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 ملخص الدراسة
في الحديث عن الضوابط الشرعية للمرأة المسلمة مع محارمها ومدى  باكورة الرسالةه تعتبر هذ 

 .وِحرصِه على ِعفِتها وصوِن كرامِتهارعاية الشريعة للمرأة وحفظِه لكرامِتها 

 وهي مكونة من ثالثة فصول وخاتمة وهي على النحو التالي:

حارم تعريفهم وتعدادهم في الفقه  تناولت فيه حقيقة الضوابط الشرعية و الم :ولل األالفص
أردفتها جملة من   ثم ،و ذكرت جملًة من الحقوق التي أوجبها هللا للمرأة المسلمة ،اإلسالمي

 .الواجبات عليها وهذا في بيان تعزيز مكانة المرأة في اإلسالم 

مها مع  زينة المرأة المسلمة وإظهارها لمحار ابط الشرعية لبينت فيه الضو وأما الفصل الثاني: 
ثم بينت الضوابط الشرعية للباس المرأة   ،تعريف الزينة وأقسامها خاصًة في الواقع المعاصر

وأخيرًا بينت الضوابط  ،ثم بينت الضوابط الشرعية لنظر المرأة لمحارمها ،المسلمة أمام محارمها
 .كل ذلك في ضوء الواقع المعاصرالشرعية للمس المرأة لمحارمها 

ثم    ، تحدثت فيه عن الضوابط الشرعية لمخالطة المرأة المسلمة لمحارمها  ألخير:والفصل الثالث وا
وأخيرًا تحدثت عن الضوابط الشرعية   ،بينت الضوابط الشرعية لرعاية المرأة الصحية لمحارمها 
 المعاصر. لسفر المرأة وإقامتها مع محارمها كل ذلك في ضوء الواقع

 وكذلك التوصيات. ،وتناولت فيها أهم النتائج التي أثمرتها هذه األطروحة ،ثم الخاتمة
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Abstract 
This study is considered the firstling in talking about the legal controls of Muslim 

women with their Mahrams(Unmarriageable kin because of blood relation) and the 

extent of Sharia care for women and preserving their dignity and keenness on their 

chastity and safeguarding their dignity. 

The study consists of three chapters and a conclusion as follows: 

Chapter I: It explains the reality of legal controls and Mahram; their definition and 

enumeration in Islamic jurisprudence, and explains a number of rights that Allah has 

given to Muslim women. Then the study adds a set of duties to women, so as to show 

the status of women enforcement in Islam. 

Chapter II: outlines the legal controls for the adornment of Muslim women and 

showing it to Mahrams with the definition of adornments and their sections, 

especially in contemporary time. Then, the study explains the Islamic controls for 

dress of Muslim women in front of their Mahrams in thelight of contemporary life. 

Chapter III: explains legal controls for Muslim women’smixing up with Mahrams, 

the legal controls for women's health care for their Mahram, and finally the legal 

controls for the travel of women and her residence with Mahrams in the light of 

contemporary time. 

Then the conclusion, addresses the most important findings and recommendations of 

this study. 
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 إهداء
 إلى كل مسلمة في بقاع هذه األرض

 إلى أمي الحبيبة وأبي الغالي واألهل جميعاً 
 ورفيقة دربي إلى زوجتي الغالية

 إلى قرة عيني ابنتي لينا
 بالجامعة اإلسالميةإلى طاقم التدريس 

 إلى اإلخوة الذين ساندوني في البحث
 إلى من تمنى لي الخير ودعا لي بظهر الغيب

 
 أهدي هذا الجهد المتواضع
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 وتقديرشكر 
 :وبعد  ،والصالة والسالم على محمٍد األمين ،الحمد هلل رب العالمين

 . فلله الحمد في األولى واآلخرة ،للنورفإني أحمد هللا على إتمام هذه الرسالة وخروجها 

عبد الرحمن فإنني أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان للدكتور/  ، واعترافًا مني ألهل الفضل
 .أن تكرم بقبول اإلشراف على هذه الرسالة أمد هللا في عمره  ،حفظه هللا سلمان الداية

 : لجنة المناقشة شكر ألعضاءوأتقدم بال

 مشرفًا داخلياً    ق أسعد رضوانرفي فضيلة الدكتور /

 مشرفًا خارجيًا    فالح سعد الدلو فضيلة الدكتور/
وال يسعني في هذا المقام إال أن أشكر أستاذي ومن كان له الفضل في خطة سير هذا البحث 

والقانون فضيلة األستاذ الدكتور /  ومتابعته عميد البحث العلمي وعميد عمداء كلية الشريعة 
 .حفظه هللا مازن إسماعيل هنية

 . تيسير كامل إبراهيموشكرًا لكليتي / كلية الشريعة والقانون ممثلة بعميدها فضيلة الدكتور / 

الذي أفادني في صلب هذه الرسالة  فؤاد يوسف أبو سعيدوأخص بالشكر أيضًا فضيلة الشيخ 
 . ارك هللا فيه ونفع بهوتابعني في خطوات سيرها فب

 .بالنصح واإلرشاد و الدعاء  ،م رسالتيفإنني أشكر كل من ساعدني في إتما  :وأخيراً 

 والحمد هلل رب العالمين
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 المقدمة
وعلى   ،والصالة والسالم على رسولنا األمين محمد بن عبد هللا ،الحمد هلل رب العالمين

 وبعد: ،آله األطهار وصحابته األخيار إلى يوم الدين

َها ٱنل اُس  قال عز وجل:"  ،وجعلهما أصاًل للبشرية جمعاء ،خلق هللا ادم وزوجه حواء يُّ
َ
يأ

َدة وََخلَ  ِّن ن فس َوَٰحِّ ِّي َخلََقُكم م  ْ َرب ُكُم ٱَّل  ُقوا َِّسآء  ٱت  َق مِّنَها َزوَجَها َوَبث  مِّنُهَما رَِّجال َكثِّيا َون
 ُ ِّي تََسآَءل َ ٱَّل  ُقواْ ٱهلل  َ ََكَن َعلَيُكم َرقِّيباَوٱت  رَحاَم إِّن  ٱهلل 

َ
ِّهِۦّ َوٱأل  .(1) "  وَن ب

إال  ،ال يّطلع أحٌد على عورة أحد  ،وعوراٍت للنساء ،وجعل سبحانه وتعالى عوراٍت للرجال
أن الشيطان وسوس ألبوينا ودالهما بغرور ليأكال من الشجرة التي نهاهما ربهما عن األكل  

َٰهُ فََدل  قال عز وجل: "   ،منها َفانِّ  ى َجَرةَ بََدت لَُهَما َسوَٰءُتُهَما َوَطفَِّقا ُيصِّ ا َذاقَا ٱلش  ُِّغُرور فَلَم  َما ب
يَطََٰن لَُكَما   َعلَيهَِّما مِّن َوَرقِّ  قُل ل ُكَمآ إِّن  ٱلش 

َ
َجَرةِّ َوأ نَهُكَما َعن تلُكَما ٱلش 

َ
لَم أ

َ
َُٰهَما َربُُّهَمآ أ ٱجَلن ةِّ َونَاَدى

بِّي   .(2) "َعُدو  مُّ

(.ولقد هللا وتقديره  بمشيئةوهذه كانت بداية كشف العورات والسبب هو إغواء الشيطان )
بل وتقّسم مع الميراث  ،كالمتاع تتخذ للمتعة والنسل فقط ،كانت المرأة مهانًة ذليلًة في الجاهلية

 الذي يقّسم.

 وتحفظها. وأوجب عليها واجبات تحميها ،ولقد كّرم اإلسالمُ المرأَة وأعطاها حقوقاً 
 ، لمال وحيازته ولها ميراث وملكية التصرف في ا ،فمن حقوقها عدم تزويجها إال برضاها

ومن الواجبات التي أوجبها اإلسالم عليها أن تحفظ عرضها وتصون نفسها عن كل ما  
 يشينها.وهي كالرجل في التكاليف الشرعية عقائد وعباداٍت إال ما ندر من أحكامها الخاصة. 

واألطفال  ،مع كبقية المجتمعات فيه الرجال والنساءتعيش في مجتوهي مع ذلك 
 مسلم أم غير مسلم. ،في كل مجتمعٍ  ،وفيه األجانب  ،وفيه المحارم ،راهقين والشباب والكهولوالم

 ؟ فما هي الضوابط الشرعية لعالقة المرأة المسلمة مع محارمها
فمن هذه العادات ما  ،ات والتقاليد لقد جاء اإلسالم والناس في جزيرة العرب تحكمهم العاد 

والمروءِة والنجدة  ،والكرِم والجود  ،أقّره اإلسالم وحثَّ عليه؛ مثل الصدق والوفاِء بالعهد 
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وقد كان في الجاهلية ولم   ،حتى قال عنترة بن شداد  ،إلى غيره من األخالق الحسنة،والنخوة
 قال وهو جاهلي:  ،يدرك اإلسالم

 ى يواري جارتي مأواها .. حتَّ .جاَرتي وأغضُّ طرفي إْن بدْت لي

 وهذه عادة أقرها النبي صلى هللا عليه وسلم. ،يغض البصر ،حتى عنترة ال ينظر إلى النساء

 ،من عاداتهم وتقاليدهم ما نهي عنه؛ مثل الزنا والعياذ باهلل ومنها ما نهى عنه وحرمه؛
إلى غير ذلك  ،خشية العار ووأد البنات  ،وقْتِل األوالِد خشية الفقر ،واألخِذ بالثأر  ،وشرِب الخمر

 من األخالق السيئة. 

ضوابَط لَعالقِة المرأة المسلمة مع غيرها من أبناء مجتمعها الذي وحّدد الشرُع الحنيُف 
وإننا في هذا العصر لنرى أدعياء الحرية للمرأة وهم وهللا   ،تعيش فيه وبناِته؛ أي بنات المجتمع

فتغتر بتلك الترهات كثيٌر من بناتنا فينزلن   ،إلباحيةبالحرية عن ا ال يريدونها حرة بل يتسترون 
ن لدينها عقيدة راسخة   ،لئيمالفي هذا المستنقع  فتحتاج األخت والزوجة لتتعلم أحكام دينها وتكوِّ

 في مكنونات قلبها أن اإلسالم وحده هو من حفظها وحماها.

وتحتاج إلى  ،بالمجتمعلتي تحيط وإننا في واقعنا المعاصر بصدد الكثير من النوازل ا
خاصة تلك المسائل التي يحتاجها المجتمع المسلم   ،تجلية أحكام الشريعة في هذه المسائل

 وينأى به عن كل سوء ومضرة. ،لتحفظ كيانه

وسيكون بحثنا ملمًا بهذه القضايا وبما يضمن تقليل الكوارث األخالقية وينمي في األنفس  
 اللبنة اإلسالمية أال وهي المجتمع المسلم. ماسك روح الشريعة وحرصها على ت

و حضور المحارم لألفراح وقاعات اإلحتفاالت والتنزه   ،سيما مسائل اإلختالط بين المحارم
 . معهم في الشاليهات والمسابح والسفر بهم

 وسنتحدث عن مسائل زينة المرأة ولباسها وبيان المحارم الدائمين والمؤقتين بتفصيل واٍف.

مسائل النظر واللمس كالمصافحة والتقبيل والخلوة بالمحارم والسفر بهن  ث عن وسنتحد 
 . في واقعنا المعاصر ما يجوز في ذلك وما يمتنع مبينًا فيها الضوابط الشرعية

سنبين ابتداًء حرص الشارع الحكيم على االستئذان وغض البصر والتمسك باألخالق 
 الرفيعة والنأي عن مواضع الرِّيب والتهمة.

اقش بعض القضايا ذات الصلة مثل رعاية المحارم وتطبيبهم والتواصل معهم وأبعاده وسنن
 . الفقهية وأثره ومآالته
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وبعض القضايا والطبيقات المعاصرة وبيان الضوابط الشرعية فيها كمسائل الخلوة و 
 . تطبيب المحارم والسفر بهم ومخالطتهم 

للمجتمع المسلم مرشدًا للتمسك جعًا وحسبي في هذا البحث بجهدي المقل أن يكون مر 
إنه جواد كريم وهللا   ،بأخالق اإلسالم الرفيعة والبعد عن كل ما يشين من سيئ األقوال واألفعال

 المستعان وعليه التكالن وصل هللا وسلم على النبي العدنان. 

 أهمية البحث.  -1

 تبرز أهمية هذا البحث لألسباب اآلتية:
 علمي المتواضع.  ل حسب أن هذا البحث لم يطرق من قب -1
 وكيفية تنظيم هذه العالقة.  ،أنه يتناول قضية مهمة أال وهي عالقة المرأة بمحارمها -2
 بيان كمال الشريعة اإلسالمية وشمولها وأن قواعدها صالحة لكل عصر ومصر.  -3
 بيان حفظ الشريعة واعتناءه بالمرأة المسلمة وحرصه على عفتها وكرامتها. -4
لبعض العادات السيئة كالنظر إلى ما ال يجوز بشهوة  لتعرض يساعد هذا البحث على ا -5

 و االحتراز من كل ما يشين المجتمع المسلم.  ،والمصافحة واللمس غير السليم
 يساعد على الحد من بعض الكوارث التي تكون بسبب التغافل عن أمر الشارع الحكيم. -6
لمة ويبين الضوابط مساليعد هذا البحث مرجعًا شرعيًا يتعرض لمسائل معاصرة للمرأة  -7

 . المقترنة بكل قضية مما يحقق الكمال بالنسبة للمرجعية الشرعية للمرأة 
 . يبين حدود العالقة للمرأة المسلمة مع محارمها لتجنب ما ال يحمد  -8

 مشكلة البحث. -2

تكمن مشكلة البحث)الضوابط الشرعية لعالقة المرأة المسلمة مع محارمها في ضوء الواقع  
 المعاصر(

لتعامالتها مع  الشرعيةوعدم معرفة المرأة المسلمة الضوابط  ،ارم للمرأة المسلمة المح تحديد 
والخلوة والسفر والتطبيب   ،والنظر واللمس ،محارمها من حيث ما ُتظِهر لهم من الزينة واللباس

 .بينها وبين محارمها في واقعنا المعاصر

 ية: التساؤالت اآلتومن خالل هذا البحث أحاول أن أجيب عن 
 ما مدى اهتمام الشريعة بالمرأة المسلمة ودوره في حفظ كيانها وحمايته لها؟  -1
 َمن هم المحارم؟  -2
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 ما هي الضوابط الشرعية التي تكتنف المرأة في بيت أهلها وفي بيت الزوجية؟  -3
 ما الذي يجوز للمرأة المسلمة وما الذي يمتنع في عالقتها مع المحارم ؟  -4
 ء الشارع الحكيم؟ ا وعفتها في ضو ة المسلمة نفسهكيف تصون المرأ  -5
 ما هي الضوابط الشرعية في حدود الزينة واللباس للمرأة أمام محارمها؟  -6
ما هي الضوابط الشرعية للمرأة مع محارمها في مسائل النظر واللمس والتطبيب والسفر  -7

 والخلوة؟
 هدف البحث  -3

الم الطريق المسلمة ويضيئ لها معيهدف هذا البحث إلى تشكيل مرجع شرعي للمرأة 
وبيان ضوابط الشرع في كافة تعامالتها مع محارمها  ،ا يضمن لها حفظ كيانها وعفتهاالحكيم بم

ويكون منهجًا ومرجعًا  ،وبما يحقق لها السعادة في الدارين ،وفق رؤية شرعية بدراسة مقارنة
بب لها الحرج بالمرأة عن كل ما يس للمرأة المسلمة في تحري أوامر الشرع واالمتثال له والنأي

 والريب.

 منهج البحث.  -4
األقوال الفقهية في  ًً متتبعا ،سوف يتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 وبيان الراجح ودليله قدر اإلمكان.  ،المسائل المذكورة من الكتب المعتمدة في الفقه إن أمكن

 هيكلية البحث.  -5

 مة دمة وثالثة فصول وخاتوقد قسمت البحث إلى مق

 المقدمة 

 ومكانة المرأة في اإلسالم.  ،الفصل األول: حقيقة الضوابط والمحارم

 : ويشتمل على مبحثين

 المبحث األول: حقيقة الضوابط والمحارم في الفقه اإلسالمي.

 . المبحث الثاني: مكانة المرأة في اإلسالم

ء الواقع واللباس والنظر واللمس في ضو الفصل الثاني: الضوابط الشرعية في الزينة 
 .المعاصر
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 : ويشتمل على مبحثين

 .المبحث األول: الضوابط الشرعية للزينة واللباس في ضوء الواقع المعاصر

 .المبحث الثاني: الضوابط الشرعية للنظر واللمس في ضوء الواقع المعاصر

  رمها في الخلوة والمعاملة في الفصل الثالث: الضوابط الشرعية لعالقة المرأة المسلمة بمحا
 . ضوء الواقع المعاصر

 : ويشتمل على ثالثة مباحث

 .المبحث األول: الضوابط الشرعية لمخالطة المرأة بمحارمها

 .المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لرعاية المرأة الصحية لمحارمها في ضوء الواقع المعاصر

 .واقع المعاصرالمرأة وإقامتها مع محارمها في ضوء الالمبحث الثالث: الضوابط الشرعية لسفر 

 الخاتمة وتحتوي على النتائج والتوصيات. 

 فهرس اآليات القرآنية الكريمة. 

 . فهرس األحاديث النبوية الشريفة

 فهرس المصادر والمراجع. 

 الدراسات السابقة. -6
ومراسلة  ،اإلنترنت ومن خالل البحث في المكتبات ومحركات البحث العلمي في شبكة 

وبعض  ،وتوجد بعض مفردات البحث في كتب الفقه ،رده بالبحث بعض الجامعات لم أجد أحدًا أف
 : الرسائل العلمية كالتالي

مقدمة   أحكام المحارم في الفقه اإلسالمي أبواب العبادات والحدود والجنايات رسالة بعنوان  -1
م وقد 2004لنيل درجة الماجستير بجامعة األزهر مريم أحمد الداغستاني من الباحثة 

بينما تناولت في بحثي الضوابط الشرعية   ،حكام الفقهية في هذه الرسالةاهتمت الباحثة باأل
وأضفت صورًا وتطبيقات    ،لعالقة المرأة مع محارمها في ضوء الواقع المعاصرة ال األحكام

 عية لها. معاصرة وبينت الضوابط الشر 
لنيل  الُعمر نورة ابراهيم مقدمة من الباحثة أحكام المحرم في الفقه اإلسالمي رسالة بعنوان  -2

ه ولقد تناولت  1428-1427درجة الماجستير بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
بينما   ،الباحثة أحكام المحرم في العبادات والمعامالت وفقه األسرة والعقوبات والقضاء
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ت في بحثي الضوابط الشرعية لعالقة المرأة مع محارمها في ضوء الواقع المعاصر ال تناول
  ،وعرضت تطبيقات معاصرة وحوادث في هذا الباب وبينت الضوابط فيها ،الشرعية لألحكام

 وأضفت صورًا وتطبيقات معاصرة وبينت الضوابط الشرعية لها. 
هندي شرار العتيبي  مقدم من الباحث  المحرم وأحكامه في الفقه اإلسالميرسالة بعنوان  -3

وتناول الباحث المحرم   ،ه1414ة لنيل درجة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء بالسعودي
بينما تناولت في بحثي الضوابط الشرعية لعالقة المرأة   ،وأحكامه في الفقه اإلسالمي

ت صورًا وتطبيقات وأضف،المسلمة مع محارمها في ضوء الواقع المعاصر ال األحكام الفقهية
 معاصرة وبينت الضوابط الشرعية لها. 

محمد عبد هللا أحمد مقدم من الباحث  فقه اإلسالميأحكام المحارم في الرسالة بعنوان  -4
حيث        ،ه1409لنيل درجة الماجستير بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة المختار 

بينما تناولت في بحثي   ،من أحكام تناول الباحث أحكام المحارم و ما اختص به بعضهم
وأضفت  ،ضوء الواقع المعاصر الضوابط الشرعية لعالقة المرأة المسلمة مع محارمها في

 . صورًا وتطبيقات معاصرة وبينت الضوابط الشرعية لها
الضوابط الشرعية لعالقة المرأة المسلمة مع  بعنوان  فؤاد أبو سعيدوهناك مقال للشيخ  -5

  17م وتناول أطوار المرأة 2018صفحة نشر في موقع األلوكة  30في  واألجانبمحارمها 
بينما بحثي الضوابط الشرعية لعالقة  ،طور من األحكام واآلداب طور وبّين ما ُيراعى لكل 

المرأة المسلمة مع محارمها في ضوء الواقع المعاصر ال األحكام وال األطوار إنما الضوابط 
وقد أعنتموني     ،وتطبيقاٍت معاصرة وبينت الضوابط الشرعية لهاوأضفت صورًا  ،الشرعية

 رًا.على انتقاءه وتحديده فجزاكم هللا خي 
 المراجع  -7

وكتب الفقه المعتمدة في المذاهب الفقهية   ،ومتون الحديث وشروحها ،القرآن الكريم وعلومه
 والموسوعات الفقهية.    ،القديمة والمعاصرة

 العالمين.والحمد هلل رب 
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 المبحث األول
 يقة الضوابط والمحارم في الفقه االسالميقح

لنكون على دراية بمراد  ،ال بد لنا في مقدمة البحث تعريف مصطلح الضابط و المَحرم
وتتعرف المرأة على ما يجب   ،الباحث من بحثه ويخصص عمومات األلفاظ غير المرادة هنا

  ، تعرف حدود عالقتها بهم عليها فعله من أوامر الشارع الحكيم لتنّظم عالقتها مع محارمها ف
 . محارم عن غيرهم من األجانب وتسطيع أن تميز ال

 

 المطلب األول: التعريف بالضوابط الشرعية
إن حفظ هللا للشريعة يتضمن حفظها وبقائها وصالحيتها لكل زمان ومكان وقدرتها على  

الم وتأثر  فقد ظهر االنفتاح وانتشر اإلع ،وفي عصرنا بالتحديد  ،استيعاب كل قضايا العصر 
ان ال بد من معرفة مقاصد وأحكام الشريعة وضوابطها في تحديد عالقتها  المسلمين بالكفار فك

وان مما يضمن حفظ المرأة وحفظ عفتها أن يزال عنها كل ما يشينها بل ويحفظ   ،مع محارمها
 . كرامتها

محارمها وفق المرأة ووضع لوازم تنّظم عالقتها بمن أجل ذلك كان ال بد للشريعة من حفظ  -
 .ا وآدابهامقاصد الشريعة وأحكامه

وسيبين الباحث تعريف الضوابط ثم تعداد المحارم والخالف فيه على نحٍو مختصر بعيد 
 .عن السآمة والتطويل وهللا المستعان

 : فرعانوفيه 

 بالضوابط الشرعية التعريف :الفرع األول

ْبُط: ُلُزوُم  :الضوابط لغةً  :أوالً  ْيِء وَحْبُسهجمع ضبط والضَّ َضَبَط َعَلْيِه وَضَبَطه   ،الشَّ
ْيِء   ،َوَقاَل اللَّْيُث: الّضْبُط لزوُم َشْيٍء اَل ُيَفاِرُقُه ِفي ُكلِّ َشْيءٍ  ،َضْبطًا وضباطهَيْضُبط  وَضْبُط الشَّ

م فاعل  اس وهو .َوالرَُّجُل ضاِبٌط َأي حاِزٌم. َوَرُجٌل ضاِبٌط وَضَبْنطى: قويٌّ شديدٌ  ،ِحْفُظه ِباْلَحْزمِ 
َوُيَقاُل: ُفاَلٌن   ،: اْلَقِويُّ َعَلى عَمِلهالضاِبطُ  ،الحازم الضابط لألمور. بمعنى الحازم الحافظ المتقن 

 .(1) اَل َيْضُبُط عَمله ِإذا عَجز َعْن ِواليِة َما َوِلَيه. َوَرُجٌل ضاِبٌط: َقِويٌّ َعَلى عَمِله

 

/  7منظور باب الضاد المعجمة )ج( لسان العرب البن 281/ ص1معجم لغة الفقهاء باب حرف الضاد )ج (1)
 (. 529/ ص 3( معجم متن اللغة ألحمد رضا باب الضاد )ج341  - 340ص
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م وبال تفلٍتوهذا أقرب حفظ الشيء بالحز  أنهم يطلقونه على:المالحظ من تعريف الضابط لغةً 
 .حفظ بها عالقة المرأة بمحارمهالمعنى الباب فنحن سنورد جماًل ن

 منها:  ،عّرفها العلماء بتعاريف خاصًة بها: ثانيًا: الضوابط  في االصطالح
 .(1)أنها حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد  -
 .(2)حكم كلي ينطبق على جزئياته  -
 .(3) ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابه -

أحكاٌم كلية منتظمة في  :يمكننا أن نّعرف الضوابط الشريعة بأنهامن جملة ما تقدم  •
 . فروعها الفقهية التي هي من  نفس الباب 

فهي ِتلُكُم األحكام الكلية المنضبطة التي تنّظم عالقة المرأة المسلمة بمحارمها وفق  •
 . آدابها الشريعة وأحكامها و

 : واعتمدناه لألسباب اآلتية
فهو يضع أحكامُا تنّظم عالقة المرأة المسلمة مع محارمها في  ،مناسب لموضوع البحث  -1

 .ضوء الشريعة
 . الضابط حكم كلي ال أكثري  -2
 هذا الحكم الكلي ال بد أن يضبط به كل الفروع الدارجة تحته.   -3
 .ال بد أن يكون الضابط في باب معين من أبواب الفقه  -4

 .بين الضابط والقاعدة : الفرق الفرع الثاني
  ، الضابط والقاعدة من األلفاظ المشتركة ذات التفسيرات المختلفة بين القدامى والمعاصرين

 . وبيان مقصود المعاصرين بهما ،فال بد من بيان مقصود القدامى بهما

فقد يريدوا لفظ الضابط  فإذا أطلقوا ،كانوا ال يفرقون بين الضابط والقاعدة :العلماء القدامى -
 . فكانوا ال يرون فرقًا بين اللفظين ،منه القاعدة وهكذا

 فيفرقون بين اللفظين أما المعاصرين:  -

 

 ( 72/ ص  1القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية  عند ابن تيمية لعبد السالم بن الحصين )ج (1)
 ( 533/ ص 1وسيط باب الضاد )جالمعجم ال (2)
 ( 192األشباه والنظائر البن نجيم )ص ،(  11/  ص 1)ج األشباه والنظائر البن السبكي (3)
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وأما )القاعدة(: فهي أصل  ،حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد  :)فالضابط(
تحت  يا التي تدخلددة في القضا فقهي كلي يتضمن أحكامًا تشريعية عامة من أبواب متع

 .(1) موضوعه

 : من المالحظ على التعريفات السابقة ما يلي
 .أن الضابط والقاعدة عند العلماء القدامى لفٌظ واحد  -1
 .يشتركان في أن كاًل منهما يشمل جزئيات متعددة تحته  -2
بينما القاعدة فتشتمل  ،يفترق الضابط عن القاعدة بأنه يشمل جزئيات من باب واحد  -3

 . باب بال اختصاص لباب معين على أكثر من
 الغالب في الضوابط أنها تختص بمذهب معين أو وجهة نظر فقهية خاصة.  -4

 :مثال ذلك

 كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور )ضابط( ال عالقة له بغير باب الطهارة.  -

 .كالطهارة والصالة اليقين ال يزول بالشك )قاعدة( تشمل عدة أبواب من الفقه -

إذا سئلت عن رجل توضأ للعصر ثم دخل وقت المغرب وأراد أن الطهارة(  )كتاب -1مثال: 
تيقنت الطهارة الذي هو وضوء العصر, وشككت في فقل: أنت يصليها فشك هل أحدث أم ال ؟ 

 وهو الطهارة, ألن اليقين ال يزول بالشك. الحدث, فأنت على ما تيقنته 

ان اليقين هو أنك لم تصلي, ألن   ( شك رجل هل صلى الفجر أو ال؟ فقل:كتاب الصالة) -2
عدم الصالة والشك حصل في وجودها فنبقى على األصل الذي هو عدم الصالة, صل األ

 . (2) واليقين ال يزول بالشك, فعليك أن تصلي اآلن 

 

 

 

 

 

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعامالت المالية في الفقه اإلسالمي لعلي أحمد الندوي  (1)
 ( 45)ص

 (. 12/ ص 1تلقيح األفهام العلية لوليد بن راشد السعيدان ) ج (2)
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 .الثاني: التعريف بالمحارم وتعدادهمالمطلب 
ظ كيان المجتمع وضمان  وذلك تشوفًا من المشّرع لحف ،لقد اعتنى اإلسالم بقضايا النسب 

  ، وإن الذي يعنينا في هذا المقام هو معرفة محارم المرأة  ،وحفظًا له من الدخالء ،لذريةحقوق ا
وقد  ،ن لباس ونحوه لهم دون من سواهميجوز للمرأة إبداء الزينة م فهو المراد من بحثي وذلك أنه 

وهم )الزوج واآلباء   من محارم المرأة ذكر هللا في سورة النور في اآلية الثانية والثالثون ثمانيًة 
 .وآباء األزواج واألبناء وأبنائهم واإلخوة وأبناء اإلخوة واألخوات(

 :فرعانوفيه 

 .لغًة واصطالحاً  تعريف المحارم  :فرع األولال
 : التعريف بالمحارم في الفقه اإلسالمي -
 .تنوعت تعريفاتهم ولكن اتحدت في المراد  :في اللغة -

ورحم محرم: محرم   ،واحدتها محرمة ومحرمة ،وهي المحارم ،ميوما يح  : نساؤهوحرم الرجل
نساؤه وما يحمي وهي   -ما ال يحل انتهاكه وجمعها حرم وحرم الرجل  -تزويجها. الحرمة 

جها وتحرمت منه بحرمة  أي محرم تزوي -المحارم واحدتها محرمة ومحرمة وهو ذو رحم محرم 
المحرم: كل ذات قرابٍة مانعٍة  .)محرم تزوجها(؛ أي: كمقعد  ،)ورحم محرم(.احتميت وامتنعت  -

 . وهو ذو المحرم ،من الزواج

فإنه َيْمنع من إحياء ما حول البئر"  ،أي ما دنى منها ،: " المنع ومنه حريم البئرالتحريم
 نجدهم متفقين على أن المراد بالمحارم أي الممنوع و المحظور. .(1)

 .(2) نكاح وهن الممنوعات من ال الَمحَرم: جمع محرمات وفي االصطالح:  -

.ولم أجد (3)هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها وعرفه النووي فقال: 
 .أبلغ من هذا التعريف

 

 ( 332/ ص  1لمخصص لعلي المرسى )جا  -(  123/ ص  12لسان العرب البن منظور ) ج (1)
 ( 73/ ص 2معجم متن اللغة ألحمد رضا )ج -( 462/ ص  31تاج العروس للزبيدي )ج -
 ( 107/ ص  12الشرح الممتع البن عثيمين )ج -
 ( 107/ ص 12الشرح الممتع البن عثيمين )ج (2)
 ( 153/ ص  14المنهاج لإلمام مسلم )ج(3)
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على التأبيد احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ومن بنتها قبل الدخول  :فقولنا 
 باألم. 

نه حرام على التأبيد لكن ال  أم الموطوءة بشبهة وبنتها فاوقولنا لسبب مباح احتراز من 
لسبب مباح فان وطء الشبهة ال يوصف بأنه مباح وال محرم وال بغيرهما من أحكام الشرع  
الخمسة ألنه ليس فعل مكلف.وقولنا لحرمتها احتراز من المالعنة فهي حرام على التأبيد ال 

 .(1) ليظا عليهما لحرمتها بل تغ

 .من َيحُرم الزواج منهم على وجه التأبيد كاإلخوة واآلباء ونحوهم كما سيأتي فالمحارم:

 المحارم وتعدادهم : ذكرالفرع الثاني
لتحتاط لنفسها وتحفظ عفتها وتمتثل ألوامر  ،إن من أساسيات البحث معرفة محارم المرأة 

محارم النساء في   فقد ذكر هللا غالب  ،ونحن هنا سنتطرق لبيان من هم محارمها ،الشارع الحكيم
بَصَٰرِّهِّن   "  فقال سبحانه وتعالى:. في سورة النور ،ية واحدةآ

َ
ِّلُمؤمَِّنَٰتِّ يَغُضضَن مِّن أ َوقُل ل 

يَن  َوَيحَفظَن فُُروَجُهن  َوَل يُبدِّ  ِّهِّن  َوَل يُبدِّ َٰ ُجُيوب
ُُمرِّهِّن  ََعَ يَن زِّينََتُهن  إِّل  َما َظَهَر مِّنَها َويلرَضِّبَن ِبِّ

بَنآءِّ زِّينََت 
َ
و أ
َ
ِّهِّن  أ بَنآئ

َ
و أ
َ
ِّهِّن  أ و َءابَآءِّ ُبُعوََل

َ
ِّهِّن  أ وَءابَآئ

َ
ِّهِّن  أ ُُعوََل  ِلِّ

  ُهن  إِّل 
َ
ِّهِّن  أ َٰن و إِّخَو

َ
ِّهِّن  أ ٓ  ُبُعوََل و بَنِّ

َٰبِّ  وِّ ٱَل 
َ
يَمَُٰنُهن  أ

َ
و َما َملََكت أ

َ
ِّهِّن  أ َِّسآئ و ن

َ
ِّهِّن  أ َٰت َخَو

َ
ٓ أ و بَنِّ

َ
ِّهِّن  أ َٰن وِّ  إِّخَو

َ
َِّجالِّ أ رَبةِّ مَِّن ٱلر  ْولِّ ٱإلِّ

ُ
عَِّي َغيِّ أ

 ٓ َِّسا َٰ َعوَرَٰتِّ ٱلن  ِّيَن لَم يَظَهُرواْ ََعَ فلِّ ٱَّل  ِّ ُ ٱلط  رُجلِّهِّن  يلِّ
َ
ِّأ َم َما ُُيفَِّي مِّن زِّينَتِّهِّن  َوتُوُبوٓاْ  ءِّ َوَل يرَضِّبَن ب

علَ
يَُّه ٱلُمؤمُِّنوَن لََعل ُكم تُفلِّحُ 

َ
ِّ ََجِّيًعا أ  .(2) "ونَ إِّىَل ٱهلل 

فقد ُتبدي الزينة للزوج ما ال  ،تتفاوت الحرمة بينهم ،ثمانيًة من المحارم فعددهم هنا في هذه اآلية
 وأما تفصيل ذلك فنوردها كالتالي: ،تبدي لألب ولألخ

 .الزوج  -1
ويدخل فيه العم وعم الوالدين والخال وخال  ،اآلباء وإن علوا )بالنسب أو بالرضاع -2

 الوالدين(.
 .زوجآباء ال  -3
 األبناء وأبنائهم )بالنسب أو الرضاع(.  -4
 . أبناء الزوج  -5

 

 ( 153ص  /14لالستزادة انظر المنهاج للنووي )ج (1)
 . (31سورة النور آية )  (2)
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 اإلخوة )بالنسب أو الرضاع(.  -6
 أبناء اإلخوة )بالنسب أو الرضاع(.   -7
 (1).أبناء األخوات )بالنسب أو الرضاع والخال(  -8

 . وللعلماء تقسيمات وتفريعات ال تناسب المقام

لكن هناك مسألة دقيقة  ،محارم المرأة  قّدمنا أن هللا عز وجل في آية النور ذكر ثمانيًة من 
لكن  أبو زوج   ،يحصل بها لبس فهناك من هم من المحارم مثل زوج أم المرأة إن دخل باألم

  ،(2)المرأة وابن زوج المرأة وزوج بنت المرأة ثالثتهم هم محارم بمجرد العقد  وال يشترط الدخول
 .فليتنبه لذلك

فقد ذكرنا .(3)حارم. وهو الراجح وهو قول الجماهيرموالعم والخال محارم للمرأة كسائر ال
 .)أو آبائهن( يدخل فيها العم والخال :في قوله

"ولم يذكر سبحانه األعمام واألخوال مع أنهم كما قال  :وُنقل عن األلوسي في روح معانيه
من  الحسن. وابن جبير كسائر المحارم في جواز إبداء الزينة لهم قيل ألنهم في معنى اإلخوان 

   ، حيث كون الجد سواء كان أب األب أو أب األم في معنى األب فيكون ابنه في معنى األخ
ستترن عنهم حذرا من أن يصفوهن ألبنائهم فيؤدي وقيل لم يذكرهم سبحانه لما أن األحوط أن ي

وقيل لم يذكروا اكتفاء بذكر اآلباء فإنهم عند الناس بمنزلتهم ال   ،ذلك إلى نظر األبناء إليهن 
بِّيهِّ َءاَزرَ ومنه قوله تعالى:"   ،سيما األعمام وكثيرا ما يطلق األب على العم

َ
"  ِإَوذ قَاَل إِّبَرَٰهِّيُم ألِّ

(4()5). 
فإذا ،أن الجماهير وإن جعلوا األعمام واألخوال محارم لكن بشرط أمن الفتنةولكن لنعلم 

الزينة لهم خاصة إن كانت  ترتب على كشف المرأة وجهها وزينتها لهما مفاسد فاألولى عدم إبداء 
 . نفوسهم مريضة

 

-226/ ص  12الجامع ألحكام القران للقرطبي )ج ، ( 0 -44/ ص 6لالستزادة انظر تفسير ابن كثير )ج(1)
(   161 -107/ ص 12الشرح الممتع البن عثيمين )ج ،( 566الرحمن للسعدي )ص تيسير الكريم ، (237

 . بتصرف واختصار
 بتصرف واختصار  (161 -107/ ص 12الشرح الممتع البن عثيمين )ج (2)
/   12ال يخالف إال الشعبي وعكرمة فقالوا لم يذكرهما هللا في آية النور للمزيد انظر تفسير القرطبي )ج (3)

 ( 28/ ص 4(و فتح القدير للشوكاني )ج 233ص
 (. 74سورة األنعام آية ) (4)
 ( 338-337/ ص 9روح المعاني لأللوسي )ج (5)
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فينبغي تعليم المرأة حدود  ،وهناك من األقارب من ليسوا من المحارم للمرأة بل أجانب عنها
 مع من هم الذين ليسوا من محارمها فال تبدي لهم زينة وال يختلون بها وال تسافر معهم وال هللا

 ، وإخوة الزوج )الحمو( ،وأزواج األخوات  ،عمات أزواج الو  ،أزواج الخاالت  :مثل ،تلين القول لهم
 . و خال الزوج كلهم أجانب عنها ،وعم الزوج

وذكر بعض أهل العلم أن هناك محارم باإلحترام وهن أمهات المؤمنين زوجات رسول هللا 
وهناك مسائل بعدت فيها الشقة مما ال ثمرة فيها تركناها مثل اإلماء   ،(1) صل هللا عليه وسلم 

ويحرم على المرأة الزواج بالكافر ولو   ،مع األسياد فنحن نتكلم عن الحرائر ال اإلماء  وأحكامهن
ْ "    :من أهل الكتاب قال هللا تعالى كان َٰ يُؤمُِّنوا  .(2) " َوَل تُنكُِّحواْ ٱلُمرشِّكَِّي َحَّت 

 ،ويلخص لنا اإلمام محمد العثيمين المحارم للمرأة فيقول: " وهو زوجها أي: المحرم زوجها
 أي: من عقد عليها النكاح عقدًا صحيحًا وإن لم يحصل وطء وال خلوة.

قوله:  ،خرج به من تحرم عليه إلى أمٍد كالمرأة المحرمة. ،لتأبيد«أو من تحرم عليه على ا
 السبب المباح ينحصر في شيئين:  ،قوله: »أو سبب مباح« ،أي: بقرابة ،»بنسب«

 األول: الرضاع. -
 الثاني: المصاهرة.  -

 ،والخال ،وابن اأُلخت  ،وابن األخ ،والعم ،واألخ ، واالبن ،فالَمْحَرم هو األب  ،سب أما الن
 وهؤالء تحرم عليهم المرأة على التأبيد. ،هؤالء سبعة محارم بالنسب 

فيكون محرمها من الرضاع أباها من  ،والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء
  ، وخالها من الرضاع ،وعمها من الرضاع ،وأخاها من الرضاع ،وابنها من الرضاع ،الرضاع

هؤالء   ،وسبعة من النسب  ،سبعة من الرضاع ،اعوابن أختها من الرض ،وابن أخيها من الرضاع
 أربعة عشر. 

 

 

 

 

 ( 108-107/ ص 12ن عثيمين )جالشرح الممتع الب (1)
 (. 221البقرة آية ) سورة (2)
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وزوج بنت   ،وزوج أم المرأة  ،وابن زوج المرأة  ،والمحارم بالمصاهرة أربعة: أبو زوج المرأة 
 ،وإن نزلوا ،وأبناء أبنائه وبناته ،وفروعه وهم أبناؤه ،هفهم أصول زوجها أي: آباؤه وأجداد  ،المرأة 

 وزوج بنتها.  ،وزوج أمها
وزوج بنت   ،وابن زوج المرأة  ،وهم أبو زوج المرأة  ،لكن ثالثة يكونون محارم بمجرد العقد 

 .(1)أما زوج أمها فال يكون محرمًا إال إذا دخل بأمها"  ،المرأة 

مرأة على بّينٍة  الفتاوي ألجمع محارم المرأة لتكون الولقد تتبعت كتب التفسير والفقه وحتى 
 ،اجب عليها أن تتعلم ما به صيانة نفسها وال تتساهل فتقع في المحاذير فالو  ،من دينها

 . وهللا الهادي إلى صراطه المستقيم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 ( 38-37/ ص  7الشرح الممتع البن عثيمين )ج  (1)
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 المبحث الثاني
 مكانة المرأة في اإلسالم

 ويشتمل على مطلبين:

 اإلسالم. مرأة في حقوق ال :المطلب األول -
 واجبات المرأة في اإلسالم. :المطلب الثاني -

ٓ َءاَدمَ "    : يقول هللا   ، لقد كّرم هللا اإلنسان وفّضله على باقي المخلوقات   ( 1) "  َولََقد َكر مَنا بَنِّ
في خلقه لهم على أحسن   ،وتكريمه إياهم ،قال ابن كثير: يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم

وخلق من آدم حواء لتكون لباسه ويكون   ،وجعل اإلنس خليفته على أرضه ،(2) الهيئات وأكملها 
َاس ل ُهن  "    : يقول هللا عز وجل    ، لباسها  نُتم ِلِّ

َ
َاس ل ُكم َوأ قال ابن كثير)وحاصله أن    ، ( 3) "  ُهن  ِلِّ

فناسب أن يرخص لهم في المجامعة   ،و يماسه ويضاجعه ،الرجل والمرأة كل منهما يخالط اآلخر
 .(4) ويحرجوا(   ،لئال يشق ذلك عليهم ،ليل رمضانفي 

)كناية عن اختالط بعضكم   :وقال الشيخ أبي بكر الجزائري في تفسيره لنفس اآلية
 .(5)ببعض؛ كاختالط الثوب بالبدن( 

 النساء  ولقد اختص هللا  ، فكل واحد منهما محتاج لآلخر ال تقوم حياة أحدهما إال باآلخر
 .وما ذلك إال لفضلها وعظيم أجرها ،رة النساءفسمى سورة في القران بسو 

لها في   ليسولقد كفل اإلسالم كرامة المرأة المسلمة وضمن لها حقوقها المشروعة ما 
 العصور السالفة كما ذكرنا في المقدمة.

أوجب لها الرعاية الشاملة بنتًا و زوجًة  فقد حفظها وحفظ حقوقها في كافة أطوار حياتها و 
 راٍم ورعاية.وأمًا على أتم إك 

 

 

 (. 70سورة االسراء آية ) (1)
 ( 97/ ص  5تفسير ابن كثير )ج  (2)
 (. 187سورة البقرة آية ) (3)
 (  510/ ص 1تفسير ابن كثير )ج (4)
 ( 166/ ص 1أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري )ج (5)
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ضمن لها الحياة وحّرم وأدها وقتلها خشية الفقر والعار قال  : فقد كرمها عندما كانت بنتاً 
وَلََٰدُكم َخشَيَة إِّمَلَٰ "   :تعالى هللا

َ
 .(1) " ق َوَل تَقُتلُٓواْ أ

 .(2)أي تقتلوهم خشية أن تفتقروا  :قال ابن كثير -
قال الدكتور مصطفى  ،(3)ووأد البنات( "  ...)إن هللا حرم عليكم :هللا عليه وسلم ىوقال صل -

 .(4) البغا في شرح الجملة: )أي دفنهن وهن أحياء( 
فصبر  بل حض النبي الكريم على حسن الرعاية بهن فقال: "من كان له ثالث بنات 

ومعنى من  (5)عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من َجَدِتِه كن له حجابًا من النار يوم القيامة " 
 . وسنذكر الحقا بقية حقوقها.(6) غناه جدته: أي من 

وبالمهر المّقدم لها تتصرف به  ،ولقد كرمها هللا زوجًة: فلها الحق بإختيار شريك حياتها 
 ولها منه حسن العشرة بالمعروف كما سيمر. ،كيف شاءت 

ِّ ولقد كرمها أمًا: فقرن طاعتها بعبادته سبحانه فقال: "   ب
ْ َ َوَل ترُشُِّكوا ْ ٱهلل  هِۦّ َشيـٔا  َوٱعُبُدوا

ينِّ إِّحَسَٰنا  َ َِٰلِّ ِّٱلَو )قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان   :قال القرطبي في تفسيره ،(7) " َوب
بالشكر واإلحسان والتزام البر والطاعة له واإلذعان من قرن هللا اإلحسان إليه بعبادته وطاعته  

 هللا.وسنذكر ذلك بإسهاب إن شاء  .(8)وشكره بشكره وهما الوالدان( 
سله والقدر واليوم اآلخر  والمرأة في باب اإلعتقاد كالرجل فتؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور 

ولها نصيبها من األعمال الصالحة كالصالة والصيام كالرجل   ،كالرجل تمامًا فتؤجز وتوزر 
 .أيضًا وبقية التكاليف الشرعية كذلك

 

 (. 31سورة االسراء آية ) (1)
 (  72/ ص  5تفسير ابن كثير) ج  (2)
كتاب في االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس / باب ما ينهى عن  ،البخاري  ،صحيح البخاري  (3)

 . 2408رقم الحديث:   :120/ ص 3ج ،إضاعة المال 
 (120/ ص  3خاري مع تعليقات د مصطفى البغا )جصحيح الب (4)
  : 1210/ ص2ج  ،كتاب األدب/ باب بر الوالد واالحسان إلى البنات  ،ابن ماجة  ،سنن ابن ماجة  (5)

 (   169/ ص     8و صحه األلباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة  لأللباني ) ج 3669حديث رقم: 
 (  1210/ ص 2سنن ابن ماجه شرح محمد فؤاد عبد الباقي )ج (6)
 (. 36سورة النساء آية ) (7)
 (.  183-182/ ص 5تفسير القرطبي ) ج (8)
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رك بعض التكاليف الشرعية  ولما كانت المرأة يعتريها الضعف والوهن رخص لها في ت
وكذلك يعتريها ما يعتري أبناء جنسها مما   ،سيفعلى المنابذة بالكالجهاد مثاًل فهي ال تقوى 

 .كتبه هللا عليهن من األذى كالحيض والنفاس فيرخص لها بترك الصالة
بل هو   ، وما ذلك من الشارع إال رحمًة بها وعدم تكليفها بما ال تطيق ،واِلفطُر في رمضان

 . بما يصلحهااألعرف 

يغرون المرأة المسلمة  ،وبقلوب الشياطينٌس بالزي اإلنسي أنا ه فيوإننا في عصر ظهر 
وهمهم في ذلك وغايتهم سفور المرأة وضياع عفتها   ،والحرية والمساواة  ،بالتحّضر والثقافة

وجبها رب  فهؤالء لم يدركوا روح الشريعة وال مقاصدها التي تضمن للمرأة حقوقًا أ ،وإذاللها
اء حقوقها على وجه التمام بما يحفظها و  وأوجب للدولة والمجتمع واألب والزوج أد  ،البريات لها

 . يضمن لها حياًة كريمًة بأمٍن وحريٍة ورخاء

يقول الدكتور محمد بن زيد الرماني وهو يتحدث عن الغزو الفكري لمجتمعاتنا ودعاة  
بالتبرج والموضة والخروج  ،المسلمة سالح الفرنجة" فاستخدم ضد المرأة والفتاة  :التغريب قال

 .(1) فانصرفت النساء عن العبادة والقران وتربية األبناء"  ،المالهيإلى الشوارع و 
ونورد بعضًا من الواجبات   ،وسنذكر جماًل من الحقوق التي أوجبها الشارع الحكيم للمرأة 

 ه بها. وما ذلك إال من تكريم اإلسالم لها وعنايت ،المنوطة بها

 

  

 

 (  29المرأة المسلمة بين الغزو والتغريب للدكتور زيد بن محمد الرماني )ص (1)
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 حقوق المرأة في اإلسالم  :المطلب األول
إن من تكريم اإلسالم للمرأة المسلمة أن ألزم المجتمع و األباء واألزواج بحقوق للمرأة لتحيا  

فنورد هنا ثمانية حقوٍق للمرأِة المسلمِة مقرونة باألدلة الشرعية   ،حياة كريمة وبكل حرية وأمان
 . ما المراد بالحق هنا؟ .ه ونجيب عنه بد أن نطرحسؤاٌل هنا ال :لكن،على وجه مختصر

 .(1) "اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا"  :وعّرف مصطفى الزرقا الحق بأنه
"وهو تعريف جيد؛ ألنه يشمل أنواع الحقوق الدينية   :وشرحه الدكتور وهبة الزحيلي فقال

والحقوق األدبية   ،ية كحق التملكوالحقوق المدن ،كحق هللا على عباده من صالة وصيام ونحوهما
والحقوق العامة  -وللزوجة على زوجها –وللزوج على زوجته  ،كحق الطاعة للوالد على ولده

وغير المالية كحق الوالية على   ،مالية كحق النفقةوالحقوق ال ،كحق الدولة في والء الرعية لها
  ، ضانة والوالية على النفس )والسلطة: إما أن تكون على شخص كحق الح :النفس( إلى أن قال

 أو على شيء معين كحق الملكية. 

وإما لتحقيق غاية معينة كقيام األجير   ،التزام على إنسان إما مالي كوفاء الدين والتكليف:
فالحقوق في اإلسالم   ،التعريف لمنشأ الحق في نظر الشريعة: وهو إرادة الشرعوأشار  ،بعمله

فال يوجد حق شرعي من   ،تستنبط منها األحكام الشرعية منح إلهية تستند إلى المصادر التي
وال تشريع سوى ما شرعه.  ،فمنشأ الحق هو هللا تعالى؛ إذ ال حاكم غيره ،غير دليل يدل عليه

 .(2)م طبيعيًا مصدره الطبيعة أو العقل البشري " وليس الحق في اإلسال

 : وسنبدأ الحديث عن حقوق المرأة الثمانية وهي كالتالي

 لحُق في حياٍة كريمٍة بأمٍن وأمان : اأوالً  -
 :من حق المرأة أن تحيا حياة كريمة فهي شقيقة الرجال قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم

أي مثيالت للرجال إال ما استثناه الشرع كالشهادة والميراث  .(3)" إنما النساء شقائق الرجال " 
 عن  تها مستقرة يقول هللامهددة بل تكون حيافال تكون حياتها  ،فلها الحق أن تعيش كالرجل ،(4)

 

 ( 19المدخل الى نظرية اإللتزام العامة في الفقه اإلسالمي للدكتور مصطفى الزرقا )ص  (1)
 (  366/ ص 4الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي )ج (2)
رقم   :61/ ص 1ج  ،باب في الرجل يجد البلة في منامه كتاب الطهارة /  ،أبي داود  ،سنن أبي داود (3)

 . 2ص  1وحسنه األلباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود  ج 236 :الحديث
 . (372/ ص  25مجموع فتاوى ابن باز )ج (4)
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ي ِّ َذنب قُتِّلَت ( 8) ِإَوَذا ٱلَموُءۥَدةُ ُسئِّلَت "  :حال أهل الجاهلية
َ
ِّأ قال القرطبي: )الموءودة ،(1) " ب

فيوءودها أي  ،سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب  ،وهي الجارية تدفن وهي حية ،المقتولة
 .األمان من الخوففحفظ حياتها بل ضمن لها  م فكرمهاأما اإلسال.(2)يثقلها حتى تموت( 

َقاَلْت:  ، فَعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َقْيسٍ  :هللا عليه وسلم ىفهذه امرأة طلقها زوجها فجاءت للنبي صل
َلْت " تَ فَ  ، َقاَل: َفَأَمَرَها ،َوَأَخاُف َأْن ُيْقَتَحَم َعَليَّ  ،َزْوِجي َطلََّقِني َثاَلًثا،ُقْلُت: َيا َرُسوَل هللاِ  قال .(3) َحوَّ

 .(4)النووي: )ألنها خافت في ذلك المنزل( 

 ثانيًا: الحق باإلحسان وحسن العشرة -
أستوصوا ":فقد قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم ،أوصانا ديننا الحنيف باإلحسان للنساء

سان  )أي تواصوا فيما بينكم باإلح  : قال الدكتور مصطفى البغا في تعليقاته ،(5)"بالنساء
 .(6) إليهن(

ِّٱلَمعُروفِّ "  :تعالى وقال وُهن  ب ُ قوله تعالى:  -)المسألة السادسة :قال القرطبي ،(7) " وَََعِشِّ
إذ لكل   ،)َوَعاِشُروُهنَّ ِبٱلَمعُروِف( أي على ما أمر هللا به من حسن المعاشرة. والخطاب للجميع

وهو مثل قوله  ،غلب األزواجولكن المراد بهذا األمر في األ  ،زوجا كان أو وليا ،أحد عشرة
َِّمعُروف  تعالى: "  وأال يعبس في وجهها بغير   ،. وذلك توفية حقها من المهر والنفقة(8)" فَإِّمَساُك ب

 وأن يكون منطلقا في القول ال فظا وال غليظا وال مظهرا ميال إلى غيرها.  ،ذنب 

 :ه قول طرفةوالعشرة: المخالطة والممازجة. ومن 

 .. لعلى عهد حبيب معتشر .فلئن شطت نواها مرة

 

 (. 9  – 8سورة التكوير آية )  (1)
 ( 232/ ص 3تفسير القرطبي )ج (2)
  : : حديث رقم1121/ ص 2ج  ،كتاب الطالق / باب المطلقة ثالثًا ال نفقة لها  ، مسلم  ،حيح مسلم ص (3)

1482 
 96ص  10المنهاج للنووي ج (4)
رقم الحديث:   :133/ ص  4ج ،كتاب أحاديث األنبياء / باب خلق ادم  ،البخاري  ،صحيح البخاري  (5)

3331 . 
 ( 133/ ص 4ى البغا )جصحيح البخاري مع تعليقات الدكتور مصطف (6)
 (. 19سورة النساء آية ) (7)
 (. 230سورة البقرة آية ) (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





21 

 .وتعاشر القوم واعتشروا ،جعل الحبيب جمعا كالخليط والغريق. وعاشره معاشرة
ما بينهم وصحبتهم   فأمر هللا سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة

 فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش. وهذا واجب على الزوج وال يلزمه في القضاء.  ،على الكمال
وقال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي:  ،وقال بعضهم: هو أن يتصنع لها كما تتصنع له

فقلت: ما هذا؟   ،أتيت محمد ابن الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية
 وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن.  ،ا علي امرأتي ودهنتني بالطيب قال: إن هذه الملحفة ألقته

إني أحب أن أتزين المرأتي كما أحب أن تتزين   عنه: )باس رضي هللا وقال ابن ع 
 .(1) (المرأة 

 ثالثًا: حق النفقة عليها بالمعروف  -
هللا عليه وسلم: " إنك لن   ىالنفقة بالمعروف واجبة على الرجل والزوج قال رسول هللا صل

 .(2) ك " حتى ما تجعل في فم امرأت ،تنفق نفقة تبتغي بها وجه هللا إال أجرت عليها

قال الدكتور مصطفى البغا في شرحه: )في فم امرأتك أي ثتاب على ما تنفقه على 
 .(3) زوجتك من طعام وغيره أو المراد ما تطعمه زوجتك بيدك مؤانسة وحسن معاشرة( 

 .(4) "وأبدأ بمن تعول" :أيضاً  لى هللا عليه وسلمص وقال
 .(5)م( ))تعول( تجب عليك نفقته  :وقال الدكتور مصطفى البغا 

 ، وأحرى لتمام المودة بينكما ،وهذه النفقة هي إحسان وواجب منك على أهلك وبقدر استطاعتك
 . واستغناء منك عن الناس ،وأوثق لروابط األسرة الواحدة

 

 

 

 ( 97/ ص 5تفسير القرطبي )ج (1)
ولكل امرئ ما  ،كتاب اإليمان / باب ما جاء إن األعمال بالنية والحسبة  ،البخاري  ،صحيح البخاري  (2)

 56ديث:: رقم الح20/ ص 1ج ،نوى 
 ( 20/ ص  1طفى البغا )جصحيح البخاري مع تعليقات مص (3)
حديث   :122/ص 2ج  ،كتاب الزكاة / باب ال صدقة إال عن ظهر غنى  ،البخاري  ،صحيح البخاري  (4)

 . 1426رقم: 
 ( 112/ ص 2صحيح البخاري مع تعليقات مصطفى البغا )ج  (5)
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 . رابعًا: حق التملك والتصرف في المال والمهر والهبة والميراث -
مهر ويدفع لها وتتصرف به  ضمن اإلسالم للمرأة حرية التصرف في المال فهي تستحق ال

 .كيف شاءت 

لَة"  :قال هللا تعالى َٰتِّهِّن  ِنِّ َِّسآَء َصُدَق  .(1) " َوَءاتُواْ ٱلن 

)أن الرجل يجب عليه دفع  )عن ابن عباس: النحلة: المهر( وقال: :قال ابن كثير
با  كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طي  ،وأن يكون طيب النفس بذلك ،الصداق إلى المرأة حتما

 .(2) كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك( ،بها

ِّنُه نَفسا فَُُكُوهُ  "    : ولها الحق في الهبة قال تعالى في بقية اآلية  فَإِّن طِّنَب لَُكم َعن ََشء م 
رِّيٓـٔا   . فهي تملكت المال ثم وهبته (3) "  َهنِّيٓـٔا م 

كرا  المرأة صداقها لزوجها ب ويدل بعمومه على أن هبة ،)مخاطبة لألزواج :قال القرطبي
 .(4) وبه قال جمهور الفقهاء(  ،جائزةكانت أو ثيبا 

لكن أوجب  ،الميراث كالذكر مع اختالف قدر الورثة بينهماوجعل اإلسالم لها الحق في 
ا قَل  "    : لها الحق فيه قال تعالى  قَربُوَن مِّم 

َ
انِّ وَٱأل َ َِٰلِّ ا تََرَك ٱلَو ِّم  يب م  َِّسآءِّ نَصِّ ِّلن  يبا   َول و َكُُثَ نَصِّ

َ
مِّنُه أ

فُروضا بذكر المواريث.  لما ذكر هللا تعالى أمر اليتامى وصله -قال القرطبي: )األولى ،(5) "  م 
توفي وترك امرأة يقال لها: أم كحة وثالث بنات له   ،ونزلت اآلية في أوس ابن ثابت األنصاري 

فأخذا ماله ولم يعطيا   ،يد وعرفجةفقام رجالن هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما: سو  ،منها
 . امرأته وبناته شيئا

ويقولون: ال يعطى إال   ،إن كان ذكراوكانوا في الجاهلية ال يورثون النساء وال الصغير و 
وحاز الغنيمة. فذكرت أم كحة  ،وضارب بالسيف ،وطاعن بالرمح ،من قاتل على ظهور الحيل

وال  ،ولدها ال يركب فرسا ،فقاال: يا رسول هللا ،ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدعاهما

 

 . (4سورة النساء آية ) (1)
 ( 213/  ص2تفسير ابن كثير )ج (2)
 ( 4سورة النساء آية ) (3)
 ( 24/ ص 5تفسير القرطبي ) ج (4)
 (. 7سورة النساء آية ) (5)
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فأنزل  .)انصرفا حتى أنظر ما يحدث هللا لي فيهن(يحمل كال وال ينكأ عدوا. فقال عليه السالم: 
 .(1)  هللا هذه اآلية ردا عليهم(

روى البخاري  :وهذا رسول هللا يحض الصحابيات على اإلنفاق في سبيل هللا والصدقة
أو قال   -قال: أشهد على النبي صلى هللا عليه وسلم  ،ن عباس"سمعت اب  :بإسناده
فظن أنه لم   ، خرج ومعه بالل -ل هللا صلى هللا عليه وسلم أشهدعلى ابن عباس: أن رسو عطاء:

وبالل يأخذ في طرف  ،فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم ،يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة
 .(2) ثوبه"

من بين صفوف الرجال إلى صفوف النساء. )لم  رج()خ :وقال الدكتور مصطفى البغا
يسمع( أي النساء كما في رواية. )القرط( ما يعلق في شحمة األذن لدى النساء )يأخذ( ما 

فلو لم يكن للمرأة حرية التصرف بمالها ألمرها الرسول الكريم أن تراجع وليها   .(3)يتصدق به( 
 .رف بمالها وهبته وهذا من تكريم اإلسالم لهالتصة افدل على أن للمرأة حري  ،وتستأذنه باإلنفاق

 خامسًا: الحق في التكسب والعمل بالضوابط المشروعة  -
اإلسالم حفظ للمرأة الحرية في التكسب والعمل وهذا من تكريم اإلسالم للمرأة وحفظه  

نا  لكنولسنا في هذا المقام ننتقد أو نعلق على عمل المرأة كما فعل كثير من الكتاب  ،لحقوقها
فقد  .نثبت الحق لها في العمل بالضوابط الشرعية لئال يفتح باب الفساد في خروجها من بيتها

 .جعل اإلسالم لها ضوابط لعملها لتحفظ كرامتها وعفتها سنذكرها الحقاً 
وعن عائشة رضي هللا عنها عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: " قد أذن أن تخرجن في  

جواز خروج المرأة لحاجتها.سواًء األعمال الوظيفية أو السياسية  ديث الح فقد أفاد  .(4)حاجتكن" 
 . أو اإلجتماعية

 :وأما ضوابط خروجها إلى العمل فقد ذكر أهل العلم أربعة ضوابط

 ،يمنعها ظلمًا ونكاية مع حاجتها للعمل بشرط أن ال  ،إذن الولي ويدخل فيه األب أو الزوج  -1
 .فال إذن له

 

 ( 46/ ص 5تفسير القرطبي )ج (1)
 .98: رقم الحديث: 31/ ص 1ج ،كتاب العلم/ باب عظة اإلمام النساء وتعليمهن  ،البخاري  ،صحيح البخاري   (2)
 (31/ ص 1صحيح البخاري بتعليق الدكتور مصطفى البغا )ج (3)
: حديث رقم:  120/ص 6ج  ،كتاب تفسير القران / باب قوله " ال تدخلوا بيوت النبي"  ،لبخاري ا ،صحيح البخاري  (4)

4795. 



24 

 . أو األبناء والبيت مسؤولياتها تجاه الزوج أن ال يصرفها العمل عن  -2
 . فال يجوز العمل فيما حرم هللا وال فيما يشق عليها ،أن يكون هذا العمل مباحاً  -3
 ، حاجةأن تخرج للعمل باللباس الشرعي وتتجنب الطيب وأمن الفتنة و الكالم لغير  -4

 .(1) وال تختلي باألجانب وال تلين الكالم معهم بل تلزم الحشمة وغض البصر 
 .سادسًا: صيانة كرامة المرأة وعدم التعدي عليها بالضرب ونحوه -

فهذا الصحابي ثابت بن   ،ضمن اإلسالم للمرأة الحق في حياة كريمة بال إهانة أو إحتقار
" أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب  :قيس ضرب زوجته فطلقها رسول هللا منه ألنه أهانها

فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول هللا صلى  ،هللا بن أبيوهي جميلة بنت عبد  ،امرأته فكسر يدها
لذي لها عليك  هللا عليه وسلم فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى ثابت فقال له: خذ ا

 ،فأمرها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة ،قال: نعم ،وخل سبيلها«
 .ه لذلكفقد طلقها رسول هللا من .(2)  فتلحق بأهلها "

ُ  "  :وأما الضرب المذكور في قول هللا تعالى َل ٱهلل  َِّما فَض  َِّسآءِّ ب  ٱلن 
ُموَن ََعَ َِّجاُل قَو َٰ ٱلر 

َّتِّ بَعَضُهم 
َٰ ُ َوٱل  َِّما َحفَِّظ ٱهلل  ِّلَغيبِّ ب َٰنَِّتٌَٰت َحَٰفَِّظَٰت ل  لَِّحَُٰت َق َٰ ِّهِّم فَٱلص  َٰل مَو

َ
نَفُقواْ مِّن أ

َ
َِّمآ أ َٰ بَعض َوب   ََعَ

 َعلَيهِّن   ََتَافُونَ 
ْ َطعَنُكم فَََل تَبُغوا

َ
عِّ َوٱرضُِّبوُهن  فَإِّن أ  نُُشوزَُهن  فَعُِّظوُهن  َوٱهُجُروُهن  ِفِّ ٱلَمَضاجِّ

َ ََكَن َعلِّي ا َكبِّياَسبِّ  . فهو مقيد بضوابط ذكر منها القرطبي فقال: في تفسيره  (3) " يًَل إِّن  ٱهلل 
افون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب هللا : أي تخالنشوز :)المسألة الخامسة :لمفردات اآلية

( أي بكتاب هللا :عليهن من طاعة األزواج ( وقال هللا عليهن   أي ذكروهن ما أوجب  ،)َفِعُظوُهنَّ
)السادسة:  :واالعتراف بالدرجة التي له عليها ( وقال ،من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج

ظهره وال يجامعها( وتحدث عن الضرب فقال: والهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها 
فإن لم   ،له تعالى: واضربوهن أمر هللا أن يبدأ النساء بالموعظة أوال ثم بالهجرانقو  -)الثامنة 

فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه. والضرب في هذه اآلية هو   ،ينجعا فالضرب 

 

 ، 17-16عمل المرأة رؤية شرعية للدكتور فؤاد عبد الكريم ص (1)
 (   61-53عمل المرأة في ميزان الشريعة اإلسالمية عماد حسن أبو العينين )ص -
  3497رقم الحديث:  : 186/ ص  6ج ،ق / باب عدة المختلعة كتاب الطال ،النسائي  ،سنن النسائي  (2)

 . 69ص  8وصححه األلباني في صحيح وضعيف النسائي لأللباني ج
 (. 34سورة النساء آية ) (3)
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فإن  ،حوهاال يشين جارحة كاللكزة ونوهو الذي ال يكسر عظما و  ، ضرب األدب غير المبرح
 .(1) المقصود منه الصالح ال غير. فال جرم إذا أدى إلى الهالك وجب الضمان(

 أو مفارقته عند الضرر. ،حق المرأة في اختيار شريك حياتها :سابعاً  -
  :بشرط ضبط معيار الكفاءة يعني ،أثبت اإلسالم للمرأة البالغة اختيار شريك حياتها

تيار إن اختل هذا المعيار فقط من ناحية الخلق أو  خل في موضوع اإلخ ألولياء التد للوالدين وا
 ،" وال تنكح البكر حتى تستأذن« قالوا: يا رسول هللا :هللا عليه وسلم ىلقال رسول هللا ص ،الدين

 . (2)وكيف إذنها؟ قال: »أن تسكت " 
عد. )أن تسكت( استحياء  البكر( التي لم تتزوج ب) :قال الدكتور مصطفى البغا في شرحه

 .(3)  مع قرينة تدل على رضاها أو عدم قرينة تدل على رفضها من بكاء أوضحك ونحو ذلك(
فلها الحق في   ،فإن أساء إليها أو أضّر بها.ومع ذلك تبقى عنده ما دام يحسن معها العشرة

  .  للضرروجته فطلقها منه رسول هللاتقدم معنا حديث ثابت بن قيس الذي ضرب ز  ،طالقها منه
فأتى   ،وهي جميلة بنت عبد هللا بن أبي ،"أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها 

فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى  ،أخوها يشتكيه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 عليه  فأمرها رسول هللا صلى هللا ،قال: نعم ،ثابت فقال له: »خذ الذي لها عليك وخل سبيلها«

 .(4) فتلحق بأهلها "  ،يضة واحدةوسلم أن تتربص ح

 .الحق في أداء العبادة في المسجد وتعّلم الِعلم النافع -ثامنًا وأخيراً 
 ، )عن ابن عمر ،بحرية أداء العبادة في المساجد وبيوت العلم للمرأة  الشارع الحكيم أقرّ 

فقيل لها: لم   ،ماعة في المسجد قال: كانت امرأة لعمر تشهد صالة الصبح والعشاء في الج
تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول 

 

 ( 172 -168/ ص    5تفسير القرطبي )ج (1)
/   7ج ، اها كتاب النكاح / باب ال ينكح االب وغيره البكر والثيب إال برض ، البخاري  ، صحيح البخاري  (2)

 5136رقم الحديث:  :17ص
 ( 17/  ص7صحيح البخاري مع تعليقات الدكتور مصطفى البغا )ج (3)
  3497رقم الحديث:  : 186/ ص  6ج ،كتاب الطالق / باب عدة المختلعة  ،النسائي  ،سنن النسائي  (4)

 69ص  8وصححه األلباني في صحيح وضعيف النسائي لأللباني ج
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ل فلم ُتبنى المساجد للرجا .(1)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا" 
 .للرجال والنساء بل هي بيوت هللا للعلم وللعبادة ،فقط

وعليه فال يجوز إخراج النساء والطالبات وحفظة القران من المساجد بحجة أن "المرأة  
 .بل لها الحق في التعلم في المساجد أو حتى المعاهد والمدارس والجامعات  (2) عورة" 

"عن الشفاء بنت   :ات على تعلم العلموسلم يحث الصحابي هللا عليه ىهللا صلوكان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي: أال تعلمين  علي رسول  قالت: دخل ،عبد هللا

 .(3) هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة " 

"قالت  :وتلكم الصحابية التي طلبت من رسول هللا أن يخصص للنساء يومًا يتعلمن فيه 
فوعدهن يوما   ،ن نفسكفاجعل لنا يوما م  ،للنبي صلى هللا عليه وسلم: غلبنا عليك الرجالالنساء 

إال كان   ،فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثالثة من ولدها ،فوعظهن وأمرهن  ، لقيهن فيه
 .(4)  لها حجابا من النار فقالت امرأة: واثنتين؟ فقال: واثنتين"

بل هناك   ،ة مجتمعنا للنساء ذوات الخبرة في تخصصهنوال يخفى على ذو بصيرة حاج
 . . إن عدمت كالوالدة وعمليات النساءمرأة وال يصار لغيرها إالأعمال تقّدم ال

العائلة المسلمة وحسن تربية األبناء بروح   وال يخفى أيضًا ما ينتجه تعليم المرأة من إزدهار
)فهذه أم الخير الحجازية   .وحسن التفاهم بين الزوجين ،من تنمية الفكر داخل البيت المسلم

 .(5)سلمات بجامع عمرو بن العاص في القرن الرابع الهجري( تصدرت حلقات وعظ وإرشاد الم

 ومع قولنا بحق المرأة في التعليم لكننا نضع ضابطين تحفظ المرأة بهما عفتها وكرامتها: 

 

 

كتاب الجمعة / باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء  ،بخاري ال ،صحيح البخاري  (1)
 . 900 :حديث رقم :6/ص   2ج  ،والصبيان وغيرهم؟ 

  ،  1173رقم الحديث   : 4668/ ص  3ج  ، كتاب أبواب الرضاع / باب  ،الترمذي  ،سنن الترمذي  (2)
 173ص 3وصححه األلباني في صحيح وضعيف الترمذي ج

  3887 :: حديث رقم11/ ص 4ج  ،كتاب الطب / باب ما جاء في الرقى  ،أبي داود  ،د سنن أبي داو   (3)
 2ص 1وصححه األلباني في صحيح وضعيف أبي داود ج

:  32/ص 1ج ،كتاب العلم / باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟  ،البخاري  ،صحيح البخاري  (4)
 101حديث رقم:

 ( 587/ ص  2أحمد بن اسماعيل المقدم ) ج عودة الحجاب للشيح محمد بن  (5)
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 أمن الفتنة بكافة أنواعها. - 1

 .(2()1) التحرز من اإلختالط المذموم بينها وبين الذكور  -2

" إن اإلسالم أحل المرأة  :لالسباعي حقوق المرأة فيقو يلخص لنا الدكتور مصطفى  :أخيراً 
 : انة الالئقة بها في ثالث مجاالت رئيسيةالمك

وهذا ما كان محل شك أو إنكار  ،فاعترف بإنسانيتها كاملة كالرجل :المجال اإلنساني -1
 .عند أكثر األمم المتمدنة سابقاً 

يها مكانة إجتماعية كريما فقد فتح أمامها مجال التعلم وأسبغ عل :المجال اإلجتماعي -2
 . أطوار حياتهاعلى إمتداد 

فقد أعطاها األهلية المالية الكاملة في جميع التصرفات حين تبلغ سن   :المجال الحقوقي -3
 .(3)الرشد " 

 .ال باهللواننا في هذا المطلب وقفنا على ما ذكره جميعًا وهللا المستعان وال حول وال قوة إ

 

 

  

 

 .وتعليم المرأة كتبته آيت العسيري وهو خاص بإذاعة طريق اإلسالممختصر من مقال بعنوان االسالم  (1)
 .التي بعنوان حقوق المرأة وواجباتها في السنة النبوية وليد عويضة  الدكتوررسالة ولقد استفدت من  (2)
 . (27-26للدكتور مصطفى السباعي )ص المرأة بين الفقه والقانون  (3)
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 .المرأة في اإلسالمالمطلب الثاني: واجبات 
فقد  ،كما أن الشارع الحكيم جعل للمرأة حقوقًا تحفظ كيانها وتيسر لها السعادة في حياتها 

وهذه الواجبات من  ،أوجب اإلسالم عليها واجبات ينبغي أن ال تتعداها بل تنضبط بها وتحفظها
ن أنموذجًا لحفظ وتكون بيوت المسلمي ،وتصون بها كرامتها  ،الشارع من شأنها أن تحفظ بيتها

 وسنذكر ثالثًة من الواجبات كالتالي:  ،هد والوفاء والراحة والسكون الع

 .أواًل: عبادة المرأة لربها وإخالص العبادة هلل وحده وتعلم أحكام الدين -

ُّ إِّذَا َجآَءَك ٱلُمؤمَِّنَٰ "  : يقول هللا تعالى   ، الواجبات على المرأة عبادة هللا إن أوجب   َها ٱنل ِبِّ يُّ
َ
َٰٓأ ُت  يَ

ِّٱ  ن ل  يرُشِّكَن ب
َ
َٰٓ أ ِّعَنَك ََعَ ُِّبهَتَٰن  ُيَباي َِّي ب وَلََٰدُهن  َوَل يَأت

َ
َِّي َوَل يَقُتلَن أ ِّ َشيـٔا َوَل يرَسِّقَن َوَل يَزن هلل 

َ يَفََتِّيَنُهۥ  يَنَك ِفِّ َمعُروف َفَبايِّعُهن  َوٱسَتغفِّر لَُهن  ٱهلل  رُجلِّهِّن  َوَل يَعصِّ
َ
يهِّن  َوأ يدِّ

َ
َ َغُفور  بََي أ  إِّن  ٱهلل 

يم تسمى "مبايعة   ،) هذه الشروط المذكورة في هذه اآلية :قال السعدي في تفسيره ،(1)"  ر حِّ
التي تجب على الذكور والنساء في  ،النساء" الالتي كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة

ِ( بأن يفردن هللا :جميع األوقات( وقال وكذلك أوجب على   .(2) وحده بالعبادة( )الَّ ُيشِركَن ِبٱَّللَّ
ال بها فقد قال رسول هللا صل المرأة أن تتعلم األحكام الضرورية التي ال تقوم حياتها كمسلمة إ

كأركان اإلسالم   ، والمسلمة داخلة فيه ،(3) "طلب العلم فريضة على كل مسلم"  :هللا عليه وسلم
عليها معرفته كأحكام الصالة والصيام وما  يجب ما  :ويدخل فيه تعلم المرأة العيني ،واإليمان

وال تنفك إال بتعلم هذه األحكام   ألن ذمة المرأة مشغولة ،يعتري النساء كأحكام الحيض والنفاس
 .لتسري على مراد هللا

أن تسعى المرأة جاهدة لتخلص نفسها من عذاب هللا وسخطه وال تكون في  :وأيضاً 
فال تتبرج وال تتساهل في اإلختالط   .ا في أماكن الريبةقي نفسهوال تل ،األماكن التي يكرهها هللا

الصالحات كي تفوز برضى رب البريات فهذا رسول وتسارع في األعمال  ،وتتقي هللا ،باألجانب 
تصدقن وأكثرن  ،يا معشر النساء " قال: :عليه وسلم يقول ناصحًا النساء هللا ىهللا صل

لة: وما لنا يا رسول هللا أكثر أهل  نار« فقالت امرأة منهن جز فإني رأيتكن أكثر أهل ال ،االستغفار
وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب  ،وتكفرن العشير ،النار؟ قال: »تكثرن اللعن

 

 (. 12سورة الممتحنة آية ) (1)
 (. 857تفسير السعدي )ص (2)
  : حديث رقم : 81/ ص 1ج  ،باب فضل العلماء والحث على طلب العلم  ، ابن ماجة  ، سنن ابن ماجة(3)

 ( 296/ ص 1وصححه األلباني في صحيح وضعيف ابن ماجة )ج 224
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وما نقصان العقل والدين؟ قال: " أما نقصان العقل: فشهادة امرأتين  ،منكن« قالت: يا رسول هللا
وتفطر في رمضان فهذا  ، وتمكث الليالي ما تصلي ،قلشهادة رجل فهذا نقصان العتعدل 

 .(1) نقصان الدين " 
)وقوله جزلة بفتح الجيم وإسكان الزاي أي ذات عقل ورأي قال بن دريد  :قال النووي  

الجزالة العقل والوقار وأما العشير فبفتح العين وكسر الشين وهو في األصل المعاشر مطلقا  
عقل وقوله صلى هللا عليه وسلم فهذا هو العقل والمراد كمال الاد هنا الزوج وأما اللب فوالمر 

نقصان العقل أي عالمة نقصانه وقوله صلى هللا عليه وسلم وتمكث الليالي ما تصلي أي تمكث  
 .(2)ليالي وأياما ال تصلي بسبب الحيض وتفطر أياما من رمضان بسبب الحيض وهللا أعلم( 

واإلكثار من االستغفار   على الصدقة و أفعال البر جمل من العلوم منها الحث  وقال )ففيه
 .(3)  وسائر الطاعات وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات(

 .طاعة الزوج وتربية األبناء التربية الصالحة وحفظ أسرار البيت :ثانياً  -
وكما أوجب  ،بالمعروفمما أوجب على المرأة المسلمة رعاية الزوج وحفظ حقه وطاعته 

هللا عليه وسلم   ى رسول هللا صلي الحديث أن تتمتع به وضمن حق الفراش ففاإلسالم لها أن 
فكذلك وجب عليها أن   ،فأوجب عليه أن يقوم بحقها من المتعة .(4)قال: "فإن لزوجك عليك حقا" 

آمرا أحدا أن يسجد لغير  " فإني لو كنت  :هللا عليه وسلم ىقال رسول هللا صل :تطيعه بالمعروف
ال تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي  ،والذي نفس محمد بيده ،لزوجهاأة أن تسجد ألمرت المر  ،هللا

 .(5)ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه "   ،حق زوجها

 

  : 86/ ص  1ج  ،إليمان / باب بيان نقصان اإليمان بنقص الطاعات كتاب ا ،مسلم  ،صحيح مسلم  (1)
 79حديث رقم: 

 ( 66/ ص 2المنهاج للنووي ) ج (2)
 ( 66/ ص  2المصدر السابق )ج (3)
 ،كتاب الصيام / باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًا  ،مسلم  ،صحيح مسلم  (4)
 1159: حديث رقم: 813/ص2ج
حديث رقم:   : 595/ص 1ج  ،كتاب النكاح/باب حق الزوج على المرأة  ،ابن ماجة  ،اجة سنن ابن م (5)

ابن   صحيح وضعيف –قال األلباني حسن صحيح  ، 595ص 1مع شرح محمد فؤاد عبد الباقي ج ،1853
 353ص 4ماجة ج
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 )ولو سألها نفسها( أي الجماع. )على قتب( هو للجمل :قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي
ن ال ينبغي لهن االمتناع في هذه  ره. ومعناه الحث على مطاوعة أزواجهن وإنهكاإلكاف لغي

 .كيف في غيرها(الحالة ف
قال رسول هللا   ،وأرشدها رسول هللا على حفظ البيت ورعاية األبناء فهي مؤتمنة عليهم

 .(1) والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها " "  :هللا عليه وسلم ىصل

تحت رعايته وفي كنفه في  )مطالب ومحاسب عن قيامه بشؤون من  :قال مصطفى البغا
 .(2) م القيامة( الدنيا ويو 

سر بيتها فال تفشيه ألحد فقال: )قال أال  ظهللا عليه وسلم أن تحف ىوعلمها رسول هللا صل
ثم إذا خرج حدث  يغلق بابا ثم يرخي سترا ثم يقضي حاجته عسى أحدكم أن يخلو بأهله

ترها فإذا قضت حاجتها حدثت أصحابه بذلك أال عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي س
يا رسول هللا إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال فال تفعلوا  صواحبها فقالت امرأة سفعاء الخدين وهللا

لى قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف  فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة ع
 (4).(3)وتركها" 

فينبغي التنبه   سر وهذا مالحظ وملموسوال شك أن نقل هذه األحاديث يثير الفتن بين األ
 . لذلك وهللا المستعان وعليه التكالن

 .ثالثًا: يجب على المرأة أن تحفظ حقوق األقارب واألرحام والجيران -
المرأة المسلمة أن تحافظ على المودة وفعل الخير مع الناس وهذا من  إن مما ينبغي على 

فالمرأة   ،ٍع مسلٍم غالباً راء قاحلة بل في مجتمألنها ال تعيش في صح ،أخالق اإلسالم الواجبة
واألحق باإلحسان أواًل هما الوالدان لعظيم فضلهما وألنهما   ،جزء من المجتمع ومكون رئيسي فيه

ٓ إِّي اهُ  " : قال هللا تعالى في تعزيز حقهما  ،لى هذه الدنياالسبب في إيجادك ع ْ إِّل  ل  تَعُبُدٓوا
َ
َوقَََضَٰ َربَُّك أ

 َٰ ِّٱلَو َحدُ َوب
َ
ََبَ أ ا يَبلَُغن  عِّنَدَك ٱلكِّ ًنا إِّم  ينِّ إِّحَسَٰ َ ف  َوَل تَنَهرُهَما ِلِّ

ُ
ٓ أ ُهَما فَََل َتُقل ل ُهَما َ و لِكِّ

َ
ٓ أ َوقُل ل ُهَما قَول   ُهَما

وجعل بر الوالدين   ،)المسألة الثانية: أمر هللا سبحانه بعبادته وتوحيده :قال القرطبي ،(5) " َكرِّيما
 

 893رقم:  حديث :5/ ص 2ج  ،كتاب الجمعة / باب الجمعة في القرى والمدن  ،البخاري  ،صحيح البخاري  (1)
 ( 5/ ص  2صحيح البخاري مع تعليقات مصطفى البغا )ج  (2)
-170/ ص2ج ،كتاب النكاح/ باب في العزل  ،نور الدين الهيتمي  ،كشف األستار عن زوائد البزار (3)

 . 1450: رقم الحديث: 171
 . 2023رقمه 217ص 2قال األلباني حسن لغيره صحيح الترغيب والترهيب ج (4)
 (. 23اء آية )سورة اإلسر  (5)
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سيما إن كانت موظفة أو لها راتب فينبغي عليها   ،(1) كما قرن شكرهما بشكره(  ،مقرونا بذلك
" إن الرحم شجنة  :قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم :وكذلك اإلحسان لألرحام . اإلحسان إليهما

 .(2) ومن قطعك قطعته "  ،فقال هللا: من وصلك وصلته ،من الرحمن

الضم والكسر والفتح وهي في  ز في الشين )شجنة( يجو  :قال مصطفى البغا في تعليقاته
فة من  األصل عروق الشجر المشتبكة. )من الرحمن( اشتق اسمها من هذا االسم الذي هو ص 

صفات هللا تعالى والمعنى أن الرحم أثر من آثار رحمته تعالى مشتبكة بها فمن قطعها كان  
 .(3) منقطعا من رحمة هللا عز وجل ومن وصلها وصلته رحمة هللا تعالى(

فالواجب عليها خاصًة إن كانت ذو ماٍل أن ال تنسى أقاربها فاإلحسان إليهم يؤلف القلوب 
وكذلك يجب أن ال تنسى جاراتها  .ذوي الرحم وهذا من الواجب عليها ويمد أواسر المحبة بين

" يا نساء  :قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم  ،والمسلمين من اإلحسان والهبات والصدقات 
 (4) ولو فرسن شاة "  ،ال تحقرن جارة لجارتها ،سلمات الم

في تعليقاته: )ال تحقرن( ال تستصغرن شيئا تقدمه هبة فتمتنع منها   قال مصطفى البغا
والهبة في اللغة إيصال الشيء لغيره بما ينفعه سواء كان ماال أم غيره يقال وهبة هللا ماال حالال  

يك المال بال عوض وفي معناها الهدية مع مالحظة  وولدا صالحا وعقال سليما. وشرعا هي تمل
فرسن شاة( ما دون الرسغ من يدها وقيل هو عظم قليل اللحم والمقصود تكريم الموهوب له. )

المبالغة في الحث على اإلهداء ولو في الشيء اليسير وخص النساء بالخطاب ألنهن يغلب 
 .(5)ذلك(   عليهن استصغار الشيء اليسير والتباهي بالكثرة وأشباه

قالت:  :" فقد أعتقت بريرة ،وما قصة عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها منكم ببعيد 
فإن   ،فذكرت ذلك للنبي صلى هللا عليه وسلم فقال: أعتقيها ، فاشترط أهلها والءها ،اشتريت بريرة

 7 .(6) الوالء لمن أعطى الورق فأعتقتها" 

 

 

 (238/  ص 10تفسير القرطبي )ج (1)
 .5988 :رقم الحديث :6ص / 8ج  ،كتاب األدب / باب من وصل وصله هللا  ،البخاري  ،صحيح البخاري  (2)
 (6/ ص 8صحيح البخاري مع تعليقات مصطفى البغا )ج (3)
 .2566رقم الحديث:  :153ص   / 3ج  ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها  ،البخاري  ،صحيح البخاري  (4)
 (153/ ص 3صحيح البخاري مع تعليقات مصطفى البغا )ج  (5)
 .25366: رقم الحديث: 147/ ص 3ج  ،كتاب العتق / باب بيع الوالء وهبته  ،البخاري  ،صحيح البخاري  (6)
 الشريعة بالجامعة اإلسالمية غزة. انظر رسالة حقوق المرأة وواجباتها في السنة النبوية للدكتور وليد عويضة من كلية (7)
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 المبحث األول
 الضوابط الشرعية للزينة واللباس في ضوء الواقع المعاصر

إن فطرة هللا التي فطر الناس عليها مجبولة على التزين وحب الزينة والظهور بأبهى  
 . ها زينة أو طيبًا أو ترجاًل فكلسواًء كانت الزينة ملبساً  ،فهذه حقيقة ال نتغافل عنها،منظر

وجب التنبيه إلى ضوابط الشريعة  ،ولما كانت المرأة المسلمة محل عنايتنا في هذا البحث 
خاصًة في هذا الباب الذي هو محل فتنة خاصة مع محارمها ويكثر التغافل   ،لكي تتحصن بها

لزينتها ولباسها في هذا  ف على أهم الضوابط الشرعية وسنتعر  ،والتساهل فيه خاصًة في عصرنا
 وهللا الموفق.  لمبحث ونقف على مراد الشارع من هذه الضوابطا

 . المطلب األول: الضوابط الشرعية لزينة المرأة أمام محارمها
ثم   ،سيبين الباحث في هذا المطلب مفهوم الزينة قبل أن نخوض في ما يجب وما يمنع 

ثم نخصص بالدراسة  ،ذي يجوز منها في هذا الباب المرأة المسلمة بقسميها والنبين ما هي زينة 
وسنوضح في   ،الزينة التي يباح للمحارم رؤيتها من المرأة ونترك باقي الزينة لدراسات أخرى 

 .نهاية المطلب الضوابط الشرعية لزينة المرأة أمام محارمها

 :ة فروعوفيه ثالث

 . مفهوم الزينة :األول الفرع
ْينَ  : لغةً  أواًل الزينة    ، ُقِلَبِت اْلَكْسَرُة َضمًَّة َفاْنَقَلَبِت اْلَياُء َواًوا. ،وَنة: اْسٌم َجاِمٌع ِلَما ُتُزيَِّن ِبهِ ُة والزُّ والزِّ

لتَّاُء وُأدغمت ِفي الزَّاِي  َفُسكَِّنِت ا ،وَأصله َتَزيََّنت ،َوَتُقوُل: َأْزَيَنِت اأَلرُض بُعشبها وازَّيََّنْت ِمْثُلهُ  :وقال
ْيُء َصاِحَبُه َزْيًنا ِمْن َباِب   : قال الفيومي: مادة )ز ي ن( . ألَلف ِلَيِصحَّ ااِلْبِتَداُء َواْجُتِلَبِت ا َزاَن الشَّ

ْيُن َنقِ  يَنُة َوَزيَّْنُتُه َتْزِييًنا ِمْثُلُه َوالزَّ ْيِن. َساَر َوَأَزاَنُه إَزاَنًة ِمْثُلُه َوااِلْسُم الزِّ وقال الفيروزآبادي:   ،يُض الشَّ
َأو يوم َكْسر الَخليِج   ، ويوُم الِزيَنِة: العيدُ  ، وَوادٍ  ،كِكتابٍ  ، كالِزَيانِ  ،بالكسر: ما ُيَتَزيَُّن به ،الِزينةُ 

يَنةُ  بمْصَر. وداُر الِزيَنِة: ع ُقْرَب َعَدَن.  ْيِن. وقال الزبيدي: زين الزِّ ْيُن: ِضدُّ الشَّ بالكْسِر: َما   ،والزَّ
 . (1)  ُيَتَزيَُّن ِبهِ 

 . أو ما يتجمل به وهو ضد الشين ،ا الشيئ الحسنريف الزينة أنهفالمالحظ من تع
 

المصباح المنير في غريب شرح الكبير ألحمد بن محمد   ، (201/ ص 13لسان العرب البن منظور )ج (1)
  35تاج العروس للزبيدي )ج ،( 1204/ ص  1القاموس المحيط للفيروز آبادي )ج ، (261/ ص 1الفيومي ) ج

 ( 161ص  /
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 الزينة في االصطالح   :ثانياً 

 : فمنها ،عّرفها العلماء بعدة تعريفات متقاربة
وقال الماوري: "والزينة ما أدخلته المرأة على بدنها حتى زانها وحسنها في العيون كالحلي  -

 .(1)والثياب والكحل والخضاب " 
ْنَساُن ِمْن َمْلُبوٍس َأْو َغْيِرِه ِمَن اأْلَْشَياِء اْلُمَباَحِة  اني فقال:"الوعرفها الشوك - يَنُة: َما َيَتَزيَُّن ِبِه اإْلِ زِّ

 .(2) الَِّتي َلْم َيِرْد َنْهٌي َعِن التََّزيُِّن ِبَها َواْلَجَواِهِر َوَنْحِوَها " َكاْلَمَعاِدنِ 
يَنِة َما تَ  - َأْصٍل ِخْلَقِتَها، َواَل َيْسَتْلِزُم  َتَزيَُّن ِبِه اْلَمْرأَُة َخاِرًجا َعْن وعرفها الشنقيطي فقال: " الزِّ

 . وهو الذي أختاره الباحث لمسوغاٍت منها: (3) النََّظُر ِإَلْيِه ُرْؤَيَة َشْيٍء ِمْن َبَدِنَها" 
 ضع عليها بما ال يكون من البدن.الزينة ما كان مقصدها تزيين الِخلقة بما يو  -

 ما كانت مكتسبة مصطنعة ومضافة ال من أصل الِخلقة. مرادة هنا الزينة ال-
ومع ذلك  ،فقال " الزينة ما ليست من السلع وال من الخدمات  : عرفها الدكتور عيسى عبده -

 .(4) يسعى إليها الناس وينعمون بها ويقبلون التضحيات من أجل الحصول عليها" 

 .أقسام الزينة :الفرع الثاني
وزينة يراها األجانب   ،ينتان: فزينة ال يراها إال الزوج: الخاتم والسوارينة ز )الز  :قال ابن كثير -

 .(5)وهي الظاهر من الثياب( 
 .(6)وما يرى لألجانب  ،قسمها اإلمام ابن كثير بإعتبار ما يرى للمحارم -
فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة   ،وقال القرطبي: )الزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة  -

وأما الزينة المكتسبة فهي لما فيه من المنافع وطرق العلوم.  ،لقة ومعنى الحيوانيةوجمال الخ
 .(7)كالثياب والحلي والكحل والخضاب(  ،ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها

 . وال شك أنه تقسيم أضبط وأعم  -

 

 ( 90/ ص 4تفسير الماوردي )ج (1)
 ( 228/  ص 2ح القدير للشوكاني )جفت (2)
 ( 515/  ص5أضواء البيان للشنقيطي )ج  (3)
 ( 35االقتصاد اإلسالمي للدكتور عيسى عبده )ص (4)
 ( 45/ ص 6تفسير ابن كثير )ج (5)
 (45/ ص  6المصدر السابق)ج(6)
 ( 229/ ص 12تفسير القرطبي )ج(7)
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 مما سبق يتضح جليًا لنا أن الزينة نوعان:

 جه والكفان وما كان عليه أصل الخلقة.النوع األول: زينة ِجبلِّية َخلقية: كالو 

 .الثاني: زينة مُكتسبة ُمضافة: كالحناء والكحل والسوار والثياب النوع 

 :وهناك تقسيم آخر في عمق بحثناباعتبار ما يظهر من الزينة

 .النوع األول: ما تظهر المرأة من الزينة للمحارم -

ل أن يّطلع على كل بدن المرأة  على اختالف مراتبهم في ما ينظر إلى الزينة فيجوز للرج
 .لألب واألخ خاصة أماكن االستمتاع مع أنهم كلهم محارموال يجوز ذلك 

 بدايًة هناك خالف بين أهل الفقه فيما يجوز إظهاره من الزينة الَخلقية بالذات كالتالي: 
 (1) يجوز النظر إلى وجه محرمه ورأسها وصدرها وساقها وعضدها فقط. :الحنفية قالوا -1
ية قالوا: عورة المرأة مع الرجل المحرم جميع بدنها إال الوجه واألطراف وهو ما الكالم -2

 (2). فوق المنحر ويشمل شعر الرأس والقدمين والذراعين فقط
فوق السرة و دون  الشافعية قالوا: يحرم على البالغ أن ينظر إلى محرمه األنثى ما -3

 (3).الركبة
 (4) ًا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين.الحنابلة قالوا: ينظر إلى ما يظهر غالب -4

 (5).. .نجدهم متفقين على الرأس والشعر و الوجه واألطراف
والقرط  ،والسوار وموضعه الذراع ،ويدخل فيه من الزينة المكتسبة: الخاتم وموضعه الكف

 ( 6).والخلخال وموضعه القدم ،الصدروالقالدة وموضعها العنق و  ،وموضعه األذن

يَن زِّينََتُهن  إِّل  َما َظَهَر مِّنَها "  :الىيقول هللا تع قال اإلمام قال أبو بكر  ،(7) " َوَل يُبدِّ
الجصاص في تفسيره: )ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من اآلباء  

 

 ( 220/ ص 8بن نجيم )جالبحر الرائق ال –( 19/ ص 6تبيين الحقائق للزيلعي )ج (1)
 ( باختصار.248  – 246/ من ص 1شرح مختصر خليل للخرشي )ج  (2)
 ( 425/ ص  2المهذب للشيرازي )ج (3)
 ( 99/ ص 7المغني البن قدامة )ج   (4)
 (40-39)ص  من كلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية غزة انظر زينة المرأة المسلمة لعبير الحلو  (5)
 ( 403ص / 3تفسير البغوي )ج (6)
 . (31سورة النور آية )  (7)
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د وغيرهم ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع ألن فيها السوار والقلب والعض
فاقتضى ذلك إباحة  وهو موضع الدملج والنحر والصدر موضع القالدة والساق موضع الخلخال 

النظر للمذكورين في اآلية إلى هذه المواضع وهي مواضع الزينة الباطنة ألنه خص في أول 
اآلية إباحة الزينة الظاهرة لألجنبيين وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة وروي  

ل وروى سفيان عن  القرط والقالدة والسوار والخلخا رضي هللا عنهما والزبيرن ابن مسعود ع
أبو   قالمنصور عن إبراهيم أو أبناء بعولتهن قال ينظر إلى ما فوق الذراع من األذن والرأس 

بكر ال معنى لتخصيص األذن والرأس بذلك إذ لم يخصص هللا شيئا من مواضع الزينة دون  
ضع  في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواشيء وقد سوى 

 .(1) الزينة لهؤالء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج( 
 .ما يظهر من المرأة من الزينة لألجانب )وللمحارم من باب أولى( :النوع الثاني -

على قول فين والخاتم والوجه والك ،)يدخل فيه ما ال يمكن التحرز منه كالثياب والرداء
 .(2)الجمهور(

 .الضوابط الشرعية لزينة المرأة المسلمة أمام محارمها :الثالث فرعال
فإن   .واآلن نخوض في ضوابطها وأحكامها ،ثم أردفناه بأقسامها ،قّدمنا تعريف الزينة

ط وسنذكر الضواب ،الشريعة وأحكامها حمت المرأة المسلمة ونأت بها عن كل ما يخدش حيائها
ونتجنب مسائل اللباس وهو من الزينة ألننا سنفرده  ،تنظم زينة المرأة أمام محارمها الشرعية التي 
 . ونذكر ما ينبغي أن تكون المرأة عليه من قيم الشريعة وآدابها ،بمبحث الحق

 ، عشرًة من الضوابط الشرعية التي تضبط المرأة وتضبط به زينتها أمام المحارموسنذكر 
 مراد منه وبعضًا من الِحكم المرجوة لهذا الضابط وهي كالتالي:  بشرٍح يفهم الونتبع الضابط 

 . التزين بالمشروع وتجنب المحرم :الضابط األول -
فقد نهى  .بالمشروع وتجنب المحرمإن أولى الضوابط في هذا الباب للمرأة المسلمة هو التزين 

 ، لضررهاعليه وسلم عن بعض أنواع الزينة وذلك  هللا ىصلرسول هللا 

 

 
 

 ( 174/ ص  5أحكام القران للجصاص )ج (1)
 ( 45/ ص 6تفسير ابن كثير )ج (2)
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 .(1)والواشمة والمستوشمة"  ،فقد روي عن رسول هللا أنه " لعن الواصلة والمستوصلة 
قال محمد فؤاد الباقي في تعليقاته: )الواصلة( هي التي تصل الشعر بشعر آخر. سواء 
اتصل بشعرها أو بشعر غيرها. )المستوصلة( هي التي تأمر من يفعل بها ذلك. )والواشمة 

 (2).الوشم غرز اإلبرة في الوجه يحشى كحال أو غيره حتى يتغير لون الجلد والمستوشمة( 
 ،عليه وسلم: " لعن هللا الواشمات والموتشمات  هللا ىصلوروي أيضًا أن رسول هللا 

 .(3)  للحسن المغيرات خلق هللا " ،والمتنمصات والمتفلجات 
التي تطلب إزالة قال مصطفى البغا في تعليقاته: ))المتنمصات: جمع متنمصة وهي  

وهي التي تبرد  والتي تزيله وتنتفه تسمى نامصة. )المتفلجات( جمع متفلجة ،شعر وجهها ونتفه
أسنانها لتفترق عن بعضها. )للحسن( ألجل الجمال. )المغيرات خلق هللا( بما سبق ذكره ألنه  

 .(4) تغيير وتزوير( 

سواًء أمام زوجها أو أمام   ،هي عنهاهذه جملة من الزينة المحرمة التي غلظ رسول هللا في الن
 .محارمها في الحرمة سواء

 .فعل يثير الرجال من صوت أو ريح أو منظرالضابط الثاني: عدم إثارة أي  -
كيف ال وهو أمن الفتنة أمام   ،من أهم الضوابط للمرأة المسلمة في بحثنا هذا الضابط

سواًء  ،ع من التزين الظاهر عدا الزوجفقد نهى هللا عن إثارة المرأة لمحارمها بأي نو  ،المحارم
َوَل يرَضِّبَن  قال هللا تعالى: "  :كان صوتًا كالخلخال ونحوه والمراد ما كان قصده إثارًة للفتنة

َم َما ُُيفَِّي مِّن زِّينَتِّهِّن  
ُعلَ رُجلِّهِّن  يلِّ

َ
ِّأ قوله    -)الحادية والعشرون  :. قال القرطبي في تفسيره(5) "ب

( اآليةتعالى: )َواَل َيضِرب  أي ال تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت  ،َن ِبَأرُجِلِهنَّ
وسماع هذه الزينة أشد  ،والغرض التستر ،فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد  ،خلخالها

فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو  قاله الزجاج. الثانية والعشرون:من  ،تحريكا للشهوة من إبدائها

 

 ، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ،مسلم  ،صحيح مسلم  (1)
 2124:حديث رقم: 1677/ص3ج
 ليقات محمد فؤاد عبد الباقي (مع تع 639/ ص 1سنن ابن ماجة )ج (2)
  : 147/ص 6ج ،كتاب تفسير القران / باب قوله )وما آتاكم الرسول فخذوه(  ،البخاري  ،صحيح البخاري  (3)

 4886حديث رقم: 
 .( مع تعليقات مصطفى البغا  147/ ص   6صحيح البخاري )ج (4)
 (. 31سورة النور آية )  (5)
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.أو إثارة الفتنة بوضع  (1)لك منهن تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام مذموم( مكروه. ومن فعل ذ 
 .الريح الطيب المثير كالعطر ونحوه

ُعلََم َما ُُيفَِّي مِّن زِّينَتِّهِّن  "   : فقد قال ابن كثير في تفسير آية  رُجلِّهِّن  يلِّ
َ
ِّأ ال: ق   ، ( 2) "  َوَل يرَضِّبَن ب

عند خروجها من بيتها ليشتم )ليشم( الرجال  )ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب 
وفي بيتها وأمام محارمها من باب أولى ألمن الفتنة   ،. هذا إن كانت في غير بيتها(3) ا(طيبه

 .ودفع الريبة

ذلك أو إثارة الفتنة بتكشف شيئ من الجسد مما ال يحل ظهوره للمحارم عدا الزوج وك
 .في واقعنا المعاصروضع المكياج واإلكثار منه من غير داٍع كما 

يثير الفتنة والريبة كما مر  ال شك أن هذا التكشف محرم إبداءه للمحارم كالصدر ونحوه
ووضع المكياج أمام محارمها جائز إال إن   ،فينبغى للمرأة التستر في بيتها وتنتهي عن ذلك معنا

 .خيف الفتنة لهم أو لبعضهم فيحرم

وأن األمر إذا كان   ،قاعدة سد الوسائل ،ونحوه قال ابن سعدي في تفسيره: )ويؤخذ من هذا
فالضرب بالرجل في  ،فإنه يمنع منه ،أو يخاف من وقوعه  ،ولكنه يفضي إلى محرم ،مباحا

 .(4)  منع منه( ،ن لما كان وسيلة لعلم الزينةولك  ،األصل أنه مباح ،األرض 

 الضابط الثالث: التحرز في باب الزينة من التشبه بالفساق والكفرة -
 :هللا عليه وسلم ى النبي صلفإن  ،يحسن ضبطه في هذا الباب هو موضوع التشبه  مماان 

بالكفرة   نوضح ما هو التشبه المذموم وال بد لنا في هذا المقام أن .(5) "من تشبه بقوٍم فهو منهم" 
 .والفساق

  ،نتورث تناسًبا وتشاكاًل بين المتشابهي  ،" إن المشاركة في الهدي الظاهر :يقول ابن تيمية
  -فإن الالبس لثياب أهل العلم  ،وهذا أمر محسوس ،يقود إلى موافقة ما في األخالق واألعمال

يجد في نفسه نوع   -مثاًل  -والالبس لثياب الجند المقاتلة ،فسه نوع انضمام إليهميجد في ن -مثاًل 
 

 . (238-237/ ص  12تفسير القرطبي ) ج (1)
 (. 31سورة النور آية )  (2)
 ( 50/ ص 6تفسير ابن كثير )ج (3)
 ( 566/ ص 1تفسير السعدي )ج (4)
وقال   4031حديث رقم:  :44/ ص4ج  ،كتاب اللباس / باب في لبس الشهرة  ،أبي داود  ،سنن أبي داود (5)

 2ص  1األلباني حسن صحيح في كتاب صحيح وضعيف أبي داود ج
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إلى أن  يشير المؤلف مرة ثانية  ،ومن ناحية أخرى  ويصير طبعه متقاضًيا لذلك" ،تخلق بأخالقهم
ومواالة  ،ال بد أن يورث نوع مودٍة ومحبةٍ  ،في الزي والشكل والسلوك والعادات  ،التشابه الظاهر

كما أن المحبة أيًضا   ،منه ما يسمى عند علماء النفس )الالشعور( ، بين المتشابهين في الباطن
بأي نوع من  ،قد تورث تناسًبا وتشاكاًل في الظاهر. فالمسلم الذي يتشبه بالكفار ،في الباطن

و حركاته. فإن ذلك في الغالب يدل على أنه لديه  أ ،أو عاداته ،في لباسه ،أنواع التشبه الظاهر
  ، فإن التشبه إنما يصدر عن إعجاب  ،بمودة من يتشبه بهم -إن لم يجاهر به -شعور باطني 

 .(1)وإحساس بتفوق اآلخرين عليه " 

ا كان من خصائصهم ويصاحبه ميالن القلب والمراد مما سبق: ان التشبه المذموم إنما هو م  -
 . أثر فيهفعلهم والت إلى حسن

ومن هذا التشبه المذموع إحداث القصات لدى النساء من غير داٍع إال التشبه باألراذل 
صلى هللا   فقد روي أنهومن هذا الباب حلق المرأة لشعر رأسها فقد نهى عن رسول هللا  ، فيزماننا

لكن ال تتزين أمام   ،نقول ال بأس بالتزين للزوج ،(2)مرأة رأسها" " نهى أنتحلق ال عليه وسلم
فإن لم تكن فتنة فال بأس بإظهار الشعر المقصوص ،محارمها بما يدخل عليها وعليهم الفتنة

ويدخل أيضًا هنا التشبه بالرجال فإن النبي صل هللا عليه وسلم: " لعن المتشبهات من   .للمحارم
 .الثياب والقصات مذموم كما ذكرناالتشبه خاصة بذا وه .(3) النساء بالرجال " 

 .أن ال تشكل الزينة ضررًا على الجسم :الضابط الرابع -
اننا في عصر استحدثت فيه عمليات التجميل والمساحيق الطبية التي تجمل وتزين  

عن أحكام   ولسنا في هذا الضابط نتكلم ،م للنساء المحارم واألجانب ا وهذا الضابط ع ،النساء
فإن النساء مفطورات  ،إنما نضبط هذا الباب بعدم الضرر على المرأة  ،(4) يلية عمليات التجمال

لكن وهي أمام محارمها ينبغي أن ال تتجاوز حدود العفة وإخفاء  ،على حب التزين وهذا ال ُينكر
 .الزينة أمامهم خوف الفتنة

 

 ( 44/ ص  1البن تيمية تحقيق ناصر العقل )جاقتضاء الصراط المستقيم  (1)
حديث   :248/ ص  3ج ،ءأبواب الحج / باب ما جاء في كراهية الحلق للنسا ،الترمذي  ،سنن الترمذي  (2)

 ( 414/ ص 2و ضعفه األلباني في صحيح وضعيف الترمذي )ج 914 :رقم
  1904: حديث رقم: 614/ ص 1ج ،كتاب النكاح/باب في المخنثين  ،ابن ماجة  ،سنن ابن ماجة  (3)

 ( 404/ ص 4وصححه األلباني في صحيح وضعيف ابن ماجة )ج
لإلستفادة انظر رسالة زينة المرأة المسلمة في الشريعة االسالمية للباحثة عبير الحلو وهو بحث تناول في   (4)

 .مفرداته أحكام العمليات التجميلية و الزينة وأحكامها
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قال محمد فؤاد عبد   .(1) ال ضرار" "ال ضرر و  :وسلم هللا عليه  ىصلفقد قال رسول هللا 
من اإلثنين فالمعنى ليس ألحد أن يضر   الباقي في تعليقاته: )الضرر خالف النفع. والضرار

 .(2)صاحبه بوجه. وال الثنين أن يضر كل منهما بصاحبه ظنا أنه من باب التبادل فال إثم فيه( 
 . مكنفيشترط في هذه العمليات عدم الضرر المحقق وحتى عدم إمكانية الضرر إن أ

ة ظاهرة أو المساحيق  إن كان في هذه العمليات التجميلية وما تنتجه من زين :وكما ذكرنا
فإن امتنعت الفتنة أو   ،الطبية إن كان في إظهارها للمحارم فتنة أو إفتتان أحدهم فإظهارها محرم

 .عدمت كإظهارها لألب وللزوج فال بأس بإظهارها لهم

التزين من  ل ومحاذير بين المحارم بسبب إظهاروكم وقع ما ال يحمد عقباه من رذائ
  ، للباس ممن لم يعرفوا ضوابط الشريعة وحدود الشارع الحكيممساحيق وقصات شعر وضيق ا

 . وأيضًا فشل العمليات التجميلية وما أثرت على المرأة وعلى مستقبلها كزوجة وهللا المستعان

 .الالضابط الخامس: عدم اإلسراف في الزينة و الوقت والم -
عتدال في وهنا مطلب ضروري أال وهو اإل  ،القصد واإلعتدال مطلوب في كل األمور

فال ينبغي للمرأة أن تبالغ في إظهار مفاتنها لمحارمها طيلة الوقت أو حتى الخلوة بهم  .التزين
لزوجها نعم وهذا ممدوح ليأنس إليها واألهم أن ال ينفر عنها إلى غيرها   ،وهي كاملة الزينة

ِّ "    : يقول هللا عز وجل   ، بسببه 
 زِّينَتَُكم عِّنَد ُك 

ْ ٓ َءاَدَم ُخُذوا ْ َوَل ترُسِّفُوٓاْ  َيَٰبَنِّ ْ وَٱَِشبُوا د َوُُكُوا  َمسجِّ
)واإلسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر   : قال السعدي في تفسيره  .(3) "إِّن ُهۥ َل ُُيِّبُّ ٱلُمرسِّفِّيَ 

وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل  ،الجسمالكافي والشره في المأكوالت الذي يضر ب
 .(4) وإما بتجاوز الحالل إلى الحرام(  ،والمشارب واللباس

خرفة و تضييع  وال ينبغي لها أن تثقل أهلها أو زوجها بالتكاليف الباهظة لشراء الحلي والز 
س أمام المرآة وتهمل  وال تسرف بتضييع األوقات بالجلو  ،االموال الطائلة من أجل التفاخر بها

إن كان في إظهار الزينة وإن كان   :ويدخل هذا الضابط أيضًا فيما سبق بيانه ،دهابيتها وأوال

 

:  784/ص2ج  ،اب األحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره كت ،جة ابن ما ،سنن ابن ماجة  (1)
 ( 340/ ص  5وصححه األلباني في صحيح وضعيف ابن ماجة ) ج،  2340حديث رقم: 

 ( 784/ ص   2سنن ابن ماجة مع تعليقات محمد فؤاد عبد الباقي )ج (2)
 (. 31سورة األعراف آية )  (3)
 ( 287/ ص 1تفسير السعدي )ج (4)
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خوف فتنة   مبالٌغ بها من جواهر أو مساحيق للمحارم إن كان في إظهارها للمحارم فتنة أو 
 . أحدهم فيحرم إظهارها لهم

تقتصد في الزينة سواًء في شراء  للمرأة أنواألولى  ،وأما إن إمتنعت الفتنة فال بأس بذلك
الحلي وأدوات التجميل أو في الوقت فال تهدر وقتها بالجلوس أمام المرآة وتشغل نفسها طيلة  

ن شراء الحلي والمجوهراتبقصد التفاخر  وال تثقل أهلها وزوجها بما ال يطيقون م  ،اليوم بزينتها
م إلى اإلعتدال والقصد فقال: " والقصد القصد والبطر فقد وجهنا رسول هللا صل هللا عليه وسل

الوسط المعتدل في األمور. )تبلغوا(  )القصد: إلزموا :. قال مصطفى البغا في تعليقاته(1)تبلغوا" 
 .(2) مقصدكم وبغيتكم( 

 . عدم تغيير خلق هللا :الضابط السادس -
لق هللا لكن إن كان التزين يؤدي إلى تغيير خ ،إن التزين في أصله ممدوح ومشروع

ِّ "    : قال هللا عز وجل   ، وقد أشرنا إاليه في الضابط األول   ، فيمتنع  ُن  َخلَق ٱهلل  ِّ . ( 3) " َوٓأَلُمَرن ُهم فَلَيَُغي 
)تفعل ذلك المرأة الكبيرة تشبها بالشابة. وهذه األمور كلها قد شهدت األحاديث  :قال القرطبي

فقيل: ألنها من باب   ،لذي نهي ألجلهابلعن فاعلها وأنها من الكبائر. واختلف في المعنى ا
كما قال ابن مسعود وهو أصح وهو يتضمن   ، تعالىالتدليس. وقيل: من باب تغيير خلق هللا

ألنه من باب تغيير خلق هللا  ،المعنى األول. ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا
 .(4) فقد أجاز العلماء ذلك مالك وغيره(  فأما ماال يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء ،تعالى

مثل .( 5) وأنه التغيير الذي يبقى ويدوم ،تغييرًا لخلق هللا يشير القرطبي إلى ضابط ما يكون 
على أصل خلقتها بدون عذٍر طبي أو سبب ملزم فهي مغيرة لخلق   فمن تعدت عمليات التجميل. 

مها ن فإنها توقع الفتنة بين أهلها ومحار وال ريب أن المرأة إن فعلت ذلك للتزي ،هللا وهذا محرم
 .بتغييرها لخلق هللاوتستجيب ألمر الشيطان  

 

 

رقم   : 98/ ص8ج  ، كتاب الرقاق/ باب القصد والمداومة على العمل  ،البخاري  ، صحيح البخاري  (1)
 . 6463الحديث: 

 ( 98/ ص  8صحيح البخاري مع تعليقات مصطفى البغا )ج (2)
 (. 119سورة النساء آية ) (3)
 ( 393/ ص 5تفسير القرطبي )ج (4)
 .  129370انظر صفحة االسالم سؤال وجواب سؤال رقم  (5)
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 . أن ال تبالغ المرأة بالتبختر و التبرج :الضابط السابع -
فقد أوصى  .ال شك أن هذا الضابط هو أهم ضابط في هذا الباب فهو يستأصل كل فتنة

َج ٱلَجَٰهِّ َوَل تَََب جَن  "  : هللا النساء بعدم التبرج فقال وَل تَََبُّ
ُ
 .(1) " لِّي ةِّ ٱأل

مشية وتكسر وتغنج فنهى  )إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن :تفسيرهقال ابن كثير في 
 إذا كان هللا نهى عن التبرج أمام الناس فكيف أمام المحارم ؟؟ هو أشد نهيًا.  .(2)هللا عن ذلك( 

ه: بروج مشيدة. وبروج السماء منو  ،)والتبرج: التكشف والظهور للعيون  :وقال القرطبي
 .(3) أي ال حائل دونها يسترها(  ،واألسوار

" صنفان من أهل النار لم أرهما.... ونساء   :وقد قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم
ال يدخلن الجنة وال يجدن   ،مائالت رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ،كاسيات عاريات مميالت 

. قال محمد فؤاد عبد الباقي في شرحه: تكشف  (4)رة كذا وكذا"سي م وإن ريحها ليوجد من  ،ريحها
يلبسن رقاقا تصف ما تحتها كاسيات   شيئا من بدنها إظهارا لجمالها فهن كاسيات عاريات أو 

عاريات في المعنى وأما مائالت مميالت فقيل زائغات عن طاعة هللا تعالى وما يلزمهن من 
مثل فعلهن وقيل مائالت متبخترات في مشيتهن  هن غير حفظ الفروج وغيرها ومميالت يعلمن 

مميالت أكتافهن وأعطافهن )رؤوسهن كأسنمة البخت( معناه يعظمن رأسهن بالخمر والعمائم 
وغيرها مما يلف على الرؤوس حتى تشبه أسنمة اإلبل )في اللسان البخت والبخيتة دخيل في 

وفالج والفالج البعير ذو السنامين  ية عربالعربية أعجمي معرب وهي اإلبل الخراسانية تنتج من 
وهو الذي بين البختي والعربي( والمراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو الرتفاع الغدائر فوق 
رؤوسهن وجمع عقائصها هناك وتكثرها بما يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما 

 ة. ويسمى اليوم في زماننا بالباروك .(5) يميل السنام( 

 .فالواجب على المرأة أن ال تبالغ بالزينة أمام محارمها عدا زوجها

 

 

 (. 31حزاب آية )سورة األ (1)
 (.   410/ ص  6تفسير ابن كثير )ج  (2)
 ( 309/ ص  12تفسير القرطبي )ج (3)
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها / باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها   ، مسلم  ، صحيح مسلم  (4)

 2128 :حديث رقم  :2192/ ص  4ج  ،الضعفاء
 ( 2192/ ص 4جصحيح مسلم مع شرح محمد فؤاد عبد الباقي ) (5)
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 إظهار العفة والحياء وغض الطرف أمام المحارم :الضابط الثامن -
وتستشعر هذا الضابط أمام محارمها  ،ينبغي على المرأة أن تتحلى بهذا األدب النبوي 

ن "    : فقد قال هللا عز وجل  ،بالذات 
َ
. اآلية وردت في القواعد من النساء  ( 1) "   ُهن  يَستَعفِّفَن َخي ل  َوأ

 . وهي وهللا خيٌر لهن والشباب منهن أولى بالعفة

قال مصطفى البغا في  .(2)" ومن يستعفف يعفه هللا "  :هللا عليه وسلم ىقال صلوقد 
 .(3) أي يطلب العفة وهي الكف عن الحرام وعن سؤال الناس  :شرحه

م أو تنظر بشهوة حارم هللا فال تفكر في فعل الحراوال شك أن التعفف يشمل الكف عن م
وينبغي للمرأة أن  .لمحارمها بل تكبح زمام نفسها وتحصنها بتقوى هللا والخوف منه وطلب الحالل

 . من أخالقها الشريفةبل به ُتعرف وهذا  ،تكون من أهل الحياء

ال يأتي إال   عليه وسلم على هذا الخلق العظيم فقال:"الحياء هللا ىفقد حض النبي صل
.فإن الخير الموعود في هذا الباب هو حفظ المرأة وصيانة عفتها عن كل ما يشينها  (4)بخير" 

َوقُل   " : فقد قال هللا   ، وغض الطرف عن النظر إلى الرجال المحارم من غير داٍع فضيلة ومندوحة 
بَصَٰرِّهِّن  

َ
ِّلُمؤمَِّنَٰتِّ يَغُضضَن مِّن أ يه مما نهاكم عن   النظر إل )عما يكره هللا   : قال ابن كثير  .(5) "  ل 

غضت الطرف عن  . إن المرأة إن عفت نفسها واستحيت فلم تطلب ما حرم هللا و (6)النظر إليه(
معصومة من هللا عن ما يخدش حيائها  النظر إلى المحارم وزينتهم )عدا الزوج( ال شك أنها 

 ينتها أمام زوجها. خاصًة إن أخفت زينتها أمام المحارم لئال تفتنهم واكتفت بز  وكرامتها

 .اإلستئذان :الضابط التاسع -
ستئذان يحصن  فباال ،وبه يحصل التحصن من الفتن ،إن هذا الضابط أرشدنا إليه اإلسالم

 . زينتها التي ال ينبغي نظرهم إليهالمرأة من اطالع المحارم إلى 

 

 (. 60سورة النور آية )  (1)
حديث   :112/ ص 2ج  ،غنى  كتاب الزكاة / باب ال صدقة إال عن ظهر ،البخاري  ،صحيح البخاري  (2)

 1427رقم: 
 ( 112/ ص  2صحيح البخاري مع تعليقات مصطفى البغا )ج (3)
 .  6117قم الحديث: ر  : 29/ ص   8ج  ،كتاب األدب / باب الحياء  ،البخاري  ،صحيح البخاري  (4)
 (. 31سورة النور آية )  (5)
 ( 155/ ص  19تفسير ابن كثير )ج (6)
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طَفَُٰل مِّنُكُم ٱحُللَُم "    : قال هللا عز وجل في تقريره 
َ
ْ َكَما ٱستَـَٔذَن  ِإَوَذا بَلََغ ٱأل نُوا فَليَستَـٔذِّ

ِّينَ    ،)يقول تعالى ذكره: إذا بلغ الصغار من أوالدكم وأقربائكم :قال الطبري  .(1) "  مِّن قَبلِّهِّمٱَّل 
واحتلموا )فليستأذنوا( يقول: فال يدخلوا  ،من أحراركم )الحلم( يعني االحتالم ويعني بقوله: )منكم( 

ال في أوقات العورات الثالث وال في غيرها. وقوله: )َكَما  ،عليكم فى وقت من األوقات إال بإذن
 .(2)اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم( يقول: كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقربائه األحرار( 

ستئذان على المحارم فلقد سأله أحد اال على صلى هللا عليه وسلم النبي ولقد حض 
فقال الرجل: إني معها في البيت.  .أستأذن على أمي؟ فقال: نعم ،" يا رسول هللا :الصحابة فقال

فقال له رسول  ،فقال الرجل: إني خادمها ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: استأذن عليها
  قال: فاستأذن عليها "  ،أتحب أن تراها عريانة؟ قال: ال .هللا صلى هللا عليه وسلم: استأذن عليها

(3). 
فإذا كانت في غرفتها مظهرًة   ،المحرم  يمنع الوصول إلىيسد الذريعة و إن اإلستئذان 

وهذا من واجب رب .لزينتها فينبغي أن ال يدخل أحٌد عليها حتى يتستأذن ولو كان من المحارم
 .البيت أن يحث أبناءه على التخلق باإلستئذان ويرغبهم فيه

 .المضاجع التفريق بين األوالد والبنات في :أخيرًا: الضابط العاشر -
لئال يظهر للمحرم  ،حثت الشريعة على منع اإلختالط بين اإلخوة في الفرش والمضاجع

" مروا أوالدكم  : فقد حض رسول هللا صل هللا عليه وسلم عليه فقال ، الزينة فتحصل الفتنة
وفرقوا بينهم في المضاجع"   وهم أبناء عشر ،واضربوهم عليها ،بالصالة وهم أبناء سبع سنين

(4). 

فيستحب للولي صاحب البيت أن  ،فإن هذا التفريق يحصل من سن العاشرة والكبار أولى
 .لئال يطلع على زينة محارمه فيقع في المحاذير ،يعزل بين األوالد 

 

 (. 59سورة النور آية )  (1)
 ( 215/  ص19تفسير الطبري )ج (2)
قال   3538رقم الحديث:  :1402/ ص5ج  ،كتاب اإلستئذان / باب االستئذان  ،مالك  ،موطأ مالك  (3)

في   902في الجامع؛ والشيباني،  2028صعب الزهري، المحقق محمد مصطفى األعظمي أخرجه أبو م
 . 1402ص  5العتاق، كلهم عن مالك به ج 

حديث رقم:   : 133/ ص1ج  ،كتاب الصالة / باب متى يؤمر الغالم بالصالة  ،أبي داود  ،سنن أبي داود   (4)
 2ص 1وقال األلباني حسن صحيح في صحيح وضعيف أبي داود ج 495
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فإذا لم تحصل التفرقة وتالصقا   ،)وقد علمت أن حكم التفرقة االستحباب  :قال الخرشي
ع قصد اللذة المخاطب بذلك الولي وظاهره ولو ممن غير حائل بينهما فإنه مكروه و بعورتيهما 
 .(1)وأما مالصقة البالغين لعورتيهما من غير حائل بينهما فحرام(  ،ووجودها

ْهَوة  وقال المناوي: في حديث التفريق: ) أي الَِّتي ينامون ِفيَها اذا بلُغوا عشرا حذرا من غوائل الشَّ
 .(2)كن أخوات( ( ) خاصًة إن 

وبالتفريق يمنع   ،للوسواس وفي عصرنا يتساهل فيهيق يقطع السبيل وال شك أن التفر 
واألفضل  ،فينام كل واحٍد من اإلخوة بلحاف ،الخلطة بين المحارم فال تظهر زينة وال تظهر فتنة

أن يخصص ولي البيت مكانًا وغرفًة للبنين وغرفًة للبنات وكل فرد منهم في مكان منفرد بسرير  
ويميز   ،د العشر يورث الريبة ويثير مكامن الرغبة بينهمابينهما بع ألن الجمع ،ولحاف لوحده

 (3) فيجب على الولي التنبه لهذا األمر.  ،الزينة وُيغرى بها

 ..وهللا المستعان وعليه التكالن  ،ملةفتلك عشرٌة كا ،وبعد

 

 

  

 

 ( 222/ ص 1)ج  شرح مختصر خليل للخرشي  (1)
 ( 375/ ص  2التيسير للمناوي )ج (2)
انظر رسالة زينة المرأة المسلمة في الشريعة االسالمية للباحثة عبير الحلو وهو بحث تناول في مفرداته    (3)

ورسالة اللباس والزينة في الشريعة اإلسالمية للدكتور محمد عبد   ،أحكام العمليات التجميلية و الزينة وأحكامها 
 ز عمرو وتحوي أحكامًا وافية في هذا الباب.العزي
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 الضوابط الشرعية للباس المرأة أمام محارمها. :المطلب الثاني
  نورد في هذا المطلبخمسةً وس ، وأردفناه ألهميته وخطره ، المسلمةزينة للمرأة اللباس هو جزء من ال

لتكون ممتثلًة إلرادة  ،من الضوابط الشرعية التي ينبغي للمرأة المسلمة أن تضبط به لباسها
وتمنع افتتان غيرها  ،وُتحصن نفسها من الرذائل ،وتحذر من الوقوع في الفتنة ،الشارع الحكيم

 سها أمام محارمها كالتالي: لشرعية للباوالضوابط ا ،بها

  . ال َيِصّف وال َيِشفّ  ،ضًا واسعاً الضابط األول: أن يكون اللباس فضفا -

والمرأة أمام محارمها ينبغي عليها   ،قدمنا أن اللباس من جملة الزينة التي تتزين به النساء
 . األلبسةوبما ال يثيرهم من  ،معرفة حكم الشرع في األلبسة التي تلبسها أمامهم

للمحارم وما ُيلحق بهم ) ككبار  ومن ذلك أن هللا أمرهن أن ال يبدين زينتهن الظاهرة إال 
ولقد غلظ رسول هللا  ،السن واألطفال ونساء المسلمين( ومع ذلك جعل لها ضوابط لهذا اللباس

ه  فقد قال رسول هللا صل هللا علي ،صل هللا عليه وسلم على من تلبس اللباس وهي عارية به
رءوسهن  ،ميالت مائالت م أرهما... ونساء كاسيات عاريات موسلم: " صنفان من أهل النار ل

 وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" ،وال يجدن ريحها  ،ال يدخلن الجنة ،كأسنمة البخت المائلة
قال النووي في شرحه: )كاسيات من نعمة هللا عاريات من شكرها وقيل معناه تستر بعض   ،(1)

 .(2)ا يصف لون بدنها ( وقيل معناه تلبس ثوبا رقيق  نها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوهبد 

فتنأى بنفسها   ،فينبغي للمرأة أن ال تثير المحارم بمثل هذه األلبسة خاصة الضيقة والشفافة
عن لبس هذه األلبسة أمامهم )عدا الزوج فيحل له( ومعلوم مدى تأثير اللباس الضيق على  

عف نفسها عن لبس فالواجب على المرأة أن ت ،رعة اإلفتتان به ولو كان على المحارمالنفس وس
 .(3)  الضيق الشفاف من اللباس واإلكتفاء بالساتر الواسع منه

 

 

 

حديث   :1680/ ص  3ج  ،كتاب اللباس والزينة / باب النساء الكاسيات العاريات  ،مسلم  ،مسلم صحيح (1)
 . 2128رقم: 

 ( 191/  ص 17المنهاج للنووي )ج (2)
فلتراجع في مظانها من وهذا الضابط كثر فيه الخالف ولقد إلتزمت من البداية بذكر الضوابط ال األحكام  (3)

 كتب الفقه.
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 .الضابط الثاني: أن ال يكون لباس شهرة -
" من لبس ثوب شهرة ألبسه   :أرشدنا رسول هللا صل هللا عليه وسلم إلى هذا الضابط فقال

))ثوب شهرة( أي ثوب  :قال محمد فؤاد عبد الباقي في شرحه ،(1)يوم القيامة ثوب مذلة "  هللا
يقصد به االشتهار بين الناس. سواء كان الثوب نفيسا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها أو خسيسا  

لة يلبسه إظهارا للزهد والرياء. )ثوب مذلة( من إضافة السبب إلى المسبب. أو بيانية تشبيها للمذ 
فيدخل في هذا الباب تالحق النساء إلقتناء الماركات العالمية لتتميز   .(2)بالثوب في االشتمال( 

 بما ليس مألوفًا على المجتمع كاأللبسة المقلوبة لتصبح حديثة المجالس وتنعت بالتحضر!!
ة  وذكر ابن عثيمين ضابط الشهرة هنا فقال: " ثوب الشهرة ليس له كيفية معينة أو صفة معين 

ا يشتهر به اإلنسان أو يشار إليه بسببه فيكون متحدث الناس في وإنما يراد بثوب الشهرة م
المجالس فالن لبس كذا فالن لبس كذا وبناء على ذلك قد يكون الثوب الواحد شهرة في حق  
إنسان وليس شهرة في حق اآلخر فلباس الشهرة إذن هو ما يكون خارجا عن عادات الناس 

النهي عن لباس الشهرة لئال يكون ذلك سببا لغيبة   سه وتلوكه األلسن وإنما جاءبحيث يشتهر الب
 ولفت النظر . .(3)"  اإلنسان وإثم الناس بغيبته 

لذلك نهى الشارع   ،قبل األجانب  ،فإن لباس الشهرة يدخل الريبة على قلوب المحارم
وهذا  ،ه ويترفع عليهمالحكيم عنه ألن صاحبه الالبس له يبتغي أن يأسر قلوب الناظرين إلي

 مذموم أثار الفتنة بينهم أو غريزتهم أو حتى التعالي عليهم فكله مذموم.....

 الضابط الثالث: عدم التشبه بالرجال في لباسهم. -
لكن هنا نذكره في باب اللباس لعظيم انتشاره بين   ،ذكرنا ذلك الضابط في ضوابط الزينة
" لعن   :فإن رسول هللا صل هللا عليه وسلم ،ق لشرائهفتيات المسلمين والتساهل في ذلك والتساب

 .(4) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرجلة من النساء" 

 

: حديث 1192/ ص 2ج  ،كتاب اللباس/ باب من لبس شهرة من الثياب  ،ابن ماجة  ، سنن ابن ماجة   (1)
 ( 106/  ص8وحسنه األلباني في صحيح وضعيف ابن ماجة )ج 3606رقم: 

 ( 1192/ ص  2سنن ابن ماجة مع شرح محمد فؤاد عبد الباقي )ج (2)
 2ص  22الدرب البن عثيمين ج   فتاوى نور على (3)
  4099: حديث رقم: 60/ص4ج  ،كتاب اللباس/ باب في لباس النساء ،أبي داود  ،سنن أبي داود  (4)

 ( 2/ ص  1وصححه األلباني في صحيح وضعيف أبي داود )ج
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كة ومعنى الرجلة من النساء: أي المتشبه في الرجال المقلدة لهم في الزي والحر 
 . (1)والسلوك

 من إستدياك  وال ريب أن التشبه يورث طمس الفطرة وتغير األنوثة بل وإنتكاستها وهو وهللا
بخالف الرجل فهو في  ،فالمرأة جبلها هللا على التلطف والمالطفة وحفظ لها أنوثتها ،الدجاجة

 . وهذا من التوازن الفطري بين بني البشر ،غالب أمره في جانب الشدة

لبنت التي تعيش بين إخوتها الذكور فتميل إلى التشبه بهم وتقليدهم في لباسهم  خاصًة ا 
بل وبلغ التحذير من الشارع   ،قريبة منهم ويسهل وقوع اإلفتتان والغواية بينهم صبحفت ،وحركاتهم

 .(2) الحكيم عن التشبه حتى عّده العلماء من الكبائر
وإننا نرى التساهل في عصرنا من لبس المرأة للبنطلون داخل البيت أمام محارمها وإننا 

 .م العورة وبروز المفاتن ما هللا به عليمنرى عدم جواز ذلك)عدا الزوج( لما فيه من مفاسد كتحجي

" والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخالقهم حتى يصير فيها من   :قال ابن تيمية
 ،بروز ومشابهة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجلالتبرج وال

من األفعال ما ينافي الحياء   ل وتفع ،وتطلب أن تعلو على الرجال كما يعلو الرجال على النساء
وإذا تبين أنه ال بد من أن   ،وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة ،المشروع للنساء حذروال

يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يميز بين الرجال النساء وأن يكون لباس النساء فيه من  
اء يعود باس الرجال والنس)فالفارقة بين ل  :االستتار واالحتجاب ما يحصل مقصود ذلك( وقال

  ، ال وما يؤمر به النساءإلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء وهو ما ناسب ما يؤمر به الرج
 .(3)فالنساء مأمورات باالستتار واالحتجاب دون التبرج والظهور" 

 الضابط الرابع: عدم مشابهة الكفار والفساق في مالبسهم. -

 ،(4)هللا عليه وسلم: " من تشبه بقوٍم فهو منهم" ىلذكرنا في ضوابط الزينة قول النبي ص
وذكرنا الضابط الذي ذكره ابن تيمية: )وهو أن المنهي عنه في باب التشبه ما كان من  

 . خصائصهم(

 

 ( 121/  ص1كريم والكتب السماوية للصالبي ) جاإليمان بالقران ال (1)
 ( 305/ ص  4)جإعالم الموقعين البن القيم  (2)
 ( 160 -153/ ص 1حجاب المرأة المسلمة البن تيمية مع تحقيق األلباني )ج (3)
و   4031حديث رقم:  :44/ ص4ج  ،كتاب اللباس / باب في لبس الشهرة  ، أبي داود  ، سنن أبي داود  (4)

 ( 2/ ص 1قال األلباني حسن صحيح في كتاب صحيح وضعيف أبي داود )ج
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وإننا نرى العجب العجاب من فتيات المسلمين في عصرنا في هذا الباب في داخل 
الذي بان   لبس البنطال الضيق والفيزون  فنجد بعض النساء يتساهلن في ،البيوت وأمام المحارم

مما هو من شعار الكفار  ،واستبدلت النساء الهدي النبوي في لباسهن في بيوتهن ، للناس شره
وإستبدلن ثياب   ،أو األوروبية كاللباس القصير ،كالثياب الهندية التي تظهر فيها السرة والظهر

 .ليه وسلمالصحابيات وفضليات النساء زمان رسول هللا صل هللا ع

تهن في عهد النبي َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ما بين  قال ابن عثيمين: )أن لباس النساء في بيو 
 .(1) كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت( 

واألدهى من ذلك تقليد الكفرة من الكفار  ،وما نرى منهن إال لهثًا وراء الموضات  
وغيرها والتشبه بالفساق والمغنيين في لباسهم خاصة ما يرسم على   كالالعبين مثل الشورتات 

 الثياب من صور الالعبين أو الصلبان أو أدوات اللهو المحرم. وإلى هللا المشتكى!!!!

فتنة عظيمة للرجال داخل  وإن التشبه بالكفرة والفساق واألراذل في اللباس ال شك أنه
 . الشيطانللفتنة ويبدي استسالمًا لغواية  فإن اللباس الضيق والشفاف يدعوا ،البيت 

 ،أن ينصح البنات ويأدبهن بآداب لباس أمهات المؤمنين ، فعلى ولي البيت وصاحبه
 .ويبعدهن عن التشبه بالكفرة واألراذل

 ما يلفت النظر.الضابط الخامس: أنال يكن اللباس زينٌة في نفسه م -
" َواَل ُيبِديَن ِزيَنَتُهنَّ   :فإن هللا تعالى قال ،وأولوه العناية الفائقة ،ذكر العلماء هذا الضابط

)ومن األفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب  :قال الذهبي ،(2)  ِإالَّ َما َظَهَر ِمنَها"
ر والطيب إذا خرجت )من باب أولى في بيتها(  واللؤلؤ من تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنب

ها  ر والحرير واألقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة األكمام وتطويلولبسها الصباغات واألز 
إلى غير ذلك إذا خرجت وكل ذلك من التبرج الذي يمقت هللا عليه ويمقت فاعله في الدنيا 

 .(3) ء( واآلخرة وهذه األفعال التي قد غلبت على أكثر النسا

شة الالمعة والصبغات المزرك بإضافة المساحيق ،فإن المذموم أن ُيجعل اللباس نفسه زينة
 . على نحٍو ملفٍت للنظر مثيٍر للفتنة ،إليه

 

 ( 27/ ص 12العثيمين )جمجموع فتاوى ورسائل  (1)
 . (31)  :سورة النور آية (2)
 ( 135الكبائر للذهبي )ص  (3)
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قال الشوكاني: ويلحق بالطيب )في حرمته عند الخروج من المنزل للنساء( ما في معناه من  
.هذا من (1)المحركات لداعي الشهوة كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة( 

 . باب أولى أمام محارمها
كان مخالفًا لعادة أهله مع األخذ بعين اإلعتبار إختالف العادات من بلٍد آلخر, لكن المنبوذ ما 

 مخالفًا للفطرة والشريعة أيضًا .

 يتعلق بلباس المرأة أمام محارمها وهللا الموفق.  لعلنا نكون قد أجملنا الضوابط الشرعية فيما

  

 

 ( 157/ ص 3نيل األوطار للشوكاني )ج (1)
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 المبحث الثاني
 في ضوء الواقع المعاصرالضوابط الشرعية للنظر واللمس 

 ويشتمل على مطلبين:

 الضوابط الشرعية لنظر المرأة لمحارمها. المطلب األول: 

 الضوابط الشرعية للمس المرأة لمحارمها. المطلب الثاني: 

كيف ال وقد ضمن لها الشرع  ،إن المرأة المسلمة تعيش في هذه الحياة الدنيا حياًة كريمةً  -
  ، بحثناوالمحارم موضوع  ،انب جمع فيه المحارم واألجوهي إنسانة تعيش في م ،ذلك

 . وال بد منه ،وكذلك اللمس ،والنظر من مقتضيات ذلك ،فالمحارم دائمي الخلطة معها 
ناسب ذكر الضوابط الشرعية   -أي النظر واللمس للمحارم –فمن أجل عدم اإلستغناء عنه  -

من لها  متها وسعادتها وتضبل وتحفظ لها كرا ،لهذا النظر واللمس كي ال تقع في الحرج
 . أنوثتها وعفتها

نتحدث عن الضوابط الشرعية لنظر المرأة إلى محارمها وما ينبغي أن تنضبط به في س
وسنقدم بإيجاز في كل مطلب صورة الخالف  ،وكذلك ضوابط لمس المرأة لمحارمها ،هذا الباب 

الضوابط ال األحكام وهللا  ألن بحثنا يتناول في ثناياه  ،ثم نبدأ بالضوابط الشرعية للمرأة 
 ستعان. الم
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 المطلب األول: الضوابط الشرعية لنظر المرأة لمحارمها
وباب . جاءت هذه الضوابط لتحمي المرأة المسلمة من غوائل الشيطان وتدرأ عنها الفتنة

ومعلوم جريان الشيطان في   ،مالنظر للمحارم أواله الفقهاء بالعناية حتى يحصنوا المجتمع المسل
ضبطناه بضوابط خشية   ،والنظر من المرأة لمحارمها أمر عادي ،م اإلنسان وحرصه على فتنتهد 

 ولتكون المرأة على بصيرة من أحكام الدين في هذا النظر. ،الفتنة
واشترطوا .(1)  بدايًة: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز نظر المرأة لمحارمها عدا السرة إلى الركبة

 .)كما سنذكره في الضوابط( -وة منها أي شه -عدم مصاحبة النظر 
تجمع شتات   ،وأما ضوابط نظر المرأة المسلمة إلى محارمها فهي خمسة ضوابط

 وتوقف المرأة على مراد هللا وأحكامه في هذا الباب وهي كالتالي: ،المفّرق 

 وإظهار العفة بغض النظر عن المحارم. ،الضابط األول: لزوم تقوى هللا -
ولقد حض هللا نساء النبي ونساء المؤمنين على لزوم تقواه   ،كل خيرإن تقوى هللا مفتاح 

َ "  :فقال )وخفن هللا أيها النساء أن تتعدين ما حد هللا   :قال الطبري في تفسيره ،(2)  "َوٱت قَِّي ٱهلل 
إال  ،أو تتركن الحجاب الذي أمركن هللا بلزومه ،فتبدين من زينتكن ما ليس لكن أن تبدينه ،لكن

 .(3) واْلزْمَن طاعته(  ،هباح لكن تركفيما أ
هللا يقول  ،وأمر هللا أن تستعفف المرأة عن النظر للمحارم أو تصعيد النظر إليهم بغير داعٍ 

بَصَٰرِّهِّن  "  :عز وجل
َ
ِّلُمؤمَِّنَٰتِّ يَغُضضَن مِّن أ  .(4) " َوقُل ل 

لم )َوُقل( يا  )يقول تعالى جل ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وس :قال القرطبي في تفسيره
( عما يكره هللا النظر إليه مما نهاكم عن  محمد )لِّلُمؤِمنََِٰت( من أمتك )َيغ ِرِهنَّ ُضضَن ِمن َأبصََٰ

 . (5) إليه( النظر 

ولم تطلق بصرها عما حرم هللا عليها النظر  ،فإن المرأة إن صبرت عن غواية الشيطان
 ا. هو الخير لها في دنياها وأخراه أبدلها هللا خيرًا وكافئها بما ،إليه واستعفت عن ذلك

 

 ( 182سالمية للدكتور محمد عبد العزيز عمرو )ص  انظر رسالة اللباس والزينة في الشريعة اإل (1)
 (. 55سورة األحزاب آية ) (2)
 ( 319/ ص 20تفسير الطبري )ج (3)
 (. 31سورة النور آية )  (4)
 ( 155/ ص  19ي )جقرطبتفسير ال (5)
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 . الضابط الثاني: إشتراط عدم النظر بشهوة -

 . شترطوا توفر هذا الضابطاللمحارم كل من تعرضوا للحديث عن النظر 
 قال الرملي: ))َوَنَظُرَها إَلى َمْحَرِمَها َكَعْكِسِه( َأْي َكَنَظِرِه إَلْيَها َفَتْنُظُر ِمْنُه ِباَل َشْهَوٍة َما َعَدا 

ْكَبةِ  رَِّة َوالرُّ  .(1) ْلَحَقاِن ِبَما َيِحلُّ َنَظُرُه( َوُعِلَم ِممَّا َمرَّ َأنَُّهَما مُ  ،َما َبْيَن السُّ
فقد قال صل هللا عليه وسلم:" النظرة   ،فالنظر منها إلى محرمها سهٌم من سهام إبليس

يجد حالوته في  سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف هللا أثابه جل وعز إيمانا
 . عظيمفالنظرة وبالها خطير وإثمها وفتنتها في القلب .(2)قلبه"

الفتاة إذا بلغت سن   ومعلوٌم أنّ  ،فإن تمادت في النظر واستلذت به اشتهته وهذا المحذور 
ويطرأ تغيير على تفكيرها والتحكم في   ،يحدث في جسدها تغير ،فإنها مع حيائها ،الرشد 

 . ي تقوية الوازع الديني لديها وإستشعار مراقبة هللانبغ في  ،عالقاتها ومشاعرها
إن خافت بالنظر إليهم أن تكون هذه النظرات بشهوة فتنتهي عنها   ،دهافاألمر ضابطه عن

وذلك مطلوب من محرمها  ،وأما إن كان نظرها إليهم ال يثيرها فال بأس بالنظر إليهم حينئذٍ 
 أيضًا. 

فينبغي   ثم كارثة مجتمعية ،ثم إلقاء سترٍ  ،ثم خلوة ،ي النفسثم حديث ف ،فإن النظرة تتبعها أخرى 
ويراعوا لكل فترة  ،ويالحظوا تطور نمو أبنائهم وبناتهم ،لياء األمور هذا األمرأن يتفهم أو 

 .متغيراتها النفسية والجسمانية 

 وهي وال بد  ،أو للتنزه في الشاليهات  ،وال بد من التنبيه إلى مسألة حضور المرأة لألفراح
 .ها في أبهى حلة أو متكشفين فالواجب عليها غض بصرهاسترى محارم

 

 

 

 

 

 ( 195/ ص  6نهاية المحتاج للرملي )ج  (1)
  4ج  ،كتاب الرقاق ،الحاكم  ،المستدرك على الصحيحين ، قال الحاكم صحيح اإلسناد ولم يخرجاه  (2)

 . 7875: رقم الحديث:349ص
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 .الضابط الثالث: اإلستئذان -
والسبب أن اإلستئذان يحّد من النظر  ،وهو هنا آكد  ،ذكرنا هذا الضابط في ضوابط الزينة

ارع  فمن أجل ذلك يحض الش ،ألن اإلستئذان إن ُعِدم ُأِطلقت العين لتنظر ،إلى ما يكره وما يذم
 .أن تمتثله وتنضبط به  ئذان فهو خلٌق رفيٌع للمرأة المسلمة يلزم عليهاالحكيم على اإلست

قال ابن حجر:  .(1)االستئذان من أجل البصر"  "إنما جعل :هللا عليه وسلم ىقال صلفقد 
)أي شرع من أجله ألن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أن يطلع  

فينبغي تعزيز هذا الضابط والعمل به والدعوة إليه من ولي   ،. وهذا واضح في ضابطنا(2) عليه( 
 فقد ال يحبان أن تراهما على هيأتهما.  ،البيت 

 : ل هللا عليه وسلم في إستئذان المحارم بعضهم على بعض وقد مر معنا حديث رسول هللا ص
فقال الرجل:  .عمأمي؟ فقال: نأستأذن على  ،" فلقد سأله أحد الصحابة فقال يا رسول هللا

فقال الرجل: إني  ،إني معها في البيت. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: استأذن عليها
أتحب أن تراها عريانة؟ قال:  .وسلم: استأذن عليها فقال له رسول هللا صلى هللا عليه ،خادمها

 .(4()3) قال: فاستأذن عليها "  ،ال

َها ا ي "  :عز وجلوقد قال هللا  يُّ
َ
ْ ٱ أ ِّيَنَءاَمُنوا نُكُم  َّل  ِّينَ ٱ لِّيَسَتـٔذِّ يَمَُٰنُكم  َملََكت َّل 

َ
ِّينٱ وَ  أ  َّل 

ْ يَبلُغُ  ََلَم ِّن َمر َٰت ثََلََٰث  مِّنُكم حُللُمَ ٱ وا ةِّ  قَبلِّ  م  ِّنَ  ثَِّيابَُكم  تََضُعونَ  وَحِّيَ  لَفجرِّ ٱ  َصلَوَٰ هِّيَ ٱ  م  ةِّ  لظ 
ةِّ  َٰ  لعَِّشآءِّ ٱ َومِّن بَعدِّ َصلَوَٰ م لَيَس َعلَيُكم َوَل َعلَيهِّم ُجَناُح بَعَدُهن  َطو َٰفُوَن  ت ل كُ ُث َعوَرَٰ ثََل

َٰ بَعض  ُ   َعلَيُكم بَعُضُكم ََعَ ِّ َِّك ُيَبي  ُ ٱ َكَذَٰل َيَٰتِّ ٱ  لَُكمُ  هلل 
ٓ
ُ ٱ وَ  أل   .(5) "  َحكِّيم  َعلِّيمٌ  هلل 

 

 

 

رقم   : 54/ ص 8ج  ،ستئذان من أجل البصر كتاب اإلستئذان/ باب اال ، البخاري  ، صحيح البخاري (1)
 . 6241الحديث:

 ( 24/ ص 11فتح الباري البن حجر العسقالني )ج  (2)
 . 3538رقم الحديث  :1402/ ص  5ج ،كتاب االستئذان / باب االستئذان  ،مالك  ،موطأ مالك  (3)
  902والشيباني،  في الجامع؛ 2028قال المحقق محمد مصطفى األعظمي أخرجه أبو مصعب الزهري،  (4)

 . 1402ص 5في العتاق، كلهم عن مالك به ج 
 . (58سورة النور آية )  (5)
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.. قال ابن كثير:)هذه اآليات الكريمة اشتملت على استئذان األقارب بعضهم على بعض.
سيما اإلستئذان على المحارم في أماكن الخالء  (1)كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه( 
 واإلغتسال لئال تقع العين على ما ال يباح.

 .التفريق في المضاجع بين البنين والبنات :الضابط الرابع -
بين المحارم  ألن عدم التفريق  ،وناسب ذكره هنا ،وذكرنا هذا الضابط أيضًا في باب الزينة

ومعلوم خطر ذلك  ،مضاجع يتيح النظر وإطالقه بينهم بال تكلٍف أو عناء بل وبكل سهولةفي ال
التفريق بين الصغار في المضاجع فقال: فقد مر معنا أمر النبي صل هللا عليه وسلم ب ،ووباله

البالغين أكثر  يق بين فالتفر  ،فإذا كان التفريق بين الصغار ُملِزماً  .(2)"وفرقوا بينهم في المضاجع" 
 وأولى بالعناية.  ،إلزامًا وأوجب تقريراً 

فاألولى أن ُيجعل للبنين مكانًا   ،فإن النظر يسبب تهيج العاطفة ويثير مكامن الشهوة لديها
 .حسب القدرة واإلستطاعة لولي البيت  ،وللبنات آخر

زماننا على   سيما وقد انتشرت وتنوعت وسائل التواصل باإلنترنت واتسع اإلنفتاح في 
مما يسبب لها  ،فقد تراود الفتاة النظرات من التلفاز واإلنترنت وغيره ،ثقافات الكفرة والمنحلين

 ، ألولى على المرأة المسلمة أن تنأى عن ذلكألجل ذلك ولسالمتها فا ،اإلنتكاسة في الفطرة
 .بعيدًا عن محارمها ،وتتخذ مكانًا تنام فيه

أو  ،قد تتأثر بإنتكاسة الفطرة لديهم  ،مجتمعات غير المسلمةوأيضًا: المرأة المسلمة في ال
خاصة العبي كمال األجسام أو كرة  ،تجدهم غير منضبطين في اللباس ،إخوانها الغير مسلمين

فالواجب عليها إعتزالهم أو   ،إن ذهبوا للنوم يظهر التعري بشكل أخطر ،القدم ففيها تعري واضح
 .النوم في غرف أخرى إن أمكن

 .وال يلبس ما يثير نظرها ،لخامس: أن ال تلبس ما يثير نظرهبط االضا -
فهو من باب سد  ،ه الشريعة بالعنايةوأولتْ  ،هذا الضابط من أهم الضوابط في هذا الباب 

فقد أمر هللا النساء باإلحتشام عن إبداء الزينة والتزخرف بها   .الذرائع الموصلة للفتنة واإلفتتان
ٓ يَ "    تعالى: أمام الرجال فقال   َها  ا يُّ

َ
ُّ ٱ أ كَ  قُل  نل ِبِّ زَوَٰجِّ

َ
ِّ َِّسآءِّ  َوبََناتِّكَ  أل  ِّ  لُمؤمِّنِّيَ ٱ  َون َي َعلَيهِّن  مِّن  يُدن

 

 (  83-81/ ص   6تفسير ابن كثير ) ج  (1)
حديث رقم:   : 133/ ص1ج  ،كتاب الصالة / باب متى يؤمر الغالم بالصالة  ،أبي داود  ،سنن أبي داود   (2)

 ( 2/  ص 1داود ) جوقال األلباني حسن صحيح في صحيح وضعيف أبي  495
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ن يُعَرفَن فَََل يُؤَذيَن َوََكَن 
َ
دََنَٰٓ أ

َ
َِّك أ َٰل ُ ٱ َجَلَٰبِّيبِّهِّن  َذ يما  َغُفورا هلل    :. قال القرطبي(1) " ر حِّ

إال  ،وإن ذلك ال يكون إال بما ال يصف جلدها ،بالستر)الخامسة:أمر هللا سبحانه جميع النساء 
 .(2) إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت ألن له أن يستمتع بها كيف شاء( 

وال تلبس من الثياب ما يثير المحارم فضاًل عن   ،فالنساء مأمورات بالتستر في لباسها 
فال يدخلون للبيت الذي فيه  ،لباسهمغيرهم وكذلك محارمها من الرجال ينبغي عليهم التستر في 

ٍت أو غيرهن بلباس العبي كرة القدم الذي يكون غالبًا فوق الركبة فيثيرهن به وال  البنات أخوا
ِّلُمؤمِّنَِّي  يطلقون العنان ألبصارهم في النظر لمحارمهم من غير حاجة فقد قال هللا تعالى: "   قُل ل 

 ْ بَصَٰرِّهِّم َويَحَفُظوا
َ
ْ مِّن أ وا زََكَٰ لَُهم إِّن  َيُغضُّ

َ
َِّك أ َٰل َ ٱ فُُروَجُهم َذ َِّما يَصنَُعونَ هلل  قال الطبري:   ( 3) "   َخبُِّي ب

وْا  )يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: )ُقل لِّلُمؤِمِنيَن( باهلل وبك يا محمد )َيُغضُّ
ِرِهم( يقول: يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه اهم هللا عن النظر  قد نهمما  ،ِمن َأبصََٰ

 وَجُهم( أن يراها من ال يحّل له رؤيتها. إليه )َوَيحَفُظوْا ُفرُ 
ِلَك َأزَكىَٰ َلُهم( يقول: فإن غضها من النظر عما ال يحّل  بلبس ما يسترها عن أبصارهم )ذََٰ
  النظر إليه. وحفظ الفرج عن أن يظهر ألبصار الناظرين؛ أطهر لهم عند هللا وأفضل )ِإنَّ ٱَّللََّ 

ذو خبرة بما تصنعون أيها الناس فيما أمركم به من غض  َخِبيُر ِبَما َيصَنُعوَن( يقول: إن هللا 
 .(4) وحفظ فروجكم عن إظهارها لمن نهاكم عن إظهارها له(  ،أبصاركم عما أمركم بالغّض عنه

  

 

 (. 59سورة األحزاب آية ) (1)
 ( 243/  ص  14تفسير القرطبي )ج (2)
 (. 30سورة النور آية )  (3)
 ( 154/ ص 19تفسير الطبري )ج (4)
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 المطلب الثاني: الضوابط الشرعية للمس المرأة لمحارمها.
وإننا في هذا  ،ودرأ الفتنة عنه ،المسلم الشريعة اإلسالمية بأحكامها جاءت لحماية المجتمع

 .وهذا ظاهرًا أمٌر إعتيادٌي طبيعي ،المطلب نتكلم عن موضوع لمس المرأة لمحارمها

لكن لما كان الشارع   ،فالمالمسة بين المرأة ومحارمها أمر ال يضيق فيه على النحو العام
الزم ذلك أن يكون   ،رهاعفة المرأة المسلمة والحفاظ عليها وعلى حفظ كيانها ومشاعالحكيم يهتم ب

خاصًة   لهذه المالمسة والتالمس ضوابط شرعية لتحفظ المرأة نفسها عن كل ما يخدش حيائها.
 .وأن موضوع المالمسة تتطور فيه الشهوة والفتنة أكثر من مجرد النظر

ثم نتبع   .لمالمسة بين المرأة ومحارمها بين الفقهاءوسنذكر بدايًة بشكل عام ما مدى حل ا
 مسًة من الضوابط الشرعية للمس المرأة لمحارمها بما يلم شمل هذا الباب.ذلك خ

بدايًة: فإن الفقهاء كلهم أجازوا لمس المرأة لمحارمها عدا ما بين السرة والركبة واشترطوا مع ذلك 
 .(1)  -كما سنورده في الضوابط  -عدم اللمس بشهوة 

 لمحارمها فهي كالتالي:وأما الضوابط الشرعية للمس المرأة 

 .لزوم تقوى هللا وإظهار العفة في ذلك :الضابط األول -
  ،نوردها هنا ،وكما أوردنا في ضوابط نظر المرأة  ،المرأة مأمورٌة بتقوى هللا على كل حال

ذلك أن سرعة اإلثارة في و  ،وفي باب اللمس يعتبر هذا الضابط أهم وأولى بالعناية والمالحظة
 فيكون الداعي لإلفتتان أقرب منه في النظر وحده.  ،ي النظراللمس أشد منها ف

َ قال هللا عز وجل مخاطبًا النساء: "  قال القرطبي: ))َوٱتَِّقيَن ٱَّللََّ( لما  .(2) "  َوٱت قَِّي ٱهلل 
رهن بالتقوى عطف عطف بأم ،ذكر هللا تعالى الرخصة في هذه األصناف وانجزمت اإلباحة

كأنه قال: اقتصرن على هذا واتقين هللا فيه أن تتعدينه   ،جملة. وهذا في غاية البالغة واإليجاز
 .(3)لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن(  ،وخص النساء بالذكر وعينهن في هذا األمر ،إلى غيره

حرمًا إال بحق  فال تلمس م ، فالداللة واضحة في لزوم تقوى هللا وإستحضار مراقبته ومعيته
 وال تكن متبذلة في هذا الباب المسابقة له.  ،هللا وتنأى بنفسها عن كل لمس يجلب لها أي مضرة

 

 ( 182انظر رسالة اللباس والزينة في الشريعة اإلسالمية للدكتور محمد عبد العزيز عمرو )ص   (1)
 (. 55سورة األحزاب آية ) (2)
 ( 231/ ص  14لقرطبي )ج تفسير ا (3)
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ن يَستَعفِّفَن َخي ل ُهن  "   :والعفة أيضًا مطلوبة وممدوحة فقد قال هللا عز وجل
َ
قال . ( 1) "    َوأ

تزوج وترك لما يخشى   من ،بفعل األسباب المقتضية لذلك ،)واالستعفاف: طلب العفة :السعدي
فالمرأة مطلوب منها أن ال تلمس محارمها إال بما هو ممدوح عادًة مما يؤلف   .(2) منه الفتنة( 

 .وإستحضار مراقبة هللا فال يثار في اللمس أي فتنة ،ويخفف الهموم ،القلوب 

 .عدم لمس المرأة لمحارمها ولمسهم لها إال لحاجة :نيالضابط الثا -

 فهذا رسول هللا صل هللا عليه وسلم   ،ر بالحب والرعاية واإلهتمامإن حقيقة اللمس تشع
إذا قدم من سفر   -ه وسلم صلى هللا علي -" كان رسول هللا  :يقّبل ابنته إكرامًا وحبًا لها

أو خدمة  ،فيدخل فيها تغسيل األخوة األطفال ،تعني الضرورةفالحاجة هنا .(3) قْبل ابنته فاطمة " 
 فهذا من جملة الحاجة في هذا الباب.  ،و المعاقين من المحارمأ ،كبير السن المريض 

)وال بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات  :فقد قال الحجاوي صاحب اإلقناع :وأما التقبيل
 .(4)لفم بل الجبهة والرأس( المحارم إذا لم يخف على نفسه لكن ال يفعله على ا

)ن  :قال ابن مازة الحنفي في محيطه وأيضًا حمله لها يجوز للحاجة عند أمن الفتنة فقد 
فال بأس بأن يأخذ ببطنها وظهرها من وراء الثياب؛ ألن   ،وإنزالها في السفر ،احتاج إلى حملها

وقد صح أن ابن عمر رضي   ،فصار كالنظر ،المس من فوق الثياب ال يفضي إلى الشهوة غالباً 
فإن خاف الشهوة على  ،نكر عليهولم ي ، هللا عنهما: رأى رجاًل حمل أمه على عاتقه يطوف بها

  ، يجتنب أصاًل متى أمكنها الركوب والنزول بنفسهاوذلك بأن  ،فليجتنب بجهده ،نفسه أو عليها
  ، وإن لم يمكنها ذلك تكلف المحرم في ذلك زيادة تكلف بالثياب حتى ال تصل إليه حرارة بدنها 

 .(5)بما فعل قضاء الشهوة( وإن لم يمكنه ذلك؛ تكلف لدفع الشهوة عن قلبه يعني: ال يقصد 
والخطورة فيه   بغير حاجة وضرورةالمحارم  وما مدى خطورة لمس  ،وهذه اآلثار تفسر الحاجة

   .ظاهرة من فساد المجتمع واألسرة المسلمة 

 

 (. 60سورة النور آية )  (1)
 ( 574تفسير السعدي )ص  (2)
  ،  12801حديث رقم:  :42/ص8ج  ،كتاب األدب / باب قبلة الولد  ،هيثمي ال ،مجمع الزوائد ونبع الفوائد(3)

 8جقال محققه حسام الدين القدسي: رواه الطبراني في األوسط، ورجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف ال يضر 
 . 42ص

 ( 160/ ص 3االقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي الصالحي )ج (4)
 ( 333/ ص 5المحيط البرهاني في الفقه النعماني ألبو المعالي محمود بن أحمد بن مازة الحنفي )ج (5)
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 . عدم لمس المحارم بشهوة :الضابط الثالث -
قال .شهوةلم يخل متكلم لمسألة لمس المرأة لمحارمها إال وقرن هذا الضابط وهو أمن ال

)أي حيث ال شهوة وال خوف فتنة بوجه سواء لمس لحاجة أم شفقة...ألن الثابت إنما   :الرملي
 .(1) هو انتفاء الشهوة( 

وقال الدكتور محمد عبد العزيز:" فما حل لها رؤيته حل لها مسه إذا أمنت الشهوة وإال 
ة الفطرة  وليس على إنتكاس ،ألن لمس المرأة لمحرمها قائٌم على مبدأ الشفقة والحب .(2)فال " 

  ، فإذا خافت على نفسها أو خافت أن ينفتن المحرم بها فال يجوز اللمس حينئذٍ  ،وغواية الشيطان
 . وهو من باب سد الذرائع الموصلة للحرام

وتشبهًا بالكفرة   ،الفطرة نتكاسةامن وإن تعمد المرأة لمالمسة محارمها وبدارها لذلك هو 
فإن كان في   ،فالواجب أن تنضبط المرأة بهذا الضابط ،ماجنينوالفساق من الممثلين وال

وكذلك إن خافت أن  ،مالمستها لمحارمها تهييجًا لها أو إثارة لشهوتها فيحرم عليها المالمسة
مذموم ويفتح  وهذا  ،تثيرهم بهذه المالمسة سيما التقبيل والمعانقة ألن فيهما تحقق اإللتصاق

فعلى المرأة المسلمة أن تحتاط لنفسها وتتقي   ،لمسلم المحافظالباب للمصائب داخل المجتمع ا
 .فال تلمس إال بطيب خاطر وحسن نية وإال فال داعي للمالمسة ،ربها

 تجنب المزاح بين اإلخوة كالضرب على أماكن العورة ونحوه. :الضابط الرابع -
الترابط بين   ويزيد من ،يطفي على القلوب الراحة والمرح ألنه ،المزاح جائز بين اإلخوة

ألنه من باب سد  ،فاألولى منعه ،لكن إن كان في هذا المزاح ما يثير الريبة ،أبناء البيت الواحد 
الذرائع مثل الضرب أو لمس الصدر أو الظهر ونحوهما مما ال يجوز لمسه من المحارم فهو 

حرم مسه(: )فرع ما حرم نظره  :قال زكريا األنصاري  ،حوسيلة للمحرم وإن كان على صورة مزا
باألولى؛ ألنه أبلغ في اللذة وأغلظ بدليل أنه لو لمس فأنزل بطل صومه ولو نظر فأنزل لم يبطل 

 .فال يمس إال من وراء رداء لحاجة .(3) فيحرم ( 

  

 

 ( 196/ ص  6نهاية المحتاج للرملي )ج (1)
 ( 182للدكتور محمد عبد العزيز عمرو )ص  اإلسالمية  اللباس والزينة في الشريعة (2)
 ( 113/ ص 3أسنى المطالب ألبي زكريا األنصاري )ج (3)
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فإن  ،بالمزاح ويجب على المرأة المسلمة المحافظة أن تلتزم حدود األدب في ذلك وال بأس 
ا  " : بنفسها وهذا من باب قول هللا عز وجل   فلتنأى   ، أحست منه أو تجاهه فتنة  ْ مِّم  َها ٱنل اُس ُُكُوا يُّ

َ
يأ

بٌِّي   يَطَٰنِّ إِّن ُهۥ لَُكم َعُدو  مُّ ِّبا َوَل تَت بُِّعواْ ُخُطَوَٰتِّ ٱلش  رضِّ َحَلََٰل َطي 
َ
وٓءِّ   ( ١٦٨) ِفِّ ٱأل ِّٱلسُّ َما يَأُمرُُكم ب إِّن 
ِّ مَ َوٱل  ن َتُقولُواْ ََعَ ٱهلل 

َ
 .(1) " ا َل تَعلَُمونَ َفحَشآءِّ َوأ

النهي عن طريقه وأثره فيما دعا  ،قال الطبري: )والمعنى في النهي عن اتباع ُخطواته
 .(2) مما هو خالف طاعة هللا تعالى ذكره(  ،إليه

ويدخل في هذا  ،فكل ما يكون فيه من المزاح مما يسبب الفتنة واإلفتتان فهو منهٌي عنه
فيجب على المرأة عدم   ،وأيضًا التلفظ باأللفاظ النائية بين اإلخوةالباب لين الكالم معهم وتحسينه 

ِّ "    : التعاطي معهم في ذلك وتمتثل قول هللا عز وجل  ِّٱلَقولِّ َفَيطَمَع ٱَّل  ي ِفِّ قَلبِّهِۦّ  فَََل ََتَضعَن ب
عُروفا حشة  قال الطبري: )فال تلن بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفا .(3)" َمَرض َوقُلَن قَول م 

 فالواجب على المرأة أن تحفظ نفسها وكرامتها وعفتها في هذا الباب.  .(4) منكن(
فقال)َفاَل َتخَضعَن ِبٱلَقوِل( أي: في  ،)فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم :قال السعدي

وتتكلمن بكالم رقيق يدعو ويطمع )َفَيطَمَع   ،أو بحيث يسمعون َفَتِلنَّ في ذلك ،مخاطبة الرجال
ۦ َمَرض( أي: مرض شهوة الزناٱلَّ  ألن قلبه   ،ينظر أدنى محرك يحركه ،فإنه مستعد  ،ِذي ِفي َقلِبِه
فإن ذلك ال تكاد ُتِميُله وال تحركه  ،ير صحيح فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم هللاغ

الذي ال يتحمل ما يتحمل   ،بخالف مريض القلب  ،وسالمته من المرض  ،لصحة قلبه ،األسباب 
  ، يجيب دعوته ،يدعوه إلى الحرام ،فأدنى سبب يوجد  ،وال يصبر على ما يصبر عليه ،صحيحال

واللين  ،لها أحكام المقاصد. فإن الخضوع بالقول ،فهذا دليل على أن الوسائل ،ى عليهوال يتعاص 
ولهذا ينبغي للمرأة في   ،منع منه ،ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم ،في األصل مباح ،فيه

 .(5) أن ال تِليَن لهم القول( ،الرجالمخاطبة 

 

 
 

 .( 169-168سورة البقرة آية )  (1)
 ( 301/ ص  3تفسير الطبري )ج (2)
 (. 32سورة األحزاب آية ) (3)
 (   257/ ص  20تفسير الطبري )ج  (4)
 ( 663تفسير السعدي )ص (5)
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أن يكون التسليم أو التقبيل بين اإلخوة مضبوطًا بحدود األدب والحياء  :الضابط الخامس -
 قدر اإلمكان. 

فقد .السالم والتقبيل من النساء لمحارمهم الرجال ال بأس به وهو ممدوح إن أمنت الفتنة
شريطة   ،وز التسليم عليهم وإبداء الزينة الظاهرة لهمقدمنا الرسالة ببيان من هم المحارم الذين يج 

ال يتكرر هذا الفعل منهم على وجه الكثرة بما يثير اإلرتياب ألن اللمس أدعى للشهوة من  أن 
وذكرنا في مسألة التقبيل قول الحجاوي صاحب اإلقناع: )وال بأس للقادم من سفر بتقبيل   ،النظر

 .(1)كن ال يفعله على الفم بل الجبهة والرأس( ذوات المحارم إذا لم يخف على نفسه ل

بل إن هناك تفصيالت للعلماء في تقيبل المحارم ومالمستهم نكتفي بما ذكره الشيخ محمد 
أو  ،أو األخت الكبيرة أو الجدة ،)أما تقبيل المحارم فإن كانت األم :صالح العثيمين فقد قال

 عائشة رضي هللا عنها على خدها.وقد قبل أبو بكر ابنته   ،فهذا ال بأس به ،البنت 

فاألولى أال يقبلها إال إذا كانت أختًا   ،المحارم غير األصول والفروعوأما غيرهن من 
فالشيطان يجري من ابن   ،أما يقبل أخته الشابة ،أو على رأسها ،فهنا يقبلها على جبهتها ،كبيرة

ذير منه أن يقبل محارمه من  وأبلغ من ذلك في التح ،فليتجنب هذا ال يقبلها ،آدم مجرى الدم
ولهذا يجب  ، م من الرضاع أقل هيبة عند اإلنسان من المحارم من النسب الرضاع؛ ألن المحار 

فإن الشيطان يجري من   ،السيما إن كانت شابة جميلة ،الحذر من أختك من الرضاع أن تقبلها
 ابن آدم مجرى الدم. 

وإن كان من   ،ول أو الفروع فال بأس به: وتقبيل غيرها من المحارم إن كان من األص الخالصة
 .(2) لحذر من ذلك أولى(غيرهن فا

 وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل.  ،لعل فيما قدمناه من البيان في هذا الباب كافٍ 

 
 
 
 
 
 

 

 ( 160/ ص 3ي فقه اإلمام أحمد بن حنبل لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي الصالحي )جاالقناع ف (1)
 ( 13/ ص  146لقاء الباب المفتوح البن عثيمين )ج  (2)
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 الفصل الثالث
الضوابط الشرعية لعالقة المرأة 
المسلمة بمحارمها في الخلوة 
والمعاملة في ضوء الواقع 
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 المبحث األول
 الشرعية لمخالطة المرأة بمحارمهاالضوابط 

وإننا في  ،المرأة المسلمة تعيش في هذا المجتمع كعنصٍر أساسٍي فيه ومكوٌن رئيسٍي أيضاً 
والمرأة كما قلنا هي من   ،هذا المبحث نطرق بابًا من أبواب سد الذرائع في شريعتنا الغراء

 .واألسرة الواحدة وال بد  مكونات المجتمع المسلم
فيجتمعون داخل  ،الطة بالمحارم والجلوس معهم أمٌر حتمي وحاجة ملموسةوأيضًا المخ

البيوت وعلى التلفاز و موائد الطعام وحتى في السهر فهو أمر طبيعي يتكرر عشرات المرات 
وما هي  ،الواحد  فكيف نظم الشرع الحكيم هذه الخلطة الدائمة بين أفراد البيت  ،في اليوم الواحد 

عية التي تحفظ المرأة بها عفتها وتصون حيائها وتتحلى باألخالق  الضوابط واآلداب الشر 
 اإلسالمية الرفيعة في هذا الباب ؟؟؟؟ 

أسئلة تطرق في موضوع مخالطة اإلخوة  ولطالما رأيت في مواقع التواصل اإلجتماعي
نت األجابة موحدة وهي عدم وجود ضوابط للنساء من اآلباء واإلخوة الغيارى على هذا الدين وكا
 .أو عدم وجود ضوابط مفردة بالبحث في هذا المجال

تشمل في ثناياها جماًل من الضوابط  ،واستعنت باهلل على وضع عشرة ضوابط شرعية
بحيث تنظم عالقة المرأة المسلمة بمحارمها في باب  ،النبوية في هذا الباب الشرعية واآلداب 

 .لمستعان وعليه التكالنالمخالطة وهللا ا

تجنب الظهور أمام المحارم باللباس الضيق أو المثير من الزينة عند اإلختالط  :الضابط األول
 .بهم

قال ابن عثيمين رحمة هللا عليه: " فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة ال يجوز عند المحارم" 
ساء في الظهور أمام المحارم  يتحدث فيها عن تساهل بعض الن ،هذه الوصية من عالٍم رباني.(1)

 .خاصًة في األفراح أو المنتجعات   ،باللباس الضيق المثير للغرائز الذي ال تأمن معه شهوة

"ألن الغرض  :الشيخ األلباني عن ضابط لبس الفضفاض من الثياب وتجنب الضيق وقال
فإنه وإن ستر  من الثوب إنما هو رفع الفتنة وال يحصل ذلك إال بالفضفاض الواسع وأما الضيق 

وفي  -كالفيزون مثاًل  –لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال 

 

 ( 273/ ص  12مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )ج  (1)
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و ينبغي للمرأة أيضًا عدم   .(1) ة إليه ما ال يخفى فوجب أن يكون واسًعا "ذلكمن الفساد والدعو 
اإلخوة الذين   وخاصًة من –عدا الزوج  -المبالغة في الزينة حتى أمام المحارم كما في زماننا 

كالظهور أمامهم بالمكياج الكامل أو العدسات الملونة أو المبالغة في   ،تخاف أن يفتتنوا بذلك
ال ريب أن ذلك يثير مكامنهم وهي منهية   ،ع الذهبية والخلخال بشكل مستمر أمامهمالزينة والقط

المبالغة في الزينة  واننا نرى تساهاًل عجيبًا من النساء في األفراح والمناسبات من  ،عن ذلك
وإظهارها ويتصل بهذا الباب التساهل أيضًا في اللباس أمام المحارم في المسابح والشاليهات  

خاصًة أننا في زمن إنتشرت فيه   .والرحالت من تجسيٍم للمالبس وإظهارًا للمفاتن ما يورث الفتنة
فال  ،لفساد ما هللا به عليمهل فيه التصفح على أخبار العالم من التلفاز واالنترنت وفيه من اوس

بل الواجب على المرأة   ،يكون ذلك من المرأة داٍع لهدم القيم اإلسالمية من العفة والتستر ونحوه
ر مثير  أن تلبس المحتشم من الثياب أمام محارمها فال تظهر أمامهم إال باللباس الواسع الغي

والعدسات ما قد يثيرهم بل تخفي ذلك   وال تبالغ في التزين أمامهم بالمساحيق والمناكير  ،للفتنة
 .وتحفظ تلك الزينة والزخرفة لزوجها وبيتها فهو األحق بذلك .عنهم ما استطاعت لذلك سبيالً 

 . لبس الساتر من الثياب وتجنب الشفاف منه عند مخالطتهم :الضابط الثاني
.مر (2)مل أالشفاف هو الذي يصف بشرة ما تحته في بادئ األمر أو عند التواللباس 

)أن لباس النساء في   :معنا لباس الصحابيات في بيوتهن أيام رسول هللا صل هللا عليه وسلم
بيوتهن في عهد النبي َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن  

 . وهذا من كمال الحشمة والحياء رضي هللا عنهن .(3)(في البيوت 
)ألن الستر ال   :أللباني في بيان ضرورة لبس الساتر وتجنب الشفاف فقالوقال الشيخ ا 

بل إن ابن حجر الهيتمي عّد لبس  .(4) يتحقق إال به وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة(
لبس المرأة ثوبا رقيقا   :)الكبيرة الثامنة بعد المائة( :فقال ،من الكبائر المرأة المالبس الشفافة

 .(5)  ا(يصف بشرته

 

 

 ( 131/ ص  1جلباب المرأة المسلمة لأللباني )ج (1)
 ( 5346/  ص  11ج فتاوى الشبكة اإلسالمية ) (2)
 ( 27/ ص  12مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )ج(3)
 ( 125/ ص 1جلباب المرأة المسلمة لأللباني )ج  (4)
 ( 258/ ص  1الزواجر البن حجر الهيتمي )ج  (5)
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وهو من الزينة التي أمر هللا أن ُتخفى على الجميع   ،وإن لبس الشفاف يوقع في القلب الفتنة
 .حتى على المحارم عدا الزوج

أمام محارمها بالثوب فينبغي على المرأة المسلمة تجنب الظهور  ،وهو بنفسه عورة
وما أكثر التساهل فيه   خاصة االماكن التي تظهر العورة وتثير الشهوة خاصة الصدر ،الشفاف

!!!! 

مثل الظهور في  ، بل لو كان بشكل جزئي فيدخل تحته ،فليس المراد ما يشف جميع البدن
األفراح أمام المحارم بلباس تشف الظهر أو الصدر فهذا يثير الفتنة لهم فال تتساهل المرأة بل 

طة بمحارمها فلتنأى بنفسها  فإذا أرادت الظهور والخل ،تخفي هذه الزينة إال لزوجها فيباح له ذلك
 .عن لبس ما يشف لئال توقع الفتنة بينهم وهللا المستعان

 .اإلستئذان عند مخالطتهم :الثالضابط الث
وال بد من   ،ألن اإلختالط بالمحارم يكون داخل البيوت  ،تكرر معنا هذا الضابط وناسب ذكره هنا

واإلختالط بالمحارم  ،عليه والخلطة به فيحتاج منه إلى اإلستئذان للدخول ،خلوة أحدهم في غرفة
قضاء حاجة خاصة في أوقات النهي  لكن قد يرغب المحارم بالخلوة و العزلة لنوٍم أو ل ،مباح

يَمَٰنُُكم  )   : فقد أمرنا هللا باإلستئذان فقال   ، الثالثة  
َ
ِّيَن َملََكت أ ْ لِّيَستَـٔذِّنُكُم ٱَّل  ِّيَن َءاَمنُوا َها ٱَّل  يُّ

َ
َٰٓأ يَ

 َ ِّيَن ل َي تََضُعو َوٱَّل  ةِّ ٱلَفجرِّ وَحِّ ِّن قَبلِّ َصلَوَٰ هَِّيةِّ  م يَبلُُغواْ ٱحُللَُم مِّنُكم ثََلََٰث َمر َٰت م  َِّن ٱلظ  َن ثَِّيابَُكم م 
ةِّ ٱلعَِّشآءِّ ثََلَُٰث َعوَرَٰت ل ُكم لَيَس َعلَيُكم َوَل َعلَيهِّم ُجَناُح بَعَدُهن  َطو َٰفُوَن   َومِّن بَعدِّ َصلَوَٰ

ُ َعلِّيٌم َحكِّيم َعلَيُكم بَعُضُكم  َيَٰتِّ َوٱهلل 
ٓ
ُ لَُكُم ٱأل ُ ٱهلل  ِّ َِّك ُيَبي  َٰ بَعض َكَذَٰل َذا بَلََغ  ِإَو  ( 58) ََعَ

ُ لَُكمَءاَيَٰ  ُ ٱهلل  ِّ َِّك ُيَبي  ِّيَن مِّن قَبلِّهِّم َكَذَٰل
ْ َكَما ٱسَتـَٔذَن ٱَّل  نُوا طَفَُٰل مِّنُكُم ٱحُللَُم فَليَسَتـٔذِّ

َ
تِّهِّۦۗ  ٱأل

ُ َعلِّيٌم َحكِّ  )هذه اآليات الكريمة اشتملت على استئذان األقارب  :قال ابن كثير ،(1)" يم َوٱهلل 
 .(2)بعضهم على بعض( 

 ، وأن المحل والمكان ،واالحتياط لذلك من كل وجه ،األمر بحفظ العورات  :)وفيها :وقال السعدي
ونحو   ،أنه منهي عن االغتسال فيه واالستنجاء ،الذي هو مظنة لرؤية عورة اإلنسان فيه

 .(3)ك(ذل

 

 (. 59-58سورة النور آية )  (1)
 ( 81/ ص  6تفسير ابن كثير )ج  (2)
 ( 574تفسير السعدي )ص  (3)
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ال بد من   ،فال يمكن أن يكون الكل مكشوف لآلخر ،فنذكره ألهميته ،هذا الضابطوإننا إذ نذكر 
  ، وربما يطلع الشخص على ما ال يحل له ،وعدم اإلستئذان يورث الشبه ،خصوصية بين المحارم

محرمها  فالواجب على المرأة المسلمة إن غاب عنها ،وربما النظرة تتبعها أخرى فيقع في اإلفتتان
وبذلك   ،لطه أو تجالسه وهو متخٍف عنها فيجب أن تستأذن لكي تدخل عليهوارادت أن تخا

 تحفظ كرامتها وتنأى بنفسها عن أي فتنة وريبة وهللا المستعان. 

 .التفريق بين المحارم في المضاجع عند اإلختالط بهم :الضابط الرابع

 ،ات الخلطة عند األغلب من الناسونذكره هنا ألن من مقتضي ،وهذا الضابط مررنا عليه
ولقد أمر النبي  ،وربما يتسامرون وهم في فراشهم قبل نومهم ،أن يكون المحارم في نفس الغرفة

 ،ودرًأ للفتنة ، صل هللا عليه وسلم بالتفريق بين البالغين في المضاجع لئال يظهر لهم أي عورة
واضربوهم   ،بالصالة وهم أبناء سبع سنين " مروا أوالدكم :حشة فقالوسدًا لذريعة الوقوع في الفا

 .(1) وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع"  ،عليها

 ، )ويفرق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين :قال ابن عابدين الحنفي 
ى الفتنة ولو بعد ويحول بين ذكور الصبيان والنسوان وبين الصبيان والرجال فإن ذلك داعية إل

ي البزازية إذا بلغ الصبي عشرا ال ينام مع أمه وأخته وامرأة إال بامرأته أو جاريته فالمراد حين. وف
وال   ،فإن الولد إذا بلغ عشرا عقل الجماع ،التفريق بينهما عند النوم خوفا من الوقوع في المحذور

ع فيه الثياب ت راحة مهيج للشهوة وترتف فإن النوم وق ،ديانة له ترده فربما وقع على أخته أو أمه
فيؤدي إلى المحظور وإلى المضاجعة المحرمة خصوصا في أبناء هذا  ،عن العورة من الفريقين

هم يعرفون الفسق أكثر من الكبار... فإنه وإن لم يحصل في تلك فإن )يقصد زمانه( الزمان
الطاهر  النومة شيء فيتعلق به قلب الرجل أو المرأة فتحصل الفتنة بعد حين فلله در هذا الشرع 

فقد حسم مادة الفساد ومن لم يحط في األمور يقع في المحذور وفي المثل ال تسلم الجرة في كل  
)ال يجوز أن يضاجع   :قال النووي  .لئال تفتتن بهم ،لمه رحمه هللاوهذا من كمال ع .(2)  مرة(

بي أو  وإذا بلغ الص ،وال المرأة المرأة وإن كان كل واحد في جانب من الفراش ،الرجل الرجل
والواجب  .(3)  وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع( ،الصبية عشر سنين

 

حديث رقم:   : 133/ ص1ج  ،الصالة / باب متى يؤمر الغالم بالصالة كتاب  ،أبي داود  ،سنن أبي داود   (1)
 ( 2/ ص 1وقال األلباني حسن صحيح في صحيح وضعيف أبي داود )ج 495

 ( 382/ ص 6رد المحتار البن عابدين )ج (2)
 ( 28/ ص 7روضة الطالبين للنووي )ج  (3)
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ن أبنائه بأن يخصص مكانًا للذكور وآخر لألناث لكي يأمن الفتنة  علي ولي البيت أن يعزل بي 
 بينهما وهللا الموفق.

اب عند الجلوس إظهار خلق العفة والتحلي بها خاصًة في وضع الثي :الضابط الخامس -
 . مع المحارم والخلطة بهم

وفي أغلب البيوت يوجد  ،الكبار والصغار ،المجتمع المسلم يحوي داخله البنين والبنات 
وهن في غالب أحوالهن  ،من النساء المتزوجات والكبيرات في السن زائراٍت أو مطلقات أو نواشز

طية أجسادهن ألن الذي ينظر هم  وعدم اإلهتمام في تغ ،متعودات على وضع الثياب في بيوتهن
ا ولم تبالي بإظهار  وإذا دخلت بيت أبيها نسيت نفسها وألقت ثيابه  ،األزواج وذلك حالٌل لهم

ويظهر ظهرها   ،الزينة الباطنة كالصدر فتراها ترضع ابنها أمام إخوانها البالغين فتكشف صدرها
 زنا المحارم!!!ما السبب في  :ثم يأتي سائل فيقول ،وتتدلى أثدائها أمامهم

ه  وقد ذكرنا أن المحارم يجوز إبداء الزينة الظاهرة لهم كاليد والقدم والشعر وفصلنا في
وهذا من جهل الناس بأحكام الشريعة  .وأما الزينة الباطنة فال يحل ألحد أن يراها إال الزوج ،القول

 .وحرصها على مبدأ الستر وتعزيز القيم في ذلك

َّتِّ َل يَرُجوَن نَِّكاحا فَلَيَس َعلَيهِّن   "   : يرة وقد قال هللا في شأن الكب 
َٰ َِّسآءِّ ٱل  َٰعُِّد مَِّن ٱلن  َوٱلَقَو

 
َ
ُ َسمِّيٌع َعلِّيم ُجَناٌح أ ن يَسَتعفِّفَن َخي ل ُهن  َوٱهلل 

َ
ِّزِّيَنة َوأ َِّجَٰتِّ ب  .(1) " ن يََضعَن ثَِّياَبُهن  َغَي ُمَتََب 

وقعدن عن   ،تي قعدن عن التصرف من السنالقواعد: العجز اللوا -قال القرطبي: )الثانية
ِت ِبِزيَنة( أي غير   -هذا قول أكثر العلماء... الخامسة ،الولد والمحيض  قوله تعالى: )َغيَر ُمَتَبرِّجََٰ

فإن ذلك من أقبح األشياء وأبعده عن الحق.  ،مظهرات وال متعرضات بالزينة لينظر إليهن
أي ال حائل   ،ج مشيدة. وبروج السماء واألسوارومنه: برو  ،والتبرج: التكشف والظهور للعيون 

واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن   ،سترها... ثم ذكر تعالى أن تحفظ الجميع منهندونها ي
 .(2)  ما يلزم الشباب أفضل لهن وخير(

  

 

 (. 60سورة النور آية )  (1)
 ( 310-309/  ص 12)ج تفسير القرطبي  (2)
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تجنب إثارة الرجال بالمالمسة أو النظر بشهوة إليهم عند اإلختالط بالمحارم  :الضابط السادس
 . وس معهموالجل

ألن المرأة ينبغي عليها أن تصون   ،حث إن هذا الضابط من أهم الضوابط في هذا المب
لتأمن على نفسها   ،وعن كل ما يثير حفيظة الرجال تجاهها ،نفسها عن كل ما يخدش حيائها

قال وقد  ،وإن اإلتيان بأفعاٍل تثيرهم لهو دليل على فساد وإنتكاس الفطرة ،الفتنة أواًل وعليهم أيضاً 
بَصَٰرِّهِّن  َوَيحَفظَن فُُروَجُهن  َوقُل  "   :هللا عز وجل

َ
ِّلُمؤمَِّنَٰتِّ يَغُضضَن مِّن أ  .(1)  " ل 

 ،أمر المؤمنات بذلك ،قال السعدي: )لما أمر المؤمنين بغض األبصار وحفظ الفروج
( عن النظر إلى العورات والرجال ِرِهنَّ بشهوة ونحو   ،فقال: )َوُقل لِّلُمؤِمنََِٰت َيغُضضَن ِمن َأبصََٰ

( من التمكين من جماعها ،ر الممنوعذلك من النظ أو النظر  ،أو مسها  ،)َوَيحَفظَن ُفُروَجُهنَّ
 .(2)المحرم إليها(

 ، ويدخل في هذا الضابط رقص المرأة أمام محارمها في األفراح والمناسبات في عصرنا
ر  ف للزينة الباطنة مما يثيوالحرمة هنا مقيدة إن كان الرقص أمامهم بتكسر وإمالة أو فيه تكش

 . لكن إن كان عاديًا وبال تكشف فال بأس به ،الشهوة

قال الحليمي: لكن الرقص الذي فيه تثٍن وتكسر   ،)والرقص ليس بحرام :فقد قال النووي  
.ويدخل في ذلك أيضًا ظاهرة التعري في (3)يشبه أفعال المخنثين حرام على الرجال والنساء( 

حر من المرأة أمام محارمها وهذا ال شك في  ات المغلقة وعلى شاطئ البالشاليهات واإلستراح
حرمته إن قصد منه إثارة الشهوة أو أظهرت شيئًا من زينتها الباطنة أمامهم كالفخذ والظهر 

 . والصدر وهللا المستعان

 ون " واآلن يعيش المسلم :في هذا الباب قال الشيخ األلباني وهو يحكي واقعنا المأساوي 
.. .يعيشون بتعٍر أشبه ما يكون بتعري النساء الالتي ال يعرفن دين هللا تبارك وتعالى ،وتهمفي بي

ن إظهاره أال وهو مواطن الزينة  تكشف المرأة عن شيئ كثير من بدنها فوق ما أباح هللا لها م
لغة اللباس الداخلي والذي يسمى في  ،مثاًل قد ابتلينا باللباس القصير الذي ليس له أكمام .فقط

 .لعرب القديمة بالُتبان ويعرف اليوم بالُشرت الذي يظهر دونه األفخاد "ا

 

 (. 31سورة النور آية )  (1)
 ( 566تفسير السعدي )ص  (2)
 ( 229/ ص 11روضة الطالبين للنووي ) ج   (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





69 

ويتحدث الشيخ األلباني عن ظاهرة التعري لدى النساء أمام اإلخوة الشباب وال مباالة لديها 
بل   ،" فالنساء اليوم تلبس األم والبنت مثل هذا اللباس القصير فتجلس أمام أمها :فقال رحمه هللا

فترفع رجلها وتضعها على فخذها فيظهر فخذها مكشوفًا  ،الشاب الممتلئ فتوًة وشهوةخيها وأمام أ
.. كذلك تخرج المرأة أمام أخيها  .بحجة ماذا؟! بحجة ما في أحد غريب هذا أخوها !!! ،عارياً 

.. والصدر .وهذا باٍق على التحريم ،فضاًل عن أنها تخرج كذلك أمام أبيها وهي عارية الدرعين
لذلك كان سلفنا الصالح رضي اللهعنهم   ،  للزينة والظهر ليس موضعًا للزينةموضعاً ليس 

فلم يكن هناك هذا التعري الذي  ،يعيشون في بيوتهم في حدود السترة التي رخص هللا لهن بها
 .(1)فشا اليوم في البالد اإلسالمية " 

 . تالط بهممراقبة هللا عز وجل حين اإلخ  غض البصر وإستحضار :الضابط السابع
فقد .أمر هللا المرأة المسلمة بالتحلي بمكارم األخالق وأن تنأى بنفسها عن مواقع الفتنة

بَصَٰرِّهِّن  "  :أمرها بغض البصر فقال
َ
ِّلُمؤمَِّنَٰتِّ يَغُضضَن مِّن أ .قال سراج الدين  (2)"  َوقُل ل 

وال   ،يه أشد وأكثروالبلوى ف ،النظر بريد الزنا )وقدم غض البصر على حفظ الفرج ألن  :النعماني
 .(3)يكاد يقدر على االحتراز منه( 

فيستدل  ،)ومعنى: يغضضن من أبصارهن كمعنى يغضوا من أبصارهم :وقال الشوكاني
ومراقبة هللا عز وجل مقام مطلوب في باب .(4)  به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهن(

في جلوسها معهم أو   ،ل في كل أمورهاوتستصحب المرأة مراقبة هللا عز وج ،بالمحارمالخلطة 
َ ََكَن َعلَيُكم رَقِّيبا " :اإلختالء بهم وقد قال هللا عز وجل )أي: هو   : قال ابن كثير  (5) " إِّن  ٱهلل 
 .(6)مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم( 

  

 

بعنوان عورة المرأة المسلمة أمام أختها المسلمة لأللباني وهو على اليوتيوب   13سلسلة المحاضرات رقم  (1)
 .دقيقة 51:24

 (. 31سورة النور آية )  (2)
 ( 354/  ص 14لسراج الدين الحنبلي النعماني )ج  اللباب في علوم الكتاب (3)
 ( 27/ ص  4فتح القدير للشوكاني )ج  (4)
 . (1اء آية )سورة النس (5)
 ( 209/ ص 2تفسير ابن كثير )ج (6)
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 .معاملة المرأة لمحارمها الرجال بإكبار وتبجيل واحترام عند مخالطتهم :الضابط الثامن
"  :فقد قال هللا عز وجل ،ة المسلمة مأمورة أن تعامل محارمها بكل إحترام وإكبارالمرأ 

َِّسآءِّ  ُموَن ََعَ ٱلن  َِّجاُل قَو َٰ أي هو رئيسها   ،)أي: الرجل قيم على المرأة  :. قال ابن كثير(1) " ٱلر 
 .(2)وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت( 

.وهذا (3) منا من لميرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا" " ليس :وسلم هللا عليه لىقال صوقد 
وما فشت الكوارث المجتمعية بين النساء   ،التكريم من المرأة لمحارمها الرجال من حقوقهم عليها

فلما  ،إال عندما بعدت الشقة بين البنت وأبيها وبين البيت وأخيها فال ينصحون لها وال تستشيرهم
وهذا اإلكرام من المرأة   ،ليها الفتنة وساقها إلى كل محذورأن وجدت لها مهتمًا أجنبيًا أدخل ع

وإن كان من أرحامها فهناك من االرحام   ،ذا الرجللمحارمها و استشارتها لهم مشروط بعدالة ه
أو يكون فاسدًا معوجًا ال يصلح   ،من ينتظر الزالت من النساء فيستفيد منها ويعيرها به

بل تبحث عن محرم صالح   ،ي لها أن تنفرد به وال تستشيرهلإلستشارة أو يكون منحرفًا فال ينبغ
 . يفيدها وال يخدعها

 ،الناصح لها كاألخ الكبير المتدين الذي تتوسم فيه الصالحوينبغي للمرأة أن تستشير 
وهذا من مقتضيات األخّوة والقوامة من الرجل على  ،همومها ويرشدها لما فيه صالحها فتشاركه
َل المرأة"  َِّما فَض  َٰ بَعض  ب ُ بَعَضُهم ََعَ  .(4) "  ٱهلل 

)ثم بين تعالى أن تفضيلهم عليهن في اإلرث لما على الرجال من المهر  :قال القرطبي
  ، ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهن. ويقال: إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير ،واإلنفاق

  ،وة في النفس والطبع ما ليس للنساءفجعل لهم حق القيام عليهن لذلك. وقيل: للرجال زيادة ق
وطبع النساء غلب عليه   ،فيكون فيه قوة وشدة ،غلب عليه الحرارة واليبوسة ألن طبع الرجال
 .(5)فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك(  ،فيكون فيه معنى اللين والضعف ،الرطوبة والبرودة

 

 (. 34سورة النساء آية )  (1)
 ( 292/ ص  2تفسير ابن كثير )ج  (2)
: حديث 321/ص4ج ، في رحمة الصبيان أبواب البر والصلة / باب ما جاء  ، الترمذي  ، سنن الترمذي  (3)

 ( 419/ ص 4وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي )ج 1919 :رقم
 (. 34سورة النساء آية ) (4)
 ( 169/ ص 5تفسير القرطبي )ج  (5)
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زينتهم عند إختالطها تجنب لباس الشهرة أو التشبه بلباس الكفرة و  :الضابط التاسع
 .بمحارمها

اء المؤمنين من التشبه بالكفرة في لباسهم أو زينتهم  هللا عليه وسلم نس  ىصلحذر النبي 
وذكرنا لهذا الضابط هنا أيضًا ألن مخالطة المرأة لمحارمها تقتضي رؤيتهم لها وما تلبس وما  

وأوصى هللا أولياء  .تنة لديهم تكون قدوة لهم أو ألنها تثير الفوجاء النهي ألجل أالّ  ،تتزين
َها  "  :أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار وما قرب إليها من الفتن فقال هللا عز وجل البيوت واآلباء يُّ

َ
َٰٓأ يَ
َدا  ئَِّكٌة غََِّلظ شِّ

َٰٓ هلِّيُكم نَارا َوقُوُدَها ٱنل اُس َوٱحلَِّجاَرةُ َعلَيَها َملَ
َ
نُفَسُكم َوأ

َ
ْ أ ْ قُوٓا ِّيَن َءاَمُنوا ل   د ٱَّل 

َمرَُهم َوَيفعَ 
َ
َ َمآ أ  .(1) " لُوَن َما يُؤَمُرونيَعُصوَن ٱهلل 

ومروا أهليكم   ،واتقوا معاصي هللا ، )عن ابن عباس يقول: اعملوا بطاعة هللا :قال ابن كثير
وأوصوا أهليكم بتقوى هللا وقال قتادة:  ،اتقوا هللا :وقال مجاهد  ،ينجيكم هللا من النار ،بالذكر

ويأمرهم به ويساعدهم   ،وأن يقوم عليهم بأمر هللا ،وينهاهم عن معصية هللا ،ة هللايأمرهم بطاع 
 .(2) قدعتهم عنها وزجرتهم عنها( ، فإذا رأيت هلل معصية ،عليه

 ،نتهموقد مر معنا جملة من األحاديث المحذرة من لباس الشهرة والتشبه بالكفرة وزي 
فال يليق بها أن تلبس رداء الشهرة بين أخواتها   ،والواجب على المرأة المسلمة أن تحتاط لنفسها

أو تتشبه بالكفرة كلباس   ،فتفتنهم وتوقع في نفوسهم الريبة مما رأوا من لباس غير مألوف
 .الراهبات األسود أو مالبس الرياضيين المخلة باآلداب الظاهرة للعورات 

بل ويوقع  ،م عندناينة الكافرين كالرموش الصناعية أو وصل الشعر وهو محر وال تتزين بز 
 .الفتنة ويكون لها من الشهوة في قلوب إخوتها ما هللا به عليم

 .التمسك بسنن الفطرة والنظافة عند خلطتها بمحارمها :الضابط العاشر

فال تظهر   ، المرأة المسلمة في هذا المجتمع مأمورة بالنظافة عند إجتماعها بمحارمها
بل مأمورة بخصال الفطرة   ،كأنها خرجت إليهم من كهفوال برائحة كريهة  ،أمامهم بثياب متسخة

 .التي أمر النبي صل هللا عليه وسلم لتكون نظيفة ومعتدلة

 

 (. 6سورة التحريم آية ) (1)
 ( 167/ ص  8تفسير ابن كثير )ج  (2)
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نتف   -3 –غسل البراجم  -2 –تقليم األظفار  -1) :وسنن الفطرة للمرأة المسلمة كالتالي
 ،ووردت هذه السنن والخصال في حديث واحد  ،اإلستحداد وحلق شعر العانة( -4 –اإلبط 

 . ويشترك فيه الرجال والنساء
 ،والسواك ،وإعفاء اللحية ،" عشر من الفطرة: قص الشارب  :هللا عليه وسلم  ىقال صلفقد 

 وانتقاص الماء "  ،وحلق العانة ،ونتف اإلبط ،وغسل البراجم ،فاروقص األظ ،واستنشاق الماء
قال وكيع: "   ،ةقال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إال أن تكون المضمضة زاد قتيب

 .وهللا المستعان والهادي إلى سواء السبيل .(1) انتقاص الماء: يعني االستنجاء "

 

  

 

 261  :حديث رقم :223/ ص  1ج   ،الفطرة  كتاب الطهارة / باب خصال ،مسلم  ،صحيح مسلم   (1)
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 المبحث الثاني
 .المرأة الصحية لمحارمها في ضوء الواقع المعاصرالضوابط الشرعية لرعاية 

 ،قيم الرائدةولقد أوالها اإلسالم كثيرًا من ال ،المرأة تمثل كيانًا واسعًا في المجتمع اإلسالمي
وإننا في هذا الباب نتكلم عن رعاية المرأة الصحية لمحارمها وما يحويه ذلك من اإلحسان إليهم  

 . وما ذلك إال لكريم عملها
ريض والتطبيب وتعلمه للنساء جائز بل يرتقي أحيانًا للسنية أو حتى الوجوب حسب والتم

ولقد كانت  .(1) يراعى الضوابط لذلك وال يمكن أن نستغني عن المرأة في مجال الطب و  ،الحاجة
 . الصحابيات يشاركن الغزو مع رسول هللا صل هللا عليه وسلم ويداوين الجرحى

" كنا مع النبي صلى هللا عليه   :ن الربيع بنت معوذ قالت فقد روي عن اإلمام البخاري ع
يه جواز معالجة  )وف :. قال ابن حجر(2)ونرد القتلى إلى المدينة "  ،وسلم نسقي ونداوي الجرحى

ويختص ذلك بذوات  :المرأة األجنبية الرجل األجنبي للضرورة )والمحرم أولى( قال بن بطال
منهن ألن موضع الجرح ال يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد المحارم ثم بالمتجاالت )كبار السن( 

اقهم على أن  فإن دعت الضرورة لغير المتجاالت فليكن بغير مباشرة وال مس ويدل على ذلك اتف
المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل ال يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء  

تدفن كما هي قال بن   :األكثر تيمم وقال األوزاعي حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول
رورات تبيح  المنير الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة والض

فهذا الحديث يدل بأصله على جواز تعلم الطب للمرأة وال خالف في ذلك بين  .(3) المحظورات( 
 . أحٍد من األمة

ذهب أهل العلم إلى تقديم الرجل على   ،ها الضعف في أحوالهاولما كانت المرأة يعتري
 . ضرار والحاجةالمرأة في مباشرة الطب بشكل عاٍم مع المحارم واألجانب عند التخيير ال اإل

 

رسالة الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الصحي للشيخ الدكتور المربي ماهر   انظر أنصح بقراءة (1)
 .نشرت بالجامعة االسالمية غزة حامد الحولي

/  4ج  ،و كتاب الجهاد والسير / باب مداواة النساء الجرحى في الغز  ،البخاري  ،صحيح البخاري  (2)
 2882حديث رقم:  :34ص

 ( 80/ ص  6فتح الباري البن حجر العسقالني )ج  (3)
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  .. في جواز نظر المرأة إلى الرجل أن ال .)ويشترط في جواز النظر للعالج :قال النووي 
وأما إن كان هناك حاجة وضرورة فتقدم المرأة للمعالجة وتداوي  .(1)يكون هناك رجل يعالج( 

 .المحارم وغيرهم
وهو  ،العمل ومالمسة المريض المحرم أو النظر إليه وإلى موضع ألمه من ضرورات ذلك

 .مباح ومقيد بالضوابط التي سنذكرها الحقاً 

صٍد وحجامة وعالج للحاجة لكن بحضرة مانع  )ويباحان أي النظر واللمس لف :قال الرملي
والمرأة المسلمة محسنة بهذا الصنيع  .(2)خلوة كمحرم وزوج )المريض هو بنفسه محرم لها(( 

 .لها وعليهم شكرها ورد العرفان ،لمحارمها وأقاربها
بما يضمن لها  ،ارمهالرعاية المرأة الصحية لمح الشرعيةالضوابط وسنورد خمسًة من 

 .ة وضمان كرامتها والنأي عن كل ما يشين ويذم في هذا الباب تحقيق العف

ومع أنه إحسان من المرأة لمحارمها لكن نحدد لها ضوابط شرعية لئال ينتقل األمر من  
والشارع الحكيم   ،ألنوثة المرأة المسلمة مما يسبب لها الحرجمجرد إحسان ومعروف إال إستغالل 

 .مهتم برفع الحرج عنها بل ويحرص على تعزيز قيم الفضيلة واإلحسان بين األرحام وغيرهم

 بذل الجهد في رعاية المحارم وإعانتهم واحتساب األجر هلل في ذلك.  :الضابط األول
كيف ال وقد  ،الكرام وصنائع المعروف لهمإن رعاية المرأة لمحارمها صحيًا هذا من شيم 

ِّذِّي ٱلُقرَبَٰ "  :ا رب العزة ورغبنا في ذلك فقالحضن  .(3)"   َوب

بأن يحسن إليهم   ،قربوا أو بعدوا ،ويشمل ذلك جميع األقارب  ، )أيضا إحسانا :قال السعدي
 ن لهم.وال ريب أن ذلك من اإلحسا .(4)وأنال يقطع برحمه بقوله أو فعله(  ،بالقول والفعل

خاصًة في بعض  ،إغناًء لمحارمها عن الذهاب للمستشفيات والمرأة محتاج لها وتشكل 
كمن يوجد   ،البيوت يعظم الحاجة إليها ويكره الناس ويستحيون من إدخال األغراب إلى بيوتهم 

أو كبيرًا في السن ال   ، في بيتهم عاجزًا أو من ذوي اإلحتياجات الخاصة وأصحاب العاهة

 

 ( 29/ ص  7روضة الطالبين للنووي )ج  (1)
 ( 197/ ص   6نهاية المحتاج للرملي )ج  (2)
 . (36سورة النساء آية )  (3)
 ( 177تفسير السعدي )ص  (4)
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  ، فهؤالء يحتاجون الرعاية الصحية ،طبية والعالجيام بأعماله الشخصية فضاًل عن الالقيستطيع 
 . يحتاجون لقريب يستر أسرارهم ويرتاحون إليه

سواًء إعطاء الحقن للمصابين منهم وكافة أنواع الرعاية   ،وهي بتلك الرعاية والعناية لهم
ْ "   :يقول هللا.الرفيعةالصحية لهم مستحقة لألجر العظيم من هللا عز وجل والمنزلة  حَسنُوا

َ
أ ُ   و  َوٱهلل 

نِّيَ   .(1) "  ُُيِّبُّ ٱلُمحسِّ

)دليل على أن المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل   :قال القرطبي 
فالمرأة الطبيبة التي ترعى محارمها وتحافظ على صحتهم  .(2) فضله بأجر اإلحسان(  ،الصالحات 

دليل على   ،الصحية ال ريب أنها محسنة لهم وهم بحاجتهم لها بما يلزمهم من أنواع الرعاية
 .شرف عملها

 . النظر أو اللمس عند الرعاية الصحية لمحرمها بشهوة تجنب :الضابط الثاني
وناسب ذكره هنا ألن هذه الرعاية ال بد أن تكون مضبوطة   ،مر معنا في الضوابط السابقة

))ونظرها إلى محرمها كعكسه( أي كنظره  :الرملي قال ،لئال يخدش مبدأ اإلحسان ،بعدم الشهوة
 .(3)  إليها فتنظر منه بال شهوة ما عدا ما بين السرة والركبة(

فإن خشيت على نفسها وهي ترعاه صحيًا سواًء عن طريق اللبث معه أو إعطاءه الحقن  
وسعيًا  إن فعلت ذلك بتشهي  ،الطبية أو المحاليل أو حتى مساعدته في القيام بأموره الخاصة

منها لطلب رضاه أو عشقته أو أعجبها منظره وقوامه سيما إن كان صغيرًا كعمها أو خالها  
 . فعند ذلك يمتنع عليها أن ترعاه لفساد نيتها وخوفًا عليها ،المقيم معها

وقد أمر هللا النساء بالتعفف عن مجرد التفكير أو التشهي بالمحارم بل مأمورة بغض 
بَصَٰرِّهِّن  َويَحَفظَن  "    : فقال   ، لها ال يحل  البصر عن النظر إلى ما  

َ
ِّلُمؤمَِّنَٰتِّ يَغُضضَن مِّن أ َوقُل ل 

 .(4) "فُُروَجُهن  

 

  

 

 (. 93سورة المائدة آية )  (1)
 ( 297ص / 6تفسير القرطبي )ج  (2)
 ( 195/ ص 6نهاية المحتاج للرملي )ج (3)
 (. 31سورة النور آية )  (4)
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 ،أمر المؤمنات بذلك ،)لما أمر المؤمنين بغض األبصار وحفظ الفروج :قال السعدي
" عن النظر إلى العورات  ِرِهنَّ بشهوة ونحو   ،جالوالر فقال: " َوُقل لِّلُمؤِمنََِٰت َيغُضضَن ِمن َأبصََٰ

أو النظر  ، أو مسها ،" َوَيحَفظَن ُفُروَجُهنَّ " من التمكين من جماعها ،ذلك منالنظر الممنوع
فإن خافت المرأة على نفسها أو عليه الشهوة  ،وال شك أن الشيطان أهٌل للغواية.(1) المحرم إليها(

 . ستعانالم فلتفارق أولتخلص عملها ورعايتها هلل كي ال يحبط عملها وهللا

 .أن ال تلمس أو ترى من العورة إال قدر الحاجة والضرورة :الضابط الثالث

وهذا في  ،تلمس وتنظر لمحارمها عدا ما بين السرة إلى الركبة يجوز للمرأة أن هذكرنا أن
ومحرم عليها أن تلمس أو تنظر إلى ما بين السرة والركبة بغير حاجة قال   وقت اإلختيار

 .(2)ا قدمه من الحرمة عند انتفاء الحاجة( الرملي: )فالمعتمد م
لكن في وقت الضرورة وعدم الرجل المعالج ووجدت إمراة محرمًا له تعمل في الطب 

 :قال الرملي.ج قدر الحاجةفعندها يجوز أن تلمس أو تنظر لموضع األلم والعال ،والتداوي 
 .(3) فتاويه( .. وال يكشف إال قدر الحاجة كما قاله القفال في .)وشرط الماوردي

)واعلم أن أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين وفي  :وقال تقي الدين الشافعي
أكد الحاجة النظر إلى بقية األعضاء يعتبر تأكد الحاجة وفي النظر إلى السوءتين يعتبر مزيد ت 

را في قال الغزالي وذلك بأن تكون الحاجة بحيث ال يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة وتعذ 
)ويجوز للطبيبة أن تنظر وتلمس من المريض ما تدعو   :جاء في الموسوعة الكويتية ،(4)العادة( 

 .(5)الحاجة الملجئة إلى نظره إن لم يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض( 
" نظر الجنس إلى غير الجنس أغلظ فيعتبر فيه تحقق الضرورة وذلك لخوف  :يوقال السرخس

لك ال يباح إال بقدر ما ترتفع الضرورة به وذوات المحارم وغيرهم في هذا سواء الهالك عليها وعند ذ
. فال (6)ألن النظر إلى موضع العورة ال يحل بسبب المحرمية فكان المحرم وغير المحرم فيه سواء" 

 

 ( 566تفسير السعدي )ص  (1)
 (  196/ ص 6نهاية المحتاج للرملي )ج (2)
 ( 197/ ص  6المصدر السابق )ج (3)
 ( 355/ ص  1كفاية األخيار لتقي الدين الشافعي )ج (4)
 (  56/ ص 31الموسوعة الفقهية الكويتية ) ج  (5)
 ( 157/ ص 10المبسوط للسرخسي  )ج  (6)
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)ما أبيح لضرورة يقدر  :للقاعدة المعروفة.رأة وال تلمس إال بقدر الضرورة وبحسب الحاجةتنظر الم
 .(1)رها( بقد

 .أن ال تباشر جسد المحرم إال بعازل كالقفازات مثالً  :الضابط الرابع
فإننا وإن جوزنا لمس المرأة لمحرمها ما دعت إليه  ،هذا الضابط له إرتباط بما قبله

لكن ال يعني هذا أن تباشر رعايته بيديها خاصًة العورة المغلظة  ،الضرورة في كل جسده
 .يها أن تستخدم أي عازل كالقفازات أو رداء خفيف وغير ذلكبل الواجب عل  ،كالسوأتين

)الفقهاء كلهم أجازوا لمس المرأة لمحارمها عدا ما بين   :فقد مر معنا اتفاق الفقهاء على
ومعلوم ألهل الطب .متنع لضرورة أو بغير ضرورةوما دون ذلك ي .(2)السرة والركبة( 

ظور شرعي نلزم المرأة أن تلبسه إن أرادت والمتخصصين به توافر هذه العوازل ونحن من من
وذلك قياسًا على حمل المحرم للمرأة وقت السفر كإنزالها من  .مباشرة رعايتها الطبية لمحرمها

 كثوبها أو أي عازل آخر. الدابة وال يكون مباشرًا إلنزالها بيده بل بعازل
المحرم إلى إركابها  قال الكاساني: )فأما إذا كانت مستورة بالثياب واحتاج ذو الرحم  

وإنزالها فال بأس بأن يأخذ بطنها أو ظهرها أو فخذها من وراء الثوب إذا كان يأمن على نفسه  
ومعلوم أن اللمس  ،هنا وكذا ،(4() 3)لما ذكرنا أن مس ذوات الرحم المحرم ال يورث الشهوة عادة(

وما كان في حكمها   بةيثير الشهوة أكثر من مجرد النظر فالواجب على المرأة المسلمة الطبي 
كالمساعدة أو التي تتولي خدمة أحد محارمها مريضًا أو كبيرًا عاجزًا أو من ذوي اإلحتياجات  

ازات أو أي خرقة تلبسها  بل تحضر عازاًل كالقف ،تلزم نفسها أن ال تباشر جسده بيديها ،الخاصة
تنبغي عليها أن تسوف أو  وال  ،مما يمنع مالمسة ما بين السرة إلى الركبة منه فتحتاط لنفسها

 فاللمس فتنته عظيمة !!  ،تتغافل عن ذلك

 

 

 

 
 

 ( 73/ ص  1األشباه والنظائر البن نجيم )ج  (1)
 ( 182العزيز عمرو )ص اللباس والزينة في الشريعة اإلسالمية للدكتور محمد عبد  (2)
 ( 121/ ص 5بدائع الصنائع للكاساني )ج   (3)
 ( 176-175ور محمد عبد العزيز) ص  لإلستزادة انظر اللباس والزينة في الشريعة اإلسالمية للدكت (4)
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 .أن تأمن على نفسها عدم اإلفتتان به  :الضابط الخامس
وحض الشارع عليه.هذا  ،إليهرعاية المرأة المسلمة لمحرمها هو كما ذكرنا إحسان منها 

وهو   ،وهذا الضابط مهم.(1) )وشرط الماوردي أن يأمن االفتتان(  :مشروط بعدم الفتنة قال الرملي
 .من باب سد الذرائع الموصلة للمحرم

فإن كان في رعايتها لمحرمها أي فتنة مثاًل أنه جذاب ويميل قلبها إليه أو كان صغيرًا  
الزيارة له بسبب وبدونه ألنها تحب الجلوس معه والنظر فيه   وتكرر ،ويقع في قلبها وتطلبه

أو كانت هي تفتنه بأن تكون جميلة وجذابة وذات  ،لها لمالحتهوجميل هيئته فهذا من الفتنة
جسم مميز يغري مثله فتخاف إن ذهبت إليه واختلت به أن تفته سيما إن بدت عليه عالمات  

 . اجب عليها أن تعتذر له وال تذهب فساد الفطرة أو البذاءة وتعرف هذا فالو 
أن تنضبط بها في  هذه جملة من الضوابط الشرعية التي ينبغي على المرأة المسلمة

وما أوردنا هذه الضوابط إال لحفظ عفة المرأة والنأي بها عن كل ما   ،رعايتها الصحية لمحارمها
خالصًا هلل في  فهي محسنة وألجل أن يكون عملها ،يسبب لها الحرج فضاًل عن المحذور

الشرعية لتحوز  رعايتها لمحارمها ورفقتها بهم وتطبيبهم فينبغي أن تتحلى بهذه الضوابط والقيم 
 . باألجر الكامل والعمل الخالص وهللا يحب المحسنين

  

 

 ( 197/ ص  6نهاية المحتاج للرملي ) ج  (1)
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 المبحث الثالث
 الضوابط الشرعية لسفر المرأة وإقامتها مع محارمها في ضوء الواقع المعاصر

 ،وضمن لها الشارع الحكيم حقوقها ،المسلمة تعيش في هذه الحياة مكرمة معززةالمرأة 
 .في سفرها وإقامتها  ،لهاوحفظ لها كرامتها في حلها وترحا

فأما إقامتها مع محارمها في الحضر دون السفر فقد سبق لنا ذكر الضوابط الشرعية  
وإننا في هذا المبحث  ،ألوللمخالطة المرأة المسلمة لمحارمها في هذا الفصل وفي مبحثه ا

يحقق لها   وبما  ،األخير سنتكلم عن سفر المرأة المسلمة مع محارمها وإقامتها معهم في سفرها
وهذه الضوابط ينبغي أن   ،فإن إمتثلت هذه الضوابط سعدت في سفرها وإقامتها ،الراحة والسكينة

وحرصًا عليها من القلوب  توليها المرأة بعناية وما هذه إال لحفظ كرامتها وضمان حقوقها 
ى مشروعية  هللا عليه وسلم إل  ىرسول هللا صلوقد أرشدنا  .المريضة وخوفًا من إلحلق الفتنة بها

السفر مع المحرم فقد روينا بإسنادنا عن اإلمام مسلم بن الحجاج وهو بإسناده عن رسول هللا 
تسافر مسيرة يوم إال مع   ،م اآلخر" ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليو  :صل هللا عليه وسلم أنه قال 

بغير زوج أو  )فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة  :قال النووي  .(1)ذي محرم " 
محرم سواء كان ثالثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك... قوله صلى هللا عليه وسلم  

جميع المحارم   أن )من الشافعية( )إال ومعها ذو محرم( فيه داللة لمذهب الشافعي والجمهور
وبن أختها   فرة مع محرمها بالنسب كابنها وأخيها وبن أخيهاسواء في ذلك فيجوز لها المسا

وخالها وعمها ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وبن أخيها وبن أختها منه ونحوهم  
ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وبن زوجها وال كراهة في شيء من ذلك وكذا يجوز  

جة ولكن ال يحل النظر بشهوة ألحد منهم هذا لكل هؤالء الخلوة بها والنظر إليها من غير حا
 .ب الشافعي والجمهورمذه

ووافق مالك على ذلك كله إال بن زوجها فكره سفرها معه لفساد الناس بعد العصر األول 
وألن كثيرا من الناس ال ينفرون من زوجة األب نفرتهم من محارم النسب قال والمرأة فتنة إال  

ث يرد على مالك  ليه من النفرة عن محارم النسب وعموم هذا الحديفيماجبل هللا تعالى النفوس ع
وهللا أعلم واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل  
من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فقولنا على التأبيد احتراز من أخت المرأة  

 

حديث رقم:   :977/ص 2ج ،ه كتاب الحج/ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغير  ، مسلم  ،صحيح مسلم (1)
1339 
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محارمها   لمرأة معسنورد خمسًة من الضوابط الشرعية لسفر ا.(1)هن وعمتها وخالتها ونحو 
 , وهي على النحو التالي:السفروإقامتها معهم في 

 أن يكون المسافر معها مسلمًا بالغًا عاقاًل ومحرمًا عليها على التأبيد. :الضابط األول
ولم يتكلم أهل الفقه عن سفر المرأة مع محرمها إال  ،هذا الضابط مهم للمرأة المسلمة

ان هذا المحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد كاألخ  ويذكرون هذا الضابط المهم سواء ك
)ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز خلوة  :ء في الموسوعة الفقهية الكويتيةجا ،والعم والخال والجد 

يعني   -ويخلو بها  ،الرجل بالمحارم من النساء ونص الحنفية على أنه يجوز أن يسافر بها
ير محارمها أو مع أقاربها غير المحارم لنهي النبي  وال يصح سفر المرأة مع غ .(2)بمحارمه( 

 .العمة أو زوج الخالة أو زوج األخت  هللا عليه وسلم عن ذلك كما مر كزوج ىصل
" الذي يجوز معه السفر والخلوة: كل من حرم نكاح المرأة المحرم")و :قال ابن دقيق العيد 

يد " احترازا من أخت الزوجة وعمتها فقولنا " على التأب  ،عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح
 ،فإنها ليست محرما بهذا التفسير ،ا " بسبب مباح " احترازا من أم الموطوءة بشبهةوخالتها. وقولن

فإن تحريمها   ،وقولنا " لحرمتها " احترازا من المالعنة ،فإن وطء الشبهة ال يوصف باإلباحة
 .(3) ( هذا ضابط مذهب الشافعية  ،بل تغليظا ،ليس لحرمتها

عاقاًل غير   ،مسلمًا غير كافر ،صغير بالغًا غير ،ذكرأم لها رَ محْ أن يكون الَ كذلك ينبغي  
 . وكل هذه الضوابط من أجل حمايتها وعناية الشارع بها وحرصه على سالمتها .(4) مجنون 

 .أن تأمن على نفسها عدم الشهوة :الضابط الثاني
وهو كالسابق في إيراد   ،إليه وضرورتهلشدة الحاجة  ،هذا الضابط يتكرر في كل فصلٍ 

فإن كان   ،ألن السفر يقتضي خلوة بين المرأة ومحرمها ،العلماء له في سفر المرأة فتنضبط به
هناك شهوة أو خوف وقوع شهوة بينهما لجمال أو غيره فقد يقع بينهما من الكوارث ما هللا به 

 .فلذلك يذكروه هنا ،عليم وال يطلع عليهما أحد 

 

 

 ( 105 – 103/ ص   9المنهاج للنووي )ج  (1)
 ( 269/ ص  19الموسوعة الفقهية الكويتية )ج  (2)
 ( 56/ ص 2ام األحكام البن دقيق العيد )ج إحك (3)
 م 2002-6-10نشر بتاريخ  316انظر موقع اإلسالم سؤال وجواب سؤال رقم   (4)
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 (1)ال يحل النظر بشهوة ألحد منهم هذا مذهب الشافعي والجمهور" " ولكن  :نووي قال ال
" إذا لم يكن النظر والمس عن شهوة وال غلب على ظنه أنه ال يشتهيفأما إذا كان  :قال الكاساني

يشتهي أو كان غالب ظنه وأكبر رأيه أنه لو نظر أو مس اشتهى لم يجز له النظر والمس ألنه 
 .م فيكون حراما وال بأس أن يسافر بها إذا أمن الشهوةوقوع في الحرا يكون سببا لل

وألن الذي يحتاج المحرم إليه في السفر مسها في الحمل واإلنزال ويحل له مسها فتحل  
المسافرة معها وكذا ال بأس أن يخلو بها إذا أمن على نفسه ألنه لما حل المس فالخلوة أولى فإن 

 .(2) خاف على نفسه لم يفعل " 

 أن يكون سفر المرأة المسلمة مع محرمها سفرًا مباحًا ال معصية فيه  :الضابط الثالث
سفر المرأة ال يكون إال لحاجة مشروعة كالسفر للحج أو العمرة أو التعليم أو للصحة فهذه 

ومعلوٌم أن السفر مشقته كثيرة فقد قال صل هللا   ،الحاجة يجوز ويشرح أن تسافر المرأة ألجلها
 ،فإذا قضى نهمته ،يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه ،ة من العذاب " السفر قطع :وسلمعليه 

 .(3) فليعجل إلى أهله" 
)قطعة من العذاب( جزء ونوع من العذاب لما فيه من   :قال مصطفى البغا في تعليقاته

لقدر الخ( يؤخره عن وقته المألوف وال يحصل له منه ا .األلم الناشئ عن المشقة بسبب. )يمنع.
 .(4) الكافي أو اللذة المعتادة. )قضى نهمته( أنهى حاجته التي سافر من أجلها( 

ض محرمة أو للمعصية كالذهاب وعليه فال يجوز للمرأة أن تسافر ولو مع محرم ألغرا 
لعمليات التجميل المغيرة لخلق هللا ونحن مبتلون بهذا!! التي نهى عنها رسول هللا صل هللا عليه  

أو من أجل السياحة التي ال تأمن معها   ،معنا في ضوابط الزينة للمرأة المسلمةوسلم كما مر 
 ،في الطائرة للذهاب والعودة فقط فتنة فقد يقيم المحرم في مكان وهي في آخر ال يجتمعان إال

 .ويتخذون السفر بالمحرم شعارًا فقط

 

 ( 105 – 103/ ص   9المنهاج للنووي )ج  (1)
 ( 120/ ص 5بدائع الصنائع للكاساني )ج   (2)
 :رقم الحديث : 8/ ص  3ج  ،كتاب الحج/ باب: السفر قطعة من العذاب  ، البخاري  ،صحيح البخاري  (3)

1408 
 ( 8/ ص 3صحيح البخاري مع تعليقات مصطفى البغا )ج  (4)
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ذاب إال لسبب فالذي ينبغي للمرأة أن ال تسافر السفر الطويل الذي هو قطعة من الع
والذي يضبط هذا األمر إستشعار   ،أما السفر ألجل محرم فال يجوز ،مشروع وعبادة أو عالج

 . ن وأولياء المرأة في تحديد السفر الجائز من المحرممراقبة هللا للعبد و ديانة الوالدي

 . أن ال تسافر المرأة إال مع محرٍم صالٍح و تأمن على نفسها الفتنة :الضابط الرابع -
إن كان أمر   ،ذا الضابط يجب أن يولى بالعناية من ِقبل المرأة المسلمة المحافظةه

 .سهاالمرافق لها بيدها فتختار الناصح لها ممن تأمنه على نف 

قال الكاساني:)ألن الذي يحتاج المحرم إليه في السفر مسها في الحمل واإلنزال ويحل له 
 . (1) بها إذا أمن على نفسه)أي الفتنة(   مسها فتحل المسافرة معها وكذا ال بأس أن يخلو

النظر   أو ظهر لها منه إختالس ،وكذلك إن خافت على نفسها أن يفتنها بقوامه أو هيئته
 ،أو إطالقه إليها بأن كان منتكس الفطرة ثائر الفتوة بحيث لو إنفرد بها ألوقع بها في المحذور

و هيئته وهذا غالبًا ما يكون في المحرم يتعلق قلبها به لحالوة منطقه أ أو خافت على نفسها أن 
  ، لح من المحارمعليها بوجوب رفقة الصا وإن كانت المرأة شابة زاد هذا الضابط إلحاحاً  ،الشاب 

فالواجب على المرأة أن   ،فالشابة ليست كالكبيرة في وقوع اإلفتتان بها وهي أمامه في كل أحوالها
 . ي سفر خوفًا مما ال يمدحتعف نفسها عن كل ما ليس صالحًا فال تصحبه ف

مصاحبة خوف هللا ومراقبته وغض البصر عن النظر إلى محرمها مدة   :الضابط الخامس
 .السفر

فالمرأة ال   ،وفي السفر أشد وأطلب ،المرأة المسلمة العفيفة تستصحب تقوى هللا في حلها وترحالها
 . بهيطلع عليها في سفرها رقيب من أهلها وهي تنظر إلى محرمها وتخلو  

َ  "   :وهي مأمورة بذلك فقد قال هللا عز وجل  (2)" َوٱت قَِّي ٱهلل 

 .(3) ع األحوال(استعملن تقواه في جمي :)أي :قال السعدي
ومأمورة أيضًا بغض البصر عن اإلطالع على المحرم مما ال يجوز لها أن تطلع عليه  

 "  :وقد قال هللا عز وجل
َ
ِّلُمؤمَِّنَٰتِّ يَغُضضَن مِّن أ  .(4) "  بَصَٰرِّهِّن  َوَيحَفظَن فُُروَجُهن  َوقُل ل 

 

 ( 120/ ص  5بدائع الصنائع للكاساني )ج (1)
 (. 55سورة األحزاب آية ) (2)
 ( 671تفسير السعدي )ص (3)
 (. 31سورة النور آية )  (4)
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"  ،بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع ،)عن النظر إلى العورات والرجال :قال السعدي
 .(1)  أو النظر المحرم إليها( ،أو مسها ،َوَيحَفظَن ُفُروَجُهنَّ " من التمكين من جماعها

فال تطلق النظر   ،ب بهذا الضابطفالمرأة المسلمة العفيفة وهي في السفر ينبغي أن تتأد 
ال يحل فيقع في قلبها ويسهل اإلفتتان بينهما حيث ال مراقب وال  لعينها فتنظر منه إلى ما

فينبغي للمرأة أن تحصن نفسها وتلتزم تقوى هللا ومالزمة دعاءه في سفرها وأن تحرص  ،مسؤولية
 . المستعان وهللا ، على العودة منه إلى ديارها من غير إثم أو قطيعة رحم

 .رب العالمينوالحمد هلل  ،هذا آخر البيان في هذه الرسالة

 

 

 

  

 

 ( 566تفسير السعدي )ص  (1)
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 الخاتمة
من النتائج   إلى جملةٍ  الرسالةهذه خلصت في  ،بعد إتمام هذا العمل المتواضع

 :والتوصيات وهي على النحو التالي

 النتائج :أوالً 
م عالقة المرأة المسلمة الضوابط الشرعية هي ِتلُكُم األحكام الكلية المنضبطة التي تنظّ  .1

 وأحكامها وآدابها.بمحارمها وفق الشريعة 
 المحارم: من َيحُرم الزواج منهم على وجه التأبيد كاإلخوة واآلباء ونحوهم.  .2
عدد محارم المرأة المسلمة ثمانية محارم ذكرهم هللا في سورة النور وهم الزوج واآلباء وآباء  .3

 ناء اإلخوة واألخوات.الزوج واألبناء وأبنائهم واإلخوة وأب
ب لها حقوقًا يجب على الرجل اإللتزام بها وكذلك أوجب عليها  كْرم اإلسالم المرأة وأوج .4

 بعض الواجبات من أجل حمايتها وضمان عفتها. 
المرأة كالرجل في األحكام الشرعية والتكليفية لكن يعتريها بعض الضعف فخفف الشرع  .5

 عنها بعض التكاليف على قدر اإلستطاعة. 
 النفقة من الرجل على المرأة هي إحسان منك إليهم وقد ترقى للوجوب. .6
 من حق المرأة المسلمة تملك المال والتصرف فيه كالميراث والهبة. .7
 . من أجل العمل والتكسب بالضوابط الشرعيةيشرع للمرأة العمل  .8
ية شيئ من  الزينة هي ما تتزين به المرأة خارجًا عن أصل خلقتها وال يستلزم النظر إليه رؤ  .9

 . بدنها
قسم يجوز أن ينظر إليه المحارم كالرأس والشعر والقدمين   :الزينة المخففة قسمان .10

 .فين والثياب وقسٌم ال يتحرز فيه عن األجانب كالك ،والخاتم والسوار
إتفاق الفقهاء على عدم إظهار الزينة أو اللباس والنظر واللمس للمحارم إن كان هناك   .11

 عون الضوابط للزينة واللباس عند عدمها.ويض ،شهوة أو خوف فتنة
 .طلب العفة والتحلي بها هو خيار المؤمنات الصالحات في التزين واللباس أمام المحارم .12
لمحارم والتفريق بين المحارم في المضاجع من أهم  اإلستئذان في الدخول على ا .13

 األسباب المعينة على تجنب الكوارث المجتمعية. 
باس وعدم المبالغة فيهما أمام المحارم مندوحة عن كل ما يشين  اإلقتصاد في الزينة والل .14

 . المرأة المسلمة خاصًة المثير منه
 لركبة.جواز نظر ولمس المرأة لمحارمها ما عدا ما بين السرة وا .15
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 ينبغي على المرأة الصالحة أن تكْبر محارمها وتجْلهم وتكرمهم. .16
 بط الشرعية. تعلم المرأة للطب ال خالف فيه مع اإللتزام بالضوا .17
 يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر مع محارمها بالضوابط الشرعية.  .18

 التوصيات  :ثانياً 
أتمنى من طلبة العلم المتخصصين المتابعة   ،الرسالة وهذه اإلطروحةبعد تمام هذه 

وشدة  ،وضعف التدين ،وإختالف الزمان  ،نظرًا لتغير األعراف ،والتعمق في موضوع هذه الرسالة
نظرًا لواقعيتها وأهميتها فقد تخصص كل واحدة  ،قليد غير المسلمين في هذا الباب مشابهة وت

 . بدراسة مستقلة

 والجامعات للمرأة المسلمة وتثقيفها بعالقتها مع محارمها.وأوصي بإقامة الندوات في المساجد 
لعالقة وتوصيات للدولة والوزارات والجمعيات النسائية تحض على العناية بهذه اوتقديم الئحة 

 والعمل على إيجاد قوانين للدولة لتحمي عالقة المرأة بمحارمها .
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -
إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد، الناشر: مطبعة السنة المحمدية،  .1

 )د.ت(. .2، عدد األجزاء: )د.ط(الطبعة: 

هـ( المحقق: 370أحكام القرآن، ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  .2
 األولى، لبنان الطبعة: –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عبد السالم محمد علي شاهين، 

 م، 1994هـ/1415 ،3عدد األجزاء: 

ق اإلسالم. تاريخ  خاص بإذاعة طري -وهو مقال  -العسيري  اإلسالم وتعليم المرأة، آليت  .3
 islamway.net ، الموقع:2018أكتوبر  15االطالع: 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو   .4
لطبعة: ، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، ا4هـ(، عدد األجزاء: 926يحيى السنيكي )المتوفى: 

 )د.ت(.بدون طبعة 

َوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَهِب َأِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَماِن، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد،المعروف  اأْلَْشَباهُ  .5
هـ(، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات،  970بابن نجيم المصري )المتوفى: 

  -هـ  1419، الطبعة: األولى، جزء واحد.لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية،بيروت 
 . م1999

هـ(، الناشر: دار الكتب 771األشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي )المتوفى:  .6
 .م1991 -هـ 1411 ،2العلمية، الطبعة: األولى ، عدداألجزاء: 

القادر  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد األمين بن محمد المختار بن عبد  .7
هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بيروت  1393الجكني الشنقيطي )المتوفى: 

 م.   1995 -هـ  1415لبنان، عام النشر:  –

إعالم الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم   .8
  –ية الم إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمهـ(، تحقيق: محمد عبد الس751الجوزية )المتوفى: 

 .م1991  -هـ 1411. 4ييروت، الطبعة: األولى، عدد األجزاء:

االقتصاد االسالمي مدخل ومنهاج، للدكتور عيسى عبده، الطبعة األولى، الناشر: دار  .9
 .م1974. االعتصام

أحمد بن  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لتقي الدين أبو العباس  .10
عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي  عبد الحليم بن عبد السالم بن 
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هـ(، لمحقق: ناصر عبد الكريم العقل، الناشر: دار عالم الكتب، 728الدمشقي )المتوفى: 
 .م1999  -هـ 1419.  2بيروت، لبنان، الطبعة: السابعة، عدد األجزاء: 

ى بن سالم بن عيسى م أحمد بن حنبل، لموسى بن أحمد بن موساإلقناع في فقه اإلما  .11
هـ(،  968بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا )المتوفى: 

لبنان، عدد  –المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت 
 )د.ت(. .4األجزاء: 

بر أبو بكر ر، لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جا أيسر التفاسير لكالم العلي الكبي .12
الجزائري الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 

 م 2003هـ/ 1424 ،5الخامسة، ، عدد األجزاء: 

الَّبي، الناشر: ا .13 لمكتبة  اإليمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية، لَعلي محمد محمد الصَّ
 )د.ت(.، 1عدد األجزاء: ،  : األولىالعصرية للطباعة والنشر، الطبعة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم   .14
هـ( وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي  970المصري )المتوفى: 

بدين، هـ( ، وبالحاشية: منحة الخالق البن عا  1138الطوري الحنفي القادري )ت بعد 
 )د.ت(.. 8الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية ، عدد األجزاء:

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني   .15
،  7ية، عدد األجزاء: هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثان587الحنفي )المتوفى: 

 .م1986  -هـ 1406

اج العروس من جواهر القاموس، لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو  ت .16
هـ( المحقق: مجموعة من المحققين،  1205الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: 

 )د.ت(. الناشر: دار الهداية.

، لعثمان بن علي بن محجن البا تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ  .17 رعي، ْلِبيِّ
هـ(، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن   743فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: 

ْلِبيُّ )المتوفى:  هـ(، الناشر: المطبعة  1021أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ
 هـ.  1313بوالق، القاهرة، الطبعة: األولى،  -الكبرى األميرية  

ء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  تفسير القران العظيم، ألبو الفدا .18
هـ(، المحقق: سامي بن محمد سالمة، الناشر: دار طيبة الطبعة: 774الدمشقي )المتوفى: 

 . م  1999 -هـ  1420. 8الثانية، عدد األجزاء:  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





89 

بن محمد بن حبيب تفسير الماوردي=النكت والعيون، ألبو الحسن علي بن محمد  .19
هـ(، المحقق: السيد ابن عبد المقصود 450بالماوردي )المتوفى: البصري البغدادي، الشهير 

 )د.ت(. .6بيروت / لبنان، عدد األجزاء:  -بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية 

لوليد بن راشد السعيدان, راجعه وعلق عليه:  ,تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية  .20
 اء . أجز  3الشيخ سلمان بن فهد العودة, 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا  .21
هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، الناشر: مؤسسة 1376السعدي )المتوفى: 

 . م2000-هـ 1420.  1لة، الطبعة: األولى، عدد األجزاء: الرسالة الناشر: مؤسسة الرسا

غير، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين  التيسير بشرح الجامع الص .22
هـ(، الناشر: مكتبة  1031بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

 . م1988 -هـ 1408، 2دد األجزاء: الرياض، الطبعة: الثالثة، ع –اإلمام الشافعي  

 صلى هللا عليه وسلم وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا .23
وأيامه = صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، تحقيق: محمد 

يم  زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترق
تعليق د. ، مع الكتاب: شرح و 9محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، عدد األجزاء: 

 . هـ1422جامعة دمشق.   -مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

تفسير القرطبي، ألبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن   -الجامع ألحكام القرآن  .24
هـ(، تحقيق: أحمد البردوني 671شمس الدين القرطبي )المتوفى:  فرح األنصاري الخزرجي

  20القاهرة، الطبعة الثانية، عدد األجزاء:  –الناشر:دار الكتب المصرية وإبراهيم أطفيش، 
 . م 1994هـ،  1384مجلدات(.  10جزءا )في 

جلباب المرأة المسلمة، ألبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي   .25
هـ(، الناشر: دار السالم للنشر 1420بن آدم، األشقودري األلباني )المتوفى: 

 .م  2002-هـ 1423، 1توزيع،الطبعة: الثالثة، عدد األجزاء: وال

حجاب المرأة ولباسها في الصالة، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد   .26
ية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيم

اني، الناشر: المكتب اإلسالمي، الطبعة: الطبعة هـ(، المحقق: محمد ناصر الدين األلب728
 . م  1985هـ/1405 ،1السادسة، ، عدد األجزاء:
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حسن األسوة بما ثبت من هللا ورسوله في النسوة، ألبو الطيب محمد صديق خان بن   .27
هـ(، المحقق: 1307الحسيني البخاري القنوجي )المتوفى:  حسن بن علي ابن لطف هللا

بيروت الطبعة: الثانية،   –دين ستو، الناشر: مؤسسة الرسالة ومحي ال -مصطفى الخن .د 
 . م1981هـ/ 1401 ،1عدد األجزاء: 

حقوق المرأة وواجباتها في السنة النبوية، للطالب وليد أحمد عويضة، وهي باألصل  .28
ة أصول الدين قسم الحديث الشريف بالجامعة اإلسالمية غزة، تحت  رسالة ماجستير من كلي

 م. 2000حمد رضوان بتاريخ إشراف الدكتور م
رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي   .29

،   6بيروت، الطبعة: الثانية، عدد األجزاء: -هـ(، الناشر: دار الفكر1252الحنفي )المتوفى: 
 .م1992  -هـ 1412

ب الدين محمود بن عبد هللا  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشها .30
هـ(، المحقق: علي عبد الباري عطية، نشر دار الكتب 1270الحسيني األلوسي )المتوفى: 

 ه 1415. ومجلد فهارس( 15) 16عدد األجزاء: ى. بيروت،الطبعة األول –العلمية 

روضة الطالبين وعمدة المفتين، ألبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت  .31
عمان،  -دمشق  -تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب اإلسالمي، بيروت هـ(، 676

 .م1991هـ / 1412  ،12الطبعة: الثالثة، عدد األجزاء: 

مي السعدي الزواجر عن اقتراف الكبائر، ألحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيت .32
دار الفكر، هـ(، الناشر: 974األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس )المتوفى: 

 .م1987  -هـ 1407. 2الطبعة: األولى، عدد األجزاء: 

سنن ابن ماجة، البن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  .33
  -بد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية هـ(، تحقيق: محمد فؤاد ع273)المتوفى: 

 )د.ت(. .2: فيصل عيسى البابي الحلبي، عدد األجزاء

سنن أبي داود، ألبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  .34
ِجْستاني )المتوفى:  هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: 275األزدي السِّ

 )د.ت(. .4بيروت، عدد األجزاء:  –ة العصرية، صيدا المكتب

رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن َسوْ  .35
(، ومحمد فؤاد عبد الباقي  2، 1هـ(، تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر )جـ 279)المتوفى: 

( الناشر: شركة مكتبة  5 ،4( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ 3)جـ 
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  -هـ  1395 ،5جزاء: مصر، الطبعة: الثانية، عدد األ –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 . م 1975

الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، نشر دار ابن   .36
 ه 1435 ،15الجوزي، الطبعة الرابعة ، عدد األجزاء: 

بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا  شرح مختصر خليل للخرشي، لمحمد  .37
بيروت، الطبعة: بدون طبعة، عدد  –باعة هـ(، الناشر: دار الفكر للط1101)المتوفى: 
 )د.ت(. .8األجزاء: 

. )د.ط(، )د.ن(، هـ(1420صحيح الترغيب والترهيب، لمحمد ناصر الدين األلباني )ت  .38
 )د.م(.

 ه (.1420اصر الدين األلباني ) ت صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، للشيخ محمد ن .39
 )د.ط(، )د.ن(، )د.م(.

. هـ(1420يخ محمد ناصر الدين األلباني )ت صحيح وضعيف سنن أبي داود، للش .40
 )د.ط(، )د.ن(، )د.م(.

. هـ(1420صحيح وضعيف سنن الترمذي، للشيخ محمد ناصر الدين األلباني )ت  .41
 )د.ط(، )د.ن(، )د.م(.

. هـ(1420شيخ محمد ناصر الدين األلباني )ت صحيح وضعيف سنن النسائي، لل .42
 )د.ط(، )د.ن(، )د.م(.

فبراير  02ية،للدكتور فؤاد عبد الكريم العبد الكريم تاريخ االطالع: عمل المرأة رؤية شرع .43
 www.saaid.net، الموقع: 2018

عمل المرأة في ميزان الشريعة اإلسالمية، عماد حسن أبو العينين، منشور في موقع  .44
، 2018فبراير  10ور اإللكترونية. تاريخ االطالع: مكتبة ن

 . pdfnoorbook@gmail.comالموقع:

 -: دار طيبة )توزيع دار الصفوة( 1الحجاب، لمحمد أحمد إسماعيل المقدم، جـ  عودة .45
الطبعة األولى،  -: دار ابن الجوزي، القاهرة 2م، جـ 2007 -هـ  1428الطبعة العاشرة، 

الطبعة الثانية،   -: دار القمة، دار اإليمان )اإلسكندرية( 3م، جـ  2005 -هـ  1426
 م. 2004
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أمام المحارم، للشيخ محمد ناصر الدين األلباني وهو مقطع صوتي   عورة المرأة المسلمة .46
دقيقة.متوفر في موقع طريق اإلسالم   54:03منشور على اليوتيوب في 

islamway.net م.   2001-3-30نشر منذ 

مية، إعداد لجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية تم نسخه من اإلنترنت: فتاوى الشبكة اإلسال .47
م، ]الكتاب مرقم آليا[، هذا الملف هو   2009نوفمبر،  18ـ = ، ه 1430ذو الحجة  1في 

( ]وتجد رقم الفتوى  90751أرشيف لجميع الفتاوى العربية بالموقع حتى تاريخ نسخه )وعددها 
 م. 2009 في خانة الرقم.

اإلسالمية، إعداد لجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية، تم نسخه من اإلنترنت:  فتاوى الشبكة  .48
م، ]الكتاب مرقم آليا[، هذا الملف هو   2009نوفمبر،  18، هـ = 1430 ذو الحجة 1في 

( )وتجد رقم 90751أرشيف لجميع الفتاوى العربية بالموقع حتى تاريخ نسخه )وعددها 
 الفتوى في خانة الرقم (.

هـ(، 1421على الدرب، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:  فتاوى نور  .49
 د.ت(.) ]الكتاب مرقم آليا[.

فتح الباري، ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، الناشر: دار  .50
بيروت، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه   -المعرفة 

طبعه: محب الدين الخطيب. عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن وأشرف على 
 ه. 1379.  13جزاء:  باز، عدد األ

فتح القدير، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:  .51
  -دمشق، بيروت الطبعة: األولى  -هـ(، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1250
 هـ.  1414

قه اإلسالمّي وأصوله الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه، أ. د. َوْهَبة الزَُّحْيِلّي، أستاذ ورئيس قسم الف  .52
ريعة، الناشر: دار الفكر  -بجامعة دمشق  دمشق، الطبعة: الطَّبعة  –سوريَّة  -كّليَّة الشَّ

 )د.ت(. الرَّابعة.

يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:  القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن  .53
حمد نعيم العرقُسوسي، هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: م817

لبنان، الطبعة: الثامنة، ، عدد  –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر و التوزيع، بيروت 
 . م2005  -هـ 1426،  1األجزاء: 
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ت المالية عند ابن تيمية، لعبد السالم بن ابراهيم بن  القواعد والضوابط الفقهية للمعامال .54
 . م2002ونشرته دار التأصيل ، في جزئين.  محمد الحصين وقدمه لنيل درجة الماجستير 

الكبائر، لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي   .55
 )د.ت(. .1دد األجزاء: بيروت، ع –هـ(، الناشر: دار الندوة الجديدة 748)المتوفى: 

هيثمي كشف األستار عن زوائد البزار، لنور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان ال .56
هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 807)المتوفى: 

 .م  1979  -هـ  1399 ،4الطبعة: األولى، عدد األجزاء: 

ألبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار،  .57
( المحقق: علي عبد الحميد هـ829بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي )ت 

دمشق، الطبعة: األولى، عدد األجزاء:   –بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخير 
 م.1994،  1

لي بن عادل الحنبلي  اللباب في علوم الكتاب، ألبو حفص سراج الدين عمر بن ع .58
والشيخ علي   هـ(، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 775الدمشقي النعماني )المتوفى: 

بيروت / لبنان، الطبعة: األولى، عدد األجزاء:  -محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 
 م 1998-هـ  1419.  20

العزيز عمرو، وهذه الرسالة  اللباس والزينة في الشريعة اإلسالمية، للدكتور محمد عبد  .59
 م.1985 .مقدمة لنيل درجة الدكتوراة، نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية

لسان العرب، لمحمد مكرم علي،أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري  .60
عدد  -بيروت، الطبعة: الثالثة –هـ(، الناشر: دار صادر711الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: 

 .هـ  1414 ،15األجزاء: 

 )د.ت(. هـ(.1421لقاء الباب المفتوح، للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت  .61

هـ(، 483مبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى: ال .62
. تاريخ النشر: 30بيروت، الطبعة: بدون طبعة، عدد األجزاء:  –الناشر: دار المعرفة 

 .م  1993-هـ1414

بى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن  المجت .63
هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب 303)المتوفى:  علي الخراساني، النسائي 

 . 1986 –  1406، 8حلب، الطبعة: الثانية، عدد األجزاء:   –المطبوعات اإلسالمية 
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بو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  المجتبى من السنن = السنن الصغرى، أل  .64
أبو غدة، الناشر: مكتب هـ(، تحقيق: عبد الفتاح 303الخراساني، النسائي )المتوفى: 

 ، 1986 –  1406، 8عدد األجزاء:  .حلب، الطبعة: الثانية  –المطبوعات اإلسالمية 

ان  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ألبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليم .65
هـ(، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة،  807الهيثمي )المتوفى: 

 . م 1994هـ،   1414. عام النشر: 10د األجزاء: عد 

مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رحمه هللا، لعبد العزيز بن عبد هللا بن باز   .66
بن سعد الشويعر، عدد األجزاء:  هـ(، أشرف على جمعه وطبعه: محمد 1420)المتوفى: 

 . )د.ت(.30

يمين، لمحمد بن صالح بن  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العث .67
هـ(، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر: 1421محمد العثيمين )ت 

 .ـه  1413 ،26دار الثريا، الطبعة: األخيرة ، عدد األجزاء:  -دار الوطن 

هـ(، 458المخصص، ألبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )المتوفى:  .68
بيروت، الطبعة: األولى،  –م جفال، الناشر: دار إحياء التراث العربي المحقق: خليل إبراهي 

 .م1996هـ 1417. 5عدداألجزاء: 

الناشر  المدخل إلى نظرية اإللتزام العامة في الفقه اإلسالمي، للدكتور مصطفى الزرقا، .69
 م. 1999 .دار القلم دمشق، الطبعة األولى

زيد بن محمد الرماني، الطبعة األولى، نشر المرأة المسلمة بين الغزو والتغريب، للدكتور  .70
 . ه1421دار الصميعي ، فهرسة الملك فهد بالسعودية. 

الوراق.، نشر مكتبة 7المرأة بين الفقه والقانون، للدكتور مصطفى السباعي، الطبعة  .71
 )د.ت(. 

المستدرك على الصحيحين، ألبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن   .72
عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: حمدويه بن نُ 

بيروت. الطبعة:   –هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 405
 . م 1990  –ه  1411  ،4دد األجزاء: األولى، ع

يه وسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عل  .73
هـ(، المحقق: محمد فؤاد 261لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 )د.ت(. .5بيروت، عدد األجزاء:   –عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ألحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم   .74
بيروت، عدد  –الناشر: المكتبة العلمية  (هـ770لمتوفى: نحو الحموي، أبو العباس )ا

 )د.ت(. .2األجزاء: 

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، لمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن   .75
هـ(، المحقق: عبد الرزاق 510بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:  مسعود 

  1420. 5بيروت، الطبعة: األولى،عدد األجزاء:–لتراث العربي المهدي، الناشر: دار إحياء ا
 .هـ

المعجم الوسيط، إعداد: مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات /  .76
 )د.ت(. محمد النجار(، الناشر: دار الدعوة. حامد عبد القادر /

ناشر: دار النفائس  حامد صادق قنيبي، ال –معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي  .77
 م.  1988 -هـ  1408للطباعة والنشر و التوزيع، الطبعة: الثانية،  

 ،5بيروت، عدد األجزاء:  –معجم متن اللغة، ألحمد رضا الناشر: دار مكتبة الحياة  .78
 .هـ[ 1380 -  1377النشر: ] عام

  المغني، ألبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  .79
هـ(، الناشر: 620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 م. 1968  -هـ 1388تاريخ النشر:    ،10مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، عدد األجزاء: 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ألبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  .80
  18بيروت، الطبعة: الثانية، عدد األجزاء:  –إحياء التراث العربي  هـ(، دار676)المتوفى: 

 ه. 1392مجلدات(.  9)في 

 المهذب في فقة اإلمام الشافعي، ألبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  .81
 )د.ت(. .3هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، عدد األجزاء: 476)المتوفى: 

الكويت،  –ر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الموسوعة الفقهية الكويتية، صاد  .82
: الطبعة  23 - 1هـ(، األجزاء  1427 - 1404جزءا، الطبعة: )من  45عدد األجزاء: 

  –: الطبعة األولى، مطابع دار الصفوة 38 - 24جزاء الكويت، ..األ –الثانية، دارالسالسل 
 .هـ  1427. : الطبعة الثانية، طبع الوزارة 45  - 39مصر، ..األجزاء 

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعامالت المالية في الفقه اإلسالمي،  .83
 . م1999. أجزاء 3للدكتور علي بن أحمد الندوي، نشر دار عالم المعرفة ، 
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هـ( 179موطأ، لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى: ال .84
، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال المحقق: محمد مصطفى األعظمي

  -هـ  1425 ،8اإلمارات، الطبعة: األولى، عدد األجزاء:  –أبو ظبي  -الخيرية واإلنسانية 
 م  2004

أكتوبر  15واب، بإدارة الشيخ صالح المنجد. تاريخ االطالع: موقع اإلسالم سؤال وج .85
 IslamHouse.com، الموقع: 2018

إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  نهاية المحتاج  .86
هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة:أخيرة، عدد األجزاء: 1004شهاب الدين الرملي )ت 

 . م1984هـ/1404 ،8

نيل األوطار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:  .87
ين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: األولى، هـ(، تحقيق: عصام الد 1250

 م، 1993 -هـ  1413 ،8عدد األجزاء: 
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 .فهرس اآليات القرآنية الكريمة :أوالً 

 رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية  م.

 سورة اِلقرة 
ا ِفِّ  " .1 ْ مِّم  َها ٱنل اُس ُُكُوا يُّ

َ
ِّبا َوَل تَت بُِّعواْ  يأ رضِّ َحَلََٰل َطي 

َ
ٱأل

ۥ  يَطَٰنِّ إِّن ُه بٌِّي  ُخُطَوَٰتِّ ٱلش  وٓءِّ   * لَُكم َعُدو  مُّ ِّٱلسُّ َما يَأُمرُُكم ب إِّن 
ِّ َما َل تَعلَُموَن   ن َتُقولُواْ ََعَ ٱهلل 

َ
 . "َوٱلَفحَشآءِّ َوأ

168-169 60 

ن   "  .2
َ
َاس ل ُكم َوأ َاس ل ُهن   ُهن  ِلِّ  16 187 " ُتم ِلِّ

َٰ يُؤمُِّنواْ  "  .3  14 221 " َوَل تُنكُِّحواْ ٱلُمرشِّكَِّي َحَّت 
َِّمعُروف  " .4  20 230 " فَإِّمَساُك ب

 سورة النساء 
َ ََكَن َعلَيُكم رَقِّيبا   "  . 5  69 1 " إِّن  ٱهلل 
لَة  "  .6 َٰتِّهِّن  ِنِّ َِّسآَء َصُدَق  22 4 " َوَءاتُواْ ٱلن 
انِّ   "  .7 َ َِٰلِّ ا تََرَك ٱلَو ِّم  يب م  َِّسآءِّ نَصِّ ِّلن  قَرُبوَن  َول

َ
 22 7 " َوٱأل

ِّٱلَمعُروفِّ  "  .8 وُهن  ب ُ  20 19 " وَََعِشِّ
َِّجاُل قَو َٰ  " .9 َٰ بَعض  ٱلر  ُ بَعَضُهم ََعَ َل ٱهلل  َِّما فَض  َِّسآءِّ ب  ٱلن 

ُموَن ََعَ
ِّهِّم   َٰل مَو

َ
نَفُقواْ مِّن أ

َ
َِّمآ أ  " َوب

34 24 

ِّذِّي   "  . 10 ينِّ إِّحَسَٰنا َوب َ َِٰلِّ ِّٱلَو ِّهِۦّ َشيـٔا َوب  ب
ْ َ َوَل ترُشُِّكوا ْ ٱهلل  َوٱعُبُدوا

 " ٱلُقرَبَٰ 
36 17 

11 .  "   ِّ ن  َخلَق ٱهلل  ُ ِّ  41 119 " َوٓأَلُمَرن ُهم فَلَُيَغي 
 سورة المائدة 

نَِّي   "  . 12 ُ ُُيِّبُّ ٱلُمحسِّ حَسُنواْ  َوٱهلل 
َ
أ  75 93 " و 

 سورة األنعام 
بِّيهِّ َءاَزَر     "  . 13

َ
 13 74 " ِإَوذ قَاَل إِّبَرَٰهِّيُم ألِّ

 سورة األعراف 
د َوُُكُواْ َوٱَِشبُواْ َوَل   "  . 14 ِّ َمسجِّ

ٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِّينََتُكم عِّنَد ُك  َيََٰبنِّ
 ْ  " ترُسِّفُٓوا

31 40 
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 رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية  م.

 سورة اإلرساء 
ينِّ إِّحَسًَٰنا  " . 15 َ َِٰلِّ ِّٱلَو ٓ إِّي اهُ َوب

ل  تَعُبُدٓواْ إِّل 
َ
 30 23 " َوقَََضَٰ َربَُّك أ

وَلََٰدُكم َخشيََة إِّمَلَٰق   "  . 16
َ
 17 31 " َوَل تَقُتلُوٓاْ أ

ٓ َءاَدمَ  "  . 17 َقد َكر مَنا بَنِّ
 16 70 " َولَ

 سورة انلور 
بَصَٰرِّهِّم َوَيحَفُظواْ فُُروَجُهم    "  . 18

َ
واْ مِّن أ ِّلُمؤمِّنَِّي َيُغضُّ  56 30 " قُل ل 

بَصَٰرِّهِّن   " . 19
َ
ِّلُمؤمَِّنَٰتِّ يَغُضضَن مِّن أ َوَيحَفظَن فُُروَجُهن  َوَل   َوقُل ل 

ِّهِّن    َٰ ُجُيوب
ُُمرِّهِّن  ََعَ يَن زِّينََتُهن  إِّل  َما َظَهَر مِّنَها َويلرَضِّبَن ِبِّ يُبدِّ

ِّهِّن    ُُعوََل  ِلِّ
يَن زِّينََتُهن  إِّل   " َوَل يُبدِّ

 ج 31

20 .  "   ْ ِّيَن َءاَمُنوا َها ٱَّل  يُّ
َ
َٰٓأ يَمَُٰنُكم  يَ

َ
ِّيَن َملََكت أ نُكُم ٱَّل  لِّيَسَتـٔذِّ

ِّيَن لَم يَبلُُغواْ ٱحُللَُم مِّنُكم ثََلََٰث َمر َٰت    " َوٱَّل 
58 54 

طَفَُٰل مِّنُكُم ٱحُللَُم  "  . 21
َ
ْ َكَما ٱسَتـٔ ِإَوَذا بَلََغ ٱأل نُوا َذَن  فَليَسَتـٔذِّ
ِّيَن مِّن قَبلِّهِّم  

 " ٱَّل 
59 44 

َّتِّ " . 22
َٰ َِّسآءِّ ٱل  َٰعُِّد مَِّن ٱلن  يهِّن    َوٱلَقَو

َل يَرُجوَن نَِّكاحا فَلَيَس َعلَ
ن يَسَتعفِّفَن  

َ
ِّزِّيَنة َوأ َِّجَٰتِّ ب ن يََضعَن ثَِّياَبُهن  َغَي ُمَتََب 

َ
ُجَناٌح أ
 " َخي ل ُهن  

60 67 

 سورة األحزاب 
ِّي ِفِّ قَلبِّهِۦّ َمَرض َوقُلَن قَول   " . 23

ِّٱلَقولِّ َفَيطَمَع ٱَّل  فَََل ََتَضعَن ب
عُروفا   " م 

32 60 

وَلَٰ  "  . 24
ُ
َج ٱلَجَٰهِّلِّي ةِّ ٱأل  42 31 " َوَل تَََب جَن تَََبُّ

25 .  "   َ  52 55 " َوٱت قَِّي ٱهلل 
َِّي    ََٰٓ "  . 26 َِّسآءِّ ٱلُمؤمِّنَِّي يُدن َِّك َون َك َوَبَنات زَوَٰجِّ

َ
ِّ ُّ قُل أل  َها ٱنل ِبِّ يُّ

َ
أ

ن يُعَرفَن فَََل يُؤَذيَن  
َ
دََنَٰٓ أ

َ
َِّك أ َٰل  " َعلَيهِّن  مِّن َجَلَٰبِّيبِّهِّن  َذ

 
 

59 55 
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 رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية  م.

 سورة الممتحنة 
َها ٱنل   "  . 27 يُّ

َ
َٰٓأ ن ل  يرُشِّكَن  يَ

َ
َٰٓ أ ِّعَنَك ََعَ ُّ إَِّذا َجآَءَك ٱلُمؤمَِّنَُٰت ُيَباي ِبِّ

ِّ َشيـٔا َوَل يرَسِّقَن َوَل يَزنَِّي   ِّٱهلل   " ب
12 28 

 سورة اَلحريم 
هلِّيُكم  نَارا  َوقُوُدَها   " . 28

َ
نُفَسُكم َوأ

َ
ْ أ ْ قُٓوا ِّيَن َءاَمُنوا َها ٱَّل  يُّ

َ
َٰٓأ يَ
ئَِّكةٌ ٱنل  

َٰٓ َداد    اُس َوٱحلَِّجاَرةُ َعلَيَها َملَ                                         " غََِّلظ شِّ
6 28 

 سورة اَلكوير 
ي ِّ َذنب قُتِّلَت   * ِإَوَذا ٱلَموُءۥَدةُ ُسئِّلَت    "  . 29

َ
ِّأ  20 9-8    " ب
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 . يفةفهرس اآلحاديث النبوية الشر  :ثانياً 

 رقم الصفحة  الحديثرف ط م.
 20 "أستوصوا بالنساء "   .1
" اشتريت بريرة، فاشترط أهلها والءها، فذكرت ذلك للنبي صلى هللا عليه وسلم    .2

 فقال: أعتقيها، فإن الوالء لمن أعطى الورق فأعتقتها" 
31 

 43 " الحياء ال يأتي إال بخير "   .3
 53 " النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة..."  .4
 30 "أال عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي سترا..."  .5
 81 " السفر قطعة من العذاب..."  .6
 26 " المرأة عورة "   .7
 31 الرحمن..."" إن الرحم شجنة من   .8
 17 " إن هللا حرم عليكم... ووأد البنات "    .9

" أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد   .10
 يشتكيه إلى رسول هللا..."  هللا بن أبي، فأتى أخوها

24 

خرج ومعه بالل، فظن أنه لم يسمع   -يه وسلم " أن رسول هللا صلى هللا عل  .11
 فوعظهن وأمرهن بالصدقة..."

23 

 21 " إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه هللا..."  .12
 19 " إنما النساء شقائق الرجال "   .13
 54 " إنما جعل االستئذان من أجل البصر"  .14
، َقاَل:   .15 َلْت " " َزْوِجي َطلََّقِني َثاَلًثا، َوَأَخاُف َأْن ُيْقَتَحَم َعَليَّ  20 »َفَأَمَرَها، َفَتَحوَّ
 42 " صنفان من أهل النار لم أرهما.... ونساء كاسيات عاريات مميالت..."  .16
 28 لعلم فريضة على كل مسلم""طلب ا   .17
 72 " عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء..."  .18
"عن الشفاء بنت عبد هللا، قالت: دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا    .19

 عند حفصة فقال لي: أال تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة " 
26 

 29 " فإن لزوجك عليك حقا"    .20
 29 " فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير هللا، ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها"  .21
 23 " قد أذن أن تخرجن في حاجتكن"   .22
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 رقم الصفحة  الحديثرف ط م.
بنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما "قالت النساء للنبي صلى هللا عليه وسلم: غل   .23

 من نفسك، فوعدهن يومًا..."
26 

" كانت امرأة لعمر تشهد صالة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل   .24
 لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار... "

25 

 58 إذا قدم من سفر قْبل ابنته فاطمة" -ه وسلم صلى هللا علي -" كان رسول هللا   .25
" كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى   .26

 المدينة " 
73 

 40 "ال ضرر وال ضرار"   .27
 79 مسيرة يوم إال مع ذي محرم " " ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر، تسافر   .28
" لعن هللا الواشمات والموتشمات، والمتنمصات والمتفلجات، للحسن المغيرات   .29

 خلق هللا "
37 

 39 " لعن المتشبهات من النساء بالرجال "   .30
 37 مة"" لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوش  .31
 47 " لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرجلة من النساء"   .32
 70 " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا"   .33
" مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء     .34

 ي المضاجع" عشر وفرقوا بينهم ف
66 

 38 منهم" " من تشبه بقوٍم فهو   .35
" من كان له ثالث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من َجَدِتِه    .36

 كن له حجابًا من النار يوم القيامة " 
17 

 47 لة "" من لبس ثوب شهرة ألبسه هللا يوم القيامة ثوب مذ   .37
 39 " نهى أن تحلق المرأة رأسها"   .38
 21 " وأبدأ بمن تعول "   .39
 41 " والقصد القصد تبلغوا"  .40
 30 "والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها"   .41
ى تستأذن« قالوا: يا رسول هللا، وكيف إذنها؟ قال: أن " وال تنكح البكر حت  .42

 تسكت"
25 
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 رقم الصفحة  الحديثرف ط م.
 43 " ومن يستعفف يعفه هللا "   .43
 44 "يا رسول هللا، أستأذن على أمي؟ فقال: نعم... "  .44
 31 " يا نساء المسلمات، ال تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة "   .45
 28 "يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن االستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار..."  .46

 


