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  :مقدمة النسخة الثانية

  
عـن  عنا و سأل أن يدفع الفنتأاحلمد هللا رب العاملني، إياه نعبد وإياه نستعني، وإياه     

  :املسلمني، وأن يبصرهم بأمر الدين، وأن حييق املكر السيء بأهله آمني، وبعدبالد 
فقد كنت آمل إخراج هذه النسخة مطبوعة ليصل إليها من قد يعسر عثوره عليهـا              
أو تشق استفادته منها رقمية على صفحات اإلنترنت، ولكن قدر اهللا تعسر ذلـك حـىت                

له سبحانه أن جيعل ما قضى خرياً،       فع ا، وأسأ  الساعة، فآثرت إخراجها رقمية، لعل اهللا ين      
  .وهو اللطيف اخلبري

والنسخة الثانية كنت قد أخرجت أصلها على صـفحات موقـع املـسلم عـام               
–ناصر بن سليمان العمـر      / هـ، بتقدمي صاحب الفضيلة الشيخ األستاذ الدكتور      ١٤٢٤

لفاظ واملسائل الـيت    ، وها أنا ذا أعيد الكرة بعد أن أضفت وحررت بعض األ           -حفظه اهللا 
يقتضي واقع الناس اليوم حتريرها، وقد أثبت تقريظ الشيخ على األصل القدمي، وأسأل اهللا              

  .واجلديد بالتليدأن ينفع 
، على  يف طباعة هذه الرسالة ونشرها     -حيث كان –هذا وقد أذنت لكل من رغب       

 يل وله األجر موفوراً،     أن ال يغري منها شيئاً قبل الرجوع إىل كاتبها، واهللا أسأل أن يكتب            
  .واحلمد هللا أوالً وأخرياً، وصلى اهللا على نبينا حممد وسلم تسليماً كثرياً

  
  

 
com.gmail@ibraheam 
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املني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آلـه      احلمد هللا رب الع   
  :وصحبه أمجعني وبعد

(فقد أطلعين أخي الكرمي الشيخ أبوعبدالرمحن إبراهيم األزرق على حبثه املوسوم بـ             
 (         ية املتجددة، فألفيته حبثاً قيماً، عاجل فيه قضية من أهم القضايا الشرعية االجتماع

فإن موضوع املرأة أصبح الشغل الشاغل ألعداء اهللا وامللة، حياولون أن ينفذوا من خالله إىل هدم            
حيث إن املرأة املؤمنة متثل ركيزة مهمة يف بناء األسـرة           . مقوم من أهم مقومات بناء كيان األمة      

  .لة واإلنسانيةاملستقرة، فهي اليت تخرج األجيال، وتعد األبطال ملواجهة أعداء امل
ولقد كانت أول فتنة بين إسرائيل يف النساء، كما أخرب الصادق املصدوق صـلى اهللا عليـه                 
وسلم، مث كان اهلالك والبوار، وأعداء اهللا من اليهود والنصارى وإخوام من منافقي هذه األمة               

به، وبثـوا   وا بنا حيث سار أولئك، حذو القذة بالقذة، ولذلك أثـاروا الـش            رييريدون أن يس  
 فاخنـدعوا   -رجاالً ونـساء  -األراجيف، واختلقوا الدعاوى، وقد أصغى إليهم فئام من الناس          

  .حببائلهم، وتأثروا بأساليبهم، وصدقوا خصومام
ومن أبرز تلك املسائل ما يتعلق بقرار املرأة يف بيتها، حيث سعوا جبد ونشاط، ودأٍَب ال يعرف                 

حصنها املنيع، وقاعدا احلصينة، طمعاً يف أن يتحقق هلم بذلك          الكلل، من أجل إخراج املرأة من       
  ".إمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية"مناهم، ويظفروا مببتاغهم، و

وإذا فارقت املرأة حصنها، فقد سعت من حيث تدري أو التدري إىل حتفها، إالّ إذا كان ذلك               
قظة والستر واحلذر، وسرعة األوبـة إىل  عنها، مع حتري الي   أو ألمتها   لضرورة أو حاجة الغىن هلا      

وقـرن يف بيـوتكن     {: البيت واملستقر، ألن ذلك هو األصل، كما تقرر يف كتاب اهللا الفـصل            
  .}والتربجن تربج اجلاهلية

 بأسلوب علمي راق، خياطب العقل والعاطفة، املوضوعولقد أجاد أبوعبدالرمحن وأفاد، وعرض 
  .ناب مِمل أو إجياز مخليورد األدلة ويرد على الشبهة دون إط

–نفع اهللا بعلمه، وسدده وهداه، وبلّغه يف اخلري مناه، وصلى اهللا وسلم على احلبيب املصطفى                
  .حممد بن عبداهللا، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 
– 
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، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سـيئات         ونستغفره حنمده ونستعينه    احلمد هللا إن  
  .فال هادي له فال مضل له، ومن يضلل  اهللاأعمالنا، من يهده

يا أيها  {وأشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده الشريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله،               
يا أيها الناس اتقوا ربكـم  {، }ونالذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته والمتوتن إالّ وأنتم مسلم       

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً ونساًء واتقوا              
يا أيها الذين آمنوا اتقـوا اهللا  {، }اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيباً    

يطع اهللا ورسوله فقـد     وقولوا قوالً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن           
  .}فاز فوزاً عظيما

ـ  -مع التفاوت – وما تاله عرب قرون      وبعد، فإن نساء املسلمني يف الصدر األول،        ن كُ
جات، وإن خرجن للحاجـات، فهـن       اجات خر ا، غري ولّ  مكنونة وجواهر،  مصونةدرراً  

 "املفـضليات "  أُنفاً، ويف  بيوتات الكرمية الاحلرائر من   هكذا كانت   و،  املتحفظاتالعفيفات  
قول الشرىفَن:  

   تلَفُّـِت وال بذاِتـتشإذا م  ها  ِقناعاًلقد أعجبـتين السقُوط
  وإنْ  تكلِّمك تبـِلِت  على أَمها  تقُصه ١سياًكَأَّنَ هلا يف األرض ِن

اَألوهذا أبو قيس بن ميدح إحداهن فيقول-خمتلف يف صحبته–ت لَس :  
  ِرذَـعت عن إتيان فَلُّعـت  وت  اَرزيتشتاقها جـاراا  فَ

  خفِرا وتـيحنهن تها ِم  ولكن  وليس هلا أن تستهني جبارٍة
 نزاهـة   ،ء اإلسالم يف العهد األول    لنساسجل التاريخ   فم مانقص،   متَّمث جاء اإلسالم و   

، كانت عصور   وال أولئك السابقني األولني   نب، وعلى مِ  يعنها طري الر  رجاهلا   مرؤة تداذ
 شـيمة  خمالطة الرجال، كـان       بالقرار ونبذِ  حدملت ا والحتسنب .رضيني امل واألئمةالتابعني  

                                                
١  أحدمها ما تقادم عهده حىت نسي، واآلخر ما أضله أهله، فيطلب ويطمع فيه، وهو املراد هنا،             : سي على ضربني  الن

أفاده املـربد يف الكامـل،      . أي تقطع احلديث الستحيائها   : لتب ت تكلمكإن  : القصد، وقوله : متتبعه، واألََ : وتقصه
 ).ل-ت-ب(نظر مجهرة اللغة وا
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أوائل يف  –ذلك اجليل، يقول شاعر الغزل مجيل       ، بل هي صبغة      فحسب العلماء والصاحلني 
  :اهلجري القرن الثاين

ِمخ ودِف اخلَنالِباِتر ِة البيِتِب   مل يرهاِضيـدسال ب علٌ والجار  
وهذا الخيفى علـى النـاظر يف       وعلى هذا األسلوب جرى مدح العرب عدة قرون،         

  .أشعارهم، أو العارف بأخبارهم
 فيهـا  ازدهرت، عرب عقود بل قرون حصينةمدن ت نساء املسلمني مصونة يف       ظل وقد

، أو  سـطى غريهم يف ما يعرف اليوم برجعية العـصور الو        يقبع   اإلسالم، بينما كان     دولة
  .عصور الظالم

غـري أن   مع احنسار العفاف رويداً رويداً، بدأت تنحسر دولة اإلسالم شيئاً فشيئاً،            مث  
 يف  -رمحـه اهللا  –بالصيانة والعفاف، يقول ابن العـريب       بعض املدن ظلت نساؤها تعرف      
 فما رأيـت  ،ولقد دخلت نيفا على ألف قرية من برية       : "النصف األول من القرن السادس    

 من نساء نابلس اليت رمي فيها اخلليل عليـه الـسالم             وال أعف نساءً   ،نساء أصون عياالً  
 فـإن   ، يوم اجلمعـة    إالَّ ، فما رأيت امرأة يف طريق اراً      ، فإني أقمت فيها أشهراً    ،بالنار

     ـ     ،ضيت الصالة  فإذا قُ  ،خيرجن إليها حىت ميتلئ املسجد منهن ع  وانقلنب إىل منـازهلن مل تق
رى نساؤها متربجاٍت بزينـٍة     رى ت وسائر القُ . خرى إىل اجلمعة األُ   نعيين على واحدٍة منه   

وقد رأيت باملسجد األقصى عفائف ما خرجن       . ٢ متفرقاٍت ِفي كلِّ فتنٍة وعضلَةٍ     ،١ٍوعطْلَة
ل أشار إليها قد دمهها سـي     ، ومل تكن بقية القرى اليت       ٣"من معتكَِفِهن حىت استشهدن فيه    

التغريب إذ مل يكن مثّ غري تشبه ومعاص رمبا جاهر ا من مل يرج هللا وقاراً أو ضعف وازع          
اإلميان يف قلبه، وكان الناس يعلمون أن التهتك بني الرجال والنساء معصية وجمون اليقره              

 أو حضارة أو مدنية، وذلـك حـىت          تقدمٍ  مظهر شرع وال عقل، ومل يكن أحد ليحسبه      
  .خريينالقرنني األمشارف 

                                                
  .مجع عاطلة أي من احللي، واملعىن أن متربجات بزينة، ومتربجات قد كشفن حمل احللي أو الزينة:  عطْلة١
داهية، من العضل أي املنكر الداهية، وكأنه وصف بالشدة، فالعني والضاد والالم أصل واحد يدل علـى                 :  عضلَة ٢

  .شدة والتواء
 .١/٣٨٦ أحكام القرآن  ٣
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 حـرِ فساقت الناس حنو جالفنت، وجاءت األهواء فيه استشرت أما الواقع املعاصر فقد     
ـ علقماً يـشرق بـه      فبعد أن كان االختالط     ،  غزو التغريب إبان  ملظلم،  االغرب   ة اخلاص

، بدعوى أن عالج    ١عن طريق املدارس االستعمارية العاملية    والعامة، بدأت عملية تسويغه،     
بلغ أبناء تلك املدارس    فما  مطلع القرن الرابع عشر،     وذلك  يكمن فيها،   ) ٢الرجل املريض (

 تلك املناطق املشبوهة   أتهي، بعد أن    )الرجل(انتصف القرن، إالّ وقد مات      ، وما   نياخلمس
الذين رأوا أن استعادة األمة جمدها، وعودها إىل         ،املستغربنيمن  مناخاً جيداً لتفريخ أجياٍل     

، يف سـبيل    إحراق كل فضيلة  بلن يكون إالّ    ها من واقعها املظلم،     وخروج،  سابق عهدها 
  . بزعمهم)التنوير(

بهمت استلى كثري، و   ع  الشريعةِ  أنباءُ تيِمعمصابيح الدجى،   مع خفوت وهج    وهذا  
العرب ما جاء   ) استعجم(و،  ساباللم  احكأ ت االختالط، والتبس  حكم، فاختلط   واضحاا

  .رأةاصة ما خيص املخبيف التشريع و
يت مل يرفعن دى اهللا رأساً،      روج دعايا ودِعيات التحرير، الال     خل ةًًفكانت الفرصة مواتي  

  . بأساًًةومل يرين يف وأد العف
  هنـِد اإللـه والينَّومـا ِد  )ةْلَِّخ(أولئك ما أتني بنصح 

إلغاء كل تشريع إسالمي خيـص املـرأة، بتـدرج        إىل وعمدوابتغريب الفتاة،   نادوا  ف
: فقال قائلهم أول األمـر " يستدرجون ا الغافلني والغافالت،      ، بطيئة وخطواتسوب،  حم

د عأَلست مادام الرجل التركي اليقدر أن ميشي علناً مع املرأة التركية، وهي سافرة الوجه ف         
  .يف تركيا دستوراً والحرية

شاءت، ولـو   ما دامت الفتاة التركية ال تقدر أن تتزوج مبن          : ة قال اآلخر  مث بعد هنيه  
        كان من غري املسلمني، بل ما دامت ال تِقعمع رجل تعيش وإياه كما تريـد،       ) مقاولةً (د

  .مسلماً أو غري مسلم، فإنه ال تعد تركيا قد بلغت رقياً

                                                
، وقد كانت البدايات يف بعض الدول والسيما احملافظة بطـرق أخـرى      ٣٤ املدارس العاملية للشيخ بكر ص     انظر  ١

كالتوسع يف املستشفيات حبجة احلاجة أو الضرورة، حىت أضحى املنكر مألوفاً عند طائفة، فسهل هذا ما بعده ومهد                  
  .الطريق لشر أكرب منه

  .اخلالفةدولة ون كما يزعم املستغربون ويعن ٢
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، وِرفُ يف الـس فأنت ترى أن املسألة ليست منحـصرةً : ويعقب شكيب أرسالن بقوله 
هاب وايء كيفما تشاء، بل هناك سلسلة طويلة        والهي مبجرد حرية املرأة املسلمة يف الذ      

  .١"حلقاا متصلة بعضها ببعض
" جاِب من اِحلاٍءقَ يف سِ ةُفَّ العِ ا وكانتِ لقد كنبه والافما ز ،وٍءوكُ م ثقُيون يف جوانبـه  ب

 ذلك منـه    مه مث مل يكف   ،شركَ وت ضبقَ قطرة حىت ت   ةًرطْ منه قَ  لُة تتسلَّ فَّ والعِ ، ثقباً  يومٍ لَّكُ
  .٢" واحدةٌه حىت ال تبقى فيه قطرةٌاَءكَلوا ِوحيريدون أن ي اءواحىت ج
من أمعن النظر يف حال املسلمني اليوم، وحاهلم قبل عقود رأى كيف يسري ركب              إن  

طُّالتغريب، وعلم أين حيمن ي ممس متثَواقتفى أَم، هرمه.  
 أول  ى، رمبا حلَّ  ، له مراحل شت    بعيد ٣اِمراملَ عِذ دون ما يريده قَ     الطريق وكما ترى فإنَّ  
م قطعه، ولكن سرعان مـا جـاورهم        ِزع م من ي    استبعدوا أن حيطَّ   ،تلك املراحل طيبون  

  .آخرون، فتتابع الناس يف طريق الفتنة
والسيما بعد أن بـدأ االخـتالط       ،   املهمات دح من تلك السبيل أَ    التحذيروهلذا كان   
بيـان  ن غريها، ولعله من املناسب أن يكون ذلـك ب         دعك م ت احملافظة،   يشيع يف اتمعا  

عـن  ا  خرج  فت ، اليت ختطوها املرأة   تلك اخلطوات  باب احلجاب ب   يختطِّحكم الشرع يف    
هـا تلـك    إىل حيـث سـاقت غري      أخت اإلسالم  تنبيه   مع،   خمتلطة بالرجال  تها عفّ حرِز

اخلطوات.  
، مع بيان شـيء      بالرجال عي الختالط النساء  وهذا البحث حماولة لتقرير احلكم الشر     

  . تلك الفتنةوراء من انساق حلقتمن اآلثار السيئة والعواقب الوخيمة، اليت 
بتعريف االختالط الذي هو موضوعه، وماذا يقصد به من يطلقـه، مث ثنيـت               بدأته

فيهـا   تتبني مراعاة الشريعة، ألصل الفصل بني الرجال والنساء، وسـلط         دراسة فقهية   ب
 مراعاة صـاحب  تن، وبي الناساشتبهت على بعضرمبا الضوء على بعض التشريعات اليت    

حرمة اختالط  على   ذلك بذكر طرف من األدلة       وأتبعت ،الشريعة فيها املنع من االختالط    

                                                
 . بتصرف٤٤عن املرأة املسلمة بني الغزو والتقريب، للدكتور زيد بن حممد الرماين، ص  ١
 .كلمات من بعض قصص األديب الكبري مصطفى لطفي املنفلوطي، بتصرف يسري  ٢
 .فاحشه: املرامقذع  ٣
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 بذكر بعض كالم أهل العلم يف املنع مـن          تعقبومع بيان وجه داللتها،     الرجال بالنساء،   
  .شبه اليت رمبا أثريت حول املوضوعبعض ال البحث ناولتأخرياً واالختالط، 

 ا فيهتذكر، لقية اخلُ  االختالط ومفاسده   أضرار واقعية تبين دراسة   يف آخره    ضعتومث  
 إحـصائيام  لطرف من    تتعرضو،  الغربب من الواقع الذي أفضت إليه فتنة النساء         ئاًشي

ذكـر حقـائق    ت الدراسة   نودراستهم املعتربة، وقد تضم   ،  الرمسية من مصادرهم املعتمدة   
وأرقام من أرض الواقع، تبني لذوي العقول السليمة، والفطر املستقيمة، احلكم العظيمة يف             

  .ةمنع اختالط الرجال بالنساء يف الشريع
وقد حرصت على إثبات مصادر اإلحصاءات الغربية حبيث يـسهل علـى الباحـث          

الدراسـة  عموم حرصت يف  كما   الراغب يف متابعة ما يستجد الوصول إىل مظنة ما يريد،         
    تشبع مبا مل يعـط     قول، من باب نسبة الفضل إىل أهله، وألن امل        على اإلحالة إىل أصول الن

  .١"ر بالوقاحةد تصٍيلِّيفَنعوذ باهللا من طُ "كالبس ثويب زور،
 فأنـشئ لـه   ، الـذهن  وبقي معناه يف   ، اللهم إالّ ما طوى النسيان موضعه أوصاحبه      

  .طلقه عن أهل العلم أو بعضهم وأ،العبارات
ـ   كثرأأن  أمهها  من  أما الشبهات فلم أحرص على عزوها ألمور         رض إمـا يف    اهـا ع

ك التدري  ، كما أن   مرئية أو مسموعة    أو وسيلة إعالمية    مشهورة، أو جملة سيارة،  صحيفة  
توىل كربها، ومل أحرص كذلك على تقصيها ألمور من أمههـا أن            القائلني ابتدرها أو   أي 
رير معىن االختالط احملرم كفيل برد كثري منها، وإمنا عنيت مبا لقيت عرضـاً يف بعـض                 حت

وسائل اإلعالم، أو شاع ذكره يف بعض البالد اليت نبتت فيها نابتة تسوغ االختالط وون            
  .من خطره، بل حتاول التأصيل ملشروعيته

 بعد تـصويبهم    وقد عرضت هذه املادة على غري واحد من مشاخينا وما أخرجتها إالّ           
فنشرت جلها على صفحات اإلنترنت، مث أبدأت فيها وأعـدت،    وبعد أن رأوا إخراجها،     

وسددت بعض اخللل، وتتمت بعض النقص، وحررت بعض مواطن االشتباه، وهاهي ذي            
 املرءوخترج بعد االستدراك، ولن ختلو من حاجة إىل استدراك، أىب اهللا العصمة إالّ لكتابه،               

للسهم، وإمنا يلتمس العذر من يف فضله كمل، الجاهل يهمل يف حتصيل            للوهم كالغرض   

                                                
  .١/١٣٥استعاذة ابن عقيل يرمحه اهللا، انظر اآلداب الشرعية   ١
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يب، أو سدد مـا     ـ، ورحم اهللا من أهدى إيلّ عي      الفضائل، ويشري نفسه لنقص األفاضل    
  .خطه قلمي

 االزلل، وأن ينفع    من  وأن جينب   للصواب،   ذه الدراسة ه يفأن يوفق   هذا واهللا أسأل    
  .لى نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيالقارئ، وصلى اهللا وسلم عاجلامع و

 
com.gmail@ibraheam 
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اختالط املقصود بالبحث   وضوع  املعلى مسائل شىت، و   االختالط  أجرى الفقهاء لفظ    

عديـدة  ختالط لفظ له اسـتعماالت  االاللغة فوضع من حيث  معناه  الرجال والنساء، أما    
  :تدور على أصل واحد

، وهذا  ١ختالط الرجال بالنساء أي التداخل بينهم     اومنه  فمنه االختالط مبعىن التداخل،     
اخلَلْـطُ، واخلَِلـط،    :  ويف املعاجم  .قليل يف كالم أهل العلم املتقدمني لقلة مقتضيه عندهم        

  .٢من يلقي نساءه ومتاعه بني الناس: واخلُلُط
وكذلك يكون االختالط بضم الشيء إىل آخر، فيقال خلط الشيء بالشيء خلطاً إذا             

  .٣ضمه إليه
    .٤وقد ميكن التمييز بعد ذلك كما يف احلَيوانات، أَو ال ميكن كما يف بعض املاِئعات

طَ  الشيء بالشيء يخِلطُه خلْطاً وخلَّطَه فـاختلَ       فخلطهلذا قالوا من معناه االمتزاج،      و
  .٦امتزج: طَ يختِلطُ اخِتالطاًاختلَ، و٥مزجه

 اخـتلط   : العرب قوهلم  ةومن أمثل املعاين،  احملسوسة ويف   واالختالط يطلق يف األعيان     
ـ   ،ي باهلَملِ ِعر واختلط املَ  ،ِلاِب بالن لُاِب واختلط احلَ  ،الليل بالتراب  ـ  بالز راِث واختلط اخلَ ادب .

  .٧األمر وارتباكِهتضرب يف استبهام و
خلص و،  ١ )خلص(أصل واحد، مضاد لـ     : يف اللغة ) خلط(مادة  أن  بق يلحظ   سومما  

  . تنقية الشيء وذيبهيفيدأصل واحد مطرد، 

                                                
 ).اختالط(الغين، : لغين أبو العزمعبد ا. د ١
  .٧/٢٩١، واللسان ٨٥٩صللفريوزبادي تنظر املادة يف القاموس  ٢
 .٢/٢٨٩، وانظر كذلك املوسوعة الفقهية ٨٥٩القاموس للفريزبادي ص ٣
، ط املكتبة اإلسـالمية     )خلط( مادة   ،١/٢٥٠  : الوسيط ،إبراهيم مصطفى، وآخرون من جممع اللغة العربية مبصر        ٤

، ط الثانية، ذات    ٢/٢٨٩تانبول، وانظر كذلك املوسوعة الفقهية، لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتية،           باس
  .م١٩٨٣-١٤٠٤السالسل، 

 .م٢٠٠٤، ط الثالثة، دار صادر، بريوت، ٥/١٢٧لسان العرب،  :ابن منظور ٥
 .م١٩٩٥لناشر حميط، ، ا)خلط(، مادة ٤/٥٢٣احمليط، : أديب اللجمي، وشحادة اخلوري، وآخرون ٦
  .٨٥٩القاموس للفريوزبادي ص ٧
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 وهلـذا قـالوا   ،  جتاور  أو قاربت املختلفة إذا كان بينها    األعيانعلى  ه  نوكأم يطلقو 
 األعيان إذا كـان بينـها       كذلك على يطلقونه  و .٢خليط: والشريكوالصديق  ر  وجاملل

بالتقارب، أو  يقع  قد  االختالط  وعليه فإن   . تداخل مطلقاً مبمازجة أو مالصقة أو بدوما      
  .كونت وقد الةصقممازجة أو مالكون معه توقد  الضم، أو التداخل،التجاور، أو 

  .فهو أعم من املمازجة، وااللتصاق
فلم ختصص  ستعمال اللغة،   يف نصوص الشريعة على حنو ا     ) خلط(وقد جاءت املادة    

 : اهللا تعـاىل    قول  استعمال اللفظ يف الشرع     ومن اللغويملعىن  الشريعة  اللفظ أو تقيد ا     
}وآخونَراعت رذُا ِبفوِهوِبنمطُلَ خوا عماِحلالً صاً وآخرس أي ضموا ]١٠٢:التوبة[} ..ئاً ي ،

  .ومزجوا
طعامكم تضموا  أي ]٢٢٠: البقرة[} ..مكُاِنوخِإ فَموهطُاِلخ تنِْإو{: ومنه قوله تعاىل

  .إىل طعامهم
  .، أي انضم والتصق]٤٦:األنعام[ }ٍمظْع ِبطَلَتا اخ موأَ{: وقوله
 ٣، أي الشركاء  ]٢٤: ص [}ٍضعى ب لَ ع مهضعي ب بِغي لَ اِءطَلَن اخلُ راً مِ ِيثَ كَ وإنَّ{: وقوله

وما كان من   : "، ويف حديث الصحيح   ٤قبل العقد مسوا كذلك ألن الشراكة حتصل باخللط       
  .٥"خليطني فإما يتراجعان بينهما بالسوية

، سواء كانا مـائعني، أو      هو اجلمع بني أجزاء الشيئني فصاعداً     : اخللط: "قال الراغب 
، وهو أعم من املزج، ويقال اختلط الشيء، قال          واآلخر جامداً  جامدين، أو أحدمها مائعاً   

: ، ويقال للصديق واـاور والـشريك      ]٢٤:يونس [}ِضر األَ اتب ن ِه بِ طَلَتفاخ{: تعاىل
ـ ي ب بِغي لَ اِءطَلَن اخلُ راً مِ ِيثَ كَ وإنَّ {: خليط، واخلليطان يف الفقه من ذلك، قال تعاىل        عضهم 

لَعى بويقال اخلليط للواحد واجلمع، قال الشاعر]٢٤:ص [} ٍضع ،:  

                                                                                                                                       
، ط األوىل، لدار الكتب  )خلط(، مادة   ١/٣٧٣معجم مقاييس اللغة، بتوضيحات إبراهيم مشس الدين،        : ابن فارس  ١

  .م١٩٩٩-١٤٢٠العلمية، 
  ).خلط(انظر مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، اجلزء األول مادة   ٢
 . مع اللغة العربية، وقد تصرف يف بعضها هنا القرآن الكرميمعجم ألفاظاملادة يف  تنظر  ٣
 .١٩/٢٢٣املوسوعة الفقهية   ٤
 .، وغريه)١٣٨٣ (٢/٥٢٦حديث أيب بكر رضي اهللا عنه يف البخاري  ٥
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بان اخلليط ومل يوا ِلأومنت ١...وا كُر  
يتعاطون هـذا مـرة     : ، أي ]١٠٢:التوبة [}ئاًيس رآخ و اًحاِل ص الًموا ع طُلَخ{: وقال

إذا صار ذا ختليط، وأخلط الفـرس يف جريـه          : أخلط فالن يف كالمه   : وذاك مرة، ويقال  
  .٢"كذلك، وهو كناية عن تقصريه فيه

أصل املادة واحد كما سبق، ومنه      عاين، ف وكذلك ما ورد يف السنة يدور حول هذه امل        
باحلديث اآلخر اليجمع بـني     "،  ٣الخالط والوراط : تفسريهم لقوله صلى اهللا عليه وسلم     

، وذكر عدة آثـار     ٤.."أما اجلمع  بني املتفرق فهو اخلالط      .. متفرق، واليفرق بني جمتمع   
  .الخترج أصول معانيها عما سبق

 
اصرين بأن االختالط كمصطلح مل يعرف يف العهد األول يف كتـب            يزعم بعض املع  

الفقهاء على حنو ما عرف به اللفظ متأخراً، وهذا تشغيب ال كبري طائل وراءه فإن املسائل                
مل تزل تستجد وحتدث وخيرجها فقهاء العصر على ما قرره سلفهم، واالختالط املستغرب             

لدراسة بلية عصرية مل تعرفها دور اإلسالم يف        املعاصر يف األندية ومكاتب العمل ومقاعد ا      
  . عرفت صوراً أخرى أنكرها العلماء ما مل تنضبط مبا خيرجها عن حد الذمما مضى، وإمنا

والينبغي أن يطعن من تفقه يف مصلح معاصر بدعوى حدوثه، فحدوثه ال يدل علـى               
  .أن معناه غري مقرر حكمه يف دوواين الشريعة

طراً منـه،  د حتدث الفقهاء عن ما هو أقل شراً وأضعف خ    فكيف إذا كان ما حدث ق     
  .وأجروا عليه نفس االسم، فكيف وقد جاءت نصوص الشريعة مبا يفيد حكم ذلك االسم

، حموره يرتكز على املعىن     كروا له تعريفات، تدور يف فلك واحد      أما املعاصرون فقد ذ   
  .اللغوي

 ينعن قيود الشريعة، ويدخل فيه االختالط      املطلقهو االختالط   عندهم   فاالختالط املَع 
الغريب الوافد إىل العامل اإلسالمي، القائم على اطراح احلدود الشرعية، أو عدم اعتبارهـا،              

                                                
  .وزودوك اشتياقاً أيةً سلَكُوا: شطر من مطلع قصيدة زهري بن أيب سلمى يف توعد احلارث بن ورقاء، ومتامه  ١
  ).خلط(دات القرآن للراغب، مادة مفر  ٢
  .٢/١٥٩ للبيهقي شعب اإلميان  ٣
 .٢/٦٢  البن األثريخمتصر من النهاية يف غريب احلديث ٤
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قد يستلزم خلوة أو كالماً أو نظـرة أو         من الفساق أو اجلهال، وهذا االختالط غري املقيد         
كل ما   لفظ االختالط     من -فيما يظهر –وليس مقصود أهل العلم      .ملسة أو ما فوق ذلك    

ت بعـض   يصح إطالق لفظ االختالط اللغوي عليه، فإن االختالط ذا االعتبار قد وجد           
حمفوف باحلشمة، منضبط بالشرع،  يف بالد املسلمني قدمياً قبل غزو التغريب غري أنه       صوره

 طما كان كذلك ال يكادون يطلقون عليه لفظ االختال       وملتزم بقيود خترجه عن حد الذم،       
املنـضبط  الختالط املطلق غـري     لذم  الوإمنا  كاختالط الرجل بأهل بيته وحمارمه،      ،  املطلق

اخـتالط  مـن أشـده     ووهو املتبادر إذا أطلق لفظ االختالط اليوم،        ،   الشرعية ابطوضبال
ومن زعم أن املتبادر املعهود من إطالق اللفظ غري مـا   حبدود الشريعة،  املستغربني املستهتر 
  .١ة عليه نصوص العلماء يف ذمهذكر كانت احلج

، وقد جاءت النـصوص تـبني       هذه املعاين ترى فيه   حد أهل العلم االختالط مبا      قد  و
  .حدوهحكم ما 

هو اجتمـاع الرجـال     : "بن باز رمحه اهللا يف تعريف االختالط      قال الشيخ عبدالعزيز    
 أو  ، الرتهـة  و، أ  أو الـشراء   ، أو البيع  ، حبكم العمل  ، يف مكان واحد   ،بالنساء األجنبيات 

  .٢" أو حنو ذلك،السفر
االجتماع بني الرجل واملـرأة الـيت       : االختالط هو : "قال الشيخ عبداهللا بن جار اهللا     و

ليست مبحرم، أو اجتماع الرجال بالنساء غري احملارم، يف مكان واحد ميكنهم فيه االتصال              
جنبية على أي حال مـن  فيما بينهم، بالنظر أو اإلشارة أو الكالم، فخلوة الرجل باملرأة األ      

  .٣"األحوال تعترب اختالطاً
هو اجتماع الرجل باملرأة اليت     : "وقال الشيخ حممد املقدم يف تعريف االختالط املستهتر       

ليست مبحرم، اجتماعاً يؤدي إىل الريبة، أو هو اجتماع الرجال بالنساء غـري احملـارم يف                

                                                
ومن بدع األقوال زعم بعضهم أن أل يف لفظ االختالط عهدية، مث هو جيري هذا العهد تارة على معىن مـشروع                      ١

 أو حتدث بامالت سالكاً مـسالك  !ال يرى أنه قد تناقض أو تغري فيبيح االختالط، وتارة على معىن حمرم فيمنعه، و       
  .اللفظية

  .١/٤٢٠عن مقال بعناون خطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان العمل، انظر فتاوى ومقاالت متنوعة   ٢
  .٦٩ ص١٤٢٠ بتاريخ حمرم ٧٠عن جملة األسرة، آفة التعليم االختالط، العدد رقم   ٣
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 أو اإلشارة، أو الكالم، أو البدن، من        مكان واحد ميكنهم فيه االتصال فيما بينهم بالنظر،       
  .١"غري حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد

،  على الرجال اختالط م    األجنبية على النساء اختالط ن، ودخول       األجنيبفدخول  
 ليس فيها   بقعةيف  دخول أحدمها على اآلخر      وأماودخول بعضهم على بعضهم اختالط،      

خلوة، وهي   لكن قام فاصل معترب حال بينه وبينهم فتلك       كان فيها و  و  أ،  سوامها ممن يعقل  
  .صورة خاصة من االختالط

ولـو كـان     - السابقة يف مجيع الصور  –  معترب   فاصلواليكون االختالط مع وجود     
ـ إذ ليس فيه نص م    ،   الناس تعترب فيه حال  احلائل أمر عريف،     تقدير و .فضاًء أو معـىن    ،دقي 

طنضِبم.  
 غري خمتلطة بالرجال،   ٢ةرج اهللا عنها كانت تطوف بالبيت ح      وهلذا أثر أن عائشة رضي    

  .ا سيأيت يف موضعهممونظائره، 
امتزاجهم، مطلق هو املَعِني اختالط الرجال والنساء  لعل من جمموع ما سبق يظهر أن        و

 كان ذلك مبالصقة أو بغري مالصقة، إالّ أن         أو انضمام بعضهم لبعض، أو تداخلهم، سواء      
فع الريبة، وختتلف هذه باختالف األحوال، واملعول عليه يف احلكم العام ما            تضاف قيود تد  

  .عهد من حال عموم الناس
 قرر هنا من معـىن      األصل يف لفظ االختالط الذي يطلق يف هذا البحث هو ما          : تنبيه

  .اصطالحي فليلحظ

                                                
  .٣/٥٢ حملمد أمحد إمساعيل املقدم، انظر عودة احلجاب،  ١
  . ممتنعة عن خمالطتهم، ناحية بعيدة عنهم٢
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<  ١٥ 

 
فظة علـى الـضروريات     اتفقت األمة بل سائر امللل على أن الشريعة وضعت للمحا         

 وهذه الضروريات إذا فقدت،     .١الدين، والنفس، والنسل، واملال، والعقل    : اخلمس، وهي 
 فـوت   ةخر ويف اآل  ى فساد وارج وفوت حياة،    مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة، بل عل       

  ..النجاة
مـن أعظـم     انتهت من القبح إىل الغاية، فهي        -كما ذكر أهل العلم   - زناوفاحشة ال 

جممعاً عليه من    زناأشدها خطراً على ضروريات الدين؛ وهلذا صار حترمي ال        من   و ،فواحشال
  .، ونصوص حترميه ظاهرة مشهورة٣معلوم من الدين بالضرورة فهو، ٢قبل العامة واخلاصة

 والنهي عن قربان، }يالًِب ساَءس وةًشاِح فَانَ كَهن إِ ىنِزوا ال برقْوال ت {: قال اهللا عز وجل   
ألن ذلك يشمل النهي عـن      : قال العالمة ابن سعدي   ؛  ٤ أبلغ من النهي عن جمرد فعله      زناال

  .٥مجيع مقدماته ودواعيه؛ فإن من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه
هـذه الفـواحش ذات إغـراء        وألن: "ولألستاذ سيد قطب كلمة لطيفة يقول فيها      

 واتقـاء  ، سداً للـذرائع ،االقتراب دجمر للنهي عن. . وال تقربوا:  كان التعبري،وجاذبية
بعـد األوىل غـري   -النظرة الثانيـة   حرمت لذلك. . للجاذبية اليت تضعف معها اإلرادة

-ولذلك كان التـربج  . الضرورة بقدر ولذلك كان االختالط ضرورة تتاح -املتعمدة
 ،والـضحكات املـثرية   ،املـثرية   وكانت احلركـات ، حراماً-حىت بالتعطر يف الطريق

فهذا الدين ال يريد أن يعـرض   ..ةالنظيف  ممنوعة يف احلياة اإلسالمية،ت املثريةاشارواإل
 ،فهو دين وقاية قبل أن يقيم احلـدود       ! املقاومة الناس للفتنة مث يكلف أعصام عنتا يف      

وربك أعلم . واملشاعر واحلواس واجلوارح للضمائر وهو دين محاية. ويوقع العقوبات
  .٦". .اخلبري  وهو اللطيف ،مبن خلق

                                                
  .١/٣١انظر املوافقات للشاطيب   ١
 .٣/١٦، وكذلك اموع شرح املهذب ١/٢٩٤انظر أحكام القرآن للجصاص   ٢
 .٣/١٦، وانظر اموع شرح املهذب ١٤٦انظر املستصفى أليب حامد الغزايل ص  ٣
  .، واآلية من سورة اإلسراء فالكالم للجالل السيوطي٣٦٩اللني تفسري اجل  ٤
 .٤٥٧تيسري الكرمي الرمحن  ٥
 .}والتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن{: يف ظالل القرآن، تفسري سورة األنعام، قول اهللا تعاىل  ٦
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<  ١٦ 

قد علم من مدارك الشرع، أن الشارع احلكيم إذا ى عن حمرم،            وصدق رمحه اهللا، و   
منع أسبابه وما يقود إليه، فالوسائل هلا أحكام املقاصد، والشريعة جاءت بسد الـذرائع،              
والنهي عن الشيء ي عنه وعن الذرائع املؤدية إليه، وهذه الذرائع إما أن تفضي إىل احملرم                

 تفضي أو التفضي، ولكن الطبع متقـاض        حمتملة قد إما أن تكون    و. غالباً، فتحرم مطلقاً  
وأما إن كانت تفضي أحياناً، فإن مل يكن فيها مصلحة راجحة           كذلك،  تحرم  فإلفضائها،  

  .١على هذا اإلفضاء القليل حرمت
يم رمحه   ابن الق  اإلمام قال،  نساءالب الرجالاختالط  ؛  زنا ال  فاحشة ومن أعظم مقدمات  

بـن   حممـد    الشيخوقال   ،٢"زناواختالط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش وال      : "اهللا
إن اهللا تعاىل جبل الرجال على القوة وامليل إىل النساء، وجبل النساء على امليـل               : "إبراهيم

 آثار تـؤدي إىل      نشأ عن ذلك   ،إىل الرجال مع وجود ضعف ولني، فإذا حصل االختالط        
؛ ألن النفوس أمارة بالسوء، واهلوى يعمي ويصم، والشيطان يـأمر        لسيئحصول الغرض ا  
فالدعوة إىل نزول املرأة يف     : "عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا    خ  يوقال الش  ،٣"بالفحشاء واملنكر 

االخـتالط   :امليادين اليت ختص الرجال أمر خطري على اتمع اإلسالمي ومن أعظم آثاره           
   .٤" الذي يفتك باتمع، ويهدم قيمه وأخالقهزنالالذي يعترب من أعظم وسائل ا

، قالـت الكاتبـة   شهد له الواقع، و الكفرةنيالغربيعقالء أقر به   وما ذكره أهل العلم     
وعلى قدر كثرة االختالط تكون كثرة أوالد الزنـا، وهاهنـا   : .. اإلجنليزية الليدي كوك  
 أخـربوهن بعاقبـة     ،بتعاد عن الرجال  علِّموهن اال : إىل أن قالت  . البالء العظيم على املرأة   

هكذا قالت، وحنوها قال بعض عقالء القوم بيد أن الشهوات   . ٥الكيد الكامن هلن باملرصاد   
واألهواء البشرية املتحكمة، تئد تلك احلقيقة، فتظل حبيسة الدفاتر ال أثـر هلـا يف             املضلة  

 للمدرسني الربيطـانيني    يف دراسة أجرا النقابة القومية    "فـالواقع، كشأن اإلحصائيات،    

                                                
  .٦/١٧٣مبعناه من الفتاوى الكربى لإلمام ابن تيمية، راجع الفتاوى الكربى   ١
  .٢٣٩، البن القيم، صالطرق احلكمية ٢
  .١٠/٣٥، وانظر جمموع فتواه رمحه اهللا ٣رسالة بعنوان حكم االختالط ص ٣
   .١/٤١٩وهو من ضمن الفتاوى واملقاالت املتنوعة للشيخ  خطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان العمل،  ٤
، وقد نقلـه عـن مـصطفى        ١/٤٢٥واملقاالت  نقالً عن رسالة الشيخ عبدالعزيز بن باز  انظر جمموع الفتاوى              ٥

 .السباعي يف كتابه املرأة بني الفقه والقانون
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<  ١٧ 

) باحلرام(أكدت فيها أن التعليم املختلط أدى إىل انتشار ظاهرة التلميذات احلوامل سفاحاً             
) زناال(وأعمارهن أقل من ستة عشر عاماً، كما أثبتت الدراسة تزايد معدل اجلرائم اجلنسية            

  .واالعتداء على الفتيات بنسب كبرية
ن تلميـذات إحـدى     م%) ٤٨(احلوامل سفاحاً   ويف أمريكا بلغت نسبة التلميذات      

التعليم املختلط يشجع على العالقات بـني       : "٢بريتشرد راشيل، وتقول   ١"املدارس الثانوية 
األوالد والبنات، وإذا أُحصي عدد املراهقات احلوامل من مدارس خمتلطة ومـن مـدارس              

ـ     ) خصوصاً املدارس اإلسالمية  (بدون اختالط    سبة يف املـدارس    لوجدنا يف الغالب أن الن
على األقل مقارنة باملدارس اليت تطبق الفصل بني اجلنسني بنـسبة           % ٥٧املختلطة تكون   
، كمـا   )يف حني ستجد أن النسبة يف املدارس اإلسالمية هي الصفر         % (٥لعلها قرب من    

أنين أعتقد أن اختالط اجلنسني يؤدي إىل عدم تركيزهم مـن الناحيـة الدراسـية؛ ألن                
، هذا ما قالـه مـن عـرفهم، وصـدقتهم           "ون موجهاً للجنس اآلخر   اهـتمامهم سيك 

  ].٢:احلشر) [فاعتربوا يا أويل األبصار(إحصائيام 
، واليعـين    وخلـل  ملا يقود إليه االختالط من معاص     منوذج  وما أشري إليه ما هو إالّ       

ملعـاص أخـرى،     مقـتض بل االختالط   االقتصار عليه احنصار اآلثار السالبة فيما ذكر،        
هتك األعـراض،   "كما أنه سبيل إىل      ،ن واللسان ذالعني واأل  القلب و  زناكفاسد شىت،   وم

ومرض القلوب، وخطرات النفوس، وخنوثة الرجال، واسترجال النساء، وزوال احليـاء،           
، كما أنه باب ملفاسد أخالقية، وأضرار تربويـة       ،٣"وتقلص العفة واحلشمة، وانعدام الغرية    

، وكل واحدة من هـذه املفاسـد        ملرأة وواجباا األساسية  وظائف ا  عن   اًعائققد يكون   و
وأخطأ من ظـن أن منعـه سـداً    كفيلة بتحرمي االختالط إذ هو ذريعة غالبة إىل بعضها،    

فريخص فيه إذا ظن انتفاء هذه الريبة، وينسى غريها من          لذريعة الفاحشة الكربى فحسب،     
لم أن كثرياً من الناس يـسبق إىل        واع: "قال شيخ اإلسالم  واألمر على ما    الريب واآلثام،   

                                                
مفاسد أخالقية، وأضرار تربوية، لفهد بن عبدالعزيز الـشويرخ، نـشر يف   :  عن مقال بعنوان االختالط يف التعليم    ١

 .٢٠٠١ديسمرب – نوفمرب ، املوافق١٤٢٢، لرمضان وشوال وذي القعدة من عام ١٠٥جملة اجلندي املسلم العدد 
 األصل من ويلز، أسلمت وتسمت عائشة أم سعدية، وقد كان هذا الكالم يف مقابلة أجرا معهـا                  بريطانيةامرأة   ٢

 .، وقد كانت ندوة بعنوان واقع املرأة يف الغرب١٤٢١/ بتاريخ صفر٧٨ صفحة ١٥٠جملة البيان يف عددها 
 .٩٨-٩٧حراسة الفضيلة  ٣
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<  ١٨ 

وال يعلم  . الزنا والسرقة وحنو ذلك، فيستعظم أن كرمياً يفعل ذلك        : ذهنه من ذكر الذنوب   
هذا املسكني أن أكثر عقالء بين آدم ال يسرقون، بـل ال يزنـون حـىت يف جاهليتـهم                   

  . إخل ما قال رمحه اهللا١.."وكفرهم
على ما مضى يف تعريفـه،      حترمي االختالط،   دل الكتاب والسنة على      غرو أن ي   إذاً فال 

وإذا تبني األصل يف حكمه فإن بعض ما يطلق عليه اختالط لغة قد خيرج عن حد التحرمي                  
وفـق ضـوابط    يف غري سفر،     ٢أو من يقوم مقامه    ،بوجود حمرم حلاجة  إىل اجلواز إذا وقع     

 اختالطـاً  ىح أن يسمنة، ختتلف باختالف احلال واملقام، وحنو هذا وإن ص   تؤمن معها الفت  
عليه عند أهل العلم لفظ االختالط، وقد وجد هذا  ، غري أنه اليكاد يطلق       أو مقيداً  منضبطاً

ملختلفة منذ فجر النبوة دون نكري، وقد غفل عن الفرق          بداعي احلاجة يف عصور اإلسالم ا     
نبوة من  بني املطلق واملقيد من جعل األصل يف االختالط اجلواز بدعوى جريانه يف عهد ال             

          املطلق عـن تلـك      غري نكري، فهذا قد أخذ حكم االختالط املقيد املنضبط وركبه اآلخر 
  .القيود
عند دخول النـساء   قيام غري احملرم مقام احملرم ها اعتبارفيالف اخل وقع من القيود اليت  و

على الرجال أو العكس، وقد أشار إىل اخلالف ابن حجر يف الفتح وذهـب إىل اجلـواز                 
البد مـن   : وقال القفال : "مث قال ،   حينها  لضعف التهمة  ،أن يقوم غري احملرم مقامه    شريطة  

ويؤيده نص الشافعي أنه    . احملرم، وكذا يف النسوة الثقات البد أن يكون مع إحداهن حمرم          
  .٣" لهاًالجيوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات، إالّ أن تكون إحداهن حمرم

 حمرم على ما سبق حـديث ابـن عبـاس يف            ولعل من أدلة جوازه حلاجة مع وجود      
 وال  ،ال تسافر املرأة إال مـع ذي حمـرم        " : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      :قال ،الصحيح

 إين أريـد أن أخـرج يف   !يا رسول اهللا" : فقال رجل".يدخل عليها رجل إال ومعها حمرم    
  .٤"اخرج معها" : فقال". وامرأيت تريد احلج،جيش كذا وكذا

                                                
 .١/٢٠٩ فتاوى شيخ اإلسالم، حملمد بن عبدالرمحن بن قاسم على ينظر املستدرك  ١

  .٢/٥على خالف فيه انظر تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق للزيلعي   ٢
 .١/٦٠٨، وانظر كذلك سبل السالم ٤/٣٤٤ وأشار إىل قوله الشوكاين يف النيل ٤/٧٧لفتح  ا ٣
  . ٩٧٨ و ٢/٩٧٥ ومسلم ٢/٧٠٣، ٢/٦٥٨البخاري   ٤
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<  ١٩ 

لدخول على النـساء إذا     ذن با اإل:  األول ،إليهما تنبغي اإلشارة    حكمانففي احلديث   
وأدلتـه يف الـصحاح   ومثله عكسه، والتزمت حدود الشرع،     وأمنت الفتنة،    وجد احملرم، 

  .وكتب اآلثار كثرية
 عن سهل قال ملا عـرس أبـو      ما ثبت عند البخاري وغريه      هذا احلكم   مما يدل على    و

 وال قربـه     فما صنع هلم طعاماً    ، اهللا عليه وسلم وأصحابه     دعا النيب صلى   ،أسيد الساعدي 
 فلما فرغ النيب صـلى      ،ت مترات يف تور من حجارة من الليل        بلّ ، امرأته أم أسيد   إليهم إالّ 

   .١اهللا عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك
ها ومن  ويف احلديث جواز خدمة املرأة زوج     : " معلقاً على حديث سهل    قال ابن حجر  

، أما إذا ٢"يدعوه، وال خيفى أن حمل ذلك عند أمن الفتنة، ومراعاة ما جيب عليها من الستر            
و هذا الفعل ولو مـع       أو مل تراع املرأة واجب الستر فال يسوغ عندئذ حن          ،مل تؤمن الفتنة  
رجـلَ  ، وفرق بني مناولة املرأِة املستقيمِة املتحجبِة الواألب وغريمها من احملارم وجود البعل   

وبني جمالـستهم املـستمرة     مستترة  األجنيب التقي الشيَء حبضور زوجها وشهادة أفاضل        
 أو ليس يف احلديث أا جلست معهم، أو أظهرت هلـم زينـة،   و. .املفضية إىل ما الحيمد   
 أو كان ذلك قبل احلجاب أم بعده، أو كان الصحابة الذين وسعتهم             تبسطت يف حديث،  

  . أم الاحلجرة قرابةتلك 
فيه ما اختـاره ابـن     لعل الصواب   ف حمله احملرم    غري سدأهل العلم يف    أما اختالف   و 

يف غري سفر وفق ضوابط تؤمن معها الفتنـة،         حلاجة  م حمله   رقيام غري احمل  القول ب من  حجر  
   م، وكذلك الصحابة يف عهد النبوة      قل من أفعال النيب صلى اهللا عليه وسل       ولعل بعض ما ن

  .دل على هذات
، ٣عرض املرأة نفسها على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جملسه مع أصحابه            ومن ذلك   

  .٢ وبغريها١لنيب صلى اهللا عليه وسلم عن أحكام الدين بواسطةومنه سؤال الصحابيات ا

                                                
  .باب قيام املرأة على الرجال يف العرس، وخدمتهم بالنفس: ، وقد بوب عليه٥/١٩٨٦لبخاري صحيح ا ١
  .١٦٥-٢٠/١٦٤، وحنوه ذكر العيين يف عمدة القاري ٩/٢٥١فتح الباري  ٢
 .٣/١٥٦٩، ومسلم ٣/١١٢٥واحلديث متفق عليه، انظر البخاري   ٣
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 لزوم احملرم للمـرأة يف سـفرها، ولـو           فهو :أما احلكم الثاين يف حديث ابن عباس      
 ولعل لصحابة والصحابيات رضي اهللا عنهن، وإن كانت يف رفقة خري األمة من ا        ،٣لواجب

اخلالف يف قيام غري احملرم حمله هنا ضعيف، فاألخبار جاءت متنوعة يف منع املرأة من السفر             
، جاءت مطلقة ومقيدة بيوم ويومني وثالثة، واختالف القيد يدل على أنه غـري              بغري حمرم 

ومل يثبت نص يفيد الترخيص عند      مراد وإمنا اقتضته املناسبة، وأن النهي جار على إطالقه،          
التمحيص اللهم إالّ لضرورة، يقررها أهل الشأن، وتكرمي املرأة وصيانتها أمر قصدت إليه             

  . شريعة اإلسالم
 مث تفَيهق مبا حاصله أن تلك املقاصد اليت أَسقَطَ          وأخطأ من تشدق بالنظر يف املقاصد     
درى املسكني أنه مغتر بسراب، توهم أن       وما  ! ا الواجب مل تبصرها مجاهري فقهاء األمة      

بل قصدت الـشريعة إىل     ! الشريعة قصدت فقط إىل محاية املرأة ممن أراد الفجور ا قسراً          
محياا من الفاحشة وأسباا، وصيانتها عن االبتذال الذي حيوجها للغريب، ويأطرهـا إىل      

جرة الكاذبـة، حـىت   طلب حاجاا خاضة، بل حفظتها من أسباب اخلواطر والظنون الفا     
الجيد مريض القلب أدىن شبهة يشيع ا قالة السوء، وأي قالة تؤمن بعد حادثة اإلفـك،                

قصدت الشريعة إىل حفظ املرأة ولو كانت متجالة كبرية من  ! ٤"على رسلكما إا صفية   "و
ظلم اإلنسان إنه كان ظلوماً جهوالً، قصدت الشريعة إىل حفظ النـساء مـن تطـاول                

وهلا من احلكم   ! ومن منة الغريب اآلسرة، قصدت إىل تكرمي املرأة احلرة املسلمة         األعناق،  
  .يف تشريعاا ما تقصر دون استيعابه كله العقول البشرية القاصرة

                                                                                                                                       
 صلى اهللا عليه وسلم هي وامرأة من األنصار تسأالنه          كما يف حديث زينب امرأة ابن مسعود ملا جاءت باب النيب            ١

عن الصدقة على الزوج، فكلما بالالً ليسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والخيربه من مها، وهـو عنـد مـسلم             
  .، وغريه٢/٦٩٤
 ورواه أمحد يف خرب اادلة، وقد علق البخاري أصله يف التوحيد، ورواه أهل السنن األربعة غري الترمذي،كما   ٢

  .٥/٣٣٩وغريه، وهو حديث صحيح، انظر تغليق التعليق 
 إىل القول جبواز سفرها بغري حمرم يف كل سفر واجب ولعله بعيد، انظر املوسوعة الفقهيـة         أهل العلم ذهب بعض     ٣

ة يف شـرح  الفواكه الدواين على رسالة القريواين للنفراوي، وكذا قال بعض الشافعية، انظر الغرر البهي            و،  ٢٢/٣٠٠
  .، ونسب إىل شيخ اإلسالم القول به ويف النسبة حبث حىت يف حج الفرض٢/٢٧٠البهجة الوردية لزكريا األنصاري 

تأمل كيف أن الرفقة النبوية عند باب املسجد يف ليايل العشر مل يأمن معها صلى اهللا وإشارة للحديث املتفق عليه،  ٤
 !بةعليه وسلم أن ينقذف ظن السوء يف نفوس صحا
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  :مما يستدل به من قال جبواز سفرها يف رفقة مأمونة مطلقاً
  :أظهر ما قد يشتبه على بعضهم فيتشبث به خربان

  .رحتل من احلرية حىت تطوف بالكعبة ال ختاف إالّ اهللاخرب الظعينة ت: األول
  .حجة أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم: والثاين

  :وفيما يلي األجوبة عما استدلوا به
 ترحتل من احلرية حىت تطـوف بالكعبـة ال          أما من استدل على اجلواز خبرب الظعينة      

أصاب إذ ليس يف اخلرب احملفوظ أا ترحتل وحدها، واألصل يف الظعينة            ، فما   ١ختاف إالّ اهللا  
، والتسمى ٢عند العرب املرأة يف اهلودج كما ذكر ابن األنباري مث أطلق على زوجة الرجل          

كل امرأة راكبة ظاعنة من حيث األصل الوضعي إالّ إذا ركبت ما ترحل فيه عادة وهـو                 
، ومـا  ٣كان فيها نساء أو مل يكُن، وهذا أصح القولني الظعائن اهلوادج   : اهلودج، بل قالوا  

 ال يلـزم    -أي خفارة أو محاية ولو بعهد     -يف غري جواٍر    : ورد يف بعض الروايات من قوله     
  .منه عدم وجود رفقة، فالرجل قد جيار واملرأة قد جتار والقافلة قد حتتاج إىل جوار

 وحدها دون حمرم، وعلـم أن       فإذا تبني هذا علم أن احلديث احملفوظ مل يذكر سفرها         
وهو ارحتـال  -نفس لفظ الظعينة يلزم منه وجود سائق مرشد للطريق لكون أصله اللغوي     

  . أوىل باحلمل عليه من غريه، ومن الزمه أن يكون سائق هلا-املرأة يف هودجها
مث لو سلم جدالً بأن داللته الظاهرة إمنا هي على سفرها وحدها، فهو إخبار عن واقع                

عِلم إنكاره والنهي عنه بنص آخر، وليس اإلخبار بوقوع شيء دليالً على جوازه، كما              قد  
أن اخلرب بوقوع كثرة اهلرج والزنا آخر الزمان ال يدل على جوازمها، وال يـصح محـل                 

وهـذه  : "حديث عدي على وجه يناقض ياً ثبت ليصرف به مقتضاه، قال ابن رجـب             
 حكم من األحكام، فإنـه ال       حديثاً صحيحاً صرحياً يف   ذا وجدنا   ا إ أن قاعدة مطردة، وهي  

يباستنباطٍ رد   صيسق لذلك املعىن بالكلية، فال ترد أحاديث حتـرمي صـيد               من ن آخر لَم 
     ث النِديغري، وال أحاديث توقيت صالة العصر الصرحية حبـديث        املدينة مبا يستنبط من ح :

                                                
  ).٣٤٠٠(ينظر صحيح البخاري  ١
  .١٣/٢٧٠لسان العرب  ٢
  .٦١٦، ص)ظعن(صححه ابن فارس، انظر معجم مقاييس اللغة له، مادة  ٣
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)       جث، وال أحاديـث   احلدي ،) استأجر أجراء  ٍلمثلكم فيما خال قبلكم من األمم كمثل ر :
  ١")سقت السماء العشر فيما: (بقوله) ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة(

الذي أدركه  –يف العهد األول    ) الظعينة(هذا مع أنه ال يتصور سفر املرأة ذات الزوج          
 -عدي بن حامت رضي اهللا عنه وشهد على حتقق ما أخربه الرسول صلى اله عليه وسلم به                

وحدها إالّ لضرورة، وإن مل ختف العدوان للمشقة واحتياجها إىل من خيـدمها، فكيـف               
  !وسفر املرِء وحده ولو كان رجالً شديداً منفَّر عنه عند أهل العلم

 يلزمه القول بإقرار سفر     -إن سلِّم له بأن الظاهر ما زعم      –مث إن القائل بظاهر احلديث      
رة؛ مع رفقة مأمونة أو بدوا، واليـدل علـى جـواز    املرأة دون حمرم مطلقاً حلج أو عم  

  .سفرها املباح
، وأما استدالل بعضهم حبج أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم زمن عمر دون نكري             

ودعوى بعضهم أن ذلك مبثابة اإلمجاع، فدعوى اشتملت على أغالط، منـها أن بعـض         
ينب رضي اهللا عنهما، ذكره أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ما حججن أصالً كسودة وز          

ال حتركنا دابة بعد ما مسعنا رسول اهللا صـلى  : ، وقد قالت زينب وسودة  ٢ابن سعد وغريه  
  .٣"هذه مث ظهور احلصر: "اهللا عليه وسلم، تريدان احلديث

ومنها كذلك أن افتراض سفرهن دون حمرم افتراض مرفوض، ملخالفته ي املرأة عـن          
صل التزامهن باألمر والنهي، وال تقيد داللة األمـر والنـهي           السفر إالّ مع ذي حمرم، فاأل     

مث إن أفعال امللتزم بالشرع ينبغي أن حتمل على مقتـضى دليـل             .  بفرض حمتمل مل يثبت   
الشرع فال تعطل داللة دليل وال يرمى صحايب مبخالفة مل تثبت، وهذا مقتضى حسن الظن             

 يسوغ تأويل دليل الشرع باحملتمل      الواجب بأولئك القوم رضي اهللا عنهم، وبكل حال ال        
  .من أفعال اخللق، ومن صرف الدليل الشرعي الثابت عن وجهه مبحتمل فما أصاب

                                                
 .٤/١٥٤فتح باري ابن رجب  ١
 .٨/٢٠٩يف طبقاته  ٢
، ورواه غريه مجع، وقد حسنه األرنؤوط وصحح إسناده غري واحـد مـن أهـل    ٦/٣٢٤ينظر مسند اإلمام أمحد   ٣

وزينـب   يدل على أن سـودة       ووهويف رد تعليل من علله حبث يأيت يف موضعه،          ،  ٤/٧٤لم، وانظر فتح الباري     الع
كانتا ال تستأذنان يف احلج، وموت زينب رضي اهللا عنها قبل تلك احلجة ال يغري رأيها، واألقوال ال متـوت مبـوت                  

  .أصحاا
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وال يصح أن يزعم زاعم أنه مل حيج من حمارم فالنة من أزواج النيب صـلى اهللا عليـه                 
العلـم  وسلم أحد تلك احلجة ألنه مل ينقل، فاملتقرر أن عدم النقل ليس نقالً للعدم، وعدم       

ليس علماً بالعدم، واجلهل ال يلغي إطالق النص، فكيف وقد جرت العادة بسفر النـساء               
مع حمارمهن إالّ من ضرورة والسيما يف ذلك العهد، وهذه العادة املستقرة يف غري حـال                

  .الضرورة أصل جيب أن يستصحب
ونـوا  فكيف وقد علم معها أن بعض حمارم أزواج النيب صلى اهللا عليه وسـلم مل يك               

 رمبـا   -أواخر خالفة عمر  – إبان إمرة الشام     -مثالً–يتخلفون عن خري نسائهم، فمعاوية      
  .، وهو أخو أم حبيبة رملة رضي اهللا عنها١جاء فحج مع عمر رضي اهللا عنهما

وكان يف حجة عمر رضي اهللا عنه األخرية اليت كانت فيها محلة أمهات املؤمنني الزبري               
ويبعد أن يتخلف عنه ابنه وعائشة رضي اهللا عنـهم خالتـه،            ،  ٢بن العوام رضي اهللا عنه    

وكذلك حمارمها من آل أيب بكر متوافرون، وكذلك ابن عمر رضي اهللا عنهما يبعـد أن                
كان كثري احلج، ال يفوته     : "يتخلف عن أبيه وأخته حفصة، والسيما مع ما قيل يف ترمجته          

نوا معها باملدينة مـن أمثـال       ، وكذلك حمارم صفية من أهل اإلسالم كا       ٣"احلج كل عام  
رفاعة بن السموأل القرظي خاهلا، والربيع ابن أخيها وغريمها، ويبعـد ختلفهـم عنـها،               
وكذلك جويرية كان مثة من إخوا عمرو بن احلارث، وعبداهللا، وابن أخيهـا الطفيـل               

  .وغريهم
  هل ثبت حجهن دون حمارم؟

هن ممن ال حتتجنب منـه، ومل       ومعهن أولياؤ : أورد بعض أهل العلم خرب حجهن بلفظ      
يثبت سنده، غري أن معناه صحيح يف اجلملة، فقد علمنا يقيناً بأن مع بعض أمهات املؤمنني           

 حجها عمر رضـي اهللا      ٤يف تلك احلجة بعض حمارمهن، إذ كانت تلك احلجة آخر حجة          
عنه، وثبت حج بعض حمارمهن مع عمر رضي اهللا عنه يف آخر حجة حجها، فحفصة من                

                                                
 .٦/١٥٤، وانظر اإلصابة ١/٢٠٣الزهد البن املبارك  ١
  .١/٣٣٨نظر فتح الباري ا ٢
 .٣١/١٢٢انظر ترمجته يف تاريخ دمشق  ٣
  ).١٧٦١(صحيح البخاري  ٤
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، وذكر بعض   ١ها عمر رضي اهللا عنه، وميمونة ومن حمارمها ابن عباس رضي اهللا عنه            حمارم
من ترجم للحسن بن علي رضي اهللا عنهما أنه حج ماشياً من املدينة حجات كثرية قـال                 

 وذكر بعضهم مخس عشرة حجة، وذكر بعضهم عـشرين          ٢بعضهم مخساً وعشرين حجة   
كوفة عام مخسة وثالثني، وكذا احلسني ذكروا ، ومل يعرف انقطاعه إالّ عند ذهابه لل    ٣حجة

يف ترمجته أنه كان كثري احلج، وذُكر أنه قتل معه يوم قتل سبعة عشر رجالً كلهم من ولد                  
فاطمة، وكلهم كان باملدينة، فيبعد مع ما ذكر أال يكون يف احلج مع عمر رضي اهللا عنـه    

  .منهم أحد، وهم حمارم ألمهات املؤمنني على األصح الظاهر
  ما كل النساء جيدن حمرماً فماذا يصنعن؟

) ال يكلف اهللا نفساً إالّ مات آتاهـا (، ]٢٨٦: البقرة) [اليكلف اهللا نفساً إالّ وسعها    (
  . ، والنية تبلغ ما ال يبلغ العمل، واحلمد هللا رب العاملني]٧: الطالق[

اهللا اخلدري رضـي  با سعيد أن أخربت أن عائشة والعجب ممن حيتج حبديث الزهري أ 
، أو ليس كل     ماكلهن من ذوات حمرم    : فقالت ، مع حمرم  الّإن املرأة ال تسافر     أيفىت  عنهما  

 وأبو سعيد -ملا فهمه املستدل من قوهلا-مث ال يستدل خبالف أيب سعيد    . ٤النساء جتد حمرماً  
وقد قال قوم ال بأس بأن تسافر املرأة        : "أسعد باحلديث، قال أبو جعفر الطحاوي رمحه اهللا       

 عن  ، قال أخربين يونس   ،بن وهب ا قال ثنا    ، واحتجوا يف ذلك مبا حدثنا يونس      ،غري حمرم ب
 عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها أا مسعتها تقول يف املرأة حتج وليس معها          ،بن شهاب 

ن احلجة عليهم يف ذلك ما قد تواترت به اآلثار          إف...  مالكلهن ذو حمرم   : فقالت ،ذو حمرم 
، ٥" حجة على كل من خالفهـا      يرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فه      عن  اليت قد ذكرناها    

ولو استدل مستدل على أمٍر األصلُ فيه املنع بقول صحايب خالفه صحايب آخـر لكـان                
استدالله قبيحاً، فعمرك اهللا كيف إذا استدل بقول صاحيب خالفه صحايب آخـر ونـص               

                                                
  ).٣٧١٣(حج ابن عباس تلك احلجة ثابت يف البخاري  ١
  .١٣/٢٤٢، وتاريخ دمشق ١/١٩٣انظر طبقات احملدثني بأصبهان  ٢
 .٢/٦٥٤انظر مثالً معرفة الصحابة أليب نعيم  ٣
، والذي بعده، والبيهقي    )٢٧٣٣ (٦/٤٤٢، وابن حبان يف صحيحه      )١١ (٤/٤٧٨صنف  رواه ابن أيب شيبة يف امل      ٤

  .٤/٤١٢، وانظر االستذكار )٩٩١٨ (٥/٢٢٦يف السنن الكربى 
 .والذي قبله) ٣٢٥٧ (١١٥-٢/١١٤شرح معاين اآلثار  ٥
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<  ٢٥ 

لصحابيني وإمنا توهم التعـارض     نبوي، فكيف إذا كان ال يوجد تعارض أصالً بني قويل ا          
بعض أهل العلم، وإالّ فقد قرر بعض األئمة أنه ليس بني خرب أيب سعيد وعائشة تعـارض                 
أصالً وال فيه مستمسك للمخالف أبداً، بل قول عائشة معضد قول أيب سعيد رضـي اهللا                

مل تكـن   : "عنهما، قال أبوحامت ابن حبان رمحه اهللا بعد أن روى احلديث يف صـحيحه             
 ألن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم كلهم     ؛ أبا سعيد اخلدري يف الرواية     مِةِهعائشة باملت 

أن ليس لكلكم ذو    :  تريد ،)ما لكلكم ذو حمرم   (:  وإمنا أرادت عائشة بقول    ،عدول ثقات 
، وقـد  ١" فاتقوا اهللا وال تسافر واحدة منكن إال بذي حمرم يكون معهـا            ،حمرم تسافر معه  

ذكر البيان بأن املرأة ممنوعة عن أن تسافر سفراً قلـت مدتـه أم   : "ن قالساق ذلك بعد أ 
ال حيل المرأة أن تسافر إالّ مع       : ، مث ساق حديث أيب هرير     ٢"كثرت إالّ مع ذي حمرم منها     

ذكر لفظة توهم غري املتبحر يف صناعة العلم أن عائشة رضـوان اهللا              : "ذي حمرم، مث قال   
ذكر البيـان  : "، وساق أثر عائشة املذكور، مث قال٣" الروايةعليها امت أبا سعيد يف هذه  

، وذكر خرب عائشة وفيه التفاا للنساء ختاطبهن        ٤"بأن هذا الزجر زجر حتم ال زجر ندب       
، ويشهد ملا قاله ابن حبـان أن        "فالتفتت إلينا عائشة، ما كلهن هلا ذو حمرم       : "قالت عمرة 

وجد يف قائم سيف رسول اهللا صـلى اهللا   : "اعائشة نفسها رضي اهللا عنها روي عنها قوهل       
  . ٥" وال تسافر املرأة ثالث ليال إال مع ذي حمرم... ويف اآلخر ..عليه وسلم كتابان

ومن طلب النصفة علم أن العبارة اآلنفة اليت يتشبث ا املخالف عن أم املـؤمنني ال                
فعليك أخا اإلسـالم    ! لوحدهامن مل جتد احملرم أو مل يكن هلا حمرم فلتسافر           : تساوي قوهلا 

  .باتباع البين احملكم احلجة، وترك املتشابه املشكل، فتلك سبيل الراسخني
  : اجلهد يف صيانة املرأة وأن ذلك من إكرامهااستفراغحجتهن مع عمر دليل على 

                                                
  ).٢٧٣٣( عند احلديث رقم ٦/٤٤٢صحيح ابن حبان  ١
 .٦/٤٤١صحيح ابن حبان  ٢
  .٦/٤٤٢صحيح ابن حبان ٣
  .٦/٤٤٣صحيح ابن حبان  ٤
، قـال اهليثمـي يف جممـع    )١٥٦٩٣ (٥/٢٩، والبيهقي يف الكربى   )٤٧٥٧ (٨/١٩٧رواه أبو يعلى يف مسنده       ٥

، وقـد   "رجاله رجال الصحيح غري مالك بن أيب الرحال وقد وثقه ابن حبان ومل يضعفه أحـد               : "٦/٢٩٥الزوائد  
  .عفاً بادي الرأيحسن حسني سليم أسد إسناده، ولعل يف طريقه ض
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 ،كانت احلجة اليت حج فيها عمر بن اخلطاب سنة ثالث وعـشرين           : "قال ابن سعد  
 أرسل إليه أزواج النيب صلى اهللا عليه وسـلم يـستأذنه يف             ،عمروهي آخر حجة حجها     

 وبعـث   ، فحملن يف اهلوادج عليهن األكسية اخلـضر       ، وأمر جبهازهن  ،اخلروج فأذن هلن  
 فكان عثمان يسري على راحلته أمامهن فال        ،معهن عبد الرمحن بن عوف وعثمان بن عفان       

 حلته من ورائهن فال يدع أحـداً       وكان عبد الرمحن يسري على را      ، يدنو منهن  يدع أحداً 
عن عبد الرمحن قال أرسـلين عمـر وعثمـان         ...،   يرتلن مع عمر كل مرتل     ،يدنو منهن 

 فكان عثمـان    ،بأزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السنة اليت تويف فيها عمر حيججن            
 بـن   وعبد الـرمحن  ، من مد البصر    يدنو منهن وال يراهن إالّ     يسري أمامهن فال يترك أحداً    

 وهن يف اهلوادج وكانا يرتالن ن يف الشعاب فيقيالن يف           ،عوف خلفهن يفعل مثل ذلك    
  .١" الشعب وال يتركان أحدا مير عليهنالشعب ويرتالن يف يفِّ

عن أم معبد بنت خالد بن خليف قالت رأيت عثمان وعبد الرمحن يف خالفة              : "وقال
 ، فرأيت على هوادجهن الطيالسة اخلضر، بنساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      جاًاعمر ح 

 يصيح إذا دنا منهن أحد إليك ،بن عفان على راحلته ا يسري أمامهن    ،وهن حجرة من الناس   
كان عثمان ينادي أال ال يـدنو       : "، وقال ٢" وابن عوف من ورائهن يفعل مثل ذلك       ،إليك

ن أنـزهلن بـصدر    فإذا نزل، وهن يف اهلوادج على اإلبل    ، وال ينظر إليهن أحد    ،إليهن أحد 
عـن  : "، وقال٣" وكان عثمان وعبد الرمحن بذنب الشعب فلم يصعد إليهن أحد    ،الشعب

املسور بن خمرمة قال رمبا رأيت الرجل ينيخ على الطريق إلصالح رحـل أو بعـض مـا               
 فإن كـان  ، فيلحقه عثمان وهو أمام أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،يصلحه من جهازه  

 وإن مل جيد سعة وقف ناحيـة حـىت          ، الطريق أو يساره فيبعد عنه     الطريق سعة أخذ ميني   
 وقد رأيته يلقى الناس مقبلني يف وجهه من مكـة علـى             ،يرحل الرجل أو يقضي حاجته    

  ...٤"الطريق فيقول هلم مينة أو يسرة فينحيهم حىت يكونوا مد البصر حىت ميضني

                                                
  ).١٧٦١ (٢/٦٥٨، واألصل يف البخاري )٨٤٠٤ (٤/٣٢٦، وناظر سنن البيهقي ٨/٢٠٩الطبقات الكربى  ١
  .٢١٠-٨/٢٠٩السابق  ٢
  .٨/٢١٠السابق  ٣
  .٨/٢١١السابق  ٤
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شؤوا طائفة من العـشرة     فعمرك اهللا لو حظيت امرأة مبثل هذه الصيانة، يقوم على           
املبشرين باجلنة، هم أركان الدولة أصحاب شورا ووالة أمرها، وهن بتلك املثابة املعلومة             
عند املؤمنني، أكان ينكر أحد أمرهم وإن قال خبالفهم؟ وهل شأن أوالء من قبيل ما حنن                

أن يتخلفوا عن   فيه اليوم؟ فكيف وقد علمت أن احملارم واألرحام واخلدم واحلشم الميكن            
أمهات املؤمنني، وال يقسم على ختلفهم أو يسفِّه رأي من قال بأن األصل صـحبتهم إالّ                

يرمي أوالئك األفاضل مبا يأنف أن      ! جديل غافل، ال كبري حظ له من األحاسيس واملشاعر        
ينسب إليه هو  لو كان يف عري القوم أو نفريهم، فكيف بتلك الثلة وهم أخنـى وأزكـى                

  !وأحرص على الرب والتقوى؟وأمحى، 
  .تبصر وتشم وتتذوق فتقبل احلسن ومتج ضده! واهللا أسأل أن مين علينا بقلوب تعقل

 إذا تقرر أن ما ذكر من القيود الشرعية إن وجدت فال يطلـق              :وعوداً إىل املوضوع  
 إذا  هلفظ االختالط إالّ مقيداً بنحو االختالط املنضبط أو االختالط بكذا مما ال يشكل أمر             

، وإمنا االصطالح جرى على ذم االختالط املطلق عـن القيـود أو             فسر تفسرياً صحيحاً  
مع وجود ضوابط تدفع    حلاجة   النساء بالرجال    املستهتر ا، إذا تقرر هذا ظهر أن اجتماع       

 اليقصد به مـصطلح االخـتالط احلـادث       بيد أن مثل ذا     سائغ،  التهمة   ذهب وت ة،الريب
يه فقهاء الشريعة على مر القرون لفظ االختالط إالّ يف أحرف ال            املستغرب، وال أطلق عل   

 وهلذا أثر   والتحذير منه، ) االختالط(ينىب عليها اصطالح، بل درجوا على ذم مفهوم لفظ          
فلم يـسم    ،رة غري خمتلطة مع أن املطاف واحد      تطوف حج  -رضي اهللا عنها  –أن عائشة   

ـ الختالط مرادهم املطلق عن كل      ، وأهل العلم الذين حيرمون اال     اًاختالططوافها   د أو  وقي
 .الذي التؤمن معه الفتنة، وعلى هذا جرى اطالق لفظ االختالط مبفهومه املعاصر

كون الرجال يف ناحية والنساء يف أخرى، كما كانت عائـشة  بأمن الفتنة قد يتحقق   و
ـ     يفعترب  واملتطوف بالبيت حجرة غري خمتلطة، وقد اليتحقق          ساء، ذلك حال الرجال والن

يف وإن كانت املسافة الفاصـلة      ومقْتِضي كوم كذلك،     ،والتزام الفريقني حبدود الشريعة   
  .واحدةمجيع األحوال 
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 على ما تقرر    ،١"االختالط بني الرجال والنساء، حمرم ظاهر التحرمي       " هي أن  اخلالصةو
 ولـو   ٢ على حترميها، وهي اخللوة    اإلمجاعأهل العلم   بعض  نقل  وبعض صوره    ،هيف تعريف 

وحترم اخللوة بغري حمرم، ولو حبيوان يـشتهي        : "بل قال بعض أهل العلم    . ٣مبخطوبة اتفاقاً 
  .٤"املرأة وتشتهيه كالقرد

  :ومن ذلك أن يتحقق فيهوهناك صور أظهر يف حترمي االختالط من غريها، 
  .اخللوة باألجنبية، والنظر بشهوة إليها" -١
 .تبذل املرأة وعدم احتشامها -٢
 .٥"مسة لألبدان، كاالختالط يف األفراح واملوالد واألعيادعبث وهلو ومال -٣

فهذا اختالط واضح التحرمي، ملخالفته قواعد الشريعة، وقد تستثىن منه صـور حتـت            
  .٦إجلاء الضرورة، من حنو ما قد يضطر إليه الطبيب

حلاجة، وفق ضوابط وشـروط مـضت       بقيد ا أصل املنع،   خرجت عن   وهناك صور   
  .ختالط يف املساجد واألسواق كحاله املقر يف العهد األول، كاالليهااإلشارة إ

  

 تدخل يف املعىن اللغوي لالختالط، ولكنها غري داخلة يف املعـىن            اًكما أن هناك صور   
، ٧ اتفاقـاً  االصطالحي على ما سبق بيانه، واألصل جوازها كاختالط النساء مبحـارمهن          

                                                
 فيه ماكـان  قاله مفيت اململكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشيخ، يف مقاله الذي أنكر    ١

يف منتدى جدة االقتصادي، وقد نشر يف عدد من الصحف السيارة كالوطن السعودية، والشرق األوسـط بتـاريخ            
  .م٢١/٤/٢٠٠٤
  .٢/٣٠٥ انظر سبل السالم  ٢
  .١٩/٢٦٩املوسوعة الفقهية   ٣
-٥/١٥٧روع  ، وقد ذكره ابن عقيل، وابن اجلوزي ونقله كذلك ابن مفلح، انظر الف            ٥/٤٤٩الفتاوى الكربى     ٤

  .، وحنوه يف غري موضع من كتب احلنابلة املعتمدة١٥٨
  .٢/٢٩٠ ،، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويتهيةقاملوسوعة الف ٥
  . السابق بتصرف ٦
 .، وحمل ذلك كما الخيفى عند أمن الفتنة٥/٣٠٥انظر سبل السالم  ٧
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دام جانـب   ما ومن كان حنوهم،     على عورات النساء،  وكذلك األطفال الذين مل يظهروا      
  .١، ومنه كذلك االختالط مع وجود حمرم أو فاصل معترب وإن كان فضاًءالفتنة مأموناً

ومما يدل على ما ذكر من حكم االختالط، أمر النساء بـالقرار يف البيـوت، ومنـع         
الرجال من الدخول عليهن، ومراعاة الفصل بني الرجال والنساء يف التشريعات اليت هـي              

فمع حتقق احلاجة الشرعية جاءت الشريعة مبراعاة الفـصل بـني الرجـال             مظنة خلطة،   
يف أثنائه  و ، وكل ذلك يأيت بيانه،     تقرر احلكم السالف   باإلضافة إىل أدلة متظاهرة   والنساء،  

، وتأيت بعـد اإلشـارة إىل        على بعض من مل يتعن البحث والتحرير       كشف كثري مما اشتبه   
  .عان، وهو املسؤول أن يرزقنا فهماً وعلماً واهللا املستبعض الشبه،

 

                                                
ه الصور، غري أن الباحث قد يقف على أحرف معـدودة           التكاد جتد الفقهاء يطلقون لفظ االختالط على حنو هذ         ١

، ومراده مقيد باالختالط اللغـوي مـع   ٤/٣٥٠لبعضهم فليتنبه، ومن ذلك ما أطلقه النووي يف موضع من اموع         
وجود الفاصل املعترب، تدل على ذلك الصورة اليت حتدث عنها باإلضافة إىل نصوصه األخرى ومنها عده االخـتالط                

  .٨/١٤٠ كما يف اموع نفسه  من القبائح-يف بدعة إيقاد الشمع باجلبل–النساء يوم عرفة بني الرجال و
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، وليس ذلك   نفسية و جسديةإن من متطلبات احلياة خروج الرجال وتكبدهم املشاق         

مطلوباً لذاته، ولكنه من أجل الكسب وحتصيل القوت والقيام بالنفقة، فليس األمر بالسعي         
وهـذا   هو تكليف مبا يناسب خلْق وأخالق من يتجشم ذلك،           والكد تشريفاً للرجال بل   

  :التكليف قد يكون ثقيالً ومع ذلك يأىب الكرمي أن يضيع من يعول، قال بعضهم
  ِملَومل أجب يف الليايل ِحنِدس الظُ    من العدِم زع ـأُميمةُ مل أج لوال 

  ِمذوو الرِح  فُوهاجي  ةَـأنَ اليتيم    معرفيت  يِشـالع وزادين رغبةً يف 
   عن لَحٍم على وضِم السترفيهتك    هاـلم بـأن ي  يوماً أُحاِذر الفقر 

وباملقابل قرار املرأة يف بيتها أليق ا، وأكثر صيانة هلا، وأصلح ألوالدها وأنفع لزوجها          
  ".الرجل جيين واملرأة تبين"فـوجمتمعها، 

  :وصدق من قال
  رأى خلالً  فيما  تدير الوالئد  املرء حرةإذا مل تكن يف مرتل 

  :وآلخر
  تدبره ضـاعت مصاحل داره  إذا مل تكن يف مرتل املرء حرةٌ

هو مثابة املرأة اليت جتد فيها نفسها على حقيقتها كمـا            البيت: "قال صاحب الظالل  
فتها الـيت    وال مكدودة يف غري وظي     ، وال ملوثة  ، وال منحرفة  ،غري مشوهة  أرادها اهللا تعاىل  

  .بالفطرة هيأها اهللا هلا
  أوجـب علـى    ، للفراخ الناشئة فيه رعايتها    ئلكي يهيئ اإلسالم للبيت جوه ويهي     و
، هدوء البال ومن ، ومن الوقت،كي يتاح لألم من اجلهد؛ فريضة  وجعلها،النفقة الرجل

  .هاوبشاشت وعطرها  وما يئ به للمثابة نظامها،ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب
املستغرقة  ،مبواعيده  املقيدة ، املرهقة مبقتضيات العمل   ،فاألم املكدودة بالعمل للكسب   

 الطفولة النابتـة فيـه   متنح  وال ميكن أن،ال ميكن أن ب للبيت جوه وعطره.. الطاقة فيه 
 ومـا   ؛واخلانات لفنادق ا وبيوت املوظفات والعامالت ما تزيد على جو      . حقها ورعايتها 

 ،إال أن ختلقها امرأة    توجد فحقيقة البيت ال  . ك األرج الذي يشيع يف البيت     يشيع فيها ذل  
واملرأة . إال أن تتواله أم    يشيع ال  وحنان البيت  ،وأرج البيت ال يفوح إال أن تطلقه زوجة       
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<  ٣١ 

يف العمل لن تطلق يف جـو   الروحية أو الزوجة أو األم اليت تقضي وقتها وجهدها وطاقتها     
  .الل واملاللالبيت إال اإلرهاق والك

أما أن يتطـوع ـا      . وإن خروج املرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة         
الناس وهم قادرون على اجتناا، فتلك هي اللعنة اليت تصيب األرواح والضمائر والعقول،            

 .يف عصور االنتكاس والشرور والضالل
 والتـسكع يف    ،املالهـي  خروجها لالختالط ومزاولة     ،فأما خروج املرأة لغري العمل    

رتكاس يف احلمأة الـذي يـرد البـشر إىل مراتـع            فذلك هو اال  .. النوادي واتمعات   
  .١"!احليوان

قرار املرأة يف بيتها هو األصـل،       فال غرو إذاً أن تدل شريعة أحكم احلاكمني على أن           
 وأ لضرورة إال تكون ال رخصة البيوت من خروجهنأن و حقهن، يف شرعية عزمية فهو"

ـ ي ب  فِ نَرقَو{: قال اهللا ،  ٣"بضوابط اخلروج الشرعية  "دينية أو دنيوية،  ،   ٢"حاجة كُوِتينال  و
تبرجن ت برِلاِه اجلَ جمعىن هذه اآلية األمر بلـزوم        "-رمحه اهللا –، قال القرطيب    }ىولَ األُ ِةي

 ، غريهن فيه بـاملعىن     وإن كان اخلطاب لنساء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد دخل           ،البيت
هذا لو مل يرد دليل خيص مجيع النساء كيف والشريعة طافحة بلـزوم النـساء بيـون                  

ن إمام التفسري جماهد فسر التربج هنا        حىت إ  ،٤"نكفاف على اخلروج منها إال لضرورة     واال
 كانت املرأة خترج فتمشي بني الرجال فذلك تربج اجلاهلية        : "مبا دل عليه صدر اآلية فقال     

 وقد نص غري واحد من أهل العلم على أن املرأة تلزم بيتها الختـرج منـه إالّ                   ،٥"األوىل
  .٦"خروج املرأة اليكون إالّ لضرورة شرعية: "لضرورة، قال ابن احلاج

                                                
  .}وقرن يف بيوتكن{: يف ظالل القرآن، آية األحزاب ١
  .، بتصرف يسري٨٩رمحه اهللا، ص– عن حراسة الفضيلة، للشيخ بكر أبوزيد  ٢
 .٩٧السابق  ٣
  .١٤/١٧٨تفسري القرطيب   ٤
 وسند عبـدالرزاق   ٨/٥٢٠، وهو عند عبدالرزاق كما أشار احلافظ يف الفتح          ٣/٤٨٣ري لآلية   انظر تفسري ابن كث    ٥

 .٨/١٩٨الذي ذكر صحيح، وهو كذلك يف الطبقات الكربى البن سعد 
  .٢/١٢ املدخل ٦
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<  ٣٢ 

وفيه الداللة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت،        : "وقال اجلصاص يف اآلية اآلنفة    
  .١"منهيات عن اخلروج

عين اسكُن فيها   ي }وقَرنَ ِفي بيوتكُن  {:  قوله تعاىل  : "ه اهللا رمحريب املالكي   العقال ابن   
 أنّ  النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا        ٢ حىت إنه روي ولَم يصح     ، وال تربحن منها   ،وال تتحركن 

 إشارةً إىل ما يلْزم املرأة مـن  ؛انصرف من حجة الوداع قال ألزواجه هذه مث ظهور احلصر  
يعين الزمن : "، وحنوه ذكر ابن كثري٣" إال لضرورة ، واالنكفاف عن اخلروج منه    ،بيتهالزوم  

  .٤"ظهور احلصر والخترجن من البيوت
  :وقد شاع هذا عند بعض أهل الغرية حىت قال بعضهم

  هر الِصرِك إذا ذُ أصهاٍرثالثةُ  شؤوا اعير ي لكل أيب بنٍت
  ! القربوخريهم  يواِريها،وقرب  يصونها ، وبعلٌ فخدر يكنها

ومن نظر يف آيات القرآن الكرمي، وجد أن البيوت مـضافة           : " أبوزيد قال الشيخ بكر  
ثالث آيات من كتاب اهللا تعاىل، مع أن البيوت لألزواج أو ألوليائهن، وإمنا  إىل النساء يف
هـي إضـافة    مراعاة الستمرار لزوم النساء للبيوت، ف-واهللا أعلم-اإلضافة  حصلت هذه

وقـرن يف  {  : قـال اهللا تعـاىل   ،  ، ال إضافة متليـك    ٥للمسكن والتصاق به   إسكان ولزوم 
، وقـال  }ِةمكْاِحل واِهللااتِ  آين ِمنكُوِتيي بِف ىلَتا ي منَركُاذْو{  : ، وقال سبحانه }بيوتكن

  .٦" }نِهوِتي بنِم نوهجِرخال ت { : شأنه عز
لصدر األول يف عصر النبوة تقضي جبواز خروج النـساء للحاجـات   واحلق أن حال ا 

ا كمـا يف    مرضـي اهللا عنـه    بنت أيب بكـر     فهذه أمساء   والدينية، أما الدنيوية    الدنيوية  
                                                

  .٣/٥٢٩ أحكام القرآن للجصاص ١
ه إن شاء اهللا عند ذكر املنـع   مجيعهم، وسوف يأيت خترجيذكر غريه من األئمة رمحة اهللا عليهم حديث صحيح كما    ٢

  .٤٢التشريع، يف حج النساء واعتمارهن صمن االختالط يف 
  .٥٦٩-٣/٥٦٨ أحكام القرآن ٣
هذه مث ظهور : اآليات، يف معىن حديث أيب داود} ..إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة{: يف تفسري قوله تعاىل ٤

  .١/٣٨٦احلصر، انظر التفسري 
، فعلل بكون النـساء خمتـصات       }الخترجوهن من بيون  {: يف الكشاف عند اآلية الثالثة    وحنوه ذكر الزخمشري      ٥

  .بالبيوت من حيث السكىن
  .٩٠-٨٩حراسة الفضيلة ص ٦
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<  ٣٣ 

الصحيحني خترج من بيتها فتنقل النوى من أرض الزبري اليت أقطعه هلا رسول اهللا صلى اهللا                
 يف  ى ثلثي فرسخ، وتسقي املاء وكانت تلق      ؛تحنو أربعة كيلومترا  عليه وسلم فتقطع ماشية     
، وكن خيرجن يف األسواق إذا دعتهن احلاجة إىل ذلك كما يف            ١طريقها من تلقى من املارة    

، وكان  ٢البخاري وغريه يف   خفاف الغفاري مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم           ابنةخرب  
  .خروجهن للحاجات الدنيوية كثريةقد مات زوجها، واألخبار يف 

من كل فج جات الدينية فقد كن يشهدن األعياد واجلمع واجلماعات، ويأتني        اما احل وأ
  .، ولعل طرفاً من ذلك يأيت ذكرهعميق إىل البيت العتيق

بيد أن من رخص فيما ذُكر أو شرعه أمر كذلك مبا يكفل صيانة النساء عن االختالط           
  .رجها عن حيز الذم أن تكون اخللطة منضبطة مبا خيوراعىبالرجال، غري املنضبط 

منـضبطاً   هـا خروجكان  أمنت الفتنة و  إذا   النساء للحاجات    خروجإذاً يف   فال حرج   
وال حتدث  ،   متكسرة يف مشيتها   ، وال وال تسري متثنية   ، فال خترج متطيبة   ؛ةعيبضوابط الشر 

، والتزاحم الرجال يف    عمالً يبدي ما ختفي من زينتها، وعليها أن تلتزم باحلجاب الشرعي          
 بل تلتزم حافتها، وإذا احتاجت إىل الكالم مع األجانب فال ختضع بالقول       ،الطرقاتوسط  

 ارتفعت الضرورة عاد كل إىل أصله،       فيطمع الذي يف قلبه مرض، فمىت انقضت احلاجة أو        
  .ولعل من قال من أهل العلم باملنع من اخلروج إالّ لضرورة يرتل احلاجة مرتلتها

روج، وآثرن التقرب إىل اهللا بلزوم البيوت، فـأثر         أبت بعض الصاحلات اخل   ومع ذلك   
 ألداء نسكها، وثانية إىل بيت      ةمرخرجات  عن بعض الصاحلات أا ما خرجت إالّ ثالث         

 رضي اهللا عنها    ةَعم ز  بنتِ ِةدوس  املؤمنني أموقد ذكروا يف ترمجة     زوجها، وثالثة إىل قربها،     
  .٣ حىت خرجت جنازا اهللا عليه وسلم خترج من بيتها بعد وفاة النيب صلىأا مل

مع هذا األمر   ، و }وقَرنَ ِفي بيوتكُن  {:  قال اهللا عزوجل   إذا مل تكن مثة حاجة فقد     أما  
 قال صـلى اهللا عليـه      ى النساء،   منع من الدخول عل    ، وحذراً من مغبة االختالط    ،بالقرار

                                                
  ).٢١٨٢ (٤/١٧١٦، ومسلم )٤٩٢٦ (٥/٢٠٠٢ينظر صحيح البخاري  ١
  ).٣٩٢٨ (٤/١٥٢٧  البخاريصحيح ٢

  .٨/٢٠٩ ممن ذكره ابن سعد يف طبقاته ٣
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<  ٣٤ 

، فقال رجل من " النساءإياكم والدخول على  ": وسلم يف حديث عقبة بن عامر املتفق عليه       
  .١"احلمو املوت": يارسول اهللا أفرأيت احلمو؟ قال: األنصار

  ما يف الرجاِل على النساء أمني  ال يأمنن على  النساء أخ أخاً
 على النساء،   شؤون النساء بهلم فطنة   الذين  النهي عن دخول غري أوىل اإلربة       جاء  بل  

دخل علي النيب صلى اهللا     : " قالت -عنهارضي اهللا   –ففي الصحيحني من حديث أم سلمة       
 يا عبد اهللا أرأيت إن فتح اهللا        :عليه وسلم وعندي خمنث فسمعه يقول لعبد اهللا بن أيب أمية          

قال النيب صلى اهللا    ف ، فإا تقبل بأربع وتدبر بثمان     ، فعليك بابنة غيالن   عليكم الطائف غداً  
عليه وسلم ال يلَدخ٢" هؤالء عليكنن.  

قال رسول اهللا صـلى اهللا        وقطع أسباب الفتنة ن،    ، احتاط ألمر النساء   فانظر كيف 
ا تركت بعدي فتنة أضر على الرجال       م: " حديث أسامة ابن زيد املتفق عليه      عليه وسلم يف  

  .٣"من النساء
ـ  ِةرنطَقَ املُ ِرياِطنالقَ و نيِنالب و اِءس النِ ن مِ واِته حب الش  زين للناسِ {:  تعاىل قال اهللا  ن  ِم

 ،فجعلهن من عني الـشهوات    " ، اآلية }ِثراحلَ و اِمعن واألَ ِةموس املُ يِلاخلَ و ِةضالِف و ِبهالذَّ
 بدأن لكثرة : "قال القرطيب، ٤" إشارة إىل أن األصل يف ذلك   ،وبدأ ن قبل بقية األنواع    

   . اآلنف أسامةحديثر  وذك٥"تشوف النفوس إليهن ألن حبائل الشيطان وفتنة الرجال
  :وقد قالوا

  ا يشتهي شم  الرياحِنينلُوكُ    لناقنِل خنيياِحاء رس الِنإنَّ
  :خرولآل

  وعيش بين الدنيا لقاء بناا   وحنن بنو الدنيا وهن بناتها
فلكل امرأة خاطب، ولكل ساقطة القط، وهلذا حذر عقالء األمم منذ القـدم مغبـة               

إياك وخمالطة النساء، فإن حلظ املرأة سهم،       : قال بعض احلكماء  "،  نساء لل خمالطة األجانب 

                                                
  .٤/١٧١١، ومسلم ٥/٢٠٠٥ البخاري ١
  .٤/١٧١٦، ومسلم ٤/١٥٧٢ صحيح البخاري ٢
  .٤/٢٠٩٧، ومسلم ٥/١٩٥٩ البخاري ٣
  .٢٠/٨٩، وانظر عمدة القاري ٨/٥٣حتفة األحوذي   ٤
  .٤/٢٨٠ تفسري القرطيب ٥
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<  ٣٥ 

وقال . ياصياد احذر أن تصاد   : ورأى بعض احلكماء صياداً يكلم امرأة فقال      . ولفظها سم 
  .١.."امش وراء األسد والمتش وراء املرأة: يهما السالم البنهلسليمان بن داود ع
  ظـاهرة أناط اهللا به مـصاحل ه إالّ مكابر، وقد بني الرجل واملرأة الينكروامليل الطبعي   

 إىل ما الحتمـد      ذلك امليل اجلبلي   وحىت الينساق الناس جراء    ،ممتدة امتداد النسل البشري   
شرع لعباده من األحكام ما يهذب الطباع ويفـي         عقباه، مما يعود على مصاحله بالنقض،       

وِمن آياِتِه أَنْ {: ال سبحانهحباجات الغرائز، وحيقق املصاحل دون كبت، وجعل ذلك آية فق        
                ةً ِإنَّ ِفـي ذَِلـكمحرةً ودوكُم منيلَ بعجا وهوا ِإلَيكُنسا لِّتاجوأَز أَنفُِسكُم نلَكُم م لَقخ

، ولـه   احلالل الطيب ع من   ، فلله احلمد على ما شر     ]٢١: الروم[ }لَآياٍت لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ  
  .وذرائعه اخلبيث احلراممنع من ى ما  علالفضل

  .الواجب على املرأة القرار يف بيتها، إالّ حلاجةومما سبق خنلص إىل أن 
األصل أمر النساء بلزوم البيوت، ويهن عن       ":  الكويتية ومما جاء يف املوسوعة الفقهية    

 ملك  :ذكر الكاساين عند الكالم عن أحكام النكاح الصحيح أن منها         اخلروج منها، وقد    
 ،}نوهنِكسأَ{: ممنوعة من اخلروج والربوز لقوله تعاىل     ) الزوجة(االحتباس وهو صريورا    

 ، إذ األمر بالفعل ي عن ضـده       ، واإلخراج ، والربوز ،واألمر باإلسكان ي عن اخلروج    
ـ  ب ن مِ نوهجِرخال ت { :وقوله عز وجل   }وقَرنَ ِفي بيوتكُن  {: وقوله عز وجل   ِهوِتين ال  و

يخرجا لو مل تكن ممنوعة عن اخلروج والربوز الختل السكن والنسب           }نألن ذلك   ؛ وأل 
 وقد مضى ذكر كالم بعض أهل العلم يف تقرير          .مما يريب الزوج وحيمله على نفي النسب      

 وغريهـا مـن    }وقَرنَ ِفي بيوتكُن  {: أمر النساء بالقرار يف معرض تناوهلم لقول اهللا تعاىل        
  .اآليات، وسبقت اإلشارة إىل بعض األحاديث الدالة على هذا املعىن

 ،مـن ذكـر   عرس   وشهود   ، وذوي احملارم  ، واألمهات ،عند احلاجة كزيارة اآلباء   أما  
، د من يقوم ا جيوز هلا اخلـروج  وقضاء حاجة ال غناء للمرأة عنها وال جت       موته،وحضور  

  :أمههامن  بقيود ا ذلكإال أن الفقهاء قيدو
  . أما اليت خيشى االفتتان ا فال خترج أصال، أن تكون املرأة غري خمشية الفتنة- ١
  . أن تكون الطريق مأمونة من توقع املفسدة وإال حرم خروجها- ٢

                                                
  .١٥٥ أدب الدنيا والدين للماوردي ص ١
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<  ٣٦ 

 ألن متكني   ؛ أن يكون خروجها يف زمن أمن الرجال وال يفضي إىل اختالطها م            - ٣
  ...النساء من اختالطهن بالرجال أصل كل بلية وشر

جيوز اخلروج ملا حتتاج إليه     :  قال العيين  ، أن يكون خروجها على تبذل وتستر تام       - ٤
 مـستورة   ، تفلة الريح  ، خشنة امللبس  ،املرأة من أمورها اجلائزة بشرط أن تكون بذة اهليئة        

  .األعضاء غري متربجة بزينة وال رافعة صوا
قال ابـن حجـر   . ال بإذنه فال جيوز هلا اخلروج إ، أن يكون اخلروج بإذن الزوج  - ٥
ونقل . وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والد خرجت بإذن زوجها غري متربجة          : اهليتمي

إذا استأذنكم نساؤكم بالليل    ": ابن حجر العسقالين عن النووي عند التعليق على حديث          
إال استدل به على أن املرأة ال خترج من بيـت زوجهـا   :  أنه قال١"إىل املسجد فأذنوا هلن 

 وللزوج منع زوجته من اخلروج من مرتله إىل ما هلا           ،بإذنه لتوجه األمر إىل األزواج باإلذن     
قال أمحـد يف    .  سواء أرادت زيارة والديها أو عيادما أو حضور جنازة أحدمها          ،منه بد 

وألن ... طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إال أن يأذن هلـا          : امرأة هلا زوج وأم مريضة    
وال ينبغي  .  والعيادة غري واجبة فال جيوز ترك الواجب ملا ليس بواجب          ،ج واجبة طاعة الزو 

 ومحال ، وزيارما ألن يف منعها من ذلك قطيعة  هلما    ،للزوج منع زوجته من عيادة والديها     
 وليس هـذا مـن املعاشـرة        ، وقد أمر اهللا تعاىل باملعاشرة باملعروف      ،لزوجته على خمالفته  

  .٢..".باملعروف

                                                
، وهو عند مسلم بألفاظ )٨٢٧( رقم ١/٢٩٥ صحيح البخاري باب خروج النساء إىل املساجد بالليل والغلس  ١

  ).٤٤٢( رقم ١/٣٢٧مقاربة 
، ٢/٣٣١ باختصار وتصرف، وكالم الكاساين املشار إليه يف بدائع الصنائع ١٠٩-١٩/١٠٧لفقهية  املوسوعة ا ٢

  .والخيفى أن بعض االستدالل حمل نظر
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<  ٣٧ 

 
إذا عرضت للمرأة حاجة تسوغ خروجها فال حرج عليها إن خرجت وفقاً ملا سـبق               

لعل مـن   بيانه، غري أن تلك احلاجة التسوغ اختالطها بالرجال، وذلك حلرمة االختالط و           
 يف  الشارع للنساء، وصيانته هلن من االخـتالط      رعاية  دلة على حترمي االختالط،     أظهر األ 

 فقصد الشارع إىل املنع من االختالط أو احلد منه فيما شرع دليـل              .سائر أحكام التشريع  
  .كاف على حتجريه واملنع منه

علـى أن    ق األمة، بل سائر امللـل     ااتف"من قبيل هذا االستدالل على منع االختالط        و
علمهـا عنـد األمـة      كـان   و ...شريعة وضعت للمحافظة على الضروريات اخلمس     ال

ميتاز برجوعهـا    أصل معني    به يثبت ذلك بدليل معني، وال شهد        مع أنه مل  روري،  كالض
  .١"متها للشريعة مبجموعة أدلة ال تنحصر يف باب واحدءإليه، بل علمت مال

 الـيت  التكاليف املرأة فلم توجب عليها جبلة مراعاامن تأمل نصوص الشريعة وجد     ف
اب اجلمع واجلماعات على الرجال دون      يكون فيها بروز وخمالطة للرجال، ومن ذلك إجي       

فرض النفقة علـى الرجـل   النساء، ومنه فرض اجلهاد على الرجال دون النساء، وكذلك         
  .دون املرأة

لكن رمبا دعت الشريعة النساء إىل شهود ما حيضره الرجال، خالفاً لألصـل الـذي               
والعنت يلحق   ،ويكون ذلك ملصلحة تشمل مجيع املكلفني     قررته وهو قرارهن يف البيوت،      

 الشريعة يف حنو هذه     تالناس إذا وضع هلا الشارع منطاً يكفل عدم اخللطة مطلقاً، فاقتصر          
  .، وال حترم املرأة فضل تلك العبادةمتنع اخللطة املذمومةوضع ضوابط التشريعات على 

أن  و ، يفـوت  الرجال والنساء، حلظ أن هلا وقتـاً      ومن تأمل العبادات مظنة اجتماع      
 هلا، كاألعياد واجلمع، وإن مل تذهب مصلحتها حلق         النساء شهود تذهب بتأخري مصلحتها  

  . احلج أو العمرةالناس عنت يف فصلها كشأن كثري من أعمال
وتأمل لو كانت النساء خيرجن بعد عود الرجال لصالة العيد، أو كن ينتظرن فـراغ               

  حق الناس حينها؟لالرجال ألجل السعي أي عنت ي

                                                
  .١/٣١انظر املوافقات للشاطيب   ١
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<  ٣٨ 

فيـه  قد يقع   كمة أن شرعت تلك العبادات على ذلك الوجه مع ما           فكان من متام احل   
شرط ما يكفل منع اخللطة احملرمة، وقد أشري        ب وهو مقر  بني الرجال والنساء     االجتماعمن  

  .إليه يف ما مضى
جتاوز الناس حدود الشريعة بسبب الفوضى أو غريها من األسباب الراجعة إىل            إن  أما  

  . ال أن حيتج بهيصوبطأ ينبغي أن املكلفني ال إىل التكليف، فخ
وإالّ فإن الشريعة متنع النساء من تلك الشعائر إن مل يطقن االلتزام حبـدودها، وهلـذا                

لو أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أحدث النـساء  : "قالت عائشة رضي اهللا عنها   
نساء املأذون هلن    رضي اهللا عنها حال ال     بينت، وقد   ١"ملنعهن كما منعت نساء بين إسرائيل     

لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـصلي الفجـر            : "يف شهود اجلماعات فقالت   
فيشهد معه نساء من املؤمنات متلفعات يف مروطهن مث يرجعن إىل بيون مـا يعـرفهن                

  أفيكون هذا مع اخللطة الذميمة؟وانظر ، فتأمل قوهلا ما يعرفهن أحد، ٢"أحد
تج به من يسوغ االختالط من تشريعات، مث تأملت حـال            يف بعض ما حي    وإذا نظرت 

ما جيعلونه الزماً هلـا مـن       أن  الصدر األول من هذه األمة مع تلك التشريعات، وجدت          
         والقرآن يترتل  عد نساء العهد األول   االختالط غري املنضبط ليس بالزم، بل من نظر أدرك ب  

ت، متقيدات  حاجات والضروريا  خيرجن لل  عن خلطة الرجال يف سائر األحوال فإن خرجن       
  .بالشريعة غري مفتئتات، ملتزمات يف عبادن مبا يكفل هلن الصيانة من خلطة الغرباء

 فيها ذلك األصل وقد تكون حمل التبـاس عنـد           يع اليت ر  العباداتوفيما يلي بعض    
  :همبعض

 
فالكـل   ،به كل حبسمسلمةمسلم واجب على كل  وومستحب أالشرعي  طلب العلم 

 وأعظم من   ، نور الشمس  أعظم من حاجتهم إىل   وحاجة العاملَِ إىل علم النبوة      " حمتاج إليه، 
فاهللا تعاىل إمنا خلق الثقلني لعبادتـه        ،  ٣" املاء واهلواء الذي ال حياة هلم بدونه       حاجتهم إىل 

،  حتصيله يزامحن الرجال ألجل  النساء    تكن وحده، والعبادة التكون إالّ بعلم، ومع ذلك مل       
                                                

  ).٤٤٥ (١/٣٢٩، ومسلم )٨٣١ (١/٢٩٦صحيح البخاري  ١

  .وغريه) ٦٤٥ (١/٤٤٥وغري موضع، ومسلم ) ٣٦٥ (١/١٤٦صحيح البخاري  ٢

  .٢/١١٨مفتاح دار السعادة، البن القيم  ٣
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<  ٣٩ 

فلما خشني أن تكـون     ،  الرجالمن  ومل يكن القدر املطلوب منهن مماثالً للقدر املطلوب         
طلنب أن يجعل هلن النيب صلى اهللا عليه وسلم جملساً خاصـاً اليكـون              اخللقة عائقاً دونه    

هـل جيعـل   : للرجال فيه نصيب، وقد بوب البخاري يف كتاب العلم من الصحيح، باب           
ى حدة يف العلم، وساق حديث أيب سعيد، قالت النساء للنيب صلى اهللا عليه              للنساء يوم عل  

، قـال   ١احلديث.. غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوماً         : وسلم
 غلبنا عليك الرجال معناه أن الرجال يالزمونـك         قوله: "وقال" أي عني لنا يوماً   : "العيين

 فاجعل ، وحنن نساء ضعفة ال نقدر على مزامحتهم   ،الدينر  كل األيام ويسمعون العلم وأمو    
  .٢" األيام نسمع العلم ونتعلم أمور الدينمن لنا يوماً

نساء يف املسجد، ملا يترتب عليه من       الرجال ب الوقد نص الفقهاء على املنع من اختالط        
  .، ويشمل ذلك االختالط بغية طلب العلم٣مفاسد

  .رن مع الرجال جمالس العلم والذكرن احضولو كان االختالط جائزاً لقال هل
فإذا كان األمر كذلك يف طلب العلم الشريف، ولو يف بيوت اهللا املـصونة، حيـث                
تضعف التهمة وتقل الريبة، فهل يعقل وجه يسوغ به منتسب للعلم اخـتالط الطـالب               

أن بالطالبات يف املدارس واجلامعات، بدعوى مشروعية طلب العلم للجنسني؟ وهل يقبل            
مل يكن طلب العلم حكراً على الرجال يف عـصور اإلسـالم            : يتبجح قاصر الرأي بقوهلم   

  املختلفة؟ وليت شعري أي علم يريد؟
ن تعاليم الشريعة ولذا حلت الربكة فيـه،        عنعم مل يكن حكراً كما أنه مل يكن متفلتاً          

بوا طريق السلف   يف عزة ومتكني، وهل تأخر املسلمون إالّ حني تنك         واوكانفساد املسلمون   
 وا أمم الكفر يف طرائقهم اليت من أسوئها االختالط البغـيض يف التعلـيم   الصاحلني، وجار

  وغريه؟
  
  

                                                
  .، ورواه غريه١/٥٠  صحيح البخاري ١
  .٢/١٣٤  عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢
  .٢/٣١٤شرح منظومة اآلداب وغذاء األباب يف ، ٢/٢٥٨ انظر مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى  ٣
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<  ٤٠ 

 
أن كانت النساء يف مكان فأتاهن النيب صلى اهللا عليه          من مراعاة منع االختالط فيها،      ف

وقد ذكر اهللا تعاىل خرب بيعـة    ،  ١يده يد امرأة قط   وعلمهن وما مست    بايعهن  وفيه،  وسلم  
يا أَيها النِبي ِإذَا جاءك الْمؤِمنات يباِيعنك علَى أَن لَّا يشِركْن ِباللَِّه       (: النساء يف قوله سبحانه   

ني ِببهتاٍن يفْتِرينه بين أَيِديِهن وأَرجِلِهن      شيئًا ولَا يسِرقْن ولَا يزِنني ولَا يقْتلْن أَولَادهن ولَا يأْتِ         
           ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه اللَّه نلَه ِفرغتاسو نهاِيعوٍف فَبرعِفي م كِصينعلَا ي١٢: املمتحنة [)و[، 

عن النيب صلى    هلن نيابة    -رضي اهللا عنه  –وما يروى يف صفة ذلك من حنو مصافحة عمر          
اهللا عليه وسلم، أو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وضع يده يف إناء فيه ماء، أو جاء حبائـل      

، وجله ليس فيه حجة ملن      يشغب به يلتفت إىل من    فهذا وحنوه مل يثبت بنقل صحيح، فال        
  .يهرف به

  


 
 ني ومظاهر الصيانة والعفاف فيها بادية ناصعة، ففي الصحيح        واآلثار يف هذا معروفة،   

 ليصلي ،إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت      
الشريعة ، ومع ذلك فإن     ٢" ما يعرفن من الغلس    ،الصبح فينصرف النساء متلفعات مبروطهن    

قـال  لشرعية،  ا املقاصد   لتلكخروجهن  مفاسد حمتملة من    نع من   جاءت بالضوابط اليت مت   
مث أتى ":  قوله: "ابن حجر يف تعليقه على خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم النساء يوم العيد      

 "ومعه بالل" : على حدة من الرجال غري خمتلطات م، وقوله   ن النساء كُ  ر بأنّ  يشعِ "النساء
 يف املوعظة أو احلكم أن ال حيضر من الرجال إال من تدعو             فيه أن األدب يف خماطبة النساء     

احلاجة إليه من شاهد وحنوه، ألن بالالً كان خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم ومتويل قبض                
ابن  وقريب منه قول     ،٣"الصدقة، وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره           

فلما أن شرع عليه الصالة       ":اء حيث يقول  يف تعليل استحباب صالة العيد يف الفض      احلاج  
                                                

  .٣/١٤٨٩، ومسلم ٤/١٨٥٦  ثبت ذلك من حديث عائشة املتفق عليه، البخاري ١
 .، وغري موضع)٦٤٥ (١/٤٤٥وغريه، ومسلم ) ٥٥٣ (١/٢١٠البخاري  ٢
  .٢/٤٦٦  الفتح ٣
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<  ٤١ 

 فلما أمر يف هذا     ...، والسالم هلن اخلروج شرع الصالة يف الرباح إلظهار شعرية اإلسالم         
أال ترى أنه عليه الـصالة      . احلديث وجعله يف صالة العيد فكان النساء بعيدا من الرجال           
 فلو كن قريبـاً ، هن وذكرهنوالسالم ملا أن فرغ من خطبته وصالته جاء إىل النساء فوعظ   

ووجه ثـان وهـو أن      . لسمعن اخلطبة وملا احتجن إىل تذكريه هلن بعد اخلطبة هذا وجه          
وقد جيتمع الرجال والنساء    ، املسجد ولو كرب فهم حمصورون يف اخلروج من أبوابه املعلومة         

لك والرباح ليس كـذ   ، عند الدخول فيها واخلروج منها فتتوقع الفنت يف موضع العبادات         
 وهذا بعكس ما يفعله بعـض النـاس     ، ية فال يصل فيها أحد ألحد يف الغالب       التساع الرب

اليوم وهو أن املسجد عندهم كبري وله أبواب  شىت فيخرجون منه إىل الرباح لكونه أوسع                
وهو السنة فبنوا يف ذلك الرباح موضعا يكون يف الغالب على قدر صحن اجلامع أو أصغر                

 للجهة القبلية واآلخر يف مقابلته فيجتمع النساء والرجـال يف     س إال باباً  وجعلوا له بابني لي   
وتقف اخليل والدواب عليهما فإذا انـصرفوا خرجـوا        ، أحد البابني يف الدخول واخلروج    

والغالب أن النساء إذا خرجن لغري العيد يلبسن احلسن من الثياب           . منهما كذلك مزدمحني  
، ذلك مما تقدم من زينتهن فكيف ـن يف العيـدين          ويستعملن الطيب ويتحلني إىل غري      

والرجال أيضا يتجملون مبا ال جيوز هلم فتقع الفنت وتتلوث القلوب وهم قد خرجوا لقربة               
ولبعدهن من الرجال ملا فرغ من خطبتـه         ":، وتبعه اخلراشي فقال   ١"فآل األمر إىل ضدها   

  ومـع ذلـك    ،٢.."اخلطبةوصالته، جاء إليهن فوعظهن وذكرهن، فلو كن قريباً لسمعن          
 فإذا  ، مالك ال مينع النساء اخلروج إىل املساجد       قال: "..قال ابن عبدالرب  اختلف أهل العلم ف   

 هذه رواية ابن القاسـم   .٣ةالَّجت أن خترج كل امرأة م     بأساًاء االستسقاء والعيد فال أرى      ج
  .عنه

                                                
  .٢/٢٨٣املدخل البن احلاج  ١
ولو –ون على أن صالا يف املسجد بدعة        ، وقد نص آخر   ٢/١٠٣شرح خمتصر خليل حملمد بن عبداهللا اخلراشي،          ٢

مث اختلفـوا   .  عند الدخول أو اخلروج    -ولو كربت – ألجل ما حيصل من ازدحام يف املساجد         -كان املسجد النبوي  
يف حكم البدعة بناء على اختالفهم يف تقسيمها بني حمرم وكاره، ينظر يف ذلك بعض حواشي الشرح الكبري، ومنها                   

 .١/٣٩٩حاشية الدسوقي 
 .جلَّت فهي جِليلة ، و تجالَّت فهي متجالَّة: يقال أي أسنت وكَبرت، : جتالت  ٣
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<  ٤٢ 

 وختـرج   ،تكثر التـردد   وال   ،ة إىل املسجد  رج املرأة املتجالّ  خت :وروى عنه أشهب قال   
 وكذلك يف اجلنائز خيتلف يف ذلك أمر العجوز والـشابة يف جنـائز              .مرةالشابة مرة بعد    

  .١أهلها وأقارا
  . وإن كانت عجوزاً، الثوري ليس للمرأة خري من بيتهاوقال

 فـإذا  ، وأقرب ما تكون إىل اهللا يف قعر بيتـها ، عورةاملرأة : قال عبد اهللا   :قال الثوري 
  .الشيطان تشرفهااسخرجت 
  . أكره اليوم للنساء اخلروج إىل العيدين: الثوريوقال
 فإن أبت املرأة إال أن ختـرج        ، للنساء يف العيدين   اخلروج ابن املبارك أكره اليوم      وقال

 فإن أبت أن خترج كذلك فللزوج أن        ،٢وال تتزين  ارهامأطفليأذن هلا زوجها أن خترج يف       
  .٣"مينعها من ذلك

 ابن املبـارك    قولأقوال الفقهاء يف هذا الباب متقاربة املعىن وخريها         " :مرمث قال أبو ع   
صـلى اهللا عليـه      لو أدرك رسول اهللا      :ألنه غري خمالف لشيء منها ويشهد له قول عائشة        

 أحوال الناس اليوم ومع فضل صالة املـرأة يف  ومع ، املسجدملنعهن أحدثه النساء   ماوسلم  
  .ا هذا ما أحوجنا ألن نتدبر ذلك، ويف زمانن٤"بيتها فتدبر ذلك

الضوابط اليت وضعها الشارع لصالة املـرأة        اجلمع واجلماعات ب   هنشهودجواز  مث إن   
جعل يف املسجد، دليل واضح يفيد مراعاة الشريعة ألصل الفصل بني الرجال والنساء، فقد            

 صلى اهللا عليـه   جاء عند أيب داود عن النيبوقد هلا  اًالشارع صالة املرأة يف قعر دارها خري      
 وصالا يف خمدعها أفضل من      ،صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالا يف حجرا        : "وسلم

                                                
 وانظر  ٥/٢٧٨اموع  ( مسألة اتباع النساء للجنائز مسألة خالفية، واجلمهور أطلقوا الكراهة كما ذكر النووي               ١

حاشية ابن عابـدين  (ا كراهة حترمي ، ونص بعض أهل العلم على أ     ) يف التعليق على حديث أم عطية      ٣/٣٧٨الفتح  
 الكراهة، واملكروه يوعظ الناس بتركه، ويتأكد ذلك بـل  ه أقل أحوالإذ له النساء ترك، والشك أن األوىل   )٢/٢٣٢

  .يتحقق يف هذه األعصار اليت اليكاد اتباع النساء للجنائز خيلو من حمرم كاختالط أونياحة
 .٢/٤٢٠انظر السنن . انأطمارها اخلُلْقَ: نقله الترمذي بلفظ  ٢
  .٢٣/٤٠٢التمهيد   ٣
  .٢٣/٤٠٢ السابق ٤
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: ، قال ابن حجـر    ٢"ألن مبىن أمرها على التستر    : "  املعبود  قال يف عون   ١"صالا يف بيتها  
 ذلك بعد وجود    ويتأكد الفتنة من فيه األمن حتقق كون صالا يف اإلخفاء أفضل       ووجه"
، وقد قال ابن عبدالرب بعد أن ذكر أحاديث مـسندة         ٣" والزينة التربج منا أحدث النساء    م

د أوردنا من اآلثار املسندة يف هذا الباب ما فيه كفاية وغىن فمـن              ق: "يف لزوم املرأة بيتها   
  .٤" وفهمها وقف على فقه هذا البابتدبرها

ري متطيبة وال متزينة، فإن     وبعد ذلك إذا خرجت املرأة أمرها الشارع أن خترج تفلة غ          
 عن زينب امرأة    مسلمصحيح  مسجد، كما يف    خالفت ذلك عصت اهللا خبروجها ولو إىل        

إذا شهدت إحداكن   " : قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :قالتبن مسعود   عبد اهللا   
  .٥"املسجد فال متس طيباً

داود روى أبـو    د  املسجد تدخل من باب خاص اليدخل منه الرجال فق        جاءت  إذا  مث  
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بـىن املـسجد    وغريه  
قال نافع فلم يدخل منه ابن عمـر        " لو تركنا هذا الباب للنساء    : "باباً للنساء، وقال   جعل

. ٧ كان ينهى أن يدخل من باب النساء       -رضي اهللا عنه  –، وروى نافع أن عمر      ٦حىت مات 
دخلت املرأة املسجد كان خري صفوفها أبعدها عن الرجال، وكان شرها أقرا منهم             فإذا  

                                                
، وعنـد احلـاكم يف      ٣/٩٤، وسنده صحيح، وقد جاء أيضاً عند ابن خزمية يف صحيحه            ١/١٥٦ سنن أيب داود     ١

 وقال اهليثمي رجاله رجـال  ٩/٢٩٥، وكذلك الطرباين يف الكبري    ٣/١٣١، والبيهقي يف الكربى     ١/٣٢٨املستدرك  
، وهؤالء مجيعاً من طريق قتادة عن مورق عن أيب األحوص عن عبداهللا بن مسعود،               )٢/٣٤جممع الزوائد   (الصحيح  

، وقد روي عن غري ابن مسعود رضي اهللا عنه وقـد أورد  )٣/٤٨٣انظر التفسري (وقد جود احلافظ ابن كثري إسناده       
 أوردنا من اآلثـار     قد: "يب سعيد وقال بعدها   ابن عبدالرب آثاراً مبعىن هذا من حديث عائشة وأم سلمة وأيب هريرة وأ            

  ).٢٣/٤٠١التمهيد  (" كفاية وغىن فمن تدبرها وفهمها وقف على فقه هذا البابفيه الباب ما هذا يفاملسندة 
  .٢/١٩٥  العون ٢
  .٣/١٦١، ونيل األوطار ١/٧١، وفيض القدير ٢/٨، وانظر شرح الزرقاين ٢/٣٤٩ الفتح ٣
  .٢٣/٤٠١ التمهيد ٤
  .، ورواه غريه١/٣٢٨ مسلم  صحيح٥
، وانظـر   ٢٣/٣٩٧، وكذلك ذكره يف التمهيـد       ١/٣٠٤، واألوسط للطرباين    ١/١٥٦،  ١/١٢٦ سنن أيب داود     ٦

، وغريها، وهو حديث صحيح اإلسناد، ورجح أبو داود وقفه على عمر وقال هذا أصح، وأيـاً مـا                  ٣/١٣١احمللى  
  .كان فقد صح من فعل الصحابة رضي اهللا عنهم

  .، وسنده صحيح١/١٢٦أيب داود  سنن ٧
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 ،خري صفوف الرجال أوهلا   " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : أيب هريرة قال   حلديث
 الفقهاء ذلك   بعض ، وقد علل  ١" وشرها أوهلا  ، وخري صفوف النساء آخرها    ،وشرها آخرها 

، فإذا خرجت من املسجد فعليها أن تستأخر وتلتـزم          ٢الرجالخمالطة  ملا فيه من البعد عن      
 ملا خرج من املسجد فـاختلط       -صلى اهللا عليه وسلم   –حافة الطريق كما قال رسول اهللا       

" استأخرن فإنه ليس لكن أن حتققن الطريق، عليكن حبافات الطريـق   : "الرجال مع النساء  
يب  كما جـاء عنـد أ  جلدار من لصوقهاباجلدار حىت أن ثوا ليتعلق با  تلصقة  فكانت املرأ 

، ٤اوهو وسـطه  ،   الطريق هو أن يركنب حقها     ن  حيقق  :األثري قال ابن  .٣ بسند حسن  داود
 حرص على قطع كل سبب لالختالط وإن أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم : وجه الداللة و

عـابر   الإذا منعهن من االختالط، وا فكيف يسوغ يف غريهعبادةكان غرض اخلروج أداء ال   
ألنه يؤدي إىل االفتنان، فكيـف يقـال         إىل املسجد واملؤقت يف داخل املسجد        يف الطريق 

  ه؟جبواز االختالط يف غري
ومما سبق يعلم أن ما أحدث يف هذا العصر من وسائل لصيانة النساء من اخللطـة يف                 

    ن ق مقاصد   خلف الرجال، من الوسائل املرضية لتحقي      املساجد، كبناء املصليات املستقلة
 مـن ختفـف    إليها األدلة، وقد يسرت على النساء كثرياً مبا أتاحته هلـن          أرشدت  شرعية  

م أعني الغرباء، وليس شأن تيك املـصليات        اقتحاوتبسط بعد الصالة وقبلها، دون خشية       
                                                

  .، ورواه غريه١/٣٢٦ رواه مسلم ١
  .٣/٢١٩ انظر نيل األوطار ٢
 وفيه أبو اليمان وهو كثري الرحال قال احلافظ مستور وقال ابـن             ٤/٣٦٩حديث حسن، رواه أبوداود يف السنن        ٣

رمحـه  – واحد وابن حزم     ، ولعله معروف وثقه ابن حبان وروى عنه غري        "وليس مبشهور : "٢/١٧٧حزم يف احمللى    
ابن حزم يف حكمه علـى  )  ١/٣١٢( اليوافقه جل األئمة يف إطالقه اجلهالة، وهلذا تعقب ابن القيم يف حاشيته            -اهللا

، وحديثنا هذا جاء    " فاحلديث غري ساقط  "مث قال على احلديث الذي جاء فيه        "  ذكره ضعيف   وما : "أيب اليمان فقال  
، واملزي يف ذيب ٢٣/٣٩٩ وكذلك ذكره ابن عبدالرب يف التمهيد       ١٩/٢٦١الكبري  من طريق آخر عند الطرباين يف       

وهو صاحل للمتابعة وفيه أبواليمان النبال وهو معلى بن راشد قال احلافظ مقبول، ولعله ليس بـه                 ١٢/٤٠٢الكمال  
انظر ذيب (ن مجع ليس به بأس، وقد روى عنه مجع وروى ع       : بأس حيتج حبديثه، فقد وثقه ابن حبان وقال النسائي        

، غري أن فيه شداد بن أيب عمرو بن محاس وهذا مستور، وقد جاء له شاهد مـن حـديث أيب                     )٢٨/٢٨٤الكمال  
 وفيه شريك بن عبداهللا، فاألقرب أن احلديث حسن كما قال العالمة األلباين             ٦/١٧٤هريرة عند البيهقي يف الشعب      

  .واهللا أعلم) ٩٢٩(يف صحيح اجلامع رقم 
  .١/٤١٥ية يف غريب احلديث  النها٤
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 تكفل  -مل تكن قبل  –من اإلحداث يف شيء، والسيما مع ما حدث من خمترعات عصرية            
  .، فاحلمد هللا على ما يسرمتابعته وهلن مساع صوت اإلمام

  

 
مما فرضه اهللا على املرأة والرجل، الركن اخلامس حج البيت ملن استطاع إليه سـبيالً،               

 يف عصور اإلسالم األوىل مسوغاً خلطـة الرجـال بالنـساء             البيت احلرام  ومل يكن حج  
ما قاله أهل العلم، وما فعله بعض الـوالة         املذمومة، بل الناظر يف فتوى القرون املختلفة، و       

 الطـواف  وموضـع  ":ابن جبري يف رحلته   االختالط بينة، قال    ذلك  د مراعاة املنع من     جي
 بعـضها  لـصق أ قد وبيض ومسر سود منها حسناً، الرخام اكأ مبسوطة حبجارة مفروش

 امتـدت  اإف ملقام،ا تقابل اليت اجلهة يف إالّ طاًخ ِعسِت مبقدار البيت عن واتسعت بعض،ب
  .به حاطتأ حىت إليه

 احلجارة آخر يف النساء وطواف بيض،أ برمل مفروش كلها البالطات مع احلرم وسائر
الـذي  لقدمي  ، وهذا يدلك على أن العمل ا      ٣ابن بطوطة  و ٢البلوي، وحنوه ذكر    ١"املفروشة

، والطائفاتفني  ائالطالفصل بني    طواالً على    تتابعت عليه عصور أهل اإلسالم جرى قروناً      
هـ، ورحلة ابن بطوطة وخالد     ٥٧٨فقد كانت رحلة ابن جبري إىل مكة من األندلس عام           

  .البلوي بعده بنحو قرنني إالّ ثالثة عقود
 للنساء خاصة، تيسرياً للطواف عليهن، ومتكيناً هلن من أن          يومورمبا جعل الوالة بعض     

  .٤مكة واملناسك بعض كتب أخبار يصلن البيت دون خمالفة للشريعة، وحنو هذا مذكور يف
فرق بني الرجال والنـساء يف      أول من   وقد ذكر األزرقي أن خالد بن عبداهللا القسري         

وأن  .٥الطواف، وأجلس عند كل ركن حرساً معهم السياط، يفرقون بني الرجال والنساء           
خالف، وإن ذلك استمر إىل زمانه، ولعل املراد هو أن خالداً أول من فرق بإلزامه وعقابه امل      

                                                
  .١٣٧٩، ط داري صادر وبريوت، ٦٣رحلة ابن جبري ص ١
، بتحقيق احلسن السائح، ط صندوق ١/٣٠٤تاج املَفِْرق يف حتلية علماء املشرق، خلالد بن عيسى البلوي، : ينظر ٢

  .إحياء التراث اإلسالمي املشترك بني املغرب واإلمارات
  .١٤٢٥تبة العصرية مع غريها، ، املك١/١٢٨رحلة ابن بطوطة  ٣

 .١١٥كرحلة ابن جبري، وقد كانت يف ذلك العهد مرة يف العام، تنظر رحلته ص ٤
  .، عن سفيان بن عيينة٢١-٢/٢٠اه بطريقني يف أخبار مكة روى معن ٥
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كان جريان العرف بذلك ومتسك الصاحلات به مأثور من لدن عهود الصحابة املرضـيني              
فعله أنه   أثر عائشة رضي اهللا عنها اآليت، ومحل بعض أهل العلم هذا على احتمال               كما يف 

ملا ورد يف البخاري من إنكار عطاء على ابن هشام منعه طواف النساء مـع               ١ مث تركه  وقتاً
ابـن  ، وحيتمل أنه فعل مدة واليته مث اختلطت األمور بعده إىل عهد والية              أيتالرجال وسي 

  .هشام على مكة
ونقل ابن مجاعة يف هداية السالك أن عمر رضي اهللا عنه ى أن يطوف الرجال مـع                 
النساء، فدخل املسجد ذات يوم، فإذا هو برجل يطوف مع النساء، فأقبل عليـه ضـرباً                

  نه عن هذا؟أمل أ: ة، وقالربالدِّ
  .ما علمت: قال
  أما بلغك عزمي؟: قال
  .ما بلغين لك عزمة: قال
  .يعين فاقتص–فأمسك دونك : قال
  .٢ما أنا بفاعل: قال

 نصيب، وحيتمل ل هلن وقتاً ليس للرجال فيهفإن صح هذا فلعل عمر رضي اهللا عنه جع     
  .أنه طاف يف موضعهن من املطاف

 النـساء   ٣نع ابـن هـشام    يج أخربين عطاء إذ م    قال ابن جر  : "البخاريوأما ما رواه    
الطواف مع الرجال قال كيف مينعهن وقد طاف نساء النيب صلى اهللا عليه وسـلم مـع                 

 : قلـت  . إي لعمري لقد أدركته بعد احلجاب      : قال ؟ أبعد احلجاب أو قبل    : قلت !الرجال
رة جف ح  كانت عائشة رضي اهللا عنها تطو      . خيالطن  مل يكن  : قال ؟كيف خيالطن الرجال  

                                                
 .٣/٤٨٠فتح الباري، البن حجر  ١
، وقد عزاه لسعيد بن منصور، ومل أقف       ٢/٨٦٦ة يف املناسك، البن مجاعة،      ينظر هداية السالك إىل املذاهب األربع      ٢

غـري  ذكره  لذي نقله ابن مجاعة     ابنصه  يف تاريخ مكة من مرسل إبراهيم النخعي، و       ى حنوه   عليه بيد أن الفاكهي رو    
  .، فلعله مرسل من إبراهيمواحد من املصنفني من مرسل إبراهيم

 بـن  الوليد بن هشام بن إمساعيل بن هشام بن مدحم أخوه أو ،إبراهيم هو هشامابن  : "قال ابن حجر  حيتمل اثنني،    ٣
 أخاه وويل ،مكة إمرة حممداً فوىل ،امللك عبد بن هشام خايل وكانا ،املخزومي خمزوم بن عمر بن اهللا عبد بن املغرية

 .٣/٤٨٠الفتح " خالفته يف بالناس احلج إمرة إلبراهيم هشام وفوض ،املدينة إمرة هشام بن إبراهيم
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<  ٤٧ 

 انطلقي نستلم يا أم املؤمنني قالت انطلقـي عنـك           : فقالت امرأة  ،من الرجال ال ختالطهم   
  .فنص على أن مل يكن خيالطن الرجال، ١.."وأبت
 نكار عطاء صنيع ابن هشام قد يفهم منه بادي الرأي خالف ما روي من منع عمر               إو

مـا   ومثلـه ،  ملنع اخللطة الطوافيفوالرجال النساء التمييز بني  الرجال من   رضي اهللا عنه  
إثبات عطـاء  وليس كذلك، فقد وقع يف احلديث جرى يف عهد خالد بن عبداهللا القسري      

حجرة تطوف املرأة  لكون  موجودةاملريبة  أن مل يكن خيالطن الرجال، فإن مل تكن اخللطة          
: ذا األثـر   يف ه  قول عطاء نفسه  ، مث إن     وارتفعت احملظور  زال اإلشكال ناحية عن الرجال    

 حىت قمن البيت دخلن إذا كن ولكنهن الرجال مع فيطفن ،بالليل متنكرات رجنخي وكن"
، هذه الرواية تدل على إخراج الرجال ليالً، والرواية يف مـصنف            "الرجال وأخرج يدخلن

، ٢"الرجـال  عنه أخرج مث ،يدخلن حني سترن البيت دخلن إذا ولكنهن: "قال عبدالرزاق
حيتمل ومقتضى هذا     وطريق البيهقي والفاكهي وغريهم،     عبدالرزاق، وقد ثبتت من طريق   

 اليتجاوزونـه حـال وجـود       اًأو حد للرجال حد   أن عمر إمنا أمر بإخراج الرجال ليالً،        
         أحد مـن هـذه     ليس  رة، و ِجالنساء، كالذي كانت تطوف فيه عائشة رضي اهللا عنها ح

 عمر للخلطة، بل روايـة الـصحيح    على تصحيح الرواية يف منعاًموقوفالوجوه يف اجلمع  
 يدخلن حني :قوله: "ذا املعىن، قال ابن حجر    تشعر  وعبدالرزاق والبيهقي وغريمها اآلنفة     

 وقفن البيت دخول أردن إذا واملعىن ،للفاكهي هو وكذا يدخلن حىت يهِنيالكُشم رواية يف
  .٣"منه خمرجني الرجال كون حال يدخلن حىت

وهذا إن صح مل يعـارض األول ألن ابـن          : "لى أثر منع عمر   قال ابن حجر معلقاً ع    
  .٤"هشام منعهن أن يطفن حني يطوف الرجال مطلقاً فلهذا أنكر عليه عطاء

مع إمكان  دون مقتضي يف ذلك العهد،      فظاهر قول عطاء رمحه اهللا إنكار حتكم ابن هشام          
   .الطواف بغري خلطة من وراء الرجال

                                                
  . وغريه٢/٥٨٥ صحيح البخاري ١
 ).٩٠٣٠ (٥/٧٨سنن البيهقي يف ، تنظر )٩٠١٨ (٥/٦٧املصنف  ٢
  .٣/٤٨١الفتح  ٣
 .٣/٤٨١الفتح  ٤
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<  ٤٨ 

ما روي مـن    احملرمة ثابت يف حديث البخاري هذا ويف        واحملصلة أن قصد منع اخللطة      
عمـوم نـصوص    تصوبه  صنيع املتقدمني من اخللفاء الراشدين املهديني ومن أتى بعدهم،          

ذا مل تكن   وإمنا ينكر التعنت إ   ،  الشريعة القاضية مبنع أسباب الفتنة وتزاحم الرجال والنساء       
  .مبا مل يلزم به الشرعلإللزام مقتض مثة اخللطة املذمومة حاصلة، ومل يكن 

  . على غريهعلى أن جمرد إنكار عطاء رمحه اهللا ليس حجةً
وفيما نقله عن عائشة رضي اهللا عنها من ترك االستالم الذي ندب إليه اجتناباً للخلطة               

غ تلك العبادة اخـتالط     دليل على أنه التسو   ونفيها عنها بذكره طوافها ناحية كل ذلك        
  .النساء بالرجال
املناسك بإنصاف،  تشريع   ونظر يف     يف املسألة،  ا يبدو جلياً ملن أنار اهللا بصريته      ولعل هذ 

 حتفظ معها    صيانة ،ه العبادة ذهل اتصداقألجل صيانة النساء ال   ضوابط  من  ضع  و ما   وتأملَ
قدر اإلمكان، ومن   ب  على الوجه املفضي للمفسدة     ومتنع من اختالطهن بالرجال    ،كرامتهن

 على املرأة حجاً أو عمرة إالّ إذا كان معها حمرم، ومن أباح هلا               يوجب  مل ذلك أن الشارع  
لتستأنس ن والحتتـاج إىل خمالطـة       : "السفر من الفقهاء مع رفقة من النساء مأمونٍة قال        

كره مالك أن تركب البحر ولو للحج ألنه مظنة خلطة، وفرق فقهاء املالكية             و،  ١"الرجال
  ملستغين به عن خمالطة الرجال فجوزوا هذا ومنعـوا إذا بني ما إذا كان يف السفينة مكان ت   

 رخصاً ملن كانت معه نساء أوضعفة ليست لغريه، كالدفع مـن            ةعيشرال ت، مث جعل  ٢يكن
 عبد اهللا موىل أمساء عـن       ومن ذلك حديث  أحاديث صحاح   مزدلفة بليل فقد رويت فيه      

يا بين هـل    : عة مث قالت   فصلت سا  ،أمساء أا نزلت ليلة مجع عند املزدلفة فقامت تصلي        
 : قالت . نعم : قلت ؟ يا بين هل غاب القمر     : فصلت ساعة مث قالت    . ال : قلت ؟غاب القمر 

 : فقلت هلا،فصلت الصبح يف مرتهلا فارحتلوا فارحتلنا ومضينا حىت رمت اجلمرة مث رجعت
م أذن   يا بين إن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـل           : قالت ،سنا ما أرانا إال قد غلَّ     !يا هنتاه 

                                                
  .٤/١١١ انظر املبسوط للسرخسي ١
، وكان ساحة بعض الـسفن كانـت        ٣/٥٢٠، وكذلك مواهب اجلليل     ٣/٤٨٥ التاج واإلكليل ملختصر خليل      ٢

  .عندهم كاس الواحد
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<  ٤٩ 

واألحاديث يف هذا معروفة وقد رخص ا مجع من أهل العلم للنساء يف الرمـي               . ١للظعن
  .قبل طلوع الشمس

 للمـرأة مـا مل      امومن مراعاة الفقهاء ألصل املنع من االختالط يف الشريعة استحب         
، ورخصوا هلا يف تأخري طواف القـدوم        ٢يستحبوا للرجل من حنو طوافها بعيدة عن البيت       

  .٣الليل خشية الزحامإىل 
بأن االختالط غري املنضبط مبا يعصم من       مع هذا فقد صرح أهل العلم قدمياً وحديثاً         و

ومن أكرب املنكرات ما يفعله جهلـة  :"ل ابن مجاعة يف منسكه الكبرياقالفتنة منكر الجيوز،    
ههن، ورمبا كان ذلـك  والعوام يف الطواف من مزامحة الرجال بأزواجهم سافرات عن وج      

نسأل اهللا أن يلهم ويل األمر إزالـة        : "إىل أن قال  ..." يف الليل، وبأيديهم الشموع متقدة    
فتأمله جتده صرحياً يف وجوب املنع حىت       : " اهليتمي بعد أن نقله     ابن حجر  ، قال " املنكرات

–، وتأمل كيف عد كـشفهن عـن الوجـه           ٤"من الطواف عند ارتكان دواعي الفتنة     
، ال يظن ن تربجـاً أو تكـاً         طائفة غري كشف الوجه والكفني    واليتصور من احملرمة ال   

  . مع إيقاد الشموع ولو بصحبة األزواج من أسباب الفتنة-وجموناً
قال حممـد بـن     مع مطلق االختالط    الطواف  وقد نص بعض أهل العلم على كراهة        

ع االخـتالط  يف املسائل امللقوطة عن والده أنه يكره الطواف م        املالكي   إبراهيم بن فرحون  
  .٥بالنساء

                                                
  .٢/٩٤٠لم ، ومس٢/٦٠٣ البخاري ١

 بل صرح املالكية بأن السنة هلـن خلـف   ٣/١٤٠ انظر للحطاب املالكي مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل  ٢
، وللهيتمي الشافعي حتفة احملتاج يف شـرح املنـهاج          ٢/٣١٥الرجال كالصالة انظر شرح خمتصر خليل للخراشي        

، وهو ما يفهم من كالم ابن قدامة واملرداوي         ٢/١٦، وللزيلعي احلنفي انظر تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق          ٤/٩٢
  .٤/٨ واالنصاف ٣/١٨٥من احلنابلة انظر املغين 

، وأضاف الـشريفة يف     ٢/٢٣٢، ونص عليه اإلمام الشافعي يف األم يف حق اجلميلة           ١/٥٢٧ انظر حاشية العدوي     ٣
، وهـو يف    ٣/١٥٧وانظر املغين   ،  ١/٤٧٦،  وكذلك يف أسىن املطالب       ٨/١٤اموع نقالً عن اإلمام واألصحاب      

  .كتب فقهاء احلنابلة كثري
  .٢/٨٦٨، وقد نقله موافقاً له وحمله من منسكه ١/٢٠٢ الكربى، البن حجر اهليتمي  الفتاوى الفقهية٤
نظـر مـثالً    ، والنهي عن الطواف خمتلطاً بالنساء كثري يف كتب املالكية وغريهم ي           ٢٢١تنظر املسائل امللقوطة ص    ٥

، ٣٦٧ و ١/٣٥٨ وكذلك الفواكـه الـدواين       ٣/١١٠ اجلليل شرح خمتصر خليل للحطاب املالكي        مواهبكتاب  
  . ٢/١٣٤وحاشيتا قيلويب وعمرية يف فقه الشافعية 
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<  ٥٠ 

اليستحب هلا أن تزاحم الرجـال  : ومن مراعام للمنع من االختالط يف النسك قوهلم    
  .١الستالم احلجر األسود

واليستحب هلا تقبيل وال استالم مع مزامحة الرجال، وال يستحب هلا        : "قال ابن مجاعة  
حب هلـا ذلـك إذا مل      الصالة خلف املقام، أو يف غريه من املسجد مزامحة للرجال، ويست          

  .٢"؛ ملا يتوقع بسببه من ضرروهذا مما اليكاد خيتلف فيه. تفض إىل خمالطة الرجال
وال تزاحم الرجال، وينبغي أن يكون سعيها بني الصفا واملروة بالليـل،            : "وقال أيضاً 

  .كما تقدم يف طوافها بالبيت، ألنه أستر وأسلم من الفتنة
ت بالليل يف حال خلوة املسعى استحب هلـا شـدة           إا إذا سع  : وقال بعض الشافعية  

وال ترقى على الصفا وال على املروة عند الشافعية واحلنابلة،     ... السعي يف موضعه كالرجل   
وقال املالكية تصعد إذا كان املكان خالياً، وهو مقتضى كالم احلنفيـة، وقـول بعـض                

  .٣"الشافعية املتقدم
ء إالّ إذا خال املكان عـن مزامحـة الرجـال،         التقف املرأة على الصفا للدعا    : وقوهلم

  .٤ويكون سنة يف حقها إذا خال املكان
 بعض أمهات املؤمنني لألمر بلزوم البيوت ونبذهن االختالط، اكتفـاؤهن    ومن مراعاة 

حبجة الفريضة، وترك  القيام للتطوع، وهذا مأثور عن زينب وسودة رضي اهللا عنـهما،               
  .٥"هذه مث ظهور احلصر: "سلم ألزواجهامتثاالً لقوله صلى اهللا عليه و

                                                
  .٣/١٨٣ املغين ١
اليستحب املتوجه محله على التحرمي     : ، وقوله ٢/٨٦٤ة يف املناسك، البن مجاعة،      هداية السالك إىل املذاهب األربع     ٢

  .ملزامحة إىل حمرم كالتالمس فما فوقهإذا أفضت ا
٣

  .٨٨٤-٢/٨٨٣ة يف املناسك، البن مجاعة، هداية السالك إىل املذاهب األربع 
  .٣/١٩٢، وانظر املغين ١/٣٥٩ الفواكه الدواين ٤
حديث صحيح فقد رواه مجع من طريق زيد بن أسلم عن واقد بن أيب واقد عن أبيه عن النيب صـلى اهللا عليـه                          ٥

،  والبيهقي   ٣/٣٢ واليت تليها، وكذلك أبويعلى      ٥/٢١٨د خرجها من هذا الطريق اإلمام أمحد يف مسنده          وسلم، وق 
، ٥/٨، وأرسلها عبدالرزاق عن زيد بن أسلم يف مـصنفه  ٢/١٤٠ وأبو داود يف سننه ٥/٢٢٨، ٤/٣٢٧يف الكربى   

 بتفرد زيد بن أسلم بالرواية عن ابن        هذا الطريق )  ٧/١١٩(وغريهم وقد أعل بعض أهل العلم كالذهيب يف امليزان              
 وإسناد حديث أيب واقد صحيح وأغـرب املهلـب   ) "٤/٧٤: (أيب واقد، غري أن ابن حجر يف الفتح صححها وقال 

، ولعل إلعالل الذهيب لتلـك      "قدام منه على رد األحاديث الصحيحة بغري دليل       إ وهو   ..فزعم أنه من وضع الرافضة    
 من طريق ابن أيب ذئب عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة عن النيب صـلى اهللا                  صح بيد أن احلديث     الطريق وجه 
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<  ٥١ 

  
منع اخللطة احملرمـة  أحكام تكفل  أن الشارع حف احلج والعمرة بومما سبق خنلص إىل   

اسـتحب هلـا    ، و  إىل ترك مزامحة الرجال    اشتراط احملرم، ومع ذلك ندب املرأة     ذلك  من  و
 ذلك، ذلك ما مل يستحبوه للرجال، حىت وضع بعض احلكام ضوابط تكفل             ألجلالفقهاء  

زن عن الرجال، غري أنه تبقى توقد كانت أمهات املؤمنني ونساء الصاحلني يراعني ذلك فيم        
  : يف القدمي واحلديث يصدق فيهن قول األولنسوٍة

مل حيججن يبغني ِحمن الالئي ساملُولكن ليقتلن البـريَء    ةًب ـالفَّغ  
خواتنا وأمهاتنا ونسائنا   نسأل اهللا أن يصلح حال أ     على أخت اإلسالم أن التغتر ن،       ف

  .ونساء املسلمني

                                                                                                                                       
البأس إذ مسعوه   : "عليه وسلم، وصاحل وإن اختلط فإن رواية ابن أيب ذئب عنه قدمية كما قرر احلفاظ، قال ابن عدي                 

احل موىل التوأمة ولكنـه     وفيه ص : "٣/٢١٤، وقال اهليثمي يف امع      )٥٣١-١/٥٣٠الفروع البن مفلح    " (منه قدمياً 
، وهو كما قال وإليه أشار احلـافظ يف التقريـب،      "من رواية ابن أيب ذئب عنه وابن أيب ذئب مسع منه قبل اختالطه            

، ومن هذا الطريق خرجـه اإلمـام أمحـد          ٢٣/٣٦١وهو الذي عليه األئمة كما أشار إليه ابن عبدالرب يف التمهيد            
، ١٣/٨٨،  ١٣/٨٠، وأيب يعلـى     ١/٢٢٩، وعند الطيالسي    ١/٤٤٠  وهو يف مسند احلارث    ٦/٣٢٤، و   ٢/٤٤٦

وغريهم، وجاء من طريق ثالث البأس به فقد جاء من عدة أوجه عن عثمان األخنسي عن عبدالرمحن بن سعيد بـن           
فاحلديث صـحيح إن    . ، وغريمها ٢٣/٣١٣، والطرباين يف الكبري     ١٢/٣١٢يربوع عن أم سلمة كما عند أيب يعلى         

، ٣/٢١٤، وصححه اهليثمـي يف جممـع الزوائـد    ٢/١٣٨د وثق رواته املنذري يف الترغيب والترهيب شاء اهللا، وق  
  .، وقد تكلم أهل العلم يف تأويله١٥١٥وكذلك األلباين يف صحيح أيب داود 
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، وقد بوب البخـاري يف       المرية فيه  للغزو تطوعاً حق  يف الصدر األول    خروج النساء   

غزو املرأة يف البحـر،     : الدعاء باجلهاد والشهادة للرجال والنساء، وباب     : صحيحه؛ باب 
غزو النـساء وقتـاهلن مـع    :  وبابمحل الرجل امرأته يف غزو دون بعض نسائه،     : وباب

  .رد النساء اجلرحى والقتلى: مداواة النساء اجلرحى يف الغزو، وباب: الرجال، وباب
، قالت عائشة رضي اهللا عنها للنيب       ١وجب عليهن اجلهاد باالتفاق   ت مل   الشريعةغري أن   

 هعللمن  و ،٢"ال، لَكُن أفضل اجلهاد حج مربور     : " قال ؟"أفال جناهد : "صلى اهللا عليه وسلم   
ألن النساء مأمورات بالستر والسكون، واجلهاد ينايف ذلك، إذ فيه خمالطة           " :قول الصنعاين 

 الذكوريـة شـرط    علـى أن     نص أهل العلم  قد   و  ،٣"األقران، واملبارزة ورفع األصوات   
  .لوجوبه
والـيت  كان منضبطاً بضوابط الشريعة، فقد خروج النساء يف العصر األول للجهاد      أما  

، ومل يعهد يف تـاريخ اإلسـالم نـدن           فلم تكن خترج عامة النساء     هن،يلإاحلاجة  ا  منه
بعضهن كاليت تكون يف خدمة القائد، وحنوها       عهد خروج   ولكن  ،  للخروج أو استنفارهن  

من ذوات املهنة، ومن احلاجة خروج زرافات منهن يف جهاد الدفع أو تلقي العدو القاصد               
وأسـباب   منع االخـتالط،     اةمراع، ومع احلاجة البد من      لديار اإلسالم كما يف يوم أحد     

اختلفوا يف خـروج الـشابة إىل أرض        مث من سوغوا اخلروج للحاجة من الفقهاء         الفتنة،
 يف سرية اليؤمن عليها، وعلق بعـضهم اإلباحـة           النساء ، وقالوا بالكراهة خروج   ٤العدو

  .، وهذا هو األقرب٥بكون العسكر كثرياً تؤمن عليه الغلبة
  : النساء للجهادواز خروجومن الضوابط الشرعية جل

                                                
 .٢١/٢٦٨املوسوعة الفقهية  ١
  .ة ورواه غريه، واألحاديث يف هذا الباب كثرية معروف١٤٤٨ رقم ٢/٥٥٢صحيح البخاري   ٢
 .٢/٤٦٠سبل السالم   ٣
   . يخف على العسكر لقلة العدومل، وقد نقل عن ابن قاسم اجلواز إذا ١/٤٩٨منع بعضهم انظر املدونة   ٤
 .، وقد نقله عن ابن عبدالرب٧/٤٨انظر طرح التثريب   ٥
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 وعدم وجود ما خيـصص مـوطن        ،لعموم أدلته إذا تطلب اجلهاد سفراً      وجود احملرم 
  .١اجلهاد، وقد نص أهل العلم على ذلك

وهذا هو الذي ورد عن الصحابة فقد كانوا خيرجون للجهاد ورمبا صـحبوا بعـض               
نصفاً لبيباً يتصور خروج نساء ذلك اجليل للجهاد         وال أظن أن م    احملارم من حنو زوجة وأم،    

! وبقاء أزواجهن أو أبنائهن أو أخواهلن أو أعمامهن أو سائر حمارمهن يف قعـر البيوتـات    
لـوال إذ   {ومن ظن ذلك فقد أساء الِظنة مبن أثىن اهللا عليهم وأوجب حسن الظن ـم،                

، بـل  ]١٢:النور  [}ذا إفك مبنيفسهم خرياً وقالوا ه مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأن    
  . إىل اجلهاد، وأخبار مبادرم مشهورة معروفةكانوا يبادرون

نه يف الصحيحني من حديث ابن عباس أمما يدل على اشتراط احملرم يف اجلهاد ما ثبت          و
 وال تسافرن امرأة وإال معهـا  ،الخيلون رجل بامرأة: "مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  

 وخرجـت امـرأيت     ، يا رسول اهللا اكتتبت يف غزوة كذا وكذا        :م رجل فقال   فقا ،"حمرم
، فهذا يأمره بترك اجلهاد بعـد أن تعـني عليـه           ٢"اذهب فحج مع امرأتك   : " قال .حاجة

ومع ذلـك مل    باكتتابه، ليصحب امرأته يف سفر هو أوىل وأوجب عليها من سفر اجلهاد،             
 على املكتتب املعني ألجل أن خيرج حمرماً        يبح هلا اخلروج فيه بدون حمرم، بل سقط اجلهاد        

فهل يعقل أن يأذن المرأة أن خترج بغري حمرم يف سفر جلهاد الجيـب        مع امرأته يف حجها،     
  . فتأمل الواجب؟عليها، مع أنه ما أذن هلن بذلك يف ركن اإلسالم

التزامهن ا؛ احلجـاب  القول بلزوم ومن ضوابط الشرع اليت يقتضي حسن الظن ن        
تستر، فاألمر به عام ومل يأت ما خيرج حمل اجلهاد عن ذلك العموم، واألصل التـزامهن      وال

  .، ومن تأمل حديث قصة اإلفك بدا له شاهد ذلكبأمر الشارع
وهذا الواجب كغريه من الواجبات قد تقتضي ضرورة ترك بعضه، وحينـها تقـدر              

  .الضرورة بقدرها، وتتقي املرأة ما استطاعت را

                                                
 .٢٠٤-١/٢٠٣، وينظر كذلك ٤/١٤٥٦ظر شرح السري ان  ١
  ).١٣٤١ (٢/٩٧٨مسلم ، و)٢٨٤٤ (٣/١٠٩٤متفق علیھ، البخاري  ٢
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، وهذا حق فإن القتال وسد الثغـور،        "التسد الثغور باحملصنات  : "قدمياً قالت العرب  
   اجلهاد وجده خروج النساء يف    من تأمل   و ، اجلسدية والنفسية  هااليناسب بنية املرأة وِخلقت 

، أما إذا مل تكن مثـة        واجلرحى مداواة املرضى ضرورة  لوأوالرجوع باملوتى،   خلدمة  حلاجة ا 
وخيتص اتفـاقهم ذلـك    : قال ابن بطال  : "ضرورة فال تباشر عالج أجنيب، قال الشوكاين      

مس، ويدل على ذلك اتفاقهم      بذوات احملارم، وإن دعت الضرورة فليكن بغري مباشرة وال        
أن املرأة إذا ماتت ومل توجد إمرأة تغسلها، أن الرجل اليباشر غسلها باملس، بل يغـسلها                

تـدفن  : عضهم كالزهري، ويف قول األكثر تيمم، وقال األوزاعي       من وراء حائل يف قول ب     
الفرق بني حال املداواة وغسل امليت أن الغسل عبادة واملـداواة           : قال ابن املنري  . كما هي 

 وإن كـان   الكالم ينسحب على غري الغزووهذا ١" ضرورة، والضرورات تبيح احملظورات  
  .أظهر  الغزووقوعه يف

حديث الربيع  وتلك هي وظيفتهن، يؤكد ذلك       للجهاد،   هذا هو األصل يف خروجهن    
كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم نسقي ونداوي اجلرحى          : "بنت معوذ يف البخاري وغريه    

  .٢"فنسقي القوم وخندمهم"، ويف لفظ "ونرد القتلى إىل املدينة
غري أنه وردت أخبار تفيد خروج النساء عن هذا األصل يف بعض حاالت االضطرار،              

  .فرمبا شاركن يف القتال، وتأت اإلشارة إليه قريباً
 

معلقـاً   قال ابن حجر يف الفتح       القتال وتلتحم بالرجال،  ساحة   تقتحمليس للمرأة أن     
أنس رضـي   ، وقد أورد فيه حديث      غزو النساء وقتاهلن مع الرجال    : على تبويب البخاري  

ملا كان يوم أحد ازم الناس عن النيب صلى اهللا          " : بعضهن بالسقيا فقال   يف اشتغال اهللا عنه   
ولقد رأيت عائشة بنت أيب بكر وأم سليم وإما ملشمرتان أرى خدم            " : قال "عليه وسلم 

                                                
 .٧/٢٨٢انظر نيل األوطار   ١
 . باب مداواة النساء اجلرحى والذي بعده٣/١٠٥٦صحيح البخاري  ٢
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 على متوما مث تفرغانه يف أفـواه        - تنقالن القرب  :وقال غريه -  القرب اِنزِقن ت ١سوقهما
ومل أر يف   : " قال ابن حجـر    ٢" جتيئان فتفرغاا يف أفواه القوم     القوم مث ترجعان فتمآلا مث    

بوب على قتاهلن ولـيس  : شيء من ذلك التصريح بأن قاتلن، وألجل ذلك قال ابن املنري        
هو يف احلديث، فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو، وإما أن يريد أن ما ثـبنت لـسقي          

، ولغرابة  "انتهى. عن عن أنفسهن، وهو الغالب    اجلرحى وحنو ذلك إالّ وهن بصدد أن يداف       
–أن يكون مراد البخاري بقوله وقتاهلن مع الرجال، أي اشتراكهن فيه، التمس ابن حجر               

وحيتمل أن يكون غرض البخاري بالترمجة أن يبني أن         : " للتبويب وجهاً فقال   -رمحه اهللا 
 ٣"أي هل هو سائغ؟   "  الرجال وقتاهلن مع : "اليقاتلن وإن خرجن يف الغزو، فالتقدير بقوله      

 يكن غرض البخاري هذا االحتمال البعيد أصالً، وال هذا التقدير           مل: " بقوله العيينوتعقبه  
؟ بل هو واجب    هل هو سائغ  : الذي قدره، ألنه خالف ما يقتضيه التركيب، فكيف يقول        

جيوز أن  لعيين  ما ذكره ا  على  ووما قاله احلافظ له وجه،      ،  ٤" منها العدو  اعليها الدفع إذا دن   
وهذا متجه، ،  منهن الرجال إذا دنايكون التقدير وقتاهلن مع الرجال أي يف حال االضطرار      

باب غزو النساء وقتاهلن مع     : (املتقدمقال الشيخ عبدالعزيز بن باز عند تبويبه حلديث أنس          
مع ،  وهذا ينسجم   ٥"يعين عند التعرض هلن، مثل ما جرى ألم سليم يوم حنني          ) : "الرجال

 إذا أطلق ولعله أراد احلال      غري أن قول العيين بل هو واجب حمل نظر        ما ذهب إليه العيين،     
 بعض أهل العلم إىل إباحة توليتهن األدبار بالفرار    ، فقد ذهب  اليت ال تتمكن فيها من الفرار     

  . وسيأيت نص الشافعي فيه قريباًحال االزام
رعايتهن األسرى وإرجاعهن املوتى بعد   وقد أورد البخاري اآلثار يف خدمتهن اجليش و       

أن ذكر خروجهن للغزو ومشاركتهن فيه، وكأنه يشرح كيف كان جهادهن، وهلذا قال             
ويف البخاري ما يدل على أن جهادهن إذا حضرن مواقف اجلهاد سقي املـاء              : "الصنعاين

                                                
أي اخلالخيل وتكون أسفل القدم فوق الكعب، وقد كان هذا قبل احلجاب، وحيتمل أن يكون النظر عـن غـري                     ١

 ).٦/٧٨(قصد، انظر فتح ابن حجر 
  .٣/١٤٤٣ ومسلم ٣/١٠٥٥متفق عليه، البخاري   ٢
  .٦/٧٨الفتح   ٣
  .١٤/١٦٦عمدة القاري  ٤
  .٢/٤٨٧احللل اإلبريزية من التعليقات البازية للشيخ عبداهللا بن مانع  ٥
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ندما سئل  وقد جاء عند أمحد وغريه يف أثر ابن عباس ع          ،١"ومداواة املرضى ومناولة السهام   
عن شهود النساء للقتال، أن كن يداوين اجلرحى ويقمن علـى املرضـى والحيـضرن               

، فإنه حيتاج إىل سـواعد    تصور خروج النساء ملباشرة القتال    اليهذا هو املتوجه ف    و ،٢القتال
 كشأن سائر   ٣عليها القتال الشريعة  وجب  ت وهلذا مل    انضعيفوجأشها  الرجال، وبنية املرأة    

اليعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال يف احلرب، ألنه ليس للمرأة           : "يف السري  قال   الضعفاء
هـاه، مـا    (: بنية صاحلة للقتال، كما أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله             

، ورمبا يكون يف قتاهلا كشف عورة املسلمني، فيفرح بـه املـشركون،   )كانت هذه تقاتل 
احتـاجوا إىل االسـتعانة   : شركني على املسلمني فيقولونورمبا يكون ذلك سبب جلرأة امل   

 مباشـرة القتـال إالّ أن       نبالنساء على قتالنا، فليتحرز عن هذا، وهلذا املعىن اليستحب هل         
يضطر املسلمون إىل ذلك، فإن دفع فتنة املشركني عند حتقق الضرورة مبـا يقـدر عليـه               

ـ   إن خرجن   ن   وهلذا ورد أنه يرضخ هل     ، ٤"املسلمون جائز بل واجب    سهممن الغنيمة والي 
  . وذلك لعدم شهودهن القتال٥على الرضخوما ورد يف إسهامه لبعضهن محل 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز تعليقاً على ما أورده البخاري يف باب مـداواة النـساء                
هذا من باب االستعانة ن، وحيتمل هذا قبل احلجاب، وحيتمل بعـد            : "اجلرحى يف الغزو  

، مع التستر وعدم اخللوة والتحفظ، واحتج به أهل السفور واالختالط، وال حجة             احلجاب
، يعين الدليل يف ما ورد على أن كن يتخطني يف ذلك            ٦"هلم، والسنة يفسر بعضها بعضاً    

  .حدود شرع اهللا، فينبذن احلجاب ألجل القتال، أو يتفلنت من قيد أوجبه الشرع قبل ذلك

                                                
 .٢/٤٦١سبل السالم  ١
 .، وأصله ثابت من عدة طرق١/٤٨، والسنة حملمد بن نصر ١/٢٢٤مسند اإلمام أمحد  ٢
، ٤/٢١٧، وحاشية القيلويب وعمـرية  ٩/١٦٣، واملغين ٧/٩٨لصنائع ، وبدائع ا١/١٨٤انظر شرح السري الكبري    ٣

، ودقائق أوىل النـهى     ٢/١٨٩، والفتاوى اهلندية    ٨/٥٥، واية احملتاج    ٦/١٨، ومغين احملتاج    ٩/٢٣١وحتفة احملتاج   
  .٢/٥٠٠، ومطالب أويل النهي يف شرح غاية املنتهى ٤/٢٥٠، والتجريد لنفع العبيد ١/٦١٧
 .٥/٨٣، وانظر كذلك البحر الرائق البن جنيم ١/١٨٤لسرخسي شرح السري ل  ٤
، وبعض أهل العلم أن من قاتلت لتعني القتال عليها كمن فجأهم العدو فإنه يـسهم هلـا                  ٧/٣٣٠نيل األوطار     ٥

 .بسهم
  .٢/٤٨٧الحلل اإلبریزیة في التعلیقات البازیة،  ٦
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 ملباشـرة القتـال     ت النساء ضطرورة تبيح احملظور، فإن ا    قد تقرر أن الضر   مع ذلك ف  و
بيات كـأم   اوي عن بعض الصح   وعلى مثل هذا حيمل ما ر     ،  عليهن فال حرج  ودفع العدو 

وعـن  -ا  بل هو ظاهر ما نقل عنـه       ،  ١عمارة نسيبة بنت كعب رضي اهللا عنها إن صح        
يبق حـول الـنيب     فقد كانت مشاركتها بعد أن ازم الناس فلم          -غريها رضي اهللا عنهن   

٢فريصلى اهللا عليه وسلم إالّ ن.  

        كما أن هلن أن جياهدن بغري إذن إذا دهففي مثل هذه   ،   املسلمني عدو يف قعر الدور     م
إالّ أن يدافعن عن دينهن وأعراضهن وأنفسهن وقد اختلف أهل العلـم            األحوال ليس هلن    

ولو شـهد   : "افعي رمحه اهللا   قال الش  ؟ن الفرار واجب عليهن يف تلك احلال أو هل       ذاهل ه 
النساء القتال فولني رجوت أن ال يأمثن بالتولية، ألن لسن ممن عليه اجلهاد كيف كانت               

  .٣"حاهلن
 

فـال  رويت آثار عن بعض النساء وأخبار بعضها ليس فيها حجة وكثري منها اليثبت،           
مام أمحد ثالثة أمـور      اإل قال: "وقد قال اإلمام ابن تيمية    يعول عليها عند تقرير األحكام،      

سناد، ألن الغالـب    إ يليس هلا أصل أ     ويروى ،يالتفسري واملالحم واملغاز  : سنادإليس هلا   
 وابن  ، وموسى بن عقبة   ي، والزهر ،الشعيب، و عليها املراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبري       

  .٤"مبن مسلم والواقدى وحنوه  والوليدي، ومن بعدهم كيحىي بن سعيد األمو،سحاقإ

                                                
، وقد نقاله عن حممد بـن عمـر املعـروف           ٤١٥-٨/٤١٣، والطبقات الكربى البن سعد      ٢/٢٧٩انظر السري    ١

 مجع فأوعى، وخلط الغث بالسمني، واخلرز بالدر الثمني، فاطرحوه لذلك، ومع هـذا : "بالواقدي، قال عنه الذهيب
، وفسر عدم االستغناء عنـه بقولـه بعـدها    )٩/٤٥٤السري  " (فال يستغىن عنه يف املغازي وأيام الصحابة وأخبارهم       

 أمـا يف    ،احتجاجمن غري   ورد آثاره   ت ضعيف حيتاج إليه يف الغزوات والتاريخ و       ير أن الواقد  وقد تقر ) : "٩/٤٦٨(
  .مث ذكر عدم االعتبار بتوثيق من وثقه" يذكر أن الفرائض فالينبغي

، وقد أورده الواقدي    ٤١٥-٨/٤١٣  وقد ذكره من طريق ابن سعد، وهو عنده يف الطبقات          ٢/٢٧٩انظر السري    ٢
 .يف املغازي

  .٤/١٧٩م األ  ٣
  .١٣/٣٤٦الفتاوى   ٤
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<  ٥٨ 

 
امتـزاج الرجـال بالنـساء أو     إباحة  النساء املأثور  فليس يف جهاد   بناء على ما سبق     

 مـن أجـل     أو غريهن  وجود النساء    ال يتصور بل   اجتماعهم متداخلني يف ميدان واحد،    
املداواة واإلسعاف وسط ميدان املعركة الذي خيتلط فيه احلابل بالنابـل وتتطـاير فيـه               

علم أنَّ ِلمن يشتغل باإلسعاف واملداوة أماكن خاصة منعزلة خيلـى إليهـا             الرؤوس، وقد   
  .اجلرحى أو املرضى

اجلريح املـثخن     مباشرة املرأة عالج  يقدر بقدره ومن ذلك     ف الضرورة   أباحتهوأما ما   
ومنه أيضاً التحامها بالرجال للذود عن عرضـها ومحايـة           ، وفقاً لشرطه  واملريض املقعد 

  .نفسها
 عن الِظنِة، فأىن ملن طُنت قدمه أو فُت عضده          ةديبع أن احلال يف موطن اجلهاد       هذا مع 

 و من يشارفون على اهلَلَكَة كل  ،أن يلتفت مينة أو يسرة، وهل يظن مبن تعاِين أمثال هؤالء          
 هل يظـن أنّ هـذه       ، بل التدري إىل أي شيء يصري أمرها إذا اجنلى غبار املعركة           ،حني

يقاس ذه احلال اختالط الرجال     فكيف   فكيف إذا كُن نساء الصحابة ورجاهلا؟     كغريها؟  
  .أسباب الفنت مع وجود وأ الِريِبيف مواطن بالنساء 

ها على محاية النساء بسياج     ِبأَ الشريعة، وعلم مقاصدها، ونظر يف د      درسأحيق ملنصف   
 قع عرضاً أو اضطراراً علـى      ن اخللطة واالبتذال، أحيق له أن يستدل مبا و        و ود نحيول دو

يف احلـج   مبـاح   م جدالً بأن االختالط     لِّسإذا  وجواز االختالط يف املنتديات والقاعات،      
واجلهاد وبعض التشريعات فهل يقبل يف موازين العقول قياس أماكن اللهو والفساد علـى          

اد فيه زدمواطن اإلميان واجلهاد؟ أيستوي مكتب ضيق أو حمل التؤمن فيه ريبة، مع موطن ي             
   على العباد من الرمحن؟اإلميان، ويترتل فيه األمن

 ،األمس يف الغـزو   مع ضوابط    قياس خروج بعض النساء      ومثلهإنه قياس مع الفارق،     
  . بغري ضابطيف واقع الناس اليومواجليش أدخول بعضهن الشرطة ب

ـ  :  أا قالت  -رضي اهللا عنها  -وعن أم سلمة    : " أبوزيد قال الشيخ بكر     ! ول اهللا يا رس
 مكُضعه ب ِب اُهللالَضا فَوا منمتالتو{  :  فأنزل اهللا ؟ الرجال وال نغزو، ولنا نصف املرياث تغزو
لَعى ببسند صحيح  رواه أمحد، واحلاكم وغريمها .   ] ٣٢  : النساء [  }ٍضع .   
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<  ٥٩ 

/ ٣  : عمدة التفسري  [  قال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل تعليقًا على هذا احلديث يف           
 الذين حيرصون علـى أن  -عصرنا يف-وهذا احلديث يرد على الكذابني املفترين  (   :  ] ١٥٧

وعن صوا وسترها الذي أمـر    تشيع الفاحشة بني املؤمنني، فيخرجون املرأة عن خدرها،       
ملؤخرة، متهتكة  واألفخاذ، بارزة املقدمة وا    اهللا به، فيدخلوا يف نظام اجلند، عارية األذرع       

الترفيه امللعون عن اجلنود الشبان احملرومني من النـساء   فاجرة، يرمون بذلك يف احلقيقة إىل   
  )  لعائن اهللا املتتابعـة إىل يـوم القيامـة   ماليهود واإلفرنج، عليه   يف اجلندية، تشبها بفجور   

  .١" انتهى
  
  

                                                
  .٩٣-٩٢حراسة الفضيلة ص  ١
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<  ٦٠ 

 
دليل ا سبق من تقرير مراعاة الشريعة ألصل الفصل بني الرجال والنساء يف التشريع،              م

 بعـض  على   هتشتبارمبا  اليت    نماذج  مع بيان تلك ال   خاصة  ظاهر يفيد حترمي االختالط،     
وسوف يأيت ذكر طرف من مراعاة أهل       فظنها حجة له وهي على خالف قصده،        ،  الناس

جـاءت  الكتاب والسنة الصحيحة ومع ذلك فإن أدلة    ة،  العلم هلذا األصل يف سائر الشريع     
، وكذلك يف املنع من      غري املتقيد بالشرع   ختالطاالاملؤدية إىل   سباب  األمتعددة يف املنع من     

 والغايـات    والشك أن الوسائل هلا أحكام املقاصد       االختالط غري املنضبط،   أمور يقتضيها 
 إالّ به فهو منهي عنـه،        عنه نهيترك امل يال  ، وما   املفضية إليها غالباً وإن مل تكن مقصودة      

جـاءت   صرحية   أخرى، و    يندرج فيها معناه    نصوص عامة  ستنبط من ياالختالط  حكم  و
  .قطع مايقود إليه جاءت بثالثة، وبقطع أسبابه

وفيما يلي طرف لنصوص عامة يـدخل يف معناهـا        وفيما سبق ذكر شيء من ذلك،       
  : يقتضيها االختالطاً أمورتمرحتالط، وثالثة جاءت مبنع أسباب االخاالختالط، وأخرى 

  }  
{ 

 ، إالّ من وراء حجاب   صلى اهللا عليه وسلم    حترمي سؤال نساء النيب   دلت هذه اآلية على     
 من وراء حجاب حيجز بني املرأة والرجل وهذا         معهنأوجب اهللا أن يكون اخلطاب      " فقد

قال القاضي عياض يف فرض احلجاب على أزواج النيب صلى          ،   ١" االختالط ظاهر يف حترمي  
والجيوز هلن إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات إالّ ما دعـت إليـه             : "اهللا عليه وسلم  

ـ  اعت م نوهملتأَا س ذَوِإ{: ال اهللا تعاىل  الضرورة من اخلروج للرباز، ق     ـ  نوهلُأَساً فَ  اِءر ون ِم
نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم، غري أا جاءت معللة          يف  واآلية وإن كانت    ،  ٢"}اٍبجِح

فبني أن العلة هي طهورية قلوب      " ،}نهوِبلُقُم و كُوِبلُقُ لِ رهطْ أَ مكُِلذَ{:  سبحانه بقول ربنا 
النوعني، والتباعد عن دواعي الريبة وقذر القلوب، والشك أن هذه العلة تشمل مجيع نساء      

                                                
 .م، وغريها٢١/٤/٢٠٠٤عن مقال املفيت حول منتدى جدة االقتصادي نشر يف الشرق األوسط بتاريخ  ١
  .١٤/١٥١شرح النووي على صحيح مسلم   ٢
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<  ٦١ 

ة قلوب الرجال من امليـل إىل مـا          ألنه يطلب يف حقهن طهارة قلون، وطهار       ؛املؤمنني
هذا األدب الكرمي السماوي، املقتضي احملافظة على       : فليس لقائل أن يقول   . الينبغي منهن 

جيوز إلغاؤه وإهداره بالنسبة لغـري       رية القلوب من امليل إىل الفجور،     الشرف والدين وأطه  
أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم من نساء املؤمنني، ألن طهارة القلب وجمانبـة أسـباب                
الرذيلة، أمر مطلوب من اجلميع بال شك، مع أن النفوس أشد هيبة ألزواج النيب صلى اهللا                

فمـن  وألن من خرية نساء العـاملني،       ،  ١" املؤمنني عليه وسلم من غريهن؛ ألن أمهات     
ويدخل يف ذلك مجيـع     : "قال القرطيب  من باب أوىل،     -دوناألمة  وكل النساء   -دون  

املقرر عند العلماء املؤيد بالدليل هو      "ومن  . ٢.."النساء باملعىن، ومبا تضمنته أصول الشريعة     
للفظ خاصاً ببعضهم، إالّ ما جاء النص       استواء مجيع الناس يف أحكام التكليف، ولو كان ا        

ولذلك فجميع اخلطابات العامة يدخل فيها النيب صلى اهللا عليـه           مصرحاً باخلصوص فيه،    
وما ذلك إال الستواء اجلميع يف األحكام الشرعية إال ما قـام            . وسلم نفسه، وأحرى غريه   

           م مبا يتضمن ذلك،    عليه دليل خاص، فقد سأل الصحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم فأجا
يا رسـول اهللا    : قالوا. "لن يدخل أحدكم عمله اجلنة    ": فإنه صلى اهللا عليه وسلم ملا قال        

أأنـت  :  فكأم يقولون له   "أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل     إالّ  وال أنا   ": قال. وال أنت 
حكـام  وما ذلك إال الستواء اجلميع يف األ      . م بنعم خل معنا يف هذا العموم؟ وهو جييبه      دا

  .الشرعية
  .آية احلجاب ختص مبنطوقها أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم: فإن قيل
واألصـل  . ا مل تدل على أن غريهن من النساء ال يشاركهن يف حكمها           إ: فاجلواب

  .مساواة اجلميع يف األحكام الشرعية إال ما قام عليه دليل خاص
قبل الشرع من صـيغ العمـوم؛       ولذا تقرر يف األصول أن خطاب الواحد املعني من          

خالف من العلماء يف أن خطاب الواحـد        الستواء اجلميع يف أحكام الشرع، وخالف من        

                                                
  .١٠/٢٤٥فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم   ١
  .١٤/٢٢٧ تفسري القرطيب  ٢
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يقتضي العموم خالف لفظي، ألن القائل بأن خطاب الواحد ال يقتضي العموم موافق على        
أن حكمه عام إال أن عمومه عنده مل يقتضه خطاب الواحد بل عمومه مأخوذ من أدلـة                 

ما قويل المرأة إال كقـويل      "وكحديث  . واء األمة يف التكليف   تاإلمجاع على اس  أخرى ك 
 فاجلميع مطبقون على أن خطاب الواحد يشمل حكمـه اجلميـع إال لـدليل          "ملائة امرأة 

  .١"خاص، واختالفهم إمنا هو هل العموم مبقتضى اللفظ أو بدليل آخر
 طريق إثبات هذا العمـوم      أكان سواء،  ٢اآلية عامة عموماً معنوياً يشمل مجيع النساء      ف
ـ ِلذَ{ : يف آخر اآليـة     لورود العلة اليت يدور عليها احلكم      ٣العقل ـ طْ أَ مكُ هـ قُ لِ ر م كُوِبلُ

وِبلُقُوهفَ{:  اآلية  اكتفاء بأول الشاهد من    العرفأو  ،  }نلُأَسوهـ  ن ـ  حِ اِءر و ن ِم اٍبج{، 
 أو تنبيهه، ٤ بعضهم حلن اخلطابويسميه ،فحوى اخلطاببعند األصوليني    ما يعرف    وهذا

وهو أن يكون املسكوت عنـه موافقـاً يف احلكـم           ،   مبفهوم املوافقة  آخرينعند  يعرف  و
وآخرون داللـة   ،٥وقد يسميه الشافعي القياس اجللي له،   للمنطوق به؛ أوىل منه، أو مساوٍ     

نه أوىل  وإذا كان املسكوت ع    ،٦الثابت بداللة النص الحيتمل اخلصوص    : النص، وقد قالوا  
 على أن مثل هـذا       األصوليني اتفقوا   سواء قيل ذا أو هذا فإن     ف،  ٧ه قياس األوىل  ورمبا مس 

  .خالفاً شكلياًاختلفوا وإن ، يدخل فيه عمومهن

                                                
 .٢٤٧-١٠/٢٤٥مة حممد بن إبراهيم  فتاوى العال ١
 اتفق األصوليون على أن العموم من عوارض األلفاظ، واختلفوا هل يكون من عوارض املعاين، والـصواب أنـه                   ٢

، وأيضاً منهاج الـسنة     ٢٠/١٨٨ ومابعدها لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وكذلك        ٢/١٦٢يكون كذلك انظر الفتاوى     
ه إذا نص الشارع على العلة على وجه اليقبل تأويلها فالبـد أن يعـم                على أن  نيليو، وقد نص بعض األص    ٢/٥٩١

  ).٧/٤٥البحر احمليط للزركشي نقالً عن أيب إسحاق (احلكم 
 .٣٦٠اللفظ قد يكون عاماً بالعرف أو بالعقل انظر شرح الكوكب املنري ص  ٣
 .٥/١٢٥وبعضهم جيعل فروقاً دقيقة، انظر البحر احمليط   ٤
القياس اجللي  و،  ٣/٢٢٢ قياس األوىل، انظر يف التفريق التقرير والتحبري البن أمري احلاج              همبعضوهذا قد يسميه      ٥

 .مجهور األصوليني فيشمل املساوي واألوىلأعم من قياس األوىل عند 
 .٢/٢٥٢انظر كشف األسرار، لعبدالعزيز بن أمحد البخاري   ٦
وكذلك قياس األوىل وإن مل يدل عليه اخلطاب، ولكـن  ") : ١/٣٣٧ والكربى ٢١/٢٠٧الفتاوى ( قال ابن تيمية   ٧

  ".عرف أنه أوىل باحلكم من املنطوق ذا، فإنكاره من بدع الظاهرية، اليت مل يسبقهم ا أحد من السلف
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 نِموا  ضغ ي نيِنؤِململ لِ قُ{: عاىل ت أمر اهللا الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال        

 اِتنؤِمم للّ لْقُ و $ ونَعنصا ي مِب ريِب خ  اهللاَ نَّم إِ هى لَ زكَك أَ ِلم ذَ هوجروا فُ ظُحفَيم و ِهاِربصأَ
يغضضن أَ  مِ نبِهاِرصعن  فقد صح    عن نظر الفجأة،  قد جاء ما يدل على العفو        و .اآلية }ن

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نظر        سألت رسول " :قالرضي اهللا عنه أنه     جرير بن عبد اهللا     
 عنه أن النيب صلى اهللا      -اهللا رضي– علي   وي عن ، ور ١"الفجاءة فأمرين أن أصرف بصري    

، ٢"فإمنا لك األوىل وليست لك اآلخرة      يا علي، ال تتبع النظرة النظرة      ":عليه وسلم قال له   
ال إالّ بـشرط    يرخص الشارع يف اجللوس بالطرقات للرج     مل  ، بل   معناه عدة أحاديث  يف  و

أيب سـعيد اخلـدري     إعطاء الطريق حقه ومنه غض البصر، ففي الصحيحني من حديث           
 يـا  : فقالوا،"إياكم واجللوس بالطرقات" :رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   

إذ أبيتم إال الس فأعطوا الطريـق       " : فقال .رسول اهللا ما لنا من جمالسنا بد نتحدث فيها        
غض البصر وكف األذى ورد السالم      " : قال ؟ وما حق الطريق يا رسول اهللا      :الوا ق ،"حقه

  أمـر   اهللا أن:  واآلثار بعدها  وجه الداللة من اآليتني    .٣"واألمر باملعروف والنهي عن املنكر    
 وأمره يقتضي الوجوب، مث بني تعاىل أن هـذا أزكـى           املؤمنني واملؤمنات بغض البصر،   

ر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول املرأة ميدان          فكيف حيصل غض البص    ،٤وأطهر

                                                
 . وغريه٣/١٦٩٩ رواه  مسلم ١
 أمحد يف    وقال صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ورواه        ٢/٢١٢ رواه احلاكم يف مستدركه من طريق شريك           ٢

 وقال حسن غريب النعرفـه إالّ مـن       ٥/١٠١، وكذا رواه الترمذي يف السنن       ٣/٣٥٧،  ٥/٣٥٣،  ٥/٣٥١املسند  
، وكذلك هنـاد يف  ٤/٣٦٤، ويف الشعب ٧/٩٠ والبيهقي يف الكربى  ٢/٢٤٦حديث شريك، ورواه أيضاً أبوداود      

، وذكر متابعة   ١/٢٢وياين يف املسند    ، وكذلك الر  ٣/١٥، وكذلك الطحاوي يف شرح معاين اآلثار          ٢/٦٤٩الزهد  
، وقـال املقدسـي يف      ٤/٧اسرائيل لشريك يف أيب ربيعة، ورواه من طريق محاد بن سلمة ابن أيب شيبة يف املصنف                 

 اليروى  ١/٢٠٩ مث ذكر قول الطرباين يف األوسط        ٢/١٠٨املختارة بعد أن ذكر طريق محاد بن سلمة اسناده حسن           
     ّذا اإلسناد تفرد به محاد بن سلمة خمتصراً، وأخرجه البزار يف مسنده من غري طريق محـاد  هذا احلديث عن علي إال

، ورواه اإلمام أمحـد  ٢/٣٨٦مل نسمعه إالّ من عباد عن حممد بن فضل، ورواه من طريقه الدارمي         : أو شريك وقال  
  . موضع، وقد حسن العالمة األلباين إسناده يف غري٢/٦٠١، وكذلك يف فضائل الصحابة ١/١٥٩
  .٣/١٦٧٥، ومسلم ٥/٢٣٠٠ صحيح البخاري ٣
 .٤انظر رسالة العالمة حممد بن إبراهيم يف حكم االختالط ص ٤
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<  ٦٤ 

 كفيل بالوقوع يف هذه      الذي ينهى عنه    واختالطها معهم يف األعمال؟ واالختالط     ،الرجال
  .١احملاذير

ي خِفا ت م و ِنعي األَ ةَناِئ خ معلَي{ : كما يف قول اهللا تعاىل     وإذا كان استراق النظر خيانة    
الصداملخالطة؟تكون فكيف ، ]١٩: غافر[ }ور 

 يؤدي إليه من املفسدة وهو حاصل يف        بسبب ما   النساء الشارع عن النظر إىل    إذا ى و
 من التمتع بـالنظر  ارتكاب احلرام؛االختالط ينهى عنه ألنه وسيلة إىل    االختالط، فكذلك 

ما على  ع البصرووواقع الناس اليوم يبني أن االختالط يفضي لزاماً لوق، هو أسوأ منه وما
أمر اهللا حبفظه عنه، وإذا كان الذي يفضي إىل الوقوع يف احملظور يلزم منه وقوع احملظور،                

 االمتثـال  يكون، فهو مبثابة ما ال      ٢ففعله حرام عند من قال بسد الذرائع وعند من مل يقل          
ر أهل  ، وقد ذك  غالباًاليت تفضي إىل احملظور     " الذرائع"مبثابة  وعلى أقل األحوال هو     إالّ به،   

  .احلكم إذا علق مبظنة استوى وجود املظنة وعدم وجودهاالعلم أن 
فكيف إذا كان واقع الناس يرفع االحتمال ويقضي بوقوع النظر احملرم، بل مـا هـو                

  .فوقه
الثاين والسبعون من   : "وهذا الوجه ذكر حنواً منه اإلمام البيهقي يف شعب اإلميان، فقال          

أن جيمـع   : "وذكر قول احلليمي يف تعريف املذاء، فقال      " اءذَالغرية وترك املِ  : شعب اإلميان 
وقيل هـو   : "مث قال وهذا موضع الشاهد    " الرجال والنساء مث خيليهم مياذي بعضهم بعضاً      

اهللا عز   وقال: "مث قال "  من قوهلم مذيت فرس إذا أرسلتها ترعى       ،إرسال الرجال مع النساء   
 ما  إالن فروجهن وال يبدين زينتهن      وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظ     { :وجل

 فدخل يف مجلة ذلـك    }يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً       {:  وقال }ظهر منها 
  . ٣.."أن حيمي الرجل امرأته وبنته من خمالطة الرجال

                                                
خطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان عمله، للعالمة ابن باز رمحه اهللا، وهـي يف جممـوع الفتـاوى واملقـاالت            ١
 .١٤١٨ط دار القاسم . ١/٤٢٠
  .٨/٩٠انظر البحر احمليط   ٢
  .٤١٢-٧/٤١١عب اإلميان  ش٣
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<  ٦٥ 

 
 أن احلجاب مفروض والقرار مأمور به، فعم        ماداموهنا لعله يرد سؤال عن ماذا يغض        

يكون عن احملارم كلها، فقد خترج امرأة حلاجة، ورمبا    البصر؟ وجوابه أن غض البصر     يغض
 خليطاً  -كشأن سائر اتمعات  –خرجت نساء مترخصات بغري حاجة، ورمبا كان اتمع         

، وغض البصر مطلوب عن كل سـافرة، أو         وقليالت دين ومتأوالت  الخيلو من كتابيات    
كـل  بل مطلوب حبس اللحظ عـن حلـظ   ة أو أمة، حرعجزاء مدبرة،    هيفاء مقبلة، أو  

شريعة اإلسالمية حبمد اهللا    الو. اء كانت معذورة، أو مائلة مميلة     غضيضة طرف غافلة، سو   
واقعية تتعامل مع طبائع الناس على اختالف أصنافهم، فتشرع األحكام لكافة األحـوال،             

، وهذه الواقعيـة    فهي صاحلة لكل زمان ومكان وحال، ما فرط ربنا يف الكتاب من شيء            
مسة ظاهرة يف التشريع، ومن تأمل وجد أنه ما من حمرم إالّ وقد شرعت أحكام تتعلق مبن                 

 .عامداً أو يقترفه لعذر أو جاهالً يقارفه

 
وسلم  روى ابن خزمية يف صحيحه وغريه حديث ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه             

 رفع البـصر    يعين ":قال املناوي ،  ١"فإذا خرجت استشرفها الشيطان   إن املرأة عورة    : "قال
                                                

، ورواه أيضاً يف التوحيد من حديث قتادة عن مورق وقد صحح رفعه اإلمام الـدارقطين               ٣/٩٣ صحيح بن خزمية     ١
، وكذلك اهليثمي   ١٢/٤١٣، وقد رواه أيضاً ابن حبان يف صحيحه من طريق ابن خزمية             )٥/٣١٤(كما يف العلل له     
إالّ أن املنذري قال يف الترغيب     ) ٣/٤٧٦(حسن غريب   :  السنن وقال  ، ورواه الترمذي يف   ١/١٠٣يف موارد الظمآن    

وهذا تصحيح من اإلمـام الترمـذي لـه،     " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب    : "١/١٤٢والترهيب  
 وكذلك  ١/٤١١ولعله كذلك يف بعض نسخ اجلامع ومما يؤيده نقله من قبل غري املنذري كالزيلعي يف نصب الراية                  

 نقل تـصحيحه    ١/١٢٣ وكذلك ابن حجر يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية             ١/٢٥٩مام يف فتح القدير     ابن اهل 
 للطرباين يف األوسط وقـال رجالـه   ١/١٤١عنه ويبعد وهم هؤالء مجيعاً، وقد عزاه املنذري يف الترغيب والترهيب        

رجاله موثقون، وهو يف األوسـط      : بعدها وقال يف اليت     ٢/٣٤رجال الصحيح، وكذا قال اهليثمي يف جممع الزوائد         
، وقد صحح هذا احلديث الدارقطين والترمذي وابن خزمية وابـن حبـان             ١٠/١٠٨، ويف الكبري    ٨/١٠١للطرباين  

واملنذري واهليثمي وغريهم، والظاهر أنه صحيح وقد خالف مهاماً سليمان بـن           ) ٣/٤٨٣التفسري  (وجوده ابن كثري    
يب األحوص، وهلذا شك ابن خزمية يف مساع قتادة هذا احلديث خاصـة عـن مـورق،            املعتمر فرواه عن قتادة عن أ     

صحة مساعه له منه، فالرواي عن قتادة مهام، ولئن كان سليمان أجل وأوثق يف اجلملة فإن مهاماً من أوثـق            األقرب  و
انظـر الكامـل    (شام وشعبة   الناس يف قتادة خاصة، فهو رابع أربعة يف قتادة ال يقدم عليه فيه إالّ ابن أيب عروبة وه                 

، خاصة إذا حدث عن مهام من روى عنه         ) وغريها ٩/١٠٨، واجلرح والتعديل    ٣٠/٣٠٦، وذيب الكمال    ٧/١٢٩
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<  ٦٦ 

 شيطان اإلنس مساه به املرادإليها ليغويها أو يغوي ا فيوقع أحدمها أو كالمها يف الفتنة، أو 
 حنوها، واالستشراف   بأبصارهمعلى التشبيه، مبعىن أن أهل الفسق إذا رأوها بارزة طمحوا           

 ففعلوا ما فعلـوا بإغوائـه       الفجور ملا أشرب يف قلوم من       فعلهم لكن أسند إىل الشيطان    
 كله خارج عن املقصود   هذا: يبيـوقال الط . ذكره القاضي . وتسويله وكونه الباعث عليه   

 ويف إغـواء النـاس فـإذا        فيهاواملعىن املتبادر أا ما دامت يف خدرها مل يطمع الشيطان           
 الكف فوق   وضعأصل االستشراف    و ، ألا حبائله وأعظم فخوخه    ؛خرجت طمع وأطمع  

، وهذا إخبار من الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسـلم،           ٢" ورفع الرأس للنظر   ١احلاجب
 أو ما ذكـر مـن       -وهو الظاهر – وسواء كان االستشراف هنا حقيقياً من شياطني اجلن       

ـ    وت، تأويالت فإن املعىن املتفق عليه مراد، وهو حض النساء على عدم اخلروج ولزوم البي
  .لكونه أصون هلن، فكيف يقال جبواز اختالطهن بالرجال

}{ 
، فأمرهن }ىولَ اُألِةيِلاِه اجلَجرب تنجرب وال تنكُوِتيي ب فِ رنَوقَ{: ومن األدلة قوله تعاىل   

قرارهن يف البيوت منع صلى اهللا عليه       بالقرار، مث منعهن من اخلروج غري متحجبات، ومع         
 فلما قيل   "إياكم والدخول على النساء   ": وسلم الرجال األجانب من الدخول عليهن فقال      

، وهذا يدل على أن األمر بالقرار ليس خاصاً بنساء الـنيب            ٣"احلمو املوت ": احلمو قال : له
ك منهم القرطيب وابن صلى اهللا عليه وسلم، وقد سبق ذكر مجلة من كالم أهل العلم يف ذل             

                                                                                                                                       
متأخراً لكونه من كتابه، وعمرو بن عاصم من طبقة من رووا عنه أخرياً كعفان بن مسلم وحبان وز، وقد احـتج                     

ادة يف مخسة مواضع من صحيحه، ويعزز صحة رواية مهـام أيـضاً    البخاري برواية عمرو بن عاصم عن مهام عن قت        
 هلا فهو مل يتفرد ا عن قتـادة واهللا          - أما صاحلني لالعتضاد   واألقربو–متابعة سعيد بن بشري وسويد بن إبراهيم        

بـار  أعلم، وقد صح األثر عن ابن مسعود موقوفاً كذلك، فلعل بعض الرواة مرة رفعه ومرة أخرى وقفه، ومثلـه إخ  
  .عن غيب لعله اليقال بالرأي واهللا أعلم

 ولعله تبع املناوي، ولعله اليلزم أصل معناه بسط الكف فوق احلاجب            ٤/٢٨٣ وكذا جعله من أصله املباركفوري       ١
فهذا يصنع عادة للبعيد، وقد ذكر أهل اللغة أن الشني والراء والفاء أصل يدل على علو وارتفاع، ويقال استـشرفت    

  .رفعت بصرك تنظر إليهالشيء، إذا 
  .٦/٢٢٦ فيض القدير ٢
  .٤/١٧١١، ومسلم ٥/٢٠٠٥ متفق عليه، رواه البخاري ٣
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<  ٦٧ 

ممـا  يستدل هلذا بنحو    ، ويصلح أن    قاله غريهم وكثري وابن العريب وابن احلاج واجلصاص       
  .}وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب{: ذكر عند االستدالل بقول اهللا تعاىل

 
ن ابن عامر السابق وهو متفق على صحته، فـال معـىن أل          حديث عقبة    -١

ويباح خروجهن  بل حىت بعض غري أويل اإلربة منهم،         النساء   يمنع من دخول الرجال على    
  !هلم

اآلية السابقة وإن جاءت يف معرض خطان فهي تشمل غريهن ملا سبق             -٢
 .من األدلة الشرعية اليت حترم خلطة النساء بالرجال

  بالصالة، والزكاة، وطاعـة اهللا     بالنهي عن التربج، واألمر    داللة االقتران  -٣
  سائر النـساء   اليشك املسلم من دخول   م، وكل ذلك    لورسوله صلى اهللا عليه وس     تعاىل،

 وأَِطعن الزكَاةَ وآِتني الصلَاةَ وأَِقمن الْأُولَى الْجاِهِليِة تبرج تبرجن ولَا{: اهللا القفيه، فقد 
اللَّه ولَهسرو{. 

دخل فيه عامة النساء، هو العلـة الـيت         تومن األدلة على أن املراد عام        -٤
، }تطِْهـريا  ويطَهركُم الْبيِت أَهلَ الرجس عنكُم ِليذِْهب اللَّه يِريد ِإنما{: ختمت ا اآلية

هر قلب من أراد به فتنـة، كمـا يف   وهذه علة مرادة جلميع النساء، وإمنا مل يرد اهللا أن يط       
 اللّه يِرِد لَم الَِّذين أُولَـِئك شيئًا اللِّه ِمن لَه تمِلك فَلَن ِفتنته اللّه يِرِد ومن{: املائدةسورة 

ا سائر املؤمنني ، أم}عِظيم عذَاب اآلِخرِة ِفي ولَهم ِخزي الدنيا ِفي لَهم قُلُوبهم يطَهر أَن
 صـدقَةً  أَمواِلِهم ِمن خذْ{ :فرييد اهللا تطهريهم وهلذا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

مهرطَهكِّيِهم تزتا ولِّ ِبهصو ِهملَيِإنَّ ع كالَتص كَنس ملَّه اللّهو ِميعس ِليموكذلك }ع ،
 فَاجتِنبوا{ملسلمني، وعموم النساء يشملهن األمر باجتنابه       الرجس يريد اهللا أن يذهبه عن ا      

سجالر ثَاِن ِمنوا الْأَوِنبتاجلَ ووِر قَوا اآلية دليل واضح علـى  }الز فالعلة اليت ختمت ،
عمومها فاليقال بتخصيص شيء منها إالّ بدليل آخر ظاهر، وقد ذكر األصوليون أن العلة              

النص على العلة نـص     :  وقالوا ١ الحيتمل التأويل فالبد أن يعم احلكم      إذا نص عليها بوجه   

                                                
  .٧/٤٥ انظر البحر احمليط للزركشي ١
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 هذا مع أم مل يشترطوا لصحة العلة النص عليهـا وهـي هنـا               ،١هلااعلى احلكم يف حم   
، وقد ذهب بعض األصوليون إىل أن العمل        )إمنا( احلصر   بأداةمنصوصة ظاهرة بل جاءت     

، قال ابن تيمية بعـد   ٢ بنص لفظ الشارع   بالعلة هنا ليس من باب القياس بل هو استمساك        
 أو ال وإن اختلفوا هل يـسمى هـذا قياسـاً   : "أن نقل االتفاق على قبول مثل هذه العلة     

 أو ، ال تدخل داري فالنا فإنه مبتدع   : ومثاله يف كالم الناس ما لو قال السيد لعبده         ،يسمى
 أو مـن كـان     بتـدعاً  وحنو ذلك فإنه يفهم منه أنه ال يدخل داره من كان م            ،فإنه أسود 

 .٣"اًأسود
ومما يدل كذلك على أن اآلية مراد ا عموم النساء ما ثبت عند مسلم               -٥

خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم غـداة وعليـه   : "من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت  
 مث  ، مث جاء احلسني فدخل معه     ، فجاء احلسن بن علي فأدخله     ،مرط مرحل من شعر أسود    

 عـنكُم  ِليـذِْهب  اللَّه يِريد ِإنما{ : مث قال، مث جاء علي فأدخله،لهاجاءت فاطمة فأدخ
سجلَ الرِت أَهيالْب كُمرطَهيا وطِْهريفهذا نص على دخول فاطمة رضي اهللا تعـاىل  ٤"}ت 

بناا ولـسن مـن     منهن  أوالدها و عنها وليست من أزواجه، وكذلك دليل على دخول         
من شاء باهلته أا نزلـت يف       : " قال ابن كثري ملا ساق قول عكرمة يف اآلية         وهلذا. أزواجه

فإن كان املراد أن كن سبب الـرتول        : "قال" شأن نساء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم       
 فإنه قد وردت ، وإن أريد أن املراد فقط دون غريهن ففي هذا نظر       ،دون غريهن فصحيح  

ساق أحاديث عدة يف املعىن املراد، ومـا        و ٥..." من ذلك  أحاديث تدل على أن املراد أعم     
  .سبق عند مسلم فيه كفاية

                                                
، والتقريـر   ١/١٨٨، وأيضاً البحر الزخار     ٢/٣٧٨، وكذلك كشف األسرار     ٢/٣٠٢ ينظر شرح الكوكب املنري      ١

  .غري ذلك وهو معروف عند األصوليني بشىت مذاهبهم، و٣/١٠٧، وإعالم املوقعني ٢/١٩٨والتحبري 
، وحنوه قول الغزايل واآلمدي وغريمها انظـر البحـر الزخـار            ٧/٢٣٧ ممن نتصر له ابن فورك انظر البحر احمليط          ٢
١/١٩٠.  
  .١/٢٨٤ اقتضاء الصراط املستقيم ٣
  .٤/١٨٨٣ مسلم ٤
  .، ومابعدها٣/٤٨٤ تفسري ابن كثري ٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

 

<  ٦٩ 

 
إن الـدنيا   ": مسلم، قال صلى اهللا عليه وسلم      دكما يف حديث أيب سعيد اخلدري عن      

فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء،    حلوة خضرة، وإن اهللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون،          
  .١"فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء

 فإنه سبحانه أخرب    ، أعظم الفنت الدنيوية    بأن الفتنة ن    إيذاناً ،خصص بعدما عمم  "فـ
 يف طالا ومؤثريهـا علـى   اًمأُبأن الذي زين به الدنيا من مالذها وشهواا وما هو غاية       

  .٢" أعظمها النساء الاليت هن أعظم زينتها وشهوا وأعظمها فتنةاآلخرة سبعة أشياء
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر باتقاء النساء، وهو أمـر يقتـضي              : وجه الداللة "و

 .٣"هذا ال جيوز! الوجوب، فكيف حيصل االمتثال مع االختالط ؟
٤ 

 إنا كنا   !يارسول اهللا : جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالت       "والشاهد فيها أا    
احلديث  فأقرهـا     ٥ "...، وإن اهللا قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي          ندعو ساملا ابناً  

ملنعه بعـد   ذلك التبين   مع   ه ا اختالطمنع دخوله عليها و   النيب صلى اهللا عليه وسلم على       
  .س رضعات لتحرم عليه، وأمرها بإرضاعه مخبنص القرآن

رماً، فكيـف يـسوغ   فإذا كان الجيوز االختالط مع من يقوم مقام االبن مامل يكن حم    
  !االختالط بغريه؟

 
 ال  : زارته يف معتكفه، فأرادت أن تنقلب فقال هلـا         -رضي اهللا عنها  –وفيه أن صفية    

 رجـالن مـن     فمرمعها  ى اهللا عليه وسلم،     صل فخرج النيب    .تعجلي حىت أنصرف معك   
على : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     رأيا النيب صلى اهللا عليه وسلم أسرعا،         فلما ،األنصار

                                                
 ).٢٧٤٢(م  برق٤/٢٠٩٨صحيح مسلم  ١
  .٢/١٧٩ ، للمناوي،فيض القدير ٢
 .١٠/٤١ فتاوى ابن إبراهيم  ٣
 .٢/١٠٧٧، وانظر صحيح مسلم ٤٨٠٠ رقم ٥/١٩٥٧القصة يف صحيح البخاري   ٤
  .٢٣-٩/٢٢ السابق  ٥
 ).٢١٧٤( برقم ٤/١٧١٢، ومسلم )٣١٠٧(رقم ٣/١١٥٩ رواه البخاري يف الصحيح  ٦
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 إن الشيطان جيري من     : قال ! سبحان اهللا يا رسول اهللا     : قاال .رسلكما إا صفية بنت حيي    
  .شيئاًقلوبكما  يف يقذفاإلنسان جمرى الدم وإين خشيت أن 

وقـال  ، ١وقد أورده البيهقي يف الشعب حتت فصل فيمن أبعد نفسه عن مواضع التهم      
أراد عليه السالم أن يعلم أمته التربي من التهمة يف حملها،            : "-رمحه اهللا –اإلمام الشافعي   

، ٢"لئال يقعا يف حمذور، ومها كانا أتقى هللا من أن يظنا بالنيب صلى اهللا عليه وسـلم شـيئاً      
هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،        . فما كل ريبة ينفيها حسن الثقة     : "ديوقال املاور 

أصوم من التهم، وقف مع زوجته صفية ذات ليلة علـى       من الريب و  اهللا  وهو أبعد خلق    
فقال . باب مسجد، حيادثها وكان معتكفاً، فمر به رجالن من األنصار، فلما رأياه أسرعا            

أوفيك شك يارسـول اهللا؟     ! سبحان اهللا : فقاال. حييعلى رسلكما إا صفية بنت      : هلما
ـ         !مه: فقال ه، فخـشيت أن يقـذف يف        إن الشيطان جيري من أحدكم جمرى حلمه ودم

  ".قلبيكما سوءاً
يعرى فكيف من ختاجلت فيه الشكوك، وتقابلت فيه الظنون، فهل          : "مث قال املاوردي  

محقادٍح م ِب ِمنييف مواقف الر ٍمق، والئقَّنم ٣"قصد.  
 وحمل  ،والشاهد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قرر أن خلطة الرجل باملرأة موطن ريبة             

، وزماا ليلة من ليال     ، ويف حمل عام مطروق    مة، مع أن هذه اخللطة كانت عند املسجد       
، مع امرأة مضروب عليها احلجاب الكامل بغري خالف لكوا          ٤العشر األواخر من رمضان   

 كعصمة النيب صـلى      صلى اهللا عليه وسلم، أضف إىل ذلك األصول املقررة؛         اجه،من أزو 
  .اهللا عليه وسلم، ورسوخ إميان صحابته، رضوان اهللا تعاىل عليهم

  . عند أطهر األمةموضع مة، وحمل شبهةعده االختالط يرفع عن ذلك كل ذلك مل 
ي يرمي الناصـحني مبـرض       القلب الذ  غافلأال فليتق اهللا ولينعم النظر يف هذا األثر         

 !وليعلم إىل أي هوة يدفع بالعفة من استهان بأسباب العصمة! القلب

                                                
٥/٣٢١  ١.  
  .١/٢٢٥ اآلية } ..والتباشروهن وأنتم عاكفون{سورة البقرة انظر تفسري ابن كثري   ٢
  .٣٢٧أدب الدنيا والدين ص ٣
  .٥/٣٢١انظر عمدة القاري   ٤
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<  ٧١ 

، وأحكـام    طالباً اهلدى منـها    ر يسري من األدلة، ومن تأمل نصوص الوحيني       هذا نز 
له حرصها على أن تكون أخت اإلسالم درة مـصونة          جتلى    غري ملتبس تصورها   الشريعة

بن إبـراهيم   حممد   وللعالمة   .المتتد إليها يد المس   ة مكنونة   ، ولؤلؤ اليقع عليها للريبة ظل   
 بل حـىت    ،١رسالة وجيزة بليغة ذكر فيها تسعة عشر دليالً على حرمة االختالط فلتراجع           

عقالء الغربيني كتبوا يف التحذير من االختالط وآثاره الضارة وهلم يف ذلـك مقـوالت               
  .لعله يأيت ذكر طرف منها ،معلومة منشورة

 
وال يدخل يف ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد احلاجة إليه           "تقرر أن االختالط حمرم     

ويكون يف مواضع العبادة كما يقع يف احلرم املكي واحلرم املدين نسأل اهللا تعاىل أن يهدي                
ـ               رك ضال املسلمني، وأن يزيد املهتدي منهم هدى، وأن يوفق والم لفعل اخلـريات وت

  .٢"املنكرات، واألخذ على أيدي السفهاء، إنه مسيع قريب جميب
يتقي املرُء  ف ،بقدرهاتقدر  الضرورة   أن   بيدمن املقرر أن الضرورات تبيح احملظورات،       ف
  .عاما استطويتحرز عما اه عنه ربه 

حلج ركن من    فإن ا  -على سبيل املثال  –احلج  ما يف   كاختالطاً،  إذا اقتضت الضرورة    ف
فعل مأمور مقدم على ترك احملظور، فإن اشتد الزحام ومل ميكن جتنبه            هو  ركان اإلسالم و  أ

 ما متقيدة بضوابط الشرع،، فتؤدي املرأة فرضها،   يف بعض األمكنة   كاحلال يف هذه األزمنة   
  .واهللا غفور رحيماستطاعت، كما أن على الرجل االحتراز يف هذه األحوال بقدر الطاقة، 

 الضرورات اليت تبيح احملظورات، فينبغي أن تقدر بقدرها، واليتعدى          ومثل احلج سائر  
قدر االضطرار فيها، وهذا  يقدره ويقرره أهل العلـم والـشأن فهـم أعلـم بـضابط                  

 وأجدر بعرض الوقائع على األحاديث واآليات، فإن وجدت ضرورة التكون   ،الضروريات
حلاجة، وبعد انتهائها يعـود كـل       إالّ مع االختالط فكشأن سائر احملظورات تباح بقدر ا        

  .حكم إىل أصله

                                                
  .١٠/٣٥ يف جمموع فتاواه رمحه اهللا وهيأفردت يف رسالة مستقلة  ١
  .٤٤-١٠/٤٣السابق  ٢
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<  ٧٢ 

على والة أمر املسلمني من علماء وأمراء أن يعملوا الفكر ويبذلوا الوسع لرفع             جيب  و
ضرورة االختالط يف املرافق العامة، والسيما يف املسجد احلرام، بوضع اخلطط والدراسات            

يندى لـه جـبني     واقع الذي   اليت تكفل منع اخللطة املذمومة، أو على األقل ختفف من ال          
 على بعد خطـوات مـن        الطاعات تزاحم أكباد، وتالصق أجساد، يف مواسم     ؛  املسلمني

ـ   عند  الركن و أما   احلجر األسود و   قرب ا، بل عنده  احلرام كعبةال  داخـل   اامللتزم، بل فيه
  . فلم يرعوا هللا حرمة يف حرِمه، حىت أغرى ذلك الواقع بعض الفساقاحلجر

 
  إكراه، فـال دونالضرورة حالة ملجئة لفعل، واإلجلاء اليعترب باختيار الشخص وفعله         

جيوز حبال أن تفتعل نازلة أوتصنع بيئة الختالط الرجال بالنساء أو التراعي الفصل بينهم،              
ـ افتئات على الـشرع الي    احتيال و  فمثل ذلك مث يقال جبواز االختالط فيها للضرورة،         رقَ

 والذي ينبغي هو    .،إن كانت مثة ضرورة حقاً    من واقعه باضطراره  ذر بعض    ع  وإن ،فاعلوه
أن يقوم أساس البنيان وفق ضوابط الشريعة، فإذا وقع حمظور لضرورة بعد التحرز سـاغ               
االعتذار بالضرورة، إن كان الضرر املترتب على تركه أعلى، على أن تقـدر الـضرورة               

  .بقدرها
 صرب إنساناً عن الطعام والـشراب فلمـا       منعتذر ا ك  وإالّ لكان املفتعل للضرورة امل    

  !اً اضطراراكلهجيوز لك أ: أشرف على اهللكة قدم له ميتة وقال
أما إذا اضطر مضطر حلاجة عند من مل يراع ضوابط الشرع فيمـا أنـشأ فاملـضطر                 

مـا عِملُـوا    ِليجِزي الَِّذين أَسـاؤوا بِ    ..(  وإىل اهللا ترجع األمور    ، واملفرط موزور  ،معذور
  ].٣١: النجم [)ويجِزي الَِّذين أَحسنوا ِبالْحسنى

 
 

لقد راعى علماؤنا رمحهم اهللا أصل املنع من اختالط الرجال بالنساء يف كثري من 
ر أعيان األحكام، وعللوا به، ولعله سبق ذكر طرف من ذلك، وليس الغرض هنا تقري

املسائل اليت رمبا عللوا باالختالط منعها، وال الكالم على ما قيل فيها بنفي وال إثبات، 
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 من اً وتعليلهم به كثري،االختالطأمور ألجل من منع إليه ذهبوا وإمنا الغرض بيان ما 
  .١األحكام، مع نصهم على املنع منه

ب عليه أن مينع اختالط الرجال       ويل األمر جي   : "ومن ذلك ما نقله ابن القيم رمحه اهللا       
أرى : ه اهللا ورضي عنـه     رمح قال مالك .   وجمامع الرجال  ،٢ والفرج ،بالنساء يف األسواق  

    اغ يف قُ  لإلمام أن يتقدم إىل الصعود النساء إليهم  ي،   ك امل  وأرى أال يرأة الشابة جتلـس إىل    تر
هم من تقعـد     وال يت  ،عودليت ال تتهم على القُ     ا ، واخلادم الدونُ  ٣الصياغ فأما املرأة املتجالَّة   

 قال  ، والفتنة به عظيمة   ،  فاإلمام مسئولٌ عن ذلك     ،٤ انتهى .فإين ال أرى بذلك بأساً    : عنده
 وجيـب  ... "ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النـساء ": صلى اهللا عليه وسلم   

منعهن من الثيـاب الـيت يكـن ـا      و،عليه منع النساء من اخلروج متزيناٍت متجمالتٍ 
 ، يف الطرقات  ، ومنعهن من حديث الرجال    ، كالثياب الواسعة والرقَاقِ   ،كاسياٍت عارياتٍ 

وإن : "عقوبة خمالَفة ذلك  ، مث قال رمحه اهللا مشرياً إىل ما يناسب          ٥"ومنع الرجال من ذلك   
 فقد ، ثياا حبٍرب وحنوه-نت وخرجتإذا جتملت وتزي-رأة ملرأى ويلُّ األمر أن يفِسد على ا      

وله أن حيبس املرأة    .  وهذا من أدىن عقوبتهن املالية     ،رخص يف ذلك بعض الفقهاء وأصاب     
 بل إقرار النساء على ذلـك  ، وال سيما إذا خرجت متجملةً   ،إذا أكثرت اخلروج من مرتهلا    
وقد منع أمري املؤمنني عمر     . ألمِر عن ذِلك  ويلَّ ا  هللا سائل ا و ،إعانةٌ هلن على اإلمث واملعصية    

.  واالختالط م يف الطريـق ،بن اخلطاب رضي اهللا عنه النساء من املشي يف طريق الرجال    
  ."..أن يقتدي به يف ذلك  فعلى ويل األمر

                                                
الصراط املستقيم بعد أن سرد مجلـة مـن         وهذا نظري ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف كتابه اقتضاء               ١

وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه      : "أقوال الفقهاء يف مسائل يرون فيها خمالفة الكفار وأهل البدع؛ مث قال رمحه اهللا             
املسائل، وال الكالم على ما قيل فيها بنفي وال إثبات، وإمنا الغرض ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغري أهـل     

  .٢/٤٠١ اط املستقيماقتضاء الصر: ينظر". سالماإل
 .أماكن الفرج، كاحلدائق، وأماكن الرتهة والسياحةلعلها  ٢
، واليـوم تعـدى األمـر القعـود     جلَّت فهي جِليلة ، و تجالَّت فهي متجالَّة: يقال أي أسنت وكَبرت، :  جتالت ٣

  .للدخول إىل قعر احملالت، بل اإللباس
  .٤/١٩٩خل البن احلاج فإن فيه مزيد تفصيل  انظر املد٤
  .٢٤٠الطرق احلكمية ص  ٥
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 ،أصل كل بليٍة وشر   :  متكني النساء من اختالطهن بالرجال     وال ريب أنّ  : "إىل أن قال  
 العامـة   ِر كما أنه من أسباب فساد أُمـو       ،سباب نزول العقوبات العامة   أعظم أ ن  وهو م 

 وهو من أسباب املوت     ، واختالط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا       ،واخلاصة
أرسلَ :  وفشت فيهم الفاحشة   ،وملا اختلط البغايا بعسكر موسى    .  والطواعني املتصلة  ،العام

.  والقصة مشهورة يف كتب التفاسري     ، سبعون ألفاً  يوم واحدٍ  فمات يف    ،إليهم الطاعون هللا  ا
 ، بسبب متكني النساء من اختالطهن بالرجـال ،كثرة الزنا: أسباب املوت العام   فمن أعظم 

 ولو علم أولياء األمر ما يف ذلك من فـساد الـدنيا             ،بينهم متربجاٍت متجمالت   واملشي
  ".ك لذل لكانوا أشد شيء منعاً-قبل الدين-والرعية 

وقد منع علماؤنا بعلة االختالط شهود بعض الواجبات، قال النفراوي يف من دعي إىل             
 جتب إجابة من عين وإن صـائماً      :  قال خليلٌ  .. املتبادر من األمر الوجوب    : "وليمة عرس 

 أي يف حمـل  "إن مل يكـن هنـاك  ": ط اإلجابة بقولهسِقمث شرع يف بيان ما ي  : "قال..." 
: ضوره وفسره بقوله   ح  املدعو وهو مما يحرم    هخالط أي ظاهر حبيث ي    "هورمشو  هل"الوليمة  

"  نبي أو اجللوس على الفـرش      ،كاختالط الرجال بالنساء   ، أي مشهور ظاهر   "وال منكر 
  . ١.."منه أو االتكاء على وسائد مصنوعة ،الكائنة من احلرير

اسي، وأمحد القرايف، أنه الخيتلف     وقد نقل أئمة املالكية؛ كابن فرحون، وابن زيد الربن        
يف املذهب يف عدم قبول شهادة من حيضرون األعراس اليت ميتزج فيها الرجال بالنساء، وما              

  .٢ألن حبضورهم يف هذه املواضع تسقط عدالتهم: شابه ذلك، وقالوا
كان النساء يسلمن علـى     : "وقال ابن العريب يف أحكام القرآن معلقاً على قول احلسن         

وهذا صحيح فإا خلطة وتعـرض، إالّ أن        :"، قال "، واليسلم الرجال على النساء    الرجال
  .٣"تكون امرأة متجالة؛ إذ اخللطة التكون بني الرجال والنساء، وهذا هو املقصود واملنتهى

وذكروا أن من آداب القضاء إفراد وقت أو يوم للنساء، قال املواق معلقاً على قـول                
إن رأى أن يبـدأ بالنـساء       : أشهب: "، قال "اً أو يوماً للنساء   وينبغي أن يفرد وقت   : "خليل

                                                
  .٢/٣٢٢الفواكه الدواين   ١
، وكذلك تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومنهج األحكـام          ٤/١٥٦ انظر أنوار الربوق يف أنواع الفروق للقرايف         ٢

  .٢/٢٩٠، واملوسوعة الفقهية ١/٣٦١البن فرحون 
  .٣/٤٢٨أحكام القرآن،   ٣
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فذلك له على اجتهاده، واليقدم الرجال والنساء خمتلطني، وإن رأى أن جيعل للنساء يوماً              
  .١"معلوماً أو يومني فعل

أحب إيل أن يفرد للنساء يوماً، ويفرق بـني الرجـال           : "مث نقل عن ابن احلكم قوله     
  .٢"والنساء يف االس
  .٣.."إن كان احلكم بني رجل وامرأة أبعد عن املرأة: "وعن املازري

وذهب متأخروا احلنفية للقول بكراهة الصالة يف املسجد للمرأة شـابة أو عجـوزاً،              
والفتوى اليوم على الكراهة يف الـصالة       : "وكذلك حضور جمالس الوعظ، قال يف الكايف      

ره حضور جمالس الوعظ، خـصوصاً      كلها، لظهور الفساد، ومىت كره حضور املسجد ك       
  .٤"عند هؤالء اجلهال، الذين حتلوا حبلية العلماء
وهو حرام يف زماننا فضال عـن الكراهـة   : "وقال احلموي معلالً حكمه على الزفاف 

  .٥"ألمور ال ختفى عليك منها اختالط النساء بالرجال
ملا تشتمل عليه   ": وعلل ابن عابدين رد شهادة من خرج للفرجة على قدوم أمري بقوله           

  .٦"من منكرات، ومن اختالط الرجال بالنساء
اإلذن : " من آفات اللسان   نيقول بعضهم يف اآلفة الست     أقوال بعض علماء احلنفية      ومن

واإلجازة فيما هو معصية، كإذن الزوج المرأته أن خترج مـن بيتـه إىل غـري مواضـع               
ة األجانب وعيادم والوليمة ال     وفيما عدا ذلك من زيار    : "مث عدها سبعاً وقال   " خمصوصة

  .٧"يأذن هلا ولو أذن وخرجت كانا عاصيني

                                                
ذا يف غـري شـرح    ه، وقد نبه على     ٨/١١٩حممد بن يوسف العبدري،     :  التاج واإلكليل ملختصر خليل، للمواق      ١

  .٨/٣٠٦، وانظر منح اجلليل لعليش ملختصر خليل
  .السابق ٢
 .السابق ٣
  .١/٣٨٠ البحر الرائق أليب جنيم ٤
  .٢/١١٤غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر  ٥
  .٦/٣٥٥ الدر املختار رد احملتار على ٦
  .١١-٤/١٠ بريقة حممودية للخادمي ٧
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وقد ذكر الفقهاء أنه يشرع للمرأة أن تبادر باخلروج من املسجد لتسلم من مزامحـة               
، واستحبوا للرجال أن ميكثوا ريثما تصدر النساء ما مل يكن املأمومون رجاالً ليس              ١الرجال

م على شهود النساء لألعياد والصلوات بعض ما ذكـره          ، وقد مضى يف الكال    ٢فيهم نساء 
، ومـىت   ٣أهل العلم يف خروجها للصالة، وكيف خترج، ومن أين تدخل، وأيـن تقـف             

  .تنصرف، وكل ذلك حذار االختالط بالرجال
وكذلك راعوا املنع من االختالط يف الطواف، وقد سبقت اإلشارة إليه، عند ذكـر              

  .ط يف النسكمراعاة الشريعة املنع من االختال
:  وقد سئل حول االجتماع خلتم القرآن      -رمحه اهللا –وقال الشيخ أبوبكر الطرطوشي     

غط، ومل يكن إالّ الرجال، أو الرجـال والنـساء    إن كان ذلك على وجه السالمة من اللَّ       "
إىل .."  البدعة اليت كره مالك رمحـه اهللا  يسمعون الدعاء فهذا،منفردين بعضهم عن بعض   

 من قال بأصل الذرائع يلزمه القول ذا الفرع، ومن أىب أصل الذرائع مـن  وكل": أن قال 
  .٤"العلماء، يلزمه إنكاره ملا جيري فيه من اختالط الرجال والنساء

املوالد اليت تفعل عنـدهم يف زمنـه        "أن:  ابن حجر اهليثمي يف الفتاوى احلديثة      وذكر
لنساء الرجال األجانب لكفى ذلك أكثرها مشتمل على شرور، ولو مل يكن منها إال رؤية ا        

 يف ساحاا، مـع صـخب       يتزامحون ويتالصقون ، فكيف بك إذا رأيتهم اليوم       ٥"يف املنع 
وضجيج، ومزمار وطبل، وتربج وفتنة، ظلمات بعضها فوق بعض، ومن مل جيعل اهللا لـه               

  .نوراً فما له من نور
 احلديث عـن  م عند   تقدفحسبك أيها املنصف هذا املنقول من كالم أهل العلم، وما           

  .مراعاة عدم االختالط يف الشرائع، كاحلج واجلهاد وغريمها

                                                
  .١/٩ املنتقى شرح املوطأ للباجي ١
  .٢/٣٣٦ أشار إليه ابن حجر يف الفتح ٢
 وفيه تعليل استحباب تأخرها يف الصفوف اخللفية للمنع من االختالط، وتبعه املباركفوري             ٤/١٥٩ شرح النووي    ٣

، ونيل األوطار ٣/٤٨٧، وفيض القدير  ٢/١٥٤، وانظر الديباج    ٢/٢٦٤بود  ، وكذلك يف عون املع    ٢/١٤يف التحفة   
٣/٢٢٦.  
  .٢/٢٩٧ املدخل البن احلاج ٤
  .٣/٦١عن فتاوى ابن إبراهيم  ٥
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 شاع وعظـم  ا  رسائل مفردة يف موضوع االختالط لـم     وقد صنف بعض املعاصرين     
 املفيت األسبق للـديار  -رمحه اهللا -حممد بن إبراهيم خطره يف هذه األعصار، منهم الشيخ       

رئيس احملاكم الـشرعية     -رمحه اهللا -د آل حممود    عبداهللا بن زي   السعودية، وكذلك الشيخ  
املفيت الـسابق للمملكـة      -رمحه اهللا –، والشيخ عبدالعزيز بن باز      ١والشئون الدينية بقطر  

، ٢"خطر التربج واالختالط": ومن الباحثني عبدالباقي رمضون يف رسالته    العربية السعودية،   
، "ة األجنبيـة واالخـتالط املـستهتر      حترمي اخللوة باملرأ  : "وحممد لطفي الصباغ يف كتابه    

:  يف هذا اال كتاب لعائشة بنت عبداهللا اجلاسم بعنـوان      يةمن املؤلفات النسو  و،  وغريهم
  .٣"فلنكن صرحاء يادعاة االختالط"

 
للشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا جواب مطول عن حكم االختالط أفرد يف رسـالة               

اإلشارة إليها فلرياجع، ولعله يكتفى هنا بنقل مواضع أخرى من كالمه يف فتـاواه              سبقت  
ـ    .البحثمر أثناء   ، خاصة وأن شيئاً من الرسالة       خارج تلك الرسالة   واه ا وانظر كذلك فت

  .٤بعدها
 -٣: "محه اهللا عند تلخيصه ذكر مفاسد املوالد اليت عدها ابن احلاج    ومن كالمه قوله ر   

  .٥"املقابر وارتكاب أنواع احملرمات هناك من االختالط وغريهروج النساء إىل خ
، فهذا من ٦وأما اختالط النساء بالرجال وحصول املفاسد اليت ذكرا      : "قال رمحه اهللا  و

  .١"أكرب املنكرات اليت يتعني إنكارها على اجلميع
                                                

رسالة : "، وهي مطبوعة بعنوان١٣٩٤من عام / مجاد األوىل/٢١ يف رسالته تقع يف مثاين عشرة صفحة حررها ١
، وهي موجودة يف املوقع الذي أنشأه بعض أبنائه لنشر "نه من مفاسد األخالقاخلليج يف منع االختالط وما ينجم ع

  :تراثه، وهذا رابط رسالته
http://www.alshreef.com/book١١/٠١.html 

 .م، طبعتها مؤسسة الرسالة١٩٨٧-١٤٠٧والذي وقع يف يدي طبعتها السادسة عام  ٢
  .١٤٠٥ عام ، دار الثقافةاطبعته ٣
، واليت تليها، واليت تليهما، وكذلك الفتوى رقم ١٠/٤٦، )٢٦٤٣(، و١٠/٤٤ ،)٢٦٤١(انظر الفتوى رقم  ٤
  .٥٥ وإىل٣٥من/١٠، بل راجع فتواه ١٠/٥٠، )٢٦٥٢(
  .٣/٨٤ الفتاوى  ٥
وهو ما حيصل من النساء هناك من خروجهن سافرات، واختالطهن بالرجال يف حمافل الزواج، وعند القدوم من  ٦

  ).هذا نص السؤال(ة، وحنو ذلك إىل آخر ما ذكرته السفر، وعند حفل الوالد
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<  ٧٨ 

ن  أل ة على منع اختالط الرجال بالنـساء؛      ومن أدلة ذلك أيضاً النصوص الدال     : "وقال
ومن تلـك  . املرأة املوظفة ال ختتص بالنساء ال بد أن ختالط الرجال مبقتضى طبيعة وظيفتها 

 فاألمر بكـون  }وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب      {: النصوص قوله تعاىل  
  .٢"سؤاهلن من وراء حجاب دليل واضح على لزوم احلواجز وعدم االختالط

يئة األمر باملعروف، متظلماً من سجنه، وتأديب       ضد ه بعضهم  حول ما تقدم به     وقال  
  .اج بضرب كل واحد منهم مخسة أسواطاملشتركني يف حفلة زو

بتأمل ما قرره قاضي األفالج حبق املذكورين، بناء على ما حتقق لديه من اجتمـاعهم      "
خمتلطني رجاالً ونساًء على ضرب الدفوف، وما ترتب عليه من وجود منكرات ال جيـوز               

رعاً، يعترب إجراًء حسناً، ويف حمله، وال وجه لتشكي املذكورين، بل الذي ينبغي يف       فعلها ش 
ذلك على والة األمر أن يكونوا عوناً لرجال الدين واحلسبة يف قمع أمثال هؤالء والضرب               

  ."على أيديهم مبا حيفظ للدين كرامته وللشرع قداسته
 على النساء فقط ساملاً من      أن ضرب الدفوف إذا كان مقصوراً      "-رمحه اهللا –مث ذكر   

  .٣"األمور احملرمة فال مانع منه، لشرعية إعالن النكاح
ذه املناسبة أشرح أمراً هاماً ينبغي أن يكـون العمـل عليـه يف              : "ومن أقواله أيضاً  

ت اململكة، وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون املستشفيات للعالج ينبغـي            يامستشف
 خاص يف املستشفى، فقسم الرجال ال يقربه النساء حبال، ومثله           أن يكون لكل منهم قسم    

قسم النساء، حىت تؤمن املفسدة، وتسري مستشفيات البالد على وضع سـليم مـن كـل      
شبهة، موافق لبيئة البالد ودينها وطبائع أهلها، وهذا الترتيب ال يكلف شيئاً وال يوجـب              

ة، والتكاليف واحدة، مع أن ذلك مـتعني        التزامات مالية أكثر مما كان، فإن اإلدارة واحد       
  .٤"شرعاً مهما كلف

                                                                                                                                       
  .١٠/٤٩فتواه   ١
  .١٠/٢٤٤السابق  ٢
  .٢٢٢-٢٢١ السابق  ٣
 .١٣/٢٢١السابق  ٤
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ومنها أن يكون عمل املتخرجات يف األجنحة       : "متريض النساء دراسة  وقال يف شروط    
 وال يكلفن بالعمل يف أجنحة الرجال، ومنها أن يكون التدريب العلمي يف             النسائية فقط، 

  .١"األقسام النسائية يف بعد عن االختالط بالرجال
  

 
والكتاب والسنة دال على حترمي االختالط وحترمي مجيع الوسائل املؤدية          ": قال رمحه اهللا  

  .٢"إليه
لقد ذكرنا من األدلة الشرعية والواقع امللموس ما يدل على حترمي االخـتالط             : "وقال

قْواشتراك املرأة يف أعمال الرجال مما فيه كفاية ومن٣"ق لطالب احلع.  
ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب يف مضمار االختالط الذي هو             : "مث قال 

 ولكن اإلشارة املفيدة تكفـي      ،نتيجة نزول املرأة إىل ميدان أعمال الرجال لطال بنا املقال         
  .٤"عن طول العبارة

ة هلا، بل   الشريعة مل تدع إىل االختالط حىت تكون املطالبة مبنعه خمالف         : "وقال رمحه اهللا  
  .٥"هي متنعه وتشدد يف ذلك

فمن واجب النصح والتذكري أن أنبه على أمر الينبغي الـسكوت     : "ومما قاله رمحه اهللا   
 من بعـض اجلهلـة، يف       لعليه، بل جيب احلذر منه، واالبتعاد عنه، وهو االختالط احلاص         

ادة أجدادهم،  بعض األماكن والقرى مع غري احملارم، واليرون بذلك بأساً حبجة أن هذا ع            
  .٦.."وأن نيام طيبة

                                                
  .١٣/٢٢٢السابق  ١
  .١/٤٢٠جمموع الفتاوى واملقاالت  ٢
  .، وقد نقل قطعة من كالم الغربيني اليناسب تكرارها فلتراجع٤٢٥السابق  ٣
  .٤٢٧السابق  ٤
  .٤/٢٤٨ السابق ٥
 .٥/٢٣٦السابق  ٦
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وبكـل  : "مث قال " إن االختالط وسيلة لشر كثري، وفساد كبري الجيوز فعله        : "مما قال و
  .١"حال فاختالط البنني والبنات يف املراحل االبتدائية منكر الجيوز فعله

من املعلوم أن نزول املرأة للعمـل يف ميـدان الرجـال يـؤدي إىل       : "وقال رمحه اهللا  
ختالط، وذلك أمر خطري جداً، له تبعاته اخلطرية، ومثراته املرة، وعواقبه الوخيمة، وهو             اال

مصادم لنصوص الشريعة اليت تأمر املرأة بالقرار يف بيتها، والقيام باألعمال اليت ختـصها يف               
واألدلـة الـصرحية    : "إىل أن قال  ... "، مما تكون فيه بعيدة عن خمالطة الرجال       هبيتها وحنو 

حة الدالة على حترمي اخللوة باألجنبية، وحترمي النظر إليها، وحترمي الوسائل املوصلة إىل الصحي
الوقوع فيما حرم اهللا، أدلة كثرية حمكمة قاضية بتحرمي االختالط املؤدي إىل ما الحتمـد               

  .٢"عقباه
بـل  ! احلفالت التكـون بـاالختالط    : "حفالت التوديع املختلطة، فقال   وسئل عن   
ون حفالت الرجال للرجال وحدهم، وحفالت النساء للنساء وحدهن، أما          الواجب أن تك  

  .٣"االختالط فهو منكر، ومن عمل أهل اجلاهلية نعوذ باهللا من ذلك
  .٤وللشيخ رمحه اهللا رسائل وفتاوى متعددة يف املسألة غري ما أشري إليه

  
 

ولَا : ( وقول ربنا سبحانه فيها    ةاحملرمات العشر رمحه اهللا تعليقاً على آية      سيد قطب   قال  
        طَنا بما وهِمن را ظَهم اِحشوا الْفَوبقْرهنـا   )الفواحش(فتخصيص  ]: "١٥١: األنعام) [ت 

قدمات ومالبـسات   وصيغة اجلمع، ألن هذه اجلرمية ذات م      . السياقببفواحش الزنا أوىل    
، والكلمـات واإلشـارات     الخـتالط املـثري    والتهتك، وا  ، فالتربج ؛كلها فاحشة مثلها  

كلها فـواحش حتـيط   ... واحلركات والضحكات الفاجرة، واإلغراء والتزيني واالستثارة  
هـذا  ، وترى بني صفحات     "وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن     . بالفاحشة األخرية 

  .الكتاب مزيداً من النقل املتني عنه رمحه اهللا
                                                

  .٥/٢٣٤السابق  ١
  .١/٤١٨، وانظر كذلك ٦/٣٥٥ السابق  ٢
  .٩/٤٢٩ السابق  ٣
  ."االختالط" واحبث عن /http://www.binbaz.org.sa: راجع موقعه على اإلنترنت، على الرابط التايل  ٤
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أين يوجد؟  : "وله معلقاً عما يسمى باالختالط الربيء     ومن كالم الشيخ حممد قطب ق     
يف -وماحدوده بالضبط؟ ويف أي ركن من أركان األرض حيصل عليه اإلنسان؟ هل هناك              

  ؟ ء اختالط امسه بري-أي مكان على األرض
ودعك من سورة املشاعر وتلمظ الشهوات داخل النفوس، سنسمي االختالط بريئـاً            

 اجلسد والتنفيذ العملي ملا يدور يف الصدور، فأين حيدث هـذا           مادام ال حيدث فيه التصاق    
والبيوت بإشـراف   ! االختالط الربيء؟ يف احلفالت اليت تقيمها املدارس بإشراف املشرفني        

  !اآلباء
فاملشرفون واقفون، واآلباء ينظرون، والميكن     ! نعم حقاً إا تكون بريئة هذه احلفالت      

فهل .. وخيرج األوالد والبنات.. وينتهي احلفل! مكشوفأن تتم إالّ نظرة بريئة أو حديث   
إن مقابالت  : تنتهي احلكاية عند هذا احلد احملدود؟ من ذا الذي يقول؟ من ذا الذي يقول             

  !خاصة ال حتدث بعد ذلك يتم فيها كل شيء غري بريء؟
س ماهذا اجلنون اجلنسي يف أمريكا؟ واإلباحية الفاضحة يف أوروبا؟ واالحنالل الذي لي           

 !وا عن اجلرمية؟  فَّ فع ، وشبعوا من اجلنس   ءهل تغذى الفتيان باالختالط الربي    بعده احنالل؟   
ـ   كحـلٍ  ء أا اهتدت هلذا االختالط الربي     لقد زعمت أوروبا يف القرن الفائت      شكلة  مل

! وعرفت أنه ال يظل على براءته قيد خطـوات        !  مث رأت بنفسها النتائج    ،اجلنس املكبوت 
: قـالوا ،   كانوا صرحاء مع أنفسهم    ء،دعام يكتبون عن االختالط الربي     مل يعد    ومن مثَّ 

وحنن مازلنا نـردد االسـطوانة      !  ما يكون  ، وليكن من نتائجه بعد    إم يريدون االختالط  
فلنكن صرحاء، ونطلب االخـتالط يف     ! االسطوانة اليت بليت من سوء االستعمال     ،  القدمية

  .١"وما ينشأ عنه من آثار، صراحة، بكل ما يترتب عليه من نتائج
  

 
 يف -كثر كالم الناس يف هـذه األيـام   ": "حصوننا مهددة من داخلها   "قال يف كتابه    

الصحف ويف دور العلم، وأقسام الفلسفة ومعاهـد ختـريج املدرسـني واألخـصائيني              
شاع بني كثري ممن ينتحلـون      و.  عن الكبت اجلنسي ومضاره    -منها خاصة -االجتماعيني  

                                                
  .م١٩٩٢-١٤١٣، ط دار الشروق السادسة عشرة ١١٥-١١٣ صحممد قطب، معركة التقاليد، ١
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 أن السبيل إىل تاليف األضرار املتولدة عـن         -والفرويدية منها خاصة  –الدراسات النفسية   
 وختفف النساء من احلجاب ومن الثياب، وهو        ،هذا الكبت هي اختالط الذكور باإلناث     

  ينتهي عنده     ختفف ال ي مـر يف   ولعله ينتهي إىل ما انتهى إليه األ      . عرف الداعون إليه مدى
 كِّ  مدن العتمـع  (ذلـك هـو     ! ست فيها املدنية فارتدت إىل اهلمجية األوىل        راة اليت نا
 الذي يدعون إىل تعميمه يف املدارس ويف اإلدارات احلكومية ويف املـصانع ويف              )املختلط

ت هذه الدعوة سبيلها إىل التنفيذ يف بعـض         ذَوقد أخ . الشركات ويف األندية واتمعات   
  .يادينهذه امل

 على   ومحلها ، والواقع أن هذا االجتاه هو جزء من اجتاه أكرب وأعم يراد به فرجنة املرأة             
 ويف املشاركة يف العمل واإلنتاج      ، ويف الطالق  ، يف الزواج  ؛أساليب الغرب يف شىت شؤوا    

    وهذا االجتاه هـو   .  ويف احملافل واملراقص، إىل آخر ما هنالك       ،يف شىت امليادين، ويف الزي 
بدوره جزء من اجتاه أكرب يراد به سلخنا من أدب إسالمنا وتشريعه، وإحلاقنا بـالغرب يف                

  . وهلوٍدالتشريع واألدب واملوسيقى والرسم ويف فنون احلياة بني ِج
اختالط النساء بالرجال،   : واملوضوع ذو جوانب متعددة، ولكن أبرز جوانبه ناحيتان       

  ... الناحية األوىل منه يف هذا املقالوسأعاجل. واشتغال النساء بأعمال الرجال
وأخطر ما يف هذه الدعوات اجلديدة أن أصحاا يلجـؤون إىل تـدعيمها وتثبيـت               

   جذورها الغربية يف أرضنا بأسانيد من الدين ، بعد أن يحفوا الكلـم عـن مواضـعه يف    ر
قـدمي  لذلك رأيت أن أبدأ هذه الكلمـة بت . نصوصه الشريفة من قرآن أو حديث أو خرب       

طائفة من اآليات القرآنية تبيقاطع حكم اإلسالم الصريح يف هذه األمور بشكٍلن ".  
  :وذكر رمحه اهللا ستة أدلة من القرآن وعلق عليها مث قال

هذه مجلة من اآليات الصرحية الداللة فيما تأخذ به املـسلمني واملـسلمات، فهـي               "
  :تأمرهم
 وجتنب إبداء املفاتن والتـزين أمـام        -أسومنه شعر الر  - بستر جسم املرأة كله      -١

  .الغرباء من غري احملارم
 واستعراضها يف غري حاجة، وباالستقرار واالكتنان       ، بتجنب التسكع يف الطرقات    -٢

  .يف البيوت
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 بتجنب التحدث إىل الرجال، فإذا دعت إىل ذلك ضرورة فليكن بـني الرجـل               -٣
  .وعلى قدر ما تقضي به الضرورةواملرأة ستار، وليكن احلديث أميل إىل القصد، 

 بغض البصر عند التقائه بالرجال، والرجال مأمورون مبثل ذلك عند التقاء نظرهم             -٤
  .بالنساء
بط النفس ملن أطاقه، وبالزواج من اإلماء ملـن  ض بالزواج ملن استطاعه، وبالصرب و  -٥

غايا فهو حمرم حيذر منه     ال يطيق الصرب وال جيد مهر احلرائر، أما اختاذ اخلليالت ومقارفة الب           
  .الدين

وال أظنين حمتاجاً بعد ذلك كله إىل إطالة القول يف أن التزام هذه القواعد اليت يأمر ا                 
الشرع أمر قاطع ال يدع جماالً للتوفيق بني إسالم املسلمني، وبني مذاهب دعاة اتمعات              

  ".املختلطة يف شىت صورها وأشكاهلا
يلزمون أنفسهم حدود اهللا، وال ينقادون ملا أمر به فلنا معهم           أما الذين ال  : "إىل أن قال  

  :حديث آخر، وإىل هؤالء نقول
قد اقتضت حكمة اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون مجيع خلقه من ذكر وأنثى، جتد ذلك               
يف احليوان ويف النبات ويف الظواهر الطبيعية كالكهرباء واملغناطيس، وجتـده يف الكـرة              

د قطبيها سالب واآلخر موجب، وجتده يف أدق دقائق اخللق وألطف           األرضية نفسها، فأح  
سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفـسهم           (وحداته وهي الذرة، و   

  ].٣٦: يس) [ومما ال يعلمون
ومن طبيعة األزواج يف كل هذا اخللق أن تتجاذب، فالذكر واألنثى يف النوع الواحد               

بىن اهللا عليه طبيعة كل منهما، وحسب ما هـدى إليـه مـن              يتجاذبان حتماً حسب ما     
الفطرة، وسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى، فميل الرجل للمرأة، وميل املـرأة        

قتضته حكمة اهللا سبحانه، ال سبيل إىل جتنبه وإنكاره،         اللرجل إذن هو جزء من قانون عام        
ف هذا امليل أو يعمل علـى    يه أن يخفَّ  وليس من املطلوب وال هو مما يرغَّب فيه ويسعى إل         

  .تهدِحإضعاف 
فهـو  : مث إن إطالق األمر يف جتاور الرجل واملرأة واختالطهما ال خيلو من أحد أمرين             

إما أن يؤدي إىل إثارة الشهوة يف اجلنسني وزيادة حدا، أو يؤدي إىل إضعافها وكـسر                
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 واألنثى على ما ركِّب يف طبيعة كـل         فإذا كان االختالط مؤدياً إىل جتاذب الذكر      . حدا
منهما ومل تكن هناك حدود هلذا االختالط أو نظام مرسوم حتول األمـر إىل فوضـى ال                 

وعند ذلك يشيع األذى بني الناس بشيوع األمراض اليت قدر اهللا سـبحانه أن              . ضابط هلا 
       ا الذين يقارفون الفاحشة من الزناة، وي فْيضربتمع ويضطرب    سد اه ويتمـزق   نظام

مشل مجاعته وميوج بعض الناس يف بعض، بتكاثر األحقاد والضغائن بني اآلباء الذين أوذوا              
يف بنام، واألزواج الذين أوذوا يف نسائهم، واألوالد الذين أوذوا أمهام، وبني املتنازعني          

وذلك كلـه  .  واملتنافسني واملتنافسات على العشيق الواحد والعشيقة الواحدة   ،واملتنازعات
مما ال خري فيه، ومما ال تسعى إليه مجاعة من الناس تنشد الوحدة والطمأنينـة والـسالم،                 

  . وذلك هو أحد الفرضني،بل اليت تظن أا ال تؤدي إليهماوتتجنب الس
أما الفرض اآلخر فهو أن التجاور بني الرجال والنساء وكثرة اللقاء بينـهم وبينـهن               

عاف التجاذب خبفوت صوت الشهوة اجلنـسية وإضـعاف         أفراداً ومجاعات موجب إلض   
حدا أو حتويلها عن وجهها وأسلوا، على ما يزعمه الزاعمون من بعض البـاحثني يف               
الدراسات النفسية، الداعني إىل ذيب الغريزة اجلنسية أو التنفيس عنها، ومعىن هذا أن جيد   

ديث والنظر، وأن طول التجـاور      كل من الذكور واإلناث لذم يف جمرد االستمتاع باحل        
والتقارب يولد يف نفوسهم ونفوسهن شيئاً من اإللف ال تثور معه الرغبـة يف اسـتمتاع                

وذلك كله  . جسد كل منهم جبسد اجلنس اآلخر عند رؤيته، بل مع قربه منه ومالصقته له             
ا إياه  أمر معقول وحمسوس يؤيده املنطق والتجربة، ألن إلف النفس للشيء وتكرار اعتياده           

يضعف أثره فيها، فالذين يطيل املكث يف مكان عفن ننت يفقد اإلحساس بعفنه ونتنه على               
مدمن شم رائحة زكية يفقد اإلحساس بطيبها بعد وقـت قـصري أو                رالزمان، والذي ي 

، وهو مرض يسعى املصابون به إىل األطبـاء         ١)الربود اجلنسي (، فيؤدي هذا إىل     .. طويل
فكيف جنعل هذا املرض غاية مـن الغايـات         . الربء والشفاء من أعراضه   يلتمسون عندهم   

ناموس جتـاذب الـذكور     -وكيف يكون احلال لو تصورنا هذا الناموس        ! نسعى إليها؟ 
ولو اتبع احلق أهواءهم لفـسدت      (  قد بطل أو فتر؟ أليس يفسد الكون كله؟          -واإلناث

  ]...".٧١: املؤمنون) [السموات واألرض ومن فيهن 

                                                
 .وهذا الذي ذكره رمحه اهللا معقول لكنه اليكون إالّ بعد أن تشبع األجساد من بعضها ال قبله ١
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 كما حتدث عن آثار الفرض األول؛ زيادة        مث حتدث رمحه اهللا عن آثار الربود اجلنسي،       
 مث ثىن بذكر كالم الغربيني عن الثورة اجلنسية عندهم وآثارها املخوفـة             سورة الشهوات، 

املرتقبة، مث محل بإشارة موجزة على بعض املزاعم اليت يؤيد ا دعاة االختالط االختالط،              
  .١د فلينظروكالمه طويل مفي

  
 

عـرف  . هذا هو باب الشهوات وهو أخطر األبواب      : "يقول رمحه اهللا يف الذكريات    
  . ذلك خصوم اإلسالم فاستغلوه، وأول هذا الطريق هو االختالط

طفـال  بدأ االختالط من رياض األطفال، وملا جاءت اإلذاعة انتقل منها إىل برامج األ            
  . فصاروا جيمعون الصغار من الصبيان والصغريات من البنات

مث إنه قد فسد الزمان، حىت صار التعدي على عفاف األطفال، منكراً فاشياً، ومرضـاً           
  . با وأمريكاوسارياً، ال عندنا، بل يف البالد اليت نعد أهلها هم أهل املدنية واحلضارة يف أور

 اجلنسية سـببها    االحنرافاتللواط والسحاق، وتلك    كان أعداء احلجاب يقولون أن ا     
حجب النساء، ولو مزقتم هذا احلجاب وألقيتموه خللصتم منها، ورجعـتم إىل الطريـق              

ا من غفلتنا ومن صفاء نفوسنا نصدقهم، مث ملا عرفناهم وخربنا خربهم، ظهر             نوكُ. القومي
  . لنا أن القائلني ذا أكذب من مسيلمة

در هذا الشذوذ، فخربوين هل نساء أملانيا وبريطانيـا حمجبـات     إن كان احلجاب مص   
احلجاب الشرعي؟ فكيف إذن نرى هذا الشذوذ منتشراً فيهم حىت سنوا قانوناً جيعله مـن               

  املباحات؟ 
 اخلري والشر، إمنا تغرس يف العقل الباطن        ئمث إن أصول العقائد، وبذور العادات ومباد      

دنـا  سنوات اخلمس أو الست األوىل من عمره، فإذا عو        لإلنسان، من حيث ال يشعر يف ال      
والبنت االختالط فيها، أال تستمر هذه العادة إىل السبع والثمان؟ مث تصري أمراً عادياً            الصيب 

ينشأ عليه الفىت، وتشب الفتاة، فيكربان ومها عليه؟ وهل تنتقل البنت يف يوم معـني مـن          

                                                
م، ١٩٨١-١٤٠١، والكالم املنقول من الطبعة السادسة ملؤسسة الرسالة عام "حصوننا مهددة من الداخل: "كتابه ١

  .٧١-٦١ص
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اعات معدودات، حىت إذا جاء ذلك اليوم حجبناها      با يف س  شهر معني، من الطفولة إىل الصِ     
  عن الشباب؟ 

أم هي تكرب شعرة شعرة، كعقرب الساعة تراه يف الصباح ثابتاً فإذا عدت إليـه بعـد        
فهو إذن ميشي وإن مل تر مشيه، فإذا عودنا األطفـال      . ساعتني وجدته قد انتقل من مكانه     

  على هذا االختالط فمىت نفصل بينهم؟ 
 يدرك مجال املرأة كما يدركه الكبري، وال حيس إن نظر إليها مبثل ما حيس               والصغري ال 

. به الكبري، ولكنه خيتزن هذه الصورة يف ذاكراته فيخرجها من خمزا ولو بعد عشرين سنة              
     سِ أنا أذكر نساء عرفتهن وأنا ابن وأستطيع أن أتصور   .  سنني، قبل أكثر من سبعني سنة      ت

  . وين أجسادهناآلن مالمح وجوههن، وتك
مث إن من تشِرف على تربيته النساء يالزمه أثر هذه التربية حياته كلـها، يظهـر يف                 

  . عاطفته، ويف سلوكه، يف أدبه، إذا كان أديباً
 وال تد يف ضرب األمثال، فهاكم اإلمام ابن حزم حيدثكم يف كتابه العظيم الذي ألَّفه             ِعب
  . اً يف املوضوع حديثاً مستفيض)طوق احلمامة(يف احلب 

خلق اهللا الرجال والنساء بعضهم من بعض، ولكن ضرب بينهم بسوٍر له باب باطنـه               
فمن طلب الرمحة واملودة واللذة والسكون واالطمئنان . فيه الرمحة وظاهره من ِقبِلِه العذاب

ب السقف، أو أراد سـرقة      قَومن تسور اجلدار أو ن    . دخل من الباب، والباب هو الزواج     
، وكان  عة ليست له حبق، ركبه يف الدنيا القلق واملرض وازدراء الناس، وتأديب الضمري            مت

١..." السعريله يف اآلخرة عذاب.  
 احلرص كله على اجلمـع بـني الـذكور    ا من حيرص من إنه ال يزال  : "وقال رمحه اهللا  

الت،  ويف امللعب، ويف الـرح     ، يف املدرسة  ؛ يف كل مكان يقدر على مجعهم فيه       !واإلناث
ين يف  راملمرضات مع األطباء واملرضى يف املستشفيات، واملضيفات مع الطيارين واملـساف          

  ملاذا ال جنعل للمرضى من الرجال ممرضني بدالً        !الطيارات، وما أدري وليتين كنت أدري     
إن   فتخرجوه لنا؟ هل لديكم برهان فتلقـوه علينـا؟    ٍملْمن املمرضات؟ هل عندكم من عِ     

                                                
  .٥٧١-٥/٥٦٩شيخ علي الطنطاوي ذكريات ال ١
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م يف لعبة كرة القدم أن تدخل وسط الشبكة، أفال تـدخل الكـرة يف               كان كل ما يهمك   
  الشبكة إن كانت أفخاذ الالعبني مستورة؟ خربوين بعقل يا أيها العقالء؟ 

  فرقة من البنات تلعـب     -من أكثر من ثالثني سنة    -لقد جاءتنا على عهد الشيشكلي      
ذ، فازدحم عليها الناس    بكرة السلة، وكان فيها بنات مجيالت مكشوفات السيقان واألفخا        

ووقفوا بني الكراسي، وتسوروا اجلدران، وصعدوا على فروع        ! حىت امتألت املقاعد كلها   
اين رمحـة اهللا عليـه،     ت يومئذ يف دار السيد مكي الكِ      ، وكنا معشر املشايخ جنتمع    األشجار

، وبترحيـل  مبنعه -غفر اهللا له-ا فلقي الشيشكلي، فأمر  مناً، وبعثنا وفدنكرفأنكرنا هذا املُ  
  م مجاعةٌ    فثار ، من حيث جاءت   اًها فور هذه الفرقة وردالرياضة،  ننا أعداءُ إ:  يقولون يب و 

وا كيف  رت لِ هل جئتم حقاً  :  عليهم، أقول هلم    أرد ، فكتبت ننا متخلفون إننا رجعيون، و  إو
 باب تـرتل  إنه حني يلعب الش    !لقد كذبتم واهللا  : قلت. تسقط الكرة يف السلة؟ قالوا نعم     

، ، وتبقى املقاعد نـصفها فارغـاً  كرة السلة سبعني مرة فال تقبلون عليها مثل هذا اإلقبال     
ا ازدمحت عليها وتسابقتم وحني لعبت البنات نزلت الكرة يف السلة ثالثني مرة فقط، فلماذ      

 لرؤيـة أفخـاذ      واعترفوا بأنكم مـا جئـتم إال       !كونوا صادقني ولو مرة واحدة     !؟إليها
  .١."..البنات
  
النقول عن دعاة اإلسالم، ومشاخيه اجلحاجحة العظام، على اختالف أمـصارهم يف            و

ولـو  ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى،        : قد قيل هذا الزمان أكثر من أن حيصرها قلمي، و       
 سبق نـزر يـسري،    رمت اإلطناب واالستيعاب ألثقلت بالنقول كاهل هذا الكتاب، فما          

 ولعله قد تبني من خالل العرض اآلنف        .ألهل اإلنصاف  كفايةلعل فيه   وطرف من كثري،    
فهؤالء علمـاء اإلسـالم   ! أن املنع من اختالط الرجال بالنساء، ليس من مفردات احلنابلة        
 تـرك   فليست الـدعوة إىل   . بشىت مذاهبهم، ويف خمتلف أعصارهم وأمصارهم يقولون به       

  .المية إقليمية، والمذهبية، بل هي شرعية إساالختالط إذاً، دعوة

                                                
  .٨/٢٧٩الذكريات  ١
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لضرورة بضوابط  الشبه اليت يتمسك ا بعضهم الخترج عن كوا اختالط مع التحرز            

يدخل حيز االختالط احملرم أصالً،      وقد بني يف أول البحث أن مثل هذا ال          ملحة، أو حاجة 
  .ويف أثناء ذلك كشفت بعض الشبهات

معاين ، حملت على     حمتملة جمملةقصص وأخبار   ط  هكذا جل شبهات دعاة االختال    و
  بواقع الناس اليوم   رتباط الذهين اال ساق إىل بعضها  رمبا   وصور من اخللطة احملرمة،      ،فاسدة
، والواجب محل امل علـى      بناء عليه النصوص   بعض من مل ترسخ يف العلم قدمه         ففسر
يل الذي عـرف بـالتزام      اجلعلى ما فهمه    و،   األخرى الشرعأدلة   عليه   تدلالذي   هوجه

  .لشريعةا
من حنو شهود املـسلمات   ما يستدل به على جواز االختالط  هذه الشبهات  ومن قبيل 

وخروجهن مع  ن  يف العصر األول للجمع واجلماعات واألعياد، وكذلك حجهن واعتماره        
  مبـا رعي، وبيان بعده عن واقع الناس اليوم، وجهه الش، وحنو ذلك مما سبق ذكر    ااهدين

يكفي يف رد شبهة املعترض به، ومثله كذلك أخبار مضت اإلشارة إليها عند تقرير حكم               
  .االختالط

ليس فيها مستمسك أصالً، بل بعضها عنـد        و،  همبعضأخباراً تعلق ا    غري أن هناك    
  .دعاة االختالط حجة على نظرال

  :تعرض لبعضها فيما يلي، فمنهاأ يلعلو
 

فلما {:  تعاىلقال اهللاوفيها خمالطته المرأة العزيز، ودخوله على النسوة الاليت اجتمعن،          
مسعت مبكرهن أرسلت إليهن وأعتدت هلن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكيناً وقالـت              

 اآلية، ومن تأمل هذه اآلية وما جاء قبلها         }اخرج عليهن فلما رأينه أكربنه وقطعن أيديهن      
اآليات حجة عند النظر    ط، بل   بأنه اليصح االستدالل ا على جواز االختال      وبعدها جزم   

  :والتأمل ملن منع من الدخول على النساء وخمالطتهن
فيوسف عليه السالم اشتراه عزيز مصر، وكان يف بيته وكان خروجه بأمر ربة البيـت     

  . دعيشيءبغري اختياره؛ بأمر امرأة العزيز وهو اليعلم ألي فكان اخلروج يف حقه 
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غاية ما يف القصة االستدالل بفعل النسوة أو امرأة العزيز، وهذا استدالل بفعل مـن               و
كان على الشرك، ومع ذلك فإن اآليات يف سياق القصة وما تبعها من فتنة حصلت للنساء      

 دليل على حرمة االختالط، فمن حلل االختالط بقصة يوسـف  بل والمرأة العزيز من قبلُ  
 ولو فقهه حلرم االختالط به، فانظر إىل الفتنة اليت          ،تدل به من سورة يوسف    فقه ما اس  ي مل

من مغبة اخللطـة الـيت       ولئن عصم اهللا يوسف عليه السالم        ،جرا خلطة النسوة عليهن   
هداية من تقحم الفـنت      لكونه من املخلصني، فمن الذي يضمن        هفأراه برهان فرضت عليه   

  ؟ وعرض نفسه ألسباا
تقضي مسترقاً، فلم تكن له بدفع األمر يد، واملسترق          كان   - السالم عليه–يوسف  إن  

:  فكيف يقاس به غريه والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول          ،احلاجة دخوله وخروجه للخدمة   
  .١"إياكم والدخول على النساء"

  
 

مع بنيت صاحب مـدين،   -عليه السالم– به كذلك نبأ موسى يستدلومن عجيب ما  
وليس فيه حجة على جواز االختالط بل هو دليل آخر على املنع، فموسى ملا رأى أُمة من                 
الناس يسقون، ووجد من دوم امرأتني تذودان غنمهما عن السقيا مع القوم، منعزلتـان              

مـا  : التسقيان مع الناس، مل يرضه موقفهما واستغربه وهلذا سـأهلما بعبـارة خمتـصرة             
ىت يصدر الرعاء وأبونا    النسقي ح {: ما؟ فكان اجلواب بأوجز عبارة وبقدر احلاجة      خطبك

  .}شيخ كبري
 مع أنه عنـد أبيهمـا قـص         ؟واألسئلة اليت ينبغي أن تطرح هنا ملاذا هذا االقتضاب        

وملاذا مل تسقيا؟ وملاذا ذادتا غنمهما؟ وعن ماذا ذادتا الغنم؟ أليس عن االختالط             ! القصص
أليس األوىل هلما أن تعجال؟ جواب ذلك يف القول باسـتقرار املنـع مـن    بغنم القوم؟ مث    

، وقد ذكر بعـض املـشايخ      }قي حىت يصدر الرعاء   ال نس {: االختالط عندمها وهلذا قالتا   

                                                
  .٥٤مضى خترجيه ص  ١
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 وآخر ذكـر  .املعاصرين أربعة عشر وجهاً يف القصة انتزع منها الداللة على منع االختالط 
  .١قصةتسعة عشر مظهراً من مظاهر العفة يف ال

  
 

خرب مفاده تولية النيب صلى اهللا عليه وسلم مسراء بنت يـك        ومما أشكل على بعضهم     
صححه بعض أهـل    وأمر السوق، وحديث مسراء بنت يك أخرجه الطرباين يف الكبري،           

 قد أدركت النيب وكانت-نت يك    ب مسراءرأيت  : "قاليه أن حيىي بن أيب سليم       فو،  ٢العلم
 بيدها سوط تؤدب النـاس وتـأمر        غليظ درع غليظ ومخار     عليها -صلى اهللا عليه وسلم   

 وال !كما ترى ليس فيه ذكر لوالية بل والسوق    هذا األثر   ، و ٣"باملعروف وتنهى عن املنكر   
  .أعلم ذكر واليتها السوق ثابت عنها

 رأى  -ابن أيب سـليم   –اه وغاية ما فيه أنه      االحتماالت ترد على معن   ما هذا املسند ف   أ
مسراء تأمر وتنهى، ومل يقل أا اختذت ذلك عمالً أو وليته منصباً، فرمبا كانت خارجـة                
لبعض حاجتها فرأت املنكرات فأنكرا، وهذا دأب عباد اهللا الصاحلني، ولعل مما جيعل هذا     

كان معروفاً مشهوراً منقوالً عـن  االحتمال وجيهاً هو عدم نقل غريه له ولو كان منِصباً ل         
 عام يرده ويصدر عنه الفئام، بل ندر من         موضعأنه منصب يف السوق وهو      غريه، والسيما   

  .التكون له حاجة فيه
وأهل العلم الحيرمون خروج املرأة للحاجة أو الضرورة وإن تكـرر اخلـروج، فلـو        

 عليها، فـإذا رأت     خرجت امرأة حلاجة والتزمت بضوابط الشرع يف خروجها، فال حرج         

                                                
  .تابك من هذا ال١٠٣لالستزادة انظر ص  ١
بإسناد جيد، قال اهليثمـي     ) ٣١١ / ٢٤( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري      : " قال العالمة األلباين يف الرد املفحم      ٢
 يف كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الـذي رواه عـن   رواه اخلالل أيضاً:  قلت،"ورجاله ثقات ) ٩/٢٦٤(

وذكر حنو هذا األثر،    ) ٤/١٨٦٣(ابن عبد الرب يف االستيعاب       مسراء بنت يك اإلمام      ذكرقد  و ،٥٤اإلمام أمحد ص  
فما أتـت، وكأنـه     " تأيت يف القسم الثالث   ) : "٧/٧١٢( فقد ذكرها مث قال يف اإلصابة        -رمحه اهللا –أما ابن حجر    

، ولعل األثر خمتلف فيه الختالفهم يف ابن أيب سـليم،           ١/٤٢نسيها، وممن أشار إىل صحبتها صاحب تاريخ واسط         
  .ولكن ليس فيه أا وليت السوق

  .٢٤/٣١١ املعجم الكبري ٣
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 رضـي اهللا    منكراً وكان بوسعها إنكاره فعليها أن تنكره، وهذا غاية ما يف أثر بنت يك             
  .عنها

–، وإمنا ذُكر عن عمر       من أهل األخبار   اليعرف من أشار إىل توليتها السوق منصباً      و
قرشية شيئاً   أنه ولَّى أم سليمان بن أيب حثمة الشفاء بنت عبداهللا العدوية ال            -رضي اهللا عنه  

فة بفضل وعقل وهي من املهاجرات األوائل رضي اهللا         ومن أمر السوق، وقد كانت موص     
خرب توليتها السوق ليس له سند يعول عليه، كما أن ظاهر كالم أهل العلم              وعنهن مجيعاً،   

 وكان: "يفهم منه تولية ابنها ومساعدا له يف بعض الشأن، فقد ذكرها احلافظ املزي فقال    
 ذكر السوق من أمر  ويفضلها ورمبا والها شيئاً ويرضاها يف الرأي    يقدمها اخلطاب بن   عمر

 ولكن الزرقاين أشار إىل أن من       ٢ونقله حنوه ابن حزم يف احمللى      ١" عمر بن عبد الرب    أبوذلك  
رحل مع أمـه إىل املدينـة   عمر ) أبو( وقال: "ولِّي  هو ولدها سليمان بن أيب حثمة، قال       

 الناس عليه يف قيام  ومجع السوق علىء املسلمني وصاحليهم واستعمله عمر      وكان من فضال  
، وقد نقله   ٤، وكالم الزرقاين هو الذي نص عليه ابن عبدالرب كما يف االستيعاب           ٣"رمضان

 هذا كله كالم مصعب الزبريي وذكره عنـه         قلت: "احلافظ ابن حجر يف اإلصابة، وقال     
  .٥"الزبري بن بكار

 فمصعب الزبريي تويف يف ستة وثالثني ومائتني وبينه وبني          –ن ثبت   فغاية ما يف هذا إ    
 أن عمر رضي اهللا عنه والها شيئاً من أمر السوق مع ابنها، ولعل ذلك فيما                -عمر مفاوز 

خيتص مبا حيتاج الرجال دخول النساء فيه فكانت تساعده يف ذلـك واهللا أعلـم، وهـذا       
 رجـال، وهـذا     اء قد اليناسب مباشرا   إن شؤون النس  الصنيع له وجهه الذي الخيفى ف     

  .ظاهر
أما من استدل ذا األثر املطعون يف سنده، واحملتمل لألوجه متنه، على جواز توليـة               
املرأة مباشرة اإلنكار على الرجال وخلطتهم ألجل ذلك، وجعله حجة فقـد اجتـرأ يف               

                                                
  ).٢٥/٢٠٧( انظر ذيب الكمال ١
٩/٤٢٩ ٢.  
  .١/٢٨٦ انظر شرح الزرقاين ٣
٢/٦٤٩ ٤.  
  .٣/٢٤٢اإلصابة  ٥
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لة عليـه األحاديـث     ، واعتسف محله على وجٍه ختالفه يف الدال       ا مل يعلم ثبوته   استدالله مب 
، سواء املانعة من خمالطة األجنبيات، أو الناهية عن تولية النساء األمـور             الصراح الصحاح 

  .١"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "العامة كقوله صلى اهللا عليه وسلم
 

ن لعائـشة    حـىت أذ    يذهب دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملرق أعده، فلم         وقد  
، وهذا األثر مـن قبيـل اسـتدالهلم    ٢وهو يف صحيح مسلم ،رضي اهللا عنها أن تأيت معه   

هم لعل  يوأهواءهم، وإالّ فما يدر   اليوم  يوافق واقع الناس    لجمل، ومحلهم له أسوأ حممل      باملُ
يف بيت الفارسي مع أهله، وهذا احتمال إن مل يكن متعينـاً          تانزوعائشة رضي اهللا عنها     

ولو ثبت انتفاء ذلك كلـه   ورمبا كانت هلا صحفتها،     طعمت بعدمها،   ورمبا  لبعيد،  فليس با 
فليس يف احلديث حجة على ما تقرر يف تعريف االختالط وبيان حـده احملـرم، فـامرأة                 
كعائشة مع حمرم هو النيب صلى اهللا عليه وسلم، ال ريبة يف زيارما بيت صحايب، وأهـل                 

فلو ! هله مث يذهب ليطعم يف بيت جاره أو قريبه إذا دعاه          العلم الحيرمون أن يأخذ الرجل أ     
 يف غرفة أو حنوها، ومعهـم  -وكانا من أهل الديانة واألمانة-قدر اجتماع امرأة وزوجها   

والزعم بأن احلديث يقتضي أكثر من ذلك دعوى        ثالث مأمون لغرض مشروع فال بأس،       
   .من مل يستنر دي النبوةيشه بعض واقع مأفون يعأمالها يالت ختجمردة مستمدة من 

 وقد مضى   ٣وقريب من هذه الشبهة استدالل بعضهم حبديث سهل يف عرس أيب أسيد           
كشفها عحكم االختالط وحكمتهضاً عند بيان ر.  

، ومـن   هذا مع أن شأن النيب صلى اهللا عليه وسلم عظيم، وأزواجه طهارات مربءات            
مبقام رفعه الرمحن، وخـالف صـريح       ظن السوء ن بعد أن برأهن رب العزة فقد أزرى           

  .القرآن
  

                                                
  ).٦٦٨٦ (٦/٢٦٠٠، )٤١٦٣ (٤/١٦١٠اري صحيح البخ ١
  .)٣/١٦٠٩(حديث أنس عند مسلم  ٢
 .باب قيام املرأة على الرجال يف العرس، وخدمتهم بالنفس: ، وقد بوب عليه٥/١٩٨٦صحيح البخاري  ٣
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 عن ابـن    ،حدثنا نافع : قالمالك   استدالل بعضهم بأثر     باملتشابهومن مجلة استدالهلم    

 ويف  .١ وسلم  اهللا صلى اهللا عليه    ون مجيعاً يف زمن رسول    ئكان الرجال والنساء يتوض   : عمر
ة ال  نحممله الصحيح باألدلة املبي   ، وكل ذلك ثابت، بيد أن       ٢دبعض الروايات من إناء واح    
وإمنا دل احلديث على جواز أن يتوضأ الرجـل مـع           ،   احملرمة داللة فيه على جواز اخللطة    

وهلذا نص أهل العلم استدالالً ذا احلديث على جـواز أن           نسائه، ال النساء األجنبيات،     
 واليقول مسلم جبواز اغتـسال الرجـال       ،٣واحدتتوضأ املرأة وتغتسل مع الرجل من إناء        

قـال  ،  ٤وضوء الرجل مع امرأته   : أورد البخاري هذا احلديث يف باب     وقد   والنساء مجيعاً، 
 وال شـك أنـه   والرجال مجيعاً، طلق ابن عمر يف حديثه وضوء النساء أ : "احلافظ العراقي 

 أو من حيل له أن يرى منها        وإمنا أراد الزوجات  ، ليس املراد به الرجال من النساء األجانب      
قـال   "، و ٥" ولذلك بوب عليه البخاري باب وضوء الرجل مع امرأتـه          ،مواضع الوضوء 

 وكـذلك ورد يف     ،الرافعي يريد كل رجل مع امرأته وأما كانا يأخذان من إناء واحـد            
هب بعض أهل العلم كسحنون إىل أن املراد وضوء هؤالء مث هؤالء            ذ و ،  ٦"بعض الروايات 

واألوىل يف اجلواب أن يقال ال مانع من االجتماع قبـل           : "س اإلناء، قال ابن حجر    من نف 
ثـر كقـول أيب    ، واألظهر أن األ   ٧" وأما بعده فيختص بالزوجات واحملارم     ،نزول احلجاب 

ال بأس أن يغتسل الرجل واملرأة مـن        : " الذي روى ما حيتجون به     نفسههريرة وابن عمر    
 جيوزفليس الرجل واملرأة غري من ، ٩" مجيعاً يف إناء واحد  اجنب: "ويف رواية ،  ٨"اإلناء الواحد 

                                                
 ).٣٥ (١/٨٣باب املرأة والرجل يتوضآن من إناء واحد: ينظر املوطأ ١
 .، وغريمها)٥٨ (١/٢٦ى ابن اجلارود ، ومنتق)١٢١ (١/٦٣ينظر صحيح ابن خزمية  ٢
  .املوضع السابق من املوطأينظر  ٣
  ).١٩٠(، ينظر حديث رقم ١/٨٢الصحيح  ٤
 .٢/٣٩طرح التثريب  ٥
، ومل أقف على روايات مقيدة يف نفس السياق إالّ رواية من طريق عبداهللا بن ١/٣٦ينظر تنوير احلوالك للسيوطي  ٦

  . مصنفه، وذكر االغتسالعمر العمري أوردها عبدالرزاق يف
  .، هكذا قال رمحه اهللا وقد يتوجه على مذهٍب دخول اإلماء، والسيما يف ذلك اجليل١/٣٠٠فتح الباري  ٧

  .، وغريه١/٢٩٥ينظر األوسط البن املنذر  ٨
 .، وسندها صحيح)١٠٣٥ (١/٢٦٩رواها عبدالرزاق يف مصنفه  ٩
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وال يقول عاقل إن ظاهر     ،  )الرجال والنساء : (م مثل ذلك، وكذلك قوله يف أثر ابن عمر        هل
بل املـتعني   احلديث اجتماع مجيع الرجال والنساء يف ذلك العهد للوضوء من إناء واحد،             

 فالتعريف هنا عهدي، للقرينة الظاهر      ،ارملى احمل ع) الرجال والنساء (يف قوله   التعريف  محل  
اعـة  قد ذهب مجوإن مل تكن قرينة ف الدالة على أن هذا الصنيع إمنا جيوز لبعض خمصوص،   

وهذا متجه إن كان مثـة معهـود        ،  ١ أن األصل يف الم التعريف العهد      األصوليني إىل من  
 حترم إبداء املرأة احلـرة      ، اليت  املتظاهرة واهر الشريعة دلت عليه ظ  معلوم  ذهين  واملعهود هنا   

بصريح أدلة الكتاب، وهذا ما اليكون يف حملرم  إالّ   معصمها، وشعر رأسها، وخدم سوقها،    
علم أنه  يف ذلك اجليل امللتزم بالشريعة      اجتماعهم للوضوء من إناء واحد، فإن ثبت وقوعه         

  .وإالّ مل تكن فيه حجة، من حيل هلم ذلكعلى الوجه املشروع بني 
  
 

 هـا يسموا خولة بنت األزور ويذكرون قـصة إنقاذ     امرأة  هناك من يذكر خرباً عن      
القصة أوردهـا الواقـدي يف فتـوح     من األسر، و-وهو صحايب معروف – ها ضرار اأخ

 بل إن يف ثبـوت شخـصية      يثبت منها شيء،    مل  نظائر ومجيعها  ذكر لصاحبتها  و ،٢الشام
، ٤ فال يعدو قتاهلا أن يكون لضرورة      او ثب وعلى فرض ،  ٣القصةفكيف ب نظر   نفسهاخولة  

  .أو الحجة فيه بل الواجب أن حيتج له أو يلتمس العذر للمخطئ ال أن حيتج مبخالفته
 وهلم شبهات أخرى يتمسكون ا من حنو إناخته صلى اهللا عليه وسلم لتركب أمساء   

عليهم إذ متنعت من أمر أضحى اليـوم عاديـاً،         رضي اهللا عنها خلفه، وهو كذلك حجة        
فاملرأة تركب خلف السائق الثقة يف حضور مجع من الثقات دون نكري، وليس يف اخلـرب                
الذي احتجوا به أكثر من ذلك إذ ال يلزم تالصق يف اإلرداف على البعري، ومع ذلك أبت                 

املسافة، وثقـل محلـها،   رضي اهللا عنها، فأقرها صلى اهللا عليه وسلم على إبائها، مع بعد    

                                                
املعىن قرره غريه، وهذا ظاهر إن كان مثة مذكور، وإالّ ففيه ، وهذا ٩٦-١/٩٥ينظر شرح التلويح على التوضيح  ١

  .خالف ليس هذا موضع حتريره
 .، وساق هلا أخباراً يف غري موضع من الكتاب٢/٢٣١ ٢
  .خولة بنت األزور:  راجع كتاب عبدالعزيز الرفاعي٣
  .٤١ساء يف الصدر األول من هذا البحث صينظر احلديث عن جهاد الن ٤
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 ومل تكن آية احلجاب قد نزلت بعـد،         وصلتها وعائلتها برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،       
فاألرض املذكورة اقطع منفعتها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزبري رضي اهللا عنه بعـد            

 ذلك، ومع  يف السنة الرابعة من اهلجرة أو قبلها، وآية احلجاب نزلت بعد    ١جالء بين النضري  
  .فتأملذلك أبت الركوب رضي اهللا عنها 

 
  رمبا  اًشبهفيذكر  ! ترهات العقول باسم العقل   إىل  ه النقل الصحيح يلجأ     ييعبعض من ي 

بعضاً، والواقع أشد هلا نقضاً، كقوهلم الفصل يؤجج الشهوة، ويلجـئ إىل            بعضها  نقض  
إذا سلم القلب فـال     !  القضية قضية قلوب   :مه بقوهل وننقضي مث   .طلب اجلنس ولو من املثل    

من يف حصن حصني    املرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بني الرجال        و،   أين كان صاحبه   تم
  .عليه املطامإشرفها وعفتها ال متتد 

 ، األمم والشعوب  تاريخ الناظر يف زدريها  يوهكذا يدخل صاحب اهلوى يف مغالطات       
  . الغرب ونسائهترجاال  عقالء منقدوات املغالطنيرار الواقع بإحصائياته، بل بإقيكذا و

الناس بـني   فيه  حصر  ي ،ضرب من اإلرهاب الفكري املقيت     أما الدعوى األوىل فهي   
إالّ هؤالء يرى   الأ! سبحان اهللا ، وإما الشذوذ،    زناال: خيارين؛ إما االختالط ولك أن تقول     

اجلنس  مما مل يذكر اسم اهللا عليـه، أو         الناس   إما أن يأكل  : مثل من يقول  ك مهلُثَ احملرم، م
  وأين ذهب احلالل الطيب؟! عجباً.  حلم اخلرتيرونكليأ

من ذلك الشرف، وتلك العفة، اليت يزعم امتالكها من يبـيح           أيضاً  جب  ولك أن تع  
حقاً بلغـت الـسذاجة     وأتساءل هل    ! ويتهم من ينادي بالفصل بسوء القصد      ،االختالط

  عي؟ق هذا الديصدبأناس مبلغاً يدفعهم لت
ال أظن أن عاقالً يتصور أن امرأة شريفة سوف تعيش يف حصن من العفاف حـصني                

  !أىن وجدت، ولو يف قعر بيت بغاء
، وسنفالة ب ض قائم اعر أ اليت يزعموا وكذلك العفة   عون امتالكه   الذي يد  شرفإن ال 

ا شـققت    امسه الـشرف، وإذ    جسماً صادفلن ت فلوات،  فتشت الف الطرقات و  تبجفإذا  
رمبا وجدت قلوبـاً حيـة        فلن جتد قطعة امسها العفة، ولكن      ،إنساناً وفتشت بني  جنباته    

                                                
 ).٤٩٢٦ (٩/٣٢٣، وكذلك )٢٩٨٢ (٦/٢٥٤اري انظر فتح الب ١
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 وإذا كان األمر كذلك فمن ذا       .حىت يسقط فيها ما يكدرها    ة،  زال صافي تالوهذه  بيضاء،  
إن الصفات  الذي يزعم سالمة املخالطني، وإذا علمها يف بعضهم فكيف يضمن بقاءها؟ ف           

، إذا خـرجن فـأكثرن      اخلفرات اخلـود  ف،  يلها عما حي  لتأثر إذا مل تصن   واألعراض قابلة ل  
 وكثـرة  ! البيـضاء نقلـو  أبشارهن و  حنو السواد  مالت،  رقةاحملالتعرض ألشعة الشمس    

اإلمساس تقلل اإلحساس، وتبعث اإليناس، والسيما إذا توافقت مع هوى النفس وميـل             
  .الطباع

 عاد إليك بعد أن خالط أقواماً مل يتركوا يف     فاه،   إنساناً يتقاطر احلياء من حمي     وكم رأيت
  .وجهه قطرة ماء

تضع الوقود بقرب النار مث تنكر أن يكون ذلك العقول أن  ميزان  يف  غري املقبول   إن من   
  أن الرجال والنساء وترقب السالمة مع    أنفاس  ومن قبيله ترك املباعدة بني      ! سبب االنفجار 

 اهللا الناس عليها،    فطرة  لَِّبِج  اجلنسني إىل بعضهما   لومي أنثى تقذي،    ذي وكلَ  مي كل فحلٍ 
وِمن آياِتـِه أَنْ    (،  )..هو الَِّذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحدٍة وجعلَ ِمنها زوجها ِليسكُن ِإلَيها          (

م مودةً ورحمةً ِإنَّ ِفـي ذَِلـك        خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لِّتسكُنوا ِإلَيها وجعلَ بينكُ        
 مبا ينكر، فـإن   نفسهمستيقنةًمكابر  امليل الينكره إالّ جاحد  هذا  ، و )لَآياٍت لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ  
فأهون من إنكاره إنكار ميل      ، فرع عن ذلك امليل    ، بل جنس احليوان   ،بقاء اجلنس البشري  

  . النارد إىل االشتعال إذا اختلط به هلبوالوق
أمل ير من يناد تك الستر بني الرجال والنساء أثر ذلك يف الغرب املتحـضر؟ هـل                 

   أم أتاح هلا متنفساً فلوثت األعراض؟ ؟خفف ذلك من ثورة الشهوات
، نسأل اهللا   ١ويف اإلحصاءات اليت تبني ماهو ماثل يف  أرض الواقع ما يغين عن األخبار             

  .احلفظ والسالمة
ل، فمن ِزهجت على خمالطة الرجال فسلم هلا شرفها وحياؤها فلم ي     مث هب أن امرأة در    

  ..البشرالذي يكفل عدم خدشها من قبل ثعالب 
   ألقواماً ارر ضللجهِل ابؤس ي     أسٍد بين  الواامٍر خـع قالت بنو

تعدو الذئاباملُ تتقي صولة و     له على من الكالبس١ياِم احلَِرِفثْت  

                                                
 .١٠٤ص بعضها تأيت اإلشارة إىل ١
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إىل إذ نظـر    بينما كان يطوف بالبيت     عمر بن أيب ربيعة     دب أن   يذكر أهل السري واأل   
فلما كان يف الليلة الثانية جعـل  . فوقعت يف قلبه، فدنا منها فكلمها، فلم تلتفت إليه       امرأة  
ا  يطلبإليك عين يا هذا، فإنك يف حـرم اهللا ويف أيـاٍم عظيمـة             : فقالت له . ها حىت أصا

فلما كان يف الليلة األخرى قالـت       . هارِهشفت أن ي  فأحل عليها يكلمها، حىت خا    . احلرمة
أراد أن وفلما رآها عمـر  . أخرج معي يا أخي فأرين املناسك، فأقبلت وهو معها        : ألخيها

 تعـدو   : السالف أخيها معها فعدل عنها، فتمثلت املرأة بقول النابغة       إذا هو ب  فيعرض هلا،   
  ..الذئاب

وددت أنه مل تبق فتاة من قريش يف خدرها      : الوذكروا أن اخلرب بلغ اخلليفة املنصور فق      
  .اخلرب مسعت ذا إالّ

  
أما الزعم بأن الدعوة للعفاف ونبذ التبذل واالختالط سبب لتأجج نـار الـشهوات              

 ومن  ،ه امللتزمون بأحكامه   اإلسالم ودعات   فهؤالء أهلُ  ،باطلال من أظهر فوظهور الشذوذ   
على العفة مهذبون لغرائزهم بـالتزامهم أمـر       ذلك الفصل بني الرجال والنساء، حمافظون       

  .خبالف غريهم يف شرعه،  احلكيِم، خبلقهالعليِم  اخلبِرياللطيِف
بل من فعل ذلك عنـد أهـل   أقرت قانوناً يبيح الشذوذ،   ،  م نسمع جبماعة إسالمية   لف

  تشريعات تبـيح   نإىل س أمم الكفر   ، بينما قاد االختالط واالنفتاح      اإلسالم اليعد مسلماً  
، ذو تقر الـشذ   فما بال نساء أملانيا وبريطانيا وأمريكا ورجاالا سنوا تشريعات         ،الشذوذ

 أتراهم عانوا من كبت ضـرب احلجـاب بـني           ! الشذاذ فظ حقوق حتوأقاموا منظمات   
أن بالواليـات   القائلون ذه الدعوى الـسمجة      ؟ هل يعلم     أو أمر النساء بالقرار    اجلنسني

  !٢اًسني مليون شاذ مخاً مناملتحدة وحدها حنو

                                                                                                                                       
اً أراد به الكلب يدخل ذنبه بني فخذيه حىت يلزقه ببطنه، متأهب: األبيات للنابغة الذبياين، واملستثفر احلامي  ١

  .للحماية
النسبة مبالغ فيها، ولكـن الدراسـات   منقول عن مقال ملروي مشايل، تأيت اإلشارة إليه قريباً، وقد يظن أن هذه       ٢

عن مركز أحباث احلرم اجلامعي للشذوذ جبامعة يوتا بوالية سـالت           [من جمموع السكان شذاذ     % ١٠تفيد أن نسبة    
مـن جممـوع    %) ١٨(، وهذه النسبة تعادل     "مزدوجي اجلنس "عندهم شذوذ   % ٨، باإلضافة إىل    ]الك األمريكية 

ـ    م،  ٢٠٠٣عام  السكان، ووفقاً لتعداد     ومـع ذلـك   . افإن عدد هؤالء يصل إىل ما يربو على الثنتني ومخسني مليون
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مث من الذي حيمي شذاذ اآلفاق، من الذين انتكـست فطـرهم يف الـدول العربيـة           
ارمني منتكسي الفطـر  واملسلمة؟ هل رأيتم شعباً مسلماً خرج يف مظاهرة حلماية حقوق   

احتجاجات مببـاين األمـم املتحـدة يف       رأينا   ا اللهم ال؛ ولكن   ؟والعقول من أهل الشذوذ   
ت مجاعات  اانتقدمسعنا ب و.  املكتب الثقايف التابع للسفارة املصرية بواشنطن       وخارج ،جنيف

، حلادث قبض على بعض الشذاذ يف أرض الكنانة أسفر عن إدانتهم     حقوق اإلنسان الدولية  
  !١وحماكمتهم

بعد أن رفع الشواذ األمريكيون شعار احلرية الشخصية        : "حىت قال حمرر األهرام العريب    
 الـرئيس مبـارك     الكوجنرس يف رسالة مسمومة إىل      من أعضاء   وثالثون مخسة   الذي تبناه 

 مصر دف إلغاء حماكمـة املتـهمني        ىللضغط عل  يلوحون فيها بورقة املعونة األمريكية    
الكاملة ألي شاذ ميارس اجلنس مع أشخاص بالغني          يف قضية الشذوذ ومنح احلرية      ٥٢ الـ

   . من اجلنس نفسه
 عضو الكوجنرس عن "باري فرانك "قودها شاذ أمريكي يدعي     األمريكية ي  وألن احلملة 

 املعروف باملشاركة الدائمة واملنتظمة يف أي محلة        "توم النتس  " ومعه "ماستشوستس"والية  
 وبالتحديد من أمام السفارة      ..  ويف نفس االجتاه من أوروبا     سريعاً ضد مصر فقد جاء الرد    

اهرون منددين بانتهاك احلكومة املصرية حيث وقف عشرات الشواذ يتظ املصرية يف جنيف
 واملفارقة أن املظاهرة جـاءت ضـمن         !! وحرمام من ممارستهم حلريتهم    حلقوق الشواذ 
 قيات الذي أقيم األسـبوع املاضـي يف العاصـمة         العاملي للشواذ والسح   ا فعاليات املؤمتر 

   . السويسرية
                                                                                                                                       

ولعل مـن   . فهؤالء قلة إذا ما قورنوا بإحصاءات أخرى أشارت إىل عدد الذين مروا بتجارب مقيتة حيناً من الدهر                
 باإلحالـة  احلكمة اإلعراض عن اإلحالة على بعض منظمات الشذاذ واليت رمبا اعتنت بتكثري إحصائيام، وأكتفـي        

  :على موقع مركز جامعة يوتا، وقد كان رابطه حىت تاريخ كتابة هذه األسطر
 http://www.sa.utah.edu/lgbt . 

  : وكذلك راجع موقعة جامعة داينت الكاثوليكية على الرابط
http://ministry.udayton.edu/diverse/bglad_group.htm .  

ـ ملكاف التقرير التمهيدي لربامج التجمـع الـوطين    National Coalition of Anti-Violence لعنـف اة ح
Programs .  

 وخصصت األهـرام     بتهمة الشذوذ،  ٥٢، حماكمة   ٢٩/٨/٢٠٠١وقد نشرت قناة اجلزيرة اإلخبارية اخلرب  بتاريخ          ١
 .٢٥/٨/٢٠٠١السبت  ،٢٣١هلذا احلدث، يف عددها " حياة الناس"العريب 
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مئـات    إذ نالـت    ، ومل تسلم مجعيات حقوق اإلنسان يف مصر من احلرب الـشرسة          
 ملمـا   مواقعها عرب اإلنترنت باإلضافة إيل ديدها بوقف التمويـل         ىاهلجمات العنيفة عل  

  . ١"!!  هلم أجواء الفجور والفسوقويئتنتفض لنجدة ونصرة الشواذ يف مصر 
 حرية اإلعالن عن ،الدستور الربيطاين مادة جديدة تتيح للموظف املسئول    لقد أضاف   "

ن ميوهلم الشاذة، وسكت آخرون،     وزراء ع أعلن أربعة    كانت النتيجة أن  ف  ، ميوله اجلنسية 
 يف أحد املؤمترات الصحفية بعد      -رئيس الوزراء الربيطاين  - )توين بلري (قف  فصادف أن و  

 تلـك ميـول     : فلم جيد سوى أن يقـول       ، الوزراء عن ميوله اجلنسية الشاذة     إعالن أحد 
  ! كوزير كفاءته يف العملىتؤثر علال شخصية 

 ،بربوتوكول القصر امللكي   وعندما حاولت ملكة هولندا يف السنوات األخرية االلتزام       
 -يف املـأل  أعلنوا عن ميوهلم    - اًذا ش  هولندياً  ودبلوماسياً  سفرياً   أربعة عشر   حرمت حوايل ف

 يعرب  -الشاذ–لس الدولة     وجدت املتحدث الرمسي األول    ،من حضور حفالت ملكية   
ليت تعقد يف القصر ألنـه ال  ، ا وامتنع عن حضور املؤمترات، هذا احلرمان ىلعن اعتراضه ع  

  !يصطحب صديقهيستطيع أن 
وأهم البنود  للتضامن االجتماعي،   ) باكس(ولست أدري أين وصلت فرنسا يف قانون        

الشواذ متنحهم احلقوق املدنية     املطروحة يف مشروع القانون مسألة السماح ألي زجية بني        
واالحتفاظ باملمتلكات بعد وفـاة أحـد       ،  زواج الطبيعيني مثل حقوق املرياث    املكفولة لأل 

 املنظمـات  مـن بعـض  ضغوط   بلجيكا بعد   يف ه وهناك مشروع مماثل جار حبث      . الطرفني
   .٢" هؤالء الشواذى اليت ترعىالدولية الكرب
فع يف  ليدا" ديك تشيين " وقف أمام املأل نائب الرئيس األمريكي        مد ليس بالبعيد  وقبل أ 

عن حقوق ابنته الشاذة يف محاية حياـا        " إم إس إن يب سي    " مقابلة تلفزيونة أجرا معه     
للتنديـد  " ماري"اخلاصة، معرباً عن حبه الشديد هلا، وقد كان ناشطون شذاذ دعوا ابنته             

  !٣مبقترح الرئيس جورج بوش من أجل تعديل الدستور حلظر الزواج من نفس اجلنس
                                                

 .٢٥/٨/٢٠٠١السبت  ،٢٣١ عددها يف، "حياة الناس"األهرام العريب  ١
ثقافة الشذوذ أحدث منتج أمريكي، ملروي مشايل، نـشر يف          : مقال بعنوان واألرقام السابقة مستقاة من      احلوادث  ٢

  .٢٣١العدد رقم ٢٠٠١ أغسطس ٢٥ املوافق ١٤٢٢ مجادى اآلخرة، ٦ السبت األهرام العريب يوم من حياة الناس
  .م٩/٣/٢٠٠٤، املوافق ١٨/١/١٤٢٥ بتاريخ ٨١نقالً عن جريدة احملايد يف عددها رقم  ٣
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 يف الدمنارك على سبيل املثال، فإن قـوانني       : "... إن جاء ما نصه    ويف تقرير للسي إن   
، فيما تبعت دول أخرى من الدول ١٩٨٩منذ عام  الزجيات املدنية لكال اجلنسني موجودة

 .التسعينات  هذه التشريعات يفةاالسكندينافي
 وكان اهلولنديون أول الشعوب اليت ألغت احلواجز بني الزجيات اليت تربط بني رجل

 . بلجيكاامرأة واملثليني، وتبعتها الحقاًو
عندما أعلنـت   هذا  العفن والرذيلة   ويف أمريكا الشمالية كانت كندا سباقة يف مضمار         

 مدينة أوتاوا حزيران عن خطط تتعلق بتشريع زواج املثليني، حيث شهدت الحقاً         /يف يونيو 
 .العديد من املثليني إليها لعقد زواجهم قدوم

للقـوانني،    خمالفاو اشتهاء املماثل يف دول إفريقية عدة يعترب أمراًكذلك فإن اللواط أ
جنـوب إفريقيـا    فيما زواج املثليني يعترب مسألة بعيدة كل البعد عن التفكري ا، لكن يف

 .بدأت مجاعات املثليني باملطالبة ذه احلقوق مؤخراً
 نفسي، إال أن العديـد أما يف اليابان فإنه مل يعد ينظر إىل اللواط أو السحاق كمرض 

قل اكتراثاً خبطر   أأن اليابان تعترب    مع  من املثليني ال يزالون يعيشون حتت ضغوط اجتماعية،         
 . من معظم الدول اآلسيويةكهذه املسال

املثلـيني،   ا ترفض االعتراف حبقـوق ليكية مثل إسبانيا وإيطاليا فإأما الدول الكاثو
 .مهمة غري أن هناك استثناءات.  هلذا الرباطلفاتيكانمن اوذلك بعد املوقف الرافض 

بعضهما  ففي الربتغال وإقليم الباسك يف إسبانيا، فإن األزواج املثليني الذين يقيمون مع         
 حيـصل عليهـا  مثل مـا  املعونات االجتماعية  من  حيصلون  أمد ليس بالقصري    البعض منذ   

ميكنـهم    األزواج املثلـيني األزواج العاديون، ويف العاصمة األرجنتينية بوينس أيريس فإن
 .التسجيل لعقد رباط مدين

 أما فرنسا وأملانيا فلديهما قوانني تشرع الربـاط املـدين، فيمـا بريطانيـا بـدأت     
 .١"االستعدادات لتبين مثل هذه التشريعات

                                                
  :عن موقعها على الرابط التايل ١

http://arabic.cnn.com/٢٠٠٤/entertainment/٥/٣/gay.unions/index.html 
  : عدة قصص ذات عالقة ينظر مثالً"السي إن إن"ويف موقع 

http://arabic.cnn.com/٢٠٠٤/entertainment/٤/٣/same_sex.marriage/index.html 
http://arabic.cnn.com/٢٠٠٤/entertainment/٢٤/٢/california.marriage/index.html 
http://arabic.cnn.com/٢٠٠٥/entertainment/٢/٢١/ukgay.navy/index.html 
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ويتقـدم   لالختالط حرمـة،  الترعىاليت وهكذا يستشري الشذوذ يف تلك اتمعات    
قد أثارت الصحف األمريكية قبل حوايل ستة أشهر، نبأ انتخاب       وليقتحم الكنائس والبيع،    

 ٣,٢ حوايل   ضمتاليت  أول أسقف شاذ للكنيسة األسقفية الربوتستانتية،       " جني روبنسون "
  !١، يباركهم مجيعاً هذا القس الشاذ الكنيسة االجنليكانيةىلإ ننتموي نصراين، مليون
 السبق يف دعم مثل هذه التوجهات       ت أن اليهود كان هلم    ولن تعجب كثرياً إذا علم    "

الشاذة يف خطوة غري مسبوقة عندما صوت احلاخامات املنتمون ألكرب جتمع يهـودي يف              
الواليات املتحدة لصاحل االعتراف بزواج الشواذ وذلك يف املؤمتر املركزي للحاخامـات            

تـشارلز  [األمريكيني التابع حلركة اإلصالح اليهوديـة حيـث صـرح رئـيس املـؤمتر        
، ١٩٩٥،ومنـذ عـام     'إن من حق الشواذ االعتراف بزواجهم واحتـرامهم       ']:ولوفكر

  .٢"واحلركة توافق على تعيني حاخامات مثليني
وعلى صعيد آخر ضرب آخر من الشذوذ تراه يستشري يف تلك اتمعات أال وهـو               

إن : "اقتراف الفاحشة مع احملارم وقد قال بعض باحثي تلك األمم منذ قرابة الثالثة عقـود       
هذا األمر مل يعد نادر احلدوث، وإمنا هو لدرجة يصعب تصديقها، فهناك عائلة من كـل                

  .٣"عشر عائالت ميارس فيها هذا الشذوذ
 هي اجلاهلية احلديثة يف أوروبا ويف أمريكا ينتشر فيها هذا االحنراف اجلنـسي  فهذه"
 احلياة  وعن منهج،لصحيح إال االحنراف عن االعتقاد امسوغبغري ما . انتشاراً ذريعاً الشاذ

   .الذي يقوم عليه
انت هناك دعوى عريضة من األجهزة اليت يوجهها اليهود يف األرض لتـدمري              ك وقد
 كانت هناك دعـوى ..  بإشاعة االحنالل العقيدي واألخالقي،لغري اليهود اإلنسانية احلياة

                                                                                                                                       
http://arabic.cnn.com/٢٠٠٤/entertainment/٢/١٨/marriage.san_francisco/index.html 
http://arabic.cnn.com/٢٠٠٥/entertainment/٥/٣٠/gay.brazil/index.html 

  .ويف الكالم تصرف يسري
، وقد كان حىت كتابة هذه ٢٠٠٣/أغسطس/٦يوم األربعاء املوافق  "سي إن إنال"انظر تقريراً عن هذا احلدث يف   ١

  . com.cnn.www://http/٢٠٠٣/US/٠٨/٠٦/bishop :على الرابط التايليف موقعها األسطر 
الواليات املتحدة األمريكية، وقد كان على حرية التردي وتقنني الفاحشة يف : عن تقرير ملفكرة اإلسالم بعنوان ٢

  . ١٣news_one/taqrer/cc.islammemo.www://http.IDnews?asp=١٣٤ :بط التايلالرا
  .٣٩ينظر إىل كل أب غيور، للشيخ عبداهللا علوان، ص ٣
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<  ١٠٢ 

الشاذة  الفاحشة املرأة هو الذي ينشر هذه احتجاب من هذه األجهزة املوجهة بأن عريضة
يبق ضابط واحد     مل ففي أوروبا وأمريكا  . ولكن شهادة الواقع خترق العيون    ! يف اتمعات 

وهذه الفاحشة  !البهائم كما يف عامل-نثى ألالختالط اجلنسي الكامل بني كل ذكر وكل 
 ؛على الشذوذ بني الرجال يقتصر وال! الشاذة يرتفع معدهلا بارتفاع االختالط وال ينقص

الـسلوك  ( :هذه الشهادة فليقـرأ  عينيه ومن ال خترق. .  يتعداه إىل الشذوذ بني النساءبل
. .  األمريكـي )كـرتي (تقرير  يف )السلوك اجلنسي عند النساء( و )اجلنسي عند الرجال

. ىل حجـاب املـرأة  إوتسندها ، ولكن هذه األجهزة املوجهة ما تزال تردد هذه األكذوبة      
  .١"!املبشرين  ووصايا مؤمترات،ت صهيونلتؤدي ما تريده بروتوكوال

وهلذا كان  اضطراب األسرة، وانشغاهلا عن رعاية بنيها،        إن من أعظم أسباب الشذوذ    
مصري األسرة فيه مهدداً باالنقراض إثر      يف الغرب الذي بات     ء الشذوذ    استشرا من البدهي 

بأشـكال   احنـرافهم  تقبةاملر تكون النتيجة   ، عندما مل األسرة أبناءها    ف .االحنالل املتفشي 
النساء،  استرجلت فيها    أسرخاصة عندما ينشأ األوالد يف      ،    الشذوذ أحدها  ميثلقد   ،خمتلفة

  .الرجولة ذكوره يف جمتمع سلبأو 
إحدى وسائل اإلسالم إىل إنشاء جمتمع نظيف هي احليلولـة          ": يقول صاحب الظالل  

 اجلنسني سليماً وبقوته الطبيعيـة،      دون هذه االستثارة، وإبقاء الدافع الفطري العميق بني       
شـاع يف وقـت مـن     لقد .دون استثارة مصطنعة، وتصريفه يف موضعه املأمون النظيف      

والدعابة املرحـة بـني   ، امليسور  واالختالط ، واحلديث الطليق  ،األوقات أن النظرة املباحة   
 ،ويحأن كل هذا تنفـيس وتـر       شاع .. واالطالع على مواضع الفتنة املخبوءة     ،اجلنسني

 وختفيف مـن حـدة      ،النفسية العقد  ومن ، ووقاية من الكبت   ،وإطالق للرغبات احلبيسة  
  .اخل ... وما وراءه من اندفاع غري مأمون،الضغط اجلنسي

 هذا على إثر انتشار بعض النظريات املادية القائمة على جتريـد اإلنـسان مـن               شاع
-!  احليوانية الغارقة يف الطـني      والرجوع به إىل القاعدة    ،اليت تفرقه من احليوان    خصائصه

 البالد  رأيت بعيين يف أشد    ، ولكن هذا مل يكن سوى فروض نظرية       -وخباصة نظرية فرويد  

                                                
  . لقطات من قصة لوط ٨٤-٨٠فسري سورة األعراف، الدرس الرابع اآليات يف ظالل القرآن، ت ١
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<  ١٠٣ 

ـ  ، من مجيع القيود االجتماعية واألخالقية والدينية واإلنـسانية        إباحية وتفلتاً  يكـذا  ا  م
   .وينقضها من األساس

  واالختالط ،لى الكشف اجلسدي  شاهدت يف البالد اليت ليس فيها قيد واحد ع        .. نعم
 . أن هذا كله مل ينته بتهذيب الدوافع اجلنسية وترويـضها          ،بكل صوره وأشكاله  ،  اجلنسي

 !انتهى إىل سعار جمنون ال يرتوي وال يهدأ إال ريثما يعـود إىل الظمـأ واالنـدفاع                 إمنا
 من  وإال ،اناألمراض النفسية والعقد اليت كان مفهوما أا ال تنشأ إال من احلرم            وشاهدت

.  شاهدا بوفرة ومعها الشذوذ اجلنسي بكل أنواعـه ،التلهف على اجلنس اآلخر احملجوب  
  وللـصداقات بـني    ؛مثرة مباشرة لالختالط الكامل الذي ال يقيده قيد وال يقف عند حد           

 املـثرية   وللحركات ،ولألجسام العارية يف الطريق   ! تلك اليت يباح معها كل شيء      اجلنسني
 وليس هنا جمـال التفـصيل وعـرض احلـوادث         .  واللفتات املوقظة  ،جلاهرةوالنظرات ا 
 مما يدل بوضوح على ضرورة إعادة النظر يف تلك النظريات اليت كذا الواقع            . والشواهد

  . املشهود
 ناط  ألن اهللا قد؛امليل الفطري بني الرجل واملرأة ميل عميق يف التكوين احليوي إن

 دائـم   فهو ميل،حتقيق اخلالفة هلذا اإلنسان فيها و؛رضبه امتداد احلياة على هذه األ
 املادي  وتدفع به إىل اإلفضاء؛ وإثارته يف كل حني تزيد من عرامته،يسكن فترة مث يعود

   .١" فإذا مل يتم هذا تعبت األعصاب املستثارة،للحصول على الراحة
ال - منبـوذ    إننا الننكر أن يكون الشذوذ ظاهرة رمبا عرضت لنفـر         فوبعد ذلك كله    

إىل  الدعوة تسويغنستهجنه حماوالت    ما    يف جمتمع عريب، ولكن    -يراعي لالختالط حرمة  
الشذوذ يف اتمعات العربية     حتليل أسباب ظاهرة      بدعاوى مسجة، باإلضافة إىل      االختالط

ف الـداء،    ياً ساذجاً، يضحك به على البسطاء، مث اقتراح عقار آخر يـضاع           حتليالً سطح 
أمره بالصيام،  لتدابري اإلسالم اإلجيابية كحضه على الزواج، وترخيصه يف اإلماء، و          مدمه

  . الرجال بالنساءختالطاحلائلة دون استر الوهتكهم لتدابري اإلسالم الوقائية، ك
وباجلملة فإن من جيادلون يف اختالط املرأة بالرجال يتمسكون بشبه ضـعيفة ليـست    

أهل النصح والصالح من العلماء الراسـخني       رضوها على   فيها حجة أو داللة، ولو أم ع      

                                                
 .اآليات} ..قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم {: السابق، سورة النور ١
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<  ١٠٤ 

وِإذَا جاءهم أَمر من اَألمِن أَِو      (لتبدد ظالم تلك الشبهات،     الذين استضاءوا بأنوار الشريعة،     
ِذين يـستنِبطُونه   الْخوِف أَذَاعواْ ِبِه ولَو ردوه ِإلَى الرسوِل وِإلَى أُوِلي اَألمِر ِمنهم لَعِلمه الَّ            

  .]٨٣: النساء) [ِمنهم ولَوالَ فَضلُ اللِّه علَيكُم ورحمته الَتبعتم الشيطَانَ ِإالَّ قَِليالً
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<  ١٠٥ 

 
مفاسد االختالط كثرية وإذا تقرر كون االختالط ذريعة حمرمة للزنـا فحـسبك               

  :، يقول بعض الغربيني ألحد الدكاترةمبفاسد هذه الفاحشة املمقوتة
إليـك   إن زمياليت يسألنين كيف ترددت على بيت صاحبك مخس مرات ومل يقدم           "

  . زوجته لتتعرف عليها
وكان سؤاله نقطة بداية يف احلديث عن أمور أخرى غري الدراسة وكنت أنتظر مثـل               

ث عن أمور مل يـسألوا      هذه الفرصة ألنين أعرف بأن اإلجنليز ال حيبون أن تبادرهم باحلدي          
  .   عنها وعليك أن تنتهز الفرصة فتجيبهم على تساؤالم إذا سألوا 

إن ديننا يأمرنا حبفظ املرأة وسترها ، وال جيوز أن ختالط أو جتالس    : قلت له ما موجزه     
مث سألته عن االختالط واخللوة ولو كانت بني رجال ونساء متزوجني أال            ... غري حمارمها   
  !؟%٥ جمال للخيانة الزوجية ولو بنسبة يكون هناك
أليست هذه العالقات غري    : نعم بل وأكثر من هذه النسبة فسألته مرة أخرى        : فأجاب

  !أسباب الفساد وتفكك اتمع؟املشروعة من أهم 
  . بلى : قال 

هذه حكمة واحدة من أحكـام ديننـا الـذي يأمرنـا حبرمـة              : قلت ما خالصته    
  .١"االختالط

  .مع مشكلة حقيقية قد يقود إليها االختالطفتفكك ات
ومن مفاسده ما تراه يف قصة امرأة العزيز مع نيب اهللا يوسف، فالفاحشة مل تقع لكن           

 مؤثر عظيم القـوة     إن رؤية الرجل احلسن   "،  انظر إىل املفاسد اليت ترتبت على االختالط      
ى وحـسن الـضيافة     اإلحساس بالطهر والعفاف وكل معايري إكرام املثو       عطل لدى املرأة  

هل يبقى شك بعد هذه اآليات خبطورة االختالط وعدم غـض           . وحفظ الزوج وحقوقه  
وقُـل لِّلْمؤِمنـاِت   ( : -تعـاىل -البصر؟ هل يبقى بعد هذا تساؤل عن املقصود من قوله          

  اِرِهنصأَب ِمن نضضغ(، أو قوله  ]٣١: النور  [ )ي :      وا ِمـنضغي ِمِننيؤقُل لِّلْم اِرِهمـصأَب (

                                                
 . دكتور عبداهللا مبارك اخلاطر– مشاهدايت يف بريطانيا ١٤٠٧ صفر ٢/٩١العدد جملة البيان،  ١
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<  ١٠٦ 

وبناِتك وِنساِء  يا أَيها النِبي قُل َألزواِجك( : - عز من قائل عليم  -، أو قوله    ] ٣٠:النور[
نذَيؤفَال ي فْنرعى أَن ينأَد ذَِلك الِبيِبِهنِمن ج ِهنلَيع ِننيدي ِمِنني١")املُؤ.  

  : استرجال النساء ختنث الرجال وومن آثار االختالط 
عندما خيتلط الذكور واإلناث يف املدارس واجلامعات يأخذ كل جـنس مـن صـفات               "

وأخالق اآلخر، فيتخنث الرجال ويسترجل النساء، وهذا ما الحظـه املـسؤولون عـن              
أنه يرغب يف تعيني عدد أكرب من       ] ريكارد جلوديا [فقد أعلن وزير التعليم الفلبيين      : التعليم

حىت يتحلوا بصفات الرجولـة بـدالً مـن         ! كور لتدريس التالميذ الذكور   املدرسني الذ 
  . ٢الصفات األنثوية اليت يكتسبوا من مدرسام

كما أن اختالط الطالب بالطالبات يف املدارس يؤدي إىل استرجال النساء ففي الدراسـة              
ين يـزداد لـدى     اليت أعدا النقابة القومية للمدرسني الربيطانيني اتضح أن السلوك العدوا         

، وختنث الرجال يقضي على الرجولة لـديهم،        ٣الفتيات الالئي يدرسن يف مدارس خمتلطة     
فيصاب بعضهم برقة وميوعة قد تتجاوز ذلك إىل التشبه بالنساء، كما أن استرجال املرأة              
جيعلها تفقد حياءها الذي هو مبثابة السياج املنيع لصيانتها وحفظها، مث تتدرج إىل حماكاة               

رجال يف تصرفام وأفعاهلم ونتيجة ذلك النهائية الشذوذ يف كال اجلنسية واكتفاء الرجال         ال
بالرجال والنساء بالنساء، كما هو الواقع يف كثري من البالد، اليت كثر فيهـا االخـتالط                
واملسترجالت من النساء املتشبهات بالرجال، واملخنثون من الرجال املتـشبهون بالنـساء          

سان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففي احلديث أنه عليه الصالة والسالم             ملعونون على ل  
ويف حـديث   . ) واملتشبهني من الرجال بالنساء    ،لعن املتشبهات من النساء بالرجال    (: قال
  .٤)" واملترجالت من النساء،لعن صلى اهللا عليه وسلم املخنثني من الرجال: (آخر

  :ةومن آثاره ظهور عادات وأخالقيات دخيل
لقد كان من أفحش النتائج املدمرة، بسبب هذا االختالط، ظهور عادات وأخالقيات            "

 وكان  !ر مع ذوقه وآدابه يف أقل األحوال      جديدة يف اتمع، حتاد الدين، وتضاده، أو تتناف       
                                                

 .١٨ ص٤٢ العدد ١٤١٢انظر جملة البيان صفر  ١
 .جملة املعرفةعن  ٢
 .٨ الغرب يتراجع عن التعليم املختلط ص٣
  .عن مقال لفهد الشويرخ نشر يف موقع املسلم ٤
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<  ١٠٧ 

ما أصاب املرأة املسلمة من ذلك بالذات هو املقتل الذي أسرع باتمع حنو هاوية سحيقة               
  .١"رما هلا من قرا
  :ومن آثاره

هتك األعراض، ومرض القلوب، وخطـرات النفـوس، وخنوثـة    "من ما ترتب عليه    
  .٢"الرجال، واسترجال النساء، وزوال احلياء، وتقلص العفة واحلشمة، وانعدام الغرية

  :وباجلملة
  

أصـل  :  متكني النساء من اختالطهن بالرجال     وال ريب أنّ   : "-رمحه اهللا –قال ابن القيم    
أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فـساد           ن  يٍة وشر، وهو م   كل بل 

 وهو مـن    ، العامة واخلاصة، واختالط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا         ِرأُمو
وملا اختلط البغايا بعسكر موسى، وفشت فـيهم        . أسباب املوت العام، والطواعني املتصلة    

، والقصة مشهورة يف     سبعون ألفاً  إليهم الطاعون، فمات يف يوم واحدٍ       هللاأرسلَ ا : الفاحشة
كثرة الزنا، بسبب متكـني النـساء مـن    : أسباب املوت العام   فمن أعظم . كتب التفاسري 

بينهم متربجاٍت متجمالت، ولو علم أولياء األمر ما يف ذلك           اختالطهن بالرجال، واملشي  
 .٣" لذلك لكانوا أشد شيء منعاً-قبل الدين-من فساد الدنيا والرعية 

  
 

نت قد عقدت العزم على عقد فصل جيمع ذكر شيء من مضار االخـتالط وآثـاره      ك
  .السلبية يف نواحي شىت كالعمل والتعليم واألسرة وما جنم عنه وما سوف ينجم

تقلة، بل  مس كتب مباحثه أن تفرد يف      بيد أين وجدت هذا الفصل يطول، وحري ببعض       
كتـاب   يف    السالبة على العملية التعليمـة،     رهاث وآ ،أفردت مقالة عن االختالط يف التعليم     

  .٤مائة ومثانني صحيفةخرج يف حنو 

                                                
  . ١٤٩ الغزو الفكري والتيارات املعادية لإلسالم، ص:الستار فتح اهللا سعيد عبد ١
  .٩٨-٩٧ ص،اهللا أبو زيد حراسة الفضيلة لشيخ بكر بن عبدا ٢
  .، ط مكتبة دار البيان٢٣٩، صابن القيم الطرق احلكمية ٣
 .مركز باحثات لدراسات املرأةأخرجه ، "اإلختالط يف التعليم النشأة واآلثار"عنونته بـ ٤
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<  ١٠٨ 

،  املزريـة   واجلرائم املشينة  ،فآثرت هنا أن أقتصر على بيان شيء من املفاسد األخالقية         
 ، بل أطلقت قيود الشهوات    حرمةأدىن   مل تراع لالختالط     ،اليت استشرت يف بيئات كافرة    

أولئـك  (أشبه بـاحليوان،    مسخاً  ! تبدل اإلنسان غري اإلنسان   ف،  بدعوى صيانة احلريات  
، طواغيتهم سباع ضـارية،    ]١٧٩: األعراف) [كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون      

  .ومجهورهم ائم سائمة، بالغت يف السرف فدنست الشرف
واالعترافات الغربية أذكر القـارئ الكـرمي بـأن        وقبل سرد األرقام وذكر الدراسات      

أال لـه   (اإلسالم دين عملي واقعي، أنزله اهللا الذي خلق اخلالئق وهو أعلم مبا يصلحهم،              
  .، اللهم بلى)أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري( ،)اخللق واألمر

يـأْمر ِبالْعـدِل    ِإنَّ اللّـه     (الكتب لصالح أمر العباد،   معهم  الرسل وأنزل   اهللا  أرسل  وقد  
) واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عِن الْفَحشاء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ     

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقـوم النـاس            ( ،]٩٠: النحل[
بل جاء بالقسط رمحة     صلى اهللا عليه وسلم بدعاً من الرسل         د، وما كان نبينا حمم    )بالقسط

، وكذلك كتابه القرآن ليس     )ة للعاملني وما أرسلناك إالّ رمح   : ( تعاىل قال اهللا للعاملني، كما   
لَا يأِْتيِه الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه ولَا ِمن خلِْفِه (غري أنه كتاب عزيز،    بدعاً من الكتب السماوية،     

يهدي لليت هي أقوم ويبشر املـؤمنني الـذين         (،  ]٤٢: فصلت) [يلٌ من حِكيٍم حِميدٍ   تِرت
  .)يعملون الصاحلات أن هلم أجراً كبرياً

الشريعة إمنا جاءت فوإذا تبني هذا فإن ما ثبت أنه دين حمكم البد أن يهدي لليت هي أقوم،     
أمر إالّ مبا مـصلحته خالـصة أو        ال ت فبتتميم املصاحل وتكميلها، ودرء املفاسد وتقليلها،       

  . خالصة أو غالبةمفسدتهراجحة، وال تنهى إالّ عما كانت 
وملا كان األمر كذلك، أقر كثري من منصفي الغربيني وغريهم ممن هلم حظ من النظـر                

سالمة الفطر، بكثري من حماسن التشريع اإلسالمي، ومن أنكر منهم وكابر ألقمته  بقية من   و
  .اراًشهادات الواقع أحج

 بني املرأة والرجل األجنيب،     -ررعلى ما قُ  –ومن مجلة التشريع اإلسالمي تشريع الفصل       
  .صيانة ملكارم األخالق، وحماسن املروءات
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<  ١٠٩ 

 إالّ به، مل يكـن      افوملا كانت املصلحة يف ذلك بادية جلية حبيث التستقيم حياة العف          
ن السماوية، وقد تقـرر أن      جلنسني ببدع من األديا   اإلسالم يف تشريعه أصل الفصل بني ا      
حمـرم يف    -على سبيل املثال  –بني الشرائع، فالكذب    مكارم األخالق، ال  يدخلها النسخ       

مجيعها، والصدق حممود يف األمم كلها، وهكذا الفاحشة ممقوتة حمرمة يف مجيع الكتـب،              
  .وسائر أسباا، ومنها االختالط بالنساء والتعرض لفتنتهن

 
ينفـع نفـراً مـن      ذلك، عساه    آثار من كتب أهل الكتاب تبني     وقد آثرت ذكر مجلة     

  مستحيني من اجلهر بأحكام الدين،     نيطرقمفتراهم  ،  املسلمني استزهلم الشيطان مبا كسبوا    
 من الـشريعة لون التنصل  واليرفعون دى اهللا رأساً، بل حيا     و املناكر نبساً،    جتاهفال يبدون   

 مـن انتكـست     ميهزأ  خشية أن   ،  متيزهمبذلك  ينكرون  فر الطاقة إلثبات مدنيتهم،     قد
لعل هذه اآلثار تثبت هلم أن النشاز من أنكـر  و .وخالف ملته بل ملل العقالء قاطبةفطرته  

أمرهم، وأن البخس والوكس الحق كل كافر خالفهم، مبقتضى دينهم، ومنطوق كتبـهم      
  .اليت يقدسون، وا يقولون

 متحرجاًرها لريفع رأسه ذلك الضعيف املهزول فكم خنس عند الغريب ساتراً دينه،             أذك
 منها، وما درى أن كتب القوم اليت ينتسبون إليها،          ورمبا تنصل  بعض أحكامه،    إظهارمن  

، مـع آصـار     استحى منه وستره  ويدينون ا، أو يعظمون املتدينني ا، جاءت بنحو ما          
  . السمحة، أو هذبتها تعاليمه القيمةالل رفعتها شريعة اإلسالموأغ

هل القول مبنع االختالط من بدع بين اإلسالم، أو من          هلذا الدين    ريى الشانئُ لأذكرها  
  .نفاً التزم ا من التزم وحتلل عنها من حتللأم هو قول مقرر يف الشرائع أُ! تزمت أهله

خرمتهما يد التحريـف،    أذكر هذه النقول مع إميان املسلمني بأن التوارة واإلجنيل قد           
وتغري كثري من الفضائل لتنـسجم مـع مـا          ومن ذلك إنكار الرجم، والقول بالتحميم،       

من  ت كثري من تعاليمهما   سلمرمبا  ، و إمجاالًبقية مقرة بشرعنا    ا  مفيهتبقى  أحدثوه، بيد أنه    
خبارهم قد أُذن لنا يف التحديث عن القوم، واملُعول عليه عرض أ          أياً ما كان ف   التحريف، و 

  .على شريعتنا فما وافقها فذاك، وإالّ فهو منسوخ أو حمرف
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 هلتك مكارم األخالق اليت     كانت الدعوة إىل االختالط وأسبابه وما يقود إليه سبيالً         ملاو
نادت ا الرسل مجيعاً، واتفقت عليه الشرائع السماوية قاطبة، ظلت بعض األخبار واآلثار             

 إىل ماقررته رسلهم من منع االختالط، وأذكر يف هـذه           يف العهدين اجلديد والقدمي تشري    
املقام بعض النقول من أصول كتبهم املقدسة، سواء تلك اليت أنكروها لقرا من احلق، أو               

وال يضرنا أن حنكي منها طرفاً مستشهدين بوجه منـه          ١األخرى املطبوعة املنشورة حديثاً   
  .على املراد وليس من الزم ذلك إقرارنا به كله

من ذلك ما جاء يف إجنيل برنابا، وهو أحد كتب العهد اجلديد، اليت التعتـرف ـا                 ف
 فإن كان مـا يقـرره        من أهل الكتاب قالت به قدمياً      طوائفالكنيسة، وإمنا ذكرته ألن     

 ا ودانوا   بتلك الكتب املسلمون يستوجب قدحاً فليقدحوا أوالً يف أسالفهم، الذين قالوا          
من إجنيل برنابا   إذا تأملت   و.  سوف يعزز مبا يف كتبهم اليت ا يقرون        مث إن ما فيه    ،٢ ناًازم

فصله اخلامس عشر بعد املائة، وحىت الفصل التاسع عشر بعد املائة، وجدته منصباً علـى               
  :مما جاء فيهو ،التحذير من فتنة النساء

أي [ وجيـب أن خيـشى كـثرياً      :  يف الفصل اخلامس عشر عن املسيح عليه السالم        -
مث ذكر  . [ شبيها باحليوانات غري الناطقة    اإلنسانمن الشهوة املمقوتة اليت تصري       ٣]ساناإلن

  ].أن أكثر الذين هلكوا بسبب الشهوة

                                                
 ولـيس  -على تناقض فيها–، ولو تتبع بعض املختصني كتبهم لوجد فيها احلجج البالغة عليهم          ناقصهذا استقراء    ١

       كتلك الشبه الـيت  ؛ا على أهل اإلسالم يف قضية املرأة وغري املرأةذلك يف فتنة النساء خاصة، بل يف كل شبهة يثريو 
  .التشريعاتبعض كذلك الشبه اليت يدندنون ا حول يلقوا حول النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، و

سلم، وقـد  أقل أناجيلهم حتريفاً وأكثرها موافقة ملا جاء يف شريعة حممد صلى اهللا عليه و وهو من   إجنيل برنابا   ومنها  ٢
 جلمعها وعقد جمـامع     ، وهي الكنيسة الرومانية   ،كثرت الكتب اليت مسيت أناجيل مما اضطر الكنيسة املسيطرة آنذاك         

برنابـا   وأخفوا إجنيل    اليت ارتضوها  فأظهر الكنيسيون األناجيل     ،زعمت أنه صاحلا واألمر بإحراق الباقي      الختيار ما 
 بعـد أن زال التعـصب      ١٧٠٩عاد ذكره إىل الوجود يف عام       مث  . طاوكان حينها خمطو  الذي كان أقرا للصواب،     

 وتناقلـت   ، وفقدت الكنيسة السيطرة املطلقة اليت كانت قد استحوذت عليها يف القرون الوسطى            ،الديين يف أوروبا  
 ،١٩٠٧بترمجته إىل اللغة اإلجنليزيـة يف عـام   ) لو نسدال راغ ( ة إىل أن قام نائب املطران   ـاأليدي هذه املخطوط  

  . بترمجته إىل العربية وقام بنشره  حممد رشيد رضا"خليل سعادة"ومن هذه الترمجة قام املؤرخ 
 .ما بني القوسني املربعني أقحمته للتوضيح ٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

 

<  ١١١ 

ياه خالقه ولينس كل امـرأة      إ باملرأة اليت أعطاها     ذاًإفليقنع الرجل   :  وفيه قال املسيح   -
 وجـد تحيـث  ، دينة املذا عاش يفإ  النساءنسانكيف ينسى اإل: ندراوسأ أجاب  .خرىأ

ن السكىن يف املدينة تضر ألن املدينة       إ ندراوس حقاً أيا  :  منهن فيها؟ أجاب يسوع    كثريات
  .مثإسفنجة متتص كل كاإل
نسان أن يعـيش يف املدينـة   جيب على اإل:  مث قال يف الفصل السادس عشر بعد املائة  -

 ،نفسه كل هجـوم    عن    دافعاً ،ذا كان حوله أعداء حييطون باحلصن     إكما يعيش اجلندي    
غراء خارجي مـن    إ على الدوام خيانة األهلني، أقول هكذا جيب عليه أن يدفع كل             خائفاً

 يدافع عـن   كيف شياء الدنسة، ولكن   باأل  مفرطاً ن له شغفاً   أل ، وأن خيشى احلس   ،اخلطيئة
  .ذا مل يكبح مجاح العني اليت هي أصل كل خطيئة جسديةإنفسه 
 ،نك مـن سـبط الوي     إ: ال إليا النيب ملن ذهب بصره      ويف السابع عشر بعد املائة ق      -
هلنـا  إىل امرأة بشهوة على مقربة من املقدس أزال         إنت داخل هيكل هللا     أنك نظرت و  وأل

  .بصرك
ـ       إف:  ويف الثامن عشر بعد املائة قال املسيح       - ين أقـول  إذا مل حتفظ العني يا أندراوس ف
: ذلك قال أرميا النيب باكيا بـشدة      ن عدم االنغماس يف الشهوة حينئذ من احملال، ل        إ :لك

  ". لص يسرق نفسيعيين"
 وينسى اهللا الذي خلق املـرأة       ،ىل النساء إ ذاًإفمن ينظر   :  ويف التاسع عشر بعد املائة     -

 حيب معه كل     يكون قد أحبها واشتهاها، وتبلغ منه شهوته هذه مبلغاً         ،نسانألجل خري اإل  
ـ      عن ذلك اخل    فتنشأ ،شيء شبيه بالشيء احملبوب    ذا وضـع   إطيئة اليت خيجل من ذكرها، ف

 وهكـذا يكـون     ، يصري سيد احلس الذي ال يشتهي ما ال يقدم له          ، لعينيه نسان جلاماً اإل
ن خيطئ  أاجلسد حتت حكم الروح، فكما أن السفينة ال تتحرك بدون ريح ال يقدر اجلسد               

  .بدون احلس
  .وهذا املذكور ورد حنوه يف أناجيلهم اليت يثبتوا اليوم

 اً معهن من قبل الرجل وإن كان صاحلاً نبياً أمرحمادثة النساء، والوقوففيها   عدوا   بل -
وهو من أناجيلـهم    – يثري الدهشة، وجيلب التسؤالت، ومن ذلك ما جاء يف إجنيل يوحنا          
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أي [ وعند ذلك وصل التالميذ، ودهشوا ملّـا رأوه          )٢٧(:  الفصل الرابع  -املعتمدة اليوم 
  ".ملاذا حتادثك"أو " ماذا تريد منها: "ومع ذلك مل يقل أحد منهم. حيادث امرأة] املسيح
 ويف إجنيل مىت وهو من أناجيلهم املعتمدة يف يومنا هذا، جاء يف الفـصل اخلـامس                 -

 أما أنا فأقول لكم  )٢٨(! ومسعتم أنه قيل التزن   ) ٢٧(: الفقرة السابعة والعشرين ومابعدها   
 فإن كانت عينـك     )٢٩(! ها، فقد زىن ا يف قلبه     كل من ينظر إىل امرأة بقصد أن يشتهي       

   ..اليمىن فخاً لك، فاقلعها وارمها عنك
ولعلك أيها القارئ الكرمي تعجب إن علمت بأن حنو هذا كان معموالً به عندهم وفقاً               

ـ حقَ":  قال أنه -وغريه–روى من أخبارهم، فقد روي عن كعب األحبار         ي ملا ت بنـو   طَ
فسألوه أن يستسقي هلم فقـال اخرجـوا معـي إىل اجلبـل،     إسرائيل على عهد موسى،   

فانصرف أكثـر   : ال يتبعين رجل أصاب ذنباً، قال     : فخرجوا، فلما صعد اجلبل قال موسى     
 أعور،   رجلٌ  إالّ  ال يتبعين من أصاب ذنباً، فانصرفوا مجيعاً       :من نصف القوم، مث قال الثانية     

  .  قلتأمل تسمع ما: يقال له يرخ العابد، فقال له موسى
  .بلى: قال
  !اًفلم تصب ذنب: قال
  .شيئاً أذكره، فإن كان ذنباً رجعتما أعلمه إال : قال
  ما هو؟ : قال
، فلمحت بعيين هذه الذاهبة شخـصاً  اًمررت يف طريق فرأيت باب حجرة مفتوح   : قال

 بعـدها،   ين تصحبي ال أعلم ما هو، فقلت لعيين أنت من بني يدي سارعت إىل اخلطيئة ال             
  .فقلعتها، فإن كان هذا ذنباً رجعت إصبعي فيها فأدخلت

  . ليس هذا ذنباً: فقال موسى عليه السالم
  . يا يرخاستسق: مث قال

قدوس قدوس، ما عندك ال ينفد وخزائنك ال تفىن، وأنت بالبخل ال ترضى، فما              : قال
  .١"فانصرفا خيوضان الوحل:  قال. اسقنا الغيث الساعة الساعة،عرف بهتهذا الذي ال 

                                                
، ينظر تاريخ دمشق  ولعله األشهرعن نيب اهللا عيسىأشار إىل ورودها ، و٢/٢٣ذكره ابن اجلوزي يف املنتظم  ١

  .من طرق بسياقات مقاربة، وقد ساقها ٤١١-٤٧/٤٠٧
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، ما جاء يف كتاب املزامري، املزمور الـسابع والـستون،           ١ ومما جاء يف العهد القدمي     -
أما النـساء   : ، قال ويزعمون أنه لداود عليه السالم، وفيه وصف للنساء بالقرار يف البيوت          

  .املالزمات للبيوت فيقتسمن الغنائم
يق امـرأة الـسوء      التحذير من قرب طر    ٢ ويف العهد القدمي أيضاً، يف كتاب األمثال       -
  . أبعد طريقك عنها، والتقترب من باب بيتها)٨(/٥: وبيتها
 ثالثة أشياء أعجب من أن أسـتوعبها، وأربعـة ال       )١٨(:  ويف الفصل الثالثون منه    -

 غمار   سبيل النسر يف السماء، ودرب احلية على الصخر، وطريق السفينة يف           )١٩(أعرفها،  
إا تأمث وتـستخف  : ا هو أسلوب املرأة العاهرة هذ)٢٠( البحر، وطريق رجل مع عذراء، 

  .مل أرتكب شراًّ: وتقول
ومن هذه النقول يرى القارئ حض الكتب املقدسة عند النصارى واليهود على احلد مما            
يثري الشهوة، ومن ذلك النظر إىل األجنبيات، وسبيل ذلك التحرز عند العيش يف املدينـة               

مراقبة األهل، والبعد عن طريق املومـسات ودورهـن،         اليت يكثر ا النساء، والتيقظ يف       
وعدم النظر إىل األجنبية بشهوة وأن خلع العني خري من ذلك، مع اندهاش صـاحليهم إذا                

  .إىل غري ذلكوعد السري مع العذراء عهراً، ، إليها يقف إىل امرأة أو يتحدث صاحلاًرأوا 
 من قبل يف الكلم، على تباين       ومع ذلك فإن معول التحريف أعمل يف املعاين كما أعمل         

انيني ربوتستانت ومن تفرع عنهم من إجنلوك     بني طوائف اليهود والنصارى، فلئن أوغل ال      
هم بقايـا مـن    نفر من التزال يفمن هذه القيم، فإن الكاثوليك واألرثوذكسيف االنفالت  

يـسة منـهجاً    تتبناها الكن معانيها، وأما الفضائح اليت تظهر بني الفينة واألخرى فال          بعض  
تعدو أن تكون حوادث فردية،     واليسوغها مجهور أحبار الكاثوليك ورهبام، بل يروا ال       

 إمجـاالً وقضايا شخصية، خبالف الربوتستانت الذين مل يبالوا بانتخاب قس شاذ، وهؤالء            

                                                
 أوهلا األسفار اخلمسة اليت ،عليه السالمتسمية يطلقها النصارى على الكتب اليت كانت قبل املسيح         :  القدمي   العهد  ١

 ويضيف طائفة منهم سبعة أسفار      ، سفراً أخرى  أربعة وثالثني  إىلباإلضافة  يدعي اليهود والنصارى أا توراة موسى       
 اليهـود ، أمـا  " العهـد القـدمي  " وأربعني سفراً، يشكل جمموعها ما يسمى بـ ستةندهم أخرى ليكون اموع ع 

واليهود والنصارى مجيعهم   .  ٥/٨٤ واليهوديةموسوعة اليهود   : انظر. وحنوها  " توراة"أو  " الكتب املقدسة  "قولونفي
  .يؤمنون بالعهد القدمي على اختالفات بينهم يف تفسريه ويف من كتبه

 .اهللا أوحى ا لسليمان عليه السالميزعمون أن  ٢
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يـزال    ال ، مع أن دينهم حيرم ما ذكرنا بـل        ب لليهود، يذهبون معهم حيث يشطون     أقر
وعدوا منها لتعاليم اليهودية يف تلمودهم أشياء إن فعلتها املرأة كانت متعدية      اليهود جيدون   

  .١.."خترج حاسرة الرأس، تغزل يف السوق، تتحدث مع اجلميع، : "أن
التوراتيـة  آثار تلك النصوص واألخبـار      يا  اولعل القارئ الكرمي يعجب إذا علم أن بق       

 مطلع القرن العشرين، فإذا نظـرت يف        النصارى إىل اليهود و كانت موجودة يف     واإلجنيلية
بقايا احلجاب وتلحظ ندرة املبتـذالت املختلطـات     شيئاً من    القدمية جتد الشمسية  الصور  
، فاختالط التعليم   ة الظهور جلي تلك البقايا    وجدتتأملت تارخيهم القريب    وإذا   ،بالرجال

 متض دعوا بيسر   مل طويالً،مثالً مسألة دار فيها الصراع بني الكنيسة وبني العلمانيني زمناً           
وقع نزاع شرس يف مسألة االخـتالط بـني الكنيـسة           بل   يف أرجاء أوروبا الكاثوليكية،   

وعلى وجه التحديد كان محلـة لـواء املعركـة  طائفـة      من طرف، املتعنتةالكاثوليكية  
بــ  التابعة لس الكنائس الروماين الكاثوليكي، الذي عقد        ) Tridentine(،  "الترايدننت"
تـصحيحية  اليت يسموا   كنتيجة للدعوة   ) م١٥٦٣ –م  ١٥٤٥(يف إيطاليا ما بني     " ترند"

وبني العلمانيني الذين كانوا حيملون شعار املساواة والتكامل بـني          وانتشار الربوتستانتية،   
اجلنسني، وهلذا ظل نظام التعليم الفرنسي ملزماً بالفصل بني اجلنسني وباألخص يف املدارس          

 االختالط واقعاً مفروضـاً يف      أ من القرن العشرين، بل مل يبد      ت حىت بداية الستينيا   الثانوية
  .فرنسا إالّ يف أواخر القرن العشرين

معركة االختالط يف التعليم دارت رحاها داخل أروقة الدول الغربية بني العلمـانيني             و
ـ           ؤات إبـان   والكاثوليك قرابة مايزيد على القرن، بدأت مبناوشات خفيفة ودعوات وتنب

، حىت جاء تقـنني     )م١٨٦٨(الثورة الفرنسية، مث أخذ الصراع يف االزدياد ابتداء من عام           
االختالط بعد قرابة مائة عام، مث بدأت ظاهرة التعليم املختلط تشيع يف ذلك اتمع الذي               

  !٢بل مل يكن قاموسه يعرفها. كان يندد ا ويستهجنها

                                                
 .١٤٢٦ليلى أبو اد، دار الثقافة الطبعة األوىل .،  ترمجة د٩٧عن أحكام النساء يف التلمود ص ١
 وتلك حقيقة فما وضع اصطالح التعليم املختلط عندهم يف أشهر قواميسهم إالّ بعد تلك احلقبـة، ولالسـتزادة                    ٢

-١٥ هنا راجع كتايب املوسوم باالختالط يف التعليم وأثره على التحـصيل ص            حول هذا املوضوع ولتوثيق ما ذكر     
١٦.  
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وكذلك   القرآن الكرمي ما يشري إىل وجود تلك املعاين يف أمم أهل الكتاب،           قد جاء يف  و

  .يف صحيح السنة
: مما جاء يف كتاب اهللا تعاىل، قول اهللا عز وجل يف سورة القصص يف شأن موسـى                ف

 تـذُودانِ  امرأتيِن مدوِنِه ِمن ووجد يسقُونَ الناِس من أُمةً علَيِه وجد مدين ماء ورد ولَما(
 تولَّى ثُم لَهما فَسقَى* كَِبري  شيخ وأَبونا الرعاء يصِدر حتى نسِقي لَا قَالَتا خطْبكُما ما قَالَ
 علَـى  تمـِشي  ماِإحداه فَجاءته* فَِقري  خيٍر ِمن ِإلَي أَنزلْت ِلما ِإني رب فَقَالَ الظِّلِّ ِإلَى

 الْقَصص علَيِه وقَص جاءه فَلَما لَنا سقَيت ما أَجر ِليجِزيك يدعوك أَِبي ِإنَّ قَالَت اسِتحياء
 مـنِ  رخي ِإنَّ استأِْجره أَبِت يا ِإحداهما قَالَت* الظَّاِلِمني  الْقَوِم ِمن نجوت تخف لَا قَالَ

ترأْجتاس الْقَِوي الْأَِمني(.  
فبني أن الذين كانوا خيرجون للكسب والعمل هم الرجال وهلذا وجـد أمـة منـهم                
يسقون، وفيه بيان أن النساء كن مستترات خيرجن للحاجة، وملا كـان خـروجهن بـل         

د ما الدال علـى وجـو     وموقفهن غري معهود استفهم عنه موسى عليه السالم مبا خطبك         
فاعتـذرن  ملصاب، أو مضطهد، أو ملن يأيت مبنكر،        : يقالن هذا التعبري    خطب، وقد قيل إ   

 األب، ولو كان أمراً عادياً ما احتجن للتعليل مبا ذكرن، ويف تعليلهن إشـارة إىل أن     زبعج
نزوائهن عن خلطة الرعـاء، مث      سؤال موسى استنكار خلروجهن هذا املخرج، ال إنكار ال        

ال يضطررن خللطة الرجال،    غنامهما عن املاء لئ   ودان أ دون الرجال، تذ  ن وقفن مرتويات    ه
 -أن أبومها مل يكن لـه غريمهـا  ويف هذا إشار إىل -احتاج أبومها إىل بعث من تطلبه    وملا  
ني من خدرهن، وهذه الواحدة خرجت متـشي        ت واحدة إذ اليتطلب األمر إخراج اثن      بعث

انبة الرجال قدر الطاقة، والتوصف باحلياء      ية ومن طبع ذوات احلياء يف مشيتهن جم       يمستح
 مقدمة ذكره مبينة السبب     ،مزامحتهن يف الطرقات، فلما حدثت موسى حدثته باسم أبيها        

الداعي ملخاطبته، مع أنه كان يف موضع يمن الناسراه مٌألرى فيه وي .  
ألديان  االختالط يف تلك األمم املنتسبة       باستحداثمشعراً   فمما جاء    السنةصحيح  أما  

 اخلـدري  سعيد أيب يف صحيح مسلم من حديث      األنبياء عليهم الصالة والسالم، ما جاء       
 اهللا وإن ،خـضرة  حلـوة  الدنيا إن: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عنرضي اهللا عنه،    
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 بـين  فتنـة  أول فـإن  ،النساء واتقوا الدنيا فاتقوا ،تعملون كيف فينظر فيها مستخلفكم
  .١"لنساءا يف كانت إسرائيل

فإن أول فتنـة    : "جاء عند البيهقي وغريه ما يبني كيف كان بدء الفتنة ن فقال           قد  و
 حىت إن املرأة القصرية كانت تتخذ اخلفـني مـن           ،كانت يف بين إسرائيل من قبل النساء      

 فإذا  ، وحىت إن املرأة كانت حتشو خامتها من أطيب املسك         ،اخلشب فتحاذي املرأة الطويلة   
  . ٢" فإذا وجد رحيها سألوا عنها،قوم حركت خامتهامرت بنادي ال

 مث انظر إىل أي واقع أفضى االسترسال وتـرك          ،فهذا مبدأ الفتنة عندهم خروج وطيب     
  .اإلنكار

 
ومن  ،٣نساءالب الرجالاختالط   فاحشة الزىن؛    من أعظم مقدمات  ذكر أهل العلم أن     

أ بشرائع السماء، فتركت الرجال والنساء ميـاذي بعـضهم   نظر يف واقع الدول اليت مل تعب   
 .بعضاً، وجد تصديق ما قرره محلة الشرائع العدول

ذلـك  : (عالم الغيوبلقد أوجبت الشريعة ضرب احلجاب بني الرجال والنساء، وقال      
وإزالة ، ال يقل أحد إن االختالط    . أحد غري ما قال اهللا     يقل فال"،  )أطهر لقلوبكم وقلون  

،  واللقاء واجللوس واملشاركة بني اجلنسني أطهر للقلوب       ،احلديث يف والترخص، باحلج
وعلى إشعار اجلنـسني بـاألدب      ، على تصريف الغريزة املكبوتة    وأعون ،وأعف للضمائر 
إىل آخر ما يقوله نفر من خلق اهللا الضعاف املهازيل اجلهـال            .. والسلوك وترقيق املشاعر 

وإذا سألتموهن متاعا فاسـألوهن مـن   : (ن هذا واهللا يقوليقل أحد شيئا م ال .احملجوبني
 أمهات ،يقول هذا عن نساء النيب الطاهرات).. أطهر لقلوبكم وقلون ذلكم وراء حجاب

ممـن ال   ] لى اهللا عليه وسلم   ص[رجال الصدر األول من صحابة رسول اهللا         وعن،  املؤمنني
 فالقول  ، ويقول خلق من خلقه قوالً     ،وحني يقول اهللا قوالً   ،  تتطاول إليهن وإليهم األعناق   

ال يردده إال من جيرؤ على القول بأن العبيد الفـانني           ، هراء آخر قول  وكل –سبحانه-هللا  
   !اخلالق الباقي الذي خلق هؤالء العبيد من أعلم بالنفس البشرية

                                                
  ).٢٧٤٢ (٤/٢٠٩٨صحيح اإلمام مسلم  ١
  .، وسنده حسن، رجاله ما بني ثقة وصدوق، ورواه غريه بنحوه)٧٨١٦ (٦/١٧١شعب اإلميان للبيهقي،  ٢
  . من هذا البحث١٢مضى ص  ٣
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 والتجارب .وكذب املدعني غري ما يقوله اهللا، العملي امللموس يهتف بصدق اهللا والواقع
احلر فيها أقصاه  االختالط وهي يف البالد اليت بلغ. املعروضة اليوم يف العامل مصدقة ملا نقول

آتى االختالط فيها أبشع  اليت وأمريكا أول هذه البالد. [أظهر يف هذا وأقطع من كل دليل
  .١"]الثمار

ولتقرير ذلك سوف أشري فيما يلي إىل بعض اإلحصاءات الغربية اليت تتعلـق جبـرائم               
االغتصاب يف تلك اتمعات، مث أعرج على ذكر حاالت احلمل غري الشرعية ونسبها وفقاً        
إلحصاءام الرمسية، وأختم بذكر أرقام ونسب تشري إىل من مارسوا عالقات جنـسية يف              
تلك اتمعات قبل الزواج، ولنصنع من تلك اإلحصاءات مقياسـاً مـدرجاً بأرقامهـا،              

  .نت مثإن كا-ولنعرض عليه العفة 
  

 
 امـرأة،  ١٠,٠٠٠فيما يسمى بإسرائيل تفيد اإلحصاءات بأن عدد املومسات يزيد عن  

 نـسبة   امرأة بغرض البغاء، ومع ذلك بلغـت      ٣٠٠٠كما أنه يهرب إليها سنوياً متوسط       
من جمموع النساء اليت جتاوزت سنهن احلادية والعـشرين،      % ٢جرائم االغتصاب الكامل    

سجلت يف حقهن حترشات جنسية أخرى مل تصل إىل درجة االغتصاب          % ٤ باإلضافة إىل 
  .٢ناهلن أذى جسدي فقط% ٨الكامل، و 

حتليل : جرائم اجلنس واملذنبون  : يف دراسة ملكتب إحصائات العدل األمريكي، بعنوان      و
  :، جاء فيها٣ملعلومات حول االغتصاب والتحرش اجلنسي

                                                
، وقد ساق األستاذ شـيئاً      )ذا سألتمهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب      وإ( يف ظالل القرآن، سورة األحزاب،        ١

 ولكنـها   ، بعد ذلك مل أعثر عليها     واإلحصاءات: "، وقال بعدها  ٢٨:من إحصائيات الغربيني يف تفسري سورة النساء      
  .بوقد أصا" يف الزيادة مستمرة وال شك

، وقد أخذا مـن موقـع وزارة   "نس وأمناطهدور اجل " Sex Roles and Stereotyping: عن دراسة بعنوان  ٢
  . الظاملعدل العدو

، اخلبري اإلحصائي مبكتب إحصائات العـدل، التـابع   Lawrence A. Greenfeld قرينفلد. لورانس أ:  املؤلف ٣
  :، بعنوان١٦٣٣٩٢-NCJ برقم ١٩٩٧لوزارة العدل األمريكية، وقد نشر يف فرباير 

 Sex Offenses and Offenders. An Analysis of Data on Rape and Sexual Assault 
   .htm.soo/abstract/bjs/gov.usdoj.ojp.www://http: وعلى الرابط التايل نسخة إلكترونية من الدراسة
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من قبـل   ،  حالة اغتصاب وحترش جنسي    ألف   ٣٥٥قرابة   سجلتم  ١٩٩٥أنه يف عام    
وقعت يف أوقـات خلطـة، ال       واملطلع على الدراسة يلحظ أن أغلب احلاالت        الضحايا،  

مـن احلـاالت    % ٧٦,٤أوقات غفلة يتسور فيها على اآلمنني، فقد أفادت الدراسة أن           
السادسة مساء، بينما وقعـت     ما بني السادسة صباحاً وحىت      يف اإلثنيت عشر ساعة     وقعت  
 وأفاد التقرير أيضاً بأن اـرم يف        ،صباحاً وحىت السادسة    مساءما بني السادسة    % ٢٣,٦

الغالب يكون معروفاً من قبل الضحية، ففي كل أربعة حاالت يكون الغريب واحداً فقط،              
  .وثالثة مألوفون

 حالة اعتداء جنسي أخرى التصل إىل حد االغتـصاب          ٩٤٥٠٠علماً بأن هناك حنو     
  !تبليغ عنهاالقسري مت ال

  .ويف هذا حتذير ملن اغترت بتكرار اخللطة مع بقاء ستر اهللا وحفظه
  فحذار منها أن تـعـود ذئابـا    مـرةً استنعجت لِك الذّئاب وإذا

  ثـيابـا من جلد أوالد النعـاج   فالذّئب أخبث ما يكون إذا اكتسى
النساء اليت اغتصنب   ، بلغ عدد    ١)إف يب آي  (ويف تقرير آخر للمكتب التحقيق االحتادي       

 وحـىت   ١٩٦٠، وبلغت قضاياهن للجهات املختصة منذ عام         أو حترش ن جنسياً    بالقوة
أو حتـرش    عملية اغتـصاب     ١٩٠أي مبعدل    امرأة،   ٢,٨٣٦,٤٤٢م ما يقارب    ٢٠٠١
، وهو كـم مقـدر      بلغ عنه ي  ماالالرقم اليأخذ يف احلسبان     هذا  وبلغ عنها يومياً،    يجربي  

كثرياً مـن ضـحايا      أن   اتدراسبعض ال  بينت   انات والدراسات فقد  وذلك وفقاً لالستبي  
إىل  ون، ونصت بعض الدراسات على أن نسبة الذين اليبلغون قد تـصل بلغاالغتصاب الي 

٢%٦١.  

                                                                                                                                       
 ميكن احلصول على نسخة منها على ٨/٢٠٠٥وقد صدرت دراسة أحدث تؤكد ما سبق حىت يف حق القصر يف  

  :الرابط
http://www.ncjrs.gov/pdffiles١/ojjdp/٢٠٨٨٠٣.pdf 

  ):حىت تاريخ كتابة هذه الكلمات( راجعه يف موقع إحصاءات العدل التابع لوزارة العدل األمريكية على الرابط  ١
http://bjsdata.ojp.usdoj.gov/dataonline/Search/Crime/State/RunCrimeTrendsInOneVar.cfm. 

  : راجع الرابط التايل ٢
 http://sarsonline.org/lawstat_statistics.php  .  
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أن عدد النساء اآليت يبلغن عن جرميـة        بعض الدراسات واالستبيانات    كندا أفادت   ويف  
  .١ املعتدى عليهنمن جمموع% ٦االعتداء اجلنسي عليهن يبلغن فقط 

  .ن سبب ملا حل نكثرية منها اقتناع بعض الضحايا بأوذكروا لذلك أسباباً 
 Centers for(، استبيان آخر نشر نتيجته مركز الوقاية من األمراض ومكافحتـها ويف 

Disease Control and Prevention(  ،التابع لوزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية األمريكـي ،
أة واحدة من بني كل ستة نسوة تتعرض لالغتصاب الكامل أو حماولته أثنـاء              جاء أن امر  

علماً بأن املعتدي يف احلالة األوىل . ٢حياا، وكذلك كل رجل من بني ثالثة وثالثني رجالً        
  .غالباً ما يكون املعتدي ذكراً، ويف احلالة الثانية غالباً ما يكون املعتدي أنثى

كانت وقد  ،  ٣)(NCWSV يةاجلنساالعتداءات  لنساء ضحايا   لكلية الوطنية ل  ليف دراسة   و
 استبيان بوسـائل    اء، قامت فيه هيئة بإجر    )NIJ(للعدل  األمريكي  ممولة من املعهد الوطين     

حديثة، استخدمت فيه احلاسب كوسيط يتعامل مع الطالب عوضاً عن مباشرة متخصصي         
  . من الطالباالحصاء، لضمان جتاوب أكرب

 امرأة كن حيضرن إىل اجلامعة أو الكلية ملدة ٤٤٤٦عينة مكونة من   أجريت دراسة على    
، مث طرحـت    ١٩٩٦، وذلك يف خريف عام      ٤دراسية تتراوح بني سنتني إىل أربع سنوات      

لطالب مت اختيارهم عشوائياً مبساعدة شـركة     .  ما بني مايو ومارس    ٩٧األسئلة عليهم يف    
  .درسة ورقم كل طالب من طالب العينة اليت أعطت عنوان امل،قوائم الطالب األمريكيني

                                                
 Ontario Women's نساء أونتاريو ة وذلك وفقاً للمصادر الرمسية الكندية، وانظر مقاالً كتبته رئيس ١

Directorate وقد استفتح املقال مبا يلي! تبديد خرافات: االعتداءات اجلنسية:  بعنوان:  
  .االعتداءات اجلنسية ليست مشكلة شائعة:   خرافة
  . منها نساء كندا كل يوم يف البيت، ويف العمل، ويف املدرسة بل وعلى الطريقاالعتداءات اجلنسية تعاين:   حقيقة

http://www.womanabuseprevention.com/html/sexual_assault.html 
  . باإلضافة إىل احلاالت اليت يبلغ عنهاوهلذا هم يعتمدون يف دراسام على االستبيانات

  :انظر الرابط التايل ٢
 http://www.cdc.gov/ncipc/factsheets/svfacts.htm . 

خة من نس: ، وعلى الرابط التايل)The National College Women Sexual Victimization(اختصار  ٣
  :الدراسة

 http://www.ncjrs.org/pdffiles١/nij/١٨٢٣٦٩.pdf. 
 وقد أشار التقرير إىل أن النسبة األعلى من الطالب غري منتسبني، بل هم طالب رمسيني جل وقتهم يف اجلامعة،  ٤

  .ام جزء الوقت الكاملغري أن هناك من يدرسون بنظ
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 عملية اغتصاب أو حادثة حماولة اغتصاب جنـسي مـن كـل     ٢٧,٧فكانت النتيجة   
  %.٢,٧أي طالبة  ١٠٠٠

  :مث علق التقرير باآليت
امـرأة واحـدة   ا من النساء يف الكليات غري عايل،   للوهلة األوىل قد يبدو أن الضحاي     " 
  ".خالل العام الدراسي! ٣٦من كل فقط 

ومثل هذه النتيجة متثل خطراً على النقد وتستدعي قلقاً على العواقب،           : "مث عقب فقال  
فهذه األرقام قاست عدد الضحايا يف فترة تربوا على الستة أشهر قلـيالً، ونتـائج هـذا                 

 منها افتـراض أن حـاالت      ؛املشروع بالرجوع إىل هذه الفترة مشكلة لعدد من األسباب        
نفسها خالل فصول الصيف، وتبقى ثابتة طيلة وقت بقـاء          االضطهاد اجلنسي تبقى هي     

  .الشخص يف الكلية
 من الـسنة،    فصل دراسي واحد  حالة اضطهاد جنسي يف     % ٢,٨ومع ذلك لو اعتربنا     

يتعرضن حلاالت اضطهاد جنسي يف الـسنة الدراسـية         %  ٥فالبيانات تشري إىل أن قرابة      
  ".الكاملة

رور السنوات الدراسية عاماً بعد عام إىل حالـة         مث ذكر التقرير بأن النسبة ستصل مع م       
  . أو حالة من بني كل مخسةأربعة طالباتاضطهاد جنسي من بني كل 

ساحات احلرم اجلامعي ليست بروجاً عاجية بـل هـي          : "هذا وقد جاء يف التقرير أن     
رم  يقابلن الشبان داخل احل    اليتلاإن النساء   : "، وجاء فيه    "مناطق ساخنة للنشاط اإلجرامي   

  ".اجلامعي يف أوقات خمتلفة، أكثر عرضة لالغتصاب من غريهن
 قانوناً يكفل قدراً من احلماية للطالب    ١٩٩٠مرر يف عام    األمريكي  الكوجنرس  ومع أن   

وعلى الرغم من م ليكون أكثر أمناً، ١٩٩٨داخل ما أمساه باحلرم اجلامعي، مث عدل يف عام          
 ٢١ مليون دوالر لــ      ٨,١ مبلغاً وقدره    م٩٩يف عام   منحت  زارة العدل األمريكية    أن و 

 ٢٠٠٠كلية، من أجل مكافحة االغتصاب وجرائم التحرش اجلنسي، مث منحت يف عـام              
على الرغم من ذلك كله جاءت       ، مليون دوالر لذات الغرض    ٦,٨عشرون مدرسة أخرى    

اء يف جمـال   ملعهد الوطين التابع لوزارة العدل األمريكية، يف دراسة قام ا ثالثة خرب           نتيجة ا 
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ـ    ،  ٢ضحايا اجلنس من نساء الكليات    : وكان عنواا ،  ١اإلحصاء  ٣٥أن  جاءت النتيجـة ب
  .امرأة من مجلة ألف، يتعرضن لالغتصاب خالل السنة األكادميية الواحدة

  
وإذا خرجت عن نطاق الكليات إىل اتمعات، مث صوبت النظر يف اهلنود األمريكان ال              

  .٣ر عن واقع الكليات املختلطةجتد واقع احلال يفضل ما ذك
وليت اجلرائم وقفت عند هذا احلد، فإذا فتشت سجالت جرائم القتل البشعة، وجدت             

  .٤أن تسعة أشخاص يقتلون كل أربعة أيام من قبل اخلليل أو اخلليلة
وإذا صرفت النظر عن الواليات املتحدة األمريكية إىل غريها من الدول الغربية وجدت             

غتصاب أيضاً قائمة، ختف حدا تبعاً لنمط البلد، فالكاثوليك االستراليون    معضلة جرمية اال  
اجلرمية األسـترالية   : كانوا  أكثر حمافظة من غريهم، ومع ذلك فقد أشارت دراسة بعنوان           

 ١٤٥، إىل أن هناك     ٥ حقائق وأرقام، صادرة عن معهد علم اجلرمية األسترايل        ٢٠٠٣لعام  
 عملية اعتداء جنسي، يف العام، وفقـاً إلحـصائية           بلغت عن  ١٠٠,٠٠٠امرأة من كل    

                                                
 VAW Online Resources ،)Violence Against ":فاو"وهي   وقد نشرت يف بعض مصادر العنف ضد املرأة١

Women( وموقعهم عبارة عن برنامج مشترك بني مكتب العنف ضد املرأة التابع ملكتب برامج العدل بوزارة العدل 
 مدرسة –اءة ضد املرأة، وهو مركز تابع جلامعة منيسوتا األمريكيةاألمريكية، ومركز منيسوتا ملناهضة العنف واإلس

  :وموقع الربنامج على الشبكة. العمل االجتماعي
 http://www.vaw.umn.edu . 

ألمريكية، وقد نشرت قام بالدراسة أعضاء من املعهد الوطين للعدل، التابع ملكتب برامج العدل، بوزارة العدل ا ٢
  .بوين فشر، وفرنسيس كلنت، وميشيل ترتنر: ، وقد كانت من إعداد ثالثة خرباء هم٢٠٠٠الدراسة يف ديسمرب 

آثرت عدم اإلطالة بذكر شيء من التقارير اليت تعرضت لذلك ولكين أحيل القارئ الكرمي على وثيقة من إصدار  ٣
االعتداء : ، بعنوانNational Sexual Violence Resource Center: مصادر املركز الوطين للعنف اجلنسي

 Sexual Assault in Indian Country"اجلنسي يف العرق اهلندي، ويعنون باهلنود سكان أمريكا األصليني 

Confronting Sexual Violence"وهو موجود على الرابط ،:   
http://www.nsvrc.org/publications/booklets/indian.htm . 

املقصود غري الزوج أو الزوجة، بل اليشمل ذلك حىت حاالت القتل بسبب اخليانة الزوجية، ومصدر اإلحصاء  ٤
  : جتده  على الرابط التايل ملكتب إحصاءات العدل التابع لوزارة العدل األمريكية

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/homicide/tables/intreltab.htm  
، وميكن ترتيل الكتاب من ٢٩بلغ عنها، انظر صي، هذه اجلرائم املبلغ عنها، مع اعتبار نسبة مل ٢٠٠٣يف ديسمرب  ٥

  :موقع املعهد على الرابط
 http://www.aic.gov.au/publications/facts/٢٠٠٣. 
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 ٩٥، وتشري التقارير إىل أن هذه النسبة يف تزايد مطرد مع تقدم األعوام منذ عـام                 ٢٠٠٣
، وقد ذكر التقرير أيضاً أن نسبة جرائم االعتداء اجلنسي املبلغ عنها متثل             ٢٠٠٢  عم وحىت
  .دراساتمن عدد اجلرائم الفعلية وفقاً لالستبيانات وال% ٢٠

م بأن نصف نساء كندا تعرضـن لتحـرش         ١٩٩٣ويف كندا أفادت اإلحصاءات عام      
، ١جنسي على األقل مرة واحدة، وستون باملائة من هؤالء تعرضن للتحرش أكثر من مـرة        

م جاء أن كل أربعة نساء كنديات فيهن واحدة اعتـدي عليهـا             ١٩٨٤ويف دراسة عام    
  . ٢%٨٣ساء اليت يفتقرن إىل األهلية إىل حنو جنسياً، ورمبا ارتفعت النسبة لبعض الن

وإذا تركت أمريكا واستراليا وكندا، وتوجهت صوب األمم املتحـدة، وجـدت أن             
التقرير الشامل للجرمية والعدالة، والذي يركز على اجتاهات اجلرمية، ونظم القضاء اجلنائي            

صاب هـو أكثـر     م على أن االغت   ١٩٩٩مث يدرس ضحايا اجلرمية الدولية، ينص يف عام         
  .٣اجلرائم املبلغ عنها من قبل الدول املشتركة يف االستفتاء

ومع ذلك فـإن    كما مر،   مع أن جرائم االغتصاب تعرض كثري من النساء عن ذكرها           
 يف الدول الغربية، ومن كانت تعوزه اللباقة        مشاعالعدد جد خطري، هذا مع أن املرأة كأل         

  .جز عن إتيان أبواب املومسات املشرعة، فلن يعالصطياد الساقطات تؤهلهاليت 
  

 
وكان –يف إحدى العواصم األوربية سأل أحد الساسة األستاذ أمحد وفيق باشا العثماين             

  : فقال له-موصفاً حبضور الذهن
ملاذا تبقى نساء الشرق حمتجبات يف بيون مدى حيان، من غري أن خيالطن الرجـال،               

  ويغشني جمامعهم؟
  :فأجابه للتو قائالً

                                                
 .م١٩٩٣ نوفمرب ١٨ إحصائيات كندا، استبيان العنف ضد املرأة، وقد نشر يف  ١
  :  انظر املقال على الرابط التايل، وفيه اإلحالة إىل مصادر اإلحصاء ٢

http://www.womanabuseprevention.com/html/sexual_assault.html.  
 حرر التقرير جرهام نيو مان، من مكتب مكافحة اجلرمية واملخدرات التابع لألمم املتحدة، وتوجد نسخة  ٣

  :إلكترونية منه على الرابط التايل
 http://www.uncjin.org/Special/GlobalReport.html . 
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  !ألن اليرغنب أن يلدن من غري أزواجهن
وكان هذا اجلواب كصب ماء بـارد، علـى رأس هـذا            : يقول الشيخ أمحد البيانوين   

  .١السائل، فسكت على مضض كأنه ألقم حجراً
تتراوح أعمارهن بني سن اخلامسة عـشرة،        اآليت   إن نساء أمريكا  فماذا تقول األرقام؟    

، سبعة وتسعني مليون امرأة ٢٠٠٣ يبلغ تعدادهن وفقاً إلحصائية عام       ،الستنيوالرابعة بعد   
  .٢تزيد قليالً

، فإن عـدد حـاالت      ٣لإلحصائيات الصحية ) األمريكي(ووفقاً لتقرير املركز الوطين     
وقـد   حالة مسجلة،    ٦,٢٧٧,٠٠٠  بلغ ميالديةتسعة وتسعني    عام    اليت انتهت يف   احلمل

  :كانت على النحور التايل
  . حالة انتهت مبولود حي٣٩٦٠٠٠٠  نهام

  . حالة إجهاض مستحث١٣١٠٠٠٠   حنو
  . حالة، عبارة عن فقدان اجلنني، ألسباب جينية١٠٠٠٠٠٠  حنو

 ومن نساء   وبطبيعة احلال مشلت األرقام املرقومة آنفاً نسبة املواليد من نساء متزوجات،          
 مليـون حالـة   ٣,٦ منها  مليون حالة،٦,٣ الدراسة أن الـ   غري متزوجات، وقد أفادت   

  . مليون حالة كانت من نساء غري متزوجات٢,٧كانت من نساء متزوجات، بينما 
  %.٧ونسبة السقط % ٧٤فكانت نسبة املواليد األحياء من النساء املتزوجات 

قتلـوا  % ٣٩، بينما   %٤٩أما غري املتزوجات فكانت نسبة مواليد سفاحهن األحياء         
  .إسقاطاً

                                                
  .٣/٥٩ انظر عودة الحجاب  ١
 CIA :The World الـ  وكالة اإلستخربات األمريكية  الصادر عن٢٠٠٣ راجع كتاب حقائق العلم لعام  ٢

Fact Book د منه نسخة إلكترونية، جتد البيانات املتعلقة بأمريكا على الرابط التايل، توج ٢٠٠٣ :  
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html . 

، أعده جمموعة من املختصني، وقد ٣١/١٠/٢٠٠٣بتاريخ  ٩٩ و٩٨تقرير نشر عن هبوط نسبة احلمل خالل عام  ٣
وحىت تاريخ كتابة هذه األسطر كانت هناك نسخة من التقرير على . نشر يف مركز التحكم والوقاية من األمراض

  :الرابط
 http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr٥٢/nvsr٠٧_٥٢.pdf 

  .وقد قامت بطباعته وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية
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<  ١٢٤ 

رئ الفطن أن حاالت إجناب املتزوجات التعين بالضرورة أن يكون          وال خيفى على القا   
وحىت اليظن ظان أن هذه الكلمة مردها إىل سوء الظن، أشري           ! املولود من الزوج الشرعي   

من األزواج خيونـون  % ٧٥إىل دراسة ذكرا صحيفة الشرق األوسط قدمياً جاء فيها أن      
  .١ت يفعلن الشيء ذاتهزوجام يف أوربا، وأن نسبة أقل من املتزوجا

  ! متحضر! إا جرائم فادحة، تسفر عن وجه ذلك اتمع الذي يوصف بأنه إنساين
إنه قتل ابتـداء    ،   شىت يف الزنا قتل من نواحٍ    "فإن   قتل األجنة،    إن آثار الزنا تتعدى جمرد    
قتل اجلنني يتبعه غالبا الرغبة يف التخلص من آثاره ب ،موضعها ألنه إراقة ملادة احلياة يف غري

قبل مولده أو بعد مولده فإذا ترك اجلنني للحياة ترك يف ، يتخلق أن قبل أن يتخلق أو بعد
.. فهي حياة مضيعة يف اتمع على حنو من األحنـاء ، أو حياة مهينة ،شريرة الغالب حلياة

، فتضيع األنساب وختتلط الدماء، قتل للجماعة اليت يفشو فيها. صورة أخرى يف وهو قتل
فتنتهي إىل ما يـشبه  ، وتتحلل اجلماعة وتتفكك روابطها، يف العرض والولد الثقة تذهبو

   .اجلماعات بني املوت
 إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه جيعل احلياة، قتل للجماعة من جانب آخر وهو
 حلالصا واألسرة هي احملضن، وجيعل األسرة تبعة ال داعي إليها، نافلة ال ضرورة هلا الزوجية

  .٢"ال تصح فطرا وال تسلم تربيتها إال فيه، للفراخ الناشئة
الدراسات السابقة عقدت مقارنات بني الوضع الـراهن      بعض  ومما حيسن التنبيه إليه أن      

بعض الـدول،    وجود حتسن ملحوظ يف      وقد يفيد بعضها  مع الوضع قبل عقد من الزمن،       
فاع منسوب العفة يف النفـوس،      تارىل  وما ينبغي أن يعلم هنا أن هذا التحسن ليس مرده إ          

، والذي قلل من نتاج محـل      زعمون، كما ي  وعي بأساليب االتصال اجلنسي اآلمن    ولكنه ال 
  .السفاح وما ينجم عنه

  .وعلى الرغم من ذلك فإن األرقام التزال خميفة

                                                
م، ينظر كتاب ٢٩/٥/١٩٨٠ املوافق ١٥/٧/١٤٠٠ نشرت الدراسة يف صحيفة الشرق األوسط الصادرة يف  ١

  .٢٣ص!" فلنكن صرحاء يادعاة االختالط"، وكذلك ١٤٥عمل املرأة يف امليزان ص
فَقَـد   مظْلُومـاً  تقْتلُواْ النفْس الَِّتي حرم اللّه ِإالَّ ِباحلَق ومن قُِتلَ والَ( ،٣٣:اآليةة اإلسراء،  سوريف ظالل القرآن،  ٢

ة والتقربوا الزىن إنه كان فاحـش : (حول إيرادها عقيب) كَانَ منصوراً ِإنه جعلْنا ِلوِليِه سلْطَاناً فَالَ يسِرف فِّي الْقَتِل
 ).وساء سبيالً
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<  ١٢٥ 

إن األرقام الكبرية اليت مت سردها، التبني حجم الفساد الذي استـشرى يف             ومع ذلك ف  
ع الغريب، فإن الدرك السحيق الذي تردى فيه من خالف طريق الرسل أبعد من ذلك،               اتم

فاالغتصاب واحلمل الميثالن مقياساً دقيقاً حلاالت وأد العفة، وال ملرات االتـصال غـري              
 ١وحسب القارئ الكرمي أن يعلم بأن االستبيانات والدراسات األمريكية الرمسية         املشروع،  

 مارسوا اتـصاالً جنـسياً يف        الثانوية ن جمموع طالب املدارس   م% ٨٧,٨تفيد بأن نسبة    
  !٢منهم قبل سن الثالثة عشرة% ٢٢حيام، نسبة 

لدى الطالب الذين يدرسون مبـدارس  ومن اجلدير باملالحظة أن نسبة االتصال اجلنسي  
ال يؤذن هلا وفقاً للقانون األمريكي بإنشاء فصول تفصل بني الذكور واإلناث، تزيد نسبة              

 مرة أي أكثر من ضعفي املدارس اليت يؤذن هلـا  ٢,٥عمليات االتصال اجلنسي فيها بنحو    
  .٣يف إنشاء فصول متنع من خلط الذكور باإلناث

أخذت باعتبار سـنوات    %) ٨٧,٨(وليتنبه القارئ الكرمي إىل أن هذه النسبة الكبرية         
  .فهااملراحل الدراسية األخرى حنو ضعيف معدودة يف عمر الطالب، يقضي 

فإن ) األمريكية(٤أما على صعيد اإلحصائيات فوفقاً لتقرير اإلحصائيات الوطنية احليوية        
 احلوامل يف عام    -املرحلة الثانوية – سنة   ة وتسع عشر  ةس عشر نسبة الفتيات ما بني سن مخ     

 ٤٨,٥ لتصل إىل ٢٠٠٠ من كل ألف، ونقصت النسبة كثرياً عام  ٦٢,١ بلغ عددهن    ٩١
  .من كل ألف

                                                
  ): التابع لوزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية(راجع املوقع التايل  ١

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/tab١٣#tab١٣ . 
  . التشمل هذه االحصائية طالب اجلامعات فتأمل ٢
يف الدراسة باملصدر السابق، فإن املدارس الـيت تتطلـب نـشاطات            ) ١٨(النتيجة مستقاة من اجلدول رقم      هذه   ٣

فيزيائية، واتصال جسدي، وكذلك مدارس التربية اجلنسية، يؤذن وفقاً للقانون األمريكي هلا يف إنشاء فصول غـري                 
لذكر أن الواليات املتحدة تصوت هذه األيام على        خمتلطة، أما عامة املدارس املختلطة فاليؤذن هلا يف ذلك، اجلدير با          

القانون املقترح من الرئيس بوش، والذي يتيح للمدارس املختلطة إنشاء فصول غري خمتلطة، ويعطي مزيداً من الدعم                 
  .للتعليم أحادي اجلنس

  : ، انظر نسخة منه على الرابط التايل٢٠٠٢ مايو من عام ٣٠الصادر  ٤
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/pdf/nvsr٠٩_٥٠t١.pdf.  
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<  ١٢٦ 

فإن نسبة  ! و أن هذا التناقص مفرحاً، وهو كذلك غري أن النتيجة التزال مرعبة           وقد يبد 
يف عام واحد نسبة كبرية، فالطالبة متكث يف املدرسة الثانوية ما بني سن الــ               % ٤,٨٥

 عام تضاعف هذه النسبة، وهكذا ترفـع         كل يفو أي أربعة سنني،     ١٩ إىل سن الـ     ١٥
يف مرحلة الدراسة الثانوية فقط، مع وجود       % ١٩,٤نسبة احلوامل من مجلة الطالبات إىل       

  .حاالت أخرى يف املراحل املختلفة
وقد أخربت الدراسات األخرى كذلك بتردي احلال يف سائر أوروبا، ففـي فرنـسا              

 من كـل    ٢٠,٢كانت نسبة احلوامل من طالبات سن اخلامسة عشرة إىل التاسعة عشرة،            
 من ٤٥,٧من كل ألف، ويف كندا ارتفعت إىل  طالبة   ٢٥ألف، ويف السويد كانت النسبة      

، وإذا نظرت يف سجالت بعض دول أمريكا        ١ من كل ألف   ٤٦,٧كل ألف، ويف بريطانيا     
  .الالتينية رأيت الوضع يزداد سوًء

  

 
إن املقصود من هذه األرقام بيان حقيقة مهمة، وهي أن دولة حبجم الواليات املتحـدة               

 يف منع آثار التحلل اخللقي الذي كان مفتاحـه التـربج واالخـتالط         األمريكية، مل تفلح  
 جهداً يف تطبيقها يومـاً بعـد   رى نرى بعض الدول العربية ال تألُباإلضافة إىل عوامل أخ 

  .يوم
ف ستكون اآلثار يف دول ليس عنـدها مـن الدراسـات            يكوإذا كان األمر كذلك ف    

 أبناء الزنا  نسبة   ر التحلل اخللقي، فلئن قَلّت     من آثا  والوسائل ما يكفل ردع ارم، أو احلد      
من قبل احلامالت سفاحاً خالل عقد يف أمريكا، نتيجة رصد ودراسة وتوعية بأساليب منع       

   احلمل واإلسقاط اآلمن، فمن يكفل ذلك يف اتمعات األخرى؟
  !ما هي النتيجة املرجوة بعد عقود هلذه الدول املتحضرة: وسؤال أخري

عوامل شيطانية ثالثة    : تقول ٢االت األمريكية منذ أكثر من ربع قرن      كتبت إحدى   "
  .األرض ألهل  وهي مجيعها يف تسعري سعري،حييط ثالوثها بدنيانا اليوم

                                                
عن تقرير هلم ) SIECUS(معلومات اجلنس وجملس التعليم بالواليات املتحدة :  هذه األرقام مستفادة من منظمة ١

  : ترونية منه يف موقع املنظمة على الرابطمحل املراهقات؛ الوالدة واإلسقاط، انظر نسخة إلك: بعنوان
http://www.siecus.org/pubs/fact/fact٠٠١٠.html. 

 . هـ، فلنا أن نقول منذ أكثر من قرن١٣٢٤ صاحب النقل هو األستاذ سيد قطب املولود عام  ٢
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<  ١٢٧ 

العامليـة   احلرب األدب الفاحش اخلليع الذي ال يفتأ يزداد يف وقاحة ورواجه بعد          :أوهلا
  . بسرعة عجيبةاألوىل

بل ، لناس عواطف احلب الشهواين فحسب     ا يف  اليت ال تذكي   والثاين األفالم السينمائية  
  .تلقنهم دروسا عملية يف بابه

بـل يف   ، الذي يظهر يف مالبـسهن    ، املستوى اخللقي يف عامة النساء     احنطاط والثالث
   . .واختالطهن بالرجال بال قيد وال التزام، من التدخني كثارهنإ ويف، عريهن

وال بد أن يكون مآهلا زوال      . لزيادة واالنتشار بتوايل األيام   إىل ا  فينا هذه املفاسد الثالث  
فال جرم  ، فإن حنن مل حند من طغياا     . النصرانيني وفناءمها آخر األمر    واالجتماع احلضارة

 هذا الذين قد أوردهم، ومن تبعهم من سائر األمم، مشاا لتاريخ الرومان تارخينا يأيت أن
أو  ،مع ما كانوا فيه من مخـر ونـساء  ، د اهللكة والفناءاالتباع لألهواء والشهوات موار

  .١"مشاغل رقص وهلو وغناء
  

منـذ  ، من أمة فشت فيها الفاحشة إال صارت إىل احنـالل  ما"..إا نذر زوال األمم 
وقد يغر بعضهم أن أوربا وأمريكا متلكان زمام القـوة  . احلديث العصر التاريخ القدمي إىل

ولكن آثار هذا االحنالل يف األمم القدمية منـها  . ه الفاحشة فيهماهذ فشو املادية اليوم مع
فإن فعلها مل تظهـر  ، أما يف األمم الفتية كالواليات املتحدة. ال شك فيها ظاهرة كفرنسا

بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف يف شهواته فال  آثاره بعد
لكنه سرعان ما يـتحطم عنـدما يـدلف إىل     و،يف بنيته وهو شاب اإلسراف يظهر أثر
  .٢"!كما يقوى عليها املعتدلون من أنداده، احتمال آثار السن على  فال يقوى،الكهولة

وليست هذه دعاوى يزعمها الشانئون، بل هو ما أقر به املراقبون، ومن آخر هـؤالء               
مي لـيس ديـداً   التهديد اإلسال: "يف جملة احملافظني األمريكان إذ يقول    " باترك بوكانان "

، وإذا كان املوت سيأيت للغرب، فإنه سـيأيت ألننـا           ٣استراتيجياً، بل هو ديد دميوجرايف    
  !اعتنقنا ثقافة املوت، مثل حتديد النسل، واإلجهاض والتعقيم، والقتل الرحيم

                                                
  .٢٨اآلية  الظالل سورة النساء  ١
  ).والتقتلوا النفس اليت حرم اهللا إالّ باحلق: ( الظالل سورة اإلسراء قول اهللا ٢
هي  دراسة السكان من حيث؛ احلجم والتوزيع احمللي، والتركيبة، باإلضافة إىل )  demography (االدميوجرافي  ٣

  .التغريات الناشئة فيها، وعناصر ذلك التغري
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<  ١٢٨ 

فاإلنسان الغريب ينقرض، يف الوقت الذي يهاجر املسلم فيه مشاالً يف انتظار موته، لريث              
  .١"أرضه

الـيت  " إبراهام لنكون " عبارة   -وفق هذه املعطيات بطريقتك اخلاصة       -ولك أن تقرأ    
 ذلك على أيدينا، فنحن كأمة أحـرار        يكونإذا كان قدرنا الدمار فينبغي أن       : "يقول فيها 

  "!علينا أن نعيش يف كل زمان أو ننتحر
ولكن عوامـل   . للنذر عنفواا ال تتلفت     يف واألمة األمريكية    ،نذر السوء تتواىل  "..إن  

ممـا يـشي    ، وتعمل بسرعة ؛  الرواء الظاهري  هذاعلى الرغم من    ، التدمري تعمل يف كياا   
  ! اخلارجيةالظواهربسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل 

 حاجةال ألم يف    ،  وجد الذين يبيعون أسرار أمريكا وبريطانيا العسكرية ألعدائهم        لقد
 يف  الـسائدة ناشئًا من آثار الفوضـى اجلنـسية        ، ذوذًا جنسيا  ولكن ألن م ش    ،إىل املال 
  . اتمع

 سنوات وضع البوليس األمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع يف مـدن              وقبل
 مهمتها مـساعدة األزواج     -أي من قمة الطبقة املثقفة    - من احملامني واألطباء     مؤلفة. شىت

وذلك ألن بعـض    ، يف حالة تلبس بالزنا    على الطالق بإجياد الزوج أو الزوجة        والزوجات
ومن مث يستطيع الطرف الكاره     !  ال تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقيع الطالق        الواليات

وهي اليت أوقعتـه  ،  يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبسا          أن
  !احبائلهيف 

 اهلاربات والبحث    من املعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات         كذلك
وذلك يف جمتمع ال يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد زوجته يف          !  اهلاربني األزواجعن  
وال تدري الزوجة إن كان زوجها الذي خـرج يف          !  أم جيدها قد طارت مع عشيق      الدار

جمتمع تعيش البيـوت    !  إليها أم ستخطفه أخرى أمجل منها أو أشد جاذبية         سيعودالصباح  
  !  هذا القلق الذي ال يدع عصبا يستريحلمثفيه يف 

                                                
ال لنهاية : "م، مقال بعنوان٢٠٠٤ مارس ١ عدد  The American Conservativeان جملة احملافظني األمريك  ١

  .باتريك بوكانان: ، بقلم"بريل ستورط أمريكا يف نزاع الاية له–وصفة فورم ! احلرب
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<  ١٢٩ 

 يعلن رئيس الواليات املتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا مل يعودوا               وأخريا
  .١" للجندية بسبب االحنالل اخللقي الذي يعيشون فيهيصلحون

 "..سوًء فالسويد األمر وليس الواقع الغريب اآلخر أحسن حاالً من أمريكا، بل رمبا زاد 
وليس هذا  ،  ٢ "!فالنسل يف تناقص مطرد بسبب فوضى االختالط      ، ب مهدد باالنقراض  شع

مـع أن نـسبة     % ٠,١٧ضرباً من خيال، فإن نسبة النمو السكاين اليوم يف السويد تبلغ            
 ، ٢٠٠٥٣حسب إحـصائيات    % ٠,١٦٧أي   ١٠٠٠من كل    ١,٦٧ املهاجرين بلغت 

 كانت نسبة النمـو تعـادل   ٢٠٠٣وقد حتسنت نسبة النمو عن سنوات أخرى ففي عام          
  .نسبة املهاجرين، وهي هكذا يف تأرجح

 بـسبب   من إمجـايل الزجيـات  ٤%٦٤أما نسبة الطالق فقد قفزت قفزة منكرة لتبلغ   
 على الرغم من وجود قاون مينع سـريان         !انطالق الرتوات وتربج الفنت وحرية االختالط     

  .ة عشرة أو دواالطالق قبل ستة أشهر لكل من لديهما طفل يف سن السادس
 للـذين  من جراء طاعتها، يف جاهليتها احلديثة، طرف مما تتكلفه البشرية الضالة هذا"

اليـسر   فيه املنهج امللحوظ. يتبعون الشهوات وال يريدون أن يفيئوا إىل منهج اهللا للحياة
 إىل وهدايتـه  ،ومحايته من شهواته، وصيانته من نزواته، والتخفيف على اإلنسان الضعيف

يريد أن يتوب علـيكم   واهللا( :والوصول به إىل التوبة والصالح والطهارة، الطريق اآلمن
اهللا أن خيفف عـنكم وخلـق    يريد .ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميالً عظيما 

  .٥")اإلنسان ضعيفا
  

إن  املسلم ينبغي أن يقرأ تلك األرقام، وهو ينظر بعينني؛ فتارة عـني األسـى ألمـة                  
 أمر األسـرة    قعر يصل  فبلغ التردي ا ذلك الدرك، فال تدرى ألي          ،عرضت عن الشرع  أ

                                                
  .٢٨الظالل سورة النساء اآلية  ١
  .٢٠٩-٢٠٨ الظالل سورة البقرة  ٢
  .٢٠٠٥ CIA :The World Fact Book ن الـ الصادر ع٢٠٠٣انظر كتاب حقائق العلم لعام   ٣
  :انظر ٤

http://www.infoplease.com/ipa/A٠٢٠٠٨٠٦.html  
، ويف الواليات املتحدة كان الوضع أحسن ١٩٩٩نقالً عن تقرير التنمية اإلنسانية الصادر عن األمم املتحدة عام 

  !فقط% ٤٩إذ بلغ معدل الطالق نسبة الً حا
  . من سورة النساء٢٨ الظالل ختام تعليقه على اآلية  ٥
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فيها بعد عقود، ومرة أخرى حيول ناظريه فينظر نظر الشزر لكل من حياول إشاعة أسباب               
الفاحشة، باسترياده ثقافة الغربيني، ودعوته األمة إىل أن تطأ مواقع أقدام من الخالق هلـم      

  .قذة بالقذةوال أخالق، حذو ال
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 هذا ويف اخلتام، لتحذر أخت اإلسالم جمازفات بعض املعاصرين، واليت يزعمون أا

  إم عن االجتهاد لقاصرون،نبغي هلم وما يستطيعون،تاجتهادات مرضية، فواهللا ما 
فهؤالء ن، الذين يفسدون يف األرض واليصلحون، واملستغرب ما يدعيه زيفإىل ولتتفطن 

دوا ا خرياً، ولكنهم نقموا أن تكون نساؤنا مصابيح البيوت النقية، وصانعات ما أرا
  . أن تظل أحراز أسرنا املكنونة يف حصون مأمونةوساءهماألجيال التقية، 
نساء األرض،  أن تكون نساؤنا خري -وقد بدت البغضاء من أفواههم– نوكيف يرضو
، ، وأطهرهن ذيالًوأشرفهن نفساً  وأرزن عقالً،وأحناهن على ولد، أوفاهن لزوج،
  ...وأنقاهن عرضاً

  كظباِء مكة صيدهن حرام    حور حرائر ما مهَمن ِبريبٍة
 بقوهلم حرية، اخدعوه..  مبتذلةةًاً، وسلعشاعكًأل ماملرأة عندهم بينما أضحت 

 درة ؤمنون إالّ أن تكون أخت اإلسالمويأىب اهللا وامل. ليعرضوها يف سوق النخاسة العصرية
مصونة، ولؤلؤة مكنونة، رافعة دى اهللا تعاىل رأسها، نائية بنفسها عن خمازي بنت الغرب 

M  \  [  Z  Y ! أجرها، وأعظم يف الدارين حبظهاوبؤسها، فلله درها وعلى اهللا 
d   c  b  a  `  _  ^   ]e  j   i  h  g   f  

  l  kL ]٩٧: النحل.[  
وعلموا أن النساء حلم  القَرم، ةُماء فقد استفزم حمن أهل األهوالذئاب والثعالب أما 

النساء على اخلروج متربجات متزينات وعطْلَة، والغرو ضوا فال عجب أن حيعلى وضم، 
  .أن يفرحوا باملتفرقات يف كل عضلَة

 ماخال النساء ١ومهاةٌ كل شيء مهةٌفهن، تِروسفاحرص أخا اإلسالم على النساء 
  .وذكرهن

   من ال حيزم وضعف احلجاِبلني  ى بـهـار رمبـا أزالكرميةَإن 
  مـده ماؤه ويشـرب و ييوطا  وكذاك حوضك إن أضعت فإنه

                                                
  .حيتمل كل شيء حىت يأيت ذكر نسائه، وهو من أمثال العرب السائرةيسري أو فيه سعة، واملعىن أن احلر  ١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

 

<  ١٣٢ 

، ةول عن الرعيئ مس يعلم أنه ولياً، أنمأكان استرعاه اهللا رعية والياً على كل واٍل و
 آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم نارا وقُودها يا أَيها الَِّذين(، تِقيةفليجعل بينهم وبني عذاب اهللا 

) الناس والِْحجارةُ علَيها ملَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
  ].٦: التحرمي[

الختالط، وأن يرزقهن اإلتساء  أسأل اهللا أن حيفظ نساء املسلمني، وأن جينبهن التربج وا
أن يعلمنا وأن يدفع عنا فنت الشهوات والشبهات، وبالصحابيات، واالقتداء بالصاحلات، 

 لنا، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا علمنا، وأن جيعله حجةً
  .وعلى آله وصحبه أمجعني
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  ٤........................................................................................................مقدمة

  ١٠..............................................................................................معىن االختالط

  ١٢...................................................................................املعىن االصطالحي املعاصر

  ١٥....................................................................................حكم االختالط وحكمته

  ٣٠.........................................................................األصل أمر النساء  بالقرار يف البيوت

  ٣٧....................................................................................التشريع يف االختالط من املنع مراعاة

  ٣٨.........................................................................................طلبهن العلميف  -١

  ٤٠...................................................................مبايعتهن النيب صلى اهللا عليه وسلميف  -٢

  ٤٠........................ندب النساء املسلمات إىل شهود األعياد ، وجواز  حضورهن اجلمع واجلماعاتيف  -٣

  ٤٥...............................................................................حج النساء واعتمارهنيف  -٤

  ٥٢....................................................................................خروجهن للجهاديف  -٥

  ٥٤......................................................................................وظيفة النساء يف اجلهاد

  ٥٤....................................................................حكم شهودهن القتال والتحامهن بالرجال

  ٥٧........................................................................................................تنبيه

  ٥٨....................................................................................................اخلالصة

  ٦٠............................................................بعض أدلة املنع من االختالط من الكتاب والسنة الثابتة

  ٦٠...........................}وقُلُوِبِهن ِلقُلُوِبكُم أَطْهر ذَِلكُم ِحجاٍب وراِء ِمن فَسأَلُوهن متاعاً سأَلْتموهن وِإذَا{ :تعاىل قوله -١
  ٦٣................................................................................الفجأة عن والعفو البصر بغض األمر -٢

  ٦٥............................................................................................؟عم يغض البصر

  ٦٥............................................................................................."عورة املرأة" :حديث -٣

  ٦٦.............................................................................}بيوِتكُن ِفي وقَرنَ{ :تعاىل قوله داللة -٤

  ٦٧.......................................)صلى اهللا عليه وسلم(أدلة أخرى على أن القرار ليس خاصاً بنساء النيب 

  ٦٩......................................................................"اءالنس فاتقوا" :وسلم عليه اهللا صلى قوله داللة -٥
  ٦٩..............................................................................حذيفة أيب امرأِة سهيٍل بنِت لةَسه قصة -٦
  ٦٩..................................................................................احلديث "صفية إا رسلكما على" -٧

  ٧١................................................................................الضرورة إذا اقتضت اختالطاً

  ٧٢............................................................................................!افتعال الضرورة

  ٧٢...............................................................ختالط أهل العلم يف املنع من االطرف من كالم
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  ٩٢.................................................................................رب الفارسياالستدالل خب -٤
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  ٩٤.....................................................................ر خولة بنت األزورا خباالستدالل بأ -٦
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  ١٠٥......................................................................................نظرة يف الواقع الغريب
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  ١١٥.................................................................................ارات مصدقة يف شرعناإش
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

