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 أخالقيات

 اإلسالم : يختالط بين الرجال والنساء فاال -   

 الكتاب : يف* 
 ..الخ(استشارة "بلمٌس" لومها فً أمر سلٌمان ، حدٌثها مع سلٌمان بنتً ُشعٌب ، سٌدنا زكرٌا والسٌدة مرٌم ، ا)سٌدنا موسى وحد ٌثه مع الفتاتٌن حٌاة األنبٌاء والرسل : ًالمرأة ف -  
تُ  ن  اهُ وف  ت  ى ٌ  حت   وت  ٌُ البُ  ًف ن  وهُ كُ س  م  " فأ  البٌت كان هو عموبة الزانٌة لبل نزول حد الزنا  ًإمسان المرأة ف -     و  ُ  ل  ع  ج  ٌ   أو   الم    " )النساء(ًٌل ب  س   ن  لهُ  ّلال

نا ما ٌ نسخه ( ًلم ٌ رد ف )ملحوظة :  شرعُ من لبل نا شرعٌ لنا ما                      شرع 

 السُنة : يف* 

ع ف -  ( ملسو هيلع هللا ىلص) ًالنب ًن إحداهن حفظت سورة "ق" من ف  أحتى )خلف الرجال بدون حائل( المسجد  ًكانت النساء ٌشهدن الُجم 
 ُكن ٌشهدن صلة العٌدٌن           -
 فٌه الرجالا ال ٌُزاحمهم أن ٌجعل لهن ٌومً  ًُكن ٌشهدن دروس العلم مع الرجال ثم طلبن من النب -
بارا، لرعاٌة الجرحى و الُسمٌا ، والطه - غارا وك   ، وحتى للمتال :   ًكن ٌشهدن الغزوات ، ص 

 وتسمٌان الموم )ظهورهما( السٌدة "عائشة " ، و" أم ُسلٌم " كانتا تحملن الم رب على ُمتُونهما ← . غزوة أحد   ً. ف        

ٌبت( ملسو هيلع هللا ىلص) ًدافعت عن النب)ن سٌبة بنت كعب( مارة .  أم ع                                    حتى أُص 

 ( ملسو هيلع هللا ىلص) ًغزوات مع النب 7.  أم عطٌة شهدت                                 

 ستة من النساء شهدن المعركة وأعطٌن  من الغنائم  ←  غزوة خٌبر ً.  ف        

 (                                            ملسو هيلع هللا ىلص)ا للدفاع عن النبً خنجرً ) كانت حامل( حملت أم ُسلٌم ←  غزوة ُحنٌن  ً.  ف        
لحان "  خرجت "←  فتح لبرص   ً.  ف         رام بنت م    ً( مع زوجها " ُعبادة بن الصامت " لفتح لبرص ف)أخت أم ُسلٌم بنت ملحان أم ح 

 البحر، وُدفنت بمبرص " لبرالمراة الصالحة " موجود حتى اآلن ..! ًنت أول شهٌدة ف" سٌدنا عثمان " وكا خلفة                                  
ل  -  على السوق لمرالبة األسعار )ُمرالبة(هللا العدوٌة " ُمحت سبة  فاء بنت عبدعٌن سٌدنا عمر " الش 

 أخطأعمر..."والمسجد ".. أصابت امرأة  ًلضٌة المهور ، ورجوعه إلى رأٌها علنا ف ًالمسجد ف ًرد إحدى النساء على "سٌدنا عمر" ف -

 ".. غزو النساء ولتالهن  " باب ٌسمى "ي" صحٌح البخارًف -  

      يختمف حدب األشخاص -يعني األصعب )= النكار فيها ، نأخذ باألحهط إ ال) تصهير النجفة !( ، مدألة خالفية = هناك أكثر من رأي والكل صهاب = اختلف ) ←* حكمه 
 ( :بالندبة لمعمماء : األقهى دليال  ، بالندبة لمعهام : ما فيه مصمحة أو ما يفعمه الناس  أو مذهب مفتيهم ( .   واألحهال والزمان والمكان                                   

 لتزام  ، البُعد عن الشبهات( : ) لضرورة  ،  االمباح بشروط   -         غٌر مباح             -            

 من علم ، عمل ، دراسة ، هواٌة ، صلة رحم ، معارف ، جٌران .. إلخ←  .   لضرورة *  
 . الضرورة  ٌحددها صاحب الضرورة          

          الحركة ( –الضحن  –الكلم  –) النظر   السلون : ًف -  ←    لتزام* اال      

     (+ الزٌنة والمكٌاج .. الخ فً الملبس )الزي الشرعً -                          

 بغض البصر عن الع ورات ←  النظرفي  -               
   إلٌه النظر موٌحرُ  ، ستره ٌجب ما هً=  شرعا.   ر هظ إذا منه ستحىٌُ  نمص أو خلل كل=  ةلغ: .  العورة               

         (اختلف  والركبة السرة) والركبة السرة بٌن ما.   (اختلف) وخارجها الصلة داخل :  الرجل عورة:  *  حكمها.                                        

  (بروالدُ  بلالمُ ) السوأتٌن.                                                                                                                                                                                          
 ! ( والكفٌن الوجه ماعدا جسمه كل األجنبٌة المرأة مع الرجل عورة:  والحنابلة الشافعٌة بعض عند)                                                                             

     :  الحرة المرأة عورة*                                                   

 (اختلف  المدمٌن) والكفٌن الوجه ماعدا البدن جمٌع    الصلة داخل.                                                                

 : الصلة خارج.                                                                

 (أبوٌوسف) الذراعٌن من ولبضة (حنٌفة أبو) المدمٌنو (الجمهور) والكفٌن الوجه ماعدا البدن جمٌع.  (  اختلف) المحارم غٌر مع -                                              

 ( الحنابلة والمشهورعند المالكٌة)  والمدمٌن والكفٌن الوجه فٌها بما البدن جمٌع.                                                                                                                 

 (والحنابلة المالكٌة) والعنك والرأس واألطراف الوجه ماعدا البدن جمٌع.  (   اختلف( )التأبٌد على) المحارم مع -                                             

 (الزوج إال علٌها ٌطلع ال) (واألحناف الشافعٌة) الركبة إلى السرة من.                                                                                     

 (التأبٌد على) المحارم مثل:  المسلمات.    النساء مع -                                                              

 ( المحارم غٌر مثل/  المحارم مثل   اختلف) الكتابٌات -   :      المسلمات غٌر.                                                               

 )اختلف( المحارم غٌر مثل  الوثنٌات -         (،أوشٌن راشٌل ، كرٌستٌنا)                                                                                                       

 (   الجمهور) الركبة إلى السرة من الرجل عورة مثل. :  اآلمة عورة*                                                         

 (وأبوحنٌفة مالن) واألطراف الرأس ماعدا جسدها كل.               (الظاهرٌة) الحرة مثل.                                                                                                                    

م.  :  بٌن الفرق  -:  ٌلحظ      ر  ح   )الجمع محارم( معه والسفر والخلوة أمامه زٌنتها إبداء للمرآة وٌجوز ، ةأالمر نكاح له ٌجوز ال من=  الم 

مالُمح  .                                    تركه على وٌثاب ، فعله على ٌعالب ما=  ر 

م.                                   ر   الحج أو بالعمرة اإلحرام نوى من=  الُمح 
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 !( مؤلت التحرٌم سبب) الخ.. العمة زوج ، الخالة زوج ، األخت زوج           مؤلتة.   : المحارم  -             

 .. األخت ابن ، األخ وابن األخ ، واألخوال األعمام ، نزل وإن بناال ، عل وإن  األب   بالنسب*      التأبٌد على.                              

 الخ..  بنةاال زوج ، بناال زوجة ، األب زوجة ، األم زوج  بالمصاهرة*                                                    

 " النسب من ٌحرم ما الرضاعة من ٌحرم فإنه.. "  -( اختلف:  األولٌن الحولٌن فً  رضعات خمس)  الرضعات عدد  بالرضاعة*                                                    

 .. ( الوالدٌن بمنزلة ألنهم النور سورة من 31 اآلٌة فً ذكرهم عدم من بالرغم بالنسب المحارم من واألخوال األعمام ٌعتبر)                                         

 "  الجنة ورق من علٌهما ٌخصفان وطفما"  الخلٌمة بدء منذ  شرعٌا واجبا كونه بجانب  البشر عند فطري مطلب العورة ستر  -               

   –  المكشوفة الحلوى على دائما ٌمف الذباب  –!  المكشوفة من أغلى المغطاة الحلوى) ..  ةأوامر رجل بشمٌه اإلنسانً للنوع والصٌانة الكرامة ٌكفل العورة ستر  -            

 .. ! (  جسدي من واحد سمـ ب ٌتمتع أن ٌستحك ال مهري ٌملن ال من                    

 !( موحد إسلمً زي هنان لٌس) االلتصادي ومستواه الحضاري وموروثه شعب كل بطبٌعة ومرتبط ، واألحوال ، والمكان الزمان حسب ٌختلف العورة ساتر  -            

 !  الفتن شعالإو الغرائز وإثارة لإلغراء وسٌلة تكون أن ٌنبعً ال لكن  ، ةأوالمر للرجل ، والزٌنة الستر فً وظٌفتها للملبس  -            

 الخ..  والشراء البٌع فً ،  المضاء عند ، كالتداوي لضرورة العورة كشف أباح الشرع  -            

 ( شرعا ال حٌاء)  العرف علٌه جرى وما والثدي كالصدر منه ىٌستح ما كشف مثٌلتها مع أو(  التأبٌد على) محارمها مع ةأللمر ٌستحب ال  -            

 ..!  األشخاص عن ولٌس العورات عن ٌكون البصر غض  -            

 (مسلم)"  بصرن اصرف"لال (لصد دون هللا حرم ما على البصر ولوع)= الفجاءة نظرة عن النبً سئل  -            

 ( أحمد)"  اآلخرة لن ولٌست األولى لن فإنما ، النظرة النظرة تتبع ال..بصرن  اصرف" :  لال ، سهنوورؤ صدورهن ٌكشفن العجم نساء إن للحسن لٌل  -            

 (مسلم)"  ةأالمر عورة إلى ةأالمر تنظر وال ، الرجل عورة إلى الرجل ٌنظر ال"   -            

  ٌجوز فل ، الفتنة خٌف فإن ، الفتنة منأ عند آخر رجل عورة من ٌباح ما إلى الرجل ونظر ، أخرى ةأامر عورة من ٌباح ما إلى ةأالمر نظر ٌجوز  -            

 ! والتلذذ الشهوة النظر على الباعث كان إذا خاصة  للعورة ساتر وجود فً حتى النظر               

   بُد مجالسنا من مالنا :لالوا..الطرلات فً والجلوس ٌاكمإ " المنكر عن والنهً ، بالمعروف األمر ، السلم رد ، األذى كف ، البصر غض:  خمس الطرٌك حك  -            

 " المنكر عن والنهً بالمعروف واألمر السلم ورد األذى وكف البصر غض " لال  ؟ حمه وما:  لالوا ، حمه الطرٌك فأعطوا ، المجلس إال أبٌتم إذا:" فمال ، فٌها نتحدث                   

 !!( البصر غض ولٌس الفاحشة وشٌوع العورات وكشف الزنا كثرة من اإلشباع سببه الغرب فً العورات إلى النظر عدم:  ملحوظة)                  

 ( ماجه ابن)"  منه ٌستحٌا أن أحك هللا:  لال ؟ خالٌا ٌكون الرجل:  لٌل..  زوجتن من إال عورتن احفظ"   -            

 (اختلف) رعاٌتهما على للمائم إال التمٌٌز سن لبل والصغٌرة الصغٌر فً ( والدبر المبل=  السوأتٌن)  المغلظة العورة إلى النظر ٌجوز ال  -            

 العورة ستر على لهم تعوٌدا ..( البصر وغض ، الفخذٌن بستر) والحٌاء حتشامواال بالتستر أوالدهم أمر األمر أولً على ٌنبغً التمٌٌز وبعد ، البلوغ لبل  -            

 إذا تساوى الكلم واإلمسان عنه فالُسنة اإلمسان عنه   –فلٌمل خٌرا أو لٌصمت .. –السؤال عدم الكلم إال عند  –) عدم الكلم فٌما ال ٌعنى تملٌله  -  ←  الكالم.

 ولٌس كل ما ٌُمال حضر ولته ، ولٌس كل ما حضر ولته حضر أهله ..(    لٌس كل ما ٌُعرف ٌُمال ، –                                 

 : ات اللسانآف –الخضوع بالمول  -( الدٌن ، السٌاسة ، الطب ، الزواج ، الطلق ) خمس ًالكلم ف:  تجنُب -    
 المراء .. الخ –الكذب  –السخرٌة  –واأللفاظ السولٌة  الفُحش والبذاءة –والنمٌمة الغٌبة                         

 !+ خفض الصوت  الوضوء( -تغٌٌر الحال -ستعاذةاال -)الصمتكظم الغٌظ   ←الكلم   ًالتحكم ف -    

 )خاصة مع الكبار والغرباء(واال إٌه ؟  -سف آ -شكرا -من فضلن  -حضرتن ← عدم رفع الكلفة     -     

 باهلل ..( لوة إال حول وال ال –إله إال هللا  ال –شاء هللا  ما –سبحان هللا  –الحمد هلل )  اجعل معظمه ذكر -                     

 ُمعظم" ضحكه التبسُم ..(=  )كان صلى ُجل"طرٌمة الضحن  +أال أكون سببا للضحن   +)الهزار المستمر( أال ٌكون متواصل فى حدود =   ← . الضحك  

جلمراعاة حركة الٌدٌن عند الكلم ، وضع الرجلٌن عند الجلوس   ← الحركة.     إلى  ضمهما ،عند وجود أغراب أو كبار السنخاصة  لعلى رج )عدم وضع ر 

هما..(            ..إلخ ًطرٌمة  الجلوس ، طرٌمة الولوف ، طرٌمة المش ،أحد الجانبٌن ، عدم هزل

 ( ..إلخ!! براز مفاتن إخفاء عٌوب ولٌس إ بغرض= تكون عطرأو مكٌاجأوزٌنة عدم اإلثارة ب+   ًشرعالزى ال )فى الملبس  -   

 تجنُب أصدلاء السوء  .. عدم ال ُخلوة             ← * البُعد عن الُشبهات

 تصاالت اإللكترونٌة كاإلنترنت ، والفٌسبون ، و الشات ، والواتس آب .. الخ (ختلط عبر وسائل االلط فً الوالع تنطبك على شروط االخت) شروط اال   

   رب  أى أنه ليس كل إختالط ممنوعا كما يُصوره ُدعاة التضييق والتشدد ، وليس كل إختالط مشروعا كما يُروج لذلك ُدعاة التحرر والتبعية للغ              

    المرأة :أنواع  العالقة بين الرجل و* 

لن ٌمٌن          زواج   ←  .غرٌزة ( الشباع إ)استمتاع  - ←* الُمباحة              سبٌل هللا( : ً)سباٌا من حروب ف.  م 
 إماء      ←من ٌُتخذن للخدمة  -                                                                         

ار ←من ٌُتخذن للمتعة  -                                                                          ٌة ( يس ر   )جمع ُسرل
لن ٌمٌن ، وال ٌجوز اال) ملحوظة : خادمات ال                                                           ستمتاع بهن ألنهن أجٌرات (ٌوم لسن م 

 ألارب .. إلخ،  الهواٌة العلم ، العمل ، ًزمالة ف   ←ختلط (  لتزام بشروط اال)بشرط االغٌره  -                 

         )نظر ، لمس ،  سماع ، كلم ، زنا ..إلخ(ستمتاع خارج إطار الزواج . اال ←* غٌر الُمباحة            

 ختلط لتزام بشروط اال. عدم اال                                        


