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  التربج وخطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان عمله
  لسماحة الشيخ

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  )رمحه اهللا ( 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .وعلى آله وصحبه ، من ال نيب بعده احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم على 

أما بعد ، فال خيفى على كل من له معرفة ما عمت به البلوى يف كثري من البلدان من تربج الكثري من النساء 
وال شك أن . وسفورهن وعدم حتجبهن من الرجال ، وإبداء الكثري من زينتهن اليت حرم اهللا عليهن إبداءها 

ومن أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات ملا يترتب . عاصي الظاهرة ذلك من املنكرات العظيمة وامل
  .على التربج والسفور من ظهور الفواحش وارتكاب اجلرائم وقلة احلياء وعموم الفساد 

فاتقوا اهللا أيها املسلمون ، وخذوا على أيدي سفهائكم ، وامنعوا نساءكم مما حرم اهللا عليهن ، وألزموهن 
، فقد صح عن النيب التحجب والت صلى اهللا عليه وسلم  -ستر ، واحذروا غضب اهللا سبحانه ، وعظيم عقوبته 

.١(» إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه ، أوشك اهللا أن يعمهم بعقابه « : أنه قال  -  (  
_________  

  .رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان ) ١(

لُِعَن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َبنِي إِْسَراِئيلَ َعلَى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم { : وقد قال اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي 
/  ٧٨املائدة [ } كَاُنوا لَا َيَتَناَهْونَ َعْن ُمْنكَرٍ فََعلُوُه لَبِئَْس َما كَاُنوا َيفَْعلُونَ }{ ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوكَاُنوا َيْعَتُدونَ 

٧٩  . .١(ملسند وغريه ويف ا]   (  
والذي نفسي : تال هذه اآلية مث قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب «  - رضي اهللا عنه  -عن ابن مسعود 

ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنَّه على احلق أطرا ، أو ليضربن . بيده لتأمرن باملعروف ، ولتنهون عن املنكر 
« : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وصح عن النيب » ما لعنهم اهللا بقلوب بعضكم على بعض ، مث يلعنكم ك

، وذلك أضعف اإلميان  بلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه    )٢(» من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ، فإن مل يستطع ف
_________  

ود والترمذي ونقله املنذري يف الترغيب من رواييت أيب دا. أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ) ١(
ورواه ابن ماجه : روياه من طريق أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود ، ومل يسمع من أبيه ، وقيل : ( ، مث قال 

  .عن أيب عبيدة مرسال 
  .أخرجه أمحد والشيخان وأصحاب السنن األربعة ) ٢(



  وجوب احلجاب والنهي عن 

  التربج

وحذر من التربج واخلضوع بالقول . ساء ولزومهن البيوت وقد أمر اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي بتحجب الن
َيانَِساَء النَّبِيِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد ِمَن النَِّساِء { : فقال تعاىل . للرجال صيانة هلن عن الفساد وحتذيرا من أسباب الفتنة 

ا إِِن اتَّقَْيُتنَّ فَلَا َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ فََيطَْمَع الَِّذي ِفي قَلْبِِه  ي ُبُيوِتكُنَّ َولَا َتَبرَّْجَن }{ َمَرٌض َوقُلَْن قَْولًا َمْعُروفً َوقَْرنَ ِف
 ٣٣ - ٣٢: األحزاب [اآلية . . . . } َتَبرَُّج الَْجاِهِليَِّة الْأُولَى َوأَِقْمَن الصَّلَاةَ وآِتَني الزَّكَاةَ َوأَِطْعَن اللََّه َوَرُسولَُه 

النيب الكرمي أمهات املؤمنني ، وهى من خري النساء وأطهرهن عن اخلضوع هنى سبحانه يف هذه اآلية نساء ] 
لئال يطمع فيهن من يف قلبه مرض شهوة الزنا ويظن أهنن يوافقنه . بالقول للرجال ، وهو تليني القول وترقيقه 

لوجه والعنق على ذلك وأمر بلزومهن البيوت وهناهن عن تربج اجلاهلية ، وهو إظهار الزينة واحملاسن كالرأس وا
والصدر والذراع والساق وحنو ذلك من الزينة ملا يف ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبرية وحتريك قلوب 

  الرجال إىل تعاطي أسباب الزنا ، وإذا كان اهللا 

وأوىل . سبحانه حيذر أمهات املؤمنني من هذه األشياء املنكرة مع صالحهن وإمياهنن وطهارهتن فغريهن أوىل 
عصمنا اهللا وإياكم من مضالت الفنت ، ويدل على عموم . تحذير واإلنكار واخلوف عليهن من أسباب الفتنة بال

َه َوَرُسولَُه { : احلكم هلن ولغريهن قوله سبحانه يف هذه اآلية  فإن هذه } َوأَِقْمَن الصَّلَاةَ وآِتَني الزَّكَاةَ َوأَِطْعَن اللَّ
ا { : وقال عز وجل . وغريهن  -صلى اهللا عليه وسلم  -األوامر أحكام عامة لنساء النيب  َوإِذَا َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًع

فهذه اآلية الكرمية نص ]  ٥٣: األحزاب [ } فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ ذَِلكُْم أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ 
وقد أوضح اهللا سبحانه يف هذه اآلية أن واضح يف وجوب حتجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم ، 

وأشار سبحانه إىل أن السفور وعدم . التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسباهبا 
  .التحجب خبث وجناسة ، وأن التحجب طهارة وسالمة 

جب الذي هو سبب الطهارة فيا معاشر املسلمني تأدبوا بتأديب اهللا ، وامتثلوا أمر اهللا ، وألزموا نساءكم بالتح
  .ووسيلة النجاة 

َك أَْدَنى أَنْ ُيْعَرفَْن فَلَا ُيْؤذَْيَن َياأَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلأَزَْواجَِك َوَبنَاِتَك َونَِساِء الُْمْؤِمنَِني ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجلَابِيبِهِنَّ ذَِل{ 
واجلالبيب مجع جلباب وهو ما تضعه املرأة على رأسها ]  ٥٩:  األحزاب[ } َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

للتحجب والتستر به ، أمر اهللا سبحانه مجيع نساء املؤمنني بإدناء جالبيبهن على حماسنهن من الشعور والوجه 
طلحة عن ابن عباس . وغري ذلك حىت يعرفن بالعفة فال يفتنت وال يفنت غريهن فيؤذيهن  أمر : قال علي بن أيب 

اهللا نساء املؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة أن يغطني وجوههن من فوق رؤوسهن باجلالبيب ، ويبدين عيناً 
ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن { : عز وجل  - سألت َعبِيَدةَ السلماين عن قول اهللا : واحدة واحدة ، وقال حممد ابن سريين 

مث أخرب اهللا سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من . . ه اليسرى فغطى وجهه ورأسه وأبرز عين} َجلَابِيبِهِنَّ 
  .التقصري يف ذلك قبل الين والتحذير منه سبحانه 



اٍت  ُمَتَبرَِّجَوالْقََواِعُد ِمَن النَِّساِء اللَّاِتي لَا َيْرُجونَ نِكَاًحا فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ ُجَناٌح أَنْ َيَضْعَن ِثَياَبُهنَّ غَْيَر{ : وقال تعاىل 
ٌع َعِليٌم  وهن . خيرب سبحانه أن القواعد من النساء ]  ٦٠: النور [ } بِزِيَنٍة َوأَنْ َيْسَتْعِففَْن َخْيٌر لَُهنَّ َواللَُّه َسِمي

ال جناح عليهن أن يضعن ثياهبن عن وجوهن وأيديهن إذا كن غري متربجات . العجائز الاليت ال يرجون نكاحاً 
وأن عليها جناحاً يف ذلك ولو كانت . وهبا عن وجهها ويديها وغري ذلك من زينتها بالزينة ليس هلا أن تضع ث

فكيف يكون . عجوزاً ، ألن كل ساقطة هلا القطة ، وألن التربج يفضي إىل الفتنة باملتربجة ولو كانت عجوزاً 
  .هبا أكرب احلال بالشابة واجلميلة إذا تربجت ال شك أن إمثها أعظم ، واجلناح عليها أشد والفتنة 

إال أن رجاءها النكاح  - واهللا أعلم  - وشرط سبحانه يف حق العجوز أن ال تكون ممن يرجو النكاح ، وما ذلك 
يدعوها إىل التجمل والتربج بالزينة طمعاً يف األزواج ، فنهيت عن وضع ثياهبا عن حماسنها صيانة هلا ولغريها من 

د على االستعفاف ، وأوضح أنه خري هلن وإذا مل يتربجن فظهر الفتنة ، مث ختم اآلية سبحانه بتحريض القواع
فوجب أن يكون . بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العجائز ، وأنه خري هلن من وضع الثياب 

  .التحجب واالستعفاف عن إظهار للزينة خرياً للشباب من باب أوىل ، وأبعد هلن عن أسباب الفتنة 

ُعونَ ِللُْمْؤِمنَِني َيُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحفَظُوا فُُروَجُهْم ذَِلَك أَزْكَى لَُهْم إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َيْصَنقُلْ { : وقال تعاىل 
بِهِنَّ َولَا ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا َوَيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َولَا ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا َما ظََهَر ِمْنَها َولَْيْضرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجُيو}{ 

هِنَّ أَْو َبنِي إِْخَوانِهِنَّ أَْو َبنِي أََخوَاِتهِنَّ أَْو ِلُبُعولَِتهِنَّ أَْو آَباِئهِنَّ أَْو آَباِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو أَْبَناِئهِنَّ أَْو أَْبَناِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو إِْخَوانِ
لَى َعْوَراِت لَكَْت أَْيَماُنُهنَّ أَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُوِلي الْإِْرَبِة ِمَن الرَِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَِّذيَن لَْم َيظَْهُروا َعنَِساِئهِنَّ أَْو َما َم

[ } ًعا أَيَُّها الُْمْؤِمُنونَ لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ النَِّساِء َولَا َيْضرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمْن زِيَنِتهِنَّ َوُتوُبوا إِلَى اللَِّه َجِمي
أمر اهللا سبحانه يف هاتني اآليتني الكرميتني املؤمنني واملؤمنات بغض األبصار ، وحفظ ]  ٣١ - ٣٠: النور 

  وما ذلك إال لعظم فاحشة الزنا وما يترتب عليها من. الفروج 

من وسائل مرض القلب ووقوع الفاحشة ، وغض البصر من  الفساد الكبري بني املسلني ، وألن إطالق البصر
قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني َيُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحفَظُوا فُُروَجُهْم ذَِلكَ { : أسباب السالمة من ذلك وهلذا قال سبحانه 

للمؤمن يف الدنيا واآلخرة وإطالق فغض البصر وحفظ الفرج أزكى } أَْزكَى لَُهْم إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َيْصَنُعونَ 
  .نسأل اهللا العافية من ذلك . البصر والفرج من أعظم أسباب الغضب والعذاب يف الدنيا واآلخرة 

ا  وأخرب عز وجل أنه خبري مبا يصنعه الناس ، وأنه ال خيفى عليه خافية ، ويف ذلك حتذير للمؤمن من ركوب م
، واإلعراض عما شرع اهللا  كما . له ، وتذكري له بأن اهللا سبحانه يراه ويعلم أفعاله الطيبة وغريها حرم اهللا عليه 

. ١٩: غافر [ } َيْعلَُم َخاِئَنةَ الْأَْعُينِ َوَما ُتْخِفي الصُُّدوُر { : قال تعاىل   [  
ا َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍن َولَا َتْعَملُونَ ِمْن َع{ : وقال تعاىل  َملٍ إِلَّا كُنَّا َعلَْيكُْم ُشُهوًدا إِذْ َوَم

فالواجب على العبد أن حيذر ربه ، وأن يستحي منه أن يراه على معصيته أو ]  ٦١: يونس [ } ُتِفيُضونَ ِفيِه 
  .يفقده من طاعته اليت أوجب عليه 



فأمر املؤمنات بغض البصر ، } ظَْن فُُروَجُهنَّ َوقُلْ ِللُْمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحفَ{ : مث قال سبحانه 
وحفظ الفرج ، كما أمر املؤمنني بذلك صيانة هلن من أسباب الفتنة ، وحتريضاً هلن على أسباب العفة والسالمة 

َر ِمْنَها {  -رضي اهللا عنه  -قال ابن مسعود } َولَا ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا َما ظََهَر ِمْنَها { : ، مث قال سبحانه  } َما ظََه
املالبس اليت ليس فيها  - رضي اهللا عنه  -يعين بذلك ما ظهر من اللباس ، فإن ذلك معفو عنه ، ومراده بذلك 

  .تربج وفتنة 
بالوجه والكفني فهو حممول على } َما ظََهَر ِمْنَها { أنه فسََّر  -رضي اهللا عنهما  - وأما ما يروى عن ابن عباس 

ل نزول آية احلجاب ، وأما بعد ذلك فقد أوجب اهللا عليهن ستر اجلميع ، كما سبق يف اآليات حالة النساء قب
الكرميات من سورة األحزاب وغريها ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ، ما رواه علي بن أيب طلحة عنه أنه 

وق رؤوسهن باجلالليب أمر اهللا نساء املؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة أن يغطني وجوههن من ف: قال 
وقد نبه على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه من أهل العلم والتحقيق وهو احلق الذي . ويبدين عيناً واحدة 

  .ال ريب فيه 

َوإِذَا َسأَلُْتُموُهنَّ { : وقد تقدم قوله تعاىل . ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفني من االفساد والفتنة 
  .} أَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ َمَتاًعا فَاْس

ومل يستثن شيئاً ، وهي آية حمكمة فوجب األخذ هبا والتعويل عليها ، ومحل ما سواها عليها ، واحلكم فيها عام 
، وتقدم من سورة النور ما يرشد إىل ذلك ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -يف نساء النيب  وغريهن من نساء املؤمنني 

ذكره اهللا كوهنن ال يرجون : سبحانه يف حق القواعد وحترم وضعهن الثياب إال بشرطني ، أحدمها  وهو ما 
وأن اآلية املذكورة حجة ظاهرة ، وبرهان . النكاح ، والثاين عدم التربج بالزينة ، وسبق الكالم على ذلك 

  .قاطع على حترمي سفور النساء وتربجهن بالزينة 
رضي اهللا عنها يف قصة اإلفك أهنا مخرت وجهها ملا مسعت صوت ويدل على ذلك أيضاً ما ثبت عن عائشة 

فدل ذلك على أن النساء بعد نزول آية : إنه كان يعرفها قبل احلجاب : صفوان بن املعطل السلمي وقال 
ا وقع فيه النساء اليوم من التوسع يف التربج وإبداء  ، وال خيفى م احلجاب ال يعرفن بسبب ختمريهن وجوههن 

  .فوجب سد الذرائع وحسم الوسائل املفضية إىل الفساد وظهور الفواحش  احملاسن ،

صلى  - وقد صح عن النيب . ومن أعظم أسباب الفساد خلوة الرجال بالنساء ، وسفرهم هبن من دون حمرم 
» ال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم ، وال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم « : أنه قال  -اهللا عليه وسلم 

)١. (  
صلى  -وقال ) ٢(» ال خيلون رجل بامرأة إال أن يكون الشيطان ثالثهما « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال 

.٣(» ال يبينت رجل عند امرأة إال أن يكون زوجاً أو ذا حمرم « :  -اهللا عليه وسلم   (  
هللا عليهن من السفور والتربج فاتقوا اهللا أيها املسلمون ، وخذوا على أيدي نسائكم ، وامنعوهن مما حرم ا

وإظهار احملاسن والتشبه بأعداء اهللا من النصارى ومن تشبه هبم ، واعلموا أن السكوت عنهن مشاركة هلن يف 
  .اإلمث وتعرض لغضب اهللا وعموم عقابه ، عافانا اهللا وإياكم من شر ذلك 
والسفر هبن بدون حمرم ألن ذلك من ومن أعظم الواجبات حتذير الرجال من اخللوة بالنساء والدخول عليهن 



ما تركت بعدي فتنة أضر « : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وسائل الفتنة والفساد ، وقد صح عن النيب 
.٤(» على الرجال من النساء   (  

_________  
  .فيما رواه أمحد والشيخان ) ١(
  .رواه الترمذي بسند صحيح ) ٢(
  .رضي اهللا عنه  رواه مسلم يف صحيحه عن جابر) ٣(
  .صحيح ، رواه السبعه إال أبو داود عن أسامه ) ٤(

. وإن اهللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون . إن الدنيا حلوة خضرة « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال 
  ) .١(» فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء 

« :  - صلى اهللا عليه وسلم  - وقال » رب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة « : والسالم وقال عليه الصالة 
نساء كاسيات عاريات ، مائالت مميالت ، رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة : صنفان من أهل النار مل أرمها بعد 

سياط كأذناب البقر يضربون ورجال بأيدهم . ال يدخلن اجلنة ، وال جيدن رحيها ) نوع من اإلبل : بضم الباء ( 
ولبس الرقيق والقصري من الثياب ، وامليل عن احلق . وهذا حتذير شديد من التربج والسفور ) ٢(» هبا الناس 

والعفة ، وإمالة الناس إىل الباطل ، وحتذير شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم ، ووعيد ملن فعل ذلك حبرمان 
  .من ذلك نسأل اهللا العافية . دخول اجلنة 

_________  
  .رواه مسلم عن أيب سعيد اخلدري ) ١(
  .رواه مسلم ) ٢(

تشبه الكثري من النساء بنساء الكفار من النصارى وأشباههم يف لبس القصري من الثياب ، : ومن أعظم الفساد 
ؤوس وإبداء الشعور واحملاسن ، ومشط الشعور على طريقة أهل الكفر والفسق ، ووصل الشعر ، ولبس الر

ومعلوم » من تشبه بقوم فهو منهم « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال ) . الباروكة ( الصناعية املسماة ) ١(
ما يترتب على هذا التشبه ، وهذه املالبس القصرية اليت جتعل املرأة شبه عارية من الفساد والفتنة ورقة الدين 

نع النساء منه والشدة يف ذلك ، ألن عاقبته وخيمة ، فالواجب احلذر من ذلك غاية احلذر ، وم. وقلة احلياء 
ألن تربيتهن عليه يفضي إىل اعتيادهن له . وفساده عظيم ، وال جيوز التساهل يف ذلك مع البنات الصغار 

وكراهيتهن ملا سواه إذا كربن ، فيقع بذلك الفساد واحملذور والفتنة املخوفة اليت وقع فيها الكبريات من النساء 
.  

ا اهللا عباد اهللا ، واحذروا ما حرم اهللا عليكم ، وتعاونوا على الرب والتقوى ، وتواصوا باحلق والصرب عليه ، فاتقو
واعلموا أن اهللا سبحانه سائلكم عن ذلك ، وجمازيكم عن أعمالكم ، وهو سبحانه مع الصابرين ، ومع املتقني 

  .اهللا حيب احملسنني واحملسنني ، فاصربوا وصابروا واتقوا اهللا ، وأحسنوا ، إن 
_________  

  .القالنسي الشعرية : أي ) ١(



وال ريب أن الواجب على والة األمور من األمراء والقضاة والعلماء ورؤساء وأعضاء اهليئات أكرب من الواجب 
، ليس إنكار املنكر خاصاً هبم ،  على غريهم ، واخلطر عليهم أشد ، والفتنة يف سكوت من سكت منهم عظيمة 

إنكار هذا  -وال سيما أعياهنم وكبارهم وباألخص أولياء النساء وأزواجهن  -الواجب على مجيع املسلمني بل 
املنكر ، والغلظة فيه ، والشدة على من تساهل يف ذلك ، لعل اهللا سبحانه يرفع عنا ما نزل من البالء ويهدينا 

  .ونساءنا إىل سواء السبيل 

ما بعث اهللا من نيب إال كان له من أمته حواريون « : أنه قال  - صلى اهللا عليه وسلم -وصح عن النيب 
ا ال  ، ويفعلون م وأصحاب يأخذون سنته ويهتدون بأمره ، مث إهنم ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون 

يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، 
، وأن يصلح والة أمرنا » وراء ذلك من اإلميان حبة خردل  وليس وأسأل اهللا أن ينصر دينه ، ويعلي كلمته 

، ويصلح هلم البطانة ، وأن يوفقنا وإياكم وإياهم وسائر املسلمني ملا فيه  ويقمع هبم الفساد ، وينصر هبم احلق 
ر ، وباإلجابة جدير ، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل صالح العباد والبالد ، يف املعاش واملعاد ، إنه على كل شيء قدي

، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه ، 
  .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

  )*التربج ( انتهى *

  خطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان عمله

  :والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد  احلمد هللا رب العاملني ،
فإن الدعوة إىل نزول املرأة للعمل يف ميدان الرجال املؤدي إىل االختالط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو 

راته املرة التلويح حبجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات احلضارة أمر خطري جدا له تبعاته اخلطرية ومث
رغم مصادمته للنصوص الشرعية اليت تأمر املرأة بالقرار يف بيتها والقيام باألعمال اليت . وعواقبه الوخيمة 

  .ختصها يف بيتها وحنوه 
تمعات اليت وقعت ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه االختالط من املفاسد اليت ال حتصى فلينظر إىل تلك اجمل

يف هذا البالء العظيم اختياراً أو اضطراراً بإنصاف من نفسه وجترد للحق عما عداه جيد التذمر على املستوى 
وجند ذلك واضحاً على لسان كثري . الفردي واجلماعي والتحسر على انفالت املرأة من بيتها وتفكك األسر 

  . إال ألن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه  من الكتَّاب بل يف مجيع وسائل اإلعالم وما ذلك

واألدلة الصحيحة الصرحية الدالة على حترمي اخللوة باألجنبية وحترمي النظر إليها وحترمي الوسائل املوصلة إىل 
  .الوقوع فيما حرم اهللا أدلة كثرية قاضية بتحرمي االختالط ألنه يؤدي إىل ما ال حتمد عقباه 

الذي هو مملكتها ومنطلقها احليوي يف هذه احلياة إخراج هلا عما تقتضيه فطرهتا وطبيعتها وإخراج املرأة من بيتها 
  .اليت جبلها اهللا عليها 

فالدعوة إىل نزول املرأة يف امليادين اليت ختص الرجال أمر خطري على اجملتمع اإلسالمي ومن أعظم آثاره 



  .جملتمع ويهدم قيمه وأخالقه االختالط الذي يعترب من أعظم وسائل الزىن الذي يفتك با
ومعلوم أن اهللا تبارك وتعاىل جعل للمرأة تركيباً خاصاً خيتلف متاماً عن تركيب الرجل هيأها به للقيام باألعمال 

  .اليت يف داخل بيتها واألعمال اليت بني بنات جنسها 

ويف هذا جناية . ن تركيبتها وطبيعتها أن اقتحام املرأة مليدان الرجال اخلاص هبم يعترب إخراجاً هلا ع: ومعىن هذا 
كبرية على املرأة وقضاء على معنويتها وحتطيم لشخصيتها ويتعدى ذلك إىل أوالد اجليل من ذكور وإناث ألهنم 

مملكتها . يفقدون التربية واحلنان والعطف  فالذي يقوم هبذا الدور وهو األم قد فصلت منه وعزلت متاماً عن 
راحة واالستقرار والطمأنينة إال فيها وواقع اجملتمعات اليت تورطت يف هذا أصدق شاهد اليت ال ميكن أن جتد ال

  .على ما نقول 
واإلسالم جعل لكل من الزوجني واجبات خاصة على كل واحد منهما أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء 

  .اجملتمع يف داخل البيت ويف خارجه 
قوم بتربية األوالد والعطف واحلنان والرضاعة واحلضانة واألعمال فالرجل يقوم بالنفقة واالكتساب واملرأة ت

اليت تناسبها كتعليم الصغار وإدارة مدارسهم والتطبيب والتمريض هلم وحنو ذلك من األعمال املختصة بالنساء 
مبن فيه .    .فترك واجبات البيت من قبل املرأة يعترب ضياعاً للبيت 

  .عنوياً وعند ذلك يصبح اجملتمع شكالً وصورة ال حقيقة ومعىن ويترتب عليه تفكك األسرة حسياً وم

ا أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلهِْم { : قال اهللا جل وعال  } الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّلَ اللَُّه َبْعَضُهْم َعلَى َبْعضٍ َوبَِم
. ٣٤: النساء [   [  

وأمُر . ل على املرأة وللرجل فضل عليها كما دلت اآلية الكرمية على ذلك فسنة اهللا يف خلقه أن القوامة للرج
اجتماع الرجال : النهي عن االختالط وهو : اهللا سبحانه للمرأة بقرارها يف بيتها وهنيها عن التربج معناه 

ك ، ألن اقتحام بالنساء األجنبيات يف مكان واحد حبكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو حنو ذل
املرأة هذا امليدان يؤدي هبا إىل الوقوع يف املنهي عنه ، ويف ذلك خمالفة ألمر اهللا وتضييع حلقوقه املطلوب شرعاً 

  .من املسلمة أن تقوم هبا 

  حترمي االختالط
  وحترمي مجيع الوسائل املؤديه إليه

َوقَْرنَ ِفي { : املؤدية إليه قال اهللا جل وعال والكتاب والسنة دالَّ على حترمي االختالط وحترمي مجيع الوسائل 
 َوَرُسولَُه إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب ُبُيوِتكُنَّ َولَا َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج الَْجاِهِليَِّة الْأُولَى َوأَِقْمَن الصَّلَاةَ وآِتَني الزَّكَاةَ َوأَِطْعَن اللََّه

َواذْكُْرنَ َما ُيْتلَى ِفي ُبُيوِتكُنَّ ِمْن آَياِت اللَِّه َوالِْحكَْمِة إِنَّ اللََّه }{ َوُيطَهَِّركُْم َتطْهًِريا  َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت
. ٣٤ -  ٣٣: األحزاب . [ } كَانَ لَِطيفًا َخبًِريا   [  

وت ملا يف ذلك من بالقرار يف البي -ومجيع املسلمات واملؤمنات داخالت يف ذلك  -فأمر اهللا أمهات املؤمنني 
صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد ألن اخلروج لغري حاجة قد يفضي إىل التربج كما يفضي إىل شرور أخرى 



مث أمرهن باألعمال الصاحلة اليت تنهاههن عن الفحشاء واملنكر وذلك بإقامتهن الصالة وإيتائهن الزكاة 
ههن إىل ما يعود عليهن بالنفع يف الدنيا واآلخرة وذلك مث وج. صلى اهللا عليه وسلم  -وطاعتهن هللا ولرسوله 

بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكرمي وبالسنة النبوية املطهرة اللذين فيهما ما جيلو صدأ القلوب ويطهرها 
  :وقال اهللا تعاىل . من األرجاس واألجناس ويرشد إىل احلق والصواب 

ذَْيَن جَِك َوَبنَاِتَك َونَِساِء الُْمْؤِمنَِني ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجلَابِيبِهِنَّ ذَِلَك أَْدَنى أَنْ ُيْعَرفَْن فَلَا ُيْؤَياأَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلأَزَْوا{ 
وهو املبلغ عن ربه أن يقول ألزواجه  -عليه الصالة والسالم  -فأمر اهللا نبيه . } َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

نساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن باجلالبيب وذلك إذا  وبناته وعامة
أردن اخلروج حلاجة مثالً لئال حتصل هلن األذية من مرضى القلوب ، فإذا كان األمر هبذه املثابة فما بالك بنزوهلا 

ة والتنازل عن كثري من أنوثتها لتنزل يف إىل ميدان الرجال واختالطها معهم وإبداء حاجتها إليهم حبكم الوظيف
  .مستواهم وذهاب كثري من حيائها ليحصل بذلك االنسجام بني اجلنسني املختلفني معىن وصورة 

بٌِري بَِما قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني َيُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحفَظُوا فُُروَجُهْم ذَِلَك أَْزكَى لَُهْم إِنَّ اللََّه َخ{ : قال اهللا جل وعال 
 ِمْنَها َوقُلْ ِللُْمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َولَا ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا َما ظََهَر}{ َيْصَنُعونَ 

  .اآلية . . } َولَْيْضرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجُيوبِهِنَّ 
أن يبلغ املؤمنني واملؤمنات أن يلتزمن بغض النظر وحفظ الفرج عن  -لسالم عليه الصالة وا - يأمر اهللا نبيه 

ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إمنا يكون باجتناب . الزىن مث أوضح سبحانه أن هذا األمر أزكى هلم 
أعظم  وسائلها والشك أن إطالق البصر واختالط النساء بالرجال والرجال بالنساء يف ميادين العمل وغريها من

وهذان األمران املطلوبان من املؤمن يستحيل حتققهما منه وهو يعمل مع املرأة األجنبية . وسائل وقوع الفاحشة 
فاقتحامها هذا امليدان معه واقتحامه امليدان معها ال شك أنه من األمور اليت . كزميلة أو مشاركة يف العمل له 

  .ى زكاة النفس وطهارهتا يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج واحلصول عل

وهكذا أمر اهللا املؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إال ما ظهر منها ، وأمرهن اهللا بإسدال 
فكيف حيصل غض البصر . اخلمار على اجليوب املتضمن ستر رأسها ووجهها ألن اجليب حمل الرأس والوجه 

واالختالط . رأة ميدان الرجال واختالطها معهم يف األعمال وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول امل
كيف حيصل للمرأة املسلمة أن تغض بصرها وهي تسري مع الرجل األجنيب جنباً . كفيل بالوقوع يف هذه احملاذير 

  .إىل جنب حبجة أمنا تشاركه يف األعمال أو تساويه يف مجيع ما تقوم به 
املوصلة إىل األمور احملرمة وكذلك حرم اإلسالم على النساء خضوعهن  واإلسالم حرم مجيع الوسائل والذرائع

َيانَِساَء النَّبِيِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن { : بالقول للرجال لكونه يفضي إىل الطمع فيهن كما يف قوله عز وجل 
َع الَِّذي ِفي قَ ِه َمَرٌض اتَّقَْيُتنَّ فَلَا َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ فََيطَْم فكيف ميكن التحفظ من ذلك . يعىن مرض الشهوة } لْبِ

  مع االختالط ؟



ومن البديهي أهنا إذا نزلت إىل ميدان الرجال ال بد أن تكلمهم وأن يكلموها وال بد أن ترقق هلم الكالم وأن 
  .ة له يرققوا هلا الكالم والشيطان من وراء ذلك يزين وحيسن ويدعو إىل الفاحشة حىت يقعوا فريس

واهللا حكيم عليم حيث أمر املرأة باحلجاب وما ذاك إال ألن الناس فيهم الرب والفاجر والطاهر والعاهر فاحلجاب 
من الفتنة وحيجز دواعيها وحتصل به طهارة قلوب الرجال والنساء والبعد عن مظان التهمة  -بإذن اهللا  -مينع 

اًعا فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ ذَِلكُْم أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ َوإِذَا َسأَلُْتُموُهنَّ َم{ : قال اهللا عز وجل  . اآلية } َت
  .وخري حجاب املرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس هو بيتها 

وأمرها . وحرم عليها اإلسالم خمالطة الرجال األجانب لئال ُتعَرَِّض نفسها للفتنه بطريق مباشر أو غري مباشر 
وقد مسى اهللا مكث املرأة يف . بالقرار يف البيت وعدم اخلروج منه إال حلاجة مباحة مع لزوم األدب الشرعي 

  .بيتها قراراً وهذا املعىن من أمسى املعاين الرفيعة ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها 
  .يق صدرها وتعرضها ملا ال حتمد عقباه فخروجها عن هذا القرار يفضي إىل اضطراب نفسها وقلق وض

وهنى اإلسالم عن اخللوة باملرأة األجنبية على اإلطالق إال مع ذي حمرم وعن السفر إال مع ذي حمرم سداً لذريعة 
الفساد وإغالقاً لباب اإلمث وحسماً ألسباب الشر ومحاية للنوعني من مكايد الشيطان وهلذا صح عن رسول اهللا 

ا تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء « : أنه قال  -وسلم  صلى اهللا عليه - صلى  -وصح عنه » م
وقد ) ١(» اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت من النساء « : أنه قال  -اهللا عليه وسلم 

ة االختالط ببعض ظواهر النصوص الشرعية اليت ال يدرك مغزاها وم رماها إال من نور اهللا قلبه تعلق بعض دعا
صلى  -ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول . وتفقه يف دين اهللا وضم األدلة الشرعية بعضها إىل بعض 

يف بعض الغزوات واجلواب عن ذلك أن خروجهن كان مع حمارمهن ملصاحل كثرية ال يترتب  -اهللا عليه وسلم 
ف حمارمهن عليهن وعنايتهن باحلجاب بعد نزول آيته خبالف حال عليهن منه من الفساد إلمياهنن وتقواهن وإشرا

ومعلوم أن خروج املرأة من بيتها إىل العمل خيتلف متاماً عن احلالة اليت خرجن هبا مع . الكثري من نساء العصر 
ما الذي وأيضاً ف. فقياس هذه على تلك يعترب قياساً مع الفارق . يف الغزو  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  فهمه
_________  

  .تقدم ذكره ) ١(

السلف الصاحل حول هذا وهم ال شك أدرى مبعاين النصوص من غريهم وأقرب إىل التطبيق العملي لكتاب اهللا 
هل وسعوا الدائرة كما . فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وسنة رسوله 

ورد يف ذلك إىل أن تعمل املرأة يف كل ميدان من ميادين احلياة مع الرجال  ينادي دعاة االختالط فنقلوا ما
  .تزامحهم ويزامحوهنا وختتلط معهم وخيتلطون معها أم أهنم فهموا أن تلك القضايا معينة ال تتعداها إىل غريها 

ما يدعى يف هذا  وإذا استعرضنا الفتوحات اإلسالمية والغزوات على مدار التاريخ مل جند هذه الظاهرة ، أما
العصر من إدخاهلا كجندي حيمل السالح ويقاتل كالرجل فهو ال يتعدى أن يكون وسيلة إلفساد وتذويب 

أخالق اجليوش باسم الترفيه عن اجلنود ألن طبيعة الرجل إذا التقت مع طبيعة املرأة كان منهما عند اخللوة ما 



ة إىل احلديث والكالم وبعض الشيء جير إىل بعض يكون بني كل رجل وامرأة من امليل واألنس واالستراح
  .وإغالق باب الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من الندامة يف املستقبل 

والختالط املرأة مع الرجل . فاإلسالم حريص جداَ على جلب املصاحل ودرء املفاسد وغلق األبواب املؤدية إليها 
، ألن املعروف تارخيياً عن احلضارات يف ميدان العمل تأثري كبري يف احنطاط األمة وفساد جم تمعها كما سبق 

القدمية الرومانية واليونانية وحنومها أن من أعظم أسباب االحنطاط واالهنيار الواقع هبا هو خروج املرأة من ميداهنا 
املادي اخلاص إىل ميدان الرجال ومزامحتهم مما أدى إىل إفساد أخالق الرجال وتركهم ملا يدفع بأمتهم إىل الرقي 

وانشغال املرأة خارج البيت يؤدي إىل بطالة الرجل وخسران األمة انسجام األسرة واهنيار صرحها . . واملعنوي 
وقد . وفساد أخالق األوالد ويؤدي إىل الوقوع يف خمالفة ما أخرب اهللا به يف كتابه من قوامة الرجل على املرأة 

طبيعتها فمنعها تويل الوالية العامة كرئاسة الدولة والقضاء حرص اإلسالم أن يبعد املرأة عن مجيع ما خيالف 
ففتح ) ١(» لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومجيع ما فيه مسئوليات عامة لقوله 

م مينع جتنيد فاإلسال. الباب هلا بأن تنزل إىل ميدان الرجال يعترب خمالفاً ملا يريده اإلسالم من سعادهتا واستقرارها 
  وقد ثبت من التجارب املختلفة وخاصة يف. املرأة يف غري ميداهنا األصيل 

_________  
  .رواه البخاري يف صحيحه ) ١(

اجملتمع املختلط أن الرجل واملرأة ال يتساويان فطرياً وال طبيعياً فضالً عما ورد يف الكتاب والسنة واضحاً جلياً 
والذين ينادون مبساواة اجلنس اللطيف املنشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني . يف اختالط الطبيعتني الواجبني 

  .بالرجل جيهلون وهو يف اخلصام غري مبني بالرجل جيهلون أو يتجاهلون الفوارق األساسية بينهما 

  اعتراف رجال الغرب والشرق
  مبضار االختالط ومفاسده

س ما يدل على حترمي االختالط واشتراك املرأة يف أعمل الرجال مما لقد ذكرنا من األدلة الشرعية والواقع امللمو
ولكن نظًرا إىل أن بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال الغرب والشرق . فيه كفاية ومقنع لطالب احلق 

  أكثر مما يستفيدون من كالم اهللا وكالم علماء املسلمني رأينا أن ننقل هلم ما يتضمن 

  والشرق مبضار االختالط ومفاسدهاعتراف رجال الغرب 

ويعلمون ما جاء به دينهم العظيم من منع االختالط هو عني الكرامة والصيانة للنساء . لعلهم يقتنعون بذلك 
  .من وسائل اإلضرار هبن واالنتهاك ألعراضهن 

الف فطرهتا وعلى إن االختالط يألفه الرجال وهلذا طمعت املرأة مبا خي( قالت الكاتبة اإلجنليزية الالدي كوك 
إىل أن قالت علموهن االبتعاد عن . قدر كثرة االختالط تكون كثرة أوالد الزىن وههنا البالء العظيم على املرأة 

  ) .أخربوهن بعاقبة الكيد الكامن هلن باملرصاد. الرجال 



اركة الرجل يف علو جمده قل هو اخللل العظيم يف ترتيب أحوالنا الذي دعا املرأة ملش: ( وقال شهوبنهور األملاين 
  ) . وباذخ رفعته وسهل عليها التعايل يف مطامعها الدنيئة حىت أفسدت املدنية احلديثة بقوى سلطاهنا ودينء آرائها

لو تفكرت أيها املطالع فيما كانت عليه املرأة يف عهد قدماء اليونان لوجدهتا حالة : ( وقال اللورد بريون 
ت معي وجوب إشغال املرأة باألعمال املنزلية مع حتسن غذائها وملبسها فيه مصطنعة خمالفة للطبيعة ولرأي

  .هـ . ا ) وضرورة حجبها عن االختالط بالغري

إن النظام الذي يقضي بتشغيل املرأة يف املعامل مهما نشأ عنه من الثروة : ( وقال سامويل مسايلس اإلجنليزي 
نزلية ألنه هاجم هيكل املنزل وقوض أركان األسرة ومزق الروابط للبالد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء احلياة امل

االجتماعية فإنه يسلب الزوجة من زوجها واألوالد من أقارهبم صار بنوع خاص ال نتيجة له إال تسفيل أخالق 
صاد يف املرأة إذ وظيفة املرأة احلقيقة هي القيام بالواجبات املنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أوالدها واالقت

ولكن املعامل تسلخها من كل هذه الواجبات حبيث أصبحت . وسائل معيشتها مع القيام باالحتياجات البيئية 
املنازل غري منازل وأضحت األوالد تشب على عدم التربية وتلقى يف زوايا اإلمهال وطفئت احملبة الزوجية 

ل وصارت زميلته يف العمل واملشاق وباتت وخرجت املرأة عن كوهنا الزوجة الظريفة والقرينة احملبة للرج
  ) .معرضة للتأثريات اليت متحو غالبا التواضع الفكري واألخالقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة

إن سبب األزمات العاملية يف أمريكا وسر كثرة اجلرائم يف اجملتمع هو أن الزوجة : ( وقالت الدكتورة إيدايلني 
فزاد الدخل واخنفض مستوى األخالق مث قالت إن التجارب أثبتت أن  تركت بيتها لتضاعف دخل األسرة

  ) .عودة املرأة إىل احلرمي هو الطريقة الوحيدة إلنقاذ اجليل اجلديد من التدهور الذي يسري فيه
إن املرأة تستطيع أن ختدم الدولة حقا إ ذا بقيت يف البيت الذي هو : ( وقال أحد أعضاء الكوجنرس األمريكي 

  ) .األسرةكيان 
إن اهللا عندما منح املرأة ميزة األوالد مل يطلب منها أن تتركهم لتعمل يف اخلارج بل جعل : ( وقال عضو آخر 

.مهمتها البقاء يف املنزل لرعاية هؤالء األطفال   (  
روا النتيجة اتركوا للمرأة حريتها املطلقة كاملة بدون رقيب مث قابلوين بعد عام لت: وقال شوبنهور األملاين أيًضا 

  .أخطأ أو أصاب كبد احلقيقة : وال تنسوا أنكم سترثون معي الفضيلة والعفة واألدب وإذا ُمتُّ فقولوا 
  .ذكر هذه النقول كلها الدكتور مصطفى حسين السباعي رمحه اهللا يف كتابه املرأة بني الفقه والقانون 

ط الذي هو نتيجة نزول املرأة إىل ميدان أعمال لو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب يف مضمار االختال
  .الرجال لطال بنا املقال ولكن اإلشارة املفيدة تكفي عن طول العبارة 

واخلالصة أن استقرار املرأة يف بيتها والقيام مبا جيب عليها من تدبريه بعد القيام بأمور دينها هو األمر الذي 
وصالح اجملتمع وصالح الناشئة فإن كان عندها فضل ففي  يناسب طبيعتها وفطرهتا وكياهنا وفيه صالحها

اإلمكان تشغيلها يف امليادين النسائية كالتعليم للنساء والتطبيب والتمريض هلن وحنو ذلك مما يكون من األعمال 
وفيها شغل هلن شاغل وتعاون مع الرجال يف أعمال . النسائية يف ميادين النساء كما سبقت اإلشارة إىل ذلك 



تمع وأسباب رقيه كل يف جهة اختصاصه وال ننسى هنا دور أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن ومن سار يف اجمل
صلى اهللا عليه وسلم  -سبيلهن وما قمن به من تعليم لألمة وتوجيه وإرشاد وتبليغ عن اهللا سبحانه وعن رسوله 

جاب والصيانة والبعد عن خمالطة الرجال فجزاهن اهللا عن ذلك خريا وأكثر يف املسلمني اليوم أمثاهلن مع احل -
  .يف ميدان أعماهلم 

واهللا املسئول أن يبصر اجلميع بواجبهم وأن يعينهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه وأن يقي اجلميع وسائل 
  .الفتنة وعوامل الفساد ومكايد الشيطان إنه جواد كرمي وصلى اهللا على عبده ورسوله نبيناً حممد وآله وصحبه 
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