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 اإلختالط واآلداب الشرعية لتنظيمه 
 نيفين محمد محمد أبو العنين

 .جامعة تبوك ، المملكة العربية السعودية،الفقه قسم 
nabualonen@ut.edu.sa :البريد اإللكتروني 

 الملخص:
وقد حرم اإلسالم االختالط بكل صوره ومسبباته، سواء في التعليم أم في العمل، أم على 

مؤتمرات والندوات، أم في االجتماعات الخاصة مقاعد الدراسة وفصول الجامعات، أم في ال
 أو العامة؛ لما ينتج عنه من هتك األعراض ووأد الفضيلة

 يتألف هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة .
 المقدمة تشتمل على أهمية البحث ، أسباب إختياره ، الدراسات السابقة ، منهج البحث .

 ف اإلختالط ومجاالته .أما المبحث األول فهو بعنوان :. تعري
 المبحث الثاني فهو بعنوان :  غض البصر و الدليل علي وجوبه

 المبحث الثالث فهو بعنوان:  تحريم التبرج و ادلة التحريم
 وأما الخاتمة : ذكرت فيها أهم نتائج البحث .

 قائمة بالمصادر والمراجع.
 .سالم . مؤتمرات ,أماكن عامةالكلمات المفتاحية  : تبرج , إختالط  , آداب ، شرعية  ,اإل
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Mixing And Legal Ethics To Organize It 

NEVIN MOHAMED MOHAMED ABU AL-ANIN 

Department of Jurisprudence, Tabuk University , Saudi 

Arabia. 

Email:nabualonen@ut.edu.sa 

Abstract: 

Islam has forbidden mixing with all its forms and causes, 

both in education and in work, in the study and in 

university classes, in conferences and seminars, or in 

private or public meetings; 

This paper consists of an introduction, three chapters and 

a conclusion. 

Introduction includes the importance of research, reasons 

for selection, previous studies, research methodology. 

The first section is entitled:. Definition of mixing and its 

fields. 

The second topic is entitled: Blindness and evidence of the 

necessity 

The third topic is entitled: Prohibition of Altarjj and 

evidence of prohibition 

The conclusion: I mentioned the most important results 

of the research. 

List of sources and references. 
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 المقدمة
نحمهده، ونسهتعينه، ونسهتهفره، ونعهوذ باللَّهه مهن شهرور أنفسهنا،  إن الحمد للَّهه،

وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فال مضلَّ له، ومن ُيضلل فال هادي لهه، وأشههد 
أن ال إلهه إال اللَّههه وحههده ال شهريك لههه، وأشهههد أن محمهدال عبههده ورسههوله، صههلى 

يهوم الهدين، وسههل م اللَّهه عليهه، وعلهى آلههه، وأصهحابه، ومهن تهبعهم بىحسههان إلهى 
تسليمال كثيرال. وأسأل اهلل العظهيم أن يهدفع الفهتن عن ها وعهن بهالد المسهلمين، وأن 

 يبصرهم بأمر الدين،  وبعد:
فىن من األصول التي جاء بها اإلسهالم حفظلها للفضهيلة، وحراسهة لحماهها،      

ء، وعهدم ومحاربة للرذيلة، واجتثاثلا لجذورها، حرمة االختالط بين الرجهال والنسها
جههواا اللقههاء بههين الههذكور واإلنههاث؛ ذلههك أنَّ العفههة حجههاب رهيههف خفيههف، يما قههه 
االخههتالط، ويهتكههه االمتههااج، والحيههاء جههدار رقيههه دقيههه، يهدمههه اللقههاء المحههرم 
بههين الجنسهههين بكههل  طريهههه غيهههر شههرعي، ولهههذا صهههار طريههه اإلسهههالم التفريهههه 

ذ مجتمع اإلسالم مجتمهع فهردي ال والمباعدة بين المرأة والرجل األجنبي عنها؛ إ
هههة بههههم بعيهههدلا عهههن الن سهههاء، وللن سهههاء  اوجهههي، للرجهههال فيهههه مجتمعهههاتهم الخاصَّ
ُمجتمعاتهن الخاصة بهن، والالَّتي ال يهرين فيهها الرجهال وال يهرونهن، وال تخهرج 
المرأة إلى ُمجتمع الرجهال إال لضهرورة ماسَّهة أو حاجهة ملحهة، بضهوابط الخهروج 

 ابه المرعية.الشرعية وآد
وقد حرم اإلسالم االختالط بكل صوره ومسبباته، سواء في التعليم أم في العمل، 
أم على مقاعد الدراسهة وفصهول الجامعهات، أم فهي المهؤتمرات والنهدوات، أم فهي 
االجتماعهههات الخاصهههة أو العامهههة؛ لمههها ينهههتج عنهههه مهههن هتهههك األعهههراض ووأد 

ثة الرجال واسترجال الن ساء، ولمها الفضيلة، ومرض القلوب وبعث الرذيلة، وخنو 
هة، وتقلهص العفَّههة وذههاب الحشهمة، وانعههدام  يثمهر مهن اوال الحيهاء وبههروا الق حت

 الهتْيرة، وحلول الدياثة محلها.
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متاُه عايمهةل واجبهة،  وقد جعلت الشريعة المطهرة قرارت المرأة في بيتها ولاومها ح 
عها  -لحاجهة أو ضهرورة؛ قهال  وأمرلا محتملا، وخروجها منه رخصة ال تكهون إالَّ 

ل يَّههة  اأْلُولتههى   -وجههل  اه  قتههْرنت ف ههي ُبُيههوت ُكنَّ وتالت تتبتههرَّْجنت تتبتههرهجت اْلجت ، وللتأكيههد (1):} وت
على هذا، فقد أسقطت عن الن ساء صالة الجمعة والجماعة، وجعل فرض الحهج 

ه مهن أفضهل عليهن مشروطلا بوجود المحرم، ولم يفرض عليهن الجهاد، مهع أنَّه
األعمال، كل ذلك حفظلا ألعراضهن وصونلا لكرامتهن، وتقهديرلا ألدائههن أعمهالهن 

 ووظائفهن المنالية العظيمة.

                                 
 33رة األحااب: (  سو  1



 

 
194 

 

 أهمية الموضوع:
 المحافظة على األسرة المسلمة من عوامل الهدم واإلنحراف .

 أسباب اختيار الموضوع:
 اإللمام ببعض وسائل حماية األسرة داخليال وخارجيال .

 الدراسات السابقة:
بعهههد التتبهههع واإلستقصهههاء لموضهههوع البحهههث لهههم أعثهههر علهههى مهههن كتهههب فهههي ههههذا 
الموضههوع سههوث بحههث بعنههوانرمن مظههاهر حمايههة اإلسههالم ل سههرة فههي الههداخل 
والخههارج للههدكتور ر عمههر عبههد الههرحيم الكنههدري المنشههور فههي مجلةكليههة أصههول 

م لكنه لم 6112سنة 4جلد الدين والدعوة بالمنوفية العدد الخامس والثالثون م
 يتطره إلى المباحث التي تحتوي عليها هذه الدراسة.

 منهج البحث
وقههد اسههتخدمت  فههي هههذا البحههث المههنهج اإلسههتقرائي التحليلههي المقههارن وذلههك 
بىسههتعراض مهها أقههف عليههه مههن آراء فقهههاء الشههريعة رحمهههم اهلل تعههالى معتمههدال 

 ف ما يظهر لي رجحانه.المذاهب الفقهية األربعة ومرجحال عند الخال
 خطة البحث:

 يتألف هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة .
المقدمههة تشههتمل علههى أهميههة البحههث ، أسههباب إختيههاره ، الدراسههات السههابقة ، 

 منهج البحث .
 أما المبحث األول فهو بعنوان :. تعريف اإلختالط ومجاالته .

 الدليل علي وجوبهالمبحث الثاني فهو بعنوان :  غض البصر و 
 المبحث الثالث فهو بعنوان:  تحريم التبرج و ادلة التحريم

 وأما الخاتمة : ذكرت فيها أهم نتائج البحث .
 قائمة بالمصادر والمراجع.
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 المبحث األول
 االختالط  تعريفه ومجاالته

 االختالط تعريفه ومجاالته
 وسوف أتناول في هذا المبحث عدة مسائل :. 
 ولى : تعريف اإلختالط المسألة اال  

 مثل :(1)اإلختالط هو. تواجد الرجال والنساء معال في األماكن العامة
 أماكن العبادة كالمساجد ومناسك الحج ودروس الدين . - 1 
 دور العلم كالمدارس والجامعات .  - ۲ 
 ميادين الجهاد والحرب . -3 
 . مكاتب العمل والمواصالت العامة والمرافه الحكومية - 4
 المناسبات اإلجتماعية واألفراح . -ه  
 الايارات العائلية . - 2 
 المتناهات . - ۷ 
 األسواه أو مراكا التسويه . - ۸ 

 حكم االختالط
إن اإلسالم لم يصدر حكمهال عامهال فهي مثهل ههذا الموضهوع ) االخهتالط ( و إنمها  

الههذي ينظههر فيههه علههى ضههوء الهههدف منههه أي المصههلحة التههي يحققههها، والضههرر 
 .(6)يخشى منه، والصورة التي يتم بها، والشروط التي تراعي فيه

 المسالة الثانية : االختالط على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

                                 
( اإلخههتالط فههي الههدين وفههي التههاري  وفههي عههالم اإلجتمههاع دكتههور أحمههد شههوقي الفنجههري  1

 1891ط  64الهيئة. المصرية العامة للكتاب ص
 ط دار الوفاء ۲۸۲، ص  ۲۷۲ص  ۲( فتاوث معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي ج  6
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لههم تكههن المههرأة علههى عهههد رسههول اهلل ) صههلى اهلل عليههه وسههلم ( معاولههة عههن  
 الرجههال وهههذه صههور لالخههتالط الهيههر محظههور التههي كانههت علههى عهههده صههلى اهلل

 عليه وسلم ( . 
 اإلختالط في المساجد:

فقد كانت المرأة تشارك الرجال في صالة الجماعهة والجمعهة فهي مسهجد رسهول  
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بما روي عن حماة بن أبي أسهيد األنصهاري عهن أبيهه 
أنه سمع رسول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم يقهول لههن وههو خهارج مهن المسهجد 

النسهاء فهي الطريههه ) اسهتأخرن فىنهه لههيس لكهن أن تحلقههن  فهاختلط الرجهال مههع
الطريه عليكن بحافات الطريه ( فكانت المرأة تلتصه بالجدار حتهى أن أثوابهها 

وفيههه دليههل علههى وجههوب التههاام النسههاء الجوانههب (1)يتعلههه بالجههدار مههن لصههوقها
نظههر الطريههه لعههدم االخههتالط بالرجههال وحتههى ال تكههون سههببال للفههتن وأقلههها فتنههة ال

 إليها . 
وكانت المرأة تشارك الرجهال فهي صهالة العيهدين بهالتكبير والتهليهل فقهد روت أم  

وذوات  (6)عطيهههههة فقالهههههت: قهههههال صهههههلى اهلل عليهههههه وسهههههلم: ) ليخهههههرج العواتهههههه

                                 
لنهوم بهاب مشهي الرجهال مهع ( أخرجه أبو داود في سننه وسهكت عنهه كتهاب األدب أبهواب ا 1

، وقههال األلبههاني هههذا حههديث حسههن صههحي  سههنن ابههو  489ص  4النسههاء فههي الطريههه ج 
 682ص ص  3داودج 

( العواته هي الجارية التي قد بلهت ) عتقت من الصبا ( واإلسهتعانة بهها وسيسهت عائقهال  6
 ماده عته 6188ص  4( والجمع عواته ) لسان العرب ج  ۲۲۲ص  ۲ج 
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والحهههههيض ويعتهههههال الحهههههيض المصهههههلي وليشههههههدن الخيهههههر ودعهههههوة (1)الخهههههدور
  (6)المسلمين (
 وجه الداللة 

الرجال بالنساء وفيه أن الحهائض ال تهجهر ذكهر  وفي الحديث دليل على إختالط
 .  (3) اهلل وال مواطن الخير كمجالس العلم والذكر (

وقهد روي أنهس رضهي اهلل عنهه فقهال صههلى بنها النبهي عليهه السهالم فهي بيههت أم 
 . (4)سليم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا انا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا

نههها تصههلي مههع الرجههال واألصههل فههي ذلههك مهها يخشههى وفههي الحههديث دليههل علههى أ 
 . (2)عليها من االفتتان المرأة التصف مع الرجال واألصهار

رواه أبههو هريههرة أنههه صههلى اهلل عليههه وسههلم قههال: خيههر صههفوف الرجههال أولههها  
وفههي النسههاء  . (2) وشههرها أخراههها وخيههر صههفوف النسههاء أخرههها وشههرها أولههها (

ء الالتي يصلين مع الرجهال يفضهل أن تكهون حديث دليل على أن صفوف النسا
في أواخر الصفوف لبعهدهن عهن رؤيهة الرجهال وتعلهه القلهب بههن فهدل الحهديث 
على أنهن كانوا معهم دون فصل وهذه الخيرية لمها فهي الوقهوف فهي أخرالصهف 

                                 
الخهدور . الخهدر سهتر بمهد للجاريهة فهي ناحيهة مهن البيهت والجمهع خهدور ) لسهان  ( ذوات 1

 مادة خدر ( . 1118ص  6العرب ج 
 333( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصهالة بهاب اعتهاال المهيض المصهلى ج ا ص  6
 ط دار ابن كثير .  ۱ط
 438( فت  الباري ج ا ص  3
 682 1بهاب صهالة النسهاء خلهف الرجهال ج  ( أخرجه البخاري في صحيحه كتهاب الصهالة 4

 . 324ص  ۲فت  الباري بشرح صحي  البخاري ج 
 . 324ص  ۲(  فت  الباري بشرح صحي  البخاري ج  2

را الكتههب  362 1( أخرجههه مسههلم فههي صحبشههة كتههاب الصههالة بههاب تسههوية المنههوف ج  2
 . 1822العربية األولى 
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ف االول فأنههه مظنههه المخالطههه مههن البعههد علههي مخالطههة الرجههال بخههالف الصهه
 .(1)منهن

 س العلم:االختالط في درو 
ال ولم تقتصر المساجد في عهده صلى اهلل عليهه وسهلم علهى الصهالة فقهط بهل  

كان يجتمع فيهها الرجهال والنسهاء معهال لتلقهي دروس العلهم ويسهألن النسهاء عهن 
امههور قههد تسههتحي منههها الكثيههرات حتههى أثنههت عائشههة عليههها رضههوان اهلل علههي 

فههي الههدين فطالمهها سههألن النسههاء األنصههار أنهههن لههم يمههنعهن الحيههاء أن يههتفقهن 
 .  عناإلحتالم واالغتسال والحيض وغير ذلك

ودل علههى إخههتالطهن بالرجههال أيضههال أثنههاء تلقههي دروس العلههم أنهههن طلههبن مههن 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقلن يارسول اهلل قد غلبنا عليك الرجال اجعل لنها 

مها قهال ) مها  يومال من نفسك فوعدهن يومال فلقيهن فيه ووعظهن وأمهرهن فكهان
مههنكن امههرأة تقههدم فههالن مههن ولههدها إال كههانوا حجابههال لههها مههن النههار ( قالههت امههرأة 

ثنان قال الرسول ) نعم (   . (6)وا 
 االختالط في مجاالت العمل علي عهده )صلي اهلل عليه و سلم (

ويدل على جواا خروجهن في مجاالت العمل مها روتهه عائشهة رضهي اهلل عنهها 
بنهت امعهة لهيالل فرأهها عمهر بهن الخطهاب فقهال إنهك واهلل يها فقالت خرجت سهودة 

سوده ماتخفين عليها فرجعت إلى النبي فذكرت له ذلك وهو في حجرتي يتعشى 

                                 
   182ص  3( نيل األوطار ج  1
ص  1خاري كتاب المعلم باب هل يجعهل النسهاء يومها علهي حهده فهي العلهم ج ( اخرجه الب 6
 ط دار الكتب العلمية 21
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ن فههي يههده لعرقههال فههأنال عليههه فرفههع عنههه وهههو يقههول ) قههد أذن و اهلل لكههن أن  وا 
 . (1) تخرجن لحوائجكن (

 حكم خروج المرأة للعمل 
نتههاُت يس محرمههال شههرعال لقولههه تعههالى }و أمهها عمههل المههرأة فلهه  ُنههونت وتاْلُمْؤم  وتاْلُمْؤم 

يتْنهتْونت عتن  اْلُمنكتر    . (6)  بتْعُضُهْم أتْول يتاء بتْعٍض يتْأُمُرونت ب اْلمتْعُروف  وت
اوال تكون المرأة داعية إال إذا كانت على دراية بهذه التعهاليم التهي تهدعو إليهها  

في األشياء اإلباحة إلى أن يرد نسهص بهالتحريم ولهم واألصل ، (3)او تنهى عنها
يثبت ذلك فليس ألحد أن يحرم بهير نص شرعي صحي  الثبهوت واضه  الداللهة 
فىن عمل المرأة في ذاتهه جهائا وقهد يكهون مطلوبها إذا احتاجهت إليهه كهان تكهون 
أرملة أو مطلقة عائلة ألسرتها أو لم توفه للاواج أصالل وال عائل لها وال مهورد 
وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السهؤال وقهد تكهون األسهرة ههي التهي 
تحتههاج إلههى عملههها كههأن تعههاون اوجههها أو تربههي أوالدههها أو تسههاعد أباههها وقههد 
يكهههون المجتمهههع نفسهههه فهههي حاجهههة إلهههى عمهههل المهههرأة كمههها فهههي تطبيهههب النسهههاء 

الخهروج وتمريضهن وتعليم البنات ونحو ذلك من كهل مها يخهتص بهالمرأة ، لكهن 
للعمههل يفههرض علههى المههرأة قههدرال يكبههر أو يصهههر مههن االخههتالط بالرجههل الههذي قههد 
يكههون امههيالل فههي العمههل أو رئيسههال أو مرؤوسههال منههها أو اسههتاذا فههي الجامعههة أو 
معلمال في المدرسة أو طبيبال في العالج فهذا اللقاء بين الرجهل والمهرأة فهي ذاتهه 

  (4)ليس محرمال بل هو جائا ولكن بشروط

                                 
ص  ۵( أخرجههه البخههاري فههي صههحيحه كتههاب النكههاح بههاب خههروج النسههاء لحههوائجهن ج  1

 . 1438حديث رقم  6112
 ۷۱( سورة التوبة ر  6
 ء التراث العربي .دار إحيا ۷۱( تفسير روح المعاني األلوسي سورة التوبة أيه  3
 ۲۸۱ص  ۲( فتاوث محاضرة للدكتور يوسف القرضاوي ج  4
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 شروط عمل المراة
أن يكون العمل في ذاته مشهروعال بمعنهى أال يكهون عملهها حهرام فهي نفسهه  -1

وظيفتههها وأن ال يخلههو بههها أو تخلههو بههه . أو مفضههية إلههى إرتكههاب حههرام كههالتي 
 تعمل خادمة لرجل أعاب تقتضي

 أن تلتام أدب المرأة المسلمة - ۲ 
 ينة والروائ  العطرية .أن تتجنب كل ما يثير ويهرث من ألوان الا  - 3
 أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة . . - 4 

 االختالط في الهاوات
فقههد شههاركت بعههض النسههاء الرسههول صههلى اهلل عليههه وسههلم فههي بعههض غاواتههه  

وكانهههت ههههذه المشهههاركة تتمثهههل فهههي خدمهههة الجهههيي والمجاههههدين بهههأمور كثيهههرة 
فقهد روث أنهس بهن مالهك عهن  كالتمريض واإلسعاف ورعاية الجرحى والمصابين

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسهلم أنهه كهان يعهاوا بهأم سهليم ونسهوه مهن األنصهار 
بخالف الخدمات األخرث من الطهي والسقي ام (1)اتسقي الماء وتداوي الجرحى 

كمهها روت أم عطيههة فقالههت ) غههاوت مههع ( 6)العههال ومهها يحتههاج إليههه المجاهههدون
الطعهههام و أداوي الجرحهههى وأقهههوم علهههى  رسهههول اهلل سهههبع غهههاوات أصهههنع لههههم

  (3)المرضى

                                 
ص  ۲( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسهير بهاب غهاو النسهاء مهع الرجهال ج  1

 طه دار إحياء الكتب . 1443
 . ر . ۲۸۱ص  ۲( فتاوث معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي ج  6
 1443ص  3د والسير باب النساء الهاايات  ج ( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجها 3
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ولههم يقتصههر اشههتراك النسههاء مههع الرجههال فههي الحههروب والمعههارك القريبههة ابههل  
اشتركن في ركوب البحار )فقد ركبت أم حرام البحر في امن عثمان مهع اوجهها 

 .(1) عبادة بن الصامت إلى قبرص فصرعت عن دابتها فتوفيت ودفنت (
 اآلداب الشرعية لتنظيم ظاهرة االختالط المسالة الثالثة :

انتشرت ظاهره من االختالط العصري الذي ال وجهه شهرعي لاباحتهه لالشهتماله  
على النظهرة المباحهة والخلهوة المحرمهة والحهديث المطلهه الهيهر ههادف والدعابهة 
المرحههة بههين الجنسههين واإلطههالع علههى غيههر مههواطن الفههتن وهههذا االخههتالط قههد 

داب الشهرعية لتنظيمهه وسهأقوم بهذكرها إجمهاالل علهى النحهو وضعت لهه بعهض اآل
 التالي :

 اوال : منع الخلوة باالجنبية 
فاالختالط بين الرجل والمرأة فهي خلهوة مهن أخطهر مها يكهون لمها رواه عمهر بهن  

الخطاب رضي اهلل عنه أنه صهلى اهلل عليهه وسهلم قهال ) ال يخلهون رجهل بهىمرأة 
ويدل الحديث على أن علهة تحهريم الخلهوة مها فهي ( 6) إال كان ثالثهما الشيطان (

 . (3)الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية 
ولو تاوجت المرأة وكان صداقها حرال فالعقد صهحي  وترجهع علهى الهاوج بقيمهة  

خدمتههه وهههذا يشههير إلههى أنههه ال يخههدمها ألنههه أجنبههي عنههها اال يههؤمن اإلنكشههاف 
طتههه فههي خلههوة للخدمههة فههىن كانههت خدمتههه تسههتدعى مخالطههة ال عليههه مههع مخال

 . (4)يؤمن معها االنكشاف وجب أن تمنع 

                                 
( أخرجه مسلم فهي صهحيحه كتهاب الجههاد والسهير بهاب فضهل الههاو فهي طهه إحيهاء الكتهب  1

 العربية
 . ۲۷۲( سبه تخريجه ص  6
 . 1821ط  ۱۲۲ص  2( نيل األوطار ج  3
   341ص 3( شرح فت  القدير ج  4
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وبهذا تبقى المرأة مصونة في عفتها أمنه فهي سهربها فكهان مبهدأ منهع االخهتالء 
واالخههتالط مههن متطلبههات صههيانة المههرأة فلههيس لههها حههه االخههتالء بحجههة الحريههة 

 ومفهومها اإلختالط العصري .
التاام النساء بهالاي  -يال : االلتاام من جانب المراة والرجل باآلداب الشرعية ثان 

اإلسالمي الذي يهطي البدن مها عهدا الوجهه والكفهين إن أمنهت الفتنهة وال يصهف 
ب يههب ه نَّ ذتل ههكت أتْدنتههى أتن ُيْعههرتْفنت فتههالت وال يشههف لقولههه تعههالى } الت ههن جت لتههْيه نَّ م  ُيههْدن ينت عت

  (1)  ُيْؤذتْينت 
االلتهههاام بهههههض البصهههر قههههدر المسهههتطاع سههههواء للرجهههال أو النسههههاء لقولههههه -6

ُهْم ذتل ههكت أتْاكتههى لتُهههْم إ نَّ تعالى} يتْحفتُظههوا فُههُروجت ْم وت ههار ه  ههْن أتْبصت ههوا م  ن ينت يتُهضه ُقههل ل ْلُمههْؤم 
ب يٌر ب متا يتْصنتُعونت } هْن أتبْ 31اللَّهت خت نتات  يتْهُضْضهنت م  ُقل ل ْلُمْؤم  يتْحفتْظهنت   وت هار ه نَّ وت صت

ْنهتا ينتتتُهنَّ إ الَّ متا ظتهترت م  ينت ا  ُهنَّ وتالت ُيْبد   . (6)  ُفُروجت
هعت الَّهذ ي ف هي عدم خضهوع النسهاء بهالقول اللهين المثيهر لقولهه تعهالى }  -3 فتيتْطمت

ُقْلنت قتْوالل مَّْعُروفلا   .(3)  قتْلب ه  مترتٌض وت
ينتهتتُهنَّ ء الاينة ل جانهب لقولهه تعهالى }التاام النساء بعدم إبدا - 4  ينت ا  وتالت ُيْبهد 

ْنهتها   وتالت يتْضهر ْبنت ويهدل علهى عهدم إبهداء الاينهة أيضهال قولهه تعهالى}إ الَّ متا ظتهتهرت م 
ينتت ه نَّ  أي ال تضرب المرأة برجلهها إذا مشهت (  4)  ب أتْرُجل ه نَّ ل ُيْعلتمت متا ُيْخف ينت م ن ا 

الها فىسماع صوت الاينة كىبداء الاينهة بهل أشهد و مهن فعهل لتسمع صوت خلخ

                                 
 ۵۲( سورة األحااب ر  1
 . 3۲( سورة النور ر  6
 . 3۲( سورة األحااب ر  3
 . 3۱( سورة النور ر  4
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ليتْضهر ْبنت وقولهه تعالى}(1)ذلك منهين تبرجال او تعرضال للرجال فهو حهرام مهذموم  وت
لتههى ُجُيههوب ه نَّ  فههىن النسههاء قبههل نههاول هههذه األيههة كههن إذا غطههين ( 6)  ب ُخُمههر ه نَّ عت

صههدر والعنههه واألذنههان ال رؤسهههن بالمقههانع سههدلناها مههن وراء الظهههر فيبقههى ال
ستر عليهم فأمر اهلل تعالى بوضع الخمار على الجيوب والجيب إنما يكهون فهي 
الثوب في موضع الصهدر فيجهب اسهتره ويجهب علهى النسهاء االلتهاام بعهدم إبهداء 

 .(3)الاينة ل جانب
عدم مشي الرجال بين النساء ويدل على ذلك ما رواه نافع عن ابهن عمهر  -۵ 

ضي اهلل عنهما أنهه صهلى اهلل عليهه وسهلم نههى أن يمشهي الرجهل بن الخطاب ر 
ويههدل هههذا النهههي علههى أن مشههي الرجههل بههين المههرأتين ينههافي (4)بههين المههرأتين 

  (2)الحياء والمرؤوه والوقار 
عدم مس المرأة األجنبية ويدل علهى ذلهك مها رواه معقهل بهن يسهار أنهه ملهي -2

حدكم بمخيط مهن حديهد خيهرال لهه مهن اهلل عليه وسلم قال ) ألن يطعن في رأس أ
ويدل ذلك علهى مهدث قهب  المعصهية وههي مهس   (2) أن يمس امرأة ال تحل له (

                                 
ط دار إحيههاء التههراث العربههي  ۲۲۷ص  ۱۱( تفسههير الجههامع ألحكههام القههرآن للقرطبههي ج  1

1822 . 
 3۱( سورة النور ر  6
 , ۲۲۷ص  ۱۱( تفسير الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج  3
لموضوعات من الثقهات حتهى ( أخرجه أبو داود في سننه وقال ابن حبان عن داود يروي ا 4

 4۲۸م  4كأنه يتعمد لها ) سنن أبو داود كتاب األدب باب في مشي الرجهال مهع النسهاء ج 
 ۲۸۲ 4ط المكتبة التجارية ( وجاء في المستدرك أنه حديث صحي  اإلسناد ج

 ۱۲۱ص  14( عون المعبود ج  2
يسار له الثانية حققهه باب الميم باب معقل بن  ۲۱۲ص  ۲۲( المعجم الكبير للطبراني ج  2

ونبهه علهي بهن يايهد  ۱۲۱ص  ۸حمدي عبهد الحميهد السهلفي . وجهاء فهي مجمهع الاوائهد ج 
 اإللهاني وهو ضعيف وفيه توثيه .
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المرأة األجنبية التي ال تحل له ويدل أيضال على شهدة اإلثهم فالخيريهة واألفضهلية 
لمن يستبي  ذلك أن يطعن في رأسه بسيف مهن حديهد خيهر لهه مهن أن يسهتبي  

 مس إمرأة ال تحل له .
عهههدم سهههير النسهههاء فهههي وسهههط الطريهههه لمههها رواه حمهههاة بهههن أبهههي أسهههيد  - 1 

األنصاري عن أبيه أنه سمع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول عندما خرج 
مههن المسههجد للنسههاء ) إسههتأخرن فىنههه لههيس لكههن أن تحلقههن الطريههه علههيكن 

جههدار بحافههات الطريههه ( فكانههت المههرأة تلتصههه بالجههدار حتههى أن ثوبهههايتعله بال
وهذا يدل على (6)قوله ) تحققن الطريه ( أي تسرن في وسطه(1) من لصوفها (

أنه يجب إلتاام النساء بعدم السير في وسط الطريه ألن الطريهه يعهد مهن أكثهر 
األمههاكن إختالطههال وعليههها بههالتاام جوانههب الطريههه ألن ذلههك يبعههدها عههن مههواطن 

 ختالط .الفتن وأقلها فتنة النظر التي تنتج عن ذلك اإل
 ثم أقوم بتفصيل أثنتين وهما :

 تحريم التبرج وأدلة الحريم   -1
 غض البصر والدليل على وجوبه -6

 في المبحثين القادمين
 
 
 
 

                                 
( أخرجه أبو داود فهي سهننه وسهكت عنهه كتهاب األدب بهاب مشهي الرجهال مهع النسهاء فهي  1

 682ص  3اود ج ؛ وقال األلباني حديث حسن صحي  سنن أبهو د 489ص  4الطريه ج 
 ( . 6111ط دار المعارف للنشر والتوايع الثانية

 ۱۲۱ص  14( عون المعبود ج  6
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 المبحث الثاني
 تحريم التبرج و أدلة التحريم

 تحريم التبرج وأدلة التحريم
 التبرج من برج وهي في اللهة 

  (1) برج (هو من البرج أي التباعد وكل ظاهر مرتفع فقد 
 و شرعال :

فههالتبرج كشههف ( 6)إظهههار المههرأة محاسههن ذاتههها وثيابههها وحليههها بمههرأث الرجههال
 .(3)والظهور للعيون حيث ال يوجد حائل يسترها

 . (4)حكم التبرج . الحرمة  
 آدلة تحريم التبرج 
 وقد استدل الفقهاء على حرمة التبرج بالكتاب والسنة .  

 أما دليل الكتاب
عالى } وتالت تتبترَّْجنت تتبتر ج الجاهلية األولى  قوله ت - 

 (2) . 
 وجه الداللة 

دلههت اآليههة علههى النهههي عههن التبههرج وهههذا النهههي يههدل علههى التحههريم، والخطههاب 
النساء النبي صلى اهلل عليه وسلم ودخل فيه غيرهن مهن المسهلمات بهالمعنى ( 

أصهف ههذا التبهرج الهذي  لقوله تعالى ) وال تبرجن تبرج الجاهلية األولى يجعلنى

                                 
 . 643( لسان العرب ج ا ص  1
ط دار سههحنون  ۱۲ص  ۲۲( التحريههر والتنههوير للشههي  محمههد الظههاهر ابههن عاشههور ج  6

 للنشر المجلد الحادي عشر
 . 18244دار الكتب  3۲۲ص  ۱۷( تفسير الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج  3
 . 321ص  3( أحكام القرآن للجصاص ج  4
 . 33( سورة األحااب ر  2
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كان في الجاهلية حتى أبهين أنهه حهين يقهارن بهالتبرج اآلن يبهدو التبهرج جهاهلي 
 .  (1)غاية في الحشمة
 التبرج الجاهلي 

يوصف بأن المرأة كانت تلبس الهدرع مهن اللؤلهؤ وتمشهي وسهط الطريهه فارختهة 
عههن بههه ى قههال قتهادة كانههت لهههن مشههية تكسهر وتقنههع فنههه(6)نفسهها علههى الرجههال

وقههال مجاهههد عههن تبههرج الجاهليههة كانههت النسههاء تمشههي بههين يههدي الرجههال (3)ذلههك
وقال مقاتل كانت تلقهي الخمهار علهى رأسهها تشهده فيهواري (4)فذلك تبرج الجاهلية

هههذه السههير التبههرج (2)قالئههدها وقرطههها وعنقههها ويبههدو ذلههك كلههه فههذلك التبههرج 
الههههذي حرمههههه فههههي  الجههههاهلي التههههي حههههرم اهلل التبههههرج فيههههها وهههههذا هههههو التبههههرج

أمهها عههن صههور التبههرج المسههتحدثة فههال تلحههه بههالتبرج الجههاهلي وال (2)الجاهليههة
يتقارن به ألن التبرج فيها تبرج عن علم وبينة وال يقتصر علهى إظههار القالئهد 

 والعنه
لتهْيه نَّ قوله تعالى } ها فتلتهْيست عت ت هي الت يتْرُجهونت ن كتاحل هنت الن ستهاء الالَّ ُد م  ُجنتهاٌح  وتاْلقتوتاع 

ْيٌر لَُّهنَّ  ينتٍة وتأتن يتْستتْعف ْفنت خت اٍت ب ا  ْيرت ُمتتبتر جت ْعنت ث يتابتُهنَّ غت  . (1)  أتن يتضت
 

                                 
 . 1824دار الكتب  ۱۷۲ص  14( تفسير الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج  1
 ۱۷۲ص  14( تفسير الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج  6
ن العظهيم البهن كثيهر ط دار الفكر ، تفسير القرآ 321ص  3( أحكام القرآن للجصاص ج  3
 ،  4۸۲ص   3ج
تفسير الجامع ألحكام القهرآن القرطبهي ر  4۸۲ص  3( تفسير القرآن العظيم البن كثير ج  4

۱۸۲ . 
 496ص  3( تفسير القرأن العظيم البن كثير ج  2
 13ص  66( تفسير التحرير و التنوير ج  2
 21( سورة النور ر 1
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 تم الداللة 
دلههت اآليههة علههى تحههريم التبههرج علههى القواعههد فعلههيهن أن يكههن غيههر مظهههرات  

د ودلههت هههذه اآليههة علههى حرمههة التبههرج القواعهه(1)منعرضههات بالاينههة لينظههر إلههيهن
وغيهههرهن ألنهههه إذا حهههرم التبهههرج علهههى القواعهههد فهيهههر القواعهههد أولهههى بعهههدم بهههرج 

 بالاينة . .
 دليل السنة

ومهها رواه أبههو هريههرة قههال قههال رسههول اهلل صههلى اهلل عليههه وسههلم ) صههنفان مههن  
أهل النار لم أراهما قوم معهم سياط كأذنهاب البقهر يضهربون بهها النهاس ونسهاء 

المائلهههه ال (3)البخهههت( 6)رؤوسههههن كأسهههنمة  كاسهههيات عاريهههات مهههائالت ممهههيالت
 .(4) يدخلن الجنة وال يجدن ريحها وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (

 وجه الداللة 
هذا الحديث من معجهاات النبهوة فقهد وقهع ههذان الصهنفان وهمها موجهودان ونبهه 
على ذم هذين الصنفين ومعنى كاسيات أي كاسيات من نعمهة اهلل عاريهات مهن 

رها أو معناههها أنههها تسههتر بعههض بههدنها وتكشههف بعضههه إظهههارال بحالههها أو ر شههك
أنههها ر تلههبس ثوبههال رقيقههال يصههفها وأمهها قولههه ) مههائالت ( أي عههن طاعههة اهلل ومهها 

 .( 2)يلامهن حفظه وأما قوله ) مميالت ( أي ُيعلَّمن غيرهن فعل المذموم

                                 
 318ص  16بي ج ( تفسير الجامع الحكام القرأن للقرط 1
ص 3( اسههنمه جمههع سههنام و البعيههر و الناقههه اعلههي ظهرههها )لسههن العههرب مههادة سههنم ج  6
616) 
ص  1( البخههت هههي االبههل الخرسههانية تنههتج مههن بههين عربيههه و فههال  ) لسههان العههالب ج  3
618) 
 118ص  14( اخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس باب الكاسيات العاريات ج  4
 ۱۱۲ص  14نووي ج ( مسلم بشرح ال 2
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وسهلم أنهه قهال:  وما رواه أبو موسى األشعري عن النبي صهلى اهلل عليهه - ۲ 
 كل عين اانية والمرأة إذا إستعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا ( أي اانيهة (

ويدل ذلك على أن خروج المرأة مستعطرة مذموم ألنه صلى اهلل عليهه وسهلم  (1)
 وصفها بأنها اانية مبالهة في حرمة هذا الفعل . 

سهلم قهال ) مثهل وما رواه موسى بن عبيدة عن أبيهه أنهه صهلى اهلل عليهه و  -3
ويهدل (6) الرافلة في الانية في غير أهلها كمثهل ظلمهة يهوم القيامهة ال نهور لهها (

ذلك على أن اإلسراف في الاينة لهير األهل والمحارم يعد من األمور المذمومهة 
 لكونه نوعال من أنواع التبرج الذي يؤدي إلى عدة فتن وأقلها فتنة النظر . 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

                                 
، وأخرجههه  ۱۱۲ص  4( أخرجههه أبههو داود فههي سههننه كتههاب اللبههاس بههاب رد الطيههب ج  1

الترمههذي فههي صههحبهه وقههال حههديث حسههن صههحي  كتههاب اإلسههتئذان واألدب بههاب مهها جههاء فههي 
 ط دار الفكر . ( ۱۲4ص  4كراهبة خروج المرأة متعطرة ج 

رفه إال من حديث موسى ب ن عبيدة او ( أخرجه الترمذي في سننه وقال هذا حديث ال نع 6
موسههى بههن عبيههدة بضههعف فههي الحههديث مههن قبههل حفظههه وهههو صههدوه وقههد روي عنههه شههعبة 
والثهوري وقههد رواه بعضهههم عهن موسههى بههن عبيههدة ولهم يرفعههه كتههاب الرضهاع بههاب ماجههاء فههي 

 . ۱۱۷۷رقم  311ص  ۲كراهية خروج النساء في الاينة ج 
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 ض البصر و الدليل علي وجوبهغ المبحث الثالث
  حقيقة غض البصر

والمههراد بههه كههف النظههر عمهها حههرم اهلل أو ممهها ال يحههل (1)الهههض أصههله اإلنشههاء  
  (6)وذلك بخفضه إلى األرض أو بصرفه إلى جهة اخرث 

 حكم غض البصر
اتفههه الفقهههاء مههن الحنفيههة والمالكيههة والشههافعية والحنابلههة علههى وجههوب غههض  

  (3)البصر مما ال يحل
 فقال الحنفية  

  (4)أمر اهلل تعالى بهض البصر مما حرم علينا النظر إليه
 وقال المالكية 
  (2)و غضه واجب من جميع المحرمات و كل ما يخشى الفتنة من أجله  

 وقال الشافعية
ن وقههع   فههال يجههوا أن يتعمههد النظههر إلههى وجههه األجنبيههة لهيههر غههرض شههرعي وا 

 . (2)بصره عليها فجأة بهض بصره

                                 
 غض مادة 3628( لسان العرب ج ه ص  1
 1892ط 143ص  ۲( روائع البيان في تفسير آيات األحكهام لمحمهد علهي الصهابوني ج  6

 مكتبه الهاالي
ط دار  614ص  63، تفسهير الفكهر الهرااي ،  312ص  3( أحكام القهرآن للجصهاص ج  3

روائهع البيهان فهي تفسهير  666ص  16الفكر أبار تفسير الجامع الحكهام القهرأن للقرطبهي ج 
 143ص  6م من القرأن للصابوني ج االيات االحكا

 312ص  3( احكام القرأن للجصاص ج  4
ص  1حاشههية الشههيرواني ج  666ص  16( تفسههير الجههامع الحكههام القههرأن للقرطبههي ج  2
186 
 ط دار الفكر 614ص  63تفسير الفخر الرااي ج  24ص  11( الحاوي الكبير ج  2
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 وقال الحنابلة
اال يحل للرجل أن ينظر إلى امرأة غير اوجته محارمه وعليه غض البصر عمها 

 . (1)حرم اهلل 
 األدلة على وجوب غض البصر

 استدل الفقهاء على وجوب غض البصر بالكتاب والسنة
 دليل الكتاب  
يتْحفت قوله تعالى   ْم وت ار ه  ْن أتْبصت وا م  ن ينت يتُهضه ُهْم ذتل كت أتْاكتى لتُهْم }ُقل ل ْلُمْؤم  ُظوا ُفُروجت

ههها يتْصهههنتُعونت } ب يهههٌر ب مت هههار ه نَّ 31إ نَّ اللَّههههت خت هههْن أتْبصت نتهههات  يتْهُضْضهههنت م  ُقهههل ل ْلُمْؤم    وت
{ ُهنَّ يتْحفتْظنت ُفُروجت  . (6)   31وت

 وجه الداللة  
دلت اآلية على وجوب غض البصر عن جميع المحرمهات وقهد خهص اهلل تعهالى 

ههار ه نَّ نههاث هنهها فههي قولههه اإل  ههْن أتْبصت نتههات  يتْهُضْضههنت م  ُقههل ل ْلُمْؤم  بالخطههاب علههى  }وت
طريه التأكيد فىن قوله ) ُقل للمؤمنين يهضوا من أبصارهم ( ر يكفي ألنهه قهول 
عام يتناول الذكر واألنثى من المؤمنين حسب كهل خطهاب فهي القهرأن وههذا يهدل 

 . (3)على التأكيد على غض البصر
فهههذا أمههر مههن اهلل تعههالى لعبههاده المههؤمنين أن يهضههوا أبصههارهم عمهها حههرم اهلل ا 

 . (4)عليهم فال ينظروا إال إلى ما أباح لهم النظر إليه
 
 

                                 
 126ص  6رأن للصابوني ج ( روائع البيان في تفسير ايات االحكام من الق 1
 31,31( سورة النور ر  6
 662ص  16( تفسير الجامع الحكام القرأن للقرطبي ج  3
 ط دار احياء الكتب العربية 691ص  3( تفسير القرأن العظيم البن كثير ج 4
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 دليل السنة 
ما رواه أبو إمامة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ) ما من مسلم  - 1

عبهاده يجهد حالوتهها  ينظر إلى محاسن امهرأة ثهم يههض بصهره إال أحهدث اهلل لهه
 .(1)في قلبه ( 

 وجه الداللة 
دل الحههههديث علههههى أن المههههؤمن يههههؤجر علههههى غههههض البصههههر ألنههههه كههههف عههههن  

 .(6)المحرمات
مهها رواه أبههو سههعيد الخههدري أن النبههي صههلى اهلل عليههه وسههلم قههال ) إيههاكم  -6

والجلههوس علههى الطرقههات ( فقههالوا يهها رسههول اهلل مالنهها مههن مجالسههنا بههد نتحههدث 
قههال ) فههىذا أبيههتم إلههى المجلههس فههأعطوا الطريههه حقههه ( قههالوا ومهها حههه فيههها . 

الطريههههه يارسههههول اهلل قههههال ) غههههض البصههههر وكههههف األذث ورد السههههالم واألمههههر 
 .(3) بالمعروف والنهي عن المنكر (

 وجه الداللة 
فقد دل الحديث على من أن حه الطريه غض البصر عن المحرمات والحكمة  

لطرقات أنه بجلوسه يتعرض للفتنهة فأنهه قهد ينظهر من النهي عن الجلوس في ا

                                 
ط دار صهادر  624ص  2( اخرجة احمد بن حنبل في مسهنده بهاب حهديث ابهي امامهة ج  1

فظ ينظر الي امرأة اول رمقة ) المعجم الكبير للطبراني بهاب عهن القاسهم و اخرجه الطبراني بل
( و جههاء فههي مجمههع الاوائههد ان فههي الحههديث  1946حههديث رقههم  619ص  9اب امامههة ج 

ص  9علي ابن يايد االلهاني و و متروك )مجمع الاوائد كتهاب االدب بهاب غهض البصهر ج 
 ط دار الفكر تحقسه عبدهلل محمد الدرويي 166
 126ص 6( روائع البيان في تفسير ايات االحكام للصابوني ج  6
ص  ۲( أخرجهه البخهاري فهي صهحيحه كتهاب المظهالم بهاب أفنيهة الهدور والجلهوس فيهها ج  3

۸۷۲   . 
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الى الشهوات ممن يخاف الفتنة على نفسه من النظر إليهن من مرورهن فعليه 
 . (1)بهض البصر

ما رواه بريدة أنه صلى اهلل عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب ) يهاعلي  -3  
 . (6) ال تتبع النظرة النظرة فىنما لك األولى وليست لك الثانية (

 وجه الداللة  
دل الحههديث علههى عههدم تعقيههب النظههرة الثانيههة بعههد األولههى لقولههه فههىن لههك النظههرة 

  . (3)األولى وذلك إن كانت من غير قصد وليست لك اآلخرة ألنها إختيارك
ما رواه جابر بن عبد اهلل البجلي فقال سألت رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه  -4  

 . (4) رف بصرك (وسلم عن نظرة الفجأة فقال ) أص
 وجه الداللة

ونظرة الفجأة هي التي تكون بهته من غير تقدم سبب فال ينظر مرة ثانيهة ألن  
األولى إذا لم تكن باالختيار فهي معفو عنها ) وصرف البصر ( بأن بلفتهه إلهى 

 .(2)الشه اآلخر 
وقد عبر النبي صلى اهلل عليه وسلم عن النظهر بها النبهي صهلى اهلل عليهه  - 2
سلم عن النظر باني العين قال ) كتب على ابن آدم حظه من الانى أدرك ذلك و 

ال محالههه فانههي العههين النظههر وانههي اللسههان النطههه وانههي األذنههين السههمع وانهها 

                                 
 612ص  4( سبل السالم ج 1
( أخرجه أبو داود في سننه وقال حديث غريب كتهاب النكهاح بهاب مها يهؤمر بهه مهن غهض  6

 6148رقم 226البصر ج ا ص 
 192ص  2( عون المعبود ج  3

طههه دار  1288ص  3( أخرجههه مسههلم فههي صههحيحه كتههاب األدب بههاب نظههرة الفجههأة ج  4
 إحياء (. الكتب العربية .

 192ص  2( عون المعبود ج  2



 

 
444 

اليدين البطي واني الرجلين خطى والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصهده ذلهك 
  (1)ويكذبة 

 وجه الداللة  
لك على ابن ادم بأن خله له الحواس الذي يجد دل الحديث على أن اهلل أثبت ذ

بها لذة ذلك الشيء وأعطهاه القهوة التهي بهها يقهدر علهى ذلهك الفعهل فهالعينين او 
يما ركب فيهما القوة الباصرة تجهد لهذة النظهر ولهيس معنهى ذلهك أنهه الجهاه إليهه 
واجبههره عليههه بههل ركهها فههي جبلتههه حههب الشهههوات ثههم أنههه تعههالى بفضههله ورحمتههه 

 .(6)يشاء يعصم من
  (3)وفي غض البصر فوائد عديدة 

 االمتثال ألمر اهلل تعالى الذي هو غاية السعادة - 1 
 أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم  - ۲ 
 أنه يقوي القلب -3 
 انه يورث في القلب أنسال في اهلل واجتماعال عليه -4
 انه  يكسب القلب نورال  -2
 انه يورث الفراسة الصادقة  -2
 نه يسد على الشيطان مداخلة أ -1

 حكم النظر إلى المرأة األجنبية
 اختلف الفقهاء في حكم النظر إلى المرأة األجنبية إلى قولين :

                                 
 6439ص  2( اخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدر باب حرام على قرية أهلكتها ج  1
 . ۱۸۲ص  2( عون المعبود ج  6
 149ص  ۲( روائع البيان في تفسير آيات األحكام الصابوني ج  3
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القول األول للحنفية والمالكية وقهول المتقهدمين مهن الشهافعية يحهرم النظهر إلهى 
المههرأة األجنبيههة إال إلههى الوجههه والكفههين عنههد أمههن الفتنههة فيبههاح كشههف الوجههه 

 .(1)والكفين
 فقال الحنفية

 .(6)يباح النظر إلى األجنبيات للوجه والكفين
 وقال المالكية:

 .(3)جائا إتفاقال النظر إلى وجهها وكفيها لهير لذه 
 وقال المتقدمون من الشافعية:

 .(4)ال يجوا للمرأة أن تبدي إال وجهها وكفيها فيجوا كشفهما 
القول الثاني :وهو للشافعية في المفتي به والحنابلة القائلين بحرمة النظر إلهى 

 .(2)المرأة األجنبية جميعها فيجب ستر الوجه والكفين 
 فقال الشافعية:
والكفين وبه قطع صاحب المهذب ووجههه منهع النسهاء الخهروج  يجب سترالوجه
  (2)سافرات الوجوه

 
 

                                 
ص   2، روضهة الطهالبين ج  211، مواهب الجليهل ج  ص  126ص  1( الميسوط جه  1

322 . 
 . 314ص  1، درر الحكام ج  126ص 1( المبسوط ج  6
 . 211ص  1( مواهب الجليل ج  3
 613ص  11( تكملة المجموع ج  4
 2المبههدع ج  - 168ص  3، المهنههي المحتههاج ج  111ص  6 ( حاشههية البيجههوري ج 2
 .229ص  2، المهني ج  8ص 
 613ص  11، تكملة المجموع ج  322ص  2( روضة الطالبين ج  2
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 وقال الحنابلة:
جاء في الهني قال اإلمام أحمد ال يأكل مع مطلقتهه ألنهه ال يحهل لهه النظهر إلهى 

  (1)كفيها 
 سبب الخالف

أنه ورد األمر بهض البصر ومنع النظر مطلقهال فهي قولهه تعهالى ) قهل للمهؤمنين 
ا مههن أبصههارهم ( وورد مقيههدال بالوجههه والكفههين كمهها فههي قولههه تعههالى ) وال يهضههو 

يبدين اينتهن إال ما ظهر منها ( بأن المستثنى هو الوجه والكفين وقياسال على 
جههواا كشههفهما فههي الحههج فمههن تمسههك بههذلك أجههاا كشههفها و مههن متههع كشههفهما 

 . (6)تمسك باألصل
 األدلة

ن بجههواا النظههر للوجههه والكفههين بالكتههاب اسههتدل أصههحاب القههول األول القههائلو 
 والسنة والمعقول .

 دليل الكتاب  
ْنهتاقوله تعالى } ينتتتُهنَّ إ الَّ متا ظتهترت م  ينت ا   . (3)  وتالت ُيْبد 
 وجه الداللة

قوله ) إال ما ظهر منها ( أي ما كان في الوجه والكف من الخضاب او الكحل  
س وروث ابن عباس أنه الوجهه والكهف وروي عن ابن عمر مثله وكذلك عن أن

 .  (4)وقالت عائشة الاينة الظاهرة كالخاتم و قال الحسن وجهها 
 

                                 
 8ص  1. المبدع ج 229ص  2( المهني ج  1
 1639ص  3( بداية المجتهد ج  6
 31( سورة النور ر  3
 . 312ص  6( أحكام القرآن للجصاص ج  4
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 دليل السنة
ما روته عائشة رضي اهلل عنها فقالت دخلت أسماء بنت أبهي بكهر علهى  - 1 

رسول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم وعليهها ثيهاب رقهاه فهأعرض عنهها رسهول اهلل 
ن المرأة إذا بلهت المحهيض لهم ُيرمنهها إال ههذا وههذا وأشهار وقال لها يا أسماء إ
 . (1)إلى الوجه والكفين 

 وجه الداللة 
ادل الحديث علهى أن المهرأة إذا بلههت المحهيض يجهب أن تسهتر جسهدها وقولهه  

) لههم يههر منههها إال هههذا وهههذا دليههل علههى أن جميههع بههدنها عههورة مهها عههدا الوجههه 
 . (6)والكفين

فقال جهاءت امهرأة إلهى رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم  ما رواه سهل بن سعد
فقالههت يهها رسههول اهلل جئههت ألهههب لههك نفسههي فنظههر إليههها فصههعد النظههر إليههها 

نهههه لهههم يقهههض فيهههها شههه  جلسهههت وصهههوبه ثهههم طأطهههأ رأسهههه فلمههها رأت المهههرأة أ
 . . (3)فاوجنيها

 وجه الداللة
جة ووجه الداللهه قام رجل من أصحابه فقال يا رسول اهلل إن لم تكن لك بها حا

باحة النظر   –قوله ) فنظر إليها ( فيه دليل على جواا كشف الوجه وا 
وما رواه جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما فقال شهدت مع رسول اهلل صهلي  

اهلل عليه وسلم الصالة يوم العيد فبدأ بالصهالة قبهل الخطبهة ثهم قهام فتوكهأ علهى 

                                 
رجه أبو داود في سننه وقال حديث مرسل كتهاب اللبهاس بها مها تبهدي المهرأة م اينتهها ( أخ 1
، وقههد قدمههه األلبههاني فههي صههحي  سههنن أبههي داود تههأليف محمههد ناصههر الههدين  26ص  4ج 

 ط مكتبة المعارف  ( 621ص  4األلباني ج 
 ط السلفية . 121ص  11( عون المعبود ج  6
 . ۱۲۷۲النكاح باب النظر قبل التاويج ج ه ص ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب  3
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مضهى حتهى أتهى النسهاء فهوعظهن وقهال بالل فأمر بتقوث اهلل ووعظ النهاس ثهم 
) تصدقن فىن أكثهركن حطهب جههنم ( فقامهت امهرأة سهفعاء الخهدين فقالهت لهم   

 . (1) فقال ) ألنكن تكثرن الشكوث وتكفرن العشير (
 وجه الداللة 
قول الراوي سهفعاء الخهدين دليهل علهى احمرارهمها ويهدل ذلهك علهى أنهها كاشهفه  

 .. (6)لنبي وأمرها بالسترلوجهها ولو كان محرمال لنهرها ا
ما روته عائشة فقالت أومأت امرأة من وراء ستر بيهدها كتهاب الهى رسهول اهلل  

صلى اهلل عليه وسلم فقبض النبي يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة فقالت 
 . (3) بل امرأة فقال ) لو كنت امرأة لهيرت أظافرك ) بالحناء (

 وجه الداللة
ه علههى جههواا كشههف اليههدين والنظههر إليهمهها وفيههه دليههل سههنه الحههديث فيههه داللهه 

 .(4)الخضاب للنساء
 دليل المعقول  -1
يجوا كشهف الوجهه والكفهين والنظهر إليهمها ألن المهرأة تخهرج للبيهع والشهراء  - 

وتحتاج إبداء وجهها في البيع لتعرف وتطالب بالثمن ويرد عليها بالعيب فال بد 
  (2)اإلعطاءمن إبداء الوجه والكف ل خذ و 

 . (1)أن الهالب ظهور الوجه والكفين لصحة العبادة بظهورهما - ۲ 
                                 

ص  ۲ج  1822( أخرجههه مسههلم فههي صههحيحه بههاب الصههالة كتههاب صههالة العيههدين طههه  1
214 . 
 . 123ص  11( المبسوط ج  6

( أخرجههه أبههو داود فههي سههننه وقههال حههديث حسههن كتههاب الترجههل بههاب الخضههاب للنسههاء  3
 ( . 92ص  2) مختصر سنن أبو داود ج 

 باب الخضاب للنساء ۲۲3ص  ۱۱عبود ج ( عون الم 4
 . ۲۱۸ص  ۸( البحر الرائه ج  2
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 أدلة القول الثاني
اسههتدل أصههحاب القههول الثههاني القههائلون بحرمههة النظههر للوجههه والكفههين بالكتههاب 

 والسنة والمعقول .
 دليل الكتاب 
تتاعال فتستتْلوهن من وراء حجهاب - 1  ذلكهم أطههر  قوله تعالى } واذا سألُتُمونت مت

 .(6) الُقُلوبُكم وقلوبهن  
 وجه الداللة 
اآلية صريحة في عهدم جهواا النظهر إلهى األجنبيهة وال شهك أن الوجهه محهرم وال  

 . (3)يجوا النظر إليه ويتناول الخطاب أاواج النبي ونساء المؤمنين
ْنهتا   - ۲ ينتتتُهن  إال ما ظهترت م  ينت ا  قوله تعالى } وتالت ُيْبد 

 (4). 
 وجه الداللة 
دلت اآلية على أن النسهاء ال يحهل لههن أن يظههرن شهيئا مهن الاينهة ل جانهب  

إال مهها ال يمكههن إخفههاؤه قههال ابههن مسههعود رضههي اهلل عنههه قولههه ) إال مهها ظهههر 
أو مها ظههر منهها بهدون (2)منها ( كهالرداء والثيهاب ومها يبهدو مهن أسهافل الثيهاب

 .(2)ا أو ش  من جسدهاقصد مثل أن تكشف الري  عن نحرها أو ساقه
مْ } ار ه  ْن أتْبصت وا م  ن ينت يتُهضه    (1)  ُقل ل ْلُمْؤم 
 

                                                                             
 . ۲۲۲ص  ۱۲( تفسير الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج  1
 . ۵3( سورة االحااب ر  6
 . 122ص  ۲( روائع البيان في تفسير آيات األحكام للصابوني ج  3
 , 31( سورة النور ر  4
 . ۲۸3ص  3 ( تفسير القرآن العظيم البن كثير ج 2
 122ص  ۲( روائع البيان في تفسير آيات األحكام للصابوني ج  2
 3۲( سورة النور ر  1
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 وجه الداللة   
دلت اآلية على أن األمر ورد بمنع النظر وغض البصر مطلقهال ويهدخل فهي ذلهك 

 الوجه والكفين .
 دليل السنة: 
مههارواه ابههن عبههاس رضههي اهلل عنهمهها أنههه صههلى اهلل عليههه وسههلم أردف  - 1 

الفضههل ابههن العبههاس يههوم النحههر خلفههه وكههان رجههالل حسههن الشههعر أبههيض وسههيمال 
فجاءتهه امههرأة مههن خههثعم تسههتفتيه فجعههل الفضهل ينظههر إليههها وتنظههر إليههه فجعههل 

  (1)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشه اآلخر
هلل صهلى ما رواه جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما فقال سهألت رسهول ا - ۲ 

 .(6) اهلل عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال ) إصرف نظرك (
مهها رواه بريههدة عههن النبههي صههلى اهلل عليههه وسههلم أنههه قههال لعلههي بههن أبههي  - 3 

  (3)طالب ) يا على ال تتبع النظرة النظرة فىنما لك األولى وليست لك اآلخرة
 وجه الداللة من األحاديث

إلى األجنبية وال شك أن الوجة مما ال يجهوا أثبتت هذه األحاديث حرمة النظر  
وقوله صلى اهلل عليهه وسهلم ) ال تتبهع النظهرة ( أي (4)النظر إليه فهو إذال عورة 

ال تجعل أخرث بعد األولى فىن لك النظرة األولى إن كانت عن غير تصد وليست 
 . (2) لك اآلخرة ألنها بىختيارك (

                                 
 .  ۲۷3ص  ۲( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب الحج عن العاجا لامانه ج  1
 . 1288ص  3( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب األدب باب نظرة الفجأة ج  6
ص  ۲ب النكهاح بهاب مها يهؤمر بهه مهن غهض البصهر ج ( أخرجهه أبهو داود فهي سهننه كتها 3

طههه دار المعههارف  281ص  ۱وقههال األلبههاني حههديث حسههن صههحي  سههنن أبههو داود ج  641
 6111الثانة 

 . 122ص  ۲( روائع البيان في تفسير آيات األحكام للصابوني ج  4
 .   ۱۱۲ص  2، نيل األوطار ج  192ص  2( عون المعبود ج  2
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 دليل المعقول
ال لهو دلت إباحة النظر إلى الم  رأة عنهد الخطبهة علهى التحهريم عنهد عهدم ذلهك وا 

  (1)كان مباحال لما احتاج إلى التخصيص
 المناقشة 

 اناقي أصحاب القول الثاني ما استدل به أصحاب القول األول .
فيناقي دليل الكتاب وهو قوله ) إال ما ظهر منهها ( بهأن الكحهل والخهاتم ويهدل  

  (6)العين والخاتم موضعه األصبع  على الوجه والكفين ألن الكحل موضعه
وينههههاقي دليههههل السههههنة وهههههو حههههديث أسههههماء بنههههت أبههههي بكههههر قبههههل اول أيههههة  

ويجهاب عهن ذلهك (4)وأنه مرسهل خالهد بهن دريهك لهم يسهمع مهن عائشهة(3)الحجاب
ن كان مرسالل فىن معهه قهول مهن مضهى مهن الصهحابه لبيهان  بأن هذا الحديث وا 

 .(2)القول بذلك قويا  ما أباح اهلل من الاينة الظاهرة فصار
ويناقي دليل المعقهول وههو قهولهم ال تبطهل العبهادة بظهورهمها فهالجواب أن فهي 

 .  (2)تهطية الوجه مشقة فعفي عنه
 اناقي أصحاب القول األول ما استدل به أصحاب القول الثاني . 

هها فتاْسههفيينههاقي دليههل الكتههاب وهههو قولههه تعههالى } تتاعل ههن وتا  ذتا ستههأتْلُتُموُهنَّ مت أتُلوُهنَّ م 
ابٍ  جت رتاء ح    بهأن اآليهة خاصهة بهأاواج النبهي صهلى اهلل عليهه وسهلم ولهو كانهت وت

                                 
 ۵۵۸ص  2امه ج ( المهني البن قد 1
 .4۲۲ص  ۸( شرح فت  القدير ج  6
 . 229ص  2( المهني ج  3
، تفسههير  26ص  4( سههنن أبههو داود كتههاب اللبههاس بههاب مهها تبههدي المههرأة مههن اينتههها ج  4

 . ۲۸3ص  3القرآن العظيم البن كثير ج 
 . 662ص  ۲( سنن البيهقي كتاب السالة باب عورة المرأة الحرة ج  2
، تفسهير ابهن الجهواي  121ص  ۲في تفسير آيات األحكهام للصهابوني ج  ( روائع البيان 2
  3۱ص  2جه 
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عامة فالمراد منها أن سؤال النساء من وراء حجاب أكثهر خيهرال لههن مهن الريبهة 
  (1)ثم إن اهلل لما علم المؤمنين هذه اآلداب أكده بما يحملهم على محافظتها

ار ه مْ قوله }ويناقي دليل الكتاب وهو     ْن أتْبصت وا م  ن ينت يتُهضه   ُقل ل ْلُمْؤم 
نمها ذلهك  بأن هذه اآلية فيها حجة على أنه ال يجهب علهى المهرأة سهتر وجههها وا 
سنة مستحبة لها ويجب على الرجال غض البصر عنهها فهي جميهع األحهوال إال 

ال لمها كه ان لهرض شرعي وليس فيها دليل على أنه يجب ستر الوجه والكفين وا 
 . (6)لفض البصر فائدة فهذا دليل على كشفها

ويناقي دليل السنة وههو حهديث الخثعميهة بأنهه فعهل ذلهك الفعهل مخافهة الفتنهه  
وفيههه قههال العبههاس لمهها لويههت عنههه ابههن عمههك فقههال رأت شههابا وشههابة فلههم أمههن 
عليهمهها الفتنههة وفيههه داللههة علههى جههواا النظههر عنههد أمههن الفتنههة حيههث لههم يأمرههها 

 . (3)هها فلو لم يفهم العباس أن النظر جائا ما سأل بتهطية وج
 الترجي  
بعد عرض أقوال الفقههاء وأدلهتهم ومناقشهتها يتهرج  لهدي القهول القائهل بجهواا  

 ظهور الوجه والكفين والنظر إليهما وذلك عند أمن الفتنة لقوة أدلتهم
 
 
 
 
 

                                 
 689ص  4، شرح فت  القدير ج  ۲۲۵ص  ۲۵( تفسير الفخر الرااي جه  1
، عهون المعبهود بهاب مها يهؤمر بهه مهن غهض البصهر ج  ۱۲۲ص  3( مهني المحتاج ج  6
 192ص 2
 ۱۲۱ص  2( نيل األوطار ج  3
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 الخاتمة :
 وفيها أهم نتائج هذه البحث  وهي :

 بين النساء والرجال. ضرورة الفصل -1
 منع وسائل اإلغراء وتوجيه أماكن الترفيه إلى األفضل . -6
ضرورة توعية شباب األمة ونسائها بهأمور الهدين لمحاولهة غلهه كهل منافهذ  -3

 الشر التابهة من الهير.
 على المسلم والمسلمة اإلبتعاد عن االختالط وارتياد أماكنه . -4
س إلهههى أخطهههار اإلخهههتالط فهههي محاضهههرتهم علهههى العلمهههاء أن ينبههههوا النههها -2

 ومواعظهم وخطبهم.
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 قائمة المصادر والمراجع
تههأليف محمههد ناصههر  .إرواء الهليههل فههي تخههريج أحاديههث منههار السههبيل .1

 .الناشر المكتب اإلسالمي .هه1388الطبعة األولى سنة  –الدين األلباني 
اء طبههع بمطبعههة دار إحيهه .إعانههة الطههالبين ألبههي بكههر بههن محمههد شههطا .6

 .عيسى الحلبي وشركاه –الكتب العربية 
إعههالم المههوقعين عههن رب العههالمين تههأليف شههمس الههدين أبههي عبههداهلل  .3

 –راجعه طه عبدالرؤوف سعيد  .محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجواية
ههه بشهركة الطباعهة الفنيهة 1399طبهع سهنة  –الناشر مكتبهة الكليهات األاهريهة 

 .المتحدة
طبههع .ألفههاظ أبههي شههجاع لمحمههد الشههربيني الخطيههباإلقنههاع فههي حههل  .4

  .عيسى الحلبي وشركاه –بمطبعة دار إحياء الكتب العربية 
للشههي  عههالء الههدين أبههي  .اإلنصههاف فههي معرفههة الههراج  مههن الخههالف .2

صححه وحققه محمهد حامهد الفقهي، الطبعهة  .الحسن علي بن سليمان المرداوي
 .هه1314األولى سنة 

لامههام عههالء الههدين أبههي بكههر بههن  .ب الشههرائعبههدائع الصههنائع فههي ترتيهه .2
 –الناشههر دار الكتههاب العربههي  –هههه 1416الطبعههة الثانيههة  .مسههعود الكاسههاني

 .بيروت، لبنان
هههه 1382الطبعههة الرابعههة  .بدايههة المجتهههد لمحمههد بههن أحمههد بههن رشههد .1

 .شركة مطبعة ومكتبة مصطفى الحلبي
ك للشهي  أحمهد بهن بلهة السالك ألقرب المسالك إلى مهذهب اإلمهام ماله .9

ملتههام الطبههع والثههر  .هههه1316محمههد الصههاوي المههالكي، الطبعههة األخيههرة سههنة 
 .مكتبة ومطبعة الحلبي
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تههاج العههروس شههرع القههاموس لامههام محههب الههدين أبههي الفههيض السههيد  .8
الطبعهة األولهى بالمطبعهة الخيريهة  –محمد مرتضى الحسيني الواسطي الابيهدي 

 .الحياة من منشورات دار مكتبة 1312سنة 
تأليف فخهر الهدين عثمهان بهن علهي  .تبيين الحقائه شرح كنا الدقائه .11

 .طبع دار المعرفة بيروت، لبنان .الايلعي
الجامع الصحي  وهو سنن الترمذي ألبي عيسى محمد بن عيسى بهن  .11

 .بيروت –طبع دار إحياء التراث العربي  .تحقيه أحمد محمد شاكر –سورة 
بمطبعههة  –هههه 1343طبههع سههنة  .محاشههية البيجههوري علههى ابههن قاسهه .16

 .مصطفى الحلبي بمصر
الطبعة الثانيهة  .حاشية ابن عابدين لمحمد أمين الشهير بابن عابدين .13

 .طبع دار الفكر –هه 1392سنة 
حاشية العدوي على شرح أبي الحسهن للشهي  علهي الصهعيدي العهدوي  .14

 .طبع دار إحياء الكتب العربية
مهد بهن يايهد القاوينهي تحقيهه سنن ابن ماجه للحافظ أبهي عبهداهلل مح .12

 .هه1382محمد فؤاد عبدالباقي طبع دار إحياء التراث العربي سنة 
للعالمههة أحمههد بههن أحمههد  –شههرح الرسههالة البههن أبههي ايههر القيروانههي  .12

مهههع شهههرح العالمهههة قاسهههم بهههن عيسهههى بهههن نهههاجي  .البهههرنس المعهههروف بهههاروه
 .هه1366التنوخي. طبع بالمطبعة الجمالية بمصر سنة 

مطبعههة عيسههى  .الصهههير علههى أقههرب المسههالك ألحمههد الههدرديرالشههرح  .11
 .البابي الحلبي

صههحي  البخههاري ألبههي عبههداهلل محمههد بههن إسههماعيل االبخههاري، الناشههر  .19
 .م1891استانبول، تركيا سنة  –المكتبة اإلسالمية 

 .صحي  مسلم بشرح النووي، طبع المطبعة المصرية ومكتبتها .18
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طبهع دار إحيهاء  .ير البهن الهمهاممهع فهت  القهد –الهاية شهرح الهدايهة  .61
 .بيروت، لبنان –التراث العربي 

عهون المعبهود شهرح سهنن أبهي داود ألبهي الطيهب محمهد شهمس الحههه  .61
 .هه. طبع دار الفكر للنشر والتوايع1388الطبعة الثالثة سنة  .العظيم أبادي

 –الفتاوث الكبرث الفقهية البن حجر الهيثمي وبهامشة فتاوث الرملهي  .66
 .هه. الناشر دار الباا للنشر والتوايع. المروة. مكة المكرمة1413طبع سنة 

تههأليف الشههي  نظههام وجماعههة مههن علمههاء الهنههد،  –الفتههاوث الهنديههة  .63
 .هه، طبع دار إحياء التراث العربي بيروت. لبنان1411الطبعة الثالثة 

فههت  الجههواد بشههرح اإلرشههاد ألحمههد شهههاب الههدين بههن حجههر الهيثمههي،  .64
 .هه، تركة مكتبة مصطفى الحلبي1381 الطبعة الثانية

الفهت  الربههاني لترتيهب مسههند اإلمههام أحمهد بههن حنبهل الشههيباني، تههأليف  .62
 –الطبعههة األولههى والطبعههة الثانيههة  .أحمههد عبههدالرحمن البنهها الشهههير بالسههاعاتي

 .طبع دار إحياء التراث العربي
 فت  القدير لكمال الدين محمهد بهن عبهدالرحمن المعهروف بهابن الهمهام .62
 .لبنان –طبع دار إحياء التراث العربي بيروت  –

راجعههه عبدالسههتار أحمههد فههراج، طبههع عههالم  –الفهروع لمحمههد بههن مفلهه   .61
 .هه1412الكتب الطبعة الرابعة سنة 

 .الفروه لامام أحمد بن إدريس القوافي، عالم الكتب بيروت .69
الطبعهة الثانيهة  –فيض القدير شرح الجامع الصههير للعالمهة المنهاوي  .68
 .هه، دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت1381نة س

الناشههر المكتههب اإلسههالمي.  .الكههافي فههي فقههه اإلمههام أحمههد بههن حنبههل .31
 .هه1412الطبعة الرابعة سنة 
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الكافي في فقه أهل المدينة ألبهي عمهر يوسهف بهن عبهداهلل بهن محمهد  .31
لناشر ا .تحقيه الدكتور محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني –بن عبدالبر 

 .هه1389الطبعة األولى  –مكتبة الرياض الحديثة الرياض 
كشاف القناع عن متن اإلقناع للشهي  منصهور البههوتي راجعهه وعلهه  .36

 .عليه هالل مصيلحي، الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض
الكفايههة شههرح الهدايههة مههع فههت  القههدير البههن الهمههام، طبههع دار إحيههاء  .33

 .التراث العربي
لههب لرسههالة ابههن أبههي ايههد القيروانههي ألبههي الحسههن علههي بههن كفايهة الطا .34

 .الناشر مكتبة محمد علي صبي  –محمد 
الههدين محمههد بههن مكههرم بههن  –لسههان العههرب لامههام أبههي الفضههل جمههال  .32

 .طبع دار صادر بيروت –منصور 
نهايههة المحتههاج إلههى شههرح المنهههاج لمحمههد بههن أبههي العبههاس الرملههي،  .32

 .هه1392بي الطبعة األخيرة سنة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحل
ههه، طبهع دار 1389الطبعة الثالثهة .المبسوط لشمس الدين السرخسي .31

 .بيروت، لبنان –المعارف 
مجمههع الاوائههد ومنبههع الفوائههد للحههافظ نههور الههدين علههي بههن أبههي بكههر  .39

 .الطبعة الثالثة منشورات دار الكتاب العربي بيروت –الهيثمي 
بهههي اكريهها محيهههي الههدين بهههن شهههرف المجمههوع شهههرح المهههذب لامهههام أ .38

توايههع المكتبههة العالميههة  .النههووي، حققههه وعلههه عليههه محمههد نجيههب المطيعههي
 .بالفجالة بمصر

مجموع فتاوث شي  اإلسالم أحمد بن تيمية جمع وترتيب. عبدالرحمن  .41
 .هه1389ابن قاسم وابنه محمد، الطبعة األولى والطبعة المصورة عنها سنة 
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تحقيهههه اهيهههر الشهههاويي، الناشهههر  –حنبهههل مسهههائل اإلمهههام أحمهههد بهههن  .41
 .هه1411طبع سنة  –المكتب اإلسالمي 

مسههند اإلمههام أحمههد وبهامشههه منتخههب كنهها العمههال فههي سههنن األقههوام  .46
 .واألفعال للمتقي الهندي، الناشر المكتب اإلسالمي، بيروت

معههالم السههنن لامههام أبههي سههليمان حمههد بههن محمههد الخطههابي البسههتي،  .43
 .منشورات المكتبة العلمية –هه 1411 الطبعة الثانية سنة

الناشهههر مكتبهههة .المهنهههي ألبهههي محمهههد عبهههداهلل بهههن أحمهههد بهههن قدامهههة .44
 .الجمهورية العربية ومكتبة الرياض الحديثة

مهنههي المحتههاج إلههى معرفههة ألفههاظ المنهههاج للشههي  محمههد الشههربيني  .42
 .الخطيب. الناشر دار إحياء التراث العربي

لموفه الهدين ابهن قدامهة  –د بن حنبل المقنع في فقه إمام السنة أحم .42
المقدسي مع حاشية بخط الشي  سهليمان بهن الشهي  عبهداهلل بهن الشهي  محمهد 

 .الطبعة الثانية –بن عبدالوهاب 
منههار السههبيل شههرح الههدليل للشههي  إبههراهيم بههن محمههد بههن سههالم بهههن  .41

 .الناشر المكتب اإلسالمي –هه 1388الطبعة األولى سنة  –ضويان 
 

 


