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Summary 
After he became a Muslim woman distinct, present in government departments 
role was to be her knowledge and prohibitions controls that enjoined the street 
religion on them, through our knowledge centers that may be emulated in 
government departments, and money it may be emulated, as well as the rule of 
the street to mix and being alone during a business career, and also transition 
from her home to the place of work is a mahram with strangers and traveling 
with them. With a statement in the opinion of jurists by introducing their 
evidence and jurisprudence and discuss that evidence, then the most correct 
statement of opinion in it. 
  

 
 

بعدمو اصبح فؾؿرأة ادسؾؿي دور متؿقز وحورض ذم دوائر افدوفي ؾؽون البد هلو مـ معرؾي افضقابط وافـقاهل 

ومو ال   ،مـ خالل معرؾتـو بودراـز افتل جيقز تؼؾدهو ذم دوائر افدوفي ،افتل أوجبفو افشورع احلـقػ ظؾقفو

وايضًو اكتؼوهلو مـ بقتفو اػ  ،وـذفؽ حؽؿ افشورع بوالختالط واخلؾقة اثـوء افعؿؾ افقطقػل ،جيقز هلو تؼؾدهو

حمؾ ظؿؾفو مـ ؽر ذي حمرم مع افغربوء وافسػر معفؿ .مع بقون رأي افػؼفوء ذم ذفؽ مـ خالل ضرح أدفتفؿ 

 اجح ذم ذفؽ .ثؿ بقون افرأي افر ،افػؼفقي ومـوؿشي تؾؽ األدفي

 

 

 

  



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

واصفد أن ال افف إال اهلل اهلًو ؾردًا صؿداً وأصفد أن  ،احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره

 حمؿدًا ظبده ورشقفف أرشؾف اهلل بوهلدى وديـ احلؼ فقظفره ظذ افديـ ـؾف وفق ـره ادؼـقن .

 أمو بعد ..

ـثرة افـسوء ادقطػوت ذم وؿتـو احلورض وأكو واحدة ؾون شبى اختقوري هلذا ادقوقع هق 

مـفـ دؾعـل هذا األمر اػ خقض هذا افبحٌ فالشتػودة مـ معرؾي األحؽوم افؼظقي افتل جيى أن 

تؾتزم هبو ـؾ مقطػي ابتداًء مـ خروجفو مـ ادـزل إػ حغ ظقدهتو إفقف مـ خالل معرؾتفو بوفضقابط 

وـذفؽ معرؾي ادراـز افتل جيقز هلو تؼؾدهو ذم دوائر افدوفي ومو  ،قفووافـقاهل افتل أوجبفو افشورع ظؾ

وؿد اظتؿدت ببحثل ظذ بقون آراء افػؼفوء ذم ادسلفي ادختؾػ ؾقفو مع بقون افرأي  ،ال جيقز هلو تؼؾدهو

 وؿد شبؼـل ظدد مـ األخقة واألخقات بوفبحٌ هبذا ادقوقع. ،افراجح

 :حٌوؿد ؿسؿً افبحٌ إػ أربعي مبو

وؾقف  ،ومؼوظقي ظؿؾ ادرأة ووقابط ظؿؾ ادرأة ذم االشالم ،بقون معـك ادقطػي :ادبحٌ األول

 :ثالثي مطوفى

 بقون معـك ادقطػي   :األولادطؾى 

 مؼوظقي ظؿؾ ادرأة  :ادطؾى افثوين

 ادطؾى افثوفٌ: وقابط ظؿؾ ادرأة ذم اإلشالم .

 :وؾقف مطؾبون ،قطقػل افذي متورشف ادرأةافعؿؾ اف أكقاع :ادبحٌ افثوين

 وؾقف ثالثي ؾروع  ،افقطوئػ اخلوصي :األولادطؾى 

 تقيل ادرأة فرئوشي افبالد .   :افػرع األول

 تقيل ادرأة ادـوصى افقزاريي  :افػرع افثوين



 

 

 تقيل ادرأة افؼضوء . :افػرع افثوفٌ

 ادـوصى  افقطوئػ افعومي ادجردة مـ :ادطؾى افثوين

 اختالط ادرأة بوفرجول واخلؾقة هبؿ الجؾ اداء ظؿؾفو افقطقػل  :ادبحٌ افثوفٌ

 :وؾقف مطؾبون

 اختالط ادرأة بوفرجول ظـد اداء ظؿؾفو افقطقػل  :األولادطؾى 

 خؾقة ادرأة بوفرجول ظـد اداء ظؿؾفو افقطقػل  :ادطؾى افثوين

 فو اػ حمؾ وطقػتفو اكتؼول ادرأة مـ بقت :ادبحٌ افرابع

 :وؾقف مطؾبون

 آراء افػؼفوء ذم خروج ادرأة ألداء ظؿؾفو افقطقػل. :ادطؾى االول

 آراء افػؼفوء ذم شػر ادرأة ألداء ظؿؾفو افقطقػل . :ادطؾى افثوين

 اخلومتي 

 ادصودر وادراجع 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 :ؾقف مطؾبونو 

 ؿبؾ بقون تعريػ ادقطػي البد فـو مـ تعريػ افقطقػي 

 :تعريػ افقطقػي فغي :اوالً 

مـ وطػ االفزام تعقغ ظؿؾ معغ فؾشخص او فؾقء ومـف تقطقػ افشخص جلبويي 

اي ان  وً او ترـ ؾزمي و افقاجبي ؾعالًدقطػي اي ادومـف افعبودة ا ،(1)اخلراج وتقطقػ افامل ذم دمورة ـذا

... ان   (2)ادؽؾػ جيى ظؾقف ؾعؾ ـذا او ترك ـذا ـقطقػي ادستحووي و احلوئض بوفـسبي فؾصالة

ومـف وطػف ظغ فف ذم ـؾ  ،(3)يقطػ ظذ ظومؾ محؾ مول معؾقم اػ اجؾ مػروض ؾوفامل هق افقطقػي

اخلراج ادقطػ وهق افقطقػي ادعقـي افتل تقوع .و (4)يقم وطقػي وظؾقف افعؿؾ واخلراج وكحق ذفؽ

،  (5)ظذ ارض و يؼر ظؾقفو ـام ووع شقدكو ظؿر بـ اخلطوب )ريض اهلل ظـف( ظذ شقاد افعراق 

 وافتل ترادف مصطؾح افرضائى ذم افعرف احلويل .

 

                                                             

 -هـ  1448 ،(2)ط  ،افـوذ دار افـػوئس فؾطبوظي ،حومد صودق ؿـقبل ،حمؿد رواس ؿؾعجل ،معجؿ فغي افػؼفوء (1)

 . 151/  1 :م 1988

دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت  :، افـوذ (هـ 816افديـ افؼيػ اجلرجوين ، )ت  افتعريػوت ، ظع بـ حمؿد بـ ظع (2)

   131/ 1  :م1983 -هـ 1443( ، شـي 1فبـون ، ط ) –

ابراهقؿ  :حتؼقؼ ،هـ (387)ت  ،حمؿد بـ امحد بـ يقشػ ابق ظبدا هلل افؽوتى افبؾخل اخلقارزمل ،مػوتقح افعؾقم (3)

 . 13/  1 :(2)ط  ،وب افعريبافـوذ دار افؽت ،االبقور

حمؿد  ،حومد ظبد افؼودر ،امحد افزيوت ،ابراهقؿ مصطػك ،ممفػ جمؿع افؾغي افعربقي بوفؼوهرة ،ادعجؿ افقشقط (4)

 . 1442/  2 :(ط)ب  ،افـوذ دار افدظقة ،افـجور

  131/ 1افتعريػوت فؾجرجوين   (5)



 

 

  :افقطقػي اصطالحوً  :ثوكقوً 

ضفو افبعض ذم  ادضؿقن وافشؽؾ ] وحدة مـ وحدات افعؿؾ تتؽقن مـ ظدة اكشطي جمتؿعي مع بع

 . (1)ويؿؽـ ان يؼقم هبو مقطػ واحد او اـثر [

] ـقون كظومل يتضؿـ جمؿقظي مـ افقاجبوت وادسموفقوت تقجى ظذ صوؽؾفو  :وظرؾفو آخريـ بوهنو

 . (2)افتزاموت معقـي مؼوبؾ متتعف بوحلؼقق وادزايو [

 ،دمي ظومي تستفدف اصبوع حوجوت ادقاضـغخ)وظرف اخرون افقطقػي افعومي ذم االشالم بلهنو )

 . (3)((بؾ ـوكً دـ يستحؼفو وتتقاؾر ؾقف افؽػويي ،ومل تؽـ افقطقػي ذم االشالم دـ يسلهلو

وهل افـظوم ادتامشؽ ذم افعؿؾ .  وافقطقػي ظـد  ،وتقجد شؿي بورزة ذم افتعريػغ األوفقغ

 في فؾؿـتسبغ اػ دوائرهو وؾؼ وقابط وذوط معقـي . هل ادؽوكي افرشؿقي افتل متـحفو افدو :افدوفي

 هل افتل متورس افعؿؾ افقطقػل بضقابطف مؼوبؾ متتعفو بودزايو.  :ؾودقطػي

  

                                                             

 ،(1ط ) ،مـتدى ادفورات احلقوتقي ،مؽتبي افعبقؽوت ،وافتقجيري ،حمؿد ،افزظل ،معجؿ ادصطؾحوت االداريي (1)

 .  185 :هـ 1414

افقطقػي افعومي وادارة صمون  ،اخالؿقوت االدارة ذم افقطقػي افعومي وتطبقؼوهتو ذم ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي (2)

 :ز االـوديؿل جلؿقع افدراشوت وافبحقث افعؾؿقيمـتديوت ادرـ ،كؼ ادـظؿي افعربقي فؾعؾقم االداريي ،ادقطػغ

65  

 .  (19 – 16)ص  ،ظع بـ كويػ افشحقد ،احلضورة االشالمقي بغ اصوفي افاميض وآمول ادستؼبؾ :يـظر (3)



 

   

 

 متفقد 

 ،مل تعرف افبؼيي ديـوً وال حضورة ظـقً بودرأة أمجؾ ظـويي وأتؿ رظويي وأـؿؾ أهتامم

اإلشالم حتدثً ظـ ادرأة وأـدت ظذ مؽوكتفو وظظقؿ مـزفتفو جعؾتفو مرؾقظي افرأس ـتعوفقؿ 

هلو ذم ذيعي اإلشالم االظتبور األشؿك وادؼوم األظذ  ،مقؾقرة افؽرامي ظوفقي ادؽوكي مرمقؿي افؼدر

 تتؿتع بشخصقي حمسمي ذات حؼقق مؼررة وواجبوت معتزة .

ظؾقف افتػضقؾ إكام ـون بوفعؼؾ افذي هق ظؿدة وافصحقح افذي يؽقن )ؿول افؼرضبل: 

  (1)افتؽؾقػ وبف يعرف اهلل ويػفؿ ـالمف ويقصؾ إػ كعقؿف وتصديؼ رشؾف(

واكطالؿًو مـ هذا األصؾ اتػؼ مجفقر افعؾامء وادػنيـ ظذ أن ـؾ مو جوء ذم افؼرآن وافسـي 

ػرد ادذـر واجلؿع ادذـر ممو مـ خطوب مقجف إػ ادممـغ وادسؾؿغ ذم خمتؾػ افشمون بصقغي اد

يتصؾ بوفتؽوفقػ واحلؼقق واالظامل افعومي يعتز صومالً فؾؿرأة دون أي تػريؼ ومتقز إذ مل يؽـ ؾقف 

ؿريـي ختصقصقي ومـ ذفؽ افتؽوفقػ افتعبديي وافامفقي وافبدكقي واحلؼقق وافقاجبوت وادبوحوت 

 وادحظقرات وافتبعوت واآلداب واألخالق . 

 :فؼرآن افؽريؿأوالً:  ا

ې ى       ى ائ ائ     ېۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ېچ ؿقفف تعوػ  -1

 . (2)چەئ ەئ وئ    وئ 

 :وجف افدالفي ذم هذه اآليي

افسؽقى افعظقؿ فؾؿطقعغ وترهقى ظظقؿ فؾؿذكبغ ؾؽلكف ؿول تعوػ اجتفدوا ذم ادستؼبؾ ؾون 

فق اكف يراه اهلل ويراه افرشقل ويراه فعؿؾؽؿ ذم افدكقو حؽامً وذم اآلخرة حؽامً امو حؽؿف ذم افدكقو ؾ

                                                             

فإلموم حمؿد بـ امحد االكصوري  :تػسر افؼرضبل اجلومع ألحؽوم افؼرآن ادعروف بتػسر افؼرضبل  (1)

 .14/294م، 2441-هـ1422 ،، دار إحقوء افساث افعريب2ط،(هـ671ت4افؼرضبل

 . 145آيي  :شقرة افتقبي (2)



 

 

ادسؾؿقن ؾون ـون ضوظي حصؾ مـف افثـوء افعظقؿ وافثقاب افعظقؿ ذم افدكقو واالخرة وان ـون معصقي 

حصؾ مـف افذم افعظقؿ ذم افدكقو وافعؼوب افشديد ذم االخرة ؾثبً ان هذه افؾػظي افقاحدة جومعي 

 .  (1)ومعوصف ومعودهجلؿقع مو حيتوج ادرء افقف ذم ديـف ودكقوه 

 وهذا كص ظوم تدخؾ ؾقف افـسوء الن افـسوء صؼوئؼ افرجول بوالحؽوم افؼظقي مو مل يستثـك بـص .

وئ   وئ  ەئۉ ۉ  ې ې  ې ې ى   ى ائ              ائ   ەئچ  :ؿقفف تعوػ -2

 . (2) چۆئ ۈئ ۈئ  ېئ  ۆئۇئ ۇئ

 :وجف افدالفي ذم هذه اآليي

داود صؽرا فف ظذ مو اكعؿ ظؾقؽؿ مـ افـعؿ افتل خصؽؿ هبو ظـ ؿؾـو هلؿ اظؿؾقا بطوظي اهلل يو آل 

 . (3)شوئر خؾؼف مع افشؽر فف ظذ شوئر كعؿف افتل ظؿؽؿ هبو مع شوئر خؾؼف 

 :ثوكقوً:  افسـي افـبقيي

مو أـؾ احد )) :ؿول (صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ)ظـ رشقل اهلل  :-ريض اهلل ظـف  -حديٌ ادؼدام  -1

 (4)((ان يلـؾ مـ ظؿؾ يده وان كبل اهلل داود ظؾقف افسالم ـون يلـؾ مـ ظؿؾ يدهضعوم ؿط خرًا مـ 

. 

                                                             

ابق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر بـ احلسـ بـ احلسغ افتقؿل افرازي ادؾؼى بػخر افديـ افرازي  ،مػوتقح افغقى (1)

 143 ،141/  16 :هـ 1424 ،(3)ط  ،بروت ،دار احقوء افساث افعريب :افـوذ ،(هـ 646)ت  ،خطقى افري

. 

 . 13آيي  :شقرة شبل (2)

 ،(هـ 314)ت  ،حمؿد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر بـ ؽوفى األمع ابق جعػر افطزي ،جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن (3)

ابق  ،عؾقمبحر اف ،368/  2 :م 2444 -هـ  1425 ،(1)ط  ،افـوذ ممشسي افرشوفي ،امحد حمؿد صوـر :حتؼقؼ

افـوذ دار  ،د . حمؿقد مطرجل :حتؼقؼ ،(هـ 373)ت  ،افؾقٌ كك بـ حمؿد بـ امحد بـ ابراهقؿ افسؿرؿـدي

 .  83/  3 :(ط)ب  ،بروت ،افػؽر

 ،دار ابـ ـثر افقاممي ،د . مصطػك افبغك :حتؼقؼ ،حمؿد بـ اشامظقؾ ابق ظبد اهلل افبخوري ،صحقح افبخوري (4)

 (.1966) 734/  2 :م 1987 -هـ  1447 ،(3)ط  ،بروت



 

   

 

 :وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ

ؾقف ؾضؾ افعؿؾ بوفقد وتؼديؿ مو يبوذه افشخص بـػسف ظذ مو يبوذه بغره احلؽؿي ذم ختصقص 

كف ـون خؾقػي ذم االرض وهلذا داود بوفذـر ان اؿتصوره ذم اـؾف ظذ مو يعؿؾف بقده مل يؽـ مـ احلوجي أل

[ ؿصتف ذم مؼوم االحتجوج هبو ظذ مو ؿدمف مـ ان خر  (صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ)اورد ] افـبل حمؿد 

 . (1)افؽسى ظؿؾ افقد وهذا يعد تؼريراً ان ذع مـ ؿبؾـو ذع فـو وال شقام اذا ورد ذم ذظـو

مـ ـسى ادرأة وكػؼتفو بـػسفو بوفعؿؾ  ؾوذا ـوكً افـػؼي واجبي ظذ افزوج واالب ؾفذا ال يؿـع

 افقطقػل .

وافذي )) :(صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ)ؿول رشقل اهلل  :ؿول :-ريض اهلل ظـف  –حديٌ ايب هريرة  -2

ؾقتحطى ظذ طفره خر فف مـ ان يليت رجالً ؾقسلفف اظطوه او  ،كػز بقده الن يلخذ احدـؿ حبؾف

 . (2)((مـعف

 :ديٌوجف افدالفي مـ هذا احل

فؾتلـقد ذم كػس افسومع وؾقف احلض  ،ؿقفف وافذي كػز بقده ؾػقف افؼسؿ ظذ افقء ادؼطقع بصدؿي

ظذ افتعػػ ظـ ادسلفي وافتـزه ظـفو وفق امتفـ ادرء كػسف ذم ضؾى افرزق ارتؽى ادشؼي ذم ذفؽ 

ذ ادسمول مـ افضقؼ ذم وفقال ؿبح ادسلفي ذم كظر افؼع مل يػضؾ ذفؽ افرد اذا مل يعط وفام يدخؾ ظ

حوفي ان اظطك ـؾ شوئؾ وامو ؿقفف خر فف ؾؾقسً بؿعـك اؾعؾ افتػضقؾ اذ ال خر ذم افسمال مع 

 . (3)افؼدرة ظذ االـتسوب

ؾوذا مل دمد ادرأة افـػؼي ـون خراً هلو ان تطؾى افعؿؾ افقطقػل وؽره الجؾ افؽسى احلالل دون 

 مذفي افسمال .

                                                             

حمؿد ؾماد  :حتؼقؼ ،امحد بـ ظع بـ حجر ابق افػضؾ افعسؼالين افشوؾعل ،ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري (1)

 .  346/  4 :م 1379 ،(ط)ب  ،بروت ،دار ادعرؾي ،حمل افديـ اخلطقى ،ظبد افبوؿل

 . (1474) 123/  3 :صحقح افبخوري (2)

 .  276/  3 :ؾتح افبوري (3)



 

 

ؾؿـ تؾؽ  ،بؾ جعؾ فذفؽ وقابط ظدة ،شبؼ أن ذـرت أن اإلشالم مل حيرم ظؿؾ ادرأة بشؽؾ ظوم

  :افضقابط

ويؿـعفو مـ  ،ويؼورب ؾطرهتو افؾطقػي افرؿقؼي ،أن يؽقن افعؿؾ مقاؾؼوً فطبقعي ادرأة وأكقثتفو .1

وتطبقى ادريضوت وكحق  ،ورظويي األضػول ،ـوفعؿؾ ذم تدريس افـسوء ،االختالط بوفرجول

 ذفؽ .

وذفؽ بلن ال يلخذ  ،ان ال يعورض ظؿؾفو افقطقػي األشوشقي بقتفو كحق زوجفو واضػوهلو .2

 (1) ظؾقفو افعؿؾ ـؾ وؿتفو ن بؾ يؽقن وؿً افعؿؾ حمدداً ؾال يمثر ظذ بؼقي وطوئػفو .

 فو إن ـوكً متزوجي أو زوج ،أن يؽقن خروجفو فؾعؿؾ بعد إذن وفقفو ـقافدهيو .3

 .(2)ـوفتزج وافسػقر وؽرمهو  ،خؾق افعؿؾ مـ ادحرموت .4

 ،ؾفذا يؽسبفو شؾقـًو مـظبطًو وخؾؼًو ؿقياًم يرحيفوً اوالً  ،أن تتحذ بتؼقى اهلل شبحوكف وتعوػ .5

 ويريح اآلخريـ مـ افػتـ ثوكقوً.

 ،(3) بد مـف .افثقوب افظوهرةؾال تبد صقئوً مـفو ألجـبل إال موال ،أن تؾتزم بوحلجوب افؼظل .6

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    چ  :ؿول تعوػ

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ  ڱ

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵      ﮶  

             ﯁     ﯀   ﮼     ﮽  ﮾  ﮿   ﮺  ﮻    ﮸     ﮹   ﮷   

                                                             

 ،جدة ،دار ادجتؿع ،د. مؽقي مرزا ،يـظر: مشؽالت ادرأة ادسؾؿي ادعوسة وحؾفو ذم وقء افؽتوب وافسـي  (1)

 .344هـ، ص1414، 2ط

 .85ص ،يـظر: ادرأة تعؾؿفو وظؿؾفو ذم افؼيعي اإلشالمقي  (2)

 .44، ص1ط،فعبد اهلل بـ وـقؾ افشقخ ،يـظر: ظؿؾ ادرأة ذم ادقزان  (3)



 

   

 

    ڭ  ڭ     ڭ  ڭ                         

 (1)  چۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ     ۆۇ  ۇ

هذه بعض افضقابط افؼظقي افتل جيى ظذ ادرأة أن تؾتزم هبو ظـد خروجفو فؾعؿؾ حتك 

 وحتك تؼقم بعؿؾفو ادـوط هبو ظذ أتؿ وجف . ،تـول روو اهلل وشعودة افداريـ

 

  

                                                             

 .31اآليي  ،شقرة افـقر  (1)



 

 :وؾقف مطؾبون 

  :تقيل ادرأة رئوشي افبالد :افػرع االول

 :هـوك خالف بغ افػؼفوء ظذ تقيل ادرأة فرئوشي افبالد ظذ ؿقفغ

وافذي ذهى إػ أبعد  ،فشقخ حمؿد افغزايلوؿول بذفؽ ا ،: جيقز تقيل ادرأة فرئوشي افبالدافؼقل األول

 ،مـ ذفؽ بحقٌ ال يضع ؿقداً ظذ افقطوئػ افتل تتقالهو ادرأة بام ؾقفو احلؽؿ واإلمومي افعؾقو

أكف ذم شقوشي  :وؿول مو معـوه ،واشتشفد بذفؽ امتداح افؼرآن ذم شقرة افـؿؾ فبؾؼقس مؾؽي شبل

 (1)وإكام ادفؿ هق اجلدارة وافؽػوءة ،فتقيل افؼقودة ؾقفو افدوفي ال يـبغل ان تؽقن االكقثي معقوراً 

 :(2)ان ادرأة ال تؽقن خؾقػي ظذ ادسؾؿغ واشتدفقاافؼقل افثوين: 

حغ بؾغف ان ـنى فام موت ويل ؿقمف بـتف  :ؿول (صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ)بام روي ظـ افـبل حمؿد -1

 . (3)((فـ يػؾح ؿقم وفقا امرهؿ امرأة)) :ؾؼول

                                                             

 .59-52ص ،افؼوهرة –دار افؼوق  ،دحؿد افغزايل ،يـظر: افسـي افـبقيي بغ أهؾ افػؼف وأهؾ احلديٌ  (1)

 :حتؼقؼ ،(هـ 543)ت  ،افؼويض حمؿد بـ ظبد اهلل ابق بؽر بـ افعريب ادعوؾري االصبقع افامفؽل ،احؽوم فؼرآن (2)

 ،482/  3 ،م 2443 - هـ 1424 ،(3) ط ،فبـون –بروت  ،افـوذ دار افؽتى افعؾؿقي ،حمؿد ظبد افؼودر ظطو

 ،ؼون واالحؽوم ذم ذح حتػي االحؽوم ادعروف بؼح مقورة ابق ظبد اهلل حمؿد بـ امحد بـ حمؿد افػوداالت

حمؿد بـ ظع بـ حمؿد بـ ظبد اهلل افشقـوين  ،كقؾ االوضور ،11/  1 :هـ 1472 ،(ط)ب  ،افـوذ دار ادعرؾي

 :م 1993 -هـ  1413 ،(1)ط  ،افـوذ دار احلديٌ ،حتؼقؼ / ظصوم افديـ افصقوبطل ،(هـ 1254)ت  ،افقؿـل

ت  ،ظع بـ ظبد افسالم ابـ ظع ابق احلسـ افسـقيل ،افبفجي ذم ذح افتحػي ذح حتػي االحؽوم ،344/  8

 - هـ 1418 ،(1) ط ،بروت –فبـون  ،افـوذ دار افؽتى افعؾؿقي ،حمؿد ظبد افؼودر صوهغ :حتؼقؼ ،(هـ 1258)

 .  36/  1 :م 1998

 . (7499) 55/  9 :صحقح افبخوري (3)



 

   

 

 :وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ

يدل ظذ ظدم جقاز تقفقي ادرأة صقئوً مـ االحؽوم افعومي بغ ادسؾؿغ وان ـون افشورع ؿد اثبً هلو 

 . (1)راظقي ذم بقً زوجفو

مثؾ اؿومي  ،ان افقاليي افعومي تشؿؾ وطوئػ ديـقي وحقوتقي تػقق إمؽوكوت ادرأة افبدكقي وافديـقي -2

 وافؼصوص.  ،واالذاف ظذ احلدود ،وؿقودة اجلقش ،اجلامظيصؾقات اجلؿعي و

 تقيل ادرأة ادـوصى افقزاريي . وؾقف: :افػرع افثوين

 تعريػ افقزارة فغًي واصطالحو .  :اوالً 

 ادفي مؼوظقي افقزارة . :ثوكقوً 

 اراء افػؼفوء ذم تقيل ادرأة ادـوصى افقزاريي . :ثوفثوً 

  

                                                             
 ،افبويب احلؾبلافـوذ مؽتبي مصطػك  ،(هـ 182)ت  ،حمؿد بـ اشامظقؾ االمر افؽحالين افصـعوين ،شبؾ افسالم (1)

 . 123/  4 :م 1964 -هـ  1379 ،(4)ط 



 

 

 .  ارة فغًي واصطالحوتعريػ افقز :اوالً 

 :(1)تعريػ افقزارة فغيً 

او مـ  ،افقزارة ملخقذة مـ افقزر وهق االثؿ واحلؿؾ افثؼقؾ او مـ االزر وهق افظفر :بوفؽن وافػتح

مي وكسوبي ومو جرى غي ـعالواكٌ افقزارة : الكف اراد ادبوف ،افقزر وهق ادعتصؿ واجلبؾ ادـقع

 .جمراهو

 :(2)حوً تعريػ افقزارة اصطال

ال خيرج ادعـك االصطالحل ظـ ادعـك افؾغقي الن ـؾؿي افقزارة ذم االصطالح دمؿع هذه ادعوين 

 ،ومؾجل ظـد افـقازل ،وطفر ذم افسقوشي ،الن افقزير ظقن ظذ ادلمقر ،وهل كقع مـ افقاليي ،ـؾفو

                                                             

 ،وخمتور افصحوح ،(1/514)،بروت ،حمؿد بـ يعؼقب افػروز آبودي ممشسي افرشوفي ،افؼومقس ادحقط :يـظر (1)

ؿقد حم :حتؼقؼ ،(م 1995 -هـ  1415) ،بروت ،مؽتبي فبـون كوذون ،حمؿد بـ ايب بؽر ب ظبد افؼودر افرازي

 ،ادؽتبي افعؾؿقي ،امحد بـ حمؿد بـ ظع ادؼري ،ادصبوح ادـر ذم ؽريى افؼح افؽبر فؾراؾعل ،(6/  1)خوضر 

افشقخ ظودل حمؿد ظبد  :حتؼقؼ ،حمؿد يقشػ افشفر بليب حقون االكدفز ،افبحر ادحقط ،(657/  2)بروت 

 ،دار افؽتى افعؾؿقي ،جقد افذوؿل، د. أمحد افـجقيل اجلؿؾزـريو ظبد اد ،افشقخ ظع حمؿد معقض ،ادقجقد

ابق حمؿد ظبد احلؼ بـ ؽوفى بـ  ،ادحرر وافقجقز ذم ؾسر افؽتوب افعزيز ،(225/  6)(1ط)،بروت –فبـون 

شوذم ظبد افسالم ظبد اف :حتؼقؼ ،ط االوػ ،(م 1393 -هـ  1413) ،فبـون ،دار افؽتى افعؾؿقي ،ظطقي االكدفز

 .(42/ 4)حمؿد 

/  1)حمؿد شقد ـقالين  :حتؼقؼ ،فبـون ،دار ادعرؾي ،ابق افؼوشؿ حسغ بـ حمؿد ،ادػردات ذم ؽريى افؼرآن :يـظر (2)

مصطػك  :ضبع ،(29ص )واالحؽوم افسؾطوكقي أليب يعذ  ،(23ص )واالحؽوم افسؾطوكقي فؾاموردي  ،(521

صقخ االشالم حمؿد بـ ابراهقؿ بـ شعد اهلل بـ مجوظي بـ  ،م ذم تدبر اهؾ االشالموحترير االحؽو ،افبويب احلؾبل

 ،(م 1988 -هـ  1448) ،افدوحي -ؿطر  ،دار افثؼوؾي بتػقيض مـ رئوشي ادحوـؿ افؼظقي بؼطر ،ازم بـ صخر

 ،(75ص )هلل بـ زيد آل حمؿقد ؿدم فف افشقخ ظبد ا ،د . ؾماد ظبد ادـعؿ امحد :حتؼقؼ ودراشي وتعؾقؼ ،ط افثوفثي

 ،بروت ،دار افـؼ ادؽتى االشالمل ،ظبد افرمحـ بـ ظع بـ حمؿد اجلقزي  ،زاد ادسر ذم ظؾؿ افتػسر

 . (282/  5) ،ط افثوفثي ،(م 1984 -هـ 1444)



 

   

 

ؾوالكسون  ،عوكي بوهؾ اخلروهق ادشر وادمازر وادعوون ورد االمر ذم افؼع بوفشقرى واالشت

 واخلؾقػي اكسون ال يؼدر فقحده ظذ حتؿؾ ادسموفقي .  ،ؿقي بلخقف ،وعقػ بـػسف

ؾالبد ان يتـوزل ظـ بعض مسموفقوتف فقؽقن فؾؿسوظد واليي ذظقي ذم افتدبر ومعوودة 

 :ذف مـوزل اآلدمقغا :(2)وفذفؽ ؿول افطرضقر ،. وافقزارة هلو مؽوكي ظوفقي ذم االشالم (1)االموم

وافرتى  ،اهؿ اخلطط افسؾطوكقي :افقزارة :ويؼقل ابـ خؾدون ،(3)ثؿ افقزارة ،ثؿ اخلالؾي ،افـبقة

 . (4)الن اشؿفو يدل ظذ مطؾؼ االظوكي ،ادؾقـقي

  

                                                             

 1979 -هـ  1399) ،ييدار افدظقة االشؽـدر ،ظبد ادؾؽ بـ ظبد اهلل بـ يقشػ اجلقيـل ،ؽقوث االمؿ :يـظر (1)

ظبد افرمحـ  ،ومؼدمي ابـ خؾدون ،(114/ 1)د . مصطػك حؾؿل  ،د . ؾماد ظبد ادـعؿ :حتؼقؼ ،ط االوػ ،(م

وحترير االحؽوم ذم  ،(235ص )ط اخلومسي  ،(م 1984 -هـ  1444) ،بروت ،دار افؼؾؿ ،بـ حمؿد بـ خؾدون

 .  (76ص )تدبر االشالم 

 :وضرضقصي ،ظومل االشؽـدريي ،افػؼقف ادحدث ،ابق بؽر االكدفز ،حمؿد بـ افقفقد بـ خؾػ :هق ،افطرضقر (2)

صوحى  ،ورع ،ديـ ،صقخ افامفؽقي ،افػؼقف ،افؼدوة ،االموم افزاهد ،هل آخر مدن ادسؾؿغ مـ صاميل االكدفس

 يوؿقت بـ ظبد اهلل افرومل احلؿقي ،دانمعجؿ افبؾ :يـظر ،(هـ 524)تقذم بوالشؽـدريي شـي  ،رحؾي

صؿس افديـ أمحد بـ حمؿد  ،ابق افعبوس ،وؾقوت االظقون ،(34/  4)م 1995 ،هـ( دار صودر بروت626)ت

شر اظالم  ،(265 – 262/  4)م 1977 ،بروت ،دار صودر ،احسون ظبوس :هـ( حتؼقؼ681بـ خؾؽون)ت

ممشسي  ،حتؼقؼ: صعقى االركموط ،هـ(748ـ أمحد بـ ظثامن افذهبل )تفإلموم صؿس افديـ حمؿد ب ،افـبالء

 .  (494/  19)م( 2441-هـ1422، )11ط ،بروت ،افرشوفي

حترير  ،(236مؼدمي ابـ خؾدون )ص ،(74ص )ادطبعي اخلريي بؿك  ،هاج ادؾقك فؾطرضقر :يـظر (3)

 .  (76ص )االحؽوم ذم تدبر االشالم 

 . (236ص )مؼدمي ابـ خؾدون  :يـظر (4)



 

 

 آراء افػؼفوء ذم تقيل ادرأة ادـوصى افقزاريي . :ثوكقوً 

 :افػؼفوء ظذ ؿقفغ

وإفقف ذهى مجفقر افػؼفوء ادتؼدمغ مـ ، جيقز فؾؿرأة ان تتقػ مـصبًو وزاريوً ال :افؼقل االول

ومـفؿ د.أمحد  ،وبعض افػؼفوء ادعوسيـ ،(4)، واحلـوبؾي(3)وافشوؾعقي ،(2)وافامفؽقي ،(1)احلـػقي

 .  (7)واشتدفقا ،رمحف اهلل تعوػ(6)واالشتوذ شعقد االؾغوين  ،(5)احلجل افؽردي

                                                             

دار  ،هـ(1252فإلموم حمؿد أمغ افشفر بوبـ ظوبديـ)ت :افشفر بحوصقي ابـ ظوبديـ ،رد ادحتور ظذ افدر ادختور :يـظر (1)

اإلموم ظالء افديـ بـ أيب بؽر  ،، بدائع افصـوئع ذم ترتقى افؼائع444، 5/427:ـتوب افؼضوء ،بروت ،افؽتى افعؾؿقي

دار  ،وافشقخ ظودل أمحد ظبد ادقجقد ،تعؾقؼ وحتؼقؼ: افشقخ ظع حمؿد ظقض ،هـ(587بـ مسعقد افؽوشوين احلـػل)ت

 . 6/24:م، ـتوب افقـوفي2443-هـ1424ن 2ط ،افؽتى افعؾؿقي

، 3/8 :بروت )د.ت( ـتوب افبقع –دار افػؽر  ،حتؼقؼ: حمؿد ظؾقش ،حمؿد ظرؾف افدشقؿل ،حوصقي افدشقؿل (2)

دار إحقوء افساث  ،، جقاهر االـؾقؾ ذح خمتك اخلؾقؾ، فصوفح ظبد افسؿقع األزهري3/77ـتوب افقـوفي 

 .1/414:ـتوب احلضوكي ،بروت ،افعريب

 ،، حوصقي افبجرمل15، 66ص،بروت،دار افؽتى افعؾؿقي ،ألبق يعذ حمؿد بـ احلسغ افغراء ،يـظر: االحؽوم افسؾطوكقي (3)

 ،فؾشقخ صؿس افديـ حمؿد بـ حمؿد اخلطقى افؼبقـل ،، مغـل ادحتوج إػ ذح افػوظ ادـفوج4/318 :وب االؿضقيـت

، ادفذب ذم ؾؼف 3/445، ـتوب افـػؼوت 2/314 ،م، ـتوب ادضوربي2444-هـ1421،بروت ،دار افؽتى افعؾؿقي

 .2/294ـتوب األؿضقي  ،كؼ ظقسك احلؾبل،ألبق اشحوق افشرازي ،اإلموم افشوؾعل

هـ( ؾرغ مـ تلفقػف 1451ـشوف افؼـوع ظـ متـ االؿـوع افشقخ مـصقر بـ يقكس بـ إدريس افبفقيت )ت  (4)

ألبق  ،، ادغـل5/476، ـتوب افـػؼي 3/455هـ ـتوب افقؿػ 1442، 1ط،دار افػؽر بروت ،هـ(1446)

 ،دار احلديٌ ،:د.حمؿد ذف افديـ خطوب وآخرونهـ( حتؼقؼ634ظبدافؾف حمؿد بـ أمحد بـ ؿدامف ادؼدد)ت

 .7/612م، ـتوب احلضوكي 1996-هـ1416، 1ط،افؼوهرة

 ومو بعدهو . 145م،ص1984ط ،د. امحد احلجل افؽردي، مطبعي افصبوح ،أحؽوم ادرأة ذم افػؼف االشالمل  (5)

   116،123هـ )مؾحؼ ادرأة افسقوشقي( ص1974، 3ط ،دار افػؽر ،فسعقد االؾغوين ،يـظر: االشالم وادرأة  (6)

 ،77 :هـ 1417 ،(1ط ) ،افريوض ،افـوذ مؽتبي افرصد ،جمقد حمؿقد ،ادرأة واحلؼقق افسقوشقي ذم االشالم (7)

مـ هـو  ،39 :د . ظدكون بـ حسـ بـ حورث ،جقاكى افتعورض بغ ظـك االكقثي ذم ادرأة وافعؿؾ افسقود

 . 164 :افتصـقػ افػؽر االشالمل ،فغزايلحمؿد ا ،كعؾؿ



 

   

 

ؾقجف هيي ذم بعض افقجقه  (صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ)ــو ظـد افـبل حمؿد   :ايب بؽرة ؿولحديٌ  -1

هؾؽً افرجول )) :ؾجوءه افبشر يبؼه بلن ويل امر افعدو امرأة ؾخر شوجدًا ثؿ رؾع رأشف وهق يؼقل

 . (1)(حغ اضوظً افـسوء

ادصذ ؾؿر ظذ افـسوء  خرج رشقل اهلل ذم اوحك او ؾطر اػ :حديٌ ايب شعقد اخلدري ؿول -2

 :( ؾؼؾـ: وبؿ يو رشقل اهلل ؟ ؿول(يو معؼ افـسوء تصدؿـ ؾوين اريتؽـ اـثر اهؾ افـور)) :ؾؼول

تؽثرن افؾعـ وتؽػرن افعشر مو رأيً مـ كوؿصوت ظؼؾ وديـ اذهى فؾى افرجؾ احلوزم مـ ))

فقس صفودة ادرأة كصػ صفودة ا)) :ومو كؼصون ديــو وظؼؾـو يو رشقل اهلل ؟ ؾؼول :( ؿؾـ(احداــ

 :( ؿؾـ(افقس اذا حووً مل تصؿ ومل تصؾ ؟ ،اؾذفؽ كؼصون مـ ظؼؾفو)) :بذ ؿول :( ؟ ؿؾـ(افرجؾ

 . (2)( (ؾذفؽ مـ كؼصون ديـفو)) :بذ ؾؼول

مو رأيً مـ كوؿصوت ظؼؾ وديـ اذهى فؾى )) :وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ ادراد يؼقل

( اي ال احد اؿدر ظذ شؾى ظؼقل افرجول مـ ادرأة فؼقة تلثرهو (ــافرجؾ احلوزم مـ احدا

مو ترـً بعدي )) :(صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ)افعوضػل وشحر مجوهلو ودالهلو واؽرائفو وهلذا ؿول افـبل 

 .(3)ؾتـي ارض ظذ افرجول مـ افـسوء((

 

  

                                                             

 .  (425) 135/  1 :ادعجؿ االوشط (1)

 .  (344) 68/  1 :صحقح افبخوري (2)

 ،افـوذ مؽتبي دار افبقون ،بشر حمؿد ظقن :حتؼقؼ ،محزة حمؿد ؿوشؿ ،مـورة افؼورئ ذح خمتك صحقح افبخوري (3)

 .  329/  1 :م 1994 -هـ  1414 ،(ط)ب  ،دمشؼ ،افبقون



 

 

 :افؼقل افثوين

ؽؿ االصؾ وؾؼ افضقابط افؼظقي افعومي جيقز تقفقي ادرأة افقزارة وادـوصى افؼقوديي ذم ح

ؿول بف اـثر افػؼفوء ادعوسيـ مـ ادجدديـ وهؿ افشقخ حمؿد افغزايل وافدـتقر يقشػ افؼروووي 

 (1)وافدـتقر ظبد افؽريؿ زيدان واشتدفقا

ٺ ٺ  ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀچ  :ؿقفف تعوػ -1

 . (2)چٺ

 :وجف افدالفي ذم هذه اآليي

دراد يعـل ال اوقع ظؿؾ ظومؾ مـؽؿ ذـراً او اكثك } بعضؽؿ ـبعض { ذم افثقاب ظذ افطوظي ا        

 . (3)وافعؼوب ظذ ادعصقي وؿقؾ فؾرجول وافـسوء ذم افطوظي ظذ صؽؾ واحد

  (4)چ  ے ے ۓ ۓ ھہ     ھ ھ ھچ  :ؿقفف تعوػ -2

 :وجف افدالفي ذم هذه اآليي

افصـػغ مؽوشى ختتص بف ؾال يتؿـك احد مـفام مو جعؾ ادعـك ان اهلل تعوػ جعؾ فؽؾ مـ 

 . (5)فمخر افـصقى بوالـتسوب حض ظذ افعؿؾ وتـبقف ظذ ـسى اخلر

                                                             

 ،23 :ادصـػ االشالم حرـوت االحقوء واالصالح وافتجديد ،حمؿد افغزايل ،ه تلخر افعرب وادسؾؿغ (1)

  :مـشقر ظذ مقؿع االكسكقً ،يقشػ افؼروووي ،ؾتووى معوسة

w w w . garadawi: Aet  343 :م 1993 -هـ 1413 ،(1)ط  ،د . ظبد افؽريؿ زيدان ،ذم احؽوم ادرأة  . 

 .  195آيي  :شقرة آل ظؿران (2)

 ،فبـون –بروت  ،دار افـؼ دار افػؽر ،ظالء افديـ ظع بـ ابراهقؿ افبغدادي افشفر بوخلوزن ،تػسر اخلوزن (3)

 .  469/  1 :م 1979 - هـ 1399

 . 32آيي  :شقرة افـسوء (4)

  .246 ،245/  3 :افبحر ادحقط (5)



 

   

 

اكام افـسوء )) :(صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ)ؿول افـبل حمؿد  :ؿول –ريض اهلل ظـفو  –حديٌ ظوئشي  -3

 . (1)((صؼوئؼ افرجول

 :وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ

فـسوء صؼوئؼ افرجول اي كظوئرهؿ وامثوهلؿ ذم اخلؾؼ وافطبوع ؾؽلهنـ صؼؼـ مـ هق ان ا

افرجول وان اخلطوب اذا ورد بؾػظ افذـقر ـون خطوبوً بوفـسوء اال مقوع اخلصقص افتل ؿومً ادفي 

 . (2)افتخصقص

د مـ ان االصؾ ذم ادرأة وتؽسبفو هق ادؼوظقي ومـ ذفؽ افقزارة وادـوصى افؼقوديي افتل تع -4

 افقطوئػ فؽسى افعقش ويدل ظذ مؼوظقي ظؿؾ ادرأة ذم حؽؿ االصؾ .

وافذي يبدو يل ان افرأي افراجح مـ هذه االؿقال هق مو ذهى افقف اصحوب افؼقل افثوين بجقاز تقفقي 

ـقزارة  ،ادرأة مـصى افقزارة اال افقزارة افتل حتتوج اػ ؿقة بدن وجرأة واختالط مع افرجول

 ن ذفؽ ال يتالءم مع ضبقعي خؾؼي ادرأة.ال ،افدؾوع

 :تقيل ادرأة فؾؼضوء وؾقف :افػرع افثوفٌ

 تعريػ افؼضوء فغًي واصطالحًو  :اوالً 

 ادفي مؼوظقي افؼضوء وحؽؿف :ثوكقوً 

 اراء افػؼفوء ذم تقيل ادرأة افؼضوء  :ثوفثوً 

 

                                                             

 ،بروت ،دار احقوء افساث افعريب ،حتؼقؼ: أمحد حمؿد صوـر ،حمؿد بـ ظقسك افسمذي افسؾؿل ،شــ افسمذي(1)

، بوب 2، برؿؿ 1/133بوب مو جوء ؾقؿـ يستقؼظ ؾرى بؾالً، شــ افدارؿطـل  113، برؿؿ 1/196 :ب)ط(

بشر بـ صداد بـ ظؿرو  ابق داود شؾقامن بـ االصعٌ بـ اشحوق بـ ،شــ ايب داود ،صػي مو يـؼض افقوقء 

 –صقدا  ،ادؽتبي ادكيي :افـوذ ،حمؿد حمل افديـ ظبد احلؿقد :حتؼقؼ ،(هـ 275)ت  ،االزدي افسجستوين

 .  (236) 61/  1 :(ط) ب ،بروت

ادطبعي  ،(هـ 388)ت  ،ابق شؾقامن حمؿد بـ حمؿد بـ ابراهقؿ بـ اخلطوب افبستل ادعروف بوخلطوب ،معومل افســ( 2)

 .  79/  1 :م 1932 -هـ  1351 ،(1)ط  ،حؾى ،افعؾؿقي



 

 

 تعريػ افؼضوء فغًي واصطالحوً  :اوالً 

فػظ افؼضوء مـ االفػوظ افتل ووعفو افعرب ألـثر مـ معـك وترجع ـؾ  :(1)تعريػ افؼضوء فغيً 

 ـام ؿول افعؾامء اػ معـك اكؼضوء افقء ومتومف . ،ادعوين افتل ووعفو افعرب هلذا افؾػظ

 :ويرد فػظ افؼضوء ذم افؾغي ظذ وجقه ـثرة مـفو

 :*االمر

 . (2) چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   چ  :ومـف ؿقفف تعوػ

 :فقجقب*افػراغ وا

 . (3) چھ ھ    ے ے ۓ چ  :ومـف ؿقفف تعوػ

 :*افػعؾ وافعؿؾ

 . (4)چ  ٴۇ ۋ ۋ ۅچ  :ومـف ؿقفف تعوػ

 :*اإلرادة

 . (5)چڃ   ڃ ڃ چ چ چ  چ         ڇ چ  :ومـف ؿقفف تعوػ

 :*ادقت

 . (6)چ  ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤچ  :ومـف ؿقفف تعوػ

 

 

                                                             

 .(145/  1)مودة ؿه  ،ادصبوح ادـر ذم ؽريى افؼح افؽبر (1)

 . 23آيي  :شقرة االهاء (2)

 .  41آيي  :شقرة يقشػ (3)

 . 72آيي  :شقرة ضف (4)

 . 68آيي  :شقرة ؽوؾر (5)

 . 77آيي  :شقرة افزخرف (6)



 

   

 

 :*االمتوم واالـامل

 . (1) چٻ ٻ ٻ ٻ  چ :ومـف ؿقفف تعوػ

 :*افعفد

 . (2)چپ پ  پ پ    چ  :ومـف ؿقفف تعوػ

 :*اخلؾؼ وافتؼدير

 . (3) چٱ ٻ ٻ چ  :ومـف ؿقفف تعوػ

 :*االداء

 . (4) چں ں ڻ چ 

 :*احلؽؿ واالفزام

 ؿضقً ظؾقؽ بؽذا .

 :تعريػ افؼضوء اصطالحوً 

 :ظرف احلـػقي افؼضوء بوكف :اوالً 

بوكف ؿقل مؾزم صودر ظـ  :وظرؾف بعضفؿ ،ـزاظوت ظذ وجف خمصقصؾصؾ اخلصقموت وؿطع اف

 . (5)واليي ظومي

 

                                                             

 . 29آيي  :شقرة افؼصص (1)

 .  44آيي  :شقرة افؼصص (2)

 . 12آيي  :شقرة ؾصؾً (3)

 . 244آيي  :شقرة افبؼرة (4)

حتؼقؼ: حمؿد امغ ابـ  ،حوصقي ابـ ظوبديـ هبومش افدر ادختور ذم ؾؼف مذهى اإلموم أيب حـقػي افـعامن :يـظر (5)

 . (352 – 5)هـ 1445بروت  ،دار افػؽر ،ظوبديـ



 

 

ؽـ  :وؿول بعضفؿ ،(1)" االخبور ظـ حؽؿ ذظل ظذ شبقؾ االفزام ")) :ظرؾف افامفؽقي بوكف:ثوكقوً 

 ( .(افؼضوء هق افدخقل بغ اخلوفؼ وادخؾقق فقمدي ؾقفؿ اوامره واحؽومف بقاشطي افؽتوب وافسـي

 . (2)ؾصؾ اخلصقمي بغ خصؿغ ؾوـثر بحؽؿ اهلل تعوػ(()) :ظرؾف افشوؾعقي بلكف :ثوفثوً 

زام بوحلؽؿ افؼظل وؾصؾ االف)) :ظرؾف احلـوبؾي ؿريبوً مـ تعريػ احلـػقي بوكف :رابعوً 

تبقغ احلؽؿ افؼظل واالفزام بف وؾصؾ )وهـوك تعريػ آخر ذم ـتى احلـوبؾي هق ) ،(3)((اخلصقموت

 ( . (اخلصقموت

 وفؼد تبويـً آراء افػؼفوء ذم اختقور افتعريػ االؿرب اػ حؼقؼي افؼضوء .

 اراء افػؼفوء ذم تقيل ادرأة افؼضوء :ثوكقوً 

 :اختؾػ افػؼفوء ذم تقفقي ادرأة افؼضوء ظذ ؿقفغ

وؿول بف افطزي ؿول بف احلـػقي  ،جيقز ؿضوء ادرأة ذم ـؾ رء اال ذم احلدود وافؼصوص :افؼقل االول

 . (4)واشتدفقا

 

 

                                                             

 ،بروت ،دار افػؽر ،تلفقػ ظع افصعقدي افعدوي افامفؽل ،حوصقي افعدوي ظذ ذح ـػويي افطوفى افربوين (1)

 ذح ادعوين تؼريى ذم افداين افثؿر ،(439 – 2) (م 1991 -هـ  1412)يقشػ افشقخ حمؿد افبؼوظل  :حتؼقؼ

 .(644/  1)بروت  ،ادؽتبي افثؼوؾقي ،هرياالز اآليب افسؿقع ظبد صوفح ،افؼرواين زيد ايب ابـ رشوفي

دار  ،حمؿد صؿس احلؼ افعظقؿ آبودي ،ظقن ادعبقد ذح شــ ايب داود ،(372/  4)افؼبقـل  ،مغـل ادحتوج (2)

 .(351/  9)ط افثوكقي ،م 1995 ،بروت ،افؽتى افعؾؿقي

 . (285/  6)، 1ط ،بوزمؽتبي كزار اف ،ـشوف افؼـوع  ادـصقر بـ ادريس افبفقيت (3)

صبفوت اكتفوك االشالم  ،243/  4بدايي ادجتفد وهنويي ادؼتصد:  ،146/  3 :اهلدايي ذم ذح بدايي ادبتدئ (4)

 ،ذم جومعي االكبور ،جمؾي ـؾقي افعؾقم االشالمقي ،االشتوذ افدـتقر ادسوظد صودق خؾػ ايقب ،حؼقق ادرأة

 . 152 :2411فسـي  ،(12)افعدد 



 

   

 

افسقق . ؿول وال  ظذ  (1)اشتعؿؾ افشػوء –ريض اهلل ظـف  –ان ظؿر )بام روي ظـ يزيد بـ ايب حبقى 

 . (2)(كعؾؿ امرأة اشتعؿؾ ؽر هذه

 :(3)واشتدفقا ،ؿول بف افامفؽقي وافشوؾعقي واحلـوبؾي وافزيديي ،ال جيقز ؿضوء ادرأة :افؼقل افثوين

ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ  :قفف تعوػؿ -1

 . (4)چ  ڱ  ڱ ڱ

  :وجف افدالفي مـ هذه اآليي

 . (5)اكف ال جيقز اشتشفود ادرأتغ اال مع ظدم افرجول

 . (6) چٱ ٻ ٻ ٻ چ  :ؿقفف تعوػ -2

                                                             

 –وظـ شقدكو ظؿر  (صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ)هل افشػوء بـً ظبد اهلل بـ ظبد صؿس ام شؾقامن روت ظـ افـبل حمؿد  (1)

 ،افػؽر دار ،افعسؼالين حجر بـ امحد ،افتفذيى هتذيى ،افسقق امر مـ صقئوً  والهو يؽقن وربام – ظـف اهلل ريض

 .  457/  12 : هـ 1444 ،(1) ط ،بروت

د  :حتؼقؼ ،(هـ 287)ت  ،افشقبوينبـ خمؾد ابق بؽر بـ ايب ظوصؿ وهق امحد بـ ظؿر بـ افضحوك  ،االحود وادثوين (2)

 . (3179) ،4/  6 :(م 1991 -هـ  1411) ،(1)ط  ،افريوض ،دار افرأيي :افـوذ ،. بوشؿ ؾقصؾ امحد اجلقايرة

ظبد افؾطقػ حسـ ظبد  :حتؼقؼ ،(هـ 1472)ت  ،محد بـ حمؿد افامفؽلايب ظبد اهلل حمؿد بـ ا ،ذح مقورة افػود( 3)

 ـػويي ،344/  8 :االوضور كقؾ ،24/  1 :م 2444 - هـ1424 ،(ط) ب ،بروت –فبـون  ،دار افؽتى ،افرمحـ

ل افديـ تؼ احلصـل احلسقـل معع بـ جريز بـ ادممـ ظبد بـ حمؿد بـ بؽر ابق ،االختصور ؽويي حؾ ذم االخقور

 ،(1)ط  ،دمشؼ ،دار اخلر ،حمؿد وهبل شؾقامن ،ظع ظبد احلؿقد بؾطجل :حتؼقؼ ،(هـ 825)ت  ،افشوؾعل

 ،هـ( 774ت ) ،صؿس افديـ حمؿد بـ ظبد اهلل افزرـق ادكي احلـبع ،ذح افزرـق ، 554/  1 :م 1994

ابراهقؿ بـ حمؿد بـ ظبد اهلل  ،ادبدع ذم ذح ادؼـع 244/  7 :(م 1993 -هـ 1413) ،(1ط ) ،دار افعبقؽوت

  .153/ 8 :م 2443 -هـ  1423 ،افريوض ،دار ظومل افؽتى ،(هـ884ت ) ،برهون افديـبـ حمؿد ابـ مػؾح 

 .  282آيي  :شقرة افبؼرة (4)

 . 728/  2 :افبحر ادحقط (5)

 .  34آيي  :شقرة افـسوء (6)



 

 

  :وجف افدالفي مـ هذه اآليي

ادعفقد افؼقوم ظذ افـسوء بوحلاميي ان اهلل شبحوكف وتعوػ ؾضؾ افرجول ظذ افـسوء وذفؽ ان صلهنؿ 

وافرظويي وافقاليي وافؽػويي ومـ فقازم ذفؽ ان يػرض ظؾقفؿ اجلفود دوهنـ ؾوكف يتضؿـ احلاميي هلـ 

وان يؽقن حظفؿ ذم ادراث اـثر مـ حظفـ الن ظؾقفؿ مـ افـػؼي مو فقس ظؾقفـ وشبى ذفؽ ان 

 . (1)اهلل تعوػ ؾضؾ افرجول ظذ افـسوء ذم اصؾ اخلؾؼي

 . (2)((فـ يػؾح افؼقم وفقا امرهؿ امرأة)) :(صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ)ؿقفف  -3

 :وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ

يدل ظذ ظدم جقاز تقفقي ادرأة صقئوً مـ االحؽوم افعومي بغ ادسؾؿغ وان ـون افشورع ؿد اثبً هلو 

 . (3)اهنو راظقي ذم بقً زوجفو

 . (4)افعظؿك وواليي ادرأة فالمومي ممتـعالن افؼضوء ؾرع مـ االمومي  -4

 . (5)ان افؼويض حمتوج اػ خموضبي افرجول وادرأة ملمقرة بوفتحرز -5

ـي وادرأة ال حترض حموؾؾ افؼويض حيرضه افرجول وحيتوج ؾقف اػ ـامل رأي ومتوم ظؼؾ وؾط -6

 .  (6)افرجول

ى افقف اصحوب افؼقل االول وافذي يبدو يل ان افرأي افراجح مـ هذه االؿقال هق مو ذه

بجقاز ؿضوء ادرأة ظدا احلدود وافؼصوص وذفؽ الن االدفي افتل اشتدل هبو اصحوب افؼقل افثوين 

 ،فقسً سحيي ذم مـع تقيل ادرأة افؼضوء ؾقام ظدا احلدود وافؼصوص وان االصؾ ذم  االصقوء االبوحي

                                                             

حمؿد رصقد بـ ظع روو بـ حمؿد صؿس افديـ بـ حمؿد هبوء افديـ بـ مثال ظع خؾقػي افؼؾؿقين  ،ر ادـورتػس (1)

 .  55/  5 :م 1994 ،اهلقئي ادكيي افعومي فؾؽتوب :افـوذ ،(هـ 1254)ت  ،احلسقـل

 ، (7499) 55/  9 :صحقح افبخوري (2)

 . 123/  4 :شبؾ افسالم (3)

 . 24/  1 :افػودذح مقورة  (4)

 . 554/  1 :ـػويي االخقور ذم حؾ ؽويي االختصور (5)

 . 244/  2 :ذح افزرـق (6)



 

   

 

م 2447ألزهر افؼيػ اصدر ؿرار ظوم ـام أن جمؿع افبحقث اإلشالمقي وهق أظذ هقئي ظؾؿقي بو

وؿوفقا:  ،أجوز ؾقف تقيل ادرأة دـصى افؼضوء وافػصؾ ذم ؿضوء األمقال واألحقال افشخصقي وؽرهو

 ،وأكف ال موكع ذظًو مـ األخذ برأي األحـوف ،إن رأي أيب حـقػي هق مو أمجع ظؾقف ظؾامء األزهر

م 2448وـذفؽ صدر ظـ دار األؾتوء ادكيي ظوم  (1)وأهنؿ اخذوا هبذا افرأي حتؼقؼًو فؾؿصؾحي

مو دأمً ادرأة أهالً  ،ؾتقى دمقز فؾؿرأة تؼؾقد مـصى افؼضوء وفؽ يؼقدوا ذفؽ بؿجول دون آخر

فذفؽ وضوفام ـون ذفؽ ذم أضور أحؽوم اإلشالم األخالؿقي بعقدًا ظـ افسػقر وافتزج واخلؾقة ؽر 

 .(2)افؼظقي 

  

                                                             

 يـظر: مقؿع أهؾ احلديٌ اإلفؽسوين (1)

http://www.ahlalhadeeth.com 

 يـظر: مـتديوت زهقر اإلشالم  (2)

www.islamroses.com  

http://www.islamroses.com/


 

 

 :اختؾػ افعؾامء ذم افقطوئػ افعومي ادجردة مـ ادـوصى ظذ ؿقفغ

 :افؼقل االول

جيقز ظؿؾ ادرأة ذم افقطوئػ افتل متورس ؾقفو افبقع وافؼاء وافتجورة واالدارة ؿول بف بعض افعؾامء 

 :(1)ادعوسيـ واشتدفقا

 . (2)چ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ېچ  :ؿقفف تعوػ-1

 . (3)چ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ  :ؿقفف تعوػ -2

وهذا يعؿ افرجول وافـسوء وذع افتجورة فؾجؿقع ؾوالكسون ملمقر بون يتجر ويتسبى ويعؿؾ شقاء 

 وشقاء اـون وطقػي او اظامل حرة . ،(4)ـون رجالً او امرأة

 الجؾف .ان ادرأة تستطقع اخلروج مـ بقتفو ذط اذن افزوج ؾوذا اذن صح مو خرجً  -3

 :افؼقل افثوين

ال جيقز االختالط بغ افرجول وافـسوء ذم ظؿؾ ادرأة شقاًء أـون افعؿؾ حؽقمقوً او ظؿالً ذم 

 :(5)ؿطوع خوص او ذم مدارس حؽقمقي او اهؾقي ؿول بف بعض افعؾامء ادعوسيـ واشتدفقا

 

                                                             

ط  ،افؽقيً ،دار افسالشؾ ،صودر ظـ وزارة االوؿوف وافشمون االشالمقي افؽقيً ،ادقشقظي افػؼفقي افؽقيتقي (1)

حمؿد  :حتؼقؼ ،(هـ 1424)ت  ،ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل بـ بوز ،جمؿقع ؾتووى ابـ بوز ،12 :7 :هـ 1444 ،(2)

 . 28/143 :بـ شعد افشقيعر

 . 145يي آ :شقرة افتقبي (2)

 . 2آيي  :شقرة ادؾؽ (3)

 . 143/  28 :جمؿقع ؾتووى ابـ بوز (4)

ط  ،دار افقضـ فؾـؼ ،(هـ1421ت ) ،حمؿد بـ صوفح بـ حمؿد بـ افعثقؿغ ،جمؿقظي اشئؾي هتؿ االهة ادسؾؿي (5)

(1): 1  /78، 79 . 



 

   

 

خر )) :(ظؾقف وشؾؿصذ اهلل )ؿول رشقل اهلل  :ؿول –ريض اهلل ظـف  –حديٌ ايب هريرة  -1

 . (1)صػقف افرجول اوهلو وذهو اخرهو وخر صػقف افـسوء اخرهو وذهو اوهلو((

 :وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ

ان ؾضؾ اخر صػقف افـسوء احلورضات مع افرجول فبعدهـ مـ خموفطي افرجول ورؤيتفؿ 

ه افعؾي مقجقدة بودرأة ؾفذ ،(2)وتعؾؼ افؼؾى هبؿ ظـد رؤيي حرـوهتؿ وشامع ـالمفؿ وكحق ذفؽ

 ادقطػي ذم وطقػتفو .

ان االكسون ذم افعبودة يؽقن ابعد ظـ افغريزة اجلـسقي ومع ذفؽ جعؾ صػ افـسوء ذم االخر ؾام  -2

بوفؽ ذم ؽر افعبودة ؾون االختالط بغر ظبودة ؾوفشقطون جيري مـ ابـ ادم جمرى افدم ذم افعروق ؾال 

 . (3)هذا االختالطيبعد ان حتصؾ ؾتـي وذ ـبر ذم 

ان االختالط جيعؾ ؾقف مػوشد ـثرة واالختالط بغ افرجول وافـسوء خالف مو تؼتضقف افؼيعي  -3

 االشالمقي .

وافذي يبدو يل ان افؼقل افراجح مـ هذه االؿقال هق مو ذهى ايل اصحوب افؼقل االول بجقاز ظؿؾ 

 ؾع افرضر بوفؽسى وافعقش افؽريؿ .ادرأة ذم افقطقػي وذفؽ الن ادصؾحي تؼتيض افسجقح فد

 

 

 

                                                             

 ،حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل :حتؼقؼ ،(هـ 261)ت  ،مسؾؿ بـ احلجوج ابق احلسـ افؼشري افـقسوبقري ،صحقح مسؾؿ (1)

 .  444 ،326/  1 :بروت ،دار احقوء افساث افعريب

دار احقوء افساث  ،(هـ 676ت ) ،ابق زـريو حمقل افديـ حيقك بـ ذف افـقوي ،ذح صحقح مسؾ بـ احلجوج (2)

 . 149/ 9 :هـ 1392 ،(2)ط  ،بروت ،افعريب

 . 84 – 79/  1 :ئؾي هتؿ االهة ادسؾؿيجمؿقظي اش (3)



 

 :وؾقف مطؾبون 

 :مـ خالل تتبعل فؾؿصودر وجدت ان افػؼفوء ذم حؽؿ اختالط ادرأة بوفرجول ظذ ؿقفغ

 :فؼقل االولا

 :(1)ال جيقز اختالط ادرأة بوفرجول اال فؾرضورة وؿول بف بعض افعؾامء ادعوسيـ واشتدفقا

 . (2)چ  ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ  :ؿقفف تعوػ -1

 :وجف افدالفي مـ هذه اآليي

ؾؼد دخؾ  (صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ)االمر بؾزوم افبقً وان ـون اخلطوب فـسوء افـبل حمؿد 

ف بودعـك هذا فق مل يرد دفقؾ خيص مجقع افـسوء ـقػ وافؼيعي ضوؾحي بؾزوم افـسوء بققهتـ ؽرهـ ؾق

 . (3)واالكؽػوف ظـ اخلروج اال فرضورة

 . (4) چگ گ گ  گ ڳ   چ  :ؿقفف تعوػ -2

 

 

 

                                                             

 وادػفقم االشالمل ادػفقم بغ افسقوحي ،388 – 387/  1 :د . حمؿد مظـل ،شقرة افؼصص دراشي حتؾقؾقي (1)

 . 2/  69 :(ط) ب افشحقذ كويػ بـ ظع ،اجلوهع

 . 33آيي  :شقرة االحزاب (2)

ؿد بـ امحد بـ ايب بؽر بـ ؾرح االكصوري اخلزرجل صؿس افديـ ابق ظبد اهلل حم ،اجلومع الحؽوم افؼرآن (3)

هـ  1384 ،(2)ط  ،افؼوهرة ،دار افؽتى افعربقي ،ابراهقؿ اضػش ،امحد افزدوين :حتؼقؼ ،هـ( 671)ت  ،افؼرضبل

 .  179/  14 :م 1994 -

 .  34آيي  :شقرة االحزاب (4)



 

   

 

 :وجف افدالفي مـ هذه اآليي

صذ اهلل )زل ظذ رشقل اهلل اي اذـرن كعؿي اهلل ظؾقؽـ بون جعؾ ذم بققت تتذ ؾقفو آيوت اهلل ومو يـ

 . (1)مـ احؽوم افديـ ؾومحدن اهلل ظذ ذفؽ واصؽركف ظذ جزيؾ ؾضؾف ظؾقؽـ (ظع وشؾؿ

ال تسوؾر ادرأة اال مع ذي حمرم وال يدخؾ ظؾقفو افرجؾ اال )) :(صذ اهلل ظع وشؾؿ)ؿقل افـبل  -3

 . (2)((ومعفو حمرم

 :وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ

تسوؾر اال مع ذي حمرم وظؿقم افؾػظ يتـوول ظؿقم افسػر ؾقؼتيض ان حيرم شػرهو بدون  ان ادرأة ال

وـذفؽ ال جيقز اختالضفو ذم افعؿؾ  ،(3)ذي حمرم معفو شقاء ـون شػراً ؿؾقالً او ـثراً فؾحٍ او فؾغر

 اال مع ادحورم .

 . (4)((ومعفو ذي حمرم ال خيؾقن رجؾ بومرأة اال)) :(صذ اهلل ظع وشؾؿ)ؿقل افـبل حمؿد  -4

 :وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ

وادحرم هق ان يؽقن معفو او معف ـوبـفو واخقفو وابقفو  ،اي ال يؼعدن رجؾ مع امرأة اال ومعفو حمرم

وال يسؿح ذم دوائر افدوفي او ؽرهو مؽقث ؽر صوحى ادؽون ذم حمؾ  ،(5)اػ ؽر ذفؽ مـ ادحورم

 افعؿؾ . 

                                                             

مطبعي مصطػك افبويب احلؾبل واوالده  :حتؼقؼ ،(هـ 1371)ت  ،ؽلحمؿد بـ مصطػك  ادرا ،تػسر ادراؽل (1)

 . 7/  224 :م 1946 -هـ 1365 ،(1)ط  ،بؿك

 .  (1762) 19/  3 :صحقح افبخوري (2)

ابق حمؿد حمؿقد بـ امحد بـ مقشك بـ امحد بـ حسغ افغقتويب احلـػل بدر  ،ظؿدة افؼوري ذح صحقح افبخوري (3)

 .  221/  14 :(ط)بروت ب  ،دار احقوء افساث افعريب ،(هـ 855)ت  ،افديـ افعقـل

 .  (1341) 978/  2 :صحقح مسؾؿ  (4)

 . 149/  9 :ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجوج (5)



 

 

( (ال تدخؾقا ظذ افـسوء)) :(صذ اهلل ظع وشؾؿ)ؿول رشقل اهلل  :بـ ظومر ؿولحديٌ ظؼبي  -5

احلؿق )) :(صذ اهلل ظع وشؾؿ)ؿول رشقل اهلل  ،ؾؼول رجؾ مـ االكصور اؾريً احلؿق يو رشقل اهلل

 . (1)((ادقت

 :وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ

قف مـف اـثر مـ ؽره الن افؼ يتقؿع مـف ان احلؿق هق اخق افزوج او اؿورب افزوج ؾؿعـوه ان اخل

 . (2)وافػتـي اـثر فتؿؽـف مـ افقصقل اػ ادرأة واخلؾقة هبو مـ ؽر ان يـؽر ظؾقف بخالف االجـبل

 . (3)ان اختالط ادرأة بوفرجول ذم اموــ افعؿؾ ؾفذا مـ اظظؿ اشبوب افػتـي وافقؿقع ذم افػوحشي -6

 :افؼقل افثوين

وهق ؿقل بعض افعؾامء ادعوسيـ  (5)او رضورة (4)أة بوفرجول الداء حوجيجيقز اختالط ادر

 :(6)واشتدفقا

 . (7) چک ک   گ گ گ گ ڳ   چ  :ؿقفف تعوػ -1

                                                             

حمؿد بـ حبون بـ امحد بـ حبون بـ معوذ بـ مػقد افتقؿل ابق حوتؿ  ،االحسون ذم تؼريى صحقح ابـ حبون (1)

 1988 -هـ  1448 ،(ط) ،بروت ،ممشسي افرشوفي ،صعقى االركموط :حتؼقؼ ،(هـ 354)ت  ،افدارمل افبستل

 . (5588) 441/  12 :م

 . 154/  14 :ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجوج (2)

 .  2/  69 :افسقوحي ذم ادػفقم االشالمل وادػفقم اجلوهع (3)

ي ورؾع افضقؼ ـوفرخص وابوحي افصقد وافتؿتع بوفطقبوت ممو هق معـوهو اهنو مػتؼر افقفو مـ حقٌ افتقشع :احلوجي (4)

ابق  :حتؼقؼ ،(هـ 794)ت  ،ابراهقؿ بـ مقشك بـ حمؿد افؾخؿل افغركوضل افشفر بوفشوضبل ،ادقاؾؼوت ،حالل

 .  24/  1 :م 1997 -هـ  1417 (1)ط  ،دار ابـ ظػون ،ظبقدة مشفقر بـ حسـ ال شؾامن

وهو اهنو ال بد مـفو ذم ؿقوم مصوفح افديـ وافدكقو بحقٌ اذا ؾؼدت مل دمر مصوفح افدكقو ظذ اشتؼومي معـ :افرضورة (5)

 . 24/  1 :ادقاؾؼوت ،وهل مخس حػظ افديـ وافـػس وافـسؾ وافامل وافعؼؾ ،بؾ ظذ ؾسود وهتورج

  5/ 1 :(ط)ب  ،قر االشالمممشسي ك ،افؽقيً ،مجعقي االصالح االجتامظل ،حؽؿ االشالم ذم االختالط (6)

 .  (9)آيي  :شقرة افصػ (7)



 

   

 

 :وجف افدالفي مـ هذه اآليي

اي بوفعؾؿ افـوؾع وافعؿؾ افصوفح بوفعؿؾ افذي هيدي اػ اهلل واػ دار ـرامتف وهيدي الحسـ 

 . (1)دي اػ مصوحلفؿ ذم افدكقو واالخرةاالظامل واالخالق وهي

الن االشالم اوجى افعؾؿ ظذ ـؾ مسؾؿ وال ؾرق بغ افذـر واالكثك فؼد ـون افـسوء يشفدن  -2

وفؽـ افرجول ذم  ،ـام يشفده افرجول وؿد يسلفـ وجيقبفـ (صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ)مسجد رشقل اهلل 

ر اهلل كبقف ان يػتحـ بققهتـ فتعؾقؿ افـسوء جوكى وافـسوء ذم جوكى اخر وفام ـثرت افـسوء ام

 .  (2)ادممـغ

وال كـؽر اكف برز ذم افعصقر االوػ فالشالم كسوء بؾغـ ذم افعؾؿ درجي ظجز ـثر مـ افرجول ظـ  -3

 ،(3)بؾقؽفو وفؽـفـ ضؾبـ افعؾؿ وهـ يدكغ ظؾقفـ مـ جالبقبفـ ويرضبـ بخؿقرهـ ظذ جققهبـ

 ؾ افعؾؿ وافػتقى. ومل يـؽر ظؾقفـ احد مـ اه

وافذي يبدو يل ان افرأي افراجح مـ هذه االؿقال هق مو ذهى افقف اصحوب افؼقل افثوين بجقاز 

اختالط ادرأة بوفرجول فؾرضورة او احلوجي وذفؽ الن ادصؾحي وافقاؿع ادعقق يتطؾى ذفؽ ظذ 

 ان تتحرز ادرأة وظدم افتؼرب اػ ادحظقر .

  

                                                             

 :حتؼقؼ ،(هـ 1376)ت  ،ظبد افرمحـ ابـ كوس بـ ظبد اهلل افسعدي ،تقسر افؽريؿ افرمحـ ذم تػسر ـالم ادـون (1)

 .  859/  1 :م 2444 -هـ  1424 ،(1ط ) ،ممشسي افرشوفي ،ظبد افرمحـ بـ معال افؾقحيؼ

 .  5/  1 :الشالم ذم االختالطحؽؿ ا (2)

 كػس االصورة . ،ادصدر افسوبؼ (3)



 

 

 :وؾقف ؾرظون

 :معـك اخلؾقة فغًي واصطالحوً  :افػرع االول

 :اخلؾقة فغيً 

اشؿ ادرة مـ خال خيؾق اكػرد ادؽون افذي خيتع ؾقف االكسون بـػسف اي مؽقث االكسون 

يطؾع ظؾقفام ؾقف  واخلؾقة افصحقحي وجقد ادرأة مع افرجؾ ذم مؽون ال يؿؽـ ان ،وحده ذم مؽون

وؿقؾ اخلؾقة افصحقحي اؽالق افرجؾ  (1)احد ـغرؾي اؽؾؼً ابقاهبو وكقاؾذهو وارخقً شتقرهو

 .(2)افبوب ظذ زوجتف واكػراده هبو

  :اخلؾقة اصطالحوً 

  (3)هق ان ال يقجد افامكع فؾقطء بودـؽقحي اي موكع ـون حسقًو او ذظقًو او ضبقعقوً 

 . (4)فرجؾ افبوب ظذ مـؽقحتف بال موكع وطء(وهل ؽؾؼ ا) :وظرؾفو اخرون

 :آراء افػؼفوء ذم خؾقة ادرأة بوفرجول ظـد ظؿؾفو افقطقػل :افػرع افثوين

 :اختالف افػؼفوء ذم خؾقة ادرأة بوفرجول ظـد ظؿؾفو افقطقػل اػ ؿقفغ

 

 

 

 

                                                             

 .  244/  1 :معجؿ فغي افػؼفوء (1)

 . 254/  1 :ادعجؿ افقشقط (2)

دار  ،حتؼقؼ: حسـ هوين حمص ،(هـ 124)ت  ،افؼويض ظبد افـبل بـ افرشقل االمحد افػؽري ،دشتقر افعؾامء (3)

 . 64 :م 2444 - هـ1424 ،(1) ط ،روتب  –فبـون  ،افؽتى افعؾؿقي

 . 141/  1فؾجرجوين:  ،افتعريػوت (4)



 

   

 

 :افؼقل األول

عقي ومـفؿ االموم افـقوي وهق ؿقل حتريؿ اخلؾقة بوالجـبقي مطؾؼًو وؿول بف بعض افامفؽقي وافشوؾ

 :(1)احلـوبؾي وافزيديي واشتدفقا

ال تؾجقا ظذ ادغقبوت ؾون افشقطون جيري مـ احدـؿ )) :(صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ)ؿقل افـبل حمؿد -1

 . (2)((جمرى افدم

 :وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ

ؾون افشقطون جيري مـ )ازواجفـ اي االجـبقوت افاليت ؽوب ظـفـ  (ظذ ادغقبوت)اي ال تدخؾقا 

وألن ،(3)اي اهيو افرجول وافـسوء )جمرى افدم( اي مثؾ جريوكف ذم بدكؽؿ مـ حقٌ ال تروكف (احدـؿ

 . (4)اخلؾقة مظـي افقؿقع ذم افػوحشي

  (5) ال خيؾقن رجؾ بومرأة إال ومعفو ذو حمرم(()) :()ؿقل افـبل  -2

 

                                                             

زيـ افديـ ظبد افرمحـ بـ امحد بـ رجى بـ  ،جومع افعؾقم احلؽؿ ذم ذح مخسغ حديثو مـ جقامع افؽالم (1)

دار افسالم فؾطبوظي  ،د . حمؿد االمحدي ابق افـقر :حتؼقؼ ،(هـ 795)ت  ،احلسـ افبغدادي ثؿ افدمشؼع احلـبع

ابق افػضؾ زيـ  ،ضرح افتثريى ذم ذح افتؼريى ،218/  1 :م 2444 -هـ  1424 ،(2)ط  ،وافـؼ وافتقزيع

ادطبعي ادكيي  ،(هـ 846)ت  ،افديـ ظبد افرحقؿ بـ احلسغ بـ ظبد افرمحـ ايب بؽر بـ ابراهقؿ افعراؿل

حمؿد بـ يقشػ بـ ايب افؼوشؿ بـ يقشػ افعبدري  ،ـؾقؾ دختك خؾقؾافتوج واال ،41/  7 :(ط)ب  ،افؼديؿي

/  7 :م 1994 -هـ  1416 ،(1ط ) ،دار افؽتى افعؾؿقي ،هـ(897ت ) ،افغركوضل ابق ظبد اهلل ادقاؾؼ افامفؽل

 . 134 :كقؾ االوضور ،295

 . (1127) 475/  3 :شــ افسمذي (2)

 ،دار افؽتى افعؾؿقي ،هـ(353ت ) ،ؿد ظبد افرمحـ بـ ظبد افرحقؿ ادبورـػقريابق افعال حم ،حتػي االحقذي (3)

 .  282/  4 :(ط)ب  ،بروت

 .  41/  7 :ضرح افتثريى ذم ذح افتؼريى (4)

 (.1341،)2/978 :صحقح مسؾؿ (5)



 

 

 وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ:

 ،أو أمفو ،أو أخقفو ،ؼدن رجؾ مع امرأة إال ومعفو حمرم، وادحرم هق أن يؽقن معفو ـلبـفوأي ال يع

   (1)إػ ؽر ذفؽ

 :افؼقل افثوين

جقاز اخلؾقة بوالجـبقي ظـد امـ افػتـي ذم حوفي افرضورة افؼظقي ؿول بف احلـػقي وبعض 

 :(2)افامفؽقي وافشوؾعقي واشتدفقا

ـً مؾحون ذم دخقفف ظؾقفو وكقمف ظـدهو وتػؾقتفو رأشف ومل يؽـ بقـفام بام روي ظـ ام حرام ب -1

 . (3)حمرمقي وال زوجي

 :واجقى

 .  (4)( هل مـ خصقصقوتف)بون خؾقة افـبل حمؿد 

 . (5)( مـ افرووع اي حمرمي مـف)وؿقؾ ان ام حرام هل خوفي افـبل حمؿد 

ذهى افقف اصحوب افؼقل افثوين  وافذي يبدو يل ان افرأي افراجح مـ هذه االؿقال هق مو

 . (6)بجقاز اخلؾقة بوالجـبقي فؾرضورة ظـد امـ افػتـي والن افرضورات تبقح ادحظقرات

 

                                                             

 .9/149 :ادـفوج ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجوج (1)

ابق ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظبد افز بـ  ،االشتذـور ،32/  4 :ظؿدة افؼوري ذح صحقح افبخوري (2)

 ،دار افؽتى افعؾؿقي ،حمؿد ظع معقض ،شومل حمؿد ظطوء :حتؼقؼ ،(هـ 463)ت  ،ظوصؿ افـحقي افؼرضبل

 .  452/  1 :ؾتح افبوري ،125/  5 :م2444 -هـ  1421 ،(1)ط  ،بروت

 . 243/  9 :ؾتح افبوري (3)

 .  136/  2 :ظؿدة افؼوري ذح صحقح افبخوري (4)

 .  125/  5 :االشتذـور ،58 – 57/  13 :ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجوج (5)

-هـ1434، 1ط،ضبعي جديدة ُمصححي ومـؼحي ،د. ظبد افؽريؿ زيدان ،افقجقز ذم ذح افؼقاظد افػؼفقي (6)

 . ومو بعدهو 222ص ،م، ممشسي افرشوفي كوذون2449



 

   

 :وؾقف مطؾبون 

ف  بغ افػؼفوء ذم خروج ادرأة مع ذي حمرم ... فؽـف اختؾػقا ذم خرجقهو بؿػردهو مـ ؽر ال خال

 ذي حمرم او مع افغربوء ظذ ؿقفغ 

 :افؼقل االول

ال جيقز خروج ادرأة مـ بقتفو اال بوذن زوجفو او ويل امرهو واذا اذن هلو جوز اخلروج واذا 

 :(1)ػي ؾعؾقفو ضوظتف ؿول بف افشوؾعقي واحلـوبؾي واشتدفقامـعفو زوجفو مـ افعؿؾ ومل يلذن هلو بوفقطق

 . (2) چڃ  ڃ ڃ چ  :ؿقفف تعوػ -1

 :وجف افدالفي مـ هذه اآليي

( ؾؼد دخؾ ؽرهـ ؾقف بودعـك االمر بؾزوم افبقً وان ـون اخلطوب فـسوء افـبل حمؿد )

افـسوء بققهتـ واالكؽػوف ظـ هذا فق مل يرد دفقؾ خيص مجقع افـسوء ـقػ وافؼيعي ضوؾحي بؾزوم 

 . (3)اخلروج إػ فؾرضورة

 

                                                             

/  1 :(ط)ب  ،ظومل افؽتى ،(هـ 476)ت  ،ابق اشحوق ابراهقؿ بـ ظع بـ يقشػ افشرازي ،افتـبقف ذم افشوؾعل (1)

دار  ،(هـ 476)ت  ،ابق اشحوق ابراهقؿ بـ ظع بـ يقشػ افشرازي ،ادفذب ذم ؾؼف االموم افشوؾعل ،119

 :(ط) ب ،افشـؼقطل ادختور حمؿد بـ حمؿد ،ادستـؼع زاد ذح ،491 – 494/  2 :(ب )ط ،افؽتى افعؾؿقي

 اجلامظقع ؿدامي بـ حمؿد بـ امحد بـ اهلل ظبد افديـ مقؾؼ حمؿد ابق ،امحد االموم ؾؼف ذم افؽوذم ،12 ،14/  283

 -هـ  1414 ،1ط  ،دار افؽتى افعؾؿقي ،ـ(ه 624)ت  ،حلـبع افشفر بوبـ ؿدامف ادؼددا افدمشؼل ثؿ ادؼدد

 .  83 – 82/  3 :م 1994

 . 33آيي  :شقرة االحزاب (2)

 . 179/  14 :اجلومع ألحؽوم افؼرآن (3)



 

 

 . (1)((ال متـعقا اموء اهلل مسوجد اهلل)) :()ؿقفف  -2

 . (2)((اذا اشتلذكً احدـؿ امرأتف ادسجد ؾال يؿـعفو)) :()ؿقفف  -3 

 :وجف افدالفي مـ هذيـ احلديثغ

يؽـ اخلطوب فؾرجؾ مـع ادرأة مـ ان فؾزوج مـعفـ مـ ذفؽ وان ال خروج اال بوذكف وفق مل  

ذفؽ خلقضى افـسوء بوخلروج ومل خيوضى افرجؾ بودـع ـام خطى افـسوء بوفصالة ومل خيوضى افرجول 

 . (3)بون ال يؿـعقهـ وؾقف ايضًو مـع افـسوء ظـ ادسوجد ظـد االشتئذان

و فؽسى رزؿفو ؾوذا ـوكً افصالة ذم ادسجد ظبودة وهق مؼوع الجؾفو خروجفو ؾجوز خروجف -4

 : الكف ظبودة ايضًو . 

 :افؼقل افثوين

 .(4)ال جيقز خروج ادرأة اال فرضورة ذظقي او اػ افقافديـ ؿول بف احلـػقي وافامفؽقي واشتدفقا

 افرضورة افتل تؼتيض خروج ادرأة فعؿؾفو افقطقػل وتتحؼؼ اذا مل دمد ادرأة مـ يـػؼ ظؾقفو . -1

راجح مـ هذه االؿقال هق مو ذهى افقف اصحوب افؼقل األول ال وافذي يبدو يل ان افرأي اف

ريض اهلل )جيقز خروج ادرأة مـ بقتفو اال بوذن زوجفو او ويل امرهو وذفؽ فام روي ظـ ابـ ظؿر 

                                                             

 . (442) 327/  2 :صحقح مسؾؿ (1)

 . (919) 32/  2 :ادصدر افسوبؼ (2)

ت  ،فزابق افقفقد شؾقامن بـ خؾػ بـ شعد بـ ايقب بـ وارث افتجقل افبوجل االكد ،ادـتؼك ذح ادقضل (3)

احؽوم االحؽوم ذح ظؿدة  ،342/  1 :هـ 1332 ،(1)ط  ،مطبعي افسعودة بجقار حموؾظي مك ،(هـ 474)

 742)ت  ،تؼل افديـ ابق افػتح حمؿد بـ ظع بـ وحل بـ مطبع افؼشري ادعروف بوبـ دؿقؼ افعقد ،االحؽوم

 .  11/  1 :م 2445 -هـ  1426، 1ط  ،ممشسي افرشوفي ،شـدس مدثر ،حتؼقؼ مصطػك صقخ مصطػك ،(هـ

خؾقؾ  :حتؼقؼ ،(هـ 956ت ) ،ابراهقؿ بـ حمؿد بـ ابراهقؿ احلؾبل احلـػل ،جمؿع االهنر ذم ذح مؾتؼك االبحر (4)

ابق  ،اددخؾ ،186/  1 :م 1998 - هـ 1419 ،(1) ط ،بروت –فبـون  ،دار افؽتى افعؾؿقي ،ظؿران ادـصقر

 ،(ط)ب  ،دار افؽتى ،(هـ 737)ت  ،ؿد بـ حمؿد افعبدري افػود افامفؽل افشفر بوبـ احلوجظبد اهلل حم

 . 12/  2 :م 1981 -هـ  1441



 

   

 

ال )) :مو حؼ افزوج ظذ زوجتف ؟ ؿول ،يو رشقل اهلل :( ؾؼوفً)اتً امرأة كبل اهلل  :ؿول (ظـفام

ال )) :يو رشقل اهلل مو حؼ افزوج ظذ زوجتف ؟ ؿول :( ؿوفً(كً ظذ طفر ؿتىمتـعف كػسفو وفق ـو

يو كبل مو حؼ افزوج  :( ؿوفً(تصدق بقء مـ بقتف اال بوذكف ؾون ؾعؾً ـون فف االجر وظؾقفو افقزر

ؽي ال خترج مـ بقتف اال بوذكف ؾون ؾعؾً فعـتفو مالئؽي اهلل ومالئؽي افرمحـ ومالئ)) :ظذ امرأتف ؿول

 :وان ـون طوفاًم(( ؿوفً)) :يو كبل اهلل ؾون ـون هلو طوفامً ؿول :( ؿوفً(افغضى حتك تتقب او ترجع

 .  (1)وافذي بعثؽ بوحلؼ ال يؿؾؽ ظع امري احد بعد هذا ابدا مو بؼقً

 :ألداء ظؿؾفو افقطقػل ظذ ؿقفغ اختؾػ افػؼفوء ذم حؽؿ شػر ادرأة

 :افؼقل االول

جيقز شػر ادرأة بؿػردهو ألداء ظؿؾفو افقطقػل اذا ـون دون افسػر افذي تؼك ؾقف افصالة 

امو افسػر افذي تؼك ؾقف افصالة وهق ثالثي ايوم ؾال جيقز شػرهو اال ومع ذي حمرم مـفو ؿول بف 

 :(2)احلـػقي وبعض افامفؽقي واشتدفقا

  (3)((ال تسوؾر ادرأة ثالثي ايوم اال ومعفو ذو حمرم)) :(ؿول افـبل حمؿد ) -1

                                                             

 ،حمؿد ظقامي :حتؼقؼ ،(هـ 235)ت  ،ابق بؽر ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ايب صقبي افعبز افؽقذم ،مصـػ ابـ ايب صقبي (1)

 . (17449) 343/  4 :(ط)ب 

مفدي حسـ  :حتؼقؼ ،هـ( 189)ت  ،ابق ظبد اهلل حمؿد بـ احلسـ بـ ؾرؿد افشقبوين ،احلجي ظذ اهؾ ادديـي (2)

 ،خؾقؾ خمتك ذح ذم اجلؾقؾ مقاهى ،168  – 167/  1 :هـ 1443 ،(3)ط  ،ظومل افؽتى ،افؽقالين افؼودري

 ،افامفؽل افرظقـل بوحلطوب ادعروف ادغريب بؾزافطرا افرمحـ ظبد بـ حمؿد بـ حمؿد اهلل ظبد ابق افديـ صؿس

 .  525/  2 :م 1992 - هـ 1412 ،(3) ط ،افػؽر دار ،(هـ954) ت

ت  ،حمؿد بـ حبون بـ امحد بـ حبون بـ معوذ بـ معبد افتؿقؿل ابق حوتؿ افدرامل افبستل ،صحقح ابـ حبون (3)

 444/  6 :م 1993 -هـ  1414 ،(2)ط  ،بروت ،فيممشسي افرشو ،صعقى االركموط :حتؼقؼ ،(هـ 354)

(2734) . 



 

 

اكف يبوح هلو اخلروج اػ مو دون مدة افسػر بغر حمرم اذا ـون  وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ

 . (1)حلوجي

رأة ال حيؾ الم)) :(ؿول رشقل اهلل ) :ؿول –ريض اهلل ظـفام  –حديٌ شعقد بـ ايب اخلدري  -2

تممـ بوهلل وافققم اآلخر ان تسوؾر شػرًا يؽقن ثالثي ايوم ؾصوظداً اال ومعفو ابقهو او ابـفو او زوجفو 

 . (2)((او اخقهو او ذو حمرم مـفو

 :وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ

ان ادرأة ال تسوؾر اال مع زوج او حمرم وؿقؾ افبعض شػر افزيورة وافتجورة وكحق ذفؽ مـ 

وؿد حدد افسػر ادحرم ذم هذا  ،(3)فقسً واجبي جيقز هلو اخلروج ؾقفو مع كسقة ثؼوتاالشػور افتل 

 افـص .

هلو ان خترج ألدائفو ظؿؾفو افقطقػل بؼصد ـسى افرزق وهق ـعؿؾفو ذم افتجورة ـام ذم جقاز  -3

 شػر ادرأة ألداء ؾريضي احلٍ .

 :افؼقل افثوين

ؿول بف افامفؽقي وهق ؿقل افشوؾعقي واحلـوبؾي حتريؿ شػر ادرأة بغر حمرم وان ـون شوظي 

 :(4)وافظوهريي وافزيديي واشتدفقا

                                                             

 ،(هـ 1414)ت  ،حمؿد ابق احلسـ كقر افديـ ادال اهلروي افؼوري (شؾطون)ظع بـ  ،ذح مسـد ايب حـقػي (1)

 1 :م 1985 - هـ 1445 ،(1) ط ،فبـون  –بروت  ،دار افؽتى افعؾؿقي ،افشقخ خؾقؾ حمقل افديـ ادقس :حتؼقؼ

 /251 . 

 . (1344) 977/  2 :صحل مسؾؿ (2)

 .  144/  9 :ادـفوج ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجوج (3)

اشحوق بـ مـصقر بـ هرام ابق يعؼقب ادروزي ادعروف  ،مسوئؾ االموم امحد بـ حـبؾ واشحوق بـ راهقيي (4)

ط  ،ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي ،ديـي ادـقرةظامدة افبحٌ افعؾؿل اجلومعي االشالمقي بود ،(هـ 251)ت  ،بوفؽريع

امحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ تقؿقي احلراين ابق  ،ذح افعؿدة ذم افػؼف ،2493/  5 ،م 2442 -هـ  1425 ،(1)

 =،174/  2 :هـ 1413 ،(1)ط  ،افريوض ،مؽتبي افعبقؽوت  ،د . شعقد صوفح افعطشون :حتؼقؼ ،افعبوس



 

   

 

ال حيؾ المرأة تممـ بوهلل وافققم اآلخر أن )) :( ؿول)ان رشقل اهلل  حديٌ ايب هريرة  -1

 . (1)((تسوؾر مسرة يقم وفقؾي اال مع ذي حمرم مـفو

 :وجف افدالفي مـ هذا احلديٌ

وؽره مـ  ،أة ان تسوؾر اددة ادذـقرة ؾقف اال  مع حمرم مـفو وادحرم هق زوجفوبوكف ال جيقز المر

 ؾوذا ؿؾً اددة ظـ ثالثي ايوم كؼصً ظـ افققم وافؾقؾي. ،(2)ادحورم

افعؾي ذم مـعفو مـ افسػر مع ؽر ذي حمرم ـقهنو ظقرة جيى ظؾقفو افتسس وحيرم ظؾقفو افتزج  -2

 واالختالط ظذ افتؼقد بحدود افؼيعي .حقٌ افرجول خموؾي افػضقحي 

 ؿقوشوً ظذ شوئر احلدود وال يصح ألكف يستقي افرجؾ وادرأة ذم افرضر  احلوصؾ . -3

وافذي يبدو يل ان افرأي افراجح مـ هذه االؿقال هق مو ذهى افقف اصحوب افؼقل االول 

ة وذفؽ الن ادصؾحي افعومي بجقاز شػر ادرأة بغر حمرم اذا ـون دون افسػر افذي تؼك ؾقف افصال

 تؼتيض ذفؽ .

 إمو إذا ـون افسػر بوفطوئرة ووشوئؾ ادقاصالت احلديثي 

                                                                                                                                                                                   

 454)ت  ،بق احلسـ ظع بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حبقى افبكي افبغدادي افشفر بوفامورديا ،احلووي افؽبر =

ابق حمؿد ظع بـ امحد بـ شعقد بـ حزم االكدفز  ،مراتى االمجوع ،193/  13 :(ط)ب  ،بروت ،افػؽر  ،(هـ

ابق  ،افبقون وافتحصقؾ ،151/  1 :(ط)ب  ،بروت ،دار افؽتى افعؾؿقي ،(هـ 456)ت  ،افؼرضبل افظوهري

 ،دار افعرب االشالمل ،حمؿد حمقل وآخرون :حتؼقؼ ،(هـ 524)ت  ،افقفقد حمؿد بـ امحد بـ رصد افؼرضبل

 بـ افرمحـ ظبد ،ادؼـع متـ ظذ افؽبر افؼح ،228/  18 :م 1988 - هـ 1448 ،(2) ط ،فبـون –بروت 

 افعريب افؽتوب دار ،(هـ 282) ت ،افديـ صؿس افػرج ابق احلـبع ظقعاجلام ادؼدد ؿدامي بـ امحد بـ حمؿد

 . 344/  4 :االوضور كقؾ ،163/  14 :(ط) ب ،وافتقزيع فؾـؼ

 .  (2725) 437/  6 :صحقح ابـ حبون (1)

 . 531/  8 :االشتذـور (2)



 

 

ال صؽ أن اهلل أكعؿ ظؾقـو هذه األيوم بتؼريى ادسوؾوت وذهوب ـثر مـ اخلقف وادفوفؽ 

. افتل ـوكً تصقى افـوس مـ شػرهؿ ؿديامً ظز تقسر افطوئرات وافؼطورات افنيعي وكحق ذفؽ 

 ومو ـون يؼطع ذم أيوم وأشوبقع صور تؼطع ذم شوظوت معدودة .

 ؾفؾ تغر األحقال وشفقفي افسػر افققم تغر احلؽؿ افؼظل ذم جقاز شػر ادرأة بال حمرم؟ 

ؾوفشورع  –وإن ـوكً احلؽؿي ادحوؾظي ظذ ادرأة  –إن افعؾي مـ افتحريؿ هل افسػر  :إن ؿؾـو

ؾنن احلؽؿ ال  ،ادـضبط وال يعؾؼفو بوحلؽؿي افتل يصعى وبطفويعؾؼ األحؽوم بوفقصػ افظوهر 

ؾـؼقل برأي  ،ؾوحلؽؿ معؾؼ بوفسػر حتك وفق ـوكً احلؽؿي مـفو ادحوؾظي ظذ ادرأة ،خيتؾػ

 اجلؿفقر.

ؾؿتك مو حصؾ ادعـك ؾؼد حتؼؼ  ،وإن ؿؾـو افعؾي مـ افتحريؿ صقوكي ادرأة وادحوؾظي ظؾقفو

 مؼصقد افشورع .احلؽؿ افؼظل وحتصؾ 

وال صؽ أن افسػر بوفطوئرة افققم بحقٌ يقصؾفو ادحرم إػ ادطور ويرـبفو افطوئرة ؾتسوؾر 

أو برؾؼي ادلمقكي مـ ادطور  ،ويلخذهو ادحرم اآلخر ،ذم رؾؼي مـ افرجول وافـسوء وضوؿؿ افطوئرة

واألمقر  ،رهو ذم ضرؿوت ادديـيربام أبؾغ مـ ش ،اآلخر ؾقف ؿدر ـبر مـ األمون واحلػوظ ظذ ادرأة

 افتل حتصؾ كودرًا ذم ادطورات وافطوئرات ذم حؽؿ افـودر ال حؽؿ فف .

وؿول اإلموم افبوجل رمحف اهلل ذم  ،(1)وؿد اؾتك بذفؽ افشقخ ظبد افرزاق ظػقػل رمحف اهلل

فذي ذـره بعض " وفعؾ هذا ا :ـالم كػقس بعد كؼؾ أؿقال افػؼفوء ذم شػر ادرأة فؾحٍ بدون حمرم

ؾلمو افؼقاؾؾ افعظقؿي وافطرق ادشسـي افعومرة  ،اصحوبـو إكام هق ذم حول االكػراد وافعدد افقسر

                                                             
دار  ،س بـ مـز وافسعقد بـ صوبر ظبدهإظداد وفقد بـ إدري ،يـظر: ؾتووى ورشوئؾ افشقخ ظبد افرزاق ظػقػل (1)

 .1/241م: 1997-هـ1418، 1ط ،افريوض ،افػضقؾي



 

   

 

ادلمقكي ؾلهنو ظـدي مثؾ افبالد افتل يؽقن ؾقفو االشقاق وافتجور ؾنن االمـ حيصؾ هلو دون حمرم وال 

  (1)وؿد روي هذا ظـ األوزاظل" ،إمرأة

فؾؿرأة افسػر بوفطوئرة مع رؾؼي مومقكي مـ افـسوء ـعوئؾي مثالً بوفضقابط ؾعذ هذا كؼقل جيقز 

 :ومـ تؾؽ افضقابط ،افتل حتوؾظ ظذ ادرأة وتصقهنو ذم ـؾ حوفي بحسبفو

 إذا ـوكً هـوك حوجي مؾحي . .1

 اشتلذكً ويل أمرهو . .2

 يصعى ظذ ادحرم مراؾؼتفو أو أمتـع ظـ ذفؽ . .3

 ظوئؾي فتضؿـ مـ جيؾس بجقارهو .حترص أن يؽقن وؿـ رؾؼي كسوء أو  .4

وربام االكتظور فسوظوت اثـوء  ،فقس شػراً ضقيالً أو خيوف مـف مـ األجراءات ادعؼدة .5

 افتػتقش وافدخقل وافتلـد مـ األوراق افرشؿقي .

  

                                                             
ألبق افقفقد شؾقامن بـ خؾػ بـ شعد بـ أيقب بـ وارث افتجقبل افؼرضبل افبوجل  ،ادـتؼك ذح ادقضل :يـتظر   (1)

 3/17:هـ1332، 1مطبعي افسعودة بجقار حموؾظي مك، ط،هـ(474األكدفز )ت



 

 

احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل وبعد امتوم هذا افبحٌ وافذي ـون بعـقان  

البد يل ان ابغ اهؿ  :افذي اظتؿدت ؾقف ظذ مصودر افػؼف (افػؼفقي ادتعؾؼي بودرأة ادقطػي االحؽوم)

 :افـتوئٍ افتل تقصؾً افقفو مـ خالل ـتوبي هذا افبحٌ

 مؼوظقي ظؿؾ ادرأة ادقطػي ذم افؽتوب وافسـي . -1

 افراجح امجوع افػؼفوء ظذ ظدم جقاز تقيل ادرأة رئوشي افبالد . -2

 جيقز فؾؿرأة ان تتقػ ادـوصى افقزاريي ظدا وزارة افدؾوع ومو صوهبفو . -3

 جيقز تقيل ادرأة افؼضوء ظدا ؿضويو احلدود وافؼصوص .  -4

 ظؿؾ ادرأة ذم افقطقػي واخلروج هلو اذا امـً ظذ كػسفو . -5

 ال جيقز اختالط ادرأة بوفرجول اال فرضورة . -6

 ـون ذم ظؿؾ وطقػل اذا حتؼؼ معـك اخلؾقة . حتريؿ اخلؾقة بوالجـبقي وان -7

 ال جيقز خروج ادرأة مـ بقتفو اال بوذن زوجفو او ويل امرهو . -8

 جقاز شػر ادرأة ألدائفو ظؿؾفو افقطقػل اذا ـون دون افسػر افذي تؼك ؾقف افصالة . -9

 افػردوس . آمغاشلل اهلل ظز وجؾ ان يقؾؼـو مجقعآ اػ افكاط ادستؼقؿ و يبؾغـو افعذ مـ 

 شبحون ربؽ رب افعزة ظام يصػقن وشالٌم ظذ ادرشؾغ واحلؿد هلل رب افعودغ . 

 

 

 

  



 

   

 

 افؼرآن افؽريؿ .

 ،ابق ظبد اهلل حمؿد بـ امحد بـ افػود ،االتؼون واالحؽوم  ذم ذح حتػي االحؽوم ادعروف بؼح مقورة .1

 هـ.1472 ،(ط)ب  ،افـوذ دار ادعرؾي

 ،هـ (287)ت  ،ابق بؽر ايب ظوصؿ وهق امحد بـ ظؿر بـ افضحوك بـ خمؾد افشقبوين ،اآلحود وادثوين .2

 م . 1991 -هـ  1411 ،(1)ط  ،افـوذ دار افرايي بوفريوض ،د . بوشؿ ؾقصؾ احؿ اجلقايرة :حتؼقؼ

معوذ بـ معبد افتؿقؿل ابق حمؿد بـ حبون بـ امحد بـ حبون بـ  ،االحسون ذم تؼريى صحقح ابـ حبون .3

ط  ،بروت ،افـوذ ممشسي افرشوفي ،صعقى االركموط :حتؼقؼ ،هـ (354)ت  ،حوتؿ افدرامل افبستل

 م  1988 -هـ  1448 ،(1)

تؼل افديـ ابق افػتح حمؿد بـ ظع بـ وحل بـ مطبع افؼشري  ،احؽوم االحؽوم ذح ظؿدة االحؽوم .4

افـوذ ممشسي  ،مدثر شـدس ،مصطػك صقخ مصطػك :حتؼقؼ ،هـ (742) ت ،ادعروف بوبـ دؿقؼ افعقد

 م .  2445 -هـ  1426 ،(1)ط  ،افرشوفي

 بروت ،دار افؽتى افعؾؿقي ،ألبق يعذ حمؿد بـ احلسغ افغراء ،االحؽوم افسؾطوكقي .5

 ،هـ (541)ت  ، افامفؽلافؼويض حمؿد بـ ظبد اهلل ابق افبؽر بـ افعريب ادعوؾري االصبقع ،احؽوم افؼرآن .6

 -هـ  1424 ،(3)ط  ،فبـون –بروت  ،افـوذ دار افؽتى افعؾؿقي ،حمؿد ظبد افؼودر ظطوء :حتؼقؼ

 م .2443

 م.1984ط ،د. امحد احلجل افؽردي، مطبعي افصبوح ،أحؽوم ادرأة ذم افػؼف االشالمل .7

افقطقػي افعومي وإدارة  ،ؾؽي افعربقي افسعقديياخالؿقوت االدارة ذم افقطقػي افعومي وتطبقؼوهتو ذم ادؿ .8

مـتديوت ادرـزيي االـوديؿل جلؿقع افدراشوت  ،كؼ ادـظؿي افعربقي افعؾقم االداريي ،صمون ادقطػغ

 وافبحقث افعؾؿقي .

 ،هـ (463)ت  ،االشتذـور، ابق ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظبد افز ظوص افـحقي افؼرضبل .9

 -هـ  1421 ،(1)ط  ،بروت ،افـوذ دار افؽتى افعؾؿقي ،حمؿد ظع معقض ،شومل حمؿد ظطوء :حتؼقؼ

 م . 2444



 

 

 هـ )مؾحؼ ادرأة افسقوشقي( .1974، 3ط ،دار افػؽر ،فسعقد االؾغوين ،االشالم وادرأة .14

د . حمؿقد  :ؼقؼحت ،هـ (373)ت  ،ابق افؾقٌ كك بـ حمؿد امحد بـ ابراهقؿ افسؿرؿـدي ،بحر افعؾقم .11

 ب )ط(.  ،بروت ،دار افػؽر :افـوذ ،مطرجل

 (745)ت  ،ابق حقون حمؿد بـ يقشػ بـ ظع بـ يقشػ بـ حبون اثر افديـ االكدفز ،افبحر ادحقط .12

د . احؿ  ،زـريو ظبد ادجقد افـقؿل ،افشقخ ظع حمؿد معقض ،افشقخ ظودل امحد ظبد ادقجقد :حتؼقؼ ،هـ

افبحر  ،م2441 -هـ  1422 ،(1)ط  ،بروت –فبـون  ،دار افـؼ دار افؽتى افعؾؿقي ،يل اجلؿؾافـجق

 ،هـ (745)ت  ،ابق حقون حمؿد بـ يقشػ بـ ظع بـ يقشػ بـ حبون اثر افديـ االكدفز ،ادحقط

 هـ . 1424 ،(ط)ب  ،بروت ،افـوذ دار افػؽر ،صدؿل حمؿد مجقؾ :حتؼقؼ

ابق افقفقد حمؿد بـ امحد بـ حمؿد بـ امحد رش افؼرضبل افشفر بويب رصد  ،جتفد وهنويي ادؼتصدبدايي اد .13

 م . 2444 -هـ  1425 ،(ط)ب  ،افـوذ دار احلديٌ افؼوهرة ،ه (595)ت  ،احلػقد

اإلموم ظالء افديـ بـ أيب بؽر بـ مسعقد افؽوشوين  ،بدائع افصـوئع ذم ترتقى افؼائع .14

دار  ،وافشقخ ظودل أمحد ظبد ادقجقد ،تعؾقؼ وحتؼقؼ: افشقخ ظع حمؿد ظقض ،هـ(587احلـػل)ت

 م.2443-هـ1424ن 2ط ،افؽتى افعؾؿقي

ت  ،ظع بـ ظبد افسالم ابـ ظع ابق احلسـ افـسقيل ،(ذح حتػي إحؽوم)افبفجي ذم ذح افتحػي  .15

 ،(1)ط  ،بروت –فبـون  ،ؽتى افعؾؿقيافـوذ دار اف ،حمؿد ظبد افؼودر صوهغ :حتؼقؼ ،هـ (1258)

 م.  1998 -هـ  1418

د . حمؿد حمقل  :حتؼقؼ ،هـ (524)ت  ،ابق افقفقد حمؿد بـ امحد بـ رصد افؼرضبل ،افبقون وافتحصقؾ .16

 م . 1988 -هـ  14418 ،(2)ط  ،فبـون –بروت  ،افـوذ دار افعرب االشالمل ،وآخرون

حمؿد بـ يقشػ بـ ايب افؼوشؿ بـ يقشػ افعبدري افغركوضل ابق ظبد  ،قؾافتوج واالـؾقؾ دختك خؾ .17

 م . 1994 -هـ  1416 ،(1)ط  ،افـوذ دار افؽتى افعؾؿقي ،هـ (897)ت  ،اهلل ادقاق افامفؽل

صقخ االشالم حمؿد بـ ابراهقؿ بـ شعد اهلل بـ مجوظي بـ ازم بـ  ،حترير االحؽوم ذم تدبر اهؾ االشالم .18

 1988 -هـ  1448) ،افدوحي -ؿطر  ،دار افثؼوؾي بتػقيض مـ رئوشي ادحوـؿ افؼظقي بؼطر ،صخر 

 ف افشقخ ظبد اهلل بـ زيد آل حمؿقد ؿدم ف ،د . ؾماد ظبد ادـعؿ امحد :حتؼقؼ ودراشي وتعؾقؼ ،ط افثوفثي ،(م



 

   

 

افـوذ دار  ،هـ (353)ت  ،ابق افعال حمؿد ظبد افرمحـ بـ ظبد افرحقؿ ادبورـػقري ،حتػي االحقذي .19

 . (ط)ب  ،بروت ،افؽتى افعؾؿقي

بروت  ،دار افؽتى افعؾؿقي ،هـ (816)ت  ،ظع بـ حمؿد بـ ظع افديـ افؼيػ اجلرجوين ،افتعريػوت .24

 م .1983 -هـ  1443  ،(1)ط  ،بـونف –

 ،دار افـؼ دار افػؽر ،ظالء افديـ ظع بـ حمؿد بـ ابراهقؿ افبغدادي افشفر بوخلوزن ،تػسر اخلوزن .21

 م . 1979 -هـ  1399 ،(ط)ب  ،فبـون –بروت 

كصوري فإلموم حمؿد بـ امحد اال :تػسر افؼرضبل اجلومع ألحؽوم افؼرآن ادعروف بتػسر افؼرضبل .22

 م.2441-هـ1422 ،، دار إحقوء افساث افعريب2ط،هـ(671ت4افؼرضبل

مطبعي مصطػك افبويب واوالده  :حتؼقؼ ،هـ (1171)ت  ،حمؿد بـ مصطػك ادراؽل ،تػسر ادراؽل .23

 م 1946 -هـ  1365 ،(1)ط  ،بؿك

وء افديـ بـ مثال ظع خؾقػي حمؿد رصقد بـ ظع روو بـ حمؿد صؿس افديـ بـ حمؿد بـ هب ،تػسر ادـور .24

 م . 1994 ،(ط)ب  ،افـوذ اهلقئي ادكيي افعومي فؾؽتى ،هـ (1254)ت  ،افؼؾؿقين احلسقـل

افـوذ ظومل  ،هـ (476)ت  ،ابق اشحوق ابراهقؿ بـ ظع بـ يقشػ افشرازي ،افتـبقف ذم ؾؼف افشوؾعل .25

 . (ط)ب  ،افؽتى

 هـ .1424 (1)ط  ،بروت ،دار افػؽر ،الينامحد بـ جر افعسؼ ،هتذيى افتفذيى .26

 (1376)ت  ،ظبد افرمحـ ابـ كوس بـ ظبد اهلل افسعقدي ،تقسر افؽريؿ افرمحـ ذم تػسر ـالم ادـون .27

 م . 2444 -هـ  1424 ،(1)ط  ،افـوذ ممشسي افرشوفي ،ظبد افرمحـ بـ معال افؾقحيؼ :حتؼقؼ ،هـ

  ،صوفح ظبد افسؿقع اآليب االزهري ،ين ذح رشوفي ابـ ايب زيد افؼرواينافثؿر افداين ذم تؼريى ادعو  .28

 بروت . ،ادؽتبي افثؼوؾقي

ت  ،حمؿد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر بـ ؽوفى االمع ابق جعػر افطزي ،جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن .29

 م . 2444 ،(ط)ب  ،هـ (314)

ؿد بـ امحد بـ ايب بؽر بـ ؾرج االكصوري اخلزرجل صؿس افديـ ابق ظبد اهلل حم ،اجلومع الحؽوم افؼرآن .34

 ،(2)ط  ،افؼوهرة ،دار افؽتى افعربقي ،ابراهقؿ اضػش ،امحد افزدوين :حتؼقؼ ،هـ (671)ت  ،افؼرضبل

 م . 1994 -هـ 1384



 

 

 (ط)ب  ،ثد . ظدكون بـ حسـ بـ حور ،جقاكى افتعورض بغ ظـك االكقثي ذم ادرأة وافعؿؾ افسقود .31

. 

 ،بروت ،دار إحقوء افساث افعريب ،جقاهر االـؾقؾ ذح خمتك اخلؾقؾ، فصوفح ظبد افسؿقع األزهري .32

 ـتوب احلضوكي .

 بروت )د.ت(  –دار افػؽر  ،حتؼقؼ: حمؿد ظؾقش ،حمؿد ظرؾف افدشقؿل ،حوصقي افدشقؿل .33

 ،دار افػؽر ،صعقدي افعدوي افامفؽلتلفقػ ظع اف ،حوصقي افعدوي ظذ ذح ـػويي افطوفى افربوين .34

  (م 1991 -هـ  1412)يقشػ افشقخ حمؿد افبؼوظل  :حتؼقؼ ،بروت

ت  ،ابق احلسـ ظع بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حبقى افبكي افبغدادي افشفر بوفاموردي ،احلووي افؽبر .35

 . (ط)ب ،بروت ،دار افـؼ دار افػؽر ،هـ (454)

مفدي  :حتؼقؼ ،هـ (189)ت  ،ابق ظبد اهلل حمؿد بـ احلسـ بـ ؾرؿد افشقبوين ،احلجي ظذ اهؾ ادديـي .36

 هـ . 1443 ،(3)ط  ،بروت ،افـوذ ظومل افؽتى ،حسـ افؽقالين افؼودري

 . (ط)ب  ،ممشسي كقر االشالم ،افؽقيً ،مجعقي االصالح االجتامظل ،حؽؿ االشالم ذم االختالط .37

حسـ هوين  :حتؼقؼ ،هـ (124)ت  ،بد افـبل بـ ظبد افرشقل االمحد افػؽريافؼويض ظ ،دشتقر افعؾامء .38

 م . 2444 -هـ  1421 ،(1)ط  ،بروت –فبـون  ،افـوذ دار افؽتى افعؾؿقي ،ؾوحص

فإلموم حمؿد أمغ افشفر بوبـ  :افشفر بحوصقي ابـ ظوبديـ ،رد ادحتور ظذ افدر ادختور .39

 بروت  ،ؽتى افعؾؿقيدار اف ،هـ(1252ظوبديـ)ت

 ،بروت ،دار افـؼ ادؽتى االشالمل ،ظبد افرمحـ بـ ظع بـ حمؿد اجلقزي  ،زاد ادسر ذم ظؾؿ افتػسر .44

 ط افثوفثي .  ،(م 1984 -هـ 1444)

(هـ افـوذ مؽتبي مصطػك افبويب 182ت ) ،حمؿد بـ اشامظقؾ االمر افؽحالين افصـعوين ،شبؾ افسالم .41

حمؿد بـ اشامظقؾ بـ صالح بـ حمؿد احلسـل  ،شبؾ افسالم ،م 1964 -هـ  1379 (4) ط ،احلؾبل

افـوذ دار  ،هـ (1182)ت  ،افؽحالين ثؿ افصـعوين ابق ابراهقؿ  ظز افديـ ادعروف ـلشالؾف بوالمر

 . (ط)ب  ،احلديٌ

ب  ،واالصالح وافتجديد ادصـػ االشالم حرـوت االحقوء ،حمؿد افغزايل ،ه تلخر افعرب وادسؾؿغ .42

 . (ط)



 

   

 

 ادطبعي اخلريي بؿك . ،هاج ادؾقك فؾطرضقر .43

 افؼوهرة . –دار افؼوق  ،دحؿد افغزايل ،افسـي افـبقيي بغ أهؾ افػؼف وأهؾ احلديٌ .44

ت  ،ابق داود شؾقامن بـ االصعٌ بـ اشحوق بـ بشر بـ صداد بـ االزدي افسجستوين ،شــ ايب داود .45

 . (ط)ب  ،بروت –صقدا  ،حمؿد حمقل افديـ ظبد احلؿقد افـوذ ادؽتبي ادكيي :حتؼقؼ ،هـ (275)

افـوذ دار احقوء  ،امحد حمؿد صوـر :حتؼقؼ ،حمؿد بـ ظقسك ابق ظقسك افسمذي افسؾؿل ،شــ افسمذي .46

 . (ط)ب  ،بروت ،افساث افعريب

 . (ط)ب  ،د . حمؿد مضـل ،شقرة افؼصص دراشي حتؾقؾقي .47

 ب )ط(  ،ظع ابـ كويػ افشحقد ،افسقوحي بغ ادػفقم االشالمل وادػفقم اجلوهع .48

جمؾي ـؾقي افعؾقم  ،االشتوذ ادسوظد افدـتقر صودق خؾػ ايقب ،صبفوت اكتفوك االشالم حؼقق ادرأة .49

 م . 2411فسـي  ،(12)افعدد  ،ذم جومعي االكبور ،االشالمقي

افـوذ دار  ،هـ (774)ت  ،حمؿد بـ ظبد اهلل افزرـق ادكي احلـبع صؿس افديـ ،ذح افزرـق .54

 م . 1993 -هـ  1413 ،(1)ط  ،افعبقؽوت

د . شعقد صوفح  :حتؼقؼ ،امحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ تقؿقي احلراين ابق افعبوس ،ذح افعؿدة ذم افػؼف .51

 هـ  1413 (1)ط  ،افريوض ،افـوذ مؽتبي افعبقؽوت ،افعطقشون

ابق افػرج  ،ظبد افرمحـ بـ حمؿد بـ امحد بـ ؿدامي ادؼدد اجلامظقع احلـػل ،افؼح افؽبر متـ ادؼـع .52

 . (ط)ب  ،افـوذ دار افؽتوب افعريب فؾـؼ وافتقزيع ،هـ (682)ت  ،صؿس افديـ

 . (ط)ب  ،حمؿد بـ حمؿد ادختور افشـؼقطل ،ذح زاد ادستـؼع .53

افـوذ  ،هـ (676)ابق زـريو حمقل افديـ حيقك بـ ذف افـقوي، ت  ،جذح صحقح مسؾؿ بـ احلجو .54

 م . 1339 ،(2)ط  ،بروت ،دار احقوء افساث افعريب

 (1414)ت  ،حمؿد ابق احلسـ كقر افديـ ادال اهلروي افؼوري (شؾطون)ظع بـ  ،ذح مسـد ايب حـقػي .55

 1445 ،(1)ط  ،فبـون –بروت  ، دار افؽتى افعؾؿقيافـوذ ،افشقخ خؾقؾ حمقل افديـ ادقس :حتؼقؼ ،هـ

 م . 1985 -هـ 

ظبد افؾطقػ  :حتؼقؼ ،هـ (1472)ت  ،ايب ظبد اهلل حمؿد بـ امحد بـ حمؿد افامفؽل ،ذح مقورة افػود .56

 م . 2444 -هـ  1424 ،(ط)ب  ،فبـون –بروت  ،افـوذ دار افؽتى افعؾؿقي ،حسـ ظبد افرمحـ



 

 

حمؿد بـ حبون بـ امحد بـ حبون بـ معوذ بـ معبد افتؿقؿل ابق حوتؿ افدرامل  ،حبون صحقح ابـ .57

هـ  1448 ،(1)ط  ،بروت ،افـوذ ممشسي افرشوفي ،صعقى االركموط :حتؼقؼ ،هـ (354)ت  ،افبستل

 م . 1988 -

دار ابـ ـثر  ،بغلد . مصطػك اف :حتؼقؼ ،حمؿد بـ اشامظقؾ ابق ظبد اهلل افبخوري ،صحقح افبخوري .58

 هـ . 1447 ،(3)ط  ،بروت ،افقاممي

حمؿد  :حتؼقؼ ،هـ (261)ت          ،مسؾؿ ابـ احلجوج ابق احلسـ افؼشري افـقسوبقري ،صحقح مسؾؿ .59

 . (ط)ب  ،بروت ،افـوذ دار احقوء افساث افعريب ،ؾماد ظبد افبوؿل

ـ افديـ ظبد افرحقؿ بـ احلسغ بـ ظبد افرمحـ بـ ايب ابق افػضؾ زي ،ضرح افتثريى ذم ذح افتؼريى .64

 . (ط)ب  ،افـوذ ادطبعي ادكيي افؼديؿي ،هـ (846)ت  ،بؽر بـ ابراهقؿ افعراؿل

ابق حمؿد حمؿقد بـ امحد بـ مقشك بـ امحد بـ حسغ افغقتويب  ،ظؿدة افؼوري ذح صحقح افبخوري .61

 .  (ط)ب  ،بروت ،فـوذ دار احقوء افساث افعريبا ،هـ (855)ت  ،احلـػل بدر افديـ افعقـل

 .1ط،فعبد اهلل بـ وـقؾ افشقخ ،ظؿؾ ادرأة ذم ادقزان .62

 1995 ،بروت ،دار افؽتى افعؾؿقي ،حمؿد صؿس احلؼ افعظقؿ آبودي ،ظقن ادعبقد ذح شــ ايب داود .63

 ط افثوكقي . ،م

دار  ،فقد بـ إدريس بـ مـز وافسعقد بـ صوبر ظبدهإظداد و ،ؾتووى ورشوئؾ افشقخ ظبد افرزاق ظػقػل .64

 م1997-هـ1418، 1ط ،افريوض ،افػضقؾي

حمؿد  :حتؼقؼ ،امحد بـ ظع بـ حجر ابق افػضؾ افعسؼالين افشوؾعل ،ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري .65

 م . 1379 ،(ط)ب  ،بروت ،دار ادعرؾي ،حمل افديـ اخلطقى ،ؾماد ظبد افبوؿل

 بروت . ،ممشسي افرشوفي ،حمؿد بـ يعؼقب افػروز آبودي ،مقس ادحقطافؼو .66

ابق حمؿد مقؾؼ افديـ ظبد اهلل ابـ امحد ابـ حمؿد ابـ ؿدامي اجلامظقع ادؼدد  ،افؽوذم ذم ؾؼف االموم امحد .67

 ،(1)ط  ،افـوذ دار افؽتى افعؾؿقي ،هـ (624)ت  ،ثؿ افدمشؼل احلـبع افشفر بوبـ ؿدامي ادؼدد

 م . 1994 -هـ 1414

هـ( ؾرغ مـ تلفقػف 1451ـشوف افؼـوع ظـ متـ االؿـوع افشقخ مـصقر بـ يقكس بـ إدريس افبفقيت )ت .68

 هـ 1442، 1ط،دار افػؽر بروت ،هـ(1446)



 

   

 

ابق بؽر بـ حمؿد بـ ظبد ادممـ بـ جريز بـ معع احلسقـل  ،ـػويي االختقور ذم حؾ ؽويي االخصور .69

 ،حمؿد وهبل شؾقامن ،ظع ظبد احلؿقد بؾطجل :حتؼقؼ ،هـ (825)ت  ،افديـ افشوؾعلاحلصـل تؼل 

 م . 1994 ،(1)ط     ،دمشؼ ،افـوذ دار اخلر

ت  ،ابراهقؿ بـ حمؿد بـ ظبد اهلل بـ حمؿد ابـ مػؾح ابق اشحوق برهون افديـ ،ادبدع ذم ذح ادؼـع .74

 م . 2443 -هـ  1423 (ط)ب  ،ريوضاف ،افـوذ دار ظومل افؽتى ،هـ (884)

 :حتؼقؼ ،هـ (956)ت  ،ابراهقؿ بـ حمؿد بـ ابراهقؿ احلؾبل احلـػل ،جمؿع االهنر ذم ذح مؾتؼك االبحر .71

 م  1998 -هـ  1419 ،(1)ط  ،فبـون –بروت  ،افـوذ دار افؽتى افعؾؿقي ،خؾقؾ ظؿران ادـصقر

 ،حمؿد بـ شعد افشقيعر :حتؼقؼ ،هـ (1424)ت  ،ظبد اهلل بـ بوزظبد افعزيز بـ  ،جمؿقع ؾتووى ابـ بوز .72

 .  (ط)ب 

دار افقضـ  ،هـ (1421)ت  ،حمؿد بـ صوفح بـ حمؿد بـ افعثقؿغ ،جمؿقظي اشئؾي هتؿ االهة ادسؾؿي .73

 .  (1)ط  ،فؾـؼ

دار افؽتى  ،الكدفزابق حمؿد ظبد احلؼ بـ ؽوفى بـ ظطقي ا ،ادحرر وافقجقز ذم تػسر افؽتوب افعزيز .74

 ظبد افسالم ظبد افشوذم حمؿد . :حتؼقؼ ،ط االوػ ،(م 1393 -هـ  1413) ،فبـون ،افعؾؿقي

 -هـ  1415) ،بروت ،مؽتبي فبـون كوذون ،حمؿد بـ ايب بؽر بـ ظبد افؼودر افرازي ،خمتور افصحوح .75

 حمؿقد خوضر  :حتؼقؼ ،(م 1995

افـوذ  ،هـ (737)ت  ،د بـ حمؿد افعبدري افػلد افامفؽل افشفر بوبـ احلوجابق ظبد اهلل حمؿ ،اددخؾ .76

 م(. 1981 -هـ  1441) ،(ط)ب  ،دار افػؽر

 ،(1)ط  ،بوفريوض ،افـوذ مؽتبي افرصد ،جمقد حمؿقد حجقر ،ادرأة واحلؼقق افسقوشقي ذم االشالم .77

 هـ .  1417

 ،هـ (456)ت  ،بـ معبد بـ حزم االكدفز افؼرضبل افظوهريابق حمؿد ظع بـ امحد  ،مراتى االمجوع .78

 . (ط)ب  ،بروت ،افـوذ دار افؽتى افعؾؿقي

اشحوق بـ مـصقر بـ هرام ابق يعؼقب ادروزي  ،مسوئؾ االموم امحد بـ حـبؾ واشحوق بـ راهقيي .79

 ،قي بودديـي ادـقرةافـوذ ظامدة افبحٌ افعؾؿل اجلومعي االشالم ،هـ (251)ت  ،ادعروف بوفؽقشٍ

 م . 2442 -هـ  1425 ،(1ط) ،ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي



 

 

 ،جدة ،دار ادجتؿع ،د. مؽقي مرزا ،مشؽالت ادرأة ادسؾؿي ادعوسة وحؾفو ذم وقء افؽتوب وافسـي .84

 هـ1414، 2ط

 ،بروت ،ادؽتبي افعؾؿقي ،امحد بـ حمؿد بـ ظع ادؼري ،ادصبوح ادـر ذم ؽريى افؼح افؽبر فؾراؾعل .81

 افبحر ادحقط 

حمؿد  :حتؼقؼ ،هـ (235)ت  ،ابق بؽر ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ايب صقبي افعبز افؽقذم ،مصـػ ابـ ايب صقبي .82

 . (ط)ب  ،ظقامي

 (388)ت  ،ابق شؾقامن حمؿد بـ حمؿد بـ ابراهقؿ بـ اخلطوب افبستل ادعروف بوخلطوب ،معومل افســ .83

 م . 1932 -هـ  1351( 1)ط  ،حؾى ،ذ ادطبعي افعؾؿقيافـو ،هـ

 (364)ت  ،شؾقامن بـ امحد بـ ايقب بـ مطر افؾخؿل افشومل ابق افؼوشؿ افطزاين ،ادعجؿ االوشط .84

 ،افـوذ دار احلرمغ ،ظبد ادحسـ بـ ابراهقؿ احلسقـل ،ضورق بـ ظقض اهلل بـ حمؿد :حتؼقؼ ،هـ

 . (ط)ب  ،افؼوهرة

 م.1995 ،هـ( دار صودر بروت626يوؿقت بـ ظبد اهلل افرومل احلؿقي)ت ،جؿ افبؾدانمع .85

مـتدى ادفورات  ،مؽتبي افعبقؽوت ،وافتقجيري ،د . حمؿد ،افزظل ،معجؿ ادصطؾحوت االداريي .86

 هـ . 1414 ،(1)ط  ،احلقوتقي

حومد ظبد  ،امحد افزيوت ،هقؿ مصطػكابرا ،بوفؼوهرة ،ادمفػ جمؿع افؾغي افعربقي ،ادعجؿ افقشقط .87

 ب )ط(. ،افـوذ دار افدظقة ،حمؿد افـجور ،افؼودر

 ،(2)ط  ،افـوذ دار افـػوئس فؾطبوظي ،حومد صودق ؿـقبل ،حمؿد رواس افؼؾعجل ،معجؿ فغي افػؼفوء .88

 م . 1988 -هـ  1448

( حتؼقؼ:د.حمؿد ذف افديـ خطوب هـ634ألبق ظبدافؾف حمؿد بـ أمحد بـ ؿدامف ادؼدد)ت ،ادغـل .89

 م.1996-هـ1416، 1ط،افؼوهرة ،دار احلديٌ ،وآخرون

دار  ،فؾشقخ صؿس افديـ حمؿد بـ حمؿد اخلطقى افؼبقـل ،مغـل ادحتوج إػ ذح افػوظ ادـفوج .94

 م2444-هـ1421،بروت ،افؽتى افعؾؿقي

 :حتؼقؼ ،هــ (387)ت  ،وتى افبؾخل اخلقارزملحمؿد بـ امحد بـ يقشػ ابق ظبد اهلل افؽ ،مػوتقح افعؾقم .91

 . (2)ط  ،افـوذ دار افؽتوب افعريب ،ابراهقؿ االبقوري



 

   

 

ابق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر بـ احلسـ بـ احلسغ افتقؿل افرازي ادؾؼى بػخر افديـ  ،مػوتقح افغقى .92

 هـ . 1424 ،(3)ط  ،روتب ،افـوذ دار احقوء افساث افعريب ،هـ (646)ت  ،افرازي خطقى افري

 حمؿد شقد ـقالين  :حتؼقؼ ،فبـون ،دار ادعرؾي ،ابق افؼوشؿ حسغ بـ حمؿد  ،ادػردات ذم ؽريى افؼرآن .93

 م . 1993 -هـ  1413 ،(1)ط  ،د . ظبد افؽريؿ زيدان ،ادػصؾ ذم احؽوم ادرأة .94

ط  ،(م 1984 -هـ  1444) ،بروت ،ؾؿدار افؼ ،ظبد افرمحـ بـ حمؿد بـ خؾدون  ،مؼدمي ابـ خؾدون .95

 اخلومسي .

 . (ط)ب  ،افتصـقػ افػؽر االشالمل ،حمؿد افغزايل ،مـ هـو كعؾؿ .96

افـوذ مؽتبي  ،بشر حمؿد ظققن :حتؼقؼ ،محزة حمؿد ؿوشؿ ،مـورة افؼوري ذح خمتك صحقح افبخوري .97

 م . 1994 -هـ  1414 ،(ط)ب  ،دمشؼ ،دار افبقون

 ،ابق افقفقد شؾقامن بـ خؾػ بـ شعد بـ ايقب بـ وارث افتجقل افبوجل االكدفز ،ذح ادقضلادـتؼك  .98

 هـ . 1332 ،(1)ط  ،افـوذ مطبعي افسعودة بجقار حموؾظي مك ،هـ (474)ت 

ألبق افقفقد شؾقامن بـ خؾػ بـ شعد بـ أيقب بـ وارث افتجقبل افؼرضبل افبوجل  ،ادـتؼك ذح ادقضل .99

 هـ 1332، 1مطبعي افسعودة بجقار حموؾظي مك، ط،هـ(474ز )تاألكدف

افـوذ  ،هـ (476)ت  ،ابق اشحوق ابراهقؿ بـ ظع بـ يقشػ افشرازي ،ادفذب ذم ؾؼف االموم افشوؾعل .144

 . (ط)ب  ،دار افؽتى افعؾؿقي

 كؼ ظقسك احلؾبل ،ألبق اشحوق افشرازي ،ادفذب ذم ؾؼف اإلموم افشوؾعل .141

ابق  :حتؼقؼ ،هـ (794)ت  ،ابراهقؿ بـ مقشك بـ حمؿد افؾخؿل افغركوضل افشفر بوفشوضبل ،وتادقاؾؼ .142

 م . 1997 -هـ  1417 ،(1)ط  ،افـوذ دار ابـ ظػون ،ظبقدة مشفقر بـ حسـ آل شؾقامن

صؿس افديـ ابق ظبد اهلل حمؿد بـ حمؿد بـ ظبد افرمحـ  ،مقاهى اجلؾقؾ ذم ذح خمتك خؾقؾ .143

 ،(3)ط  ،افـوذ دار افػؽر ،هـ (954)ت  ،بؾز ادغريب ادعروف بوخلطوب افرظقـل افامفؽلافطرا

 م . 1992 -هـ  1412

 ،دار افسالشؾ ،صودر ظـ وزارة االوؿوف وافشمون االشالمقي افؽقيً ،ادقشقظي افػؼفقي افؽقيتقي .144

 هـ . 1444 ،(2)ط  ،افؽقيً



 

 

ظصوم افديـ  :حتؼقؼ ،( هـ1254ت ) ،د بـ ظبد اهلل افشقـوين افقؿـلحمؿد بـ ظع بـ حمؿ ،كقؾ االوضور .145

 م .  1993 -هـ 1413 ،(1)ط  ،افـوذ دار احلديٌ ،افصبوبطل

ادرؽقتوين ابق احلسـ برهون  ،ظع بـ ايب بؽر بـ ظبد اجلؾقؾ افػرؽوين ،اهلدايي ذم ذح بدايي ادبتدي .146

 .  (ط)ب  ،فبـون –بروت  ،افـوذ دار احقوء افساث افعريب ،قشػضالل ي :حتؼقؼ ،هـ (593)ت  ،افديـ

، 1ط،ضبعي جديدة ُمصححي ومـؼحي ،د. ظبد افؽريؿ زيدان ،افقجقز ذم ذح افؼقاظد افػؼفقي .147

 م، ممشسي افرشوفي كوذون2449-هـ1434

 ،احسون ظبوس :ؼهـ( حتؼق681صؿس افديـ أمحد بـ حمؿد بـ خؾؽون)ت ،ابق افعبوس ،وؾقوت االظقون .148

 م.1977 ،بروت ،دار صودر
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