
  �الختال
 	�هل ��لط

  تعقيب �لشيخ �لطري� � مقا� أل�د �لغامد�

*مل �سالة مبا&% من "!ير �لعد� ��كتو� �مد �لعي�  فقد هاتف� �حد �فاضل �ل�بوي��  

  ا1نتقديه طا,ً 
ً

�نا ال �قو� Aو�! �الختال<� �الختال< = �>عليم كب8% من كبائر (: منه �,ال5 قائال

�CنوD� لعلماني��" �E�Fللي� H حد�ثة �1صطلح� "قد �ستُغل� حسبنا �هللا �يد"� حو RS( 

ِسِه "هذ� توضيح ال �كفر_ "ال �شكر_� ^[ لالعتذ�� "�>وضيح مXY يليق به� ﴿
ْ
ف
َ
 غ

َ َ
H 

ُ
Xَسا

ْ
بَِل �ِإلن

 
ٌ
%
َ
ِص8

َ
kَ َمَعاِ[يَر_ُ  *ب

ْ
ل
َ
ْو �
َ
لk َمع] no – np: �لقيامة[﴾ َ"ل

َ
و �
َ
  .� "�لُعتs = [لك هللا "حد_)ا[ير_ُ "ل

  	ال /مشا 	جها 	ال ,لقا �لشعر  	قوما فقوال با)� قد علمتما

  �من *يف بالكتابة نها�ً  �"قد ��يت كث8ً 
ً
"هذ� �مر ُجبل عليه �إلنساX ِلغلبٍة نفسية  �يعتذ� Eال

ر~{ "�جع ^} فطرته� "هكذ� 
َ
� �فعل ^خو% يوسف 1ا �لقو_ = �,� نها�ً تأطر_ H سلوِ� ما ال يرضا_ لو �

﴿ َXو
ُ
بَاُهْم ِعَشاً� َفبْك

َ
جا�"� عشا� Eكونو� �قد� H �العتذ�� = �لظلمة� "n� [ �D: يوسف[﴾ "ََجاُ�"� �

ال تطلب ��اجة بالليل� فإX ��يا� = �لَعين�� "ال تعتذ� با�ها� من [نب فتتلجلج = ": قيل

نَا ﴿: �ألنبيا� فهو �H �العتذ�� "�!�_ قا� مو� عليه �لسال� � "�ما �عتذ��"�العتذ��
َ
�"َ �

ً
]ِ̂ تَُها 

ْ
َعل

َ
ف

 َ�
�
ال
~
  ]. ��: �لشعر��[﴾ ِمَن �لض

يتفاقم� "ليس �ا من  �"�لقطعيا� �ل�عية نها�ً  "قد ��يت �X �>عد� H ��رما� "�لفضيلة�

ا� للمر�صد% {"نها �X تمتهن �" تستبا�� = !من ��ُرمة� "ال عليها من ��ياطة ما *فُز �فر�{ �لعلم

�لقلم فيه �م¦ من �لرما�� "من كتم حق �هللا فقد طو¥ جو�¤ه H جذ"% من نا� جهنم� ح£ 

 
ً
ال يد�� موضعها من �ل�ª "ال  ا1ٍِ© قد تكلف ما ال ينتفع به� "حشد نصوًص  ��يت §خرها مقاال

جز_� فمنها جهله با
َ
�اسخ "�1نسو¬ "�1تقد� "�1تأخر� "من لم يعر» يعر» صد� معناها من ع

�يه &يعة غ8 &يعة �مد ص® �هللا  
ّ
���اسخ من �1نسو¬ �ف¦ ^} ^ثبا� �1ن± "ن± �1ثبت� "تو

 X^ يت²م �حد = {ين �هللا "هو ال يعر» ��اسخ "�1نسو¬� ثم X� حر� �لعلما� �D" عليه "سلم�

 C� م�إل�ا{ = ��ر� قد �تبEأل� Cته �لعذ�}��^ H �1لعا�.  

"�1تعة قبل ³ريمها� "�لربا قبل "ضعه� "�لسفو� قبل  "لو �"�{ُ� نصوC&ُ µ �´مر قبل ³ريمه�

منعه� "�لصال% قبل تمامها� "�¶ها{ قبل فرضه� "�الختال< قبل حظر_ ¶ا�� &يعة جاهلية 

  ."��صوµ �مدية

�يما �جل تمتع فع�% : ((قا� �سو� �هللا ص® �هللا عليه "سلم: ا�ف± �لصحيح عن سلمة بن �ألكوª ق

  )).ما بينهما ثالثة �يا� فإX �حبا �X يز{�{� �!{�{� "¸X �حبا �X يتتا�� تتا��

نُسخ بنصوµ �خر¥� "لو «X ثمة نصوµ ³مل �لوصف �لقطº  لكنه نص قبل �لنسخ بال �يب�
  .H منِصٍف مع نفسه "�بهبإباحة �الختال< با�ص مثله� 1ا �ش²ت 



"ال فر¾ ب� من يو�{ نصوµ �الختال< قبل تما� �ل�يعة "½ ��ا¼ بقايا جاهلية تستوجب 

�النتظا�� "ب� من يو�{ �حا{يث �1تعة "�كل �لربا "&C �´مر قبل ³ريمها مسا¾ �¶و�!� "هذ� 

ٌس لإلسال� "قلٌب >ا�يخ �لت�يع� "ÂأÁ بمن يسلك هذ� �1س
ْ
لك يأخذ ت�يع �لعا& من عك

��جر% "ينقضه با>اسع� "�>اسع ينقضه باÄامن� "�Äامن ينقضه بالسابع� "ت�يع �1دينة ينقضه 

  .بت�يع مكة� "ÂأX �إلسال� بسا< يُطو¥� "ُعر¥ تُنقض� Eظهر ³ته بسا< �¶اهلية

�لÈ É مرتع للهو��  و¥�"�إلحاطة بمعرفة ��اسخ من �1نسو¬ �يÇ من �لس8 = بطوX �"{ية ��

�"�X¸" �C جهل شيئً � Cكة �لَعقل� �" شها{�� �"  ا"مضا�
َ
منها� سأ� من يعلم� "�لِعلم ��ق ليس َمل

  .تسنم مناصب� فهذ� غ8 مر�{ = عد �لعلو� "�>حقيق فيها

"� عن H "قد� ��"�فع ��فسية "��و¥� "قد � "�´لط = هذ� �,اC قديم بقد� �¶هل = �إلسال��

: "هو Ïلط �ألمر با��Î "�إلباحة با�ظر� فقا� Í ا�نه ��¥ = مسجد �لكوفة خطيبً : �Ì �هللا عنه

Ð¬تعر» ��اسخ من �1نسو� �: قا�ال� قا :Í �هلكت "�هلكت� ثم قا : Ðبو من �نت��قا : �Ñ* بو�

  .مسجدنا بعدال تقص = : � ثم �خذ �[نه ففتلها� "قا� Í"�بو �عرفوÒ"�نت : قا�

فإ[� «X هذ� = !من �´الفة �لر�شد% = نصف �لقرX �أل"�� "تو�فر �لصحابة "½ معاقل �لفقه 

  ."�لعلم� "½ مساجد �هللا� فكيف يكوX ��ا� = �لقرX �´امس ع�� "½ صحف تَنُ� بال �قيب

 �هللا عنه من "ال% �ألمر "ُهد�% Õن Í يٌد تَصل كيد �´ليفة عÁ¸" Ì� Ô أل�جو �ذ_ �آل[�X� X تُفتل�

  .��ق "هم = �ألمة كث8

"�لYتب �×د بن قاسم قلب حقائق �ألمو�� "ما من جهالٍة ^ال "È تفÖ بصاحبها ^} �خر¥ مثلها� 

"¸[� «D� = Xهن طلب قاصٌد ألمر� "�ستحكم منه� فال ير¥ �,احث = مقصو{_ ^ال ما يطلبه "لو 

يلتمس �1ا� فيتبع �ل�C�Ç "�ما �1نصفوX فهم �خليا� �Dهن من Ù قصد ^ال � «لظمآX ا«X "همً 
صد غ8 [لك� طلبً 

َ
للحظو% "Eتقد� = ��نيا خطو%� فهو = �آلخر% يتأخر  اقصد ��ق� "من ق

  .خطو��

"يك± �لُمنصف �نه ال يُعلم Úلم H مر قر"X �إلسال� �´مسة ع� قا� Aو�! �الختال< = 

لإلنصا»� "³ّصل Ü �كÛ من مائة Úلم "فقيه عF تلك �لقر"X  اس "�>عليم� "Âنت طا,ً �1جال

 "�ح�Y ��ظر"يقطعوX بعد� �ل�خيص فيه� قا� ��افظ �بو بكر �مد بن عبد�هللا �لعامر� = كتابه 

)�Þß) :(من �عتقد هذ_ �1حظو��� X� تفق علما� �ألمة� �� Xبالنسو� �لرجا� à�áباحة �م¸" âألجانب

ال يسمع � "�ستحق �لقتل بر{ته� "¸X �عتقد ³ريمه "فعله "�قر عليه "�Ì بهâ فقد فسق� فقد كفر

  .�نتÍ .(ä قو� "ال تقبل Í شها{%

Íص® �هللا عليه "سلم بقو å�� Îلنسا�: (("يك± = [لك ن� H �خو�"Cæ عمر )) ^ياكم "�

  .�أل{لة "�قو�� �ألئمة = �سالة ُمستقلة�لرجا� H �لقرC من �لنسا�� "قد ُسقت 



"¸X من مو�ضع �´طأ عد� �>فريق ب� مو��{ ��صوµ "جعل �1قاما� �التفاقية «1علوما� 
  :�للز"مية� "ما ساقه �لYتب من �خبا� È من هذ_ �ألنو�ª "سأجيب عنه با>فصيل

 
ً

  :ما [كر_ "هو قبل �لنسخ: �"ال

H çفر Cجا�� X� يعلم X� بè 
ً
قبل فرضه = �1دينة� "�م =  ا مر�حل� "قد éÚ �لصحابة !من

[لك مر"يا� "قصص� = كتب �لسنة "�لسX�" �8 فرضه سنة ëس من ��جر%� �خرà �,خا�� 

نز� ��جاC مبتí �سو� �هللا ص® �هللا عليه "سلم بزينب بنت جحش : عن �نس �Ì �هللا عنه قا�

  .�Ì �هللا عنها

نز� حجاC �سو� �هللا ص® �هللا : سنة ëس من ��جر%� قا� صالح بن كيساX قا� "[لك قريب :قلت

  .�"�_ �بن سعد.عليه "سلم H نسائه = [� �لقعد% سنة ëس من ��جر%

n- تبYل� �(: قا�ص® �هللا عليه "سلم : عن سهل بن سعد قا å�� Ú} 1ا عر¼ �بو �سيد �لساعد�

 قربه ^Eهم ^ال �مر�ته �� �سيد� بلت تمر�� = تو� من حجا�% من "�صحابه� فما صنع �م طعاما "ال

: ثم َعقب بقوÍ.. �لليل� فلما فرå�� 5 ص® �هللا عليه "سلم من �لطعا� �ماثته Í فسقته تتحفه بذلك

  )."من لو�!� [لك نظر �1ر�% للرجا� "ïالطته

!مه فرç = قريب �لسنة فإX ��جاC "لو�: "هذ� قبل منع �الختال< "فرç ��جاC :�قو�

�´امسة� "هذ� �لعر¼ «X قبل [لك� فز"جة �ð �سيد È سالمة بنت "هب "�"ال{ها ثالثة �سيد 

� "عمر �ð )� < �لعمر��po( "طبقاته""هو �ألكF "�1نذ� "×ز%� كما نص عليه خليفة بن خيا< = 

 X» Cجا�� çسيد �لساعد� حينما فر�)�ß ( 
ً
مه سالمة "ست� سنة� "�ب اسبع

ُ
� �D� Fنه �ألك

�á1"جة كما = هذ� ��ديث [كر_ عبد�X �1ر"!� = �لصحابة� "Âذلك �بن �ألث8 "غ8هم� "�سو� 

للهجر%� "��جاC فرç سنة ëس للهجر% يع� قبل "فاته  �nnهللا ص® �هللا عليه "سلم تو½ سنة 

� �ما�Ð فم£ تز"à �سيد "سالمة �Ì �هللا عنهماÐ "م£ "ñمس سن�  Xيكو X� م£ �مكن"

سيد "�X يعد صحابيً 
ُ
  .= ëس سن� ا�بنهما �

هذ� �مو� H �نه «X قبل (): nò/nßß( "�1نهاà &� مسلم""قا� ��و"� عن هذ� �لعر¼ = 

Cجا��(.  

  .)"�X [لك قبل نز"� ��جاC(: "قا� �لعي� = عمد% �لقا��

 = åلقرط� �تفس8_""بهذ� قا" )ô/ôÞ(.  

سيد �يًض 
ُ
� ð� à�"! ا"قد �شا� غ8 "�حد من �ل��� ^} قد� حا{ثة Íبقو �فيه(: «بن بطا" : C&

  .)�ل���D� C ال يسكر õ �لعر¼� "�X [لك من �ألمر �1عر"» �لقديم

�-  
ً
 "�"�{ �لYتب حديث Úئشة = �لصحيح� = خر"à سو{% �اجتها Eال

ً
"فيه ( :ا� "قا� معلق

  .)ا� ��å ص® �هللا عليه "سلم با´ر"à �اجتهن "غ8هن = [لك من باC �"÷�إل[X لنس



«X عمر يقو� للن��o� ( å(� ف± �,خا�� اهذ� جا� = �"�ية �,خا�� �نه قبل ��جاø C*ً  :�قو�

�حجب نسا�� فلم يكن �سو� �هللا ص® �هللا عليه " سلم يفعل� فخرجت : ص® �هللا عليه " سلم

معة !"å�� à ص® �هللا عليه " سلم Eلة من �للياÜ عشا� "�نت �مر�% طويلة فنا{�ها سو{% بنت !

Cهللا §ية ��جا� �فأنز Cجا�� �ùي X� H عمر �ال قد عرفنا� يا سو{% حرضا.  

ò - تبYل� �ئشة �نها قالت(: "قاÚ هللا ص® �هللا عليه "سلم �1دينة "عك �بو «: عن� �1ا قد� �سو

يا �بت كيف �د�Ð "يا بال� كيف : فدخلت عليهما� فقلت: �Ì �هللا عنهما� قالت بكر "بال�

 íمع" �Ð¤ن» كيف �د�«�د� �كيف �د نفسك� كما نقو �� :Ðكيف صحتك  

�ü حبب ^Eنا �1دينة «: فجئت ^} �سو� �هللا ص® �هللا عليه "سلم فأخFته� فقا�: قالت Úئشة
  .»كحبنا مكة �" �شد

 
ً
"هذ� "�ضح �يضا = "قوª �الختال< = عمل �صحاC �سو� �هللا ص® �هللا عليه "سلم�  :اقا� معقب

  )."هم �عظم ��ا¼ تقو¥ "فهما ألح�Y �لت�يع

 
ُ
� يع� قبل فرç �لفر�ئض ح£ �لصلو�� "��ج "قد� ��å �1دينة"��ص øيح �X هذ� «X 1ا  :قلت

: قا�) ��o/p( "&� �لصحيح"�بن بطا� = "�لصيا� "قبل فرç ��جاñ Cمس سن�� "ب� [لك 

)Cجا�� �لك قبل نز"] X�"(.  

� [كرها بعض �لّ��� كمحمد )"�X [لك قبل فرç ��جاC(: "قد جا� = بعض �"�يا� ��ديث

 = Îحه"�لشبي&".  

"�لقلب حينما يبحث عن شبهة يُعý عما ب� عينيه من ��ق� "من �غمض عينيه عن نص �مامه = 

] �F´� ��Ðينه} Í ³ر� ��ق فيها ليسلم" Cِع �{لة �,اþ فهل سيبحث عن!  

o - تبYل� �هللا عنها� �نها قالت(: قا� Ì� ئشةÚ هللا ص® �هللا عليه "سلم «: عن� �سو� Ôخل ع}
éلفر�� H بغنا� بعا�� فاضطجع Xتغنيا Xديث... "عند� جا�يتا��.  

 
ً
الختال<� "جو�! {خو� �لرجل H �1ر�% م£ «X معها غ8ها من ��ديث يفيد جو�! �( :ا"قا� معلق

«�  .)�لنسا�� "فيه جو�! �ستماª �لرجل لغنا� �لنسا� "æبهن با

 )"�X [لك قبل نز"� ��جاC(: بعد ^خر�à ��ديث) ��ß( "�آل{�C"قا� ��افظ �,يه� =  :قلت

äنت�.  

  .)ذ� «X قبل نز"� ��جاCه(): ßò/�: ("�لفتح""قا� ��افظ �بن �جب = 

مثل هذ_ �لقصة لعائشة (): ò/n�Þ( "�1علم"�نها قبل فرç ��جاC كما =  ا"قا� �لقاÌ عياç مبينً 

ُف  -"�هللا �علم  -"� حينئذ 
َ
�نت�ä "قد تز"جت "عمرها  )بقرC �بتنائه بها� "� سن من لم يكل

  .تسع سن� يع� قبل فرç ��جاC ببضع سن�



ب ^طال¾ لفظ ثم ^X �لعر
�
غل
ُ
H �ألمة غ8 ��ر%� �" H ��ر% غ8 �,الغة فإ[� بلغت  "�¶ا�ية"C ت

سý �مر�%� "�ذ� قالت Úئشة
ٌ
  .^[� بلغت �¶ا�ية تسع سن� فÎَِ~ �مر�%: ت

يع� من  )"عند� جا�يتاX من جو��� �ألنصا�( :"يب� �نهما ^ما� "يوضحه قوÍ = �"�ية �خر¥

"�لعرC تثبت (): n/�pp("�لغريب"X �ل�C "�لغنا� من خصائص �1و��Ü قا� �´طاð = ^مائهم� "�

  .)مآثرها بالشعر ف�"يها �"ال{ها "عبيدها فيكÛ ^نشا{هم �ا

 = åلقرط� �لو5 كما هو معر"»� قا,� X"} من È""(: "�1فهم ��ا�ية = �لنسا� «لغال� = �لرجا¶�

X"} من H Xلو5 منهما "هما يقاال,�(.  

p- تبYل� �ص® �هللا عليه "سلم غد�% ب� : "عن �لربيع بنت معو[ �نها قالت( :"قا å�� Ôخل ع}
ع�Ô فجلس H فر�� كمجلسك م�� "جويريا� ي�بن با�»� يندبن من قتل من §بائهن يو� 

ال تقو	 هكذ�� : ((عليه "سلم"فينا نå يعلم ما = �لغد� فقا� ��å ص® �هللا : بد� ح£ قالت جا�ية

  .اثم �ستد� H ما به من "صف يتضمن �ختالًط )).. "قو	 ما كنت تقول�

�لربيع خطبها !"جها ^يا¼ بن بك8 قبل غز"% بد� = �لسنة �Äانية للهجر%� ثم خرà هو  :�قو�

 
ً
د �{�� !من منها "ق �"�خو�_ "بعد بد� تز"جت �لربيع من ^يا¼ "{خل عليها !"جها� "�
بت �مد

 H بذلك �بعد [لك فكيف يُستد çفر Cبن مند_� "��جا� Íص® �هللا عليه "سلم كما قا å��

  .ُحكم نز� بعد

ر%� كما قاD� Íهå =  �"�لربيع بنت معو[ بن عفر��� «نت عجو!ً  ) ��p/o( "تا�يخ �إلسال�"معم~

�� çقبل فر X» توفيت سنة سبع "ثالث� للهجر%� "!"�جها"Cجا.  

�X نفر� من ب� هاشم {خلو� H �سما� بنت عميس� فدخل �بو بكر ( :�"�{ �لYتب = حديث -�

  )�لصديق� "È ³ته يومئذ� فر§هم� فكر_ [لك

من !"�جه بها "هذ�  ايُش8 ^} قد� �لو�قعة قريبً  )"È ³ته يومئذ(: هذ� �الستد��� = ��ديث :قلت

H Xنو� يدخلو» Cجا�� çهذ_ قبل فر = Xلم يكونو� يدخلو Cسما� بنت عميس� فبعد ��جا� 

"�X {خو� �لH ��F �هل �ð بكر قبل �X يù� Y��)ß/�p� :()ية "ال غ8ها� قا� ��افظ �بن حجر 

 
ً
  .)ا��جاC قطع

Cجا�� çقبل فر È" حها �"�{هاø�" هذ_ ستة من �{>ه" Ûمر قبل �لنسخ �ك´� C& لة}�" �
Eكونن من �مÉ �قو�� يستحلوX ��ر "��رير : ((��ø "سيأ� يوٌ� {�عيها كما = �´Fمنها "�

  ))."�´مر "�1عا!»

 
ً
  :ما ال حجة فيه: اثاني

n- تبYل� �قا: ) 
ً
"فيه �إل[X لنسا� (� = حديث Úئشة = �لصحيح� = خر"à سو{% �اجتها Eال

  .)غ8هن = [لك من باå��÷"� C ص® �هللا عليه "سلم با´ر"à �اجتهن "



تقد� �X �لو�قعة قبل فرç ��جاC ثم �نه ال �حد من �هل �إلسال� يمنع �1ر�% �X �رà �اجة�  :�قو�
 
ً
  .� "تر� ��ها�� "هذ� من ِحشمة نسا� �لصد� �أل"� "حيائهنثم �ال يعتF �لYتب بقصدها �´ر"E àال

Íقو àنشد ��م�8 عند ��جا�:  

 �8نا2 من �45 3مر2 �طر�0 

	3رجن جنح �لليل معتجر�9 

àجا�� �هكذ� �1ر�% ��ر% �1سلمة :قا".  

«نت فينا �مر�% �عل H ��بعا� = مز�عة �ا سلقا� فYنت : "عن سهل بن سعد قا�(: قا� �لYتب -�

تطحنها� فتكوX» �]^ X يو� �¶معة تªù �صو� �لسلق فتجعله = قد� ثم �عل عليه قبضة من شع8 

�صو� �لسلق عرقه� "Âنا نن» من صال% �¶معة فنسلم عليها� فتقرC [لك �لطعا� ^Eنا فنلعقه� 

  ."Âنا نتمí يو� �¶معة لطعامها [لك

"فيه جو�! ïالطة �لرجا� "��ظر ^Eهمâ فإنها «نت تقرC �لطعا� ^Eهم� "�دمهم = {��ها�  :"قا�

  ).كما يفيد_ ��ديث

لة �لصبيا�X "سهل �بن سعد ��D *© عن نفسه ��ضو� ^} "ال  :قلت
ْ
�{�� لم *� �لرجا� مع �ك

«Í X يو� تو½ ��å ص® �هللا عليه : � قا� �لزهر�اهذ_ �1ر�% صå صغX» 8 عمر_ {"X �,لو5 قطعً 

 
ً
ليسو� � "Âيف للYتب �X يثبت �X من معه "تا�Ïه"كما �"�_ �بو !�عة = . "سلم ëس ع�% سنة

 ّåص åُحدثا� مثله� "�فيق �لص.!  

�X"سيق = مسا¾ �نتشا� �لصحابة بعد �¶معة "�نهم ال ينتظر F´� هذ�"  X� ال^ F´� ليس = هذ�"

�1ر�% تطبخ �لطعا� = مز�عتها ثم تدفع �لطعا� �م Eأكلو�� كحا� �آلخذ "�لُمعطي� "�لفهم �بعد من 
Xلك ظنو].  

ò - تبYل� �ص® �هللا عليه "سلم� فبعث ^} (: قا å�� �� جال� X� هللا عنه�� Ì� %هرير ð� عن"

من يضم �" يضيف هذ�Ð فقا� �جل من : ما معنا ^ال �1ا�� فقا� ص® �هللا عليه "سلم: نسائه� فقلن

�كرR ضيف �سو� �هللا ص® �هللا عليه "سلم� فقالت ما : �نا� فانطلق به ^} �مر�ته فقا�: �ألنصا�

هي� طعامك "�صب� ��جك� "نوR صبيانك ^[� ���{"� عشا�� : ندنا ^ال قو� صبياÁ فقا�ع

فهيأ� طعامها� "�صبحت ��جها فأطفأته� فجعال يريانه �نهما يأكال�X فباتا طا"ي�� فلما �صبح 

 ضحك �هللا �لليلة� "عجب من فعالكما� فأنز� �هللا: غد� ^} �سو� �هللا ص® �هللا عليه "سلم فقا�

﴿ َXِلُحو
ْ
 ُهُم �لُمف

َ
ِك

َ
�"

ُ
ْو َ«Xَ بِِهْم َخَصاَصٌة َ"َمْن يُوَ¾ ُشح~ َغْفِسِه فَأ

َ
ْغُفِسِهْم َ"ل

َ
� 
َ
Hَ Xَ"ْؤثُِر يُ َ" ﴾]��� :

ô.[  

  )."فيه جو�! �الختال<� ""قوعه بإقر�� ��å ص® �هللا عليه "سلم «ٍ» = جو�!_ :عقب عليه فقا�



^X �لرجل �ألنصا�� هو عبد�هللا بن �"�حة "عبد �هللا بن �"�حة قتل : قا� ��افظ �بن بشكو��: �قو�

بمؤتة سنة ثما�X "�هللا �علم� ثم ^X هذ� ال يثبت !منه� "�الستدال� بهذ� بعيد� فتلك æ"�% شديد%� 

�نه لم يطعم ثالثة �يا�� "¸نقا[ �جل من  -كما عند ^سماعيل �لقاÌ  -فقد جا� = �حد¥ �لر"�يا� 

  .تفت معه ^} "جو{ �مر�% = مXY بليل {�مس��ال�� ال يل

o - تبYل� �هللا ص® �هللا عليه "سلم (: قا� �سو� X� عن فاطمة بنت قيس� �خت �لضحا� بن قيس�"

�نتقÔ ^} �� &يك� "�� &يك �مر�% غنية من �ألنصا� عظيمة ��فقة = سبيل �هللا� يù� عليها : قا�
فعX^ �Ô �� &يك �مر�% كث8% �لضيفا�X فإÁ �كر_ �X يسقط ال ت«: سأفعل� فقا�: �لضيفاX فقلت

 {^ Ôعن ساقيك� ف8¥ �لقو� منك بعض ما تكره�� "لكن �نتق CوÄ� ا��� �" ينكشفë عنك
  .��ديث... �بن عمك عبد�هللا بن عمر" بن �� مكتو�

 
ً
  .)"فيه �X �� &يك يù� عليها �لضيفاX "من لو�!� [لك �الختال<( :ا"قا� معلق

هذ_ �1ر�% �لÉ تُسý �� &يك "�نت من �لقو�عد كب8% صا�ة "�سمها H �لصحيح غزيلة  :قلت
بنت {�"{ بن عو» بن عمر" بن Úمر بن �"�حة� "�لقو�عد ال Ïاط� با�جاC "�الح��! من 

 ﴿: �لرجا� بنص �لقر§X قا� تعا}
َ
Xيَرُْجو 

َ
ِ� ال

~
َساِ� �لال

�
 ِمَن �لن

ُ
َو�ِعد

َ
يِْهن~ ُجنَاٌ�  َ"�لق

َ
يَْس َعل

َ
ل
َ
نَِكاًحا ف

 
~
ن
ُ
ه
َ
ان

َ
نَ ِعي

ْ
ع
َ
ض
َ
 ي
ْ
X

َ

  ].��: ��و�[﴾ �

  .È �1ر�% �لكب8% �لÉ ال تت: قا� �1فX"Ç من �لسلف كعطا� "سعيد بن جب8 "��سن

 = Fبن عبد�ل� �مهيد"قا<�"  )nô/npò ( 
ً
ة ففيه {Eل X� H �1ر�% �لصا�: (H قصة �� &يك امعلق

  .�1تجالة ال بأ¼ �X يغشاها �لرجا� "يتحدثوX عندها "معí �لغشياX �إل1ا� "�لو�"{

  :قا� حساX بن ثابت يمد� ب� جفنة

 يغشو2 ح< ما تهر =بهم 

 .(ال يسألو2 عن �لسو�B� Cقبل

 "�الت �1ر�% فÎ متجالة "جلت فÎ جليلة ^[� ك�F "عجز�� "هذ� ُحكم �هللا فيهن� بنص

�Yفال يدخل معهن غ8هن� ^ال عند من ال يفر¾ ب� �عما� ��ا¼ = �ألح X§لقر�.  

�µ1حكم �,ّ�� ^} طريق  "ليس لعالم يُد�� مو�ضع ��صو� ªتمر عليه مثل هذ_ �لقصة� فيد X�

�>و¥ به �>و�ً� يذهب بكل ما عمد ^Eه� "يو�{ قصة �مر�% ال يد�� هل È من �لقو�عد �� ال� "هل 

 �غشياX �صحاå�� C �ا يلز� معه ��خو� عليها �" �دمهم = باحة بيتها� فإX بيوتهم «نت ُحجرً 

مسقوفة� يتصل بها باحة صغ8% مكشوفة èلس فيها �لز"��� "هكذ� «نت ُحجر�� �مها� �1ؤمن�� 

  ."من ظن �X حجر�تهم ُغر» بال باحا� فقد غلَط "جهل

p- تبYل� �"عن سالم ب(: "قا�قا Xعما�� ð� : ن �يج�بما �ختلفت : سمعت �� صبية �¶هنية تقو�

  .)يد� بيد �سو� �هللا ص® �هللا عليه "سلم = �لوضو� من ^نا� "�حد



 
ً
"�� صبية �¶هنية ليست من �ا�مه ص® �هللا عليه "سلم� ففيه جو�! �الختال<� "جو�! ( :اقا� معلق

  .)"ضو� �لرجا� مع غ8 �ا�مهم من �لنسا�

�عو��"�� صبية �كومة �كم �إلما�� فÎ جا�ية من جو��� Úئشة� كما �"�_ �,يه� =  :قو���" 

)n/nòp ( من طريق �مد بن ^سماعيل عن عبد�هللا بن سلمة عن �بيه عن �� صبية �¶هنية "�نت

  .جا�ية لعائشة �Ì �هللا عنهما

  ."جا�ية �لز"جة ال ³تجب من !"جها� "به ينتقض فهمه

حدث� عمر بن صالح بن نافع حدثت� سو{% بنت �ð ضبيس : جا� عند �لو�قد� = �لس8 قا�"

من خالفة عمر  �كنا نكوH X عهد ��å "عهد �ð بكر "صد�ً : �¶ه� �X �� صبية �¶هنية قالت

  .= �1سجد نسو% قد �اللن "�بما غز�ا فيه فقا� عمر أل�{نكن حر�ئر فأخرجنا منه

"F´� ½Xفائدتا :  

  .�نها متجالة يع� كب8% :�أل"÷

  .�نها لم تأخذ حكم ��ر�ئر ^ال !من عمر �Ì �هللا عنه :"�Äانية

= كونها من �1و��Ü "�ألمة ليست مأمو�% با�جاn/�nß .( C("جز� ُمغلطا� = &حه لس� �بن ماجه 

= هذ� {Eل X� H �حدهما قد ( ): n/�p(= �إلسال�� "مع [� فقد قا� �لطحا"� بعد �"�يته للحديث 

  .)«X يأخذ من �1ا� بعد صاحبه

«X �لرجا� "�لنسا� يتوضؤ"X = !ماX �سو� �هللا ص® �هللا عليه "سلم " :"�ما �حتجاجه �ديث -�

  ."þيعا

خ8 صفو» �لرجا� �"�ا "&ها §خرها (( :فال �{�� كيف يفهم [لك� فكيف يقو� ��å عن �لصال%

 )). » �لنسا� §خرها"خ8 صفو
ً
� ثم يفرقهم "قت �لصال%� ا"هو قد þعهم قبل �لصال% يتوضؤ"þ Xيع

  ا"ال �يب �X من فهم هذ� �لَفهم �سا� با�å فهمً 
ً
  .� "�1قصو{ به غ8 هذ� �1عíا"ت�يع

عن �بن : "تهذيب �آلثا�""�بن جرير �لط�F =  "مصنفه"يُفÇ هذ� �ألثر ما �"�_ عبد�لر!�¾ = 

^X �ناسا يتوضئوX منه� : سألت عطا� عن �لوضو� ��D بباC �1سجد� فقا� Í ^نساX: ريج� قا�ج

ال بأ¼� قد «H X : نعم� فر�{{ته = [لك� فقا�: قا� �كنت متوضئا منهÐ: ال بأ¼ به� قلت Í: قا�

فXY ال ير¥  عهد �بن عبا¼� "هو جعله� "قد علم �نه يتوضأ منه �لنسا� "�لرجا�� "�ألسو{� "�أل×ر�

 
ً
  .ابه بأس

"ال باختال» يع� يتنا"بوÁ�"� H X "�حد% يتوضأ منها �¶ميع ال تتنجس �1يا_ بكÛتهم� 

�جناسهم� كما يتنا"C �1تأخر"H X ��ماما� "�لصناب�8 "ليس = [لك {اللة H �جتماعهم = 

 X"ينظر �لعلما� عند �الستدال�" �Xيته� ساعة "�حد%� "¸نما يتنا"بو�"�" F´� ¾لقصد من سيا� {^

من �ألئمة Õن �"�{  �ألX �لر�"� ^[� قصد بياX حكٍم = حديث لم *�! ^ال �Í "�ذ� لم �جد �حدً 



 Xرجونه عن [لك� ألÏ عد� تنجس �1ا� من بقايا �1ر�% "فضلها� ال Cهذ� ��ديث ^ال "يو�{_ = �بو�

ªه �فهامهم عند سماE^ تسبق �D� لك هو] F´�.  

يع� ) كنا نتوضأ ¤ن "�لنسا� H عهد �سو� �هللا من ^نا� "�حد� ندÜ فيه �يدينا: ("ما جا� = لفظ

 
ً
بأ"�Á بل �1ا� تنغمس �أليد� فيه يش8 ^} �نه ال يتنجس بو�"{ �1ر�% فيه قبلنا  اال نغ�» �غ��ف

  ."هكذ� يقر�ها �لفقها� = þيع �1ذ�هب �أل�بعة

 قا� ^ما� 
ً
  .تتوضأ بفضلها كما تتوضأ بفضلك: [لك ا�1دينة �لزهر� مبين

  ."H هذ� فÇ_ �ئمة �إلسال� = �لقر"X �1فضلة

ß- تبYل� �هللا ص® �هللا عليه "سلم� : عن �لربيع بنت معو[ بن عفر�� قالت(: قا� �كنا نغز" مع �سو
  .فنس� �لقو�� "�دمهم� "نر{ �¶ر� "�لقت® ^} �1دينة

 قا
ً
  )."فيه جو�! خر"à �1ر�% = �لغز" ´دمة �لقو� "مد�"�تهم� "�{ �¶ر� "�لقت® :ا� معلق

�1قطوª به �X �!"�جهم معهم� "ال يُتخيل �X �!"�جهم = �1دينة "�لنسا� Ïرجن� "¸[� «X  :قلت

� "ما �لض8 كذلك "�1ر�% حا� �لسفر مع !"جها ترحل "تù�� تُع� �¶ريح �1ثخن ال �1عاõ �لصحيح

من �ألسفا� فالنسا� يذه� للحج "�لعمر% قو�فل "�لنسا� مع  �= [لك� "ال يعد" هذ� كونه سفرً 

  .�جا�م

Þ- تبYل� �هللا ( :"قا� �مر�% سو{�� «نت تقم �1سجد� ففقدها �سو� X� هللا عنه� Ì� %هرير ð� عن

Í عنها بعد �يا�� فقيل �^نها م: ص® �هللا عليه "سلم� فسأ�اتت� قا :»Òها� »فهال §[نتموFفأ� ق �

  .فص® عليها

  )."فيه م�"عية عمل �1ر�% = �1سجد "¤و_ :قا�

�Eو� ��بع "ع�"X ساعة� "�لصلو�� �´مس ال �لص بمجموعها ^} ��بع سا�Ú متفرقا��  :قلت
اعة ال يليق �امل "�ا"لة ^ير�{ عمل �1ر�% = �1سجد "ح�ها = �أل�بع سا��Ú "تر� �لع�ين س

  افمساجدهم «نت تر�بً  اقلم� ثم È ال تعمل Ù يو� قطعً 
ً
 كمساجدنا� اال فر�ش

~
� "ال يظهر فيها ما {¾

�ما �نها تنظف "�لرجا� يصلوX "�لنسا� خلفهم "È منفه ت�� �لصال% "حدها تكنس فهذ� 

ّم� فمس
َ
جد ��å ص® �هللا عليه "سلم ال �ا�� "�ما = حا� خلو �1سجد "هو �كÛ �لوقت فال حرà ع

ا�: �بو�C تغلق فيه� كما ثبت عن �بن عمر = �,خا��
َ
«نت �ل�C تبو� "تُقبل "تُدبر = : ق

  .ا�1سجد = !ماX �سو� �هللا ص® �هللا عليه "سلم� فلم يكونو� يرشوX شيئً 

ô- تبYل� �هللا عنها = قصة �إلفك قالت( :"قا� Ì� ئشةÚ سو: عن� �هللا ص® �هللا عليه فقا� �

من يعذ�Ò من �جل بلغ� �[�_ = �ه�Ô فو�هللا ما علمت H �هÔ ^ال خ��8 "قد [كر"� �جال «: "سلم
ºال م^ Ôه� H يدخل X» ما علمت عليه ^ال خ��8 "ما.( ...  

 
ً
  .)فيه جو�! �الختال<� "جو�! {خو� �لرجل H �1ر�% ^[� «X !"جها معها( :اقا� معلق



"هذ� من �¶هل �لعريض "�لظن �لفاحش� "��و¥ �لُمتبع� "عد� معرفة �ا� ��ُجر�� ��بوية�  :تقل

��خل ^} �,احة �" Xفا�جر�� غر» �ا باحا� صغ8% مكشوفة للضيفا �Cلعر� Xال بلسا"

�خو�) �ô/�Þ: (موصو» با�خو�� قا� �بن حجر = �لفتح� íفع (: = مع� �خو�ال يلز� من �

  .)اC فقد يدخل من �,اC "�اطبه من "��� ��جا��Cج

�X نفر� من ب� هاشم {خلو� H �سما� بنت : (= ��ديث )��خو�("مثل هذ� �حتجاجه بلفظ 

"È ³ته (هذ� �الستد��� ) عميس� فدخل �بو بكر �لصديق� "È ³ته يومئذ� فر§هم� فكر_ [لك

�جه بها "هذ� قبل فرç ��جاC «نو� يدخلوH X �سما� من !" ايُش8 ^} قد� �لو�قعة قريبً  )يومئذ

"�X {خو� �لß/�p� () ��F: (بنت عميس� فبعد ��جاC لم يكونو� يدخلو�X قا� ��افظ �بن حجر

  .)اH �هل �ð بكر قبل �X يù� ��جاC قطعً 

n�- بعض �لنسا Ôبالنسا�� "ف å�� >لة من �ألحا{يث �1تضمنة �ختالþ }�"� لر�سه� "¸�{�فه ثم �

ألسما�� "جهل �" �اهل �X هذ� من خصوصياته� فالرسو� �بو �1ؤمن�� يز"à �لنسا� بال "Eهم لو 

اِ� ﴿: شا�� قا� تعا} عن لو< "هو يعرç نسا� قومه
َ
ن
َ
ِ� ن

َ
ال
ُ
ؤ
َ

�خرà �بن جرير "�بن ] ßn: ��جر[﴾ ه

  .  نåّ �بو �متهلم تكن بناته "لكن كّن من �مته� ": �ð حاتم عن �اهد� قا�

  ."بنحو_ قا� سعيد بن جب8

  .»"هو �بوهم: قا� �ð بن كعب - "�!"�جه �مهاتهم«: "قا� عن نبينا �مد ص® �هللا عليه "سلم

  ."بنحو_ قا� عكرمة مو÷ �بن عبا¼

  .للمفسد% "È منتفية منه ص® �هللا عليه "سلم �"�الختال< ُحر� {��ً 

ُكْم ِ= ﴿:  بأفعاÍ ص® �هللا عليه "سلم� قا� �هللا تعا}�ألصل م�"عية �>أ!( :"من قا�
َ
Xَ ل

َ
َقْد «

َ
ل

 
ٌ
ْسَوٌ% َحَسنَة

ُ
� "ين± �´صوصية� فاآلية �باحت افليتأّ¼ بز"�å�� à تسعً ] �n: �ألحز�C[﴾ �َُسوِ� �ِهللا �

� = �أل�بع "لم تمنع من �لزيا{%� "¸X �جع ^} نصوµ �خر¥ تمنع "تُب� فذ�� "�جب = ��ال�

"½ مس �1ر�% ثبت عن �لعال� بن عبد �لر×ن� )) ^ياكم "��خو� H �لنسا�: ((مسألة �الختال<

�لعيناX تزنيا�X "�للساX يز�Ò : ((عن �بيه عن �ð هرير% �X �سو� �هللا ص® �هللا عليه "سلم قا�

  ))."�Eد�X تزنيا�X "�لرجالX تزنيا�X "*قق [لك �لفرà �" يكذبه

nn - ل� �تبقاY: )�هللا عنه قا� Ì� مو� �ألشعر� ð� هللا ص® �هللا عليه : "عن� �سو� H قدمت

,يك بإهال� كإهال� : Ð قلت)بما �هللت: (نعم� قا�: Ð قلت)�حججت: ("سلم "هو با,طحا�� فقا�

 ثم �تيت �مر�% من). �حسنت� �نطلق� فطف با,يت "بالصفا "�1ر"%: (��å ص® �هللا عليه "سلم� قا�

  ).»��ديث... نسا� ب� قيس� ففلت ��!� ثم �هللت با�ج

هذ� �مو� Þ/nôô :() X� H( "�1جموª"ال يمكن �X يكوX [لك ^ال من �ر� قا� ��و"� = : قلت

Í هذ_ �1ر�% «نت �رما(.  



 ºللمحكم� ألحللت ��ر�� �لقط ªلرجو� X"} �_ظاهر H مل
ُ
"لو ساX� 5 �ستد� بكل فعل �

"�ستد� بذلك H جو�! �´لو% "��ا[  )جا� فالX "معه �مر�%(: ظنو�X ف± نصوµ كث8% يقا�بال

�ألخد�X ألنه لم ير{ = ��ص [كر �لرحم بينهما� "�ألصل = �ل�X� ª �لرجل ^[� "ُجد مع �مر�% ³مل 
  .�لصا��H �نها من �ا�مه ^ال ِلِظن~ة "ُشبهة� "هذ� �ألصل = �1سلم�� "Âيف بالصحابة 

n�-  ًيعþ X"�لنسا� يطوفو �لرجا� X�" �«ا"�ما �حتجاجه بالطو� ªمن جهل �ل� �S مه�� ف

"�>ا�يخ� "�تبع �1تشابه� فأما جهله بال��ª فذلك �X هذ� من خصوصيا� مكة بإþاª �لُمفÇين� 
 ﴿: قا� تعا}

َ
ة
~
� بِبَك ِ

~
ث
َ
 َنيٍْت "ُِضَع لِلن~اِ¼ ل

َ
� ~"

َ
� ~Xِ^ ﴾]Xعمر� �§ :ô�.[  

^نما سميت بكة ألX ��ا¼ يبك بعضهم بعضا : فقد �خرà �بن �ð شيبة "�,يه� عن �اهد قا�

  .فيها "�نه *ل فيها ما ال *ل = غ8ها

^X مكة بكت بكا� : "�خرà سعيد بن منصو� "�بن �1نذ�� "�بن �ð حاتم عن عتبة بن قيس قا�

  .عن �بن عمر: � هذ� قا�عمن تر": �Dكر فيها «ألن#� قيل

سميت بكة ألX �هللا بك بها ��ا¼ þيعا فيصÔ �لنسا� قد�� �لرجا� : "عند �,يه� عن قتا{% قا�
  ."ال يصلح [لك ببت غ8_

  ."بنحو_ قا� سعيد بن جب8 "غ8_

�% = مكة "ال يُع$ عن غ8ها� فر"¥ �بن جرير عن عطا�� عن �ð جعفر قا ع$ عن �لس%
ُ
: �بل ي

 : قا� �بو جعفر. مر� �مر�% ب� يد� �جل "هو يصÈ" Ô تطو» با,يت� فدفعها
ّ
� يبك

ٌ
ة
~
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َ
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ا
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ها بعض

ُ
  .بعض

فإX �لنسا� كن يطفن �تمعا� حجر% عن �لرجا� ال معهم� "هذ� = !من  :"�ما جهله با>ا�يخ

�لفاكÎ من طريق ��å "!من عمر "�X عمر ي�C �لرجل ��D يطو» "سط �لنسا� كما �"�_ 

فر�¥ �جال يطو» معهن : نä عمر �X يطو» �لرجا� مع �لنسا�� قا�:" !�ئد% عن ^بر�هيم ��خº قا�

%��  .ف�به با

"موضع �لطو�» : (ه�ÚpßÞ ) �ò( "�حلته"طويلة� قا� �بن جب8 =  ا"ب� �ألمر H هذ� قر"نً 

"سمر "بيض قد �لصق بعضها ببعض�  � منها سو{امفر"é �جا�% مبسوطة كأنها �لرخا� حسنً 

 = �¶هة �لÉ تقابل �1قا�� فإنها �متد� ^Eه ح£ �حاطت  ا"�تسعت عن �,يت بمقد�� تِْسِع ُخًط 
ّ
^ال

  .به

). "سائر ��ر� مع �,الطا� &ها مفر"é برمل �بيض� "طو�» �لنسا� = §خر ��جا�% �1فر"شة

äنت�.  

Íمصطلح �الخ( :"�ما قو X� تال< بهذ� �الصطال� �1تأخر لم يعر» عند �1تقدم� من �هل "��ق

فهو من �¶هل  )لو �ثت عن مصطلح �الختال< بهذ� �1عí �1ستحد� لم �د_ عندهم.. �لعلم



�كتو� �مد �لعي�"�,عيد� "قد بينت هذ_ ��فو% �لعية "�لشهو% �´فية� = � H åتعقي" 

  .فلينظر

âبعض مَ  هذ� X� تب �1ذكو� 1ا سطر� سو{�� = بيضا�� "لوالYل� H }لر� Ü^ ن ¤بهم = �هللا طلبو�

ألX مقا>ه عند �هل �لعلم "�1عرفة مبنية H علم قليل "فهم ناقص "�تباª للمتشابه "تر� 

  .�و¥ ��فو¼ �ير% ال تُعلم: للمحكم� "قد قا� �أل"�

 
ً
فحن NO �لIM  اK�L �لH IJقي

 
ً
 Uن NO �لغرT  ا	لو الS غربي

  ."�هللا �1بت) "هو �1رت'


