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 )باللهجة المصرية( 
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فحهًا  بكحم ومرحه حا فح   ؛بسم اه الرحمن الرحيم، الحمد ه والصاة والسام على رسوله وعلى آله وصححهه، أمحا ب حد
 ،"بهحكحام تخحص المحرأة"وم نا ف  مادة الفقه موضوٌع يت لحق  "بصائر" المستوى الرابع على شهكة الطريق إلى اهدورة 

 لق بحاخختا  والخلحوة والمرححرم والمصحافحة والكشحم أمحام اوصفحال وصحو  سنذكر ب ض الضوابط الشرعية فيما يت
 المرأة ونحو ذلك. 

 
 : ما يت لق باخختا المسهلة اوولى

ولحححيل كحححط اخحححتا ، ممنوع حححا، ومحححد  حححاء فححح  الموسحححوعة الفقهيحححة  واخخحححتا  ًحححو اخ تمحححاع،محححا يت لحححق بحححاخختا  أوخ  
 "اختا  الر ال بالنساء:فيه تفصيط، تفصيط ما يت لق باخختا  مالوا: الكويتية ف  الجزء الثان  كام صيٌب 

فيحححرم اخخححتا  إذا كححا   موافقتححه،يختلححم حكححم اخححتا  الر ححال بالنسححاء بحسححب موافقتححه لقواعححد الشححري ة أو عححدم  
 -فيه:
 إليها.الخلو باو نهية والنظر بشهوة  -أ

   .تهذل المرأة وعدم احتشامها -ب
ٌٌ ولهحوٌ  -ج فححاخختا  الحذك يكحو  فيححه مثحط ًححذ  ، ومامسححة لدبحدا  كححاخختا  فح  اوفحراا والمواليححد واوعيحاد عهح

 اومور حرام لمخالفته لقواعد الشري ة.
 
مْ "مححححال ت ححححالى:   ححححْن أرْبصرححححارغًغ ُِض ححححوا مغ مغنغينر يحر َْ ححححْن أرْبصرححححارغ "ومححححال:  ،30النححححور: "مُححححط لُْلُمحححح ُِْضْضححححنر مغ نرححححا غ يحر مغ َْ  "ًغن  ورمُححححط لُْلُم

حهرْلُتُموًُن  مرتراع حا فراْسحهرُلوًُن  مغحن وررراءغ "ومحال:  ،31النحور: " ورخر يُحْهدغينر زغينرحتحرُهن  "ومال ت الى عن النساء:  ،31النور: إغذرا سر ور
جراب،  صححي   "الش حيطا ر ثالثُهمحا  "خ يخلُحور   ر حٌط بحامرأة، فح    : -صحلى اه عليحه وسحلم–ومال النه   ،53اوحزاب: "حغ

 .ابن حها 
وسحيهت   "كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمل او نهية إخ إذا كانت عجوز ا خ ُتشحتهى فحا بحها بالمصحافحة"ومالوا:  

 الكام على المصافحة.
"ويجوز اخختا  إذا كانت ًناك حا ة مشحروعة محع مراعحاة مواعحد الشحري ة ولحذلك  حاز خحروج المحرأة لصحاة مالوا:  
لو مال إنسا  إ  و ودًا ف  المسجد ي ن  اختاص ا ملنا خ بها، نححن نقحول ًنحاك اخحتا  مححرم وًحو محا  "جماعةال
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وا تمحاع عحارف فح  الطريحق أو فح  المسحجد أو فح  صحاة أمحرمحا  وًنحاك اخحتا  الو  السابقة مفاسدالاشتمط على 
 يع، أو شراء، أو تجارة، أو نحو ذلك".هبلك يجوز للمرأة م املة الر ال كذ" ذلك،بال يد، أو ف  الحج فا بها 

 
 -ومن أدلة الشرع ف  منع اخختا :

 الشرع اًتم بهذ  المسهلة؛ ليمنع اخختا  وليسد ًذا الهاب؛ صيانة  للمجتمع كله، صيانة للر ط وصيانة للمرأة.
 
 اومر بتهخر النساء وعدم توسطهن الطريق-
"أن حه سحمغع رسحولر اهغ صحل ى اهُ عليحه : -رضح  اه عنحه–د، اونصحارك مما  اء ف  ذلك ما روى أبو داود عن أبح  أسحي 

".. " فقححال أصححه  ًنححاك زحححام واخححتا   وسححل م يقححوُل وًححو خححارٌج مححن المسححجدغ فححاختلط الُر ححاُل مححع الُنسححاءغ فحح  الط ريححقغ
ْر ر  : رسحوُل اهغ صحل ى اهُ عليححه وسحل م للُنسححاءغ  ْر ر  .."اسححتهخغ  الط ريحقر، ترْحُقْقححنر "ف ن حُه لححيلر لركحن  أ  ر  تحهخ   ي نحح  اسحتهخغ

  حسحنه اولهحان ، ُق بالجحدارغ محن لصحومغها بغحهغ" ل  تثوبرها لي فركانت المرأُة تلصُق بالجدارغ حت ى إ    "علْيكن  بحاف ا غ الط ريقغ 
"أك :  ّ مححال الطيهغحح وًححو وسححطها" "أ  يححركهن ُحقهححارضحح  اه عححنهن، لححيل لكححن أ  تحققححن الطريححق، مححال فحح  النهايححة: 

 .أ  يذًهن ف  وسط الطريق ليل لهن "ب د  عن الطريقا
وًكذا إذا ا تمع ر ط أو ر ال ونساء ف  ص ود سحالم محثا  أو فح  صريحق ضحيق، فح   المحرأة ينهِح  أ  تتحهخر وأ  خ  

 تكو  ف  وسط الطريق، وخ تزاحم الر ال.
 
 اومر ب دم الدخول على النساء -

 النسحاءغ  علحى والحدخول "إي اُكمْ مال:  -صلى اه عليه وسلم–أ  رسول اه  حديٌ عقهة بن عامر ف  الصحيحين وف 

؟"، فقالر ر ٌط منر اونصارغ :  . : "يرا ررُسولر اهغ أرفحرررأرْيتر اْلحرْمور  ."اْلحرْمُو اْلمرْو ُ "مالر
َخء مححارم  ر أبنائحه وآبائحه""أمحارب الحزوج  يح: -رحمحه اه–كمحا يقحول النحووك   وُ مْ الحر  لكحن المحراد اوو وابحن اوو "ًح

 ححر  ال ححادة بالتسححاًط فيححه فيخلححو اوو بححامرأة  -نححه يقححولإ-وال ححم وبححن ال ححم وابححن اوخححت ونحححوًم، و ححر  ال ححادة 
 بالمو  وًو أولى بالمنع من او نه ". ههُ ه  أخيه، فشر 

 
شحهه المحو  "الم نى أ  دخول مريحب الحزوج علحى امحرأة الحزوج يُ قول: ي "المفهم على مسلم"ف   -رحمه اه– اْلُقْرصُهغ ّ 

سحاًط النحاا فح  ًحذا خ ينكحر علحيهم أححد تونحه لدسحم إذا  ف  اخستقهاا والمفسدة أك فهحو مححرٌم م لحوم التححريم"
 وربما حصط مصائب عظيمة.

 
ا أولها  - ا وشًر  خير صفوف النساء آخًر
 وشحر ًا . ُلهحاأوّ  الر حالغ  صحفوفغ  "خيحرُ  :-صلى اه عليه وسحلم-تا  المحرم موله نع اخخبمأيض ا من عناية الشري ة  

 روا  مسلم. ُلها"أوّ  وشر ًا .آخُرًا النساءغ  صفوفغ  وخيرُ   . آخُرًا
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 لماذا كا  شر صفوف النساء أولها؟
ن فح  المسحا د، ًحذا مع أ  ًذ  مهكرة، بكر  وأتت للمسجد، شر صفوف النساء أولها؛ لقربها من الر ال، مع أنه

 جانهة.دليط على عناية الشري ة وحرصها على ًذ  المُ 
 
 تخصيص النه  باب ا للنساء يدخلن منه  -
فحح  المسححجد باب ححا خاص ححا للنسححاء يححدخلن منححه ويخححر ن حتححى خ يخححتلطن  -صححلى اه عليححه وسححلم–ولهححذا أفححرد النهحح   

 ًحذا ترْكنحا "لحو: -صحلى اه عليحه وسحلم–محال رسحول اه بالر ال ف  الدخول والخروج ف ن نافع عن ابحن عمحر محال: 

روا  أبحو ححديٌ بحاٌب للنسحاء،  فلحم يحدخْط منحه ابحُن عمحرر حتحى محا "" :مال نحافعٌ صلى اه عليه وسلم،  للُنساءغ" الهابر 
 داود وصححه اولهان .

 
 إليحه للنسحاء -لى اه عليحه وسحلمصح–"لو تركنا ًذا الهاب أك باب المسجد الذك أشار النهح  مال ف  عو  الم هود:  

لكا  خير ا وأحسن لئا تختلط النساء بالر ال ف  الدخول والخروج من المسجد، محال: "والححديٌ فيحه دليحط أ   أك
 ن ف   انب المسجد ويصلين ًناك باخمتداء مع اإمام".ن ف  المسا د مع الر ال بط ي تزلالنساء خ يختلط

 
 والسيدة عائشة مع الر العدم صواف السيدة أم سلمة  -

 ورراءغ  محن "صُحوف :  -صحلى اه عليحه وسحلم–النهح   لهحا محا اسحتطاعت أ  تطحوف ماشحية محالو ولمحا اشحتكت أم سحلمة 

، يرقحررأُ بحالط ورغ وكتحاب،  مالحت:  .راكهحةٌ  وأنحتغ  النحااغ  فطُفحُت، ورسحوُل اهغ صحل ى اهُ عليحه وسحل م ُيصحُل  إلحى  نحبغ الهيحتغ
 الحديٌ ف  الصحيحين. ". مرسطور، 

 
؟" "كيحمر ُيخحالغطنر ج سحهل عطحاء  محال: ريْ أ  ابن ُ ح ف  صحي  الهخارك  ،ًحط كحن يخحالطن الر حال فح  الطحواف الُر حالر

، مغحن جحرة  حُ  ترطحوفُ  "محال: لحم يركحْن ُيخحالغطنر، كانحت عائشرحُة ررضح ر اهُ عرنهحا تطحوف حجحرة محن  خ ُتخحالغطُهم" الُر حالغ
َمنينر"عنهم خ تخالطهم  الر ال: أك ب يدة   اْنطرلغقغح   ": ت، نسحتلم الحجحر، مالح"فرقالتغ امرأٌة: انطرلغق  نرسحتلغُم يحا ُأم  الُمح

، فحيرطُفنر مرحع عائشة، مال عطحاء:أبت  ، وأربرت"عرْنكغ  ، " يرخحُر ن ُمتنُكحرا ، بالل يحطغ ولكحن هن  كحن  إذا درخلحنر الهريحتر  الُر حالغ
 الُر اُل". وُأخرغجر ُممن حت ى يردُخلن، 

   
حا يحدل علحى عنايحة الشحري ة بمنحع اخخحتا  وخ شحك أ  عمحط المحرأة فح  بيئحة اخخحتا  أو دراسحتها  ،ًذ  اودلة و يًر

ف  مكا  مختلط لن تسلم فيه ولن يسحلم الر حط فيحه محن المحرمحا  التح  أشحرنا إليهحا محن النظحر بشحهوة، محن الخلحوة، 
   ، السامة اله د عن اخختا  تماما.ن ت لق القلبمن المل، من الخضوع بالقول، م

 

 المسهلة الثانية: ف  الخلوة
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 ضابط الخلوة وأحكامها.
 

 ضابط الخلوة  -
مرن م ه الُريهة عادة ،  َْ َمن م حه الريهحة عحادة  وذلحك ححين يحهمن الر حط محن ضابط الخلوة أو خ  أنه ا تماٌع خ تُح ا تماٌع خ تح

َمن م حه الريهحة؛ ون حه يحهمن اصّحاع اّصاع الر ال عليه ورؤيته م له، ا تماع أْك ا تماع الر ط محع امحرأة، فح  وضحع، خ تح
 الناا عليه.

مرن م ححه الريهححة عححادة  بخححاف مححا لححو ُمطغححعر فحح  حاشححية الجمححط مححن فقححه الشححاف ية مححال:  َْ "وضححابط الخلححوة ا تمححاٌع خ تُححح
در ر ط وامرأة ف   رفة مفتوحة يمحر النحاا علحيهم فح  كحط دميقحة، أو بحين ي ن  مثا  لو ُو غ  بانتفائها عادة  فا يُح رد  خلوة "

َّدك إلححى النظححر  الحححين وارخححر فهححذا خ ريهححة فحح  ذلححك، فححا يكححو  خلححوة ، لكححن مححد يكححو  اختاص ححا ممنوع ححا إذا كححا  سححي
محد خ تو حد الخلحوة خحتا ، الُمحرر م أو إلى الخضوع بالقرْول أو إلى  ير ذلك مما تقحد م. ف نحدنا فحري بحين الخلحوة واخ

   لكن يو د اخختا  الُمحرر م.
 

 ُحْكم الخلوة -
": -صلى اه عليه وسلم-مال     روا  الهخارك. "خر يرْخُلور   ررُ ٌط بغاْمررأرة، إغخ  مرعر ذغك مرْحررم،

 روا  الترمذك وصححه اولهان . اُ "ررُ ٌط بغاْمررأرة، إغخ  كرا ر ثرالغثحرُهمرا الش ْيطر  يرْخُلور    "أرخر خر ومال: 
إ ماع ال لماء على تحريم خلوة الر ط بحالمرأة او نهيحة عنحه، وكحذا نقلحه الححافج بحن حجحر  -رحمه اه-ونقط النووك 

 ف  فت  الهارك.
 

 ًط تزول الخلوة بو ود امرأة، أخرى؟ -
.ًط تزول الخلوة بو ود امرأة، أخرى؟ أْك أْ  يجتمع ر ٌط مع امرأتين، ً  ذا محط خاف،

"ويجححوز لررُ ححط، أ نهحح   أْ  . مححال فحح  أسححنى المطالححب: مححذًب الشححاف ية أ   الخلححوة تنتفحح  بو ححود امححرأة، أخححرى موثومححة، و 
إلحى آخحر   يخلو بامرأتين، خ عكسه، أْك خ يجوز لر لين أ نهيين أْ  يخلوا بامرأة، ولحو بحر ُحدر تواصحًَم علحى الفاحشحة.."

 كامه.
 ة أ   الخلوة تنتف  بو ود امرأة، أخرى موثومة.إذ  مذًب الشاف ي
"لكحن إذا كححا  محع المحرأةغ امحرأٌة أخححرى وكحا  السحائُق أمين حا فهنححا خ فحح  فتاويحه يقحول:  -رحمحه اه-والشحي  ابحن عثيمحين 

مرأة "نقححول زالححت الخلححوة بححالمححال:  خلححوة، فححا حححرج أ  تركححب فحح  السححيارة ًحح  والمححرأة مححا دام أ   ركوبهححا لححيل سححفر ا"
ًحذا  فلو كانت ف  سفر فنحن نشحتر  المححرم،زالت الخلوة، المصاحهة، وخ نقول إ   المرأة المصاحهة ت تهر محرم ا" 

 لكن داخط الهلد نحن نشتر  عدم الخلوة.أمٌر آخر، 
 

 ًط تنتف  الخلوة بو ود صفط، ممّيز؟ -

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى ه 
 

ّص النّساء" ميةمن  "أحكا ت  ( 10من  5صفحة )   "4"بصائر  روس الدورة الع
 

تركحب المحرأة محع السحائق، وم هحا ابنهحا الُممريُحز، نححن  مسهلٌة أخرى: ًط تنتف  الخلوة بو ود صفط، ُممرُيز،؟ إْ  أراد  أ 
و    إ   السيارةر لها ُحْكم الخلوة حتى لو كحا  يمشح  فح  الط حُري الممتلئحة بالنحاا؛نقول أو خ  كثيٌر من مشايخنا يقولو  

 ذلك خ يمنع من أ  يتكل م أو تتكل م أو أ  يواعدًا إلى  ير ذلك، فلها حكم الخلوة.
 تنتف  الخلوة بو ود صفط، ُممرُيز؟فهط 
 

ًحط يحححّط لحه مسحاكنة الُمْ ترححد ة منحه؟ ر ححٌط صرل حقر امحرأة  ًححط يححط  أْ  يسححاكن  -رحمححه اه- حاء فح  فتححاوى اإمحام النحووك 
مححرم لحه  خ يجوز، إخ أ  يكو  ًنحاك -إذا كا  الهيت اّتحد  فيه المرافق-"إذا ات حد  المرافق الُمْ ترد ة؟ فذكرر أن ه 

ِ ححا، أو مححال:  أو لهححا مححن الر ححال أو النسححاء أو امححرأة، أ نهيححة ثقححة"، "ويشححتر  فحح  ًححذا المحححرم و يححر  أ  يكححو  عححاما  بال
 مراًق ا أو مميُحز ا بحيٌ ُيستحيا منه".

يُح ز مرحن المراًق عنحد الفقهحاء مرحن راًحق أو محارب الهلحوي، ي نح  عمحر  عشحر سحنوا ، إححدى عشحر سحنة، ولحم يهلح ، الُممر
ِ حا أو مراًق حا أو مميحز ا بحيحٌ  يقول ًنا: -رحمه اه-أتم  سهع سنين، فالنووك  "ُيشتر  ف  المحرم أ  يكو  عحاما  بال

 صفط عمر  ثمان  سنوا  وعامط وتستح  المرأة أ  تف ط شيئ ا أمامه ويستح  الر ط كذلك. ُيستحيا منه".
 

اعلحم أ  المححرم الحذك يجحوز الق حود محع او نهيحة محع و حود  ُيشحتر  "النووك أيض ا ف  المجموع:  -رحمه اه-ومال 
."  أ  يكو  مغم حن ُيسحتحيا منحه، فح ْ  كحا  صحِير ا عحن ذلحك كحابن سحنتين وثحاف ونححو ذلحك فو حود  كال رحدرم بحا خحاف،

 و ود  كال دم با خاف.
"إذا كحانوا ُممريُحزين بحيحٌ ُيحتحرررمحو  تحزول الخلحوة، : يُحقرحُرر محا يُحقرحُرر  اإمحام النحووك ويقحول -رحمه اه-والشي  ابن باز 

 ابن سهع وابن ثما ، وابن عشر، أم ا الُصِار دو  السهع فليل لو ودًم فائدة وخ يمن وا من الخلوة".
 

طهيحب، ًذا ُيستفاد منه مثا  ف  ذًاب المرأة إلى عيادة الطهيب، لم تجد امرأة  أو امرأة  ترْصحُل ، فحذًهت إلحى عيحادة ال
د م ها امرأٌة ثقة ي ن  ممرضة مثا  زالت الخلوة، ف ذا لحم تو حد الممرضحة أو كانحت تحدخط وتخحرج فح   الخلحوة  إذا ُو غ

 تزول بطفط، ممُيز،؛ سهع سنوا  فهكثر.
 

 ًط تنتف  الخلوة بو ود ررُ ط، آخر؟ -
لشحاف ية أن هحم يقولحو  أ   الخلحوة خ تنتفح  ًط تنتف  الخلوة بو ود ررُ حط، آخحر؟ أْ  يخلحو ر حا  محع امحرأة،؟ تقحد م عحن ا

 بذلك، ف  المسهلة خاف.
حم، درخرلُحوا عرلرحى عن عهحد اه بحن عمحرو بحن ال حا   روى مسلمٌ ويدّل على انتفاء الخلوة ما  اشغ ًر حْن برنغح   ثرحُه: أر   نحرفرحر ا مغ "حرد 

ح ر  ًغ ، فردرخرطر أربُو برْكحر، الّصحّديق، ور ًُْم، فركرحرغ ر ذرلغحكر  ترْحترحهُ  أرْسمراءر بغْنتغ ُعمرْيل،  -كحر  و حود الر حال فح  بيتحه- يحرْومرئغحذ،، فحرحررآ
حر ا، فحرقرحالر ررُسحوُل الل حهغ  يحْ : لرحْم أررر إغخ  خر  صرحل ى الل حُه عرلرْيحهغ ورسرحل مر: إغ   الل حهر فرذركررر ذرلغكر لغررُسولغ الل هغ صرل ى الل ُه عرلرْيهغ ورسرل مر ورمرالر
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ّص النّساء" ميةمن  "أحكا ت  ( 10من  6صفحة )   "4"بصائر  روس الدورة الع
 

ححا مرححدْ  ًر : خر يرححْدُخلرن  ررُ ححٌط  بحرر أر ْنهرححرغ فحرقرححالر ححل مر عرلرححى اْلمغ ، ثُححم  مرححامر ررُسححوُل الل ححهغ صرححل ى الل ححُه عرلرْيححهغ ورسر ححْن ذرلغححكر ا مغ ححذر ًر بحرْ ححدر يحرححْومغ  
ِغيهرة،  عرلرى ". ُم  إغخ  ورمر رُه ررُ ٌط أروغ اثْحنرا غ

أْك  ححاب زو هححا عححن منزلهححا، خ يححدخط إخ م ححه ر ححط أو  نهححا زو هححا""المِيهححة التحح   ححاب ع: -رحمححه اه-مححال النححووك 
 اثنا  دليٌط على أ   الخلوة تنتف  بو ود ر ط، آخر.

بذلك أيض ا، وأ   الخلوة محع السحائق تحزول لحو كحا  ًنحاك ر حٌط آخحر موثحوي بحيحٌ  -رحمه اه-وأفتى الشي  ابن باز 
 مسهلٌة أخرى.خ يتواصآ  عليها. وًذا ف   ير السفر، السفر 

 
 الخلوة بالمرأة ال جوز -

الخلححوة بححالمرأة ال جححوز،  مهححور الفقهححاء علححى أن ححه  خ يجححوز أ  يخلححو بححامرأة، أ نهي ححة، ولححو كانححت عجححوز ا و   الشححيطا  
 يكو  ثالثهما، وذًب ب ض الحنفية إلى  واز الخلوة بال جوز الشوًاء، أما الجمهور ف نّهم يمن و  ذلك.

 
 لثة: اشترا  المحرم ف  السفرالمسهلة الثا

؟  حاء  محن  فح  الصححيحينالمسهلة الثالثة: مسهلة اشترا  المحرم ف  السحفر، متحى يحُحررخ ُص للمحرأةغ أ  تسحافر بحا مححرم،
ْرأرُة إغخ  مرعر ذغكمال:  -صلى اه عليه وسلم-حديٌ ابن عهاا أ   النه   ". "خر ُتسرافغرغ المر  مرْحررم،

ححْرأرُة إغخ  مرححعر ذغكا: أيض حح وفحح  الصحححيحين ححافغرغ المر ححا مرْحححررٌم، فحرقرححالر ررُ ححٌط: يرححا  "خر ُتسر ححا ررُ ححٌط إغخ  ورمر رهر هر ، ورخر يرححْدُخُط عرلريحْ مرْحححررم،
: اْخحُرْج مر ر  ا، وراْمررأرتغ  تُرغيحُد الحرحج ، فحرقرحالر ا وركرذر حا". ررُسولر الل هغ إغُن  ُأرغيُد أرْ  أرْخُرجر فغ   رْيشغ كرذر "إغنُح  اْكتُتغْهحُت  فح  روايحة،:هر

ا.."  ا وركرحذر ححذر مسحافٌر إلححى الجهحاد وامرأتححه ذاًهحة للحححج فح  أصهححر اومحاكن مححع أصهحر النححاا،  سححنن ابحن ما ححة.فغح   رحْزورةغ كر
 فصرررفره عن الجهاد إلى الذًاب مع امرأته."اذًب م ها" مال: 
 

: اتفححق الفقهححاء علححى تحححريم سححفر المححرأة دو   ات فححق الفقهححاء علححى تحححريم السححفر بححا محححرم، إخ فحح  مسححائط ُمْسححترثْحنراة، أو خ 
 محرم إخ ف  مسائط مستثناة حصط فيها خاٌف.

"لححم يختلفححوا فحح  أنححه لححيل للمححرأةغ السححفُر فحح   يححر فحح  فححت  الهححارك، مححال الهِححوك:  -رحمححه اه-مححال الحححافج بححن حجححر 
: أك حج الفحرف، ًحذا حصحط فيحه خحاف، محا عحدا ذلحك لحم يختلفحوا ، ف   ير الفرف"..الفرفغ إخ مع زوج، أو محرم، 

إخ كحافرة أسحلمت فح  دار الححرب، أو أسحيرة تخلصحت، .."أنه ليل للمرأة سفر ف   ير الفحرف إخ محع زوج، أو مححرم، 
م: أو امرأة ا  انتهى. "قةمن الرفقة، فو دًا ر ٌط مهموٌ ، ف نه يجوز له أ  يصحهها حتى يُهلِها الُرف نقط توزاد  يًر

 

 ي ن  عندنا مسائط محدود أ ازوا فيها السفر. 
: ا كححذلك، بينمحححا المالكيحححة والشحححاف ية  أوخ  الحححج الوا حححب حصحححط فيححه خحححاف، والحنفيحححة والحنابلحححة علححى تححححريم سحححفًر

 يجيزو  ذلك مع الرفقة المهمونة. 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى ه 
 

ّص النّساء" ميةمن  "أحكا ت  ( 10من  7صفحة )   "4"بصائر  روس الدورة الع
 

ط ححت عححن الُرفقححة فو ححدًا ر ححط امححرأة ًربححت مححن دار الحححرب، أو تخلصححت مححن اوسححر، أو انق مسححهلة أخححرى مسححتثناة:
 .  فهخذًا حتى خ تهلك، ذًب بها إلى الرفقةغ، ما عدا ذلك لم يختلفوا ف  تحريم السفر با محرم،

كط سفر صاعة،، مال: ممكن تذًب محع الرفقحة المهمونحة، ي نح    أضاف إلى ذلك: -رحمه اه-شي  اإسام ابن تيمية 
، ف  عمرة النافلة    .ف  حج النافلة مثا 

 
: أك خ ُيشحتر  أ  يكحو  كمحا فح  الصحاة يهلح  بضح  ا  والسفر ًنا خ بد فيه من مححرم خ ُيشحتر  أ  يكحو  سحفر ا صحويا 

 : "خ تسحافر المحرأة ثاثحا-يحه وسحلمصل ى اه عل-موله "ف  شرا مسلم:  -رحمه اه-مال النووك  وثمانين كيلو متر ا.
ف  رواية: "مسيرة ثاف ليال"، وفح  روايحة: "مسحيرة  "ثاثة"،ف  رواية: ف"،إخ وم ها ذو محرم"، وف  رواية: "فوي ثا

ا"، "يومين"، وف  رواية: "مسحيرة يحوم"، وفح  روايحة: "مسحيرة يحوم، وليلحة  :-رحمحه اه-يقحول النحووك " "..وخ تسحافر بريحد 
تصحريٌ   -ي ن  الثاثحة–النه  مال ال لماء: اختاف ًذ  اولفاظ خختاف السائلين، واختاف المواصن، وليل ف  "

"فالحاصط أ  كط ما ُيسمى سفر ا تُنهى عنه المحرأة بِيحر زوج، أو : -رحمه اه-ثم مال  ،"ب باحة اليوم والليلة، أو الهريدغ 
ا ، سواٌء كا  ثاثة أيام، أو يومين، أو يوم ا، أو بريد  ؛ لروايحة ابحن عهحاا المطلقحة، وًح  آخحر روايحا  أو  يحر ذلحك محرم،

 ."ما يسمى سفر ا  ميع، وًذا يتناول "لم: "خ تسافر امرأٌة إخ مع ذك محرممس
 ا  الناا سفر ا ولو كا  عشرين كيلو أو خمسين كيلو، فا بد فيه من المحرم.كط ما سم  

 
 الراب ة: مصافحة المرأة او نهيةالمسهلة 

رْ  يُ  "محال:  -صحل ى اه عليحه وسحلم-عن م قط بحن يسحار أ  النهح   حٌر لرحُه ور يحْ حْن حردغيحد، خر ْط رحنر فغح  ررْأاغ أرحرحدغُكْم بغمغْخحيرط، مغ
ط  لرهُ  خ "فح  الموسحوعة الفقهيحة:  وعلى ًذا  مهحور الفقهحاء، روا  الطهرك وصححه اولهان ، "مغْن أرْ  يرمرل  اْمررأرة  خر ترحغ

ًحذا إذا كانحت او نهيحة شحابة "محالوا:  ".خاف بين الفقهاء ف  عدم مل و ه او نهيحة وكفيهحا، وإ  كحا  يحهمن الشحهوة
ذا صحّرا صحاحب الهغدايحة ومحل يحدًا خن حدام خحوف الفتنحة. بهح ُتشتهى، أما إذا كانت عجحوز ا فحا بحها محن مصحافحتها

محححن الحنفيحححة والحنابلحححة فححح  مولحححه، وذًحححب المالكيحححة والشحححاف ية إلحححى تححححريم محححل او نهيحححة محححن  يحححر تفرمحححة بحححين الشحححابة 
 .-كما سم تم–يحرم مصافحتها اتفام ا، وال جوز فيها خاف الشابة  "وال جوز.

 

 المسهلة الخامسة: كشم ش ء، من ش ر المرأة 

ا بقحول محن أ حاز ذلحك ثحم يتسحاًلن، ف   ب ض النساء يقُ  تكشحم المحرأة عحن شح ء، محن فلن أ  الو ه يجحوز كشحفه أخحذ 
، أبحو بكحر الجصحا   لمحا فس حر  بهحكحام القحرآ تفسحير  المسحمى  فح  -رحمحه اه–ش ر رأسحها وًحذا مححرٌم بحا خحاف،

حا فحرلرححْيلر عرلرحْيهغن  ُ نرححاٌا أر  يرضرحْ نر ثغيرححابحرُهن  "مولحه ت حالى:  تغح  خر يحرْرُ ححو ر نغكراح  ححاءغ الا  يضحح ن  ،60النحور: "وراْلقروراعغححُد مغحنر الُنسر
رر ُمترهحرُر را ، بغزغينرة، ورأر  يرْستحر ْ  "أك يتركن  ٌر ل ُهن  ورالل ُه سرمغيٌع عرلغيمٌ ثغيرابحرُهن   ريحْ يحْ  .60النور: "فغْفنر خر

 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى ه 
 

ّص النّساء" ميةمن  "أحكا ت  ( 10من  8صفحة )   "4"بصائر  روس الدورة الع
 

شحح ر ال جححوز عححورٌة خ يجححوز لد نهحح  النظححر إليححه كشحح ر  "خ خححاف فحح  أ  شحح ر ال جححوز عححورٌة": -رحمححه اه–مححال  
و نهيحة كمحا اتفق الفقهاء على عدم  واز النظر إلى شح ر المحرأة ا" :الشابة، خ خاف ف  ذلك، ف  الموسوعة الفقهية

ا وخ يجحوز لهحا ابتحداء  أ  تكشحفه وًحذا ممحا تسحاًط فيحه ب حض  "خ يجوز لها ابداؤ  لد انحب عنهحا، خ ينظحر إلحى شح ًر
 لدسم. النساء

 
 المسهلة السادسة: ف  كشم المرأة عن و هها أمام اوصفال

 متى تكشم، متى يُهاا للمرأة أ  تكشم على الطفط ومتى خ يهاا؟
 

 ين لم يهلِوا الُحلماوصفال الذ 
وبلححوي الحلححم لححيل بالسححن فقححط، مححد يكححو  بححاخحتام، بنهححا  الشحح ر، مححد يهلحح  الولححد وعمححر  اثنححا عشححر سححنة أو أمححط،  

اوصفححال الححذين لححم يهلِححوا فححيهم تفصححيٌط: إ  كححانوا ممححن اهححروا علححى عححورا  النسححاء لححم يجححز الكشححم أمححامهم وإ  لححم 
حححْن أرْبصرححارغًغن  وريرْحفرظْحححنر "مححامهم لقولحححه ت ححالى: يظهححروا علححى عحححورا  النسححاء  حححاز الكشححم أ ُِْضْضححنر مغ نرححا غ يحر مغ َْ ورمُحححط لُْلُم
هرا نحْ ثحم محال  ،31النحور: "ورخر يُحْهدغينر زغينرتحرُهن  إغخ  لغهُحُ ولرتغهغن  "إلى موله:  ،31النور:"فُحُرو رُهن  ورخر يُحْهدغينر زغينرتحرُهن  إغخ  مرا ارهررر مغ

  .31النور:" أروغ الطُْفطغ ال ذغينر لرْم يرْظهرُروا عرلرٰى عرْوررا غ الُنسراءغ "سهحانه: 
 

 ما ًو الطفط الذك لم يظهر على عورا  النساء؟ 
حا، وخ ممحا  ي ن  خ يفهم أحوال النساء، خ يشته  المرأة وخ ي لم أ  ًذ   ميلحة فيقتحرب منهحا أكثحر  يقتحرب محن  يًر

م، مال ابن كثيحر  من المرأة للر ال يتهمط ف  المحاسن وخ يصم أروغ الطُْفحطغ "فح  تفسحير :  -رحمحه اه–أماربه أو  يًر
حححاءغ  حححُروا عرلرحححٰى عرحححْوررا غ الُنسر م، خ يفهمحححو  أححححوال النسحححاء وعحححوراتهن محححن كامهحححن الحححرخيم  :"ال حححذغينر لرحححْم يرْظهر ي نححح  لصحححًِر

وتها  ميححط ومشححيتها حسححنة وشححكلها كححذا، خ ينتهححه، مححال: خ ينتهححه لهححذا، أ  ًححذا صحح وحركححاتهن" ةمشححيالوت طفهححن فحح  
مراًحق محارب  "ف ذا كا  الطفط صِير ا خ يفهم ذلك فا بها بدخوله على النسحاء، فهمحا إ  كحا  مراًق حا أو مريه حا محنهم"

الحسحناء فحري بحين الشحوًاء و "إ  كحا  مراًق حا أو مريه حا منحه بحيحٌ ي حرف ذلحك ويدريحه ويالهلوي أو مريب محن المراًحق، 
 كا  ي رف ًذ  اومور ويفري ًذ   ميلة وًذ  ليست  ميلة.  ن من الدخول على النساء"ك  مر فا يُ 
 
يحرى فح  ب حض كامحه أنحه محا تححت ال شحر سحنين متسحامٌ  فح  حقحه، والِالحب أنحه خ  -رحمحه اه–الشي  ابحن عثيمحين  

: -رحمححه اه-، مححال الشححي  ..  مححد يكححو يميححز إخ فحح  ب ححض المجتم ححا  كمححا يسححتثن  الشححي ، فحح  ب ححض المجتم ححا
ف نحه خ  -ي ن  مقهط على المرأة ويميط إليهحا-"والطفط إذا اهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدف إليها كثير ا

حيححٌ المجالسحة، و  الصححه   يجحوز للمحرأة أ  تكشححم أمامحه وًححذا يختلحم بححاختاف الصحهيا  مححن حيحٌ الِريححزة ومحن
، خ يهتم بالنساء"له ش  و كربما ي  .ه  ف  النساء إذا كا  يجلل إلى أناا يتحدثو  بهن كثير ا ولوخ ًذا لكا   افا 
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ّص النّساء" ميةمن  "أحكا ت  ( 10من  9صفحة )   "4"بصائر  روس الدورة الع
 

 ما ًو الطفط الذك يظهر على عورا  النساء؟ 
أو محا أشحهه  -يتحودد إليهحا -"إذا رؤك من الطفط أنه يلحج المرأة أو يلمسهايقول:  -رحمه اه–وف  فتوى أخرى له  

الشحي  -وًحذا خ يكحو   عُحرف أنحه يظهحر علحى عحورا  النسحاء  -صحار يميحز-الجميلحة دو  اوخحرى ذلك أو يميط إلحى
حا عححن النسححاء -يقحول وًححذا خ يكحو  إخ مححن السححنة ال اشحرة فمححا فومهححا إخ إذا كحا  الطفححط ي ححيش فح  بيئححة يتحححدثو  دائم 

  وعن الشهوة فربما يكو  له اصاع على عورا  النساء مهط أ  يهل  ال اشرة".
 

المجتم حا  التح  ُيشحاًد فيهحا  فح ًذا  -مال ًذا بالنسهة إاهار المرأة و هها عند -مجتم ا  الوًذا لدسم ف  
ًححن الطفححط الححذك يهلحح  ثمححا  سححنوا ، حتححى ي ححرف   ذغ المسلسححا  واوفححام ومصححص الحححب والِححرام ربمححا تفححت   االنححا

ط بنت ححا فح  عمححر  ويشححتهيها قهُححذا ال مححر يريحد أ  يُ وًد فح  ًححذ  المجتم حا  صفححا  فحح  ًحمصحص الحححب والميحط وربمححا ُشحح
فيراعى ذلك ف  مسهلة من يدخط بحسب  فلته وعحدم  فلتحه وربمحا كحا  عمحر   ،ونحو ذلك من الفساد المنتشر حوله

تسع سنوا  أو عشر سنوا  ولكنه  افط خ يتحدف أحد أمامه عن ًذ  اومور وخ يشاًد ًذا المحرما  فحا تميحط 
 حرك نفسه إلى ذلك.نفسه وخ تت

 
 المسهلة اوخيرة: ما يت لق بصو  المرأة

وصو  المرأة ليل عورة، فلها أ  تحتكلم محع الر حال للحا حة، إنمحا تُمنحع محن الخضحوع بحالقول، تحتكلم محع الر حط فح  
نغسرحاءر  يرا"كام تكلمت، مال سهحانه: ال إلىوتذًب إلى حوائجها ف ذا احتا ت ، لهيع والشراء وف  الهاتم وتستفت ا

ححاءغ  ححد، ُمححنر الُنسر ححعر ال ححذغك فغحح  إغ غ  ۚ  الن هغححُ  لرْسححُتن  كرهرحر  "محرْلهغححهغ مرححررٌف ورمُحْلححنر محرححْوخ  م ْ ُروف ححا اتح قرْيححُتن  فرححار ترْخضرححْ نر بغححاْلقرْولغ فحريرْطمر
 .32اوحزاب:

 
 :-رحمه اه–مال القرصه   -  
ن اه أ  يكححو  مححولهن  ححزخ   "خ تخضحح ن بححالقول"نه ، بححالع  ححزم،  ن بححالقول: ًححذا فحح  موضحح"فححا تخضحح  مححال: أمححًر

انحت الححال عليحه فح  نسحاء وكامهن فصا  وخ يكو  على و ه يظهر ف  القلب عامة  بما يظهر عليحه محن اللحين كمحا ك
"وملحن  يم الصو  ولينه مثط كام المريهحا  والمومسحا  فنهحاًن عحن مثحط ًحذا، ومحال:خمكالمة الر ال بتر من ال رب 

 ."موخ  م روفا"
 
 -ي نح  محثا  زوج بنتهحا-ما  عليهحا بالمصحاًرة خاصحةالمحر   ذاندب إذا خاصهت او انب وك"والمرأة تُ مال القرصه :  

نححدب إلححى الِلظححة فحح  القححول مححن  يححر رفححع صححو ، فحح   المححرأة مححهمورة إذا خاصهححت او انححب والمحرمححا  بالمصححاًرة تُ 
إذا أخنححت المححرأة  النفححوا" وخول الم ححروف ًححو الصححواب الححذك خ تنكححر  الشححري ة بخفححض الكححام وعلححى الجملححة فححالق

  ت الكام صمع فيها صاحب المرف.الحديٌ ومي  
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ّص النّساء" ميةمن  "أحكا ت  ( 10من  10صفحة )   "4"بصائر  روس الدورة الع
 

 ف  تفسير  زاد المسير يقول: -رحمه اه–ابن الجوزك  -
أو فححا ر سححهيا  إلححى خ تقلححن مححوخ  يجححد بححه منححافق  :والم نححى فجححور :أكالكححام فيطمححع الححذك فحح  ملهححه مححرف  ن  لغحح"خ تُ  

ي نحح  -"والمححرأة مندوبححة إذا خاصهححت او انححب إلححى الِلظححة فحح  المقالححة، مححال: يظححن ذلححك ويتححوًم ي نحح  "مححوافقتكن لححه
 يهة.و  ذلك أب د من الطمع ف  الرُ  -تتكلم بهسلوب  اف

الهححاب أو مححع الهححائع  إذا تحححدثت فحح  الهححاتم أو مححن خلححم صحححيح ا عفيف ححا خ يُطمححع فححا ر ا" :وملححن مححوخ  م روف ححا أك 
تتكلم بكام مختصر وفيه نوع من الِلظة أو الجفاف أو الجفاء حتى خ يطمحع أححد فيهحا واسحتحب ب حض الفقهحاء إذا  

هحا علحى فمهحا ليظهحر صحوتها علحى  يحر حقيقتحه، م  كا  صوتها رميق ا بطه ه أ  تضع كمها على فمها، أ  تضع يدًا أو كُ 
 واه أعلم. ًذا ب ض ما يت لق بهحكام المرأة

 
 وصلى اه على نهينا محمد وعلى آله وصحهه وسلم.

 
 تم بحمد اه

 وتفضلوا ًنا: منتديا  الطريق إلى اه ف  ف  مسم تفري  الدرواشاًدوا الدرا للنشر على النت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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