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 مفال يا دظاة التحرر. -85

 اخلطبة األوىل: 

ؾِلح َفالَ َهاِدَي  َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه الِلُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح إنَّ اْلح

فَ  ًدا َظبحُدُه َوَرُشوُلُه.َلُه، َوَأصح يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ    ُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ الِل َوحح

 أما بعد. 

ٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَق ِمـحَفا  ِذي َخَؾَؼُؽمح ِمنح َكػح ُؽُم الَّ ُؼوا َربَّ َا الـَّاُس اتَّ َجَفا َوَبثََّّ ﴿َيا َأَيه َزوح

َحثاَم إِنَّ الِلَ كثاَن َظَؾثقحُؽمح  َرح ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواألح ِمـحُفََم ِرَجاالً َكثِرًا َوكِساًء َواتَّؼوا الِلَ الَّ

 . َرِققبًا﴾

 أَيا ادممـون.

ت كثثرًا مثن إن قضقَة ادرأِة من  الؼضايا الؽزى التثي صثغؾا األفؽثاَر، واشثتػزَّ

األقالِم، وافسَق فقفا الـثاُس ضراقثَق ظثدًة، ومثذاهَت صثتى، تراَوَحثا بثِّ الغؾثو  

والتؼصِر، وبِّ اإلفراِط والتػريِط، وهذا االضطراُب وذاك التخبهُط ال كستغِرُبه ممثن 

ـةَ  والُؼرآَن، وال ما كان ظؾقه شؾُف األمثِة الؽثراِم،  مل َيتِد بـوِر اإلشالِم ومل يعرفح السه

لؽــا كستغرُبه غايَة االشتغراِب من أقواٍم كشموا يف بالِد اإلشالِم، وظرفوا صثقاًا مثن 

ـَا  َشثؾح ـِة والؼرآِن، وظـَدهم من يعؾ ُؿفم ما جِفؾوه من أهِل العؾِم والبقاِن: ﴿َوَما َأرح السه

َؾُؿوَن﴾ ِمنح َقبحؾَِك إاِلَّ ِرَجاالً  ِر إِنح ُكـحُتمح ال َتعح كح َل الذ  َللوا َأهح  . ُكوِحي إَِلقحِفمح َفاشح
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ِمح َمثَرٌأ َأِم  ِِ فؾَمذا هذا التخبهُط يف صلِن ادرأِة، وداذا هذا االضثطراُب  ﴿َأيِف ُقُؾثو

َتاُبوا َأمح ََيَاُفوَن َأنح ََيِقَف الِلُ َظَؾقحِفمح َوَرُشوُلُه َبلح ُأوَلِاَك   .  ُهُم الظَّادُِوَن﴾ ارح

 أَيا ادممـون.

ُدُر َشاقُعه من لثدِن ظزيثٍز حؽثقٍم، ظثاملٍ  يَن العظقَم يستِؿده أحؽاَمه وتصح إن هذا الد 

َبُِر﴾ ؾُم َمنح َخَؾَق َوُهَو الؾَّطِقُف اخلح  . باخلؾِق وما يصؾُحفم يف معاِصفم ومعاِدهم: ﴿َأال َيعح

 أَيا ادممـون.

 -جل وظال-ِم ديُن ظدٍل ورةمٍة، ال طؾَم فقه بوجٍه من الوجوِه، فالِلُ إن ديَن اإلشال

ٍم لِؾحَعبِقِد﴾ ، فديُن اإلشثالِم أظطثى كثلَّ ذي ال يظؾُم الـاَس صقاًا: ﴿َوَما َربهَك بَِظالَّ

ه، ال وكَس وال صطَط، ال هضَم وال  طؾَم، فجؿقُع َشاقِع اإلشثالِم اْلاكؿثِة حقٍّ حؼَّ

جثِل َشاقثُع ظثدٍل وخثٍر، تؽػثل لؽثل  مثن أَخثَذ ِثا األمثَن  ظذ ادرأِة، أو ظذ الره

واالهتداَء، ومن داَخَؾه يف ذلك صكٌّ أو ريٌت، فَظثنَّ اخلثَر والعثدَل يف غثِر َشاقثع 

رياثان: ﴿َفثال َوَرب ثَك ال اإلشالم، فؼد خؾَع ظـه ربؼثَة اإليثَمِن، والِلُ ورشثوُله مـثه ب

ثُدوا يِف َأكحُػِسثِفمح َحَرجثًا مِمَّثا َقَضثقحَا 
ُؿوَك فِقََم َصَجَر َبقحـَُفمح ُثثمَّ ال َجِ ِمـُوَن َحتَّى َُيَؽ  ُيمح

ؾِقًَم﴾  .  َوُيَسؾ ُؿوا َتسح

 أَيا ادممـون.
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ؾفم ظذ كثٍر مم م بـي آدم ذكورًا وإكاثًا وفضَّ ن خؾَق تػضقاًل، وإن إن الِلَ تعاىل قد كرَّ

كظرًة ظجذ يف بعِض آياِت الؽتاِب اْلؽقِم، وأحاديَِّ السـِة ادطفرِة تؽِسثُت الـثاطَر 

َرهثا مثن كثل  شثقاٍة،  َم ادرأَة وحرَّ ادـحِصَف يؼقـًا ثابتًا، وإيَمكًا راشخًا، بلن اإلشالَم كرَّ

ٌة كريؿٌة مصوكٌة، ذاُت حؼوٍق  مرظقَّثٍة، ال طؾثَم ظؾقفثا وال فادرأُة يف ديِن اإلشالِم حرَّ

جوَر، وقد أكدَّ الـبيه  صذ الِل ظؾقه  وشؾم تؽريَم ادرأِة وصثقاكَة حؼوِقفثا، يف أظظثِم 

فاتقوو  »جمؿٍع صِفَده  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  يف خطبِة يوِم ظرفَة يف حجِة الوداِع فؼال: 

 . «فروَجهن بكلمِة  هلل هللَ يف  لنستِء، فإنكم أخذمتوهن بأمتِن  هللِ، و ستحللتم 

 أَيا ادممـون.

ؾثٌة  ادرأُة يف اإلشالم َشيؽُة الرجِل، ال تعاين من خصاٍم معه وال كزاٍع، بل هي مؽؿ 

ِمـُوَن  ٌل هلا، هي جزٌء من الرجِل، وهو جزٌء مـفا، قثال الِل تعثاىل:﴿َوادحُمح له وهو مؽؿ 

لَِقاُء َبعحضٍ  ُضُفمح َأوح ِمـَاُت َبعح ثٍض﴾﴾َوادحُمح ُضُؽمح ِمنح َبعح ، ، وقال يف آيٍة أخرى:﴿َبعح

 ،
ٍ
فعالقُة الرجِل بادرأِة يف ادجتؿِع ادسؾِم ظالقثة مثواالٍة ومـثا ٍة ومماخثاٍة واكثتَمء

 فالرجُل وادرأُة جـاحان، ال تؼوُم اْلقاُة البرشيُة السويُة إال َِم. 

 أَيا ادممـون.

التي جعَؾفا أحقَّ الـاِس بحسِن الصثحبِة، وادثرأة يف  ادرأُة يف ديِن اإلشالِم هي األم
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ديِن اإلشالم هي البـُا التي من أحَسَن تربقَتفا ورظايَتفا كاكا لثه ِشثسًا مثن الـثاِر، 

وادرأُة يف ديِن اإلشالِم هي الزوجثُة التثي قثال فقفثا الـبثي  صثذ الِل ظؾقثه  وشثؾم 

 .                          «خرُيكم خرُيكم ألهلِه وأنت خرُيكم ألهيل»:

 أَيا ادممـون.

إن ادرأَة يف ديِن اإلشالِم هي كالرجل متامًا يف الغايِة مثن اخلؾثِق، قثال تعاىل:﴿َوَمثا 

ُبُدوِن﴾ كحَس إاِلَّ لَِقعح ِ نَّ َواإلح ُا اْلحِ ، فادرأُة والرجُل ُخؾَِؼا مجقعًا لعبادِة الِلِ وحثده َخَؾؼح

ؼقِق واحٍد مـفَم هلذه الغايثِة يـثال مثن الؽرامثِة واهلدايثِة ﴿إِنَّ ال َشيك له، وبؼدِر حت

﴾ َؼاُكمح َرَمُؽمح ِظـحَد الِلَِّ َأتح  . َأكح

 أَيا ادممـون.

 يف األحؽثاِم، إال مثا 
ِ
رِة اشتواُء الرجاِل والـسثاء إن األصَل يف أحؽاِم الرشيعِة ادطفَّ

ا بلحثدِ  ففثَم مسثتويان يف مجقثِع مثا  ،مهااقتضا حؽؿة اْلؽقِم اخلبر أن يؽون خاصًّ

 ،جُت اظتؼاُده من أصوِل اإليَمِن وأركاكِه وفقَم ظؾقفَم من أركثان اإلشثالم وواجباتثه

قال الِل تعاىل:﴿َمنح َظِؿَل َشق َاًة َفثال ُجحثَزى إاِلَّ  ،وكذلك مها مستويان يف جزاء اآلخرة

َزُقثوَن ِمثحَؾَفا َوَمنح َظِؿَل َصاِْلًا ِمنح َذَكٍر َأوح ُأكح  َـَّثَة ُيرح ُخُؾوَن اْلح ِمٌن َفُلوَلِاَك َيدح َثى َوُهَو ُممح

ِ ِحَساٍب﴾  . فِقَفا بَِغرح
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هذا أَيا ادممـون غقٌض من فقٍض، وقؾقٌل من كثٍر، من الدالقل ظذ أن ادرأَة يف ديِن 

طثَة اإلشالِم تعقُش حقاًة ظزيزًة كريؿثًة، موفثورَة االحثساِم، مصثوكَة اْلاكثِت، ُمػو

 مـزلتفثا وظؾثو  
ِ
 العادِّ يف جالِل حقاهتثا وشثـاء

ِ
اْلؼوِق، لقس كؿثؾفا امرأٌة من كساء

 مؽاكتفا. 

 معاََش ادسؾؿِّ.

إن ديَن اإلشالِم لقس يف مؼاِم هتؿٍة، كحاول دفَعفا ظـه، ولقس فقه كؼٌص كجفُد يف 

َؿؾحُا َلُؽمح  َم َأكح َقوح إخػاِقه أو شسه، بل هو صؿٌس مرشقٌة ال كؼَص فقه وال مطعَن: ﴿الح

ِشالَم ِديـًا ﴾ َؿتِي َوَرِضقُا َلُؽُم اإلح ُا َظَؾقحُؽمح كِعح َؿح  .ِديـَُؽمح َوَأمتح

لقحقا فرضقـا بالِل ربًّا وباإلشالم ديـًا وبؿحؿد كبقًّا، وإكَم هو البقاُن وإقامُة اْلجِة، 

 من حيَّ ظن بقـٍة، وَيؾَِك من َهَؾك ظن بقـٍة، بارك الِل يل ولؽم.
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد.

فاتؼوا الِلَ ظباَد الِلِ، وبادروا باألظَمِل فتـًا كِؼطِع الؾقِل ادظؾِِم، ُيصبُح الرجثُل مممـثًا 

وتؼؾِثُت الؼؾثوَب  ويؿيس كافرًا ويؿيس مممـثًا ويصثبح كثافرًا، فثتٌن تطثر  األلبثاَب 

 واألبصاَر، كعوُذ بالِلِ من الػتِن ما طفر مـفا وما بطن. 

 أَيا ادسؾؿون.

إن العجَت ال يـؼيض من أقواٍم َزَظؿوا كِذبًا وَمقحـًا أهنم دظاٌة لتحريِر ادرأِة، واخلروِج 

 ِا مما هي فقه من الظؾِم والؼفِر، فقا لِلِ العجُت ممَّ َيرروهنا  

 بالسؾِف الصثالِح أِمن ديِن اإل
ِ
شالِم الذي ال شعادَة لؾبرشيِة إال به  أم من االقتداء

 والعػِة والصقاكِة  
ِ
 يف اْلشؿِة واْلقاء

ِم ودظاُة التحرِر تؽريَم ادرأِة وحتريَرها  أم يريدون جتريثَدها  ا يريُد أدظقاُء التؼده أحؼًّ

 وتؼققِدها بلوضاِر السقاة الرذيؾة. 
ِ
 من العػِة واْلقاء

 أَيا ادممـون.  

مثه هثمالء لِمثِة حتثى  بالِل َمنح هم أدظقاء حترير ادرأة  وما تارَيفم  ما الثذي قدَّ

يوَثَق ِم وبَم يؼولون ويدظون  إن جاكبًا من كتاِج همالء كثاٍف يف إشثؼاِط ظثدالتِفم 

وآداِب  والثؼِة ِم، فادتتبع لؽتاباِت همالء جُد فقفا اهلؿَز والتشؽقَك بلحؽاِم الرشيعةِ 

جد فقفا التؾؿقَح والترصثيَح بالثدظوِة إىل  "كبِذ التؼالقِد البالقةِ "اإلشالِم حتَا مسؿى 

ُػوَن ِمثَن  ثَتخح َم وال رقَي إال بؿسايرة أمِم الؽػثر ﴿َيسح تؼؾقِد األمِم الغربقِة، وأكه ال تؼده
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ُػوَن ِمثَن الِلِ﴾ ثَتخح اقثٍة فضػاضثٍة  الـَّثاِس َوال َيسح ثثمَّ بعبثاراٍت برَّ ثون فقفثا السه يدشه

ِل ُغُرورًا﴾ ؼوح ضُفمح إىِل َبعٍض ُزخُرَف الح  . ﴿ُيوحي َبعح

 أَيا ادممـون.  

إن دظاَة حتريِر ادرأة يؼولون: ادرأُة ادسؾؿُة يف البالِد السعوديِة ادباركِة امرأٌة مفقضثُة 

وِر، ال شُة الدَّ  وزَن هلثا يف ادجتؿثِع وال اْلـاِح، مسؾوبُة اْلؼوِق مصاَدَرُة اإلرادِة مفؿَّ

أثَر، هذه دظواهم ِتاكًا وزورًا تضؾقاًل وتؾبقسًا، يؾبسثون اْلثقَّ بالباضثِل، ويؽتؿثون 

 اْلقَّ وهم يعؾؿون. 

ِر أن هَتُتَّ    إن اْللَّ ظـد دظاِة التحره
ِ
فَم حله هذه ادشؽؾِة أَيا ادممـون يف كظِر همالء

َِا   الذي ظطَّؾفا وألغى دوَرها!ادرأُة من شباهِتا وتـزُع حجا

إن اْللَّ ظـد أولاك أن تـخؾَع ادرأُة من حقاِقفا فتخالُط الرجثاَل األجاكثَتف فعثدُم 

 االختالِط صذوٌذ واكحراٌف!

إن اْللَّ ظـد همالء أن تؼوم اخلصومُة وادـازظُة ادريرُة بِّ رجاِل ادجتؿع وكسثاِقهف 

، خابوا وخرسوا، فثالِل فا الؼبقِح فِ اَء وجهذه حؾوهلم وأضروحاهتم، مفَم حاولوا إخػ

 جل يف ظاله ال يصؾح ظؿَل ادػسدين. 

أَيا ادممـون! أما كتقجُة هذا السعي  ادشموِم، فؾسـا والِلِ شعداء بلن كثراه يف بالِدكثا 

م، فالسثعقُد مثن ُوظثَظ  ِِ َق به أهُؾه ومثن شثار يف ركثا اْلبقبِة الغالقِة، كقف وقد َشَّ
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اإلحصاءاِت والدارشاِت ظَم تعاكقثه ادجتؿعثاُت الغربقثُة مثن دمثاٍر  بغِره، فحديَُّ 

 وتػؽِك األرسِة واكخػاِأ كسبة الزواِج وارتػاِع 
ِ
ووباٍل من كثرِة الزكى ورواِج البِغاء

، وصقوُع األمراِأ بلكواِظفثا 
ِ
كى والُؾَؼطاء معدالِت الطالِق، وكثرِة اخلقاكِة وأوالِد الز 

البدكقِة كاٍف ظن خوِأ غَمِر هثذا ادسثتـؼِع اآلشثِن، ولثو أكثك الـػسقِة والعصبقِة و

هثم-شللا أحَد همالء األدظقثاء  : مثا الـؿثوذُج -هثداهم الِل وكػثى ادسثؾؿِّ َشَّ

مه لؾؿرأِة السعوديِة  مل جتد ظـده إال كؿوذَج ادرأِة الغربقِة ادطحوكثِة  األمثُل الذي تؼد 

ى ِا. الغارقِة يف ةملِة الرذيؾِة، التي تتؾ  ؿس من يـِؼُذها ويـتِشُؾفا، ال من يتلشَّ

 أَيا ادممـون.

إن قضقَة ادرأة قضقٌة كزى حتتاُج إىل ظـايٍة فاقؼٍة ورظايٍة تامثٍة ومعاْلثٍة مـبثؼثٍة مثن 

هدِي كتاِب الِل تعاىل وشـِة كبق ه  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  وشرِة السثؾِف الصثالِح، وإنَّ 

ٌم وضالٌل.أيَّ معاْلٍة لؼضقِة اد  رأِة من غِر هذا السبقِل إكَم هي وهح

فثثاتؼوا الِل ظبثثاَد الِلِ، اشتؿسثثؽوا بثثالعروِة الثثوثؼى، و احثثذروا هثثمالء ادثثرجػِّ  

َؿُؾثوَن  ثِذيَن َيعح ِمـَِِّ الَّ ث ادحُثمح ُ ثَوُم َوُيَبرش  تِي ِهثَي َأقح آَن ََيحِدي لِؾَّ ُؼرح ؽِّ: ﴿إِنَّ َهَذا الح ادشؽ 

اِْلَاِت أَ  رًا َكبِرًا )الصَّ َكا هَلُمح َظَذابًا َألِقًَم﴾9نَّ هَلُمح َأجح َتدح ِخَرِة َأظح ِمـُوَن بِاآلح ِذيَن ال ُيمح  . ( َوَأنَّ الَّ

 

 

 

                                 


