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المرأة بين جاىميتين
ممخص الخطبة

 – 1تحذير النبي صمى اهلل عميو وسمم من فتنة النساء  – 2تكريم اإلسالم لممرأة ومساواتيا لمرجال

في بعض األمور  – 3انسياق بعض النساء وراء المرأة الغربية  – 4التحذير من التبرج والخموة – 5
فتن يجر بعضيا بعضاً

-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

أييا المسممون!

اتقوا اهلل تعالى ،وقوموا بما كمفكم اهلل تعالى بو من رعاية أىميكم ،وأحسنوا رعاية من استرعاكم اهلل

إياىم ،ويكون ذلك بفعل ما أمر اهلل بو واجتناب ما نيى عنو.

عباد اهلل!

لقد درس أعداء اإلسالم أحوال المسممين ،وتعرفوا عمى أماكن القوة ومواطن الضعف في شخصية

المسممين ،ثم اجتيدوا في توىين نواحي القوة وتحطيميا بكل ما أوتوا من مكر ودىاء وخبث؛ فعمموا

أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع اإلسالمي ،وعمموا أنيا سالح ذو حدين ،وأنيا قابمة ألن

تكون أخطر أسمحة الفتنة والتدمير ،ومن ىنا كان ليا النصيب األكبر من حجم المؤامرات الكثيرة

التي ترى بوادرىا في مجتمعات المسممين يوماً بعد آخر.

عباد اهلل!

ولقد حذر النبي من فتنة النساء:

فعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو ،عن النبي ؛ قال(( :إن الدنيا حموة خضرة ،وان اهلل مستخمفكم

فييا ،فينظر كيف تعممون؛ فاتقوا الدنيا ،واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في

النساء))(.)1

وعن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد رضي اهلل عنيما ،عن النبي ؛ أنو قال(( :ما تركت بعدي في

الناس فتنة أضر عل الرجال من النساء))(.)2

وقد كان لممرأة المسممة دور رائع في بناء الصرح اإلسالمي.

وقد انتفعت األمة بيذا الحد النافع من سالح المرأة في قرونيا األخيرة ،ثم لم تمبث الحال أن تدىورت

شيئاً فشيئاً ،وجرحت األمة بالحد الميمك من سالح المرأة.

عباد اهلل!
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إن مشكمة النساء ليست بالمشكمة اليينة ،وليست بالمشكمة الجديدة؛ ألن الفاسقة منين شرك

الشياطين وحبائل الشر ،يصطاد بين كل خفيف الدين مسموب المروءة.

ولذلك قال النبي (( :إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان))(.)3

فاتقوا اهلل عباد اهلل! واحذروا ىذه الفتنة التي حذر منيا النبي واقضوا عمى أسباب الشر قبل أن
تقضي عميكم ،وسدوا أبواب الفساد قبل أن تنيار عميكم.

إن اإلسالم قد كرم المرأة أما وزوجة وبنتاً ،و أعطاىا حقوقيا كاممة ،مما لم تظفر بو امرأة فى غير

اإلسالم ،وقد قيل :وبضدىا تتميز األشياء.

واذا نظرنا إلى حال المرأة قبل اإلسالم؛ عممنا تكريم اإلسالم لممرأة؛ فالمرأة قبل اإلسالم كانت محتقرة

ميانة ،حتى سموىا رجساً من عمل الشيطان ،وكانت عندىم كسقط المتاع ،تباع وتشترى في

األسواق؛ مسموبة الحقوق ،محرومة من حق الميراث وحق التصرف في المال إلى غير ذلك من الذل

والميانة.

لما أشرق نور االسالم ،رفع عن المرأة ما أحيطت بو من اآلصار واألغالل ،بل رفع مكانيا وأعمى

منزلتيا فجعميا قسيمة الرجل ،ليا ما ليا من الحقوق وعمييا من الواجبات ما يالئم تكوينيا وفطرتيا
وعمى الرجل بما اختص بو من الرجولة والقوة والجمد وبسطة اليد أن يمي رياستيا:

قال تعالى :ولين مثل الذي عميين بالمعروف ولمرجال عميين درجة [البقرة .]228:وتمك ىي الرعاية
والحياطة ،ال يتجاوزىا إلى قير النفس وجحود الحق.

وقال (( :إنما النساء شقائق الرجال))(.)4

ولقد ساوى اإلسالم بين الرجل والمرأة في جزاء اآلخرة:

قال تعالى :من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وىو مؤمن فمنحيينو حياة طيبة ولنجزينيم أجرىم
بأحسن ما كانوا يعممون [النحل.]97:

ولقد أتت أسماء بنت يزيد بن السكن رضي اهلل عنيا النبي  ،فقالت :إنى يا رسول اهلل رسول من
ورائي من النساء ،إن اهلل بعثك إلى الرجال والنساء؛ فآمنا بك ،واتبعناك ،ونحن معشر النساء

مقصورات مخدورات قواعد في البيوت ،وان الرجال فضموا بالجمعات وشيود الجنائز والجياد ،واذا

خرجوا لمجياد؛ حفظنا ليم أمواليم ،وربينا أوالدىم؛ أنشاركيم في األجر يا رسول اهلل؟ فالتفت رسول

ال منيا)) ،فقال رسول اهلل ليا(( :انصرفي
اهلل بوجيو إلى أصحابو ،وقال(( :ىل رأيتم امرأة أعظم سؤا ً
يا أسماء! وأعممي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجيا ،وطمبيا لمرضاتو ،واتباعيا

لموافقتو؛ يعدل كل ما ذكرت لمرجال)) فانصرفت أسماء وىي تيمل وتكبر استبشا ًار بما قالو النبي .

عباد اهلل!

ىذا نموذج من تكريم اإلسالم لممرأة ،والنماذج كثيرة.
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ولكن؛ لنتساءل عباد اهلل عن واقع المرأة المسممة اليوم ىل ىي متمسكة بدين اإلسالم أم أنيا صريعة

الجاىمية؟!

والحق يقال – وليس عمى سبيل التعميم - :إن بعض النساء قد رفضت تكريم اإلسالم ليا،

وأصبحت صريعة لجاىمية ىذا القرن؛ فاندفعت اندفاعاً محموماً وراء كل سراب ،وعاشت واقعاً مري ًار.
والمؤلم في ىذا الواقع المرير أن المرأة قد رضيت أن تؤلف نقطة الضعف؛ فيى ممقية برضى منيا

إلى التيار ،يقذف بيا حيث اتجو وسار دون أن تفكر في المقاومة ،وساعد في إمداد التيار اليشيم

تخمي بعض الرجال عن مراقبتيم عمى النساء ،وترك الحبل عمى الغارب لين ،والمقروء والمسموع.

ولم تفكر من انساقت من النساء خمف تمك التيارات في حال المرأة الغربية ،و ما تعيش من شقاء
وتعاسة؛ حيث كانت المرأة في الغرب فريسة لمذئاب من البشر؛ عبثوا بكرامتيا ،وتاجروا بيا،

وأصبحت صورة المرأة شيئاً قد ألفوه لرواج الكاسد من البضائع والمجالت.

ولكن بعض نساء المسممين أعجبن بحال نساء الغرب ،فحدث ما ال تحمد عقباه؛ حدث في

مجتمعات المسممين وفي نساء المسممين تبرج النساء ،وىو إظيار المرأة زينتيا ومحاسنيا لمرجال،

فظير بين نساء المسممين من تكشف وجييا أمام الرجال؛ ليروا مفاتنيا ،فتستيقظ الفتنة النائمة،

ووجد من تجعل خمارىا قصي اًر ال يستر نحرىا ،ووجد من تضع مادة النشاء في خمارىا عند غسمو

ليبدو واقفًا مكشوفًا شعر رأسيا وشفافًا خمارىا ،ووجد في نساء المسممين من جعمت ثيابيا تمفت

النظر إلييا؛ لكثرة زخرفتيا ،أو لضيقيا ،أو لشفافيتيا ،حتى وجد من بين النساء من تجعل الثوب

ضيقًا ،وأكمامو شفافة جدًا ،ونحرىا مكشوفًا ،ووجد بين نساء المسممين من تجعل الثوب قصي ًار ال

يستر قدمييا أو تجعل فتحات عمى ساقييا ،وكل ذلك جرياً وراء أحدث ما ظير من لباس الكافرات،

الذي تحممو إلينا المجالت الوافدة المسماة بمجالت األزياء!! أو ما يصممو الخياطون الذين غالبيم
من غير المسممين ،ويتربصون بنساء المسممين الدوائر.

أال فمتعمم المرأة المسممة أن ىذه األعمال ال تجوز ،وأنيا تجر إلى الياوية.
وقد أخبر بمصير من تعمل ذلك من النساء:

فعن أبي ىريرة؛ قال :قال رسول اهلل (( :صنفان من أىل النار لم أرىما :قوم معيم سياط كأذناب
البقر؛ يضربون بيا الناس ،ونساء كاسيات عاريات ،مميالت مائالت ،رؤوسين كأسنمة البخت

المائمة ،ال يدخمن الجنة ،وال يجدن ريحيا ،وان ريحيا ليوجد من مسيرة كذا وكذا))(.)5

قال بعض العمماء :معنى (كاسيات عاريات) :التي تستر بعض بدنيا وتكشف بعضو إظيا اًر

لجماليا ،وقيل :معناه تمبس ثوبًا رقيقا يصف لون بدنيا.

وىان عمى كثير من نساء المسممين الخروج إلى األسواق دونما ضرورة ،والخموة بالرجال األجانب في

المحالت والسيارات.
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وشجع عمى ىذا بعض اآلباء بفعمو وبذل مالو من أجمو؛ فاستقدم سائقاً شاباً يافعاً أجنبياً ،وقد يكون

كاف ًار ،وجعمو تحت إمرة النساء الصغار والكبار ،يذىب بين حيث شئن؛ دون حسيب وال رقيب؛ فإن
نظرت إلى أبواب المدارس؛ وجدت السائقين وحدىم ينتظرون بنات في ريعان الشباب ،وليس معيم

أحد ،وان نظرت إلى األسواق؛ وجدت السائقين ينتظرون من وضعوا فييا من النساء ليحمموىم،
والمرأة تتقمب من تبرج إلى خموة ،وحدث وال حرج من سقوط اآلداب.

عباد اهلل!

وىناك أمر يغفل عنو بعض الناس ،وىو أن بعض المزارعين يستقدمون عماالً ،ثم يتركونيم يعممون

في مزارعيم ،وفي حين قطف الثمار يومياً يضمون معيم أىمييم لمساعدتيم ،فيكون العامل في وسط
النساء بحجة جمع المحصول ،وقد يذىب الرجل ليبيع ما جمعوا ،ثم يبقون في مكان واحد إلكمال

العمل ،وىذه خموة الشيطان يحضر فييا ويسول ،وقد يحدث ماال تحمد عقباه ،ثم يندم من فعل ذلك،

والت ساعة مندم ،ثم يقول بعد فوات األوان :ال بارك اهلل بعد العرض بالمال.

عباد اهلل!

لقد أصبحت المرأة في ىذا الزمن كالكرة ،تتناوليا أيدي الالعبين ،وتتياوى في كل اتجاه.

لقد بات وضع المرأة المسممة في ميب األعاصير ،فميس من الحكمة أن يترك زمامو لألمواج تقذف

بو حيث يشاء أولو األىواء ،وال ريب أن الواجب يضع عمى كل عاتق نصيبو من المسؤولية ،ال
يستثنى من ذلك صغير وال كبير كل عمى حسب استطاعتو.

عباد اهلل!

إنى أخاطب أولياء األمور ،وأقول ليم :تذكروا قول اهلل تعالى :الرجال قوامون عمى النساء

[النساء .]34:وتذكروا أنين رعيتكم ،وستسألون عنين يوم القيامة ،وتذكروا قول الرسول (( :أال ال

يخمون رجل بامرأة إال وكان ثالثيما الشيطان))( ،)6وقولوا :سمعنا وأطعنا .وتذكروا أن التوبة تجب
ما قبميا ،وأنو إن استمرت الحال عمى ما نرى ،فسنحصد النتيجة مرة ،وعندىا ال ينفع الندم.

أقول ىذا القول ،وأستغفر اهلل العظيم لي ولكم ولسائر المسممين من كل ذنب؛ فاستغفروه؛ إنو ىو

الغفور الرحيم.

-------------------------

الخطبة الثانية

__________

( )1إن الحمد هلل؛ نحمده ،ونستعينو ،ونستغفره ،ونتوب إليو ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا ،من ييده اهلل؛ فال مضل لو ،ومن يضمل؛ فال ىادي لو.
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وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن محمداً عبده ورسولو ،صمى اهلل عميو وعمى آلو
وأصحابو وسمم تسميماً.

أما بعد:

أييا المسممون!

اتقوا اهلل تعالى في أنفسكم وفيمن تحت أيديكم من الذكور واإلناث ،وقوموا عمييم بما أمركم اهلل بو،

واعمموا أن السفور مطية لمفجور ،وأن المعاصي كميا سبب كل شر وبالء ،وىي تجر أمثاليا.

عن النواس بن سمعان ،عن رسول اهلل  ،قال(( :ضرب اهلل مثال صراطاً مستقيماً ،وعن جنبي

الصراط سوران فييما أبواب مفتحة وعمى األبواب ستور مرخاة ،وعند رأس الصراط داع يقول:

استقيموا عمى الصراط وال تعوجوا ،و فوق ذلك داع يدعو ،كمما ىم عبد أن يفتح شيئاً من تمك

األبواب؛ قال :ويحك! ال تفتحتو؛ فإنك إن تفتحو ))..ثم فسره فأخبر(( :أن الصراط ىو اإلسالم ،وأن
األبواب المفتحة محارم اهلل ،وأن الستور المرخاة حدود اهلل ،والداعي عمى رأس الصراط ىو القرآن،

وأن الداعي من فوقو ىو واعظ اهلل في قمب كل مؤمن))(.)1

عباد اهلل!

ومعموم أن المعاصي تزرع أمثاليا ،ويولد بعضيا بعضاً ،حتى يعز عمى العبد مفارقتيا والخروج

منيا؛ فكمما فرط من العبد معصية؛ قالت أخرى إلى جانبيا :اعممني معيا … وىكذا؛ حتى تصير

المعاصي صفات الزمة؛ بحيث لو عطل المسيء سيئاتو؛ لضاقت عميو نفسو ،وأحس كأنو السمك

إذا فارق الماء حتى يعاودىا فتسكن نفسو.

قال بعض العمماء :من أعطى أسباب الفتنة نفسو أوالً؛ لم ينج آخ ًار.

عباد اهلل!

ادليم ليمو ،وأظمم نياره ،وفقد بعض الناس شخصيتو المميزة؛ فبات بعض الناس كل
إننا في زمن قد
ّ
ما يستطيعونو ىو تقميد الغرب مزرعة الرذائل ،وأقبموا يعدون وراءه دون وعي ،وتمقوا كل أخطائو
االجتماعية بالقبول والتطبيق ،واستحسنوىا بعد أن طبقوىا ،ثم عمموا عمى نشرىا في بالد المسممين،

بدء بفتح محالت الخياطة غير المحتشمة ،ومرو اًر بمحالت
فاغرقوا دنيا المرأة بكل ما الكو الغرب؛ ً
التجميل لمنساء ،وانتياء بالمجالت التي تعنى بالمرأة ،حتى نقضوا عرى األخالق عند بعض النساء،
ونزعوا الحياء.

ثم بعد ذلك بدأ الزحف لنقض عرى األخالق عند الشباب ،وتمييع أخالقيم ،ونزع الحياء ،فنقموا ما

في بالد الغرب من انحالل إلى بالد المسممين ،وفاخروا بذلك؛ لزعميم أنيم حازوا قصب السبق،

فبدأت الش اررة األولى في ىذه األيام بانتشار محالت التجميل لمشباب ،وال تستغربوا ىذا؛ فميس ضرباً
من الخيال أو المبالغة ،فمقد وصل إلي ما يثبت ذلك؛ فقد وصل إلي إعالن عن فتح محل حالقة
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لمرجال في ىذا البمد ما يقوم بو ذلك المحل :فرد الشعر ،تنظيف وازالة الحبوب من الوجو ،جميع
قصات الشعر ،وجميع المتطمبات.

عباد اهلل!

إن الكفار ال يألون جيداً في إفساد أخالق المسممين؛ فالدولة وفقيا اهلل فتحت المدارس لتعميم الشباب

وتربيتيم تربية إسالمية ،ولكن بعض الناس أبوا أن ينحوا ىذه التربية التي يتمقاىا الشباب في المدرسة

أو البيت.

عباد اهلل!

واهلل؛ لو أن ىذا لمنساء؛ لقمنا كثير فكيف بحق الرجال الذين يطمب منيم الشيامة والرجولة؟!

إن تمك المجاالت وأمثاليا داعية إلى فساد األخالق عند الشباب ،إني من ىنا أدعو صاحب ذلك

المحل أن يتقي اهلل ،ويغمق أسباب الفساد ،وينتبو لما يدبره الكفار ،وكما أني أدعو الشباب إلى نبذ
ىذه السخافات وىجرىا والتحذير منيا ،أدعو من ييمو األمر أن يستدرك قبل فوات األوان.

عباد اهلل!

إن الناظر في واقع المجتمع المسمم اليوم يرى أنو تكالبت عميو األعداء بغية إفساده ،ويعجب من

وقوف المسممين حائرين أمام تمك األسمحة؛ ينتظرون أن تفتك بيم.

فيا من جعمتم لمجتمعنا وسائل الفساد لألخالق! اتقوا اهلل فينا ،اتقوا اهلل في شبابنا ،اتقوا اهلل في
نسائنا ،واخشوا أن يحل بنا العقوبة!!

ألم نتعظ بما وقع من الزالزل والخسف والفيضانات والرياح العاتية؟!

أننتظر حجارة من السماء؟!

وأنتم يا أولياء أمور النساء والشباب مسؤولون بالدرجة األولى عما ضيعتم من فتيات في ريعان

الشباب في األسواق يحادثن الفساق ،ويركبن مع السائقين وحدىن ،ويقفن عمى الخياطين ،وشباب

يتكسرون ويعيشون الضياع.

( )1رواه االمام احمد في " المسند" ( ، )4437 ،4142والحاكم ( ،)368/2من حديث النواس بن
سمعان.

( 2 )2رواه البخارى.
( 3 )3رواه مسمم.

( 4 )4أحمد وابو داود والترمذي.
( 5 )5رواه مسمم

( 6 )6الحديث أخرجو الترمذي في (الرضاع) وفى (الفتن  )2165/7من حديث عمر وىو جزء من
حديث طويل(( :ال يخمو رجل بامرأة إال وكان ثالثيما الشيطان)) وقال الترمذى ":ىذا حديث حسن

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

غريب من ىذا الوجو"

www.alielharony.com

وراه احمد في "المسند" (رقم )177-114والحاكم في االيمان من طرق صحيحة فالحديث صحيح.

