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 ملخص الخطبة

- الليل والنهار نموذج لهذا التكامل2تكامل المجتمع النساني بالعلقة الزوجية بين الذكر والنثى.  -1  
- قول الجهلة بأن المرأة سبب4- التشبه بالكافرات أو الرجال محرم على المرأة. 3وصورة مقربة له.   

- تكريم السلم للمرأة6- حال المرأة في المجتمعات الجاهلية قبل السلم. 5خروج آدم من الجنة.   
 .Kوأما Kوبنتا Kالفروق التي أقرتها الشريعة بين الذكر والنثى7زوجا - . 

 الخطبة الولى

 ومن آياته أن خلق لكم مRRن أنفسRRكم أزواجRRا لتسRRكنوا إليهRRا : يقول رب العزة سبحانه
]. 21:الروم[  وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك ليات لقوم يتفكرون

 حاجة المرأة للرجل كحاجة الرجل للمرأة، وقد جعل ا تعالى فRRي اجتماعهمRRا سRRكينة
. نفسية وعقلية وجسدية كافية، استجابة للفطرة وإعمارا للكون

 فمRRا المRRرأة؟ وكيRRف كRRان حالهRRا قبRRل السRRلم؟ ومRRاذا صRRنع السRRلم لهRRا؟ ومRRا الفRRروق
 الشRRرعية بيRRن المRRرأة والرجRRل؟ ومRRا الRRذي يجRRب علRRى المRRرأة المسRRلمة فRRي واقعنRRا

 المعاصر؟

 

 الرجل العائد إلى بيته يريد الهدوء بعد الضجر يريد الراحة بعد التعب، يريRRد السRRكون بعRRد
.الحركة 

 هRRن لبRRاس لكRRم وأنتRRم : المرأة الصالحة هي التي تهيئ ذلك كله، وصدق ا العظيم
. فكلهما، كل منهما ساتر لصاحبه]. 187:البقرة[  لباس لهن

2-  وينبغي أن تعلم أن كمRRال المRRرأة فRRي أنوثتهRRا وأمومتهRRا، كمRRا أن كمRRال الرجRRل فRRي 
 رجولته وصلبته وتحمله، لعRRن النRRبي عليRRه الصRRلة والسRRلم المRRرأة الRRتي تتخلRRى عRRن
 أنوثتهRRا، فتتشRRبه بالرجRRال فRRي القRRول أو الفعRRل أو الحركRRة، ولعRRن النRRبي عليRRه الصRRلة
.والسلم الرجل الذي يتخلى عن رجولته فيتشبه بالنساء في القول أو الفعل أو الحركة  

لعRRن النRRبي عليRRه الصRRلة والسRRلم المتشRRبهين مRRن الرجRRال بالنسRRاء ومRRن النسRRاء((  
، بل ل ينبغي لحد أبدا أن يتمنى أن يكون على غيRRر الوضRRع الRRذي خلقRRه)  ]  1  [())بالرجال  

 .ا تعالى

قالت]. 32:النساء[  ول تتمنوا ما فضل ا به بعضكم على بعض : وصدق ا العظيم  
 نسوة ليتنا كنا رجال نجاهد كما يجاهدون، ونغزوا كما يغزون، فدلهم النبي عليه الصRRلة

إن طاعRRة((: والسلم على أمر فيه نفع للسرة وللمجتمع، فقال عليه الصRRلة والسRRلم  
 .(  [  2  [())الزوج، واعترافا بحقه يعدل ذلك كله وقليل منكن فاعله

 وينبغي أن تعلم أيضا أنه ل ينبغي للمسلم أبدا أن يردد القول الجاهل من أن سRRبب- 3
. خروج آدم من الجنة إنما كان بفعل حواء

 المتأمل في كتاب ا يعلم أن فعل الذنب كان فعل مشتركا في فعل الذنب وفي التوبة
  قRRال ربنRRا ظلمنRRا أنفسRRنا وإن لRRم تغفRRر لنRRا وترحمنRRا لنكRRونن مRRن الخاسRRرين منRRه، 

. 23:العراف[  بل تجد آية فRRي كتRRاب ا تعRRالى، أن ا تعRRالى نسRRب الفعRRل إلRRى آدم]
 فهو المسؤول الول عن زوجه]. 121:طه[  وعصى آدم ربه فغوى : وحده وقال تعالى

. وأهله

.فعلى مستوى المم وعلى مستوى الديان: وأما حال المرأة قبل السلم
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:أما على مستوى المم- أ

 في العصRRور الولRRى- وأوربا في كل عصورها مظلمة - في عصورها المظلمة، : أوربا- 1
 كانت مجالس الفلسفة تعقد ليناقشوا أمرا مهما، هل للمرأة روح كروح الرجRRل؟ هRRل
 لهRRا روح إنسRRانية أم حيوانيRRة؟ وينتهRRون فRRي نقاشRRهم أن للمRRرأة روح ولكنهRRا أدنRRى

.بدرجات كثيرة من روح الرجل

 كان للرجل السلطة في أن يبيع زوجته وأن يطلقها، أن يعRRترف بولRRده: عند الرومان- 2
. أو ل يعترف به، والمرأة في اليونان ل ترث أبدا

 وإلى وقت قريب مRRن عRRاداتهم أن الرجRRل إذا تRRوفى فRRإنه يحRRرق، وكRRانت: عند الهنود- 3
. توضع الزوجة الحية إلى جوار زوجها لتحرق معه، فل معنى لوجودها بدونه

 :كان مجيء ولدة المرأة هم وغم وحزن، وصدق ا العظيم: عند العرب قبل السلم- 4
 يتوارى مRRن القRRوم مRRن سRRوءوإذا بشر أحدهم بالنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 

-58:النحRRل[ ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أل ساء مRRا يحكمRRون 
59 .[

 وإذا المRRوءودة : المرأة عند العرب كانت مجلبة للعار مجلبة للفقر، ورد ا عليهم فقال
 ما الذي فعلته هذه البنت البريئة حتى تستحق]. 9-8:التكوير[  سئلت بأي ذنب قتلت

. القتل

إنRRي وأدت: قيس بن عاصم يأتي إلى النبي عليه الصلة والسلم، يقRRول يRRا رسRRول ا  
))أعتق عن كل واحدة نسRRمة((: اثنتي عشرة بنتا، فقال له النبي عليه الصلة والسلم

)]  3  ]  ). 

 ول تقتلRRوا أولدكRRم خشRRية إملق نحRRن : فRRي قضRRية الRRرزق والفقRRر، يقRRول ا تعRRالى
].31:السراء[  نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا

 يRRا : المرأة عند العرب كانت تورث ول ترث فهي من سRRقط المتRRاع وصRRدق ا العظيRRم
 بل ما بلغته المرأة عند]. 19:النساء[  أيها الذين آمنوا ل يحل لكم أن ترثوا النساء كرها

 العرب أنه يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أبيه وهي بمنزلة أمه، أو أن يزوجها ويأخRRذ مهرهRRا
  آباءكم مRRن النسRRاء إل مRRا قRRد سRRلف إنRRه كRRان ول تنكحوا ما نكح : وصدق ا العظيم

. 22:النساء[  فاحشة ومقتا وساء سبيل  وكان هناك نكاح البدل وهRRو أن يقRRول الرجRRل]
 انزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي، كان هنالك نكاح الرهط، أن يجتمع ما دون: للرجل

 العشرة على المرأة، كلهم يصيبها فإذا ولدت تخيرت منهم واحدا فيكون أبوه، هذا علRRى
. مستوى المم

: وأما على مستوى الديان، فإن حالة المرأة- ب

أن المرأة إذا كانت حائضا، أصبحت نجسة، المتعبدون من اليهود: في الديانة اليهودية  

 كانوا يعزلون النساء الحيض في خيام بعيدا عن المدينة ل يجالسوهن ول يشاركوهن،  
 لن 

 المرأة الحائض في توراتهم المحرفة أنها إذا مس�ت شيئا فإنه يكون نجسا، المRRرأة فRRي 
الديانة

. اليهودية، ل ترث أبدا إنما الميراث يكون فقط بين الذكور 

 .في النجيل المحرف أن المرأة باب الشيطان ووسيلة من وسائل إغرائه: عند النصرانية
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.الملك هنري الثامن أصدر قرارا يحرم على المرأة أن تلمس النجيل لنها نجسة

. كانت تحسب المرأة في عداد الماشية المملوكة للرجل: وفي شريعة حمورابي

.هذا حال المرأة قبل السلم على مستوى المم وعلى مستوى الديان

 ما الذي صنع السلم للمرأة؟ وينبغي على كل امرأة مسلمة وكل مسلم أن يعلRRم أنRRه
 لم ولن تعرف المرأة كرامتها إل في السلم، أعاد لها إنسانيتها وأعاد لهRRا كرامتهRRا فRRي

. مواضع كثيرة

 يا أيها النRRاس إنRRا خلقنRRاكم مRRن ذكRRر : ا تعالى يقول: في وحدة الصل والمنشأ: أول
. 13:الحجرات[ وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا   يRRا أيهRRا النRRاس اتقRRوا ربكRRم ]

  الذي خلقكم من نفRRس واحRRدة وخلRRق منهRRا زوجهRRا وبRRث منهمRRا رجRRال كRRثيرا ونسRRاء
]. 1:النساء[

 فاستجاب لهم ربهم أنRRي ل أضRRيع عمRRل : ثم وحدة في العمل ووحدة في الجزاء: ثانيا
. 195:آل عمRRران[  عامل منكم من ذكر أو أنRRثى، بعضRRكم مRRن بعRRض  ثRRم الهليRRة فRRي]

:النساء[  للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن : التصرف والتملك
32 .  ل كما يفعل من ل دين له أن يفرض على زوجته التي تعمل أن تعطيRRه راتبهRRا لنRRه]

. أذن لها بالعمل، وهذا المر ليس له في السلم نصيب

. ثم اعلم أيضا أن إسلمنا رعى المرأة في أحوالها الثلث بنتا زوجة وأما

 فقد سماها رب العزة هبة وعطاء منه سبحانه، وقدمها فRRي الRRذكر رعايRRة: أما كونها بنتا
 يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشRRاء الRRذكور أو يزوجهRRم : لمرها، وصدق ا العظيم

 والجهلة من المسلمين في واقعنRRا، يفعRRل فعRRل.  ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما
 الجاهلية في تذمره وألمه إذا ولدت له أنثى، أو أنه يهدد زوجته إذا ولRRدت لRRه بنتRRا فهRRي

.طالق ونسي الغبي أن الفعل هو فعل ا تعالى وليس فعل المرأة نفسها

 يقال أن رجل يقال له أبو حمزة ولدت زوجته بنتا، فهجرها، فمر على خيمة امرأته يومRRRا،
:فسمعها تداعب ابنتها تقول 

يظل في البيت الذي يلينا         ما لبي حمزة ل يأتينا

  ونحن         في أيدينا و إنما نأخذ ما أعطينا تال مRا ذلك           البنينا غضبان أل نلد 
كالرض لزارعينا

ننبت ما قد زرعوه فينا              

.(  [  4  [(فرجع أبو حمزة عن هجره لزوجته، وولج البيت وقب�ل رأس امرأته وابنتها

 فليس للمرأة ذنب في هذا المر وفي هذا العطاء الRRذي يمنحRRه رب العRRزة سRRبحانه، ثRم
من رزقه ا أنثى،((: يقول ينبغي أن تعلم أن رعاية البنت باب إلى الجنة، رسول ا   

.   ]  5  [())فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها دخل بها إلRRى الجنRRة رسRRول ا عليRRه)  
))من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهRRو كهRRاتين فRRي الجنRRة((: الصلة والسلم يقول  

.   ]  6  [(وجمع بين السبابة والوسطى ثم المساواة في العطية لقول النRRبي عليRRه الصRRلة)  
 .(  [  7  [())ساووا بين أولدكم في العطية، ولو كنت مفضل أحدا لفضلت النساء((: والسلم

 رعى السلم أمر المرأة وهي زوجة وما حرم إرادتها في الموافقة أوعدم الموافقة على
حRRتى )الRRثيب(الي�RRم  )تRRتزوج(ل تنكRRح ((: النكRRاح يقRRول النRRبي عليRRه الصRRلة والسRRلم  

أن: يا رسول ا كيف إذنها؟ قال: ول تزوج البكر حتى تستأذن قالوا )يطلب إذنها(تستأمر  
وإذا أعلنت البنت رفضها فالعقد باطل).   ]  8  [())تسكت . 
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(( يRRا رسRRول ا إن أبRRي يريRRد أن: جاءت امرأة إلRRى النRRبي عليRRه الصRRلة والسRRلم تقRRول  
فجعRRل النRRبي) فهو أدنى منها حRRال ومكانRRا( يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته،  

أجزت ما فعل أبي، ولكن أردت أن تعلRRم النسRRاء: عليه الصلة والسلم المر إليها فقالت  
.(  [  9  [())أن ليس للباء من المر شيء

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خيRRاركم((: أوصى السلم برعاية الزوجة  
.(  [  10  [())لنسائهم

أمRRك((: وأما إن كانت أماK فحقها مقدم على حق الوالد لقول النبي عليه الصلة والسلم  
جاء رجل إلRRى النRRبي ((، بل الجنة عند قدم المرأة الصالحة، ))ثم أمك ثم أمك ثم أبوك  

الزمهRRا فRإن الجنRRة عنRد: نعRم، قRال: ألRك أم؟ قRال: يسأله عن عمل يدخله الجنRة، قRال   
.(  [  11  [())قدمها تكتب لمن ذل لمه وبر بها

 فهذا الباب الRRذي اسRRتطاع منRRه أعRRداء ا: وأما الفروق الشرعية بين المرأة وبين الرجل
 تعالى أن يرموا سهامه، ويشككوا المسلم بإسلمه ويظن المسRRلم أن السRRلم يظلRRم
 المرأة من خلل هذه الفروق، علما أن المر مبنRRي علRRى العدالRRة، مبنRRي علRRى مراعRRاة

. الحال، وليس انتقاصا للمرأة، أو انتهاكاK لحقوقها 

 يوصRRيكم ا فRRي أولدكRRم للRRذكر مثRRل حRRظ : قRRال ا تعRRالى: في قضية الميراث مثل
. 11:النساء[  النثيين  لماذا ل يكون حظ النثى كحظ الذكر؟ لماذا ل تكRRون المسRRاواة؟]

 المرأة في إسلمنا مكفولة عند الب مكفولة عند الزوج، مكفولة عنRRد: ورد العلماء فقالوا
.الخ ل تنفق من مالها وإن كانت موسرة درهما واحدا

 أخ وأخت ورثا ثلثة آلف دينRRار للخ ألفRRان وللخRRت ألRRف، الخ مكلRRف: ولنضرب لذلك مثل
.بالنفاق على أخته حتى تتزوج شرعا

 وهي ل تنفق من ميراثها درهما واحدا، هو مكلف بالنفاق على أسرته وعلى ولده وإن
 لم تكن له أسرة فعليه أن يسعى فRRي زواج نفسRRه بالمRRال الRRذي يRRدفعه بالثRRاث الRRذي
 يشRRتريه، فRRإذاK العبRRاء القتصRRادية الRRتي تRRترتب علRRى الرجRRل أعظRRم بكRRثير مRRن العبRRاء

.القتصادية التي تطالب بها المرأة

 لمRRاذا ل يكRRون الطلق بيRRد المRRرأة ويكRRون الطلق فRRي السRRلم بيRRد: في قضية الطلق
:الرجل؟ ورد العلماء على هذا من الناحية المادية ومن الناحية الجبل�ية

 أما من الناحية المادية فالرجل يعلم فRRي إسRRلمنا أنRRه إذا أطلRRق لفRRظ الطلق مRRا الRRذي
. يترتب عليه؟ يترتب عليه من العباء القتصادية

. أن يدفع مؤخر المهر: أول

.أن يدفع النفقة من مأكل ومشرب ومسكن للزوجة خلل العدة: ثانيا

. أن يدفع النفقة للولد حتى يكبروا: ثالثا

.أن ينفق على نفسه: رابعا

. أن ينفق إذا أراد زواجا آخر من مهر وما إلى ذلك: خامسا

 إذا أعباء اقتصادية كثيرة تجعله يفكر ألف مرة قبل أن يطلق لفظ الطلق وإذا أطلقه فإنما
 يطلقه لشعوره أن الحياة أصبحت جحيما ل يطRاق وعنRRد ذلRRك يتحمRRل مRا يتحمRRل لفRض

. هذه الشركة

 اقتضت حكمة ا تعالى أن تكRRون المRRرأة مرهفRRة الحRRس شRRديدة: ومن الناحية الجبلية
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 النفعال سريعة التأثر، المر الذي يتناسب مع مهمتها في تلبيRRة حاجRRة الطفRل الRتي ل
 تحتاج إلى تفكير، تلبية كاملة، وهذا من صفات كمالها أنها سريعة التأثر فلو أوكلنRRا لفRRظ
 الطلق إلRRى المRRرأة، وفRRي لحظRRة سRRوء تفRRاهم أو كRRدر فRRي العيRRش أو حصRRول أمRRر مRRا
 فسرعان ما تطلقه المرأة سريعا لنها معفاة من العباء القتصRRادية ولن المRRر يتناسRRب

. وعاطفتها الجياشة

 يا فلن طلقنRRي فكيRRف لRRو كRRان: المرأة بمجرد أن تشعر بضيق تقول: في واقعنا الحاصل
!!! لفظ الطلق معلقا بها؟ لهدمت أسر ل عد لها ول حصر

 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا : قال تعالى: أخيرا في قضية الشهادة
 رجليRRن فرجRRل وامرأتRRان ممRRن ترضRون مRRن الشRRهداء أن تضRRل إحRRداهما فتRRذكر إحRRداهما

]. 282:البقرة[  الخرى 

لماذا ل يكون هذا؟ ولماذا تكون شهادة الرجل الواحد تعدل شهادة امرأتين؟ 

 الشهادة إما أن تكون خاصة بالنساء وإما أن تكRRون فRRي الحRRدود مثل،: ورد العلماء فقالوا
 فإذا كانت خاصة بالنساء لثبات الرضاعة، لثبات الثيوبة أو البكارة، لثبRRات الجنRRس فهRRذا

. أمر متعلق بالنساء فشهادة المرأة الواحدة فيه تكفيه

إنRي: رجل تRRزوج امRRرأة علRى عهRRد النRRبي عليRRه الصRRلة والسRRلم فقRRامت امRRرأة وقRRالت  
كيRRف وقRRد((: أرضعتكما معا، ذهب إلى النبي عليه الصلة والسRRلم وذكRRر لRRه المRRر قRRال  

، أي ل بد من الفرقة بينك وبينها بشهادة امرأة واحدة)  ]  12  [())قيل؟ . 

 أما فيما يتعلق بالحRRدود ولطبيعRRة المRRرأة وأنهRRا شRRديدة النفعRRال والتRRأثر ولغلبRRة الجRRانب
 العاطفي فيها فإذا رأت جريمة تحدث مثل تغمض عينيها، وقد تهرب، وقد يغمRRى عليهRRا،
 ولستكمال جانب التحقيق في المسألة احتRRاج السRRلم إلRRى أن تكRRون أخRRرى بجانبهRRا

 أن تضRRل إحRRداهما : تذكرها ما خفي عليها عنRRد حصRRول الجريمRRة وصRRدق ا العظيRRم
. 282: البقRRرة[ فتذكر إحداهما الخRRرى   فRRالمر فيRRه عدالRRة وفيRRه مراعRRاة للحRRال وفيRRه]

. استكمال لجانب التحقيق وليس فيه امتهانا وانتقاصا كما يقول أعداء ا

: وأما الذي ينبغي على المرأة المسلمة في واقعنا المعاصر فعليها

 أن تدرك ما يخطط لها، علم أعداء ا تعRRالى أن قضRRية المRRرأة هRRي قضRRية السRRرة: أول
. والمجتمع وأن إفسادها إفساد للسرة والمجتمع

 المRRرأة فRRي الشRRرق"أول كتاب خرج يعنى بإفساد المرأة في الشرق الوسط هو كتRRاب 
 لفهمRRي مرقRRص وفيRRه يتحRRدث أنRRه لبRRد مRRن السRRعي للمRRرأة المسRRلمة بنRRزع" الوسRRط

 الحجRRاب والختلط، بRRترغيب المسRRلمات بRRالزواج مRRن غيRRر المسRRلمين، بتقييRRد الطلق
 ورفRRع هRRذا اللRRواء مRRن عالمنRRا السRRلمي رفاعRRة. بRRالمنع مRRن الRRزواج بRRأكثر مRRن واحRRدة

 الطهطاوي، قاسRRم أميRRن، هRRدى الشRRعراوي، أمينRRة السRRعيد، نRRوال السRRعداوي، نمRRاذج
. حقيرة تتحمل إثمها وإثم من يصدقها ويسير وراءها

من سن� في السلم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر((: يقول النبي عليه الصلة والسلم  
.   ]  13  [())من عمل بها إلى يوم القيامة وعلى المرأة المسلمة أيضRRا أن تحRRذر مRRن دعRRاة)  

 التحرر الRRذين يطالبونهRRا أن تتحRRرر مRRن الخلق، فRRالجنس عمليRRة بيولوجيRRة ل صRRلة لهRRا
 .بالخلق أبدا

 في إسلمنا أكرم ما في المرأة عفتها، أكرم ما في المرأة حياؤهRRا، أعRRز مRRا فRRي المRRرأة
. شرفها وإذا �مس� فالمرأة ساقطة ل وزن لها في إسلمنا
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 أن تحذر ممن يدعونها أن تنزع الحجاب حتى تكون فRRي متنRRاول الجميRRع، الجميRRع يتلRRذذ
. بها فتكون سلعة بيد التجار، تجار الرقيق الذين يتاجرون بها

 ثم ينبغي على المرأة المسلمة أن تعلRRم أن السRRفلة مRRن دعRRاة التحRRرر إذا عRRرض: ثانيا
 إن كRRان- لحدهم أن يتزوج فإنه سوف يبحث عن المرأة الفاضلة التي تحفظ لRRه عرضRRه 

. وأن تحفظ له ولده- له عرض 

 ذكر أحد الفضلء أن عنده صديق له علقة بامرأة لمRRا أراد الRRزواج أخRRذ يبحRRث عRRن امRRرأة
 إنRRه ل يسRRتأمنها علRRى: محجبة وهذه التي كانت تربطه بها صRRلة التليفRRون واللقRRاء قRRال

. عرضه ول يستأمنها على ولده وما فعلته معه يمكن أن تفعله مع غيره

 دعا فيه إلى الختلط وترك الضوابط" المرأة الجديدة"قاسم أمين الذي أخرج كتابا سماه 
. الخلقية

أردت أن ألقنه درسا فذهبت إلى دار قاسRRم: يذكر المؤرخ السلمي وفيق العظيم يقول  
له أريRRد أن أقابRRل زوجتRRك حRRتى أتحRRدث معهRRا بRRالمور: أمين فطرقت بابه ولما خرج قلت  

ل يمكن: فامتعض وغضب قاسم أمين وقال: الجتماعية والسياسية يقول وفيق العظيم  
إنهRRا قRRد ألفRRت تربيتهRRا مRRن: كيف تدعو الناس إلى أمر ل ترضاه لهلRRك؟ قRRال: هذا، قلت  

فاعلم أن المر الRRذي تRRدعوا: قلت له: والديها على التحفظ وعدم الختلط، يقول المؤرخ  
ولكنهم سفلة يريدون أن يعبثوا بأعراض).   ]  14  [(إليه النساء يمجه الناس حتى أهل بيتك  

 .الخرين من غير أن يمس عرضهم بشيء

 ثم اعلمي أن علRRى المRRرأة المسRRلمة أن ل تخRRدع بRRالوهم مRRن أن المRRرأة الغربيRRة: ثالثا
.خرجت إلى العمل برغبتها 

 المرأة في الغرب الجبان أ�جبرت على العمل أعلمها الغرب أنها ل تستحق رغيف العيش
. إل أن تعمل

 يقول أحد الكتاب السلميين كنت في زيارة إلى النمسا، ركبRRت سRRيارة سRRائقها امRRرأة
هذا أعجب سRRؤال: لماذا تعملين؟ فأوقفت محرك السيارة والتفتت إلي وقالت: فسألتها  

وهل في بلد من العالم: ولماذا ل ينفق عليك زوجك؟ قالت: سألتها. أسمعه في حياتي  
في ديارنا بقيRRة باقيRRة مRRن إسRRلمنا الRRذي: فقلت لها: أن الزوج ينفق على زوجته؟ يقول  

هذا خيال ل نطمع فRRي: قالت. تركناه من الحوال الشخصية أن الزوج ينفق على زوجته  
.(  [  15  [(الوصول إليه
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