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 دقمة امل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

و مام ق   باحلمد  هلل ىل  ادأ أم،مو وله الرددددمر ىل  اأ ألمو وال  أ  

ابت اهأو وسددغوآ ء   أسدد اهأو ونحسددأو ا ن وا هأو ان ىلموم م،م 

حصددددأ  ىلد وهدأو ومدملج ىلن املمأهاة أا هأو ون أو  ىلن جم ىلن اإل

و والصدةة والسدةم ىل  ال غا املصى حم دم  وىل  (1) وراك أب هأ(اإل

 .ءله الىيغني الىأهرين

 ...وب، 

 ملرأةا فىرة ىل  بأحل أظ ىلظمحم أمهية احل يف سددةماإل اهتم لق 

وكرااتهأ وذلك ان خةل  ىل تهأ ىل  التح ظ محو ونوجيههأ ملؤا ةا

رىلية لأ لتحيأ حيأة امللمة املحصددد ة دددددددالرددد األحمأم وضدددع ب، 

ج  ىلن مسددددأواإل ي،مز بتيمددأو   هددأواملصددددأمددة ىلن كددل ومَّو بددل نو 

                                                 

، 0الطربســـــي ج للشـــــيخ ،( من خطبة ســـــيدة اســـــال العاملني علياا الســـــالم )ا  تجاج0)
 (.015ص
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 اجل ة) :(وسل م وءله ىلليه اهلل ص   ) اهلل رسول بقول وك حم رهأونصدو  

 سةم.اإل يف املرأة ملمأمة ونغيأمأ   شأه ا  ( األاهأ  أق ام حتت

رىلية حتأكا فىرة املرأة ونقووهأ محو دددددددو نلك األحمأم الردددنو

وهو ب ددأ  األ ة الصددددأحلددة وبددألتددأ   ؛الدد ا الددلق خلقددت ألجلدده

 يامين للمرأة وىل املمتمع الصددددألكو وكدلا احل أظ ىل  املسددددتوج اإل

ط وال، ل يف ر القسددددالتا ُن، حم برتبية األجيأل امل رووة ل ر الوكيتهأ

اأاهأ احلمة ابن احلسددن نرق بني ي ق قأئ هأ ودددددربوع املمتمع الغردد

 امله ق )ىلمل اهلل فرجه الرشيف(.

املسددامة بددددد )اوسددوىلة فقه املرأة( وان ه أ ىل ي أ يف هله السددلسددلة 

 س،أوة يفرىلية التا ان شدملاأ حتصديل الدددددىلرض ب،  األحمأم الرد

 حنيال ميأ واآلخرة للمرأة املؤا ةو وأو نقيهأ ن،أسددددة ال ميأ واآلخرة 

لتزام هبددأو وان اهلل ن،ددأأ مسددددملل التوفيد والسدددد او نمدده هو امل ددأو ا 

 اللىيف بأل،غأو.
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 احلجاب

 الغ ت ارن ا  احلمأب؟  ىل يموو واجب  اتحم 

كل اأ  هأىلليكملت السدد ة التأسدد،ة هةلية وجب أنذا  

 .هنىللياأ حيرم  هأىلليالمغأر وحيرم  ىل جيب 

ب،  ال سأ  كغريا  السن   يرن ين اجلواريب ا ة   

فام  واأ شددأكل ذلك وأخي  ن ان احلمأب وق  يظهر ا،ه شدد،رهأ  وأ

   ؟حمم ذلك رشىلأ  

ال مددأف فة  ونذا كددأمددت كغرية السددددن بحيدد    نرج 

  .يف ذلك هأىلليحرج 

 اأها ح وو احلمأب الرشىلا؟  

 األج غاو نسددرت كل جسددمهأ ىلن أ املرأةالواجب ىل   

،  اللغأس ان الزي ة   يُ و أوجيب  والوجه والم ني ان ووو نزين ن   

 . املرأةو   يربه ا أنن أو
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  ؟للمرأةالواجب سرته  واأ ه 

واددأ ىلدد ا الوجدده و نسددددرت شدددد،رهددأ أجيددب ىل  املرأة  

ل بد ووالم ني ان بد ادأ ىلن  ري الزوج واملحدأرم ان الغدألطني اىلقدأ  

و أو نتسددرت ىلن  ري الغألأ أيًددأ  نذا كأو ًيزا  وأامن أاألحوط لزواأ  

وه اأ الوجه والم أو فيمأو وليهأ ثوراو الرهوة فيهنيرتنب ىل  مظره 

يقددأع نكومدده بدد اىلا  وبدد ااهددأ ن   اع خوا الوقوع يف احلرام أنلددأ 

أ املحأرم. نحتحم بأل سغة  ل  ب ا  حي ئالرجل يف ال ظر املحرم فيحرم اإل

ب ا  ناأ ها فيموه لأ أهلا يف  ري املرأة املس ة التا   نرجوا ال مأف و

ىلأوة دددددد ان  شدد،رهأ وذراىلهأ ومحومهأ ًأ   يسددرته اوامر واجللغأب

 و نتربج بزي ة. أووو 

كرف  هل هو وىلا يف احلمأب وح ووهرداألصل الر 

 الوجه أم نطىيته؟ 

يقأع الطري يف نجيوه كرددددف الوجده نذا   يمن بد اىلا  

 ال ظر املحرم و  ختف الوقوع يف احلرام. 
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و يموو د وا  أ للمرأةرىلا ددددهل جيوه يف احلمأب الر 

 جلسمهأ بحي  نظهر ا ه حمم جسمهأ؟ 

كأو جمسام  مل أنن ب اأ.  نذاجيوه    

و ي،ترب حمأبأ  رشىليأ ؟    هل لغَّ احلمأب امللو 

كدأو يف م سدددده هي ة فة جيوه ون   فة اأمع ا ه اع  نذا 

 فرض كومه سأنرا  مل أنن املرأة. 

هل جيوه الظهور بأحلمأب امل،روا بحمأب األارية  

  األج غا؟اأم أ

   ان اةبَّ الزي ة فة يرض ذلك. نذا   ن، 

و نلغَّ القةوة واحلمأب املسددمحم أهل جيوه للمرأة  

   مهإو احلمأب ونو كأو ان طغقتني فأىللام   واددددددبأحلمأب ال رمسددد

   ؟يسرت

 بد   ان حصددددول السددددرت ىل  الوجه املىلوب رشىلأ   

  .ون   فة جيزق
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 ()ىل  الىريقة ال رمسددديةحمم ارن ا  الربىة  واأ ه 

  ؟بأل سغة للىألغأ 

 بدد   ان حتقد السددددرت املىلوب رشىلددأ  اع ىلدد م كوو  

ر ل أ حتقيد حأل دددددددو  يتيسددد وان أمحأ  نظهأر الزي ة وذلك ىل  مح

 . المي ية امللكورة

مة وفيهأ   ،ة حرام؟ أهل لغَّ الريلة امللو   شيأ  الم 

  األج غا.اأم أمه ي،  هي ة فة جيوه الظهور به نبام  

حمأب للمرأة املسلمة وهل جيوه لغَّ  أفًدل اأ هو 

 الغ ىلوو؟ 

األفًدددل للمرأة املسدددلمة لغَّ ال،غأ ة و  جيوه لغَّ  

ام  مل أنن ب اأ أو  لغأ . ال ت ة  أ إلثأرةاوجغأ   الغ ىلوو نذا كأو جمس 

  



 (9فقه املرأة / القسم األول ..................................... )

 

و نستخ م فيه ب،  أرىلا ددددهل جيوه يف احلمأب الر 

الرتنيغأ  ا ل المريسدتألو والزخأرا امللومة والقىع الر أفة والتا 

 جزا  اجلسم؟ أق  نمرف ىلن ب،  

ادأ اسددددتخد ام القىع الردددد ددأفدة فة جيوه ان حيدد  أ 

 ري  واحلمأب فه ىل اأ اسددتخ ام الزي ة أو وا أفأهتأ للسددرت الواجب

أل ب ااهأ للرجنيًدددأ  ل، م اسدددت  أئهم ان الزي ة التا   جيوه أجأئز 

 . األجأمب

و يموو خمأل أ  لل،راو أهل جيوه يف احلمأب الرشىلا  

  ري ىلأوة الغل ؟  ىل ه ألم   وبحي  يل ت امتغأه املأرة

    ان لغأس الرهرة   جيز لغسه. ىلُ  نذا 

 الم ني؟  اأ ح وو حمأب الي ين ان  ري 

 امل،صم.  أنجيب سرت اأ ىل ا الم ني  

اللغأس القصددددري والقمي   ري  اأ حمم لغَّ املرأة 

 ؟ بملج غااأم ال سأ  ان  ري اختةط أتف سأنر الي ين والم

 جيوه.  
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  ؟هل جيوه وضع الق أه يف حأل وضع احل أ  

 جيوه.  

هل جيوه ىل م لغَّ قى،ة القامش التا نوضددع واخل  

   ؟خواو الزوجناع وجوو  املرأةاملةبَّ لتطىية ي  

 جيب سرت اأ فوق المف. 

مأب بأل سدددغة للمرأة اأ رأق الردددأرع املق س يف احل 

  ريه ا ل ال ول األوربية؟  وبل  اسلم أ أناملسأفرة 

 اا المأال. سةجيب اراىلأة احلمأب اإل 

ال،مل  وألغَّ الردددأل يف الردددأرع  للمرأةهل جيوه  

اع ال،لم ب،دد م خروج  هددأىلليخددأرج الغيددت بدد ل الربىددة املت،ددأرا 

 ظهورهأ والتصأق الرأل بألرقغة برمل ضيد؟  وأالر،ر 

و   أشدد،رهأ وجسددمهأ و املرأةو نسددرت أ والواجب ه 

 و   نربه ا أنن جسمهأ. أيموو ال وب ان اةبَّ الزي ة و
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حمم مزع احلمأب للمرأة املتزوجة يف بل او  وادأ ه 

ل و   ؟ةثأرة املرأكل ال، رصينغأ  ان    مام جتنالطربو ليَّ لطرض التمم 

  جيوه ولمن   جيب لغَّ ال،غأ ة ونمام الواجب سرت  

 الغ و والر،ر والرقغة بام يموو سرتا  للم أنن و  يموو هي ة ب  سه. 

رع ىل  الرجل التا نموو هوجته   دددددداأ حمم الردد 

  ؟م  أثم ن هىللينرن ق احلمأب هل 

ن و   يدملذو لأ بأوروج اأجيدب ايهدأ ىلن امل مر ولده  

  .حتمغت نذا    نالغيت 

 وأهوجتده املتربجدة بدأحلمأب  نلزامالزوج  ىل هدل  

 و ي ،لأ هىللي أينو واأ ا ،هأ ان ًأرسدددة ب،  امل،أس كسدددامع األ

 و   يستىع روىلهأ ىلن ذلك؟ ن

ارهدأ بأمل،روا وايهأ ىلن امل مر وفد املرانب أيلزاده  

 ردددملاأب هىلليو   نسدددتمب فة    أامللكورة يف الرسدددألة ال،ملية و

جرا  امل أسددب لئة يؤثر سددلوكهأ امل حرا يف و يتخل اإلأولمن  ب  

 و وه. أنربية 
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م أالسددددن ولم هأ   نلغَّ احلمأب ختا نمربين يف أ 

و و ولم هأ اواظغة يف الصددةة والصددوم فام حمم سددامحتمم أرب،ة أل

   ؟اصأحغتهأيف ىل م لغسهأ للحمأب وهل جيوه 

 التددملثريو   حيتمددل يف حقهددأ نجيددب ايهددأ ىلن امل مر و 

ظهأر المراهة ىلن ف،لهأ و  اأمع ان اصددددأحغتهأ نحوط وجوبأ  فدأأل

  .كأو نركهأ اوجب  رن اىلهأ ىلن امل مر نذان   

هدل جيوه للزوج أو يم ع الزوجة وب أنه ان ارن ا    

 احلمأب؟ 

طددأىلددة ن ،هن ان ذلددك و  جيوه لن ا حدد جيوه أل   

 يف ذلك.  أح 
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 (كسرت الذقن )التحّن

وضدع الربىة بحي  نسرت اأ حتت  وأك( هل جيب )التح    

   األج غا؟اأم أاللقن ىل   الظهور 

قن اأ حتت الل األج غااأم أو نسرت أ  جيب ىل  املرأة  

  .بأملق ار اللق يرج ىل   اختامرهأ

م ي،ترب أ املرأةو يطىا احل ك ىل   حمأب أهل جيب  

 جز  ان الوجه؟ 

 ىل ربن بخمرهن  ددددددددليًددددو) :م،م جيدب قدأل ن،أأ 

)  ق يسرتاأ بخامرهن. أ وجيوهبن 

غأ  ىل  كرف ذقوان    و  واىلتأو املسلام  املحم 

ه ح   الوج هو واأ ؟فهل جيوه لن  ذلك ووسرت الرقغة وً أ حتت اللقن

   ؟ذمأوو وهل ا ه األاللق جيوه كر ه

أ املق ار  وفيمب سرتمهأ وذمنيالوجه   يردمل األ  وأا 

 وىل  الوجدده املت،ددأرا تامرا خالددلق يرج ان الددلقن واددأ حتتدده ىل دد  

  .فيلحقه حمم الوجه
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 اأ اق ار الواجب لتطىية اللقن للمرأة املسلمة؟  

ه يسرت املق ار املرأه  ان اللقن بل وكلا اأ حتته ًأ   

   .اوامر   جيب سرته

  ؟او نطىا ذق هأ ونسرت ىلورهتأ املرأة ىل هل جيب  

ان اللقن واأ حتته ىل    جار اللق ير  جيب سرت املق  

الوجدده املت،ددأرا وجيددب سددددرت كددل بدد اددأ ىلدد ا الوجدده  ىل  تامرا خ

  .والم ني فمله ىلورة
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 مجيب احلجاب عنه ْنَة

 اأاا؟ أخت هوجتا التحمب أهل جيب ىل   

  .التسرت هأىلليىل ك وجيب  أج غيةها  

رأق سددامحتمم يف كرددف الزوجة شدد،رهأ أاأم  واأ ه 

 وال  هوجهأ؟ 

 جيوه.  

 هوجا؟  وهل يممن خلع احلمأب أاأم أخ 

 جيوه.    

 احلمأب أاأم الصغا املميز؟  ارن ا هل جيب  

ليهددأ نو يرتنددب ىل  مظره أامن أم،م نذا كددأو ًيزا  و 

 . -األحوط لزواأ   ىل  - فيهثوراو الرهوة 

هددل جيوه رايددة الولدد  املصددددأب بتخلف ىلق  لطري  

 (؟ 17دأراه بطري حمأب )ىلمر الول  

   يمن ًيزا .  نذا    ناأاه ألقأ  احلمأب ن  جيوه لن  
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وهل جيوه  األخهل جيوه لغَّ الرددور  أاأم هوجة  

 كرف ظأهر ق ايهأ؟  لأ أو نمرف ىلن ش،رهأ أاأاه وهل جيوه لأ

ليست ان املحأرم فة ب  ان اةحظة كل  األخهوجة  

 حمأم.األ

فهل  وألااجد ق ألاا لده هوجة أخرج  ري ج    

  ؟التحمب ا ا أم   هأىلليجيب 

  .  جيب 

حمم اوأواة التا ن،مل يف امل زل ان  ري حمأب  اأ 

 اع ىلأئلة اسلمة؟ 

التسددددرت وحيرم ىل  الرجددأل  هددأىلليجيددب  أج غيددةها  

  .ال ظر نليهأ اتربجة
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هل جيوه لألخ بألرضددأىلة أو ي خل الغيت يف حًددور  

م هل جيوه أو نموو ب وو وكللك بأل سغة لأل والغ أ  ب وو حمأب

   ؟حمأب

ن ا أألخك ونذا ثغت الرضأع بمق ار امترأر احلراة فه 

  .ال سب

ح وو اللغأس السددأنر للمرأة والواجب سددرته  واأ ه 

 ت؟األخواألب واوأل و أألخاأم دراهأ كأان جس هأ 

 موىلأ . إلثأرةكل اأ يوجب كر ه اسرت جيب  
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 لبس الندقاب

 فت ة وريغة فهل جيوه أن املرأةاسدتلزم كرف وجه  نذا 

 م  ؟ أو نمرف ىلن وجههأ ألأ 

ر رام بسددغب افتتأو الطري بأل ظخأفت الوقوع يف احل نذا 

 ب ااه له. نوجههأ   جيز لأ  أن

  ؟اأ حمم لغَّ ال قأب 

 و   يوجب ا فتتأو موىلأ . نجيوه  

 هل جيوه للمرأة لغَّ ال قأب؟  

 و   يوجب ا ستهمأو بحسب ال،را. نجيوه  

  ؟هل جيوه خروج املرأة ووو سرت الوجه 

 جيوه.  
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حسدددأ و فهل جيوه   لغَّ احلمأب أمأ ان أهأ  اإل 

 ال،را السأئ  ىل  مأ؟  والرشىلا ووو نطىية الوجه كام ه

يقددأع الطري يف ال ظر املحرم نبد ا  بد اىلا   يمن اإل نذا 

   يستلزم ا ستهمأو ىلرفأ  فة اأمع. و  خيف الوقوع يف احلرام و

   نذا اجلواب:  أفهم جواب سدامحة السي  فيام خي   

يقددأع الطري يف ال ظر املحرم و  خيف الوقوع يف نبدد ا  بدد اىلا يمن اإل

   ؟الت صيل وفة اأمع أرج احلرام و  يستلزم ا ستهمأو ىلرفأ  

و نغ ق أ للمرأةجيوه  مه  أوامل، حم  وال،غأرة واضدددحة 

جيوه لأ ذلك  كام   وليهأ الرجأل مظرة دراةنو ي ظر أوجههأ بقصدد  

 ب ا  الوجه يف اوضدددعنكأو  نذاوكللك  وخأفت الوقوع يف احلرام نذا

 بحي  يوجب هتمهأ.  ىلرفأ   استهم أ  

 ونذا كددأو لغَّ ال قددأب يف بلدد  ا ريا  لةسددددتطراب 

 فهل جيب خل،ه بأىلتغأره ان لغأس الرهرة؟  ووالتسأال أحيأمأ  

 لةسددددتهمددأوم،م نذا كددأو لغسددددده ا ريا   و  جيددب 

يموو ان لغأس الرددددهرة يف  ووا سددددتقغدأف ىل   ىلأاة ال أس يف الغل 

 فة جيوه لغسه فيه.  وذلك الغل 
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يم ر يف وقت أ احلأرض اسددت،امل ال قأب ولغَّ المتأيف  

  ؟ي،ىا الرجل واف،أ  قويأ  لل ظر مل أنن املرأة بأل سغة لل سأ  ً أ

نذا كدأو اسددددت،امل ال قدأب ومحوه يف جمتمع ادأ اوجغأ   

  .ال ت ة ال وىلية لزم التم  ب ىل ه إلثأرة

 و نطىا وجههأ ىلن ج   هوجهأ؟ أهل جيب للزوجة  

   جيب.  

  ؟ ي هتأاجل ة نطىية وجههأ ىلن هوج ح ىل هل جيب  

 .   جيب 

ته لغَّ )الغوشية( اع ال،لم  اأ حمم وال  يىلب ان أب 

  ؟األج غانشمأل يف نظهأر الوجه أاأم    يرج  ان الغ ت نقل   بملو

 ال أشدددد  لتملذيهكأمت اوجغة  نذاب جيوه خمأل ة األ   

 . كىلليان ش قته 
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 لبس العباءة

ادأ حمم لغَّ ىلغأ ة المتف نذا كأمت  ري ا صددددلة  

 جلسم املرأة؟ 

  ي،  اسدتهمأمأ  وا ريا  للرهوة موىلأ و  نذااأمع ا هأ    

 املؤا ة لغَّ للمرأةق حأل سددددامحة السددددي  )ح ظه اهلل( حيغ ل أ ىل و

 س. أىلغأ ة الر

اأ حمم لغَّ املرأة ال،غأ ة التا نوضع ىل  المتف اع   

ين لطري هوجهددأ أرف  هوجهددأ لددللددك واددأحمم  و نت،ى ر املرأة ونتز 

 ؟واوروج ان الغيت اع رف  هوجهأ لللك

تتأو ا ف إلثأرةكأو اوجغة  والغ و أذا   نسددرت ا أنن ن 

جيوه لأ الظهور بوجه ازي ن بأملميأج  ىل د  ىلدأادة ال أس فة جيوه و 

يددملذو لزوجتدده ان اوروج ان  ا ري وللزوج أو   وأو نت،ىر ب ح وأ

 . اللق يري ه والغيت ن   بأل ح
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كأمت  واملمت ة )الغألىو( حتحم ل ال،غأ ةهل جيوه لغَّ  

   ؟واس،ة

   يظهر ا أن هأ.  نذاجيوه  

 املطربية؟  ال،غأ ةاأ حمم لغَّ  

 و   يوجب ا ستهمأو ىلرفأ . نجيوه  

اددأ حمم لغَّ ال،غددأ ة التا فيهددأ هخددأرا ومقوش  

 ؟هاهية ألواووب،ًهأ حتتوق ىل  

  األجأمب.اأم الرجأل أ  جيوه لغسهأ  
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 لبس اجلوارب

  ؟اأ حمم لغَّ اجلورب بأل سغة لل سأ  

 واجب.  

  ؟لألجأمبظهأر ظأهر ق اهأ نهل جيوه لل تأة  

  .  جيوه 

هدل جيوه ىل م لغَّ اجلوراب لل سددددأ  يف الغيت اع  

 خواو الزوج؟ نوجوو 

 جيب سرت الق اني.  

اع  األج غاأم الرجل هل جيوه ىل م لغَّ اجلوراب أا 

 ؟ال،لم أو ك،ب الق م استور

  األج غا.سرت ق ايهأ مجي،أ  ىلن  املرأةجيب ىل   

  ؟صأبع الق م لل تأةأظهأر نهل جيوه  

 . األج غاجيب السرت ىلن  
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 وث أ  أوا  الصدددةة أأ للمرأةاأ حمم لغَّ اجلورب  

 اوروج ان امل زل؟ 

 سوا  كأو األج غاسدرت ق ايهأ مجي،أ  ىلن  أىلليهجيب  

 جو   نمن بمرأنالسددددرت يف الصددددةة   ريهدأ و  جيب ويف الصددددةة أ

 . األج غا

 ت؟ األخهل جيب نطىية ظأهر الق اني ىل  هوج  

 . م،م ها واجغة 

ظهأر نحمم  وهل جيب ىل  املرأة لغَّ اجلوارب واأ ه 

 املرأة ق اهأ بأجلوارب الر أفة؟ 

 جيوه لأ نظهأر برشة الرجل.  جيب و  

هل ُيسمك للمرأة أو ن،رض ق اهأ لل أس؟ خصوصأ   

حأر ج ا ؟ فهل يسددددمك لأ بأوروج  ويف الصدددديف ىل د ادأ يموو اجل

ويف هدله احلألة نموو  وفقط لغَّ حدلا  صددددي ا وبد وو جوراب؟ أ

   اول ا ان الق م واضحأ  لل أس؟ األصأبع واجلز

  .األج غاجيب ىل  املرأة سرت متأم ق ايهأ ىلن مظر  
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 مأاملرأة نطىا رجلهأ بلغَّ اجلورب  ىل هدل جيب  

   ؟جوهة الق م ىل و نس ل ىلغأ هتأ أيم ا 

أو سوا  ك األج غاسرت الق اني مجي،أ  ىلن  هأىلليجيب  

 اأ بام سرت ب هأىللي  نظهر وجيب  هأىلليال،غأ ة  بملس ال وأبأجلورب 

و أرط دب اامهأ برنفيموه لأ  و  ي،   هي ة ب  سه ىل ا الوجه والم ني

و يموو ه ددأك أيقددأع الرجددل يف ال ظر املحرم و  ن  يموو بقصدددد  

   .خوا الوقوع يف احلرام

هل جيب سدددرت ي ق املرأة ورجليهأ ىل   اللهأب نأ  

   ؟ال،أاةاألاأكن 

ام ك األج غاوسدددرت ق ايهأ ىلن ال أظر  هأىلليم،م جيب  

يلزاهدأ أو نسددددرت ىل ده يد اأ ىل ا الم،غني اأ   نملان الوقوع يف احلرام 

ون   وجب سدددرتمهأ  وال ت ة ال وىلية إلثأرةوان ووو أو يموو اوجغأ   

 )الم ني( أيًأ . 
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ل السأقددددجورب بلوو الغر   هل جيوه للمرأة  ورة جيم 

 الرأبة لغسه؟ 

ولم ده نذا ىُل   ان الزي ة يف امللغَّ لزم  وجيوه لدأ ذلدك 

 األجأمب. سرته ىلن 

  ؟جأئز للمرأةلغَّ اجلواريب امللومة  

 ن،ترب ان الزي ة و  نمن ا رية.    نذاجيوه  
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 ع  الشعروزرا لبس الباروك 

  ؟اأ حمم الر،ر املزروع وهل ي،  جز  ان الغ و 

  ي،  وب،  الزرع فه و  يمن ي م نذاالردددد،ر املزروع  

ص أىليأ  وسوا  كأو نم  وأجز ا  ان ب و املزروع له سوا  أكأو طغي،يأ  

اأمع ان صدددحة  وذلك فه ىل م   وأهرىله بأسددتخ ام اأوة صدددمطية 

 هيىللرة وكللك   يصك املسك ددددحيزا  ان ظأهر الغر إلشطألهالطسل 

لر الىهأرة املأئية وا ضددىرار اأ يوجب ن، ىل ق ام يف الوضددو  واإل

 شمأل. نالىهأرة الرتابية ل رتة طويلة دل  أن

أص أشخ أمأس ل ام ش،ر طويل يغي،ومه نأ ل  يف ا 

وضددع الردد،ر الىغي،ا واملسددت،أر  ل ام صددلع. هل بأإلامأو رشىلأ  

 الرأس أم ه أك نشمأل وي ا يف ذلك؟  ىل هلا 

 يف هىللي  اأمع ا ه يف ح  ذانه م،م   يصددددك املسددددك  

جل ة  أنو   حيمب ىلن وصددددول املأ  أالوضددددو  و ب  ان اراىلأة 

 الرأس يف الطسل. 



 فقه املرأة / القسم األول .................................... (28)

  

املؤا أ  خصدددوصدددأ  اجلأا،يأ  يف فرمسدددأ  نسدددملل  

 ا ب،  الًطوط التا يواجهواأ اندوامل أطد اوأض،ة لل  وذ ال رمس

الرد،ر ا صى أىلا هل يممن اسدت،امل  .قغل احلمواة ب زع احلمأب

  ؟م  أجت غأ  للحرام 

ان الزي ة التا جيب  –ىلأوة  -الصددد أىلا ي،    الرددد،ر 

وىل  ذلددك فة يتحقد  األج غاوىلد  املدرأة سددددرتهددأ ىلن الرجددل 

أ كرددف شدد،رهأ ناضددىر  املرأة  ولو .الواجب بأسددتخ ااه السددرت

 لزواأ  اختيأر التأ  حوطالصدد أىلا فأأل الردد،ر اسددتخ ام وأصدد  األ

 . اع رىلأية كومه أب،  ىلن الزي ة اهام أامن

ىل  رأيس ددددد الغأروكة ددددد فام حمم ضع ش،ر است،أر أ 

   ؟وضوئا و س 

رة فة نشمأل وأاأ اع كوو دالغر أنذا كأو املأ  يصل ن 

 هالة ىل  حتتهأ فتمب اإل اأ وة حدأجغدأ  يم ع ان وصددددول املدأ  نأاملدأ

 هالة احلأجبناملسك للوضو  وىل   الطسل و  يصك كل ا هام ب وو 

 التيمم.  هالة ن تقل الوظي ة نأنامأو اإل واع ىل م
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  ؟هل جيوه وضع الغأروكة يف الصةة 

أروكة(و )الغس بألر،ر املوصول بألر،ر املسمحم بدمل  ب 

 سوا  أكأو املخوذا  ان الرجل أم ان املرأة. 

اسدت،ملت اارأة ش،را  اصى أىليأ  سرت  به ش،رهأ  لو 

أ  طلغ هىلليىل   ري ادأ ها  فهدل جيوه ل دأ نظهدأر صددددورهتدأ واحلقيقا

   ؟للزي ة والسرت ا،أ  

ولم  ه هي ة  و صدددى أىلاجيوه لأ اسدددتخ ام الرددد،ر ا 

 . األجأمبجيب سرته ىلن الرجأل 

ذا ا ،ت ال تأة لغَّ احلمأب إهل جيوه لغَّ الغأروكة  

   ؟يف ال،مل وأيف امل رسة 

 هي ة ب  سهأ.  اأفإجيب سرتهأ حي ئل  

( ل رتة اؤقتة وذلك للمرأةضدأفة وصلة للر،ر )نهل  

 م حرام؟ أحةل  لألىلراسلللهأب 

   حيرم.  
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م أالرجل حةل  وأ للمرأةهل هراىلة الردد،ر سددوا    

 حرام؟ 

  كأو اأم،أ  نو وهرع اع الغصدديلة بحي  ي م نذاجيوه  

 يف الوضو .  هىلليان صحة الطسل و  يمف املسك 

لغأروكة الرد،ر بقص  الزي ة حةل  املرأةهل اسدت،امل  

 م حرام؟ أ

 األج غا. جيوه ولمن جيب التسرت ىلن  
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 املرأةلباس 

 :للمةبَّ التألية املرأةحمم لغَّ  اأ هو 

 ؟د الر أفة واحلأكية1

 ؟د الةصقة واملمسمة2

 محر؟واأل كأألص رد األلواو الزاهية 3

 ؟د املزخرفة وامللهغة واملىرهة4

 ؟د )املل تة لل ظر( بلحأظ هيملهتأ ال خيلة ىل  املمتمع5

   ؟د اللامىلة واحلريرة6

 األج غا  جيوه لغَّ    ان املوارو املددلكورة أاددأم  

 الر،ر.  وأكأمت حتما برشة اجلسم  وأنو ىل   هي ة 

 هل جيوه للمرأة لغَّ السواو اع ىل م رىض هوجهأ؟ 

ه يف التزي ن للزوج  نذا   ادأمع ن     كدأو ذلك خمأل أ  حلق 

 اع اقتًأ  الزوج له. 
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  وق هىلليوفأة ىلزيز نلغَّ ال سدددأ  السدددواو حزمأ   نثر 

 نرضب الوجوه والص ور و ريهأ فهل جيوه ذلك؟ 

  .م،م جيوه 

 حمم لغَّ القصري أاأم ال،م؟ واأ ه 

 جيوه اأ   يمن ا ريا . 

الًدددأبط للغأس املحرم وهل يوج  ضدددوابط  اأ هو 

 اأم ب،ًهن؟ أللغأس ال سأ  

سددرت ال،ورة فقط ولمن ربام  املرأةاأم أ املرأة جيب ىل  

 ي غطا لغسهأ للمؤا ة.  هيأ  ا رية ًأ  يموو ب،  األ

اأ ها ح وو وموع األلغسددة التا نلغسددهأ ال تيأ  يف   

 ؟ح لة خت  ال تيأ 

جيوه لل تدأة لغَّ ادأ حتب أاأم ال سددددأ  اأ وام سددددأنرا   

  .لل،ورة  ري ا ري
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  ؟لغَّ الغ ىلوو للمرأةهل جيوه  

 إلثأرةاوجغأ   وأكدأو جمسددددام  مل دأنن بد اأ  نذا  جيوه  

  ألغأ . ال ت ة 

ان الركغددة اع  ىل أهددل جيدوه ارندد ا  الدقمي   

 ؟ الغ ىروو

 ج غااألاأم ال  أظر أ املرأةكأو يف ذلك جتسيام  مل أنن  نذا 

 ال ت ة ال وىلية فة جيوه.  إلثأرةاوجغأ   وأ
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 الزين 

اأ حمم وضددع ال سددأ  وال تيأ  املميأج بط  ال ظر  

الوجدده أث ددأ  خروجهددأ ان امل زل )لل،مددلو  ىل موىلدده  وىلن كميتدده أ

 ..(؟ .لل راسةو

  األجأمب. اأم أجيوه الظهور به    

نًدددع ك ري ان الىألغأ  ال،ىور وب،  اسدددأحيد  

   ؟التمميل ىل  وجوههن فهل هلا جأئز

 .   جيوه 

اأم أخ أاع احلمأب  املرأةظهدأر هي دة نحمم  وادأ ه 

   ؟الزوج

  .  جيوه حرام 

كأو بردددمل  ري ال ت  نذاهل وضدددع املميأج حرام   

  ؟لل ظر

  األج غا.اأم أحيرم الظهور به  



 (35فقه املرأة / القسم األول ..................................... )

 

نًددددع ب،  ال سددددأ  اسددددأحيد ىل  الوجه ن ىلحم  

الرددددحوب املوجوو فيه والتطىية ىل  التم، ا   إلخ دأ ىغي،ا( )ال

أضدددأ  ن،ىا الوجه بي وأو نموو ال تة لل ظر كأملميأج املت،أرا أووو 

   ؟أك ر فقط فام حممه الرشىلا

ان التزين و  جيوه الظهور ا،دده أاددأم  ري  وهددلا مح 

   .املحرم

 مهن)ه أك ب،  ال سدأ  يً،ن اميأجأ  خ ي أ  بحمة   

و ذلك ىل  فرض حراته فحرااه قليل نو إلثدأرةخ يف   يسددددغدب ا

اأم أشمألن اقغولة أو أو يرد،رو أر حيغغن دددددان كملق بردأويف حني 

 وأا مم  وو يوفقمم لمددل خري ومرجأمسددددملل اهلل  أك ر(  رين خاآل

   ؟بوية ل،ل اهلل جي،ل فيهأ صةح أ وصةحهنأ أ بملمة ىللينت ًلوا 

اع اسددددتخدد ااهددأ    ان  األج غااددأم أظهور املرأة  

املميدأج حرام بمدل ندملكيد  واأ ذكر ليَّ ىللرا   رنمأبه وىل  املؤا ة 

  .التقي   بمميع األحمأم الرشىلية
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 وأاأم أخ الزوج بأملميأج أو نظهر أهل جيوه للزوجة  

   ؟ب وو جواريب

 .  جيوه لأ ذلك 

و نًددددع أهدل جيوه للزوجدة التا خترج اع هوجهأ  

  ؟املميأج وال،ىور

  .  جيوه لأ ذلك 

كأو بردددمل  ري ال ت  نذاهل وضدددع املميأج حرام  

 ؟لل ظر

 األج غا. اأم أحيرم الظهور به  

هل جيوه للمرأة التا   نسرت وجههأ نهالة الر،ر ىلن  

ووضع املسأحيد الىغي،ية او ي ة ىل   وونصد يف حواجغهأ ووجههأ

 الوجه؟ 

نهالة شدد،ر الوجه ونصدد يف احلواجب   يم ،هأ ان  

وىل م كوو  ورط األان ان الوقوع يف احلرامددددددددكردددف وجههأ بردددد
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هأ. وأاأ اع اسدتخ ام اسأحيد ىللياإلب ا  ب اىلا وقوع ال ظر املحرم 

 التمميل فة ب   ان سرت الوجه. 

 م يف نمحيل ال،ني ىل   اوروج ان الغيت؟ اأ احلم 

ان ان الوقوع يف احلرام وىلدد م كومدده بدد اىلا اع األ 

بدده ونو كددأو األحوط نركدده    بددملسنيقددأع الرجددل يف ال ظر املحرم 

 اىلقأ . 

رض مقرا  اسدددلمة نلغَّ حلا  ك،ب ىلأل ي قر األ 

 ؟تغأه فهل جيوه لأ ذلكمةا رية ل

 األجأمب  جيوه نذا كدأو بد اىلا نل دأ  مظر الرجأل  

 . كأو اوجغأ  لل ت ة ال وىلية وأ ونليهأ

ذا خرجت املرأة ان امل زل ىل  وجههأ اميأج ونطىا ن 

 وجههأ هل جيوه أم  ؟

   اأمع ا ه يف ا روض السؤال.  

 اأ حمم استخ ام هيت احلية للر،ر؟  

 جيوه. 
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 وهل جيوه للمرأة اسددددتخ ام اغي  الوجه حتحم ول 

 ب سغة بسيىة؟

 ىل   هي ة فة جيوه.  نذا 

 ؟هل جيوه للمرأة وضع طة  لألظأفر أاأم الرجأل 

  .  جيوه 

 ؟هل جيوه استخ ام هيت احلريش لر،ر لل سأ   

   اأمع ا ه.  

  ؟هل ه أك ا ة ا،ي ة إلهالة ش،ر ال،أمة واإلبىني 

يف ب،  ال صددوص التملكي  ىل  ىل م نرك شدد،ر ال،أمة  

رين يواأ  وأاأ شدد،ر ددددددويف املرأة أك ر ان ىلردد وأك ر ان أرب،ني يواأ  

اإلبىني فددألروايددأ  ك رية يف احلدد  ىل  نهالتدده ان ووو التقيدد  بمدد ة 

ر الزوج املًددددأو للتمتع وا لتددلاذ ا هددأ    كددأو اوجغددأ  لت  ونذاا،ي ددة 

  .هالةفتمب اإل

 جأئز؟  بأألصغأآصغأ احلواجب   

 . األجأمبهلا ان التزين وجيب سرته ىلن الرجأل  
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مه أىللام   وهل جيوه اسدت،امل واقا للوجه ان الرمَّ  

 ش،ة الرمَّ؟ أيموو ش أا ملمرو محأية الوجه ان 

  .  ي،ترب ان الزي ة نذاجيوه  

هل جيوه للمسدلمة وضع ال، سأ  الةصقة لطرض  

ل والظهور هبأ أاأم الرجأل   (؟األجأمب ) ري املحأرمالتمم 

 لأ   جيز. نذا ىل    هي ة  

اددأم أبدد ااه ان هي ددة الددلهددب ناددأ الددلق جيوه لددأ   

 ؟ األجأمب

ب اامهأ ب اىلا نو   يموو أرط دددددبر اوأنم والسوارو 

أا خت ال ت دة موىلأ و و  إلثدأرةاوجغدأ   وأيقدأع الطري يف ال ظر املحرم ن

 م سهأ الوقوع يف احلرام بسغغه.  ىل 

 

اأ حمم لغَّ الرددغأحة )سددوار يتصددل بأووانم ىلن  

 طريد سةسل(؟ 

 . األجأمباأم أجيوه لغسه    
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 وهل جيوه للمرأة اسددددتخ ام اغي  الوجه حتحم ول 

 ب سغة بسيىة؟

 . ذا ىل   هي ة فة جيوهن 
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 صفرالزين  يف شهري حمرم و

اأ حمم التزين يف شددهر درم وصدد ر للزوج فقط أق   

 وضع املميأج وىلمل الغخور للغيت؟

  .  ي غطا ذلك 

وأ ان شهر درم رة األداأ حمم نزين الزوجة يف ال،ر  

 ؟احلرام

ك ىل  ذل نذافًددددل نركه بل   ي غطا التزين ولمن األ 

يددأم هددل الغيددت )ع( يف هددله األأ ىل موىلددأ  ان ىلدد م املغددأ ة بام جرق 

  .احلزي ة فةب  ان نركه

  ؟املرأة لوو ش،رهأ يف شهر درم اأ حمم نطيري 

ي سددددمم اع ا ددأسددددغتهام  ي غطا القيددأم فيهام بام     

 احلزي ة. 
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 العطور

و نت،ىر بحي  يرددم ىلىرهأ رجأل أ للمرأةهل جيوه  

 ؟ األجأمب

خأفت  وأال ت دة موىلأ   إلثدأرةكدأو اوجغدأ   نذاجيوه    

 ا  ذلك. احلرام ان جر  الوقوع يف 

نًدددع ك ري ان الىألغأ  ال،ىور وب،  اسدددأحيد  

   ؟التمميل ىل  وجوههن فهل هلا جأئز

  .  جيوه 
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،را نرا  ال،ىور الزيتية ولما دنروو ب،  ال سأ  لر  

ىللام  موىلية ال،ىر مًددددع ىل  ي  هله املرأة اق ار قليل ان هلا ال،ىر 

فهل يف هله الصدديطة  وبواسددىة قى،ة ان الغةسددتك وب وو اةاسددة

و نو موىلية هلا ال،ىور هيتا واحتامل بقأئه ل رتة وأنشمأل اع ال،لم 

هله املرأة   نسدتىيع الت،را ىل  موىلية ال،ىر ن   بوضع هلا املق ار 

   ؟لقليلا

هلا   ضددري فيه يف ح   ذانه م،م  ب   للمرأة أو نراىلا  

ه  نذا كأو يف ذلك اأ ي ري  األج غااسددددك ال،ىر ىلن يد هدأ لئة  يرددددم 

  .الرهوة ويوجب ال ت ة ون     جيب

هدل جيوه للمرأة اوروج ان بيتهأ لغ،  شددددؤواأ  

   ؟ىل هأ األجأمبات،ى رة بحي  يرمُّ ىلىرهأ الرجأل 

جيوه للمرأة اوروج ان بيتهأ لغ،  شددؤواأ ات،ى رة  

  يؤوق ذلك  رشط أو وىل هأ األجأمببحي  يرددددمُّ ىلىرهأ الرجأل 

وأو   يموو ن،ىرهأ بقصدددد   وهبأ األجأمبأ نثدأرة افتتدأو الرجدأل ن

 نثأرهتم وافتتأام.



 فقه املرأة / القسم األول .................................... (44)

  

 وأسدددواق اع ىللم أ بحراة وضددع املرأة لل،ىر يف األ 

ري هوجهددأ فهددل ي ىغد هددلا احلمم ىل  المميددة القليلددة الواروة يف لط

   ؟السؤال األول

حرادة اسددددت،امل املرأة ال،ىر ىل د  خروجهدأ ان بيتهأ  

  .ختت  بألصورة امللكورة يف اجلواب السأبد و  ي،م مجيع احلأ  

ر مجيع ال سدددأ  أهل جيب ىل  ان يغيع ال،ىر    و يلك 

ب،  هله  اراىلنو ب،  ال سدددأ    أبحراة وضدددع ال،ىر اع ال،لم 

   ؟يمومن اتربجأ  وأاملسأئل 

حيدأمأ  ان بأب وجوب األار بأمل،روا وال ها أجيدب  

حيدأمدأ  أخرج ان بدأب وجوب أىلن امل مر ىل د  نوفر رشوطده وجيدب 

حيددأمدأ  أخرج ان بددأب وجوب أم اجلددأهدل نوف ر رشوطده وجيددب ،لين

   .م اجلأهل نذا كأو بص و ا ست،ةم،لين

المحول فهددل جيوه  ىل ذا كددأمددت حتتوق نال،ىور   

 ااهأو ثم هل ي،ترب المحول ممسأ ؟ بي،هأ ورش

  اأمع ان بي،هأ ورشائهأو والمحول املسدددت،ملة فيهأ  

 ظهر. األ ىل  ري ممسة 
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ق سامحتمم يف ال،ىور الغخأخة هل ها طأهرة أاأ ر  

 م ممسة؟ أ

 اأ   ي،لم بت مسهأ. طأهرة  

 

 ؟يف ال،ىور المحولية رأيمم اأ هو 

 طأهرة.  

 ىل اأ حمم ان يًدددع ازية  ال،رق التا حتتوق   

 ث أ  ال هأر؟أال،ىور خةل شهر راًأو املغأرك و وب،  المحول

   اأمع ا ه و  يغىل الصوم.  

  



 فقه املرأة / القسم األول .................................... (46)

  

 ظافرطالء األ

  ؟هل جيوه للمرأة وضع طة  لألظأفر أاأم الرجأل  

 .  جيوه 

 ؟للمرأةاأ حمم نىويل األظأفر بأل سغة  

 جيوه يف ح   ذانه.  

يىلن ب،  ال سددأ  أظأفرهن هيأوة ىلن احل  الىغي،ا  

ر هدله األظأفر في،ىا ددددددددطلغدأ  للماملو ويف ب،  احلدأ   نتمسدددد

الىغيدب طة   يلزاهن بوضدددد،ه ىل  األظأفر ل رتة ق  نىول أك ر ان 

و ىللام  بدملو الىة  حأجب يم ع وصددددول اأ  يوم ىلةجدأ  لدله احلدألدة

الوضدددو  لألظأفرو فهل جيوه لن اسدددت،امل هلا احلأجب  والطسدددل أ

   ؟الوضو  بوجووه ووكيف يتم الطسل أ ؟للطرض املتق م

  يتم الطسدل و  الوضو  نو كأو حأجغأ و فة ب   ان  

 نهالته ألجلهامو والطرض املتق م   يربره. 
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ظأفر ان  ري صغأ األ ىل هل جيوه وضع مقأط  ا،ة   

 واوروج هبأ؟ 

  .  جيوه 

يأم احلي  واوروج فيهأ أظأفر يف اأ حمم صدددغأ األ 

   ؟للم رسة وأللتسوق 

 األجأمب. اأم أظهأرهأ ن   جيوه 

  



 فقه املرأة / القسم األول .................................... (48)

  

 (اخلضاب) الطالء باحلناء

  ؟هل ي،ترب اوًأب موع ان أمواع الزي ة 

 أظهددأرهددنان الزي ددة التا حيرم ىل  املرأة ومد،دم ه 

  .لألج غا

ك ري ان الرجأل وال سددأ  خيًددغوو شدد،رهم وحليتهم  

 الطسل؟  وأيغىل الوضو   سوو فهل هلا  بأللوو األ

 ىل كأو اوًددددأب بألصددددغأ اللق   يرتك جراأ   نذا 

ه ىلليك ليه فيموه املسنالرد،ر يف ال ظر ال،ريف   يم ع ان وصول املأ  

 س. أكأو ان ش،ر الربع املق م ان الر نذايف الوضو  

  ؟و نًع اوًأبأهل جيوه للحأئ    

  .جيوه ىل  كراهة 

  ؟و نًع اوًأبأالتا يف ال، ة  للمرأةهل جيوه   

  .  جيوه لأ ذلك 
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و كأو احل أ  سأبقأ  نحرام واأ حمم وجوو احل أ  يف اإل 

   ؟ثرهأو  يزل  حراملإل

و لل،ةج و  يمن فيه ذا كأن    ن  جيوه است،امل احل أ   

  .ثرهأو بقا نحرام واإل س بأست،امله قغلملهي ة و  ب

هل وجوو احل أ  ىل  الي  يغىل التىهر ان احلي    

 ىللام  بملم ا وض،ت احل أ  قغل ال،أوة بيوم؟  وىل   الطسل

  .  يغىله 

رأسهأ نذا كأمت  ىل حل أ  هل جيوه للمرأة أو نًدع ا  

   ؟حأئ 

  .مه امروهأجيوهو م،م ذكر ب،  ال قهأ   

 اأ حمم احل أ  يف الي ين؟  

 ة وجب سرت الي ين املزي تني به. هي  ،   كأو يُ  نذا 

  ؟هل جيوه وضع الق أه يف حأل وضع احل أ  

 .جيوه 

  



 فقه املرأة / القسم األول .................................... (51)

  

 حكم الوشم )التاتو(

هددل جيدوه ىلدمددل الدوشددددم امللوو ىل  احلددأجغني   

 املسمحم)التأنو( لل سأ ؟ 

 ذا ىل  ان الزي ة. ن يًأ  أجيوه    

 حمم التأنو؟  اأ  

هي ددة وجددب     ىلددُ  نذاكددأو حتددت اجللدد  ولمن  نذاجيوه  

 خ أاه ان  ري املحأرم. ن

  



 (51فقه املرأة / القسم األول ..................................... )

 

 زين  الرةوش

هل جيوه نركيب الراوش الص أىلية ال ائمة اع ال،لم   

هل ا غت الردد،رة الىغي،ية؟ و ىل أمه يتم نركيب الردد،رة الصدد أىلية 

 يرض بألطسل والوضو ؟ 

 ىل ر ذلك بألطسل والوضو و فة جيوه ذلك دم،م يً 

ىل   واأ   يمن ه أك ىللر رشىلا كرفع حرج شد ي  ا ة و ول األحوط

 . ىل  األحوط هي ة وجب سرتهأ

ب،  ال سددأ  يًدد،وو راوش نركيب بني الراوش   

  ىلراوش ال،ني ونموو اركغة  ىل الىغي،ية برددددمل حغأ  ات رقة 

و  ضاأ حمم وضع الراوش ان حي  الو .سغوع نقريغأ  أال،ي ني مل ة 

 والصةة؟

 ىل ر ذلك بألطسل والوضو و فة جيوه ذلك دم،م يً 

ىُل   واأ   يمن ه أك ىللر رشىلا ك فع حرج ش ي  ا ة و ول األحوط

 .األحوط ىل هي ة وجب سرتهأ 
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 النظر

هل جيوه كردف ىلورة رجل أاأم ًرضأ  وًرضني  

ىلمَّ  وأاصددأب  ووذلك ألجل ال راسددةو وأو الرجل  ري اري  أ

 ذلك؟ 

 تصأصا خ ىل احلصدول  هىللينوقف  نذان     جيوه 

هددلا  ىل و حصددددولدده أالىغا يف حقددل ا،ني وىللم طددألددب الىددب 

ر دددددنمقأذ م َّ درتاة يف املستقغل وامحص ىل يتوفد  ًأ تصدأصا خ

 ذلك بألمرف امللكور جأه بمق ار الرضورة. 
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 اللمس

و أو نلمَّ الغ ت لردد،ر الول  ان ووو أحمم يف  اأ 

 ق ريغة لمة الىرفني؟ أيموو ه أك 

 . ًيزا   وأ كأو الول  بألطأ  وكأمت بألطة  نذاجيوه.    

 ؟ ني خمىوبنياأ حمم اةاسة )ي  بي ( بني اث  

 حرام قغل ال،ق .  

التا ي وق الزواج  املرأةو يةاَّ أ لألج غاهل جيوه  

   ؟ا هأ

  .جيوه   

  ؟كأفرة أج غيةاأ حمم ملَّ الرجل جلس  اارأة  

  .  جيوه 
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بحأئل  أج غيةاأ حمم ملَّ الرجل جلس  اارأة اسلمة  

و احتمددل حصددددول ناحلمم  وواددأ ه وبة رضورة و  قصدددد  الريغددة

   ؟الرهوة قهرا  

   جيوه اع ىل م األان.  
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 املصافح 

  ؟ال،موه اليأئَّ املرأةاأ حمم اصأفحة  

  .جيوه ان ووو حأجب   

 و يصأفك ال سأ ؟ أهل جيوه للرجل  

كأو يف نركهأ  نذا  جتوه املصدددأفحة ب وو حأجب ن    

 حرج ش ي . 

 ىل سددل م أو أىل  مأ ح لة بم أسددغة التخرج هل جيوه  

 )اصأفحة(؟  ا أ بألي الرخ  اللق سيمر   وأالرجل 

 جيوه اع احلأجب.  

 وكام ل األج غيةاصدددأفحة  أننذا اضدددىر الردددخ   

ك ة وكأو ا ات أع ىلن ذليماملرأة بأملصددأفحة يف ال وائر الرسدد ابت أ 

 ذانفهل جيوه املصددأفحة خأصدددة  ووحتقريهسددغغأ  يف نوهني الردددخ  

 كأمت  ري اسلمة؟ 
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ر له ن أوق اللمَّ املغأرش بلغَّ الم وا ددددد  يتيس نذا 

كدأو ا ات دأع ىلن املصددددأفحدة يوجب  نذابدللدك  بدملس فةومحوهدأ 

فرق بني  يف احلرج اللق   يتحمل ىلأوة و  وأرر دددددددوقوىله يف الًددد

 املسلمة و ريهأ. 

 ؟ األج غيةاأ حمم اصأفحة  

 ان ووو حأئل.  األج غيةجتوه اصأفحة    

ا     دد حأل الصةة د رجل ي ه  وهل جتب املصأفحة ل 

جيأب ناملصددأفحة بح  ذاهتأ؟ وهل ه أك كراهة يف  وأقأصدد ا  السددةم 

 املري  للمصأفحة؟  ىل و المراهة أم أاملص  للمصأفحة 

   انذ  جتب املصددأفحة يف حأل الصددةة و  يف  ريهأ  

 اأ المراهة فطري ثأبتة لأ ب، وااأ. أهأمتهو ونهأمة ملن حترم ني،  نركهأ 

أ  القواىل  الة  األج غيهل جيوه اصأفحة ال،مأئز  

 ال،مر التقريغا للقواىل ؟  و  يرجوو ممأحأ ؟ واأ ه

 ورورةدددددن   اع الً واىلقأ    غيةاألج  جيوه ملَّ ب و  

 ونقريغا بددل ختتلف اارأة ىلن  ريهددأ يف ذلددك وليَّ للقواىلدد  ىلمر
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ال مأف ان جهة  وأو نموو ًن   نرج ويدةاملدلكور يف اآل ووامل دأط ه

 كرب السن. 

يف ب،  ال ول يصدددأفك القأوم كل اجلألسدددني حتحم  

ثأر سددددلوكه اات ع ىلن اصددددأفحة ال سددددأ  أ وول وال سددددأ  ووو نلدلذ

ًأ ي ،مَّ  واأ ي،  نسددددأ ة للمرأة واحتقأرا  لأ و ألغأ   وا سددددتطراب

 فهل جيوه اصأفحتهن؟  وليهنسلغأ  ىل  مظرهتم 

 وولي،دأل  املوقف برتك اصددددأفحددة اجلميع أ و  جيوه 

ن ىل ا ات أعر له ذلك ووج  أو دددددد  يتيسددد وول وبلغَّ الم وا ا ة  

هلا كله  وجأه  له ىل  ئل واملصددأفحة حرجأ  شدد ي ا    يتحمل ىلأوة

مم ه   ي وون   فل وكهلا يف جملَّ للحًور وىل  فرض رضورة ن ىل

 اجت أب احلرام   جيز له احلًور. 

 ان ووو حأجب؟  املرأةهل حيد للمسلم اصأفحة  

ان ووو حأجب  املرأة  حيد للرجل املسلم اصأفحة  

كأو نرك املصدددأفحة يوق،ه يف رضر ا،ت    نذان   وىلأهل كألم وا وأ

فيموه لده حي ئل املصددددأفحة  وحرج شدددد يد    يتحمدل ىلدأوة وأ وبده

 بمق ار اأ يرفع الرضورة فقط. 
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ن،ترب املصدأفحة ان وسأئل التحية والسةم يف الغل او  

 راأو ان فرص ال،مل أواحل وقد  يؤو ق نركهدأ نأ الىرو أو والطربيدة

املسدددلمة  أو املرأة؟ال راسدددة أحيأمأ و فهل جيوه للمسدددلم اصدددأفحة 

 اصأفحة الرجل يف احلأ   ا ضىراري ة؟

   يممن التخل   ان املةاسدددة بلغَّ الم وا أو نذا 

حرج ش ي     جأه  حي  يؤو ق نركهأ نأ رضر ات،   به أو ومحوه

ل ىلأوة   .يتحم 

 هل جتوه   اصأفحته؟و ؟ىلما ويموو ىلم هوجا هأ 

 جيوه اصأفحته.   وكة  

 ؟وا  الطري دمغأ األخ ىل هل جيوه السةم بألي   

  .  جيوه ن  اع حأجب كألم وا 

 متاوىلهددل جيوه السددددةم بددأليدد  ىل  ب ددأ  خددأ   

 ؟وخألتا

  .حرامجيوه وملَّ  ري املحأرم    
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  ة؟للمرأحمم املصأفحة بأل سغة  وه اأ 

 وأ  جيوه ولي،ددأل  املوقف برتك اصددددأفحددة اجلميع  

 و ا ات أع ىلنأر له ذلك ووج  ددددددد  يتيسددد وبلغَّ الم وا ا ة  ول

هلا  املصدأفحة يوجب حرجأ  ش ي ا    يتحمل ىلأوة جأه  له ىل  ئل  

  و  فلنيف جمألَّ كهلا ورة ند ىلوا للحًددددور كلده ىل  فرض رضو

 يمم ه اجت أب احلرام   جيز له احلًور. 

  ؟المأفرة املرأةاأ حمم اصأفحة  

رورة ددد  اع الًن  جيوه ان ووو حأجب كألم وا  

  .ولزوم احلرج الر ي 

 غيةاألج يف ب،  احلأ   احلرجة يتم التصدددأفك اع  

ر به ىلن هلا ال،مل وهل يؤثر ك   أق ىلمل أهل جيوه ذلك وهل ه أك 

 كأمت املصأفحة يف اأر راًأو؟  نذايف الصوم 

ان ووو حأجب  املرأة  جيوه للرجل املسلم اصأفحة  

كأو نرك املصأفحة يوق،ه يف حرج ش ي    يتحمل  نذاكألم وا ن  

 ىلأوةو كام   يغىل الصوم بللك.
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 يلالتجمعمليات ةراجع  املرأة للطبيب و

و نراجع الىغيددب اع وجوو أ للمرأةهددل جيوه  :1 

 الىغيغة؟

أ فهل جيوه ل أفًدددلوج   الىغيغة ولمن كأو الىغيب  نذاو :2

 و نراج،ه؟أ

ا ذلك فهل جيوه لأ ددددرورة نقتًددددراج،ت الىغيب لً نذاو: 3

 ألجلطلب الىغيب ذلك  نذاو نمرددف اأ حيرم كردد ه ان جسدد هأ أ

 ال ح ؟

و أليه د نطلب الىغيب د اللق اقتًت الرضورة الرجوع  نذاو :4

 وأجهزة الىغيغة يف قغلهأ وخدأل ب،  األننسددددمك لده بلمَّ بد ادأ و

 و ن ،ل ذلك؟ أوبرهأ فهل جيوه لأ 

ملسدده لغ اأ ان ووو حأئل  ىل نوقف ال ح   نذا :1 

الوجه ق ادأ ىلد ا أليده اختيدأرا  دددددددد ن   ًدأ حيرم ال ظر  أنال ظر  وأ

 والم ني د   جيز لأ ذلك.
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رفد ب،ةجهأ أوكأو الىغيب  امل،أجلة أننذا كأمت اًددددىرة  :2

 جأه لأ ذلك.

 اقتًته رضورة ال ح  جأه لأ المرف بمق ارهأ. نذا :3

   ان ذلك جأه يف  ىل امل،أجلة اتوق أ   وأكأو ال ح   نذا :4

 ح وو اأ نقتًيه الرضورة. 

يسدددوآ لأ امل،أجلة ىل   الىغيب  هل ال،قم ىل   املرأة 

 اع اأ يةهاهأ ان ملَّ ومظر؟  األج غا

أب يستوجب إلممكأو ىل م ا نذا يسوآ لأ ذلك ا      

صدددأبتهأ نا ان كأو التوق   وأنتحمل ىلأوة  لأ حرجأ  واردددقة بألطة  

 اراضا،أجلتهأ ان ب،  األ وأ ريهأ  وأاراض ال  سدددية بغ،  األ

راجع و نأ ل  مأبو فيموه لأ حي ئمإلا ىل املصددددأبدة هبدأ ف،ة  اتوق دأ  

 . هىلليللا الطرض اع نوق ه  األج غاالىغيب 

ي  و ن ح  املرأهل يممن للىألغة يف الملية الىغية  

 يف ا اتحأو؟  هىلليو هلا ال ح  ي،تم  ملىللام  ب وبأللمَّ الي وق

 ومقأذ م َّ درتاة ولن أنو ن،لمهأ يؤوق أىللمت  نذا 

 يف املستقغل فة بملس. 



 فقه املرأة / القسم األول .................................... (62)

  

ىأميأ القأموو يف بريوح ج املستر يأ  نمأ ًرضدة يف أ 

 و يلغسددددوا اريولأكدل ان حيتك بأملرىض ويتىلدب ان املمرضددددأ  

ش أ امل،صم بة قامنال،مل ذا  المم القصدري لتموو الي  ان املرفد 

 ألو   وآلخران اري   قدأل متاحني  ا  فيسددددهدل  سددددل اليد ين جيد 

 القامش ق  ي قل ال، وج. 

 رف،ه فقط ىل   ا،أي ة املرىضأولغَّ كم طويل حتت املريول أمدأ أ

لغَّ الق ددأها  ىل دد  ملَّ املرىض أين أ سدددددل اليدد ين اع ال،لم  وأ

 فام احلمم هبله احلألة. جأمب.األ

 يس و خىأكم.وو يوفقمم أسملل املوأ أولمم جزيل الرمر 

اددأ    األج غا  جيوه نظهددأر ذلددك املقدد ار لل ددأظر  

أه شدددد أفأ  بل  . م،مو نذا   يمن الق د  ل ىلدأوة  يسددددتلزم حرجدأ    يتحمد 

رة وكأو طوية  بحي  يطى ا اجلز  اوأ  ان دددددبحي  يسرت لوو الغر

 القامش فة بملس. 
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رطأمية ىل   املرأة ددددالساراض األ جل الت،را ىل أان  

 جهأههأ الت أس  وأوارس الىب ان ملَّ ث ق املرأة  وأب  للىغيب  

اراض اكترأا هله األ ىل يم ا املرأه ة وهلا اللمَّ يسأىل   و 

مقأذ املري  املسددددلم ان خىورة هلا ن ىل يف وقت  اغمر ًأ يسدددأىل  

 املرض فام حمم اللمَّ؟ 

 يكورداأ طألب الىب فحممه يف ذلك اأ نق م يف الترأ 

لل ح  الدد ورق فيموه لدده  املرأةليدده ناددأ الىغيددب الددلق نرجع أو

لقيأم ا ىل الىغيغة القأورة  املرأة  جت   نذارورة دددددداللمَّ بمق ار الًدد

 ب  َّ ال ح . 

مي  ًددبمَّ ال غ  ون املسددتردد حمنقوم املمرضددة يف  

كأو  نذافام حمم ىلملهأ  وبر و ريهأاجلراف وقيأس الًددطط وهرق األ

 املري  رجة ؟ 

ليه ناأ حيرم ال ظر  أنجيوه لدأ ملَّ بد مده و  ال ظر    

     ىلالتًمي  ومحوه ونوق ه  أنتيأرا  ا   اع اضىرار املري  اخ

وه و يف هله احلأل جيإملامثل الم و  فال ظر وىل م نوفر ا وأان اللمَّ 

 الرضورة.اق ار  ىل لأ اللمَّ وال ظر اع ا قتصأر فيهام 



 فقه املرأة / القسم األول .................................... (64)

  

جز  ان جسددد  املري   وأاأ حمم ملَّ الىغيغة لي   

شددددمأل فام ك أرة نو كأو به نالدلكر يف حدأل الىوارب بد وو حدأئل و

 ذلك؟ 

 اع احلراة.  حتحمجيوه اع ا ضىرار و  ك أرة فيه  

أ اللمَّ املغأرش و  ناحلأجة املرضدددية  وحيأمأ  ن ىلأ 

  رفد بأملريأنموو املمرضة  وأيموو طلغه درجأ   وأيوج  املمرض 

 ان املمرض؟ 

ال،ةج ونوقف ىل   وأرورة لل ح  دددددوىلت الً نذا 

اللمَّ املغأرش جأه ذلك يف ا روض السدددؤال اع ا قتصدددأر فيه ىل  

 اق ار الرضورة. 

ة نلمَّ بىغي، وًرضدددة اسدددلمة ن،مل يف ىليأوة طغية 

 وفهل جيوه لأ ذلك وسدلمني و ري اسلمنيا وىلملهأ أجسدأو الرجأل

 وهل ه أك فرق بني ملَّ جس  اسلم وملَّ جس   ريه؟ 

اسددلام  كأو  األج غاو  جيوه للمرأة أو نلمَّ جسدد   

  .كأمت ه أك رضورة راف،ة للحراة نذاأم  ريه ن   
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رع ان اجلراحة التمميلية يف األاور ددداوقف الر واأ ه 

 التألية:واحلأ   

رورية لمأفة ا أطد اجلسددم سددوا  ددددداجلراحة التمميلية الًدد :1

لمسور ا ومصيحة طغية يف حأ   احلروق أ ىل الغ و ب أ    وللرأس أ

 حأ   ا صى ام بألسيأرا  و ريهأ؟  وأ

 يف -اددأ نتوقف نجتوه يف حدد  م سددددهددأو ولمن حيدد   

اف كرددددف اوضددددع ال،مليدة وادأ حولدأ للى ىل  -ال،دأوة  غيدب اجلر 

 ان فددإذا وار األار بني الرجوع نأ ورهون،ري  الغدد و للمسدددده ومظ

 ريه لزم اختيأر األول ن   أو يموو ال أين  وجيوه المرددف له اختيأرا  أ

 و هلا حمم املراجع.بإجرائهأأرفد 

اف فيموه لدده التصدددد ق و  ىل نذا نوقف  حمحت إلجرائهددأأادأ اجلر 

فيام جيوه  تيددأرا خالد ظر املحراني يف حددأل  و   ادن الدلدمدَّ أ

 الرجوع فيه للمراجع. 
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حمم جراحة الوجه والرأس لطري رضورة فيام  واأ ه  

هرع  وشددد  الوجه أ وف أألمخي  املةاك اوأرجية كتطيري شدددمل ا

 لر،ر و ريهأ؟ ا

 ريه  وجتوه ولمن ان ووو ن،ري  اوضددع ال،ملية أ 

موه و فيتيأرا خان اواضددع الغ و لل ظر واللمَّ املحراني يف حأل 

احة  ال،ملية التمميلية يف وجههأ  إلجرا للمرأة اراج،دة الىغيغدة اجلر 

اف  وأ ال،مليدة يف  إلجرا رأسددددهدأ كام جيوه لدأ اراج،دة الىغيدب اجلر 

ملَّ  ىل كرف اأ ىل ا الوجه ان رأسهأ و   ىل وجههأ نذا   يتوقف 

 ب اأ ان  ري حأئل. 

اف أيًددددأ و ف مه   جيوه إهلا حمم املراجعو ويظهر ا ه حمم اجلر 

جرا  ال،مليددة نلطرض  تيددأرا خلده ال ظر واللمَّ املحراني يف حدأل 

  ري الرضورية. 

 وأ للمرأةف بأل سدددغة ألما وأىلمليأ  جتميل الوجه   

 ؟ اارأة وأم  و واملممل ق  يموو رجة  أالرجلو جأئز 

ف يف ح  ذاهتأ مألب،مليدأ  جتميدل الوجه وا   بدملس 

 كأو استلزاأ  للمَّ.  نذاج غيأ  أو يموو املغأرش أجيوه  ولمن  
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 ف بقص  التمميلألمجرا  ىلملية جتميلية لنهل جيوه  

 سوا  للرجأل وال سأ ؟

اللمَّ املحراني فة  وال ظر أ اسدددتلزمجيوه ولمن نذا  

 جيوه ن  نذا كأو نركه اوجغأ  للوقوع يف ال،رس واحلرج الر ي ين. 

ف اع ىل م ألمسددامحة السددي  ىلملية جتميل ا جأهألق   

  يممن للىغيددب الرجددل مدده نال ظر املحراني هددل ي، ا واللمَّ 

القليدل ان الىغيغأ  يف     نمده   يوجد  أاع ال،لم  واملرأة أنجرائهدأ ن

و يموو اجلميع مسددددأ  يف صددددألددة أو وجدد  فة يممن نوهددلا املمددأل 

 لةهل جيوه يف هله احلأف وواملمرضفه أك طغيب التخ ير  وال،مليأ 

الىغيددب يرندد ق وف ألمو ال،مليددة يف اأجدرا  ال،مليددة اع ال،لم ن

 الق أها  فهل نت ًلوو بتوضيك املسمللة؟ 

ًأرسدددة الىغيب الرجل  ىل جرا  ال،ملية ننوقف  نذا 

ة ذا كأو ه أك رضورن    ن،ملية مظر درم   جتز ال و  ي  ك ىلن ملَّ أو

 ا ة .  ال،ملية ل فع نرويه   أن

رق ه ىل ر فقط ددددده أك ىلمليأ  جتميل للوجه نقتصدد 

ادأوة ال لر(و فهل جيوه أو جيراأ  وبر يف الوجده )ادأوة الغونوكَّ أاأل
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سددتلزم لوجه و  نالىغيب لل سددأ  نذا   نسددتلزم ال،ملية كرددف  ري ا

 كوو الىغيب يرن ق الم وا(؟  أنضأفة ناللمَّ )

ليهددأ بتلددلذ ناع األان ان ال ظر     ن  جيوه ذلددك  

ذا كأمت ال،ملية التمميلية ًأ اضدددىر  ناع الريغةو م،م  وشدددهوق أ

ه ا ة  وكأو الرجل أرفد ب،ةجهأ جأه له ال ظر ن ليه املرأة لرفع نرددددو 

 ا،أجلتهأ.  هىللياللمَّ بأملق ار اللق يتوقف  وأ

جرا  ىلملية شددد ط ال هوو ناأ رأق سدددامحتمم يف   

  حم ىل  ي  جراف رجل؟ألمالزائ ة 

 وأكأو السدددمن اوجغأ  للوقوع يف املرض الرددد ي   نذا 

كأو واأ لأاحلرج الر ي  اللق   يتحمل ىلأوة جأه للمرأة أو نراج،ه 

  نمن يف حرج شدد ي  فة جيوه لأ أو نراجع  وأأقة واجلامل ألمملمرو ا

احة.  جرا إلالرجل   ال،ملية بل نراجع ال كتورة اجلر 

اأ حمم نركيب الرددد،ر الىغي،ا لتمميل املرأة ىللام    

 بملو هلا الر،ر يًل أث أ  الصةة؟

 وطأألحالزرع بحي    ي  صددل ثأمية ف وكأو ب ح نذا 

 ىل م نركيغه. 
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هالة املرأة لردد،ر نىلن رأق سددامحة السددي  يف  سددمللأ  

 ا ىقة ال،أمة بألليزر:

هالة الر،ر برمل وائم ان ن، ا يهالته بألليزر بام ناأ حمم  :و   أ

 هله امل ىقة؟

،مدل ىل دد  طغيغددأ  مده يُ نجرا  طغا يتىلددب نكومده   دألغدأ   :ثدأميدأ  

... الىغيغة للا الطرض ىل ر املرأة لمرف امل ىقة دددددخمتصدأ  ًأ يً

و وجوو الردددد،ر بددأمل ىقدة يسددددغددب أفهدل جيوه المرددددفو اع ال،لم 

هالته بألوسدددأئل امل،تأوة كأحللد نسدددغب لأ ناًدددأيقة كغرية للمرأة و

 رضر حلسأسية برشهتأ؟

نطىية امل ىقة اأ ىل ا اجلز   األفًددددليف حدأل جواهه هدل  :ثدأل دأ  

  ؟ة لىغيغةجيوه كرف كأال امل ىق وأاللق يتم ا،أجلته 

   نشمأل فيه يف ح  ذانه. :1 

  بدملس بمرددددف امل ىقدة ىلد ا ال،ورة )أق القغل يف ا روض  :2

 السؤال(.
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اجلراحأ  التمميلية ال سأئية أق فيام خي  قغل املرأة   

لطري رضورة طغية ا ل ىلمليأ  نصدددطري املهغل كملو نموو األسدددغأب 

لسددددغب ءخر  وملراىلأة ر غة الزوج أ واراىلأة احلألة ال  سددددية للمرأة أ

 طلب املريًة؟  ىل جمهول بأل سغة للىغيب ويموو ب أ   

كأمت  ري طغيةو  وورة ولرددددد  جتوه ن   يف حأل الًدد 

 ووقوع املرأة يف رضر أ و نركهأ يؤوق نأأب،ي ا  ددد  وكام نذا فرض ددد ول

جرا  نو  ل هوجهأ ىل هأ ا ة   إلىلراضحرج شدددد ي    يتحمل ىلأوة 

جرااهددأ ن   اع التددملكدد  ان نوفر ننلددك ال،مليددةو و  جيوه للىغيغددة 

 الرشط امللكور للمراج،ة. 

  ؟ىلملية لتمغري الص رجرا  ناأ حمم  

  .  اأمع ا ه 

 ؟هل جيوه نجرا  ىلملية لتصطري ال  ق 

 . اارأةلمن املغأرش لل،ملية أو نموو واأمع ا ه    
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 املرأةصورة 

هل جيوه ال ظر لصورة اارأة دمغة ا،روفة ظهر  يف  

 الصورة ووو حمأب؟ 

 وأ اأ سوج الوجه والم ني ا هأناألحوط نرك ال ظر  

 نللذ شهوق.  وأاأ مهأ فيموه ان ووو ريغة أ

  ؟أ صورة فتأة بألطة   نىأبقهأنهل جيوه ال ظر  

نذا كددأمددت الصددددورة   نىددأبقهددأ وها بددألطددة لتطري  

أمت ك نذااأ أأ الصددورة يف ح  ذانه ونوصددأفهأ فة يغ،  جواه ال ظر أ

أ الوجه والم ني ان الصددورة   نم،م ال ظر الرتك  نىأبقهأ فأألحوط

   .اأمع ا ه يف م سه

  نللذ؟ وأ صورة فتأة ب وو شهوة أنهل جيوه ال ظر   

 حوط وجوبأ . نذا ك ت ن،رفهأ فة جيوه ىل  األ 

  



 فقه املرأة / القسم األول .................................... (72)

  

 و اعرتمتألمصورة ل،ي هأ يف ا املرأةو نًع أهل جيوه   

 ؟ املرأة ههله الصورة ي،را هل جمه ه أك الم ري ًن سريملال،لم ب

كأمت  نذاو كدأمدت بد وو حمدأب و  جيوه ن  جيوه  

 اوجغة لل سأو.  وأا رية 

وىغة فتأة ورأيت صددورهتأ  ك ت اتق اأ   نذااأ حمم   

 ب وو حمأب؟ 

نذا أحره  بددملو ال ظرة نأ الصددددورة جتدد ق لةطةع  

ىل  كددل امل،لواددأ  التا نريدد  ا،رفتهددأ ان اوىيغددة فة اددأمع ان 

 ارأه ة الصورة. 

،  س ر لغ نملشدرية ىل ىل   التق م بىلب للحصدول  

و نىلب سدد أرا  هله ال ول ان ال سددأ  املتحمغأ  األج غيةال ول 

هل جيوه ذلك ىل    ذمنيوكأال األا  نمرددف جز ا  ان الردد،ر وصددور

 الرضورة؟ 

ووفع الصددددورة للموظف  اارأةجيوه التصددددوير ىل دد   

 املخت . 
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هل جيوه ال ظر نأ صورة ب ت ال،م نذا ك ت خأطغهأ   

   ؟ب وو ىلق  رسما

غددة –حوط ىل  األ –  جيوه   ذا نم،م  نو   نمن دم 

 . حتقد ال،ق  الرشىلا فها هوجتك
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 املرأةصوت 

اع ىل م التللذ وهل  األج غيةهل جيوه سددامع صددو   

   ؟جيوه لأ نرقيد الصو 

اع ىل م التللذ الرددهوق  األج غيةجيوه سددامع صددو   

 اع خوا الوقوع ن    وكام جيوه لأ نسامع صوهتأ لألجأمب وو  الريغة

 يف احلرام.

وة يموو ىلأ وم،م   جيوه لدأ نرقيد الصددددو  وحتسددددي ه ىل  مح

  .ونو كأو دراأ  لأ ومأ  للسأاعاهي  

بر م صدددوهتأ  املمروفووهل جيوه للمرأة اسدددت،امل   

 اوأرج ان اململنم؟ 

وو يم و  جيوه لأ نرقيد الصدددو  وحتسدددي ه ىل  مح 

 و كأو دراأ  لأ. نىلأوة اهيمأ  للمستمع و
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أ  صو  ال س األحيأويف املنم ال سدأ  يظهر يف أ لب  

أل صو  فيسمع الرجنأ خأرج اململنم وذلك بسغب استخ ام امرب  ال

   ؟املأروو يف الرأرع فام حمم ذلك

 .   ي غطا ذلك 

هل جيوه استامع صو  ال سأ  بواسىة امرب الصو    

وة يف ال دد  وأ ري ذلدك؟  وأحني خىدأبدأهتن يف ا حت دأ   الدد ي يدة 

 نًم ال سأ  والرجأل؟ 

يموو صددددوهتن اهيمددأ   و  أ  ادأمع ا ده اع اراىلددأة  

للرجأل وىل م نًددمن خىأبأهتن ملًددأاني  ري ا أسددغة اع حًددور 

بني الرجأل  تةطا خيًددددأ   ب  ان اراىلأة ىل م أالرجأل يف ال  وة و

 الوجه  ري املسوآ رشىلأ .  ىل وال سأ  

ه أري  ال سدددأ  امل،روفة بأسدددم )الةهل( هل جيوه  

سدددأو ا ىلوا  يف امأو مإلذا كأو انليهأو ونو يسدددتمع أاألج غا للرجل 

و خيرج ان ذلك أه ىللياأ وحصدددلت فيه ه أري  ال سدددأ و فهل جيب 

 املمأو؟ 
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  يمن ىلن نللذ  نذا  اأمع ان سددامىلهأ بل واسددتامىلهأ  

 شهوق. 
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 األجنيباحلميث ةع 

 ؟هل جيوه للمرأة السةم ىل  رجل أج غا أم   

 نمن   نذاوبأل،مَّ  األج غيةىل   األج غاجيوه سةم  

 . خوا فت ة وه أك ريغة أ

أو يتملم اع اارأة وهل جيوه  األج غاكيف يسددتىيع  

 لأ املزاف؟ 

ىل م التللذ   ادأمع ان التملم بام   ي ري الرددددهوة اع  

و  جيوه للمرأة أو نتملم بام ي ري  ووىل م اووا ان الوقوع يف احلرام

م ه جيوه املزاف أل أ  و نرقد صددوهتأ بحي  يموو ا ريا  موىل والرددهوة أ

 حلرام  ألغأ . ا أنوق ؤي

  األج غا؟و حتسن صوهتأ اع سامع أ للمرأةهل جيوه  

 ان الرتقيد والتحسني هىلليكأو صدوهتأ بام يرتمل  نذا 

حراه سددددامع نىلددأوة للسددددأاع فددألةهم التم ددب ىلن ذلددك اع  اهيمددأ  

 األج غا لصوهتأ ون  فة بملس به. 
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أوو ا سدت سأر ا مم بخصوص المةم اع املخىوبة  

 ووو ىلق  هل جيوه المةم ا،هأ؟ 

 و   جيوه احل ي  ا،هأأج غيةرائىه دها قغل ال،ق  بر 

 اع خوا الوقوع يف احلرام.  وأي ري  بام

 وهددل جيوه للمرأة أو نتملم اع الرجددأل يف بددأص أ 

 أ درم؟ نوكتور اأ يؤوق  ويف شأرع أ وا رسة أ

ان اع األ   جيوه اع خوا الوقوع يف احلرام وجيوه 

هتأ صدددوهأ أو   نرقد ىللي  يتًدددمن المةم اأ ي ري الردددهوة و نذاا ه 

 صوهتأ بتللذ ج يس.  أنالرجل يستمع  وحتس  ه و 

 (خ الزوجأوالمةم اع احلمة ) تةطا خهل جيوه   

وهل اجللوس ىل  اأئ ة  وت وأحيأمأ  حي ث املزافاألخوكللك هوج 

   ؟واألكل ا،أ  بحًور ال،أئلة كل هأة ح اللى،أم و

ه ىلليو وسدددوا  األج غات مهأ واألخأخ الزوج وهوج  

 اجت دأهبددأحُيرم املزاف وامل دأكهدة ا،هام نأ  ري ذلدك ان األاور الةهم 

 .األج غااع 
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 وهل جيوه التح ث اع فتأة ىلن طريد الأنف اع خل 

 وة؟ امل ري للره وأاحل ي  ان المةم اليس  

 وفديدده ادن خوا الوقوع يف احلرام ول   جيدوه ملددأ 

 ليه شيئأ  فريئأ . ن رار ممبأ

رتمت برمأا  الغألتوك اللق يًم خمتلف ألميوج  يف ا 

ال ئأ  التا نت أقش يف اواضدديع شددتحم سددؤا  لسددامحتمم اأ رأيمم 

 بألتح ث بني الرغأب )ال تيأ  وال تيأو( يف هلا الربمأا ؟

 .  جيوه ملأ فيه ان خوا الوقوع يف احلرام 

أ  ىلن طريد الرأ  يف األج غيهل جيوه التح ث اع  

   ؟أاور احليأة ال،أاة

 .  جيوه اع خوا الوقوع يف احلرام 
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 ورتمت هل هألمحمم املراسلة بني الغ ت والول  ىلرب ا 

ي ور جمرو السددؤال ىلن الصددحة .. اع ال،لم أو اللق .حرام أم حةل

  ؟وىلن اوضوىلأ  اجتامىلية ات رقة

نأ الوقوع يف  رار مما  جيوه ملددأ فيددهو ان خوا  

   .احلرام

رىلا يف املحأوثة التا نتم ىلن طرق ددددداحلمم الر واأ ه 

 ؟رتمت بني الرأب والرأبة فقط كتأبيأ  وليَّ صونيأ  ألما

 .ع يف احلرام  جيوه اع خوا الوقو 

رتمددت ألمهددل جيوه املحددأوثددة المتددأبيددة ىلن طريد ا 

ا ال صك ا جتامىل وأاور ال ي ية الغ ت يف األ وأ)ال روشة( اع الول  

 ار بأمل،روا وال ها ىلن امل مر اع ال قة ب، م الوقوع يف املحرم؟األ وأ

يه لن رار ممبأ وجيوه اع خوا الوقوع يف احلرام ول   

 حملقأ وم سددده بصدددرية ول سدددأو ىل م: )بل اإلقأل ن،أأ ورددديئأ  شددديئأ  ف

 ه(.ا،أذير
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 األجنيباخللوة ةع 

خ أاأاا بمأمب يف املق،  األ املرأةهل جيوه جلوس  

   ؟الزوج لطرض نوصيلهأ ملمأو اأ

  .ان ان احلرام  جيوه اع ىل م األ 

مدأ اوظف يف رشكددة ونوجدد  ا،ا اوظ ددة يف م َّ أ 

   ؟فهل جيوه ذلك أح   يوج   األحيأواملمتب ويف ك ري ان 

  .ان الوقوع يف احلرامملجيوه نذا   ن   

ة هوج وأا ل اوأواة  أج غيةهل اولوة يف الغيت اع  

 و اوأل و... حرام؟األخ

  . احلرامجيوه اع اليقني ب، م الوقوع يف 

كأمت اولوة اع ا طمئ أو ب، م الوقوع  نذااأ احلمم  

 يف احلرام؟

 جيوه.  
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اع األان  ح ايف اص،  و املرأةهل جيوه الصد،وو اع  

 يف ىل م الوقوع يف احلرام؟ 

 أان الوقوع يف احلرام. نذا  اأمع ا ه  
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 السياق 

 للسيأرة؟  املرأةحمم قيأوة  واأ ه 

   اأمع ا ه يف م سه.  

نوضيك احلمم يف ن ريب السيأقة ري  ان سدامحتمم أ 

 للمرأة؟ 

ا ددت أ وأ ةاارأنموو املد ربددة  وأجيوه اع وجوو درم  

  .ا،ه يف السيأرة راو م اال سأو ان 

 وهل جيوه للمرأة أو نت رب السدديأقة وامل رب رجل 

 بر م وجوو ا ربأ  سيأقة؟

 جيوه اع األان ان الوقوع يف احلرام.  

و كأ نذا وم قيأوة السدديأرةهل جيوه للمرأة املحمغة ن،ل   

ي  رو هبأ أث أ  الت،لم ان ووو أو يسددتلزم ذلك الوقوع  ا،لمهأ أج غيأ  

 يف املحرم؟ 

 جيوه اع األان ان ال سأو.  
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سدددمن يف السددد،ووية ول ق سدددأئد خأص وكام أامأ  

ب هل نستىيع هوجتا اللهأ .و السيأقة ً وىلة ىل  ال سأ ملن،لموو ب

 لوح هأ اع السأئد؟ 

 ان ان الوقوع يف احلرام.   جيوه اع ىل م األ 

أالك سدديأرة ول ق سددأئد خأص وأمأ رجل اتزوج  

 فهل نستىيع هوجتا اللهأب لوح هأ اع السأئد؟

و أ وأألان ان الوقوع يف احلرام واأل  بددملس اع ا 

  .يموو ا،هام ثأل 

و نت،لم قيأوة السددديأرة ىل   الرجل أ للمرأةهل جيوه  

أحلة اأكن الصدددغأو ا،أ  ا  روين بألسددديأرة يف األبحي  يله األج غا

 م؟ ،ليت ريب والتلل

 ان ان ال سأو.   جيوه ذلك اع ىل م األ 
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 احلب بني اجلنسني

 هل جيوه احلب بني اجل سني؟  

ان خوا الوقوع يف احلرام  فيه احلب ملأ ظهأرن   جيوه 

 ليه شيئأ  فريئأ . ن راربأ مم ولو

 اأ ها ارشوىلية احلب بني اجل سني؟  

احلب اع خوا الوقوع يف احلرام و   ظهدأرن   جيوه 

 ة. ي  ك ىلن ذلك ىلأو

رأيمم حول ال،ةقة اجل سددية بني الغ ت والول   وه اأ 

   ؟قغل الزواج

خأفأ  نذاو وروطهدددددد  جيوه اىلقأ  حتحم يتم ال،ق  بردد 

  .أامنو نالوقوع يف احلرام وجب الزواج 

 أو يقول لأ أحغك؟  بأارأةهل جيوه ملن أىلمب  

 جيوه.    
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حب بني  وأص اقأ   وأيف نموين ىلةقأ   رأيمماأ  

 رتمت؟ ألموالرجل ىلرب ا املرأة

 جيوه.   
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 اخلطوب 

هالدة احلمدأب ىل د  نقد م شددددأب نهددل جيوه لل تدأة  

 ؟وىغتهأ

  .  جيوه ملمرو ذلك 

رىليددة للزواج )ال ظر دددددددداددأ ها حدد وو ال ظر الردددد 

   املرأة؟للمخىوبة( للرجل و

 أنان يري  الزواج هبأ في ظر  أنو ي ظر أجيوه للرجل  

و   يموو أرط دددددورقغتهأ وا،أصدمهأ وسدأقيهأ بر وجههأ وشد،رهأ

 و  أاع اووا ان الوقوع يف احلرام و و   يمووأبقصدددد  التلددلذ و

و أبأ  حوط وجوواأل وو حيتمدل الزواج هبدأأسددددأبقدأ  ويموو قد  رءهدأ 

من ن،مغه ان نذا كدأو يغح  ىلووو ادأ يقصدددد  الزواج هبدأ خدأصددددة 

 ضمن جمموىلة ان ال تيأ .
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 ذانو نغ يه ان هي تهأ وىيغهأ أادأ اللق جيوه لل تأة  

 كأمت يف ا،رض الىلغة واوىوبة؟ 

و نغ ق ملن يري  الزواج ا هأ دأسدد هأ كر،رهأ أجيوه  

 ذلك. وورقغتهأ وا،أصمهأ وسأقيهأ ومح

وىغة فتأة ورأيت صددورهتأ  ك ت اتق اأ   نذااأ حمم  

 ب وو حمأب؟

أحره  بددملو ال ظرة نأ الصددددورة جتدد ق لةطةع  نذا 

ىل  كددل امل،لواددأ  التا نريدد  ا،رفتهددأ ان اوىيغددة فة اددأمع ان 

 ارأه ة الصورة. 

 يأم اوىغة؟ أهل جيوه اوروج اع اوىيغة يف  

 جيوه.  فة غيةكأألج ها قغل ال،ق   

اأ رأق سامحتمم يف التمل م بني اوىيغني قغل ال،ق  يف  

 نرنيغأ  نت،ل د بمستلزاأ  اوىوبة؟

خ  احل ي  ىلن احلرام وأان الوقوع يف احلرام فة  نذا 

 اأمع. 
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و مت ع خىيغهأ ان متمي ه ان أهدل جيوه للمخىوبدة  

 ؟ و الرشىلااراام ق  أمتأ ىلق  الق  أ م سهأ يف فرتة اوىوبةو ىللام  

ا رنمأهق اململخوذ يف ال،ق  ىل  جيوه ب أ   ىل  الرشط  

و يموو التممني والتغ،يدة ب،د  الزفأا كام ال  قة   جتب ىل  الزوج أ

 يف نلك ال رتة لللك. 

جلَّ اع خىيغتا بة حمأب وش،رهأ أو أهل جيوه  

 ؟امروا يف بيت أهلهأ

 أج غيددةفها  كددأو ذلددك ب،دد  ال،قدد  فة اددأمع ون    نذا 

ة و نذا كغقية ال سددأ  ن     ة نو حتقدح اأرو  ا سددت،ةم ىلن حألأ ملر 

 الطرض هبأ. 

ا  أمىلىيهأ خرب أو أري  أك فرتة يف ىل ة الىةقو وه أ 

م أو كأمت اوافقة نللزواج ا هأ ىل  اأ ن تها ىل هتأ ألىلرا  سدددملنق م

ىلرا متيمددة جواهبددأو فة أمتظر لت تها ىلدد هتددأ وب،دد هددأ أحتحم    و 

 هلا اأ يفأسدددت،لم رأو أد   يف فرض السددؤال متظر فهل حيأو أري  أ

 املوضوع؟ 
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ادةحظددة ال   اآل  املددلكور يف )ا هددأج  ومدرجد 

 .199د م د  3الصأحلني( ج 

اج زوال أنه الترصيك بأوىغة ددد أق ال ىلوة ددد   جيو 199اسمللة 

  للا  ال، ة الرج،ية اع رصحيأ  دددددد و  الت،ري  هبأ للا  الغ،ل و

ىل  هوجهددأ بددل اىلقددأ   ىل ان ان كومده سددددغغددأ  ل رددددوههددأ ىلد م األ

ادأ ذا  ال،د ة الغأئ ة سددددوا  أكأمت ىل ة الوفأة أم أحوط لزوادأ و واأل

ملن   ادأمع رشىلدأ  ان هواجه ا هأ لو  كواأ ا،ت ة  - ريهدأ فيموه 

و بل   ل أظ املسددتهم ة امل أفية للحيأ الت،ري  لأ بأوىغة بطري األ -

 ان  ري هوجهأ السأبد.ويغ،  جواه الترصيك لأ بللك ول
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 جملالس النسائي وا عراسجمالس األ

هل جيوه للغمر وضدددع اسدددأحيد التمميل او ي ة  

أصة؟ قص  ووهيأوة اجلامل يف املمألَّ ال سأئية ا غأه متابقصد  نثأرة 

 وهل ي، ُّ ذلك نخ أ  لل،يوب اجلس ية؟  والزواج

ىل   واع أمه ل وو  ي، ُّ نخ أ   لل،يوب وجيوه لدأ ذلدك 

 وقع ن ليسأ  ملن يري  الزواج ا هأ.  نذا   نكللك   حيرم 

ص  بق وب،ًأ   وكة  أ وهل جيوه نلوين الرد،ر بصدغطه 

 يف املمألَّ ال سأئية اوأصة لطرض الزواج؟  غأه متاجلب 

كإخ أ  ال،يب  ونو كدأو ملمرو الزي دة ان ووو ن ليَّ 

 .فة بملس وكرب السن   وأ

 غأه متاهل جيوه لغَّ الغأروكة للزي ة بقصدددد  نثأرة  

وهيدأوة اجلامل يف املمدألَّ ال سددددأئية اوأصددددة؟ وهل ي،   هلا نخ أ  

 لل،يوب؟ 

  بددملس نذا كددأو ملمرو الزي ددة ووو التدد ليَّ نخ ددأ   

 ال،يب يف اقأم التزوي  ا ة . 
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بَّ  ري دترددمة يف جمألَّ اأ حمم لغَّ ال سددأ  اة 

 ىلراس ال سأئية؟األ

 جيوه يف ح   ذانه.  

  ؟ىلراس لل سأ اأ حمم الط أ  يف األ 

  .ىل  األحوط   جيوه 

ال،ريَّ يسدددم،هم )وكأو يف وحمم   أ  ال سدددأ  اأ  

 جملَّ ال سأ (؟

يوجب  وسددددم،ده الرجدأل ىل  مح نذاجيوه الط دأ     

 ىل  األحوط.  هتي   الرهوة بل اىلقأ  

اسددتخ ام و بأأل أينىلراس ىلن حمم ا حت أل يف األ 

 ؟الىغول وال بة

اأ الرضب أو وحوطجيوه الط أ  يف األىلراس ىل  األ   

،ب فة والل وي أسدب جمألَّ الله وفإو   يمن ب ح و  املوسديقحم آب

 .اأمع ا ه
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 اأ حمم رق  ال سأ  يف جملَّ ىلرس خمص  هبم؟ 

 األحوط وجوبأ   نركه.  

 هل جيوه وخول ال،ريَّ يف جملَّ ال سأ ؟  

 ىل م نرنب امل س ة. واحلمأب وجيوه اع الت ح ظ  

اأ حمم وخول الرجأل اللين لم صلة قرابة بأل،روس  

اأم ال سددددأ  يف املمأو اللق يقأم به أهأ يبأهدأ وخألأ وىلمهأ ويخأا دل 

 ؟  ةالزواج ل رتة ا،ي

 الطألب.  ا س ة وهو هىللينرنغت  نذا  جيوه  

رجأل ومسددأ  راو خمتلط بوجوو قأاة ىلق  ق  ن هل جيوه 

   ؟اع اراىلأة احلمأب ح ااسلمني و ري اسلمني يف امأو و

َّ ار طغي،ا يف جمألأامل ري واإلثأرة  تةطا خ جيوه   

 ال،رس فة ب  ان الت ريد بني الرجأل وال سأ . 
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قأاة اراسددددم الزواج هدل ان مصددددأئك نقد اواأ إل 

 للرغأب املت ين؟ 

دددل  واددأ ه وأو ىلن ال رف املحرم م صددددك بددأ بت،ددأ 

ملرأة اب،  جمألَّ املت ي ني حي  نقرأ  حتحمشددمأل ويرددمل ذلك اإل

ة حلأو الط أئيب  َّ األ (هم السدددةمىللي)هل الغيت أشددد،أرا  يف ا ف أ

رب دددددوا ومحوه يًدد وأ حمو كأو ا،ه اوسدديقإف وشددمألنهلا دل و

حرام  وهف احلأل يف جمألَّ ال،رس وكام ه وبمي ية ن أسب جمألَّ الله

 ىل جيوه  ًأ   يًدددأ  أ وفه حمبموسددديق و   يمن اصدددحوبأ  نو وقى،أ  

امليمروفوو ومحوه بألمي ية اللهوية دل  ىل رب دددددددحوط والًددداأل

 شمأل. ن
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 املرأة والعمل

 ةطاختاأ حمم ىلمل ال تأة يف ال وائر التا يوج  فيهأ  

   ؟نذا كأمت التزاة بحمأهبأ وكأمت بحأجة نأ ال،مل

 ان ان الوقوع يف احلرام. جيوه اع األ 

خروج املرأة ان الغيت لل،مل يف ووائر ال ولة نذا كأو  

اع رىض  وحةل وأحرام  وج هل هضمن ح وو احلمأب وىل م الترب  

   ؟و  األار

رىلية وا هأ األان ددددنذا كأو اع رىلأية مجيع احل وو الر 

ىل  م سددددهددأ ان الوقوع يف احلرام حتحم ا ددل املزاف وامل ددأكهددة اع 

 .فة اأمع ون   فة جيوه األج غا

اأ حمم سامحتمم يف اختةط الرجأل وال سأ  يف جمأل  

 ال،مل؟ 

ة وظي  وةل بيش  ًأ هخاإل أنذا كأو يؤوق نجيوه    

ال،مَّ سددددوا  ان جهة رىلأية السددددرت  وأ األج غاجتدأه الرجل  املرأة

 وال، أا و ري ذلك. 
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 أث أ  ال وام؟  ال،غأ ةحمم لغَّ املةبَّ ان  ري  اأ  

،  و  ن املرأة  نربه ا،ه ا أنن  كأو دترددددام   نذاجيوه  

 ان الزي ة. 

ة ن ريغية ىلأوية ب وو ارافد ل ور هل جيوه س ر املرأة 

 ق ارمل؟ أمه ىل م اللهأب   يسغب ملب ىللام  

 م سهأ فة جيوه.    نملان ىل  نذا 
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 السينما

 وهل جيوه اللهأب نأ السددي ام املختلىة وأاأكن الله 

 ؟اع ىل م ا طمئ أو بألوقوع يف املحرم و ري املرشوع

  .  جيوه 

،رض هبأ نُ وور السددي ام التا  أناملرأة اأ حمم ذهأب  

 فةم التا نمل  ان الطرب؟األ

 واجل،روضدددددة وفةم املخيتلف احلمم بددأختةا األ 

حرم امل سدددد ة في هىلليددالسددددأئدد  فربام يموو ال لم ا ريا  ًددأ يرتنددب 

 احلًور. 

يف وور السددي ام  األج غيةحمم ارددأه ة األفةم  وه اأ 

 ؟امل ترشة يف مجيع أمحأ  ال،أ 

بل وكلا  وخوا الوقوع يف احلرام وحيرم اع الردهوة أ 

   .ب واام ىل  األحوط وجوبأ  

،أ  ر يف املممده أك جمموىلة ان وور السي ام التا ن تر 

اأكن أاأكن خمصصة لل،أئة  وأالتمأرية والقأىلأ  السدي امئية فيهأ 



 فقه املرأة / القسم األول .................................... (98)

  

 اوروج كاموحي ث اختةط ىل   ال خول  حيأمأ  أخمصدصدة للرغأب و

سددددواق واملمم،أ  التمأرية وان املممن جت ب هلا احلدأل يف األ وه

هأ فةم يصدددأحغو ب،  األأ  نفةم يف القأىلأ  أون،رض  تةطا خ

وه ددأك ب،  املؤا ني واملؤا ددأ  ًن  ور  خاآل ددأين وب،ًددددهددأ أ

 حًور وور السي ام نلك: ىل ي اواوو 

 هل جيوه اللهأب للسي ام برمل ىلأم؟ :1

و كأو الغ،  نه اللهأبو وو فهل جيوه دأك   أ    وأىللم  نذا :2

 ا سرتاحة ل رتة نق يرية ل، م سامع احلرام؟ أنخيرج 

و ال لم خأ  ان املقأطع الط أئيةو فهل جيوه أ أ  نذا ىللم سددددل  :3

 حًور ال لم؟

 فةم يف التل زيوو؟ ارأه ة األهل جيوه  :4

  

صددددور  أنملرددددأه  خةىلية و  جيوه ال ظر   نمن ا جيوه ادأ :1

 ال سأ  بتللذ.

 و يلهب و  يستمع و  يرض السامع القهرق.أجيوه  :2
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 جيوه. :3

 ر.جيوه بألرشط امللكو :4

  



 فقه املرأة / القسم األول .................................. (111)

  

 

 

  



 (111فقه املرأة / القسم األول ..................................... )

 

 الفهرس

 3 ................................................. املق اة

 5 ............................................... احلمأب

 13 ................................. (التح  ك) اللقن سرت

 15 ...............................ىل هم احلمأب جيب َان  

 18 .......................................... أبال ق لغَّ

 21 .......................................... ال،غأ ة لغَّ

 23 ........................................ اجلوارب لغَّ

 27 .......................... الر،ر وهراىلة الغأروكة لغَّ

 31 ........................................... املرأة لغأس

 34 ................................................ الزي ة

 41 .......................... وص ر درم شهرق يف الزي ة

 42 .............................................. ال،ىور



 فقه املرأة / القسم األول .................................. (112)

  

 46 ......................................... األظأفر طة 

 48 ............................ (اوًأب) بأحل أ  الىة 

 51 ................................. (التأنو) الوشم حمم

 51 ......................................... الراوش هي ة

 52 ................................................ ال ظر

 53 ............................................... اللمَّ

 55 ............................................ املصأفحة

 61 ............. التمميل وىلمليأ  للىغيب املرأة اراج،ة

 71 .......................................... املرأة صورة

 74 .......................................... املرأة صو 

 77 .................................. األج غا اع احل ي 

 81 .................................... األج غا اع اولوة

 83 ............................................... السيأقة



 (113فقه املرأة / القسم األول ..................................... )

 

 85 .................................... اجل سني بني احلب

 87 .............................................. اوىوبة

 91 ................... ال سأئية لَّواملمأ األىلراس جمألَّ

 95 ......................................... وال،مل املرأة

 97 ............................................... السي ام

 111 ............................................ ال هرس

.. 

  



 فقه املرأة / القسم األول .................................. (114)

  

. 


