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 ؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي 

 (:361/  1)"آشتؼومي"ذم 

صـػغ بؤخر شبى افػتـي ؾوفرجول إذا اختؾطقا وهذا ـؾف ٕن اختالط أحد اف

 .بوفـسوء ـون بؿـزفي اختالط افـور واحلطى

***** 

 احلـٌع  ؿقؿ اجلقزيي وؿول اإلموم ابـ

 (:447ص)"افطرق احلؽؿقي"ذم 

وٓ ريى أن متؽغ افـسوء مـ اختالضفـ بوفرجول : أصؾ ـؾ بؾقي وذ ، وهق مـ 

أظظؿ أشبوب كزول افعؼقبوت افعومي ، ـام أكف مـ أشبوب ؾسود أمقر افعومي واخلوصي ، 

واختالط افرجول بوفـسوء شبى فؽثرة افػقاحش وافزكو ، وهق مـ أشبوب ادقت افعوم ، 

 .وافطقاظغ ادتصؾي

ؿـ أظظؿ أشبوب ادقت افعوم ـثرة افزكو بسبى متؽغ افـسوء مـ اختالضفـ : ؾوؿول

وادق بقـفؿ متزجوت متجؿالت وفق ظؾؿ أوفقوء إمر مو ذم ذفؽ مـ ؾًود  بوفرجول

 افدكقو وافرظقي ؿٌؾ افديـ فؽوكقا أصد يشء مـعو فذفؽ، اكتفك.

 

 

 



 

 اإلحباط ملكائد من أراد إباحة االختالط

 

3 

 بًؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 هلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وظذ آفف وصحٌف أمجعغ.احلؿد هلل رب افعودغ، وصذ ا

 أمو بعد:

ؾؼد اضؾعً ظذ مو ـتى افدـتقر أمحد بـ ؿوشؿ افغومدي ذم فؼوئف بجريدة ظؽاوظ ذم 

هاا، وؿاد رأياً 1434ذو احلجي  23  22 واخلؿقس ظددهيو افصودريـ يقمل إربعوء

ؼ ادعؼقل، ويل مع ـالماف مؼدماي ظجًٌو مـ افؼقل، وؾًودًا ذم ؾفؿ ادـؼقل، وشؼاًم ذم تطٌق

 فؼؾقب ادممـغ، ؾلؿقل: فًؼؿ ؾفؿف، وصػوءً  ووؿػوت فعؾفو تؽقن دواءً 

 أمو ادؼدمي:

 ، وخوصي ذم زمـ افغربي وؾًود افزمون، ؽرابي أن يؽقن فؾحؼ خصقم وأظداءٓ

وتؽؾؿ افرجؾ افتوؾف ذم أمر افعومي، وؿد رـى افـوس افققم  وؽؾٌي اجلفؾ واهلقى،

ون بـ بّقون ذم رشع اهلل تعوػ ومـ بقـفؿ ، وهقّ ـْ بـ مَ  ـْ وافذفقل، وتؽؾؿ هَ  افصعى

افؽوؾر افزكديؼ، وافػوشؼ احلّؾقؼ، واجلوهؾ افغريؼ، وأمثول همٓء مـزفتفؿ تليت ظذ 

مؼوفتفؿ، وحؼقؼتفؿ تـّػر افـوس مـ ضريؼتفؿ، ؾؾؿ يؾتػً ظؼالء ادًؾؿغ، وؾضالء 

يٌثقن ؾقفو كػثوت شؿقمفؿ ـّؾ يقم ذم ادجوٓت اإلظالمقي ادقحديـ، إػ مؼوٓهتؿ افتل 

ـْ ُمْؽِرٍم إَِن اهللَ َيْػَعُؾ َمو َيَشوءُ ]ادرئقي وادؼروءة،  ـِ اهلُل َؾاَم َفُف ِم ـْ ُُيِ ،  (18)احلٍ:[َوَم

ى ظذ افديـ، ؾفذا وجـًف ًَ وفؽـ اخلطر ـّؾ اخلطر أن يؿرق بؿؼوفي ادؾحديـ مـ ُيْ 

ؾقام -شؾؿ ؾؼول ؾغ افذيـ خوف ظؾقـو مـفؿ كٌقـو حمؿد صذ اهلل ظؾقف ومـ إئؿي ادض

 (.أخقُف مو أخوف ظذ ُأمتل إئؿي ادُِضؾقن: )-وؽره رواه اإلموم أمحد

ظفر مـف افصالح ؼوفي افًقء ظذ فًون مـ يَ م وإدهك وإمّر مـ ذفؽ فق جوءت

ظـ ديـ اهلل، وافتجوه ظذ حمورم  فؾصدّ  ؾف اهلل ؾتـي دـ ذم ؿؾٌف مرض، ؾصور شٌٌوً عجؾ
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َُيِْدُم ريض اهلل ظـف: )ى اإلشالم، ـام ؿول ظؿر اهلل، ؾنن هذا مـ أظظؿ مو يـؼض ُظر

ـَوؾٍِؼ بِوْفُؼْرآِن َوَأئَِؿٌي ُمِضُؾقنَ  اإِلْشاَلمَ   ( رواه افدارمل وؽره.َزَفُي َظوِِلٍ َوِجَداُل ُم

َعْؾـَو ؾِْتـَيً ]ؾقو  َٓ ََتْ ًَ افَعِزيُز احَلؽِقؿُ  َرَبـَو  َػُروا َواْؽِػْر َفـَو َرَبـَو إَِكَؽ َأْك ـَ ـَ   [فَِؾِذي

 . (5)ادؿتحـي:

وؿد حوول افعؾامكققن وأذكوهبؿ ذم بالد افتقحقد مـذ ظؼقٍد مضً أن يـؼضقا ظددًا 

مـ ثقابً افؼيعي اإلشالمقي بشٌففؿ وتشؽقؽوهتؿ ؾام اشتطوظقا، حتك وجدوا أن 

ؾتشؽقؽ ذم افديـ: افؽالم بؾًون افديـ! وهل افشٌفوت افتل ارتضوهو أؿقى شالٍح ف

ؾدخؾ هبو ظذ ؿؾقب افصوحلغ! ـام جوء  -أظوذكو اهلل تعوػ مـف-زظقؿفؿ إول إبؾقس 

ظؾقؽؿ بال إفف ذم احلديٌ ظـد ابـ أيب ظوصؿ وؽره أن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿول: )

 ؾنن إبؾقس ؿول: أهؾؽتفؿ بوفذكقب وأهؾؽقي إٓ اهلل وآشتغػور ، ؾلـثروا مـفام

بوٓشتغػور، ؾؾام رأيً ذفؽ مـفؿ أهؾؽتفؿ بوٕهقاء، ؾفؿ حيسبقن أهنؿ مفتدون ؾال 

 (.يستغػرون

مـف فـ يليت بقء أخطر ظذ افـوس  ز افذي مو مـ كٌل إٓ وحذر أمتفوافدجول إـ

هلل ظـفام ظـ افرشقل مـ افشٌفوت، ـام روى أبق داود ظـ ظؿران بـ حصغ ريض ا

ـْ َشِؿَع بوفَدَجول، َؾْؾَقـَْل مـف، ؾقاهلل إِن افرجؾ فقلتقف وهق صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أكف ؿول: ) َم

ٌُ بف مـ افشبفوت ، َأو دََو َيبعٌ بف مـ افشبفوت(  .حَيِْسُى َأكف مممـ ، ؾقتبُعف ، ممو َيْبَع

يـفؿ بوتٌوع ادتشوبف، ـام ؿول وجـقد إبؾقس وافدجول هؿ افذي يشٌفقن ظذ افـوس د

وٌت ]تعوػ:  ـَ ُأُم افؽَِتوِب َوُأَخُر ُمَتَشوِِبَ ُهَق اَفِذي َأْكَزَل َظَؾْقَؽ افؽَِتوَب ِمـُْف َآَيوٌت ُُمَْؽاَمٌت ُه

ـَ ِِف ُؿُؾقِِبِْؿ َزْيٌغ َؾَقَتبُِعقَن َمو َتَشوَبَف ِمـُْف اْبتَِغوَء افِػْتـَِي َوابْ  تَِغوَء َتْلِويؾِِف َوَمو َيْعَؾُؿ َؾَلَمو اَفِذي

ُر إِ  ـَ ـْ ِظـِْد َرِبـَو َوَمو َيَذ ٌؾ ِم ـُ َٓ اهللُ َوافَراِشُخقَن ِِف افِعْؾِؿ َيُؼقُفقَن َآَمـَو بِِف  َٓ ُأوُفق َتْلِويَؾُف إِ

ًِ ، ؾؼول افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ) (7آل ظؿران:) [إَْفَبوِب  مـ  يو ظوئشي؛ إذا رأي
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( أي مـ افذيـ يتٌعقن ادتشوبف مـ كصقص افؼع ويؾًٌقن ظذ شؿك اهلل ؾوحذروهؿ

 افـوس أمر ديـفؿ.

أظؼٌقا حصـ  قي أهؾ افٌدع وإهقاء، وهلذا ـؿؾوتٌوع متشوبف إدفي هل مط

 ممو ظجز ظـف افؽوؾرون ادحوربقن؟ ادًؾؿغ ـّؾ بؾقي، وأوؿعقا بقـفؿ افػتـ وافؼالؿؾ!

 ٌدع وإهقاء هؿ أصد كؽويي ظذ اإلشالم وأهؾف مـ افؽػور ادحوربغ.وهلذا ـون أهؾ اف

: (28/231)"جمؿقع افػتووى"ذم  ؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل تعوػ

ومثؾ أئؿي افٌدع مـ أهؾ ادؼوٓت ادخوفػي فؾؽتوب وافًـي أو افعٌودات ادخوفػي 

ادًؾؿغ حتك ؿقؾ  ـفؿ واجى بوتػوقفؾؽتوب وافًـي : ؾنن بقون حوهلؿ وحتذير إمي م

: افرجؾ يصقم ويصع ويعتؽػ أحى إفقؽ أو يتؽؾؿ ذم أهؾ افٌدع ؟ ٕمحد بـ حـٌؾ

دع ؾنكام هق ؾؼول : إذا ؿوم وصذ واظتؽػ ؾنكام هق فـػًف وإذا تؽؾؿ ذم أهؾ افٌ

 فؾؿًؾؿغ هذا أؾضؾ.

إذ تطفر : ؾ اهلليـفؿ مـ جـس اجلفود ذم شٌقؾٌغ أن كػع هذا ظوم فؾؿًؾؿغ ذم د

شبقؾ اهلل وديـف ومـفوجف وذظتف ودؾع بغل همٓء وظدواهنؿ ظذ ذفؽ واجى ظذ 

افؽػويي بوتػوق ادسؾؿغ وفقٓ مـ يؼقؿف اهلل فدؾع رضر همٓء فػسد افديـ وـون ؾسوده 

أظظؿ مـ ؾسود اشتقالء افعدو مـ أهؾ احلرب ؛ ؾنن همٓء إذا اشتقفقا ِل يػسدوا 

 ، اكتفك.قفو مـ افديـ إٓ تبعو وأمو أوفئؽ ؾفؿ يػسدون افؼؾقب ابتداءافؼؾقب ومو ؾ

و افققم ذم بالد احلرمغ! ؾٌعدمو ؾرض ؾ ؿريى تقاؾؼ أحداثف مو يصؾ ظـدكوفـو مث

آشتدمور اإلكجؾقزي شطقتف ظذ افديور ادكيي مل يًتطع اإلكؽؾقز تغقر مٌودئ أهؾ 

جوءوا بؾًون افديـ حتً ظٌوءة افقظظ مك، وٓ زظزظي ثقابتفؿ افديـقي! حتك 

ها ( ؾٌٌ ذم أهؾ مك ثالث 1294 -ها 1216: رؾوظي افطفطووي )بؾًون واإلرصود

مـوهٍ إفٌوب ادكيي ذم  "و "تؾخقص اإلبريز ذم تؾخقص بوريز"ممفػوت وهل: 
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 ، ؾػتـ هبو مـ مل يرد اهلل بف"ادرصد إمغ فؾٌـوت وافٌـغ"و "مٌوهٍ أداب افعكيي

خرًا، وضور هبو ؾرحًو افعؾامكققن أدظقوء افتحرر! ؾدظو ذم تؾؽ ادمفػوت إػ أن آختالط 

، وجّقز مراؿصي افرجول ، وحٌ ظذ إؿومي ادًورحافػًود ٓ يؿؽـ أن يؽقن شًٌٌو ذم

 فؾـًوء.

ائاًم فؽ ـون دويتعؾؼ ذم ؾركًو ـؾ افـوس .. ؾؾذ)ؾقؼقل ذم مراؿصي افـًوء ذم ؾركًو: 

، ؾنكف مـ خصقصقوت ج ظـ ؿقاكغ احلقوء، بخالف افرؿص ذم أرض مكؽر خور

يشؿ مـف رائحي ، وأّمو ذم بوريس ؾنكف كؿٌط خمصقص ٓ افـًوء، ٕكف فتفققٍ افشفقات

افرؿص ظزمفو آخر فؾرؿصي  ، ؾنذا ؾرغوـؾ إكًون يعزم امرأة يرؿص معفو !افعفر أبداً 

 . (1)(، وهؽذا وشقاء ـون يعرؾفو أو ٓ!افثوكقي

وهق مقادان أديب يوـقاف افقاقم بعاض افصاحػ -ثؿ جوءت كوزيل ؾووؾ ذم صوفقهنو 

ظاددا ماـ ؾوشتضاوؾً  -ًاوت إشاٌقظقي وخٌوياو آشاساحوت وإكديي إدبقي واجلؾ

ؾتقاضاما ظاذ ادؽار ، (2)ؼاو  وحمؿاد بارم وؿوشاؿ أماغ وافؾّ  أدظقوء افتديـ ـؿحؿد ظٌده

 "حترير ادرأة"ها( ـتوبًو شامه  1326 -ها1279أمغ ) وادؽقدة بودًؾامت، ؾؽتى ؿوشؿ 

، وتػاّقه إؾؽاًو ظـادمو ي فؾؿرأة وهل )احلجوب( ومًاوئؾ أخارىقف افؼضقي افرئقًتـوول ؾ

ع كصاقص افاقحقغ فغريازة وحاوول أن يطاقّ حوول أن يًؼط احلجوب بًاوؿط افؽاالم، 

توباف معورواي صاديدة ؾؾؼال ـ  !مر بوحلجوب مجقدًا مـ رجول افاديـ! وشّؿك إافغربقغ

ماـ شاقؾ آكتؼاودات ظاذ ـتوباف ذفاؽ، حتاك ، حتك اظتازل خقؾاًو رةمـ بعض أهؾ افغ

 فف: )امض ذم ضريؼؽ وشاقف أمحقاؽ!!(: شعد زؽؾقل، افذي ؿول كورصه ظذ افضالفي

                                           
دحؿاد ؾاماد افازازي ) صاحقػي :  "حجوب ادًؾؿي  "( ، بقاشطي  168) صحقػي :   "تؾخقص اإلبريز"مـ ـتوبف  (1)

 ."احلرب افٌوردة ظذ ادرأة ادًؾؿي"( وكؼؾً هذا ـؾف ذم ـتويب  427

 ( . 434فًوبؼ : ) صحقػي : ادرجع ا (2)
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! افاذي صاورـف ذم ـتوباي بعاض ؿد ظٌده، زظقؿ اددرشي افعؼالكقايوـذا كورصه صقخف: حم

 ."درأةحترير ا"كصقص ـتوبف 

 24حتك صورت ؾتـاي كازع احلجاوب وظؿاؾ ادارأة واختالضفاو بوفرجاول وذفاؽ ذم:

فاً ادارأة ام ذم مقدان ؿكا افـقاؾ )مقادان اإلشاامظقؾقي( وٓ ز1919آذار ظوم  -مورس 

ادكيي تعقش ذم ويالت تؾؽ افػتـي وظقاؿٌفو، حتاك ظاود افؽثار ماـ افـًاوء ادكايوت 

افٌقااقت بعااد ؾًااود افتجربااي بااؾ اجلريؿااي افطفطوويااي افقااقم إػ احلجااوب وافؼاارار ذم 

 افعؼاويي آشتدموريي!

أدظقااوء افعؾااؿ  بزفااؾ مؼااوٓتؾئااوم مااـ وااعػوء افؼؾااقب  وافقااقم ٓ ؽرابااي أن ُيػااتـ

وافديـ، ـام حصؾ دؼول وزيار افعادل، وؾتاووى بعاض أدظقاوء افعؾاؿ وافصاحقة، حتاك 

افـفال ظاـ ادـؽار ؾقـاودي بالؿقى وصؾ ادطوف آخرًا بودحًقب ظذ إمار باودعروف و

ظٌااورة، وأخٌااٌ إصااورة إػ اخااتالط اداارأة بوفرجااول مشااٌفو ومؾًٌااًو بـصااقص رشظقااي، 

وظٌورات ظؾؿقي، ـون هلو بوفغ إثر، وأحدثً وجي ظورمي اجتوحً افٌالد ماـ مثؾاف ذم 

 مثؾ مـصٌف! 

الء، وفؽـ ؿقض اهلل فف مـ يرد مؼوفتف، ويٌطؾ ؿوفتف، ؾرد ظؾقف مجؾي مـ افػض

وـشػقا جفؾف وزيغف ظـ افًٌقؾ، وهؽذا هق افقاجى ؾؾؽؾ ؾرظقن مقشك! ؾوفٌوضؾ ٓ 

ُب اهلُل ] يـك اهلل احلؼ، وُيزهؼ افٌوضؾبؾ يديل ظذ احلؼ إدٓءة ـومؾي،  َذفَِؽ َيْْضِ ـَ

َذفَِؽ احَلَؼ َوافَبوضَِؾ َؾَلَمو افَزَبُد َؾَقْذَهُى ُجَػوًء َوَأَمو َمو َيـَْػُع افـَوَس َؾقَ  ـَ ٌُ ِِف إَْرِض  ْؿُؽ

ُب اهللُ إَْمَثوَل  وفؾحؼ ؿقة ٓ تدؾعفو ـثرة افٌوضؾ وخطقرتف، ؿول  (17افرظد:)[َيْْضِ

 [َبْؾ َكْؼِذُف بِوحَلِؼ َظَذ افَبوضِِؾ َؾَقْدَمُغُف َؾنَِذا ُهَق َزاِهٌؼ َوَفُؽُؿ افَقْيُؾ مِمَو َتِصُػقنَ ] :تعوػ

 . (18إكٌقوء:)
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أن ذـر ـتوبي رٍد مػّصؾ ظذ ـالم افغومدي، ووضؾى ظع بعض ادحٌغ  أـثر وفؽـ

ظومي افردود جوءت ظذ وجف آختصور، وأن افغومدي أورث صٌفو ذم ؿؾقب بعض 

افؼورصيـ، ؾوؽتـؿً ؾرصي حط ظصو افسحول، وهدوء افٌول، ؾؽتًٌ هذه افقرؿوت، 

وئف، وذفي أظدائف، وحػظ بالد شوئال اهلل تعوػ ككة ديـف، ورؾعي رشيعتف، وظزة أوفق

 ادًؾؿغ مـ ـقد افؽوئديـ ومؽر ادوـريـ، واهلل ويل افتقؾقؼ.
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 ؾصؾ

 ذم افقؿػوت مع ـالم افغومدي

ـ ؾضقؾي جومعي ادؾؽ ظٌداهلل، مـ كظر إػ مٌتدأ ادؼول وجد أكف ظ افقؿػي إوػ:

ة ذم بضعي أشطر! ثؿ دخؾ ذم مقوقع قتفو ذم افعك احلورض، وـوكً هذه اإلصودمهوأ

 يُ  أمٌر ظورض اؿته)آختالط( وـلكف 
ِ
ذـر! ؾؼول ذـره ادؼوم، إذ افقء بوفقء

 (. ِبذه ادـوشبي شلتطرق ِف حديثل هـو ظـ )آختالط(..افغومدي: )

 آختالط؟! ف: أهق جومعي ادؾؽ ظٌداهلل أمؾال ُيدرى ظـ أصؾ مقوقظ

ض افذي اشتغرق حؾؼتغ ذم صػحتغ ـومؾتغ، ؾؽلكف وظجًٌو هلذا إمر افعور

إصؾ، وأمر اجلومعي هق افػرع، ؾقحؼ أن يؼول: إكف أمٌر ؿيض بؾقؾ! وأن مـشل افؽالم 

ـؾف إكام هق تؼرير رأيف افػوشد ذم مًلفي آختالط، وافقصقل إػ هذا ادطؾى تذرظًو 

 راده مؼوصد ٓ ختػك!ذم إيوبجومعي ادؾؽ ظٌداهلل دمفقزًا فغطوء أمـل ومهل! 

مًوئؾ افديـ ٓ تٌحٌ ذم مقاضـ افًخوؾي وافصحوؾي! إٓ ظذ وجف  افقؿػي افثوكقي:

افرد ظذ ادخوفػغ فديـ اهلل تعوػ، وإٓ ؾوفعؾؿ جيؾ ويصون ضرحف أموم افـقـك واحلؿؼك 

واجلفول، وذم صحقػي ظرؾً بتقجففو ادـووئ ٕبًط أبًط إخالق اإلشالمقي حتً 

 ـتوهبو افؾقزافقغ ادـوؾحغ ظـ افؾقزافقي بوفتكيح وافتؾؿقح. أؿالم

 ر ظذ افغومدي أن يذـر أدفتف ذم رشوفي أو رشيط ـًوئر مًوئؾ افديـ؟ؾفؾ تعذّ 
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أيٌتغل افعزة وافشفرة بؿثؾ هذه افصحقػي ٕهنو شتػرح بؿؼوفتف دقاؾؼتف هلقاهو؟ 

رت صقرتف، حتك صدّ  (139افـًوء:)[فِعَزَة هلِل مَجِقًعوَأَيْبَتُغقَن ِظـَْدُهُؿ افِعَزَة َؾنَِن ا]

 وظـقان خزه ظذ افصػحي إوػ مـ صػحوهتو ـلهؿ خز، وأؿقى مؼول!ّ 

 شٌحون اهلل افعظقؿ.

ٓ أحد جيحد ؾضقؾي افعؾؿ افطٌقعل، وأمهقتف ذم ريودة إمؿ، وحوجي  افقؿػي افثوفثي:

ي اإلشالمقي بعؾؿ افؽقؿقوء وٓ افػقزيوء وٓ إمي إفقف، وفؽـ مل تؽـ ريودة وشقودة إم

ي بؾ وٓ افػـقن احلربقي، وإكام ريودة إمي قافريووقوت وٓ ؽرهو مـ افعؾقم افطٌقع

َزُكقا َوَأْكُتُؿ ]وشقودهتو بديـ اهلل تعوػ، وبف افعؾق وافرؾعي وؿد ؿول تعوػ  َٓ ََتْ َٓ ََتِـُقا َو َو

ـُْتْؿ ُممْ  ـُ ، ؾجعؾ رشط افعؾق وافرؾعي هق اإليامن  (139آل ظؿران:)[ِمـِغَ إَْظَؾْقَن إِْن 

هؾ اإليامن ظذ مًتقى افػرد وادجتؿع، وؿد ؿول ٕبوهلل تعوػ، وهذا افعؾق وصػ دائؿ 

تعوػ دقشك وهق ظذ بالط ؾرظقن، وافدوفي دوفي ؾرظقن، ومقشك ؾرد واحد، فقس 

ًَ إَْظَذ ]ػ فف: معف إٓ افؼؾقؾ مـ افـوس، ومع ذفؽ ؿول اهلل تعو ْػ إَِكَؽ َأْك َٓ ََتَ  [ُؿْؾـَو 

 . (68ضف:)

ؿ، ؾغرهؿ أوتقا ذـوء ومو لشك ظذ ؿصقر ادًؾؿغ ذم ظؾقم افطٌقعي ظـ ؽرهكؾال 

َؾاَم َأْؽـَك ]وأظطقا شؿعو وأبصورا وأؾئدة  ،ومو أظطقا ظؾقمو وأظطقا ؾفقموً  ،ـوءأوتقا ز

َٓ َأْبَصو وُكقا ََيَْحُدوَن بَِآَيوِت اهللِ َوَحوَق َظـُْفْؿ َشْؿُعُفْؿ َو ـَ ٍء إِْذ  ـْ َرْ ْؿ ِم َدَُتُ
َٓ َأْؾئِ ُرُهْؿ َو

وُكقا بِِف َيْسَتْفِزُئقنَ  ـَ  . (26إحؼوف:)[ِِبِْؿ َمو 

بذاهتو، بؾ هل دفقؾ ظذ وبول مـ ٓ يممـ بوهلل  ؾفذه افعؾقم ٓ رؾعي وٓ ظزة هبو

ـِ أَِخَرِة ُهْؿ َيْعَؾُؿق: ]ـام ؿول تعوػ وشقء حوفف ـَ احَلَقوِة افُدْكَقو َوُهْؿ َظ َن َطوِهًرا ِم

 .(7افُروم:)[َؽوؾُِؾقنَ 
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ظـدمو يتخؾػ ادًؾؿقن ظـ رـى  -يو ؾضقؾي افدـتقر- وإكام إشك ـّؾ إشك

ظـ شٌقؾ  يتجفقن إػ افتـؽىادقحديـ، وجقش ادجوهديـ، وافتؿًؽ بوفديـ، و

 شـي شقد ادرشؾغ.افتشؽقؽ ذم ثقابً و ادممـغ،

ؿ افؼع إػ أهقاء افٌؼ، وكحؽّ  إكام إشك ـّؾ إشك: ظـدمو كساجع إػ افقراء،

 أهقاء افٌؼ حتً رشع اهلل وأمره. كلضرَ أن  لدب

زع افثقابً بؾًون افـقابً، وُيعرف مو ـون إكام إشك ـّؾ إشك: ظـدمو تزظ

 مـؽرا، وُيـؽر مو ـون معروؾًو.

إشك: ظـدمو كرى صٌوب ادًؾؿغ يتفوؾتقن إػ تعظقؿ افغرب،  إكام إشك ـّؾ 

 افزائػي، وؿد ـوكقا ظذ هدى ورصاط مًتؼقؿ. ؿوآؽسار بحضورهت

مـفؿ افعزة، ؾلذاؿفؿ  ونريدإشك: ظـدمو يرــ افٌعض فؾؽػور يوإكام إشك ـّؾ 

 هلؿ ظذ اهلل كصرًا. ومل جيدوا (75اإلهاء:)[ِضْعَػ احَلَقوِة َوِضْعَػ ادَاَمِت ]اهلل 

ـُ  إفقف  هذا افذي جيى أن يرك مشوظر افصودق ذم إشالمف، وهذا ادجد افذي حت

 ؿؾقب ادقحديـ افصودؿغ ادجدديـ.

س ظؾقف رؾع اهلل ؾعزة افديـ، وافًعل إػ تعزيزه، هق بًوط ادجد افذي مـ جؾ

 بغ افعودغ. دهأخؾذـره، و

وبوً  وٓ ؾقزيوئقوً  قوئقوً ؾؾؿ تذـر إمي افققم مًؾاًم ـقؿ ًّ ـام ذـرت زهد احلًـ  وٓ ح

افٌكي وأويس افؼر ، وظؾؿ أيب حـقػي وموفؽ وافشوؾعل وأمحد، وإمومي ابـ تقؿقي 

 وابـ افؼقؿ.

ؾتح اجلومعوت مـ  واإلـثور ،ؿؾقب ادقحديـ إػ دمديده ؾفذا هق ادجد افذي تتطؾع

 ودور افعؾؿ إلحقوئف وكؼه بغ ادًؾؿغ.
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ن تّؿ فـو متًؽـو بديـ اهلل تعوػ، وتعظقؿ رشظف، وآؿتداء بًـي افـٌل صذ اهلل ؾن

ظؾقف وشؾؿ ؾـحـ بحوجي إػ مثؾ جومعي ادؾؽ ظٌداهلل ذم تؼرير افعؾقم افطٌقعقي وحتؼقؼ 

 آـتػوء افذايت ذم هذا افٌوب.

المل هـو كؼػ مع مـ ضوق ِبؿ إؾؼ ؾلخرجقا مـ إرثـو اإلشوأمو ؿقل افغومدي: )

هذه افعؾقم ادوديي ؾـؼقل: إن ذفؽ إرث أشسف ظؾامء هذه إمي آخذيـ بســ اهلل افؽقكقي 

افتل جعؾفو اهلل تعوػ مقصؾي ٕرسار حؽؿتف ِف افؽقن وشؾام فعامرة إرض وخدمي 

ؽر أكف ٓ ُيعرف أحٌد ُيعتد بؼقفف أخرج  !( ؾال ُيدرى مـ يعـل هبمٓءافبؼيي وافديـ

 هتامم )بعض( ظؾامء ادًؾؿغ هبو.افعؾقم مـ افؼيعي اإلشالمقي، وا آهتامم هبذه

وؿؾً )افٌعض( ٕن إمر هبو )ـػوئل( إذا ؿوم بف مـ يؽػل شؼط ظـ افٌوؿغ، 

وفذفؽ ؾوفؼوئؿقن بؿفؿي هذه افعؾقم افطٌقعقي ؿؾي بوفـًٌي فعؾقم افؼيعي، ؾال وـس 

عؾقم، وٓ يٌوفغ ذم افتقجف إفقفو وٓ صطط، وٓ إؾراط وٓ تػريط، ؾال هتؿؾ هذه اف

 مؼوبؾ افتػريط ذم ديـ اهلل تعوػ، وتعظقؿ حرموتف.

ـَ ُأوُتقا افِعْؾَؿ َدَرَجوٍت َواهللُ ]وأمو ؿقل اهلل تعوػ:  ـَ َآَمـُقا ِمـُْؽْؿ َواَفِذي َيْرَؾِع اهللُ اَفِذي

عؾقم افرؾعي مـ تعؾؿ  وؿد اشتدل بف افغومدي ظذ (11ادجودفي:)[باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبِرٌ 

افطٌقعي، ؾنن هذا ٓ يدل ظذ ذفؽ، مع رشف افعؾؿ ذم اجلؿؾي ظذ اجلفؾ، وإكام يدل ظذ 

، ؾؾقٓه مل تؽـ فعؾقم افدكقو بلههو ؾضقؾي وٓ مزيي رؾعي مقـقفي بوإليامن بوهلل تعوػأن اف

 ظذ اجلفؾ.

ـَ يَ ]ومثؾف ؿقل اهلل تعوػ:  ُر ُؿْؾ َهْؾ َيْسَتِقي اَفِذي ـَ َٓ َيْعَؾُؿقَن إَِكاَم َيَتَذ ـَ  ْعَؾُؿقَن َواَفِذي

، ؾؼد جوء تػًر افذيـ يعؾؿقن ذم أول أيي ؾؼول تعوػ:  (9افُزمر:)[ُأوُفق إَْفَبوِب 

َي َرِبِف ُؿْؾ ] اًم حَيَْذُر أَِخَرَة َوَيْرُجق َرْْحَ
ًٌ َآَكوَء افَؾْقِؾ َشوِجًدا َوَؿوئِ

ـْ ُهَق َؿوكِ َهْؾ َيْسَتِقي  َأْم َم

ُر ُأوُفق إَْفَبوِب  ـَ َٓ َيْعَؾُؿقَن إَِكاَم َيَتَذ ـَ  ـَ َيْعَؾُؿقَن َواَفِذي  .(9افُزمر:)[اَفِذي
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ؾوفعومل صدؿًو وظدًٓ هق افؼوئؿ افؼوكً افًوجد اخلوئػ مـ ظذاب أخرة، ومو زاد 

 ظذ ذفؽ ؾفق مـ حؾقي احلقوة افدكقو.

أن آختالط فػظ فػظ حمدث! واحلؼ دي أن آختالط زظؿ افغوم افقؿػي افرابعي:

هق افؼقل ادحدث، وإحداث إحؽوم أؿٌح مـ إحداث  معفقد، وافؼقل بجقازه

إن إفػوظ، روى اخلالل ذم ـتوب افًـي ظـ افتوبعل اجلؾقؾ احلًـ افٌكي أكف ؿول: )

 .(1)(اجتامع افرجول وافـسوء فبدظي

يـ اهلل تعوػ، بؾ ذم حقوة افٌؼيي! وؿقاظد افػطرة ؾوفؼقل بوٓختالط هق افٌدظي ذم د

ٌؾ اخلؾؼ ظذ افتػريؼ بغ جموفس افـًوء وحديثفـ ظـ جموفس افرجول اإلهلقي، وؿد ُج 

واهلل تعوػ يؽل ظـ صوحلوت كًوء بـل إهائقؾ افٌعد ظـ مقاضـ تزاحؿ وحديثفؿ، 

ـَ  َودََو َوَردَ ]: ، ؾؼول تعوػ ظـ مقشك ظؾقف افًالمافرجول ـَ َوَجَد َظَؾْقِف ُأَمًي ِم َموَء َمْدَي

َٓ َكْسِؼل َحَتك  ـْ ُدوهِنُِؿ اْمَرأَتْغِ َتُذوَداِن َؿوَل َمو َخْطُبُؽاَم َؿوَفَتو  افـَوِس َيْسُؼقَن َوَوَجَد ِم

بِرٌ  ـَ  . (23افؼصص:)[ُيْصِدَر افِرَظوُء َوَأُبقَكو َصْقٌخ 

ـْ َوَراِء ِحَجوٍب َذفُِؽْؿ َأْضَفُر َوإَِذا َشَلْفُتُؿقهُ : ]ويؼقل تعوػ ـَ ِم ـَ َمَتوًظو َؾوْشَلُفقُه

ـَ  ـّ أدكك مـ أمفوت  (53إحزاب:)[فُِؼُؾقبُِؽْؿ َوُؿُؾقِِبِ ، وبغقي ضفورة افؼؾى ؾقؿـ ه

 أوػ وأوػ.  ادممـغ مـ شوئر ادًؾامت

ف افرجول، وٓ تدخؾ ذم معسك أـتو ؾؿ تؽـ ادرأة تزاحؿ افرجؾ ذم مقدان ظؿؾف،ؾ

 وإكام هل ذم معزل ظـ افرجول ـام شقليت بقوكف بنذن اهلل.

افـصقص افؼظقي، بؾ  وأمو فػظ )آختالط( ؾؾقس ـام ذـر افغومدي أكف مل يرد ذم

ؿول: أخز  ظطوء إذ مـع ابـ هشوم  ابـ جريٍهق وارد ـام روى افٌخوري وؽره ظـ 

د ضوف كًوء افـٌل صذ اهلل ظؾقف افـًوء افطقاف مع افرجول، ؿول: ـقػ يؿـعفـ وؿ

                                           
 (.311)ص "اؿتضوء افكاط ادًتؼقؿ" (1)



 

 اإلحباط ملكائد من أراد إباحة االختالط

 

04 

وشؾؿ مع افرجول، ؿؾً: أبعد احلجوب أو ؿٌؾ؟ ؿول: إي فعؿري فؼد أدرـتف بعد 

، ـوكً ظوئشي ريض اهلل ِل يؽـ خيوفطـ، ؿول: ـقػ خيوفطـ افرجولاحلجوب، ؿؾً: 

ظـفو تطقف ُحجرة مـ افرجول، ٓ ختوفطفؿ، ؾؼوفً امرأة: اكطؾؼل كًتؾؿ يو أم ادممـغ، 

فً: اكطؾؼل ظـؽ، وأبً، خيرجـ متـؽرات بوفؾقؾ ؾقطػـ مع افرجول، وفؽـفـ ــ ؿو

 إذا دخؾـ افٌقً ؿؿـ حتك يدخؾـ وأخرج افرجول، احلديٌ.

ريض اهلل ظـف: أكف شؿَع  -موفؽ بـ ربقعي -ظـ أيب أشقد  "فشــ"روى أبق داود ذم و

افرجول مع  اختؾطرشقَل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل وهق خورج مـ ادًجد، وؿد 

 ذم افطريؼ: )
ِ
ـَ بحوَؾوِت افَطريؼافـًّوء ـَ افَطِريؼ ، َظؾقُؽ ـَ أن ََتُؼْؼ ( اشَتْلِخْرَن ، ؾؾقس َفُؽ

 ، حتك إِّن َثقهَبو فقتعؾُؼ بوجلداِر ِمـ ُفُصقِؿفو بِف.جلدارؾؽوكً ادرأة َتؾَصُؼ بو

فقس دخقاًل ظذ افػؼف  بثبقت هذا افؾػظ، وأكف ونيؼضق احلديثون وكحقمهو نوهذا

وؿد أوردمهو افغومدي ذم  ،اإلشالمل، وأن اصتؼوؿف ـوصتؼوق ؽره مـ إفػوظ افػؼفقي

وادراد بوٓختالط  ، وـلكف ؽػؾ أو تغوؾؾ!أدفي ادخوفػغ فف! ومّر ظذ ذفؽ مرورًا هيعوً 

 شفقة.مؽون واحد ظذ وجف حتصؾ بف افػتـي، وتتحرك بف افاجتامع افرجول وافـًوء ذم 

 وافشفقة تتحرك بدوام افـظر، وتالؿل إبدان، وضقل ادجوفًي، وكحق ذفؽ.

جاوء ذم احلاديٌ  وؿاد، افغارة هوواد، (اءَذ ادِ )واإلذن بوختالط افرجول بوفـًوء مـ

( رواه ماـ افـػاوق (1)ذاءإلياامن، وادِاافغارة ماـ اظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أكف ؿاول: )

ًّ  ػ،ؾقف وع و بنشـودار وافٌقفؼل وؽرمهافٌز  .ـف ادـووي وؽرهوؿد ح

احلؾقؿال ؿقفاف ذم ظاـ  بعاد إياراده هلاذا احلاديٌ "صاعى اإلياامن"كؼؾ افٌقفؼال ذم و

أخاذ ماـ ، وبعضافؿ بعضاوأن َيؿع افرجول و افـساوء ثاؿ خيؾاقفؿ ياامذي  :: ادذاءتػًره

 .(2)ؾتفو ترظكمـ ؿقهلؿ مذيً ؾرس إذا أرش هق إرشول افرجول مع افـسوء: ادذي و ؿقؾ

                                           
 وؿد كؼؾف بعضفؿ: )ادراء( بوفراء مـ اجلدل وادامرة، وافصقاب أكف بوفذال. (1)
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فػظ )آختالط( مصطؾحًو مـكؾو إػ اجتامع افـًوء بوفرجول ظاذ افصاقرة  ُؾ ؾجعْ 

ادغوفطي مماـ ِل يؿقاز أو يقاؾؼ كصقص افؼيعي ومؼوصدهو، وادخوفػي هلذا مـ ) ةادذـقر

( ؾودؾٌس هق مـ خوفػ إصؾ بغر دفقاؾ رشظال، وإصاؾ افؼاظل ممـ أراد افتؾبقس

 ًغ.افػصؾ بغ اجلـ

فذفؽ دو ذـرت بعض ادقشقظوت افػؼفقي ادعوسة آخاتالط ِف وؿقل افغومدي: )

ؿومقس أفػوطفو، ِل تستطع أن تشر إػ أن مـ معوكقف اختالط افـسوء بوفرجول، بؾ ذهباً 

إػ معاااون أخااارى: ِف افزـاااوة، واحلقاااقان، وافساااقائؾ، وأدحاااً إػ معـاااوه ِف مصاااطؾ  

وهذا افعقـال احلـػال يؼاقل ذم افتحؼقؼ، مـؼقض بام تؼدم، ؿقل ٓ ؿقؿي فف ظـد ( احلديٌ

فؼقل افٌخوري رمحف اهلل تعاوػ: )باوب ضاقاف افـًاوء ظـد رشحف   "ظؿدة افؼورئ"ـتوبف 

هاؾ خياتؾطـ : أي هذا بوب ذم بقون حؽاؿ ضاقاف افـًاوء ماع افرجاول ( يؼقلمع افرجول

 ، اكتفك.نبوفرجول أو يطػـ معفؿ ظذ حدة مـ ؽر اختالط ِبؿ أو يـػرد

ذم ذـاار مااو يؽااره ذم ادؼااوبر:  ذم ؾؼااف احلـػقاي، (2/233)"حوصاقي ابااـ ظوبااديـ"وذم 

واخاتالط ؾقفو مـ وجقه ظدم افؾحد ودؾاـ اجلامظاي ذم ؿاز واحاد باال رضورة  وافؽراهي

 ودمصقصفو وافٌـوء ظؾقفو، اكتفك. افرجول بوفـسوء بال حوجز

بعاد اداقت، تعظاقام جلـاوب ـاّؾ ؿؾً: وتلمؾ أن مـع آختالط باغ اجلـًاغ حتاك 

 جـس.

( : ومثؾف إيؼود افشؿع بعرؾي فقؾاي 397/  1) "آظتصوم"وؿول افشوضٌل ادوفؽل ذم 

وحشاي مجاع ؾقفاو أكاقاع ماـ ، وأهناو واالفي ؾـر افـقوي أهنو ماـ افٌادع افؼٌقحايافثومـ، ذ

و اخاتالط ومـفا، افؼٌوئح، مـفو إووظي ادول ذم ؽر وجفف، ومـفو إطفاور صاعوئر ادجاقس

                                                                                                                   
 ( مودة: مذى.3/354) "افػوئؼ"ومثؾف ؿوفف أبق ظٌقد افؼوشؿ بـ شالم وؽره، واكظر  (2)
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، ومـفو تؼاديؿ دخاقل ظرؾاي ؿٌاؾ وؿتفاو افرجول وافـسوء وافشؿع بقـفؿ ووجقهفؿ بورزة

 ادؼوع، اكتفك.

فٌوظااااٌ ظااااذ إكؽااااور افٌاااادع ا"وهااااذا ابااااـ أيب صااااومي افشااااوؾعل ذم ـتوبااااف 

( ظـ بدظي آحتػول بؾقؾي افـصػ مـ صعٌون: وجيري ؾقف افػًاقق 34)ص"واحلقادث

 ، اكتفك.فـسوءواختالط افرجول بووافعصقون 

( ذم إكؽوره ٓجتامع افرجول وافـًوء فقؾاي خاتؿ افؼارآن: وأماو إن ـاون 39)ص وؿول

ومضاومي أجًاومفؿ  اخاتالط افرجاول وافـساوءظذ افقجف افذي جيري ذم هذا افزمون مـ 

فـاو أن  افرياى ومعوكؼاي بعضافؿ فاٌعض ـاام ُحؽالذم ؿؾٌف مارض ماـ أهاؾ مـ ومزامحي 

مرأة أن رجال واؿعفاو ؿقف ذم زحوم افـوس ؿول وحؽً فـو ارجال وجد يطل امرأة وهؿ و

ؾام حول بقـفام إٓ افثقوب وأمثول ذفؽ مـ افػًؼ وافؾغط ؾفذا ؾًؼ ؾقػًؼ افاذي يؽاقن 

 شٌٌو ٓجتامظفؿ، اكتفك.

( ذم افؽالم ظـ بعض افٌدع افتل حتدث ظذ جٌؾ ظرؾاوت ماـ بعاض 94وؿول)ص

ؾي واهتاممفؿ فذفؽ بوشتصحوب افشاؿع فاف ماـ احلجوج: مـفو إيؼود افـران ظؾقف فقؾي ظر

ذم ذفاؽ صاعقدا وهٌقضاو بوفشاؿقع ادشاتعؾي افؽثارة  واختالط افرجول بوفـساوءبالدهؿ 

وؿد تزاحؿ ادرأة اجلؿقؾي بقدهو افشؿع ادقؿاد ـوصاػي ظاـ وجففاو وهال واالفي صاوهبقا 

حاغ اكؼارض حدثقا ذفؽ مـ ؿريى وإكام أ ،ؾقؾؾقفو أهؾ افؼك ذم مثؾ ذفؽ ادقؿػ اجل

أـوبر افعؾامء افعومؾغ أمريـ بودعروف وافـوهغ ظاـ ادـؽار وحاغ ترـاقا شاـي رشاقل 

 اهلل، اكتفك.

ؾاااتح "ـ حجااار افشاااوؾعل ذم ؿاااول احلاااوؾظ ابااا ومثاااؾ ماااو ؿاااول افعقـااال شاااوبؼوً 

أو  اخااتالطهبااؿ أو يطػااـ معفااؿ ظااذ حاادة بغاار  خيااتؾطـ(: أي هااؾ 3/484)"افٌااوري

 يـػردن، اكتفك.
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وإن ـااون معااف رجااول ذم ؾؼااف افشااوؾعقي:  (148/  2)"احلااووي"وردي ذم وؿااول ادااو

ؾانن اككاؾـ وثاى فائال خياتؾط ثٌاً ؿؾاقال فقـكاف افـًاوء ،  ، اإلموم ذم افصالةوكًوء

 ، اكتفك.افرجول بوفـسوء

ذم ؾؼف افشاوؾعقي  "حوصقتف ظذ اخلطقى ذم حؾ أفػوظ أيب صجوع"وؿول افٌجرمل ذم 

ل يٌوح ؾقفو ظدم اإلجوبي فقفقؿي افعارس: ادارأة إذا خوؾاً ماـ ذم ـالمف ظـ احلوٓت افت

خصقصو ِف ، قفو اإلجوبي وإن أذن افزوج وأوػحضقرهو ريٌي أو هتؿي أو ؿوفي ٓ دمى ظؾ

هذا افزمون افذي ـثر ؾقف اختالط إجوكاى ماـ افرجاول وافـساوء ِف مثاؾ ذفاؽ ماـ ؽار 

 تفك.، اكمبوٓة بؽشػ مو هق ظقرة ـام هق معؾقم مشوهد

( ذم ؾؼااف 1/497) "حوصااقي افؼااوا  مغـاال ادحتااوج ظااذ مـفااوج افـااقوي "وذم 

افشوؾعقي ذم افؽالم ظـ آجتامع يقم ظرؾي فغر احلوج، ظـد ؿاقل ادصاـػ )وماـ جعؾاف 

 اخاتالط افرجاول بوفـساوء: أي إذا خال مـ ( بدظي مل يؾحؼف بػوحش افٌدع بؾ خيػػ أمره

 وإٓ ؾفق مـ أؾحشفو، اكتفك.

ويؿـاع ؾقااف اخااتالط ذم ؾؼااف احلـوبؾاي ذم حؼااقق ادًااجد:  (1/334) "اإلؿـاوع" وذم

 .افرجول وافـسوء

( ٕيب حمؿااد ابااـ ؿدامااي احلـااٌع  ذم ذـاار اشااتحٌوب تاالخر 1/632) "ادغـاال"وذم 

اإلموم وادلمقم ذم آككاف مـ افصالة، ؿول: وٕن اإلخالل بذفؽ مـ أحادمهو يػيضا 

 ، اكتفك.ءاختالط افرجول بوفـسوإػ 

وهاذا ـؾاف ٕن اخاتالط (: 361/  1)"آشتؼومي"وؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي ذم 

صـػغ بؤخر شبى افػتـي ؾوفرجول إذا اختؾطقا بوفـسوء ـون بؿـزفي اختالط افـاور أحد اف

 ، اكتفك.واحلطى
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(: وٓ رياى أن 447ص)"افطرق احلؽؿقاي"احلـٌع ذم  اجلقزيي ؿقؿ وؿول اإلموم ابـ

بوفرجاول : أصاؾ ـاؾ بؾقاي ورش ، وهاق ماـ أظظاؿ أشاٌوب  اخاتالضفـ افـًوء مـ متؽغ

واخاتالط كزول افعؼقباوت افعوماي ، ـاام أكاف ماـ أشاٌوب ؾًاود أماقر افعوماي واخلوصاي ، 

افرجول بوفـسوء شبى فؽثرة افػقاحش وافزكو ، وهق مـ أشبوب ادقت افعوم ، وافطقاظغ 

 . ادتصؾي

وب اداقت افعاوم ـثارة افزكاو بسابى متؽاغ افـساوء ماـ ؾؿاـ أظظاؿ أشابإػ أن ؿول:  

وادق بقـفؿ متزجوت متجؿالت وفق ظؾؿ أوفقوء إمر ماو ذم ذفاؽ  اختالضفـ بوفرجول

 مـ ؾًود افدكقو وافرظقي ؿٌؾ افديـ فؽوكقا أصد يشء مـعو فذفؽ، اكتفك.

ها بشلن مًاجد ؾاتـ 941( ذم أحداث ظوم 176)ص  "تورخيف"وذـر افٌكوي ذم 

بف بعض افـوس، وأؾتك بعض افعؾاامء هبدماف، ؾؽاون مماو ؿاول: ثاؿ حيا إػ اباـ خطقاى 

موم جاومع مـجاؽ وذـار ماو ذم هاذا ادؽاون بوفٌؼاوع ماـ وافشقخ حمؿد افٌصر إ ادعضؿقي

قهفـ وؿٌاوئح ذم مؽاون واقؼ هباؿ مًاػرات ظاـ وجا واختالط افرجول بوفـسوءادػوشد 

 اكتفك.، ٓ بوهلل تعوػأخرى ـثرة ؾال ؿقة إ

ؾفااذه بعااض افـؼااقل مااـ ـتااى بعااض ظؾااامء ادااذاهى إربعااي كصااقا ؾقفااو ظااذ 

)آختالط( ومرادهؿ )بغ افرجول وافـًوء( ؾدّل ظذ أكف مصاطؾح ؾؼفال وارد، تـوؿؾاف 

افعؾامء جقاًل بعد جقؾ، ؾؽقػ يزظؿ افغومدي أكف حمدث خمسع، وأكف خورج ظـ ؿاقامقس 

خااتالط ِبااذا ادعـااك ادعااوس مصااطؾ  ضااورئ ؽاار آوأن ) افػؼفااوء ؿاادياًم وحااديثًو؟!

 (.معروف بذفؽ ادعـك ظـد ادتؼدمغ ِف مبوحٌ افػؼف

وتلمؾ ـقػ جيزم بلن )ادقشقظوت افػؼفقي ادعاورصة( مل تاذـر هاذا ادعـاك ذم ـؾؿاي 

ذـارت هاذا ذم بحاٌ  "ادقشقظي افؽقيتقي")آختالط( بقـام أؿرب وأصفر ادقشقظوت 

 (.2/294وء( ظـد مودة )اختالط( ؾؾراجع )مػصؾ ذم حرف )اخل
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 ؾليـ إموكي افعؾؿقي يو دـتقر؟!

ومثاؾ ؿول افغومدي ؾقام يرى أكف مـ ادٌوفغي ذم ادـع مـ آختالط: ) افقؿػي اخلومسي:

ذفؽ فق بوفغ افـوس ِف افتحذير مـ جؾقس افـسوء وافرجاول وفاق ـاون دصاؾحي أو ظاودة، 

 (.وٓ خؾقة وٓ ريبي ؾقف

يؼتك ظذ إبوحي آختالط فا)احلوجي وافيورة!( بؾ اتًعً افدائرة ظـده إػ ؾؾؿ 

فتحؼقؼ )ادصاؾحي!( وادصاوفح أوشاع ماـ افياوريوت، باؾ  ختالط مٌوٌح أن وصؾ آ

 زاد إمر إػ تقشقع افدائرة إػ )افعودة(.

و)افيورات( و)ادصوفح( و)افعودات( ٓ يـظر ؾقفاو إٓ إذا ـاون إصاؾ خاالف 

فااؽ، ؾقؽااقن إصااؾ ظـااد افغوماادي هااق ادـااع! ومااع ذفااؽ ؾؼااد زظااؿ أن إصااؾ هااق ذ

وفذفؽ ـون اخلؾاط ِف حؽؿاف أـثار جـوياي حاغ ؿاول بتحريؿاف ؿؾاي ِل آختالط، ؾؼول: )

يعتازوا بااوفزاءة إصاؾقي ِف إبوحتااف، وِل يتالمؾقا أدفااي جاقازه، وِل يؼتػااقا هادي ادجتؿااع 

 (.افـبقي ؾقف

ام هل بام يقاؾؼ افؼع ٓ باام خيوفػاف، وإصاؾ ذم افؼاع ادػورؿاي وافزاءة إصؾقي إك

إٓ بادفقؾ رشظال،  ٌى افػتـي بقـفام، ؾال خُيارج ظـافبغ اجلـًغ، وافتحذير مـ ـّؾ مو يً

 أو مو يًقؽف إصؾ افؼظل.

أمو )افعودة( ؾال جيقز أن خُتوفػ هبو افـصقص وإصقل افؼظقي، بؾ خموفػي 

 يـ ادؼـغ افذيـ حؽك اهللفؼظقي  با)افعودة( مـ جـس دإصقل وافـصقص ا

 . (23افُزخرف:)[إَِكو َوَجْدَكو َآَبوَءَكو َظَذ ُأَمٍي َوإَِكو َظَذ َآَثوِرِهْؿ ُمْؼَتُدونَ ]: ؿقهلؿ

وجدت ؾنهنو تٌقح اخلروج ظـ إصؾ فألؾراد ذم  أمو افيورة وادصؾحي، ؾؾق

ؽؿفو فؾؿضطر وؽر ادضطر، بؾف أن يؼول بلهنو إصؾ ذم افؼضويو افعقـقي ٓ أن يعؿؿ ح

 حول اجلـًغ!
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ؿول بتحريؿف ؿؾي ِل يعتزوا ؿول افغومدي ذم جـويي مـ جـويوتف: ) افقؿػي افسودشي:

 (.بوفزاءة إصؾقي ِف إبوحتف، وِل يتلمؾقا أدفي جقازه، وِل يؼتػقا هدي ادجتؿع افـبقي ؾقف

وافزاءة إصؾقي هل احلظر مـ  دـع مـ آختالط،أهؾ افعؾؿ ؿوضٌي ظذ اؿؾً: 

َج اجَلوِهؾَِقِي إُوَػ ]واهلل تعوػ يؼقل: اجتامع اجلـًغ،  ـَ َتَزُ ْج َٓ َتَزَ ـَ َو  [َوَؿْرَن ِِف ُبُققتُِؽ

 . (33إحزاب:)

ـّ افغومدي ؾقام أورد مـ أدفي أهنو تدل ظذ اجلقاز ـؾفو بعقدة ـّؾ افٌعد ظـ  ومو ط

 دٓفي ظذ ادطؾقب ـام شقليت، وهدي ادجتؿع افـٌقي ؿه با:اف

خُر افػصؾ بغ افرجول وافـًوء ذم افصالة، ؾؼول افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: )

هو أَوُُلو ( صػقِف افِرجوِل أَوُُلو ، وُذهو آِخُرهو ، وخُر صُػقِف افـِسوِء آِخُرهو ، وَذُ

 وافـًوئل. أخرجف مًؾؿ وأبق داود وافسمذي

وذم صحقح ابـ خزيؿي ظـ ظٌداهلل بـ مًعقد ريض اهلل ظـف أكف ـون إذا رأى افـًوء 

 .(أخروهـ حقٌ جعؾفـ اهلل)ؿول : 

بؾ ؾصؾ افـٌل بغ افرجول وافـًوء ذم افدخقل ذم ادًجد ـام روى اإلموم أبق داود 

هلل ظـفو ؿول: ذم بوب اظتزال افـًوء ذم ادًوجد ظـ افرجول مـ حديٌ ابـ ظؿر ريض ا

 .(فق ترــو هذا افبوب فؾـسوء) :ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

صالُة وؾضؾ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ صالهتو ذم بقتفو ظـ افصالة ذم ادًجد: )

ادرأِة ِف بقتفو أؾضُؾ مـ صالَتو ِف ُحجرَتو، وصالَُتو ِف ََمَْدِظفو أؾضؾ مـ صالَتو ِف 

 ود.( أخرجف أبق دابقتفو

وافػصؾ بقـفـ ذم اجلفود، ـام روى اإلموم أمحد مـ حديٌ ظؿران بـ حصغ ريض 

أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ صػ افرجول، ثؿ صػ افـسوء مـ وراء  :اهلل ظـفام

 .افرجول
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وافػصؾ بغ افرجول وافـًوء ذم افتعؾقؿ، ـام ثًٌ ذم افصحقحغ مـ حديٌ أيب 

ءت امرأة إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ شعقد اخلدري ريض اهلل ظـف ؿول: جو

ؾؼوفً: يو رشقل اهلل: ذهى افرجول بحديثؽ، ؾوجعؾ فـو مـ كػًؽ يقمو كلتقؽ ؾقف، 

تعؾؿـو ممو ظؾؿؽ اهلل، ؾؼول: )اجتؿعـ ذم يقم ـذا وـذا ذم مؽون ـذا( وـذا ؾوجتؿعـ 

 ؾلتوهـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾعؾؿفـ ممو ظؾؿف اهلل.

ؿول: أخز   ثًٌ ذم افصحقح ظـ ابـ جريٍصؾ بغ افرجول ذم افطقاف ـام وافػ

ظطوء إذ مـع ابـ هشوم افـًوء افطقاف مع افرجول، ؿول: ـقػ يؿـعفـ وؿد ضوف كًوء 

افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مع افرجول، ؿؾً: أبعد احلجوب أو ؿٌؾ؟ ؿول: إي فعؿري 

، ـوكً ِل يؽـ خيوفطـ، ؿول: فرجولـقػ خيوفطـ افؼد أدرـتف بعد احلجوب، ؿؾً: 

ظوئشي ريض اهلل ظـفو تطقف ُحجرة مـ افرجول، ٓ ختوفطفؿ، ؾؼوفً امرأة: اكطؾؼل 

كًتؾؿ يو أم ادممـغ، ؿوفً: اكطؾؼل ظـؽ، وأبً، خيرجـ متـؽرات بوفؾقؾ ؾقطػـ مع 

 افرجول، وفؽـفـ ــ إذا دخؾـ افٌقً ؿؿـ حتك يدخؾـ وأخرج افرجول، احلديٌ.

افػوـفل وؽره ظـ إبراهقؿ ؿول: هنك ظؿر ريض اهلل ظـف أن يطقف افرجول وروى 

 مع افـًوء ، ؿول : ؾرأى رجال معفـ ؾيبف بوفدرة.

هنك رشقل )وؾصؾ بغ اجلـًغ ذم افطرؿوت، ؾعـ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام ؿول : 

واحلوـؿ  ودأخرجف أبق دا (أن يؿَق افَرُجُؾ بغ ادرأتغ -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-اهلل 

 وعػ. هوصححف، وذم إشـود

وتؼدم حديٌ إمر بًرهـ ظذ جـٌوت افطريؼ، وؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

ـَ بحوَؾوِت افَطريؼ) ـَ افَطِريؼ ، َظؾقُؽ ـَ أن ََتُؼْؼ  .(اشَتْلِخْرَن، ؾؾقس َفُؽ
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إيوـؿ وافدخقل ظذ وحذر مـ افدخقل ظذ افـًوء ؾؼول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: )

 .(1)( متػؼ ظؾقفافـسوء

وأخز افـٌل صذ اهلل ظؾقفو وشؾؿ أن ادرأة إذا خرجً ـوكً حمط كظر افشقطون، 

إن ادرأة ظقرة، ؾنذا خرجً : )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وجؾى إكظور إفقفو ؾتـي هبو، ؾؼول

مـ حديٌ ابـ مًعقد ريض اهلل  وابـ خزيؿي افسمذياإلموم ( رواه اشتؼؾفو افشقطون

 .ظـف

احبسقا افـسوء ِف افبققت، ؾنن افـسوء ظقرة، )ظـ ابـ مًعقد ريض اهلل ظـف ؿول: و

وإن ادرأة إذا خرجً مـ بقتفو اشتؼؾفو افشقطون، وؿول ُلو: اكؽ ٓ متريـ بلحد إٓ 

 ، أخرجف ابـ أيب صقٌي.(أظجى بؽ

أم وفده روى ابـ أيب حوتؿ ظـ أم كوئؾي ريض اهلل ظـفو ؿوفً: جوء أبق برزة ؾؾؿ جيد و

إن اهلل هنك افـسوء أن )ذم افٌقً، وؿوفقا: ذهًٌ إػ ادًجد، ؾؾام جوءت صوح هبو ؾؼول: 

خيرجـ، وأمرهـ يؼرن ِف بققَتـ، وٓ يتبعـ جـوزة، وٓ يلتغ مسجدًا، وٓ يشفدن 

 .(مجعي

هدي ادجتؿع افـٌقي ذم معويشي افـصقص وأصٌوهفو تدل ظذ صقرة  ـّؾ هذه

 إصؾ افػصؾ بغ اجلـًغ حًاًم دودة افؼ، ودرًء فؾػتـي. افرجول فؾـًوء، وأن

( : وؿد ـون مـ شـي 361-1/359)"آشتؼومي"ؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي ذم 

وشـي خؾػوئف افتؿققز بغ افرجول وافـًوء وادتلهؾغ وافعزاب  ذ اهلل ظؾقف وشؾؿافـٌل ص

دًجد وافـًوء ذم ممخره، وؿول ؾؽون ادـدوب ذم افصالة أن يؽقن افرجول ذم مؼدم ا

خر صػقف افرجول أوُلو وذهو آخرهو وخر صػقف افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: )

                                           
ل احلامم، وافـفل ظـ اتٌوع اجلـاوئز، وهنال ماـ هناك ظاـ اظتؽاوف افـًاوء، وذم افٌوب أخٌور أخرى ـوفـفل ظـ دخق (1)

 وؽر ذفؽ ممو ؾقف افتحرز مـ خموفطي افرجول.
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يو معؼ افـسوء ٓ ترؾعـ رؤوشؽـ حتك يرؾع ( وؿول: )افـسوء آخرهو،  وذهو أوُلو

( مـ وقؼ إزر، وـون إذا شؾؿ فٌٌ هـقفي هق وافرجول فقـكف افرجول رؤوشفؿ

، فئال خيتؾط افرجول وافـًوء، وـذفؽ يقم افعقد ـون افـًوء يصؾغ ذم كوحقي، افـًوء أوٓ

ؾؽون إذا ؿه افصالة خطى افرجول ثؿ ذهى ؾخطى افـًوء ؾقظظفـ وحثفـ ظذ 

وبعضفؿ يرؾعف إػ -افصدؿي، ـام ثًٌ ذفؽ ذم افصحقح، وؿد ـون ظؿر بـ اخلطوب 

: -أطـف افٌوب افؼؿل-ادًجد ؿد ؿول ظـ أحد أبقاب  -افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ظـ  "افًــ"( ؾام دخؾف ظٌد اهلل بـ ظؿر حتك موت، وذم فق ترــو هذا افبوب فؾـسوء)

( أي ٓ ٓ َتؼؼـ افطريؼ وامشغ ِف حوؾتفافـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أكف ؿول فؾـًوء: )

 مو يغور أحدـؿ أن، وؿول ظذ ظؾقف افًالم: )-وهق وشطف-متشغ ذم حؼ افطريؼ 

( يعـل ذم افًقق، وـذفؽ دو ؿدم ادفوجرون ادديـي ـون يزاحؿ امرأتف افعؾقج بؿـؽبفو

افعزاب يـزفقن دارا معروؾي هلؿ متؿقزة ظـ دور ادتلهؾغ، ؾال يـزل افعزب بغ 

ادتلهؾغ، وهذا ـؾف ٕن اختالط أحد ادصـػغ بؤخر شٌى افػتـي ؾوفرجول إذا 

 اختالط افـور واحلطى، اكتفك ادؼصقد.اختؾطقا بوفـًوء ـون بؿـزفي 

واحلاؼ أكاف ِل يؽاـ آخاتالط ماـ مـفقاوت افتؼايع ؿول افغومدي: ) افقؿػي افسوبعي:

مطؾؼو بؾ ـون واؿعو ِف حقوة افصحوبي، وفؼد اشاتؿر ذفاؽ احلاول ظاذ مار افعصاقر حتاك 

 (.ضرأ ظذ ذفؽ إصؾ مو ؽره مـ افعودات وافتؼوفقد

ؾَِؿيً ]ؿؾً:  ـَ ْت  ُزَ ِذًبو ـَ ـَ  َٓ ـْ َأْؾَقاِهِفْؿ إِْن َيُؼقُفقَن إِ ُرُج ِم وأيـ  (5افؽفػ:)[ََتْ

 تذهى افـصقص افؼظقي ادتؼدم ذـرهو؟ وؾفؿ ظؾامء إمي هلو؟

 يًتدل بام تعوؿى ظؾقف افـوس ظذ مروتلمؾ يو ضوفى احلؼ ؾوشد اشتدٓفف! وـقػ 

ن ظذ افػصؾ بغ اجلـًغ، مع أن ظؿؾ شوئر أهؾ افعصقر ظذ مر افدهقر ـوافعصقر! 

 وأن آختالط بؾقي حودثي.
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بؾ أول مو دخؾ افـؼص ظذ إمؿ افًوبؼي ـون بف وبغره، ؿول ابـ افؼقؿ رمحف اهلل 

(:  ودو اختؾط افٌغويو بعًؽر مقشك وؾشً ؾقفؿ 449)ص "افطرق احلؽؿقي"تعوػ ذم 

أفػو وافؼصي مشفقرة ذم افػوحشي أرشؾ اهلل ظؾقفؿ افطوظقن ؾامت ذم يقم واحد شٌعقن 

 ـتى افتػوشر، اكتفك.

ثؿ تلمؾ ـقػ أوحك ـالم افغومدي إػ أن )مـع آختالط( ٓ جيووز أن يؽقن ظودة 

وتؼؾقدًا دـ مه! ويرى أن هذه افعودة وافتؼؾقد ؽرت إصؾ ادزظقم! شقى مو فف 

حتك ضرأ ؼول: )ارتٌوط بؼع اهلل ـوفطقاف وافًعل وافصالة فتعذر افتغقر ذم ذفؽ، ؾ

ظذ ذفؽ إصؾ مو ؽره مـ افعودات وافتؼوفقد، وبؼل مـف مو ٓ يؿؽـ أن متحقه تؾؽ 

افعودات وافتؼوفقد، ؾظؾ ـام هق؛ ٕكف ارتبط بام ذع اهلل امتثوفف مـ افطوظوت ظذ افـسوء 

 (.وافرجول ـوفطقاف وافسعل وافصالة ؾفؿ يمدوهنو ِف مؽون واحد

 مـ ظؾامء ادًؾؿغ مـع مـ )آختالط( وهذا زيػ بؾ زظؿ أكف ٓ يقجد ظومل

رواه  وـذب وزور، ويـؼضف ـثر، ويؽػقـو رصاحي ودٓفي مو تؼدم ذم صلن افطقاف مو

ؿول: أخز  ظطوء إذ مـع ابـ هشوم افـًوء افطقاف مع  افٌخوري ظـ ابـ جريٍ

ع افرجول، : ـقػ يؿـعفـ وؿد ضوف كًوء افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مؾؼولافرجول، 

ـقػ ؿؾً: أبعد احلجوب أو ؿٌؾ؟ ؿول: إي فعؿري فؼد أدرـتف بعد احلجوب، ؿؾً: 

، ـوكً ظوئشي ريض اهلل ظـفو تطقف ُحجرة مـ ِل يؽـ خيوفطـ، ؿول: خيوفطـ افرجول

افرجول، ٓ ختوفطفؿ، ؾؼوفً امرأة: اكطؾؼل كًتؾؿ يو أم ادممـغ، ؿوفً: اكطؾؼل ظـؽ، 

وفؾقؾ ؾقطػـ مع افرجول، وفؽـفـ ــ إذا دخؾـ افٌقً ؿؿـ وأبً، خيرجـ متـؽرات ب

 حتك يدخؾـ وأخرج افرجول، احلديٌ.
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وتؼدمً ظدة أخٌور ذم افػصؾ بغ اجلـًغ ذم افصالة ذم دخقهلـ، وذم صػقؾفـ، 

وذم اككاؾفـ، وـذفؽ جوءت إخٌور بوفػصؾ بقـفـ وبغ افرجول ذم جؾقشفـ ذم 

 صالهتو ذم بقتفو ظذ افصالة ذم ادًجد صقوكي هلو. ، بؾ جوء تػضقؾهمصذ افعقد وؽر

وفقؽـ هذا آختالط بوؿقًو ذم هذه احلوٓت افثالث فيورة احلول، وفزوم ادؼوم، 

ؾفؾ فدى افغومدي دفقؾ واحٌد ظذ تزاحؿ و)اختالط( مجوظوت افرجول بجؿقع 

 )افـًوء( ذم ؽر افشعوئر ادؼدشي؟!

وهؽذا احلول ِف ـثر مـ ل افغومدي ؿقفف: )ومـ ؾوشد اشتدٓ افقؿػي افثومـي:

 -ومـفؿ ادوكعقن فالختالط-صمون حقوتـو افققمقي، وِف واؿع بققت افؽثر مـ ادسؾؿغ 

َتدهو مؾقئي بوخلدم مـ افـسوء يؼدمـ اخلدمي ؾقفو وهل مؾقئي بوفرجول إجوكى ظـفـ، 

 (.ٓ يؿؽـ إكؽوره وِف مظفر ؿد يؽقن مـ أصد مظوهر آختالط ِف حقوتـو افققمقي

وفقتلمؾ افـوؿد افعوؿؾ شخػ هذا افدفقؾ، وأي دٓفي ؾقف ظذ ادطؾقب، ـقػ 

ؾؿـ ؿول فف بلن وإٓ وأصؾ افدفقؾ ؽر مقاؾؼ فؾقاؿع، وافؼقل بف حتؽؿ ٓ دفقؾ ظؾقف، 

 اخلودموت خيتؾطـ مع أصحوب افٌققت؟

، وٓ جيقز بحول ؾؽام يـزل ظذ افـًوء وققف، ؾفل وقػي مؼقؿي ظذ  كًوء افٌقً

مـ تزجفو وشػقرهو واختالضفو بصوحى ادـزل، وٓ بًوئر افرجول، ومـ ؾعؾ صقئًو 

ؾال صؽ أن ادظـقن بف آظساف بوخلطل وافتؼصر، ٓ أن جيعؾف أمرًا مٌوحًو يٌقحف ذفؽ 

 فـػًف وفغره.

زظؿ افغومدي ذم ؾحقى ـالمف أن مـع آختالط بغ افرجول  افقؿػي افتوشعي:

وَيى ظذ ـؾ مسؾؿ مـصػ افـًوء إكام هق مـ ؾرط افغرة، وأن هذا ٓ جيقز، ؾؼول: )و

ظوؿؾ فزوم أحؽوم افؼع دون زيودة أو كؼص، ؾال َيعؾ مـ ْحوشتف وؽرتف مزرا 
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فؾتعؼى ظذ أحؽوم افؼع، وؿد أكؽر افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذفؽ ظذ شعد بـ ظبودة 

 (.ٕرضبـف بوفسقػ ؽر مصػ (...ريض اهلل ظـف حغ ؿول: )واهلل 

ؾوفـٌل صذ اهلل ظؾقف واشتدٓل بوفدفقؾ ذم ؽر حمؾف، ؿؾً: وهذا ؿؾى فؾحؼوئؼ، 

وهذا خموفػ ؾ ؽرة شعد ومل يـؽرهو، وإكام ظّرض بعدم ادقاؾؼي ظذ افؼتؾ، ٌِ وشؾؿ ؿَ 

 فؾـص افدال ظذ إؿومي افشفداء ظذ ذفؽ، وفؽـ هؾ أؿر أصؾ افػعؾ ادـؽر مـ ؾعؾ

 افػوحشي؟

وادٌوفغي ذم افعؼقبي بام خيوفػ افـص ٓ تؼوس بودٌوفغي ذم افتحرز مـ افػتـي وفق مل يرد 

 ؾقفو افـص، ـقػ وافـص ؿد ورد؟!

وثي، وافرى ؾوٕوػ مذمقمي، وافثوكقي حمؿقدة، حقٌ حٌ افؼع ظؾقفو، وذم افدي

اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم  افعديد مـ إخٌور ظـ أصحوب رشقل اهلل صذ ًبودـؽر، وؿد ثٌت

 ؽرهتؿ ظذ افـًوء، وحًؿ مودة افػتـي.

ذـر افغومدي أدفتف ظذ إبوحي آختالط! مصدرًا ذفؽ بؼوظدة ـؾقي  افقؿػي افعوذة:

وفقس مع ادوكعغ ـوذبي خوضئي! يزظؿ ؾقفو بطالن ـؾ دفقؾ يؿـع مـ آختالط! ؾؼول: )

وهذا ـالم مزيػ مرؾقض  (ٓ ُلؿدفقؾ إٓ ضعقػ اإلشـود، أو صحق  دٓفتف ظؾقفؿ 

مـؼقض بام تؼدم مـ أدفي وؽرهو افؽثر وافؽثر، بؾ ؿوظدتف مـف بدأت وإفقف تعقد، ؾفق 

ادعـُل هبو حتام ٓ حموفي، ـام شقتحؼؼ ذفؽ ؿريًٌو، وؿٌؾ افٌدء ذم مـوؿشي مو أورده مـ أدفي 

 أصّدر متفقدًا وضرؾي!

 أمو افتؿفقد:

ذم ؿضويو ؾرديي حصؾً مـ افتؼوء أحد اجلـًغ ؾوفغومدي ظؿد إػ كصقٍص 

بؤخر، ؾجعؾف حؽاًم ظومًو، وهذا ؾًود ذم آشتدٓل، ؾؾقس افؽالم ظـ فؼوء رجؾ 
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وإكام افؽالم ِف حٌ مجقع افرجول وافـسوء ظذ بومرأة، أو شره ذم ضريؼ وهل تًر ؾقف، 

 ادؿجقجي.ذفؽ، وافتزاحؿ ِف ؿوظوت افدراشي وافعؿؾ وإشقاق ِبذه احلجٍ 

ؾوفغومدي كظر إػ اجتامع افرجؾ بودرأة ذم ؽر خز، ؾجعؾ ذفؽ أصاًل رشظقًو يعؿؿ 

 ظذ جـس افرجول وجـس افـًوء؟ وهذا ذـر  بطرؾي تورخيقي! وهل:

 )ضارؾي(

توريخ "( و1/394ٕيب بؽر افٌغدادي ادعروف بقـقع ) "أخٌور افؼضوة"جوء ذم مو 

 ْبـ أخي، َظـ إيوس ْبـ معوويي: ؿول: إشامظقؾ، ( ظـ ادًتـر14/22) "ابـ ظًوـر

َظـ ظؿف إيوس: ؿول: صفدت دهؼوكًو أتوه، ؾؼول: يو أبو واثؾي مو تؼقل ذم ادًؽر؟ ؿول: 

حرام: ؿول: ومو حرمف؟ وإكام هق متر، وموء، وـشقت: ؿول: ؾرؽً يو دهؼون؟ ؿول: كعؿ: 

ول: ٓ ؿول: أؾرأيً فق ؽ؟ ؿ، ـون يقجعؿول: أرأيً فق أخذت ـػًو مـ موء ؾيبتؽ بف

ذت ـػ تٌـ ؿول: ٓ: ؿول: ؾلخ مـ تراب ؾيبتؽ بف، أـون يقجعؽ؟ أخذت ـػوً 

ؿول: ٓ: ؿول: ؾلخذت افساب، ثؿ ضرحً ظؾقف افتٌـ،  ؾيبتؽ بف، أـون يقجعؽ؟

بف، أـون يقجعؽ؟  وصًٌٌ ظؾقف ادوء، ثؿ ـؿزتف ـؿزًا، وجعؾتف ذم افشؿس، ثؿ رضبتؽ

 ـل: ؿول: ؾؽذاك َهَذا: حغ مجعً أخالضف ومخر حرم.ؿول: كعؿ، ويؼتؾ

 مـ وجف مـ افقجقه ( كصقص تدل ظذ اإلبوحيمػسقؾؽذفؽ افغومدي جوء إػ )

( ؾلضؾؼ افؼقل بوإلبوحي ادطؾؼي افعومي ذم اجتامع افرجول بوفـًوء! ـفذا ؾجؿعفو)

( ؾجؿعفو! )( افـصقص افدافي ظذ إبوحي أجزاء اخلؿرمػسقافدهؼون افذي جوء إػ )

 ؾوشتخرج هبو إبوحي اخلؿر!

 ؾتلمؾ!

وبعد هذا أورد أدفي افغومدي دفقاًل دفقاًل، وأؿػ مع ـّؾ دفقؾ بام يؼتضقف فرى 

 .ضوفى احلؼ مٌؾغ شقء ؾفؿف واشتدٓفف
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 ؾصؾ

 ذم مـوؿشي أدفي افغومدي ظذ إبوحي آختالط

ؿوفً: خرجً شقدة ظـ ظوئشي ريض اهلل تعوػ ظـفو ؿول افغومدي: ) افدفقؾ إول:

حلوجتفو فقال بعدمو رضب ظؾقفـ احلجوب، ؿوفً: وـوكً امرأة تػرع افـسوء، جسقؿي، 

ؾقاؾؼفو ظؿر ؾلبكهو، ؾـوداهو: يو شقدة إكؽ واهلل مو َتػغ ظؾقـو، إذا خرجً ؾوكظري 

ـقػ َترجغ، أو ـقػ تصـعغ؟ ؾوكؽػً، ؾرجعً إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

ك، ؾلخزتف بام ؿول ُلو ظؿر، وإن ِف يده فعرؿو، ؾلوحك اهلل إفقف، ثؿ رؾع وشؾؿ، وإكف فقتعش

 ظـف، وإن افعرق فػل يده، ؾؼول: )فؼد أذن فؽـ أن َترجـ حلوجتؽـ(. 

ؿؾً: أخرجف افبخوري ومسؾؿ، وؾقف اإلذن فـسوء افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بوخلروج 

 (حلوجتفـ وؽرهـ ِف ذفؽ مـ بوب أوػ

 ؿ شؼقؿ مـ وجقه:ؿؾً: وهذا ؾف

ذن إكام هق مـ )آشتثـوء( مـ هذا دفقؾ يـؼض أصؾف افًوبؼ! ؾوإل افقجف إول: أن

 إصؾ افعوم وهق ادـع، ؾصور إصؾ هق ادـع مـ اخلروج وآختالط.

افقجف افثو : أن شقدة ريض اهلل ظـفو ـوكً خترج فقاًل ٓ هنورًا ضؾًٌو ذم ظدم معرؾي 

 افرجول هلو.

عرف بف حتك ٓ ختػل مو تُ  ظؿر ريض اهلل ظـفو ضؾى مـ شقدة أنفثوفٌ: أن افقجف ا

 تعرف، ؾؽقػ بوفتل ختوفط افرجول ويعرؾقهنو وتعرؾفؿ؟!

افقجف افرابع: أن شقدة افطوهرة افـؼقي ريض اهلل ظـفو شوءهو معرؾي افرجول هلو، 

 ومتققزهؿ فشخصفو.
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ـ ذم اخلروج، وفقس مـ فقازم افقجف اخلومس: أن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أذن هل

اإلذن بوخلروج اإلذن با)خموفطي( افرجول، ـقػ وخروج شقدة وشوئر افـًوء ـون فقاًل 

 فؾحوجي ٓ دزيد ادتعي، أو فؾطؾى وٓ فغره.

: أن هذه افؼصي ـوكً ؿٌؾ كزول احلجوب، ـام روى وهق أؿقاهو افقجف افًودس

يؼقل فؾـٌل صذ اهلل ظؾقف هلل ظـف ـون ريض اأن ظؿر  "افصحقح"اإلموم افٌخوري ذم 

شؾؿ يػعؾ، ؾخرجً شقدة صذ اهلل ظؾقف و ؾؾؿ يؽـ رشقل اهلل ،شؾؿ: احجى كًوءكو

 ،وـوكً امرأة ضقيؾي ،مـ افؾقويل ظشوء بـً زمعي زوج افـٌل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ فقؾي

اهلل آيي ؾلكزل  ،يـزل احلجوب حروو ظذ أن ،أٓ ؿد ظرؾـوك يو شقدة :ؾـوداهو ظؿر

 .احلجوب

وظـ شفؾ بـ شعد ؿول: دو ظّرس أبق أشقد افسوظدي ؿول افغومدي: ) افدفقؾ افثوي:

دظو افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وأصحوبف، ؾام صـع ُلؿ ضعومو وٓ ؿربف إفقفؿ إٓ امرأتف أم 

أشقد، بؾً مترات ِف تقر مـ حجورة مـ افؾقؾ، ؾؾام ؾرغ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ 

 افطعوم أموثتف فف ؾسؼتف تتحػف بذفؽ.

ؿؾً: أخرجف افبخوري، وؿد بقب ظؾقف افبخوري ِف صحقحف )بوب ؿقوم ادرأة ظذ 

 افرجول ِف افعرس وخدمتفؿ بوفـػس(

 ؿول احلوؾظ ابـ حجر: وِف احلديٌ جقاز خدمي ادرأة زوجفو ومـ يدظقه.

 (.ؿؾً: ومـ فقازم ذفؽ كظر ادرأة فؾرجول وَموفطتفؿ

 اجلقاب ظـ هذا مـ وجقه: ؿؾً:

ذم مثؾ  طي، أمو تؼديؿف ؾؾؿ خيوفػإول: أن صـع افطعوم ٓ يؾزم مـف ادخوفافقجف 

ذفؽ أحد، ؾؾقس ذم اخلز جؾقشفو معفؿ، وأـؾفو، وهذا مو يـودي بف افغومدي، ؾؾئـ 
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أبقح مثؾ ذفؽ بؼققده، ؾتجووز افغومدي إػ مو هق أـز مـ ذفؽ وأخطر دـ افغؾق 

 ، افذي ذمف ذم أول ـالمف!ادػرط

أن هذا ـون ذم بقتفو، ؾليـ هق ظـ افدظقة إػ آختالط ذم اجلومعوت افقجف افثو : 

 واددارس وإشقاق وؽرهو؟

 جوء مـ امرأة ٓ مـ جمؿقظي كًوء. افقجف افثوفٌ: أن هذا

تؼريى افطعوم يتحؼؼ بؽومؾ احلجوب وظدم آؿساب مـ  افقجف افرابع: أن

ذم ؽر  ، وجوء ذم فػظوأمو افًؼقو ؾوفقارد شؼقوهو فؾـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿافرجول، 

مـ صلن افـًوء مو ٓ يؽقن فف  (، وافـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَتصف بذفؽ: )"افصحقح"

فغره، فؽامل ديـف وؾضؾف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، حتك أبقح فف رؤيي وجقه كًوء ادممـغ 

 ؿ.ظذ افصحقح مـ ـالم أهؾ افعؾ

: أن ابـ حجر ؿقد هذا بؼقد مفؿ مل يذـره افغومدي تؾٌقًًو وتدفقًًو ومسافقجف اخل

وٓ خيػك أن ُمؾ (: )وذم احلديٌ جقاز خدمي ادرأة زوجفو ومـ يدظقه 9/251)ؾؼول 

وجقاز اشتخدام افرجؾ امرأتف ذم  ذفؽ ظـد أمـ افػتـي ومراظوة مو َيى ظؾقفو مـ افسس

 مثؾ ذفؽ(.

هذا حمؿقل  :(13/177)"رشح مًؾؿ"احلوؾظ افـقوي ذم  ؿول افقجف افًودس:

 ظذ أكف ـون ؿٌؾ احلجوب.

 ."ظؿدة افؼوري"ومثؾ ذفؽ ؿوفف افعقـل ذم 

وظـ شفؾ بـ شعد ؿول: ـوكً ؾقـو امرأة َتعؾ ظذ ؿول افغومدي: ) افدفقؾ افثوفٌ:

ؾتجعؾف ِف ؿدر أربعوء ِف مزرظي ُلو شؾؼو، ؾؽوكً إذا ـون يقم اجلؿعي تـزع أصقل افسؾؼ 

ثؿ َتعؾ ظؾقف ؿبضي مـ صعر تطحـفو، ؾتؽقن أصقل افسؾؼ ظرؿف، وــو كـكف مـ 
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صالة اجلؿعي ؾـسؾؿ ظؾقفو، ؾتؼرب ذفؽ افطعوم إفقـو ؾـؾعؼف، وــو كتؿـك يقم اجلؿعي 

 فطعومفو ذفؽ.

ؿؾً: أخرجف افبخوري، وؾقف مو ِف احلديٌ افسوبؼ، وؿد بقب ظؾقف افبخوري ِف 

، يعـل بف جقاز ذفؽ، شتسؾقؿ افرجول ظذ افـسوء، وافـسوء ظذ افرجول بوب»صحقحف 

وؾقف جقاز َموفطي افرجول وافـظر إفقفؿ؛ ؾنهنو ـوكً تؼرب افطعوم إفقفؿ، وَتدمفؿ ِف 

 (.دارهو، ـام يػقده احلديٌ

 ؿؾً: وهذا اشتدٓل بوضؾ مـ وجقه:

 ورمفؿ.افقجف إول: أن ادرأة مـفؿ، ؾفذا حمؿقل ظذ أهنو مـ حم

 امرأة ظجقز!  وأهن افثو : أكف جوء ذم فػٍظ آخرافقجف 

افقجف افثوفٌ: أن شفاًل مل يؽـ بؾغ احلؾؿ! ؾؼد موت افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 "اإلصوبي"وظؿره مخًي ظؼ شـي ـام ؿوفف افزهري ؾقام حؽوه ظـف ابـ حجر ذم 

 ؾنن ـون ـذفؽ ؾال ـالم. (3/244)

ي اإلموم افٌخوري يدل ظذ جمرد افًالم، وٓ تالزم بغ افقجف افرابع: فػظ ترمج

 .افًالم وآختالط! وضقل ادماخوة

شالم  :بـ بطول ظـ ادفؾىا(: وؿول 34/  11)"ؾتح افٌوري"ؿول ابـ حجر ذم 

وؾرق ادوفؽقي بغ افشوبي  ،جوئز إذا أمـً افػتـيوافـًوء ظذ افرجول  ،افرجول ظذ افـًوء

وؿول افؽقؾققن ٓ يؼع فؾـًوء ابتداء  ،ومـع مـف ربقعي مطؾؼو ،يوافعجقز شدا فؾذريع

ويًتثـك  :ؿوفقا ،افًالم ظذ افرجول ٕهنـ مـعـ مـ إذان واإلؿومي واجلفر بوفؼراءة

 ،وحجي موفؽ حديٌ شفؾ ذم افٌوب :ؿول ادفؾى ،ادحرم ؾقجقز هلو افًالم ظذ حمرمفو

 ؿ مل يؽقكقا مـ حمورمفو، اكتفك.ؾون افرجول افذيـ ـوكقا يزوروهنو وتطعؿف
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تؼريى افطعوم مفام ـوكً ؿرابتفو، وـون ظؿرهو، ؾنكف ٓ يدل ظذ   ومثؾ افًالم

اجلؾقس معفؿ، وإضوفي ادؽٌ بقـفؿ، وإكام ؾقف جمرد افتؼريى، وهذا يتحؼؼ بودرور 

وهذا ٓ موكع مـف رشيطي إمـ مـ افػتـي، وهذا  بؾ ربام مـ وراء حجوب، افنيع،

صؾ ذم ؿضقي ظقـقي ؾرديي ٓ ذم حؽٍؿ مجوظل يشؿؾ مجعًو مـ افـًوء مع مجٍع مـ ي

 افرجول ـام هق حول آختالط افذي جيتفد افغومدي إلبوحتف.

وظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف، أن رجال أتك افـبل ؿول افغومدي: ) افدفقؾ افرابع:

ادوء، ؾؼول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾبعٌ إػ كسوئف، ؾؼؾـ: مو معـو إٓ

مـ يضؿ أو يضقػ هذا؟ ؾؼول رجؾ مـ إكصور: أكو، ؾوكطؾؼ بف إػ امرأتف ؾؼول: أـرمل 

ضقػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾؼوفً مو ظـدكو إٓ ؿقت صبقوي ؾؼول: هقئل 

ضعومؽ، وأصبحل رساجؽ، وكقمل صبقوكؽ إذا أرادوا ظشوء، ؾفقلت ضعومفو، 

حً رساجفو ؾلضػلتف، ؾجعال يريوكف أهنام يلـالن، ؾبوتو ضوويغ، ؾؾام أصب  ؽدا إػ وأصب

رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾؼول: ضحؽ اهلل افؾقؾي، وظجى مـ ؾعوفؽام، ؾلكزل اهلل 

﴿ويمثرون ظذ أكػسفؿ وفق ـون ِبؿ خصوصي ومـ يقق ص  كػسف ؾلوفئؽ هؿ 

 ادػؾحقن﴾.

ف جقاز آختالط، ووؿقظف بنؿرار افـبل صذ اهلل ظؾقف ؿؾً: أخرجف افبخوري، وؾق

   (وشؾؿ ـوٍف ِف جقازه

 ؿؾً: وهذا اشتدٓل ؾوشد مـ وجقه:

افقجف إول: أن هذا وؿع مـ امرأة مع رجؾ بحضقر زوجفو، ؾؽقػ تقشع دائرة 

احلؽؿ إػ اجتامع ظؼات افـًوء بعؼات افرجول، جيؾس بعضفؿ مع بعض، ويـظر 

 ض.بعضفؿ إػ بع
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ثؿ وذم روايي: ) افقجف افثو : أن افرجؾ وؿـ ظدم افرؤيي بنوعوف ؿقة ادصٌوح،

 وهذا يزيؾ ؿقة افـظر، ؾتممـ بذفؽ افػتـي. (،ؿومً ـلهنو تصؾ  رساجفو ؾلضػلتف

 أن هذا حمؿقل ظذ أكف ـون ؿٌؾ ؾرض احلجوب.افقجف افثوفٌ: 

و ؿدم رشقل اهلل صذ اهلل د»وظـ ظوئشي أهنو ؿوفً: ؿول افغومدي: ) افدفقؾ اخلومس:

ظؾقف وشؾؿ ادديـي وظؽ أبق بؽر وبالل ريض اهلل ظـفام، ؿوفً: ؾدخؾً ظؾقفام، ؾؼؾً: 

أي ـقػ َتد كػسؽ، ش ـقػ َتدك»يو أبً ـقػ َتدك؟ ويو بالل ـقػ َتدك؟، ومعـك 

 ـام كؼقل كحـ: ـقػ صحتؽ؟

افؾفؿ »، ؾؼول: ؿوفً ظوئشي: ؾجئً إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾلخزتف

بوب »ؿؾً: أخرجف افبخوري، وبقب ظؾقف بؼقفف ش.حبى إفقـو ادديـي ـحبـو مؽي أو أصد

 ؿول: وظودت أم افدرداء رجال مـ أهؾ ادسجد مـ إكصور.ش ظقودة افـسوء فؾرجول

ؿؾً: وهذا واض  أيضو ِف وؿقع آختالط ِف ظؿؾ أصحوب رشقل اهلل صذ اهلل 

 .(فـوس تؼقى وؾفام ٕحؽوم افتؼيعظؾقف وشؾؿ، وهؿ أظظؿ ا

 ؿؾً: وهذا ٓ دفقؾ ؾقف فقجقه:

ٓ  ،افقجف إول: مراد اإلموم افٌخوري افؽالم ظـ جـس افرجول وجـس افـًوء

ظـ اجلامظي مـ اجلـًغ، وهذا جوئز بضقابطف افؼظقي مـ ظدم اخلؾقة، وأشٌوب افػتـي 

وبغ إبوحي اختالط افرجول بوفـًوء ذم مـ أؾراد افـًوء مع افرجول، ؾال ارتٌوط بغ هذا 

 حمؾ افٌحٌ مـ دور افعؿؾ وافدراشي وإشقاق وكحقهو.

أبوهو، ومعف مقٓه بالل،،  افقجف افثو : أن افزائرة هل ظوئشي ريض اهلل ظـفو، تزور

 افؼرابي فعوئشي مو يٌوح دثؾفو ؾعؾ ؾعؾفو. ومهو ذم

ورض، ؾفؾ ورب ذم أمر صحٍل ظافقجف افثوفٌ: أن هذا ذم ظقودة مريٍض مـ إؿ

 ظذ ـّؾ إيوم، وذم ـّؾ إحقال؟ احلؽؿ هذا يطردجيقز دًؾؿ مـصػ أن 
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(: وؿد اظسض 14/118)"ؾتح افٌوري": ؿول احلوؾظ ابـ حجر ذم افقجف افرابع

أن ذفؽ ؿٌؾ احلجوب ؿطعو وؿد تؼدم أن ذم بعض ضرؿف  -أي ظذ افٌخوريظؾقف 

لن ذفؽ ٓ ييه ؾقام ترجؿ فف مـ ظقودة ادرأة افرجؾ وأجقى ب (وذفؽ ؿبؾ احلجوب)

ؾنكف جيقز بؼط افتًس وافذي جيؿع بغ إمريـ مو ؿٌؾ احلجوب ومو بعده إمـ مـ 

 ، اكتفك.افػتـي

ف، وظـ تؾؽ افزيودة؟ كًلل اهلل افعػق قؿؾً: ؾليـ كزاهي افغومدي ظـ هذا افتقج

 وافعوؾقي.

فؾرجؾ إكصوري ذم  -افصغرىدرداء افقجف اخلومس: بخصقص زيورة أم اف

ادًجد ؾنكف هذا ٓ يًؿك اختالضًو بودعـك ادذمقم ظـد مـ ذّمف، ؾفق خورج ظـ حمؾ 

 افـزاع، ـام شٌؼ اإلصورة إفقف مرارًا ومـف افقجف إول هـو.

وظـ ظوئشي ريض اهلل ظـفو، أهنو ؿوفً: ؿول افغومدي: ) :وافسوبع افدفقؾ افسودس

اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وظـدي جوريتون تغـقون بغـوء بعوث، دخؾ ظع رشقل »

 ؿؾً: أخرجف افبخوري.ش. ؾوضطجع ظذ افػراش... احلديٌ

وظـ افربقع بـً معقذ أهنو ؿوفً: دخؾ ظع افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؽداة بـل 

ظع، ؾجؾس ظذ ؾرار ـؿجؾسؽ مـل، وجقيريوت يْضبـ بوفدف، يـدبـ مـ ؿتؾ مـ 

يقم بدر حتك ؿوفً جوريي: وؾقـو كبل يعؾؿ مو ِف افغد، ؾؼول افـبل صذ اهلل ظؾقف  آبوئفـ

 وشؾؿ )ٓ تؼقيل هؽذا، وؿقيل مو ــً تؼقفغ(.

ؿؾً: أخرجف افبخوري، واجلقيريوت تصغر جوريي، وهل افػتقي مـ افـسوء، 

رهو واحلديٌ يػقد جقاز آختالط، وجقاز دخقل افرجؾ ظذ ادرأة متك ـون معفو ؽ

 .(مـ افـسوء، وؾقف جقاز اشتامع افرجؾ فغـوء افـسوء ورضِبـ بوفدف

 ؿؾً: وهذا اشتدٓل ؾوشد فقجقه:
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افقجف إول: أن افداخؾ هق رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وافـٌل صاذ اهلل ظؾقاف 

( : )وافذي حترر ظـدكو  118/ 9) "افػتح  "ؿول احلوؾظ ذم وشؾؿ خمصقص بؿثؾ هذا، 

 اهلل ظؾقف وشؾؿ ـون ٓ يرم ظؾقف افـظر إػ ادممـوت إجـٌقوت بخالف ؽره(. أكف صذ

ـّ شاـ  افتؽؾقاػ، أو أهناام ماـ اإلماوء، وهاذا افقجف افثو : أهنام جوريتاون: ؾؾاؿ ياٌؾغ

 خورج ظـ معـك آختالط ادحظقر.

افقجف افثوفٌ: أن هذا ذم ؽر حمؾ افـزاع ٕكف ؿٌؾ ؾارض احلجاوب، كاص ظاذ ذفاؽ 

 (: وـون ذفؽ ؿٌؾ كزول احلجوب.247)ص "أداب"ٌقفؼل ؾؼول ذم اف

(: ؿول افؽرمو  هاق حمؿاقل ظاذ 243/  9)"ؾتح افٌوري"ؿول احلوؾظ ابـ حجر ذم 

 ،فؾحوجايأو جاوز افـظار  ،أو ـون ؿٌؾ كزول آيي احلجاوب ،أن ذفؽ ـون مـ وراء حجوب

ي ووح فـاو بوٕدفاي افؼقياي أن وإخر هق ادعتؿد وافذ أو ظـد إمـ مـ افػتـي، اكتفك،

مـ خصاوئص افـٌال صاذ اهلل ظؾقاف و شاؾؿ جاقاز اخلؾاقة بوٓجـٌقاي وافـظار إفقفاو وهاق 

 اجلقاب افصحقح، اكتفك.

واحلديٌ يػقد جقاز آختالط، وجاقاز دخاقل افرجاؾ وبعد هذا ؾؼقل افغومدي: )

فغـاوء افـساوء  ظذ ادارأة متاك ـاون معفاو ؽرهاو ماـ افـساوء، وؾقاف جاقاز اشاتامع افرجاؾ

( ـؾف مـ زيػ افؼقل، أمو آخاتالط ؾؿـؼاقض باام تؼادم، وأماو دخاقل ورضِبـ بوفدف

( إياوـؿ وافادخقل ظاذ افـساوءافرجؾ ظذ افـًوء ؾؼد ؿول افـٌل صذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ: )

وأمو اشتامع افرجؾ فغـوء افـًوء ؾنن أراد بف ظؿقم افـًوء ؾؿـؽار ماـ افؼاقل وزور، وإكاام 

ص بغـوء اجلقاري، بام يٌوح، ذم ظرس أو ظقاد، وذم افؽاالم تػصاقؾ ٓ يؾقاؼ إمر خمصق

إضالق إبوحتف وٓ مـعف، وبوبف ؽر هذا افٌوب، وإكام افؼصد إيضاوح هتاقر هاذا ادخاذول، 

 واهلل ادًتعون.
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 وظـ ؾوضؿي بـً ؿقس، أخً افضحوك بـ ؿاقس، أنؿول افغومدي: ) افدفقؾ افثومـ:

رشقل اهلل صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ ؿاول: اكاتؼع إػ أم ذياؽ، وأم ذياؽ امارأة ؽـقاي ماـ 

ٓ »إكصاور ظظقؿااي افـػؼااي ِف شابقؾ اهلل، يـاازل ظؾقفااو افضاقػون ؾؼؾااً: شاالؾعؾ، ؾؼااول: 

تػعع، إن أم ذيؽ امرأة ـثرة افضقػون، ؾني أـره أن يسؼط ظـاؽ ااورك، أو يـؽشاػ 

قم مـاؽ بعاض ماو تؽارهغ، وفؽاـ اكاتؼع إػ اباـ ظؿاؽ افثقب ظـ شوؿقؽ، ؾارى افؼا

 ش.ظبداهلل بـ ظؿرو بـ أم مؽتقم... احلديٌ

ؿؾااً: أخرجااف مسااؾؿ، وؾقااف أن أم ذيااؽ يـاازل ظؾقفااو افضااقػون ومااـ فااقازم ذفااؽ 

 (.آختالط

 اشتدٓل ؾوشد مـ وجقه:ؿؾً: وهذا 

صاذ اهلل حماورم أم رشياؽ، حقاٌ خاوف افـٌال ـوكقا مـ  افضققف افقجف إول: أن

ػف ظذ أم رشياؽ، وإٓ فصاورت أم رشياؽ ؾاقام ظذ ؾوضؿي بـً ؿقس مو مل خي ظؾقف وشؾؿ

 خشقف افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ ؾوضؿي بـً ؿقس.

إن أم ذياؽ يادخؾ ظؾقفاو : )"افصاحقح"وؿد جوء ذم بعض أفػوظ احلديٌ ذم ؽر 

 (.و مـ ادفوجريـ إوفغإخقاهن

ـاام جاوء ذم بعاض إفػاوظ:  قاؾ بالهنؿ فقًاقا ماـ حمورمفاو،افقجف افثو : أكاف وفاق ؿ

ؾؾااقس ذم اخلااز دفقااؾ ظااذ ادخوفطااي إلمؽااون افضااقوؾي بغاار ذفااؽ،  (يغشااوهو أصااحويب)

ويؽقن خقف افـٌال صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ ضؾٌاًو ذم إـؿاؾ وإوػ هلاو، وافٌحاٌ ظاـ 

 ادؽون إـثر شسًا.

 "رشح مًااؾؿ"ل احلااوؾظ افـااقوي ذم ومثااؾ هااذا حمؿااقل ظااذ مااو ياادؾع افػتـااي، ؿااو

(: ؾقااف اشااتحٌوب زيااورة افـًااوء افصااوحلوت فؾرجااول بحقااٌ ٓ تؼااع خؾااقة 14/146)

 حمرمي، اكتفك.
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افقجف افثوفٌ: أكف فق جوز آختالط بوفؼققد )افقمهقي( افتل ياذـرهو افغومادي وماـ 

م رشياؽ، ظذ صوـؾتف ٕذن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فػوضؿي بـً ؿاقس بودؽاٌ ظـاد أ

 مع افتحرز.

ذـر ؽر واحد مـ افعؾامء أهنو مـ  أم رشيؽ ريض اهلل ظـفو:افرابع: أن افقجف 

افؼقاظد مـ افـًوء، وافؼقاظد مـ افـًوء إمر ؾقفـ أشفؾ مـ ؽرهـ وإن ـون إوػ 

َٓ َيْرُجقَن كَِؽوًح ]هلـ احلجوب ـام ؿول تعوػ:  ـَ افـَِسوِء افاَلِِت  ـَ َوافَؼَقاِظُد ِم و َؾَؾْقَس َظَؾْقِف

ـَ َواهللُ َشِؿقٌع َظؾِق ـَ َخْرٌ َُلُ َجوٍت بِِزيـٍَي َوَأْن َيْسَتْعِػْػ ـَ َؽْرَ ُمَتَزِ ـَ ثَِقوَِبُ  [ؿٌ ُجـَوٌح َأْن َيَضْع

 . (64افـقر:)

دفقؾ ظذ  : )ؾػقفمعؾؼًو ظذ هذه افؼصي( 19/153) "افتؿفقد"ؿول ابـ ظٌدافز ذم 

 ي ادتجوفي ٓ بلس أن يغشوهو افرجول ويتحدثقن ظـدهو(.أن ادرأة افصوحل

 وؿقفف: )ادتجوفي( أي افؽٌرة ادًـي.

: مو شٌؼ ذـره مرارًا وتؽرارًا أن هذا فاق جاوز ذم امارأة ماع واققؾفو، اخلومسافقجف 

ؾؽقااػ يطؾااؼ احلؽااؿ ظااذ كًااوء ادًااؾؿغ، ويٌااوح هلااـ آخااتالط بوفرجااول ذم ظؿااقم 

 ؾ وتًقق وكحقه؟!أوووظفـ مـ دراشي وظؿ

وظااـ شااوِل بااـ رسيااٍ أيب افااـعامن ؿااول: ؿااول افغوماادي: ) افاادفقؾ افتوشااع وافعااوذ:

شؿعً أم صبقي اجلفـقي تؼقل: ربام اختؾػً يدي بقد رشقل اهلل صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ ِف 

 افقضقء مـ إكوء واحد.

قسً ؿؾً: أخرجف أْحد وأبق داود وابـ موجف، وإشـوده صحق ، وأم صبقي اجلفـقي ف

مـ ُمورمف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾػقف جقاز آخاتالط، وجاقاز وضاقء افرجاول ماع ؽار 

 ُمورمفؿ مـ افـسوء، وٓ يؾزم مـف رؤيي مو ٓ َيقز مـ ادرأة.
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ويشفد فذفؽ مو رواه ابـ ظؿر ؿول: )ـون افرجول وافـسوء يتقضلون ِف زمون رشاقل 

 اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مجقعو(.

بخوري، وؾقف جقاز آختالط ظؿقماو، وأكاف فاقس ماـ خصقصاقوتف ؿؾً: أخرجف اف

 ظؾقف افسالم.

وِف روايي بؾػظ: )أكف اا أي ابـ ظؿر اا أبك إػ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشاؾؿ وأصاحوبف 

 يتطفرون وافـسوء معفؿ، افرجول وافـسوء مـ إكوء واحد، ـؾفؿ يتطفر مـف(.

 ؿؾً: أخرجفو ابـ خزيؿي، وإشـودهو صحق .

روايي بؾػظ: )ــو كتقضل كحـ وافـسوء ظذ ظفد رشقل اهلل مـ إكوء واحاد، كاديل  وِف

 ؾقف أيديـو(.

ؿؾً: أخرجفو أبق داود، وإشـودهو صحق ، وادعـك ِف هاذه إفػاوظ واحاد، وـؾفاو 

تػقد جقاز آختالط ظؿقمو، وؿد وجفف افبعض بلن افؼصد هق وضاقء افرجاؾ وزوجاف 

ـطااقق تؾااؽ افروايااوت افتاال تؼطااع بجااقاز آخااتالط ؾؼااط، وهااق تقجقااف بوضااؾ، ياارده م

 . (ظؿقمو.

 ؿؾً: بؾ اشتدٓفؽ هق افٌوضؾ! مـ وجقه:

أم صاٌقي متؼدماي اإلشاالم،  أن هذا حمؿقل ظذ مو ؿٌاؾ احلجاوب، ٕن افقجف إول:

 (.8/295) "افطٌؼوت"ً وبويعً بعد اهلجرة، ؿوفف ابـ شعد ذم ؿؾحقٌ أش

ٌل صذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ، وشاٌؼ كؼاؾ ـاالم احلاوؾظ افقجف افثو : أن هذا خوص بوفـ

 ابـ حجر.

افقجف افثوفٌ: أن هذا ٓ يدل ظذ معـك آخاتالط حماط آخاتالف، ؾاال ماوكع ماـ 

 اختالف أيدهيام ذم إكوء واحد مـ وراء حجوب.
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جوريي مـ جقاري ظوئشي ريض اهلل افقجف افرابع: أكف ؿد جوء مو يدل ظذ أن أم صٌقي 

( مـ حديٌ ظٌد اهلل بـ  شؾؿي باـ 71)ح "افدظقات افؽٌر"ى افٌقفؼل ذم ظـفو، ـام رو

 أشؾؿ ظـ أبقف ظـ أم صٌقي اجلفـقي وـوكً جوريي فعوئشي ريض اهلل  ظـفو بحديٌ آخر.

( ظاـ أم صاٌقي خقفاي بـاً 295/  8) "افطٌؼاوت"مو رواه ابـ شاعد ذم ويميد هذا 

مـ خالؾي ظؿر ذم ادًجد كًاقة ؿاد ؿقس ؿوفً ــو كؽقن ذم ظفد افـٌل وأيب بؽر وصدر 

ختااوفؾـ، وربااام ؽزفـااو، وربااام ظااوفٍ بعضااـو ؾقااف اخلااقص، ؾؼااول: ظؿاار ٕردكؽااـ حرائاار 

 ؾلخرجـو مـف.

ؾدل ظذ أهنو مـ اإلموء، وظذ أهنو ـوكاً ماـ افؼقاظاد ماـ ؿقهلاو: )ؿاد ختاوفؾـ( أي 

 بؾغـ شـًو ـٌرًا.

افرجاول ماع ؽار ُماورمفؿ ماـ جاقاز وضاقء  وظجًٌو فؼقل افغومدي بلن ذم اخلز: )

وـقااػ أضؾااؼ حؽااؿ إؾااراد ظااذ  (افـسااوء، وٓ يؾاازم مـااف رؤيااي مااو ٓ َيااقز مااـ اداارأة

 مـ افـًوء وٓ مـ افرجول؟
ٍ
 اجلامظوت؟ وأن هذا ممؽـ مـ ؽر رؤيي يشء

 خػ افؼقل، افـوتٍ ظـ شؼؿ افعؼؾ بؾ شؼؿ افؼؾى، واهلل ادًتعون.وهؾ هذا إٓ ُش 

ـااون افرجااول وافـًااوء و ؿوفااف ابااـ ظؿاار ريض اهلل ظااـفام: )أن مااافقجااف اخلااومس: 

 -جزماوً ون ذم زمون رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ مجقعاًو( وماو ذم معـاوه، ـؾاف يتقول

 مـاف ماووطالن هذا افؼقل حتؽاؿ خماوفػ فألصاؾ، حمؿقل ظذ ادحورم، وزظؿ افغومدي ب

 واؽتًوفف معفـ.أثر مـ ووقء افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مع بعض أزواجف، 

(: ٓ موكع مـ آجتامع ؿٌاؾ كازول 1/344)"ؾتح افٌوري"ؿول احلوؾظ ابـ حجر ذم 

 احلجوب وأمو بعده ؾقختص بوفزوجوت وادحورم، اكتفك.
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وفئـ ـون افشورع مـع مـ اختالط افرجول بوفـًوء ؾقام ٓ تؽشػ ؾقف، ؾؽقػ بنبوحاي 

بّد مـف مـ حن افؾٌوس ظاـ افاذراظغ، وقء ادشسك بغ افرجول وافـًوء، وؾقف مو ٓقاف

 ورؾع افؼدمغ وؽر ذفؽ؟!

ـّؾ هذا يدل ظذ أن هذا افؼقل حمؿقل ظاذ ظادة حموماؾ: ؾنماو أن يؽاقن ؿٌاؾ كازول 

احلجوب، أو ظذ خصقص ادحورم، أو أن مراده مـ موء واحد دٓفي ظاذ جاقاز وواقء 

 افرجؾ بػضؾ ادرأة، وادرأة بػضؾ افرجؾ.

وظـ افربقع بـً معاقذ باـ ظػاراء ؿوفاً: ــاو ؿول افغومدي: ) ظؼ: افدفقؾ احلودي

كغاازو مااع رشااقل اهلل صااذ اهلل ظؾقااف وشااؾؿ، ؾـسااؼل افؼااقم، وكخاادمفؿ، وكاارد اجلرحااك 

 وافؼتذ إػ ادديـي.

ؿؾً: أخرجف افبخوري، وؾقف جقاز خروج ادرأة ِف افغزو خلدماي افؼاقم وماداواَتؿ، ورد 

 .(اجلرحك وافؼتذ

 ظـف مـ وجقه: جيوبؿؾً: 

تؼدم مو روى اإلموم أمحد مـ حديٌ ظؿران بـ حصغ ريض اهلل افقجف إول: 

ذم ول، ثؿ صػ افـًوء مـ وراء افرجول ظـفام أن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ صػ افرج

 إحدى ؽزواتف، ؾدل ظذ أصؾ افػصؾ بغ اجلـًغ.

ـّ خيرجـ مع افـٌل صذ اهللافقجف افثو : أن   ظؾقف وشؾؿ ذم اجلفود ؾال افـًوء وإن ـ

يي ادجوهديـ، وؼؾًدٓفي ظذ )آختالط( ادطؾقب إبوحتف مـ افغومدي ومـ صوـؾف، 

 دوام آختالط، ومزامحي افرجول. دمتفؿ بتؼريى افًالح ٓ يؾزم مـ ذفؽ ـؾفوخ

أن هذا حمؿقل ظذ مو ؿٌؾ كزول احلجوب، أو حمؿقل ظذ ادحورم، أو : افثوفٌافقجف 

يورة، وافيورة تؼدر بؼدرهو، وتؼقد بصقرهتو، وٓ تصر حؽاًم مطردًا ذم ـؾ ظذ اف

(: وإكام مل جيزم بوحلؽؿ 136/  14)"ؾتح افٌوري"إحقال، ؿول احلوؾظ ابـ حجر ذم 
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ٓحتامل أن يؽقن ذفؽ ؿٌؾ احلجوب أو ـوكً ادرأة تصـع ذفؽ بؿـ يؽقن زوجو هلو أو 

واة إجوكى ظـد افيورة وتؼدر بؼدرهو ؾقام يتعؾؼ حمرمو وأمو حؽؿ ادًلفي ؾتجقز مدا

 بوفـظر واجلس بوفقد وؽر ذفؽ، اكتفك.

وظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف أن امرأة شقداء ؿول افغومدي: ) افدفقؾ افثوي ظؼ:

ـوكً تؼؿ ادسجد، ؾػؼدهو رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾسلل ظـفو بعد أيوم، ؾؼقؾ 

 ، ؾلتك ؿزهو، ؾصذ ظؾقفو.شؾفال آذكتؿقي: »فف: إهنو موتً، ؿول

 (.ؿؾً: أخرجف افبخوري ومسؾؿ، وؾقف مؼوظقي ظؿؾ ادرأة ِف ادسجد وكحقه

ؿؾً: وهذا جمقن، بؾ رضب مـ اجلـقن! ومو ظالؿي هذا بلصؾ ادًلفي، وادرأة 

فو وٓ يؾزم مـ ؿؿّ  ، وخيصفو مـ احلؽؿ مو ٓ يشؿؾ احلرائر،افًقداء ـوكً جوريي

ؾليـ افدفقؾ ذم هذا احلديٌ ظذ ؾؿًجد أن يؽقن ذفؽ بؿحي افرجول ومشوهدهتؿ! ف

 مطؾقبف؟!

افشؽ ذم ـقن افذي يؼؿ ادًجد رجاًل أو امرأة، ؾنن  "افصحقحغ"وؿد جوء ذم 

وجفف، وظدم ارتٌوضف ؾؼد تؼدم  -وهق إؿقى ـون رجاًل ؾال إصؽول، وإن ـون امرأة

 بلصؾ ادًلفي.

وـقػ مل يذـر افشؽ افقارد احلؼ مٌؾغ اهلقى ذم صـقع افغومدي، ثؿ فقتلمؾ ضوفى 

 ذم افروايي، واهلل ادًتعون.

وظـ أكس بـ موفؽ ريض اهلل ظـف ؿول: جوءت ؿول افغومدي: ) افدفقؾ افثوفٌ ظؼ:

امرأة مـ إكصور إػ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾخال ِبو ؾؼول: )واهلل إكؽـ ٕحى 

 افـوس إيل(.

إكصور، جف افبخوري ومسؾؿ، وؿقفف: )ٕحى افـوس إيل( يعـل بذفؽ ؿؾً: أخر

بوب مو َيقز أن خيؾق افرجؾ بودرأة ظـد »بؼقفف:  -رْحف اهلل  -وؿد بقب ظؾقف افبخوري 
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، ؿول احلوؾظ ابـ حجر: أي ٓ خيؾق ِبو بحقٌ َتتجى أصخوصفام ظـفؿ، بؾ شافـوس

ف، ـوفقء افذي تستحل ادرأة مـ ذـره بحقٌ ٓ يسؿعقن ـالمفام إذا ـون بام خيوؾً ب

مـ ؿقفف ِف بعض ضرق احلديٌ ش ظـد افـوس»بغ افـوس. وأخذ ادصـػ ؿقفف ِف افسمجي 

وهل افطرق ادسؾقـي افتل ٓ تـػؽ ظـ ش ؾخال ِبو ِف بعض افطرق أو ِف بعض افسؽؽ»

 مرور افـوس ؽوفبو.

، وـؾ خؾقة تـتػل ؾقفو وؾقف جقاز آختالط، وجقاز اخلؾقة بودرأة ظـد افـوس

 .(افتفؿي ٓ يتحؼؼ ؾقفو افـفل ظذ افصحق ، وإكام ادحرم مـفو مو َتؼؼً ؾقف افتفؿي ؾؼط

 ؿؾً: وافؽالم ظذ هذا مـ وجقه:

ُؿ احَلُؼ َيْلُتقا إَِفْقِف ]افقجف إول: ؿول اهلل تعوػ ظـ شٌقؾ أهؾ افزيع:  ـْ َُلُ َوإِْن َيُؽ

ـثر مـ ادقاضـ افًوبؼي مل يـؼؾ افغومدي ـالم احلوؾظ ابـ  ؾػل (49افـقر:)[ُمْذِظـِغَ 

حجر وٓ ؽره مـ افعؾامء ظـ تؾؽ إحوديٌ ٕهنو ختوفػ ؿقفف! ومل يـؼؾ مـ ـالمف إٓ 

مو تقهؿ مقاؾؼتف هلقاه! وإٓ ؾوحلوؾظ ابـ حجر ؿد ذـر ذم رشحف فؾحديٌ مو يؼقد إمر 

ف ومل يطؾؼف فعؿقم افـوس ـام صـع بوفرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بؿـ ـؿؾ صالح

(: وؾقف أن مػوووي ادرأة 333/  9)"ؾتح افٌوري"افغومدي، ؾؼول احلوؾظ رمحف اهلل ذم 

وفؽـ إمر ـام ؿوفً ظوئشي وأيؽؿ إجـٌقي ها ٓ يؼدح ذم افديـ ظـد أمـ افػتـي، 

 ، اكتفك.يؿؾؽ إربف ـام ـون صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ يؿؾؽ إربف

 هذا.ؾتلمؾ 

بنشـود ؾقف وعػ ظـ ظؿرو بـ ديـور ظـ  "مؽورم إخالق"روى اخلرائطل ذم 

مقشك بـ خؾػ: أن ظؿر بـ اخلطوب مر برجؾ يؽؾؿ امرأة ظذ طفر افطريؼ ؾعاله 

 بوفدرة، ؾؼول فف افرجؾ: يو أمر ادممـغ إهنو امرأيت، ؿول: ؾفال حقٌ ٓ يراك افـوس.

 ظؿر ريض اهلل ظـف.ؾام أحقج أربوب آختالط فِدرٍة ـِدرة 
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 ثؿ هذا احلديٌ يـؼض ؿقفف وٓ يـكه، ويٌقـف:

افقجف افثو : وهق أكف فق جوز اختالط ادرأة بوفرجول دو احتوجً إػ آكػراد بوفـٌل 

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ ؽره مـ افـوس، وفزامحً افرجول ومهًً ذم أذن افرشقل 

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بلمرهو.

يو أم ؾالن اجؾز ِف أي كقاحل أكف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿول: )وجوء ذم روايي 

( ؾؾق جوز اختالضفو بوفرجول دو تـحك هبو ذم مـ افطريؼ إػ افسؽؽ صئً أجؾس إفقؽ

 جـٌوت افًؽؽ.

( ؿقل وادحرم مـفو مو َتؼؼً ؾقف افتفؿي ؾؼطوافقجف افثوفٌ: ؿقل افغومدي: )

ف، شدًا فؾذريعي، وحًاًم دودة افؼ، وظومي ؾوشد، بؾ إمر ذم هذا افظـ معؿقل بف ؾق

إمقر ادـفل ظـف ؿٌؾ افػعؾ ظذ هذا إصؾ ذم كظوئر ظدة مـ أبقاب افؼع، إذا تٌغ 

هذا ؾربط إمر )بتحؼؼ افتفؿي( إكام جوء بف فـػل افتفؿي ظـ ـثر مـ صقر آختالط 

 خٌٌ ادؽر وأؾًده.افقاؿعي وادلمقفي! بدظقى أن افتفؿي ؽر متحؼؼي، وهذا مـ أ

وافـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم افؼصي ادذـقرة مل يؽـ ذم خؾقة مع ادرأة، وـؾ خؾقة 

حمرمي شقاء حتؼؼً افتفؿي أم ـوكً طـقي، وؿد جوء ظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أكف 

ُؾَقَن رجؾ بومرأة إِٓ ـوَن ثوفَثُفاَم افشقطونُ ؿول: ) وؿول: حًـ ( رواه افسمذي َأٓ ٓ خَيْ

 صحقح ؽريى.

وظااـ ظوئشااي ريض اهلل ظـفااو ِف ؿصااي اإلؾااؽ ؿااول افغوماادي: ) ظؼاا: افاادفقؾ افرابااع

مـ يعذري ماـ رجاؾ بؾغـال أذاه ِف أهاع، »ؿوفً: ؾؼول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

ؾقاهلل مو ظؾؿً ظذ أهع إٓ خرا، وؿد ذـروا رجال مو ظؾؿً ظؾقاف إٓ خارا، وماو ـاون 

 ش.ذ أهع إٓ معل... احلديٌيدخؾ ظ
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ؿؾً: أخرجف افبخوري، وؾقف جقاز آختالط، وجقاز دخقل افرجاؾ ظاذ ادارأة إذا 

 (.ـون زوجفو معفو

 ؿؾً: وهذا ؾوشد مـ وجقه:

افقجف إول: أن هذا خورج ظاـ ماقضـ افٌحاٌ، وفاقس هاق ماـ آخاتالط افاذي 

 تػوع اخلؾقة.يؿـعف افعؾامء، فؽامل حجوب ظوئشي ريض اهلل ظـفو، وار

وهق يـؼؾ رأيف ؾقام يقاؾاؼ هاقاه افقجف افثو : افـؼض ظؾقف بؽالم احلوؾظ ابـ حجر 

( رمحااف اهلل تعااوػ ظاـ معـااك دخااقل 9/286حقااٌ ؿاول ) -وهيؿؾاف ؾااقام ٓ يقاؾاؼ هااقاه

صػقان ريض اهلل ظـف: ٓ يؾزم مـ افدخقل رؾع احلجوب ؾؼد يدخؾ مـ افٌاوب وختوضٌاف 

 فك.مـ وراء احلجوب، اكت

أن هذا يـؼض أصؾف ادزظاقم، ويثٌاً أن إصاؾ مـاع آخاتالط، إذ افقجف افثوفٌ: 

بدخقفاف ظؾقفاو بادون  دؿفو اإلذنفق ـون أصؾف اجلقاز، فؽون مـ ـامل باراءة ظوئشاي وصا

أبعاد  وحمرم، ؾفل زوج افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وهق صوحٌف ظؾقفؿ روقان اهلل، ومها

 يؽاـ هاذا ماـ صالهنؿ وٓ ماـ ظاوداهتؿ، مفاام ـاون مٌؾاغ افـوس ظـ افريٌي، ومع ذفاؽ مل

 .افصالح بغ افطرؾغ

وظـ ظبد اهلل باـ ظؿارو باـ افعاوص: أن كػارا ؿول افغومدي: ) ظؼ: افدفقؾ اخلومس

مـ بـل هوصؿ دخؾقا ظذ أشامء بـً ظؿقس، ؾدخؾ أبق بؽر افصديؼ، وهل َتتف يقمئاذ، 

اهلل ظؾقاف وشاؾؿ وؿاول: ِل أر إٓ خارا،  ؾرآهؿ، ؾؽره ذفؽ، ؾذـر ذفاؽ فرشاقل اهلل صاذ

ؾؼول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: )إن اهلل ؿد برأهو مـ ذفؽ(. ثؿ ؿوم رشقل اهلل صاذ 

اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ ادـز، ؾؼول: )ٓ يادخؾـ رجاؾ بعاد ياقمل هاذا ظاذ مغقباي إٓ ومعاف 

 رجؾ أو اثـون(.
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جااقاز آخااتالط، ـااام يػقااده ؿؾااً: أخرجااف مسااؾؿ وافـسااوئل وابااـ حبااون، وؾقااف 

 (.احلديٌ، وادغقبي هل ذات افزوج افتل ؽوب ظـفو زوجفو

 ؿؾً: وهذا آشتدٓل ؾوشد أيضًو فقجقه:

ذم اخلز دفقؾ ظذ أن إصؾ مـع آختالط، وذفاؽ فؽراهاي أيب بؽار افقجف إول: 

ءة أهؾاف ماـ افصديؼ فذفؽ، وإؿرار افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فف، وإكاام خػاػ ظـاف بازا

 افرذيؾي.

افقجف افثو : أن افـٌل أذن بدخقل افرجؾ بقً مـ ؽوب زوجفو مع رجاٍؾ أو اثـاغ، 

حصاقل آخاتالط، إذ ؿاد تؼاقم صاوحٌي افٌقاً  دؾعًو فؾخؾقة، وٓ يؾازم ماـ ذفاؽ ـؾاف

، ؾؾقًاً مطوفاى افرجاول بخدمي افداخؾغ وخموضٌتفؿ مـ وراء حجوب، وبؼدر احلوجي

دخقل ظذ افـًوء، وإكام مطؾٌفؿ افدخقل حلوجاي ماـ ضعاوم ورشاب ذفؽ احلغ، جمرد اف

ووقوؾي وكحقه، وبقً أيب بؽر افصديؼ مـ ـرام بقاقت افصاحوبي ريض اهلل ظاـفؿ، ؾانن 

 .(1)ـون ـذفؽ، ؾوفؼصد فقس فؼوء أهؾ أيب بؽر، وإكام ـًى وقوؾتفؿ، واهلل أظؾؿ

قاز آخاتالط( وـقاػ ثؿ تلمؾ أخل افؼورئ افؽريؿ تؽرار ؿقل افغومدي: )وؾقف ج

 رجع إػ اشتخدام هذا افؾػظ، مع ؿقفف بلكف بدظي!

وظـ إشحوق باـ ظباد اهلل باـ أيب ضؾحاي ظاـ ؿول افغومدي: ) ظؼ: افدفقؾ افسودس

أكس بـ موفؽ ريض اهلل ظـف أكف شؿعف يؼقل ـون رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ يادخؾ 

َتاً ظباودة باـ افصاومً، ؾادخؾ ظذ أم حرام بـً مؾحاون ؾتطعؿاف، وـوكاً أم حارام 

ظؾقفو رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشاؾؿ، ؾلضعؿتاف، وجعؾاً تػاع رأشاف، ؾـاوم رشاقل اهلل 

                                           
وٓ يؼول بلن هذا ـون ؿٌؾ كزول احلجوب، ٕن أبو بؽر مل يتازوج بلشاامء بـاً ظؿاقس إٓ بعاد ماقت جعػار باـ أيب  (1)

امن فؾفجرة، أي بعاد ؾرواقي احلجاوب، ؾُقؽتػاك باام شاٌؼ، واهلل ضوفى ريض اهلل ظـفو، وجعػر اشتشفد ذم ممتي شـي ث

 أظؾؿ. 
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صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ثؿ اشتقؼظ، وهق يضحؽ، ؿوفً ؾؼؾً: ومو يضاحؽؽ ياو رشاقل 

كاوس ماـ أمتال ظرضاقا ظاع ؽازاة ِف شابقؾ اهلل يرـباقن ثابٍ هاذا افبحار... »اهلل؟ ؿول: 

 .  شاحلديٌ

ؿؾً: أخرجف افبخوري ومسؾؿ، وؾقف جقاز دخاقل افرجاؾ ظاذ ادارأة ِف ؽار َتؿاي، 

 وؾقف جقاز ؾع ادرأة رأس افرجؾ، وكحقه افؼص واحلؾؼ.

وؿصي أم حرام هذه وؿعً بعد كزول احلجاوب، وبعاد حجاي افاقداع ـاام حؽاوه اباـ 

ؾؼاول اباـ حجر ِف افػت  ِف ذح ـتوب آشتئذان، وؿاد أصاؽؾ تقجقففاو ظاذ افابعض 

ظبدافز: أطـ أن أم حارام ؿاد أرضاعً افـبال صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ أو أختفاو أم شاؾقؿ، 

 ؾصورت ـؾ مـفام أمف أو خوفتف مـ افرضوظي. 

ؿؾً: ِل يذـر ابـ ظبدافز فذفؽ دفقال إٓ ؿقفف أطـ، وافظـ ٓ يغـل مـ احلاؼ صاقئو، 

اهلل ظؾقف وشاؾؿ ماـ افرضاوع  وفقس فف ِف ذفؽ مستـد يعتؿد ظؾقف، ؾنن أمفوت افـبل صذ

معؾقموت، فقس ؾقفـ أحد مـ إكصور افبتي، وأم حرام مـ خموفاي افـبال صاذ اهلل ظؾقاف 

وشااؾؿ وهاال خموفااي ٓ تثبااً ِبااو ُمرمقااي، ؾنهنااو مااـ بـاال افـجااور، َيتؿااع كساابفو مااع أم 

 ظبدادطؾى جدة افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ِف ظومر بـ ؽـؿ جدمهو إظذ. 

بـً مؾحون بـ خوفد بـ زياد باـ حارام باـ جـادب باـ ظاومر باـ ؽاـؿ باـ ؾلم حرام 

 ظدي بـ افـجور.

وأم ظبدادطؾى هل شؾؿك بـً ظؿرو بـ زيد بـ فبقد بـ حاراش باـ ظاومر باـ ؽاـؿ 

 ادذـقر. 

، ؾنن افؼح هـوك 11/08أؾود ذفؽ ابـ حجر كؼال ظـ افدمقوضل )اكظر ؾت  افبوري 

 مستقىف(. 
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قصااقوتف ظؾقااف افسااالم، ؾؼااد َتؽااؿ بغاار برهااون ؾاانن ومااـ زظااؿ أن ذفااؽ مااـ خص

اخلصقصقي حؽؿ ذظل ٓ يثبً إٓ بدفقؾ، وإصؾ مؼوظقي افتلد بلؾعوفاف صاذ اهلل 

ظؾقف وشؾؿ، ؿول اهلل تعوػ: )فؼد ـون فؽؿ ِف رشقل اهلل أشاقة حساـي( وؿاول تعاوػ: )ؿاؾ 

تالد بلؾعاول ادصاطػك صاذ اهلل إن ــتؿ َتبقن اهلل ؾوتبعقي حيببؽؿ اهلل( وٓ يسؾع ظـ اف

 ظؾقف وشؾؿ إٓ متفقك ضول.

وافصااقاب أن ؾااع اداارأة رأس افرجااؾ مااـ إمااقر اجلااوئزة وكحااقه افؼااص واحلؾااؼ، 

 .(ؾوحلديٌ يػقد جقاز ه وجقاز آختالط

 وافؽالم ظذ هذا افدفقؾ مـ وجقه:ؿؾً: 

 متلول بلحد أمريـ: -أكػ افغومديرؽؿ أن هذا افقجف إول: 

 هلل ظؾقف وشؾؿ ـام تؼدم كؼؾف مـخصقصقوت افـٌل صذ ا مر إول: أن يؽقن مـإ

ـالم احلوؾظ ابـ حجار رمحاف اهلل تعاوػ، وجعاؾ هاذا ماـ خصقصاقوتف مل يؽاـ بؿحاض 

افتخرص بؾ بؿًؾؽ ظظقؿ مـ مًوفؽ إدفي أظرض ظـاف افغومادي وهاق )اجلؿاع باغ 

ذ مـاع مٌاورشة ادارأة فغار حمرمفاو كصقص افشورع بام يقاؾؼ مؼوصد افؼيعي( ؾوٕدفي ظ

ـثرة مًتػقضي، وهذا اخلز وكظوئره طوهره معوروي تؾؽ إخٌاور ادشافقرة ماـ افـفال 

ظـ مس ادرأة، وصؿ ضقٌفاو، وافـظار إفقفاو، واخلؾاقة هباو، واخلضاقع باوفؼقل هلاو، وكحاق 

ؽقن كوـحو أو أٓ ٓ يبقتـ رجؾ ظـد امرأة إٓ أن يذفؽ، وؿد ؿول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: )

 ( وكحق ذفؽ مـ إحوديٌ.ذا ُمرم

 خصوئص افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.ؾتحتؿ أن يؿؾ هذا ظذ ـقكف مـ 

وإمر افثو : أن تؽقن أم حرام مـ حمورم افـٌال صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ، وهاذا فاقس 

و (: اتػؼ افعؾامء ظذ أهنو ـوكاً حمرما13/57)"رشح مًؾؿ"وؿد ؿول افـقوي ذم بٌعقد، 

 فف.
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 ؾفذا يغـقـو ظـ مشوؽٌي افغومدي وتضؾقؾف.

( ظـ يقك باـ إباراهقؿ باـ مازيـ 1/226) "افتؿفقد"كؼؾ احلوؾظ ابـ ظٌدافز ذم و

أكف ؿول: إكام اشتجوز رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أن تػاع أم حارام رأشاف ٕهناو ـوكاً 

 مـ بـل افـجور. مـف ذات حمرم مـ ؿٌؾ خوٓتف ٕن أم ظٌد ادطؾى بـ هوصؿ ـوكً

وكؼؾ ظـ يقكس بـ ظٌدإظذ أكف ؿول: ؿاول فـاو اباـ وهاى: حارام إحادى خاوٓت 

افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ افرووظي ؾؾفذا ـون يؼقؾ ظـادهو ويـاوم ذم حجرهاو وتػاع 

 رأشف.

وهلذا ؿول احلوؾظ ابـ ظٌدافز ؿٌؾ ذفؽ: وأطـفو أروعً رشاقل اهلل صاذ اهلل ظؾقاف 

قؿ أروعً رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾحصاؾً أم حارام خوفاي فاف وشؾؿ أو أم شؾ

مـ افرووظي ؾؾذفؽ ـوكً تػع رأشف ويـوم ظـدهو وـذفؽ ـون يـوم ظـد أم شاؾقؿ وتـاول 

 مـف مو جيقز فذي ادحرم أن يـوفف مـ حمورمف، اكتفك.

رأتغ ع هاوتغ اداوؿقع مثؾ هذا ماجلؿقع افـصقص، وفؽثرة  وهذا فقس بٌعقد إظامًٓ 

 ريض اهلل ظـفام، واهلل أظؾؿ.

ؿٌااؾ كاازول احلجااوب، ـااام ؿوفااف ابااـ بطااول  أكااف افقجااف افثااو : أن هااذا حمؿااقل ظااذ

 (.79-11/78) "ؾتح افٌوري"كؼؾ هذا ـؾف احلوؾظ ابـ حجر ذم وافدمقوضل وؽرمهو، 

افقجف افثوفٌ: اكتك فف افدمقوضل ؾقام ذـره ظـف احلوؾظ ابـ حجر، أن هذا ـون بغار 

خؾقة، ٓحتامل وجقد خودم أو ابـ وكحقه، وهذا ؽر متقؼـ، إووؾي إػ إكف ظـاد اخلصاؿ 

مل يرؾع ـّؾ اإلصؽول، وإكام حؼؼ كػل اخلؾقة، ومل يؼؼ كػل آخاتالط ماع ؽار ادحاورم، 

إووؾي إػ إصؽول ؾع افرأس، وحتؿقي مس أحدمهو فمخر، ؾؽّؾ هذا يؼقي مو تؼادم ماـ 

 صقصقي أو ظذ ادحرمقي أو ظذ مو ؿٌؾ كزول احلجوب، واهلل أظؾؿ.محؾ اخلز إمو ظذ اخل
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وظـ أيب مقشك إصاعري ريض اهلل ظـاف ؿاول: ) ؿول افغومدي: ظؼ: افسوبعافدفقؾ 

ؿدمً ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وهاق بوفبطحاوء، ؾؼاول: )أحججاً(؟ ؿؾاً: 

ل صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ، ؿاول: كعؿ، ؿول: )بام أهؾؾً(؟ ؿؾً: فبقؽ بنهالل ـنهالل افـبا

)أحسـً، اكطؾؼ، ؾطػ بوفبقً وبوفصػو وادروة(. ثؿ أتقً امارأة ماـ كساوء بـال ؿاقس، 

 ش.ؾػؾً رأد، ثؿ أهؾؾً بوحلٍ... احلديٌ

ؿؾً: أخرجف افبخوري ومسؾؿ، وهذا افػعؾ ماـ أيب مقشاك يشاعر بالن ذفاؽ أمار ِل 

ريض اهلل ظـف وؾفؿف يعضد ماو  يؽـ يستخػك بف، بؾ حدث بف دون كؽر وؾعؾ أيب مقشك

 .(تؼدم مـ افرد ظذ مـ زظؿ خصقصقي افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بذفؽ

ؿؾً: وهذا اشتدٓل ؾوشد بدٓفي أن ادرأة مـ حمورمف فؼقفف: مـ بـال ؿاقس، ؾؽلهناو 

(: 8/199)"ًاؾؿرشح م"مـ ظامتف، أو مـ بـوت إخقاكف، وهلذا ؿول احلوؾظ افـقوي ذم 

 أن هذه ادرأة ـوكً حمرمًو فف.هذا حمؿقل ظذ 

 ومثؾ ذفؽ ؿوفف افؽرمو  وؽره.

وظااـ أم ظطقااي ريض اهلل ظـفااو ؿوفااً: بويعـااو ؿااول افغوماادي: ) ظؼاا: افاادفقؾ افثااومـ

رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾؼرأ ظؾقـو: )أن ٓ يؼــ بوهلل صقئو( وهنوكاو ظاـ افـقوحاي، 

أريد أن أجزُيو، ؾاام ؿاول ُلاو افـبال صاذ اهلل ؾؼبضً امرأة يدهو ؾؼوفً: أشعدتـل ؾالكي، 

 كطؾؼً ورجعً، ؾبويعفو.ظؾقف وشؾؿ صقئو، ؾو

ؾؼبضاً »ؿؾً: أخرجف افبخوري، وؾقف مو يشر دؼوظقي مصوؾحي افـسوء مـ ؿقُلو 

وٓ صورف يكاف افاـص ظاـ طاوهره ؾضاال ظاام يشافد فاف ماـ افـصاقص ش امرأة يدهو

و يػقاد جاقاز ماو هاق أـثار ماـ آخاتالط وهال إخرى، ؾحديٌ أم ظطقي ريض اهلل ظـف

 ادصوؾحي.
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مو مساً ياد رشاقل اهلل صاذ »وهذا ٓ يعورضف مو روتف ظوئشي ريض اهلل ظـفو بؼقُلو 

؛ ؾنن ذفؽ ٓ يمخذ مـف َتاريؿ ادصاوؾحي؛ ٕكاف شاهلل ظؾقف وشؾؿ يد امرأة إٓ امرأة يؿؾؽفو

فقس ؾقاف هنال وٓ كػال داو ِل تاره، وؿاد فقس ؾقف إٓ إخبور ظوئشي ريض اهلل ظـفو ظام رأتف و

، ويشافد فصاحي روى مو يدل ظذ مؼاوظقي مصاوؾحي ادارأة ؽار ظوئشاي ريض اهلل ظـفاو

 معـوه أحوديٌ أخرى.

اهلل ظؾقاف  وروي بـحقه ظـ ؾوضؿي بـً ظتبي ريض اهلل ظـفو وفػظف )ؾؽػ افـبل صاذ

 وشؾؿ يده وـػً يدهو(.

ـوده إفبوي. وظـ أكس بـ موفاؽ ريض أخرجف احلوـؿ وصححف افذهبل وحسـ إش

 ظؾقاف وشاؾؿ اهلل ظـاف ؿاول: ـوكاً إماي ماـ إماوء ادديـاي فتلخاذ بقاد رشاقل اهلل صاذ اهلل

 ؾتـطؾؼ بف حقٌ صوءت.

ؿؾً: أخرجف افبخوري تعؾقؼو وإشـوده صحق  وفقس بغ إمي واحلرة ؾرق ِف ذفاؽ 

 .(ؾػقف جقاز مو هق أـثر مـ آختالط ـودصوؾحي وكحقهو

 اتٌع هقاه وأوؾف اهلل ظذ ظؾؿ، وهق ؾوشد مـ وجقه: هذا ـالم مـؿؾً: 

( أي ـػاً ؾؼبضً امارأة يادهوأخذ افغومدي مـ ؿقهلو ذم احلديٌ: )افقجف إول: 

يدهو ظـ ادٌويعي حتك يتحؼؼ رشضفو، ؾدل ظذ أن إخريوت باويعـ بودصاوؾحي! وفاقس 

اإلصورة، وؽوياي ماو ؾقاف )ماّد افقاد( متققازًا  هذا ذم احلديٌ ٓ بكيح افعٌورة وٓ بؿدفقل

، وؿد ـون افـًاوء داخاؾ افٌقاً وافـٌال صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ و، وصعورًا فثٌقهتةفؾؿعوهد

خورجف، وجوء أن افٌقعي بقـفؿ وبغ افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشاؾؿ بادون واشاطي، وجاوء 

 بقاشطي ظؿر بـ اخلطوب ريض اهلل ظـف.

يض اهلل ظـفو أخازت ظاـ صالن رشاقل اهلل خاالل افٌقعاي، أن ظوئشي ر افقجف افثو :

: ًوأكف بويع يادون مصاوؾحي، ـاام روى افٌخاوري ومًاؾؿ ظـفاو ريض اهلل ظـفاو أكاف ؿوفا
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يمخاذ ظاذ  و(. وؿقهلاواهلل مو مسً يده ياد امارأة ؿاط ِف ادبويعاي وماو باويعفـ إٓ بؼقفاف)

 إكام حؽً مو رأت. إضالؿف مو مل يرد افدفقؾ ادثًٌ خلالؾف، ؾقؼول بعد ذفؽ

بؾ أيـ افغومدي ظـ صوحى افشلن كٌقـو حمؿد صذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ وهاق خياز ظاـ 

( ؟ وؿد رواه إي ٓ أصوؾ  افـسوء إكام ؿقيل دوئي امرأة ـؼقيل ٓمرأة واحدةكػًف ؾقؼقل: )

 اإلموم موفؽ ذم ادقضل واإلموم أمحد وافسمذي وؿول: حديٌ حًـ صحقح.

( دفقاؾ إي ٓ أصوؾ  افـسوء( : ذم ؿقفف: )12/243) "افتؿفقد"ذم ؿول ابـ ظٌدافز 

 ظذ أكف ٓ جيقز فرجؾ أن يٌورش امرأة ٓ حتؾ فف، وٓ يؿًفو بقده، وٓ يصوؾحفو، اكتفك.

روى افطازا  وؽاره بنشاـود ـقػ وإدفي افؼظقي تـك ادـع مـ ادصاوؾحي؟ ؾؼاد 

ول: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف و شاؾؿ: جقد مـ حديٌ معؼؾ بـ يًور ريض اهلل ظـف ؿ

 (. ٕن يطعـ ِف رأس أحدـؿ بؿخقط مـ حديد خر فف مـ أن يؿس امرأة ٓ َتؾ فف)

َػُظقا ]وؿد أمر اهلل تعوػ بغض افـظر، ؾؼول:  ـْ َأْبَصوِرِهْؿ َوحَيْ ُؿْؾ فِْؾُؿْمِمـَِغ َيُغُضقا ِم

ْؿ إَِن اهللَ ك َُلُ ـَ ، ؿول صقخ اإلشالم ابـ  (34افـقر:)[َخبٌِر باَِم َيْصـَُعقنَ  ُؾُروَجُفْؿ َذفَِؽ َأْز

 .(1)تقؿقي: وادالمًي أبؾغ مـ افـظر

افقجف افثوفٌ: اشتدٓل افغومدي بحديٌ أكس بـ موفؽ ريض اهلل ظـف ظـادمو ؿاول: 

ـوكً إمي مـ إموء ادديـي فتلخذ بقد رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾتـطؾاؼ باف حقاٌ )

وفقس بغ إمي واحلرة ؾارق ِف ذفاؽ ؾػقاف جاقاز ماو ؾؼول افغومدي ذم هتقره: )(. صوءت

 ( .هق أـثر مـ آختالط ـودصوؾحي وكحقهو

 ؿؾً: هذا بوضؾ مـ جفتغ:

                                           
 (.8/8) "اإلكصوف" (1)
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اجلفي إوػ: أن احلاديٌ أصااًل ذم اجلورياي افصاغرة، ـاام جاوء ذم فػاظ ظـاد اإلماوم 

هذا مـ أبؾغ افتقاوع، وفق ـوكً امرأة و( إن ـوكً افقفقدة مـ وٓئد أهؾ ادديـيأمحد: )

 ـٌرة مل يؽـ ؾقف مـ افتقاوع يشء.

عظؿ تقاوعف صذ اهلل ظؾقف وشاؾؿ، ؿاول احلاوؾظ افثوكقي: أن ذـر إمي إكام هق فاجلفي 

(: وؿااد اصااتؿؾ ظااذ أكااقاع مااـ ادٌوفغااي ذم 494/  14)"ؾااتح افٌااوري"ابااـ حجاار ذم 

دون احلارة وحقاٌ ظؿاؿ بؾػاظ اإلماوء أي أماي افتقاوع فذـره ادرأة دون افرجؾ وإمي 

ـوكااً وبؼقفااف حقااٌ صااوءت أي مااـ إمؽـااي وافتعٌاار بوٕخااذ بوفقااد إصااورة إػ ؽويااي 

افتكف حتك فق ـوكً حوجتفو خورج ادديـي وافتؿًً مـاف مًاوظدهتو ذم تؾاؽ احلوجاي 

هلل فًوظد ظذ ذفؽ وهذا دال ظذ مزياد تقاواعف وبراءتاف ماـ مجقاع أكاقاع افؽاز صاذ ا

 ظؾقف و شؾؿ، اكتفك.

ؾؼقل افغومدي بلكف ٓ ؾرق بغ إمي واحلرة! إن أراد افصغرة ذم هاذا ادؼاوم، ؾاـعؿ: 

أحؽاوم افؼاع، أماو إن أراد ذم ظؿاقم ، ؾؽؾ ذفؽ مـ تقاوع افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشاؾؿ

ق افشاورع باغ حؽاؿ احلارة وادؿؾقـاي ذم ـثاٍر ماـ أحؽاوم ؾارّ  ؾفذا ؽٌل ووالل، حقٌ

ر ٓ فؼع شقاء ذم دظوئؿف افعظوم أم ذم ؾروع ادًوئؾ افؼظقي، وهاذا أمار مشافقر مؼارا

 حوجي إػ شقوق اإلثٌوت ظؾقف.

وفقتلمؾ مٌؾغ خطل افـوتٍ ادٌـل ظذ خطل افػفؿ ـقػ أبوح فؾغومدي أن يٌاقح ماو هاق 

 أخطر مـ جمرد آخاتالط، ؾلباوح ادصاوؾحي و)كحقهاو( وٓ يادرى ماوذا ُيادخؾ ذم كقتاف

حتً هذا ادـحك؟ ؽر أكف ُيدرى أن اجلفؾ إذا تالؿح مع اهلقى وفدا افعجوئى وٓ حاقل 

 وٓ ؿقة إٓ بوهلل افعع افعظقؿ.

وظاـ أشاامء بـاً أيب بؽار ريض اهلل ؿاول افغومادي: ) ظؼ وإخار: افدفقؾ افتوشع

قفاف، ظـفو، ؿوفً: تزوجـل افزبر، ومو فف مـ إرض مـ ماول وٓ ممؾاقك... احلاديٌ بط
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وؾقف، ؿوفً: )فؼقـل رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ وظاذ رأد افـاقى، ومعاف كػار ماـ 

 أصحوبف، ؾلكوخ ٕرـى معف(.

 ؿؾً: أخرجف افبخوري ومسؾؿ.

وِف فػظ آخر )... ؾؾؼقاً رشاقل اهلل صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ ومعاف كػار ماـ إكصاور 

ر مع افرجول، وذـرت افزبر فقحؿؾـل خؾػف، ؾوشتحققً أن أشش إخ إخ»ؾدظوي ثؿ ؿول 

وؽرتف وـون أؽر افـوس، ؾعرف رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشاؾؿ أي اشاتحققً ؾؿها، 

ؾجئً افزبر ؾؼؾً فؼقـل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشاؾؿ وظاذ رأد افـاقى، ومعاف كػار ماـ 

أصحوبف ؾلكوخ ٕرـى ؾوشتحققً مـف، وظرؾً ؽرتؽ. ؾؼول: واهلل حلؿؾؽ افـقى ـاون 

د ظع ماـ رـقباؽ معاف. ؿوفاً: حتاك أرشاؾ إيل أباق بؽار بعاد ذفاؽ بخاودم تؽػقـال أص

 شقوشي افػرس ؾؽلكام أظتؼـل(.

ؿؾً: أخرجف افبخوري، وؾقف جقاز إرداف ادارأة وهاق يػقاد جاقاز ماو هاق أـثار ماـ 

آختالط ـوإلرداف وادصوؾحي وكحقهو وهق ظذ مأل ماـ افصاحوبي وِل خيصاص كػساف 

 .(ظؾقف افسالم بذفؽ

 وهذا ؾفؿ شؼقؿ مـ وجقه:ؿؾً: 

إول: أن هذا خورج ظـ حمؾ افـازاع ـاام تؼادم إياراده مارارًا، ؾفاق وإن حصاؾ ماـ 

امرأة مع رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾفؾ ظـدك دفقؾ ظاذ )إرداف جمؿاقع( افـًاوء 

 مع ؽر حمورمفـ!

ج ؽارهؿ رـٌاقن أزوامع ؽرهؿ، وهاؿ يُ  وهؾ يرى افغققرون أن ترـى زوجوهتؿ

 فؿ؟مع

 هذا ٓ يؼقفف ؽققر بؾف مًؾؿ ظوؿؾ تؼل.
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افقجف افثو : أن احلديٌ ؾقف دفقؾ ظاذ خصقصاقي افـٌال صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ ماـ 

 (.مع رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ومل تؼؾ: )ؾوشتحققً أن أشر مع افرجولؿقهلو: )

( ؾعّظاؿ محؾفاو ـقبؽ معافواهلل حلؿؾؽ افـقى ـون أصد ظع مـ روهلذا ؿول افزبر: )

، ومل يعّظاؿ ومو ؾقف مـ تقهؿ خًي افـػس وؿؾي افغرة فؾـقى، ومتقزهو بقء أموم افرجول

 ظذ اخلصقصقي. فؾيؼقي مح فذاو مع افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾرـقهب

ؾعؾفاو، وحقوءهاو ماـ افرجاول،  وافقجف افثوفٌ: أن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أؿاّر هلا

هذا هق إصؾ، وهق حقوء افـًوء مـ خموفطي افرجول، وأن هذا هق ادحؿاقد ؾدل ظذ أن 

 ادقاؾؼ فؾحقوء افذي ٓ يليت إٓ بخر.

( فااف حمؿااؾ ٓ يؾاازم مـااف خؾػاافأو)( ؾلكااوخ ٕرـااى معااف: )وافقجااف افرابااع: أن ؿقهلاا

(: ـلهناو 323/  9)"ؾاتح افٌاوري")اإلرداف ظذ افراحؾاي( ؿاول احلاوؾظ اباـ حجار ذم 

ؽ مـ ؿريـي احلول وإٓ ؾقحتؿؾ أن يؽقن صذ اهلل ظؾقف و شاؾؿ أراد أن يرـٌفاو ؾفؿً ذف

 ومو معفو ويرـى هق صقئو آخر ؽر ذفؽ، اكتفك.

افقجف اخلومس: أن خروج أشامء وتعروافو دثاؾ هاذا ادقؿاػ ـاون فؾياورة، ؿاول 

هلاو (: وافذي يظفار أن هاذه افقاؿعاي وأمثو324/  9)"ؾتح افٌوري"احلوؾظ ابـ حجر ذم 

ـوكً ذم حول رضورة ـام تؼدم ؾاال يطارد احلؽاؿ ذم ؽرهاو مماـ مل يؽاـ ذم مثاؾ حاوهلؿ، 

 اكتفك.

ؾؽقااػ يؼااوس ظااذ هااذه افؼضااقي افػرديااي افيااوريي خااروج افـًااوء إػ احلاادائؼ 

 وادـتزهوت، واددارس واجلومعوت خمتؾطوت بوفرجول؟

إبوحاي )آخاتالط( هذه أدفاي افغومادي، وتٌاغ أن مجؾاي ماو اشاتدل باف ٓ يادل ظاذ 

ؾفاو أصااًل ظوماًو ـؾقاًو عجإػ أدفاي ؾردياي ذم ؿضاويو ظقـقاي ؾادؿـقع ظـد افعؾامء، وأكف ظؿد 

 يٌوح بف ؾعؾ مجقع افـوس ـػعؾ تؾؽ ادػردات!
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ـام تٌغ أكف رضب بؽالم أهاؾ افعؾاؿ ظارض احلاوئط ماـ ادتؼادمغ وادتالخريـ، ومل 

قفاف، وهاذا ماـ أؿاٌح اهلاقى، وؿؾاي إموكاي يلخذ مـ ؿقهلؿ إٓ )ماو تاقهؿ( أكاف يقاؾاؼ ؿ

 افعؾؿقي، واهلل ادًتعون.
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 ؾصؾ

 ذم مـوؿشي مو رّده افغومدي مـ أدفي ادوكعغ

بعدمو ؾرغ افغومدي مـ ذـر أدفتاف افتال زظاؿ حتؼقؼفاو دٌادأ جاقاز اخاتالط افرجاول 

ل( أدفاي ادخاوفػغ فاف! وـالن بوفـًوء ذم ادراؾؼ افعومي واخلوصي! أورد ذم )مؼوفف افصحػ

ادخوفػغ فف مـ رشار اخلؾؼ، وأهؾ افضالل! ؾقو فقتف ظذ وجف افؼًؿي ادروقي، وافعادل 

ذم افؼضقي يـزل فـاو ذم إشاٌقع ادؼٌاؾ بطارح واشاع مثؾاف ذم كؼاض ماذهى )افراؾضاي( 

أدفاي و)افصقؾقي( و)اجلفؿقي( و)افؾقزافقي( ؾققرد أدفاي أهاؾ افًاـي ويميادهو، ثاؿ ياقرد 

 :، وفؽـأهؾ افضالفي ويػـدهو

 وفؽـ ٓ حقوة دـ تـودي      فؼد أشؿعً فق كوديً حقًو     

هؾؽقا حتً حمٌي افظفقر وافشافرة ماع أؿارب ضرياؼ،  -مـ ادخذوفغؾفق وأمثوفف 

بنطفور ادقاؾؼاي ٕهاقاء أرباوب اإلظاالم ادـحارف، حتاك يشافروا ذـاره ظاز صاػحوت 

 ًود ؿقفف ؾتـي فؾعودغ!افصحػ، وتتـوؿؾ ؿـقات افػ

وفؽـ أبك اهلل تعوػ إٓ أن يذل مـ ابتغك افعزة بغر اهلل وديـف، ؾقؽقن ارتػوظف 

رق ويزول! ـلمٍؿ مـ أهؾ افضالل خون افذي مو يؾٌٌ إٓ ويتٌدد ويتػارتػوع افد

ًْ َظَؾْقِفُؿ افَساَمُء َوإَرْ ]وآكحراف افذيـ ؽوبقا ذم زبوفي افتوريخ  وُكقا َؾاَم َبَؽ ـَ ُض َوَمو 

ـَ   . (29افُدخون:)[ُمـَْظِري

 وحون أن افقؿقف مع إدفي افتل زظؿ افغومدي ؾًود آشتدٓل هبو، ؾلؿقل:

مو رواه ابـ جريٍ أخزكو ظطوء اا إذ مـع ابـ هشوم ؿول افغومدي: ) افدفقؾ إول:

 اهلل ظؾقف افـسوء افطقاف مع افرجول اا ؿول: ـقػ يؿـعفـ، وؿد ضوف كسوء افـبل صذ

وشؾؿ مع افرجول؟ ؿؾً: أبعد احلجوب أو ؿبؾ؟ ؿول: أي فعؿري فؼد أدرـتف بعد 

احلجوب. ؿؾً: ـقػ خيوفطـ افرجول؟ ؿول: ِل يؽـ خيوفطـ افرجول، ـوكً ظوئشي 



 

 اإلحباط ملكائد من أراد إباحة االختالط

 

57 

تطقف حجرة مـ افرجول، ٓ َتوفطفؿ، ؾؼوفً امرأة: اكطؾؼل كستؾؿ يو أم ادممـغ، 

ـؽرات بوفؾقؾ ؾقطػـ مع افرجول، وفؽـفـ ــ إذا ؿوفً: ظـؽ، وأبً، ؾؽـ خيرجـ مت

 يدخؾـ، وأخرج افرجول... احلديٌ. دخؾـ افبقً ؿؿـو حتك

بوب ضقاف »ؿؾً: أخرجف افبخوري، وؿد بقب ظؾقف افبخوري ِف صحقحف بؼقفف 

، ؾطقاف افـسوء مع افرجول ؿد أؿره ظؾقف افسالم، وظؾقف ظؿؾ شافـسوء مع افرجول

ط ُمرمو فؽون افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وأصحوبف افذيـ افسؾػ، وفق ـون آختال

، وٓ يزايد ظذ تؼقاهؿ ضوؾقا معف بوفبقً احلرام كسوء ورجوٓ أحؼ افـوس بومتثول ذفؽ

 إٓ ضول.

أمو ؿقل ظطوء: )ِل يؽـ خيوفطـ افرجول، ـوكً ظوئشي تطقف حجرة مـ افرجول، ٓ 

ـام ؿد يغوفط بف افعقام وأصبوهفؿ،  َتوفطفؿ( ؾنن ذفؽ ٓ يعـل كػل مطؾؼ آختالط،

وإكام معـوه ِل يؽـ أزواجف ظؾقف افسالم يزاْحـ افرجول؛ ؾنن ادزاْحي ٓ َتقز، وإكام تسؿك 

اختالضو َتقزا ِف افعبورة، وؿد ــ يطػـ حجرة ظـ افرجول أي كوحقي ظـفؿ ؾوٓختالط 

ف افـسوء مع بوب ضقا»ظؿقمو واؿع ِف افطقاف، وفذفؽ بقب ظؾقف افبخوري بؼقفف 

اشتـبوضو مـ ذفؽ احلديٌ، ويصح  ذفؽ آشتـبوط مو جوء ِف أول احلديٌ ش افرجول

مـ إثبوت ضقاف افرجول مع افـسوء بؼقفف: )ـقػ يؿـعفـ، وؿد ضوف كسوء افـبل صذ 

اهلل ظؾقف وشؾؿ مع افرجول؟(. وظذ هذا ؾغر أزواج افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ بوب 

كطؾؼل كستؾؿ( وترـتفو ؽر ظوئشي ريض اهلل ظـفو ظذ مـ ؿوفً ُلو )اأوػ، وفذفؽ ِل تـ

 ومو أرادت.

ؿول احلوؾظ ابـ حجر ؿقفف: )حجرة( بػت  ادفؿؾي وشؽقن اجلقؿ بعدهو راء أي 

كوحقي، ؿؾً: أمو ؿقفف )إذا دخؾـ افبقً( ؾودراد بوفبقً افؽعبي ؾنكف ـون خيرج افرجول 

 .(بغر مزاْحي حقـذاك فقتقرس فؾـسوء افصالة ؾقفو
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ؿؾً: وهذا تعؼقى ؾوشد، ومـ اشتدل بف ظذ مـع آختالط بغ اجلـًغ هق 

كػل ٕوػ بوفصقاب، ؾوفؾػظ واوح ٓ يتوج إػ هتقك افغومدي وتـطعف! ؾعطوء ا

 افعقام وأصٌوهفؿ يػفؿ مـف( وهذا ـالم ؿول: ِل يؽـ خيوفطـ افرجولادخوفطي وؿول: )

ؿ أصح ف، وخوب وخن مـ افعقام وأصٌوهمجقع افرجول كػل تداخؾ مجقع افـًوء مع

  وهق يدظل افعؾؿ وادعرؾي. مـف ؾفام

 وـقػ وهذا افػفؿ هق ؾفؿ افعؾامء إتؼقوء صدؿًو وظدٓ؟ ـام شقليت.

ابـ هشوم ؾؾام اجتفد جزمو: هق تداخؾ مجع افـًوء مع مجع افرجول،  هؾنن مراد

أخز ظطوٌء أن كًوء افـٌل صذ اهلل ، رجولجعؾ ضقاف افـًوء ذم ؽر وؿً ضقاف افو

ـّ ؿدوة كًوء افعودغظؾقف وشؾؿ  ـّ يطػـ مع افرجول ذم )معزٍل( ظـفؿ. -وه  ـ

( يعـل ضػـ ذم وؿً واحد وؿد ضوف كسوء افـبل مع افرجولؿول افعقـل ظـد ؿقفف: )

 ؽر خمتؾطوت بوفرجول ٕن شـتفـ أن يطػـ ويصؾغ مـ وراء افرجول، اكتفك.

( يدل ؾنن ادزاْحي ٓ َتقز، وإكام تسؿك اختالضو َتقزا ِف افعبورةغومدي: )وؿقل اف

ظذ مٌؾغ ؾفؿ افرجؾ وؾؼفف، بؾ وأموكتف! ؾفو هق أثًٌ مًؿك آختالط هـو، وؿد أكؽره 

ـْ َبْعِد ُؿَقٍة َأْكَؽوًثو]مـ ؿٌؾ بشدة، ؾـؼض مو ـون أثًٌ  و ِم ًْ َؽْزَُلَ وَفتِل َكَؼَض  [ـَ

ومحؾ افغومدي آختالط ظذ زامحي معـك أبؾغ مـ معـك آختالط، واد (92افـحؾ:)

ادزامحي حتؽؿ ٓ دفقؾ ظؾقف، وخيوفػ أصؾف ذم افتشٌٌ بظقاهر إفػوظ ذم أدفتف وافٌعد 

 فو!وكقظـ ؽقر مع

 ومل يذـروا آختالط. ء وابـ جريٍ ادزامحي فتؽؾؿقا هبووفق أراد ظطو

جرة!( وؿول: )ـوكً ظوئشي عـك )احلُ ـقػ وظطوء جعؾ )آختالط( مؼوبؾ م

 (.ٓ َتوفطفؿمـ افرجول  حجرةتطقف 

 .معتزفيمـ افـوس  كوحقيؿول افعقـل ذم معـك ؿقفف: )حجرة(: 
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ومل يؽؿؾ افغومدي ـالم ابـ حجر ذم تػًر معـك )احلجرة( وؾقف مزيد بقون حقٌ 

فـوس، أي : ؿول افؼزاز هق ملخقذ مـ ؿقهلؿ: كزل ؾالن ُحجرة مـ ا(3/481) ؿول

، وذم روايي افؽشؿقفـل : )ُحجزة( بوفزاي، وهل روايي ظٌد افرزاق، ؾنكف ؾنه معتزًٓ 

 ، اكتفك.يعـل ُمجقزًا بقـفو وبغ افرجول بثقبذم آخره، ؾؼول: 

ـّ مـ وراء افرجول ٓ بقـفؿ ـام يزظؿف ومـ ذفؽ احلوجز،  ؾدل ذفؽ ظذ أن افـًوء ـ

 افغومدي.

ومو ؾقف  (ــ يطػـ حجرة ظـ افرجول أي كوحقي ظـفؿوؿد وتلمؾ ؿقل افغومدي: )

)ذم كوحقي ظـفؿ(  حقٌ ؿول: وهذا هق ادطؾقب! ثٌوت كػل آختالط ادذمقم،مـ إ

ـّ مـ وراء افطوئػغ أو ذم )حجرة(  معـك ٓ يـؼض وهق ـّ معفؿ وإن ـ )ادعقي( ؾف

ـّ يطػ  ـ مع افرجول.ظـفؿ، وهبذا ٓ خيوفػ ؿقل ظطوء وافٌخوري وؽره بلن افـًوء ـ

ؿول افعقـل ذم رشح ؿقل افٌخوري ذم افسمجي: )بوب ضقاف افـًوء مع افرجول(: أي 

هؾ خيتؾطـ بوفرجول أو يطػـ معفؿ هذا بوب ذم بقون حؽؿ ضقاف افـًوء مع افرجول 

 هبؿ أو يـػردن. ظذ حدة مـ ؽر اختالط

بغر اختالط  وؿول احلوؾظ ابـ حجر:  أي هؾ خيتؾطـ هبؿ أو يطػـ معفؿ ظذ حدة

 أو يـػردن.

ِل تـؽر ظوئشي ريض اهلل ظـفو ظذ مـ ؿوفً ُلو )اكطؾؼل كستؾؿ( وؿقل افغومدي: )

( ؽر مؼٌقل، أمو ظوئشي ؾؼد حؼؼً معـك ترك )آختالط( ؾؾؿ وترـتفو ومو أرادت

 تدخؾ بغ افرجول ٓشتالم احلجر!

أرادت!( وهذا ؽر  ؾؼد زظؿ افغومدي أن ظوئشي )ترـتفو ومو وأمو مـ ـوكً معفو

وارد، وإكام مـ زيوداتف! بقـام افقارد أن ظوئشي )جذبتفو( ـام ظـد ظٌدافرزاق وؽره، 
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، أي: اترـل آشتالم ظـؽ، ؿوفف صوحى ظـ كػًؽ وؿقهلو: )اكطؾؼل ظـِؽ( أي

  .(2/394) "مطوفى أويل افـفك"

 (مع افرجول ؾؽـ خيرجـ متـؽرات بوفؾقؾ ؾقطػـذم ؿقل ظطوء: ) ثؿ فقتلمؾ افؼورئ

ـّ يطػـ بوفؾقؾ، و ـقػ أن ظوئشي ريض اهلل ظـفو وكًوء افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـ

وخػوء افـوس بعضفؿ ظـ بعض، وهذا أبؾغ ذم ضؾى افًس، وافٌعد ظـ رؤيي افرجول 

 فؾـًوء.

ؾريض اهلل ظـفـ كًوء افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خيرجـ ذم ظٌودة وذم جـح افظالم، 

ج ذم ووح افـفور، وذم جمومع افرجول، ذم ؽر مصؾحي ديـقي، وٓ ؾؽقػ بؿـ ختر

 رضورة دكققيي؟!

صذ اهلل ظؾقف  زوج افـبل  أم شؾؿي ريض اهلل ظـفو  وظـ ؿول افغومدي: ) افدفقؾ افثوي:

ضاقِف ماـ  أي أصاتؽل، ؾؼاول:    صذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ  ؿوفً صؽقت إػ رشقل اهلل  وشؾؿ 

 .وراء افـوس وأكً راـبي

ؿؾً: أخرجف افبخوري وفقس ؾقف إٓ إرصودهو دو ـوكً صوـقي أي مريضي أن تطقف 

راـبي مـ وراء افـوس؛ فئال تمذُيؿ بدابتفو، وهذا يشر إػ جقاز افطقاف ماع افرجاول فاق 

 .(ِل تؽـ راـبي ظذ افدابي

 (وهذا يشر إػ جقاز افطقاف مع افرجول فق ِل تؽـ راـباي ظاذ افداباي) ؿؾً: ؿقفف:

بغ افـوس ـام هاق ثوباً مشافقر،  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ضوف ظذ بعرؽر مًّؾؿ، ؾوفـٌل 

وإكام أمر افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أم شؾؿي أن تطقف مـ وراء افـوس ٕن افـاوس ـاوكقا 

ؾطػً ورشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يصاع إػ جـاى افبقاً ذم صالة، وهلذا ؿوفً: )

 (.ب مسطقريؼرأ با: افطقر وـتو

 (.ضقِف مـ وراء ادصؾغ: )ظـد افـًوئل وؽره وجوء ذم روايي ذم ؽر افصحقح
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 ؾؾق مل يؽـ افـوس ذم صالة فؽون ضقاؾفو مع افـًوء مـ وراء افرجول.

وظـفو ريض اهلل ظـفو ؿوفً: ـون رشقل اهلل صاذ اهلل ؿول افغومدي: ) افدفقؾ افثوفٌ:

يؼيض تسؾقؿف، ومؽٌ يسرا ؿبؾ أن يؼقم. ؿول اباـ ظؾقف وشؾؿ إذا شؾؿ، ؿوم افـسوء حغ 

صفوب: ؾـرى اا واهلل أظؾؿ اا فؽل يـػذ مـ يـكف ماـ افـساوء ؿؾاً: أخرجاف افبخاوري 

وؽره وهق ٓ يػقد َتريؿ آختالط بؾ آختالط واؿع ؾقف، وإكام يػقد إخذ بوٓحتقاوط؛ 

 (.دـع مزاْحي افرجول فؾـسوء

ؽاار مؼٌااقل،  (آخااتالط بااؾ آخااتالط واؿااع ؾقااف ٓ يػقااد َتااريؿؿؾااً: ؿقفااف: )

ؾوٓختالط ؽر واؿع، وـقػ يؼع؟ وافرجول ذم إموم، وافـًوء خؾػ افرجاول؟ وافـٌال 

فؽال وء ـاام جاوء ذم فػاظ: )ؾط افرجاول بوفـًاتفؽال ٓ خياصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إكام تلخر 

ـَ افرجوُل   (.يـكَف افـسوُء ؿبؾ أن يدِرـف

افػصؾ بغ اجلـًغ، وترك آختالط، ودظاقى افغومادي أن وهذا واوح ذم ضؾى 

ـقاػ ٓ دفقؾ ظؾقاف، وهذا )احتقوط( فدؾع )ادزامحي( ؿقل ممجقج يدل ظذ ؽؾٌي اهلقى! 

وتػًر افزهري وؽره إكام جوء جمردا فؽقهنـ كًوء ٓ فؾخاقف ظؾاقفـ ماـ افزحاوم، ماع 

 ظؾقاف وشاؾؿ، ـقاػ وؿاد أن دظقى افزحوم مدؾقع بؽثرة أباقاب مًاجد افـٌال صاذ اهلل

روى اإلموم أبق داود ذم بوب اظتزال افـًوء ذم ادًوجد ظـ افرجول مـ حديٌ اباـ ظؿار 

 (.فق ترــو هذا افبوب فؾـسوءريض اهلل ظـفو ؿول: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: )

ؾفذا ـؾف يدل ظذ أن مقجى تلخر افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إكام هاق فؾًاٌى افاذي 

 (.اككاف افـسوء ؿبؾ أن يدرـفـ افؼقمـره افزهري وهق )ذ

 (: ٕن آختالط هبـ مظـي افػًود.494/  3) "ادجؿقع"ؿول افـقوي ذم 

(: ٕن اإلخالل باف ماـ أحاد افػاريؼغ يػيضا 1/632)"ادغـل"وؿول ابـ ؿدامي ذم 

 إػ اختالط افرجول بوفـًوء.
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(: وـاون إذا شاؾؿ فٌاٌ 364/ 1) "آشاتؼومي"وؿول صاقخ اإلشاالم اباـ تقؿقاي ذم 

 هـقفي هق وافرجول فقـكف افـًوء أوٓ فئال خيتؾط افرجول وافـًوء.

( : وذم احلاديٌ مراظاوة اإلماوم 336/  2)"ؾتح افٌوري"ؿول احلوؾظ ابـ حجر ذم و

أحقال ادلمقمغ وآحتقوط ذم اجتـوب مو ؿد يػه إػ ادحاذور وؾقاف اجتـاوب مقاواع 

 فطي افرجول فؾـًوء ذم افطرؿوت ؾضال ظـ افٌققت، اكتفك.افتفؿ وـراهي خمو

ـاام اشاتدل بعاض ماـ مـاع آخاتالط بحاديٌ أيب ؿاول افغومادي: ) :افدفقؾ افرابع

شعقد ؿاول: ؿاول رشاقل اهلل صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ )خار صاػقف افرجاول أوُلاو وذهاو 

 آخرهو، وخر صػقف افـسوء آخرهو وذهو أوُلو(.

وإشـوده صحق  وفقس ؾقف مو يدل ظذ َتاريؿ آخاتالط، باؾ  ؿؾً: أخرجف أبق يعذ

آخااتالط واؿااع ؾقااف ـااام تاارى، وفااقس ؾقااف أـثاار مااـ حااٌ افرجااول ظااذ افصااػ إول، 

وإرصااود افـسااوء بوفتبوظااد ظااـ صااػقف افرجااول، َتـبااو ٕشاابوب افػتـااي بااغ اجلـسااغ ِف 

فاتخع ظاام ؿاد يؼطاع افصالة، ؾضال ظاام ِف افقؿاقف باغ يادي اهلل ِف افصاالة ماـ فازوم ا

ادصع ظـ اخلشقع وهذا مو تػقده فػظي )خر( وٓ تػقد َتاريؿ آخاتالط، ـاام زظاؿ ماـ 

 ادـع. احتٍ ِبذا ظذ

وافؼ هـو كسبل ؾنن افصالة خر ـؾفو فؾرجول وافـسوء ؾنهنؿ بال صاؽ مالجقرون ِف 

 .(افصالة ـؾفؿ وفقس مـفؿ آثؿ

آخاتالط، باؾ آخاتالط واؿاع ؾقاف ـاام  وفقس ؾقف مو يدل ظذ َتاريؿؿؾً: ؿقفف: )

(  ؿقل بوضؾ، بؾ هق رصياح ذم افػصاؾ باغ اجلـًاغ، وٓ اخاتالط بقاـفام، باؾ ؾقاف ترى

ادٌوفغي ذم أؾضؾقي بعد افرجول ظـ افـًوء، ؾؽؾام ابتعد مؽون ادرأة ظاـ افرجاول ـؾاام ـاون 

 أؾضؾ ذم حؼفو.
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ُيعااد اختالضااًو ـااام زظااؿ ووجااقد افرجااول وافـًااوء ـااّؾ مااـ اجلـًااغ ظااذ حااده ٓ 

افغومدي، باؾ هاذا هاق ادطؾاقب، وـؾاام ِزياد ذم صاقر افػصاؾ ـؾاام ـاون أوػ وأؾضاؾ، 

وفقس هذا تـطعًو وٓ ؽؾقا ـام يزظؿف افغومدي، وهلذا ؾضؾً صالة ادرأة ظـ صاالهتو ذم 

 ادًجد بكيح افًـي افـٌقيي.

مااع مااو ؾقااف مااـ مقجٌااوت وبؼقااي ـالمااف ظااـ تػًاار اخلريااي ٓ يعـقـااو ذم هااذا ادؼااوم 

 آشتدراك.

واحتجقا بحديٌ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـف ؿول: هناك ؿول افغومدي: ) اخلومس:افدفقؾ 

 رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أن يؿق افرجؾ بغ ادرأتغ.

ؿؾً: أخرجف افبقفؼال وإشاـوده ضاعقػ جادا ؾقاف داود اباـ أيب صاوف  افؾقثال وهاق 

 .(مـؽر احلديٌ

ومدي احلديٌ إػ افٌقفؼل ٓ جياووز أن يؽاقن جفااًل مـاف وتؼصارًا أو ظزو افغ ؿؾً:

( ؿاول: 5275()4/543)"شــف"تضؾقاًل وهقى! وذفؽ ٕن احلديٌ رواه أبق داود ذم 

صاوفح  تقٌاي شاؾؿ باـ ؿتقٌاي ظاـ داود باـ أيبحدثـو حمؿد بـ يقك بـ ؾورس حادثـو أباق ؿ

يعـاك  -هناك أن يؿشاك ؾقاف وشاؾؿ: )ادزكك ظـ كوؾع ظاـ اباـ ظؿار أن افـٌال صاذ اهلل ظ

 (.بغ ادرأتغ -افرجؾ 

( واحلاااوـؿ ذم ادًاااتدرك 2/135ورواه ماااـ ضريؼاااف افراؾعااال ذم أخٌاااور ؿااازويـ )

( 5446)ح "صاااعى اإلياااامن"وافٌقفؼااال ذم  ( وؿاااول: صاااحقح اإلشاااـود،4/312)

إمر باودعروف وافـفال ظاـ "( وأبق بؽر اخلالل ذم 1/2/83) "تورخيف"وافٌخوري ذم 

ـؾفاؿ  (3/87وابـ ظادي ذم افؽوماؾ ) (2/33( وافعؼقع ذم افضعػوء )94)ح "ادـؽر

 بف. صوفح أيبمـ حديٌ داود بـ 
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وٓ يعرف هذا احلديٌ إٓ بف، وهق حديٌ مـؽر مـ حقٌ افصاـوظي احلديثقاي، ؽار 

وظؿؾ بف اإلموم أمحد ـاام  "شــف"أن معـوه مقاؾؼ ٕصقل افؼع، وهلذا رواه أبق داود ذم 

 اباـ هاوك ظؼى ذـره مٌاورشة ظاـ  "إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر"ى اخلالل ذم رو

رأيً أبو ظٌد اهلل إذا فؼل امرأتغ ذم افطريؼ وـون ضريؼف بقـفام وؿاػ ومل يؿار حتاك  ؿول:

 جيقزا .

 ؾؿعـوه صحقح، وافـؽورة ذم اكػراد راويف بف ٓ ذم معـوه.

بحاديٌ أيب هريارة ريض اهلل ظـاف ؿاول: واحتجاقا ؿول افغومادي: ) افدفقؾ افسودس:

 ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ )فقس فؾـسوء وشط افطريؼ(.

ؿؾً: أخرجف ابـ حبون وإشـوده ضاعقػ جادا، ؾقاف ذياؽ باـ ظباداهلل باـ أيب كؿار 

شقئ احلػظ، وؾقاف مساؾؿ باـ خوفاد افزكجال ؿاول افبخاوري ؾقاف: مـؽار احلاديٌ، ذاهاى 

 (.احلديٌ

فااد، ورشيااؽ بااـ ظٌااداهلل حااديثفام مؼٌااقل ذم ادتوبعااوت، وهااذا مًااؾؿ بااـ خوؾااً: ؿ

احلديٌ وإن ـون إشـوده وعقػًو مـ هذه افطريؼ، وفؽـف بؿجؿقظف مع حاديٌ أيب أشاقد 

ممااو ذـااره افغوماادي ـؾفااو ترتؼاال بااف إػ درجااي احلًااـ  وإكصااوري وابااـ ظؿاار وؽرمهاا

 وؿد صححف ابـ حٌون، وحًـف إفٌو .وآحتجوج بف،  

واحتجقا بحديٌ ابـ ظؿار ريض اهلل ظـاف ؿاول: ؿاول ؿول افغومدي: ) ؾ افسوبع:افدفق

افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ )فق ترــو هذا افبوب فؾـسوء(. ؿول كوؾع: ؾؾؿ يادخؾ اباـ ظؿار 

 حتك موت.

ؿؾً: أخرجف أبق داود وؽره واختؾػ ؾقاف رؾعاو ووؿػاو وافصاحق  وؿػاف ظاذ ظؿار 

اهلل ظؾقف وشؾؿ، وإكام ـون اجتفودا ماـ ظؿار ريض اهلل ؾؾقس هق مـ ظؿؾ رشقل اهلل صذ 
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ظـف وفقس ِف َتصقص بوب فؾـسوء فؾخروج وافدخقل مـف، مو يدل ظذ َتريؿ آخاتالط 

 (.بؾ آختالط واؿع ِف ادسجد ـام ترى

ؿؾااً: احلااديٌ إشااـوده صااحقح مقصااقًٓ، وؿااد صااّقب افاادارؿطـل وؿػااف ـااام ذم 

ئؿاي افثؼاوت، ؾاوفؼقل إب افًاختقو ، وهاق ماـ ( وافذي رؾعف أيق13/31) "افعؾؾ"

ـاف ظادم افادخقل ماـ بؼٌقل رؾعف فؾخز ؿقي، ويزيده ؿاقة افتازام اباـ ظؿار ريض اهلل ظ

 يؽقن مـ متًؽ ابـ ظؿر بوفًـي. -ظودةً - ذفؽ افٌوب، وهذا

وحتك مع افؼقل بقؿػ اخلز ظاذ ظؿار باـ اخلطاوب ريض اهلل ظـاف، ؾالـرم وأكعاؿ، 

وشاـي اخلؾػاوء مركاو بوتٌاوع شاـتف، وصاوحٌف، وادحاّدث ادؾفاؿ، وؿاد أُ  خؾقػي رشقل اهلل،

 افراصديـ ادفديغ.

وفقس ِف َتصقص بوب فؾـسوء فؾخاروج وافادخقل مـاف، ماو يادل وؿقل افغومدي: )

( مهاط ماـ افؼاقل، ٓ مًاتـد ظذ َتريؿ آختالط بؾ آختالط واؿع ِف ادسجد ـام ترى

ؿاي، ودؾاع آخاتالط، واجاتامع اجلـًاغ ذم ادًاجد ٓ فف، بؾ هق رصيح ذم ضؾاى ادػور

يدل ظذ آخاتالط باودعـك افاذي يؼارره افغومادي، ٕن افرجاول ذم معازل ظاـ افـًاوء، 

وفؾـًااوء بااوب خياارجـ مـااف ٓ يشااورـفـ ؾقااف افرجااول، ويـكااؾـ ؿااٌؾفؿ، وٓ ياارؾعـ 

ؾاع ل، ـّؾ ذفؽ واوح داـ أكصاػ وظادل ظاذ ضؾاى افػصاؾ، ودورؤوشفـ ؿٌؾ افرج

 آختالط.

واحتجاقا ِف مـاع جاقاز كظار ادارأة فؾرجاؾ إجـبال ؿول افغومدي: ) افدفقؾ افثومـ:

بحديٌ كبفون مقػ أم شؾؿي أن أم شؾؿي ريض اهلل ظـفو حدثتاف: أهناو ـوكاً ظـاد رشاقل 

اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ومقؿقكي، ؿوفاً: ؾبقـاو كحاـ ظـاده أؿباؾ اباـ أم مؽتاقم، ؾادخؾ 

أمركو بوحلجوب، ؾؼول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ: )احتجباو مـاف(  ظؾقف وذفؽ بعدمو
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ؾؼؾً: يو رشقل اهلل، أفقس هق أظؿك ٓ يبكاكو، وٓ يعرؾـاو؟ ؾؼاول رشاقل اهلل صاذ اهلل 

 ظؾقف وشؾؿ: )أؾعؿقووان أكتام، أفستام تبكاكف(.

ي ؿؾااً: أخرجااف افسمااذي وافطحااووي وافطاازاي ِف افؽباار وإشااـوده ضااعقػ جلفوفاا

كبفااون مااقػ أم شااؾؿي ؿااد ضااعػف إفبااوي أيضااو، وافصااحق  افثوبااً ادعااورض فااف هااق 

 (.ادحػقظ

ؾً: هذا احلديٌ مع وعػف ٓ يدل ظذ كػال آخاتالط وٓ إثٌوتاف، وؽوياي ماو ؾقاف ؿ

َوُؿااْؾ ]ادـااع مااـ كظاار اداارأة إػ ؽاار ادحااورم، وهااذا يغـاال ظـااف ظؿااقم ؿااقل اهلل تعااوػ: 

ـَ فِْؾُؿْمِمـَوِت َيغْ  ـَ ُؾُروَجُف َػْظ ـَ َوحَيْ ـْ َأْبَصوِرِه ـَ ِم  . (31افـقر:)[ُضْض

واحتجقا ِف مـع جقاز ادصوؾحي بحاديٌ معؼاؾ باـ ؿول افغومدي: ) افدفقؾ افتوشع:

يسور ريض اهلل ظـف ؿول: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشاؾؿ: )ٕن يطعاـ ِف رأس رجاؾ 

 فف(. بؿخقط مـ حديد خر مـ أن يؿس امرأة ٓ َتؾ

ؿؾً: أخرجف افطزاي وافرويوي واختؾػ ؾقف رؾعو ووؿػاو وادقؿاقف أرجا  إٓ أكاف 

 (.فقس ممو فف حؽؿ افرؾع وإشـود ادرؾقع ضعقػ فضعػ صداد بـ شعقد وتػرده بف

وابااـ حجاار   "افسؽقااى"بااؾ احلااديٌ صااحقح، وؿااد صااححف ادـااذري ذم ؿؾااً: 

افضاعػ ظاذ صاداد باـ شاعقد هتاقر وؽرهؿ، وإضالق افغومدي  "افزواجر"اهلقتؿل ذم 

بّغ، ؾلـثر افـؼود ظذ تقثقؼف، وثؼف اإلماوم أمحاد ويقاك باـ معاغ وأباق خقثؿاي وافـًاوئل 

وابـ حٌون وافٌزار، وؿول ابـ ظدي: مل أر فف حديثو مـؽرا وأرجق اكاف ٓ بالس باف، وروى 

 فف اإلموم مًؾؿ، ؾفق ثؼي.

ٌ أمقؿاي بـاً رؿقؼاي ريض اهلل ظـفاو واحتجقا بحديؿول افغومدي: ) افدفقؾ افعوذ:

أهنااو ؿوفااً: أتقااً رشااقل اهلل صااذ اهلل ظؾقااف وشااؾؿ ِف كسااقة كبويعااف ؾؼؾـااو يااو رشااقل اهلل 

كبويعؽ ظذ أن ٓ كؼك بوهلل صقئو وٓ كرسق وٓ كازي وٓ كالِت ببفتاون كػسياف باغ أياديـو 
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ؼؾـاو: اهلل ورشاقفف وأرجؾـو، وٓ كعصقؽ ِف معروف ؿول: ؾقام اشتطعتـ وأضؼتـ، ؿوفً ؾ

أرحؿ بـو مـو بلكػسـو هؾؿ كبويعؽ يو رشقل اهلل، ؾؼاول رشاقل اهلل: )إي ٓ أصاوؾ  افـساوء 

 (.إكام ؿقيل دوئي امرأة ـؼقيل ٓمرأة واحدة

ؿؾً أخرجف أْحد واحلوـؿ وأصحوب افســ وإشـوده ضعقػ تػرد ُمؿد بـ ادـؽادر 

ي، وهاق ِل يؾؼفاؿ أو يساؿع ماـفؿ، وِل بف، وهق ـثر اإلرشول روى ظـ ـثر ماـ افصاحوب

يتوبعف ظؾقف أحد، وأمقؿي ِل يروى ُلو إٓ هذا احلديٌ وِف معـوه كؽورة ؾضال ظـ َموفػتف دو 

 ص .

ؾؼقااده بوفطوؿااي مااع تضااؿـف أظظااؿ ش ؾااقام اشااتطعتـ وأضؼااتـ»أمااو افـؽااورة ؾػاال ؿقفااف 

ـاف، وفاذفؽ ِل يارد ادـفقوت وهق افؼك وترك افؼاك ٓ حيتاوج ؾقاف ادؽؾاػ إٓ افؽاػ ظ

افتؼققااد بوفطوؿااي ِف ادـفقااوت، وإكااام جااوء ِف اداالمقرات. وادخوفػااي دااو جااوء ِف افـصااقص 

 (.افصحقحي افدافي ظذ خالؾف

هذا ـالم جوهؾ بوحلديٌ ودرايتف، ؾؿحؿد بـ ادـؽادر إماوم ثؼاي، وؿاد شاؿع ؿؾً: 

 وجف وؽرمهو.هذا احلديٌ مـ أمقؿي ـام جوء مكحًو بف ظـد اإلموم أمحد وابـ م

 اإلرشول ذم احلديٌ مـ افراوي ٓ يعد مـ أشٌوب جرحف.و

وؿااد ؿااول افسمااذي: حًااـ صااحقح، وصااححف ابااـ حٌااون، ويؽػقااف متوكااي أكااف مااـ 

 أصح افؽتى حتً أديؿ افًامء، ؾلي هتقر هذا افتفقر؟! "ادقضل"أحوديٌ 

 يشفد فف ؽره مـ إحوديٌ ادرؾقظي وادرشؾي؟احلديٌ ـقػ و

( مـؽار! ؿاقل بوضاؾ، ؾاقام اشاطعتـ وأضؼاتـكف ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: )ودظقاه أ

وٓ كعصاقؽ ِف وؾفؿ شؼقؿ، ؾفذا افؼقد إكام هق ؾقام ؿٌؾف مـ ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشاؾؿ: )

إذا أمرتؽؿ بلمر ؾلتقا مـف ( وؿد ؿول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم احلديٌ افصحقح: )معروف
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 اهلل ظؾقااف وشااؾؿ بوفتقحقااد، ؾفااؾ ياادخؾ ذم هااذا ( وؿااد أمركااو افـٌاال صااذمااو اشااتطعتؿ

 ؟"افصحقحغ"احلديٌ! ؾقؼقل افغومدي بـؽورتف أيضًو وهق ذم 

أمو دظقاه ادخوفػي ؾفؿط مـ افؼقل، ومل يلت بدفقٍؾ واحٍد رصيح صاحقح يادل ظاذ 

مصوؾحي افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فؾـًوء، ـقػ وظومي إدفاي تادل ظاذ خاالف ذفاؽ 

 ـام تؼدم؟

واحتجقا بحديٌ أشامء بـاً يزياد أن رشاقل ؿول افغومدي: ) فدفقؾ احلودي ظؼ:ا

اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مجع كسوء ادسؾؿغ فؾبقعي ؾؼوفً فف أشامء أٓ َترس فـاو ظاـ يادك 

يو رشقل اهلل ؾؼول ُلو رشقل اهلل صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ )إي فساً أصاوؾ  افـساوء وفؽاـ 

 قفـ(.آخذ ظؾ

ؿقاادي وافطاازاي ِف افؽباار وإشااـوده ضااعقػ ِف شااـده صاافر بااـ ؿؾااً: أخرجااف احل

 (.حقصى وهق ضعقػ

 ـام ؿوفف احلوؾظ اباـ حجار، ،ذاتف ٕن صفر بـ حقصى صدوقبؾ هق حًـ ف ؿؾً:

 (.13/244) "ؾتح افٌوري"وؿد حًـف احلوؾظ ذم 

وذم افٌاوب أحودياٌ أخارى تمـاد هاذا  ـقػ واحلاديٌ افًاوبؼ يشافد فاف ويؼقياف؟

 إصؾ.

ذـر افغومدي أحوديٌ أخرى ـؾفو وعوف ٓ شٌى فذـرهو ؽر إطفور وعػ ثؿ 

حجي ادخوفػ، مع ؿقة إحوديٌ افدافي ظذ ادـع مـ آختالط وادصوؾحي، وفؽـف 

ـل يظفر فؾـوطر وعػ حجي ادخوفػغ  يًتؽثر مـ إيراد أمثول هذه إحوديٌ وكؼدهو

 فف!
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 ؾصؾ

صؾف افػوشد، وؾفؿف اخلوض ، وؿرر جقاز ذم خومتي مؼول افغومدي أظود تؼرير أ

آختالط ذم إشقاق وادحول فؾٌقع وافؼاء أو افعؿؾ وافدراشي، وادًوجد 

 وادصؾقوت، وافطرؿوت، وؽرهو مـ إموــ.

وزظؿ أكف ٓ يقجد كص دـ ؿول بتحريؿ يشء مـ ذفؽ دون يشء ذم ؽر هتؿي أو 

 مزامحي.

قل ظذ اهلل بغر ظؾؿ، وفقً صعري ـقػ يؿل وـؾ هذا مـ افتؾػقؼ وافتزوير، وافؼ

 اإلكًون كػًف مـ أصد ؾتـي خوؾفو ظؾقـو افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وـّؾ هذا يٌوح فف؟

ومو ووبط ادزامحي افتل تعد رشضًو دـع آختالط، وؿد أبوح افغومدي ادصوؾحي 

 !!(؟وكحقهو)

افؼع افتػريؼ بغ  وأي أصؾ مزظقم بوضؾ يػسيف افغومدي، وإصؾ ذم كصقص

اجلـًغ ذم مقاضـ ظدة مـ أمقر افديـ، وهل مقاضـ افعػي وافتعٌد، ؾؽقػ بلمقر افدكقو 

 افتل يرـز ؾقفو افشقطون رايتف؟

فعؾف يقظظ بف، وهق أن مـ  اً خطر ذم مؼول افغومدي فقؼػ  أمراً  وفعؾ افـوطر يؾحظ

وأئؿي افديـ، ووـؾ إمر إػ ـالم افعؾامء مـ افصحوبي وافتوبعغ دٓئؾ زيغف إظراوف 

 ؾفؿف واشتدٓفف! وهذه آؾي أؾوت.

ؿ، وافتفؽؿ بديـفؿ، ؾساه بؾ زاد ظذ ذفؽ اشتفجون ؿقل أهؾ افعؾؿ، وافتعريض هب

مد شؾبل ظذ : أهنؿ جوءوا بوفا)-ومـفؿ مـ مّر ذـره ذم افؽتوب-يؼقل ظـ ادخوفػغ فف 

يتعؼبقن ويزايدون ظذ افؼع ( و)ذظوً  افتـوؿض ادذمقم( وأهنؿ أهؾ )تراثـو افػؼفل

ووصػ  (ِل يؼتػقا هدي ادجتؿع افـبقي!و) (ويزظؿقن بعد ذفؽ أهنؿ آمـقا بوهلل!!

فقس مع ادوكعغ دفقؾ إٓ ضعقػ اإلشـود، وأكف )!!( افضجقٍمـعفؿ مـ آختالط با)
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غ! وأن مـفؿ ( ؾؽلن ـّؾ أوفئؽ إئؿي إكام تؽؾؿقا مـ ؾراأو صحق  دٓفتف ظؾقفؿ ٓ ُلؿ

 (يزايدون ظذ تؼقى افسؾػ!ن ادوكعغ )( وأادتفقك افضول!!( و)ادتحؽؿ بغر برهون)

يػتوتقن ظذ ( وأهنؿ )ظقام وأصبوه افعقاموأهنؿ )( ِل يؿقزوا أو يريدون افتؾبقس!وأهنؿ )

ظذ إئؿي أمثول  افعٌورات افتل يطؾؼفو( وؽر ذفؽ مـ افؼع!! ويبتدظقن ِف افديـ!!

ؿدامي وابـ ظٌدافز وافـقوي وابـ تقؿقي وابـ افؼقؿ وابـ حجر وابـ بوز وأمثوهلؿ  ابـ

َؾَلُي افَػِريَؼْغِ ] :ؾفؿ ؾريؼ، وافغومدي ومـ جوء مـوؾحًو ظـ ؾؽرهؿ ؾريؼرمحفؿ اهلل، 

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ  ـُ ـِ إِْن  فف ( وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وظذ آ81)إكعوم:[َأَحُؼ بِوَْٕم

 وصحٌف أمجعغ.

 ـتٌف

 بدر بـ ظع بـ ضومل افعتقبل

 ها1434ذو احلجي  26إحد 

 

  

 


