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 اإلختالطإنكار فتنة 

  
 :احلمُد هلل وحده، وصّلى هللا وسّلم على َمن ال نيب بعده، أّما بعد

يف قضية اجتماعّية دينّية أخالقّية،  -يف الّسنوات املاضية القريبة-فقد َكثُ َر اجلدُل بني الكّتاب والّدعاة والعلماء 
بني الّنساء والّرجال يف جمال العمل والّتعليم  وهي ُكليَّة ِمن حيث ارتباطها ابجملتمع كافة، وهي: قضيةُ االختالط

 .وغري ذلك؛ فِمن حملٍِّل وحمّرِمٍ 
َمن  -غلطًا أو مغالطة-وخاض يف ذلك حتلياًل َمن ليس ِمن أهل العلم ِمن العصرانيني واملستغربني، وجاراهم 

قدميًا -ى العلماء هو ُمنتسب للعلم والعلماء، مما كاَن شبهًة ألصحاب األهواء؛ وبسبب ذلك ُنشرت فتاو 
بتحرمي االختالط، وأُّلف يف ذلك مؤلّفات، وذُكرت مفاسُد ذلك االختالط ودوافعه: فقامت احلّجُة  -وحديثًا

 .وحصَل اإلعذار يف ذلك الوقت
 

وقد هدأت عاصفةُ اجلدل يف هذا املنكر، وما دام املنكُر قائًما ويزداد انتشارًا وتوسع جماالته: فيجُب االستمرار 
 .إلنكار، ومناصحة املسؤولني، كلٌّ فيما خيّصه، وتبصري العامةيف ا

وممّا يؤّكد واجب االستمرار يف اإلنكار بشىت الّطرق والوسائل: أّن برامَج االختالط مستمرٌّة، وأّن دعاَة 
ستشارك يف املبارايت االختالط ال يزالون يطالبون ابملزيد، وِمن أقبح ذلك: ما ذُِكَر أخرياً ِمن أّن املرأة الّسعوديّة 

الرايضّية العاملّية، وما يسّمى "ابألوملبياد الدولّية"، قيل: "لكن ابلّضوابط الشرعية"، وهذه أشبه بنكتة، أو كما 
يُقال: "كليشة" ال تروج على العقول الذّكّية الزّكية؛ ألّن الّضوابط الشرعّية غرُي ممكنة وال مقبولة لدى أصحاب 

ك املبارايت العاملّية، إال أن تكون مشاركة ِمن قبيل: قّرب ولو ذاباًب، أو ِمن ابب: أّول الّشأن والكلمة يف تل
 .الّسيل قطرة

 
: "وأّما املشاركة وفًقا للّضوابط -تعليقاً على ما قيل ِمن الّضوابط الّشرعّية-قال فضيلة الّشيخ عبد احملسن العباد 

 ."ة اليت ال تعرف االحتشام والّسالمة ِمن الفنتالّشرعّية: فال تتحّقق مبثل هذه األلعاب العامليّ 
وِمن اخلطوات الّتنفيذيّة لتوسيع جماالت االختالط: ما صدَر أخريًا ِمن وزارة العمل ِمن قرار توظيف الّنساء يف 

ا حمالت املستلزمات الّنسائّية بني الرجال، وإلزام أصحاب احملاّلت بذلك، وهتديد َمن ال ميتثل ابلعقوبة؛ وهذ
 .القرار مع ما يرتّتب على مضمونه ِمن املفاسد: هو خمالٌف لفتوى مفيت عام اململكة واللجنة الّدائمة
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وِمن املعلوم أّن كّل خطوة يف توسيع جماالت االختالط تفتقُد هبا اململكُة العربّية الّسعوديّة قدرًا ِمن متّيزها 
لى جمرايت األمور أّن كّل ذلك أو أكثره تنفيٌذ للوثيقة الّديين واخللقي واالجتماعي، كما يعلم املطّلعون ع

 .امللعونة، وثيقة القضاء على مجيع أشكال الّتمييز ضد املرأة، وهي اليت صاغتها عقوُل يهوٍد ونصارى وملحدين
 عنها وعليه: فإّن االختالط بني الّرجال والّنساء يف مجيع اجملاالت هو ِمن طاعة الكفار واملنافقني اليت هنى هللا

َواْلُمَناِفِقنَي ۗ ِإنَّ  اَي أَي َُّها النَّيبُّ اتَِّق اَّللََّ َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِينَ : }واملؤمنني، فقال تعاىل -صّلى هللا عليه وسّلم-نبّيه 
يَ ُردُّوُكْم َعَلٰى  وا الَِّذيَن َكَفُروااَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن ُتِطيعُ : }وقال سبحانه (1)األحزاب: {اَّللََّ َكاَن َعِليًما َحِكيًما

 (149آل عمران: ){أَْعَقاِبُكْم فَ َتنَقِلُبوا َخاِسرِينَ 
 

َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما : }حكمة هذا الّنهي والّتحذير، وهي سوء نّياهتم ابملؤمنني، فقال تعاىل -سبحانه-وبنّي 
ٰ تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهمْ : }وقال عّز وجلّ  (89)النساء من اآلية: {َكَفُروا )البقرة من  {َوَلن تَ ْرَضٰى َعنَك ٱْليَ ُهوُد َواَل ٱلنََّصٰ َرٰى َحىتَّ

َهوَ : }وقال (120اآلية:  (27النساء من اآلية:) {ِت َأن مَتِيُلوا َمْياًل َعِظيًماَويُرِيُد ٱلَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن ٱلشَّ
إلنكار ما تقضي به الوثيقة امللعونة، وذلك برفض ما تدعو إليه  وبناء على ما سبق: جيُب على األّمة الّتصدي

ِمن تسوية املرأة ابلّرجل يف كّل شيء، واليت ِمن آاثرها: فشو االختالط بني الّرجال والّنساء، وما يرتّتب عليه 
 .غازلةِمن منكرات: ِمن الّنظر احلرام، والكالم احلرام، واخللوة احملّرمة، وما يسّمى ابلّتحرش أو امل

فيجُب على َمن آاتهم هللا علمًا أن يُبيّنوا للناس حكَم هذا االختالط ومفاسده، وضرره على األّمة يف دينها 
ما تركُت بعدي ) :ِمن فتنة الّنساء أبلغ حتذير، حيث قال -صّلى هللا عليه وسّلم-ودنياها، ولذا حّذر الّنيب 

 .متفق عليه) فتنًة هي أضّر على الّرجاِل ِمن الّنساء
 

 -كذلك-وجيُب على أهل العلم أن يُذكِّروا والةَ أمور األّمة بعظِم مسؤوليتهم يف مقامهم بني يدي هللا، ويُذكِّروا 
أولياء الّنساء مبا جيُب عليهم ِمن احملافظة على َمن حتت أيديهم ِمن الّنساء؛ زوجات وبنات وأخوات، بصيانتهن 

يسمحون هلّن يف أّي عمٍل خمتلط أو دراسة خمتلطة، وشّر ذلك:  ، فالعن كّل ما خيدش الّشرف والفضيلة
ابتعاُث الّنساء للدراسة، ففيه الّدنُس والعاُر الذي تتحمُل إمثه وتبعته املرأُة ووليُّها، وَمن يّسَر هلا ذلك. فتوبوا 

 .إىل هللا مجيعا أيّها املؤمنون لعلكم تفلحون
 

وهو أحد - ه جبهود صاحب املعايل والفضيلة الّشيخ عبد احملسن بن محد العبادوال يفوتين يف هذا املقام أن أنوّ 
يف إنكار االختالط وابتعاث الّنساء، والّتحذير ِمن مكر الغربيني  -كبار علماء العامل اإلسالمي اليوم
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 ه 1433/2/12: واملستغربني، فجزاه هللاُ على ما قّدم أحسن اجلزاء، وصّلى هللا وسّلم على نبينا حممد. حرر يف
  

 
 :أماله

 عبدالّرمحن بن انصر الربّاك
 


