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   الدليل. كر  مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
ُ  أعمالنتا، وستياات   أنرستنا شترور   متن بتاهلل ونعتوذُ  ونستتغرره، ونستهديه ونستعينه نحمُده هلل، الحمد إنَّ  َُّ تد   َمتن  َيه 

تتًدا ش  تتَد َلتتُه َول يًّتتا ُمر  تتل ل  َفَلتتن  َتج  َتتتد  َوَمتتن  ُيض   نبيَّنتتا أنَّ  لتته، وأشتتهد شتتري  ال وحتتده للاُ  إال إلتته ال أن   وأشتتهد ،َفُهتتَو ال ُمه 
المشركون،  كر ه ولو كل  ه الدين على لُيظهره الحق    ودين بالهدى ربُّه أرسله وخليله، وصري  ه ورسوُله، عبُده محمًدا
لين، الغر    وأصحابه الطاهرين، الطي  بين بيته آل وعلى عليه وسالمه رب  ي فصلواتُ   دربهتم على سار ومن الُمحجَّ
تا التدين، يتوم إلتى بهتداهم واهتدى  َلُهتمْ  )) َفاْستَتَجابَ   إختوة اإليمتان، يقتول للا تعتالى وهتو أحكتم القتاالين: بعتدُ  أمَّ
يعُ  لَ  َأن ِّي َربُُّهمْ  نُكم َعامِّل   َعَملَ  ُأضِّ (( م ِّن َبْعُضُكم ُأنَثى َأوْ  َذَكر   م ِّن م ِّ  .[195: عمران آل] َبْعض 

ْنَهتا )) ويقول تعالى في مطلع سورة النستا:: تَدة  َوَخَلتَق مِّ تْن َنْحتا  َواحِّ ق َخَلَاُكتْم مِّ َيتا َأيَُّهتا النستاُا اتسُاتوا َربسُكتُم الستذِّ
َ َكتتانَ َزْوَجَهتتا  َس ِِّ َواأْلَْرَحتتاَم  ِّنس  ق َتَستتاَوُلوَن بِّتت َ الستتذِّ َس َستتاوي َواتسُاتتوا  ْنُهَمتتا رَِّجتتالي َكثِّيتتريا َونِّ تتا َوَبتت س مِّ  ((َعَلتتْيُكْم َرقِّيبي
 [.1]النسا::

بة اليتوم صادفنا في األسبوع الماضي مناسبٌة طبَّل لها التبع  وزمَّتر، ممتا ستمَّوه: مناست  خوة اإليمان والعايدة:
تن كتل   عتام، شتهر متن العالمي لتحرير المرأة، هذا اليوم الذي حددوه في الثتامن واصتطلحوا علتى تستميته  آذار م 

المتترأة  حقتتوق  عتتن دفاعتتا م،1977 ستتنة منتتذ المتحتتدة األمتتم منظمتتة تبنتتته ذا  اليتتوم التتذي للمتترأة، العتتالمي بتتاليوم
 إلتتى تهتتد  التتتي سياستتتهم متتن انطالقتتا والمتترأة، الرجتتل بتتين الكاملتتة بالمستتاواة يستتمُّونه لمتتا وتحقيًقتتا كمتتا يتتدَّعون،

هتتا التتتي محاربتتة  األختتالق والق تتَيم، انطالقتتا متتن سياستتاتهم التتتي تهتتد  إلتتى تتتدمير األستترة المستتلمة ب خالقهتتا وقيم 
تتة تتتروم رَّ  لستتعادةا حيتتاة إلتتى وتقتتود المجتمتتع، طهتتارة تكرتتل التتتي واألختتالق اآلداب متتن بستتياج وتحوطهتتا المتترأة، ع 

 .. .واالطمانان

 حيتتت  لمناقشتتتة حتتتال المتتترأة متتتن -أيهتتتا الستتتادة  -لتتم تكتتتن تلتتت  المتتتؤتمرات ، بتتتل المتتتؤامراُت، الدوليتتتة المتتابعتتتة  
الغربية، وقد غتدت عنتدهم منتذ عقتود ستلعًة ُيتتاجر ببتدنها، وقتد غتدت  المرأة إليها صارت التي الُمزرية الوضعية

بضتتتاعًة ُتعتتترُ  رخيصتتتًة مبتذلتتتًة حتتتال شتتتبابها، لترمتتتى بعتتتد ذلتتت  فتتتي مالجتتت  الَعجتتتزة  وفتتتي دور  العجتتتزة  حتتتال 
غرها، تل  المرأة التي جعلتوا مستاواتها بالرجتل تعنت ي شيخوختها، تل  المرأة التي يستغلونها بشكل حيواني منذ ص 
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أن تعمل بالبنا: والعمارة وغير ذل  من المهن الشاقة في الورش والمصانع بما يتعار  ومتا خلقهتا للا ستبحانه 
 وتعالى عليه ...

 

متتون تلتت  المتتؤتمرات  هكتتذا حتتال المتترأة فتتي المجتمعتتات غيتتر اإلستتالمية أيهتتا الستتادة، ومتتع ذلتت  فتتلنَّ التتذين ينظ  
أو جهل، ال يريدون أن يرحموا النسا: في مجتمعاتهم مما هتنَّ عليته متن  ويدعون إليها، والذين يطبلون لها بعلم  

ذالل، بتتتل همُّهتتتم تتتتدمير متتتا تبقتتتى متتتن الق تتتَيم فتتتي مجتمعنتتتا المستتتلم، يريتتتدون لنستتتاانا   يريتتتدون لنستتتا: –امتهتتتان  وال
 بنسا: الكافرين، وأن يسرن على منوالهن. أن يتشبهن – المسلمين

لى1985 سنة نيروبي مؤتمر من ابتدا:ً  كان القاسم المشتر  بين هذه المتؤتمرات التتي يقيمونهتا  يومنا هذا، م وال
 الحريتتتة إلتتتى التتتدعوة  :فتتتي اليتتتوم العتتتالمي لتحريتتتر المتتترأة، كتتتان القاستتتم المشتتتتر  بينهتتتا التتتدعوة ألمتتتور   أخطرهتتتا

المتتدار ، بتتل  فتتي والمتتراهقين لألطرتتال الحمتتل منتتع وستتاال والمراهقتتات، بتتل وتتتوفير للمتتراهقين واإلباحيتتة الجنستتية
تل  أو حتدو  تتوقي والرذيلتة متع الجتن  يمارستون  كيت  أي اآلمتن  بالجن    ُيسمى ما وتعليم األطرال  انتقتال حم 

 .اإليدز مر 

 نعتتتتتتتتتتم أيهتتتتتتتتتتا الستتتتتتتتتتادة  هتتتتتتتتتتذه األمتتتتتتتتتتور لتتتتتتتتتتم تكتتتتتتتتتتن َمخريَّتتتتتتتتتتًة أو بالستتتتتتتتتتر، لتتتتتتتتتتم تكتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتا ورا: الكتتتتتتتتتتوالي !!
يتتترو  ج لهتتتا التتتبع  وتعمتتتل بعتتت  المنظمتتتات بتتتل كانتتتت هتتتذه هتتتي المخرجتتتات الرستتتمية لتلتتت  المتتتؤتمرات التتتتي 

 أنواع جميع تشجيع /الدعايات لها بدعوى مناصرة تحرير المرأة !! وقد كان من مخرجات تل  المؤتمرات  أيًضا:
اإلجهتتتا   إباحتتتة /األستتترة  بنتتتا: فتتتي التتتزواج دور تهمتتتيش /علتتتى اعتبارهتتتا حريتتتة شخصتتتية الجنستتتية العالقتتتات

 بغيتتر   أعمتتالٌ  أنهتتا بحجتتة المنزليتتة، األعمتتال رفتت  علتتى المتترأة تشتتجيع /المتتدار وتستتهيله للمراهقتتات ولطالبتتات 
تن محاولتة /تجر  ُمته التتي القوانين ونق  مراجعة إلى الجنسي والدعوة الشذوذ إباحة /أجر  باإلضتافة لمتا ذكرنتا م 
 ... /بين الرجل والمرأة العمل، في الُمطلقة المساواة مرهوم فر 

ؤتمرات، التي يطبل لها التبع  عتن علتم  أو جهتل، ويقيمتون لهتا النتدوات والحرتالت، هذه هي مخرجات تل  الم
 لكي يدعي القاامون عليها ب ن الشعوب توافق على مخرجاتها وتتبنَّاها وتطالب بها!! 
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كتذا!! ثتمَّ هذه المخرجات التتي ذكرناهتا أيهتا األحبَّتة ليستت اجتهتاًدا وال تنبُّتًؤا وال توقًُّعتا، هتم نشتروها علتى المتأل  ه
ي تي بع  المهزومين نرسًيا، لكي يتحدثوا لنا عن حرية المرأة عنتد الغترب! لكتي يحتدثونا عتن حريتة المترأة عنتد 
الغتترب، متناستتيين أن النستتا: فتتي المجتمعتتات الغربيتتة أكثتترهن يهتتربن إلتتى المالجتت  هرًبتتا متتن العنتت  الزوجتتي، 

 ن إلى المالج  من عن  المجتمع،والعن  األسري، واالعتدا: الجنسي، نساٌ: كثيرات يهرب

ينستى أولاتت  أن متتن يتدعونا ل قتتتدا: بهتتم مازالتت نستتاؤهم يعتتانين ألجتل لقمتتة العتتيش، بينمتا الغالتتب علتتى نستتا:  
، ينستى ذلت  التذي يحتدثنا عتن تحريتر المترأة  زات  مكرَّمات  في بيتوت أزواجهتن  وأهل هتنَّ المسلمين أنهنَّ يعشن ُمَعزَّ

ينستتى ذلتت  متتا نصتتت عليهتتا شتتريعتنا متتن عظتتيم التشتتريعات والقتتوانين واألنظمتتة التتتي  وك ننتتا نحتتن متتن يظلمهتتا
 سبقت بها الشريعة اإلسالمية كلَّ شرااع األر ...

ستتتبقت الشتتتريعة اإلستتتالمية أيهتتتا الستتتادة كتتتل شتتترااع األر  فتتتي النصتتتِو الصتتتريحة الواضتتتحة المبي  نتتتة  لحقتتتوق 
نتتتا معاشتتتر المستتتلمين فتتتي قرآننتتتا  ستتتورة النستتتا:، ستتتورة الطتتتالق، ستتتورة المتتترأة، يكرتتتي شتتترفا ويكرينتتتا عتتتزًّا وفختتتًرا أنَّ 

المجادلتتة، ستتور كاملتتة تتحتتد  عتتن حقتتوق النستتا: وعتتن حرتتت حقتتوقهن قبتتل أن يتت تي ذلتت  المهتتزوم نرستتيا  ذلتت  
 الذي يرى الغرب قدوته ليحدثنا عن تحرير المرأة!!

تين  تريَن العاص  ولعل البع  أيها السادة ينظر إلى التجاوزات التي تصدر عن بع  المسلمين المستر فيَن المقص  
 فيظنُّ أنَّ اإلسالم هكذا!! 

عنى بالمرأة من قبل والدتها إلى بعد وفاتها  العرب زمن الجاهليتة كتانوا ياتدون البنتت،  -أيها السادة  -اإلسالم 
اب وهتتذا األمتتر موجتتود إلتتى زماننتتا، فرتتي الصتتين التتتي تعتتد أكثتتر متتن مليتتار نستتمة، ألن يتتدفنونها حيَّتتًة فتتي التتتر 

العاالة ُتمنع من انجاب أكثر من ولد واحد، أغلب المواليد اإلنا  ُيقتلن ويدفنَّ وهنَّ على قيد الحيتاة ألن العاالتة 
ريم جر م هذا الرعل متن ألت   وأربعماتة ال يسمح لها إال بمولود واحد فيريد األهل أن ي توا بمولود ذكر، القرآن الك

 [9-8]التكوير: (((9( بَِّأق ِّ َذْنب  ُقتَِّلْت )8َوا َِّذا اْلَمْوُووَدُة ُسئَِّلْت )))سنة 

تترُّ وجهتته إذا بشتتر بتتاألنثى... نعتتم، بعتت   لتتي  هتتذا فحستتب بتتل تحتتدَّ  القتترآن العظتتيم عتتن ستتو: فعتتل متتن يكره 
وجهتته ويتقطتتب جبينتته يستتوؤه أن يبشتتر بتتالمولودة األنثتتى، فتتلذا بتتاهلل النتتا  إلتتى زماننتتا إذا بشتتر بتتاألنثى يكرهتترُّ 
ترَ  ))َوا َِّذاتعالى يقول ذامًّا وعاابا ذل  على الكرار  ُُمْ  ُبش ِّ ُِ  َظتلس  بِّتاأْلُْنَثى َأَحتُد ا َوْجُهت ُُتوَ  ُمْستَودا تيم    َو  َيَتتَواَرى  َكظِّ



 10من  5الصفحة  المرأة وحقوق اإلسالم :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

رَ  َما ُسووِّ  مِّنْ  اْلَاْومِّ  مِّنَ  ِِّ  ُبش ِّ ُِ  بِّ ُك ُِ  َأمْ  ُُون   ىَعلَ  َأُيْمسِّ ت ، [59-58]النحتل:َيْحُكُمتوَن((  َمتا َستاوَ  َأَل  التُّتَرابِّ  فِّتي َيُدسُّ
نعتتتم أيهتتتا األحبَّتتتة، تحتتتد  القتتترآن عتتتن إكتتترام المتتترأة وحمايتهتتتا قبتتتل والدتهتتتا، بتتتل تحتتتد  أيًضتتتا عتتتن لتتتزوم الرتتترح 
واالستبشار بمجي  المولودة، ثم تحدثت السنة النبويتة واآليتات القرآنيتة عتن لتزوم رعايتة البنتات وعتن لتزوم إكترام 

اِّ الَبَنتاتِّ بَِّشتيو  َفأْحَستَن  َلتْيهِّنس   )) َمتاألخوات فكان مما قاله الرسول صلى للا عليه وسلم:  تْن ُتذِّ نِّ اْبُتلتَي مِّ
َن النسارِّ (( تراي مِّ ُِ سِّ تل  البنات واألخوات اللواتي حر ج النبي صلى للا عليته وستلم حقَّهتن قتال:  .[ُمتََّرٌق َعَليه  ] ُكنس َل

يَحينِّ : الَيتِّتيم َوال تتعِّ َُ َحتقس الضس تي ُأَحتتر ِّ اللهتم إنَّتي أحتتر  ج معنتتى الو  .[حتتدي  حستن رواه النستااي بلستناد جيتد] َمتْرأةِّ (()) اللسُهتمس  ن ِّ
ُجُر زجرًا أكيداً أي:   ....يتيم  أو مرأة َمن  َضيََّع َحقَّ  شديًدا كلَّ  أز 

نعم أيها الستادة، أتتت التشتريعات تت مر باإلحستان إلتيهنَّ وبحستن تتربيتهن وتت مر بتلكرامهن، فتلذ متا بلغتت البنتت 
مبلغ الشابات اليافعات، إذا ما بلغ جسمها مبلغ النسا: أتت التشريعات القرآنية وأتت الستنَّة النبويتة للتوجيته إلتى 

يَن َعَلتْيهِّنس َيا َأيُّ ))ما يصونها، إلى ما يحرظها، فقال تعتالى:  يَن ُيتْدنِّ نِّ َساوِّ اْلُمْؤمِّ َك َوَبَناتَِّك َونِّ َْزَواجِّ َها النسبِّيُّ ُقْل ألِّ
ْن َجََلبِّيبِّهِّنس  حًة ومبي  نًة ومعل  لتًة .. مِّ َذلَِّك َأْدَنتى َأْن ُيْعتَرْفَن َفتََل ُيتْؤَذْيَن َوَكتاَن  [ ] لماذا؟! ُتتب ُع اآلية الكريمة موض  
ُ َغُحوريا رَ  ا َس يمي ، ذل  أدنى أن يعرفن  لكي ال تكتون هتذه الشتابة، هتذه المترأة، تعتر  بتين النتا  [59]األحزاب: ((حِّ

فينظر إليها، فتكون مطمعا للطامعين، وشهوة للمشتهين، ال بدَّ من الحراظ علتى عرتهتا وعونهتا علتى ذلت ، فتلذا 
تر الرجتل بحستن اختيتار التزوج البنتته، ولمتن ملت  أمرهتا، ورحتم للا الحستن  ما شبَّت أكثر وبلغت ستنَّ التزواج ُأم 

 يختا  متن زوجها» : قتال أزوجها؟ فمن إلي خطبت وقد لي ابنة عندي إن: البصري إذ أتاه رجٌل فقال للحسن
ن أكرمها أحبها فإن هللا الدنيا[، هذا فهم أامة التابعين لمتا  أبي البن العيال على ]النرقة «يظلمها لم أبغضها وا 

ن  جا:ت به الشريعة اإلسالمية، قال: زو  جها لمن يخا  للا، اختر البنت  زوًجا صالًحا إنَّه إن أحبَّها أكرمهتا وال
أبغضها لم يظلمها، لي  هذا فحسب بل أتت الشريعة تجعل مَردَّ أمتر التزواج إلتى المترأة، وتعطيهتا كامتل الحتق 

لترف ، وفتي هتذا الحتدي  الصتحيح التذي رواه الترمتذي، يقتول رستول للا صتلى للا عليته وستلم: في االختيتار وا
تُموتُ  َوا ِّْذُنَهتا ُتْستَتْأَذَن  َحتستى البِّْكترُ  ُتتْنَكحُ  َوَل  ُتْستَتْأَمَر  َحتستى الثسي ِّبُ  ُتْنَكحُ  َل » إذنهتا صتمتها فتال يصتحُّ أن  «الصُّ

ذا متتا اختتتار لهتتا أبوهتتا زوجتتا  تُتتزوَّج امتترأة بغيتتر إذنهتتا وبغيتتر رضتتاها، فقتتد جعتتل للا األمتتر إليهتتا فتتلذا متتا زو  َجتتت وال
تتنَّة النبويتتة لكتتي تتت مَر  أيهتتا المستتلم باإلحستتان إلتتى امرأتتت ،  صتتالحا قب تتَل بتته، أتتتت التشتتريعات القرآنيتتة وأتتتت السُّ

(( ِِّ ْن آَياتِّ ةي َوَرْحَمةي  ِّنس فِّي ذَ َومِّ ا لَِّتْسُكُنوا  َِّلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودس ُكْم َأْزَواجي ْن َأْنُحسِّ لَِّك آَلَيات  لَِّاتْوم   َأْن َخَلَق َلُكْم مِّ
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ُرونَ  ة والرحمة مما يزداد مع العشرة وال ينقِ، أمر  للا بالمودة، أمر  [، 21]الروم: ((َيَتَحكس للا بالرحمتة، ألنَّ المَودَّ
ْثتلُ  ))َوَلُهتنس وأمر  للا بالعدل واإلحسان في المعاملتة متع زوجتت ،  ق مِّ  َعَلتْيهِّنس  َولِّلر َِّجتا ِّ  بِّتاْلَمْعُرو ِّ  َعَلتْيهِّنس  الستذِّ

َسُ  َدَرَجة   يز   َو َساوِّ  َعَلى َقوساُمونَ  )) الر َِّجا ُ وللرجال عليهن درجة  درجة الَقوامة بماذا؟ [، 228]البقرة: َحكِّيم (( َعزِّ  الن ِّ
لَ  بَِّما مْ  مِّنْ  َأْنَحُاوا َوبَِّما َبْعض   َعَلى َبْعَضُهمْ  َسُ  َفضس قواَمتُت  أيهتا الرجتل علتى امرأتت  ليستت [، 34]النستا:: (( َأْمَوالِّهِّ

نرتتتاق وعنايتتتة ورعايتتتة  بمتتتا  تتتل للا قواَمتتتة تستتتلق، وال قوامتتتة عنجهيتتتة، وال قوامتتتة إذالل بتتتل هتتتي قوامتتتة إكتتترام وال فضَّ
ُروُُنس  )): َتَعاَلى للا بعضهم على بع  في البنية الجسدية وبما أنرقوا من أموال هم، ثم َقالَ   (( بِّتاْلَمْعُرو  َوَعاشِّ

م عالقتتت  [ 19: النستتا:]  ، لتتي  هتتذا فحستتب، تخيلتتوا أن فتتي القتترآن الكتتريم، كتتالم للا تعتتالى، تتت تي فيتته آيتتاٌت لتتتنظ  
يُعوا َوَلنْ  )): َتَعتاَلى أكثُر من زوجة، قالَ الزوجية إن كان عند   ُلوا َأنْ  َتْسَتطِّ َستاوِّ  َبْينَ  َتْعدِّ  َفتَل َحَرْصتُتمْ  َوَلتوْ  الن ِّ

يُلوا يمتاي  َغُحتوراي  َكتانَ  هللاَ  َفتإِّنس  َوَتتسُاتوا ُتْصتلُِّحوا َوا ِّنْ  َكاْلُمَعلسَاةِّ  َفَتَذُروَُا اْلَمْيلِّ  ُكلس  َتمِّ أتتت الستنة  [.129:  النستا:] (( َرحِّ
ْنَيا َمَتتا     : -صلَّى للا عليه وستلَّم  –النبوية لت كد على ذل  لكي تعر  أيها المسلم قيمة امرأت ، فقال  )) التدُّ

الَِّحُة ((  َها الَمْرَأُة الصس  .رواه مسلموالحدي  َوَخيُر َمَتاعِّ

ة الوداع وقد وق  النبي  بماتة ألت  ويزيتدون متن الصتحابة، فتي هتذا الجمتع  -صلى للا عليته وستلم  -وفي حجَّ
نسُكْم َأَختتْذُتُموُُنس بَِّأَمتتانِّ هللاِّ  َواْستتَتْحَلْلُتْم )العظتتيم ُيتتذك  ُر النبتتي  بحقتتوق النستتا: قتتااال:  َستتاوِّ  َفتتإِّ )َفتتاتسُاوا هللَا فِّتتي الن ِّ

أنَّته وهتو يمتوت وروحته ترتي  إلتى  -صلى للا عليه وسلم  -وكان من ش نه ]صحيح مسلم[،  ))َمةِّ هللاِّ ُفُروَجُهنس بَِّكلِّ 
:  َستَلَمةَ  ُأم    باريها كان من آخر وصيته كما ورَد في ُمسند اإلمتام أحمتد َعتن   تنْ  "َكتانَ َقاَلتت  ترِّ  مِّ تيسةِّ  آخِّ  َرُستو ِّ  َوصِّ

 ِّ تتََلةَ  -صتتلى هللا عليتتِ وستتلم  - َس تتََلةَ ال الصس ِّ  َنبِّتتيُّ  َجَعتتلَ  َحتستتى َأْيَمتتاُنُكم ْ  َمَلَكتتْت  َوَمتتا صس صتتلى هللا عليتتِ  - َس
ُِ" بَِّهتتا َيحِّتتيُ   َوَمتتا َصتتْدرِّاِّ  فِّتتي ُيَلْجلُِّجَهتتا -وستتلم  ، حتتتى فاضتتت روحتته الكريمتتة إلتتى باريهتتا وهتتو يوصتتي لَِّستتاُن

بالنسا: خيًرا، هتذه المترأة التتي أكرمهتا للا تعتالى بنًتتا وأمتر  باإلحستان إليهتا بنتتا ثتمَّ أمتر  بحستن اختيتار التزوج 
تى للا تعتالى متن فتوق ستبع ستماوات ببر  هتا  تا وحملتت وولتدت وصَّ  ))لها ثم  أمر الزوج بلكرامهتا، إذا متا غتدت ُأمًّ

ْيَنا ْنَسانَ  َوَوصس ِِّ  اإلِّ ُِ   ِّْحَسانيا بَِّوالَِّدْي ُِ  َحَمَلْت ُِ  ُكْرُيا ُأمُّ ُيتذك  ر للا تعتالى ُكتلَّ رجتل  [، 15]األحقتا :ُكْرُيا...((  َوَوَضَعْت
بما بذلته أمُّه من تعب  فتي حملته، ُيتذك  ر للا كتلَّ رجتل  بمتا بذلتته زوجتته متن تعتب حتتى ت تيته بالولتد فقتد وضتعُه 

ْيَناهوًة ووضعته هي ُكرهتا ش ْنَسانَ  )) َوَوصس ِِّ  اإلِّ ُِ  بَِّوالَِّدْي ُِ  َحَمَلْت نيا ُأمُّ ُْ (( َعَلتى َو تن  ُْ هتذا التَوهن التذي  ،[14]لقمتان: َو
أضتتع  جستتدها، القتترآن ُيتتذ كر بتته، بهتتذه المتترأة التتتي تعبتتت وبتتذلت أيهتتا األحبتتة، أي إكتترام هتتذا أيهتتا األحبتتة، وقتتد 
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  زوجًة وببرها أمًّا، ورسول للا صتلى للا عليته وستلم فتي الحتدي  حتين ست له الرجتلبلكرامها أمر للا 

تتَك   ُثتتمس َأَبتتاَك   ُثتتمس أْدَنتتاَك أْدَنتتاكَ  تتَك   ُثتتمس ُأمُّ تتَك   ُثتتمس ُأمُّ تتْحَبةِّ: َقتتاَ  : )) ُأمُّ تعظيًمتتا   (( .َمتتْن َأَحتتقُّ بُحْستتنِّ الصُّ
 لتعبها، وتعظيما لُجهدها.

، عنتتدما نتحتتد  عتتن التشتتريعات التتتي أتتتت تتحتتد  عتتن مكانتتة المتترأة وحقوقهتتا، إن نعتتم أيهتتا الستتادة
عتتددنا تمضتتي الستتاعات وال ننتهتتي، إن ذكرنتتا يكرتتي أن نتتذكر بتت ن فتتي القتترآن الكتتريم آيتتات صتتريحة 
تنِ على حقوق المطلقات، هذه المرأة التي ُطل  َقت كثيٌر من النتا  يظلمهتا، ف تتت اآليتات القرآنيتة 

تع لته، تتحد  عن ح َوا ِّْن ُكتنس ُأوَلتِّ ))قها وعن إكرامها وعن لزوم النرقة على المطلقة إن كانتت ُترض 
ْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُُنس ُأُجوَرُُنس   .[6]الطالق:  ((َحْمل  َفَأْنحُِّاوا َعَلْيهِّنس َحتسى َيَضْعَن َحْمَلُهنس َفإِّ

 ، تتا َعَلتتى ))كتتذل  أتتتت اآليتتات تتحتتد  عتتن إكتترام المطلقتتات وتطييتتب ختتاطرهن  َولِّْلُمَطلسَاتتاتِّ َمَتتتا   بِّتتاْلَمْعُرو ِّ َحاا
كراًما.241]البقرة: ((اْلُمتساِّينَ   [، فال يكري أن تعطيها مهرها، فالمتقي يدفع لها زيادة عن مهرها نرقًة وال

لي  هذا فحسب بل أتت اآليات الكريمة تتحد  عتن عتدم جتواز حرمانهتا متن التزواج بعتد أن ُطل  قتت ممتا يرعلته 
َستتاَو ))بعتت  اآلبتتا: واإلختتوة تعنًُّتتتا يمنعتتون بتته المتترأة متتن مراجعتتة زوجهتتا الستتابق، فقتتال تعتتالى:  َوا َِّذا َطلسْاتتُتُم الن ِّ

 [ 232]البقرة: ... (( ْن َيْنكِّْحَن َأْزَواَجُهنس  َِّذا َتَراَضْوا َبْيَنُهْم بِّاْلَمْعُرو ِّ َفَبَلْغَن َأَجَلُهنس َفََل َتْعُضُلوُُنس أَ 

تخيلوا معي أبها األحبة هتذا القترآن العظتيم، وهتذه الشتريعة العظيمتة التتي يتغافتل التبع  عتن عظمتهتا ويتغافتل 
للغتترب علتتى أنهتتم أستتوة وقتتدوة، عتتن عظمتتة متتا فيهتتا، لينظتتر بعتتين متتن أصتتيب بتتالوهن، لينظتتر بعتتين متتن ينظتتر 

لينظر بعين المهزوم نرسيا، فيرى في الغرب وفي تشريعاته وقوانينه حرًظا وحمايًة للمترأة، ويتناستى هتذه القتوانين 
ت عليها شريعتنا قبل   من السنين! 1400وهذه التشريعات اإللهية الربانية التي نصَّ

اللهتتم علمنتتا متتا ينرعنتتا وانرعنتتا بمتتا علمتنتتا وزدنتتا علمتتا وفقهتتا فتتي التتدين أقتتول متتا تستتمعون وأستتتغرر للا لتتي ولكتتم 
 فاستغرروه فيا فوز المستغررين 
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 الخطبة الثانية:

)َوَلَاتتْد الحمتتد هلل وكرتتى وصتتالًة وستتالًما علتتى عبتتده التتذي اصتتطرى، عبتتاد للا خيتتر الوصتتايا وصتتي ُة رب   الَبرايتتا: 
)َ َس تْن َقتْبلُِّكْم َوا ِّيستاُكْم َأنِّ اتسُاتوا  يَن ُأوُتوا اْلكَِّتتاَب مِّ ْيَنا السذِّ فتاتقوا للا عبتاد للا، فبتقتوى للا الع صتمة  [.131]النستا:: َوصس
تعالى أنزل لنتا فتي شترعه متا يكتون لنتا فيته ستعادة من الر تن، والسالمة من الم َحن، واعلموا إخوة اإليمان أنَّ للا 

الدنيا واآلخرة، وأن الذين كرروا ال يزالون يجتهدون ويبتذلون لكتي يردونتا عتن ديننتا إن استتطاعوا، والحتدي  أيهتا 
األحبتتة متتتازال مستتتتمرا عمتتا يستتتمونه تحريتتتر المتترأة وعتتتن اليتتتوم العتتالمي لتحريتتتر المتتترأة التتذي يطبتتتل بتتته التتتبع ، 

تر متن يتدعونا ل قتتدا: بهتم، ينستى أولات  حتال المترأة اليتوم فتي الغترب، ينستى تشتريعاتهم متناسيا ماض ي وحاض 
 وقوانينهم!!

هل تعلمون أيها األحبة أن المرأة عند اإلغريق واليونان كانت تعتبر متاعا وبضاعة وكانتت تعتبتر قاصترا طيلتة 
 حياتها؟!

يعتبرون المرأة ستبب الشترور التتي  -ليومنا هذا  -حرفوها  هل تعلمون أيها األحبَّة أن اليهود في شريعتهم التي
 تقع على األر  ويحملونها مسؤولية أكل آدم من الشجرة؟! وهذا معرو  في سرر التكوين عندهم.

هتتل تعلمتتون أيهتتا األحبتتة أنتته ليومنتتا هتتذا تطلتتق المتترأة اليهوديتتة ألترتته ستتبب، بتتل يجبتتر زوجهتتا علتتى طالقهتتا إن 
 لو غرر لها زوجها؟!ارتكبت معصية وفسقا و 

يجبتر الرجتل عنتدهم علتى  -إلتى يومنتا هتذا -هل تعلم أيها اإلنسان أن اليهود الذين ينتادون بالحضتارة والمدنيتة 
تطليق زوجته إن بقيت عنده عشر سنوات ولم يقسم لها للا تعتالى أن تنجتب؟! أي عتدل هتذا يتحتدثون عنته بتل 

عتن العتدل، يتحتد  لنتا عتن كرامتة المترأة، اليهتود إلتى يومنتا هتذا ال أي إجرام هذا؟! ثم يت تي أولات  ليتحتدثوا لنتا 
يواكلتتون المتترأة الحتتاا  وال يجلستتون معهتتا فتتي غرفتتة واحتتدة، وال يصتتح عنتتدهم أن تجلتت  متتع زوجهتتا علتتى متكتت  

قبل أل  وأربعماة من السنين كان يتك  على حجتر عااشتة يقترأ القترآن  -صلى للا عليه وسلم  –واحد، والنبي 
 كتلستبب ن زوجته حاا ، هتل تعلتم أيهتا المستلم أن النصتارى أهتل الصتليب، يعتبترون المترأة فتي ديتانتهم وتكو 

بتتل لتتي  هتتذا وحستتب ألن ديتتنهم قتتاام علتتى الرهبانيتتة تتتراهم  ،ستتبب كتتل منكتتر فتتي المجتمتتع ،انحتتالل المجتمتتع
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هبانيتة وال يتزوجتون علتى اعتبتار ينز  هون قساوستهم ورهبانهم من أن يدنسوا أنرسهم بالزواج من امترأة فيتد عون الر 
 أن ذل  تدني  للرجل، مع أنهم والعياذ باهلل ينسبون هلل تعالى المرأة والولد!! تعالى للا عن ذل  علوا كبيرا.

هتتل تعلتتم أيهتتا المستتلم أن الررنستتين فتتي القتترن الستتاد  المتتيالدي يتتوم كانتتت نستتا: المستتلمين يجلستتن فتتي حلقتتات 
سا: المسلمين يحضرن المناظرات العلمية وينتاظرن العلمتا:، عقتدوا متؤتمًرا فتي فرنستا العلم والتعليم، يوم كانت ن

 ليبحثوا فيه هل المرأة كاان بروح بشرية أم أنها روح حيوانية غير إنسانية!! 

ح بتته الَعلمتتانيون  وألختتذ العلتتم القتتانون المتتَدني  –هتتل تعلتتم أيهتتا المستتلم أن القتتانون المتتدني الررنستتي التتذي يتتتبجَّ
ه استتتمدها متتن القتتانون المتتدني الررنستتي ال ذا  القتتانون المتتدني الررنستتي اعتبتتر  –وضتتعي الستتوري فتتي أكثتتر متتواد  

 م ولو بلغت تل  المرأة ثمانين سنة!1938المرأة طيلة عمرها قاصًرا وسوَّاها بالمجانين حتى عام 

ع أمتواال لتبع  المتدار  لكتي هل تعلم أيها المسلم يامن تطبل وتزمر، وت تي بع  الجمعيتات والمنظمتات تتدف
أي قبتل  -يصوروا صور ب ننا نحترل بيوم تحرير المرأة، هتل تعلتم أن اإلنكليتز حتتى مطلتع القترن الثتامن عشتر 

دوا به سعرها!! -م تي عام فقق   كان القانون عندهم يبيح للرجل أن يبيع زوجته بيًعا، ثمَّ أصدروا مرسوًما حدَّ

يتبجحتتون بحقتتوق المتترأة، هتتل تعلتتم أن هتتؤال: التتذين يتحتتدثون عتتن حقتتوق المتترأة تخيتتل أيهتتا المستتلم هتتؤال: التتذين 
السياستتتية ويررضتتتون علينتتتا فرضتتتا فتتتي المتتتؤتمرات السياستتتية أن تتصتتتدر المتتترأة الواجهتتتة، وأن تكتتتون فتتتي الوفتتتد 
 المراو ، هل تعلم أنه حتى منتص  القرن العشرين لم يكن يحق للمرأة التصويت فتي االنتخابتات) فتي أمريكتا
وفتتي فرنستتا وفتتي بريطانيتتا ...( ثتتم ي توننتتا ليررضتتوا علينتتا تصتتدر المتترأة فتتي العمتتل السياستتي، فتتي حتتين أن عبتتد 

يوم وك  َل بالمراضتلة بتين عثمتان وعلتي رضتي للا عنهمتا قتال ست لت كتل  -رضي للا عنه  –الرحمن بن عو  
ة بتين عثمتان وعلتي فتي اختيتار الخليرتة من في المدينة فما تركت رجال وال امرأة، س ل حتى النسا: في المراضل

 وهم قبل سبعين سنة لم تكن دولهم تعطي حق التصويت للمرأة!

أي هزيمة نرسية يعيشها المستلمون أيهتا األحبتة، أي هزيمتة نرستية يعشتها متن يظتن أن تلت  التشتريعات تتحتد  
عتتتن حقتتتوق المتتترأة وينستتتى ذلتتت  المستتتلم مستتتاواة للا تعتتتالى لهتتتا بالرجتتتل فتتتي )التجتتتريم والحقتتتوق والواجبتتتات( لتتتي  
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تْن )) للا تعتالى يقتول المساواة أيها األحبة بل العدل فالمستاواة بتين غيتر المتستاويين ظلتم، و ا مِّ تَل َصتالِّحي َمتْن َعمِّ
َينسُهْم َأْجَرُُْم بَِّأْحَسنِّ َما َكاُنوا ُِ َحَياةي َطي َِّبةي َوَلَنْجزِّ َُُو ُمْؤمِّن  َفَلُنْحيَِّينس  [97]النحل: ((َيْعَمُلونَ  َذَكر  َأْو ُأْنَثى َو

 جتتتتتتتتتتتتل والمتتتتتتتتتتتترأةعنتتتتتتتتتتتتدما نتحتتتتتتتتتتتتد  عتتتتتتتتتتتتن التشتتتتتتتتتتتتريعات الجناايتتتتتتتتتتتتة نتتتتتتتتتتتترى كتتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتتاوى القتتتتتتتتتتتترآن بتتتتتتتتتتتتين الر 
يتتز  َحكِّتتيم  ))  ُ َعزِّ َس ِّ َو َس تتَن  َيُهَما َجتتَزاوي بَِّمتتا َكَستتَبا َنَكتتالي مِّ تتارَِّقُة َفتتاْقَطُعوا َأْيتتدِّ ُ  َوالسس تتارِّ ، عنتتدما [38]المااتتدة: ((َوالسس

ْنُهَمتا)) نتحد  عن جريمة الزنا يقول تعالى:  تد  مِّ تي َفاْجلِّتُدوا ُكتلس َواحِّ َيُة َوالزسانِّ َمتا  الزسانِّ اَئتَة َجْلتَدة  َوَل َتْأُختْذُكْم بِّهِّ مِّ
 ِّ َس يتتنِّ  ، الحتتت كيتت  ستتوَّى اإلستتالم بينهتتا وبتتين الرجتتل فتتي العقوبتتات، وكيتت  جعتتل العتتدل [2]النتتور: ((َرْأَفتتة  فِّتتي دِّ

مسا َتَرَك اْلَوالَِّدانِّ َواأْلَْقَرُبونَ ) بينهما في الميرا  والتمل  قال تعالى ) يب  مِّ تا َتتَرَك  لِّلر َِّجا ِّ َنصِّ مس تيب  مِّ َستاوِّ َنصِّ َولِّلن ِّ
ا يبيا َمْحُروضي ُِ َأْو َكُثَر َنصِّ ْن مسا َقلس مِّ أتتت تكرتل  ،تشريعات عظيمة، قتوانين ربانيتة[ 7]النستا:: ( (اْلَوالَِّدانِّ َواأْلَْقَرُبوَن مِّ

متحتتدة!! متناستتيا أن حقتتوق المتترأة، ثتتم يتت تي متتن يتتتبجح بحقتتوق المتترأة وبيتتوم المتترأة العتتالمي ليحتتدثنا عتتن األمتتم ال
األمم المتحدة سكتت عن إجرام دولي تواط ت عليه دول األر  بحتق الشتعب الستوري، متن يتحتد  عتن المترأة 

 23المترأة الستورية بتذلت فتي ستت ستنوات فاتا )ختَل  الثتورة الستوية( ليته تذكر في المتؤتمرات الدوليتة أن 
ألتتف أرملتتة تربتتي  400ستتجون الكحتتار و  ألتتف معتالتتة تعتتاني العتتذيب والغتصتتاب فتتي 13ألتتف شتتهيدة و 

ا  أكثر من مليون أم  فادت أحد أبنائها على األقل ...  أيتامي

كل ُذا بتواطؤ كحار الشر  والغرب ثم بعد ذلك يأتونا لكي يحتدثوننا عتن حاتو  المترأة وعتن حريتة المترأة   
 ليطبلوا لهم وليزم  روا!!ويأتي بعض الجهلة بيننا 

نعتم أيهتا األحبتة، يريتدون أن يرستدوا علينتا ديننتا يريتدون أن يرستدوا علينتا نتواة مجتمعنتا المستلم أال وهتي األستترة  
يتتاكم بمتتا قلنتتا وأن  المستتلمة، هتتذه التتتي ستتنتحد  فتتي الخطتتب القادمتتة إن شتتا: للا نستت ل للا تعتتالى أن ينرعنتتا وال

بناتنتا وبنتات المستلمين متن كتل   شتر   ومكتروه .... إنتي يحرظنا ويحرت نسا:نا ويحرت أزواجنا وأزواج المستلمين، 
 داع ف منوا


