


 





) خطورة االختالط( 

١

)خطورة االختالط(


من يهد ا ، ونعوذ با تعاىل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرهونستعينهعاىل حنمدهتمدحلاإن 
ــه     ــادى ل ــال ه ــلل ف ــن يض ــه وم ــل ل ــال مض ــه،ف ــه إال وأش ــه  ا د أن ال ال ــريك ل ــده ال ش ــهد أن حموأوح ــده  ش ــداً عب م

..........هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِالَّ و وتُنالَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: سورة آل عمران[}        ي[

}ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَيي     اتَّقُـواْ اللّـهـاء وسنا ورياالً كَـثا رِجمهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو
]١: سورة النساء[}     الَّذي تَساءلُون بِه واألَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

}قُولُوا قَوو وا اتَّقُوا اللَّهنآم ينا الَّذها أَيا لًا ييدد٧٠( س ( فَقَد ولَهسرو اللَّه عطن يمو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
]٧٠،٧١:سورة األحزاب[}فَازَ فَوزًا عظيما 

.... أما بعد
مــور محــدثاتها، وكــل وشــر األوخیــر الهــدي هــدي محمــد ـتعــالى ـفــإن أصــدق الحــدیث كتــاب اهللا 
.وكل ضاللة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

 



) خطورة االختالط( 

٢


يرأة فــمــن المعلــوم أن جریمــة الزنــا جریمــة شــنعاء خطرهــا عظــیم وأن غایــة الشــیطان أن یوقــع الرجــل والمــ

تـــزیین الفتنـــة واإلغـــراء بهـــا مســـلك التـــدرج عـــن طریـــق خطـــوات یقـــود يك یســـلك فـــذلحضـــیض الفحشـــاء لـــ
:وهي المعنیة بقوله تعالى،ضلى بعإبعضها 

مر بِالْفَحشاء والْمنكَرِ ولَوال فَضْلُ اللَّه يا أَيها الَّذين آمنوا  الَ  تَتَّبِعوا خطُوات الشيطَانِ ومن يتَّبِع خطُوات الشيطَانِ فَإِنَّه يأْ{
ننكُم ما زَكَى مم تُهمحرو كُملَيع يملع يعمس اللَّهو اءشن يكِّي مزي اللَّه نلَكداً وأَب د٢١:النور(}أَح(

،تقطــع دابــر الفتنــة بــین الرجــال والنســاءياألمــور الوقائیــة التــبنــا أن شــرع لنــا مــن ومــن رحمــة اهللا 
صـیانة ؛مـن الجنسـین إلـى اآلخـریمنـع وصـول كـالً يالوقائیـة بمثابـة السـد المنیـع الـذوتكون هذه التـدابیر 

.شيءوالسالمة ال یعدلها ،الدنیا وعذاب اآلخرةيألعراضهم وحمایة لهم من خز 
صــيانة لألعــراض واألنســاب ؛حرمهــا الشــرعيفمــن األســباب املفضــية إىل الزنــا والتــ

:يلةذالروحراسة للفضيلة والبعد عن الوقوع يف
.ج المرأة حاسرة عن مفاتنهاو التبرج وخر )١(
.رةتعطِّ خروج المرأة مُ )٢(
.م اهللاإطالق البصر إلى ما حرَّ )٣(
.ة األجنبیةأالخلوة بالمر )٤(
.سفر المرأة بدون محرم)٥(
.مصافحة المرأة األجنبیة)٦(
.الحیاةيى مناحشتَّ يال بالنساء فاختالط الرج)٧(

ـــ عـــن وحـــدیثنا ســـیكون،ر اهللا تعـــالى منـــهذَّ وقـــع فیمـــا حـــ؛ى هـــذه الســـدودتـــك هـــذه الموانـــع وتعـــدَّ هن فَم
. وأنه من أعظم األسباب المفضیة إلى الزنا،االختالط وخطورته

ویبقى هنا سؤال ما هو االختالط؟

 



) خطورة االختالط( 

٣

تعريف االختالط
:قال بعض العلماء

یمكـنهم منـه االتصـال فیمـا بیـنهم ،مكـان واحـدفـيهو اجتماع الرجال بالنساء غیر المحارم :االختالط
.ع الریبة والفسادفیدمانعمن غیر حائل أواإلشارة أو الكالم أو البدن وأبالنظر 

 والعفـــة حجـــاب یمزقـــه ،اإلنســـان مـــن خاللـــه إلـــى هـــذه الفاحشـــةلـــجاالخـــتالط بـــاب مـــن أبـــواب الزنـــا یو
.نه وتضعفهوهِ كیان المجتمع فتُ فييهو بمثابة غدة سرطانیة تسر ياالختالط والذ

:جاء في بروتوكوالت زعماء صهیون قولهم
وسـیظل -ن فرویـد منـا نحـن الیهـودأو -في كـل مكـان فتسـهل سـیطرتناتنهار األخالق یجب أن نعمل ل"

ــ،مقــدسشــيء -نســانعنــد اإل-ال یبقــىيفــي ضــوء الشــمس لكــیعــرض العالقــات الجنســیة  ه ویصــبح همَّ
."األخالقیة وعندئذ تنهدّ سرواء غرائزه الجنإاألكبر 

.ل من فرصة الفتنة واالستثارةقلِّ ویُ ،ب المشاعرهذِّ االختالط یُ إن:تقولنظرية فرويد
:هذه النظریة نقولردًا على : ولكن

 قـد تشـجع علـى االخـتالط المفتـوح والتـيدول الغـرب فـيوهل تهذیب المشاعر وتقلیل الفتنة واالستثارة
.الحقیقة تثبت عكس ذلك.. ت كما یزعموندَ أِ وأن الفتنة واإلثارة وُ ! ؟تبَ ذِّ هُ 

ونشــر الــوعي أن الخــالص هــو عــدم االخــتالطى جــرائم الزنــا خیــر دلیــل علــىوالشــاهد واإلحصــائیات علــ
.الدیني بین الناس

ر منها النبي ذفتنة النساء ولذا حيومن المعلوم أن أشد الفتن على الرجال ه

:عن النبي -رضي اهللا عنهما-ومسلم من حدیث أسامة بن زیدالبخاريأخرجفقد -
".على الرجال من النساءفتنة هي أضر يما تركت بعد"
:قالعن النبي ياإلمام مسلم من حدیث أبى سعید الخدر أخرجو -
".إسرائیل كانت في النساءيفإن أول فتنة بن،اتقوا الدنیا واتقوا النساء"
حتــى ال یقــع مــا ال ُیحمــد عنهــاياألجنبــوالرجــل ولهــذا شــرع لنــا الــدین التفریــق والمباعــدة بــین المــرأة ،

ن یحــــاول تحطــــیم هــــذه الموانــــع والفواصــــل بــــین المــــرأة والرجــــل بــــدعوى التقــــدم لكــــن هنــــاك َمــــ،عقبــــاه
أن يالـــدینيفـــي غیـــاب الـــوعونجـــح القـــوم ،ة مثـــل فرویـــدیـــأو تـــأثرًا بـــالغرب ودعـــاة اإلباح،والحضـــارة

ریــاض فــيیبــدأ الـذيفكــان االخــتالط و وَیتســوَّروا السـیاج، ،ویزیلـوا هــذه الموانــع،یخترقـوا هــذه الحــواجز
فـــي وســـائل فضــًال عـــن االخــتالط . العمـــلفــياالختالط بـــاألطفــال مـــرورًا بالمــدارس والكلیـــات وانتهــاء 

. الحیاةيناحمالمواصالت وشتى 
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.تخلف ورجعیةدُّ عوأن الدعوة إلى عدم االختالط یُ فأصبح االختالط ظاهرة اجتماعیة مألوفة

 َاالخـــتالط أن اهللا إلـــى دعاةُ الـــمِ ِلـــا عَ َمـــأوجبـــل النســـاء للمیـــل إلـــى ،لـــى النســـاءإل الرجـــل للمیـــل جبـــ
ومــع وجــود ،مــارة بالســوءومــع وجــود الــنفس األ،مــن الجنســینلٍّ كــفــيضــعف ولــینمــع وجــود ؟الرجـال
.یأمر بالفحشاء والمنكرالذيومع وجود الشیطان ،ویصميیعمالذيالهوى

 َّتمع اإلسالمومن صور االختالط احملريموالتي انتشرت يف ا
المضاجع في-ةخو إولو كانوا -اختالط األوالد الذكور واإلناث بعد التمییز)١(

.بالتفریق بینهم في المضاجعيالنبأمرفقد 
عن النبـي ـ رضي اهللا عنهما ـ أبو داود عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أخرجفقد -

قــوا رِّ وفَ ،ا وهــم أبنــاء عشــرواضــربوهم علیهـ،ُمــُروا أوالدكــم بالصــالة وهـم أبنــاء ســبع":قـال
".بینهم في المضاجع

.هم بالنساء والعكسطالتاتخاذ الخدم الرجال واخ)٢(
ومجالســـتهم والكـــالم معهـــم بـــْل ،حـــال غیابـــهفـــياســـتقبال المـــرأة أقـــارب زوجهـــا األجانـــب أو أصـــدقائه )٣(

).ةولو كان صاحب أو صدیق ألصبحت خلو (وممازحتهم 
.رس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصیةكالمدا،دور التعلیمفياالختالط )٤(
.وسائل المواصالتفياالختالط )٥(
.الوظائف واألندیة واألسواق والمستشفیاتفياالختالط )٦(
.الزیارات العائلیةفياالختالط بین الجیران و )٧(
.والحفالت) األفراح(األعراس فياالختالط )٨(

ما حكم االختالط؟:لكن یبقى السؤال
: الجواب

فكـل وسـیلة مؤدیـة ،فـإذا كـان الزنـا حـرام)الوسائل لها حكم المقاصـد(ألن هناك قاعدة تقول نه حرامإ
.إلیه حرام

ما األدلة على حتريم االختالط؟:لكن نجد َمن یقول لنا
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أدلـةُ حتريم االختالط
 ًمن القرآناألدلة: أوال:
الدليل األول:

ا يرِيد تَبرجن تَبرج اجلَاهلية األُولَى وأَقمن الصالة وآتني الزكَاة وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنَّموقَرن في بيوتكُن والَ(:قوله تعاىل
تيلَ البأَه سجالر نكُمع بذْهيل تَطْهِرياً اللَّه كُمرطَهي٣٣:األحزاب()و(

:ووجه الداللة
زواج رسول اهللا أعالى أمر أن اهللا ت الطاهرات المطهرات الطیبات بلزوم بیوتهن
."وهذا أعلى درجات الحجاب"
بعمــوم اللفــظ ال بخصــوص (ةالمسـلمین لمــا هــو متقـرر أن العبــر وهـذا الخطــاب عــام لغیـرهن مــن نســاء

ال إذا اقتضـتفهذه اآلیة لیس فیها دلیل على الخصوصیة فإذا كـن مـأمورات بلـزوم البیـوت إ،)السبب
عنـد كثیـر مــن الـدینينــراه اآلن مـع قلـة الـوازعالـذيفكیـف یقـال بجـواز االخـتالط ،الضـرورة خـروجهن

.وخروجهن متبرجات سافرات مع قلة الغیرة عند محارمهن،وخلعهن جلباب الحیاء،النساء
 َّیعـــة ففیـــه اســـتقرار وهـــذا المعنـــي مـــن أســـمى المعـــاني الرف،اهللا مكـــث المـــرأة فـــي بیتهـــا قـــراراً ى وقـــد ســـم

وقلـق ،ضـي إلـى اضـطراب نفسـهافخروجهـا مـن هـذا القـرار یف،وانشراح لصـدرها،وراحة لقلبها،لنفسها
. وتعریضها لما ال تحمد عقباه،وضیق صدرها،قلبها

)ــ رحمه اهللا التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في العمل البن باز(

الدليل الثاني :
)...وإِذَا سأَلْتُموهن متَاعاً فَاسأَلُوهن من وراء حجابٍ ذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن...(:تعاىلقوله 

)٥٣:زاباألح( 
: في تفسیر هذه اآلیةـ رحمه اهللا ـقال ابن جریر

،فاســألوهن مــن وراء حجــاب، اللــواتي لســن لكــم بــأزواج متاعــاً نونســاء المــؤمنیوٕاذا ســألتم أزواج النبــي 
اهـ.من وراء ستر بینكم وبینهن:یقول
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ة أن الحجـاب أطهـر تقرر هـذه اآلیـ-:في تفسیر هذه اآلیةـ رحمه اهللا ـ"صاحب الظالل"یقول و 

.فال یقل أحد غیر ما قال اهللا)ذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن(لقلوب الجمیع 
ال یقـــل أحـــد إن االخـــتالط وٕازالـــة الحجـــب والتـــرخص فـــي الحـــدیث والنقـــاش والجلـــوس والمشـــاركة بـــین -

إشــعار الجنســین لــىوتــة، وععــون علــى تصــریف الغریــزة المكبوأالجنســین أطهــر للقلــوب وأعــف للضــمائر 
ال هَّــــیــــل الجُ ابــــاألدب وترقیــــق المشــــاعر والســــلوك إلــــى آخــــر مــــا یقولــــه نفــــر مــــن خلــــق اهللا الضــــعاف الهز 

:واهللا یقول،من هذاال یقل أحد شیئاً ،نالمحجوبی
)٥٣:األحزاب( )وبِكُم وقُلُوبِهِنوإِذَا سأَلْتُموهن متَاعاً فَاسأَلُوهن من وراء حجابٍ ذَلكُم أَطْهر لقُلُ(

وعن رجال الصدر األول من صـحابة رسـول ،الطاهرات أمهات المؤمنیننساء النبي نیقول هذا ع-
.ن ال تتطاول إلیهن وٕالیهم األعناقممَّ اهللا 
ر هـراء ال یـردده إال وكـل قـول آخـ،فـالقول هللا سـبحانه،مـن خلقـه قـوالً ویقـول خلـقٌ ،وحین یقـول اهللا قـوالً -
. القول بأن العبید الفانین أعلم بـالنفس البشـریة مـن الخـالق البـاقي الـذي خلـق هـؤالء العبیـدىن یجرؤ علمَ 

اهـ. الملموس یهتف بصدق اهللا وكذب المدعینوالواقع العملي

الدليل الثالث :
}خْفني من زِينتهِن وتُوبوا إِلَى اللَّه جميعاً أَيها املُؤمنون لَعلَّكُم تُفْلحون والَ يضْرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما ي{:قوله تعاىل

)٣١:النور( 
:وجه الداللة

إلـــى فتنـــة لـــئال یكـــون ســـبباً -فـــي نفســـه وٕان كـــان جـــائزاً -ل منـــع النســـاء مـــن الضـــرب باألرجـــتعـــالى أنـــه 
!، فكیف برؤیة وسماع المرأة؟وذلك بسماع صوت الخلخال فیثیر دواعي الشهوة عندهم،الرجال

الدليل الرابع :
هيت لَك قَالَ معاذَ اللَّه إِنَّـه ربـي أَحسـن    وراودتْه الَتي هو في بيتها عن نَّفْسه وغَلَّقَت األَبواب وقَالَت {:قوله تعاىل

 ونمالظَّال حفْلالَ  ي  إِنَّه ايثْو٢٣:یوسف( }م(

:وجه الداللة
فطلبـت منـه ،ظهر منها ما كان كامنـاً ،حصل اختالط بین امرأة عزیز مصر وبین یوسف أنه لما

:تعالىوذلك في قوله ،عصمه منهاولكن أدركه اهللا برحمته ف،أن یوافقها
} يملالع يعمالس وه إِنَّه نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابتَج٣٤:یوسف( }فَاس(
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الدليل اخلامس :
وقُل ) ٣٠(هم إِن اللَّه خبِري بِما يصنعون قُل لِّلْمؤمنني يغُضُّوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزْكَى لَ{: تعاىلقوله 

نارِهصأَب نم غْضُضْني اتنمؤ٣١ـ٣٠:النور( }لِّلْم(

:وجه الداللة
أن هــذا أزكــي وأطهــرتعــالى أنــه أمــر المــؤمنین والمؤمنــات بغــض البصــر وأمــره یقتضــي الوجــوب ثــم بــین 

.نظر الفجأةُف الشارع إال عنعْ ولم یَ لقلوبهم
: قال لهأن النبي عن علي "المستدرك"الحاكم في أخرجفقد -
".فإنما لك األولي ولیست لك اآلخرة النظرة یا علي ال تتبع النظرة "
 َن یحرم النظر إلیها زنا وما أمر اهللا بغض البصر إال ألن النظر إلى م
: قاللنبي أن االبخاري ومسلم من حدیث أبي هریرةأخرجفقد -
،والید زناها البطش،واللسان زناه الكالم،ذنان زناهما االستماعواألُ ،العینان زناهما النظر"

".جل زناها الخطا والرِّ 
 ٍإلى دخولها في قلـب ناظرهـا فتعلـق فـي قلبـهوٕانما كان زنا ألنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد،

.فیسعى إلى إیقاع الفاحشة بها
فكـــذلك ،إلیـــه مـــن المفســـدة وهـــو حاصـــل فـــي االخـــتالطيالشـــارع عـــن النظـــر إلـــیهن لمـــا یـــؤدىهـــفـــإذا ن

هو أسوأ منهوالسعي إلى ما،ال تحمد عقباه من التمتع بالنظرألنه وسیلة إلى ما؛عنهىاالختالط ینه
إلـــى منـــه یـــؤديشـــيء ألن كشـــف ؛ویجـــب علیهـــا ســـتر جمیـــع بـــدنها،ومـــن المعـــروف أن المـــرأة عـــورة

.والظفر بهاثم تُبذل األسباب للحصول علیها،إلى تعلق القلب بها، والنظر إلیها یؤدير إلیهاالنظ

الدليل السادس :
)١٩:غافر( }يعلَم خائنةَ األَعينِ وما  تُخْفي الصدور{ :تعاىلقوله 

:فقالهما ـنـ رضي اهللا عرها ابن عباس فسَّ 
وم فتمر بهم المرأة فیریهم أنه یغض بصره عنها، فإن رأى منهم غفلة نظر إلیها، هو الرجل یكون في الق"

من و (اهـ.من قلبه انه یود لو نظر إلى عورتهافإن خاف أن یفطنوا إلیه غض بصره، وقد اطَّلع اهللا 
)الرجال عن النساء یمنع ذلك كلهالمعلوم أن عزل

:وجه الداللة
فكیــف ،ق النظــر إلــى مــا ال  یحــل النظــر إلیــه مــن النســاء بأنهــا خائنــةر اوصــف العــین التــي تســتعــالى أنــه 

!؟باالختالط
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 ًعلى عدم مشروعیة االختالطمن السنةاألدلة :ثانیا:
الدليل األول:
:ـرضي اهللا عنهماـ عن أم حمید امرأة أبي حمید الساعدي أحمداإلمام أخرج-١
قـد علمـت أنـك :قـال،ي أحـب الصـالة معـكإنـ،اهللالیا رسو:فقالتأنها جاءت النبي " 

وصـالتك فـي حجرتـك ،من صالتك في حجرتكوصالتك في بیتك خیرٌ ،تحبین الصالة معي
وصـالتك ،من صالتك في مسـجد قومـكوصالتك في دارك خیرٌ ،من صالتك في داركخیرٌ 

فـأمرت فبنـي لهـا مسـجد فـي أقصـى : القـ. من صـالتك فـي مسـجديفي مسجد قومك خیرٌ 
".فكانت تصلي فیه حتى ماتت ،ن بیوتها وأظلمهبیت م

: أنه قالالنبيعن ابن خزیمة في صحیحه عن عبد اهللا بن مسعودأخرجو -٢
".من بیتها ُظلمةالمرأة إلى اهللا في أشد مكانٍ ةإن أحب صال" 

وجه الداللة من الحدیث 
بـل ومــع صــالة فـي مسـجد الرسـول أنـه إذا شـرع فـي حقهـا أن تصـلي فــي بیتهـا وأنـه أفضـل حتـى مـن ال

.فلئن ُیمنع االختالط من باب أولي،الرسول
:قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن عبد اهللا بن عمر أحمداإلمام أخرجو -٣
"لهن ال تمنعوا النساء أن یخرجن إلى المساجد وبیوتهن خیرٌ " 

".لهن وبیوتهن خیرٌ ال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا " :وفي روایة
:عن النبي وعند أبي داود وابن خزیمة عن ابن مسعود -٤
أفضـل ) ٢(اوصـالتها فـي مخدعـه)١(صالة المرأة في بیتها أفضـل مـن صـالتها فـي حجرتهـا" 

".من صالتها في بیتها 
.الغرفة المعدة للجلوس ومقابلة الضیوف:حجرتهاـ 
.لنوم وغیرهبیت المرأة الخاص بها ل:المخدعـ 
وصـالتها فـي حجرتهـا " :بلفـظةبسـند حسـن عـن أم سـلم"األوسط"وعند الطبراني في -٥

".وصالتها في دارها خیر من صالتها في مسجد قومها ،خیر من صالتها في دارها
".)٣(خیر مساجد النساء قعر بیوتهن" :بلفظعن أم سلمة أیضاً أحمدوعند -٦

.وداخلهعمق البیت:ـ قعر بیوتهن
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 فیقول،نساء أمته وماذا یختار لهنفانظر أیها المسلم إلى ما یرشد إلیه الحبیب الناصح:
مــن ها فــي مخــدعها خیــرٌ ر بیــوتهن، وصــالتُ عــقلهــن، وخیــر مســاجد النســاء بیــوتهن خیــرٌ "

."بیتهاْعرقَ تها في صال 
خـــروج ال إلـــي الصـــالة فـــي ونـــأذن لهـــن فـــي ال،ونحـــن بـــالرغم مـــن هـــذا نتـــرك هـــذه التوجیهـــات الســـامیة

.لى الشواطئ والمنتزهاتشارع وإ المساجد ولكن لل
 ُثـم یـؤذن لهـا بـالخروج ،ل أن تمنع المرأة من الذهاب لعبادة اهللا تعالى في المسجد مع تحجبهـاقَ عْ فهل ی

.عروسة عاریة تخالط الرجال وتضاحكهم
 ًوبعــدنا عــن مــنهج ،النســاء وطــاعتهنوذلــك بإتبــاع أهــواء،علــى عقــبإننــا واهللا انقلبــت أوضــاعنا رأســا

)نقًال من كالم فضیلة الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ ـ رحمه اهللا ـ بتصرف(.ربنا وٕارشادات رسولنا 

: قالعن النبي عن ابن مسعود "الكبیر"الطبراني في أخرجو -
نـك إ: لشیطان فیقولفیستشرفها ا،النساء عورة وٕان المرأة لتخرج من بیتها وما بها بأس" 

أعــود : أیــن تریــدین؟ فتقــول: وٕان المــرأة لتلــبس ثیابهــا فیقــال،ال تمــرین بأحــد إال أعجبتــه
"رأة ربها  مثل أن تعبده في بیتهاوما عبدت ام،في مسجدوأشهد جنازة وأصليمریضاً 

حقـق ووجـه كـون صـالتها فـي االخفـي أفضـل ت):٢/٤٩٥" (الفـتح"فـي ـ رحمـه اهللا ـ قـال الحـافظ 
.األمن فیه من الفتنه ویتأكد ذلك بعد ما أحدث النساء من التبرج والزینة

الخالصة :
وهــو خیــر حجــاب ،ومحــل اســتقرارها وراحتهــا وطمأنینتهــا،إن البیــت بالنســبة للمــرأة هــو حصــنها الحصــین

لـي كرامتهـا وبـذلك تحـافظ ع،وٕاذا خرجت فبالشروط المشروعة،فلتلزمه وال تغادره إال لحاجة وضرورة،لها
.وكرامة المجتمع

:وقد أذن الشرع لخروج المرأة في حاالت منها
.خروجها لقضاء الحاجة-١
.خروجها لصالة الجماعة في المسجد-٢
.خروجها للعیدین-٣
.ة الجرحىاخروجها للجهاد ومداو -٤
.خروجها للحج والعمرة-٥
.خروجها لعرس ونحوه-٦
.هاخروجها لتعلم دینها وما یلزم-٧
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إذا مــا أرادت المــرأة الخــروج إلــى المســجد ،وانظــر إلــى الشــروط والقیــود التــي وضــعها الشــرع الحكــیم-
" وهــــذا أمــــر مشــــروع"ولكــــن إذا خرجــــت إلــــى المســــجد -ونقــــول إلــــى المســــجد دور العبــــادة أطهــــر البقــــاع 

.فهناك من الشروط والقيود التي وصفها الشارع ملنع الفتنة واالختالط
:خترج متعطرةأال : األول

: قالـتبـن مسـعود عـن زینـب زوجـة عبـد اهللا"صـحیحه"اإلمام مسلم فـي أخرجفقد . ١
".إذا شهدت إحداكن المسجد فال تمس طیباً " :قال لنا رسول اهللا 

:قالأن رسول اهللا وأبو داود عن أبي هریرة أحمداإلمام أخرجو . ٢
". یخرجن وهن تفالت ال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا ولكن ل" 
 امرأة تفلة إذا لم تتطیب: یقال،سوء الرائحة:التفل:"معالم السنن"وقال الخطابي في.
داعیـةلما فیه من تحریـك ،فیه حرمة التطیب على ُمریدة الخروج إلى المسجد:قال ابن دقیق العبد

. لتحریك شهوة المرأة أیضاً وربما یكون سبباً ،الرجال وشهوتهم
 ـ رحمه اهللا ـالحافظوقال:

".ویحرم علیها أیضا الخلطة بالرجال:أي"وكذلك االختالط بالرجال 
: یقول لناكان رسول اهللا :اإلمام مسلم من حدیث زینب الثقفیة أنها قالتأخرجو . ٣
". طیباً إذا شهدت إحداكن العشاء في المسجد فال تتطیب هذه اللیلة وال تمّس " 

:أخري عند مسلم أیضاً وفي روایة 
".فال تشهد معنا العشاء اآلخرة أیما امرأة أصابت بخوراً " 
 شـرف العبـادات فـي المسـجد أفإذا منعت المرأة من وضـع العطـر أثنـاء خروجهـا ألداء فریضـة الصـالة

أو ،عنـد خروجهـا للعمـل،فمن باب أولـى منعهـا فـي غیـر ذلـك،شرف القلوبأشرف البقاع ومع أوهو 
ه اإلمـام أخرجـفیما بقول النبي نذكرها ن تلطخت بالعطر ومَ ،حوائجها خارج المنزل لقضاء
:بسند صحیحأحمد

". ت علي القوم لیجدوا ریحها فهي كذا وكذا إذا استعطرت المرأة فمرَّ " 
:والنسائي بسند صحیحأحمدوفي روایة -
".زانیة ت علي قوم لیجدوا من ریحها  فهيأیما امرأة استعطرت فمرَّ " 
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:جعل باب خاص بالنساء للدخول واخلروج منه: الثاني
أن رسول اهللا ـرضي اهللا عنهماـ عن نافع عن ابن عمرودأبو داأخرجفقد . ١

"لج من هذا الباب من الرجال أحدال ی": مسجد جعل باب للنساء وقالالا بنىلمَّ 
"تزال النساء في المساجد عن الرجالباب في اع"وفي روایة هي عند أبي داود أیضاً -
"!لو تركنا هذا الباب للنساء؟":قالأن رسول اهللا" 

.عمر حتى ماتفلم یدخل منه ابنُ :قال نافع
: قالعن النبي عن عمر "التاریخ الكبیر"وعند البخاري في . ٢
".ال تدخلوا المسجد من باب النساء " 

:ووجه الداللة
ا فــي المســجد ع اخــتالط الرجــال والنســاء فــي أبــواب المســاجد دخــوال وخروجــا فــإذا كــان هــذأن رســول اهللا منــ

.ففي غیره من باب أولى

:رىعن الرجال حىت ال تُ فلتكن يف منأىتْ املسجد وصلَّ فإذا ما دخلتْ : الثالث
: قالأن النبي اإلمام مسلم من حدیث أبى هریرة أخرجفقد . ١
".وخیر صفوف النساء آخرها وشرها أولها ،ها وشرها آخرهاخیر صفوف الرجال أول" 

ووجه الداللة من الحدیث علي منع االختالط 
. هدَ حِ مسجد فإنهن ینفصلن عن الجماعة علىشرع للنساء إذا أتین إلى الأن رسول اهللا 

ل عـــن ثـــم وصـــف أول صـــفوفهن بالشـــر والمـــؤخر مـــنهن بـــالخیر ومـــا ذلـــك إال لبعـــد المتـــأخرات عـــن الرجـــا
مخـــالطتهم ورؤیـــتهم وتعلـــق القلـــب بهـــم عنـــد رؤیـــة حركـــاتهم وســـماع كالمهـــم وذم أول صـــفوفهن لحصـــول 

.عكس ذلك
لفوات التقدم والقرب من اإلمـام؛ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد ،

.وربما أفسدت صالته وأذهبت بالخشوع،البالوقربه من النساء الالتي یشغلن
فمنع لذلك االختالط،وحاصلالعبادة قد یحدث هذا، ففي غیرها آكدإذا كان فيف.

.والحمد هللا ففي هذا الزمان النساء بمنأى عن الرجال
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وكـل مـا ،فیلزمـه أثناءهـا تمـام الخشـوع والتنصـل مـن الشـواغل؛ن الصالة هي العـروج الروحـي للعبـدفإ
.الحیاةیصرفه عن هذا العروج الروحي من مفاتن وملذات

ولهـــذا أمـــر الشـــرع بتـــأخر ،ووجـــود المـــرأة بجنـــب الرجـــل فـــي الصـــالة أعظـــم المفـــاتن وأخطـــر الشـــواغل
للخطــــرات والشــــهوات أن تنبعــــث لتشــــغل ومنعــــاً ؛للغایــــة الُمــــرادة مــــن الصــــالةصــــفوف النســــاء تحقیقــــاً 

لي وهو في أعظم المواطنالمص
عـن النبـيي هریـرة ـیره عـن أبـوغأحمدام ـه اإلمأخرجث الذي ـنا في الحدیبفقد مرَّ 

: قال
".رها وشرها أولهاصفوف النساء آخو خیرُ صفوف الرجال أولها وشرها آخرها،رُ خی" 

:ـرحمه اهللاـ قال النووي 
، أمـا صـفوف النسـاء فـالمراد وشـرها آخرهـا أبـداً ،فخیرها أولها أبـداً ،أما صفوف الرجال فهي علي عمومها

مــــا إذا صــــلین متمیــــزات ال مــــع الرجــــال فهــــن ، وأاء اللــــواتي یصــــلین مــــع الرجــــالبالحــــدیث صــــفوف النســــ
نســاء الحاضــرات مــع الرجــال وٕانمــا فضــل آخــر صــفوف ال. خیــر صــفوفهن أولهــا وشــرها آخرهــا،كالرجــال

ونحـو ...... وتعلـق القلـب بهـم عنـد رؤیـة حركـاتهم وسـماع كالمهـم،ن مخالطـة الرجـال ورؤیـتهملبعدهن ع
.                                  ىوفـــي ذلـــك مـــن الفـــتن مـــا ال یخفـــ،وفهن لعكـــس ذلـــك أي لكونهـــا قریبـــة مـــن الرجـــالوذم أول صـــف. ذلـــك

)٤/١٥٩:شرح مسلم(
 ن األطفــال لیســوا فــي الشــعور الجنســي ؛ ألجتمــع أطفــال ونســاء یجعــل النســاء خلــف األطفــالابــل ولــو

. ة أو منعدمةوفتنة النساء لهم ضعیف،كالرجال
: قالاإلمام مسلم من حدیث أنس أخرجفقد -
". وأم سلیم خلفنا في بیتنا خلف النبي مییتو أنا صلیت " 
ــیهم وتفســد ؛فــالمرأة ال یلیــق بهــا االحتكــاك بالرجــال والــدنو مــنهم ولــو فــي دور العبــادة- ألنهــا تشــوش عل

. العبادة وفي أماكن اللهو والفجورفما بالك لو كان هذا االختالط في غیر دور . قلوبهم
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:فإذا قضيت الصالة فليكن انصراف النساء قبل الرجال حىت ال يقع االختالط: الرابع
إذا كـان رسـول اهللا " :قالـت–رضـي اهللا عنهـا -ةالبخـاري عـن أم سـلمأخـرجفقد . ١
".یسیراً في مكانه ومكث النبي ،م من صالته قام النساء حین یقضي تسلیمهسلَّ 

:ـ رحمه اهللا ـقال ابن شهاب
أي -نصـــرف مـــن القـــوم ن الكـــي ینفـــذ مـــن ینصـــرف مـــن النســـاء قبـــل أن یـــدركهن َمـــ-واهللا أعلـــم-فنـــرى

.-الرجال
:أیضاً ةوفي راویة للبخاري عن أم سلم. ٢
وثبت رسول اهللا ،قمنمن المكتوبة من ُكنَّ إذا سلَّ أن النساء في عهد رسول اهللا "

".قام الرجال فإذا قام رسول اهللا ،من الرجال ما شاء اهللاىمن صلَّ و 
:ـ رحمه اهللا ـقال الحافظ

.  عن البیوتوفي الحدیث كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضالً 
ثم ساق حدیث "باب انصراف النساء قبل الرجال من الصالة"سننه "وروى أبو داود في . ٣

" إذا سلم مكث قلیالً كان رسول اهللا ":ولكن بلفظـ هللا عنها رضي اة ـ أم سلم
.وكانوا یرون أن ذلك كي ما ینفذ النساء قبل الرجال

: قالتأیضاً -رضي اهللا عنها-ةعن أم سلموفي راویة للبخاري . ٤
". كان یسلم فینصرف النساء فیدخلن بیوتهن من قبل أن ینصرف رسول اهللا " 
:قال-رضي اهللا عنهما -ي ومسلم عن ابن عباس وعند البخار . ٥
یصـلونها قبـل -رضـي اهللا عـنهم-وأبـي بكـر وعمـر وعثمـان شهدت الفطر مع النبي " 

ده ثـم أقبـل یشـقهم نظـر إلیـه حـینُ یَجِلـس بیـكـأني أالخطبة ثم یخطب بعد، خـرج النبـي 
. "حتى جاء النساء

".ذلك كي ال یختلطوا بالنساء َجِلس الرجال بیده و یُ " :وفي روایة مسلم-
:قالت-رضي اهللا عنها-البخاري ومسلم عن عائشة أخرجو -
ثم ینقلبن ،ات بمروطهنعصالة الفجر متلفرسول اهللا كن نساء المؤمنات یشهدن مع " 
".لسغالبیوتهن حین یقضین الصالة ال یعرفهن أحد من ىإل
".م انصرفن فكان إذا سلّ " :وفي روایة-
.لحدیث ظاهر الداللة وهو یدل على أنهن كن ینصرفن عقب السالم مباشرةوا
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:لالختالطفإذا انصرفت املرأة فعليها حبافة الطريق ال متشي يف وسطه منعا أيضاً : اخلامس
أنــه ســمع رســول اهللا -ةمالــك بــن ربیعــ-أبــو داود عــن أبــى أســید أخــرجفقــد . ١

:ـختلط الرجال مع النساء في الطریقوهو خارج من المسجد وقد اـ یقول 
علـیكن بحافـات الطریـق فكانـت المـرأة تلصـق ،)١(أن تحققـن الطریـقنَّ ستاخرن فلیس لُكـا" 

".بالجدار حتى أن ثوبها لیتعلق بالجدار من لصوقها به 
.أي ال تمشین في وسط الطریق: ه، فالمعنىوسطهو وحق الطریق:ـ تحققن الطریق

: قالأن النبي عنى ما رواه ابن حبان من حدیث أبي هریرة ویؤید هذا الم. ٢
".لیس للنساء وسط الطریق " 
 فإذا كان النبيألنه یؤدى إلى االفتنان ففي غیر ذلك آكد؛منعهن من االختالط في الطریق .
جدوهم في أشرف مكان وهـو المسـ،فانظر أخي الحبیب كیف كانت سنة المباعدة بین الرجال والنساء،

، زمــان النبـــي -وأشــرف زمــان -وأشــرف قلــوب وهـــي قلــوب الصــحابة،وأشــرف عبــادة وهــي الصــالة
.!؟فكیف بنا واالختالط یكون في أماكن اللهو مع خراب الذمم وقلة التقوى ورقة الدین وانتشار الفساد

منع االختالط يف احلج:
قـد یكـون هنـاك ، و ام وفـي موسـم الحـجنظر فـي أفضـل بقعـة علـى وجـه األرض عنـد بیـت اهللا الحـر بل ا

نك تجد العفیفات الطاهرات من السلف كن یحرصن علـى إإال-وهذا أمر یصعب التحرز منه-اختالط 
.عدم االختالط

:البخاري بسندهأخرجفقد -١
بینها وبین الرجال كانت تطوف محجوزاً -رضي اهللا عنها - أن أم المؤمنین عائشة " 

ل بِّ قَ نُ هیا: تعني–انطلقي نستلم یا أم المؤمنین : قالت لها امرأةف،بثوب ال تخالطهم
.حتى ال تخالط الرجال"وأبت.... عنك: فقالت لها-الحجر األسود 

:"الحج"البخاري في كتاب وفي روایة هي عند-
"عن الرجال ال تخالطهم-معتزلة–كانت تطوف حجرة ـ رضي اهللا عنها ـ أن عائشة "
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: قالت-رضي اهللا عنها -ةعن أم سلمخاري ومسلم أیضاً البأخرجو -
".ةطوفي من وراء الناس وأنت راكب:فقال،شتكيأني أإلى رسول اهللا شكوتُ " 

:مور منهابالطواف من وراء الناس ألإنما أمرها :ـ رحمه اهللا ـقال النووي
.أن سنة النساء في التباعد عن الرجال في الطواف

:عامل عبد الملك بن مروان على مكةريسْ القالد بن عبد اهللا ثبت عن خو 
.أنه كان یفرق بین الرجال والنساء في الطواف والسعي

:"مسنده"الشافعي في أخرجو -٢
تُ ْفـیـا أم المـؤمنین طُ :فقالـت لهـا،لهـاةمـوالـاهللا عنهـاـ رضـي علـى عائشـة نه دخلتْ أ" 

ال -اهللا عنهــارضــي -فقالــت لهــا عائشــة.و ثالثــاً الــركن مــرتین أواســتلمتُ ،بالبیــت ســبعاً 
"؟ومررتِ رتِ أال كبَّ ؟اهللا تدافعین الرجالال آجركِ .اهللاآجركِ 

:قالحدیث وعزاه إلى الفاكهاني عن إبراهیم النخعي" الفتح"وذكر الحافظ في -٣
".)١(ةِ رَّ بالدّ همعهن فضربفرأى رجالً : قالنهى عمر أن یطوف الرجال مع النساء،" 

.التي یضرب بها:ـ الدرة

 وانظر كیف أن اهللا لم یوجب على النساء الجمعة والجماعـة والجهـاد وجعـل جهـادهم ال شـوكة فیـه
تن والبالیـا ویكثـر الزنـا وهو الحج المبرور وكل ذلك حتى ال یحدث محك واختالط بالرجال وتحدث الف

في البیوت وٕاذا أرادت أن تخرج لحاجة أو لطلـب علـم والفجور وجعل اهللا أفضل أحوالهن القرار والخنا 
.أن تخرج متسترة

 نظـــر كیـــف أن اهللا لواألطهـــار الـــذین جـــاءوا لعبـــادة اهللا ممنـــع اخـــتالط الرجـــال بالنســـاء وهـــؤالء هـــ
عـن وسوسـة نلك وهم أبعد ما یكـو ذكان ذلك كأفضل البقاع وأطهارها المساجد فإذاالواحد القهار في 

. ماكن ومن غیر هؤالء األفاضل آكدفاالختالط في غیر هذه األ،هوٕاغوائالشیطان 
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حتذير املرأة من اخلروج وخمالطة ومزامحة الرجال:
:قال رسول اهللا : قالالترمذي من حدیث عبد اهللا بن مسعود أخرج-
".فإذا خرجت استشرفها الشیطان )١(المرأة عورة" 

. نه إذا ظهرمالسوأة وكل ما ُیستحى:ـ والعورة
".ر بیتها عْ وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قَ " :وفي روایة أخرى

:)٢/٢٠٨("تحفه األحوذي"شارح الترمذي في ـ رحمه اهللا ـ قال المباركفورى 
ي مـن ألنهـا إذا ظهـرت یسـتحي منهـا كمـا یسـتح؛جعـل اهللا المـرأة نفسـها عـورة:"مجمع البحار"قال في 

نهــا فــي نظــر الرجــال، أي زی:إنهــا ذات عــورة فــإذا خرجــت استشــرفها الشــیطان:قیــلو العــورة إذا ظهــرت، 

بها يلیغویها أو یغو -أي الشیطان -نظر إلیها :وقیل
،أن المــرأة یســتقبح بروزهــا وظهورهــا:والمعنــى، ءرفــع البصــر للنظــر فــي الشــي:واألصــل فــي االستشــراف

.غیرها بها لیوقعهما أو أحدهما من الفتنةيغو فإذا خرجت أمعن النظر إلیها لیغویها بغیرها وی

)  ٦/٢٦٦("شرح الجامع الصغیر"–"فتح القدیر"في ـ رحمه اهللا ـ وقال المناوي 
ومن هذا صفته فحقه أن یستر والمعني المتبادر أن المرأة مادامت في خدرها لـم یطمـع الشـیطان فیهـا 

.له وأعظم فخوخةئفإذا خرجت طمع وأطمع ألنها حبا،وفي إغواء الناس

تــدل علــى أن المــرأة بقــدر مــا تختفــي عــن األعــین وتقلــل مــن الخــروج وال تخــالط :والروایــة الثانیــة

.تعالىالرجال بقدر ما تكون أقرب إلى اهللا 
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 ًتقبـل وتـدبر -في خروجهـا -بأنها وكما أخبر الشرع بأنها إذا خرجت استشرفها الشیطان أخبر أیضا
.في صورة شیطان

:اإلمام مسلم من حدیث جابر رجأخفقد 
حاجته ىفقض-رضي اهللا عنها- امرأة، فدخل على زینب بنت جحشىرأأن النبي " 

ن المرأة تقبل في صورة شیطان وتدبر في صورة إ: فقال لهم،منها ثم خرج على أصحابه
ن ذلك یرد ه فلیعمد إلى امرأته فلیواقعها فإإذا أحدكم أعجبته امرأة فوقعت في قلب،شیطان

". ما في نفسه 
والفتنة والحدیث جعل المرأة كالشیطان فهذا یعنـي منـع المـرأة الوسوسةن من عمل الشیطان وصفته فإ

.من الخروج لغیر ضرورة
:قال العلماء: ـ رحمه اهللا ـقال النووي

المیــل إلــى النســاء معنــاه اإلشــارة إلــى الهــوى والــدعوة إلــى الفتنــة بهــا لمــا جعلــه اهللا فــي نفــوس الرجــال مــن 
فهي شبیهة بالشیطان في دعوته إلى الشر بوسوسـته وتزینیـه لـه ویسـتنبط . وااللتذاذ بنظرهن وما یتعلق به

مـــن هــــذا أنـــه ینبغــــي لهـــا أن ال تخــــرج بـــین الرجــــال إال للضـــرورة وأنــــه ینبغـــي للرجــــل الغـــض عــــن ثیابهــــا 
)٩/١٧٨شرح مسلم (.واإلعراض عنها مطلقاً 

:)٢/٣٨٩("فیض القدیر"في ـ رحمه اهللا ـ وقال المناوي 
فنسبتها للشیطان لكون الشهوة من جده وأسبابه وة وتقیم الهمةن رؤیتها تثیر الشهیعني إ
.ینهیأنها تشبه الشیطان في دعائه إلى الشر ووسوسته وتز :فالمراد

:ال الطیبي ـ رحمه اهللا ـق
ن إقبالهــا داع لإلنســان إلــى إشــراف ؛ ألإلقبالهــا مبالغــة علــى ســبیل التجریــدالشــیطان ظرفــاً جعــل صــورة 

ف رائـد القلـب فیتعلـق بهـا رْ ن الَطـأل،ر فـي صـورة شـیطانبِ دْ وتُـ. النظر إلیها، كالشیطان الداعي إلـى الشـر
ـتأَ یعند اإلدبار أیضـاً  مـع كـون رؤیتهـا مـن جمیـع إقبالهـا وٕادبارهـا صَّ وَخـ. ر والـردف ومـا هنالـكْصـل الخَ مَّ

.لحصـول المواجهـةشـد فسـاداً م اإلقبـال لكونـه أوقـدَّ ،ن اإلضـالل فیهمـا أكثـرأل؛جهاتها داعیة إلـى الفسـاد
اهـ
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!!فعجبًا لدعاة االختالط؟
).٥٣:األحزاب( }ذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن { :فاهللا یقول

.ضیروال. ال بأس:وهم یقولون-
)٣٠:النور( }ذَلك أَزْكَى لَهم إِن اللَّه خبِري بِما يصنعون {:واهللا یقول

ال مانع وال حرج:وهم یقولون-
".إن الشیطان یجرى من أبن آدم مجرى الدم من العروق " :یقولوالنبي 

.ال خطر للشیطان وال وجود للفتنة:وهم یقولون-
.خوفا من التعرض إلى النساء-"إیاكم ومجالس الطریق إال بحقها ":یقولوالنبي 

.ال بأس بمجالس البیوت بین الرجال والنساء:وهم یقولون-
دون تقیـد بـین امـرأة "مـا تركـت بعـدى فتنـة أضـر علـى الرجـال مـن النسـاء " :یقولوالنبي 

.ىوأخر 
.ت النیة سلیمة والقلب أبیضال وجود للضرر بالجلوس مع النساء مادام:وهم یقولون-
 كیف هذا والنبيفكیف نجمع بین الفاتن والمفتون؟"نهم فتنةإ":یقول
.ال تخف أنا قلبي أبیض:وتقول-

:یقول كما عند مسلموالنبي 
"إسرائیل كانت في النساء ين أول فتنة بناتقوا الدنیا واتقوا النساء فإ" 
.وال غناء عنها في العمل واإلعالناتالمرأة نصف المجتمع:وهم یقولون-
 كیف یسلم لهم هذا والنبيوهذا األمر یقتضـي الوجـوب فكیـف یحصـل االمتثـال ،أمر باتقاء النساء

.؟مع االختالط
!!من كالم؟َأَبْعد كالم اهللا تعالى، وكالم رسوله ...فیا دعاة االختالط
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أقوال أهل العلم عن االختالط
:"األم"كتابهكما فيـ رحمه اهللا ـ قال الشافعي -١

كــان الرجــل ،وٕان كــان ضــرورة وال ســبیل إلــى غیرهــا،وال أحــب أن تــدفن المــرأة مــع الرجــل علــى حــال
.ویجعل بین الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب،خلفههيأمامها و 

بینهمـا ،اخـتالط وال تالمـسولكـن ال ،أحدهما  بـاآلخررهم في القبر أموات غیر أحیاء ال یشع...يا اهللا
فمــا بــال طلبــة الجامعــات یلصــق فخــذه بفخــذ صــدیقته وهــم أحیــاء تجــري فــي عــروقهم ،حــاجز مــن تــراب

.!!؟الشهوة ویطلب كل واحد منهما اآلخر
":الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة"كما في ـ رحمه اهللا ـ قال ابن القیم -٢

فقــد . هثیابهــا بــالحبر ونحــو -إذا تجملــت وتزینــت وخرجــت -أة إن رأى ولــي األمــر أن یفســد علــى المــر 
دني عقوبتهن المالیة ، وهذا من أأصابرخص في ذلك بعض الفقهاء و 

النسـاء مـن المشـي فـي طریـق الرجـال واالخـتالط بهـم فـي وقد منـع أمیـر المـؤمنین عمـر بـن الخطـاب 
.الطریق

):١٥/٢٩٧"(الفتاوى"في ـتعالىـ رحمه اهللا قال شیخ اإلسالم ابن تیمیه -٣
ولهــذا خصــت باالحتجــاب وتــرك إبــداء ،ألن المــرأة یجــب أن تصــان وتحفــظ بمــا ال یجــب مثلــه فــي الرجــل 

ن ظهــور ؛ وألباللبــاس والبیــوت مـا ال یجــب فــي حـق الرجــلرافیجـب فــي حقهــا االسـتت،الزینـة وتــرك التبــرج
.والرجال قوامون علیهن،النساء سبب الفتنة

:ـ رحمه اهللا ـشاكر أحمدمة قال العال-٤
:قالتـ رضي اهللا عنها ـ ةعن أم سلمأحمده اإلمام أخرجفي الحدیث الذي 

:نزل اهللا فأ!یا رسول اهللا تغزو الرجال وال نغزو ولنا نصف المیراث؟" 
")٣٢:النساء(}والَ تَتَمنوا ما فَضَّلَ اللَّه بِه بعضَكُم علَى بعضٍ{ 

:تعلیقًا على هذا الحدیثـ رحمه اهللا ـ شاكر مدأحفقال 
علـــى الكـــذابین المفتـــرین فـــي عصـــرنا الـــذین یحرصـــون علـــي أن تشـــیع الفاحشـــة بـــین دُّ رُ وهـــذا الحـــدیث َیـــ

فیـدخلونها فـي نظـام الجنـد ،جـون المـرأة مـن خـدرها وعـن صـونها وسـترها الـذي أمـر اهللا بـهرِ خْ فیُ ،المـؤمنین
ـــة  ـــى الترفیـــه ،متهتكـــة فـــاجرةةارزة المقدمـــة والمـــؤخر بـــ،واألفخـــاذاألذرععاری یرمـــون بـــذلك فـــي الحقیقـــة إل

علــیهم ،بفجــور الیهــود واإلفــرنجتشــبهاً ؛الملعــون عــن الجنــود الشــبان المحــرومین مــن النســاء فــي الجندیــة
. لعائن اهللا المتتابعة إلى یوم القیامة
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تنبیهـات علـى أحكـام "كتابـه فـي ــ حفظـه اهللاـ قـال الـدكتور صـالح بـن فـوزان الفـوزان -٥
:"تختص بالمؤمنات

مـا الیوم من الكفار والمنافقین الذین فـي قلـوبهم مـرض غـاظهم نسانیةن أعداء اإلسالم بل أعداء اإلإ"
ن أعـــداء اإلســـالم مـــن الكفـــار والمنـــافقین ؛ ألوصـــیانة فـــي اإلســـالمةنالتـــه المـــرأة المســـلمة مـــن كرامـــة وعـــز 

ك یصطادون بهـا ضـعاف اإلیمـان وأصـحاب الغرائـز الجانحـة بعـد ااة تدمیر وشبیریدون أن تكون المرأة أد
:تعالىكما قال أن ُیشبعوا منها شهواتهم المسعورة 

)٢٨:النساء(}واللَّه يرِيد أَن يتُوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتَّبِعون الشهوات أَن تَميلُوا ميال عظيماً{

ین في قلوبهم مرض من المسلمین یریدون من المـرأة أن تكـون سـلعة رخیصـة فـي معـرض أصـحاب والذ
سلعة مكشوفة أمام أعینهم یتمتعون بجمـال منظرهـا أو یتوصـلون منهـا إلـى ،الشهوات والنزعات الشیطانیة

.ما هو أقبح من ذلك
و لتخـدم الرجـال أ،إلـى جنـبولذلك حرصوا علـى أن تخـرج مـن بیتهـا لتشـارك الرجـال فـي أعمـالهم جنبـاً 

أو ممثلــة فــي ،أو مدرســة فــي فصــول الدراســة المختلطــة،أو مضــیفة فــي طــائرةممرضــة فــي المستشــفى،
. سافرة فاتنة بصوتها وصورتها،أو مغنیة، أو مذیعة في وسائل اإلعالم المختلفة،المسرح

.لترویج مجالتهم وتسویقهاواتخذت المجالت الخلیعة من صور الفتیات الفاتنات العاریات وسیلة 
حیـث وضـعوا هـذه ؛وسـیلة لتـرویج بضـائعهمواتخذ بعض التجار وبعض المصانع من هـذه الصـور أیضـاً 

.الصور في معروضاتهم ومنتجاتهم
ممـا اضـطر أزواجهـن إلـى جلـب ؛ة فـي البیـتیـتخلت المـرأة عـن وظیفتهـا الحقیقتوبسبب هذه اإلجراءا

مــن الفــتن وجلــب عظیمــا مــن ممــا ســبب كثیــراً ،ون بیــوتهموالدهــم وتنظــیم شــئجنبیــات لتربیــة أالخادمــات األ
.الشرور
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:على دعاه اإلباحیة وضرورة االختالطرداً ـ رحمه اهللا ـ قال ابن باز -٦
علــى مــدير جامعــة صــنعاء عبــد العزيــز املقــاحل والــذي كتــب مقالــة يف جريــدة ورداً 

ويســتدل بــان ،عوا إىل االخــتالط يف التعلــيموالــذي يــد٢٤/٧/١٤٠٤بتــاريخ "السياســية"
. يؤدون الصالة يف مسجد واحد الرجال والنساءواكاناملسلمني يف عهد الرسول 

:  فقال ابن باز ردًا علیه
إلـــى ن الشـــریعة لـــم تـــدعُ ؛ ألممـــا الشـــك فیـــه أن هـــذا الكـــالم فیـــه جنایـــة عظیمـــة علـــى الشـــریعة اإلســـالمیة

:تعالىفقد قال اهللا ،یهبل منعته وشددت ف،االختالط
)٣٠:األحزاب(}وقَرن في بيوتكُن والَ تَبرجن تَبرج اجلَاهلية األُولَى {

أَدنَـى أَن يعـرفْن فَـال    يا أَيها النبِي قُل ألَزْواجِك وبناتك ونساء املُؤمنني يدنني علَيهِن من جالبِيـبِهِن ذَلـك  {:تعالىوقال 
)٥٨:األحزاب(}يؤذَين وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً 

منهـا ولْيضْـرِبن  وقُل لِّلْمؤمنات يغْضُضْن من أَبصارِهن ويحفَظْن فَـروجهن والَ يبـدين زِينـتَهن إِالَّ مـا ظَهـر     {:تعالىوقال 
ن أَو أَبنائهِن أَو أَبناء بعـولَتهِن أَو إِخـوانهِن أَو بنـي    بِخُمرِهن علَى جيوبِهِن والَ يبدين زِينتَهن إِالَّ لبعولَتهِن أَو آبائهِن أَو آباء بعولَتهِ

أَو هِناتوي أَخنب أَو هِنانوالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّإِخجالر نم ةبي اإلِرلرِ أُوغَي نيأَوِ التَّابِع نانُهمأَي لَكَتا مم أَو هِنائسلَى نوا عرظْهي لَم ينذ
}وبوا إِلَى اللَّه جميعاً أَيها املُؤمنون لَعلَّكُم تُفْلحونعورات النساء والَ يضْرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخْفني من زِينتهِن وتُ

)٣١:النور(

)٥٣:األحزاب(}ء حجابٍ ذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِنوإِذَا سأَلْتُموهن متَاعاً فَاسأَلُوهن من ورا{:تعالىوقال 

مـن حاجـة إالمـن الفتنـة بهـن وغیر ذلك من اآلیات الكریمات والتي تـدل علـى لـزوم النسـاء لبیـوتهن حـذراً 
.إلى الخروجتدعو

:عن النبي عن أسامة بن زید "صحیح البخاري ومسلم"وقد جاء في 
".بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ما تركت " 

:قالعن النبي سعید الخدري يوعن مسلم من حدیث أب
فاتقوا اهللا واتقوا !وٕان اهللا مستخلفكم فیها فناظر كیف تعملونة خضرة،إن الدنیا حلو " 

."إسرائیل كانت في النساء ؛ فإن أول فتنة بنيالنساء
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رسـي الدراسـة مـن أعظـم أسـباب الفتنـةالطالبـة مـع الطالـب علـى كومعلوم أن جلـوس :ثم قال الشیخ
ال فـي المسـاجد وال فـي،ال یخـتلطن بالرجـالوكـان النسـاء فـي عهـد النبـي . مع ترك الحجابخصوصاً 
خیـر صـفوف الرجـال أولهـا ":یقـولوكـان النبـي ،بل كـان النسـاء یصـلین خلـف الرجـال،األسواق

ون بالتریـث فـي رُ مَ ؤْ وكـان الرجـال ُیـ."آخرهـا وشـرها أولهـاوخیـر صـفوف النسـاء،وشرها آخرهـا
وكـان .فـي وسـط الطریـقيوكانـت النسـاء ال تمشـ،النسـاء ویخـرجن مـن المسـجدياالنصراف حتـى یمضـ

ب إلـیهن بعـد مـا یعـظ الرجـال فـیعظهن ویـذكرهن؛ لبعـدهن عـن سـماع خطبتـه، في یوم العید یذهالنبي 
صنعاء هداه اهللا وأصلح قلبـه وفقهـه ةشكال في قول مدیر جامع، وٕانما اإلهشكال وال حرج فیإالفهذا كله 
. في الدین

:ــ رحمه اهللا وأیضا قال ابن باز -٧
اب الـذين اقرتحـوا تَّـعلـى بعـض الكُ ١٥/٤/١٤٠٣اجلزيرة الصادرة بتـاريخ على جريدةرداً 

.اختالط الذكور واإلناث يف الدراسة باملراحل االبتدائية
:رأیت التنبیه على ذلك فأقول:وخیمةشیخ لما یترتب على هذا االقتراح من عواقب قال ال

داود ه أبـو أخرجـفیمـا وقد قـال النبـي ،لشر كثیر وفساد كبیر ال یجوز فعلـهةن االختالط وسیلإ
:ـرضي اهللا عنهماعن حدیث عبد اهللا بن عمرو ـ 

."قوا بینهم في المضاجع وفرِّ ،رواضربوهم علیها لعش،مروا أبناءكم بالصالة لسبع" 
خــر فــي ســن العاشــرة ومــا بعـــدها ن قــرب أحــدهما مــن اآلبــالتفریق بیــنهم فــي المضــاجع؛ ألوٕانمــا أمــر 

.البناتبلوقوع الفاحشة بسبب اختالط البنین وسیلة
: ـ رحمه اهللا ـالشیخ ابن عثیمین ضیلةویدل على ذلك السؤال الذي وجه لف-٨

خمتلطة ممـا سـاعده ةإنه من أسرة غنية يدرس يف مدرس:اب یقول لـهحیث أرسل إلیه ش
وقد غرق يف املعاصي فماذا يفعل حىت يقلع عما ،على إقامة عالقات شائنة مع اجلنس اآلخر

؟وما شروط التوبة؟وهل له من توبة؟هو فيه
االخــتالط نــة، وٕان فتنــةمــوا شــعوبهم مــن أســباب الشــر والفتأن یحالمســئولینفأخــذ الشــیخ یوجــه كالمــه إلــى 

وذلـك بإنشـاء مـدارس ومعاهـد وكلیـات ،یمكن القضاء علیها بصدق النیة والعزیمة األكیـدة علـى اإلصـالح
وٕاذا كــان النسـاء شـقائق الرجـال فلهــم الحـق فـي تعلــم ،وجامعـات تخـتص بالنسـاء وال یشــاركهم فیهـا الرجـال

.ن في منأى عن حقل تعلیم الرجاللكن علینا أن یكون حقل تعلیمه. كما للرجالنما ینفعه
:قالعن أبى سعید الخدري "صحیح البخاري"فقد جاء في 
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جعـل لنـا مـن ا رسول اهللا ذهب الرجال بحـدیثك، فای:فقالتإلى رسول اهللا ءت امرأةجا"
اجتمعن في یوم كذا وكذا في مكـان كـذا :فقال،مك اهللانأتیك فیه تعلمنا مما علَّ نفسك یوماً 

وهــو ظــاهر إفــراد النســاء ،مــه اهللاممــا علَّ فعلمهــنَّ فــاجتمعن فأتــاهن رســول اهللا . وكــذا
".للتعلیم في مكان خاص إذ لم یقل لهن أال تحضرن مع الرجال

:"الحجابةعود"في ـ حفظه اهللا ـ ویقول الشیخ الدكتور محمد إسماعیل المقدم -٩
لنـــداء ةعلـــى االســـتجابابـــو اء والرجـــال بـــدعوى أنهـــم رُ إن الـــذین یتهـــاونون فـــي االخـــتالط اآلثـــم بـــین النســـ

وا أن االنفجــار ال ُعــثــم ادَّ ،مثــل قــوم وضــعوا كمیــة مــن البــارود بجانــب نــار موقــدة،الفضــیلة ورعایــة الخلــق
إن هذا خیـال بعیـد عـن الواقـع ومغالطـة للـنفس ...من االشتغال واالحتراقن على البارود تحذیراً یكون؛ أل

الـدعوة إلىیعانون اآلن من آثاره الوخیمة مما دعاهم االختالطالذین ابتدعوا نإ. حداثهاوطبیعة الحیاة وأ
. لعدم االختالط

خروج املرأة من بيتها ومزامحة الرجال يف العملخبطرأعداء اإلسالم شهادة:
:بیروناللورد قال-١

لوجـدتها فـي حالـة مصـطنعة ؛الیونـانلع فیمـا كانـت علیـه المـرأة فـي عهـد القـدماء الو تفكرت أیها المطـ
ولرأیـــت معـــي وجـــوب إشـــغال المـــرأة باألعمـــال المنزلیـــة مـــع تحســـین غـــذائها وملبســـها ،مخالفـــة لطبیعتهـــا

.وضرورة حجبها عن االختالط بالغیر
:وتقول الدكتورة إیدایلین-٢

زوجـــة تركـــت بیتهـــا هـــو أن ال،إن ســـبب األزمـــات العائلیـــة فـــي أمریكـــا وســـر كثـــرة الجـــرائم فـــي المجتمـــع
إن التجــارب أثبتــت أن عــودة المــرأة إلــى .فــزاد الــدخل وانخفــض مســتوى األخــالقدخــل األســرة، فلتضــاع

.الحریم هو الطریقة الوحیدة إلنقاذ الجیل الجدید من التدهور الذي یسیر فیه
:وقال أحد أعضاء الكونجرس األمریكي-٣

.قیت في البیت الذي هو كیان األسرةإذا بإن المرأة تستطیع أن تخدم الدولة حقاً 
لــم یطلـب منهــا أن تتـركهم لتعمــل فــي ،ن اهللا عنـدما مــنح المـرأة میــزة إنجـاب األوالدإ:وقــال عضــو أخــر

. الخارج بل جعل مهمتها البقاء في المنزل لرعایة هؤالء األطفال
ام قـابلوني بعـد عـام لتـرو اتركوا للمرأة حریتها المطلقة كاملة دون رقیب ث: قال شوبنهور األلماني-٤

. وال تنسوا أنكم ستنعون معي الفضیلة والعفة واألدب،النتیجة
:امویل سمایلس اإلنجلیزيقال س-٥
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كانـت نتیجتـهن ، فـإبتشغیل المرأة في المعامل مهما نشأ عنة مـن الثـروة للـبالديیقضإن النظام الذي"
،ض أركــان األســرة ومــزق الــروابط االجتماعیــةوقــوَّ ،لمنـزلألنــه هــاجم هیكــل ا؛هادمـة لبنــاء الحیــاة المنزلیــة

فـــال نتیجـــة مـــن خروجهـــا إال تســـفیل،ویســـلبها مـــن األوالد ومـــن األقـــارب،فإنـــه ســـلب الزوجـــة مـــن زوجهـــا
،مـــن ترتیـــب المنـــزل وتربیـــة األوالد،جبـــات المنزلیـــةاة هـــي القیـــام بالو یـــإذ وظیفـــة المـــرأة الحقیق،األخـــالق

فأضــحت األوالد تشـب علـى عــدم ،ولكـن العمـل یسـلخها مــن كـل هـذه الواجبـات،جوالعمـل علـى راحـة الــزو 
."التربیة وتلقى في زوایا اإلهمال وطفئت المحبة الزوجیة

ــة الــوعي اإلســالمي فــي عــددها -٦ ــة الصــح٧٨ذكــرت مجل ــاًال للكاتب ــة یفمق -ة األمریكی
"حریة المرأةامنعوا االختالط  وقیدوا":والمقال بعنوان) هیلسیان ستاتبسري(

ومـن الخلیـق بهـذا المجتمـع أن یتمسـك بتقالیـده التـي ،إن المجتمع العربي مجتمع كامل وسلیم: قالت فیه
.    تقید الفتاة والشباب في حدود المعقول

لهـذا أنصـح بـأن. التي تهدد الیوم المجتمع واألسرة في أوربا وأمریكا،اإلباحیة الغربیةعدم فعندكم تقالید تحتم -
. بل وارجعوا إلى عصر الحجاب،وامنعوا االختالط وقیدوا حریة المرأة،تتمسكوا بتقالیدكم وأخالقكم

:وتختم حدیثها معلنة النهایة الطبیعة والحتمیة لهذا االختالط وتلك الحریة فتقول-
.بكل صور اإلباحیة والخالعةملیئاً معقداً لقد أصبح المجتمع األمریكي مجتمعاً 
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:هتنبي
-أن األصل في الخلوة التحریم، وأما األصل في اختالط الرجـال بالنسـاء اإلباحـة ...علم أخي الحبیبوا

:لكن بالشروط المحددة التالیة
.وهذه الضرورة حتمیة البد منها،أن یكون هذا االختالط لضرورة -١
.أن یكون مع الحجاب الكامل للمرأة وستر العورة للرجل-٢

دنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين أَيها النبِي قُل لِّأَزْواجِك وبناتك ونساء الْمؤمنني يدنني علَيهِن من جلَابِيبِهِن ذَلك أَيا{:قال تعالى
).٥٩:األحزاب(}وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً

.م من وراء حجابكلَّ ینة وتُ لمرأة متطیبة أو متزینة بز أال تكون ا-٣
منهـا ولْيضْـرِبن   وقُل لِّلْمؤمنات يغْضُضْن مـن أَبصـارِهن ويحفَظْـن فَـروجهن والَ يبـدين زِينـتَهن إِالَّ مـا ظَهـر        {:قال تعـالى

نتَهزِين يندبالَ يو وبِهِنيلَى جع نرِهوا إِلَـى  { :ى قوله إل}... بِخُمتُوبو هِنتن زِينم نيخْفا يم لَمعيل هِنلجبِأَر نضْرِبالَ يو
ونحتُفْل لَّكُملَع وننما املُؤهيعاً أَيمج ٣١:النور(}اللَّه(

ــل لِّلْ{:قــال تعــالى،أال یحصــل فــي االخــتالط مالمســة الرجــل للمــرأة األجنبیــة-٤ ــن  قُ ــوا م ــؤمنني يغُضُّ م
       ونعــن ــا يصـ ــبِري بِمـ ــه خـ ــم إِن اللَّـ ــى لَهـ ــك أَزْكَـ ــروجهم ذَلـ ــوا فُـ ــارِهم ويحفَظُـ ــن   ) ٣٠(أَبصـ ــن مـ ــات يغْضُضْـ ــل لِّلْمؤمنـ وقُـ

 نارِهصفالمالمسة أولىألن النظر إذا كان ممنوعاً ؛)٣١ـ٣٠النور ( }أَب .
.للشهواتثارةر أو إب عنهن حدیث فیه لین أو تكسُّ حصل بین النساء والرجال األجانأال ی-٥

وقُلْن قَوالً ي قَلْبِه مرضيا نساء النبِي لَستُن كَأَحد من النساء إِنِ اتَّقَيتُن فَلَا تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي ف{:قال تعالى
عوفاًم٣٢:األحزاب(}ر(

.بل یقصر الكالم بینهم على الحد الذي تتطلبه المصلحة والحاجة مع األدب واالحتشام
قُـل لِّلْمـؤمنني يغُضُّـوا مـن أَبصـارِهم ويحفَظُـوا       {:قـال تعـالى،من الطـرفین عـن اآلخـرغض البصر لكلٍّ -٦

 إِن مأَزْكَى لَه كذَل مهوجفُر ونعنصا يبِم بِريخ ٣٠(اللَّه ( نارِهصأَب نم غْضُضْني اتنمؤقُل لِّلْمو{ ) ٣١ـ٣٠النور(
.أال ینتج عن االختالط مفسدة غالبة على ما فیه من المصلحة-٧
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الطـاالختأضـرارن ـمِ 
 

:كثرة الزنا وانتشاره-١
:"الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة"به في كتاـ رحمه اهللا ـقال ابن القیم-أ
مــن أعظــم أســباب نــزول ة وشــر، وهــوبالرجــال أصــل كــل بلیــریــب أن تمكــین النســاء مــن اخــتالطهنوال"

وهـو مـن أسـباب ،واختالط الرجـال بالنسـاء سـبب لكثـرة الفـواحش وانتشـار الزنـا،العقوبات العامة والخاصة
. الموت العام والطواعین المتصلة

خــتلط البغایــا بعســكر موســى وفشــت فــیهم الفاحشــة أرســل اهللا علــیهم الطــاعون فمــات فــي یــوم واحــد ولمــا ا
بســبب تمكــین . فمــن أعظــم أســباب المــوت انتشــار الزنــاـوالقصــة مشــهورة فــي كتــب التفاسیرـــــ ســبعون ألفــاً 

النساء من اختالطهن بالرجال والمشي بینهم متبرجات متجمالت 
.              لذلكي ذلك من فساد الدنیا والرعیة قبل الدین لكانوا أشد منعاً ولو علم أولیاء األمر ما ف

 قال عبد اهللا بن مسعود:"ظهر الزنا في قریة أذن اهللا بهالكهاإذا"  .

:عن النبي ـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة أحمداألمام أخرجو 
" وال ظهر في قوم الزنا إال ظهر فیهم الموت " 
قـول "المـرأة بـین الفقـه والقـانون"فـي كتابـه ـ رحمـه اهللا ـ مصـطفي السـباعي .دونقل -ب
:بة اإلنكلیزیة الالدي كوكتاالك

، وعلــى قــدر كثــرة االخــتالط تكــون ولهــذا طمعــت المــرأة بمــا یخــالف فطرتهــا؛إن االخــتالط یألفــه الرجــال
ة عنـا وطالبـات الجامعـاج العرفـي بـین طلبـةومـا الـزو . مـرأةالـبالء العظـیم علـى الاهنـوهـا، أوالد الزنـاكثرة

١٥وتنفـق ،أسـبوعیاً شـابة١٧٠وفـي بریطانیـا تحمـل سـفاحا .  الوازع الـدینيببعید والسبب االختالط وقلة
.  لمنع الحمل بین فتیات المدارسملیون جنیه إسترلیني سنویاً 
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:ةالوقوع يف خمالفات شرعي-٢
. على محك الجنسین باآلخرستكون نتیجته الحتمیة هو التجرؤمما الشك فیه أن االختالط

والتصــاق ،عــن التصــاق األفخــاذ فــي المــدرجاتفضــالً ،وأمثلــة هــذا المحــك تظهــر فــي النظــر والمصــافحة
عـن "المعجـم  الكبیـر"یقـول كمـا عنـد الطبرانـي فـي والنبي .األجساد في وسائل المواصالت

:معقل بن یسار
"أس أحدكم بمخیط من حدید خیر من أن یمس امرأة ال تحل له ألن یطعن في ر " 
: قالأن النبي ة من حدیث أبي أماموعند الطبراني أیضاً -
ال امرأةٍ منكبَ هُ بَ كَ نْ له من أن یزاحم مَ خیرٌ أةمْ بطین وحَ متلطخاً م رجل خنزیراً ألن یزحَ " 

"تحل له 

:نزع احلياء من املرأة-٣
شـــد حیـــاء مـــن العـــذراء فـــي أوقـــد كـــان النبـــي . اجـــة الوالجـــة بخـــالف المخـــدرة فـــي البیـــتفـــالمرأة الخرَّ 

،متسـترة فـي بیتهـا،فـي خـدرها، وهكـذا كلمـا كانـت المـرأة مخبـأةالتي لم تنكشـف علـى الرجـال:أي. خدرها
عـــن فضـــالً ،فإنهـــا ال تســـتحي مـــن الكـــالم معهـــم،ج وتخـــالط الرجـــالن تخـــرُ كانـــت أكثـــر حیـــاء بخـــالف َمـــ

وهــذا نتیجــة طبیعیــة عنــدما ینــزع ،هــذا بخــالف مــا تبــرزه مــن مفــاتن جســدها،مصــافحتهم والخــروج معهــم
. الحیاء من المرأة

:شيوع الطالق-٤
أجمــل هـيوقـد تكـون فـیهن مـن ،فـاالختالط یجعـل الرجـل یتعامـل مــع زمـیالت لـه...وهـذا أمـر مشـاهد

المقارنـة ثـم االسترسـال فـيفیبـدأ ،زوجتـهفيلیست لتياأو فیها من الممیزات ،أو أعقل منها،من زوجته
،نه من طبیعة النفوس أنها متى أخذت بمبادئ األمـور المسـتلذة مـن النظـرة والمحادثـة، حیث إاألفكارفي

،ن اســتحوذت علــى قلبــه وعقلــهویكــون الشــاغل الوصــول إلــى َمــ،فإنهــا تسترســل بأفكارهــا ویشــتد شــغفًا بهــا
كــان یحبهــا قبــل التــيفینصــرف عــن زوجتــه ،م خطــوة بالقــدم ثــم تكــون خطیئــةالقلــب ثــفــية فتكــون خطــر 

.معاشرته لغیرها
ویكــون فیـه أو معــه مـا لــیس ،العمـلفـيفإنهـا قـد تنظــر إلـى زمیلهــا ،وكـذلك المـرأة التــي تخـالط الرجــال

ال یحمـــد مـــاجتنـــیومـــع كثـــرة المالزمـــة والمحادثـــة واالخـــتالط قـــد ،مـــن فتـــوة أو مـــال أو جمـــال،مـــع الـــزوج
.عقباه، ونسأل اهللا العافیة وأن یستر ویحفظ جمیع المسلمین والمسلمات
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:التربج بالزينةيتفشِّ -٥
لـى العمـل إال ، ولـن تـذهب إحالة االختالط سـتظهر محاسـنها ومفـاتن جسـمهافيفمن المعلوم أن المرأة 

.الشباب سینظرون إلیهابعد تكلفها بتجمیل نفسها من األصباغ واألدهان العطریة لعلمها أن 

:انعدام الغرية-٦
رة فیـه مهـان، والغیـرة یْ فالغیور مهاب ومن ال غَ ،الفضائل المكارمذيفإن الغیرة على المحارم من شیم 

كراهـة هـيألن الغیـرة الممدوحـة ؛یة حیاة الشخص وحمایـة أهلـهبمثابة السالح لوقاهيمحلها فيالواقعة 
نهـــا ومـــن أهلهـــا، وكلمـــا اشـــتد حفـــظ اإلنســـان لصـــیانة نفســـه وأهلـــه قویـــت غیرتـــه القبـــائح وبغضـــها والنفـــر م

مــن قلبــه حــرارة فــئفإنهــا تنط؛واشــتدت شــكیمته، وكلمــا كثــرت مالبســته للقبــائح وخاصــة االخــتالط والزنــا
ال یغـار علـى أهـل الـذيفال یستنكر معها فعل القبیح ال من نفسه وال مـن أهلـه وهـذا حـال الـدیوث ،الغیرة

".ال یدخل الجنة دیوث":قالوالنبي ،الخبثمه بل ویقر فیهبیت

:فساد األخالق-٧
؛وهـو مـع خطورتـه أصـبح أمـرًا مألوفـاً ،إن االختالط معول هدم یهدم كل فضیلة ویـدعو إلـى كـل رذیلـة

ذهبــت وحشــتها مــن القلــوب ،العــین شــهودهافــيوتكــرر ،علــى القلــوب ورودهــاتألن المنكــرات متــى كثــر 
.كثرة المساس تمیت اإلحساس:یئًا فشیئًا إلى أن یراها الناس شیئًا معروفًا مألوفًا وكما قیلش

ومـا ،غایـة النزاهـة والعفـةفـيهـيإذا خرجـت مـن خـدرها و ،وأنت إذا نظـرت إلـى البنـت المصـونة الطـاهرة
یحــاول الوصــول الكــل ،متنــاول كــل ســاقط وفاســقفــيهــيف. االخــتالط بالرجــال فیتغیــر الحــالفــيأن تبــدأ 

وتـارة عـن طریـق ،یلقون إلیها حبالهم تـارة عـن طریـق اإلغـراء واإلغـواء–السیما إذا كانت جمیلة –إلیها 
فإنهــا ســرعان مــا تخلــع عــن نفســها جلبــاب الحیــاء الــدینيزع اومــع ضــعف المــرأة وقلــة الــو ،الوعــود الكاذبــة

ه الشــرور ویصــون المــرأة ویحفــظ علیهــا فعــدم االخــتالط یجنبهــا هــذ. والحشــمة ویحــدث مــا ال یحمــد عقبــاه
.حیاءها
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:االختالط سبب إلشعال الغرية املعكرة لصفو احلياة-٨
:)١٠٤-٢("حیاءاإل"في ـ رحمه اهللا ـ قال الغزالي 

فكـان أصـحاب رسـول ،وهي ال تخرج إلى األسواق،والطریق المغني عن الغیرة أن ال یدخل علیها الرجال
.قب في الحیطان لئال تطلع النسوان الي الرجالیسدن الكوى والثاهللا 

.تعسري غض البصر وتيسري زنا العني-٩

.التسبب يف بالء العشق الذي يتلف الدنيا والدين-١٠

وخمالطتها من غري ضرورة -ج املرأة للعمل فساد البيت واألوالد نتيجة خرو-١١
.للرجال

.ةارتفاع نسبة الرسوب يف املدارس املختلط-١٢
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ورــاء األمـيـة ألولـمـلـك
 أنــادیكم بنــداء اإلمــام علــي عنــدما وقــف فــي أهــل الكوفــة بعــدما رأى نســاءهم خــرجن إلــى األســواق

:أحمدكما عند اإلمام فقال وخالطن الرجال، 
فإنـــه بلغنــي أن نســـاءكم ،أال تســتحیون أن یخـــرج نســاؤكم" :وفــي روایـــة" أمــا تغـــارون" 

".)١(وجَ لُ زاحمن العُ یخرجن في األسواق ی
.مكفار العج:ـ العلوج

یكـون فاقـد الغیـرة ذاهـب ،فهذا الحدیث یدل على أن الرجل الذي یأذن بخروج امرأتـه مـن غیـر ضـرورة
.    الحیاء

 ًفالحــذر ،فــإذا فقــد المــرء الحیــاء یوشــك أن یتبعــه اإلیمــان،یمــانإن الحیــاء مــن اإلومــن المعلــوم شــرعا
مـور مـن السـماح للنسـاء بـالخروج مـن غیـر ضـرورة متبرجـات متعطـرات حتـى ننـأى األءالحذر یا أولیا

.م علیهم الجنةوحرَّ بأنفسنا من الدخول فیمن حذر منهم النبي 
:قالعن النبي ـ رضي اهللا عنهما ـ وغیره عن ابن عمر أحمداإلمام أخرجفقد 

والمـرأة المترجلـة ،العـاق لوالدیـه:یـوم القیامـةإلـیهمثالث ال یدخلون الجنة وال ینظـر اهللا " 
".)١(والدیوث،المتشبهة بالرجال

.الذي یقر في أهله الخبث: ـ الدیوث
:ـ رحمه اهللا ـقال ابن القیم 

.ولي األمر یجب علیه أن یمنع اختالط الرجال بالنساء في األسواق والُفَرجنَّ إ"
:وهللا در القائل

مثل السباع تطوف باللحمانِ إن الرجال الناظرین إلى النساء     
نوال أثمـاوضٍ لت بال عِ إن لم تصن تلك اللحوم أسودها          أكِ 

فقــد جعــل اهللا لكـــم ،لمین عــن نســاءكم ومــا یفعلــنافیــا أیهــا الرجــال أنــتم المســئولون بــین یــدي رب العـــ
،المحافظــة علــیهنوأوجـب علــیكم إرشـادهن و ،وجعـل أمــر تـأدیبهن وتهــذبین فـي أیــدیكم،القوامـة علــیهن

نتم مؤاخذون به یوم القیامة أفكل وزر یقع منهن واقع على رءوسكم و 
غالظٌ يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنْفُسكُم وأَهليكُم نَاراً وقُودها الناس والْحجارة علَيها مالئكَةٌ{:تعالىوأذكركم بقوله 

 ونصعالَّ ي دادشونرمؤا يم لُونفْعيو مهرا أَمم ١٠:التحریم(}اللَّه(
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فيا أولياء النساء والزوجات والبنات
عنهن ومسئولونغداً تعالى أنكم موقوفون بین یدي اهللا -تذكروا -

:یقول كما عند البخاري ومسلموالنبي 
"عن رعیتهمسئولراع على أهله وهو الرجل "
وصنوان ال ینفصمان ،رفیقان ال یفترقاناوالزنلوة واالختالط والتبرج فإنها واحذروا الخ

ن احتـرام القیـود التـي شـرعها ، وأواعلموا أن السـتر والصـیانة همـا أعظـم عـون علـى العفـاف والحصـانة
. ن من الفتنة والعار والفضیحة والخزيامالم في عالقة الجنسین هو صمام األاإلس

وهـــي تـــدعو نســـاءكم  ، التـــي تغـــزوكم فـــي عقـــر داركـــم، الســـمعیة منهـــا والبصـــریةاحـــذروا أجهـــزة الفســـاد
نوا فتعرضــــوهن و صــــونوا بنــــاتكم وزوجــــاتكم وال تتهــــا،وتضــــعف مــــنهم اإلیمـــان،وأبنـــاءكم إلــــى االفتتــــان

.لالختالط باألجانب

أیها األحبة...
 بـل صـارخة بخطـر االخـتالط إن اإلحصائیات الواقعیة في كل الـبالد التـي شـاع فیهـا االخـتالط ناطقـة

علـــى وجـــه كـــل مـــن واســـألوا الطلبـــة والطالبـــات فـــي الجامعـــات وهـــي صـــفعة قویـــة ،علـــى الـــدنیا والـــدین
.ما تبینیجادل في الحق بعد

 ـ رحمه اهللا ـوفیق باشا العثمانيأحمدقال العالمة:
ي مجلـس بإحـدى الذي كان سریع الخاطر حاضر الجواب عندما سأله أحد رجـال السیاسـة فـي أوربـا فـ

حيـاتهن مـن غـري أن يف بيوتهن مدىمتحجبات نساء الشرق قىملاذا تب:تلك العواصم قـائالً 
خيالطن الرجال ويغشني جمامعهم؟ 

أن یلدن من غیر أزواجهن نألنهن ال یرغب:وفیق باشاأحمدأجابه في الحال 
.لقم الحجركأنه أُ وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على رأس هذا السائل فسكت على مضض 

نــك إذا وقفــت علــى جریمــة فیهــا نهــش ، وهــي أزم بحقیقــة ال مــراء فیهــاواآلن نســتطیع وبكــل قــوة أن نجــ
ثـــم فتشـــت عـــن الخیـــوط األولـــى التـــي نســـجت هـــذه الجریمـــة ،للشـــرفوٕاهـــدارالعـــرض وذبـــح للعفـــاف 

ضـعتها الشـریعة ستجد أن هناك ثغـرة حصـلت فـي األسـالك الشـائكة التـي و نك حتماً ؛ فإوسهلت سببها
اإلسالمیة بین الرجال والنساء ومن خالل هذه الثغرة دخل الشیطان
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واللَّه يرِيد أَن يتُوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتَّبِعون الشهوات {:وصدق اهللا العظیم حیث یقول في كتابه العزیز
)٢٨:النساء(}أَن يخَفِّف عنكُم وخلق اإلِنسان ضَعيفاًيرِيد اللَّه) ٢٧(أَن تَميلُوا ميال عظيماً 

قصدت بها نفعكم ورفع ما ،لكمحتيفهذه محض نصی...وأخريًا أحبتي يف اهللا
وأن یكون فیها اإلصالح ،وأرجو من اهللا أن تقع منكم موقع القبول،یضركم
ستغفر اهللا ، وأدینكم وأمانتكمودع اهللاوأست، رعایة اهللا وحفظهفيوأترككم ،والتعدیل

.ولكملي
...وبعد

فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 
أن ینفـع بهـا نسأل اهللا أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبـول حسـن، كمـا أسـأله 

.إنه ولي ذلك والقادر علیه......مؤلفها وقارئها، وَمن أعان علي إخراجها ونشرها
هذا وما كان فیها من صواب فمن اهللا وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نسـیان فمنِّـي 
ومن الشیطان، واهللا ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

فإن كان صوابًا فادُع لي بالقبول والتوفیق، وٕان كان ثم خطأ فاستغفر لي 
من العیب فیه وعالجلّ وٕان وجدت العیب فسد الخلال

فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا، وال تجعل ألحد فیه نصیب
.والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

.وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین، وصّلى اهللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.........أعلى وأعلمتعالىهذا واهللا

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إلیك

 


