
 لتشبه ابلنساء والرجالا

 فضيلة الدكتور حممد حممد الشريفل

 ستاذ مساعد بكلية احلديثأ
م املتشابه  نان هللاواو "لعان روا : هللا ىاهللا  هللا عهللا ا  ابن عباس رضي هللا عنهما قاا:   نع

 .1الرجا: ابلنساء واملتشبهات نن النساء ابلرجا:"

ة عهللاااا  نماااا: عهللامااا  ورتمتااا  وق ر ااا  خهللاااال الاااألنر وان آااا  نااان  ات هللا الع اااا  ال الاااإن 
وع متاا ف لتااه ننهمااا   ااه إي ارخاار ورشااعر ن جاا ار  ابلسااتن واملاا تم والر ااةف و ااألا  سااتمر 
احل ااام ورسااع  انر اااءف وي رسااتم م  ناار نهمااا بهللااال ناان جااا  سو نااا: سو  اار  سن رساات   عاان 

 ب نهماااا ابلرابماااة بااال هللار  م ان آااا  ناااأللس سن  سااات   عااان الاااألنرف ولاااأللس  ساااتم نان آااا ف ولااا
َ ما }الق رة وهي الزواج. قا:  عاي   ََْواجمات لَِتْسمُكُنوا ِ لَيمْ ْْ َأ ْْ ِممْن َأْْمُفِسمُك َوِمْن آََيتِِه َأْن َخَلَق َلُكم

ْْ َمَودَّةت َوَرْْحَةت ِ نَّ ِف َذِلَك ََلَيٍت ِلَقْوٍم يَمتَمَفكَُّرونَ  َنُك  .2{َوَجَعَل بَميمْ

ع وظ فاة هاناة ي رقا    اا واي  وه ا  لتاه    لخصص لتاه  ا عالت رتمة هللا  عاي  قو 
 وااا ه نااا  تناا  ناان النهاا ي  ااأل  ال ظ فااة و ااألا رتاا ن التتانااه البشاار  ن الوااباو و ناناان 

 فاااة الرجاااه ايفااااضلة ن انري و عميهاااا واملشاااي ن ننانبهاااا يبت ااااء ل اااه هللا ظ  لسرقااا  ىااا ر ف 
هللا  نا ره ئا  ذاألاف وواخر لا  التا ن وسعماا  ه والصرب واجلورزق . وق  سعما  هللا نن الق م والتحم

حلتمة نا حيسن ب    بي سن ر  ونا رصاهللا  با   ا   ف ولاأللس نااان الرجااه جهللاا ا قا ا وانن العقه 
 نتعقض نفم را عهللا  الت ح والسعي!.

ا املااااارسم ل ظ فتهاااااا انوي إ،ااااااو الألرراااااةف و هللاهااااااف ووضاااااعهاف وإرضااااااعهاف و عهااااا هاف ناااااسو 
 . اف و رب تهاف والق ا  عهللا هاف ب نما رش ه الرجه ب اجبا ورعارته

ناا سجااه هااأل  ال ظ فاة الااهب  تم ااز  ااا املارسمف ولقاا  لمرهااا هللا وه  هاا لهللاق ااا   ااأل  الروااالة. و 
جعااه  فسااها نهللا ئااة ابلعماا  والر ااة واحلنااانف وجعهللاهااا متاان إي الصاا ار و  ااه إي  عهاا هم ننااأل ل

العاارا م ناان الهللاعاا  لتسااتع  بفمرتااا ل ظ فتهاااف نمااا س ااا متاا    ع نااة سظالرهاااف ولااألا ل  ااا متاا 
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القاارار ن الب اا ت و نفاار ناان ايفااروج ننهااا ل ااي نااا راجااةف وقاا  سعم اات ناان الصاارب عهللااا  احلمااه 
وال ضاام واضرضاااع وال ب ااة نااا رسااهه عهللا هااا هااأل  املهمااة الشاااقةف نمااا س ااا   اام بااألاتا لزوجهااا 

 و نقات ننر .
نها الب ين والنفسي نه ئا ذأل  العمهللا ات الهب ي رق    ا إي املرسم. باه لق  جعه هللا  ت رو 

ت رن املرسم نهللا  ر ور ن حما ل هأل  ال ظ فاة ولاأللس نا ات املارسم القارار املتا  الاأل   تجهللاا   إن 
ل ا   ات هللا الباااهرم ن  تا رن اجلااان  ن سااا ار  املخااتهللافة لتبااارا هللا سرسان ايفااالق .. ووظ فااة 

ا  اا  ا وهااأل  ننزلتهااا جااا ررم  ن  تفاار  ذااا املاارسم و اا لر جهاا ها عهللا هاااف وجاا رر اب تماام سن هااأل
 رق ر ذا ق رها وسن ررعاها سرسن رعارة.

ي  نسااا  سن املااارسم  سااااع  الرجاااه عهللاااا  الق اااا  ب ظ فتااا  خاااي ق اااا  لتع نااا  عهللاااا  التعفااا  و 
م ونساااتن و تعهااا  سويت ف  تعهااا  راج ا ااا  ال اااروررة نااان نمعااام ونشااارو ونهللاااابو وايواااتقانةف 

ل تاا ن لااار  البااا: لعمهللااا  هاااتع الاانفمف وعهللااا  هااألا لماارت املاارسم ننااأل  ع نااة سظالرهااا لتشااعر سن 
هأل  ال ظ فاة نان س اه سنا  هاا وسرااهللا   ناذاا نهماا بهللا ات نان الا   ا!.. وإ ا قاا  ناه نان الرجاه 

ة راضاا ةف يوااتقانتهم وااع  الناااسف وعا اا ا ع شااو واملاارسم  ااا هاا  نفماا ر عهللا اا  اوااتقانت انناا رف 
 عهللا  الفمرم الهب لمرهم هللا عهللا ها.



سن جيعااه الاااألنر سل ااه نااان ان آااا ف وسن  -ولاا  احلتماااة البال اااة  -لقاا  سرات هللا وااابحا   و 
لس اتم والق انة عهللا هاف وهي ق انة وو اتم قا مة عهللا  الفمرم السهللا مة الاهب خهللاال عهللا هاا  ارت ن ل  

 مة عهللاا  التبصار واحلتماة والقا رم عهللاا  متصا ه نمالا  نه نن الألنر وان آ ف وهاي ناأللس قااا
ٍٍ َوِبَما َأْْمَفُقموا }احل ام قاا:  عاي   ْْ َعَلى بَمْعم ُ بَمْعَضُ  الر َِجاُل قَموَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَا َفضََّل اَّللَّ

 ْْ لتماا  ف نم س ما رست ان ن احلقا   وال اجبااتف لهللاتاه ننهماا رال عهللاا  ارخارف3{ِمْن َأْمَواِِلِ
ضعفااا  وايف نااةف ونااأللس رساات ان ن انناار ابسن عهللااا  الرجااه سن رسااع ف لعهللااا  املاارسم سن  قاا   

ابلعماااه الصاااائ وجزا ااا ف ولتااان هللا وااابحا   قااا  نااااهللا  ان آااا   اااا رناوااا  لمرتاااا ل عفاهاااا نااان 
الصاااضم والصااا ا  عنااا  احلااا ج والنفااااسف وجعاااه ىاااضتا ن ب تهاااا سنااار  نااان ىاااضتا ن املساااج  

ْْ َأأ ِ ي ُأِ مميُ  }ا ي  تماا ع ابلصاا ا  إي ز ن زوجهااا.. قااا:  عاااي  وجعهللاهاا ُمم ْْ َرْ  فَاْسممَتَااَ  َِلُمم
 ٍٍ ْْ ِممممْن بَمْعممم ْْ ِممممْن ذََكمممٍر َأْو أُْْم َمممى بَمْعُضمممُك ف ول سااات الق اناااة قا ماااة عهللاااا  4{َعَممممَل َعاِممممٍل ِممممْنُك

سناا  وعهللاا  املارسم زوجهااا التحااتم والتساهللال والعا وانف ولااأللس ناان سع ام الناااس رقاا عهللاا  الرجاه 
وهللا وبحا   عزرز ي ر هللاا ف رتا م ي رفعاه  ا ئا عبآااف عهللاا م  اا رصاهللا  التا ن ورساع  البشارف 

ملتقن الب رمف وإن نن  عم هللا عهللاا  الرجاه سن اتاار  هللا هتاألا اوق  اقت ت رتمت  هألا الصنم 
ْْ  }رجاض لاا  الق انااة والساا اتم قااا:  عااي    ِم َكْيممَف َيَشمماُء ي ِ لَممَه ِ ي ِف اأَلْرَحمماُهممَو الَّممِيص ُيَِّمموِ رُُك

 ُْ رصا  ا وجيعهللاهاا  اترا لهللامانعم رام  ا و  لا  ورزرا   و لعهللا   سن رق ر النعماة  5{ُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكي
َماِورُُأ َأَكَفمْرَت اِبلَّمِيص َخَلَقمَك ِممْن تُممَراٍ   َّ ِممنْ }ننها قاا:  عاي   َُ ُْْطَفمٍة  قَاَل َلُه َصماِحُبُه َوُهمَو 
َْْسممماُن َمممما رَمممرََّر ِبَرب ِمممَك اْلَكمممِرِ  الَّمممِيص َخَلَقمممَك }ف وقاااا:  عاااا:   6{ َّ َسممموَّاَر رَُجممم ت  ََي َأيم َ ممما اأْلِ
ماَء رَكَّبَمكَ  َفَسوَّاَر فَمَعَدَلكَ  ََ ولقا  ناان جا ررا ابلرجاه واملارسم سن ررضا  ناه  7{ِف َأصِ  ُصورٍَة َمما 

وقاا  قعاا  لهللاناااس  - ش   اا ا وااع  اف لتاان الشاا مان الاارج م ننهمااا  ااا نهللااا  باا  ناان نهااا  ل عاا
جعاااه الاابعج رع ضاا ن عهللاااا  سناار هللا لااا هم ور ناا ن نهاااانهم  -رصاا هم عاان الصاااراي املسااتق م 

املن اااة  اامف ولاااألا  اار  بعااج الرجاااا: ي رقاا ر  عمااة الرج لاااةف ورقاا   بتااه عماااه  تاان ل تااا ن 
 اااار  بعااااج اض ع رتاااا ب  عهللااااا  الفماااارم  ئتهااااا وزرنتهااااا ووااااهللا نهاف ونااااأللس ه ااااب ها ابن آاااا  ن 

وحياولن ال ه ر   هر الرجا: والتساو   مف وهألا ا تتاس ابض سا  ة و ارت عهللاا  الفمارم الراب  اة 
ي جي  نن   ا تمم إي الشر املستمي وايفمر التبيف ولق  رألر هللا  عااي اض ساان نان  ا  ناا 

آ  سو ناان آ ف وي  تماىن ان آا  سن  تا ن  نارا سو  ل م نن     ف لض رتمىن الألنر سن رت ن س 
 بممه بعضممكْ علممى بعممٍ للرجممال ِّْممي   مما هللا}وي تتمنمموا ممما فضممل نالااألنرف قااا:  عاااي  

 8اكتسبوا وللنساء ِّْي   ا اكتسنب واسمللوا هللا ممن فضمله  ن هللا كمان بكمل َممء عليمما{
نان اي تتااس ابلفمارم و   اي ىانم هللا  وذألا رألر رو : هللا ىهللا  هللا عهللا   ووهللام س ا  التحاألرر



بان عبااس رضاي هللا عنهماا  "لعان روا : هللا ىاهللا  ن احل رث املص ر ب  البحاث رقا : او 
وهللام" والهللاعن ه  المرتف لق  تعاا روا ل  هللا ىاهللا  هللا عهللا ا  وواهللام عهللاا  نان لعاه  لاس و هللا عهللا   

ابلماارت وهاا  البعاا  عاان ر ااة هللا  عااايف نمااا سخاارب ىااهللا  هللا عهللا اا  ووااهللام سن ناان لعااه  لااس لقاا  
هااألا والهللاعاان الصاااتر نناا  ىااهللا  هللا عهللا اا  ووااهللام   ااة هللا  عااايفر سرااه بنفساا  الماارت واضبعااات ناان 

لشايء الاأل  وقام الهللاعان بسابب ف وها  نا   لا ن الهللاعان اعهللا  ضرب   سر مها رارات با  الزجار عان 
ناان عضنااات التبااا رف وارخاار رقاام ن رااا: احلاارج و لااس وااي ناا   بااه هاا  ر ااة ن راال ناان 

م رضاي هللا عنا  سن النال ىاهللا  لعن  بشري سن ي رت ن الاأل  لعنا  نساتحقا لاأللس لعان سر هررار 
"الهللاهم إين ا األت عنا ا عها ا ي  هللافن ا  ل اناا س  بشار لا   املاتنن    رتا  هللا عهللا   ووهللام قا:  

ف ون راا رث 10 اتمت  لعنتاا  جهللا  اا  لاجعهللاهاا لاا  ىااضم وزناااام وقرباة  قرباا   ااا إل اس راا   الق انااة"
بشاااار سرضااا  نمااااا ررضاااا  البشاااار  "إ ااا  ا اااا ات عهللااااا  رأ لقهللاااات إانااااا س س ااام رضااااي هللا عناااا  

وسو   نما ر    البشر ل  ا سر  تع ت عهللا   نن سنهب با ع م لا م ذاا  هاه سن جيعهللاهاا لا  
لشاافقة اولقاا  نااان ىاهللا  هللا عهللا اا  وواهللام ن  اراة 11اها را وزناام وقربااة رقربا   اا نناا  را   الق اناة"

نا  هللا  عااي ولتنا  ن ظااهر  والر ة  نتا . ونعاىن ن  ا  "لا م ذاا  هاه" س  ن رق قاة اننار ع
 نست ج  لأللس  نارم  رع ةف وه  ىهللا  هللا عهللا   ووهللام حيتم  ا ظهر ل  وهللا رت ي السرا ر.

ق اه إن ناا وقام نناا  ىاهللا  هللا عهللا ا  ووااهللام نان  لاس لاا م نقصا تاف باه هاا   اا جارت باا  و 
 لس إجاباة لسا :  العاتم ووبل ب  الهللاسانف وي ررات رق قة ال عاء لخا  سن رصات    ئا نن

صااارب ف وي رتاان رقاام نناا  ىااهللا  هللا عهللا اا  ووااهللام  لااس إي  ترا لسااعة لهللا سن جيعااه  لااس خاايا 
رهللام  وعف  ف وي رتن لاارشا وي نتفحشا وي لعا ف به نان رل قاا رهللا ماا حيا  الرلال ن اننار  
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 نهللا .
رت ناان ر اااة هللا إن ي ي رراا  سن املتشااب  ابملاارسم واملتشااابهة ابلرجااه رستحاااقان الهللاعااان والمااو 
السر ن هألا سن ن التشب   رتا عهللا  لمارم هللا  عايف واوتجابة لت   الش ماان الأل  سر و رت ابف 

سن رسج  رت   تربا لمارت نان ر اة هللا  عاا:ف لا رات لبا   ت  سن رت  ا ا نآهللاا  ن  لاسف لا  هم 
وسابن عاان وظ فتاا  ايفب آااة لقااا: ر اا رهم ولقاا  رااااور الشاا مان الاارج م و ناان نااه وااب ه ل  ااهللاهم 

ْْ َوَلُمممَرَُّّ } ْْ َوألَُمنِ يَمممنمَُّ  مَينَّ ِمممْن ِعبَمماِدَر َِِّْمميبات َمْفُرو ممات َوأُلِ ملَّنمَُّ  ْْمَعمماِم ْْ فَمَليُمبَمممتِ ُكنَّ آَذاَن األَ أَلَّتَِّ
ُنَّ َخْلممَق اَّللَِّ  ْْ فَمَليُمّيَممنِ  م هللا الااأل  س قاان  ض: نباا ف إ  س اا  ي ررضاا  بصاانضااون هااألا  12{َوَلُمممَرَُّّ

لقااترف وهاا  وابحا   نااا خهللاال نااه  اايء اناه  اايءف وي رروقا  رساان الصانعةف وع مااة الصااا م 
ناا  الشا مان ووارور  ونتاار  سولتاان اض ساان ل اعف    !إي ابحلالف وي اهللاال  ا ئا عبآاا وي ابااض

 ررضخ ل  ورستب : الأل  ه  ستىن ابلأل  ه  خي.
واتحقا  لاعهللاا  لعناة هللا  عااي نماا سخاارب باأللس روا : لأللس ل ن التشب  نن التباا رف يو 

 عهللا اا  ووااهللامف  رقااا:   اابهت الشاايء  ابلشاايء سقمتاا  نقاناا  بصاافة جانعااة ب نهماااف هللاهللا ىااهللا  
وس ااب  ال لاا  ساب  و ااا   إ ا  اااارن  ن  اايء ناان ىاافا   والصاافة املشاا ا ل هااا قاا   تاا ن  ا  ااةف  

 ن نعن رةف حنا  زرا  نعمارو س  ن اواتقانت  وورعا  ق   تو نما رقا: هألا ال رهم نهألا ال رهمف 
 نآضف ورقا:  شاب  الرجضن إ ا  ساوا. 
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التشااب  إ ن هاا   تهللااا  املشااارنة واي فااا  ن نعااىن ناان املعاااينف و شااب  الرجااه ابملاارسم سن ل
ت ن نآهللاها ن خاى ة نن خ اىها ون ن هر نن ن اهرهاف ولقا  لمارت املارسم عهللاا  ررتصنم سن 
تت ن حمببة إي الرجهف وق  سره الشارع احلت م ذا سن  هللابم احلررارف وسن لن والتجمه ر  التزر

لاس الرجاهف نماا سن املارسم متا  انلا ان الزاه اة والرباقاة ملاا ل هاا ناان   تحهللاا  ابلاأله ف وننام نان 
زرنااة ظاااهرم  ض اام لمرتاااف نمااا سن العاار  عهللااا  سن لهللاماارسم   ا ااا ايفاىااة  ااا ن ىاافتها وه ئتهااا. 

لقاا  لماار هللا املاارسم عهللااا  احلساان واجلمااا: والباااف وواا   ذااا سع اااءها عهللااا  س  نااا  تاا ن رساانا و 
اي ورسناف ن را  س ا لمرت عهللاا  س ا  ي  وجاا ب ةف وزوتها ابلشعر ال زرر ن رسوها ل زر ها 

 ااعر ذااا ن وجههااا ون بعااج سع ااا هاف نن  لااس رساان رض مهااا.. وقاا  سابح الشااارع احلااات م 
سن  تجماااه بتاااه  لاااس التجماااه الفمااار  الشااارعيف ولهللامااارسم ىااا تا العاااألو الرق ااال و بااا  ا  ذاااا

 ال ع  .
إن هأل  انن ر وحن ها خااىة ابلنساء  ض م لمارتنف ل  ا  تهللا  الرجاه  ا ئا ننهاا وعما  
إي اي صا   ا لق   شب  ابملرسمف واوتحل الهللاعنةف لا  ا ابلال ن التازرن والتجماه وجعاه ناه مها  

عتناااء الزا اا  باااالزرنة لقاا   شااب  ابملاارسمف وإ ا لاابم احلرراار سو متهللااال ابلااأله  ن سىاابع  سو وضااع  اي
 شب   ا. عهللا  ى ر  لاق  

إ ا اختااار انلاا ان الرباقااة لآ اباا  سو لاابم  عااض رشاااب   عهللاهااا لقاا   شااب   اااف وإ ا  اارا  ااعر و 
وإ ا سزا: نا ن وجه  نان  اعر  نم  ورتآر وىنم ب  نما  صنم بشعرهاف لق   شب   ا.. لرسو  

الهللاح ااة لقاا   شااب   اااف وإ ا راااو: التآاا  والتتساار ن نضناا  وه ئتاا  ونشاا ت  لقاا   شااب   اااف وإن 
ت:  لس عهللا   يءف ل انا ر : عهللا  ضع  ال رن وضاع  الرج لاة وضاع  الاألات ولقا  ال ايم 

هااألا هاا  التخنااث املق اات والنخاا م واملااروءم والشااهانةف وعهللااا  امل ااه إي ن اااهر ايفسااة والاا  ءمف و 
الاااأل  لعااان ىاااارب ف لعااان ابااان عبااااس رضاااي هللا عنهماااا قاااا:  "لعااان النااال ىاااهللا  هللا عهللا ااا  وواااهللام 

ف قاا:  "لا خرج النال "سخرجا هم نان ب ا  تم"املخنآ  نن الرجا: وامل جضت نان النسااء وقاا:  
وهاا  نااان  ف واملخنااث هاا  املت ااث ناان الرجااا:13ىااهللا  هللا عهللا اا  ووااهللام لااض  وسخاارج عماار لاااض "

رتشاااب  ابلنساااااء ن ه ئاااااتن وررنااااتن و  ااااا م ون نضنهاااان وسخضقهاااانف وإاناااا رااااأل  ناااان  تهللااااا  
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و صنمف وسنَّا نن نان نن سىه خهللاقت  نشبها لهللامرسم ن رقة الصا ت و تسار  ون ه ئتا  وررنتا ف 
لاااااض    وي لااااا  ف نن الاااااأل  والهللاااااا   ملااااان  تهللاااااا  و عمااااا  و صااااانمف نماااااا رفهااااام  لاااااس نااااان لفااااا  

 " ووي  ي رتعم  ول م ن وواع  وااقتا  واي هاألاف ونان ناان نشابها لهللامارسم نان سىاه "املتشبه
ايفهللاقااة رااتنر بتتهللااا   رناا  ونعاجلااة  فساا ف وناا اوام قصاا رها  اا ئا لشاا ئا راام رصااي رجااض واا اف 
ل ن لعه هألا وي رق ر عهللاا  العا تم إي سىاه الرج لاة وي ر لال لا ا ناا ها  نان خصاا ص املارسمف 

وي رتهللااا  هللا  فسااا إي ووااعهاف وناان ي رعااات  فساا  بااه  رنهااا و اا  ا و ااات  ن  لااض لاا   عهللا اا 
لمان خهللاال ناأللس  لس له  نألن  ف ي و ما إن ب ا نن  نا را : عهللاا  الرضاا با ف قاا: النا و   "

وي رتتهللااا  التخهللااال  خااض  النساااء وزرهاان ونضنهاان وررناااتن بااه هاا  خهللاقاا  هللا عهللا هااا لهااألا ي 
   عهللا اا  وي عتاا  وي إ  وي عق بااة ن اا  نعااألور ي ىاانم لاا  ن  لااس"... وقااا:  "وناان ي رتاان 

هااألا هاا   لاس لاا  خهللاقاة بااه رتتهللاا  سخااض  النساااء وررنااتن وه ئاااتن ونضنهان ورتاازا بازرهنف ل
 .14املألن   الأل  جاء ن انراترث الصح حة لعن "

لقااا   اااااع  شاااب  الرجاااه ابملااارسم لااا   التفااارم الاااألرن ضاااهللا ا عااان ترااانهم وسىاااب  ترااانهم هااا  و 
بحآااا ن عنهاااا ورساااتمتع ن  اااا بتاااه ووااا هللاةف وقااا  لقااا وا رجااا لتهم ونااارانتهمف لصااااروا رالشاااه ات 

التقرو إي املارسم ورمهللابا ن وتهااف ور قع  اا عب  ا لهللاش مان ولهللانساءف وهم بفعهللاهم هألا رروب ن ن 
 ن ربا ه اذ   ل نال ا ننها لألتم.

سناااا املساااهللام ن لهللاهااام نااان ترااانهم ورجااا لتهم وناااروءتم وس فاااتهم ناااا  ااانعهم نااان هاااألا التااا ين و 
 والسق ي.
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لقاا   ااأل الاابعج لتشااب   اانف و سااي هااتيء سن املاارسم ي  رراا  ناان هاا  نآهللاهااا وناان ا اام و 
ملرسم ي   ه إي الرجه الأل  ه  ناملرسمف وإانا  رر  رجاض ناناه الرج لاة رعم هاا ناا وررنم ذاف إن ا

 فق   نن  فسها ونن بنات جنسهاف و ر  ل ا  السا   املمااع وارنار احلااز  والرجاه الشاهمف إ اا 
 رراا  رجااض قاا   الاا رن قاا   الشخصاا ة ر ااار عهللا هااا وراا الم عنهااا وراا لر ذااا نااه نااا  رراا ف وهاا  

 ااه إي ايف اا ع لاا  وايوتسااض  نناار ف وإن التفاارم وقاا  ضااهللا ا السااب ه ررراا ون بنااا سن بفمرتااا  
 صااي نااآهللاهمف وبعاا  سن سلساا وا ال ااع فات ناان النساااء حياااول ن إلسااات  ااباو اضوااض  والق اااء 

ل اهرم الشا م جيا  سن  عا ت اعهللا  نا ل رهم نن بق ة نن رج لة و  ةف ولتي  ق ي عهللا  هأل  
ر اامف ر ااث العفااة والمهااارم واضابء والرج لااةف ونااا سناار  هااألا الشااباو الااأل  ابلشااباو إي تراان 

 رنش  عهللا  عباتم رب ف إ   رت ر عهللا  نه هأل  اضحنرالات وي أيب  ذا.

سنااا املاارسم امل جهللاااة لهااي الااهب  تشااب  ابلرجااا: ومتاااو: سن   هاار   هاارهمف لالرجااه لاا    اباا  و 
عمااه والسااعي واملشااي ن نناناا  انري اهللابااا لهللااارز  يفاىااة باا  ن ه ئتهاااف وقاا  خهللااال الرجااه لهللاا

وابت اء نن ل ه هللاف ل  ا لبسات   ااو الرجاه لقا   شابهت با  واواتحقت الهللاعناةف وي ررا  سن 
هااألا الآاا و رعهللااا  بصاا رم  زراا  ن زرنتهاااف و زراا  الرجااا: لتنااة  اااف ونآاايا نااا رتاا ن ضاا قا نهللاتصااقا 

وهااألا رزراا  الفتنااة ا ااتعايف ورزراا  الرجااا: ضااعفا  ابجلساامف ل ااربز حماواانها ورصاا ر سع اااءها  اناااف
وعجازا عاان نقاونااة إوااراء املاارسمف هااألا وقاا   قااص  اعرها ناان وااي راجااة نمااا رقااص الرجااهف وقاا  
 ااااأله  ن  لااااس إي الرجااااه رقصاااا  ورصاااافف  ذاااااف ون  لااااس جاااارا م خهللاق ااااة  اااام ي ررضاااا   ااااا 

   صااائ الرجااا: ل هاااف ناان  رب ااة ىااار  نااروءم وواايم... واملاارسم  اا  ا القاارار ن الب اا ت والق ااا
سويت وإعاا ات اعااا  و ن  اا  نسااتن و  اااو... لااا  ا  رناات ب تهااا نمااا رفعااه الرجااه ولااارَّت إي 
الشاا ارع وانواا ا  ل ااي نااا راجااةف لقاا   شاابهت ابلرجااهف وإ ا زا اات الرجااا:  نتب هااا و رناات 

هي بأللس  فر نان  هللاتتهاا ر اءها الفمر  وراءها ظهرا وع ا وراء املا: لق   شبهت ابلرجهف و 
التر ةف ونن عر ها املص نف و ا ا الب ات وانويت لهللاخا   والشا ارع وتور احل اا ة سو ل قاارو 
واجلايانف وي ررا  سن  لاس رااتت  إي وا ء سخاض  الانشءف ولسااات اباعهاام ن ام لقا وا رنااان 

 الشاار وال اا اع وايحنااض: انن نااة احلق ق ااة ورعارتهااا و رب تهاااف وي راان اننااة ناان جااراء  لااس إي



وال ع ف واحلل سن سنر   يء لهللامارسم سن  هللااز  ب تهاا وسن  قا   وال زوجهاا ورال سويتهااف لهاأل  
املاارسم هااي العانهللاااة الناجحااة الااهب  ااتت  ننتهااا تورا جهللااا ض ي رقاا   باا  ويهاااف ورساان ق ااا  املاارسم 

اجلهااات واجلمعااة واجلماعااةف  ااأل  ال اجبااات رعاا : نااا لهللارجااه ناان سعمااا: الاارب ناااحل  بعاا  احلاا  و 
لهي  ق    ق س انعما: وس رلها وس فعهاف إ    لر لهللارجه نه نا رع ن  عهللا  سنا ر ترنا  وت  اا ف 
و اارأ ل نااة انج ااا: الصاااحلةف ونآااه هااأل  املهمااة جهللا هللاااة ووااان ةف وهااي  ساات ر  نااه وقتهاااف وي 

نآاه هاأل  املارسم وسن  قا ر ذاا  ر  لراوا لتس ر  ل   نن هألا العناءف لحال عهللاا  انناة سن  تاال 
جه هاف ل  ا لق ت املرسم عا هللاهاف وجا  عهللاا  انناة سن  تعها ها و رعاهااف وإ ا ي را  نان رقا   
ف  واجتهاااف لااض  س  ن  سااع  عهللااا  نعا ااها نت تبااة  تاو الشااررعة ال ااراءف ناان  صاا  نف و ساا  

ن واااي ناااا راجاااةف لهااا  ن وعااا   اخاااتضيف سو اخاااتضء ابلرجاااا:ف وسناااا خروجهاااا لمهللاااا  املاااا: نااا
احلق قااة ضااار ابملاارسمف وابنواارمف وابننااةف وإن العاار  رساام ها ابلعانهللاااةف وهااي ن احلق قااة هاربااة 
عااهللاةف ن ا  رنت واجبها املهللازنة ب ف لتجهللام عهللا  املتت ف سو  ب ام سو خخاأل  ان ناا ربااعف لقا  

 رم.جعهللا ها وهللاعة  سته   س  ار الرجا: ل تعانهللا ا نعها ل وج التجا
هألا ي رهللا ل ونرانة املرسمف نما س ا ي  ق   عهللا  متمه سعباء العمه ونشااق ف نن لمرتاا و 
ه اا م لااأللسف ونآاايا نااا  عجااز عاان عمهللاهااا و تهللااا  إي ويهااا ناان الرجااا:ف لتشاا ه  فسااها  ااا نوااي 

ا  عهللا ها نن اعا  و راو وقراءم نسهللا ة وحنا   لاسف نماا س اا ي  ساهللام نان الرجاا: وي رساهللام 
الرجااا: ننهااا وإن نا اات وااي نتربجااةف ونااروءم الرجااه ووي اا  ي  ساام  لاا   ن رهللااام زوجاا  باا  

 !الرجا:  ن ر إل هم ورن رون إل هاف و تح ع إل هم ورتح   ن إل ها

سض  إي  لس هأل  انن ا: الما هللاة الهب  قتمعها نن سن ا: انناةف وهاي  نفال ن واي ناا 
رااا ع ناااا ن العصااار نااان   ااااو وزرناااة ون ااااهر براقاااةف وي راجاااة سو نصاااهللاحةف إاناااا  بااا ت عهللاااا  س

قهللا ااه وي ناااآيف ولقاا  نااان انوي  ااا سن  سااتقر ن ب تهااا لتصااهللا  ناان ب سااتف   انواارم ناان  لااس 
     و ا لر ناا خخاأل ل عما  لهللارجاا: الاألرن رنفقا ن عهللاا  النسااء وانويتف ورتا ن  لاس واببا ن 

وار فااع انواعار. ونان اض صاا  سن  قا :  إن خفاة را م نااآي نان نشاانه وواا ه امل اىاضت 
املرسم وظ فتها ن ب تهااف ونهماا  عات نان ناا:ف ونهماا بهللا ات نان ننصا  وجاا ف ل  اا متان إي 
عااش الزوج ااة وإي ر ااام انن نااة وإي  رب ااة انافااا:ف وي رصاار  ابذااا عاان  لااس س  ىااار ف 



قاا ها نآاايا ناان خصااا ص ان   ااة وناان اض صااا  سن  قاا : سر ااا سن عمااه املاارسم خااارج الب اات رف
واحل ااء نفتااح المهار  -الهب رألو الرجا: إل هاف لالص ت  أله  رقتا ف واحل ااء  رقاه سو رنعا   

 و جياعهللاها  ن ر إي وي زوجها  ن رف ق  ناي سو جاها سو رسنا. -والعفة والشر  لهللامرسم 
ا ر اار ابلصااحة ل ااع  املاارسم لقاا  قهللااا ت الرجاااه و شاابهت باا  ن نااه  اايءف راام ل مااو 

ورأله  ابملا: ورتت  إي  فرم الناس ونراه تهمف ولق  رسرنا بعج النساء نن سهاه الا   وال نااء 
والتمآ ه رشربن ال خان نما رشرو الرجا:ف ورع تن هألا نان ن ااهر امل   اة الرقايف وناا ها  إي 

لعهللامااء ررانااف احنماي وه  ف ونا سع م امل ار الهب      عهللا  الا خان رام عا   التآاي نان ا
"لعان ونا س     انة ىاارب  عنا  التارب ورا   الق اناةف ولقا  رو  سبا  هررارم رضاي هللا عنا  قاا:  

 .15رو : هللا ىهللا  هللا عهللا   ووهللام الرجه رهللابم لبسة املرسم واملرسم  هللابم لبسة الرجه"
م ي رتتااا  وااا    روااا : هللا ىاااهللا  هللا عهللا ااا  وواااهللام بزجااار املتشااابه  ابلنسااااء ولب اااان س اااو 

ن ر ة هللا  عاي إن ي رت ب اف باه سنار زخاراجهم نان الب ا تف لعان ابان عبااس رضاي ننماروتون 
نهمااا قااا:  "لعاان الناال ىااهللا  هللا عهللا اا  ووااهللام املخنآاا  ناان الرجااا: واملاا جضت ناان النساااءف عهللا 

قاااا:  "لااا خرج النااال ىاااهللا  هللا عهللا ااا  وواااهللام لااااض  وسخااارج عمااار  ن ب ااا  تم"نااا"سخرجااا هم وقاااا:  
 .16لض "

وناان وضناا لنال  -وها  العبا  احلبشاي انواا ت  -وق  سخرج ىهللا  هللا عهللا   ووهللام س،شاة 
هللا ىهللا  هللا عهللا   ووهللامف ونان رسن الص ت ونان حي و  نهاات املاتنن  و ساا همف وقا  رو  
سبا  تاوت بسان   عان سأ هررارم رضاي هللا عنا  سن النال ىاهللا  هللا عهللا ا  وواهللام س   خناث خ اا  

 راا  ورجهللا اا ف لق ااه  "ا رواا : هللا إن هااألا رتشااب  ابلنساااء"ف لنفااا  إي النق اام لق ااه  "سي  قتهللااا " ر
وعاان س  وااهللامة رضااي هللا عنهااا سن الناال ىااهللا  هللا عهللا اا   17"إين   اات عاان قتااه املصااهللا "لقااا:  

ا  سخي س  واهللامة  "ا عبا  هللا إن لات  لتام وا ووهللام نان عن ها ون الب ت ننث لقا: لعب  هللا
 اا بر بآمااان لقااا: الناال ىااهللا  هللا عهللا اا  و المااا   لاا ين ستلااس عهللااا  بناات واا ضن ل  ااا  قبااه  رباام 

                                                        

 .381ص 2سب  تاوت ج 15
 .26ص 4البخار  ج 16
 .850ص 2سب  تاوت ج 17



 .18"ي ر خهللان هتيء عهللا تن"ووهللام  
نااان هااألا املخنااث راا خه عهللااا   سااا   ىااهللا  هللا عهللا اا  ووااهللام و ساااء الصااحابة ن اا  نااان و 

ن راا رث عا شااة رضااي رعتقاا  س اا  ناان وااي سو  اضربااةف س   اان ي راجااة لاا  ن النساااء ف نمااا 
هللا عنها  "نان ر خه عهللا  سزواج النل ىهللا  هللا عهللا   ووهللام نناث لتاا  ا رع و ا  نان واي سو  

بااة لاا  ن النساااء ن اا  لاا م نانااه الااألن رم ول اا   اا ع ناان ر ف وإانااا سباا   تخاا : ناان ي إ19اضربااة"
 عهللا ااا  وواااهللام هاااألا م ننااا  الناال ىاااهللا  هللاساااان   ااةف لاااض رشاااتهي النسااااء إ ا تخااه عهللاااا هنف لهللاماااا 

سىااحاو امل ااه إي النساااءف و التااض  الاا ق ل ن وىاا  حماواان النساااءف عهللااام س اا  ناان سو  اضربااة 
ولتن  رتس  وااتعف ولق  وى  حماون املرسم وع رتا و رم الرجا:ف وقا   اي سن  صا  املارسم 

 املرسم لزوجها خش ة التتا    ا لت   إ ا وىفها الرجه لهللارجه.
هألا املخنث نان رمهللام عهللا  ناا ي رمهللاام عهللا ا  نآاي نان النسااء نان عا راتن  لق  ظهر سنو 

لق  رو  س ا  وىا  ننهاا ناا رساتهجن  نار  ورفحاش ايااضع عهللا ا ف ولاأللس ننعا  و وحماونهن 
ىااهللا  هللا عهللا اا  وواااهللام ناان الااا خ : عهللااا   سااا  ف وننااام  ساااء  نااان ال هاا ر عهللا اا  ن ااا  لاا  رتااام 

 "ي را خه هاتيء عهللاا تن"لقاا: ىاهللا  هللا عهللا ا  وواهللام   فء الفح : نن الرجا: الراوب  ن النسا
والااا اخه ناااان وارااا اف وهااا  املخناااثف وإاناااا  ااام إ اااارم إي   ااام املخنآااا  ملاااا رس  نااان وىاااف  
لهللانساااءف ونعرلتاا  نااا رعرلاا  الرجااا: ناانهنف و ناام نااأللس ررىااا عهللااا  ررنااة الب اا ت وىاا ا ة ذاااف 

لفتنة والشاه مف وننعاا ملان اساء ن زرنتهنف لتحصه ورفاظا عهللا  العفة والف  هللاة ورم ي رروا الن
هللا  هللا عهللا ااا  ىااارت ااااهر   ااا  ي إرباااة لااا  ن النسااااء وقااا  رتااا ن ن احلق قاااة واااي  لاااس وي رتتااا  

قا   نار و ووهللام بأللس به سنر زخراجهم نن امل رنةف وعزذم عن الناس و ف هم بع  ا عان النسااء 
ذاااء وواات ن ال اااء وابلتاااءف وق ااه "هناا " ابلناا ن العهللاماااء سن اواام هااألا املخنااث "هس  اات" بتساار ا

هاا  ان االف وق ااه "نااا م" ناا ي لاختااة املخزون ااةف وق ااه "نااا م" وا فاا   س اا  "ه اات"ف و والباااء 
 عهللا ا  ووااهللام نان امل رناة إي ن ضام ابلب ا اء رساام  احلما ف وناان را خه نااه هللاولقا   فاا  ىاهللا  

إي ننفاا ف وقاا  رو  سن واع ا خماا  انارسم  تااة ستماااعم النااسف   رعاا ت ررا    عااة إي امل رناة 

                                                        

 .26ص 4البخار  ج 18
 .164ص 14نسهللام ج 19



"ناا سرا  نان ر خه عهللا  و تم لقا: النل ىهللا  هللا عهللا   ووهللام  و لقا: ه ت " س  س عتها لس"ف 
لمنعاا ف وملااا قاا   امل رنااة واااي  إي خاااتف ولعااه هااألا  تاارر نناا  لنفااا  ىااهللا  هللا عهللا اا   إي ننتاارا"

مل رناة نان ناان ناأللسف لهللاقا  سام ق ناا رق لا ن ووهللام نرات وقا  سخارج عمار رضاي هللا عنا  نان ا
سب   ؤرا  سرسان سهاه امل رناةف لا عا با ف لقاا:  "س ات لعمار "ف لا خرج عان امل رناة لقاا:  "إن  
ننت  ارج  لا ي البصارم ر اث سخرجات ا عمار  صار بان رجااج"ف وناان  صار هاألا رت اىن با  

نساااء عهللاااا  الرجاااا:ف وجعااا م بعااج النسااااء لااا ضف لساا : عنااا  و فاااا  نااان امل رنااة رااام ي رفسااا  ال
السهللامي نان ارج وراء بعج النساء إي البق م ورتح ع إلا هنف لتتا  بعاج الرجاا: إي عمار 
رشاات ن  لااس ل خرجاا ف وقاا  رصااه انناار باابعج املخنآاا  إي سن رفقاا  رج لتاا  راام راات  ف وقاا  

نان الرجاا:   رنتهي اننر ابملس جهللاة إي سن  تعاا  الساحا  ب يهاا نان النسااءف ونان لعاه  لاس
 ناان رتم  رتم الزاين ولهللامرسم نن الأل  والعق بة القاو ةف نا رت ن عربم وع ة ورتعا وزجرا.

إانااا سناار الناال ىااهللا  هللا عهللا اا  ووااهللام زخااراج هااتيء ناان املخنآاا  ناان امل رنااة قماااعا لاا ابر و 
ي راارا   الر رهللاااة ووستا ذااا ن نهاا هاف وراام ي  ااتت  بصاااربها إي نااا هاا  سلحااش وس اانمف وراام

وي  وي رسمم ب ف لض رت ن ان ر املألن  ف ونأللس إرصاتا لباو الشاه م والفتناةف قاا: املههللاا   
"إانا رجب  عن ال خ : عهللا  النساءف ملا سع  رص  املرسم  أل  الصفة الهب ت   قهللا و الرجاا:ف 

 اا  جياا   سااقل نعااىن احلجاااو" اهااا. ورسااتفات ناان احلاا رث سللمنعاا  لاائض رصاا  انزواج لهللاناااس 
  إبعااات ناان رساا او باا  ن سناار ناان انناا ر ي جياارجاا  النساااء عماان رفماان  اواانهنف وس اا  

واا ما ن سناار النساااءف ون احلاا رث  عزراار ناان رتشااب  ابلنساااء ابضخااراج ناان الب اا ت والنفاايف إ ا 
 عاا   لااس اررقااا لرتعاا ف وظاااهر انناار وجاا و  لااسف وقاا  ا فاال العهللاماااء عهللااا  سن  شااب  النساااء 

 ا: والرجاا: ابلنساء نن قاى  نتارف ررا .ابلرجا
ظاهر احل رث سن املرسم املس جهللاة املتشبهة  نف  نأللسف وإانا رتا ن  لاس إ ا ناان النفاي و 

تاااان سنااا ف ونااااان نعهاااا حمااار  ذااااا ور اااث  اااتنن الفتنااااة  ااااف لااا ن ي رت ساااار  لاااس لهللاتعاااازرف نإي 
 ر  ااا.. واملعاارو  سن عماار سخاارج ولتحاابمف ولتمناام ناان املخالمااة ختربااا وزجاارا راام  تاا و إي

رجاااي وي راااألنر العهللامااااء ناان سخااارجهن عمااار ناان النسااااءف وسنآااار الاارواات "وسخااارج عمااار لاااض " 
ابلتااألنيف وروارااة سأ  ر لهللابخاااار  "لض ااة" ابلت   ااث ووقاام  لااس سر ااا ن  اارح اباان بمااا:ف وسنااا 



  روارة التألني و سخ البخار  الهب وايعتمات عهللا 20روارة الباق  لبالتألني ونألا عن  اضنا  س  
 ن سر رنا ابلتألنيف وهللا سعهللام.
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