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 المستخلص 
 

الشريعة االسالمية وتوصل البحث الى ما  يهدف البحث الحالي الى دراسة حكم االختالط في 
 : ييأت

 النتائج األولى: 
االختالط المعروف بـ: الجنس يدخل الجنس األجنبي بين الجنسين في األماكن العامة   -  1

والخاصة يؤدي الدخول إلى االفتتان بالنظر أو اللمس أو الضحك أو التحدث بسبب الدراسة  
 ذلك. أو العمل أو السفر أو البيع أو نحو  

 خلط األقسام بما في ذلك المحظور وما هو مباح لها.  -2
 الخلط بين الحس اللغوي والمصطلحي الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية.  -3
 . جميع فقهاء مذاهب الفقه اإلسالمي األربعة في حرمة االختالط. -4
ر واللباس وآداب  االختالط الجائز عند الضرورة والحاجة ، ولكن يخضع ألحكام المظه -5

 الكالم والجلوس بين الجنسين من كال الطائفتين. 
 الكلمات المفتاحية: حكم االختالط, الشريعة االسالمية, القرآن الكريم  

 
Abstract 

The current paper is concerned with gender segregation in the 

Islamic law and it arrived at the following findings: 
Key findings include the recommendations of the study. 

First results : 

1- mixing known as: Sex join foreign male-to-female sex in public 

and private places accessions leads to infatuation by looking, 

touching, or laugh, or speak due to study or work or travel or sell or 

so . 

2- mixing sections including what is forbidden and what is permitted 

them . 

3- mixing utter sense of linguistic and terminological contained in 

the Holy Quran and the Sunnah. 

4- .whole jurists of the four schools of Islamic jurisprudence on the 

sanctity of mixing . 

5-mixing permissible when necessary and the need, but subject to the 

provisions of the look and dress and manners of speech and sit 

among both sexes of the two communities . 

Keywords: Gender Segregation, Islamic Law, The Glorious Qur'an  
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 المقدمة 
الحمددد ربرالرالمددد،لمالر رلددد،لمراله،دددمرالة  ادددم رالالخددد  رالال ددد  را،ددد رلاددد ر

رالبش يةرسا ن،رةحم رالا، رآلمرالصحبمرأجممال.
رالبم  

اااددد رالمشددد يراليددد يعر دددار شددد يممرأندددها رالعددد،خ رال ددد، رةع ددد،رة ااددد، رالددد   ر
الجع الرب   ا  مرال عاهيةرالالمق،يم راللعريقفراع رهذارالح ربلرنظعرس لرإشب،يرشد ها مر

رضملرضهابطرالأنك، رش عية.
البم،رأ رالم أ ر ،نتر ارالج،ه،يةرة  ب،نةراللعريكلرل ،رنقده رأالرن يد،  رن د ر

  ر   ددمرةددلرادد اه،رالامددلرا،دد رصددي،ن  ،رالالمح، ظددةرا،دد رنقها دد، رالبمدد،رأ رجدد،ارا سدد
رنهاارل،قترةلرض،مرآدا  ر أيعم،رالج  رالم أ رالج رال جل.

الليددلراج مدد،يرالمدد أ رادد ريكدده رةددمرةح،اة دد،ر ددارال اددترالل،اجددم رالادد ريكدده رةددمر
راألج،نبراع ،رأيض،ر ارال اترالل،اجم.

طرالأا دد،ةم رالالحكددعرالشدد اار ج مدد،يرلددذارجدد،ارهددذارالبحددمرل يدد، رة  دده را لدد  
رال ج، رب،لع ،ا.
 : أهمية الدراسة

ر يملرأهميةرال ااسةرالالي ،بةر ا ، رإل رة،ري،ا:
 ددد لرالبددد،لرأةددد، رالبددد،نيالرب،لبحدددمر دددارة  ددده را لددد  ط رالأا ددد،ةم رالنكمدددمرةدددلر .1

 ةعظهارالق آ رالال عة.

صددد،لرالمج مدددمررأ رالمددد أ را ادددر رةدددلرا ددد،مرراألسددد  رالالمج مدددم رة ددد رصددد،لرن،ل ددد، .2
 بأس ه.

الح،جددةرالم،سددةرل هضدديلرالحكددعرالشدد اار ج مدد،يرال جدد، رالالع دد،ا رل  ادد رالرةدد، ر .3
 الالذيرانمكسرا، ر ي  راج م،ا م،.
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 :مشكلة الدراسة واسئلتها 
ر   زرةشك،ةرال ااسةر ارال ؤا رال ميسرالهه:

رة،رة  ه را ل  طرالنكممرةلرةعظهارالق آ رالال عة؟
ر:الي   يراعمرا  رأسئ،ة

 ة،رة  ه را ل  طرالأا ،ةم؟ .1

 ة،را ل  طر ارالق آ رالال عة؟ .2

 ة،رالحكعرالش اارلإلل  ط؟ .3

 : أهداف الدراسة
رل، ااسةره  راميسري ميلر ا:

ربي، رة  ه را ل  طرالنكممرةلرةعظهارالق آ رالال عة
رالي   يراعمرا  رأه ا :

 بي، رة  ه را ل  طرالأا ،ةم. .1

 الق آ رالال عة.بي، را ل  طر ار .2

 بي، رالحكعرالش اارلإلل  ط. .3

 : منهج الدراسة
رةهضهيرال ااسةريق ضارا ب،يرالمع،هجرالم،ميةرال ،لية:

المدددع جرا سدددد ق اما:رب،سدددد ق ااراألدلدددةرالم م،قددددةرب،لمهضددددهيرةدددلرالقدددد آ رالال ددددعةر .1
 النخهصرال ق ،ا.

ع،اش  ، رثعرالمع جرال ح،ا،ا:رب ح،الرالعخهص رالبي، رأالجمرا س    ر ا ،رالة .2
راله الجرب أيرااجل.

 ةح هىرال ااسة
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ر ح هيرال ااسةرا، رةق ةةرالأابمةرةب،نمرالل، مة.
رالمق ةة:

رال ح هيرا، :
رأهميةرال ااسة.

رةشك،ةرال ااسةرالأسئ،  ،.
رأه ا رال ااسة..
رةع جرال ااسة.

رةح هىرال ااسة.
رالمبحمراألال :رة  ه را ل  طرالأا ،ةم.

ر  طرل ةرالاصط ن،.المط،براألال :ر م يفرا ل
رالمط،برالي،نا:رأا ، را ل  ط.

رالمبحمرالي،نا:را ل  طر ارالق آ رالال عة.
رالمط،براألال :را ل  طر ارنصرالق آ رالي يع.

رالمط،برالي،نا:را ل  طر ارنصرالح يمرالش يف.
رالمبحمرالي،لم:رنكعرا ل  طراع رال ق ،ا.

رالحعفية.المط،براألال :رأاها رر
رالمط،برالي،نا:رأاها رالم،ليية.
رالمط،برالي،لم:رأاها رالش، عية.
رالمط،برال ابم:رأاها رالحع،ب،ة.

رالمط،براله،ةس:رالقه رال اجل.ر
راله، مة.ر
ر
ر
ر
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 املبحث األول: مفهوم االختالط وأقسامه.  
 الفيمرةط،ب، :

 املطلب األول: تعريف االختالط لغة واصطالحًا. 
اريمكددلر م يددفرا لدد  ر ال رب،لشدد  ااء ّترالشدد  ،طددل طرل ددةرةددلرةدد،د رل،ددطربأن دد،رةددلر:رّلء

يّطر ر ،دد  :رالاللهء ، ء الاارالنحدده ه.راددء طر ددلرنددهيرةددلراألءلددل ءطر ددأل ءطرالدد : ،ددل ل،لطدد،فر دد،لل ،ءطء رالاله 
ل:ر ،دديّطرال :جددّ ، .راللء رّةهل ، طددء ت  رالاددء يّط:ر دد لل  ،دد  ع .رالاللهء ع راللءحددل حل ذ يرف يددم رشددء ر :رالدد: مءل  ةددلرال دد  

، ّّةهء ّ هعرالان    ل ّطم.رالاله،يّط:رالقهّ رال:ذيلرأءةل
ر(1)

ةفرالل   دد،ف.رالالددل ء،ءطءر ّمرّةه،لءطددء الةع دد،رّل،طددترالشددهرب ادد هرل،طدد،ر دد،لل ء،ءطء.رالل،لءطددء
 دد    رأير  ددء راق،ددّم.رالال ءه،دديّطر دداراألةدد :را   دد،ّدرفيددم.رالاددهل ع:رالامددهار دداراله،يطدد  ر

ر(2)ةي، رال ما   رأيرال ،طرا،ا عرأة هعّ
ّلر رنء دددء ط  رأءيل ،دددء رة هل ل  اءجدددّ ،لل ء،ءطء.رالء ادددل  ه ر دددء رب  ء اء ال ّترالشددد: ،ءطدددل الا   ددد،رالددد ازيربأن ددد،رةدددل:رّلء
ّتر ّعريءعل دددّ ّطرال ددد: ل ،دددل ،ّ :رالله  ّيقدددء ّا.رالء ،ال  يّط:راللّمجدددء ،ددد  ّل...رالءاللهء يدددء ّمراللم رل .رالءل  ء دددّ ها  ّةدددّ ة رل مل ،دددء الء اللّم ء

رءا ّر ريددء هءجا ر ددء ء ،ددء رادد  هّدّهراء اراددّ ،لءّطر دد  رّيهددء يلسء ّمرلددء ءندد: رلرأل  ،ل  راللبددء لء ذءارةدد  ه   ء.رالءهددء راددّ ه:ّجرالءن  ل ريء ءمددء
،ّ ر ّيقددء سددل  قء،ةءة .رالء ،ءطءرا   َء رراسددل ءهل ذءل  رلدد  ريء ل ددء  يء ة رالء ء ،ددء رالع:،اددء راء ه  ،للقءمل ،ربدد  يددء ريءعل رأء ل َء لءلدد  اددّ  رالء اللبءم 

رلءّمّ ّي،لطءفء ،ءطءرلءّمرالء ر.ر(3)فءّيهل
مر دد،لل ء،ءطء:رالأةدد ،:طددء ،لطدد،فراللء مرلء ، طددّ ريءهل ا  ال ّارب ،لشدد: ال طءرالشدد: ،ددء ،رابددلرةعظددهار م   دد،ربقهلددم:رّلء

،رلدد،لءطءرالشددااء ر ّط:رةددء ،ددل م.رالاله  رّةه،لءطددةرالل   دد،ف:رة،زءجددء مرالالل ء،ءطدد،.راللدد،لطءرالشددااء ةءرءجددء
ّط: ،دددل ادددب.رالاله  رالط   ّ رأءلدددل ط  ّط:رالءانددد  ،دددل ّمرأءلدددل ط .رالاله  مدددّ مل ررالءجء راألءلدددل ط  لء رةددد  هليا رندددء ل   ّعر دددّ اسدددل

ه ه .ّ نءحل رالء الءاا  رال : ر(4)كأءلل ط 
ر رضدء ءلء ،ل  ربدء لل ،رةد  ،لطدف ادل  ه رلء رب  ء اء ال ّترالشد: ،ءطدل ال ارّالمخب،حرالمعاد ّرجد،ار م ي دمربأندم:رّلء

ر َء رلءلدد  ا اددّرربءمددل ء ّلرال :مل يدد  رّيمل اددء ل رالء هء ،لل ء،ءطءرهددّ م ر ددء ّ ّمرإلءيددل مءمل رضددء ر ء اددء ل رالء   ، اءهءانددء راللحء ط  ،ددل ارلء ،ر دد  مددء  ء
ر يء،ا  ءشددل راألل رءاا  اّلّلرأءجددل ر ددء ء ط  ،ددل ّلراللهء رأءصددل ا  ّاه   رال ددُ ، ء ،راددء جددف هّ رةءرل رفءيءيددّ   ، ،م مددء راللمء ط  ،ددل هء ّلر ء يدد  ّيمل

،د يط رإلءارالدل ء،ءطءرب ،لعد:ر رلء ل  راءجدّ مءرف يم رنء : را ادلء رّ ّهس   اء ل رالء ،ر  اربءملضا ّمربءملض  ء مدل ي اد فارالءاللجء ر ء ،خ 
ر َّ ، يّطرالشد:  ي ّارالءاللهء ،ال  ، يّطراللّمجء راللهء رابلّلر ء،ا خا رّهعء،راء، ء ة لل ّش ء ء،اءرالء رالء يلّل:رشء  يفا اللّه،ءطء،ّارة 
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شددل ءر ّل:راللم  يددل ّةرة  ،لطددء رالءالله  ، ا مددء رالءأءنل لا مددل ّل:رن  يددل ط رة  ّمرأءلددل ء مددل رالءاللجء ّ ال   رةءمددل اددب  ّطر   ،ددل ،رالءالله  نددف زل   رالء
عددددء ر رّييل اددددء ل رالء را   ل دددد  ءا   لل ة رةدددد  اددددء ّل:راللّ  ل يددددل رة  ط  لددددل   ء را   لل ع رةدددد  ع  راسددددل ّةرب ،لضدددد: عددددف رالءاللّه،لطددددء ةءمل الء
، ءر ،يءرادء مدء راللج  رّي  يدّ ال ء الءاج  ءزل ةءراألل ،لءطدء ،رّةهء ،لءطء ء رلء ،ا  ّ راللّ قء ء علّمراءهل ة  رالء مء،ي  راللج  ،لءطءة راءلل رب ،للّمهء

ءر ،ّاألل ،ةءمء ء رأءهل،ءّمرإلءارجء ،لءطءّةرال :ّجل  ّطرّةهء ر(5)زلهء  ُيرالءالله  ء
 دد، ل  طرل ددةريدد الارندده رةمعدد رضددعرالشدداارب،لشدداارضددم،ف رالاة ددراجرالشدداار

رببمضمرةرج،فربحامري  ال  .
 أما تعريف االختالط اصطالحا: 

صددط ح رلح اثددةرهددذارا ر ،ددعريهجدد ر ددار  ددبرال ق دد،ارالقدد اة ر م يددفرل لدد  ط
ر ي، رل،مم،ص يلرا  ر م،ايفرلمرةع ،:

 م يفرابلربد،زربأندم:ّاج م،يرال جد، رب،لع د،اراألجع يد،  ر دارةكد، رالاند ربحكدعرالممدلر
ر(6)أالرال يمرأالرالش اارأالرالعرهةرأالرال   رأالرنحهرللَّ

الا، رالمق  :رّههراج م،يرال جلرب،لم أ رال ارلي تربمحد   راج م،اد،ريدؤديرإلد رال يبدة ر
هه:راج م،يرال ج، رب،لع ،ارغا رالمح،ا ر ارةك، رالان ريمكع عرفيمرا  خد، رفيمد،رأالرر

باددع عربدد،لعظ  رأالرا شدد،ا  رأالراليدد   رأالرال دد   رةددلرغادد رن،مددلرأالرةدد،نمريدد  مرال يبددةر
ر(7)الال  ،دّ

الااددل:رّا لدد  طرالمحدد  :راج مدد،يرالع دد،ارب،ل جدد، راألج،نددبراج م،ادد،رل،صدد،رأالرا،ةدد،ر
ر.ر(8)   ، رّيح ثرب  بمرا 

ر
 املطلب الثاني: أقسام االختالط. 

 
لإللددد  طراددد  رأا ددد،  رالليدددلرا دددعرةع ددد،رنكدددعرشددد ااري   دددبرا،يدددم رالل دددذار ددد  ر

رّال  طرال ج، رب،لع ،ارلمرث ثرن،  :
راألالل :رال  طرالع ،اربمح،اة لرةلرال ج،  رالهذار رإشك، ر ارجهازه.

رال  ،د رالهذار رإشك، ر ار ح يمم.الي،نية:رال  طرالع ،ارب،ألج،نبرل  ضر
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الي،ليدددة:رالددد  طرالع ددد،ارب،ألج،ندددبر دددا:ردالارالم،دددعرالالحهانادددترالالمك، دددبرالالم  شدددفي، ر 
الالح   رالنحهرللَر  ذار ارالحقيقةرا ريظلرال ،ملر ارب،دئراألة رأنمر ريؤديرإل ر

مرةددلرا   دد، ر ددلرالاندد رةددلرالعددهاالربدد،قل .رالليشددفرنقيقددةرهددذارالق ددعر  ندد،رنجاددبراعدد
ر  يم:رةجمل رالة خل.

أة،رالمجمل:ر  هرأ رهللار م،ل رج لرال ج، را، رالقه رالالمالرإل رالع ،ا رالج دلر
الع ،ارا، رالمالرإل رال ج، رةمرالجهدرضمفراللدال ر د لارنخدلرا لد  طرنشدأرا،د ر
للَرآث،ار ؤديرإل رنخه رال  ضرال داا رأل رالع دهخرأةد،ا رب،ل دها رالال دهىريممدار

ر ريأة رب،ل حش،ارالالمعي .اليخعرالالشيط،
الأة،رالم خل:ر ،لش يمةرة عيةرا، رالمق،ص رالالس،م، ، رالالس،ملرالمقخهدرالمهص،ةرإليدمر

إلدد ررنكمددم ر ،لع دد،ارةهاضددمراضدد،ارال دد رال جدد،  رالادد رسدد رالشدد،ايراألبددهالرالم ضددية
الةمددد،رسددد مري  دددالرلعددد،رأ رّةدددلرصدددهارر(9) م،ادددمر دددلر ددد درةدددلرأ ددد ادرالعدددهاالربددد،قل ّ

را ل  طرالمع اراعم:
بمد رال ماادرر دارالمضد،جم رر-اللدهر د،نهارإلده ر-الدذ هارالا ند،ثررال  طراألال در .1

  ق رأة رالع ارص، رهللارا،يمرالس،عرب،ل   يمرباع عر ارالمض،جم.
 مددلرا دد رهللاربددلرامدد الربددلرالمدد،صراضددارهللاراع مدد،رادد، راسدده رهللارصدد، رهللارا،يددمر

اراش  رال  اهارالس،ع:رّة الارأال د عرب،لخ  رالهعرأبع،ارسبم رالاض بههعرا،ا ،رالهعرأبع،
رباع عر ارالمض،جمّر.

ا هدد،لرالهدد  رال جدد،  رالالدد    عرب،لع دد،ا رالنخدده راله،دده رب ددل رّاال ير دداربمددضرر .2
،ّر ،راد، :رّاأيدتر  دف رأالرأن ف رابعءال ،رب  ف لءترأنء ء اقث،ارأ ر ، مةرا،ا ،رال   رلم،رن،الء

، ،رل،صدُ ، رالا ر ، رأنسراضارهللاراعدمرل،دةدف رالج ف ل،ع دارصد، رهللارريمعارأنمرلعريء ء
را،يمرالس،ع رال ، ريعيشراع هر أن رأه،م.

را ه،لراله،دة، رال ماريبقالرب ال رةح،ا  رالا ر حخلرب لراله،ه .ر .3
ال م،حرل،هطا الرب،لمخ،نبةرالالمه،لطةرال ار ج رإل راله،ه  رثعرإل رةد،ر ر حمد ر .4

راقب،ه رفيقمرالم مربأا اضرالع،خربحجةرال م،ا رالة ااسةربمض عربمض،.ر
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ر ارن، رغي،بمرالةج،ل   ع.ر-س قب، رالم أ رأا،الرزالج ،راألج،نب رالأص ا،اها .5
ا لددددددددد  طر ددددددددداردالارال م،ددددددددديعر ،لمددددددددد ااخ رالالج،ةمددددددددد،  رالالمم،هددددددددد  رالالددددددددد االخر .6

رالهخهصية.
ا لدددددد  طر ددددددارالهةدددددد،مف رالاألن يددددددة رالالمهاصدددددد   رالاألسددددددها  رالالم  شددددددفي،  ر .7

 الالري،اا ربالرالجا ا  رالاألا اخ رالالح   .
 ر دددددارأيرةكدددددد، راللدددددهربخدددددد ةرةؤا دددددةر ،لمخدددددد،ا  رالالمك، دددددب رالالعيدددددد،دا  راله،دددددهر .8

 .ر(10)الغا ه،ّ
ر

 : االختالط يف القرآن والسنة. ني املبحث الثا
رالفيمرةط،ب، :

 املطلب األول: االختالط يف نص القرآن الكريم. 
لق رالادرا ل  طر ارةمع،هرال، هيرالا صط نار ارا  رآي، رةلرالقد آ راليد يع رأةد،ر

رةمع،هرال، هير  ذهربمضراقي، رال الةرا،يم: ار
                 جي  يه ىه مه جهين  ىن من خنحن  جن  يم  ىم ُّٱٱ-أٱ

 رر(11)ر َّ  حي
 : وجه الداللة

ر(12){ر أ اربممع رالضعرالالمم،ش  رىن إ رل ظر}
    ر(13)ر  َّ مث هت مت  خت حت جت هب مب  ٱُّٱر-لر

 :وجه الداللة
ر(14)أةهال ع{رهع،ربممع رالش  ،ارالذيلرل،طهار حت الل ظر}

 رر(15)رَّ يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱر-جر

 : وجه الداللة
ر(16)الل،طرالمملرالخ،للرب،ل اار ه،طرالم،ارب،ل، ل ر  هرهع،ربممع رالمرج
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 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱرر-درر 

 .ر ر(17)ر  َّ حص مس خس حس

ر.ر(18)ر  َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن ُّٱر-هدر
 

 : السابقتينوجه الداللة من اآليتين 
ر(19)إ رال  طرالم،اربعب، راألاضرإنم،رههراش ب،كرباع م،رالال خ، 

الةم،رس مر هضلرل يع،رأ را ل  طر ارةمع،هرال، هير ارالق آ رالي يعرلعريه جر
 الرةمع رالضعرالالمم،ش   رالا ش  اك رالالمرج رالا ل خ، .
رالج،ا راقي، رال ،ليةرل   را، رةمع را ل  طراصط ن،:

ٱ.1 ٱ ٱ ٱ  حط  مض  خض  حضجض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  ُّٱٱ
 . (20)ر رَّ جعمظ 

 : وجه الداللة
ّاددد ر ضدددملرنظددد را يدددةرأزالاجرالع دددارصددد، رهللارا،يدددمرالسددد،عرالبدددالربدددمرأ رللدددَرأ  ددد ر
لق،دهب عرالا،ددهب ل رأل رنظدد ربمضدد عرإلدد ربمددضرابمدد،رندد ثراعددمرالماددلرالالشدد ه  ر قطددمر

ر(21)هللارب،لحج،لرالذيرأالجبمرهذارال  بّ 

ٱ.2ٱ  مي  خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱٱ

  ىئ  نئمئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  ٍَّّ  ٌّ  ٰى   ٰرٰذ  يي  ىي

 .ر(22)ر  َّ رب يئ

 : وجه الداللة
{:رّأيرا،د عدد،رال ددأنارن دد ريخدد ارالعدد،خر نئمئ زئ رئ ّٰ  ِّاهلددمر مدد،ل }ر

 (23)الرالم،اراليعخ  هارةعمرنذاارةلرةه،لط  ع رأالراجرارالرال قارةم عّ
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 رت   يب ىبنب  مب زب رب يئ ىئ  نئ  مئ  ُّٱ.رر3
 .ر(24)ر  َّ رثيت  ىت نت  مت زت 

 : وجه الداللة
ّالفيمرال  لةرا، رأ رالع ،ارةدأةهاا رب،درال رال اده رةع يد، رادلرالهد الجر ال دارالع دار

رالراله الجرةلرال اترةعمر ج م،يرالع ،ارب،ل ج، .
ر

 املطلب الثاني: االختالط يف نص احلديث الشريف. 
هللارا،يدمرالسد،ع:رلاد رصد ه رال جد، رالرأباره يد  راد، :ر)اد، راسده رهللارصد، رر-رر1

ر(25)أالل ، رالش ه،رآل ه، راللا رص ه رالع ،ارآل ه، رالش ه،رأالل ،(
 وجه الداللة:

ّالننمد،ر ضددلرآلدد رصدد ه رالع د،ارالح،ضدد ا رةددمرال جدد، رلبمد هلرةددلرةه،لطددةرال جدد، ر
ر(26)الا ي  عرال م،مرالق،برب عراع را يةرن  ،  عرالسم،ير  ة عرالنحهرللَ

ّاهلددمر)اللادد رصدد ه رالع دد،ارآل هدد،(رإنمدد،ر دد، رلا هدد،رلمدد،ر ددارالهادده رفيددمرةددلرالل ددذار
البم رالرةه،لطةرال ج،  ربه  رالهاه ر ارالخفراألال رةلرص ه  ل ر  نمرةظعةر
المه،لطدددةرل دددعرال م،دددمرالق،دددبرب دددعرالم  ددد برادددلرا يددد  عرالسدددم،ير  ة دددعرالل دددذار ددد، ر

 (27)ّش ه،
مرالسد،عراد، :ر)صد  رالمد أ ر داربا  د،رأ ضدلرالرا  رهللارالرالع ارص، رهللارا،يدرر-رر2

ر(28)ةلرص   ،ر ارنج   ، رالص   ،ر ارةه ا ،رأ ضلرةلرص   ،ر اربا  ،(
 وجه الداللة:

انددارليمدد، رسدد  ه،رأ ضددلرةددلرصدد   ،ر دداررّصدد  رالمدد أ ر دداربا  دد،رأيرالدد الل
ا د،رالهدارنج   ،رأيرصحلرال اا را، ربلرالم،َرأاادرب،لحج  رة،ر يه رأبهالرال اده رإل

أدند رند، رةدلرال اددترالصد   ،ر دارةهدد ا ،...رالهدهرال ادترالخدد ا رالدذيريكده ردالددلر
ال اترالي اد ريح دظرفيدمراألة مدةرالعفي دةرةدلرالهد يرالهدهرإل د،ارالشداارأير دارلران  د،ر
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   ر ،نترص  ر دارر  رر(29)ّأ ضلرةلرص   ،ر اربا  ،رأل رة ع رأة ه،را، رال     
رةه ا ،رأ ضلرةلرص   ،ر ارالم ج ر ملرب،لرأالل رةعم ،رةلرا ج م،يرب،ل ج، .

اددلرأسدد،ةةربددلرزيدد راضددارهللاراع مدد،راددلرالع ددارصدد، رهللارا،يددمرالسدد،عرادد، :ر)ةدد،ر-ر3
 (30)   تربم ير  عةرأض را، رال ج، رةلرالع ،ا(

 وجه الداللة:
 مي  زي ري  ٰى ُّٱاهلمرارالجل:ررّال  ع  لرأش رال  لرالأاظم ، راليش  رلمرر

 ق ة لرا، رجميمرالش ها رأل رالمحعةرب لرأاظعرالمحلرا، ررررر(31)ر  َّ  ىي  ني 
ب ل ال  عةر البمضررر(32)رّا ار بمض م،ر ةمر ل، جلر ،ج م،ا م،ر الم أ ر  عةر أ ر البم،ر  ر

 أض .

الراقبةربلرا،ة :رأ راسه رهللارص، رهللارا،يمرالس،عرا، :ر)إي،كعرالال له را، ررر-4
الع دد،ا.ر قدد، راجددلرةددلراألنخدد،ا:ريدد،راسدده رهللا رأ  أيددترالحمدده؟رادد، :رالحمددهرالمدده ر(ر

ر.ر(33)
ر

 : وجه الداللة
ّةمع راهلم:ر)الحمهرالمه ( رالع ارالرأ ري للرا، رالم ابدةرصد  رال رغاد هرلده ر
الظعه رالنرغ، رالشيط،  رأل رالحمهرا ريكه رةلرغا رليرالمح،ا  رالننمد،رأبد،حرا،يدمر

 رالن ر ددارالع ددارةددلردلدده رر رر(34)ّال دد  رأ ريه،ددهرةددمرالمدد أ رةددلر دد، رلارةحدد  رةع دد،
 ط.الحمهرا، رالم أ رن ارا، را ل  

ادددلرأبدددارسدددما رالهددد ايرادددلرالع دددارصددد، رهللارا،يدددمرالسددد،عراددد، :ر)إ رالددد ني،رن،ددده ر-ر5
لض  رالن رهللارة  ه، يعر ا ،ر اعظ ر يفر مم،ه  ر ، قهارال ني،رالا قهارالع ،ا ر   رأال ر

ر.ر(35)(ر  عةربعارإس امالر ،نتر ارالع ،ا
ر
ر
ر
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 وجه الداللة :
 ارالع ،ارالرالج، رالغا هلرالأكي هلر  عةرّالةمع،هر جع هارا    ، رب ،رالب،لع ،ا رال  للر

الرالجددد، رالدالا ر  عددد  لرالابددد  ارأكيددد رالعددد،خرب دددل...رالةمعددد رة ددد ه، يعر ا ددد،رجددد،ا،يعر
ر(36)ل، ،ارةلرالق ال رالذيلرا ،يعر اعظ رهلر مم،ه ربط،ا مرأالربممخا مرالش ها يعّ

إلارسد،عررالرأ رس،مةراضارهللاراع ، را،لت:ر)ك، راسه رهللارص، رهللارا،يمرالس،ع-رر6
ادد، رالع دد،ارنددالريقضددار  دد،يمم رالةكددمري ددا ارا ددلرأ ريقدده ( رادد، رابددلرشدد ،ل:ر) ددأاىر

ر(37)وهللارأا،عرأ رةكيمرلياريع ذرالع ،ارا لرأ ري ا  لرةلرانخ  رةلرالقه (
 

 : وجه الداللة
ّنالريقضار  ،يمم رأي:رنالري عر  ،يممرالي  غرةعم.راهلم:ر) دأاى(ربضدعرال مدر رأي:ر

ةكددمراسدده رهللارصدد، رهللارا،يددمرالسدد،عر دد، ري ددا ارألجددلرن دد،لرالع دد،اراللهدد،ب لراةددلرأ ر
ا ددلر  دد  رال جدد، رلددئ ريدد ا  لربمددضرالم  دد االرةددلرالخدد  ...رل دد رةدد،ري دد  ،درةعددم:ر

 (38)ّفيم:رل الجرالع ،ارإل رالم ،ج رالسبق لرب، نخ ا  رالا ل  طرب لرةظعةرال  ،در
 
ا،لت:ر)شكه ررر-لع ارص، رهللارا،يمرالس،عزالجرارر-الرأ رس،مةراضارهللاراع ،رر-رر7

إل راسه رهللارص، رهللارا،يمرالس،عرأنارأش يا ر ق، :ر ه ارةلرالااارالع،خرالأنتر
ااكبة.ر ط ترالاسه رهللارص، رهللارا،يمرالس،عرناعئذريخ،ارإل رجعبرال اترالههريق أرر

 (39)[ر(1 2]رالطها:ر َّ زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ

 
 : وجه الداللة

 ددد، رال جددد، رةدددمرالع ددد،ا ري يددد رأن دددعر ددد، هار دددارالادددترالانددد رغاددد رّاددده راطددد،ا:راددد ر
ةه ،طد، رب،ل جد،  رأل رسددع  لرأ ريط دلراليخد،الرالااارال جدد، رالي د    رادع ع رلقهلددمر
ا،يدددمرال ددد  :ر) ددده ارةدددلرالااارالعددد،خرالأندددترااكبدددة(.رالفيدددم:رأ رال دددعةرإلارأاادرالع ددد،ار

 (40)اترّدله رال اترأ ريه جرال ج، راعم ربه  رالطها رنه رال 



 

 والعشرون   السادسالعدد  | 204

 م.م. محمد سالم عبد الواحد

  

  
الرنمر ربلرأبارأسا راألنخد،ايرادلرأبيدم:ر)أندمرسدممراسده رهللارصد، رهللارا،يدمر-رر8

الس،عريقه رالهدهرلد،اجرةدلرالم دج ر د،ل ،طرال جد، رةدمرالع د،ار دارالط يدمر قد، راسده ر
هللارصدد، رهللارا،يددمرالسدد،عرل،ع دد،ا:راسدد أل  ر  نددمرلدديسرليددلرأ ر حققددلرالط يددم را،دديكلر

 ي،نددترالمدد أ ر ، خددمرب،لجدد اا رن دد رإ رثهب دد،رلا م،ددمرب،لجدد اارةدددلربح، دد، رالط يددم ر
 (41)لخها ،ربم(
 : وجه الداللة

اهلدددددم:ر)اسددددد أل  (رّ ددددد،لممع ر دددددأل  رادددددلرالسدددددطرالط يدددددم.رالأبمددددد  رادددددلرن،ا   ددددد،رإلددددد ر
 رالهددذارالع ددارل،ع دد،ارب،لبقدد،ار ددارالسددطرالط يددمرالأةدد هلرب، ب مدد،درإلدد ر دد  ر(42)ّن،   دد،

 اج م،يرال ج، رب،لع ،ارالةه،لط  ع.الط يمرإنم،رن ارا، ر
اددلرابددلرامدد رادد، :رادد، راسدده رهللارصدد، رهللارا،يددمرالسدد،ع:ر)لددهر   عدد،رهددذارالبدد،لرر-ر9

 .ررر(43)ل،ع ،ا.را، رن، م:ر ،عري للرةعمرابلرام رن  رة، (

 : وجه الداللة
ليد، رّ   ع،رهذارالب،لرأيرب،لرالم دج رالدذيرأشد،ارالع دارصد، رهللارا،يدمرالسد،عرل،ع د،ار

ر.ررر(44)لا ارالأن لرلئ ر ه ،طرالع ،ارب،ل ج، ر ارال له رالاله الجرةلرالم ج ّ
ر

 : حكم االختالط عند الفقهاء. ثالثاملبحث ال
إ ربي، رنكعرال  طرال ج، رب،لع ،ارالاج م،ا ع ري ط،برةع،ربيد، رأادها رال ق د،ار

ر ارالمذاهبراألابمةرالةلرثعراله الجرب أيرااجل رالللَرةلرل  رالمط،لبراق ية:ر
 املطلب األول: أقوال احلنفية. 

ا  مر ق ،ارالحعفيةرا، رةعمرا لد  طرالهدذارةد،ر هضدحمرنخدهصرال ق د،ارالحعفيدةرةدمر
ر رأزة،ن ع:ال  

ادد، رال  ل ددا:رّاليعب ددارل،ق،ضددارأ ريقدد  رالع دد،ارا،دد رندد  رالال جدد، را،دد رندد   رأل ر
العدد،خريردنمدده ر ددارةج، ددم.رال ددارالدد  طرالع دد،ارةددمرال جدد، راعدد رالرنمددةرةددلرال  عددةر
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الالقددبلرةدد،ر ريه دد  رالليددلرهددذار ددارلخددهةةريكدده ربددالرالع دد،ا ر أةدد،رالهخددهةةرال ددار
ر(45)ج رب ارةلرأ ريق ة لرةمرال ج، ّ. يه ربالرال ج، رالالع ،ار ري

ا، ربد ارالد يلرالماعدا:رّأيرهدذاربد،لر داربيد، رنمدلرال جد، رالجعد،ز ردال رنمدلرالع د،ار
إي،ه، رألنمرالادر ارن يمرأل جمرأبهريم، رالرأنسراضارهللار م،ل راعمرا، :)ل جع،ر

ا،ددل:ر .ررةددمراسدده رهللار ددارجعدد،ز ر دد أىرن دده ر قدد، :رأ حم،عددم؟را،ددل:ر .رادد، :رأ   عددم؟
اددد، :ر ددد،اجملرةدددأزالاا رغاددد رةدددأجهاا (.رأل رال جددد، رأادددهىرلدددذلَرالالع ددد،ارضدددعي ، ر
الةظعدددةرلإلنيشدددد، رغ،لبدددد،رلخهصدددد،رإلارب،شدددد  رالحمددددل رالألن ددددلرإلارنم،عدددد،رةددددمرالجددددهدر
ال ج، رلهامرال    لرب،ل ج، رالههرةحلرال  عةرالةظعةرال  ،د.ر   را،ت:رإلارلدعريهجد ر

 (46) ارالش يّ.اج، ؟را،ت:رالض الاا رة  يع، ر
الا، رالحمهي:رّالالمه ،ارأ رالر ، ر ريك هرإلارلعريش ملرا،د رة  د   ر مد،ر دارال د ل.ر
ا،دددت:رالهدددهرنددد ا ر دددارزة،نعددد،ر ضددد رادددلرالي اهدددةرألةدددهار ر ه ددد را،يدددَرةع ددد،رالددد  طر

ر(47)الع ،ارب،ل ج، ّ.
جدةراد ال را، رابلرا،ب يل:رّالا رة ر ار  ،لرالش ،دا رةم،ر  دربمرالشد ،د رالهد الجرل  ر

ر(48)أةا  رأيرلم،ر ش ملرا،يمرةلرالمعي ا رالةلرال  طرالع ،ارب،ل ج، ّ.
 

 املطلب الثاني: أقوال املالكية.
را  مرال ق ،ارالم،لييةرا، رةعمرال  طرال ج، رب،لع ،ا:

نامريقه رالخ،اليرةلرةبط  رالهصدية:رّأالريهصدارب ا،ةدةرالمهلد را،د رالهجدمرالدذير
األزةعدددةرةدددلرالددد  طرالع ددد،ارب،ل جددد، رالالعظددد رل،محددد  رالنحدددهرللدددَرةدددلريقدددمر دددارهدددذهر

ر(49)المعي ّ.
ال ارّةعلرالج،الّرلم،يش:رّاليعب ارل،ق،ضارأ ري  دربضدعرال ح يدةرالسدكه رال د،ار
ال  ددد رالددد اار)يهةددد،ف(رةماعددد،فرةدددلراألسددد هير)أالرالا ددد،ف(رةماعددد،رةدددلرالاددده ر) (راضددد،اربدددالر

الدد    لرب،ل جدد، ر ددارةج، ددمرسددهاار ،نددترالهخددهةةر)الع دد،ا(رسدد  ارل ددلرالن ظدد،فرةددلر
باددع لرل،صددةرأالرباددع لرالبددالرال جدد،  رالهددذار ددارن دد،اريهدد جلرال ريهشدد رةددلرسددم،ير
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صدده  لرال  عدددةرب دددل رالأةدد،رالّمهدددء :اءاّ رالال  ددداريهشدد رةدددلرسدددم،يرصدده  لرال  عدددةرب دددلر 
ر اه ،لرةلريه،صعراع لرأالريبممرل لر ارةع،زل لرثقةرةأةهن،.

 ةرالسحعه :ريمر رالع ،ارا، رن  رالال جد، را،د رند  .رالاد، رأشد برأاىرالا، رابلرا ر
أ ري دد أرب،لع دد،ار ددلريدده رأالرب،ل جدد، ر ددذلَرلددمرا،دد راج  دد،دهرصددحيلرإةدد،رلييدد  رال جدد، ر
ا،دد رالع دد،ارأالرلييدد   لرا،دد رال جدد، رال ريقدد  رال جدد، رالالع دد،ارةه ،طددال رالن راأىرأ ر

 رابددلرا دد رالحكددع:رأنددبرإلددارأ ري دد دريجمددلرل،ع دد،اريهةدد،رةم،هةدد،رأالريددهةالر مددل.رالادد،
 .(50)ل،ع ،اريهة،فّ

 املطلب الثالث: أقوال الشافعية. 
رال ، رل ق ،ارالش، عيةراألاها راق ية:

ا، رالعهالي:رّةلرال  يرالق يحةرة،راا ،دهربمضرالمها ر ارهذهراألزة، رةلرإيق،درالشممر
 عرلددذلَراليم عدده ربددم ربج ددلرا  ددةرلا،ددةرال ،سددمرأالرغا هدد،رالي  خددح ه رالشددممرةددلرب،دد ان

الهذهرض لةر ،نشةرجممهار ا ،رأنهاا،فرةلرالقب،ملر)ةع ،(رإض،اةرالم، ر ارغا رالج مر
الةع ،رإة ،ارشم،ارالمجهخر ارا ا ع،ارب،لع،ارالةع ،رال  طرالع ،ارب،ل ج، رالالشمهير

 (51)باع عرالالجهه عرب،از ّ.
دال رالع ،ا:ر)الاد رالادرةد،ررأة،رابلرنج رالم ق نارفيقه ر ارب،لرنملرال ج، رالجع،ز 

ههرأص حرةلرهذار ارةعم ل رالليعمرا، رغا رش طرالمخعف راللم،دمرأشد،ارإليدمرالهدهر
ة،رأل جمرأبهريم، رةدلرند يمرأندسراد، :رّل جعد،رةدمراسده رهللارصد، رهللارا،يدمرالسد،عر
 ارجع،ز  ر  أىرن ه ر ق، :رأ حم،عم؟را،ل:ر .را، :ر ،اجملرةدأزالاا رغاد رةدأجهاا ّ.ر

بدالرالم،مد،ا رالال دد بررهالير دار)شدد حرالم دذل(رأندمر رلدد  ر دارهدذهرالم ددألةالنقدلرالعد
فيمرة،ر ق   رالأل رالجع،ز ر رب رأ ريشيم ،رال ج،  ر ،دهرنم، د،رالع د،ارليد، رللدَرلايمدةر

 (52)إل رال    لرب،ل ج، رفي ضارإل رال  عةّ.
لرالمعيدد ا راليقدده رابددلرنجدد رال ا مددا:رّرأةدد،رسددم،يرأهددلرالهاددتر حدد ا ربدد رشددَر فيددمرةدد

 (53)ك،ل  طرال ج، رب،لع ،ارالا   ، رالم،ةةرب،ل، هرة،ر ريحخ ّ.
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الجدد،ار ددارّة عددارالمح دد،جّرل،شدد باعا:رّال م يددفرب ادد را  ددةرالهددهراج مدد،يرالعدد،خربمدد ر
ّأال رةدلراد  رالبخد  رابدلررالمخ ريه را  ةرل، ا،ارل، ،فرفيمرل   ر  ارالبه،اير

عب،خّرالةمعد،هرأندمرإلارصد، رالمخد ريده را  دةرألدذر دارالد ا،ارالالدذ  رالالضد ااةرإلد ر
هللار م،ل رإل رغ اللرالشمسر م،ري ملرأهلرا  ة رالل ذارا، رأنم :رأاجدهرأندمر ربدأخر
بم رالا ر م،مرالح لرالجم،ا،  رال  همرجم،اةرةع عرة،لَ راد، رالمخدعف:رالةدلرجم،دمر

حمرب ،نشرال  ي ربلريه فرأة ه:رأيرإلارل رالرالد  طرال جد، رب،لع د،ارب اةرلعري،
ر(54)الن ر  هرةلرأ حش ،ّ.

الا، رالبجا ةدا:رّاج مد،يرالعد،خربمد رالمخد رل،د ا،ار مد،ري م،دمرأهدلرا  دة راد، را ةد، ر
أنم :ر ربأخربم رال  همرا ة، رة،لدَ رال م،دمرالح دلرالسدبقمرابدلرعبد،خ.راد، رالعدهالي:ر

ة رانمد،نا.رالادد، رالشدديورالطدهلاربح ة ددمرلمدد،رفيدمرةددلرالدد  طرالع دد،ارالهدهرب اددةرن ددع
 (55)ب،ل ج، ر م،رههرةش،ه راق ّ.

 
 املطلب الرابع: أقوال احلنابلة.

را  مرالحع،ب،ةرا، رةعمرا ل  ط:
ناددمرادد، رابددلرالجددهزي:رّ أةدد،رةدد،رأندد ثرالقخدد،صرةددلرجمددمرالع دد،ارالال جدد، ر  نددمرةددلر

ةددلرالدد  طرالع دد،ارب،ل جدد، رالا ددمرالع دد،ارأصددها  لررال دد يرال ددار جدد ير ا دد،رالمج،مددبر
ر(56)ب،لخي،حرالالعهاحرإل رغا رللَّ.

الادد، رابددلرا اةددة:رّإلار دد، رةددمرا ةدد، راجدد، رالن دد،ا ر ،لم دد حبرأ ريي ددترهددهرالال جدد، ر
بق ارة،ري ىرأن لرا رانخ  ل راليقمدلرهدلراقادبر  د،يمم.را،لدترأ رسد،مة:ر)إ رالع د،ار

هللارا،يدمرالسد،عر دلرإلارسد،عرةدلرالمك هبدةرامدل رالث دتراسده ر ارا د راسده رهللارصد، ر
هللارص، رهللارا،يدمرالسد،عرالةدلرصد، رةدلرال جد، رةد،رشد،ارهللار د لاراد، راسده رهللارصد، ر

ليداريبمد رةدلريعخد  رةدلرر-وهللارأا،دع-هللارا،يمرالس،عرا، رال ج، (.را، رالرهد ير عد ىر
ي ضدددارإلددد رالددد  طرال جددد، ررالع ددد،ا.راالاهرالبهددد،اي.رالأل را لددد  ربدددذلَرةدددلرأنددد هم،

ر(57)ب،لع ،اّ.
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 حاالت االختالط  املطلب اخلامس:   
ي  ددالرلعدد،رةددلرأاددها را،مدد،ارالمددذاهبرال ق يددةراألابمددةرأ را لدد  طربددالرال جدد، ر
الالع ،ارن ا  رالليلريجهزرا ل  طر اربمضرالحد،  رل،ضد الا رالشد عية رأالرل،ح،جدةر
الش عية رأالرل،مخ،حةرالش عية رأالرلج ي، رالم،د رب ذارا لد  طرالندذ  رفيمد،ري،دارهدذهر

رالح،  :
 االختالط للضرورة: -أ

 را،ددد رللدددَرةددد،را،لدددمرالعدددهالي:رّالاددد، رأصدددح،بع،:رال ر ددد  ر دددار حددد يعراله،ددده رنادددمراليددد ر
ن ةع،ه،ربالراله،ه ر ارص  رأالرغا ه،.رالي  يع رةدلرهدذار ،دمرةهاضدمرالضد الا ربدأ ر
يج راةد أ رأجع يدةرةعقطمدةر دارالط يدمرأالرنحدهرللدَ ر ابد،حرلدمراس خدح،ب ،ربدلرالي،رةدمر

 .ر(58) رفيمّللَرإلارل، را،ا ،رلهر    ، رالهذار رل 
 االختالط للحاجة: -ب

رالهذارلمرا  رن،  :
 ا ل  طر ج اارالمم،ة  رالش عيةرةلربيمرالش اا. .1

 ا ل  طرلح،جةرةب،ش  رأام، رالقض،ا. .2

 ا ل  طرل  ضر حملرالش ،د . .3

 ا ل  طرل  ضرأام، رالح بة. .4

ا لدددد  طرل دددد ضرل ةددددةرالضدددداه رالنكدددد اة عربهجددددهدرالمحدددد   رالالجددددهدرن،جددددةر .5
 اةرلهجهده،رالنضهاه،.ةش الر

 ا ل  طر ارال ي،اا رالممهةيةرلح،جةراس مم،ل ،. .6

 ا ل  طرل،قي، ربأام، رالج ،در عقلرالم،ارإل رالمق، ،ال. .7
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 .ررر(59)ا ل  طرل  ضراس م،يرالهاظرالا اش،د ربهجهدراجلرالان رأالرأثعال .8

الليدددلرالم،مددد،ارااددد الارا لددد  طراعددد رالضددد الا رالالح،جدددةربهجدددهلرال دددرا رالمددد أ رب،لحجددد،لر
الشدد اارالي،ةددل رالغددضرالبخدد رةددلرال جدد، رالالع دد،ارالادد  رنظدد ر ددلرالاندد رةع مدد،رإلدد ر
اقلدد ربشدد ه  رالال ددرا رآدالراليدد  رالشدد عيةرةددلرادد  رال  ددعجرالال م،يددلرةددلرا ددلرالع دد،ار

رن  ر ريكلرةما  رة،م  .
ل ددا راطددبر ددارّةدد  رالقدد آ ّر ددار   ددا ر ،نشددةرالرندد :رّرالأل رهددذهرال ددهانشريقدده را

لا رإغ اارالج،لبية ر ، رال م ا :رال ر ق بها..رل،ع ارادلرةجد درا ا د ال رسد ارل،دذاامم ر
بمدد راألاللدد رر-الا قدد،ارل،ج،لبيددةرال ددار ضددمفرةم دد،را ااد ...رلددذلَرن ةددترالعظدد  رالي،نيددة

ر-  طرض الا ر  ،حربق ارالضد الا .راللدذلَر د، رال  د جاللذلَر ، را لرر-غا رالم مم  
ن اةددد، رال ،ندددترالح  ددد، رالمياددد   رالالضدددحك، رالمياددد   رر-ن ددد ربددد،ل مط ر دددارالط يدددم

الا شددد،اا رالمياددد   رةمعهادددةر دددارالحيددد، را سددد ةيةرالعظي دددة...ر  دددذارالددد يلر ري يددد رأ ر
لرالا،يةرا دلرأ ريقديعريم ضرالع،خرل،  عةرثعريك،فرأاخ،ب عراع ،ر ارالمق،الةة!ر  هردي

الحددد الد راليهادددمرالمقهبددد، .رالهدددهرديدددلرنم،يدددةرل،ضدددم،م رالالمشددد،ا رالالحدددهاخرالالجدددهااح.ر
 .ر(60)الابَرأا،عربملرل،م رالههرال،طيفراله ا ّ

رأة،را ل  طرل  ضرال م،يعرفيقه را  رالي يعرزي ا رةجاب،را، رنكممربأنم:
، را،د رند   رالالد لالرا،د رللدَرّ ب رةلرال خلرال م،يعرالع ،ارا، رن   رال م،يعرال جد

الح يمرالذيرأل جدمرالبهد،ايرادلرأبدارسدما رالهد ايراد، :ر)ا،لدترالع د،ارل،ع دارصد، ر
هللارا،يمرالس،عرغ، ع،را،يَرال ج، ر ،جملرلع،ريهة،رةلرن  دَر هاد هلريهةد،رلقدا لرفيدم ر

ل د،ر هاظ لرالأة هل ر ي، رةم،را،لمرل ل:رة،رةعيلراة أ ر ق  رث ثةرةلراللد ه،رإ ر د، ر
نج،بد،رةددلرالعد،ار ق،لددتراةد أ :رالاثعددال؟ر قد، :رالاثيعددال(.رالةمعد رّغ، عدد،را،يدَرال جدد، رأ ر
ال جدد، ري زةهنددَر ددلراأليدد، رالي ددممه رالم،ددعرالأةددهارالدد يلرالنحددلرن دد،ارضددم ةر رنقدد ار

يهة،رةلراألي، رن ممرالند م،عرأةدهارالد يل...رر-أيراالرلع،–ا، رةرانم  ع ر ،جملرلع،رر
أ ر م،يعرالع ،اريكه را، رن  رالند هلردال رالد  طرب،ل جد،  ررر  ذارالح يمري  را، 

إلرلهر ، را ل  طرل م،يرالم،دعرال م،دعرأةدهارالد يلرسد،م ، رلمد،ر ،دبرةدلرالع دارصد، ر
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هللارا،يددمرالسدد،عرأ ريمددالرل ددلريهةدد،رل،صدد،رب ددلريج مددمرفيددمرب ددلريم،م ددلرأةددهارالدد يل.ر 
يلرلمد،رجمدلرل دلرالع دارصد، رال ذلَرلهر ، رال    لرب،ل ج، رسد،م ،رلد م،عرأةدهارالد ر

هللارا،يمرالس،عريهة،رالن هلراع ة،ر ، لرللَرةعم رالي   ،درأيض،رةدلرالحد يمرالشد يفر
أنمر ري هغرا ل  طر ارال م،يع رالر  يمرجملرالع ،ارل،فرال جد، ر مد،رهدهرجد،مرر

ر.ررر(61) ارالخ  .روهللارأا،عّر
ر

 اخلامتة 
ر هص،ترإلا ،رال ااسة.رال  ضملرأهعرالع ،مجرالال هصي، رال ا

 أوال: النتائج:
يمددد  را لددد  طربأندددم:رإنضدددم، رجدددعسرالدددذ هاراألج،ندددبرإلددد رجدددعسرا نددد،ثر دددار .1

يؤديرإل را    د، رادلر  يدمرالعظد رأالرال،مدسرأالررراألة،كلرالم،ةةرالاله،صةرإنضم،ة،
 الضحَرأالرالي  رب  برال ااسةرأالرالمملرأالرال يمرأالرال   رأالرنحهرللَ.رر

  ل  طرأا ، رةع ،رة،رههرةح  رالةع ،رة،رههرةب،ح. .2

 ل ظرا ل  طربم  هةمرال، هيرالا صط نارالاادر ارالق آ رالي يعرالال عة. .3

 المذاهبرال ق يةراألابمةرا، رن ةةرا ل  ط.أجممر ق ،ار .4

ا لد  طرةبد،حراعد رالضد الا رالالح،جدة رالليددلربشد طرة ااد، رأنكد، رالعظد رالال،بدد،خر .5
 الي  رالالج،هخربالر  رالجع الرةلرالمج ممال.ررالآدالر

ر

ر

ر
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 ههاةشرالبحمر 
 

 
ر.ر7/107  ذيبرال، ة ر حقام:رةحم راهضرة ابرر(1)
 .ر3/1124الخح،حر ،جرال، ةرالصح،حرالم بية ر حقام:رأنم را  رال  هاراط،ار(2)
ر.ر208/ر2ةق،ييسرال، ة ر حقام:را  رال   رةحم ره،اال رر(3)
ر.ر291/ر7ل ، رالم لرر(4)
 .رر1/177يعظ :رالمخب،حرالمعا ر ارغ يبرالش حرالي ا رر(5)
ر.ر24/ر1يعظ :رال   جراللط رةش،ا ةرالم أ رل، جلر ارةا ا رام،مرر(6)
 .ر57/ر3اهد رالحج،لرر(7)
 .ر27ا ل  طرأصلرالش ر اردة،اراألةعرالاألس رر(8)
ر  ،الىرالاس،ملرسم،نةرالشيورةحم ربلرإب اهيعربلرا  رال،طيفرآ رالشيو رجممرال   ابرال حقام:ر(9)

 .رر10/35ةحم ربلرا  رال نملرربلرا،سعرر
 بم ه،.رالة،ر62/ر3اهد رالحج،لرر(10)
ر.رر220سها رالبق  راقيةر:رر(11)
ر263/ر1أنظ ر:راليش، رالرنق،ممرغهاةضرال عريلرر(12)
ر.ررر24سها رصراقيةر:رر(13)
ر4/87اليش،  رر(14)
ر.رر102سها رال هبةراقيةر:رر(15)
ر.رر2/383انظ :رةم،لعرال عريلر ار   ا رالق آ  ر حقام:را  رال زا رالم  ي رر(16)
ر.رر24سها ريهنسراقيةر:رر(17)
ر.رر45سها رالي فراقيةر:رر(18)
ر.ر497/ر2  لرالق ي  رر(19)
ر.رر53سها راألنرالراقيةر:رر(20)
ر.ر483/ر3أنك، رالق آ  رر(21)
ر.رر23سها رالقخصراقيةر:رر(22)
 .ر471/ر3أنك، رالق آ  رر(23)
ر.رر33سها راألنرالراقيةر:رر(24)
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صحيلرة ،ع ر حقام:رةحم ر ؤادرا  رالب،اا ر ر  ،لرالخ   رب،لر  هيةرالخ ه رالنا،ة  ،ررر(25)

ر.ر326/ر1ال ضلراألال رةع ، ر
رالة،ربم ه،.رر4/159المع ،جرش حرصحيلرة ،عربلرالحج،ج رررر(26)
 .ر3/219نالراألال ،ا ر حقام:راخ، رال يلرالخب،بطار(27)
سعلرأبهرداالد ر حقام:رةحم رةحاارال يلرا  رالحما  ر  ،لرالخ   ررب،لرال ش ي ر ارل الجررر(28)

ر را، راأللب،نا:رصحيل.ر156/ر1الع ،ارإل رالم ،ج  ر
 .ر2/195اه رالمم هدرش حرسعلرأبارداالد رر(29)
صحيلرالبه،اي ر حقام:رةحم رزها ربلرن،ص رالع،ص  ر  ،لرالعي،ح رب،لرة،ري ق رةلرشؤ رر(30)
ر.ر7/8لم أ  را
ر.رر41سها رآ رام ا راقيةر:ررر(31)
 20/89ام  رالق،ايرش حرصحيلرالبه،ايرر(32)
صحيلرالبه،اي ر  ،لرالعي،ح رب،لر ريه،ه راجلرب،ة أ رإ رلالرةح   رالال له را، رالم ابة رر(33)

 .ر37/ر7( ر5232ح)
 .ر7/358ش حرصحيلرالبه،اير بلربط،  ر حقام:رأبهر ميعري،س ربلرإب اهيع رر(34)
ال  عةررصحيلرة ،ع ر  ،لرال ا،  رب،لرأكي رأهلرالجعةرال ق اارالأكي رأهلرالع،ارالع ،ارالبي، ر(35)

 .ر4/2098( ر2742ب،لع ،ا رح)
ر.ر17/55المع ،جرش حرصحيلرة ،ع رر(36)
 .ر1/167( ر837صحيلرالبه،اي ر  ،لراأللا  ررب،لرال  ،يعرح)ر(37)
 .رر6/122ام  رالق،اي رر(38)
 .رر153/ر2( ر1619صحيلرالبه،اي رر  ،لرالحج رب،لر ها رالع ،ارةمرال ج،  رح)ر(39)
ر.4/299ش حرصحيلرالبه،اي رر(40)
( رر5272سعلرأبهرداالد رأبهالرالعه  رب،لر ارةشارالع ،ارةمرال ج، ر ارالط يم رح)ر(41)
 .را، راأللب،نا:رن ل.ر4/369
 .ر7/2983ة ا، رالم ، يلرش حرةشك، رالمخ،بيلرر(42)
بهرداالد رسعلرأبهرداالد ر  ،لرالخ   ررب،لر اراا را رالع ،ار ارالم ،ج رالرال ج،  ررأر(43)

ر.رر1/126( ر462ح)
ر.ررر92 رصر2اه رالمم هد رجر(44)
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  رر1993ال  ل ا:رةحم ربلرأنم ربلرأبارس ل رالمب هط رداارالمم  ة ربا ال  ر)د.ط( رر(45)

ر.رر.ر80 رص16ج
رررر111 رص8ام  رالق،ايرش حرصحيلرالبه،اي رجرر(46)
ر.ررر2/114غمررااه رالبخ،م ر ارش حراألشب،هرالالعظ،م  رر(47)
ر.رررر6/355ادرالمح ،ارا، رال ارالمه ،ا رر(48)
ر.ررر4/585الش حرالخ ا  رن،شيةرالخ،اليرا، ررر(49)
رررر.ر306/ر8ةعلرالج،الرش حرةه خ رل،ال رر(50)
ر.ر8/118المجمهيرش حرالم ذل ر(51)
  لرالب،ايرش حرصحيلرالبه،اي رااعر  بمرالأبهابمرالأن،دييم:رةحم ر ؤادرا  رالب،اا رأل جمررر(52)

رررر.3/128الصححمرالأش  را، ر بمم:رةحبرال يلرالهطاب ر
ر.رر2/345الرالاج رالراا  ا راليب،م  رر(53)
رررر.رر2/261رة عارالمح ،جرإل رةم  ةرةم،نارأل ،ظرالمع ،جر(54)
ر.ررر226/ر2رن،شيةرالبجا ةارا، رالهطاب رر(55)
ررر.3/146 شفرالمشكلرةلرن يمرالخحيحال ر حقام:را،ارن الرال هال رر(56)
رالة،ربم ه،ر.ر1/401الم عا رر(57)
ر.ر.9/109المع ،ج ر(58)
ر.ررر430-3/426:رالم خلر ارأنك، رالم أ رالال اترالم ،عر ارالش يمةرا س ةية ريعظ ر(59)
ر.رر3/1231 ارة  رالق آ ررر(60)
رالة،ربم ه،.ررررر3/431الم خلر ارأنك، رالم أ رالال اترالم ،عر ارالش يمةرا س ةيةررر(61)
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 املصادر واملراجع 
رالق آ رالي يعرر

هللا را ل  طرأصلرالش ر اردة،اراألةعرالاألس  ردااررا ة، :رأبهرنخ رةحم ربلرا  رر .1
  .ر2009 ر1اقث،ا رصعم،ا رط

ابلرب،ز:را  رالمريرربلرا  رهللا رال   جراللط رةش،ا ةرالم أ رل، جلر ارةا ا رام،م رالزاا ر .2
 هد.ر1423 ر1الشؤال را س ةيةرالاألالا، رالال اه رالا اش،د رالمم،يةرالم بيةرال مهدية رط

يم، ربلرةحم ربلرام  رن،شيةرالبجا ةارا، رالهطاب رداارال ي  ر)د. ( ررالبجا ةا:رس، .3
  .ر1995)د.ط( ر

البه،اي:رةحم ربلرإسم،اال رصحيلرالبه،اي ر حقام:رةحم رزها ربلرن،ص رالع،ص  رر .4
 ه.1422 ر1داار ه رالعج،  رط

ب ارال يلرالماعا:رأبهرةحم رةحمهدربلرأنم ربلرةهس ربلرأنم ربلرن الرال ا ،با ر .5
 م  رالق،ايرش حرصحيلرالبه،اي رداارإني،ارال  اثرالم با ربا ال  ر)د.ط( ر)د. (.را

ابلربط، :رأبهرالح لرا،اربلرل،فربلرا  رالم،َ رش حرصحيلرالبه،اير بلربط،  ر .6
  .ر2003 ر2 حقام:رأبهر ميعري،س ربلرإب اهيع رةك بةرال ش  رال ي،ض رطر

ال  اا رةم،لعرال عريلر ار   ا رالق آ  رررالب هي:رأبهرةحم رالح الربلرة مهدربلرةحم ربل .7
 ه.ر1420 ر1 حقام:را  رال زا رالم  ي رداارإني،ارال  اثرالم با ربا ال  رط

 
الجخ،ص:رأنم ربلرا،ارأبهربك رال ازي رأنك، رالق آ  ر حقام:را  رال   رةحم را،ارر .8

  .ر1994 ر1ش،هال رداارالي برالم،مية ربا ال  رط



 

 215   | مجلة مداد اآلداب 

 اإلسالمية حكم االختالط في الشريعة 

 

 

ال  جرا  رال نملربلرا،اربلرةحم  ر شفرالمشكلرةلرن يمررالجهزي:رجم، رال يلرأبهر .9
 الخحيحال ر حقام:را،ارن الرال هال ردااراله ل رال ي،ض ر)د.ط( ر)د. (.ر

ابلرنج رالم ق نا:رأنم ربلرا،ا ر  لرالب،ايرش حرصحيلرالبه،اي رااعر  بمرالأبهابمرر .10
ةحبرال يلرالهطاب را،مرررالأن،دييم:رةحم ر ؤادرا  رالب،اا رأل جمرالصححمرالأش  را، ر بمم:
 ه.ر1379ا،يم:را  رالمريرربلرا  رهللاربلرب،ز رداارالمم  ة ربا ال  ر)د.ط( ر

ابلرنج رال ا ما:رأنم ربلرةحم ربلرا،ا رالرالاج رالراا  ا راليب،م  رداارال ي  ر .11
  .ر1987 ر1)د. ( رط

داارالي برالحمهي:رأنم ربلرةحم رةكا رغمررااه رالبخ،م ر ارش حراألشب،هرالالعظ،م  ر .12
  .ر1985 رر1الم،مية ر)د. ( رط

ابلرنا ا:رأبهرا  رال نملرةحم رأش  ربلرأةا ربلرا،ا راه رالمم هدرش حرسعلرأبار .13
 ه.1415 ر2داالد رداارالي برالم،مية ربا ال  رط

أبهرداالد:رس،يم، ربلراألشممربلرإسح، ربلربشا ربلرش ادربلرام الراألزديرال ج  ،نا ر .14
با ال  ر)د.ط( رر- حقام:رةحم رةحاارال يلرا  رالحما  رالمك بةرالمخ ية رصا ارسعلرأبهرداالد ر

 )د. (.

ال ازي:أنم ربلر ،اخربلرز  ي،رالقراليعا رةق،ييسرال، ة ر حقام:را  رال   رةحم ره،اال  رر .15
  .ر1979داارال ي  ر

الرةهش ي:رأبهرالق،سعرةحمهدربلرام الربلرأنم  راليش، رالرنق،ممرغهاةضرال عريل رر .16
 ه.ر1407 ر3ارالي ،لرالم با ربا ال  رطدا

زي ا :را  رالي يع رالم خلر ارأنك، رالم أ رالال اترالم ،عر ارالش يمةرا س ةية رةؤس ةر .17
  .رر1993 ر1ال س،لة ربا ال  رط
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ال  ل ا:رةحم ربلرأنم ربلرأبارس ل رالمب هط رداارالمم  ة ربا ال  ر)د.ط( رر .18
  .ر1993

 رر17الق،ه   رطر-ارة  رالق آ  رداارالش ال  ربا ال الش،ابا:رسا راطبرإب اهيعرن ال ر  .19
  .ر1421

الش باعا رةحم ربلرأنم رالهطاب رة عارالمح ،جرإل رةم  ةرةم،نارأل ،ظرالمع ،ج رداارر .20
  .ر1994 ر1الي برالم،مية رط

الشه ،نا:رةحم ربلرا،اربلرةحم ربلرا  رهللا ر  لرالق ي  رداارابلر يا  رداارالي،عرر .21
 ه.ر1414 ر1  رطالطاب ردةشم ربا الر

  .ر1993 رر1نالراألال ،ا ر حقام:راخ، رال يلرالخب،بطا رداارالح يم رةخ  رط .22

آ رالشيو:رةحم ربلرإب اهيعربلرا  رال،طيف ر  ،الىرالاس،ملرسم،نةرالشيورةحم ربلرإب اهيعرر .23
بلرا  رال،طيفرآ رالشيو رجممرال   ابرال حقام:ةحم ربلرا  رال نملرربلرا،سع رةطبمةرالحكهةةر

 ه.ر1399 ر1لمك ةة رطبمكةرا

الخ،الي:رأبهرالعب،خرأنم ربلرةحم راله،ه ا رن،شيةرالخ،اليرا، رالش حرالخ ا  رداارر .24
 المم،ا  ر)د. ( ر)د.ط( ر)د. (.

الط ي ا:را  رالمريرربلرة زال  را ل  طر ح ي رال ق ي رال مقاب ر)د.د( ر)د. ( ر)د.ط( رر .25
 )د. (.

ادرالمح ،ارا، رال ارالمه ،ا رداارررابلرا،ب يل:رةحم رأةالربلرام ربلرا  رالمرير  .26
  .ر1992 ر2ال ي  ربا ال  رط



 

 217   | مجلة مداد اآلداب 

 اإلسالمية حكم االختالط في الشريعة 

 

 

ا،شها:رأنم رةحمهدرةحم  رأنك، راله،ه ر ارال قمرا س ةارال ط يق،  ،ر ارالمح،كعر .27
الش عيةر اراط،يرغر  رإش ا :رد.ة،ه رن،ة رالحهلا رة،ج  ا راض،ارش اا ر ،يةرالش يمةرر

  .ر2007الالق،نه  رالج،ةمةرا س ةية رغر  ر

ا،يش:رةحم ربلرأنم ربلرةحم  رةعلرالج،الرش حرةه خ رل،ال رداارال ي  ربا ال  رر .28
  .ر1989)د.ط( ر

ال ،اابا:رأبهرنخ رإسم،االربلرنم،درالجهه ي رالخح،حر ،جرال، ةرالصح،حرالم بية رر .29
  .رر1987 ر4 حقام:رأنم را  رال  هاراط،ا رداارالم،عرل،م يال ربا ال  رط

بلرةحم ربلرا،ارال اهةارثعرالحمهي رالمخب،حرالمعا ر اررال اهةا:رأبهرالعب،خرأنم ر .30
 غ يبرالش حرالي ا  رالمك بةرالم،مية ربا ال  ر)د.ط( ر)د. (.ر

الق،اي:را،اربلرس،ط، رةحم  رة ا، رالم ، يلرش حرةشك، رالمخ،بيل رداارال ي  ربا ال  رر .31
  .ر2002 ر1ط

الم عا رةك بةرالق،ه   ررابلرا اةة:رأبهرةحم رةه مرال يلرا  رهللاربلرأنم ربلرةحم   .32
  .ر1968)د. ( ر)د.ط( ر

ة ،ع:رأبهرالح لرالقشا يرالعي ،بهايربلرالحج،ج رصحيلرة ،ع ر حقام:رةحم ر ؤادرا  رر .33
 الب،اا رداارإني،ارال  اثرالم با ربا ال  ر)د.ط( ر)د. (.ر

رر 2المق  :رةحم رأنم رإسم،اال راهد رالحج،ل رداارالقمة رداارا يم،  را سكع اية رط .34
  .ر2004

 رر3ةعظها:رأبهرال ضلرةحم ربلرةك  ربلرا،  رل ، رالم ل رداارص،دا ربا ال  رط .35
 هد.ر1414
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العهالي:رأبهرز  ي،رةحاارال يلريحا ربلرش   رالمجمهيرش حرالم ذل رداارال ي  ر)د. ( رر .36
 )د.ط( ر)د. (.ر

 ه.ر1392 ر2المع ،جرش حرصحيلرة ،عربلرالحج،ج رداارإني،ارال  اثرالم با ربا ال  رط .37

ال  الي:رةحم ربلرأنم ربلراألزه ي ر  ذيبرال، ة ر حقام:رةحم راهضرة اب رداارر .38
  ر2001 ر1إني،ارال  اثرالم با ربا ال  رطر

 


