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االختالط .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  االختالط . -  3الندوة :  -إلى اإلیمان من جدید 

2015 -12-29  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، وأتّم الصالة وخیر التسلیم على نبي الرحمة ، على 

ً بكم مشاھدینا الكرام معنا في سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، السالم  علیكم وأھالً ومرحبا

برنامجنا الشبابي ، حیث نطرح مجموعة من الملفات والعناوین التي تساھم في إیضاح األفكار في عقول 

  الشباب ، لیكون لدینا بناء فكري لجیل النصرة ولجیل التحریر بحول هللا عز وجل .

عن االختالط بین الذكور واإلناث ، هللا عز وجل حینما خلق  أھالً ومرحباً بكم مشاھدینا الكرام نتحدث

ھذا الكون جعل فیھ ذكراً وأنثى ، ولو شاء هللا لجعل كرة أرضیة للرجال وكرة للنساء ، بل كان كوناً 

واحداً یجمع الجمیع فیھ ، وفي ذات الوقت فإن علماءنا یحذروننا من فتنة االختالط ، كیف نتعامل مع 

ا ھو حدیثنا مع فضیلة الداعیة الكبیر األستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، السالم علیكم االختالط ؟ ھذ

  شیخنا وأھالً ومرحباً بكم .

  الدكتور راتب :

  علیكم السالم ورحمة هللا وبركاتھ .

  المذیع:

في بعض  شیخنا الفاضل ربنا خلقنا معاً في كون واحد ، وطالما حذرنا العلماء من االختالط ، لو نظرنا

األمور نجد أن األصل في اإلسالم اإلباحة ، كاالختراعات العلمیة ومشاھدة االنترنیت والتلفاز ، إن 

شاھدت حالالً فلك وإن شاھدت حراماً فعلیك ، االختالط كحكم شرعي بین الذكور واإلناث ھل األصل 

  ط بین الذكور واإلناث ؟فیھ اإلباحة أم أن األصل فیھ التحریم ولحاالت خاصة ؟ أصل حكم االختال

  حكم االختالط بین الذكور واإلناث :

  الدكتور راتب :
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بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیّدنا محّمد ، وعلى آل بیتھ 

ا وعنھم یا الطیبین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألِویَتِھ ، وارَض عنّ 

  رّب العالمین .

  الحقیقة أن هللا عز وجل حینما قال :

ةِ  َواْلَخْیِل  ﴿ ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النَِّساء َواْلبَنِیَن َواْلقَنَاِطیِر اْلُمقَنَطَرِة ِمَن الذََّھِب َواْلِفضَّ

َمِة َواألَْنعَاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمتَاُع  ْنیَا ﴾اْلُمَسوَّ   اْلَحیَاِة الدُّ

  ] 14[ سورة آل عمران اآلیة : 

  

  دوافع اإلنسان سبیلھ للبقاء

ربنا سبحانھ وتعالى خلق فینا دوافع ، أحد ھذه الدوافع الطعام والشراب حفاظاً على بقاء الفرد ، وثاني 

حفاظاً على بقاء النوع ، الدافع الثالث الدافع إلى التفوق حفاظاً -أي الزواج  -ھذه الدوافع دافع الجنس 

  على بقاء الذكر ، الحدیث مما تبین من مقدمتك العالقة بین الذكر واألنثى .

أوالً : المرأة محببة إلى الرجل شئنا أم أبینا ، اعترفنا أم لم نعترف ، أسفنا ام فرحنا ، ھذه المشاعر لیس 

  ة علمیة ، فالمرأة في أصلھا محببة إلى الرجل ، ولوالھا لما استمر النوع البشري .لھا عالقة أمام حقیق

  المذیع:

  وھل یصح أن الرجل محبب للمرأة ؟

  الدكتور راتب :
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  نفس الشيء ، قال تعالى :

﴿ قُْل ِلْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َویَْحفَُظوا 

َ َخبِیٌر بَِما  فُُروَجُھْم ذَِلَك أَْزَكى لَُھمْ  إِنَّ �َّ

یَْصنَعُوَن*َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن ِمْن 

  أَْبَصاِرِھنَّ ﴾

  ]31- 30[ سورة النور: 

  

  

ھذه حقیقة صارخة ثابتة ، اآلن ھذه الشھوات التي أودعھا هللا فینا ومنھا حب الجنس ، ھذه الشھوات 

  ا الشرع العظیم سمح لنا بمئة درجة ، والدلیل :یمكن أن نتحرك بھا مئة وثمانین درجة ، إال أن ھذ

﴾ ِ َن �َّ ِن اتَّبََع َھَواهُ بِغَْیِر ُھًدى ِمّ   ﴿ َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

  ] 50[ سورة القصص: 

علیھ ، إذاً ھناك أنثى محببة لعلماء األصول المعنى المخالف ، الذي یتبع ھواه وفق ھدى هللا ال شيء 

للرجل ، أول موضوع موضوع الزواج ، ھذه الشھوة حینما یقضیھا اإلنسان مع من تحل لھ ال شيء 

  علیھ إطالقاً .

  المذیع:

  بل یؤجر .

  الدكتور راتب :

  إال أن ھناك تفاصیل دقیقة ال مجال لذكرھا اآلن ، أن یحب اإلنسان زوجتھ .

  ب عائشة ))(( الحمد � الذي رزقني ح

  [ ورد في األثر ]

  حمد هللا على أنھ أحب زوجتھ .

  المذیع:

  طریق حالل وطریق حرام .

  الدكتور راتب :
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عندنا العالقات الزوجیة ھذه ال یوجد فیھا قیود أبداً إال أشیاء طفیفة جداً لھا مجال آخر ، بقي المحارم ، 

نت ابنتھ ، مع عمتھ ، مع خالتھ ، ھؤالء ھناك عالقات االبن مع أمھ ، مع أختھ ، مع ابنتھ ، مع ب

المحارم ، الشرع ذكر من خالل بعض الفقھاء ثیاب الخدمة ، العالقة بین المحارم بثیاب الخدمة ، 

شرحت شرحاً مقتضباً ، القبة مرتفعة قلیالً ، نصف كم ، عند الركبتین ، ھذه ثیاب الخدمة بین المحارم ، 

  األم واألخت والعمة والخالة .

  ذیع:الم

لیس فقط على اللباس مبدأ االختالط مع المحارم ال یوجد مشكلة ، أنا أجلس بخلوة مع عمتي ، جلسة 

  منضبطة نتحدث .

  الدكتور راتب :

العالقة مع األجنبیة ھذا مصطلح شرعي لیس لھ عالقة باألجنبیة من غیر بلد ، من دولتھ نفسھا ، عندنا 

ألجنبیة بحدود الشرع ما دام ھي محجبة وفق شرع هللا ، وھو زوجة ، محارم ، أجنبیة ، فالعالقة مع ا

  یغض بصره عنھا وفق منھج هللا ، ھي تحترز بالحجاب وھو یحترز بغض البصر ، االختالط مسموح .

  المذیع:

  مسموح لضرورة .

  الدكتور راتب :

  ال لضرورة .

  المذیع:

دكتور أنا أغض بصري وفتاة بالزي الكامل 

قھوة معھا ال یوجد  وأنا أرید أن أشرب

ضرورة ؟ أنا غاض للبصر وھي ترتدي 

  الحجاب .

  الدكتور راتب :

أنا بھذه الناحیة متشدد جداً ال أرى ھذا مباحاً ، 

ألن ھذا ال یبقى كما ذكرت یتطور، صخرة في 

 قمة جبل ، بعد ھذا الجبل واد سحیق ، أنت قلت : أنا سأقذف الصخرة فقط مسافة مترین ال تستقر إال في

  قعر الوادي ، ھذه الحقیقة المرة ، ما دام ھناك عالقة بین ذكر وأنثى ، ھذه العالقة هللا خلقھا .

  المذیع:
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دكتور رأیكم الشرعي األصل أن االختالط ممنوع ، اآلن إذا كان ھناك ضرورة أو حاجة التقید 

  بالضوابط غض البصر والحجاب ال یوجد مشكلة ، بال حاجة األمر مرفوض عندكم؟

كتور طبیعة الكون الذي خلقھ هللا ھو كون مختلط ، إذا أردت أن تطوف في البیت االختالط موجود ، د

  والنساء تكشف وجوھھا ، والرجال یكشفون الكتف ، االختالط جزء من ھذا الكون .

  الدكتور راتب :

ى من حیاتھ ، أنا ھكذا اسأل حاجاً أو معتمراً ، أقسم لك با� أنھ حینما دخل بیت هللا الحرام الجنس اختف

أشعر ، ویشعر كل من جح بیت هللا الحرام ، ھنا ھذا المثل لھ خصوصیة خاصة ، ھو في عبادة تارك 

  بلده ، راكب عشرات ألوف الكیلومترات ، دافع مبالغ طائلة حتى یتقرب إلى هللا .

  المذیع:

رم ؟ لماذا جعل هللا الطواف أنا قصدت من ھذا السؤال ما ھي الحكمة الشرعیة من االختالط عند الح

   مختلطاً ؟ لماذا لم یكن مسجداً للرجال وآخر للنساء ؟

  الحكمة الشرعیة من االختالط عند الحرم :

  الدكتور راتب :

  السیدة عائشة رضي هللا عنھا :

وَن بِنَا َونَْحُن َمَع  ْكبَاُن یَُمرُّ ِ ((َكاَن الرُّ َرُسوِل �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ُمْحِرَماٌت فَِإذَا َحاَذْوا بِنَا  َصلَّى �َّ

ِمْن َرأِْسَھا َعلَى  أَْسَدلَْت إِْحَدانَا ِجْلبَابََھا

  ))َوْجِھَھا

  [ أحمد عن عائشة]

السیدة عائشة بالبخاري ، االختالط لھ نتائج 

سلبیة لكن ما دام ھناك انضباط ھو االختالط 

  لج بحجاب المرأة ، وغض بصر الرجل .عو

  المذیع:

  ھو درس للناس لیتعلموا االنضباط لكن في مكان واحد .

  الدكتور راتب :
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  (( ما ترك عبد شیئاً � إال عوضھ هللا خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

، ما دمت قد خضعت لمنھج هللا لك مستحیل وألف ألف مستحیل أن تطیعھ وتخسر وأن تعصیھ وتربح 

  مكافأة من هللا ، ھذا الذي یجب أن یعلمھ كل شاب وشابة .

  المذیع:

   دكتور ھل یوجد أدلة واضحة صریحة بتحریم فكرة االختالط إال بضوابط ؟

  دلیل من القرآن الكریم على تحریم فكرة االختالط إال بضوابط :

  الدكتور راتب :

  النص ، قال تعالى :

  إِذَا َسأَْلتُُموھُنَّ َمتَاًعا فَاْسأَلُوھُنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب ذَِلكُْم أَْطَھُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِِھنَّ ﴾﴿ وَ 

  ]53[ سورة األحزاب : 

  المذیع:

  دكتور ما المقصود ؟

  الدكتور راتب :

  أي اللقاء یكون من وراء حجاب ، ھذه اآلیة أصل في عدم االختالط .

  المذیع:
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األصل عدم االختالط ، دكتور كثیر من القضایا في الكون ھي مختلطة ، إذا أردنا أن نذھب إلى السوق 

لشراء حاجیات ، فالسوق مختلط ، إذا أردنا أن نذھب للجامعات غالبیة الجامعات مختلطة ، ماذا نفعل 

   مع ھذه االختالط اإللزامي ؟

  امتحان اإلنسان في الدنیا :

  الدكتور راتب :

نا لي رأي أرجو أن یكون واضحاً ، هللا عز وجل واجب الوجود ، وما سواه ممكن الوجود ، الكون ما أ

سوى هللا ، والتعبیر عن الكون في القرآن السموات واألرض ، هللا عز وجل واجب الوجود وما سواه 

  ممكن الوجود ، معنى ممكن الوجود أي ممكن أن یكون وأال یكون 

ا ھو كائن أو على ممكن أن یكون على م

خالف ما یكون ، ألیس من الممكن أن یخلق 

هللا النساء في كوكب والرجال في كوكب ؟ ال 

یوجد أي مشكلة إطالقاً ، لكن شاءت حكمة هللا 

أن یكون في األرض ذكر وأنثى ، وأن یكون 

ھناك تجاذب بین الجنسین ، و یكون ھناك 

شرع سمح بعالقة طاھرة نقیة رائعة ممتعة ، 

القة ال ترضي هللا ، وامتحن عباده ، قال وع

  تعالى :

  ﴿ أََحِسَب النَّاُس أَْن یُتَْرُكوا أَْن یَقُولُوا آََمنَّا َوھُْم َال یُْفتَنُوَن ﴾

  ]2[ سورة العنكبوت : 

  فاإلنسان مخلوق في الدنیا كي یمتحن :

  ﴿ َوإِْن ُكنَّا لَُمْبتَِلیَن ﴾

  ]30[ سورة المؤمنون : 

  ﴿ الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحیَاةَ ِلیَْبلَُوكُْم أَیُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً ﴾

  ] 2[ سورة الملك: 

لو أن النساء في كوكب والرجال في كوكب لما كان ھناك امتحان إطالقاً ، فال بد من أن تأتي إلى الدنیا 

طرة، وعقل ، وكون ، ومنھج ، ومعك منھج ، ومعك كون یدل على هللا ، ومعك عقل میزان ، معك ف

ھذه من أجل أن تتحرك بدافع من منھج هللا ال بدافع من غرائز اإلنسان ، ما الفرق بین اإلنسان والكائن 
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  اآلخر الذي ھو أدنى منھ بكثیر ؟ الغرائز تحرك الحیوان، بینما المبادئ والقیم تحرك اإلنسان .

  المذیع:

  الجامعات ، مختلطة لكنھا لضرورة .دكتور كأماكن األسواق ، المستشفیات ، 

سؤال : لو كنت أنا في السوق وكان ھناك بائع وكانت ھناك بائعة وأنا شاب ولي القرار أن أذھب ھنا أو 

   ھناك نفس البضاعة ونفس السعر ھل أنا آثم إذا اخترت البائعة ؟

  بطولة اإلنسان أن یقف الموقف األحوط في االختالط :

  الدكتور راتب :

ن دخلنا بموضوع آخر ھو الورع ، أن تدع اآل

ما ال بأس بھ حذراً مما بھ بأس ، یوجد بائع 

وبائعة ، ممكن البائعة أن تنظر إلیھا وتمأل 

عینك من محاسنھا ، وقعت بحجاب خفیف مع 

هللا عز وجل ، وممكن ھي أن تستلطف ھذا 

عھ كلمة لطیفة تجذبھ إلیھا، الشاب تتكلم م

  ف الموقف األحوط .، البطولة أن تقممكن

  المذیع:

  ھذا األحوط ولیس اإللزامي ؟

  الدكتور راتب :

إذا كان ھناك مؤسسة ، فیھا موظفات وموظفون ، أنت مواطن لك أن تدفع فاتورة الكھرباء ، فالموظفة 

  موجودة أنت تغض بصرك عنھا وھي تحتشم في ثیابھا .

  المذیع:

  موضوع كبیر یحتاج إلى كثیر من التفاصیل ...

نواصل حدیثنا عن االختالط ، اآلن دكتور في بعض القضایا االختالط فیھا إجباري، واإلنسان علیھ أال 

یتوسوس ، أنا أرید أن أعمل معاملة والمسؤولة عن ذلك موظفة ، ال أقطع معاملتي سواء كانت محجبة 

  أو غیر محجبة ، أنا أغض بصري .

مثالً ھناك نادي الفنون والرسم ولكنھ مختلط شباب ماذا عن االختالط االختیاري ولیس اإللزامي ؟ 

  وفتیات ، مختلط ال یعني أن ھناك فواحش لكنھ مختلط كل واحد بنفسھ ، ھل تراه مقبوالً أم مرفوضاً ؟
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  االختالط االختیاري :

  الدكتور راتب :

  الحقیقة أن :

  ((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

  مذیع:ال

  ما المقصود بالمخلط ؟

  الدكتور راتب :

مع عمالً صالحاً وآخر سیئاً ، أما الورع فھو ج

الذي یتقصى الصواب ، وقد یبتعد عما ھو 

مقبول من أجل أال یقع فیما ھو مرفوض ، 

  الورع أقوى لإلنسان :

((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من 

  مخلط))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

  المذیع:

  ھل نقیسھا على االختالط االختیاري ؟

  الدكتور راتب :

من لم یكن لھ ورع یصده عن معصیة هللا إذا خال لم یعبأ هللا بشيٍء من عملھ ، موضوع الورع شيء 

  مھم جداً ھذا ورع الصالحین ، وقیمة المؤمن في ورعھ .

  المذیع:

  وھل الورع إلزامي للناس ؟

  الدكتور راتب :

ً من نفسھ وقع في الشرك الخفي ، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك حینما یستغني عن ال ورع واثقا

الخفي ، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً وال حجراً، ولكن شھوة خفیة وأعماالً لغیر هللا . حینما 
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ى یسوغ اإلنسان لنفسھ أن یلتقي مع نساء ال تحل لھ من أجل أن یمضي وقتاً معھم وھو ال یفعل شیئاً سو

  أنھ یستمتع بحدیثھم ، وقع في مخالفة شریعة ترك األولى .

  المذیع:

اعتبر أنني فتاة وال یوجد إال جامعات مختلطة في دولتي نصیحتكم الشرعیة ھل أطلب العلم في ھذه 

    الجامعة أم أبتعد عنھا ؟

  نصیحة شرعیة لمن یطلب العلم في زمن االختالط :

  الدكتور راتب :

  ، والشاب یطلب العلم ویغض بصره وانتھى . أطلب العلم وأتحجب

  المذیع:

  لو كان ھناك جامعات غیر مختلطة ؟

  الدكتور راتب :

  أولى .

  المذیع:

ً أذھب إلیھا ؟   لو كان ھناك جامعات مختلطة وغیر مختلطة لكن المختلطة ھي األقوى أكادیمیا

  الدكتور راتب :

  وبحجابي كأنثى ، قال تعالى :أرد على الجنس اآلخر في الجامعة بغض بصري كرجل ، 

  ﴿ َوإِذَا َسأَْلتُُموھُنَّ َمتَاًعا فَاْسأَلُوھُنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب ذَِلكُْم أَْطَھُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِِھنَّ ﴾

  ] 53[ سورة األحزاب : 

  المذیع:

    االختالط اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي وعبر االنترنیت ؟

  االختالط اإللكتروني :

  الدكتور راتب :

إذا كان ھذا االختالط اإللكتروني أوصلك إلى نتائج سیئة جداً ، ما قیمة أنھ إلكتروني ؟ إذا ھذا الشيء 

صار انفجار ، اإلنسان فتواه  سبب انفجاراً یا ترى ھذا الشيء مواد كیماویة أم كھربائیة ؟ العبرة أنھ

معھ فتواه ، استفت قلبك ولو أفتاك المفتون وأفتوك ، أنت حینما تبیح  ، اإلنسان المؤمن الصادقمعھ
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لنفسك أن تجلس مع امراة ال تحل لك ، ولیس ھناك ضرورة إطالقاً وھناك بدائل بالمئات ، ربما قادك 

  إلى شيء لم تكن متوقعھ .

  المذیع:

  االختالط اإللكتروني یقاس علیھ أحكام االختالط العادي ؟

  :الدكتور راتب 

أنا معلوماتي المتواضعة ھناك حاالت ال تقل عن آالف الحاالت بدأت إلكترونیة وانتھت بلقاء وانتھت 

  بالفحشاء .

  

  بھ إلى نتائج سیئة جداً االختالط اإللكتروني قد یوصل صاح

ً ، ثم صورة، ثم انتھى بلقاء  ً فقط ، نص فقط ، ثم صار صوتا قصص كثیرة جداً كان اللقاء إلكترونیا

  حقیقي ثم انتھى بالفاحشة .

  المذیع:

أنا لم أقترب من الفاحشة ، أنا فتاة أكتب الشعر وأتواصل مع أدیب یقرأ لي شعري وقصائدي ، أنا باحث 

اء وأرید أن أتواصل مع مجموعة مختلطة للباحثین بالفیزیاء أدخل فیھا ، كیف أعرف أن في مجال الفیزی

   ھذا صواب أم خطأ ؟

  الشریف من یھرب من أسباب الخطیئة ال من الخطیئة :

  الدكتور راتب :
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وقع في حالة اسمھا الشرك الخفي ، ما الشرك الخفي ؟ الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء , على 

  ة الصماء , في اللیلة الظلماء , إذا قال : أنا ال أتأثر ، سیدنا یوسف نبي عظیم :الصخر

ا یَْدُعونَنِي إِلَْیِھ َوإِالَّ تَْصِرْف َعنِّي َكْیَدھُنَّ أَْصُب إِلَْیِھنَّ وَ    أَُكْن ِمَن اْلَجاِھِلیَن﴾﴿قَاَل َرِبّ الِسّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ

  ]33[سورة یوسف:

  بل إن القرآن قال :

  ﴿ إِنَّ َكْیَد الشَّْیَطاِن َكاَن َضِعیفاً ﴾

  ]76[ سورة النساء : 

  ﴿ إِنَّ َكْیَدكُنَّ َعِظیٌم﴾

  ]28[ سورة یوسف: 

الشیطان یوسوس ، والمرأة حاجة أودعت فیك 

كي تنفق في قناة نظیفة ، فإذا أنفقت ھذه 

الحاجة في قناة غیر نظیفة لھا مضاعفات 

ذا ما یجري في العالم كلھ ، أنا خطیرة ، ھ

موقن بقصص عدیدة جداً قرأتھا ، األصل لقاء 

إلكتروني ، نصوص ، ثم حدیث ، ثم كامیرا ، 

  ثم لقاء ، ثم ....

  المذیع:

مجموعات على االنترنیت تكون منضبطة فیھا شباب وبنات لغایات جادة فقط ، و ھناك مجموعات 

  مختلطة ، بعض الشباب قال : أنا ال أتأثر في ذلك ما رأیك ؟أخرى تتمادى األمور یكون ھناك رحالت 

  الدكتور راتب :

  لیس صادقاً فیما یقول ، قد یقولھ أي شاب ، هللا أودع في اإلنسان محبة المرأة :

  ﴿ ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِیَن ﴾

  ] 14[ سورة آل عمران: 

لذلك یوجد كالم للسید المسیح : الشریف من یھرب من أسباب الخطیئة ال من الخطیئة ، قد ال یستطیع 

  اإلنسان أن یھرب منھا في مرحلة معینة .

  المذیع:

   ھل نحن یجب علینا أن نغلق األبواب من البدایة ؟
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  العاقل من یترك ھامش أمان بینھ و بین المعصیة :

  الدكتور راتب :

ض بصره ، والمرأة تتحجب ، عندما الرجل یغ

نلتقي لمصلحة معینة وراجحة الرجل یغض 

  بصره والمرأة تتحجب ، اآلن اآلیة الكریمة :

نَى ﴾   ﴿ َوال تَْقَربُوا الِزّ

  ] 32[ سورة اإلسراء: 

لما لم یقل وال تزنوا ؟ ألنھ ال بد من ھامش 

أمان بینك وبین المعصیة ، أنت تعلم علم الیقین 

یار الكھربائي ثمانیة آالف فولت ، أن ھذا الت

ھذا التیار لھ حرمة ثمانیة أمتار فمن دخل ضمن الثمانیة أمتار یصبح فحمة ، فأنت لم یقال لك : ال تمس 

  :بینك وبین المعصیة ، اآلن اآلیة ھذا التیار ، یقال لك : ال تقترب من ھذا التیار ، فال بد من ھامش أمان

نَى   ﴾ ﴿ َوال تَْقَربُوا الِزّ

  ] 32[ سورة اإلسراء: 

  الخلوة اقتربت من الزنا ، اللقاء العابث اقتربت ، الحدیث الفارغ ، إطالق البصر ، وال تقربوا .

  المذیع:

ً تجد الرجال  ھل یعتبر التبسط في العالقة بین الرجال والنساء جزءاً من ھذه القربات الخطأ ، أحیانا

ً ، یذھب بالسیارة یأخذ زمیلتھ معھ ، ھذا والنساء في العمل یتناولون وجبة اإلفطار  وھم یمزحون معا

   التبسط في العالقة ما رأیك بھ ؟

  االبتعاد عن التبسط في العالقة بین الرجال والنساء :

  الدكتور راتب :

  نقطة ضعف القول ، قال تعالى :

  ﴿ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض ﴾

  ] 32سورة األحزاب: [ 

فأي كلمة لطیفة من الشاب للشابة وضع یده على نقطة ضعفھا ، ینبغي للشابة الطاھرة العفیفة التي ترجو 

ً یحفظھا ویكرمھا ویحصنھا ، وأال تخضع بالقول مع رجل ال یحل لھا . ً صالحا   من هللا زوجا
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  المذیع:

ً إلى الزمالة والصداقة بین الجنسین دكتور ، مثالً أصدقاء ف ي الجامعة انتھت المحاضرة نذھب معا

كافتیریا نتناول كأس شاي ، ال یوجد خلوة نحن مجموعة مع بعض ، ال یوجد سلوكیات فاحشة لكن 

  جمعتنا الصداقة ما رأیك دكتور ؟

  الدكتور راتب :

استفت قلبك وإن 

أفتاك المفتون 

وأفتوك ، اسأل 

الشاب صادقاً 

أنت حینما جلست 

مع صدیقك 

ت معھا وجلس

تحدثھا ألم تتأثر 

بشكلھا ؟ بمواطن 

فتنتھا ؟ اسألھ ، 

ً أیھا الشاب مع نفسك ، إن رأیت نفسك تمیل إلیھا فالیوم ابتسامة ، ثاني یوم  البطولة أن تكون صادقا

  ، ثالث یوم كلمة فاضحة أكثر ، ثم لقاء ، ثم فاحشة .كلمة

  المذیع:

ً تظنون السوء بنا ؟ سأجلس معھا وسأظن أنھا دكتور أتقمص دور واحد منھم ، لماذا أنتم كدع اة دائما

  كشقیقتي .

  الدكتور راتب :

أنا أقول لھاذا الشاب : ما من شھوة أودعھا هللا باإلنسان إال جعل لھا قناة نظیفة تسري خاللھا ، بالدین ال 

  یوجد حرمان ھناك تنظیم .

  المذیع:

  كأختي ، ال أفكر بھا بأي منطلق سیئ . دكتور أنا ال أراھا شھوة ، فھي كزمیلة ، كصدیقة ،

  الدكتور راتب :

  إن كان ھذا صادقاً فھو یكذب .
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  المذیع:

  یتنافى مع المنطق والفطرة .

  الدكتور راتب :

  ال یوجد إنسان على وجھ األرض جلس مع أنثى إال فكر في مواطن جمالھا .

  المذیع:

ً بمعنى أنك لست ضد االخت ً وسطیا الط بشكل مطلق ، أنت ال ترید كونین دكتور أنت تطرح منھجا

   أحدھما لإلناث وآخر للذكور ، لكن إذا لم یكن ھناك ضرورة ترفض االختالط .

  رفض االختالط إن لم یكن ھناك ضرورة لھ :

  الدكتور راتب :

ھناك تعقیب ؛ إذا كان ھناك حاجة هللا عز وجل یحصن ھذا الشاب ، ویحصن ھذه الشابة ، غص بصره 

  . وھي تحجبت

  المذیع:

ماذا عن االختالط بدوافع دینیة كالمدرس الذي 

  یدرس الفتیات القرآن الكریم أو مجلس علم .

  الدكتور راتب :

إذا كان الشعبة كلھا فتیات محجبات ، وهللا أنا 

ھنا ألقیت محاضرات كثیرة ، خمسة وتسعون 

بالمئة من النساء محجبات ، المرأة محجبة 

بصري وھي تتحجب انتھى األمر ، أنا أغض 

  وانتھى األمر ، نعیش حیاتنا .

  المذیع:

، ي في قضایا دینیة، في شرح أحادیثتحت مظلة الدعوة إذا تواصلت مع بنت عبر االنترنیت بشكل فرد

  ھل ھذا یجوز ؟

  الدكتور راتب :

  أول شيء قضایا دینیة ثم یتغیر المبدأ .



16 

االختالط .   

  المذیع:

  أي المبدأ مرفوض ؟

  الدكتور راتب :

  ه قناعتي .أنا ھذ

  المذیع:

حتى أتأكد من موقفك دكتور المسألة حساسة ، أنت ال ترى االختالط كمبدأ أي ال ترید فصالً بین 

الجنسین ، وال تقبل االختالط إال إذا كان ھناك حاجة ، أو مصلحة ، والتقید بالضوابط غض البصر 

  والحجاب ، وأال یكون ھناك خلوة .

  ة عند االختالط :ضرورة التقید بالضوابط الشرعی

  الدكتور راتب :

  إذا كان ھناك مصلحة أو حاجة فمع غض البصر والحجاب ، هللا عز وجل ھو الحافظ ، كالم دقیق جداً .

  المذیع:

دكتور اآلن ربنا سبحانھ جعل الكون في جمیع ھذه األطراف مع بعضھا البعض ، ھل جزء من رؤیتنا 

  ات ، ھل ھذا جزء من ھذه الحكمة ؟وتواصلنا مع بعضنا ، في األسواق والجامع

  الدكتور راتب :

  

  

  طبعاً الحكمة أن الزواج منھج إلھي ، والزواج أساسھ لك أن تنظر إلیھا .
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  المذیع:

أكدت كثیراً على الحجاب في أحد ضوابط إباحة االختالط ، ماذا إذا كانت الفتاة غیر محجبة ما شأني أنا 

  بھا إذا كنت أنا غاضاً للبصر ؟

  لذي علیھ و یطلب من هللا الذي لھ :على اإلنسان أن یؤدي ا

  الدكتور راتب :

  انتھى األمر أنا الذي علّي فعلتھ ، أِدّ الذي علیك واطلب من هللا الذي لك .

  المذیع:

  االختالط محجبة أو غیر محجبة ال شأن لي بھذا ، ھذا شأنھا ھي مع هللا أنا غاض للبصر .

  الدكتور راتب :

  تالط ، فإذا وقع أنا أغض بصري .األصل أنني ال أستھدف ھذا االخ

  المذیع:

  أنا أعمل معاملة في مؤسسة الموظفة محجبة غیر محجبة لیس من شأني .

بارك هللا بكم دكتور إذا كان لك ھمسة للشباب في ھذه القضیة حتى ال یشعروا أن الدكتور یضیق واسعاً 

  بثوان للشباب .

  من یتبع ھواه وفق ھدى هللا ال شيء علیھ :

  الدكتور راتب :

  ما من شھوة أودعھا هللا باإلنسان إال جعل لھا قناة نظیفة تسري خاللھا ، واآلیة :

﴾ ِ َن �َّ ِن اتَّبََع َھَواهُ بِغَْیِر ُھًدى ِمّ   ﴿ َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

  ] 50[ سورة القصص: 

جد حرمان ، ھناك ترشید ، المعنى المخالف ، الذي یتبع ھواه وفق ھدى هللا ال شيء علیھ ، بالدین ال یو

حرمان ال یوجد ، ھذه الشھوة أودعھا هللا فینا ، و جعل لھا قناة نظیفة تسري خاللھا ، البطولة أن تتحرك 

بدافع الشھوة وفق منھج هللا ، ھذا شيء ممكن ، لكن نحن بكثرة الفساد في األرض ، وكثرة األشیاء التي 

أقول لك ھذه الكلمة الدقیقة : الشيء الذي یتوھم اإلنسان أنھ  نھى عنھا الشرع ، توھمنا أنھا صعبة ، لكن

  ال یستطیعھ ھو الشيء الذي ال یرید أن یفعلھ .
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  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

  أشكر الدكتور العّالمة على ھذه الكلمات الطیبة جعلھا هللا في میزان حسناتكم .

عاً في كون واحد ، وجعل ضوابط لنرتاح نفسیاً مشاھدینا ھنا ینتھي حدیثنا عن االختالط ، ربنا خلقنا م

في التعامل مع ھذه القضایا ، ال بد من مبرر أو سبب أو حاجة لھذا االختالط ، احفظ هللا یحفظك ، 

ویجب االلتزام ، أال یكون ھناك خلوة ، أو مزاح ، ربنا یجعل السعادة للجمیع ، سبحانك اللھم وبحمدك ، 

  ستغفرك ونتوب إلیك ، تحیة طیبة لكم ، والسالم علیكم .نشھد أن ال إلھ إال أنت ، ن

   

 


