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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
 .فقد جاءين أحد طالب العلم من تالميذي بعددين من أعداد جريدة عكاظ

ماااان حلي احلااااا  عااااام 22)الصااااادر يااااوم اتربعاااااء ب اااا ري  ( 11811)أوهلمااااا العاااادد  
ااخاا الط طبيعاا    : "حيماام مقااااس باساام الااد  ور أمحااد باان  اساام ال اماادي ع وا ااه( 1341

 ".حياة اتم  وما عوه مل ي  ملوا أدل  جوازه الصرحي 
، حتا  (هاا24/12/1341)الصادر   ياوم اممايب ب ا ري  ( 11811)العدد : وثا يهما

 ".القول ب حرمي ااخ الط اف ئات على الشارع واب داع   الدين: "ع وان
  :أقول

 :لقد خالف هذا الرجم   هذين املقالني  صوص الك اب والس   الصرحي   
 .اتمر باحلااب -1
 .وغض البصر من الرجال وال ساء -2

 .وحترمي املوة باملرأة -4

 . رمهنوحترمي الدخول على ال ساء إا مع حما -3

 .وفصم الرجال عن ال ساء   أعظم العبادات أا وه  الصالة -1

والفصم بني اجل سني من الصاحاب  الكارام   ال علايم، و  ساالب رساول   -6
حيااال ا لااالن ال ساااء الرجااال ا   تعلاايم  -صاالى اهلل عليااه وساالم-اهلل 

ء القااااارآن الكااااارمي وا   تعلااااايم السااااا   ال بويااااا  امل هااااارة و  أف ااااام اتجاااااوا
وأطهرهاااا وأ اههاااا و  س ماااع الصاااحاب  الكااارام أف ااام ا  معاااات وأطهرهاااا 

 .-عليهم الصالة والسالم–وأ بلها بعد ات بياء 

وخالف هاذا ا  ماع ال ااهر س ماع أصاحاب حمماد وعلاى رأساهم املفااء  -7
: الراشدون، بم شوههم بدعوى أنَّ سا معهم س ماع اخا الط، حياال  اال

 ". يق فوا هدي ا  مع ال بويمن حرَّموا ااخ الط مل "
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وخالف علماء اتم  وفقهاءها وشوههم بدعاوى باطل  مثم رميهم بال لو  -8
وخمالف  اآلثار ال بوي  وآثار الصاحاب  وععلهام ماع العاوام ويارى أن حتار هم 
ااخاا الط بدعاا  و ااالل، وهااذه إها ااات للعلماااء الااذين  اار مهم اهلل وأثاا  

ََ ) :وجاموشهادة املالئك ، فقال عاا   عليهم و رن شهادهتم بشهادته ِد َشه
َل دَ هه د  ِ   ِد َدَةهه ِد قَِ ُأ َاأأَالأههوَا اَلمدَلهه هه َُ ههَو َااَلَةَ َد َأ آل ) ] (اللَّهه أ أَهَّهه أ ل هدلَهه  هدلَّ 

اَههِلدمد اَلمأَلَةههِ : )و ااال تعااا   ،([ 18: عمااران  ِد ههَد  ( هدهََّةههِ َخَشَىههل اللَّههَ  ِد
َل َخَ َتود ): و ال تعا [ ( 28: فاطر ) ] ََ ََ َاالَّهذدخَد  يقأَل  الَّذدخَد خَهَمَلةأهو

ََ هدهََّةهههِ خَهتَهههذَلَّوأ أأَالأهههو اأ هههو : ، و اااال تعاااا [( 8:) الامااار ] (َلاَهههِ د لَ خَهَمَلةأ
َِ َل ََ هههههِ   ) َِ َاالَّهههههذدخَد أأا أهههههوَا اَلمدَلههههه ُأ هههههَ َأهههههوَا ِد َِ  (خَهَوفَهههههلد اللَّههههه أ الَّهههههذدخَد  ا

الملةههههِ  ا  ههههُ ": -اهلل عليااااه وساااالم صاااالى-، و ااااال ([11: ا ادلاااا  ]) 
َِ : "-صااالى اهلل علياااه وسااالم-و اااال  ،"اأهايهههِ  ََّ اللَّهههَ  َل خَهَ هههادعأ اَلمدَلههه هد

َِ  دَ هَاعد اَلمأَلَةهِ د اتهل ه ا  ُدهَد خَهَ هادعأ اَلمدَله ِأ أ ِد الَهِ  َاَل َََتزد ِ ِ خَه اَهتدَزا
ههِل  َف أهه َِّ ِ   أ ههِ ا ََّشههَذ الَههِ   ًلاهه َِِلدة   ََ ههوأ ِ  لههِ خَهتهَ َلهه ِد تَهَوا  دَيَيههود  ئدلأوا فَههَففهَ

 ".َفَضلُّوا َاَأَضلُّوا

 . ودعاة ااخ الط هم الرؤوس اجلهال الذين يقودون اتم  إ  مهاوي ال الل 

وخالف  اعادة ساد الاذرائع املسا مدة مان عشارات ال صاوص مان الك ااب  -9
 .والس  

م شاوون وخالف  اعدة مراعاة املصاحل واملفاسد اليت راع هاا الشاريع     ا -11
 .احلياة

 ".القول ب حرمي ااخ الط اف ئات على الشارع واب داع   الدين: "ومما  اله
 .وله أ وال غريب  وتصرفات   ال صوص عايب  س  يت م ا ش ه فيها إن شاء اهلل

ويُقاااادإلم اةباحاااا  اتصاااالي  وهاااا  العقلياااا  علااااى ال صااااوص ال بوياااا  والقواعااااد  -11
 .عاة املصاحل واملفاسدالشرعي  مثم  اعدة سد الذرائع ومرا

الايت يُع ا  ال اعفاء  روايااتم هج أهم احلديال   ال عامم ماع أ ه لالف  -12
 .هبا وُيس شهد هبا
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 (:2/11" )ألفي ه مع ال بصرة وال ذ رة" ال العرا     
 َيْكِذُب َو َّاع  َوَدجَّال  َوَ عْ    ( َيَ عْ ( )َ ذَّاب  :)َوَأْسَوأُ ال َّْارِْيحِ "
 فَاْجَ ِ بِ ( َهاِلك  )وَ ( َساِ ن  )وَ   ُم اََّهم  بَاْلَكِذِب  َوبَاْعَدَها 

ُرْوك    (ِبِه اَ يُاْعَ بَارْ ( )َسَك ُاْوا َعْ هُ )وَ   ْو ِفْيِه َ ظَْر أَوحَلاِهب  َم اْ
 (َ ِعْيف  ِجدَّا)َ َذا ( َحِديْاثُهُ   ُردَّا )ُُثَّ ( لَْيَب بِالثاإلَق ِ )وَ 
 (اَرِم ِبِه ُم َّرَحُ )وَ ( َحِديْاَثهُ  ْوا ُهْم َ ْد طََرحُ )وَ ( َواٍه ََبَرَّةٍ )
 وََ َذا ِإْن ِجْيَئا( َ ِعْيف  )ُُثَّ  ( اَ ُيَساِوي َشْيَئا( )لَْيَب ِبَش ءٍ )

 (اَ حُيَْ جُّ ِبهْ ( )َ عَُّفوهُ )وَ ( َواهٍ ) َبُْ َكِر احلَِْدْياِل َأْو ُمْ  َرِِبْه 
 َ عف  تُاْ ِكُر َوتَاْعِرفْ  َوِفْيهِ  ( ُ عإلفْ ( )ِفْيِه َمَقال  )َوبَاْعَدَها 

ٍ  ِبُعْمَدٍة بِاْلَمْرِ  ْ  لَْيَب ِبَذاَك باْلَمِ نْيِ بِاْلَقِوْي )  (ِِبُاَّ
ُ )ِفْيِه َ َذا  لِل َّْعِف َما ُهْو فْيِه ُخْلف  طََع ُاْوا   (َسيإلُئ ِحْفٍظ َلنيإل

 ".ِدْيِثِه اْعُ ِ ْ ِمْن بَاْعُد َشْيَئاس ِِبَ  وَُ مُّ َمْن حلُِ ْر ( َتَكلَُّموا ِفْيهِ )   
 

، ا تقبااام روايااااهتم " اَ ُيَسااااِوي َشاااْيَئا "ف هااام املراتاااب الاااثال  اتول إ   ولاااه  :أقهههول
 .إطال اس؛ ا   ااح ااج وا   الشواهد وامل ابعات

ُ  اااذا : "، إ   ولاااه"ُث  اااعيف: "وأهااام املااارتب ني اتخ تاااني مااان  ولاااه  َسااايإلُئ ِحْفاااٍظ لَااانيإل
 .، تقبم رواياهتم   امل ابعات والشواهد"هِ َتَكلَُّموا ِفيْ 

وا حياااا ج برواياااااهتم إحلا ا فااااردوا، لك هااااا تقباااام   امل ابعااااات والشااااواهد وتُاَقااااوي غ هااااا 
 .وت قوى ب  ها فيصح ااس دال هبا وتقوم هبا احلا 

والكاتاااب مل يل فااا  إ  هاااذا املااا هج   رواياااات ال اااعفاء أو مااان فااايهم  اااوع  اااْعف، 
حكماااس واحااداس، ا يُفاارإلل بااني الكااذابني وامل همااني وشااديدي ال ااعف وبااني وأع اهااا  لهااا 

غاا هم مماان يُع اا  برواياااهتم وُيس شااهد هبااا، باام ياارد بعااض الروايااات الصااحيح  الاايت يرويهااا 
 .الثقات العدول ال اب ون، أو ي  وهلا ل  سام مع مذهبه ال ريب

 
 :وبعد هذه اللمح  عن م هج هذا الكاتب أ ول
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إ  ال اااس  افاا  بشاا اس و ااذيراس وداعياااس إ   -صاالى اهلل عليااه وساالم-بعااال حممااداس إن اهلل 
اهلل بإحل اااه وساااراجاس م ااا اس، بعثاااه اهلل ب  مااام رساااال  وأالهاااا فبل هاااا الااابال  املباااني علاااى أ مااام 
الوجااوه، وحمااور هااذه الرسااال  القاارآن الكاارمي الااذي ا ي تيااه الباطاام ماان بااني يديااه وا ماان خلفااه 

ببياان ماا فياه مان إ اال  -صلى اهلل عليه وسالم–حكيم محيد، و لف رسوله حممداس ت اايم من 
بايااادات  -صاالى اهلل عليااه وساالم–ساا  ه وتقييااد مااا فيااه ماان إطااالل إ  جا ااب حللااك جاااءت 

على القرآن ه  من وح  اهلل هلذا ال يب الكرمي والرسول اتمني الذي ما تارك مان خا  إا دل اا 
 . ا م ه حىت تر  ا على البي اء ليلها   هارها ا يايغ ع ها هالكعليه وا من شر إا حذر 

وأماار اهلل اتماا   لهااا ب اعاا  هااذا الرسااول الكاارمي واتباعااه   آيااات  ثاا ة، وحااذرها ماان 
ُ  َأَا : )خمالف اااه، فقاااال عاااا  مااان  ائااام ََههه َِ فدتهَ ِأ هههياَه ْد هههودمد َأَ  أ َِ َِهههَد َأ  ََ فَهَلَيَحهههَذ د الَّهههذدخَد خأَشهههِلدْأو

ِأ  ياَه ْد ِ  خأ ََِذا   أَلدي  ( 64: ال ور )  ،(َِ 
َأاَا فدهه): و ااال تعااا  هه َِّ لَ َخهد َِ  أهه ِأ ههََه ههوََ فديَةههِ َشههَهَو  َهيهَ ةأ َُ ََ َاتَّههل خأَح َأههو ََ لَ خهأَنِد ي فَهه َ َا َ َهه

َِ َاَو ِ  َِةَِّ َقَضَيَت َاخأَ َلةأوَا َ َ لديةِ   ِد ْأ د  (.أَه
اعااة املصااحل واملفاساد، فماا مان حكام يشارعه وأ ام اهلل تشريعاته  لها على احِلَكم ومر 

اهلل إا وهو مبين علاى احلكما  وا ي هاى عان شا ء إا و  ال ها  ع اه حكما  ومصالح  ودرء 
 .مفسدة

و ااد فهاام علماااء اةسااالم وفقهاااؤه هااذه احِلَكاام واملصاااحل واملقاصااد هلااذه الشااريع  ال ااراء، وأن 
 :ب حفظها أا وه مدارها على مخس  مقاصد، وه  ال روريات اليت ع

 .الدين -1
 .ال فب -2

 .العقم  -4

 .ال سم -3

 .املال -1

 .فشرع اجلهاد ل شر الدين، وشرع   م و  ال املرتدين حلماي ه
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َْهِ أ )وشرع القصاص للحفاظ على ات فاب،   ِأ اَل د ُأ َِلَهَي : ساورة البقارة ] (لأتدَب 
178 ] ،( َِ ِد َِلَهههَي ََهههِ  هههاََلَتاهَ َِ َْبد اَ  ِفدي َب  دهههِلَهَّ َْ ََّ الهههَهَّ َهبد هَهههَب  دهههِأاأاَلَمهههَيَد  دهههَِلَمَيدد اَ َأ
أَااأ ََ  ِد َِْ    أ لَ َد َااَلهأوأاَح قد َد َاالَ دَّ  ِد  .[54:او ة الةََِة ] (.... أ

 .وشرع حترمي اممر بكم أ واعه حلفظ العقم
وحر م الاىن حلفظ اتعراض وال سام، وشارع إ اما  احلادود علاى الا ااة مائا  جلادة للاااين 

 .  إحلا  ا ا بكرين، ور هما باحلاارة حىت املوت إحلا  ا ا ثيبنيوالاا ي
ههِ دَد )وساد  ام الاذرائع املوصاال  إ  الااىن،  اال تعااا   َْ هَد أََ  َديَد خَهيأضُّههوَا ِد هَنِد َِ قأهَل لََلةأ

  َِ ِأ ََ َاقأهههل لَلَ َاَخَحَْظأهههوَا فهأهههوأاَ  هههََهمأو َْ ََّ اللَّهههَ  َااديهههو   دَةهههِ َخ َِ هد ههه ِأ َََلهههل َل ََ َأ ََهههِ د لدههه ةأَنِد
ِأدَّ  َِْ دَددَّ َاَخَحََْظَد فهأوأاَ  َد أََ   [.( 41 - 41: ) ال ور سورة ] ...(خَهَيضأَضَد ِد

َ  : "-صلى اهلل عليه وسلم-و ال رسول اهلل  ََ د ِأه هَد الَزهَهل  ياأ أ ِد ْد ََِلل اَ دد آَلَم َه لأتدَب 
َةههِ الَّظَههوأ اَ  َأ َدهَِ َد  ََههِ َُ فََِلَميهَ ََِحِلَهه ََ لَ  ههَ مأ َ لدهه َُ َدهَههِمأ اَل َأ  َاههتدَةِلأ َاالَلَ ههِ َةههِ الد َأ َدهَِ َد  اأأ أهَههِ

ههِ الَههَاَ  أ  ََ َدهَِ َأ  ههِ اَلشأ َههِ َااَليَهه ََ َدهَِ ههَو أ  َاالَوَ ههلأ  َْ ََ اَل َأ َ لدهه ََ هه َْ ههَوي َاخَهَتَةَّههل َاخأ َِ َااَلَ َلههبأ خَه
َذ أ أ  َُ  .( )«َاخأ

األأوَا ) :وشرع اسئ ذان أهم البيوت  بم دخوهلا فقال تعا  ََ َأهوَا لَ  َه َِ هِ الَّهذدخَد  ا َِ خفَخهُّ
ِ َِ لد ََ ََِلل َأ َِ َاتَّل َ َ َتَفهد أوَا َا أَ ّلةأوَا  ُأ َو  هأيأو د ِ  َغيهَ  [. 27: ال ور  سورة] ...( هأيأو 

ََ ): وأمر تعا  ال ساء باحلااب فقال ُد  فهيَاقَههَو لديَّه َد ُأدَّ َالَ  َهاَههوََّ َد  َهاَههوَُّ  اَلَهِ  هأيأهو د
  [.( 44) : سورة اتحااب] ...(اَللأا

ِ الَّاد  خِ: )و ال تعا  َِ ُأ أَخهُّ ِددَّ قأل أ يُّ َِلَهَي هديَد  ََ َديَد خأه هَنِد ََ َاهدَ هء د اَلةأ ََِ د ََ َا َه َََاا د
ََ َأَلَهل َأَ خهأَمَوَفَد َف َ خهأَنَ َخَد  ِددَّ  لد    [.( 19: ) اتحااب سورة ] (...ِدد َ َ  دياد

َوا د اَأأَاَل ":  الاا  -ر اا  اهلل ع هااا–ن عائشاا  وعاان عااروة عاا ههِ د َِ ِأ ان هدَ ههَِ  اَلةأ خَهههَوَا
ََ  ِِ (َاَلَيَضودَ َد  دشأةأودَددَّ ِلل  أيأو دِددَّ )َلةَِّ أَهَهَزَل ان  ِأدَّ فََِاَتَةَو ِأوأاَط  .( )"َش ََّ َد 

                                                 
 (.  2617)حديال " القدر"، ومسلم   (6234)حديال " ااس ئذان"أخرجه البخاري    - 1
 (.3112)، وأبو داود حديال (3718)حديال " ال فس "أخرجه البخاري    - 2
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د من حللك خمالفا  واجللباب هو الرداء فول اممار، و ال اجلوهري هو امللحف ، والقص
 . ساء اجلاهلي 

َُّاأوَل ِلل الَََ ِ د ف ِل  َ أهل  ": -صلى اهلل عليه وسالم–و ال رسول اهلل  َِ َاال ِلأ هدخَّ
َِْ د   .(4)"خِ َ اأوَل اللَّ د فوأخت اَلَحَةَو قِل اَلَحَةوأ اَلَةَو أ  :ِد اَأََه

ِ  فََِاهههفلأ ): و اااال تعاااا  ََِتِِههه هههوأ َاهدَ ا َاهههفََلتأةأوَأدَّ  َِ َِ َأَط ههه ُأ َههههِ    لد هههد َا َآ د اد وَأدَّ ِد
َِ َاقهألأو دِددَّ  ُأ  [.( 14: ) اتحااب سورة ] ..(لد ألأو د

ََْهَفةد  َافََلتأ َ اأوَل اللَّ د  " : العن َجرِيِر بن عبد اللَِّه و  اَصودَف : ف ِل ،ِد َهَظَوةد اَل
 ََ ََْو  َ"(5). 

َِلدهيأ  ":  -صالى اهلل علياه وسالم– اال رساول اهلل : وعن ابان بريادة عان أبياه  اال ! خهِ 
 . (1)"ل  َتالد الََّظَوَة الََّظَوَة؛ فإَ لَ اأالل، الي ت لَ اآلاوة

باان ِشااَهاٍب َأنَّ َسااْهَم باان َسااْعٍد اْتَْ َصااارِيَّ أخاا ه َأنَّ َرُجااالس اطَّلَااَع ماان ُجْحااٍر   اعاان و 
اُم بِاِه رَْأَساُه فقاال لاه رساول اللَّاِه ِماْدرسى  َوَمَع رسول اللَِّه  بَاِب رسول اللَِّه  :  يُاَرجإل

َْود "  ََ ِد َأَ لد اَلَا  َ ََ ههةِ َ َمَل ان اَْلد ََِيَد ََظأوأ طََمََتأ  د د في  ََ  َه ِأ أَهَّ َل َِ  .( )"لو َأ
لههو " : ااال -صاالى اهلل عليااه وساالم- َرُسااوَل اللَّااهِ أن  -ر اا  اهلل ع ااه– عاان أه ُهَريْاااَرةَ و 

ََّ  َ أهه   ا ََ ِههد َأ ََِلَيهه ََهه أ ِههِ لههَِ  َِيهَ َ ههَفَ   َْ ههِة  فَه َْ تَهه أ  دَح َ  َفَشَذفهَ ََ  دَيَيههود هدَ  ََِلَيهه طَّلَههَل 
ََِح     .( )" أ

                                                 
 (.2172)، ومسلم حديال (1242)م فق عليه أخرجه البخاري حديال  - 4
، والرتمااااااذي   (2138)حااااااديال " ال كاااااااح"، وأبااااااو داود   (2119)حااااااديال " ااساااااا ئذان"م   أخرجااااااه مساااااال - 3
 (.2776)حديال " اتدب"
و  إساا اده شااريك باان عبااد اهلل صاادول ل اائ  ثاا اس، وأبااو ربيعاا   (2777)، حااديال "اتدب"أخرجااه الرتمااذي    - 1

" شاااااارح مشااااااكم اآلثااااااار" حاااااااوي   ، وال(42619)و ( 17491)حااااااديال " مصاااااا فه"مقبااااااول، واباااااان أه شاااااايب    
 المهاااا مااان طرياااق سااالم  بااان أه ال فيااام وهاااو سهاااول، لكااان يع اااد هاااذا احلاااديال ماااا  بلاااه وماااا بعاااده مااان ( 1/119)

 .اتحاديال
 (.2116)حديال" اآلداب"، ومسلم   (6911)حديال " الديات"أخرجه البخاري    - 6
 .(2118)أخرجه مسلم، حديال - 7
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 م هذه اآليات واتحاديال اليت حترم ال ظر إ  ال ساء اتج بيات إمنا غاي ها سد الذرائع 
 .املوصل  إ  الاىن وه ك اتعراض

شاريع احلكايم، وعرفااوا مقاصاده ومراعاتااه ملصااحل اتماا  فاإحلا عارف املساالمون مكا ا  هااذا ال 
ودرء املفاسد اليت ت ر هبم   دي هم ود ياهم وأخراهم دفع هم هاذه املعرفا  إ  أن يع اوا 
علااى هااذا الاادين عقياادة وتشااريعاس وأخال اااس بال واجااذ ودفعاا هم إ  ااع ااااز بااه وإ  اازدراء 

هتم الفاسادة ال اارة الايت ا  لاب ملان ي ارت هباا َبن لالف هاذا الادين احلاق وازدراء تشاريعا
 .إا اماي واهلالك   الد يا واآلخرة

وإن دعاة ال  ريب ودعاة ااخ الط بني اجل سني ا عرون اتم  إا إ  هاوي  هذا الدمار 
َأ الَّذدخَد خَهتَّادمأ : )واهلالك،  ال تعا  َِ َاخأودخ ُأ ََِلَي َأ أََ خَهتأوَ   َوا د َأَ َ ةديلأوَا َااللَّ أ خأودخ َِ ََ الىَّ و
َِظديةِ   َأ َضمديِْ   ََِي    هَ ِ َِ َااألدَق اْلد ُأ ََ َِ َأ اللَّ أ َأَ خأَشََْب                            ( خأودخ

  .، أي ا يصمد أما الشهوات([28- 27: ) سورة ال ساء ]
ه : "-صلى اهلل عليه وسلم-و ال  َد   ُ ََ َدي فدتهَ َي َأَضهوُّ ِلهل الَوَ هِلد ِهد ِِ  َهوََلتأ  َهَم
  .( )"الَََ ِ د 

فالف    بال ساء أشد وأخ ر علاى الرجاال مان الفاه  لهاا ولاذا شارع اهلل لادرئها واتقااء 
 :شرها آيات حمكمات

ههِ دَد : ) ولااه تعااا : م هااا -1 َْ ههَد أََ  َديَد خَهيأضُّههوَا ِد ههَنِد َِ  قأههَل لََلةأ ِأ ََ َِ َاَخَحَْظأههوَا فهأههوأاَ  لدهه
َََلل لَ  ََ َأ ََهمأو َْ ََّ اللََّ  َااديو   دَةِ َخ َِ هد  [.( 41: ) ال ور سورة ] (ِأ

أمر املوم ني ب ض اتبصاار عان ال سااء تن إطاالل ال ظار إ  ال سااء : ت م   هذه اآلي 
 .وسيل  خ  ة  ر أصحاهبا إ  فاحش  الاىن

رجاااال مااان غااا  فحااار م  ظااار الرجاااال إ  ال سااااء غااا  ا اااارم، وحااار م  ظااار ال سااااء إ  ال 
 .حمارمهن من أجم حللك

ع ااف علااى هااذا اتماار احلكاايم السااديد الااذي يكاابح  اااح ال ظاار مااا يااودي إليااه هااذا  -2
 .ال ظر أا وهو فاحش  الاىن

                                                 
 (.2731)مسلم حديال و ، (1196)أخرجه البخاري حديال  - 8



 8 

بني  اهلل الثمرة العظيم  وال  يا  الكر   لألتقياء الذين ي  ون من أبصارهم وحيفظون  -4
َِ  : )فااروجهم بقولاااه احلكااايم ههه ِأ َََلهههل َل ََ َأ فام ثاااال أمااار اهلل ب اااض البصااار وحفاااظ ، (لدههه

الفااااروج يا اااا  القلااااوب وال فااااوس وي هرهااااا ماااان أد اااااس وأرجاااااس الااااذ وب والشااااهوات 
 .والفواحش

ََ : )عقب حللك بقوله ََهمأو َْ ََّ اللََّ  َااديو   دَةِ َخ ، أي أ ه عليم خب  بص يعهم ا لفى (هد
 .ظ فرجهعليه م هم ش ء، وحللك ي  من الوعيد ملن ا ي ض بصره وا حيف

فلي ض املومن بصره وحيفظ فرجه ولي ق اهلل ربه، فإن اهلل ر يب على عباده يعلم   
 .خائ   اتعني وما ختف  الصدور

َد ): وأمر اهلل ال ساء َبا أمر به الرجال وزيادة، فقال ََِ د خَهَيضأَضَد ِد َاقأل لََلةأَنِد
َد  ِأدَّ َاَل خهأَا َِْ دَددَّ َاَخَحََْظَد فهأوأاَ  ََِلل أََ  ِ َاَلَيَضودَ َد  دشأةأودَددَّ  َِ َهَ َو ِد َِ َِِ َظ ِأدَّ هدلَّ  َدخََتَه خَد 

ِددَّ َأَا أَ َهََ  ِددَّ َأَا َ ا َءَدِددَّ َأَا َ ا َء د  هأمأولَتد ِأدَّ هدلَّ لداهأمأولَتد َدخََتَه خَد  َد ءَدِددَّ َأَا أَ َهََء د  أيأو دِددَّ َاَل خهأَا
ِددَّ َأَا هدَاَواهد  ِأدَّ  يهدَاَواهدِددَّ َأَا  ََد ي ِددَّ َأَا َ َد  هأمأولَتد َت أََخَةِههأ َُ ََِل  َِِ َأَاَوا دِددَّ َأَا هدَ ءَدِددَّ َأَا 

ََِو َا د الََ َ  ََِلل  وأاَا  َِ َِ َخَظ لد الَّذدخَد َل َْ َد الَوَ ِلد َأاد الَ  ُد ِد  َ َ ء د َأاد التَِّ دمديَد َغَيود أأَالدل اْلد
ََ َاَل َخَضودَ َد  َأو ِددَّ َا أو أوَا هدَلل اللَّ د َ ةديمِ  أَخَُّ  اَلةأَنِد َدخََتد َِِ خأَشْديَد ِدد   َِ ِددَّ لديهأَمَل  دَفَ  ألد

 ََ لدحأو َْ َِ  هأ ُأ  ([. 41: )ال ور سورة ( ]َلَملَّ
 .ب ض اتبصار وحفظ الفروج -1: ف مرهن

يا ، والظااهر مان الاي ا  وبعدم إظهار زي  هن للرجال إا حمارمهن املذ ورين   هاذه اآل -2
 .هو الثياب  اجللباب واممار على القول الراجح

أمرهن ب رب مخرهن على جياوهبن، وامماار هاو ماا ت  ا  باه املارأة رأساها، واجلياوب  -4
ه  مو ع الق ع من الدرع والقماي،، واتمار باذلك أمار ب   يا  وجاوههن و اورهن 

 .وصدورهن

ْدهيَد : )وهناهنَّ عن ال رب ب رجلهن، فقال تعا  -3 َِهِ خأَش  َِ ِددَّ لدهيهأَمَل َالَ َخَضهودَ َد  دهَفَ  ألد
ِددَّ  َدخََهههتد هههد  ، أي ا ت ااارب املااارأة برجلهاااا حاااني مشااايها ليسااامع صاااوت خلخاهلاااا ( ِد

 .الرجال فيعلمون أهنا حلات خلخال، فهذا فيه سد الذريع  اليت  ر إ  الف   

 .د الذرائع لقوم يعقلوناهلل أ   ما أعظم وأحكم هذا ال شريع الرباين   س 
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   -صااالى اهلل علياااه وسااالم-أماااا مااان السااا   فااا ورد بعاااض اتحادياااال عااان رساااول اهلل 

 :غض البصر، مع ال عليقات امفيف  عليها
ََْههههَفةد  َاهههفََلتأ َ اأهههوَل اللَّههه د  " : اااالَجرِياااِر بااان عباااد اللَّاااِه فعااان   -1  ،ِهههد َهظَهههَوةد اَل
ََ  :ف ِل ََْو  .( )"اَصودَف َ 
لفااا ة هااو مااا يقااع ماان العبااد ماان غاا   صااد، فاا مره بصاارف بصااره، فااإحلا و ااع بصاار ف ظاار ا

العبد على املرأة فا ة من غ   صد فعليه أن يبادر بصرف بصره، وا عاوز لاه إداما  هاذه 
ال ظرة وااس مرار فيها، فإن   حللك خمالف  تمر اهلل وأمر رسوله وفيه حلريع  إ  الو وع   

 .الف    بم والاىن
َِلديأ  ":  -صلى اهلل عليه وسلم– ال رسول اهلل : وعن ابن بريدة، عن أبيه  ال  -2 ! خِ 

 . (11)"ل  َتالد الََّظَوَة الََّظَوَة؛ فإَ لَ اأالل، الي ت لَ اآلاوة 
فف  هذا احلديال ت ديب للمسلمني أن ي حكموا   أبصارهم وا ي لقاوا هلاا الع اان، فاإحلا 

إ  امارأة حيارم  ظاره إليهاا فاال عاوز لاه أن ي بعهاا با خرى، بام علياه  و ع من املسالم  ظارة فاا ة
أن يصرف بصره ام ثااس تمر اهلل وتمر رسوله فإ ه إن عذره اهلل   اتو  فال يعاذره   الثا يا  

 .بم يبوء بإمثها، فما بالك يا أخ  َبن ي لق لبصره الع ان
َِ َااَلهألأوَ  ِلهل " : ال ال يب  وعن أه َسِعيٍد اْمُْدرِيإل ر   اهلل ع ه عن -4 ِلأ هدخَّ

َِ هل  ََّثأ فيِهِ قهِل فهإ ا أَ َهَيهتأ ََِ هَهَتَح ََِهِلد أ َي  َد ٌَّ ههةِ  ال ُّوأقَِ د فَهَ ِلأوا ِِ لَِ  أ
َْهود اََلهبُّ  ِ َاقُّ ال َّودخقد قهِل غَهعُّ اَلَا ِ قِلوا ِا َِ َِ أوا ال َّودخَق َا َّ اَلَةَهِلدَب فََف

ود  اَأََ ي َاَ لُّ  َُ ََ ي  ِد اَلةأ َِ َلَةَموأافد َاهَه و   ِد َِ  .(  )"ال ََّ مد َاَأ

 : بن َعبَّاٍس  ال ما رأي  شيئا َأْشَبَه بِاللََّمِم ممَّا  ال أبو ُهَريْااَرَة عان ال ايب اوعن  -3
ََّ اللَّهَ  َلتَههَب ِلههل " َُ َفزدهَههِ اَلَمههاهد ََِحِلَهه ََ  لهَ َل  َيدد  هد آَلَم َاظَّهه أ ِههد الَزهَههِ َأَلَ 

                                                 
 .سبق خترعه - 9
 .سبق خترعه - 11
 (.2121)، حديال "اللباس"، ومسلم   (2361)، حديال "املظامل"أخرجه البخاري    - 11
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َأ  لهَ لألَّه أ  ََ ه َْ هَو أ خأ َْ ِدي َااَل َْبأ  تةَل َاَ َىَت َد اَلَةََ دقأ َاالَهَّ الََّظوأ َاَدهَِ الَلَ ِ
  .(  )"أا خُذ  

ثَاْ ااُه  الاا أ اباان شااهابوعاان  -1 َهاااَن حدثااه أن أُمَّ َسااَلَمَ  َحدَّ   اا  ِعْ ااَد رسااول   :ن  َاباْ
بَاااَم  ،َ َوَمْيُمو َااا  اللَّاااِه  ْك ُاااوٍم حاااىت دخااام علياااه َوحَللِاااَك بَاْعاااَد َأْن أُِمْر َاااا بااان أُمإل مَ اَف َ اْ

ََِةهل ":  بِاحلَِْااِب فقال رسول اللَّاِه  َاِ َِ  فَه أَلََِ خِ َ اأوَل اللَّه د أَلَهَيَب َأ اَاَتهد
َواهد د  ْد َد أَهَهتأَةِ ل تةِ  هأَا وأهَِ َالَ خَهَمودفهأََِ قِل َأفَهَمَةَيَِاا ْد  .(14)"لَ خهأَا

َأنَّ َسْهَم بن َسْعٍد اْتَْ َصارِيَّ أخ ه َأنَّ َرُجالس اطََّلَع مان ُجْحاٍر   عن ابن ِشَهاٍب و  -6
ِمْدرسى يُاَرجإلُم ِبِه رَْأَسُه فقال له رسول اللَِّه  َوَمَع رسول اللَِّه  بَاِب رسول اللَِّه 

  :" ههةِ َ َمَل ان اَْلد ََ ََِيَد ََظأوأ طََمََتأ  د د في  ََ  َه ِأ أَهَّ َل َِ ََ ِد َأَ هلد لو َأ  َ
َْود    .(13)" "اَلَا

  ااان اْلَفْ ااُم َرِديااَف رسااول اللَّااِه   : " ااال -ر اا  اهلل ع همااا-باان َعبَّاااٍس وعاان ا -7
ََظأههوأ هليهه  َاَ َمههَل الَاههي  ،َفَااااَءْت اْماارَأَة  ماان خااثعم ههِ َا َه َِ ََظأههوأ هدلَيهَ ََْضههلأ خَه َفَهَمههَل اَل

  ََْضلد هلل الَىَق اآَل َْودفأ َاَ َ  اَل ياا َرُساوَل اللَّاِه ِإنَّ َفرِيَ اَ  اللَّاِه  :فقالا  َاود َخ
ا َ بِاا سا َا يَاْثبُااُ  علااى الرَّاِحلَااِ  أَفَااَ ُحجُّ ع ااه  ؟علااى ِعبَاااِدِه   احْلَااجإل أَْدرََ ااْ  أه َشااْيخس

 .(11)" عم َوحَلِلَك   َحاَِّ  اْلَوَداعِ  : ال

ن ال ااااااايه تن ي قااااااد فهاااااذه اآلياااااات واتحادياااااال حلوات العااااادد يكفااااا  بع اااااها املاااااوم 
 .ويس سلم هلل رب العاملني ويكبح  اح  فسه وبصره عن ال ظر إ  ما حرَّم اهلل عليه

ُث يومن َبا فيها من حكم  وَبا ت  وي عليه من مقاصد عظيم  وما تادعو إلياه مان  ااها  
وعفااا  وماااا تااادعو إلياااه مااان تا يااا  لل فاااوس وطهاااارة للقلاااوب، بااام طهاااارة للما معاااات مااان 

                                                 
  (. 2617)حديال " القدر"، ومسلم   (6234)حديال " ااس ئذان"أخرجه البخاري    - 12
وصااااااااااححه، وال سااااااااااائ     ( 2778)، والرتمااااااااااذي (3112)، وأبااااااااااو داود (6/296)أخرجااااااااااه اةمااااااااااام أمحااااااااااد  - 14
مقباول، و اال الاذهيب   : ، و  إس اده  بهان مو  أم سلم ،  ال فيه احلاافظ(6922)، وأبو يعلى (9197")الك ى"
 .ثق ، ووثقه ابن حام": الكاشف"

 (.2116)حديال " اآلداب"، و مسلم   (6911)أخرجه البخاري   الديات حديال  - 13
 (.1443)حديال " احلج"، ومسلم   (1114)حديال " احلج"عليه، أخرجه البخاري   م فق  - 11
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ااخااا الط وأد ااااس إرساااال ال ظااار إ  ماااا حااارَّم اهلل وساااد  ااام الاااذرائع املوصااال  إ  أد ااااس 
 .الفساد

معلقاااس علااى حااديال اباان - (124/  9) "ال مهيااد"   -رمحااه اهلل- ااال اباان عبااد الاا  
 :-عباس عن  ص  الف م و ظره إ  امثعمي 

ر إلاايهن و ااان وفيااه بيااان مااا ر ااب   اآلدميااني ماان شااهوات ال ساااء ومااا لاااف ماان ال ظاا" 
 .زما ه فيما حل روا أهمالف م بن عباس من شبان بين هاشم بم  ان أ م 

وفيه دليم على أن اةمام عب علياه أن حياول باني الرجاال وال سااء   ال  مام وال ظار و  معا  
هذا م ع ال ساء اللوايت ا يومن عليهن وم هن الف    من امروج واملشا    احلوا ار واتساوال 

صالى اهلل علياه وسالم ماا تر ا  بعادي ف  ا  أ ار علاى الرجاال : ي ظرن إ  الرجال  االوحيال 
اآليا   (ُ ْم لِْلُمْوِمِ نَي يَاُ  ُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفظُاوا فُااُروَجُهمْ ): من ال ساء و   ول اهلل عا وجم

 .اها ،" ما يكف  ملن تدبر   اب اهلل ووفق للعمم به
 

بياااان الااادليم علاااى ب اااالن "    اباااه  -رمحاااه اهلل–ابااان تيميااا  تكلااام شاااي  اةساااالم و 
 .على  اعدة سد الذرائع  الماس رصي اس " ال حليم

 .عرَّف سد الذرائع ب ن الذريع  ما  ان وسيل  وطريقاس إ  الش ء
 ."أما شواهد هذه القاعدة ف  ثر من أن حتصى، ف ذ ر م ها ما ح ر: "ُث  ال

 (.472-411ص)ب والس   على وجوب سد الذرائع من وسال ثالثني دليالس من الك ا
َوَا َتُساابُّوا الَّااِذيَن يَااْدُعوَن ِمااْن ُدوِن اللَّااَه فَاَيُساابُّوا اللَّااَه َعااْدوسا : ")وسااال   طليع هااا  ااول اهلل تعااا 

ِتَنَّ ؛ ِهْم لِلَّاِه ُساْبَحا َُه َوتَاَعااَ  َحرََّم َسابَّ اآْلهِلَاِ  َماَع أَ َّاُه ِعبَااَدة  ِلَكْو ِاِه حَلرِيَعا س إَ  َسابإل (. ِبَ ْ ِ ِعْلمٍ 
 ".َمْصَلَحَ  تَارِْ ِهْم َسبَّ اللَِّه ُسْبَحا َُه رَاِجَح   َعَلى َمْصَلَحِ  َسباإلَ ا آِلهِلَِ ِهمْ 

  ساااد  -رمحاااه اهلل–ولقاااد رأيااا  أن أ  فااا  عااان ساااردها َباااا اخرتتاااه مااان  اااالم ابااان القااايم 
 .الذرائع

" إعاااالم املاااو عني"فصاااالس   ساااد الاااذرائع     اباااه  -رمحاااه اهلل-إحل عقاااد اةماااام ابااان القااايم 
 .، فل  خذ م ها ما ي يسر من الوجوه(171-137ص)أبل ها إ  تسع  وتسعني وجهاس من 

 :  طليع  هذا الفصم -رمحه اهلل- ال 
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َهاااا" اااا  ا ااا  اْلَمَقاِصاااُد َا يُا َاَوصَّاااُم إلَياْ َهاااا  ا ااا  طُرُ ُاَهاااا إلَ   إاَّ بَِ ْساااَباٍب َوطُاااُرٍل تف ااا َلمَّ ياْ
فَاَوَسااِئُم اْلُمَحرََّمااِت َواْلَمَعاِصا    َ رَاَهِ َهاا َواْلَمْ اِع م هاا ِِبََساِب  ،َوَأْسَبابُاَها تَاِبَع س هلا ُمْعَ بَاَرةس هباا

حْلِن فيهاا ِِبََساِب َوَوَساِئُم ال َّاَعاِت َواْلُقرُبَااِت   حَمَبَّ ِ  ،إْفَ اِئَها إَ  َغايَاهِتَا َواْرتَِباطَاهِتَا هبا َهاا َواْةِ
َلِك َّاُه َمْقُصاود  َ ْصاَد  ،وَِ اَلمُهَاا َمْقُصاود   ،فَاَوِسايَلُ  اْلَمْقُصاوِد تَاِبَعا   لِْلَمْقُصاودِ  ؛إْفَ اِئَها إَ  َغايَِ َها

طُاُرل  َوَوَسااِئُم تُاْفِ ا  فإحلا َحارََّم الارَّبُّ تَاَعااَ  شايئا َولَاُه  ؛َوِهَ  َمْقُصوَدة  َ ْصَد اْلَوَساِئمِ  ،اْلَ ايَاتِ 
عساااا َأْن يُاْقاااَرَب مِحَااااهُ  ،َوتَاْثِبي ساااا لاااه ،حَتِْقيقساااا لَِ ْحرِ ِاااهِ  ،إلَْياااِه فإ اااه حُيَرإلُمَهاااا َوَ ْ َاااُع م هاااا َولَاااْو أَبَااااَح  ،َوَم اْ

َوِحْكَم ُاُه تَاَعااَ   ،لِل اُُّفاوِس بِاهِ  َوِإْغارَاءس  ،اْلَوَساِئَم َوالذَّرَاِئَع اْلُمْفِ َيَ  إلَْيِه َلَكاَن حللك  َاْق سا لِل َّْحرميِ 
بَااءِ  فاإن َأَحاَدُهْم إحَلا َم َاَع ُجْ اَدُه  ؛بَاْم ِسَياَساُ  ُملُاوِك الادُّ ْاَيا تَاْ َك حللاك ،َوِعْلُمُه ي ه حللاك ُ امَّ اْةِ

َع اْلُمَوصإلاااَلَ  إلَْياااِه َلُعااادَّ َوالاااذَّرَائِ  واتسااابابأو َرِعيَّ َاااُه أو أَْهاااَم بَاْي ِاااِه مااان َشاااْ ٍء ُُثَّ أَبَااااَح هلااام ال ُّاااُرَل 
اِء  اتطبااااءوََ اااَذِلَك  .َوحلَََصاااَم مااان َرِعيَّ ِاااِه َوُجْ اااِدِه ِ ااادُّ َمْقُصاااوِدهِ  ،ُم َاَ اِ  ساااا إحَلا أَرَاُدوا َحْساااَم الااادَّ

فمااا  .إصااالحه َفَسااَد علاايهم مااا يَاُروُمااونَ  وإا ،َم َاُعاوا َصاااِحَبُه ماان ال ُّااُرِل َوالااذَّرَاِئِع اْلُمَوصإلااَلِ  إلَْياهِ 
اارِيَعِ  اْلَكاِملَااِ  الاايت ِهااَ    أَْعلَااى َدَرَجاااِت احلِْْكَمااِ  َواْلَمْصااَلَحِ  َواْلَكَمااالِ  َوَمااْن  ؟الظَّاانُّ هِبَااِذِه الشَّ

ْلَمَحااارِِم بِااَ ْن تََ مَّااَم َمَصاااِدَرَها َوَمَوارَِدَهااا َعلِااَم َأنَّ اللَّااَه تَاَعاااَ  َوَرُسااوَلُه َساادَّ الااذَّرَاِئَع اْلُمْفِ ااَيَ  إَ  ا
   ".ما  ان َوِسيَل س َوطَرِيقسا إَ  الشَّْ ءِ  :َوالذَّرِيَع ُ  ،َحرََّمَها َو َاَهى ع ها

 (:112-111ص)   -رمحه اهلل–و ال 
ال ََّشااُغِم  أَ َُّه تَاَعاَ  هنى عن اْلبَاْيِع َوْ َ  ِ َداِء اجلُُْمَعِ  لَِئالَّ يُا ََّخَذ حَلرِيَعا س إَ   :اَلَوَ  أ ال َِّ دلأ "

  .بِال إلَااَرِة عن ُحُ ورَِها
ِددأ  صالى -ما َرَواُه مُحَْيٍد بن عبد الارمحن عان عباد اللَّاِه بان ُعَماَر َأنَّ َرُساوَل اللَّاِه  :اَلَوَ  أ الثَِّ
ُ ُم الرَُّجااُم  ااال ماان اْلَكبَااائِِر َشااْ ُم الرَُّجااِم َواِلَديْااِه  ااالوا يااا َرُسااوَل اللَّااِه َوَهااْم َيْشاا -اللَّااُه عليااه وساالم

َواِلَديْاااِه  اااال  عااام َيُسااابُّ أَبَاااا الرَُّجاااِم فَاَيُسااابُّ أَبَااااُه َوَيُسااابُّ أُمَّاااُه فَاَيُسااابُّ أُمَّاااُه ُم اََّفاااق  علياااه َوَلْفاااُظ 
ُن الرَُّجااُم اْلُبَخااارِيإل إنَّ ماان َأْ ااَ ِ اْلَكبَااائِِر َأْن يَاْلَعااَن الرَُّجااُم َواِلَديْااِه ِ يااَم يااا َرُسااوَل اللَّااِه َ ْيااَف يَاْلَعاا
صالى اللَّاُه -َواِلَدْيِه  ال َيُسبُّ أَبَا الرَُّجِم فَاَيُسبُّ أَبَاُه َوَيُسبُّ أُمَُّه فَاَيُسبُّ أُمَُّه َفَاَعَم رسول اللَّاِه 

  .الرجم َسابًّا َاِع سا ِتَبَاَوْيِه بَِ َسبُِّبِه إَ  حللك َوتَاَوسُِّلِه إلَْيِه َوِإْن مل يَاْقِصْدهُ  -عليه وسلم
لأ   ان َيُكفُّ عن  َاْ اِم اْلُم َااِفِقنَي ماع َ ْو ِاِه   -صلى اللَُّه عليه وسلم-َأنَّ ال يب  :اَلَوَ  أ التَِّاد

ا يَاْقُ ُم َأْصَحابَُه فإن هاذا اْلَقا ْوَل َمْصَلَح س لَِئالَّ َيُكوَن حَلرِيَع س إَ  تَاْ ِفِ  ال اس ع ه َو َاْوهُلُْم إنَّ حُمَمَّدس
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ْساَلِم ممَّْن دخم فيه َوَمْن مل َيْدُخْم فيه َوَمْفَسَدُة ال اَّْ ِفِ  َأْ بَاُر من َمْفَسَدِة يُوِجُب ال اُُّفو  َر عن اْةِ
 .تَاْرِك  َاْ ِلِهْم َوَمْصَلَحُ  ال َّْ لِيِف أَْعَظُم من َمْصَلَحِ  اْلَقْ مِ 

وأ  ها من اْلَمَفاِسِد اْلَكِث َِة اْلُم َاَرتاإلبَاِ  علاى َزَواِل َأنَّ اللََّه تَاَعاَ  َحرََّم اْمَْمَر ِلَما في :اَلَوَ  أ اَلَمِشد
ِساَها اْلَعْقِم َوَهَذا ليب ممَّا َ ُْن فيه َلِكْن َحرََّم اْلَقْ َرَة اْلَواِحاَدَة م هاا َوَحارََّم إْمَسااَ َها لِل َّْخِلياِم َو ََ 

 ََّخاَذ إْمَسااُ َها لِل َّْخِلياِم حَلرِيَعا س إَ  إْمَسااِ َها لِلشُّاْرِب ُُثَّ لَِئالَّ تُا ََّخاَذ اْلَق ْاَرُة حَلرِيَعا س إَ  احلُْْساَوِة َوياُ 
بَااااَلَغ   َسااادإل الذَّرِيَعاااِ  فَا َاَهاااى عااان اْمَِلي َااانْيِ َوَعاااْن ُشاااْرِب اْلَعِصاااِ  بَاْعاااَد ثَااااَلٍ  َوَعاااْن اِاْ ِ بَااااحِل   

ا ِلَماادَِّة  ُاْربَااِن اْلُمْساِكِر و اد َصارََّح صالى اْتَْوِعَيِ  اليت  د يَاَ َخمَُّر ال َِّبيُذ فيها َوَا ياَ  ْعَلُم بِاِه َحْسامس
لااو َرخَّْصا  َلُكاْم   هااذه َتَْوَشاَك َأْن َ َْعُلوَهااا " :اللَّاُه علياه وساالم بِاْلِعلَّاِ    حَتْارمِِي اْلَقِليااِم فقاال

  ".ِمْثَم هذه
ََِىههوَ  اارَاِء  -ساالمصاالى اللَّااُه عليااه و -أَ َّااُه  :اَلَوَ هه أ اَلَحههِلدَي  َحاارََّم اْمَْلااَوَة بِاْتَْجَ ِبيَّااِ  َولَااْو   إ اْ

ا ِلَذرِيَعاااِ  ماااا حُيَااااحِلُر مااان اْلِف اْ َاااِ  َوَغلَ  اااَفَر هباااا َولَاااْو   احْلَاااجإل َوزِيَااااَرِة اْلَوالِاااَدْيِن َسااادًّ بَااااِت اْلُقاااْرآِن َوالسَّ
  .ال إلَباعِ 

ََِىوَ  هدَي  َاا يَاَقاُع علاى حَمَاِساِن اْمِْلَقاِ  َأنَّ اللََّه تَاَعا :اَلَوَ  أ الثَِّ َ  أََمَر ِبَ ضإل اْلَبَصِر َوِإْن  ان إمنَّ
رَاَدِة َوالشَّْهَوِة اْلُمْفِ َيِ  إَ  اْلَمْحظُورِ  ا ِلَذرِيَعِ  اْةِ   .َوال اََّفكُِّر   ُصْ ِع اللَِّه َسدًّ

ََِىههوَ   ََ لدهه هنااى عاان بِ َاااِء اْلَمَساااِجِد علااى  -مصاالى اللَّااُه عليااه وساال-َأنَّ ال اايب  :اَلَوَ هه أ الثَِّ
َاحِلَهاااا َمَسااااِجَد َوَعاااْن  اْلُقبُاااوِر َوَلَعاااَن مااان فَاَعاااَم حللاااك َو َاَهاااى عااان َ ِْصاااي، اْلُقبُاااوِر َوَتْشااارِيِفَها َوِاختإل

هَ  َاا َوِعْ َدَها َوَعْن الصَّاَلِة إلَياْ ا َوَعاْن إيقاد اْلَمَصابِيِح عليها َوأََمَر بَِ ْسوِيَِ َها َو َاَهى عن اختإل حِلَها ِعيادس
ْشارَاِك هباا َوَحارََّم حللاك علاى مان  إليهاَشدإل الرإلَحاِل  َاحِلَهاا َأْوثَا ساا َواْةِ لَِئالَّ َيُكوَن حللاك حَلرِيَعا س إَ  اختإل

ا لِلذَّرِيَع ِ    .َ َصَدُه َوَمْن مل يَاْقِصْدُه َبْم َ َصَد ِخاَلَفُه َسدًّ
ََِىههوَ  هناى عاان الصَّاااَلِة ِعْ اَد طُلُااوِع الشَّااْمِب  -صاالى اللَّاُه عليااه وساالم-أَ َّااُه  :اَلَوَ ه أ الوَّا دههَل 

لِلشَّاْمِب و اان ال اَّْهاُ  عان  َوِعْ َد ُغُروهِبَا و اان مان ِحْكَماِ  حللاك أَ اَُّهَماا َوْ اُ  ُساُاوِد اْلُمْشارِِ نيَ 
ا ِلَذرِيَعااِ  اْلُمَشااابَاَهِ  الظَّاااِهرَ  ِة الاايت ِهااَ  حَلرِيَعاا   إَ  اْلُمَشااابَاَهِ    الصَّاااَلِة لِلَّااِه   حللااك اْلَوْ ااِ  َساادًّ

 .َف بِالذَّرَاِئِع اْلَقرِيَب ِ اْلَقْصِد مع بُاْعِد هذه الذَّرِيَعِ  َفَكيْ 
ََِىههوَ  َب  هنااى عاان ال ََّشاابُِّه بَِ ْهااِم اْلِك َاااِب    -صاالى اللَّااُه عليااه وساالم-أَ َّااُه  :اَلَوَ هه أ اَلَشههِِد

يصاب ون َفَخاالُِفوُهْم َو َاْولِاِه إنَّ اْليَاُهاوَد َا ُيَصاالُّوَن  إنَّ اْليَاُهاوَد َوال ََّصاااَرى ا َأَحاِديااَل َ ثِا ٍَة َ َقْولِاهِ 
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لَاُه َويَاْومساا بَاْعاَدُه َو َاْولِا   ِه َا  َِعاهلِِْم َفَخاالُِفوُهْم َو َاْولِاِه   َعاُشاورَاَء َخاالُِفوا اْليَاُهاوَد ُصاوُموا يَاْومساا  َاباْ
َماااُم َأمْحَااُد ع ااه ماان َتَشااباَُّهوا بِاْتََعاا اِجِم َوَرَوى ال اإلْرِمااِذيُّ ع ااه لاايب ِم َّااا ماان َتَشاابََّه ِبَ ْ ِ َااا َوَرَوى اْةِ

 َتَشبََّه ِبَقْوٍم فَاُهَو م هم َوِسرُّ حللك َأنَّ اْلُمَشابَاَهَ    اهلدى الظَّاِهِر حَلرِيَع   إَ  اْلُمَوافَاَقاِ    اْلَقْصادِ 
 ".َواْلَعَممِ 

 (:161ص)   -اهللرمحه -و ال 
" ََ هههِ دلأ َااَلَشَة أهههو تَاَ  َيَّاااَب أو  أنَخَرَجاااْ  إَ  اْلَمْساااِاِد  إحلا اااه هناااى اْلَماااْرأََة أ :اَلَوَ ههه أ ال َّ

فإن رَاِئَح َاَها َوزِيَ  َاَهاا َوُصاوَرتَاَها  ،إليهاحَلرِيَع   إَ  َمْيِم الرإلَجاِل َوَتَشوُِّفِهْم  ت هُتِصيَب ََبُورسا َوحَلِلَك 
 ،ن َتِقاَف َخْلاَف الرإلَجاالِ أو  ،ن َا تَاَ  َيَّابَ أو  ،خَتْارَُج َتِفلَا س  أنَفَ َمَرَهاا  ؛إليهاحَمَاِسِ َها َتْدُعو  داءوإب
ُ امُّ حللاك   اتخارىبَاْم ُتَصافإلَق بِاَبْ ِن َ فإلَهاا علاى َظْهاِر  ، اهبا َشاْ ء   إحلان َا ُتَسبإلَح   الصَّاَلِة أو 

ا لِلذَّرِيعَ   .يَ س عن اْلَمْفَسَدةِ ِ  َومِحَاَسدًّ
 ََ ِددأ َااَلَشَة أو َهاا  أن ه هنى أ :اَلَوَ  أ الثَِّ َعاَ  اْلَماْرأَُة اْلَماْرأََة لَِاْوِجَهاا حاىت َ  َ َّاُه يَاْ ظُاُر إلَياْ تَا اْ

َهاا ِِبُُ اوِر ُصاوَرهِتَا َوَا َلَْفى َأنَّ حللك َسدٌّ لِلذَّرِيَعِ  َومِحَايَ   عن ُمْفِسَدِة ُوُ وِعَها    َاْلِبِه َوَمْيِلِه إلَياْ 
رَ   .ُه بِاْلَوْصِف  بم الرُّْؤيَ ِ    َاْفِسِه وََ ْم ممَّْن َأَحبَّ َغياْ

 ََ ههلأ َااَلَشَة أههو أَ َّااُه هنااى عاان اجْلُلُااوِس بِال ََّر َاااِت ومااا حَلاَك إاَّ ِتَ َّااُه حَلرِيَعاا   إَ   :اَلَوَ هه أ التَِّاد
ُروُه أَ َُّه َا بُدَّ هلم مان حللاك  اال أَْع ُاوا ال َّرِياَق َحقَّاُه  االوا وماا َحقُّاُه ال َّظَِر إَ  اْلُمَحرَِّم فلما َأْخباَ 

 .فُّ اْتَحَلى َوَردُّ السَّاَلمِ  ال َغضُّ اْلَبَصِر وَ َ 
 ََ اا أو حَلا َرِحا :اَلَوَ  أ الَ هتُّو ٍم حَمْاَرٍم أَ َّاُه هناى َأْن يَِبياَ  الرَُّجاُم ِعْ اَد اْمارَأٍَة إاَّ َأْن َيُكاوَن  َاِ حس

 .ِ  حَلرِيَع   إَ  اْلُمَحرَّمِ وما حَلاَك إاَّ ِتَنَّ اْلَمِبيَ  ِعْ َد اْتَْجَ ِبيَّ 
 ََ َقاَم عان َمَكاهِنَاا وماا  :اَلَوَ  أ اَلَحِلدي َاالَ تُّو أَ َُّه هنى َأْن تُاَباَع السإلَلُع َحْياُل تُابَااُع حاىت تُا اْ
ِد اْلبَاااِئِع اْلبَاْيااَع َوَعااَدِم إْهَاِمااِه إحَلا رََأى اْلُمْشاارَتِي  ااد َربِااَح فيهااا فَايَا ُاارُُّه حَلاَك إاَّ أَ َّااُه حَلرِيَعاا   إَ  َجْحاا

اَد هاذا اْلَمْعا رباح ماامل َيْ اَمْن َ  بِاال اَّْهِ  عان ال ََّمُع َوَتِشحُّ  َاْفُساُه بِال َّْساِليِم  ماا هاو اْلَوا ِاُع َوَأ َّ
 ".ُف بَاٍب ِلَسدإل الذَّرَاِئعِ َوَهَذا من حَمَاِسِن الشَّرِيَعِ  َوأَْل َ 

 
 (:164ص)   -رمحه اهلل–و ال 
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" ََ مأو ههاهَ أَ َّااُه هنااى عاان ال َّااَداِوي بِاااْمَْمِر َوِإْن  ا اا  َمْصااَلَحُ  ال َّااَداِوي  :اَلَوَ هه أ اَلَحههِلدي َاال َّ
ا ِلَذرِيَعااِ   ُاْربَاهِنَااا َواْ ِ َ ائِ  َهااا َوحَمَبَّااِ  ال اُُّفااوِس هلااا َفَحَسااَم عليهااا رَاِجَحاا س علااى َمْفَسااَدِة ُماَلَبَسااِ َها َساادًّ

 ".اْلَمادََّة حىت   تَاَ اُوهِلَا على َوْجِه ال ََّداِوي َوَهَذا من أَبْاَلِغ َسدإل الذَّرَاِئعِ 
 (:168ص)   -رمحه اهلل-و ال 

"  ََ ا أَ ْاَواعسا من ال إلَكاِح الذي يَا َارَا َ  أب م ه أ :اَلَوَ  أ اَلَحِلدي َاالَتَ مأو ى بِاِه الاَّْوَجااِن َسادًّ
َهااا ال إلَكاااُح بِاااَل وي ا ِلَذرِيَعااِ  الاااىن فااإن الاااَّاينَ َا يَاْعَاااُا َأْن  ِلَذرِيَعااِ  الاااىن َفِم اْ فإ ااه أَْب َلَااُه َساادًّ

ِهْم أو َغاا ِْ  أصاحابهيقاول لِْلَماْرأَِة أَْ ِكِحيايِن  َاْفَساك ِبَعَشاَرِة َدرَاِهااَم َوُيْشاِهُد عليهاا َرُجلَانْيِ مان 
ا ِلَذرِيَعااِ  الاااىن َوِمااْن هااذا حَتْاارمُِي ِ َكاااِح ال َّْحِليااِم الااذي َا َرْغبَااَ  لِلاا اَّْفِب  ُعَهاا ماان حللااك َساادًّ َفَم اْ
َاحِلَهااا َزْوَجاا س بَااْم لااه َوطَاار  ِفيَمااا يَاْقِ اايه َبَْ اِلَااِ  الاااَّاين   احلَِْقيَقااِ  وَ  ِإْن فيااه   إْمَساااِك اْلَمااْرأَِة َوِاختإل

َعاِ  الاذي يَاْعِقاُد فياه اْلُمَ َم إلاُع علاى اْلَماْرأَِة ُمادَّةس اْخ اَ  َلَفْ  الصُّاوَرُة َوِماْن حللاك حَتْارمُِي ِ َكااِح اْلُم اْ
ا  هيَاْقِ اا  َوطَااَرُه م هااا فيهااا َفَحاارََّم هااذ ااَفاِح ومل يُااِبْح إاَّ َعْقاادس ا ِلَذرِيَعااِ  السإل اْتَ ْاااَواَع ُ لََّهااا َساادًّ

ا يَاْقِصااااُد ف َوُحُ ااااوِر  الااااوييااااه ُ اااامٌّ ماااان الاااااَّْوَجنْيِ اْلَمَقاااااَم مااااع َصاااااِحِبِه َوَيُكااااوُن بِااااِإحْلِن ُمَوبَّاااادس
اااِهَدْيِن أو مااا يَاُقااوُم َمَقاَمُهَمااا ماان  اارِيَعِ  َوتََ مَّْل َهااا َحااقَّ  اةعااالنالشَّ فااإحلا تَااَدباَّْرت ِحْكَمااَ  الشَّ

 ".دإل الذَّرَاِئِع وه  من حَمَاِسِن الشَّرِيَعِ  وََ َماهِلَاال ََّ مُِّم رَأَْي  حَتْرمَِي هذه اْتَ ْاَواِع من بَاِب سَ 
 (:171ص)   -رمحه اهلل–و ال 

"  ََ أَ َّااُه تَاَعاااَ  َعا َااَب الَّااِذيَن َحَفااُروا احلََْفااائَِر يااوم اجلُُْمَعااِ  فَاَو َااَع  :اَلَوَ هه أ ال َّههِلد أ َاالَتَ ههمأو
اااْبِ  َفَ َخااُذوُه ياااوم اااَمُك يااوم السَّ َوَمَساااَخُهْم اللَّااُه  ِاااَرَدةس َوَخ َااازِيَر َوِ ياااَم إ اَُّهاااْم  اتحااد فيهااا السَّ

َباَك يوم اجلُُْمَعِ  َوَأَخُذوا الصَّْيَد يوم  َوُصوَرُة اْلِفْعِم الذي فَاَعلُاوُه خُمَااِلف  َلَماا  اتحدَ َصُبوا الشإل
َباَك َواحلََْفاائَِر حَلرِيَعا س إَ  َأْخاِذ ماا يَاَقاُع فيهاا مان الصَّاْيِد ياوم   ُاُهوا ع ه َوَلِك اَُّهْم َلمَّا َجَعُلوا الشإل

بَاْم ِِبَِقيَق ِاِه َوَ ْصاِد فَاِعلِاِه السَّْبِ   َااَلُاوا َمْ اِلَاَ  مان اْصا َاَد فياه إحْل ُصاوَرُة اْلِفْعاِم َا اع باار هباا 
َا حُيَاارإلَم ِمثْااَم هااذا  مااا َصاارَُّحوا بِااِه   َ ِظاا ِِه َسااَواء  وهااو لااو  أنَيُساادَّ الااذَّرَاِئَع مل َويَاْلااَاُم ماان 
َجااٍر َشَبَك س فَاَو َاَع فيهاا َصاْيد  وهاو حُمَارَّم  َجااَز لاه َأْخاُذُه بَاْعاَد احْلِامإل َوَهاَذا  اةحرامَ َصَب  بم 

 ".على  َاَواِعِد من مل يَاْعَ ِ ْ اْلَمَقاِصَد ومل َيُسدَّ الذَّرَاِئعَ 
 

 (:171ص)   -رمحه اهلل–و ال 
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"  ََ َوِإْن ظََلُمااوا أو  اتئماا  َاْهيُااُه عاان ِ  َاااِل اْتَُماارَاِء َواْمُااُروِج علااى  :اَلَوَ هه أ الثَّههِِددأ َاالَتَ ههمأو
ا ِلَذرِيَعااِ  اْلَفَساااِد اْلَعِظاايِم َوالشَّاارإل اْلَكثِااِ  ِبِق َاااهلِِْم  مااا هااو اْلَوا ِااُع َجاااُروا مااا أَ َاااُموا الصَّاااَلَة َساادًّ 

  بَاَقايَااا  واتماا مااا ُهااْم عليااه  أ ااعاففإ ااه َحَصااَم ِبَسااَبِب ِ  َاااهلِِْم َواْمُااُروِج علاايهم َأْ ااَعاُف 
اااُروِر إَ  اآْلِن و ااااال ُهَمااااا إحَلا بُويِاااَع اْمَِليَف َااااانِ " :تِْلاااَك الشُّ ا ِلَذرِيَعااااِ   ،"فَاااا اْ ُاُلوا اآْلَخاااَر ِم اْ َسااادًّ

 ِ  َ   .اْلِف اْ
 ََ ههلأ َاالَتَ ههمأو  اتحاارفَ ْااُع ُعْثَماااُن اْلُمْصااَحَف علااى َحااْرٍف َواِحااٍد ماان  :اَلَوَ هه أ التَِّاد

َعِ  لِااَئالَّ َيُكااوَن حَلرِيَعاا س إَ  اْخااِ اَلِفِهْم   اْلُقااْرآِن َوَوافَاَقااُه علااى حللااك  ااباْ اللَّااُه  ر اا الصَّااَحابَُ  السَّ
ُهْم   َع اْ

دخام  أحصااهااللَّاِه احلُْْساَ  الايت مان  تمسااءاْلُمَوافِاِق  اتمثلا َوْل َاْقَ ِصْر على هذا اْلَعاَدِد مان 
يِن َوَعِمااَم هبااا دخاام اجْلَ َّااَ  إحْل  ااد  أهنااااجْلَ َّااَ  تَاَفاااُؤاس بِ َ َّااُه ماان َأْحَصااى هااذه اْلُوُجااوَه َوَعلِااَم  ماان الاادإل

 .وأحكام أمساءَولِلَِّه َورَاَء حللك  أحكامهالرَّبإل تَاَعاَ  َوَمْعرَِفُ   أمساءَيُكوُن  د اْجَ َمَع له َمْعرَِفُ  
 َاْوَعااااِن َأَحاااُدمُهَا َمْقُصاااود   واتمااارَوبَااااُب َسااادإل الاااذَّرَاِئِع َأَحاااُد أَْربَااااِع ال َّْكِلياااِف فإ اااه أَْمااار  وهناااى 

ع ااه َمْفَسااَدةس    امل هاا حاادمها مااا َيُكااون أَل   إَ  اْلَمْقُصااوِد َوال اَّْهااُ   َاْوَعاااِن لِ َاْفِسااِه َوالثَّاااين َوِسااي
أَْربَااِع  َاْفِسِه َوالثَّاين ما َيُكاوُن َوِسايَل س إَ  اْلَمْفَساَدِة َفَصااَر َسادُّ الاذَّرَاِئِع اْلُمْفِ اَيِ  إَ  احْلَارَاِم َأَحاَد 

ينِ   ".الدإل
 :أقول

ن امات وبيام، فلقد أجاد وأفاد هبذا البيان الشا    سد الذرائع إ  ا رَّ رحم اهلل ابن القي
 .و ظر سديدسليم مقاصد الشريع ، وبعض بيا ه يكف  من  ان له  لب 

 :و ال الشاعر
 ومعظم ال ار من مس ص ر الشرر***     م احلواد  مبدأها من ال ظر  

 وتر   وس وا ف ك السااهام بال***  م  ظرة ف ك     لب صاحبها 
   أعني ال يد مو وف على ام ر   *** والعبااد ما دام حلا عني يقلبها 
 بسرور عاد بال ارر ا مارحباس *** يسار مقل ه ما  ار مهاا ه 
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ََ ): و ال تعا  لديَُّد اأ فيَاقَهَو َد ُأدَّ َاَل  َهاَهوََّ َد  َهاَهوَُّ  اَلَهِ َّْ  هأيأو د َة  اَلل َاَأقدَةَد ال
 ([. 44: ) سورة اتحااب ] ،...(َة َاَأطدَمَد اللََّ  َاَ اأوَل أ ِا ديَد الزَّلَ َا َ 

 
و لفهان َباا حوتاه  -صالى اهلل علياه وسالم–هذه اآلي  خاطاب اهلل هباا زوجاات رساول اهلل 

 .من تكاليف وه  تشمم  م  ساء املسلمني
 يكلااااف  ساااااء إن اهلل مل: وماااان  ااااال إهنااااا خاصاااا  ب ساااااء رسااااول اهلل ا يساااا  يع أن يقااااول

إن اهلل أبااح : املسلمني بإ اما  الصاالة وإي ااء الا ااة وب اعا  اهلل ورساوله، وا يسا  يع أن يقاول
 .ل ساء املسلمني أن ي  جن ت ج اجلاهلي  اتو 

ِ الَّا خِ): يو د اول هذه اآلي  ل ساء املسلمني  وله تعا  َِ ََ أقأل  يأَخهُّ ََ َا َهََِ د َََاا د
ََ اللَّ أ َاهدَ ء د ا ََ َأَلَهل أََ خهأَمَوَفَد َفَ  خهأَنَ َخَد اََلِ ِددَّ  الد ِددَّ ِدد َ َ  دياد ََِلَي هديَد  ََ َديَد خأ َلةأَنِد

يةِ   ْأو ا   َّاد  ([. 19: ) سورة اتحااب ] ،(َغ
فهذه اآلي   ما ترى ال  زوجات رساول اهلل وب اتاه و سااء املاوم ني، فكماا أن اجلالبياب 

َاَلَيَضهههودَ َد ):  اااذلك البياااوت حاااااب للامياااع، يو اااد حللاااك  اااول اهلل تعاااا   حاااااب للامياااع
هههودَددَّ ِلههههل  أيأههههو دِددَّ  فهااااذه اآليااا  تشاااامم زوجاااات الرسااااول وب اتااااه  ماااا تشاااامم  ساااااء ، ( دشأةأ

 .املوم ني
هِ ":  ال  -ر   اهلل ع ها–عن عروة عن عائش   َوا د اَأأَاَل َلةَّ ِ د َِ ِأ ان هدَ َِ  اَلةأ خَهَوَا

ََ  ِِ (َاَلَيَضودَ َد  دشأةأودَددَّ ِلل  أيأو دِددَّ )هَهَزَل ان أَ  ِأدَّ فََِاَتَةَو ِأوأاَط   .(  )"َش ََّ َد 
هوأ ): و ال تعا  للموم ني َِ َِ َأَط ه ُأ َههِ    لد ََِتِِِ  فََِافلأوَأدَّ ِدد َا َآ د اد َاهدَ ا َافََلتأةأوَأدَّ 

َِ َاقهألأو دِددَّ  ُأ  [.( 14: ) تحااب اسورة ] ..(لد ألأو د
صااالى اهلل علياااه -فهاااذه اآليااا  ت  ااااول  سااااء املاااوم ني وليسااا  خاصااا  باوجاااات رساااول اهلل 

، تن طهااارة القلااوب ماان اتد اااس واترجاااس ا بااد م هااا وم لوباا  لكسااب ر ااى اهلل -وساالم
َِ َاقهألأو دِددَّ : )وحمب ه و  آي  اتمر ب ض البصر ُأ وأ لد ألأو د َِ َِ َأَط ُأ  .ده ت  يداس ما ياي(  لد

َُّاأوَل ِلل الَََ ِ د ف ِل  َ أهل  ِهد ": -صلى اهلل عليه وسلم-و ال رسول اهلل  َِ َاال ِلأ هدخَّ
َِْ د   . (17)"خِ َ اأوَل اللَّ د فوأخت اَلَحَةَو قِل اَلَحَةوأ اَلَةَو أ  :اَأََه

                                                 
 (.3112)، وأبو داود حديال (3718)حديال " ال فس "أخرجه البخاري    - 16
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 .فهذا يشمم  ساء الرسول و ساء املوم ني 
ملفاساد عان ا  ماع اةساالم  وجلاب املصااحل الاايت فهاذا ال شاريع احلكايم يهادف إ  درء ا

 .م ها طهارة القلوب
الفصام باني الرجاال  -صالى اهلل علياه وسالم-ومن حكم  اهلل أن شارع علاى لساان رساوله 

 .وال ساء وم ع ااخ الط بني اجل سني
َوخَهههَوَة قههِل َأ ههِ: " قههِل  اههول اللَّهه د  :ِههد أ ههي  ْأوفد الَوَ ههِلد َأاَّلأَِ ههوأ صأهه ِ  ،َايهَ ََ َاَشهههوُّ

ِ ََ وأ ِ ،آاد ََ وأ ْأوفد الَََ ِ د آاد وأ صأ ِ ،َاَايهَ ِ َأاَّلأَِ ََ   .(  )"َاَشوُّ
فهذا تشريع حكيم للفصم بني الرجاال وال سااء، فللرجاال صافوفهم وخا  صافوفهم أوهلاا، 

 .وشرها آخرها لقرهبم من ال ساء
 .ن من الرجالولل ساء صفوفهن وخ ها آخرها لبعدهن عن الرجال، وشرها أوهلا لقرهب 
ْأوفد ":   ااال رساااول اللَّاااِه  : اااال -ر ااا  اهلل ع اااه–بااان عباااد اهلل عاان َجااااِبٍر و  هههوأ صأههه َايهَ

َِّ قهِ ،  أ ِ اَلةأَناَّوأ ََ وأ مأ، َاَايهَ ََّ ْأوفد الَََ ِ د اَلةأَ  ، َاَشوُّ صأ ِ اَلةأَناَّوأ ََ مأ، َاَشوُّ ََّ : لالَوَ ِلد اَلةأَ 
 ََ ََِمَىَو الَََ ِ د ه ا َاَه هيقد  خِ  َِهَو َا د الَوَ هِلد ِهد ضد َِْ َلأدَّ لَ  َهَوَخَد  الَوَ ِلأ فََِغضأَضَد أََ 

 .(  )"اأأَأ د 
 

                                                                                                                                            
 (.2172)، ومسلم حديال (1242)م فق عليه أخرجه البخاري حديال  - 17
، وابان ماجاه   (678" )الصاالة"و داود   ، وأبا(2/237)، وأمحد (331)حديال " الصالة"أخرجه مسلم    - 18
 (.1111" )الصالة"

،  المهاا مان (1111)، وابان ماجاه   الصاالة حاديال (487، 441، 4/294)أخرجه اةمام أمحد   مسا ده  - 19
   ، و اال الرتماذي"صادول   حديثاه لاني ويقاال ت ا  با خرة: "طريق عبد اهلل بن حممد بن عقيم اهلااا ،  اال احلاافظ

ااَد باان إمساعياام : "،  ااال"هااو َصااُدول  و ااد َتَكلَّااَم فيااه بَاْعااُض أَْهااِم اْلِعْلااِم ماان ِ بَااِم ِحْفِظااهِ  : "(1/11" )  هساا" ْعاا  حُمَمَّ ومسَِ
 :مَّاد   اال حمَُ  ، ان َأمْحَُد بان َحْ بَاٍم وإساحال بان إباراهيم َواحلَُْمْياِديُّ حَيَْ اُّاوَن ِِبَاِدياِل عباد اللَّاِه بان حُمَمَّاِد بان َعِقيامٍ   :يقول

 ".وهو ُمَقاِرُب احلديال
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 :الةَِقىُ التْْيليُ لةِ  ِ  في الة ِليد الةذلو خد
 :  ال الكاتب   الع وان الرئيب

 ".ااخ الط طبيع    حياة اتم  وما عوه مل ي  ملوا أدل  جوازه الصرحي " -1
ماان حرمااوا ااخاا الط مل يق فااوا هاادي ا  مااع : "ن الع اااوين الثا وياا   ولااهوجاااء ماا  -2

 ".ال بوي

حاشااا الصااحاب  ماان املهاااجرين وات صااار، وهاام ا  مااع ال بااوي وحاشااا ماان اتاابعهم : أقههول
بإحسان من علماء اتم  وأئم ها وشرفائها من إ رار ف    ااخا الط الاذي يادعو إلياه الكاتاب 

اء ال بهاااء الااذين حرمااوا ااخاا الط الااذي ي ااادي بااه دعاااة ااخاا الط   وحاشااا العلماااء الفقهاا
 .شىت امليادين حاشا هواء العلماء من اا راف وعدم ا  فاء هدي ا  مع ال بوي

 ".رم ين بدائها وا سل : "و قول لكاتب املقال
 
وا عاااس ماان حيرمااون ااخاا الط يعيشااون فيااه : "وماان الع اااوين الثا وياا   ااول الكاتااب      -4

 ".واخ الط امدم   البيوت من أشد مظاهر ااخ الط
ه اااك فاارل  باا  جااداس بااني ماان ياارى ااخاا الط ا اارم في كااره بقلبااه ولسااا ه    ااوء  :أقههول
ََ لهِ َخَ هَت دَل  ": -صلى اهلل عليه وسلم- ول ال يب  هو ا فَهَليهأَييَههَومأ  يهَم فَهإد َُ ََ ِأ  َِ ُأ ََ ه ِهد  ََأي ِد
َد فَادلدَ ِهد د فَإد  خَةِ ََ َأَضَمبأ اَْلد  ".ََ لِ َخَ َت دَل فَادَ َلاد د َاَ لد

 .فرل بني هواء وبني من ير ى هبذا امل كر وحي ج به ويدعو إليه
 
أمااا مااا ي علاق اااواز ااخاا الط مان عدمااه فماارده  : "ومماا جاااء   مقااال الكاتاب       -3

 . بصورة أ  إ  اتدل  الشرعي ، وهذا ما يع ي ا على وجه ال حديد ه ا 
ولذلك  ان املن   حكمه أ ثر ج اي  حاني  اال ب حر اه  لا  مل يع ا وا باال اءة اتصالي    
إباح اااه، ومل ي ااا ملوا أدلااا  جاااوازه، ومل يق فاااوا هااادي ا  ماااع ال باااوي فياااه، وهاااو  ااادوت ا   ام ثاااال 

ات ال شاااريع ال شاااريع    ااام شاااوون احليااااة املخ لفااا ، واحلاااق أ اااه مل يكااان ااخااا الط مااان م هيااا
 ".الصحاب  لقا بم  ان وا عا   حياةم 

 ".أما ما ي علق اواز ااخ الط من عدمه فمرده إ  اتدل  الشرعي  " :أقول
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ماان "وماا ا  لااق الااذين حرماوه إا ماان اتدلاا  الشارعي  وفقههااا ومعرفاا  غاياهتاا ومقاصاادها و
 .تدل  الشرعي  ملا خالف هم، ولو فقه  ما فقهوا من ا"يرد اهلل به خ اس يفقهه   الدين

 
ولذلك  ان املن   حكمه أ ثر ج اي  حني  اال ب حر اه  لا  مل يع ا وا : " وله     -1

بااال اءة اتصاالي    إباح ااه، ومل ي اا ملوا أدلاا  جااوازه، ومل يق فااوا هاادي ا  مااع ال بااوي فيااه، وهااو 
 ". دوت ا   ام ثال ال شريع    م شوون احلياة املخ لف 

إن  مااااان أ ااااا  اجل اياااااات علاااااى اةساااااالم واملسااااالمني وأخال هااااام هاااااو الااااادعوة إ  : لأقهههههو 
ااخاا الط، والااذين   عااون ماان ااخاا الط وي  ااااهون ع ااه وعاان أساابابه ولااافون ماان   ائاااه هاام 
الصااحاب  الكاارام؛ ا  مااع ال بااوي، وسااار علااى هااديهم علماااء اةسااالم وشاارفاء اتماا  إ  يوم ااا 

 .هذا، وليسوا بالقل 
هات ل ا من الصحاب  ومن سار علاى هناهام مان دعاا إ  ااخا الط وا ا ق، مان ي هاى ف

 عن ااخ الط الذي تدعو إليه؟
 
 ".مل يع  وا بال اءة اتصلي    إباح ه: " وله      -6

ه اااك إباح ااان، إحاادامها اةباحاا  الشاارعي ، والثا ياا  اةباحاا  العقلياا ، و ااد فاار ل  :أقههول
 .بي هما اتصوليون

علااى ( 21)مااذ رة أصااول الفقااه"   -رمحااه اهلل-ال العالماا  حممااد اتمااني الشاا قي    اا 
 (:31-33ص" )رو   ال اظر ابن  دام 

 :-رمحه اهلل  - ال املولف  "
فاعلاه وتار اه  مإل ذفعله وتر ه غ  مقارتن با ما أحلن اهلل   :وحده ( املباح)القسم الثالال 

 . المه  اخل.. وهو من الشرع  ،وا مدحه
 :ع د أهم اتصول  سمان  اةباح اعلم أن 

                                                 
 .آلل تيمي " املسودة"، و(1/67)ته ام اب " ال مهيد"وا ظر  - 21



 21 

رم اااان  ايليااا  باحااا  اجلمااااع إرفااا  مااان  بااام الشااارع  أي عُ  ،شااارعي  إباحااا :  اتو 
سااامى هاااذه تو  "أاهههل لُهههِ ليلهههُ الْهههيِم الوفهههَ هلهههل ه هههَُِِ " : امل صاااوص عليهاااا بقولاااه 

 .الشرعي   اةباح  اةباح 
العقلياا   واةباحاا  ، اءة اتصاالي ااصاا الح الاا  تساامى   عقلياا  وهاا إباحاا : الثا ياا  

 .( ا م ع ه  حىت يرد دليم    اس صحاب العدم اتصل)بعي ها   وه
  ساامى  سااخاس الشاارعي  يُ  اةباحاا باااح ني املااذ ورتني أن رفااع وماان فوائااد الفاارل بااني اة 
لهل :)  ولاه   بادا عان الصاوم امل صاوص  اةطعاامرم ان ، وجعام   الف ر  إباح  رفع  ِا

فةهههد شهههَِ ِهههَُِ الىهههِو ": اااه م ساااوه بقولاااه إف(  وهههه  فَخهههُ طمهههِم ِ هههُيد الهههذخد خ ي
 ."فليْة 
، ولاذا بام عقليااس  ،شرعياس  حكماس  تهنا ليس ْ  ؛ها  سخاس العقلي  فليب رفعُ  اةباح وأما  
  ثاا ةال حللااك  ثااعقلياا  ، وأم إباحاا تهنااا  ؛اةسااالمأول    ةباح ااه حتاارمي الربااا  اسااخاس  مل يكاانْ 
 .جدا 

 :ما ليب دو ه ما ع   عه ، وم ه  ول عبيد بن اتبرص الل     واملباح 
 .ها.ا"وا مبيح ملا محي ا ولقد أِب ا ما محي  

 
أماااا اةباحااا  الشااارعي  فلااايب ع اااد الكاتاااب إا شااابهات وحتميااام بعاااض ال صااارفات  :أقهههول

ة فيااه ال ااادرة مااا ا حي ماام خمالفاااس   حللااك املاا هج اةسااالم    سااد الااذرائع وال صااوص الكثاا  
وخاصاا  مااا ي علااق هبااذه الف  اا   ااد أساالف  بع ااها، وساا ورد بع ااها خااالل م ا شاا  شاابهه إن 

 .شاء اهلل تعا 
 : وله عن القل  اليت مل يصفها بالعلم     -7
ومل ي  ملوا أدل  جوازه، ومل يق فوا هدي ا  مع ال بوي فيه، وهو  دوت ا   ام ثاال ال شاريع "

 ."   م شوون احلياة املخ لف 
هااذا طعاان   العلماااء ال اصااحني الفقهاااء الااذين  ااالوا ب حاارمي ااخاا الط مساا دلني : أقههول

ب صوص الك اب والس     فرض احلااب و  اتمر ب ض البصر لل سااء والرجاال و  ال ها  
عن الدخول علاى ال سااء، و  الفصام باني ال سااء والرجاال   الصاالة، و  ال علايم ال باوي   
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ما يودي إليه ااخا الط الاذي يادعو  -حق الفقه-وي ، ولقد فقهوا هذه ال صوص ا الب ال ب
ل اليهااود وال صااارى والعلمااا يني؛ اتماار الااذي يساا  كره  إليااه دعاااة الفااه م بعااني   حللااك  ااال 

 .عقالؤهم، ومن بق  ع ده ش ء من الشرف واملرؤة واةدراك ملفاسد هذا ااخ الط
فقهااوا ال صااوص القرآ ياا  وال بوياا  وال اياا  ال بيلاا  الاايت ترماا  والااذين   عااون ااخاا الط هااواء 

 .إليها هذه ال صوص اهلادي   ما فقهها  بلهم ا  مع ال بوي
ولااو علاام هااذا الكاتااب هااذه ال صااوص وفقههااا وأحساان الظاان بالعلماااء ملااا تااورط   هااذه 

راض وطهاارة القلاوب الدعوة املدمرة واملعا س  ملا يرم  إلياه ال شاريع اةساالم  مان محايا  اتعا
 .وال فوس من اتمراض اليت يودي إليها ما هو دون ااخ الط ف الس عن ااخ الط املهلك

 
   بام  اان وا عااس  واحلق أ ه مل يكن ااخ الط من م هيات ال شريع م لقااس : " وله     -8

 ". حياة الصحاب 
 :أقول

ال ظر إ  ال سااء مان   يف يقال عن تشريع ي مر باحلااب وي مر ب ض البصر ويع  
الاىن وااس ماع إ   المهن مان الااىن وملساهن مان الااىن، ويفصام باني الرجاال وال سااء   

 إ ه يُبيح ااخ الط؟: الصالة وغ ها،  يف يقال عن هذا ال شريع العظيم

 إن ااخ الط مل يكن من م هياته م لقاس؟:  يف يقال عن هذا ال شريع

 ااخ الط  ان وا عاس   حياهتم؟ إن: و يف يقال عن الصحاب 
ا يقااول هااذا إا جاهاام هبااذا ال شااريع و صوصااه ومقاصااده؛ خاصاا  إن  ااان يقصااد هبااذا 
ااخ الط ااخ الط على ال من اتوره املهلاك الاذي ي  اااه ع اه وحيارباه مان ع اده شارف 

ماااان  ماااان عقالئهاااام رجااااااس و ساااااء، وي ااااالبون بعااااودة ال ساااااء إ  بيااااوهتن ملااااا   ااخاااا الط
 . املفاسد اليت  ق ها العقم والشرع والف ر السليم 

 
ولقد اس مر حللك احلال على مر العصور حىت طرأ على حللاك : " ال الكاتب     -9

اتصاام مااا غاا ه ماان العااادات وال قاليااد، وبقاا  م ااه مااا ا  كاان أن هحااوه تلااك العااادات 
ه من ال اعات على ال ساء والرجال  وال قاليد، فظم  ما هو؛ ت ه ارتبن َبا شرع اهلل ام ثال
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 ااال واف والسااع  والصااالة فهاام يودوهنااا   مكااان واحااد، مااع أ ااه  ااد يقااع مماان تسااول لااه 
 فسااااه مااااا يساااا ء بفعاااام أو  ااااول حماااارم، إا أ ااااه مل يقاااام أحااااد ماااان علماااااء املساااالمني َب ااااع 
أو  ااخ الط   تلك اتما ن تجم ما  د يقع ممن تسول له  فسه اة دام على حمرم  ام 

 ". ثر

علااى ماار ( يعااين ااخاا الط املاعااوم   العهااد ال بااوي)ولقااد اساا مر حللااك احلااال : " ولااه
 ". العصور حىت طرأ على حللك اتصم ما غ ه من العادات وال قاليد

أس  فر اهلل العظيم، وأعوحل به من  لب الوا اع واحلقاائق، فلقاد اسا مر احلاااب  :أقول
وعلى مر العصور حىت طرأ عليه ما ي  ه مان اتبااع  والبعد عن ااخ الط من العهد ال بوي

 : "حياال  اال -صالى اهلل علياه وسالم-س ن أعداء اةسالم الذي حتاد   ع اه رساول اهلل 
ِ هِ  دهذد َال  اتهل لهو َلَالأهوا  أَحهَو َضهب   و ا  ىهاو َا د َا هاهَ َِ شد ُأ َل لََتَتاَهمأدَّ َاهَََد ِهد لهَِ قَههاهَ

 َِ  ".  َادَمتأةأوَأ
 ماااان املساااالمني أعااااداء اةسااااالم   عقائاااادهم وأخال هاااام و ثاااا  ماااان فلقااااد اتبااااع  ثاااا 

 .أحواهلم، فهذا هو ال ارئ والوافد على املسلمني    ث  من بلداهنم
 .والعاب من هذا الكاتب أن ععم ااس ث اء هو اتصم

فاحلااااب واب عااااد الرجاااال عااان ال ساااء وال سااااء عااان الرجاااال هااو اتصااام،  ماااا تااادل علياااه 
 .ع الصحاب  وممن اتبع سبيلهم من املسلمني علماء وغ هم ال صوص ووا 

 .وااخ الط الذي ي كره العلماء والف الء هو ال ارئ الااحف على ا  معات اةسالمي 
 .واس داله بال واف والسع  والصالة على شرعي  ااخ الط من أعاب العاائب

ن فر اهما اهلل   العمار مارة أما ال واف والساع  فهماا مان أر اان احلاج والعمارة اللاذي -1
واحاادة علااى الرجااال وال ساااء بشاارط ااساا  اع ، فماان مل يساا  ع حللااك باا ن مل عااد الااااد 

 .والراحل  سقن ع ه وجوهبما
واملرأة تشارك الرجم   اشرتاط ااس  اع  املذ ورة، وتايد علاى الرجاال ب  اه ا باد هلاا 

وب احلاج والعمارة، ماع أهنماا ا عباان من حمرم حيج هبا، فإن مل  د ا ارم ساقن ع هاا وجا
عليها   العمر إا مرة واحادة تن وجاود ا ارم معهاا يادفع ع هاا شار مان تساول لاه  فساه 
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الشاار، فااا ظر إ  هااذا ال شااريع احلكاايم الااذي حيااافظ علااى املاارأة وعر ااها وشاارفها، بعكااب 
س وا حلم   .من يدعو إ  ااخ الط فإ ه ا يرعى هلا إا 

خ الط إمنا أُبيح لل رورة، فكيف ععم ماا يبااح لل ارورة دلايالس م لقااس أن هذا اا -2
على جواز ااخ الط الذي دل  مصاادر ال شاريع وماوارده علاى حتارمي ماا ياودي إلياه؟ و اد 

 .م   اتدل  على حللك
 .مل يكنَّ لال ن الرجال   ال واف -صلى اهلل عليه وسلم-ُث إن  ساء ال يب  -4

  : ااال ،باان ِهَشاااٍم ال إلَساااَء ال َّااَواَف مااع الرإلَجااالِ اأخاا ين َع َاااء  ِإحْل َم َااَع باان ُجااَرْيٍج ا ااال 
 ،أَبَاْعاااَد احلَِْاااااِب أو  َاْبااامُ  : لااا  ؟،ماااع الرإلَجاااالِ  َ ْياااَف َ ْااا َاُعُهنَّ و اااد طَااااَف ِ َسااااُء ال ااايب 

هدَّ  : اال ؟َن الرإلَجاالَ َ ْياَف ُلَااِل ْ   : لا  ،ِإي َلَعْمارِي لقاد أَْدرَْ  ُاُه بَاْعاَد احلَِْااابِ  : ال ُأ لهِ َخ
ُأ  ََِِدَىهه ،  - ضههي ان َِِههِ-خأَشههِلدَ َد، لِهههت  َِ َ  أههوفأ َاَهههَوة  ِههد الَوَ ههِلد َل  أَشههِلد أِأ

ههَوَأة   َِ َديَد، قِلههت: ف ِلههت ا ههَنِد َِ خههِ أأمَّ اَلةأ ، َاأَ َههَت، الههد َخَشههوأَ َد : اَه َلد دههي َهَ ههَتلد َد ََهه َِ
للََّيههلد فَههه ههَوا    ِد َُ ََ َد ِههل الَوَ ههِلد ِأتَه ِأدَّ لأههدَّ ه ا َلَاَلههَد اَلاَهَيههَت قأَةههَد اتههل (  )َي أَْ ُدههَهَّ ، َاَل

ِأَهههِاد َة  فههي  ههَي  َد ِأَةَيههو  َا َأ  ههد  ِأاَهَيهه َُ أهههِ َا ََِِدَىهه ََههتأ آ دههي  ، اَلأ اأَلَد َاأأَاههودَ  الَوَ ههِلأ ََ خَهه
ِ؟ قِل: َ َوفد  َاديو  قلت َِ َهِ هأ ِ اد ُ   هأوَلديَّه: ِا َي في قهأاَّه هِ َد َِ ََه ََهََهِ َا َهيهَ هِ  َهيهَ ُ  لِهِ غدَىهِ   ِا

ِأَو َّل ا  ِ ِ وأ  لَ، َا َأََختأ ِليِِ لدَ   .(22)"َغيهَ
طأهوفدي ِهد َا َا د  :قِل َأينإل َأْشَ ِك ، َشَكْوُت إ  رسول اللَِّه : وعن أُمإل َسَلَمَ   ال 
  ُ ههتأ َاَ اأههولأ اللَّهه د  ،الَههِ  َاأَهَههتد  َالداَهه ههَلي هلههل  َف أَْ َْ َ ََههبد اَلاَهَيههتد خَهَ ههَوأأ  ههِل و  خأ

 .(  )"اَلدَتِ   ََِ  أو   
 ااان ه اااك ماان اتمااراء ماان   ااع ااخاا الط بااني الرجااال وال ساااء   ال ااواف  مااا   -3

 .فعم ابن هشام، وهو أحد اتمراء  ما روى حللك ع ه ابن جريج   هذا احلديال

                                                 
، والظاااهر أهناان "مل َيُكاانَّ ُلَاااِلْ نَ  : "ا يقصااد هبااذه العبااارة أهناان لاا ل ن بالرجااال   ال ااواف باادليم  ولااه سااابقاس  - 21

 .الرإلَجالِ  َحْاَرةس من فنَ ي ُ أهنن ص يع عائش  أي  ميص عن مث

، والساااا ن (9118)حااااديال ( 1/66)، ومصاااا ف عبااااد الاااارزال (1618)، حااااديال "احلااااج"أخرجااااه البخاااااري    - 22
 (.1/78)الك ى للبيهق  

 (.1276)حديال " احلج"، ومسلم   (1619)حديال " احلج"أخرجه البخاري    - 24
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اباان جااريج عاان  معلقاااس علااى حااديال -( 4/161" )الفاا ح" اال احلااافظ اباان حااار   
 :-ر   اهلل ع ها -ع اء عن عائش 

لكاان روى الفااا ه  ماان طريااق زائاادة  ،باان هشااام أول ماان م ااع حللااكاوظاااهر هااذا أن "
معهن  فرأى رجالس  : ال ،هنى عمر أن ي وف الرجال مع ال ساء :عن إبراهيم ال خع   ال

ن حاااني بااان هشاااام مااا عهن أن ي فااااوهاااذا إن صاااح مل يعاااارض اتول تن  ،ف اااربه بالااادرة
فلهذا أ كار علياه ع ااء واحا ج بصا يع عائشا  وصا يعها شابيه هباذا  ،ي وف الرجال م لقاس 
ل باااني الرجاااال بااان عيي ااا  أن أول مااان فااار  اوياااذ ر عااان  : اااال الفاااا ه  ،امل قاااول عااان عمااار

وهااذا إن ثباا  فلعلااه م ااع حللااك  .ا  هااى .وال ساااء   ال ااواف خالااد باان عبااد اهلل القسااري
بان هشاام َبادة اأما  مكا    زمان عباد امللاك بان ماروان وحللاك  بام ُث تر ه فإ اه  اان  و  اس 
 .(23)"طويل 

 
وأمااا الصااالة  اعاا    املساااجد فإمنااا أوجبهااا اهلل علااى الرجااال دون ال ساااء رمحاا  هباان 
ومراعاااة لظااروفهن ومااا يلااامهن ماان القاارار   بيااوهتن للقيااام برعاياا  أب ااائهن والقيااام ِبقااول 

 .أزواجهن
صاالة   املساااد فاإن الشاارع يسامح هلااا باذلك ماع بياان أن صااالهتا فاإْن رغباْ    ال

صااالى اهلل –  بي هااا وخماادعها أف اام مااان صااالهتا   املساااد ولاااو   مساااد رسااول اهلل 
 .الذي تعدل الصالة فيه ألف صالة فيما سواه من املساجد -عليه وسلم

  أو تبخارت  ماا إ  جا ب حللك فإن رسول اهلل م عها من الصاالة   املسااد إحلا ت يبا
 .سي يت الدليم على حللك

 .فا ظر إ  هذا ال شريع الرحيم من جه  واحلازم احلاسم للفه من جه  أخرى
 :وهاك بعض اتحاديال امل علق  بصالة املرأة   املساد

                                                 
 -ر   اهلل ع ه-وا سيما أثر عمر  ،به وُيس  اءس   ب   أسا يدها فإن سموعها يُ مل تثبهذه اآلثار وإن  - 23

 .-ر   اهلل ع ه-بعمر   ان ت سياس م هعمم ابن هشام اتم   ولعم  ،الذي ي سام مع م هاه



 26 

ِ فههي : "  ااال  َِ ههِ َاَصههَ  هأ ِ فههي اأَهَو دَِ ههِ َأَفَضههلأ ِههد َصههَ  دَِ َِ َصههَ ةأ اَلَةههَوَأةد فههي  َهَيتد
 َِِ َِ ِ في  َهَيتد ِ َأَفَضلأ ِد َصَ  دَِ َِ ِد ََ  .(4 )"َش
 

َأ ِمه  هدَ هِ    ل َ لَِ  اول اللَّ د " :ُعْرَوُة َأنَّ َعاِئَشَ   الا وعن  َِ ََْهَو فَهَيَى ََْلي اَل خأ
ِأدَّ َأاَ  َمَد هلل  هأيأو دِددَّ ِِ خَهَمودفهأ َِّ خَهَو د ِددَّ  أ ِأوأاطد ََْمِ   في  ِأتَهَل ََِ د   . (  )"َ  ِد اَلةأَنِد

 
هههودفأ  هَ لهههَِ  اهههول اللَّههه د " :عااان َعْماااَرَة عااان َعاِئَشاااَ   الااا و  َْ ََ هههَاَي فَهيَه ُّْ هههَلي ال َْ لَيأ

هههههِ ديُّ فهههههي  دَااخَتدههههه د  َْ ِددَّ ِهههههِ خهأَمهههههَوَفَد ِهههههد اَلَيلَهههههبد اقهههههِل اَأََه هههههوأاطد َمهههههِ    دةأ َْ ِأتَهَل الَََ هههههِ أ 
   َِْ َْ  .(  )"ِأتَهَل

 ن يباادرن باامروج مان املسااد   الظاالم خشاي  أن مع  هذا أن ال ساء   حللك العهد  
 .يدر هن الرجال

 
ه ا " :أَ َّااُه  ااال عاان ُبْسااِر باان َسااِعيٍد َأنَّ َزيْا َااَب الثاََّقِفيَّااَ   ا اا  حُتَاادإلُ  عاان رسااول اللَّااِه و 

 َُ َل ََ اللَّيهَ الأدَّ اَلمدَىَِ  ف  َ  َيََّب  دَل ََ َ  هدَا ََ ِد   .(  )"َش
ه ا : "  اال ل ااا رساول اللَّااِه  :يٍد عاان َزيْا َاَب اْماارَأَِة عباد اللَّاِه  الاا عان ُبْساِر باان َساعِ و   

ََ ف  َ َةبَّ طديا ِ الأدَّ اَلَةَ هد ََ َ  هدَا ََ ِد   .(29)"َش
ََ : "  ااال رسااول اللَّااِه  :عاان أه ُهَريْاااَرَة  ااالو  َِ ههَوَأة  َأَصههَِ َت َ شأههو  ا فهه  َ َىهه َِ أَخَُّةههِ ا

  .(  )"َوةَ ََِمََِ اَلمدَىَِ  اآَلاد 
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 (.334)أخرجه مسلم، حديال  - 28
 (.334)يال أخرجه مسلم، حد - 29
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فهاذه اتحاديااال وا ااح  جلياا    مبال اا  اةساالم   سااد حلرائااع الف  اا  بال ساااء مهمااا 
بلااااغ ا  مااااع ماااان اة ااااان والف اااام وال اااااااه  والعفاااا  رجااااااس و ساااااء، فاااارتاه   هااااذين احلااااديثني 
باة اااف  إ  مااا ساابق حيماا  حااىت حاساا  الشاام، فيشاارتط علااى ماان شااهدت الصااالة أا هااب 

 .ه   عها إحلا أصاب  َبوراس طيباس، وترا
َعاْ  َعاِئَشاَ  َزْوَج ال ايب ( وهو ابن سعيد)وعن حيىي   عن َعْماَرَة بِْ اِ  عباد الارمحن أهناا مسَِ

ََّ َ اأوَل اللَّ د  : "تَاُقولُ  َدَمهَت هدَ هِ أ  لو َأ ِأ ََ لةهِ  ِأدَّ اَلَةَ هد َث الَََ ِ أ َلَةََهَم ََ  ََأي ِِ َأَا
ََ  :ل ف لت لدَمَةَوةَ قِ ،َ َدي هدَاَواَديلَ   . (41)"همِ: قِلت ؟أَهدَ ِ أ َ َدي هدَاَواَديَل َِمد اَلَةَ هد

ََّ  "هذا احلديال يفيد أ ه  د حصم   عهدها ت   يق    م ع ال ساء من املساجد  لو َأ
َدَمهَت هدَ هِ أ  َ اأوَل اللَّ د  ِأ ََ لةِ  ِأدَّ اَلَةَ هد َث الَََ ِ أ َلَةََهَم ََ ، "َ َدهي هدَاهَواَديلَ  ََأي ِِ َأَا

وغ تاااه وم هااااه العظااايم    ااام ساااال،  -صااالى اهلل علياااه وسااالم-ملعرف هاااا برساااول اهلل وحللاااك 
صااالى اهلل علياااه -ساااد حلرائاااع الفاااه، وا سااايما أخ ااار الفاااه وهااا  ف  ااا  ال سااااء، فهاااو : وم هاااا
 ش حيم  حاس  البصر وحاس  السمع وحيم  الرِجم أن هش  إ  الف  ا  والياد أن تاب -وسلم

أو هااااب حيااااال ا عااااوز املااااب، فاااا ين الكثاااا  والكثاااا  اليااااوم ماااان الرجااااال وال ساااااء ماااان هااااذه 
صالى اهلل -ال وجيهات ال بوي  السديدة الرشيدة السااد ة تباواب الفاه وحلرائعهاا؟، فرساول اهلل  

 .وأصحابه   واٍد، ودعاة ااخ الط   واٍد آخر -عليه وسلم
 

 :ِ ميد في لواَتِِ اوا  الَ ِ  هلل الة ِ َاََِ أقوال  ةُِِ ِد الْحِ ُ االت
 (:481-4/479" )مص فه" ال ابن أه شيب    

 (42)من َ رَِه حللك"
ااْيَباينإل  ااال -7688  ااال  :حاادث ا وَِ يااع  ث ااا ِمْسااَعر  عاان َسااَلَمَ  باان ُ َهْيااٍم عاان أه َعْماارٍو الشَّ

َوَأة  َصَ ة  َق ُّ َأَفَضَل ِد" :عبد اهللِ  َِ ََ  ِِ َصلََّت ا ََ َِ ََْلَي  ََ  أ ِ هدلَّ َأ َِ ِ في  َهَيتد َِ ََْلي َصَ ة   أ
ِ َِ َّْيهَ ِ خمَي اأ َِ َ َليهَ َهَ َِهأوَ  في ِد َد اَلَحَوامد هدلَّ    ".اَلَةَ هد

                                                 
 .(7683)حديال " الصالة"وابن أه شيب     (331)، حديال "الصالة"   سلممأخرجه  - 41
 .أي خروج ال ساء إ  املساد - 42
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حدث ا وَِ يع  ث اا إْسارَائِيُم عان عباد اَتْعلَاى عان َساِعيِد بان ُجبَااْ ٍ عان عباد اهلِل بان  -7689
َد " :فقااال ؟ َلَْ ُه عاان الصَّاااَلة   اْلَمْسااِاِد يااوم اجلُُْمَعاا ِ َعبَّاااٍس َأنَّ اْماارَأَةس َساا ِد ََ ََِشهه َد فههي  َصههَ  أ

َد  َد فههي اأَهَو دههه َد َأَفَضهههلأ ِههد َصههَ  د َد فههي  َهَيتدهه َد َاَصههَ  أ َد فههي  َهَيتدههه َأَفَضههلأ ِههد َصههَ  د
َد قَهَوِدَ َد َأَفَضلأ ِد َصَ  َد في ََِ هد َد في اأَهَو د  ".َاَصَ  أ

 اال  :ث ا وَِ يع  ث ا ُسَلْيَماُن بن اْلُمِ  َِة عن مُحَْيِد بن ِهاَلٍل عن أه اَتْحَوص  االحد -7691
هِ فهإ ا َاَوَ هَت " :عبد اهللِ  َِ هِ هَ ا لِههت فهي قَهَمهود  َهَيتد َِ َأ ِهد  َ َه هو ُأ هَو أ ِهِ َ  َِهَو َة  َاَأقهَ اَلَةَوَأةأ 

َأ  ِ الىََّي َِ َِ   ."اَاَتَىَوفَه

اْيَباينإل  االحدث ا وَِ يع  ث -7691  َأَخَهت " : اا ُساْفَياُن عان أه فَااْرَوَة اهْلَْماَداينإل عان أه َعْمارٍو الشَّ
ُد ا َد خوم اَلهأةأَم ِأدَّ ِد اَلَةَ هد بأ الَََ َِ  خأَشود أ ْد ََِ مأول  َخَح   ". د 

ن إ-عليهاااا حاادث ا وَِ ياااع  ث اااا ايااااس باان َدْغَفاااٍم  اااال ُساااِئَم احلََْسااُن عااان اْمااارَأٍَة َجَعلَاااْ   -7692
فقاال  ؟َأْن ُتَصلإلَ     م َمْسِاٍد ُ َْمُع فيه الصَّااَلة بِاْلَبْصاَرِة رَْ َع َاانْيِ  -ُأْخرَِج َزْوُجَها من السإلْانِ 

ُتَصاالإل    َمْسااِاِد  َاْوِمَهااا فَِإ اََّهااا اَ ُتِ يااُق حللااك لااو أَْدرََ َهااا ُعَمااُر باان امَْ َّاااِب َتَْوَجااَع " :احلََْساانُ 
  ".رَْأَسَها
ااْيَباينإل  ااال -7694 ْعاا  " :حاادث ا أبااو اَتْحااَوص عاان َسااِعيِد باان َمْسااُروٍل عاان أه َعْماارٍو الشَّ مسَِ

اِر  هَوَأة  َصهَ ة  َأَاهبَّ  :فَاَباَلَغ   اْلَيِمانيِ  ،َحَلفَ  -بن َمْسُعودٍ ا :يعين–َربَّ هذه الدَّ َِ ِهِ َصهلََّت ا
ِ هدلَّ في اَ  َِ ُد هَلل اند ِد َصَ ة  في  َهَيتد َوَأة  قَ أَخدَ َت ِد اَلاهأمأوَل َِ ِأَةَوة  هدلَّ ا   ".ج  أا 

حدث ا َزْيُد بن ُحَباٍب ث ا بن هَلِيَعَ  حدثين عباد احلَِْمياِد بان اْلُمْ اِذِر السَّااِع  عان أبياه  -7693
تِااِه أُمإل مُحَْيااٍد  الاا  َمَعااك َو ُِاابُّ الصَّاااَلة   ُاْلاا  يااا َرُسااوَل اهلِل   ع ااا أَْزَواُج َااا َأْن ُ َصاالإل َ  :عاان َجدَّ

ُأدَّ فههي اأَهههودلأدَّ : " فقااال رسااول اهلِل  ؟َمَعااك ُأدَّ َأَفَضههلأ ِههد َصههَ  د ُأدَّ فههي  هأيأههو د  ،َصههَ  أ
ُد  َِ ُأدَّ في اَلَهَةِ ُأدَّ في اأَهودلأدَّ َأَفَضلأ ِد َصَ  د   ".َاَصَ  أ

َِ  َهَ ثأ هدَ هَوة  له" :حدث ا َحْف،  َعاِن اَتْعَماش عان إبْاارَاِهيَم  اال -7691 ي َد فلهِ  ،َِ ْلدد َههَوا
  ُ َِ ُ  َالَ َ َةِ ِأدَّ َخَشوأَ َد هَلل  أةأَم ِأ ََ ُأَد َخ   .""َخ

 
فاا  وال هااواء اتئماا  تاادحض دعااوى الكاتااب م حااامالس علااى ماان   ااع ماان ااخاا الط  

 .إخل.....ومل يق فوا هدي ا  مع ال بوي فيه: "الذي يدعو إليه  ائالس 
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اتئم  مس مدة من ال صوص الدال  على وجوب سد حلرائع الفاه وم هاا ف  وال هواء 
ِهِ : "آيات احلااب واتمر ب ض ال ظر، ومن اتحاديال اليت حتذر مان ف  ا  ال سااء  حاديال

َي َأَضوُّ ِلل الَوَ ِلد ِد الَََ ِ د  َد   ُ ََ َدي فدتهَ  ." َهوََلتأ  َهَم
غاا   ساااء الصااحاب   ماااا   وبااوادر هااذه الف  اا  باادأت تظهاار   عهاااد الصااحاب  ماان 

ََّ َ اأوَل اللَّ د  " :-ر   اهلل ع هاا-حديال عائش   ِأدَّ  لو َأ َث الَََ ِ أ َلَةهََهَم ََ  ََأي ِِ َأَا
َدَمَت هدَ ِ أ َ َدي هدَاَواَديلَ  ِأ ََ لةِ   ".اَلَةَ هد

ر اا  –وماان حلُِ اار ماان الصااحاب  وال ااابعني رأوا ماان ف  اا  ال ساااء أ ثاار ممااا رأت عائشاا   
 .- ع هااهلل

ومماا أوجاب هاذه ات اوال واملوا اف مان هااواء اتئما  ماا علماوه مان ف  ا  ال سااء وم هااا 
علاااى مااان أرادت مااان  -صااالى اهلل علياااه وسااالم-خماااالف هن للشاااروط الااايت اشااارتطها رساااول اهلل 

 .ال ساء الصالة   املساد
 وإحلا  ان هذا  د و ع من ال ساء   حللك العهد الااهر فما بالك َبا بعده؟

وما بالك َبا ُيشاهد ويُعلم   هذا الامان من خمالفات ال ساء سواء   خروجهن إ  املساجد 
أو إ  غ ها ل لك الشاروط وزياادات عليهاا َباا ا ل ار علاى باال أهام حللاك العهاد الااهار وا 

 .حىت من بعدهم بقرون
 

 وا ااع بيااوت وهكااذا احلااال    ثاا  ماان شااوون حيات ااا اليومياا ، و  : " ااال الكاتااب -11
 اادها مليئاا  باماادم ماان ال ساااء يقاادمن  -وماا هم املااا عون لالخاا الط -الكثاا  ماان املساالمني 

امدمااا  فيهاااا وهااا  مليئااا  بالرجاااال اتجا اااب عااا هن، و  مظهااار  اااد يكاااون مااان أشاااد مظااااهر 
 ."ااخ الط   حيات ا اليومي  ا  كن إ كاره

  :أقول
مظااااهر ااخااا الط فإ اااه مااان جااا ب هاااذا ااسااا دال ماااع ماااا فياااه مااان مبال اااات    - أ

اسا دال العااوام واماارافيني َباا يقااع   بعااض البلاادان مان مظاااهر امرافااات والشاارك  
 اادعاء اتمااوات الاااذين يع قاادون فااايهم الصااالح، و مااان حياا ج علاااى جااواز حلاااق 

 .اللحى وال شبه بالكفار   مالبسهم و ث  من عاداهتم
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 ".ا اليومي وهكذا احلال    ث  من شوون حيات : " ولك - ب
ساحمك اهلل، إن وا ع هذه البالد بالد احلرمني اليت  ام  على   اب اهلل وس    :أقول

رسوله وم هج السلف الصاحل   عقائدها وأخال هاا َباالف ماا تادع  وس سا مر إن شااء 
 .اهلل على هذا امل هج السلف  العظيم

للب ااات خاصااا     أا تاارى أيهااا الرجاام  ماااا ياارى ال اااس أهنااا أ شااا ت مئااات املاادارس
 .طول اململك  وعر ها من املراحم ااب دائي  إ  امل وس ات إ  الثا ويات إ  الكليات

وأ ش ت هلا اةدارة اماص  يديرها ال ساء ا الرجال، و ذلك الادوائر اتخارى   الاوزارات 
بيااااا  والبلااااديات، ا  عاااارف اخ الطااااااس   هااااذه الاااادوائر، وهاااااذا ممااااا هيااااات باااااه اململكاااا  العر 

الساااعودي  باااالد احلااارمني وباااالد ال وحياااد والسااا  ، شاااكر اهلل هلاااا حللاااك، ويشاااكرها العقاااالء 
والعلماااء ماان هااذه الاابالد وغ هااا و ساا ل اهلل أن يثب هااا ويساادد خ اهااا ويقيهااا شاار دعاااة 

 .الباطم والفه
و اااذلك العلمااااء املاااا عون لالخااا الط ا  عااارف عااا هم أن بياااوهتم مليئااا  بامااادم مااان ال سااااء 

 .يت يقدمن فيها امدم  للرجال الذين ام ألت هبم البيوتالال
فهااذا ال صااوير للعلماااء   غاياا  ام ااورة إحل هااذه احلااال  ااد ا توجااد   أحاان البلاادان  

وأبعاادها عاان اةسااالم، فحاشااا هااواء العلماااء الااذين تربااوا علااى الك اااب والساا   أن تكااون 
 .حاهلم  ما تدَّع 

بالد حكومااا  وعلمااااء حياااال صاااوَّرهتم وبالدهااام هباااذه وعاااب علياااك ااع اااذار إ  هاااذه الااا
الصااااورة املارياااا ، فااااإن بالدهاااام عرفاااا  و اماااا  علااااى حمارباااا  ااخاااا الط   مدارسااااهم و  

 .مساجدهم ودوائر حكوم هم
 

، وهاذا مان ال  اا ض إن من حيرمون ااخ الط يعيشون فيه وا عااس : " ال الكاتب -11
لاااوم أحكااام الشاارع دون زيااادة أو  املااذموم شاارعا، وعااب علااى  اام مساالم م صااف عا اام

 ".لل عقب على أحكام الشرع  ق،، فال ععم من محاس ه وغ ته م راس 
إن ااخا الط الااذي ياادعو إليااه دعاااة الفاه    اام سااال ماان ساااات احلياااة ا : أقههول

، (وماان ي ااق اهلل ععاام لااه خمرجاااس ) يعاارف   هااذه الاابالد، ولاان يكااون حللااك إن شاااء اهلل، 
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ل  ا ض؟ وهم سلك العلماء إا طريق احلق الذي حيرتماه  ام عا ام م صاف مان ف ين هو ا
 .لاوم أحكام الشرع

وأ اا  تاادَّع  أ ااك علااى هاادي ا  مااع ال بااوي، فهاام  ااان ااخاا الط   حللااك ا  مااع  
   اام امليااادين و اام البيااوت حااىت يكااون دعاااة ااخاا الط هاام العقااالء امل صاافون املل امااون 

 تحكام الشرع؟
 .اهلل من  لب احلقائق وال  ا ض املاري عوحل ب

 


