حدود االختالط يف الشريعة اإلسالمية
معنى االختالط:
االختالط لغة :هو االمتزاج باليشء ،سواء كان مع التاميز
ال ص ِ
آخ َر َس ِّيئ ًا
وعدمه ،كقوله
ال ًا َو َ
َ
تعاىل:خ َل ُطو ْا َع َم ً َ
(التوبة ،)102:واخلليط :املخالط ،كالنديم واجلليس.
وأما االختالط يف الشريعة فهو نوعان:
األول :االختالط املحتشم:
هو االختالط اخلايل من اجلوانب الشهوية واملتمحض يف
االجتامع املحقق ألثر نافع عىل مستوى الفرد واملجتمع ،وهذا
االختالط ال حتصل فيه خلوة حمرمة بني املرأة والرجل ،فلهذا
االختالط العديد من الضوابط الرشعية التي حددهتا الرشيعة
املقدسة إلبعاده عن دائرة الشيطان والشهوات املحرمة التي
حتجب اإلنسان عن استعامل عقله فيام ينفعه يف الدنيا واآلخرة،
وسنذكر أهم هذه الرشوط فيام يأيت:
الثاين :االختالط غري املحتشم (املحرم):
هو االختالط الذي تتحكم به الغرائز احليوانية ويغيب فيه
حكم العقل ،ويربز فيه دور الوساوس الشيطانية يف التحكم
باإلنسان فيجره نحو شهواته وملذاته ،ومن أهم مقوماته بعد
غياب الرادع الديني واألخالقي عند اإلنسان وغياب الشعور
بمراقبة اهلل له ،هو اخللوة بني اجلنسني بشكل يأمن فيه الطرفان
من وجود الناظر املحرتم ،فعن أمري املؤمنني( :ال خيلو
بامرأة رجل ،فام من رجل خال بامرأة ،إال كان الشيطان ثالثهام)
(املستدرك:ج ،14ص ،)265وهلذه اخللوة املحرمة رشائط تكون
هبا هذه اخللوة حمرمة يأيت التعرض هلا.
االختالط يف ضوء القرآن الكريم:
نبه القرآن الكريم عىل مسألة االختالط بني اجلنسني باعتبارها
األرضية اخلصبة لوقوع كال اجلنسني يف شباك الشيطان ومكائده
لذلك أشار إىل حدود وأسس العالقة اخلارجية بني املرأة والرجل
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ون(النور،)31 -30:
ُون َل َع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُح َ
َوتُو ُبوا إِ َل اهللِ َجِيع ًا َأ ُّ َيا ا ُْل ْؤ ِمن َ
ففي هذه اآليتني إشارة واضحة إىل بيان رشوط وحدود االختالط،
والتي سيأيت ذكرها.
الروايات الواردة يف االختالط:
قال رسول اهلل( :واشتد غضب اهلل عىل امرأة ذات بعل
ملئت عينها من غري زوجها أو ذي حمرم منها ،فإهنا إن فعلت ذلك
أحبط اهلل كل عمل عملته فإن أوطأت فراشه غريه كان حق ًا عىل
اهلل تعاىل أن حيرقها بالنار بعد أن يعذهبا يف قربها) (البحار :ج،73
ص.)366
(أي امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تُلعن
وعنهُّ :
حتى ترجع) (الكايف :ج ،5ص.)519
وعنه( :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يبيت يف
موضع تسمع َن َفسه امرأة ليست له بمحرم) (الكايف :ج،101
ص.)50
وعن أمري املؤمنني قال( :أما تستحيون وال تغارون،
نساؤكم خيرجن إىل األسواق ويزامحن العلوج) (الكايف :ج،5
ص.)537
وعن فاطمة الزهراء( :خري للنساء أن ال يرين الرجال وال
يراهن الرجال) (الوسائل :ص ،20ص.)67
وعن أيب جعفر الباقر( :قال ملا دعا نوح ربه عز وجل عىل
قومه أتاه إبليس فقال يا نوح إن لك عندي يدا أريد أن أكافئك
عليها ... ،إىل أن قال:اذكرين يف ثالث مواطن فإين أقرب ما أكون
إىل العبد إذا كان يف إحداهن :اذكرين إذا غضبت ،واذكرين إذا
حكمت بني اثنني ،واذكرين إذا كنت مع امرأة خالي ًا وليس معكام
أحد) (اخلصال :ص.)132
وعن أيب عبد اهلل الصادق قال( :هنى رسول اهلل أن
يدخل الرجال عىل النساء إال بإذهنن) (الكايف :ج ،5ص.)528
وعنه قال :قال أمري املؤمنني( :ال تبدؤوا النساء
عي
بالسالم وال تدعوهن إىل الطعام فإن النبي قال :النساء ٌّ

وعورة فاسرتوا ع ّيهن بالسكوت واسرتوا عوراهتن بالبيوت)
(الوسائل :ج ،20ص.)234
ويف لب اللباب :روي أن إبليس قال( :ال أغيب عن العبد يف
ثالث مواضع :إذا هم بصدقة ،وإذا خال بامرأة ،وعند املوت)
(املستدرك :ج ،14ص.)265
ويف حديث جميء إبليس إىل موسى بن عمران قال( :يا
موسى ...وإياك أن جتالس امرأة ليست بذات حمرم ،فإين رسوهلا
إليك ورسولك إليها) (البحار :ج ،60ص.)281
أسباب تدعو لالختالط غري احملتشم:
هناك عدة أسباب تدعو كال اجلنسني إىل االختالط نذكر أمهها:
 -1امليل الفطري للجنس اآلخر.
 -2اإلعالم سواء كان مرئي ًا أو مسموع ًا أو مقروء ًا.
 -3التربج.
 -4غياب دور األرسة يف الرتبية والتوجيه.
 -5فقدان الوازع الديني لدى الطرفني.
شرائط االختالط احملتشم:
 -1احلجاب :جيب عىل املرأة سرت مجيع بدهنا باإلضافة إىل سرت
ِ
ين
و َل ُي ْبد َ
الشعر ،بام يف ذلك القدمني ملا ورد يف قوله تعاىلَ :
ِزينَت َُه َّن إِ َّل َما َظ َه َر ِمن َْها( النور ،)31:فإن املرأة كلها عورة ،كام
ورد يف بعض الروايات ،فعن رسول اهلل أنه قال( :النساء
عورة) (البحار :ج ،100ص ،)250ويستثنى من بدهنا الوجه
والكفان.
 -2غض البرص :النظر املحرم من األمور التي جتعل اإلنسان
يف كمني الشيطان ،فهو يسعى جاهدا إليقاع اإلنسان يف املحرمات
حتت تأثري الشهوات؛ لذلك ُيعد االبتعاد عن النظر املحرم جهاد ًا
للنفس ،وجيد اإلنسان فيه حالوة االنتصار فيزداد إيامنه رسوخ ًا
وقلبه نور ًا ،ومن جهة أخرى فهو حيفظ اإلنسان عن الوقوع يف
الذنوب ،فقد جاء عن اإلمام الصادق( :ما اعتصم أحد
بمثل ما اعتصم بغض البرص ،فإن البرص ال يغض عن حمارم اهلل
إال وقد سبق إىل قلبه مشاهدة العظمة واجلالل) (البحار :ج،101
ص.)41
 -3عدم رضب األرجل :هنى اهلل سبحانه وتعاىل عن رضب
املرأة برجلها إذا مشت ،فكانت املرأة سابقا ترضب برجلها ل ُيسمع
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حرم اإلسالم اخللوة
 -4عدم االختالء بني الرجل واملرأةّ :
بني الرجل واملرأة ،ملا هلام من آثار سلبية عىل اجلنسني ،فقد ورد
عن النبي( :ال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهام) (كنز
العامل :ج ،5ص .)323فينبغي للرجل واملرأة أن ال يقعا يف
حبال الشيطان التي هتيئ األجواء املالئمة للنفس األمارة بالسوء،
فيدخل اإلنسان يف رصاع بني الطاعة واملعصية والتي غالبا ما
يكون النرص حليف املعصية وذلك لالنجذاب اجلسدي واجلنيس
لكال اجلنسني ،لذا ال بد لكل من الرجل واملرأة االبتعاد عن مثل
هذه األجواء اخلطرية املحسومة سلف ًا لصالح املعصية.
 -5عدم التربج والزينة :والتي هي من األمور التي حرم
اإلسالم إظهارها من قبل املرأة للرجل األجنبي وأباحهام هلا يف
حال كوهنا بني حمارمها وزوجها.
 -6العطر والطيب :إن اإلسالم حرمهام عىل املرأة ،لوجود
املفسدة يف خروجها معهام أو يف بيتها مع االختالط باألجانب،
ففي احلديث( :أيام امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت عىل قوم
ليجدوا رحيها فهي زانية) (كنز العامل:ج ،16ص.)383
حرم اإلسالم املالمسة بني الرجل
 -7عدم اللمس واملصافحةّ :
واملرأة األجنبيني ،فقد ورد عن النبي( :من صافح امرأة حترم
عليه ،فقد باء بسخط من اهلل) (األمايل:ص .)515وعن اإلمام
الباقر( :ال جيوز للمرأة أن تصافح غري ذي حمرم إال من وراء
ثوهبا) (اخلصال :ص.)588
 -8عدم املزاح :ينبغي للمرأة أن حتافظ عىل رصانتها وقوة
شخصيتها لكي ال متيل مع األهواء بسهولة ،فكرسها للحواجز
النفسية باملزاح والضحك متهد الطريق أمام أي انزالق عن اجلادة
الصحيحة مما يؤدي بالتايل إىل هالك نفسها وهالك اآلخرين.
آثار االختالط غري احملتشم (احملرم):
* ّ
إن اختالط املرأة مع الرجال يقلل من حيائها ،والسبب يف ذلك
هو التعدي عىل احلدود التي رسمها اإلسالم هلا عند خروجها من
بيتها أو يف بيتها يف حال وجود غري املحرم من قبيل عدم مراعاة
السرت الواجب رشع ًا بكل رشوطه أو التزين والتربج املحرمني

رشع ًا أو املضاحكة واملفاكهة ونحوها.
* ّ
إن جمالسة املرأة للرجال يف أوقات العمل ولساعات طويلة
يدعوها إىل التهاون يف حجاهبا شيئ ًا فشيئ ًا مما يؤدي بالنتيجة إىل
إمهاهلا للحجاب الرشعي.
* وقوع املرأة فيام هنى اهلل عنه ألن املرأة بطبعها هتتم بشكلها
ومظهرها وهي ضعيفة أمام ثناء اآلخرين هلا ،فإذا اختلطت
بالرجال أظهرت نفسها بأحسن ما يمكن لتنافس غريها من
النساء.
* تعرض املرأة لإلغراء واإلغواء واالبتزاز وقد يصل احلال إىل
التحرش واالعتداء عليها بالقول أو بالفعل ممن اختلطت معهم
سواء يف جمال الدراسة أو يف العمل ،وخاصة إذا كانت املرأة ذات
مجال.
* انشغال كل جنس باآلخر مما يسبب االنشغال عن الدراسة
والعمل وما أثبتته الدراسات احلديثة يف هذا املجال هو أن من
أهم أسباب ضعف التحصيل الدرايس يف املدارس املختلطة هو
انشغال كل جنس باجلنس اآلخر.
* العزوف عن الزواج ألن الرجل السوي ال يرغب يف املرأة التي
جتالس وختالط الرجال اآلخرين فغريته متنعه من ذلك ،هذا من
جهة ومن جهة أخرى فانتشار املظاهر غري األخالقية يف املجتمع
يوفر للرجال طريقا سهال إلرضاء شهوته ال يمر ب ُع َقد الزواج،
فيؤدي إىل نفور الرجال عن الزواج والتمتع بالعالقات املحرمة
بدال عنه.
* يعترب االختالط من أكرب أسباب اخليانات الزوجية وكثري ًا ما يثري
النقاش واجلدل بني الزوجني ،والذي يؤدي بدوره إىل املشاجرات
التي جتر إىل الطالق.
االستفتاءات
وفق فتاوى مساحة آية اهلل العظمى
السيد علي احلسيين السيستاني (دام ظله الوارف)
االختالط
السؤال :خروج املرأة من البيت للعمل يف دوائر الدولة
واألماكن املختلطة ،إذا كان ضمن حدود احلجاب وعدم التربج
هل هو حرام أم حالل ،مع رىض ويل األمر؟
اجلواب :إذا كان مع رعاية مجيع احلدود الرشعية ومنها األمن

عىل نفسها من الوقوع يف احلرام حتى مثل املزاح واملفاكهة مع
األجنبي فال مانع وإالّ فال جيوز .
السؤال :هل جيوز اختالط اجلنسني يف املدارس املتوسطة
والثانوية إذا علم اإلنسان َّ
أن ذلك االختالط سيؤدي حت ًام يف يوم
ما إىل وقوع أمر حمرم لطالب أو طالبة ،ولو كان بالنظر املحرم؟
اجلواب :ال جيوز يف الصورة املذكورة.
السؤال :هل جيوز يل الدراسة يف اجلامعات املختلطة ،بل مطلق
االختالط بني اجلنسني؟
اجلواب :ال جيوز إذا کان االختالط يؤدي إىل اإلخالل بيشء
مما هو وظيفة املرأة جتاه الرجل األجنبي أو العکس سواء من جهة
رعاية التسرت والعفاف أو غري ذلك ،وال بأس مع األمن من ذلك
عىل کراهة.
السؤال :هل جيوز إقامة عقد قران خمتلط بوجود رجال ونساء
يف مكان واحد مع مراعاة احلجاب؟
اجلواب :ال جيوز االختالط املثري ،واإلثارة أمر طبيعي يف
جمالس العرس فال بد من التفريق بني الرجال والنساء.
السؤال :نحن نعيش يف منطقة سكنية منذ ثالث سنوات
وربطتنا مع جرياننا عالقة جورة طيبة فهل جيوز عند زيارهتم أن
نجلس سوية رجاالً ونسا ًء؟
اجلواب :ال جيوز االختالط إذا احتمل ترتب املفسدة كام هو
احلاصل ،كام ال جيوز املضاحكة واملامزحة مع الرجال األجانب.
السؤال :ما هو رأيكم يف تكوين عالقة صداقة بني الشباب
والفتيات من دون مسوغ رشعي؟
اجلواب :ال جيوز.
السؤال :هل جيوز للبنت أن تتكلم يف اهلاتف مع من جيمعه
معها حب ويريد الزواج منها ولساعات طويلة وباستمرار؟
اجلواب :ال جيوز التكلم بام يوجب الوقوع يف املفسدة واالنجرار
إىل احلرام وال يمكن أن خيلو منه احلديث املذكور.
السؤال :هل جيوز عقد صداقات بريئة مع بعض الطالبات ومن
دون خلوة ،لتنتهي العالقة إىل الزواج؟
اجلواب :ال جيوز إذا مل يؤمن من االنجرار إىل احلرام.
السؤال :هل جلوس الشاب مع طالبتني يف مكان مغلق يدخل
يف عنوان اخللوة؟.

اجلواب :نعم ،وإذا خيف منه االنجرار إىل احلرام فال جيوز .
السؤال :ما حكم إلقاء السالم من قبل الطالبة عىل أستاذها
اجلامعي؟.
اجلواب :مكروه .
السؤال :هل جيوز املحادثة الكتبية بني الفتيات والشباب،
مع العلم أن الفتيات والشباب يتحدثون بأسامي ومهية ،إذا كان
حديث الطرفني غزلي ًا؟ وماذا تنصحون الفتيات والشباب يف هذه
املسألة؟ ..وكيف التخلص من هذه الظاهرة يف جمتمعنا؟.
اجلواب :حرام ويلزم اجتناب ذلك ،فهو من املكائد والطرق
السهلة لنرش الفساد بني صفوف املؤمنني واملؤمنات ،والدخول يف
هذه املجاالت مما يرس الشيطان الرجيم ،ويؤمل ويل اهلل ،وقد ُأ ِمرنا
أن نتخذ الشيطان عدو ًا ،وأن نسعى جاهدين لكي يرىض عنا ويل
اهلل األعظم.
السؤال :هل جيوز إظهار مشاعر احلب رشع ًا ،أي حب الرجل
للمرأة األجنبية؟ مع علم أهل الطرفني ،وبنية الزواج بعد انتهاء
فرتة الدراسة اجلامعية؟
اجلواب :جمرد قصد الزواج ال يربر أي اتصال بينهام حتى النظر
بشهوة.
السؤال :هل جيوز للفتاة املخطوبة أن تتحدث مع خطيبها
باهلاتف قبل عقد زواجهام..؟ وهل جيوز أن خترج معه للنزهة
لوحدمها ،أو مع بعض األهل؟
اجلواب :مها قبل إجراء العقد أجنبيان ،فعليهام االجتناب عن
كل ما ال جيوز بني األجنبيني.

