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سیداو -ندوة حول اتفاقیة مكافحة أشكال التمییز ضد المرأة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  سیداو -ندوة حول اتفاقیة مكافحة أشكال التمییز ضد المرأة  -  06الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2000 -01-01  

  الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین . 

  الخلفیة التي سبقت مؤتمرات السكان :

أیھا األخوة الكرام ، ھناك خلفیة لھذه المؤتمرات التي سبقت تلك المعاھدة ، الخلفیة تقول : إن النمو  

السكاني في العالم الثالث وال سیما عند المسلمین یعد خطراً یھدد األمن الغربي ، یریدوننا أال ننجب لذلك 

ً ثالثة بین رجلین أو امرأتین أو رجل  وامرأة ، وسمحوا باإلجھاض اآلمن جعلوا عقود الزواج أنواعا

وھناك اتفاقیات ُعقدت في القاھرة في مؤتمر القاھرة ومؤتمر بكین وال یمكن لدولة إسالمیة أن تطبقھ ، 

  ھذا شيء مستحیل ، لكن أرید أن أختصر .

  أقدم لكم صورة عما آلت إلیھ األمور عندھم ، ھم یرغبون أن یكون وضعنا كوضعھم . 

تأذن والده في الزواج منھا قال لھ : ال یا بني إنھا أختك وأمك ال تدري ، ثم أعجبتھ شاب أحب فتاة فاس 

: تدري ، أعجبتھ فتاة ثالثة ، فقالفتاة ثانیة ، فاستأذن والده ، قال : ال یا بني ، إنھا أختك أیضاً ، وأمك ال 

، تھ ، قالت لھ : خذ أین شئتال یا بني ، إنھا أختك أیضاً ، وأمك ال تدري ، ھذا الشاب ضجر فأخبر والد

  فأنت لست ابنھ ، وھو ال یدري .

  بنود المعاھدة واتفاقیات مؤتمرات السكان ال یمكن ألي دولة إسالمیة أن تقبلھا :

صدقوا أن بنود المعاھدة واتفاقیات مؤتمرات السكان ال یمكن لدولة إسالمیة أن تقبلھا ، وحینما تحفظنا  

اإلسالمیة تحفظت أیضاً ولكن المشكلة التي ینبغي أن تكون واضحة أن  عن معظم المواد معظم الدول

ھناك فرقاً كبیراً بین حقیقة ھذا الدین العظیم وبین الممارسات الخاطئة الشنیعة لبعض المسلمین ، لذلك 

  قصة ثانیة :

، من المیراث شاب أحب فتاة في أمریكا فاستأذن والده في الزواج منھا فھدده األب بالتبرؤ منھ وحرمانھ 

بعد شھر خطر في بال ھذا الشاب أن یدعوھا إلى اإلسالم فإن أسلمت یتزوجھا ، استشار والده قال ال 

مانع إن أسلمت أوافق ، أعطاھا عشرة كتب باللغة اإلنكلیزیة عن اإلسالم وبیّن لھا أنھا إذا أسلمت 

عة أشھر كي تقرأ الكتب بعیدة عن یتزوجھا ویرضى األب عن ذلك ، ذكیة جداً ھي طلبت منھ إجازة أرب

ضغوطاتھ ، وھذه األشھر األربعة مرت علیھ كأربع سنوات ، وفي الیوم المحدد اتصل بھا فسمع الخبر 
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الذي صعق لھ قالت لقد أسلمت فاختل توازنھ من الفرح لكنھا قالت ولكنني لن أتزوجك ألنك بحسب ما 

  قرأت في ھذه الكتب لست مسلماً .

  ین حقیقة ھذا الدین وبین الممارسات الخاطئة لبعض المسلمین :الفرق الكبیر ب

شيء مؤلم جداً أن ھناك ممارسات خاطئة عند المسلمین ال عالقة لھا باإلسالم إطالقاً ، كنت في ألمانیا  

وذكرت ھذا المثل طبیب یحمل أعلى شھادة في العالم معھ بورد وأجرى ألفي عملیة ناجحة لكن مظھره 

 ً أبیضاً ویضع سماعة قلب في أذنیھ وفي جیبھ میزان حرارة ویضع النظارة ، جئنا بمجرم یرتدي ثوبا

ي ال یقرأ وال یكتب ألبسناه ثوباً أبیضاً ووضع النظارة ومیزان الحرارة وسماعة القلب ، ھل یعد ھذا  أُِمّ

ً نعد المسلم الذي یبالغ في إھانة ً ؟ إذا كنتم تعدون ھذا الثاني طبیبا المرأة وفي أكل حقوقھا  الثاني طبیبا

  طبیباً أو مسلماً .

  ھذه المشكلة ، أكبر مشكلة أن أعداءنا یفھمون اإلسالم من خالل ممارسات خاطئة یفعلھا المسلمون . 

  كمال الخلق یدل على كمال التصرف :

ً بالموضوع ، هللا عز  وجل  بادئ ذي بدء أرید أن أقدم لمقدمة قد تعجبون من أنھ ال عالقة لھا إطالقا

    یقول :

  )﴾22﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض (

  ( سورة الروم )

  )﴾37﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ اللَّْیُل َوالنََّھاُر َوالشَّْمُس َواْلقََمُر (

  ( سورة فصلت)

    اآلن دققوا : 

  )﴾21ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَْینَكُْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً (﴿ َوِمْن َءایَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا 

  ( سورة الروم )

أیھا األخوة الكرام ، بین األرض وبین أقرب نجم ملتھب إلى األرض أربع سنوات ضوئیة ، ما معنى  

العملیة سھلة جداً الضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثالثمئة ألف كیلو متر كم یقطع أربع سنوات ضوئیة ؟ 

ً ضرب ستین ، كم یقطع في الیوم ؟ ضرب أربع  بالدقیقة ؟ ضرب ستین ، كم یقطع بالساعة ؟ أیضا

وعشرین ، كم یقطع في السنة ؟ ضرب ثالثمئة وخمسة وستین ، كم یقطع في أربع سنوات ؟ ھذا الرقم 

لو قسمناه على مئة لو في طریق إلى ھذا النجم ومعنا مركبة بسرعة مئة كم ساعة ؟ لو قسمتا  الكبیر

الناتج على أربع وعشرین كم یوم ؟ لو قسمنا الناتج على ثالثمئة وخمسة وستین كم سنة ؟ من أجل أن 
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  نصل إلى أقرب نجم ملتھب عن األرض یبعد أربع سنوات نحتاج إلى خمسین ملیون عام .

نصل إلى نجم القطب ؟ بعده عنا أربعة آالف سنة ضوئیة ، المرأة المسلسلة ملیونا سنة ضوئیة ،  متى 

   متى نصل إلى مجرة اكتشفت حدیثاً بعدھا عنا أربع وعشرین ملیار سنة:

  ﴿ فََال أُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُُّجوِم * َوإِنَّھُ لَقََسٌم لَّْو تَْعلَُموَن َعِظیٌم ﴾

  ة )( سورة الواقع

  ھناك قاعدة كمال الخلق یدل على كمال التصرف . 

  اإلسالم منھج قویم فیھ حفظ لحقوق المرأة :

ھذا اإللھ العظیم أیعقل أن یكون في منھجھ القویم ھضم لحقوق المرأة ، ھذا اإللھ العظیم ھو الذي خلق  

  الذكر واألنثى :

ا َمْن 4)إِنَّ َسْعیَكُْم لََشتَّى (3)َوَما َخلََق الذََّكَر َواْألُْنثَى (2لَّى ()َوالنََّھاِر إِذَا تَجَ 1﴿ َواللَّْیِل إَِذا یَْغَشى ( )فَأَمَّ

  )﴾7)فََسنُیَِسُّرهُ ِلْلیُْسَرى (6)َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى (5أَْعَطى َواتَّقَى (

  ( سورة اللیل )

   ھذا اإللھ العظیم الذي قال : 

   )﴾21ْن أَْنفُِسكُْم (﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم مِ 

  ( سورة الروم )

ً في التكلیف ، مكلفة كما ھو مكلف وفي التشریف   ً مساویة للرجل تماما المرأة إنسان كالرجل تماما

وجل مشرفة كما ھو مشرف ، وفي المسؤولیة مسؤولة كما ھو مسؤول ، ھذه المرأة التي خلقھا هللا عز 

كي تتكامل مع الرجل ، كي تكون سكناً لھ یكمل نقصھ بھا ، وكي یكون سكناً لھا تكمل نقصھا بھ ، ھذه 

المرأة أیعقل أن یكون في منھج هللا ما یھضم حقوقھا ؟ أضرب لكم مثالً كثیراً ضئیالً ، مرة أصلح 

ً قال ھذه لیس لھا لزوم ، قلت لھ أنا ال أستطیع أن  مركبتي عند أخ في قطعة في المركبة ألقاھا أرضا

  أناقشك لكن شركة في ألمانیا عندھا خمسة آالف مھندس لست أفھم من ھؤالء أرجعھا .

لمرأة ھضم في ھذا اإلسالم استنباط إلھ عظیم أنزل ھذا القرآن الكریم أیعقل أن یكون في حقوق ا 

    .العظیم

  المساواة التامة بین المرأة و الرجل :

  ، بادئ ذي بدء یقول هللا عز وجل : فلذلك أیھا األخوة 
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َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ (   )﴾228﴿ َولَُھنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللِرّ

  ( سورة البقرة )

مساواة تامة ، درجة القیادة فقط كیف في طیار ومساعد كالھما مھندسان ، كالھما خبیران ، كالھما  

دا الطائرة لكن عند األزمات الكلمة األولى للطیار ، ھذه درجة القیادة ، یعني بالحیاة قادران على أن یقو

المعاصرة الفرق بین الزوجة والزوج بین لواء أركان حرب ولواء ، لكن لیس الفرق بین مجند ولواء ، 

    درجة واحدة اآلیة واضحة تماماً :

َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ (   )﴾228﴿ َوِللِرّ

  ( سورة البقرة )

كل ما نعانیھ من مشكالت بسبب الجھل ، والجھل أعدى أعداء اإلنسان ، والجاھل یفعل في نفسھ ما ال  

    یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ .

  علینا أال نعید النظر باإلسالم بل نعید النظر في تقییم المسلمین :

   حتى إن المفسرین حینما فسروا قولھ تعالى : 

  )﴾19ھُنَّ بِاْلَمْعُروِف (﴿ َوَعاِشُرو

  ( سورة النساء)

من أروع ما قرأت عن ھذه اآلیة لیست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إیقاع األذى بھا ، بل أن  

  تحتمل األذى منھا ، وبطولة الزوج أن یكون محسناً .

    إلھنا وربنا یقول : 

  )﴾6﴿ َوأْتَِمُروا بَْینَكُْم بَِمْعُروٍف (

  ق)( سورة الطال

اإلتمار فعل مشاركة ، تأمرھا وتأمرك ، تنصحھا وتنصحك ، تشیر علیھا وتشیر علیك ، ھذا قرآننا ،  

إذا قلت إسالم ما اإلسالم ؟ القرآن ، ما اإلسالم ؟ السنة ، ما اإلسالم ؟ السیرة ، ما اإلسالم ؟ فعل 

  بانیین ، ھذا ھو اإلسالم .الصحابة ، ما اإلسالم ؟ فع التابعین ، ما اإلسالم ؟ فعل العلماء الر

أما كل إنسان ولد من أب وأم مسلم وكان جاھالً منحرفاً ضاالً مضالً نعده مسلماً ونأخذ على اإلسالم ؟  

یعني اآلن إذا إنسان ما معھ شھادة طب أبداً وكتب لوحة الدكتور فالن وبدأ یؤذي الناس في جھلھ ھل 

كلیة رائعة نحاسب ھذا ، ال نعید النظر في اإلسالم نعید النظر نلغي كلیة الطب ؟ ما لھا عالقة الكلیة ، ال

    في تقییم المسلمین فقط .
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  مساواة المرأة مع الرجل في التكلیف و التشریف و المسؤولیة :

    أیھا األخوة الكرام : 

  )﴾195ْو أُْنثَى (﴿ فَاْستََجاَب لَُھْم َربُُّھْم أَنِّي َال أُِضیُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذََكٍر أَ 

  ( سورة آل عمران)

ن ذََكٍر أَْو أُنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً َطیِّبَةً ﴾   ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمّ

  ) 97( سورة النحل اآلیة : 

    . ھذا الكالم في القرآن مفاده أن المرأة مساویة للرجل تماماً في التكلیف وفي التشریف وفي المسؤولیة 

  الفروق بین المرأة و الرجل ھي كمال مطلق للمھمة التي أناطھا هللا بكل منھما :

  أما حینما نقرأ قولھ تعالى :   

  )﴾36﴿ َولَْیَس الذََّكُر َكاْألُْنثَى (

  ( سورة آل عمران)

لعالم نفس كبیر اسمھ فیاجیھ وهللا لو قرأتم ھذا الكتاب ، ما من درسنا في الجامعة في كلیة التربیة كتاب  

عنوان یصدق علیھ كھذه اآلیة : َولَْیَس الذََّكُر َكاْألُْنثَى . في فروق في خصائص فكریة ونفسیة واجتماعیة 

وجسمیة للمرأة ھي كمال مطلق للمھمة التي أناطھا هللا بھا ، وفي خصائص فكریة ونفسیة واجتماعیة 

  سمیة للرجل ھي كمال مطلق للمھمة التي أناطھ هللا بھا .وج

أیھا األخوة الكرام ، ھل في اإلسالم درجة أعلى من الجھاد ؟ الجھاد ذروة سنام اإلسالم كیف یقول سید  

األنام : اعلمي أیتھا المرأة و أعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في 

   سبیل هللا .

  في إكرام النساء :  توجیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

  شيء آخر النبي صلى هللا علیھ وسلم (ھذا ھو اإلسالم األحادیث واآلیات)قال : 

  (( أكرموا النساء ، فوهللا ما أكرمھن إال كریم ، وال أھانھن إال لئیم ))

  [ ابن عساكر عن علي بسند فیھ مقال كبیر ]

  یم ، ویغلبھن لئیم ، وأنا أحب أن أكون كریماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً .وفي زیادة یغلبن كل كر 

  ھذا توجیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم ، وصف النساء : 

  (( فإنھن المؤنسات الغالیات ))

  [ الحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر بسند ضعیف ]
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ً ، كان علیھ الصالة  ً ضحاكا والسالم یقف للسیدة فاطمة حینما ولدت ضمھا  كان إذا دخل بیتھ بساما

    وشمھا وقال : ریحانة أشمھا وعلى هللا رزقھا .

  مرتبة تربیة األوالد ال تعدلھا مرتبة في مجتمع المسلمین :

  بل إنھ یقول دققوا : 

 (( أول من یمسك بحلق الجنة أنا ، فإذا بامرأة تنازعني ترید أن تدخل الجنة قبلي ، قلت من ھذه یا

  جبریل ؟ قال : ھي امرأة مات زوجھا ، وترك لھا أوالداً فأبت الزواج من أجلھا ))

  [ ورد في األثر]

مرتبة تربیة األوالد ال تعدلھا مرتبة في مجتمع المسلمین فلذلك أنا أقول اآلن أوالدنا ھم الورقة الوحیدة  

   نا ھم المستقبل .الرابحة في حیاتنا بل لم یبَق في أیدینا من ورقة رابحة إال أوالد

  الرفق بالنساء :

  أیھا األخوة الكرام : 

  (( اْستَْوُصوا بِالنَِّساِء))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

ً ، السیدة عائشة سألت سید الخلق وحبیب الحق ، سألتھ   ً ناجحا إنما النساء شقائق الرجال ، كان زوجا

، نت تسألھ من حین ألخر كیف العقدةفأجابھا كعقدة الحبل ، فأصبح ھذا رمزاً بینھما ، كاكیف حبك لي ؟ 

  فیقول على حالھا .

  أیعقل أن یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم : الحمد � ، على ماذا ؟ الذي رزقني حب عائشة .

كي یبیت عندھا قال : انصبوا ھذا اإلسالم ، ھذا الود ، المحبة ، الوفاء ، فتح مكة ودعتھ بیوتات مكة  

ً عند بیت خدیجة . وركز لواء النصر أمام قبرھا لیعلم العالم كلھ أن ھذه المرأة التي في القبر  لي بیتا

  شریكتھ في النصر .

  أیھا األخوة ، كان علیھ الصالة والسالم :

  (( فِي ِمْھنَِة أَْھِلِھ))

  [ البخاري َعْن اْألَْسَوِد ]

یرفو ثوبھ ، ویحلب شاتھ ، وكان في مھنة أھلھ ، ویقول دققوا : من كانت لھ ثالث كان یكنس داره ، و 

  بنات یؤویھن ویرحمھن ویكفلھن وجبت لھ الجنة .
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داً ، ھل بعد ھذا الوفاء من برعایة بنات ثالث تجب لألب الجنة بل إن الذي یدافع عن أھلھ یعد شھی 

نوز وهللا أیھا األخوة ، معنا كنوز یفرضون علینا حقوق ، ھل بعد ھذا االحترام من احترام ، معنا كوفاء

  اإلنسان تارة وحقوق المرأة تارة وحقوق الطفل تارة .

أم سلمة أشارت على النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو سید الخلق وحبیب الحق في الحدیبیة نفذ مشورتھا  

   ونجحت مشورتھا .

  إشادة القرآن الكریم بامرأة فرعون و غیرھا :

    أیھا األخوة الكرام ، القرآن الكریم أشاد بامرأة فرعون : 

ُ َمثًَال ِللَِّذیَن آََمنُوا اِْمَرأَةَ فِْرَعْوَن (   )﴾11﴿ َوَضَرَب �َّ

  ( سورة التحریم)

   كانت تحت جبار من جبابرة األرض بكل جبروتھ لم یستطع أن یحملھا على الكفر أو على اإلیمان بھ . 

 ُ نِي ﴿ َوَضَرَب �َّ ِمْن  َمثًَال ِللَِّذیَن آََمنُوا اِْمَرأَةَ فِْرَعْوَن إِْذ قَالَْت َرِبّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك بَْیتًا فِي اْلَجنَِّة َونَِجّ

نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن (   )﴾11فِْرَعْوَن َوَعَمِلِھ َونَِجّ

  ( سورة التحریم)

  ماشطة بنت فرعون ، 

ِ ، فَقَالَْت لََھا (( و ِھَي تَُمِشّطُ ا ْبنَةَ فِْرَعْوَن َذاَت یَْوٍم ، إِْذ َسقََطْت اْلِمْدَرى ِمْن یََدْیَھا ، فَقَالَْت : بِْسِم �َّ

ُ ، قَالَْت : أُْخبُِرهُ بِذَِلَك ، قَالَتْ  ، فَأَْخبََرتْھُ  : نَعَْم اْبنَةُ فِْرَعْوَن : أَبِي ؟ قَالَْت : َال ، َولَِكْن َربِّي َوَربُّ أَبِیِك �َّ

ُ ، فَأََمَر بِ  بَقََرٍة ِمْن نَُحاٍس ، فََدَعاَھا ، فَقَاَل : یَا فَُالنَةُ َوإِنَّ لَِك َرب�ا َغْیِري ؟ قَالَْت : نَعَْم ، َربِّي َوَربَُّك �َّ

إِنَّ ِلي إِلَْیَك َحاَجةً ، قَاَل : َوَما َحاَجتُِك ؟ فَأُْحِمیَْت ، ثُمَّ أََمَر بَِھا أَْن تُْلقَى ِھَي َوأَْوَالُدَھا فِیَھا ، قَالَْت لَھُ : 

 اْلَحِقّ ، قَاَل قَالَْت أُِحبُّ أَْن تَْجَمَع ِعَظاِمي َوِعَظاَم َولَِدي فِي ثَْوٍب َواِحٍد َوتَْدفِنَنَا ، قَاَل : ذَِلَك لَِك َعلَْینَا ِمنْ 

ٍّ لََھا ُمْرَضعٍ ، َوَكأَنََّھا : فَأََمَر بِأَْوَالِدَھا فَأُْلقُوا بَْیَن یََدْیَھا َوا ِحًدا َواِحًدا ، إِلَى أَْن اْنتََھى ذَِلَك إِلَى َصبِي

ْنیَا أَْھَوُن ِمْن َعذَاِب اْآلِخَرِة ، فَ  ْھ اْقتَِحِمي ، فَِإنَّ َعَذاَب الدُّ   اْقتََحَمْت ))تَقَاَعَسْت ِمْن أَْجِلِھ ، قَاَل : یَا أُمَّ

  [ أحمد عن عبد هللا بن عباس]

  النبي علیھ الصالة والسالم في أثناء العروج : 

ْت بِِھ َرائَِحةٌ َطیِّبَةٌ )) ا أُْسِرَي بِِھ َمرَّ   (( لَمَّ

  قال یا جبریل ما ھذه الرائحة ؟ قال ھذه رائحة ماشطة بنت فرعون . 
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  نماذج عن المرأة في اإلسالم :

النبي صلى هللا علیھ وسلم ھو سید األنبیاء والمرسلین سید بطوالت في اإلسالم ، معقول أیھا األخوة ،  

ولد آدم سید الخلق حبیب الحق یخطب امرأة فتعتذر ، أتیح لھا أن تكون السیدة األولى ، أي فتاة في 

األرض ال تتمنى أن تكون السیدة األولى في مجتمعھا ، اعتذرت فلما سألھا قالت عندي خمسة أوالد 

  أقصر بحقھن وأخاف إن قمت بحقھن أن أقصر بحقك .أخاف إن قمت بحقك أن 

ھذا نموذج من المرأة باإلسالم ، وهللا یا أیھا األخوة ، في قصص وفي مواقف وفي مشاھد في ھذا الدین  

  العظیم یجب أن نعلمھم حقوق المرأة .

ركب دابتھ شيء آخر إلھنا وربنا وموالنا سمع شكوى امرأة من فوق سبع سماوات ، كان عمر إذا كان ی 

ً لھا ، فلما سئل لما تفعل ھذا ؟ قال كیف ال أتأدب أمامھا وقد سمع هللا  ورآھا ینزل عن دابتھ احتراما

   شكواھا من فوق سبع سماوات .

  امرأة القاضي شریح مثال المرأة الصالحة :

ك ؟ قال : وهللا أیھا األخوة ، القاضي شریح ، لقیھ صدیقھ الفضیل ، قال لھ : یا شریح كیف حالك في بیت 

منذ عشرین عاماً لم أجد ما یعكر صفائي ، قال وكیف ذلك ؟ قال تزوجت من أسرة صالحة ، فلما كان 

یوم الزفاف وجدت صالحاً وكماالً ، یعني صالحاً في دینھا ، وكماالً في خلقھا ، فصلیت ركعتین شكراً 

تي تصلي بصالتي وتسلم بسالمي � على نعمة الزوجة الصالحة ، فلما سلمت من صالتي وجدت زوج

وتشكر شكري ، فلما خال البیت من األھل واألحباب دنوت منھا فقالت لي على رسلك یا أبا أمیة ، ثم 

قامت فخطبت ، قالت : أما بعد فیا أبا أمیة إنني امرأة غریبة ال أدري ماذا تحب ، وال ما تكره ، فقل لي 

ویا أبا أمیة لقد كان لك من نساء قومك من ھي كفء لك ،  ما تحب حتى آتیھ ، وما تكره حتى أجتنبھ ،

وكان لي من رجال قومي من ھو كفء ولكن كنت لك زوجة على كتاب هللا وسنة رسولھ لیقضي هللا 

  أمراً كان مفعوالً ، فاتِق هللا فّي ، وامتثل قولھ تعالى :

  )﴾229﴿ فَإْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِِإْحَساٍن (

  ) 229ورة البقرة اآلیة : ( س

ثم قعدت ، قال ، فألجأتني إلى أن أخطب وھو ال ینوي أن یخطب في ھذا الوقت ، قال وقفت وقلت :  

أما بعد فقد قلت كالماً إن تصدق فیھ وتثبت علیھ یكن لك ذخراً وأجراً وإن تدعیھ یكن حجة علیك ، أحب 

  ریھا ، وما وجدت من سیئة فاستریھا .كذا وكذا ، وأكره كذا وكذا وما وجدت من حسنة فانش
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  من طبق منھج هللا في بیتھ عاش في سعادة كبیرة :

  یقول علیھ الصالة والسالم یمدح المرأة الستیرة التي تحفظ سر زوجھا ، یمدح المرأة الودود : 

ُجوا اْلَولُوَد اْلَوُدوَد فَِإنِّي ُمَكاثٌِر بِكُْم ))   (( تََزوَّ

  د عن معقل بن یسار][ النسائي ، و أبو داو

الستیرة التي إن نظرت إلیھا ، وتحفظك إذا غبت عنھا ، وتطیعك إن أمرتھا . وهللا أیھا األخوة ، في  

  بیوتات في المسلمین وهللا جنة في األرض من تطبیق منھج هللا .

ً مع انقطاع بین الحین والحین لئال یملون ،   وفي قالت كیف أزور أھلي وأھلك ؟ قال نزورھم غبا

الحدیث الشریف زر غباً تزدد حباً ، قالت فما من الجیران تحب أن أسمح لھن بدخول بیتي ومن تكره ، 

قال بنو فالن قوم صالحون ، وبنو فالن قوم غیر ذلك ، قال وعدت إلى البیت في أحد األیام بعد عام من 

بنتھا أنھا في أھنأ حال ، زواجي فإذا أم زوجتي عندنا ، رحبت بھا أجمل ترحیب وكانت قد علمت من ا

قالت یا أبا أمیة كیف وجدت زوجتك ؟ قلت وهللا ھي خیر زوجة ، قالت یا أبا أمیة ما أوتي الرجال شیئاً 

أسوأ من المرأة المدللة فوق الحدود ، فھذب ما شئت أن تھذب وأدب ما شئت أن تؤدب ، ثم التفتت إلى 

  ابنتھا تأمرھا بحسن السمع والطاعة .

خوة الكرام ، النبي صلى هللا علیھ وسلم توسط إلى امرأة أن تعود لزوجھا دققوا قالت أتأمرني ؟ أیھا األ 

قال ال إنما أنا شفیع . ما أراد النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یضع مكانتھ الدینیة في حریة المرأة في 

  عالقتھا مع زوجھا .

  ة :أعظم ما في العالقة الزوجیة في اإلسالم المودة والرحم

شيء آخر أرجو هللا عز وجل أن نعرف حقیقة ھذا الدین ، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت  

اآلخرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم ، والعلم ال یعطیك بعضھ إال إذا أعطیتھ كلك ، فإذا 

  أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً .

ي اإلسالم دققوا أن هللا بین الزوجین كل طرف یخشى هللا أن یظلم أعظم ما في العالقة الزوجیة ف 

الطرف اآلخر ، وكل طرف یتقرب إلى هللا بخدمة الطرف اآلخر ، هللا بین الزوجین ومن آیاتھ الدالة 

  على عظمتھ :

  )﴾21﴿ َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا ِلتَْسكُنُوا إِلَْیَھا (

  ( سورة الروم )

    السكنى الرجل یكمل نقصھ العاطفي بزوجتھ والزوجة تكمل نقصھا القیادي بزوجھا: 
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  )﴾21﴿ َوَجعََل بَْینَكُْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً (

  ( سورة الروم )

  ھذه المودة والرحمة من خلق هللا عز وجل . 

  كلما یتقدم العلم یقترب من الدین :

نحن لسنا بحاجة إلى اتفاقیات وإلى حقوق امرأة ولكن بحاجة إلى أن نفھم ھذا اإلسالم العظیم وعندئذ  

نستغني عن كل ھذه االتفاقیات ، وأنا أتمنى أن یكون ھناك وعي كبیر إلسالمنا أوالً حتى ال نشعر بأن 

لسوفیتي قبل أن ینھار ماذا حرم نستورد أنظمة أرضیة ، مثالً كلما تقدم العلم یقترب من الدین ، االتحاد ا

؟ حرم الخمر ، اآلن في دعوة في أمریكا لعدم االختالط افتحوھا في االنترنیت دعوة كبیرة جداً لجعل 

جامعات للذكور وجامعات لإلناث ، كلما تفاقمت األمور شعرنا بحاجة إلى أن نعود إلى ھذا الدین العظیم 

  الم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ .، لعلي أطلت علیكم وشكراً إلصغائكم والس

* * *  

  اختالف الغرب عنا في عاداتھم و تقالیدھم :

وردتني بعض األوراق من بعض األخوة یلتمسون من شیخنا الجلیل الشیخ أسامة الرفاعي أن یتفضل  

  في الحدیث في ھذا الموضوع أرجو من أستاذنا الجلیل أن یتفضل إلى المنصة .

على سیدنا محمد وصحبھ  اركیم ، والحمد � رب العالمین وصِلّ اللھم وببسم هللا الرحمن الرح 

  .أجمعین

وبعد أیھا األخوة ، باختصار أرید أن أتحدث في ثالث نقاط على عجل ، النقطة األولى أنني حینما  

ة صدر المرسوم الجمھوري دخول سوریا اتفاقیة مكافحة أشكال التمییز ضد المرأة ، قرأت ھذه االتفاقی

كلھا مادة مادة وبنداً بنداً ودققت فیھا كلمة كلمة وشعوري عندما قرأت كل ھذا أن األساتذة الكرام الذین 

قاموا بوضع ھذه التحفظات فإنھم من المتفقھین وإضافة إلى ذلك فھموا حق الفھم حضارة بالدنا فجمعوا 

  علمھم إلى جانب ثقافتھم .

ثالثین مادة ، ھذه التحفظات كلھا ال تخرج عن موضوعین خمسة عشر تحفظاً من ثالث مواد من أصل  

  اثنین إما أن تنافي الشریعة اإلسالمیة التي تفضل الدكتور راتب حفظھ هللا تعالى وإما أن تنافي ....

وھذه المصطلحات ال أدري لما لم تحدد معانیھا ؟ لما لم تعرف ھذه المصطلحات وكل مصطلح منھا  

فھم األمم المتحدة وشعوب الغرب عن مفاھیمنا ومفاھیم شعوبنا بعاداتھا وتقالیدھا  یختلف اختالفاً جذریاً ،

وتراثھا وقیمھا ، فكان ینبغي أن تعرف ھذه المصطلحات وأن یعلم لدى الجمیع أن ھذا المصطلح تعریفھ 

حول كذا وكذا وقد اتفقت علیھ ، وقد فصلت تفصیالً واسعاً على المنبر من خالل أكثر من ستین خطبة 
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المرأة ، مررت في ھذه الخطب على كثیر من قضایا األمم المتحدة التي تتدخل بھا في شؤوننا وخاصة 

  في قضیة المرأة .

  مصطلحات مؤتمر" أشكال التمییز ضد المرأة " و ھي مصطلحات تختلف عن مصطلحاتنا :

  

  ـ العنوان : مكافحة أشكال التمییز ضد المرأة : 1

بیل المثال ال على سبیل الحصر أوالً العنوان مكافحة أشكال التمییز ضد من ھذه المصطلحات على س 

المرأة ، كلمة التمییز ھل تعلمون أیھا األخوة أن الغرب كلھ یعتبر من التمیز ضد المرأة أن یشرع في 

قوانین الدولة أن یكون میراث المرأة نصف میراث الرجل وھل یتدخلون في ھذا ویكافحونھ ، ھذا تمیز 

  ظرھم .في ن

  ـ شھادة المرأة في بعض القضایا : 2

وشھادة المرأة في بعض القضایا في القانون اإلسالمي وفي بعض القضایا تكون شھادة المرأة بنصف  

  شھادة الرجل ، ألیس ھذا تمییزاً في نظر الغرب ؟ طبعاً .

  ـ قضیة القوامة : 3

وامة عندنا أن یكون للمركب قیادة أن یكون وقضیة القوامة الذي تفضل عنھا الدكتور راتب ، قضیة الق 

لبیت الزوجیة قیادة بمعنى یوجد لھ إدارة ، مدیر ھذا المركب رجل فقط ولیس أكثر من ذلك ، ھذا في 

نظر الغرب من التمییز ، فكیف ھذا المصطلح إذا اختلفت الدول مع بعضھا حین تطبیق ھذه االتفاقیة 

رجع ؟ ھل المرجع دول الغرب واألمم المتحدة أم المرجع دولنا وحین تطبیق عنوانھا أوالً فمن ھو الم

  وشعوبنا وثقافتنا وأمتنا وتاریخنا ؟

  ـ قضیة المساواة : 4

من ھذه المصطلحات قضیة المساواة التي تتكرر كثیراً في ھذه االتفاقیة ، ال تفاھم بیننا وبین الغرب في  

ثل ، وفي اإلسالم المساواة مساواة تكامل ، عندھم تعریف ھذا المصطلح ، فالمساواة عندھم مساواة تما

مساواة تماثل ، وتحاول األمم المتحدة أن تفرضھ على الدول كلھا وموجود في التوصیات والمؤتمرات 

الدولیة التي تقام ، وھذا المفھوم ھو مفھوم یھودي لیس لھ أصل في الثقافة النصرانیة ولیس لھ أصل في 

قیقتھ ثقافة یھودیة نابعة من حركة یھودیة اسمھا حركة التمركز حول األنثى ثقافة الغرب كلھ ، إنما ح

  ومن قرأ قانون ھذه الحركة وجد تعریف وحقائق ھذه الحركة التمركز حول األنثى .

أیھا األخوة ، التماثل یعني أنھ ال یفرق بین المرأة والرجل أبداً إال في شيء واحد ھو الجھاز التناسلي ،  

ال فرق أبداً بین الرجل والمرأة ال في النواحي البیولوجیة وال السیكولوجیة وال  وما سوى ذلك

الفیزیولوجیة وال شيء ، وتحدث عن شيء من ذلك فضیلة الدكتور راتب ، بینما في اإلسالم فروق 



12 

سیداو -ندوة حول اتفاقیة مكافحة أشكال التمییز ضد المرأة    

العلوم  كبیرة جداً وھذه الفروق یقرھا العلم الحدیث وعلى ھذا الكالم وثائق كثیرة جداً أن العلم الحدیث بل

   الحدیثة تقّر ھذه الفروق بین الرجل والمرأة .

  في شریعة اإلسالم المرأة مع الرجل یتكامالن وال یتماثالن :

بناء على ذلك إن األمم المتحدة تحاول أن تفرض في كل المؤتمرات التي تتعلق بالمرأة أن ترى أن  

ي یقوم بھا الرجل ھي الوظائف التي تقوم ھناك تماثل بین المرأة والرجل فینبغي أن تكون الوظائف الت

بھا المرأة ، والوظائف التي تقوم بھا المرأة ھي الوظائف التي یقوم بھا الرجل ، وھذا ال ترضى بھ 

شعوبنا وال أمتنا وال تاریخنا وال حضارتنا أبداً ، المرأة مع الرجل یتكامالن وال یتماثالن ، یعني ھذا 

ً وال یشاركھا الكالم في شریعة اإلسالم أن ا لمرأة لھا حقوق وعلیھا واجبات ینبغي أن تقوم بھا جمیعا

الرجل في شيء منھا وال یزاحمھا علیھ ، وأن الرجل لھ حقوق وعلیھ واجبات ال تزاحمھ المرأة فیھا وال 

  ینبغي أن یتخلى ھو عنھا .

ً ، أما أن یزاحم الرجل الم  رأة في وظیفتھا ویخلي مكانھ إذاً ال بد أن یقوم كل بواجباتھ فیتكامالن معا

الذي أقامھ هللا فیھ ، أو تزاحم المرأة الرجل في وظیفتھ التي یقوم بھا وتخلي مكانھا ، فھذا خلل اجتماعي 

  كبیر بل وخل في األمة كلھا .

  ـ الحریة : 5

، وكلمة  أیضاً من المصطلحات التي لم تعرف بھذه االتفاقیة وھذا خلل كبیر في االتفاقیة ، كلمة الحریة 

الحریة تتكرر كثیراً ، وكلكم یعلم ھذا وعنده األمثلة كثیراً ولكن أرید أن أتكلم عن الحریة في 

ً وال أتكلم عن الحریة بكل ولكن أتكلم عن  مصطلحات الغرب ومصطلحات األمم المتحدة خصوصا

    الحریة بصدد المرأة .

  اتنا و تقالیدنا :مفھوم حریة المرأة عند الغرب و ھذا مفھوم یختلف مع عاد

الحریة أیھا األخوة كما نصت مقررات وتوصیات األمم المتحدة كلھا وأكثرھا أن حریة المرأة یجب أن  

تحترم في جسدھا ، أن تكون المرأة حرة في جسدھا یعني المرأة متزوجة أو عازبة ھي حریة تتصرف 

وھذا أمر مقرر بتوصیات األمم المتحدة  في جسدھا فتتمتع بمن تشاء وتمتع من تشاء بالكیفیة التي تشاء ،

وأن المرأة أیضاً حرة في الوقت التي تریده في تحدید السن التي تمارس فیھ الجنس یعني ولو كانت ثالثة 

ً ، أربعة عشر ، أو أقل من ذلك لھا الحق أن تمارس الجنس في أي سن تشاء ، أما نحن  عشر عاما

ً ، كل المؤتمرات تحارب الزواج المبكر وتضخم اآلثار یحرمون علینا الزواج المبكر ویحاربونھ  حربا

القویة التي تترتب علیھ ، فالزواج المبكر فوائده أكثر بكثیر من مضاره بل فیھ من الفوائد ما لیس في 
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الزواج المتأخر وال أرید أن أخوض في ھذا التفصیل اسألوا األطباء المتخصصین یحدثوكم عن فوائد 

  تدفع األمراض الخطرة جداً عن المرأة التي تلحق بھا في سن متأخرة .الزواج المبكر كیف 

من الحریة عندھم أن تتمتع المرأة بجسدھا كما تشاء ولو كانت متزوجة ، وأن تحدد السن الذي تشاء  

لممارسة الجنس ، وأیضاً من الحریة أن تتصرف في غشاء البكارة ویصرون على أن غشاء البكارة من 

شاءت أن تزیلھ ومع من شاءت ال ینبغي أن یعترض علیھا ال في القانون وال في حق البنت متى 

المجتمع ، ومنذ فترة قریبة احتفلت األمم المتحدة في مركز األسرة بمرور واحد وخمسین سنة على 

إنشاء مركز األسرة وبھذه المناسبة قدمت لجنة من الخبراء تقریراً مفصالً حول ھذه المواضیع لیصبح 

  اً واتفاقیة تلتزم بھا كل الدول وأكدوا بھذا على األمور الثالثة الذي ذكرتھا .قانون

  حریة المرأة في الجنس .•  

  حریة المرأة في اختیار الوقت التي تشاء لممارسة الجنس .•  

  حریة المرأة في غشاء البكارة .•  

ریة ، فإذا حصل خالف في یوم ھذا مفھوم الحریة عندھم وفي االتفاقیة لم یحدد أي تعریف لمعنى الح 

ما حول دولة من الدول واألمم المتحدة حول تطبیق مصطلح الحریة فمن ھو المرجع ؟ إذا كان المرجع 

األمم المتحدة فھي أكبر طامة تواجھ األمة اإلسالمیة ، وإذا كان المرجع نحن فنحن اآلن الدول اإلسالمیة 

  وال قیمة لھا في نظر الغرب وال حول وال قوة إال با� .تقریباً ال قیمة لھا في نظر األمم المتحدة 

  األذى الملحق باألمة اإلسالمیة جراء ھذه األمور الموجودة في ھذه االتفاقیة :

أیھا األخوة ، أنا ال أقول أننا ینبغي أن نتدخل في إعادة النظر في ھذه االتفاقیة من فراغ وإنما أقول ھذا  

اقیة تقول بالحرف الواحد : یحق ألیة دولة طرف أن تطلب إعادة النظر في من ھذه االتف 26ألن المادة 

ھذه االتفاقیة بعد أن تقدم إشعار فقھیاً لألمین العام لألمم المتحدة ، وأنا أرجو وأتمنى من األستاذ الدكتور 

تفاقیة ریاض داودي أن یجیبني على ھذا السؤال ھل یحق ألمتنا إذا وجدت ھذا الخلل الفاضح في ھذه اال

أنھا لم تعرف المصطلحات ، ھل یحق ألمتنا أن تعترض على صیاغة ھذه االتفاقیة ومن جملة الصیاغة 

  من ھذه االتفاقیة ؟ 26تعریف ھذه المصطلحات ؟ بناء على المادة 

ثم بعد ذلك أحب أن أسمع الجواب على ھذا ، إذا كان لم یكن من حق ھذه األمة أن تعترض على ھذه  

فأین نذھب في أنفسنا ؟ ماذا یساعدنا القانون في أن نتخلص من ھذا البالء الذي حّل بنا من ھذه االتفاقیة 

االتفاقیة خاصة إذا رفعت التحفظات ال سمح هللا ؟ وإذا كان یحق لنا أن نعترض على ھذه االتفاقیة 

ألمة كلھا یؤذیھا أشد فما ھو الطریق القانوني الذي ینبغي أن تسلكھ األمة كلھا ؟ ا 26بحسب ھذه المادة 

  اإلیذاء مثل ھذه األمور الموجودة في ھذه االتفاقیة .
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  الضغط الشدید من جمعیات المجتمع المدني قائم على الحكومة لرفع ھذه التحفظات یتطلب:

  

  ـ علینا إصدار قرار سیاسي بعدم رفع ھذه التحفظات : 1

اآلن یوجد حراك ناشط وقوي في المجتمع وخاصة في النقطة األخیرة الذي أرید أن أتعرض لھا ،  

بعض جمعیات المجتمع المدني للضغط على الحكومات أن ترفع ھذه التحفظات ، وھذه التحفظات كما 

ذكرت لكم كلھا نابعة إما بأنھا تنافي الشریعة اإلسالمیة وإما ألنھا تنافي السیادة الوطنیة ، فھذا الضغط 

تمع المدني قائم على الحكومة لرفع ھذه التحفظات ، ویجتمعون لذلك في الشدید من بعض جمعیات المج

المؤتمرات والندوات وتكتب في الصحف والمجالت ووسائل اإلعالم وتساعد على نشر ھذه األمور ، أنا 

ما أظن أبداً أن حكومتنا تعنى بإصدار قرار سیاسي لرفع ھذه التحفظات ، لما ؟ ألن سوریا والحمد � 

راعاً مریراً ضد الغرب وضد استخدام الغرب والیھود لألمم المتحدة فال یعقل أن دولة تقود ھذا تقوده ص

  الصراع المریر ضد الغرب ومفاھیم الغرب ثم تستسلم وتقبل برفع التحفظات ھذه واحدة .

  ـ الھیئة السوریة لشؤون األسرة أن یكون لھا موقف مسبق من ھذا الموضوع : 2

ً السیدة منى   غانم التي كانت رئیسة الھیئة السوریة لشؤون األسرة ذكرت لبعض األصدقاء أن أیضا

الھیئة السوریة لیس لھا موقف مسبق ، وإنما تطرح ھذا الموضوع لمجرد النقاش ولیس لھا موقف مسبق 

ال وھذا تُشكر علیھ الھیئة السوریة وأتمنى أن تتابع في كل األمور التي تتعلق بالمرأة بنفس االتجاه أن 

یكون لھا موقف مسبق وأن تطرح المواضیع للنقاش وبعد ذلك یمكن أن ترفع اقتراحات الجھات التي 

  تتخذ المرأة .

  ـ على األمم المتحدة أن تالحق ھذا الموضوع بشدة : 3

ثم أمر ثالث أحد رجاالت األمم المتحدة ذو مركز مرموق في مؤسسة من مؤسسات األمم المتحدة  

ھ ال شأن لألم المتحدة بأن تالحق بحّدة وبشدة قضیة رفع التحفظات ، نحن نطلب رفع یخبرني فیقول : إن

التحفظات كل فترة نتكلم كلمة ولكن األمم المتحدة بكل مؤسساتھا ال تالحق ھذا الموضوع بشدة ، إذا كان 

س لھا موقف سوریا كما یبدو لنا كدولة ال تعنى بإصدار قرار سیاسي و الھیئة السوریة لشؤون األسرة لی

مسبق من ھذا الموضوع ، واألمم المتحدة ال تالحق ھذا الموضوع بشدة وبحدة فمن وراء ھذا االنحراف 

والضغط والشدة في وسائل اإلعالم في كل صباح ومساء ؟ نحن نحب الحوار وال نكره الحوار ونحب 

عت مؤخراً أن بعضھم أن ندخل في حوار حر نحفظ بھ دیننا ونحفظ فیھ كرامتنا ووجود أمتنا ، وسم

طرح في مؤتمر من المؤتمرات أنھ ینبغي أن نرفع التحفظات ال على ھذه االتفاقیة بل على كل 

االتفاقیات حتى ندخل الساحة األمویة العالمیة ، وأنا أتعجب من ھذا الكالم ھل ندخل الساحة العالمیة 
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بغي أن ندخل الساحة األمویة ونحن نعتز ونحن نرفع أیدینا استسالماً أم نرفع رؤوسنا عزاً وكرامة ؟ ین

    بثقافتنا وحضارتنا وتاریخنا وإن لم نكن كذلك ضاعت ھویتنا .

  الحوار الحر سبیلنا للوصول إلى نتیجة نتفق علیھا جمیعاً :

أیھا األخوة ، موضوع رفع التحفظات عن اتفاقیة مكافحة أشكال التمییز ضد المرأة ینبغي أن نتجرد كل  

عو كل من یحمل لواء ھذه الحركة ، حركة رفع التحفظات عن ھذه االتفاقیة أدعوه لتقوى هللا التجرد وأد

عز وجل ولحوار حر حتى نصل إلى نتیجة نتفق علیھا جمیعاً ویكون لنا إن شاء هللا رأي واحد وال یكون 

أن یوفق  بین أبناء ھذه األمة وھذا الشعب خالف بأي شكل من األشكال إن شاء هللا ، وأسأل هللا

  المسؤولین في ھذه القضیة وفي غیر ھذه القضیة لما یحب و یرضاه .

* * *  

  أیة اتفاقیة دولیة تتعارض مع الشریعة اإلسالمیة مرفوضة :

أیھا األخوة الكرام ، كنا في مجلس إسالمي أعلى مجتمعین والقصر طلب المفتي العام فذھب إلیھ وعاد  

  فاقیة تتعارض مع الشریعة اإلسالمیة مرفوضة جملة وتفصیالً .وأنبأنا ھذه الرسالة قال : أیة ات

رسالة أرسلت بمجلس إسالمي أعلى وأنا أحد أعضائھ وأستاذنا الجلیل عضو كبیر فیھ وكنت غائباً في  

قف جملة وتفصیالً وھذا مو ذلك الیوم ، أیة اتفاقیة دولیة تتعارض مع الشریعة اإلسالمیة مرفوضة

  .الدولة

حد أصدقائي مقیم في نیو جرسي تزوج امرأة أمریكیة ، أول یوم جلست معھ ، ثاني یوم آخر شيء أ 

تزینت إلى أین ؟ قالت لھ موعد مع رفیقي ، قال ما رفیقك ؟ قالت لھ مثلھ مثلك ، ثالث یوم رفیق ثاٍن ، 

قال لي رابع یوم رفیق ثالث ، خامس یوم معھ بالعدل تمشي ، فطلقھا وتزوج امرأة من دمشق مؤمنة ، 

  ھي نائمة أقول لھا هللا یخلي لي إیاِك حتى ال أَُطمعھا أنت كلك لي .

  أسئلة المستمعین عن :

  ھناك بعض األسئلة أرجو أن یتفضل الدكتور محمد راتب النابلسي باإلجابة علیھا . 

بسم هللا الرحمن الرحیم ،الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  األمین .

  ـ عمل المرأة : 1

  س : ما رأیك في عمل المرأة ؟ 

  ج : إذا كان العمل یتناسب مع خصائص المرأة ووفق الضوابط الشرعیة فال شيء فیھ . 
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  :ـ عقاب الزوج العنیف ضد امرأتھ  2

  س : ما ھو عقاب الزوج العنیف ضد امرأتھ بالكلمات العنیفة ؟ 

ج : وهللا عندي من ھذا السؤال آالف األسئلة ، وهللا ھناك أخطاء من األزواج والزوجات ال یعلمھا إال  

  هللا ، وهللا ینبغي أن تكون بیوتات المسلمین جنة ، ھي اآلن جحیم ، ألنھ :

َق بَْینَُھَما إِالَّ بَِذْنٍب یُْحِدثُھُ أََحُدُھَما ))َما تََوادَّ اثْنَاِن فَفُ  (ِ(   ِرّ

  [رواه أحمد عن ابن عمر ، وإسناده حسن]

خطأ كبیر من أحد الطرفین یجعل البیت جحیماً ال یطاق ، إذا ما في أوالد والزوج ال یحتمل ال مانع أما  

ً یبنى عند وجود األوالد ، تربیة األوالد بطولة من المرأة وما كل بیت ی بنى على التفاھم والحب أحیانا

  على المصلحة فالتي تربي أوالدھا مع زوج عنیف جداً لھا عند هللا مقام كبیر وقد ذكرت قبل قلیل :

  (( أول من یمسك بحلق الجنة أنا ، فإذا بامرأة تنازعني ترید أن تدخل الجنة قبلي))

  [ ورد في األثر]

وهللا ھناك عشرات األلوف من النساء یعانین ما یعانین من أزواجھن لكن بقاءھن في البیت من أجل  

  األوالد .

  ـ اجتماع علماء األمة اإلسالمیة لسن اتفاقیات تواجھ االتفاقیات األخرى : 3

  ؟ھ االتفاقیاتس : لماذا ال یجتمع علماء األمة اإلسالمیة أو منظمة المؤتمر اإلسالمي لسن اتفاقیات تواج 

ج : أقول لكم حقیقة مبشرة أنا دعیت إلى مؤتمر السكان في إندونیسیا في جزیرة بالي ، دعوا قادة العالم  

اإلسالمي لھذا المؤتمر لماذا ؟ ألنھم أیقنوا أن ھذه االتفاقیات ال یمكن أن تطبق من قبل الحكومات ، 

لعت توصیات ونحن ساھمنا في ھذه التوصیات فأرادوا أن یقنعونا نحن بتطبیق ھذه االتفاقیات ، ط

إعطاء الدولة كامل الحریة في الحفاظ على ثقافتھا وعلى طبیعتھا الخاصة ، األمر لیس كما كان في 

  تطور غریب في ھذا الموضوع وأنا كنت في ھذا المؤتمر .

  ـ التحامل على المرأة : 4

   أة بحجة أمن الفتنة فما رأیكم ؟س : ھناك بعض رجال الدین المسلمین یتحاملون على المر 

ِ ِلْنَت لَُھْم (   )﴾159﴿ فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن �َّ

  ( سورة آل عمران)

سید الخلق وحبیب الحق سید ولد آدم ، أوحي إلیھ معھ قرآن جمیل الصورة فصیح اللسان كأن اآلیة  

   تقول لھ أنت أنت بالذات :

  )﴾159ِب (﴿ َولَْو كُْنَت فَظ�ا َغِلیَظ اْلقَلْ 

  ( سورة آل عمران)
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إذا إنسان ما معھ وحي وال في قرآن وال في فصاحة وال في بیان وغالظة لماذا ھذه الغالظة ، طبعاً  

  شيء غیر مقبول ھذا .

  ـ الزواج بفتاة أجنبیة مسلمة : 5

  س : ھل یجوز للشاب أن یتزوج من فتاة أجنبیة مسلمة ؟ 

  في حكم عام التعمیم من العمى .ج : یجوز طبعاً ما في إشكال . ما  

  ـ التصفیق : 6

  س : ما رأیك بالتصفیق بعد االنتھاء ؟ 

  ج : كنت في أمریكا ال یصفقون لكن یكبرون . 

  ـ الحدیث عن الصبر و الرحمة و الظلم : 7

س : عندما تتكلم عن الصبر والرحمة واألجر أبكي من كل قلبي وعندما أسمع عن الظلم أقھر أكثر  

  زیل الشكر .ولكم ج

ج : وهللا أیھا األخوة ال یمكن أن نشم رائحة النصر إذا كان بعضنا یظلم بعضاً ، بالمناسبة فاتني فكرة  

  مھمة جداً ، الخیریة المطلقة أن تكون في البیت أخالقیاً ، الدلیل :

  (( َخیُرُكْم َخْیُركُْم ِألَْھِلِھ ، َوأَنَا َخْیُركُْم ِألَْھِلي ))

  ذي عن عائشة][أخرجھ الترم

كنت أوضح ھذه الفكرة بمثل ، نحن في فحص القیادة یرجعوه إلى الخلف بطریق ضیق ملتٍو ھذا  

أصعب شيء بالقیادة فإذا نجح ینجح في كل شيء ، ضمن البیت ما في رقابة خارج البیت بالتعبیر 

ً أما في البیت یأخذ حریتھ الكاملة فمقیاس المعاصر  ً لطیفا بیزنیس فاإلنسان یتلطف یبتسم یتكلم كالما

  الخیریة المطلقة في البیت ، لذلك قال النبي صلى هللا علیھ وسلم :

  (( َخیُرُكْم َخْیُركُْم ِألَْھِلِھ ، َوأَنَا َخْیُركُْم ِألَْھِلي ))

  [أخرجھ الترمذي عن عائشة]

  المطلقة . ھذه الخیریة 

  ـ االختالط : 8

  س : ما الحكم في االختالط ؟ 

ج : وهللا كنت في أسترالیا وفي أثناء وداعي في المطار رئیس الجالیة بكى وقال بلغ أخوانا في الشام أن  

مزابل الشام خیر من جنات أسترالیا ، قلت لھ لماذا ؟ قال ألن في الشام ابنك كما تتمنى في األعم األغلب 

ن بالمئة خمسین ترى حلقة بأذنھ الیمین لھا معنى سیئ جداً أو بالیسار معنى أسوأ أو باالثنتین و أما نح
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أسوأ و أسوأ أو ملحد ، كنت مرة في أمریكا ألقیت محاضرة بلوس أنجلس وأنا في طریقي إلى الغرفة 

الت ابني ملحد استوقفتني امرأة محجبة وبكت ھي أخت صدیقي في الشام قلت لھا خیر إن شاء هللا ، ق

  وابنتي راقصة ، وانھارت بالبكاء .

حدثني أخ باسترالیا قال لي المتزمت الرجعي الذي داخل في الحائط إذا رأى ابنتھ مساًء تتزین فقط  

بھ ، لكن ینبھھا أال تحمل فقط ، وصلوا إلى ھذا فنحن وهللا لو تابعناھم لكنا مثلھم وانتھینا إلى ما انتھوا 

نحن الحمد � في عندنا روادع ، في عندنا وحي من السماء ، في عندنا أسرة متماسكة ، أنا أتمنى إذا 

واحد سافر إلى الخارج یكشف السلبیات ولیس فقط اإلیجابیات ، وإذا جالس في بلده یحكي اإلیجابیات 

ل عدیدة ولكن عندنا میزات كبیرة ولیس فقط السلبیات ، ال نعرف قیمة بلدنا حتى نغادر في عندنا مشاك

  جداً أحد ھذه المیزات تماسك األسرة .

   

 


