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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

إن الحمد هلل نحمده، ونستعيين  ، ونستعرهره ، ونيتوا بتنهلل متن أترور  نهستنن ومتن ستي ن  
يهتده هللا التم م ته لت  ، ومتن ي تهه التم  تندن لت  ، ونأتهد  ن د إلت  هللا وحتده د  عمنلنن ، متن 

أريك ل  و ن محمدا عبده ورسول  صهى هللا عهي  وعهى آلت  و صتحنب  ومتن عتبيهم بنحستنن إلت  
 .يوم الدين

 : من بيد 
  

الأنتت  يستتر م سستتخ الأتتين محمتتد بتتن صتتنلي اليأيمتتين الفيريتتخ  ن ع تتدم الهعتتنون ال يمتتخ  
 .ه يهخ اليممخ الوالد محمد بن صنلي اليأيمين رحمخ هللا عينلى ل

نسأه هللا عينلى  ن يجيه  اا اليمه فنلصن لوجه  الكريم ، مواال ن لمر تنع  ، نناليتن ليبتنده ، و ن 
يكعب له يهخ أيفنن الم لف المأوبخ واألجتر بمنت  وكرمت  وييهت  درجعت  الت  المهتديين ، ويستكن  

 . ع مجيب السيي جننع  ، إن  سمي
 . وصه  هللا وسهم عهى نبينن محمد وعهى آل  و صحنب  والعنبيين لهم  بنحسنن 

 
 الهجنخ اليهميخ

 ال  م سسخ الأين محمد بن صنلي اليأيمين
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 استخدام الباروكة
وهر  ( بالباروكرة ) من بين األدوات التي تستخدمها المررة  لرررا التيميرا مرا يسرمي 

 ي الرةس ، فها ييوز للمرة  ةن تستخدمها ؟ الشعر المستعار الذي يوضع عل

البنروكخ محرمخ و   دافهخ الت  الوصته وإن لتم يكتن وصتم ، الهت  عسهتر ر ة المتر   
عهتت  وجتت   متتوه متتن ح ي عتت  العأتتب  الوصتته ، اله تتد ليتتن النبتت  صتتهى هللا عهيتت  وستتهم  الواصتتهخ 

قرعتن  التم حترن متن لكن إن لم يكن عه  راة المتر   أتير  صتم كتأن عكتون . (1)والمسعوصهخ 

اسعيمنه البنروكخ ليس  الييب ، ألن إزالخ الييوب جن ز ، ولهاا  ان النبت  صتهى هللا عهيت  وستهم  
لمن قمي   نه  الت  إحتدن الرتزوا   ن يعفتا  نهتن متن ا تب ، ومأته  ن يكتون الت   نهت  اعوجتنن 

 .الييدل  ،  و إزالخ ب يخ سودا  مأم ، الهاا د بأة ب  

إزالخ عيب كنلوأم والنمص مأم الهاا  و الممنوع ، واسعيمنه  من إن كنن لرير 
 . البنروكخ حعى لو كنن بنان الزون ور نه حرام ، ألن  إان ود ر ن اليمن حرم  هللا 

 
 نتف الشعر

يالحررع علرر  بعررا النسرراع ةنهررن يعمرردن  لرري  زالررة ةو تر يررك شررعر الحررايبين وذلرر  لررررا * 
 اليماا والزينة فما حكم ذل  ؟

 : لمسألة تقع عل  ويهين هذه ا
 ن يكون الك بنلنعف الهاا محرم و و من الكبن ر ، ألن   من النمص التا  :  الويه األوا

 . لين النب  صهى هللا عهي  وسهم  النعه  
 ن يكتتون عهتتى ستتبيه ال تتص  والحتتف  ، الهتتاا اليتت  فتتمف بتتين   تته اليهتتم  تته يكتتون متتن : الثرراني 

 . النمص  م د ؟ واألول  عجنب الك 
 من من كنن من الأير غير الميعند بحيث ينبت  الت   متنكن لتم عجتر اليتند  بهتن ، كتأن يكتون لهمتر   
ه لهمتر    أنرب ،  و ينب  عهى حد ن أير ، الهاا د بأة بنزالع  ، ألن  فتمف الميعتند و تو مأتو 

 . 
  من الحنجب النن من الميعند  ن عكتون رقي تخ دقي تخ ، و ن عكتون كأيهتخ واستيخ ، ومتن كتنن
ميعتتندا التتم يعيتتر  لتت  ، ألن النتتنة د ييدونتت  عيبتتن بتته ييتتدون الواعتت  جمتتند  و وجتتوده جمتتند ، 

 .   ولية من األمور آلع  عكون عيبن حعى يحعنن اإلنسنن إل  إزالع  
 
 

 بروز شعر الرةس
 

ةيضررا مررن الارررك الترري تعملهررا المرررة  لليمرراا والزينررة  يامهررا بوضررع الحشررو  داخررا 
 الشعر متيمعا فوك الرةس ـ فما حكم هذا العما ؟ الرةس بحيث يكون 

الأير إاا كنن عهتى التر ة عهتى التون التنن  تاا دافته الت  العحتاير التا  جتن  عتن النبت  
واليت  : واكتر الحتديث (( صنهنن من   ه النتنر لتم  ر متن بيتد : )) صهى هللا عهي  وسهم  ال  قول  

التتناا كتتنن  (2)( ستتنمخ البفتت  المن هتتخنستتن  كنستتين  عنريتتن  ، متتن م  ممتتيم  ، ر وستتهن كأ)) 
الأتتير التتون التتر ة الهيتت  نهتتى ،  متتن إاا كتتنن عهتت  الرقبتتخ متتأم التتنن  تتاا د بتتأة بتت  إد إاا كننتت  
المر   سعفرن إل  السون ، التنن الت   تاه الحتنه يكتون متن العبترن ، ألنت  ستيكون لت  عممتخ متن 

 . لهعنخ الم يجوز ورا  اليبن   عسهر ، ويكون  اا من بنب العبرن ومن  سبنب ا
 

                                                
 (2124)، ومسلم ، كتاب اللباس ، باب تحريم فعل الواصلة رقم ( 7445)ب اللباس ، باب المستوشمة رقم رواه البخاري ، كتا  (1)
 ( 2122)رواه مسلم كتاب اللباس ، باب النساء الكاسيات العاريات رقم   (2)
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لقد انتشرت عاهر   ص شعر الفتا   لي كتفيها للتيميا ، ولبس النعاا المرتفعة كثيررا 
 فما حكم هذه األعماا ؟ . ، واستعماا ةدوات التيميا المعروفة 

قص  المر   لأير ن إمن  ن يكون عهتى وجت  يأتب  أتير الرجتنه الهتاا محترم ومتن كبتن ر 
، وإمن  ن يكون عهى وجت  د (1) عهي  وسهم  لين المعأبهن  بنلرجنه الانوب، ألن النب  صهى هللا

يصه ب  إل  العأب  بنلرجنه ، ال د افعهف    ه اليهم الت  التك إلت  أمأتخ  قتواه متنهم متن قتنه إنت  
جن ز د بأة ب  ، ومنهم من قنه إن  محرم ، ومنهم متن قتنه إنت  مكتروه ، والمأتهور متن متا ب 

 .  اإلمنم  حمد  ن  مكروه
والى الح ي خ  ن  د ينبر  لنتن  ن نعه تى كته متن ورد عهينتن متن عتندا  غيرنتن ، التنحن قبته 
زمن غير بييد نترن النستن  يعبتن ين بكأتر  أتيور ر وستهن ومتوه أتيور ن ، المتن بتنلهن اليتوم 
يرغبن ع صير أير ر وستهن يتا بن إلت  التا   عننتن متن غيتر بمدنتن ، و نتن لست   نكتر كته أت  

 . كر كه أ  ي دن إل   ن ينع ه المجعمع إل  عندا  معه ن  من غير المسهمين جديد ولكن  ن
و متن النيتتنه المرعهيتخ التتم عجتتوز إاا فرجت  عتتن اليتند  و د  إلتت  العبتترن وسهتور المتتر   ولهتت  

الكته ( . 33: األحتزاب)  (ود عبترجن عبترن الجن هيتخ األولت ) النسر إليهتن ، ألن هللا عيتنلى ي توه 

رن المر   وسهور ن وعميز ن من بتين النستن  عهتى وجت  اليت  العجميته الننت  محترم أ  يكون ب  عب
 .ود يجوز لهن 

 .و من اسعيمنه  دوا  العجميه الم بأة ب  إاا لم يكن الي   رر  و العن  
 ما حكم استعماا الكحا للمرة  ؟ 

 :  االكتحاا نوعان  

عنسيههتن وعمهير تن بتدون  ن يكتون لت  اكعحنه لع ويخ البصر وجم  الرأنو  من اليتين و:  حد من 
جمنه ، الهاا د بأة ب  ، به إن  ممتن ينبرت  اليهت  ، ألن النبت  صتهى هللا عهيت  وستهم  كتنن يكعحته 

 .       ال  عيني  ، ودسيمن إاا كنن بنإلأمد 
من ي صد بت  الجمتنه والزينتخ ، الهتاا لهنستن  ممهتوب ، ألن المتر   ممهتوب منهتن  ن : النوع الأنن  

 .مه لزوجهن ععج

و من الرجنه المحه نسر ، و نن  عوقف اليت  ، وقتد يهترن اليت  بتين الأتنب التا  يفأتى متن اكعحنلت   

 .العن  اليمنع ، وبين الكبير الا  د يفأى الك من اكعحنه الم يمنع 
 

 تتيما المرة  بحدود
ها ييوز للمررة  اسرتعماا المكيرال العرناعي لزويهرا ؟ وهرا تيروز ةن تعهرر بره ةمرام 

 ها وةمام نساع مسلمات ؟ ةهل

ععجمه المر   لزوجهن ال  الحدود المأروعخ من األمور الع  ينبرت  لهتن  ن ع توم بهتن ، الت ن *    
المتتر   كهمتتن عجمهتت  لزوجهتتن كتتنن التتك  دعتت  إلتت  محبعتت  لهتتن وإلتت  اد تتعمف بينهمتتن ، و تتاا متتن 

 . ب  ود حرن  م نصد الأرييخ ، النلمكينن إاا كنن يجمههن ود ي ر ن النن  د بأة
ولكن  سمي   ن المكينن ي ر بأر  الوج  و ن  والبعنلى ععرير ب  بأتر  الوجت  عريترا قبيحتن قبته 

التتناا أبتت  التتك كتتنن . زمتتن عرير تتن التت  الكبتتر ، و رجتتو متتن النستتن   ن يستتألن األمبتتن  عتتن التتك 
لت  العأتوي  اسعيمنه المكينن إمن محرمتن  و مكرو تن عهت  األقته ، ألن كته أت  يت دن بنإلنستنن إ

 . والع بيي النن  إمن محرم وإمن مكروه 
و تو أتت  يو تع عهتت  األستنالر عستتعيمه  ( المنتتنكير ) وبهتاه المننستتبخ  ود  ن  اكتر متتن يستم  ب 

المر   ول  قأر  ، و اا د يجوز اسعيمنل  لهمر   إاا كننت  عصته  ، ألنت  يمنتع وصتوه المتن  الت  
 يجتوز استعيمنل  لهمعو ت   و المرعسته ، ألن هللا المهنر  ، وكه أ  يمنتع وصتوه المتن  الننت  د

ومتن كتنن عهتى  سهنر تن منتنكير الننهتن ( 6متن اييتخ: المن تد ()اَلنْغِسهُوا ُوُجتوَ ُكْم َو َْيتِدَيُكمْ : ) ي وه 
عمنع وصتوه المتن  ، التم يصتدن عهيهتن  نهتن غسته  يتد ن العكتون قتد عركت  الري تخ متن الترا   

                                                
 ( 7227)رواه البخاري ، كتاب اللباس ، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال  رقم  (  (1)
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د عصهى الم حرن عهيهن إاا اسعيمهع  إد  ن يكون  اا الهيته الو و   و الرسه ، و من من كنن  
 . من فصن ص نسن  الكهنر ، النن  د يجوز لمن الي  العأب  بهم 

ول تتد ستتمي   ن بيتت  النتتنة  العتتى بتتأن  تتاا متتن جتتنة لتتبة الفهتتين ،  و نتت  يجتتوز  ن 
ستنالر  ، ولكتن  تاه عسعيمه  المر   لمتد  يتوم وليهتخ إن كننت  م يمتخ ، ومتد  أمأتخ  يتنم إن كننت  م

العتتون غهتتم ولتتية كتته متتن ستتعر النتتنة بتت   بتتدانهم يهحتتن بتتنلفهين ، التتنن جتتن   الأتترييخ بنلمستتي 
عهيهمن لهحنجخ إل  الك غنلبن النن ال دم محعنجخ لهستعر ، ألنهتن عبنأتر األر  والحصتى والبترود  

يي ، ألن وقد يدعى قينسهن عهى اليمنمخ ولية بصتح. وغير الك ، الفصص الأنرع المسي بهمن 
اليمنمتتخ محههتتن التتر ة ، والتتر ة الر تت  مفهتتف متتن  صتته  ، التتنن الري تتخ التتر ة  تت   المستتي 
بفمف الوج  النن الري ع  الرسه ، ولهاا لم يبي النب  صتهى هللا عهيت  وستهم   ن عمستي ال هتنزين 

 . مع  نهمن يسعران اليد 
يت  وستهم  عو تأ  ن النبت  صتهى هللا عه: ) وال  الصحيحين من حديث المريتر  بتن أتيبخ 

التده   تاا  (1)(وعهي  جبخ  ي خ الكمتين الهتم يستعمع إفتران يديت  ، التأفرن يديت  متن عحعهتن الرستههن
عهى  ن  د يجوز لإلنسنن  ن ي تية     حن ته يمنتع وصتوه المتن  عهت  اليمنمتخ وعهتى الفهتين ، 

إد و تتو والواجتب عهتى المستهم  ن يبتتاه غنيتخ جهتده التت  ميرالتخ الحتن ، و ن د ي تتدم عهتى العتون 
 . يأير  ن هللا عينلى سن ه  عنهن ، ألن  ييبر عن أرييخ هللا عز وجه 

 ما حكم لبس المالبس الضيقة والبنالون للمرة  ؟ 
الممبة ال ي خ لهمر   ولبة البنمهون غيتر د تن التنن كتنن يرا تن غيتر محنرمهتن التم أتك الت  * 

: هى هللا عهيتت  وستتهم   نتت  قتتنه وقتتد جتتن  عتتن رستتوه هللا صتت. عحريمتت ،ألن التت  التتك العنتت  عسيمتتخ 
إلت  آفتر الحتديث ( صنهنن من   ه الننر لم  ر من بيد ، نسن  كنسين  عنرين  من م  مميم  )
، وقد السر بي    ه اليهم مين  الكنسين  الينرين  بأنهن  المر   عهبة أينبتن لكنهتن د عستعر ن  (2)

 .هى  اا اليهى المر    ن عحعرز من الك سعرا كنمم إمن ل ي هن وإمن لفهعهن وإمن ل صر ن ، وع
 

 لبس اليينز ليس من التشبه
يويد نوع من القماش يسمي اليينز يفعا بارك مختلفة لمالبس األافاا بنين وبنرات 

يمتاز بالمتانة ، واإلشكاا ةن هذه الخامة يلبسها الكفار وغيرهم باريقة البنالون الضيك وهرو 
ا هذا القماش بأشكاله المختلفة غير البنالرون الضريك مشهور ومعروف ، والسؤاا هو استعما

 بمعن  استعماله لمتانته ويودته ها يدخا في التشبه ؟ 
العأب  ميننه  و  ن ي وم اإلنسنن بأ  يفعص بنلمعأب  بهم ، الناا  تاه ال منأتخ  و غير تن 

متتن  تتاا عهتت  وجتت  يأتتب  لبتتنة الكهتتنر ال تتد دفتته التت  العأتتب  ،  متتن مجتترد  ن يكتتون لبتتنة الكهتتنر 
ال منش ولكن يهصه عهت  وجت  آفتر مرتنير لممبتة الكهتنر ، التنن التك د بتأة بت  متن دام مفنلهتن 

 . لمري خ الكهنر حعى لو اأعهروا بهن من دام  ن الهي خ ليس  من يهبس  الكهنر 
ولكن ماذا  ذا كان عرم . نعلم ةن عّم المرة  من محارمها الذين ييوز لها ةن تكشف لهم 

 معها مزاحا فاحشا فها ييوز لها ةال تقابله بسبب مزاحه الفاحش ؟  المرة  يمزح 

إاا كتتنن اليتتم يمتتنز  بنتتن   فيتت  ممنزحتتخ مريبتتخ الأنتت  د يحتته  ن يتتأعين إليتت  ود يكأتتهن    
وجو هن عنده ألن اليهمن  الاين  بنحوا لهمحرم  ن عكأتف المتر   وجههتن عنتده ، اأتعرموا  ن د 

ه الا  يمنز  بنن   في  مزاحن قبيحتن مينتنه  نت  يفأتى عهتيهن منت  يكون  ننك العنخ ، و اا الرج
 .الهعنخ، والواجب البيد عن  سبنب الهعنخ 

ود عسعررب  ن  حد من النتنة يمكتن  ن ععيهتن رغبعت  بمحنرمت  ع والييتنا بتنهلل ع وانستر 
د سرلف  نره كران وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساع  ال ما  ر) إل  العيبير ال رآن  ، قنه عينلى 

                                                
 (254)، ومسلم ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين رقم ( 363)رواه البخاري ، كتاب الصالة ، باب في الجبة الشامية  رقم   (1)
 (2) تقدم تخريجه ص   (2)
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وال تقربوا الزنر   نره كران فاحشرة : ) وقنه ال  الزنن ( 22:النسن  ( )  فاحشة ومقتا وساع سبيال
 .و اا يده عهى  ن نكن  اوا  المحنرم  عسم قبحن من الزنن ( 32: اإلسرا  ( )  وساع سبيال

يترين منت   ن  يجب عهيهن البيد عن عمهتن وعتدم كأتف الوجت  لت  ، متندمن : وفمصخ الجواب 
 . اا المزا  ال بيي الموجب لهريبخ 

 
 تعـفيـــف الشـــعــر

ها ييوز للمرة  ةن تعفف شعرها بالاريقة الععرية وليس الررا التشبه بالكافرات  
 ولكن للزول ؟ 

الا  بهرن  عتن عصتهيف الأتير  نت  يكتون بتأجر  بن ستخ كأيتر  قتد عصتههن بأنهتن إ تنعخ 
ن يعجنتبن  تاا العترف ، ولهمتر    ن ععجمته لزوجهتن عهتى وجت  د منه ، والا   نصي ب  نستن نن  

 . ي يع ب  المنه  اا ال ينع ، النن النب  صهى هللا عهي  وسهم  نهى عن إ نعخ المنه 
ما حكم  يام بعا النساع بأخذ الموديالت من ميرالت األزيراع  ذا كران ذلر  بردون  عرد 

بالكرافرات مرع ةن النسراع يلبسرن مرا ينتيره  اتباع الموضة ومساير  الررب ، ها يعد هذا تشبها
 الررب من المالبس وغير ذل  ؟ 

امهي  عهى  كأير من  اه المجم   الألهيعهن مجم  فهييخ السييخ فبيأخ ، ح ين بنتن الت  
الممهكخ اليربيخ السيوديخ ، الدولخ الع  د نيهم ع وهلل الحمد دول  ممنأهخ لهن ال  الحهنس عهى أترع 

إننن نريد  ن نربأ ونحن ال   تاه الدولتخ  ن عوجتد مأته  تاه المجتم  . ن الهن هخ هللا وعهى األفم
ال   سواقنن وال  محم  الفينمخ ، ألن منسر ن  السع من مفبر تن ، ود يجتوز أل  امتر    و    

قتد يأتعريهن اإلنستنن و تو . رجه  ن يأعرن  اه المجتم   و ينستر إليهتن  و يراجيهتن ألنهتن العنتخ 
منهن،ولكن د عزاه ب  نهست  والأتيمنن حعتى ي تع الت  الفهتن وأتركهن ، ويحعتنر ممتن  يسن  ن  سنلم

و حار جميع النسن  وال ن مين عهيهن متن وجود تن . اليهن من  زين  د ععننسب مع البي خ اإلسمميخ 
 . ال  بيوعهم لمن اليهن من الهعنخ  اليسيمخ والفمر عهى  فمقنن وديننن 

 اـبـقـات غـاـاع الويــه
المعلوم ةن الرااع الذي تستخدمه المرة  عل  ويهها ينقسم  لي عد  ابقات ، فكرم من 

 ابقة من غااع الويه ينبري ةن تضع المرة  عل  ويهها ؟ 
الواجب عهى المر    ن عسعر وجههن عن الرجنه غير المحتنرم لهتن ، بتأن عستعره بستعر د 

نن كنن الفمتنر صتهي ن د عترن البأتر  يصف لون البأر  ، سوا  كنن مب خ  م مب عين  م اكأر ، ال
متتن فملتت  كهتتى مب تتخ واحتتد  ، وإن كننتت  د عكهتت  زاد  اأنعتتين  و أمأتتخ  و  ربيتتن ، والمهتتم  ن 
عسعره بمن د يصف الهون النن  د يكه  كمن عهيه  بي  النسن  ، ولية الم صتود  ن ع تع المتر   

 . محنرمهن  أي ن عهى وجههن ، به الم صود سعر وجههن الم يبين لرير

وعهتى النستن   ن يع تين هللا الت   نهستهن ، والت  بنتن  مجتعميهن ، التنن المتر   إاا فرجتت  
كنأهخ،  و أب  كنأهخ اقعد  بهن امر    فرن ، وأنلأتخ و كتاا حعتى ينعأتر التك بتين النستن  ، وقتد 

وزر متن من سن  ال  اإلسمم سنخ سي خ اليهي  وزر ن و: ) أب  عن  صهى هللا عهي  وسهم   ن  قنه 
وبمدنتتن ع والحمتتد هلل ع بتتمد محنالستتخ عهتتى دينهتتن التت  عبنداعهتتن   (1) (عمتته بهتتن إلتت  يتتوم ال ينمتتخ 

و فمقهن ، ومينممعهن ، و كاا يجب  ن عكون الننهن ع والحمد هلل ع    البمد الع  فرن منهن نتور 
ن المعه تن  متن أترييعنن اإلسمم وإليهن يرجع ، النلواجب عهينن المحنالسخ عهى ديننن وسهوكنن و فمقنت

 .حعى نكون فير  مخ  فرج   لهننة 
وعهينن د نأفا بكه جديد يرد إلينن من فنرن بمدنن ،به ينسر ال   اا الجديد إن كتنن اليت  مصتهحخ 
ولتتية اليتت  محتتاور أتترع  النننتتن نأفتتا بتت  ، وإن كتتنن محتتاور أتترع  النننتتن نرال تت  ونبيتتده عتتن 

 . و فمقنن ومينممعنن مجعمينن حعى  نب ى محنالسين عهى ديننن 

                                                
( 
 (1115) رواه مسلم كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة رقم  1
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 اسـتـخــدام السـحـاب للمــرة 

تفتحره  ذا ( بالسرحاب )اعتادت بعا النساع ةن يضعن فتحة في العهر وهي ما يسم  
 ةرادت لبس الثوب ـ فما حكم هذا العلم ؟

ال ةعلم بأسا ةن يكون السحاب  ةي الييب ـ من الخلف  ال ةن يكرون ذلر  مرن براب التشربه ، *   
 .ةعبح اليوم شائعا وكثيرا من المسلمين حت   نه كثر بالنسبة للعرار ولكنه 

واألعا في غير العبادات الحاّ ، فالعادات والمعامالت والمآكا  وغيرهرا فري األعرا فيهرا الحرا 
 ال ما  ام الدليا عل  تحريمه بخالف العبادات فأن األعا فيها المنع والحعر  ال مرا  رام  الردليا 

 .عل  مشروعيته 
 

 ال تـكشـف الـمرة  فـي الحـرم
تتساعا كثير من النساع عن كشف الويه في الحرم ، وذل  ةنهن  د سرمعن عرن بعرا 

  وله بيواز كشف المرة  لويهها وحاا العمر ،فما هو القوا الفعا في هذه المسألة ؟

ال تتوه الهصتته  نتت  د يجتتوز لهمتتر    ن عكأتتف وجههتتن د التت  المستتجد الحتترام ود التت  *  
سوان ، ود ال  المسنجد األفرن،به الواجب عهيهن إاا كنن عند ن رجنه غير محنرم  ن عستعر األ

وجههن ، ألن الوج  عور  ال  النسر ، النن النصوص من كعنب هللا  وسنخ رسول  صتهى هللا عهيت  
وسهم  والنسر الصحيي كههن عده عهى  ن المر   يجب  ن عسعر وجههن عن الرجتنه غيتر المحتنرم 

 . كأه  من الهعنخ وإأنر  الأهو   لمن ال 

ود يهين بهتن  ن عرعتر بمتن عهيهت  بيت  النستن  متن العهعتك وعترك الحجتنب ، العكأتف عتن وجههتن 
 . وأير ن واراعيهن ونحر ن وعمأ  ال  األسوان كمن عمأ  ال  بيعهن 

 اليهيهن  ن عع   هللا الت  نهستهن والت  عبتند هللا عتز وجته ، التنن النبت  صتهى هللا عهيت  وستهم 
 (1)( من عرك  بيد  العنخ   ر عهى الرجنه من النسن  ) ي وه 

و من المحرمخ بحج  و عمتر  النلمأتروع لهتن كأتف الوجت  الت  البيت  والفيمتخ ، ويجتب عهيهتن  ن 
 . عسعره إاا كنن حولهن رجنه ليسوا من محنرمهن سوا  كنن  ال  المسجد  و غيره 

 
 الـمـالبـس القـعـيـر 

ة  تنتشر عاهر  لبس الفسرتان  لري الركبرة ، حتر  ةن بعضرهن في بعا البالد اإلسالمي
يرتفع فستانها عن الركبة  ليال تساهال منهن ـ فما حكم ذل  ؟ وما هي  نعيحتكم لمرن ال تبرالي 

 بالحياب ؟

إفران المر   سنقهن لرير محنرمهن محرم ، وإفران وجههن لرير محنرمهن محترم  أتد ، ألن *    
 .  عسم من االععننهم بنلسي نن االععنن الننة بنلوجوه 

( رستنلخ الحجتنب) وقد ده  الكعنب والسنخ عهى وجوب الحجتنب وقتد بينتنه الت  رستنلخ لنتن ستمينن ن 
و   رسنلخ مفعصر  ومن ورد من األحنديث الع  سن ر ن الجتواز النننتن  قتد  جبنتن عنهتن بجتوابين 

 .كأف الوج   حد من مجمه والأنن  مهصه عن كه دليه قيه  ن  داه عهى جواز 
ونصيحع  لهنسن  المع  يهبسن السنعين قصير  إل  الركبخ  و الوقهن  ن يع ين هللا الت   نهستهن والت  
مجعميهن ، و ن د يكن سببن ال  انعأنر  اه السن ر  السي خ ، ال د قنه النب  صتهى هللا عهيت  وستهم  

 (1)( نمخ من سن  ال  اإلسمم سنخ اليهي  وزر ن ووزر من عمه بهن إل  يوم ال ي) 

                                                
، ومسلم ، كتاب الرقاق ، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ( 7146)شؤم المرأة  رقم رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب ما يتقي من  (1)

 (2541)وأكثر أهل النار النساء رقم 

 
 (21) تقدم تخريجه ص   (2)
(2)

 (2) تقدم تخريجه ص  
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 المـقـعـود بـالمـشــاــة  المــائــلة
عنفان من ةها النار لم ةرهمرا ،  روم معهرم سرياا )  اا الرسوا عل  هللا عليه وسلم  

كأذنرراب البقررر يضررربون بهررا النرراس، ونسرراع كاسرريات عاريررات ،  مررائالت ممرريالت ، رؤوسررهن 
، و ن ريحهرا يويرد فري مسرير  كرذا كأسنمة البخت المائلة ، ال يدخلن الينرة و ال ييردن ريحهرا 

؟ وهررا  مررن ذلرر  النسرراع الالترري يتمشرران المشرراة ( ممرريالت )والمالرروب مررا معنرر   (2)(وكررذا 
 المائلة ةم المقعود منها النساع الالتي يملن الرياا ؟ 

الاكر ( صنهنن من   ه الننر لم  ر من )  اا الحديث قنه الي  الرسوه صهى هللا عهي  وسهم  * 
نسن  كنسين  عنرين  ، من م  مميم  ، ر وسهن : ) نه عن الصنف الأنن  صنهن ، وق

كأسنمخ البف  المن ه ، د يدفهن الجنخ و د يجدن ريحهن ، وإن ريحهن يوجد ال  مسير  كاا وكاا 
والمن هخ بنلمينى الينم كه من هخ عن السرام المسع يم ، بهبنسهن  و  ي عهن  و كممهن  و غير الك ( 

المع  يمهن غير ن والك بنسعيمنلهن لمن الي  الهعنخ  ، حعى يميه إليهن من يميه : يم  ، والمم
 .من عبند هللا 

و من المأمخ المن هخ ال د اكر بي    ه اليهم  نهن عدفه ال  الك ، ألن المر   عميههن ، 
ال   والسنخ فمف الك، ولهاا ينبر  لهنسن   ن يعجنبن  اه المأمخ دحعمنه  ن يكن دافم 

الحديث واألمر لية بنلهين حعى ععهنون ب  المر   ، النألحسن واألولى  ن يدع اإلنسنن من يريب  
 .ومن د يريب  ، والمأمن  كأير  ،واليهن غن  عن المأم المحرم 

 خلو  المرة  بالسائك
بعا الناس يرسلون بناتهم للمدارس ولريرهرا مرع سرائقين ةيانرب ، وال ينعررون  لري  

 ألعماا فأريو نعحهم ؟ نتائج هذه ا
 : هذا العما ال يخلو من حالين 

 ن يكون الراكب مع السن ن عد  نسن  بحيث د ينهترد بواحتد  متنهن ، التم بتأة إاا كتنن :  األول 
و تاا ليست  بفهتو  ،   (3) (د يفهتون رجته بتنمر   )دافه البهتد ، وقتد قتنه صتهى هللا عهيت  وستهم  

كنن  غير مأمون التم يجتوز  ن ينهترد متع النستن  إد بمحترم بتنل  بأرم األمننخ ال  السن ن ، الناا 
 .عنقه 

.  ن يتتا ب بتتنمر   واحتتد  منهتتردا التتم يجتتوز ولتتو دقي تتخ واحتتد  ، ألن ادنهتتراد فهتتو  :  الثانيررة
و فبتتر  ن ( د يفهتتون رجتته بتتنمر   :  ) والرستتوه صتتهى هللا عهيتت  وستتهم  نهتتى عتتن التتك ب ولتت  

د يحه ألولين   متور النستن  عتركهن متع الستن  ين عهتى  تاه الحتنه ،  وعهى الك.الأيمنن أنلأهمن 
كمن د يحه  ن عركب بنهسهن مي  بدون محترم لهتن ، ألنت  ميصتيخ لهرستوه صتهى هللا عهيت  وستهم  
وبنلعتتنل  ميصتتيخ هلل عيتتنلى ألن متتن  متتنع هللا ال تتد  متتنع الرستتوه صتتهى هللا عهيتت  وستتهم  ال تتد قتتنه 

ومررن يععرري هللا : ) وقتتنه عيتتنلى (  21: النستتن  )  (قررد ةارراع هللا مررن ياررع الرسرروا ف:) عيتتنلى 
اليهينتتن  فتتو  اإلستتمم  ن نكتتون متتن يين هلل (  36: األحتتزاب ( )  ورسرروله فقررد ضرراّ ضررلال مبينررا

ممعأهتتين ألمتتره و متتر رستتول  صتتهى هللا عهيتت  وستتهم  لمتتن التت  التتك متتن المنهيتتخ اليسيمتتخ والينقبتتخ 
ين  ن نكتتون غيتتورين عهتتى محنرمنتتن،الم نستتهمهن إلتت  الأتتيمنن الحميتتد  ، وعهينتتن ميأتتر المستتهم

 .يهيب بهن ، النلأيمنن يجر إل  الهعنخ والروايخ 
وإن   حار إفوان  من الرههخ وعدم المبند  ،لمن العي هللا عهينن من ز تر  التدنين ، ولننعبت  إلت   تاه 

وعرا مرن * سموم وحمريم  في* وةعحاب الشماا ما ةعحاب الشماا : ) اييخ الع  ي وه هللا اليهن
(  وكانوا يعرون عل  الحنث الععريم*  نهم كانوا  با ذل  مترفين * ال بارد وال كريم * يحموم 

                                                                                                                                       
كتاب الحج ، باب ومسلم ، ( 3116)رواه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب من اكتتب في الجيش فخرجت امرأته حاجة رقم  (3)

 (.1341)سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 
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فسروف يردعوا * وةما من ةوتي كتابه وراع عهرره ) : ولنعاكر قول  عينلى(  46ع  41: الواقيخ ) 
 ( . 13ع  11: ادنأ نن ( )   نه كان في ةهله مسرورا* ويعل  سعيرا * ثبورا 

 ها  ص المرة  ألاراف شعرها حرام ةم حالا ؟

قص المر   من أتير ن إن كتنن الت  حتج  و عمتر  الهتو نستك ي ربهتن إلت  هللا ، وعت جر * 
 . عهي  ألن المر   إاا حج   و اععمر  ع صر من أير ن قيد  نمهخ لكه جديهخ 
أتير الرجته الننت    من إن كنن  ال  غيتر حتج  و عمتر  ، وقصت  متن أتير ن حعتى اصتبي كهي تخ

ليتتن المعأتتبهن  متتن النستتن  ) محتترم ، بتته  تتو متتن الكبتتن ر ، ألن النبتت  صتتهى هللا عهيتت  وستتهم  
 . (1)(بنلرجنه ، ولين المعأبهين من الرجنه بنلنسن  

وإن كنن ال ص من  مراال  ، وب   عهى  ي ع  راة امتر   الأنت  مكتروه عهتى متن صتر  بت  ال هتن  
 .  اا د ينبر  لهمر    ن عهيه الك وعهى . الحننبهخ رحمهم هللا 

 ما حكم تقعير الشعر من الخلف  لي الكتفين للمرة  ؟
ع صير الأير لهمر   كر     ه اليهم ، وقنلوا إنت  يكتره لهمتر   قتص أتير ن إد الت  حتج 

 .  و عمر  ، و اا  و المأهور ال  ما ب الحننبهخ رحمهم هللا 
متت  ، وقتنه  والتتبي  ايفتر  بنحتت  بأترم  ن د يكتتون اليتت  . جتوز إنتت  د ي:وبيت    تته اليهتم حر 

النن عأب  المر   بنلرجه محرم ، بته متن كبتن ر التانوب . عأب  برير المسهمن  ،  و عأب  بنلرجنه 
ليتن المعأتبهن  متن النستن  بنلرجتنه ، وليتن المعأتبهين : )، ألن النب  صهى هللا عهيت  وستهم  قتنه

 . ( من الرجنه بنلنسن  
التتناا جيهتت  المتتر   ر ستتهن . بنلنستتن  والنستتن  بنلرجتتنه متتن كبتتن ر التتانوب العأتتب  الرجتتنه 

مأنبهن لر ة الرجه الننهن دافهخ ال  الهيتن والييتنا بتنهلل ، والهيتن  تو المترد واإلبيتند عتن رحمتخ 
 (2)(من عأب  ب وم الهو منهم)و من العأب  برير المسهمن  ال د قنه النب  صهى هللا عهي  وسهم.هللا

ع ص  د من األمنم ود من الفهف ألننت  د  حتب نستن نن ععه تى كته متن وارد جديتد  واألولى  ن د
من اليندا  والع نليد الع  د عهيد ، ألن انهعن  صدورنن لعه   مأه  اه األمور قد يت د  إلت  متن د 
عحمد ع بنه ، متن العوستع الت   متور د يبيحهتن الأترع ، قتد يت د  إلت  عبترن بنلزينتخ كمتن عبرجت  

 .   ال   منكن  فرن ، وقد ي د   ن عكأف المر   وجههن ، وكأف وجههن ل جننب حرام النسن
 ها ييوز عبغ الشعر البيا بالعبغ األسود ؟ 

غيتروا :)عريير الأيب بنألسود حرام ، ألن النب  صتهى هللا عهيت  وستهم   متر بنجعننبت  قتنه
 (3)(  اا الأيب وجنبوه السواد 

متتن يصتتب  بنلستتواد ، و تتاا ي ع تت   ن يكتتون متتن كبتتن ر ول تتد ورد الوعيتتد الأتتديد عهتتى 
النلواجتتب عهتتى المستتهم والمستتهمخ عجنتتب التتك لمتتن اليتت  متتن النهتت  والوعيتتد ، وألن اليتت  . التتانوب 

م تند  لفهتتن هللا ، التتنن  تاا الأتتيب جيهتت  هللا عممتتخ عهتى الكبتتر التت  الرنلتب ، التتناا عكستت  التتك 
فه   ، ولكن ينبر  عرييتره بريتر الستواد كتنلحمر  بصبر  بنلسواد كنن الي  الم ند  لحكمخ هللا ال  

والصهر  ، وكالك بنلهون الا   يكون بين الحمر  والسواد ، مأته  ن يكتون الأتير  د تم التنن  تاا 
 . د بأة ب  وب  يحصه الفير بنعبنع السنخ ، وعجنب نه  الرسوه صهى هللا عهي  وسهم  

 ةساليب متنوعة للتيميا
 ت البنت وهي عرير  فها عليها  ثم ؟ ما حكم الوشم ؟ و ذا وشم

الوأم محرم بته إنت  متن كبتن ر التانوب ، ألن النبت  صتهى هللا عهيت  وستهم  ليتن الواأتمخ 
، وإاا وأم  البن  و   صرير  ، ود عسعميع منع نهستهن عتن الوأتم التم حترن (1)والمسعوأم  

                                                
 (.4)تقدم تخريجه ص   (1)
(2 )

 . (4131)رواه أبو داوود ، كتاب اللباس ، باب في لبس الشهرة رقم   
 ( .2112)رواه مسلم كتاب اللباس، باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب رقم  (3)
 (7)تقدم تخريجه ص  (1)
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ن إد وستيهن ، و تتاه البنتت  د عهيهتن ، وإنمتتن اإلأتم عهتتى متتن اليته التتك بهتن ، ألن هللا د يكهتتف نهستت
 . عسعميع العصرف ، ولكن عزيه  إن عمكن  من إزالع  بم  رر عهيهن 

 ما حكم حمر  الشفاه والمكيال للمرة  ؟

عحمير الأهنه د بتأة بت  ، ألن األصته الحته  حعتى يعبتين العحتريم ، و تاا العحميتر لتية  
  متن األلتوان عحت  الجهتد ، و تو بأ  أنب  حعى ن توه إنت  متن جتنة الوأتم ، والوستم غترز أت

 . محرم به من كبن ر الانوب 

ولكن العحمير إن عبين  ن  م ر لهأهخ ، ينأههن ويزيه عنهن الرموبخ والد نيتخ الننت  الت  مأته  تاه 
الحنه ينهى عن  ، وقد  فبر   ن  ربمن عنهمر الأهنه من  ، الناا أب   تاا التنن اإلنستنن منهت  عتن 

 . اليه من ي ره 
ينن النننن ننه  عن  وإن كنن يزين الوج  سنعخ من الزمنن ، لكن  ي تره  تررا عسيمتن و من المك

، كمن أب  الك مبين ، النن المر   إاا كبر  ال  السن عرير وجههن عريرا د ينهتع ميت  المكيتنن ود 
 . غيره ، وعهي  النننن ننصي النسن  بيدم اسعيمنل  لمن أب  الي  من ال رر 

وهرا ورد فري ذلر  عرن النبري عرل  هللا عليره . النسربة للمررة  بالحنراع ما حكم تخضيب اليدين ب
 وسلم  ؟ وما حكم لو شما ذل  باان اليد دون األعافر ؟ 

الف نب بنلحنن  ال  اليدين ممن عينرالت  عهيت  النستن  ، و تو عتند  اعفتا  لهزينتخ ، ومتن دام اليهتن 
 . لك األسنالر  و لم يأمههن جمنه لهمر   النلمر   ممهوب منهن العزين لزوجهن سوا  أمه ا

 متتن المنتتنكير لهمتتر   العتت  ليستت  حن  تتن الهتت  حتترام ، ألنهتتن عمنتتع وصتتوه المتتن  إلتت  البأتتر  التت  
 . الو و  إد إاا كنن  عزيه  عند الو و  

 
 حديث المرة  مع الرياا

ها عوت المررة  حررام للدريرة التري ال تكلرم فيهرا ةعرحاب الردكاكين بالسروك ، لشرراع 
 ون تنعيم ةو تمييع للعوت ، وكذل  تخيا ثيابها عند الخياا في احتشام ؟ حايتها بد
كمم المر   لية بحرام ولية بيور  ، ولكن إاا  دن  ال وه ، وف تي  بت  ، وحكت  * 

فال تخضعن بالقوا فيامع الذي فري ) عهى أكه يحصه ب  الهعنخ الالك  و المحرم ، ل ول  عينلى 
الهم ي ه هللا عينلى الم عكهمن الرجتنه بته قتنه ( . 32: األحزاب )  (  لبه مرا و لن  وال معروفا

 . الم عف ين بنل وه ، والف وع بنل وه   فص من ممهن الكمم 
إان الكمم المر   لهرجه إاا لم يحصه ب  العنخ الم بأة ب  ، ال د كنن  المر   عأع  إلى النب  صتهى 

.   عكهمت  و تو يترد عهيهتن ، ولتية التك بمنكترهللا عهي  وسهم  العكهم  اليسمع النتنة كممهتن ، و ت
ولكن دبد  ن د  يكون ال   اه الحنه فهو  بهن إد بمحترم ، وعتدم العنتخ ، ولهتاا د يجتوز لهرجته 

 .  ن يسعمعع بكممهن سوا  كنن الك اسعمعنعن نهسين ،  م اسعمعنعن جنسين إد  ن عكون زوجع  
 ها  عهار المرة  يدها حرام ؟ 

اا ب الحننبهتتخ  ن كهتت  المتتر   كوجههتتن د يجتتوز إفراجهتتن  متتنم الرجتتنه غيتتر المأتتهور متتن متت
المحنرم ، و اا  و سن ر اليه النسن  ال  عهد رسوه هللا صهى هللا عهي  وسهم   عن  سعر الكهتين 

. 
د عنع تب ود عهتبة ال هتنزين : ) ووج  الك  ن رسوه هللا صهى هللا عهي  وسهم  قنه الت  المحرمتخ 

وإد لمتتن كتتنن لنهتتى . هيتت  لهمحرمتتخ  ن عهتتبة ال هتتنزين يأتتير بتتأن متتن عتتند  النستتن  ، التتنن ن(1)( 

المحرمخ عن الك محه ، ولم عكن عتند  النستن  الت  عهتده صتهى هللا عهيت  وستهم لتبة ال هتنزين لتم 
 . ين  عن الك حنه اإلحرام  

قتنه . هتن اليهى المر    ن عع   هللا عز وجه ، ود عسهر بمسهر عحصه ب  الهعنخ منهتن والي
و ررن فري بيروتكن وال تبررين ) سبحنن  وعينلى لنسن  النب  صتهى هللا عهيت  وستهم   مهتر النستن  

                                                
 (.1232)البخاري ، كتاب حزاء الصيد ، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة رقم  رواه  (1)
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و ذا سرألتموهن متاعرا فسرألوهن  مررن ) وقتتنه عيتنلى ( 33: األحتزاب ( ) تبررل الياهليرة األولر 
 ( . 73: األحزاب ( )  وراع الحياب ذلكم ةاهر لقلوبكم  و لوبهن

 . فنص بزوجن  النب  صهى هللا عهي  وسهم    اا: الناا قنه قن ه 
إن مهتتنر  ال هتتب ممهوبتتخ لنستتن  النبتت  صتتهى هللا عهيتت  وستتهم  وغيتتر ن ، الكتتون الحجتتنب : قهنتتن 

يحصته بتت  مهتتنر  ال هتتب لهرجتتنه والنستتن  ، يتتده  نت  د التترن بتتين زوجتتن  النبتت  صتتهى هللا عهيتت  
 . وسهم  وغير ن 

عرم  المر   جميع بدنهن إد وجههتن ، والحتن  و عهم  ن الحجنب عند بي  الننة  و  ن
الا  عده عهي  األدلخ وي ع ي  النسر كمن ي ع ي  األأر ،  ن  د بد  ن عرم  المر   وجههتن ، ألن 
الوجتت   تتو محتته الهعنتتخ ومحتته الرغبتتخ ، ود  حتتد يأتتك  ن ممهتتب الرجتتنه  ود  تتو جمتتنه الوجتت  

 . لهمر   دون ب يخ األع ن  
 . حعأم ، ولعبعيد عن الهعنخ ، ولعسعر وجههن حعى د يحصه الأر والهسند الهععن هللا ، ولع

بعا الناس اعتادوا عل   لباس بناتهم ةلبسة  عير  وةلبسة ضيقة تبين مفاعا اليسم سواع 
 . ةريو توييه نعيحة لمثا هؤالع . كانت للبنات الكبيرات ةو العريرات 

 ن يع   هللا ويمنع كنالخ من ل  وديتخ عهتيهن يجب عهى اإلنسنن مراعن  المس وليخ ، اليهي  
صتنهنن متن   ته النتنر لتم  ر متن ) من  اه األلبسخ ، ال د أب  عن  صهى هللا عهيت  وستهم   نت  قتنه 

واكتتر نستتن  كنستتين  عنريتتن  ، متتن م  ممتتيم  ، ر وستتهن كأستتنمخ البفتت  المن هتتخ ، د ..بيتتد
  المعت  يستعيمهن الأيتنب ال صتير  كنستين  ، و ت د  النستو.  (2) (يدفهن الجنخ ود يجدن ريحهن 

ألن عهتتيهن كستتو  لكتتنهن عنريتتن  لسهتتور عتتوراعهن ، ألن المتتر   بنلنستتبخ لهنستتر كههتتن عتتور  ، 
 . وجههن ويدا ن ورجم ن ، وجميع  جزا  جسمهن لرير المحنرم 

نتخ م تنمع التنن  إبن. وكالك األلبسخ ال ي خ ، وإن كنن  كسو  ال  السن ر لكنهتن عترن الت  الواقتع 
اليهى المر    ن عع   ربهن ود عبين مهنعنهتن ، وعهيهتن آد عفترن .  الجسم بنأللبسخ ال ي خ  و عير 

 .لهسون و   معبالخ دبسخ من د يهه  النسر ، ود عكون معميبخ ل م عجر الننة إل  نهسهن 
معميبتخ ود  وعهى المر   المسهمخ  ن د  عفرن من بيعهن إد لحنجخ د بد منهن ولكن غيتر

متن عركت  بيتد  العنتخ   تر : ) معبرجخ وبدون مأيخ فيم  ، ولييهم  ن  صهى هللا عهي  وسهم قنه 
الهعنتخ النستن  عسيمتخ د يكتند يستهم منهتن  حتد ، وعهينتن نحتن ميأتر   (3) (عهى الرجنه متن النستن  

 . المسهمين  ن د نعفا مرن  عدا  هللا من يهود ونصنرن وغير م النن األمر عسيم
وعتتم قولتت  ( إن هللا ليمهتت  لهستتنلم حعتتى إاا  فتتاه لتتم يههعتت  ) وكمتتن ورد عنتت  صتتهى هللا عهيتت  وستتهم 

( 112:  تتود ) (1) ( وكرذل  ةخرذ ربر   ذا ةخرذ القررر  وهري عالمرة  ن ةخرذه ةلريم شرديد: ) عيتنلى 
ةملري لهرم و:) وإن  فاه عبنرك وعينلى إاا  فا النن   فا عزيز م عتدر ، وي توه هللا  عبتنرك وعيتنلى

 ( 123: األعراف ( )   ن كيدي متين
وإن  ول ك الدعن  الاين يدعون إل  السهور وادفعمم له   مه مبتين ، وجهته عستيم، 
لمفنلهعهم إرأندا  الرسوه صهى هللا عهي  وسهم  و م يجههتون  و يعجتن هون متن حته بتنألمم العت  

صيبخ ، و نى لهم الك ؟ ال د اصتبي عتند  ابعهي  بهاا األمر و م اين يريدون العفهص من  اه الم
 .د عرير إد بيد جهد عسيم 

من المشاهد ةن بعا الناس يتشدد عل  بناته العرار حت   ن بعضهم يلزم ابنته بلبس الخمار 
وعمرها ةربع سنوات ويقوا من شرب علر  شري شراب عليره ، ويحراوا فررا ذلر  علر  يميرع 

 قيد افلة عرير  ال تفقه شيئا ؟ فما رةيكم في هذا التشدد الذي ي. ةسرته 

                                                
(2)

 (.2)تقدم تخريجه ص   
(3)

 (.24)تقدم تخريجه ص   

ومسلم كتاب البر والصلة ، ( 4626)رقم ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة) :رواه البخاري ، كتاب التفسير باب قوله (1)

 (.2723)لظلم رقم باب تحريم ا
(2)

 (.32)تقدم تخريجه ص   
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د أك  ن من أب  عهى أ  أنب عهي  ، ولهاا  مر النب  صهى هللا عهي  وسهم  من بهت  ستبع *   
 .سنين بنلصم  ، وإن لم يكن مكههن من  جه  ن ييعند عهيهن 

ن لكن المههخ الصرير  لية ليورعهن حكم ، ود يجب عهيهن سعر وجههن ورقبعهتن ، ويتديهن ورجهيهت
، ود ينبر  إلزام المههخ بالك ، لكن إاا بهر  البن  حدا ععيهن بهن نهوة الرجنه وأهواعهم الننهتن 
عحعجب دالين لههعنتخ والأتر ، ويفعهتف  تاا بتنفعمف النستن  ، التنن متنهن متن عكتون سترييخ النمتو 

 . جيد  الأبنب ، ومنهن من عكون بنليكة 
عدم خرويها ةثناع مخاابة الرياا في األسواك ما حكم لبس يوارب لليدين بقعد  خفاع اليد و

 ؟ 

لبة من يسعر اليدين  متنم الرجتنه األجننتب  تو متن ييترف بنل هتنزين  متر ميتب ، وينبرت  
د ععن تب )لهمر    ن عهبس  حعى د ععبين كهن تن ، وربمتن يتده قتوه الرستوه صتهى هللا عهيت  وستهم  

ه عهى  ن النسن  كتنن متن عتندعهن لتبة ال هتنزين ربمن يد.  (2)(المر   المحرمخ ود عهبة ال هنزين
، و نتت   ستتعر لهمتتر   ، و بيتتد عتتن الهعنتتخ ، ولكتتن يجتتب  ن يكتتون ال هتتنزان غيتتر جميهتتين بحيتتث د 

 .يههعنن النسر من الرجنه 
 

 الويه محا الفتنة
لقد اختلف فقهاع اإلسالم في كثير من الفقه اإلسالمي ، ومن األحكام التي اختلفوا فيهرا 

ة الحيراب للمررة  ، وهرذا االخرتالف فري اجراع يراع تبعرا الخرتالف النعروص المرويرة فري مسأل
 فما هو الحياب الشرعي بالنسبة للمرة  ؟ . هذه المسألة 

الحجنب الأرع   و حجب المتر   متن يحترم عهيهتن إسهتنره ،    ستعر ن متن يجتب عهيهتن 
غبخ ، النلواجتب عهتى المتر    ن عستعر سعره ، و ولى الك سعر الوج  ، ألن  محه الهعنخ ومحه الر

وجههن عمن ليسوا من محنرمهتن ، و متن متن زعتم  ن الحجتنب الأترع   تو ستعر التر ة والينتن 
والنحر وال دم والسنن والاراع ، و بتن   ن عفترن المتر   وجههتن وكهيهتن التنن  تاا متن  عجتب متن 

وج  ، وكيف يمكن  ن ي تنه  ن يكون من األقواه ، ألن  من الميهوم  ن الرغبخ ومحه الهعنخ  و ال
الأرييخ عمنع كأف ال دم من المر   وعبيي  لهن  ن عفرن الوج ؟  اا د يمكن  ن يكون واقين الت  
الأرييخ اليسيمخ الحكيمخ الممهر  من العننق  ، وكه إنستنن ييترف  ن الهعنتخ الت  كأتف الوجت  

غبتخ الرجتنه الت  النستن  إنمتن  عسم بكأير من الهعنخ  بكأف ال دم ، وكه إنستنن ييترف  ن محته ر
   الوجوه ، ولهاا لو قيته لهفنمتب  ن مفموبعتك قبيحتخ الوجت  لكنهتن جميهتخ ال تدم متن  قتدم عهتى 
فمبعهن ، ولو قيه ل   نهن جميهخ الوج  ولكن ال  يديهن  و كهيهن  و سنقيهن نزوه عن الجمنه ألقتدم 

 .عهيهن اليهم بهاا  ن الوج   ولى من يجب حجنب  
لخ من كعنب هللا وسنخ نبي  صهى هللا عهي  وسهم  و قتواه الصتحنبخ و قتواه   متخ و ننلك  د

اإلسمم وعهمن اإلسمم عده عهى وجوب احعجتنب المتر    الت  جميتع بتدنهن عمتن ليستوا بمحنرمهتن 
ولتية  تاا مو تع اكتر . وعده عهى  ن  يجب عهى المر    ن عسعر وجههن عمن ليسوا بمحنرمهتن 

 . الك 
 . رسنلخ مفعصر  قهيهخ الههس كأير  الهن د   ولكن لنن الي 

 بماذا تنعحون من يمنع ةهله من الحياب الشرعي ؟ 
إننن ننصح   ن يعن هللا عز وجمل  ال    ه  ، و ن يحمد هللا عز وجه الا  يستر لت  مأته  تاه *   

عن ، و إاا الزوجخ الع  عريد  ن عنهتا متن  متر هللا بت  متن الهبتنة الأترع  الكهيته بستممعهن متن الهت
يرا ةيهرا الرذين : ) كنن هللا عز وجه قد  مر عبنده الم منين  ن ي وا  نهسهم و  هتيهم النتنر الت  قولت 

آمنوا  وا ةنفسكم وةهليكم نارا و ودها النراس والحيرار  عليهرا مالئكرة شرداد ال يععرون هللا مرا 

 ( . 6:العحريم ( )ةمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
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الرجته راع الت  ) عهي  وسهم  قتد حمته الرجته المست وليخ الت    هت  ال تنه وإاا كنن النب  صهى هللا 
الكيتف يهيتن بهتاا الرجته  ن يحتنوه إجبتنر زوجعت  عهتى  ن عتدع .  (1)(  هت  ومست وه عتن رعيعت  

الز  الأرع  ال  الهبنة إل  ز  محرم يكون سببن لههعنخ بهن ومنهن ، الهيعن هللا عينلى الت  نهست  ، 

 . يحمد هللا عهى نيمع   ن يسر ل  مأه  اه المر   الصنلحخ وليعن هللا ال    ه  ، ول
و من بنلنسبخ لزوجع  النن  د يحه لهن  ن عمييت  الت  ميصتيخ هللا  بتدا ، ألنت  د منعتخ لمفهتون الت  

 . ميصيخ الفنلن 
 ال ييوز  خرال الذراع

بعا النساع تردد مقولة  يحكون بأنهم سمعوا من بعا العلماع ، وهي ةن مرن تعهرر 
اعديها من النساع وهي في البيت يوم القيامة تحتررك سراعداها ، مرع العلرم ةن بعرا النسراع س

 فما حكم ذل  ؟ . يفعلن مالبسهن  لي األكمام ةو بعا األكمام  لي المرفقين 

و متتن الحكتم التت  .  متن  تاا الجتتزا  و تو  ن الستنعدين عحعرقتتنن يتوم ال ينمتخ التتم  صته لت  
محتتتنرم واألزون التتتنن  تتتاا محتتترم ، د يجتتتوز  ن عفتتترن المتتتر   إسهتتتنر الستتتنعدين لريتتتر او  ال

اراعيهن لريتر زوجهتن ومحنرمهتن ، اليهتى المتر    ن عحعأتم و عحعجتب متن استعمنع  ، و ن عستعر 
اراعيهن إد إاا كنن البي  لية الي  إد زوجهن ومحنرمهتن ، الهتاا د بتأة بتنفران التاراعين ،  متن 

د بتأة عب ت  الأيتنب المفيمتخ عهتى  تاا الو تع ، : لهتن  من الصه  ممبسهن إل  المترال ين التأقوه
وعهبة لهزون والمحنرم ، ويهصه أينب جديد  إاا كنن ال  البي  من لية محرمن لهن كتأ  زوجهتن 
ومن  أب  ، ود يجوز لهمر    ن عفرن بهاه الممبة إل  الأنرع إد  ن عسعر ن بأيتنب اا   كمتنم 

 . مع اليبن   مويهخ عسعر ن  منم الننة ال  السون 
 

 تايب المرة  خارل البيت
هرا لهرا ةن . ما حكم تعار المرة  وتزيينها وخرويها من بيتهرا  لري مدرسرتها مباشرر   

تفعا هذا الفعا ؟ وما هي الزينة التري تحررم علر  المررة  المسرلمة عنرد النسراع ؟ يعنري مرا هري 
 الزينة التي ال ييوز  بداؤها للنساع ؟ 

إن المتر   إاا ) معميبخ إل  السون محرم ، ل وه النب  صهى هللا عهي  وستهم  فرون المر   *      
 . ولمن ال  الك من الهعنخ   (2)(اسعيمر  المر  بنلمجهة اله  كاا وكاا يين  زانيخ 

 من إاا كنن  المر   سعركب ال  السينر  ود يسهر ريحهن إد لمن يحته لت   ن عسهتر التريي عنتده، 
ههن بدون  ن يكتون  نتنك رجتنه حولهتن ، الهتاا د بتأة بت  ، ألنت  لتية وسعنزه الورا إل  محه عم

ال   اا محاور ، اله  ال  سينرعهن كأنهن ال  بيعهن ،ولهاا د يحته إلنستنن  ن يمكتن امر عت   و متن 
 متتن إاا كننتت  ستتعمر إلتت  جننتتب . لتت  وديتتخ عهيهتتن  ن عركتتب وحتتد ن متتع الستتن ن ، ألن  تتاه فهتتو  

 . ععميب  الرجنه الأن  د يحه لهن  ن
 من بنلنسبخ لهزينخ الع  عسهر ن لهنسن  النن كنن من  ععيد بين النسن  من الزينخ المبنحخ الهت  حتمه 

و من العت  د عحته كمتن لتو كتنن الأتوب فهيهتن جتدا يصتف البأتر   و كتنن  تي ن جتدا يبتين مهتنعن . 
نن متن   ته النتنر لتم صتنه)المر   ، الأن الك د يجوز لدفول  ال  قوه النب  صهى هللا عهي  وسهم  

واكر نسن  كنسين  عنرين  ، من م  مميم  ، ر وسهن كأسنمخ البفت  المن هتخ ، ... ر من بيد 
 .  (1)( د يدفهن الجنخ ود يجدن ريحهن 

 

                                                
 ( .243)رواه البخاري ، كتاب الجمعة باب الجمعة في القري والمدن رقم  (1)

والترمزي ، كتاب األدب ، باب ما جاء في ( 4153)رواه أبو داوود، كتاب الترجل ، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج  رقم  (2)

 (.7126)والنسائي ، كتاب الزينة ، باب ما يكره للنساء من الطيب رقم ( 2526)رقم  كراهية خروج المرأة متعطرة

 (. 2)تقدم تخريجه ص   (1) 
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 الضوابا في سكن العوائا
مرن العررادات المنتشررر  فري بعررا الميتمعررات ةن بعرا العوائررا عنرردما تسركن فرري بيررت 

كشفن ويوههن ةمام ة ارب ةزوايهن ، وذلر  بسربب ةنهرم فري بيرت واحرد، واحد ، فإن النساع ي
 فما رةي فضيلتكم في ذل  ؟ 

الزوجتخ . الين هخ إاا سكن  جميين النلواجب  ن عحعجب المر   عهى من لية بمحرم لهتن * 
األ  د يجوز  ن عكأف ألفيت  ، ألن  فتنه بمنزلتخ رجته الأتنرع بنلنستبخ لهنستر والمحرميتخ  ود 

ي تتن  ن يفهتتو  فتتوه بهتتن إاا فتترن  فتتوه متتن البيتت  ، و تتاه مأتتكهخ ييتتنن  منهتتن كأيتتر متتن يجتتوز  
التم يجتوز لهتاا المعتزون  ن . الننة مأته  ن يكتون  نتنك  فتوان الت  بيت  واحتد  حتد من معتزون 

د : ) يب ى زوجع  عند  في  إاا فترن لهيمته  و لهدراستخ ، ألن النبت  صتهى هللا عهيت  وستهم  قتنه 
ين رستوه هللا  ر يت  الحمتو : قنلوا ( إينكم والدفوه عهى النسن  : ) وقنه (2)( مر   يفهون رجه بن

 . (3)( الحمو المو  ) ؟ والحمو  قنرب الزون ع قنه 
ودا من ي ع الست اه عتن جريمتخ النحأتخ الزنتن الت  مأته  تاه الحتنه ، يفترن الرجته وعب تى 

يتنا بتنهلل ع يزنت  بحهيهتخ  فيت  ، و تاا زوجع  و فوه ال  البي  اليرويهمن  الأتيمنن ويزنت  بهتن والي
 . عسم من الزنن بحهيهخ جنره ، به إن األمر  السع من  اا 

إنت  د يجتوز لإلنستنن  ن : عهى كه حنه  ريد  ن  قتوه  بتر  منت  عنتد هللا متن مست وليعكم 
يب   زوجع  عند  فيت  الت  بيت  واحتد مهمتن كننت  الستروف حعتى لتو كتنن األ  متن  وأتن النتنة 

لننة و بر الننة ، النن الأيمنن يجر  متن ابتن آدم مجترن التدم ، والأتهو  الجنستيخ د و صدن ا
 .حدود لهن د سيمن مع الأبنب 

ولكررن كيررف نعررنع  ذا كرران ةخرروان فرري بيررت وةحرردهما متررزول ؟ هررا نقرروا  ذا ةراد ةن 
 يخرل  ومعه زويته  لي العما ؟ 

ل    عند انهتراده ويكتون اليت   د ، ولكن يمكن  ن ي سم البي  إل  نصهين ، نصف يكون
بنب يرهن بمهعتن  يكتون متع التزون يفترن بت  ميت  ، وعكتون المتر   الت  جننتب مستع ه الت  البيت  

 . واأل  ال  جننب مسع ه 

 لكن  د يحتج األخ عل  ةخيه ويقوا لماذا تفعا هذا ؟ ةال تثك بي ؟

الربمن . جرن الدم  نن اليه  الك لمصهحعك ، ألن الأيمنن يجر  من ابن آدم م: ل   ي وه
يرويك وعدعوك نهسك قهرا عهيك العرهب الأهو  الي ه ، وحين ا ع ع ال  المحستور ، الكتون    تع 

وإاا غ تب متن  جته  تاا .  اا الأ  حمنيتخ لتك ،  تو متن مصتهحعك كمتن  نت  متن مصتهحع   نتن 
 عتز  اه المستألخ  بهركتم إين تن عبتر ا متن مست وليخ كعمهتن وحستنبكم عهتى هللا. لير ب و د يهمك 

 .وجه 

 من بنلنسبخ لكأف الوج  النن  حرام و د يجوز لهمر    ن عكأف ألف  زوجهن ، ألنت   جنبت  منهتن 
 . ، الهو منهن كرجه الأنرع عمنمن 

 المنع من النقاب
فرري اجونررة األخيررر  انتشرررت عرراهر  بررين ةوسرراا النسرراع بشرركا ملفررت للنعررر وهرري مررا 

س لربس النقراب برا اريقرة لبسره لرد  النسراع ، ففري يسم  بالنقاب ، والرريب  في العاهر  لري
بدايررة األمررر كرران ال يعهررر مررن الويرره ةال العينرران فقررا ، ثررم برردة النقرراب باالتسرراع شرريئا فشرريئا ، 
فأعرربح يعهررر مررع العينررين يررزع مررن الويرره ممررا ييلررب الفتنررة و ال سرريما ةن كثيرررا مررن النسرراع 

. بأن فضيلتكم ةفت  برأن األعرا فري اليرواز و ذا نو شن في األمر احتيين . يكتحلن عند لبسه 
 فنريو توضيح هذه المسألة بشكا مفعا ؟ 

                                                
 (.22)تقدم تخريجه ص   (2)
، ومسلم ، كتاب السالم ، باب تحريم الخلوة ( 7232)رواه البخاري ، كتاب النكاح،  باب اليخلون رجل بامرأة  إال ذو محرم رقم  (3)

 (.2152)ية والدخول عليها رقم باألجنب
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د أتك  ن الن تنب كتنن ميروالتن الت  عهتد النبت  صتهى هللا عهيت  وستهم  ، و  ن النستن  كتن 
التنن  تاا يتده  (1) (د عنع تب ) يهيهن  كمن يهيده قول  صهى هللا عهي  وسهم   الت  المتر   إاا  حرمت  

ندعهن لتتبة الن تتنب ، ولكتتن التت  وقعنتتن  تتاا د نهعتت  بجتتوازه بتته نتترن منيتت  ، ألنتت  عهتتى  ن متتن عتت

ولهاا لم نه  امر   متن النستن  د قريبتخ ود . ارييخ إل  العوسع اليمن د يجوز ، و اا  مر مأن د 
بييد  بجواز الن نب ال   وقنعنن  اه ، به نرن  ن  يمنع منيتن بنعتن ، و ن عهتى المتر    ن عع ت  ربهتن 

 .  اا األمر و د عنع ب ، ألن الك يهعي بنب الأر د يمكن  إغمق  اليمن بيد  ال 
 

 ليس بين الزول وزويته عور 
 ما حكم لبس المالبس الضيقة عند النساع وعند المحارم ؟  

لبة الممبة ال ي خ الع  عبين مهنعن المر   وعبرز متن اليت  متن الهعنتخ محترم ، ألن النبت  
رجتنه ميهتم ستينم كأانتنب الب تر : صنهنن من   ته النتنر لتم  ر متن : ) قنه  صهى هللا عهي  وسهم 

ال تد .   (2)(ي ربون بهن الننة ع يين  سهمن وعدوانن ع ونسن  كنستين  عنريتن ، متن م  ممتيم  

. بأنهن يهبسن   لبسخ قصير  د عسعر متن يجتب ستعره متن اليتور  ( كنسين  عنرين  : ) السر قول  
 لبستتخ فهيهتخ د عمنتع متن ر يتتخ متن ورا  تن متن بأتتر  المتر   ، والستر  بتتأن والستر بتأنهن يهبستن 

يهبستتن ممبتتة  تتي خ الهتت  ستتنعر  عتتن الر يتتن لكنهتتن مبديتتخ لمهتتنعن المتتر   ، وعهتتى  تتاا د يجتتوز 
لهمر    ن عهبة  تاه الممبتة ال تي خ إد لمتن  يجتوز لهتن إبتدا  عورعهتن عنتده و تو التزون، الننت  

 ال علر  ةزوايهرم ةو *والرذين هرم لفررويهم حرافعين) ل ول  عيتنلى  لية لهزون وزوجع  عور  ،
 ( 6 -7الم منون()ما ملكت ةيمانهم فإنهم غير ملومين

وقنلت  عن أتخ كنتن نرعسته  نتن والنبت  صتهى هللا عهيت  وستهم  ع يينت  متن الجننبتخ ع متن إنتن  واحتد 
 .النإلنسنن د عور  بين  وبين زوجع   (3) (عفعهف  يدينن الي  

بين المر   والمحنرم الأن  يجب عهيهن  ن عستعر عورعهتن ، وال تين د يجتوز د عنتد  و من
 . المحنرم و د عند النسن  إاا كنن  ي ن أديدا يبين مهنعن المر   

 
 عندما تيبر عل  خلع الحياب

فري بعررا البلرردان  رد تيبررر المسررلمة علر  خلررع الحيرراب براألخص غارراع الرررةس ، هررا 
مررا بررأن مررن يرررفا ذلرر  ترعررد لرره العقوبررات كالفعررا مررن العمررا ةو ييرروز لهررا تنفيررذ ذلرر  عل

 المدرسة ؟ 
 تاا التبم  التا  يحتتدث الت  بيت  البهتتدان  تو متن األمتور العتت  يمتعحن بهتن اليبتتد ، وهللا *        

ولقرد فتنرا * ةحسب الناس ةن يتركوا ةن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون * آلم ) سبحنن  وعينلى ي وه 
 ( 3ع1: الينكبو  ( )  فليعلمن هللا الذين عد وا وليعلمن الكاذبين الذين من  بلهم

النلتا   رن  نتت  يجتب عهتتى المستهمن  التت   تاه البهتتد   ن يتأبين منعتتخ  ولت  األمتتر الت   تتاا األمتتر 
يرا ةيهرا الرذين ةمنروا ةايعروا هللا ) المنكر ، ألن منعخ  ول  األمر المنكتر مرالو تخ ، قتنه عيتنلى 

) لو عأمه   اه اييتخ لوجتد   ن هللا قتنه ( . 74: النسن  ( )  األمر منكم وةايعوا الرسوا وةولي
ولتم يكترر الهيته أنلأتخ متع  ولتى األمتر ، التده (  ةايعوا هللا وةايعروا الرسروا وةولري األمرر مرنكم

عهى  ن منعخ ود  األمور عنبيخ لمنعخ هللا ومنعتخ رستول  ، التناا كتنن  متر م مفنلهتن لمنعتخ هللا 
ود منعتخ ) د سمع لهم ود منعخ اليمن  مروا ب  اليمتن يفتنلف منعتخ هللا ورستول  ،  ورسول  الأن 

 ( . لمفهون ال  ميصيخ الفنلن 
ومن يصيب النسن  من األان  ال   اه الننحيخ من األمور الع  يجب الصبر عهيهن وادستعيننخ بتنهلل 

ود  ستن  تاا اإلجبتنر إد إاا عينلى عهى الصبر ، ونسأه هللا لود   مور م  ن يهديهم إل  الحن ، 
                                                

 (.32)تقدم تخريجه ص   (1)
 (.2)تقدم تخريجه ص   (2)
ومسلم ، كتاب الحيض ، باب القدر ( 261)رواه البخاري ، كتاب الغسل ،  باب هل يدخل الجنب يده في اإلناء قبل أن يغسلها رقم   (3)

 ( .321)المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم 
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فرج  المر   من بيعهن ، و من ال  بيعهن الهن يكون  اا اإلجبنر، وبنمكننهن  ن عب ى الت  بيعهتن حعتى 
عسهم  من  اا األمر ،  من الدراسخ الع  ععرعب عهيهن ميصيخ الأنهن د عجوز ، به عهيهن دراستخ متن 

 .  الك ال  البي  غنلبن عحعنن إلي  ال  دينهن ودنين ن ، و اا يكه  ويمكنهن 
 

 اللباس الشرعي
تعلمون بال ش  ةن مكمن الفتنة في المرة  متركز في يسدها الداخلي ، فإن عهر ثرارت 
الفتنة وعّم الشر ، فما الذي ييروز للمررة  كشرفه مرن يسردها ومرا حكرم نعرر المررة   لري عرور  

 المرة  ؟ 
كون ستنعرا ، وكتنن لبتنة نستن  الصتحنبخ يجب عهى المر    ن عهبة الهبنة الأرع  الا   ي*    

كمن قنه أين اإلسمم ابن عميمخ وغيره من الكف إل  الكيب الت  بيتوعهن ،    كتف متن كتف اليتد 
إل  كيب الرجه ، الناا فرجن لبسن أينبن مويهتخ عزيتد عهتى  قتدامهن بأتبر ، ورفتص لهتن النبت  

لنسبخ لهمر   المكعسيخ ، النن راليت  صهى هللا عهي  وسهم  إل  اراع من  جه سعر  قدامهن ،  اا بن
 . الهبنة اله  من الكنسين  الينرين  

 من بنلنسبخ لهمر   الننسر  النن  د يجوز لهن  ن عنسر عتور  المتر   ، يينت  متن بتين الستر  
إل  الركبخ مأه  ن عكون المر   ع    حنجعهن مأم الم يجوز لهمر    ن عنسر إليهتن ، ألنهتن عنستر 

من الون السر    و دون الركبخ ، الناا كننت  المتر   قتد كأته  عنت  لحنجتخ مأته  نهتن إل  اليور  ،  
رالي  أوبهن عن سنقهن ألنهن عمر بمين مأم ،  و عريد  ن عرسه السنن وعند ن امر    فترن الهتاا 
د بأة ب  ،  و  فرج  أديهن لعر ع ولد ن  منم النسن  الننت  د بتأة ، لكتن د يههتم متن  تاا كمتن 

  النسن  الجن م   ن المينى  ن عهبة من الأينب من يسعر من بين السر  والركبتخ ال تم ، عههم بي
 اا غهم ، غهم عستيم عهتى كعتنب هللا وستنخ رستوه هللا صتهى هللا عهيت  وستهم  وعهتى أترييخ هللا 

إن المر   د عهبة إد سرواه يسعر من السر  إل  الركبخ و تاا : وعهى سهف  اه األمخ ، من قنه 
 ! د يمكن ! ة المسهمن  ؟ لبن

النلمر   يجتب  ن عهتبة الهبتنة الستن ر متن الكتف إلت  الكيتب ،  متن المتر   األفترن العت  
عنسر الههتن  ن عنستر إلت  الصتدر والستنن لكتن لتية لهتن  ن عنستر متن بتين الستر  والركبتخ اليمتن لتو 

 .  كأه  المر   أوبهن ، النن األفرن عنسر من بين السر  والركبخ 
 القعير المالبس 

للمررة  ةن تكشررف لمحارمهرا عرن الويرره والررةس والر بررة :  ررةت بخاكرم يوابررا يقروا 
والكفين والذراعين والقدمين والسا ين ، وتسرتر مرا سرو  ذلر  ، فهرا هرذا الكرالم علر   اال ره 
خعوعا ةن مو فكم حفعكم هللا ـ من المالبس القعير  لألافاا والنساع عمومرا فأنره  ال ييروز 

 ؟ 

إاا قهنن يجوز  ن عكأف عن كاا وكاا لية مينتنه  ن عكتون الأيتنب إلت   تاا الحتد، نحن * 
لنهر   ن المر   عهيهن أوب إل  الكيب أم انكأف ستنقهن لأتره  و غيتر أتره الأنهتن د عتأأم بهتاا 

 . إن لم يكن عند ن إد المحنرم ،  و لم يكن غير النسن  
نت  ألننتن نيهتم ع وإن كتنن جتن زا ع  نت  ستوف يعتد ور  من اعفنا الأينب ال صير  النننن ننه  ونحار م

الو ع إل   كأر متن التك كمتن  تو اليتند  الت  غيتر  تاا ،  ن النتنة يهيهتون الأت  الت   وه األمتر 
عهى وج  مبن  ، أم يعد ور الو ع حعى ينحدروا بت  إلت   متر محترم د إأتكنه الت  عحريمت ،كمن 

لتتية مينتتنه  ن (1)( لمتتر   إلتت  عتتور  المتتر   د عنستتر ا)  ن قتتوه الرستتوه صتتهى هللا عهيتت  وستتهم 
المر   يجوز  ن عهبة من يسعر من بين سرعهن وركبعهن ال تم ود  حتد ي توه بهتاا ، لكتن المينتى  نت  
لو انكأف من المر   الصدر وكالك السنن مع كون الأوب واالين التنن التك د يحترم نستره بنلنستبخ 

لد ن الأنكأف أتديهن متن  جته إر تنع الولتد ، د لهمر   مع المر   ، ولن رب مأم امر   عر ع و
ن وه لهمر   األفرن  ن نسترك لهتاا الأتد  حترام،ألن  تاا لتية متن اليتور  ،  متن  ن عتأع  امتر   

                                                
 (.332) م ، كتاب الحيض ، باب تحريم النظر إلى العورات رقم رواه مسل  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

 نن من  لتبة إد سترواد يستعر متن بتين الستر  والركبتخ التم  حتد ي توه بهتاا ، و د يجتوز ، :  ع وه 
 ع  ن لبنة الصتحنبين  كتنن متن كتف اليتد إلت  كيتب وقد اكر أين اإلسمم ابن عميمخ ع رحم  هللا

الرجه ،  اا إاا كن ال  بيوعهن ،  من إاا فرجن إلت  الستون الميتروف حتديث  م ستهمخ  ن المتر   
عرفتت  أوبهتتن ، ال تتد رفتتص لهتتن النبتت  صتتهى هللا عهيتت  وستتهم   ن عرفيتت  إلتت  اراع متتن  جتته  د 

 . عنكأف قدمن ن إاا مأ  
 

 الكشف داخا السيار 
نسرربة لرربعا المعلمررات ةو الاالبررات عنرردما يررركبن فرري الحافلررة ةو السرريار  لررررا بال

توعيلهن  لي المدارس نلحع ةن بعضا منهن يقمن بكشف ويوههن داخرا السريار  ، وحيرتهن 
في ذل  ةنه ال يراهن ةحد ـ فما رةيكم ؟ ومراذا عرن السرائك الرذي يتعهردهن بالتوعريا مرع ةنهرن 

 كاشفات ؟ 
لرجتنه ينسترون إليهتن حترام ، ود يحته ستوا  كننت  ميهمتخ  و منلبتخ ، وستوا  كأف المتر   وا* 

كنن  ال  السينر   و كنن  عمأ  ال  السون عهى قدميهن ، لكن لو كنن  ال  الستينر  د يرا تن متن 
كنن فهف الزجنن سن را ، وكنن بين النسن  والسن ن سعره ، التم حترن عهتيهن الت   تاه الحتنه  ن 

 . ن كنلمع  ال  حجر  منهرد  عن الرجنه يكأهن وجو هن ، ألنه
 متن إاا كتتنن الزجتنن أتتهنالن يتترن متن ورا ه ،  و كتتنن غيتتر أتهنف لكتتن لتتية بيتنهن وبتتين الستتن ن 

 . حنجز النن  د يجوز لهن كأف وجو هن ل م يرا ن السن ن  و  حد من الرجنه ال  السون 
نر  ألجته كأتف وجتو هن لكتن و جر  السن ن ليست  حرامتن ، ألن النستن  لتم يستعأجرن  تاه الستي

عهى السن ن  ن يأمر ن بعرميخ الوج  ، النن  بين و صررن عهى  ن يكأهن وجو هن جيته عهتى 
السينر  سعن ر  و يعفا من الزجنن المحجوب ويجيه بين  وبيتنهن ستعرا ، وبتالك يتزوه المحتاور 

 . 
 

 السالم عل  المرة 
 

وهرا تسرلم المررة  ؟ وهرا يفررك برين ما هد  اإلسالم بالنسربة لررد السرالم علر  المررة  
المرررة  العرررير  ةو المرررة  الكبيررر  الترري ال يخشرر  منهررا الفتنررة ؟ ومررا حكررم المعررافحة وتقبيررا 

 الرةس لهن ـ ةي العيائز ؟ 
الرجه د يستهم عهتى المتر   ، والمتر   د عستهم عهتى الرجته ، ألن  تاا العنتخ ، الههتم إد * 

الرجه ب در الحنجخ ال م ، و إاا كننت  المتر   متن مينرالت  مأته  عند مكنلمخ  نعهيخ العسهم المر    و
 ن يدفه بيع  اليجتد اليت  امتر   ييرالهتن وعيرالت  اليستهم و تاا د بتأة بت  ،  متن  ن يستهم عهتى امتر   

 .ل يع  ال  السون ، الهاا من  عسم الهعنخ الم يسهم 
عهتى الفتد د بتأة بت  متن  و من ع بيه المحنرم الع بيههن عهى الر ة والجبهتخ د بتأة بت  وع بتيههن

قبه األب ، ألن  بن بكر ر   هللا عن  دفه عهى ابنع  عن أخ و   مري خ ال به فتد ن ، الهتاا د 
 . بأة ب  ،  من إاا كنن من غير البن  النن  يكون الع بيه عهى الجبهخ وعهى الر ة 

الهعنتتخ متتن  متتن مصتتنالحخ المتتر   غيتتر اا  محتترم الأنهتتن حتترام ، ألن مصتتنالحعهن  بهتت  التت  حصتتوه 
مأن دعهن ، و من ع بيه ر ة اليجن ز من اوا  المحتنرم التم بتأة بت  ، ومتن غيتر اوا  المحتنرم 

 . الم ع بههن 
 ها ييوز ةن يقبا رةس زوية ةبيه ؟ 

 .نيم يجوز ألنهن من محنرم  *
 وها ييوز ةن يعافح بنت زويته ؟ 

 . هعنخ وإد الم  اا الي  عهصيه النن كنن قد دفه بأمهن اليصنالحهن إن  من من ال
 كيف يكون لها بنت ولم يدخا بها ؟ 
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عكون البن  من غيره من أفص سنبن ، ويكون قد ع د عهيهن ولكتن لتم يتدفه بهتن، لتم يجنميهتن، 
 . وحين ا د عكون  اه البن  محرمن ل  

 مسائا خاعة
هنا  مسرألة تقرع كثيررا عنرد بعرا النسراع وهري ةنهرن يقمرن باالسرتعانة برامرة  ةخرر  

ي  لرري المنررزا لررررا  يامهررا بإزالررة الشررعر الررذي علرر  البرردن والفخررذين ، فهررا ييرروز لهررذا تررأت
 المرة  ةن تنعر  لي فخذ المرة  التي تزيا شعرها ؟ ثم ةن هذا العما ها يعد من الضرور  ؟ 

 
 اه الحنلخ ليس  من ال رور  ، ألن أتير الهفتاين والستنقين الت  حههتن نستر ، وألن الأتير متن 

وألمرررنهم ) عرييتتر فهتتن هللا التت  غيتتر متتن  ان هللا بتت  متتن وحتت  الأتتيمنن ، قتتنه عيتتنلى فهتتن هللا و
والأتير متن فهتن هللا التم يتزاه إد متن اليمتن أترع  إزالعت  (  114: النستن  ( )  فليريرن خلك هللا

كنليننتتخ واإلبتتم ، والأتتنرب بنلنستتبخ لهرجتته ، الهتتاا يتتزاه ،  متتن أتتير الستتنقين والهفتتاين الهتتاا د 
كن لو كنن الأير كأيرا ال  المر   بحيث يكتون ستنقهن كستنن الرجته التم بتأة  ن عزيهت  ، يزاه، ل

 من األالفنا إاا كأتر اليهمتن الأتير التم عزيهت  امتر    فترن بته عزيهت  صتنحبخ  تاا الأتير ، ألنت  د 
بمجترد متن . حنجخ إل  ادسعيننخ بنمر   أننيخ ، الهننك اين وسن ه إلزالخ الأير من د ن  و غيره 

 . يمسي ب  الأير يزوه ، اليسعيمه  اا لكن بأرم  ن يراجع ال  الك مبيب 
 ويوب ستر الويه

بالنسرربة لمررن تفرررا فرري الحيرراب مررن النسرراع مررا هررو يزاؤهررا ؟ وهررا تعررذب بالنررار يرروم 
 القيامة ؟ 

إن كته متن عصتى هللا عتز وجته بميصتيخ د عكهر تن الحستنن  الننت  عهتى فمتر ، التنن * 
 نره )  :عن المهخ النن اليتااب مح تن لمتن  أترك وكهتر بنهلل،قتنه عيتنلى كنن  أركن وكهرا مفرجن

( . 52المن تد  ()من يشر  باهلل فقد حرم هللا عليه الينرة ومرأواه النرار ومرا للعرالمين مرن ةنعرار
وإن ( .  42النستن  ( )   ن هللا ال يرفر ةن يشر  به ويرفر ما دون ذلر  لمرن يشراع) وقنه عينلى 

دون الكهر المفرن عن المهتخ ع و تو متن المينصت  العت  د عكهر تن الحستنن  كنن دون الك ع    
 .  النن  عح  مأي خ هللا عز وجه إن أن  عاب  وإن أن  غهر ل  

والحجتنب التا  يجتب عهتى المتر    ن ععفتاه  تو  ن عستعر جميتع بتدنهن عتن غيتر زوجهتتن 
ونسراع المرؤمنين يردنين علريهن  يا ةيها النبي  را ألزواير  وبناتر ) ومحنرمهن، ل ول  هللا عينلى 

والجهبتتنب  تتو المتتم    و (  74: األحتتزاب ( )  مررن يالبيرربهن ذلرر  ةدنرر  ةن يعرررفن فررال يررؤذين

التتردا  الواستتع التتا  يأتتمه جميتتع البتتدن ، التتأمر هللا عيتتنلى نبيتت   ن ي تتوه ألزواجتت  وبننعتت  ونستتن  
وقتتد دلتت  األدلتتخ متتن  المتت منين يتتدنين عهتتيهن متتن جمبيتتبهن حعتتى يستتعرن وجتتو هن ونحتتور ن ،

الكعتتنب والستتنخ والنستتر الصتتحيي وادععبتتنر عهتتى  نتت  يجتتب  عهتتى المتتر    ن عستتعر وجههتتن عتتن 
الرجنه األجننب الاين ليسوا من محنرمهن  و زوجهن ، ود يأك عنقه  ن  إاا كنن عهتى المتر    ن 

عهتتن متتن عستتعر ر ستتهن و ن عستتعر رجهيهتتن و ن د ع تترب برجهيهتتن حعتتى ييهتتم متتن عفهتت  متتن زين
الفهفتتنه ونحتتوه ، و ن  تتاا واجتتب ، التتأن وجتتوب ستتعر الوجتت   وجتتب و عستتم ، والتتك  ن الهعنتتخ 
الحنصهخ بكأف الوج   عسم بكأيتر متن الهعنتخ الحنصتهخ بسهتور أتير  متن أتير ر ستهن  و سهتر 

وإاا عأمه الينقه الم من  اه الأرييخ وحكمهن و سرار ن عبتين  نت  د يمكتن  ن . من سهر رجهيهن 
المر   بسعر الر ة والينن والاراع والستنن وال تدم ، أتم عبتيي لهمتر    ن عفترن كهيهتن ، و ن  عهزم

 . عفرن وجههن الممهو  جمند وحسنن ، النن الك فمف الحكمخ 
ومن عأمه من وقع الي  الننة اليتوم متن العهتنون الت  ستعر الوجت  التا   دن  ن ععهتنون المتر   اليمتن 

ونحر ن واراعهن وعمأ  ال  األستوان بتدون مبتند  الت  بيت  ورا ه حيث عكأف ر سهن وعن هن 

البمد اإلسمميخ ، عهم بأن الحكمخ ع ع    ن عهى النسن  ستعر وجتو هن ، اليهتى المتر   المستهمخ 
 ن عع   هللا عز وجته و ن عحعجتب الحجتنب الواجتب التا  د عكتون ميت  العنتخ بعرميتخ البتدن عتن 

 . غير األزوان والمحنرم 
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 للابيب ذهاب المرة 
عندما تضار المرة   لي الذهاب للابيب للفحص عليها فإن ذل  يستلزم ةن تعهر شريئا 

 من يسدها ـ فما حكم الشرع من ذل  ؟ 

إن ا نب المر   لهمبيب عند عتدم وجتود مبيبتخ د بتأة بت  ، ويجتوز  ن عكأتف لهمبيتب 
  متن المبيتب بهتن ، ألن كه من يحعتنن إليت  إد  نت  د بتد  ن يكتون  نتنك ميهتن محترم وبتدون فهتو

الفهو  محرمخ و اا من بنب الحنجخ ، وقد اكتر   ته اليهتم ع رحمهتم هللا ع  نت  إنمتن  بتيي مأته  تاا 
 ألن  محرم عحريم الوسن ه ، ومن كنن عحريم  بعحريم الوسن ه الأن  يجوز عند الحنجخ إلي  

 
 يواز الخلو  عند الضرور 

األيانرب عنرد الضررور  مرثال  ذا كانرت زويرة من المسائا التي تقع تكشف المرة  ةمرام 
 اليار مريضه وزويها غائب عنها وليس عندها محارم فما العما حينذا  ؟ 

د أك  ن ادفتعمم بريتر المحتنرم د يجتوز ، والفهتو   أتد و عستم لكتن عنتد ال ترور  
األنيتنم ( ) يرهو د فعا لكم ما حرم علريكم  ال مرا اضراررتم  ل: ) عفعهف األحكنم ، قنه هللا عينلى

الناا كنن  امتر   جتنر  م تمر  إلت   ن  كهمهتن و دفته عهيهتن لن ههتن إلت  المبيتب ومتن ( .  114:
 .  أب  الك الم بأة ب  مع در  الهعنخ والك إاا كنن عنده زوجخ يسعيين بهن حعى عزوه الفهو  

 
 دخوا الكفيف عل  النساع

 لمدارس ؟ ما حكم دخوا الكفيف عل  النساع لقعد التعليم في ا

دفتوه الرجته األعمتى عهتتى النستن  لهعيهتيم د بتتأة بت ، ألنت  يجتتوز لهمتر    ن عنستر إلتت  
األعمى من لم يكن  ننك العنتخ ، والتدليه عهتى  تاا  ن الرستوه صتهى هللا عهيت  وستهم  قتنه لهنممتخ 

و ان   (1)(اععتتدن التت  بيتت  ابتتن  م مكعتتوم الننتت  رجتته  عمتتى ع تتيين أينبتتك عنتتده : ) بنتت  قتتية 
 أخ  ن عنسر إل  الحبأخ و م يهيبون الت  المستجد ، لكتن إن حصته متن  تاا العنتخ بكونت  يعهتاا لين

بصو  المر    و يدنيهن إل  جنب  مأم ، ويمسك عهى يد ن ومن  أب  الك ، النن  د يجوز ، د متن 
 . اجه  ن  يحرم النسر إل  الرجه األعمى ولكن من  جه من اقعرن ب  من الهعنخ 

 
 تلا ال ييوزالتعليم المخ

بالنسبة للتعليم المختلا   في بعا الدوا اإلسالمية يكون الاالب والاالبات ينبا  لي *
 ينب في مقاعد متراعة و اعة واحد  فما حكم ذل  ؟ 

التا   راه  نتت  د يجتتوز لإلنستتنن رجتتم كتتنن  و امتتر    ن يتتدرة بمتتدارة مفعهمتتخ ، لمتتن 
التتنن اإلنستتنن مهمتتن كتتنن متتن النزا تتخ . فمقتت  اليهتتن متتن الفمتتر اليستتيم عهتتى عهعتت  ونزا عتت  و 

واألفمن والبترا   إاا كتنن جننبت  الت  كرست  امتر   ود ستيمن جميهتخ ومعبرجتخ د يكتند يستهم متن 
النسأه هللا سبحنن  وعينلى إلفواننن المستهمين  ن ييصتمهم متن . الهعنخ والأر النن  حرام ود يجوز 

 .  بنلأر والهعنخ  و الهسند مأه  اه األمور الع  د عيود إل  أبنبهم إد
 و ن كان ال يويد  ال مثا هذه اليامعات المختلاة في البلد فماذا يفعا الاالب ؟ 

حعى وإن لم يجد إد مأه  اه الجنمين  المفعهمخ الننت  يعترك الدراستخ إلت  بهتد آفتر لتية 
 . الي   اا ادفعمم الأنن د  رن جواز  اا وربمن غير   يرن أي ن آفر 

اد  متبعة لد  بعا الناس وهري ةن المررة  األينبيرة تعرافحهم  ذا وضرعت علر  يرديها هنا  ع
 حائا فما حكم ذل  ؟ وها حكم المرة  التي تكبر في السن مثا حكم العرير  في السن ؟  

د يجتوز لإلنستنن  ن يصتنالي المتتر   األجنبيتخ العت  ليست  متتن محنرمت  ستوا  مبنأتتر   و 
(  وال تقربروا الزنر   نره كران فاحشرة وسراع سربيال:)، وقد قتنه عيتنلىبحن ه ، ألن الك من الهعنخ 

و اه اييخ عده عهى  ن  يجب عهينن  ن نتدع كته أت  يوصته لهزنتن ستوا  كتنن ( .  32: اإلسرا  )

                                                
 (.1421)رواه مسلم ، كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالثا  ال نفقة لها وال سكني رقم   (1)
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زنن الهرن و و األعسم  و غيره ، و د ريب  ن مة اإلنسنن ليد المتر   األجنبيتخ قتد يأيتر الأتهو  
هن عأديد الوعيد عهى من صنالي امر   ليس  من محنرمت  ، و د الترن ،عهى  ن ورد   حنديث الي

ال   الك بين الأنبخ واليجوز ألن  كمن ي نه كه سنقمخ دقمخ أم حد الأنبخ من اليجوز قد عفعهتف 
 .  الي  اإلالهنم ، اليرن  حد  ن  اه عجوز ويرن آفر  ن  اه أنب  

 
 عما المرة  مع الريا

لكن ماذا عن حكرم .. ريا بالمرة  وما ييوز منها وما يحرم لقد بينتم لنا حدود عال ة ال
العال ة بين الريا والمرة  في حاا العما ، فها ييوز ةن تعما في مكان مختلا مرع الريرا ؟ ال 

 سيما ةن ذل  منتشر بشكا كبير في كثير من البلدان ؟ 
مته الت  قمتنع الا   راه  ن  د يجوز ادفعمم بتين الرجتنه والنستن  بيمته حكتوم   و بي

فنص  و ال  مدارة حكوميخ  و   هيخ ، النن ادفعمم يحصه الي  مهنستد كأيتر  ولتو لتم يكتن اليت  
إد زواه الحين  لهمر   وزواه الهيبخ من الرجنه ، ألن  إاا افعهم الرجنه والنستن   صتبي د  يبتخ 

لأترييخ اإلستمميخ عند الرجنه ، و اا  عن  ع ادفعمم بين الرجنه والنسن  ع فمف من ع ع تي  ا
 لتتم عيهتتم  ن النبت  صتتهى هللا عهيتت  وستهم  جيتته لهنستتن  . ، وفتمف متتن كتنن عهيتت  الستتهف الصتنلي 

مكننن فنصن إاا فرجن إل  مصهى الييد ، د يفعهمن بنلرجنه كمن ال  الحديث الصتحيي  ن النبت  
و تاا يتده صهى هللا عهي  وسهم  حين فمب ال  الرجنه نزه وا ب لهنستن  التوعسهن واكتر ن ، 

عهى  نهن د يسمين فمبخ النب  صهى هللا عهيت  وستهم   و إن ستمين لتم يستعوعبن متن ستمين متن 
 . الرسوه صهى هللا عهي  وسهم  

فير صهوف النسن  آفر تن وأتر ن  ولهتن وفيتر )  أم  لم عيهم  ن النب  صهى هللا عهي  وسهم  قنه 
رب صتهوف النستن  متن الرجتنه ، الكتنن ومتن التك إد ل ت(1)( صهوف الرجنه  ولهن وأتر ن آفر تن

أر الصهوف ، ولبيد آفر صتهوف النستن  متن الرجتنه الكتنن فيتر الصتهوف ، وإاا كتنن  تاا الت  
اليبند  المأعركخ المن بنلك برير اليبند  ، وميهوم  ن اإلنستنن الت  حتنه اليبتند   بيتد متن يكتون عمتن 

د  النلأتتيمنن يجتتر  متتن ابتتن آدم يعيهتتن بتتنلرريز  الجنستتيخ ، الكيتتف إاا كتتنن ادفتتعمم بريتتر عبتتن
 . مجرن الدم ال  اليرون ، الم يبيد  ن عحصه العنخ وأر كبير ال   اا ادفعمم 

والا   دعو إلي  إفواننن  ن يبعيدوا عن ادفعمم و ن ييهموا  ن  من   ر من يكون عهتى الرجتنه 
التنحن   (1)(ستن  متن عركت  بيتد  العنتخ   تر عهتى الرجتنه متن الن:) كمن قنه صهى هللا عهيت  وستهم

والحمد هلل ع نحن المسهمين ع لنن ميز  فنصخ يجب  ن نعميز بهن عتن غيرنتن ، ويجتب  ن نحمتد هللا 
التتا  ييهتتم متتن  ستبحنن  وعيتتنلى  ن متتن  عهينتتن بهتن ، ويجتتب  ن نيهتتم  ننتتن معبيتتون لأترع هللا الحكتتيم

يصهي اليبند والبمد ، ويجب  ن نيهم  ن من نهروا عن صرام هللا ع عز وجته ع وعتن أترييخ هللا 
الننهم ال   مه و مر م صتن ر إلت  الهستند ، ولهتاا نستمع  ن األمتم العت  يفتعهم نستن  ن برجنلهتن 

. ن مكتنن بييتد  نهم اين يحنولون ب در اإلمكتنن  ن يعفهصتوا متن  تاا ولكتن  نتى لهتم العنتنوش مت
 . نسأه هللا  ن يحم  بمدنن وبمد المسهمين من كه سو  وأر والعنخ 

 
 العما المباح

 ما هي مياالت العما المباحة للمرة  التي تعما بها دون ةن تخالف دينها ؟ 
المجنه اليمه  لهمر    ن عيمه بمن يفعص ب  النسن  مأه  ن عيمه ال  عيهتيم البنتن  ستوا  

دارين  و النين ، و ن عيمه ال  بيعهن ال  فينمتخ أيتنب النستن  ومتن  أتب  التك ، و متن كنن الك عمم إ
اليمه ال  مجند  عفعص بنلرجنه النن  د يجوز لهن  ن حيث  ن  يسعهزم ادفعمم بنلرجتنه و ت  
: العنخ عسيمخ يجب الحار منهن ، ويجب  ن نيهم  ن النب  صهى هللا عهي  وسهم  أب  عن   نت  قتنه 

                                                
 (.  441)رواه مسلم ، كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها رقم   (1)
 (.2)ع ددم عفريج  ص ( 1)

 (.2)ع دم عفريج  ص ( 2)
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اليهى المر   ن يجنب نهس  و  ه  مواقتع . (2)(بيد  العنخ   ر عهى الرجنه من النسن   من عرك )
 . الهعن و سبنبهن بكه حنه 

 
 يحرم النعر  لي عور  الفنانات

هنا  عراهر  متفشرية برين الشرباب وهري ا تنراع عرور النسراع األينبيرات مرن فنانرات وماربرات 
حيررة واهيررة وهرري ةن هررذه العررور ليسررت وغيررر ذلرر  وينعرررون  ليهررا باسررتمتاع ، ويحتيررون ب

 . حقيقية 
 اا عهنون فمير جدا  ن اإلنسنن إاا نسر لهمر   ستوا  بواستمخ وستن ه األعتمم المر يتخ 
 و بواسمخ الصحف  و غير الك ، النن  دبد  ن يكون متن التك العنتخ عهتى قهتب الرجته عجتره إلت  

 تتد بهرنتتن  ن متتن الأتتبنب متتن ي عنتت   ن يعيمتتد النستتر إلتت  المتتر   مبنأتتر  ، و تتاا أتت  مأتتن د ، ول
صور النسن  الجميم  ليعهاا بنلنسر إلتيهن  و يعمعتع بتنلنسر إلتيهن ، و تاا يتده عهتى عستم الهعنتخ 
ال  مأن د   اه الصور ، الم يجوز لإلنسنن  ن يأن د  اه الصور ، ستوا  كننت  الت  مجتم   و 

قهبت  بتنلنسر إلت  النستن  اليب تى  ال  صحف  و غير ن ، ألن ال  الك العنخ ع ره ال  دين  ، ويعيهتن
 . ينسر إليهن مبنأر  

 ما هي حدود عور  المرة  للمرة  المسلمة والفاير  والكافر  ؟ 

عور  المر   مع المر   د عفعهف بنفعمف الدين ، وعورعهن مع المر   المسهمخ كيورعهتن 
لهتنجر  ، إد إاا كتنن  نتنك مع المر   الكنالر  ، وعورعهن متع المتر   اليهيهتخ كيورعهتن متع المتر   ا

سبب آفر ي ع   وجوب العحهس  كأر ، لكن يجب  ن نيهم  ن اليور  ليس     م يتنة الهبتنة ، 
النن الهبنة يجب  ن يكون سنعرا وإن كنن  اليور  ع  عنت  عتور  المتر   ع بنلنستبخ لهمتر   متن بتين 

ر   كننت  دبستخ لبتتنة الستر  والركبتخ ، لكتن الهبتنة أتت  واليتور  أت  آفتر ، ولتو التتر   ن امت
حأتتمخ وسهتتر صتتدر ن  و أتتديهن ليتتنر   متتنم امتتر    فتترن و تت  قتتد لبستت   تتاا الهبتتنة الستتنعر 

 متن  ن ععفتا لبنستن قصتير متن الستر  إلت  الركبتخ بحجتخ  ن عتور  . الأنمه ، النن  اا د بتأة بت  
 .   المر   لهمر   من السر  إل  الركبخ النن  اا د يجوز ، ود يسن  ن  حدا ي وه ب

 ها ييوز للمرة  ةن تخرل ثديها عند النساع إلرضاع افلها ؟ 

 . عههم اإلجنبخ ممن سبن 
 ما حكم المكيال للنساع ةو للتزين به لزويها ؟ 

كتته متتن ععتتزين بتت  المتتر   متتن  تتاه الزينتتن  د بتتأة بتت  إاا كتتنن د ي تتر ن ، ألن األصتته 
( المكيتتنن ) ستتمي   ن  تتاه المستتنحين  الحتته التتم يحتترم إد متتن قتتنم التتدليه عهتتى عحريمتت  ، ولكنتت 

عت أر عهتى بأتر  المتتر   و نهتن عريتره التت  وقت  قصتير ، و تتاا  تو الستن ر ، ألن اليتتند   ن ردود 
الهيه كمن ي ولون عكتون الت  األمتور الحستيخ كمتن عكتون الت  األمتور المينويتخ ، التناا أبت  أبوعتن د 

أة بتت  ، ألن التتك ممتتن يجهتتب رغبتتخ مريتتخ اليتت  انتت  د  تترر عهتتى المتتر   التت  استتعيمنل  الننتت  د بتت
الزون إل  زوجع  ويحببهن إلي  د سيمن إاا كنن التزون ممتن يهتعم بمأته  تاه األمتور ألن األزوان 
يفعههتتون ، ال تتد يكتتون بي تتهم د يهمتت   ن ععجمتته المتتر   بهتتاه المجمتتم  ، وقتتد يكتتون بي تتهم 

 أنتن  الزيتنرا  الهتية بت  بتأة إاا   من بنلنستبخ لعتزين النستن  اليمتن بيتنهن. مأروالن بهاه المجمم  
 . كنن ال  الحدود الأرعيخ المبنحخ 

 غير المتزوية ها ييوز لها ةن تضع المكيال وتعهر للنساع ؟   
غير المعزوجخ عهى قنعد    ه اليهم  ن   د ينبرت  عهيهتن  ن ععجمته ، ألنهتن غيتر ممنلبتخ 

 . جخ ال د سبن بينن حكمهن  من المعزو. بهاا ، النلا   رن  ن ععجنب  غير المعزوجخ 
 ما حكم التايب للنساع  ذا ةتينها في البيت ؟ 

إاا عميب  النسن  ال  البيو  الننهن يفرجن ل سوان وعسهر را حخ الميب عهتيهن ، وقتد 
 ( يمن امر    صنب  بفتورا التم عأتهد مينتن اليأتن  ) أب  عن النب  صهى هللا عهي  وسهم   ن  قنه 
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د يجوز لهمر    ن عفرن و   معميبخ ، نيم لو كنن  ت د  النستن  ستوف  و اا يده عهى  ن   (1)
 . يركبن السينر  عند البنب ود يعير ن ألحد  جنب  الهاا د بأة ب  

 ما حكم المالبس النسائية من تعميم الكفار لرير  عد التشبه وهي ساتر  ؟ 

ر وأبت  حكمت  ستوا  كهمخ قصد العأب  غير وارد  ، ألن  إاا حصه العأب  حصه المحاو
ب صتتد  و بريتتر قصتتد ، التتناا كننتت   تتاه األلبستتخ  ممتتن يفتتعص بنلكهتتنر ود يهبستتهن غيتتر م الننتت  د 
يجوز لهمسهم  ن يهبسهن ،  من إاا كنن  األلبسخ أن يخ بين المسهمين وغيتر المستهمين  لكنت  غت  ر 

 . أهر  الهو حرام  موجود  ال  بمدنن مأم الم بأة بهبسهن إاا لم يكن الك أهر  ، النن كنن
 ما حكم المالبس الضيك والقعير  التي تبدي السا ين ةمام المحارم والنساع ؟ 

كم قه  سنب ن إن الهبنة يجتب  ن يكتون ستنعرا أتنمم ، ولتية  ن ي عصتر عهتى اليتور  ، 
وعهتى  تاا يجتب عهتى النستن   ن يهبستن أينبتن مويهتخ ستنعر  حعتى وإن كتنن ستنقهن يجتوز  ن يبتتدو 

لع  مأههن ولمحنرمهن ، ألن  يجب عهينتن ودستيمن الت  عصترنن  تاا  ن نحعتنم لهتاه األمتور لهمر   ا
 .  احعينمن بنلرن ، و ن نمنع من يفأى من  العدرن إل  مأنبهخ الكهنر بألبسعهم 

 ما حكم  ص الشعر للشابة للتزيين ؟ 

صتهى هللا عهيت   إاا كنن قص الأير إل  درجخ عكون مأنبهخ لهرجته الهتاا حترام ، التنن الرستوه* 
وسهم  لين المعأبهن  من النسن  بنلرجنه ، وكالك لو كنن قص  عهى صهخ مأتنبهخ لنستن  الكهتنر 

 متن إاا كتنن . (2) (متن عأتب  ب توم الهتو متنهم :)الننت  حترام ، ألن النبت  صتهى هللا عهيت  وستهم  قتنه 
اا ال توه وإن كتنن عهى غير  اين الوجهين النن المأهور من ما ب الحننبهخ  ن  اا مكتروه ، و ت

لية ل  دليه بين النن األفا ب  جيد ، ل م ععدرن المر   من المبتن  لهممعنتع ومتن المكتروه لهمحترم 
 . ، النل وه بنلكرا خ  نن حارا من الوقوع ال  المحرم قوه جيد 

عنررد مسرح الريررا رةسره فرري الوضروع بررأن يمسررح ( بلرروا المررام ) يقراا ةنكررم ذكررتم فرري شررح 
األمام  لي الخلف ، ثم من الخلف  لي األمام حت  يعا الماع  لي باان الررةس الريا رةسه من 
 ها هذا عحيح ؟ 

 وها هذا يشما النساع علما بأن المرة   د يععب عليها ذل  لكثر  واوا شعرها ؟ 

نيتتم بنلنستتبخ لكونتت  يبتتد  متتن م تتدم التتر ة إلتت  متت فره ، أتتم يرجتتع إلتت  م تتدم التتر ة  تتاا 

و من حعى يصه المتن  إلت  بتنمن التر ة الهتاا كتاب ولتية بصتحيي، . نخ صحيي وقد أبع  ب  الس
ود يمكن  ن يصه المن  إلت  بتنمن الأتير بنلمستي ، ألن المستي مينتنه  ن يبته يتده بنلمتن  أتم بهتن 

 . ر س  ، و اا د يعأعى من  من  يصه إل  بنمن الأير ، الههم إد  ن يكون ع ب الحهن 
 وةما ها يشما النساع هذا ؟ * 

نيم ألن األصه ال  األحكنم الأرعيخ  ن من يأب  ال  حن الرجنه يأب  الت  حتن النستن  ، 
و ن من يأب  ال  حن النسن  أب  ال  حن الرجنه إد بدليه ، ود  عهم دليم يحص المتر   الت   تاا 

وعهى  اا  ن عمسي من م دم الر ة إل  م فره وإن كتنن أتيرا متويم الهتن يعتأأر بتالك ، ألنت  . 
ينى  ن ع رم ب و  عهى الأير حعى يعبهه  و يصيد إل  قمخ الر ة إنمن  و مسي بهتدو  لية الم

 . 
 سيد  التالو  للنساع ها تكون عل  هيئة حيابها في العال  ؟ 

 اا ينبن  عهى افعمف اليهمن  ال  ستجد  التعمو   ته  ت  حكمهتن حكتم الصتم  ، التم بتد 
إن قهنن  ن  سجد  مجرد  ود يأتعرم اليت  متن يأتعرم من سعر اليور  واسع بنه ال بهخ والمهنر  ، و

ال  الصم  النن  د يأعرم اليهن ال   اه الحنه  ن عكون المر   معحجبتخ حجتنب الصتم  بته ود  ن 
يكتتون اإلنستتتنن عهتتتى و تتو  ، ولكتتتن د أتتتك  ن األحتتوم األفتتتا بتتتنل وه األوه ، و ن د يستتتجد 

 .  ي ن سنعرا من يجب سعره ال  الصم  اإلنسنن إد عهى و و  ، و ن عكون المر   والرجه 

                                                
(1)

 . ( 443) رواه مسلم، كتاب الصالة ، باب خروج النساء إلى المساجد رقم  
 (.32)تقدم تخريجه ص  (2)
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 ها تقاع المرة  عال  المرة   ذا مرت بين يديها ؟ 

نيم ع مع ، ألن  د الرن ال  األحكنم بين الرجنه والنستن  إد بتدليه ، ولكتن إاا متر  متن 
ورا  ستتعرعهن إن كتتنن لهتتن ستتعر  ،  و متتن ورا  ستتجندعهن  ن كننتت  عصتته  عهتتى ستتجند  ،  و متتن 

 . جود ن  ن لم يكن ل  سعر  ود سجند  ، النن الك د ي ر ود ي أر ورا  مو ع س

 و ن كان في التحرز من ذل  مشقة السيما في الحرمين ؟ 

والحديث لم يسعأن أي ن ولتية الت   تاا مأت خ ، ألن الت  اإلمكتنن  ن عمنتع والنتنة ستوف 
ن غيتر متزدحم ،  و ع تدم يمعنيون ، وإاا لم يكن يعيسر الك الأجه الننالهخ إل  وق  يكون الي  المكتن

إل  مكنن آفر فنلين ،  و إاا كنن  ننالهخ اجيههن ال  البي  ، النن الننالهخ ال  البي   ال ه متن الننالهتخ 
ال  المسجد سوا  المسجد الحرام  و ال  النبو   و ال  غير من من المستنجد ، ألن الرستوه صتهى 

وكتنن  (1) (  ال  بيعت  إد المكعوبتخ  ال ه الصم  صم  المر) هللا عهي  وسهم قنه و و ال  المدينخ 
 . الرسوه صهى هللا عهي  وسهم يعموع ال  بيع  

 ما حكم لبس المرة  اللون األبيا ليلة زفافها  ذا علم هذا تشبه بالكفار ؟ 
. المر   يجوز لهن  ن عهبة الهون األبي  بأترم  ن د يكتون عهتى عهصتيه أيتنب الرجته 

 اا العأب  لكتون كته المستهمين إاا  راد  النستن  التزوان يهبستن  و من كون  عأبهن بنلكهنر ال د زاه 
الناا زاه العأب  وصنر  اا أنمم لهمسهمين والكهتنر زاه . ، والحكم يدور ال  عهع  وجودا وعدمن 

 . الحكم إد  ن يكون الأ  محرمن لااع  د لهعأب  ، الهاا يحرم عهى كه حنه 

 
ضران عرنع الاعرام لضريوفه ، وهري عنردما تقروم امرة  يالرب منهرا زويهرا فري بعرا ليرالي رم

بذل  تحس بإرهاك شديد وال تتمكن من القيام تل  الليلة ، فها ييب عليهرا ااعتره فري ذلر  لرو 
 استمر الحاا عل  ذل  ةكثر ليالي رمضان ؟ 

الواجتتتتب  ن عينأتتتتر المتتتتر   زوجهتتتتن بتتتتنلميروف ، وعهتتتتى الرجتتتته  ن يينأتتتتر زوجعتتتت  
ولتتية متتن الميتتروف  ن (  14: النستتن  ( )  روهن بررالمعروفوعاشرر) بتتنلميروف ، قتتنه عيتتنلى 

ير ن الرجه زوجع  ال  فدمع  ال  مأه  اا الوق  ، وعهى عهتك الحتنه ، ولمتن إن صتمم التنلم ن 
وإاا عيبتت  عتن ال يتتنم  وأتتن عهيهتتن التنن هللا عيتتنلى يكعتتب لهتن متتن كننتت  عنويتت  . بتنلمر    ن عمييتت  

 . ع وم بمن يجب عهيهن من منعخ الزون اليمن يهزم منعع  وعريده ، ألنهن إنمن عرك  الك ليار ل

 فتاو  الزوال
لية أمخ أك ال   ن الزوان يين  إ نالخ لبنخ جديد  من لبنن  المجعمع المسهم ، ودعنمتخ 

البنتتن  األجيتنه واألمتتم إنمتتن . جديتد  متتن دعن مت  ، ومتتن  نتن كننتت  األ ميتتخ واليننيتخ العتت  عحومت  
خ ، و ن المنمه تتن  إاا  تت  ستتهم  متتن الرتتبش والرعتتوش   تتح  يرعكتتز وينمهتتن متتن  تتاه الهبنتت

 . المسير  سهيمخ من كه اليراقيه وال يود الع  قد عحوه دون إكمنه مهمعهن 
لكتتن يجتتب  ن عكتتون  تتاه الحيتتن  مدعومتتخ بتتنلههم . وبتتنلزوان يكتتون المستتهم قتتد بتتد  حيتتن  جديتتد  

 . واإلدراك اليمين لكه معمهبن  الحين  الزوجيخ . الصحيي 
ونحن نمر بهعتر  اإلجتنز  الصتيهيخ حيتث عكأتر حهتم  التزوان نجتد  نت  متن المننستب  ن 
نهع   بأحد  عمم األمخ البنرزين ليحدد لنن النهج ال ويم والسينسخ الأرعيخ الأنبعخ الع  فمهتن ديننتن 

 . الحنيف لك  نعبع فمن ن ونسعرأد بر ا ن حعى نسهم من الوقوع ال  المحاور والزله 
نن كنن مع ال يهخ الأين محمد بن صنلي اليأيمين رحم  هللا عينلى ليو تي لنتن بيت  الميتنلم اله ن 

. النير  حوه ق نين الزوان ومن يجتب عهتى التزوجين ادلعتزام بت  قبته وبيتد والت   أنتن  زواجهمتن 
وبي  المحناير الع  ع ع ال  الزوان ، وإسدا  النصتن ي والعوجيهتن  ال يمتخ العت  عنهتع األمتخ الت  

 . نهن ودنين ن دي
 : النل  المحنور  العنليخ 

                                                
(1)

رواه مسلم، كتاب صالة المسافرين ، باب استحباب صالة النافلة في  ( 531) رواه البخاري ، كتاب اآلذان ، باب صالة الليل  رقم  

 ( . 521)بيته رقم 
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تعلمون حفعكم  هللا ةن الزوال تلبية مأمون لحاية غريزية بين الريرا : فضيلة الشيخ 
والمرة  التي  ن توفرت حعلت العفة ، و ن لرم تتروفر حعرلت الخيانرة التري فيهرا دمرار األمرة ، 

 لزوية في ليلة الزوال ؟ فما هي نعيحتكم لمن ةراد الزوال ؟ وماذا يفعالن الزول وا

نصيحع  لمن  راد الزوان  ن يفعتنر متن النستن  متن  وصتى النبت  صتهى هللا عهيت  وستهم  
عنكي المر    لمنلهن ، وحستبهن ، وجمنلهتن ) وقنه (1)( تزويوا الودود الولود  )بعزوجهن حيث قنه 

ديتن ، ل توه النبت  صتهى و ن عفعنر المتر   متن كتنن اا فهتن و(2)( ، ودينهن ، الأسهر باا  الدين  
و ن ععحترن غنيتخ العحتر  ود (3)( إاا  عنكم من عر تون دينت  وفه ت  الزوجتوه ) هللا عهي  وسهم  

 . ععيجه ب بوه الفمبخ حعى عبحث عن حنه الفنمب ل م عندم عهى عسرعهن 

وممن ينبر  اليننيخ ب  ليهخ الدفوه عهى المر    ن يدفه الزون عهيهن مسعبأرا معههم 
ه إيننسهن ، ألنهن ال  عهك السنعخ سيكون عند ن ر بخ ؛ و يبخ وفوف ، ويأفا بننصيعهن ألج

الههم إن   سألك فير ن وفير من جبهعهن عهي  ، و عوا بك من أر ن ) ويدعو بنلدعن  الميروف 
ي وه الك جهرا إد  ن يفنف  ن ععروع المر   وعأم ز ، الناا فنف (1)( وأر من جبهعهن عهي  

    ن ي ع يده عهى ننصيعهن ويدعو بهاا الدعن  سرا الك اليكه
: لو  ن  حدكم إاا  عى   ه  قتنه) وعند إعينن اإلنسنن   ه  ي وه من حث عهي  الرسوه عهي  السمم 

بسم هللا ، جنبنن الأيمنن وجنب الأيمنن من رزقعنن ، الأن   ن ي در بينهمتن ولتد لتم ي تره الأتيمنن 
 .  (2) ( بدا 

صتتم  األودد و تتو ستتهه ويستتير ، كتتالك ممتتن ينبرتت  بتته يعيتتين الهمتت   الهتتاا متتن  ستتبنب
وميرالع   ن  إاا حصه الجمنع وجب الرسه عهى المرالين وإن لم يحصه إنتزاه ، وبيت  النتنة 
يسن  ن الرسه د يجب إد بنإلنزاه ، و اا سن فنم  ، النلرسه واجب إاا جنمع وإن لتم ينتزه ، 

وعهتى  تاا  (3) (ربع أم جهد ن ال تد وجتب الرسته وإن لتم ينتزه إاا جهة بين أيبهن األ)ل وه النب 
اليجب الرسه بأحد  مرين إمن بنإلنزاه وإمن بنلجمنع ، النإلنزاه إاا حصه ستوا  بع بيته  و  تم  و 
 . نسر لأهو   و محندأخ  و    سبب وجب الرسه ، وإاا حصه جمنع وجب الرسه وإن لم ينزه 

زوان  تتدا م هللا د يهعمتتون بصتتم  الهجتتر صتتبن  وممتتن عجتتدر اإلأتتنر  إليتت   ن بيتت  األ
التتزوان إمتتن  نهتتم يصتتهونهن التت  آفتتر الوقتت  ولتتية متتع الجمنعتتخ ، وإمتتن  نهتتم د يصتتهونهن إد إاا 

مهي  الأمة ، و اا من اليندا  المنكر  المنناليخ لأكر نيمخ هللا عينلى ، ألن  أكر نيمتخ هللا  ن 
 . ع وم بمنعع  

 ـ في المقولة الشائعة التي يرددها بعا الناس ةن الزول  ذا خررل وماذا تقولون ـ حفعكم هللا*
لعال  الفير مع اليماعة فري المسريد فهرذا يردا علر  عردم رغبتره فري زويتره ، ولرو رغرب مرا 

 خرل من عندها ايلة ذل  اليوم ؟ 

إنهتن م ولتخ النستد  ، بته إاا صتهى الهجتر الهتاا دليته عهتى رغبعت  اليهتن ، و ن أتكر :  قوه 
هللا عتز وجتته عهتى متتن يستره لت  متتن النكتن  ، النلواجتتب  ن يصته  التزون صتتم  الهجتر متتع نيمتخ 

 . الجمنعخ د  ن يدع صم  الجمنعخ بدون عار أرع  
يعذر بتر  اليماعة من ينتعر زف المرة   ليره : ) ما رةيكم في  وا بعا العلماع : حفعكم هللا 

 ) 

                                                
والنسنليي ، كتناب النكناح بناب كراهينة ( 2171) د ، كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج من لم يلد منن النسناء رقنم رواه ابو داوو  (1)

 (.3225) تزويج العقيم رقم 
 (466)، ومسلم كتاب النكاح ، باب استحباب نكاح ذات الدين رقم(7141)رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب األكفاء في الدين رقم   (2)
وابن ماجه ، كتاب النكاح ، ( 1127) رواه الترمزي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه رقم  (3)

 (.1465)باب األكفاء رقم 
لنت وابن ماجه  ، كتاب النكاح ، بناب منا يقنول الرجنل إذا دخ( 2161) رواه ابو داوود ، كتاب النكاح ، باب في جامع النكاح رقم ( 1)

 (.1412) عليه  أهله  رقم 

ومسلم كتاب النكاح ، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ( . 141)رواه البخاري كتاب الوضوء ، باب التسمية على كل حال رقم ( 2)

 (.1434)رقم 

 (.342)لماء من الماء  رقم ومسلم ، كتاب الحيض ، باب نسخ ا( 241) رواه ابو داوود،كتاب الغسل ، باب إذا التقي الختانان  رقم ( 3)

 (.761) رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب كراهة الصالة بحضرة الطعام رقم ( 4)
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كون اليهن الصتواب ، والواجتب الرجتوع إلت   ن  قواه اليهمن  يكون اليهن الفمأ وي: ر ينن 
 . الكعنب والسنخ 

 ن الاين قنلوا  اا من اليهمن  إنمن يعحدأون عن  مر كتننوا عهيت  ، و تو  ن الرجته : أننين 
 و الا  يسع به الزوجخ وليس  الزوجخ    الع  عسع به الرجه ، اليكون الرجته الت  بيعت  وعتزف 

خ ، ألن  لو ا ب وصهى الجمنعخ لكتنن قهبت  مأترود ، وإاا إلي  امر ع  ، و اا ييار بعرك الجمنع
وكتتنن بتتن عمتتر ر تتى هللا (4)( د صتتم  بح تتر  ميتتنم ) كتتنن النبتت  صتتهى هللا عهيتت  وستتهم  قتتنه 

عنهمن يسمع اإلمنم ي ر  و تو يعيأتى د ي توم لهصتم  حعتى يكمته ، التناا كتنن الرجته ييتار بعترك 
زوجتتخ إليتت   أتتد أتترم واليتتار وا تتي ، لكتتن عتتند  الجمنعتتخ التت   تتاه الحتتنه النلتتا  ينعستتر زف ال

الننة اليوم عهى فمف الك عندنن النلزون يأع  إل  الزوجتخ الت  مكننهتن ، واألمتر بيتده التم ييتار 
 .بعرك الجمنعخ 
ةشررتهر لررد  كثيررر مررن النرراس ةن الريررا  ذا دخررا علرر  زويترره يعررلي ةمامهررا : فضرريلة الشرريخ 

بعضرهم فرور دخولره عليهرا ةن يشررع بعرالته حتر   ركعتين ، وهي كذل  تعلي معه ، حتر  ةن
 فها هذا من السنة ؟ ..  با الحديث معها 

ال   اا آأنر عن بي  الصحنبخ ر ى هللا عنهم  ن الرجه إاا دفه عهى زوجع   وه متن 
يدفه يصه  بهن ركيعين ،  من عن النب  صتهى هللا عهيت  وستهم  الهتم يصتي الت  التك أت  ، والتا  

 . يكون عهي  حرن وإن عرك  الم حرن عهي  يهيه الك  رجو  د 
تعلمون ـ حفعكرم هللا ـ ةن النسراع نا عرات عقرا وديرن ، وهنرا تعررا مسرألة وهري ةن 
المرررة   ذا اختررارت ريررال غيررر عررالح ، وكرران الريررا الررذي اخترراره والرردها ريررال عررالحا ، فهررا 

 يؤخذ برةيها ةم تيبر عل  من ةن ةراد والدها ؟ 

د ) راد والتد ن الننت  د يجتوز حعتى وإن كتنن صتنلحن ، ل توه النبت   من جبر ن عهتى متن  
والبكتر يستعأانهن : ) والت  لهتس المستهم ( عتنكي البكتر حعتى عستعأان ، ود عتنكي األيتم حعتى عستعأمر 

و من عزوجيهن بمن د ير ى دين  ود فه   الم يجوز  ي تن ، وعهتى وليهتن  (1) (  بو ن ال  نهسهن 
 .  زوجك من  اا الرجه الا  عريدين  إاا كنن غير صنلي   ن يمنيهن و ن ي وه د

 . لو  صر  المر   عهى  ن د ععزون إد  اا الرجه : النن قنه قن ه 

 نن د نزوجهن ب   و لية عهينن  من إأمهن أ  ، نيم لتو  ن اإلنستنن فتنف مهستد  و تو : النلجواب 
ال  الرجه أ  يمنع متن عزويجهتن بت    ن يحصه بينهن وبين  اا الفنمب العنخ عننال  اليهخ ، ولية

 . أرعن ، الهنن نزوجهن ب  در اً المهسد  
ماذا تقولرون فري بعرا اجبراع الرذين يأخرذون المهرر كرامال وال يعارون : فضيلة الشيخ 

البنت منه شيئا  ال النزر اليسير ، مع العلم ةن بعا المهور  د تعا  لري مائرة وخمسرون ةلرف 
هرر الرذي ةخرذه  هررا وبردون رضرا ابنتره مراذا يفعرا بعرد مضري مرد  لاير ثم من ةدر  ةن هذا الم

 . اويلة عل  الزوال 
 : في هذا السؤاا ةمران مهمان 

 ه يجوز لولى المر    ن يأعرم لنهس   و لريره أي ن من المهر ستوا  كتنن األب :  األوا
  م غيره ؟ 

(  النسرراع عرردا هن نحلررة وآترروا)د يجتتوز التتك ، ألن الصتتدان كهتت  لهمتتر   ل ولتت  عيتتنلى:الجتتواب
: ) ولحديث عمرو بن أييب عن  بي  عن جده  ن النب  صتهى هللا عهيت  وستهم  قتنه ( 4: النسن  )

 يمن امر   نكح  عهى صدان  و حبن   و عد  قبه عصمخ النكن  الهو لهن ، ومتن كتنن بيتد عصتمخ 
ه التراجي إد  نهتن إاا ود الرن بتين األب وغيتره الت  التك عهتى ال تو  (2) (النكن  الهو لمن  عمي  

                                                
 

ومسلم ، كتاب النكاح ، باب استيذان الثيب في النكاح ( 7136)رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب ال ينكح األب وغيره البكر رقم  (1)

 (.1421 - 1441)رقم 

والنسنائي  ، كتناب النكناح ، بناب ( 2124)رواه ابو داوود، كتاب النكاح ، باب في الرجل يندخل بامرأتنه قبنل أن ينفنذها شنييا  رقنم  (2)

 ( .3373)التزوج  على نواة من ذهب رقم 
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 من ب يخ األولين  الهتية لهتم . قب ع  وعم مهكهن ل  اله ب وحده  ن يعمهك من  من أن  من لم ي ر ن 
 . حن العمهك لكن إن  عمعهم الزوجخ أي ن بسفن  وميب نهة الهو لهن حمه 

يي مستهم الهت  صتح. ن بي  المهور قد يصه إل  مبنل  فينليخ و اا فتمف الستنخ :  األمر الثاني

إنت  عزوجت  :) عن  ب   ريتر  ر ت  هللا عنت   ن رجتم  عتى النبت  صتهى هللا عهيت  وستهم  ال تنه 
عهتى  ربتع : قتنه (  عهتى كتم عزوجعهتن ؟ : ) ال نه النب  صهى هللا عهي  وسهم  . امر   من األنصنر

 تاا  عهتى  ربتع  وان كأنمتن عنحعتون اله تخ متن عتر :)ال نه النب  صهى هللا عهيت  وستهم .  وان 
و ربع األوان من خ وسعون در من     قته متن نصتنب الزكتن  ، والمرتند  الت  المهتور  (3)( الجبه 

  ومعتى حصته  المرتند. سبب لنزع البركتخ متن النكتن  ، التنن  عستم النكتن  بركتخ  يستره م ونتخ 
 صتتنب التتزون  تتم وغتتم لكأتتر  متتن  نهتتن فصوصتتن إاا كتتنن متتدينن بتتالك ، الكهمتتن ورد عهتتى قهبتت  

 . ر بزوجع  أم عاكر ديون  الع  عهي  ان هب سروره حزنن وسيندع  أ ن  السرو
أم لو قدر هللا عينلى  ن د يعم م مع زوجع  لم يسهه عهي  الراقهن ، وب ي  مي  ال  عنن  وأت ن  ، 

وإاا قدر  ن عمهب الزوان من  الهسن لم يستمي غنلبتن إد بترد . وب ي  ميه خ د زوجخ و د ممه خ 
لتالك .، التناا كتنن كأيترا صتيب عهتى المتر   و  ههتن الحصتوه عهيت   د بمأت خ أتديد  مهره عهيت  

ننصي إفواننن المسهمين من المرند  ال  المهور والعهنفر بهن حعتى يستهه التزوان لهأتبنب ، وع ته 
 .  سبنب الهعن وهللا المسعينن 

التي يدع  بهرا  من األمور التي نود من فضيلتكم التنبيه  ليها الباا ات: فضيلة الشيخ 
الناس لحضور وليمة الرزوال حيرث يعرا بعرا ةسرعارها  لري سربعة ريراالت ، فهرا مرن تحرذير 
منها خعوعا مع ويود البديا النافع مثا كتابة الدعو  عل  عهر رسالة علمية ، كرذل  غرالف 
شريا  سالمي ، ةيضا استعماا ور ة معور  باأللوان مكتوبرة بخرا يميرا برالكمبيوتر ال تكلرف 

 يئا يذكر ، فها من دعو  للحد من هذا اإلسراف ؟ ش
إن   حث إفوان  إل  عرك  اا اإلستراف ، و رن  ن بتاه المتنه الكأيتر لمجترد دعتو  قتد 

إن  اا من العباير الوا تي : يجيب المدعو بهن وقد د يجيب ومآلهن إل  رميهن ال  األر  الأقوه 
 -26: اإلسترا  ( ) ذرين كرانوا  خروان الشريااين ن المبر* و ال تبذر تبرذيرا ) الا  نهى هللا ال نه 

و من الكر   ن عكتون التدعو  الت  بمنقتخ ويكتون الت  سهر تن كهمتن  متأأور  موجهتخ ونناليتخ ( . 25

وادقعترا  الأتنن   ي تن  ن يكتون بصتحبخ . الهاا ميب ، ولي   اا يهيه لكن عكتون  وراقتن عنديتخ 
  بي  الدعوا  ر ينتن كأيترا متن التدعوا  البمنقخ  أرمخ مهيد  الهاا  ي ن ميب وقد وقع  اا ال

الع  ييمى اليهن  أترمخ ، و تاا فيتر ونيتين عهيت   ي تن ب تدر متن نستعميع ، الهتو  ن النتنة اليهتوا 
و متن الأنلتث كتون . الك لكنن   اه دعو  إل  الوليمتخ ودعتو  إلت  الأترييخ النجمتع بتين الحستنيين 

 . ينهع الدعو   وران مصور  الهاا  ي ن  ميب د يكهف كأيرا و
نسمع عن المبيت الوايب للزوية فها المقعود به الفرراش ةم الررفرة : فضيلة الشيخ 

 ةم بالمنزا ؟ 
( 14: النستن ()عاشرروهن برالمعروف:) اا يفعهف بنفعمف اليتندا ، ألن هللا عيتنلى قتنه

(    )  والتي تخرافون نشروزهن فععروهن اهيرروهن فري المضرايع: )لكن قوه هللا عبنرك وعينلى
يده عهتى  ن عمتنم اليأتر   ن يكتون الرجته متع زوجعت  الت  التراش واحتد ، و كتاا (  34: لنسن  ا

كنن  دن النب  صهى هللا عهي  وسهم  لكن د بأة  حيننن  ن يننم عهى سرير وحده ، وإد النألصته 
 .  ن يكون الرجه مع زوجع  ال  الراش واحد 

 لقها يستريع المهر ؟ ها عد  الزوية تثبت بالخلو  ةم باليماع ؟ وها  ذا ا
يا ةيها الذين آمنروا  ذا نكحرتم المؤمنرات ثرم  القتمروهن مرن  برا ةن )  من اييخ الكريمخ 

: ) الهاا يين  الجمنع لكن الفههن  الراأتدون ر تى هللا عتنهم قتنلوا (  44:األحزاب ( ) تمسوهن

والفههتن  الراأتون لهتم . إن الرجه إاا فم بزوجع  أم مه هن قبه  ن يجنميهن وجبت  عهيهتن اليتد  
سنخ معبيخ بأمر النبت  صتهى هللا عهيت  وستهم   تاا إاا النرقهتن الت  الحيتن  بمتمن  و غيتره ،  متن إن 

                                                
 (.1424)رواه مسلم كتاب النكاح ، باب النظر إلى المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها رقم  (3) 
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:   ) متتن  عنهتتن التتنن عهيتت  اليتتد  واإلحتتداد و إن كتتنن قبتته التتدفوه والفهتتو  ، ليمتتوم قولتت  عيتتنلى 
( 234: الب تر  ( )  عشرراوالذين يتوفون منكم ويذرون ةزوايا يتربعن بأنفسهن ةربعة ةشهر و

و من المهر النن مه هن قبه الدفوه والفهو  اله   ن يسعرجع نصه  ال م ، وإن مه هن بيتد التدفوه . 

وإن من  عن  الههن المهر كنمم ، ود حن لهورأتخ اليت  ستوا  كتنن .  و الفهو  لم يسعرجع من  أ  
 . موع  قبه الدفوه والفهو   م بيد ن 

وم بعا النساع بتوزيع بعا األشرراة والكتيبرات التري تحمرا  فري في بعا حفالت الزوال تق
 مادتها المواعع فها هذا مشروع ؟ 

 اا لية مأروعن ال  حد ااع  لكن  محمتود لريتره ، ألنت  ربمتن د يحصته اجعمتنع النستن  
ال  غير  اه المننسبخ ، العهرين األأرمخ والكعيبن  عهتيهن الت   تاا ادجعمتنع حستن ومتن وستن ه 

لكتتن يجتتب  ن عكتتون  تتاه األأتترمخ والكعيبتتن  صتتندر  عتتن عهمتتن  . إلتت  هللا عتتز وجتته التتدعو  
 .موأ ين ال  اليهم والدين والمنهج 

 ما رةي فضيلتكم في  لقاع بعا المواعع في مناسبات الزفاف ؟ : فضيلة الشيخ 

المتواعس التت  مأته  تتاه الحتنه د  عهمتت  متتأأور عتن النبتت  صتهى هللا عهيتت  وستهم  لكتتن لتتو 
ن اإلنستتنن اليتتنلم التتا  يصتتر  النتتنة إلتت  حديأتت  ود يستتعأ هون  التت  مأتته  تتاا ادجعمتتنع مهتتب متت

وإاا ر ن .النلعحدث إليهم حين ا بنلموعسخ واألحكنم الع  يحعنجونهتن حستن ولكتن د يمتوه عهتيهم 
 و منكرا بنهس  الأن  يجب عي   ن ي وم وييس الننة ويحار م متن  تاا المنكتر ، وكتالك إاا وجت  

 . ه عن مسألخ من المسن ه العكهم اليهن واسعمرد الهاا حسن د بنة ب  إن أن  هللا إلي  س ا
 
 

ما رةي فضيلتكم فيما تفعله النساع من القيام بنشيد الزفاف ، وها هذا : فضيلة الشيخ 
 من العور  ؟ 

 الصو  المجرد لية بيور  ، ولكن من الميهوم  ن  إاا ارعهي   صواعهن بهاه المننسبخ ود ستيمن
إن كننتت   صتتواعن جميهتتخ لايتتا  عهتتى الستتمع والنتتنة التت  نأتتو  اليتترة ، التتنن  تتاا اليتت  متتن الهعنتتخ 

بي  النتنة  هاليسيمخ ، الكون األصوا  د عفرن من بينهن  ولى و بيد عن الهعنخ ، و من من يهي
اليوم بمكبرا  الصو  عهى أترالن  المبنتى اليت ا  النتنة بستمنع األصتوا  وي ه هتم الهتاا منكتر 

 ن قينم النسن  بنلنأيد المننسب ال   اه الحنه د بأة بت  إاا لتم يكتن ميت  : والحنصه . ن  ينهى ع
 . عزف محرم 

هررا ييروز للنسراع ةن ير عررن فري حفرالت الزفرراف ال سريما ةنهرن ةمررام : فضريلة الشريخ 
 النساع فقا ؟ 

ع الت  الرقص مكروه ، وكن  ال   وه األمر  عستن ه اليت  ولكتن ست ه  عتد   ست هخ عتن حتوادث ع ت
حنه رقتص المتر   ، الر يت   ن المنتع منت  ، ألن بيت  الهعيتن  عكتون رأتي خ و جميهتخ ورقصتهن 
يهعن النسن  بهن حعى  ن  بهرن   ن بي  النسن  إاا حصه مأه  اا ع وم ع بته المتر   العت  عترقص 

 .  وربمن ع مهن إل  صدر ن ، ويحصه ال   اا العنخ سن ر 

 لة الخاوبة؟ ما رةيكم  في لبس دب: فضيلة الشيخ 

دبهخ الفموبخ عبنر  عن فنعم ، والفنعم ال  األصته لتية اليت  أت  إد  ن يصتحب  اعع تند 
كمن يهيه  بي  الننة ، يكعب اسم  ال  الفنعم الا  ييمي  مفموبعت  ، وعكعتب استمهن الت  الفتنعم 

ن  تاه الا  عيمي  إينه ، زعمن منهمن  ن الك يوجب ادرعبنم بين الزوجين ، اله   تاا الحتنه عكتو
الدبهخ محرمخ ، ألنهن عيهن بمن د  صه ل  أرعن ود حسن ، كتالك  ي تن د يجتوز الت   تاا الفتنعم 
 ن يعولى الفنمب إلبنة مفموبع  ، ألنهتن لتم عكتن لت  زوجتخ بيتد ، الهت   جنبيتخ عنت  إا د عكتون 

 . زوجخ إد بنلي د 
ز ، لكرن مرا هرو يروابكم ـ نعلرم ةن كشرف المررة  لويههرا ةمرام األيانرب ال ييرو: فضريلة الشريخ 

حفعكرم هللا ـ علر  حرديث العروسرة التري  ردمت لخايبهرا مشرروبا كاشرفة عرن ويههرا بحضرور 
  النبي عل  هللا عليه وسلم  مع العلم بأن الحديث في عحيح مسلم ؟
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 تتاا الحتتديث و مأنلتت  ممتتن ستتن ره  ن نستتن  الصتتحنبخ ر تتى هللا عتتنهن يكأتتهن وجتتو هن 
، ألن اييتن  الدالتخ عهتى وجتوب الحجتتنب لهمتر   كننت  معتأفر  التت  ينتزه عهتى متن قبته الحجتتنب 

الستتنخ السندستتخ لههجتتر  ، وكتتنن النستتن  قبتته التتك د يجتتب عهتتيهن ستتعر وجتتو هن و يتتديهن ، الكتته 
 . النصوص الع  سن ر ن جواز الكأف عند األجننب محمولخ عهى من قبه نزوه الحجنب 

د الحجتنب ، الهتاه  ت  العت  عحعتنن إلتت  ولكتن قتد عترد  حنديتث اليهتن متن يتده عهتتى  نهتن بيت
حديث المر   الفأيميخ الع  جن   عستأه النبت  صتهى هللا عهيت  وستهم  وكتنن اله ته : جواب مأه 

بن اليبنة رديهن ل  ال  حجخ الوداع ، الجيه اله ه ينسر إليهن وعنسر إلي  الجيه النبت  صتهى هللا 
اسعده بهاا من يترن  ن المتر   يجتوز  ، ال د  (1)عهي  وسهم  يصرف وج  اله ه إل  الأن ايفر

لهتتن كأتتف الوجتت  ، و تتاا الحتتديث بتتم أتتك متتن األحنديتتث المعأتتنبهخ العتت  اليهتتن احعمتتنه الجتتواز 
 من احعمنه الجتواز الستن ر ، و متن احعمتنه عتدم الددلتخ عهتى الجتواز النننتن . واحعمنه عدم الجواز 

كون وجههن مكأوالن ، و د نيهتم  ن  اه المر   محرمخ ، والمأروع ال  حن المحرمخ  ن ي: ن وه 
 حد من الننة يرن إليهن سون النب  صهى هللا عهي  وسهم  واله ه بن اليبنة ، الأمن النب  صتهى 
هللا عهي  وسهم  النن الحنالس بن حجر رحم  هللا ع اكر  ن النب  صهى هللا عهي  وسهم  يجوز ل  متن 

كمتن جتنز لت   ن يعتزون المتر   بتدون مهتر ، .  النسر إل  المر    و الفهتو  بهتن متن د يجتوز لريتره
وبتتدون ولتت  ، و ن يعتتزون  كأتتر متتن  ربتتع ، وهللا عتتز وجتته ، قتتد الستتي لتت  بيتت  الأتت  التت   تتاه 
األمور ، ألن   كمه الننة عهخ ، ود يمكن  ن يرد عهى النب  صهى هللا عهي  وستهم  متن يترد عهتى 

 . او  المرو   غيره من الننة من احعمنه من دينبر   ن يكون ال  حن 
وعهى  اا الأن ال نعد  عند   ه اليهم  ن  إاا وجد ادحعمنه بمته ادستعدده ، اليكتون  تاا الحتديث 
من المعأنب  ، والواجب عهينن الت  النصتوص المعأتنبهخ  ن نرد تن إلت  النصتوص المحكمتخ الدالتخ 

نرم ، و ن ددلتتخ وا تتحخ عهتتى  نتت  د يجتتوز لهمتتر    ن عكأتتف وجههتتن عنتتد غيتتر التتزون و المحتت
كأف المتر   وجههتن متن  ستبنب الهعنتخ والأتر ، واألمتر كمتن عيهمتون ستن ر اين الت  التبمد العت  
رفص لهن بكأف الوجوه ، الهته اقعصتر  النستن  عهتى الوجت  ؟ الجتواب د ، بته كأتهن الوجت  
ن والر ة والرقبخ والنحر والاراع و السنن والصدر  حيننن ، وعجز   د   ن يمنيتوا نستن  م ممت
ييعرالتتون بأنتت  منكتتر ومحتترم ، وإاا التتعي بتتنب الأتتر لهنتتنة الأتتن  نتتك إاا العحتت  مصتتراعن الستتوف 
يكون  بوابتن كأيتر  ، وإاا العحت  مصتراعن الستوف  دنتى أت  السيعستع حعتى د يستعميع الراقتع  ن 

 . يرقي  ، النلنصوص الأرعيخ والمي ود  الي هيخ كه  عده عهى وجوب سعر المر   وجههن 
إنت  يجتب عهتى المتر    ن عستعر قتدمهن ، ويجتوز لهتن  ن عكأتتف : قتوم ي ولتون وإنت  ألعجتب متن 

كهيهن ، الأيهمن  ولى بنلسعر ؟  لية الكهنن ألن رقخ الكف وحسن  صنبع المر   و ننمههن ال  اليتدين 
 .  أد جنابيخ من الك ال  الرجهين 
ز لهتن  ن عكأتف إنت  يجتب عهتى المتر    ن عستعر قتدميهن ، ويجتو: و عجب  ي ن من قوم ي ولتون 

إن الأترييخ اإلستمميخ الكنمهتخ العت  :عن وجههن ، الأيهمتن  ولتى بنلستعر؟ ه متن المي توه  ن ن توه
 جن   من لدن حكيم فبير عوجب عهى المر    ن عسعر ال دم ، وعبيي لهن  ن عكأف الوج  ؟ 

م بنألقتدام ،  بدا  اا فتمف الحكمتخ ، ألن عيهتن الرجتنه بتنلوجوه  كأتر بكأيتر متن عيه هت: الجواب 
ين  فت  ، ابحتث عتن قتدميهن   ت  : ومن  سن  حدا ي وه لهفميب الا   وصنه  ن يفمب ل  امر   

جميهخ  و غير جميهخ ، ويعرك الوج  الهاا مسعحيه ، به  وه من يوصي  ب   تو البحتث عتن الوجت  
نن؟و كتاا الهاا مسعحيه ، به  وه من يوصي  ب   و البحث عن الوج  ، كيف الأهعنن ، كيتف اليين

 .  من  ن يبحث عن ال دم ويدع الوج ، الهاا مسعحيه، النان محه الهعنخ  و الوج  
د عين   ن  كنلهرن يسعح  من إفراجت   و متن كأته  ، وإنمتن المينت   نت  يجتب ( عور  ) وكهمخ 

 .  ن يسعر ، ألنع ييور المر   بنلهعنخ بنلعيهن بهن 

لهمتر    ن عفترن أتمث أتيرا   و  قته متن أتتير إنت  د يجتتوز : وإنت  ألعجتب متن قتوم ي ولتون 
يجتوز  ن عفترن الحواجتب الرقي تخ الجميهتخ واأل تداب السهيهتخ الستودا  ود : ر سهن ، أتم ي ولتون 

                                                
 (.1334)ومسلم ، كتاب الحج ، باب الحج عن العاجز رقم ( 1713)ي ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج وفضله رقم رواه البخار (1)
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مننع من إسهنر ن ؟ أم لية األمر ي عصر عهى إفتران  تاا الجمتنه و تاه الزينتخ ، بته الت  الوقت  
  .الحن ر يجمه بأعى  نواع المكينن من  حمر وغيره 

 نن  عع تد  ن    انستنن ييترف موا تع الهتعن ورغبتن  الرجتنه د يمكنت  إممقتن  ن يبتيي 
 . كأف الوج  مع وجوب سعر ال دمين ، وينسب الك إل  أرييخ     كمه الأرا ع و حكمهن 

ولهاا ر ي  لبي  المعأفرين ال وه بأن عهمن  المسهمين اعه وا عهتى وجتوب ستعر الوجت  
ألن النتتنة عنتتد م اين : ه صتتنحب نيتته األومتتنر عتتن ابتتن رستتمن قتتنه ليستتم الهعنتتخ ، كمتتن اكتتر

عند م  يف إيمنن ، والنسن  عند كأير متنهم عتدم اليهتنف ، الكتنن الواجتب  ن يستعر  تاا الوجت  
حعى لو قهنن بنبنحع  ، النن حنه المسهمين اليوم ع ع   ال وه بوجتوب ستعره ، ألن المبتن  إاا كتنن 

 . عحريم الوسن ه وسيهخ إل  محرم صنر محرمن 
وإنت  ألعجتتب  ي تتن متن دعتتن  الستتهور بتتأقممهم ومتن يتتدعون إليتت  اليتتوم وكأنت   متتر واجتتب عركتت  

 الننة ، الكيف نسوغ ألنهسنن  ن ندعو إلي  ونحن نرن عواقب  الوفيمخ ؟ 
واإلنسنن يجب عهي   ن يع   هللا قبه  ن يعكهم بمن ي ع ي  النستر ، و تاه متن المستن ه العت  عهتو  

را من مهبخ اليهم ، يكون عند اإلنسنن عهم نسر  ، ويحكم بمن ي ع ي   اا اليهم النسر  دون كأي
 .  ن يراع   حواه الننة ونعن ج ال وه 

وكنن عمر ر ى هللا عن   حيننن يمنع أ   بنح  الأنرع جهبتن لهمصتهحخ ، وكتنن المتمن 
ن فمالتخ عمتر متمن الأمأتخ ال  عهد النب  صهى هللا عهيت  وستهم  والت  عهتد  بت  بكتر وستنعين مت

واحتتتد  ،     ن الرجتتته إاا مهتتتن زوجعتتت  أمأتتتن بكهمتتتخ واحتتتد  جيهتتتوا التتتك واحتتتد  ،  و بكهمتتتن  
معينقبن  عهى من افعنر أين اإلسمم ابتن عميمتخ و تو التراجي ، التنن  تاا المتمن ييعبتر واحتد  ، 

يجهتوا الت   متر كننت  اليت  إن النتنة قتد ع: ولكن لمن كأر  اا ال  الننة ، قنه  مير الم منين عمتر 
 نتتن  ، الهتتو  م تتيننه عهتتيهم ، الأم تتنه عهتتيهم ، ومتتنيهم متتن مراجيتتخ الزوجتتن  ألنهتتم عيجهتتوا  تتاا 

 . األمر وعيجه  حرام 
حعتتى لتتو قهنتتن بنبنحتتخ كأتتف الوجتت  ، التتأن األمننتتخ اليهميتتخ والرعنيتتخ المبنيتتخ عهتتى :  قتتوه 

ر  اليتت  الهتتعن ، و ن نمنيتت  متتن بتتنب األمننتتخ ع ع تت   د ن تتوه بجتتوازه التت   تتاا اليصتتر التتا  كأتت
عحريم الوسن ه ، مع  ن الا  يعبتين متن األدلتخ متن كعتنب هللا وستنخ رستول  صتهى هللا عهيت  وستهم  
 ن كأتتف الوجتت  محتترم بنلتتدليه الأتترع  والتتدليه النستتر  ،و ن العحتتريم كأتته   ولتتى متتن عحتتريم 

 . كأف ال دم  و السنن  و نحو الك 
كم فيمن تزول من امررة  ثرم ةرغمره والرده علر  تاليقهرا ، ما رةي فضيلت:فضيلة الشيخ

 ها يستمس  بها فيعك ةباه ةم يالقها دون ةن تقترف ذنبا ؟ 
 : إاا مهب الوالد من ولده  ن يمهن زوجع  الم يفهو من حنلين 

مهتتن :  ن يبتتين الوالتتد ستتببن أتترعين ي ع تت  ممقهتتن والراقهتتن ، مأتته  ن ي تتوه :  الحالررة األولرر 

نهن مريبخ ال   سهوكهن ، كأن عرنزه الرجتنه ،  و عفترن إلت  مجعميتن  غيتر نزيهتخ، زوجعك ، أل
ومن  أب  الك ، اله   اه الحنه يجيب والده ويمه هن ، ألن  لم ي ه مه هتن لهتون الت  نهست  ، ولكتن 

 . حمنيخ لهراش ابن  من  ن يكون الراأ  معدنسن  اا الدنة 
مهتن زوجعتك ألن ادبتن يحبهتن ، اليرتنر األب عهتى محبتخ :  ن ي توه الوالتد لهولتد :  الحالة الثانيرة

ولده لهن واألم  كأتر غيتر  ، الكأيتر متن األمهتن  إاا ر   الولتد يحتب زوجعت  غتنر  جتدا ، حعتى 
عكتون زوجتخ ابنهتن كأنهتن  تر  لهتن ع نستأه هللا اليناليتخ ع الهت   تاه الحتنه د يهتزم ادبتن  ن يمهتن 

ولكن يتداريهن ويب ت  الزوجتخ ، ويعألههمتن وي نيهمتن بتنلكمم زوجع  إاا  مره  بوه بممقهن  و  م  ، 
 . الهين حعى ي عنين بب ن هن عنده ، ود سيمن إاا كنن  الزوجخ مسع يمخ ال  دينهن وفه هن 

إن  بت  : وقد س ه اإلمنم احمد ع رحم  هللا ع عن  اه المستألخ بيينهتن ، الجتن ه رجته ال تنه 
 لتية النبت  صتهى هللا عهيت  : قتنه . د عمه هتن : نم احمتد يأمرن   ن  مهن زوجعت  ؟ ال تنه لت  اإلمت

و ته  بتوك مأته عمتر  و : وسهم  قد  مر ابن عمر  ن يمهن زوجع  حين  متره عمتر بتالك ؟ قتنه 
 كهمخ نحو ن ؟ 
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يتن بنت ، إن النبت  صتهى هللا عهيت  وستهم   متر عبتد هللا بتن :ولو احعج األب عهى ابنت  ال تنه
 بوه عمر بممقهن، اليكون الرد مأه الك، ولكن ينبرت   ن يعهمتف عمر  ن يمهن زوجع  لمن  مره 

 عمر ر ن أي ن ع ع   المصهحخ  ن يأمر ولده بممن زوجع  من  جه   :ال  ال وه الي وه
مررا الحكررم  ذا ةراد األب ةن يررزول ابنرره مررن امرررة  غيررر عررالحة ؟ ومررا : فضرريلة الشرريخ 

 الحكم  ذا رفا ةن يزويه من امرة  عالحة ؟ 
ب مأه إجنبخ الس اه السنبن  ن  د يجوز  ن يجبر الوالد ابن  عهتى  ن يعتزون امتر   الجوا

دينت   و فه ت  ، ومتن  كأتر التاين نتدموا حتين جبتروا  ودد تم : د ير ن ن  سوا  كنن لييب اليهن 
عزوجهتن ألنهتن بنت   فت  ،  و ألنهتن متن قبيهعتك، وغيتر :  ن يعزوجوا بنسن  د يريتدونهن ، ي توه 

 . م يهزم ادبن  ن ي به ، ود يجوز لوالده  ن يجبره عهيهن الك ، ال
وكالك لو  راد  ن يعتزون بتنمر   صتنلحخ ، ولكتن األب منيت  ، التم يهتزم ادبتن منععت  ، 

د ععزون بهن ، الهت   ن يعتزون بهتن ولتو منيت   بتوه، : الناا ر ى ادبن زوجخ صنلحخ ، وقنه  بوه 
إنت  :   د  رر عه   بي  الي  ، ولهولد الي  منهيتخ ، ولتو قهنتن ألن ادبن د يهزم  منعخ  بي  ال  أ

يهزم ادبن  ن يميع والتده الت  كته أت  حعتى الت  متن اليت   منهيتخ لهولتد ود م تر  اليت  عهتى األب 
لحصه ال   اا مهنسد ، ولكن ال  مأه  اه الحنه ينبر  لمبن  ن يكتون لب تن متع  بيت ، و ن يداريت  

 . نع من اسعمنع  و ن ي ني  من اسعم
اسررمحوا لرري ةن ةعرررا هنررا بعررا المخالفررات الترري تقررع فرري بعررا : فضرريلة الشرريخ 

 :الزوايات راييا تفضلكم ببسا الحديث حولها ، وهذه المخالفات هي كالتالي 
لبة النسن  لهأينب الع  فرجن بهتن عتن المتألوف الت  مجعمينتن ميهتم  بتأن لبستهن : ةوال 

نب اليهن من  و  ين ععحدد من فمل  مهتنعن الجستم ، ومنهتن إنمن يكون بين النسن  ال م ، و اه الأي
من يكون مهعوحن من  عهى بدرجخ يسهر من فملهن جز  من الصدر  و السهتر ، ومنهتن متن يكتون 

 . مأ وقن من األسهه إل  الركبخ  و قريب منهن 

لنستن  بمكبتر الصتو  والرنتن  متن ا( المتن ) من األفمن  الأتن يخ الت  بيت  الزواجتن  : ثانيا  
والعصتتوير بنلهيتتديو ، واألأتتد متتن التتك الرجتته المعتتزون ي بتته زوجعتت   متتنم النستتن  ، وعنتتد إستتدا  

( المتن )إن الأتين الهمنت   العتى بجتواز: النصي من الريورين عهتى محتنرم هللا  يجتنبهون ب تولهم 
             الناا كنن  اا صحيحن نرجو من ال يهعكم إي ن  الحن لهمسهمين ؟ 

:   ) سبخ لهمفنلهخ األولى ال د أب  ال  صحيي مسهم عتن  بت   ريتر  ر تى هللا عنت  قتنه من بنلن* 
قتتوم ميهتتم ستتينم كأانتتنب الب تتر ي تتربون بهتتن النتتنة ، ونستتن  : صتنهنن متتن   تته النتتنر لتتم  ر متتن 

كنستتين  عنريتتن  ، ممتتيم  متتن م  ، ر وستتهن كأستتنمخ البفتت  المن هتتخ د يتتدفهن الجنتتخ ، ود 
:     ) ال ولت  صتهى هللا عهيت  وستهم  . (1)(ريحهن ليوجد متن مستير  كتاا وكتاا يجدن ريحهن ، وإن 

يين   ن عهيهن كسو  د عه  بنلسعر الواجب إمتن ل صتر ن  و فهعهتن  و  تي هن ( كنسين  عنرين  
: ، ولهاا رون اإلمنم احمد ال  مستنده بنستنند اليت  لتين عتن  ستنمخ بتن زيتد ر تى هللا عنهمتن قتنه 

ال تنه رستوه . صهى هللا عهي  وسهم  قبمي  ع نوع من الأينب ع الكستوعهن امر عت  كسنن  رسوه هللا 
 (2)( مر ن الهعجيه عحعهن غملخ ، إن   فنف  ن عصف حجم عسنمهن ) هللا صهى هللا عهي  وسهم  

(  وليضررربن بخمرررهن علرر  ييرروبهن) ومتتن التتك التتعي  عهتتى الصتتدر الننتت  فتتمف  متتر هللا عيتتنلى 
و ي خ الك  ن ع ترب المتر   فمنر تن عهتى جيبهتن لعستعر : ب  ال  عهسيره قنه ال رم(  31:النور)

صتدر ن ، أتم اكتر  أترا عتتن عن أتخ  ن حهصتخ بنت   فيهتن عبتتد الترحمن بتن  بت  بكتر ر تتى هللا 
إنمتن ي ترب بتنلكأيف التا  : عنهمن دفه  بأ  يأف عن عن هن ومتن  ننلتك الأت ع  عهيهتن وقنلت  

ألستهه إاا لتم يكتن عحعت  أت  ستنعر التم بتأة إد  ن يكتون يسعر ، ومن الك من يكون مأ وقن من ا
 . عهى أكه من يهبس  الرجنه ، اليحرم من  جه العأب  بنلرجنه 

                                                
 (2) تخريجه ص  تقدم   (1)
 (7/217)المسند  (2)
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وعهى ول  المر    ن يمنيهتن متن كته لبتنة محترم ، ومتن الفترون معبرجتخ  و معميبتخ ، 
يقبرا شرفاعة ال تيز  نفس عن نفس شيئا وال ) ألن  وليهن الهو مس وه عنهن يوم ال ينمخ ال  يوم 

 ( .  42:الب ر  ( )  منها عدا وال هم ينعرون

ال  الدف  ينم اليرة جن ز  و سنخ إاا كنن ال  التك إعتمن النكتن  ( المن : ) ةما المخالفة الثانية
 : ولكن بأروم 
و تو المفعتوم ( المنر )  ن يكون ال رب بنلدف و و من يسمى عند بي  الننة :  الشرا األوا

و تتو غيتتر جتتن ز ، ألنتت  متتن آد  ( المبتته ) ن المفعتتوم بتتنلوجهين يستتمى متتن وجتت  واحتتد ، أل
 . اليزف، والمينزف كههن حرام ، إد من ده الدليه عهى حهخ و و الدف حنه  ينم اليرة 

 ن د يصحب  محرم كنلرنن  الهتنبم المأيتر لهأتهو  ، التنن  تاا ممنتوع ستوا  كتنن :  الشرا الثاني
 . ينم اليرة  م د مي  دف  م د ، وسن  كنن ال   

 ن د يحصه بالك العنخ كسهور األصتوا  الجميهتخ ، التنن حصته بتالك العنتخ كتنن :  الشرا الثالث
 . ممنوعن 

 ن د يكون الي   ايتخ عهتى  حتد ، التنن كتنن اليت   ايتخ كتنن ممنوعتن مأته  ن عسهتر : الشرا الرابع 

م غيتر م ممتن ينتزعج األصوا  عبر مكبرا  الصو  ، النن ال  الك  ايخ عهى الجيتران ومتن  ت
بهاه األصوا  ، ود يفهو من الهعنتخ  ي تن ، وقتد نهتى النبت  صتهى هللا عهيت  وستهم  المصتهين  ن 

 .   يجهر بي هم ال  ال را     لمن الي  من العأويش واإلياا  ، الكيف بأصوا  الدالوف والرنن  
قته ال تم و من عصوير المأن د بآلخ العصوير التم يأتك عنقته الت  قبحت  ، ود ير تى عن

عن الم من  ن عهع م صور محنرم  من األمهن  والبنن  واألفوا  والزوجتن  وغيتر ن لعكتون 
و قبي من الك عصوير المأتهد . سهيخ عير  لكه واحد ،  و  ليوبخ يعمعع بنلنسر إليهن كه النسن 

 بواسمخ الهيديو ألن  يصور المأتهد حيتن بتنلمر ن والمستمع ، و تو  متر ينكتره كته ا  ع ته ستهيم
 . ودين مسع يم ، ود يعفيه  حد  ن يسعبيح   حد عنده حين  وإيمنن 

و من الرقص من النسن  الهو قبيي د نهع  بجوازه لمن بهرنن متن األحتداث العت  بتين النستن  
بسبب  ، و من إن كنن من الرجتنه الهتو  قتبي ، و تو متن عأتب  الرجتنه بنلنستن  ود يفهتى متن اليت  ، 

لنسن  مفعهمين كمن يهيه  بي  السههن  الهو  عسم و قتبي لمتن اليت  متن و من إن كنن من الرجنه وا
 . ادفعمم والهعنخ اليسيمخ د سيمن و ن المننسبخ مننسبخ نكن  ونأو  عرة 

و من من اكرع  متن  ن التزون يح تر مجمتع النستن  وي بته زوجعت   متنمهن ، التنن عيجتب 
ال نبههتن بهتتاا الهيتته المنكتتر أتترعن  اليجتب  ن يحتتدث مأتته  تتاا متتن رجته  نيتتم عهيتت  بنيمتتخ التتزوان

وع تم ومتترو   ، وكيتف يمكنتت    تته الزوجتخ متتن التتك ،  التم يفتتنالون  ن يأتتن د  تاا الرجتته التت  
مجعمع النسن  من     جمته متن زوجعت  و بهتى العست م زوجعت  متن عينيت  ويتدور الت  ر ست  متن 

 . العهكير الأ  الكأير ، وعكون الينقبخ بين  وبين عروس  غير حميد  
نن  ال  فعنم جواب   اا  نصي إفوان  المسهمين من ال ينم بمأته  تاه األعمتنه الستي خ، وإ

و دعو م إل  ال ينم بأكر هللا عهى النيمخ وغير ن ، و ن  يعبيوا مرين السهف الصنلي الي عصتروا 
وال تتبعروا ةهرواع  روم  رد ضرلوا مرن  برا وةضرلوا كثيررا وضرلوا عرن ) عهى من جن   بت  الستنخ 

 ( .55: المن د  (  )  ياسواع السب

 
 ةسئلة خاعة بلعب األافاا

يويد كثير من األلعاب والبرامج التعليمية الهادفة للافرا ، وغالبرا هرذه البررامج تسربك 
بالموسرريق  ةو مررا يشرربه بالموسرريق  ، ولرردينا نمرروذل مررن ذلرر  وهررو الكترراب النررااك ، ونررود ةن 

 تسمع  معنا هذه النرمة وتعاينا رةي  ؟ 

والموسي ى من المينزف المحرمخ الأنب  عحريمهتن بمتن . سميع  عع دم  موسي ى   اا الا 
رواه البفتتنر  التت  صتتحيح  متتن حتتديث  بتت  منلتتك األأتتير  ر تتى هللا عنتت   ن النبتت  صتتهى هللا 
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وعهتى  تاا (1)(ليكونن من  مع   قوام يسعحهون الحر  والحرير و الفمر والميتنزف)عهي  وسهم  قنه
 إاا حاال   تاه الموستي ى عهتى  ن متن ستميع  متن الحكنيتن  ألصتوا   تاه د يجوز اسعيمنلهن إد

الحيوانن  غيتر ممتنبن ألصتواعهن الت  الواقتع ، ود ييمت  العصتور الكنمته لميرالتخ  صتوا   تاه 

الحيوانتتتن  ، لهتتتاا  رن  ن د عستتتعيمه و ن استتتعيمنلهن حتتترام إاا ب يتتت  الموستتتي ى وإن لتتتم عبتتتن 
 . النسعيمنلهن قهيه الهن د  

را مرن األلعراب يحروي عرورا مرسرومة باليرد لرذوات األرواح ، والهردف منهرا غالبررا كثير
 التعليم مثا المويود  في الكتاب النااك ؟ 

إاا كنن  لعسهيخ الصرنر النن من  جنز الهيب لهصرنر يجيتز مأته  تاه الصتور، : اليواب 

لهصتور  العت   و من متن منتع  تاه الصتور الننت  د يجيتز التك عهتى  ن  تاه الصتور ليست  ممنب تخ
 . والفمب ال   اا سهه . فهن هللا عهيهن  اه المفهوقن  المصور  كمن يع ي ممن  و  منم  

 ذا لمرراذا ال نقرروا للموسرريق  الترري فرري . يررا فضرريلة الشرريخ  ذا كانررت للرررار فررال مررانع اا  
نهررا هرري للعررار ونتسراها بهرا أل( الكتراب النرااك ) األلعراب والبررامج التعليميرة الهادفررة للافرا

 للعرار ؟ 

د نعستتن ه بهتتن ألنهتتن لتتم يتترد لهتتن نسيتتر التت  الستتنخ ، وألن الميتتنزف التتوارد : الجتتواب 
عحريمهتتن عنمتتخ ، ولتتم يتترد دليتته عهتتى العفصتتيص ، وألن الصتتب  إاا اععتتند الههتتو واليتتزف كتتنن 

 . سجيخ ل  ومبييخ 

بنررات ، هنرا  ةنررواع كثيررر  مررن العرررائس الترري كانرت تسررميها عائشررة رضرر  هللا عنهررا ال
منها ما هو معنوع من القان ، وهو عبار  عن كريس مفعرا برراس ويردين وريلرين ، ومنهرا 
ما يشبه اإلنسان تماما وهو ما يباع في األسواك ، ومنها مرا يرتكلم ةو يبكري ةو يمشري ةو يحبرو 

  ، فما حكم عنع ةو شراع مثا هذه األنواع للبنات العرار للتعليم والتسلية ؟ 

لا  د يوجد الي  عفميم كنمه وإنمن يوجد الي  أ  متن األع تن  والتر ة  من ا: الجواب 
ولكن لم ععبين الي  الفه خ الهاا د أك ال  جوازه و ن  من جنة البنتن  المعت  كننت  عن أتخ عهيتب 

 . بهن 

و من إاا كنن كنمه الفه خ وكأنمن عأن د إنسننن ود سيمن إن كتنن لت  حركتخ  و صتو  التنن 
أتتي ن ، ألنتت  ي تتن   فهتتن هللا عمنمتتن ، والستتن ر  ن الهيتتب العتت  كننتت   التت  نهستت  متتن جتتواز  تتاا

ولكنتت  د  قمتتع بتتنلعحريم ، ألن . عن أتتخ عهيتتب بهتتن ليستت  عهتتى  تتاا الوصتتف ، النجعننبهتتن  ولتتى 
النن الصرير مجبتوه عهتى الهيتب . الصرنر يرفص لهم من د يرفص لهكبنر ال  مأه  اه األمور 

وإاا  راد . بندا  حعى  ن وه إن وقع  ي يع عهي  لهوا وعبأتن والعسه  ، ولية مكهف بأ  من الي
اإلنستتنن ادحعيتتنم التت  مأتته  تتاه الهي هتتع التتر ة  و يحميتت  عهتتى النتتنر حعتتى يهتتين أتتم ي تترم  حعتتى 

 . عزوه مينلم  

ها هنا  فرك بين ةن يعنعها األافاا ةنفسهم وبين ةن نعرنعها نحرن لهرم ةو نشرتريها 
 نحن لهم ةو تهد  األلعاب ؟ 

 نن  رن صنيهن عهى وج  ي ن   فهن هللا حرام ، ألن  اا العصتوير التا  د : اليواب 
أك ال  عحريم  ، لكن إاا جن عنتن متن النصتنرن  و غيتر م متن غيتر المستهمين التنن اقعنن  تن كمتن 

لكتن بنلنستبخ لهأترا  ينبرت   ن نأتعر   أتين   فترن ليست  اليت  صتور كنلتدراجن   و . قه   ود 
 . راالين  ومن  أبههن السينرا   و ال

 من مسألخ ال من والا  من عبين ل  صور  رغم من  ننلك من  ع ن  ور ة ورقبخ ولكتن 
 . لية الي  عيون و نف المن الي  بأة ، ألن  اا د ي ن    لفهن هللا 

 ما حكم عنع ما يشبه هذه العرائس بماد  العلعاا ثم عينها في الحاا ؟ 

لين النب  صتهى : ) فهن هللا الهو دافه ال  الحديث كه من صنع أي ن ي ن   : اليواب 
لكتن كمتن قهت   ( 2)(  أد الننة ع نبن يوم ال ينمتخ المصتورون ) (1)...( هللا عهي  وسهم  المصورين 

                                                
 (.7741)رواه البخاري ، كتاب األشربة ، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر رقم   (1)

 (.7345)بغي رقم رواه البخاري ، كتاب الطالق ، باب مهر اال (1)
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إن  إاا لم عكن الصور  وا حخ    لية اليهن عين ود  نف ود الم ود  صنبع الهاه ليست  صتور  
  .كنمهخ ود م ن يخ لفهن هللا عز وجه 

عندما يلعب األافراا مرع بعضرهم ، ويمثرا الولرد دور األب وتمثرا البنرت دور األم ، هرا 
 يقرون عل  ذل  ةم يمنعون منه ؟ ولماذا ؟ 

 نن  رن  نهم يمنيون من  ، ألن  قد يعدرن المهه بهاا  ن يننم ميهتن وستد البتنب : اليواب 
 .  نن  ولى 

و تسرلية األافراا وتأخرذ ةشركاال في القعص هنا  بعرا القعرص الهردف منهرا تعلريم ة
مختلفة ، فبعضها يحكي وا ع حيوانات تتكلم ، فمرثال لكري نعلرم الافرا ةن عا برة الكرذب وخيمرة 
تحكي ةن ثعلبا مثا دور ابيب حت  يكرذب علر  الديايرة ويخردعها ، ثرم و رع الثعلرب فري حفرر  

 بسبب كذبه فما رةيكم بهذا النوع ؟ 

هتتن إفتتران لهتاه الحيوانتتن  عمتتن فه تت  عهيتت  متتن كونهتتن  تتاه  عوقتتف اليهتتن ، ألن: اليرواب 
 . ععكهم وعينلج وعينقب،وقد ي نه إن الم صود  رب المأه ، الأنن  عوقف الي  من  قوه اليهن بأ  

هنا  نوع آخر من القعص ةن األم  د تحكي  عرة لافلهرا ممكنرة الو روع و ن لرم تكرن 
انرره وعررعد علرر  يرردارهم  فو ررع  ن هنررا  افررا اسررمه حسررن آذ  يير:  ررد و عررت فنقرروا مررثال 

وانكسرت يده ، فما حكرم مثرا هرذا النروع مرن القعرص الرذي  رد يرتعلم الافرا مرن خاللره بعرا 
 الفضائا والخعاا الحميد  ، ها هي كذب ؟ 

إن  ننك مهه  و ولتد  و متن : السن ر  نهن إاا قيه  عهى سبيه العمأيه بأن ي نه : اليواب 
أن   مر واقع  ن  د بتأة بت  ، ألن  تاا متن بتنب العمأيته ولتية  أب  بدون  ن ييين اسم ، يجيه ك

 .  مرا واقين ، وعهى كه حنه الهاا د بأة ب  ، ألن الي  الن د  ولية الي  م ر  

في مناهج التعليم فري المردارس يالرب مرن الافرا ةن يرسرم عرور  لرذات روح ، ةو يعار  مرثال 
ن يقص هذه العور  ويلز ها علر  الرورك، له ةكما البا ي ، وةحيانا يالب منه ة دياية ويقوا

 ةو يعا  عور  فيالب منه تلوينها فما رةيكم في هذا ؟ 

التتا   رن التت   تتاا  نتت  حتترام يجتتب منيتت  ، و ن المستت ولين عتتن العيهتتيم يهتتزمهم  دا  : اليررواب 
نهم  ن وإاا كننوا يريدون  ن  يعبينوا اكتن  المنلتب بنمكتن. األمننخ ال   اا البنب ومنع  اه األأين  

ي ولوا اصنع صور  سينر   و أجر   و من  أب  الك ممن يحيم بت  عهمت  ، ويحصته بتالك ميرالتخ 
مدن اكن   والمنع  وعمبي   ل مور ، و تاا ممتن ابعهتى بت  النتنة بواستمخ الأتيمنن وإد التم الترن 
بم أك ال  إجند  الرسم والعفمتيم بتين  ن يفمتم اإلنستنن صتور  أتجر   و ستينر   و قصتر  و 

نستنن ، النلتتا   رن  نتت  يجتتب عهتتى المستت ولين منتع  تتاه األأتتين  ، وإاا ابعهتتوا ود بتتد الهيصتتوروا إ
 . حيوانن لية ل  ر ة 

هذه العور التي في الكتب ها يلزم امسها ؟ وها  اع الرةس بوضع فاعا بينه وبين اليسرم 
 يزيا الحرمة ؟ 

، وألنهن ع     تاه الكعتب ع  رن  ن  د يهزم ممسهن ، ألن ال  الك مأ خ كبير  : اليواب 
من قصد بهن الصور  إنمتن قصتد متن اليهتن متن اليهتم ، وو تع فتم متن بتين الرقبتخ والجستم د يريتر 

 . الصور  عمن    عهي  
الافا  ذا ما رسم هذا الرسم في المدرسرة ةي  رد ال يعار  دريرة الرسرم ثرم  يرسرب؟ يرسب  د 

هاا الأ  ، ويكتون اإلأتم عهتى متن  متره وكههت  ل إاا كنن  اا ال د يكون المنلب م مرا: اليواب 
بالك ، ولكن  آمه من المس ولين  ن د يصه بهم إلت   تاا الحتد الي تمروا عبتند هللا إلت  ميصتيخ 

 . هللا 

                                                                                                                                       
ومسلم كتاب اللباس ، باب ال تدخل  (. 7471)رواه البخاري ، كتاب اللباس ، باب عذاب المصورين يوم القيامة رقم  (2)

 (2114)المالئكة بيتا فيه كلب وال صورة رقم 
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هنررا  بعررا ريرراا األافرراا مررن يقرروم بتعلرريم األافرراا  لرري سررن الخامسررة ةو السادسررة 
وكثيررا منهرا يقروم بمهنرة التعلريم فيهرا البنات مع األوالد مختلاين ، فما هو السن المسموح به 

 النساع للذكور واإلناث ، فما رةيكم بهذا ، و لي ةي سن يسمح للمرة  ةن تعلم الافا ؟ 

 رن  ن  اا يرالع إل   ي خ كبتنر اليهمتن  لهنستر اليت  ، ألن  تاا قتد يهتعي بتنب ادفتعمم : اليواب 
ألمهتتنه بي تهم إلتت  بيت  الهتتاا التت  الت  المستتع به وعهتى المتتدن البييتد ،  متتن متن حيتتث اجعمتنع ا

األصه د بأة ب  ، لكن  فأى  ن عكون  اه مفممتن  ي صتد منهتن  ن عكتون ستهمن ألمتور  كبتر 
ولهتاا يجتب  ن يرالتع أتأن   تاه المتدارة إلت   ي تخ كبتنر . منهن اليمن يسهر ل  ، واليهتم عنتد هللا 

 . سخ اليهمن  لهنسر اليهن  و إل  جهن  مس ولخ عسعميع منيهن بيد الدرا

هنا  بعا المدارس فيها فعا بين الاالب والاالبات لكن مدرسرو الارالب والاالبرات 
 نساع، فإلي ةي سن يسمح للمرة  بتعلم الذكر ؟ 

 .  و كمن قه   ن  يجب منع كه من يحوم حوه ادفعمم مهمن كنن  مره : الجواب 

 
 ةسئلة في مالبس األافاا

لرذوات األرواح ، وبعرا هرذه المالبرس ممرا  هنا  كثير من مالبس األافاا فيهرا عرور
يمررتهن مثررا الحررذاع والمالبررس الداخليررة لألافرراا دون الثالثررة ، ومنهررا مررا ال يمررتهن بررا يحررافع 

 عليها وعل  نعافتها ، فما حكم هذه المالبس ؟ 
إن  يحرم إلبنة الصب  من يحرم إلبنست  كبيتر ، ومتن كتنن اليت  : ي وه   ه اليهم : اليواب 

والتتا  ينبرتت  . اليكتتون إلبنستت  الصتترير حرامتتن  ي تتن ، و تتو كتتالك . ستت  الكبيتتر حتترام صتتور النلبن

لهمسهمين  ن ي نميوا مأه  تاه الأيتنب واألحايتخ حعتى د يتدفه عهينتن   ته الأتر والهستند متن  تاه 
 . النواح  ، و   إاا قومي  الهن يجدوا سبيم إل  إيصنلهن إل   اه البمد وعهوين  مر ن بينهم 

 لبس األافاا الذكور مما يخص اإلناث كالذهب والحرير ةو غيره والعكس ؟ ها ييوز 

إن اليهمن  ي ولتون إنت  يحترم إلبتنة الصتب  متن :  اه مههومخ من الجواب األوه ، قه  : الجواب 
يحتترم إلبنستت  البتتنل  ، وعهتتى  تتاا اليحتترم إلبتتنة األمهتتنه متتن التتاكور متتن يفتتعص بنإلنتتنث وكتتالك 

 . اليكة 

 هذا  سباا الثياب لألافاا الذكور ؟ ها يدخا تحت 
 . نيم يدفه : اليواب 

 وما فيه تشبه للكفار وغيره كالقبعة والبنالون ؟ 

 اا بنب آفر ، عأب  المسهمين بنلكهنر الت  الهبتنة  و غيتره ستوا  كتننوا اكتورا : الجواب 
( وم الهتو متنهم متن عأتب  ب ت)  و إننأن صرنرا  و كبنرا محرم ل وه الرسوه صهى هللا عهيت  وستهم  

، وألن  يجتب  ن يكتون لهمستهمين أفصتيخ قويتخ عمتنيهم متن العبييتخ لريتر م ، ألنهتم األعهتون ( 1)
(  وال تهنروا وال تحزنروا وةنرتم األعلرون  ن كنرتم مرؤمنين) ودينهم  و األعهى كمن قنه هللا عيتنلى 

الحرك ليعهرره علر  هو الذي ةرسا رسوله بالهد  ودين ) وقنه هللا عينلى (  134: آه عمران )
 ( 33: العوبخ ( )  الدين كله

 ها ييوز لألافاا ذكورا ةم  ناثا لبس المالبس القعير  التي تبدي فخذيه ؟           

متتن الميهتتوم  ن متتندون ستتبع ستتنين د حكتتم ليورعتت  ، لكتتن عيويتتد الصتتبينن : اليررواب 
 ف اليور  ال  المسع به ، واألمهنه  اه األلبسخ الفنليخ ال صير  د أك  ن سيهون عهيهم كأ

 به ربمن د يسعح  اإلنسنن إاا كأف الفاه ألن  كنن يكأه  صريرا ود يهعم ب  وحين ا يكون 
نسر الننة إل  عوراعهم كنسر م إل  وجو هم الت  عتدم حرمعهتن والفجته منهتن ، النلتا   رن  ن 

حعأتتنم بييتتد عتتن يمنتتع األمهتتنه وإن كتتننوا صتترنرا متتن مأتته  تتاه األلبستتخ ، و ن يهبستتوا لبتتنة ا
 . المحاور 

                                                
 (.32)تقدم تخريجه ص   (1)
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ما حكم ثقب  ذن البنت من ةيرا ةن تتحلر  بالرذهب كرالخرص ؟ وهرا فري ذلر  شري مرن 
 المثلة والتعذيب كما  اا بعا الفقهاع ؟ 

الصحيي  ن  د بتأة بت  ، ألن  تاا متن الم نصتد العت  يعوصته بهتن إلت  العحهت  : الجواب 
م يهبستنهن الت  آاانهتن ، و تاا العيتايب يستير ، المبن  ، وقد أب   ن نسن  الصحنبخ كنن لهتن  قترا

 . وإاا أ ب  ال  حنه الصرر صنر بر ه سريين 

 وها ينابك عل  هذا ثقب األنف ؟ 

 . نيم عند من يرن  ن  مكنن لهزينخ :   اليواب  

ما حكم حلك شرعر البنرت عنرد الروالد  ةو بعرد ذلر  رغبرة فري  االرة شرعرها وغزارتره ؟ 
 الوالد  كالذكور ؟ وها يسن حلك شعرها عند 

حهتن أتير ن د يستن الت  اليتوم الستنبع كمتن يستن الت  حهتن راة التاكر ، و متن : اليواب 
إن حهن األنأى ر ستهن مكتروه لكتن : حه   لهمصهحخ الع  اكر  إاا صح  النن   ه اليهم ي ولون 

روف  ن قد ي نه إن  إاا أب   ن  اا ممتن يستبب نأتنم الأتير ووالرعت  الننت  د بتأة بت  ، ين الميت
 . المكروه عزيه كرا ع  الحنجخ 

 ما هو سن الافا الذي تحتيب منه المرة  هو التمييز ةم البلوا ؟  

ةو الافررا الررذين لررم ) ي تتوه هللا عيتتنلى التت  ستتينن متتن يبتتن  إبتتدا  الزينتتخ لهتتم : اليررواب 
، والمهتته إاا سهتتر عهتتى عتتور  المتتر   وصتتنر (  31: النتتور ( )  يعهررروا علرر  عررورات النسرراع

و تاا يفعهتف بتنفعمف . ينسر إليهن ويعحدث عنهن كأيرا ، الننت  د يجتوز لهمتر    ن عكأتف  منمت  
الصبينن من حيث المجنلسخ ، ألن الصب  ربمن يكون ل  أأن ال  النسن  إاا كنن يجهة إلت   نتنة 

 . يعحدأون بهن كأيرا ، ولود  اا لكنن غنالم د يهعم بنلنسن 

يينت   ن (  ةو الافرا الرذين لرم يعهرروا علر  عرورات النسراع) ر ب ولت المهم  ن هللا حدد  اا األم
 .  اا ممن يحه لهمر    ن عبدن زينعهن ل  إاا كنن د يسهر عهى اليور  ود يهعم بأمر النسن  

 ها لمس ذكر الافا إلزالة النياسة ينقص الوضوع ؟   * 

 . د ين ص الو و  : الجواب 
الافررا بالضرررب ةو وضررع شرري مررر ةو حررار فرري فمرره هررا ييرروز لررألب  ةو األم معا بررة 

 كالفلفا  ذا ةرتكب خاأ ؟ 

 من عأديب  بنل رب النن  جن ز إاا به  سنن يمكن   ن يعأدب منت  و تو غنلبتن عأتر : الجواب
سنين، و من إعمن ه الأ  الحنر النن  اا د يجوز ، لن  اا يت أر عهيت  وقتد ينأتأ متن التك حبتوب 

ويحصه بهاا  رر بفمف ال رب النن  عهى سن ر الجستم . يدع  عكون ال  الم   و حرار  ال  م
 . الم بأة ب  إاا كنن يعأدب ب  ، وكنن  ربن غير مبر  

 فيما دون العشر ؟ 

ينستتر اليتت  ، التتنن الرستتوه صتتهى هللا عهيتت  وستتهم  إنمتتن  بتتن   اليمتتن دون اليأتتر: اليررواب 
الصتب  التا  دون اليأتر  ال رب ليأتر عهتى عترك الصتم  ، الينستر اليمتن دون اليأتر قتد يكتون

 . عنده الهم واكن  وكبر جسم يعحمه ال رب والعوبين والعأديب ب  ، وقد د يكون 

ها هنا  بأس علر  األم واألب فري تحفريع افلهرم العررير القررآن مرع علمهمرا بأنره  رد 
يقوم بقراعته في الحمام و ت  ضاع الحاية ، ةو  راعتره باريقرة ال تليرك برالقرآن الكرريم علر  

 لرغم من تكرار التنبيه عل  ذل  ؟  ا

نيم ينبر  ل م واألب  ن ي ر  مهههمن ال رآن الكريم ويحاراه متن  ن ي تر ه الت  : اليواب 
وإاا حصه منهم أ  من التك التننهم غيتر مكههتين ع . مأه  اه األمنكن الع  د ينبر   ن ي ر  اليهن 

. اا سمي  ي ر  ال  مكتنن د يهيتن يتعكهم عهيت   عن  األمهنه ع الهية عهيهم  أم ، والوالد  و الوالد  إ

وقد أب  الت  صتحيي البفتنر   ن عمترو بتن ستهمخ الجرمتى صتنر إمنمتن . ويبين  ن  اا د يجوز 
 . صهى هللا عهي  وسهم ( النب )و و ابن س   و سبع سنين ، وكنن الك ال  عهد 
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، فهرا ينابرك  ذا كان هنا  سراحة ملحقرة بالبيرت يلعرب بهرا األافراا داخرا سرور البيرت 
عليهررا حررديث حرربس العرربيان و ررت المررررب النتشررار الشرريااين ةم ةن ذلرر  ينابررك عررا الشررارع 

 خارل البيت ؟ 

 . الحديث إنمن  و ال  الأنرع فنرن البي  ، و من دافه البي  الم بأة ب  : اليواب 

  يحعا ها ييب عل  المرة  وهي تعلي ةن تمنع مرور افلها الرير بين يديها مع العلم ةن ذل
منها مرارا ةثناع العال  ، وتؤدي مدافعتها له  لي ذهاب الخشوع في العال  ، ولو ةنهرا عرلت 

 بمفردها تخش  الضرر عليه ؟ 

د حترن عهيهتن الت   تتاه الحتنه  ن عمكنت  متن  ن يمتتر بتين يتديهن إاا كتنن كأيتتر : اليرواب 

هتم هللا ع ولكتن ينبرت  لهتن الت  المرور وعفأى السند صمعهن بمدااليع  كمن قنه بالك   ه اليهم رحم
 اه الحنلخ  ن عيمي  أي ن يعههى ب  ويكون حولهن ، ألن المهه إاا  عم  أتي ن يعههتى بت  عههتى بت  
عن غيره ،  من إاا كنن عيه   بأم  لجوع  و عمش النن األولى بهتن  ن عتأفر الصتم  حعتى ع  ت  

 .    نهمع  أم ع به عهى صمعهن 
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