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مشھد ارضاع الكبير
 كبار رجال الدولة يجضرون
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ارسال

 

م2009يونيو  30 -ھـ 1430رجب  07الثالثاء 

الدولة األزھر ودار اإلفتاء لم يعترضا عليه وحضره كبار رجال
لة طابور رجال أمام زمي ..مسرحية تعرض مشھد إرضاع الكبير

العمل

مشھد من المسرحية

 
منى مدكور -القاھرة

لرضاعة مشھدا لطابور طويل من الرجال في انتظار دورھم ل" سادة قھوة"تقدم مسرحية مصرية باسم 
 دورھا من أحدالتي أثارت ضجة عالمية عنيفة عند ص" ارضاع الكبير"تطبيقا لفتوى  من زميلة العمل

 .علماء األزھر الكبار قبل نحو عامين
 

ن الكبار استخدمته المسرحية في ھذا المشھد للترحم على علماء الدي صورة رمزية" القھوة السادة"
 .يقدمون الفتاوى الدينية استمدادا من صحيح الدين الذين كانوا
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ر أي حضره كبار رجال الدولة ووزراء حاليون وسابقون، إن المشھد لم يث وقال مخرج العرض الذي

ي االسالم وأن الداعية. عزت عطية. األزھر أو من دار األفتاء أو من صاحب الفتوى د اعتراض من
 .الحالل الشيخ خالد الجندى أطرى على المسرحية بعد حضوره للعرض ووصفھا بالفن

 
د عن العام أنھا تقدم منذ ما يزي حالة جدلية وضجة كبرى في مصر رغم"قھوة سادة "وتثير مسرحية 

سبوع على تنفد يوميا وال يمكن حجز مقعد قبل أ في مصر وبنجاح منقطع النظير لدرجة ان التذاكر
الد العرض له بناء على طلب الجماھير كما قال مخرجه ومؤلفه خ األقل، وھو العرض الذي تقرر مد

 ". نت.العربية"لـ جالل
 

ه تشريح بدار األوبرا المصرية يقدم في مجمل وأضاف أن العرض الذي يقدم على خشبة مركز االبداع
المواطنين المجتمعية من خالل رابط درامي يترحم على أحوال الوطن و للمجتمع المصري بكافة فئاته

الكل  في اآلخران المقعد الذي يجلس عليه الوزير ال يختلف عن مقعد الموظف البسيط، ف اليوم، وكيف
ياة سواء مناحي الح مصريون والھم واحد، كاشفا في الوقت ذاته عن حالة التردي التي اصابت كافة

دقائق، حتى ال  5تقنية تغيير المشاھد كل  االجتماعية أو االنسانية أو الفنية أو حتى الدينية من خالل
 ".يجمع العرض كل ھموم الوطن والمواطن يصاب الجمھور بالملل، وفي نفس الوقت

 
وال يوجد  ال تعتبر من مسرحيات القطاع الخاص،" قھوة سادة"االعتبار ان  اذا ما اخذنا في"وأستطرد 

وفتاة من  شابا 36المشھيات التي يعتمدھا القطاع الخاص الستمرار عروضه، كما انھا يقدمھا  بھا
التعامل مع  فھنا يمكننا ان نقول ان الھواة وخريجي مركز االبداع للتمثيل، اي ال تعتمد النجم الواحد،

".المواطن به تماما دون تفرقة العرض المسرحي ونجاحه يعود الى احساس

مشھد ارضاع الكبير
الجمھور  المشاھد التي نالت اعجاب ويعد مشھد ارضاع الكبير الذي يقدمه العرض المسرحي من أكثر

فقط على  اثارت ضجة كبرى على مستوى العالم وليس بالرغم من حساسية الفتوى التي كانت قد
 بالعديد من ان نص العرض المسرحي يستشھد: "لغرابتھا، فيقول خالد جالل مستوى الوطن العربي

ضمنھا  اليوم ومن الترھالت التي اصابت جسد الوطن وعقله من خالل اشكاليات حقيقية نعيشھا
المسلمين  وال تجمع وال تثبت حتى الفتاوى التي تنھمر علينا من حدب وصوب دون ضابط وتفرق

اص بھذه اثارت ضجة كبرى، وبعد ان نقدم المشھد الخ البسطاء، ومنھا فتوى ارضاع الكبير التي
ھم في العملطويل يقف فيه مجموعة من الرجال في انتظار الوصول الى زميلت الفتوى من خالل طابور

تي من صحيح الدينية ال تطبيقا لھذه الفتوى، نترحم على زمن علماء الدين األجالء واصحاب الفتاوى
ا على روحالعمل به في المآتم المصرية ترحم الدين ونشرب فنجان قھوة سادة وھو عرف مصري يتم

 ".العزاء المتوفى في
 

الشيخ  االزھر أو احد شيوخ الدين، أو حتى وينفي خالد جالل ان يكون ھذا المشھد قد اثار اعتراض
ة ككل، لم يحدث ان اعترض أحد على جملة واحدة في المسرحي" :عزت عطية صاحب الفتوي، قائال 

يخ خالد الجنديالش فنيا محترما بال ألفاظ مبتذلة، فما بالك بالمشاھد، ولي ان اقول أن فنحن نقدم عمال
رات الذي يوقع الفتاوى قد كتب لنا في دفتر التذكا وھو من كبار علماء الدين وله كل االحترام في عالم

 لفنإن ھذا العرض المسرحي أكبر دليل على أن ا"العرض من المشاھير جملة  عليه كل من يشاھد
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 )جرينتش(مساءً  06:53) السعودية( مساءً 09:53م،  30/06/2009|) زائر( مشعل ابو

hahahaha )جرينتش( مساءً 07:01) السعودية(مساءً  10:01م،  30/06/2009| )زائر( 

 ".حالل
 

حرارة كل يوم التي تنال التصفيق بنفس ال ويشير خالد جالل إلى أن ھناك العديد من المشاھد األخرى
تعيشه  مشھد يتحدث عن انقطاع صلة الرحم وآخر عن الجھل الذي خالف مشھد ارضاع الكبير، ومنھا

.وتاريخنا الجديدة من الشباب بتراثتنا األجيال

كبار رجال الدولة يجضرون العرض
رك حرم رئيس الجمھورية السيدة سوزان مبا العرض حضره نخبة المجتمع المصري بداية من

وزيرا مصريا في الحكومة  15سروري فضال عن اكثر من  ورئيس مجلس الشعب المصري فتحي
وسفراء  الوزراء السابقين، واألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الحالية، والعشرات من

ي ومعظم وكل نجوم الفن المصر الدول العربية واالجنبية في مصر، وصوال إلى قادة الفكر واألدب
مع ورؤساء أحزابھا لتجمع كافة اطياف المجت نجوم الفن العربي، وقادة المعارضة المصريين

 . المصري 
 

الحقيقة  العادي، لكن كان لنا الشرف في كل ھذا الحشد الرائع خالف الجمھور: "يقول جالل وعن ذلك
خر كلنا بين خفير أو وزير، ألننا في اآل ان وصول العرض الى قلوب الناس لم يجعل ھناك فارقا

 ".واألحالم مصريون نعيش نفس الھموم
 

نا منھا مؤخرا، وليبيا بعد الجزائر التي عد تلقينا دعوات للعرض في كل من األردن: "ويضيف قائال 
ائزة جوائز مھرجانات المسارح مثل جائزة مھرجان المسرح القومي وج كما حصل العرض العديد من

 ".مخرج واحسن عرض مسرحي من مھرجان المسرح التجريبي احسن
 

سعيكم " أو "تعيش وتفتكر"العرض اسلوبا مبتكرا للدعاية لإلعالن عن نفسه منھا  ھذا ويستخدم
ش رسالة عن العزاء والعرض يناق انھا كلمات تعبر: "وعنھا يقول خالد جالل" البقاء "و" مشكور

ي العزاء الجميلة التي فقدناھا وھذه الكلمات دائماً تقال ف عزاء وفي الوقت نفسه حنين لألشياء
.العرض لنثير سؤاالً عند الجمھور فحواه ماذا سيقدمه ھذا فاستخدمناھا

)194 عدد التعليقات( الموضوع تعليقات حول

 غيض من فيض - 1

الحول وال قوة البا 

العرض  كبار رجال الدولة يجضرون - 2

 كبار رجال الدولة يجضرون العرض,رجال الدولة يجضرون العرض كبار
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 )جرينتش( مساءً 07:06) السعودية(مساءً  10:06م،  30/06/2009|) رزائ( قبطي

 )جرينتش( مساءً 07:06) السعودية(مساءً  10:06م،  30/06/2009| )زائر( ريھام محمد

 )جرينتش(مساءً  07:15) السعودية( مساءً 10:15م،  30/06/2009|) رزائ( الضي مسارب

 )جرينتش( مساءً 07:20) السعودية(مساءً  10:20م،  30/06/2009|) رزائ( صحفي

 )جرينتش(مساءً  07:23) السعودية( مساءً 10:23م،  30/06/2009|) ائرز( عبد هللا المصرى

 )جرينتش(مساءً  07:23) السعودية( مساءً 10:23م،  30/06/2009|) زائر( نوار

 )جرينتش( مساءً 07:23) السعودية(مساءً  10:23م،  30/06/2009|) مسجل عضو( نسر قرطاج

ھھھھھھھھھھھھھھھھھه  - 3

كنت معاھم  يا رتني

واسفاه  - 4

صدق فتواھم نثقھا اذا طلبنا فتوى من الدعاة اى احمق ي على المبادئ والقيم التى انھارت من خالل الدعاة لھذه الدرجة اى ثقة سوف واسفاه
 واسفاه

 روعة الفن - 5

تعتبر  ك ھذه المسرحيةيميلون إلى النصوص المقدسة وهللا في حياتھم العاديةلذل يميل العالم الثالث بشكل عام والعالم الشرقي بصفة خاصة
اإلجتماعية عبر المسرح الدينية وليت الفن يقتحم الدين لتوصيل المعالجات لفتة بارعة لجذب الجماھير ومعالجة القضايا المعاصرة بالنصوص

والتلفزيون والسينما 

صحفي العراق  - 6

افضل الصالة والسالم  الى الدين الحق ارجعوا الى الطائفة الشيعية وعلوم اھل بيت النبوة عليھم ارجو

الحول وال قوة االبا  - 7

حكمه فى ذلك و هاحاديث الرسول صللى هللا علبه و سلم وما ھو الخطء فى ذلك ان هللا ل النا الحق فى االعتراض على. الحول وال قوة االبا 
فى اطالق ھذا الحديث 

 خوش وهللا - 8

استغفر هللا العظيم واتوب اليه 

مسرحية  - 9

  تعالى في القرءانفيقول هللا: وأصحابه الطيبين الطاھرين وبعد  رب العالمين، وصلى هللا على النبي المصطفى األمين وعلى ءاله الحمد
اِس َتأُْمُرونَ :{الكريم ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّ ِ  ُكنُتْم َخْيَر أُمَّ من ھنا، ولكون ). سورة ءال عمران)} (110 (بِاْلَمْعُروِف َوَتْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبا

ال تعذال ءاثم، كلمة الحق لومة الئم، و أنھا تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر أخذنا على عاتقنا أال تأخذنا في أمتنا خير األمم وأن من مزاياھا
وبسبب أناس. المحن الفتن، وتالطمت فيه والمتفيقھين ھو من أعظم الجھاد، وال سيما في ھذا العصر الذي كثرت فيه ألن التصدي للمتعالمين

روھا وغيَّروھا بسبب أھداف تصدوا للعلم فأفتوا بغير علم أو ومن ھؤالء . لواخاصة فضلوا وأض بعلم، ولكن تنكبوا عن جادة الحقيقة فزوَّ
الذي يتنقل  "ديخالد الجن"حيًنا ءاخر وذلك بحسب ظروف العرض والطلب وھذا الشيخ يدعى  شيخ مصري يلبس زي أھل العلم حيًنا وينزعه

 عَرُف الحقال يُ : "أزھري، بل يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أنه شيخ" أخي القارئ"وال يغرنَّك . من فضائية إلى أخرى
لمين َعَرض زائل من الحياة الدنيا، بل حرًصا منا على دين المس وما ردنا عليه ألنه يزاحمنا على". بالرجال إنما ُيعَرُف الرجال بالحق

ھذا موثًقا من  وإنما جاء ردنا. ال بمجرد مقال أو بيان عابر وقد رد عليه الكثير ولم نجد منه إال التمادي فكان ال بد من رد متميز، .وعقائدھم
وتفرد " ميالھاتف اإلسال"تحت عنوان  بصوته وبرامج قدمھا في الفضائيات وكتاب كتبه مع مجموعة أخرى من المشايخ أشرطة مسجلة

ي ال تمت إلى األقوال الت وإليك عزيزي القارئ بعض ھذه. فتوى إلى مصدرھا األساس بالتاريخ واألرقام اسمه على العنوان وقد أشرنا لكل
عاع أتباع كل ناعق. يخاف هللا الدين بصلة، والتي َيْندى له جبين كل شريف عة الرِّ يُر التقي ال ينتفع غ: يقول فيقول فيما. وال عبرة باإلمَّ

بي بكر الجندي عن أ وقال خالد. اسمه عالج بالقرءان ال نقول عن القرءان إنه شفاء للناس ال يوجد شئ: وقال خالد الجندي. بالقرءان
وقال خالد.  اشيالمرأة غير المتحجبة الماشية في الطريق زي أي حيوان م: خالد الجندي وقال. إنھما يؤمنان بأشياء ال يقبلھا العقل : وعمر 
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 )جرينتش( مساءً 07:23) السعودية(مساءً  10:23م،  30/06/2009|) رزائ( سعودي

 )جرينتش( مساءً 07:25) السعودية(مساءً  10:25م،  30/06/2009|) رزائ( علي الكاظمي

 )جرينتش( مساءً 07:27) السعودية(مساءً  10:27م،  30/06/2009|) رزائ( ابو سعد

 )جرينتش( مساءً 07:40) السعودية(مساءً  10:40م،  30/06/2009| )ائرز( عبد هللا المصرى

 )جرينتش(مساءً  07:43) السعودية( مساءً 10:43م،  30/06/2009|) ئرزا( متألق متابع

gull )جرينتش(مساءً  07:44) السعودية( مساءً 10:44م،  30/06/2009| )زائر( 

يرتد  اد أنال بأس باختيار أي دين، ومن أر: وقال خالد الجندي. مواقع النجوم  القرءان نزل في اللوح المحفوظ على حاجة اسمھا: الجندي
يجوز أخذ : الجندي وقال خالد. فعليك أن تدفعي كل شھر زكاة مالك: فوق وقال خالد الجندي للتي تقبض سبعة ءاالف جنيًھا فما. فأھال وسھال

ا في مجلد الذي ھو جزء من مئات الفتاوى التي يصعب حصرھ بعد ھذا النموذج من الفتاوى: أخي القارئ. الربا وإثمك على من أفتاك مال
ر تعليق عليھا ألن أقل وقد سردتھا من غي. والسنة في مقدمة كتاب لم يسعنا السكوت قمنا بالبيان والتحذير عمالً بالكتاب فضالً عن أن تحصر

ا الناس معرفة وعلًما ال ده اإلمام مسلم في وأختم مقالتي ھذه بما أور. دقيًقا يقبلھا وھي موجودة داخل الكتاب في مواضعھا موثقة توثيًقا علمّيً
ال وءاخًرا ، والحمد"إن ھذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم: "محمد بن سيرين مقدمة الصحيح عن .  أوَّ

ياليتني كنت ممثل ااااا ه ه ه ه  - 10

بس ارضع مره وحده  استطيع ان امثل معھم مشھد االرضاع وبدون مقابل وانا اعطيھم اللي يبونه ھل

اين حرمة رسول هللا  - 11

صحيح مسلم  صحيح مسلم فھم اليستطيعون ان ينالوا من حارت عقول علماء اھل السنة في كيفية تخريج ھذه الرواية الموجودة في لقد
عليه واله وسلم  رسول هللا صلى هللا وھم ينالون من شخص. الجدار النھا مخالفة البسط بديھيات اخالق االسالم  ويضربون بالرواية عرض

مالكم كيف تحكمون ؟  !!!!!احتراما لحرمة صحيح مسلم 

العوام و االستھزاء بھا امر خطير للغاية  احكام الشريعة الثابتة عن النبي ال تؤخذ باستحسان - 12

م و قد اختلف الثابتة و ما فھمه الصحابة رضي هللا عنھ الشريعة الثابتة ال تخضع الستحسان العوام و يجب عرضھا على السنة احكام
 -اعة الكبير رض -الرضاع  -صحيح مسلم  ++++المسألة لذلك اي استھزاء بھذا الحكم قد يؤدي بالمستھزىء في النار  الصحابة في ھذه

الرحمن بن  عبد   عن    سفيان بن عيينة    قاال حدثنا    وإبن أبي عمر    الناقد  عمرو   حدثنا  2636: رقم الحديث 
من    ي حذيفة أب   فقالت يا رسول هللا إني أرى في وجه    ) ص(  إلى النبي    بنت سھيل  سھلة جاءت  : قالت    عائشة    عن    أبيه    عن    القاسم 
علمت أنه رجل  قد وقال   ) ص(  أرضعيه قالت وكيف أرضعه وھو رجل كبير فتبسم رسول هللا    ) ص(  وھو حليفه فقال النبي    سالم    دخول 
باقي  - مدمسند أح++++++++++++++ فضحك رسول هللا   إبن أبي عمر    وفي رواية    في حديثه وكان قد شھد بدرا    عمرو    زاد    كبير 
 عروة بن   قال أخبرني    عمه    عن    إبن أخي إبن شھاب    قال حدثنا    يعقوب    حدثنا  25125: رقم الحديث  -.. باقي المسند -.. مسند

فقالت    ) ص(  رسول هللا    أبي حذيفة بن عتبة    تحت  وكانت   سھلة بنت سھيل بن عمرو    أتت  قالت    عائشة    عن    الزبير 
فأنزل    زيدا    ) ص(  تبناه كما تبنى رسول هللا    أبو حذيفة    ولدا وكان  نراه   وإنا كنا    فضل    يدخل علينا وإنا    أبي حذيفة    مولى    سالما    إن 
 لة ولدھا منفأرضعته خمس رضعات وكان بمنز سالما    عند ذلك أن ترضع     )ص(  فأمرھا رسول هللا  ادعوھم آلبائھم ھو أقسط عند هللا  هللا 

را خمس أن يراھا ويدخل عليھا وإن كان كبي   عائشة    من أحبت  تأمر أخواتھا وبنات أخواتھا أن يرضعن   عائشة    فبذلك كانت  الرضاعة 
ع بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرض أن يدخلن عليھن ) ص( وسائر أزواج النبي    أم سلمة    يدخل عليھا وأبت  رضعات ثم

ستھزاء و لذلك فحذار من اال+++++الناس من دون   لسالم  ) ص( وهللا ما ندري لعلھا كانت رخصة من رسول هللا    لعائشة    وقلن    المھد    في 
 السالم عليكم

قوة االبا  الحول وال - 13

وقول الرسول فى ان هللا له فى ذلك حكم. هللا عليه وسلم وال قوة االبا ھل من حقنا ان نعترض على حديث من احاديث الرسول صللى الحول
 ذلك حكم

 الغرابة - 14

 .ھذا ھو حالكم من تخلف الى تخلف 

15 - 99 
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 )جرينتش( مساءً 07:50) السعودية(مساءً  10:50م،  30/06/2009|) مسجل عضو( موناليزا

 )جرينتش(مساءً  07:55) السعودية( مساءً 10:55م،  30/06/2009|) رزائ( معوض عوض عوضين

 )جرينتش( مساءً 07:56) السعودية(مساءً  10:56م،  30/06/2009| )عضو مسجل( الوداد المكي

 )جرينتش( مساءً 07:57) السعودية(مساءً  10:57م،  30/06/2009| )عضو مسجل( مھاتير العراق

 )جرينتش( مساءً 07:58) السعودية(مساءً  10:58م،  30/06/2009|) ائرز( العامريه ليلى

mimiUSA )جرينتش( مساءً 08:00) السعودية(مساءً  11:00م،  30/06/2009|) مسجل عضو( 

Egypt 1959 )جرينتش( مساءً 08:03) السعودية(مساءً  11:03م،  30/06/2009| )عضو مسجل( 

 )جرينتش( مساءً 08:07) السعودية(مساءً  11:07م،  30/06/2009| )زائر( ابو حيان الكوفي

 )جرينتش( مساءً 08:09) السعودية(مساءً  11:09م،  30/06/2009| )لعضو مسج( سلمة الجزائرية

اللھم ال تبلينا 

غريب  - 16

مناسبة لتوجھاته الفكرية تمامااا  في نظري ان عادل امام لم يستغل الفتوى في احد مسرحياته او افالمه وھي اغرب شئ

 الحول والقوة االبا - 17

.   عزت عطية فتواك خلت العالم تضحك علينا ، روح منك. يا د

ديننا اصبح مھزلة  - 18

لتزم مع الناس وما اللحية وتفوته صالة الفجر واللي يكون م وال قوة اال با صار الدين مھزلة لكل شخص يدعي االلتزام اللي يربي ال حول
يتكاسل عن صالة يكن واللي ثوبه قصير وينام و الناس واللي يخاف هللا في كل شي ويتعامل مع البنوك والربا وكان شي لم يلتزم مع رب

اللي واللي لكن يا عقولنا ؟ واللي و اين...الصلوات ولكن صالة الجمعة تفوت عادي واللي يفتي بارضاع الكبير  العصر واللي يحافظ على
كل شي ....... ا و نياتناافعالن و نتناسى ان معھم كتاب يسجل......... ولكن نتناسى الجالسين على كتوفنا  جماعة القيامة قربت نتذكر كل شي

هللا ونعم الوكيل  ما اقول اال حسبنا....... عالماته قربت ومع ذلك كلنا ناسين.......يوم نسينا ان ورانا....... محسوب

رضعة بارتي  - 19

ناس مساكين ھم الحضور النھم لم يرضعوا  اكثر

 يجب فضح الفتاوي المخزيه - 20

وھو سمعة واالفكار العفنه ومحاربة اصحابھا النھم ش اصبحت ھذه االمه مسخره ورمز للتخلف والجھل لذلك يجب فضح ھذه الفتاوى وهللا
 االسالم والمسلمين

الدنيا آخر زمن ال حول وال قوة اال با العلي العظيم  وهللا - 21

قوا هللا يا عباد هللا عظيم ناس ما بتخافش ربنا ات في آحسن من ھيك موضوع يعملوا مسرحية عليه استغفر هللا العظيم من كل ذنب يعني ما
لما يحب ويرضى  ھدانا هللا واياكم

.. تعيش وتفتكر  - 22

مسرحية ايضا تسقط وال.. يخاطب العقل ويدفعه للتأمل والتفكير  ..العمل المسرحي دليل على امكانية تقديم فن راقي وھادف وغير مبتذل  ھذا
وتم تمديد عرضھا  فالمسرحية تالقي اقباال منقطع النظير ..التى اتخذھا البعض حجة لتقديم فن ھابط ومبتذل " الجمھور عايز كده  "مقولة 

سعيكم مشكور  و.. كل الشكر والتحية للقائمين على ھذا العمل المسرحي .. الجماھير  بناء علي طلب

من الحيرة  - 23

عليه  الكالم عن ارضتاع الكبير ھو خارج عن العقل والمنطق ويجعل الناس يضحكون ھدا

. 3اتقي هللا يا رقم - 24
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 )جرينتش( مساءً 08:11) السعودية(مساءً  11:11م،  30/06/2009| )لعضو مسج( مراقب السويد

 )جرينتش(مساءً  08:13) السعودية( مساءً 11:13م،  30/06/2009| )زائر( عالوي

 )جرينتش( مساءً 08:17) السعودية(مساءً  11:17م،  30/06/2009| )رزائ(المعتدل .م

 )جرينتش( مساءً 08:20) السعودية(مساءً  11:20م،  30/06/2009|) رزائ( المغربي محمد

AHMED IRELAND )جرينتش( مساءً 08:23) السعودية(مساءً  11:23م،  30/06/2009| )عضو مسجل( 

 )جرينتش( مساءً 08:31) السعودية(مساءً  11:31م،  30/06/2009|) ئرزا( السجينى احمد

falke-512 )جرينتش( مساءً 08:35) السعودية(مساءً  11:35م،  30/06/2009| )زائر( 

الرسول صلى هللا ...لكمفھموه غلط هللا يھديھم وهللا حرام ربنا وكي هللا فتوى شادة وال تمثل االسالم ال من قريب وال من بعيد و الحديث استغفر
شكرا للناشر .اتقي هللا 3واقول للقبطي رقم ...ينتقم منكم هللا..وسلم حرم مصافحة الرجل للمراة فمن اين فسرتم على ھواكم االحاديث  عليه

. التعليق على نشره

ووصفھا بالفن الحالل  - 25

الى األمام .... وغـدا ويسكى وشراب حالل .....  واليوم الفن الحالل.... والبنك احالل .....واللحم الحالل .. الحالل  الزواج

 نرجو النشر - 26

:  Dممكن بدي أشارك بالمسرحية 

السوبر ستار  شيوخ الدين وفتاوي - 27

بة والخزعبالت ھذه الفتاوي الغري. يسمون انفسھم رجال دين  ھذه الفتاوي ان دلت على شيء فأنھا تدل على تفاھة وعقلية ھؤالء الذي ان. 
الجھل ومحاربة  الزمن الذي صار فيه تقديس) االسالمية بالصحوة( والسخيفة في زمن االنحطاط والذي يسمونه المتشددين األن  العجيبة

م يسير لألمام ونحن العال. ظالماً وأمرأة مظلومة  لقد رايت في مجتمعنا العربي تربية فاسدة ومنافقة انجبت رجالً . الدينية  العقل من الواجبات
عربية للسقوط في ھاويات دفع المجتمعات ال بقينا نفكر في الخلف وھؤالء المتشددين واصحاب الھستيريا الدينية يريدوا العرب لن نتقدم طالما

. لى استعمال العقل العصري الذي يعتمد ع امام العالم وكأنھا ال تستطيع االنتقال من العصور الجاھلية الى العالم التخلف اكثر فأكثر واظھارھا

 انه صحيح - 28

, وء بالسنة النبوية الناس المحترمة وليس من يريد الس لكن يجب تطبيقه بين, الكبير موجود بالفقه وھو حديث صحيح رواه البخاري  رضاع
 .ھناك عالقة اخوية بين ست وراجل واليريدون ان يدخلوا الشيكان بينھم مالضير ان يكون

... الخلف  الرجوع الى - 29

لكن ... الوقت  الناس أصول الدين بشكل بسيط ومحكم في نفس ألنھم أفادوا وعلموا} علماء { العديد من رجال الدين ما يستحقوا لقب  ھناك
س أم أس وفتاوى وفتاوى أون الين وفتاوى باأل األخيرة أصبحت القنوات تمطر بالمشايخ الفضائيين وأصبح الموضوع بزنس في اآلونة

مفتعل وأبتعدوا عن بشكل مبالغ و وأصبح للتدين أشكال ومعاني مختلفة وتم زج الدين في أي شئ وكل شئ...  بلوتوث وكانت الطامة الكبرى
م والتدبر بالعل والعقل ويرشد من خالل خطوط عريضة ثم يترك البشر لعقولھم بعد أن أمرھم أن الدين يسر والدين جاء ليھذب الروح

الكبير وعذاب القبر  اعوأنشغلوا بأمور أتفه ما يكون والدخول بالرجل اليمين أم اليسار وأرض ولكنھم تركوا العلم والتفكر والتدبر... والتفكر 
الدولة  التخلف وبينالشرعية وغرقوا في تفاصيل غريبة ولھذا نرى الفرق بين اآلن و والثعبان األقرع ودعاء ما قبل دخول البيسين والرقية

 ...األسالمي  أنه يجب أن تكون ھناك ثورة تصحيح ألنقاذ العالم األسالمية من قبل وحضارتھا وتقدمھا والفرق شاسع ودليل كبير على

جدا  موضوع عبيط - 30

لشعب اصدر الفتوة ليس ھو كل علماء مصر وال كل ا يا جماعة الموضوع ده تافھه جدا والناس دى اعطه اكبر من حجمة وكمان اللى وهللا
الن ده موضوع  مجانين ومتخلفين وعدم االستھزاء وكمان موضوع المسرحية ده انا شايف ان القائمين عليه ناس المصرى فنرجو االحترام

 وشكراااا......ال يستحق االھتمام به 

31 - 

ھا ؟ هللا ينتقم األجنبي النظرللفتاة او المرأه حتى يرضع من كانت ھذه المرضعه غير متزوجه ماذا كانت سوف ترضعھم ؟ ھل يجوز للرجل أذا
 منكم
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 )جرينتش( مساءً 08:38) السعودية(مساءً  11:38م،  30/06/2009| )زائر( ,,,,,,موالية,,,,ام محمد 

Mr.Sulaimani )جرينتش( مساءً 08:43) السعودية(مساءً  11:43م،  30/06/2009| )زائر( 

 )جرينتش( مساءً 08:53) السعودية(مساءً  11:53م،  30/06/2009| )رزائ( احمد العراقي

 )جرينتش( مساءً 08:56) السعودية(مساءً  11:56م،  30/06/2009|) رزائ( ...بدون زعل ھو ده إسالمنا 

 )جرينتش( مساءً 08:58) السعودية(مساءً  11:58م،  30/06/2009|) جلعضو مس( مارسيليا ثعلب

 )جرينتش( مساءً 08:58) السعودية(مساءً  11:58م،  30/06/2009| )رزائ( ---االردن~زياد مبارك.

 )جرينتش( مساءً 09:00) السعودية(صباحاً  12:00م،  01/07/2009| )رزائ( ابو حمزة العراقي

 )جرينتش( مساءً 09:06) السعودية(صباحاً  12:06م،  01/07/2009| )زائر( محمود

 )جرينتش( مساءً 09:07) السعودية(صباحاً  12:07م،  01/07/2009| )زائر( ابو محمد

ھذي الفتوة مو من علمائنه  الحمد  - 32

نة من منطلق ھذي المعلقين القبلي وبعدي ارجو ان التكفرو لو كانت الفتوة من علمائنا يايابة يابوى جا ھسة العالم كلة كفرنة والى وهللا
 فتاويكم

يا اھل االفتاء  خافوا ربكم - 33

عنه وال تتحيزوا للدنيا  فاتقوا هللا فيما تفتون فيه وتسالون الفتاوي التي تدل على تخبط بعض العلماء او المشايخ والتي تثير الفتن من
اال با  والمال فانھا كلھا بغيضة وحقيرة امام الدين واالخرة وال حول وال قوة والشھرة

اتقوا هللا  - 34

مراة االجنبية يعد ايھا العلماء اذا كان النظر الى وجه ال حين يرضع من صدر امرأة البد وان تتحرك لديه الشھوة الجنسية اني اتسائل الكبير
اعة امه اتقوا هللا المرضعة كما يفعل الطفل عند رض برضاعة االجنبية واسأل ايضا ھل يحق للرجل اثناء الرضاعة ان يلمس صدر ذنبا فكيف

م صلى هللا عليه المكذوبة عن الرسول االكر اضحوكة والى من يقول ان ھذا في صحيح مسلم نسال الم توضع االف االحاديث لقد جعلتم الدين
تفي بعد السنتين فماثم ان الرضاعةتن العجيب ان كلما ورد في صحيح مسلم ال تشوبه شائبة اين العقل واين المنطق وسلم ولماذا ھذا االصرار

حقا  حاجة الكبير لھا ھل ھذا ھو الدين

بدون زعل  - 35

ولكننا مبسوطين  من يخجل منه ابتعد عناوإذھب لدين آخر فعلي. زعل ھو ده ايماننا االسالمي ، فالحديث صحيح والسلف حققوه فعلياً  بدون
 .بكده

 هللا يھدينا - 36

ن و الجالسين وينتقد بالمسارح مع قھقھات الحاضري النظر ھل الفتوي شاذة ام معلومة ومشھورة بكتب الفقھاء صار الدين يعرض بغض
 ky80@live.frعند هللا جناح بعوضة  والبعض منھم ال يساوي

..........  رواية ارضع الكبير - 37

كانت (لى االم فاشارا الحبيب ع --الصبي وعن كبره عندھم  خادم صغير عند عائله وسالوا الحبيب عن ھذا)ص(ھناك على زمن الرسول  كان
. جدا لالسف ولكنا نعيش في زمن سئ--ببساطه .من حليبھا وتشربه فيصبح مثل اوالدھا  ان تخرج) مرضع

الى االخ محمد المغربي  - 38

 االخ محمد المغربي اي سنة اي دين اي بخاري تتكلم عنه الى

با  العياز - 39

 عدھا شاھدناهعلى البلتوك ومن بعدھا افتى بھا ھذا الشيخ بالجريدة وب استغفرهللا ھذا الحديث بصحيح البخاري اثاروه جماعة قبطية
 ھذا الكالم بالمجتمع المصري واالسالمي عامة استغفرهللا من بالتلفزيون واالن على المسرحة وغدا سوف يطبقون ھذه الفتوى عن جد

 3التعليق رقم  الى صاحب - 40

 سألت برسوم فين كانت الست المحروسه ھھھھھھھھھھھھھھه ياريت
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 )جرينتش( مساءً 09:09) السعودية(صباحاً  12:09م،  01/07/2009| )رزائ( مراقب اقليمي

 )جرينتش( مساءً 09:10) السعودية(صباحاً  12:10م،  01/07/2009|) زائر(المھدي بابكر الجزائر  قاسم

 )جرينتش( مساءً 09:11) السعودية(صباحاً  12:11م،  01/07/2009| )زائر( مصري

 )جرينتش( مساءً 09:12) السعودية(صباحاً  12:12م،  01/07/2009|) عضو مسجل( المليجي محمد

 )جرينتش( مساءً 09:12) السعودية(صباحاً  12:12م،  01/07/2009| )رزائ( ابو اليل

 )جرينتش( مساءً 09:14) السعودية(صباحاً  12:14م،  01/07/2009| )رزائ( البدوى

 )جرينتش(مساءً  09:18) السعودية( صباحاً 12:18م،  01/07/2009|

أفضل منه  ھؤالء ليسوا - 41

ستم أفضل من صيتھافرغم سخافة الفتوى وشذوذھا اال انكم ل, المذكور  تتاجروا بالدين وال تحاولوا اقناعنا بأنكم متذمرين من فتوى الشيخ ال
!! لذا لتصمتوا قليال ,, اباحي  السيئ وأسلوبكم في جر الجماھير الغفيرة ھو تجاري بحت ال بل ايحائي

 قضية إرضاع الكبير - 42

أن يصدر فتوى  أن أن يسمح لشخص بدعي المشيخة يمكن لمجمع فقھي مثل االزھر الشريف الذي يعتبر مرجعا لكثير من المسلمين كيف
ننا مسلمين ونقول للعالم أ قضية إرضاع الكبير وكيف يسمح لألزھر أن يسمح ببث مسرحية كھته المھزلة كھته التي نسمع عنھا وھي

خيبة  - 43

اننا نرضع بال خيبة  كبير اية خالص اكلنا وشربنا والشباب اتوظف ومعتش فية مشكل في مصر اال ارضاع

 .اليوجد مثل ھاذه الخبطه في الدين االسالمي  - 44

حددت الحرام  الحدود والتشريعات ھناك احاديث شامله حتى بغير. السماوية وله حكام واصول تربطه . االسالمي من اوضح الشرائع  الدين
...!! م بين والحالل بين والحرا)) الناس  االثم ماحاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه(( قولة صلى هللا عليه وسلم  كمثل. من الحالل 

صغر طفل معروف انھا الفتوى الا فعال سبيل المثال ھاذه...!! مسئاله دينيه سوف تكتشف الحقيقة فورا  باالضافه الى ابسط تعميق في اي
اوي انطبقت على الفت الن بعض.!! وصل الى الشكل النھائي بتغير او تقويل الرجل اكثر مماقال  مجرد كالم خطاء او حرفت اله اعالميه حتى

 ن الرضعاتاخذ كميه من اللبن في اناء وليس ارضاع من ثدي وشرب عدد معين م زمن النبوه وقد استند البعض ان ھناك طفل اوغالم وتم
ان تكون في  الن الرضاعه يجب. والكنھا امورا كانت خاصه  وھاذا ليس جائز حاليا حتى لو لم يرضع من الثدي مباشره. حتى يسير محرما 
على  ومن اراد ان يحسب ھاذه الفتوى...!!  بعض الزوجات ھداھم هللا وغيرھم ادعو على ازواجھم انھم رضعو ايضا منھم عمر الطفوله الن

حديث قدسيوالكن هللا واضح ب ...!!كتحريم امه عليه . ايضا رضع من زوجة فھو ابن لھا وھي محرمة عليه  االسالم فليحسب ان اي متزوج
ال صلى هللا بل ق ...!!فكيف يرضع من امراة التحل له . حديد على االيمس امراة التحل له  وقال اھون عند هللا ان يضرب الرجل بمطرق من

هللا يارسول قيل ولو كانت المراة صالحة. ولو كان يحفظھا القراءن ..!! 3.يعد عليھما  عليه وسلم مااختال رجال وامراة اال وكان عداد الذنوب
 لى بعضوباقي الشطحات او تحورات االعالم وادعائھم ع...!! عليه وسلم  صدق رسول هللا صلى هللا.!! قال ولو كانت مريم ابنت عمران 

. القاه له البعض  ويجعل لغير المسلم طعنا بغير حق والفھم بسالح .ونسبھا الى االسالم ھو افتراء وتشويه . اوعدم فھم اصل الفتوة متى 
امانة . ه من ھم محسوبون على الدين واالله االعالمي فنتمنى من بعض...!! وتصويت ايضا ...!! تصدر ھاذا الكالم جرائد عالميه  حتى

 وشكرا.!! التبليغ 

على االزھر  ارضع واجرك - 45

الرضاع من ثدي واحد ام كالھما  ھل

منھم  إثم من الجميع وغباء - 46

ى بالدرجة التى بعد ان الفتوى دى ليس عنده ادنى فكر وغب آثم الدين ليس مجال تھريج وتخريف الدين شئ محترم والشيخ اللى افتى الجميع
مايوصف به  وھبل وعبط وغباء وده اقل قضية لعودته لالزھر استاذ الحديث ودافع ان يكون رئيس قسم الحديث اى خبل ھدأت االمور رفع

لفزياء رجل دين فعالم ا لدرجة من الغباء عجيبة وعلشان كده اقول انه اليوجد رجال دين فى االسالم ولالسف كثير من مشايخ االزھر وصلوا
يؤكد كالمى يسأل  واقول للسيد االستاذ الدكتور سيد طنطاوى كفاية عليك كده واللى عايز وعالم الفلك رجل دين وعالم الرياضيات عالم دين

االدارية وھما يعرفوا الحقيقة  اى شخص من العاملين باالزھر او السادة اعضاء الرقابة

 تخلللللللللللللللللف - 47
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) زائر( سمر

 )جرينتش( مساءً 09:19) السعودية(صباحاً  12:19م،  01/07/2009| )رزائ( عبدهللا

 )جرينتش( مساءً 09:22) السعودية(صباحاً  12:22م،  01/07/2009| )رزائ( يوسف المصري

 )جرينتش( مساءً 09:23) السعودية(صباحاً  12:23م،  01/07/2009| )زائر( احدھم

 )جرينتش( مساءً 09:27) السعودية(صباحاً  12:27م،  01/07/2009| )جلعضو مس( الخضر الثانى

 )جرينتش( مساءً 09:28) السعودية(صباحاً  12:28م،  01/07/2009| )رزائ(المغرب -فاس-ساره

 )جرينتش(مساءً  09:33) السعودية( صباحاً 12:33م،  01/07/2009|) رزائ( انا كمان قبطى

 )جرينتش( مساءً 09:34) السعودية(صباحاً  12:34م،  01/07/2009|) زائر( عراقي

 )جرينتش( مساءً 09:44) السعودية(صباحاً  12:44م،  01/07/2009| )رزائ(شوھتوا االسالم 

تخللللللللف  الغرب ما جابو سيرتنا إحن زي الھبل نزودھا على نفسنا

هللا ينتقم من اللي كان السبب  - 48

يت النبي وھم اتبعوا اھل ب. ينزل هللا بھا من سلطان  خطاھم ھذا خطا المسلمين الي يصدقون كل سقيم في كتب المسلمين التي لم ھذا مو
االسالمي الصحيح  يخبرونكم عن الدين

ابلغ رد  - 49

الفسق بل امر  الرسول الكريم لم يكن يوما يحض على من يعتقدون بصحة حديث ارضاع الكبير ھذه المسرحية ابلغ رد عليكم الن الى كل
المنتقم  و غض البصر و العفة و ما تقولونه ھو الفسق بعينه اين كانت حججكم و هللا بالحجاب و ستر العورة

يا سالم  - 50

حليب؟ وايه النوعيه حول  ھوه في

غباء و جھل  - 51

ھو موجود لماذا  هللا و سنته يا بقر اذا كان حديث قال و احنا ناقصين اغبياء كما فى المسرح و من الجمھور كما ن ال تسخروا من دين يعنى
هللا ياااااا بشر الال انتم شر  نسخر منه اتقوا

 ابداعات المسلمين - 52

مخجل حقا  ھدا شئ

 3ولكنى احترم مشاعر االخرين الى تعليق رقم - 53

 الكل يصحى ويفوؤ مستفز ليه تتمنى تكون معاھم مالك انت ومال الناس ياريت لو عندك دم مكنتش تتدخل فى فى امور االخرين ليه تعليقك
كان .ى ما كانتالمسيحى والمسلم زى زمان اتمنى ترجع مصر ز من اللى احنا فيه واقصد ھنا االقليه من الجانبين اتمنى الحب يرجع بين

عند ميخائيل بس  وياكل عندھم وكان محمد يتعشى ومكنش فيه فرق بين محمد وكيرلس كان ميخائيل بيروح عند محمود البيت الحب للجميع
لقسيس وكان بينھم االمام بيتكلم مع ا بقلق رحتى فين يا مصر طريقك دا مش ھو اللى اتعودنا واتربينا عليه كان النھارده بننظر الى بعض

لنا بناكل خبز من نفس له وك ووقتنا فى محاربه بعض ليه ليه ليه كلنا بنعبد هللا الواحد الذى الشريك حب واخوه وصداقه ليه بنضيع ايماننا
 نصحى من غفوه الكراھيه الننا بنغرق بنغرق بنغرق العجينه وكلنا بنشرب من نفس الميه ياريت

 اريد ارضع - 54

لوني الممثليين انا ضاربني الجفاف ارحموني شغ مستعد ارضع عن كل.. وداعتكم اريد ارضع وماالي عالقة بادوات الحالقة يابة
وبدك حب ...لجمرالفتوةالقادمة على احر من ا شمدريك اليوم رضع بكرة؟؟انا بانتظار...شيوخ والفتاوي الجديدة هللا يطول عمر.باالمسرحية

عاشت ..انا عاشت روت...بدي وكل المشاھدين عرفو شو...بدي وداعتك بدي...شو بدك اكتر من ھيك...قرب  اعطيتك حب بدك قرب اعطيتك
نصيرة  ديرةللكبار وحضورھا الوزرا اف اف رح يشربو الحليب كله عاشت المرضعةالق عاشت دار االوبرا عاشت مسرحية االرضاع...مصر

الغالبةحرة ابية 

شوھتوا االسالم  - 55
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 )جرينتش( مساءً 09:49) السعودية(صباحاً  12:49م،  01/07/2009| )لعضو مسج( ™غادة بلجيكا

 )جرينتش( مساءً 09:49) السعودية(صباحاً  12:49م،  01/07/2009| )رزائ( البدري

 )جرينتش(مساءً  09:53) السعودية( صباحاً 12:53م،  01/07/2009| )زائر( عمار

 )جرينتش( مساءً 10:11) السعودية(صباحاً  01:11م،  01/07/2009|) عضو مسجل( ربيعا17الخليج ذات حسناء

 )جرينتش( مساءً 10:13) السعودية(صباحاً  01:13م،  01/07/2009|) زائر( جسووم

 )جرينتش( مساءً 10:15) السعودية(صباحاً  01:15م،  01/07/2009| )رزائ( التافه

 )جرينتش( مساءً 10:41) السعودية(صباحاً  01:41م،  01/07/2009| )زائر( احمد

 )جرينتش( مساءً 10:50) السعودية(صباحاً  01:50م،  01/07/2009| )رزائ(نصير محمد وال محمد 

 )جرينتش(مساءً  11:18) السعودية( صباحاً 02:18م،  01/07/2009| )رزائ( زائر

 )جرينتش( مساءً 11:36) السعودية(صباحاً  02:36م،  01/07/2009|) رزائ( منصور

NSR )جرينتش(مساءً  11:44) السعودية( صباحاً 02:44م،  01/07/2009| )زائر( 

 على الذين يلعبون باالسالم وهللا انكم ضيعتوا األمة من يوم السقيفة اضحك

....... بمساء بلجيكي رائع ....  قھوه ساده - 56

...... اخيرا ..... ياابو الفنون  اخيرا

 مالكم كيف تحكمون؟ - 57

هللا ورسوله ان  ھمھم وھي البروز على حساب االسالم حاشا الكثير الكثير من المھازل التي يتخذھا ارباب الفتاوي نقطة انطالق لغاية يوجد
!!! ى باقي الطعام ونكاح الحائض وفضل الثريد عل مثل الرصاع!! ولكن اسرائيليات امھات الكتب من تلعب دورا ھذه االيام  يقوال شيئا كھذا

روح االسالم الطيبة والطاھرة الصحيحة شكرا لكم  التزعزعع ھذه الفتاوي من

 وين عقولكم - 58

وين عقولكم 

. الكبير  ال يجوز رشعا ارضاع - 59

. الكبير  ال يجوز رشعا ارضاع.,,ال يجوز رشعا ارضاع الكبير .,,رشعا ارضاع الكبير  ال يجوز

ھذي حاله  - 60

 ھھھھھھه

 تفاھة - 61

التافھين  ما أتفه

الحوت وال قوه اال با  - 62

 الفن والفنون جنون وفي يوم للحساب حسبي هللا ونعم الوكيل ھدا ھو

هللا محمد ورسول هللا  ال اله اال - 63

والبخاري وليس كله صحيح وشكرا  عليكم ھذا ليس مطبق على الواقع وھذا حديث غير صحيح ورغم انه في مسلم السالم

 الدين والعلم - 64

افھموھا بقى .....اليلتقيااااااااان الدين والعلم مستقيمان متوازيان

ايه  الكالم حلو بس الواقع - 65

ن مسرحيات المسرحية عادية و يمكن تكون محترمة ع وتالقي...العناوين الصحفية اللي زي دي بطلت اصدق اي خبر من النوع ده  انا من
ضوع يبقى مقدرش احكم عالمو بصراحة اتعلمت انه طالما مشفتھاش...مليانه رقاصات و تلميحات جنسية  تانية كتير من اللي

66 - We are a stupid nation 
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 )جرينتش( مساءً 11:47) السعودية(صباحاً  02:47م،  01/07/2009| )زائر( الدمام-ابوحمد

 )جرينتش( مساءً 11:48) السعودية(صباحاً  02:48م،  01/07/2009| )زائر( االسمري

كلة ان تفسيلر القران والمش كل علم بالعالم اساسه موجود بالدين لكن المشكلة بالمفسرين البالدين يلتقيان ولكن بطريقة غير مباشرة بمعنى ان 67رقم 
 )زائر"> (SPAN class="reg�ل
 )جرينتش( مساءً 11:48) السعودية(صباحاً  02:48م،  01/07/2009|

Sulaimani )جرينتش(صباحاً  12:09) السعودية( صباحاً 03:09م،  01/07/2009|) عضو مسجل( 

 )جرينتش( صباحاً 12:09) السعودية(صباحاً  03:09م،  01/07/2009| )لعضو مسج( سلمة الجزائرية

 )جرينتش(صباحاً  12:13) السعودية( صباحاً 03:13م،  01/07/2009|) زائر( انا

 )جرينتش( صباحاً 12:15) السعودية(صباحاً  03:15م،  01/07/2009|) رزائ( وھابي تائب

 )جرينتش( صباحاً 12:35) السعودية(صباحاً  03:35م،  01/07/2009| )زائر( درش

 ھل غاية الدين أن تحفوا شواربكم؟

 خالف تعرف - 67

 -مباشرة  كانت رخصة وانتھت ولم يرضع من الثدي افكر اشكال الموجدين في الصورة عليھا غبرة مالسبب ؟ اما رضاعة الكبير جالس
وع المسرحية مناما عن موض ..ثاني شي اھل العلم وضحوا وفسروا وال نضيف عليھم اكثر ! حليب او لبن ؟ اضرب مثل لنفسك كيف تشرب

من اقربائھم اليشھروا انفسھم في مواضيع االثارة واني اشك انه اليوجد احد يشاھدھم ا اشكالھم تعرف ان الفن شرق وھم غرب يحاولون ان
 او معارفھم او اصدقائھم وسرعان ماينتھوا

الفتوى  من اعطى - 68

اول فتوى  ماھي

ن البالدين والمشكلة اساسه موجود بالدين لكن المشكلة بالمفسري يلتقيان ولكن بطريقة غير مباشرة بمعنى ان كل علم بالعالم 67رقم  - 69
 �القران ل ان تفسيلر

الدين والمشكلة ان بالدين لكن المشكلة بالمفسرين الب يلتقيان ولكن بطريقة غير مباشرة بمعنى ان كل علم بالعالم اساسه موجود 67رقم 
اي واحد ابدا يفسره تماما وشكرا  تفسيلر القران ليس

 ALGERIAN CHRISTIANالى  - 70

عن أبي ھريرة رضي هللا }. 85:آل عمران)){ اْلَخاِسِريَن  اأْلِْسالِم ِديناً َفَلْن ُيْقَبلَ ِمْنُه َوُھَو فِي اآْلِخَرِة ِمنَ  َوَمْن َيْبَتِغ َغْيرَ : ((قال هللا ـ تعالى ـ
مات ولم يؤمن ھذه األمة يھودي وال نصراني و والذي نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد من: (رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: عنه، قال

) أصحاب النار بالذي أرسلت به إال كان من

. 62الى رقم - 71

ث يفسرھا اصحاب الكبير ال وجود له في االسالم ويوجد احادي ارضاع.غافل فوهللا انك اخطأت فتب الى هللا فان الشرك با من الكبائر انت
ه حلل رؤية الرجل مصافحة الرجل للمراة فكيف يدعون ان الضعيفة على ھواھم فانت تعلم ان النبي محمد صلى هللا عليه وسلم حرم النفوس

_ وھو غير صحيح_كذب وحتى ان كان صحيحا لثدي المراة؟فھذا

72 - ,,,,,,,, 

 نظھر بمظھر؟؟؟؟ صورتنا مشوھة بكل األحوال كان ناقصھا يعني لتكمل ول شو الفايدة من عرض مسرحي من ھالنوع وبھاألفكار الرجعية
المتخلفين اكثر واكثر وين عقولكم 

مسخره  - 73

يتفلسف والثاني السب ومادري واش النھايه معاكم  واحد

ھى دى ؟  - 74

ان البنات اللى فى  المسرحيه دليل ان الفن حالل ده على اعتبار بس حلوه اوى ان.اھل الفن وبتوع المسرحيه طبيعي يسخروا ويتريقوا  اما..
واكتافھم ورجليھم عادى يعنى نبصلھم وال ايه  المسرحيه
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 )جرينتش(صباحاً  12:52) السعودية( صباحاً 03:52م،  01/07/2009|) زائر( غيور

alfahd ahmed )جرينتش(صباحاً  01:14) السعودية( صباحاً 04:14م،  01/07/2009|) عضو مسجل( 

Samer )جرينتش( صباحاً 01:15) السعودية(صباحاً  04:15م،  01/07/2009| )زائر( 

 )جرينتش( صباحاً 01:22) السعودية(صباحاً  04:22م،  01/07/2009| )زائر( التلميذ الفصيح

 )جرينتش( صباحاً 01:23) السعودية(صباحاً  04:23م،  01/07/2009| )رزائ(مستغرب 

 )جرينتش(صباحاً  01:34) السعودية( صباحاً 04:34م،  01/07/2009|) ئرزا( القيطي ضاد

 )جرينتش( صباحاً 01:44) السعودية(صباحاً  04:44م،  01/07/2009|) مسجل عضو( مشاغب قديم

 )جرينتش( صباحاً 01:49) السعودية(صباحاً  04:49م،  01/07/2009| )زائر(محمد 

 )جرينتش( صباحاً 01:52) السعودية(صباحاً  04:52م،  01/07/2009|) ائرز( نصير الدين

 اخر الزمان - 75

كالقابض على الجمر  الى متى ويتالعبون بالدين وهللا ان القابض على دينة

حاجه تنقط وكله بثوابه  - 76

 اسه يعرفوكله بثوابه وال ھكلم عن ارضاع الكبير وكل واحد عقله في ر ..كل مسرحيه وانتم بخير .. مش ھكلم عن موضوع المسرحيه 
لصغير وھذ عاده عشان نفتي ولكن المھم في المھم ارضاع ا خالصه يعني موضوع الفتوي منھي ولكن نحن غالبا بنحب الفتوي ومع فتوي

ھا ارضاع عندھا وال نجد لھا حلول ومن نقف.. فكم من القضايا التي .. وقت قريب او الزالت شئ من غرائب وعجائب  كانت منتشره في
ج وانجاب عندما يتم الزوا من االخوه في الرضاعه عند االقبال علي الزواج او عندما يتم الزواج او الصغير ومنھا ايضا اكتشاف لحاالت

وھل .. اعه الرض االولي او الثانيه وھكذا الي الرضعه الخامسه وھي الفارقه في االخوه في فما ھو الحل وھل نتوقف عند الرضعه.. اطفال 
ھذ ه  بعض ولكن تقف.. لسبب ما او عله في االم االخري . او اوالد احد جيرانھا  تتذكر المرءه المرضعه ھل ارضعه ابن اخيھا او بنت اخيھا

 بفتي ان.. ي وانا باالصاله والنيابه عن نفس.. عقباه لعدم تذكر االم  الحاالت في عدم اتمام بعض الزيجات او عند الزواج يتم ما ال يحمد
مجتش عندي  وھو كله بيفتي.. والعلم عند هللا ... مستقبال  حتي ال يختلط االمر.. توثيقه او تحريمھا . حاالت الرضاعه للصغير يتم 

محدش بيسال .. ر كبير والنصف نصف والصغي وهللا اعلي واعلم ارضاع الصغير ومشاكله ھو المھم عن االھم وفتوي الكبير ولكن.. وھتقف 
 وعندك واحد فتوي وصلحه.. عنه 

77 - hdes saheh 100% 

Da Hades saheh 100% we askor 3olama alazhar 3ala te3lemna ely ma ne3rafosh 

التخّبط  - 78

السالم زي احاديث خصوصيات النبي عليه الصالة و الجميع يعرف ان الحديث ده من. صحيحة والحديث صحيح ومثبت في البخاري الفتوى
ھل .. مسلمين افعال الرسول على كل ال معينة ومناسبات محدده وھو من امر بارضاع الصحابي وال يجوز ان نعمم كل كتيرة كانت في اوقات

 ..اربعه واتجوز انا كمان اكتر من اربعه ؟؟ طبعا اله  ينفع اقول ان الرسول اتجوز اكتر من

الفتاوى  ما أكثر - 79

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ > ابنك اللغة اإلنكليزية  ال يجوز أن تعلم< سمعتھا وقرأتھا في الصحف اليومية في المغرب وتقول  فتوة

 3الللتجريح رقم - 80

االقباظ لغرض سئ  لكم دين ولي دين نرجوااليتدخل اي مھرج ويستخدم زورااسم

أين أنتم من القرآن  - 81

ھو القرآن  كتابنا

فاھمين غلط المصريين  - 82

الدين االسالمي الدين المنطقى ھذا بدع من مصر  وين ھذا

يا امة  - 83
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 )جرينتش(صباحاً  02:19) السعودية( صباحاً 05:19م،  01/07/2009|) زائر( راي صاحب

 )جرينتش( صباحاً 02:23) السعودية(صباحاً  05:23م،  01/07/2009| )زائر(االزھر 

 )جرينتش( صباحاً 02:25) السعودية(صباحاً  05:25م،  01/07/2009| )جلعضو مس( صميدة الفيومي

 )جرينتش( صباحاً 02:48) السعودية(صباحاً  05:48م،  01/07/2009| )عضو مسجل( الزلزال

 )جرينتش( صباحاً 02:48) السعودية(صباحاً  05:48م،  01/07/2009| )جلعضو مس( عاشق القنات العربيه

 )جرينتش( صباحاً 03:34) السعودية(صباحاً  06:34م،  01/07/2009|) رزائ( منقب

 )جرينتش( صباحاً 04:14) السعودية(صباحاً  07:14م،  01/07/2009|) مسجل عضو( iraqحسن 

 )جرينتش(صباحاً  04:34) السعودية( صباحاً 07:34م،  01/07/2009|) زائر( حسان

 )جرينتش( صباحاً 04:46) السعودية(صباحاً  07:46م،  01/07/2009|) رزائ(يوسف 

بالوي لو اضھرت للناس لضحك الكون علينا  ھناك.

 الھاء االمة - 84

؟؟؟؟؟؟  طريقة رائعة اللھاء الناس بالقشور والطبول الجوفاء وماذا

وصمة عار  - 85

 الي ھذا الحد بلغ بكم السفه حقا -عار في جبين االسالم  وصمة

قوة اال با  ال حول وال - 86

ات محدده وكانت كتيرة كانت في اوقات معينة ومناسب يعرف ان الحديث ده من خصوصيات النبي عليه الصالة والسالم زي احاديث الجميع
ان صاحب القبر  قبر فاعلمه ربه عز وجل دونا عن سائر امته ومنھا ايضا ان الرسول عليه الصالة والسالم مر على تختص بالنبي لشخصه

رسولنا عليه كان يختص ب ھذا.. من نخله وغرسھا على القبر وقال انھا تخفف من عذاب صاحب القبر  يعذب فاخذ الرسول جريده او زعفه
سول اتجوز الر ھل ينفع اقول ان.. يجوز ان نعمم كل افعال الرسول على كل المسلمين  الصالة والسالم وھو من امر بارضاع الصحابي وال

للتواصل ..فاشھد اللھم بلغت اللھم. ياريت تكونوا فھمتوا انا اقصد ايه ..  اكتر من اربعه واتجوز انا كمان اكتر من اربعه ؟؟ طبعا اله
someeeeda@hotmail.com 

الرضاعه  مافي غير... خالص  - 87

المفروض ... غلط ومعروف انھا فتوى صدرت بال. عنھا  وماشافوا غير الرضاعه يتكلمون. طارة االفكار في تاليف مسرحيات للجمھور  يعني
. ويستھترون بالناس  ماينشرون الخبر

88 - wow 

سوف يكون الجواب  اخوان دعونا نسال اذا كان احد يقبل بناته ان ترضع الكبير وتصورو ماذا يا

تطور  - 89

يا الذي فتح نبحث فيه واود ايظا ان اشكر االب زكر جميل قمت باخراجه وينقل صوره واقعيه من الكتاب الذي كان حرام علينا ان نعم عمل
الحمد  ...كثيره اعيننا علئ اشياء

اسلوب رخيصه لنجاح المسرحيه  - 90

ست من الدين على حساب االستھزاء بالدين وھذه الفتوى لي الرغم من قباحه الفتوى وشذوذھا اال ان الفنانين ارادوا الشھرة والنجاح على
عدوا على منابر ودشداشه قصيرة وشيوخ ص شرع ومنطق وحقيقتا ان الدين اصبح عدنا عبارة عن مظھر للحيه طويله اصال ويرفضھا كل

لحنيف فال عجب والرجوع الى الدين ا فيمابينھم واصبح ھمھم االول ھو التكفير بدل من دعواھم الى الوحده المسلمين لكال يفرقوا المسلمين
 مسرحيات مثل ھذا النوع

 طوابير مصر - 91

اللي بمصر  ھوه انتم حتزيدو الطوابير واال ايه ما كفايه الطوابير

الصادق  - 92
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 )جرينتش(صباحاً  04:50) السعودية( صباحاً 07:50م،  01/07/2009|) زائر( عزاوي محمود

 )جرينتش( صباحاً 04:53) السعودية(صباحاً  07:53م،  01/07/2009|) عضو مسجل( ناديا

 )جرينتش( صباحاً 04:57) السعودية(صباحاً  07:57م،  01/07/2009| )زائر( وجدت ھذا

 )جرينتش( صباحاً 05:14) السعودية(صباحاً  08:14م،  01/07/2009|) زائر( ررد فضيلة الشيخ رفاعى سرو

 goozef.007@hotmail.com)الحمقه الحمد  الذي جعل اعدائنا من(اإلمام الصادق عليه السالم  قال

 ..ناس غاوية  - 93

!!يقدمھا  ب التيوھو من داخله مستمتع وقلة األد, الوتر بحجة التھكم أو السخرية في ناس تموت في قلة األدب واللعب على ھذا, سبحان هللا
 ..واللي غاوينھا ومقدميھا من أرباب الفن الھابط المعاصر ربنا يتوب علينا من, ناس مفضوحة ومريديھم مثلھم وأحيانا أشد 

االنكار نفعا  لن يجدي - 94

ضع اللوم على من و ال ينبغي في ھذه الحال ان يو, انكاره رضاع الكبير حديث صحيح موجود في طيات كتب االسالم و ال احد يستطيع حديث
مسؤوليتھا )الميم بضم الياء و تشديد( فھو لم يأت بھا من عنده و ال يجوز ان يحمل  يصدر الفتاوى

حديث صحيح  - 95

ول سالم علي فقال أرى في وجه أبي حذيفة الكراھية من دخ يا رسول هللا إني: سھلة بنت سھيل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقالت جاءت
د علمت أنه رجل كبير هللا عليه وسلم وقال ق عليه وسلم أرضعيه قالت كيف أرضعه وھو رجل كبير فتبسم رسول هللا صلى النبي صلى هللا

بدرا  عليه وسلم فقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرھه بعد وكان شھد ففعلت فأتت النبي صلى هللا

الرد المنير على ارضاع الكبير  - 96

 وأن أحكام.. عن هللا وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ھو المبلِّغ نفھم ابتداًء أن  سبحانه وتعالى حقَّ الُحكم، وأنه يحكم ما يريد، يجب أن
 :سلمكما َقالَ رسول هللا صلى هللا عليه و.. هللا تعالى على العباد وأن الحكمة من ھذه األحكام ھي غيرة.. من ھذه األحكام » األَْعَراض«
ُ أََشدُّ َغْيًرا« ِ َما ِمْن أََحٍد أَْغَيَر ِمنَ  ...«: وَقالَ ). 1(»اْلُمْؤِمُن َيَغاُر، َوهللاَّ ٍد، َوهللاَّ َة ُمَحمَّ ةَ  َيا أُمَّ ِ أَْن َيْزِنَي َعْبُدهُ أَْو َتْزِنَي أََمُتُه، َيا أُمَّ ٍد، َوهللاَِّ  هللاَّ  ُمَحمَّ

َك ال ُيْؤِمُنو{أنفسنا حرجا مما قضى  فإذا حكم هللا وقضى فال نجد في). 2(»َقلِيالً َوَلَبَكْيُتْم َكثِيًرا لَْو َتْعَلُموَن َما أَْعَلُم َلَضِحْكُتمْ   َن َحتَّىَفال َوَربِّ
ُموَك فِيَما َشَجَر َبْيَنُھْم ُثمَّ ال َيِجُدوا فِي ً  ُيَحكِّ ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِيما وينبه حديث سعد الذي رواه البخاري إلى]. 65: النساء[ }أَْنفُِسِھْم َحَرجاً ِممَّ

ك رسول هللا صلى هللا غير مصفح عنه، فبلغ ذل لو رأيت رجال مع امرأتي لضربته بالسيف«: قال سعد بن عبادة: حكم هللا التعامل الصحيح مع
ِ ألََنا أَْغَيرُ  :عليه وسلم فقال ُ أَْغَيُر ِمنِّى؛ ِمْن أَْجِل َغْيَرِة هللاَِّ  أََتْعَجُبوَن ِمْن َغْيَرِة َسْعد،ٍ َفَوهللاَّ َم اْلَفَواِحَش َما َظَھَر ِمنْ  ِمْنُه، َوهللاَّ َھا َوَما َبَطَن، َوالَ َحرَّ

حكم على أحكام الشرع الذي كشف عظمة الشريعة نفسھا؛ إذ قام ال وفي حادثة سالم مولى أبي حذيفة حكٌم من). 3(»...أَْغَيُر ِمَن هللاَّ  َشْخصَ 
ريعة التي تحسب لإلسالم، الشبھة المثارة دليالً على إنسانية الش فأصبحت. الحالة اإلنسانية الصعبة التي ترتبت على إنھاء حكم التبني اعتبار
ا أوجد قاعدة  والتي بيه أيوب حتىومثاله المخرج الشرعي الذي جعله هللا لن.. سالم والتي كان منھا حكم رضاع» المخارج الشرعية«بلغت حّدً

ا َوَجْدَناهُ صَ  َوُخْذ بَِيِدكَ : )يقول ابن كثير في تفسير قوله سبحانه!! ضرب زوجته يمنعه من ُه  ابِراً ِضْغثاً َفاْضِرْب ِبِه َوال َتْحَنْث إِنَّ نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ
ابٌ  ربنھا إن شفاه هللا تعالى ليض وحلف... عليھا في أْمٍر فعلته) 4(والسالم كان قد غضب على زوجته وَوَجدَ  وذلك أن أيوب عليه الصالة(: (أَوَّ

ب؛ فأفتاه هللاأن تقابل بالضر -مع ھذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة واإلحسان-وعافاه ما كان جزاؤھا  فلما شفاه هللا عز وجل... مائة جلدة
فالمخرج الشرعي  ).5)(فيضربھا به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنثه -مائة قضيب وھو الشمراخ فيه-عز وجل أن يأخذ ضغثا 

.وغيرھا ي حذيفةاالعتبار الكامل لظروف الواقع، وھو ما حدث في قضية سالم مولى أب ھو حكم استثنائي تحافظ به الشريعة على أحكامھا مع
... َتَبنَّى َسالًِما... ِن َرِبيَعةَ بْ  أََبو ُحَذْيَفَة ْبَن ُعْتَبةَ : الخلفية الواقعية التي نزل فيھا الحكم ونبدأ أوالً ببيان.. وبعد المقدمة يأتي الردُّ على الشبھة

َجه ِبْنَت أَِخيهِ  ُه اْبُنهُ  َوُھوَ -َفاِطَمَة بِْنَت اْلَولِيِد ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة  وَزوَّ ) 6(َياَمىاأْلَُوِل، َوِھَي ِمْن أَْفَضِل أَ  ؛ َوِھَي َيْوَمِئٍذ ِمْن اْلُمَھاِجَراتِ -َيَرى أَنَّ
ه بالتبني -أصال– إذن سالم ھو. قَُرْيشٍ  لتبني من الوراثة، ما يترتب على ذلك من أحكام ا بكل.. ابٌن ألبي حذيفة بالتبني، وزوجته سھلة ھي أمُّ

ُ : إنھاء التبني .وھي األحكام التي كانت ثابتة بالوالدة أو الرضاع أو التبني.. المصاھرة ووجوب النفقة وحرمة ا أَْنَزلَ هللاَّ  َتَعاَلى آيات إنھاء َفَلمَّ
ِ َفإِْن َلمْ { :التبني يِن َوَمَوالِيُكمْ  اْدُعوُھْم آِلَباِئِھْم ُھَو أَْقَسُط ِعْنَد هللاَّ ُيْعلَْم  يِه، َفإِْن لَمْ ُردَّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْن أُولَِئَك إِلَى أَبِ  }َتْعَلُموا آَباَءُھْم َفإِْخَواُنُكْم فِي الدِّ

. بًنا له بالتبنيا حيث رد الحكُم الشرعي سالًما إلى أن يصبح مواًل ألبي حذيفة بعدما كان فنشأ مع ذلك مشكلة إنسانية؛. أَُبوهُ ُردَّ إِلَى َمْواَلهُ 
َيا : وسلم، َفَقالَتْ   عليهمن حيث العالقة بأھل البيت كما تصف سھلة لرسول هللا صلى هللا وكان أبو حذيفة متبنًيا لسالم، وله كل أحكام التبني؛

ا َنَرى َسالًِما َوَلًدا، ِ، ُكنَّ ِ . َواِحدٌ  ، َولَْيَس َلَنا إاِلَّ َبْيتٌ )7(َوَكاَن َيْدُخلُ على َوأََنا فُُضلٌ  َرُسولَ هللاَّ ُ صَ  َفَماَذا َتَرى فِي َشأْنِِه؟ َفَقالَ لََھا َرُسولُ هللاَّ لَّى هللاَّ
َضاَعةِ  َفَيْحُرُم بَِلَبِنَھا؛ َوَكاَنْت َتَراهُ اْبًنا ِمْن أَْرِضِعيِه َخْمَس َرَضَعاٍت؛«: َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ي الَِّذي ِفي َنْفِس أَبِ  إِنِّي َقْد أَْرَضْعُتُه؛ َفَذَھبَ : َفَقالَتْ ). 8(»الرَّ
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 )جرينتش( صباحاً 05:15) السعودية(صباحاً  08:15م،  01/07/2009| )رزائ( حد السيف

 )جرينتش(صباحاً  05:27) السعودية( صباحاً 08:27م،  01/07/2009|) زائر( يارب

 )جرينتش(صباحاً  05:33) السعودية( صباحاً 08:33م،  01/07/2009|) ائرز( مسيحي والحمد 

 )جرينتش(صباحاً  05:35) السعودية( صباحاً 08:35م،  01/07/2009|) رزائ( زيكو

 )جرينتش(صباحاً  05:35) السعودية( صباحاً 08:35م،  01/07/2009|) رزائ( مجدي مصطفى

 )جرينتش( صباحاً 05:39) السعودية(صباحاً  08:39م،  01/07/2009|) زائر( )ةعين الحلو ابن مخيم(مخيمجي فلسطيني 

 )جرينتش( صباحاً 05:54) السعودية(صباحاً  08:54م،  01/07/2009| )رزائ( عبد الحق أدريس الھوا

ام األمر بالنسبة الحياء في إتم حذيفة حرًجا مما قضى هللا؛ وبفرض أن الرضاع كان بالتقام الثدي فإن ولم تجد سھلة وزوجھا أبو). 9(ُحَذْيَفَة
ا ال بد أن يحدث كم ال يعني إلغاء وااللتزام بالح ..ولكن الحياء ال يعني رد الحكم. حتى لو كان سالم ابنھا بالوالدة لسھلة كان شيًئا طبيعّيً

حيث . من حياء »بالتبني األم«هللا عليه وسلم؛ ألنه ينطق بالوحي وھو يعلم ما قد يصيب سھلة  ومن ھنا ضحك رسول هللا صلى.. الحياء
َم َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ! َكبِير؟ َوَكْيف أُْرِضعُه َوُھَو َرُجل: َقاَلتْ  ُه َرُجل َكِبير«: َوَقالَ  َفَتَبسَّ ُه : لُِمْسلٍِم َقاَلتْ  ةَوفِي ِرَوايَ » َقْد َعلِْمُت أَنَّ إِنَّ

فة إال تغير حكم نفس أبو حذي فلم يكن ما في. كذلك لم يكن عند أبو حذيفة.. لم يكن ھناك حرٌج عند سھلة وكما. »أَْرِضِعيهِ «: َقالَ ! ُذو لِْحَية
. ما كان وقت التبنيك سالًما ذھب ما نفس أبي حذيفة؛ فعاد األمر في نفس أبو حذيفة تجاه سالم سالم بعد إلغاء التبني؛ فلما أرضعت زوجته

العظمة التي  ھي وتلك. وفي حكم الرضاع.. وما بعد إنھاء حكم التبني.. مرحلة التبني في: فكان شعور أبو حذيفة مع الشرع في كل مراحله
 ضاعة لغة يحتملالطريقة التي رضع بھا سالم وتفسير الر: المسألة األولى :تبقى ثالث مسائل. كشفتھا الحادثة في االلتزام بالشريعة

 قول خاطئ؛ فقط) التقام الثدي(معنى الرضاعة لغة على  وقصر. التقام الثدي أو شرب اللبن بالقدح بعد حلبه من الثدي: الطريقتين

مھزلـــــــــــ ـــــــة  - 97

 ھم عند هللاوھم ال يمثلون اال انفسھم فقط وحساب بمثل ذلك من مشايخ كما يقال فھم ال يمتون للدين بصلة وهللا برئ منھم من افتى

 يارب - 98

ال اله اال هللا محمد رسول هللا 

 70الى  - 99

ّ َواْلَيْومِ  إِنَّ الَِّذيَن َءاَمُنوْا َوالَِّذيَن َھاُدواْ  ابِِئيَن َمْن َءاَمَن بِا ِھمْ  َوالنََّصاَرى َوالصَّ لَْيِھْم َوالَ َوالَ َخْوٌف عَ  ااْلَ◌ِخِر َوَعِملَ َصالِحاً َفَلُھْم أَْجُرُھْم ِعنَد َربِّ
ًة لِلَِّذيَن آَمُنوا الَِّذينَ  ).62(البقرة [ ُھْم َيْحَزُنونَ  ا َنَصاَرى  َولََتِجَدنَّ أَْقَرَبُھْم َمَودَّ  وشكرا للعربية, ال اله اال هللا] 82:المائدة[َقالُوا إِنَّ

 3الى رقم  - 100

صباحك قشطه  ...سلملى على نشيد االنشاد .... طيب دى فتوى من شيخ 

 !!!!!!!فن حالل ؟؟؟؟؟؟ - 101

كتاب  واقرأ... .حماالت وجسمھا باين وشعرھا مكشوف يبقى ده حالل ؟ اتقوا هللا  ازاي يعني حالل حد يفھمني لما واحده البسه....فن حالل 
 ما يلفظ من قوم اال لديه رقيب عتيد.... هللا 

تعليقات محترمة جدا وھنا تعليقات ال اجد ما يصفھا  ھناك - 102

الموضوع ھي بمثابة  مسرحيات على شاكلة التي يتطرق اليھا هللا، اوال الفن الراقي المسرحي ھو فن جميل وفيه كثير من المتعة بيد ان بسم
لماء الذين انتفضوا تجيز ھكذا عمل؟ ايضا لماذا الع ينتشرفي ھذا الفن الجميل وھنا ال بد من السؤال كيف للرقابة المصرية ان العفن الذي بدأ

ضي العائلة وقتاالمسرح ھو المكان المناسب لتق لماذا ال يحتجون على ھذا العمل المبتذل؟ لقد كنا نقول ان) اھلكه هللا( من اجل لجم الذي افتى
ما يلفظ (تعليقاتكم  اخوان اتقوا هللا في يا. المسارح بعرض مثل ھذه المسرحيات فعلى المسرح الملتزم الراقي السالم ممتعا ومسليا فاذا بدأت

ه جيدا وعن اوال ان يقرأ عن طائفت وبالنسبة لالخ العراقي الذي يدعونا لشيعيته فعليه. 18سورة ق اية رقم  )من قول الى لديه رقيب عتيد
.... يريد فتاواھا الھدامة ويدعونا بعد ذلك لما

شكر للوطني  - 103

البلطجية لتفريق  فھم يستأجرون. فيھا والكل يعرف ذلك  بتاعنا والكل يعرفه دائماً يخلق أفكار وأوھام وشائعات حتى يلھى الناس الوطني
بد من نشر أحواله وھا قد بدء موسم الصيف وال ويستقدمون دعاة المشايخ لطرح الشائعات اللتى تلھى الشعب المسكين عن المظاھرات
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 )جرينتش(صباحاً  06:05) السعودية( صباحاً 09:05م،  01/07/2009| )رزائ( فھد

 )جرينتش( صباحاً 06:08) السعودية(صباحاً  09:08م،  01/07/2009|) زائر( حتـى النخـــاع شيـعي

 )جرينتش(صباحاً  06:29) السعودية( صباحاً 09:29م،  01/07/2009|) زائر( سامي

 )جرينتش( صباحاً 06:35) السعودية(صباحاً  09:35م،  01/07/2009|) زائر( االحوازي مخلد

 )جرينتش( صباحاً 06:50) السعودية(صباحاً  09:50م،  01/07/2009|) رزائ( على المصري

OSSO18 )جرينتش(صباحاً  06:54) السعودية( صباحاً 09:54م،  01/07/2009|) عضو مسجل( 

 )جرينتش(صباحاً  06:58) السعودية( صباحاً 09:58م،  01/07/2009|) لعضو مسج( مھندس مصرى بالسعودية

رحمنا وأغفر لنا اللھم أ. حقوقه وماله  وأين. الشعب فيھا وعنھا وتلھيه عن التفكير فيما ھو صح وفيما ھو خطأ  شائعة جديدة حتى يتكلم
 فأنت عالم القلوب

 ذمة واسعة - 104

يبدوا أنھم ذمتھم واسعة أوي 

 ...ـــزيت ‘وهللا خـ - 105

 .ماجاكم  ويتصادمون بالحكم واالفتاء وهللا يعينكم على تراھم يتصامعون... اتبع منھج غير طريق اھل البيت عليھم السالم  ھذا من

 مصدوم - 106

رضاعة  يرھي الحكمة من ان ارضع من زميلتي لما ال احترم نفسي واحترمھا من غ من اسال الى من الجا اسال الشيوخ العلماء اسال هللا ما
العملية برمتھا اي ال معنة لھا اطالقا  لما ال ننضف ضميرنا من ھذا التفكير ال اجد اي تفسير من ھذه

 ما اعترف بھلكالم - 107

جب ان يتراخوا قليال اجتماعية و دولية عليھم و النھم ي على علماء مصر بانھم ضعاف في تطبيق الدين و ذلك بسبب ضغوط سياسية و يؤخذ
يحيين و ھم طائفة الخمسة بالمائة من المس حتى ال يتسبب ھذا االمر بمشاكل على مستوى بلدھم مصر التي فيھا ما يقارب في تطبيق الدين

ول الحقيقة و الصراحةاشداء في ق نحن ناخذ الدين الصحيح فقط من المملكة العربية السعودية و نتبعھم النھم لذا -لديھا نفوذ قوي في مصر 
مخلد الخلوق  اخوكم -ارجوا ان ال تزعلوا من كالمي  -

الى اين يا امة االسالم  - 108

قل ابا ( اليه الكريمه المبنى على الفھم وجاء في عقلي ا عليكم اخوانى واخواتى قرات تقريبا نصف التعلقيات وما اكثرھا وقليل منھا السالم
اظن وهللا اعلم انھم من ضعاف  45و 3تكونوا امعه وتعليق رقم  صدق هللا العظيم اتقوا هللا عباد هللا وال) ورسوله كنتم تستھزءون  واياته

من اخرجت  لكم وال تنسوا ان ارض الكنانه ھى يھديھم وكل عالم معرض للخطا العصمه دفنت يوم ان دفن رسول هللا وشكرا النفوس هللا
 البنا وسيد قطب وغييييييييييييرھم ال استطيع حصرھم شكرا لكم الشعراوى والغزالى وحسن

 هللا يخلف - 109

السفھاء فينا  الحول وال قوه اال با اللھم التؤاخذنا بما فعل

,,,,)) ذلك لمن أراد الفھم ((  - 110

لكن ,,, موجود  الحديث,,, والنصرانى العاجز الذى يريد إستغالل الموقف ,,, الشريف  والمشككين فى قلعة األزھر,,, الى األخوة المطبلين 
,,,  ص الكبيرويحتسيه الشخ,,, ولكن المراد منه أن تضع المرأة لبنھا فى وعاء  ,,,ليس المراد منه أن يلتقم الشخص الكبير ثدى المرأة 

عظمة  من,,, وفى نطاق ضيق جدا ,,, عزت عطية /كان يقصده الشيخ  وھذا ما,,, ھذا ھو المراد من الحديث ,,, وبذلك يصبح محرم عليھا 
بة الرئيس فى خط,,,, من عظمة الدين اإلسالمى أننا عباد   ,,,اإلسالمى أن حرم إختالء الرجل والمرأة فى مكان واحد ال ثالث معھما  الدين

,,, علنا عبادا له نحن عباد هللا وله الفضل والمنة فى ج,,, أوباما وأنا أقول له لقد أخطأت يا سيد,,, أعلن أننا أبناء هللا ,,, القاھرة  أوباما فى
نا المولىأن بين ل,,, من عظمة الدين اإلسالمى ,,, لصونھا وعفافھا  وذلك,,, وحفظھا بالحجاب ,,, عظمة الدين اإلسالمى أن أكرم المرأة  من
ال ,,, اشرةھى عالقة مب,,, أن عالقتنا بالحق تبارك وتعالى ,,,  من عظمة الدين اإلسالمى,, , المحرمات من النساء على الرجال ,,, وجل  عز

الى أن تقوم  األزھر الشريف سيظل قلعة من قالع اإلسالم أخيرا,,, الى وسيط فى المغفرة أو طلب الرزق أو طلب الشفاء ووووالخ  تحتاج
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 )جرينتش( صباحاً 07:01) السعودية(صباحاً  10:01م،  01/07/2009|) رزائ( كوردستان العراق ارام من

 )جرينتش(صباحاً  07:01) السعودية( صباحاً 10:01م،  01/07/2009|) زائر( واحد عابر

 )جرينتش(صباحاً  07:05) السعودية( صباحاً 10:05م،  01/07/2009|) زائر( علي محمد

 )جرينتش( صباحاً 07:07) السعودية(صباحاً  10:07م،  01/07/2009| )رزائ( غير ناكر

 )جرينتش( صباحاً 07:10) السعودية(صباحاً  10:10م،  01/07/2009| )رزائ( فارس

 )جرينتش( صباحاً 07:10) السعودية(صباحاً  10:10م،  01/07/2009|) رزائ( عائشة

 )جرينتش( صباحاً 07:18) السعودية(صباحاً  10:18م،  01/07/2009|) ئرزا( وعقالنى علمانى

 )جرينتش(صباحاً  07:36) السعودية( صباحاً 10:36م،  01/07/2009|) ئرزا(عراقي  صحفي

 )جرينتش( صباحاً 07:40) السعودية(صباحاً  10:40م،  01/07/2009|) رزائ( إسماعيل

 )جرينتش(صباحاً  07:45) السعودية( صباحاً 10:45م،  01/07/2009|) زائر( علي

سالم على و, سبحان ربك رب العزة عما يصفون (( ,,,تحياتى للجميع,,, السادة الحاقدين العودة مرة أخرى الى جحورھم  وعلى,,, الساعة
)) جدة  ---ھشــــــــــــــــــــــــام  /مھندس (( وللناشر الكريم إحترامى وتقديرى )) العالمين  والحمد  رب, المرسلين 

 ھھھھھھھھھھه - 111

البلية ما يضحك ھھھھھھھھھھه  شر

 بدون تعليق ؟ - 112

.. حقا مصر أم الدنيا 

 اليوتيوب - 113

 الشيخ ابو اسحاق الحويني رد على ھذه الفريه في اليو تيوب

صحيح الدين  الفتوى من - 114

تي من شيوخ ذاك الزمان وتالمذتھم النجباء لما سيأ من صحيح الدين وعلينا الترحم منذ اآلن على شيوخ ھذا الزمان أبناء شيوخ الفتوى
. الزمان النجباء تالمذة شيوخ ھذا

أعوذ با من بلوى المصريين  - 115

تراض روحوا تستھزؤ و تطولوا الھرج إذا عندكم إع وھو غير معصوم من الخطاء فليش... الشيخ على حسب مارأى بإشتھاده و فھمه  إفتاء
.  و المسرحية ما يسوي إال ضعاف القلب و العقل وأعداء اإلسالم و المسلمين و أعترضو على الشيخ نفسه

 انظر كيف يفترون على هللا الكذب و كفى به اثما مبينا - 116

كفى به اثما مبينا صدق هللا العلي العظيم  انظر كيف يفترون على هللا الكذب و 50هللا تعالى في سورةالنساء االية  قال

 مجرد سؤال - 117

طنا فى بالوعة ارضاعيعنى للخروج من حفرة الغاء التبنى سق ممكن حد يفھمنى الصح فين ؟..و..الذين يتحدثون عن المقاصد الشرعية و الى
 .وشكرا.ھذا معقول ؟ مجرد سؤال وعاوز اجابه من غير لف ودوران فھل.الكبير

 6التعليق  - 118

من  ور وحرفلماذا ھذا االسفاف نترك القرءان لنتبع ما ز..والسنه المحمدية  لماذا ال تقول ارجعوا للكتاب..صحفي عراقي نظرتك مريبة 
اقاويل تتمسكون بھا وفتاوى مغرضة 

كويتي  - 119

الحمد إني شيعي 

 فال عقل له - 120
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 )جرينتش( صباحاً 07:58) السعودية(صباحاً  10:58م،  01/07/2009| )لعضو مسج( مصرية وكلى فخر جدا

 )جرينتش( صباحاً 08:04) السعودية(صباحاً  11:04م،  01/07/2009|) زائر( سامح

 )جرينتش( صباحاً 08:07) السعودية(صباحاً  11:07م،  01/07/2009| )زائر( محمد حبر

 )جرينتش( صباحاً 08:09) السعودية(صباحاً  11:09م،  01/07/2009| )رزائ( التعزي

 )جرينتش( صباحاً 08:13) السعودية(صباحاً  11:13م،  01/07/2009|) عضو مسجل( حليم

CANCEL )جرينتش(صباحاً  08:15) السعودية( صباحاً 11:15م،  01/07/2009|) عضو مسجل( 

 )جرينتش( صباحاً 08:24) السعودية(صباحاً  11:24م،  01/07/2009| )عضو مسجل( أبو منة

 )جرينتش( صباحاً 08:25) السعودية(صباحاً  11:25م،  01/07/2009|) زائر( ابو حمزة

 اً الكنھم اليريدون انليس صحيح لذلك تجد العقول التصدقه وال المنطق ايظ الموضوع بسيط الرواية ليست صحيحة او الحديث بمعنى اصح
لعاقل بما اليليق يتھجم على الرسول بحجة انه قال ھذا الكالم حدث ا يكذبو الكتب التي روته لذلك نجد ان البعض اخد يتھم االسالم والبعض

صدق  فأن

اتقو هللا  - 121

الحياء لو كنتم تعرفونة اصال  قليل من. هللا فى بعض التعليقات قمه فى قلة االدب واالنحطاط االخالقى  اتقو

 110 -لمصرى مقيم بالسعودية  - 122

ر لسبب ما للتواجد فى العمل فى السعودية قد تضط ممكن تقول لزميله لك -" للى عاوز يفھم"حضرتك مقتنع بالفتوى كده وبتعلق  طالما
م كان يصلح للبدو ھذا كال!!!! ومنطق شوية لبن فى كوب علشان كله يبقى تمام وابقى زى ابنك؟ يا جماعة شوية عقل والنبى حطيلى.. معھا 

 .فى زمن معين مش للزمن ده

123 - canaha12@yahoo.com 

محمد وال محمد  التحيه لكل المبروكين على ھالفتاوى التى ھى بعيده كل البعد عن شريعه صوره مع

بدل إرضاع  - 124

تخصيص غرفة ستقوم بإرضاعھم وتزويدھا بوجبات غنية و يقدر على العدد الذين) بدل ارضاع(المناسب ان يضاف على راتب المرضعة  من
......  الوسائل ككرسي او سرير حتي ال تمارس الرضاعة واقفة فذلك مرھق لھا إرضاع تزود بكافة

!!!! بورا العرب مصر ارض الفنون و الحضارة حولھا المتاسلمون الى تورا - 125

 !!!احجبة و انقبة و و : الى شوارع القاھرة اليوم انظروا

126 - 

عليكم  و عيب. سويتونا مسخرة فتاواكم اغرب ما طلع على االرض

إلى من ال يعرف  - 127

رة منھا حديث الرجالن عليه وسلم مثله مثل أحاديث كثي لحديث رضاع الكبير فھذا الحديث وإن صح فھو حكم خاص بالنبي صلى هللا بالنسبة
ف عنھما فھذا حكم نخيل وقيل حتى يخف القبر وقد وضع الرسول صلى هللا عليه وسلم نبات أخضر على قبرھما أو سعف الذان يعذبان في

ذه الحالة كان لھا ألن ھ وليست سنة كذلك رضاع الكبير فھذه حالة خاصة ولن تتكرر وال يجوز تكرارھا خاص بالنبي صلى هللا عليه وسلم
ينالوا من ديننا وأن وسلم أما ما أثار الحديث ھذه الفترة فھم غير المسلمين الذين يريدون أن ظروفھا الخاصة ا لتي رأھا النبي صلى هللا عليه

حول وال قوة إال  ا والأما بالنسبة لنا في مصر فإن حالن.  على نعمة اإلسالم دين هللا يشككونا في ديننا ولكن ھيھات وأنى لھم ذلك فالحمد
وھو دور  ا ً كالذي رأهفإذا كان حالل فليترك أخته وزوجته لتمثل لنا دوراً محترم با في ضياع ولألسف فھذا شيخ يفتي ويقول الفن حالل

األخير  فيو. الدولة ما نراه اآلن فلن نستغرب أن يتواجدوا في مثل ھذه األماكن أما كبار الدولة فھؤالء ھم من جعلوا من ھذه.. موظفة العمل 
لك بكثير أن ال يأخذ حيذا أكبر من حجمه فھناك مواضيع أھم من ذ نقول للجميع إن ھذا الموضوع ال يشغلنا من قريب وال من بعيد ويجب

بالنا بھا  نشغل

اعتذار و تصحيح من صاحب الفتوى  - 128
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 )جرينتش( صباحاً 08:30) السعودية(صباحاً  11:30م،  01/07/2009|) ائرز( الصحابة ناصر

 )جرينتش( صباحاً 08:33) السعودية(صباحاً  11:33م،  01/07/2009|) زائر( امة اللة

 )جرينتش(صباحاً  08:59) السعودية( صباحاً 11:59م،  01/07/2009|) رزائ( جليلي

 )جرينتش( صباحاً 09:06) السعودية(مساءً  12:06م،  01/07/2009|) ائرز( الحبوبي حسام

 )جرينتش(صباحاً  09:10) السعودية( مساءً 12:10م،  01/07/2009|) زائر(نور 

 )جرينتش( صباحاً 09:19) السعودية(مساءً  12:19م،  01/07/2009| )زائر( المجھول

 )جرينتش( صباحاً 09:22) السعودية(مساءً  12:22م،  01/07/2009| )رزائ( العلم اوال

ا بإرضاع المرأة األزھر بالقاھرة عن فتواه التي قال فيھ تراجع الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة - القاھرة
في بيان كتبه بخط -ة وقد قال الدكتور عزت عطي. الماضية والتي تناقلتھا وسائل اإلعالم األيام..لمنع الخلوة الشرعية بينھما زميلھا في العمل
ه إنما نقل موضوع رضاع الكبير، وما صرحت ب إن ما أثير من كالم حول: "األزھر وحصلت إسالم أون الين على نسخة منه يده داخل جامعة

مع ھذا : "طيةوأضاف ع". هللا وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب، وما استخلصته من كالم ابن حجر رحمه عن األئمة ابن حزم وابن تيمية
ة لضرورة، وما خاص وأن رضاع الكبير كان واقعة.. يثبت بھا التحريم كما قال األئمة األربعة فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر ھي التي

الرأي الذي  امع إخواني من العلماء فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك، وأرجع عن ھذ أفتيت به كان مجرد اجتھاد، وأنه بناء على ما تدارسته
عمر ة الدكتور أحمدالتي حدثت بسبب ھذه الفتوى قد قامت بتشكيل لجنة برئاس وكانت جامعة األزھر بعد الضجة اإلعالمية". يخالفه الجمھور

رح مصدر وص. بالجامعة؛ لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه ھاشم رئيس قسم الحديث األسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث
امعة قد صمم المثيرة للجدل، كما أن رئيس الج جامعة األزھر كانت تستعد التخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه مسئول بالجامعة أن

. ة االعتذارالدكتور عزت بكتاب وبالفعل قام.. حسب تعبير المصدر.. على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة على أن يكون ھناك اعتذار

 حادثة عين - 129

آمين و الحمد .هللا و إياھم و جمع كلمة المسلمين على الحق الكبير حادثة عين وقعت على عھد رسول هللا و لم يتم ھذا اإلرضاع ھدانا ارضاع
. العالمين  رب

حسبى اللة ونعم الوكيل  - 130

ھا من الكالم ما اللة وسلم بيننا كان حضر عرض مسرحية في لو كان رسول اللة صلى اللة علية-لمن يطلقون علية الشيخ خالد الجندى سوال
شبة عرايا؟  بة عليم وحريم

 مكتوب أرضعيه ال اسقيه والفرق واضح 110ارقم ّ - 131

بالش لّي المعاني ..منيَّل على عينك  ال اسقيه فّتش على غيرھا يا..مكتوب في الحديث ارضعيه

الحق  اللھم اشھد اني اقول - 132

وكان  خالد وھو سني االصل وقد تشيع الرجل وكنت اعمل في شركة حاسبات وكان ياتي الينا ا 2003و 2000القاھرة بين سنة كنت في
ھو حديث صحيح ارضاع الكبير و ويشكل عليھم في كثير من االمور الموجودة في كتب الصحاح ومن ضمنھا حكم دائما يناقش اخواننا السنة

اخواننا اھل  من المشايخ وكان خالد يتكلم عن ھذا الحديث والعشرات غيره وال يجد رد مقنع موجود في الكتب المعتبرة الھل السنة اسالو
ينسجمان مع  ة الالدكتور الذي عمل بھا فھو بحق لم ياتي بجديد ولكن العقل والشريع السنة وكان ھذا الكالم طبعا قبل ان يظھرھا الى العلن

ل المسلمين وفي فقه االمام جعفر الصادق فھو ليس للشيعة فحسب بل لك القبول بمثل ھذه االمور ارجعو وبدون تعصب ولالطالع فقط الى
 لم يكن ھناك سني وال شيعي بل كانو جميعا مسلمين وقته

 لو كان - 133

تقعد  لو كانت ھذه الفتوة صدرت من الشيعة لقامت الدنيا ولم

الرضاعة  - 134

والقوة االبا ھذة فتاوي اخر زمن  الحول

الدين  ال للتھجم علي صحيح - 135

صحح في اعلي درجات الصحة  الحديث
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 )جرينتش(صباحاً  09:30) السعودية( مساءً 12:30م،  01/07/2009|) زائر( سامح

 )جرينتش( صباحاً 09:37) السعودية(مساءً  12:37م،  01/07/2009|) زائر( موظف عازب

 )جرينتش( صباحاً 09:41) السعودية(مساءً  12:41م،  01/07/2009|) رزائ( سالم

 )جرينتش(صباحاً  09:44) السعودية( مساءً 12:44م،  01/07/2009|) رزائ( نور الدين محمود

 )جرينتش( صباحاً 09:45) السعودية(مساءً  12:45م،  01/07/2009| )رزائ( مسلم غيور

 )جرينتش(صباحاً  09:49) السعودية( مساءً 12:49م،  01/07/2009|) ئرزا(الشريف الھاشمي 

 أبو منة 126إلى  - 136

صلى هللا  نبييجوز تكرارھا ألن ھذه الحالة كان لھا ظروفھا الخاصة ا لتي رأھا ال كذلك رضاع الكبير فھذه حالة خاصة ولن تتكرر وال"تقول 
قرن أن المرأة يمكن أن تخلع نفسھا من زوجھا بناء على  14بعد  تفاجئنا فى مصر. على أى أساس يتحدد الخاص من السنة" عليه وسلم
عقل وليس ھذه حالة أتعجب وأريد ردا منطقيا يقبله ال لماذا؟ لست فقيھا لكنى!! تعميمه لكن حديث الرضاعة خاص ال يجب تعميمه حديث فتم

. تكرارھا خاصة ال يجوز

رضاعة الكبير ھى الحل  - 137

مش ھا يكون فيه  داعى لبرامج تنظيم النسل او تحديده النه ھا يبقوا اخوة واخوات ومفيش -بمرور الوق ت -لو طبقت كل البلد ..عسل فتوى
. فرضاعة الكبير ھى الحل.كفايه نرضع على طول. زواج من اصله

اعلم تفسير لھا  وجدت ھذه االحاديث و ال - 138

سھلة   جاءت : ت قال   عائشة    عن    أبيه    عن    عبد الرحمن بن القاسم    عن    سفيان بن عيينة    قاال حدثنا    وإبن أبي عمر    عمرو الناقد    حدثنا 
أرضعيه    ) ص(   وھو حليفه فقال النبي   سالم    من دخول    أبي حذيفة    وجه  فقالت يا رسول هللا إني أرى في   ) ص(  إلى النبي    بنت سھيل 

وفي    ھد بدرا في حديثه وكان قد ش   عمرو    زاد    قد علمت أنه رجل كبير  وقال   ) ص(  قالت وكيف أرضعه وھو رجل كبير فتبسم رسول هللا 
++++++++++  2636رقم الحديث  -رضاعة الكبير  -الرضاع  -صحيح مسلم ) $$ص(  فضحك رسول هللا    إبن أبي عمر    رواية 
ھيل بن سھلة بنت س   أتت  قالت    عائشة    عن    الزبير  عروة بن   قال أخبرني    عمه    عن    إبن أخي إبن شھاب    قال حدثنا    يعقوب    حدثنا 
ولدا  نراه   إنا كنا و   فضل    يدخل علينا وإنا    أبي حذيفة    مولى    سالما    فقالت إن    ) ص(  رسول هللا    أبي حذيفة بن عتبة    تحت  وكانت   عمرو 
عند ذلك أن     )ص(  فأمرھا رسول هللا  ادعوھم آلبائھم ھو أقسط عند هللا  فأنزل هللا    زيدا    ) ص(  تبناه كما تبنى رسول هللا    أبو حذيفة    وكان 

من  رضعنتأمر أخواتھا وبنات أخواتھا أن ي   عائشة    فبذلك كانت  الرضاعة  فأرضعته خمس رضعات وكان بمنزلة ولدھا من سالما    ترضع 
يدخلن  أن ) ص( وسائر أزواج النبي    أم سلمة    يدخل عليھا وأبت  أن يراھا ويدخل عليھا وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم   عائشة    أحبت 
من   لسالم  ) ص(  وهللا ما ندري لعلھا كانت رخصة من رسول هللا   لعائشة    وقلن    المھد    بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في  عليھن
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ++++++++  25125رقم الحديث  -.. باقي المسند -.. باقي مسند -مسند أحمد $$$ الناس  دون

ن بخمس يحرمن ثم نسخ عن عمرة عن عائشة انھا قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات مالك عن عبد هللا بن ابى بكر
 2634ديث رقم الح -التحريم بخمس رضعات  -الرضاع  -صحيح مسلم $$$ القرآن  وھن فيما يقرأ من) ص(معلومات فتوفى رسول هللا 

 ++++++

الحديث انتھي بتحريم التبني  - 139

الحل ان  تبنته فكان ھذا الطفل ليصير شابا محرم الخلوه بينه وبين المرأه التي ما بالنسبه للحديث كان في واقعه تبني اسره لطفل ثم يكبر
 لفعل ع انفسنا فمابالناالحظائر فالصحابه افاضل الناس فكيف ننكر خذا ا يكون الرضاع وفي كوب وليس ذو الخياالت المريضه التي تربت في

المشكله مش عارف  ايه..والحديث حكمه انتھي بتحريم التبني...الرضاع كان عن طريق كوب....ھم

لنعترف  - 140

يا ناس يا ذوي.م ھي النتيجة اللتي يفرح بھا اعداء االسال تركتم علوم آل بيت الرسول واتجھتم الى اشياء اخرى ابعدكم عن الدين وھذه لماذا
نستنكر ھذا  العقول نحن

جليلي  130الرد والجواب على  - 141

 ر ھل سمعت انبودرة الحليب ؟ طبعا اكيد سمعت ھذا ، وھناك ايضا شئ اخ ھل سمعت عن الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية باستعمال
ر ، المھم االم تعمل او خارجة من البيت للذھاب الى مكان اخ االم تحلب من ثديھا حليبھا وتضعه في زجاجة الرضاعة ھذا في حال اذا كانت
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 )جرينتش( صباحاً 10:01) السعودية(مساءً  01:01م،  01/07/2009| )زائر( واحد مقھور

 )جرينتش( صباحاً 10:03) السعودية(مساءً  01:03م،  01/07/2009| )رزائ( بالل

 )جرينتش( صباحاً 10:04) السعودية(مساءً  01:04م،  01/07/2009| )رزائ( حلبوبة

 )جرينتش(صباحاً  10:29) السعودية( مساءً 01:29م،  01/07/2009|) لعضو مسج( ميثم علي

 )جرينتش( صباحاً 10:31) السعودية(مساءً  01:31م،  01/07/2009| )ائرز( صدق هللا العظيم

 )جرينتش( صباحاً 10:34) السعودية(مساءً  01:34م،  01/07/2009| )رزائ(ابوعبدالرحمن 

من امرأة  االم، ھل ستطلب االم أو الزوجة من زوجھا او عند استخدام زجاجة الرضاعة سواء ببودرة الحليب او بحليب: قوله ھو  الذي اريد
لولد ؟ طبعا األجابة تشرب او تشربي الحليب ل ان ال تنسى ان ترضع او ترضعي الولد ام ستقول االم ال تنسى ان: وتقول  اخرى مثل الخادمة

. اخرى في لسان العرب  الرضاعة ھي المستعملة دائما في الحوار بين االم وزوجھا او مع اي امرأة ان عبارة ترضع وكلمة

دعاة االعالم  - 142

. ووصفھا بالفن الحالل الداعية االسالمي الشيخ خالد الجندى أطرى على المسرحية بعد حضوره للعرض وأن

143 - 

 الشيخ يرضى البنته بارضاع زميل بالعمل او زوجته او احد من ذريته ھل

عندھا حليب شنو تعمل؟  اللي ما - 144

كيف أرضعھم ...تزوجة المشكل أنه ليس لدي حليب فأنا غير م !سيدنا الشيخ أنا أشتغل في شركة كبيرة و زمالئي بالقسم أكثرمن خمسين  يا
صحھم يا شيخ ؟ صدرھن حليب شنو تن أبنائي؟ رئيسي المباشر في الستينات أرضعه ھو أيضا؟ ثم ليس كل النساء في حتى يصيروا

 الرضاعه فقط - 145

 القادمه واعتقد ستكون حول وجوب الرضاعه للمراه ايضا وهللا يستر هللا يجازي علمائنا التعبانين انا اخاف من الفتوات

العظيم  صدق هللا - 146

ا َما ُكنَّ ِ َوآَياِتِه َوَرُسولِهِ  َولَِئْن َسأَْلَتُھْم َلَيقُولُنَّ إِنَّ َّ ) 65(ُكْنُتْم َتْسَتْھِزُئوَن  َنُخوُض َوَنْلَعُب ۚ قُلْ أَبِا

سرور  رفاعي: تعليق الشيخ  - 147

لى حقَّ الُحكم، وأنه أن نفھم ابتداًء أن  سبحانه وتعا الشيخ رفاعي سرور شبھة رضاعة الكبير بسم هللا الرحمن الرحيم مقدمة يجب مدونة
ھذه  وأن الحكمة من.. من ھذه األحكام » األَْعَراض« وأن أحكام.. وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ھو المبلِّغ عن هللا يحكم ما يريد،

ُ أََشدُّ َغْيًرا« :كما َقالَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. هللا تعالى على العباد األحكام ھي غيرة َة  َيا… «: وَقالَ ). 1(»اْلُمْؤِمُن َيَغاُر، َوهللاَّ أُمَّ
ِ َما ِمْن أََحٍد أَْغَيَر ِمَن هللاَِّ  ٍد، َوهللاَّ ةَ  ُمَحمَّ ِ لَْو َتْعلَُموَن َما أَْعَلُم َلَضِحْكُتمْ  أَْن َيْزِنَي َعْبُدهُ أَْو َتْزِنَي أََمُتُه، َيا أُمَّ ٍد، َوهللاَّ ). 2(»ُتْم َكِثيًراَقلِيالً َوَلَبَكيْ  ُمَحمَّ

َك ال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى{أنفسنا حرجا مما قضى  فإذا حكم هللا وقضى فال نجد في ُموَك فِيَما َشَجَر َبْيَنُھْم ُثمَّ ال َيجِ  َفال َوَربِّ ا ُدوا فِيُيَحكِّ أَْنفُِسِھْم َحَرجاً ِممَّ
 ً لو «: دةقال سعد بن عبا: حكم هللا وينبه حديث سعد الذي رواه البخاري إلى التعامل الصحيح مع]. 65: النساء[ }َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِيما

ِ ألََنا أََتْعَجُبوَن ِمنْ  :غير مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رأيت رجال مع امرأتي لضربته بالسيف  َغْيَرِة َسْعد،ٍ َفَوهللاَّ
ُ أَْغَيُر ِمنِّى؛ ِمْن أَْجِل َغْيَرِة هللاَِّ  أَْغَيرُ  َم اْلَفَواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما َبَطَن، َوالَ َشْخصَ  ِمْنُه، َوهللاَّ وفي حادثة سالم مولى ). 3(»…أَْغَيُر ِمَن هللاَّ  َحرَّ

ي ترتبت على إنھاء الحالة اإلنسانية الصعبة الت أحكام الشرع الذي كشف عظمة الشريعة نفسھا؛ إذ قام الحكم على اعتبار أبي حذيفة حكٌم من
ا أوجد قاعدة  الشبھة المثارة دليالً على إنسانية الشريعة التي تحسب لإلسالم، والتي فأصبحت. حكم التبني » المخارج الشرعية«بلغت حّدً

بن كثير في يقول ا!! ضرب زوجته ومثاله المخرج الشرعي الذي جعله هللا لنبيه أيوب حتى يمنعه من.. سالم والتي كان منھا حكم رضاع
ا َوَجْدَناهُ َصابِراً  َوُخْذ بَِيِدكَ : )تفسير قوله سبحانه ابٌ  ِضْغثاً َفاْضِرْب ِبِه َوال َتْحَنْث إِنَّ ُه أَوَّ والسالم كان ه الصالةوذلك أن أيوب علي(: (نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ

ما  جل وعافاهفلما شفاه هللا عز و… إن شفاه هللا تعالى ليضربنھا مائة جلدة وحلف… عليھا في أْمٍر فعلته) 4(قد غضب على زوجته وَوَجدَ 
شمراخ فيه وھو ال-تقابل بالضرب؛ فأفتاه هللا عز وجل أن يأخذ ضغثا  أن -مع ھذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة واإلحسان-كان جزاؤھا 

لى الشرعي ھو حكم استثنائي تحافظ به الشريعة ع فالمخرج). 5)(فيضربھا به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنثه -قضيب مائة
ى وبعد المقدمة يأتي الردُّ عل .الكامل لظروف الواقع، وھو ما حدث في قضية سالم مولى أبي حذيفة وغيرھا أحكامھا مع االعتبار

َجه بِْنَت أَِخيِه َفاِطَمةَ وزَ … َتَبنَّى َسالًِما… َربِيَعةَ  أََبو ُحَذْيَفَة ْبَن ُعْتَبَة ْبنِ : الواقعية التي نزل فيھا الحكم ونبدأ أوالً ببيان الخلفية..الشبھة بِْنَت  وَّ

Page 22 of 31001#طابور رجال أمام زميلة العمل.. مسرحية تعرض مشھد إرضاع الكبير|أخبار األخيرة

3/07/2009http://www.alarabiya.net/articles/2009/06/30/77473.html



 )جرينتش(صباحاً  10:37) السعودية( مساءً 01:37م،  01/07/2009|) زائر( والء

 )جرينتش( صباحاً 10:38) السعودية(مساءً  01:38م،  01/07/2009|) زائر( سامح

 )جرينتش( صباحاً 10:52) السعودية(مساءً  01:52م،  01/07/2009| )رزائ(ابوعبدالرحمن 

ُه-اْلَولِيِد ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة  ابٌن  -أصال–إذن سالم ھو . قَُرْيشٍ ) 6(ِمْن أَْفَضِل أََياَمى ؛ َوِھَي َيْوَمِئٍذ ِمْن اْلُمَھاِجَراِت اأْلَُوِل، َوِھيَ -اْبُنهُ  َوُھَو َيَرى أَنَّ
قة وحرمة من أحكام التبني من الوراثة، ووجوب النف بكل ما يترتب على ذلك.. حذيفة بالتبني، وزوجته سھلة ھي أمُّه بالتبني ألبي

ُ َتَعاَلى آيات إنھاء الت :إنھاء التبني. األحكام التي كانت ثابتة بالوالدة أو الرضاع أو التبني وھي.. المصاھرة ا أَْنَزلَ هللاَّ آِلَباِئِھْم اْدُعوُھمْ : {بنيَفَلمَّ
ِ َفإِْن لَْم َتْعَلُموا يِن َوَمَوالِيُكمْ  ُھَو أَْقَسُط ِعْنَد هللاَّ فنشأ مع.  إِلَى َمْواَلهُ ُردَّ  َواِحٍد ِمْن أُولَئَِك إِلَى أَبِيِه، َفإِْن َلْم ُيْعَلْم أَُبوهُ  ُردَّ ُكلُّ } آَباَءُھْم َفإِْخَواُنُكْم فِي الدِّ

ذيفة متبنًيا لسالم، وكان أبو ح. بالتبني الشرعي سالًما إلى أن يصبح مواًل ألبي حذيفة بعدما كان ابًنا له ذلك مشكلة إنسانية؛ حيث رد الحكمُ 
ا َنَرى َسالًِما َيا َرُسولَ هللاَِّ : َفَقالَتْ  العالقة بأھل البيت كما تصف سھلة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وله كل أحكام التبني؛ من حيث ، ُكنَّ

ِ . َواِحدٌ  ، َولَْيَس َلَنا إاِلَّ َبْيتٌ )7(َوَكاَن َيْدُخلُ على َوأََنا فُُضلٌ  َولًَدا، ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َفَماَذا َتَرى فِي َشأْنِِه؟ َفَقالَ لََھا َرُسولُ هللاَّ أَْرِضِعيِه َخْمَس«: َصلَّى هللاَّ
َضاَعةِ  َفَيْحُرُم بَِلَبِنَھا؛ َوَكاَنْت َتَراهُ اْبًنا ِمنْ  َرَضَعاٍت؛ ولم تجد سھلة ). 9(الَِّذي فِي َنْفِس أَبِي ُحَذْيَفةَ  إِنِّي َقْد أَْرَضْعُتُه؛ َفَذَھبَ : َفَقالَتْ ). 8(»الرَّ

ا ال  الحياء في إتمام األمر بالنسبة لسھلة حذيفة حرًجا مما قضى هللا؛ وبفرض أن الرضاع كان بالتقام الثدي فإن وزوجھا أبو كان شيًئا طبيعّيً
ھنا ضحك رسول  ومن.. وااللتزام بالحكم ال يعني إلغاء الحياء ..ولكن الحياء ال يعني رد الحكم. حتى لو كان سالم ابنھا بالوالدة بد أن يحدث
 أُْرِضعُه َوُھَو َرُجل َوَكْيف: حيث َقاَلتْ . من حياء» بالتبني األم«هللا عليه وسلم؛ ألنه ينطق بالوحي وھو يعلم ما قد يصيب سھلة  هللا صلى
َم َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ! َكبِير؟ ُه َرُجل َكِبير«: َوَقالَ  َفَتَبسَّ ُه ُذو لِْحَية: لُِمْسلٍِم َقاَلتْ  َوفِي ِرَواَية» َقْد َعلِْمُت أَنَّ  وكما. »أَْرِضِعيهِ «: الَ قَ ! إِنَّ

ء التبني؛ فلما أرضعت نفس أبو حذيفة إال تغير حكم سالم بعد إلغا فلم يكن ما في. كذلك لم يكن عند أبو حذيفة.. لم يكن ھناك حرٌج عند سھلة
ذيفة مع الشرع في فكان شعور أبو ح. كما كان وقت التبني سالًما ذھب ما نفس أبي حذيفة؛ فعاد األمر في نفس أبو حذيفة تجاه سالم زوجته

. اللتزام بالشريعةالعظمة التي كشفتھا الحادثة في ا وتلك ھي. وفي حكم الرضاع.. وما بعد إنھاء حكم التبني.. مرحلة التبني في: كل مراحله
دي أو شرب اللبن بالقدح التقام الث: الطريقتين الطريقة التي رضع بھا سالم وتفسير الرضاعة لغة يحتمل: المسألة األولى :تبقى ثالث مسائل
 .بعد حلبه من الثدي

148 - 

 حريم التبنيلظروف خاصه نتيجه تبني اسره لطفل حتي صار رجال ثم نزل ت اوال يوجد اتفاق من الجمھور ع ان حديث ارضاع الكبيركان
اب العشريني كان غير مباشر ايه المشكله لعده اسباب ھذا الش سواء كان الرضاع مباشر او..فأصبح ذلك الشاب غريب عن امه بالتبني قديما

واحده  اخاك سيتحرك عندك شئ كما لو شاھدت ھل لو شاھدت امك وھي ترضع...االم ع انه امه وھي بالطبع اكبر منه وبكثير ينظر لھذه
سي في الماضي وكبت جن سليمه وع تقوي وخوف من هللا وصفاء قلبي وخصوصا انه كان ال يوجد مشاكل غريبه عنك مع العلم انك ع فطره

الحق  حثين عنما المشكله للبا..الحديث خاص بمن تبني قبل التحريم اي خاص بسالم لتيسر امور الزواج دي كانت أمه انتوا فاھمين وھذا
ياريت تدخلوا ع جوجل  1العلمي المؤصل على فتوى رضاع الكبير  الرد... واكتبوا youtubeرجاءا شوفوا رد العلماء رجاءا ادخلوا ع 

د االنشاد اليوتيوب وتكتبوا سفر نشي وياريت تدخلوا ع...رضاع الكبير في الكتاب المقدس ونشوف في وال مافيش وتكتبوا

 137رقم  -إلى األخ نور الدين  - 149

إلغاء التبنى وإال فما  ھذا الحديث ليس للمتبنى بعد. األزھر األستاذ الدكتور عطية ساذجا عندما أفتى ، فھو رئيس قسم الحديث بجامعة لم يكن
وبنات أخواتھا  التى كانت تأمر بنات أخوتھا المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق حبيب الرسول وخليفته تستخدمه وھى معنى إن أم

طاب حبيب بنت عمر بن الخ وأقرتھا على فعلھا ذاك أم المؤمنين حفصة. دخوله عليھا بدون تحرج شرعي بإرضاع من تستدعي الظروف
خمس  ، ولم يتمسالم بن عبد هللا ليرضع من أخت السيدة عائشة، فرضع ثالث مرات رسول هللا وخليفة خليفته، التي أرسلت أبن أخيھا

. رضعات، فلم تدخله السيدة عائشة

 145تكملة تعليق  - 150

دي أو شرب اللبن بالقدح التقام الث: لغة يحتمل الطريقتين الطريقة التي رضع بھا سالم وتفسير الرضاعة: المسألة األولى: ثالث مسائل تبقى
قال ابن منظور . يًضايطلق الرضاع ويراد به السقاية أ فقط قول خاطئ؛ بل) التقام الثدي(وقصر معنى الرضاعة لغة على . الثدي بعد حلبه من

تًة َحُرَم ) 10(يموتُ  اللََّبُن ال: وقول عمر رضي هللا عنه في الحديث): (موت(باب مادة  في لسان العرب في أَراد أَن الصبي إِذا َرَضع امرأًَة َميِّ
ًة، وقد َرِضَعھا، عليه من يحرم به  يُّ فإِنهإِذا فُِصلَ اللبُن من الثَّْدي وأُْسقِيه الصب: وقيل معناه ولدھا وقرابتھا ما َيْحُرم عليه منھم لو كانت َحيَّ

وفَ  ما يحرم بالرضاع، وال َيْبُطل عملُه بمفارقة الثَّْدي؛ فإِنَّ َعر والصُّ ٌت إاِل اللبَن والشَّ كما). 11)(تعماللضرورة االس كلَّ ما اْنَفصل من الَحيِّ َميِّ
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 )جرينتش(صباحاً  11:20) السعودية( مساءً 02:20م،  01/07/2009|) رزائ( محمود نور الدين

خي الزھري عن هللا ابن أ عن الواقدي عن محمد بن عبد -كما أوردھا اإلمام مالك–رواية ابن سعد  ففي: أن فھم السلف يحتمل المعنيين أيًضا
وھي حاسر  عليھا فيشربه سالم في كل يوم، حتى مضت خمسة أيام؛ فكان بعد ذلك يدخل كانت سھلة تحلب في مسعط قدر رضعة: أبيه قال

ال ق» أرضعيه«: ھنا كان قول القاضي في قوله صلى هللا عليه وسلم ومن). 12(رأسھا رخصة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسھلة
في عن مسه ويحتمل أنه عُ . الذي قاله القاضي حسن وھذا. لعلھا حلبته، ثم شربه من غير أن يمس ثديھا، وال التقت بشرتاھما :القاضي

لتي أم عمومه للمسلمين؟ والنصوص ا خصوص حكم رضاع الكبير بسالم: المسألة الثانية  ).13(بالرضاعة مع الكبر للحاجة، كما ُخص
في ) 14(نه يعتبر الصغرفإ: تيمية والتعميم، والقول األحسن في الجمع بينھما ھو كالم شيخ اإلسالم ابن ناقشت المسألة دائرة بين التخصيص

رأة أبي سالم مع ام الكبير الذي ال ُيستغنى عن دخوله على المرأة، وشق احتجابھا عنه كحال الرضاعة إال إذا دعت إليه الحاجة كرضاع
الٌ لھا من غير وإعم رضاعه، وأما من عداه فال بد من الصغر؛ فإنه جمٌع بين األحاديث حسن حذيفة، فِمْثِل ھذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّر

ا لعدم). 15(اعتبرته اللغة ودلت له األحاديث مخالفة لظاھرھا باختصاص وال نسخ، وال إلغاء لما تقيده بشخص  ومن ھنا يكون الحكم عاّمً
ا بمثل الضرورة التي كانت.. سالم  جرد، ولكنھا مسألةومن ھنا ال يكون رضاع الكبير حكم م. في حالته الشرعية ويكون في نفس الوقت خاّصً
النظر في  -. آنفا على أساس معنى الخصوص والعموم المذكورين ـ تقدير الضرورة في الواقع: ليدخل في ضرورة الفتوى عدة أمور .. فتوى

فأما عن أبي : وسالم أبو حذيفة، وسھلة بنت سھيل، :ويذكر في ذلك أن أصحاب فتوى حادثة سالم كانوا: لالطمئنان إلى تقواه حال المستفتي
ميعاً، وكان إسالمه وھاجر الھجرتين ج الصحابة من المھاجرين األولين، جمع هللا له الشرف والفضل، صلى القبلتين فكان من فضالء: حذيفة

ى أرض الحبشة سھيل بن عمرو إل وسلم دار األرقم للدعاء فيھا إلى اإلسالم، ھاجر مع امرأته سھلة بنت قبل دخول رسول هللا صلى هللا عليه
ة، وشھد بدراً المدين على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو بمكة فأقام بھا حتى ھاجر إلى وولدت له ھناك محمد بن أبي حذيفة، ثم قدم

: بنت سھيل وأما عن سھلة). 16(يوم اليمامة شھيداً وھو ابن ثالث أو أربع وخمسين سنة وأحداً والخندق والحديبية والمشاھد كلھا، وقُتل
بارھم وھو فھو من فضالء الموالي ومن خيار الصحابة وك: أبي حذيفة وأما سالم مولى. فھي صحابية، أسلمت قديماً، وھاجرت الھجرتين

ذيفة، فوجد رأس وقتل يوم اليمامة شھيدا ھو ومواله أبو ح في المھاجرين وفي األنصار أيضا لعتق موالته األنصارية، شھد سالم بدرا معدود
ا حبسك م: النبي صلى هللا عليه وسلم فقال أبطأت على: تقول عنه عائشة). 17(اآلخر وذلك سنة اثنتي عشرة من الھجرة أحدھما عند رجلي
م فإذا ھو سالم صلى هللا عليه وسل فذھب رسول هللا: إن في المسجد رجال ما رأيت أحدا أحسن قراءة منه، قال يا رسول هللا: يا عائشة قالت

َكاَن : ُعَمَر رضى هللا عنھما ويقول عنه اْبنَ ). 18(الحمد  الذي جعل في أمتي مثلك: هللا عليه وسلم مولى أبي حذيفة، فقال رسول هللا صلى
ِبىِّ صلى هللا َسالٌِم َمْوَلى أَبِى ُحَذْيَفةَ  لِيَن َوأَْصَحاَب النَّ َوأَُبو َسَلَمَة َوَزْيٌد  عليه وسلم فِى َمْسِجِد قَُباٍء، فِيِھْم أَُبو َبْكٍر َوُعَمرُ  َيُؤمُّ اْلُمَھاِجِريَن األَوَّ

ا لوليته : عنه بل يقول عمر). 19(َوَعاِمُر ْبُن َربِيَعةَ  : عةقاعدة إنسانية الشري.. الفتوى ويدخل في أسس -). 20(لو كان سالم مولى حذيفة حّيً
حيث كان زوج  العاص بن الربيع؛ ما حدث بإسالم أبي: المترتبة على األحكام، ونضرب لذلك مثاال يوضحه وھي المعالجة اإلنسانية لآلثار

ة ھو إنھاء العالقة الحال والحكم الشرعي في ھذه.. في الجاھلية، فلما أسلمت بقي ھو على شركه زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
جرد دخول الطرف بم لكن المعالجة اإلنسانية أعادت االعتبار الكامل للعالقة الزوجية السابقة الزوجية شرًعا بتأخر أحد الزوجين عن اإلسالم؛
بِيِع، فقال لھا وھذا. المتأخر عن الدخول في اإلسالم دون عقد جديد لى هللا عليه رسول هللا ص الذي حدث عندما أجارت زينب أبا اْلَعاِص ْبِن الرَّ

نية والحسم اإلنسا ومن ھذه العبارة يكون الحد الفاصل بين المعالجة. فإنك ال تحلِّين له أي بنية، أكرمي مثواه وال يخلص إليك: وسلم
العاص بن  لم أبوفلما أس. »وال يخلص إليك فإنك ال تحلِّين له«: وكان الحسم الشرعي »أكرمي مثواه«: فكانت المعالجة اإلنسانية.. الشرعي

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِبيُّ َصلَّى هللاَّ َكاحِ  الربيع َردَّ النَّ ِل َوَلْم ُيْحِدْث ِنَكاًحا اْبَنَتُه َزْيَنَب َعلَيه َبْعَد ِستِّ ِسِنيَن ِبالنِّ َسائِّي، َواأْلَْربَ  َرَواهُ أَْحَمدُ . اأْلَوَّ َعُة إالَّ النَّ
َحُه أَْحَمدُ  قالية بين التبنيفكانت ھناك مرحلة انت: الشريعة بصورة إنسانية قد عالجته.. وكذلك الحال في إنھاء حالة التبني). 21(َواْلَحاِكمُ  َوَصحَّ

 إزاء ھذه-ترك الشرع فلما أبطل هللا التبني كان لھذا الحكم آثاره، فلم ي ..فكان للمتبنى حقوق األبناء من النفقة والميراث والمحرمية.. وإنھائه
الذي » التوارث والنفقة إنھاء«فعالج . المكلفين بغير معالجة إنسانية لھذا الواقع -اآلثار

 واالخ عبد الرحمن شرح تفصيال--الي سامح ھذا ليس حجه - 151

 قال اھل العلم انالنبي صلي هللا عليه وسلم والمجتھد قد يصيب وقد يخطئ و اوال تصرف السيده عائشه اجتھاد ولم يوافقه بقيت ازواج
العجب النفاق يحدث اما عن ھل عندما قاله كان ساذجا في الزمن..خلصنا...التبني الحديث يصح لما وقع في نفس الظروف التي انتھت بتحريم

 عن الشھره ال اقر الربا والخمر وحلل االفالم واالغاني في زمن البحث وھناك من..في نھار رمضان...فھنام من افتي بتحليل السجائر متي 
جمھور ع ان حديثاوال يوجد اتفاق من ال..الفطر السليمه والرد واضح وھذا القول لم يقل به احد من العالمين ع مدار التاريخ وتنبذه...تتعجب
ب عن امه بالتبني التبني فأصبح ذلك الشاب غري الكبيركان لظروف خاصه نتيجه تبني اسره لطفل حتي صار رجال ثم نزل تحريم ارضاع
ھي بالطبع اكبرينظر لھذه االم ع انه امه و مباشر او غير مباشر ايه المشكله لعده اسباب ھذا الشاب العشريني كان سواء كان الرضاع..قديما

Page 24 of 31001#طابور رجال أمام زميلة العمل.. مسرحية تعرض مشھد إرضاع الكبير|أخبار األخيرة

3/07/2009http://www.alarabiya.net/articles/2009/06/30/77473.html



 )جرينتش( صباحاً 11:21) السعودية(مساءً  02:21م،  01/07/2009| )ئرزا( الجليلي

A 2 Z )جرينتش(صباحاً  11:24) السعودية( مساءً 02:24م،  01/07/2009|) عضو مسجل( 

 )جرينتش( صباحاً 11:25) السعودية(مساءً  02:25م،  01/07/2009|) زائر( )ةعين الحلو ابن مخيم(مخيمجي فلسطيني 

 )جرينتش( صباحاً 11:33) السعودية(مساءً  02:33م،  01/07/2009| )رزائ( االردن -فادي 

 )جرينتش(صباحاً  11:44) السعودية( مساءً 02:44م،  01/07/2009|) زائر(علي 

 )جرينتش(صباحاً  11:46) السعودية( مساءً 02:46م،  01/07/2009|) عضو مسجل( بوسواف

alhurr )جرينتش( صباحاً 11:54) السعودية(مساءً  02:54م،  01/07/2009| )زائر( 

 )جرينتش( صباحاً 11:55) السعودية(مساءً  02:55م،  01/07/2009| )ائرز( السبيعي

ليمه وع العلم انك ع فطره س امك وھي ترضع اخاك سيتحرك عندك شئ كما لو شاھدت واحده غريبه عنك مع ھل لو شاھدت...منه وبكثير
انتوا  ت أمهكان ال يوجد مشاكل وكبت جنسي في الماضي لتيسر امور الزواج دي كان تقوي وخوف من هللا وصفاء قلبي وخصوصا انه

 ء رجاءا ادخلوا عالمشكله للباحثين عن الحق رجاءا شوفوا رد العلما ما..فاھمين وھذا الحديث خاص بمن تبني قبل التحريم اي خاص بسالم
youtube دس تدخلوا ع جوجل وتكتبوا رضاع الكبير في الكتاب المق ياريت 1الرد العلمي المؤصل على فتوى رضاع الكبير ... واكتبوا

 ..وياريت تدخلوا ع اليوتيوب وتكتبوا سفر نشيد االنشاد ...مافيش ونشوف في وال

ما زلت تلوي المعاني 139الھاشمي  الى االخ - 152

خّيط بغير ھالمسلّة ..وال يحزنون وال ميترنا  ثانيا في عھد نبي االسالم ما كانت زجاجة..اخي الى المنجد وجد الجواب  ادخل

 ,,,,,ھشام 110رقم  - 153

ستضع  كيف,,,حامل؟؟؟؟؟؟ او غير,,,,وماذا لو كانت المرأة غير متزوجة,,,,,,,,يداويھا اال الحماقة تعيي من____لكل داء دواء يستطب به
يكثر بيعة في  وحليب نيدو حتى,,,,ناستل ,,,,ھو ان الفتوى دعاية لشركة,,,,,وراء الفتوى اعتقد ان السر الخفي,,,,,حليبھا في وعاء؟؟؟؟

................. محمد وال محمد اللھم صلي على),,,,اليمسه اال المطھرون,,,,,,,,,(االسواق

) ليس مذھب(الى دعوة العتناق الديانة الشيعية  ارى ان الموضوع تحول - 154

لى ان كتب خل، لماذا مھاجمة اھل السنة والجماعة والتدليل ع هللا، اوال نحن ال نريد ان نھاجم اخواننا الشيعة ولكن بصراحة خليتوھا بسم
ون العلم ويشوھون انفسھم في عاشوراء ويجعل ؟؟؟ المشكل من من يصدر ھذا االمر؟؟؟ من الذين يلطمون!!!!فيھا تناقضات اھل السنة

) عاء الجاھليةالجيوب ودعا بد ليس منا من لطم الخدود وشق(قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم !!!!!! ؟؟ !!!يضحك علينا ويسخر منا؟؟

) الظن ال يغني من الحق شيئا ان( -القران و كفى  - 155

وا يا امة اصح, الكربم اي لم يتعرض الي تدخل بشري و ال يكمن القول بانه مثل القران, سنة 200ب ) ص(كتب بعد وفاة الرسول  الحديث
. واحد و كتابنا واحد فقط ربنا, محمد سنة و شيعة

156 - ali_somaai@hotmail.com 

% امراته اواخته اذا كان يقبل فالفتوى صحيحة  ايسمح لي من اصدر الفتوى بان ارضع من صدر ابنته او

 أحلى كالم - 157

 بيكون غير بالموظفين بيسبقون الفراش على الدوام لحجز الدوره الدوام دائما ممل واجي متأخر لكل في ظل الرضعة أكيد
ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھا هللا يرحمنا 

 ارضاع الكبير - 158

عة والفتوى ال أدري أن كان الحديث من كتب الشي....والجماعة عليكم ان الفتوى والحديث من عالم سني في االزھر ومن كتب السنة السالم
ف باالخطاء ألننا نحن العرب دائما النعتر....ذلك لكان حصل العجب من تعليقات وادعاءات بأن الصفوية وما الى....شيعي  من قبل عالم

!!! نحاول ان نبرئ انفسنا  والنستفيد منھا فقط

 يقول صحيح 28تعليق  - 159

... نا أمه ترضع زمالئھا في العمل ؟ نرجو إعالم يعني في حد بيقبل أخته أو.. يقول بان ھذه الفتوى رواه البخاري  28رقم  التعليق
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A 2 Z )جرينتش( صباحاً 11:56) السعودية(مساءً  02:56م،  01/07/2009|) عضو مسجل( 

 )جرينتش( صباحاً 11:59) السعودية(مساءً  02:59م،  01/07/2009| )زائر( اماراتي

 )جرينتش(مساءً  12:00) السعودية( مساءً 03:00م،  01/07/2009|) لعضو مسج( سلمة الجزائرية

 )جرينتش( مساءً 12:04) السعودية(مساءً  03:04م،  01/07/2009|) رزائ( جليلي

 )جرينتش( مساءً 12:06) السعودية(مساءً  03:06م،  01/07/2009| )ئرزا( علي عبدهللا

 )جرينتش( مساءً 12:06) السعودية(مساءً  03:06م،  01/07/2009| )رزائ( سالم الباز

,,,,, وتوقعاته,,,,داروين جارلز - 160

 واثنين,,,,ايواحد ش,,,,بثالث اثدية,,,,في المستقبل,,,,االنسان ان تصبح انثى,,,,النشوء والتطور ,,,حسب نظريته,,,,داروين  توقع
............. او اخوانك بالشاي,,,,بالشاي امك,,,فيمكن ان تكون ,,,,يعني فتوى ھذا صحيحة في المستقبل,,,,حليب

 فتوى وقتية - 161

 يعمم على باقي التي ربته شرع له فقط ان يرضع وال الفتوى يا أخوان حدثت لطفل تم تربيته في عصر الصحابه وخوفا على المرأه ھذه
حالل والحرام كثرتھم اصبح الفرق بين ال ارجوا عدم التطرق ألمور الدين وتفسيرھا على أھواء من يرغب من علماء من المسلمين يا اخوان

قوني نحن بحاجة يھدينا جميعا وصد الحالل ارجوا التفكير والتمعن وعدم المببالغة في تأويل االمور وربي غير واضح ويحلل الحرام ويحرم
 العبادات أكثر من ھذا الھراء المنتشر في الفضائيات الى التكاتف والتكافل والتركيز في

والى الناشر انشر تعليقي بدون قص او حذف .62 الى رقم - 162

اصحاب  ث يفسرھاارضاع الكبير ال وجود له في االسالم ويوجد احادي.من الكبائر انت غافل فوهللا انك اخطأت فتب الى هللا فان الشرك با
ه حلل رؤية الرجل وسلم حرم مصافحة الرجل للمراة فكيف يدعون ان النفوس الضعيفة على ھواھم فانت تعلم ان النبي محمد صلى هللا عليه

تالية من الكتاب يوجد افضع من ھذا فتقول االية ال فان في الكتاب المقدس_ وھو غير صحيح_المراة؟فھذا كذب وحتى ان كان صحيحا لثدي
. (تبين ثديي يبي.صرة المّر حبيبي لي).. SVD( .ليروك ثدياھا في كل وقت وبمحبتھا اسكر دائما.المحبوبة والوعلة الزھية الظبية: المقدس
SVD(اجدة حينئذ كنت في عينيه كو.كبرجين انا سور وثدياي 10:؟وجاءت كذلك االية التالية في الكتاب المقدس62رقم فھل ھذا كالم هللا يا
لكي ترضعوا  11(SVD. (لماذا اعانتني الركب ولم الثدي حتى ارضع 12)وترضعين ثدي ملوك وترضعين لبن االمم) ( SVD(سالمة 

ل ھذهأليس من المخجل أن ندعي بأن هللا تبارك وتعالى قد أوحى بمث)SVD( لكي تعصروا وتتلذذوا من درة مجدھا.وتشبعوا من ثدي تعزياتھا
لذي ال يختلف اثنان ألفاظاً أخرى يستعيض بھا عن ھذه األلفاظ ا ألم يجد كاتب سفر نشيد االنشادَ ! الكلمات الفاضحة ولو كانت بشكل رمزي ؟

وح ، فھو الشك الالحقة التي تھوي الغزل الجنسي المفض وقاحتھا ؟ ان ھذا اإلصحاح من الكتاب المقدس لم يترك شيئاً لألجيال على مبلغ
وافرح !(( اء ؟الكالم في القداس أمام الرجال والنس ھل يجرأ اآلباء بقراءة ھذا: أخيراً . يسلك طريق الغزل الجنسي الفاضح  مصدر إلھام لمن

عبارت المثيرة يمكن أن تأتي مثل ھذه ال كيف:ونحن نسأل! ))المحبوبة والوعلة الزھية ، ليروك ثدياھا في كل وقت  بامرأة شبابك الظبية
وا كبيرا عما تعالى هللا عل!؟ أليس ھذا تصويراً مخجالً خادشاً للحياء على صفحات الكتاب المقدس!؟ للشھوة من عند هللا تبارك وتعالى

. فيك يا ناشر كل واحد نشر تعليقه فنشرته اذن انشر تعليقي بارك هللا.النصارى هللا يھدي 62هللا يھديك يا رقم..يصفون

...  139اخي رقم  - 163

من أين تأتي بالحليب؟؟؟؟؟؟ ..مرضعة  المرأة وتسقي الرجل فماذا سيكون من امر المرأة الغير" تحلب" صادقا ان  لو كنت

كيف تحكمون أنتم ؟؟؟ ..  ما لكم أيھا المسلمون - 164

ت الخلوة لماذا حرم... كبير وعالمة واظحة من عالمات القيامة  وهللا إن ھذا العمل فيه إنحراف... كانت ھذه أفعالكم فلم تلومون غيركم  إذا
... الخلوة إذن لماذا ھناك حكم... إذا كل شخص رضع وما صار له خلوة ... التناقضات  إذن ما ھذه

صدق هللا العظيم  وما ختلفت فية من شيء فردوه الى هللا وا الى الرسول - 165

ضاري ممنھج من لعامة الناس بئسلوب ديني علمي ح ارضاع الكبير؟؟؟؟ يعني اذا انتو فعلن حابين ان ھل موضوع يناقش ويوضح مسرحية
وصلنا لنتيجة  المتحاورة وبكذا بنكون ومن ثم نقدھا او تثبيتھا على ضوء المعطيات واالدلة المطروح من االطراف خالل طرح افكار وتحليھا

رح والفن فھذة المس وندعي اننا عم بنقدم انتقاد او توضيح لصحة او عدم صحة الفتوى عن طريق اما انو نعمل مسرحية تتكلم عن فتوى
ضرب من الخبل والغباء 
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 )جرينتش( مساءً 12:09) السعودية(مساءً  03:09م،  01/07/2009| )ئرزا(الشريف الھاشمي 

 )جرينتش( مساءً 12:11) السعودية(مساءً  03:11م،  01/07/2009| )زائر( مصراوي

 )جرينتش(مساءً  12:19) السعودية( مساءً 03:19م،  01/07/2009|) جلعضو مس( سعود بن تركي

 )جرينتش( مساءً 12:37) السعودية(مساءً  03:37م،  01/07/2009|) عضو مسجل( منة أبو

 )جرينتش( مساءً 12:39) السعودية(مساءً  03:39م،  01/07/2009|) رزائ( جليلي

mimiUSA )جرينتش(مساءً  12:50) السعودية( مساءً 03:50م،  01/07/2009|) عضو مسجل( 

 )جرينتش( مساءً 01:09) السعودية(مساءً  04:09م،  01/07/2009| )زائر( أحمد

 )جرينتش( مساءً 01:25) السعودية(مساءً  04:25م،  01/07/2009| )رزائ( سيد

 152 الرد والجواب على جليلي - 166

ا قلته في تعليقي توجد في العصر الحالي ، وسأعيد م ففي عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم ، لم توجد اي زجاجة رضاعة مثل التي طبعا
كيد سمعت ھذا ، بودرة الحليب ؟ طبعا ا ھل سمعت عن الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية باستعمال: " المقصود  السابق لكي تفھم ما

ارجة من االم تعمل او خ االم تحلب من ثديھا حليبھا وتضعه في زجاجة الرضاعة ھذا في حال اذا كانت وھناك ايضا شئ اخر ھل سمعت ان
ستطلب االم  االم، ھل عند استخدام زجاجة الرضاعة سواء ببودرة الحليب او بحليب: قوله ھو  البيت للذھاب الى مكان اخر ، المھم الذي اريد

شرب او ت ان ال تنسى ان ترضع او ترضعي الولد ام ستقول االم ال تنسى ان: وتقول  أو الزوجة من زوجھا او من امرأة اخرى مثل الخادمة
اخر  اي شخص الرضاعة ھي المستعملة دائما في الحوار بين االم وزوجھا او مع تشربي الحليب للولد ؟ طبعا األجابة ان عبارة ترضع وكلمة

ن ثديھا في المثال المعطى لك ھي ان حليب المرأة الذي يحلب م ان كلمة الرضاعة: المقصود ) . " اي في كالم العرب ( في لسان العرب 
ال أحتاج لمراجعة انا و الحمد عربي ف: تنويه . االرضاع  أي حليب بديل اخر مثل بودرة الحليب ، وال تتعلق بكيفية او طريقة لظرف ما أو
. والسالم على من اتبع الھدى  .واستطيع معرفة معنى اي كلمة والمقصود منھا من خالل سياق الكالم  كتاب المنجد

 عايز رضعه - 167

الرضعه بكاااااااااام  ھي

ال يجوز وهللا اعلم  - 168

وهللا اعلم .. فقط ..  اليجوز الرضاعة من غير الصديقة والعشيقة والزوجة واألم

ويتكلمون  لألسف النصارى عندھم ما يكفيھم من المتناقضات والفضائح - 169

ضوه ھم جملة كتبھم من الفضائح والمتناقضات وما يرف لماذا يتكلم النصارى في ھذا الموضوع وعندھم ما ال يعد وال يحصى في ال أدري
ما ما حدث ھذا وأنى لھم لن يجدوا أ دين اإلسالم ويحاولون البحث عن أي نقطة تشوب الدين الحنيف ولكن ھيھات وتفصيال ويتكلمون عن

الزمان ألنھا مسألة  قرن من 14المريضة وأعداء الدين وإن مسألة رضاع الكبير لم تثار على مدى  فھو ما يتم تنميته عن طريق النفوس
نا وأعلم م ذكرت وإذا كانت حالة عامة كان من األولى أن أخذ بھا من ھم أفضل منا مقطوعة حيث أنھا حالة خاصة مثلھا مثل حاالت أخرى

 ويصفق له أعداء أي شيء عن الدين ويفتي بما يريده ھواه وما تريده نفسه من السابقون أمثال األئمة األربعة ولكن يأتي اآلن من ال يعرف
 لكافرونوهللا حافظ دينه وكتابه ومتم نوره ولو كره ا الدين الذين امتلئت كتبھم أخطاء وتحريف وامتلئت قلوبھم حقداً على ديننا

.. من الضحك يا ھاشمي كدت افقع - 170

من الخراريف  دعك..

 آنصح كل من ال يعلم عن حادثة االرضاع الكبير - 171

مباركا فيه  ثيرااااااايشرح بالتفاصيل عن ھذا الموضوع جزاه هللا عنا خيراااا ك آن يستمع الى خطبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد رسالن فھو
عن خطبة الرضاع الكبير  اكتب اسم الشيخ على جوجل وبعد ان تفتح الصفحة الرئيسية ابحث

نكتة  - 172

 الجندي بقى من كبار رجال الدين ھھھھھھھھھھھھھھھھھه ھو خالد

 169 -أبو منة  - 173
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 )جرينتش(مساءً  01:33) السعودية( مساءً 04:33م،  01/07/2009|) زائر( سامي

 )جرينتش( مساءً 02:07) السعودية(مساءً  05:07م،  01/07/2009|) رزائ( باجس

 )جرينتش( مساءً 02:33) السعودية(مساءً  05:33م،  01/07/2009| )عضو مسجل( أبو منة

 )جرينتش( مساءً 02:36) السعودية(مساءً  05:36م،  01/07/2009| )زائر( المالح

 )جرينتش(مساءً  02:58) السعودية( مساءً 05:58م،  01/07/2009|) زائر(مريم  أم

 )جرينتش( مساءً 03:21) السعودية(مساءً  06:21م،  01/07/2009|) ائرز(الحق والحقيقة  عاشق

 )جرينتش( مساءً 03:24) السعودية(مساءً  06:24م،  01/07/2009|) زائر( مصرى

قرن من الثبات عليھا مثل أسماء هللا  14أشياء بعد  اليوم يتم التحدث عن تغيير. قرن حجة 14تستطيع أن تأخذ عدم إثارة موضوع  ال
. مثل وجود ناسخ ومنسوخ فى القرآن قرن 14قرن مثل الخلع وعن عدم صحة ما استقر لمدة  14لم يكن موجود من  الحسنى وعن إقرار ما

 .ال يجب أن نقف جامدين ونقول من سبقونا دائما على صواب. بمرور الزمن الدنيا تتغير والعقول تتفكر وتتفتح

 الحمد  - 174

الحمد  على نعمة النصرانية 

كانت قنبلة  عزت عطية و فتواه التي - 175

ي جامعة عزت عطية و ھو استاذا في علم الحديث ف فتوى رضاعة الكبير لحل مشكلة من المشاكل التي اصدرھا و فجرھا االستاذ جاءت
ع الخلو و يقول و ھو يريد ان يمن درجات علم الحديث اذا الحديث جاء من استاذا مسوول و يعي و يعرف ماذا االزھر فھو حاصل على اعلى

لفتوى حتى يدخل لھذة ا زميلتة و ايضا كنا قد قرائنا عن شخص في الجزائر ارغم زوجتة على المثول يبيح العمل بمشروعية بين الزميل و
لسنه ھذا ال يفھم اال لكن الدنيا تقوم و ال تقعد فھذا حرام و ال يجوز و تخرج.... علية  صدقية على بيتة بحرية فتكون بھذة الرضعة محرم

و قصة ابي  اريكانت بلقمة الثدي و الذي يريد ان يقرا اكثر علية بصحيح مسلم و البخ الرضاعة..... بالدين و عميل اجوبة مطروحة دائما 
...... حذيفة 

العھد القديم  التحديث في الدين دا في العھد الجديد لما قاموا بتحديث - 176

ديد على مزاجھم فقاموا بعمل نسخة جديدة وھي العھد الج داعند النصارى في العھد الجديد لما لم يعجبوا بالعھد القديم وتعاليمه التحديث
ه وسلم حين قال أن نزل على النبي صلى هللا علي وحسب ما تطلبه أمور حياتھم أما عندنا في اإلسالم فالدين كامل مكمل منذ وحسب ارتياحھم

ً  اليوم أكملت لكم(هللا  حدث مثل ما بيفعل حد يطلع يخترع وي يعني موش مستنيين) دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا
الذين أحلوا زواج المثليين في أوروبا وأمريكا  أصحاب الديانات األخرى أمثال النصارى

المفتي االزھري و تقول له اخطأت  ربما تستطيع التجري على - 177

وع أغلقوا الموضووووووووو) ھذه الحميراء خذوا ثلث دينكم من(نحن لنقول ألم المؤمنين عائشة رضي هللا عنھا أخطأتي  لكن من

الكبير  مسرحية تعرض مشھد إرضاع - 178

الكبير  ة عن إرضاعوال األحاديث النبوية الشريفة تأتون بھا بمزاجكم األن مسرحي ال نقول إال حسبنا هللا ونعم الوكيل ھل الدين على كيفكم
خالد الجندى  ع بأراءمسرحيات وهللا حرام اللھم عليك بھم يا هللا وأنا وهللا ال أقتن والثانى ماذا ماذا ماذا ھل سنة النبى صلى هللا عليه وسلم لھا
الوكيل  سبنا هللا ونعمحرام وهللا حسبنا هللا ونعم الوكيل فيك يا خالد الجندى ح وھل يوجد فى سنة النبى صلى هللا عليه وسلم فن حالل أو فن

واللھم أرنا فيكم عجائب قدرتك يا هللا 

...  ابحثو قبل ان تتھجمو - 179

ياً على ما اعتقد ان أفتى بذلك قبل أن تتھجمو عليه ، ثان قبل أن تتكلمو في المسألة يجب أن تبحثو عنھا ، وتنظروا الى ادلة من..  يااخوان
ھذا محل  (خاص بالصحابي او عام لألمة  وبالنسبة للحديث ھل ھو.. الصالة والسالم افتى لصحابي واحد بھذه الفتوى  الرسول عليه

رتيبات خاصة ان يكون ھناك ت باألدلة الصحيحة ، ھل في بالكم سيكون اإلرضاع عبثاً ألي من شاء ، يجب حتى ولو اجيز اإلرضاع) .. بحث 
شكراً .. ماسة له او ال  من المحكمة لسبب اإلرضاع وھل ھو في حاجة

القول الفصل  - 180
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 )جرينتش( مساءً 03:30) السعودية(مساءً  06:30م،  01/07/2009| )لعضو مسج( سلمة الجزائرية

 )جرينتش( مساءً 03:38) السعودية(مساءً  06:38م،  01/07/2009| )رزائ( حلبوبه

 )جرينتش( مساءً 03:46) السعودية(مساءً  06:46م،  01/07/2009| )رزائ( االسالم ھو الحل

غ الرجال بدأ الزوج يغار فى بيت اناس تبنوه فلما بلغ مبل الكبير كان غير مباشر اى ليس من ثدي االم بالتبنى والحكاية ان طفال نشأ ارضاع
ا مقدسا حتى قبل االسالم والشرف عند العرب كان شيئ الكريم المرأة بسكب لبنھا فى اناء ليشرب منه ذلك الفتى الذى ربته طفال فاوصى النبى

استطاعتھا فھل فى  تريد طعن االسالم بقدر الذى رباه انه ال يزال طفال ولكن حفنة الماسونيين زبالة الناس فى مصر وذلك لكى يشعر الزوج
تطھر وال تبقوا اخرجوا من مصر لت احدھم االف المرات ويلوط ثم يسب االسالم بما ھو فيه فيا مصرائيليين ھذا شىء خارج عن االدب؟؟يزنى

الكم ال تكونوا مثل ھؤالء فاعقلوا ح ابواب من الفتن فتحھا هللا لشر عباده وفھم االخيار فلم يقعوا فيھا فيھا عنوانا للنجاسة وطعنا للدين تلك
الحمقى 

انشر تعليقي بدون قص او حذف  يا ناشر.173الى رقم  - 181

 المصدر ورقم الصفحة و رقم االية؟اسماء هللا اعطيني نسخة واحدة من القرآن مخالفة لنسخة اخرى من القرآن مع ذكر 173 الى رقم
فھو موجود كذلك  الناسخ و المنسوخ اما..و الناس كلھا تتكلم المھم القرآن لم يتغير منه حرف و آياته محكمة  الحسنى ثابتة و القرآن تابث

بينھا االية  كثيرة من اما االيات التي نزعوھا من كتابك المقدس فھي..وساعطيك االمثلة على ذلك في كتابك المقدس فال داعي للتبجج
الثة ، اآلب ث فإن الذين يشھدون في السماء ھم( رسالة يوحنا األولى والتي جاء فيھا  الفقرة السابعة من االصحاح الخامس من:التالية

فقرة  وا انھاكانت موجودة في الكتاب المقدس لكن نزعوھا الن قساوستكم اعترف ھذه االية)والكلمة والروح القدس وھؤالء الثالثة ھم واحد 
لمطبوعة سنة الفقرة المزيفة من الترجمة الرھبانية اليسوعية ا وبالفعل لقد تم حذف ھذه.محرفة و مدسوسة فنزعوھا من الكتاب المقدس

الفرنسية وتم )  لوي سيجو( المسكونية ومن ترجمة  التراجم الكاثوليكية العربية الحديثة وتم حذفھا من الترجمة الفرنسية ، ومن 1986
واألخرى ,  1848لندن قديما سنة  وفي النسخة المطبوعة في.الغربية الحديثة كالترجمة القياسية االنجليزية حذفھا من جميع الترجمات
ماء من الس لقد أضاءت: ( القديمة تجد في سفر حبقوق النص في غاية الصراحة والوضوح  والنسخ,  1884المطبوعة في بيروت سنة 

 ھذه)ت لقد رأتك الجبال فارتاع, يا محمد أدن , واحتدام صوتك في البحار  ,زجرك في األنھار , ... وامتألت األرض من حمده , بھاء محمد 
اوستكم ينزعون على عدم االطمئنان بما فيه من ايات بما ان قس فقط امثلة من االيات التي اتضح تحريفھا فنزعت من كتابك مقدس مما يدل

و ليس عيب وھو فيما يخص الناسخ والمنسوخ فھ..كتابك وھذا ما ينزع القدسية على.مزاجھم وااليات التي نزعوھا خير دليل ويرجعون على
 ا َنأِْت بَِخْيٍر ِمْنَھا أَوْ َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُنْنِسھَ ) :"ولم يخفي القران العظيم ھذا الشي اذ قال هللا تعالى في القران الكريم مذكور بالقران العظيم

َ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  لسالم إبراھيم عليه ا تزوج:والناسخ والمنسوخ موجود في كتابك المقدس و الدليل) 106:البقرة( )ِمْثلَِھا أَلَْم َتْعَلْم أَنَّ هللاَّ
َھا "12:  20كما جاء في سفر التكوين , من أخته سارة  َخْذُتَھا َزْوَجًة لِي َوِھَي ِباْلَحقِيَقِة أُْخِتي، اْبَنُة أَبِي، َغْيَر أَنَّ ثم جاء ”لَْيَسْت اْبَنَة أُمِّي َفاتَّ

ْج أُْخَتَك ِبْنَت أَبِيَك، أَوْ : يخالفه في اية اخرى ما َك، َسَواٌء ُولَِدْت فِي اْلَبْيِت أَْم َبِعيداً َعْنُه، الَ َتَتَزوَّ كما جاءت االية ".َوالَ َتْكِشْف َعْوَرَتَھا بِْنَت أُمِّ
ةً :" المقدس التالية من الكتاب ِج اْمَرأًَة َعَلى أُْختَِھا لَِتُكوَن َضرَّ َجَ: المقدس تابثم جاء ما يخالفه في الك."َمَعَھا فِي أَْثَناِء َحَياِة َزْوَجِتكَ  الَ َتَتَزوَّ َتَزوَّ

َتُه ُيوَكاَبَد َفأَْنَجَبْت َلهُ  ً . َھُروَن َوُموَسى َعْمَراُم َعمَّ َسَنًة َفَما  ِمِن اْبِن َثالََثينَ "  47:  4وفي العدد . " َوَثالَثِيَن َسَنةً  َوَقْد َعاَش َعْمَراُم ِمَئًة َوَسْبعا
ِدينَ  َھِذِه ِھَي"  25 - 24:  8لكنه في العدد االصحاح "َنْقلَِھا، فِي َعَمِل اْلِخْدَمِة فِي َخْيَمِة االْجتَِماِع َوفِي ِخْدَمةِ  َفْوُق إِلَى اْبِن َخْمِسيَن َسَنًة، اْلُمَجنَّ

ُد فِي ِخْدَمِة َخْيَمِة االْجِتَماعِ  ُكلُّ الَِويٍّ ُعْمُرهُ َخْمٌس َوِعْشُروَن َسَنةً : الالَِّويِّينَ  َشِريَعةُ  ُھْم َيَتَقاَعُدوَن َعِن اْلِخْدَمِة ِعْنَد 25 .َفَما َفْوُق، ُيَجنَّ َولَِكنَّ
ء بالتناقضات الن كتابك المقدس مليء بالناسخ و المنسوخ وملي فال داعي الن تذكر الناسخ والمنسوخ مجددا. اْلَخْمِسيَن ِمَن اْلُعْمر  ُبلُوِغِھمِ 
وانظر ..نياالب اعظم م:االقانيم متساوية لماذا قال المسيح لو كانت.الرب االھي واالھكم:المسيح اله لماذا قال في االية التالية فلو كان
اقضه في اية اخرى اذ ان يرى هللا ويعيش ثم جاء ما ين يقول المسيح ال يستطيع احد: الموجود في االية التالية من كتابك المقدس للتناقض
فاتقي هللا يا اخي ..رآى االب من رآني فقد: يقول

 !الرضاعة لھا شروط - 182

تفيد من المرأة متزوجه و مرضعة وأن يكون المس ھذا الحديث صحيحا فيجب العمل به داخل نطاقه و ظروف وجوده بمعنى أن تكون إذا كان
لى الدين ذلك فھو تحايل ع سن الرشدوأنه بحاجة لسبب أو آلخر أن يكون تحت رعايه ھذه السيده أما دون الرضاعه طفال لم يبلغ بعد

 !والمرأة؟ ثم إن مجتمع الرسول ص ليس ھو مجتمع ميلودي و روتانا وإال فلماذا حرمت الخلوه بين الرجل! اإلسالمي

االسالم ھو الحل  ..عفوا  - 183

Page 29 of 31001#طابور رجال أمام زميلة العمل.. مسرحية تعرض مشھد إرضاع الكبير|أخبار األخيرة

3/07/2009http://www.alarabiya.net/articles/2009/06/30/77473.html



 )جرينتش( صباحاً 12:06) السعودية(صباحاً  03:06م،  02/07/2009| )ئرزا( عبد من عباد هللا

 )جرينتش( صباحاً 05:29) السعودية(صباحاً  08:29م،  02/07/2009|) ئرزا( توفيق

 )جرينتش( صباحاً 07:54) السعودية(صباحاً  10:54م،  02/07/2009|) رزائ( فتحي

 )جرينتش( صباحاً 09:09) السعودية(مساءً  12:09م،  02/07/2009| )ئرزا( لبناني حر

 )جرينتش(صباحاً  10:06) السعودية( مساءً 01:06م،  02/07/2009|) رزائ( دبي ابن

 )جرينتش( صباحاً 10:28) السعودية(مساءً  01:28م،  02/07/2009| )رزائ( سيد

 )جرينتش( صباحاً 10:54) السعودية(مساءً  01:54م،  02/07/2009|) رزائ( انسان

 )جرينتش( صباحاً 11:03) السعودية(مساءً  02:03م،  02/07/2009|) ئرزا( عباد هللا عبد من

.. .. ة بجامعة األزھر رئيس قسم الحديث الشريف والسنة النبوي -حين اطلق فتواه -ولكنه كان حينھا .. بشيخ او عالم كبير من األزھر  ليس
ال و....... ................ .............. الخ.... ان كل ما استشھد به ھو من صحيح السيرة من صحيح البخارى وصحيح مسلم و كما.. .. 

اطة اذا نظرت الى انھم المثقفين حيث ببس لمثل ھؤالء ممن يحيون الشرع ويبعثونه من جديد بيينا من قبل من يدعون نستغرب ما يحدث
.. ألقل محجبة واحدة على ا ليس من بين النسوة منھن) وماادراك( بين شباب و شابات فى سن قبل الزواج  الصورة فى األعلى فھم مخالطة

ون فى خلوة يقع ومما ال شك فيه انھم احيانا.. .. .. .. اوعدمھا وضوابطھا الشرعية  او تفقه تفاصيل احاديث رضاعة الكبير من صحتھا
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  السباب ما كالعمل وغيرھا فما الضابط ھنا

عيب  - 184

لفتوى والخطأ فىوالطاعة يا رسول هللا ولكن الخطأ فى ا نعرف انه حديث صحيح ولموقف معين ومھما قال الرسول علينا ان نقول السمع كلنا
حية تافھة وناسمن العقل ان ناخذه من مسر من ممثلين مفسدين وان كنا نأخذ الدين فيجب ان ناخذه من رجال الدين وليس االستھزاء بالدين

ھزله حتى نقول يا صغار العقول انھا م وهللا عيب وكانھا محاكمة لرسول هللا المر قاله وھو اعلم الناس من انتم محتاجين يتعلموا الدين عيب
لكل شئ ضوابط عيب وهللا عيب  ان المرأة فى العمل ترضع زميلھا

 عودة الوعى - 185

م علم به اال من شھورمتأكد ان الغالبيه الساحقة من القراء ليس لھ انا. اقرأ المقال تذكرت قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم عودة الوعى وانا
عقولھم وھذا شىء جيد غيبة وعيه واخرين يرفضون ويحكمون وتباينت ردود االفعال فمنھم من يرغب فى المضى فى.بضعة سنيين قليلة  أو

. الوعى يبشر بعودة

مسخرة  - 186

 اننا شيعة  الحمد

العجب العجاب  - 187

ھذه المسئل ان  سبحانه وتعالى وعلى كل انسان يود الخوض في من القول ان التفاھة وصلت الى حد كبير وال نقول اال ما يرضي هللا ال بد
لبون ھاجمھا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينق يقوله النه يوم القيامة سيحاسب على كل كلمة او فكرة دافع عنھا او ينتبه لما

mouh321@hotmail.com 

 مسخرة فعال - 188

 ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھه

 181الجزائرية  األخت سلمة - 189

 www.d-alsonah.com/vb/archive/index.php/t-1824.html مھم أدعوك لقراءته والتفكر فيه ده موقع

االعتراض  ليه - 190

. ليكنبالضرورة تطبيقه ولكن عند اللزوم ف ان الحديث موجود في الصحاح ووارد عن طريق صحيح فلماذا االعتراض ؟ ليس طالما

 كلنا نعرف - 191
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 )جرينتش( مساءً 02:16) السعودية(مساءً  05:16م،  02/07/2009| )زائر( مصراوى

 )جرينتش(مساءً  02:49) السعودية( مساءً 05:49م،  02/07/2009|) لعضو مسج( سلمة الجزائرية

 )جرينتش( مساءً 03:52) السعودية(مساءً  06:52م،  02/07/2009| )ائرز(المستغربى 

ه شئ ال يقبله العقل الواقعة كفانا سخرية واما من يقولون ان نعرف ان الرسول لم يقل على الرجل ان يرضع زميلته فى العمل كلنا يعرف كلنا
كفانا جھل  عقولكم الصغيره حينما صعد النبى الى السماوات العلى وكلم االنبياء فكيف تقبل

مسرحيه تافھه  - 192

. مخرجھا المغمور الدعايه لنفسه يريد

للناشر الذي ينشر بدون قذف او حذف ان شاء هللا  شكرا.189الى سيد رقم - 193

 اء ارجو من هللالم يجب احد شكرا مجددا فھو موقع وفره لنفسك مليء باالخط شكرا على الموقع تصفحته وال يحمل الحقائق و 189الى رقم 
اشر على نشرهشكرا للن.معجزات القرآن الكريم حتى تعرف انه دين الحق ان يھديك كما ادعوك للدراسة و القراة عن االسالم و قرآة القرآن و

. التعليق

الدنيا اخر وقت  - 194

وال قوة البا  الحول
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