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 كلمة الناشر 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 .(1)فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمونقال تعاىل: 
ــا ل م  ــلم   لــــ  أن  رنعــــوا   مســ ومــــن هــــذا اىنطلــــؤ نــــرة اأس اىــــ من  وســــيف  اىســ

ء الفق ــاء ل ــر  عرفــوا ا ــرل مــن ا ــرامغ وا ــا ح مــن  ــيف غ وال ــ ي  مــن الشــر ية إىل العلمــا
 الباطل..

ــتنب  مـــن األالـــة  وأخـــذ العلمـــاء ببيـــان األح ـــام الشـــر ية حـــذ  االســـتفتاءاة حســـ  اىسـ
 األربعة.. 

 وقد مجع بعض اىشا خ هذ  االستفتاءاة   كت  خاصة لتعميم الفا د .
لقارئ العح ح ـ ف و جممو ة من االستفتاءاة الـ  تون ـ  وكان من ا ما ب   د ك ـ ا  ا ا

إىل اىرنــع الــد ع األ لــ  المــام الســيد امــد ا ســيع الشــيفاب  حلاام  لــ      س ا  ــاس 
والنظــرغ وقــد أنــاس  لي ــا مجاحتــ غ ومجع ــا العرمــة الشــيخ نعفــر ا ــا ر    هــذا ال تــاس 

 أت نا نشر  ل ثر  االبترء هبذ  اىسا ل.... فار)استفتاءات حول احلجاب والنظر(ومجا  
سـا ل  البــار   حونــل التوفيـؤ والقبــولغ انــ  مجيــع جميـ غ واخــر ا ــوا  أن ا مــد   رس 

 العاى غ وصل  هللا  ل  امد وال  الطاهر ن.
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                               

 شوران  13/  6080وت لبنان، ص ب بري                              
 

 

 .43سور  الن ل:   (1)
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
ا مــد   رس العــاى غ وصــل  هللا  لــ  امــد وأهــل بيتــ  الطيبــ  الطــاهر نغ واللعــن  لــ  

 أ دا  م أمجع  إىل قيام  وم الد ن.
 

 احلجاب ووجوبه
 

 احلجاب من الضرورايت
 ـم  رتـداا مـن  ن ـر غ ومــا هـل ونـوس ا  ـاس مـن ايـرورسة الســرم  وهـل ح: 1س

 ح م من ال  عتع هبذا الدستور الحر خاصة من اجملتمعاة السرمية 
فلــم   ـــن مرتـــدا   ا  ــاس ايـــرور غ أمــا إجا ا  رنـــع الن ـــار إىل ت ــذ   الرســـولج: 

 وكذا إجا كان الن ار  ن شب ةغ و لحم السعر   هدا ة من ال  عتع    اس.
 مما جيب على األبوين

هل من الوان   ل  األبو ن أن  فرايا ا  اس  ل  بنت ما  ند إكمال التاسـعة : 2س
 أم  رتكاها حىت تقتنع    اس وتت ّ   بر بت ا هر 

ايا و لحم أن  علماها ا  اس قبل جلكغ قال تعاىل:  غ: جي   لي ما حس  الم انج
ذ ينا ءا  ا الــن ي أايُـّهــا َم واأاَهلــ  َا وا أاُـَفاســا وا قــا ة  امانــا ــا ا ما ئَ  هــا اراةا عالايـَ اسا وااحلَ جــا ا النــن راً واقاوداهــا َاَم َنا

اد  اليـاَعصاونا هللاا ماا أاماراهاَم وايـاَفعالاونا ماا يـاَؤماراونا  دا  . (2)غ  ظ  ش 
 مىت تتحجب البنت؟ 

 

 .6سور  الت رمي:  (2)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 5 

 ت       اس الشر ر ت مىت جي   ل  البن  أن: 3س
 لة. : إجا بلغ  سن الت ليف وهو تسع سنواة كامج

 إجبار البنت على احلجاب
 : هل نستطيع إنبار البن   ل  لبس ا  اس السرمر 4س
 : األفضل ن ي ت ا وإقنا  ا بضرور  جلك.ج

 املعيار يف سن البلوغ 
 :كيف حس  سّن البلوغغ هل  لّسنواة اح ر ة أم اىيرا ة 5س
 اح ر ة. :ج

 تصوير الطفلة 
 بلوغ ما هو ح م ت و ر الطفلة قبل ال: 6س
 نا ح. ج:

 التدريب على الطاعات
ر غ أو ح اهبــا قبــل : 7س هــل  لــحم ا ــو  الولــد أو البنــ  قبــل ســّن البلــوغ لرلتــحام  ل ــّ

 لمــا  ّّن هنـان مــن  ــرة  غإكمـال التاســعةغ أم أّن جلـك  ــيف وانـ  ألّن البلــوغ ا ح ــل بعـد
 ا هو رأ  مجاحت م فم غايرور  جلك قبل البلوغ كر ال  ستثقر االلتحام ح  البلوغ

 قبل البلوغ حس  الم ان. ج:
 عندما تبلغ البنت 

البن  تبلغ  ند إكمال الّتاسعة شر اغ ف ل تلـحم اـا تلتـحم اىـرأ  مـن حيـة ا شـمة : 8س
مــع العلــم أّن البنــ  هبــذ   غفــر تشــارن األطفــال   األلعــاس اــرأة الرنــال األنانــ  غوالوقــار

 ن حية ا سم ال  ـبدو  لي ا الفرق  ّما مض  السن تبق  مشدوا  إىل ماايي ا وم
 إجا بلغ  سنا  شر يا غ كان  كسا ر النساء. ج:

 زوج األخت
ــم  فتـــا : 9س ــا التطيـــؤ العـــي  مع ـ ــو ن و نـــدها إخـــو  ل ن ـ ــباس  لـــبعض تيمـــة األبـ األسـ

للعـي   مضـطر الشخ ية وتفضل العي  مع أخت ا وبون ا فما ح م ا    ـاس منـ  أل ـا 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 6 

  واالرشااق  ا  اس  ن ا أم تبق  ملتحمة حب اهباغ فرتنو من م الن ي ة مع م وهل  س 
حلواألنــر  لــ  قــدر االلتــحام    ــاس أمامــ غ وحــا   جلــك أنــر   ظــيم   لي ــا  جيــ  ج:
 .اىشقة 

 إذا أرضعت اخ الزوج
مـن  شـر  رايـعاة  ف ـل أصـب  الرايـيع ك بن ـا  أكثـرأرايع  أخا  لحون ا  امرأ : 10س

كانــــ  ترايــــع إبن ــــا معــــ غ ومــــا ح م ــــا  لنســــبة   أ ــــاخــــا  لولــــدهاغ مــــع العلــــم  لرايــــا ة أو أ
 لل  اس من   

الرايعاة مخسـة  شـر رايـعة متتاليـة و لشـرور اىقـرر  كـأن ا  ف ـل بين ـا  كان   إجا ج:
لغ وكانــ  الرايــعاة   ايــمن الســنت  ف ينأــذم  ــر  أح ــام أكــ رايــعة مــن امــرأ  أخــرةغ أو 

رايا يا  حاغ وأخا  لولدهاغ وال  لحم  لي ـا أن تت  ـ  منـ .وإال فـر  إبنا   الولدالرايا ة و  ون 
 ر   ليـ  أح ـام الرايـا ةغ نعـم إجا كانـ  الرايـعاة  شـر  أو اون ارمسـة  شـر فـاألحور 

 أن ال تحوج ممن حترم  لي   لرايا ة ال املةغ و لحم ا  اس أمام . است با   
 اجلرب على احلجاب

 ا نأ بعـد ا  ـاس  لـبس  لـ  أختـ  األخ أو غبونتـ  جيـر نأ الحوج  ستطيع هل: 11س
  اىن ر  ن والن ر  ىعروف األمر ااوالة  تثمر

 .غ مع تف يم ا فلسفة ا  اس نعم ج:
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 حدود احلجاب
 احلجاب الشرعي

وهل لـبس اىربـس الطو لـة الفضفاايـة وسـرت  غما هر حدوا ا  اس السرمر: 12س
  فـرغ ومـا هـر ال يفيـة الـ  ن ـن أن تظ ـر في ـا النسـاء  الشارس ىقنعة أو الربطة أو الرأس  

 أمام األننيب 
  فـر و  ا  اس الشر ر هو مـا  سـرت نسـم اىـرأ  وشـعرها مـن اون ب نـة وال افتتـانغ ج:

 إجا كان فضفاايا .
 سرت الذقن

 هل جي   ل  اىرأ  سرت الذقن أمام الرنل األننيب : 13س
 نعم. ج:

 سرت القدمني
  القدم  سرت اىرأ   ل  جي  هل: 14س
 .لألرض واىرصؤ اىتعارف  اهرمها سرت جي  ال ج: 

 حد القدم
 إىل أّ  حد ن ن   ور قدم اىرأ  أمام األننيب : 15س
 ] وهر الحاو ة اىت ّونة من التقاء الّساق مع   ر القدم [.  ا ا ح إىل حد ال عب  ج:

 ظاهر القدم وابطنه
 رأ  سرت  اهر القدم وما هو ح م  طن قدم ا هل جي   ل  اى: 16س
 ال جي  سرتمها إىل حد ال ع . ج:

 عباءة الَتف 
 هل جيوب لبس  باء  ال تف مع تغطية الرأس بشر اخر : 17س
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 نا ح إجا كان ساترا  من اون ب نة وال افتتان ج:
 الوجه والَفان

سـتثنياة إجا كانـ  هل جي  سرت الون  وال ف    ح اس اىـرأ  أم هـر مـن اى: 18س
 خالية من الح نة 

وهللا العـــــاا  غالظــــاهر االســــتثناءغ إجا كــــان خاليـــــا  مــــن الح نــــة وا   ـــــن خــــوف افتتــــان ج:
 العاصم.

 سرت الوجه
 هل جي  سرت الون   ل  اىرأ  : 19س
جيـ  جلــك فيمـا إجا اســتلحم ال شـف النظــر بلـذ  أو ر بــة أو كـان هنــان خـوف افتنــان  ج:
 أو تح ّن.

 دم سرت الوجهشروط ع
  هل جي   ل  اىرأ  سرت الون  وال ف  أمام األنان : 20س
ــدم خـــوف  ج: ــدم التـــح ن و ـ ــّذ  أو ر بـــة و ـ ــر إلي ـــا بلـ ــوا   ـــر  نظـ ــرر  ـــدم ونـ الغ بشـ
 .االفتتان

 حجاب ُساء النيب 
  وأكف ن ونوه ن ح نب النيب نساء كان   هل: 21س
جااب  واإ ذاا ساأاَلتاماوهانن ماتا  قال تعاىل: ج:  . (3)اًعا فااَسأالاوهانن م َن وارااء  ح 

 الزي املفضل
   بنظركم لل  اس  مفضل ب   وند هل: 22س
 .ال ج:

 حجاب الزوجة الَتابية
هــل جيــ   لــ  اىســلم أن همــر بونتــ  ال تابيــة بســرت شــعرها وســاقي ا كاىســلمةغ : 23س

  أم ال جي   لي  جلك ما ااموا ال  رون جلك وانبا    ا ن م

 

 .53سور  األححاس:   (3)
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 األفضل أن همرها    اس. ج:
 الرجل وسرت جسمه

ــ  وال فـــ   لـــ  اىشـــ ور بـــ  : 24س ــا  ـــدا الونـ ــرأ  هـــر مـ حـــدوا الوانـــ    ســـرت اىـ
ــا   ــال أ ضـ ــا  الفق ـــاءغ ف ـــل للرنـ ــر إىل مـ ــلمة أن تنظـ ــة جيـــ  ســـرتها وال جيـــوب للمسـ حـــدوا معينـ

  داها 
 أن التنظر إىل  يف اىتعارف. ال جي   ل  الرنل إال سرت العورت غ نعم  ل  اىرأ  ج:

 الوجه الطبيعي 
 هل جيوب للمرأ  أن خترج قرص ون  ا بر ب نة بل ب ورهتا الطبيعية : 25س
 إجا ا ت ن هنان إاثر  أو ب نة ال ّس. ج:

 التسرت من الصيب املميز 
  هل جي   ل  اىرأ  التسرت من ال يب اىميح وتعامل  معاملة البالغ: 26س
 .تظ ر ب نت ا ومفاتن ا أمام ال يب اىميح جي  أن ال ج:

 كيفية سرت الرأس 
وما أشب غ ام هنان لباس خاص   هل جيوب لبس حلاىانتو  وح اس الرأس  لربطة: 27س

 لل  اس الشر ر   
 ليس هنان لباس خاص بل  لحم سرت الشعر وا سد اا ال  ون ب نة ومثيفا . ج:

 كشف الوجه 
ة إسرمية بلندنغ وال ف الدراسر خمتل غ والرنـال   أ  سيد  أارس   نامع: 28س

اىقدمــة وهــم  غضــون الب ــرغ والنســاء   ارلــف وهــن   ح ــاس إســرمر ال  ظ ــر منــ  إال 
 قرص الون  وال ف غ فما هو ا  م  لنسبة يل وأ  م شوفة الون  ـ القرص ـ 

 تان. شف الون  إجا كان بدون ب نة وال ر بة والخوف افتال ّس ب ج:
 حجاب املذيعة

ــا  تلفــــح  إســــرمية شــــيعيةغ وأقــــدم بــــرام  لألطفــــال مــــن أنــــل : 29س إنــــع أ مــــل   قنــ
ــذا  ــة التلفح ـــونغ فقيـــل يل إن هـ ــور قـــرص الونـــ   لـــ  شاشـ ــور الـــد نغ وجلـــك بظ ـ تعلـــيم م أمـ
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مون  للشب ة. ف ن بعض الرنال قد  نظـرون إيّل بر بـةغ ف ـل  ملـر حـرام و لـحم تركـر لتقـدمي 
 مية برام  إسر
 كشف الون  بدون ر بة وخوف افتتان وبدون تح ن نا ح.  ج:

 تفصيل احلجاب الشرعي
 ما هو ا  اس الشر رغ تف ير  : 30س
ــن اون ب نــــة وافتتــــانغ ] حبيــــة ت ــــون مربســـــ ا  ج: أن ال  ظ ــــر نســــم ا وشــــعرهاغ مــ

 ب نت ا والتضع اى ياج  ل  ون  ا [. ااتشمة فضفااية ال تظ ر من خرح
 قع لبس الرب 

 ما ح م لبس النقاس حلالرقع  للمرأ  : 31س
 نا ح ما ا   ن في  ر بة وافتنان. ج:

 الربقع يف دول اخلليج 
هل جيوب للمرأ  لبس النقاس وبذلك تظ ر  يني ا وبعض األحيان الع  واألنـف : 32س

  ل  خرف ما نرة  لي  العاا  من لبس  غطر الون  كامر    معظم اول ارلي  
 .إجا ا ت ن ب نة وال افتتان جلك  جيوب ج:

 حجاب الطبيبة
  تغطيـة هـو في ـا اىتعـارف ا  ـاس  حيـةالسـرمة   االبر إحدة   طبيبة أ : 33س
 الشــعر تغطيــة مــع الونــ قــرص  كشــف  يل جيــوب هــل النســانية م نــ  وىمارســة الونــ غ كامــل
  ظ ــر الــذ  النقــاس   لبســون اآلخــر والــبعض بــذلك   قومــون الــذ ن الــبعض ونــوا مــع والــذقن
 اختنـاق مـنيل   سـبب  ىـا إايـافةغ األنظـار جيـذس  ممـا غأمجـل العينـ  جيعـل الـذ و  فقـ  العينـ 

  النقاس  في ا  لبس ال  الفرت  طول مع
  نظــر   ــر وال افتتــان خــوف وال ب نــة هنالــك    ــون ال أن شــرر الونــ  كشــف  جيــوب ج:

 .ر بة أو بلذ  لي إ
 إذا وجب سرت الوجه

كــان ســرت الونــ  وانبــا  ىــا  رتتــ   لــ  كشــف  مــن اىفاســدغوقد انتشــر هــذ    إجا: 34س
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 الشـر رغ طاء ون  مع إ  ار العين  فق غ ف ل   ون مثل هذا النوع امتثاال  لل  ـم  األسم
هــذا إجا ا   ــن هــذا ال  ــار هــو بنفســ  مــورا فتنــة للنــا ر وا  عــد ب نــة و ا ت ــن اىــرأ  تضــع 

 ل ال  ل الح نة  ل   يني ا مث
 و كاف.ف لو ا ت ن مع الح نة وا ت ن ب نة  ج: 

 البوشية 
  السرم  البوشية  لبس ح م ما: 35س
 .مست   ج:

 آايت قرآُية على امل بس 
غ القرانيـة اآلسة  بعـض  لي ـا كتـ   الـ  للمربـس النسـاء لـبس   ا  ـم هو ما: 36س

  هللا« رسول امد هللا إال إل  »ال  بار  أو
 .متوايأة  يفغ مع  دم اىس ّس ال ج:

 إذا أضرها احلجاب
  الرابعـة  شـر مـن  مرهـا ملتحمـة    ـاس وقـد أصـيب  ب ـداع أو مـرض  فتا : 37س

طبيبــا  أخ ــا يا  لعرن ــا حلوالطبيــ  مســلم  ف ــان نوابــ  أن العــرج  ورانعــ اخــر   الــرأس 
بــ  نفــس نــواس الطبيــ  طبيبــا  اخــر بعــد فــرت  مــن الــحمن ف ــان نوا فرانعــ  غخبلــع ا  ــاس 

الفتا  تـرة نفسـ ا أ ضـا  حسـ   ربت ـا الشخ ـية أن أا رأسـ ا  ـحول  أناألولغ مع مرحظة 
  ف ل جيوب حا خلع ا  اس وارروج سافر  وجلك للعرج ا  اسغإجا خلع  
 . لحم   ا  اس أن   ون ثقير   ل  الرأس ال ج:
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 املصافحة مع النساء
 

 فحةاحلرج يف ترك املصا
كمــــا تعلمــــون أّن اىــــدارس وا امعــــاة األننبيــــةغ وبعــــض ا امعــــاة الســــرمية : 38س

خمتلطة وكثيفا  ما  رقر الشباس اى من حرنا     دم م اف ة اىرأ  والـ  تبـدأ اـّد  ـدها أوال غ 
  وهل  وب مع لبس القفاباة  غف ل  وب اى اف ة   مثل هذ  ا الة

 .ل ّف ا حل  ر بدون  مح  غ  اف  مع لبس القفاب ج:
 اللمس بساتر 

مــــا ح ــــم وايــــع الرنــــل  ــــد     ــــد اىــــرأ  األننبيــــة مــــن وراء العبــــاء  أو القفــــاب : 39س
 ومس  ا بقو غ من اون ش و  

 مش ل.حلالع ر  الغمح  ج:
 االضطرار إىل املصافحة

 أو  رتتــّ   لــ  جلــك  غإجا مـّدة األننبيــة  ــدها للم ــاف ة وكــان رّاهـا إهانــة حــا: 40س
 غشــرء مــن الحــراج أو مشــاكل اتملــةغ كمــا إجا كانــ  األننبيــة طبـيــبةغ ف ــل  ــوب اى ــاف ة

  وه ذا الع س إجا مّد األننيب  د  للمرأ  اىسلمة
 ال جيوب إالّ إجا اايطّر اايطرارا  شر يا . ج:

 األهم واملهم 
ناء هنــان بعــض العــامل    ا قــل السياســر والعرقــاة الــ   عــوا نفع ــا للســ : 41س

هــل جيــوب جلــك  غقــد  تفــؤ حــم   لقـاءاهتم أن   ــاف وا األننبيــة أو حلقــوا  يـت م غواىظلـوم 
  نظرا  للم احل السرمية والنسانية العامة

 .األهّم واى م شر ا    رحظ ج:
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 املصافحة املقدمية
  ج اى قــ ا قنا  ــا لف ــر  الــحو هــل جيــوب النظــر واى ــاف ة مــع األننبيــة كمقدمــة ل: 42س

 وهو  علم موافقت ا بعد تلك اىقدماة 
 واى اف ة بدون ال فوف ال. النظر نعمغ ج:

 البائع واملصافحة
البــا ع   أور   ضــطر إىل مــّد  ــد اى ــاف ة مــع كــل مشــرت  ســواء كــان جكــرا  أم : 43س
  والت ية اىعتاا  تتم  ن طر ؤ اى اف ة ف ل جيوب جلك  أنث 

 .لقفابمع اىرأ  ال جيوب إالّ   ج:
 مصافحة كبرية السن

االست ركية واىـواا الغذا يـة وحب ـم  رقاتنـا  اىوااحنن شباس نعمل   ال لبيع : 44س
امرأ  كبـيف  السـن  ـدها للم ـاف ة وقـد ت ـون هـذ  اىـرأ   متداالنتما يةغ ففر بعض األحيان 

  جلك مع العلم أ ا أننبية لناربتع   ال غرغ ف ل جيوب 
 .فبينوا حا حرمة جلك   السرم وسب  ا رمة    موإجا كان  ناهلة  ال جيوبغ ج:
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 اخللوة
 

 بيت صديق الزوج
وبقاء اىـرأ  وحـدها   البيـ    بـرا اى  ـر  غ  حالة سفر الحوج ألمر ايرور : 45س

راا   ّا  إىل اختطاف ا أو تعّراي ا للمخاطر ف ل جيوب حا أن تذه  إىل بي  صد ؤ بون ا 
  ية   ا  جلك إىل ارلو  مع اح

 مش ل ندا . ج:
 العمل يف غرفة واحدة 

هــــل جيــــوب أن  عمــــل مــــع أننبيــــة ســــافر     رفــــة واحــــد  اون الّنظــــر إلي ــــا قــــدر : 46س
 الم ان 
 .فر جيوب شخص اثلة  لي ماال  دخل إجا كان  الغرفة مغلقة حبية  ج:

 التدريس 
  ا الع سهل جيوب أن  دّرس األننيب اىرأ  وكذ: 47س
 .جيوب إجا ا  ستلحم حراما  ك  ول ارلو  بين ما ج:

 تعليم السياقة
  هل تعليم الرنل للمرأ  السياقة نا ح مع كو ا لوحدها مع    نفس السيار : 48س
ــــبة وال خـــوف افتتــــان  لايــــافة إىل لــــحوم ونــــوا  ج: نـــا ح إجا ا   ــــن هنــــان تــــرّج وال رـ 

 .شخص اثلة مع ما
 مقدمة للزواج

ــا: 49س هـــل جيـــوب  غإجا كـــان احـــدف هـــو هدا ـــة األننبيـــة أو نلـــ  رايـــاها للـــحواج من ـ
  اللقاء والت ّدث وارلو  مع ا اون اللمس

 .ارلو  ال  وب ج:
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 من مصاديق اخللوة
إجا خــرج الــحوج ىــّد  ســا اة قليلــة مــن اىنــحل وتــرن صــد ق    البيــ  مــع بونتــ  : 50س

 لما  أ ما م منان ال خيطـر    حمـا أّ   غلك خلو    رفت  منف لت غ هل ت دق  ل  ج
  شرء

 نعم جلك خلو . ج:
 امل ك يف اخللوة 

هــل إم ــان اخـول الغــيف إم ـا    قليــا غ أو  رفيــا    مـا هــو مـرن ارلــو   ألننبيـة: 51س
 ولو استبعد اخول الغيف  

  رفيا . ج:
 سيارة األجرة 

 لوحــــدها وســــا ق ا رنــــل أننــــيب ل ــــرهــــل جيــــوب للمــــرأ  أن تركــــ  ســــيار  أنــــر  : 52س
  وصل ا إىل اى ان الفرين بدون أن   ون مع ما شخص اثلة هل  عتر هذا خلو  

 إجا كان جلك   م ان خال  ن اىار . ألخص األحور أن   ون مع ما اثلةغ  ج:

 املناقشة العلمية
س ف ــل   ا امعــة قــد  ــذه  أحــد الطــرس إىل الــدكتور  ىناقشــة بعــض الــدرو : 53س

  سواء كان الباس مفتوحا  أو مغلقا  غ تعتر هذ  خلو 
 .إجا أم ن اخول اآلخر ن  لي م   أ  وق  فر  عتر خلو  ج:

 الطالب والطالبة
 وكـان مـاغ  مـل    شـرتكا ان والطالبـة الطالـ  من اىدرس أو الدكتور طل  إجا: 54س
  ح م  هو فما غاخر م ان   أو احملااير  أثناء   لوحدمها ا لوس  تطل  العمل جلك 

 .ّس روا  ستلحم اّرما ف خلو  وال بر بة   ن ا إجا ج:
 املصعد

 هل  عد ونوا الفىت والفتا  وحدمها   اى عد خلو  : 55س
 نعم. ج:
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 التفريق يف املضاجع 
ــ  : 56س ــن  حسـ ــر  سـ ــبع أو  شـ ــانع لسـ ــبية   اىضـ ــرق ال ـــيب وال ـ ــرواسة  فـ   الـ

ف ــل اىق ــوا التفر ــؤ مــن اىضــانع أ   ــدم النــوم حتــ   طــاء واحــد أو  اخــترف الــرواسةغ
  شمل النوم   الغرفة الواحد  اىشرتكة ب  األخ واألخ  ول ل فراش  اىستقل 

   لوحدمها    رفة.اال فرق إجا ك ج:
 إذا كاُت االجنبية يف البيت

خـر وال أحـد  يفهـاغ إىل البي  و  البي  أخ  بونـ  أو بونـة أ اخلأحيا   أ: 57س
ف ــل جيــوب يل أن أكــون   البيــ  مع ــا وحــدهاغ  لمــا  ّن مفــاتي  البيــ   ونــد  نــد إخــواين 

 ووالد  وأخوايت 
 الّس ب  إجا أِمَن من م ر الشيطان وأم ن اخول الغيف  لي ما. ج:

 النوم يف غرفة واحدة 
  حا ارم  يف أو حا ارم مع واحد   رفة   تنام ال  اىرأ  ح م ما: 58س
 .أ ضا   جيوب رف احملرم مع خطرا   كان  وإجا جيوبغ ال ارم  يف مع ج:
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 اخت ط األجاُب
 

 املمثلة
 ما ح م اىمثلة ال  أتخذ   األفرم اور الحونة ألفراا خمتلف  : 59س
 إجا كان مقرت   مع ا رام فر جيوب. ج:

 تبادل كلمات احلب 
رنــل األننبـيــ  ب لمــاة ا ــ  ومــا شــاب  كمــا لــو قــال مــا ح ــم تبــاال اىــرأ  وال: 60س

 حا: إيّن أحبك وأ تّح بك و... 
 .إجا ق د سوءا  أو صاحب  ارم ا جيح ج:

 اجللوس على مائدة واحدة 
 ا لوس  ل  ما د  طعام واحد  لل نس  األنان  ما ح م  : 61س
 جيوب إجا ا   ن هنان اّرم. ج:

 العمل مع وجود الرجل
ح ــم  مــل اىــرأ  مــع الرنــل وهــر ا بــةغ مــع العلــم أّن بعــض الرنــال الــذ ن  مــا: 62س

 مع ا   العمل  يف ملتحم    
 إجا استلحم جلك ارما  ا جيح. ج:

 الندوة العلمية 
النــّدو  الــ  تضــم الرنــال والنســاء   حبــة  لمــرغ إجا كانــ  أحيــا   ترتفــع في ــا : 63س

 لمـــا  ّّن الضـــّ ك ا   ـــن  غنـــا ح  أم الأصــواة الضـــ ك حبيـــة ت ـــل األصـــواة لبعضـــ م 
  والّندو  من أنل رفع اىستوسة الثّقافية غمق واا  
 إجا ا   ن ر ـبة وش و  وا   ن اذور اخر ا   ن جلك ارما . ج:
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 السباحة
ول ـن  ـيف  غإجا كان  السباحة ّمر الطبي  لغرض العرج وكـان اىسـب  خمتلطـا  : 64س

  ف ل  وب السباحة كذلك  غحة بعيدا   ن الترقرمحاحم حبية ن ن السبا
 . ـب ة  ن البد ل لذلك  ج:

 الرايضة
 ح ـم فمـا غو يـا    ن ـرا   الـدكتور أمـام الطالبـة تتـدرس  الرسايةغ خت ص    البا  : 65س

 العمل  هذا
 .جيوب ال ج:

 مَتب العمل
 ــن إىل إجا كانــ  اىــرأ  تعمــل مــع الرنــال وهــر البســة لبــاس حشــمة ووقــارغ ول: 66س

م تــ  رنــل والرنــال الــذ ن  عملــون فيــ   ــيف ملتــحم   لــد ن الســرمر إ ــا  نانــ  م تب ــا
 مست رتون 
 إجا استلحم جلك اّرما  ا جيح. ج:

 اخلياط الرجل 
  وكذا إرسال الثّياس إلي  ل ر  قيس  لي ا غهل جهاس اىرأ  للخيار نا ح: 67س
 .إجا كان اريار َاْرما   ارّيار  إىلحلالذهاس وكذا  غال ّس إبرسال الثياس  ج:

 مقاعد الباصات
  الباصاة  مقا د   األننبي  والرنل اىرأ  نلوس ح م ما: 68س
  .الرنال خلف النساء  لس نأ واألفضل غّس رف ا رم مقرت      ن ا إجا ج:

 إذا علمت ابلنظر املريب 
ا الرنال الذ ن  تعّمدون النظر هل جيوب جهاس اىرأ  إىل األماكن ال  تعلم بونو : 69س

  إلي ا بق د اللذ 
 .مقدمة ا رام حرام ج:
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 اخت ط العوائل واألقرابء
 

 يف جمالس العرس
إن كــان األمــر  ســتلحم  والــحواجهــل جيــوب اخــترر اىــرأ  والرنــل   جمــالس العقــد : 70س

 أو متح ناة بسرت كاف   تمتعنالنظر إىل العروس أو سا ر النساء   حالة كو ن ال 
 ال جيوب. ج:

 على مائدة واحدة 
تونــد  ــاااة  نــد  وهــر انتمــاع بعــض الرنــال والنســاء بشــ ل  وا ــل والــذ ن : 71س
نسـ  كـأبواج األخـواةغ وبونـاة األخـوان حيـة جيتمعـون للطعـام  لـ  ما ـد  واحـد   بيـن م

 بش ل خمتل  و يف غ ف ل   هذا إش ال 
 ّس.إجا ا   ن مشتمر  ل  حرامغ ال  ج:

 يف بيت واحد 
  عيشـون غوارـال العم  ا لة مثل غ ا رة   د  في ا تس ن البيوة  بعض توند: 72س

  قول م هو فما غوبناة  أوالا من العا لت  من األبناء مجيع البي    وخيتل غ بعض مع
 ارت اس احملرماة. و دم ا  اس  مرا ا  بشرر ّس ال ج:

 احلجاب املثري
شــر    اجملتمــع لــبس ا  ــاس بــدون  بــاء  نســا ية وهــذا  البــا  مــن الظــواهر اىنت: 73س

در مــثر  أو اراصــر  أو أّ  نــحء اخــر مــن   ــ ّا  إىل   ــور شــ ل نســم اىــرأ  كمنطقــة ال ــّ
وهل جيوب   بد ا وهذا بدور    ّا  إىل لف  أنظار الرنال وحتر ك الّش و  أحيا   فما ح م 

  جلك ب  الرنال األقارس 
 .إجا كان مثيفا  ال جيوب  ج:
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 أخت الزوجة
  هل تعتر أخ  الحونة من احملارم: 74س
 .ليس  من احملارم ج:

 أخ الزوج
  أم   ون جلك ارما  حلأخ الحوج   مي ا   ا: ما  قول موال    امرأ  تبد  ب نت75س
 .ال فرق بين  وب   يف    حرمة إبداء الح نة ج:

 التبين ومسائل النظر 
وكـذلك  غ   أن تظ ر بدون ح اس أم الولد الذ  تبنت  منذ صغر هل جيوب للمرأ: 76س

 للرنل أن تظ ر البن  أمام   لما  ّن  تبناها منذ ال غر 
 ال جيوب غ فبعد ال ر حترم  ل  الرنل وحرم  ل  اىرأ . ج:

 مفاكهة الزوجة امام الغري
ميـــع   هــل جيـــوب مفاك ــة الرنـــال مــع بونـــاهتم وهــّن    ـــاس ومســتوراة وا : 77س

   رفة واحد 
 .أمام األننيب ال ج:

 االجتماع يف املناسبات الدينية
 نــــــدما جيتمــــــع األبواج والحونــــــاة   م ــــــان واحــــــد لــــــر م  ا ــــــع أو مناســــــبة : 78س
هل من الوان  شر ا  ر ا ة الوقار وا شمة واالتحان و ـدم الـحسا    اىقـدار الـربم  غإسرمية

  في  من ال رم أم جيوب االسرتسال
 ال ّس فيما ا   ن خمالفا  للّشرع. ج:
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 املدارس واجلامعات
 

 الدخول يف اجلامعة
  السرم أح ام والترا ر خمتلطة ّ ا  لما   ا امعة   الدخول ح م ما: 79س
 .ا رام  ت ن  ل ن  ا امعية الدراسة   ّس ال ج:

 النظرات العفوية 
 النظــراة  ختلــو أن   ــع  حبيــة م ثفــة ايــ ةوا الســفور صــور تبــدو ا امعــة  : 80س
  جلك    الشر ر ا  م هو فما اىنا ر  هذ  رؤ ة من العفو ة
 .النظر  ت ن  ج:

 بني ضرورة العلم ومشَلة االخت ط
أ لـــ  ا امعـــاة وال ليـــاة   هـــذا الع ـــر  مـــع  امـــل االخـــترر بـــ  الرنـــل : 81س
رور  طلــــ  العلــــم والتواصــــل العلمــــر وايــــ  غوحيــــة التــــرج و ــــدم التعفــــف مــــن نانــــ  غواىــــرأ 

  فما هو ا  م الشر ر غوا  ول  ل  ش اا  للرنل من نان  اخر
 .مع حفظ نفس   ن ا رام الّس ج:

 التحاق املرأة ابجلامعة
  ما رأ  م   الت اق اىرأ  هبذ  ا امعاة : 82س
 .كالسابؤ  ج:

 احلديث يف شؤون الدراسة 
    ش ون الدراسة نا ح وما هر معا يف هل حد ة الطال  مع الطالبة : 83س
 .ا د ة حول الدرس بدون الر بة وارلو  الّس ب  ج:

 الصداقة  
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  هل جيوب ت و ن صداقة ب  الطال  والطالبة: 84س
  .ال جيوب ج:

 صوت املرأة 
  ما ح م صوة اىرأ    ا امعة: 85س
 .إجا ا   ن خبضوع   القول نا ح ج:

 الرايضة أمام األجنيب 
 البـا    خت ــص الرسايـة حيــة تتــدرس الطالبـة أمــام الــدكتور ن ـرا  و يــا  غ فمــا : 86س

 هو ا  م 
 .ال جيوب ج:

 تبادل الس م والتحية 
  ما ح م سرم الشاس  ل  الفتياة   ا امعة بق د إلقاء الت ية فق : 87س
 .  في رمإالّ إجا كان  في  إاثر  غاالبتداء  لسرم م رو  ورا السرم وان  ج:

 اجللوس عند بعض
  هل جيوب نلوس الشاس  ند الفتا    ا امعة الستماع الدرس: 88س
 .الّس بدون ىس و دم ر بة ج:

 االخت ط يف املعاهد العلمية
 ما هو ح م االخترر   اىدارس وا امعاة واىعاهد العلمية  :89س
ىســ د والســوق وأمــاكن العمــل الســرم ال حــرم االخــترر   اىــدارس وا امعــاة وا ج:

ــواب ن الشــــر ية ولل شــــمة  ــا  للمــ ــذا االخــــترر مرا يــ و ــــيف جلــــكغ ول ــــن بشــــرر أن   ــــون هــ
 ألخرق السرمية.او 

 التسجيل يف املقرر العلمي
 اجملمو ــة كانــ   نأ وصـااف غمقــرر   ســ ر إجا الطالبـة أو الطالــ   فعــل مـاجا: 90س
 ّن  لمــا   غ نســ   أو اجملمو ــة    بقــ  ف ــل غاآلخــر ا ــنس مــن كل ــا  بــ  اىســ ل للمقــرر

ــة تبــــد ل أو االنســــ اس  ــ   عــــوا اجملمو ــ    اىر مــــة  ــــدم أو التخــــرج   كتــــأخر  ّايــــرار  ليــ
  الوق 
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 .احملرماة  وسا ر النظر انتناس  مع  لبقاء ّس ال ج:
 كيفية اجللوس يف قاعة الدرس 

  والطالبة الطال  ب  احملااير   رفة   ا لوس كيفية  هر ما: 91س
 .الشر ية اىواب ن ترا   ج:

 التدريس واالخت ط 
 ألحـــدمها ايـــرورس   جلـــك  كـــان  إجا و لع ـــس غالطالبـــة الطالـــ  تـــدر س ح ـــم مـــا: 92س
  الدروس لف م

 .الشر ية اىواب ن مرا ا  مع جيوب ج:
 قراءة القرآن أمام األجنيب 

 اىـن     اىقـرر  ة واآلس السـور قـراء  الطالبـاة  مـن االسـرمياة  مـدرس  طل : 93س
   ا  ــم هــو فمــا جكــورغ طــرس  هنــان   ــون نأ و تفــؤ غوالــترو  الت و ــد تعلــيم ن بغــرض
  الرنال أمام الطالبة قراء 

 .ّس ال القول   خبضوع   ن ا إجا ج:

 الزميلة الصديقة 
بميلـة الــدرس مــثر  ت ــب   لــ  مــّر األسم صـد قة قــد  ســتع  هبــا النســان ىعرفــة : 94س
ولعلـ    البـاص جيلسـان  لـ  مقعـد  غهل جيوب الذهاس والسس مع ا لـذلك الغـرض غاجملتمع
وبعبار  أخـرة هـل الحمالـة  غو  الطر ؤ  شر ن ق و  مثر  من اون حدوث أ ة مرمسة غواحد

  والّ داقة   ا دوا اىذكور  من اون اىرمسة ت ون نا ح 
 .ر جيوبمنقطعا  ف  قدا  اا ما  أو عقد  لي ا إجا ا  ج:

 القاعات املختلطة
  هل جيوب ا ضور   القا اة اىختلطة لغرض التعّلم: 95س
 .نعم بدون ىس األننبية أو النظر احملّرم إلي ا ج:

 االخت ط يف املدارس 
ة  ـــــدا وجلـــــك  لنظـــــر اىل مـــــا ح ـــــم اخـــــترر األوالا والبنـــــاة   اىـــــدارس : 96س قلـــــّ

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 24 

إجياا صفوف خمتلطـة حيـة اىل ون  أحيا   اىقّلة  دا للطرس  ىلإوأحيا   لنظر  اىدارسغ
ــاركة   ه ـــذا  ــاة اىشـ ــن للبنـ ــل ن ـ ــلةغ ف ـ ــفوف منف ـ ــاا صـ ــ  إجيـ ــدر   لـ ــان قـ ــون هنـ ال ت ـ

 صفوف 
مــــع مرا ــــا  اىــــواب ن  إجا كــــان مــــن قبيــــل االنتمــــاع   اىســــاند وا ســــينياة ال ّس ج:
 .الشر ية

 الدراسة املشرتكة
  دراسة اىشرتكةهل  وب ال: 97س
 جيوب إجا ا   ن هنان ارم. ج:

 ترك املفاكهة
ا ة : 98س  لتقــر الشــباس الطّلبــة   اىــدارس وا امعــاة حب ــم الّحمالــة الّدراســية  لشــّ

و ت ّدثون   مسا ل الدروس و يفها والّتباحة واىناقشة وراا ت ون اىفاك ة والضـّ ك ف ـل 
  جيوب جلك بدون ر بة

 بشرر مرا ا  اىواب ن الشر ية وترن اىفاك ة.ال ّسغ  ج:
 معاهد تعليم اللغة

 هل جيوب حضور اىعاهد اىختلطة لتعليم اللغة : 99س
 .مع انتناس احملرماة ال ّس ج:

 الرايضة املختلطة 
طالبـاة صـف اغ و هل جيوب للفتـا  اىسـلمة أن متـارس ارس الرسايـة مـع طـرس : 100س

وهــر  غتلــبس بدلــة الرسايــة حلالرتاكســوة  الطو ــل وتغطــر رأســ ا فــ ن صــف ا خمتل غ لمــا  ّ ــا
جمبور   ل  ارس الرساية وإال حرم  من  قر الدروس وبذلك حترم من فرصـة الـتعلم والتقـدم 

  العلمر
 .مع االخترر مش ل ندا   ج:

 الَليات املختلطة 
 ل  ا تعفف و دم الترج حية االخترر في ا  توفر ونامعاة  كلياة   توند: 101س
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  مـل إىل  وفـؤ ال راـا الطالـ  ّن  لمـا    هبا الرنل الت اق نواب   رأ  م فما غفي ا النساء
  ا امعاة  أو ال لياة  هذ  من ش اا   ل     ول إال راق

 .ّس ال ا رام  ن نفس  حفظ مع ج:
 دراسة املرأة فيها 

  اة ا امع أو ال لياة  بتلك  اىرأ  الت اق   مجاحت م رأ  وما: 102س
 .كالسابؤ  ج:

 النقاشات املختلفة
  بعض أماكن التعليم   ون اخترر أقلية من الفتيان مع أكثر ة من الفتياة : 103س

فت ــدث هنــان نقاشــاة ااخــل ال ــف  ــن أمــور الدراســة وأحيــا   تــدور  غ  ال ــف الواحــد
 أحاا ة نانبّية متفرقة  يف خارنة  ن اآلااس فما رأ  مجاحت م  

 مقدار الضرور .و نبغر مرا ا  ر ّس ف ن في  لذ  و ر بة وافتتان إجا ا   ج:
 التعليم واالجهزة املطاطية 

مة  خــرل: 104س  مــواا ــنو ة مــن اىالدراســة ا امعيــة  ــ ت   ألن ــح  التناســلية اجملســّ
  وجلك لغرض التعليمغ فما هو ح م النظر إلي ا وىس  مطاطيةغ
 .ّس إجا ا   ن بش و  ال ج:
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 إظهار الزينة
 

 حف الوجه واحلاجبني 
للمرأ غ وهل  عتر  حلإبالة شعر الون  وا انب  بواسطة اري  ما ح م اَ ف : 105س

  ب نةغ أ  هل إبم ا ا ارروج من اىنحل و راها الرنال  ل  هذ  ا الة
 .ا ف نا ح   حّد نفس غ ل ن   عتر ب نة  رفا   ج:

 حفاف الفتاة
  ا امعة   للفتا  ب نة  فافا  عتر هل: 106س
 .الح نة من  عتر نعم ج:

 البالطو امللون 
 بــ  ا امعــة أنــواء   لاىشــ ّ  اىلــون البــالطو بلــبس تقــوم الــ  اىــرأ  ح ــم مــا: 107س
  النظر لف  هدف ا   ن ا وان حىت الشباس 
 .ّس فر ر بة   ن وا ب نة  عد ا إجا ج:

 ازالة الشعر 
 مرأ  أن تح ل شعر رنل ا و د  ا هل جيوب لل : 108س
  .نعم جيوب ج:

 تعطري الطفل 
تعطيف طفل ا حبية  ت ـّور مـن  شـّم الرا  ـة ّ ـا را  ـة  طـر  للمرأ  هل جيوب: 109س

  األُم
 األفضل الرتن. ج:

 اخلامت والزينة 
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  ما ح م إ  ار األصابع اىح ّنة  لذه  لألننيب: 110س
 .مش ل ج:

 يتاملَياج واخلروج من الب
  سرت الون   ندما تذه  خارج البي  اون أ للمر والح نة  هل جيوب اى ياج: 111س
 .ال جيوب ألنّ  إبداء للحّ نة ج:

 اطالة األظافر 
  هل جيوب للمرأ  تربية وإطالة األ فار حبية  راها األنان : 112س
 .إجا كان ب نة أو مانعا   ن الوايوء ال جيوب ج:

 تعطر الرجل 
 تعطّر اىسلم  ند خرونـ  مـن اىنـحل وهـو  علـم ونـوا األننبيـة    ما ح م أن: 113س
  طر ق 

 ال ّس للرنل. ج:

 املَياج واحلجاب معاً 
  ف ل جيوب جلك  غامرأ  خترج من البي     اس واى ياج معا  : 114س
 .ال جيوبغ اال إجا سرتة ون  ا ج:

 التعطري 
 ت ا إىل األنانـ  إجا خرنـ   اهل جيوب للمرأ  استخدام العطور ال  تظ ر ر : 115س

 إىل الطر ؤ 
 مش ل. ج:

 امل بس ومفاصل اجلسم
ذا ال  ال تف ـّل ول ن ـا  وه ما ح م ارتداء اىربس ال  تفّ ل نسم اىرأ غ: 116س

 وهل البن  ال  أكمل  تسع سنواة ختتلف  ن ا   ا  م  مّلونة ّلوان ملفتةغ
 النساء . يفها من لتسعة سنواة وب  ب  من أكمل  اال جيوبغ وال فرق حل ج:

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 28 

 احلجاب امللون 
 غهــل  ت ــتم  لــ  اىــرأ  احمل بــة أن تلــبس ا  ــاس ارــايل مــن األلــوان والنقــو : 117س

را  واىنقوشــة بــبعض النقــو غ خاصــة وأنــ  تونــد   األســواق اليــوم العد ــد مــن اىــوا رة اىــوّ 
  ال  لر.. أم كل األنواع نا ح  غيضاألب غوهل جي  االكتفاء  أللوان التالية: األسوا

 .إجا كان  عد ب نة ال جيوب وإال ناب ج:
 صالوَنت التجميل 

 لت ميــل  هــل جيــوب الــذهاس إىل صــالو ة الت ميــل النســا ية إجا كــان القــا م: 118س
 نساء 
 نا ح للنساءغ إجا ا   ن اذور شر ر. ج:

 ألوان اجلورب 
وان اـدا  مـن ا ـوارسغ أم جيـوب حـا أن تلـبس هل  قيد السرم اىرأ  بلـبس ألـ : 119س

  أ  لون طاىا أ ا تسرت قدم ا
 .  فر في  السرت و دم الاثر  ج:

 لبس اجلورب فقط 
هل جيوب للمرأ  أن تلبس ا وارس السمي ة بدون البنطلون حبية  بق  سـاق ا : 120س

  مستورا    وارس السمي ة فق 
 .  ارا  للح نة فر جيوبإجا كان  في  إاثر  أو  عتر إ ج:

 سرت الساق ابجلورب
 ما ح م اىرأ  ال  تسرت ساق ا   وارس فق  و رة ح م وقطر ساق ا : 121س
 إجا نسد مفاصل الساق أو سب  االفتتان فر جيوب. ج:

 اجلورب اللحمي
 هل جيوب حا لبس ا ورس الّل مر الذ   شب  لون ا لد : 122س
 .نا ح إجا ا   ن ب نة ج:
ر إشــ ال فيــ  ســواء  فــ أمــام األننــيب غ أمــا جمــرا لبســ  بــدون إ  ــار هــذا كلــ    ال  ــار حل
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 ب نة أم ال . كان
 األلوان املثرية 

 هل  شرتر   ا  اس الشر ر أن ال   ون جا لون  ثيف الش و  : 123س
 نعم  شرر. ج:

 اخلامت وصبغ األظافر 
 صــبغا   لــ  أ افرهــا وإبــدا  ا مــا ح ــم وايــع اىــرأ  خامتــا   لــ   ــدها أو وايــع: 124س

 لألنان  
 ال جيوب البداء ألن  ب نة. ج:

 اخلامت والَحل 
ما ح م اىرأ  ال  تتـح ّن  رـاو واجملـوهراة أو تضـع ك ـر     يني ـا أو تضـع : 125س

  نظار  للح نة وتظ ر هبا أمام األنان 
 .ال جيوب ج:

 الساعة اليدوية
ــل لـــبس الســـا ة اليدو ــــة لل : 126س ســـواء كانــــ  فضـــية أو جهبيـــة أو  اا ــــةغ  غنســـاءهـ

و البـــا  ممـــا تعتـــر نـــحءا  مـــن إبـــداء الح نـــةغ ف ـــل لبســـ ا اـــرم أم الغ ومـــاجا  ـــن ارـــاو أو ا لقـــة 
  وهل هر ارمة وتعتر نحءا  من إبداء الح نة للنا ر األننيب أم ال غالذهبية   اليد

 حلوإ  ارها لألننيب . لح نةإ ا ا رمة   إبداء ا غلبس الح نة الّس ب  ج:
 سرت الوجه والَفني

مـــع العلـــم ّن هللا   هـــل جيـــ   لـــ  اىـــرأ  ســـرت الونـــ  وال فـــ   ـــن األنانـــ : 127س
َ ا  : سب ان  وتعاىل  قول   وال ـُْبِد َن بِ نَـتَـُ نَّ ِإالَّ َما َ َ َر ِمنـْ

ــذج والر  ج: ــة و ـــدم التلـ ــدم الح نـ ــ  وال فـــ  مـــع  ـ ــتثناء الونـ ــاهر اسـ ــة و ـــدم خـــوف الظـ بـ
 .االفتتان

 التَشف أمام غري املسلمة
 هل جيوب للمرأ  اىسلمة نحع ح اهبا أمام امرأ  مسي ية  :128س
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 ال أش ال   جلك. ج:
هل جيوب أن ت شف اىـرأ  اىسـلمة شـعرها أمـام امـرأ   ـيف مسـلمة ت ـف اىـرأ  : 129س

 .اىسلمة للرنال
 .م رو  ج:

 الشعر املوصول 
تسرت اىرأ  الشعر ال نا ر اىوصل بشـعرها حـىت ولـو كـان الشـعر هل جي  أن : 130س

  اىوصول شعر رنل
أو ا   ـن  غ اّن صـار شـعرا  حقيقيـا  حـ مـع نلـد  الـرأس إجا تفا ـل الشـعر غ نعم جي  ج:
  رفا . ب نة ن  عدّ  لكذلك و 

 اطالة األظافر وصبغها
 هل إطالة األ افر للمرأ  وصبغ ا نا ح  :131س
 لمــرأ  بتطو ــل أ افرهــا ألّن هــذا مــن الح نــة كمــا  ســم  حــا بطــرء األ ــافرغال ّس ل ج:

 ول ن بشرر أن ال  راها األننيب. 
 ليلة الزفاف 

 هل جيوب للمرأ  أن ترب شعرها   ليلة الحفاف  :132س
 ال جيوب للمرأ  أن تترج   ليلة الحفاف وأن ترب شعرها إال لحون ا واارم ا فق . ج:

 ألجنبيةتوصيل شعر ا
  شـعرها  مـير  للـحوج  لـ هل جيوب للمرأ  أن تضع الشعر اىنف ـل  ـن  يفهـا : 133س

 مع ن ل الحوج ب احبة الشعر األصلر 
 ال ّس. ج:

 املاشطة
تـح ّن النسـاء وتعلـم  الـ اجملّملـة    ال ـالو ة و يفهـا حلما ح م اىرأ  اىاشـطة : 134س

 ألننيب ّن اىرأ  ال   ّمل ا تظ ر بنفس ا ل
حـرام  حلو  ورهـا أمـام األنانـ  و مـل اىت ّملـة  حلللماشطة  مـل الت ميـل جيوب حا  ج:
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 لنفس ا.
 سيارة الزفاف

حلالبوق    شوارع اىد نـة  ال ويتما ح م تح   سيار  الحفاف واستعمال اىنب  : 135س
جة النــــاس أو كــــان   ثــــا  أل النســــاءإجا كــــان مونبــــا   لــــ  أنظــــار النــــاس للعــــروس أو لســــا ر 

 وإب ان م 
 جيوب.الإجا سب  األجة أو كان  النساء م شفاة أو سافراة  ج:

 فتيات الدعاية 
 لـ  مـا  ظ ـرن مـن  وال ـرن الـد اسة  وفتـا  اجملـرة  بعـض   الغـرف فتا : 136س

 حن  تقول ماجاالت شف وارضوع   القولغ 
 ال جيوب جلك. ج:
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 اللمس والتقبيل
 

 اللمس بشهوة 
هل حرم أ  متاس ّ   ضـو مـن أ ضـاء البـدن مـع أ  شـرء أو أ  شـخص  :137س

  بق د اللذ  والر بة  ستثناء الحونة
 .نعم ج:

 ملس الشعر
إجا وايـع  اىــرأ   ــدها  لــ  رأس الرنــل األننـيب وأخــذة تعبــة بشــعر  نــا ح : 138س
  أم ال

 .ال جيوب ج:

 التقبيل غري املباشر 
للمــرأ  أو الع ــس وجلــك مــن فــوق العبــاء  أو  مــا ح ــم تقبيــل الرنــل األننــيب: 139س

  من قبيل الترن أو االحرتاموجلك  قما  بدون ر ـبة ولّذ غ
 .الغال  اخترر جلك  حملّرماة  ج:

 املزاح مع األجنبية 
ما ح م اىـحا  مـع األننبيـة  للسـان أو  ليـد كـر  اىـاء  لـ  بعضـ م الـبعض : 140س

 مع  دم كون جلك مقّدمة لل رام 
 ال جيوبغ وحىت  للفظ مش لغ وهللا العاا. ج:

 ت قي اليدين 
هــل جيــوب وايــع الشــرء    ــد األننبيــة مــع ترقــر اليــد ن كوايــع النقــوا حــال : 141س

 البيع والشراء 
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 .حلترقر اليد ن ال جيوب  ج:
 الباصات املزدمحة

 هل الركوس   الباصاة اىحامحة من ا نس  نا ح : 142س
  دم التماس بين ما .نا ح حلمع مرا ا   ج:

 أمام اآلخرين
و ضــّم بونتـ  إىل صــدر   غهـل جيــوب للـحون  أن  تعانقــا و ُقبّـل بعضــ ما اآلخـر: 143س
 أمام األننيب واألننبية  غوما أشب 
 مش ل. ج:

 تقبيل الصبيان 
  ا ــد ة إجا بلغــ  ا ار ــة ســبع ســن  فــر جيــوب تقبيل ــاغ والغــرم ال تقبلــ  : 144س

 وب السبع سن غ هل هذا الن ر  شمل احملارم كاألوالا واألخو  واألخواة اىرأ  إجا نا
 ال  شمل احملارمغ إال إجا كان بش و . ج:

 تقبيل الصبية 
بلغــ  ســ   إجاهــل جيــوب أن  قبــل الرنــل ال ــبية األننبيــة و ضــع ا   ح ــر  : 145س
 سن  
 مش ل. ج:

 تقبيل الزوجة ليلة الزفاف 
  الحواج ليلة النساء أمام بونت  تقبيل للرنل جيوب هل: 146س
 .ناب هت ا غ   ن ا إجا ج:

 التقبيل يف الشارع 
  العام الشارع   اىرأ  وتقبيل  ناق للمرأ  جيوب هل: 147س
 .مش ل ج:

 تقبيل ومعاُقة احملارم
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ــل: 148س  أو مــــــثر غ كــــــا    الســــــفر مــــــن القاامــــــاة  اارمــــــ  الرنــــــل معانقــــــة  ــــــوب هـــ
  األننبياة و  األنان  أمام غلتوا ع ن
 .هت ا   وال بش و  ت ن ا إجا نا حغ ج:
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 النظر
 

 املراد ابلغض 
ارِِهْم َوَحَْفظـُوا فــُُروَنُ مْ قال تعاىل:: 491س ْن أَْب ـَ وا مـِ ْ ِمِنَ   ـَُغضـ  مـا معـ    (4)قـُْل لِْلمـُ

  الغض هنا
  دم النظرغ وهو  يف الغمض. ج:

 النظر إىل وجه األجنبية 
  ص ون  اىرأ  بدون ر ـبة أو ش و  هل هو نا حالنظر إىل قر : 150س
 إجا كان هنان ر ـبة أو شب ة أو خوف افتـتان أو تح ّن ا جيح. ج:

 الذين ال ينتهني 
  وهل جيوب الّنظر إلي ّن بدون ش و  غما اىق وا من الذ ن ال  نت   إجا ُ  : 151س
ب  مــن اىســلماة اللــوايت ال اىق ــوا النظــر إىل مــا تعــارف مــن الونــ  وال فــ  ومــا أشــ  ج:

  رتد ن  ن  مل ّن  لن ر  ن اىن رغ واالحتيار   ترن النظر إلي ّن.
 النظر إىل الصورة العارية 

  كت  العلوم اىدرسية تونـد صـور   سـم إنسـان  ـارم ف ـل جيـوب النظـر إلي ـا : 152س
 من خمتلف ا نس  

 ت   لي  إاثر  أو اذور شر ر اخر.جيوب النظر إن ا ت ن ال ور  حقيقية وا ترت  ج:
 التعامل مع غري احملجبة

  هل ن ن  التعامل مع اىترّنة نح يا  مع العلم ّّن جلك  ستد ر النظر إلي ا: 153س
 ال  تعمد النظر.  ج:

 

 .30سور  النور:   (4)
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 مناطق السفور والتربج 
 هل الذهاس إىل اىناطؤ ال    ثر في ا االخترر والترّج والذ   سـّب  النظـر: 154س

  يف اىتعّمد إىل البعض نا ح أم ال 
 إجا ا  تعّمد النظر نا ح. ج:

 النظر إىل املتربجات
  هل جيوب النظر إىل اىترّناة : 155س
 .كر  ج:

 خوف االفتتان والريبة
  وهل  شمل الرنل واىرأ  أو خيتّص ّحدمها  ما مع  خوف االفتـتان والر ـبة: 156س
والر ـبة اع  الّنظـر بق ـد السـوء  غوقوع أحدمها   ا رامخوف االفتـتان اع  خوف  ج:

 حلالرنل واىرأ  . وإن ا حت ل لّذ  فعر غ و شمل كلي ما
 النظر بشهوة 

 ما مع  النظر بش و  وتلّذج : 157س
 هو النظر مع ختّيل االستمتاع   رامغ والتلذج  ت  من الش و .  ج:

 اخلروج والنظر ال بد منه 
ــااف إجا  : 158س ــب غ   ـ ــا أشـ ــة ومـ ــل أو اىدرسـ ــحل للعمـ ــن اىنـ ــ  مـ ــم أّن خرونـ ــان  علـ كـ

و  جاة الوقـ   نـد وقـوع النظـر  النظر إىل األننبياة اىثيفاة وهو  يف قاصد جلك  لطّبـعغ
ــ  أو جيـــ   ليـــ  ا لـــوس   البيـــ غ وجلـــك  ســـاو    ســـتغفر هللاغ هـــل مثـــل هـــذا جيـــوب خرونـ

    العسر
 .حلمع  دم تعّمد النظر جيوب ارروج  ج:

 ُساء السريك
تظ ــر   األلعــاس الفنيــة اىعروفــة  ســم» الســيفن « نســاء كاســياة  ــارسةغ : 159س

  إىل تلك ا ركاة الفنية اا في  النظر العابر حنّ  رهل جيوب النظ
 .ال جيوب ج:
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 الرايضة املختلطة 
هــل جيــوب للرنــل    صــالة الرسايــة اىختلطــة نســاء ورنــال مــن أهــل ال تــاسغ: 160س

 لما  أّن األنسام ال تترمس ول ن مربس األننبياة مثيف غ واىفروض   غاىسلم اىشاركة في ا
    أ ضا  أّن الرساية هذ  مفيد  ومطلوبة ل  ص يا  

 .وإالّ ف و نا ح غكّل ما  تضّمن حراما  أو  ستلحم حراما  ف و حرام  ج:
 فرق الرقص

عيـدا   ـن نظــر األننـيبغ هـل جيـوب جلـك وهـل  ــوب تونـد فـرق نسـا ية للـرقص ب: 161س
  اىشاهد  من قبل النساء

 .مش ل ج:
 املسلمة املتربجة

  نـواب هل ح م النظر إلي ا هو ح م النظـر إىل اىت ّ بـة  غاىسلمة اىترّنة: 162س
نـواب مـا  ظ ـر من ـا  ـاا غ أم  هـوالون  وال ف غ أم ح م النظر إىل أهل ال تـاس النظر إىل 

ومــا الســبيل إجا كــان الغــرض ن ــي ت ا مــثر  أو  انــة إلي ــا كمــا إجا كانــ   غا ح ــم اخــرحــ 
  مو فة
ــ  ج: ــ  وال فـ ــاغ   الونـ ــة و يفهـ ــ  اىترّنـ ــرق بـ ــ  . ال فـ ــيف الونـ ــر إىل  ـ ــوب النظـ ــر جيـ حلفـ

 . وال ف  سواء كان  مترنة أو ا بة
 النظر إىل غري املسلمة

 غمــا  ظ ــر مــن بــدن األننبيــة  ــيف اىســلمة  ــاا مــن اىعــروف نــواب النظــر إىل : 163س
فمــا الطر ــؤ بــ   ــدم الّنظــر  غســّيما أسم ال ــيف غول ــن مــا  ظ ــر مــن ّن مثــيف للشــّ و   ــاا 

  وب  أن ال   ون النسان موايع سخر ة اآلخر ن غبر ـبة
 .النظر إىل األننبية حرام مطلقا   ج:

 النظر ب  شهوة 
وكــذلك اىترّنــاة  غلنســاء اىشــركاة وال ــافراة هــل جيــوب النظــر اون شــ و  ل: 164س

 من اىسلماة 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 38 

حلحيـــة كانـــ  ا شـــمة و ـــدم  ال ّسمـــن الحمـــان  القـــرن  لقـــدر اىتعـــارف قبـــل هـــذا ج:
ــاء  ــد نســ ــان  نــ ــدار الــــذ  كــ ــارغ ل ــــن لــــيس  ىقــ ــاء ال فــ ــد نســ ــا د حــــىت  نــ ــو الســ التــــرج هــ

 . جيوب النظر أ  ال حل غوأّما اىسلماة فراىسلم  
 احملرمية عقود 

 البـا   غسر اىتقاربـة الـ  تعـي    اار مشـرتكة أو الـ    ثـر التـحاور بين ـا  األُ : 165س
مـــا  ـــرة الرنـــل اىـــرأ  األننبيـــة اون ح ـــاس م ـــاافةغ ف ـــل جيـــ  أم  ســـت   إنـــراء  قـــوا 

  الن ا  ألنل احملرمية مع الم ان
وال لــحم إنــراء  قــوا احملرميــة  غالـربم مرا ــا  ا  ــاة الشــر ية   اىســألة حـّد الم ــان ج:

 .أل ا تس يل   األمر
 النظر احلرام

 ـدث مـثر  ألّن هـذا النـوع مـن تال النظر ا رام هـل  شـمل النظـر العـاا  حـ : 166س
ومع العسر ندا  أن  ت دث اىسلم و  تعامل مطأطـأ  رأسـ   غالنظر ا تياا    التعامل اليومر

  أو ا دران مثر   أو  ين    ا  الّسقف غإىل األرض
ــا  ج: ــأل  ينـــ  كمـ ــة ال رنـــةورا ال نـ ــّض كمـــا   اآل ـ ْ ِمِنَ     األحاا ـــةغ و غـ ْل لِْلمـــُ ــُ قـ

 .(5) ـَُغض وا ِمْن أَْبَ ارِِهْم َوَحَْفُظوا فـُُروَنُ مْ 
 املرأة السافرة

  ما ح م النظر إىل شعر و د  وساقر اىرأ  الّسافر  بدون ش و : 167س
 .ال جيوب ج:

 التَشف أمام األعمى
 هل جيوب للمرأ  أن تت شف أمام الرنل األ م  : 168س
 ال ّس مع كراهية جلك. ج:

 النظر إىل املدّرسة

 

 .30سور  النور:   (5)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 39 

دّرســة إجا كانــ  شــابة و ــيف ا بــة وطبيعــة : 169س
ُ
هــل جيــوب للطالــ  أن  نظــر إىل اى

 الطّال  أن   نظر إىل اىدّرس أثناء الشر  
فــر ّس بــذلك  غ ــن النظــر بر بــةغ وا   ــن هنــان  ــرجإجا كانــ   ــيف مســلمة وا   ج:

 بقدر الضرور .
 كيف تعرف املرأة خصوصيات النظر 

و كيــف تعلــم اىــرأ  أن النظــر إلي ــا بلــذ  أو ر بــةغ أو هــل هنــان خــوف افتنــان أ: 170س
 ستلحم جلك أم الغ هل جي   لي ا السرت ل   ل ر تسرت ون  اغ مثّ إجا ا تعلم أن   غتح  

 س  القرا نغ ولو ا تعلم نا ح.ح ج:
 الضرورة يف النظر 

 بــاع فيــ  اىســـتلحماة الــذ  ل احملــ  أولــو احتمــل ســرقة اىــرأ  اىترنــة للمعـــرض : 171س
  اليوميةغ ف ل جيوب النظر إلي ا

  .بقدر الضرور  وبدون ش و  وال ر بة ج:
 زوج األم

فن أمــام بوج األمغ هــل جيــوب لبنــاة امــرأ  قــد تحونــ  برنــل خمــالف أن  ت شّــ : 172س
  لما  ّن الرنل  يف ملتحم ا نيا   

 ناب إجا ا   ن   جلك اذور شر ر. ج:
 ولد الزَن وأحَام النظر 

إنســان ارتــب   مــرأ  بعرقــة  ــيف شــر ية ف ملــ  منــ  مث  قــد  لي ــا بعــد جلــك : 173س
ل  ليــ  فمــا ح ــم الولــد وهــل  ــرثغ مث هــل أن أخواتــ  الــريت ولــدن مــن أمــ  بعــد العقــد حــر

ــ  تربطـــــ  ــوع العرقـــــة الـــ ــا نـــ ــاس و  ـــــاف  نغ ومـــ ــن  ـــــيف ح ـــ ــت ّن مـــ ــن لـــــ  رؤ ـــ  حبيـــــة ن ـــ
 ّقر     

الولــد ابــن ب غ وال  رثــ  الوالــدغ وال  ــرث منــ غ ول ــن جيــوب للولــد أن  نظــر إىل أخواتــ   ج:
د ومجيع اارمـ  الـريت حـرم  ليـ  الـحواج مـن ّنغ كمـا جيـوب م ـاف ت ّن و ـيف جلـك ممـا حـل للولـ 

الشر رغ فت ون  رقت  مع األقر ء  رقة رحم ألن الفرق ب  ابن الـح  والولـد الشـر ر  نـد  
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 هو   الرث وما أشب .
 مما ال جيوز النظر اليه 

ا نســـية  هـــل جيـــوب النظـــر إىل األطفـــال وهـــم نارســـون العـــاا  الســـر ّة أو األمـــور: 174س
 مطلقا  
 كر.  ج:

 يَفي غض الطرف 
ل ىــــن نشـــر   الشــــارع وفيــــ  ال ثـــيف مــــن اىترنـــاةغ هــــل نشــــر مـــا هــــو ا ـــ : 175س

 مطأطأا رأس  ليتفااة الوقوع   ا رام 
 ال  لحم  لي  أن  طأطأ رأس غ بل  غض الطرف إجا رأة أننبية  ج:

 ال ينظر 
وهـو  ر ـد التقـدم إىل  إلي ـا ندما  رة رنل امرأ    الطر ؤ هل جيـوب أن  نظـر : 176س

  قؤ ّ ا متحونة أم ال خطبت ا بدون أن  ت
 ال جيوب النظر. ج:

 إذا عزم على الزواج منها 
  اون إج ا من اهل جيوب النظر إىل اىرأ  ال   حم  ل  الحواج : 177س
 جيوب النظر. ج:

 ال يتعمد النظر 
   إال األحــورغ  لــ  أو فتــوة أمــا غاىــرأ  ونــ  إىل النظــر حــرم الفق ــاء بعــض: 178س
  الضرورسة  من اىقدسة األماكن وبسر  ا   ف ل الايطرارغ   أو اىل ة ا الة

 .النظر  تعمد ال ج:
 النظر إىل العجائز 

   مر أ  و  مقدار وّ  الع ا ح إىل النظر جيوب هل: 179س
 . رفا     وب  ت ون نأ والعمر غ تعارف ما اقدار ج:
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 ُظر املرأة للرجل
 

 ال تتعمد النظر 
ومواايـع   أحنـاءاجملتمـع اىسـلم نـرة  ـاا  الرنـال  لـ  كشـف لو فرض أن    : 180س

والفخذ نغ ف ل جيوب للمرأ  اىسلمة النظر إلـي م مـع أمـن  وال درالحند  مثلكثيف  من أبدا م 
  ا رام  اروف من الوقوع 

  .جيوب تعّمد النظر ال ج:
 النظر إىل االستاذ 

األســتاج  و ضــطرامعــة و يفهــا  ــدّرس بعــض األســاتذ  النســاء اىســلماة   ا : 181س
 نظـرن كاىعتـاا إىل  وهن اا  إىل شر  اىن   مع الوقوف أمام النساء ا الساة  ل  اىقا د 

ا الـة نـا ح إن كـان بق ـد  هـذ  د  وون   من اون ق ـد الر بـة واللـذ غ ف ـل اوام النظـر   
  االلتفاة واالستماع إىل احملااير 

 .نظرن إىل ارطي  احملاايرال ّس  لنظر العاا  كما   ج:
 يف األسواق وما أشبه

اىــرأ  أن  تــيقنمــع فــرض ونــوا حانــة  رفيــة للمــرأ  اىســلمة   م ــان مــا ومــع : 182س
اى ـــان  جلـــك نظرهـــا ســـوف  قـــع  لـــ  أبـــدان الرنـــال األنانـــ غ ف ـــل جيـــوب حـــا الـــذهاس إىل 

  لقضاء ا انة مع وقوع النظر
 س مع األمن من الفتنة.إجا كان كاألسواق وما أشب  فر ّ ج:

 سباحة الرجال
 هل جيوب للمرأ  أن تشاهد مسابقة السباحة للرنال  ل  شاشة التلفح ون : 183س
 ال تتعمد النظر. ج:
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 مسابقات الرجال
هــل للمــرأ  أن تنظــر إىل مســابقاة الرنــال   الســباحة أو لعــ  كــر  القــدم أو : 184س

  في ا اى ار ةغ مع العلم أّن  ال  أنسااهم تظ ر
 ال تتعّمد النظر. ج:

 تَشف الرجل
هل جيوب للرنال   حالة  لم م بونوا األننبية أن   شفوا مقدارا  من بد م : 185س

أكثــر ممــا هــو اىتعــارفغ كــأن   تفــر   اىنــحل  ىربــس الداخليــة   حــ   علــم أن األننبيــة 
سـيار  أو  سـب  أمـام أنظـار أو   شف  ـن سـيقان   نـد قيامـ  بغسـل األفرشـة أو ال غتنظر إلي 

  النساء األننبياة 
  ل  اىرأ  أن ال تنظر. ج:
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 مراجعة الطبيب
 

 حني تركيب اللولب 
ومــا رأ  مجــاحت م  لنســبة إىل النظــر إىل العــور  حــ  تركيــ  اللولــ  مــن قبــل : 186س

 الطبي   
 ال جيوب إال   حالة االايطرار. ج:

 الطيب األجنيب 
اة الطبيــة مثــل أخــذ األشــعة الداخليــة ال  ونــد مــن  عمل ــا   بعــض اىرانعــ : 187س 

 سوة الرنل و  ع  أن حت ل األنث غ أو بعض العملياة الداخلية. فما هو ا  م 
 إجا كان  مضطر  لذلك فر ّس. ج:

 مراجعة الطبيب  
هل جيوب للنساء الذهاس إىل الطبي    صور  استلحام جلـك لنظـر  أو ىسـ  ىـا : 188س
  ظر إلي  أو ىس  من اون الت قؤ من ونوا الطبيبة النسا يةحرم الن
 حلومع  دم ونوا الطبيبة جيوب مع االايطرار .  لحم الت قيؤ ج:

 إذا كان أحدمها أحذق 
ل ـــن الطبيـــ  الرنـــايل  غ ونـــد   مـــد نتنا طبيبـــة نســـا ية وطبيـــ  رنـــايل أ ضـــا  : 189س

  انعة الطبي  الرنلف ل ن ن للنساء مر  غأكثر حذقا  من الطبيبة النسا ية
 إالّ   حالة االايطرار. ال جيوبغإجا استلحم النظر احملّرم  ج:

 طبابة األسنان 
هل جيوب تطبيـ  أسـنان األننـيب واألننبيـة مـع العلـم أّن جلـك  سـتد ر التقـاء : 190س

 األصابع  لفّك والشفا  

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 44 

 إجا ا   ن هنان ا نس اىوافؤ ناب. ج:
 الفحوصات العادية 

نــل معا ــة األســنان أو أخــذ أشــّعة أو ف وصــاة  اا ــةغ هــل جيــوب للرنــل أل: 191س
 الذهاس إىل الطبيبة و لع س  

 إجا كان مضطرا  فر ّس. ج:
 االضطرار وقاُون االهم واملهم 

و  مرحلـــة التعلـــيم والتـــدر    لـــ  هـــذ   غأ  طالـــ    كليـــة الطـــ  البشـــر : 192س
ىل فتـــواكم وإفااتنـــا    ــــم الشـــر ر. فمـــا ح ــــم اى نـــة نتعـــّرض إىل إشـــ االة حنتــــاج في ـــا إ

لعرجغ وجلـك  تطلّـ  منّـا النظـر واللمـس  سـد اىـرأ  اف ص اىرأ  اىر ضة من  س التعلم أو 
أحيا   أو اخول  رفة العملياة ىشاهد   ملية الوالا  أو ىس أ ضاء الرنل التناسلية ألنـل 

 الف ص 
 ولو كان االايطرار من  س األهم واى م. غكل شرء اايطّر إلي  النسان جيوب  ج:

 الفحص للتعليم 
النظــر واللمــس أو   وفي ــاأو العــرج  التعلــيممــا ح ــم ف ــص اىرايــ  مــن  س : 193س
 وىـــساى بـــل  نســـد اىـــرأ  مثـــل إاخـــال األصـــابع   و  أ ضـــاء الرنـــل التناســـلية أو كرمهـــاغ

 الا  أو  ملية ىر ضة  أو اخول  رفة العملياة ىشاهد   ملية و  غندار  الداخلر
 .السابؤ ا واس ك  ج:

 التدليك  
إجا كــان   هــل جيــوب للمســلم اى ــاس صالم اىفاصــل والعظــام العــرج  لتــدليك : 194س

   تّم جلك ّ د  األننبية
حلحـــذا العـــرجغوا   ـــن بـــد ر مـــن ا ـــنس اىوافـــؤغ وال ن ـــن العقـــد إجا كـــان مضـــطرا   ج:
 .الّسبين ما 

 عملية التجميل 
جيوب للطبي  إنراء  مليـة الت ميـل للمـرأ  فيمـا إجا اسـتلحم جلـك النظـر أو  هل: 195س
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  اللمس
 .جيوب إال  ند الايطرارغ أو صار ارما  حا ال ج:

 كشف العورة 
هل جيوب كشف امرأ  لعور  امرأ  أخرة بق د العرج كالعقم و يف  وهل جيوب : 196س

 جلك للطبي  اىعاجل 
 ار فق .  حالة االايطر  ج:

 الطبيب الثقة  
أم أن اىق ـــوا  غكلمـــة »الطبيـــ  الثقـــة«غ هـــل اىق ـــوا: الثقـــة ّخرقـــ  وا نـــ : 197س

  أم اىق وا االثنان معا   غالثقة بعرن  وتشخي   وم ارت    الطبابة
 .  الطبابة ج:

 الطبيبة وملس النساء
  اىعا ة الطبيةجيوب للطبيبة ىس نسد اىرأ  والنظر إلي ا   موارا  هل: 198س
 .نعم ج:

 فحص العورة
ــيف اىختـــون   هـــل: 199س ــان  ـ ــ ر ة رتـ ــة العسـ ــراا اى سسـ ــن أفـ ــور  مـ ــوب ف ـــص العـ جيـ

  إنبارهم  ل  هذا الف ص جيوب وهل  من مومعا ة اىراي  
 .كان الف ص مضطرا  إلي  ناب  إجا ج:

 دراسة األعضاء
اء التناسـلية والبوليـة ل ـر وطرس كلية الطـ   قومـون بدراسـة األ ضـ  طالباة : 200س
  الغيفف ل جيوب جلك أو  نطو  حت  قا د  حرمة النظر إىل  ور   غا نس 
 .توقف الط   لي  نا ح مع ج:

 تلقيح املرأة 
بنــاءا   لــ  نــواب تلقــي  اىــرأ  اــع بون ــاغ وبنــاءا   لــ  نــواب ت ــو ن الولــد   : 201س

فــ جا تطلــّ  جلــك نظــر وىـــس  غىــ ّا  إىل جلــك الــرحم بتلقــي  مــع الــحوج والحونــة   الو ــاء ا
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وهـل تعتـر هـذ   غالطبي  اىعاجل لعور  اىـرأ  ف ـل جيـوب جلـك إجا احن ـر الذـاس هبـذ  الطّر قـة
  ا الة من ا االة ال  جيوب للمرأ  أن تت ّشف للطبي  اىعاجل

 .ال ّس   صور  االايطرار ج:
 املمرضات

ىل  ـــور  اىـــرأ  فيمـــا إجا كانـــ  الدراســـة تتطلـــ  جيـــوب للممرايـــاة النظـــر إ هـــل: 202س
  جلك 

 .نا ح االايطرار مع ج:

 املرجع يف الضرورة
 ل  نواب ف ص اىر ض األننيب من قبـل  الطبيـ غ أو مـن قبـل طـرس  بناءا  : 203س

  لتعي  هذ  الضرور  اىرنعالط   ند الضرور غ فمن هو 
 .ارر  أهل ج:

 الفحص فرتة التعلم 
بعض اىوارا من ف ص  يف احملـارم أثنـاء الـتعلمغ وال نعلـم هـل سـي ون  اتوان ن: 204س

تعـــد نــــحءا  مـــن اىن ـــاج العـــام التعليمـــر   ا امعــــاةغ  ول ن ـــا  اىســـتقبل أم ال  ايـــرور حـــا 
و ـدم التيـان هبـا سـيل ؤ بـ  الضـررغ وبنظـر   غمـن قبـل األسـتاج لـ وو يفة الطال  أو ت ليفا 

ف ــل جيــوب لنــا إنــراء مثــل  غت ــون طبابتنــا   اىســتقبل ايــعيفة اة الف وصــ إجا ا  ــارس هــذ  
  هذ  الف وصاة 

 ايطرار.مع اال  وب ج:
 النظر عرب املرآة 

أ لـــ  مـــوارا ف ـــص األ ضـــاء التناســـلية ســـواء مـــن اىماثـــل أم مـــن  ـــيف  ال   : 205س
نـتعلم مـن م   وحية إن  البـد لنـا مـن متـابعت م ل ـر غكالنظر  ر اىرا   الشر يةترا   األح ام 

  األمراض فما هر و يفتنا تشخيصكيفية 
 .تقدم كما  ج:

 الوالدة  
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هـو ت ليـف اىمرايـاة اىسـا داة  ومـاهو ت ليف اىرأ  أثناء حالة الوايع  ما: 206س
  إلي ا  لنسبة إىل كشف العور  والنظر 

 .ّس ال ج:
 املمرضات ودراساهتم 

 النظــر تتطلــ  الدراســة وهــذ  ضالتمــر  بدراســة  قمــن مــن اى منــاة  مــن هنــان: 207س
 ّ ــن  لمــا   جلــك  ح ــم فمــا غ  إطــار الــدرس األننــيب نســم وىــس األنانــ   ــوراة   لــ 

  اخر جمال وال وند جلك  إىل مضطراة 
 .الشد د االحتيارر ا ة  مع ل ن غّس رف الطرف  من اايطرار كان  إجا ج:
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 النظر إىل الصورة
 

 الصورة العارية
 ر إىل ال ور  العار ة من اون ش و  أو خوف الوقوع   احملرم هل جيوب النظ: 209س
 ال جيوب. ج:

 الزوجان والصور اخل عية
لعل مـن الثابـ  حتـرمي النظـر إىل ال ـور  العار ـة خـوف الر بـة والوقـوع   احملـرمغ : 208س

   ولو فرايـنا أن الـحون  قامـا  لنظـر إىل صـور   ار ـة ومهـا   حالـة ا مـاع وكانـ  شـ وهتما
 مقرها الشر ر فما   ون ا  م   جلك 

 ال جيوب. ج:
 املذيعات

جكــرو ّن اىــذ عاة اىســلماة ال جيــوب النظــر حــن إجا كــّن  ــيف ا بــاةغ هــل : 210س
 حذا استثناءغ وهل هنان من جييح النظر 

 ح م النظر إىل صور  اىرأ  ك  م النظر إىل نفس اىرأ . ج:
 صورة األجنبية 

وهـو  علـم حبرمـة  لف   ا ـنساب للشخص أن  ـر  صـور  لشـخص خمـ هل جيو : 211س
 إلي ا نظر  

 .ال جيوب ج:
 تقبيل صور العلماء 

هــل هنــان إشــ ال   تقبيــل النســاء ل ــور العلمــاء والشــ داء للتــرن مــع كــو م : 212س
  أنان   لي ن

 .ال حرمة   جلك  ج:
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 الطب وصور غري املسلمني  
ألشخاص  يف اىسلم  اىونوا    ال ت  اراصـة جيوب النظر إىل صور ا هل: 213س
 لمـا  ّن هـذ  ال تـ  مـن لـوابم  غحية تعـرض صـور رنـال ونسـاء شـب   ـرا  الدراسربفر نا 
  الط تعلم 

 .ال حرم غالفرض اىذكور إجا ا  ثر الش و    ج:
 تصوير الزوجني 

ــة وجلــــك بوا: 214س ــو ر العاا ــ ــد و واالة الت ــ ــو ر  لفيــ ــم الت ــ ــا ح ــ ــطة نســــاء مــ ســ
  خمتلفة  هذا ا ان  حبية ت ور الحوج مع  روس  بعد  حركاة  متخ  اة 

ــ   ليـــ  ج: ــرع األنانـ ــل الت ـــو ر نـــا ح بشـــرر  ـــدم إطـ و شـــ ل ت ـــو ر بعـــض  غأصـ
 اى ّور . اىثيف  أمام ا ركاة 

 طبع الفلم 
 الت شـــف حالـــة   ا بـــاة  نســـاء صـــور  لـــ  حتـــو  فـــيلم إ طـــاء جيـــوب هـــل: 215س
  وطبع  لتظ يف  احملارم  يف نان األ للرنال
 .النساء صور  إىل األنان  نظر جيوب ال ج:

 صورة من دون حجاب
صورهتا ب   تنشرإن  لم  اىرأ  أ ا إن أخذة صور  بدون ح اس فسوف : 216س

 ح اس  بدونالعا لة و لتايل  نظر إلي ا األننيبغ ف ل جيوب حا أن أتخذ صور  
 ال. ج:

 فلمها صورة االجنبية و 
 إجا كان   ال ور  أو الفيلم النظر لألننبّية ماهو ح م : 217س
 ال ور  والفيلم كاألصل. ج:

 صورة غري املعروفة
 النا ر ما ح م الّنظر إىل صور  اىرأ  األننبية ال  ال  عرف ا : 218س
 الّنظر إىل صور  اىرأ  اجمل ولة كالنظر إىل صور  اىرأ  اىعروفة. ج:
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 زواجصور قبل ال
  لو تحّوج  مرأ  ف ل جيوب أن  نظر لل ور ال  التقطت ا لنفس ا قبل الحواج: 219س
 ال ّس. ج:

 صور من الزواج األول
و  اىســـألة الســـابقة لـــو كانـــ  ال ـــور حـــال بونيت ـــا لـــحوج اخـــرغ ف ـــل جيـــوب : 220س

  لحون ا الفعلر أن  نظر لل ور ال  التقط ا وهر   حبالة الحوج األول
 .السابؤغ وال  نبغر ترن االحتيارك  ج:

 صور بعد الط ق 
  ولو طّلق اغ ف ل جيوب ل  أن  نظر ل ورها حال كو ا بونت : 221س
 .مش ل ج:
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 مشاهدة األف م
 

 شعر األجنبية يف األف م
ــالة العمليــــة لســــ : 222س ــة :   ــــماام  لّ  ماحت م  الرســ حــــرم النظــــر إىل شــــعر األننبيــ

كــون أ لــ  الــرام  وا ــال  لنظــر إىل شــعر اىــرأ  األننبيــة   التلفــاب مطلقــا غ فمــا هــو ح ــم ا
 تظ ر اىرأ  وشعرها م شوف 

  .االحتيار الونويب  دم النظر ج:
 األجنبية املخالفة

  اىخالفة اون ح اس   األفرم أو   الواقعهل جيوب النظر إىل األننبية : 223س
 .ال جيوب ج:

 املمث ت احلاسرات
هــل  غفــرم العربيــة حيــة في ــا بعــض الفوا ــد االنتما يــة أو ألنــل التســليةاأل: 224س

  اة حاسراة ول ن ليس  إىل مستوة ارر ة والاثر جيوب مشاهدهتا وفي ا ممّثرة  ربيّ 
 جيوب. ال ج:

 أف م التربج والغرام 
 هــل جيــوب مشــاهد  األفــرم  ــيف اىقيــد  بتعــاليم الســرم واىشــتملة  لــ  التــرج: 225س

 واىتضمنة لق ص ا   والغرام وما شاب  
 ال جيوب. ج:

 االط ع على جمرايت األمور
مـــن الواايـــ  أمهيـــة أن   ـــون اىـــ من مطلعـــا   لـــ  جمـــرسة العـــاا واىســـت داة : 226س
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وجلــــك  لــــحم أن  طــــالع ا را ــــد  غالسياســــية واالقت ــــاا ة و تــــابع التطــــّوراة العلميــــة ومــــا أشــــب 
ــاهد التلفح ـــ  ــن واجملـــرة و شـ ــالسغ ومـ ــاة واجملـ ــدخل   اجملتمعـ ــاس و ـ ــر النـ ــرم و عاشـ ون واألفـ

الواايــ  أ ضــا    هــذ  البلــدان أّن جلــك ال خيلــو مــن مشــاهد خر ــة أو أ ــاين أو مظــاهر  ــيف 
 غبـ  تلــك األمهيـة وايــرور  ف ـم الع ــر ونــد حـرر شــر يا  ال قـة  ىــ من  حسـ   رفنــاغ ف ـل 

  وب  هذ  احملذوراة الشر ية
 .ن  احملرماةغ ف ن االطرع ال  ستلحم اجيت ج:

 فلم تعليم كيفية مقاربة احلامل
مــا هــو ح ــم مشــاهد  الرنــل اىتــحوج للفلــم الــذ  حتــو   لــ  تعلــيم الطر قــة : 227س

  ال  ي ة ىقاربة اىرأ  ا امل  لما  أن جلك لن  وقع    ا رام
ــوم اىت ركـــ  ج: ــة كالرسـ ــيف ا قيقيـ ــور  ـ ــوبغ إال   ال ـ ــع ال جيـ ــارتون  وجلـــك مـ ة حلافـــرم كـ

 . حملّرماة و دم اخترط   االحتياجغ
 األف م الطبية

الطلبة ا امعيون   الفرع الطيب خرل الدراسة صورا  وأفرمـا  طبيـة مـن   شاهد: 228س
  ف ل هذا نا ح أم ال غالبدن هبدف التعلمغ اا في ا العور   مواايعخمتلف 
 ال جيوب اال  ند الايطرار. ج:

 وجني وأف م اجلنس الز 
 هل جيوب للحون  مشاهد  أفرم الفيد و ا نسية ااخل اىنحل  : 229س
 .ال جيوب ج:

 مصورو األعراس 
غ و  اجمللــس للعــر سهــل جيــوب ا ــو  اى ــور ن لغــرض إ ــداا األفــرم وال ــور : 230س

 نساء أننبياة نعلم ّ نَّ ال  را   ا  اس ال ا  
 ال جيوب. ج:

 ف م املصارعةالنظر إىل أ
ا ـر  ومبـارسة كـر   اى ـار ةما هر ون ة نظر الشرع   مشاهد  اىرأ  أفـرم : 231س
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  اىطلوس القدم مع العلم أن لباس اى ارع  يف ساتر  لش ل 
 ح م  ح م نظر اىرأ  إىل الرنل األننيب. ج:

 اف م الَامبيوتر 
 اى نو ة  ل مبيوتر هل جيوب مشاهد  األفرم ال حية حلارر ية  : 232س
 ال جيوب. ج:

 أف م تَون االُسان ووالدته
الــوالا   نــد  وكيفيــةهــل جيــوب النظــر إىل أفــرم  عــرض في ــا كيفيــة ت ــون ا نــ  : 233س
  النسان
 .ال ّس  حملّرماة و دم اخترط  غ مع االحتياج و دم كون ال ور حقيقية ج:

 الزوجان ومشاهدة األف م
 اهد  األفرم ا نسية ب  الحون  هل جيوب مش : 234س
 إجا كان  ال ور ألشخاص حقيق غ حلال مثل الرسوم اىت ركة وال ارتون .ال جيوب  ج:

 املراقبون 
ما هـو ح ـم مراقبـة مـو فر وبار  ال ـرم ألنـواع األفـرم واجملـرة واىنشـوراة : 235س

ن جلــك  تطلــ  اىشــاهد  واألشــرطة لغــرض تشــخيص مــا جيــوب نشــر   مــا ال جيــوبغ نظــرا  إىل أ
  العينية واالصغاء واالستماع إلي ا

 .بقدر الضرور  ج:
 إزالة اللقطات الفاسدة 

ما هو ح م مشـاهد  أفـرم الفيـد و الـ  حتتـو  أحيـا    لـ  مشـاهد من رفـةغ : 236س
  بق د مراقبت ا وإبالة الفاسد من ا لعراي ا  ل  اآلخر ن

 .كالسابؤ  ج:
 رعيبني املنع القاُوين والش 

مـــــا هـــــو ح ـــــم مشـــــاهد  األفـــــرم وال ـــــور اىمنو ـــــة قانونيـــــا  مـــــن قبـــــل الدولـــــة : 237س
   السرمية   ارفاء إجا ا   ن في ا مفسد 
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 .إجا ا ت ن ممنو ا  شر ا  ناب ج:
 حفظ ما يستخدم يف احلرام

هل  عد جمّرا حفظ ـ وليس استعمال ـ بعض األشياء ال  تستخدم منفعت ـا   : 238س
االة  غحلمثــــل: الــــورقغ األفـــرم ا نســــيةغ قنــــاين اىشـــرو ة ال  وليــــةغ ال ــــور ارليعــــة ا ـــرام

 وهل  ست ؤ اىرت   التعح ر   غو يفها    اىنابل اراصة ِمن فعل ا رام غاىوسيق 
 .إجا كان  خاصة   رام ا جيح ج:

 املسلس ت األجنبية
   وهـل صـ ي  أن النظـر إلي ــا حلاألننـيب اىــدبل ح ـم النظـر إىل اىسلسـل  مـا: 239س

  أسمثرثة  صيام ون  كفار  
 اىسلسل ال إش ال في غ ما ا   ن م  و   ا رم. رؤ ة صرف ج:

 الصورة والفلم يف حَم األصل
لــــ  ح ــــم  مباشــــر هــــل الفــــيلم التلفح ــــوين أو الســــينما ر الــــذ   عــــرض ب ــــور  : 240س

  هاالنسان ا ر فت ر   لي  مجيع أح ام النظر و يف 
 .نعم ج:

 التلفزيون واالهنيار اخللقي
لو كان النظر إىل التلفح ون  سب  للمشاهد اال يار ارلقر وتضييع الوق  أو : 241س
  أو أتخيف ال ر غ ف ل حرم  ند ذم النظر إىل التلفح ون اىست باة ترن 

 .ما  سّب  اال يار ارلقر حرام ج:
 الرجوع يف مسألة النظر

ىقلــد  م الرنــوع   مســألة النظــر إىل اىــرأ  اىســلمة   التلفح ــون  هــل  ــوبون: 242س
 وقد أفىت مجاحت م بعدم نواب النظر  إىل أحد اىرانعغ

 ال جيوب. ج:
 صورة الَتابية أو امللحدة 

 اىل ــــد    التلفح ــــون و  ا را ــــد ومــــا هــــو ح ــــم النظــــر إىل اىــــرأ  ال تابيــــة أ: 243س
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 واجملرة 
ــبعض إال  ال جيـــوبغ ج: ــذا القـــرن كـ ــ  قبـــل هـ ــا تعـــارف مـــن ابدا ـ ــ  وال فـــ  ومـ بقـــدر الونـ

 . الشعرغ وجلك بدون ش و  ور بة
 الفضائيات

ما هو ح م إقتناء األن ح  الرقطة للرام  الفضا ية من القنواة األننبيـة مـع : 244س
ثـيف العلم أ ا تعرض برام  مفيد  كالعلمية والثقافية ول ـن   بعـض األوقـاة تعـرض لقطـاة ت

  الش و 
 .اقتناء األن ح  الّس ب غ ول ن حرم التقار الرام  اىثيف  للش و  واحملظور  شر ا   ج:

 مَياج املرأة  
مــا هــو ح ــم اســتفاا  النســاء مــن الــدهون ومســاحيؤ الت ميــل   اىســرحياة : 245س

   والتمثيلياة واألفرم ال   شاهدها الرنال
 .ال جيوب ج:

 يةبرامج القنوات الفضائ
ــاس انتما يـــة   : 246س ــا ية البـــة اىباشـــر لقضـ تعـــرض التلفح ـــو ة أو القنـــواة الفضـ

اجملتمـــع الغـــريبغ إال أ ـــا حتتـــو   لـــ  األف ـــار الفاســـد  مـــن قبيـــل ا ـــة  لـــ  االخـــترر بـــ  
ــاهدها لينتقــــدها  ــان  شــ ــو كــ ــال لــ ــمغ وهــــل خيتلــــف ا ــ ــو ا  ــ ــا هــ ــار الــــح  فمــ ا نســــ  وانتشــ

    الناس برتك او ستعرض سلبياهتا و ن 
 .ال جيوب النظر إىل احملرماة من ا ج:
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 املرأة يف اجملتمع
 

 احلائل بني الرجال والنساء 
ا تــاا اى منــون بوايــع حا ــل مــن الســتار بــ  الرنــال والنســاء واآلن  قــال ّّن : 247س

  ما هو رأ  مجاحت م مثل هذا ا ا ل   ال ر  أو جمالس الو ظ ال اا ر ل غ
حال صرت   لرنال والنسـاء حا ـلغ نعـم إجا كـا       مس د رسول هللا ا   ن ج:

 صف واحد لحم ا ا لغ و  مجيع ال ور  لحم مرا ا  اىواب ن الشر ية.
 سفر املرأة 

هل جيوب للمرأ  السفر افراها لت  يل العلوم من اون رفقة ولي ا مـع حت ـيل : 248س
 إلي  مورا أمن واطمأنان  لي ا إجن غ  لما  ّّن اى ان الذ  ستسافر 

 جيوب مع األمن  ل  نفس ا. ج:
 االجتهاد والعلوم اإلس مية

  هل تستطيع اىرأ  حت يل العلوم السرمية والوصول إىل ارنة االنت اا: 249س
 نعم ل ن ال   ّ  تقليدها. ج:

 الدراسة يف اجلامعة
يـة   ـون الرنـال إىل األمـام هل  وب الّدراسة   ا امعة إجا كانـ  خمتلطـة حب: 250س

 والنساء إىل ارلفغ أو  لع س 
 مع مرا ا  اىواب ن الّشر ية ال إش ال في . ج:

 املعاهد املختلطة
 هل جيوب للبن  اى منة االلت اق   امعاة واىعاهد اىختلطة : 251س
و ــدم  ال ّس بـذلك بشـرر مرا ـا  اىــواب ن الشـر ية كا  ـاس وا شــمة و ـدم الح نـة ج:
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 ارلو  مع األنان .
 املرأة وقيادة وسائل النقل 

هل جيوب للمرأ  قياا  وسا ل النقل ا د ثة كالسيار  والطّا ر  والباخر  والسـفينة : 252س
 والحورق وما أشب  

 ا   ن اذور شر ر.و  غإجا ا   ن خطر أخرقر  لي اال ّس  ج:
 ركوب الدراجة واخليل 

وراـا صـار  غسـلمة أو البنـ  البالغـة ركـوس الدرّانـة أو اريـلهل جيوب للمـرأ  اى: 253س
  جلك أمام مش د رنل أننيب

 .جيوب الركوس إجا ا  ستلحم ارما غ واألحور االنتناس أمام الرنل األننيب ج:
 حم ت احل قة

اـــرة ا رقـــة   الغـــرسغ تشـــتمل  لـــ  حرقـــ  وحرقـــاةغ فعنـــدما جيلـــس : 254س
ق أو حرقــة حســ  الفــراغغ فــ جا صــااف أن ناءتــ  حرقــة هــل جيــ  النســان قــد هتيــ  حــر

 رفض ا وطل  حرقغ  لما  أّن جلك   ّا   لسخر ة وراا االست حاء  لسرم واىسلم   
 ألحور الرتن مطلقا . او ال جيوب أن تلمس  ا رقةغ  ج:

 ذهاهبا إىل السوق 
 هل جيوب للمرأ  الذهاس وحدها إىل السوق : 255س
 إجا ا  ستلحم اذورا  شر يا  ناب. ج:

 اللعب يف احلدائق العامة
هــل جيــوب للبنــ  البالغــة الثانيــة  شــر أو الثالثــة  شــر مــن العمــر أن تلعــ    : 256س

 األماكن العامة اثل اىراني    ا دا ؤ العامة وهر مرتد ة لباس ا الشر ر واافظة 
 إجا ا  لحم من جلك ارم فر ّس. ج:

 بني النساء والرجال العزل 
هنان من اى من  من ترع لتنظيم  مع الناس  ند العـحاءغ وجلـك بعـحل النسـاء : 257س

  ن الرنال حفا ا   ل  سرمت نغ ما رأ  م   هذا العمل 
كــا   وحنــو جلــك  ــدم العــحل مــع الد نيــة  نــا حغ  لمــا  ّن اىتعــارف   الت معــاة  ج:
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 .األمن  لي نّ 
 اهليئات الدينية

 جلك من النشاطاة السرمية  هل حؤ للمرأ  أتسيس احيأاة الد نية و يف: 258س
 نعمغ مع مرا ا  اىواب ن الشر ية. ج:

 العمل وترك احلجاب
حيــة ال  ونــد  غقاب ســرت هــل جيــوب للمــرأ  أن ختلــع ح اهبــا ألنــل العمــل وال: 259س
  معيل حا
 حلوا  اس ال  نا  العمل . ال جيوب ج:

 تمثيل يف السينما املرأة وال
 هل جيوب للمرأ  أن متثل   السينما واىسر  والتلفح ون : 260س
 إجا ا  لحم جلك اذورا  شر يا  ناب. ج:

 طلب العلم فريضة
هــــل جيــــ   لــــ  اىــــرأ  أن تــــتعلم العلــــوم والعقا ــــد الســــرمية كمــــا جيــــ   لــــ  : 261س
  الرنل
 .طل  العلم فر ضة  ل  كل مسلم ومسلمة ج:

 زايرة العتبات املقدسةالسفر ل
بغـيف اـرم   سـيار   هل جيـوب سـفر اىـرأ  إىل بسر  أهـل البيـ  حل لـي م السـرم : 262س

 نقل  امة 
 مع  دم اروف  ل  نفس ا.نعمغ  ج:

 ما معىن احلديث الشريف؟
ــد ة:  ورا: 263س ــوا »ال  ا ــ ــاء تنحلــ ــوهن الغــــرف النســ ــة والتعلمــ ــوهنغ ال تابــ  و لمــ
غ  ال تابـة.. ف ـل هـو اعـ  منع ـا  ـن تعلـيم  وسـف« سـور  تعلمـوهن والغ رالنـو  وسور  اىغحل

كيــف و غ  هــذا اليوم ا يــا  ايــرورسة  مــنتعــد  ال تابــةحيــة  اىــرأ   لــ  حرنــا  أا   ــن جلــك 
 اىــوا ظوفي ــا  واىــرأ  لرنــلحســنة ل القــران قــراء أا   ــن    وســف ســور  قــراء   ــن اىــرأ  نــعمت

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 59 

  القول هذا   رأ  م ما غ وسف سور    وصو ر وا ة  ل  التقوة 
غ وقــد ورا حلطلــ  العلــم فر ضــة مطلقــا   ا ــد ة ولــيس  لي ــا ارطــر موايــع   جلــك  ج:

  ل  كل مسلم ومسلمة .
 إلقاء احملاضرات

 تلقر احملاايراة السرمية او العلمية أمام الرنال  ان لمرأ جيوب ل هل: 264س
 ا ة اىواب ن الشر ية.جيوب مع  دم ارضوع   القول ور  ج:

 املَربات الصوتية
ــل: 265س ــر تـــت لم ان للمــــرأ  وبجيـــ  هـ  اىناســــباة  أو الـــحواج حفـــرة    ال ــــوة  ا ـ
  الد نية
 .الشر ية اىواب ن ر ا ة مع ال رم ّصل ّس ال ج:

 إلقاء الَلمات
 لي م حلاأل مـة ووفيـاة  مواليـد اناسبة االحتفاالة   اىرأ   تشرتن أن رأ  م ما: 266س
 أنـ  مـع جلـك  تـرن األفضـل وهـل الرنـالغ ونوا مع ستار خلف من ا في كلمة  إبلقاءالسرم  

   ن ا نيابة الرنال أحد و لقي ا ااايرهتا اىرأ  ت ت  ّن بد ل  وند
 .الشر ية الش ون مرا ا  مع نا حغ كرمها  ج:

 مراسيم االستقبال والرتحيب
ــاركة   مراـســـ  هــــل: 267س ــ  تقــــوم هبــــا جيــــوب للنســــاء اىشــ يم االســــتقبال والرتحيــــ  الــ

    تر ر اسـتقبال  وهل غا  ومية و يفها للرتحي  وتقدمي الحهور للوفوا والااراة الوباراة 
حر ـة واحـرتام اىـرأ    اجملتمـع  السـرميةالنساء للوفوا األننبية ّننا نر د أن نظ ر للبرا  يف 

  السرمر
ــور ج: ــةغ ال ــ ــوابا  وحرمــ ــة نــ ــواب ن الشــــر ية  و شــــرتر  خمتلفــ ــاة اىــ ــاف ةكمرا ــ  عــــدم م ــ
 .األننيب

 الرتشيح للمجلس النياب 
 اجملـالس انتخـا ة    نفسـ ا ترشـي ا حـ  جيـوبللمرأ  حـؤ الت ـو  غ وهـل  هل: 268س
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  الدول   النيابية
 الرتشي  مع ر ا ة اىواب ن الشر ية. جيوبحا حؤ الت و  غ و  ج:

 املشي وراء اجلنائز 
  ا ناب  وراء اىشر  ن اىرأ   ي  جاىا: 269س
 .حرم وال   ر غ ج:
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 اللعب واالشرتاك يف املسابقات
 

 اللعب ابخلامت  
  هل جيوب حا اللع   راو اى طل   لي  بـ »احمليـبس« مع األننيب: 270س
 مش ل. ج:

 التنيس وكرة القدم  
وكـر  اىنضـد  والقـدم ومـا هل جيوب اللع  مع األننبية اختلف أنوا   كالتنس : 271س
  شاب 

 كالسابؤ.  ج:
 تبادل احلزورات 

 هل جيوب تباال ا ّحوراة حلالفواب ر  مع اىرأ  األننبية : 272س
 إجا اختل  ا رم ا جيح. ج:

 السباق يف الركض
 هل جيوب السباق مع اىرأ  األننبية   الركض و يف  : 273س
  .مش ل ج:

 السباحة املختلطة
 ب السباحة اىشرتكة مع األننبيةغ وكذا السباق   السباحة هل  و : 274س
 ال جيوب. ج:

 ارتياد املسابح 
الشـارع    هل جيوب ارتياا اىساب   لما  إّن ما  رتدون    اىساب    ون لباس: 275س
 ال يف 
 .إجا كان ال الاثر  غ أو مستلحما  للنظر ا رام أو ما اشب غ فر جيوب ج:
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 قةمتفر قضااي 
 

زع احلجاب  بني الط ق ُو
مــا هــو ح ــم امــرأ  ملتحمــة وم منــةغ خيفّهــا بون ــا بــ  خلــع ا  ــاس وارــروج : 276س

وحـا منـ  أوالا صـغارغ فـ جا رايـي   غمع  إىل الشارع مترّنة أو تطليق ـا إن امتنعـ   ـن جلـك 
  ل  فيما أراا ح ل حا الضرر بذلك   لطرق وا ترايخ

 .س ولو  ىقدار الشر رحتاول إقنا      ا ج:
 عملية التجميل 

  هل جيوب للمرأ  أن تقوم بعملية الت ميل لبعض أ ضاء ون  ا كأنف ا مثر  : 277س
 . نعم جيوب ج:

 التقبيل واملعاُقة يف الشارع 
  هل جيوب للمرأ   ناق وتقبيل اىرأ    الشارع العام: 278س
 .إجا كان مثيفا  ا جيح ج:

 اها رجلال ترى رج ً وال ير 
السـرم   اما اىراا من الروا ة اىنقولة  ـن ال ـد قة الطـاهر  فاطمـة الحهراءحل لي ـ : 279س

أل   ـــن أ  شـــرء هـــو خـــيف للمـــرأ   قالـــ  ــُ ــا    قوحـــا بعـــدما سـ : أن ال تـــرة رنـــر  وال  راهـ
  رنل

 .اىرأ  بغيف ح اس  ج:
 الثقافة والعمل

 قافة والعلم والعمل هل جيوب للمرأ  أن متارس حق ا   كس  الث: 280س
ــن الرج لـــة واحتـــك  ج: ــن ثقافـــة اىـــرأ  و مل ـــاغ وإ ـــا ننـــع الســـرم  ـ ال ننـــع الســـرم  ـ
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 غفــ جا تعلمــ  بــدون اخــترر اــّرمغ وإجا  ملــ  بــدون تــرّجحلواالســت تار والظلــم  لنســبة إلي اغ
  .وأاارة ش ون ا يا  بدون است تارغ مع مرا ا  اىواب ن الشر ية فر ّس

  ة السافرةص
 هل صر  اىرأ  السافر  مقبولة  :281س
 صرهتا ص ي ة مع توفر الشرورغ و لحم  لي ا أن تت   . ج:

 إذا كان احلجاب خطراً 
ــن احمل بـــاة هنـــان  :282س ــ  تعـــي    أميفكـــا وهـــر تر ـــد أن ت ـــون ا بـــةغ ول ـ بنـ

  تعراين  اا  لر تداء وراا حملاوالة الغ   والقتلغ فما العمل 
 ســتطا ت ا   هــذ  الظــروف أن حتتــال  لــ  األمــر ّن تضــع  لــ  رأســ ا نــوع مــن  ج:

 حلكالقبعة ال  تغطر متام الرأسغا  اس الشر ر الذ   ناس  تلك البيأة والعاااة السا د  
 .حد اارم اغ وأن حترص  رروج ب  بة بون ا أو أمع اىعطف الذ   غطر  قر البدن 

 محامات النساء
للنســاء و ــحاولن بعــض األنشــطة  ا  إحــدة الشــركاة الرتفي يــة محامــا  خاصّــ تقــيم : 283س

 الرتفي ية كنحوحّن إىل محام السباحةغ ف ل جيوب حّن اخول هذ  ا ماماة 
 مع مرا ا  اىواب ن الشر ية نا ح. ج:

 حدود حرية املرأة 
 إىل و الــد  الت ــدسة  تلــك  ومــن غكثــيف   اىســلمة اىــرأ  توانــ  الــ  الت ــدسة : 284س
  نظركم   ا ر ة هذ  حدوا فما اىرأ  حر ة
 .السرمية ا رسة حا مجيع حرسهتا اىشرو ة وال  جكرة    ج: 

 املواجهة العملية
 ا ــواة  اىعاصــر  للت ــدسة  اىســلمة اىـرأ  موان ــة إىل الــد واة  أكثــر تـحال ال: 285س
   ملية اىوان ة ت ب  نأ ن ن كيف  نظر ةغ
 .وأهل بيت  األط ار   ل تاس والسنة اىط ر  اىرو ة  ن رسول هللا  لعمل  ج:

 رسائل للمرأة املسلمة
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ــا ل: 286س ــا نبعـــة رسـ ــرأ  إىل هبـ ــلمة اىـ ــانغ مـــن كـــل    اىسـ ــنة كشـــميفغ  الشيشـ  البوسـ
  السرمر للتوني  وجلك  وأمر  ا أورو  العريبغ العاا فلسط غ واحرسكغ
 .ّس ال ج:

  توضيح كلمات حتتاج إىل 
ــان: 287س ــاراة  هنـ ــر فة األحاا ـــة    بـ ــاج الشـ ــي  إىل حتتـ ــل توايـ ــرأ حل:  مثـ ــا  اىـ  كل ـ
  واالنتما ية السياسية اجملاالة    اىرأ  انفتا  من ا ساسية إىل جلك   شيف ف ل غ  ور 

 .الشر ية مواب ن ا لحم  لي ا ا  اس ومرا ا   أ  ج:
 فرض ديين أم شعار سياسي

 »ا  ـاس  لف    كتاب : حلحقيقة ا  ـاس وح يـة ا ـد ة : بعض اى  قول: 288س
ــيس ــاء  لـ ــن إا ـ ــة مـ ــة ححبيـ ــر و رمـ ــعار سياسـ ــع شـ ــ    الواقـ ــر يا غ ل نـ ــر  شـ ــا  و مـ ــا  ا نيـ فرايـ

  هو راكم الشر ف فما «غالسرمية وليس هو من نوهر السرم ال د ولونيا
جااب   فااَسأالاوهانن م َن وارااء   قال تعاىل:  غص ي   يف ج:  .(6)ح 

 اجلورب النسائي 
  هو ح م حياكة وبيع وشراء ولبس ا ورس النسا ر الشفاف ما: 289س
 .جيوب لبس  أمام األنان  ال ج:

 الغزو الثقايف وواجب املرأة  
الغــحو الثقــا   لــ  جمتمعنــا الســرمر مــا هــو وانــ  اىــرأ    الوقــ   ىوان ــة: 290س
  ا ااير
 .ف أمام  والت د  لذلك الرنلغ   الوقو  كوان   ج:

 امل بس وشعار اخلمر
  جيوب لبس اىربس ال  حتمل شعار ارمر  ل  اىربس هل: 291س
 .ال ج:

 احلف ت واملشروابت الَحولية
 

 .53سور  األححاس:   (6)
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 غأحيا    قام حفل اييافة مجا يـة مـن قبـل أسـاتذ  ا امعـة   البلـدان األننبيـة: 292س
للطلبــة  الشــر رفمــا هــو الت ليــف  غيــة   اجمللــساىعلــوم مســبقا  ونــوا اىشــرو ة ال  ول ومــن

  ا امعي  الذ ن  ر دون اىشاركة   هذا ا فل
 .ال جيوب ا ضور   ل  ما د  ارمر ج:

 احلجاب والضبط األخ قي
  للمرأ  األخرقر الضب    اور  ا  اس   لع  كيف: 293س
 .و  معرض الفساا مبتذلة اىرأ  ت ون بدون  إج ج:

 وظاهرة التخلفاحلجاب 
 الفقـر مـن تعـاين بـرا وهـر غ البـا   الثالـة العـاا بلدان   ا  اس  انتشار نرة: 294س

 ا  ـاس  أن فيعتقـد غالبلـدان تلـك  تعانيـ  مـا وبـ  ا  ـاس  بـ  الـبعض  ـرب  وراا غوالتخلف
  راكم ما غىتا ب ا ورمح اىرأ  لب س قناع

 .و دم     اس  وال رتب  العام والو ر السياسية التعدا ة لعدم والتخلف الفقر ج:
 السفور والتطور املزعوم

 الشـــرقيةغ اجملتمعـــاة  تعانيـــ  الـــذ  التخلـــف وبـــ  ا  ـــاس  بـــ  الغربيـــون  ـــرب : 295س
   وا  ـــل التخلـــف بـــ   رقـــة مثـــة ف ـــل غبراهـــم تطـــور مظ ـــر اىقابـــل   الســـفور و عتـــرون
  اجملتمع
ــور مـــن هـــل ج: ــذال التطـ ــرأ  ابتـ ــاونع اىـ ــيلة ل ـ ــذ  وسـ ــة لـ ــا ة رخي ـ ــا غوبضـ ــن وحرما ـ   ـ
 .الحواج

 تفسري اآلية املباركة
هااوال قول  تعاىل: تفسيف ما: 296س نـَ     (7)يـاَبد ينا ز ينـاتـاهانن إ الن ماا ظاهارا م 
 .أشب  وما لل  اس  اىح ل كالر  غ  اختيار بدون أ  ج:

 

 .31نور:  سور  ال (7)
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 املرأة وحق الشهادة 

 هـــــل غفي ـــــا  لرنـــــل وســـــاواها الشـــــ اا  حـــــؤ رأ اـىــــ  الوايـــــعر القـــــانون أ طـــــ  :297س
  جلك  تعارايون
 .الش اااة  كتاس    والتف يل  طرقغإ ل  ليس ج:
 الـدوا ر لـدة الشـا ع مـن انـ  إال غاىـرأ  بشـ اا  القانون ا رتاف من الر م  ل  :298س
  الشر ف رأ  م ما غمطلقا   اىرأ  ش اا  قبول  دم غالدولة   الرمجية
 .ص ي   يف ج:

 رأة وتويل السلطاتامل
 وأ ـا غايـعيف خملـوق ّ ـا غالسـلطة تويل  ل  اىرأ  مقدر  بعدم القا لون  علل :299س

  الشر ف راكم ما غبعاطفت ا الت  م  ل  قاار   يف
 .أكثر ال  لشرعغ   خذ ج:

 تفسري بعض االحاديث
 ـــــــا حل ق ـــــــة العقـــــــل  أو حلشـــــــاوروهن أتونــــــد أحاا ـــــــة حـــــــول اىـــــــرأ غ مـــــــثر  : 300س

  وخالفوهن  ف ل ترون ص ة مثل هذ  اأَلحاا ة أم ال
جكرة اىراا هبذ  األحاا ة   كتاس يل خاص  ىرأ غ و  كتـاس حلالفقـ  : الن ـا    ج:
 و يف .
 بـد ال أنـ  في ـا ما وشر كل ا  شر »اىرأ : ر ل أميف اى من   إىل البعض نس :301س
 كـان  رنـر   ـ النسان   ترة ال  سرميةال مفاهيمنا مع  نس م ال ا د ة هذا فانغ «من ا
 ان قبـــل الـــربم مـــن أنـــ  إىل  لايـــافة والشـــر  ارـــيف قابليـــة ااخلـــ    حمـــل كيـــا    ـ  امـــرأ  أو

 والداللــة مرســر   الســند كــان  فــ جا ومــدلوحاغ ســندها   نــدقؤ أن  المــام إىل ال لمــة ننســ 
حلصـلواة هللا  لـي م  البيـ  أهـل مـن  لمنـا كما  نرفض اغ أن فعلينا االسرمرغ للمف وم خمالفة

  رأ  م هو فما غ(8)بخرف« ف و هللا كتاس    وافؤ ال حد ة »وكل: قالوا ما   أمجع  

 

 .69ص 1ال ا : ج (8)
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قبيـل قولـ   مـن كنا ـة  أو غ(9)اراصـة اىع ـوا  اىـرأ  المـام  ر ـد أو غلل د ة ص ة ال ج:
ناةً :تعاىل لشنرّ  وااخَلارَي  ف تـَ لاوكاَم اب  ُـابـَ  . (10)وا

 إذا بشروا ابالُثى 
وا :تعـــــاىل هللا قـــــال : 302س ــا واد ا واهـــ ها ماســـــَ لن واَجهـــــا ى ظـــــا ثـــــا ألُا داهاَم ابَ  را أاحـــــا ــّ  واإ ذاا باشـــ
   لبن  بوناهتم والا   ند حبار ل الرنال بعض  شعر جاىا غ(11)كاظ يم  
 ة خاطأة.ناهلي ف ر  ج:

 
 

 وا مد   رس العاى غ وصـل  سب ان ربك رس العح   ما   فون وسرم  ل  اىرسل 
 هللا  ل  امد وال  الطاهر ن.

 
 قم املقدسة                                                     
 حممد الشريازي                                                     

 

 .ال  حارب  المام  (9)
 .35سور  األنبياء:   (10)
 .58سور  الن ل:   (11)
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