
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 رسالة للشيخ عبد اهلل المطلق هداه اهلل

الحمدددد هلل رل المدددالميال واللددد ع والبددد و علددد  حبي دددا ورسددد ل ا  حمدددد  
 أ ا بمد:                                     وعل  آله وأصحابه أجمميال

 
 :لشيخ عبد اهلل المطلدق هدداه اهلل وقد ي فيدهص تيا ل افقد سممت  قطم 
ات وحافظدات الملتز د%  ال ال بداء 09 وأن الز ة، ليبت اءعأن المب)

 .( ال ولببال المباءع  القرآن في المالم اإلس  ي
 

ليده أحدد  دال أهد  إهداا القد ي ودا  ديخ لدم وبدبق   :أق ي وباهلل الت فيق 
 علمدداء البددل   ددا لشددرعي ع دددافالحجددال  ،وهدد  قدد ي  حددد  ،الملددم

 وَوِسَاءِ وَبَنَاتِكَ لِّأَزْوَاجِكَ قُل النَّبِيُّ أَيُّهَا } يَا: وج  في كتابده ذكره اهلل عز

 اللَّؤ ُ  وَكَؤانَ  يُؤؤْذَيْهَ  فَلَا يُعْرَفْهَ أَن أَدْوَىَٰ ذََٰلِكَ جَلَابِيبِهِهَّ مِه عَلَيْهِهَّ يُدْوِنيَ الْمُؤْمِنِنيَ

 {(95) رَّحِيمًا غَفُىرًا
: لهدا أو سدلمة ع دد ا قداي ليه ال بدي صدل  اهلل عليده وسدلمإر د أ  وه   ا

 .والحاكم رواه أب  داود إذا كان الدرع سابغاً وُغطِّي ظُه ر قد يها " ."
فَدَمَرَف ِدي ِحدياَل َرآحِدي : )و ا قالتده عاششدة ر دي اهلل ع هدا فدي قلدة اإلفد  

َقْظُت بِاْسدِتْرَجاِعِه ِحدياَل َعَرَف ِدي َفَ م درْ  ُت وََكاَن َرآِحي قَدْبدَ  اْلِحَجداِل فَاْسدتَديدْ
 (  تفق عليه. َوْجِهي ِبِجْلَباِبي



دددا حَدَزلَدددْت  ر دددي اهلل ع هدددا: )ُأوِّ َسدددَلَمَة  و دددا قالتددده وُدددْدحِياَل َعلَدددْيِهال  ِ ددداْل }َلم 
( َخَرَج ِحَباُء اْْلَْحَلاِر َكَأن  َعَل  رُُءوِسِهال  اْلِغْربَاَن ِ اْل اْْلَْكِبَيةِ  {َجَ بِيِبِهال  

 رواه أب  داود.
َلَقدددْد َكددداَن ِحَبددداٌء ِ ددداَل اْلُمْشِ  َددداِت َوْشدددَهْدَن ر دددي اهلل ع هدددا: )  َعددداْل َعاِشَشدددةَ 

َُ َرُسددد ِي الل دددِه صدددل  اهلل عليددده وسدددلم ُ تَدَلفَِّمددداٍت ِبُمدددُروِ ِهال   ُدددم   اْلَفْجدددَر َ ددد
َقِلددْباَل ِإلَدد  بُديُدد ِتِهال  َوَ ددا وُدْمددَرْفاَل ِ دداْل تَدْغِلدديَِّ َرُسدد ِي الل ددِه صددل  اهلل عليدده  وَد دْ

  تفق عليه. .(بِالل َ عِ  وسلم
 
وفددي الحددرو  ،سدد  ياإلح ددا حددرى فددي المددالم أ : )ق لدد  عفددا اهلل ع دد  أ ددا

 !!فهاا  ال الغراشب (ولببال الحجال حباء  لتز ات ال
 وفدي الحدرو  دال القاد دات عليده  دا ،سد  ياإلح ا حدرى فدي المدالم أف اهلل 

تمددت   ددال ألببددة علدد  ال بدداء ال   دده القلدد ل وَتْشددَمِزز   و دددى لدده الجبدديال
 ،والبددددراوو  فالب ا يدددد  ؛حددددراواإلوحتدددد  حدددداي  ،للبدددداس الشددددرعي بلددددله

 ،الضدديقلددبَّ والبيدداو و  ،و شددابهة الرجدداي ،وحلدد  البددا  ،كدد اتواْل
 .وو و 
 لببدددة حبددداء البدددل  فددد أو  والج بيدددب  دددا المبددداءع والمددد ءع والمدددرو أ

 .ر اهلل بلرها وبليرتهاإال عل   ال ح    ،تراها
فددددي  جمدددد ع الفتدددداوى :  _رحمدددده اهلل_قدددداي  دددديخ اإلسدددد و ابددددال تيميددددة 

اِي َوَ ددا فَاْلَفدداِرُ  بَدددْياَل ِلبَدداِس الرَِّجدداِي َوال َِّبدداِء وَدُمدد ُد إلَدد  َ ددا َوْلددُلُ  ِللرَِّجدد)
.  َوُهَ  َ ا وُدَ اِسُب َ ا وُدْشَ ُر ِبِه الرَِّجاُي َوَ ا تُددْشَ ُر بِدِه ال َِّبداءُ  ،َوْلُلُ  ِلل َِّباءِ 

فَال َِّبدداُء َ ددْأُ  رَاٌت بِااِلْسددِتَتاِر َوااِلْحِتَجدداِل ُدوَن الت بَدددر ِج َوالظ ُهدد ِر ؛ َوِلَهددَاا 



ْلِبيَدِة َواَل الل دُم ُد إلَد  الل دَفا  ُُ الل ْ ِت ِفي اْْلََذاِن َواَل التد  َلْم َوْشَرْع َلَها َرْف
ْحدَراِو . ودَ  َتَجدر ُد الر ُجدُ  . فَدَّن  الر ُجدَ  َ دْأُ  ٌر َأْن والمروع َواَل الت َجدر ُد ِفدي اإْلِ

ُُ َعلَد  قَدْدِر  َوْكِشَ  رَْأَسُه َوَأْن اَل وَدْلَبََّ الثدَِّياَل اْلُمْمتَداَدَع َوِهدَي ال تِدي ُتْلدَ 
ددَراِووَ  َواَل اْلبُدددْرُحََّ َواَل اْلُ دد   َلِكددال   َأْعَضدداشِِه فَددَ  وَدْلددَبَُّ اْلَقِمدديَا َواَل الب 

ددَا لَددُه ِفددي آِخددِر لَ  ددا َكدداَن ُ ْحَتاًجددا إلَدد  َ ددا َوْبددتُدُر اْلَمددْ رََع َوَوْمِشددي ِفيددِه َرخ  م 
اْْلَْ ِر إَذا َلْم َوِجدْد إزَارًا َأْن وَدْلدَبََّ َسدَراِووَ  َوِإَذا لَدْم َوِجدْد حَدْملَدْياِل َأْن وَدْلدَبََّ 

ِِ َ دا َوْحتَداُج إَلْيدِه َحاَجددًة  ُخف دْياِل . َوَجَمدَ  َذلِدَ  بَدَداًل ِلْلَحاَجدِة اْلَما  دةِ  ِبِ دَ 
َخاص ددًة ِلَمددَرِو َأْو بَدددْرٍد فَددَّن  َعَلْيددِه اْلِفْدوَددَة إَذا َلِبَبددُه َوِلَهددَاا  َددَرَد َأبُدد  َحِ يَفددَة 
َهددَاا اْلِقيَدداَس َوَخاَلَفددُه اْْلَْكثَدددُروَن ِلْلَحددِدوِح الل ددِحيِ  . َوِْلَْجددِ  اْلَفددْرِ  بَدددْياَل 

ا . َوَأ  ا اْلَمْرَأُع فَّحد َها َلْم تُدْ َه َعاْل َ ْيٍء ِ اْل اللَِّباِس ؛ ِْلَحد َها َ ْأُ  رٌَع َهَاا َوَهاَ 
بِااِلْسدِتَتاِر َوااِلْحِتَجدداِل فَددَ  َوْشدَرُع َلَهددا ِ ددد  َذلِدَ  َلِكدداْل ُ ِ َمددْت َأْن تَدْ َتِقددَب 

ِ  َواَل َ ْلدددُ  ٌع َعلَددد  قَدددْدِر اْلُمْضدددَوَأْن تَدْلدددَبََّ اْلُقف دددازَْواِل ؛ ِْلَن  َذلِدددَ  ِلبَددداٌس 
َوِإَذا تَدبَددي اَل َأح دُه اَل بُدد  ِ داْل َأْن َوُكد َن بَددْياَل ِلبَداِس الرَِّجداِي . ..َحاَجَة ِبَهدا إَلْيدِه 

َوال َِّباِء فَدْرٌ  وَدَتَميد ُز ِبِه الرَِّجاُي َعاْل ال َِّباِء . َوَأْن َوُك َن ِلبَداُس ال َِّبداِء ِفيدِه 
ااِلْسددِتَتاِر َوااِلْحِتَجدداِل َ ددا ُوَحلِّددُ  َ ْقُلدد َد َذلِددَ  : َظَهددَر َأْصددُ  َهددَاا ِ دداْل 

َُاِلبُددُه لُددْبََّ الرَِّجدداِي حُِهيَددْت َعْ ددُه اْلَمددْرَأُع  اْلبَدداِل َوتَدبَدددي اَل َأن  اللِّبَدداَس إَذا َكدداَن 
ِد َأْن وَدْلَبَبدددَها َوِإْن َكددداَن َسددداِتًرا كدددالفراجي ال تِدددي َجدددَرْت َعددداَدُع بَدْمدددِ  الْدددِبَ  

الرَِّجدداُي ُدوَن ال َِّبدداِء َوال د ْهددُي َعدداْل َ ثَددِ  َهددَاا بِتَدَغي ددِر اْلَمدداَداِت َوَأ  ددا َ ددا َكدداَن 
دْتِر فَدَهدَاا وُددْشَ ُر بِدِه ال َِّبداُء ِبَمدا َكداَن َأْسدتَدُر َولَدْ   اْلَفْرُ  َعاشِدًدا إلَد  حَدْفدَِّ البِّ

َر َأن  اْلَفددْرَ  َوْحُلدد ُ  ددْتِر  قُدددِّ َُ ِفددي اللِّبَدداِس ِقل ددُة الب  بِددُدوِن َذلِددَ  فَددََّذا اْجَتَمدد
 ( . احته َواْلُمَشابَدَهُة حُِهَي َعْ ُه ِ اْل اْلَ ْجَهْياِل َواَلل ُه َأْعَلُم 



 
ففدي ، أال وكد ن  ديقا وبديال حجدم أعضداشها وجدب ةش  دماللباس وضا فأو 

َفاِن ِ داْل ) صحي   بدلم عدال ال بدي صدل  اهلل عليده وسدلم أحده قداي :  ِصد دْ
َأْهِ  ال  داِر لَدْم َأَرُهَمدا قَددْ ٌو َ َمُهدْم ِسدَياٌ  َكَأْذحَداِل اْلبَدَقدِر َوْضدرِبُ َن ِبَهدا ال  داَس 
َوِحَبددداٌء َكاِسدددَياٌت َعارِوَددداٌت ُ ِمددديَ ٌت َ ددداِشَ ٌت رُُءوُسدددُهال  َكَأْسدددِ َمِة اْلُبْ دددِت 

ِجدْدَن رِوَحَهدا َوِإن  رِوَحَهدا َلُي َجدُد ِ داْل َ ِبديَرِع  اْلَماشَِلِة اَل وَدْدُخْلاَل اْلَج  دَة َواَل وَ 
 رواه  بلم. .(َكَاا وََكَاا

دددَر قَدْ لُدددُه: }َكاِسدددَياٌت )رحمددده اهلل فدددي  جمددد ع الفتددداوى :  قددداي  َوقَدددْد ُفبِّ
َعارِوَاٌت{ بَِأْن َتْكَتِبَي َ ا اَل َوْبتُدُرَها َفِهدَي َكاِسدَيٌة َوِهدَي ِفدي اْلَحِقيَقدِة َعارِوَدٌة 
ِ ْثُ  َ داْل َتْكَتِبدي الثد دْ َل الر ِقيدَق ال دِاي َوِلدُ  َبَشدَرتَدَها؛ َأْو الثد دْ َل الض ديَِّق 

َُ َخْلِقَهددا ِ ثْددَ  َعِجيَزِتَهددا َوَسدداِعِدَها َوَحْحددِ  َذلِددَ . َوِإح َمددا  ال ددِاي وُدْبددِدي تَدَقددا ِ ي
ُكْبددَ ُع اْلَمددْرَأِع َ ددا َوْبددتُدُرَها فَددَ  وُدْبددِدي ِجْبددَمَها َواَل َحْجددَم َأْعَضدداِشَها ِلَكْ حِددِه  

َلْيِه َوَسل َم َعداْل َكِثيًفا َواِسًما. َوِ اْل ُهَ ا َوْظَهُر الض اِبُط ِفي حَدْهِيِه َصل   الل ُه عَ 
َتَشددب ِه الرَِّجدداِي بِال َِّبدداِء َوَعدداْل َتَشددب ِه ال َِّبدداِء بِالرَِّجدداِي َوَأن  اْْلَْصددَ  ِفددي َذلِددَ  
َلْيََّ ُهَ  رَاِجًما إَل  ُ َجر ِد َ ا َوْ َتارُُه الرَِّجاُي َوال َِّباُء َوَوْشتَدُه حَُه َووَدْمَتاُدوحَُه 

َكَاِلَ  َلَكاَن إَذا اْصَطَلَ  قَدْ ٌو َعَل  َأْن وَدْلدَبََّ الرَِّجداُي اْلُ ُمدَر   فَّح ُه َلْ  َكانَ 
تُدَغطِّدددي الدددر ْأَس َواْلَ ْجدددَه َواْلُم ُدددَق َواْلَجَ بِيدددَب ال تِدددي ُتْبدددَدُي ِ ددداْل فَددددْ ِ   ال تِدددي

ََّ ال َِّبداُء اْلَمَمداِشَم الر ُءوِس َحت   اَل َوْظَهَر ِ اْل اَلِبِبَها إال  اْلَميدْ َداِن َوَأْن تَدْلدبَ 
ُِ ال  اِّ  َواْْلَْقِبَيَة اْلُمْ َتَلَرَع َوَحْحَ  َذِلَ  َأْن َوُك َن َهَاا َساشًِغا. َوَهَاا ِخَ 

ْجَماعِ   (.َواإْلِ
 



 وأال   ،ن تتراجدُ عدال هداا القد ي المحدد أ د   دال فضديلتكم آلاا فدَّحي 
وأحدت  ،عليده وسدلمتفت  بابا  ال أب ال الشر عل  أ دة  حمدد صدل  اهلل 

 دددال التبدددرج والبدددف ر والجهددد   ؛وحددد  باْل دددة فدددي هددداه اْلز  دددة تملدددم  دددا
  .إال  ا رحم ربي ،بالمقاشد واْلحكاو

و فددددي علدددد  فضدددديلتكم أن الرجدددد ع للحددددق خيددددر  ددددال التمددددادي فددددي  وال
 .ن وكش  اهلل سترهأالبا   و    بن المتمادي َّف ،البا  

 .وال يةساش  اهلل ل ا ولكم حبال الق ي والمم  
 

 كتبه                                              
 سمدديِّد بال هلديِّ  الُممر                                           
 ه 42/5/9240                                          


