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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

حوار فیھ حّل للمشكالت العقدیة التي تشغل  - : تشبھ النساء بالرجال  ٢الكبائر - ٠٨٤٠الخطبة : 
  المسلمین .

٢١-٠٦-٢٠٠٢  

  الخطبة األولى:

الحمد � نحمده، ونستعین بھ ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده هللا فال   

ُمضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ إقراراً بربوبیتھ 

ھ وسلم رسول هللا سید الخلق و البشر وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى هللا علی

ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صّلِ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ 

وعلى ذریتھ ومن تبعھ بإحسان إلى یوم الدین، اللھم ال علم لنا إال ما علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم 

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً علِّمنا ما ینفعنا وانفعنا ب ما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

  وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  النصر على أعدائنا یكون بتحرر حیاتنا من المنكرات و إعداد القوة :

طبتین سابقتین تحدثت عن الكبائر، والیوم أتحدث عن إحدى ھذه الكبائر، أیھا األخوة الكرام، في خ  

ولعلھا من أكبر الكبائر، أما عالقتھا بما یجري حولنا من أحداث فواضحة وضوح الشمس، كلنا یتطلع 

  إلى أن ینصرنا هللا على أعدائنا.

    

أعداؤنا أیھا األخوة في التقییم العسكري ثالث 

وكلنا یتطلع أن ننتصر قوة ضاربة في العالم، 

علیھم، والمعركة كما ترون تتنامى وتتعاظم، 

وما أصعب أن ینتصروا، وما أسعدنا إذا 

وھذه  -انتصرنا، ولكن نصر هللا عز وجل

حقیقة مسلم بھا مقطوع بھا بحسب النصوص 

ال یتنزل إال على من یستحقھ، فنحن  -الصحیحة

 مھمتنا األولى أن نعد ألعدائنا ما استطعنا من
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  قوة، وأن نؤھل أنفسنا كي نستقبل نصر هللا لنا.

التأھیل األول أن نعد ألعدائنا ما استطعنا من جمیع أنواع القوى، والقسم الثاني أن نحرر حیاتنا من كل   

  المنكرات والمعاصي.

والمعاصي أیھا األخوة كثیرة جداً، ولكن شیئین یستقطبان ھذه المعاصي كلھا، أحدھما كسب المال   

اني النساء، فكسب المال لھ موضوعات طویلة ومتنوعة یعالج في وقت آخر إن شاء هللا، لكن العالقة والث

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:   بالنساء، فعَْن أَبِي َسِعیٍد اْلُخْدِرّيِ َعْن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ

َ ُمْستَْخِلفُكُ  ْنیَا ُحْلَوةٌ َخِضَرةٌ َوإِنَّ �َّ ْنیَا َواتَّقُوا النَِّساَء فَِإنَّ ((إِنَّ الدُّ ْم فِیَھا فَیَْنُظُر َكْیَف تَْعَملُوَن فَاتَّقُوا الدُّ

َل فِتْنَِة بَنِي إِْسَرائِیَل َكانَْت فِي النَِّساِء ))   أَوَّ

  [ مسلم َعْن أَبِي َسِعیٍد اْلُخْدِرّيِ]

  المرأة المسترجلة من أكبر الكبائر :

ائر، بل إن بعضھم قال: ھي من أكبر الكبائر، المرأة المسترجلة، ذلك أن الكبیرة التي أدرجت مع الكب  

  هللا سبحانھ وتعالى أودع في قلب كل رجل محبة الطرف اآلخر ھي كما قال هللا عز وجل:

َمِة ﴿ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِیَن َواْلقَنَاِطیِر اْلُمقَْنَطَرِة ِمَن الذَّھَ  ِة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ ِب َواْلِفضَّ

ْنیَا﴾   َواْألَْنعَاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمتَاُع اْلَحیَاِة الدُّ

  ] ١٤[ سورة آل عمران: 

    

فقد أودع هللا في نفس كل رجل محبة الناس، 

لكن هللا جل جاللھ ما أودع في اإلنسان شھوةً 

إال وجعل لھا قناةً نظیفةً تسري خاللھا، فال 

حرمان في اإلسالم، ولكن في اإلسالم تنظیماً، 

فھذه الشھوة التي أودعھا هللا في اإلسالم قناتھا 

النظیفة الزواج، وسائل صیانتھا غض البصر، 

ً تبدو  ً متفلتا حجاب المرأة، حینما نعیش مجتمعا

ً فاضحةً،  فیھ المرأة بكل مفاتنھا، وترتدي ثیابا

فإن فتنةً كبیرة جداً تسري في ثنایا ھذا المجتمع، وعندئذ ھذه المعاصي على تنوعھا بدءاً من إطالق 

د، فلذلك أیھا األخوة، فیما البصر، وانتھاًء بالفاحشة، ھذه المعاصي ھي التي تعیق أن نرى من هللا ما نری

أرى أن الغرب یسعى جاھداً لیحارب المسلمین بالمرأة، تستغل المرأة لتكون فتنةً طاغیةً، لذلك فیما أخبر 
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عنھ النبي علیھ الصالة والسالم أن هللا عز وجل أطلعھ عما سیكون في آخر الزمان، وھذا الحدیث من 

  دالئل نبوة النبي علیھ الصالة والسالم:

  النَِّساِء اْلَكاِسیَاِت اْلعَاِریَاِت اْلَمائَِالِت اْلُمِمیَالِت))((

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

  َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:  

َجاِل ِمْن النَِّساِء َواْلُمتََشبِِّھینَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم اْلُمتََشبَِّھاِت بِالّرِ ِ َصلَّى �َّ ِمْن  بِالنَِّساءِ  ((لَعََن َرُسوُل �َّ

َجالِ    ))الّرِ

  [ البخاري عن ابن عباس]

  َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:  

َالِت ِمْن النَِّساِء َوقَ  َجاِل َواْلُمتََرّجِ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم اْلُمَخنَّثِیَن ِمْن الّرِ اَل أَْخِرُجوُھْم ِمْن ((لَعََن النَّبِيُّ َصلَّى �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَُالنًا َوأَْخَرَج ُعَمُر فَُالنً    ا ))بُیُوتُِكْم قَاَل فَأَْخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى �َّ

  [ البخاري عن ابن عباس]

والمترجالت من النساء الالتي یتشبھن بالرجال في زیھن وھیئتھن، فأما في العلم والرأي المحمود فال   

  شيء في ذلك.

  أحادیث صحیحة متعلقة بتشبھ المرأة بالرجال :

ً من األحادیث الصحیحة المتعلقة بتشبھ المرأ   ة بالرجال: َعْن َساِلِم أیھا األخوة الكرام، أسوق لكم بعضا

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: ِ َصلَّى �َّ ِ َعْن أَبِیِھ قَاَل قَاَل َرُسوُل �َّ   ْبِن َعْبِد �َّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ إِلَْیِھْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة اْلعَاقُّ ِلَواِلَدْیِھ، َواْلَمْرأَةُ اْلُمتَرَ  لَةُ، وَ ((ثََالثَةٌ َال یَْنُظُر �َّ یُّوُث، َوثََالثَةٌ َال ّجِ الدَّ

  یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ اْلعَاقُّ ِلَواِلَدْیِھ، َواْلُمْدِمُن َعلَى اْلَخْمِر، َواْلَمنَّاُن بَِما أَْعَطى ))

ِ َعْن أَبِیِھ]   [ النسائي َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد �َّ

الحدیث والمرأة المترجلة ھي المتشبھة  وفي روایة اإلمام أحمد ال یدخلون الجنة، وھناك تعلیق على ھذا  

بالرجال، فھؤالء الفتیات اللواتي یمشین في األسواق ألیس لھن آباء؟ ألیس لھن أزواج؟ ألیس لھن أخوة؟ 

أین الرجال؟ كیف یسمح ھؤالء أب كان أو أخ أو ابن لھذه المرأة أن تخرج بھذا الزي، وبھذه الثیاب 

  یقة.الفاضحة الضیقة، وبھذه الثیاب الرق

إن فتنة بني إسرائیل كانت بالنساء، ویوجد أحادیث كثیرة كان علیھ الصالة والسالم یحذرنا فعَْن أَبِي   

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:   َسِعیٍد اْلُخْدِرّيِ َعْن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ
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َ ُمْستَْخِلفُُكْم فِیَھا ْنیَا ُحْلَوةٌ َخِضَرةٌ َوإِنَّ �َّ ْنیَا َواتَّقُوا النَِّساَء فَِإنَّ  ((إِنَّ الدُّ فَیَْنُظُر َكْیَف تَْعَملُوَن فَاتَّقُوا الدُّ

َل فِتْنَِة بَنِي إِْسَرائِیَل َكانَْت فِي النَِّساِء ))   أَوَّ

  [ مسلم أَبِي َسِعیٍد اْلُخْدِرّيِ]

  أیھا األخوة الكرام، في قولھ تعالى:  

 ُ َل �َّ   بِِھ بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض﴾﴿َوَال تَتََمنَّْوا َما فَضَّ

  ] ٣٢[ سورة النساء: 

لعل من أسباب نزول ھذه اآلیة أن المرأة أحیاناً تتمنى أن تكون رجالً فتتشبھ بالرجال، والرجل أحیاناً   

یتمنى أن یكون أقرب إلى الجنس الثاني فیتشبھ بالنساء، فھذا نھي شدید ذلك ألن لكل من المرأة والرجل 

إذا اتقى هللا فیما أقامھ، لكل من المرأة والرجل مكان في الجنة إذا اتقى هللا فیما أقامھ، قال  مكان في الجنة

  تعالى:

ا اْكتََسبُوا َوِللنَِّساِء نَِص  َجاِل نَِصیٌب ِممَّ ُ بِِھ بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض ِللّرِ ا اْكتََسْبَن﴾﴿َوَال تَتََمنَّْوا َما فَضََّل �َّ   یٌب ِممَّ

  ] ٣٢النساء: [ سورة 

  ألم یقل علیھ الصالة والسالم المرأة تمنت أن یفرض علیھن الجھاد قال لھا:  

(( اعلِمي أیتھا المرأة، وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في 

  سبیل هللا ))

  [ابن عساكر وأخرجھ البیھقى في شعب اإلیمان عن أسماء بنت یزید األنصاریة]

ا اْكتََسبُوا َوِللنَِّساِء نَِص  َجاِل نَِصیٌب ِممَّ ُ بِِھ بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض ِللّرِ ا اْكتََسْبَن﴾﴿َوَال تَتََمنَّْوا َما فَضََّل �َّ   یٌب ِممَّ

  ] ٣٢[ سورة النساء: 

  كنت مرة في محاضرة وجھ إلي ھذا السؤال: ھل ھناك من عبادة خاصة بالنساء؟  

بادة إعفاف الشباب، ھذه من أعظم العبادات، ذلك أن الرجل قد یرتدي ثیاباً رقیقة في قلت: نعم إنھا ع  

ً یرتاح بھا، لكن المرأة لھا عبادة خاصة، إنھا عبادة  الصیف یتخفف من ثیابھ الثقیلة، وقد یرتدي ثیابا

لون بشرتھا،  إعفاف الشباب، البد من أن ترتدي ثیاباً فضفاضة، وال بد من أن ترتدي ثیاباً ال تشف عن

  فھذه الثیاب بشكل مجمل حجاب المرأة عبادتھا التي أناطھا هللا بھا.

  مظاھر تشبھ النساء بالرجال :

  

  ـ الثیاب : ١

  أیھا األخوة الكرام:  
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ا اْكتََسبُوا َوِللنَِّساِء نَِص  َجاِل نَِصیٌب ِممَّ ُ بِِھ بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض ِللّرِ ا اْكتََسْبَن﴾﴿َوَال تَتََمنَّْوا َما فَضََّل �َّ   یٌب ِممَّ

  ] ٣٢[ سورة النساء: 

د هللا فیما ھذه آیة دقیقة جداً، فكل من الرجل والمرأة مؤھل أن یصل إلى أعلى مقام في الجنة إذا ھو عب  

أقامھ، إذا عبد هللا فیما أقامھ یصل إلى أعلى مراتب الجنة، فلذلك ال داعي أن تتمنى المرأة أن تكون 

كالرجل فتسترجل، وال داعي أن یتمنى الرجل أن یكون قریباً من جنس النساء، فیقضي وقتاً طویالً في 

  تزیین نفسھ، وفي التعطر، وما إلى ذلك.

من مظاھر تشبھ النساء بالرجال أوالً الثیاب، فأي ثوب یرتدیھ الرجل إذا قلدتھ  أیھا األخوة الكرام،  

المرأة أدرجت تحت ھذه األحادیث التي فیھا اللعن وفیھا الغضب، فلبس ثیاب خاصة بالرجال، لبس ثیاب 

تصف حجم أعضائھا، ھذا من تشبھ المرأة بالرجل، فقد روي عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ 

  ال:ق

  ((لعن هللا الرجل یلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل))

  [أحمد وأبو داود عن أبي ھریرة]

ُ َعْنَھا:     وفي حدیث آخر َعْن اْبِن أَبِي ُملَْیَكةَ قَاَل: قِیَل ِلعَائَِشةَ َرِضَي �َّ

 ِ ُجلَةَ ِمْن النَِّساِء ))((إِنَّ اْمَرأَةً تَْلبَُس النَّْعَل فَقَالَْت: لَعََن َرُسوُل �َّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم الرَّ   َصلَّى �َّ

  [ أبو داود َعْن اْبِن أَبِي ُملَْیَكةَ]

أي التي تتشبھ بالرجال. ھذا نوع من أنواع التشبھ؛ أن ترتدي المرأة ثیاباً عرفت للرجال، وفھمك كاف   

  للتعبیر عن تفاصیل ھذا الكالم.

  ـ عدم االلتزام بالحجاب الشرعي و إظھار زینتھا : ٢

    

ثانیاً عدم االلتزام بالحجاب الشرعي، والحجاب 

الشرعي یجب أن یستر المرأة، أن یستر كل 

أعضائھا بثیاب من حیث اللون، ومن حیث 

االتساع، ومن حیث الشفافیة، سماكة الثوب 

جزء من دین المرأة، واتساع الثوب جزء من 

أة، ولون الثوب جزء من دین المرأة، دین المر

بل إن كل مساحة مھما دقت في ثیاب المرأة 

تعد جزءاً من دینھا، ألنھا بھذا تعبد هللا فیما 

أقامھا، تسھم في إعفاف الشباب، أما ھذه التي یبدو كل شيء منھا في الطریق، فھذه تنطبق علیھا كل ھذه 
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الم، وألن النبي یقول: " لعن هللا" فلعنة المرأة أدرجت ھذه األحادیث التي ذكرھا النبي علیھ الصالة والس

  الزینة التي ینبغي أن تكون خافیة.المعصیة مع الكبائر، ومن ذلك أیضاً إظھار 

  ـ كثرة خروجھا من البیت من غیر حاجة : ٣

  :من تشبھ المرأة بالرجل كثرة خروجھا من البیت من غیر حاجة، ألن هللا سبحانھ وتعالى یقول  

﴾   ﴿َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ

  ]٣٣[ سورة األحزاب: 

أن تقر المرأة في بیتھا، وقد توھم بعضھم أن ھذه اآلیة موجھة إلى نساء النبي، إذا كانت نساء النبي   

وھن العفیفات الطاھرات قد أمرن أن یقررن في بیوتھن، فألن تكون نساء المؤمنین ملزمات بتطبیق ھذا 

لى كل طالب الصف، ألن األمر من باب أولى، أي إذا قلنا لألول في صفھ: اجتھد، فھذا األمر ینسحب ع

  األول مطالب أن یجتھد فكیف بالمقصر؟

أیھا األخوة الكرام، ھذه المرأة الخراجة الوالجة التي تمضي معظم أوقاتھا في الطریق وفي األسواق،   

  تخرج بسبب وبال سبب، لحاجة ولغیر حاجة، قال تعالى:

﴾   ﴿َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ

  ]٣٣[ سورة األحزاب: 

  خرجتن لحاجة أساسیة، قال تعالى:لكن إذا   

َج اْلَجاِھِلیَِّة اْألُولَى﴾ ْجَن تَبَرُّ   ﴿َوَال تَبَرَّ

  ]٣٣[ سورة األحزاب: 

المرأة یمكن أن تخرج من البیت لسبب معقول، أما أن تكون والجة خراجة فھذا لیس من شأن المرأة،   

  ھذا من شأن الرجل.

  ـ مزاحمة الرجال : ٤

ة الكرام، من مظاھر تشبھ النساء بالرجال مزاحمة الرجال، والمخالطة في شيء آخر أیھا األخو  

ً بكتف،  األسواق واألماكن العامة، في أي مكان مزدحم، في أي مناسبة ترى المرأة تزاحم الرجل كتفا

  وصدراً ببطن، وھكذا مزاحمة الرجال في شؤونھم، ھذا من صفات تشبھ المرأة بالرجل.

  تي تتشبھ بالرجل في الحركة والكالم والمخالطة ونحو ذلك.بعضھم قال المترجلة ال  

  األنوثة في المرأة :

أیھا األخوة الكرام، علماء النفس یشیرون إلى صفة في األنثى دقیقة جداً، ھي األنوثة، وقد عبر القرآن   

  عنھا بالحیاء، قال تعالى:
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  ﴿فََجاَءتْھُ إِْحَداُھَما تَْمِشي َعلَى اْستِْحیَاٍء﴾

  ]٢٥ورة القصص: [ س

فما الذي لفت نظر ھذا النبي الكریم في بنت   

  سیدنا شعیب؟ حیاؤھا.

  ﴿فََجاَءتْھُ إِْحَداُھَما تَْمِشي َعلَى اْستِْحیَاٍء﴾

  ]٢٥[ سورة القصص: 

  

  وما الذي لفت نظر بنت سیدنا شعیب في سیدنا موسى؟ قوتھ وأمانتھ عفافھ، قال تعالى:  

  ﴿قَالَْت إِْحَداُھَما یَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْیَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اْألَِمیُن﴾

  ]٢٦[ سورة القصص: 

بل إن من عالمات قیام الساعة أن تنزع المروءة من رؤوس الرجال، وأن یذھب الحیاء من وجوه   

النساء، وأن تنزع الرحمة من قلوب األمراء، فال مروءة في رأس الرجل، وال حیاء في وجھ المرأة، وال 

  رحمة في قلب األمیر.

  ـ رفع الصوت بالكالم و مجادلة الرجال : ٥

نساء بالرجال رفع الصوت بالكالم، ومجادلة الرجال، صوتھا یعلو على صوتھ في من مظاھر تشبھ ال  

الطریق، وفي أي مكان آخر، وفي البیت صوتھا الذي یعلو، فإذا ارتفع صوتھا فقدت أنوثتھا، بقیت امرأة 

  لكنھا فقدت أنوثتھا، والذي یلفت نظر الرجل في المرأة حیاءھا وأدبھا وخفض صوتھا.

  ل في المشیة و في الحركات :ـ تقلید الرج ٦

أیھا األخوة الكرام، ومن مظاھر تشبھ المرأة بالرجل تقلید الرجل في المشیة والحركات، قد تجد امرأة   

تمشي واثقة من نفسھا، تمشي وكأنھا رجل، مثل ھذه المشیة التي تشبھ مشیة الرجال ھذا نوع من أنواع 

وجلد وتظھر الصالبة والخشونة، بل ویصل بھا الحد إلى تشبھ المرأة بالرجال، تمشي مشیة الرجل بقوة 

  أن تتدرب في بعض النوادي على المصارعة.

  ـ الخشونة في التعامل : ٧

ومن مظاھر تشبھ النساء بالرجال الخشونة في التعامل، فھي عنیدة فظة الخلق مستبدة برأیھا ال تقدر   

  بحق المرأة؟ وال تحترم أحداً، وھذه الصفات مذمومة بحق الرجل فكیف
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  ـ ترك الزینة : ٨

وھناك شيء قد یلفت النظر نص علیھ العلماء من مظاھر تشبھ النساء بالرجال ترك الزینة، كأن المرأة   

ً لمحارمھا، لزوجھا، فھناك امرأة تترك الزینة كلیاً،  مأمورة أن تتزین، أن تعرب عن أنوثتھا، طبعا

عنیدة، قاسیة ال تلین، فظة، ھذه الصفات مذمومة  وترفع صوتھا على زوجھا، وخشنة في المعاملة،

  بالرجال فكیف بالنساء؟

  ـ نبذ قوامة الزوج : ٩

أیھا األخوة، ومن مظاھر تشبھ النساء بالرجال نبذ قوامة الزوج، ھذه التي ال ترى حرمةً لزوجھا، ال   

والسالم، فنبذ قوامة الزوج تطیع أمره، ال تحترمھ أمام أوالده، ھي امرأة خالفت منھج النبي علیھ الصالة 

أو رعایة الولي نوع من أنواع تشبھ المرأة بالرجال، ال تقبل أمراً، وال تخضع ألحد، ال ألبیھا، وال 

لزوجھا، وال إلخوتھا، وأنا ال أتكلم من فراغ أیھا األخوة، أنا لخصت ھذه النواحي في أسئلة كبیرة 

  ة ال تنصاع ألحد.ومشكالت كثیرة، طلب مني أن أعالجھا، وجدت امرأ

  ـ أن تسافر من دون محرم : ١٠

ُ َعْنُھَما أَنَّ النَّبِيَّ    ومن مظاھر تشبھ النساء بالرجال أن تسافر من دون محرم، َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:   َصلَّى �َّ

  ِذي َمْحَرٍم)) ((َال تَُسافِْر اْلَمْرأَةُ ثََالثَةَ أَیَّاٍم إِالَّ َمعَ 

  [البخاري عن ابن عمر]
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شيء مألوف جداً أن تجد امرأة تنتقل من قارة إلى قارة، ومن بلد إلى بلد، من دون محرم، والسفر خلوة 

  ص علیھ الفقھاء.كما ن

  ـ قلة الحیاء : ١١

أیھا األخوة الكرام، ومن مظاھر تشبھ المرأة بالرجل قلة الحیاء، فالمرأة المسترجلة نزعت الحیاء من   

شخصیتھا، ومن أخالقھا، أصبحت كالشجرة بال لحاء، مصیرھا إلى العطب وإلى الموت سریعاً، فالمرأة 

ن الموضوع یقتضي أن تستحي أن تقول فیھ، تتكلم في كل المسترجلة تتكلم في كل موضع، وقد یكو

موضوع، وتتحدث مع كل الناس، وتذھب إلى كل مكان بال حیاء وبال خلق، ففي الحدیث الصحیح َعْن 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:   أَبِي َمْسعُوٍد ُعْقبَةَ قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى �َّ

ا أَْدَرَك النَّاُس مِ  ِة إَِذا لَْم تَْستَْح فَاْفعَْل َما ِشئَْت ))((إِنَّ ِممَّ   ْن َكَالِم النُّبُوَّ

  [البخاري َعْن أَبِي َمْسعُوٍد]

  أسباب تشبھ النساء بالرجال :

أیھا األخوة الكرام، لو أردنا أن نعود إلى أسباب ھذه الظواھر، أول سبب نقص اإلیمان وقلة الخوف من   

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: ُ َعْنھُ قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى �َّ   هللا، فعَْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ

انِي ِحیَن یَْزنِي َوُھَو ُمْؤِمنٌ  ، َوَال یَْشَرُب اْلَخْمَر ِحیَن یَْشَرُب َوُھَو ُمْؤِمٌن، َوَال یَْسِرُق ِحیَن ((َال یَْزنِي الزَّ

   ُمْؤِمٌن ))یَْسِرُق َوُھَو ُمْؤِمٌن، َوَال یَْنتَِھُب نُْھبَةً یَْرفَُع النَّاُس إِلَْیِھ فِیَھا أَْبَصاَرُھْم ِحیَن یَْنتَِھبَُھا َوُھوَ 

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

ان وراء كل معصیة فتاة نشأت في بیت فیھ ضعف في اإلیمان، ثم التربیة السیئة، فاإلنسان ضعف اإلیم  

ابن بیئتھ، فإذا كانت البیئة التي نشأت فیھا الفتاة صالحةً كانت فتاةً أخالقیة، وإذا كانت البیئة التي نشأت 

محاسبة، مثل ھذا البیت لیس فیھا الفتاة سیئة، األم تتطاول على األب، البیت سائب ال انضباط فیھ، وال 

  تربةً صالحةً لفتاة تتأدب بآداب اإلسالم.

أیھا األخوة، ومن أسباب ھذا التشبھ الغزو الثقافي الذي جاءنا عن طریق الصحون، نموذج المرأة   

الغربیة امرأة مسترجلة، امرأة قویة ھي أقوى من زوجھا، أقوى بكثیر، ال تصبر على زوج سنتین، فھذا 

قافي الذي یأتي المسلمین من خالل ھذه الصحون، من خالل األعمال الفنیة ھذا یغرس في الغزو الث

أعماق الفتیات نموذجاً للمرأة القویة المسترجلة التي ال تخضع لزوج، وتتأبى علیھ، وھي المسیطرة، أحد 

  أسباب المرأة المسترجلة ھو تقلید األجانب.

ما تؤخذ المرأة بصرعات األزیاء، وحینما تؤخذ المرأة بحدیث أیھا األخوة الكرام، والتقلید األعمى حین  

الصدیقات السیئات، فھذا سبب آخر من أسباب استرجال المرأة، ثم إن رفیقات السوء أكبر خطر على 
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الفتاة، األب المؤمن یعلم علم الیقین من تصاحب ابنتھ، اإلنسان كائن اجتماعي، لكن یعلم علم الیقین من 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:تصاحب ابنتھ لذل ِ َصلَّى �َّ   ك قَاَل َرُسوُل �َّ

اِلحِ َواْلَجِلیِس السَّْوِء َكَمثَِل َصاِحِب اْلِمْسِك َوِكیِر اْلَحدَّاِد َال یَْعَدُمَك ِمْن َصاحِ  ِب اْلِمْسِك ((َمثَُل اْلَجِلیِس الصَّ

ا تَْشتَِریِھ أَْو تَِجُد ِریَحھُ َوِكیُر اْلَحدَّادِ    یُْحِرُق بََدنََك أَْو ثَْوبََك أَْو تَِجُد ِمْنھُ ِریًحا َخبِیثَةً )) إِمَّ

ُ َعْنھُ ]   [متفق علیھ عن أَبَي بُْرَدةَ ْبَن أَبِي ُموَسى َعْن أَبِیِھ َرِضَي �َّ

قل لي من تصاحب أقل لك من أنت، أول مھمة من مھمات اآلباء أن یعرفن من تصاحب بناتھن من   

ضعف نفسي عند بعض الفتیات تحب أن تظھر بمظھر یلفت النظر، ھذا إتمام نقص الرفیقات، وھناك 

في شخصیتھا، فحینما تربى الفتاة تربیة إیمانیة، التربیة اإلیمانیة تعطي الفتاة قوة الشخصیة، تعطي الفتاة 

شخصیة قیمتھا في المجتمع المسلم، تعطي الفتاة قیمتھا عند هللا عز وجل، فحینما یكون ھناك نقص في 

المرأة ھذا الذي یدعوھا أحیاناً إلى أن تلفت النظر، أما الشيء الذي یعد ھو الفیصل فالقدوة السیئة، األم 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:   المسترجلة تنشئ بناتھا على أن یتشبھن بالرجال لذلك قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى �َّ

َسانِِھ َكَما تُْنتَُج اْلبَِھیَمةُ بَِھیَمةً ((َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ یُولَُد َعلَى اْلِفطْ  َرانِِھ أَْو یَُمّجِ َدانِِھ أَْو یُنَّصِ َرِة فَأَبََواهُ یَُھّوِ

ِ الَّتِي ُ َعْنھُ فِْطَرةَ �َّ ْیَھا فََطَر النَّاَس َعلَ  َجْمعَاَء َھْل تُِحسُّوَن فِیَھا ِمْن َجْدَعاَء ثُمَّ یَقُوُل أَبُو ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ

  اْآلیَةَ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  كمثل البھیمة ال تلد إال البھیمة.  

أیھا األخوة الكرام، وآخر شيء من أسباب ھذا االسترجال والتشبھ بالرجال انعدام الغیرة من زوجھا أو   

ولیھا، فالزوج یمشي مع زوجتھ وھي كاسیة عاریة وھو مرتاح جداً، وھو یصلي الجمعة أحیاناً، زوج ال 

د غیرة منھ كما قال علیھ یغار على زوجتھ والغیرة من اإلیمان، أتعجبون من غیرة سعد، وهللا إنني ألش

  الصالة والسالم، فالزوج الذي ال یغار على زوجتھ وال على بناتھ ھذا في إیمانھ إشكال:

ُ َعزَّ َوَجلَّ إِلَْیِھْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة اْلعَاقُّ ِلَواِلَدْیِھ، َواْلَمْرأَةُ اْلُمتَرَ  یُّوُث، وَ ((ثََالثَةٌ َال یَْنُظُر �َّ لَةُ، َوالدَّ ثََالثَةٌ َال ّجِ

  یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ اْلعَاقُّ ِلَواِلَدْیِھ، َواْلُمْدِمُن َعلَى اْلَخْمِر، َواْلَمنَّاُن بَِما أَْعَطى ))

ِ َعْن أَبِیِھ]   [ النسائي َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد �َّ

  وسائل فعالة في معالجة تشبھ المرأة بالرجل :

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:أیھا األخوة، البد من التربیة ا   ِ َصلَّى �َّ   إلیمانیة، َعْن أَبِي َسِعیٍد اْلُخْدِرّيِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ
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 َ  فِیِھنَّ فَلَھُ ((َمْن َكاَن لَھُ ثََالُث بَنَاٍت أَْو ثََالُث أََخَواٍت أَْو اْبنَتَاِن أَْو أُْختَاِن فَأَْحَسَن ُصْحبَتَُھنَّ َواتَّقَى �َّ

  َجنَّةُ ))الْ 

  [الترمذي َعْن أَبِي َسِعیٍد اْلُخْدِرّيِ]

    

لك الجنة، الجنة ھدف كل إنسان ومن أثمانھا 

أن تربي ابنتك تربیةً إیمانیة، من أحد أكبر 

أسباب دخول الجنة أن تربي بناتك تربیةً 

إسالمیة ثم القدوة الحسنة، حینما تكون األم 

زوجھا، قدوةً لبناتھا في حجابھا، في أدبھا مع 

ً یمكن أن تكون  في رعایتھا لبناتھا، األم أیضا

ھي المحور في تربیة البنات وإلزام البنت أو 

المرأة بالحجاب الشرعي الذي نص علیھ 

الفقھاء، أال یظھر من مفاتنھا شيء، وعدم السماح للمرأة بالخروج من دون حاجة، ھذه أیھا األخوة 

  ھرة الخطیرة.بعض الوسائل المجدیة في معالجة ھذه الظا

  أیھا األخوة الكرام، یقول هللا عز وجل:  

  ِر ِحَساٍب﴾﴿َوَمْن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُھَو ُمْؤِمٌن فَأُولَئَِك یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ یُْرَزقُوَن فِیَھا بِغَیْ 

  ]٩٧[ سورة النحل: 

َھا َوَمْن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوُھَو ُمْؤِمٌن فَأُولَئَِك یَْدُخلُوَن ﴿َمْن َعِمَل َسیِّئَةً فََال یُْجَزى إِالَّ ِمثْلَ 

  اْلَجنَّةَ یُْرَزقُوَن فِیَھا بِغَْیِر ِحَساٍب﴾

  ]٤٠[ سورة غافر: 

أیھا األخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، و زنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، و اعلموا أن   

لك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، و سیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیس من دان نفسھ، وعمل لما م

  بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، و تمنى على هللا األماني.

* * *  

  الخطبة الثانیة :

  الحمد � رب العالمین، و الصالة و السالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین.  
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  حوار فیھ حّل للمشكالت العقدیة التي تشغل المسلمین :

أیھا األخوة الكرام، أسوق لكم حواراً وجدت فیھ حالً لمعظم المشكالت العقدیة التي تشغل المسلمین، في   

ق القرآن، وتبنى ھذه الفكرة أحد خلفاء بني العباس، وأدخل كل بعض العصور السابقة ظھرت فكرة خل

من أنكر ھذا السجن، وكانت فتنةً كبیرة جداً، كیف حلت؟ حلت بحوار جرى بین عالم جلیل وبین خلفیة 

  المسلمین، أسوق لكم طرفاً من الحوار.

مقیداً، حسن الشیبة،  - ممن بالد الشا -أدخل على الواثق شیخ من أھل الفقھ والحدیث من الثغر الشامي  

فسلم غیر ھائب، ودعا فأوجز، فرأیت الحیاء منھ في حمالیق عیني الواثق، فقال لھ أمیر المؤمنین: یا 

شیخ أجب أحمد بن أبي دؤاد عما یسألك، أحمد بن أبي دؤاد یتزعم فكرة خلق القرآن، وھذا الشیخ جاء 

یضعف عند المناظرة، فرأیت الواثق وقد صار مكان مقیداً. فقال الشیخ: یا أمیر المؤمنین أحمد یصغر، و

ً علّي، فقال: أبو عبد هللا یصغر ویضعف عند مناظرتك؟ فقال: أیھا األمیر ھون علیك  الرحمة غضبا

أتأذن لي في كالمھ؟ فقال الواثق: قد أذنت لك، أقبل الشیخ على أحمد فقال: یا أحمد إالم دعوت الناس؟ 

قرآن، فقال لھ الشیخ: مقالتك ھذه التي دعوت الناس إلیھا من القول بخلق قال أحمد: إلى القول بخلق ال

القرآن أداخلة في الدین فال یكون الدین تاماً إال بالقول بھا؟ قال: نعم، قال الشیخ: فرسول هللا صلى هللا 

  علیھ وسلم دعا الناس إلیھا أم تركھم؟ قال: ال ما دعا الناس إلیھا.

    

علمھا؟ قال: یعلمھا، قال: فلَم فقال: یعلمھا أم ال ی

دعوت إلى ما لم یدعھم رسول هللا صلى هللا 

علیھ وسلم؟ فأمسك، فقال الشیخ: یا أمیر 

المؤمنین ھذه واحدة، ثم قال الشیخ: أخبرني یا 

أحمد، قال هللا تعالى في كتابھ العزیز: الیوم 

أكملت لكم دینكم، فقلت أنت: الدین ال یكون 

ً إال بمقالتك ب خلق القرآن، فا� تعالى عز تاما

وجل الصادق في تمامھ وكمالھ أم أنت الصادق 

في نقصانھ؟ فقال الشیخ: یا أمیر المؤمنین ھذه الثانیة، ثم قال بعد ساعة: أخبرني یا أحمد هللا عز وجل 

التي حینما قال: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ، فمقالتك ھذه 

دعوت الناس إلیھا فیما بلغھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إلى األمة ھل بلغھا إلى األمة أم ال؟ فأمسك، 

قال الشیخ: یا أمیر المؤمنین ھذه الثالثة. ثم قال بعد ساعة: خبرني یا أحمد لما علم رسول هللا صلى هللا 

نھا أم ال؟ قال: بل وسعھ ذلك، فقال الشیخ: علیھ وسلم مقالتك التي دعوت الناس إلیھا وسعھ أن أمسك ع
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وكذلك ألبي بكر اتسع أال یقولھا للناس وكذلك لعمر وكذلك لعثمان وكذلك لعلي رحمھم هللا تعالى؟ قال: 

نعم، فصرف الشیخ وجھھ إلى الواثق، وقال یا أمیر المؤمنین: إذا لم یسع لنا ما اتسع لرسول هللا صلى 

   وسع هللا علینا.هللا علیھ وسلم وألصحابھ فال

فقال الواثق: نعم ال وسع هللا علینا، إذا لم یتسع لنا ما اتسع لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وألصحابھ   

فقال الواثق: دعوه ثم  -أخذھا  -فال وسع هللا علینا، ثم قال الواثق: اقطعوا قیوده فلما فكت جاذب علیھا 

قدت في نیتي أن أجاذب علیھا فإذا أخذتھا أوصیت أن تجعل قال: یا شیخ لم جاذبت علیھا؟ قال: ألني ع

بین یدي و كفني، ثم أقول: یا رب سل عبدك لم قیدني ظلماً وارتاع بي أھلي؟ فبكى الواثق والشیخ وكل 

فقال: یا أمیر المؤمنین ما خرجت من منزلي  -سامحني –من حضر، ثم قال: یا شیخ اجعلني في حل 

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولقرابتك منھ، فتھلل وجھ الواثق وسر. ثم حتى جعلت في حل إعظاماً ل

وأنا شیخ كبیر ولي حاجة  -كان العلماء مجاھدین - قال: أقم عندي آنس بك. فقال لھ: مكاني في الثغر أنفع

لى ھناك أن ألقى هللا في ساحة المعركة. فقال: سل ما بدا لك. قال: یأذن لي أمیر المؤمنین في رجوعي إ

  الموقع الذي أخرجني منھ ھذا الظالم. فقال: أذنت لك وأمر لھ بجائزة فلم یقبلھا.

أیھا األخوة الكرام، أرأیتم إلى طبیعة ھذه المناظرة بمثل ھذه المناظرة تحل أكثر المشكالت العقدیة فیما 

  بین المسلمین التي جعلت بأسھم بینھم، ألن النبي علیھ الصالة والسالم قال:

  م على بیضاء نقیة لیلھا كنھارھا ال یزیغ عنھا إال ضال))((تركتك

  [ ابن ماجھ عن العرباض ]

  فحینما قال هللا عز وجل:  

ْسَالَم ِدیناً﴾   ﴿اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اْإلِ

  ]٣[ سورة المائدة: 

وعي، واإلتمام عددي، فعدد القضایا التي عالجھا اإلسالم تام عدداً، وطریقة قال العلماء: اإلكمال ن  

المعالجة كاملة نوعاً، وأي إنسان إلى یوم القیامة یضیف على الدین شیئاً ھو یتھمھ بالنقص، وأي إنسان 

  یحذف من الدین شیئاً یتھمھ بالزیادة.

ْسَالَم ِدیناً﴾﴿اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم َوأَتَْمْمُت عَ    لَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اْإلِ

  ]٣[ سورة المائدة: 

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، و عافنا فیمن عافیت، و تولنا فیمن تولیت، و بارك اللھم لنا فیما أعطیت، و قنا   

و اصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق و ال یقضى علیك، و إنھ ال یذل من والیت و ال یعز 
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لیك، اللھم ھب لنا من عادیت، تباركت ربنا و تعالیت، و لك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إ

عمالً صالحاً یقربنا إلیك، اللھم أعطنا و ال تحرمنا، أكرمنا و ال تھنا، آثرنا و ال تؤثر علینا، أرضنا و 

ارض عنا، أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، و أصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، و أصلح لنا 

ا من كل خیر، و اجعل الموت راحة لنا من كل شر، آخرتنا التي إلیھا مردنا، و اجعل الحیاة زاداً لن

موالنا رب العالمین، اللھم اكفنا بحاللك عن حرامك، و بطاعتك عن معصیتك، و بفضلك عمن سواك، 

اللھم ال تؤمنا مكرك، و ال تھتك عنا سترك، و ال تنسنا ذكرك یا رب العالمین، اللھم بفضلك و رحمتك 

إلسالم و أعز المسلمین، و أذل الشرك و المشركین، خذ بید والتھم أعل كلمة الحق و الدین، و انصر ا

  إلى ما تحب و ترضى، إنك على ما تشاء قدیر و باإلجابة جدیر.

 


