


االختالط

:قال بعض العلماء•
ال فيمنا بيننم  االختالط هو اجتماع الرجال ابلنساء غري احملارم يف مكان واحد ميكننم  مننا اال  ن•

ابلنظر واإلشارة أو الكالم أو البدن من غري حائل أو مانعًا يدفع الريبة
.  والفساد

حجناب ميزقنا واالختالط ابب من أبواب الزان يلج اإلنسان من خاللنا ىل  هن ا الفاح،نةا والعفنة•
.ضعفاهو مبثابة غدة سرطانية  سرى يف كيان اجملتمع فتوهنا و ياالختالط وال 

 عريف االختالط



االختالط
:جاء يف برو وكوالت زعماء صميون قوهل •

:نظرية فرويد  قول

-سنيرر ناجيب أن نعمل لتنمار األخالق يف كل مكان فتسمل
اجلنسنية وسنيظل يعنرا العالقنات-ن فرويد منا حنن اليمنودأو 

قنند  شننم م-عننند اإلنسننان-ال يبقنن ييف ضننوء ال،ننم  لكنن
نمنننننند  رواء غرائننننننزا اجلنسنننننية وعندئنننننن   ىلوي نننننبا كننننننا األكننننن  

".األخالق

رصننة ىلن االخننتالط يمنن ب ار،نناعر ويقلننل مننن ف
. الفتنة واالستثارة



االختالط
:ردًا عل  ه ا النظرية نقول: ولكن

وأن ! ارفتنو  قند هن ب وهل هت يب ار،اعر و قليل الفتنة واالستثارة يف دول الغنرب والنت  ،نجع علن  االخنتالط•
  النزان خنري دلينل وال،ناهد واإلح نائيات علن  جنرائ. احلقيقة  ثب  عك  ذلك.. دت كما يزعمونأالفتنة واإلاثرة و 

. عل  أن اخلالص هو عدم االختالط

.فتنة النساء ول ا ح ر منما النيب يومن ارعلوم أن أشد الفنت عل  الرجال ه•

هن ا ارواننع والفواصنل شرع لنا الدين التفريق وارباعدة بني اررأة والرجل األجنيب عنما لكنن هننام منن لناول  رني •
.فرويدبني اررأة والرجل بدعوى التقدم واحلضارة أو أتثراً ابلغرب ودعاة اإلابحة مثل 

يف كناًل جبل الرجل للميل ىل  النساء وجبنل النسناء للمينل ىل  الرجنال منع وجنودأما عل  دعاة االختالط أن هللا •
ود ال،نيران من اجلنسني ضعف ولني ومع وجود لنف  األمارة ابلسوء ومع وجود اهلوى الن ي يعمن  وي ن  ومنع وجن

.ال ي أيمر ابلفح،اء وارنكر



صور االختالط
:يومن صور االختالط احملرم والت انت،رت يف اجملتمع اإلسالم❖
ابلتفريننق يف ارضنناجع فقنند أمننر النننيب-ولننو كننانوا أخننوا-اخننتالط األوالد النن كور واإلاند بعنند التمييننز•

.بينم  يف ارضاجع
.اختاذ اخلدم الرجال واختالطم  ابلنساء والعك •
بننلو وزننازحتم  اسننتقبال ارننرأة أقننارب زوجمننا األجانننب أو أصنندقائا يف حننال غيابننا وعالسننتم  والكننالم معمنن •

(.ولو كان صاحب أو صديق ألصبح  خلوا)
.االختالط يف دور التعلي  كاردار  واجلامعات وارعاهد والدرو  اخل وصية•
.االختالط يف وسائل ارواصالت•
.االختالط يف الوظائف واألندية واألسواق وارست،فيات•
.االختالط بني اجلريان ويف الزايرات العائلية•
.واحلفالت( األفرا )االختالط يف األعرا  •



االختالط غري ارباشر



حك  االختالط

.حمرم•
.را لا من أضرار وخماطر كثرية•
فإذا كان الزان حرام فكل وسيلة( الوسائل هلا حك  ارقاصد)ألن هنام قاعدة  قول •

.مؤدية ىلليا حرام

ما حك  االختالط؟



من أدلة  رمي االختالط

ننو أ بو  نارِّهِّ و و ل و }: قال  عا • مِّنِّني  ين ُغضونوا مِّ ُن و ىلِّ ُقل ل ِّلوُمنؤو ن  هل  بِّنري  مبِّ نا ف ظُنوا فُننُروج ُم و ذ لِّنك  أ زوك  ن  اَّلل   خ 
نن ُعون   مِّن اتِّ ين غوُضضون  مِّنو أ بو  ارِّهِّن  ( 30)ي  و {.....و ُقل ل ِّلوُمؤو

:وجا الداللة•
ر ومل ين قوُف أنا أمر ارؤمنني وارؤمنات بغض الب ر وأمرا يقتضي الوجوب مث بني  عا  أن ه ا أزكي وأطم➢

.ال،ارع ىلال عن نظر الفجأة
ك األو  وليسن  اي علني ال  تبنع النظنرة فإلنا لن": قال لناأن النيب فقد أخرج احلاك  يف السنن أن عن علي ➢

".لك اآلخرة
وما أمر هللا بغض الب ر ىلال ألن النظر ىل  من لرم النظر ىلليما زان ➢
انكنا االسنتماع العيننان زانكنا النظنر واألذانن ز " : قنالفقد أخرج البخاري ومسل  من حديث أيب هريرة أن النيب ➢

.”واللسان زانا الكالم واليد زانها البرش والرجل زانها اخلرا

من القرآن



من أدلة  رمي االختالط

ن      و : ))قال  عا • ن  ال  الة  و  و قن رون  يفِّ بُنُيو ُِّكن  و ال       جو لِّي ةِّ اأُلو   و أ قِّمو اة  و أ طِّعون  ج  اجل اهِّ آ ِّني  الز ك 
هِّب  ع نُكُ  الر ِّ  ُ لُِّي و ل  البن يو ِّ و ُير م ِّر ُك و   رومِّ اَّلل   و ر ُسول ُا ىلِّل  ا يُرِّيُد اَّلل  (((33)ريًا جو   أ هو

:وجا الداللة•
رجاتوه ا أعل  د" الراهرات اررمرات الريبات بلزوم بيوهتن أن هللا  عا  أمر أزواج رسول هللا . 1

".احلجاب 
(.سبببعموم اللفظ ال خب وص ال)ة وه ا اخلراب عام لغريهن من نساء ارسلمني را هو متقرر أن الع  . 2
ر لنفسما وراحة لقلبما وقد مسي هللا مكث اررأة يف بيتما قرارا وه ا ارعين من أمس  ارعاين الرفيعة  ففيا استقرا. 3

.وان،را  ل درها



من أدلة  رمي االختالط

:رضي هللا عنممايأخرج اإلمام أمحد عن أم محيد امرأة أيب محيد الساعد-1
ي وصنال ك يف فقال  اي رسول هللا ىلين أحنب ال نالة معنك قنال قند علمن  أننك  بنني ال نالة معنأهنا جاءت النيب " 

ارم خننري مننن بيتننك خننري مننن صننال ك يف حجر ننك وصننال ك يف حجر ننك خننري مننن صننال ك يف دارم وصننال ك يف د
هلنا مسنجد فنأمرت فبنين: قنال. صال ك يف مسجد قومك وصال ك يف مسجد قومك خري من صنال ك يف مسنجدي

."يف أق ي بي  من بيوهتا وأظلما فكان    لي فيا حىت ما  
: أنا قالوأخرج ابن خزمية يف صحيحا عن عبد هللا بن مسعود عن النيب -2
."ىلن أحب صالا اررأة ىل  هللا يف أشد مكان من بيتما ظلما" 

:وجا الداللة من احلديث
فلننن مُيننع االرسنولبنل ومنعأنا ىلذا شرع يف حقما أن   لي يف بيتما وأنا أفضل حنىت منن ال نالة يف مسنجد الرسنول 

.االختالط من ابب أو 

من السنة



من أقوال العلماء
:قال ال،افعي رمحا هللا كما يف األم•

:297/15قال شيخ اإلسالم بن  يمية رمحا هللا يف الفتاوى •

ىل  أحننب أن  نندفن ارننرأة مننع الرجننل علنن  حننال وىلن كننان ضننرورة وال سننبيلوال 
قن  حناجز منن غريها كان الرجل أمامما وهي خلفا وجيعل بني الرجل وارنرأة يف ال

. راب
ن ال اخنتالط ه  يف الق  أموات غري أحياء ال ي،عر أحدكا ابآلخنر ولكن: اي هللا

خن ا بفخن  وال  الم  بينمما حاجز من  راب فما ابل طلبنة اجلامعنات يل نق ف
.مما اآلخرصديقتا وه  أحياء جتري يف عروقم  ال،موة ويرلب كل واحد من

 ا خ نننن  ألن ارننننرأة جيننننب أن   ننننان و فننننظ مبننننا ال جيننننب مثلننننا يف الرجننننل وهلنننن
سننتنثار ابللبننا  ابالحتجنناب و ننرم ىلبننداء الزينننة و ننرم التنن ج فيجننب يف حقمننا اال

ة والرجنننال والبينننوت منننا ال جينننب يف حنننق الرجنننل والن ظمنننور النسننناء سنننبب الفتنننن
.قوامون عليمن



حكمة  رمي االختالط

حكمة  رمي االختالط

احملافظة عل  متاسك
األسرة

الرمأنينةا  قيق
والسالمة العقلية 
والنفسية وال حية

اء حفظ األعرااا والبق
عل  احلياء

ع سد ابب الفتنةا ومن
وقوع الفواحش



حاالت خروج اررأة وىلذن ال،رع فيما

.خروجما لقضاء احلاجة-1
.خروجما ل الة اجلماعة يف ارسجد-2
.خروجما للعيدين-3
.اجلرح ةخروجما للجماد ومداو -4
.خروجما للحج والعمرة-5
.خروجما لعر  وحنوا-6
.خروجما لتعل  دينما وما يلزمما-7



االختالط يف العمل

ضوابط خروج اررأة للعمل



االختالط يف التعلي 

انت،ار مدار  اجلن  الواحد يف الغرب

علي الفروق بني اجلنسني وأثرها عل  الت



ُننوث   }  {و ل يو   ال  ك ُر ك األو

تبعننة مننع كننل لننا أثننرا علنن  السننلوم وطريقننة الننتعل  اراهلرمننوانتاخننتالم معنندالت •
:جن 

بسنبب   نرفات ا وار فناع عملينات التمثينل لندى الن كورالسنريو وننيمثال اخنفاا معدل هرمون •
لك الت نرفات  لقائية  دل عل  ارلل السيما ىلذا ح ر الرالب يف مكان ضيق كدرج وكرسيا و 

 نندفع ارعلمننني لالن،ننغال التلقائيننة  سننبب ابرقابننل  ،ننتيتا النتبنناا البننناتا كمننا أن  لننك اخلاصننية
.ا وه ا بدورا ي،وش عل  البناتواسكاهت ابألوالد 



ُننوث   }  {و ل يو   ال  ك ُر ك األو
  العملية من آاثر الفروق الدماغية بني اجلنسني عل

:التعليمية

:ارنرق واالستدالل
باا را كان  البنات أقدر عل  اإلن ات واالنت

ساليب للتفاصيلا فإهنن ال لتجن الستعمال أ
ن ىلسيماالسيررة للتحك  يف مسار احلوار ال 

قد  ،بع  ارواضيع اررروحةا أما البنون ف
ون كالم لتاجون أحياان للسؤال عن برهان أوضا د

ب أما البنات فيفضلن أسلو . كثري مت،عب
.رقياالتدري  ارت،عب أكثر من ارتسلسل من

:استخدام اركان
يما مييل البنون الستعمال مساحات أوسعا والس

عند صغر أعماره ا فإذا وضع ولد وبن  عل 
،غل طاولة فالغالب أن الولد سيتجاوز مكانا وي

.جزءا من مكان البن  ولي  العك 



الغرب يرتاجع عن التعلي  ارختلط

يديو التعليق على مقطع ف
(صوت املقاعد)



انطقةأرقام



ائف والتعلي لتجنيد اررأة واختالطما ابلرجال يف الوظ... الثمار ارُر ة 
اختالط يف اردار  واجلامعات

-:وبناهت  أممات قبل الزواج.. بنا نا مسلمات طاهرات•

"   الغربواقع اررأة يف"يف ندوة عقدت يف لندن بعنوان بريت،ردراشيلصرح  اإلجنليزية 
ت النتائج إبح ائيات ذكرت فيما خماطر االختالط وعدم ف ل الرالب عن الرالباتا وذكر 

-:التالية
%.75نسبة ارراهقات احلوامل يف اردار  ال يرانية ارختلرة •
%.5نسبة ارراهقات احلوامل يف اردار  ال يرانية غري ارختلرة •
%.نسبة ارراهقات احلوامل يف اردار  اإلسالمية الت متنع االختالط صفر•

بريرانيا



ائف والتعلي لتجنيد اررأة واختالطما ابلرجال يف الوظ... الثمار ارُر ة 

ورنيناا ذكنر فيمنا منريي كناكوو  أسنتاذ علن  الننف   امعنة كاليف"ورد يف دراسة أعدها ال وفيسنور •
:ما يلي

مننننن حنننناالت % 51أن طالبننننة مننننن كننننل انننن  طالبننننات يف اجلامعننننة يتعرضننننن لالغت ننننابا وأن •
.االغت اب كان  لفتيات ع ارى

  أثنناء الدراسنة وأن مراهقة من بني ا  مراهقاتا ومراهق من بني كل مثانية مراهقني مت اغت اهب•
.الثانوية

ائيات ال متثنل من النساء  عرضن لالغت اب قبل بلوغمن الرابعة ع،نرة وهن ا اإلح ن% 21أن •
تقننندمن فقنننط منننن النسننناء والفتينننات النننالب يتعرضنننن لالغت ننناب ي% 10ا ألن احلقيقينننةالنسنننب 

.ابل،كوى ىل  ال،رطة

أمريكا



.. ال لالختالط يف اركا ب.. ال لتجنيد النساء
!!السعيد من ا عظ بغريا

-:بوس الواشنرنم عن 4/6/2004نقل  األخبار القاهرية بتاريخ / أمريكا•
ما 2002-1999يف الفرتة % 19أن االعتداءات اجلنسية عل  اجملندات األمريكيات بنسبة •

%.25وزادت نسبة االغت اب بنسبة 

جندية ىلسرائيلية 700أن : م2/9/2003ذكرت اإلذاعة الع ية بتاريخ / الكيان ال ميوين•
.حامل برريقة غري شرعية



.. ال لالختالط يف اركا ب.. ال لتجنيد النساء
!!السعيد من ا عظ بغريا

مننن ال،ننرطيات ال يرانيننات  عرضننن لالعتننداءات% 80يف دراسننة ميدانيننة وجنند أن / بريرانيننا•
.اجلنسية من قبل زمالئمن

!!أم ٍّ هلا من حضارة؟.. حىت أطفاهل  أدخلوه  سوق الفاح،ة•
ية أن العالقات بنني من جامعة كارديف ال يران( ىلميار ينولد)ذكرت الباحثة االجتماعية / بريرانيا•

منننن أطفنننال اررحلنننة % 20األوالد والبننننات يف اررحلنننة االبتدائينننة أصنننبح  شنننائعةا وذكنننرت أن 
.االبتدائية يف بريرانيا ير برون مبثل ه ا العالقات

(: اليونسيف)أشارت  قديرات صندوق األم  ارتحدة للرفولة / جنوب آسيا•
.فل يومياً أن عدد األطفال ال ين جيري استغالهل  يف أعمال الدعارة ي ل ىل  ن ف مليون ط•



بسبب االختالط يف اركا ب وأماكن العمل
الت فكان  يف أوساط النساء العامبوس الواشنرنصحيفة هبايف دراسة قام  •

-:نتائج االسترالع
.منمن  ركن العمل بسبب مضايقات جنسية% 6أن 



ختالطح اد السائرين عل  درب أمريكا والغرب يف  ،جيع اال
أمناكن منن الفتينات يتعرضنن للعننف وارضنايقات يف% 66 ؤكد الدراسات اريدانية يف م ر أن •

وينرتاو  ذلنك منا عملمن من قبل الرجالا وأيخ  العنف وارضايقة يف عنال العمنل طابعناً جنسنيًاا
-:بني

%.30ارعاكسة ابلكالم واأللفاظ ذات ارعاين اجلنسية •
%.17التحرش اجلنسي ابللم  •
.)(%20الغزل غري ارقبول •



: م2001ل لعام تقرير جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق الطف: أوًل 

ع الفتيات أن سياسات التعليم ومنع الختالط بني اجلنسني تض
.منذ البداية يف مرتبٍة أدىن من أقراهنن الذكور

التقارير الدولية اخلاصة ابررأة السعودية 
وال ادرة من األم  ارتحدة



:م2005تقرير منظمة العفو الدولية عام :  اثنًيا

أن املرأة ما زالت عرضًة للتمييز املتفشي،
.القيود الشديدة على حريتهـــا يف التنقلسيمال  

التقارير الدولية اخلاصة ابررأة السعودية 
وال ادرة من األم  ارتحدة



السنوي" هيومن رايتس ووتش"تقرير منظمة : التقرير الثالث•
(2005ما يتعلق حبقوق املرأة يف اململكة العربية السعودية )•

رتــدا  عبــا ات فــرا الف ــل ال ــارم بــني اجلنســني، والــزام النســا  والفتيــات ا•
روف والنهــي طويلــة ســودا  و طــا  للــرأن يف العلــن، مــن قبــل هي ــة األمــر املعــ

".شرطة دينية"عن املنكر، وهي مبثابة 

التقارير الدولية اخلاصة ابررأة السعودية 
وال ادرة من األم  ارتحدة



التقارير الدولية اخلاصة ابررأة السعودية 
وال ادرة من األم  ارتحدة

قوق تقرير خبرية األمم املتحدة حل: رابًعا
ململكة اإلنسان املعنية العنف ضد املرأة عن ا

.م2008فرباير  13العربية السعودية  

املــــة أن معوقــــات مشــــاركة املــــرأة يف القــــو  الع•
اجلنســني يف مرتبطــة أيضــاً بسياســة الف ــل بــني

.مكان العمل



ماذا قالوا عن االختالط؟
:شمادة أعداء اإلسالم خبرر خروج اررأة من بيتما ومزامحة الرجال يف العمل❖

 قول الدكتورة ىليدايلني 

وقال أحد أعضاء الكوجنر  األمريكي

هننو أن الزوجننة ىلن سننبب األزمننات العائليننة يف أمريكننا وسننر كثننرة اجلننرائ  يف اجملتمننع
خنننالق ىلن  ركننن  بيتمنننا لتضننناعف دخنننل األسنننرة فنننزاد الننندخل واخنفنننض مسنننتوى األ

اذ اجلينل اجلديند التجارب أثبت  أن عودة اررأة ىل  احلنرمي هنو الرريقنة الوحيندة إلنقن
.من التدهور ال ي يسري فيا

ا ىلذا ىلن اررأة  ستريع أن ختدم الدولة حق
.رةبقي  يف البي  ال ي هو كيان األس



ماذا قالوا عن االختالط؟

الكوجنر  األمريكيعضو آخر يفوقال 

قال شوبنمور األراين

كم  لتعمننل أن هللا عننندما منننا ارننرأة ميننزة ىلجننناب األوالد مل يرلننب منمننا أن  ننرت 
. فاليف اخلارج بل جعل مممتما البقاء يف ارنزل لرعاية هؤالء األط

قينب مث ا ركوا للمرأة حريتمنا اررلقنة كاملنة دون ر 
سنننوا أنكننن  قنننابلوين بعننند عنننام لنننرتو النتيجنننة وال  ن
. ستنعون معي الفضيلة والعفة واألدب



ماذا قالوا عن االختالط؟
قال سامويل مسايل  اإلجنليزي

منن الثنروة اىلن النظام ال ي يقض بت،نغيل ارنرأة يف ارعامنل مممنا ن،نأ عنن
ا هنناج  هيكنننل كانننن  هادمننة لبننناء احلينناة ارنزلينننة ألننناللننبالد فننأن نتيجتنن

ب الزوجنة ارنزل وقوا أركان األسرة ومنزق النروابط االجتماعينة فإننا سنل
منا ىلال من زوجما ويسنلبما منن األوالد ومنن األقنارب فنال نتيجنة منن خروج

ات ارنزلينة منن  سفيل األخالق ىلذ وظيفة ارنرأة احلقيقنة هني القينام ابلوجبن
العمننننل  ر يننننب ارنننننزل و ربيننننة األوالد والعمننننل علنننن  راحننننة الننننزوج ولكننننن
م الرتبينة يسلخما من كل ه ا الواجبات فأضح  األوالد  ،ب علن  عند

.و لق  يف زوااي اإلكال وطفن  احملبة الزوجية



ماذا قالوا عن االختالط؟
ان هيلسي)-مقاال للكا بة وال حفية األمريكية 78ذكرت علة الوعي اإلسالمي يف عددها •

:قال  فيا( امنعوا االختالط وقيدوا حرية اررأة: )وارقال بعنوان( ستا بسري
تمننننع أن ىلن اجملتمننننع العننننريب عتمننننع كامننننل وسننننلي ا ومننننن اخلليننننق هبنننن ا اجمل-

. عقوليتمسك بتقاليدا الت  قيد الفتاة وال،باب يف حدود ار
اجملتمننع واألسننرة يف فعننندك   قالينند  ننت  اإلابحيننة الغربيننة الننت هتنندد اليننوم-

امنعنننننوا هلننننن ا أن نننننا  ن  تمسنننننكوا بتقاليننننندك  وأخالقكننننن  و . أوراب وأمريكنننننا
. االختالط وقيدوا حرية اررأةا بل وارجعوا ىل  ع ر احلجاب

تالط و لنك احلرينة وختت  حديثما معلنة النماينة الربيعنة واحلتمينة هلن ا االخن-
كنل صنور اإلابحينة لقد أصبا اجملتمع األمريكي عتمعا معقندا مليننا ب: فتقول

.واخلالعة



ماذا قالوا عن االختالط؟
ل  هن ا ىلين أ ع  امرأة ع-ىلحدى أشمر زثالت هوليود -" مارلني مونرو " قال  
ل البي  ... مل أسترع أن أكون ُأم نًا ... األرا  لقد ظ ل م نينِّ كنل . ! ..ىلين امرأة أُف ض ِّ

ل ن و منن اجملند سلعة رخي ة اتفمنة مممنا ان  النا  ا وىلن العمل يف السينما جيعل اررأة
.وال،ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمرة الزائفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة

نند  ذلننك القننول يف رسننالة هلننا ] [ ننرف  السننباعي نقننالً عننن كتنناب ارننرأة بننني الفقننا والقننانون للنندكتور م!! ُوجِّ

امنعنوا . أخالقكن أن نا  ن  تمسنكوا بتقاليندك  و : األمريكينةهيليانقال  صحيفة 
ك  من ىلابحينة بل ارجعوا لع ر احلجابا فم ا خري ل. االختالط وقيدوا حرية الفتاة

.وانرنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالقِّ وُعُنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننونِّ أوراب وأمريكنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا
تمننع األمريكنني امنعننوا االخننتالط فقنند عانينننا منننا يف أمريكننا الكثننريا لقنند أصننبا اجمل

. لنننون السننجونىلن ضننحااي االخننتالط مي. عتمعنناً مليننناً بكننل صننور اإلابحيننة واخلالعننة
.قننننننننننننني  واألخنننننننننننننالقىلن االخنننننننننننننتالط يف اجملتمنننننننننننننع األمريكننننننننننننني واألوريب زلنننننننننننننزل



فمل  ر  ارسلمة أن  كون ك لك ؟" سلعة رخي ة اتفمة " 
نا وأم  حانيةا للمرأة حياة كرميةا فمي زوج م و –غالباً –ىلن البي  والزوج واألوالد يكفلون •

.ورب ة بي  غاليةا فأينما ذ ه ب  و و ج د تو  لك احلفاوة

وق الليل يف عنفوان بينما هي عل  اجلانب اآلخر عاهرة ساقرةا ومتم مة لعدد البغاايا وحُمويية لس
ولة ىلال لدى بعض شباهبا ا وىلذا ما ذهب  ن ضارة وجمما ا وك  سن ماا ورق  عظمماا فمي غري مقب

!!كل بثدييما ومل يكن مبقدورها أن أت!! فمي مل  ن ُعند صاحلة لالستمالم اآلدمي ! دور العجزة 



من آاثر االختالط

كثرة الزان وانت،ارا •
ةالوقوع يف خمالفات شرعي•
نزع احلياء من اررأة•
شيوع الرالق•
و فش الت ج ابلزينة•
انعدام الغرية•



من آاثر االختالط

فساد األخالق•
االختالط سبب إلشعال الغرية ارعكرة ل فو احلياة•
. عسري غض الب ر و يسري زان العني•
.التسبب يف بالء الع،ق ال ي يتلف الدنيا والدين•
.لرجاللوخمالرتما–من غري ضرورة -فساد البي  واألوالد نتيجة خروج اررأة للعمل •
.ار فاع نسبة الرسوب يف اردار  ارختلرة•



؟

ما دورم يف مواجمة 
االختالط والدعاوى 
اررأة الباطلة حول  رير

واالختالط



ارراجع
.االختالط يف التعلي  الن،أة واآلاثرا ىلبراهي  بن عبد هللا األزرق•
.خرورة االختالطا ندا أبو أمحد•
.حسني التاجعبدارلكوحقائق شاهدةا .. اررأة الغربية أرقام انطق•
ومنابع أخرى•


