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بسم الله الرحمن الرحيم
مبحث مخترص يف االختالط
(وفيه االختالط االلكرتوين)
تعريف االختالط:

أَصـ ُـل ال َخلْـ ِ
ـي ِء بَ ْع ِضهــا يف بَ ْعـ ٍ
ُوســع فقيــلَ :خلِ ـ ٌط ملــن يَ ْختَلِ ـ ُط كث ـرا ً بال ّنــاس  ،وخالَطَ ـ ُه
ـط :تَدا ُخـ ُـل أَج ـزا ِء الـ َّ
ـض وإن ت ِّ
ُمخالَطَــ ًة ِ
وخالطــاً :ما َز َجــه[ .تــاج العــروس ،للزبيــدي].
وأهل العلم يقصدون باالختالط :اختالط النساء بالرجال األجانب.
حكمه:
الشي َع ـ ِة أَ ْو ب َع ـ َد ِم
يَ ْختَلِـ ُـف ُح ْك ـ ُم ا ْخ ِت ـا َِط ال ِّر َجــال بِال ِّن َســا ِء ِب َح َسـ ِ
ـب الحاجــة إليــه وعــدم الحاجــة ،ثــم ُمب َوافَ َق ِت ـ ِه لِ َق َوا ِعـ ِـد َّ ِ
ُم َوافَ َق ِت ـ ِه:
فَ َي ْح ـ ُر ُم ا ِال ْخ ِت ـاَ ُط إِذَا مل يكــن لحاجــة أو رضورة ســدا ً للذريعــة ،كــا ويحــرم إن كان لحاجــة أو رضورة وكَا َن ِفي ـ ِه :الْ َخلْ ـ َو ُة
بِاأل ْج َن ِب َّي ـ ِةَ ،وال َّنظَ ـ ُر بِشَ ـ ْه َو ٍة إِلَ ْي َهــا .أو تَ َب ـذُّل الْ َم ـ ْرأَ ِة َو َع ـ َد ُم ا ْح ِتشَ ــا ِم َها .أو َع َبــثٌ َولَ ْه ـ ٌو َو ُمالَ َم َس ـ ٌة لَألبْـ َدانِ .
قــال تعــاىل{ :قُـ ْـل لِلْ ُم ْؤ ِم ِنـ َن يَغُضُّ ــوا ِمـ ْن أَبْ َصا ِر ِهـ ْم َويَ ْح َفظُــوا فُ ُرو َج ُهـ ْم َذلِـ َـك أَز َْك لَ ُهـ ْم إِ َّن اللَّـ َه َخ ِبـ ٌر بِ َــا يَ ْص َن ُعــو َن * َوقُـ ْـل
لِلْ ُم ْؤ ِم َنـ ِ
ـات يَغْضُ ضْ ـ َن ِم ـ ْن أَبْ َصا ِر ِه ـ َّن} [النــور .]13 ،03 :وقــال تعــاىل عــن النســاء { َولَ يُبْ ِدي ـ َن زِي َنتَ ُه ـ َّن} [النــور ]13 :وقــال
ـاب} [األح ـزاب]35 :
{ َوإِذَا َس ـأَلْتُ ُمو ُه َّن َمتَا ًعــا ف َْاس ـأَلُو ُه َّن ِم ـ ْن َو َرا ِء ِح َجـ ٍ
ويجــوز االختــاط إذا كانــت هنــاك رضورة أو حاجـ ٌة مرشوعــة مــع مراعــاة قواعــد الرشيعــة وضوابطهــا ,ومــن األمثلــة عــى
الحاجــات :خــروج املــرأة لصــاة الجامعــة وصــاة العيــد ،ومــن الحاجــات :تعاملهــا مــع الرجــال ببيــع أو رشاء أو إجــارة أو
غــر ذلــك .و مــن األمثلــة عــى الــرورات :ذهابهــا للطبيــب بــروط موضعهــا يف مبحــث (مــداواة الرجــل للمــرأة وعكســه).
ـن فَ َر ُجـ ٌـل َوا ْم َرأَتَــانِ
ومــا يســتدل بــه عــى الجــواز :قولــه تعــاىل { َو ْاستَشْ ـ ِه ُدوا ْ شَ ـهِي َديْنِ مــن ِّر َجالِ ُكـ ْم فَـ ِإن لَّـ ْم يَكُونَــا َر ُجلَـ ْ ِ
ِم َّمــن تَ ْرضَ ـ ْو َن ِمـ َن الشُّ ـ َه َداء} [البقــرة ]282 :وال يخفــى أ َّن تح ّمــل املــرأة الشــهادة يســتلزم حضورهــا مــا تشــه ُد عليــه مــن
املســائل والقضايــا ،وقــد يغلــب -بحكــم الواقــع -الرجــال عــى النســاء يف مثــل هــذه املجالــس فتختلــط بهــم لحاجــة.
ومــا أخرجــه اإلمــام البخــاريَ :عـ ْن َسـ ْهلٍ  ،قَـ َ
ـي َصـ َّـى اللـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم َوأَ ْص َحابَ ُه،
ـال :لَـ َّـا َعـ َّر َس أَبُــو أُ َسـ ْي ٍد َّ
الســا ِع ِد ُّي َد َعــا ال َّن ِبـ َّ
فَـ َـا َص َنـ َع لَ ُهـ ْم طَ َعا ًمــا َوالَ قَ َّربَـ ُه إِلَ ْي ِهـ ْم إِ َّل ا ْم َرأَتُـ ُه أُ ُّم أُ َسـ ْي ٍد.
ومــا أخرجــه اإلمــام البخــاري أيضـاً يف غــزو النســاء مــع الرجــالَ ،عــنِ ال ُّربَ ِّيـعِ ِب ْنـ ِ
ـي َصـ َّـى اللـ ُه
ـت ُم َعـ ِّو ٍذ ،قَالَـ ْ
ـت :كُ َّنــا َمـ َع ال َّن ِبـ ِّ
َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم ن َْسـ ِقي َونُـ َدا ِوي ال َج ْر َحــىَ ،ونَـ ُر ُّد ال َقتْـ َـى إِ َل امل َِدي َنـ ِة.
ولكن الفقهاء استنبطوا قواعد الرشيعة ضوابطها يف االختالط ،وهذه الضوابط هي:
 -1أن يكــون هــذا االختــاط لحاجــة أو رضورة :كــا لــو احتاجــت امــرأة للذهــاب إىل طبيــب ال يوجــد يف تخصصــه امــرأة
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غــره .أو تنــزل امــرأة إىل القــايض لتشــهد شــهادة ،وميــي رجــل إىل امــرأة قــاض ليقــدم دعــوة...أو تريــد امــرأة رشاء عقــار
أو بيــع ســيارة أو تأجــر محــل أو .......
إذن هنــاك حاجــة ألن تختلــط املــرأة بالرجــال أو يختلــط الرجــال بهــؤالء النســاء ،فــإن مل يكــن مثــة حاجــة أو رضورة فيكــون
هــذا االختــاط محــرم وممنوع.
 -2االلتـزام بغــض البــر مــن الطرفــن ،فــا ينظــر إىل عــورة ،وال ينظــر بشــهوة ،وال يطيــل النظــر يف غــر حاجــة ،قــال تعــاىل:
{قُـ ْـل لِلْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َن يَغُضُّ ــوا ِم ـ ْن أَبْ َصا ِر ِه ـ ْم َويَ ْح َفظُــوا فُ ُرو َج ُه ـ ْم َذلِـ َـك أَز َْك لَ ُه ـ ْم إِ َّن اللَّ ـ َه َخ ِب ـ ٌر بِ َــا يَ ْص َن ُعــو َن * َوقُـ ْـل لِلْ ُم ْؤ ِم َنـ ِ
ـات
يَغْضُ ضْ ـ َن ِمـ ْن أَبْ َصا ِر ِهـ َّن َويَ ْح َفظْـ َن فُ ُرو َج ُهـ َّن َوال يُبْ ِديـ َن زِي َنتَ ُهـ َّن إِ َّل َمــا ظَ َهـ َر ِم ْن َهــا[ .}..النــور]13 ،03 :
 -3االلت ـزام مــن جانــب املــرأة باللبــاس الرشعــي املحتشــم ،الــذي يغطــي كامــل البــدن مــا عــدا الوجــه والكفــن –عنــد
ـي قُـ ْـل ِلَ ْز َوا ِجـ َـك َوبَ َناتِـ َـك َونِ َســا ِء الْ ُم ْؤ ِم ِنـ َن يُ ْدنِـ َن َعلَيْ ِه ـ َّن ِم ـ ْن
الجمهــور ،-وال يشــف وال يصــف ،قــال تعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا ال َّن ِبـ ُّ
َجالبِي ِب ِهـ َّن َذلِـ َـك أَ ْد َن أَ ْن يُ ْع َرفْـ َن فَــا يُ ْؤ َذيْـ َن َوكَا َن اللَّـ ُه َغ ُفــو ًرا َر ِحيـ ًـا} [األحـزاب ]95 :أي أن هــذا الــزي مييــز املــرأة الحــرة
العفيفــة الجــادة مــن غريهــا ،فــا يتع ـ َّرض أحــد للعفيفــة بــأذى؛ أل َّن زيهــا وأدبهــا يفــرض عــى كل َمــن يراهــا احرتا َمهــا.
ـن
ـي ل َْسـ ُ َّ
 -4التـزام املــرأة بــأدب املســلمة فتظهــر جــادة يف كالمهــا ،بعيــد ًة عــن اإلغـراء واإلثــارة ،قــال تعــاىل{ :يَــا نِ َســا َء ال َّن ِبـ ِّ
ـن فَــا تَخْضَ ْعـ َن بِالْ َقـ ْو ِل فَ َيطْ َمـ َع الَّـ ِـذي ِف قَلْ ِبـ ِه َمـ َر ٌض َوقُلْـ َن قَـ ْو ًل َم ْع ُروفًــا} [األحـزاب.]23 :
كَأَ َحـ ٍـد ِمـ َن ال ِّن َســا ِء إِنِ اتَّ َق ْيـ ُ َّ
ضبْ ـ َن ِبأَ ْر ُجلِ ِه ـ َّن لِ ُي ْعلَ ـ َم َمــا يُ ْخ ِف ـ َن ِمــن
ومحتشــم ًة يف مشــيها وحركاتهــا ،فــا تتكــر وتتاميــل ،كــا قــال تعــاىلَ { :ولَ يَ ْ ِ
زِي َن ِتهِــ َّن} [النــور.]13 :
كل مــا مــن شــأنه أن يثــر ويغــري كالروائــح العطريــة ،وألــوان الزينــة التــي ينبغــي أن تكــون للبيــت ال
ـب َّ
 -5أن تتجنـ َ
للطريــق وال للقــاء مــع الرجــال .وال يصــدر عنهــا مــا يجعلهــا مــن صنــف املتربجــات تــرج الجاهليــة األوىل أو األخــرةَ ،عـ ْن
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
أيب مــوىسٍ الْ َشْ ـ َعر ِِّي أنــه قَـ َ
ـول اللَّـ ِه َصـ َّـى اللـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم« :أَ ُّ َيــا ا ْمـ َرأَ ٍة ْاسـتَ ْعطَ َرتْ فَ َمـ َّرتْ َعـ َـى قَـ ْو ٍم لِ َي ِجـ ُدوا
ِم ـ ْن ر ِ
ـي زَانِ َي ـ ٌة» [الرتمــذي ،وأبــو داود ،والنســايئ].
ِيح َهــا فَ ِهـ َ
 -6الحــذر مــن أن يختــي الرجــل بامــرأة وليــس معهــا محــرم ،فقــد نهــت األحاديــث الصحيحــة عــن ذلــك ،وقالــت« :لَ
وخصوصــا إذا
يَ ْخلُـ َو َّن َر ُجـ ٌـل بِا ْمـ َرأَ ٍة إِ َّل كَا َن ث َالِثَ ُهـ َـا الشَّ ـ ْيطَانُ» [أحمــد والرتمــذي] إذ ال يجــوز أن يخــي بــن النــار والحطــب.
ً
ـول َعـ َـى ال ِّن َســا ِء» ،فَ َقـ َ
كانــت الخلــوة مــع أحــد أقــارب الــزوج ،وفيــه جــاء الحديــث« :إِيَّاكُـ ْم َوال ُّد ُخـ َ
ـال َر ُجـ ٌـل ِمـ ْن الْ َن َْصــا ِر يَــا
ـت الْ َح ْمـ َو قَـ َ
َر ُسـ َ
ـال« :الْ َح ْمـ ُو الْ َمـ ْوتُ » [البخــاري ومســلم] أي :هــو ســبب الهــاك؛ ألنــه قــد يجلــس ويطيــل
ـول اللَّـ ِه :أَفَ َرأَيْـ َ
الجلــوس ،ويف هــذا خطــر كبــر.
 -7أن يكــون اللقــا ُء يف حــدود مــا تفرضــه الحاجــة ،ومــا يوجبــه العمــل املشــرك دون إرس ٍ
اف أو توس ـعٍ يخــرج املــرأة عــن
فطرتهــا األنثويــة ،أو يعرضُ هــا للقيــل والقــال ،أو يعطِّلهــا عــن واجبهــا املقــدس يف رعايــة البيــت وتربيــة األجيــال.

االختالط بني األقارب (يف العائلة):
ينقسم ال ِّرجال بالنسبة للمرأة إىل قسمني من حيث اللِّباس والكالم واالختالط واملعاملة:
 -1قس ـ ٌم يجــوز لهــا أن تظهــر أمامهــم بلبــاس املهنــة وتخاطبهــم وتخالطهــم ،وهــم :املحــارم الذيــن ال يجــوز لهــا ال ـ َّزواج
منهــم كاألخ واألب والعــم والخــال.
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الشعــي الكامــل ،وال يجــوز لهــا محادثتهــم وال مخالطتهــم إال عنــد
 -2وقس ـ ٌم ال يجــوز لهــا أن تظهــر أمامهــم َّإل باللِّبــاس َّ
ـرورة أو الحاجــة  ،وهــم :األجنبــي عنهــا (الغريــب) ،واألرحــام غــر املحــارم كابــن الخــال وابــن الخالــة وابــن العـ ِّم وابــن
الـ َّ
الع َّمــة،
ـت الْ َح ْمـ َو قَـ َ
ـال َر ُجـ ٌـل ِمـ ْن الْ َن َْصــا ِر يَــا َر ُسـ َ
ـول َعـ َـى ال ِّن َســا ِء» ،فَ َقـ َ
جــاء يف الحديــثِ « :إيَّاكُـ ْم َوال ُّد ُخـ َ
ـال« :الْ َح ْمـ ُو
ـول اللَّـ ِه :أَفَ َرأَيْـ َ
الْ َمـ ْوتُ » [البخــاري ومســلم].
قال اإلمام النووي يف رشح صحيح مسلم:
[اتفــق أهــل اللغــة عــى أن األحــاء أقــارب زوج املــرأة كأبيــه وعمــه وأخيــه وابــن أخيــه وابــن عمــه ونحوهــم ،واألختــان
أقــارب زوجــة الرجــل ،واألصهــار يقــع عــى النوعــن.
وأمــا قولــه صــى اللــه عليــه وســلم  «:الحمــو املــوت» فمعنــاه  :أن الخــوف منــه أكــر مــن غــره ،والــر يتوقــع منــه ،والفتنــة
أكــر لتمكنــه مــن الوصــول إىل املــرأة والخلــوة مــن غــر أن ينكــر عليــه بخــاف األجنبــي ،واملـراد بالحمــو هنــا :أقــارب الــزوج
غــر آبائــه وأبنائــه ،فأمــا اآلبــاء واألبنــاء فمحــارم لزوجتــه تجــوز لهــم الخلــوة بهــا وال يوصفــون باملــوت .وإمنــا امل ـراد األخ
وابــن األخ والعــم وابنــه ونحوهــم ممــن ليــس مبحــرم ،وعــادة النــاس املســاهلة فيــه ويخلــو بامــرأة أخيــه ،فهــذا هــو املــوت،
وهــو أوىل باملنــع مــن أجنبــي].
فهــذا االختــاط مــن االختــاط املح ـ َّرم رشع ـاً ،فليــس هنــاك مــن دا ٍع لــه ،بــل إن لــه آثــارا ً وعواقــب وخيم ـ ًة عــى الفــرد
واألرسة واملجتمــع.
ومثــل هــذا االختــاط ال يــأيت بخــر فيــا نــرى ،ونــرى فيــه وســيلة لتهييــج الشَّ ــهوات وإثــارة الغرائــز وتحريــك الفتنــة بــن
الســواء ،وإذا كان كذلــك فهــو مـ َّـا نهــى عنــه رشعنــا الحنيــف.
ال ِّرجــال وال ِّنســاء عــى َّ
ـأدب وحكمـ ٍة و يوضــح األمــر لهــم مـرارا ً وتكـرارا ً ،بحثِّهــم عــى ف َْصــل مجالــس ال ِّنســاء
ويجــب أن ينصــح األهــل والعائلــة بـ ٍ
عــن مجالــس ال ِّرجــال (إن كانــوا يفعلــون ذلــك).

االختالط االلكرتوين
هو أن تختلط النساء مع الرجال عرب الشابكة ،وعرب مواقع التواصل االجتامعي ،وعرب املواقع اإللكرتونية ،فتحدث املرأة رج ًال
قريباً أو بعيدا ً ،أجنبياً أو عربياً ،من أهل هذا البلد أو من غريه ،تعرفه أو ال تعرفه .ويحدث شاب فتا ًة أو أكرث عرب الرسائل أو
الشات أو املكاملات أو عرب املسنجر.........

فام حكم هذ االختالط؟
هل هذا االختالط اإللكرتوين يقتيض منا تلك الضوابط واآلداب؟
الجواب مئة يف املئة نعم ،ألن االختالط اإللكرتوين قد يكون أقرب وأقوى من االختالط املادي ،إذ تكون املرأة جالسة يف بيتها
تكلم رجالً يف رشق األرض أو غربه بكالم ال يسمعه وال يقرؤه إال هو.
رمبا يكون الرجل واملرأة جالسني يف نفس القاعة فال يستطيع أن يرفع صوته وهي كذلك خوفاً من أن يسمعهم أحد ،وإذا
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كان هناك أخرون جالسون يف الغرفة تقول :أنا ال أستطيع أن أكلمه بهذا الكالم ،ولكنها يف االتصال اإللكرتوين تكلمه بخبايا
نفسها ويكلمها بخفايا نفسه ،لذلك االتصال اإللكرتوين واالختالط اإللكرتوين اختالط قريب من االختالط الحقيقي ولرمبا كان
أخطر ،فهل له قواعد؟
الجواب :نعم ،قواعده كالقواعد املاضيات ،ولكن يضاف عليه:
القاعدة األوىل :األصل عدم االختالط ،فالرجل يكلم الرجال واملرأة تكلم النساء ،والشاب يصادق الشباب والفتاة تصادق
الفتيات عرب صفحات التواصل االجتامعي ،والرجل يشكو همومه ألصدقائه الرجال واملرأة تشيك همومها لصديقاتها النساء،
هذا هو األصل وال يجوز االختالط اإللكرتوين إال لحاجة أو رضورة.
القاعدة الثانية :مراقبة الله عز وجل فيام تخطه بيمينك ،أو تضعه من صورك ،أو ما ترسله من رسائلك الصوتية أو رسائلك
املكتوبة ،راقب أن ما كتبته سيقرأه الله ،راقب أن ما تقول سيسمعه الله وهو يسمعك جل جالله ،راقب أن ما ستضعه من
تنس أنه جل وجالله {يعلم خائنة األعني وما تخفي الصدور}.
صور يعلمها الله ،وال َ
واليشء الذي تحب أن يطلع عليه الله أكتبه ،واليشء الذي تخاف أن يعرض أمام الناس يوم القيامة ال تكتبه.
القاعدة الثالثة :أن تكون الكتابة لرضورة مل ِّحة ،كطلب علم ال يتأىت من غريه .واحذر أن تكون الكتابة تعبريا ً عن حالة
خاصة ،كقوله( :أنا متعبة اليوم) وكقوله( :أشعر بالنشاط) ألن هذه الكتابة مستفزة لآلخرين.
القاعدة الرابعة :أن تكون الكتابة يف املجموعات العامة بحيث يراها الجميع ،أما أن تكتب عىل الخاص فلامذا ترسل لها
رسالة خاصة باسمها ِ
وأنت ملاذا ترسلني له رسالة خالة باسمه؟
القاعدة الخامسة :أن يجتنب الكاتب املدح واإلطراء الزائد :فال يخفى أنه من ميدح كثريا ً يرس من هذا املادح.
مثل :كم أنت لبق -أنا مل أجد إنساناً محرتماً مثلك-كم أنت أديبة -لقد رأيتك مميزة عن صديقاتك......
هذا املدح الزائد للرجل أو للمرأة عىل الصحائف اإللكرتونية ال يخلوا من أن يدخل يف قلب الطرف اآلخر يشء.
القاعدة السادسة :حاول أن ال تنادي الطرف اآلخر باسمه مجردا ً فذلك مام يرفع الكلفة .بل قل السيد فالن والسيدة فالنة.
القاعدة السابعة :تجنب الكتابة باللهجة العامية ،واأللفاظ الهزلية ما استطعت ،فهي أيضاً ُمسقطة للكلفة ،قاتلة للحياء.
القاعدة الثامنة :اجتنب وضع صورك الخاصة ومعلوماتك الشخصية الخاصة ،واجتنبي ذلك عىل مواقع التواصل االجتامعي:
فالفتاة التي تضع صورتها عىل مواقع التواصل االجتامعي ال تدري من سيأخذ هذه الصورة ،وأين ستميض هذه الصورة،
وكيف ستستخدم هذه الصورة؟
القاعدة التاسعة واألخرية :اجتهد أن تتم الكتابة يف أوقات النهار :فمن أراد أن يكتب شيئاً عىل صفحة التواصل االجتامعي
فليكتب نهارا ً ،أما الكتابة ليالً لغري رضورة وحاجة ،فهذا يسقط الحواجز من االحرتام والعفاف االجتامعي بني الرجال والنساء.
ثم إن مام ينصح به نرش منشورات أخالقية دينية إميانية عىل صفحتك الخاصة ألنها تشكل حائطاً اجتامعياً ونفسياً ملنع
اإلساءة لصاحب الصفحة.
مهام استطعنا أن نضبط االختالط بني الرجال والنساء بضوابط الرشيعة وضوابط األدب ،فنحن نحافظ عىل عفة مجتمعنا،
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والعكس بالعكس ،وإن الخري أن يكون الرجال مع الرجال ،والنساء مع النساء ،فإن احتجنا إىل االختالط فال بد من هذه
الضوابط الرشعية لنحمي أبناءنا ونحمي بناتنا ،فنحمي بهم مجتمعنا من أن يصاب مبكروه

الخالصة:
اللقاء بني الرجال والنساء يف ذاته ليس محر ًما إذا كان القص ُد منه املشاركة يف هدف نبيل ،من علم نافع ،أو عمل صالح ،أو
خي ،أو جهاد الزم ،أو غري ذلك مام يتطلب تعاونًا مشرتكًا يف التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
مرشوع ّ
وال يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهام ،وتُنىس القيود الرشعية الضابطة لكل لقاء بني الطرفني ،ويزعم قوم أنهم مالئكة
الواجب يف ذلك هو االشرتاك يف الخري ،والتعاون عىل الرب والتقوى ،يف إطار الحدود
مطهرون ال يُخىش منهم وال عليهم ،إمنا
ُ
التي رسمها اإلسالم ,والله أعلم.
وصل الله عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلَّم.
َّ
والحمد لله رب العاملني
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