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 تقدمي معايل الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

االختالط  بت    »: فقد اطلعت على رسالة: احلمد هلل وبعد
للشيخ سلميان بن صاحل بن عبد العزيز « اجلنس  حقائق وتنبيهات

اجلربوع فوجدهتا رسالة مفيدة يف موضوعها متس احلاجة إليها للرد 
 .على دعاة االخالط  ب  الرجال والنساء

 .اهلل خرًيا على ما كالب ونفع به فجزاه
 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

 
 كالبه

 صاحل بن فوزان الفوزان
 عضو هيئة كبار العلماء

 هت72/2/9271
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة
والصطة والسطم على نبينا حممد وعلى  احلمد هلل رب العامل ،
 .وته وسار على طريقه إىل يوم الدينآله وصحبه، ومن دعا بدع

فهذه رسالة أردت هبا تبي  خطر االخالط  بت  اجلنست ،   
ومدى نالائجه السلبية يف نظر اإلسطم، وحيث كثترت يف هتذا   
الوقت الدعوات جبواز االخالط  ب  اجلنس  وأن امُلحترم هتو   

ا ليس املقصود اخللوة إمنتا إذ : اخللوة، مث يأتينا بعد ذلك من يقول
أطفئت الُسرج وُأرخيت السالور يكون كذلك، مث يزداد األمتر إىل  
ما ال حيمد عقباه، واألصل الرجوع للكالاب والسنة وأفعال ستل   

 :األمة من الصحابة والالابع ، وسأب  يف هذا البحث اآليت
 .معىن االخالط  -9
 .األدلة على حترمي االخالط  يف القرآن والسنة -7
 .أسباب االخالط  -3
 .جتارب اجملالمعات املخاللطة -2
 .أقوال أهل العلم يف االخالط  -5

سائًط اهلل تعاىل أن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي، واحلمد 
 .هلل رب العامل 



 

 2 حقائق وتنبيهات.. االختالط بني اجلنسني 
 

 معىن االختالط: أواًل

: االخالط  يف اللغة هو املمازجة، واخاللط الرجال والنساء أي
ْيء بالشْيِء فتاْخالَلط،  ُيقال َخَلْطُت الش. تداخل بعضهم يف بعض

 .(9)ومنه اخِلْلُط 
خلط الشيء : «خلط»يف مادة « لسان العرب»جاء يف معجم 

مزجه واخاللطتا، وختالط   : بالشيء خيلطه خلًطا، وخلطه فاخاللط
 .(7)مازَجُه : الشيء خمالطة وخطًطا
 –هو امالزاج الرجل باملرأة اليت ليست مبحرم : وتعريفه بالشرع
 .اجالماًعا يؤدي إىل ريبة –زواجها أي اليت يباح له 

: قال الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل يف تعري  االختالط  
هو اجالماع الرجال بالنساء األجنبيات، يف مكان واحد، حبكتم  »

 .(3)«العمل، أو البيع، أو الشراء، أو الزنهة، أو السفر، أو حنو ذلك

 

* * * *
                              

 (.9/357)احمليط يف اللغة  ( )
 (.2/719( )خلط)مادة « لسان العرب»: انظر ( )
فالاوى »: يف مقال بعنوان خطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان العمل، انظر ( )

 (.9/274)« ومقاالت مالنوعة
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 الكتاب والسنة األدلة على حترمي االختالط من: ثانًيا

 :أما من الكتاب فكثرية، منها
َوِإَذا َسَأْلُتُموُهَن َمَتاًعا َفاْسأَألووُهَن منأْن َوَاا     }: قول اهلل تعاىل

 .[35: األحزاب] {حنَجاٍب َذلنكوْم َأْطَهُر لنقولووِبكوْم َوقولووِبِهَن
فقد دلت هذه اآلية على أن األصل احالجاب النستاء عتن   

: يقول تعاىل ذكتره : الخالط ، قال اإلمام الطربيالرجال، وعدم ا
سؤالكم إياهن املالاع إذا سألالموهن ذلك من وراء حجاب أطهتر  

كم وقلوهبن من عوارض الع  فيها، اليت تعترض يف صتدور   بوللق
الرجال من أمر النساء ويف صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى 

 .(9)من أن ال يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل 
وكانت النساء قبل نزول هذه اآلية : قال الواحدي يف تفسريه

يربزن للرجال فلما نزلت هذه اآلية ضرب عليهن احلجاب فكانت 
هذه آية احلجاب بينهن وب  الرجال ذلكم؛ أي احلجتاب أطهتر   

 .(7)لقلوبكم وقلوهبن 
إذا سألالم : يعين {َوِإَذا َسَأْلُتُموُهَن َمَتاًعا}: وقال السمرقندي

 {َفاْسَألووُهَن منْن َوَاا   حنَجاٍب}من نسائه مالاًعا فط تدخلوا عليهن 
 .(3)خارج الباب : ويقال. من خل  السالر: يعين

                              
 (.77/31)تفسري الطربي  ( )
 (.7/827)تفسري الواحدي  ( )
 (.3/66)تفسري السمرقندي  ( )
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يعين الع  روزنة القلب؛ فإذا مل : وقال صاحب الالفسري الكبري
تر الع  ال يشالهي القلب، أما إن رأت الع  فقد يشالهي القلتب  

أطهر، وعدم الفالنة حينئذ  ةعدم الرؤيوقد ال يشالهي، فالقلب عند 
 .(9)أظهر 

: أي {منْن َوَاا   حنَجأابٍ } :قوله تعاىل: قال الشيخ السعدي
يكون بينكم وبينهن سالر، يسالر عن النظر، لعدم احلاجة إليته، مث  

ألنته   {َذلنكوْم َأْطَهُر لنقولووِبكوْم َوقولووِبِهَن} :ذكر حكمة ذلك بقوله
د اإلنسان عن األسباب الداعية إىل الشر، ُعب أبعد عن الريبة، وكلما

 .(7)سلم له، وأطهر لقلبه أفإنه 
ال يقل أحد إن . فط يقل أحد غري ما قال اهلل: قال سيد قطب

االخالط ، وإزالة احلجب، والالرخص يف احلديث واللقاء واجللوس 
واملشاركة ب  اجلنس  أطهر للقلوب، وأع  للضمائر، وأعتون  

ريزة املكبوتة، وعلى إشعار اجلنس  باألدب وترقيق على تصري  الغ
إىل آخر ما يقوله نفر من خلق اهلل الضتعا   ... املشاعر والسلوك

يقول اهلل ... ال يقل أحد شيًئا من هذا. واملهازيل اجلهال احملجوب 
وعن رجال الصدر . أمهات املؤمن . هذا عن نساء النيب الطاهرات
ممن ال تالطتاول إلتيهن وإلتيهم     األول من صحابة رسول اهلل 

 .(3)األعناق 

                              
 (.75/912)الالفسري الكبري  ( )
 (.6/727)تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كطم املنان  ( )
 (.5/7828)يف ظطل القرآن لسيد قطب  ( )
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 :ومن األدلة كذلك

قوْل لنْلُمْؤمنِننَي َيُغُّضوا منْن َأْبَصاِاهنْم َوَيْحَفظووا فوُروَجُهْم َذلنأَك  }
َوقوْل لنْلُمْؤمنَناتن َيْغُّضّْضَن منأْن  * َأْزَكى َلُهْم ِإَن الَلَه َخِبرٌي ِبَما َيْصَنُعوَن 

: قال لته  أن النيب  وعن علي  [53، 53: لنواا] {َأْبَصاِاهنَن
َيا َعلني، ال ُتْتبع الَنْظَرَة؛ فإَنمأا لأَك األوَ،، َوَلْيَسأك لأك     »

 .(9)«اآلخنرة
العينان زنامهأا  »: أنه قال ، عن النيب وعن أيب هريرة 

، واأُلذنان زنامها االستماع، واللسان زناُه الكالم، واليأد  النظر
 .(7)«ِرْجلو زناها اخلوطازناها البطش، وال

فإذا هنى الشارع عتن  : قال اإلمام حممد بن إبراهيم آل الشيخ
النظر إليهن ملا يؤدي إليه من املفسدة، وهو حاصل يف االختالط ،  
فكذلك االخالط  ُينهى عنه؛ ألنه وسيلة إىل ما ال حتمد عقباه من 

 .(3)الالمالع بالنظر والسعي إىل ما هو أسوأ منه 
 :القرآن الكرمي ومن أدلة
ََ اْلَجاهنلنَيأةن   }: قوله تعاىل َوَقْرَن فني ُبُيوتنكوَن َوَلا َتَبَرْجَن َتَبأُر

، قال جماهد تلميذ عبد اهلل بتن عبتاس   [55: األحزاب] {اْلأووَلى
                              

: قال األرنؤو ( 3/352)محد ، ومسند اإلمام أ(5/949)سنن الالرمذي : انظر ( )
صحيح على »: حسن لغريه، ورواه احلاكم يف املسالدرك، قال احلاكم بعد إخراجه

 (.7/797)انظر « تلخيصه»ووافقه الذهيب يف « شر  مسلم ومل خيرجاه
 (.79( )7652( )8/57)، ومسلم (6723)برقم ( 8/62)البخاري : أخرجه ( )
 (.55-94/35)يخ جمموع فالاوى اإلمام حممد آل الش ( )
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كانت املرأة خترج فالمشي ب  الرجال فتذلك  »: رضي اهلل عنهما
 .(9)«تربج اجلاهلية األوىل
هذه اآلية األمر بلزوم البيت، وإن كتان   ىنمع»: قال القرطيب

فقد دخل غريهن فيه باملعىن، هذا لو مل يرد  اخلطاب لنساء النيب 
دليل خيص مجيع النساء، كي  والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوهتن 

 .(7)«واالنكفا  عن اخلروج منها إال لضرورة؟
مي، الكتر  نومن نظر يف آيات القرآ»: قال الشيخ بكر أبو زيد

مضافة إىل النساء يف ثطث آيات من كالتاب اهلل   وجد أن البيوت
تعاىل، مع أن البيوت لألزواج أو ألوليائهن، وإمنا حصتلت هتذه   
اإلضافة واهلل أعلم مراعاة السالمرار لزوم النساء للبيتوت، فهتي   
إضافة إسكان ولزوم للمسكن والالصاق به، ال إضافة متليك، قتال  

: ، وقال سبحانه[55: األحأزاب ] {فني ُبُيوتنكوَنَوَقْرَن }: اهلل تعاىل
 {َواْذكوْرَن َما ُيْتَلى فني ُبُيوتنكوَن منأْن آيَيأاتن الَلأهن َواْلحنْكَمأةن    }
 {َلا ُتْخِرُجوُهَن منأْن ُبُيأوتنِهنَ  }: ، وقال عز شأنه[53: األحزاب]
 .(3)«[3: الطالق]

 :ومن األدلة كذلك
 .[53: النوا]اآلية  {يَنَتُهَن ِإَلا لنُبُعوَلتنِهَنَوَلا ُيْبدنيَن ِز}: قوله تعاىل

                              
 (.3/283)لآلية « تفسري ابن كثري»: انظر ( )
 (.92/928)تفسري القرطيب  ( )
 (.14-81ص)حراسة الفضيلة  ( )
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ال يضعن اجللباب واخلمار إال ألزواجهتن أو  : قال ابن عباس

َأْو آيَبائنِهَن َأْو آيَبا   ُبُعوَلتنِهَن َأْو َأْبَنائنِهَن َأْو َأْبَنا   ُبُعوَلتنِهَن َأْو }: آبائهن
 .(9)[53: النوا] {َنِإْخَواِنِهَن َأْو َبِني ِإْخَواِنِه
فط حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن : قال اإلمام القرطيب

تبدي زينالها إال ملن حتل له، أو ملن هي حمرمة عليه على الالأبيد، فهو 
 .(7)آمن أن يالحرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها 

 وابن أيب شيبة عن الشعيب وفيه من الداللة. وأخرج ابن املنذر
 .(3)على وجوب الالسالر من األجانب 
فأمر اهلل سبحانه الرجال والنساء : قال شيخ اإلسطم ابن تيمية

بالغض من البصر وحفظ الفرج، كما أمرهم مجيًعا بالالوبة، وأمتر  
النساء خصوًصا باالسالالار، وأال يبدين زينالهن إىل لبعولالهن ومتن  

هو الثياب الظتاهرة،   اسالثناه اهلل تعاىل يف اآلية، فما ظهر من الزينة
فهذا ال جناح عليها يف إبدائها إذا مل يكن يف ذلك حمذور آخر، فإن 
هذه البد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغريه، وهو املشهور 

 .عن أمحد
الوجه واليدين من الزينة الظاهرة، وهي الروايتة  : وقال ابن عباس

 .(2)وغريه  شافعيالثانية عن أمحد، وهو قول طائفة من العلماء كال
                              

 (.2/211)تفسري اخلازن : انظر ( )
 (.97/772)انظر تفسري القرطيب  ( )
 (.93/248)تفسري األلوسي : انظر ( )
 (.2/77)جمموع الفالاوى  ( )
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فمنع الشارع احلكيم مجيع األسباب املفضية للفاحشة وميل أحدمها 
 .لآلخر، ومن تلك الُطرق بط شك هو اخالط  اجلنس  باآلخر

 فكثرية منها األدلة من السنةوأما 
خأري  »: قتال رستول اهلل   : قال عن أيب هريرة  -9

  صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها، وخري صأفوف النسأا  
 .(9)«آخرها وشرها أوهلا
أما صفو  النساء؛ فاملراد باحلديث صتفو   »: قال النووي

وأما إذا صل  مالميزات ال متع  . النساء اللوايت يصل  مع الرجال
 .الرجال؛ فهن كالرجال خري صفوفهن أوهلا وشرها آخرها

أقلها ثواًبا وفضًط، وأبعدها : واملراد بشِر الصفو  يف الرجال
 .«لشرع، وخريها بعكسهمن مطلب ا
وإمنا فضل آخر صفو  النساء احلاضرات مع الرجال »: مث قال

رؤيالهم وتعلق القلب هبم عند رؤيتة  لُبْعدهن عن خمالطة الرجال و
وذم أول صفوفهن لعكتس  . وحنو ذلك محركاهتم ومساع كطمه

 .اهت. (7)«ذلك، واهلل أعلم
النتاس،   فيه بيان لفساد توهم قد يالومهه بعض ثوهذا احلدي

أن االخالط  إمنا ُينهى عنه إذا كان باجللوس، وطول املكث : وهو
 .(3)يف مكان واحد مع ما يصاحب ذلك من كطم وأحاديث

                              
 .662اب الصطة، رقم كال: أخرجه مسلم ( )
 (.2/794)املنهاج شرح النووي على صحيح مسلم  ( )
 (.728)جملة البيان عدد رقم . حممد بن شاكر الشري  ( )
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فهذا وإن كان منهًيا عنه بط شك؛ فإن جمرد االخالط  العارض 
الذي يقع يف الطريق؛ فإنه منهي عنه أيًضا، وهذا احلديث موافتق   

لأي  للنسأا    »: قال رسول اهلل  :قال حلديث أيب هريرة 
 .(9)«وسط الطريق

أن ينكتر متا رآه    ولعل ذلك ما دعا علي بن أيب طالب 
أمتا  »: خمالًفا لاللك النصوص من اخالط  النساء بالرجال، فقتال 

ستواق يتزامحن   األ؛ فإنه بلغين أن نساءكم خيترجن يف  تغارون؟
 .(7)«العلوج

ن مينع اخالط  الرجتال  وّيُل األمر جيب عليه أ»: قال ابن القيم
وقد منتع  »: وقال. «بالنساء يف األسواق، والُفرج وجمامع الرجال

النساء متن املشتي يف طريتق     أمري املؤمن  عمر بن اخلطاب 
فعلى وّيل األمر أن يقالدي به يف . الرجال، واالخالط  هبم يف الطريق

 .«ذلك
رجال وال ريب أن متك  النساء من اخالططهن بال»: إىل أن يقول

أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامتة،  
 .(3)«واخلاصة سباب فساد أمور العامةأكما أنه من 

                              
حسن لشواهده : ، وقال األلباين(97/295)« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف  ( )
 (.856: رقم 7/599)« السلسلة الصحيحة»

، وقال الشيخ أمحد بن (9467): رقم« املسند» أخرجه عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف ( )
مجع علج، وهو الرجل الكافر من : والعلوج. إسناداه صحيحان: حممد شاكر

 .العجم
 (.731-732ص)« الطرق احلكمية»: انظر ( )
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أخربين عطاء إذ منع ابُن هشام النستاء  : وعن ابن جريج -7
 كي  مينعهن وقد طا  نساء التنيب  : الطوا  مع الرجال، قال

لعمري لقتد  ! أي: أبعد احلجاب أو قبل؟ قال: مع الرجال؟ قلت
مل يكتن  : كي  خيالطن الرجال؟ قال: أدركاله بعد احلجاب، قلت

خيالطن؛ كانت عائشة رضي اهلل عنها تطو  َحْجَرًة من الرجال ال 
انطلقي : قالت! انطلقي نساللم يا أم املؤمن : ختالطهم، فقالت امرأة

 .(9)«...َعْنِك، َوَأَبْت
ملا بتىن   ل اهلل وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسو -3

قال « لو تركنا هذا الباب للنساء»: املسجد جعل باًبا للنساء، وقال
 .(7)فلم يدخل منه ابن عمر حىت مات : نافع

 .(3)كان ينهى أن يدخل من باب النساء وروى نافع أن عمر 
ألن ُيطعن »: قال رسول اهلل : ومن معقل بن يسار قال -2

، (2)«مي  امرأة ال حتل لأه  أحدكم مبخيط من حديد خري من أن
                              

« املصن »، وعبد الرزاق يف 9593: رقم« كالاب احلج»أخرجه البخاري يف  ( )
 .(حجرة)بداًل من ( حجزة)، وفيه (5/66)
 (.9/342)للطرباين « األوسط»و ( 9/976)« سنن أيب داود» ( )
 .وسنده صحيح( 9/976)« سنن أيب داود» ( )
، قال (74/797)والطرباين يف الكبري ( 7/373)أخرجه الُروياين يف مسنده  ( )

رواه الطرباين والبيهقي، ورجال الطرباين ثقات : املنذري يف الالرغيب والالرهيب
 «حرواه الطرباين ورجاله رجال الصحي»: ، وقال اهليثمي(3/66)رجال الصحيح 

( 776ح/9/222)انظر السلسلة الصحيحة « صحيح»: ، قال الشيخ األلباين(52)
: قال. وقد روي مرسًط من حديث عبد اهلل بن أيب زكريا اخلزاعي: مث قال األلباين
ري له من أن يقرع الرجل قرًعا خيلص إىل عظم رأسه خ ألن»: قال رسول اهلل 

برًصا حىت خيلص الربص  لتضع امرأة يدها على رأسه ال حتل له، وألن يربص الرج
رجه خأ. «إىل عظم ساعده خري له من أن تضع امرأة يدها على ساعده ال حتل له

عن هشيم عن داود بن عمرو أنبأ عبد اهلل بن ( 32-7/33)« الطب»أبو نعيم يف 
= 
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: بكسر امليم وفالح الياء وهو «ألن يطعن يف اأس أحدكم مبخيط»

خصه؛ ألنه أصلب  «من حديد»ما خيا  به كاإلبرة واملسلة وحنوها 
خري له مأن أن ميأ    » من غريه وأشد بالطعن وأقوى يف اإليطم

وإذا كان هذا يف جمترد  . أي ال حيل له نكاحها «امرأة ال حتل له
 .واهلل املسالعان. املس

ويف احلديث وعيد شديد ملن مس امرأة ال : قال الشيخ األلباين
حتل له، ففيه دليل على حترمي مصافحة النساء ألن ذلك مما يشتمله  

 .(9)هبا كثري من املسلم  يف هذا العصر ياملس دون شك، وقد بل
إياكم واخللأوة  »: قال وعن أيب أمامة عن رسول اهلل  -5
  والذي نفسي بيده ما خال اجل وامرأة إال دخل الشيطان بالنسا

متلطًخا بطني أو محأة خري له من أن  ابينهما وليزحم اجل خزنيًر
 .(7)«يزحم منكبه منكب امرأة ال حتل له

 :وأما اخللوة باملرأة األجنبية جاءت األدلة بالحرميها، ومنها
بأامرأة إال كأان ثالثهمأا     ال خيلون اجٌل»: قال  -9
 .(3)«لشيطانا

=                               
وهذا مع إرساله أو إعضاله، فإن هشيًما : «اينأي األلب»قلت  .أيب زكريا اخلزاعي

 .98111فالوى اللجنة الدائمة : انظر. كان مدلًسا وقد عنعنه
 (.9/775)السلسلة الصحيحة : انظر ( )
وقال اهليثمي . غريب(: 3/76)قال املنذري ( 8/745)أخرجه الطرباين  ( )
وضعفه األلباين . قفيه علي بن يزيد األهلاين وهو ضعي  جًدا وفيه توثي(: 2/376)

 (.93/927)يف السلسلة الضعيفة 
: قال األلباين( 9/76)، وأمحد (5/382)، والنسائي (3/222)أخرجه الالرمذي  ( )

 .صحيح
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فإن كان يف البيت امرأة أجنبية » :قال اإلمام أبو بكر الكاساين
أو ذات رحم حمرم ال حيل للرجل أن خيلو هلا؛ ألن فيه خو  الفالنة 

 .(9)«والوقوع يف احلرام
: قال رسول اهلل : وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال -7
 .(7)«ال خيلون اجل بامرأة إال مع ذي حمرم»

ال تسافر املرأة إال مع ذي حمأرم وال  »: ل النيب وقا -3
يا رسول اهلل إين : فقال رجل «يدخل عليها اجل إال ومعها َمْحَرم

: أريد أن أخرج يف جيش كذا وكذا وامرأيت تريد احلتج؟ فقتال  
 .(3)«اخرَ معها»

إيأاكم  »: قال أن رسول اهلل  وعن عقبة بن عامر  -2
أفرأيت احلمَو؟ : من األنصار ، فقال رجل«والدخول على النسا 

 .(2)«احلمو املوت»: قال
كنت عند رسول اهلل : وعن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت -5
  وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكالوم وذلك بعد أن ُأِمْرنا باحلجاب

يا رسول اهلل أليس هو أعمى : فقلنا. «احتجبا منه»: فقال النيب 
ألستما ! أفعمياوان أنتما؟»: النيب فقال ! ال يبصرنا وال يعرفنا؟

                              
 (.94/544)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ( )
 (.5/776)، البيهقي بالكربي (2/942)، مسلم (5/7445)صحيح البخاري  ( )
 (.7/658)صحيح البخاري  ( )
، مسند أمحد (3/222)، الالرمذي (2/2)، مسلم (5/7445)صحيح البخاري  ( )
 .صححه اإلمام األلباين( 2/14)، البيهقي بالكربى (2/921)
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وهذا احلديث فيه الداللة على أن النساء حتالجب عن  (9)«!تبصرانه؟

 .الرجال، وحىت عمن كان أعمى
 :فهي على اآليت أقوال أئمة املذاهب عن االختالطوأما 
أرى لإلمام أن يالقدم إىل »: قال مالك رمحه اهلل ورضي عنه* 

ليهم، وأرى أال َيالُرك املرأة الشابة جتلس إىل الُصَياغ يف قعود النساء إ
 .(7)«الُصَياغ
: وقد نقل أئمة املالكية؛ كابن فرحون، وقال ابن زيد الربناسي* 

وهذا إذا كان يف العرس املباح الذي ال خياللط فيه الرجال مع النستاء،  
األعراس اليت ميالتزج فيهتا    [وأما]: مث قال. ومل يكن هناك منكر َبِين 

ل والنساء فط خيالل  يف املذهب أن شهادة بعضهن لتبعض ال  الرجا
يف املذهب يف عدم قبول شهادة متن   أنه ال خيالل : تقبل، ومث قالوا

حيضرون األعراس اليت ميالزج فيها الرجال بالنساء؛ ألن حبضورهم يف 
 .(3)هذه املواضع تسقط عدالالهم

ام وهو حر»: قال احلموي احلنفي معلًط حكمه على الزفا * 
يف زماننا فضًط عن الكراهة ألمور ال ختفى عليك؛ منها اختالط   

 .(2)«النساء بالرجال
                              

: ، وقال ابن حجر(حديث حسن صحيح: )وقال بعد إخراجه( 5/943)رواه الالرمذي  ( )
، (5/313)بالكربي النسائي و، (2/941)داود  وأبو، [1/332الفالح (. ]إسناده قوي)
 .ضعي : قال شعيب األرنؤو  ،(97/381)ابن حبان و، (6/716)أمحد و

 (.2/911)البن احلاج فإن فيه مزيد تفصيل « املدخل»: انظر ( )
« منهج األحكام»، و (2/271)للقرايف « أنوار الربوق يف أنواع الفروق»: انظر ( )

 (.9/369)البن فرحون 
 (.7/992)« ر يف شرح األشباه والنظائرغمز عيون البصائ»: انظر ( )
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فدخل يف مجلتة  »: «شعب اإلميان»قال اإلمام البيهقي يف * 
ذلك أن حيمي الرجل امرأته وبناله من خمالطة الرجتال وحمادثالتهم   

 .(9)«واخللوة هبم

 
* * * * 

                              
 (.297-2/299)« شعب اإلميان» ( )
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 أسباب االختالط

 :االخالط ونذكر هنا أبرز أسباب 
َتفُلت الكثري من املسلم  من مفاهيم اإلستطم وتبعاتته،    -أ

وتقصري كثري من أهل العلم يف القيام بواجتب التدعوة، واألمتر    
باملعرو  والنهي عن املنكر، حىت ُتركت الواجبتات واألوامتر،   

لتأأُمُرَن بأاملعروف   »: وارُتكَبت املنهيات والنواهي، وقتال  
اهلل عليكم شرااكم؛ فيأدعوا   ر؛ أو ليسلطنكنولَتْنَهوَن عن امل

 .(9)«خيااكم فال ُيستجاب هلم
بعض األفراد الذين تربوا يف املدارس األجنبية حيتث مل   -ب

يالفهموا اإلسطم، وفقدوا الغرية اإلسطمية، مما جعلهم يالمكنتون،  
ويالجَرُؤون على نشر الكثري من احملرمات، وإباحتة الكتثري متن    

يع على تقليد األجانب واتباعهم يف مجيع العادات املفاسد، والالشج
والالقاليد، واالخنطع، واالنسطخ من عادات اإلستطم وتقاليتده   

 .وأخطقه
َوِإَذا َأَاْدَنا َأْن ُنْهلنَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرفنيَها َفَفَسأقووا  }: قال تعاىل

 .[31: اإلسرا ] {رًيافنيَها َفَحَق َعَلْيَها اْلَقْولو َفَدَمْرَناَها َتْدمن
سواء من جهة اآلبتاء  : سوء الالربية والالوجيه والالعليم -جت

جلهلهم أو غفلالهم وتفريطهم، أو من جهة املدرسة اليت ال تضتم  
 .املوجه  األكفاء؛ ديًنا، وعلًما، وسلوًكا

                              
 (.935)، والبزار (9/2)، أمحد (7/11)الطرباين يف األوسط  ( )
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وسائل الدعاية والنشر من كالب، وجمتطت، وجرائتد،    -د
يه من االختالط ، وحتتاول   وإذاعة، وتلفاز وغريها وما تشجع عل

دعاء بأن هذه املفاسد مصاحل، وأن هذه املضار اإقناع الناس مكًرا و
 .منافع، وأن هذه احملرمات مباحات

نظرة أكثر الناس من أمالنا النظرة السطحية إىل الغرب،  -هت
 .وأهنم املثل األعلى

وال خيفى على ذي لٍب أن العتدو  : الالخطيط من األعداء -و
سوح الدميقراطية والعدالة املزعومة، ومهما تنتازل إال  مهما ظهر مب

َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَيُهوُد َوَلأا  }أنه يعمل ويالنازل هلد  يصبو إليه 
 .(9)[323: البقرة] {الَنَصاَاى َحَتى َتَتِبَع منَلَتُهْم

 
* * * *

                              
 .بالصر  من كالاب االخالط  لعيد الباقي رمضون ( )



 
 77 حقائق وتنبيهات.. االختالط بني اجلنسني 

 
 جتااب اجملتمعات املختلطة: اابًعا

أن تكون عنوان اجلنس ال ترمز لقد أريَد للمرأة يف هذا العصر 
ُأريَد هلا أن تكون حمًطتا  ... إال إليه، وال تعين إال إثارته واإلغراء به

وهذا ما جعتل  . للعيون النهمة، والنفوس العفنة املالعطشة للمجون
اجملالمعات الغربية تالبارى وتالنافس يف إنالاج كل الوسائل اليت متن  

 !!واء، واإلثارة إىل النهاية؟شأهنا دفع املرأة يف سلم اإلغراء، واإلغ
أن تكون العنصر األساسي يف  –كذلك  –ولقد أريد للمرأة 
يف لفت الناس إىل السلع االستالهطكية ويف  ... الدعايات الالجارية

اجالذاهبم إىل املطاعم، والفنادق، واملقاهي، وبذلك اسالِغَلت أنوثالها 
وغدت مالاًعا أبشع اسالغطل، وتعطلت وظيفالها الفطرية يف احلياة، 

 .أو شبع مالاع
إن حترر املرأة امُلزي  يف املدينة الغربية جعلها تالحرر حًقا متن  
واجباهتا كزوجة، من واجباهتا كأم، من واجباهتا كُمربية أجيتال،  

 ....وصانعة رجال
؛ ...إن هذه املدنية الزائفة أقحمت املرأة لالعمل يف كل ميتدان 

الجارة، وغريها من امليتادين؛  ميدان الصناعة، والزراعة، والفن، وال
مما يالعارض يف كثري من األحيان مع تركيبها العضتوي، وطاقاهتتا   

كل ذلك على حساب مسئوليالها األصلية يف ... اجلسدية والنفسية
 .نطاق الزوجة واألمومة

إن الفاجعة الكربى يف العامل اإلسطمي أن تسلك نساؤه نفس 
البع خطاها خطوة خطتوة،  الطريق الذي سلكاله املرأة األجنبية، وت
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مبهورة باألضواء والضوضاء، مفالالنة بالزينة، ... اتباع انقياد واقالداء
 .واملساحيق، والعطور، مصروعة حبمى األزياء، واملطبس الفاضحة

ليالها تستالطلع  . ا اإلسطمي تدرك احلقيقةنوليت املرأة يف عامل
 .وضع املرأة األجنبية بدون أضواء، تستالطلع وضتعها النفستي   

 ...وحينذاك سالدرك أهنا يف شقاء، وتعاسة، وقلق ال حتسد عليه
ا اإلسطمي تقرأ، وتطالع وتَطلع علتى متا   نليت املرأة يف عامل

يكالبه عقطء الغرب، وعلماؤه، وأطباؤه عن النكبات واملآسي التيت  
 !!خلفالها احلضارة الغربية، وختلفها يف حياة الناس هناك؟

 الهاهي أشهر ممثلة إغراء يف رسال، و«مارل  مونرو»: تقول -9
إين أتعس امرأة علتى هتذه   ... »: اليت كالبالها عند انالحارها ما يلى

البيتت، واحليتاة    إين امرأة، ُأَفِضل. أكون أًماأن األرض، مل أسالطع 
العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه احلياة العائلية هلي رمتز ستعادة   

لقد ظلمين الناس، وإن العمل يف السينما جيعتُل  . املرأة؛ بل اإلنسانية
 .«...املرأة سلعة رخيصة تافهة، مهما نالت من اجملد والُشهرة الزائفة

يف آختر مقالتة   « بربارة سالرياند»وقالت املمثلة األمريكية  -7
لقد بدأت أتأكد من أن أشياء كثرية تنقصين، اهالممت »: صحفية هلا

أكثر مما جيب حبيايت الفنية، ونسيُت حيايت كامرأة وكإنستانة، ممتا   
لطعالنتاء   أحسد النساء اللوايت عندهن الوقتت الكتايف   جعلين اليوم

يف بأزواجهن وأطفاهلن، واحلقيقة أن النجاح والشهرة ال معىن هلمتا  
 .(9)«ةغياب احلياة العائلية العادية حيث تشعر املرأة أهنا امرأ

                              
 (.966، 965ص)لعبد الباقي رمضون « خطر الالربج واالخالط »راجع كالاب  ( )
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الكاتبة اإلجنليزية كالبت يف جريتدة  « درو أين»وها هي  -3
أال ليت بطدنا؛ كبطد املسلم ، فيها احلشتمة  »: «أيسالرن ميل»

اخلادم والرقيق، ينعمان بأرغد العيش، ويعامطن كما  اوالوقار، وفيه
 .(9)«يت، وال متس األعراض بسوءُيعامل أوالد الب

خطاًبتا  « مرمي هاري»نشرت الكاتبة الفرنسية الشهرية  -2
« األحتارمي األخترية  »موجًها منها إىل النساء املسلمات يف كالاهبا 

ال حتسدننا حنن األوربيات، وال ... خوايت العزيزاتأيا »: تقول هلن
بية اشتالريت  تقالدين بنا؛ إنكن ال تعرفن بأي مثن من عبوديالنا األد

إىل : إين ال أقول لكن كما ُيقال لفاليات دمشتق . حريالنا املزعومة
إىل البيت، كن ... إىل البيت: إىل احلرمي، ولكن أقول لكن... احلرمي
قد أعطاكن اهلل . كن نساء قبل كل شيء. ، ابق  أمهات...حطئل

، وال ...ارعة الرجتال صفط ترغنب يف م. كثرًيا من اللط  األنثوي
، ولالرض الزوجة بالالأخر عن زوجها وهي ...هدن يف مسابقالهمجتال

 .(7)«سيدته، ذلك خري من أن تساويه، وأن يكرهها
لقد شعرت املرأة األوربية، أن سبيل النجاة الوحيد هلا من  -5

هذا العذاب الذي تعيشه أن تعود إىل البيت، معززة مكرمة تتؤدي  
 .واجبها
 

                              
لألسالاذ حس  حممد « دا  األسرة يف اإلسطم والاليارات املضادةأه»راجع كالاب  ( )

 (.37ص)يوس  
 (.727ص)« األحارمي األخرية»: انظر كالاب ( )
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مللنا املستاواة متع   »: ينشرت جريدة األخبار املصرية ما يل
مللنا االساليقاظ عند ... مللنا حالة الالوتر الدائم ليل هنار... الرجال

مللنا احلياة الزوجية؛ اليت ال يرى فيها ... الفجر؛ للجري وراء املالرو
مللنا احلياة العائلية؛ التيت ال تترى   ... الزوج زوجاله إال عند النوم

 .ميوأهًط بعصر احلر... احلرية واملساواة
متاري كلتيري   »مليون نسمة فرنسية مبجلتة  7.5والالوقيع 
 .(9)«الباريسية
رئيس أطباء مسالشفى حكومي ( كل )صرح الربوفسور  -6

إن نسبة كبرية »: يف أملانيا، وذلك يف مؤمتر لألطباء عقد هناك، قال
وكبرية جًدا من النساء يف جمالمعنا لسَن سعيدان يف حياهتن؛ والسبب 

اجلسيمة، والروحية املالصاعدة؛ وعلى هتذا   طلباتيف ذلك هو املال
 .فإنين أعلن النفري العام لعلم الطب

أن ينظر إىل هذه الفاجعة اليت ( اجمللس البلدي)إن الواجب على 
 .حتل بكثري من نسائنا العامطت بع  اجلِد واالعالبار

إن هذا اخلطر ُيهدد كثريين منا؛ ألن هذا معناه اهنيار عظتيم،  
 .(7)«دوجة ملطي  من البشروخسارة مز
« شتنفيلد »قامت مدرسة : الغرب يبدأ يف منع االخالط  -2

الربيطانية بالنظيم فصول تضم ططًبتا  ( إيسكس)الثانوية يف مقاطعة 
م، وكانت الناليجة حدوث حتُسن 9112من جنس واحد منذ عام 

                              
 .م75/97/9126جريدة األخبار يف  ( )
 (.24-68ص)لفالحي يكن « اإلسطم واجلنس»راجع كالاب  ( )
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مالواصل يف نالائج االخالبارات لدى اجلنس ؛ ففي اللغة اإلجنليزيتة  

فع عدد الططب احلاصل  على تقديرات ممالاز، وجيد جًدا؛ يف ارت
، بينمتا ارتفتع عتدد    %(76)اخالبارات الثانوية العامة بنستبة  

 %(.77)احلاصطت على هذه الالقديرات بنسبة 
وبسبب مثل هذه النالائج لكثري متن الدراستات واألحبتاث    

تشتجيعها  ( بوش االبتن )احملكمة؛ أعلنت إدارة الرئيس األمريكي 
عتن   نملشروع الفصل ب  اجلنس  يف املدارس العامة، وصدر إعط

الصتحيفة  )م يف السجل الفيدراّيل  7443مايو  8هذا املشروع يف 
ية أيًضتا أن وزيتر   ، وجاء يف الصحيفة الرمس(9)(الرمسية األمريكية

هتتد  إىل  ( الالنظيمات املطبقة)الالربية ينوي اقالراح تعديطت لت 
سع للمرب  من أجل إقامة صفو  ومدارس توفري هامش مبادرة أو

إن اهلد  من هذا اإلجراء هتو  »: وتابعت الصحيفة. غري خماللطة
توفري وسائل جديدة ُفْضلى ملساعد الالطميذ على االنكباب علتى  

 .«الدراسة، وحتقيق نالائج أفضل
، مقااًل مطواًل تنتاول  (واشنطن بوست)وقد نشرت صحيفة 
م، وأوردت فيه تعليًقا الفالتا  92/5/7447هذا املوضوع بالاريخ 

ذرًعا مبشتكطت   قبعد أن ضا –ملدير إحدى املدارس يقول فيه 
على األوالد أن يالعلموا كي  يكونتون  »: -الططب يف مدرساله 

أوالًدا، وعلى البنات أن يالعلمن كي  يكَن بناٍت، ولن يسالطيعوا أن 
 .(7)!«يفعلوا ذلك يف الغرفة نفسها

                              
 .م7442صحيفة الوطن، مايو : انظر ( )
 (.724)د رقم انظر جملة البيان عد ( )
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 العلم يف االختالطأقوال أهل : خامًسا

حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهلل وغتريه  : قال الشيخ -9
من املخصل ، يف خطاهبم املوجه لوالة األمور وذكتروا يف هنايتة   

وحيرم توظي  املرأة يف اجملاالت اليت ختالط فيها الرجال، »: كالاهبم
ستفار عتن بعتض    إلوتدعو إىل بروزها، واإلخطل بكرامالها، وا

، مثل كوهنا مضتيفة يف الطتائرة، وعاملتة يف اخلدمتة     حماسنها
، ومذيعة يف اإلذاعة، أو مغنية، أو عاملة يف املصنع متع  االجالماعية

الرجال، أو كاتبة يف مكاتب الرجال، وحنو ذلك؛ أما عملها فيمتا  
 .(9)«خيالص بالنساء، كالالعليم والالمريض، وحنو ذلك فط مانع منه

ن إىل اإلمام املكرم فيصل خطاب من عبد الرمحن بن حس -7
تفقد الناس، : ومما جيب على وّيل األمر»: بن تركي وجاء من ضمنه

عن الوقوع فيما هنى اهلل عنه ورسوله، من الفواحش ما ظهر منتها  
وما بطن، بإزالة أسباهبا، وكذلك خبس الكيل وامليتزان، والربتا،   

 .فيجعل يف ذلك من يقوم به، ممن له غرية لدين اهلل، وأمانة
وكذلك خمالطة الرجال للنساء، وك  النساء عن اخلروج، إذا 
كانت املرأة جتد من يقضي حاجالها، من زوج أو قريتب أو غتري   

 .ذلك
وكذلك تفقد أطرا  البطد، يف صطهتم وغري ذلك، مثل أهل 
النخيل النائية؛ ألنه رمبا يقع فيها من فساد ما ُيْدَرى عنه، وأكثتر  

                              
 .96/24اجلزء « الدرر السنية يف األجوبة النجدية»: انظر ( )
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ما تركك فتنة »: عنه، ويف احلديث يما ُنه الناس ما ُيباّيل ولو فعل

 .«أضر على الرجال من النسا 
ظهرت الفاحشة يف قوم، إال ابتلأوا   ما»: ويف احلديث أيًضا

، نعوذ باهلل متن  «بالطواعني، واألمراض اليت مل تكن يف أسالفهم
 .(9)«عقوبات املعاصي، ونسأله العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة

إىل من يراه من إخواننا املسلم ، : بن فيصلمن عبد اهلل  -3
أصلح اهلل لنا وهلم احلال والدين؛ سطم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، 

هنتي  : ومن الواجبات الدينية»: وجاء من ضمنه نصائح قيمة ومنها
النساء عن خمالطة الرجال األجانب، ومعاشترهتم يف األستواق،   

هذا وستيلة  عون فيها، فإن والعيون وغري ذلك من اجملامع اليت جيالم
 .(7)«إىل وقوع الفاحشة، وظهورها

إىل من يصل إليه هذا الكالتاب متن   : من محد بن عاليق -2
ومتن  »: املسلم ، سطم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وجاء فيته 

اخالط  النساء بالرجال يف األسواق، وخروج النستاء  : املنكرات
 .بالزينة، أو الطيب
صوات النساء، وأعظتم منته اجالمتاع    ظهور أ: ومن املنكرات

املالهم  مع النساء يف العروس، على الدفو  ومن رضي بذلك لنسائه، 
 .(3)«شبهه بالديوث أو يف بياله؛ فهذا نوع دياثة منه، فما أقرب

                              
 .92/23اجلزء « الدرر السنية يف األجوبة النجدية»: انظر ( )
 .92/922اجلزء « الدرر السنية يف األجوبة النجدية»: انظر ( )
 .92/736اجلزء « الدرر السنية يف األجوبة النجدية»: انظر ( )
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إىل : من حممد بن عبد اللطي  بن عبد الرمحن آل الشيخ -5
ملا يرضى، كافة من يراه من املسلم  سلمهم اهلل وتوالهم، ووفقهم 

 :سطم عليكم ورمحة اهلل وبركاته أما بعد
اختالط  النستاء   : ومن املنكرات أيًضا»: وجاء من النصيحة

بالرجال، يف احلارات، واألسواق، فهذا من املنكرات، والالستاهل  
دليٌل على عدم الغرية؛ فإن التذي ال يغتار    فيه، وعدم اإلنكار له،

لرجال، والرجال علتى  حلرمه، وال يأن  من دخول النساء على ا
 .؛ والديوث ال يدخل اجلنة، بنص رسول اهلل «ديوث»النساء 

الغترية علتى نستائكم،    : فالواجب عليكم؛ معشر املسلم 
ومنعهن من الدخول على الرجال األجانب، ومباشرهتم لألضيا ، 

ن نستاءه  أ: فإن غالب من ال غرية له، يرى أن من إكرام الضي 
التيت   –عياًذا بك اللهم من املخازي  -ح ختدمه، وهذا من الفضائ

تنكرها الفطر السليمة، والعقول املسالقيمة، فالذي ال غرية لته، ال  
 .دين له

فيجب عليكم منعهن من ذلك، وإلزامهن بالغطية وجوههن، 
وعدم كشفها؛ ألن املرأة عورة، ال جيوز هلا كش  شتيء متن   

ائكم جسدها، إال الوجه يف الصطة، فيجب عليكم تعلتيم نست  
أال كلكأم ااع وكلكأم   »: الصطة، وتفقد أحواهلن، قال 

ومسئول عن اعيته، والرجل  مسئول عن اعيته، فاإلمام ااع
ااع على أهل بيته ومسئول عأن اعيتأه، أال فكلكأم ااع    

 .(9)«ومسئول عن اعيته
                              

 .92/342اجلزء « درر السنية يف األجوبة النجديةال»: انظر ( )
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إىل اإلمام املكرم عبد العزيتز  : من سعد بن محيد بن عاليق -6

مه اهلل تعاىل وهداه، وجعله ممن اتبتع  بن عبد الرمحن آل فيصل سل
ومن أعظم »: إىل أن قال... هداه؛ سطم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

اخالط  الرجتال بالنستاء، يف البيتوت، واجملتالس،     : املنكرات
واألسواق، وخروج النساء بالزينة يف األسواق، واملعامطت الربوية، 

يزان، والظلم لعبتاد  والكذب يف البيوع، والالطفي  يف املكيال وامل
 .(9)«يف دمائهم، وأمواهلم، وأعراضهم اهلل، والعدوان عليهم

احلمد هلل رب العطم  والصطة والسطم علتى أشتر     -2
املرسل  وسيد األول  واآلخرين نبينا حممد وعلى آلته وصتحبه   

 .أمجع 
إىل متن  : من عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل آل سعود

ا احلجازي ، والنجدي ، واليماني ، سطم علتيكم  يراه من إخوانن
وأقتبح متن ذلتك يف    »: وجاء منها... ورمحة اهلل وبركاته وبعد

ما حصل من الفساد يف أمر اخالط  النستاء، بتدعوى   : األخطق
هتذيبهن، وترقيالهن، وفالح اجملال هلن يف أعمال مل خيلقن هلا، حتىت  

بية الطفل، وتوجيته  رل، وتنبذوا وظائفهن األساسية، من تدبري املزن
إىل ما فيه حب  –هي فلذة أكبادهن، وأمل املسالقبل اليت  –الناشئة 

 .الدين والوطن، ومكارم األخطق
ونسوا واجباهتن اخللقية، من حب العائلة اليت عليها قوام األمم، 
وإبدال ذلك بالالربج واخلطعة، ودختوهلن يف بتؤرات الفستاد    

                              
 .92/539اجلزء « الدرر السنية يف األجوبة النجدية»: انظر ( )
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عمل الالقدم والالمدن، فط واهلل ليس  والرذائل، وادعاء أن ذلك من
وال يرضى أحد يف قلبته  . هذا الالمدن يف شرعنا، وعرفنا، وعادتنا

مثقال حبة من خردل من إميان أو إسطم، أو متروءة، أن يترى   
زوجاله، أو أحًدا من عائلاله، أو املنالسب  للخري، يف هتذا املوقت    

وال يقبل . ماراملخزي، هذه طريق شائكة، تدفع باألمة إىل هوة الد
السري عليها، إال رجل خارج من دينه، خارج من عقله، خارج من 
عربياله؛ فالعائلة هي الركن الرك  يف بناء األمم، وهتي احلصتن   

 .احلص ، الذي جيب على كل ذي مشم، أن يدافع عنها
إننا ال نريد من كطمنا هذا الالعس ، والالجرب، يف أمر النساء، 

ع هلن حقوًقا يالمالعن هبا، ال توجد حتىت  فالدين اإلسطمي قد شر
 .اآلن يف قوان  أرقى األمم املالمدنة

وإذا اتبعنا تعاليمه كما جيب، فط جتد يف تقاليدنا اإلستطمية،  
وشرعنا السامي ما يؤخذ علينا، وال مينع من تقتدمنا يف مضتمار   
احلياة والرقي، إذا وجهنا املرأة يف وظائفها األساسية، وهتذا متا   

 .(9)«به كثري من األوربي ، من أرباب احلصافة واإلنصا  يعالر 
 

* * * * 
                              

 (.246-92/243) الدرر السنية يف األجوبة النجدية ( )
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 ةأخامت

جيب على كتل متؤمن   : قال العطمة بكر أبو زيد رمحه اهلل
الرامية إىل ... احلذر الشديد من دعوات أعدائه: ومؤمنة هبذا الدين

تاج العفة واحلصانة  –الالغريب، وإخراج نساء املؤمن  من حجاهبن 
ور والالكش  واحلسور ورميهن يف أحضتان الرجتال   إىل السف –

األجانب عنهن، وأن ال يغالروا ببعض األقوال الشاذة اليت ختالترق  
 .(9)النصوص، وهتدم األصول وتنابذ املقاصد الشرعية 

نسأل اهلل أن يهدي ضال املسلم ، وأن يردنا إليه رًدا مجيًط، 
أعلَنا، إنه على كل  وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما

 .شيء قدير
 
 اعالىن به

 سليمان بن صاحل اجلربوع
 هت9271رجب 72

4542743674 
 99397الرياض  726263ب .ص
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