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مجلة العلوم اإلسالمية
مجلـة علميـة ،محكمـة فصليـة ،تصدرهـا كليـة
العلـوم اإلسلامية يف الجامعـة العراقيـة يف بغداد
«العـراق» وتعنـى بنشر املقـاالت ،والبحـوث،
والدراسـات األصليـة ،واملبتكـرة ،والتطبيقيـة يف
الفـروع اإلسلامية ،والعلميـة ،والرتبويـة كافـة،
بعـد أن تخضـع للمراجعـة والتقويـم مـن الخبراء
واملختصين يف داخـل العـراق وخارجـه.
وتشترط املجلـة :أن تكـون املشـاركة املقدمـة
إليهـا للنشر غير منشـورة سابق ًــا يف مجلـة أو
دوريـة أخـرى.
يقصـد مـن هـذه املجلـة :أن متثـل منتـدى
الختصاصـات إسلامية ،وعلميـة متعـددة ،ضمن
مجتمـع البحـث العلمـي يف العـراق.
وتهـدف املجلـة :إىل نشر املعرفـة ،وتوفير
املراجـع ،واملصـادر املقومـة يف الفـروع:
اإلسلامية ،والعلميـة ،والرتبويـة ،وكذلـك إيجـاد
قنـوات للتواصـل بين األكادمييين ،والخبراء،
والباحثين ،وصنـاع القرار ،والقامئين عىل تنفيذه
يف ميـدان االختصـاص.
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رشوط النرش
ترحـب أرسة مجلـة العلـوم اإلِسلامية بالباحثين والدارسين ،ويرسهـا نشر بحوثهم ،ضمـن الرشوط
اآلتية:
يشرتط أَن يكون البحث رصيناً علمياً ،مراعيـاً معايري البحث العلمي:
تقديم طلب خطي لنرش البحث ،مع التعهد بعدم إِرساله إِىل مجلة أخرى ،أَو نرشه فيها.
ال يتجاوز عدد صفحات البحث ( )30صفحة ،ويرتتب عىل الزيادة مبالغ مالية رمزية.
ينبغـي أَن يكـون البحـث مطبوعـًـا على الحاسـب ا ِ
إللكتروين وتقـدم ثالث نسـخ منه (مـن ضمنها
النسـخة األَصيلـة) مع قـرص .CD
عند طباعة البحث يجب االلتزام مبا يأيت:
 -١أن يستخدم يف طباعة البحث برنامج (.)word 2003-2007
 -٢الحاشـية مـن أَعىل وأَسـفل الصفحة  3.5سـم ،وترتك مسـافة من الجهـة اليمنـى والجهة اليرسى
3سم .
 -٣املسافات بني األَسطر مفردة1 :سم.
 -٤أَن يكــون نــوع الخــط العربــي ( ،)Traditional Arabicوالخــط ا ِ
إلنجليــزي (Times New
.)Roman
 -٥يكتـب عنـوان البحـث بلون غامق وبحجـم خـط ( ،)18وإِذا كان البحث باللغـة ا ِ
إلنجليزية تكتب
األَحـرف األوىل من الكلمات كبرية (.)Capital
 -٦تكتـب أَسماء الباحثين بلـون غامـق وبحجـم خـط ( )16ويكتب تحتهـا عنـوان الباحثني بحجم
خـط ( )15متضمن ًــا اللقب العلمي /القسـم /الكليـة /الجامعة.
 -١٧محتويـات البحـث العـريب ترتـب بالصيغـة اآلتية (الخالصـة العربيـة ،املقدمة ،املـواد وطرائق
العمـل أَو الجـزء العلمـي حسـب اختصاص الباحـث ،النتائج واملناقشـة ،االسـتنتاجات أَن وجدت،
إلنجليزيـة فتكتب فيهـا الخالصـة العربية قبـل ا ِ
املصـادر) .أَمـا البحـوث ا ِ
إلنجليزية على أَن ال تزيد
الخالصـة على  250كلمة.
َۡ َ
َُّ
 -١٨اعتماد رسـم مصحـف املدينة املنـورة عند ذكر اآليـات القرآنية كام موضـح أدنـاه :ﵟيرفعِ ٱلل
َّ َ َ َ ُ ْ
ُ ۡ َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ ۡ َ َ َ َ
جٰتﵞ ُ
ﵝالم َجادلَـة اآلية ﵑﵑﵜ .
ٱلذِيـن ءامنـوا مِنكم وٱلذِيـن أوتوا ٱلعِلـم در ٖ ۚ
 -١٩متن البحـث بحجـم خـط ( ،)18والهوامـش تكتب بحجم خـط ( )14مـع إِتباع طريقـة الرتقيم

»مجلة العلوم اإلسالمية  ..مجلة علمية فصلية محكمة«
 | 4ملحق العدد الخامس والعرشون .............................................................
يف كتابة املصادر.
 -٢٠توضع األَشكال والجداول والصور يف أَماكن مناسبة مع ما يشري إِليها يف محتوى البحث.
 -٢١يطالـب الباحـث بنسـخة نهائيـة ورقيـة بعـد إِقـرار الخبراء ،بنشر البحـث مـع القـرص ()CD
ويجـب أَن تكـون النسـخة الورقيـة للبحـث مطابقـة متامـًـا ملـا موجـود يف القـرص.
 -٢٢ال تعاد البحوث إِىل أَصحابها سواء قبلت أَو مل تقبل.
 -٢٣املجلة غري ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنرش ألَي سبب كان.
تكـون املراسلات املتعلقـة باملجلـة كافة باسـم رئيس تحريـر املجلة ،وعلى العنـوان ا ِ
إللكرتوين
أَو موقـع املجلة:
•إميل املجلةjournalislamicsciences@gmail.com :
•إميل مدير التحريرdr.salahhemeed@gmail.com :
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الحمد لله ،والصالة والسالم عىل رسول الله ،وعىل آله وصحبه أجمعني.
َ
َ
وبعـد؛ إن اإلميـان والعمـل الصالـح مـن اعظم األسـباب ،قال تعـاىل :ﵟ َم ۡ
ـن َع ِمـل صٰل ِٗحا ّمِن
َ ُ ْ
َ َ َ ۡ ُ َ ٰ َ ُ َ ُ ۡ ٗ َ ّ َ ٗ ٰ َ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ َ ٞ
ُ َ
ـم أَ ۡج َر ُهم بأَ ۡح َ
ـة ۖ َول َ َن ۡجز َي َّن ُه ۡ
ـن َما كانـوا َي ۡع َملون
س
ـر أو أنثـى وهـو مؤمِـن فلنحيِينـهۥ حيـوة طيِب
ِ
ِ
ِ
ذك ٍ
٩٧ﵞ َّ
ﵝالن ۡحـل الآيـة ﵗﵙﵜ  ،فمـن جمـع بين اإلميان والعمـل الصالح يف دار الدنيـا فجزاؤه الراحة والسـكينة
واالسـتقرار يف الداريـن ،إذ ال يتصـور وقـوع االبتلاءات واملصائـب على املؤمـن ويتعـارض مـع
حـل مبجتمعنا خلال جائحة كورونـا العاملية،
الراحـة والسـكينة واالسـتقرار ،والدليـل عىل ذلك ما ّ
التـي أرخـت بظاللهـا على اإلنسـان وأعطت لـه بعـدا ً إنسـانياً يغلفـه السـكينة واالسـتقرار يف بيوتنا
جبرا ً ،وبنفـس الوقـت باتـت مكانة املسـجد والعبـادة يف نفوس العباد ،قال رسـول اللـه ﷺ« :عجبا
ألمـر املؤمنين إن أمـره كه خير ،وليس ذلـك ألحد إال املؤمنين ،إن أصابته رساء شـكر فـكان خريا ً
لـه ،وإن أصابتـه رضاء صبر فكان خير له».
إن مـن سـعادة اقـب ورسوره أن هيـأ الـه تعـاىل أسـبابا لتحقيـق األهـداف ،ومـن هنـا توحـدت
جهـود األسـاتذة الباحثين املتخصصين يف العلوم اإلنسـانية والرشعيـة والعلوم املصاحبـة بها من
داخـل العـراق وخارجـه يف تهيئـة الوسـائل يف فهم النصـوص واسـتنباط االحكام مقرونـة باآلداب
واألخلاق ،فانتظمـت بحوثهـم مثـل حبـات اللؤلـؤ يف عقـد فريـد يف سـبيل تحقيـق وتحصيـل
املعلومـات حتـى تتكامـل البحـوث الرصينـة مبـا ينفـع املجتمـع ويرفـد الحركـة العلميـة مبولـود
عـدد جديـد مـن مجلتنا.

									

هيئة التحرير
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املقدمة
الحمـد للـه والصلاة والسلام على رسـول الله
وآلـه وصحبـه ومـن واآله ،وبعـد؛
موضـوع االختلاط بين الرجـال والنسـاء مـن
املواضيـع املهمـة التـي كثر فيهـا الخلـط
فـكل يغنـي على ليلاه فمنهـم مـن
ٌ
والتلبيـس
يريـد فتـح البـاب على مرصاعيْـه بدعـوى

الحريـة ولحاجـة يف نفسـه حتـى يف مجتمعاتنـا
اإلسلامية ووجـدت أصواتهـم صداهـا ومـن
ينارصها،ولعمـري هـذا هـو التفريـط بعينه وعىل
عكـس هـؤالء منهـم مـن أفـرط يف سـ ّد الذرائـع
فقـال بوجـوب قعـود املـرأة يف بيتهـا ومنعها من
تحصيـل العلـم وحضـور الصلـوات واألعيـاد..
نبين يف هـذا
ونحـن بين هـذا وذاك نريـد أن ّ
البحـث البسـيط يف حجمـه العظيـم يف محتـواه
موقـف الوسـط بين اإلفـراط والتفريـط .
•منهج البحث:
اعتمـدتُ يف هـذا البحث منهجـاً تحليليـا مقارناً
ترجيحيـاً ،فقمـت بجمـع األدلـة بخصـوص
جحت
املوضـوع مـن مظانّهـا
ُ
وقارنـت بينهـا ور ّ
مـا بـدا ألهـل العلـم راجحـاً يف كل مطلـب مـن
مطالـب املوضـوع.
•خطة البحث:
قسـم عىل مبحثين؛ ب ّينت
اقتضى املوضوع أن يُ ّ
يف املبحـث األول املعنـى العـام لالختلاط،
وقـد قسـمته على ثالثـة مطالـب ،فتكلمـت عن

معنـى االختلاط لغـ ًة واصطالحـاً ،وعـن حكـم
االختلاط وحكمتـه ،وعـن بعـض الشـبهات
كل يف مطلـب مسـتقل.
والـردودٌ ،
ويف املبحـث الثـاين تحدثـت عـن أوجـه
االختلاط يف العبـادات وحكمهـا الرشعـي.
فتكلمـت عن
قسـمته على ثالثـة مطالـب،
ُ
وقـد ّ
االختلاط عند أداء مناسـك الحج ،ويف املطلب
الثاين عن االختالط يف املسـاجد ،ويف املطلب
الثالـث عن االختلاط يف املـدارس والجامعات
ورشوط الدراسـة فيها.
أدرجـت فيهـا أهـم نتائـج
ثـم الخامتـة  ..وقـد
ُ
البحـث .ثـم املصـادر واملراجع التـي اعتمدتها
يف البحـث.

❊

❊

❊
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واختلـط يختلـط اختالطـا :امتـزج (.)2
«الش ُ
يـك
املبحث األول
 -2املشـاركة :ومنـه حديـث الشُّ ـ ْف َع ِة َّ ِ
خلِ ِ
خلِيـ ُ
ط أَوىل مـن الجـا ِر
يـط وال َ
أَ ْوىل مـن ال َ
خلِيـ ُ
رش ُ
ط
االختالط مبعناه العام
ال ِ
يـك امل ُشـار ُِك يف الشُّ ـيوعِ»( )3وال َ
ُ
ب والطريـق
حقـوقِ املِلـك
امل
كالشر ِ
ُشـارك يف ُ
ِّ ْ
ونحو ذلـك(.)4
•وفيه ثالثة مطالب:
املطلـب األول :املعنـى اللغـوي واالصطالحي وكانّهـم يطلقونـه على األعيان املختلفـة إذا كان
بينهـا تقـارب أو تجـاور ،ولهـذا قالـوا للمجـاور
لالختالط.
والصديـق والرشيـك :خليـط (.)5
حكم االختالط وحكمته.
املطلب الثاين:
ُ
 -3االجتماع :ومنـه ِ
طا ِ
خ ِتلا ُ
إلبِل
املطلب الثالث :شبهات وردود.
الخلاط ،أي ا ْ
ِ
والنـاس وامل َـوايش أَنشـد ثعلب:
•املطلب األول :املعنى اللغوي واالصطالحي
ج َن من بُ ْعكُوك ِة ِ
الخ ِ
الط (.)6
لالختالط:
يَ ْ
خ ُر ْ

يـأيت االختالط مبعـاين عديدة يف اللغـة العربية،
منها :
خلَـ َ
خلِطُه
ط الشيء بالشيء يَ ْ
 -1املـزج :فيقـال َ
ختَلَطـا وخال َ
ختَلَـ َ
ط
جـه وا ْ
خلَّطَـه فا ْ
خلْطـاً و َ
َ
ط َم َز َ
الشي َء ُمخالَطـة ِ
خلا ُ
ط
جـه ،ومنـه أَ ْ
وخالطـاً ما َز َ
ا ِ
خلِي ٌ
حم
وسـ ْم ٌن َ
جتُه األَربعة َ
ط فيه شَ ـ ْ
إلنسـان أَ ْم ِز َ
ط مـن ال َعل ِ
خلِيـ ُ
َـت (. )1
حـم وال َ
َـف تِنب وق ٌّ
ولَ ْ
ولهـذا قالـوا مـن معنـاه االمتـزاج ،فخلـط اليشء
بالشيء يخلطـه خلطـة ولطـه فاختلـط محـه،
((( ينظـر :املخصـص ،البـن سـيده -املؤلـف :أبـو
الحسـن عيل بن إسماعيل بن سـيده املريس (املتوىف:
458هــ) تحقيق :خليل إبراهم جفـال ،دار إحياء الرتاث
العـريب ،بيروت ،ط1417 ،1هــ1996 /م،201/3 :
ولسـان العـرب ،البـن منظـور-أيب الفضـل محمـد بـن
مكـرم املصري (ت711 :هـ) دار صـادر ،بريوت ،ط،1
1410هــ1990 /م.291/7 :

((( ينظـر :املحيـط يف اللغـة ،أديـب اللجمي وشـحادة
خـوري ،مكتبة املحيـط ،بيروت1995 ،م.523/4 :
((( النهايـة يف غريـب الحديـث واألثر ،البـن الجزري-
مجـد الدين أيب السـعادات املبارك بـن محمد بن محمد
الشـيباين ابن األثير (ت606 :هـ) تحقيـق :طاهر أحمد
الـزاوى  -محمـود محمـد الطناحـي ،املكتبـة العلميـة،
بيروت1399 ،هــ 1979/م ،63/2 :ويف نصب الراية:
 :176/4قـال ابـن الجوزي حديـث ال يُعرف.
((( ينظـر :لسـان العـرب ،291/7 :واملصبـاح املنير
يف غريـب الشرح الكبير ،للفيومي -أيب العبـاس أحمد
بـن مح ّمـد بـن علي املقـري (ت  770هــ) دار الفكر،
بيروت ،ط1397 ،1هــ1977/م.177/1 :
((( ينظـر :املفـردات يف غريـب القـرآن ،لألصفهـاين-
أيب القاسـم الحسين بـن محمـد (ت502 :هــ) تحقيق
محمـد سـيد كيلاين ،دار املعرفـة ،بيروت313/1 :
رى ا َلْ ْمـ َر ِ
((( متـام البيـتَ :و ُهـ َّن أَ ْمث ُ
اط ،وهـو
َـال الس َ ِّ
مـن الرجـز قافية الطـاء .ينظـر :تهذيب اللغـة ،لألزهري-
أيب منصـور محمـد بـن أحمـد األزهـري الهـروي (ت:
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خلِيـ ٌ
خلا ٌ
خلَيْطـي
طو ُ
ط مـن النـاس و َ
وبهـا أَ ْ
ختَلِطُـون وال
خلَّ ْيطـي أَي أَ ْو ٌ
جتَ ِم ُعـون ُم ْ
و ُ
بـاش ُم ْ
()1
واحـد لشيء مـن ذلـك
ط يف األَ ْمـ ِر ا ِ
خلِيـ ُ
إلفْسـا ُد
 -4االفسـاد :ومنـه الت ْ
فيه (.)2
ف بَ ْعـض ،ومنه
ي يَ ْد ُ
خـل بَ ْعضُ ُهـ ْم ِ
 -5ال َهـ َوش :أَ ْ
ي
الحديـث «كُ ْن ُ
ـت أُ َهاوِشُ ـ ُه ْم ِ
جا ِهل َّيـة» أَ ْ
ف ال َ
()3
جـ ِه اإلف َْسـاد
خالِطُ ُهـم َع َ
أُ َ
لى َو ْ
 -6الضَ ـم :وكذلـك يكون االختلاط بضم اليشء
إىل آخـر ،فيقـال خلط الشيء بالشيء خلطة إذا
()4
ضمـه إليه.
ويُشـار اىل أنـه قـد ميكـن التمييـز بعـد ذلك كام
يف الحيوانـات املختلطـة ،أو ال ميكـن كما يف
()5
بعض املائعـات.
 370هــ) تحقيـق :عبـد السلام محمـد هـارون ،مطبعة
املؤسسـة املرصية العامة1383 ،هـ1963/م.212/1 :
((( ينظـر :لسـان العـرب ،291/7 :وتـاج العـروس مـن
جواهـر القامـوس ،للزبيـدي -أيب الفيـض مح ّمـد بـن
مح ّمد بن عبد الرزّاق الحسيني (ت1205 :هـ1790/م)
دار الهدايـة ،دمشـق.345/5 :
((( ينظـر :لسـان العـرب ،291/7 :وتـاج العـروس:
.268 /19
((( ينظـر :املحكـم واملحيـط األعظـم،405/4 :
والنهايـة يف غريـب الحديـث282/5 :
((( ينظـر :القامـوس املحيـط ،للفيروز آبـادي -مجـد
الديـن أبـو الظاهـر محمـد بـن يعقـوب (ت817 :هــ)
إعـداد وتقديـم :د .محمـد عبـد الرحمـن مرعشلى ،دار
إحيـاء الرتاث العريب بيروت ،ط1417 ،1هـ 1997 /م:
ص.559/
((( ينظـر :مجمـع اللغـة العربيـةـ إبراهيـم مصطفـى

•ويف االصطالح:
ال يـكاد يخـرج املعنى االصطالحـي عن املعنى
اللغـوي لالختلاط ،ففـي املعجـم االختلاط:
خله فيه ،سـوا ًء
انضما ُم الشي ِء إىل الشيء ،وتَ َدا ُ
أمكَـ َن التَ ْمييز بي َن ُهما أ ْم ال(.)6
وقـد جاءت املـادة (خلط) يف نصـوص الرشيعة
على نحـو اسـتعامل اللغـة ،فلـم تخصـص
الرشيعـة اللفـظ أو تقيـد املعنـى اللغـوي ومـن
اسـتعامل اللفـظ يف الشرع قـول اللـه تعـاىل:
حا
تفُوا ِب ُذنُو ِبه ِْم َ
خ َل ُطـوا َع َم ًل َ
صا ِل ً
﴿ َوآخَـ ُرونَ ا ْع َ َ

َوآخَـ َر َسـ ِّي ًئا﴾( ، )7أي ض ّمـوا ومزجـوا  ،ومنه قوله
ُـم ﴾( )8أي
ـم َفإِ ْ
خ َوانُك ْ
تعـاىلَ ﴿ :وإِنْ تُخَالِطُو ُه ْ
تَض ّمـوا طعامكـم إىل طعامهـم ،وقولـه تعـاىل:
خ َتل َ
ـم﴾( ، )9أي انضـم والتصق،
﴿ أَ ْو َمـا ا ْ
َـط ِب َع ْظ ٍ
خلَطَـا ِء لَ َي ْب ِغـي
را ِمـ َن الْ ُ
وقولـه تعـاىلَ ﴿ :وإِنَّ كَ ِثي ً
ـم﴾( )10أي الشركاء ُسـ ّموا كذلـك ألن
بَ ْعضُ ُه ْ
الرشاكـة تحصـل بالخلـط قبـل العقـد ،ويف
َين
خلِيط ْ ِ
الحديـث الصحيـحَ « :و َمـا كَا َن ِمـ ْن َ
ِالسـ ِويَّ ِة»(.)11
ج َعـانِ بَ ْي َن ُه َ
فَ ِإنَّ ُه َ
ما ب َّ
تا َ
ما يَ َ َ
وآخرون  ،املكتبة اإلسالمية ،اسطنبول250/1 :
((( معجـم لغـة الفقهـاء ،محمـد رواس قلعـه جـي،
وحامـد صـادق قنيبـي ،دار النفائـس ،الظهـران ،ط،1
1404هــ1984/م :ص.49/
((( سورة التوبة:من اآلية.۱۰۲/
((( سورة البقرة:من اآلية.۲۲۰ /
((( سورة األنعام:من اآلية.146/
( ((1سورة ص :من اآلية.24/
( ((1صحيـح البخاري ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
بـن املغيرة البخـاري ،أبـو عبـد اللـه (ت256:هــ)،
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ومل يخـرج املعـارصون يف تعريفهـم لإلختلاط
عـن معنـاه اللغـوي فكلهـا تـدور يف فلكه.
فاالختلاط عندهـم هـو االختلاط املطلـق عن
قيـود الرشيعـة ،ويدخـل فيـه االختلاط الغـريب
الوافـد إىل العامل اإلسلامي ،القائـم عىل تجاوز
الحـدود الرشعية ،أو عـدم اعتبارها ،من الفسـاق
أو الجهـال ،وهـذا االختلاط غير املقيـد قـد
يسـتلزم خلـوة أو كالمـا أو نظـرة أو ملسـة أو مـا
فـوق ذلـك ،وليـس مقصـود أهـل العلـم فيما
يظهـر  -مـن لفـظ االختلاط كل ما يصـح إطالق
لفـظ االختلاط اللغـوي عليـه ،فـإن االختلاط
بهـذا االعتبـار قـد وجـدت بعض صـوره يف بالد
املسـلمني قدميـا قبـل غـزو التغريـب.
حكم االختالط وحكمته
•املطلب الثاين:
ُ
املسائل التي يجري فيها
يختلف الحك ُم
ِ
بحسب َ
االختالط ،فقد يكون أث ُر االختالط هو الحرمة،
وذلك تبعا لقاعدة :إذا اجتمع الحالل والحرام
حرام ،فلو اختلطت املساليخ املذكاة
غلب ال َ
َ
جز ت َناول
مبساليخ امليتة دون متييز ،فإنه مل ي ُ
حري إال عند الرضورة(.)1
يش ٍء ِمنها ،وال بالت َ
تحقيـق :محمـد زهير بـن نـارص النـارص ،دار طـوق
النجـاة ،بيروت (الطبعـة السـلطانية) ،ط1422 ،1هــ
2002/م ،كتـاب الـزكاة ،بـاب مـا كان مـن خليطين
فإنهما يرتاجعـان ،117/2 :برقـم ( ،)1451عن أيب بكر
ريض اللـه عنـه.
ح ِنيفـة
ى مذهـب أَ ِْ
ب َ
((( ينظـر :ا َلْشـباه َوالنظائـر َعل َ
ال ُّنعمان ،البـن نجيـم  -زيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن
محمـد( ،ت970 :هـ) ،وضع حواشـيه وخـرج أحاديثه:
الشـيخ زكريـا عميرات ،دار الكتـب العلميـة ،بيروت،

ولـو طلـق إحـدى زوجتيه مـن غري تعيين  ،يحرم
عليه حتـى يع ّينها(.)2
وقـد يكـون أثـر االختلاط هـو الضمان ،ومـن
ذلـك مـا إذا خلـط املـودع الوديعـة مبالـه ومل
تتميـز فإنـه يضمـن ألن الخلـط إتلاف(.)3
وقد يعترب االختالط إبطاال لبعض العقود كالوصية،
معي خلطه بغريه عىل وجه ال
فمن وىص بيش ٍء ّ
()4
يتميز منه كان رجوعا يف الوصية.
ط 1419 ،1هــ  1999 /م :ص ،145/وأنـوار البروق
يف أنـواء الفـروق ،للقـرايف -أيب العبـاس شـهاب الديـن
أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـن املالكي (ت:
684هــ) عـامل الكتـب ،بيروت ،126/1 :والقواعـد،
البـن رجـب  -زيـن الديـن عبـد الرحمـن بـن أحمـد بن
السلامي ،البغـدادي ،ثـم الدمشـقي ،الحنبلي
رجـبَ ،
(ت795 :هــ) ،دار الكتب العلميـة ،بريوت :ص.241/
((( ينظـر :االشـباه والنظائـر ،البـن نجيـم :ص،145/
والقواعـد  ،البـن رجـب :ص.241/
((( ينظـر :بدائـع الصنائـع ،للكاسـاين  -أيب بكـر علاء
الديـن بـن مسـعود بـن أحمـد (ت 578 :هــ) ،تحقيـق:
محمـد ياسين درويـش ،نشر مؤسسـة التاريـخ العريب،
بيروت1421 ،هــ 2001/م ،213 / 6 :وحاشـية
الدسـوقي على الشرح الكبير ،للدسـوقي -أحمـد بـن
أحمـد بن عرفة الدسـوقي املالكي (ت1230 :هـ) ،دار
الفكـر ،بيروت ،420 / 3 :وحاشـيتا قليـويب وعميرة،
أحمـد سلامة القليـويب وأحمـد الربلسي عميرة ،دار
الفكـر ،بريوت1415 ،هــ1995/م ،186 / 3 :واملغني
يف فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل ،للمقـديس-أيب محمد
عبداللـه بـن محمـد بن قدامـة (ت620 :هــ) دار الفكر،
بيروت ،ط1405 ،1هــ1985/م.281 / 7:
((( ينظـر :حاشـية القليـويب ،176 / 3 :واملغنـي ،البن
قدامـة.487 / 6 :
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ما ُء إِ َّن الْ َمـ ْرأَ َة إِذَا
ألسماء بنـت أيب بكـر« :يَـا أَ ْس َ
َـت الْ َم ِ
بَلَغ ِ
ُـح أَ ْن يُ َرى ِم ْن َهـا إِالَّ َهذَا
ح َ
يـض لَ ْم يَ ْ
صل ْ
جهِـ ِه َوكَ َّف ْي ِه»(.)4
َو َهـذَا َوأَشَ ـا َر إِ َ
ل َو ْ
ويسـتثنى مـن االختلاط املحـرم مـا يقـوم بـه
الطبيـب مـن نظـر وملـس؛ ألن ذلـك موضـع
()5
رضورة ،والضرورات تبيـح املحظـورات.
واتفقـت سـائر امللـل على أ ّن الرشيعـة وضعت
للمحافظـة على الرضوريـات الخمـس ،وهـي:
()7
الديـن ،والنفـس ،والنسـل ،واملال ،والعقـل.
وهـذه الرضوريـات إذا فقـدت ،مل تجـ ِر مصالـح
الدنيـا على اسـتقامة ،بـل على فسـاد و تهـارج

وقـد أجـرى الفقهاء لفـظ االختالط عىل مسـائل
شـتى ،واملوضـوع املقصـود بالبحـث اختلاط
الرجـال والنسـاء ،ويختلـف حكـم اختلاط
الرجال بالنسـاء بحسـب موافقتـه لقواعد الرشيعة
أو عـدم موافقتـه ،ف ُيحـ ّرم.
فاالختالط إذا كان فيه:
أ  -الخلـوة باألجنبيـة ،ومـا يرافقهـا مـن النظـر
بشـهوة إليهـا.
ب – عدم االحتشام والتبذل.
ج  -املبارشة واملالمسـة لألبـدان كاالختالط يف
األفـراح واملوالـد واألعيـاد ،فاالختلاط الـذي
يكـون فيـه مثـل هـذه األمـور حـرام ،ملخالفتـه
((( سـنن أيب داود ،للسجسـتاين-أيب داود سـليامن بـن
لقواعـد الرشيعـة.
األشـعث (ت275:هــ) ،تحقيـق :محمـد محيـي الدين
ين يَغُضُّ ـوا ِمـ ْن
قـال تعـاىلُ ﴿ :قـل لِلْ ُم ْؤ ِم ِن َ
يما تُبْ ِدي
اب ِف َ
عبـد الحميـد ،نشر دار الفكر ،بيروت ،بَ ٌ
ـم﴾ اىل أن قـالَ ﴿ :و ُقـل لِلْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ـات
صا ِر ِه ْ
َأ ْب َ

صا ِر ِهـ َّن﴾ ،وقـال تعـاىل عـن
يَغْضُ ضْ ـ َن ِمـ ْن أَبْ َ
النسـاءَ ﴿ :والَ يُ ْب ِديـ َن زِي َن َت ُهـ َّن﴾( )1وقـال:
َاسـأَلُو ُه َّن ِمـ ْن َو َرا ِء
﴿إِ َذا َسـأَلْ ُت ُمو ُه َّن َم َتا ًعـا ف ْ
خلُـ َو َّن
ج ٍ
ـاب﴾ ( . )2ويقـول النبـي ﷺ« :الَ يَ ْ
ِح َ
ما الشَّ ـيْطَانُ» ( )3وقال ﷺ
ج ٌ
ـل بِا ْمـ َرأَ ٍة فَ ِإ َّن ث َالِثَ ُه َ
َر ُ
((( سورة النور :من اآليتان.31 ،30/
((( سورة األحزاب :من اآلية.53 /
((( سـنن الرتمـذي -أبـو عيسى محمـد بـن عيسى
(ت279:هــ) ،تحقيق :بشـار عـواد معـروف ،دار إحياء
الغـرب اإلسلامي ،بيروت ،ط1418 ،1هــ1998/م،
بـاب مـا جاء يف لـزوم الجامعـة ،35/4 :برقـم ()2165
عـن ابـن عمـر ريض الله عنهما قـال الرتمـذي :حديث
حسـن صحيـح غريـب.

الْ َمـ ْرأَ ُة ِمـ ْن زِي َن ِت َهـا ،62/4 :برقـم ( ، )4104والسـنن
الكبرى ،للبيهقـي -أيب بكـر أحمـد بـن الحسين (ت:
458هــ) ،تحقيـق :محمـد عبـد القـادر عطـا ،مكتبة دار
البـاز ،املدينـة املنـورة ،ط1409 ،1هــ 1989/م ،باب
عـورة املـرأة الحـرة ،319/2 :برقـم ( ، )3218عـن
عائشـة (ريض اللـه عنهـا).
((( ينظـر :بدائع الصنائـع،125 / 5 :ومنح الجليل رشح
على مختصر خليل ملحمـد عليـش( ،ت926 :هـ) دار
الفكـر ،بيروت ط1409 ،1هــ1989/م،133 / 1 :
 ،275 ،231واملهـذب ،للشيرازي-أيب إسـحق إبراهيم
بـن علي بن يوسـف (ت 476 :هـ) دار الكتـب العلمية،
بيروت ،126 ،100 ،71 / 1 :واملغنـي ،البـن قدامـة:
.372 – 237 / 3
((( ينظـر :املوافقـات يف أصـول الرشيعـة ،للشـاطبي-
أيب إسـحاق إبراهيـم بن موىس بن محمـد (ت790:هـ)
دار املعرفـة ،بريوت ،ط 1395 ،2هــ1975/م.31/1 :
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وفـوت حيـاة ،ويف اآلخـرة فـوت النجـاة.
وفاحشـة الزنـا  -كما ذكر أهل العلـم  -انتهت من
القبـح إىل الغايـة ،فهـي مـن أعظـم الفواحـش،
ومن أشـدها خطـرا عىل رضوريـات الدين؛ وهذا
صـار تحريـم الزنـا مج َمعـاً عليـه من قبـل العامة
والخاصـة )1( ،فهـو معلوم مـن الديـن بالرضورة،
والنصـوص يف تحرميـه ظاهرة مشـهورة.
قـال تعـاىلَ ﴿ :و َل تَ ْق َربُـوا ال ِّزنَـا إِنَّـهُ كَانَ فَا ِحشَ ـ ًة
َو َسـا َء َسـب ً
ِيل ﴾ ( )2والنهـي عـن قربـان الزنـا أبلغ
مـن النهي عـن مجرد فعلـه ( )3؛ ألن ذلك يشـمل
النهـي عـن جميـع مقدماتـه ودواعيـه؛ فـإن مـن
حـام حـول الحمـى يوشـك أن يقـع فيـه(.)4
ومـن أعظـم مقدمـات فاحشـة الزنـا؛ اختلاط
الرجـال بالنسـاء ،قـال اإلمـام ابـن القيـم (رحمه
((( ينظـر :أحـكام القـرآن ،للجصاص-أحمـد بـن علي
أبـو بكـر الـرازي الجصـاص الحنفـي (ت370 :هــ)
تحقيـق :عبـد السلام محمـد علي شـاهني ،دار الكتب
العلميـة ،بيروت ،ط1415 ،1هــ1994/م،294/1 :
واملجمـوع رشح املهـذب ،للنـووي  -أيب زكريـا محيي
الديـن يحيى بن رشف النـووي (ت676 :هـ) دار الفكر،
بريوت1417،هــ1997/م.16/3 :
((( سورة اإلرساء :اآلية.32/
((( ينظـر :تفسير الجاللين ،جلال الديـن املحلي،
وجلال الديـن السـيوطي ،دار الحديـث ،القاهـرة ،ط:1
ص.369/
((( تيسير الكريـم الرحمـن يف تفسير كالم املنـان،
للسـعدي -املؤلـف :عبـد الرحمـن بـن نـارص بـن
السـعدي -تحقيـق :عبـد الرحمـن بـن معلا اللويحـق،
مؤسسـة الرسـالة ،بيروت ،ط1420 ،1هــ  2000/م:
ص.457 /

اللـه)« :واختلاط الرجـال بالنسـاء سـبب لكثرة
الفواحـش والزنـا» ( )5وقـال الشـيخ محمـد بـن
إبراهيـم« :إن اللـه تعـاىل جبـل الرجـال على
القـوة وامليـل إىل النسـاء ،وجبـل النسـاء على
امليـل إىل الرجـال مع وجـود ضعف ولين ،فإذا
حصـل االختلاط ،نشـأ عـن ذلـك آثـار تـؤدي
إىل حصـول الغـرض السيء؛ ألن النفـوس أ ّمارة
بالسـوء ،والهـوى يعمي ويصـم ،والشـيطان يأمر
بالفحشـاء واملنكـر»(.)6
ويف أمريـكا بلغـت نسـبة التلميـذات الحوامـل
سـفاحا ( )% 48مـن تلميـذات إحـدى املدارس
الثانوية ( )7وإذا أُحصي عدد املراهقات الحوامل
من مـدارس مختلطة ومن مـدارس بدون اختالط
(خصوصـا املـدارس اإلسلامية) لوجدنـا يف
الغالـب أ ّن النسـبة يف املـدارس املختلطة تكون
( )% 57على األقل مقارنـة باملدارس التي تطبق
الفصـل بين الجنسين بنسـبة ولعلهـا أقـرب من
(( )%5يف حين سـتجد أن النسـبة يف املـدارس
اإلسلامية هـي الصفـر) ،وأن اختلاط الجنسين
يـؤدي إىل عـدم تركيزهـم مـن الناحية الدراسـية؛

((( الطـرق الحكميـة ،البـن القيـم -محمـد بـن أيب بكر
بن أيوب بن سـعد شـمس الديـن ابن قيـم الجوزية (ت:
751هــ) ،مكتبة دار البيان ،املدينـة املنورة :ص.239/
((( رسالة بعنوان حكم االختالط :ص.3/
((( مقـال بعنوان(االختلاط يف التعليـم) ،فهـد بـن عبد
العزيـز الشـويرخ ،مجلة الجنـدي املسـلم  ،العدد105/
سـنة 1422هـ2001 /م.
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ألن اهتاممهـم سـيكون موجها للجنـس اآلخر
•املطلب الثالث :شبهات وردود:
مما يسـتدل به مـن قـال يجـواز سـفرها يف رفقة
مأمونـة مطلقاً:
أظهـر مـا قـد يشـتبه على بعضهـم فيتشـبث بـه
خبران:
األول :خير الظعينـة ترتحـل مـن الحيرة حتـى
()2
تطـوف بالكعبـة ال تخـاف إال اللـه.
والثـاين :حجـة أزواج النبـي ﷺ زمـن عمـر بـن
الخطـاب ريض اللـه عنـه(.)3
وفيام يأيت الرد عىل هاتني الشبهتني:
أما من اسـتدل على الجواز بخبر الظعينة ترتحل
مـن الحيرة حتـى تطـوف بالكعبـة ال تخـاف إال
اللـه  ،فُ ّر ّد مبـا يأيت:
()1

ترتحـل
ُ
 -1ليـس يف الخبر املحفـوظ أنهـا
وحدهـا ،فاألصـل يف الظعينة عند العـرب املرأة
يف الهـودج كما ذكـر ابـ ُن األنبـاري ثـم أطلـق
عىل زوجـة الرجل )4( ،وال تسـمی كل امرأة راكبة
ظاعنـة مـن حيث األصـل الوضعـي إال إذا ركبت
مـا ترحـل فيه عـادة وهـو الهـودج ،ويُضـاف :أ ّن
الهـوادج كان فيهـا نسـاء أو مل يكـن،
الظعائـ َن
َ
()5
وهـذا أصـح القولين.
 -2الحديـث املذكـور مل يذكُـر سـفرها وحدهـا
دون محـرم ،فـإ ّن لفـظ الظعينـة يلـزم منـه وجـود
سـائق مرشـد للطريق لكـون أصلِه اللغـوي -وهو
ارتحـال املـرأة يف ه ْودجِهـا -أوىل بالحمـل عليه
مـن غيره ،ومـن ال ِز ِمه أن يكـون سـائق لها.
 -3مـا ورد يف بعـض روايات الحديـث من قوله:
يف غير جـوا ٍر  -أي خفـارة أو حاميـة ولـو بعهد-
فالرجل قـد يُجار
ُ
ال يلـزم منـه عدم وجـود رفقـة،
واملـرأة قد تجـار والقافلـة قد تحتـاج إىل جوار.
 -4ولـو سـلّمنا بأ ّن داللتـه الظاهرة إمنـا هي عىل
سـفرها وحدهـا ،فهـو إخبـار عـن واقـعٍ قـد ُعلم
والنهـي عنـه ينـص آخر-وهو سـفر املرأ ُة
إنـكاره
ُ
وحدهـا -وليـس اإلخبـا ِر بوقـو ِع يشء دليالً عىل
مثل الخبر الذي يـروي وقوع كرثة
جـوازه ،مثلُـه َ
الهـرج والزنـا آخر الزمـان فليس فيه مـا ّ
يدل عىل
جوازهام.

((( مقـال للكاتبـة راشـيل بريتشر يف مجلـة البيـان ،
العـدد1421 ،150/هــ،ص.78/
((( صحيـح البخـاري ،كتـاب التفسير ،بـاب عالمـات
النبـوة يف اإلسلام  ،197/4:برقـم ( ، )3595بلفـظ:
« َعـ ْن َع ِ
حاتِـمٍ ق َ
ِـي ﷺ إِ ْذ
ـد ِّ
ي بْـنِ َ
َـال بَ ْي َنـا أَنَـا ِع ْنـ َد ال َّنب ِّ
ـل فَشَ ـكَا إِلَيْـ ِه الْفَاقَـ َة ث ُـ َّم أَت َـا ُه آخَـ ُر فَشَ ـكَا إِلَيْـ ِه
ج ٌ
أَتَـا ُه َر ُ
السـبِيلِ فَق َ
ْـت لَ ْم
ي َه ْ
ري َة قُل ُ
ـل َرأَيْ َ
َـال يَـا َع ِد ُّ
قَطْـ َع َّ
ـت ال ِْح َ
َت ب َ
ـت َع ْن َهـا ق َ
َتيَ َّن
َال فَـ ِإ ْن طَال ْ
أَ َر َهـا َوقَـ ْد أُنْ ِبئْ ُ
ِـك َ
ح َيـا ٌة ل َ َ
حتَّـى تَط َ
ُـوف بِالْ َك ْع َبـ ِة َل
الظَّ ِعي َنـ َة تَ ْرت َِح ُ
ر ِة َ
ـل ِمـ ْن ال ِْحي َ
تَخ ُ
حـ ًدا إِلَّ اللَّـهَ» .
َـاف أَ َ
((( صحيـح البخـاري  ،كتـاب الحج ،باب حج النسـاء:
 ،19/3برقـم ( )1860بلفـظ « :أَ ِذ َن ُع َمـ ُر ريض اللـه عنه
ف ِ
ج َها فَ َب َعثَ ((( ينظر :لسان العرب.270/13 :
ِـي ريض اللـه عنه ِ
ِلَ ْز َوا ِ
ح َّ
جـ ٍة َ
ح َّ
آخ ِر َ
ج ال َّنب ِّ
ح َمنِ بْـ َن َع ْو ٍ
((( ينظر :معجم مقاييس اللغة.465/3 :
ف».
َم َع ُهـ َّن ُعث َ
ْما َن بْ َن َعفَّـا َن َو َعبْ َد ال َّر ْ
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خ ْم َسـ ِة أَ ْو ُسـقٍ
يما ُدو َن َ
ـس ِف َ
القائـل بظاهـ ِر الحديـث  -إن ُسـلّم لـه بـأن أحاديـث« :لَيْ َ
ما ُء َوالْ ُع ُيو ُن
يم َسـق ْ
الظاهـر مـا زعـم  -يلزمـه القـول بإقـرار سـفر َ
الس َ
ص َدقَـةٌ» ( )4بقولِـهِ « :ف َ
َت َّ
()5
ج أو عمـرة؛ مـع أَ ْو كَا َن َع َ ِ
شر»(.)7()6
املـرأة دون محـرم مطلقـاً لحـ ٍ
ثيًّـا الْ ُع ْ ُ
رفقـة مأمونـة أو بدونهـا ،وال ّ
ُ
تصـ ّور سـفر
ضـاف اىل ذلـك كلّـه أنـه ال يُ َ
يـدل على جـواز  -7يُ
املـرأة ذات الـزوج (الظعينـة) يف العهـد األول
سفرها املباح.
حمـل حديـث عـدي ريض الله عنه الـذي أدرکـه -عـدي بـن حاتـم ريض اللـه عنـه
َ
يصـح
 -6ال
ّ
على وجـه يناقض ن ْهيـاً ثبت ل ُيرصف بـه مقتضاه ،وشـهد على تحقّـق مـا أخبره الرسـول ﷺ بـه -
خـف العـدوان
قـال ابـن رجب« :وهـذه قاعـدة مطردة ،وهـي أنّا وحدهـا إال لِ َ
ضرورة ،وإن مل ت َ
حكم من للمشـقة واحتياجهـا إىل مـن يخدمهـا ،فكيـف
إذا وجدنـا حديثـاً صحيحاً رصيحـاً يف
ٍ
َـص آخر مل وسـفر املـر ِء وحـده ولـو كان رجلاَ شـديدا َ غري
األحـكام ،فإنـه ال يُ َر ّد باسـتنباط من ن ّ
يسـق لذلـك املعنـى الكليـة ،فلا تـرد أحاديـث
ِ
صـا َرى ث ُـ َّم ق َ
ل أَ ْن
صر إِ َ
َـال َمـ ْن يَ ْع َم ُ
تحريـم
ل ِمـ ْن الْ َع ْ ِ
ـل ِ
صيـد املدينـة مبـا يُسـتنبط مـن حديـث ال َّن َ
َي فَأَنْتُـ ْم ُه ْم فَغ ِ
ـت الْ َي ُهو ُد
رياط ْ ِ
س َع َ
َض َب ْ
لى ِق َ
يب الشَّ ـ ْم ُ
َير ( ، )1وال أحاديـث توقيـت صلاة العصر ت َ ِغ َ
النغ ْ
َ
َ
لا َوأق ََّل َعطَـا ًء ق َ
َال َه ْل
ْث َع َم ً
ي َوال َّن َ
صـا َرى فَقَالُـوا َمـا لَ َنا أك َ َ
الرصيحـة بحديثَ « :مثَلُكُـ ْم َو َمث َُل أَ ْهـلِ الْ ِكتَابَ ْ ِ
ِ
ِ
لي أُوتِيهِ
ـك فَضْ ِ
َـال فَ َذل َ
ح ِّقكُـ ْم قَالُـوا َل ق َ
نَق ْ
َصتُكُـ ْم مـ ْن َ
جـ َرا َء»( ، )2الحديـث ،وال
جـلٍ ْ
ج َر أُ َ
اسـتَأْ َ
كَ َمثَـلِ َر ُ
َ
()3

لصب ِِّي
((( صحيـح البخاري،كتاب األدب ،بَـاب الْ ُك ْن َي ِة لِ َّ
جـلِ  ،45/8 :برقـم ( ،)6203بلفـظ:
َوقَبْ َ
ـل أَ ْن يُولَـ َد لِل َّر ُ
ح َسـ َن ال َّن ِ
ل أَ ٌخ يُق ُ
َـال
ـاس ُ
خلُقًـا َوكَا َن ِ
ِـي ﷺ أَ ْ
«كَا َن ال َّنب ُّ
لَـ ُه أَبُـو ُع َم ْ ٍ
جـا َء ق َ
ير ق َ
َـال يَـا
ح ِسـ ُب ُه ف َِط ً
يما َوكَا َن إِذَا َ
َـال أَ ْ
أَبَـا ُع َم ْ ٍ
ض
ير َما فَ َع َ
ب بِـ ِه فَ ُر َّبَا َ
ـل ال ُّنغ ْ ُ
َير نُغَـ ٌر كَا َن يَلْ َع ُ
ح ََ
ف بَيْ ِت َنا فَيَأْ ُم ُر بِالْب َِس ِ
س
الص َ
لا َة َو ُهـ َو ِ
َّ
ـاط ال َِّذي تَ ْ
حتَـ ُه فَيُ ْك َن ُ
لي ِب َنا».
ص ِّ
ـح ث ُـ َّم يَقُـو ُم َونَقُـو ُم َ
خلْ َف ُه فَ ُي َ
َويُ ْنضَ ُ
((( متـام الحديـث يف صحيـح البخـاري  ،كتـاب
ص ِ
ـف ال َّن َهـارِ ،90/3 :برقم
جـا َر ِة إِ َ
ل نِ ْ
اإلجـارة ،بَـاب الْ ِ َ
ِـي
ض اللَّـ ُه َع ْن ُه َ
(َ « :)2268عـ ْن ابْـنِ ُع َمـ َر َر ِ َ
ما َعـ ْن ال َّنب ِّ
ﷺق َ
ج َر
َـال َمثَلُكُـ ْم َو َمث َُل أَ ْهـلِ الْ ِكتَابَ ْ ِ
جلٍ ْ
اسـتَأْ َ
ي كَ َمثَلِ َر ُ
ص ِ
جـ َرا َء فَق َ
ـف ال َّن َها ِر
ل ِمـ ْن غُـ ْد َو َة إِ َ
َـال َمـ ْن يَ ْع َم ُل ِ
ل نِ ْ
أُ َ
ر ٍ
َـت الْ َي ُهـو ُد ث ُـ َّم ق َ
ل ِم ْن
َـال َمـ ْن يَ ْع َم ُ
َع َ
اط فَ َع ِمل ْ
ـل ِ
لى ِقي َ
ر ٍ
ص ِ
َـت
صر َع َ
ص َ
ـف ال َّن َهـا ِر إِ َ
لا ِة الْ َع ْ ِ
اط فَ َع ِمل ْ
ل َ
نِ ْ
لى ِقي َ

َم ْن أشَ ـا ُء».
((( جمـع وسـق ،والوسـق سـتون صاعاً ،والصـاع أربعة
أمـداد .ينظـر :املعجم الوسـيط.1032/2 :
ـاب َزكَا ِة الْ َورِقِ :
((( صحيـح البخـاري  ،كتاب الزكاة ،بَ ُ
 ،116/2برقـم ( ،)1447عـن أيب سـعيد الخدري ريض
اللـه عنه.
((( العثري :مـن الـزروع :ما ُسـ ِقي مباء السـيل واملطر
حفر له عاثـور أي أيتّ
وأُجـرِي إليـه املـا ُء يف املسـايلِ و ُ
جـرى فيه املـاء إليه .تهذيب اللغـة ،لألزهري.195/2 :
يُ ْ
شر ِفيمَ يُ ْسـقَى ِم ْن َما ِء
((( صحيـح البخـاري  ،بَ ُ
اب الْ ُع ِ ْ
ما ِء ،126/2 :برقـم ( ،)1483عـن ابـن عمـر ريض
الس َ
َّ
اللـه عنهام.
((( فتـح البـاري رشح صحيـح البخـاري ،البـن رجب-
السلامي،
زيـن الديـن عبـد الرحمن بـن أحمد بن رجب َ
البغـدادي (ت795 :هــ) مكتبة الغربـاء األثرية  -املدينة
النبويـة ،ط 1417 ،1هـ  1996 /م.154/4 :
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مقبـو ٍل عنـه عنـد أهـل العلـم.
وأمـا اسـتدالل بعضهـم بحـج أزواج النبـي ﷺ
زمـن عمـر دون نكير ،ودعـوى بعضُ هـم أن
ذلـك مبثابـة اإلجماع ،فدعـوى اشـتملت على
أغالط ،منها:
 -1أن بعـض أزواج النبـي ﷺ مـا حججـن
كسـ ْودة وزينـب ريض اللـه عنهما ،ذكـره
أصلا َ
ابـن سـعد وغيره ،وقـد قالـت زينـب وسـودة:
()2
ال تحركنـا دابّـة بعد ما سـمعنا رسـول اللـه ﷺ
تريـدان الحديثَ «:ه ِ
ص» ( )3أي
ح ُ ِ
ـذ ِه ث ُ َّم ظُ ُهـو ُر الْ ُ
هـذه الحجـة –يقصـد حجـة الـوداع -ثـم القعود
يف البيوت(.)4
 -2إن افتراض سـفرهن دون ُمحـرِم افتراض
مرفـوض ،ملخالفتـه ن ْهـي املـرأة عـن السـفر إال
()1

((( ينظـر :فتـح الباري ،البـن حجر 76/4 :ومـا بعدها،
و ،613/6وعمـدة القـاري رشح صحيـح البخـاري،
للعينـي -أيب محمـد محمـود بـن أحمـد بـن الغيتـاىب
الحنفـى بـدر الديـن العينـى (ت855 :هــ) دار إحيـاء
التراث العـريب ،بيروت.222/10 :
((( ينظـر :الطبقـات الكبرى ،البـن سـعد -أيب عبداللـه
محمـد بـن سـعد بـن منيـع الزهـري (ت  222هــ)،
تحقيـق إحسـان عبـاس ،نشر دار صـادر ،بيروت ط،1
1388هــ1968/م.44/8 :
((( مسـند أحمـد ،الشـيباين -أبـو عبداللـه أحمـد
بـن حنبـل (ت241:هــ) مؤسسـة الرسـالة ،بيروت،
1420هــ1999/م ،36 :برقـم ( ،)21905وأبو داود يف
السـنن ،باب فرض الحج ،140/2 :برقـم ( ،)1722قال
الهيثمـي يف مجمـع الزوائـد :214/3 :حديـث صحيح.
((( ينظر :النهاية يف غريب الحديث.395/1 :

مـع ذي محـرم ،فاألصل التزامهـن باألمر والنهي،
وال تقيـد داللـة األمـر والنهـي بفـرض محتمـل
مل يثبت.
-3إن أفعـال امللتـزم بالشرع ينبغـي أن تحمـل
على مقتضـی دلیـل الشرع فلا تعطـل داللـة
يب مخالفـة مل تثبت ،وهذا
دليـل وال يُرمى صحـا ّ
مقتضـی حسـ ُن الظـن الواجـب بأولئـك القـوم
ريض اللـه عنهـم ،وبـكل حـال ال يسـوغ تأويـل
دليـل الشرع باملحتمـل مـن أفعـال الخلـق،
صف الدليـل الرشعـي الثابـت عـن وجهة
ومـن َ َ
()5
محتمـل فما أصـاب.
-4وال يصـح أن يزعـم زاعـم أنـه مل يحـج مـن
محـارم فالنـة مـن أزواج النبـي ﷺ أحـد تلـك
الحجـة بكـون الخرب مل يُنقل ،فاملتقـرر عند أهل
العلـم أن عـدم النقـل ليـس نقلا للعـدم ،وعـدم
العلـم ليـس علما بالعـدم ،والجهـل ال يلغـي
إطلاق النـص ،فكيـف وقـد جـرت العادة بسـفر
النسـاء مـع محارمهـن إال مـن رضورة وال سـيام
يف ذلـك العهـد ،وهـذه العـادة املسـتقرة يف غري
حـال الضرورة أصل يجـب أن يسـتصحب ،كام
أنـه من املقرر أن بعـض محـارم أزواج النبي ﷺ
مل يكونـوا يتخلفـون عن خير نسـائهم ،فمعاوية
مثلا -إبّان إمرة الشـام أواخر خالفـة عمر  -رمبافحـج مع عمـر ريض الله عنهما ،وهو أخو
جـاء
ّ
((( ينظـر :الكواكـب الـدراري يف رشح صحيـح
البخـاري ،للكرمـاين -محمـد بـن يوسـف بـن علي بـن
سـعيد ،شـمس الدين (ت786 :هــ) ،دار إحيـاء الرتاث
العـريب ،بيروت ،ط1401 ،2هــ 1981 /م56/9 :

»حكم إختالط النساء بالرجال يف العبادات«
 | 20م .د .باسم عيل حسني ....................................................................
()1
وسـيأيت بيـان تفصيـل هـذه املسـألة وحجـج
أم حبيبـة رملـة ريض اللـه عنهـا.
-5وكان يف حجـة عمـر ريض اللـه عنـه األخيرة الفريقين يف املبحـث الثـاين.
التـي كانـت فيهـا حملة أمهـات املؤمنين الزبري
املبحث الثاين
بـن العـوام ريض اللـه عنـه ،ويبعـد أن يتخلـف
عنـه ابنـه وعائشـة ريض الله عنهـم خالته وكذلك
خروجهن ألداء العبادات
محارمهـا مـن آل أيب بكر متوافـرون ،وكذلك ابن
عمـر ريض اللـه عنهما بعـد أن يتخلف عـن أبيه
•وفيه ثالثة مطالب:
وأختـه حفصة ،والسـيام مـع ما قيـل يف ترجمته:
«كان كثير الحـج ،ال يفوتـه الحج كل عـام» )2(.املطلب األول :الخروج ألداء فريضة الحج.
املطلـب الثـاين :حضـور الجمعـة والجامعة يف
•الرتجيح:
مـا ذكرتـه هـو رأي أهـل العلـم ،والـذي يبدو يل املسجد.
راجحـاً – واللـه أعلـم -هو جـواز خروجهن ألداء املطلب الثالث :طلب العلم.
•املطلب األول :الخروج ألداء فريضة الحج
الحـج أمـا سـفرهن إىل مكـة مـع غير ذي محرم
منهـا مـن النسـب؛ فاملسـلمون كلهـم أبناؤهـ ّن اختلـف الفقهـاء يف وجـوب حـج الفريضة عىل
وذوو محارمهـ ّن بكتـاب اللـه ،وكيـف أنها كانت املـرأة إذا مل يكـن لهـا زوج أو محـرم أو رفقـة
تخـرج يف رفقة مأمونة وخدمـة كافيةِ ،
هذه الحال مأمونـة ،على مذهبين:
•املذهب األول:
ترفـع تحريـج التنـازع على النسـاء املسـافرات
()3
أ ّن الحـج ال يجـب على املـرأة إال إذا وجـدت
بغير ذي محـرم.
زوجـا أو محرمـا ،وال يعتد بالرفقـة املأمونة .وهو
((( ينظـر :تاريـخ دمشـق ،البـن عسـاكر -أيب القاسـم
مذهـب الحنفيـة ( )4والحنابلة (.)5

علي بـن الحسـن ابـن هبـة اللـه بـن عبـد الله الشـافعي
(ت571 :هــ) ،دراسـة وتحقيـق علي شيري ،نشر دار
الفكـر ،بيروت ،ط1419 ،1هــ1998/م.122/31 :
((( ينظـر :الزهـد ،البـن املبـارك -عبـد الله بـن املبارك
بـن واضـح الحنظلي (ت181 :هــ) تحقيـق :حبيـب
الرحمـن األعظمـي ،دار الكتـب العلميـة ،بيروت:
ص ،203/واإلصابـة.154/6 :
((( ينظـر :التوضيـح لشرح الجامـع الصحيـح ،البـن
امللقـن -رساج الديـن أبـو حفـص عمـر بـن علي بـن
أحمـد الشـافعي املصري (ت804 :هــ) ،تحقيـق :دار

الفلاح للبحـث العلمـي وتحقيـق التراث ،دار النـوادر،
دمشـق  ،ط 1429 ، ،1هــ  2008 /م.483/12 :
((( للحنفيـة قـوالن يف حكـم املحـرمٌ :
قـول أنـه رشط
وجـوب ،وقـول أنـه رشط وجـوب أداء .ينظـر :حاشـية
ابـن عابديـن ،للسـيد عالء الديـن محمد بـن محمد امني
بـن عمـر الدمشـقي الحنفـي (ت1252:هــ) دار إحيـاء
التراث العـريب ،بيروت ط 1386 ،2هــ1966/م/ 1:
.146 ،145
((( ينظـر :كشـاف القنـاع ،للبهـويت -منصـور بـن يونس
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وهـو قـول النخعي ،والحسـن البصري ،وبه قال
()1
الثوري ،وإسـحاق.
•املذهب الثاين:
وجـوب الحـج عليهـا إذا وجـدت زوجـاً أو
()2
محرمـا أو رفقة مأمونـة .وهو مذهـب املالكية
والشـافعية(.)3
احتج أصحاب املذهب األول مبا يأيت:
ـج الْ َب ْي ِ
 -1قولـه تعـاىلَ ﴿ :ولِلَّـ ِه َع َ
ت
لى ال َّن ِ
ـاس ِح ُّ
اسـ َتطَا َع ِإ َل ْي ِه َسـب ً
ِيل﴾ (، )4واملـرأة بغري محرم
َم ِ
ـن ْ
يف حكـم غير املسـتطيع ،وقولـه تعـاىلَ :
﴿ل
ِّـف اللَّـهُ نَف ًْسـا إِ َّل َمـا آتَا َهـا﴾(.)5
يُكَل ُ
جـة الـوداعَ « :ه ِ
ـذ ِه ث ّم
 -2قولـه ﷺ لنسـائه يف ح ّ
صر» ( ،)6وجه الداللة :أمره ﷺ نسـا َءه
ح ُ
ظُ ُهـور ال ُ
باإلقـرار يف البيـوت وعـدم الخـروج للحـج بعد
حجة اإلسلام.

بـن إدريـس (ت1051 :هــ) ،تحقيـق هلال مصيلحي،
دار الفكـر ،بيروت1402 ،هــ1982/م.394 / 2:
((( ينظـر :رشح السـنة ،للبغـوي -أيب محمـد الحسين
بـن مسـعود بن محمد بـن الفـراء البغوي الشـافعي (ت:
516هـ)،تحقيق :شـعيب األرنؤوط  ،املكتب اإلسلامي
 دمشـق ،بريوت ،ط1403 ،2هــ 1983 /م.20/7 :((( ينظـر :مختصر الخـريش -أيب عبداللـه محمـد بـن
عبداللـه بـن علي (ت1102:هــ) دار الكتـب العلميـة،
بيروت،287 / 1:
((( حاشية القليويب 89 / 2:
((( سورة آل عمران:من اآلية.97 /
((( سورة الطالق :من اآلية.7/
((( سبق تخريجه  ،ص.18/

 -3مـا روي َعـنِ ابْـنِ َعبَّ ٍ
ـاس (ريض اللـه عنهام)
َـال :ق َ
ق َ
«ل ت َُسـا ِف ِر امل َـ ْرأَ ُة إِالَّ َم َع ِذي
َال ال َّنب ُِّي ﷺَ :
ح َر ٌم،
ج ٌ
ُ
حـ َر ٍمَ ،ولَ
ـل إِ َّل َو َم َع َها َم ْ
يدخل َعلَ ْي َهـا َر ُ
َم ْ
ـل :يَـا َر ُس َ
فَق َ
خ ُر َج
ـول اللـ ِه ،إِ ِّ
ج ٌ
ن أُرِيـ ُد أَ ْن أَ ْ
َـال َر ُ
ج ْي ِ
ح َّج .فَق َ
َال:
ـش كَذَا َوكَـذَاَ ،وا ْم َرأَ ِ
ِ
ت تُرِيـ ُد ال َ
ف َ
الرجل
َ
خـ ُر ْج َم َع َهـا» ( ،)7وجه الداللة :أمـ ُره ﷺ
«ا ْ
يحج مـع امرأته.
بترك الجهاد لكي
ّ
َ -4عـنِ ابْـنِ َع َّب ٍ
ـاس (ريض اللـه عنهما) ق َ
َـال:
ج ِتـ ِه ق َ
َـال ألُ ِّم ِسـ َنانٍ
ل َّ
ح َّ
ِـي ﷺ ِمـ ْن َ
َما َر َ
جـ َع ال َّنب ُّ
ْصا ِريَّـ ِةَ « :مـا َم َن َع ِ
َـت :أَبُو
ـج؟ «قَال ْ
األَن َ
ـك ِم َن ال َ
ح ِّ
ج َهـا -كَا َن لَـ ُه ن ِ
ـج
حـانِ َ ،
َاض َ
فُلاَنٍ -تَ ْع ِنـيَ :ز ْو َ
ح َّ
خـ ُر يَ ْسـ ِقى أَ ْرضً ـا لَ َنـا .ق َ
َـال:
َع َ
ماَ ،واآل َ
ح ِد ِه َ
لى أَ َ
ف َر َمضَ ـا َن تَق ِ
جـ ًة َم ِعي» (،)8
«فَـ ِإ َّن ُع ْمـ َر ًة ِ
ح َّ
ْضي َ
وجـه الداللـة :أنهـا مل تؤمـر بالحـج إذا مل تجـد
مـع زوجهـا مـا يحملها.
واحتج أصحاب املذهب الثاين مبا يأيت:
ّ
 -1عـن أيب سـعيد الخـدري ريض الله عنـه ق َ
َال:
«أَ ْربَـ ٌع َسـ ِم ْعتُ ُه َّن ِمـ ْن َر ُسـو ِل اللـ ِه ﷺ أَ ْو ق َ
َـال:
ج ْب َن ِنـي َوانَ ْق َن ِنـي(:)9
ِـي ﷺ فَأَ ْع َ
يُ َ
ح ِّدث ُ ُهـ َّن َعـنِ ال َّنب ِّ
ـس َم َع َهـا
ر َة يَ ْو َم ْ ِ
«أَ ْن الَ ت َُسـا ِف َر ا ْمـ َرأَ ٌة َم ِسي َ
ين لَيْ َ
ينِ :ال ِفطْـ ِر
حـ َر ٍمَ ،و َل َ
ج َهـا أَ ْو ذُو َم ْ
َز ْو ُ
صـ ْو َم يَ ْو َم ْ
ص
َينِ :بَ ْع َد ال َع ْ ِ
صلاَ َة بَ ْع َد َ
حـىَ ،و َل َ
َواألَضْ َ
صالَت ْ
حتَّـى
الص ْبـ ِ
سَ ،وبَ ْعـ َد ُّ
ح َ
َ
حتَّـى تَغْـ ُر َ
ب الشَّ ـ ْم ُ
ح ِّج ال ِّن َسـا ِء:
اب َ
((( صحيـح البخـاري  ،كتـاب الحج ،بَ ُ
 ،19/3برقم (.)1862
ج ال ِّن َسـا ِء:
اب َ
ح ِّ
((( صحيـح البخـاري  ،كتاب الحج ،بَ ُ
 ،19/3برقم (.)1863
((( وأفرحتني.
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ح ُ
ل �ثَالَث َـ ِة
ـال إِلَّ إِ َ
سَ ،ولَ تُشَ ـ ُّد ال ِّر َ
تَطْلُـ َع الشَّ ـ ْم ُ
ح َر ِامَ ،و َم ْسـج ِِديَ ،و َم ْسـج ِِد
َم َسـا ِج َدَ :م ْسـج ِِد :ال َ
ْص»(.)1
األَق َ
ِـي ﷺ
 -2أَ ِذ َن ُع َمـ ُر ريض اللـه عنـه ألَ ْز َوا ِ
ج ال َّنب ِّ
ف ِ
ْما َن ابْ َن
ِ
ج َهـا ،فَ َب َعـثَ َم َع ُه َّن ُعث َ
ح َّ
جـ ٍة َ
ح َّ
آخـ ِر َ
ح َمـنِ  .ويف آخـره :فنـادى الناس
َعفَّـا َن َو َعبْـ َد ال َّر ْ
عثمان :أال ال يـدن منهـن أحـد وال ينظـر إليهـن
إال مـد البصر وهـن يف الهـوادج على اإلبـل،
وأنزلهـن صـدر الشـعب )2(،ونـزل عثمان وابـن
()3
عـوف بذنبـه فلـم يتعـد إليهـن أحـد.
ْـت:
َـت« :قُل ُ
ن قَال ْ
َ -3عـ ْن َعائِشَ ـ َة أُ ِّم امل ُ ْؤ ِم ِني َ
جا ِه ُد َم َعكُـ ْم؟ فَق َ
يَا َر ُس َ
َال:
ـول اللـ ِه ،أَالَ نَغْـ ُزوا َونُ َ
ح َسـ ُن ال ِ
ـج
ـجَ ،
ج َملُـ ُه ال َ
ج َهـا ِد َوأَ ْ
«لَكُـ َّن أَ ْ
ح ٌّ
ح ُّ
ـج بَ ْعـ َد
برو ٌر» .فَقَال ْ
َـت َعائِشَ ـةُ :فَلاَ أَ َد ُع ال َ
ح َّ
َم ْ ُ
ت هـذا ِمـ ْن َر ُسـو ِل اللـ ِه ﷺ»( ،)4وجـه
إِ ْذ َسـ ِم ْع ُ
حـج املـرأة ولـو بعـدم وجـود
الداللـة :جـواز
ّ
جهـا (ريض الله عنهـا) بعد وفاة
محـرم ،بدليل ح ّ
النبـي ﷺ.
 -4كان ابن عمر تحج معه نسوة من جريانه(.)5
ـج ال ِّن َسـا ِء ،19/3 :برقم
ـاب َ
ح ِّ
((( صحيـح البخـاري  ،بَ ُ
(.)1860
((( صدر الشِّ ْعب :أوله وبدايته.
((( سبق تخريجه  ،ص.15/
ـج ال ِّن َسـا ِء ،19/3 :برقم
ـاب َ
ح ِّ
((( صحيـح البخـاري  ،بَ ُ
(.)1862
((( ينظـر :املحلى باآلثـار ،البـن حـزم الظاهـري-أيب
محمـد عيل بـن حزم (ت456 :هــ) ،دار الفكر ،بريوت:
.48/7

 -5مـا رواه ابن أيب شـيبة وابن حبان« :أن عائشـة
أُخبرت أن أبـا سـعيد الخـدري يفتـي أن املـرأة
ال تسـافر إال مـع محـرم  ،فقالـت :مـا كلهـن من
()6
ذوات محـارم أو ليس كل النسـاء تجد محرما»
ومـن مراعاهـم للمنـع مـن االختلاط يف الحـج
قولهـم :اليسـتحب لهـا أن تزاحـم الرجـال
االسـتالم الحجر األسـود )7( ،قال ابـن جامعة(:)8
«وال يسـتحب لهـا تقبيل وال اسـتالم مـع مزاحمة
الرجـال ،وال يسـتحب فـا الصالة خلـف املقام،
أو يف غيره مـن املسـجد مزاحمـة للرجـال،
ويسـتحب فـا ذلـك إذا مل تفـض إىل مخالطـة
الرجـال .وهـذا مما ال يـكاد يختلـف فيـه؛ ملـا
يتوقـع بسـببه مـن رضر»(.)9
((( املصنـف يف األحاديـث واآلثـار ،البـن أيب شـيبة-
أيب بكـر عبداللـه بـن محمـد بـن أيب شـيبة الكـويف
(ت235:هــ) ،تحقيـق :كمال الحـوت ،نشر مكتبـة
الرشـد ،الريـاض ،ط1409 ،1هــ1989/م،478/4 :
ف َسـ َف ِر الْ َمـ ْرأَ ِةِ ،ذكْ ُر
َص ٌ
ـل ِ
برقـم ( ، )11وابـن حبـان  ،ف ْ
لاثَ لَ َيا ٍل ِمـ ْن غ ْ ِ
جـ ِر َعـ ْن َسـ َف ِر الْ َمـ ْرأَ ِة �ث َ َ
ح َرمٍ
ال َّز ْ
َير ِذي َم ْ
يَكُـو ُن َم َع َهـا ،436/6 :برقـم ()2724
((( ينظر :املغني  ،البن قدامة.183/3 :
((( هـو :إبراهيـم بـن عبـد الرحيم بن محمـد بن جامعة
الكنـاين ،أبـو إسـحق الحمـوي ،لـه (هدايـة السـالك) ،
و(أنـس املحـارضة) ويل قضـاء دمشـق ،وبها تويف سـنة
790هــ .ينظـر :طبقـات الشـافعية ،البـن قايض شـهبة-
أيب بكـر بـن أحمـد بـن محمـد األسـدي(ت851:هـ)،
عـامل الكتـب  ،بيروت ،ط1407 ،1هــ.139/3 :
((( هدايـة السـالك يف املذاهب األربعة يف املناسـك،
البـن جامعـة -عبـد العزيـز بـن محمـد بـن إبراهيـم
الكناين(ت767:هــ)،دون مـكان طبـع ،تحقيـق :صالح
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وقـال أيضـا« :وال تزاحـم الرجـال ،وينبغـي أن
يكـون سـعيها بين الصفـا واملـروة بالليـل ،كام
تقـدم يف طوافهـا بالبيـت ،ألنـه أستر وأسـلم
مـن الفتنـة وقـال بعـض الشـافعية :إما إذا سـعت
بالليل يف حال حلوة املسـعى اسـتحب لها شـدة
السـعي يف موضعـه كالرجـل ...وال ترقـي على
الصفـا وال عىل املـروة عنـد الشـافعية والحنابلة
 ،وقـال املالكيـة تصعـد إذا كان املـكان حاليـا،
وهـو مقتضـی کالم الحنفيـة ،وقـول بعـض
الشـافعية املتقـدم»(.)1
وقولهـم :التقـف املـرأة على الصفا للدعـاء إال
إذا خلا املـكان عـن مزاحمـة الرجـال ،ويكـون
سـنة يف حقهـا إذا خلا املـكان(. )2
ومما سـبق نخلـص إىل أن الشـارع حـق الحـج
والعمـرة بأحـكام تكفـل منـع الخلطـة املحرمـة
ومـن ذلـك اشتراط املحـرم ،ومـع ذلـك نـدب
املـرأة إىل تـرك مزاحمـة الرجـال ،واسـتحب
فالفقهـاء ألجـل ذلـك مـا مل يسـتحبوه للرجـال،
حتـى وضـع بعض الحـكام ضوابط تكفـل ذلك.
•الرتجيح:
الـذي يبـدو راجحـاً –واللـه أعلـم -بعـد مراجعة
األدلـة ومراعـاة التغير يف الزمـان وتطـور العلـم
وأسـاليب النقـل الحديـث وتهويـن السـفر على
النـاس ،هـو مـا قالـه أصحـاب املذهـب الثـاين

بجـواز خـروج املـرأة للحـج بوجـود رفقـة ولـو
من النسـاء.
•املطلب الثاين :حضور الصالة
حضـور النسـاء املسـلامت األعيـاد والجمـع
والجامعـات أمـ ٌر منـدوب ،واآلثـار يف هـذا
معروفـة كثرية )3(،ومـع ذلك فـإن الرشيعة جاءت
بالضوابـط التـي متنـع مـن مفاسـد محتملـة مـن
خروجهـن لتلـك املقاصـد الرشعيـة ،قـال ابـن
حجـر( )4يف تعليقـه على خطبة النبي ﷺ النسـاء
يـوم العيـد« :قولـه :ثـم أتـی النسـاء» يشـعر بـأن
النسـاء ك ّن على حدة من الرجال غير مختلطات
بهـم ،وقولـه« :ومعـه بلال» فيـه أن األدب يف
مخاطبـة النسـاء يف املوعظـة أو الحكـم أن ال
يحضر مـن الرجـال إال مـن تدعـو الحاجـة إليه
مـن شـاهد و نحـوه ،ألن بلاال كان خـادم النبي

((( يف الصحيحين مـن حديـث عائشـة ريض الله عنها
قالـت« :إِ ْن كَا َن َر ُس ُ
ص ُِف
ص ِّل ُّ
ـول اللَّ ِه ﷺ لَيُ َ
ـح فَيَ ْن َ
الصبْ َ
ـات بِ ُ ُر ِ
ال ِّن َسـا ُء ُمتَلَ ِّف َع ٍ
وطهِـ َّن َمـا يُ ْع َرفْـ َن ِمـ ْن الْ َغل ِ
َـس»
صحيـح البخـاري  ،باب خـروج النسـاء اىل املسـاجد:
اب
ح َب ِ
 ،173/1برقم ( ،)867وصحيح مسـلم ،باب ْ
اسـ ِت ْ
ح ِ
يس،118/2 :
ِالصبْـ ِ
التَّبْ ِكيرِ ب ُّ
ف أَ َّو ِل َوقْ ِت َهـا َو ُهـ َو التَّ ْغلِ ُ
برقـم (.)1489
((( هـو :أحمـد بن عيل بـن محمد الكناين العسـقالين،
جر :من أمئـة العلم
ح َ
أبـو الفضـل  ،شـهاب الدين ،ابـن َ
والتاريـخ .أصلـه مـن عسـقالن (بفلسـطني) ومولـده
الخزيم1422 ،هـ2001/م .864/2:
ووفاتـه بالقاهـرة ،لـه (فتـح البـاري ) رشح صحيـح
((( هدايـة السـالك يف املذاهـب األربعـة يف البخـاري وهـو أفضـل مـن رشحـه  ،و(لسـان امليـزان)
ا ملنا سـك .8 8 4 -8 8 3 /2 :
(ت852 :هــ) .ينظـر :كتابـه الـدرر الكامنـة :املقدمة ،
واألعلام ،للـزكيل.178/1 :
((( ينظر :املغني  ،البن قدامة.192/3 :
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النسـاء مـن التبرج والزينـة» (. )4
ومـن أجـل ذلـك كلـه قـال ابـن عبـد البر( )5بعد
أن ذكـر أحاديـث مسـندة يف لـزوم املـرأة بينهـا:
«قـد أوردنـا من اآلثار املسـندة يف هـذا الباب ما
فيـه كفايـة وغـن فمن تدبرهـا وفهمهـا وقف عىل
فقـه هـذا البـاب»( .)6وقد وضـع الفقهـاء رشوطاً
لخروجها اىل املسـجد:
 -1أن تخـرج تفلـة غير متطيبـة وال متزيّنـة ،فـإن
خالفـت ذلـك عصـت اللـه بخروجهـا ولـو إىل
مسـجد ،كما يف الصحيـح« :عـن زينـب امـرأة
عبـد اللـه بـن مسـعود قالت :قـال لنا رسـول الله
ح َداكُـ َّن الْ َم ْسـ ِ
َـس
ﷺ« :إِذَا شَ ـ ِهدَتْ إِ ْ
ج َد فَلاَ تَ َّ
ِطي ًبـا»(.)7

صلى اللـه عليه و سـلم و متويل قبـض الصدقة،
وأمـا ابـن عبـاس فقـد تقـدم أن ذلـك اغتفـر لـه
بسـبب صغـره»(.)1
يتم هذا األمر باختالط مع الرجال؟
ولكن هل ّ
إن جـوا َز شـهو َدهن الجمـع والجامعـات
بالضوابـط التـي وضعهـا الشـار ُع لصلا ِة املـرأة
دليـل واضـح يفيد مراعـاة الرشيعة
ٌ
يف املسـجد،
ألصـل الفصـل بين الرجال والنسـاء ،فقـد جعل
الشـارع صلا َة املـرأ ِة يف قعـ ِر دارِهـا خيرا ً لهـا
لا ُة
ص َ
وقـد جـاء عنـد أيب داود عـن النبـي ﷺَ «:
ج َرتِ َها،
ف بَ ْي ِت َهـا أَفْضَ ُ
ص َلتِ َهـا ِ
الْ َمـ ْرأَ ِة ِ
ـل ِم ْن َ
ح ْ
ف ُ
ف
خ َد ِع َهـا أَفْضَ ُ
ف َم ْ
ص َلتِ َهـا ِ
ص َلتُ َهـا ِ
ـل ِمـ ْن َ
َو َ
بَ ْي ِت َهـا» ( ، )2قـال يف عـون املعبـود« :ألن مبنـى
أمرهـا عىل التستر» ( ، )3قـال ابن حجـر« :ووجه -2إذا جـاءت املسـجد تدخـل مـن بـاب خاص
كـون صالهـا يف اإلخفاء أفضل تحقـق األمن فيه ال يدخـل منـه الرجـال فقـد روى أبـو داود وغريه
مـن الفتنـة ويتأكـد ذلـك بعـد وجـود مـا أحدث عـن ابـن عمـر (ريض الله عنهما) أن رسـول الله
((( فتح الباري.466/2 :
ف
جـا َء ِ
ـاب َمـا َ
((( سـنن أيب داود  ،كتـاب الصلاة ،بَ ُ
ل الْ َم ْسـج ِِد ،156/1 :برقـم (،)570
ج ال ِّن َسـا ِء إِ َ
خُـ ُرو ِ
واملعجـم الكبير ،للطبراين -أيب القاسـم سـليامن بـن
أحمـد أيـوب (ت360:هــ) ،تحقيـق :حمدي السـلفي،
نشر مكتبـة العلوم والحكـم ،املوصـل ،ط1403 ،2هـ
1983/م ،295/9 :برقـم ( ، )9482قـال الهيثمـي يف
املجمـع :34/2 :رجالـه رجـال الصحيـح.
((( عـون املعبـود رشح سـنن أيب داود ،للعظيـم آبادي-
أيب عبـد الرحمـن محمـد أرشف بـن أمير بـن علي بـن
حيـدر ،رشف الحـق ،الصديقـي (ت1329 :هــ) دار
الكتـب العلميـة ،بيروت ،ط 1415 ،2هــ1995/م:
.195/2

((( فتح الباري.349/2 :
((( هـو :يوسـف بـن عبـد اللـه بـن محمـد بن عبـد الرب
النمـري القرطبـي املالكي ،أبـو عمـر :مـن كبـار حفاظ
الحديـث ،مـؤرخ ،أديـب ،بحاثـة  ،صنـف (االسـتيعاب
يف معرفـة االصحـاب) و(جامـع بيـان العلـم وفضلـه)
(ت463 :هــ)  .ينظـر :سير أعلام النبلاء ،للذهبـي:
.153/18
((( التمهيـد ملـا يف املوطـأ مـن املعـاين واألسـانيد،
البـن عبـد البر -أيب عمـر يوسـف بـن عبداللـه بـن عبد
البر النمري (ت463:هـ) تحقيـق مصطفى العلوي ،نرش
وزارة األوقاف،الربـاط 1387هــ1967/م.401/23 :
ج ال ِّن َسـا ِء
((( صحيـح مسـلم ،كتاب الصلاة ،باب ُ
خ ُرو ِ
ل الْ َم َسـاج ِِد ،33/2:برقم (.)1025
إِ َ
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ُصو ِق َهـا» ( )3قـال ابن األثير« )4( :يحققن الطريق
ل ُ
نب حقها ،وهو وسـطها»(. )5
هـو أن يرك َ
ووجـه الداللـة مـن هـذه األحاديث :أن الرسـول
ﷺ حـرص على قطع كل سـبب لالختلاط وإن
كان غـرض الخـروج أداء العبـادة فكيـف يسـوغ
يف غريهـا ،وإذا منعهـن مـن االختلاط العابـر
يف الطريـق إىل املسـجد واملؤقـت يف داخـل
املسـجد ألنـه يـؤدي إىل اإلفتنـان ،فكيـف يقال
بجـواز االختلاط يف غيره؟
ومام سـبق يُعلم أن ما أحـدث يف هذا العرص من
وسـائل لصيانة النسـاء من الخلطة يف املسـاجد،
كبنـاء املصليـات املسـتقلة ب ِه ّن خلـف الرجال،
من الوسـائل املرضيـة لتحقيق مقاصـد الرشيعة،
يسرت على النسـاء كثيرا ً مبـا أتاحتـه له ّن
وقـد ّ
مـن تخفـف وتبسـط بعـد الصلاة وقبلهـا ،دون
خشـية اقتحام أعين الغرباء.
•املطلب الثالث :طلب العلم
طلـب العلـم الرشعـي حكمـه بين مسـتحب
كل بحسـبِه،
كل مسـلم ومسـلمة ٌ
وواجـب على ّ
فالجميـع يحتـاج أن يعـرف دينـه.

ﷺ ملـا بنـى املسـجد جعل بابـا للنسـاء ،وقال:
ـاب لِل ِّن َسـا ِء» ق َ
َـال نَا ِفـ ٌع :فَلَـ ْم
«لَـ ْو تَ َركْ َنـا َهـذَا الْ َب َ
حتَّى َمـاتَ »( ،)1وروی نافع
خ ْ
يَ ْد ُ
ـل ِم ْنـ ُه ابْ ُن ُع َمـ َر َ
أن عمـر ريض اللـه عنـه كان ينهـى أن يدخـل من
باب النسـاء.
ر
 -3وإذا دخلـت املـرأة املسـجد كان خي ُ
رشهـا أقربها
صفو ِفهـا أبعدها عـن الرجال ،وكان ُّ
منهـم لحديـث أيب هريـرة قـال :قـال رسـول الله
ش َهـا ِ
صف ِ
آخ ُر َها
ﷺَ « :
ير ُ
ُـوف ال ِّر َ
خ ُْ
جـا ِل أَ َّولُ َها َو َ ُّ
()2
ُـوف ال ِّن َسـا ِء ِ
صف ِ
ش َهـا أَ َّولُ َهـا»
َو َ
ير ُ
خ ُْ
آخ ُر َهـا َو َ ُّ
وقـد علّـل بعـض الفقهاء ذلـك ملا فيه مـن البعد
عـن مخالطـة الرجال.
 -4أمـا إذا خرجـت مـن املسـجد فعليهـا أن
تسـتأخر وتلتـزم حافـة الطريـق كما ورد « َعـ ْن
ِيَ ،عـ ْن أَبِيـ ِه ،أَنَّـ ُه
ح ْمـ َز َة بْـنِ أَ ِب أُ َسـ ْي ٍد الْ َن َ
ْصـار ِّ
َ
ـول اللَّـ ِه ﷺ ،يَق ُ
َسـ ِم َع َر ُس َ
خـار ٌِج ِمـ َن
ُـولَ :و ُهـ َو َ
ختَلَ َ
ج ُ
ف الطَّرِيقِ ،
الْ َم ْسـج ِِد فَا ْ
ال َم َع ال ِّن َسـا ِء ِ
ط ال ِّر َ
َـال َر ُس ُ
فَق َ
«اسـتَأْ ِخ ْرنَ ،فَ ِإنَّـ ُه
ـول اللَّـ ِه ﷺ لِل ِّن َسـا ِءْ :
حاف ِ
َّات
ح ُققْـ َن الطَّر َ
ِيـق َعلَ ْيكُـ َّن ِب َ
ـس لَكُـ َّن أَ ْن تَ ْ
لَ ْي َ
الطَّرِيـقِ  ،كَان ِ
حتَّـى
ْص ُ
َـت الْ َمـ ْرأَ ُة تَل َ
ـق بِالْجِـ َدا ِر َ
ِالشي ِء ِمـ َن الْجِـ َدا ِر ِمـ ْن
ِإ َّن ث َ ْوبَ َهـا لَ َيتَ َعل ُ
َّـق ب َّ ْ
ش ال ِّن َسـا ِء
اب ِ
((( سـنن أيب داود ،كتاب السلام ،بَ ٌ
ف َم ِ ْ
((( سـنن أيب داود  ،كتـاب الصلاة ،باب اعتزال النسـاء
يف املسـاجد ،126/1 :برقـم ( ،)462صححـه املـزي
يف تحفـة األرشاف.451/7 :
((( صحيـح مسـلم  ،كتـاب الصلاة ،بـاب تسـوية
الصفـوف وإقامتهـا ،32/2 :برقـم ( )1012عـن أيب
هريـرة (.)t

ف الطَّرِيـقِ  ،369/4 :برقـم ( ،)5272قـال
جـا ِل ِ
َمـ َع ال ِّر َ
ابـن القيـم يف عـون املعبـود :127/14 :سـكت عنـه
الرتمذي.
((( هـو :أبـو السـعادات املبـارك بـن محمد بـن محمد
بـن عبـد الكريـم الشـيباين الجـزري (ت606 :هــ)،
لـه (أسـد الغابـة يف معرفـة الصحابـة) ،و(الكامـل يف
التاريـخ) .ينظـر :سير أعلام النبلاء.488/21 :
((( النهاية يف غريب الحديث.415/1 :
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الديـن ،والنفس ،والعقـل ،والعرض(أو النسـل)،
واملـال ،وذلـك بترشيـع كل مـا مـن شـأنه إقامة
يخـل بهـا
ّ
النهـي عـن كل مـا
أركانهـا  ،مـع
ِ
ويضعفهـا .
وحاجـة املسـلم تقتيض تحصيل العلـم فإذا كان
تحصيـل العلـم ال يتـم إال باالختلاط ففـي هذه
الحالـة افترض الشـارع الحكيـم على املسـلم
واملسـلمة عـدة رشوط لتحقيـق هـذا الغرض:
-1الفصـل الكامل بني الجنسين كما يف حديث
ج ُ
ِـي ﷺ َغلَ َب َنـا َعلَ ْي َ
ـال
«قَال ْ
ـك ال ِّر َ
َـت ال ِّن َسـا ُء لِل َّنب ِّ
ـل لَ َنـا يَ ْو ًمـا ِمـ ْن نَف ِْس َ
ـك فَ َو َع َد ُهـ َّن يَ ْو ًمـا
ج َع ْ
فَا ْ
لَ ِقيَ ُهـ َّن ِفيـ ِه فَ َو َعظَ ُهـ َّن َوأَ َم َر ُهـ َّن»( ،)3بـل ومتنـع
املـرأة حتـى مـن املشي يف الجنازة ملـا فيه من
َـس بْـنِ َمالِ ٍ
االختلاط عـن أَن ِ
ـك ق َ
ج َنـا
َـالَ « :
خ َر ْ
ج َنا َز ٍة فَـ َرأَى نِ ْسـ َو ًة فَق َ
ف ِ
َال:
َمـ َع َر ُسـو ِل اللَّـ ِه ﷺ ِ
ح ِملْ َنـ ُه؟ قُلْـ َن :لَ  ،ق َ
َـال :أَت َ ْد ِف َّنـ ُه؟ ،قُلْـ َنَ :ل.
«أَتَ ْ
ٍ ()4
َـال « :فَا ْر ِج ْعـ َن َمـأْزُو َر ٍ
ق َ
جـو َرات»
َير َمأْ ُ
ات غ ْ َ
 -2أن تخـرج تفلة(غير متزينة) وذلـك لقوله ﷺ:
جـ َن
َ
«ل تَ ْ َن ُعـوا إِ َمـا َء اللـ ِه َم َسـا ِج َد اللـ ِهَ ،ولْ َي ْ
خ ُر ْ
لا ٍ
ت» ( ، )5قـال ابـن املبـارك« :أكـره خـروج
تَ ِف َ

كما إ ّن طلـب العلـم الرشعـي مسـتحب أو
واجـب على كل مسـلم ومسـلمة كل بحسـبه،
فالـكل محتـاج إليـه« ،وحاجـة العـامل إىل علـم
النبـوة أعظـم مـن حاجتهـم إىل نـور الشـمس،
وأعظـم مـن حاجتهـم إىل املاء والهـواء الذي ال
حيـاة لهـم بدونـه»( ، )1ومـع ذلك مل تكن النسـاء
يزاحمـ َن الرجـال ألجـل تحصيلـه ،ومل يكـن
القـدر املطلـوب منهـ ّن مامثال للقـد ِر املطلوب
مـن الرجـال ،فلما خشين أن تكـون الحلقـة
بن أن يجعل له النبي ﷺ بجلسـ ٍة
عائقـاً دونـه طل َ
خاصـة ال يكـون للرجـال فيـه نصيـب ،وقـد ورد
يف الحديـثَ « :عـ ْن أَ ِب َسـ ِع ٍ
َـت
يد الْ ُ
ِي قَال ْ
خـ ْدر ِّ
ج ُ
ِـي ﷺ َغلَ َب َنـا َعلَ ْي َ
ـل
ج َع ْ
ـال فَا ْ
ـك ال ِّر َ
ال ِّن َسـا ُء لِل َّنب ِّ
لَ َنـا يَ ْو ًمـا ِمـ ْن نَف ِْس َ
ـك فَ َو َع َد ُهـ َّن يَ ْو ًمـا لَ ِقيَ ُهـ َّن ِفي ِه
فَ َو َعظَ ُهـ َّن َوأَ َم َر ُهـ َّن»(.)2
وإذا كان باإلمـكان املحافظـة على عـدم
االختلاط يف املسـاجد لطلـب العلـم لحـرص
املسـلمني على هذا الجانـب ،فإن هـذا الجانب
قـد يهمـل كثيرا يف طلـب العلـم الغير الرشعي
نحـو الدراسـة يف الجامعـات أو املعاهـد.
معلـو ٌم أن الرشيعـة جـاءت لتحفظ عىل املسـلم ((( سبق تخريجه يف الصفحة السابقة.
واملسـلمة الرضورات الخمس -أو السـت -وهي ((( سـنن ابـن ماجـه ،للقزويني -ايب عبد اللـه محمد بن
((( مفتـاح دار السـعادة ومنشـور واليـة العلـم واإلرادة،
البـن القيـم -محمـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد
شـمس الديـن ابـن قيـم الجوزيـة (ت751 :هــ) ،دار
الكتـب العلميـة ،بيروت.118/2 :
ج َع ُل
((( صحيـح البخـاري ،كتـاب العلـم ،بَـاب َه ْ
ـل يُ ْ
ف الْ ِعلْـمِ  ،32/1 :برقم (.)101
لِل ِّن َسـا ِء يَـ ْو ٌم َع َ
لى ِحـ َد ٍة ِ

يزيـد (ت 275 :هــ) ،تحقيـق محمد فـؤاد عبـد الباقي،
ف
جـا َء ِ
ـاب َمـا َ
دار الفكـر ،بيروت ،كتـاب الجنائـز ،بَ ُ
ج َنائِـ َز ،502/1 :برقـم ( ،)1578والبزار:
اتِّبَـا ِع ال ِّن َسـا ِء الْ َ
 ،249/2برقـم ( ،)653قـال البوصيري يف مصبـاح
الزجاجـة :44/2 :اسـناده مختلـف فيـه.
((( مسـند اإلمـام أحمـد ،405/15 :برقـم (،)9645
وسـنن الدارمـي -أبـو محمـد عبداللـه بـن عبـد الرحمن
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النسـاء يف العيديـن ،فـإن أبـت املـرأة إال أن ووجـه الداللة مـن ذلك كلـه أ ّن النبي ﷺ حرص
تخـرج فليـأذن لها زوجهـا أن تخـرج يف أطامرها على قطـع كل سـبب لالختلاط حتـى لـو كان
ألداء العبـادة فما بالـك بغريها.
وال تتزيـن»(.)1
ين زَانِيَـةٌ،
 -3أن ال تتعطـر لقولـه ﷺ« :ك ُُّل َع ْ ٍ
جلِ ِ
ِـي
َوامل َـ ْرأَ ُة إِذَا ْ
اسـتَ ْعطَ َرتْ فَ َمـ َّرتْ بِامل َ ْ
ـس فَه َ
كَـذَا َوكَـذَا يَ ْع ِنـي زَانِيَـةً» ( ، )2قـال ابـن عبـد الرب:
«قالت عائشـة :لو أدرك رسـول اللـه ﷺ ما أحدثه
النسـاء ملنعهـ ّن املسـجد»(.)3
 -4أن يكون له ّن باب خاص عند الدخول
والخروج من املدرسة أو الجامعة  ،روى أبو دود
َال َر ُس ُ
َال :ق َ
وغريهَ :ع ْن نَا ِفعٍَ ،عنِ ابْنِ ُع َم َر ،ق َ
ول
اب لِل ِّن َسا ِء» ( ، )4ويف
اللَّ ِه ﷺ« :لَ ْو تَ َركْ َنا َهذَا الْبَ َ
َّاب« ،كَا َن
خط ِ
رواي ٍة أخرىَ :ع ْن نَا ِفعٍ ،أَ َّن ُع َم َر بْ َن الْ َ
اب ال ِّن َسا ِء» (.)5
خ َل ِم ْن بَ ِ
يَ ْن َهى أَ ْن يُ ْد َ

❊

بن بهرام السـمرقندي (ت255 :هــ) دار الكتاب العريب،
ـي َعـ ْن
ـاب :ال َّن ْه ِ
بيروت ،ط1407 ،1هــ1987/م ،بَ ُ
ج َن:
َم ْنـعِ ال ِّن َسـا ِء َعـنِ الْ َم َسـاج ِِد َوكَ ْي َ
جـ َن إِذَا َ
ـف يَ ْ
خ َر ْ
خ ُر ْ
 ،812/2برقـم ( ،)1315قـال الهيثمـي يف املجمـع:
 :33/2إسـناده حسـن.
((( التمهيد.402/23 :
ـاب َمـا
((( رواه الرتمـذي  ،كتـاب أبـواب األدب ،بَ ُ
ج الْ َمـ ْرأَ ِة ُمتَ َعطِّـ َرةً ،403/4 :برقـم
جـا َء ِ
ف كَ َرا ِه َيـ ِة خُـ ُرو ِ
َ
( )2786عـن أيب مـوىس األشـعري ريض اللـه عنه ،قال
الرتمـذي :حديـث حسـن صحيـح.
((( التمهيد.402/23 :
((( سبق تخريجه ،ص.29/
ف ا ْع ِتـ َزا ِل
ـاب ِ
((( سـنن أيب داود  ،كتـاب الصلاة ،بَ ٌ
جا ِل ،126/1 :برقم (.)464
ال ِّن َسا ِء ِ
ف الْ َم َسـاج ِِد َعنِ ال ِّر َ

❊

❊
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الخامتة

املصادر واملراجع

كان عنـوا ُن بحثنا( :حكم اختالط النسـاء بالرجال
يف العبـادات) وقد خلصنـا بالنتائج اآلتية:
 -1تحذيـر املسـلمة مـن أقـوال املتقولين
ومجازفاتهـم والدعـوة اىل الحريـة واالنفلات،
ففيـه ضيـاع للمـرأة وهـدر لكرامتهـا.
 -2الخلاف يف جـواز خروجهـن ألداء فريضـة

-1أحـكام القـرآن ،للجصاص-أحمـد بـن علي
أبـو بكـر الـرازي الجصـاص الحنفـي (ت:
370هــ) تحقيـق :عبـد السلام محمـد علي
شـاهني ،دار الكتـب العلميـة ،بيروت ،ط،1
1415هــ1994/م.
ح ِنيفـة
 -2الْ َشـباه َوالنظائـر َع َ
لى مذهـب أَ ِ ْ
ب َ

الحـج ،بين مجيـز ومانـع بغير محـرم ،مـع
ترجيحنـا للقـول بالجـواز.
 -3األوىل للمـرأة صالتُها يف بيتهـا وإن كان الب ّد
فهنـاك رشوط ينبغـي االلتـزام بهـا ألداء العبادات
يف املساجد.
 -4جـواز تحصيـل العلـم الدنيـوي على أن
يُتَجنـب االختلاط قـدر االسـتطاعة ووضـع
العلماء رشوطـاً للتأكـد مـن ذلـك.
وصلى اللـه على سـيدنا محمـد وآلـه وصحبـه
وسـلم.

❊

❊

❊

ال ُّنعمان ،البن نجيـم  -زين الدين بـن إبراهيم بن
محمـد( ،ت970 :هــ) ،وضـع حواشـيه وخـرج
أحاديثـه :الشـيخ زكريـا عميرات ،دار الكتـب
العلميـة ،بيروت ،ط 1419 ،1هــ  1999 /م.
 -3أنـوار الربوق يف أنـواء الفـروق ،للقرايف -أيب
العبـاس شـهاب الديـن أحمد بن إدريـس بن عبد
الرحمـن املالكي (ت684 :هــ) عـامل الكتب،
بريوت.
 -4بدائـع الصنائـع ،للكاسـاين  -أيب بكـر علاء
الديـن بـن مسـعود بـن أحمـد (ت 578 :هــ)،
تحقيـق :محمـد ياسين درويـش ،نشر مؤسسـة
التاريـخ العـريب ،بيروت1421 ،هــ 2001/م.
 -5تـاج العروس من جواهـر القاموس ،للزبيدي-
أيب الفيـض مح ّمـد بـن مح ّمـد بـن عبـد الـرزّاق
الحسـيني (ت1205 :هــ1790/م) دار الهداية،
دمشق.
 -6تاريخ دمشـق ،البن عسـاكر -أيب القاسم عيل
بـن الحسـن ابـن هبة اللـه بن عبـد الله الشـافعي
(ت571 :هـ) ،دراسـة وتحقيق عيل شيري ،نرش
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دار الفكـر ،بريوت ،ط1419 ،1هـ1998/م.
 -7تفسري الجاللني ،جالل الدين املحيل ،وجالل
الدين السيوطي ،دار الحديث ،القاهرة ،ط.1
 -8التمهيـد ملـا يف املوطـأ مـن املعـاين
واألسـانيد ،البـن عبـد البر -أيب عمـر يوسـف
بـن عبداللـه بن عبـد البر النمـري (ت463:هـ)
تحقيـق مصطفـى العلـوي ،نشر وزارة األوقاف/
الربـاط 1387هــ1967/م.
 -9تهذيـب اللغـة ،لألزهـري -أيب منصور محمد
بـن أحمـد األزهـري الهـروي (ت 370 :هــ)
تحقيـق :عبـد السلام محمـد هـارون ،مطبعـة
املؤسسـة املرصية العامة1383 ،هــ1963/م .
 -10التوضيـح لشرح الجامـع الصحيـح ،البـن
امللقـن -رساج الديـن أبـو حفـص عمـر بن عيل
بـن أحمـد الشـافعي املصري (ت804 :هــ)،
تحقيـق :دار الفلاح للبحـث العلمـي وتحقيـق
التراث ،دار النـوادر ،دمشـق  ،ط 1429 ، ،1هــ
 2008 /م.
 -11تيسير الكريـم الرحمـن يف تفسير كالم
املنـان ،للسـعدي -املؤلـف :عبـد الرحمـن بـن
نـارص بـن السـعدي -تحقيـق :عبـد الرحمـن بن
معلا اللويحق ،مؤسسـة الرسـالة ،بيروت ،ط،1
1420هــ  2000/م.
 -12الجامـع الكبير ،سـنن الرتمـذي -أبو عيىس
محمـد بن عيسى (ت279:هــ) ،تحقيق :بشـار
عـواد معـروف ،دار إحيـاء الغـرب اإلسلامي،
بيروت ،ط1418 ،1هــ1998/م.
 -13الجامـع املسـند الصحيـح املختصر مـن

أمـور رسـول اللـه ﷺ وسـننه وأيامـه (صحيـح
البخـاري)  -محمـد بن إسماعيل بـن إبراهيم بن
املغيرة البخـاري ،أبـو عبـد اللـه (ت256:هـ)،
تحقيـق :محمـد زهير بـن نـارص النـارص ،دار
طوق النجـاة ،بيروت (الطبعة السـلطانية) ،ط،1
1422هــ 2002/م.
 -14حاشـية الدسـوقي على الشرح الكبير،
للدسـوقي -أحمـد بن أحمـد بن عرفة الدسـوقي
املالكي (ت1230 :هــ) ،دار الفكـر ،بيروت.
 -15حاشـيتا قليـويب وعميرة ،أحمـد سلامة
القليـويب وأحمـد الربلسي عميرة ،دار الفكـر،
بيروت1415 ،هــ1995/م.
 -16رد املحتـار على الـدر املختـار (حاشـية
ابـن عابديـن) ،للسـيد علاء الديـن محمـد بـن
محمـد امني بـن عمر بـن عبـد العزيز الدمشـقي
املعـروف بابن عابديـن الحنفـي (ت1252:هـ)
دار إحيـاء التراث العـريب ،بيروت ط1386 ،2
هـ1966/م.
 -17الزهـد ،البـن املبـارك -عبد الله بـن املبارك
بـن واضـح الحنظلي (ت181 :هــ) تحقيـق:
حبيـب الرحمـن األعظمـي ،دار الكتـب العلمية،
بريوت.
 -18سـنن ابـن ماجـه ،للقزوينـي -ايب عبـد اللـه
محمـد بن يزيـد (ت 275 :هــ) ،تحقيـق محمد
فـؤاد عبـد الباقـي ،دار الفكـر ،بريوت.
 -19سـنن أيب داود ،للسجسـتاين-أيب داود
سـليامن بـن األشـعث (ت275:هــ) ،تحقيـق:
محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد ،نشر دار
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الفكـر ،بيروت.
 -20سنن الدارمي -أبو محمد عبدالله بن عبد
الرحمن بن بهرام السمرقندي (ت255 :هـ) دار
الكتاب العريب ،بريوت ،ط1407 ،1هـ1987/م.
 -21السـنن الكبرى ،للبيهقـي -أيب بكـر أحمـد
بـن الحسين (ت458 :هـ) ،تحقيـق :محمد عبد
القـادر عطـا ،مكتبـة دار البـاز ،املدينـة املنورة،
ط1409 ،1هــ 1989/م.
 -22رشح السـنة ،للبغـوي -أيب محمد الحسين
بن مسـعود بـن محمد بن الفراء البغوي الشـافعي
(ت516 :هـ)،تحقيـق :شـعيب األرنـؤوط ،
املكتـب اإلسلامي  -دمشـق ،بيروت ،ط،2
1403هــ 1983 /م.
 -23طبقـات الشـافعية ،البـن قايض شـهبة -أيب
بكـر بن أحمد بـن محمد األسـدي(ت851:هـ)،
عامل الكتـب  ،بيروت ،ط1407 ،1هـ.
 -24الطبقـات الكبرى ،البن سـعد -أيب عبدالله
محمد بن سـعد بـن منيع الزهـري (ت  222هـ)،
تحقيـق إحسـان عباس ،نشر دار صـادر ،بريوت
ط1388 ،1هـ1968/م.
 -25الطـرق الحكميـة ،البـن القيـم -محمـد بـن
أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الديـن ابن
قيـم الجوزيـة (ت751 :هــ) ،مكتبـة دار البيـان،
املدينـة املنورة.
 -26عمـدة القـاري رشح صحيـح البخـاري،
للعينـي -أيب محمـد محمـود بـن أحمـد بـن
الغيتاىب الحنفى بـدر الدين العينى (ت855 :هـ)
دار إحيـاء التراث العـريب ،بيروت.

 -27عـون املعبـود رشح سـنن أيب داود ،للعظيم
آبـادي -أيب عبـد الرحمـن محمـد أرشف بن أمري
بـن عيل بن حيـدر ،رشف الحـق ،الصديقي (ت:
1329هــ) دار الكتـب العلميـة ،بيروت ،ط،2
 1415هـ1995/م.
 -28فتـح البـاري رشح صحيـح البخـاري ،البن
رجـب -زيـن الديـن عبـد الرحمـن بـن أحمد بن
السلامي ،البغـدادي ،ثـم
رجـب بـن الحسـنَ ،
الدمشـقي ،الحنبيل (ت795 :هــ) مكتبة الغرباء
األثريـة  -املدينـة النبويـة ،ط 1417 ،1هــ /
 1996م.
 -29القامـوس املحيـط ،للفيروز آبـادي -مجـد
الديـن أبـو الظاهـر محمـد بـن يعقـوب (ت:
817هــ) إعـداد وتقديم :د .محمـد عبد الرحمن
مرعشلى ،دار إحيـاء التراث العـريب بيروت،
ط1417 ،1هــ 1997 /م.
 -30القواعـد ،البـن رجـب  -زيـن الديـن عبـد
السلامي،
الرحمـن بـن أحمـد بـن رجـبَ ،
البغدادي ،ثم الدمشـقي ،الحنبيل (ت795 :هـ)،
دار الكتـب العلميـة ،بيروت.
 -31كشاف القناع ،للبهويت -منصور بن يونس بن
إدريس (ت1051 :هـ) ،تحقيق هالل مصيلحي،
دار الفكر ،بريوت1402 ،هـ1982/م.
 -32الكواكـب الـدراري يف رشح صحيـح
البخـاري ،للكرمـاين -محمـد بـن يوسـف بـن
عيل بن سـعيد ،شـمس الدين (ت786 :هـ) ،دار
إحيـاء التراث العريب ،بيروت ،ط1401 ،2هـ /
1981م.
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 -33لسـان العـرب ،البـن منظـور-أيب الفضـل
محمـد بـن مكـرم املصري (ت711 :هــ) دار
صـادر ،بيروت ،ط1410 ،1هــ1990 /م .
 -34مجمـع اللغـة العربيـةـ إبراهيـم مصطفـى
وآخـرون  ،املكتبـة اإلسلامية ،اسـطنبول.
 -35املجمـوع رشح املهـذب ،للنـووي  -أيب
زكريـا محيي الدين يحيى بـن رشف النووي (ت:
676هـ) دار الفكـر ،بريوت1417،هـ1997/م.
 -36املحلى باآلثـار ،البـن حـزم الظاهـري-أيب
محمـد عيل بن حـزم (ت456 :هــ) ،دار الفكر،
بريوت.
 -37املحيـط يف اللغة ،أديب اللجمي وشـحادة
خـوري ،مكتبة املحيط ،بيروت1995 ،م.
 -38مختصر الخـريش -أيب عبداللـه محمـد بن
عبداللـه بـن علي (ت1102:هــ) دار الكتـب
العلميـة ،بيروت.
 -39املخصـص ،البـن سـيده -املؤلـف :أبـو
الحسـن علي بـن إسماعيل بـن سـيده املـريس
(املتـوىف458 :هــ) تحقيـق :خليـل إبراهـم
جفـال ،دار إحياء التراث العريب ،بيروت ،ط،1
1417هــ1996 /م.
 -40مسـند أحمـد ،الشـيباين -أبـو عبداللـه
أحمد بـن حنبل (ت241:هـ) مؤسسـة الرسـالة،
بيروت1420 ،هــ1999/م.
 -41املصبـاح املنير يف غريـب الشرح الكبري،
للفيومـي -أيب العبـاس أحمد بـن مح ّمد بن عيل
املقـري (ت  770هــ) دار الفكـر ،بريوت ،ط،1
1397هـ1977/م.

 -42املصنـف يف األحاديـث واآلثـار ،البـن
أيب شـيبة-أيب بكـر عبداللـه بـن محمـد بـن أيب
شـيبة الكـويف (ت235:هــ) ،تحقيـق :كمال
الحـوت ،نشر مكتبـة الرشـد ،الريـاض ،ط،1
1409هــ1989/م.
 -43املعجـم الكبير ،للطبراين -أيب القاسـم
سـليامن بن أحمـد أيوب (ت360:هــ) ،تحقيق:
حمـدي السـلفي ،نشر مكتبـة العلـوم والحكم،
املوصـل ،ط1403 ،2هــ 1983/م.
 -44معجم لغة الفقهاء ،محمد رواس قلعه جي،
وحامد صادق قنيبي ،دار النفائس ،الظهران ،ط،1
1404هـ1984/م.
 -45املغنـي يف فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل،
للمقـديس-أيب محمـد عبداللـه بـن محمـد بـن
قدامـة (ت620 :هــ) دار الفكـر ،بيروت ،ط،1
1405هــ1985/م.
 -46مفتـاح دار السـعادة ومنشـور واليـة العلـم
واإلرادة ،البـن القيـم -محمـد بـن أيب بكـر بـن
أيـوب بن سـعد شـمس الدين ابـن قيـم الجوزية
(ت751 :هــ) ،دار الكتـب العلميـة ،بيروت.
 -47املفـردات يف غريـب القـرآن ،لألصفهـاين-
أيب القاسـم الحسين بـن محمـد (ت502 :هــ)
تحقيـق محمـد سـيد كيلاين ،دار املعرفـة،
بيروت.
 -48املهـذب ،للشيرازي-أيب إسـحق إبراهيـم
بـن علي بـن يوسـف (ت 476 :هــ) دار الكتب
العلميـة ،بيروت.
 -49منـح الجليـل رشح على مختصر خليـل

»حكم إختالط النساء بالرجال يف العبادات«
 | 32م .د .باسم عيل حسني ....................................................................
ملحمـد عليـش( ،ت926 :هــ) دار الفكـر،
بيروت ط1409 ،1هــ1989/م.
 -50املوافقـات يف أصـول الرشيعة ،للشـاطبي-
أيب إسـحاق إبراهيـم بـن مـوىس بـن محمـد
(ت790:هــ) دار املعرفـة ،بريوت ،ط1395 ،2
هـ1975/م.
 -51النهايـة يف غريـب الحديـث واألثـر ،البـن
الجـزري -مجـد الديـن أيب السـعادات املبـارك
بـن محمد بـن محمـد الشـيباين ابن األثير (ت:
606هــ) تحقيـق :طاهر أحمد الـزاوى  -محمود
محمـد الطناحـي ،املكتبـة العلميـة ،بيروت،
1399هــ 1979/م.
 -52هدايـة السـالك يف املذاهـب األربعـة
يف املناسـك ،البـن جامعـة -عبـد العزيـز بـن
محمـد بـن إبراهيـم الكناين(ت767:هــ)،دون
مـكان طبـع ،تحقيـق :صالـح الخزيـم،
1422هــ2001 /م.
•الرسائل واالطاريح واملقاالت:
 -1مقـال بعنوان(االختلاط يف التعليـم) ،فهد بن
عبـد العزيز الشـويرخ ،مجلـة الجندي املسـلم ،
العدد 105/سـنة 1422هـ2001 /م.
 -2مقال للكاتبة راشـيل بريتشر يف مجلة البيان،
العدد1421 ،150/هـ.
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