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فكرة عما أعطیت المرأة المسلمة عن غیرھا، أسئلة و أجوبة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فكرة عما أعطیت المرأة المسلمة عن غیرھا، أسئلة و أجوبة. - 13المحاضرة :  -  3رحلة استرالیا 

2012 -01-18  

  مقدمة :

  المذیع:

الدكتور محمد راتب النابلسي شاكرین لھ حضوره الكریم معنا، لنقف وإیاه وجھاً لوجھ مع قضایا تھم  

ونحن بشكل خاص في ھذه الجالیة الكریمة، لھذا ھذه المحاضرة تكون تحت عنوان المسلمین بشكل عام، 

وینتھي الموضوع، وإنما أردناه محاورة حول مواضیع المرأة المسلمة، ونترك المجال في نھایة الوقت 

  في طرح أسئلة، بدایة دكتور نرحب بكم ونتمنى لكم إقامة طیبة مباركة إن شاء هللا.

  الدكتور راتب :

  ارك هللا بكم ونفع بكم.ب 

  المذیع:

المرأة بشكل عام لھا خصوصیة ولكن اإلسالم أعطى للمرأة، نرید أن تعطینا فكرة ما أعطیت المرأة  

  المسلمة عن غیرھا؟

  المرأة قبل أن تكون امرأة ھي إنسانة :

  الدكتور راتب :

لى سیدنا محمد، وعلى آلھ بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم ع 

  وأصحابھ الطیّبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألِویَتِھ، وارَض عنّا وعنھم یا رّب العالمین.

  بادئ ذي بدء المرأة قبل أن تكون امرأة ھي إنسانة، واإلنسان ھو المخلوق األول في الكون، الدلیل:  

  

َواِت َواْألَْرِض ﴿ إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّما

َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَن یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن ِمْنَھا 

نَساُن ﴾   َوَحَملََھا اْإلِ

  ] 72[ سورة األحزاب: 
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حملھا اإلنسان ذكراً وأنثى، إذاً أنت ألنك تنتمي إلى الجنس البشري أنت من المخلوقات األولى في  

ول ألنھ خلق للجنة، وأكبر خطأ مدمر للمرأة أن تعمل الكون، ومن عرف نفسھ عرف ربھ، مخلوق أ

للدنیا فقط وتنسى اآلخرة، أحیاناً ترضي زوجھا بمعصیة هللا، تظن أنھا فالحة بھذا، أول شيء أتمنى أن 

ً لدیكم المرأة مستقلة بدینھا عن زوجھا، بمعنى لو أن زوجھا ال سمح هللا وال قدر أمرھا  یكون واضحا

  بمعصیة:

  لمخلوق في معصیة الخالق ))(( ال طاعة 

  [الطبراني واإلمام أحمد عن عمران بن حصین والحكم بن عمرو الغفاري ]

  ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق :

ُ َمثَالً ِللَِّذیَن آَمنُوا اِْمَرأَةَ فِْرَعْوَن ﴾   ﴿ َوَضَرَب �َّ

  ]11[ سورة التحریم: 

  وھیة:تزوجت أحد جبابرة األرض، إنسان ادعى األل 

  ﴿ أَنَا َربُّكُُم اْألَْعلَى ﴾

  ]24[ سورة النازعات: 

ْن إِلٍَھ َغْیِري ﴾   ﴿ َما َعِلْمُت لَكُم ِمّ

  ] 38[ سورة القصص: 

نِي ِمْن  نِي ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَمِلِھ َونَِجّ   اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن ﴾﴿ قَالَْت َرِبّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك بَْیتًا فِي اْلَجنَِّة َونَِجّ

  ]11[ سورة التحریم: 

أعطانا هللا مثالً حاداً، امرأة مؤمنة في أعلى الدرجات مع من یدعي األلوھیة ومع ذلك لم تفعل، طبعاً  

یغلب على الظن أن أزواجكم مؤمنون إن شاء هللا، لكن ال سمح هللا وال قدر لو أنھا تلقت أمراً من إنسان 

  عصیة هللا، نقول:كائن من كان في م

  (( ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ))

  [الطبراني واإلمام أحمد عن عمران بن حصین والحكم بن عمرو الغفاري ]

أنا ال أتكلم من ھواء، أكثر النساء ھكذا یرید،  

ً ولیس  ھو یحاسب عني، ھذا الكالم مرفوضا

  وارداً إطالقاً:
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  (( ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ))

  [الطبراني واإلمام أحمد عن عمران بن حصین والحكم بن عمرو الغفاري ]

وأنا بتجربتي المتواضعة أعرف مئات من الرجال كانت ھدایتھم على ید زوجاتھم، حینما تقف الزوجة  

  كسب أجر ھدایتھ.موقفاً إسالمیاً حینما ال ترضى أن تعصي هللا إرضاًء لزوجھا لعلھا ت

  المذیع:

ً تشعر بنقص واإلعالم الغربي یسھم في ھذا الموضوع من خالل قضیة تحریر المرأة،   المرأة أحیانا

وكأن المرأة كانت في سجن وترید أن تتحرر، ومما تقع فیھ المرأة الیوم الظلم، والمسؤولیة داخل البیت، 

ً في المجتمع، ما رأیكم في ھذا الموضوع؟ وكیف تقتنع  والمرأة الناجحة ھي التي تتبوأ مركزاً مرموقا

  المرأة بأن بیتھا ھو سعادتھا إن صح التعبیر؟

  المرأة أنثى أعطاھا هللا صفات خاصة ھي كمال مطلق للمھمة التي أنیطت بھا :

  الدكتور راتب :

أنساھا قال:  كان عندنا دكتور في الجامعة، أستاذ علم نفس یعد أحد خمسة علماء، فقال ھذه الكلمة ال 

  حینما نافست المرأة الرجل خسرت شیئین، خسرت السباق وخسرت أنوثتھا.

النقطة الدقیقة أنت كأنثى، هللا عز وجل أعطاك صفات خاصة فكریة، ونفسیة، واجتماعیة، وخلقیة، ھذه  

ن إلى الصفات ھي كمال مطلق للمھمة التي أنیطت بك، مثال: أنا مطالب أن أنقل خمسین إنساناً من مكا

مكان، مركبة كبیرة من الطراز األول، خمس نجوم، وتحت الركاب ھناك مكان لألمتعة، فھذه المركبة 

أكبر مكان فیھا للركاب، أما حینما یطلب مني أن أنقل خمسة طن من الخشب، أرید شاحنة، أكبر مكان 

تفضیل، ھذه المركبة  في الشاحنة للبضاعة وأقل مكان للسائق ومعاونھ، یا ترى أیھما افضل؟ ال یوجد

مصممة للبضاعة، وھذه مصممة للركاب، ال یوجد مجال أبداً أن نقول: أیھما أفضل، ما دامت المرأة 

  إنساناً ھي عند هللا مكرمة، واإلنسان ھو المخلوق األول:

ْمنَا بَنِي آََدَم ﴾   ﴿ َولَقَْد َكرَّ

  ] 70[ سورة اإلسراء: 

حینما  لكن المرأة خلقت لمھمات خطیرة جداً  

تقوم بھا تكون قد حققت عبادة ربھا من خالل 

ً ھویتھ غني، عبادتك  ھویتھا، لو فرضنا إنسانا

ً إال  األولى إنفاق المال، أي ما جعلك هللا غنیا

لتتقرب من هللا بإنفاق مالك، ولو قلنا: إنسان 
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ي تتقرب بقوتك من هللا، قوي، عبادتك األولى أن تحق الحق وتبطل الباطل، ألن هللا ما جعلك قویاً إال لك

وإنسان آخر عالم، ھمھ أن یعلم العلم، ألن هللا ما جعلك عالماً إال كي تعلم الناس، ونقول للمرأة وأكبر 

مھمة لك أیتھا المرأة رعایة الزوج واألوالد، وإن هللا خلقك لھذه المھمة، لذلك استمعوا لھذا الحدیث، ھذا 

  ي البیت قال النبي علیھ الصالة والسالم:الحدیث ینبغي أن یكون في مكان بارز ف

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

  سبیل هللا ))

  [ ورد في األثر ]

ما الجھاد؟ الجھاد ذروة سنام اإلسالم، أي أعلى عمل في الدین الجھاد، إن حسن تبعل المرأة زوجھا  

  جھاد في سبیل هللا.یعدل ال

  األم خلقھا هللا عز وجل لمھمة التربیة :

المرأة عندما تربي أوالدھا على الصدق،  

والحشمة، واألمانة، واألخالق، وطاعة هللا، 

والصالة، وقیام اللیل، وحفظ القرآن، تدخل 

الجنة، أنا علمت ثالثاً وثالثین سنة، أحیاناً أجد 

ً أوالً أمین، ثیابھ نظیفة جداً، مھذب، أقسم  شابا

ً أن وراء ھذا الشاب أماً  لكم با� أحكم یقینا

عظیمة، فاألم هللا عز وجل خلقھا لمھمة 

التربیة، التربیة شيء خطیر جداً، النبي علیھ 

الصالة والسالم لما توفیت السیدة خدیجة، أین ینبغي أن ینام؟ حینما فتح النبي صلى هللا علیھ وسلم مكة 

النصر عند قبر خدیجة، لیعلم العالم كلھ أن ھذه المرأة التي في القبر ھي شریكتھ في  المكرمة ركز لواء

النصر، ھناك نصوص قرآنیة ونبویة المرأة من منظور إسالمي، من فكر إسالمي، تتمتع بأعلى مكانة، 

ل وأي مشكلة عن حقوق المرأة ھذا كان في عصور الجاھلیة األولى، وفي عصور الجاھلیة الثانیة، قا

  تعالى:

َج اْلَجاِھِلیَِّة اْألُولَى ﴾ ْجَن تَبَرُّ   ﴿ َوَال تَبَرَّ

  ] 33[ سورة األحزاب: 

إشارة إلى جاھلیة نعیشھا نحن اآلن، فلذلك أھم شيء مكانة المرأة، مھمة المرأة، رسالة المرأة، أن  

  ا تربي ابنھا، مثالً:نفصلھا عن المفاھیم الیومیة، الساذجة، المستنبطة من حركة الحیاة، فالمرأة حینم
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  ﴿ قَالَْت َرِبّ إِنِّي َوَضْعتَُھا أُْنثَى ﴾

  ] 36[ سورة آل عمران: 

  بماذا رّد هللا علیھا؟ 

ْیتَُھا َمْریََم﴾ ُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْیَس الذََّكُر َكاْألُْنثَى َوإِنِّي َسمَّ   ﴿ َو�َّ

  ] 36[ سورة آل عمران: 

ً عظیماً، فكل أعمال ھذا النبي في   أي هللا عز وجل علم أن ھذه المرأة السیدة مریم سوف تنجب نبیا

    صحیفة أمھ.

  للمرأة الدرجة األولى في المجتمع إن ربت أبناءھا تربیة صالحة :

أنا أتمنى واألمر دقیق أنت إذا ربیت ولداً  

ً ناجحاً، أو محسناً  عالماً، أو داعیة، أو طبیبا

ً ترك أثراً في الحیاة كل ا جتماعیاً، أو إنسانا

أعمال ابنك في صحیفتك، كل بطوالتھ، كل 

أجره لك منھ نصیب، فأنا بھذا اللقاء الطیب 

الذي أتمناه أن تعلم األخت الكریمة أن لھا دوراً 

كبیراً في اآلخرة، إذا حققت الھدف من 

وجودھا، ھي بنت لھا دور كبیر، أخت لھا دور 

لھا دور كبیر، أم لھا دور كبیر، و أقول: من علم واحداً علم شاباً، ومن علم فتاةً علم أسرة،  كبیر، زوجة

والمشكلة األولى أن المرأة التي أوكل إلیھا تربیة األوالد تتمتع بالدرجة األولى، والدلیل: زوجي تزوجني 

مالي، قال: أنت علّي وأنا شابة ذات أھل ومال، فلما كبرت سني، ونثر بطني، وتفرق أھلي، وتبدد 

كظھر أمي، ولي منھ أوالد، إن تركتھم إلیھ ضاعوا، وإن ضممتھم إلي جاعوا، أي أنا أربیھم وھو 

یصرف علیھم، فعلیھا أن تعرف أن تربیة األوالد یمكن أن تصل بھذا إلى أعلى درجة في الجنة وھي 

ة، خمسة اختصاصیین، خمسة في بیتھا جالسة، دون أن تخرج، قدمت للمجتمع خمسة علماء، خمس دعا

ً أن وراءه أم عظیمة، حتى ھناك مقولة  ً أعتقد یقینا ً عندما أرى طفالً متفوقا مواطنین صالحین، ودائما

  مشھورة: ما من رجل عظیم إال وراءه امرأة عظیمة.
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  على المرأة أن تعبد هللا فیما أقامھا :

اسمحوا لي بھذا المثل كرد على ھذا السؤال  

أن إنسانة تحب هللا كثیراً، غارقة اللطیف لو 

بمحبة هللا عز وجل، قامت لتصلي قیام اللیل 

الساعة الثانیة لیالً، وصلت عشرین ركعة، 

ودموعھا سالت على البالط على قدر حب هللا 

عز وجل، الساعة السادسة تعبت كثیراً فقامت 

ونامت، وعندھا خمسة أوالد، تقول لھم: ماما 

من البراد، وھذا وضع  دبروا حالكم، ھذا أكلَ 

مكدوسة بدون كیس نایلون فأفسد كتبھ، وھذا حذاؤه وسخ، الكل نالوا عقوبة بالمدرسة، أنا أقول ھذه 

الكلمة: لو استیقظت قبل الشمس بنصف ساعة، وصلت الفجر، ودفأت الغرفة، ووضعت طعام ألوالدھا، 

مرة، عشر ساعات قیام لیل تبكي، أكلوا، عملت شطائر، نظرت إلى وظائفھم، أقرب إلى هللا ملیون 

إنسانة مؤمنة تبكي، التي قامت ونظرت إلى أوالدھا أكلوا وشربوا حتى جاء الباص وأخذھم واطمأنت 

ھذه أقرب � ملیون مرة ألنھا عبدت هللا فیما أقامھا، أقامھا أم، اآلن أدت واجب العبودیة �، أنا طبعاً ال 

 ھذه أعلى درجة، عندنا اآلن في الشام وغیر الشام نمط جدید داعیة أقلل من قیمة قیام اللیل أعوذ با�

ھاملة لزوجھا، ھاملة ألوالدھا، دبروا حالكم من السوق، ھي صارت داعیة كبیرة، یجب أن تعبد المرأة 

ربھا فیما أقامھا، أقامھا زوجة كزوجة صالحة تصل إلى أعلى درجة في الجنة، أما إذا كل إنسان أرید 

  ھمتھ فسیفسد كل شيء.أن یترك م

ما قولك طبیب قلب ذھبت لعنده یعمل 

محاضرة، مات المریض، أقامك هللا طبیب قلب 

یجب أن تكون في العیادة، بالجامع یوجد إنسان 

آخر، ال نتبادل األدوار، أنت ممكن أن تصلي 

إلى أعلى درجة في الجنة وأنت في البیت 

 زوجة صالحة وأم صالحة، والدلیل نحن دیننا

ً من دون دلیل، وال  دین أدلة ال تقبلوا شیئا

  ترضوا شیئاً من دون دلیل:
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(( اعلمي أیتھا المرأة، وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في 

  سبیل هللا ))

  [ ورد في األثر ]

  ھناك كثیر من النصوص تؤكد قیمة التربیة إن شاء هللا أذكر لكم بعضھا في سیاق الكالم. 

  المذیع:

المرأة في بالد المسلمین متعبة، الحقیقة جھد مضاعف تبذلھ وإذا كان عندھا أوالد تتحمل عبئاً إضافیاً،  

   نرید أن تعطونا بعض الضوابط لعمل المرأة وخصوصاً إذا كانت متزوجة؟

  بط لعمل المرأة :ضوا

  الدكتور راتب :

هللا عز وجل أقام اإلنسان بوظیفة أي عمل 

شغلھ عن ھذه الوظیفة ھذا العمل خطأ، أحیاناً 

امرأة بناتھا وأوالدھا تزوجوا كلھم، بقیت ھي 

وزوجھا، وزوجھا موظف، عندھا خمس أو 

ست ساعات درست ال یوجد مانع، ھناك 

وترقى إلى  حاالت كثیرة ممكن أن تقوم بعمل

هللا عز وجل، أما حینما تھمل أوالدھا من أجل 

عمل فھنا مشكلة كبیرة، ھذه المرأة أھملت ما 

ً نتنافس في الدعوة، أنا مع الدعوة أما  خلقت لھ، وبحثت عن عمل آخر، ھذه نقطة دقیقة، نحن أحیانا

حة، ھي اآلن عبدت ربھا عندما تؤدي امرأة واجبھا أمام زوجھا وأوالدھا تكون زوجة صالحة وأماً صال

فیما أقامھا، عندھا وقت إضافي ممكن أن تعمل دعوة، أما أن تؤثر الدعوة على عملھا األساسي فھذا ال 

یجوز، أنا أتكلم من واقع في الشام مؤلم جداً، ھاملة زوجھا وأوالدھا، ولحقت الدعوة، تخرج أحیاناً 

مع أخواتھا، وتعود الساعة الثانیة صباحاً، عادي  الساعة الثانیة عشرة لیالً لوحدھا قال: عندھا موعد

أصبحت داعیة، ھذه مشكلة كبیرة جداً أنت أوالً زوجة، وأم، أِدّ واجب الزوج وعندك وقت فراغ اعملي 

  دعوة، أما أن تترك المھمة التي خلقت من أجلھا أنا لست مع ھذا االتجاه.

  المذیع:

نشاھده اختلط األمر على النساء وحتى على الرجال،  دكتور أنتقل إلى موضوع الحجاب، من خالل ما 
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بعضھم یعتقد أن الحجاب فقط أن تضع إشارب، أو غطاء على الرأس وانتھى األمر، بدایة ما ھو 

  الحجاب بصورتھ الحقیقیة كما نفھمھ بكتاب هللا عز وجل وبسنة النبي علیھ الصالة والسالم؟

  الحجاب بصورتھ الحقیقیة :

  : الدكتور راتب 

ً ضیقة تصف كل   ً ترتدي المرأة ثیابا أحیانا

خطوط الجسم، وتضع قطعة قماش على 

رأسھا، لیس ھذا الحجاب إطالقاً، أوالً: الثیاب 

یجب أن تكون غیر شفافة، ال تشف عما تحتھا، 

وأن تكون فضفاضة، وأال تكون بألوان زاھیة 

تلفت النظر، ھذا الحجاب، ثیاب غامقة، سمیكة 

مرأة، المرأة محببة ھكذا خلقھا تخفي مفاتن ال

هللا، سأقول لكم تعبیراً إن شاء هللا یكون تعبیري دقیقاً، ھناك سیارة خاصة وسیارة عامة، العامة بابھا 

مفتوح في الیوم مئتي مرة، أما الخاصة فیفتح في الیوم مرتین أو ثالث، الخاصة المرأة المؤمنة لزوجھا 

عاً، لألسف الشدید أكثر المتفلتات عنایة فائقة بالزینة للطریق أو وأوالدھا، ھي لیست للطریق لیست مشا

للحفالت، أما لزوجھا ال یوجد غیر ثیاب رائحتھا بصل مثالً، ھذا خطأ كبیر ینبغي أن تعتني بمظھرھا، 

كلفھا هللا أن تحصنھ، أن تعتني بثیابھا وأناقتھا، ھذه وهللا عبادة، أقسم لكم با� المرأة عندما تحصن 

  جھا، حینما تعتني بھندامھا، فلھا الجنة، و علیھا أن تعتني بصحتھا أیضاً.زو

  المذیع:

فضیلة الدكتور ھل المرأة التي تكشف وھي محجبة تقع تحت الوعید الذي ذكره النبي علیھ الصالة  

   والسالم؟

  من أبرزت مفاتنھا للناس لیست محجبة بل محجوبة عن هللا :

  الدكتور راتب :

تبرز مفاتنھا لیست محجبة، محجوبة عن هللا، ألن الجمال الذي أكرمھا هللا بھ لزوجھا ھذه التي  

ً للكل، قدرك یجب أن تتحملھا، أما الزوجة لیست قدرك إذا كانت منحرفة  ولمحارمھا، لیس مشاعا

ومصرة على االنحراف فیجب أن تتخلص منھا، لذلك من كان تحتھ امرأة سیئة فلم یطلقھا ال یستجاب 

ؤه، الذي عنده امرأة سیئة وترفض الحجاب وتدعو إلى االختالط وتبرز كل مفاتنھا لآلخرین وھذا دعا
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الحاضر إذا خلیتھا عندك أنت آثم، النبي علیھ الصالة والسالم قال: "من كان تحتھ امرأة سیئة ولم یطلقھا 

  ال یستجاب دعاؤه".

  هللا عز وجل جعل الطالق حالً. 

  المذیع:

  ولون: البنت صغیرة، ھل تأخیر وضع الحجاب لھ أثر على االنحراف الجنسي؟بعض األمھات یق 

  عدم تأخیر وضع الحجاب :

  الدكتور راتب :

ما كنت أفھم لماذا األمھات تبقى البنت عندھم صغیرة؟ حتى لو كانت صغیرة وقطعتھا كبیرة ھناك  

  مشكلة، وتكون كل مفاتنھا ظاھرة، العبرة بالفتنة.

  المذیع:

من األشیاء التي نراھا والتي أصبحت األم كون حجابھا جید بشكل إجمالي ترى البنت ال تتحجب إن  

  صح التعبیر إال بعد أن تزوج.

  تأخیر الحجاب ناتج عن ضعف توحید :

  الدكتور راتب :

 ھذا ناتج عن ضعف توحید، تظن الفتاة خطأً أو بإیحاء ممن حولھا أنھا كلما أظھرت مفاتنھا صار ھناك 

من یرغب بھا، ھذا خطأ كبیر في منظور اإلیمان، كلما أخفت مفاتنھا عن اآلخرین هللا عز وجل یھیئ 

لھا زوجاً رائعاً جداً، مستقیماً كریماً، أكبر مكافأة للفتاة العفیفة المستورة زوج صالح، الزوج الصالح ال 

ك، جاء العرس صار وحشاً، یقدر بثمن، ھناك زوج المرأة تخرج من جلدھا منھ، وحش، في الخطبة مل

  فعندما تكون قد مشت بشكل صحیح قبل الزواج یھیئ هللا لھا زوجاً صالحاً، انطالقاً من قولھ تعالى:

  ﴿ َوالطَّیِّبُوَن ِللطَّیِّبَاِت ﴾

  ]26[سورة النور: 

  المذیع:

ا، المرأة تخرج المرأة المحجبة كل األنظار تتجھ إلیھا، ھناك بعض الظواھر نرجو منكم لفت النظر إلیھ 

ً في السیارة  ً تجلس في أماكن فیھا طاوالت ومقاه على الرصیف، أحیانا من بیتھا وھي محجبة أحیانا

  والسرعة الزائدة، ھل ھناك تعلیق نحب من فضیلتكم؟
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  صفات المرأة رائعة جداً أعطاھا هللا إیاھا لتكون أسعد زوجة مع زوجھا :

  الدكتور راتب :

ن تثبت أنھا مساویة للرجل فتقلده في مواقفھ، في علو صوتھ، ھذه امرأة تشبھت حینما تحاول المرأة أ 

  بالرجال:

َجاِل ))   ((... َولَعََن اْلُمتََشبَِّھاِت ِمَن النَِّساِء بِالِرّ

  [ من سنن ابن ماجة عن ابن عبَّاس ]

ألنھا حینما تتشبھ بالرجال فقدت أجمل ما  

ا، حیاؤھا، فیھا، أجمل ما فیھا أنوثتھا، أنوثتھ

خجلھا، صفات المرأة رائعة جداً هللا عز وجل 

أعطاھا إیاھا لكي تكون أسعد زوجة مع 

زوجھا، ال یوجد عندھا اقتحام، ھي نمط آخر، 

نمط متكامل، وخطأ كبیر أن نعتقد أن المرأة 

مساویة للرجل بمعنى أنھا تشبھھ بكل شيء، 

المرأة شيء والرجل شيء، الرجل لھ صفات 

  مھمة التي أنیطت بھ، والمرأة لھا صفات متعلقة بالمھمة التي أنیطت بھا:متعلقة بال

َجاِل ))   (( ...َولَعََن اْلُمتََشبَِّھاِت ِمَن النَِّساِء بِالِرّ

  [ من سنن ابن ماجة عن ابن عبَّاس ]

  وبالمقابل: 

َجاِل بِالنَِّساِء... ))   (( لَعََن اْلُمتََشبِِّھیَن ِمَن الِرّ

  [ من سنن ابن ماجة عن ابن عبَّاس ]

نعومة زائدة، ثیاب ضیقة، أنت رجل، أیضاً ھناك حالة مقابلھا، نحن نرید أن نتحرك وفق الھویة التي  

  منحنا هللا إیاھا، وإال ھناك مشكلة كبیرة جداً والنصوص تؤكد أنھا عمل خطیر.

  المذیع:

ان األب من رؤیة أوالده، وإصدار القاضي ننتقل إلى موضوع مسألة تتعلق بموضوع الطالق، وحرم 

الحكم یأخذ عدة أشھر، وھناك ظاھرة أن المرأة تأخذ خمسین بالمئة من أموال الزوج ویرفضون التحكم 

  للحكم اإلسالمي، ھل من توجیھ لھذا األمر؟
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  المرأة التي ال تقبل شریعة هللا عز وجل تخضع لشریعة األرض :

  الدكتور راتب :

تي ال تقبل شریعة هللا عز وجل المرأة ال 

تخضع لشریعة األرض، في بعض البالد 

شریعة األرض تقتضي أن تأخذ نصف أموال 

الزوج أو سبعین بالمئة مع أوالده، ھذا الشرع 

تشریع أرضي، أما التشریع اإللھي فتأخذ المھر 

بكاملھ، والنفقات، ما رأیك بإنسان رفض 

الشریعة، شریعة هللا؟ ممكن أن تقول: كفر بھذه 

كفر بشریعة هللا عز وجل، المشكلة عند الموت، عندما یقترب أجل اإلنسان وھو عمل أعماالً خالف 

الدین بالتعبیر الشائع ینسى حلیب أمھ، لما یأتي ملك الموت وھي كانت آخذة حقھا وزیادة وأخذت سبعین 

طان، عنده فشل كلوي، عنده شلل، بالمئة من أموالھ، وقھرتھ هللا كبیر، قلت إلنسان ظالم: هللا عنده سر

هللا عنده أمراض تدع الحلیم حیراناً، وهللا یا أخواتي الكریمات عندما أقول: هللا كبیر ال أشبع من ھذه 

الكلمة، إذا امرأة اعتدت على زوجھا، أو حاولت أن تضایقھ بالظلم، هللا كبیر ینتقم منھا، إذا كان ھناك 

  ون أحمقاً، أنا ما شاھدت أعقل من إنسان یخاف من هللا.إنسان ال یخاف من هللا عز وجل یك

  اختیار الزوج للبنت من أخطر القضایا :

یقولون: تزوجوا وال تطلقوا بمعنى تزوجوا امرأة ال تحتاجوا إلى تطلیقھا، أي أحسن اختیارھا، وأنت  

اختار الدین فھو رابح  أیتھا الفتاة ابحثي عن شاب ال تحتاجي أن تنخلعي منھ، اختاري أخالقھ، دینھ، من

كبیر جداً، ھذا كلھ من أین یأتي؟ عندما نشتھي الشكل وننسى المبادئ، عنده بیت، عنده سیارة، عنده 

  معمل، نرغب في المادة.

وهللا مرة وأنا أمشي في أسواق دمشق خرج 

إنسان من محلھ التجاري ودعاني وقال: وهللا 

 لي عندك سؤال، جاء شاب وسیم جداً، وعنده

معمل بالستیك باسمھ، وأبوه تاجر، وعنده بیت 

بأرقى أحیاء دمشق بأبي رمانة، بیت ملك، 

وسیارة، ومعمل، وشاب، أعطاه بعد أكثر من 

شھرین أخذھا إلى بلودان كنزھة في أحد 



12 

فكرة عما أعطیت المرأة المسلمة عن غیرھا، أسئلة و أجوبة   

  مصایف دمشق اختلف معھا فتح الباب ورفسھا بقدمھ وتركھا في بلودان وطلقھا.

ة، العبرة أن یكون مؤمناً، قالوا: زوج ابنتك للمؤمن إن أحبھا أكرمھا، اإلنسان عندما یطلب المال مشكل 

لم یحبھا لم یظلمھا، عنده حد أدنى، اختیار الزوج للبنت من أخطر القضایا،  -ال سمح هللا وال قدر-وإن 

  ابحثوا عن دینھا یا أخوات.

  المذیع:

  طاعة الزوج ھل من توجیھ؟ 

  من یطلب معصیة ال طاعة لھ :

  الدكتور راتب :

  طاعة مطلقة ال یوجد، الدلیل النبي علیھ الصالة والسالم: 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َسِریَّةً فَاْستَْعَمَل َرُجًال ِمْن اْألَْنَصاِر َوأََمَرھُْم أَْن یُ  ِطیعُوهُ، فَغَِضَب، (( بَعََث النَّبِيُّ َصلَّى �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم أَْن تُِطیعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَاَل: فَاْجَمعُوا ِلي َحَطبًا، فَقَاَل: أَلَْیَس أََمَركُْم النَّبِيُّ صَ  لَّى �َّ

 ُ وا، .... فَبَلََغ النَّبِيَّ َصلَّى �َّ  َعلَْیِھ َوَسلََّم فََجَمعُوا، فَقَاَل: أَْوقُِدوا نَاًرا، فَأَْوقَُدوَھا، فَقَاَل: اْدُخلُوَھا، فََھمُّ

  لَْو َدَخلُوَھا َما َخَرُجوا ِمْنَھا إِلَى یَْوِم اْلِقیَاَمِة، الطَّاَعةُ فِي اْلَمْعُروِف ))فَقَاَل: 

  [ متفق علیھ عن علي]

  هللا عز وجل قال: 

  ﴿ َوَال یَْعِصینََك فِي َمْعُروٍف ﴾

  ]12[ سورة الممتحنة: 

قاً، ھذه عظمة الدین، أیتھا ال یوجد طاعة مطلقة للزوج، الزوج عندما یطلب معصیة، ال طاعة لھ إطال 

  المرأة أنت في إیمانك مستقلة عن زوجك:

ُ َمثًَال ِللَِّذیَن آَمنُوا اِْمَرأَةَ فِْرَعْوَن إِْذ قَالَْت َرِبّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك بَْیتًا فِي اْلَجنَّ  نِي ِمْن ﴿ َوَضَرَب �َّ ِة َونَِجّ

نِي ِمْن اْلقَْومِ    الظَّاِلِمیَن ﴾ فِْرَعْوَن َوَعَمِلِھ َونَِجّ

  ]11[ سورة التحریم: 

الملخص ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، قالت لي مرة أخت كریمة: یرید زوجي أن یأخذني إلى  

البحر إلى الالذقیة وأسبح مع الرجال، وقال لي: إذا لم تلبسي مایو وتسبحي أطلقك، قلت لھا: دعیھ 

الخالق، المرأة المؤمنة كبیرة جداً عند هللا عز وجل،  یطلقك، فما طلقھا، ال طاعة لمخلوق في معصیة

متواضعة لزوجھا لكن ال یوجد زوج یأمرھا بمعصیة ادخلي مع رفاقي، ھؤالء أجانب، إذا كان ھناك 

  طلب لمعصیة ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق.
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  المذیع:

ھل للمرأة المسلمة أن تضع برنامجاً المرأة إما أن تشغل بالزیارات، أو بمشاھدة األفالم، أو باالنترنیت،  

    لحیاتھا أم أنھا إذا فعلت واجباتھا ال شيء علیھا؟

  كل إنسانة یجب أن تكون داعیة فیما تعلم ومع من تعرف :

  الدكتور راتب :

ً تناقش قضیة،   وهللا أنا أتمنى لكن ما أتمناه لنفسي، عندما تھتم بالعلم، تتابع موضوعاً، تكتب، أحیانا

جلسون مع بعضكم ما نوع الحدیث؟ إذا كان في الطعام والشراب، ومن جاء، ومن ذھب، فال عندما ت

فائدة منھ، اإلنسان لھ عند هللا رسالة كبیرة، إذا أخت كریمة طلبت معلومات من االنترنیت، أو سمعت 

األول درساً، صار معھا معلومات، جلست من أخواتھا حكت آیة، حدیثاً، تذوق طعم الدعوة، صار ھمھا 

نشر الحق، عندما ال تكون داعیة األخت الكریمة أنا أقول: الدعوة فرض كفایة إذا قام بھا البعض سقطت 

عن المجموع، ھذه فرض كفایة المتعمق، والمتبحر، والمتفرغ، أما كل واحدة منكن یجب أن تكون داعیة 

س مع أخواتھا، و تشرح لھم ما فیما تعلم ومع من تعرف، سمعت خطبة فیھا العدید من اآلیات السھلة تجل

ً كبیراً، وهللا أنا بحسب خبرتي  سمعت، فلما تدخل المرأة المسلمة في عالم العلم ترقى عند هللا رقیا

  المتواضعة لم أشاھد أعظم من امرأة متعلمة علماً جیداً، وتطبق ھذا الشيء فیرفع شأنھا:

ِ َألَْن یُْھَدى هللا بَِك َرُجالً َواحِ    داً َخْیٌر لََك ِمْن ُحْمِر النَّعَِم))((فََو �َّ

  [متفق علیھ عن سھل بن سعد الساعدي ]

إذا هللا عز وجل سمح لك أن تھدي واحدة، تحجبي واحدة، تنجي واحدة، تخدمي واحدة، ھذا عمل كبیر،  

أدیت واجباتك، الطبخ جاھز، والبیت نظیف، ومرتب، عندك وقت فارغ ھناك جارة تحتاج إلى توجیھ، 

قریبة تحتاج إلى عدد من الدروس منك، اعملي لقاء أسبوعیاً یكون معك خمس بنات علمیھم القرآن  لك

الكریم، لما تدخل إحداكن بعالم التعلیم، العطاء جمیل، زوجة بفضل هللا عندھا وقت فراغ لماذا ال تقوم 

  بدعوة إلى هللا عز وجل؟

ء في مكان آخر وزوجتي موجودة، امرأة سألتني كنت في جدة ھناك مؤتمر، طبعاً ھذا المؤتمر فیھ نسا 

عبر المكبر، ألنھ ال یوجد اختالط، كیف عالقتك مع زوجتك؟ قلت: الداعي أسوأ زوج، ألنھ لیس متفرغاً 

  لزوجتھ إال بحالة واحدة یساویھا داعیة فیرتاح.
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  أسئلة و أجوبة :

  

  :ال ذنب للزوجة الثانیة إن لم یستطع الزوج أن یرى زوجتھ األولى 

س: لدي زوج مریض بالسرطان، ولدیھ زوجة وابنتان في سوریا، وأنا ال أستطیع إحضارھم إلى  

استرالیا لیروا أباھم قبل أن یموت ولكن ضمیري إنني ال أستطیع أن أفعل أي شيء لھم فھل لدي أي 

  ذنب؟

یموت ھذا  ج : بارك هللا بك، إذا كنت مھتمة أن زوجتھ األخرى في سوریا یجب أن یراھا قبل أن 

  اھتمام، لكن ال تستطیعي أن تفعلي شیئاً.

  صلة الرحم :

س: أم لدیھا ثالث بنات وقد تزوجن لوحدھن من أن دون أن ترضى ھي وزوجھا على ھذا الزواج، وال  

  تراھن وال تتكلم معھن ھل ھذا حرام علیھا؟

  ج: نعم. 

  على المرأة أال تقبل زوجاً إال إذا كان یصلي :

ً تدعوه إلى الصالة؟    س: كیف تستطیع الزوجة أن تقنع زوجھا بالصالة وتحضھ علیھا وھي دائما

  ج: ال تملك إال أن تذكره، لكن عندنا مشكلة كیف قبلتھ باألصل ال یصلي؟ 

  لبس المرأة :

  س: ھل المرأة مسموح لھا أن تلبس بنطاالً وھل یسمح لھا أن تظھر قدمیھا؟ 

انت الثیاب ضیقة أو ألوان زاھیة، الثیاب الشفافة تشف عمن تحتھا، والضیقة ج: موضوع اللباس إذا ك 

تشف عن خطوط الجسم، والزاھیة تلفت النظر، الحجاب ثیاب فضفاضة وغیر شفافة وال تلفت النظر 

  بألوانھا.

  البحث عن دین المتقدم للزواج :

  س: كیف أبحث عن دین المتقدم للزواج؟ 

  نھ كثیراً.ج: وهللا یجب أن یسألوا ع 

المشكلة أحیاناً الزوجة أو الزوج یتقنان دوراً في الخطبة، المشكلة بعد الزواج یطلع األمر بالعكس، ھذه  

مفاجأة كبیرة جداً، وھذا رأي شخصي، إذا كانت األسرة معروفة منذ عشر سنوات، أحیاناً تكون األسرة 
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ً تعرف أوالدھا، بناتھا، إذا كان ھناك معرفة أقوى  بكثیر، ال یوجد مفاجأة، أما أول معرفة عند جیرانا

الزواج، الكالم رائع جداً، بعد الزواج الواقع عكس، تحتاج إلى بحث شدید، وعقود الزواج لیست بالشيء 

  السھل.

  تحریم لبس البنطال من دون مانطو :

  س: ألبس البنطال دائماً ماذا أفعل؟ 

مانطو ال یجوز إطالقاً، إن كانت محجبة ال  ج: بنطال من دون مانطو ال یجوز، بنطال ضیق بدون 

  یجوز.

  الزوج البخیل :

  س: الزوج البخیل. 

  ج: الرجل أحلى ما فیھ الكرم. 

  ما ترك عبد شیئاً � إال عوضھ هللا خیراً منھ :

  س: من أراد أن یؤمن بیتاً بالحرام؟ 

اً عیشوا المستقبل، عندما أرید أن ج: عندما یؤمن بیتاً یا ترى عندما یدنو أجلھ ما الذي یصیر بھ؟ دائم 

أغادر الدنیا وأنا عندي مشكلة كبیرة، أنا لي كلمة: وهللا الذي ال إلھ إال ھو ما من إنسان یبتعد عن الحرام 

  إال و یعوضھ هللا أضعافاً مضاعفة، حاشا �:

  (( ما ترك عبد شیئاً � إال عوضھ هللا خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  غیر عن ابن عمر ][ الجامع الص

  مستحیل. 

  ال یجوز للمرأة أن تتزوج غیر المسلم :

  س: ھل یجوز للمرأة أن تتزوج غیر المسلم؟ 

  ج: ال یجوز. 

  االبتعاد عن أسباب المشاكل :

  س: امرأة تشكو زوجھا أن یتكلم معھا كالماً سیئاً وال یوجد احترام؟ 
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ترب من أي عمل یزعجھ، وتعرف ما یرضیھ، ج: ھناك وسیلة لتخفف، تعرف ما الذي یعجبھ، ال تق 

  وتعرف كیف تستغلھ، تریده أال یتكلم كالماً سیئاً، فلتبتعد عن السبب.

  حكم األعراس المختلطة :

  س: األعراس المختلطة . 

مؤمنة تلبس أجمل ما عندھا یوم العرس والرجال  -سامحوني إن كانت الكلمة قاسیة -ج: أنا ال أتصور 

ھم لآلخر: ھل رأیت زوجة فالن ما ھذا الطول؟ العرس ممكن لكن ال یكون ھناك حاضرون، یقول أحد

اختالطاً، أتمنى علیكم أال تلبوا دعوة عرس مختلط، حتى یشعر الداعي أن عملھ خاطئ ، إذا كان ھناك 

  قرابة فأبعث لھ بھدیة وقل لھ: سالم علیكم.

  الزوجة الثانیة :

  

  س: الزوجة الثانیة؟

بأعلى درجة من الجمال، والكمال، والحسب، والنسب، والغنى، والثقافة، إلى  ج: رجل عنده زوجة 

آخره، ومع ذلك تاقت نفسھ لزوجة ثانیة، ماذا یقول لھا؟ ادعى أن السلطان أصدر أمراً كل واحد عنده 

  زوجة وما تزوج الثانیة ھناك إعدام، فقالت لھ زوجتھ: مت شھیداً.

  الحجاب :

  س: الحجاب، امرأة ترید أال تضع الحجاب أمام أبناء أخ زوجھا الشباب و عمرھا خمسون عاماً؟ 

ج: موضوع الحجاب موضوع شرعي ھناك آیات وأحادیث، أنا تجاوزت سن الخمسین ھذا ال یشتھیني،  

رع یجوز أن یشتھیك إنسان فوق الستین، ھذه القضیة ال تدخل بالحسابات، الحجاب حجاب، ھذا أمر وش

  إلھي، بھذه الطریقة یمكن أن نجد فتوى.

  حكم الشرع في رفض فتاة لشاب متدین :

  س: رفضت شاباً للزواج رغم تدینھ ما حكم الشرع في ھذا؟ 

ج: إذا قالت ال، ال یوجد مشكلة، العقد ال ینعقد إذا قالت ال، ھل ھناك أعظم من ھذا حق للمرأة؟ القاضي  

  : ال، ال ینعقد العقد.یجب أن یسمع من الفتاة إذا قالت

  س:
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ُجوهُ... ))   (( إِذَا َخَطَب إِلَْیكُْم َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَھُ فََزِوّ

  [ الترمذي، ابن ماجھ عن أبي ھریرة ]

ج: لمجرد أن تقول الفتاة یوم عقدھا: ال أرید، العقد باطل، ال یتم، وال یتم حتى یسأل القاضي البنت ھل  

والمھر كذلك ھذا أكبر حق للمرأة یكفي أن تقول: ال، انتھى العقد، لیس من المعقول ھي موافقة أم ال، 

  أب یختار البنتھ رجالً سیئاً بشكل عام، األب ابنتھ غالیة جداً علیھ، إذا لم یكن جیداً ال یوافق.

  حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في سبیل هللا :

  س: 

((إن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد 

  في سبیل هللا ))

  [ ورد في األثر ]

  ج: وهللا شيء ال یصدق: 

(( إن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد 

  في سبیل هللا ))

  [ ورد في األثر ]

  یذھب الرجل إلى الحرب یموت، یموت ألف موتة، تأتي واحدة في بیتھا تتبع زوجھا بلغت مرتبتھ: 

  ( إن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في سبیل هللا ))(

  [ ورد في األثر ]

  أعرف شخصاً ما فاتھ قیام لیل عن طریق زوجتھ. 

  العمل الصالح یبعد الملل و الیأس :

س: أشعر بالحزن والملل من حیاتي ال یزورني أحد، وأنا أؤدي واجباتي تجاه البیت، ھل علي شيء  

  ألفعلھ؟

یا أخوات عندما یكون ال یحبھا، سامحوني بھذه الكلمة محجبة وتصلي لكن ال یحبھا،  ج: بصراحة 

تأكل، وتنام، ومساء تشرب الشاي، وسھرة كل یوم، وآخرة ھذا إذا لم یكن ھناك رسالة، لیس لكم عمل 

وافقت  صالح باآلخرة، الحیاة مملة وهللا، عمل روتیني أما إذا كان لك رسالة، أقنعتي إنسانة أن تتحجب،

  بین امرأة وزوجھا، اإلنسان یسعد بالعمل الصالح إن لم یكن ھناك عمالً صالحاً فالحیاة مملة.
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  اللباس وأوانھ :

  س: اللباس وأوانھ؟

ج: في بالدنا كلھ أسود، إذا بني غامق أو رصاصي ال یوجد مانع، أما لون أحمر مثالً صارخ، ھذا لون  

  یلفت النظر، ما الدلیل القرآني؟

  ْفَراُء فَاقٌِع لَْونَُھا تَسُرُّ النَّاِظِریَن ﴾﴿ صَ 

  ] 69[ سورة البقرة: 

  كیفیة المحافظة على صالة األوالد :

  س: ھل ھناك من طریقة للمحافظة على صالة األوالد؟ 

ج: الطریقة األولى أن یصلي األب واألم أمام األوالد، ما دام ھناك صالة وقرآن وأدب، وال یوجد  

  معاص إطالقاً، فھذا أكبر نوع من التربیة.

  على المرأة أن تصبر و تحتسب أجرھا عند هللا :

  وج على ھذا؟س: امرأة تعامل زوجھا معاملة سیئة ألنھ تزوج علیھا امرأة ثانیة و أھملھا ھل یعاقب الز 

ج: أعرف امرأة في الشام فاضلة جداً، وزوجھا یحبھا، وأحب أن یتزوج واحدة ثانیة لكن ما بلغھا،  

توفي ذھبت تعطي ضرتھا حقھا من اإلرث، فقالت لھا: وهللا طلقني منذ یومین قبل أن یموت، علمت وما 

  قالت لكن عندما مات زوجھا ذھبت تعطیھا حقھا.

  حمد راتب النابلسي :التواصل مع الدكتور م

  س: ھل ھناك من تواصل؟ 

ج: العبد الفقیر لي موقع باالنترنیت من فضل هللا من أوائل المواقع في الیوم ملیون زائر، ینسحب من  

ثمانمئة إلى تسعمئة ألف ملف یومیاً، فیھ فتاوى وحدیث وفقھ، ممكن أن نتواصل، أي شيء یكتب على 

  كوم.االنترنیت یصل إلي، نابلسي دوت 

  خاتمة و تودیع :

  باسمكم جمیعاً نشكر فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذه المحاضرة. 

   

 


