها موت بعد وصمت - عنها اش رصي - الأمحلمية 
تحدأن المرأة على يجب الموت عدة وفي ، تتزوج أن الرسول 

•يتضمنأمورأ والإحداد 
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.لحاجة إلا البنت من تخرج لا أن • الأول 
،نية ثياب تعل ثيابا تلبى فلا ، بالثياب تتجمل لا أن  '•الثاني 

والأحمرالأموي تلبى أن فلها ، مراها مى تناء مما تلثى أن ولها 
.الأموي بلون متقيدة غير لبه يجوز مما ذلك وغير والأخضر 

أمأصررة كان مواء ، أنواعه بجمع بالحلي تتجمل ألا ت الثالث 
لمفإن ، الحلي تزيل أن عليها يجب ، ذلك غير أم خلاخيل أم فلاتي 

.نمه عاليها وجب يقصه إلا إزالته من تتمكن 

أنلها لايجوز فإنه ، شفة أو خد أو عين بتجميل تتزين ألا الراع 
.الشمام محمر تضع أن ولا تكتحل 

بخورآكان مواء ، الهليب أنو١٤ من نؤع بأي تتهليب ألا ت الخامس 
المحلفي التعليب تستعمل ان غلها الحمى محن ؤلهرت إذا إلا ، دهنا أم 

تكالملا كونها من العامة يعفى يدكرْ ما أما . المنتنه الرائحة غيه الذي 
إلىتخرج ولا ، الجن حوش إلى تخرج ولا ، أحد يشاهدها ولا ، أحدا 

عنالصلاة تؤخر ولا الجمعة يوم إلا تغتل ولا القمر تقابل ولا الطح 
أصللها ليس أشياء هدْ فكل ، الأذان حين من بها تبادر بل ، الأذان وفت 

فيوكيلك ، الحادة كغير الرجال مكالمة في الحادة فالمرأة ، الشريعة في 
تسترأن عليها يجب الحادة كغير إليها الرجال ونفلر الرجال إلى نفلرها 
غيرمن ولو الرجل تخاطب أن لها ويجوز ، للفتنة مببأ يكون وما الوجه 

بابوعلى الهاتف على ترن أن ويمكنها ، فتنة هناك يكن لم إذا محارمها 
.،ذلك١١أشيه وئ فرع إذا البيت 

ينابن الشيخ 

٣١٣ص ٣ ج ، المستد العزيز عبد محمد جمع ا ٠ إصلامية فتاوى ُر 
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الحدادفي الش للمرأة المعظر استعمال حكم 

،الحداد فترة في الأن وأنا ، وجيزة مدة مند زوجي توقي امرأة أنا ؛ موال 
يه؟أولادي أنظف أو عهلرة، طيبة رائحة له صابون أغتسل أن لي يصخ فهل 

أويرغب^؛٤ - يدعوإلى ما كل المرأة موتجب الإحداد الفتوى 
عنقهافي المحلي لت مواء ، والحلي، والكحل الق مثل إلها الفلر في، 
.تجملا لمها يعد الي، الزينة ثياب كل وكدا ، أويديها أذنها أو 

فيهساكنة وهي، زوجها مات الذي المن في، تبقى أن عليها ويجب 
بأتنهنيتربص أزواجا ويذرول منكم يتولون والذين ؤ ؛ تعال5ا لقوله 
هنأنففي، فعلن فيما علكم جتاخ فلا أجلهن بلنن، وعشرأفإذا أشهر أربعة 

بلغيفإذا ؤ I تعالى فقوله ه خبير تعملول يما واض بالمعروف 
فهلهن رحمى مما ممنوعات الزمن، ذلك فبل أنهن، علير يدل ه أجلهن 

.ذلك المنة بينت وفد ، بعده 
،للحالة استعماله يجوز لا العليبة الرائحة ذو الصابون هذا وعلى 

•، ءنهل يغن5( ما العلب من الحالي، الصابون وفي، 

أولادئ؟تطيب هل الحادة 

•دنيهم أولادها تغسزا أن زوجها على، للحالة يجوز هل •' سؤال 
؟المدة في وهي للزواج تخطب وهل 

 )١^٤٣٢)١.
 )T( عبدأشرف وترتيب إعداد . ٠ العثبمين الصالح محمد الشيح فتارى، ٠

جح٠ إّلأب وفتاوى ٠ . ٨ ١ و٤ ٨ ١ ٣ ص ٢ ج . الرحيم عبد المقمود 
. ٣١٧. ٣١٦ص ٣ افدج محمد 
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نصأن - العدة ني ■كنهازوجها المتوقي وص - للحالة ليس ت جواب 
أولأولادها تقدبمه من مانع لا ولكن ذلك، عن الشي. لهي اللتب 

صريحةخطبة تخطب أن يجوز ولا • ذلك تشاركهم؛ي أن غير مجن صيوفها 
تعالى:لقوله تصريح مر لهامن الممريض من ولامانع العدة، من تخرج حتى 

سبحانهفأباح ه . ..اكا؛؟ خطبه مجن يه عرصتم فيما علتكم جّاخ لا وؤ 
.ذلالث،را، في البالغة الحكمة سبحانه وله 4 المرح ي؛ح ولم الممريفس 

الدعوتكتاب 

الحدادفترة الماعة لمص حكم 

الوقتلضثعل الساعة لبى الحداد فترة في للمرأة يجوز هل ت س 
لأللخبمل؟

أولىوتركها . القمحي ينتع الأمر لأن ، ذلك لها يجوز ، تحم ؛ ج 
الحرس.تشه لأنها 

الاجة

مواصلةلها يجوز هل ، العدة يلزمنها ووجها مات إذا الطالة 
الدراسة؟

فهل4 المدرمة ر طالبة وص العدة وتلزمها ، زوجها تور ؛ ص 
؟لا أم الدراسة الة مواه(لها يجوز 

. ١٤٣ص ٢ ج • باز بن اش مد بن العزيز تمد الشيخ لماحة ٠ الفتاوى ُ ، ١١
.٣ ١ م\ ص ٣ ج المني محمد جمع ُ إصلأب قتالي ل٠ 

الدائمةواللجتة باز بن العزيز تمد الشح ّعاحة ٠ المرأة فتاوى ٠ انثر ، ٢١
, ٦٩ص المسند محمد وترتيب جمع • للإفتاء 
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أذنفإذا ، العدة هذه في الحق له لأن ، ذلك على الزوج وانق إذا تحج أن 
•عليها حرج فلا تحج أن لها 

•تخرج دلا البيت في تبقى أن يجب عنها المتوفى أن والحاصل 
وأما. زوجها إلى وأمرها ، الزوجات حكم في فهي الرجعية المهللقة وأما 

يمتعهاأن لزوجها ذلك «ع ولكن ، الرجعية من أكثر حزيتها فلها المباته 
.، صيانة ذلك من 

الحدادزمن الهاتف على المرآة رد حكم 

فيوهي زوجها المتوش المرأة عن ناصر بنت ابتسام تسأل ت س 
،امرأة أم هو رجل أ تعلم لا أنها *ع الهاتف على ترد أن لها هل • العدة 
؟العدة فى المرأة على يجب وماذا 

والجمالالشهرة لباس س الزينة تجنب الحداد زمن المرأة على • ج 
.ونحوذلك للتجمل والكحل والخضاب الحلئ ومن 

أمامتثرن ولا تتعطر ولا تممليب ولا لضرورة، إلا بيتها من ولاتخرج 
وملحقاتهالدار داخل في تمشي أن دارها في لها ويجوز الأجانب، الرجال 
فلانحو0 أو هاتف فى مكالمة إلى احتاجت ؤإذا ونحوذلك، أعلاه وتصعد 

يريدونوالدين ، اء التأهل من التكلم ذلك أن عرفت فان . بدلك بأس 
غيرهايلزم كما • فورأ المكالة ^ ٥٠فعليها ؛ ينامبهم من على التعرف 

أو، الحجاب وراء س الحارم غير س أقاربها تكلم أن لها ؤيجوز • ذلك 
.الحدادأى غيرزس في ذلك لها يجوز كما ، ونحوه الهاتف في 

جريناك؛خا؛ن 

محمدبنللشيخ . ا الدرب على نور برنامج من لجواب سؤال ' كتاب )١( 
• ٩٠ص ١ ج الرحمن عد أم وإعداد جمع • الشمض صالح 

والشيح، الثمين صالح بن محي الشيح عليها أجاب . ا المرأة فتاوى ا )٢( 
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الهاتفامتسال حكم 

أنالممن الزوج على الحداد فترة في للمرأة يجوز *ل ت ص 
؟مثلا كابنها محارمها وهم الماء مخاطة في المليفون ستعمل 
عملاالرجال من ومحارمها الماء مع ذلك لها يجوز نعم ؛ ج 
الهاتفطريق عن محارمها مر تكليم أيضا ويجوز وهوالإباحة، بالأصل 

•شرعاس، محدور ب لمي وجه على 
الداتئنالاجة 

لهأصل لا حدادأ المواد لبس 

وحاصةالتوش، على حزنا الأموي الثوب لمن يجوز هل ت موال 
الزوج؟كان إذا 

.ل أصل لا باطل شعار المصاب عند المواد لمى • الغتوى 
فهإنا فيقول الثميع به حاء ما يفعل أن له يبني الصيبة عند والإنسان 

فإذا. حيرأمنها ر واحك مصتي في اوحرني اللهم • راجعون إله وإدا 
وسدلهذلك على يؤجره وتعالى سبحانه افه فإن واحتساب بإيمان ذلك قال 

،له أصل لا فإنه شابهه وما كالمواد معين لمي ارتداء أمحا • منها بخير 
•و*ذ*ومس باطل أم وم 

٦٤ص المني محمد وترتب جمع - جرين بن الرحمن عد بن اف صد 
. ٣١٨صن ٣ ج المني محمد جمع ٠ إسلامه فتاوى رُ — ' ٦ وه 

. ٣١٨محن ٣ ج المني محمد جمع ٠ إسلامية فتاوى ٠ )١( 
الرحيمءعبئ اشرف وترتيب إعداد ٠ الخيمين صالح بن محمد الشيح فتاوى ٠ )٢( 
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؟تعتد كيف الموظفة المرأة 

دولةوهي؛ي ، زوجهاالموظفة المسلمة المرأة عن توقي إذا : س 
تعتدفكيف أيام، ثلاثة من أكثر إجازه تربه عنه توُيا ان إنلأي نطي لا 

منتنصل المشروعة المدة تعتد أن فررت إن لأنها ؟ الظروف هدْ مثل في 
؟المعيشة اكتساب أجل من الديني الواجب تترك فهل إ الدُل 

جمحفي الشرءتي الإحداد وتلزم الشرعية العدة تعتد أن عليها ؛ ج 
المهمةالحاجات جمالة من لأنه لعملها نهارأ الخروج ولها ، العدةمدة 
،لخاجتهاالنهار في للوفاة المعنية حروج جواز على العلماء نءس وند 

منالخروج لها جاز ليلا لذلك احتاجت ؤإن الخاجات أهم من والعمل 
منالقمل على يترب ما يخفى ولا ، تفصل أن حشية الضرورة أجل 

فىكثيرة أسابا العالماء ذكر وند • العمل لهدا محتاجة كانت إذا المقار 
منأمهل بعصها . فيه تعتد أن وجب الذي زوجها منزل من حروجها جواز 

قولههذا في والأصل . العمل ذلك إلى مضطرة كاك إذا للعمل حروجها 
بأمرأمرتكم إذا را ت النص وقوله ه امتهلعتم ما اض قاموا ؤ • سبحانه 

.، أءالمر وتعالى سحانه واض . صحته على متفق  ٠٠استطعتم ما منه قائتوا 

يهماتخل لا والإحداد العدة مدة على الزيادة 

اللهرحمه الشخ، آل إبراهيم بن محمد الشخ مثل 
،وعثراأشهر أربعة عليه وحدت له فاعتدت زوجها توفي امرأة عن 

محمدجمع ٠ إسلامية فتاوى رء - . ٨ ١ ٤ ص ٢ ج . الرحيمعبد المقصود 
.اوندجمآص'اا"آ

.باز ابن الشٍح .  ٣٢• ص ٣ ج المني محمد جمع ٠ إسلامية تاوى ف٠ 
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تخلهل ت وتسأل ، تعند غير من نسيانأ يومين ذلك على زادت ولكنها 
؟لا أم والإحداد العدة في الزيادة هذْ 

وحيث، بها تخل لا والإحداد العدة مدة نى الزيادة بأن فأجاب 
والإحدادالعدة أيام على الزيادة ؤإنما ، العدة من حرجت المدة أتت 

ربماؤ ت تٌالى لقوله حرج فلا الناسية وأما ، متعمدة كانت إذا تجوز لا 
.، ٢٣واف . ، ^١١أ.حءلأنا أو نسينا إن تزاخذنا لا 

 ✩ ✩✩

.٢٨٦الغرة )١( 
.ه  ١٣٨٤ا/خ/ • في ١ Y/  ١٢٨الإظءعن صائرة )٢( 

محمدابر يها اعتنى العالماء الفضيلة لأصحاب ا الملمة المرأة تاوى ف٠ 
٦١ ٦ —  ١٦٥محس ٢ ج المنمود عبد أشرف 

.مهم فإنه البحث هدْ من محي انظر 
— ١٦٥/١١)الشيخ آل إبراهيم بن محمد الشيح صماحة ورسائل فتاوى 

١٦٦ ).
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مىبرذما<هْشآآأأ/اا/م*اام

،أولاد مها له وليس -محها ثوني ثم رجل، من امرأة تزوجت ; السؤال 
بلدمن تنتقل أن لها يجوز ضل ، لها أتارب الزوج بلد في يوجد ولا 

؟لا أم عندْ الحداد مدة لتقضي وليها بلد إلى زوجها 
أيإلى أو دلها بيت إلى تنتقل أن الزوجة لهده يجوز ت الجواب 

إذا■؛ زوجها على حدادها بمة لتقضي فيها ها نفعلى تأمن أخرى جهة 
•علثها يحافظ من عندها يوجد ولم ، حرمتها أوانتهاك ها نفعلى حافت 

منترسة تكون أن تريد ؤإنما ، عليها الاعتداء من أمن في كانت إذا أما 
تقضيحتى مكالها في تمكث أن عليها بل الانتقال لها يجرز فلا ؛ أهلها 

وسلماف وصلى ترى، حيث إلى محرمها مع افر نثم ، حدادها مدة 
.، وصحبه١ وآله محمد نبينا على 

والإفناءالعلمية للبحوث الداتمة اللجنة 

البيعمن محارمها وعن القمر عن وجهها الحادة تغطة 

•عن افه رحمه الشيخ آل إبراهيم بن محمد الشح مثل 
محارمهاوعن القمر عن ورجليها ويديها وجهها المرأة تغهلية حكم 

؟عليه محدة وهي متوفى زوجها كان إذا ما حالة في 
جمعإملاميه وفتاوى — ٠  ٦١ص  ٢٢العدد ، ٠ الإسلامية البحوث مجلة ا )١( 

٠ ٣١٥ص ٣ ج المني محمد 
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حرافاتمن هو ُل الشؤع من ليس لأنه ذلك يجوز لا ٠ نأجاب 
.وخزعٍلأسملا،العوام 

ت— اف رحمه — سمية ابن الإسلام مخ ومثل 
شتخرج ل ، محتهاش تحتي ولم وفاة عدة معتدة امرأة عن 
؟بدلك تأثم وهلل ، العدة إعادة عليها يجب فهل • الشرعية صرورتها 

الموتحين وعشرأمن أشهر أربعة بمضي انقضت العدة I فأجاب 
نيإلأ تيت ولم إليه تحتاج لأمر حرجت كانت فإن ، العدة تقضى ولا 

غيرفي وباتت حاجة لغير حرجتا فد كانت ؤإن ، عليها شيء فلا منزلها 
؛الإحداد تركت أو ، ضرورة غير في باتت أو ، حاجة لغير منزلها 

.ءاJهال٢، إعادة ولا ذلك من إليه وتتوب اف فلتتغمر 
مااسمح على عزمت امرأة عن - تعالى اض -رحمه ومثل 

؟تحخ أن لها يجوز فهل ثمان في زوجها فمات ، وزوجها 
فيالمج إلى الوفاة عن العدة في افر نأن لها ليس ت فأجاب 

الأرسةص.الأئمة مدم، 

للجافر نولا 

-افه رحمه - الشخ 1لا إبراهيم بن محمد الثخ صثل 
افرنأن يجوز هل ت الإحداد في التي والدته عن ألر يرجل 

انراةنتاوى _أ ه.أ/سا / ١٧ني ١ Y/  ٠٨٢الإيتاء عن مائدة )١( 
٢ج المقصود عد أشرف بها اعتتى المياء الضالة لأصحاب ٠ الملمة 

الثخآل إيرامم بن محمد الثخ صماحة ورسائل -فتاوى .  ٩٠٣ص
.( ١٦٦)\\إ

والثلاثونالراح المجالد ٠ تيمية بن أحمد الإسلام نخ فتاوكا ٌجموع ٠ ، ٢١
.٢٨ص

•صزو٢  ٣٤مجلد ' تيمية ابن الإسلام سيخ ذاوتم، مجمهمع ٠ ، ٣١
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ذيشهر من الثامن اليوم *ي إلا تنتهي لا عدتها إن ؛ وتمول ؟ ليحج 
.الحجة 

،للج السفر الحداد في التي للمرأة ليس ، ش الحمد ت فآجاب 
إجازةلك يحصل لا أته من ذكرت ما أما ، الأربعة الأئمة مدمب مو كما 
عدةفى التي المرأة يحز مرعي ؤغ بمذلكا فليسى ، الونت هذا في إلا 

 ✩ ✩✩

عدأشرف يها اعتتى العلماء \ذفض\ة لأصحاب ا الخلة المرآة فتاوى ر )١( 
إبراهيمبن معال الشخ سماحة ورماتل فتاوى - •  ٨٩٩ص ٢ ج القمرد 

م(.١٣٧٤/١١/١٢ش  ١٦١الإفتاء س -)صادرة )اا/مآآا(. الثخ آل 
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عييةالالفتاوى ومن 

؟فيه لعتل عنها للمتوض المكن بذل الورثة يلزم هل • س 
فدرعلى بينهم الميت تركة نم اف لأن ، ذلك عليهم يجب لا ؛ ج 
الورثةعلى يجب فلا ، موقوفاولا زائدا شيئا فيها يجعل ولم ، حقوقهم 
لخاؤنرهاجبرأ فيه لأن ، حفهم في ويندب لهم ينبغي ولكن ، الإمكان 

وجببدلوه فبثا . به المأمور الكن لحصول واحتسابا بمتنهم وبرأ 
•أعالم واش عاليها يجب لم يجذلوْ لم وحنث ، عليها 

لممالها من إلأ المكن كراء تجد لم إذا ت العتنْ في قولهم ؛ س 
؟وجنه هو فهل ، مه تقيم أن يلرمها 

الأولياءحامحلب اممه لأن ، القول هذا على يدل الأدلة ظاهر ت ج 
:قال نم ه محوتهى مذ مجرهذ لا ؤ ؛ بقوله يخرجوها لا أن والورثة 

يخرجوهاولم الكن لها بذلوا متى أنهم على ندل ه يخرجذ لا وؤ 
منتكترى أن عليها فليس ذلك يثذلوا لم وإذا المكنى، عليها وجب 
.مالها من المكن تحميل لا المكنى، فعليها • مالها 

لمإذا حطة أو حدث تخرج أن للمعتدْ يجوز هل ؛ س 
الرجال؟يرها 

هيوأمر لحاجة إلا الخروج لها يجوز لا لأنه ذلك لها يجوز لا ت ج 
ؤإنما. لها الرجال روية الخلة وليس . ذكر ما يخلاف وهذا ، له محتاجة 

•حاجةل١، أو صرورة يكن لم إذا المحذور هو منزلها من الخروج نفس 
هل، حنا كان ولو الأمحض لماس ولها ت المعنية في قولهم ت ص 

؟وجيه هو 

٥٦٣رص ا  ٥٦٢صى ٠ الاأاوية الفتاوى ٠ من )١( 
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خاتمة

الخاتمةحن اف سأل 

المترؤعبالإحداد تتعلق ائل ممن إليه توصلنا ما لنا يتين سق مما 
التشالأحكام أن لنا فلهر كما ، أحكام مجن بهما يتعلق وما ، والممنؤع 

،والبدن الثوب في والزينة ، والحلي ، الطيب • وص بعة بالحالة 
وعدم، لهاالزواج وتحريم بها تصريحا الخلة وتحريم المن، ولزوم 
كما. العدة في المولود الولد ب وثبوت ، منه ؤإرنها ، لها النفقة 

،بشيء الإحداد أمجر مجن ليس وأنها ، بالإحداد تتعلق أحهلاء إلى حلمنا 
.الصدد هدا في العالم أهل كلام ونمل 

كنتفإن . التنصير على يسامحني وأن ، الثواب الله من راجيآ 
مناه فأسنفر أمحلآت قد كنت ؤإن علي، الله محل من نهدا ومحت 

.محنه بريئان ورسوله وافه ، الشيطان ومن وهومني ، ذلك 
.الحالين رب ض الحمد أن دعوانا وآخر 

 ✩ ✩✩
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نتوه

،مدده نحن ما لشمل ونتا للفائدة وتتميما الم0لاف نهاية وش 
عنداء التيحدثه فلما ، تريبها أو زوجها وفاه بعد المرأة وضع علاج وهو 

افتفاء على واعتراض وهاغ وجنع ونثاحة سنط من الخماب ومع 
فيهاذكرت برماله الإحداد بحث أردفت ؛ الخشرؤع عن وخروج وقدره 
.ذلك على يعين وما الصبر يكون وكيف الصبر فمل 

الفتوىحطورة بيان •' بعنوان أخرى الة برّالرسالة هده ألحقت كما 
القولعلى الكثير الكثير تجرؤ س رأبنا لما وذلك ، عليها الإقدام وعظم 

.بالباطل ملتبسا المص يجعل مما علم بغير اف على 
يوتظأن تعالى اممه لعل ، وتدكيرأ موعنلة ذكرت الهئاف نهاية وفي 

أنوظن الأحر، اليوم باله على بمر لم من بها وينبه ، الغافلة القلوب بها 
لميسوالمنهج المقيدة في منها بد لا كلمة نم ، النهاية هي الحياة هده 

.خاتمة نم ، إليها الحاجة 

 ✩ ✩✩
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الممرأهمام 

:ثلاثةأمامالصبر 
•حش.*}ي والطاعات الأوامر عر صر - ١ 
.مها يع لا حش والمخالفات المناهي عن صبر - ٢ 

ضالأةاداروصاسموةصلأسلها.
يصيروقدر يجب، وثهي ، يفعله أم س للعبد بد ولا 

:وهمحو الأخير ه،والشم البحث هدا في يعنينا والدي . عليه

^^صةاسموةصلأصخْلها
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الصبرمحل 

عليه•نعمأ لكن إذا المسالم على يجب أنه — ؤإياك اض رحمني — اعلم 
موفهذا ، تنمر يأن مدنأ لكن ؤإن ، يصر أن بلى لكن ؤإن ، يشكر أن 

.ومقال تفصيل مقام ولكل . المعادة عنوان 
.وحلولها البلية نزول عند هوالصر عليه الكلام بصدد نحن والذي 

;أنول 
تكفيرعليها الصر وفى وامتحان، واختار تمحيص المصائب إن 
الجزيلوالأجر العفليم اض ثواب ليل ومحبب للدرجات، ورقع للذنوب 
الكبير.الواسع والفضل العميم، والخير 

وكثيرأالصبر، فضل على لينصان اه. رسول ومنة اش كتاب وإن 

:تعالى ويقول . ^^١، الصابرين وبشر ؤ : وعلا جل ىل'المولى 
مجوففي وذلك . ، ^١٢حاب بغير أجزهم الصابرون يوش نما إؤ 

ديوان،فى الأعمال من فدمه مجا ان إنكل ويجد الميزان ينصب ، القيامة 
الأولونيغبهلهم فحينئذ . حاب بغير أجورهم فيوئون الصابرون إلا 

بالقاريضأجسادهم قهلعت لو أن ويتمنون العافية، أهل من والأخرون 
:فال أنه الني. عن ورد وقد . الصابرين على اش فمل من يرون لما 
.البقرة سورة من ،  ١٥٥الأية من )١( 

رعن٠ ميزان ولا مكيال هناكم ما واش لا ٠ ت تتادة ونال ١ ٠ آية الزمر سورة ، ٢١
تالثم ، وأحزانها الدنيا تجاتع على الصبر هو ت قال أنه مالك الإمام 

تفسير, لأحر0 مقدار فلا عنه نهي ما وترك أصابه فيما سلم من أن سك ولا 
.اإقرطى)ها/ا؛آ(



جلودهمأل لو الثواب البلاء أهل تعطي حنن القيامة يوم العانية أهل يوذ ٠
كل٠ ت القاسم بن يمان نال . ، ®١ بالمقاريص الدنيا في ئرصت كانت 
ا(الصبر إلا ثوابه يعرف عمل 

تالسالف بعض نال . ^^٢، الصابرين »ع واف ؤ ت تحال ينال 
،افأ"ا، معية نالوا لأنهم ، والأخرة الدنيا بخير الصابرون هب ذ٠ 

.بها يكرمنا أن اله ن٠ المعية هذء أشرف وما 

أتماM المي متل : نال - عنه اف رصي وئاص أبي بن معد وعن 
ضالرجل يبتر غالأ٠ننل،الأُنثل نم الأنبياء « :نال ؟ بلاء أشد الماص 
رنةدينه فى كان وإن ، بلاؤه اشتد دينه فى صلبا كان فإن ، دينهحب 

رواه٠ ذب ماله الأرض على يمنى حتى كذلك يزال فما عليه، هون 
•والدارمي ماجة وابن الترمذتما 

بأنولعوأصفياءْ أنبياءْ ابتلى وجل عر اف أن لم ميا فحبك 
.البلأءر؛، 

لهىيوما طض الماء أن ٠ ت عنه اف رصي الخيري صعيد أبي وعن 
وداريوم في فاجسن ويدكرهى، ليعطهى ه اض رسول إر ب يجلن 

ثلاثةلها يموت امرأة منكى مجا ؛ وقال ه اف رمول فوعنلهن لهن، حيدا 
ندفانه ، واثنان ! امرأة فقالت . المار مجن لها حجابا كانوا إلا لولد اص 

.ومسلم البخاري رواْ ٠ واثنان اش. رسول فقال ؟ اثنان لي مات 
.والرذي والهي الطراني )١( 
.٢٤٩آية البقر؛ صورة )٢( 
. ١١٥ص القيم لأبن ٠ الصابرين ^-٠ ٠ )٣( 
والعبد، بالنار يجرب الذهب إن يني يا ٠ لابنه الحكيم لقمان ونال )٤( 

نلهرصي فن ، ابتلاهم توما' الذ أحب فإذا ، باللأء يجرب الصالح 
حيرمحمد تأليف وحكمه الحكيم لقمان ا المخط غله صخط. ومن ، الرصا 

.١٢٨ص رمضان 
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يتلقىالجنة، أهل دءا»مصأا، صغارهم * ; 1حر حديث وفي 
لممرواه ٠ الجنة يدخل حتى يقارنه فلا ثوبه، يصنفة فيأخذ أباه أحدهم 

•وغتره 

افهيقول ٠ ت تال اممه. رسول أن - عنه افه رصي - عريره أبي وعن 
نمالدنيا أهل من صمه نبضت إذا جراء عندي المؤمن لمدى ما • تعار 

.زالما » : اض. رسول قال : تال أيما وعنه . ، ٢١٠الجنة إلا احشه 
عاليهوما اممه تلقى حتى وماله وولده ه نففي والمومنة بالمؤمن البلاء 
عفلممع الجزاء عظم إذ ا : قال المي. عن أنس وعن • ، ٣١٠خفة 
ومنالرصى فله رصي لمن ابتلاهم، توما أحب إذا تعار اف دإن ، انلأء 

.ءرأ، الئنهل مسخهل 

فما، النزلة افه عند له لتكون ارحل إن B ; اض. عن وورد 
•،  ١٠إياها يبلغه حتى يكره بما بجتليه افه زال فما بعمل يبلغها 

اومن: افه. رسول قال قال الخيري سعيد أبي حديث ومن 
.، ٦١٠الصبر من خيرأوأوسع عيناء أحد أععلي وما ، الالهبمبرم يتمبر 

بهافه يرد مجن * : قال أنه الشي. عن عنه افه رصي مريرة أي وعن 
والدعموصاناء. ستقع في تكون درية رص دعموص الدءابس:جمع )١( 

فيدخارن الجة في متاحون أنهم ؛ أي • الأمور في الداخل • أبمأ 
منيمنعون لا الدنا في الصبيان أن كما ، موضع عن يمنعون لا منازلها 

٢ج الأنر لأبن النيابة • أحد منهم يحتجب ولا ، الحرم على الدخول 

.البخاري رواه )٢( 

وأحمد.والحاكم اكرمدي )٣( 
•ماجة وابن اكرمدي  ٢٤١

•حبان وابن بمر أبو ، ٠١
.■sJ* مممق )٦( 
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علىالصبر العدة أشل •' نال من صدق وند . ، ءأ منه بمب حيرأ 
الاحرةلوردنا الدنيا مصائب لولا ٠ ت اللف يعضى ونال . الشدة 

عزاض يعهليه لا الخير كنوز من كنر البر ٠ ؛ المحن ونال . ، ل ٠١مفاليس 
. ٠٠عنده كريم لبد إلا وجل 

وترادفتحبالها وتعقدت الأزمات امتحكت إذا هوالضياء فالصبر 
أنجحولا أنجع علاج ولا حل فلا ، ليلها ومحنال والمصائب الضوائق 

الرزاياوراء وكم ، منح من المحن محلوايا ني فكم ، المر من أنفع ولا 
كل، ورغائب أمجاد من والمصائب الألأم بعد وكم ، عطايا من والمنايا 

الصبرءلرفاْ بازار الملم العبد يتزر أن ثريهلة النه بإذن متحقق ذلك 
عينتنمحو في القرأن في الصبر ٠ ؛ اف رحمه أحمد الإمام نال • والرضا 
الإيمانفإن الإيمان نمق وهو ، الأمة ؛إح٠اع واجب وهو  ٠٠موضعا 
الذيالقضاء عند الإنسان وأحوال . شكر ونمق صبر نصف I نصفان 

!هي أربعة عنده مكروها ويكون الهلع يلائم لا 
;الث : أولأ 

فىويجد ، وقدره افه قفاء من يتخهل فأحد بمصيبة أصبب لو كما 
■وهومحرم وجل عز افه لتدبير كراهة ه نف

!المسر ! ثانيا 

قولأيحدث لا ، بمر ولكنه ويحزن جدا المصيبة من الإنسان يتالم 
.وهوواجب محرما فعلا أو 

:الرضا: ط 
يسيرفهو ، أبدأبدلك قلبه يتألم لا اف بقضاء فيرضى المصثبة تصيبه 

وهيمستحتة وهده . راصر فهو مواء عنده وعدمها المميبة ، القفاء مع 
.الصبر من حالأ أكمل 

الخاري.)١( 
. ٩٣الغم لأبن ٠ الصابرين عدة ٠ )٢( 



:الشكر : رابمآ 
صبرإذا المصيبة ثواب ندر عرف لأته اف فيشكر يمميبة بماب أن 

•ونال ه حاب بغير أحزهم الصابروذ يوش إنما ؤ تحار؛ نال ■همليها 
راجعون،إليه وإى ف إنا ت قالوا مميبه أصاتتهلم إذا الذين الخائرين ؤوبئر 

تنيقول ه المهتدوذ هم وأولثلث، ورحمه ربهم من صلوات عليهم أولثلث، 
التيالمصيبة بهدم أنال كنت، إذا عيني في أنلها وما عندي الدنيا أرحمن ما 

الأحروهدا وحل، عر اش من الرحمة وهدم الخلوات هده عليها صبرت 
منهده أن ويرى العمة هده على ار؛ه فيشكر • حاب بغير أوقاه الذي 
والرحمةوالصلوات والأجر وقانية زائلة الدنيا هذه كل لأن ، عليهاض نعمة 

المصيباتهزه عالي هنا والشكر المصيبة هده على الله محيكر باقية، 
فهوالعم على الشكر أما ، الرصامن أعلى لأنه بواجب ولين تحب جم

•واجب 

وقدأصبر لا لي وما I بلتة به نزلت لنا الصالح اللم، بعفن وقال 
الدنيامن حير منها حصالة كل خصال ئلأُن، الخبر على افه وعدني 

.الأية هذه تلا ثم ، فيهاوما 
والمصائب،للشداتد تعد وعدة عونا الصبر سبحانه اض جعل وقد 

والصلاةبالصبر واستعينوا ؤ فقال نزولها عند به والحر بالزود وأمر 
•ه الخائرين *ع اممه إذ 

السائيذلث، روى كما ، الصلاةإر فزع أ> حزبه إذا M وكان 
•داود وأبو وأحمد 

فزل، له ابن إليه نمي له، مسير في كان انه : عباس ابن وعن 
بنالمالح محي الشح لفضيلة ا المكي الحرم في وفتاومحا 'يرئس  ٢١١

٢٢٧وص  ٢٢٦ص دحروج آل، المنعم مد بن الدين بهاء إعداد عبمين، 
ط_ا_«ا؛اه.الرياض شص مكتة . ، بتمرن

٩٥



تفقال اش أمرنا كما فعلتا فقال امترحع ثم ، ركعتين فصلى 
هوالصالآة يالصثر امتعنوا وؤ 

فضلهذكرنا أن ويعد اكبر هو العجالت هدْ في بصيده نحن والذي 
؟الصر يكون فم 

 ✩ ✩✩
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؟اسر يكون بم 

،لى والتالصبر فيها ففرصه بالعبى المصيبة رحلت البلية نزلت إدا 
تأركان ثلاثة على مداره والصبر 

.بالمقدور والتحهل والتذمر الجنع عن النفس حبس ت أولأ 
الجاهلية.ودعوى والنياحة والدب التشكي عن اللسان حبس ت نانا 
وثقالخدود كلهلم ، الحرمة الأنمال عن الجوارح حبس •' نالثآ 

.الجاهاJنل١، أفعال من ونحوها ونثره الشعر وحلق الجيوب 
الصدمةعند فالصبر ، المميبة نزول عند يكون ذلك على والصبر 

■الأيد 
حرجنبمصيبة أصبن إذا اللاتي النساء وفضله بالصبر حفلي فهل 
علىمحاربات لجيويهن ثائات لخدودهى لاطمات مولولات صارحات 
علىللتراب حاثيان ، لوجوههن مسودات لشعورهن ناثرات مجدورهى 
ومن، وازوجاه ؛ مائلة نمن ، الأولى الجاهلية بدعوى داعيات رؤؤسهن 

؟واكرباه وتقول تنوح وثالثة ، وامصيثتاه I منادية 
يكفرنالمصائب حلول عند اللاتي الماء وقمله بالصبر حفلي هل 
لكعملت ماذا : إحداهن تقول كأن ، قضاته على ويعترصن بخالقهن، 

ارب يا علمني ؟ هذا بي فعلت حتى ذمي كان ما ؟ تصيبني حتى ربي يا 
تريدماذا وتقول وتعترض، وتتذمر وتتخذ ا علمني رب! يا علمني 

فيلوإذا . بها تصيبه حتى المصيبة هذه يستحق لا فلأن ؟ ربي يا مني 

هو: الصر : وئيل . الأدب بحن اللأء مع الوقوف هو '• الصم وقتل؛ )١( 
.الأستعاية 
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ضإلى يحش ؟ نمبر كم إلى ، صرتا صبرنا ؛ تقول ، اصري ت لها 
نصر؟

نفهاعلى دعت بمصيبة أصيبت إذا من وفصاله بالحبر حظيت ما 
جزعاالأحرى على اليدين بإحدى وصمفت والحران والويلأت بالهلاك 

.ومخطا وهلعا 

والغاقالونوالجاهلأت الجاملون يفعله مما ذلك غير إلى 
.والغافلأت 

وندرهافه بقضاء الراضيات تفعل يكدا ما المؤمنات تفعل هاكدا ما 
ا! أوربها مولأئ الأمة تقابل ما،زكيا 
مصيبةتصيبه عبد من ما ٠ • اف نبي تول تدكرى الله أمه يا 

ليواحلف مصيبتي، في اوجرني اللهم راجعون، إليه ؤإنا ف إنا : فيقول 
.، الحيرأمنها له وأحلف مصيبته في اض إلاآجره ، حيرأمنها

راجعون،إليه ؤإنا فه إنا ؛ المصيبةعند نولك، في وتأملي فكرى 
•معمحن لها أن واعلمي 

فهمللث، وولده وماله وأهله الإنسان نفس إن الأول المعي 
والوديعة،الإعارة بمرتبة ان الإنعند الأمور هده اقه جعل وقد ، وحده

لبيدقال وقديمآ ، عليهائتمنه وما أعاره ما فهويأحد شينا منها اض أحد فإذا 
:الشاعر 

الودائعمرد أن ا يومبد ولا ويانع إلا والأهالوف الماذ ا وم
آجلا،أم عاجلا افه إلى ومرجعه الإنسان مصير إن ت الثاني المعي 

أولحلقه فردأكما القيامة يوم ربه ؤيأتي وراء'ءلا,رْ الدنيا يخلف، أن بد ولا 
يقولوالسيئات بالحسنات يأتي ولكن ، عشيرةولا مال ولا أهل بلا مجرة 

حلئناكمكما ثنايا جئتمونا ولمي ؤ ت القيامة يوم الإنسان مال في تعالى 
•لم مروا، )١( 
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•^١، ظهووكم وراء حولناكم تا وثركتم مرة أود 
اشعند من كؤ ، وشئْ حيره والقدر المهاء نومن والمومنة 

تثلاث حقائق وهناك ، تعالى 

وأرزاقاأعمارا شيء كل مقادير تدر افه أن هي • الأولى الحقيقة 
مقدرشيء فكل ، منة ألف بخمسين والأرض الماء يخلق أن قبل وحلقا 

.ومكتوب 
ؤإذنهافه يعلم إلا الكون هدا في شيء يقع لا أته •' الثانية الحقيقة 

.محالة لا وواير كائن المقدر اش وأمر نافدة اض فمشيئة ، وتعالى سحاته 
فىمكون ولا حركة لا وأته ، يكن لم يشأ لم وما ، كان اف شاء فما 

إلاملكه فى يكون فلا ، ومشيئته بإذنه إلا الأرض في ولا الموات 
.يريد ما 

قدبالغة حكمآ أفعاله في وحل عز ض أن هى : الثالثة الحقيقة 
.يدركها لا وقد يدركها وقد ، يلمحفلها لا وقد العبد يالحفلها 

،اكتب له فقال القلم تعالى اطه حلق ما أول إل ٠ ؛ الحديث وفي 
رواءالأبد« إلى كائن هو وما كان U القدر اكب : قال ؟ أكتب U : قال 

.الترمدي 
وأنتأحير، ولا فيها تقديم لا الاحال أن يقينا علما تعلم فالمومنة 

كتبافه أن )) ت الّكا. عن وورد • الأمهات بملون في الاجال كتب الله 
روا٠ْ سنة ألف بخمسين والأرض الموات يخلق أن قبل الخلائق مقادير 

لمم
أنأحد كل وليعلم ، محالةلا نافذ اض قدر أن اض أمة يا اعلمي ثم 

الأقلامحنت ليصيبه، يكن لم أحهلآه وما ، ليخعلثه يكن لم أصابه ما 
.١^٢٤٩سورة )١( 

طبارةالقتام عبد البق ا الإسلام ننلر فى الخطايا ٠ نحاب انغلر 
.صلا،ا
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علىتأمف مالك آدم ابن يا ت الصادق جعفر ونال . الصحف وطويت 
يدكفي يتركه لا بمورود تفرح ومالك ؟ القوت إليك يردم لا مفقود 

١^١١ ،.
ليقول، بالمس يهنأ لم والقدر بالقضاء يرض لم من أن اعلمي ثم 

ونال٠ بالصر عيثنا حير وجدنا لمد ٠ ت عنه افه رصي الخطاب بن عمر 
,،ا بالصبر آدركناْ عيش أفضل ر' ! أيضا 

،افه رزقك، ما سوى حالة تتمتي ألأ الصبر • اليمان ابن يحيى ونال 
عليقال : الشعبي ونال . وآحرتلث، دنياك أمر من اممه نمى بما والرضا 

.٠ الجسد من الرأس بمنزلة الإيمان س الصبر ٠ ! عنه اف رصي 
أمرأنها به يزل بلاء وكل به تحل مصيبة كل إلى ينظر والموس 

دينهللمرء سلم فإن ، دينه في المصيبة وهدم البلاء ذلك، يكن لم ما ، هين 
•شيء م عله هان فه وعوقي 

وتسهلتهون مصيبة فكل ، الدين في المصيبة هي الصاست، فأعظم 
.الدين في المهببة إلا 

جبرانالدين ئتاة لكسر وما جابرْ الدين فإن كر وكل 
قريب،أى وفاة تعادلها لا التي . الّك، وفاة المصاب أعغلم ومن 

مصيبتهفليدكن بمصيبة أحدكم أصيب، إذا * ؛ لحدين، ، كان مهما وخليل 
هؤوفراقه موته يمماثبنا ندكر أن فعلينا المانب، أعفلم فإنها بي 

كلت الصحانايت، إحدى قالت، كما . والخطوب الصاستخ تهون وبذلك 
•تهون ؛ رواية وفي • اف رسول يا جلل بعدك مصة 

٤٨٥ص ٤ ج حان صديق حسن لمحمد ٠ الخانمن الرين ٠ )١( 
نيكما ، وغترمحم وماللئ، والدارمي معد ر'ين ، اعير في الْلراني دوام  ٢٢)

١١ريم الصحيحة السلسلة  ٠٦ ,
فىوأثرها . الّص موت ٌصتبة ٠ ٠ بعنوان رسالة موحرا حرجت وند 

العوايثةعودة لحسن ٠ الأمة حياة 



يقولحيث أبوالعتاهية أحن ولقد 
مننيغير المرء بأذ واعلم ويجلد مصسة لكل اصن 

يمرصداد للعبالمنية وترى جمة الخماب أن ترى أو*ا 
بأوحدعنه لت ميل هدا بمصيبة ترى ممن يصب لم من 

محمدبالنبي مماتك فاذكر ومصابه محمدأ ذكرت فإذا 
!الأحر وفال 

المبيجؤغ لها تجنخ فلا ا الرزاياحتاك بحلت إذا 
امفقد من كان قد ا بمعزاآ ة حادثلكت إن ف

عزاض فأحمي ، بالمصيبة لأصاب إني ا — اطه رحمه — رح ث قال 
إذوأحمدْ ، هي مما أعفلم تكن لم إذ أحمده . مرات أرع عليها وجل 

منفيه أرجو مما للامترجاع الله وفقني إذ وأحمده ، عليها الهبر رزقني 
■، ®أ ديض في يجعلها لم إذ ،وأحمده الثواب 
؟حرنا مرة يجؤع لم الذي ذا من ممجعة والدنيا أجمل الصبر 

بؤولكن انت، القيرد لا الفزع ٠ : اء الحكمبعض فال 
.I الثامث 

الصدمةعند كان ما هو صاحبه عاليه والمأحور المحمود والصبر 
المالووقع الأيام طالت إذا لأنه ، وحموتهاالمصيثة مفاحأة فور الأولى 
:ه الممطفى حديث ذلك على دل ، أجر يحمل أولم الأجر، ونقص 

.عليه متفق ٠ الأولى الصدمة عند الصبر نما إا 
الماعرفول أحن ومجا 

صمءلن كل في الصر مواطه في الصر أحس ما 
ثمنماثها الصبر عايبه عراتبه حسنه من حسبك 
اثنتانوللجائ واحدة للصاير المصبمة ت يعضهم وتال 
علىصبرهم في الأمثلة أرؤع عنهم افه رصي الصحابة صرب ولقد 

. ٢٤ص المبض ٠ المصاب أهل لين ت٠ )١( 



وحشية، الباب هدا في الأمثلة من الكثير الكثير وهناك ، أحبابهم فقد 
بنأنس فال ، شل واحد بمثال أكتفى المجال يحتمالها لا التي الإطالة 
أبانمدثوا لا : لأهلها فقالت نيم أم س طلحة لأبي ابن نات » : م 
فاكلعشاءه إليه فقزبت فجاء  '•قال ، أحدثه أنا أكون حتى بابنه طلحة 

فوفرذلك، قبل نصع كانت ما أحن له تصنعت تم ت قال وشرب، 
لوأرأيت ، طلحةأبا يا ت قالت منها وأصاب حر ش قد أنه رأت فلما ، بها
؟أن ألهم عارنتهم، فطلوا بت، أهل عاريتهم قومآأعاروا أن 

تركتينيوقال فغضب، ت قال ا ابناك فاحتسب فالت لا، قال 
اطة.رمول أتى حتى فانمللق ؟ يابتى أحبرتيني نم تلهلخت، حتى 

غابرفى لكما اف بارك رر ت .  ٠٥١رسول فقال كان، بما فأحبره 
،وحههومسح حنكه.ؤ نم غلامآ، فولدت فحملت ت قال ،  ١٠ليلتكما
كثيررجل منه فخرج منه أقفل شاب الأنصار في كان فما ، اممه عبد ومماه 

فيذلك بعد لهم رأيت فلقد ٠ •' رواية وفي " بفارس افه عبد واستشهد 
القران،١قرووا قد كلهم سبعة المجد 

يزيدل، ، حزنايدفر ولا ميتا يرد لا فالجنع ؟ والمحمل الجنع ولم 
والمزمنة. الأحر ويحبهل اانيaلان ويسر الرب ويغضب المصيبة في 

ترفعولا شعرآ تنفس ولا حيأ نشى ولا ويلا تدعو ولا وجهآ تخمس لا 
العغلمىالنكرات من والنياحة نياحة هدا لأن ، بمصيبة مولولة صوتا 

لمإذا المائحة » كاوردءنالثيه:والمائحة الكرى، والمهلكات 
منوديع قْلران من مربال وعليها القيامة يوم تقام موتها قل تتب 

حرب«ص.
بتصرف ٢٦، ٢٥،  ٢٤ص اني الأل-للعلامة ٠ وبدعها الجنائز أحكام » )١( 

.راحصأو 

.»ذحابرىأ)'\/همأ\( )٢( 
=على العل ييعني • جرب من وديع • القميص • والريال • لم مدواء ، ٣١



الجيوبوثق الخدود صرب من منا ليس ا آخر حديث وفي 
أن٠ • اخر ا حديوفيا ، لم ومالبخارتما رواْ ٠ الجاهلية بدعوى ودعا 

يالوثلوالداعية ، حيها والنائة ، وجهها الخامشة لعن . ال؛ة رسول، 
•حبان وابن ماجه ابن رواْ ٠ والسور 

بمايعيب فإنه عليه نح من ا ؛ واللام الصلاة عليه الني عن وورد 
ءالقيامة يوم عليه نيح 

عدايآيعدب المتن، أن كما . عاليه أهاله بنياحة ويحزن يتألم الين، قر 
مآتمإقامة أو عزاء يعملون أو مينوحون أهله بأن علم إذا وذللئا حقيقيا 
•، (١٢بعملهم رصي، أو نهيهم أو تعليمهم ش فقمر 

عليلثايتوحوا لا بأن ييتلث، أهل توصي أن عليك المكين أيها يا فر 
عليلثاعاند ذلك، صرر فإن الخهلاب عن وسكث، التراب فى غينت، بعدما 

.ا (أ يعودعاليهم أنه كما 
يخهلما يقول، لا المزمن لكن ، بمجزن والقلب تدمع المن ، نعم 

•الرب 
تخلولا محرمة أفُال، ولا نياحة معم ليس الذي البكاء يجوز و) 

Cللقالب، ورئة البت، على رحمة فيه البكاء لأن ، وقدره افه نقاء من 
وافهتحبا م يكون وند ، احا مبفكان رده يستط_اع لا مما وأيفأ 

.٢٤١(المعان 

دارالدنيا وهذه ، إليلث، وصلت، ّ لغيرك الدنيا دامت، لو افه عبد 

.القميص وهو كالديع بدنها يغُلمحا بجحا والحكة الجرب أءضادها 
.< JLpمنق )١( 

أحمدالإمام تد مأحاديث، على شاكر محمد احمد تعاليقات من بمانر )٢( 
.٨٣ص

.صديق حن محمد  ٤٨٩ص ٤ ج ٠ الخالص الدين ٠ )٣( 
. ٣٥ص , فوزان، اين ■ ٠ بالمومناتر تختصر أحكام على تنبيهاُتإ ٠ )٤( 
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،الصبر من أنفع ولا أنجح علاج ولا حث ولا • وأحزان ومحن مصائب 
ؤإذا، تبطر فلا لك كان فإذا ، عليك ويوم لك يوم ت يومان الدهر قاتما 
أحنوما . المحال من الحال دوام • قيل وكما ، فاصبر عليك كان 

الفاريتىسعيد يقول ما 

القضاحكم ّ ليمآ وتصبرا منتقى الخليقة على الحمام تهم 
تمحال ابن له مات ّ أنه — اف رحمه — الشافعي للإمام ينب ومما 

ثخحبيراق فأو ال مة رزيله فاصطمز هكذا إلا الدهل وما 
«.الدهر مصائب أعفلم الصبر فقد ٠ I التجارب أصحاب كلام ومن 

.ا؛ نكبو لا مهلته المحبر ار عنه اممه رصي علكب وقال 
أيقنومن • للمقدور ليم التفي المدور ثناء ٠ ت الأحر وقال 

سمعتالعباس ن عمرو ن محمد وقال • ا المحبر في رغب بالأجر 
علىصبرت إذا I أمري كمل هاتين جمعت إذا ٠ ؛ يقول عيينه بن سفيان 
تالخهلاب ن عمر محال ت سفيان ومحال ، أ ١١بالقضاء ووصيت البلاء 

أدرىلا إدي ، أكره ما على أو أحب ما على أصبحت ما على ابالي ما رر 
.، ^ ١١أكره فيما أو أحب فيما الخير 

،ليعذبه ولا بها ليهلكه المصيبة هذه عليه يقدر لم النه أن وليعلم 
وفقفان ، ودعاءه وابتهاله إليه وشكواه ورصاه صبره ليمتحن ابتلاه ؤإنما 
.مبينا خسرانا كان ذلك حرم ؤإن ، مقدورأ قدرأ اف أمر كان لذلك 

بعضعلى عقابا تكون محي به حلت التي المصائب هذه أن وليعلم 
نعمإلى ولينظر . الاحرة عقاب س أهون الدنيا وعقاب سينات س قدم ما 

ولمبها معلنا الناس في يصخ فلم ، ونهارأ ليلا عليه الخهمره تعالى افه 
اقهص بلة أصابته إذا ويشتكي ويضج يمنح فكيف ، شكرها بحق يقم 

منبه حل ما بتن يقارن العاقل أن فلو ؟ والامتحان الأحبار ميل على 
.١ • ٢ ص الدم الغنى عبد الق ٠ عينه بن منيان ٠ ( ١ر 

١• ٢ ص الماض المرجع )٢( 



البلاياأصعاف أصعاف النعم أن لوجد بلاء من أصابه وما النعم 
خالقهلنعم ساء للمعاب عدادا العبد يكون فكيفا ، وال٠مادبا 

.المؤمن بالعبد يليق لا حال هدا أن شالث، لا ، وميدْ 
العبدلأصاب، ومصائبها الدنيا محن لولا أنه المعالجا أهل وليعلم 

عاجلاهلاكه مسما هو ما القالب، وقوة والمرعنق والعجب، الكبر أدواء محن 
صبرت،إن إنك، I تيس بن الأشعث، قال . الصبر يججؤ ولهذا ، وآجلا 
.بوا واحتفاصبروا ، لوالبهائم تكما سلوتؤ وإلا ، واحتابأ إيمانا 

ألاهدا يا به نزل بلاء من يشكو جاء لرجل عياض بن الفضيل تال 
تالشاعر وصدق . يرحملثق لا من إلى يرحملثا تشكومن أن تستحي 

أرحملنا بفانه الكريم صز لها فاصبر مصثه زنك ؤإذا 
يرحملا الذي إلى الرحم تثكو إنما آدم ابن إلى شكوت ؤإذا 

الفرزدق:وتال 

المآتمحنين الموش يرجع فلن فاصبري الماس من ابن إلا ابنلئ، فما 
الشالخيرة والرفقة الصالحة الصحبة على يحرص أن لم الموعلى 

.البلية نزول عند يفعله أن له يجبا وما ديته، وأحكام بربه تدكرْ 
الوي،ذكر ففي ، الوتحذكر عن يتغافل أن يغفل أو يني ولا 

تالمدخر. وأرجى معتر وأحس • ومزدجر ممطر أعظم الأمل ونقم، 
وقال. ^٠^١، ترجعون ولل؛ه الحكم له وجهه إلا ماللش شي؛ كث ؤ • تعالى 
•^٢، والإكرام ذوالجلال ربك وجه ويبس فان علتها من كذ ؤ •' تعال 
قهممئ، أفإن الخلد قثلكؤ من لبئر جعلنا وما ؤ ؛ بيه. تعار وتال 

ؤإلينافتة والخير بالثر وثأوكم الموت ذائقه نفى كث الخالدوف 
٩.ئزجعون 

. ٨٨آية القصص سورة )١( 
.٢٧-٢٦آية الرحمن سورة )٢( 
.٣٥-٣٤آية الأساء سورة )٣( 



الناكرينالصابرين من وجعنا الغاءلين، رئدة من اش أيقظنا 
إلامْ ولا حوو ولا . الوكيل ونعم حبنا وهو ، المتيقغلين الحامدين 

التبييضحاتم محمد سيدنا على وملم اش وصلى • العفليم العلى باش 
•وملم وصحبه آله وعلى 

 ✩ ✩✩







رماله

عليهاالإقدام وعظم الفتوى حطورة قي 

يتوقونهاكانوا الصاني اللف وأن 

•ط( شر اف دين ني الإفتاء وص عظم، أم الناس في ظهر لقد 
،إليه أنمهم بوا نأنهم إلا العلم من ينالوا لم أناس العلم صور وسور 
موالكمجيبي رأيت شرعي حكم ني موالأ ألقيت إذا أنك وذلك 

ينانعالمكين هذا ترى أنك فعجب تعجب وإن • كثرة يحمون لا 
هذامن يسلم ولم . يضحك ما الملية وصر بصيرة ولا علم بغير ويجادل 

ونعوذ( القوى قلة من الغتوى وكثرة ) قليل وهم ربك رحم س إلا الداء 
فيافتضح حينه قبل أفتى وس ، ينيخواأن نل تننخوا أناس من باق 

Iفقالوا ، حللْ غير ولبس ، زيه بغير تنيا س فعل العقلاء وذم • حينه 
الشوكمن يجنى ولا • • • يتحصرم أن نل وتزبب ، يعْل لم بما تشخ 

لهأرخى ت ونالوا • نازعها المل ولبمل باريها القوس ملتعهل ، العب 
أتىفنه غير في المرء تكلم ؤإذا . الخنام فضل في عثر حتى الزمام 

كالمخلالرحال وترى . الفينة غرفت الملاحون كثر وإذا . بالعجاتب 
•الدخل ما يدريك وما 

ثوبيكلأص يعهل لم بما المتشع  ١٠■' الصعمحح الحديث وفي 
•تعالى بافه عياذا ، ®ل زور 

مممنرطه.)١( 



عنهمال لمن ، مرعي دليل عن تعالى اف بمحكم اخار هو ت الإفتاء 
•أمر في 

عنالموقع هو بل وتعالى تارك اش عن ترحمان هو إنما والمفتي 

علىيتطاولون جعلوا زماننا أهل من كثيرا أن ]لايخمى فأقول; أعود 
منعلى يدرون ولا علم بغير يفتون فأصبحوا جلل، أمر كل في الفتيا مقام 

•الخطير الأمر في هم أنفأبقوا بدلك أنهم دروا وما بدلك، يجترئون 
•فيهلكون الص مجاوزة مخافة الفتيا عن يتوقفون الصالح المالف وكان 

كلعن أفتى من ® ت عنهما اش رصي صاس وابن حول مابن قال 
وحلقهتعالى اش بين العالم  ١٠ت المتكدر ابن وقال . ٠ فهومجنون يسأل ما 

. ٠١بيتهم يدحل كيفا فلينظر 
منومائة عشرين أدركت * فال؛ ليلى أبي بن الرحمن عثد وعن 

هدافيردها الخسألة عن أحدهم يسأله اه. رسول أصعحاب من الأنصار 
لقد ١٠! البراء وقال .  ٠٠الأول إلى يرمح حتى هدا إلى وهدا ، هدا إلى 

يكفيهأن بمحب وهو إلأ أحد من فيهم ما بدر أصحاب، من ثلانماتة رأبتا 
،إياه كفاه أحاه أن ود إلا يحديث، يحدُثا من منهم وما • الفتيا صاحبه 

. ١٠الفتيا كفاه أخاه أن ود إلا . شيء عن يستفض ولا 
بنعمر وكان .  ٠٠دينكم في الرأي اتقوا  ٠٠ت تال أنه عمر وعن 

عليهمترد كانتا عنهم اممه رصي الصحابة حيار وعامه وعلي الخطاب، 
يجمعونوكانوا ، المي. فيهم بعث الذي القرن نحير وهم ، المائل 
.فيها يفتون ثم البي.ويسألون أصحاب، 

أحدهميسأل أقوامآ أدركت، قال التابعي الماسي، بن عيناء وعن 
•وهويرس بما الشيء عن 
المارعكتة . ٩ صن الأشقر سليمان لمحمد ا الإيتاء ومتاعج الفتيا ١ )١( 

طا/ا-ا،مأام.





:فقال أحبني اش، عبد أبا يا : له فقال يجبه، فلم آحر وسأله 
أنظرأن أولا أنا فأحتاج اف، وبين بينك حجة تجعلني أن تريد يحك ؤا 

.٠ أخلصك ثم خلاصي كيف 
وأربعينثمان عن مثل ماتكا شهدت : فال جميل بن الهيثم وعن 

عنالعراق من ومثل أدرى، لا : منها وثلاثين اثنتين ش فقال ، مسألة 
إذا٠ ت عجلان ابن فال ت وقال . خص في إلا أجاب فما مسألة أربعين 

ابنعن الكلام هدا ويروى .  ٠٠مقاتله أصيست ( أدري لا ) العالم أخهثأ 
العالميورث أن ينبغي ٠ •' يقول هرمز ابن سمعت •' وتال • عباس 

•٠ أدري لا ؛ نول جلساءْ 
خفيفةإنها I السائل فقال أدرى، لا ؛ فقال مسألة عن مرة وسئل 

فغضبتدر. ذا السائل وكان . الأمير بها آعلم أن أردت ؤإنما ، مهلة 
أماأ خفيف شيء العلم في ليس إ مهلة خفيفة مسألة I وقال مالك 

؟^^'١، ثقيلا قولأ عليك ّسلقي إنا ؤ • تعار اش قول سمعت 
وكانوا، محنكاأربعون أحازم حتى مالك أفتى ما ٠ •' القرافي ونال 

• ١٠الشهرة مواقف عن ويزهدون هم أنفيتهمون 
أقلهمالفتيا على الناس أجر ار ت ومحنون عيينة بن سفيان وعن 

الفتياآلة فيه تعالى الله جمع أحدا رأيت ما ُ • الشافعي وقال  ٠٠علمأ 
المسيببن معيد وكان . ٠ الفتيا على منه أمكن عيينة ابن فى جمع ما 

.اللهم-فيونمفي«،ابإلأقال:
الملوكعن التوقيع منصب كان وإذا ٠ ت القيمل^أا ابن الإمام وقال 

المراتبأعلى ص وهو ، قلرْ يجهل ولا ، فضلهينكر لا الذي بالمحل 
فحقيق؟ والموات الأرخى رب عن التوقح بمنصب فكيف نيات، ال

وأن، أهبتهله يتأهب وأن ، عدتهله يعد أن المنصب هذا في أقيم بمن 
.٥ آية المزمل محورة )١( 
١١ - '١ ص ١ ج القيم لأبن ٠ الونعين إعلام ٠ كتاب )٢( 



المصقول من حرج صدره في يكون ولا ، فيه أنم الذي المقام قدر ;علم 
تولاهالذي المنصب وهو لا وكيف ، وهاديه ناصره اض فإن ،  Ajوالصيع 

يفتيكمافه م اء التفي ؤيستفتوك ؤ ؛ تعالى فقال الأرباب رب بنفسه 
شرفابنفسه اش تولأه بما وكفى . ^١، الكتاب في عليكم يش وما فيهن 

.، ^١٢الكلالة في يفتيكم اش ئل :> كتابه في يقول إذ وجلالا 
منفهل " رسوله وعن اش عن توقيع الفتوى * ت الله رحمه وتال 

'•الله رحمه لف الأحد ويقول . ذلك بعد عالم بغير الفتوى على جرأة 
•'؛ برأيي وجل عر اش يمد أن لأتمي إني أر 

غدأمؤول أنه وليوقن ، فتواهفي ينوب عمن الفتي وليعلم 
المخ،بيل ٌاماكوا ا ت سفيان قول في وليتأمل ، اللهياي بين وموقوف 

أئزلما أرأيم ئل ؤ ت تعالى قوله وليتدتر اء أهله قلة من تمتوحئوا ولا 
االهعر أم اكم أذف ملآفه • وحلالا حراما منه ثجتلم رزق من لكم اممه 

هذااللكوث ألسنتىإ تذ U تقولوا ولا ؤ : وقوله . ٩ ثفتزوف 
الكذباممه على متزوذ الدين إذ الكذب اض على لتمتروا حرام وهذا حلالت 

٩.لاضحون 
علىأجروكم الفتيا على أجروكم رر ؛ جعفرأبي بن الله همثد وقال 

علىرأيكم ائهموا الناس أيها يا  ١١■' حيف بن سهل وقال • را النار 
.،[١٠دينكم 

. ١٠أدري لا ٠ ت فقال شيء عن — اممه رحمه — الثمئ سئل وفد 
. ١٢٧آة الماء سورة )١( 
. ١٧٦آية الماء سورة )٢( 
. ٦٠-٥٩يونس )٣( 
.١١٦المحل )٤( 
فيالمقصود غاية ا محاب من تصرف نقل غالبه الرسالة هذه في سم ما )٥( 

اشرحمه حميد ;ن محمد ين افه عبد للشخ ا محمود ا;ن أوهام على المبيه 
.زيادات مع  ١٦إلى ٧ ص 

١٣



:فقال ؟ العرانن فقيه وأتت أدرى لا قولك من تستحي ألا : له فقيل 
ؤشاكلأعالإلماإلأماكاه».ص: 

:يقول وهو عليهم حرج أنه عنه افه رصي علي عن التجئ لذكر 
؟ذاك وما : له فقيل ا الكبد على أبردها ما ال^كبال، على أبردها ا م® 

.٠ أعلم الله • تعلمه لا للشيء تقول أن •' نال 
رجلجاءْ إذ محمد بن القامم عند كنت ر ت نال عون ابن عن 

إنيت يقول الرجل ُجٌل ، أحنهلا • القامم فقال ، شيء عن أله ف
لحبيضل إلى تنفلر لا : القاسم فقال . عترك أعرف لا إليك ئفت 
إلىجالس قريش من شيخ فقال أحسنه، ما والله حولي، الناس وكثرة 
•ايوم منك أنل مجلس في رأيتك ما فوالثه الزمها أحي، ابن يا ت جنه 
ليعلم لا بما أتكلم أن س أحبإلئ لساني يقطع لأن والله • القاسم فقال 
.به« 

شهرأوثلانن أربعة عمر ابن صحت  ٠٠قال؛ لم مبن عقة عن 
تدرىت فيقول إلئ يلتفت ثم أدرى، لا ت فيقول سأل كان ما فكثيرأ 

•٠ جهنم إلى لهم جسرأ ؤلهورتا يجعلوا أن يريدون ؟ يولأء يريد ما 
نصفأعلم، لا ؛ يعلم لا فيما الرجل قول  ٠٠؛ داود أبو قال 

.الحلم« 
تالةصو0 افه على أم لكم أذذ آممه ؤ : تعالى الله يقول 
سيسأل فيما التجوز على بليغا زجرأ زاجرة الأية بهدم كفى الزمخثرى 
شيءفي أحد يقول لا وأن ، فيهاالاحتياط وجوب على وباعثه الأحكام، 

وليممتاض فليتق يوقن لم وس ، ؤإيقان إتقان بعد إلا جائز غم أو جانز 
•تعالى الله على فهومفتر وإلا 

لإمامينضر قلت  ١٠؛ الله رحمه ، المحاقفل بكر أبو الشيخ وقال 
،!Jlpأقزم للفتوى يملح كان فمن ، المفتين أحوال يمحمح أن لمين الم

٦٠٠٥٩آية يونس محمورة ( ١ ر 



وأوعيه، لها يتعرض لا بأن إله وتقدم ، منها منعه أهلها من يكن لم ومن 
flعنها ينته لم إن العموية 

وند، أسلفنا كما الفتوى يتدافعون اللف أئمة من كثير كان وند 
حطبأنه باإاد0 فى المذهب إمامة إليه وقدألت الشافعية أئمة أحد عن حكى 
•ونال المنبر على 

التوددتمردى البلاء ومن مسود غير مدت الديار حلت 

أالفتيا؟ على يتنافرن اليوم لمين الممن كير بال فما 
إليهاوسابق الفتيا على حرصن من ثل ٠ . والخطّب الصيمري ونال 

لذلككارها كان ؤإن ، أموره في واضطرب توفيقه ثل إلا ، عليها وثابر 
المعونةكانت غيره إلى فيه الأمر وأحال ، متدوحة عنه وحد ما له موتر غير 

.٠ أغلب جوابه فى والملاح ، أكثر افه من له 
مسألةعن سئلوا إذا افه رسول أصحاب كان وند ) هدا 

،كذا فعل أو ، كذا . الاه رسول نال ، كدا تعالى افه قال • يقولون 
وحدهاأجوبتهم تامل فمن • قط مبيلأ إليه وجدوا ما ذلك عن يعدلون ولا 

صار، النبوة نور عن الناس وبعد العهد طال فلما . المدور فى لما سقاء 
كتبهمفى فصرحوا ، دينهم أصول فى يذكروا أن المتاخرين عند عنيا هدا 
يحتجؤإنما الدين أصول ائل مفي اليقين يفيد لا ورسوله. اض قول أن 

فروعهموأما • والمشبهه والمجتمة الحنونة فيها ورسوله النه بكلام 
نصفيها يذكر لا التي المختصرات بعض لهم احتصر من بتقليد فيها فمنعوا 

قلدوهأنهم زعموا الدي الإمام عن ولا ، ه رموله وعن تعالى الاه عن 
ويبيحون، الحقوق به وينقلون به ويقضون يفتون فيما عمدتهم بل ، دينهم 

عندوأجلهم . الممنف ذلك فول على ، والأموال والدماء الفروج به 
اببكتفعليه الأسزادة أراد ومن .  ١٥٤ص إ/ ج ٠ والمتفق 'الممه ( )١ 

الشخلثيخا I الأحكام وتنير الفتيا إلى المزعين علمي انلأم غلفل ت٠ 
٠— اف رحمه — التويجري اف عيد بن حمود 



هكذاؤيقول الكتاب لفظ يستحضر من جنسه بمي عند وزعيمهم نفسه 
,حرمه ما والحرام ، الكتاب ذلك أحل ما فالحلال ، لمغله وهذا ، قال 

.، (١١صعتحه عا والصهحح ، أبطاله ما والباطل ، أوجبه ما والواجب 
بازبن العزيز عبد الشخ الوالد سماحة ناله بما النصل هدا ونختم 

الفتوىيأحد لا وأن ، لدينه يحتاط أن المسالم على يجب ) •' نال حيث 
،مجته يتثبت لا طريق أي من ولا ، مداعة ولا مكتوبة لا ، ودب هب منن 
،الفتوى ني التثبت من بد لا ءلانى، همر أو علمانتا القائل كان سواء 

والمقصود. التثبت من بد فلا للفتوى، أهلا يكون أفتى من كل ليس لأنه 
غيرمن الفتوى يآحد ولا ا الأمور فى يعجل فلا لدينه بمحتاط المزمن أن 

المعروفيناللم أهل ويسأل ، الصواب على يقف حتى يتثبت بل ، أهلها 
أهلفاسألوا ؤ I تعالى نال ، لدينه يحتاط حتى الملم وقفل ؛الاستقامة 

بالكتاباللم أهل هم الدكر وأهل ، ^١٢تشون لا كنتم إذ الدم 
بأنهيعرف أو ، علمه يعرف لا أو ، ليثه فى يتهم من يال فلا • والمنة 

كمن، اه دين في يتساهل ممن أو ، (ص المنة أهل جادة عن منحرف 
بكراهةالقول أو ، للأجنبي أوكفيها وجهها المرأة أوكثف الأغاني يجيز 

.الموالدل؛، أوبإباحة والموسيقى والتصوير اللحية وحلق الدحان 
. ٢٤ص القرشي محالح ]عداد « َ بنير الإناء حطر ا )١( 
. ٤٣الحل مورة )٢( 
سماحةتأليف C به يلحق وما الوحيد ) متتوعت ومقالات فتاوى مجمؤع )٣( 

.الشويعر سعد محمد ؤإشراف جمع باز بن اش همد بن العزيز مد الشيخ 

،بالجواز تال حكمه عن - المولد بإباحة القول كبر تولى من - مثل ومحدما )٤( 
لمإنه ت قال ، وصحابته . افه رسول معاله لم لماذا ت المائل له فقال 
...افه إلى والدعوة بالجهاد همه لاتثغالهم وذلك لنعله ونت هميهم يكن 
;يصحك L البلية وشر 

فهمتاU لمك م فليتك او مهفي فهناك ألقاك وإ0 



ميسروكث ، لأملها الفتوى نترك أن فينبغي الفتوى حطورة عرفنا إذا 
وليسواللفتوى يممرصون لا الذين شأن من يغص لا وهذا . له حلق لما 

أيفي الآ-حرين على بها يتفوق ميزة اش يعف ان إنفكل ، لها موغلض 
مجنهابوها للفتوى أهلوا مجنن كثيرين أقوام من نماذج لنا تقدم وفد . فن 

رسولهوعن دجل عر اش عن يصدروا أن الخوف أجل ومن ذلك، أجل 
•.بغترعلم 

أردنا*ما وتم ، رمنا* ما انتهى 
العالمينرب ف والحمد 

وسلمالق وصلى 
محمدوآلهنبينا على 

١١٧



وا-بماباض أوامر امتثال إلى وأدعونفي - اض في - أحي : أدعوك 
الشديدوالعذاب الأبدي الشقاء من وتلم ، الأبديةعادة باللتفوز منهياته 

،الشهوات ألد يترك ونصحك حلبيبآ، وأتيت مريقا كت لر ٠ الرمدي 
وأنفتعنها متعت لا ؛ المرض زيادة أو ا الموت تناولها على وخوفك 

اهمن أصدق عندك الهلبيب أفكان . وحياتك صحتك على محاففلة منها 
وحرالشتاء برئ ثقي ألت ؟ النار من عليك أشد المرض كان أم ؟ تعالى 

لوحرأ أشد جهنم نار ئل ءؤ I عيابا وأبقى حرأ اشد جهنم فنار ؟ الصيف 
عنهيفتر ولا يحيا ولا فيها يموت لا لحلها ومن • ، ^١١يممهون كائوا 

أبدأ.فيها حاليين . مخرجا ولا يرجوفرجا ولا ، صاعةالمذاب 
وعملتعقابه وحفت ثوابه فرجوت الإيمان حق بالله أمنت فهل 

يكذبممن أث أم ؟ المار على وجلد صبر فيك أم ؟ لمنجو صالحة أعمالأ 
■؟'" 

نرذتائد جهثم من فهلا وثتمه ر الهجثن متمر 
لذبتابها الحديد كنث ولو ا عذابأهوها تطيق ولمث 
تشتريوأن ، الأحرةعن الدنيا تشغلك أن احذر الملم، أحي 

أنفبل فاغتنمها ، ماعة والحياة نمير المر أن واعلم ، بالمغفرةالمذاب 
فيالدود بيت في صتقة صغيرة حفرة إلى الرحال أكتاف على تحمل 
الدموتمعس الأبدان وتمزق الأكفان تخرق المي الشور في وحدك • لحدك 
■اللحم وتاكل 

٨١أية التوبة سورة )١( 
. ١٣٢ص اف حار لأبن • مخارة كلمات ٠ )٢( 

١٨



الحدائقأين . بالة وجوههم أصحت وناتمة نائم من كم أكبر افّ 
،قريب فالرحيل انتبه ؟ المال أين ؟ والأولاد الزوجة أين ؟ والقصور 
.بصير والخالق ، عظيم والخطر ، مخوف والهلريق 
ديناربن مالك نال كما فحقيقتها اض عبد يا بالدنيا تغتر لا 

•ويئلن بالدفوف الجواري فته تفرب بقمر ررت م) 
انالزمبصاحبك يزري ولا حزف يدحالك لا دار ا يألا 

المكانبالضيف محاق ما إذا صيف كل نووي الدار ذّعم 
كنتعما فسألتها ، عجوز وبه حراب وهي حين بعد بها مررت لم 

غالبوالموت ، يتغير ولا يغير اف إن افه عبد يا ؛ فقالت وسمعت رأيت 
.الزمان بأهلها وذهب الحزن به لحل قد واف ، مخلوق كل 

،الهلفل صياح تمح ثطعم بالثمانين عمرها جدتي ! رجل وقال 
.الأءiفال ألاعيب وتطلب 

قالمالك بن أنس عن ا؛ الدنيا ذم أر كتاب في الدنيا أبي ابن وأحرج 
الدنياوجدت كيف عمرا النيين أطول يا I فقال نوح إلى الموت ملك جاء 

،هنيهة البيت ومهل في فقال ، بابان له بيتا يحل كرجل ؛ قال ؟ ولدتها 
.عام ألف من أكثر عمر الذي وهو • الأخر الماب من خرج ثم 

،منة ثلالمانة وعمره ابنها مات إسرائيل بمي ُن امرأة أن ورد وقد 
بينما أعمارهم محمد أمة سيأتي لها فقيل ا ته حملصغر عليه فبكت 

أوتين الهده لأمجكثن أدركتهم لثن واف ٠ فقالت ، بعين الإلى تين ال
.وراكعة اجية حمبين ما نة حمبعين ال

الشاعر:قال 

أمرهمالك الأعوام من ألفا دم؛ في الفص عاش لو ف تا 
عمرهبنعمي ا فيهمتالذذأ نفية بكل ا فيهمتنعما 

بفكرهالهموم ترد ولا كلأ مرة ا فيهالئقم يعتريه لا 
رهقبفي ة ليالأول بمثيت يفي أن في كله هدا كان ما 

١١٩



نطقنة المتورحى عملاتهم اس'في الم
الألفينأو الألف أو الماتتين أو المائة عثت أنك هب : اض عبد يا 

الشاعرتال كما النتيجة أليس ؟ هومصيرك ما ذلك يعد منة 
القصورشاهقة ثلث ني مالما لك بدا ا معش 

اركوزوش الرواح كى ت - اثتهيا بمعلمك يعي 
المدونحشرجة صيق ني معقت رس الفإذا ف

روزغإلافي اكنت ما وتنمتعلم اك فهن
الموتا . وكربات وغمرات لكرات للموت إن ا أكبر اف 

بالناصيرونشر ياليوف صرب مجن أشد الموت ؟ الموت ما أدراك وما 
لدواما بالموت انمنيا أهل نأحبر نبر الميت أن ولو ، بال٠قاربمر( وقرمحن 

كربالمكين العبد يدي بين يكن لم ولو بعيش، انتفعوا ولا بنوم 
أنجديرأ لكان ، بمجردهاالموت سكرات سوى عداب ولا هول ولا 

.وذاقها عاينها س إلا الموت مكرات يعرف ولا عيثه عليه يتنعص 
الخلائقتسمع لم وليلتان يومان ا عنه اش رصي أنس، ؤيقول 

الوقفلنوم ، بخهلهؤإما برضاه إما اش س البشير يجيء يوم : بمثلهما 
القبورأهل مع قثر0 في المسن مبيت ليلة ت وليلتان تعالى، اش يدي بين 
.ليلة، بعدها ليس القيامة صيحتها وليلة ، مثلهاليلة يسى فلم 

;الشاعر قال 

المكودارقني ففا يوممنقيي موضع ارفت ف
يكوذا مت لي قل اض بة ليلأول ز القب

بريالأرض أي بأدري ولا حض كث المعابر على أنر 
عمرينقمان على أبكي ولا مالي زاد إن الغنى بوأفرح 



منتليل فيها وعمرك ، فليل الدنيا إن بتي يا ا ؛ لأبنه لقمان وتال 
•٠ القليل تليل ص ّل ض وقد فليل، 

تأحي يا 
،عمل بغير تضيعها فلا معدودة وأنفاسك ، محدودة حياتك إن 

ربكأعهناك بما تغتر ولا ، عوض بغير الذاهب عمرك بساعات تفرط ولا 
سوففإنك ، طاعته على بها واستعن ، وعافيان وصحة وولد مال من 

•قريب عن تفارقك أو تقارنها 
الشاعر:تال 

راحلفإنك الدنيا من تزود 
ودائعإلا والاطوف ؛، JU1فما 

:القاثل در وف 
محاعلهأنت عنا الناس واعظ يا 

علىالركوب ينسيك النعش ركوبك 
ولدولا الت ملا امة القييوم 

الرجلأبها يا َ'ترى لماذا انقلن 
هبتر لجير من الزاد وفدم 
دعةعلى باتوا معشر إلى وانفلن 

وادخرواالبنيان ينفع م فلبنوا 
تحرنهمالأجال ملل على باتوا 

معاملهممن عر بعد واستنلوا 
رحلواما بعد من صارح ناداهم 

منعمهكاث التي الوجوه أين 
ساءلهمحين عنهم المر فأفصح 

سربواوما يوما أكلوا طالما يا 

يسارغفيمن الخيرات إلى وسائغ 
الودادعتزد أن أ يومبد ولأ 

يالتمنانممئ عليه يعاق من يا 
مرسوِس بغز ص تركب كث ما 

العرسليلة تنمى القبر وصمان 

تنتقلمل س حدر على وكن 
يرتحلسوف دار ساكن فكل 

عملوايما رهنا الثرى فى فأصبحوا 
الأجلانقضى لما يغنهم فلم مالأ 

القللتنفعهم نلم الرجال علب 
نزلواما بس ياحمرا واودعوا 

والحللوالتيجاذ الأمره أين 
والكللالأستار تفرب دونها من 

يقتتلالدود عليها الوجوه تلك 
أكلواقد الأكل ذاك بمد فأصبحوا 



علىوعذاب حرات وبواطنها ، تراب القبور ظواهر ت نعم 
الدواهيبواطنها وني ، والحجارة بالتراب ظواهرها ، والعصاة الكاغرين 
فيقبورهم تساوت والصعلوك والغي ، والمملوك فالملك ، والبلنات 

الرغمعلى والقصور والغرف الدور سعة من أحرجوا ، واليد القفر 
والأطفالوالجدود الاياء الموت أحد ، والقبور اللحود صق إلى ، منهم 

.والصعيد التراب في وجوههم وعفر ، اللحود فسكنهم المهود »ي 
طلؤعمن بن لا طال مهما فاللتل • واف لا ، بعيد عني ذلك ؛ تقل ولا 

.القبر لحول من بد فلا طال مهما والمر ، الفجر 
وظلمتهالقثر تذكروا ، وشدته وكربته وسكرته الموت تذكروا 

والنسر، . ..ولوعته والحشر ، . ..وصمته وغربته ووحشته 
والميزان، . ..وزلته والصراط ، ؤ ٠ ٠ وذلته والعرض ، ٠ ّ . وروعته 

.وحمته 

،اللسان منكم يبس إدا مكرامت من ويالها الوتا سكراتي تذاكروا 
١العينان وشخمت اليدان وارتخت . القدمان وبرئت ، الجنان وصعق 

٠والأنين الكرب واشتد ، الجبين منكم وعرق ، التقين أتاكم إذا تذكروا 
الألواحوعلى ، محمولين الأكتاف على صرتم إذا تذكروا 

تذكروا. . . مؤولين الملكين وعلى • متروكض القور وفي معلروحض، 
،الأسباب بكم ونقْلت ، التراب علاكم إذا ١ القبور أوحشتكم إذا 

للسؤالاللكان وأتاكم ، الأحباب عنكم وانصرف ، الحساب وحضركم 
ّوالجواب 

الأملولث طزه وغاشتغل اه دنيبمى ا ي
العملدوق صنر والقبأة فجأتي يالموت 

ولففلتكم، المكان نأوحشكم القبور في وصمتم إذا تذكروا 
نميرصنك محل في وانفردتم ، والجيران الأهل ومارتكم الأوطان 
زادتقدمه ولا وماد ولا مهاد غير على المك 

،٢٢



اش. محمولا تدخلها وغدأ ، حاملا المقابر تدخل اليوم ا أكبر اف 
•الدين يرم إلى فلاتخرج وغدأتدخلها وتخرج، القابر تدخل اليوم ا أكبر 

اليومذلكم ، الأكبر العرض يوم القيامة ليوم أن اعلوا ثم ، إخواني 
جسيمةوشدائد ، عظيمة أهوالأ المالمين لرب الناس يقوم يوم ، المغليم 

ؤيندهس، اللبيب فيها يحار ، وامررأ ، وطوام ودواهي وعجاب 
،الأولاد وتنسي ، الأكباد وتديب القلوب وتنخلع ويحتار، الحليم 
لهاوتهليس ، الأكباد منها وتتقهلمر ، الأؤلفال وتشيب الحوامل ونذهل 
.الحناجر القلوب وتثالمر ، القول 

لفرزتمنصوسأوءلانع علمث لو القيامة يوم 
الولدانمفارق منه تثتفس هوله لشدة يا القيامة يوم 

الأكبرالمنع يوم ، الهول الصيب النليم اليوم ذلكم تذكروا 
.والنانشات والسوال والخجل والتوبيخ والرض ، والزلزال والرجفا 

وزبديوالجرار، والمحاني الجرائم وتظهر ، السرائر وئكشف ثبلى يوم 
تشققيوم . الأنام بين والأسرار والخآت والكنونات والقبائح الفضائح 

يوم. الأجسام وتعرى ، الأقدام وتتعب ، القيام ؤيهلول بالخمام الماء 
رووسعلى النائي ينادى يوم ، التناد يوم والفضيحة والندامة الحرة 
وذلكفلأن، ابن فلأن غدرة هذ0 فلأن، ومعد فلأن ثقي لقد ; الأشهاد 

-أينوعلا جز - اض على للعرض المنادي وينادي • الخلائق رووس على 
ألفخمسين مقداره كان يوم ني اش على الرض إلى هلم ؟ فلأن ابن فلأن 
.منة

فيوهم الأمجئ ئضي إن الحسرة يوم وأنذ.زغلم ؤ ; تعالى نال 

ويكثرالهلش ويشتد ، الولود يشبب فيه ، الوعود اليوم ذلك إنه 
وتنفر، الميزان وينصب ، الزحام ويشتد الألوان، وتتغتر ، الرق 

• ٣٩آية ريم سورة ، ١١

١٢٣



إذا. والأيمان يالثمائل الكتب م وتقالجنان أبواب وتفح ، النيران 
وذءالت،، حمالها الأحمال ذوات ووصعت ، زلزالها الأرض زلزلت 

والصياح،البكاء كثر إذا وأهوالها، القيامة وجاءت أولادها، عن المراصع 
كلمع ، زمام ألف سعون لها بجهنم وجيء والنواح، الصراخ وارتفع 

.مدلهمة مظالمه سوداء وهي يجرونها ملك ألف ن بم زمام 
يخلدحتا اش وذ رملكان لأهلها تدوم الدنيا كانت ولو 

نونيار والنمغروز يا أتريد 
حلهاويحك العصيان راكب أيا 

ربهبطاعؤ مشغول بين فكم 
منعمان الجنني سعيد فهذا 
وانقالقيامة في بنفسي كأني 
والقفاللفصل الميزان مب وقد 

يحمدالجمز ولا يطفى حزها فلا 
أسودووحهالئا ععلشانآ فتحشر 
ممدالثقيل ذنب البوآخر 
مخلملالجحيم في ثني وهذا 

ترعدوالفرانص دمعي فاض وقد 
محمدرا،العالمين حير تام وند 

والخلاتق، تدعى ربها إلى فيه الأمم . الثان عفليم يوم من ياله 
،اليوم ذلك هول من ترعد والفرائص ، عى ونالموقف إلى تحشر 

فيونفح ، صدعا الحساب محن تميع والقلوب ، دمعا تذرف والعيون 
المراضعوذهول ، والزلازل النوازل يوم إنه ، حمعا فجمعناهم الصور 
:القاتل در وفه الحوامل ووضع 

ذنبيغير الصغير اب ثوند 
:الشاعر قال 

احتياليفما تتوب نفى أبت 
نكارىنبورهز من وناموا 

يجوزوالكي الصراط صب وقد 
عدنلدار ير يمجن م ومنه

ولييا مب؛ الهمس له يمول 
•أدهم بن إبراهيم للإمام يب مما ؛ ١١

المجرمينا؟حال تكون فكيف 

الجلالذي لائ العبرز بإذا 
الالجبال أمثكأوزار ب

الشمالعلى يكب من نمنهم 
النواليبراس الماه تلق

تباليفلا الذنوب للث، غفرت 



ومخاوف، وشدائد وخطوب وأهوال مواقف من لها يا ، نعم 
.والأبصار القلوب فيه تتقلب يوم ، ومحزنات وكروب 

■الخطير الكهل ويقول • واشيبتاه ت الكسر الشخ يقول فحينثذ 
الحدثؤيقول . واخيتاْ I المسيء المدتب ويقول . واحجلتاه 

المدامةوغشيتهم ، وأشفقوا مولاهم من وحجلوا . واحرتاه ; الصغير 
ورتقوا، يخلقوا لم أنهم معه ودوا ما الأهوال من وداهمهم ، ينْلقوا فلم 

دنياكش ّاهيا لاهيا غافلا كنت فإن . نأْلرثوا الرؤوس نكس عمل على 
.تقال لا وعثرة وندامه حرة من فيالها ، معرضا مولاك أوامر عن 

,الدهر وشقاء الفلهر مة وفاص العمر ]ضخ يا 

جهنممتن على وهومنصوب ، الصراط على المرور صورة تذكروا 
النارفي العذاب صور تذكروا تزفر، تحتكم وجهنم ، فوفه يروز نوأنتم 

.وأغلال وسلاسل وصديد وقيح وزنوم وزمهرير وسموم حر من 

بالويليصهلمححون ودركاتها جهنم طقات في وهم النار أهل تذكروا 
الهلاكأمانيهم ، عجيج وبالخلاص ، صجتح بالويل فيها لهم • والشور 

،النواصي إلى أقدامهم شدت قد . فكاك جهنم أسر من لهم وما 
بكياوشعوبها فجاجها من ينالون • العاصي ذل من وجوههم واسودت 

فيوهم ، المجود وتقطعت الحلوق منهم انبحت وقد ، العذاب شدة من 
•يمشون وجوههم وعلى ، يهيمون وأوديتها جهنم 

،الحديد أثقلنا قد مالك يا ، الحديد أثقلتا قد مالك يا I يقولون 
.الجلود منا نضجت ند مالك يا ، الجلود مجنا نضجت قد مالك يا 
العدمالعدم مالك يا ، المجود منا وتمزقت وتقهلعت، نقالين قد مجالك يا 

اخووات فيقول ، نعود لا فإنا أخرجنا مالك يا . الوجود هذا من خير 
•الخلود من بد ولا فيها 

!١٢٥



جثناكملقد ماكثوو( إنكم ت نال رثث عليتا ليقض مالك يا ونادوا ؤ
،القدور كغلي بهم تغلي والنار ، ^١١كارهوذ للص أكثركم ولكن بالص 

والقحالدم أنواههم من ويشير ، الحديد بمقامع رؤؤسهم وتهتم 
.والصديد 

أشدوجوههم اسودت وند إليهم نظرت لو — الله عبد يا — نكيف 
،صورهم شوهتا قد الجحيم دار في حلدوا وغد ، الحميم من سوادا 

السلاسلفي وهم ، أبدانهم وتغلغلت ، أجسامهم ومدت وفخمت 
.ويضربون ويقتدون ؤيحبون يجزون والأنكال والكبول والأغلال 

،داتم حزنهم . العذاب نز ويتدوقون ، الغصص يتجرعون يبرحون لا 
يرحمونلا اكين م، المار أهل اكين م. يخف ولا ينقطع لا وعذابهم 

إنيستعتبون ولا دعوا إن يجابون ولا ، شكوا إن يعذرون ولا ، بكوا إن 
٠اسعتبوا 

منبخارجين هم وما عليهم حترات أءمالهلم اض يريهم ذلك كؤ 
والكحات.والأغلال والدركات عير والالهلكات دار . ، ^١٢المار 

فيالأغلال إذ ينلمول فوث ؤ ! وتعالى تبارك المولى ويقول 
هالماربمجنون في م ، الحميم في بمخثول والملأسل 

أنواحذر ، الأبد حلود مع النار في المار أهل سهر اذكر أحي فيا 
ومنهيالمهد آحر فيكون ، المار إلى الله عند من ك المنصرف يكون 

•الرجاء 
والجرائمالجرائر هذه على وأنت ، الله عبد يا نفك فتصور 

،اللذات ومنعص الجماعات ومفزق اللذات هادم وأتاك ، واليتان 
جهنممحلبقات في وأنت لث، نففتصور . توبة غير على وأتت روحك وأخذ 

.٧٧آية الزخرف )١( 
.١٦٧آية البقرة )٢( 
١ ٧٢•U_ آية غافر )٣( 

١٢٦



،مسا؛ صباخ تأكل وحميمها وصديدها قحها ومن ، تهيم ودركاتها 
يخمدولا شررها يطفأ لا ، مدلهمة مظلمة سوداء وهي جهنم *ي وأنت 
.وحمرهالهثها 

أنقبل اش إلى كب ، معاصي صاحب وكلنا ، العاصي أيها نيا 
ثاعهانار ، المعاصي لأصحاب إلا المار أعدت فما ، بالمواصي يوحد 

أين؟ فأكثر الدنيا جمع من أين • صديد وشرابها ، حديد وعمتها ، بعيد 
؟والعكر الجنود حشد من 
الألمىأين تعززأ الجنود ا فيهوجندوا الحصرف شادوا الألى أين 

العلىفي والمناصب والمراتب ئب والنجا والكتائب المواكب وذوو 
بزىولا يحس أحد منهم ما فأصبحوا الملوك ملك أفناهم 

 ✩ ✩✩

والمرورة الجزالبعل أحبمي ور القبل أه
وروالحبم والمنرة ا والتفالغفارة د بع

والقموزاكر والعلى والجا اهد المثبعد 
.ااشور في اصحوا كله هدا بعد أ أكبر اض 

وسراالورى بين ذكرهم ومات وجدوا ولا كانوا ما ئئ كأثهم 

 ✩ ✩✩

المجالسفي يجلنوا لم كأنهز الدوارس المور أهل على سلام 
ويابسزف بين من يأكلوا ولم شربه الماء بارد من يشربوا ولم 

 ✩ ✩✩

١٢٧



الأطفاوذوائب مه وتشيب جلودم تقشعر بوم ض
الأحماوفدس إذ ب ر والحوا والزلازو الوازو يوم 
الأهوالعظيمة والأمور زل والتنا والتاين اكغابن يوم 

 ✩ ✩✩

الرحلأزذ ند ص يا 
الص ا يأمي فت

بمن——زلثفئ——نل—س 
افما يناء الفرق ن

علةر آخوت والم
ضند جير للرب 

:اض عبد فيا 

صغيراالدنوُس، من تحقر0 لا 
ءهدْتقادم ؤإن المغير إن 

الجليلالخهلب وأء1لك 
\ذطو؛إأالأمل بك يلب 
الخليلبه الخليل يض 

الذليلولا 
الملبلدن البا يعتله

-؛يلالجيل يعد وه يتل

كبيرايعود غدأ الصغير إن 
تطيرأمطئ ه الإلمحي 

ولسانصبيح، ووجه صحح، جد من كم ا أكبر اش ! أكثر اض 
•ويمح ديتوجع ويضج يئن النار أطاق غدأين ، فصيح 

منهالخياء توجب التي هي اض ومعرفة ، حماومولاك ربك فاعرف 
إليهوالإنابة ، وخشيته لقائه إلى والشوق به القلب وتعلق له، والمحبة 
معصيةإلى نفك دعتك ؤإذا . ، الخلق من والفرار به، والأنس 
Iلفك نقل عليك. مطلع إليك، ناظر افه أن واعلم عاقبتها، ّموء فيكرها 

أستحيلا ا فكيف، منه لامتحيبتا يراني قومي صالحي من رجل كان لو 
.، مترْل وكشف ، عقوبته تعجيل آمن لا ثم وتعالى، تارك ربي من 
.»؛؛_\■ الشم، لابن ٠ الفوائد ا )١( 
. ٥١ص ُدامة لابن ٠ الوصية ٠ )٢( 

؛٢٨



إنما، عينيهنمر بكى من الخانق ليس ا : اللف بعض قال 
•نمهم وتال ٠ عليه تدر إذا الحرام من اشتهى ما ترك من الخانق 

.٠ تريا صعيفايعصي من جبت عا 
أبايا '' يوما له نال حنبل بن أحمد الإمام أصحاب أحد أن يروى 

تقولشيء أي والمار، الجنة ذكر في التي الرفاق القصائد مذْ ا اض عبد 
تيقولون ; نال ؟ أي مثل ; فقال ؟ فيها 

نمينياستحييت ا أم: ربي لي فال ا مإذا 
يأتينتان انميوبحلقي عن الذنب وثخفى 

؟ي ديقصيناشي يعلما ه لى ولنافم
ويحلفقام ، عليه فأعدت : قال . علئ أعد ; أحمد الإمام فقال 

لينال مجا إذا يقول وهو البيت داحل من نحيبه فمت • الباب ورد بيته 
رمحا

أهوفاغ يكون أن اض اتق ٠ استوصاه لمن اللف يعص ونال 
.إليك«^^، ٧١

تفقال الدنيا في زهده عن يسأله البصري الحز إلى رحل وحاء 
.قلي فاءلمأ0 ، غيري يأحد0 لن رزقي أن علمت 

.معصية في يراني أن فاستحييت ، عالئ م؛طلإ اف أن وعلمت 
.ربي للقاء نفي فأعددت ، ينتغلرني الموت أن وعلمت 

واستحى. عليك ندرته قدر على افه حف ٠ I لف اليعص وقال 
. ١١منك قربه قدر على افه من 

بل، ولدت يوم أول من عمرك ما واف ء ت الصالحين بعض وقال 
.، ل ١٠تعالى اف عرفت يوم أول من عمرك 

،الزامل صالح زامل احتيال ' والأدب المواعنل محن المنتخب المجمؤع ٠ )١( 

. ٩٢صأخ_ الأثري اث عبئ لأبي . والمسافر• المشم وأنيس الجالس 'بهجة )٢( 

!٢٩



العبدأيام خير أن على دليل عله اف وتوبة مالك بن يب نمة وش 
تالني. لقول توبته ونول ، اف إلى نويته ثوم وأصلها الإ»للأق على 

.، *ل أمك ولدتك مند عليك مجز يوم بخير بشر أ٠ 
تلابنه تال الوفاة حمرته لما اف رحمه الحكيم لقمان أن وذكر 

بثالأن أوصيك ؤإنى ، الغاية هذ0 إلى أوصيتك ما كثيرأ بنن ا يا 
:والاحرين الأولين علم مها حمال 

•عمرك من بقي بالدنياإلابقدرمانمالئ، لاتشغل أن ت أولها 
.إليهبقدرحوائجلث، ربك اعبد ت والثاني 

.بها المقام تريد ما بقدر للاحرة اعمل •' والثالث، 
للث،طهر لم U المار من رنتاكه فكاك في شغلك ليكن : والرابع 

.منها المجاة 

عيابعلى صبرك بقدر العاصي على جراءتك ليكن • والخامس 
.اف 

افهيراك لا مكانا ايللب ، اض تعصي أن أرديت، إذا ; والسادس 
.، وملأJكتهر 

لقليئ الممف؛ Lالغم رثدة ن مواشة 
يخبلداء ا مهموحتى ّون واط—رخ 

 ✩ ✩✩

واللعباللهو بين وقتلث، وظع يي_، لم بعد والمصابي الصبا ثاب 
Iالأسئلة هد0 ملئ، واسأل وفكر معي تعال 1 أحي 

،الصباح في سأستيقفل الليلة هدْ نمتؤ إذا هل ؟ سامون مى ِ ١ 
٠وسلم البخاري رواه الذي الْلويل مالك بن يب حديث من جرء )١( 
٠ ١٣٤ص رمضان حير محمد تألف  ٠١وحكمه الحكيم لقمان ه )٢( 

١٣٠



تدريلا أمئ ، بتي يا  ١٠! لقمان قال ؟ النهاية هي النومة هذه ستكون أم 
وأتخلفس،البيت ني الفجر أصالي كيف ا يفجآك أن نبل له استعد يلقاك مص 
:جماعتها عن 

الفجرهمن ام ننتئ ومن صحؤ ومن جمإ من عجت 
يرىإذا الليل قنم ني اتة حطفيرمن لا والموت 

؟أموت ولن الأرض هذه في مخلد أنا هل - ٢ 
لموأنا المعاصي هدْ على ث إذا القيامة يوم ض سأنول ماذا — ٣ 

؟منها اش إلى أتب 
وأعملأحاف لا فلماذا ونارأ، جنة هناك أن أعرف كنت إذا — ٤ 

؟بنون ولا مال فيه يضر لا ليوئ عملاصالحآ 
؟النار أهل من أم • • • الجنة أهل من أنا هل - ٥ 

حاديبالأرواح المولي وحادي والتمادي التراخي ذا كم إلى 
ادرا،الجممن ئ أشسا ولكنا سلتلا ادا جما وكثفل

القبوروفي ، صرعتناالموت وعند ، غربتناالدنيا في ارحم اللهم 
يديك.غدأبين ومقامنا ، وحدتنا 

 ✩ ✩✩

المعاد،ليوم للاستعداد العباد إرشاد  ١٠من  ٦١—  ٤٨٠٣انفلر للأستزادة )١( 
.اللمان المحمي المزيز صد الشخ لفضيلة 

١٣,



بد لا كلمة 

وأخطرهاالقضايا أهم في 

توبعد ، بعده ض لا عن على واللام والصلاة ، وحلْ ض الحمد 
أناض سائلا ، الملمين ولإخواني لمي وكبها نثدتها أسطر نهدم 

Iإليها حدا مانة بحاجة نحن مما وأحهلرها القضايا أهم ذاكرأغيها بها يفضا 
أدلأ:

العالينلرب الوحيد تجريد تقتضى الش الصحيحة الصافية العقيدة 
الأعمالصحة عليه يبنى الذي الأساس لأنها . وعملا واعتقادأ تعلما 

إلأعمل لأي قبول ولا دعوة ولا صلاة ولا علم ولا جهاد فلا ، وتبولها
لأنالشرك، عنه نهى ما وأعظم الوحيد، يه الاله أمر ما وأعفلم . بها 

وأفنيتالهمم، إليه صرفت مجا أعفلم العبيد على افه حق هو الذي الوحيد 
وتركهوبجهله المسلم، سعادة يه لأن ، أحاله من الأوقات نفائس 

كما، عليه افه فرصه الذي الوحيد يعرف أن عبد لكل فلابد ، شقاوته 
يشعر،لا وهو الشرك فى المرء وقع ؤإلأ ، صدههو ما معرفة يجب انه 

بهصي بما إلا الأمة هذه آحر يصالح ولن فيه، يقع الشرك يعرف لا ومن 
المقيدةمن يهون التعيلمين وبعض . الصحيعحة المقيدة وهو ، أولها

اجمعوا، لهاتتعرصوا لا عقائدهم على الاس اتركوا ) • يقول ، وشأنها
إلىبعحاجة ليسوا الاس ، المقيدةلدريس داعي لا . تمزقوا ولا 
التوحد،إل يدعو منة  ١٣مكة ني مكث الني. أن ذلك على ويدل )١( 

نيوكل الد، إلا إله لا أن شهادة إليه يدعوهم ما أول معاذ بعث وحديث 
■ه ءثرْ إلي من لكم محا اهثه اعبدوا نوم يا ؤ ٠ لقومه يقول 

١٣٢



.الفقه( علم إلى بمحاجة الناس اش، وجود في يشكون الناس هل ، العقيالْ 
هوحدمةإنما والبيع والتصوف للقاثد أوالتهلرق جافة العمادة كتب أوأن 

نالهما وأمثاله لهذا أنول . ثانوية فضية العقيدة لأن ، والضارى ااJهود 
:الشاعر 

فهمتاما ليتك ثم فليتك مهاو في فهمك ألقاك ؤإن 
إلاللعالم صلاح ولا للقلوب، لااجتماع أنه المكين هذا ني 
الشركينكرون لا ألهم مادام نقومهم في صالحين كانوا ولو بالتوحيد، 

يكونونفإلهم المثرض، من تروون ولا التوحيد إلى يدعون ولا 
ندنوهالا الصافية، العقيدة في اطه اف محمد. أمة شباب فيا . مثلهم

فدتإذا لأنه صيلع، أيما فتضيعوا وخرافات وتصوف وبيع بشركتات 
،.١١إ-لأم فلا العقيدة 

:'انيا 

الهلريقبنيات س يخالفه مما والحذر ، اض. رسول منهج لزوم 
،حزبه أجل س ويممصب يوالي وشعارات، وجماعات زبيات حس 

:اثنان حزبان إلا الدنيا في وليس الإسلام في وليس ، أجلهس وبمالي 
.مفلحونوخامرون وحزبالشيءإان، حزباض، 

يماحزب كل شيعا وكانوا دينهم فرقوا الذين س الحذر فالحذر 
وهذاالصوفية، الهلرق إحدى على يبايع لحزب قائد فهذا • فرحون لديهم 

وهذاالسنةوالبدعة، بين لأيفرق اض دين في ؤيتجهل وصلأل جهل يدعوعلى 
ويقولبالألقاب وينبزهم ويحقرهم العلماء ؤينتقص شل، الجهاد إلا لايرى 
تباينتمهما عقائدهم عن النفلر بغفى الناس جْع همه وهذا مداهنون، بأنهم 

والتصوفالبيع أهل بمدح والتبجمح الخرافة نثر همه وهذا واختلفت، 
.بيتهقعيد بل يجاهد يدعوولا فلا العلم، همه وهذا ، عليهم واكناء 

٠الأصالة ٠ ومجلة العمر. ناصر للدكتور ٠ أولا التوحيد ا داجع للأسزادة  ٢١)
. ١٨،ا'ص'اا ،العديم 

١٣٣



اللمثعواقبها من ويبكي منها السفهاء يضحك أمرو 
،ويحذر المناهج هذ0 عن ينفر وإيمان عقل من مكة عنده ومن 

فيالإسلام حصر الذي من : اض سبحان . ه الرسول نهج إلى ويدعو 
ديننا. يتجزأ لا وكل كامل الدين ا افّ سبحان ، سواها دون معينة مسالة 
دولةودين ، ومعامالة وأخلاق وجهاد وشريعة وعبادة ، صافية عقيدة 
آئفم'هذ0 إف ؤ ت تعالى قال . اض رسول منهج وهذا ، ودعوة وعلم 

فلاالملمس نناى؛ ص ؤ فاغثدون رمحإ وأنا واحدة أمه 
الدينبعمى على تقتصر كذا حماعة ولا ، كذا صوفية ولا ، كذا حزب 

الكتابببغض أفتومنوذ ؤ : فيه اض قال فقد هذا فعل ومن ، البعض دون 
رجزوخذ iاءلرحها وإلأ ، نفز جميعا خذها ، ^١ ببعض وتكمرون 
:القاتل دز وش . الشياطين 

اتحريميحرم الحزب ا تعميمم أعممإني 
اتنظيميخدم إملأم ا أمتنمصاب اويح ي

تالمسالم وإط حزب إلى ولا جماعة إلى يدعو لا الملم 
السالفوهم ، والجماعق السنة أهل  '•قال جماعته عن سئل إذا 

•الدين يوم إل بإحسان وتابعيهم والتابعين الصحابة من الصالح 
.محمد. نبيي ; قال قدوته عن مثل وإذا 
.الصالح العمل ت قال زاده عن سئل وإذا 
.والمنة الختاب : نال دلياJه عن سئل وإذا 
.افه وجه ت قال يريد ماذا عن مثل وإذا 

:ط

منكبير يفقده الذي ، والحرام الحلال علم ؛ المرعي العلم طلب 
.٩٢آية الأنبياء مورة )١( 
٠ ٧٨آية الحج سورة )٢( 

٨٥الأية لبقرة ا ة

١٣٤



تالقاتل دز رش ، عبادته يي تختط مكينآ يعضهم يتجد الصحوة شباب 
لاتملمردودْ اله أعميعمل بغترعلم يكن ومن 
ضغأمن المسكهن كل والمكهن ٠ ٠ اش رحمه الجوزي اين قال 

فقدم، الآ-حرة وحيرات الدنيا لذات ففاتته ، به يعمل لم علم في عمره 
١١عاليه الحجة قوة •ع مفالسا 

ٌّّلميويع تمي عالم شخ من علمه اخذ أن شان لكل يد ولا 
حانعلى يجامل ولا ' والتمثعر والتصوف البيع يقر لا المعتقد 
فيالتي العلم حلقات بالدروس أنصي — غرس الدرس لأن • عقيدته 

المجدإلى غدا س ٠ • تال — الركب علماء س ليكون ، احي الم
.را، ا تاماحجته كأجرحاج له كان ، أويعلمه خيرا يتعلم أن إلا يريد لا 

اشدين ني والفقه الدينءم، قي حيرأيفقهه به افه يرد س ء : الحديث وفي 
الدليلفارق س وأ الدليل فهما ، رسوله. وستة افه يكتاب إلا يكون لا 

العالمفهنالب اه، رحمه تيمية ابن الإسلام شخ تال كما ء البيل صل 
القاتلدز وه قال، حيث معه ؤيقيل دار، حيث الدليل ْع يدور 

ائهمفوالأراء النص دم ونلتدركه ابدأ المهم الهم وب
النقمموجب من الهدى نهج محن بها إن الدين علوم يجوبا قدم 

تأخذونعمن فانْلروا دين العلم هذا إن  ١٠ت تال سيرين ابن وعن 
وكفى، اممهخشية عالمه يورثه الذي هو الحقيقي فالعالم •  ٠١دينكم 
كثرةالعالم ليس ١ عنه اض رصي عود مابن قال اش، خشية بالعلم 

أوصافههذه الذي بالعالم حثلي فمن ٠ الخشية الحلم ولكن الحديث، 
Iال،ذائل دز وه للمعصم، الموار ملازمة فليلزمه 

. ٨١/ ا ا والترمب الترغيب صحح ٠ )١( 
.عليهمفق )٢( 

السعيداناش عبد بن عائل الفاصل أحونا كته بما فعليه الاستزادة أراد وس )٣( 
.وأفاد أحاد لقد ٠ والمنة الكتاب علم لهللب الهمة إيقاظ ٠ عنوان تحت 

١١٠٥



مراتهفي العلم رسوخ فإل معلم من الجفا مئ عالي اصبر 
حياتهطود الجهل ذل تجتع ساعه التعلم ذل يذى لم ومن 
لذاباعتبار لا يكونا لم إذا والتقى يالعلم واض الفتى حيا0 
اتهلوفأربعا عاليه يكبر ثبابه وفت التعليم فاته ومن 

أرادومن ، بالعلم فعليه الدنيا أراد من ء I الشافعي الإمام يقول 
منحير ساعة العلم مذاكرة * ! الدرداء أبو ويقول را بالعلم فعليه الآ-حرة 

،المقبرة إلى المحبرة ومن ، اللحد إلى المهد من والعالم ؛١ الليل قيام 
.بعمه يعهلك كلك العلم فاعهل 

،العلم يقدم أل فعليه اش إلى الدعرة أراد فمن ، الهلريق أول فالعالم 
أرادومن ، العلم فليقدم المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر أراد ومن 

الإمامنال ، الهلريق أول فهو ، العلم يقدم أل فعليه المجتمع في التغيير 
لألوالشراب، الهلعام إلى منهم العلم إلى أحوج الناس ء : حنبل بن أحمد 

•ونت® كل في إله بمحتاج والعلم أومرض، صء النوم في إله بمحتاج الهلعام 
•رابحا 

أدعوه اض أدعوإلى سبيلي هذه قل ؤ ; تعالى يقول الله إلى الدعوة 
ماذاهذا فيا . رئاسة أو حفل من غيره إلى لا له سريك لا وحدْ الله إلى 

،لإملأما قدمنا uذا ؟ يه افه ندين الذي لدسنا قدما ماذا ؟ لأمك فدمت 
يقممن ؟ المنكر عن نهينا هل ، بالمعروف أمرنا هل ؟ للاحرة هدمنا ماذا 

ينشرمن ؟ الإسلام ه♦؛ يحمل من لينتا الدين ؟ نحن نقم لم إذا بالدين 
ويحمله؟ الله دين يٍالح س ؟ الدين هذا بحمل من ؟ الإيمان سلعة 

الذيالمسلم أيها أنت . أنت إنه ؟ العالمين يه يرحم من ؟ للعالمين 
لذكرؤإقة ؤ الجمح مسؤولية للدين العمل • غترك وتكمل نفك كملت 

أوفئة أو جهة على موقوفا وليس • لأ سألول وسوفن ولقومك لك 
مونعللدين العمل ، لم مكل عاتق على ملقاة مسؤولية هو بل ، طائفة 

.٤ ٤ اية الزخرف سورة ( ١ ) 

١٣٦



يلثنآثنؤ دورأ له يتخذ أن يعجز ملم وليس ، الملمين بين أدوارأ 
الانتماءترين للدين العمل . ، المرملين ولننآلى إليهم ارُثل الذين 

،بزمن محددأ ولا بوقت مؤقتا ليس العمر وظيفة للدين العمل • إليه 
لفتةكل في مسالم كل نقية للدين العمل . كله العمر وظيفة مو ؤإنما 

.لتة ف٠ 

قالاكاءر:
يسألناحين لربي أثوت ماذا 
لناقال إذا الحبيب يجيب ومن 

ثآخر وقال 
يهونوكث اْ الحيتهول 

:آخر وقال 
ريعتالعقيدء إذا لذل كؤ 

:آخر وقال 
لهاالوجوث دان أمة لى عح 
اادثهوقالدنيا أمانيْ كنا 

معاليهانحم لم الشريعة عن 
امبقيهواش نتي حمم أذهبت

وذيهلا ا لامنإمولكس 

زهيدنزر القوس بذل دون 

الذممخائن حماها يستبيح أن 
الخدممن أصبحنا اليوم بالتا ما 

إلىالإسلام حملوا الذين الصالح سلفنا أن نقرأ حين اف من ؤيلنا يا 
شمالأقصى ؤإلى والهند، الصين بلاد أنمى وإلى إميقيا مجاهل 

،البحر وعبروا الأطلسي، المحيهل ثاطيء على ونفوا حتى ، إفريقيا 
الأول،الدعاة أن نقرأ حين . فرنسا يهزمون وكادوا الأندلس، وفتحوا 
يحملونكانوا وتجارتهم سلعهم ومع تجارأ، كانوا الإسلام رسالة وحملة 

فيعجب، ومعاملةوسلوكا خلقا أشخاصهم في عمليا ويقدمونه الإسلام 
فيهويدخلون به فيؤمنوا الرحال هؤلاء جمله الذي الدين بهذا الناس 
•. • أفواجا 

سجاورها وما الخاري، أتجت التي بخارى أن الثوم نقرأ حنن 
.آ؛ةأالأعراف )١( 

١٣٧





؟الحلال السحر هو U : العلم أهل لأحد نيل ، امت الأبتوالأسامة 
يمجا•عتأحذ سحر البسمة أن وذلك ا الرحال وجوه في سمك ا ت تال 

تقيل ولذا يتعاهدوها. أن وتعالى سبحانه اض إلى بالدعاق تحرى القلوب، 
٢وكلام وجأديز مئ شي؛ المخ ن إم 

تأ حام

بهذينملتزما كن تقدم ما كل في ! اض «ع والمدق فه الإخلاص 
كانما إلأ العمل س يقبل لا اغ إن ا : الحديث وفي ، ■> الأصلن 
الخلوةفي والعلن، الر في افه راقب ، ،  ١٠وجهه به وابتحي حالما، 
أمثالبحسنات القيامة يوم يأتون أنوامأ لأعلمى ا ! ه تال ، والجلوة 

اهرمول يا ٠ ثوبان نال ٠ ٌ مثثورا هباء اض فيجعلها ، بيصاء تهامة جبال 
إنهمأما ; قال نعلم. لا ونحن منهم نكون لا أن لنا حلهم ، لماصمهم 

أقوامولكنهم تاحذون، كما الليل من ويأحذون ، جلدتكم دمن إخوانكم 
اضسأل فمن ٠ افه اصدق هذا فيا ، ، *١ انتهكوها اممه بمحارم حلوا إذا 

أحلصاأم. فرانه على مات الشهداءؤإن منازل الله بلغه مدق الشهادة 
يقربكفيما عمرك لحفنات واستغل الإخلاص، الدنيا هذْ في شيء فأعز 

ندميشيء على ندمت ما ٠ عنه الله رصي عول جمبن الله عبد نال • لمولاك 
• ٠٠عملي فته يزد ولم أجلي نقص ه ثمزت يوم على 

أنيحو لا إنه ٠ ت قال أنه الصش عقل ابن الوفاء أبي عن ورد 
هوالعلماء احماع العقلاء عند تحصيلغ أجل وإن ، عمرى ُن ساعة أصيع 

•وقيل ٠ كثترة فالتكاليف الفرص، فيها تنتهز غنيمة فهو الوقت، 
عمريمن ذاك فما علما أمتقد ولم هدى أنتيس ولم يوم بي مر إذا 

منخيرا وغده ، هأممن خيرأ حاصرْ يكن لم إذا والمؤمن 
٠الساني رواه )١( 
.ماجة ابن أخرجه صحح حديث )٢( 
٠مسلم رواه )٣( 

١٣٩



أحن،إل حض ض يرتقي »ال>س عظم، حطر عل فهو ، حاصرْ 
•أهم إل مهم إل هام وض 

العلم lv-JLi»؛، عالمك ويي فيك اف بارك ، العالم طالب يا ف) 
•؛ماجأتكن ولا ، اللف طريقة عل تعار اف إل رائع ، العمل واطلب 
فالإسلام، الضيقة القوالب إر السعة من فتخرج ، الجماعات في ولأجأ 

•عاف يد ؤإن ، الجماعة مم جميعهم والمسلمون ، ومنهج جادة لك كله 
نتمتعأن باق وأعيدك ، حزبية ولا الإسلام في طاتفية فلا . الجماعاز 

،الغالية والأحزاب الباطلمة والمذاهب والعلواف الفرق بين نهابا فتكون 
تقمؤ، الجادة على علم طالب فكن . عليها والراء الولاء سلهنان تعفد 
فضلهمالفضل لأهل عارفا ، بصيرة عر اش وتدعوإر المسن لتتبع الأثر 

•اص • • • وسامتهم 
الإخوانجمله بذلك واحمعس بوصيتي خد ني الا أيها ي

توختامأ 
تدكرةالكلمة هده تكون أن افه وأسأل . ا الغانب الشاهد ليبلغ ف٠ 

إلامداها يعلم مهاولا في الانزلاق من اف بإذن لما ومانعة ، لإمحوال ول 
.الفتن ومضلات والأهواء والانحرافات البيع من افه 

 ✩ ✩✩

٦٢،  ٦١ص نيد يو بكر للشيخ ٠ العلم طالب حلية ٠ )١( 



مةالإّالآ>

تنهارتف حم دين ض انم 
حصلثإذ الإسلام غربة على أبكي 
صغرفي اللفل بلكء علها أبكي 

يكاألأطفامءاوء_
فتنمن فيه كم وكا إلى مانظز 
نواجدْأبدى قد الشن إلى وانظن 

خلانقهمني شرك أهل ئندوا ند 
وديةبماروخ محليوهم هل 
محرمةأساء بنلدوهم بل 

يطفئهالمحق أين عم ند والجهل 
ذمتهل والأخلاق الشهامة أين 

بدعادهرنا في ترى يوم وكل 
ونعتكما تأتينا العقوبة أخشى 

وردتند اض كتاب في اخباوهم 
كأندلستضحي أن الشر من أخشى 

فدممن اكوحد ذوو الأسود أين 
رفعواند اف لدين الذين أين 
كرواقد الشرك لأهل الدين أين 

تغافالكممن هبوا الدين أمة يا 
•لعا الثالث العدد الشريعة أضواء ( ر١ 

■بارياض الثريعت كلية حميس 

أنوارللإسلام بان ما بعد من 
ارإدبللدين وابنيا ا وقتنفي 

جارولا أهل فلا ضم طفل 
مدرانالخدين على ودمعي أبكي 

أشراروالأشرار الحوادث فيه 
يحتارالمرء عقل المصاف من 
إهدارالحق ا أمالرذائل، وب

ارواحمما واف لا اJدافع أم؛
حارواقد فالجهال السفالة من 

ارتيالشر لأمور هلغى فقد 
غارواهل والأحرار الرجولة أين 

أخطارواف ا بنأحاؤلت وفد 
أخبارجاءتك كما القرون على 
تذكاروالواعض العقل لذي محيهم 

اروكفداذ عبة انالمهد بع
وتكراركن الوغى محي لهم ومن 

ارواثند وللأس—لأم ونزهوه 
أعمارالفعل جمل محي لهم تشهد 

ارعه بذل ه بود رقالإن 

بنالواحد عبد اض عبد  ١٨٢ص  ١٣٩٢



يضكمالخملهسامح إل ءودوا 
يرفعكمالذل فليس جميعا نوموا 

يتفذنأمنه سن الإل نرجو 
أممفي الدين هذا ينمر نرجوه 
منتناحول أمودأ نكون حتى 
وتخرجهمأعداء نحارب حتى 

غفارالرب إن الرب إلى توبوا 
سارأوهللال«_رء تتممي لا الذل ب

أكدارفالأزمان المصائب من 
انماوالكون في له يقوم حى 
الثارحممنا من لنا يعود حتى 

ارديالماغين من يدور دلا 

 ✩ ✩✩



خاتمة

أعورعن كشفنا غد نكون أن لعلنا المحث ني تقدم ما خلال من 
وأن، ا< يتمالق وما الحداد جوانب بجميع وأحطنا ، ملتسة أو غامضة 

الحادةوصع عالج ؛د البحث *ذا يكون أن به وعدنا يما وفينا ند نكون 
،يثؤع لم بما ف التعبد حهلورة وعلمنا . تترك وما تنعل ما لها وتجلى 
العدةفهو ، الصبر عن الملم استغناء وعدم • علم تغير اض على والقول 

قالكما للموعنلة سماعنا بعد حالنا يكون أن الحذر والحذر ، ئدة لكل 
:الشاعر 

كزجرالراعي يرجرما دالهم به توعظون ما يزجركم وليس 
:الختام وفي 

وهذاوالمهج، العقيدة ملامة إلا حقيقية حياة لا بل سعادة لا 
.كتابنا به حتمنا ما 

نكونأن عسى - والمنة والمضل الخمد وف - تقدم ما كل وفي 
إلاالأحاديث من نذكر فلم ، التزمنايما ونيتا ند نكون أن اف بمشيثة 

.ه عنه ثثث ما 

الملف!وحتام 

تالشيخ فضيلة المنضالن الكريمين شيخ_تي شكر أنى لا 
اضعبد بن سليمان ٠ الشثخ وفضيلة ، الججرين الرحمن عبد بن اف عبد 

لهماوصاعق ، حيرا اه فجزاهما ، نوحيه من لى بدلاه ما على ، اّحد 
.والموبة الأحر 

٤٣



الخاتمةوحن والقبول والرصى الإخلاص تعالى اض وسأل 
.لم وموصحبه وآله محمد ونبينا صيدنا عر اض وصر 

ىأملولانمب ي عملتمل دئى 
الأجلول حلمل كلها أموري أص4خ 

 ✩ ✩✩

يدا0كتبت ما الدهز ويثمى صيمى إلا كاتب من وما 
ترا0أن القيامة في يسرك شي؛؟ غير بخطك تكتب خلا 

م١  ٤١٦عام س شعبان شهر غرأ م : وكتبه 
العلي* iJإر الورى أئنر 

المالميافه عبد بن أحد ت الملك أبوعبد 
الأولىالأحساء عدل كاتب 

الملمينولجمح ولشايخه ولوالديه له اممه غفر 



للرمحائلالمحتويات 

ا-للأ؛اتامآنة.
.النبوية للأحاديث — ٢ 
والمصادرللمراحع - ٣ 
.للموصوعات — ٤ 





مسا>افالآياتامس

الممحترنم  السورة الأنة
١٢ ٢٣٧ i الغر سكمالقفل ولا-ضرا 
٢٧، ٢٦، ٢٣٤ القرة أزواجاييذرون منكم والذين 
٦٢، ٣٠،

٦٤،  ٦٣ ،

٦٧،  ٦٠ ،

٦٨

٤٣ ٢٣٠ البقر عرضتمغيما عليكم جناح ولا 
٤٣ ٢٣٠ البقر الكاحعقدة تعزموا ولا 
٧٨ ٢٨٦ البقر نسباإن تؤاخاJنا لا ربتا 
٩٥،  ٩١ ١٥٠ البقر الصابرينوبثر 
٩٦،  ٩٠ ٤٥ القر والصلاةبالصبر راصتعيتوا 

١٢٦ ١٦٧ التر أعمالهماله يريهم كنلأث، 
١٣٤ ٨٥ البقر الكتاىببعض أفتزمنون 

١٠ ١٠٢ عمرانآل،  تقاتهحق افه اتقوا آمنوا الدين أيها يا 
١٠ ١ الماء خلقكمالذي ربكم اتقوا الاس أيها يا 
٤٧ ١٩ الماء الماءترثوا لا الدينآمرا أيها يا 

١١٣ ١٢٧ الماء اهئل الماء في ويتفتونك، 
١١٣ ١٧٦ الماء بمت؛كمفيالكلألأ ٠٥١تل 
٩٨ ٩٤ م الأنما فرادىحثتمونا ولقد 

١٣٧ ٦ الأعراف إلهمأرمل الذين فلنمألن 
١١٨ ٨١ التوبة اشدحرأنارجهنم م، 
١١٣ ٥٩ يلما رزقمن اه انزل ما أرأيتم فل 
١٣٢ ٥٠ *رد ااد.الكماعبدوا وم ثا 
١٣٦ ١٠٨ يومنا اهإلي( ألموا ض ض ٢، 
١٢٣ ٣٩ ُربم الحسرةيوم وأنذرهم 

٨ ٨ ّريم غلاملي يكون أنئ نالت، 

٤٧



١٠٠ ٣٥/٣٤ الأمحاء الخالدملك من لشر جعلنا وما 
١٣٤ ٩٢ الأبناء واجدةأمة أمتكم عدْ إن 
١٣٤ ٧٨ الج المنالمعوسماكم 
٣٨ ٣١ النور لتعلمبأرجلهم يقربن ولا 

١٠٥ ٨٨ القصص وجههإلا هالك شيء كل 
١٧ ٧ اروم الدناالحياء من ءلاهرا يعلمون 
٧٧ ١٦ التغابن اّ.:ط>:مما اش فاتقوا 
٦٢، ٣٠ ٤ الخلاق يضعنأن أجلهن الأجمال وأولأت 
١٧ ٦ التحريم ناراوأهليكم أنمكم قوا 
٨ ٣١ المدمر الماراصحاى جعلنا وما 

١٠ ٧٠ الأحزاب نولاونولوا اف اتقوا آمنوا الذين أيها يا 
٣٨ ٣٣ الأحزاب يرنكمفي دنرن 
٣٨ ٥٩ الأحزاب لأزواجكنل المي أيها يا 
٣٨ ٣٢ الأحزاب بالقولتخفعن لأ اتقيتن إن 
٤٧ ٦ الأحزاب أمهممن بالمومنتن أدلى الض 
٩١ ١٠ أجرهمالصابرون يوفئ إنما 

١٢٦ ٧٢/U. غافر الأغلالإذ يعلمون فوف 
١٢٦ ٧٧ الزخرف ربكعلنا ليقص مالك يا ونادوا 
١٣٦ ٤٤ الزخرف ولقومكلك لذكر ؤإنه 
١٠٥ ٢٦ الرحمن فانعليها من كل 
٨٢ ١ الخلاق يخرجنولا يرتهن من تخرجوهن لا 

١١٢ ٥ المزمل ثقيلانولا عليكم ستلقى إنا 
٨ ٢ الطك والحاةالموت حلق الذي 

 ✩ ✩✩
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الشرفةالأحاديث أطراف فهرس 

١٧. ............................استرعاه عما ريع كل سائل اش إن 
١٧رب اف اّترعاه تمد من ما 
١٧رب يلي وال س ما 

١٧حيرأ اء بالتامحتوصوا 
١٧ربه عن دمرول لغ لكلكم 

٢٣هدا أمرنا ني أحدث من 
٢٤ميية مسه عبد من ما 

٢٥ثلاثة من أكثر نحد أن نهينا 
٢٩، ٢٧، ٢٥. ............تحد أن الأحر واليوم باش نومن لأ٠رأة يحل لا 
٢٦إلا ثلاث فوق مت عر امرأة تحد لا 

٢٧لأحل. يجد أن أحدأ آمرا لوكنت، 
٢٩وعنرأ أشم اربعة هم، إنما 
٣٣يا نمى ولا 

٣٤المعصفر تلبس لا زوجها عنها المتوهم، 
٣٥لا : نال، ؟ لها أفكحلها عينها ام، ايمي إن 

٣٦فتنة أول، فإن اء النواتقوا 
٣٨امرأة أمرهم ولوا نوم أفلح ما 

 ^،<،^١٤٢
٤٣، iLLojلش الفقة إنما 

٤٥يوقه الشر يتن، ومن، 
٦٣بقي أن الأحر واليوم باق يؤمن لأمرمح،ء يحل لا 
٦٥واثن، بنت بريع هم، نفك، هأ اش رسول أن 
٧٧اسطمم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا 

٩٢القيامة يوم العافية أهل يود 
٩٢. ...........الأمثل نم الأفياء : فقال ؟ بلاء أثد الاس أي ١^،^ ّثل 

٩٢الرك من ثلاثة لها يمرت امرأة منكن ما 
٩٣الجنة لعابس صغارهم 







-العلوي صالح إعداد ، رالإحداد الجنائز أحكام من رسيهات ماحث -
طا_ها؛ام.

الرسالةدار _ الرحيلي محمد ، اليع عن اليوم بهذا يرتط وما ءاشوراء يام ص- 

-حنق محمد الطب لأيي ، الحرام المحرم عاشر محدثات من الأنام بع ر- 
■م ١ ٤ ١ ٤ - ١ ط - بيروت حزم ابن دار - علي بن أحمد أبومنف تحمق 

—مالم رثاد محمد تحقيق — تيمية ابن الإعلام لشيخ البرية المنة نهاج م- 
م. ١٤٠٩،_طأ القاعرة - تيمية ابن مكتبة 

-وابنه ناعم بن الرحمن ■مد جمع ، تيمية ابن الإملأم شيح فتاوى جمهمع م- 
.الحرمين لثؤون العامة الرئاسة 
_الإسلامي الكتب - الألباني المحدث للعلامة ويدعيا الجنائز حكام أ- 

.الفوران صالح . د . الزاد ائل ملتوصح لإرشاد ا- 
_الحلو الفتاح عبد . د ، التركي اف تمد • د تحميق - ندامة لأبن لمغتي ا- 

.م ١ ٤ ١ ٠ ، ٢ ط هجر 
،١ ط الرياض ، العارف مكتبة — اللاحم الكريم عبد . د لفرائص ا- 

ذات- الكويت، ، الإسلامية والمنون الأوقاف وزارة ، الفقهية لوسوعة ا- 
.>.١٤١٠، اللأسلط'ا
المحوثلإدارة المامحة الرئاسة من الصادرة الإسلامية، البحوث _ءجلة 

•اللمتة-الرياض 
-الغيومب أحمد تأليف - للرافص المجتر المرح غريب في، ، المتر لمصثاح ا- 
•• بيروت اللمتة- الكية 

.*_  ١٣٨٥- ١ ط الإسلامي، الكتب - للملي، ، المتغ أبوان علم، لخللمر ا- 
،بلهلهجي للي ، ضويان وابن للميثاني ، أحمل الإمام فقه في نمتمد ا- 
. ١٠٠ ٤ ١ ٢ - ١ ط الخير دار • • الأرناووط محمود تحقيهم، ا عليمان ومحمد 
،عثيمين ابن محمد والمخ ، باز بن المزيز تمد الثخ معاصرة تاوى ف- 
-الجهم، عالم إعداد • • وغيرمحم الدائمة واللجنة ، جرين بن افه تمد والشيح 
٠ش ١ ٤  ١٣س ١ ط الرياصى اسام موصسة 
عوسسة— الفوران صالح الشيخ كيالة ، الفتاوى )٨( الدعوة كتاب لسلة س- 
.ه ١ ٤ ١ ٥ - ١ ط الصحفية الإسلامية الدعوة 

,٥٢



—ام امحمؤّسسة ٠ ٠ الحريقي محمد حهع ، الأمة لنساء المهمة الفتاوى —
.ًدا

حدة— الحديثة المهليوعات دار . أحمد محمد الحاج للأمين الجتاتز حكام أ— 
آ-اأاه.طا

طه_القمم البخاري دار الحصن أحمد - المرأة نوفليف ني الإسلام كم ح- 

—٢ ط ٠ الشنتوت حالي / المسالم الهلفل على لمات المغير المربيات هلر خ— 
٠١٤١٦-.

—٢ يل الومحلن دار . الثيح وكيل بن اممة عيد / المرأة عمل في أملات ت— 

م.١ ٤ • ١ الفكر دار الحاج لابن لمدخل ا- 
-٢ ٍل الخاصمة دار — نواب آل الرب همد • د الإسلام وموقفا المرأة مل ع— 

٠١٤٠٩.

مكتبةنثر ، الأردن النفائس دار حلح — الأثقر عمر . د همر ذات واقف م— 
.٠ ١ ٤ ١ ٢ - *١ ط الكويت - الفلاح 

.الحميد الكريم همد / الحاج ابن مدخل في الشرك فللمات لكشف لراج ا- 
الرحمنعبد محمد . د الل.حل في الحاج ابن خرافات لخربلة لنخل ا- 

.— ٠ ١ ٤ ١ ٦ — ١ ط المميعى دار ٠ الخميس 
مكتبة. . الحكمي محمد والاا.مار الهلاك قبل الأخْنار لتوقى الإنذار رس ج- 
.،ر ١ ٤ ١ ٠ - ١ ط حدة ومكتبة الإرشاد 
•٢ ط بيروت زيل، بن أسامة مكتبة — للثيحاتي المجتمع صلاح إ- 
•غالب بن عبد / والماتم الأفراح بيوت في لماثم ا- 
—٤ محل فوار دار — اكالث م الششقرة محمد / الباري عبادة إل المارى رشاد إ— 

٠١٤١٠.

محملولالث،خ والنكرات والبيع والخيببات القائد في المهمات لفتاوى ا- 
.٠ ١ ٤  ١٣— ١ ٍل الجوزى ابن دار الحميد عبئ حن علي تحقيق شلتولتا 
بمكةالهضة مطعة بسام لأبن - الهلالما ءما-ة تهذيب في المارب يل ن- 

الذكر
حمع، الدائمة واللجتة باز بن الخزيز عثله الشيخ لماحة ، المرأة تاوى ف— 
.٠ ١ ٤ ١ ٢ — ١ هل الريامحي الوتلن دار ، المنلء محمل 

.٠— ١ ٤ ١ ٤ — ١ هل الوٍلن دار المني محمل ترتيب إسلامية تاوى ف— 

:٥٣



.م ١ ٤  ١٣—١ ط الملم دار ءث؛مض لابن الجناتز احكام في موالأ سعون -
-٣ ط الرسالة . الأرتاووط تحقيق القيم لابن العباد حير سى يي المعاد اد ز- 

د١ ط — الرياصن ءليرJة دار — الممصود عبد امرق — لمه المالمرأة هماوى _• 
٠١٤١٠-.

عالمدار المقصود عبد أشرف اعداد العثيمين المالح محمد الشيخ تاوى ف- 
الكبالداضطا_ااأاه.

الإسلاميةالدعو؛ مؤسسة باز ابن الشيح ماحة لالفتارى اكءوة تاب ك- 
ه.١ ٤ ١ ٤ - ١ ثل الرياض الصحفية 
مدأم جمع الشمين مالح الدرب عر نور يرناُج من لجواب زال م- 
م. ١٤١٣- ١ ط اللام دار مكتبة الرحمن 
بنمحمل "بمع الشخ آل إبرامم بن محمد المخ سماحة ورماتل تاوى ف- 

ه. ١٣٩٩-١ ط المكرمة مكة الحكومة مفة ، فاسم 
بالرياخىالعيدية المؤسسة عدى الالرحمن تمد للشيخ العيية لفتاوى ا- 

.الكيلأتى مطعة 
-المصرية الكتب دار - العربي الكتاب دار - القرطي - القرآن لأحكام لجاح ا- 

ط*ا-ساه.

—العلمية الكتب دار — زرزور نحتم ومراجعة تصحيح القيم لابن الصابرين دة ع- 
ه. ١٤١٣-بيروت_طا 

—١ ٍل — الممحفا دار — ان مصحير محمد — وحكمه الحكيم قمان ل- 

الدينبهاء إعداد عثيمين. ابن للشيخ المكي الحرم في وفتاوى -دروس 
.٠- ١ ٤ ١ ٠ - ١ ط - الرياض - شمس مكتبة - الدحروج 

.الرحمن تمد بدرية — الصائب أهل لية ت- 
.ه  ١٤١٣—١ سط الدعوة دار — ند اليوسف ، المصابين يناس إ- 
اليالتأليف — الكتاب وآي نة الصحح من الأحباب فقد عند المصاب زاء ع- 

.٠- ١ ٤ ١ ٠ - ١ ط - 'كنا - الصحابة دار - عمه أبى 
-٦ ٍل - بيروت - للملأيين العلم دار - طارة عفيف - الإسلام نفلر في لخaلايا ا- 

.م  ١٩٨٢
،النجار زهري محمد تحقيق ، حان صديق حن محمد ، الخالص لدين ا- 

.تيمية ابن ومكتبة التراث دار مكتبة 

!٥٤



المناردار ، العواينة حين ، الأمة حياة لي وأرها . الض موت ُمبّ -
الخرج_طآ_أا؛ام.

سمكتية ، عيون بشير تحقيق ، الحنبلي للمتيجى المصائب أهل الية ت- 
الراض_ٍل*ا_*االله.

قتيبةانتقاء ، احمد الإمام ند مأحادث على شاكر أحمد تعلقيات من ماتر ي. 
.م ١ ٤ ٠ ٨ - ١ ط الصحابة دار ، الماصى 
-١ ط - دمشق ، القلم دار - الدنر الغني همد تأليف ، عيينة بن غيان م- 

طا_الكوت- النار .كتة الأشقر، محمد الإناء ومناهج -القيا 
م. ١٣٩٦

الرزرفعبد ٍله تحقيق ، القيم ابن للإمام العالمض رب عن المرنمن ملام أ- 
م. ١٩٧٣- ١١٠الجيل دار ّعد، 

بناش عيد للشخ ، محمود ابن أوهام على التنبيه في المقصود اية غ- 
•الرياض - الجزيرة ع ١١٠٠، حميد بن محمد 

دار، الأنصاري إسماعيل الشخ نعلبق ، البغدادي للحليب والمتش لفقيه ا- 
.ه ١ ٣ ٩ ٥ — المكرمة بمكة الباز ودار ، النبوية السنة إحياء 

حمودللشيخ الأحكام وتغيير الفتيا إلى المترعين على الملام غليفل ت- 
ه. ١٤١٣٠١_ءل المميعى دار - التويجري 

-١ ٍل الطاتف - الطرفين مكتبة ، القرشي صالح إعداد علم بغير الإفتاء ءلر ح- 
٠١٤١٣.

جمع، باز ابن العزيز همد الشح ماحة لمتنوعة ومقالات فتاوى جمرع ُ- 
_طا_ها؛اه.العارف مكتبة ، الشويعر محمد وإشراف 
.اف حار بن اف عبد للشيخ مختارة لمات ك- 
مطاع، السالمان المزبز عبد للشيخ — المعاد ليوم للامتعداد الخبال رشاد إ- 

ه. ٣١٤_٦• ط الاوفت 

بيروت، الخلمية الكتب، دار — شاهين اللام عند تحقيق - القيم لأبن لفواتد ا- 
طا_يم؛اه.

أبيإشراف - الخلي محروس بنتا اف عبد أم تحقيق ، ندامة لأبن لوصية ا- 
.ه ١ ٤ ١ ١ - ١ تل السنة سير تيدار ، الحداد محمود اض عبد 

-قارة دار الزامل زامل احتيال ٠ والأدب المواعفل من التتخب، لمجموع ا- 
.ه ١ ٤ ١ ٢ - ١ ٍل حدة 

٥٥





الموصوعاتفهرس 

٥الجبرين الرحمن عبد ئن الثه عبد الش؛خ غض-يالأن تقريظ 
٧الماجد اش عبد بن سليمان الشخ فضيلة مقدمت 

١٠افتاحية 
تمن وتتكون المقدمة 

١٣الموصؤع اختيار مبب 
١٩هامة ملاحظة 

٢٠البحث حعلة 
الأول:القمل 

٢١وشرعآ لغة الإحداد 
٢٢

٢٢وأمامه الممنؤع 
٢٤وأمامه المشرؤع 

٢٤الزوج عتر عر إحداد 
٢٥، ٢٤منه الحكمة - دليله — مدته — حكمه 

٢٦ن ز ل ن ن ز ا ز ن ز ا إ ن ن ^
ا"أ_تم\آ. ..........الإحداد يجب من عر - حكمته — دليله — حكمه 

٢٨والصغيرة المجنونة إحاواد حكم : مسألة 
٢٩، ٢٨. ..١......أثهر بأربعة تحاويده من الحكمة . مدته — شروؤله 

٣١المفقود إمرأة : مسألة 
٣١الحادة عدة ندا مى 

٠٣٢ ١ . ٠ ١ ١ ٠ . ......٠ . ...ء ٠ . ١ . يالإحداد الملتزمة غير عقوبة : مسألة 
٣٢مالة 

.n........................جمسُم:
٣٣الق احتاب 

٣٤اكلبب، الاتجار حكم ؛ مسألة 
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