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 ف $ ـخ المؤل ـة الشيـمي لفضيلقع الرس هو الموب اـهذا الكتمصدر 

 مع ورثة الشيخ  التواصل ، وال يسمح بطباعته إال بعد يسمح بنشره واالنتفاع به 
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َىعَ تَ ََاّلَلَ ََهَ ِحَ رَ  فضيلة الشيخ العالمة ابن عثيمنيسئل    : ال 

 منهمعندنا نساء ال يؤدون الصالة وال يعرفن قراءة الفاتحة جهاًل »
(1)   

 .وذلك ناتج لقلة التعليم

 ؟ فما حكم الزواج منهن 

 :اجلواب

 . ، وأن ينشروه بين الناس الواجب على العلماء يف بالدكم أن يبثوا العلم

 . فقد أخذ اهلل العهد والميثاق على العلماء أن يبينوه لخلق اهلل

 :  تعالىقال 

ال ََ﴿ َلِلَناِسَو  ِن َنه  ََل  ب يه الىِكت اب  َى وت وا
 
َأ َاََّلِين  َِميث اق  َاّلله  ذ  خ 

 
ََِإَوذ َأ ون ه  ت م   ﴾ ت كى

 .( 187اآلية ) "آل عمران "سورة 

 . ، وال يعرفون شيئًا من أحكام الصالةوهؤالء الجماعة الذين يف الريف 

 . ال يكون إال إذا قامت الحجة ال يكفرون بذلك فإن الكفر

 . ، فلك أن تتزوج منهموعلى هذا

 
َىعَ تَ ََاّلَلَ ََهَ ِح َرَ يقول شيخ اإلسالم  (  1) ؛ فلقلة  ن كانوا قد كثروا يف هذا الزمانإوهؤالء أجناس و»  : ََال 

أكثر هؤالء ليس عندهم من آثار  و ، وفتور آثار الرسالة يف أكثر البلدان ؛دعاه العلم واإليمان

الهدي  به  يعرفون  ما  النبوة  وميراث  ذلكالرسالة  يبلغهم  ال  منهم  وكثير  أوقات  ،  ويف   ،

، ويغفر اهلل فيه لم  ب الرجل علي ما معه من اإليمان القليل ، يثا وأمكنة الفرتات   ، الفرتات

عليه الحجة  قامت  لمن  به  يغفر  ال  ما  عليه  الحجة  اإل»  «تقم  فتاوي شيخ    « سالممجموع 

(35 /165) . 
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 وأن  

 . تعلم هذه المرأة بأن الصالة واجبة 

 وأهنا  

 . آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتين 

 وأن  

 . تاركها كافر مخلد يف النار

 و لعل  

 « اهلل أن يهدى على يديك أناس كثيرين

 . ( 3/767) «منار اإلسالم فتاوى»

 

 كتبه 

 راجي رحمة مواله 

 أبو عبد الل 
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