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الباب الثالث 

 فهم الحديث عن التشبو عند المعلم سعيد مسروان البنجري

 ترجمة المعلم  . أ

 إسمو ونسبو .1

كغالبا ما يسمى بادلعلم  (ماجستَت)ء .، ـ(ليسانس)ج .امسو احلاج زلمد سعيد مسركاف،ؿ

كأبوه احلاج مسركاف بن احلاج إدريس، كأمو احلاجة فاطمة بنت العامل احلاج زلمد سرين بن احلاج . سعيد

  ادلعلم سعيد..1972 دمسرب 12يب، ؿألا" تابوكاف"كلد ادلعلم سعيدبػ. جرماين بن احلاج زلمد صديق

:  الولد الثاين من مخسة اإلخوة، ىمىو

 .(صانع ادلالبس ادلدرسية)ىو الولد األكرب كأنو رجل األعماؿ : شهاب الدين . أ

 .(الولد الثاين)ء .ج، ـ.احلاج زلمد سعيد مسركاف،ؿ . ب

 .(التاجرة)احلاجة ركضة  . ج

 .(ربة البيت)مشسية  . د

 ( كادلدرسةة ادلدينة احلكوميةىي ادلوظف)إ .فد.مصلحة، س . ق

                                                           

 .، بآمنتامـ2013 فرباير 24ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو يـو األحد، تاريخ 
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ادلعلم سعيد ك ىو  ، ىو ادلوظف احلكومي ادلدين كافك الذم. من ذكرين ك ثالث إناث

 .ةيرشقيقتو األخ

ال جيوز األكل أمتناغم كسالـ، فكل ذلك ينشأ بسبب مبدأ أقامو كالده، يعٍت يف فحياة صغره 

كحىت اليـو األف أجراه أيضا ادلعلم سعيد مع أسرتو من أجل . قبل أف جتتمع سبعة أعضاء من األسرة

. ألخريناتعزيز شعور الرمحة بُت الناس كاإلىتماـ ب

ال يزاؿ كالداه ّتهد يف تعليم أكالدمها ليكونوا أكالدا صاحلُت، ك يدعماهنم حيث ما يكوف ذلم 

 سنة، كأما 64 عن 2009 ديسمرب 12تويف كالده  .خَتا، كدائما ينصحهم أبوىم أف يتعلموا ّتهد

كحُت صغره كاف أبوه موظفا . ةير صحة جيدة حىت اآلف كدتكث مع شقيقتو اآلخكانت يفكالدتو 

 ك رئيس ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية بقرية غالغة، حتت رعاية الوزارة الدينية ادلقاطعة احكوميا مدين

كإف كاف أبوه موظفا حكوميا لكن دتويل األسرة غَت كافية لسد حاجاهتم . ىولو سوصلام الشمالية

 .اليومية حىت تكوف أمو تساعد أباه بصنع الفطائر لتباع يف ادلشرب كادلقهى

سًتشد ادلعلم منذ صغره لتعليم علـو الدين حىت تكوف لديو رغبة قوية يف استمرار التعلم إ

ككانت أمنيتو أف يصَت ميبػىٌلغا اعًتفو الناس كجعلوه أسوة، كلكن مل جيرؤ على التعبَت . كتعمق علـو الدين

كتنشأ ىذه اجلرأة بعد أف تيقن بالعلم الذم كاف عنده ك إصلازاتو يف الدراسة، فإنو ال يزاؿ يف . عن ذلك

                                                           

 .ـ، بآمنتام2013 يوين 28يـو اجلمعة، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 

 . ـ، بآمنتام2013 فرباير 24 يـو األحد، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو

 .ـ، بآمنتام2013 يوين 28 يـو اجلمعة، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو
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ادلرتبة األكىل حُت ما درس يف ادلدرسة العالية مبعهد الرشيدية اخلالدية آمنتام، بل حتصل لو فرصة 

فمن ىذه الظركؼ زاده تيقنا يف تطبيق أمنيتو كىي ادلبلغ الذم . اللتحاؽ الدراسة يف مصر على منحة

 .تبحر يف العلـو الدينية كالذم ىو أسوة للمجتمع

.  سنة18برحينة ك ىي بنت  ( سنة25كىو ) 1997 يونيو سنة 12تزكج ادلعلم سعيد يف 

ككانت رحينة من ناحية الًتبية ليست كادلعلم سعيد، كىي خترجت من . 1979 أبريل 4كلدت رحينة 

كمن ىذه الزكاج . العالية دلساعدة كالديهاادلدرسة ىل اكمل تلتحق . 1992/1993الثانوية فقط سنة 

: مها, كلدت رحينة كلدا ك بنتا

 كاآلف يدرس يف الثانوية احلكومية النموذجية 1998  أكتوبر 21كلد : أمحد كامل منتهى .1

 .آمونتام، يف السنة الثالثة

 . 1 كاآلف تدرس يف السنة الثانية اإلبتدائية بفاليوارا 2005 ديسمرب 1كلدت : زىرل كاملة .2

ىولو ) آمونتام 76 رقم 18ت .يسكن ادلعلم اآلف يف شارع تاباسن، قرية سوصلام ماالنج ر

لو بيت كسيارة . ا كسلساعاش بسعادة مع أربعة من أفراد أسرتو، مع القوت بسيط. (سوصلام مشالية

فهذه الظركؼ ال يشعرىا ادلعلم حُت صغره كىو على جهد شديد يف التعلم . يا مدفيا حكـوا موٌظفككاف

 . حىت ينهي دراستو من ليسانس كماجستَت على منحة

                                                           

 .ـ، بآمنتام2013 يوين 28يـو اجلمعة، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 

 . ـ، بآمنتام2013 يويل 4باألستاذة رحينة يف بيتها يـو اخلميس تاريخ ادلقابلة ادلباشرة 

 .ـ، بآمنتام2013 فرباير 24 يـو األحد، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو
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 تعلمو ومشايخو .2

 (ادلنهجي)التعليم الرمسي  . أ

إف آالبيو مدينة مجيلة كتارخيية جدا للمعلم سعيد، ألف ىناؾ زلل ميالده ك أيضا أكؿ مرة تعلم 

التعليم ادلنهجي الذم تعلمو ادلعلم يف مدرسة هنضة العلماء رلمع اذلداية قرية . العلـو الدينية كغَتىا

 : سوصلام تابوكن آالبيو دلدة عشر سنوات، ىي

 .1978 دلدة سنة يف عاـ ركخة األطفاؿ .1

 .1984-1979ادلدرسة اإلبتدائية دلدة ست سنوات عاـ  .2

 . ثالث سنوات1987-1985ادلدرسة الثانوية  .3

رئيس )كياىي احلاج عبد البارم كعباس رشيد : كمن أساتذتو حُت تعلم مبدرسة هنضة العلماء

 (ادلدرسة

، حىت 1991-1989 عندما يف مستول العالية، التحق يف معهد الرشيدية اخلالدية آمونتام سنة 

 .1996-1992حيصل على ادلنحة لإللتحاؽ ّتامعة األزىر، مصر يف كلية الشريعة سنة 

                                                           

 .ـ، بآمنتام2013 يوين 28 اليـو اجلمعة، التاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو

 .ىو القارئ كاآلف ىو أحد جلنة التحكيم يف مسابقة تالكة القرآف
 .ـ، بآمنتام2013 فرباير 24يـو األحد، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
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األزىر كحصل على ليسانس رجع إىل قريتو، عرض لو رئيس معهد  كبعد ما خترج من جامعة

، كيعطى لو بيتا متاحا 2000-1997الرشيدية اخلالدية للخدمة يف ادلعهد دلدة أربع سنوات من 

 :فاألنشطة اليت فعلها يف تلك ادلدة .لألساتذة

 .صباحا، التدريس يف معهد الرشيدية اخلالدية .1

 .الرشيدية اخلالدية (مستول اجلامعة)مساء، التدريس يف ادلعهد العايل  .2

  لنشر اإلسالـليال، الدعوة .3

ادلدرسة العالية الدينية يف ؾ .ء.أك الربنامج التعليمي ـ .4

 أتيحت لو الفرصة اللتحاؽ الدراسة ادلاجستَتية على ادلنحة من كزارة 2002-2001كيف سنة 

 أذىبهم كزارة الدينية إىل ادلغرب اللتحاؽ الدراسة ادلاجستَتية بكلية ففثمانية األشخاص الذم. الدينية

 . أصوؿ الدين شعبة العقيدة كالفلسفة ّتامعة القراكيُت مغرب دلدة سنتُت

إف التجربة التيكانت أشد نقشا يف قلبو عند التعلم يعٍت حُت دراستو يف معهد الرشيدية 

 كيلو مًتا من بيتو بالدراجة القادمة 11اخلالدية، ذلك ألجل كصلو ذلذا ادلعهد، يلـز أف يقطع مسافة 

كبعد مضي شهر فيو، اشتكى إىل أبيو أنو مل يستطع حتمل الدركس لكثرهتا باللغة العربية، مث . (أكنتيل)

نصحو أبوه أف يصرب دائما يف التعلم ألنو ذكي، كأعطى لو مدة شهر كاحد الستمراره بالصرب يف التعلم 

                                                           

 .ـ، بآمنتام2013 يويل 4يـو اخلميس، التاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 

 .ـ، بآمنتام2013 فرباير 24يـو األحد، التاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
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النحو كالصرؼ للتيسَت يف بيتعلـو اللغة مثلعلم  لو أستاذا ليعلمو يف اؿطلبيف معهد الرشيدية اخلالدية، ك

مث تعلم النحو كالصرؼ لزميل أبيو كياىي احلاج أشرؼ، كياىي احلاج فخر الدين . التعلم هبذا ادلعهد

.  سلماف، كياىي احلاج أمحد ز، ككياىي احلاج عبد البارم

كأيضا أف التجربة اليت ال ينساىا، ىي ألجل جهده من نقصانو يف علم اآللةحصل على ادلرتبة 

ىذه الذاكرة لن ينساىا، ذلك أنو يف أكؿ السنة الدراسية أراد . األكىل يف اإلختبار اآلخر السنة األكىل

التوقف من التعلم كلكن يف آخرىا حصل على ادلرتبة األكىل، كمازالت ىذه الدرجة ناذلا ادلعلم للسنة 

كيزاؿ أف يقصها لولديو لتحفيزمها يف التعلم ّتهد . الثالثة، سواء كاف دركس ادلعهد أك دركس احلكومي

 .كاستمرار

 ير ادلنهجيغالتعليم  . ب

يدىرِّسىةفحُت صغره مل توجد ركضة تعليم القرآف لألطفاؿ، إمنا ىو يتعلم بالتلقي مع 
 اليت ادل

 . كيستطيع أف خيتم القرآف مرتُت عندما يكوف يف السنة الرابعة بادلدرسة اإلبتدائية"acil Isap"تشتهر 

 : ق يف التلقيكذ الذين يعلممأما العلـو كاألسات

                                                           

 .ـ، بآمنتام2013 فرباير 24يـو األحد، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 

 .ـ، بآمنتام2013 يويل 4يـو اخلميس، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 

 .ـ، بآمنتام2013 يويل 4يـو اخلميس، التاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
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منت اجلركمية أليب عبد اهلل  :كياىي احلاج أسرل بالكتب اآلتية، التعليم مع ك كالصرؼحعلم الن .1

الكواكب الدرية للشيخ ، ادلختصر جدا ألمحد زيٍت دحالف، زلمد بن زلمد بن داكد الصنهاجي

 .الصرؼ من ضم، كتاب التصريف، ككيالين، اإلماـ الصنهاجي

  مع كياىي احلاج فخر الدين، التعليمالنحو الواضح .2

 مع كياىي احلاج أمحد زالتعليم  ،اللغة العربية .3

 :كزيد بتعلمو علم اآللة يف ادلساء مبعهد الرشيدية اخلالدية

 ج.مع كياىي احلاج مسراين محداف، ؿالتعليم  ،علم الصرؼ .1

 ج.مع كياىي احلاج عبد الرحيم، ؿالتعليم  ،علم النحو .2

 (ادلرحـو)ج .مع كياىي احلاج حفٍت، ؿالعربية، التعليم اللغة  .3

صرباف أفندم، حُت دراستو يف معهد الرشيدية اخلالدية . مع كياىي احلاج دالتعليم  ، احلديث .4

رياض الصاحلُت للشيخ حيي بن شرؼ ، إرشاد العباد للشيخ زين الدين ادلليبارم :تيةاألكتب اؿب

صحيح البخارم للشيخ أيب عبد اهلل زلمد بن امساعيل ، بن حسن بن حسُت النوكم الدمشقي

 بن ابراىيم بن ادلغَتة اجلعفي
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أنو ديارس الفتول مرة يف كل أسبوع . 1996ككاف يتبع تدريب اإلفتاء ألربعة أشهر، سنة  .5

 . كنبذة الكتب، مث مجعها يف مكتب دار اإلفتاء ادلصريةابتقدًن تقرير أم كتب قرأىا، كما زلتوياتو

، كلكن بعلمي النحو كالصرؼ : قاؿ ادلعلم عندما يكوف يف إندكنيسيا، مل يتعلم كثَتا من العلـو

من خالؿ مخس سنوات كاف يؤمر بإكثار . الذين كانا عنده، ديكنو أف يتعلم علوما سلتلفة يف مصر

: التعلم، كمنو أف يتعلم بألستاذ نور الدين مربو، كمن الكتب اليت تعلمها ادلعلم بو

 كتاب الشرقاكم على التحرير: الفقو .1

 كتاب الرسالة القشَتية: التصوؼ .2

 كتاب األشباه كالنظائر: القواعد الفقهيو .3

 كتاب التفسَت الواضح: التفسَت .4

 :مشاخيو . ج

 .ج.صرباف أفندم، ؿ. كياىي احلاج د .1

 ج.كياىي احلاج مسراين محداف، ؿ .2

 
                                                           

ك هبذه ادلناسبة كاف كثَتا ما التقى مع . ـ، بآمنتام2013 يويل 3يـو األربع، التاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
 .ىو مفيت الديار ادلصرية كإماـ صالة الظهر (كثَتا ما يفيت كلو كتاب التفسَت)األستاذ الدكتور الشيخ زلمد سعيد طنطاكم 

 .ـ، بآمنتام2013 فرباير 24يـو األحد، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 

كحىت اآلف مازاؿ يف القاء الدعوة خصوصا يف رللس التعليم . يسكن بقرية فاليوارا مقاطعة فرعية آمنتام الوسطىىو 
 .ادلعارؼ

 .ىو يسكن بقرية تافوس مقاطعةفرعية آمنتام الوسطى
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 كياىي احلاج حنفي إيدار .3

 ج.كياىي احلاج عبد الرحيم، ؿ .4

  (ادلرحـو)ج .كياىي احلاج نور سليم سفراف، ؿ .5

 (ادلرحـو)ج .احلاج دحالف، ؿ .6

 ج.كياىي احلاج شوكاين، ؿ .7

 ج.كياىي احلاج سيف الدين، ؿ .8

 كياىي احلاج خَت األنانج  .9

 كياىي احلاج أسرل  .10

 ـ د.كياىي احلاج فخر الدين سلماف، ء .11

 ـ د.كياىي احلاج أمحد ز، ء .12

 

                                                           

 .ىو يسكن بقرية فاليمباصلاف مقاطعةفرعية آمنتام الشمالية

 .ىو يسكن بقرية تالغا سالبا مقاطعةفرعية آمنتام اجلنوبية

 .ىو يسكن بقرية فاصليوراف مقاطعةفرعية آمنتام اجلنوبية

 .ىو يسكن بقرية سوصلام مسرل مقاطعةفرعية آمنتام اجلنوبية

 .ىو يسكن بقرية فامنتاصلاف مقاطعةفرعية آمنتام الشمالية

 .ىو يسكن بقرية فاليوارا مقاطعةفرعية آمنتام الوسطى

 .مقاطعة فرعية سوصلام تابوكاف" سوؽ الثالثاء"ادلشهور بػ)ىو يسكن بقرية سوصلام تابوكاف 

 .مقاطعة فرعية سوصلام تابوكاف" سوؽ الثالثاء"ادلشهور بػ)ىو يسكن بقرية سوصلام تابوكاف 

 .ىو يسكن بقرية فماتانج بنتينج مقاطعة فرعية سوصلام فانداف

 .ىو يسكن بقرية فماتانج بنتينج ىولو مقاطعة فرعية سوصلام فانداف
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 كياىي احلاج عبد البارم  .13

 إ. ؼ د.كياىي احلاج عباس رشيد، س .14

 التعليمودوره في الدعوة .3

، كيسكن حينئذ مبعهد الرشيدية 1997ق من مصر سنة خترٌج أكؿ دعوة ألقاىا ادلعلم كاف بعد 

 .رللس التعليم، حىت يف ادلدارس كادلكاتبكادلسجد، ك دعوتو يف ادلصلى، زالتكغالبا ما . اخلالدية

 اليت قدمها يف الدعوة، ىي ماكانت موافقة دلطالب اجملتمع أك بضبط حلظة مواد أما بالنسبة لل

 :منهاعند إعطاء احملاضرات، كمعظم الناس يطلبوف العلـو الواجبة، ك

فتح اجمليد للشيخ ، حتفة ادلريد شرح جوىرة التوحيد،  ىداية ادلبتدئُت: مثل كتابالتوحيدمادة  .1

 .نوكم البنتاين

حلاج زلمد سرين بن احلاج جرماين بن احلاج زلمد ؿمبادئ علم الفقو :  مثل كتابالفقومادة  .2

 .صديق

                                                           

كحىت اآلف مازاؿ يف القاء الدعوة خصوصا يف رللس . ىو يسكن بقرية سوصلام ساندكنج مقاطعة فرعية سوصلام فانداف
 .التعليم ادلعارؼ

 .مقاطعة فرعية سوصلام تابوكاف" سوؽ الثالثاء"ادلشهور بػ)ىو يسكن بقرية سوصلام تابوكاف 

 .ـ، بآمنتام2013 فرباير 24يـو األحد، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 

 .ألنو أراد أف حيافظ على إرث جده،لذلك فهو يستخدـ الكتاب الذم كتبو جده
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علم ، كحتفة الراغبُت يف بياف طريق السالكُت، كتنوير القلوب:  مثل كتابالتصوؼمادة  .3

 .ترمجة البحث ادلرضية، كفتوح العارفُت  ، كالتصوؼ

، ىي التوحيد، الفقو كالتصوؼ على كىبو إيل تعليماحلمد هلل على  ":قاؿ ادلعلممث   ثالثو علـو

جملتمع يف اعسر م تعليم التفسَت كالقواعد الفقهية، كلكنو أريدكأحيانا . كفق حاجة الناس أك اجملتمع إليها

 أنشطتو مازاؿ ادلعلم زلاضرا يف األمكنة ادلنتوعة من ".، كلذلك ديكن تعليمو يف ادلدارس فقطادلوادفهم 

: حلقات التعليم الديٍت مثل

 التعليم مسجد رايا أمونتام، شارع أمحد ياين قرية موركنج سارم مقاطعة فرعية آمونتام حلقة .1

 .الوسطى

 . التعليم مسجد السعادة قرية ىاركس مقاطعة فرعية آمونتام الوسطىحلقة .2

 التعليم إحتاد ادلخضـر مكتب ادلخضـر قرية موركنج سارم مقاطعة فرعية آمونتام حلقة .3

 .الوسطى

 . التعليم مصلى نور اذلداية قرية سوصلام ماالنج مقاطعة فرعية آمونتام الوسطىحلقة .4

سالـ احملكـو عليو السجن الدرجة الثانية ب سوصلام ماالنج مقاطعة فرعية مرشد حكومي لإل .5

 .(خصوصا للرجاؿ)آمونتام الوسطى 

 . التعليم مسجد ادلنورة قرية باصلانج مقاطعة فرعية باصلانجحلقة .6

 . التعليم مصلى السعادل قرية سوصلام ساندكنج مقاطعة فرعية سوصلام فاندافحلقة .7
                                                           

 .ـ، بآمنتام2013 فرباير 24يـو األحد، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
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 . التعليم مصلى نور الصرب قرية بايور مقاطعة فرعية ىاككر غادينجحلقة .8

 . التعليم الرمحة قرية تاتة البن مقاطعة فرعية سوصلام فاندافحلقة .9

 .(خصوصا للنساء) التعليم ىداية اهلل قرية فاصليوراف مقاطعة فرعية آمونتام اجلنوبية حلقة .10

 .(خصوصا للرجاؿ) التعليم ادلعارؼ قرية أنتسارم مقاطعة فرعية آمونتام الوسطى حلقة .11

خصوصا ) التعليم مسجد بيت ادلعركؼ قرية فانانكاالف مقاطعة فرعية آمونتام الشمالية حلقة .12

 .(للنساء

ككاف ادلشًتكوف يف حلقاتو التعليم كثَتا من كيٌبار اجملتمع منهم ادلوظف احلكومي، رجل 

 .األعماؿ، كادلوظف العادم كغَت ذلك

 : ادلساجد الكبَتة يف آمونتام مثل يفكؿخاطب اجلمعة اجملدككاف ادلعلم أيضا 

 .مسجد التقول آمونتام مقاطعة فرعية آمونتام الوسطى .1

 .مسجد نور العبادة قرية لوؾ بانكام مقاطعة فرعية لوؾ بانكام .2

 .مسجد بيت الرمحن قرية رانتاك بوجور مقاطعة فرعية باصلانج .3

 .مسجد ىداية ادلتقُت قرية فكافوراف مقاطعة فرعية آمونتام الشمالية .4

 .مسجد ىداية الدين قرية بايور مقاطعة فرعية ىاككر غادينج .5

 .مسجد اجلامع قرية فاندكالصلاف مقاطعة فرعية سوصلام فانداف .6

 .مسجد ادلتحدة قرية غالغة مقاطعة فرعية سوصلام تابوكاف .7
                                                           

 .ـ، بآمنتام2013 فرباير 24يـو األحد، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
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 كالسنة  بالكتاباعتمدفيوهنج بأحسن امل كاجملتمع السيف ادلجكالتعليم ة كالدعقد ألقى ادلعلم ك

كف علممباسلكو امل ىذا ادلمنهج خيتلف كأ.كأعطى يف هناية احللقة فرصو إىل احلاضرين للبحث كادلذاكرة

ىا احلاضركف، كألنو كاليت مل يفهمالتعليم بدكف البحث كادلذاكرة من ادلشكالت خرل، ألنو ال يريد األ

العاـ جمللس علماء إندكنيسيا الذم كاف غالبا ما يواجو مشاكل الناس، حىت أنو سعيد بكثرة كاف كاتبا 

 .كطبعا أجاب تلك األسئلة على التمسك بالكتب اليت قرأىا. األسئلة من اجملتمع كأجاهبا بكل سركر

ب على القاء الدعوة أماـ يح، ألنو (رمسيا)ك يرفض تسجيل برنامج دعوتو ليذاع على التلفزيونية 

 :كأما مواقفو.ىذا ادلنهج الذم أجراه يف الدعوة. الناس من القاءىا أماـ التلفاز اليوجد احلاضركف فيو

 (. STAI RAKHA)احملاضر يف ادلعهد العايل اإلسالمي الرشيدية اخلالدية  .1

 .آمونتام (STIQ)احملاضر يف ادلعهد العايل لعلم القرآف  .2

 .منطقة ىولو سوصلام مشاليةكادلنتاف اجلنوبية MUI) ) العاـ جمللس علماء إندكنيسياكاتب .3

مكتب كزارة الدينية منطقة ىولو سوصلام ( أمور الدين اإلسالـ )كظف احلكومي ادلعدين قسمامل .4

 .مشالية

 

 

 

                                                           

 .ـ، بآمنتام2013 أبريل 24يـو األربع، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 

 .ـ، بآمنتام2013 أبريل 24يـو األربع، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
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 رأي المعلم عن حكم التشبو. ب

 :أما احلديث اليت ألقتو الباحثة عند ادلعلم سعيد مسركاف البنجرم ىي

حدثنا زلمد بن بشار حدثنا زلمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عىًن اٍبًن عىبَّاسو 

بػِّهىاًت : رىًضيى اهللي عىنػٍهيمىا قىاؿى  لىعىنى رىسيٍوؿي اهلًل صىلىَّ اهللي عىلىٍيًو كى سىلَّمى اٍلميتىشىبًِّهٍُتى ًمنى الرِّجىاًؿ بًالنِّسىاًء كىاٍلميتىشى

 ."ًمنى النِّسىاًء بًالرِّجىاؿً 

ثػىنىا شيٍعبىةي عىٍن قػىتىادىةى عىٍن : قسنن يف أخرجو أيب داكد ثػىنىا أىًِب حىدَّ ثػىنىا عيبػىٍيدي اللًَّو ٍبني ميعىاذو حىدَّ حىدَّ

بػِّهىاًت ًمنى النِّسىاًء بًالرِّجىاًؿ - صلى اهلل عليو كسلم-ًعٍكرًمىةى عىًن اٍبًن عىبَّاسو عىًن النَِّبِّ  أىنَّوي لىعىنى اٍلميتىشى

 .كىاٍلميتىشىبًِّهُتى ًمنى الرِّجىاًؿ بًالنِّسىاءً 

فى  :ترمذماؿسنن أخرجو  ثػىنىا زلىٍميٍودي ٍبني غىٍيالى ـه . حىدَّ ثػىنىا شيٍعبىةي كى مهىَّا ثػىنىا أبػيٍو دىاكيدى الطَّيىاًلًسيُّ حىدَّ حىدَّ

بػِّهىاًت بًالرِّجىاًؿ : عىٍن قػىتىادىةى عىٍن ًعٍكرًمىةى عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى  لىعىنى رىسيٍوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كى سىلَّمى اٍلميتىشى

 .ًمنى النِّسىاًء كىاٍلميتىشىبًِّهٍُتى بًالنِّسىاًء ًمنى الرِّجىاؿً 

                                                           

ادلتشبهوف بالنساء كادلتشبهات باب كتاب اللباس، ، صحيح البخارمإمساعيل أبو عبد اهلل البخارم اجلعفي،بن زلمد 
 38 ص 4بالرجاؿ، ج

سنن أيب أنظر أيضا زلمد ناصر الدين األلباين، . 28 ص4، جسنن أيب داكدأبو داكد سليماف بن األشعث السجستاين، 
 733، ص(مكتبة ادلعارؼ: الرياض)، داكد

أنظر أيضا زلمد . 106-105 ص 5، ج اجلامع الصحيح سنن الًتمذمزلمد بن عيسى أبو عيسى الًتمذم السلمي، 
 . 111 ص3، ج(ـ2000-ق1420مكتبة ادلعارؼ، : الرياض)، سنن الًتمذمناصر الدين األلباين، صحيح 
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دو اٍلبىاًىًليُّ  :سننوبن ماجة يف إأخرجو  ثػىنىا أبػيٍو بىٍكًر ٍبني خىالَّ ثػىنىا خىاًلدي ٍبني احلٍىاًرثً . حىدَّ ثػىنىا . حىدَّ حىدَّ

 أفَّ النًَّ َّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كى سىلىم لىعىنى اٍلميتىشىبًِّهٍُتى ًمنى الرِّجىاؿً : شيٍعبىةي عىٍن قػىتىادىةى عىٍن ًعٍكرًمىةى عىًن اٍبًن عىبَّاسو 

بػِّهىاًت ًمنى النِّسىاًء بًالرِّجىاؿً . بًالنِّسىاءً   .كىلىعىنى اٍلميتىشى

ثىًٍت أيب ثػىنىا خىلىفي ٍبني اٍلوىلًٍيًد ثػىنىا خىاًلده عىٍن  :يف مسندهأخرجو أمحد بن حنبل  ثػىنىا عىٍبدي اهلل حىدَّ حىدَّ

نًِّثٍُتى ًمنى : ٍبًن عىبَّاسو قىاؿى ايىزًٍيدى ٍبًن أيب زًيىادو عىٍن ًعٍكرًمىةى عىنً  لىعىنى رىسيٍوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كى سىلَّمى اٍلميخى

ًت ًمنى اؿ بػِّهىاتي ًمنى النِّسىاًء فِّ الرِّجىاًؿ كىاٍلميتػىرىجِّالى نى النِّسىاًء قىاؿى اٍلميتىشى دتًي سىاًء قىاؿى فػىقيٍلتي مىا اٍلميتػىرىجِّالى

 .بًالرِّجىاؿً 

قاؿ الطربم ادلعٌت ال جيوز للرجاؿ التشبو بالنساء يف اللباس كالزينة اليت ختتص بالنساء كال 

 . ككذا يف الكالـ كادلشي:ك قاؿ إبن حجر. العكس

كاف ادلعلم سعيد ال يرجع إىل األحاديث عن حكم تشبو الرجاؿ بالنساء أك العكس، بل ديكن 

أما إذا كانت دعوتو يف ادلسجد أك فيما توجهو للمجتمع، نادرا ما  .نقل احلديث عنو يف حلظة معينة

                                                           

صحيح سنن ابن أنظر أيضا زلمد ناصر الدين الباين، . 614 ص 1ج ،سنن ابن ماجوزلمد بن يزيد أبوعبد اهلل القزكيٍت، 
 137 ص2، ج(ـ1997-ق1417مكتبة ادلعرفة، : الرياض)، ماجو

 254 ص1ج،  مسند اإلماـ أمحد بن حنبل أمحد بن حنبل،

، (دار ادلعرفة، دكف السنة: لبناف)، فتح البارم بشرح صحيح البخارماإلماـ احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  
 332 ص10ج

أحيانا ىناؾ قضايا متعينة اليت . مثالو أف يكوف متحدثا يف ادلدارس، كيًتؾ عادة كقتا يف آخر الربنامج لألسئلة كاألجوبة
 .تؤدم إىل األسئلة حوؿ التشبو، لذا ال يتحدث دئما عن التشبو كلكن ما يناسب حلظة معينة لبحثو
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تركيزا  يتحدث عن التشبو، إال إذا قدـ اليو مشكلة، ألنو إذا ألقى الدعوة أك التعليم للمجتمع كاف أكثر

 .كالتصوؼ كالفقو التوحيد، حوؿ فيها

 :إف حكم تشبو الرجاؿ بالنساء أك بالعكس حراـ ألنو: قاؿ ادلعلم 

 .األدلة من األحاديث كانت صحيحة حيتج هبا ككانت ادلركيات من صحيح البخارم .1

أم األمر الذم هناه رسوؿ اهلل صلى اهلل " لعن"كجود القرينة يف النص على حترديو باستخداـ لفظ  .2

 .عليو كسلم

 .كسيكوف ذلك ازالة على ىوية ىذا الشخص .3

خلق اهلل تعاىل الرجل كادلرأة، كجعل لكل منهما طبائع كخصائص تصلح حالو كشأنو، كال 

تصلح لغَته، كما ال يصلح الشيء إذا كضع يف غَت موضعو، كمن ذلك أف اهلل تعاىل جعل لكل من 

الرجاؿ كادلرأة خصائص طبيعية يف خلقتهما، كخصائص نفسية ال يشابو أحدمها فيها اآلخر، كزلالة 

تغيَت ذلك، إمنا ىي زلاكلة لقلب الفطرة احملكمة اليت فطر عليها كل منهما، كلذلك جاءت الشريعة 

كمن مقاصد الشرع يف ىذا ادلنع إظهار الفرؽ بُت .باللعن لكل من تشبو من الرجاؿ كالنساء باآلخر

الرجل كادلرأة، كما أف من حكمو يف ذلك قطع الطريق على ما يفضي إليو ذلك من مفاسد عظيمة 

 . دينية كدنياكية

                                                           

 .، بآمنتامـ2013 يويل 3يـو األربع، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
 .، بآمنتامـ2013 يويل 3يـو األربع، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو
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. جعل اهلل سبحانو كتعاىل لكل سللوؽ مزية كفضالء، بعضهم يفضل على بعض: مث قاؿ ادلعلم

قد فيضل الرجل . نصيب مل يوجد ىف اللرجاؿذلن لنساء ا ىف النساء، ككذا ـللرجاؿ نصيب ليس نصيبو

بسبب . كفيضل النساء بطبيعتو اللطيفة كخلقيتو ادللية. من النساء ىف خلقيتو القوية كطبيعتو اجلليلة

قاؿ .إختالؼ الفضلة بينهما فااختلف أيضا التكليف الشرعي بينهما ْتسب قوهتما كقمتهما كطبيعتها

 : اهلل تعاىل

لىٍقنىا  ًثَتو شلٍَّن خى ـى كىمحىىٍلنىاىيٍم يف اٍلبػىرِّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيٍم ًمنى الطَّيِّبىاًت كىفىضٍَّلنىاىيٍم عىلىى كى كىلىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًٍت آىدى

( 70: سورة اإلسراء)تػىٍفًضيالن 

كأما التشبو الذم أشد خطرا تغيَت خلق اهلل، يعٍت يف بداية اخللق أنو رجل، مث غَت بتدخل 

صار مثل . الناس فصار امرأة، أك العكس يف بداية اخللق أهنا امرأة مث غَتت بتدخل الناس فصارت رجال

فال بأس بو، ألنو ليس فيو  أم  (أصل خلقتو)ىذا العمل حراما كاضحا، إال إذا كاف ذلك من الفطرة 

 .التدخل من الناس يف التغيَت، كأنو خلق اهلل من أكلو

                                                           

 .، بآمنتامـ2013 يويل 3يـو األربع، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو



43 

 

طراز ادلالبس كمنوذج احلالقة أك كيفية ادلشي،يف الواقع كل ذلك يتعلق بالعادة : مث قاؿ ادلعلم

ال يقدـ ىول . "العادة زلكمة"كما يف القاعدة . أعتقد إف يف اإلسالـ مساحة يف حدكد معينة. فقط

 26: النفس، كما قاؿ اهلل تعاىل يف سورة ص 

ًبيًل اللًَّو  ًليفىةن يف اأٍلىٍرًض فىاٍحكيٍم بػىٍُتى النَّاًس بًاحلٍىقِّ كىالى تػىتًَّبًع اذٍلىوىل فػىييًضلَّكى عىٍن سى يىا دىاكيكدي ًإنَّا جىعىٍلنىاؾى خى

ًبيًل اللًَّو ذلىيٍم عىذىابه شىًديده مبىا نىسيوا يػىٍوـى احلًٍسىاًب  ( 26)ًإفَّ الًَّذينى يىًضلُّوفى عىٍن سى

 كاف ذلك إذا كأما ،كأما ذـ التشبو بالكالـ كادلشي فمختص مبن تعمد ذلك: ك قاؿ ابن حجر

  ، فإف مل يفعل كدتادل دخلو الذـ،من أصل خلقتو فإمنا يؤمر بتكلف تركو كاالدماف على ذلك بالتدريج

 

 

                                                           

 جالؿ الدين عبد الرمحن بن أيب بكر أنظر. ، بآمنتامـ2013 يويل 3 يـو األربع، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو
أصلها قولو صلى اهلل عليو : القاعدة السادسة؛ قاؿ القاضيىي . 74-66، ص(1429: احلرمُت)، األشباه كالنظائرالسيوطي الشافعي، 

كىأميٍر }: كقاؿ اهلل تعاىل. قوؿ عبد اهلل بن مسعود أخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده" مىا رىآهي اٍلميٍسًلميٍوفى حىسىننا فػىهيوى ًعٍندى اهلًل حىسىنه "كسلم 
كبعد النظر إىل القاعدة، احلديث كاآلية السابقة ضلتاج إىل بياف تعريف العادة كالعرؼ . (199: األعراؼ)، {بًاٍلعيٍرًؼ كىأٍعًرٍض عىًن اجلٍىاًىًلٍُتى 

ٍعقيوًؿ كىعىاديٍكا إلىٍيًو مىرَّةن بػىٍعدى أيٍخرىل: اٍلعىادىةي قاؿ اجلرجاين، .كتعلقهما باحلديث مىا اٍستػىقىرًَّت : اٍلعيٍرؼي .مىا اٍستىمىرَّ النَّاسي عىلىٍيًو عىلىى حيٍكًم اٍلمى
ادىًة اٍلعيقيٍوًؿ كىتػىلىقٍَّتوي الطَّبىاًئعي بًاٍلعيقيٍوًؿ، كىىيوى حيجَّةه أٍيضنا لىًكنَّوي أٍسرىعي إىلى اٍلفىٍهًم بػىٍعدى أيٍخرىل : أما عند عبد الوىاب خالؼ. النػُّفيٍوسي عىلىٍيًو ًبشىهى

كبعد بياف . كىيف ًلسىاًف الشٍَّرًعيػٍُِّتى اٍلفىٍرؽي بػىٍُتى اٍلعيٍرؼي كىاٍلعىادىةً . اٍلعيٍرؼي ىيوى مىا تػىعىارىفىوي النَّاسي كىسىاريٍكا عىلىٍيًو ًمٍن قػىٍوؿو أٍك ًفٍعلو أٍك تػىٍرؾو كىييسىمَّى اٍلعىادىةى 
فكل ىذين قد فعلهما الناس مرارا حىت يتعلق بالنفس، قبل . التعريفات، عرفنا أف العرؼ كالعادة مرادؼ كديكن من حيث الفعل أك الكالـ

ذلك بالطبع من ألمر النافع كال يتعارض مع الشرع، حىت يكوف مراد احلديث ىو ما رآه ادلسلموف . كيصدقو العقل ك الطبيعة السليمة
كال يدخل يف تعريف العادة كالعرؼ األمور اليت تؤدم اىل الفساد، الظلم كالشئ الذم ال فائدة فيو، كتكرار األحواؿ أك األفعاؿ اليت . حسنا

لذا فإف الفعل يف اجملتمع إف كاف يدخل يف تعريف العادة كالعرؼ فيصلح أف يصَت حكما شرعيا أك من . تتعارض مع النصوص الشرعية
 .مصادر األحكاـ
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 . كأخذ ىذا كاضح من لفظ ادلتشبهُت،كال سيما أف بدا منو ما يدؿ على الرضا بو

كإما إطالؽ من أطلق كالنوكم كأف ادلخنث اخللقي ال يتجو عليو اللـو فمحموؿ على ما إذا مل 

 كإال مىت كاف ترؾ ذلك ،يقدر على ترؾ التثٍت كالتكسر يف ادلشي كالكالـ بعد تعاطيو ادلعاجلة لًتؾ ذلك

 :  ك أما أرائو يف التشبو على من ثالثة أشكاؿ.شلكنا كلو بالتدريج فًتكو بغَت عذر حلقو اللـو

 التشبو في اللباس .1
. أ

 .تشبو الرجل بادلرأة يف اللباس 

أعتقد أف الرجل الذم يلبس ادلالبس النسائية كاف نادرا ما حيدث،كإف كجد ذلك : قاؿ ادلعلم

ادلرء من خلقتها اليت خلقها اهلل لو، ىو  (ىوية)إمنا ينشأ من رجل يتوجاكز احلد بتغَت أك بإزالة شخصية 

 .فهذه ىي احلالة احملرمة" سلنث"ما يسمى بػ

ادلالبس النسائية ) "موكينا"ماذا لو ألبس  (يف احللقة)سألت يوما احلاضرين : "مث قاؿ ادلعلم

حينما ألقي ادلوعظة أك الدعوة ككاف ذلك ساترا للعورة؟ ال يتفقو مجيع احلاضرين، كقلت  (للصالة خاصة

                                                           

 10، ج(دار ادلعرفة: لبناف)، فتح البارم بشرح صحيح البخارماإلماـ احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، 
أنظر أيضا عبد .480،ص(مكتبة العلمية: لبناف)، فقو اإلماـ البخارم من فتح البارمأنظر أيضا عكاش عبد ادلناف الطي ، . 332ص

ك اإلماـ العالمة بدر . 381 ص13،ج(ـ2005-ق1426دار طيبة، )، فتح البارم بشرح صحيح البخارمالرمحن بن ناصر الرباؾ، 
 . 63 ص22، ج(ـ2001-ق1421دار الكتب العلمية، : لبناف)، عمدة القارم شرح صحيح البخارمالدين بن أمحد العيٍت، 

أنظر أيضا عبد . 332 ص10، جفتح البارم بشرح صحيح البخارماإلماـ احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، 
ك عكاش عبد ادلناف . 381 ص13،ج(ـ2005-ق1426دار طيبة، )، فتح البارم بشرح صحيح البخارمالرمحن بن ناصر الرباؾ، 

 .480،ص(مكتبة العلمية: لبناف)، فقو اإلماـ البخارم من فتح البارمالطي ، 
 .، بآمنتامـ2013 يويل 5يـو اجلمعة، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو
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كمن ىنا نظرنا أف العادة ". ، كالعربيوف ال يلبسونو عند الصالةموكيناذلم إمنا األندكنيسيوف الذين يرتدكف 

 .تصلح الثبات احلكم

 .تشبو ادلرأة بالرجل يف اللباس . ب

كاف الناس قالوا . يف اللباس، ال بأس للمرأة أف يلبس ادلالبس الرجالية كالسركاؿو: قاؿ ادلعلم

، كلكن على رأيي ال بأس بو، ماداـ السركاؿ غَت ضيق كساترا "ىذا عيب"للمرأة اليت ارتدت السركاؿ 

 .لعورة تلك ادلرأة، ألف السركاؿ ليس للرجل خاصة بل للمرأة أيضا

عندم مدرس إمسو األستاذ نور الدين مربو الذم اعتربه الناس متطرفا، كلكن ال : مث قاؿ ادلعلم

عن ادلرأة اليت لبس السركاؿ؟ قاؿ "سألتو يوما . أتفق معهم مبا قالوا لو ألنو عامل، مشهور، كقوم ادلبدأ

كاحلاؿ أنو مشتهر عند معظم الناس ". جيوز ذلك ماداـ السركاؿ ليس ضيقا كال شفافا كثوهبا طويل

 .بشديد يف الفتول، كلكن عنده أف يف ىذه القضبة ذلا مساحة، كأنا أتفق معو

 فرب قـو ،فأما ىيئة اللباس فتختلف باختالؼ عادة كل بلد يف ىذا ادلشكل، قاؿ الطربمك 

 . لكن ديتاز النساء باالحتجاب كاالستتار،ال يفًتؽ زل نسائهم من رجاذلم يف اللبس

 

                                                           

 . ، بآمنتامـ2013 يويل 3يـو األربع، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
 10، ج(دار ادلعرفة: لبناف)، فتح البارم بشرح صحيح البخارماإلماـ احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، 

. 381 ص13،ج(ـ2005-ق1426دار طيبة، )، فتح البارم بشرح صحيح البخارمأنظر أيضا عبد الرمحن بن ناصر الرباؾ، . 332ص
، (ـ2001-ق1421دار الكتب العلمية، : لبناف)، عمدة القارم شرح صحيح البخارمك اإلماـ العالمة بدر الدين بن أمحد العيٍت، 

 .480،ص(مكتبة العلمية: لبناف)، فقو اإلماـ البخارم من فتح البارمك عكاش عبد ادلناف الطي ، . 63 ص22ج
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 .التشبو في حالقة الشعر .2

 تشبو الرجل بادلرأة يف حالقةالشعر . أ

لو كانت للرجل حالقة الشعر مثل حالقة شعر ادلرأة اليت ىي طويلة عادة، نظر من : قاؿ ادلعلم

ففي ىذه ادلسألة أنا ال أتفق مع الرجل الذم كاف شعره طويال، . العادة اليت كانت عندنا أنو أعترب غريبة

 .ال أقوؿ  إف ذلك حراـ، كلكن عدـ األنيق يف ادلظهر لذلك الرجل

 تشبو ادلرأة بالرجل  يف حالقةالشعر . ب

ىو أيضا ال خيلو من العرؼ أك إذا كاف شعر ادلرأة قصَتة ال أقوؿ ذلك حراـ، كأنو : قاؿ ادلعلم

كلكن األفضل إذا كانت ادلرأة تسًتعورهتا عند اخلركج من ادلنزؿ أك أماما . العادة اليت توجد يف اجملتمع

 .ألجن 

 التشبو في المشي .3

 تشبو الرجل بادلرأة يف ادلشي . أ

إذا كاف الرجل يشبو ادلرأة يف ادلشي، ذلك من فطرتو بدكف تدخل من أم جهة، : قاؿ ادلعلم

أما ادلنهي عنو، يعٍت تشبهو بادلرأة متعمدا كمل يرد . فال بأس بو كينصح لو بادلمارسة لًتؾ تلك العادة

 .ادلمارسة على تركو ليصلحو

 

                                                           

 . ، بآمنتامـ2013 يويل 5يـو اجلمعة، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
 .، بآمنتامـ2013 يويل 5 يـو اجلمعة، التاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو
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 تشبو ادلرأة بالرجل يف ادلشي . ب

إف كانت ، ادلرأة اليت شبهت الرجل يف ادلشي أك السلوؾ ىي ما تسمى بادلسًتجلة: قاؿ ادلعلم

ادلرأة خلقت على ىذه اذليئة فال بأس بو أيضا كلكن تنصح أف دتارس لًتؾ تلك العادة، ألين أعتقد أف 

 .احملـر ىو التغيَت متعمدا كإزالة اذلوية من الفطرة اليت خلقها اهلل ذلا

 :فمن ادلمكن يف قضية التشبو لو اجلوانب اإلجيابية كالسلبية، منها: مث قاؿ ادلعلم

 اجلوانب اإلجيابية .1

للرجاؿ ديكن القوؿ من اجلوانب اإلجيابية للتشبو إذا كانوا لديهم سلوؾ لطيف مثل النساء،ألف 

أعتقد أف الرجل يف حاجة دلعرفة سلوؾ ادلرأة اللطيفة،ألنو يف ظل . الرجل مل يكن حازما كثابتا دائما

الرئيس، فإنو الجيوز لو أف يأمر ادلرء :ادلثاؿ. ظركؼ معينة، ال بد للرجل أف يكوف مثل ىذا ادلوقف

بأم شئ أراده، كيف كقت معُت ال بد أف يتصف باحلناف كالشعور،كرمبا ىذا ىواجلانب اإلجيايب من 

كللنساء على العكس من الرجاؿ،إذا كانت ادلرأة لديها صفة . التشبو، أف للرجل طبيعة نعومة

 .الذكورة، كلعل اجلانب اإلجيايب إنشاء الشجاعة،كالثقة بالنفس

 اجلوانب السلبية .2

                                                           

 . ، بآمنتامـ2013 يويل 3يـو األربع، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو
تدعى ادلرأة كالرجل إذا تكوف . ادلرأة الىت تشبو الرجل يف اللباس، ك ادلشي، ك التكلم، ك رفع الصوت، ك النشاط، ك اخلالطة

 .مثل الرجل
 .، بآمنتامـ2013 يويل 3يـو األربع، التاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
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أما اجلانب السل ، فالتشبو غَت ىوية الشخص أك خصائص الطبيعة اليت مت إنشاؤىا من 

مع مجيع أنواع العملية اجلراحية  (ادلعلم)يف ىذه احلالة أنا الأتفق . أجلو،حىت تكوف ىويتو غَت كاضحة

إذا . اليت تغَت فطرة اإلنساف اليت خلقها اهلل لو، إال إذا كاف على شخص نوعاف من األعضاء التناسلية

 كادلرأة ٪50  كالرجلو٪50 كجد على شخص ما لديو اثناف من األعضاء التناسلية، يستحيل أف يسلك

على السواء، كال بد أف تكوف لديو شخصية أكثر ىيمنة على ادلرأة أك على الرجل، مع ىذه الظركؼ، 

 .فإنو جيوز لو أف يفعل العملية اجلراحية بالنظر إىل صفة أكثر ىيمنة يف نفسو

 :لتجنب تشابو الطفل باجلنس اآلخر ىي (اآلباء كاألمهات)أما احليلة لنا : مث قاؿ ادلعلم

يلـز للوالدين تعليم أحكاـ الدين ك ينصحاف األكالد هبا، ألف من أحكاـ الدين يعرؼ أف التشبو  .1

 .باجلنس اآلخر بتدخل الناس أك التعمد فيو حراـ كأنو من أكرب الكبائر لعنها اهلل كرسولو

إذا رأيا يف الطفل صفة قبيحة فوجب النهي حاال من دكف . ينبغي للوالدين فعل كقائي ككقاية .2

 . تأجيل، ألف الوالدين إذا تركا الولد على تلك احلالة فادلخطئ ىو كالداه

ينبغي للولدين مراقبة الطفل كدعم موىبتو على كفق حلالة الطفل كظركفو، كىل يكوف تلك ادلوىبة  .3

ألنو كاف خيشى عليو عند ما نشأ بالغا حصل لو التأثَت من البيئة . مناسبة دلوىبة من رجل أك امرأة

 .كحتويل ما أصبحت عالمتو ادلميزة

                                                           

 . ، بآمنتامـ2013 يويل 3يـو األربع، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
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إعطاء االىتماـ الكامل للطفل،ألف التشبو دتكن نشأتو بسبب شغل الوالدين الذين اليستطيعاف  .4

 .اعطاء االىتماـ ك السيطرة على انتباه الطفل

إذا كاف الطفل ذكرا،فليعود لو القياـ بأنشطة للرجل،كالقياـ بالعمل أثقل من . التعود يف كقت مبكر .5

 .إذا كانت امرأة فليعود ذلا على عمل ادلرأة،كالطبخ كالكنس كغَتمها. عمل النساء

 األدلة التي أقام بها المعلم في حكم التشبو. ج

 :ك أما األدلة الىت يستخدمها ادلعلم يف حكم التشبو فهي

 دليل القرآف؛ .4

  ًليفىةن يف اأٍلىٍرًض فىاٍحكيٍم بػىٍُتى النَّاًس بًاحلٍىقِّ كىالى تػىتًَّبًع اذٍلىوىل فػىييًضلَّكى يىا دىاكيكدي ًإنَّا جىعىٍلنىاؾى خى

ًبيًل اللًَّو ذلىيٍم عىذىابه شىًديده مبىا نىسيوا يػىٍوـى احلًٍسىابً  ًبيًل اللًَّو ًإفَّ الًَّذينى يىًضلُّوفى عىٍن سى  .عىٍن سى

  ىميرىنػَّهيٍم فػىلىيػيغىيػِّريفَّ خىٍلقى اللًَّو كىمىٍن ىميرىنػَّهيٍم فػىلىييبىتِّكينَّ آىذىافى اأٍلىنٍػعىاـً كىآلى يمىنػِّيػىنػَّهيٍم كىآلى يًضلَّنػَّهيٍم كىألى كىألى

 .يػىتًَّخًذ الشٍَّيطىافى كىلًيِّا ًمٍن ديكًف اللًَّو فػىقىٍد خىًسرى خيٍسرىاننا ميًبيننا

 األدلة من األحاديث؛ .5

                                                           

 .، بآمنتامـ2013 يويل 3يـو األربع، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو
 26آية : سورة ص

 119آية : سورة النساء
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  ٍيلو عىٍن أىبًيًو عىٍن أىًِب ثػىنىا أىبيو عىاًمرو عىٍن سيلىٍيمىافى ٍبًن ًبالىؿو عىٍن سيهى يػٍري ٍبني حىٍربو حىدَّ ثػىنىا زيىى حىدَّ

ٍرأىةى تػىٍلبىسي - صلى اهلل عليو كسلم-ىيرىيٍػرىةى قىاؿى لىعىنى رىسيوؿي اللًَّو  ٍرأىًة كىاٍلمى الرَّجيلى يػىٍلبىسي لًٍبسىةى اٍلمى

 .لًٍبسىةى الرَّجيلً 

  ٍيلو عىٍن أىبًيًو عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو ثػىنىا جىرًيره عىٍن سيهى يػٍري ٍبني حىٍربو حىدَّ ثىًٌت زيىى حىدَّ

ًصنػٍفىاًف ًمٍن أىٍىًل النَّاًر ملىٍ أىرىمهيىا قػىٍوـه مىعىهيٍم ًسيىاطه كىأىٍذنىاًب اٍلبػىقىًر » - صلى اهلل عليو كسلم-

ًة اٍلبيٍخًت  ًيالىته مىاًئالىته ريءيكسيهينَّ كىأىٍسًنمى يىٍضرًبيوفى هًبىا النَّاسى كىًنسىاءه كىاًسيىاته عىارًيىاته شلي

ا  ا كىكىذى ٍدفى رحيىهىا كىًإفَّ رحيىهىا لىتيوجىدي ًمٍن مىًسَتىًة كىذى ائًلىًة الى يىٍدخيٍلنى اجلٍىنَّةى كىالى جيًى  .«اٍلمى

  يعنا عىٍن حيىٍِتى ٍبًن محىَّادو ثػىنىا زليىمَّدي ٍبني اٍلميثػىٌتَّ كىزليىمَّدي ٍبني بىشَّارو كىًإبٍػرىاًىيمي ٍبني ًدينىارو مجًى قىاؿى - كىحىدَّ

ثىًٌت حيىٍِتى ٍبني محىَّادو  أىٍخبػىرىنىا شيٍعبىةي عىٍن أىبىافى ٍبًن تػىٍغًلبى عىٍن فيضىٍيلو اٍلفيقىٍيًمىِّ - اٍبني اٍلميثػىٌتَّ حىدَّ

- صلى اهلل عليو كسلم-عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى النَّخىًعىِّ عىٍن عىٍلقىمىةى عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن مىٍسعيودو عىًن النَِّبِّ 

بُّ أىٍف . «الى يىٍدخيلي اجلٍىنَّةى مىٍن كىافى ىًف قػىٍلًبًو ًمثٍػقىاؿي ذىرَّةو ًمٍن ًكرٍبو » قىاؿى  قىاؿى رىجيله ًإفَّ الرَّجيلى حيًي

بُّ اجلٍىمىاؿى اٍلًكبػٍري بىطىري احلٍىقِّ كىغىٍمطي » قىاؿى . يىكيوفى ثػىٍوبيوي حىسىننا كىنػىٍعليوي حىسىنىةن  يله حيًي ًإفَّ اللَّوى مجًى

 .(باب حترًن الكرب كبيانو) .«النَّاًس 

                                                           

سنن أيب أنظر أيضا زلمد ناصر الدين األلباين، . 28 ص4، جسنن أيب داكدأبو داكد سليماف بن األشعث السجستاين، 
 .، بآمنتامـ2013 يويل 5يـو اجلمعة، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو. 733، ص(مكتبة ادلعارؼ: الرياض)، داكد

، باب النساء الكاسيات العاريات ادلائالت صحيح ادلسلماإلماـ أيب احلسُت مسلم بن احلجاج القشَتم النيسابورم، 
يـو ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو. 331-330 ص2، ج(ـ1993-ق1414: دار الفكر)ادلميالت، كتاب اللباس كالزينة، ، 

. ، بآمنتامـ2013 يويل 3األربع، تاريخ 
 .، بآمنتامـ2013 يويل 5يـو اجلمعة، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
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 ثػىنىا ثػىنىازليىمَّدي ٍبني ميوسىى احلٍىرىًشيُّ  حىدَّ ـه عىٍن قػىتىادىةى زلىٍميٍود الطَّيىاًلًسي  أىبيو  اٍلبىٍصرم حىدَّ ثػىنىا مهىَّا حىدَّ

سو  ٍرأىةي :  قاؿ عىٍن عىًليٍّي  ٍبن عمركعىٍن ًخالى نػىهىى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىٍف حتىًٍلقى اٍلمى

ا  .رىٍأسىهى

  ثػىنىا حىسَّافي ثػىنىا عىٍبدي الرَّمٍحىًن ٍبني ثىاًبتو حىدَّ ثػىنىا أىبيو النٍَّضًر حىدَّ ٍيبىةى حىدَّ ثػىنىا عيٍثمىافي ٍبني أىًِب شى حىدَّ

- صلى اهلل عليو كسلم-ٍبني عىًطيَّةى عىٍن أىًِب ميًنيبو اجلٍيرىًشىِّ عىًن اٍبًن عيمىرى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 

 .«مىٍن تىشىبَّوى بًقىٍوـو فػىهيوى ًمنػٍهيٍم » 

  ثػىنىا حيىٍِتى عىٍن ًعٍكرًمىةى عىٍن اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اهللي ـه حىدَّ ثػىنىا ًىشىا ثػىنىا ميٍسًلمي ٍبني إٍبراًىٍيمى حىدَّ حىدَّ

نًَّثُتى ًمنى الرِّجىاًؿ كىاٍلميتػىرىجِّالىًت ًمنى النِّسىاًء الن  صلى اهلل عليو ك سلم لىعىنى : عىنػٍهيمىا قاؿ  اٍلميخى

  .فيالىننا كىأٍخرىجى عمر أىٍخرًجيوىيٍم ًمٍن بػيييوًتكيٍم كىأىٍخرجى فيالىننا» كىقىاؿى 

 األدلة من فتاكل العلماء؛ .6

 أك يف ،التشبو بالكفار ىو أف اإلنساف يتزيا بزيهم يف اللباس: الشيخ إبن عثيمُت رمحو اهلل 

 أما ما يشًتؾ فيو ،ىذا من الكفار:  ْتيث إذا رآه الرائي يقوؿ، أك ما أشبو ذلك،الكالـ

اآلف لبس البنطلوف للرجاؿ ال نقوؿ ىذا تشبو؛ :  مثل،ادلسلموف كالكفار فهذا ليس تشبهان 

 . كأما مسألة السيارات كغَتىا فهذه ما فيها تشبو إطالقان ،ألنو صار عادة للجميع

                                                           

 .، بآمنتامـ2013 يويل 5يـو اجلمعة، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 
 .، بآمنتامـ2013 يويل 5 يـو اجلمعة، التاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو
 .، بآمنتامـ2013 يويل 5يـو اجلمعة، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو
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 كقد حرـٌ اإلسالـ على ادلرأة أف تلبس من الثياب ما يصف كما : قاؿ يوسف القرضاكم

دِّد  .أجزاء البدف، كمبخاصة مواضع الفتنة منو. يشف عما حتتو من اجلسد، كمثلو ما حيي

 عن ادلرأة اليت ارتدت السركاؿ؟ قاؿ جيوز ذلك ماداـ السركاؿ : قاؿ األستاذ نور الدين مربو

كاحلاؿ أنو مشتهر عند معظم الناس بشديد يف الفتول، . ليس ضيقا كال شفافا كثوهبا طويل

 .كلكن عنده أف يف ىذه القضبة ذلا مساحة

  فهؤالء الذين يطولوف شعرىم نقوؿ ذلم ىذا خالؼ : الشيخ زلمد بن صاحل العثيمُتقاؿ

كاختاذ شعر الرأس سلتلف فيو ىل ىو من السنن ادلطلوب فعلها؟ .العادة ادلتبعة يف زمننا ىذا

كالراجح .أك ىو من العادات اليت يتمشى فيها اإلنساف على ما اعتاده الناس يف كقتو؟

أف ىذا من العادات اليت يتمشى فيها اإلنساف على ما جرل عليو الناس يف : عندم

 كإذا كاف من عادة الناس .فإنو يفعل– كقتو،فإذا كاف من عادة الناس اختاذ الشعر كتطويلو 

 . حلق الشعر أك تقصَته فإنو يفعل

 ال جيوز للمسلمة قطع رأسها إال الضركرة: قاؿ الشيخ كامل زلمد عويدة ك سيد سابق. 

 إذا نيتها . "قاؿ الشيخ زلمد ناصر الدين األلباىن أحلكم قطع الرأس للمسلمة مناسة بنيتها

ك لكن إذا نيتها لسركر الزكج أك لسهولة . لتشو النساء من الكافر أك الفاسق، فال جيوز

 .نفسها يف احلركة، فعندم ىذا العمل جيوز

                                                           

 84، ص(ـ1993-ق1413مكتبة كىبة، : القاىرة)، احلالؿ كاحلراـ يف اإلسالـيوسف القرضاكم، 
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 بل إذا تريد تقصَت . النهاء يف قطع الشعر حىت ال يبقى: قاؿ الشيخ إبن باز رمحو اهلل

ك أما إذا بدكف الشعر فال جيوز إال , الشعر فينبغى العمل باحلسن فيما رضاؾ ك زكجك

 .بسبب ادلريض

  قاؿ أبو زلمد عبد الرمحن بن سارجاف إذا اذلدؼ يف قطع الشعر لتشبو ادلرأة من الكفار

ك لكن إذا قصده ليس للتشبو، بل . ألف التشبو إال إىل ادلسلمُت حراـ. فحكمو حراـ

بقصد ادلناسب يف العادة عند ادلرأة، ك أيضا إذا ذلك النمط من الزين عنده  ك تستخدـ 

 .يف الزينة أماـ زكجها

 المنهج الذي سلكو المعلم في فهم الحديث . د

فاألكؿ . نقد احلديث كفقهو أك فهمو: (على األقل)قرر العلماء أف ىف الدراسة احلديثية فناف 

كالثاىن دراسة عن مناىج شرح احلديث . دراسة عن صحة احلديث أك ضعفو أك كضعو ىف السند كادلنت

:  كالذم يظهر أف نقد احلديث ىو ْتث علمي لكشف قمة احلديث كحجيتو من حيث.كفهمو

كأف فهم احلديث ْتث علمي ىف بياف مراد احلديث أك تطوير . صحيحو أك سقيمو، كصولو أك إنقطاعو

 .كعلى سبيل اإلختصار، فقو احلديث ىو فهم احلديث.ما إنعكس فيو

                                                           
 http://abangdani.wordpress.com/2010/06/25/beberapa-fatwa-tentang-rambut-rambut-

gondrong-bagi-pria-dan-rambut-pendek-bagi-wanita/ 

 .، بآمنتامـ2013 يويل 5يـو اجلمعة، تاريخ ادلقابلة ادلباشرة بادلعلم سعيد يف بيتو 

 xii، ص(2001 الرمحة، :جوكجاكرتا)، Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)، نزار علي 
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قاؿ الطاىر اجلوايب أف فقو احلديث ْتث عميق كاسع، لكونو زلتاجا إىل فنوف أخرل، كعلـو 

 كمن ناحية أخرل أف ستوجد ىف فقو احلديث مناىج متنوعة .الرجاؿ كعلـو السند كعلـو ادلنت كغَتىا

. كإىتمامات متميزة ادلستخدمة ىف فهم احلديث

 ادلنهج الذم يستخدـ ادلعلم يف فهم احلديث منهجا  أفٌ أما يف ىذا البحث، تستخلص الباحثة

 تشًتح يف اخلطوة األكىل أف ذلك احلديث صحيح ألف ركم للبخارل يف كتابو صحيح .حتليليا

". لعن"البخارل، ك قاؿ أيضا أف ذلك احلديث دؿ على التحرًن، كما يف لفظو 

ك ادلنهج الذم يستخدـ ادلعلم يف فهم احلديث ليس بفكرتو فقط، بل يستخدـ ادلعلم اإلىتماـ 

مبقارنة األحاديث ك الفتاكل أك من القرآف الكرًن مث ينظر ْتاؿ  ىي السياقية،/النصية كاإلىتماـ ادلعنوية

 .احلاضر يف اجملتمع ك بعد ذلك يأخذ النتيجة

:  أدلة اليت أقاـ هبا يف فهم احلديث، ىي ادلعلمك بُت

ٍيلو عىٍن أىبًيًو عىٍن أىًِب : من احلديث ثػىنىا أىبيو عىاًمرو عىٍن سيلىٍيمىافى ٍبًن ًبالىؿو عىٍن سيهى يػٍري ٍبني حىٍربو حىدَّ ثػىنىا زيىى حىدَّ

ٍرأىةى تػىٍلبىسي لًٍبسىةى - صلى اهلل عليو كسلم-ىيرىيٍػرىةى قىاؿى لىعىنى رىسيوؿي اللًَّو  ٍرأىًة كىاٍلمى الرَّجيلى يػىٍلبىسي لًٍبسىةى اٍلمى

                                                           

 128، ص(مؤسسة عبد الكرًن بن عبد اهلل)، نقد منت احلديث النبوم الشريف يف جهود احملدثُت زلمد طاىر اجلوايب،

أنظر نزار . يعٌت شرح أحاديث النبوم ببياف ما ىف احلديث من معانيو كسبب كركده كغَت ذلك على حسب قمة ادلشرح
 xii، ص Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)علي،
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ك لو ديكن ىناؾ الرجل الذل , أف الرجل يلبس لباس ادلرأة نادرا من ىذا احلديث فهم ادلعلم .الرَّجيلً 

.  يسرؼ بتغيَت أك إزالة شخصيتو من فطرتو اليت خلق اهلل تعاىل إليو

: ة أيضا من القرآف ىيقارفك ـ

ىميرىنػَّهيٍم فػىلىيػيغىيػِّريفَّ خىٍلقى اللًَّو كىمىٍن يػىتًَّخًذ : من القرآف ىميرىنػَّهيٍم فػىلىييبىتِّكينَّ آىذىافى اأٍلىنٍػعىاـً كىآلى يمىنػِّيػىنػَّهيٍم كىآلى يًضلَّنػَّهيٍم كىألى كىألى

أف فيما حتـر يف ىذه األية من ىذا اآلية فهم ادلعلم . الشٍَّيطىافى كىلًيِّا ًمٍن ديكًف اللًَّو فػىقىٍد خىًسرى خيٍسرىاننا ميًبيننا

تغيَت خلق اهلل "ذكر يف تفسَت الطربل عدة أعماؿ اإلنساف اليت حتـر ألهنا من . تغيَت فطرتو عمدا

، مثل اللوطى، ك ادلثليو، ك إتصاؿ الشعر، قطع السن، ك جعل الوشم، ك حليق احلاجب، ك "تعاىل

. ختنث مبعٌت يلبس الرجل ك يتخلق مثل ادلرأة أك العكس

ك قد نظر ايضا تعلقا بأقواؿ العلماء، أحدىا مثل كفق مع إجابة معلمو عندما يسؤؿ ك ىو نرد 

مربو الذم يقوؿ ال بأس عن لباس ادلرأة بسركاؿ، مادـ ذلك السركاؿ ليس قصَتة، ك ال ديكن أف ينظر 

ك يوافق أيضا بشركط من قوؿ الشيخ يوسف قرضاكل يف مسئلة اللباس، . األخر ك البد قميصها طويل

ك دخل فيها مثل . أف اإلسالـ حيـر ادلرأة بلباس القصَتة حىت يستطيع منظور يف جلد أجسامها لألخر

. اللباس الذم يكوف منظور يف أجزاء جسمها، السيما يف أجساـ اليت حتمل على الفتنة

 

                                                           

سنن أيب أنظر أيضا زلمد ناصر الدين األلباين، . 28 ص4، جسنن أيب داكدأبو داكد سليماف بن األشعث السجستاين، 
 733، ص(مكتبة ادلعارؼ: الرياض)، داكد
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:  كما يف نص احلديث,ك أما اإلىتماـ الذم يستخدـ ادلعلم يف احلديث باللغة

حدثنا زلمد بن بشار حدثنا زلمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عىًن اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اهللي 

بػِّهىاًت ًمنى : عىنػٍهيمىا قىاؿى  لىعىنى رىسيٍوؿي اهلًل صىلىَّ اهللي عىلىٍيًو كى سىلَّمى اٍلميتىشىبًِّهٍُتى ًمنى الرِّجىاًؿ بًالنِّسىاًء كىاٍلميتىشى

 .النِّسىاًء بًالرِّجىاؿً 

ك ىو األمر الذم هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم " لعن"يستخدـ يف ىذا احلديث لفظ 

العادة "ك يعتمد أيضا يف القاعدة , لكن عنده حدكد معُت يف ذلك التشابو. ك ىذا يدؿ على التحرًن

".  زلكمة

 :كبُت ادلعلم أيضا األحواؿ ادلتعلقة، منها

 . كالسلبية من التشبة اإلجيابية اجلوانب .1

 .اآلخر باجلنس الطفل تشبو لتجنب (كاألمهات اآلباء)كيقدـ ادلعلم احليلة لنا  .2

كبعد نظرنا إىل شرح ادلعلم ذلذا البحث، استنبطت الكاتبة أنو سلك منهج التحليلي يف فهم 

أف تشبو الرجاؿ بالنساء أك العكس حراـ قاطع باستدالؿ  :احلديث عن التشبو، كما يلي بيانو

                                                           

ألف األحاديث إمنا ينظم من أقواؿ اللغة . ال بد ىف فقو احلديث أف يشرح كل ألفاظ منت احلديث، السيما بإىتماـ اللغوم
 Memahami Hadis نزار علي، أنظر .لذا أف اللغوم ىو إىتماـ مهم ىف فقو احلديث، ليسهل بياف إىداء احلديث .العربية الصحيحة

Nabi (Metode dan Pendekatan)57، ص 
دار : بَتكت ), 61باب اللباس , صحيح البخارل, أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن مغَتة بن الربزيبة البخارم.

 .293 ص4ج, (1994, الفكر
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كاستنبطت . ، لكن عنده ىناؾ حدكد معُت يف ذلك التشبو"لعن"األحاديث الصحيحة باستخداـ لفظ 

كاجب، حراـ، سنة، مكركه، مباح؛ ألف : ، إذا نظرنا يف أصوؿ فقو ىيالكاتبة حكم التشبو مكركه

يثبت ىذا التحرًن بالعمد ككمبعٌت النهي كالتحرًن . حدكد معُت يف ذلك التشبو ك ْتاؿ احلاضر يف اجملتمع

أم أف يف بداية اخللق أنو رجل، مث غَت بتدخل الناس فصار الذم شجع على تغيَت خلق اهلل تعاىل، 

 .امرأة، أك العكس يف بداية اخللق أهنا امرأة مث غَتت بتدخل الناس فصارت رجال أك تعمد ذلك

 

 

 

  

                                                           

ازًـو : كاصطالحان . ضد احملبوب: ادلكركه يف اللغة كديكن أف يقاؿ ىو ما يثاب تاركو امتثاال ، ما طلب الشَّارًعي تركو طلبان غَتى جى
  . كال يعاقب فاعلو


