ﺣ م ﻟ س اﻟﻣرأة اﻟﺑﻧطﺎل أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎرم
اﻟﺷﯾﺦ :ﻋﺑد اﻟﻛرم اﻟﺧﺿﯾر
ﻘول :ﻫذا ﯾر د ﻧﺻ ﺣﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ،ﻣﻊ ﺑ ﺎن ﺣ م ﻟ س اﻟﺑﻧطﺎل أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎرم؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻋورة اﻟﻣرأة أﻣﺎم

اﻟﻣﺣﺎرم ﻌﻧﻲ وأﻣﺎم اﻟﻧﺳﺎء؟

أوﻻً :ﻋورة اﻟﻣرأة ﻋﻧد اﻟﻣرأة ﻫﻲ ﻌورﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﺣﺎرﻣﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻵﯾﺗﯾن ﻓﻲ آ ﺔ اﻟﻧور واﻷﺣزاب ﻋطﻔن

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎرم ،ﻓﻌورة اﻟﻣرأة ﻋﻧد اﻟﻣرأة ﻌورﺗﻬﺎ ﻋﻧد أﺑﯾﻬﺎ وأﺧﯾﻬﺎ ،وﻋورﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﺣﺎرﻣﻬﺎ ﻣﺎ ظﻬر ﻏﺎﻟ ﺎً طرف

اﻟﺳﺎﻋد وطرف اﻟﻘدم واﻟﺷﻌر ،وﻣﺎ أﺷ ﻪ ذﻟك ،وﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻓﻼ ﯾﺟوز إﺧراﺟﻪ ،وﻻ إﺑ ارزﻩ ،وﻫذا ﻣﺷرو

ﺄﻣن

اﻟﻔﺗﻧﺔ ،ﻓﺈذا ﺎن ﺧروج ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻏﺎﻟ ًﺎ ﻋﻧد اﻷب وﻋﻧد اﻷخ واﻟﻌم واﻟﺧﺎل ﯾﺛﯾر ﻓﺗﻧﺔ وﺟب
ﺳﺗرﻩ ،وﻟو ﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺎرم.

طﺎﻟب.......:

ﻻ ،ﻫذا ﻟ س ﻣﺑرر ،اﻷﺻﻞ أن ﺗﺧ ط اﻟﻣرأة ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟ م دﯾﻧﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﺎن ﻣﺎ ﯾ ﺎع ﻓ ﻪ إﺛﺎرة ،وﻓ ﻪ ﻓﺗﻧﺔ
ﻻ ﯾﺟوز ﻟ ﺳﻪ.

طﺎﻟب.......:

اﻟﺿﯾ اﻟذ
ﯾﺑﯾن اﻟﺟﺳم ﻣﻣﻧوع ،ﯾذ ر ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓﻞ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن -ﻣﻊ اﻷﺳﻒ اﻟﺷدﯾد -واﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬم ﺎﻷﻋراس
ّ
واﻷﻋ ﺎد وﺷﺑﻬﻬﺎ ﻣن ﺗﻌر اﻟﻧﺳﺎء أﻣﺎم اﻟﻧﺳﺎء ﺣﺟﺔ أﻧﻬﺎ أﻣﺎم اﻣرأة ﻻ ﺗﺛﯾر ﺷﻬوة ،وُذ ر ﻣن ﺷﻬوة اﻟﻧﺳﺎء
اﻟﻣﺳﻠم ﻟدﯾﻧﻪ

ﻌﺿﻬن ﻟ ﻌض ﺷﻲء ﻻ ﯾﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎل ،وﻫﻧﺎك ﺣوادث ووﻗﺎﺋﻊ ﺣﺻﻠت ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﺣﺗﺎ
وﻟﻣﺣﺎرﻣﻪ ،إذا أﺿﻔﻧﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻫذﻩ اﻵﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺻور اﻟﻧﺳﺎء ،و م ﻣن اﻣرٍأة ﻋﻔ ﻔﺔ ﻣﺗﺣﺟ ﺔ وﺣﺿرت ﻌض
اﻟﻣﺣﺎﻓﻞ وﺻور اﻟوﺟﻪ ﻓﻘط ،ﺛم ر ب ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻋﻠﻰ ٍ
ﺟﺳد ٍ
ﻋﺎر ،ﺛم ﺣﺻﻠت ﻓ ﻪ اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ ،اﻟوﺿﻊ ﺧطﯾر ﺟداً ﺎ
ُ
اﻹﺧوان ،و م ﻣن اﻣرأة وﻗﻌت ﻓﻲ ﺣ ﺎﺋﻞ اﻟﺷ طﺎن وﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻋﻔ ﻔﺔ ﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗﺳﺎﻫﻞ.
ﻓﺈذا ﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻟظن أﻧﻪ ﺣﺿر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻓﻞ ﻣن ﯾرﺗﻛب ﻣﻧ اًر ﻻ ﻣ ن اﻹﻧ ﺎر ﻋﻠ ﻪ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺣﺿور،
ٕواذا ﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻟظن وﺟود ﺎﻣﯾرات ﺗﺻو ر أو ﺟواﻻت ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺻو ر أو ﺷﻲء ﻣن ﻫذا ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺣﺿور ﺣﺎل.

