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 قرارات المؤتمر العاشر بدولة الكويت

 اإلسالم ديار خارج المسلمة المرأة نوازل مؤتمر

 :والتعليم المرأة

 كان  إذا العاشرة، سن من ابتداء   اإلسالمية املدارس يف اجلنسني بني الفصل وجوب هو األصل 
 وأن الفتنة، إىل للذريعة اوقطع   للفضيلة، حراسة واملدرسني، القاعات من كاف  عدد ابملدرسة

 .األساس هذا على املسلم اجملتمع يف التعليمية السياسة تبىن

 الطالبات جلوس يف فريخص واإلمكاانت، القاعات لقلة اجلنسني بني الفصل تعسر إذا 
 اإلمكان عند ويلزم اجلنسني، اختالط يف الشرعية الضوابط مراعاة مع الطالب خلف

 .الطالباتو  الطالب من لكل منفصلة مداخل ختصيص

 النظر، خلوة ابخللوة واملراد التعلم، أو للتعليم كانت  ولو األجنبية، ابملرأة الرجل خلوة حترم 
 .والناظرين الرقيب أيمنان حبيث يكوانن أو ابب، عليهما يغلق حبيث

 للمرأة فريخص املشروع، البديل وتعذر التعليمية املؤسسات يف ابالختالط البلوى عمت إذا 
 يف الشرعية الضوابط مراعاة مع وذلك املختلطة، التعليمية ابملؤسسات اللتحاقا يف املسلمة
 .وحنوه اخللوة وجتنب ابلقول، اخلضوع وعدم احلجاب، ومنها ابلنساء الرجال اختالط

 الذكور من خمتلطة دراسية جمموعات إطار يف املدارسة تكون أن التعليم نظم اقتضت إذا 
 يف ذلك يف املشاركة يف االقتضاء عند املسلمة للمرأة صفريخ اإلنفراد، عدم مع واإلانث
 مراعاة مع وحنوها، االجتماعات وقاعات كاملكتبات  املفتوحة الفضاءات ذات العامة األماكن
 .ابلنساء الرجال اختالط يف الشرعية الضوابط
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 :االفتراضية الدروس حلقات في الجنسين بين االجتماع

 واألمر الشبكة، على دعوية أو دراسية حلقة داخل والنساء الرجال من عدد ابجتماع أبس ال 
 ذلك ولكن. أقرب الشبكة على جيوز فألن املعقولة، املباعدة مع احلقيقة يف جائز ذلك يف

 . اجلنسني بني العالقة يف اإلسالم آبداب احلضور ابلتزام مشروط

 بني كان  لو كما  احلدود، أضيق يف إال االفرتاضية الغرف إحدى يف احلديث خلوة جتوز ال 
 وقت يف مفتوحة الغرفة كانت  إذا أما واالستقامة، ابلتدين عرف الذي وأستاذها طالبة

 .خبلوة هذه فليست إليها، اآلخرين الطالب انضمام وينتظر احملاضرة،

 اجلنسني أحد تدريس يف التعذر عند ويرخص للنساء، والنساء للرجال، الرجال تدريس األصل 
 .اجلنسني بني التعامل يف الشرعية ابلضوابط والتقيد الفتنة، أمن ةشريط لآلخر

 جبوار جلوسها يكون أن املختلطة التعليمة املؤسسات يف املسلمة  الطالبة حترص أن األصل 
 جتلس أن الدارسني حدأ جبوار إال خالي ا امقعد   جتد ومل متأخرة وصلت إذا حرج وال الطالبات،

 .تزاحم أو اقالتص بدون مبتاعدة جبواره

 إىل اجلنسني أحد نظر من واملنع األبصار، من الغض هو اجلنسني بني العالقة يف األصل 
 أو الضرورات أو احلاجات تقتضيه ما ذلك من فيباح الذريعة، وسد الوسيلة ابب من اآلخر

 املعلمة، إىل والطالب املريضة، إىل والطبيب املخطوبة، إىل اخلاطب كنظر  الراجحة، املصاحل
 من والدنيوي الديين والتعليم وحنوه، القضاء، مقام يف والقاضي الشهادة، مقام يف والشاهد
 أو التعلم ميكن ال مما احلاجة تقتضيه ما النظر من فيبيح والنساء، للرجال العامة احلاجات

 راجلمهو  عند املرأة إىل الرجل نظر من اجلملة يف أوسع الرجل إىل املرأة ونظر بدونه، التعليم
 .للشافعية خالف ا
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 احلاجة بقدر مساعه يف حرج فال ابلقول، خضوعها عدم بشرط بعورة، ليس املرأة صوت 
 .املشروعة احلياتية التعامالت أو التعليم، أو للتعلم

 أو للتعلم احملرم تعذر عند سفرها يف ويرخص حمرم، رحم ذي مع إال املرأة تسافر ال أن األصل 
 أو للتعلم إقامتها يف يرخص وكذلك ثقات، نسوة أو مأمونة قةرف مع وليها إبذن التعليم،
 .الفتنة وأمنت آمن ا البلد كان  إذا هلا، حمرم فيها ليس بلد يف ثقات نسوة مع إبذنه التعليم

 :السياسي والعمل المرأة

 أنه الشرعي اخلطاب يف واألصل ابملعروف، عليهن الذي مثل وهلن الرجال، شقائق النساء 
 .أحدمها ختصيص على دليل فيه ورد ما إال سواء، حد على والنساء لرجالا إىل يتوجه

 بني وللعالقة املسلمة، املرأة حياة يف األوىل األولوية فيه الناشئة وتربية البيت على للقيام 
 هبا واالختالط إليها والنظر حمرم، ابألجنبية فاخللوة تراعى، أن جيب   خصوصية والنساء الرجال

 .اجةحل إال جيوز ال

 واالحتساب، الدعوة أعمال يف تشارك أن والعفة احلجاب ضوابط حدود يف املسلمة وللمرأة 
 وال وفطرهتا، طبيعتها مع ويتفق ظروفها، له تتهيأ مبا العام مبفهومه السياسي العمل بينها ومن

 .وأنوثتها حياءها خيدش ملا يعرضها

 يف وترشيح ا تصويت ا اإلسالمية املراكز أو ،النيابية اجملالس عضوية يف املرأة مشاركة يف حرج ال 
 من واستحدث اجلماعة، مصلحة واقتضته لذلك أتهلت مىت والعفة احلجاب ضوابط حدود

 حتت اجملالس هذه عضوية الندراج يقللها، أو املشاركة، هذه مفاسد مينع ما واآلليات الوسائل
 الوالية ابب من وليست خاصة، وأ جزئية والايت وهي واحلسبة، الرقابة أو االجتهاد أعمال
 .هلا املرأة أهلية عدم على العلم أهل اتفق اليت العامة
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 أقسام إنشاء طريق عن وذلك اجملالس، هذه يف النساء وافدة تكون أن للمرأة مشاركة أمثل 
 األحزاب أو الدعوية، املؤسسات داخل عموم ا والدعوي السياسي للعمل هبن؛ خاصة وجلان

 .الشريعة حكم مع يتعارض وال للطاقات األمثل االستغالل ضمني مبا السياسية

 ما ملناقشة العامة االجتماعات بعض يف والنساء الرجال مشاركة يف االقتضاء عند حرج ال 
 على احملافظة يف االجتهاد شريطة اجلميع، مصاحل ميس ما تقرير أو اجلميع رأي إىل حيتاج

 املشاركني وسلوك اجمللس ترتيب يف وذلك اجلنسني، بني ابالختالط املتعلقة الشرعية القواعد
 .اللقاءات هذه مثل يف

 :والتظاهر المرأة

 من معاصرة وسيلة وهو مجاعية، مسرية صورة يف عاطفة إظهار أو رأي إعالن هو التظاهر 
 احلقوق من ويعد الدميوقراطية، اجملتمعات يف السياسي القرار وتوجيه الرأي، عن التعبري وسائل
 احلق هذا ممارسة حدود العادة يف القوانني وتنظم الدول، هذه معظم يف املكفولة توريةالدس
 واملرافق ابملمتلكات املساس احلال بطبيعة وحتظر حمدد ا، وميقات   مسبق ا إذان   له تشرتط حيث
 .العامة

 على شتملي كما  فهو واملضار، املنافع فيه وتتزاحم واملفاسد، املصاحل فيه ختتلط مما والتظاهر 
 وتزاحم الفاحش، كاالختالط  املفاسد، من مجلة على كذلك  يشتمل قد فإنه املصاحل من مجلة

 يف العلم ألهل يعود فيه املشاركة أصل فإن ولذا وحنوه، والتبذل، األنفاس، واختالط األبدان،
 .تقريره

 الصدع ئلوسا من وسيلة يكون أن ميكن الغربية اجملتمعات له تقرره الذي اإلطار يف وهو 
 اجلهاد أبواب من واباب   املنكر، عن والنهي ابملعروف األمر أساليب من وأسلواب   ابحلق،

 هذه حتقيق إىل وسيلة املواقف بعض يف أو املواقع بعض يف تعني إذا والسيما ابلكلمة،
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 يف واالجتهاد اجلنسني، بني التعامل يف الشرعية الضوابط مراعاة شريطة السابقة، املقاصد
 .أمكن ما مفاسده يلتقل

 أو الويل وإذن الفتنة، وأمن الغاية، شرعية: منها بضوابط، مقيدة التظاهر يف املرأة مشاركة 
 غلبة ومنها بيتها، خارج املبيت يتضمن وأال بزينة، التربج وعدم ابحلجاب، والتصون الزوج،

 حيمل فال يةسلم تكون أن ومنها ابحلقوق، للمطالبة أخرى وسيلة أي عن والعجز املصلحة
 الضوابط بتلك التمسك تستطيع ال أهنا ظنها على غلب فمىت وماال ، حاال   سالح فيها

 املصلحة ترجحت مىت املسلمني غري مبشاركة أبس وال. واالجتناب التصون حقها يف فاملشروع
 .أمكن ما املشاركة هذه مفاسد تقليل يف جيتهد أن على ذلك، يف

 :والوظائف المرأة
 لقيامه عنه التنزه هو فاألصل القضاء يف العمل أما احمللفني، هيئة ضمن املراة تعمل أن حرج ال 

 يف العمل من املرأة منع من اجلمهور عليه عما فضال هللا، أنزل ما ريغب احلكم على اجلملة يف
 .القضاء

 ملتع أن يف حرج وال لالختالط، تعرضها ال اليت النسائية األوساط يف املرأة تعمل أن األصل 
 األخرى، املراحل وأما. االبتدائية املرحلة يف اجلنسني بني املختلطة املدارس يف التدريس يف

 لباسها يف الشرعية الضوابط حتقيق مع العمل، إىل حاجتها مسيس عند ذلك يف هلا فريخص
 .وسلوكها

 نيمكلف غري عمالؤها كان  إذا اجلمعة نداء وقت العامة الشركات يف تعمل أن للمرأة جيوز 
 .اجلمعة لصالة ابلسعي
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 لعمل الشرعية الضوابط مراعاة مع رمضان، هنار يف عامة مطاعم يف تعمل أن للمرأة يرخص 
 مكلف ا مسلم ا تعني ال حىت ارتيادها، على املسلمة اجلاليات تعودت اليت املطاعم يف إال املرأة،

 .فطره على ابلصوم

 هذه استعمال اجملتمع يف الغالب كان  إذا ية،النسائ الزينة مالبس يف العمل للمرأة ينبغي ال 
 .الرذيلة وإشاعة املعصية على اإلعانة من يتضمنه ملا احملرم، التربج يف املالبس

 كمنع   الشرعية، ابلضوابط( والليل املساء ساعات يف) املسائية الوردايت يف العمل للمرأة جيوز 
 العمل يكون وأن وأوالدها، زوجها حق يف التقصري وعدم ابحلجاب، وااللتزام احملرمة، اخللوة
 .مأموان  

 التأهيل فرتة أثناء احملالفات بعض شابتها وإن ابلطبابة، املسلمة املرأة اشتغال يف حرج ال 
 كطبابة  العورات، مماسة أو لالختالط تعرضها ال جماالت يف التخصص على وحترص والطلب،

 .الطبية والتحاليل واألطفال النساء

 أو الضرورات عند إال اجلنسني، اختالف عند العجزة بيت يف تعمل أن ةللمرأ جيوز ال 
 يف واألمر الطاقة، قدر العورات مباشرة مفسدة تقليل مع منزلتها، تنزل اليت املاسة احلاجات
 .اجلزئي العجز حاالت يف منه أوسع الكلي العجز حاالت

 مسلمة غري أو كانت  مسلمة زوجته على الرجل ينفق أن األصل. 

  من تكتسبه وما مال من متلكه فيما ابلتصرف فتستقل املستقلة، املالية ذمتها املسلمة للمرأةو 
 املرأة مشاركة على الزوجان يتفق أن جيوزو . التصرف عند زوجها مع التشاور هلا ويندب ثروة،

 الزوجة خروج على ترتب وإذا ابملعروف، ذلك يف ويتشاورا البيت على اإلنفاق يف العاملة
 .النفقات تلك تتحمل فإهنا ختصها إضافية نفقات لللعم
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 :الدعوي والعمل المرأة

 والنساء الرجال هلا اطبخي املنكرات أصحاب على واحلسبة ورسوله هللا عن البالغ فريضة 
 .امجيع  

 خمتلطة جمامع يف حتاضر أن اإلسالم داير خارج الدعوي للعمل  املؤهلة املسلمة للمرأة جيوز 
 الضوابط ظل يف وذلك ،(له لتعينها أو فيه حتاضر فيما لتخصصها) مجيع ا والنساء للرجال

 .احملرم واالختالط ابلقول واخلضوع التربج جتنب مثل الشرعية،

 الرجال يشاهدها نسائية تلفازية برامج يف تشارك أن الضوابط هذه ظل يف املسلمة للمرأة جيوز 
 التأكيد مع ذلك، يف مربزة كانت  مىت ة،متلفز  عامة دعوية لقاءات يف تشارك وأن .والنساء

 .اجملال هذا يف البلوى به عمت الذي األمر  وهو بزينة، التربج جتنب على

 ا تبذل أن الداعية املسلمة املرأة اجملمع يوصي  العلمية الكفاءة على احلصول يف وافي ا جهد 
 غري من بذلك املسلمة الزوجة تقوم وأن املنشود، الوجه على الدعوي ابلواجب للقيام املطلوبة
 .واألوالد الزوج جتاه واجباهتا يف تقصري

 :والزينة المرأة

 للمرأةًالشرعيًاللباسًضوابط:ًأولًا:ً

 (.العلم أهل بني فيهما اخلالف على) والكفني الوجه عدا ما بدهنا جلميع ساتر ا يكون أن (1

 .يشف ال وثخين ا يصف، فال لبدهنا جمسم غري واسع ا يكون أن (2

 .مبخر ا وال مطيب ا كوني ال أن (3

 .وإاثرة شهرة ثوب يكون ال أن (4

 .املسلمات غري أو الفاسقات بثياب وال ابلرجال، تشبه فيه يكون ال أن (5
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 والثقافاتًاألعرافًريبتغًتتغريًالشرعيًاحلجابًتطبيقات:ًااثنيًا:ً

 .السابقة الشرعية ابلضوابط فيه التزمت مىت للمرأة مرتوك وطريقته اللباس شكل -

 العنق لتغطية اجليب فتحة وسرت لغة، الرأس غطى ما ولكنه اثبت، شكل خمارلل ليس -
 .سابغ ا اخلمار جتعل أن بغريه واسترتت التجلبب تركت مبن واألوىل ا،شرع   والصدر

 كان  إذا األلوان، ومتشاكل ا،متسق   اهليئة حسن املسلمة املرأة حجاب يكون أن حرج ال -
 .الشرعي حلجابا لشروط اومستوفي   ،فضفاض ا ساتر ا

 اليت األلوان من شاءت ما تلبس أن هلا بل الشريعة، يف املرأة للباس حمدد لون يوجد ال -
 مع يتناسب ما واأللوان الثياب من تتخذ أن على فيه، تكون الذي البلد عرف تناسب
 ابعثة وال للنظر الفتة تكون فال وأنظارهم، الرجال أطماع تعلق قطع من احلجاب مقصود

 .يبةالر  على

 تدعو ال كانت  وإن الظاهرة الدعائية الشارات من اشيئ   املرأة ثياب تتضمن أن يتبغي ال -
 إىل يدعو وضعها جمرد ألن ا،شرع   حمرم إىل تدعو ال أو ابخللق، ختل ال أو إاثرة، إىل

 ابلتصون، مأمورة وهي! بذلك إال يتحقق ال مقصودها إن حيث املرأة إىل النظر تقصد
 .إليها األنظار يلفت ام كل  عن والبعد

 :النسائية المالبس فوق دعائية عبارات وجود

 فال نسائية أوساط يف هبا التحرك وكان مشروع، جمال يف تعمل ملؤسسات الدعاية كانت  إن 
 ذلك، ينبغي فال امجيع   والنساء للرجال عامة دعاية تكون أن هبا املقصود كان  إن أما. حرج
! بذلك إال يتحقق ال مقصودها إن حيث املرأة إىل النظر تقصد إىل يدعو وضعها جمرد ألن
 املاركات ذلك من ويستثىن إليها، األنظار يلفت ما كل  عن والبعد ابلتصون، مأمورة يوه
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 مبقصود إخالهلا لعدم املنع هذا يف تدخل ال فإهنا املالبس من ترى تكاد ال اليت التجارية
 .احلجاب

 :ئيةالنسا المالبس على تكون التي الصور

 الفساق كصور  االمتهان فيه يظهر ال ما فمنها: تفصيل فيها املالبس على تكون اليت الصور 
 وبعضها ظاهر، ذلك من واملنع واإلكرام، للمحبة إال وضعت ما فإهنا غريهم، أو الفنانني من

 ظاهر، ذلك يف والرتخص األطفال، حفاظات على تكون اليت كالصور  االمتهان فيه يظهر
  ما أو بشرية، مالمح منها تتبني تكاد ال اليت الصغرية الصور ومنها بينهما، تبهمش وبعضها

 حمل يف فهي الواقع، عامل يف اهليئة هذه على هلا وجود ال كاريكاتورية  هيئات على كان
 .اجتناهبا والورع االجتهاد،

 :التزين بقصد المؤقت النقش 

 يتضمن ال أن شريطة وحنوه، ابحلناء كالنقش  إزالته، ميكن الذي املؤقت الوشم للمرأة جيوز 
 اتشبه   يتضمن ال وأن فاسدة، عقيدة أو ،حمرَّف ا دين ا تعظم شعارات أو أرواح، لذوات رسومات

 .الفجور أبهل

 إزالته تتعذر الذي الدائم الوشم حيرم. 

 :الالصقة العدسات بوضع التزين

 مىت للزينة، كانت  أم طيب غرضل أكانت سواء الالصقة العدسات بوضع التزين يف حرج ال 
 لصاحبة واالحتياط الفتنة، منها خشي أو التزوير، هبا قصد إذا إال الضرر، من خلوها علم

 .احملارم أو الزوج أمام إال ذلك تبدي ال أن الدين

 :الصناعية باألظافر التزين
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 يف معتاد هو ما حنو على وكانت طوهلا، يتفاحش مل إذا الصناعية ابألظافر التزين يف حرج ال 
 عند نزعها وجوب مع النواحي، خمتلف من احلقيقي األصل معاملة وتعامل النساء، جنس

           .ذلك عن املسلمة تتنزه أن وينبغي احلَدث، من الطهارة

 :األجانب أمام التجميل مساحيق وضع

 يب،لع سرتا ذلك من كان  ما إال األجانب، أمام التجميل مساحيق وضع للمرأة جيوز ال 
 الشرعية الرؤية عند للخطاب ابملعروف التزين يف حرج وال اخللقي، لوهنا إىل البشرة إلعادة
 .وحنوه والكحل اخلضاب على قياسا

 :الباروكة بلبس التزين

 تزينا ذلك أكان سواء للعيب، سرتا الباروكة تلبس أن ابلكلية شعرها تساقط من على حرج ال 
 على التغرير إىل تؤدي ال وأن أخرى، المرأة يكون ال أن ريطةش احملارم، خمالطة عند أو للزوج،

 . احملرم الوصل من لكوهنا ذلك وراء فيما وحترم خاطب،

 وحنوه وحاجبيها وأنفها أذنيها يف العادة، به تقضي ما حنو على ابألقراط التزين للمرأة جيوز .
 احملارم أمام  الزينة إبداء بطبضوا اإلخالل عدم مع جيوز، فال العورة أماكن يف هبا التزين أما

 .وغريهم

 :الحاجبين وتهذيب النمص

 عودة حدمها عن خرجا أو تفاحشا إذا ابملقراض احلاجبني هتذيب يف االقتضاء عند حرج ال 
 إبزالة ليس ألنه النمص معىن يف ذلك دخول لعدم للحسن، والتماس ا للزوج تزين ا اخللقة ألصل

 والذي هللا، خلق تغيري يتضمن الذي النمص، فهو احلاجب تفن وأما اخللقة، ألصل تغيري وال
 .عليه تعني أو تفعله من بلعن النصوص وردت
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 فإزالة وعليه العينني، فوق الناتئ العظم على النابت الشعر وهو احلاجبني بشعر يتعلق النمص 
 به سالأب ابلتشقري يعرف مبا احلاجب شكل هتذيب و جائزة، احلاجبني بني ما أو الوجه شعر
 .النمص حقيقة يف يدخل ال و احلل أصل على ألنه

 :األسنان وتبييض الوجه شد

 وإخفاء للتزين إجراءها تريد اليت أما عالجية، ألسباب الوجه شد عمليات إجراء للمرأة جيوز 
 .ذلك هلا جيوز فال السن أثر

 أو بتحديدها سناناأل وشر أما تنافرها، وتقومي عيوهبا، وإصالح أسناهنا، تبييض للمرأة جيوز 
 .جيوز فال تفرجيها، أو ترقيقها،

 :الزوجية والعالقات المرأة 

 هذا مع التجاوب  الزوجني كال  على الشرع أوجب وقد الزوجني، بني مشرتك حق العفاف 
 .اجملال هذا يف والنفسية الصحية زوجته ظروف مراعاة الزوج على وأوجب الفطري، املطلب

 بينهما، وتشاور رضا عن يكون أن بغيوين الزوجني، بني رتكةاملش احلقوق من اإلجناب حق 
 .طبية أضرار إىل فيها احلمل يؤدي ال اليت العادية األحوال يف رفضه على اإلصرار ينبغي وال

 عليه وأىب لذلك، شرعي مقتضى وجد إذا إال اإلجهاض على اإلصرار الزوجني حدأل جيوز ال 
 .فيه راغب غري الزوج كان  ولو احلمل على راراإلص حق وللزوجة مسوغ، بدون ذلك زوجه

 حق الزوجني من فلكل واحليضة، الدبر إال يستثىن ال الزوجني، بني االستمتاع حل هو األصل 
 إلينا تسللت اليت الشاذة املمارسات عن املسلم يتنزه أن على شاء، كيفما  ابآلخر االستمتاع

 !ذلك عن ينتزه أن به خلليق تعاىل هللا كتاب  أيقر  افم   وإن املفتوحة، الفضاءات عرب

 :االجتماعية والعالقات المرأة

 األسرة نطاق في الميالد بأعياد االحتفال
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 كالفطر  واملناسك الشعائر مجلة من تعد اليت األعياد على امليالد أعياد قياس يظهر ال 
 .امليالد أعياد خبالف عامة أعياد هذه ألن واألضحى،

 أمهية على التأكيد مع ديننا، يف هلا أصل ال وافدة ثقافة لكوهنا دامليال أبعياد االحتفال يكره 
 .دنيواي   أو اديني   وتفوق ا جناح ا أحرزوا وكلما شىت، مناسبات يف األطفال على السرور إدخال

 :المسلمين غير أعياد في المسلمة األسر اجتماع

 إن املسلمة، األسر جتماعا يف املسلمني غري أعياد يف املمنوحة اإلجازات ابستثمار أبس ال  
 احملافظة ضرورة على التأكيد مع األرحام، وصلة التزاور يف اإلجازة لوقت استثمار ا ذلك كان
 أو بدعية أعياد يف املشاركة وعدم التميز ضرورة وعلى لالجتماع، الشرعية الضوابط على

 الفطر ومها ن،سنواي عيدان وللمسلمني امللل، وشعائر األمم خصائص من فاألعياد شركية،
 .يفعلون ما كل  يف تقليدهم يقتضي ال الناس إىل واإلحسان والرب واألضحى،

 :المسلمين غير بأعياد  الخاصة المأكوالت شراء

 رخص من استفادة املسلمني، غري أعياد يف مأكوالت من األسواق يف يطرح ما شراء جيوز 
 حىت وعرضها، تقدميها وطرق لهاوأك طهيها أوقات يف املخالفة يف جيتهد أن على أسعارها،

 األمم، خصائص من هي اليت األعياد بتلك ابالحتفال التدرجيي القبول إىل ذريعة تكون ال
 .امللل وشعائر

 :األجنبية المرأة مصافحة

 املبادرة وعدم حمرمية، وال زوجية تربطهما ال الذين اجلنسني بني املصافحة جتنب هو األصل 
 املنع كان  وملا ذلك، عن النهي من النصوص يف ورد ملا املسلمة، أو املسلم قبل من ذلك إىل
 أو الضرورات تقتضيه فيما ذلك من يرخص فإنه الذريعة، وسد الوسيلة ابب من ذلك من
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 ويف وسائل، حترمي حترميه كان  ما كل  يف الشأن هو كما  منزلتها، تنزل اليت املاسة احلاجات
 .حةفس العجائز من السن يف الطاعنة مصافحة

 :الزواج أجل من الجنسين بين التعارف ومواقع المرأة

 والراغبات الزواج يف الراغبني عن معلومات جتمع اليت املوثوقة املواقع مع التعامل يف حرج ال 
 إىل الذرائع وسد واألمان، السرية ابب يف الصارمة الضوابط التزام مع وذلك بينهم، للتوفيق

 على تشرف شرعية رقابة هيئات املواقع هلذه تكون أن ويندب الشيطان، وخطوات الفنت
 .إجراءاهتا سالمة

 يف الراغبني من كبري  عدد مجع من األحيان بعض يف اإلسالمية املؤسسات بعض تفعله ما 
 أو شاب من أكثر مع دقائق عدة ابلكالم منهم لكل والسماح واسعة، قاعة يف وآابئهم الزواج
 قبل الزواج، يف الراغبني بني الفردي املستوى على التوفيق يف االجتهاد يسبقه أن ينبغي شابة،
 الثنائية اللقاءات وترتيب املكتوبة، االستبياانت طريق عن وذلك العامة، اللقاءات هذه

 إىل يصار ال حبيث أمكن، ما لالختالط وتقليال   للكرامة، وحفظ ا للصيانة، حتقيق ا بينهما،
 مبن واألوىل ابحلاجة، الوفاء عن الفردية التدابري تعجز حيث ءاستثنا إال العامة  اللقاءات هذه

 .ذلك عن تتورع أن ابهبا اخلطاب وطرق عرفت،

 :( والتويتر بوك الفيس)  االجتماعي التواصل مواقع عبر والتواصل  المرأة

 احملرمية أو الزوحية إطار خارج وامرأة رجل بني عالقة خصوصية الشريعة تعرف ال. 

 فال والريبة، الفتنة وأمنت املقتضي، وجد إذا ابملعروف، اجلنسني بني تخاطبال يف حرج ال 
 !الشرعية الدواعي توجد حيث وإمنا األوقات، وتزجية الثرثرة جملرد التخاطب يكون
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 فهو الناس عليه يطلع أن ويكره منه، يستحيا ما كل  أن ابملعروف احملادثة اعتبار يف الضابط 
 قد سواهم ألن الناس، من املروءة لذوي ابلنسبة ضابط وهو جتنبه، جيب الذي املنكر من

 .احرج   به يرى وال بذلك، جياهر

 لغير الدينية المناسبات في واجتماعية دعوية أنشطة على المسلمة األسر جمع

 :المسلمين

 أو الدينية املناسبات يف واجتماعية دعوية أنشطة على املسلمة األسر مجع يف حرج ال 
 ذلك يف التقيد عدم وينبغي النيات، على ذلك يف األمر مدار فإن املسلمني، لغري االجتماعية

 .اإلضافية البدعة يف عندئذ لدخوله املواظبة سبيل على اثبتة، بربامج

 :بهن والخلوة المثليات ومخالطة المرأة

 والريبة، الفتنة وأمنت ذلك، وحنو مسكن يف جماورة أو عمل يف خمالطة اخللوة هذه اقتضت إن 
 .ذلك من احلاجة تقتضيه فيما حرج فال صاحلة نية ذلك يف للمسلمة وكان

 رفقة إىل يكن ما أحوج فإهنن املخالطة، هذه مبثل ابلتدين العهد وحديثات الشاابت ينصح ال 
 .املوبقات هبذه تنتكس مل سوية وفطرة صاحلة،



 

15 

 

 :األنوثة إلى الذكورة من المتحولين مخالطة

 إذا املخالطة، هذه يف ضرر فال أصله، إىل املتحول فيه رد جيين خللل التحول هذا كان  إن 
 .وحنوه مسكن يف جماورة أو عمل، يف مقاربة اقتضتها

 لدى الذكورة بقااي من وخشي ا،جنسي   اشذوذ   يعكس مفتعال   اأمر   التحول هذا كان  إذا أما 
 النساء، عورات على ايظهرو  مل الذين الرجال من اإلربة أويل غري التابعني حكم فلهم هؤالء،
 واحلاجات الضرورات تقتضيها اليت الدنيا حدودها يف املخالطة هذه تبقى أن الريبة مع وينبغي
 .املاسة

 :الجنسين بين التهادي

 غري والنساء الرجال بني التهادي جيوز وال ابملباحات، الناس بني التهادي جواز األصل 
 على هلا مكافأة شيئ ا لتلميذته السن كبري  املعلم يهدي كأن  والريبة، الفتنة أمنت إذا إال احملرمني
 هذا مثل على التكتم ألن بذلك، الوالدين أو الزوج إخبار ويندب تفوقها، أو سلوكها حسن
 .الريبة مواطن من جيعله

 :المولود مقدم قبل المنظم التهادي

 االنتفاع يكفل مبا التهادي هذه وتنظيم الطفل، ميالد قرب مبناسبة التهادي يف حرج ال 
 إلزاما أو الراغب، أو القادر لغري اإحراج   ذلك يتضمن ال أن شريطة تكرارها، وعدم ابهلدااي،

 اهلدااي، لتكرار دفع ا املهدين جهة من املبادرة تكون أن األوىل فإن وهلذا. احلياء بسيف له
 .للحرج ورفع ا
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 :المسلمين غير مع التهادي

 لغرض وكانت ذاهتا، يف حالال   اهلدية كانت  إذا املباحات، من وغريهم املسلمني بني التهادي 
 هدية قبول كذلك  وجيوز معهم، التعامل يف به أمران الذي والقسط الرب مجلة من ألنه صحيح

 املسلم يتجنب ولكن ذاهتا، يف حرام ا تكن مل ما غريها أو أعيادهم مبناسبة املهداة املسلم غري
 خصوصيات من وهي. هلا امقر   أو فيها، مشارك ا يكون ال كيل الدينية أعيادهم يف إهداءهم

 .العام مدار على مفتوخة ذلك بعد التهادي وأوقات امللل،

 :بأعيادهم المسلمين غير تهنئة

 األمور يف هتنئتهم ذلك ومن املسلمني، غري مع التعامل يف والقسط الرب هو األصل 
 من أهنا فاألصل الدينية األعياد أما حنوه،و  املولود قدوم أو كالزواج  املشرتكة االجتماعية

 خمالطة أو مسكن، يف جماورة اقتضتها إذا إال أبهلها، خمتصة فتبقى والنحل، امللل خصوصيات
 لشعرية اتعظيم   حتمل ال عامة، بكلمات جماملة من أبس فال اجتماعية، أو عائلية أو مهنية
 . هبا املسلم يتدين ال عقيدة على اإقرار   أو شركية

 :العامة األماكن في المرأة صالة

 قدر التسرت مع العامة، األماكن يف الصالة يف االقتضاء عند املسلمة املراة على حرج ال 
 .القيام عن العجز عند إال القعود إىل يصار وال اإلمكان،

 :بيتها غير في المرأة مبيت

 عليها حرج وال احلاجة، دعن خروجها يكون وأن البيت، يف القرار هو املسلمة املرأة يف األصل 
 أهلها بعلم ذلك وكان والريبة، الفتنة أمنت إذا السمر أو للمذاكرة زميلتها عند تبيت أن

 ريغ يف الثياب وضع عن النهي من جاء وما متبعة، عادة إىل ذلك يتحول ال وأن وإذهنم،
 .احملرم لفعل واالستشراف الريبة مناطه الزوج بيت

 :واحدة مائدة ىعل الجنسين بين االجتماع
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 إذ للبعض، بعضهم مواجهة مع واحدة مائدة على والنساء الرجال اجتماع جواز عدم األصل 
 اإلسالمية للمناشط املنظمني على ينبغي الذي األصل وهو. به املأمور البصر غض معه يتعذر

 .للفساد ودرء ا للفتنة منع ا. به التمسك

 للحرج رفع ا ذلك يف فريخص  املشاركة من بد يوجد ومل مهنية ضرورات ذلك اقتضت وإذا ، 
 تقتضيه ما على ذلك يف االقتصار و البصر، من والغض النساء من املعقولة املباعدة مع

 .احلاجة

 :الرياضية واألنشطة المرأة

 كان  إن الندب إىل ترتقي وقد اإلابحة، هو الشرعية بضوابطها للرايضة املرأة ممارسة يف األصل 
 .العورات وسرت التصون على الباب هذا يف احلل ومدار احلة،ص نية ذلك يف هلا

 أييت ما النسائية الرايضة لشرعية يشرتط  : 

 احملارم، غري من مأل على اجلسد، تثىن إىل حتتاج اليت الرايضة ممارسة وجتنب العورات، سرت -
 يف املسلمة ريوغ املسلمة بني ذلك يف فرق وال والركبة، السرة بني ما املرأة عند املرأة وعورة

 حيتاج ال ما أما والكفني، الوجه يف خالف على كله  اجلسد الرجال عند وعورهتا. األظهر
 .  املأل على ممارسته يف حرج فال وحنوه املشي كرايضة  ذلك إىل

 .ميارسها مبن تضر أو املرأة أنوثة مع تتالءم ال اليت العنيفة الرايضات جتنب -

 .واألقربني الزوج حقوق أو الدينية الواجبات إضاعة إىل يؤدي مبا ذلك يف االستغراق عدم -

 إابن األخالق مبكارم والتحلي الفضيلة، وحراسة العفاف، بصيانة ممارستها ختل ال أن -
 .الرايضة ممارسة

 .احملرمة واملراهنة القمار من خلوها -
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 :والسباحة المرأة

 كشف  من األغلب األعم يف إليه تفضي قد ملا ولكن احملرمات، من ذاهتا يف ليست السباحة -
  ختلوا اليت األوقات اختريت أو للنساء، خاصة مسابح يف فكانت ذلك، أمن فمىت العورات،

 .احلل أصل على كانت   عورهتا، سرت على املسلمة املرأة وحافظت الرجال، من املسابح فيها

 :الجنس اختالف عند والتدليك المرأة

 مل فإن مسلمة، غري فطبيبة توجد مل فإن املسلمة، ملرأةا عالج املسلمة الطبيبة تتوىل أن األصل 
 .مسلم غري فطبيب يوجد مل فإن مسلم، فطبيب توجد

 وانعدمت العالح، حاجة واقتضته الطبابة، إطار يف كان  إن اجلنس اختالف عند التدليك 
 .بقدرها احلاجة وقدرت للعالج، نفعه الظن على غلب مىت ذلك، يف حرج فال الطبيبة

 املنع، أصل على بقي نفعه يثبت ومل إطارها يف كان  أو الطبابة، إطار يف ذلك من يكن مل أما 
 .ذلك عن غنية املعاصرة األجهزة ويف


