بسم هللا الرمحن الرحيم

حصون العفيفات

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني..وبعد:
فاملرأة بفطرهتا السليمة اليت خلقها هللا عليها ,جمبولة على احلياء ,الذي يُعد من األخالق الفاضلة يف النساء,
قال هللا   : فجاءته إحدامها متشي على استحياء [ سورة القصص]25:
وفطرهتااا السااليمة اعلهااا تبتعااد عاان مزامحااة الرلااال قااال هللا   : وملااا ورم ماااء ماادين ولااد عليااه أُمااة ماان
ذوماج قااال مااا خطبىتمااا قالتااا ء نسااقي حا يصاادر الرعاااء [ سااورة
الناااي يسااقوج وولااد ماان مونيااذ امارأتني تا ُ
ُ
القصص ]23:فهما تنتظراج ذهاب الرعاع مث تسقياج لغنمهما
وفطرهتا السليمة تدفعها لعدم اخلروج للعمل إذا ولاد مان يىتفيهاا ذلا قاال   : قالا إحادامها أ أبا
استألره إج خري من استئجرت القوي األمني [ سورة القصص]26:
وفطرهتااا السااليمة اعلهااا ترتاادي املالبا الساااترة ,قااال هللا   : قياال ااا امخلاي الصاارف فلمااا رأتااه حساابتهُ
ُُل اةو وفشااف عاان ساااقيها [ سااورة النماال ]44:قااال الشاايد حممااد باان صااار الع يمااني رمحااه هللا  :وماان فوا ااد ا يااة
الىترمية أج املرأة من قدمي الزماج شيمتها التسُّت ,ألج قوله   :وفشف عان سااقيها  مليال علاى أج األصال
أنيا مستورة ,وهو فذل .
وعان اباان عباااي  قااال  :لاااء إباراهيذ  أبم إمساعياال ونبنهااا حا وضااعهما عنااد البيا ووضا عناادمها
لرانو فيه متر وسقاء فيه ماء فجعل ترض ابنها وتشرب من ذل املاء ح إذا نفاذ عطشا وعطاب ابنهاا
فانطلق فولدت الصفا أقرب لبل يليهاا فقاما علياه مث هبطا مان الصافا حا إذا بلغا الاوامي رفعا
طرف مرعها[ .أخرله البخاري]
هااذه هااي بعااا حااال امل ارأة قباال أج تسااتوني عليهااا الشااياطني وتُغا إلاري فطرهتااا ,إ أج لاااء ا سااالم أبحىتامااه
وتعاليمه ليعيد للمرأة لفطرهتا السليمة الصحيحة ,فقد لاء حبصوج حصينة منيعاة ,ما ماا نصان ااا املارأة
عاش بعيدة عن اءمتهاج ,ويف سُّت وعفاف.
والعفاف للمرأة هو عزها ,فال مىتانة ا وء قيمة ا بدوج العفاف.
وألمهية العفاف يف حياة املارأة فا ج العفيفاة تتما املاوت علاى أج تاتهذ يف شارفها ,قاال هللا  عان مارمي  :
فحملته فانتبذت به مىتاانو قصياو  فألاءها املخاض إ لذع النخلاة قالا أ ليتاِ ما قبال هاذا وفنا
نسياو منسياو [ سورة مرمي]22,23/

فما أج املسلمة العفيفة مترض إذا ُرمي يف شرفها ,فعن أم املؤمنني عا شة بن أيب بىتر الصديق رضي هللا
ُ
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مسطس فقل ُ ا  :بئ ما قل أتسبني رلالو شهد بدراو ؟ فقال  :أي هنتاه ومل تسمعي ما قال ؟ قل ُ :
وماا قاال ؟ فااأخينتِ بقاول أهاال ا فا فااااممت مرضااو علاى مرضااي....فبىتي تلا الليلااة حا أصاابح ء
يرقأ ني مم وء أفتحل بنوم مث أصبح ُ أبىتي...فبىتيا ُ ياومي ذلا فله..وقاد بىتيا ُ ليلتاني ويومااو ء يرقاأ
ني مم وء أفتحل بنوم ح إهللا ألظُن أج البىتاء فالق فبدي[.متفق عليه]
ُ
إج للعفاف فضا ل ف رية :
فهااو ماان أسااباب املغفاارة ونياال األلااور العظيمااة يف ا خاارة ,قااال هللا   : واحلااافظني فُا ُارولهذ واحلافظااات
والااذافرين هللا ف ارياو والااذافرات أعا مد هللاُ ااذ مغفااروة وألاراو عظيمااو [ سااورة األحازاب ]35/وعاان أيب هرياارة  أج
النيب  قال (إذا صل املرأةُ مخسها وصام شهرها وحفظ فرلها وأطاع اولها قيل ا امخلي اُلناة
أي أبواب اُلنة شئ ) [أخرله ابن حباج]
من إل
ومن فضا له  :أج هللا  يدف ُ عن العفيفات فل مىتروه ,قال هللا  عن مرمي عليها السالم   :فأت به
قومها نمله قالوا أ مارمي لقاد لئا شايئاو فارأو  أ أخا هااروج ماا فااج أباوأ امارأ س ذ
اوء وماا فانا أما
بغيااو  فأشااارت إليااه قااالوا فيا نىتلااذ ماان فاااج يف املهااد صاابياو قااال إهللا عبااد هللا آلهللا الىتتاااب ولعلااِ
نبياإل[سورة مرمي]30-28
وعان أيب هريارة  قااال  :قاال رساول هللا ( : مخاال إباراهيذ قرياة فيهااا لباار مان اُلبااابرة فقيال لاه  :إج هااا
هنا رلالو معه امرأة من أحسن الناي فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه ؟ قال  :أخيت فأتى ساارة وقاال
 :أ ساارة لاي علااى ولاه األرض ماؤمن وااريي وواريأ وإج هاذا سااألِ عنا فأخينتاه أنا أخايت فاال تىتااذيب
فأرسل إليها فلما مخل إليه قام إليها قال  :فأقبل تتوضأ وتصلي وتقول  :اللهذ إج فن تعلاذ أهللا آمنا
ب وبرسول وأحصن فرلي إء علاى اولاي فاال تسالع عل ماي هاذا الىتاافر قاال  :فغاع حا رفاا األرض
برللاه فقااال  :امعااي هللا وء أضاارأ فاادع هللا فااأطلق مث تناو اا ننيااة فأُخااذ م لهااا أو أشا مد فقااال  :امعااي هللا
وء أضرأ فدع فأطلق فادعا بعاا حجبتاه وقاال  :إنىتاذ مل تاوهللا إبنسااج إااا أتيتماوهللا بشايطاج فأخادمها
رم هللا فيد الىتافر[أخرله البخاري]
هالر فأت إبراهيذ فقال ت إل
أعلذ حينئاذ أهللا بريئاة وأج هللا مين اي
وعن أم املؤمنني عا شة رضي هللا عنها يف حامثة ا ف قال  :أان وهللا ُ
بيناءيت ولىتن وهللا ما فن أظن أج ينزل يف شأهللا وحي يتلى ولشأهللا فااج أحقار يف نفساي مان أج ياتىتلذ هللا

يف أبمر يتلى ولىتن فن أرلاو أج يار رساول هللا  رؤأ ياينهللا هللا ااا قالا فاو هللا ماا رام رساول هللا 
م

جملسه وء خرج أحد من البي ح أنزل هللا تعا على نبيه فأخذه ماا فااج خخاذه مان الينحااء عناد الاوحي
قال فسري عان رساول هللا  وهاو يضاح فىتااج أول فلماة تىتلاذ ااا أج قاال (:أبشاري أ عا شاة أماا هللا
 فقد برأأ) [متفق عليه]
وعاان عباادهللا باان عماار  أج الناايب  قااال ( :انطلااق ثالثااة رهااع اان فاااج قاابلىتذ حا أووا املبيا إ واار
فدخلوه فاحندرت صخرة من اُلبل فسدت عليهذ الغار فقالوا إنه ء ينجيىتذ من هاذه الصاخرة إء أج تادعوا
ال النااي إني فأرمهتاا عان نفساها
هللا بصار أعمالىتذ فقاال رلال مانهذ  :اللهاذ فانا ني بنا عاذ فانا أح م
مِ ح أمل اا سنة من السنني فجااءتِ فأعطيتهاا عشارين وما اة ميناار علاى أج ختلاي بياِ وباني
فامتنع إل
ا اخلامت إء حبقه فانصرف عنها وهاي أحال
نفسها ففعل ح إذا قدرت عليها قال ء أحل ل أج ت ُف م
الناي إني وترف الذهل الذي أعطيتها)[متفق عليه]
وعن ابن عمر  قال  :قال رسول هللا  ( : فاج الىتفل مان باِ إسارا يل ء يتاورع عان ذنال عملاه فأتتاه
امرأة فأعطاها ستني ميناراو على أج يطأها فلماا قعاد منهاا مقعاد الرلال مان امرأتاه أرعادت وبىتا فقاال  :ماا
يبىتي أفرهت ؟ قال  :ء ولىتنه عمل ما عملته قع وما محلِ عليه إء احلالة فقال  :تفعلني أن هاذا
ومااا فعلتااه اذهاايب فهااي لا وقااال  :ء وهللا ء أعصااى هللا بعاادها أبااداو فمااات ماان ليلتااه فأصاابس مىتتااونو علااى
نبه أج هللا قد وفر للىتفل ) [أخرله الُّتمذي]
وهااذه مجلااة ماان احلصااوج الاايت نمااي امل ارأة ماان فاال مااا شاادا عفافهااا وشاارفها ,مسيتهااا  :حصااوج العفيفااات,
قصارهتا علااى فااالم هللا  وفااالم رساوله  ,ففيهمااا اخلااري والينفااة والنفا والفا اادة ,قااال شاايد ا سااالم اباان
تيمية رمحه هللا  :من أصغى إ فاالم هللا وفاالم رساوله  بعقلاه ,وتادبر بقلباه ,ولاد فياه مان الفهاذ واحلاالوة
والينفة واملنفعة ما ء جيده يف شيء من الىتالم ء منظومة وء من ورة.
أسأل الىترمي رب العرا العظيذ أج ينف اا فاتبها وقار ها وانشرها يف الدنيا وا خرة.

حصن  :الدعاء بسرت العورات
عن ابن عمر  قال  :مل يىتن النيب  يدع هؤءء الدعوات حني ميساي وحاني يصابس ( :اللهاذ إهللا أساال
العافيااة يف الاادنيا وا خاارة اللهااذ إهللا أسااال العفااو والعافيااة يف ميااِ ومنياااي وأهلااي وماااني ,اللهااذ اسااُّت عااوريت
وآمن روعيت ,اللهذ أحفظِ من بني يدي ومان خلفاي ,وعان ميياِ وعان ااني ,ومان فاوقي ,وأعاوذ بعظمتا
أج أوتال من نيت ) [أخرله أبو ماوم]

حصن  :القرار يف البيت

قال هللا   : وقرج يف بيوتىتن[ سورة األحازاب ]33/وعن أم ورقة بن نوفل رضي هللا عنها قال  :قال ني
رسول هللا ( : ق إلاري يف بيتا ) [أخرلاه أباو ماوم] وعان ابان عمار  قاال  :قاال رساول هللا  ( : فلىتاذ راع
وفل راع مسئول عن رعيته....واملرأة راعية يف بي اولها ومسئولة عن رعيتها ) [متفق عليه]
ويتعلق اذا احلصوج أمور :
*منها  :أج صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف أحل البقاع إ هللا وهي املسالد.
فعن أم محيد الساعدية رضي هللا عنها أنيا لاءت إ النيب  فقال :أ رسول هللا إهللا أحل الصالة مع
قاال ( :قاد علما ُ أنا نباني الصاالة معااي وصاالتُ يف بيتا خاري ماان صاالت يف ُحجرتا وصااالت يف
حجرت ا خااري ماان صااالت يف مارأ وصااالت يف مارأ خااري ماان صااالت يف مسااجد قوم ا وصااالت يف
مسجد قوم خري من صالت يف مسجدي) [أخرله ابن خزمية] وعن ابن عمر  قال :قال رسول هللا : 
( ء متنعاوا نساااءفذ املسااالد وبيااوهتن خااري اان) [أخرلااه أبااو ماوم] وعاان أم ساالمه رضااي هللا عنهااا قالا  :قااال
رسول هللا ( : خريُ صالة النساء يف قَعر بيوهتن) [أخرله أمحد]

* ومنها  :املرأة إذا خرل من بيتها فالشيطاج يتطل إليها ويطم يف إووا ها.
فعاان اباان مسااعوم  قااال :قااال رسااول هللا ( : امل ارأة عااورة ف ا ذا خرل ا ماان بيتهااا استشاارفها الشاايطاج)
[أخرله الُّتمذي]

* ومنها  :أج املرأة ء خترج من بيتها إء حلالة.
فعن أم املؤمنني عا شة رضي هللا عنها قال  :قال رسول هللا ( قد أُذج لىتن أج خترلن حلالتىتن ) [متفق

عليه]

حصن  :تغطية الوجه عن الرجال األجانب

قال هللا   : وء يُبادين ايناتهن إء ماا ظهار منهاا وليضاربن عمارهن علاى لياوان [ ساورة الناور ]31/وقاال
ىت ا ااذ أطه ا اار ل ُقلُ ا اوبىتذ وقُالُا اابهن[س ا ااورة
هللا   : وإذا س ا ااألتموهن متاع ا ااو فاس ا ااألوهن م ا اان وراء حج ا اااب ذل ُ
األحزاب ]53/وقال هللا   : أ أيها النيب قل ألاوال وبنات ونساء املؤمنني يُدنني عليهن من لالبيابهن
ذلا أمأ أج يعاارفن فااال ياُاؤذين [ سااورة األحازاب  ]59 :وعاان عا شااة بنا أيب بىتاار الصااديق رضااي هللا عنهمااا
قال ا يف حامثااة أصااحاب ا ف ا  :وفاااج صاافواج ي اراهللا قباال احلجاااب فاسااتيقظ نسااُّتلاعه حااني ع ارفِ
ارت ولهااي عنااه لبااايب [متفااق عليااه] وعنهااا رضااي هللا عنهااا قالا  :ياارحذ هللا نساااء املهااالرات األول ملااا
فخما ُ
إل

أنزل هللا   : وليضاربن عمارهن علاى لياوان  شاققن ماروطهن فااختمرج ااا[أخرلاه البخااري] وعان أمسااء
الرلال[.أخرله ابن خزمية]

بن أيب بىتر الصديق رضي هللا عنهما قال  :فنا نغطي ولوهنا من
ويتعلق اذا احلصوج أمور :
* منها  :أج املرأة اليت تُغطي ولهها ء تؤذ من الفساق.
قاال هللا   : أ أيهاا الناايب قال ألاوالا وبناتا ونساااء املاؤمنني ياُادنني علايهن ماان لالبيابهن ذلا أمأ
أج يعرفن فال يُؤذين وفاج هللا وفوراو رحيماو [ سورة األحزاب]59/

فل خلق هابع.
* ومنها  :أج تغطية املرأة لولهها طهارة لقلبها وقلوب املؤمنني من إل
ىتااذ أطهاار ل ُقلُااوبىتذ وقُالُاابهن[ سااورة
قااال هللا   : وإذا سااألتموهن متاع ااو فاسااألوهن ماان وراء حجاااب ذل ُ
األحزاب]53/

* ومنها  :أج العفيفة يعظُ ُذ عليها أج ينظر إليها ألنيب.
فعاان املغاارية باان شااعبة  قااال  :أتيا الناايب  فااذفرت لااه امارأة أخطبهااا فقااال ( :أذهاال فااانظر إليهااا ف نااه
ألدر أج يؤمم بينىتما ) فأتي امرأة من األنصار فخطبتها إ أبويها وأخينهتما بقول النيب  فىتأنيما فرها
ذل فسمع ذل املرأة وهي يف خدرها فقال  :إج فاج رساول هللا  أمارأ أج تنظار فاانظر وإء فنشاتدأ
ذل [.أخرله الُّتمذي]
فأنيا أعظم
حصن  :لبس اللباس الساتر للمفاتن
قال هللا   : أ بِ آمم قد أنزلنا علايىتذ لباسااو ياواري ساوءاتىتذ [ ساورة األعاراف ]26:وعان ابان عمار 
أج الناايب  قااال (ماان ل امر ثوبااه خاايالء مل ينظاار هللا إليااه يااوم القيامااة) فقال ا أم ساالمه ا :في ا يصاان
النساااء بااذيو ن ؟ فقااال ( : ياارخني شايناو ) فقالا إذاو تنىتشا أقاادامهن ,فقااال (: فريخينااه ذراعااو وء
يزمج عليه)[أخرله أصحاب السنن]
ويتعلق اذا احلصوج أمور :
* منها  :أج فش العورات بعدم ارتداء اللباي الساتر للمفاتن من تزين الشيطاج.
قااال هللا   : فوسااوي مااا الشاايطاج ليباادي مااا مااا ُوري عنهمااا ماان سااوءاهتما وقااال مااا نيافمااا ربىتمااا
عن هذه الشجرة إء تىتوان ملىتني أو تىتوان من اخلالدين  وقامسهما إهللا لىتما من الناصحني  فاد ما
بغرور فلما ذاق الشجرة بدت ما سوءاهتما [ سورة األعراف ]22-21-20:

قال هللا   : فوساوي إلياه الشايطاج قاال أ آمم هال أملا علاى شاجرة اخللاد وملا ء يبلاي  فاأفال
منهااا فباادت مااا سااوءاهتما [ سااورة طااه ]121-120/وقااال هللا  حمااذراو بااِ آمم أج يفعاال اااذ الشاايطاج فمااا
فعاال أبباايهذ  :أ بااِ آمم ء يفتناان ُىت ُذ الشاايطاج فمااا أخاارج أبااويىتذ ماان اُلنااة يناازعُ عنهمااا لباسااهما لريُيهمااا
سوءهتما[سورة األعراف]27:
وقد لاء رلل إ ابان عبااي  فقاال :إهللا ناذرت ألَ تعاري من يومااو حا الليال علاى حاراء فقاال لاه  : إااا
أرام الشاايطاج أج يفضااح  ,مث تااال  :أ بااِ آمم ء يفتناان ُىت ُذ الشاايطاج  توضااأ مث ألااب ثوبا وصا إلال علااى
حراء يوماو حا الليال[.أخرلاه عبادالرااق] وعان ابان عبااي  يف قصاة املارأة الايت تصارع فتتىتشا  ,قالا  :إهللا
جيرمهللا[.أخرله البزار]

أخاف اخلبيث أج
* ومنها  :أج تعلذ املسلمة أج فش العورات من أفعال الىتفار الفجار.
فعن أيب هريرة  أج النيب  قال( :فان بنو إسرا يل يغتسلوج عراة ينظر بعضهذ إ بعا ) [متفاق علياه]
وعن ابن عبااي  قاال  :فانا املارأة تطاوف نلبيا وهاي عرأناة[.أخرلاه مسالذ] وعان أيب هريارة  أج أن
بىتاار  بع ااه يف احلجااة الاايت أمااره عليهااا رسااول هللا قباال حجااة الااوماع يف رهااع ياُاؤذج يف الناااي  :أء ء ا
بعد العام مشرأ وء يطوف نلبي عرأج[متفق عليه]
* ومنها  :أج على املرأة أج نذر من خل ثيااا خارج بيتها.
فعن عا شة رضي هللا عنها أج النيب  قال (:ما من امرأة ختل ثيااا يف وري بيتها إءم هتىتا ماا بينهاا وباني
هللا تعا ) [أخرله أبو ماوم]
* ومنها  :أج علي املرأة أج انل لب اللباي الىتاسي العاري.
فعن أم سلمه رضي هللا عنها قال  :استيقظ رسول هللا  ليلةو فزعاو يقاولُ ( :سابحاج هللا مااذا أنازل هللا مان
ب
اخل ازا ن ,وماااذا أال ماان الفااق؟ ماان يااوقظ ص اواحل ص اواحل احلج ارات-يريااد أاوالااه -لىتااي يصاالني؟ ُر م
سية يف الدنيا عار ذ
فا ذ
ية يف ا خرة) [أخرله البخاري]
وعاان أيب هرياارة  قااال  :قااال الناايب  ( : صاانفاج ماان أهاال النااار مل أرمهااا قااوم معهااذ سااياا فااأذانب البقاار
يضربوج اا الناي ونساء فاسيات عارأت ايالت ماا الت رؤوساهن فأسانة البخا املا لاة ء يادخلن اُلناة
وء جيدج ر ها وإج ر ها لتولد من مسرية فذا وفذا) [أخرله مسلذ]
بعث يف ال ياب اليت ميوت فيها.
* ومنها  :أج املي ُ يُ ُ
بعث يف ثيابه اليت ميوت فيها)[أخرله احلافذ]
فعن أيب سعيد  أج النيب  قال ( :إج املي يُ ُ
* ومنها  :أج نرص املرأة على التسُّت يف مجي األحوال.

فعن ابن عباي  أنه قال لبعا أصحابه أء أُري امرأة من أهل اُلنة ؟ قل ُ بلى قال هذه املرأة الساوماء
أت ا الناايب  فقال ا إهللا أُصاارعُ وإهللا أتىتش ا فااامع هللا ني قااال  :إج شاائ صااينت ول ا اُلنااة وإج شاائ
إهللا أتىتش ُ فامع هللا ني أج ء أتىتش فدعا ا[.متفق عليه]
معوت هللا أج يعافي فقال  :أصين و إل
حصن  :البعد عن التربج وإظهار الزينة
قال هللا   : و ء تينلن تينج اُلاهلية األو [سورة األحزاب]33/
وقال   :وء يضربن أبرللهن ليعلذ ما شفني من اينتهن[ سورة النور]31/
وقااال هللا  : والقواعااد ماان النساااء الاااليت ء يرلااوج نىتاح ااو فلااي علاايهن ُلناااف أج يضااعن ثياااان وااري
متينلات بز ذ
ينة وأج يستعففن خري ن [ سورة النور]60/
وقااال هللا   :و ء يباادين اينااتهن إء مااا ظهاار منهااا [ سااورة النااور ]31/وعاان أيب أذنيااه الصااديف  قااال :
ق ااال رس ااول هللا ( : خ ااري نس ااا ىتذ الول ااوم ال ااوموم املواس ااية املواتي ااة إذا اتمق ااني هللا وش اار نس ااا ىتذ املتينل ااات
ُ
ُ
ُ
منهن إء م ل الغُراب األعصذ) [أخرله البيهقي]
وه من املنافقات ء
املُتخيالت ُ
يدخل اُلنة ُ
ُ
ويتعلق اذا احلصوج أمور :
* منها  :عدم تطيل املرأة عند اخلروج من البي .
فعن أيب هريرة  قاال  :قاال رساول هللا  ( :ء متنعاوا إمااء هللا مساالد هللا ولىتان ليخارلن وها من تفاالت)
[أخرلااه أبااو ماوم] وعاان ايناال امارأة اباان مسااعوم  أج رسااول هللا  قااال (إذا شااهدت إحاادافن املسااجد فااال
مت ا طيب ااو) [أخرلااه مساالذ] وعاان أيب هرياارة  أج الناايب  قااال ( :أميااا ام ارأة أصاااب ُعااوراو فااال تشااهد معنااا
العش اااء ا خ اارة) [أخرل ااه مس االذ] وع اان أيب موس ااى  أج الن اايب  ق ااال ( :أمي ااا اما ارأةذ أص اااب اس ااتعطرت مث
خرلا فماارت علااى قا ذ
اوم ليجاادوا ر هااا فهااي اانيااة ) [أخرلااه أمحااد] وعاان عماراج باان حصااني  أج الناايب 
قاال (خااريُ طياال النسااء مااا ظهاار لونُاهُ وخفا َاي ر ُااهُ) [أخرلاه الُّتمااذي] وعان حفصااة رضااي هللا عنهاا قالا  :إاااا
الطيل للفراا[أخرله عبدالرااق]
حصن  :ال خلوة برجل أجنيب
عاان اباان عباااي  قااال  :قااال رسااول هللا ( : ء شلااوج أحاادفذ نمارأة إء ما ذي حماارم) [متفااق عليااه] وعاان
عقبة بن عامر  قال  :قال رسول هللا  ( : إأفذ والدخول على النساء ) فقاال رلال  :أفرأيا احلماو,
فقاال ( : احلمااو املااوت)[متفااق عليااه] وعان عماارو باان العاااص  قااال  :إج الناايب  نياااان أو نيااى أج ناادخل
علااى النساااء بغااري إذج أاوالهاان)[أخرلااه الُّتمااذي] وعاان عماارو باان العاااص  قااال ( :نياااان رسااول هللا  أج
ادخ َل علااى املغيبااات)[أخرلااه أمحااد] وعاان أمااري املااؤمنني عماار باان اخلطاااب  قااال :قااال رسااول هللا ( : ء
نا ُ
ُ

رلل نمرأةذ ,إء فاج الشيطاج نل هما)
شلُو مج ُ

[أخرله الُّتمذي]

وعن أيب هريارة  قاال  :قاام رلال فقاال  :أ

رسول هللا اقا ني بىتتاب هللا فقام خصمه فقال  :صادق أ رساول هللا اقاا لاه بىتتااب هللا وا اذج ني فقاال
له النيب  ( : قل ) فقال  :إج ابِ فاج عسيفاو على هذا والعسي األلري فزأ نمرأته[.أخرله البخاري]

حصن  :ال اختالط ابلرجال األجانب
قال هللا   : وملا ورم ماء مدين ولد عليه أُمةو من الناي يسقوج وولد من مونيذ امرأتني ت ُذوماج قال ما
خطبىتما قالتا ء نسقي ح يُصدر الرعاء [ سورة القصاص ]23/وعن أيب هريرة  قال  :قال رساول هللا 
 ( :خري صفوف الرلال أو ا ,وشرها آخرهاا وخاري صافوف النسااء آخرهاا وشارها أو اا ) [أخرلاه مسالذ] وعان
أيب أسيد األنصاري  قال  :خرج رسول هللا  من املسجد فولد النسااء قاد اخاتلطن نلرلاال فقاال ان
( :اسااتأخرج ف نااه لااي لىتاان أج نققاان الطريااق علاايىتن حبافااات الطريااق ) [أخرلااه أبااو ماوم] وعاان أيب هرياارة 
قال  :قال رسول هللا ( : لي للنساء وسع الطريق) [أخرله البيهقاي] وعان أم سالمه رضاي هللا عنهاا قالا
 :فان ا رسااول هللا  إذا ساالذ قااام النساااء حااني يقضااي تسااليمه وهااو ميىتااث يف مقامااه يس ارياو قباال أج يقااوم
قال  :نر وهللا أعلذ أج ذاأ في ينصرف النساء قبل أج يدرفهن الرلال) [أخرله البخاري] وعن عطااء 
قال  :فان عا شة رضي هللا عنها تطوف َحجزة من الرلال ء ختالطهذ فقال امرأة  :انطلقاي نساتلذ أ أم
املااؤمنني قالا  :انطلقااي عنا وأبا فىتاان شا ُارلن متنىتارات نللياال فاايطُفن ما الرلااال[.أخرلااه البخاااري] وعاان
انف  قال  :قال عمر بن اخلطاب  : لاو ترفناا هاذا البااب للنسااء [أخرلاه أباو ماوم] وعان أيب ساعيد 
قااال  :لاااءت امارأة إ رسااول هللا  فقالا  :أ رسااول هللا ذهاال الرلااال حباادي فالعاال لنااا ماان نفسا
يوماو أنتي فيه تُعلمنا ا ا علم هللا فقال  ( :التمعن يف ياوم فاذا وفاذا يف مىتااج فاذا وفاذا ) فاالتمعن
مهن ا علمه هللا[.أخرله البخاري] وعن عمرو بن شعيل عن أبيه عن لاده  قاال
فألهن رسول هللا  فعلم ُ
 :قال النيب ( : مروا أوءمفذ نلصالة وهذ أبناء ساب سانني واضاربوهذ عليهاا وهاذ أبنااء عشار سانني وفرقاوا
بينهذ يف املضال [أخرله أبو ماوم]
حصن  :ال مصافحة لرجل أجنيب
عا اان عا شا ااة رضا ااي هللا عنها ااا قال ا ا  :ما ااا مس ا ا يا ااد رسا ااول هللا  يا ااد ام ا ارأة قا ااع ما ااا فا اااج يبا ااايعهن إء
نلىتااالم)[أخرلاه البخاااري] وعاان أميمااه بنا رقيقااة رضااي هللا عنهااا قالا  :قااال رسااول هللا ( : إهللا ء أصااافس
النساء) [أخرله الُّتمذي]
حصن  :ال خضوع ابلكالم مع الرجال

قال هللا   : فال ختضعن نلقول فيطم الذي يف قلبه مرض وقلن قوءو معروفاو 

[سورة األحزاب]32/

حصن  :عدم التشبه ابلرجال
عن ابن عباي  قاال  :لعان رساول هللا  املتشابهات مان النسااء نلرلاال واملتشابهني نلنسااء مان الرلاال
)[أخرله الُّتماذي] وعن ابن عباي  قال  :لعن رساول هللا  املخن اني مان الرلاال واملاُّتلالت مان النسااء
[أخرله الُّتماذي] وعن أم املؤمنني عا شة بن أيب بىتر الصاديق رضاي هللا عنهماا قالا  :قاال رساول هللا : 
(لعاان هللا المر ُللااة ماان النساااء ) [أخرلااه أبااو ماوم] وعاان أيب هرياارة  قااال  :قااال رسااول هللا  ( : لع اان هللا
بسهَ الرلل [أخرله أبو ماوم] وعن ابن عمر  أج رسول هللا 
بسهَ املرأة ,واملرأة تلب ل َ
الرلل يلب ل َ

ورللاةُ النسااء) [أخرلاه احلاافذ] وعان عماار بان أسار
قال (:ثالثة ء يدخلوج اُلنة  :العاق لوالدياة ,والاد ُ
ميوُ ,,
ميو ,والرللااة ماان النساااء وماادمن اخلماار)
 قااال  :قااال رسااول هللا  ( : ثالثااة ء ياادخلوج اُلنااة أبااداو ال اد ُ
[أخرلااه الطايناهللا يف الىتبااري] وعاان عباادهللا باان عماارو  قااال  :قااال رسااول هللا ( : ثالثااة ء ينظاار هللا إلاايهذ يااوم
ميو[ ),أخرلااه أمحااد] وعاان عباادهللا باان عماارو 
نلرلااال ,والاد ُ
القيامااة  :العاااق لوالديااه ,واملارأةُ إل
املُّتللاةُ املتشاابإلةُ إل
الرلال) [أخرلاه
قال  :قال رسول هللا (: لي منما من تشبه نلرلال من النساء و ء من تشبه نلنإلساء من إل
أمحد]

حصن  :ال سفر إال مع ذي حمرم
عاان عباادهللا باان عباااي  قااال  :قااال رسااول هللا ( : ء تسااافر امل ارأة إء م ا ذي حماارم) [متفااق عليااه] وعاان
اأمر عبادالرمحن بان أيب
عا شة رضي هللا عنها قال  :قل أ رسول هللا أيرل الناي أبلرين وأرلا أبلار؟ ف َ
بىتر أج ينطلق اا إ التنعيذ[.متفق عليه]
حصن  :الزواج املبكر من األكفاء
فزولااوه ,إج ء تفعلاوا تىتاان
عاان أيب هرياارة  قااال  :قااال رسااول هللا (:إذا ألفااذ ماان ترضااوج خلقااهُ ومينااهُ إل
فتنة يف األرض وفسام عريا) [أخرله الُّتمذي]
حصن  :التحلي خبلق احلياء
عاان أيب سااعيد اخلاادري  قااال :فاااج رسااول هللا  أشااد حياااءو ماان العااذراء يف خاادرها[متفااق عليااه] وعاان أمساااء
بن أيب بىتر ا قال  :تزولِ الزبري وما له يف األرض من مال.وفن أنقل الناو مان أرض الازبري وهاي
مِ على ثل ي فرسد فجئ يوماو والنو على رأسي فلقي رسول هللا  ومعاه نفار مان األنصاار فادعاهللا مث
أهللا قاد اساتحيي ُ فمضاى
قال  :إخ إخ ليحملِ خلفه فاستحيي ُ أج أسري م الرلال فعرف رسول هللا  إل
[أخرله البخاري]

غض البصر
حصن ُّ :

قال هللا   : قُل للمؤمنات يغضضن من أبصاارهن [ ساورة الناور ]30/وعان أيب ساعيد اخلادري  قاال :
قال رسول هللا  (: ء ينظر الرلل إ عورة الرلل وء تنظُر املرأَةُ إ عورة املرأة) [أخرله البخاري]
ُ
ُ
ُ
ولااتعلذ املساالمة أج التمسا اااذه احلصااوج ماان نب الساام والطاعااة هلل والرسااول ,الااذي هااو ماان مقتضاايات
ا مياج ,قال هللا   : وما فاج ملاؤمن وء مؤمناة إذا قضاى هللا ورساوله أماراو أج يىتاوج اذ اخلاريةُ مان أمارهذ
قول املؤمنني إذا ُمعُوا إ هللا َوَر ُسوله لايح ُىتذ بيانهذ أج ي ُقولاُوا
[ سورة األحزاب ]36/وقال هللا   : إماا فاج َ
فلحوج [ سورة النور ]51/وعن معاذه بن عبد هللا قال  :سأل ُ عا شة فقل ُ  :ما
مسعنا وأَطعنا وأُولئ ُه ُذ املُ ُ
نل احلااا ا تقضااي الصااوم وء تقض اي الصااالة ؟ فقال ا  :أحروريااة أن ا ؟ فقل ا  :لس ا حبروريااة ولىتااِ
ُ
فنؤمر بقضاء الصاوم ,وء ناؤمر بقضااء الصاالة[.متفاق علياه] ولتبشار املسالمة
ُ
أسال فقال  :فاج يُصيبنا ذل ُ ,
الاايت مسع ا وأطاع ا لىتااالم هلل  ولىتااالم رس اوله  بىتاال خااري ,فعاان فاطمااة بن ا قااي رضااي هللا عنهااا
قال  :أج اولها طلقها ثالنو فلذ جيعل ا رسول هللا  سىت وء نفقة قال  :قال ني رسول هللا ( : 
إذا حللا فاانذنيِ ) فنذنتااه فخطبهااا معاويااة وأبااو لهااذ وأسااامة باان ايااد فقااال رسااول هللا  ( : أمااا معاويااة
فرلل ترب وأما أبو لهذ فرلل ضامراب للنسااء ولىتان أساامة بان اياد فقالا بيادها  :أساامة أساامة فقاال اا
الناايب ( : طاعااة هللا وطاعااة رساوله خااري لا ) قالا  :فتزولتُااهُ فاوتبطا بااه[.أخرلااه مساالذ] ويف روايااة قالا :
مسعاو وطاعة هلل ورسوله فزولِ أسامة فىتارمِ هللا نبان اياد وشارفِ هللا نبان اياد ونفعاِ هللا نبان اياد[.أخرلاه
الطيناهللا يف الىتبري]

وعن أم سلمه رضي هللا عنها أج النيب  قال  ( :ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول  :إان هلل وإان إليه رالعوج
اللهذ ألرهللا يف مصيبيت واخل ني خارياو منهاا إء آلاره هللا يف مصايبته وأخلا لاه خارياو منهاا ) قالا  :فلماا
تويف أبو سلمه قل ُ فما أمرهللا رسول هللا  فأخل هللا ني خرياو منه رسول هللا [.أخرله مسلذ]
فتبه
فهد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشويرخ

