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 بني الرجل واملرأة األجنبية

 طبقاً لفتاو
سماحة المرجع الديني الكبير  
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دار اهلالل





سامحـة آية اهللا العظمى املرجع الديني
 السيد حممد سعيد الطباطبائي احلكيم (دام ظله)

سـالم اهللا عليكـم ورمحتـه الدائمـة وبركاتـه املتواصلـة ورعايتـه   
الشـاملة وفضله املتواتر وتوفيقه العميم وكالءته الواقية من كل سوء ومن 

كل حمذور يف الدنيا واآلخرة وبعد: 
فنقدم إىل سـامحتكم هذه املجموعة من املسائل مع أجوبتها والتي   
أمكن احلصول عليها وترتيبها حسب موضوع السؤال ونأمل من سامحتكم 
اإلشــراف علـى هـذا املجهود املتواضـع واخلتم عليـه بختمكم الرشيف 

لتكون االستفادة من هذه الفتاو اكثر وأوسع انتشارا من ذي قبل.
 نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل عملنا خالصا لوجهه الكريم.

خادم الرشع اإلسالمي   
 حممد جواد ريض الشهايب

alshehabibh@hotmail.com
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مسائل حول 
الحجاب الشرعي 
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َعلَيِْهــنَّ  يُْدنِــنيَ  الُْمْؤِمِنــنيَ  َونَِســاِء  َوبَنَاِتــَك  ِألَْزَواِجــَك  ُقــْل  النَِّبــيُّ  أَيُّهَــا  Pيَــا 
ِمنْ َجالِبيِبِهنَّ َذلَِك أَْدنَى أَنْ يُْعَرفْنَ فَال يُْؤَذيْنَ َوكَانَ اللَُّه َغُفورًا َرِحيمًاO (األحزاب: ٥٩). 

Pَوُقــْل لِلُْمْؤِمنَــاِت يَْغُضْضنَ ِمنْ أَبَْصاِرِهــنَّ َويَْحفَْظنَ ُفُروَجُهنَّ َوال يُبِْدينَ ِزينَتَُهــنَّ ِإالَّ مَا َظهََر ِمنْهَا 
َولْيَْضِربْنَ ِبُخُمِرِهنَّ َعلَى ُجُيوِبِهنَّ             O  (النور: ٣١).

O َوُقلُوِبِهنَّ  لُِقلُوِبُكْم  أَْطهَُر  َذلُِكْم  ِحَجاٍب  َوَراِء  ِمنْ  فَاْسأَلوُهنَّ  مَتَاعًا  َسأَلْتُُموُهنَّ  Pَوِإَذا 
(األحزاب: ٥٣). 

Pفَــال تَْخَضْعنَ ِبالْقَْوِل فَيَْطَمَع الَّــِذي ِفي قَلِْبِه مََرٌض َوُقلْنَ قَــْوًال مَْعُروفًاO(األحزاب: ٣٢). 
 .(٣٣ O(األحــزاب:  اْألُولَــى     الَْجاِهِليَّــِة  َج  تَبَــرُّ ْجــنَ  تَبَرَّ َوال  بُُيوِتُكــنَّ  ِفــي  Pَوقَــْرنَ 
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احلجـاب  حـدود  مـا   :(١) سـؤال 
الرشعي وهـل يتحقق بلبس اللباس الطويل 
والرساويل وربطة الـرأس، وما الكيفية التي 
جيب مراعاهتا يف احلجاب أمام األجانب؟

 ����� ��� �	
 �� ����� �
 ������ �	� ���� ��� ��� :�

 ��� ��! "��#��� $�%%�&��' .���	(�� ��%%� )���' *�+��' ,�%%�-/��'

 0"�1���� $��&��) 3�� 456�� �/�' ,7�/8! 96 ������ "�	(��� ��:�

 7����� ;���<� �&�= %%��� >%%:���� ?����� )���' *�+��' (	&��� 6

.A��1�� B�' .>��-��' �"�CD� >�E� ��/= F�G� �<����

احلجـاب  يف  يكفـي  هـل   :(٢) سـؤال 
الرشعي سرت البرشة مع إبداء معامل اجلسد؟ 

 �=�-� H�-I! ��� ��� ��G= �� /G� J �� �=�%%:�� 6 ��� :�

 �16 ,����K� 7�%%��&� )�-&� L��M� �=�%%:�� ��/� J �� ���' 	%%:���

 N6 �N�'O ��P� Q��K= '� Q%%��R= ��! ������ �� DQ���� 4S� >%%�T�

 �N��G� �� B� U&
 )V(+ ��� Q%%&16 �!' �N��� U�! ���= U�+ >%%<�1&�

 ��� >��-��' W�%%:-�� >
�%%8! �
 >�S���� "��I�� �� X�� ��Y' ."�����



(١٠)

 U&
 Z-1��� ['K�' ,��N\��' �"�CD� ���= �"'�]' ,H�:���' 7�����

 U&
' 4����' ������ U&
 "��]� �� X�� 6 ��� ^���_���' ����_���

 .A��1�� B�' .>��
 �"�`� �������

سـؤال (٣): هل جيـوز للمـرأة   التي ال 
تسرت وجهها وضع املساحيق الطبيعية اخلفيفة 

عىل الوجه؟
 �	
 �<���� 7����� [�%%�� ����� 6 >��K�� �]' O�%%�� J :�

.A��1�� B�' .)��	� >6"�1���� ���-�/� 4G/��

سـؤال (٤): إذا كان سـرت زينـة الوجـه 
بالنسبة للمرأة داعياً إىل جعلها موضع سخرية 

أو حرج فهل جيوز هلا مع ذلك كشفه؟
 >��O! �N�/��' ,>��K�� Z\� a V�:� J ��(��-�� >��b� W��� :�

.�-\� �N� O���� �NN�' �� «c��/���» >��K��

سـؤال (٥): إذا توقفت زيـارة املقامات 
املقدسـة كمقام السـيدة زينـب B عىل أن 
تكشـف املحجبـة زينـة وجههـا أمـام رجال 

األمن، فهل جيوز هلا الكشف أو ال؟



(١١)

.A��1�� B�' .[�(�&� ?�%%S#��' «c��/���» >��K�� >%%��O! �N�/�� :�

سـؤال (٦): يسـأل البعض عن وجوب 
تغطيـة املرأة لقدمها، وهـل يدخل يف إطالق 
حرمة الكشـف املوجـود يف الرسـالة كام هو 

الظاهر أم ال؟
.A��1�� B�' .)���' *�+�� U&
 X�� 4�\� A1< :�

سؤال (٧): ما حكم كشف ظاهر القدم 
بالنسبة إىل املرأة يف الصالة ويف غري الصالة؟

 7����� [��� �N-%%\� O��� J'  ,KT�� �N6 �9%%`�� 6 �%%�� :�

 .A��1�� B�' .)���' *�+�� U&
 �<����

سؤال (٨): لو كان املتعارف يف بلد ما عدم 
سرت القدمني، فهل يعترب ذلك مسوغ جلوازه؟

.A��1�� B�' .)Y�:� X�� ���1� J :�

امللتزمـة  املـرأة  حكـم  مـا   :(٩) سـؤال 
باحلجـاب الرشعي ولكن زوجها يمنعها من 
ذلـك وخيريها بـني الطالق أو خلـع املالبس 

الرشعية؟



(١٢)

 ��! J! ,d9R�� "�%%�b= �� ������ U&16 �%%�N��� �%%��� "�W ��! :�

 "�	(�� �&b�� O���6 ,�W�
 4�G�= J ��� >(\���' c�G�� d9R�� ��'�

 .A��1�� B�' .�"'�5��

سـؤال (١٠): مـاذا جيـب عىل املـرأة إذا 
أجربت يف وظيفتها عىل خلع حجاهبا؟

 �<�G�%%�) B� >�`1� U�! ��6 �R5= e9�
 4�1= �� �N� 3�� :�

��? �' P :;��Yَومَنْ يَتَِّق اللََّه يَْجَعْل لَُه مَْخَرجًا G�� U�! >�:���� H��%%� (U��1='

 .A��1�� B�' .Oَويَْرُزقُْه ِمنْ َحيُْث ال يَْحتَِسُب *
سؤال (١١): يف بعض املجتمعات يعترب 
احلجاب شعاراً أساسـياً وهو يؤثر عىل املرأة 
املسلمة وأحياناً يعرضها لبعض املخاطر، فهل 
هذا مربر بحد ذاته خللع احلجاب واالحتفاظ 
جمتمعهـا؟  يف  املحـرتم  اللبـاس  مـن  بنـوع 
 c'�b�� �N� O��� J' ,"�%%5�� 0�I �� VJ! .X�� O�%%�� J :�

 .A��1�� B�' .^���G��� ?�/="� g��= ��� �"'�5�� "�	(�� VJ! h#i��+

سـؤال (١٢): هـل جيوز للمرأة كشـف 
شعرها أو يشء من بدهنا أمام زوج أختها؟ 



(١٣)

.A��1�� B�' .����� �1\�� Z\� O��� 96 ���� QI�� c'O :�

سـؤال (١٣): هـل جيـب عىل املـرأة أن 
تتحجـب وأن تسـرت قدميهـا عـن أخ الزوج 

الذي يعيش معها يف بيت واحد أم ال؟ 
 �N��� >�9
 J ������ c'K�� j� �k6 ,X�� �%%N�&
 ��� A1< :�

.A��1�� B�' .����'

سـؤال (١٤): مـا حكم املـرأة املتحجبة 
التي تسكن يف بيت يضم عائلة زوجها وحتس 
باحلرج عندما متارس حجاهبا يف ذلك البيت؟ 
 4S�:�= �� ��6 �N� O��� l#�� c�G�� >�"W U�! 4`� J �#S :�

.A��1�� B�' .�N��W' �N���+ 6

سـؤال (١٥): هـل جيوز للفتـاة أن ختلع 
مـن  جمموعـة  ضمـن  أهنـا  بحجـة  حجاهبـا 
السـافرات لئـال تعـد متميـزة بينهـن يف نظر 

الرجال؟ 
 �1\= Q<�� ��! �N1� c�b= �� O��� J 4� ,X�� �N� O��� J :�

 .A��1�� B�' .?��G�� �&b� "��R]J��



(١٤)

سـؤال (١٦): امـرأة أصيبـت بعـارض 
صحي أمرهـا الطبيب بخلع احلجاب لتأثريه 
عـىل نفسـيتها بحيـث أنـه قـد يؤدي هبـا إىل 

اجلنون، فهل جيوز هلا خلع احلجاب؟
 >N���� U�! ^�R]� �! �&b�� �N� O��� �"'�%%5�� X&= �� :�

.A��1�� B�' .�����

سـؤال (١٧): إذا كان احلجاب يزيد من 
املـرض مثـل الصداع، فـام احلكـم؟ علام بأن 

الطبيب ينهاها عن لبس احلجاب؟
�� ������ U&
 ��� ���� >��Y ,X�#� ?��G�� ?��' m(:� J :�

.A��1�� B�' .�"'�5�� "�	(�� VJ! ����� �S��� J

سـؤال (١٨): يف أي سـن جيـب عـىل   
البنت احلجاب؟ 

 ,>���(�� >1����� >�:�� �N����k� X��' ?��G�� Q���� U&
 ��� :�

.A��1�� B�' .a�&��� 4�� ?��G�� H�	="� U&
 ���-�� ����= P���'

املـرأة  عـىل  جيـب  هـل   :(١٩) سـؤال 
التـي ال يرغـب يف نكاحهـا لكـرب سـنها أن 
الواجـب  الرشعـي  بالسـرت  نفسـها  تسـرت 



(١٥)

عـىل املـرأة، عنـد وجـود الرجـل األجنبي؟
 .��K��� �N� O��� J' �%%�
�"#��' $���� ��%%� �N�&
 ��� J :�

.A��1�� B�'

سؤال (٢٠): إذا أريد متثيل أيام اجلاهلية 
شاشـة  عـىل  وعرضـه  الطاغـوت  عـرص  أو 
السينام حيتاج املخرج إىل نساء يربزن شعرهن 
فهل جيوز هلـن إخفاء الشـعر األصيل ولبس 
الشـعر االصطناعـي (الباروكـة) كـي تـربز 

وكأهنا سافرة؟ 
 )���� ��� ��! [�G� �<� J! ,�%%:-< 6 KT�� "��#��� �%%��� :�

 n�N�<�' ��	��� [	
 �S�E� �� L�NE� ��� '� ,[��G�� U&
 ���%%\�&�

 �� X�� �G< '� �o���� ��N%%\� �"�C! ��6 ��� '� ,��	�� [�/+� >%%��+

.>��<�M�� ��'��1��

سؤال (٢١): ترتدي بعض األخوات   
العبـاءة السـوداء ولكـن ير منهـن ما فوق 
الزند من أيدهين كام تر األسـاور واحليل أو 

مقدم شعرهن فهل هذا حجاب رشعي؟ 
 .A��1�� B�' .)�
�8 )���+ �#S 3�� :�
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في 
أحكـــام النظر 





(١٩)

بسم الله الرحمن الرحيم
وا ِمنْ أَبَْصاِرِهْم َويَْحفَُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك أَْزكَى لَُهْم ِإنَّ اللََّه َخِبٌري  Pُقْل لِلُْمْؤِمِنَني يَُغضُّ
ِبَما يَْصنَُعونَ *َوُقْل لِلُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضنَ ِمنْ أَبَْصاِرِهنَّ َويَْحفَْظنَ ُفُروَجُهنَّ َوال يُبِْدينَ ِزينَتَُهنَّ ِإالَّ مَا َظهََر 

ِمنْهَا َولْيَْضِربْنَ ِبُخُمِرِهنَّ َعلَى ُجُيوِبِهنَّ   O(النور: ٣٠ ــ ٣١). 

◊pÖ’\;∞b;◊pÖ’\;Öæ›;‹]“t^

سـؤال (٢٢): هـل جيوز للرجـل النظر 
لبدن الرجل اآلخر؟

 )b�8 ,�"�1�� �	
 �� �Ip� 4���� �	� U�! �E�� �� 4��&� O��� :�

.A��1�� B�' .>��" '� �#&�� �/� A� �� �NG��� '� �"�`�� �:+ ,)��8 '�

سـؤال (٢٣): يلبـس الرجـال عـادة يف 
املسابح واحلاممات أو عىل ساحل البحر مالبس 
داخليـة ضيقـة (مايو)، ولـو أن جلـد البدن 
غري ظاهـر إال أن حجم العورتني مشـخص 
بصـورة واضحـة، فهل جيـوز النظـر إليهم؟



(٢٠)

 L��M� X�� ��/� �� VJ! A�G�� �'W ��\��� ��%%� �S ������ :�

.A��1�� B�' .>N��� ;#S �� �S��� ���6 ,��N\&�

سـؤال (٢٤): هل جيوز لآلباء النظر إىل 
عورات أبنائهم؟

ج: ال جيوز لآلباء النظر إىل عورات أبنائهم البالغني (سـواء كان 
ذلك يف احلامم أو غريه) بل ال جيوز النظر إليها إذا بلغ مرتبة يقبح عرفاً يف 
حقه ان ينظر إليه بحيث يكون توهيناً عليه ومنافياً لكرامته. واهللا العامل.

Î^Ö⁄÷’;◊pÖ’\;Öæ›;ÿÊt;◊]âŸ

سـؤال (٢٥): هل جيـوز النظر إىل باطن 
القـدم، أو ظهر القدم أو سـاق املرأة األجنبية 
يف حالـة عـدم متتعها بالسـرت الـكايف وبدون 

قصد الريبة والتلذذ؟
 Q%%�N<  '�  Q%%N�<  ��!  F%%�G�  Q%%<��  ��!  O�%%��  J  ,9�  :�

 l�  U%%�!  �%%E���  4%%��&�  O�%%�� J >%%��
 �"�%%`�' ,^���%%��

 *�+��'  ,�%%�-/��' ����� H��M�%%��� >%%������ ������ �%%� �%%]��

.A��1�� B�' .�%%�N�q��' �%%�S�S�o ���	(�� U%%�! �E��� n�%%= )%%���'



(٢١)

اإلنسـان  عـني  تقـع   :(٢٦) سـؤال 
األماكـن  أو  األسـواق  يف  قصـد  غـري  مـن 
العامـة أو يف املنـزل عـىل النسـاء األجنبيات 
احلجـاب  يراعـني  مل  واللـوايت  املتزينـات 
بشـكل كامل، ما حكم مثل هـذه النظرات؟

 ��N< ��! F�G� �� ��! �#&���' >����� 	`� �'	� �E��� [�G� J :�

 .[��G�� 6 r���&� lW_� 9i� �E��� n�= P��� X�� �� �<� VVJ! ��N��� J

.A��1�� B�'

سـؤال (٢٧): عـادة يتعـرض أصحاب 
املحال التجارية الذين يكون أغلب املشرتين 
لبضائعهم من النسـاء كأمثال الصاغة وباعة 
األلبسـة النسائية، وأدوات التجميل أكثر من 
غريهم للنظر إىل يد املرأة األجنبية فام احلكم؟

 >������ ������ 	� U�! �#&���' >����� 	`� �'	� �E��� [�G� J :�
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(٢٢)

سـؤال (٢٨): هل جيوز للرجل أن ينظر 
إىل وجـه وكفي املرأة األجنبيـة التي تقلد من 

يقول بجواز كشف الوجه والكفني أم ال؟ 
 .�#&= �'W �� �E��� O��� :�

سـؤال (٢٩): ما حكـم النظر إىل حجم 
املرأة األجنبية؟ 

 �#&�� >������ ������ U�! �E��� [�G�' ,�#&= �'	� X�� O��� :�
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سؤال (٣٠): هل جيوز النظر إىل العجائز 
وبأي مقدار ويف أي عمر؟

 	+� �Y�� J ��� �� ��! �N�
�"�' �N��" U�! �E���� $s� J :�
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سؤال (٣١): هل جيوز للرجل أن ينظر إىل 
املرأة العجوز التي ال تشتهى بدون تلذذ وريبة؟

 .A��1�� B�' .7�_:�� u'�-� 6 ��
�"#��' $��&� �E���� $s� J :�

سـؤال (٣٢): وهـل جيـوز لـه أن ينظـر 
إىل من ال تشـتهى يف حقه كاملرأة السـوداء أو 



(٢٣)

الدميمة جداً بدون تلذذ وريبة؟
 X�� �	
 �� U�! �E��� O��� J' �N�-�' �NN�' U�! �E��� O��� :�
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سـؤال (٣٣): تظهـر يف األلعـاب الفنية 
املعروفة باسـم (السـريك) نسـاء (كاسـيات 
عاريات) فهل جيوز النظر إىل تلك احلركات 

الفنية منهن؟ 
 .A��1�� B�' .>�����' �#&��� �� X�� O��� J :�

سـؤال (٣٤): هل حيرم النظـر إىل باطن 
فم املرأة، أو داخل اإلذن؟

.A��1�� B�' .�"'�5�� �� VJ! X�� [�G� :�

سـؤال (٣٥) مـا حكم ذهاب املـرأة إىل 
األماكـن التـي تعلم بوجـود الرجـال الذين 

يتعمدون النظر إليها بقصد اللذة؟
 .A��1�� B�' .���= U�'��' ,
�\�� ?��G��� �N��K��� �� O��� :�

سـؤال (٣٦): هل جيـوز النظر إىل حمارم 
الزوجة بتلذذ أو احلديث معهن بريبة؟ 



(٢٤)
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سـؤال (٣٧): هل جيوز النظر إىل الاليت 
ال ينتهني إذا هنني من املتربجات املسـلامت يف 

اجلامعة بريبة أم ال؟
 .A��1�� B�' .>����� �� �N��! �E��� O��� J :� 

بعـض  اجلامعـة  جتـري   :(٣٨) سـؤال 
النشـاطات الرياضيـة، ومنهـا السـباحة، أو 
اجلري اجلامعي املعروف بـ (املاراثون).. فهل 
جيوز للنسـاء النظر إىل الرجال أثناء السباحة 

واجلري أم ال؟ 
 �:ال جيوز النظر بتلذذ، واألحوط وجوباً ترك امعان النظر إليهم 

بدون تلذذ. واهللا العامل.
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سؤال (٣٩): هل جيوز للرجل النظر إىل 
املرأة التي يريد الزواج منها؟ 

 *�+��' ,�N�� c�'K�� 	��� ��� ������ U�! �E�� �� 4��&� O��� :�

 ��	51��� Q���� ?��C 3�� 	�
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سـؤال (٤٠): هل يشرتط إذهنا يف النظر 
أم ال؟ 

 .A��1�� B�' .X�� 6 �N<�! *��\� J :�

سؤال (٤١): هل جيوز ملن يريد الزواج أن 
ينظر ملن يريد الزواج منها أكثر من مرة أم ال؟ 
 u�P�� 4`G� A� ��! ��� �� �M�� �%%N��! �E�� �� �� O�%%�� :�

 .A��1�� B�' .<�M�� '� 7'�� �E���� ?�&R���

سـؤال (٤٢): هـل خيتص جـواز النظر 
بمن يريد التزويج هبا باخلصوص أم ال؟ 



(٢٦)

.A��1�� B�' .�N� v�'K��� 	��� �%%�� �E��� O��� w�b� ,A1< :�

إىل  النظـر  حكـم  مـا   :(٤٣) سـؤال 
املخطوبني – أعني التي مل يكتب العقد بينهام–
؟ وما حكم احتفاظ كل منهام بصورة اآلخر؟

 ,)���" 	(1�� ��/� A� ��' ���'O ��N6 	(1�� >P�t Q���� ��! :� 

 >��+' ��:�� [�/+� >��
" ��N�&
 ��� ������� ��N6 >P�`�� 4�� ���'

 .A��1�� B�' .�=�� 	+ 6 [�G� 96 ,�"�`��� x�-�+J� ���' ,3�&��' �E���

سؤال(٤٤): هل جيوز النظر إىل اخلطيبة 
من غري حجاب أكثر من مرة؟ 

 u�P�� 4`G� A� ��! ��� �� �M�� �%%N��! �E�� �� �� O�%%�� :�
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 "�`��J� )���' *�%%+��' ,<�M�� '� 7'�� �E���� ?�%%&R���
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سـؤال(٤٥): هل جيوز مشـاهدة صورة 
فتـاة املسـتقبل(الزوجة) قبـل الـزواج وقبل 

اتفاق العائلتني عىل العقد؟ 
 U&
 ��N%%\&� L��M� ��� '� �N� )/�S ��� ��! �E��� O�%%�� J :� 

 y6' �N�� c�'K�� 	��� ��� Q���� U�! �E��� O��� �/�' ,)���' *�+��
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سؤال (٤٦): هل جيوز للرجل النظر إىل 
الصبية املميزة؟

 A� ��! a�&��� 4�� >������ >%%��`�� U�! �E�� �� 4��&� |�%%�� :�
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سؤال (٤٧): ما حكم النظر إىل نساء أهل 
الذمة؟

 �#&��� [	
 �� "�-/�� y&R� 4� >�#�� 4S� H�:< U�! �E��� O��� :�
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سؤال (٤٨): ما حكم الرتدد عىل أماكن 
يعلم بوقوع النظر عليهن؟

 r���� A&1�� �� �S�G<' d����� 6 WW���� >��+ [	
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 .����6� 0�I n��S �%%/� A� ��! �`��� }Y ��� J' ,�%%N�&
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.A��1�� B�' .>��-��' �"�CD� u�1� 6 ��/� �� 4� ?����� [K&�'

بعـض  يف  أو  البـالد  يف   :(٤٩) سـؤال 
املناطـق منها التي يكثـر فيها الكفار هل حيرم 
عـىل املـار فيهـا النظـر إىل السـافرات وجيب 
عليـه التحرز من النظر إليهن الحتامل وجود 

مسلامت بينهن؟
.A��1�� B�' .���= U�'��' �#&=' ��N8 �'	� �E��� O��� :�

سـؤال (٥٠): هل أن بمجرد النظر، إىل 
مـا تعودت املرأة األجنبية الكافرة كشـفه من 
جسـمها، نظرة املشـدود بجامهلا، يعترب تلذذا 
جنسـياً فيحرم؟.. وهـل أن بمجرد النظر إىل 
صورة جسم املرأة الكافرة غري املعروفة، نظرة 
املشدود بجامهلا، يعترب تلذذاً جنسياً فيحرم؟

 �E��� n�= )���' *�+��' ,�N��! %%:�� �#&�� �E��� [�G� :�
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سـؤال (٥١): هل جيوز للنساء مشاهدة 
أجسـاد الرجـال الذيـن خيلعون ثياهبـم أثناء 

العزاء؟
 *�+��' ,��N%%\�� �"�C!' �#&��� �� �/� A� ��! �%%� $s� J :�
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بـأن  أحيانـاً  حيصـل   :(٥٢) سـؤال   
باملالبـس  الشـباب  مـن  البعـض  يكتفـي 
عنـد  سـيقانه  عـن  يكشـف  أو  الداخليـة، 
فهـل  السـيارة  أو  األفرشـة  بغسـل  قيامـه 
جيـوز للمـرأة األجنبيـة أن تنظـر إليـه أم ال؟ 
 y�	G��� [	
 )���' *�+��' ,0"�1���� "�	(���� O��� ,A1< :�

 .A��1�� B�' .�E��� 6 �1����'

سـؤال (٥٣): هل جيب عىل الرجل سرت 
بدنه عن النساء يف حالة علمه بنظرهن إليه؟

 ��1�! n�= )q���+� �%%N�&
 ������ 4� X%%�� ��&
 �%%�� J :�
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سـؤال (٥٤): هل جيـوز للمرأة أن تنظر 
إىل ما بني الركبة والرسة من امرأة أخر ـ ما 

عدا العورة ـ أم ال جيوز؟
 ,�"�1�� �	
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سؤال (٥٥): إىل أي سنة من عمر الطفل 
ه النظر إىل عورته؟ جيوز فيها ألمّ

 % )6�
 g�(� >�=�� ~&� ��! 4-R�� �"�
 U�! �E��� �N� O��� J :�
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(٣١)

سـؤال (٥٦): هل جيوز للمرأة النظر إىل 
الصبي املميز؟

 .>��" '� �#&�� ���! �S�E< �/� A� �� �`�� U�! �E�= �� ����&� |��� :�
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سؤال (٥٧): ما املراد باملحارم من النساء؟
 �� 4���� U&
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سؤال (٥٨): ما حكم النظر إىل املحارم؟
 �N+�/< ��&
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سـؤال (٥٩): هل جيوز للرجل أن ينظر 
إىل امـرأة من حمارمه إىل ما بني الرسة والركبة 

(ما عدا القبل والدبر) بدون تلذذ وريبة؟
 �"�CD� >�E� ��/= ��� �]���&� �E��� n�= )���' *�+�� :�
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سؤال (٦٠): وهل جيوز للمرأة أن تنظر 
إىل رجل من حمارمها إىل ما بني الرسة والركبة 
(ما عدا القبل والدبر والبيضتني) بدون تلذذ 

وريبة؟
 �"�CD� >�E� ��/= ��� �]���&� �E��� n�= )���' *�+�� :�
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إىل  النظـر  جيـوز  هـل   :(٦١) سـؤال 
الصـورة  يف  كانـت  إذا  صورهتـا  يف  أجنبيـة 
(الفوتوغرافية) غري بالغة وبغري سـرت كامل، 
وهي خارج الصـورة باتت بالغة حمافظة عىل 

سرتها؟
.A��1�� B�' .$s� 96 ��N\&� L��M� J' �N� X�S ��6 �/� A� ��! :�

سؤال (٦٢) ما هو حكم النظر إىل صورة 
املرأة األجنبية السافرة؟
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.�N<'	� O���' ,)���' *�+�� U&
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سـؤال (٦٣): هـل جيـوز النظـر مطلقاً 
إىل صور النسـاء العاريـات والرجال كذلك 
(بدون أي ساتر) حتى العورة (القبل والدبر) 
يف التلفزيون واملجالت بدون ريبة وتلذذ؟

 �E��� n�= P���' ,>��"' �#&�� �N��! �E��� n�= )���' *�+�� :�
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أن  للمـرأة  جيـوز  هـل   :(٦٤) سـؤال 
متكن الرجل األجنبي مـن النظر إىل صورهتا 
الفوتوغرافيـة، إذا كان ال يعرفهـا بحجـة أنه 

جيوز له النظر إىل صورهتا؟
 ���= h#i��+ 4���� U&
 ���' ,�N/�S ����:� A� ��! O��� :�
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سـؤال (٦٥): إذا كانـت هنـاك صـورة 
فوتوغرافيـة المرأة أجنبية، فـام هي األماكن 
مـن بدن هذه املـرأة التي جيوز النظـر إليها يف 

الصورة؟
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سـؤال (٦٦): إذا رأ املكلـف صـورة 
فوتوغرافية المـرأة أجنبية مكتوباً إىل جانبها 
اسـم صاحبة الصورة فهل أن هذا املقدار من 
املعرفة (أي معرفة اسـم صاحبة هذه الصورة 

) كاف للحكم بأنه يعرفها؟ هو كذا مثالً
 VJ!' >��_�� )/�S �/� A%%�' >��"' ��N%%\� �/� A� ��! O��� :�
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إىل  النظـر  جيـوز  هـل   :(٦٧) سـؤال 
صـورة املرأة األجنبية يف املجالت والصحف 
والتلفزيون وما شابه بشهوة وتلذذ مع األمن 

من الوقوع يف احلرام؟
.A��1�� B�' .)���' *�+�� U&
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سـؤال (٦٨): هل جيوز إعطـاء الرجال 
نسـاء  صـور  عـىل  حيتـوي  فيلـم  األجانـب 
حمجبات يف حالة التكشف للتحميض أم ال؟
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سـؤال (٦٩): هـل جيوز للمـرأة التقاط 
صـور هلا يف حفـالت الزفـاف؟ وعىل فرض 
اجلـواز، فهـل جيـب عليهـا يف ذلـك مراعاة 

احلجاب الكامل؟
 [�%%\�+J� �N� P���' ,�%%:-< �	+ 6 "�`�� *�(��� O�%%�� :�
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سـؤال (٧٠): ما هو حكم التقاط صور 
للمـرأة غـري املحجبة بـني حمارمهـا؟ وما هو 
احلكم مع احتامل أن يشـاهد الصور األجنبي 

أثناء غسلها وطبعها؟
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سؤال (٧١): بعض الشباب ينظرون إىل 
مون تربيرات مصطنعة  الصـور املبتذلة، ويقدّ
ملشاهدهتا، فام هو حكم ذلك؟ وإذا كانت رؤية 



(٣٦)

هذا النوع من الصور ختمد مقداراً من شهوته 
فتؤثـر يف صونـه عن احلرام فام هـو حكمها؟
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سـؤال (٧٢): العارف المرأة عن طريق 
التلفـاز أو املذيـاع أو اهلاتـف، هـل جيـوز له 

النظر إىل صورهتا يف املجلة أو يف غريها؟
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سـؤال (٧٣): هل جيـوز النظر إىل صور 
اخلالعة قصداً إذا مل حيدث أي شهوة؟
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سـؤال(٧٤): هل جيوز النظر إىل الصور 
العارية من دون شهوة أو ريبة؟ 
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سـؤال(٧٥): ما حكـم النظر إىل الصور 
مكشـوفة العورة والصدر من غري شهوة وال 

ريبة؟
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سـؤال (٧٦): هل جيـوز النظر إىل صور 
ومشـاهد خليعة عرب مواقـع اإلنرتنت وهذه 
املواقـع تتوفـر هبـا صـور لنسـاء ورجـال يف 
حـاالت خمتلفة من املامرسـة وغريها وهم يف 

حالة عري؟ 
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سـؤال(٧٧): هـل جيوز تصفـح الصور 
العارية لنسـاء غاية يف اجلـامل تصفحاً رسيعاً 
جـداً، أي بمعدل ثانية لـكل صورة ال يعطي 

نفسه جماالً للتلذذ؟
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سـؤال(٧٨): هـل جيوز النظـر إىل صور 



(٣٨)

النسـاء األجنبيات املتربجات (بكامل الزينة) 
بقصد التقدم خلطبة إحداهن، حيث أن النظر 
إىل صورهـن يكـون من غري علمهـن أو علم 

أوليائهن، مع احتامل عدم قبوهلن بذلك؟
.A��1�� B�' .�#&=' ��N8 �'W �� O��� :�

 سـؤال(٧٩): هل جيوز النظر إىل األفالم 
اجلنسية والصور املثرية للزوج والزوجة حينام 

يكونا خمتليان للجامع أو يف أوقات أخر؟ 
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سـؤال (٨٠): ما حكـم النظر إىل صورة 
األجنبية بتلذذ؟
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سـؤال (٨١): هل جيـوز النظر إىل صور 
العاريـات  شـبه  أو  العاريـات  الكتابيـات 
يف التلفزيـون وشـبهه إلشـباع غريـزة حـب 
االطـالع واالسـتئناس، مع عـدم االطمئنان 

بحصول اللذة اجلنسية؟
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إىل  النظـر  جيـوز  وهـل   :(٨٢) سـؤال 
الكتابيـات يف الشـوارع للغـرض املتقدم، أو 

لغرض إثارة الزوج عىل زوجته؟
.A��1�� B�' .|��� u�P� ��� �!' [��+ �#&��� �� �E��� �� �<��� :�

سـؤال (٨٣): مـا حكم النظـر إىل صور 
النساء غري املسلامت السافرات بال لذة؟
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سـؤال (٨٤): هل جيوز للمرأة النظر إىل 
صور الشـهداء أو الرواديـد أو الرياضيني أو 

غريهم من الرجال أم ال؟ 
 H��� ,�#&�� �/� A� �� 7����� "�t U�! �E��� H�:�&� O��� :�

 [� ["�G��� �� 4���� ��� H��%%�' ,�6�1= A� [� 4���� 0�1= Q%%<��

 .A��1�� B�' .���= )���' *�+��6 �#&��� �� ��� ��! ��� ,AS��Y

‹˜…¯\;∞b;Öæfi’\

سـؤال (٨٥): مـا هـو حكـم النظـر إىل 
صـورة املرأة يف التلفزيـون؟ وهل هناك فرق 
بني املسـلمة وغريها، وبني الصور املعروضة 

بالبثّ املبارش وغري املبارش؟
 .A��1�� B�' .�#&=' ��N8 �'W �� �� $s� J :�

سـؤال (٨٦): هل جيوز مشـاهدة صور 
النساء العاريات أو شبه العاريات املجهوالت 



(٤١)

اللوايت ال نعرفهن يف األفالم السينامئية وغريها؟
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سـؤال (٨٧): هل جيوز للمرأة مشاهدة 
مصارعة الرجال؟
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سـؤال (٨٨): مـا هو حكم إنتـاج أفالم 
حفالت الزفاف بواسـطة الرجل، سواء كان 
يعرف تلك العائلة أم ال؟ وما هو حكم إنتاج 

ذلك بواسطة املرأة؟
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ـعر  سـؤال (٨٩): هل جيوز النظر إىل شَ
جة وكاشـفة  املذيعـة يف التلفزيـون وهي متربّ

عن رأسها وعن صدرها؟



(٤٢)
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سـؤال (٩٠) هل جيوز النظر إىل األفالم 
التي تثري الشهوة يف حالة كون الناظر متزوجاً؟

 .A��1�� B�' .�#&�� �N��! �E��� n�= )���' *�+�� :�

أو  تلفزيونـات  تعـرض   :(٩١) سـؤال 
قنـوات البـثّ املبـارش الفضائي مسلسـالت 
اجتامعية حتكي القضايا االجتامعية يف املجتمع 
الغريب، إالّ أهنا حتتوي عىل األفكار الفاسـدة، 
مـن قبيل احلـثّ عىل االختالط بني اجلنسـني 
وانتشـار الزنـا، لدرجة أنّ هذه املسلسـالت 
املؤمنـني،  بعـض  عـىل  تؤثـر  أصبحـت 
فـام هـو حكـم مشـاهدهتا ملـن ال يأمـن عىل 
نفسـه من التأثر هبـا؟ وهل خيتلـف احلال لو 
كان يشـاهدها لينتقدها ويستعرض سلبياهتا 

وينصح الناس برتكها؟
 ,)���' *�+�� U&
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(٤٣)
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سؤال (٩٢): هل الضابط حلرمة مشاهدة 
األفالم املثرية للجنس هو إثارة الشهوة أم أهنا 

حمرمة إطالقاً؟ 
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سـؤال (٩٣): مـا حكم مراقبـة موظفي 
وزارة اإلرشـاد ألنـواع األفـالم واملجـالت 
واملنشـورات واألرشطة لغرض تشخيص ما

جيوز نرشه عامّ ال جيوز، نظراً إىل أنّ ذلك يتطلب 
املشـاهدة العينية واإلصغاء واالستامع إليها؟
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سـؤال (٩٤): مـا حكم مشـاهدة أفالم 
الفيديـو التـي حتتـوي أحيانـاً عـىل مشـاهد 



(٤٤)

منحرفة، بقصد مراقبتها وإزالة الفاسـد منها 
لعرضها عىل اآلخرين؟
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للزوجـني  جيـوز  هـل   :(٩٥) سـؤال 
مشاهدة أفالم الفيديو اجلنسية داخل املنزل؟
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املـدارس  كتـب  يف   (٩٦) سـؤال 
واجلامعـات توجد صور جلسـم إنسـان عار 
فهل جيوز النظر إليها من خمتلف اجلنسني؟
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سـؤال (٩٧): هـل جيـوز االسـتامع إىل 
أخبار مذيعات الراديو والتلفزيون، وكذلك 

النظر إليهن أم ال؟ 
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سـؤال (٩٨): ما حكم مشـاهدة النساء 
لألفالم الرياضية التي تعرض يف التلفزيون مع 
كون الرياضيني ال يتسـرتون بالسرت الكايف؟ 
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سـؤال (٩٩): مـا حكم النظـر للربامج 
التلفزيونية؟ 
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سـؤال (١٠٠): هـل جيـوز النظر إىل   
األفالم الطبية والعلمية التي تعرض يف جهاز 
التلفاز من باب الفائدة العلمية والثقافية علام 
أن هـذه األفالم قد يضطـر الناظر هلا للوقوع 

يف النظر احلرام؟ 
 �� O��� J' ,>��-��' �"�%%CD� ?����� �� �E��� �� �%%<�� J :�
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أحكام الستر والساتر 
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سـؤال(١٠١): هـل جيـوز لبـس املـرأة 
للبنطلون واخلروج به يف الشوارع واألسواق؟
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سـؤال (١٠٢): لبس البنطلـون الضيق 
الذي يفصل العورة ما حكمه؟
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سـؤال (١٠٣): ما حكـم ارتداء األزياء 
املثرية؟ 
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سـؤال (١٠٤): هـل جيوز لبـس بعض 
أنـواع (اجللبـاب) التـي إذا تعرضـت لضوء 
الشمس يظهر من ورائها مقدار من ظل البدن؟ 



(٥٠)
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 سـؤال (١٠٥): هـل جيـوز للنسـاء أن 
يلبسـن البنطلون أمام املحارم، إذا كان يظهر 

تفاصيل اجلسد؟
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 سـؤال (١٠٦): ترتـدي بعض النسـاء 
اليوم يف جمتمعاتنا املالبس القصرية التي تصل 
ملا فوق الركبة، واملالبس ذات اجليب الواسع 
يف بيتهـا وأمـام حمارمهـا.. وقـد يظهر بعض 
حماسـنها من الصدر وغريه، مـا حكم ذلك؟ 
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سـؤال (١٠٧): ظهر يف بالدنا ما يسمى 
بـ(البالطـو) أي عبـاءة الكتـف، وكانـت يف 
بدايـة ظهورهـا واسـعة وغري ملفتـة، ولكن 
يفصلوهنـا  الفتيـات  غالبيـة  أصبحـت  اآلن 
خمرصة فتكون مفصلة للجسم ومربزة ملفاتن 

الفتاة، فام حكم لبس هذه العباءة؟ 
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سـؤال (١٠٨): ما حكم لبس (البالطو)
إذا كان شفافاً؟ 
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سؤال (١٠٩): يعمل يف أسفل (البالطو) 



(٥٢)

نقوشـات ملفتة بحيـث يكتب عليه اسـمها 
باحلروف املقطعة وغري ذلك فام حكم لبسه؟ 
 7���&� )�-&� L��M� ��� ��! $��&�� H�	="� n�= )���' *�+�� :�
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سـؤال(١١٠): ما حكم الفتاة املتجاهرة 
بالسـفور؟ أو قد يكون عليها حجاب ولكن 
ليس عىل الوجـه الصحيح كأن يكون قصرياً 

ال يغطي متام الشعر أو يكون شفافاً؟ 
 *'�\��' �=���&� �(�q ,�/���� �
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سـؤال (١١١): إذا اضطـرت املـرأة إىل 
لبـس هـذه العبـاءة الكتفيـة كـام قـد حيصل 
لبعض الطالبات يف بعض اجلامعات أو بعض 

املوظفات يف بعض األعامل ما هو احلكم؟ 
 ���� ��:= F�G� �I� �=�:� $���� ��� �� �N%%:�� O���  :�
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سؤال (١١٢): هل جيب عىل املرأة لبس 
اجلواريب؟

 ,�<���� 7����� �
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سـؤال(١١٣): ما حكم إظهـار أصابع 
القدم أمام األجنبي (أي تغطية القدم باللباس 
الطويل كالبنطلون مثالً ما عدا اجلزء األمامي 

من القدم)؟
.A��1�� B�' .��N&��s� ���	(�� ��� )���' *�+�� :�

سؤال (١١٤): امرأة تلبس جواريب نسائية 
بحيث تكون مفصلة لرجليها ولكنها تعترب عرفاً 

حمتشمة؟
 )�-&� L��M� ��/� J ��' ��G= �� /G� J �� �=�:�� 6 	�J :�
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سـؤال (١١٥): هل جيـوز للمرأة الشـابة 
لبس جوراب بلون البرشة إذا كان جيمل الساق 

وما إىل ذلك؟
 ;��� [K� 3�&��� 6 >��K�� �� 	
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سـؤال (١١٦) هل جيوز لبس اجلوراب 
الساتر الذي جيسم ما حتته؟

.A��1�� B�' .�� $s� J :�

اجلواريـب  حكـم  مـا   :(١١٧) سـؤال 
الشفافة؟ 
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.A��1�� B�' .�<���� 7�����

ÏÁÉt¯\;€“t

أن  للمـرأة  جيـوز  هـل  سـؤال (١١٨): 
تلبس حـذاء ذا صـوت عالٍ بحيث يسـمعه 

األجنبي عند املسري أم ال ؟
.A��1�� B�' .�#&���' �"�C�� )���� ��� ��! ���= )���' *�+�� :�
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سؤال (١١٩): ما حكم املرأة التي تتزين 
باخلاتم أو تضـع كحالً يف عينيها وتظهر أمام 

األجانب؟
.A��1�� B�' .X�� �	
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سـؤال(١٢٠): مـا رأيكم يف زينـة املرأة 
اخلارجية املألوفـة كاخلاتم والقالدة والكحل 

عىل احلاجب؟
 .A��1�� B�' .X�� �	
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للمـرأة  جيـوز  سـؤال (١٢١): أ ـ هـل 
املسـلمة أن تظهـر زينتهـا من احلـيل والعقود 
وأسـاور الذهـب أمـام األجانـب حتـى مع 
كوهنـا ملتزمـة بلباسـها الرشعـي املطلوب، 
أي هـل جيـوز هلا أن تلبسـها وختـرج هبا أمام 

الناس؟
ب ـ وهـل جيـوز هلـا أن تلبـس (حمبس) 



(٥٦)

اخلطوبة فقط وتظهره مع فرض حرمة اخلروج 
بالزينـة املذكورة إذا جـرت العادة بني الناس 
عـدم التقدم خلطبة فتاة أو التحدث إليها بأمر 
الزواج عندما يشـاهدوهنا تلبـس (املحبس) 
ألنـه عالمة عىل كوهنـا خمطوبـة أو متزوجة، 
ومـع عدمه قد تكون يف موضـع حرج بل قد 

يتحرشون هبا ألي دافع من الدوافع؟
 4G/�� �	
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سؤال (١٢٢): هل حيرم عىل الفتاة لبس 
خاتـم حيمل حجرا كريـام كالعقيق والفريوز 
مـع أنـه قد يعد مـن الزينـة وربـام كان جاذبا 
للنظر؟وعليـه فلـو حرصت هـذه الفتاة عىل 
االسـتفادة مما يؤثر مـن الفوائد الوضعية ملثل 
هذا اخلاتم فهل عليها سـرت كفها الذي حيمل 

اخلاتم؟
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سـؤال (١٢٣): ما هو رأيكـم يف اخلاتم 
الـذي تعتاد املرأة لبسـه للزينة وكذلك حلقة 
الـزواج (املحبـس) املتعارف لبسـها دائامً من 
قبل املـرأة عالمة عىل أهنـا متزوجة إذا كانت 
تظهـر لألجانب؟ وما هو رأي سـامحتكم يف 
املعاضد التي تعتاد املرأة لبسـها للزينة وتنزل 
الفاصـل  احلـد  يف  وتكـون  الزنـد  أدنـى  إىل 
بـني الزنـد والكـف إذا كانـت تظهـر أحياناً 

لألجانب أيضاً؟
 >(&+ '� cO'��6 '� y�(
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سؤال (١٢٤): تزيني املرأة يدهيا باحلناء 
واخلروج به جائز أم ال؟

.A��1�� B�' .h#i��+ ����� �S"�No� O��� J :�

سؤال (١٢٥): إذا كان اخلامر (احلجاب) 
ذا زينـة وألـوان جذابـة، فهـل يعتـرب حجاباً 

رشعياً؟
.A��1�� B�' .7���&� L��M� ��� ��! ���= )���' *�+�� c



أن  للمـرأة  جيـوز  هـل  سـؤال (١٢٦): 
تلبـس النظارة والعدسـات الالصقـة للزينة 

وتظهر هبا أمام األجانب؟
.A��1�� B�' .�<���� [��� >��K&� �N:�� O��� J :�

سـؤال (١٢٧): حاليـا يمكـن إلصـاق 
عدسـات عىل حدقة العني بألوان شتى، فهل 
جيـوز للمسـلمة وضـع العدسـات الالصقة 

لغرض التجميل؟
 .�<���� 7����� [��� �N� c'�b�� K�� A� �%%N� >��O ^	
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سـؤال (١٢٨): هل جيـوز اظهار الوجه 
بعد إزالة الشعر عنه وعن احلاجبني؟ 

.A��1�� B�' .;��Y [� VG� U%%&
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سـؤال (١٢٩): هل جيب عىل املرأة سرت 
زينتها فيام إذا وضعتها بشكل قبيح ولكن تعد 
وفق عادات جمتمعهم ومراسيمه زينة يف حني 
ال يراهـا البعـض اآلخـر زينـة قط بـل يراها 

قبيحة؟ 

(٥٨)



(٥٩)
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سؤال (١٣٠): ما حكم جتمل املرأة لغري 
زوجها يف بعض املجالس النسوية كمجالس 

األعراس وما إىل ذلك؟ 
 .A��1�� B�' .����� �S�� A� �! X�� O��� :�

سؤال(١٣١): أود أن أسألكم عن رسم 
حاجب املـرأة بالليزر كنوع مـن الزينة، علامً 
بأن هذا النوع من الزينة تدوم لفرتة معينة من 
الزمن وليست دائمية.. وهل يعترب هذا النوع 

من الوشم.. وهل الوشم حرام؟ 
 �! ����� ;"�No! O��� J �/�' ,A%%8��� [�G� J' ,O��� :� 
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سؤال(١٣٢): هل لبس املرأة للنظارات 
الطبيـة يعد من الزينـة املحرمة (بمعنى حرمة 
اإلبـداء لغـري املحارم)؟ وكذلك العدسـات 

الالصقة الطبية وغريها؟ 



(٦٠)

. واهللا العامل. ج: جيوز لبسـها، وحيرم لبسـها إذا كانت زينة عرفاً
سؤال(١٣٣): ما حكم لبس املرأة للباس 
الكاشف ألجزاء من جسمها، أو الالصق به 
؟  أمام النسـاء بقصد الزينـة يف األعراس مثالً
للعفـة  منـاف  هـو  هـل  حليتـه..  حـال  ويف 

واالحتشام؟
 .0��s��� �
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سـؤال(١٣٤): هل احلرام لبـس الزينة، 
أم إبداء الزينة؟ 

.A��1�� B�' .�<���� [��� �S��	�! [�G� :� 

سـؤال(١٣٥): مـا حكم لبـس الذهب 
بالنسبة للمرأة إذا كان غري مثري للشهوة لعدم 
كثرتـه، كأن تلبس قالدة وفيها قرآن أو خاتم 

وما شابه ذلك؟
 "��:��' 4G/�� VJ! �<���� [��� �N���O �NE= �� �N� O��� J :�
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في أحكام 
اإلثارة واإلغراء
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سؤال (١٣٦): هل جيوز للمرأة أن تتكلم 
مع الرجال؟

 .�#&�� ��/� J �� *�%%\� 7����� �� A&/�= �� ����&� O��� :�
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سـؤال (١٣٧): مـا حكـم حتـدث املرأة 
بأمور قد تسبب إيقاع الرجل يف احلرام؟

 ,[��G�� 6 �
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إن  يقـول  مـن  هنـاك   :(١٣٨) سـؤال 
 التكلم مـع املرأة بدون تأثر هبـا دليل التقو

فامذا تقولون؟ 
 U&
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سؤال (١٣٩): هل جيوز للمرأة احلديث 
مـع رجـل تعلـم أنـه يتلـذذ بالـكالم معها، 
ولكنهـا ال تلذذ بذلك وال تقصـد إثارته وال 

إثارة نفسها وتأمن من الوقوع يف احلرام؟ 
 *�+��' ,>�6�1�� >%%��G��' �"'�5�� "�	%%(�� X�� O�%%�� :�
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سـؤال (١٤٠): ما حكم ابتـداء الرجل 
بالسـالم عىل املـرأة االجنبية، ومـا حكمه إذا 

قصد التلذذ بصوهتا أو العكس؟
 "��#��� 	`(�� ��' ,��N\��' �#&��� �"�C! ���� A� �� O��� :�
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سـؤال (١٤١): هل جيـوز التحدث مع
النساء دون تلذذ وإنام لقصد االقتناع بواحدة 

منهن ثم طلب عقد الزواج أم ال؟
 >������ ������ �� �<s\� �	G��� P��� J ��
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سـؤال (١٤٢): زميلـة الـدرس – مثـالً 
– تصبح عىل مرّ األيام صديقة قد يستعني هبا 
اإلنسـان ملعرفة املجتمع فهل جيـوز الذهاب 
ه يف  واإليـاب معهـا لذلـك الغـرض.. ولعلّ
الباص جيلسان عىل مقعد واحد، ويف الطريق 
يرشبـان قهـوة – مثـالً – مـن دون حـدوث 
أيـة مالمسـة؟ وبعبـارة أخـر هـل الزمالة 
دون  مـن  املذكـورة  احلـدود  يف  والصداقـة 

املالمسة تكون جائزة أم ال؟ 
 >�%%:���� ��N%%\�� �"�CD )�W_� �/� A� ��! ;'�/� *9�IJ� :�
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يكلـم  أن  جيـوز  هـل  سـؤال (١٤٣):   
الشـاب بنتـاً شـابة يف حـدود املعقـول، كأن 
يعلمها كيفية أخذ الربامج املفيدة هلا، ومعرفة 
كيفية اسـتخدامها، وان يبوح هلا ما عنده من 
مشـاكل ختصـه مـن دون كالم العاطفـة، أو 

الغزل؟
 ������ �� �<s%%\� �	G��� P��� J �%%�
 F%%�	G�� 9%%I ��! :� 

.A��1�� B�' .��� �<�� 96 ,[��G�� 6 r����� �� 0�I �/� A�' ,>������



(٦٦)

 سـؤال (١٤٤): مـا حكـم التحدث مع 
مة لغرض  مة وغري املُحرِ املرأة األجنبيـة املُحرِ
اإلجابـة عىل سـؤاهلا من املرشـد، أو لغرض 
تنظيمـي من قبل احلملدارية؟.. وما هو احلد 

الرشعي يف ذلك؟
 .A��1�� B�' .�"�CD� ��&
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 سـؤال (١٤٥): عمل الرجـل مع املرأة 
يف األماكن املختلطة كالرشكات والوزارات 
املحادثـة  إىل  األحيـان  مـن  كثـري  يف  يـؤدي 

واملجامالت، فهل يف هذا إشكال؟
 U�! ��� 	� ��:���� ��� *9�IJ� �/�' ,�:-< V	+ 6 O��� :�
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 سـؤال (١٤٦): مـا حكـم كالم الرجل 
مع البنت األجنبية من خالل اهلاتف، علامً بأن 
كالمهام ال يتعد الكالم املباح، وليس به أي 
يشء من الغـزل، وهو جمرد كالم عادي كأي 
كالم بني أي شخصني تربطهام صداقة طاهرة؟
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 سـؤال (١٤٧): هل جيـوز الضحك أو 
احلديث بصورة عادية مع أبناء العم واخلال؟
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 سؤال (١٤٨): هل هناك إشكال رشعي 
يف احلـوار مـن خـالل االنرتنـت، ويف بعض 
احلـاالت مـع النسـاء يف مواضيع إسـالمية، 
واألخالقيـة،  الرشعيـة  النصيحـة  إبـداء  أو 
أهـل  مذهـب  عـن  الدفـاع  أو  التعريـف  أو 
تتطلـب  حمـددة  حـاالت  ويف   ،Dالبيـت
توضيـح وجهـة النظـر مـن خـالل احلـوار 
الصـويت اخلـاص، دون التحـدث بأمور فيها 

مفسدة خاصة مع النساء؟
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 سؤال (١٤٩): هل جيوز التكلم مع فتاة 
احبها بمسـائل عادية من دون أن يكون هناك 
تلـذذ جنـيس، ولكن يوجـد شـعور يف قلبي 

يقربني منها؟
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 سـؤال (١٥٠): هـل جيـوز للبنـت أن 
تتكلم يف اهلاتف مع من تدعي أهنا حتبه ويريد 

الزواج منها ولساعات طويلة وباستمرار؟ 
 [K&�' 
�%%\�� 	(1�� H���! 4�� ��N%%\� F�	G�� O��� J :� 
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لشـاب  جيـوز  هـل   :(١٥١) سـؤال   
حيـب شـابة أن يكلمهـا باهلاتف مـع التفكري 

بالزواج؟ 
 .A��1�� B�' .��N\�� ��M� ��� A&/��� O��� J :� 
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سـؤال (١٥٢): مـا حكم سـامع صوت 
األجنبية؟

 [�G�' ,>��"' �#&�� �/� A� �� >������ ^�t r��:� $s� J :�
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(٦٩)

سـؤال (١٥٣): هل جيـوز للمرأة ترقيق 
صوهتا أمام األجنبي؟

 �W�
 ��/� �G< U&
 ���%%:G=' ^�`�� y���= �N� O��� J :�
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سـؤال (١٥٤): ما حكم استامع الرجل 
إىل املرأة األجنبية التي تنشد قصائد دينية؟

.A��1�� B�' .�#&=' >���� ��� ��! O��� J :�

سـؤال (١٥٥): إذا قرأت امـرأة القرآن 
بتنغيم فهل جيوز للرجل اإلنصات هلا؟ وهل 

يف هذا فرق بني الرشيط وغريه؟
 m��\�� 6 ��� ��' �#&���' �"�C�� )���� ��� ��! X�� [�G� :�
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القـرآن  ادرس  أنـا   :(١٥٦) سـؤال 
ونسـاءاً،  رجـاال  (البالتـوك)  عـىل  الكريـم 
الفاحتـة  مثـالً  القـراءة  النسـاء  مـن  ويطلـب 
ذلـك؟ جيـوز  هـل  القـراءة..  لتصحيـح 

.A��1�� B�' .>��"' �#&�� �/� A� �� O��� :�

سـؤال (١٥٧): مـا حكـم سـامع قهقهة 



(٧٠)

النسـاء والفتيات األجنبيات سواء كان ذلك 
بصـورة مبـارشة أو غـري مبارشة كـام لو كان 

ذلك عن طريق التلفاز أو املذياع؟
 	`(� r��:�� �/� A� �� >������ ������ ^�t r��� [�G� J :�
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سؤال (١٥٨): إذا صافح أو ملس بعض 
حمارمه ال بقصد الشـهوة، ثم بعـد املصافحة 
أو اللمـس حتصل عنده الشـهوة فـام حكمه، 

وهل جيوز له العود إىل ذلك ثانياً؟
 �� 4� ?����� [K&�' ��N%%\�� 7�`G� A&
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سؤال (١٥٩): ما حكم مصافحة النساء 
الكبريات واملسنّات من غري املحارم؟

.A��1�� B�' .O��� J :�



(٧١)

سؤال (١٦٠): إذا اضطر اإلنسان ووقع 
يف حرج شـديد مـن مصافحة املـرأة األجنبية 
غري املسـلمة، مـن دون أيـة ريبـة أو رغبة يف 
ذلـك، كـام لـو ابتـدأت املـرأة باملصافحة يف 
الدوائـر الرسـمية، وكان االمتنـاع عن ذلك 
دينـه  حتقـري  أو  الشـخص،  توهـني  يف  سـبباً 

وإسالمه فهل جيوز له املصافحة؟
 ��� '� 4�� �� "�] �N��= U&
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سـؤال (١٦١): يف بعض الدول يصافح 
القادم كال اجلنسـني، حتى النسـاء دون تلذذ 
ولـو امتنـع عن مصافحة النسـاء اجلالسـات 
أثـار سـلوكه االسـتغراب، وغالبـاً مـا يعـد 
إسـاءة للمرأة، واحتقارا هلا مما ينعكس سلباً 

عىل نظرهتم إليه فهل جيوز مصافحتهن؟
 ^H�� ���' >��G��� ^�W�1�� �� ������' 4���� ��� >G6�`��� :�
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(٧٢)

مـن  املصافحـة  تعتـرب   :(١٦٢) سـؤال 
وسـائل التحية والسـالم يف البلـدان الغربية، 
احلرمـان  أو  الطـرد  إىل  تركهـا  يـؤدي  وقـد 
مـن فـرص العمل أو الدراسـة أحيانـاً، فهل 
جيـوز للمسـلم مصافحـة املرأة؟ أو املسـلمة 
مصافحـة الرجل يف احلـاالت االضطرارية؟

 '� ��� '� 4�� �� "�] �6	� �"��#��� >G6�`��� Q<�� ��! :�
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سؤال (١٦٣): يضطر املرء الذي يدرس 
يف اجلامعـات الغربية إىل مصافحة األسـاتذة 
النسـاء أثناء التعامل معهن، وإالّ حيمل ذلك 
حممل السـوء جتاه الطالب املسـلمني ويفرس 
عىل أنه سوء أدب منهم، فام هو التكليف؟

 ��%%� '� 4�� �� "�] �6	� �"��#��� >G6�`��� Q<�� ��! :�
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سـؤال (١٦٤): ما حكم مصافحة املرأة 
لألجنبي من خالل القفازات؟

.A��1�� B�' .�"'�5�� 	�
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(٧٣)

سؤال (١٦٥): هل جيوز للرجل مصافحة 
املـرأة األجنبية التي بلغت حـدّ أرذل العمر؟
.A��1�� B�' .	��� 3�� �� �<���� 4T�G�� �� VJ! X�� O�%%�� J :�

 سؤال (١٦٦): إحد األخوات تدرس 
يف مدرسـة خاصـة، ويف هناية كل عام درايس 
تقوم هذه املدرسة بعمل حفل تكريم لطلبتها 
املتخرجني من الثانوية العامة، وحيرض احلفل 
أحد املسـؤولني كضيف رشف يقوم بتسليم 
الشهادات للطالبات، واملشكلة أنه قد جرت 
العادة بأن يصافح ضيف الرشف الفتيات باليد 
مما يسبب احلرج لبعض األخوات امللتزمات، 
واألخت تريد أن تعرف فتو سـامحتكم يف 
هذه السـؤال ومـا الواجب عليهـا القيام به.. 
وهل بلبس القفاز مثالً يمكنها من املصافحة؟

 .O�-(�� �� O��=' ,���M��' u�-�� �#S 6 >��G� >G6�`��� :� 
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 سـؤال (١٦٧): يف أحيـان كثرية عندما 
يقـوم البعـض بزيارة منـزل إحـد عامته أو 



(٧٤)

خاالتـه ويقـوم بمصافحتهـن تكـون معهن 
بناهتـن فهل جتـوز مصافحتهن أيضـاً وذلك 

ألن استثنائهن يؤدي إىل احلرج..؟
 [�G� ^������ �N<s� ��&1� �� ���' ,�N�G6�`� O��= J :� 
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 سـؤال (١٦٨): حيصل عندما تكشـف 
طالبـة الطب، عىل بعض املرىض الذكور، أن 
يصافحهـا املـرىض يف هناية األمـر، ومنعاً من 
إحراجه ترد عليه باملصافحة.. فام هو احلكم؟

 96 �N<'	� ���' ,(^�O�%%-(��) 0�-/�� �� >G6�`��� O�%%�= :� 
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مصافحـة  جيـوز  هـل  سـؤال (١٦٩):   
النسـاء الكتابيات غري املحجبات، مع العلم 
أهنـن الـاليت يبـدأن باملصافحـة وقـد حيدث 

حرج مع عدم الرد عليهن؟
.A��1�� B�' .�8����� 3�&�� �� >&T�G�� ^�O�-(�� 3�� �� VJ! , O��� J :� 



(٧٥)

سـؤال (١٧٠): هل جتـوز املصافحة مع 
الكافرة؟ علامً بأنه قد ترتتب نتائج سلبية عىل 

االمتناع منها؟
 .A��1�� B�' .0�-/��� ���+ �� VJ! �"'�] �'W �� O��= J :� 

ÏËefip¯\;äŸ

عنـد  يتفـق  مـا  كثـرياً   :(١٧١) سـؤال 
ازدحام الناس يف السيارات أن جيلس الرجل 
بجنـب املرأة عىل كريس واحد، أو بالعكس، 

فهل جيوز ذلك؟
 .A��1�� B�' .$s� 96 �I� )��G� '� ��N\�� �"�C! X�� ���� A� �! :�

للمـرأة  جيـوز  هـل   :(١٧٢) سـؤال 
موجبـاً  كان  إذا  الزحـام  يف  نفسـها  إيقـاع 
لاللتصـاق باألجنبـي واالرتطـام بـه يف حرم 

األئمةDوغريه؟ 
 [�+K�� >(R�� c"�I �"��K�� H�W� �"��#��� >��G�� 6 U%%�'�� :�

 A&
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(٧٦)

سـؤال (١٧٣): ما حكم مالمسـة املرأة 
األجنبية باالحتكاك سهوا دون تلذذ وال ريبة؟

 96 "���IJ� ��' L	�
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مالمسـة  حكـم  مـا   :(١٧٤) سـؤال 
الطالب اجلامعي ليد املرأة عند فحص النبض 
والكشـف أثناء الدراسـة وهي أمـور إلزامية 
من قبل األستاذ، يف حالة الرضورة وغريها؟

 H�"' �� 3�&�� "'	(���� ��� ��!' ,m(6 �"'�5�� 	�
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سـؤال (١٧٥): هـل جيـوز أن متـس يد 
املرأة يد السائق أثناء إعطاء األجرة للسائق؟

 96 L	�
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سؤال (١٧٦): هل جيوز ملمثل أن يلمس 
ممثلة أجنبية عنه، أو تلمسـه هـي، أو يكلمها 
وكأهنـام زوجـان، أو خطيـب وخطيبتـه، أو 
تكلمـه ويف صوهتا رقـة ودالل أو متيش أمامه 



(٧٧)

وأمامه عدسة التصوير بتغنج أم ال؟
 ��Y v�P� ����� %%\����' 7JW' >��� A&/���' ,[ V�G� 3�&�� :�
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للمسـلم  جيـوز  هـل   :(١٧٧) سـؤال 
العـالج  والعظـام  املفاصـل  بـآالم  املصـاب 
بالتدليك، إذا كان يتم ذلك بأيدي األجنبية؟ 
 ,X�#� c91�� �`G<�' ,X%%�#� L�R5� ��� ��! VJ! O�%%�� J :�
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سـؤال (١٧٨): هل جيوز معانقة الرجل 
؟ أو  حمارمه القادمات من السفر، كاحلج مثالً

لتوديعهن، أمام األجانب واألجنبيات؟
 .A��1�� B�' .$s� 96 �I� [�G� J' :�� �#&= 9� >(<�1��� Q<�� ��! :�

تقبيـل  للرجـل  جيـوز   :(١٧٩) سـؤال 
زوجته أمام النساء ليلة الزواج؟

 .A��1�� B�' .�:-< 6 X�#� $s� J :�



(٧٨)

سـؤال (١٨٠): هل جيوز للمرأة معانقة 
وتقبيل املرأة يف الشارع العام؟

 .�#&���' �"�CD� ���� �G�� �<���� ��S�� A� ��! X�� O��� :�
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سؤال (١٨١): ما معنى اخللوة؟
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سـؤال (١٨٢): مـا حكم اخللـوة باملرأة 
األجنبية؟ 

.[��G�� 6 r����� �� X�� [�G� ��<�' �N� ��&b�� ;�/� :�

سـؤال (١٨٣): هـل يعتـرب مـن اخللوة 
١ - لقد ورد يف ذلك جمموعة من الروايات: 

منهـا: روايـة الكلينـي عن عدد مـن أصحابنا ، عن سـهل بن زيـاد ، عن حممد بن احلسـن بن 
شـمون، عـن عبـد اهللا بن عبد الرمحن ، عن مسـمع أيب سـيار ، عن أيب عبـد اهللا A قال: 
«فيام أخذ رسـول اهللا s البيعة عىل النسـاء: أن ال حيتبني ، وال يقعدن مع الرجال يف اخلالء» 
ومنهـا: روايـة ابـن عباس عـن النبـي s قـال: «ال خيلون رجـل بامـرأة إالّ مـع ذي حمرم». 



(٧٩)

ركوب املرأة مع الرجل يف املصعد الكهربائي، 
وقـد تكون فـرتة الصعـود باملصعـد أقل من 

دقيقة؟
 �-G��� P���' [��G�� 6 r����� �� ���� �� O���6 .A%%1< :�
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سؤال (١٨٤): ما هي اخللوة املحللة وما 
هي اخللوة املحرمة؟
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سـؤال (١٨٥): إذا كان هنـاك شـخص 
عـازم عـىل الزواج مـن امـرأة ما.. مـا حكم 
جلوسـه معها إذا كان ذلك اجللوس من غري 
خطوبـة وال عقـد رشعـي، حيث انـه جيلس 
معهـا، ويتحـدث إليها لوحدمهـا.. ما حكم 
ذلك؟ وإذا كان أهله وأهلها يعلمون بذلك.. 

ما احلكم؟
 ��N� P���' .[��G�� 6 r����� �� O��� J 4� ,X�� P��� J :�
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سـؤال (١٨٦): ما حكم انفراد املمرضة 
بالطبيـب، إذا كان ال يمكـن الدخول عليهام 
بالغرفـة، إال بعد طرق الباب حيث إن الباب 
تارة تُغلق باملفتاح وأخر بغريه؟.. وما حكم 
مفاكهتها له يف أحاديث ال ترتبط بوظيفتها؟
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مـع  املحرمـة  اخللـوة   :(١٨٧) سـؤال 
األجنبيـة ما حدودها؟ وهل جتـوز مع األمن 

من املحرمات األخر؟
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سؤال (١٨٨): هل من اخللوة املحرمة   
أن ينفرد األجنبي واألجنبيـة يف سيارة سالكة 

؟ الشارع العام أو طريقاً مأهوالً
 X�� 7�IW [	
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سـؤال (١٨٩): مـا حكم اخللـوة باملرأة 
األجنبيـة ولـو مـع أمـن الوقـوع يف احلرام؟ 

وما هي حدود اخللوة املحرمة؟
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سـؤال (١٩٠): ما هو املـراد بالوقوع يف 
احلـرام، يف حتريم اخللـوة باألجنبية، وإجياب 
الـزواج، هل املـراد الزنـا (نعوذ بـاهللا) أم أنه 

يشمل حتى مثل النظرة املحرمة؟
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سـؤال (١٩١): مـا حكم خـروج املرأة 
للمشـاركة يف تشييع اجلنائز أو وراء املواكب 

احلسينية؟
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سـؤال (١٩٢): ما حكم ذهاب املرأة   
إىل اخليـاط مع العلم بأن اخلياط رجل أجنبي 
ومع مراعـاة احلجاب اإلسـالمي بحيث يتم 
إعطاؤه القياس من عىل فستان مستقل ال عىل 

اجلسم؟
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بعـض  يف  حيصـل   :(١٩٣) سـؤال 
الصاالت الرياضية املختلطة ـ نسـاء ورجال 
ـ من أهل الكتاب وغريهم فهل جيوز للرجل 
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املسـلم املشـاركة فيهـا، علام أن األجسـام ال 
تتالمـس عادة إالّ أن مالبس تلك األجنبيات 
وبعض من يشـارك من املسلامت مثرية فام هو 

احلكم؟ 
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سـؤال (١٩٤): مـا هي حـدود املعاملة 
بني الفـرد وابنة اخلالة أو العمـة، علامً بأنه قد 
يعيـش البعض من املؤمنـني يف بيت خالته أو 
عمتـه لكي يكمل دراسـته اجلامعيـة يف تلك 

املنطقة وعندها ابنتها..؟
 .��S�G<' �E���' ��:�� F�+ �� ���! >�:���� >������� S :�

.A��1�� B�'

ÏŞ÷i}∏\;k]¬Ÿ]°\Â;ãÑ\Å∏\;∫;Ïà\ÑÅ’\

سـؤال (١٩٥): شـخص افتتح مدرسة 
تعلـم التالمذة الصغـار الـدروس احلكومية 
املدنية مـع العلوم الدينية، فهل جيوز اختالط 
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اجلنسـني الصبيـان والبنات مع العلـم أنه إذا 
منـع البنات من املدرسـة فقد تضيـع الفائدة 

الدينية عليهن؟
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كليـات  توجـد   :(١٩٦) سـؤال 
النسـاء  غالـب  تعفـف  عـدم  مـع  خمتلطـة 
االلتحـاق  جـواز  يف  رأيكـم  فـام  فيهـا، 
فربـام  ذلـك  يف  األحقيـة  لـه  بـأن  علـامً  هبـا 
ال يوفـق إىل عمـل راق إالّ باحلصـول عـىل 

شهادة من هذه الكليات؟ 
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سـؤال (١٩٧): ومـا رأيكـم يف جـواز 
تعلم املرأة يف الكليات أو اجلامعات مع العلم 

بوجود االختالط؟ 
 "#G�� [O9�� �/�' ,�%%:-< 6 AV&1��� O���' *9�IJ� ;�/� :�



(٨٥)

 *9�IJ� n�= U&
 [��G�� ?����� Z%%V��= ��!' [��G�� 6 r����� ��

.A��1�� B�' .���= ��'

سؤال (١٩٨): هل جيوز للمرأة املسلمة 
االلتحـاق بالكليـات املختلطـة يف الغـرب، 
رغـم وجود حتلل يف سـلوك بعـض الطالب 

والطالبات هناك؟ 
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اختـالط  جيـوز  هـل   :(١٩٩) سـؤال 
اجلنسـني يف املـدارس املتوسـطة والثانوية إذا 
علم اإلنسان أن ذلك االختالط سيؤدي حتام 
يف يوم ما إىل وقوع حمرم لطالبٍ أو طالبةٍ ولو 

كان بالنظر املحرم؟ 
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للسـاكنني  جيـوز  هـل  سـؤال (٢٠٠): 
إىل  املحجبـات  بناهتـم  إرسـال  الغـرب  يف 
إلزاميـة  ظـل  يف  للتعلـم  خمتلطـة  مـدارس 
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مـدارس  وجـود  مـع  عدمهـا  أو  التعليـم 
بعيـدة  أو  مكلفـة  ولكنهـا  خمتلطـة  غـري 

أو ضعيفة املستو نسبياً؟ 
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مـن  األسـاتذة  بعـض   (٢٠١) سـؤال 
املؤمنني يدرس النسـاء املسـلامت يف الثانوية 
واجلامعـات فيضطر عـادة إىل كتابة موضوع 
الدرس عىل السبورة، والنساء ينظرن كاملعتاد 
إىل يـد ووجه األسـتاذ وذلك مـن دون قصد 
اللذة والريبة فهل جيوز للطالبة النظر أم ال؟
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سـؤال (٢٠٢): هـل جيـوز للطالب أن 
سـة إذا كانت شابة وغري حمجبة  ينظر إىل املدرِّ

أثناء رشح الدرس أم ال؟
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سـؤال (٢٠٣): هـل جيـوز اصطحـاب 
الفتيات اللوايت يدرسن مع الشباب املسلم يف 
اجلامعات وذلك لغرض التنـزه يف السفرات 

السياحية وغريها أم ال؟ 
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سـؤال (٢٠٤): أحيانـا يذهـب املؤمـن 
للسباحة عىل شاطئ البحر، وقد يكون هناك 
فتيـات بزهين املعهود، فهل الذهاب إىل ذلك 
، أم أنه ينبغي غض الطرف  املكان حرام أصالً
فقط، والسباحة من الرياضة التي حث عليها 

اإلسالم؟
 ,W�%%:-�� �N�6 ��%%\� ��� ������ ;#S 4M�� ?�S#�� P��� J :�

 ��� ��!' ,>��-��' �"�%%CD� u�1� 6 ��/� �� 4� ?����� %%P��� 4�



(٨٨)

 ��S�= '� W�%%:-�� U&
 ���%%\�&� )���� "��#��� ��/��� U�! ?�S#��

 .A��1�� B�' .[��+ �N6 ^���G��� �� ��S�G<' ��_���

سؤال (٢٠٥): هل جيوز للرجل املسلم أن 
يذهب إىل املسابح املختلطة خصوصا وإهنن 
قد ألقني جلباب العفاف عن أنفسـهن، وممن 

ال ينتهني إذا هنني؟
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السـباحة يف  جتـوز  سـؤال (٢٠٦): هـل 
مسـبح خمتلـط مـن دون أن يكـون القصد من 

السباحة هو التلذذ؟
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سـؤال (٢٠٧): إذا كانت السباحة بأمر 
الطبيب – أي لغرض العالج – وكان املسـبح 
خمتلطـاً ولكـن غـري مزدحـم، حيـث يمكن 
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السـباحة بعيداً عـن التالقي فهـل جتوز هذه 
السباحة؟ 
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سـؤال (٢٠٨): هل جيوز قصد سواحل 
البحـر واحلدائـق العامـة يف األيـام املشمسـة 
للتنـزه، وفيها مشاهد خملة باآلداب العامة؟
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سـؤال (٢٠٩): مـا حكـم السـباحة يف 
املسـابح املختلطـة يف حال وجود من يسـبح 
من النسـاء السافرات غري املسلامت يف بعض 
جهات الربكة ونحـن يف جهة أخر، ولكن 
يمكننا مشـاهدهتم مع عـدم التلذذ وحصول 

إثارة للشهوة؟
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سـؤال (٢١٠): هـل جتـوز السـباحة يف 
األماكـن التي يتواجد فيها النسـاء حتى لو مل 

يسبحن، وهن غري خليعات؟
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سـؤال (٢١١): التعـارف بـني الشـاب 
والشابة هل هو جائز ابتداءً أم ال؟ 
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سؤال (٢١٢): هل جيوز للشخص إجياد 
عالقة بينه وبني بعض الفتيات باملراسلة لغرض 
الزواج من إحداهن، أو لغرض الصداقة التي

ال يرتتب عليها حمرم؟
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سـؤال (٢١٣): ما حكم املراسالت مع 
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األجنبي وطرح املسائل الغرامية واجلنسية يف 
الرسالة؟
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سـؤال(٢١٤): حيصـل بعـض األحيان 
أن يتلقى املؤمن عن طريق الربيد اإللكرتوين 
رسـالة من فتاة تطلـب منه مراسـلتها وذلك 
حكـم  وبينه..فـام  بينهـا  صداقـة  لتكويـن 
الـرشع يف مثل هذه الصداقات بني اجلنسـني 
خصوصـاً وأنه قد يعلم أهنـا من نفس بلده؟ 
وإذا كان اجلواب بعدم اجلواز، فكيف يمكن 
رشح ذلك هلا ولغريها من الشباب والفتيات 

الذين انساقوا يف مثل هذه األعامل؟ 
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سؤال (٢١٥): هل جيوز مراسلة البنات 
بالربيـد اإللكـرتوين (أي دون صـورة ودون 

صوت) للتعارف واملراسلة؟
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سؤال (٢١٦): هل جيوز تبادل الرسائل 
بني اجلنسني عن طريق ما يسمى (صديق عرب 

املراسلة) والتي ال تثري الشهوة؟ 
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سـؤال (٢١٧): هل جيـوز احلب رشعاً، 
أي حب الرجل للمرأة؟ مع أن أهل الطرفني 
يعلمون باألمر، حيث أنه سيؤدي هذا احلب إىل 
الزواج بعد االنتهاء من الدراسة اجلامعية أم ال؟
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سؤال (٢١٨): هل جيوز أن يقدم الشاب 
باقة من ورد يف املناسـبات اإلسالمية السارة: 
االجتامعيـة  املناسـبات  يف  أو  الغديـر  كيـوم 
(يقـوم  أو  ؟  مثـالً امليـالد  وأعيـاد  كالـزواج 
بتوصيلـه) إىل فتـاة مريضـة إن مل تكـن مـن 
حمارمـه، وكذلك غري املريضـة، بغض النظر 

إن كان هذا العمل سائداً يف املجتمع أم ال؟ 
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سـؤال (٢١٩): مـا حـدود املعاملـة بني 
الفرد وابنة اخلالة أو العمة، علامً بأنه قد يعيش 
البعـض من الشـباب يف بيت خالتـه أو عمته 
لكي يكمل دراسـته اجلامعية يف تلك املنطقة، 
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وعندها ابنتها تعيش معه يف ذلك البيت؟
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سؤال (٢٢٠): هل يرشع للمرأة – زوجة 
وخلية – أن متتهن عمالً – غري األعامل املنزلية 
والعائليـة – لنفسـها، لكسـب املـال كغـزل 
الصـوف وبيعه، أو عمالً للغري، بعوض مايل 
أو تطوعاً أو تربعاً؟ أو ال يرشع ذلك هلا، فال 
جيوز هلا أن تقوم بغري األعامل املنزلية لنفسـها 

أو ألهلها أو لزوجها؟ 
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(٩٥)

سـؤال (٢٢١): ما حكم عمـل املرأة إذا 
الزمه االختالط بالرجال األجانب؟ 
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سؤال (٢٢٢): هل جيوز نظر كل جنس 
لآلخر يف أثناء العمل؟

 ��/� �� u��-� J' �#&��� �� [�G�' �#&= �'	� �E��� O��� :�
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وا ِمنْ أَبَْصاِرِهْم َويَْحفَُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك أَْزكَى لَُهْم ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِبَما  =1��P :Uُقْل لِلُْمْؤِمِنَني يَُغضُّ



(٩٦)

يَْصنَُعون * َوُقْل لِلُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضنَ ِمنْ أَبَْصاِرِهنَّ َويَْحفَْظنَ ُفُروَجُهنَّ      ... O  (النور: ٣٠-٣١).
.A��1�� B�'

سؤال (٢٢٣): ما حكم املحادثة بني املرأة 
والرجل األجنبي يف جمال العمل املهني؟ 

.A��1�� B�' .�#&=' >��" �'	� X�� O��� :�

سـؤال (٢٢٤): عمـل املـرأة يف بعـض 
املجتمعات يفرض عليها نوعاً من املجامالت 
كاالبتسـامة الرسـمية التـي تقتضيهـا آداب 

الوظيفة، فهل هذا يعترب حراماً أم ال؟ 
 ��! �N������ [K&�' ,�N%%:-< V	+ 6 �KT�� ?�Wp�' ^9������ :�
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سـؤال (٢٢٥): مـا رأيكم بسـياقة املرأة 
للسـيارة مع العلـم بالتزام املـدرب واملرأة يف 
أثنـاء التدريـب وبعده، ومـع العلـم بأهنا يف 
أمس احلاجـة هلذا التدريب ملا تتعرض له من 

مواقف حمرجة جداً يف حياهتا؟



(٩٧)
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(٩٨)

CLDÎ^Ö∏\;ÖŞ¬h

أن  للمـرأة  جيـوز  هـل  سـؤال (٢٢٦): 
تتطيب وتتعطر يف حال خروجها من املنزل؟
.A��1�� B�' .����� ��\� F�G� �R1��� n�= )���' *�+�� :�

سـؤال (٢٢٧): إذا كان اجلواب بالنفي، 
هل جيب عىل الزوج أن يمنعها؟

.A��1�� B�' .[�G��� �G���� c'�b�� ��� u�6 6 �N1�� ��&
 ��� :�

سـؤال (٢٢٨): ما حكم اسـتعامل املواد 
املعطرة بالنسـبة للنسـاء يف حـال اخلروج من 
١  - ولقد وردت روايات يف السنة شدد فيها رسول اهللا s النكري عىل خروج املرأة من بيتها 

وهي متعطرة:
     منهـا: روايـة الكلينـي عن حممد بن حيي ، عن أمحد بن حممد ، عن عيل بن احلكيم ، عن حممد 
بـن الفضيل ، عن سـعيد بن عمرو احلالب ، قال: قال أبـو عبد عبد اهللا a: «وأيام امرأة 
تطيبت لغري زوجها مل يقبل اهللا منها صالة منها حتى تغتسل من طيبها كغسل من جنابتها ». 
ومنها: رواية الكليني عن عيل بن ابراهيم عن أبيه ، عن حممد ابن اسامعيل ، عن الفضل ابن 
شـاذان، عـن ابن أيب عمري ، عـن ابراهيم ابن عبد احلميد ، عن الوليـد ابن صبيح ، عن 
أيب  عبد اهللا a: قال: «قال رسـول اهللا s: أي امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهي 

تلعن حتى ترجع إىل بيتها متى ما رجعت … ».
ومنها: رواية أيب داوود عن أيب موسـى األشـعري قال: «قال رسـول اهللاs إذا اسـتعطرت 

 .« املرأة، فمرت عىل القوم جيدوا رحيها ، فهي كذا وكذا. قال قوالً شديداً



(٩٩)

املنزل إىل الشـارع؟ (عىل فرض بقاء رائحتها 
عند مرورها بالرجال األجانب)

.A��1�� B�' .����� ��\� F�G� �R1��� n�= )���' *�+�� :�
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الرجـل  بإمـكان  هـل   :(٢٢٩) سـؤال 
مراجعـة الطبيبة األجنبية يف حالة عدم وجود 

رضورة لذلك؟ 
 [K&�:� c91�� ��� �! % 7�_:�� u'�-� 6 % X�� O��� J :�
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سـؤال (٢٣٠): هل جيـوز للرجل زرق 
اإلبر للنساء األجنبيات؟

 4�1�� �#S �� ^������� H�%%:�&� ��D� d"O 4��&� O�%%�� J :�
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سـؤال (٢٣١): مـا حكم أخذ األشـعة 
(السينية) وإجراء التحاليل املختربية من قبل 



(١٠٠)

الرجل األجنبي؟
 ,>������ ������ �	� U%%�! �E��� [K&�%%:� ��� ��! X�� [�G� :�

 6 >�T�%%:��� >]����� '� >���R�� U�! r����� >�<�/�! [	
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سـؤال (٢٣٢): هل جيوز للنسـاء النظر 
إىل بـدن الرجال لغرض زرق اإلبر أو سـائر 

األعامل الطبية بدون قصد اللذة أم ال؟
 7�+ 6 VJ! ����� U%%�! �E��� ��1�! n�= )���' *�%%+�� :�
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سؤال (٢٣٣): هل جيوز للطبيب تطبيب 
أسنان األجنبية أم ال؟

 6 ����� W��' [	
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سـؤال (٢٣٤): طالبات وطـالب كلية 
الطـب يقومون بدراسـة األعضاء التناسـلية 
عمليـة  وبصـورة  اجلنسـني  لـكال  والبوليـة 
ينطـوي  أم  ذلـك  جيـوز  فهـل  تطبيقيـة.  أي 
حتـت قاعدة حرمـة النظـر إىل عـورة الغري؟ 



(١٠١)
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األمـراض  بعـض  يف   :(٢٣٥) سـؤال 
النسـائية يقوم الطبيب بفحص املرأة بتعريتها 

متاماً فهل هو جائز أم ال؟
 �"'�5�� "�	(�� �N�:� �� Z%%\/� �� ���R&� O��� ��<! :�
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سـؤال (٢٣٦): بعض النساء والفتيات 
املؤمنات يعانني من تساقط شعورهن تساقطاً 
غـري طبيعـي (مرض) فهل جيـوز هلن عرض 
أنفسـهن عـىل الطبيـب املختـص بذلـك مع 
العلم بأنه سيكشـف عىل شعورهن للعالج؟ 
 ���R�� >1���� �N� O�� �N�&
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سؤال (٢٣٧): طبيبة األمراض النسائية 
قـد تضطـر إىل إبـراز يدهـا إىل املرفـق أمـام 
الرجال قبل كل عملية وذلك لغرض التعقيم 



(١٠٢)

فام حكمها؟
 �&R= �s� ��' X%%�� �N�/�� ��N� AN�
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بعـض  يف  للدخـول   :(٢٣٨) سـؤال 
الوظائـف يطلب مـن اإلنسـان فحص طبي 
جلميـع بدنه ومنـه العورة فهل جيوز كشـفها 

للطبيب حينذاك أو ال؟ 
 "��R]J� �� J! "�%%�#��� wG-&� �"�%%1�� Z%%\� 4G� J :�
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سـؤال (٢٣٩): مـا هو حكـم النظر إىل 
عورة املرأة عند الوالدة من الطبيب أو الطبيبة 

أو الطاقم الطبي أثناء تدريبه؟ 
 U�! �E��� �R�� ���R� U�+ '� >���R�� $"��� ��� O�%%�� J :�
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سؤال (٢٤٠): طبيب جيري الفحص عىل 



(١٠٣)

امرأة لغرض معرفة عقمها وال ير من بدهنا 
إالّ موضع إدخال آلة الفحص دون املالمسـة 
باليـد. فهل جيوز ذلك وهل يفـرق بني حالة 
احلرج أو الرضورة (للمريض) أو عدمها؟

وهل جيـوز للطبيب أن يفتـح عيادة ملثل 
هـذه األغـراض وهـل خيتلـف احلكـم بـني 

فحص النساء املسلامت والكافرات أم ال؟ 
 �N���<! [	
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جـواب  يف  ذكرتـم  ـ  أ  سـؤال (٢٤١): 
سؤال ما حمصله: أنه ال جيوز للرجل األجنبي 
النظـر إىل عورة املرأة، وكذلك العكس حتى 
يف مقـام العالج إال مـع الرضورة.فهل يكفي 
يف الرضورة كون الشخص يف جمال التدريب 

كطالب الطب مثالً؟



(١٠٤)
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بـ  وهـل يكفي صدق عنوان الرضورة
كعـالج احلالة النفسـية، كاملرأة التي يسـبب 
هلا كثـرة  احلمـل االنزعاج الشـديد والتذمر 
النفيس بحيث ال وسـيلة ملنـع احلمل إال عن  
طريق وضع (اللولـب) الذي تضطر معه إىل 

كشف عورهتا لألجنبي أو األجنبية؟
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سـؤال (٢٤٢): وكذلك احلال بالنسـبة 
للمرأة املصابة بالعقم، هل يسـوغ هلا كشف 

عورهتا للعالج عند الرضورة؟
 ��� '� ?��<D� U�! �Ni�&= �"'�%%] n��S Q<�� ��! a�%%:� :�
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(١٠٥)

تقـوم املستشـفيات  يف  سـؤال(٢٤٣): 
املمرضـات بجـس النبض وقيـاس ضغط الدم

وتضميد  اجلرح وغري ذلك: 

١) فهـل عىل الرجل املريض رفض ملس 
املمرضة جلسده؟

 '� �"��#��� 7��
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 7�G�� 4�	����� LK��+ �5= '� LO�%%-� 3�&= �� >]����� �� �%%&R�

.A��1�� B�' .$s� 96 �"'�5�� V	+ ���� ~&� ��!' ;	:� 3�� �'W X��

إىل  املرضيـة  احلاجـة  تدعـو  أحيانـاً   (٢
اللمـس املبارش وال يوجـد املمرض أو يكون 
غ، املعنى  طلبه حمرجاً (ال يقصد باحلرج املسوّ
العـادي الـذي يفهمه الناس وهـو اخلجل أو 
احلياء من املوقف مثالً وإنام املراد به يف الرشع 
املشقة الشديدة التي ال يتحملها العقالء عادة) 
أو تكون املمرضة ارفق باملريض من املمرض؟

 3�&�� U&
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(١٠٦)

٣) قـد يكـون اجلـرح يف منطقـة العورة 
وحيتاج إىل التضميد فام العمل؟
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سـؤال(٢٤٤): ما حكم عالج املرأة عند 
الرجل؟ 
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سؤال (٢٤٥): لو كانت الطبيبة متوفرة 
للعالج هل جيوز للمـرأة الرجوع إىل الرجل 

ليعاجلها أم ال؟
.y��:�� 7�_:�� ?��� 6 y�� ��� ��/+ �NE� :�

سـؤال (٢٤٦): هل جيوز للطبيب النظر 



(١٠٧)

إىل عورة املريض أم ال؟ 
 �� L	�1� eJ���+� �%%����+� ���R&� wG-�� O��� %%6 "�	��� :�

 .A��1�� B�' .�`G-� >�G`�� }����� >��+

سـؤال(٢٤٧): أنـا فتاة يف كليـة العلوم 
الصحيـة، ويف الفرتة التدريبيـة يبعثون بنا إىل 
املستشفيات لتطهري املرىض، وبعضهم عاجز 
عن كل يشء حتى تطهري نفسـه من اخلبث.. 
فهل جيوز لنا النظر حني تطهريه مكشوفاً؟

.A��1�� B�' ."�`G<J�' �"'�5�� �� J! O��� J :�

سـؤال (٢٤٨): ممرضـة طبيعـة عملهـا 
فحـص املـرىض، وتضطر يف بعـض األحيان 
إىل فحص املريض من اجلنس اآلخر (الذكر) 
يتطلـب  األحيـان  وبعـض  عـاري،  بشـكل 
، مع  مشاهدة املريض عارياً ملعاينة املرض مثالً
العلم أهنا ال تتعمد النظر، لكن طبيعة عملها 
تتطلب ذلك.. فام حكم ذلك؟.. وهل يتعني 

عليها يشء؟.. وما هو االحوط يف ذلك؟ 
 4�" n��S �/� A%%�' ,>���1�&� L�%%R5� }%%����� ��� ��! :�
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سـؤال (٢٤٩): مـا حكـم البنـت التـي 
تـدرس يف مدرسـة الصحـة، ويطلـب منهـا 
الذهـاب إىل دار العجـزة، لتنظيف وتغسـيل 
وتأكيل وملس الرجال والنساء، وهذا يتوقف 

عىل مستقبلها الدرايس؟
 [�(� �� n��S �%%/� A�' ,AN��G� )%%�"'�] 4%%�1�� ��� ��! :�
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سؤال (٢٥٠): ما حكم حلق أو رفع مجيع 
شـعر اجلسد، وهل هو تشـبها بالنساء أم ال؟ 

وما حكم تزجيج احلواجب للرجال؟
 ��#�� "�	(� y&+ O��� J �/�' ,��]�-�� 9� 6 �� $s� J :�

.A��1�� B�' .>�G&�� ��



(١٠٩)

سـؤال (٢٥١): هـل حيرم عـىل املرأة أن 
تتشـبه بالرجال يف اللباس، ويف شعر الرأس، 
بنحو يشـابه شـعر الرجل يف قصها له، وهل 
جيوز للرجل أن يتشـبه باملرأة يف اللباس أو يف 

شعر الرأس؟
 H�:��� �V�\= J' F�b��� 	`(� H�:���� 7����� �V�\= O��� J :�
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سـؤال (٢٥٢): مـا هـو حكـم الرقص 
املحـيلّ للرجل مع الرجـل وللمرأة مع املرأة، 
أو الرجل بني النساء أو املرأة بني الرجال؟

 ��� ������ w�" 4%%��� �� ,��N%%\&� ���M� >%%�-�/� ��� ��! :�
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سـؤال (٢٥٣): مـا هـو حكـم رقـص 
الرجـال بشـكل مجاعـات؟ ومـا هـو حكـم 
الربامـج  يف  الصغـريات  رقـص  مشـاهدة 

التلفزيونية وغريها؟
 ��� .[��+ �N6 ,��N\�� �"�CD >���� >�-�/� w���� ��� ��! :�

 (�%%����� r�(�D� "��Y U&
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سؤال (٢٥٤): ما هو حكم رقص املرأة 
للمرأة، والرجل للرجل؟ ولو كان ذهابه إىل 
األعراس احرتاماً لألعراف االجتامعية، فهل 
هنـاك إشـكال رشعاً جلهـة احتـامل حصول 

الرقص؟
 '� ��N%%\�� �"�C! U�! lW_� >�-�/� w���� ��� ��! )%%���
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سؤال (٢٥٥): هل رقص املرأة لزوجها 
أو الرجل لزوجته حرام؟

 ?�/="� �'W �%%� 3/1�� '� �N�'K� >�'K�� w%%�" O��� :�

 (�%%��� r�(�! "��Y U&
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سـؤال (٢٥٦): مـا هـو حكـم رقـص 
النسـاء أمـام الرجـال يف جمالـس األعـراس 

القروية؟ وما هو التكليف جتاهه؟
 ��N\�� ��M� w�" 4� X�#�' ,�<���� [��� H�%%:��� w�" :�

 S ^J�G�� ;#S 6 ��-V&/��� >%%-�o'' .[��+ ,[��G�� U&
 ��%%\� '�
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�8 �"�(��� �RT��\� �/���� �
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سـؤال (٢٥٧): هل جيوز رقص النساء 
أمام الرجال يف حفل زفاف األبناء؟

 ���\���� l�<�C ����1� )��G� '� L��M� ��� ��! ����+ [	(= :�

 .(���� r�(�� "��Y U&
 ��� ��! ���= )���' *�+��6 VJ!' [��G�� U&


 .A��1�� B�'

سـؤال (٢٥٨): مـا هـو حكـم رقـص 
الطفـل املميِّز يف جمالـس النسـاء أو الرجال، 



(١١٢)

سواء كان ذكراً أم أنثى؟
 �/�' ,��&
 Z�&/= J ,UM<� [� L��� ��� H��� ,~����� ��Y 4-R�� :�

 .A��1�� B�' .w���� U&
 �1��\= ��P���&� P��� J

سـؤال (٢٥٩): مـا هـو حكـم رقـص 
الرجـال أمام حمارمهم من النسـاء، والنسـاء 
أمـام حمارمهـن مـن الرجـال، سـواء كانـت 

احلرمة سببية أم نسبية؟
 ,[��G�� U&
 ���%%\��� ���� '� L��M� ��� ��! ����+ [	(= :�

 .A��1�� B�' .(���� r�(�! "��Y U&
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سـؤال (٢٦٠): مـا هـو حكـم الدبكـة 
(وهـي عبـارة عـن شـبك األيـادي ورضب 
دث صوتاً متزامناً  األقدام باألرض بطريقة حتُ
مـع القفـز واحلركات اجلسـدية) مـع وجود 

النساء؟
 '� ,��N%%\&� ���M� >�-�/� ��� �k6 ,w���� A/+ X�� A%%/+ :�

 ,W�:-�� U&
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سـؤال (٢٦١): هـل جيوز ملـس العورة 
مـن وراء الثيـاب مـن الرجـل لعـورة رجل 
آخـر، ومن املرأة لعورة أخر، ملجرد اللعب 

واملزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟
 .[��G�� U&
 ���%%\= ��6 ��� '� ,�#&���' ��N%%\�� �� [�G� :�
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سـؤال (٢٦٢): املـرأة تكـون يف سـاحة 
بيتهـا، وتكـون بيـوت اجلريان سـطوحها أو 
شـبابيكها مرشفة عىل بيتها، فهل جيب عليها 
أن تلتزم بالسـرت الكامل، كام لو كانت خارج 
البيت مع عدم العلم بوجود الناظر إليها؟

 �� ��� ,4��/�� ��%%:��� [K�&= �� �N�&
 ��� �o���� W��' �� :�

 .A��1�� B�' .Q���� c"�I Q<��

سـؤال (٢٦٣): هـل جيـوز للرجـال   
يف حالـة علمهـم بوجـود الناظـر األجنبـي 



(١١٤)

أن يكشـفوا مقـداراً مـن بدهنـم أكثـر مما هو 
متعـارف بـني الرجال، كأن يكتفـي يف املنزل 
باملالبـس الداخلية، يف حني يعلم أن األجنبية 
تنظـر إليه أو يكشـف عن سـيقانه عند قيامه 
بغسـل األفرشـة أو السـيارة، أو يسـبح أمام 

أنظار النساء األجنبيات؟ 
 .A��1�� B�' .>��8 ��o���� Q<�� ��! )t�`I ,n���� 456�� :�

سؤال (٢٦٤): أحالم اليقظة املتعارفة   
متزوجـني  أم  كانـوا  عزابـاً  الشـباب  عنـد 
أو  معروفـة  معينـة  امـرأة  ختيـل  بخصـوص 

جمهولة ما حكمها؟
 �� X�� n�= )���' *�+��' >��N�� Q<�� �� X%%�� O��� :�

 �E��� $9�I�� ��&
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سؤال (٢٦٥): هل أن زوج األخت أو   
أخو الزوج أجنبيان جيب تسرت املرأة عنهام؟ 

 ?��G�� �N�&
 ���6 ������ U�! >�%%:���� ������� ��N<� A1< :�
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(١١٥)

سؤال (٢٦٦): ما هو رأيكم يف جلوس   
العريس مع العروس يف حفلة الزفاف وهناك 

الكثريات من النساء يف هذا املجلس؟ 
.A��1�� B�' .:���� �#&���' ��N\�� �"�C! [	
 �� �� $s� J :�

سـؤال (٢٦٧): مـاذا جيـب عىل النسـاء 
مراعاته أمام العريس؟ 
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سـؤال (٢٦٨): هـل جيوز رسـم نسـاء 
عاريات عن طريق ختيلهن ومن دون جتسـيم 

أم ال؟ 
.A��1�� B�' .;��Y [� A�:����� H��� A���� O��� J :�

إىل  النظـر  جيـوز  هـل   (٢٦٩) سـؤال 
الرسومات والتامثيل بشهوة أم ال؟ 



(١١٦)

 .A��1�� B�' .���= )���' *�+�� :�

سـؤال (٢٧٠): هـل جتوز كتابـة ما يثري 
الشهوة؟ 

 [K&�' ,[��G�� U&
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سؤال (٢٧١): ما حكم النظر إىل النساء 
بنية البحث عن زوجة؟ 

 .X�� 4�� �� �N�� ���! �%%E��� [�G� �� U�! �E��� O�%%�� J :�

 .A��1�� B�'

احلضـور  جيـوز  هـل   :(٢٧٢) سـؤال 
يف جمالـس العـرس التـي يوجد فيهـا الرجل 

األجنبي (العريس) أم ال؟ 
 .A��1�� B�' .^���G��� ?����� �� "�5G�� O��� :�

سـؤال (٢٧٣): ما هـو املراد مـن الريبة 
والتلذذ؟ 

 .A��1�� B�' .:���� �#&��� �S W����� :�

سـؤال (٢٧٤): هل جيوز للرجل تقبيل 



(١١٧)

الصبية أم ال؟ 
 .A��1�� B�' .��N8' �#&�� �/� A� �� �NY�&� 4�� >&-R�� 4��(= O��� :�

العالقـات  حكـم  مـا   :(٢٧٥) سـؤال 
العاطفية يف سن املراهقة؟

 U&
 [K&�' ���P�� �S �%%�� ��N%%\� �E���' F�	G�� O��� J :�

.A��1�� B�' .X�� �� AN1�� H���'��

سـؤال (٢٧٦): مـا الواجـب عيل عمله 
حيث انني اعمل يف مكان فيه نسـاء كثريات، 
واعتربهن مثل أخوايت، وعادة ما يدور بيننا كالم 
به مزاح، ومن الصعب تفادي هذه املواقف؟

 W�1��J� U�'��' ��N%%\�� ��M� �G��' >���� �/� A� ��! O��� :�

.A��1�� B�' .[��G�� 6 r����� �� )<��+� ���:� ��� ��


سـؤال (٢٧٧): بعض الشباب املؤمنني 
ممن هم يف سـن املراهقة قد خيطر بباهلم بعض 
اخلواطـر اجلنسـية، دون تنفيذ هـذه اخلواطر 
يتجنبـون  نفسـه  الوقـت  يف  وهـم   .. عمليـاً
النظـرات املحرمة...فهـل ذلـك أمـر حمـرم 

رشعاً؟! 



(١١٨)
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سـؤال (٢٧٨): حيصل بعـض األحيان 
بـأن تتعـرف بعـض األخـوات عـىل بعـض 
الشباب، وتنشأ بينهام عالقات بريئة، ويلتقي 
.. ليدعوها للخـري واهلداية.. فهل  هبـا أحياناً
هناك إشـكال يف التحدث معـه أو لقائه إذا مل 

يكن بينهام ما يؤدي للوقوع يف اخلطأ؟
 �� ���! lW_= 	� ��� )���= "���� ;#S 4M� �� "#G�� %%P��� :�

.A��1�� B�' .^���G��� 6 r�����

سؤال (٢٧٩): هل جيوز لالم ان ترتك   
ابنتهـا مـن دون حجـاب بدعـو أهنـا تريد 

اقتناعها بنفسها؟ 
 ?��G��� �N��K�!' �%%/���� �
 �%%N���� N< [�� U%%&
 ��� :�

.A��1�� B�' .������

مـا  عليكـم  خيفـى  ال   :(٢٨٠) سـؤال   
حيدث حالياً باملاسـنجر مـن أحاديث مطولة 
ومتعـددة، فـام رأي الـرشع يف التحـدث مع 



(١١٩)

اجلنـس اآلخر يف حـدود رشعيـة كالتحدث 
الدينيـة  واألمـور  اإلسـالمية  القضايـا  عـن 

احلياتية مثالً بدون جتاوز هذه اخلطوط؟ 
 F�	G�� 6 "�`��J� P��� �<� VJ! �%%:-< V	+ 6 X�� O��� :�
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عـىل  اجللـوس  عنـد   :(٢٨١) سـؤال 
صـور  األحيـان  بعـض  اشـهد  االنرتنـت 
خليعـة فأميل إليها.. فكيف اقـاوم هذا امليل 

املحرم؟!
 �� P���' ,��N%%8' �#&�� ��� ��! �E��� n�= )���' *�+�� :�

 B� �S ������ �� U�! ^�-��J�' ��R�%%\�� �� ���1��J� X�� 4M� 6

.A��1�� B�' .u"��' ^�'��:�� 6 >�6�I ��&
 U-b= J l#�� U��1=

سـؤال (٢٨٢) هل جيوز للشـاب الذي 
عىل وشـك اخلطوبـة ان يتحدث مع من يريد 
الزواج منها يف أمور الزواج وكيفية التحضري 

له قبل موافقة ويل أمرها أم ال؟ 
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سؤال (٢٨٣): هل جيوز للمرأة املتزوجة 



(١٢٠)

ً فقط يف حدود الصداقة، من  ان تصادق رجال
دون علم زوجها؟ 

 >i�%%:�� �����
' ;�q�b� �� L	� "#G��' X�� ?����� [K&� :� 

.A��1�� B�' .)�
�����' )���W



(١٢١)

ãÖ‚’\

� .................................................................................................................... >�	(���

� ...................................................  ���
�� ������ ��� ����� :���� ��!��

� ...................................................................................... A�/G�� ��#�� 6 ?��G��

{ ...............................................................................  
�\�� ?��G��  6 4T�:�

"�  ........................................................................ �#$�� %�&�' �( :�)�*�� ��!��

�{  .............................................................................4���� U�! 4���� �E< [�/+�

�� ..........................................................................  ����&� 4���� �E< 7�+ 4T�:�

��  ................................................................................�N�� c�'K�� 	��� ��� �E���

�� ...................................................................................  �K����� >��`�� U�! �E���

�� .......................................................................................... "�-/�� H�:< U�! �E���

�{  ............................................................................................... 4��&� ������ �E<

z� .......................................................................................  ��I�� U�! ������ �E<

z� ........................................................................................ 7�-q�� U�! ������ �E<

z� ...............................................................................................  ["�G��� U�! �E���

 z� .....................................................................................  >������ "�t U�! �E���

z{ .................................................................................... ^��6�/�� "�t U�! �E���

��  ......................................................................................7����� "�t U�! �E���

�� ..................................................................................................  [96�� U�! �E���

+� ..............................................................  �,����� �-��� %�&�' :/��*�� ��!��

 �{ ................................................................................. ������ $��&� y&1�= 4T�:�



(١٢٢)

�� .................................................................................  �N�"�G� [��� ������ $���

�� .........................................................................................................  �R����� A/+

�z .................................................................................................. ��"����� [�/+�

�� ........................................................................................................  >�#+�� A/+

�� ........................................................................................................  >��K�� [�/+�

0" ........................................................ 1��23�� 4�53� %�&�' �( :6����� ��!��

�z .......................................................................................... 4���� �� ������ A&/=

�� ........................................................................................... >������ �� >CW�G���

�� .......................................................................................... >������ ^�t r���

�� ................................................................................................  >������ >G6�`�

�� ........................................................................................................  >������ 3�

��  ........................................................................................  >(<�1��� 7�+ 4T�:�

�� .......................................................................................  >������� ��&b�� [�/+�

�� ..........................................................................................*9�IJ� [�/+� }1�

 �z ......................................................... >R�b��� ^�1�����' $"�	��� 6 >��"	��

�� ........................................................................................... ^9+��� 7�+ 7�_�

�� ..................................................................................m&�b� g��:� 6 >+��:��

{� ........................................................................................ ��:���� ��� >&������

 {� ................................................................................................. �G�� 7�+ 7�_�

{z ...................................................................................��:���� ��� ���	N�� 7W��=

{z .............................................................................................  ?"���� ��� >�91��

{� ............................................................................... �=��O9� "���
�� ������ 4�


{� ................................................................................  �"��:&� ������ >���� 7�+



(١٢٣)

{� ...........................................................................................................������ �R1=

{{ ..................................................................................................  �R�� 6 4T�:�

��� ......................................................................  3/1���' H�:���� 7����� ��\=

��{ .....................................................................................  w����� y&1�= 4T�:�

��z ....................................................................................................... >��
 [�/+�

��� ...........................................................................................................  Q��N-��




