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  تفسري وعلوم قرآن -  أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات جبده
 وتوعية اجلاليات باحلمراء والكورنيش دورئيسة القسم النسائي للدعوة واإلرشا

  .ووسط جده 
 

ف األنبياء واملرسلني  رب العالـمني والصالة والسالم على أشر               احلمد هللا
   -:وعلى الـه وصـحبه أمجعني أما بعد 

بداية أتوجه بالشكر للجنة املنظمة هلذا املؤمتر على دعوا للمشاركة وإتاحة الفرصة يل يف 
مثل هذا اجلمع الطيب الذي أسال اهللا أن جيعله جتمعا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما وأن 

  .قيا وال حمروماً  ال جيعل فينا وال منا وال بيننا ش
  إن موضوع االختالط موضوع قدمي حديث ، قدمي يف حكمه حديث يف      

االحتياج إىل طرحه فهو مما عمت به البلوى وانتشر بني الناس واختلف الناس فيه مابني 
مؤيد بتفريط أو مانع بإفراط واحلقيقة إننا جمتمع له قيمه ومرجعيته اليت مل يترك فيها رسول 

ى اهللا عليه وسلم صغرية وال كبرية  إال بينها وكما انطلق اإلسالم يف نظرته إىل اهللا صل
الكرامة (األساسية والطبيعية وذلك يف )) حقوق اإلنسان (( املساواة بني اجلنسني يف 

فهو انطلق أيضا بنفس النظرة إىل  املساواة بني اجلنسني ) ... اإلنسانية واألهلية احلقوقية 
اخلالفة على األرض : فيما قد عهد به اليهما باجلملة على السواء من )) ت الواجبا(( يف 

وأن على كل منهما واجبه ودوره الذي ال بد منه إلقامة .. وعمارا وعبادة اهللا فيها 
. اتمع اإلنساين الكامل واما يف دوريهما متكامالن ال متنافسان وملزمان ال متطوعان 

ال قائما حىت يف الغرب نفسه حول الدور األساسي للمرأة يف ولكن الرتاع اليوم ال يز
وتارة بدافع احلاجة إىل .  اتمع فتارة على أساس علمي تشرحيي عند بعض العلماء 

الزيادة يف الطاقة اإلنتاجية عند بعض رجال االقتصاد وتارة حتت دوافع التفلت من القيود 
د أدى إىل حرية اجلنس بصورة عامة واىل الشرعية الواجبة يف املمارسة اجلنسية مما ق

االحنالل األخالقي واىل تفكك روابط األسرة وهذا مما ال ميكن قبوله حتت ستار حرية 



فاتمع يتكون من رجال ونساء والبد من اجتماعهم واختالطهم يف . املرأة يف اإلسالم 
دون إفراط وال أماكن عامة أو خاصة ويف كال احلالتني جاء  الشرع ليوضح الكيفية 

   -:تفريط والسؤال الذي يطرح نفسه 
                                    ما حكم االختالط بني النساء والرجال ؟ 

يظهر هذا التساؤل يف جمتمعنا ومل يظهر يف غريه يف اتمعات ألن املرأة يف ديننا هلا 
وقيوداً للتعامل بينهما حكم خاص ا فهي حمجبة مما وضع حاجزا بني الرجال والنساء 

فوضعنا خاص ال يقاس على اآلخرين ولذلك فمن االختالط ماهو جائز بشروط ومنه 
  .ماهو حمرم 

  -:فاالختالط اجلائز له شروط 
  -:الشرط األول 

 النيب قل ايا أيه((  أن خيلو من تربج املراة وكشف ماال جيوز هلا كشفه لقوله تعاىل 
ني يدنني عليهن من جال بيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال ألزواجك وبناتك ونساء املؤمن

  .وهذه اآلية تأمر باحلجاب عند االختالط )) يؤذين 
  -:الشرط الثاين 

  -:قوله تعاىل :  النظر إليه  والدليل على هذين الشرطني ز أن خيلو من النظر إىل ماال جيو
  )قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم  (
 ر أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهوقل للمؤمنات  يغضضن من( 

  )) منها وليضربن خبمرهن على جيون 
  -:الشرط الثالث 
فال خيضعن بالقول (( قوله تعاىل :  املرأة يف الكالم وختضع فيه والدليل ر أن ال تتكس

 )) فيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن قوال معروفا 
   :عالشرط الراب
 خلوة فان كان مع خلوة بأن كان رجل وامرأة يف مكان ال يرامها فيه  معن أن ال يكو

ال خيلون رجل بأمراة إال ومعها ذو (( أحد حرم االختالط لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ))  ال خيلون أحدكم بامرأة فان الشيطان ثالثهما )) (( حمرم 



  : الشرط اخلامس 
 تعطر  واستعمال ألدوات الزينة لقوله صلى أن ال تظهر املرأة على حالة تثري الرجال من

  )) إذا استعطرت املرأة فمرت بالس كذا وكذا يعين زانية (( اهللا عليه وسلم 
  :الشرط السادس  

أن خيلو من إزالة احلاجز بني اجلنسني حىت يتجاوز األمر حدود األدب ويدخل يف اللهو 
  .والعبث كاالختالط الذي حيدث يف األعراس 

  : لسابع الشرط ا
أن خيلو من مس أحد اجلنسني اآلخر دون حائل فال جتوز املصافحة لقوله صلى اهللا عليه 

  ) إين الأصافح النساء (وسلم 
  : الشرط الثامن 

 رضى اهللا عنه انه -أن خيلو من تالصق األجسام عند االجتماع  عن أيب أسيد األنصاري 
ج من املسجد ، فاختلط الرجال مع مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وهو خار

 فانه ليس لكن ناستأ خر(( النساء يف الطريق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للنساء 
فكانت املرأة تلتصق باجلدار ))  الطريق عليكن حبافات الطريق )) تتوسطن ( أن حتققن 

ألخرية من احلواجز اليت هذه الشروط الثالثة ا. حىت أن ثوا ليتعلق باجلدار من لصوقها به 
وضعها الدين بني الرجل واملرأة حذرا من الفتنة  والتجاذب الغريزي الذي قد يغري 
أحدمها باآلخر ، فإذا توفر يف االختالط هذه الشروط كان حالال وان فقد شرط من هذه 

  الشروط كان االختالط حراماً 
   -:حاالت االختالط اجلائز 

  -:االختالط للضرورة  .١
مثلة االختالط للضرورة ما قاله اإلمام النووي فقد قال رمحه اهللا تعاىل  وقال أصحابنا من أ

وال فرق يف حترمي اخللوة حيث حرمناها بني اخللوة يف الصالة أو غريها ويستثىن من هذا : 
كله مواضع الضرورة بأن جيد امرأة أجنبية منقطعة يف الطريق أو حنو ذلك فيباح له 

 فيه ومن صور فلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها وهذا ال خالاستصحاا بل وي



الضرورة فرار الرجل األجنيب باملرأة ختليصا هلا ممن يريد ا الفاحشة إذا كان الفرار ا هو 
  .  السبيل لتخليصها وحنو ذلك من حاالت الضرورة

  -:االختالط للحاجة  .٢
   االختالط إلجراء املعامالت الشرعية. 

 للضرورة جيوز للحاجة أيضا ومن حاالت احلاجة ما يستلزمه طوز االختال  وكما جي
إجراء املعامالت املالية اجلائزة هلا من بيع وشراء وغريها ألن إجراء هذه املعامالت يستلزم 

 ورؤية حمل العقد ولكن  يشترط أن تكون قد التزمت ةعادة اجتماعها مع الرجل للمساوم
  . بشروط اليت ذكرت سلفا 

  : االختالط لغرض حتمل الشهادة-ج
 الذين آمنوا ايا أيه: ( قال تعايل، جيوز للمرأة أن تكون شاهدة يف قضايا األموال وحقوقها

 كاتب أن بإذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأ
 منه شيئاً فإن س يبخوال يكتب كما علمه اهللا فليكتب وليملل الذي عليه احلق وليتق اهللا ربه

كان الذي عليه احلق سفيها أوضعيفا أوال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا 
) ( شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

   ).٢٨٢: البقرة
وقد تكون بني رجلني أو ،  عليه من معاملةدوحتمل املرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشه

  . من اجتماعها بأطراف املعاملة من الرجالهفيجوز هلا هذا احلضور وما يقتضي، أكثر
  -: االختالط لغرض أعمال احلسبة-د    

 - وهي امرأة من قومه-)الشفاء (  وىل - رضي اهللا عنه-الدليل أن عمر بن اخلطاب
، وتنهى عن املنكر، تأمر باملعروفف، لتراقب السوق، فعمر وىل الشفاء احلسبة: السوق أي

  .ويف هذا خمالطة ألهل السوق
  : االختالط لغرض خدمة الضيوف-هـ    

وكانت هناك حاجة ، جيوز للمرأة أن جتتمع مع الضيوف األجانب إذا كان معها زوجها
ويف واجب ، مشروعة لوجودها وحضورها ألن وجود زوجها معها مينع اخللوة باألجنيب

تلزم قضاؤه وجود الزوجة فيجوز وجودها ولو أدى إىل اجتماعها الضيافة الذي يس



 جواز اختالطها -وقد دل على هذا اجلواز. واختالطها بالضيوف وأكلها معهم
 -  دعا أبو أسيد الساعدي رسول اهللا(( :قال، هلذه احلاجة عن سهل بن سعد-باألجانب

أتدرون : قال سهل، روسوهي الع،  وكانت امرأته يومئذ خادمهم-صلى اهللا عليه وسلم
)). فلما أكل سقته، صلى اهللا عليه وسلم؟ أنقعت له مترات من الليل،  رسول اهللاتما سق

وقد جاء يف شرح )). وال قربه إليهم إال امرأته أم أسيد، فما صنع هلم طعاماً: (( ويف راوية
، الفتنةهذا احلديث ويف احلديث جواز خدمة املرأة زوجها ومن يدعوه عند األمن من 

وفيه جواز . وجواز استخدام الرجل امرأته يف مثل ذلك، ومراعاة ما جيب عليها من الستر
: إيثار كبري القوم يف الوليمة بشيء دون من معه وكذلك ما جاء يف سبب نزول قوله تعاىل

  ).ويؤثرون علىأنفسهم ولو كان م خصاصة ( 
  : االختالط للقيام بأعمال اجلهاد-ح    

ل املاء إىل بأن يقمن بنق، هذا النوع من االختالط اشتراك النساء يف اجلهادومن أمثلة 
وإن ، وحنو ذلك من األعمال وكلها جائزة ومشروعة، املقاتلني ومداواة اجلرحى منهم

ألن هذه األعمال حتقق مصلحة شرعية أذن ، استلزمت أو اقتضت خمالطة النساء للرجال
: (( قالت، ويدل على ذلك ما روته الربيع بنت معوذ، الشرع اإلسالمي للنساء بالقيام ا

ونرد القتلى إىل ، وخندمهم،  فنسقي القوم- صلى اهللا عليه وسلم-ع النيبكنا نغزو م
، ونداوي اجلرحى،  نسقى- صلى اهللا عليه وسلم-كنا مع الين: (( ويف رواية)). املدينة

  )).ونرد القتلى إىل املدينة
  : االختالط لغرض استماع الوعظ واإلرشاد-ط    

 اجتماع الرجل بالنساء لوعظهن وتعليمهن ،ومن اجتماع املرأة بالرجل للمصلحة الشرعية
فقد روى اإلمام البخاري عن ، سواء كان وحده أو كان معه شخص آخر، أمور الدين

 صلى اهللا عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتني مل يصل -خرج رسول اهللا: ابن عباس قال
رأة قبل والبعد مث مال على النساء ومعه بالل فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت امل

  . تلقي القلب واخلرص
 

   -:وبعد االنتهاء من هذه الشروط يتبادر إىل ذهننا سؤال آخر   
                  كيف كان االختالط يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟؟ 



   -:  وهنا نسوق بعض النماذج اليت تبني واقعاً عاشه املسلمون 
 جاب قال هشام بن عروة عن أبيه عائشة كانت معلمه الرجال وهي من وراء  ح

لقد صحبت عائشة  فما رأيت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت وال بفريضة : قال 
وال سنة وال بشعر وال أروى له وال بيوم من أيام العرب وال بنسب وال بكذا  وال 

 وقد كانت منفذه لقول اهللا تعاىل. بكذا وال بقضاء وال طب منها 
 ) ألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فإذا س             ( 

  ، اجر وهي أول ظعينة دخلت املدينة وهذه حدود اختالطها بعثمان أم سلمة
أرادت هجرة فمنعوها  من زوجها وأخذوا ابنها فظلت تبكي سنة كاملة حىت 
مسحوا هلا بالرحيل هي وابنها فركبت بعريها وجاءها عثمان بن طلحه وهي 

  -:طام ناقتها فانطلق يقودها تقول بالتنعيم فأخذ خب
  فواهللا ما صحبت رجالً من العرب أراه كان أكرم منه وال أشرف  كان إذا بلغ مرتال من 

 حتتها فإذا دنا الرواح قام إىل بعريي فأعده عاملنازل أناخ يب مث تنحى إىل شجرة فاضطج
ي أتى فأخذ خبطامه  عين وقال اركيب فإذا ركبت واستويت  على بعريرورحله مث أستا خ

  . وقاده حىت أوصلين مث انصرف راجعا إىل  مكة 
  عائشة يف سباق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويأمر جيشه  بالتقدم لعدم

كنت مع رسول اهللا يف سفر وأنا جارية : املباسطة واملخالطة تقول رضي اهللا عنها 
قال تعايل أسابقك فسابقته  مث تقدموا: مل أمحل اللحم ومل أبدن فقال ألصحابه 

فلما كان بعد حىت إذا محلت اللحم وبدنت  خرجت معه . فسبقته على رجلي 
  فتقدموا مث قال تعاىل أسابقك فقلت كيف  تقدموايف السفر فقال ألصحابه

 اهللا وأنا على هذه احلال فقال لتفعلن فسابقته فسبقين فجعل لأسابقك يا رسو
 . يضحك ويقول هذه بتلك السبقة 

  أمساء بنت أيب بكر ذات النطاقني تسوس بعري زوجها وتستحي من خمالطة الرجال
تزوجين الزبري وماله شيء غري فرسه فكنت أسوسه وأعلفه : تقول رضى اهللا عنها 

وأدق لناضحه النوى واستقي وأعجن وكنت أنقل النوى من أرض الزبري اليت 
وهي على ثلثي فرسخ فجئت أقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على راسي 



يوما والنوى على راسي فلقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه ومعه نضر فدعاين فقال 
ليحملين خلفه فاستحيت وذكرت الزبري وغريته قالت فمنعين فلما ) أخ أخ ( 

أتيت أخربت الزبري فقال واهللا حلملك النوى كان أشد علي من ركوبك  معه 
 .بعد خبادم فكفتين سياسة الفرس فكأمنا أعتقتين قالت حىت أرسل إىل أبو بكر 

  اهدينصفية بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ختدم ا
وحتارب الكفار برحمها محاية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ويوم 

أسه عندما رفض حسان ذلك وتداوى اجلرحى "اخلندق تقتل اليهودي وتقطع ر
 .  يوم خيرب

  اهللا إين رسول من ليا رسو: أمساء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء  تقول 
ورائي من مجاعة نساء املسلمني كلهن يقلن بقويل وهن على مثل رأيي إن اهللا 
بعثك إىل الرجال والنساء فأمنا بك واتبعناك وحنن معاشر النساء مقصورات 

ت أوالدهم وان الرجال خمدرات قواعد بيوت ومواضع شهوات الرجال وحامال
 وشهود اجلنائز واجلهاد وإذا خرجوا للجهاد حفظنا هلم أمواهلم تفضلوا باجلمعا

) وكان هذا حبضور الصحابة ( وربينا أوالدهم أفنشاركهم يف األجر يا رسول اهللا 
هل مسعتم مقالة امرأة ( فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أصحابه فقال 

انصريف يا أمساء (  اهللا فقال لفقالوا بلى يا رسو) عن دينها من هذه أحسن سؤاالً 
وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن  لزوجها وطلبها ملرضاته 

فانصرفت مهلله مكربه ورغم )  للرجال توإتباعها ملوافقته يعدل كل ما ذكر
 وقاتلت كالريموذلك فان أمساء عند داعي اجلهاد وضرورة القتال جندها شهدت 

وقتلت تسعة من الروم رضى اهللا عنها وكذلك أم أمين رضى اهللا عنها والربيع بنت 
ومن يطيق ما تطيقني يا أم ( معوذ رضى اهللا عنها وأم عماره يقول فيها رسول اهللا 

 ) عماره 
 هند بنت عتبة تبايع وال يصافحها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. 
 ا خوله بنت ثعلبه تستفيترسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتنصح عمرا حبجا  
  ا رضى اهللا عنهاأم حمجن تنظف املسجد وهي حبجا 

  



  هل اإلسالم يدعو إىل االختالط ؟؟
       انتهى البحث إىل أن االختالط بشروطه حالل لكن هل اإلسالم حيبذ االختالط 

  ويدعو إليه أم انه حيبذ عدم االختالط ؟
ن األحاديث الواردة يف هذا األمر أنه ال حيبذه فعن أم سلمه رضى الذي يبدو  م

 إذا سلم قام النساء يقضي -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : (( اهللا عنها قالت 
أن ذلك لكي ينصرف _ واهللا اعلم _ تسليمه وميكث هو يسريا قبل أن يقوم قال نرى 

  )) النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال 
أن الرسول _  رضى اهللا عنهما ت من حديثي ابن عباس وجابر بن عبد اهللاوثب

فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن (( (  خطب الناس يوم العيد -صلى اهللا عليه وسلم 
فهذا يدل على أن النساء كن يف مكان منفصل عن الرجال ومل يكن جالسات بني  )) 

لو تركنا هذا الباب ((  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: وعن ابن عمر قال . الرجال 
فلم يدخل منه ابن عمر حىت مات   ورجح أبو داود أن األصح أن حنو : للنساء قال نافع 

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم متىن على الصحابة أن . هذا من قول عمر موقوفا عليه 
   . هيكون باب للنساء ومل يأمر ب

  -:الرجال فمن حق املرأة عند اختالطها ب
 عليها اخللوة ضأن ال تفر  
 ا أحد من الرجال احتراما لعرضها ودينها شأن ال يتحر  
 جتاه لباسها أو طريقة التعامل معها - عليها أي نوع من الضغوط سأن ال متار 
 

   -:ومن واجباا 
 .البعد عن الزينة وتعمد إظهارها .١
 .فه وال يصف وال يش زينة يف نفسنااللتزام باللباس الساتر الذي ال يكو .٢
 .البعد عن اخلضوع بالقول وقول املعروف وعدم التباسط .٣
 .البعد عن اخللوة .٤
 .البعد عن العطر .٥
 . مع األجانبسالبعد عن النظر أو التالم .٦



               ومن العجيب رغم توافر األدلة وظهور حدود اإلسالم يف التعامل بني 
ختالط مدعية أن فيه تنفيس الذكور واإلناث أن تنهض دعاوى تطالب باال

وترويح وإطالق للرغبات احلبيسة ووقاية من الكبت ومن العقد النفسية لكنها يف 
احلقيقة فروض نظرية ليس هلا آثار إجيابية ولو نظرنا إىل واقع اتمعات املختلطة 
فعالً لوجدنا أن يف أمريكا مثال اآلن محالت قوية للدفاع عن الزواج وإقامة 

 خمتلطة وخصصت مبالغ طائلة حلملة تشجيع عدم إقامة عالقات مدارس غري
جنسية تعطى منها املدارس اليت توافق على قصر التربية اجلنسية للطالب على شرح 

  . فوائد عدم إقامة عالقات
               وانتقدت وزارة التربية القانون الذي جيعل االختالط بني اإلناث والذكور 

 عاماً مشرية إىل أا ترغب يف تعديل ٣٠إلزامياً والذي يعود إىل يف املدارس الرمسية 
القانون إلتاحة اال أمام الفصل بني اجلنسني يف املدارس الرمسية وقامت عدة 
مدارس رمسية بفصل الذكور واإلناث كاختبار جترييب ووجدت أن نتائج الفصل 

  .ممتازة والبعض آثار ردود فعل متضاربة جتاه هذا القرار
وأخرياًحنمد اهللا تعاىل على أن هدانا هلذا الدين نظم به جمتمعنا وأرسى به عالقاتنا وهذّب 
به نفوسنا وأختم قويل بإقراري رضينا باهللا رباً وباالسالم ديناً ومبحمد صلى اهللا 

  .عليه وسلم نبياً ورسوالً
  مت حبمد اهللا

 


