
فيا أيها األخوة في اهلل, إف أعداء اإلسالـ منذ بزوغ شمسو وظهوره, وانتشار ضيائو وجمالو وسنائو, وىيمنتو على األدياف  
َودُّوْا َلْو َتْكُفُروَف َكَما َكَفُروْا فَػَتُكونُوَف كلها إباف ظهوره ووقت بزوغو, ما فتؤوا يكيدوف اإلسالـ وأىلو, ويتربصوف بهم الدوائر 

 [.98]النساء: َسَواء
ره, ولكن لعمر اهلل من يرد السيل إذا ىدر؟ أـ وإف أعداء اإلسالـ سلكوا مسالك شتى لضرب اإلسالـ وعرقلة انتشاره وظهو 

 لعمر اهلل من يرد على اهلل القدر؟
 جرب ىؤالء األعداء أبواباً كثيرة ومسالك خطيرة في تشويو اإلسالـ, وتقويض حصونو من الداخل

دعواتهم  لكن ػ أيها اإلخوة ػ ليس العجيب أنهم يخططوف لضرب اإلسالـ وشل حركتو, ولكن العجب العجاب أف تنطلي
ودعايتهم وكالمهم المعسوؿ المسمـو على السذج والبسطاء من أبناء المسلمين, فيصبحوف من أنصار ىذه الدعوة ومن الداعين 

 إليها, والمنافحين عنها, والناشدين ألمرىا من حيث شاءوا أو ال يشاءوف.
زعة حصونها وأف ينفذوا مخططًا مجرمًا لتدمير أيها األخوة األحبة, ولقد تمكن أعداء اإلسالـ من ىز كياف ىذه األمة وزع

 األمة اإلسالمية, وذلك من خالؿ بابين خطيرين:
 أال وىما باب العقيدة وباب األسرة وإف شئت فقل باب المرأة المسلمة.

عقائد أما الباب األوؿ, فقد استطاع األعداء أف ينشئوا مذاىب منحرفة وعقائد باطلة ويدسوىا في أصل ديننا, حتى أفسدت 
الكثيرين من أبناء المسلمين فافترقوا فرقًا, وصاروا شيًعا وأحزابًا يكفر بعضهم بعًضا, ويضرب بعضهم رقاب بعض, وسلط ىؤالء 
األعداُء على نصوص الوحيين التأويالِت الباطلة حتى فسد الدين فساًدا, لوال أف اهلل سبحانو تكفل بحفظو وأقاـ لو حرًسا ووّكلهم 

ويل الجاىلين وانتحاؿ المبطلين, لجرى عليو ما جرى على األدياف السالفة, ولكن اهلل برحمتو وعنايتو بهذه األمة بحمايتو من تأ
 يبعث لها عند دروس السُّنَّة وظهور البدعة من يجدد دينها, وال يزاؿ اهلل يغرس في دينو غرًسا يستعملهم فيو علًما وعماًل.

الملحدوف وأذنابهم من الشبو والتشبيو والضالالت والجهاالت يطوؿ جًدا, فسنرجئو  وإف الكالـ عن ىذا الباب وما دّس فيو
 إلى خطبة أخرى.

ولكن مقصودنا ىو الباب الثاني, الذي نفذ إليو أعداء الملة, وأصبحوا ال يأتوف بضاللة إال فعل الناس أكبر منها, وال حوؿ 
 وال قوة إال باهلل.

ؿ ركنها الركين, وجانبها القوي المتين, أال وىو المرأة, والواق  أكبر شاىد يمكن أال وىو تدمير األسرة, وذلك من خال
 االستدالؿ بو على ما نقوؿ.

أيها المسلموف, لقد شوه ىؤالء الكافروف موقف اإلسالـ من المرأة, حتى صار الدين عند الكثيرين متهًما, يحتاج إلى من 
 ى دين اهلل.يداف  عنو؛ ولكنهم كذبوا في ذلك, وافتروا عل

. فالمرأة في اإلسالـ ىي تلك فلم يوجد ولن يوجد دين أكـر المرأة واحترمها وأعلى شأنها, كما في شريعة محمد 
رسالة, وشرفها بهذه الشريعة الغراء, إنها في أعلى مقامات التكريم, أّماً  المخلوقة التي أكرمها اهلل بهذا الدين, وحفظها بهذه ال
 كانت أو بنتاً أو زوجةً أو امرأًة من سائر أفراد المجتم .
[. 32]اإلسراء:  َوَقَضٰى رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّٰػُو َوبِٱْلٰوِلَدْيِن ِإْحَسػٰناً فهي إف كانت أمِّا فقد قرف اهلل حقها بحقو فقاؿ: 

 وأي تكريم أعظم من أف يُقرف اهلل حقها بحقو!
ِإفَّ ٱللََّو يَْأُمُر بِٱْلَعْدِؿ فحقها كحق أخيها في المعاملة الرحيمة والعطف األبوي, تحقيقًا لمبدأ العدالة. وىي وإف كانت بنتًا, 

w [.89]النحل: َوٱإْلْحَسافِ 
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ين ))اعدلوا بين أبنائكم, اعدلوا بين أبنائكم, اعدلوا ب: وفي حديث النعماف بن بشير رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 متفق عليو. [1]1أبنائكم((

ولوال أف العدؿ فريضة الزمة وأمر محكم, لكاف النساء أحقَّ بالتفضيل والتكريم من األبناء, وذلك فيما رواه ابن عباس 
 أخرجو البيهقي في سننو. [2]2))سووا بين أوالدكم في العطية, فلو كنت مفضالً أحًدا لفضلت النساء((مرفوًعا: 

على أناس أصحاب عقائد منحرفة, الذين يبغضوف األنثى ويستنكفوف عنها عند والدتها, فقاؿ تعالى:  ولقد شّن  القرآف
 [.89]النحل: مٌ َوِإَذا ُبّشَر َأَحُدُىْم بِٱاْلنْػَثٰى َظلَّ َوْجُهُو ُمْسَوّدا َوُىَو َكِظي

ولقد أثر ىذا األدب العظيم من الفرح بالبنت كما يفرح بالولد أو أشد على أدباء اإلسالـ, حتى كتبوا فيو صيغ التهنئة 
ـّ األبناء, وجالبة األصهار, المشهورة, حيث يهنئ األديب من رزؽ بنتًا من أ صحابو فيقوؿ لو: أىاًل وسهاًل لعقيلة النساء, وأ

 واألوالد األطهار, والمبشرة بأخوة يتناسقوف, ونجباء يتالحقوف.
 لفضػلت النسػاء على الرجػاؿ  ولو كػن النسػاء كمػن ذكػرنا 

 ومػا التذكيػر فخر للهػػػالؿ  وما التأنيػث السم الشمس عيػب 
ؿ األديب لصاحبو: واهلل تعالى يعّرفك البركة في مطلعها, والسعادة بموقعها, فادَّرع اغتباطًا واستأنف نشاطًا, فالدنيا ثم يقو 

مؤنثة, والرجاؿ يخدمونها, واألرض مؤنثة, ومنها خلقت البرية, ومنها كثرت الذرية, والسماء مؤنثة, وقد زينت بالكواكب, وحليت 
ة, وىو قواـ األبداف, ومالؾ الحيواف, والجنة مؤنثة, وبها وعد المتقوف, وفيها ينعم المرسلوف, فهنيئًا بالنجم الثاقب, والنفس مؤنث

 لك بما أوتيت, وأوزعك اهلل شكر ما أعطيت.
 َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُساًل ّمن قَػْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواًجاأيها األخوة, وىي إف كانت زوًجا فقد ذكرىا اهلل في كتابو فقاؿ: 

 [.29]الرعد:
 [.47]الفرقاف: َوٱلَِّذيَن يَػُقوُلوَف رَبػََّنا َىْب لََنا ِمْن َأْزٰوِجَناوىي مسألة عباد اهلل الصالحين: 
طاىا حقها من المهر والنفقة والمسكن والملبس, وجعل لها حريتها في اختيار زوجها, وأمر كما ال ننسى أف الشرع قد أع

 زوجها بمعاشرتها بالمعروؼ, وأمره أف يترف  عن تلمس عثراتها وإحصاء سقطاتها.
مؤمن, ولها  وىي إف لم تكن أًما وال بنًتا وال زوجًة فهي من عمـو المسلمين, يبذؿ لها من المعروؼ واإلحساف ما يبذؿ لكل

 على المسلمين من الحقوؽ ما يجب للرجاؿ.
أيها األخوة في اهلل, وعلى الرغم من أف اإلسالـ احتـر المرأة وأعلى مكانتها وأعطاىا من الحقوؽ ما يليق بخلقتها وبقدرتها ػ  

[, ػ لكن أعداء اإلسالـ من اليهود 47]الملك: َأاَل يَػْعَلُم َمْن َخَلَق َوُىَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخِبيرُ كيف ال والمشرع ىو خالقها, 
مانيين الحاقدين, ال يروؽ لهم وضُ  المرأة في اإلسالـ, فهم لّما علموا وأيقنوا وأذنابهم, والنصارى ومقلديهم ومحبيهم, والعل

أنهم لن يستطيعوا ضرب اإلسالـ وتقويض حصونو من الداخل إال بإخراج المرأة من بيتها بل إخراجها عن طبيعتها وأصل خلقتها ػ 
ُر ُمِبينٍ  [ ػ أرادوىا أف تزاحم الرجل في كل ميادين الحياة وال بد, 49]الزخرؼ: َأَوَمن يُػَنشَُّأ ِفى ٱْلِحْلَيِة َوُىَو ِفى ٱْلِخَصاـِ َغيػْ

 أف تزاحم الرجل في تجارتو, وفي عملو, وفي صناعتو, وفي وظيفتو, بل حتى في سيارتو, وتنقلو.فال بد 
أيها األخوة, ما كاف لهؤالء الحاقدين أف يدخلوا على الناس في بيوتهم ويخرجوا بناتهم ونساءىم, ولكنهم بمخططهم 

إلفساد المرأة وللذىاب بحيائها ودينها ]تحرير الماكر, افتعلوا قضية وأسموىا بمصطلح جديد, منهم من يسموف مساعَيهم 
 المرأة[, ليوحوا للمرأة أف لها قضيًة تحتاج إلى نقاش, وتستدعي االنتصار لها أو الدفاع عن حقها المسلوب.
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ولذلك يكثروف الطنطنة في وسائل كثيرة ومختلفة على ىذا الوتر, بأف المرأة في مجتمعاتنا تعاني ما تعاني, وأنها مظلومة 
 وشقّّ معطل, ورئة مهملة, وال تناؿ حقوقها كاملة, وأف الرجل قد استأثر دونها بكل شيء.

 وىكذا, ليشعروا الناس بوجود قضيٍة للمرأة في مجتمعنا, ىي عند التأمل ال وجود لها.
 ونحن نقوؿ لهؤالء الناعقين: أي حريّة للمرأة تريدوف؟!

 ني؟!أتريدونها أف تكوف ألعوبة في يد القاصي والدا
أـ تريدونها أف تكوف ورقًة مبذولًة تطؤىا األقداـ وتمزقها األيدي, بعد أف كانت جوىرًة مصونًة ال يكاد يرى أحد منها شيًئا 

 من غير محرمها إال بعقد صحيح؟
 أّي حرية في أف تكوف المرأة م  الرجل جنًبا إلى جنب في كل شيء حتى في مصنعو وىندستو؟! 

 عجًبا! ثم عجًبا!
إحدى الكاتبات العربيات ػ وكانت إحدى داعيات الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء, وىي حينما  تقوؿ

 تتكلم تتكلم عن تجربة ومعاناة, وبعد زمن طويل في درب ىذه الحرية والمساواة المزعومة ػ تقوؿ: 
تلك الحرية التي تكوف على حساب أنوثتها,  سأعترؼ اليـو بأنني أقف في كثير من األشياء ضد ما يسمى ]حرية المرأة[

وعلى حساب كرامتها, وعلى حساب بيتها وأوالدىا, سأقوؿ ػ وما زاؿ الكالـ لها ػ: إنني ُأحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رف  
 شعار المساواة بينها وبين الرجل.

لك فتقوؿ: ىل يعني ىذا أف َأْرُفض نعومًة ثم ذكرت: أنها قد تتعرض لبعض األذى والظلم من الرجل, لكنها تعّقب على ذ
وىبها اهلل لي, ألصبح امرأة تعلق شاربًا, وتتحدى أقوى الرجاؿ؟ وىل يعني ىذا أف أنظر إلى البيت, جنة المرأة التي تحلُم بها, 

اف القاىر الذي يكبل على أنها السجن المؤبد؟ وأف األوالد ما ىم إال حبل من مسد ُيشدُّ على عنقي؟ وأف الزوج ما ىو إال السج
 قدمي, خشية أف تسبقو خطوتي؟

 ال, أنا أنثى, أعتز بأنوثتي, وأنا امرأة أعتز بما وىبني اهلل, وأنا ربة بيتي.
 ثم تقوؿ: ويا ربّْ اشهد, بيتي أواًل, ثم بيتي, ثم بيتي.

 بارؾ اهلل لي ولكم بما سمعنا..
 الحمد هلل على إحسانو والشكر لو...

هلل, إف أوؿ فتيٍل أشعلو أعداء ىذه األمة المحمدية, ىو الحجاب والسخرية منو والنيل من الِبَسِتو بالسب أيها األخوة في ا
ـّ.  والشتم أو بالسخرية والذ

تقوؿ إحدى الهالكات: إنني ضد الحجاب, ألف البنات المحّجبات ُيِخْفن األطفاؿ بمظهرىن الشاذ, وقد قررت بصفتي 
 طالبة محجبة في محاضرتي, فسوؼ آخذىا من يدىا وأقوؿ لها: مكانك في الخارج.مدرسة بالجامعة, أف أطرد أي 

أيها األخوة, إف مسالة الحجاب ما ىي إال بوابٌة يدُلف منها ىؤالء إلى االنحالؿ من اإلسالـ بالكلية, فهم ال يكتفوف أبًدا 
 مسخوا بحق حقيقة اإلسالـ من قلب المرأة المسلمة. بأف تلبس المرأة زيِّا فاضًحا دونما حجاب؛ بل ال يكتفوف حتى يعلموا أنهم

أيها األخوة, وإف المرأة متى ما ألقت ُمالَءَتها عن وجهها وظهرت سافرة الوجو ال يغطيها حجاب, فإنها قد فتحت بابًا من 
))ما تركت بعدي في الناس فتنًة أضّر على ضرر النساء على الرجاؿ قاؿ: الشر ال يقفل أبًدا, ولذلك لما علم رسوؿ اهلل 

 .[1]3الرجاؿ من النساء((

                                                 

 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



فإف المسلمة إف تبرجت بلباسها وألقت حجابها, إنها إف فعلت ذلك, فقد فاز األعداء في مخططاتهم, وكسبوا مكسًبا 
 ما تبرجت فقد ىدمت المجتم  ونشرت الرذيلة, وأشاعت الفاحشة.عظيًما. وإف المرأة متى 

يقوؿ سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز ػ رحمو اهلل ومتعنا بعلمو وعملو ػ في رسالة لو اسمها ]التبرج[, أنصح الجمي  
 ؿ رحمو اهلل: بقراءتها, فقد بين فيها الشيخ رحمو اهلل البياف الشافي في حكم الحجاب وحرمة السفور, يقو 

"فال يخفى على كل من لو معرفٌة ما عمت بو البلوى في كثير من البلداف من تبرج الكثير من النساء وسفورىن, وعدـ 
تحجبهم من الرجاؿ, وإبداء الكثير من زينتهن التي حـر اهلل عليهن إبداءىا, وال شك أف ذلك من المنكرات العظيمة والمعاصي 

العقوبات ونزوؿ النقمات, لما يترتب على التبرج والسفور من ظهور الفواحش وارتكاب الجرائم وقلة  الظاىرة, ومن أسباب حلوؿ
 الحياء وعمـو الفساد".

ثم يقوؿ رحمو اهلل: "فاتقوا اهلل أيها المسلموف, وخذوا على أيدي سفهائكم وامنعوا نساءكم مما حـر اهلل عليهن, وألزموىن 
))إف الناس إذا رأوا المنكر فلم أنو قاؿ:  سبحانو, وعظيم عقوبتو, فقد صح عن النبي التحجب والتستر واحذروا غضب اهلل
 .[2]4"يغيروه, أوشك أف يعمهم اهلل بعقابو((

زع الحجاب: "إف ثمرات االختالط ُمرة, وعواقبو وخيمة, رغم مصادمتو ويقوؿ رحمو اهلل رادِّا على دعاة االختالط ون
للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها, والقياـ باألعماؿ التي تخصها في بيتها ونحوه, ومن أراد أف يعرؼ عن كثب 

ت في ىذا البالء العظيم بإنصاٍؼ من نفسو ما جناه االختالط من المفاسد التي ال تحصى؛ فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقع
 وتجرد للحق عما عداه, فسيجد التحسر على انفالت المرأة من بيتها وتفكك األسر" ا.ىػ 

وأخيًرا, بعد ىذه الرحلة الطويلة من تبيين مخطط األعداء وىتك أستارىم, انتبو ػ أيها الولي ػ من أف تكوف ممن يشارؾ في 
 إنجاح مخططات األعداء.

نِت أيًضا ػ أيتها المرأة المسلمة ػ احذري ثم احذري أف تستسلمي لهم أو تتنازلي, حتى وإف أبدوا لِك النصيحة أو الشفقة وأ
 عليك.

 ا حّريّتك, وإنما أرادوا أف تكوني رقيقاً وألعوبة في أيديهم.فواهلل ما أرادو 
جاتك, انظر ما يلبسن عند خروجهن من البيت, وأنت أيها الولي, راقب من ىم تحت واليتك من البنات الشابات ومن زو 

 سواء ذىبن للسوؽ ىنا أـ لوليمة ىناؾ.
 فكم سمعنا وسمعتم عن بنات يلبسن الفاضح التي تستحي المرأة أف تلبسو أماـ زوجها أحيانًا.

ح, بل من النساء ثم ال تستنكف ىذه المرأة وربما تكوف ما زالت تنتظر الزوج الذي يخطبها وم  ذلك تلبس ىذا الزي الفاض
من لبست عباءة في السوؽ وعلى مرأى من الناس, قد أظهرت يديها وربما ساعديها, وتغطت بغطوة خفيفة ال تغطي شيًئا من 
 وجهها, أو لبست نقاباً وأخرجت معظم وجهها أو أخرجت عينيها؛ لتقتل بنظرتها المسمومة ضعاَؼ القلوب, وإلى اهلل المشتكى. 

علم أف ىذا الرجل الذي تركب معو في سيارتو وىي على ىذه الهيئة زوجها الذي نزع من قلبو الحياء وإنك لتعجب حينما ت
 والغيرة, فال غيرة منو وال حياء منها, وأصبحت الغيرة التي كنا نسم  عنها في ذلك الجيل األوؿ كأنها أسطورة أو قصة خيالية.

. فقاـ سعد بن عبادة ))إف دخل أحدكم على أىلو ووجد ما يريبو أشهد أربًعا((يقوؿ يوًما ألصحابو: فها ىو رسوؿ اهلل 
رأيت ما يريبني متأثًرا, فقاؿ: يا رسوؿ اهلل, أأدخل على أىلي فأجد ما يريبني, أنتظر حتى أشهد أربًعا؟ ال والذي بعثك بالحق, إف 

 في أىلي ألطيحن بالرأس عن الجسد وألضربن بالسيف غير مصفح, وليفعل اهلل بي بعد ذلك ما يشاء.
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))أتعجبوف من غيرة سعد, واهلل ألنا أغير منو, واهلل أغير مني, ومن أجل غيرة اهلل حـر الفواحش فقاؿ عليو الصالة والسالـ: 
 لو في الصحيحين.. الحديث وأص[3]5ما ظهر منها وما بطن((
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