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   في ضوء القرآن الكریم خروج المرأة واختالطها بالرجل األجنبي

  دراسة موضوعیة

  محمد بن صالح العبد القادر، اهللا الخاطر فاطمة بنت عبد

جامعــــة اإلمـــــام محمــــد بـــــن ســـــعود  -نكلیـــــة أصــــول الـــــدی -وعلومــــهقــــسم القـــــرآن 

  .، المملكة العربیة السعودیةاإلسالمیة

com.yahoo @faroukgafer :      البرید االلكتروني  

  : ملخص

هدفت الدراسة إلى جمع اآلیات القرآنیة المتعلقـة بخـروج المـرأة واختالطهـا بالرجـل 

وفیهــا أهمیــة الموضــوع، وأســباب :  المقدمــة:  خطــة البحــث مــنتتكونــواألجنبــي، 

التمهیـــد واإلطـــار . اختیـــاره، وهدفـــه، وخطـــة البحـــث، ومنهجـــه، والدراســـات الـــسابقة

شـرح مفـردات العنـوان، ضـوابط خـروج المـرأة فـي القـرآن الكـریم، : النظري وتـضمن

. الخاتمـة وأهـم النتـائج. وضوابط اختالط المرأة بالرجـل األجنبـي فـي القـرآن الكـریم

جمـــع : ج كتابـــة البحـــث علـــى المـــنهج االســـتقرائي التحلیلـــي وفـــق اآلتـــيوســار مـــنه

اآلیــــات المتــــصلة بالموضــــوع، ودراســــتها دراســــة وافیــــة مــــن كتــــب التفــــسیر والفقــــه 

العنایــة بدراســة مــا اســتجد مــن صــور االخــتالط، واالســتفادة مــن . والحــدیث وغیرهــا

خــریج األحادیــث عــزو اآلیــات إلــى ســورها وأرقامهــا، ت .فتــاوى علمائنــا المعاصــرین

ترجمـــة .  توثیـــق األقـــوال والنقـــول مـــن مـــصادرها.بعزوهـــا إلـــى مـــصادرها المعتمـــدة

مـن ضـوابط : وأبرز مـا توصـلت إلیـه الدراسـة مـن نتـائج. األعالم والفرق واألماكن

خروج المرأة واختالطها، الحجاب، وغض البصر، وعدم الخضوع بالقول، وتجنب 

 .مــرأة مــس الرجــل األجنبــي عنهــا ومــصافحتهال یجــوز لل .مزاحمــة الرجــال، وغیرهــا

تعددت األدلة وأقوال المفسرین في وجوب تغطیـة الوجـه، ولـم یخـالف فـي ذلـك إال 

ّقلیــل تــصدى لــه العلمــاء، وتبــین ضــعف مذهبــه ّ یبــاح للمــرأة اختالطهــا العــشوائي  .ٌ

بالرجل األجنبي عنها عند الحاجة، كاالختالط في مناسك الحج والعمرة، وكذا في 
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ًمـن أعظـم صـور االخـتالط وأشـدها حرمـة  .سواق والطرق والمستشفیات وغیرهااأل ّ

عالقة المـرأة بالرجـل األجنبـي عنهـا واختالطهـا  .ُخلوة المرأة بالرجل األجنبي عنها

  . ّبه في اإلسالم قائمة وفق حدود وضوابط بینها الشارع في كتابه الحكیم

   .الرجل األجنبي - الخلوة – اإلختالط – خروج المرأة: الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT 

The current study aimed to collect Qur'anic verses related to 

the exit of women and interaction with foreign men. The 

research consisted of an introduction which includes the 

significance of the topic, the motivation for selection, goal, 

the research plan, method and previous studies. The 

introduction and theoretical framework included an 

explanation of the vocabulary of the title, controls for the 

exiting of women in the Holy Quran, and controls for women 

interaction with foreign men in the Holy Quran followed by 

the conclusion and the most important results. The study 

adopted the analytical inductive method including the 
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collection of verses related to the topic, and studying such 

verses comprehensively from the books of interpretation 

(Tafseer), jurisprudence, hadith etc... Caring to study the 

latest forms of interaction and to benefit from the fatwas of 

our contemporary scholars. Attributing the verses to their 

suras and numbers, investigating hadiths by attributing them 

to their approved sources. The most prominent results of 

the study were that the conditions of women exiting and 

interacting with foreigners are: the veil, turning a blind eye, 

avoiding crowding out with men, etc... It is not permissible 

for a woman to touch and shake hands with a foreign man. 

There are many evidences and sayings of the 

commentators on the necessity of covering the face with 

veil, and there were few views contradicting this, which the 

scholars countered, and the weakness of their claim was 

revealed. It is permissible for a woman to randomly interact 

with a foreign man when needed, such as interacting in the 

rituals of Hajj and Umrah, as well as in markets, roads, 

hospitals, etc... One of the greatest and most forbidden 

forms of interaction for the woman is being alone with a 

foreign man. The relationship of a woman with a foreign 

man and its interaction with him in Islam is based on the 

limits and controls that was revealed in the Holy Quran. 

Keywords: women exiting- interaction- being alone  -  

foreign man. 
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$  #  "       !  

  :المقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

ومن سیئات أعمالنا، من یهده اهللا فال مضل له ومن یضلل فال هادي له، وأشهد 

  . ًأن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

  اُآ ِا أ  نُِْ ُوأم إ ُّ و ُِِ ّ ا اّ١٠٢﴿ا﴾ 

 واْذُوا ِمْ اْْ ِ إْذ ُْ أْاًء   واُِْا ِْ اًِ ِ وّ ا

ُْْ ِْ ْ  م رّا ِّ ٍةُ   ُْو اًمْإ ِِِِْ 

ِّْ  ونُْ ْ ِِآ ْ ُا ُُِّ ِ ﴿١٠٣﴾ ن إُْ ّأ ِّْ و 

 و ُما ﴾١٠٤﴿ وأوُُ ِ اُُِن    وْْن  اُاْ وُُون ُِْوِف

 ﴾١٠٥﴿ وأو ْ ِاٌب ّ ِ   ٌِا واْا   ِْ ِءُُ اُِّت

 ]١٠٥- ١٠٢: آل ان[

 أ :  

 ّالمرأة المسلمة ینبغي لها أن تتفقه في دینها وتعرف أحكام شرعهافإن 

، وال تتصرف إال بموجب أوامر خالقها؛ وألن حال خروجها واختالطها بالرجال

ًثلة من الناس رجاال ونساء اعتنقوا أفكارا ونظما بخصوص المرأة ضالة  ً ً ً

ان ال بد من البحث في ذلك وعرض تلك القضایا على الكتاب ومنحرفة؛ لذا ك

 ومن .والسنة؛ لتجلیة األمر وتوضیحه، ولتسیر المرأة المؤمنة على بینة من أمرها

خروج المرأة واختالطها بالرجل األجنبي في  هذا الموضوعهنا جاء البحث في 

   .ضوء القرآن الكریم

  : ، في أهمیة الموضوع وأسباب اختیارهوتكمن 

اإلسهام في خدمة كتاب اهللا تعالى الذي یحمل في آیاته الدعوة إلى  - 

  . الحق والخیر ویحقق للناس السعادة في الدنیا واآلخرة
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أن هذا الموضوع یتناول فئة هامة من المجتمع، فالمرأة المسلمة في هذا  - 

ّالزمن بحاجة ماسة إلى معرفة حكم الشارع في ما یصدر عنها من 

  . تصرفات

 الموضوع یكسب طالب العلم ملكة في استنباط األحكام من أن هذا - 

  . اآلیات

  : هدف البحث

جمع اآلیات القرآنیة المتعلقة بخروج المرأة واختالطها بالرجل األجنبي، 

  . ودراستها دراسة وافیة في ضوء كالم المفسرین

  : الدراسات السابقة

ز البحوث بعد البحث واالستقصاء للموضوع، ومراجعة الجامعات ومراك

والدراسات اإلسالمیة، بقصد الوقوف على موضوعات قریبة من هذا الموضوع 

عناوین الرسائل  إال – في حدود علم البحث - العثور  لم یتملالستفادة منها، 

  : والكتب التالیة

 قضایا المرأة في سورة النساء، لمحمد یوسف عید، رسالة ماجستیر من -١

، تناول بالدراسة اآلیات الواردة في ه١٤٠١ام الجامعة اإلسالمیة بالمدینة ع

سورة النساء فقط، وستكون الدراسة لموضوع هذا البحث شاملة لجمیع سور 

  . القرآن

ّ التشریعات االجتماعیة في سورة النور، لسلیمان الخزي، رسالة ماجستیر من -٢

   .ه١٤٠٥الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة عام 

لمرأة مع الرجل األجنبي في ضوء السنة، لنبیلة الحلیبة،  التعامل المشروع ل-٣

، ه١٤٢٧رسالة ماجستیر من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، عام 

 ستعرضاألحادیث الواردة في غض البصر، بینما على  الباحثة ركزتوقد 

الموضوع حسب اآلیات الواردة في القرآن الكریم ودراسة أقوال الدراسة الراهنة 
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مفسرین، وآراء المتقدمین والمتأخرین من العلماء العاملین الموثوق بعلمهم، ال

  . وتدعیم ذلك باألحادیث الواردة في السنة؛ فهي المفسرة للقرآن

 منهج القرآن في إنصاف المرأة في الحقوق والواجبات، لنجبة غالم محمد -٤

  .. ه١٤١١ قطب الدین، رسالة دكتوراه من كلیة التربیة بمكة المكرمة عام

 قرار المرأة في بیتها وضوابط خروجها في القرآن الكریم، رسالة ماجستیر، -٥

  . لطه عابدین طه، السودان جامعة أم درمان

هذه الرسائل لها عالقة بموضوع البحث من حیث دراسة جزء من           

 أجزائه دون التعرض لبقیة جوانب الموضوع، كذلك كون أغلبها غیر متوفرة، مما

ًشجعني على البحث في هذا الموضوع؛ لیكون شامال لكل ما یخص المرأة حال 

خروجها واختالطها بالرجل من أحكام وآداب وردت في القرآن الكریم، والنظر في 

أقوال المفسرین، وتناولها بالجمع والدراسة؛ لیكون وحدة متكاملة مرتبطة بما 

ّاستجد وتغیر من حال المرأة في واقعنا المعاص ر، فبدأت بعون اهللا تعالى في ّ

  . وضع مخطط له

  

  : خطة البحث

  : منتتكون خطة البحث 

وفیها أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وهدفه، وخطة البحث،  : المقدمة

  . ومنهجه، والدراسات السابقة

 ضوابط خروج المرأة، شرح مفردات العنوان: ویتضمنواإلطار النظري التمهید 

 في القرآن الكریم،

  . وأهم النتائج الخاتمة . بالرجل األجنبي في القرآن الكریم المرأةضوابط اختالطو

  : البحث منهج

  : المنهج االستقرائي التحلیلي وفق اآلتيعلى منهج كتابة البحث ار س
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 جمع اآلیات المتصلة بالموضوع، ودراستها دراسة وافیة من كتب التفسیر -١

  . والفقه والحدیث وغیرها

ة بدراسة ما استجد من صور االختالط، واالستفادة من فتاوى علمائنا  العنای-٣

  . المعاصرین

 عزو اآلیات إلى سورها وأرقامها إال إذا تكررت في الموضع الواحد، فإني -٤

  . أكتفي بعزوها في الموضع األول

 تخریج األحادیث بعزوها إلى مصادرها المعتمدة، فإن كانت في الصحیحین -٥

ٕجه منهما أو من أحدهما، وان لم تكن في الصحیحین فإني فأكتفي بتخری

أعزوها إلى مصادرها، وأذكر درجتها بما یتیسر لي الوقوف علیه من حكم 

  . العلماء، وال أورد إال ما كان الحكم علیه بالصحة أو الحسن

  .  توثیق األقوال والنقول من مصادرها-٦

  . ة ترجمة األعالم والفرق واألماكن غیر المشهور-٧
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  :التمهید

  .ویشتمل على شرح مفردات العنوان

  

ــي ضــوء ( :شــرح مفــردات العنــوان ــي ف ــا بالرجــل األجنب خــروج المــرأة واختالطه

  .) القرآن الكریم

مــا خــرج إال : ویقــال، اًخــرج یخــرج خروجــ، الخــروج نقــیض الــدخول :خــروج المــرأة

خـــارج وكنـــت خـــارج الـــدار و،  خروجـــكوتـــاراتك ِومـــا أكثـــر خرجاتـــ، خرجـــة واحـــدة

  . )١(البالد

، هي امرأته: یقال، وللعرب في المرأة ثالث لغات، مرأة: وامرأة تأنیث امرئ ویقال

ُوهي مرته، ْوهي مرأته
 ًمجاوزة المرأة باب بیتها خارجة؛ والمراد بخروج المرأة. )٢(

  . منه لقضاء حاجتها أو غیر ذلك

  

ً وخلطة فاختلط اً یخلطه خلطيء بالشيءخلط الش: واختالطها بالرجل األجنبي

وخلیط ،  الرجل مخالطهُوخلیط، والخالط اختالط اإلبل والناس والمواشي، مزجه

واالختالط في اصطالح . )٣(القوم مخالطهم كالندیم المنادم والجلیس المجالس

سواء أمكن التمییز بینهما أم ، انضمام الشيء إلى الشيء وتداخله فیه: الفقهاء

  . )٤(ال

 ًالإنما یكون رج: وقیل،  من نوع اإلنسان خالف المرأةوالرجل معروف الذكر

وفي الحدیث ، ّوترجلت المرأة صارت كالرجل. وذلك إذا احتلم وشب، فوق الغالم

                                                 

 . خرج:  العرب مادةأساس البالغة، لسان: ينظر) ١(

 . مرأ: �ذيب اللغة ولسان العرب مادة: ينظر) ٢(

 . خلط: أساس البالغة ولسان العرب مادة: ينظر) ٣(

 . ٤٩: حامد قنييب. حممد قلعه جي ود. معجم لغة الفقهاء، د) ٤(



    
 

 
 

١٣٧ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

تي یتشبهن بالرجال في زیهم یعني الال، )١(أنه لعن المترجالت من النساء

ُنب ُورجل ج، ورجل جانب أي غریب. (٢)فأما في العلم والرأي فمحمود، تهموهیئا

. )٣(ورجل أجنبي وأجنب وهو البعید منك في القرابة واالسم، غریب والجمع أجناب

  . )٤(من لیس لها بزوج وال رحم: واألجنبي عن المرأة في اصطالح الفقهاء

 اً بالضم أیضاًنآرُ قيءوقرأ الش،  بالضماًنآرُقوقرأ الكتاب قراءة : القرآن الكریم

،  قط إذا لم یضم رحمها على ولدً الناقة سلى هذهْما قرأت: یقال، ُهّه وضمُجمع

: وقوله تعالى: )٥(وبه قال الزجاج،  ألنه یجمع السور ویضمها؛ومنه سمي القرآن

﴿ آم  و       إ ن ُ  ْ     ُ      ْ    ّ   ﴾)  ٦(أي قراءته)١٧: سورة القیامة( .  

   بن إسماعیل أنه قرأ القرآن على )٧(وروي عن الشافعي

                                                 

 :عبــاس قــال بـنا إخــراج املتـشبهني بالنــساء مـن البيــوت عــن: أخرجـه البخــاري يف اللبـاس، بــاب) ١(

 . ٢٢٠٧/ ٥ ))  املخنثني من الرجال واملرتجالت من النساء-–لعن النيب ((

 . رجل: �ذيب اللغة وأساس البالغة ولسان العرب مادة: ينظر) ٢(

 . جنب: العني و�ذيب اللغة ولسان العرب مادة: ينظر) ٣(

 . ٤٤: حامد قنييب. حممد قلعه جي ود. معجم لغة الفقهاء، د) ٤(

ومجيـل املـذهب ، السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج وكان من أهل الفضل والدينإبراهيم بن ) ٥(

، وتفـــسري جـــامع املنطـــق، وخلـــق اإلنـــسان، معـــاين القـــرآن يف التفـــسري: واالعتقـــاد ومـــن تـــصانيفه

ـــــة ـــــه ســـــنة إحـــــدى عـــــشرة وثالمثائ ، وطبقـــــات املفـــــسرين ٨٩/ ٦: تـــــاريخ بغـــــداد. (وكانـــــت وفات

 ). ٥٢/ ١: للداوودي

 . قرأ: ار الصحاح ولسان العرب مادةينظر خمت) ٦(

 زيـن الفقهـاء وتـاج العلمـاء، ولـد بغـزة اإلمـامحممد بن إدريس بن العبـاس أبـو عبـد اهللا الـشافعي ) ٧(

، وقـدم بغـداد -– مبكة وكتـب العلـم �ـا ومبدينـة الرسـول أباليمن ونش: من بالد الشام وقيل

ه، وكان مسع من مالك بن أنس وإبراهيم مرتني، وحدث �ا وخرج إىل مصر فنزهلا إىل حني وفات

عنه سـليمان بـن داود اهلـامشي وأمحـد بـن حنبـل وأبـو  وغريهم، وروى بن سعد وسفيان بن عيينة

ولد الشافعي يف سنة مخسني ومائة ومات يف آخر يوم من رجب  وغريهم، ثور إبراهيم بن خالد

: ، وسـري أعـالم النـبالء٢٢٧/ ١: ، والديباج املذهب٥٦/ ٢: تاريخ بغداد. (سنة أربع ومائتني

٥/ ١٠ .( 



    
 

 
 

١٣٨ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

ولم یؤخذ من قرأت ولكنه ، رآن اسم ولیس بمهموزالق:  وكان یقول)١(قسطنطین

قرأت وال یهمز القرآن كما تقول قرأت : قال، اسم لكتاب اهللا مثل التوراة واإلنجیل

، اً وقراءة وقرآناًقرأت القرآن وأنا أقرؤه قرء: )٢(وقال أبو الحسن اللحیاني. القرآن

ّوهو االسم وأنا قارئ من قوم قراء وقرأة وقارئین ُت غیري ُأقرئه إقراء ومنه وأقرأ، ٌ

  . )٣(فالن المقرئ: قیل

وهو ، والكریم من صفات اهللا وأسمائه، ا فهو كریمًم بالضم كرمُ كرْنِم، والكریم

 ْ أ ﴿: وفي التنزیل العزیز، الكثیر الخیر الجواد المعطي المنعم المفضل

أ ِّمإ اٌ ٌبِ ّإ ِ﴾) معناه حسن ما فیه: قال بعضهم، ) ٢٩: ل سورة النم ،

  . كتاب كریم أي مختوم: وقیل، عنت أنه جاء من عند رجل كریم: وقیل

أي قرآن یحمد ما فیه من ) ٧٧: سورة الواقعة  (﴾ إّمْ ُآٌن ٌ ﴿: وقال تعالى

  . الهدى والبیان والعلم والحكمة

  .  تنوي به الذمًالنفت عنه فع شيء ل لكاً العرب تجعل الكریم تابع)٤(:قال الفراء

                                                 

شــيخ اإلقــراء مبكــة أبــو إســحاق املكــي مــوىل بــين خمــزوم، ، إمساعيــل بــن عبــد اهللا بــن قــسطنطني) ١(

هو آخر من بقي من أصحاب عبد اهللا بن كثري، فإنه قرأ عليه وقرأ ، إمساعيل القسط: ويقال له

بـو اإلخـريط وهـب بـن واضـح وعكرمـة قرأ عليـه أ، على صاحبيه شبل ومعروف وأقرأ الناس مدة

سنة : سنة سبعني ومائة، وقيل: وقد اختلف الناقلون ملوته فقيلغريهم، بن سليمان والشافعي و

: ، ومعرفـة القـراء الكبـار٤٠/ ١١: تـاريخ اإلسـالم(، تسعني ومائة تـصحفت الواحـدة بـاألخرى

١٤٤/ ١ .( 

وأخـذ ، أخـذ عـن الكـسائي، ىن أبـا احلـسنعلـي بـن حـازم ويكـ: وقيـل، علي بن املبارك اللحياين) ٢(

.  ورعا وكانمسي اللحياين لعظم حليته: وقيل، وله كتاب النوادر، عنه أبو عبيد القاسم بن سالم

 ). ١/١٥٠، والبلغة٢١١/ ٤: اءمعجم األدب(

 . قرأ: ينظر �ذيب اللغة مادة) ٣(

اإلمـام املـشهور ، الفـراء النحـويحيىي بن زيـاد بـن عبـد اهللا األسـدي مـوالهم الكـويف نزيـل بغـداد ) ٤(

أخـذ عنـه الكـسائي وهـو مـن جلـة أصــحابه وكـان أبـرع الكـوفيني لـه مـصنفات كثـرية مــشهورة يف 

كـان رأسـا يف قــوة احلفـظ أملـى تـصانيفه كلهــا حفظـا مـات بطريــق ، النحـو واللغـة ومعـاين القــرآن

/ ٥: دبــــاء، ومعجــــم األ١/٢٣٨: البلغــــة. (مكــــة ســــنة ســــبع ومــــائتني عــــن ثــــالث وســــتني ســــنة

٦١٩ .( 



    
 

 
 

١٣٩ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

  . )١(فاهللا كریم حمید الفعال، اسم جامع لكل ما یحمد، والكریم

  : أو في تعریف أهل العلم، وأما تعریف القرآن في االصطالح

، حاول العلماء وضع تعریف للقرآن لیمیزوه عن الكتب السابقة واألحادیث القدسیة

ّولهذا عرفوه بذكر بعض ، هالة مرفوعةإذ الج؛ ولیس بهدف رفع الجهالة عنه

وتفاوتت بین اإلطناب ، وتفاوت اهتماماتهم بذكر تلك الخصائص، خصائصه

ومن ، فمن أطنب كانت حجته أن مقام التعریف مقام إیضاح وبیان، واإلیجاز

تنقضي  فهو كتاب ال، اختصر فأوجز فبحجة استحالة حصر خصائص القرآن

  . عجائبه

 القرآن هو الكالم المعجز المنزل على النبي : وسط وقالوفریق ثالث اقتصد فت

٢(المتعبد بتالوته، المنقول بالتواتر،  المكتوب في المصاحف( .  

 في اإلنزال على النبي : وبحث العلماء في الصفات الخاصة لكتاب اهللا فوجدوها

 ،٣(والتعبد بالتالوة، والكتابة في المصاحف، والنقل بالتواتر، واإلعجاز(.   

  : وأهل العربیة، والفقهاء، تعریف القرآن عند األصولیین

 بواسطة المنزل على نبیه محمد ، المتعبد بتالوته، هو كالم اهللا المعجز بلفظه

  . المنقول إلینا بالتواتر والموجود بین دفتي المصحف، -  علیه وسلم- جبریل 

   . من ملك وجان وبشرتعاليقید یخرج به كالم غیره : كالم اهللا

كاألحادیث ،  بلفظه من كالم اهللا ّقید یخرج به ما عبر عنه الرسول : المعجز

  . مع داللة هذا القید إلى خاصیة هامة للقرآن الكریم، القدسیة

ٕقید یخرج به ما لم یتعبد بتالوته كاألحادیث القدسیة وان : ّالمتعبد بتالوته

                                                 

 . كرم: �ذيب اللغة ولسان العرب مادة ينظر) ١(

/ ١: هذا التعريف منسوب لألصوليني والفقهاء وعلماء العربية كما سيأيت، ينظر مناهل العرفان) ٢(

١٢ . 

 . ٢٠: ينظر املدخل لدراسة القرآن الكرمي أليب شهبة) ٣(



    
 

 
 

١٤٠ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

  . تواترت

  . ى غیره من األنبیاء السابقینقید یخرج به ما نزل عل:  المنزل على النبي 

قید یخرج به ما كان بواسطة غیره كاألحادیث : - علیه وسلم-  بوساطة جبریل 

  . النبویة والرؤى

أو ما هو منقول ، كمنسوخ التالوة، خرج به ما لم یتواتر: المنقول إلینا بالتواتر

  . بالشهرة أو باآلحاد كقراءة بعض الصحابة

قید یرد مزاعم الرافضة وغیرهم ممن یدعي  :الموجود بین دفتي المصحف

  . )١(النقص أو الزیادة في كتاب اهللا

                                                 

، واملـدخل لدراســة القـرآن الكــرمي أليب ١٢/ ١ :مناهـل العرفــان للزرقـاين: للتوسـع يف ذلـك ينظــر) ١(

 . ٣٩/ ١: ، وعلوم القرآن من خالل مقدمات التفسري حملمد صفاء حقي٢٠: شهبة



    
 

 
 

١٤١ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

   : في القرآن الكریمضوابط خروج المرأة: لمبحث األولا

لم یمنعها من الخروج لقضاء ، لما أمر اإلسالم المرأة بالقرار في بیتها ولزومه

انة لها ّحاجاتها إن هي التزمت بضوابط وشروط حددها الشارع وبینها صی

  : وهذه الضوابط والشروط هي، وللمجتمع من الفساد

  : الحجاب: المطلب األول

  : معنى الحجاب: ًالأو

 الحجاب في اللغة :  

ًحجبه یحجبه حجب ُ ُ ّكحجبه وقد احتجب وتحجب إذا اكتن من وراء ،  وحجابا سترهاْ ْ ِ ّ

ِوامرأة محجوبة ومحجبة للمبالغة قد سترت بستر، الحجاب
ُ ٌ ٌّ ُ ُ محجوب عن وهو ، ْ

 من شيء فقد اًوالحجب كل شيء منع شیئ، وضرب الحجاب على النساء، الخیر

اًحجبه حجب
)١( .  

ومعناها فیها جمیعا ، ومادة الحجاب وردت في القرآن الكریم في عدة مواضع

ِ    ل إ م   أ       ا     ذ    ﴿: منها قوله تعالى، یدور بین الستر والمنع       ْ     ّ  ُ   ُ  ْ  ْ    ِّ       

     ب   ِّ   ّ   ر     ارت ِ    ِ   ِ   ْ أي احتجبت وتوارت بالجبل أو ، )٣٢: سورة ص  (﴾    

  .األفق

  : ولم یذكر لفظ الحجاب بمعنى ستر النساء عن الرجال إال في موضعین

ِ    ً    ْ          ّ         ُ    ْ     ت    د وم       ر   إ   ر و    ﴿: قوله تعالى: أحدهما   ْ   ِ  ُ    ِ   ْ    ّ  

 اًفاتخذت من دون أهلها ستر: ل الطبريقا، )١٧: سورة مریم  (﴾   ً    ا 

 اًأي اتخذت من دون أهلها حجاب: وقال الشوكاني، )٢(یسترها عنهم وعن الناس

والحجاب . لئال یروها حال العبادة أو حال التطهر من الحیض؛ یسترها عنهم

                                                 

 . مادة حجب: ينظر العني، و�ذيب اللغة، ولسان العرب) ١(

 . ١٥/٤٨٥:تفسري الطربي) ٢(



    
 

 
 

١٤٢ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

 اًحجابا أي ستر، یعني أهلها: وكذا قال ابن الجوزي، )١(الستر والحاجز

اًوحاجز
الحجاب هي اتخذته لتستتر به :  ابن عطیة في المحرر الوجیزوقال، )٢(

  . )٣(لعبادتها عن الناس

ْ     أ  ا   آ ا     ا   ت ا     إ   أن   ذن ﴿: في قوله تعالى: وثانیهما  ُ        ّ  ِ ّ      ُ ُ     ُ  ْ        ُ      ِ           

 ذا ط  ا   د     إ ذا د   ه  وإ م   ظم    ط  إ    ِ            ُ  ْ     ْ  ُ  ِ  ُ       ْ  ِ      ُ        ِ      ْ           ْ    وا و  م           ُ ِ       ْ  ُ ْ

      م    ٍ   ِ   ِ   ِ  ِ   ْ  ُ            ذ ي ا   ن    إ ن  ذ  ْ    ِ    ِ ْ   ْ     ّ  ِ ّ     ِ  ْ  ُ      ْ   ِ   ّ            وا    ِ ْ   ْ      ُ      

   ا  ّ       ِ   ب   وراء                وإ ذا  ٍ    ِ   ِ      ِ   ّ  ُ    ْ     ً      ّ  ُ   ُ  ُ                    أط    ذ   ْ   ِ    ِ  ُ     ْ   ِ  

     و ّ   ِ        أن    ن و  ْ  ُ     ْ            ا ه  أ      ا أز وا   أن و   ل ا ذ وا ر ً     ِ ِ  ْ     ِ   ُ    ْ     ُ  ِ           ِ        ُ ّ   إ ن   ُ        

     ا   ن    ذ ً   ِ    ِ        ِ       ْ   ِ ﴾)  أي ساتر یحول بینكم وبین ، )٥٣: سورة األحزاب

  . )٤(رؤیتهن

  . المنع والستر: فیكون الحجاب بمعنى

 الحجاب في اصطالح الشرع :  

راد به هنا ما یستر بدن المرأة وزینتها وی ،)ّالستر: (الحجاب لفظ عام بمعنى

وهو باالستقراء لدالالت ، المكتسبة من ثوب وحلي ونحوهما عن الرجال األجانب

  : )٥(النصوص یتكون من أحد أمرین

ألنها تحجبهن عن أنظار الرجال ؛ وذلك بمالزمة البیوت: الحجاب بالبیوت .١

  . األجانب واالختالط بهم

العباءة : (ویقال) الجلباب والخمار (منوهو یتكون : الحجاب باللباس .٢

  : فیكون تعریف الحجاب باللباس هو) والمسفع

                                                 

 . ٣٢٧/ ٣: فتح القدير) ١(

 . ٢١٦/ ٥: زاد املسري) ٢(

 . ٩/ ٤: جيزاحملرر الو) ٣(

 . ٧٠: عودة احلجاب القسم الثالث، حملمد إمساعيل املقدم) ٤(

 . ٢٩: حراسة الفضيلة، بكر أبو زيد) ٥(



    
 

 
 

١٤٣ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

وستر زینتها المكتسبة بما ، ستر المرأة جمیع بدنها ومنه الوجه والكفان والقدمان

بالجلباب  (ویكون هذا الحجاب، یمنع األجانب عنها رؤیة شيء من ذلك

  : وهما) والخمار

 خمر الشيء یخمره خمرا: یقال،  الستر والتغطیةیدور معناه على: الخمار 

رتها ألبستها الخمار فتخمرت ّوللمرأة خم، رت اإلناء غطیتهّوخم، أخمره سترهو

  . (١)واختمرت وهي حسنة الخمرة

  . )٢(»ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها وعنقها وجیبها«: وهو

سهن باألخمرة إن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطین رؤو«: قال ابن عطیة

 فیبقى النحر والعنق )٤(كما یصنع النبط: )٣(قال النقاش، سدلنها من رواء الظهر

فأمر اهللا تعالى بالخمار على الجیوب وهیئة ذلك ، واألذنان ال ستر على ذلك

  . )٥(»یستر جمیع ما ذكرناه

                                                 

 . مادة مخر: مادة مخر، ولسان العرب: ينظر العني) ١(

 . ٣٠: حراسة الفضيلة، بكر أبو زيد) ٢(

أصله من ،  أبو بكر النقاشحممد بن احلسن بن حممد بن زياد بن هارون املوصلي مث البغدادي،) ٣(

قرأ القرآن على هارون بـن ، املقرئ املفسر، كان إمام أهل العراق يف القراءات والتفسري، املوصل

اإلشــــارة يف غريــــب (لــــه ، و)شــــفاء الــــصدور(صــــنف التفــــسري ومســـاه  ومجاعــــة، موســـى األخفــــش

 ســنة ســت وســتني مولــده، )دالئــل النبــوة والقــراءات(، و)املوضــح يف معــاين القــرآن(، و)القــرآن

، وطبقــات ٥/٣٠٨: معجــم األدبــاء. (مــات يف شــوال ســنة إحــدى ومخــسني وثالمثائــة، ومــائتني

 ). ٩٤/ ١: املفسرين للداوودي

بفــتح النــون والبــاء املوحــدة ويف آخرهــا طــاء مهملــة، هــذه النــسبة إىل : النبطــي، والنــبط، والنبــيط) ٤(

وكـان يقـال لعـاد  ،ن بالبطائح بني العـراقني جيل معروف كانوا ينزلو،النبط، وهم قوم من العجم

:  هلكـت مثـود قيـل لـسائر بـين إرممـاإرم، فل: عاد إرم، فلما هلكت عاد قيـل لثمـود: يف دهرهم

ينظــر النهايــة يف غريــب .  أل�ــم أول مــن اســتنبط األرض؛، ومســي النــبط نبطــاإرمــان، فهــم النــبط

 .بطن: ، والعني مادة١٢٨/ ١: ، وتاريخ الطربي٨/ ٥: األثر

 . ١٧٨/ ٤: احملرر الوجيز البن عطية) ٥(



    
 

 
 

١٤٤ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

وهیئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جیبها لتستر «: قال القرطبي

   .)١(»صدرها

  .  على الوجه والعنق والجیبًال الرأس منسدًالوالخمار یكون في تغطیته شام

ّوالنصیف، )٢(بالمقنع: ویسمى الخمار عند العرب
  . )٤(الغدفة: وكذلك یسمى، )٣(

 القمیص وهو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة  هو: الجلباب

ُجلباب المرأة مال: وقیل، )٥(رأسها وصدرها ُءتها التي تشتمل بهاْ ِ  ٌواحدها جلباب، ُ

 . (٦)والجماعة جالبیب

الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلویه المرأة «: قال الزمخشري

  . (٧)»على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها

  ، والرداء، )٩(والملحفة، )٨(المالءة: ویقال له

                                                 

 . ٢٣٠/ ١٢: اجلامع ألحكام القرآن) ١(

 . مادة قنع: مادة قنع، ولسان العرب: ينظر العني.  وتسرتهما تغطي به املرأة رأسهاهو) ٢(

مســـي نـــصيفا؛ ألنـــه نـــصف بـــني النـــاس وبينهـــا فحجـــز ، ثـــوب تتجلـــل بـــه املـــرأة فـــوق ثيا�ـــا كلهـــا) ٣(

  :قال النابغة. اأبصارهم عنه

  فتنـاولته واتقتنـا باليد  سقط النصيف ومل ترد إسقاطه

 . نصف: ينظر أساس البالغة، لسان العرب مادة

  : قال عنرتة، أغدفت املرأة قناعها أرسلته وأغدف قناعه أرسله على وجههما يسرت به الوجه، ) ٤(

  طب بأخذ الفارس املستلئم  فإنين إن تغديف دوين القناع

 . مادة غدف: عني، ولسان العربينظر ال

  . مادة جلب: لسان العرب) ٥(

 . مادة جلب: �ذيب اللغة) ٦(

 . ٥٦٩/ ٣: الكشاف للزخمشري) ٧(

ينظــر . واملــالء بالــضم واملــد مجــع مــالءة وهــي اإلزار، الريطــة وهــي امللحفــة، املــالءة بالــضم واملــد) ٨(

 . مادة مأل: لسان العرب

 ، وهـيوتلحف بامللحفـة واللحـاف والتحـف وحلـف �مـا تغطـى �مـا، امللحفة واحدة املالحف) ٩(

= ، اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار الربد وحنوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفـت بـه



    
 

 
 

١٤٥ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

  . التي تلبسها نساء الجزیرة العربیة) لعباءةا (وهو ما یسمى. والكساء، )١(والدثار

  : غض البصر: المطلب الثاني

ِ    و        ت         أ ر    و     و   و      ﴿: قال تعالى  ْ ُ     ّ  ُ    ُ         ّ  ِ     ْ   ْ  ِ    ْ  ُ  ْ    ِ    ِ  ْ  ُ  ِّ     

   ظ    إ    ز   ْ ِ              ّ  ُ                         و  ّ   ِ  ُ ُ       ّ  ِ   ُ  ُ  ِ   ْ  ْ          ز     و  ّ  ُ         ِ  ْ ُ       إ      

    أو    ام  أو  إ        ء أو  أ     أو  أ        ءأو  آ    أو  آ          ِ   ْ    ّ   ِ   ْ    ْ    ّ   ِ   ُ  ُ  ِ   ْ   ْ    ّ   ِ   ْ   ْ    ّ   ِ   ُ  ُ  ِ     ْ    ّ   ِ     ْ    ّ   ِ   ُ  ُ ِ

   ر  ا  أ و       أو  ا    م أ     أو     أو  م    اأ    أو    ام  إ  ِ  ْ      ِ     ْ    ِ  ِ ّ        ّ  ُ  ُ   ْ   ْ         ْ    ّ   ِ   ِ  ْ    ّ   ِ       ِ   ْ    ّ   ِ   ْ  

ِ     ِّ  ِ  ا     ا       وا   رات  ا  ء ِ             ّ ا  ل  أو     ْ          ُ     ْ     ِ      ِّ           ر      و   ّ   ِ ُ  ْ ِ    ْ  ْ      

    ز            ّ   ِ      ِ    ِ  ْ  ُ       ْ  ُ ِ      ن     ا  أ      ا  ا إ  و   ْ         ُ ِ  ْ  ُ         ً   ِ   ِ           ُ  ُ  

ُ       ن  ِ  ُ﴾)٣١: سورة النور ( .  

غض ، ل خروجها من بیتهامن الضوابط التي یجب على المرأة االلتزام بها حا

وهذا واجب حتمي لألمر الصریح في اآلیة ، البصر عند مالقاة الرجال األجانب

  . السابقة

هذا أمر من اهللا تعالى للنساء المؤمنات وغیرة منه ألزواجهن «: قال ابن كثیر

  . )٢(»عباده المؤمنین وتمییز لهن عن صفة نساء الجاهلیة وفعال المشركات

ّعبد اهللا األنصاري حدث أن أسماء بنت  بن هذه اآلیة أن جابروكان سبب نزول 

فجعل النساء یدخلن علیها غیر ،  كانت في محل لها في بني حارثة)٣(مرثد

                                                                                                                     

مـــادة حلـــف، واملعجـــم : ينظـــر لـــسان العـــرب. امللحـــف واملـــالءة الـــيت تلتحـــف �ـــا املـــرأة: وقيـــل=

 . مادة حلف: الوسيط

ينظر . تدثر بالثوب اشتمل به داخال فيه، وكل ما كان من الثياب فوق الشعارالدثار بالكسر و) ١(

 . مادة دثر: مادة دثر، ولسان العرب: أساس البالغة

 . ٢٨٣/ ٣: تفسري ابن كثري) ٢(

روى عنهــا حــديثها يف االستحاضــة جــابر بــن عبــد اهللا مــن حــديث ، أمســاء بنــت مرثــد احلارثيــة) ٣(

ين جــابر حممــد وعبــد الــرمحن عــن أبيهمــا جــابر بــن عبــد اهللا، وال حــرام بــن عثمــان املــدين عــن ابــ

احلــديث عــن : يــصح؛ ألنــه انفــرد بــه حــرام بــن عثمــان وهــو مــرتوك عنــد مجــيعهم، قــال الــشافعي

 ). ٧/٤٩٣: ، واإلصابة١٧٨٥/ ٤: االستيعاب. (حرام بن عثمان حرام



    
 

 
 

١٤٦ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

فقالت ، وتبدو صدورهن وذوائبهن، متأزرات فیبدو ما في أرجلهن من الخالخل

  . )١(اآلیة ما أقبح هذا فأنزل اهللا: أسماء

ء إلى أنه ال یجوز للمرأة النظر إلى الرجال األجانب ولهذا ذهب كثیر من العلما

، )٣(والترمذي، )٢(واحتج كثیر منهم بما رواه أبو داود، بغیر شهوة أصال بشهوة وال

 مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها )٤(من حدیث الزهري عن نبهان

بل ابن أم فبینما نحن عنده أق: قالت، )٥( ومیمونة كانت عند رسول اهللا 

                                                 

 . ١٥٨/ ١: لباب النقول يف أسباب النزول) ١(

اإلمـام شـيخ الـسنة مقـدم احلفـاظ أبـو داود ، ث بن شداد بن عمرو بن عـامرسليمان بن األشع) ٢(

، مجع كتاب السنن قدميا وعرضه على اإلمام أمحد بن حنبل، حمدث البصرة األزدي السجستاين

وعــــده الــــشيخ أبــــو إســــحاق الــــشريازي يف طبقــــات الفقهــــاء مــــن مجلــــة ، فاســــتجاده واستحــــسنه

دتـه يف سـنة اثنتـني ومـائتني وقـدم بغـداد مـرارا مث نـزل كانـت وال، أصحاب اإلمام أمحد بن حنبل

إىل البصرة وسكنها وتويف �ا يـوم اجلمعـة منتـصف شـوال سـنة مخـس وسـبعني ومـائتني رمحـه اهللا 

 ). ٢٠٣/ ١٣، وسري أعالم النبالء، ٤٠٤/ ٢وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، . (تعاىل

مـصنف ، ن عيسى بن سورة السلمي الرتمذي الضريرمام احلافظ أبو عيسى حممد بالرتمذي اإل) ٣(

وهــو تلميــذ أيب عبــد اهللا حممــد بــن إمساعيــل البخــاري وشــاركه يف بعــض ، اجلــامع وكتــاب العلــل

وفيـات األعيـان وأنبـاء . ( برتمـذمات يف ثالث عشر رجـب سـنة تـسع وسـبعني ومـائتني، شيوخه

 ). ٦٣٥: ٢: ، وتذكرة احلفاظ٢٧٨/ ٤: أبناء الزمان

روى عن ،  ومكاتبها -– أبو حيىي املدين موىل أم سلمة زوج النيب، هان القرشي املخزومينب) ٤(

ـــــري. (روى لـــــه األربعـــــة، وموالتـــــه أم ســـــلمة / ٢٩: ، و�ـــــذيب الكمـــــال١٣٥/ ٨: التـــــاريخ الكب

٣١١ .( 

،   عنـد أيب رهـم بـن عبـد العـزي-–كانت قبل النـيب ، ميمونة بنت احلارث بن حزن اهلاللية) ٥(

وكان اسم ميمونـة ،   يف ذي القعدة سنة سبع ملا اعتمر عمرة القضية-–ا رسول اهللا تزوجه

وتوفيـت ، أمهـا هنـد بنـت عـوف بـن زهـري بـن احلـارث،   ميمونة-–فسماها رسول اهللا ، ّةبر

، حـدى ومخـسنيإ  وذلـك سـنة -–ميمونة بسرف يف املوضع الـذي ابتـىن �ـا فيـه رسـول اهللا 

: االســـتيعاب. (توفيـــت ســـنة ثـــالث وســـتني: وقيـــل، ت وســـتنيتوفيـــت بـــسرف ســـنة ســـ: وقيـــل

 ). ١٢٦/ ٨: ، واإلصابة٤/١٩١٥



    
 

 
 

١٤٧ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

حتجبا ا:  فقال رسول اهللا ، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب،  فدخل علیه)١(مكتوم

 فقال رسول اهللا ؟ یا رسول اهللا ألیس هو أعمى ال یبصرنا وال یعرفنا: فقلت. منه

 :٢(؟تبصرانه أولستما؟ أوعمیاوان أنتما(.  

عنها حین وأجاز آخرون النظر بغیر شهوة؛ مستدلین بقصة عائشة رضي اهللا 

   .)٣(من النظر إلى الحبشة وهم یلعبون بالحراب في المسجد  مكنها النبي 

  : حفظ الفرج: المطلب الثالث

عفافها وحفظ فرجها من ، من ضوابط خروج المرأة واختالطها بالرجل األجنبي

ْ  و        ت          ﴿: وجمیع مقدماته قال تعالى والنظر  الزنى  ِ    ْ  ُ  ْ    ِ    ِ  ْ  ُ  ِّ     

ِ ْ      و     و   و     ز    إ    ظ    ْ    أ ر               ّ  ُ         ِ  ْ ُ     ّ  ُ    ُ         ّ  ِ              و   ّ  ِ   ُ  ُ  ِ   ْ  ْ     

       ّ   ِ  ُ ُ           أو  أ        ءأو  آ    أو  آ          إ    ز     و   ّ   ِ   ْ   ْ    ّ   ِ   ُ  ُ  ِ     ْ    ّ   ِ     ْ    ّ   ِ   ُ  ُ ِ      ّ  ُ         ِ  ْ ُ    

   أو    ام  أو  إ        ء أو  أ ِ   ْ    ّ   ِ   ْ    ْ    ّ   ِ   ُ  ُ  ِ   ْ   ْ     أو     أو  م    اأ    أو    ام  إ      ْ    ّ   ِ   ِ  ْ    ّ   ِ       ِ   ْ    ّ   ِ   ْ    

                                                 

عـامر بـن   مل خيتلفـوا أنـه مـن بـين،ي العـامري األعمى القرش عمرو:، وقيلعبد اهللا بن أم مكتوم) ١(

 واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد اهللا بن عنكثة بن عـامر بـن خمـزوم، واختلفـوا يف اسـم يلؤ

هـو عبـد اهللا بـن قـيس بـن : هو عبد اهللا بن زائدة بن األصم، وقال آخـرون:  فقال بعضهمأبيه،

 ،ي العـامري القرشـيمالك بن األصم بن رواحة بن صخر بـن عبـد بـن معـيص بـن عـامر بـن لـؤ

  مــع بــالل وشــهد -– وكــان يــؤذن لرســول اهللا ،كــان قــدمي اإلســالم مبكــة وهــاجر إىل املدينــة

بن أم مكتوم ا استخلف  -–  أهل العلم بالنسب والسري أن النيبروى مجاعة من، القادسية

 ).٦٠١/ ٤: ، واإلصابة٩٩٧/ ٣: االستيعاب. (ثالث عشرة مرة

ما جاء يف احتجـاب النـساء : ، والرتمذي يف األدب، باب٦٣/ ٤  ،أخرجه أبو داود يف اللباس) ٢(

ر النـساء إىل األعمـى، نظ: ، وصححه، والنسائي يف عشرة النساء، باب١٠٢/ ٥من الرجال، 

وتـــضعيفهم . ٣٣٣: ينظـــر ضـــعيف ســـنن أيب داود. ضـــعيف: قـــال الـــشيخ األلبـــاين. ٣٩٣/ ٥

للحـــديث ألجـــل جهالـــة نبهـــان مـــوىل أم ســـلمة، وقـــد تقـــدم احلـــديث عنـــه عنـــد ختـــريج حـــديث 

إسناده : ، قال ابن حجر ]١٦٩[صفحة رقم :  املكاتب والذي ترويه أم سلمة رضي اهللا عنها

 .قوي

  .سبق خترجيه  )٣(



    
 

 
 

١٤٨ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

ْ        ُ   أ م    أو  ا       أ و  ا  ر     ا  ل  أو  ا     ا       وا      ِ      ِّ          ّ      ِ   ِ  ْ      ِ     ْ    ِ  ِ ّ        ّ  ُ  ُ   ْ   ْ    

ِ     ِّ  ِ   رات  ا  ء     ْ           ز                 ر      و  ّ   ِ      ِ    ِ  ْ  ُ       ْ  ُ ِ  ّ   ِ ُ  ْ ِ    ْ  ْ        و   ُ    ا إ        ُ

    ر أ         ت        ن و         ن     ا  أ      ا  ّ  ِ     ْ   ْ  ِ    ْ  ُ  ْ    ِ    ِ  ْ  ُ  ِّ         ُ  ِ  ُ  ْ         ُ ِ  ْ  ُ         ً   ِ   ِ    

   ظ    إ    ز     و   و     و   ْ ِ              ّ  ُ         ِ  ْ ُ     ّ  ُ    ُ                      و       ّ  ِ   ُ  ُ  ِ   ْ  ْ     

      ّ   ِ  ُ ُ        إ    ز     و    ُ  ُ ِ      ّ  ُ         ِ ْ      أو  آ    أو  آء        أو  أ     أو      ُ ْ     ّ   ِ   ْ   ْ    ّ   ِ   ُ  ُ  ِ     ْ    ّ   ِ     ْ    ّ   ِ

     أو     أو  م    اأ    أو    ام  إ    أو    ام  أو  إ        ء أ  ْ         ْ    ّ   ِ   ِ  ْ    ّ   ِ       ِ   ْ    ّ   ِ   ْ     ِ   ْ    ّ   ِ   ْ    ْ    ّ   ِ   ُ  ُ  ِ   ْ 

  ا     ل  أو  ا  ا     ر  ا  أ و       أو  ا    م أ ِ      ِّ          ّ      ِ   ِ  ْ      ِ     ْ    ِ  ِ ّ        ّ  ُ  ُ   ْ   وا             ُ     ْ    

ِ     ِّ  ِ  رات  ا  ء     ْ        ز                 ر      و  ّ   ِ      ِ    ِ  ْ  ُ       ْ  ُ ِ  ّ   ِ ُ  ْ ِ    ْ  ْ          ا  ا إ  و   ِ           ُ  ُ  

ُ      أ  ا     ن         ن  ِ  ُ  ْ         ُ ِ  ْ  ُ         ً   ِ ﴾ ) ٣١: سورة النور ( .  

لبس ما ویحفظن فروجهن عن أن یراها من ال یحل له رؤیتها ب: قال الطبري

  . )١(وبهذا المعنى قال البغوي. یسترها عن أبصارهم

كل آیة نزلت : قال أبو العالیة، الزنىعن : وقیل، یحفظنها عن الفواحش: وقیل

أن ال یراها ،  إال هذه اآلیةالزنىفي القرآن یذكر فیها حفظ الفروج فهو من 

  . )٢(أحد

ِ    وا         و      ن ﴿: تعالىوقال      ْ   ِ   ُ  ِ  ْ  ُ     ِ    ﴾) الفرج : قال البغوي، ) ٥: سورة المؤمنون

  .  )٣(وحفظ الفرج التعفف عن الحرام، ة الرجل والمرأةءاسم یجمع سو

  

  : عدم إبداء الزینة: المطلب الرابع

﴿    ر ز  م  وأ      أ    م      و    ور             و    ْ        ْ   ْ      ْ  ّ      ْ      ِ ْ    ً  ِ    ْ   ْ     ِ ِ  ُ     ِ   ِ  ّ    ِ   ْ  ُ      

     ً   ﴿ء﴾٣١ م      ِ     ﴾)٣١: سورة النور( . 

 مّثم قس. وال یظهرن للناس الذین لیسوا لهن بمحرم زینتهن«: قال الطبري

                                                 

 . ٢٨٤/ ٣: ، وتفسري البغوي٢٥٦/ ١٧: ينظر تفسري الطربي) ١(

 . ٢٨٤/ ٣: ينظر تفسري ابن كثري) ٢(

 . ٣٠٣/ ٣: تفسري البغوي) ٣(



    
 

 
 

١٤٩ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

  : إلى نوعین الزینة المفسرون

  . وذلك كالخلخال والسوارین والقرطین والقالئد، ما خفي:  إحداهما- 

فكان ، وذلك مختلف في المعنى منه بهذه اآلیةما ظهر منها :  واألخرى- 

  . )١(»زینة الثیاب الظاهرة: بعضهم یقول كابن مسعود 

، أي ال یظهرن شیئا من الزینة لألجانب إال ما ال یمكن إخفاؤه«: قال ابن كثیر

یعني على ما كان یتعاناه نساء العرب من ، كالرداء والثیاب: قال ابن مسعود

 ألن؛ یبدو من أسافل الثیاب فال حرج علیها فیه وما، ابهاالمقنعة التي تجلل ثی

ال یمكن  ونظیره في زي النساء ما یظهر من إزارها وما، هذا ال یمكن إخفاؤه

ٕ وابراهیم )٢(الحسن وابن سیرین وأبو الجوزاء: وقال بقول ابن مسعود، إخفاؤه

  . )٤(» وغیرهم)٣(النخعي

الظاهر من الزینة التي أبیح : مامنهم ابن عباس رضي اهللا عنه، وقال آخرون

  . الكحل والخاتم والسواران والوجه: لها أن تبدیه

  . )٥(الوجه والكف: جبیر قال بن وعن سعید

                                                 

 . ٢٥٦/ ١٧: تفسري الطربي) ١(

قتــل أبــو اجلــوزاء ســنة ، أبــو اجلــوزاء البــصريخالــد،  بــن أوس: ، وقيــلأوس بــن عبــد اهللا الربعــي) ٢(

أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنيت عشرة سـنة : عن أيب اجلوزاء قال،  يف اجلماجمثالث ومثانني

/ ٧: ، وطبقـــات ابـــن ســـعد١٦/ ٢: التـــاريخ الكبـــري. (لـــيس مـــن القـــرآن آيـــة إال ســـألتهم عنهـــا

٢٢٣ .( 

، فقيــه العـراق أبــو عمــران إبــراهيم بـن يزيــد بــن قــيس بـن األســود الكــويف الفقيــه، إبـراهيم النخعــي) ٣(

كنـــا �ـــاب إبـــراهيم كمـــا يهـــاب األمـــري، وقـــال : العلمـــاء ذوي اإلخـــالص قـــال مغـــريةوكـــان مـــن 

كـــان إبـــراهيم : رمبـــا رأيــت إبـــراهيم يـــصلي مث يأتينــا فيبقـــى ســاعة كأنـــه مـــريض، وقــال: األعمــش

تــذكرة . (مــات إبــراهيم يف آخــر ســنة مخــس وتــسعني، وكــان يتــوقى الــشهرة، صــريفيا يف احلــديث

 ). ٣٥٠/ ٢: النبالء، وسري أعالم ٧٣/ ١: احلفاظ

 . ٢٨٤/ ٣: تفسري ابن كثري) ٤(

 . ٢٥٧/ ١٧: أخرجه الطربي يف تفسريه) ٥(



    
 

 
 

١٥٠ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

  : عدم الضرب باألرجل: المطلب الخامس

أن یكون ما تلبسه ، كذلك من الضوابط الشرعیة التي تلزم المرأة حال خروجها

ّوأال تضرب ،  یلفت أسماع الرجالاًال یصدر صوت، من حذاء أو خف ونحوه

  . ّفالصوت كالزینة أو أشد، برجلها لیسمع الرجال صوت خلخالها

كانت المرأة في الجاهلیة إذا كانت تمشي في الطریق وفي رجلها : قال ابن كثیر

، خلخال صامت ال یعلم صوته ضربت برجلها األرض فیسمع الرجال طنینه

 فتحركت اًذا إذا كان شيء من زینتها مستوروك، فنهى اهللا المؤمنات عن مثل ذلك

  . )١(هو خفي دخل في هذا النهي بحركة لتظهر ما

  

  : عدم الخضوع بالقول: المطلب السادس

عدم ، من الضوابط الشرعیة التي تلزم المرأة حال خروجها واختالطها بالرجال

عن ،  ونساء المؤمنین تبع لهن  نساء النبي فقد نهى اهللا ، الخضوع بالقول

بل یكون ، وهو تلیین الكالم وترقیقه مع الرجال األجانب عنهن، الخضوع بالقول

الكالم معهم بقدر الحاجة من غیر استطراد وال إطناب وال تلیین خاضع في 

  .األداء

 ونساء األمة تبع  هذه آداب أمر اهللا تعالى بها نساء النبي : قال ابن كثیر

  . )٢(لهن في ذلك

  

  : الحیاء في المشیة: المطلب السابع

ویمتدح المسلم ، وهو شعبة أصیلة من شعب اإلیمان، الحیاء خلق حمید مطلوب

  . المتصف به

                                                 

 . ٢٨٦/ ٣: تفسري ابن كثري) ١(

 . ٤٨٣/ ٣: تفسري ابن كثري) ٢(



    
 

 
 

١٥١ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

واالستحیاء افتعال من الحیاء وهو تغیر وانكسار یعتري اإلنسان من خوف ما 

  . )١(ومحله الوجه ومنعه من القلب واشتقاقه من الحیاة، یعاب به ویذم

وهو أیضا انقباض النفس عن القبیح مخافة اللوم وهو ، الحشمة؛ والحیاء بالمد

والخجل الذي ، الوسط بین الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح وعدم المباالة بها

  . )٢(هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا

 : إذن ولیها بالخروج: منالمطلب الثا

عمل أو غیره، هو أخذ المرأة اإلذن بخروجها من بیتها لل: المراد من هذا الضابط

  . ممن له حق اإلذن فیه كالزوج أو األب أو الولي

  : فالمرأة ال تخلو من حالتین

  . فال تخرج إال بإذن زوجها: أن تكون ذات زوج -

فال یجوز لها الخروج إال بإذن أبویها في حال : أو تكون غیر متزوجة -

  . )٣(وجودهما، أو الجد في حال عدم وجودهما

                                                 

 . ٤٠٤/ ١: الكليات) ١(

 . ٧٠/ ١: التبيان يف تفسري غريب القرآن) ٢(

 . ١٥٠: عمل املرأة، هند اخلويل: لالستزادة، ينظر) ٣(



    
 

 
 

١٥٢ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

  :اختالط المرأة بالرجل األجنبيضوابط : المبحث الثاني

الختالط المرأة بالرجل األجنبي عنها ضوابط شرعیة تلتزم بها المرأة في هذه 

  الحال

  : إضافة إلى ما سبق من ضوابط خروجها وهي

  : تجنب مزاحمة الرجال واالختالط بهم: ألولالمطلب ا

عدم ، من الضوابط التي یجب على المرأة مراعاتها حال خروجها من بیتها

،  عن الفتنةاًوابتعاد،  لمداخل الشیطانا�وذلك سد، مزاحمة الرجال واالختالط بهم

  .عیب حینما خرجتا لسقایة ماشیتهماوأكبر دلیل في ذلك ما حصل من ابنتي ش

 :  تجنب الخلوة:ثانيالمطلب ال

ًخلوة المرأة بالرجل األجنبي هي أشد وأعظم أمثلة االختالط المحرم شرعا، على 

ل من األحوال، سواء أكان في البیت، أم في العمل أم في المواصالت أم أي حا

وإذا  ﴿: في المحالت التجاریة وغیرها، والدلیل على تحریمه قوله تعالى

  . ) ٥٣: سورة األحزاب ( ﴾   وراء ب

ًؤسسا ولیس ذلك م«والخلوة باألجنبي من أعظم الذرائع الموصلة إلى الفاحشة، 

على سوء الظن بخلق الرجل، أو خلق المرأة، إنما هو مؤسس على ما في طبیعة 

البشر من احتمال الستجابة عند إیحاء الخلوة باالنفراد، والبعد عن الرقباء، 

  . )١(»ونحوه

 النساء، ولشدة حرمتها فقد دخلت في بند من بنود ما بایع علیه رسول اهللا  

 ا إذا ءك ات   أ  أ﴿: وذلك في قوله تعالى

   ن  و دأو  و م و  و  

و ﴿ : ، والشاهد قوله تعالى)٢( ﴾أ وأر و   وف

                                                 

 . ١٦٨: اإلسالم واملرأة املعاصرة، البهي اخلويل) ١(

 . ١٢: سورة املمتحنة) ٢(



    
 

 
 

١٥٣ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

  . ﴾  وف

ّوف الذي ال یعصى فیه أال فإن المعر:  لما نزلت هذه اآلیة قالعن عكرمة 

ُیخلو الرجل والمرأة وحدانا وأن ال ینحن نوح الجاهلیة
)١( .  

 أن رسول اهللا  ومن األدلة على تحریم الخلوة، ما روي عن عقبة بن عامر 

یا رسول اهللا : إیاكم والدخول على النساء، فقال رجل من األنصار: (( قال

  . )٢())الحمو الموت: أفرأیت الحمو؟ قال

ومن الخلوة المحرمة دخول المرأة على الطبیب بمفردها، یقول الشیخ محمد بن 

ًوعلى كل حال فالخلوة بالمرأة األجنبیة محرمة شرعا، ولو «: - رحمه اهللا- إبراهیم 

للطبیب الذي یعالجها؛ فال بد من حضور أحد معهما من محارمها، فإن لم یتهیأ؛ 

  . )٣(»ا من الخلوة المنهي عنهاًفال أقل من حضور الممرضة ونحوها تفادی

ًویحرم أیضا ركوبها مع سائق السیارة غیر محرم لها، قال الشیخ محمد بن 

واآلن لم یبق شك أن ركوب المرأة األجنبیة مع صاحب «: - رحمه اهللا–إبراهیم 

السیارة منفردة بدون محرم یرافقها منكر ظاهر، وفیه عدة مفاسد ال یستهان بها، 

، والرجل الذي یرضى بهذا لمحارمه ضعیف )٥(، أو برزة)٤(ة خفرةسواء كانت المرأ

ال یخلون رجل : ((الدین، ناقص الرجولة، قلیل الغیرة على محارمه، وقد قال  

أبلغ من الخلوة بها . ، وركوبها معه في السیارة)٦())بامرأة إال كان ثالثهما الشیطان

                                                 

 ]. .ّاإلشارة المرجعية غير معرفة! خطأ[سبق خترجيه يف الصفحة رقم ) ١(

 ]. .ّاإلشارة المرجعية غير معرفة! خطأ[سبق خترجيه يف الصفحة رقم ) ٢(

 .  باختصار٧/ ١٠: جمموع الفتاوى) ٣(

مــادة : مــادة خفــر، و�ــذيب اللغــة: ينظــر العــني. اخلفــر شــدة احليــاء وامــرأة خفــرة حييــة متخفــرة) ٤(

 . خفر

 . مادة برز: مادة برز، وأساس البالغة: ينظر العني. امرأة برزة موثوق برأيها وفضلها وعفافها) ٥(

قــال . ٤٦٥/ ٤: مـا جـاء يف لـزوم اجلماعـة يف حـديث طويـل:  الفـنت، بـابأخرجـه الرتمـذي يف) ٦(

 . ٤٥٧/ ٢: صحيح، ينظر صحيح سنن الرتمذي: األلباين



    
 

 
 

١٥٤ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

ء من البلد أو خارج البلد في بیت ونحوه؛ ألنه یتمكن من الذهاب بها حیث یشا

ًطوعا منها أو كرها، ویترتب على ذلك من المفاسد ما یترتب على الخلوة  ً

  . )١(»المجردة

 عن حكم اختالط سائق العائلة - رحمه اهللا–وقد سئل فضیلة الشیخ ابن جبرین 

  بنساء وفتیات العائلة، وخروجه معهن إلى األسواق والمدارس؟ 

ال یخلون رجل بامرأة : ((ي الحدیث قول النبي  ثبت ف«: - رحمه اهللا- فأجاب

فالخلوة عامة في البیت والسیارة والسوق والمتجر )) . إال كان ثالثهما الشیطان

ونحوه، وذلك أنهما مع الخلوة ال یؤمن أن یكون حدیثهما في العورات وما یثیر 

 الشهوة، ومع ما یوجد من بعض النساء أو الرجال من الورع والخوف من اهللا

وكراهیة المعصیة والخیانة فإن الشیطان یتدخل بینهما ویهون علیهما أمر الذنب، 

  . )٢(»ویفتح لهما أبواب الحیل فالبعد عن ذلك أحفظ وأسلم

ًوالمحرم الذي تزول به الخلوة، ال بد أن یكون شخصا كبیرا عاقال ممیزا، فال  ً ً ً

وأما إذا خال «:  تعالىیكفي وجود الطفل الصغیر، قال اإلمام النووي رحمه اهللا

األجنبي باألجنبیة من غیر ثالث فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما 

من ال یستحى منه لصغره كابن السنتین وثالث ونحو ذلك فإن وجوده 

  . )٣(»كالعدم

  

  : عدم مس المرأة للرجل األجنبي أو مصافحته:المطلب الثالث

 ة للرجل األجنبي عنها، فقد حرم اهللا من ضوابط االختالط، عدم مس المرأ

ًعلیها أن تصافح الرجل من غیر محارمها، أو أن یمس شيء من بدنها شیئا من  ٌ

                                                 

 . ٣٤/ ١٠: جمموع الفتاوى) ١(

 . ٣٧: فتاوى النظر واخللوة واالختالط، �موعة من العلماء، صدر عن مؤسسة احلرمني اخلريية) ٢(

 . ١٠٩/ ٩: مشرح النووي على صحيح مسل) ٣(



    
 

 
 

١٥٥ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

  . بدنه، وفي هذا إكرام للمرأة وخوف علیها من الوقوع في الریبة

أ ا إذا ءك ات   أ    و  ﴿: قال تعالى

و  وأر أ   ن  و دأو  و م 

  . )١٢: سورة الممتحنة ( ﴾  وا  او   وف

والمبایعة تكون بالید، والمبایعة تعد ضرورة ولكن لحرمة مصافحة المرأة لألجنبي 

م، عن عائشة رضي اهللا ومس شيء من جسدها، كانت مبایعة النساء بالكال

 یبایع النساء بالكالم بهذه اآلیة، وما مست ید كان النبي  : ((عنها قالت

  . )١()) ید امرأة إال امرأة یملكهارسول اهللا  

إني ال : فقال رسول اهللا  : ((ُوفي حدیث أمیمة بنت رقیقة رضي اهللا عنها

واحدة أو مثل قولي المرأة أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي المرأة 

  . )٢())واحدة

  :  في تفسیره- رحمه اهللا- قال الشیخ محمد األمین الشنقیطي

اعلم أنه ال یجوز للرجل األجنبي أن یصافح امرأة أجنبیة منه، وال یجوز له أن «

ًیمس شيء من بدنه شیئا من بدنها، والدلیل على ذلك أمور ٌ ّ :  

ّالحدیث، والله …إني ال أصافح النساء: الّ ثبت عنه أنه قأن النبي  : األول

ّ، فیلزمنا أال  )٢١: سورة األحزاب(﴾ ن   رل ا أة ﴿: یقول

  . ًنصافح النساء اقتداء به  

 ال یصافح النساء وقت البیعة، دلیل واضح على أن الرجل ال یصافح وكونه  

ًالمرأة وال یمس شيء من بدنه شیئا من بدنها ٌ ّ؛ ألن أخف أنواع اللمس ّ ّ

ّ في الوقت الذي یقتضیها وهو وقت المبایعة، دل المصافحة، فإذا امتنع منها  

ّ؛ ألنه هو المشرع ألمته بأقواله ذلك على أنها ال تجوز ولیس ألحد مخالفته   ُ

                                                 

 . ٢٦٣٧/ ٦بيعة النساء، : أخرجه البخاري يف األحكام، باب) ١(

 . سبق خترجيه ) ٢(



    
 

 
 

١٥٦ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

  . وأفعاله وتقریره

ّأن المرأة كلها عورة یجب علیها أن تحتجب، وانما أمر بغض: األمر الثاني ٕ 

ّالبصر خوف الوقوع في الفتنة، وال شك أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة  ّ

ّالغریزة وأقوى داع إلى الفتنة من النظر بالعین، وكل منصف یعلم صحة ذلك ٍ .  

ّأن ذلك ذریعة إلى التلذذ باألجنبیة لقلة تقوى الله في هذا الزمان : األمر الثالث ّ ّ

  . )١(»یبةّوضیاع األمانة وعدم التورع عن الر

                                                 

 . ٢٥٦/ ٦: أضواء البيان، للشنقيطي) ١(



    
 

 
 

١٥٧ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

 : االتصال غیر المباشر بین المرأة والرجل األجنبي: لثالمبحث الثا

الضوابط الشرعیة التي تلزم المرأة حال اختالطها وتعاملها مع الرجل األجنبي 

ًمباشرة، تلزمها أیضا حال اتصالها به اتصاال غیر مباشر، مثل ما كان قدیما  ً ً

 علیه - رسائل كرسالة سلیمان  والمن المحاورات عن طریق القصائد الشعریة، 

  . )١(بلقیس وقومها: المقصود بهاو لملكة سبأ - السالم

فذهب الهدهد بكتاب سلیمان إلیها، فألقاه إلیها : یقول تعالى ذكره«: قال الطبري

  . )٢(»یا أیها المأل إني ألقي إلي كتاب كریم: فلما قرأته قالت لقومها

ا الهدهد وهي نائمة، فألقى الكتاب على أتاه: نقل ابن الجوزي عن قتادة قال

فانطلق بالكتاب حتى : وعن ابن عباس . )٣(نحرها، فقرأته وأخبرت قومها

ّتوسط عرشها ألقى الكتاب إلیها
)٤( .  

اآلیة الكریمة تبین بعض األدب الذي ینبغي أن یكون عند االتصال الغیر مباشر 

الرسائل المتبادلة بین الطرفین بین المرأة والرجل األجنبي عنها، وذلك بأن تكون 

للمصلحة، وواضحة صریحة حتى ال یقع صاحبها في الریبة، كما فعل سلیمان  

 حینما بعث رسالته لملكة سبأ، كانت واضحة افتتحها بذكر اسمه - علیه وسلم- 

ًثم كتب كتابا وختمه بخاتمه، : إنه من سلیمان، قال ابن الجوزي: الصریح بقوله

  . )٥(اذهب بكتابي هذا فألقه إلیهم: ، وقالودفعه إلى الهدهد

وكذلك في العصر الحدیث، الهاتف الثابت، والنقال، واالتصال عبر األقمار 

الصناعیة والتلفاز والشبكة العنكبوتیة وغیرها، كلها تعد في هذا العصر ضرورة 

                                                 

 . ٤٩٧/ ١: تفسري اجلاللني) ١(

 . ٤٦/ ١٨: تفسري الطربي) ٢(

ر، وابـن أيب حـامت، ذكره السيوطي يف الدر املنثور وعزاه إىل عبد بـن محيـد، والطـربي، وابـن املنـذ) ٣(

٣٥٨/ ١١ . 

 . ٣٥٧/ ١١ذكره السيوطي يف الدر املنثور وعزاه إىل ابن أيب حامت، ) ٤(

 . ١٦٧/ ٦: زاد املسري) ٥(



    
 

 
 

١٥٨ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

ال تمنع منها المرأة في اتصالها بالرجل األجنبي، بل توجه التوجیه الصحیح، 

ر الحاجة والضرورة، وتنضبط بضوابط الشرع المذكورة في الفصول السابقة، بقد

كعدم ترقیق الكالم والخضوع به، والحدیث بقدر الحاجة دون التوسع واالستطراد، 

  . )١(والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة إذا خاطبت األجانب: قال البغوي

ًصحیحا عفیفا حسنا، :  أي ﴾ و﴿: وقد أرشد اهللا تعالى النساء بقوله ً ً

  . )٢( أبعد من الطمع في الریبةغیر تخنث؛ ألن ذلكبجد وخشونة من 

ًعند الناس، بعیدا من الریبة على سنن الشرع، ال ینكر ) ًمعروفا: (قال الشوكاني

ًمنه سامعه شیئا، وال یطمع فیهن أهل الفسق والفجور بسببه
)٣( .  

تخاطب األجانب بكالم لیس فیه ترخیم أي ال ومعنى هذا أنها : وقال ابن كثیر

  . )٤(تخاطب المرأة األجانب كما تخاطب زوجها

�وكل ذلك یراعى ویلتزم به عند االتصال بالرجل األجنبي شفویا وخطیا، على  �

  .الهاتف أو الشبكة العنكبوتیة أو الشعر والقصید وغیرها

                                                 

 . ٥٢٧/ ٣: تفسري البغوي) ١(

  . ٣٧٩/ ٦، وزاد املسري، ٥٤٥/ ٣الكشاف، : ينظر) ٢(

 . ٢٧٧/ ٤: فتح القدير) ٣(

 . ٤٨٣/ ٣: تفسري ابن كثري) ٤(



    
 

 
 

١٥٩ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

 ا وم ا :  
  

وأسأله جل وعال أن یكون على ، بإتمام هذا البحثأحمد اهللا الذي أنعم علي 

فقد توصلت في هذا البحث إلى نتائج من أبرزها ما  ُوبعد. الوجه الذي یرضیه

  : یلي

وعدم ، وغض البصر، الحجاب، من ضوابط خروج المرأة واختالطها -١

  . وغیرها، وتجنب مزاحمة الرجال، الخضوع بالقول

  .  ً اقتداء بالنبي تهومصافحها الرجل األجنبي عنال یجوز للمرأة مس  -٢

ولم یخالف في ذلك ، تعددت األدلة وأقوال المفسرین في وجوب تغطیة الوجه -٣

  . ّوتبین ضعف مذهبه، ّ تصدى له العلماءٌإال قلیل

،  عند الحاجةیباح للمرأة اختالطها العشوائي بالرجل األجنبي عنها -٤

 والطرق والمستشفیات وكذا في األسواق، كاالختالط في مناسك الحج والعمرة

أو اختالط ال حاجة ، من غیر أن یكون ذریعة إلى االختالط المنظم، وغیرها

  . مع شرط التزامها بضوابط الخروج واالختالط، له شرعیة

ًمن أعظم صور االختالط وأشدها حرمة -٥ ،  المرأة بالرجل األجنبي عنهاُخلوة ّ

  . واالختالط في التعلیم والعمل

جل األجنبي عنها واختالطها به في اإلسالم قائمة وفق عالقة المرأة بالر -٦

  . نها الشارع في كتابه الحكیمّحدود وضوابط بی
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١٦٠ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

ادر واس ا  
ـــة عـــشر -١ ـــراءات األربع ـــي الق ـــشر ف ـــضالء الب ـــدین أحمـــد  لـــشه:إتحـــاف ف اب ال

أنـــس : ، تحقیـــقه١٤١٩دار الكتـــب العلمیـــة، لبنـــان، الطبعـــة األولـــى : الـــدمیاطي

  .مهرة

 ألحمـد بـن علــي الـرازي الجـصاص أبـي بكـر، دار إحیـاء التــراث :أحكـام القـرآن -٢

  .محمد الصادق قمحاوي: ، تحقیقه١٤٠٥العربي، بیروت، 

دار الفكــر، بیــروت، اهللا ابــن العربــي،   ألبــي بكــر محمــد بــن عبــدأحكــام القــرآن، -٣

  .القادر عطا محمد عبد: تحقیق

ــه  -٤ ــسنة مــن خــالل أصــول الفق ــسین فــي ضــوء الكتــاب وال ــین الجن االخــتالط ب

 بحــث مــن :ومقاصــد الــشریعة مــع أقــوال علمــاء المــذاهب اإلســالمیة المختلفــة

  .إعداد عامر بهجت

 لعبــد العزیــز بــن مــرزوق الطریفــي، حقــوق :االخــتالط تحریــر وتقریــر وتعقیــب -٥

  .طبع غیر محفوظةال

ــــار -٦ ــــیم النــــشأة واآلث إبــــراهیم األزرق، مركــــز باحثــــات .  د:االخــــتالط فــــي التعل

  .ه١٤٢٩لدراسات المرأة، الریاض، الطبعة األولى 

ّ لمحمـد عبـد الحكـیم خیـال، ومحمـود :األخوات المسلمات وبناء األسرة القرآنیـة -٧

  .ه١٤٠٠محمد الجوهري، دار الدعوة، اإلسكندریة، الطبعة األولى 

أحمــــد شــــلبي، مكتبــــة النهــــضة المــــصریة، القــــاهرة، .  د:أدیــــان الهنــــد الكبــــرى -٨

  .م١٩٨٤

 ألبــــي القاســــم محمــــود الخــــوارزمي الزمخــــشري، دار الفكــــر، أســــاس البالغــــة، -٩

  .ه١٣٩٩

اهللا بـن محمـد بـن عبـد البـر،   لیوسـف بـن عبـد:االستیعاب في معرفة األصحاب -١٠

  . علي محمد البجاوي:، تحقیقه١٤١٢دار الجیل، بیروت، الطبعة األولى 

محمـد محمـد حـسین، مؤسـسة الرسـالة، بیـروت، .  د:اإلسالم والحـضارة الغربیـة -١١

  .ه١٤٠١الطبعة الرابعة 



    
 

 
 

١٦١ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

  .ه١٤٢٦حامد الرفاعي، دار العلم، جدة، .  د:اإلسالم وتكریم المرأة -١٢

 للبهــي الخــولي، دار القلــم، الكویــت، الطبعــة :اإلســالم وقــضایا المــرأة المعاصــرة -١٣

  .ه١٤٠٤الخامسة 

محمد عبد العلیم مرسـي، مكتبـة العبیكـان، الریـاض، .  د:اإلسالم ومكانة المرأة -١٤

  .ه١٤١٨الطبعة األولى 

 ألحمــــد بــــن حجــــر العــــسقالني، دار الجیــــل، اإلصــــابة فــــي تمییــــز الــــصحابة، -١٥

  .علي محمد البجاوي: ، تحقیقه١٤١٢بیروت، الطبعة األولى 

مین بـن محمـد بـن المختـار  لمحمد األ:أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن -١٦

  .مكتب البحوث والدراسات: ، تحقیقه١٤١٥الشنقیطي، دار الفكر، بیروت، 

 لمحمـد بــن أبـي بكــر الزرعـي، دار الجیــل، :إعـالم المــوقعین عــن رب العــالمین -١٧

  .طه عبد الرءوف سعد: م، تحقیق١٩٧٣بیروت، 

 لعمـــر رضـــا كحالـــة، مؤســـسة :أعـــالم النـــساء فـــي عـــالمي العـــرب واإلســـالم -١٨

  .ه١٤٠٤لرسالة، بیروت، الطبعة الخامسة ا

 خیــر الــدین الزركلــي، دار العلــم للمالیــین، بیــروت، الطبعــة الخامــسة األعــالم، -١٩

  .م٢٠٠٢عشرة 

 ألبي أنس علي بن حسین، دار العاصـمة، الریـاض الطبعـة :إلى ربات الخدور -٢٠

  .ه١٤١٢األولى 

اء، مكتبـــة  إلســـماعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر القرشـــي أبـــي الفـــد:البدایـــة والنهایـــة -٢١

  .المعارف، بیروت

 لمحمـد بـن یعقـوب الفیـروز آبـادي، جمعیـة :البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة -٢٢

محمــــد : ، تحقیــــقه١٤٠٧إحیــــاء التــــراث اإلســــالمي، الكویــــت، الطبعــــة األولــــى 

  .المصري

 لمحمـود شـكري األلوسـي، عنـي بـه محمـد :بلوغ األرب في معرفة أحوال العـرب -٢٣

  .ب العلمیة، بیروتبهجت األثري، دار الكت



    
 

 
 

١٦٢ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

ــــروس -٢٤ ــــاج الع ــــة، لمجموعــــة :ت ــــدي، دار الهدای ــــضى الحــــسین الزبی  لمحمــــد مرت

  .محققین

 شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي، دار الكتـــاب العربـــي، تـــاریخ اإلســـالم، -٢٥

  .عمر عبد السالم تدمري. د: ، تحقیقه١٤٠٧بیروت، الطبعة األولى 

: عفـــي، دار الفكـــر، تحقیـــق لمحمـــد بـــن إســـماعیل البخـــاري الج:التـــاریخ الكبیـــر -٢٦

  .السید هاشم الندوي

 ألحمد بن علي أبي بكـر الخطیـب البغـدادي، دار الكتـب العلمیـة، :تاریخ بغداد -٢٧

  .بیروت

  .ّ لعكاشة عبد المنان الطیبي، مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة:التبرج -٢٨

 ّ لمصطفى خالدي وعمـر فـروخ، المكتبـة:التبشیر واالستعمار في البالد العربیة -٢٩

  .م١٩٧٣العصریة، بیروت، الطبعة الخامسة 

 لشهاب الدین أحمـد بـن محمـد المـصري، دار :التبیان في تفسیر غریب القرآن -٣٠

  .فتحي أنور الدابلوي: ، تحقیقه١٤١٢الصحابة للتراث، مصر، الطبعة األولى 

 لعبــد الحلــیم أبــي شــقة، دار القلــم، الكویــت، :تحریــر المــرأة فــي عــصر الرســالة -٣١

  .ه١٤٢٢سة الطبعة الساد

 لمحمــــد بــــن عاشــــور، مؤســــسة التــــاریخ العربــــي، بیــــروت، :التحریــــر والتنــــویر -٣٢

  .ه١٤٢٠

 لمحمـــد لطفـــي الـــصباغ، دار :تحـــریم الخلـــوة باألجنبیـــة واالخـــتالط المـــستهتر -٣٣

ـــة الـــوراق، الطبعـــة الـــسابعة  ، المكتـــب اإلســـالمي، دمـــشق، الطبعـــة ه١٤١٠ّمكتب

  .ه١٤٠٠الثالثة 

 لمحمــد بــن عبــد الــرحمن المبــاركفوري، :ذيتحفــة األحــوذي بــشرح جــامع الترمــ -٣٤

  .أبي العالء، دار الكتب العلمیة، بیروت

 ألبـي عبــد اهللا شـمس الــدین محمـد الــذهبي، دار الكتـب العلمیــة، :تـذكرة الحفــاظ -٣٥

  .بیروت، الطبعة األولى



    
 

 
 

١٦٣ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

 لنبیلـة بنـت زیـد :التعامل المشروع للمرأة مـع الرجـل األجنبـي فـي ضـوء الـسنة -٣٦

  .ه١٤٢٩یر، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة األولى الحلیبة، رسالة ماجست

 ألحمـد :تعدد نساء األنبیـاء ومكانـة المـرأة فـي الیهودیـة والمـسیحیة واإلسـالم -٣٧

  .ه١٤٠٩الوهاب، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األولى  عبد

ــات -٣٨  لعلــي بــن محمــد الجرجــاني، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، الطبعــة :التعریف

  .إبراهیم األبیاري: ق، تحقیه١٤٠٥األولى 

 لعبـــد الـــرحمن بــن محمـــد بـــن إدریــس الـــرازي، المكتبـــة :تفــسیر ابـــن أبـــي حـــاتم -٣٩

  .أسعد محمد الطیب: العصریة، صیدا، تحقیق

 لمحمــد بــن یوســف الــشهیر بــأبي حیــان األندلــسي، دار :تفــسیر البحــر المحــیط -٤٠

عــــادل عبــــد الموجــــود : ، حققــــه١٤٢٢الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، الطبعــــة األولــــى 

  .آخرونو

  .خالد العك:  للبغوي، دار المعرفة، بیروت، تحقیق:تفسیر البغوي -٤١

 لجالل الدین المحلـي، وجـالل الـدین الـسیوطي، دار الحـدیث، :تفسیر الجاللین -٤٢

  .القاهرة، الطبعة األولى

 إلســـماعیل بـــن كثیـــر الدمـــشقي، دار الفكـــر، بیـــروت، :تفـــسیر القـــرآن العظـــیم -٤٣

  .ه١٤٠١

: ، جمـعه١٣٩٨بن القـیم، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت،  لإلمام ا:ّالتفسیر القیم -٤٤

  .محمد حامد الفقي: محمد أویس الندوي، تحقیق

 ألحمـــد بـــن حجـــر العـــسقالني، دار الرشـــید، ســـوریا، الطبعـــة :تقریـــب التهـــذیب -٤٥

  .محمد عوامة: ، تحقیقه١٤٠٦األولى 

 ألحمـــد بــن حجـــر العـــسقالني، :تلخــیص الحبیـــر فـــي أحادیـــث الرافعـــي الكبیـــر -٤٦

  .السید عبد اهللا هاشم الیماني الندوي: ، تحقیقه١٣٨٤نة المنورة، المدی

ـــد -٤٧  البـــن عبـــد البـــر النمـــري، وزارة عمـــوم األوقـــاف والـــشئون اإلســـالمیة، :التمهی

  .مصطفى العلوي ومحمد البكري: ، تحقیقه١٣٨٧المغرب، 



    
 

 
 

١٦٤ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

: ي الـدین بـن شـرف النـووي، تحقیـق ألبـي زكریـا محیـ:تهذیب األسـماء واللغـات -٤٨

  .مصطفى عبد القادر عطا

 ألحمـــد بـــن حجـــر العـــسقالني، دار الفكـــر، بیـــروت، الطبعـــة :تهـــذیب التهـــذیب -٤٩

  .ه١٤٠٤األولى 

ــي أســماء الرجــال -٥٠ ــال ف  لیوســف بــن الزكــي أبــي الحجــاج المــزي، :تهــذیب الكم

  .وفبشار عواد معر: ، تحقیقه١٤٠٠مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة األولى 

 ألبــــي منــــصور محمــــد األزهــــري، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، :تهــــذیب اللغــــة -٥١

  .محمد عوض مرعب: م، تحقیق٢٠٠١بیروت، الطبعة األولى 

 لعبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر :تیـــسیر الكـــریم الـــرحمن فـــي تفـــسیر كـــالم المنـــان -٥٢

الــشیخ محمــد بــن عثیمــین : ، تحقیــقه١٤٢١الــسعدي، مؤســسة الرســالة، بیــروت، 

  .رحمه اهللا

ـــسبعا -٥٣ ـــداني، دار :لتیـــسیر فـــي القـــراءات ال  ألبـــي عمـــرو عثمـــان بـــن عمـــرو ال

  .ه١٤٠٤الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الثانیة 

 لمحمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد أبـــي حـــاتم التمیمـــي البـــستي، دار الفكـــر، :الثقـــات -٥٤

  .السید شرف الدین أحمد: ، تحقیقه١٣٩٥الطبعة األولى 

ــرآن -٥٥ ــل آي الق ــان عــن تأوی بــي جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري،  أل:جــامع البی

مركــــز هجــــر للبحــــوث والدراســــات العربیــــة واإلســــالمیة، القــــاهرة، الطبعــــة األولــــى 

  .عبد اهللا بن عبد المحسن التركي .د: ، تحقیقه١٤٢٢

 ألبـــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن أحمـــد أبـــي بكـــر القرطبـــي، :الجـــامع ألحكـــام القـــرآن -٥٦

عبــد اهللا بــن عبــد . د: حقیــق، ته١٤٢٧مؤســسة الرســالة، بیــروت، الطبعــة األولــى 

  .المحسن التركي وآخرون

 لناصــر الــدین األلبــاني، المكتبــة اإلســالمیة، األردن، :جلبــاب المــرأة المــسلمة -٥٧

  .ه١٤١٣الطبعة األولى للطبعة الجدیدة، 

  .ه١٤٢١ دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، :حاشیة ابن عابدین -٥٨



    
 

 
 

١٦٥ 

من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الث ا�لد الث  

 خروج املرأة واختالطها بالرجل األجنبي يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية 

العزیــز بــن بــاز، دار ابــن  للــشیخ عبــد :الحجــاب والــسفور فــي الكتــاب والــسنة -٥٩

  .ه١٤٠٦زیدون، بیروت، ودار الكتب السلفیة، القاهرة، الطبعة األولى 

  .ه١٣٩٨ ألبي األعلى المودودي، مؤسسة الرسالة، بیروت، الحجاب، -٦٠

  . البن زنجلةحجة القراءات، -٦١

 للحـــسین بـــن أحمـــد بـــن خالویـــه، دار الـــشروق، :الحجـــة فـــي القـــراءات الـــسبع -٦٢

  .عبد العال سالم مكرم. د: ، تحقیقه١٤٠١ بیروت، الطبعة الرابعة
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