
الفزازي محمد بن محمدالنذير

النذير
في المرأة لدإمااج الوطنية العمل خطة بمشروع سمي لما إسلماية قراءة

التنمية

سيئات ومان أنفسنا شرور مان بالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إن
الله إل إله ل أن وأشهد له، هادإي فل يضلل ومان له، ماضل فل الله يهده أعمالنا. مان

ًا أن وأشهد له، شريك ل وحده . ورسوله عبده ماحمد
َها{ ّي أ

َ ِذيَن َيآَ ّل ُنوا ا ُقوا آمَا ّت ّلَه ا ّق ال ِه َح ِت َقا ُتّن َول ُت ُتمُ ِإل َتُمو َأن ِلُموَن َو عمران: آل} [مّاْس
102 [

َها{ ّي أ
َ ّناُس َيآَ ُقوا ال ّت ُكمُُ ا ّب ِذي َر ّل ُكمُ ا َق َل ْفٍس مّان َخ ٍة ّن َد َق َواِح َل َها َوَخ ْن َها مِا ْوَج َبّث َز ُهَما َو ْن مِا

ً ِثيًرا ِرَجال ًء، َك ِنَسآَ ُقوا َو ّت ّلَه َوا ِذي ال ّل ُلوَن ا َء ِه َتَسآَ َلْرَحاَم ِب ّلَه ِإّن َوا ُكمُْ َكاَن ال ْي َل ًبا َع ِقي }َر
] 1النساء:[
َها{ ّي أ

َ ِذيَن َيآَ ّل ُنوا ا ُقوا آمَا ّت ّلَه ا ُلوا ال ُقو ً َو ْول ًدا َق ِدي ِلْح َس ُكمُْ ُيْص ُكمُْ َل َل ْعَما ِفْر َأ ْغ َي ُكمُْ َو ُكمُْ َل َب ُنو ُذ
ِطِع َومَان ّلَه ُي َلُه ال ْد َوَرُسو َق ْوًزا َفاَز َف ًا َف ِظيم ] 70 / 71الحزاب:} [َع

عليه الله صلى ماحمد هدي الهدي وخير تعالى الله كتاب الحديث أصدق فإن بعد، أماا
في ضللة وكل ضللة بدعة وكل بدعة ماحدثة وكل ماحدثاتها الماور وشر وسلمُ وآله
. النار

:  الموضوع     يدي     بين

هذا ببقايا العبث بخصوص للمسلمين يبيت ماا حول العام الرأي تنوير في ماني ماساهمة
العظمُ القسمُ على القضاء تمُ ماا بعد السلم، بلدإ مان وغيرها البلدإ هذه في الدين

مابتغاهمُ في للدإينيين وماحاصرة بالحق، صدعوا الذين العلمُ لهل فعلً.. وماساندة مانه
يوحد أن تعالى الله وأسأل أصواتهمُ، إلى وصوتي كلماتهمُ إلى كلمتي أضمُ فإني القذر،
وغايتها الشريعة وماسلكها التوحيد مابدأها واحدة، وجبهة واحد خندق في العلماء صف
المتغربين يد على بديارنا تحل فتئت ماا التي البليا هذه أن الجميع الله. وليعلمُ رضى

بإذن المتين، الله حبل على الماة هذه شمل تجمع أن تستطيع التي وحدها هي وغيرهمُ
نافعة.  ضارة ورب الله؛

ًا ليس مانه أحاور الذي ماوقعي ًا ماوقع ًا، ول حزبي ًا ول جمعوي برلمانية لنتخابات تحضير
ًا كوني عن يزيد ل لغيرها. ماوقع ول ومان المتغربون فيه يخوض ماا في رأيت ماسلم

ًا الصهاينة مان خلفهمُ ًا كفر فكرهمُ تعرية فأردإت برهان، الله مان فيه عندي بواح
ًا يهمني كبيرة أسرة رب أنني بالسلم. ورأيت وكفرهمُ رب كأي له يخططون ماا جد

والنهي بالمعروف المار واجب أكثر. علي ول أقل ل العتبار، بهذا ماسلمة. فالمار أسرة
المنكر. عن

:  الدين     بقايا     على     للغيورين     كلمة

ًا إن هي الشخصية الحوال مادونة مان إصلحها المتغربون يريد التي المسائل مان كثير
َذا لغة حسب هنا جدال. والصلحا بل السلم بقايا مان ِإ َو ُهمُْ ِقيَل النفاق: { ُدوا ل َل ْفِس ُت
َلْرِض ِفي ُلوا ا ّنَما َقا َأل َنْحُن ِإ ِلُحوَن.  ُهمُْ مُاْص ّن ُدوَن ُهمُُ ِإ ْلُمْفِس ِكْن ا َل ُعُروَن} ل َو َيْش

المرأة على والولية الزوجات تعددإ في السلماية الشريعة ] إصلحا11/12[البقرة:
بين المساواة فرض أي والطلق، الزواج وأحكام التركة، وقسمة للرجل والقواماة

للفتاة، بالنسبة الزواج الكافرة. وسن الدولية المنظمات توصيات حسب والنثى الذكر
به نادإت ماا عينه (الصلحا) هو الطلق... إلخ. وهذا بعد الزوج ماال في المرأة وحق

القرآن بمراجعة فيه طالبت [العار] الذي كتابها في البنغالية نيسرين تسليمة الزنديقة
دإماها. وهو أباحت التي الشعوب غضب مان بجلدها تفر أن قبل الصلحا. وذلك قصد
وماصر.  عصر كل عبر ومانافق زنديق كل به نادإى الذي
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: أمرين إلى التفطن ينبغي أنه إل

في يتمثل التاريخي، بالستقراء المعروف الخطة أصحاب أسلوب أن الوأل:     المر
والندوات أنواعها بمختلف الصحافة في الدين ثوابت على تتهجمُ خبيثة زوبعة إثارة

الردإودإ وتثار الضجة فتقوم… قوانين وماشاريع والكتب والمؤتمرات وهناك هنا المقاماة
- زعمها حسب الطرفين لنصاف الحكوماات فتتدخل والتهديدات، الخصوماات وتتجسد
اللوبي تأثير تحت ماطالبهمُ بعض إلى بالستجابة المتغربين - فترضي وكافرهمُ ماؤمانهمُ
خصوماهمُ تمكين "الدينيين" بعدم العليا. وترضي المراكز بعض إلى المتسلل النفاقي

المتغربين إفلحا حين.. والنتيجة إلى النار وتخمد الزوبعة فتهدأ كفرهمُ، كل تطبيق مان
على هذا لحسابهمُ. وكل الدين سلطان تقليص في المتمثلة ماطالبهمُ ببعض الظفر في
(المتحضر): الماكر السلوب بنفس الفرصة حانت كلما تبقى ماا على النقضاض أمال

شيء.  إسلماهمُ مان للمسلمين يبق لمُ ... وهكذا تحكيمُ فعل، ردإودإ ضجة، زوبعة،

ًا بخير لسنا  أنناالثاني:     المر المحددإة الثوابت عن الذب في دإفاعنا حصرنا إذا أبد
ربانية وتشريعات بالجملة، ماعطلة إسلماية قطعيات وتناسينا المدونة، في والمعدودإة

الوضيعة الوضعية القوانين خير. بحلول هو بالذي أدإنى هو الذي واستبدال ماغتصبة،
بقايا على زحفهمُ مان المتغربون يرجع لمُ ولو الرفيعة. وحتى السلماية الشريعة ماحل
ّطل ماقدسات مان انتهك عما السكوت ينبغي ل بشيء، دإيننا نصوص. فالرضى مان وع

وثوابت التنزيل ماحكمات مان اقتطاعه سبق ماا إلى النتقال ينبغي كفر. بل بالكفر
عقيدة تضادإ التي المستوردإة الطاغوتية التشريعات على الكّرة إعادإة مان بد ول السنة؛

ً أي تأكيد، بكل السمحة وشريعتها الماة النقاش أسلوب الغرب علينا يملي أن مان بدل
نحن مانا المبادإرة تتمُ أن ينبغي وأسلوبها، وماكانها زماانها هو يختار قضايا في والحوار

قلع على وذكي.. للنقضاض واع شامال … وعلمي ماادإي إسلماي بجهادإ المسلمين
ًا حصونها ودإك قلعة، قلعة المتغربين ًا. حصن حصن

الحاكمين.  خير والله وبينهمُ، بيننا الله يحكمُ حتى دإواليك وهكذا

:  المقابر     في     الماوات     على     يقرأ     الدين     هذا

عليها أجهزوا أن للكافرين سبق التي الدينية والقطعيات الُمحكمات الذهان إلى وأعيد
ًا كلها السلم بلدإ في وتركوها ًا ورق، على حبر ًا) قل أو ماصحف، في ورسم (سمق

التراويح، وصلة المقابر، إلى أهلها مان غفلة في نقلت للحياء شريعة … لوحا على
وماؤسساتهمُ الناس ماحاكمُ في مانها شيء رماضان. ول في و(دإيكور) تلفزيوني

..  وشوارعهمُ وأسواقهمُ

الجنايات في الشرعي القضاء أين والقصاص؟ الحدودإ في الغراء الشريعة فأين
أين الله؟ أنزل بما الحكمُ أين والماوال؟ والنفس والعراض الدمااء في والخصوماات؟

َها قوله ّي أ
َ َيا ِذيَن تعالى: { ّل ُنوا ا ِتَب آمَا ُكمُُ ُك ْي َل ِقَصاُص َع ْل َلى} [البقرة: ِفي ا ْت َق ْل ] ؟178ا

َها بقوله نعمل لماذا ّي أ
َ َيا ِذيَن تعالى: { ّل ُنوا ا ِتَب آمَا ُكمُُ ُك ْي َل َياُم} [البقرة: َع ول ] ؟183الّص

ِتَب بقوله نعمل ُك ُكمُُ سبحانه: { ْي َل َتاُل} [البقرة: َع ِق ْل الله؟ سبيل في الجهادإ ] وأين216ا
حيث الدفع، ماا أدإراك وماا الدفع ماستوى على ولكن فقط، الطلب ماستوى على أقول ل

ًا ماحتلة الماة ُق قوله أين ربع؟ مان أكثر في عسكري ِر َوالّسا َقُة تعالى: { ِر ُعوا َوالّسا َط ْق َفا
ُهَما َي ِد ْي ًء َأ َبا ِبَما َجَزا ً َكَس َكال ِه مِاَن َن ّل ّلُه ال ِزيٌز َوال ِكيمٌُ} [المائدة: َع يسرق ل أنه أم ] ؟38َح

تعالى: قوله وأين السجون؟ في قابعين اللصوص بال فما كذلك، كان فإن أحد؟
َيُة ِن ِني {الّزا ُدوا َوالّزا ِل ٍد ُكّل َفاْج ُهَما َواِح ْن َئَة مِا ٍة مِاا َد ْل ُكمُْ َول َج ْذ ْأُخ ِهَما َت َفٌة ِب ْأ ِه ِدإيِن ِفي َر ّل ال

ُتمُْ ِإْن ُنوَن ُكن ْؤمِا ِه ُت ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوا ْد الِخ َه َيْش ْل ُهَما َو َب َذا َفٌة َع ِئ ِنيَن} [النور: مِاَن َطا ْؤمِا ْلُم ] ؟2ا
ً الن الزنا أليس ًا حلل ًا طيب وتكادإ الزقة، في وماقدمااته الفنادإق، في دإيموقراطي

كيف ماحصن؟ وغير ماحصن بين ذلك في فرق ل الطريق قارعة على تمارس الفاحشة
 تعزير؟ ول جلد ول رجمُ فل بالسلم، إل شيء بكل تحكمُ سلطات نسمي
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فهو الخيال، إلى أقرب فيه الكلم بات ماوضوع الكتاب، أهل على الجزية فرض ثمُ
حكوماات أصبحت وقد ذل إلى العز تبدل كيف يقولون. فانظر كما الطائفية الفتنة إثارة

كل يأخذون الماة أعداء إن بل الله، الجزية. أستغفر الكفار تعطي التي هي المسلمين
عالمنا كان وإن زرائبهمُ، في حبسنا دإون يتركوننا جعلهمُ الذي لله والحمد شيء،

ًا يختلف ل السلماي زرائبهمُ.  عن كثير

وماع جدلً، إل فيها، يمارون ل الزنادإقة حتى ماسلمُ؟ تحريمها في ينازع هل ماثلً، الخمر
ّوق تعصر ذي هي ها ذلك خمارة فتح أرادإ مان لكل القانون وفق الرخص وتمنح وتس

ذلك حياء. وكل بل الحياء دإكاكين بعض في تباع إنها بل اطمئنان، في لشربها أوحانة
ً مانظمة أمانية حماية تحت ًا، ليل ًا ونهار ًا، سر العلماء مان وماسمع مارأى على وجهار

للسياحا فقط يبيعونها إنهمُ السلم. ويقولون بلدإ جل في السواء على والعاماة
الكافرين.  للسياحا تباع أن الله شرع في يجوز كأنه الكافرين،

ًا سيما ول والعري؟ بل والتبرج؟ ً الشواطئ في صيف ًء - رجال وغير - ماحارم ونسا
ًا ماحارم، ًا، صغار ْلَه نكير، ول إنكار غير مان وكبار ًا َب ًا؛ أو استنفار الويل أصبح حتى نفير

َها قوله في بدينها للملتزماة الويل كل ّي أ
َ َيا ِبّي تعالى: { ّن َواِجَك ُقْل ال ِتَك َلْز َنا َب ِء َو ِنَسا َو

ِنيَن ْؤمِا ْلُم ِنيَن ا ْد ِهّن ُي ْي َل ِهّن مِاْن َع ِب ِبي ِلَك َجل َنى َذ ْدإ ْفَن َأْن َأ ْعَر ْيَن َفل ُي َذ ْؤ َكاَن ُي ّلُه َو َغُفوًرا ال
ًا} [الحزاب: ومادارسهن، وجاماعاتهن وظائفهن مان المتحجبات ] فطردإت59َرِحيم

تونس في كما مانهمُ بأمار بل الحكام، مان كثير بمباركة ماكان كل في بهن واستهزئ
لهذا الن. مان حتى العفيفات مان ينالون يزالون ول الزنادإقة وغيرهما. ونال وتركيا
 والفجور؟ والتفرنج والسفور التبرج

مافارخ وهي والرياضة، والسينما والمسرحا والرقص الموسيقى عن الحديث أريد ول
وبغير بمناسبة الدين في للطعن المجال فيها يتسع قنوات إنها والمعصية، للفسق

ًا الستهزاء عن تسل ماناسبة. فل - الكفر أضعف وفي بالنبياء، وأخرى بالملئكة، أحيان
ًا … والفقهاء العلماء مان - يسخرون أصغره في أقول ول أو بآَية يلعبون أخرى وأحيان

لها.  بكر أبا ول صارخة ردإة في الله، كتاب مان أكثر

على فالتهجمُ الغربي، بله كله، السلماي العالمُ ماستوى على الصحافة في أماا
الله صلى الماين والنبي العالمين رب على بل الله، ماحارم على والجرأة المسلمين

عن تسل والنهار. ول الليل تعاقب وماتعاقب وماتصل، ماتواصل وسلمُ، وآله عليه
أيما والمسلمات بالمسلمين الستهزاء [كاركاتور] حيث يسمونها التي الرسوم

"شيطانية".. وحواجب رهيبة، جاحظة وعيون (بشعة) مانفرة، للحى استهزاء: رسوم
ًا يده) وذاك في و(السبحة عارية عاهرة إلى النظر يسترق بعماماته آخر شيخ وذاك أيض
المؤاخذة.. أصل الرسمُ: [عدم على تعليق ماع امارأة بها ليصافح رجله يمد بلحية

ًا410عددإ:  المغربية، حرام] (الحداث باليد السلم هذا، يكتبون واللواتي الذين ) وطبع
صورة بسوأتهمُ.. وفي وربما وشفايفهمُ بوجوههمُ بل فقط القذرة بأيدهمُ يصافحون ل

قبل ابنته كتبتها رسالة زوجته على شرط) يقرأ (فاللحية كذلك، مالتح رجل أخرى
إن النتحار.. حيث العزيز.. قررت العمارة: [والدي شرفة مان نفسها بإلقاء انتحارها

وذهابي حرام الشبابيك في والوقفة حرام والموسيقى حرام وجسمي حرام صوتي
) 410عددإ:  المغربية، حرام] (الحداث للمدرسة

فاطمة فهذه وسلمُ، وآله عليه الله صلى ورسوله الله سب مان عينة شاء ومان
الرث: في والنثى الذكر بين الحكيمة تعالى الله قسمة عن تقول المغربية المرنيسي
ُكمُْ ُيوِصي ّلُه { ُكمُْ ِفي ال ِدإ ْول ِر َأ َك ّذ ْثُل ِلل ْيِن..} [النساء: َحّظ مِا َي َث ُلن جائرة. قسمة ] بأنها11ا

الصحابة وفي وسلمُ وآله عليه الله صلى النبي في تطعن آخر ماكان في نفسها هي وها
.. المرأة المتطرفين قوانين قالت: [في حيث المسلمين جميع وفي عنهمُ الله رضي
عورة، وصوتها.. كلها وعيناها ويداها قدمايها.. وجهها أصابع حتى رأسها شعر مان عورة
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السلم، دإين هو هذا كان ) ولما410عددإ:  المغربية وسترها..] (الحداث حجبها يجب
َها به أمار ماما والحجاب ّي أ

َ َيا ِبّي القرآن: [ ّن َواِجَك ُقْل ال ِتَك َلْز َنا َب ِء َو ِنَسا ِنيَن َو ْؤمِا ْلُم ِنيَن ا ْد ُي
ِهّن ْي َل ِهّن مِاْن َع ِب ِبي ِلَك َجل َنى َذ ْدإ ْفَن َأْن َأ ْعَر ْيَن َفل ُي َذ ْؤ َكاَن ُي ّلُه َو ُفوًرا ال َرِحيًما} [الحزاب: َغ

كلها المرأة أن على أكد الذي هو وسلمُ وآله عليه الله صلى النبي كان ولما ] ،59
َعْن ِد عورة: [ ْب ِه َع ّل ِبّي َعِن ال ّن ّلى ال ّله َص ِه ال ْي َل ّلمَُ َع ُة َوَس َأ ْلَمْر ٌة َقاَل: ا ْوَر َذا َع ِإ َخَرَجِت َف
َها َف َتْشَر َطاُن] (سنن اْس ْي ًء1093رقمُ:  الرضاع كتاب الترماذي الّش النبي فإن عليه، ) وبنا

والها. ومان الزنديقة هذه إل ماتطرفون كلهمُ واله ومان وسلمُ وآله عليه الله صلى
الماة هذه في المقدسات وأقدس تعالى الله دإين في والطعون الهجمات تتوالى وهكذا

أكدت ريشة) الردإنية أبو (زليخة المرتدات إحدى إن ماحيطها. بل إلى ماحيطها مان
رشدي. سلمان للعين شيطانية آيات هو قرآنها ولعل شرعي، غير النقاب "بالقرآن" أن

بعضهن أن وأعلمُ هذا والمايو..) أقول والمكرو (الميني عن تكتب لمُ لمُ شعري وليت
ًا وذمايمات قواعد ًا، خلق القبيحة.  وجوههن عن يكشفن ذلك وماع وخلق

كل وقوة صحة على حريص والسلم الموضوع في الرياضة دإخل ماا قائل يقول وقد
تظاهرات في بهن والزج المسلمين بنات إيلج يستحضر دإخلها وأقول وماؤمانة؟ ماؤمان

ذلك إلى وماا العاري والعدو والمصارعة وغيرها، المضرب وكرة السباحة ماثل فاضحة
ولماذا هذا؟ كل في تعالى الله شرع مان نحن آخر. فأين ول لها أول ل فضائح مان

وهاماشية جانبية صراعات إلى وجرجرونا الدين، هذا كل ينسونا أن اللدإينيون استطاع
ذنب. الكفر بعد وليس المبين؟ الشرك وفرض العظيمُ، التوحيد بتعطيل قيست ماا إذا

هو الرسمي دإينها أن دإساتيرها رأس على إسلماية المسماة الدول تضع أن يفيد ومااذا
إسلم.  ل ثمُ السلم

في نحن نضعهمُ بحيلهمُ.. فمتى وشغلونا بأسلوبهمُ خندقهمُ في المتغربون وضعنا لقد
وربنا؟ ربهمُ بعبادإة ونشغلهمُ شريعتنا بأسلوب خنادإقنا

المرأة     لدإماج     الوطنية     العمل     خطة      مشروأع  "  أسموه:      لما     التصدي
":           التنمية     في

ًا تدري كنت وإن المبين، القول يلزماونك بالدين اللدإينيون يتمسح عندماا أنهمُ سلف
ومان ويكتبون، نكتب ماا يقرؤون الذين الخرون يعلمُ حتى بيقين. لكن حق طلب ليسوا

ونردإ والكفرية الفكرية أزبالهمُ نتناول يعلمون، ل الذين يعلمُ حتى الحجة إقاماة باب
ًا بالبرهان عليها ًا نسلخهمُ حتى الساماية السلماية مارجعيتنا مان انطلق عن تماما

مان كانوا كما اللحادإية، الشيوعية كهوفهمُ إلى أخرى مارة ونعيدهمُ بالسلم تمسحهمُ
زحف على دإليل بديننا هؤلء تمسح بأن أقول أن الله. وأحب إلى يتوبون أو قبل؛

- ل وماجتمعاتهمُ وبيوتهمُ الناس قلوب إلى جديد مان وعودإته ماواقعهمُ، على السلم
النفاق الزماان. فظهور طال وإن كان، كما والسيادإة القيادإة ماركز - لسترجاع ماحالة
إل خيار النبوية. ول المدينة في حدث كما شوكته، وصلبة السلم ظهور على دإليل

َفل الله بكتاب هؤلء ماجاهدة ِطِع تعالى: { ِريَن ُت ِف َكا ْل ُهمُْ ا ْد ِه ِه َوَجا ًدإا ِب َها ِبيًرا} ِج َك
] 52[الفرقان:

التنمية] يستشهدون في المرأة [إدإمااج أسموه ماا في يخوضون وهمُ الن اللدإينيين إن
السافرات المتبرجات حتى فقهاء، علماء كأنهمُ كبار لئمة وماواقف وأحادإيث بآَيات

ضالين ليسوا أنهمُ ليؤكدوا برجال، همُ وماا الرجال مان وغيرهن باليات، الناس يحدثن
(المتطرفون) وإنما الدين، تغييب أو تغيير على يعملون همُ ول ماضلين، ول

واقعهمُ يجهلون القل على أو يفهمون، ل الذين همُ النصوص و(الجامادون) على
ًا فينزلون ًا تخص كانت أحكاما الناس بين للتشابه وجه آخرين. ول قوم على غابرين قوما

وفي ولججهمُ، حججهمُ في القوم ماناقشة مان بد ل كان هنا والولين.. أقول: مان اليوم
ًا هنا سأذكر أردإاهمُ. وأنا الذي واقعهمُ الترويج روادإ مان يعتبرون بأسمائهمُ أشخاص

دإقة بكل ماوثقة أقوالهمُ الماانة بكامال والمنظرات. وسأذكر المنظرين (للخطة) ومان
لله والحمد فأخلقنا زيادإة، أو مازايدة أدإنى غير مان وماصادإرها، ماظانها إلى وماعزوة

َها قوله نستحضر ونحن ذلك، علينا تأبى ّي أ
َ َيا ِذيَن سبحانه: { ّل ُنوا ا ُنوا آمَا ّوامِايَن ُكو ِه َق ّل ِل
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َء َدا َه ِقْسِط ُش ْل ُكمُْ َول ِبا ّن ِرمَا َنآَُن َيْج ٍم َش ْو َلى َق ّ َع ُلوا َأل ِد ْع ُلوا َت ِد ْع َو ا ْقَرُب ُه َوى َأ ْق ّت ُقوا ِلل ّت َوا
ّلَه ّلَه ِإّن ال ِبيٌر ال ُلوَن} [المائدة: ِبَما َخ ْعَم ًا،8َت يرجعون علمية ماصادإر للقوم ليس ] وطبع

مان وتوصيات هنا مان تعليمات هناك، مان وجريدة هنا مان جريدة عندهمُ، ماا كل إليها،
الكافر طرف مان نفسي تحليل وهذا علن، النصراني وقال فلن، اليهودإي هناك.. وقال

مان هناك ماا آخر رأي.. إلى استقراء وهذا مالحد، خبير طرف مان تحقيق وذاك الفلني،
غير. ليس والهذر، اللغو

:  وماضمونها     الخطة     هذه     حقيقة

ً بنظرتنا ًا طياتها في تحمل أنها يتبين (خطة)، تسميتها إلى أول ًا برناماج ًا وتصميم ماعين
وأعمال.. وأماوال..  ووسائل.. ورجال وماسائل وماراحل وماراتب أولويات له

عناء. فالهداف كبير بل بالستقراء تدرك وأخرى ماضاماينها، في ماعلنة أهداف لها خطة
أي النسان، لحقوق العالمي العلن حسب والنساء الرجال بين المعلنة: المساواة

واعتبار الرث هنا بالذكر وأخص شيء، كل في والناث الذكور بين الفوارق إلغاء
فاطمة المدعوة بذلك صرحت وظالمة. كما جائرة ذلك في السلماية الشريعة

حق ونزع الزواج، في الولية وإسقاط الزوجات، تعددإ ماشروعية وإلغاء المرنسي،
المطلقة عشرة. وإعطاء الثامانة سن قبل الزواج مان البنات ومانع الزوج، يد مان الطلق

استئذان.. أماا ول ماحرم غير مان للمرأة السفر وإباحة تستحق، ماا فوق زوجها ماال مان
على القضاء - في - باختصار فتتمثل بيسر إدإراكها يمكن والتي المعلنة غير الهداف

بإباحة وعجمية. وذلك عربية كلها، السلم بلدإ في السلماية الشريعة مان تبقى ماا آخر
ًا وجعله الزنا ًا أمار خارج بالحمل والسماحا الجهاض، حالت وتشجيع فيه، عيب ل طبيعي
أوروبا في الكافرين فعل غرار على العرفي السفاحا وإباحة الشرعي، النكاحا إطار

ماا فوق والرعاية العناية مان ليجد الزنا ابن إن حتى الزنا، بأطفال والعتراف وغيرها،
ًا السرة بناء أبيه. وتخريب ابن اليتيمُ يجده ًا.. وإسقاط تخريب والحواجز الحياء كلي

وتفهمُ حقوقهمُ الشاذين وإعطاء الشذوذ وتشجيع وأبنائهمُ، الباء بين الخلقية
ماقاصدهمُ. 

وطنية وهي وطنية تونس وفي وطنية ماصر في وتسمى وطنية، هنا تسمى الخطة هذه
يعلمُ أحد يكن لمُ بل مانها، نحن ول مانا هي ل حين في السلم، بلدإ مان ماكان كل في
الوطنية باسمُ والمابريالية الصهيونية اللوبيات عبر الكالح بوجهها أطلت حتى بها

إصلحا والصلحا والجهل..، والمرض والتشردإ الفقر تنمية والصلحا. والتنمية والتنمية
َذا طريقة على ِإ َو ُهمُْ ِقيَل المنافقين: { ُدوا ل َل ْفِس َلْرِض ِفي ُت ُلوا ا ّنَما َقا ِلُحوَن. َنْحُن ِإ مُاْص

ُهمُْ َأل ّن ُدوَن ُهمُُ ِإ ْفِس ْلُم ِكْن ا َل ُعُروَن} [البقرة: ل َو زور وطنية ] . فتسميتها12 / 11َيْش
العالمُ. في والمشبوهة الصهيونية للمنظمات العالمية المؤتمرات بنات مان لنها وبهتان،

وماؤتمر  إفرنجي،1985 لسنة نيروبي أصحابها: ماقررات ينكرها ل ماعروفة مارجعيتها
1995 سنة المنعقد بيكين وماؤتمر والتنمية، للسكان القاهرة وماؤتمر كوبنهاكن،

ًا دإولية وماعاهدات اتفاقيات عن نوعه. ناهيك مان الرابع وهو إفرنجي وعلنية. فكيف سر
الضيق؟ القوماي الوطني بالمفهوم حتى الوطنية مان فيها (وطنية؟) ومااذا خطة يقال

الدولرات، بمليين الدولي البنك يمولها عالمية حملة يجسد احتوائي ماخطط إنه
وضغوط. نفوذ مان تملك ماا بكل والصهيونية الليبرالية الغربية المؤسسات وتساندها

ترجمت (فرنسية) ثمُ أجنبية لغة أصلها في بها كتبت التي اللغة حتى وطنية؟ هذه هل
اتصالت مان هناك ماا خاف وغير وطنية؟ هي للتعميمُ. فهل حين بعد العربية إلى

المغرب في هنا النسوية المؤسسات وتلك الوروبية الدول جل سفارات بين ماباشرة
المغرب. غير في وهنالك هناك الحال هو كما

:     ؟     الخطة     وراء     مان
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ًا ذكرنا الذين أولئك الخطة وراء ويصدرون المؤتمرات يقيمون الذين الخارج، في آنف
تسهر الخطة أن أحد على يخفى فل المغرب، في بالماوال.. أماا ويغذونها التوصيات

كتابة وبالتالي المهني، والتكوين والتشغيل والتضامان الجتماعية التنمية وزارة عليها
والمساعدة والطفولة. الدعمُ السرة وحماية الجتماعية بالرعاية المكلفة الدولة
"النسائية". والمنظمات للنساء الصغرى والمقاولت النسانية. التعاونيات الدولية

أجل مان الجبهة يشكلون وكلهمُ النسوي، التضامان "النسائي"، العمل الشبكة: اتحادإ
الجمعيات مان وغيرها القروية، المرأة إنعاش جمعية المرأة، حقوق عن الدفاع

ًا النسوية.. ووراءها المتحللين قل أو (المفكرين) المتحررين مان عصابة أيض
بيقين.  كثير والمارقين الزنادإقة مان مانهمُ المستقلين.. بل

وأهدافها. القضية طبيعة عن واضحة فكرة يعطيك أن شأنه مان وهذا

:     ؟  الخطة     لهذه     وأالدوأاعي     الدوأافع     هي     ما

الحوال مادونة تحويها التي الشرعية المسائل الستعمارية الخطة ماناصرو اعتبر لقد
ماقدسة ليست ماكريمُ): [المدونة (ماريمُ تدعى كاتبة قالت كما ماقدسة، غير الشخصية

ل شرعي، نص على قائمُ هو ماا بين تفرق ) ولم69ُعددإ:  كذلك] (الصحيفة، تكون ولن
واستعمال والردإ للخذ يخضع اجتهادإي فكر -وبين ماقدس - والنص به العبث يجوز

تهجمها تسويغ أجل مان وذلك الحقيقة، ناصية يملك أحد ل أن ذكرت إنها النظر. حتى
به جاء الحقائق. وماا كل نواصي يملك تعالى الله بأن هنا نذكرها الثوابت. ونحن على
ًا هو وسلمُ وآله عليه الله صلى ماحمد نبينا الماة عليه أجمعت وماا بل الحقيقة، عين أيض
حيث السلماية ضللة. والتشريعات على الماة تجتمع ل إذ الحقيقة، عين كذلك هو

ناصية يملكون بها الحقيقة. والقائلون عين هي غيرها في أم المدونة في كانت،
الحقيقة. 

لها:  مساندتهن وأدإوأافع للخطة بعضهن قبول دإوأاعي إلى وألنصغ

هنا أنا بالسياسة، لي علقة المغربية): [ل القروية المرأة إنعاش (جمعية رئيسة قالت
"النسائي" خلل للتضامان الثاني الملتقى البيضاء، للدار الدولي المعرض (تقصد

ضد تثور أن حقها مان قروية امارأة  إفرنجي) لنني2000 يناير شهر مان الثالث السبوع
ابنها، (ل المدرسة إلى ابنتها إرسال في تفشل التي تلك وضعية عن الميؤوس، واقعها

ًا هنا أنا خاوية، بطنها لحظ) لن للنزول وتهميشي فقري بي يدفع أن أخشى لنني أيض
) 4 ص: 69عددإ: يوماهمُ] (الصحيفة قوت في الجميع لزاحمُ البيضاء إلى

الرحمن.  لمحاربة الشيطان ماع التحالف مان بد أكرماها) ل (ماا المرأة، هذه ماسكينة

أم الشريعة دإيموقراطيتها؟ أم السلم تصريحها؟ حسب مانه، الميؤوس الواقع وراء مان
أهو لبنتها؟ المدرسة في ماقعد إيجادإ في الفشل عن المسؤول مان وكذلك قوانينها؟

أم للرجل؟ الطلق حق هو أم الزواج؟ في المرأة على الرجل ولية أم الزوجات؟ تعددإ
الضرورية بالتجهيزات وتعميرها المدارس مان يكفي ماا بناء بعدم المدونة دإخل ماا مااذا؟

المرابين عنها فلتسأل الخاوية ابنتها بطن واحدة. والثانية: أماا هذه المقتدرة؟ والطر
في الدولرات ماليين إنفاق في القرارات وأصحاب والمرتشين والنفعيين والمحتكرين

ليس المقابر في الماوات على تقرأ فهي الشريعة أحكام والسهرات.. أماا الحفلت
- قالت - كما يوماهمُ قوت في الجميع لمزاحمة البيضاء إلى نزلت أنها ولو غير. هذا
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العالمين رب ماحاربات لمزاحمة نفسها البيضاء إلى النزول مان وأهون لها أفضل لكان
والمحاربين. 

أن بعد بيتها مان زوجها طردإها التي تلك إلى الواقع، إلى أنصت [ولكنني أخرى وتقول
ً البيت مان وفرت أبوها اغتصبها التي تلك إلى الشوارع، تجوب الن وهي طلقها، حامال

) 69عددإ: الصحيفة جريدة ...] (انظر إلى مانه،

ّكموا أقول ً اليمان بعد السلم ح نفسها. لماذا تلقاء مان المصائب هذه وتختفي أول
ّكمون ُتَحّملون الله دإين غير تح قبل الله كتاب إلى أنصتي المجرماين؟ تبعات الدين و
السلم. على حجة الواقع وليس الواقع على حجة الناس. فالسلم واقع إلى النصات

ً كذلك وسيظل خسيس، بئيس أنه شك ل الواقع هذا ل السوأ إلى السيئ مان مانتقل
ِإّن بمنهج إل لتغييره سبيل ّلَه الله: { ّيُر ل ال َغ ٍم مَاا ُي ْو َق ّتى ِب ّيُروا َح َغ ِهمُْ مَاا ُي ُفِس َأن َذا ِب ِإ َدإ َو َأَرا

ّلُه ٍم ال ْو َق ًءا ِب ّدإ َفل ُسو ُهمُْ َومَاا َلُه مَاَر ِه مِاْن َل ِن ياأماة أنصحك ] وإني11َواٍل} [الرعد: مِاْن ُدإو
َومَاْن للرزق ماجلبة التقوى لن الله، بتقوى الله، ّتِق والتيسير: { ّلَه َي َعْل ال مَاْخَرًجا. َلُه َيْج

ْقُه َيْرُز ْيُث مِاْن َو َتِسُب} [الطلق: ل َح ] 2/3َيْح
الشوارع. (تمزق تجوب الن وهي بيتها مان وطردإها زوجها طلقها التي هذه ماسكينة

وهل بيتها؟ أم بيته البيت وهل ولمُ؟ طردإها؟ وكيف ولمُ؟ طلقها؟ كيف الفؤادإ) أماا
ًا نقاشها. وهي مان شيء في يدخل ل هذا فكل بعدها؟ أو العدة أثناء ذلك حدث قطع

(السيناريو)، حسب الشوارع تجوب أنها صح إن هي، ل الشوارع هو يجوب أن تفضل
بهذا ستبقى هل أماها؟ ل الثانية زوجته المرأة وكانت أباها، الرجل هذا كان لو ومااذا

بدون ناتجة الجتماعية المشكلت هذه أسباب إن التماسيح؟ دإماوع تذرف الستعطاف
عن والمجتمع. وناتجة والسرة الفردإ بناء في الخالد السلم مانهاج عن ابتعادإنا مان شك

للغرب والمقلدة الردإيئة التعليمُ وبراماج العفنة المسلسلت ودإروس التلفزيون ثقافة
حلول فلها اللدإينية النسوية التجمعات عند انظروا هذا؟ في السلم حيلة الكافر. فما

واليابس.  الخضر على تأتي سوف سحرية

ً البيت مان وفرت أبوها اغتصبها التي تلك [إلى تنصت وهي أكبر. مانه] الله حامال
ياللجريمة. 

ًا وليس وقوعها، نفترض ونحن المصيبة، هذه إن الخمور إباحة زماان في تقع أن بعيد
تعالى الله وحب اليمانية التربية غياب زماان وفي أنواعها، اختلف على والمخدرات

المتقين. فلماذا ساحة غير في تقع وأكثر المصائب هذه كل سبحانه، مانه والخوف
لهذا ليحدث هذا كان ماا إنه وأماثالها؟ المعضلة هذه المدونة في الشريعة أحكام نحمل
ً ثلثة أو زوجتان عنده كانت لو الرجل له توفره ماا المداخيل مان وله أربعة، عن فضل
الشريعة ظلل في ذكرت ماا ماثل حدث الرعية. ولو لحقوق الراعية السلماية الدولة

ًا تعرفين فأنت السلماية ًا شيئ في الموت حتى بالحجارة الرجمُ اسمه دإيننا في رادإع
ًا زناها ثبت التي المحصنة حق ًا، ثبوت ذلك وكل المحصنة غير حق في جلدة وماائة شرعي
كما بالقرآن، يزع ل ماا بالسلطان يزع الله إيمانية. وإن طائفة مان وماسمع مارأى على

عنه.  تعالى الله رضي عثمان سيدنا عن أثر

أهله، يجلد مان في المنزل. والقول صاحب اغتصبها التي الخادإم في القول وهكذا
(أم المصطلح حداثة هنا أسجل أني العازبات. على بالماهات يسمى ماا في والقول

ماثل حادإثة حدثت لو قبل. وحتى مان به نسمع نكن لمُ الحداثة. شيء هي عازبة) وهذه
الشريعة، وفق تعالج عابرة، حادإثة سوى تكن لمُ فإنها الغابرة، النظيفة أيامانا في هذه
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تذكره لمُ ظاهرة. وماا أصبحت حتى اليام هذه في ظهرت كما وتظهر تتفشى ول
عازبات أماهات كذلك هن العازبات الماهات أن هو العاطفي، الطرحا صاحبة الكاتبة

في مانحصرة الحالة وليست شتى، أسباب له وتفسخهن.. وهذا وتحللهن باختيارهن
ولكنهن كثيرة، جهات ضحايا مان يكن قد زانيات، عاهرات المذكورة. إنهن الخادإم
لهن.  ماطهر ول وبغايا زانيات

:     ل  والوسائ     الليات

لها يسمونها) اتخذت (كما الشخصية الحوال مادونة أحكام في السلم ماحاربة
وآليات، وسائل عدة خلفها والعلمانية.. ومان والصهيونية اليسارية النسوية المنظمات

والتظاهرات.. ثمُ واللقاءات التهييئية) بالمحاضرات المجردإة (بالتوعية البداية كانت
ماع الصفقات إبرام ثمُ وندوات، ماؤتمرات عقد ذلك وبعد وجماعات، جمعيات إحداث

الحكوماات ماستوى إلى الحرب بمشاريع للرتقاء التمويل قصد الصهيونية المؤسسات
ذلك: التخطيط (دإيموقراطية) مان بقوانين الكفر وتطبيق عليا، بقرارات السلم وإلغاء
على الناس لتنشئة اليوماية والعلماية التعليمية البراماج ووضع الوزارات ماستوى على

ًا سلخهمُ بعد الله، على الباردإة الحرب مان القضاء إلى الله. والوصول دإين مان تماما
آنية وإجراءات آليات مان وضعوه ماما ذلك غير التشريعية. إلى المؤسسات خلل

تعالى. هذا الله أعداء مان قليل غير عليها يسهر رهيبة ماخططات في وبعيدة وماتوسطة
ً القوم مان كثير يكون وقد ًء رجال في أو الخارج في للكافرين ضحايا ماجردإ ضحايا ونسا

التنبيه.  فوجب الداخل،
"النسائي" حملة العمل لتحادإ التنفيذي المكتب أطلق  إفرنجي1992 ماارس في

الشخصية.  الحوال مادونة لتعديل توقيع المليون

ًا العلمي، وخواءهن النساء ضعف ماستغلة شيطانية بطريقة جمعت التوقيعات هذه طبع
بامارأة زوجك يتزوج أن تريدين للضحية: [هل التوقيعات بجمع المكلفة تقول كأن

ًا، الصارم بالنفي الجواب يأتي الفور وعلى ثانية؟] ماثلً، العميلة: (إذن لها فتقول طبع
ّقع ُتو َقع.  وقعي). ف وت

بمستوى خبير والوقيعة. وأنت والتوقيع الصطيادإ هو والمهمُ أخرى، وحيل أخرى وأسألة
الجاهلية. هذا إنشاء في الجهل يوظف كيف وبالتالي والمعرفي، العلمي نسائنا جل

وهي إحداهن، صالحهن. تقول في يكن لمُ إذا به وينددإن يعترفن مان أول هن الجهل
مالغوماة جمعها طريقة كانت إذا باللف حصدت توقيعات قيمة ماكريمُ): [فما (مارية

،4ص:  ،69عددإ:  أمايين؟] (الصحيفة، وقعوا والذين اللواتي مان ماهمة نسبة كانت وإذا
يوقع أن لكن مامدوحا، أمار والمايات، المايون لهن يوقع أن الله، فقرة) سبحان آخر

ًء التوقيعات ماع لست وإني ماقدوحا. هذا أمار لغيرهن، الناس لنها إل لشيء ل ابتدا
ًا ليست ًا أسلوب المسألة.  بسط ماجال هنا وليس التغيير، في شرعي

:     ة  المدون     حول     الول     الوزير     تصريح

وهكذا المسؤولين، أعلى إلى الوصول في غايتهن ماعهن ومان النسوية المنظمات بلغت
يسمى ماا تقديمُ عن  إفرنجي،1999  ماارس19 في المغربية الحكوماة أعلنت

الول الوزير تصريح القرن ماطلع في ذلك بعد المعنية. وجاء الجهات بالمشروع.. إلى
ًا. تصريح إليه أشرت الذي الوصول ذلك على آخر دإليل وهو الموضوع، في نوردإه آنف

بخصوصه:  ونناقشه بنصه،
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الخطة مشروأع دإراسة إليها أوأكلنا للمرأة دإائمة وأزارية لجنة كونا[
اقتراحات من تتضمن ما تفعيل قصد التنمية في المرأة لدإماج الوطنية

إلى:  تهدف وأالتي المرأة، لفائدة وأإجراءات قوانين وأمشاريع
ثقافة وأتكريس المية وأمحو التربية من وأالنساء الفتيات استفادإة توسيع

المساوأاة. 
منها.  الستفادإة وأتوسيع النجابية الصحة خدمات تطوير

الوسائل مختلف من وأتمكينها المرأة منه تعاني الذي الفقر على القضاء
وأتكوينها.  وأتأهيلها الشغل سوق لولوج وأالمكانات

وأحضارتنا.  وأمجتمعنا باقتصادإنا النهوض في المغربية المرأة دإوأر تعزيز
للتنفيذ.  قابل الخطة هذه في وأردإ ما أهم أن اتضح وألقد

البرلمان أنظار على نعرضها قوانين مشاريع في بلورته على وأسنعمل
الجال.  أقرب في الموقر

ما حول وأهادإف هادإئ حوار فتح على الحرص كل سنحرص وأبالموازاة،
الحوال مدوأنة أحكام ببعض تتصل مقترحات من الخطة تضمنته

بين مثمر بتوافق الجتهادإ مسلك إعمال بالتالي تقتضي الشخصية. وأالتي
بالموضوع.  المعنية الوطنية الفعاليات وأكل الختصاص أهل

ًا وأسأسهر وأالنزاهة الشفافية من جو في الحوار هذا يتم أن على شخصي
التي الخرى الجوانب تعقيم إلى ذلك يفضي أل على الحرص مع الفكرية،

وأمغربي.  مغربية كل موافقة تستقطب وأالتي أحد على أهميتها تخفى ل
عناصرها بمختلف الخطة تصبح أن الحالت جميع في المبتغى وأيظل
وأشريعتنا الروأحية قيمنا مع تام انسجام في وأطني. وأذلك توافق محل

يعرض وأسوف مجتمعنا، تطور بحتمية الوعي سن إطار وأفي السلمية
يقول لكي المؤمنين لمير السديد النظر على المطاف آخر في المر هذا

ًا فيه كلمته  ] اهـالدستورية. لصلحياته وأفق

رأسها وعلى وماخجلة، مازرية وضعية الحالية المرأة وضعية أن في أحد يجادإل ل إنه
الصحية والمعضلت والموبقات الرذائل كل في للوقوع دإاعيان وهما والفقر، الجهل

ًا ليس والخلقية، القتصادإية المجالت ماختلف في المرأة - فاستغلل المتفاقمة ناتج
ًا. وتوظيفها عنهما أو فقرها أو جهلها عن سوى استعمارية ماخططات تحقيق في ماع
ًا) ليس (الخطة كافرة ًا نموذج ًا. وتشغيلها مانهما أو فقرها أو جهلها مان إل نابع في ماع

ذلك إلى وجدت إن والمصانع، المزارع في الشاقة الشغال مان لها تصلح ل ماجالت
ًا. وهلمُ هما أو فقرها أو جهلها سوى ماصدر مان له ليس سبيلً، ًا.. وليس ماع الرجل جر

(جاهل تقول قائل: كيف يقول الوتيرة. وقد وبنفس السبيل نفس على إل كله هذا في
السلم وجه في الصراعات كبر ويتولون المنظمات هذه يتزعمون وجاهلة) والذين

وطبيبات والجاماعات المعاهد في وأستاذات وأساتذة وماثقفات، ماثقفون والمسلمين
عاماة مان بكثير والدإيبات) أسوأ (المفكرات هؤلء : حال أقول … وماهندسات؟

تآَمار وتآَمارهمُ ماركب فجهلهمُ هؤلء أماا التعلمُ، فرضه الجهل والجاهلت. إذ الجاهلين
لبني خائن ماعتوه إل القذر المستنقع هذا مان المرأة إخراج في يجادإل ل ماركب. إنه
وغير والصحي والمادإي المعرفي ماستواها مان والرفع المرأة تعليمُ في ينازع جلدته. ول

غيره؟ أم السلم الوضيع؟ الوضع هذا عن المسؤول مان ولماته. لكن لله عدو إل ذلك
ونتائج تبعات مان بد ل وبالتالي طويلة، عقودإ مانذ الحياة عن ماغيب السلم أن نعلمُ كلنا

ًا الوضاع هذه إليها تؤول ًا. وهذا حتم ًا، الناس مانه يعاني الذي ماحتوما وليس عموما
ًا المترتبة والطبيعية الضنكية النتائج هذه إحدى هو فقط، المرأة دإين هجران على لزوما

ً سبحانه، الله ماحاربته.  عن فضل
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ًا ليست المسلمين، نحن إلينا، بالنسبة المرأة إن حلبة في خصما ول الصراع، في طرف
وخالة وأخت وبنت وزوجة وجدة أم إلينا بالنسبة وغيرها. المرأة المراكز على التنافس

ًا اليوماية الحياة مان نجعل فكيف … وعمة وولدها؟ أم بين رغيف اقتسام على صراع
 وزوجته؟ وزوج

:     ة  المساوا     ثقافة

الهادإئ الحوار لبدء كافية الول الوزير كلمة في وردإ ماا جملة على سريعة نظرة إن
هذه حسب نسأل أن المساواة] لنا ثقافة يلي: قوله: [تكريس بما قيل كما والهادإف

للمرأة] دإائمة وزارية لجنة الوزير: [كونا قول بخصوص نفسها المزعوماة المساواة
ّونوا لمُ لماذا بأحسن الطفل أو الرجل وليس للطفل؟ وأخرى للرجل؟ دإائمة لجنة تك
ً المناهضة النسوية الجمعيات كل حوله تدندن ماا هو المرأة. والمساواة مان حال

هل الصددإ؟ هذا في المساواة ماعنى والمرأة. فما الرجل مان لكل السلماية للنظرة
الحسب حسب أخرى على فئة تمييز وعدم بينهن ماا في النساء ماساواة المقصودإ
 الحوال؟ كل في والرجال النساء بين ماساواة المقصودإ أم والجمال...؟ والنسب

التمييز مان تعاني اليوم والمرأة بالشرع، التقيد بشرط مامدوحا فالمار الولى، كانت فإن
الجبين.  له يندى بما

إلى النظر قبل الصبوحا والوجه الحسن المظهر فيه يشترط المثال سبيل على التشغيل
وتحقيق الحيف فرفع يصلح. وبالتالي ل وماا عمل مان للمرأة يصلح وماا الكفاءة

كما ليس المسلمات تشغيل أن ننسى ل أن نبيل. على ماطلب الصددإ هذا في المساواة
والفنادإق والحانات الخمارات في النساء تشغيل أن شرعية. أي شروط وبدون اتفق

الشغال مان النماذج سبيل. وهذه مان تحقيقه إلى ليس ذلك، أشبه وماا والمراقص
في النساء تشغيل إن بل والمتغربات، المتغربين لدى الفقر ماحاربة براماج في دإاخلة

نحبه ل ذلك، إلى وماا والنفاق والطرق المصانع في دإماائهن واماتصاص الشاقة الشغال
توفر ماعقولة ماراتب العمال يتقاضى أن ينبغي فقط الرجال، وظائف نحبذه. هذه ول

وظيفة أعظمُ في البيت في المرأة وتشتغل الكريمُ الزواج فيقوم أسرة، بناء للعامال
مان بأشرف المصبرات علب فليست الغد، ونساء رجال الطفال بناء وهي مامكنة،
السلم.  أحكام في النسان

ذلك، إلى وماا والباحثة والستاذة والمعلمة والممرضة الطبيبة وجودإ نرفض ل نعمُ،
النسان.  المصب: بناء نفس في يصب ذلك. وهذا ماع ماعلوماة، إسلماية بشروط

النسان) (حقوق حسب شيء، كل في بالمرأة الرجل تسوية أي الثانية، كانت وإن
حتى ماستحيل فالمار اليوم، القوم ماطلب عقل. وهو مان أو دإين مان لها مارجع ل التي
والمرأة الرجل مان كل طبيعة الغارب. لن على الحبل والمتغربين للمتغربات ترك ولو

ويحيض ويرضع ويضع يحمل أن يستطيع الرجل فل الجنسين، بين الكلية المساواة تأبى
ًا وينفس، ماا والعصبية والنفسية العضوية المستلزماات مان لها أنثوية وظائف هذه وطبع

العضلية قوته في الرجل تجاري أن تستطيع المرأة الرجل. ول ساحة غير ساحتها يجعل
ًا المحنك.. وهذه عقله ورزانة الخشن ومازاجه النفسية المستلزماات مان لها أيض

في ماساواة وأي العمل؟ المرأة. فما ساحة غير ساحتها يجعل والعصبية.. ماا والعضوية
الذي عبادإه في الله قدر تغيير يملك ومان لحد؟ فيها حيلة ل التي الفوارق هذه ظلل
رحمتها ماثل أخرى، في مانه وأفضل أماور، في الرجل على ماتميزة امارأة المرأة جعل

ً الرجل العظيمُ.. وجعل وحنوها الفائقة ًا رجل مانها وأفضل أماور، في المرأة عن ماتميز
الحمى..  عن ودإفاعه المشاق على قدرته ماثل أخرى، في
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تناغمُ في مانهما كل فطرة ماع ماتناسقة ماعلوماة فهي الجنسين بين التسوية ماجالت أماا
الدليل خصصه ماا إل الحكام، في شقيقان والمرأة ماعجز. فالرجل وتوافق بديع

وماا وسلمُ وآله عليه الله صلى ورسوله بالله باليمان ماطالب مانهما الشرعي. كل
في فرق ل أساء، فقد أساء ومان الحسنى فله أحسن مان بعمله، ماجزي أنزل. وكل

ً كان التقى الله عند وامارأة. والكرم رجل بين ذلك عدل هو امارأة. هذا أم رجل
السلم. 

تستفيد لماذا طيب، المساواة؟ طلب في صادإقة الن النسوية الجمعيات هل ثمُ
وتستفيد كامالة، بأجرة حملها لوضع أشهر ثلثة مادتها خاصة عطلة مان الحامال الموظفة

ًا لنا اعتراض ل وهذا صبيها؟ إرضاع أجل مان يوم كل ساعة مادتها غياب رخصة مان أيض
لطبيعة ماخالفة طبيعة هذه قلتمُ فإن المزعوماة؟ المساواة نقول: أين لكن عليه،

نريد، الذي هو عينه صحيح. وهذا قلنا مانه، مافر ول الجراء لهذا مادعاة والمار الرجل
ودإنيا. دإينا تناسبه التي ووظيفته خصوصيته والمرأة الرجل مان لكل يكون أن نريد

في الحدودإ بحراسة المساواة على الحريصات المناضلت النساء تطالب ل ولماذا
ًا الميدان في القتال في والمساواة بل والنائية، البعيدة والثغور الصحراء جنب إلى جنب

فهن الجيوش، في القليلت المجندات عنك دإع الرجال؟ وظيفة هذه أم الرجل؟ ماع
ماني.  بمهمتهن أعرف

تطالب رجالية مانظمات تقوم أن النساء، ياماعشر الرجال، نحن نخشى، ماا أخشى إن
المساواة تلك تحققت إذا حينها وياويلكن اليوم، نفسه الطرحا حسب الكامالة بالمساواة

والغطاء والدواء والغذاء والكهرباء الماء وفاتورة الجار أجور - ستدفعن الله قدر - ل
ًا … والتنقل والتعليمُ ًا. فل الرجل، ماع أنصاف …قواماة ول نفقة ول صداق وإنصاف
الخرة.  قبل الدنيا في بالجحيمُ تطالبن أنكن ترين وسوف

ًا ثقافة [تكريس الول الوزير يسميه ماا إن ًء أو المساواة] تقليد المنظمات مان إمال
ول لها عز ل التي المسكينة للمرأة والجور الظلمُ عين هو بالله، الكافرة العالمية

ثقة مان فهل عليه، وسلماه ربي صلوات ماحمد نبينا به جاء الذي الدين في سوى كراماة
 الدين؟ هذا في

المرأة، مانه تعاني الذي الفقر على القضاء ماسألة مان الول الوزير إليه أشار ماا أماا
ً أفقرها الذي نتساءل: مان أن فبودإنا وماجمع والمعادإن الفسفاط بلدإ في وهي أول

وهذه أفقرها الذي مان الغنية؟ والجبال الجارية والنهار الخصبة والراضي البحرين
وتحت يديها بين البصر ماد على الممتدة والحقول الفيحاء والبساتين الغناء الحدائق
ومان بفقره؟ فافتقرت زوجها أفقر ومان أفقرها؟ مان فقيرة. لكن إنها نعمُ، رجليها؟

وليس الجاني بمحاسبة يتمُ أن ينبغي البدء أوليس فقره؟ عليها فانعكس أباها؟ أفقر
انتكاسة ول فقر هناك يكون لن وحينها نبدأ أن ينبغي حيث مان فلنبدأ الضحية؟

 اقتصادإية؟

للتنفيذ] كيف؟ قابل الخطة هذه في وردإ ماا أهمُ أن اتضح الول: [ولقد الوزير ويقول
مان بين هادإئ وهادإف؟ هادإئ حوار ذلك بعد يفيد ومااذا للتنفيذ؟ القابل الهمُ هذا هو وماا

 شيء؟ أي إلى وهادإف ومان؟
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تقتضي والتي الشخصية، الحوال مادونة أحكام ببعض [تتصل التي المقترحات أماا
الوطنية الفعاليات وكل الختصاص أهل بين ماثمر بتوافق الجتهادإ ماسلك إعمال بالتالي
"البرلمان" المغربي أن الول الوزير يأتي: يعرف ماا فيه بالموضوع] فالقول المعنية

يمس فيه للنظر شيء عليهمُ يعرض الجتهادإ. فكيف مابلغ بلغ واحد ماتخصص فيه ليس
ًا واللبراليون العلمانيون يكون أن إل ماؤهلين. اللهمُ غير وهمُ الدين جوانب مان جانب

نص ل ماا في ل النظر، صلحية لهمُ ماجتهدين دإيموقراطيون، وكلهمُ … والشتراكيون
الفعاليات الول الوزير سماهمُ مان والمحكمات. إن والصول الثوابت ماع بل فيه،

واسع ل لهمُ ليس .. وهؤلء يصلي ل ومان واللبرالي اللدإيني مانهمُ أن .. نعلمُ الوطنية
ً ول النظر النص.  ماوردإ في اجتهادإ ل أنه عن قصيره. فضل

ّفذت أخرى أقطار في هي كما عرضت قد بعينها الخطة إن ً ون - تونس في - كما فعل
ًا الفعل، نفس وتثير بحذافيرها، ماصر في الن وتعرض ًا، أخذ إلى طريقها في وهي وردإ
بعيد. زماان مان المعلن غير الحرفي التطبيق رهن إنها نفذ. بل ماا مانها نفذ وقد التنفيذ

ًا ونحن والجهد، الوقت ضياع في الفائدة فما ًا جميع في لنا ناقة - ل وماحكوماين - حكاما
وكوبنهاكن ونيروبي، والقاهرة بيكين ماطابخ في طبخت التي الخطة جمل؟ ول الخطة

في والمقابر السلماية، ماوائدنا على نأكلها أن إل علينا وماا وعفوناتها، بسموماها
في فإننا والنصح، القول في الخلص أردإتمُ إذا لكن الوزير؟ أيها هكذا انتظارنا. أليس

مانهاج وأصلح خطة أعظمُ هي ماجتمعة وهذه الماة، وإجماع والسنة القرآن إلى حاجة
ً النهوض أردإنا إذا تأويل وأحسن سبيل وأقوم ًا بالنسان فعل في به والرتقاء وأنثى ذكر

ًا نصبح حتى والنماء، التنمية دإنيا الخرة: في عليين أعلى وفي الدنيا في العلون جميع
َول ُنوا { ِه ُنوا َول َت ُتمُُ َتْحَز ْن َأ ْوَن َو َل ْع َل ُتمُْ ِإْن ا ْن ِنيَن} [آل ُك ْؤمِا كيف ] أماا139عمران: مُا

بمعنى فقهي علمي ماجمع في غربها إلى الماة شرق مان السلم علماء فليجتمع
مان أو قريب مان علقة لها التي الخرى الفنون في بالمتخصصين ماسترشدين الكلمة،

 : كيف؟ السؤال عن الجابة بحق نعلمُ سوف وحينها بالموضوع، بعيد

ًا إليه أشرت ماا هو هذا حال كل وعلى قلت عندماا الول الوزير أيها كلمتك في شخصي
عناصرها بمختلف الخطة تصبح أن الحالت جميع في المبتغى الواحد: [ويظل بالحرف

السلماية] وليس وشريعتنا الروحية قيمنا ماع تام انسجام في وطني. وذلك توافق ماحل
الشريعة أن التأكيد قلت. ماع الذي هذا غير آخر قول - مان - المسلمين نحن لنا

الجانب خطة به جاءت بعيد. وماا أو قريب مان يخالفها ماا كل وتلفظ ترفض السلماية
َومَاْن في الله دإين ويصادإم يخالف آخر دإين هذه َتِغ الصميمُ: { ْب ْيَر َي ِم َغ ِلْسل ًنا ا َلْن ِدإي َف
َبَل ْق ْنُه ُي َو مِا ُه ِة ِفي َو ِريَن} [آل مِاَن الِخَر ْلَخاِس ] 85عمران: ا

م  السل     في     أصله     يجد     الخطة     في     البواحا     الكفر     أن     ادإعوا     الذين     بعض     ماناقشة
:

النجراف ماواطن عن الحوار ماجريات أثناء نكشف المناقشة هذه خلل مان أن وأنبه
وماشروعهن:  ماشروعهمُ في والنحراف

:  الزوأجات     تعددإ     إلغاء

ً لخماس) كتبت (عائشة تدعى إحداهن (التحادإ الول الوزير جريدة في ماقال
القرآن في أنه ورأت الزوجات تعددإ حكمُ فيه ) تناولت4 ص: 6024ع:  الشتراكي

الباحة.  إلى مانه البطلن إلى أقرب
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الشريعة إبطال أجل مان الشريعة في البحث ماسلك (عائشة) سلكت أن آخر بمعنى
ًة اعتبرت المنيعة. لقد السرة كيان هدم والهدف والوضيعة، الوضعية للقوانين نصر

قانون قولها: [إصلحا مان يفهمُ ماا وهذا فاسدة، الشخصية الحوال (عائشة) مادونة
حيث بالتغيير ولكن بالصلحا، ل ، آخر ماكان في الشخصية] وطالبت الحوال مادونة

التمييزية القوانين تغيير وأولها الحقوق هذه لممارسة ضمانات وضع مان بد قالت: [ل
ماسلك تسلك لمُ عائشة أن الشخصية] إل الحوال مادونة رأسها وعلى النساء ضد

الدولية والقوانين المؤامارات يعتمدون الذين أولئك الله، على الحرب في اللدإينيين
أخرى. بعبارة والنصارى، اليهودإ وتوجيهات توجهات أي العالمية، المؤتمرات وتوصيات

السلم. على حربها في المقدس السلماي النص واعتمادإ المكر ماسلك سلكت ولكنها
(عائشة):  المثقفين. قالت جل فيهمُ بما الناس، جل لدى العلمي الضعف ماستغلة

سنجد الشخصية الحوال مادونة إصلحا اتجاهات مان العديد ماضمون في تعمقنا [فلو
القرآن مان تنهل التي القضايا هذه مان ذكرت والسنة..] ثمُ القرآن مان تنهل أنها

بما بدأت والطلق.. وهكذا الزواج في الرجل ولية وإسقاط الزوجات تعددإ مانع والسنة
قضية، ليست والخليلت العشيقات تعددإ فإن الزوجات] وبالمناسبة تعددإ [قضية أسمته
النسوان. برناماج في يدخل ل لذا النسان، حقوق ثقافة في يدخل طبيعي شيء فالزنا

علينا.  ل

ً لنرى تعالوا تقول: شبهاتها، ونفند وتدليساتها تلبيساتها نرفع ثمُ للمسألة طرحها أول
التي القرآني النص روحا تطبيق على الحريصون همُ أنهمُ التعددإ بإلغاء المطالبون [يرى
ًا استحالة على وأكدت العدل اشترطت حين الزواج وحدانية نحو تتجه تطبيقه] وطبع

لكنها المصب، هذا في يصب فموضوعها التعددإ، بإلغاء المطالبين هؤلء (عائشة) مان
ماكشوف.  ماسلك أنه إل المموه، الباحث ماسلك تسلك

العالمين. رب مان تنزيل رفيع تشريع هو بل قضية، ليس الزوجات تعددإ لها: إن أقول
الذين (التعددإ) همُ الشرع هذا تغيير يريدون الذين بأن تقول أن تريد المرأة فهذه

والغبياء) (المتحجرون خصوماهمُ ل الفهمُ، حق ويفهمونه القرآني النص روحا يطبقون
يلي:  ماا حسب وتعلل وتدلل تحلل الفقيهة الشيخة راحت وهكذا

ِإْن سورة مان الثالثة بالية جاءت َو ُتمُْ النساء: { ْف ّ ِخ ُطوا َأل ْقِس َتامَاى ِفي ُت َي ْل ِكُحوا ا مَاا َفان
ُكمُْ َطاَب ِء مِاَن َل ّنَسا َنى ال ْث ُثلَث مَا َع َو َبا ِإْن َوُر ُتمُْ َف ْف ّ ِخ ُلوا َأل ِد ْع ًة َت َد َواِح ْو َف َكْت مَاا َأ َل مَا

ُكمُْ ُن ْيَما ِلَك َأ َنى َذ ْدإ ّ َأ ُلوا} وبسبب َأل ُعو كتب مان بتفسيرها تأت لمُ ولكنها نزولها، َت
المسألة أن ماع ذكرت، ماما استفادإت هي ول كتبت ماما تحققت هي فل التفسير،
كتب كل في الموجودإ الية تفسير في هي بحق، حق طالبة كانت لو إليها، بالنسبة
فيه. مان يختلف ل حقيقي إجماع فيها المسألة لن استثناء، وبدون المعتمدة، التفسير

كثير:  ابن الحافظ الكبير المفسر تفسير في جاء ماا التكثير، ل التذكير سبيل على ذلك
(اليتاماى) إن سواهن النساء مان شئتمُ مان انكحوا ورباع} أي وثلث [وقوله: {ماثنى

ًا شاء وإن ثنتين أحدكمُ شاء ًا شاء وإن ثلث الملئكة {جــاعِل تعالى الله قال كما أربع
ً ٍة أولي رسل ُثلث ماثنى أجنح وُرباع}  و
الله عن المبينة وسلمُ، وآله عليه الله صلى الله رسول سنة دإلت وقد الشافعي قال
أربع مان أكثر بين يجمع أن وسلمُ عليه الله صلى الله رسول غير لحد يجوز ل أنه

العلماء.  بين عليه ماجمع الشافعي قاله الذي وهذا نسوة
فقال نسوة عشر وتحته أسلمُ الثقفي سلمة بن غيلن (بسنده) أن أحمد الماام أخرج

ًا)].. إلى مانهن (اختر وسلمُ عليه الله صلى النبي له روايات ذكر بعد قال أن أربع
أكثر بين الجمع يجوز ل أنه على دإل سائرهن وفراق أربع بإماساك أماره ماتعددإة: [فلما

بحال]  أربع مان
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قوله دإللة يدرك لمُ وسلمُ وآله عليه الله صلى النبي وهل الفقيهة؟ تقول فماذا
ِإْن َف ُتمُْ سبحانه: { ْف ّ ِخ ُلوا َأل ِد ْع ًة} ؟ َت َد َواِح  الرعن؟ باستنباطها الشيخة وأدإركته َف

تعددإ بمشروعية القول إلى النهاية في لتصل طائل غير مان نفسها عائشة أتعبت لقد
تقليص هو أربع في الزوجات لعددإ القرآن بالحرف: [وتحديد قالت حيث الزوجات
ًا] لكنها كان الذي النساء تملك لفوضى فقالت: ماصيبتها استدركت ماا سرعان مانتشر

ِإْن اشتراط عند الزواج وحدانية السلم حبب فقد هذا مان أكثر [بل َف ُتمُْ العدل: { ْف ّ ِخ َأل

ُلوا ِد ْع ًة} ] ثمُ َت َد َواِح يتناساه قائلة: [وماا السفسطة قل أو الفلسفة إلى انتقلت َف
{ماا إباحة الوضوحا وبنفس الية نفس في وردإت أنه هو الزوجات تعددإ عن المدافعون

اليمين) … ]  (مالك استباحة عن اليوم أحد يدافع ل ذلك أيمانكمُ} وماع مالكت
غير مان تشاء ماا تقول فهاهي سائبة فوضى العلمُ ساحة وجدت المسكينة المرأة هذه

في يبقى ذلك إلى وماا اليمين ومالك الرق أن عائشة تفهمه ل حسيب. ماا أو رقيب
ًا الله شرع ًا خالد يرغب ل السلم القتضاء. إن عند ويختفي القتضاء، عند يباحا ماخلد

وهو الله، سبيل في الجهادإ يحيى قد رفيع. لكن تشريع ذلك في وله الناس استعبادإ في
ومانها بركاته، وتظهر القتال إفرازات تتشخص وحينها الله، مان هدى على ويمارس حي،

ولى عائشة ظنته الذي اليمين، مالك والخراج. والسبي.. هو والفيئ والغنائمُ السبي
ً وراحا عبيده يحرر كيف يعرف ذلك بعد السلم أن إل السلماي؛ بالفقه مانها جهل

حكمة في الخوض حكيمُ. أماا شرع ذلك في وله الخاصة، بطريقته الرق مان ويتخلص
بسطه.  ماجال هنا فليس الشرعي الجراء هذا

ًا البشر بين المساواة قضية (الفقيهة) عائشة طرحت الصددإ هذا وفي روحا ماع تماشي
ل باعتباره الزوجات تعددإ مانع إلى خلصت ومانه العبودإية أشكال لكل المناهضة العصر
النسان.. حقوق ماوادإ ذلك على نصت كما البشر بين والمساواة العصر روحا ماع يتماشا

أسمته بما الزماان هذا تقصد كانت فإن تتكلمُ، عصر أي عن تدري ل عائشة، ماسكينة
وماثقفاتنا ماثقفينا ضياع مادى عن تكشف عقلية ورزية فكرية كارثة فهي العصر، روحا

الهمجية عصر إلى العصر روحا تخلف مان نهار ليل يرونه ماا ماع الحقيقة عن وغيبوبتهمُ
َها الله قال كما ولكن السلم، ماجيء قبل والجاهلية ّن ِإ َف ْعَمى ل تعالى: { ْبَصاُر َت َل ِكْن ا َل َو

ْعَمى ُلوُب َت ُق ْل ِتي ا ّل ِر} [الحج: ِفي ا ُدو ]: 46الّص

ًا يستعبد القديمُ في النسان كان لقد ًا إنسان عشرة.. أو واحدة أسرة أو واحد
ًا الرق والمامُ. كان الشعوب استعبادإ اليوم والستعبادإ رق اليوم وهو الرق، باسمُ قديم

ًا إل عائشة أماثال والحضارة. وهل والحداثة الحرية باسمُ ولباسهن أفكارهن في رقيق
ليؤدإبه عبده يجلد السيد التاريخ. كان عرفه رق أبشع وهذا وتصرفاتهن..؟ وتصوراتهن

ًا، بالحصار وغيره العراق في الطفال ماليين (أماريكا) يقتل و"السيد" اليوم أحيان
ًا الشعوب خيرات وينهب فلسطين، في كما السر ماليين ويشردإ الرهيب، (نفط نهب

الزمان، هذا في الخبيث المهذب للرق صورة أعطيها أن عائشة شاءت ماثلً) وإذا الخليج
لصالح الشهار في ووظفت جمالها في استعبدت كيف الجميلة الفتاة تلك إلى فلتنظر
المتحضرين..  مان الذئاب جيوب

ًا يسمى ل كثير، وغيره كله، هذا ًا، يمين، مالك ول عبودإية ول رق الحقيقة في ولكنه طبع
السماء.  في إل خلف ل جوانبه، مان كثير في عينه هو

الحل اعتبرتها حيث النساء سورة  مان129 بالية استشهادإها فهو الظهر، قاصمة أماا
والعدل بالعدل، ماشروط الزوجات تعددإ أن وهو المسألة، في الحاسمُ القرآني

ًا ماستحيل. فربطت ِإْن قوله لغيرها تقليد َف ُتمُْ سبحانه: { ْف ّ ِخ ُلوا َأل ِد ْع ًة} بقوله َت َد َواِح َف
َلْن َو ُعوا سبحانه: { ِطي َت ُلوا َأْن َتْس ِد ْع ْيَن َت ِء َب ّنَسا ْو ال َل ُتمُْ} وإذن َو التعددإ. يجوز ل َحَرْص

لنفتح الية أتمت أنها لو يدها، في الحل ومافتاحا طائل، بل نفسها أتعبت والمسكينة
َلْن الله قال عقلها، في المغلق َو ُعوا تعالى: { ِطي َت ُلوا َأْن َتْس ِد ْع ْيَن َت ِء َب ّنَسا ْو ال َل ُتمُْ َو َحَرْص
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ُلوا َفل ْيِل ُكّل َتِمي ْلَم َها ا َذُرو َت ِة َف َق ّل َع ْلُم ِإْن َكا ِلُحوا َو ُقوا ُتْص ّت َت ِإّن َو ّلَه َف ُفوًرا َكاَن ال َرِحيًما} َغ
] 129[النساء:

َفل عائشة أسمته ماا في الفيصل القول هو وهذا المفتاحا، هو هذا ُلوا (القضية) { ُكّل َتِمي
ْيِل ْلَم َها ا َذُرو َت ِة} جاء َف َق ّل َع ْلُم "ولن الية هذه ماثلً: [نزلت كثير ابن تفسير في َكا

عليه الله صلى النبي أن يعنى عائشة حرصتمُ" في ولو النساء بين تعدلوا أن تستطيعوا
وأهل أحمد الماام رواه الذي الحديث في جاء كما غيرها مان أكثر يحبها كان وسلمُ
عن يزيد بن عبدالله عن قلبة أبي عن أيوب عن سلمة بن حمادإ حديث مان السنن
يقول ثمُ فيعدل نسائه بين يقسمُ وسلمُ عليه الله صلى الله رسول قالت: كان عائشة
أبي لفظ القلب. هذا أمالك) يعني ول تملك فيما تلمني فل أمالك فيما قسمي هذا (اللهمُ

…صحيح إسنادإ وهذا دإاودإ

ِإْن وقوله َو ِلُحوا { ُقوا ُتْص ّت َت ِإّن َو ّلَه َف ُفوًرا َكاَن ال أماوركمُ في أصلحتمُ وإن َرِحيًما} أي َغ
مان كان ماا لكمُ الله غفر الحوال جميع في الله واتقيتمُ تملكون فيما بالعدل وقسمتمُ

بعض] اهـ.  دإون النساء بعض إلى مايل
 يفهمُ؟ وكيف يؤخذ؟ أين مان الله دإين الفقيهة أيتها أرأيت

صلى رسوله سنة في ول الله كتاب في ليست البالغة حجتك أن مان يقين على إني
(العلن مان عشرة والسادإسة والثانية الولى المادإة في ولكنها وسلمُ، وآله عليه الله

للحقوق الدولي العهد مان والعشرين الثالثة المادإة وفي النسان، لحقوق العالمي
 بالسلم؟ التمسح فلماذا ومارجعيتك، ماراجعك هي والمدنية) هذه السياسية

ًا، على الجسيمة المضار حتى ول الزوجات، تعددإ فوائد طرحا بصددإ لست هنا أنا طبع
أنك قائلً: لو نفسها لخماس عائشة أنبه أن التعددإ. يكفي هذا مانع لو النساء مان كثير

وماا العوانس، إحدى أنك لنفترض أو عدة، أطفال لها التي المطلقات إحدى ياعائشة
ًا ترفضين أتراك الحالتين هاتين إحدى أكثرهن. ففي نسوة ثلث له كان ولو زوج

غريزته يشبع مامن تكوني أن إل اللهمُ عمرك؟ طيلة بعل بدون تبقي أن على أخريات،
كلم.  فل السلم، في رهبانية ول مابتدعة، رهبانية أو الله، قدر ل الحرام، في

والمقاربة المقارنة في الخوض ماحاولتها في ذلك بعد لخماس عائشة ذكرته وماا هذا
مان أغلى عندنا والوقت الردإ، يستحق ل سخيف فكلم ذلك، إلى وماا والحكمُ العدل بين

المستعان.  والله وخبطها؟ خلطها في ماحاورتها

:     الزوأاج     سن

هذه وينتهكون جهة مان النسان، حقوق واحترام الحرية يدعون المتغربين، أمار عجيب
ًا والجماعات للفرادإ الحقوق ًا انتهاك سن رفع مان بد ل أخرى. قالوا جهة مان صارخ
ماواصلة مان تمكينها ذلك في وعلتهمُ الفتاة، عمر مان عشرة الثامان إلى الزواج

هذا.  القانوني الرشد سن بلوغها بسبب الولية مان التحرر مان وتمكينها تعليمها،

القوم، ماشروع ماثلً. فحسب سنة عشرة سبع وسنها الزواج تريد فتاة الن ولنتصور
السرتين وحرية يخطبها، الذي الرجل وحرية لحريتها، انتهاك مامنوع. وهو الزواج هذا

ًا ًا هذا أليس ثمُ التناقض؟ هذا وماا الحرية؟ الطرفين. فأين وأهالي أيض للوقوع تشجيع
الفضيلة أبواب أماتن بإغلق وذلك الرذيلة، أبواب مان آخر باب وفتح الفاحشة في

َعْن وتحصين َقَمَة النفس. [ ْل َنا َقاَل َع ْي َنا َب َع َأمْاِشي َأ ِد مَا ْب ِه َع ّل ّله َرِضي ال ْنه ال َقاَل َع ّنا َف ُك
َع ِبّي مَا ّن ّلى ال ّله َص ِه ال ْي َل ّلمَُ َع َقاَل َوَس َع مَاِن َف َطا َت َة اْس َء َبا ْل ّوْج ا َتَز َي ْل ّنُه َف ِإ َغّض َف ِر َأ َبَص ْل ِل

َأْحَصُن َفْرِج َو ْل ْع َلمُْ َومَاْن ِل ِط َت ِه َيْس ْي َل َع ِم َف ْو ّنُه ِبالّص ِإ ٌء] (ماتفق َلُه َف رواية وهذه عليه، ِوَجا
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وعفونة عزوبة أرادإوها يعلمون ل الذين ) قلت: لكن1772رقمُ:  الصوم، كتاب البخاري،
المشتكى.  الله وإلى

:     الزوأاج     في     الولية

َكاحَا وسلمُ: [ل وآله عليه الله صلى الله رسول قال ّ ِن ِلّي] (سنن ِإل َو كتاب الترماذي، ِب
لها. نكاحا ل الغربيون، يتزوج كما تتزوج التي فالمتغربة ) وبالتالي1020رقمُ:  النكاحا،
َعْن إسلماها صحة افتراض على بغي وهي باطل نكاحها ِئَشَة [ َأّن عنها الله رضي َعا

ِه َرُسوَل ّل ّلى ال ّله َص ِه ال ْي َل ّلمَُ َع ّيَما َوَس َأ ٍة َقاَل:  َأ ِر نكَحْت امْاَر ْي َغ ْذِن ِب َها ِإ ّي ِل َها َو َكاُح ِن ِطٌل َف َبا
َها َكاُح ِن ِطٌل َف َها َبا َكاُح ِن ِطٌل َف ِإْن َبا َها َدإَخَل َف َها ِب َل ْهُر َف ْلَم َتَحّل ِبَما ا َها مِاْن اْس ِإِن َفْرِج َف

َتَجُروا َطاُن اْش ْل ِلّي َفالّس ِلّي ل مَاْن َو ) 1021رقمُ: النكاحا، كتاب الترماذي، َلُه] (سنن َو

َعَمُل ْل َذا ِفي [ا َباِب َه ْل َلى ا ِديِث َع ِبّي َح ّن ّلى ال ّله َص ِه ال ْي َل ّلمَُ َع َكاحَا (ل َوَس ّ ِن َد ِإل ْن ِلّي) ِع َو ِب
ْهِل ِمُ َأ ْل ِع ْل ِبّي َأْصَحاِب مِاْن ا ّن ّلى ال ّله َص ِه ال ْي َل ّلمَُ َع ُهمُْ َوَس ْن ّطاِب ْبُن ُعَمُر مِا ْلَخ ِلّي ا َع ْبُن َو
ِبي أ

ِلٍب َ ُد َطا ْب َع ِه َو ّل ّباٍس ْبُن ال ُبو َع َأ َة َو ْيَر َذا ُهَر َك َه َو ُهمُْ.  ْيُر َغ َي َو ِو ْعِض َعْن ُر َهاِء َب َق ُف
ِعيَن ِب ّتا ُهمُْ ال ّن أ

ُلوا: ل َ َكاحَا َقا ّ ِن ُهمُْ ِإل ْن ِلّي. مِا َو ُد ِب ِعي ّيِب ْبُن َس ْلُمَس ْلَحَسُن ا ّي َوا ِر َبْص ْل ْيٌح ا َوُشَر
ِهيمُُ ْبَرا ِإ ِعّي َو ّنَخ ُعَمُر ال ِد ْبُن َو ْب ِز َع ِزي َع ْل َذا ا َه ِب َو ُهمُْ.  ْيُر َغ ُقوُل َو َياُن َي ْف ّي ُس ِر ْو ّث ْوَزاِعّي ال َل َوا

ُد ْب َع ِه َو ّل َباَرِك ْبُن ال ْلُم ِلٌك ا ِعّي َومَاا ِف ُد َوالّشا َأْحَم ُق] (سنن َو ِإْسَحا النكاحا، كتاب الترماذي، َو
) 1021رقمُ:

َيى َعْن ِبي َعْن َيْح أ
َلَمَة َ َبا َأّن َس َة َأ ْيَر ُهمُْ ُهَر َث ّد ِبّي َأّن َح ّن ّلى ال ّله َص ِه ال ْي َل ّلمَُ َع َقاَل: ل َوَس

َكُح ْن ّيمُُ ُت َل ّتى ا ْأمَاَر َح َت َكُح َول ُتْس ْن ْكُر ُت ِب ْل ّتى ا ُلوا َح َقا َذَن.  ْأ َت ِه َرُسوَل َيا ُتْس ّل ْيَف ال َك َها َو ُن ْذ ِإ
ُكَت] (صحيح َأْن َقاَل ) 4741رقمُ:  النكاحا، كتاب البخاري، َتْس

ًء الله دإين لسقاط ماجال هكذا. فل ذلك بعد والداخل. والمار الخارج في للزنادإقة إرضا
السفاحا. أو التسري ماحل المسلمة العراض فليست علني، السلماي النكاحا في

تزوج التي إن القول نستطيع ذلك مان وأبعد إعلنه، مان بد فل وأفراحا، دإين عندنا النكاحا
الحديث:  هذا لذلك يشهد كما بغي فهي بينة، ول ولي غير مان نفسها

َعْن ِر [ ِب ٍد ْبِن َجا ْي ْبِن َعِن َز ّباٍس ا ِبّي َأّن َع ّن ّلى ال ّله َص ِه ال ْي َل ّلمَُ َع َيا َوَس َغا َب ْل ِتي َقاَل: ا ّ الل
ِكْحَن ْن ُهّن ُي ُفَس ْن ِر َأ ْي َغ َقاَل ِب ٍة.  َن ّي ٍدإ ْبُن ُيوُسُف َب َع َحّما َف ُد َر ْب َلى َع ْع َل َذا ا ِديَث َه ْلَح ِفي ا

ِر ْفِسي ّت َفُه ال َق ْو َأ َتاِب ِفي َو ّطلِق ِك َلمُْ ال ْعُه.] (سنن َو َف رقمُ: النكاحا، كتاب الترماذي، َيْر
1022 (

َعِن ْبِن [ ّباٍس: ل ا َكاحَا َع ّ ِن ٍة] (سنن ِإل َن ّي َب ) 1022رقمُ:  النكاحا، كتاب الترماذي، ِب

َعْن ْيٍن ْبِن ِعْمَراَن [ َنٍس ُحَص َأ ِبي َو أ
َ َة َو ْيَر َعَمُل ُهَر ْل َلى َوا َذا َع َد َه ْن ْهِل ِع ِمُ َأ ْل ِع ْل مِاْن ا

ِبّي َأْصَحاِب ّن ّلى ال ّله َص ِه ال ْي َل ّلمَُ َع ُهمُْ َومَاْن َوَس َد ْع ِعيَن مِاَن َب ِب ّتا ُلوا ال َقا ِهمُْ:  ِر ْي َغ َكاحَا ل َو ّ ِن ِإل
ٍدإ ُهو ُفوا َلمُْ ِبُش ِل َت ِلَك.] الحديث. (سنن ِفي َيْخ ) 1022رقمُ:  النكاحا، كتاب الترماذي، َذ

وجعلها وإلغائها، الولية بحذف فتطالب التنمية في المرأة إدإمااج بخطة يسمى ماا أماا
في تاماة استقللية الفتاة إعطاء هو لها. والهدف قيمة ل ثانوية الظروف أحسن في

تشريع أن الغافلت إلى يوحي المار تشاء. وهذا مان ورفض تشاء بمن نفسها تزويج
خصوصياتهن: الزواج. أخص في حريتهن وتكبيل حقهن في الجحاف على مابني السلم

يخطبها، بمن الفتاة ورضى الولي وجودإ بين تناقض يوجد بالمرة. فل صحيح غير وهذا
شرط.  نفسه الرضى لن

ًا تعلمُ فالمسلمة حكيمُ، عليمُ رحيمُ، رحمن سبحانه والله الله؛ دإين الدين أن سلف
ًا لها الخير مان أن وتستيقن سبحانه، الله شرع ماا لكل تستسلمُ هذا، علمها مان وانطلق

التشريعات أن السلم. كما ماعاني مان ماعنى أظهر هو وهذا الستسلم، الخير كل
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وهذا ترضى، ل مامن الزواج على الفتاة أو المرأة إجبار مان شيء فيها ليس السلماية
سلف.  كما لله والحمد بين

ًا فالقرب القرب الرجل هو السلم مافهوم في الولي، إن ولي ل الب. ومان مان بدء
وليها.  المسلمُ فالسلطان لها

َقْرَن إل بيتها في المرأة وقر ماع السلم فلسفة إن َو ُكّن ِفي لحاجة: { ِت ُيو َبّرْجَن َول ُب َت
َبّرَج ِة َت ّي ِل ِه ْلَجا َلى} [الحزاب: ا ُلو الول الطبيعي المكان وهو الستقرار، مان ] وهذا33ا

فهو وبالتالي البيت، خارج حياته جل يقضي الرجل فإن العكس للمرأة. وعلى والولى
له ليس للزواج المرشح والحوال. والخطيب الرجال ماعرفة في للبث أكثر المؤهل

 الختيار؟ وحسن القرار اتخاذ لها فأنى اتصال، أدإنى بالمخطوبة

ماصلحة على الحريص غيره، أو الب الرجل لخبرة إسقاط الولية، إسقاط إن
والختيار الفتاة بين تحول قد التي النفسية العواطف تتقاذفه أن دإون المخطوبة

بالفساق أعلمُ والهوى.. لنهن السينما وبنات الشوارع ببنات إل يليق ل الماثل. وهذا
يبالي.  ل الذي الديوث أو أماره، على المغلوب الب مان

كيف انظر الكريمُ، القرآن تفسير في تعالى الله على جرأتهمُ القوم أعاجيب ومان
ُنوَن بقوله الشرعية، الولية إسقاط على يستشهدون ْؤمِا ْلُم َوا َناُت تعالى: { ْؤمِا ْلُم َوا

ُهمُْ ْعُض ُء َب َيا ِل ْو ْعٍض} [التوبة: َأ دإاعي ل وبالتالي للنساء، الكامالة الهلية إثبات ] في71َب
مان عليه أنزل ماا يفهمُ لمُ وسلمُ وآله عليه الله صلى النبي كأن ولية، أو وصاية لية

في غاية المسلمة المرأة أهلية أن يفهمون ل يفهمون. وماا مان وآباؤهمُ وهمُ القرآن،
هذا عن حادإت فإذا يناسبها؛ وبما بحسبها كمال لكن وجل، عز الله شريعة في الكمال
حال.  أية على الوحال في عرضها تمرغ الكمال

تعالى الله بكتاب يتمسحون ماستمسك. إنهمُ ول ماعض فيها لهمُ ليس الية أن والحقيقة
واللدإيني) والماركسي والتقدماي (الشيوعي لقب بات حيث عنهمُ، الردإة تهمة لينفوا

الولية إلى يشير نفسه العظيمُ القرآن هو والترحال. وها الحل في يطاردإهمُ وأماثالها
ِكُحوا قوله ماثل في يرفضون التي َأن َو َيامَاى سبحانه: { َل ُكمُْ ا ْن ِلِحيَن مِا ُكمُْ مِاْن َوالّصا ِدإ َبا ِع

ُكمُْ} [النور: ِئ ِإمَاا َول ] وقوله32َو ِكُحوا سبحانه: { َكاِت َتن ِر ْلُمْش ّتى ا ْؤمِاّن َح َلمَاٌة ُي َنٌة َو ْؤمِا مُا
ْيٌر ٍة مِاْن َخ َك ِر ْو مُاْش َل ُكمُْ َو ْت َب ْعَج ِكُحوا َول َأ ِكيَن ُتن ِر ْلُمْش ّتى ا ُنوا َح ْؤمِا ٌد ُي ْب َع َل ْؤمِاٌن َو ْيٌر مُا مِاْن َخ

ِرٍك ْو مُاْش َل ُكمُْ} [البقرة: َو َب ْعَج َول ] قارن221َأ ِكُحوا} ماع { َول قوله َتن سبحانه: {
ِكُحوا} تجد ًا، الحالتين في الرجل هو المخاطب ُتن يتزوج أن عن نهي الول النهي ماع

ًا. فالمرأة أو ابنته الرجل يزوج أن الثاني والنهي ماشركة..، الرجل تزوج ل كذا.. ماشرك
سبق.  كما بغي فهي فعلت فإن حال، بأية نفسها

بإحسان وتابعيهمُ التابعين ودإين عنهمُ تعالى الله رضي الصحابة دإين هو قررنا الذي هذا
َومَاْن يوم إلى َتِغ الدين. { ْب ْيَر َي ِم َغ ِلْسل ًنا ا َلْن ِدإي َبَل َف ْق ْنُه ُي َو مِا ُه ِة ِفي َو مِاَن الِخَر

ِريَن} [آل ْلَخاِس ] 85عمران: ا

:     القوامة

السرة، تسمى فاضلة لمؤسسة الزوج إدإارة تعنيه فيما تعني التي القواماة أن يعلمُ كلنا
ورئاسة. إماارة مان لها بد ل أخرى ماؤسسة كأية هي صغرها، على المؤسسة هذه إذ

ًا، هما وإماا الزوجة، وإماا الزوج، يكون أن إماا والرئيس أحد. ل وإماا غيرهما، وإماا ماع
آخر.  حل هناك وليس

ًا الناتجة الفوضى هي فتلكمُ قيادإة، بل السرة تكون  أنالوأل:     الحل عن لزوما
ليست الشكل بهذه الرغبات.. وأسرة وتعارض الولويات واختلط المصالح تضارب

ًء.  أسرة ابتدا
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ًا لها. وهذا مانـتمُ غير أحد السرة شؤون يسير  أنالثاني:     الحل ول يتأتى ل أيض
وظواهرها المؤسسة بأسرار والعلمُ المعرفة التسيير ضروريات مان إذ يستقيمُ،

للغريب.  يمكن ل ماا وبواطنها. وهو

عين وهذا ماشاركة، والمرأة للرجل الدإارة قل أو القواماة تكون  أنالثالث:     الحل
إله: مان أكثر فيهما كان لو والرض السماوات فسادإ بوجوب احتج تعالى فالله الفسادإ،

ْو ِهَما َكاَن {ل َهٌة ِفي ِل ّ آ ّلُه ِإل َتا} [النبياء: ال َد َفَس إدإارة إلى يحتاج كيان أي ] وكذلك22َل
على بعضهمُ يبغي ل لكي واحد مان أكثر على الخيرة الكلمة تتوزع أن ينبغي ل وتسيير

القواماة.  في الشركة إلى سبيل ل هنا بعض. مان

- بحكمُ بد - ول المصالح تعثر وبالتالي الزوجة، يد في القواماة تكون  أنالرابع:     الحل
بهاماها للقيام البيت في بالستقرار تلزماها التي الطبيعة تلك السلم، في المرأة طبيعة

ّوت ماا وهذا قيام، أحسن العظيمة الحداث ماجريات على الشمولي الطلع عليها يف
كهذه.  بمهمة القيام على قاصرة يجعلها ماا وهو البيت خارج
تقل ل أخرى لمصالح تضييع وبالتالي ماناسبة، غير لشخصية تقمص فهو فعلت، فإن

بالتغريب، المريضة البيوت في الشأن هو والطفل.. كما البيت ماصالح وهي أل أهمية،
حلول.  بدون ماشاكل كلها

ّوامُاوَن السلماي: {الّرَجاُل الحل  هوالخامس:     الحل َلى َق ِء َع ّنَسا ّلُه َفّضَل ِبَما ال ال
ُهمُْ ْعَض َلى َب ْعٍض َع ِبَما َب ُقوا َو َف ِهمُْ} [النساء: مِاْن َأن ِل َوا يعطي ل القرآني ] فالحل34َأمْا

ِبَما المار بأمارين، ذلك يعلل ولكن يسلك، أن ينبغي الذي التوجيه فقط َفّضَل المال: {
ّلُه ُهمُْ ال ْعَض َلى َب ِبَما َع َو ْعٍض} والثاني: { ُقوا َب َف ِهمُْ}  مِاْن َأن ِل َوا َأمْا

النساء" أي على قواماون "الرجال تعالى كثير: [يقول ابن الحافظ الكبير المفسر يقول
"بما اعوجت إذا وماؤدإبها عليها والحاكمُ وكبيرها رئيسها هو أي المرأة على قيمُ الرجل
مان خير والرجل النساء، مان أفضل الرجال لن بعض" أي على بعضهمُ الله فضل

عليه الله صلى لقوله العظمُ الملك وكذلك بالرجال ماختصة النبوة كانت المرأة. ولهذا
أبي بن الرحمن عبد حديث مان البخاري امارأة" رواه أمارهمُ ولوا قوم يفلح "لن وسلمُ
المهور مان أماوالهمُ" أي مان أنفقوا "وبما ذلك وغير القضاء مانصب وكذا أبيه عن بكرة

عليه الله صلى نبيه وسنة كتابه في لهن عليهمُ الله أوجبها التي والكلف والنفقات
أن فناسب والفضال، عليها الفضل وله نفسه في المرأة مان أفضل فالرجل وسلمُ؛
ًا يكون دإرجة" الية.]  عليهن تعالى: "وللرجال الله قال كما عليها قيم

التفسير ماصادإر إلى الرجوع بالسلم المتمسحات للكفر، المتحمسات قلت: على
الخرون آخر. أماا وادإ في تعالى الله ودإين وادإ في أنفسهمُ وسيجدون المعتمدة

بالله كفروا لنهمُ شهادإة، إلى حاجة في فليسوا والزنادإقة اللدإينيين مان والخريات
المنافقون لنا حوار. وليقل ماعهمُ ليس وسلمُ. وهؤلء وآله عليه الله صلى ورسوله
بالية.  يؤمانون كانوا إن الية، في النساء على للرجال التي الدرجة هي ماا والجهلة

وسلمُ وآله عليه الله صلى ورسوله الله اختاره - فيما المسلمين - نحن لنا خيار ل إنه
َومَاا لنا ْؤمِاٍن َكاَن : { َ ِلُم ٍة َول َن ْؤمِا َذا مُا ّلُه َقَضى ِإ ُلُه ال ُكوَن َأْن َأمْاًرا َوَرُسو ُهمُُ َي ُة َل َيَر ْلِخ مِاْن ا

ِهمُْ ِر ْعِص َومَاْن َأمْا ّلَه َي َلُه ال ْد َوَرُسو َق ً َضّل َف ًنا} [الحزاب: َضلَل ِبي ] 36مُا

:     القضائي     الطلق     وأإقرار     الزوأج،     يد     من     الطلق     حق     إسقاط

ًا ماعلوم مان لنهمُ الشرعي، القضاء إل قضاء أي هو القوم يقصده الذي القضاء أن جد
المسألة لنتهت الله، أنزل بما القضاء إلى ماوكول المار أن فلو فروا، الشرعي القضاء

للزوج الطلق حق ونصابها نصابها، إلى الماور سيرجع المسلمُ القاضي إذ ماهدها، في
ردإتهمُ، ثبتت إذا واستتابتهمُ القوم إدإانة نصابها مان بل هنالك؛ ماا آخر إلى الله، أرادإ كما
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العالمي إعلنها في المتحدة المامُ هيئة أنزلت بما يقضي قاضي لهمُ. أماا فالموت وإل
َومَاْن لقوله عندنا كافر قاض النسان) فهو (حقوق الرحمن لعقوق ُكمُْ َلمُْ سبحانه: { َيْح

ّلُه َأنَزَل ِبَما ِئَك ال َل ْو ُأ ِفُروَن} [المائدة: ُهمُُ َف َكا ْل القاضي حكمُ إذا غرابة ل ] وبالتالي44ا
الزنديقات.  لصالح

قوله ماثل المرأة، دإون الرجل إلى الطلق فيها ُذكر مارة كل في نسب تعالى الله إن
َقاُت ّل َط ْلُم َوا ّبْصَن تعالى: { َتَر ِهّن َي ُفِس َأن َثَة ِب ٍء} [البقرة: َثل َقاُت} ] قال229ُقُرو ّل َط ْلُم َوا }

ِإْن وقوله طلقها؟ اللم. فمن بفتح َف َها سبحانه: { َق ّل َ َط ُد مِاْن َلُه َتِحّل َفل ْع ّتى َب ِكَح َح َتن
ْوًجا ُه َز ْيَر ِإْن َغ َها َف َق ّل َ َط َناحَا َفل ِهَما ُج ْي َل َعا َأْن َع َتَراَج ّنا ِإْن َي ِقيَما َأْن َظ َدإ ُي ُدو ِه ُح ّل ْلَك ال ِت َو
ُدإ ُدو ِه ُح ّل َها ال ُن ّي َب ٍم ُي ْو َق َلُموَن} [البقرة: ِل ْع كان فإن القاضي؟ طلقها؟ ] فمن230َي

َ بعدها سبحانه قوله ماعنى فما القاضي، َفل ُد مِاْن َلُه َتِحّل ماباشرة: { ْع ّتى َب ِكَح َح ْوًجا َتن َز
ُه} فل ْيَر ًا تنكح حتى للقاضي تحل َغ ِإْن في وكذا مااذا؟ أم القاضي؟ غير زوج َف قوله: {

َها َق ّل َ َط َناحَا َفل ِهَما ُج ْي َل َعا َأْن َع َتَراَج ّنا ِإْن َي ِقيَما َأْن َظ َدإ ُي ُدو ِه} مان ُح ّل في وانظر الفاعل؟ ال
َذا قوله ِإ َو ُتمُُ سبحانه: { ْق ّل َء َط ّنَسا ْغَن ال َل َب ُهّن َف َل ُهّن َأَج ُكو َأمْاِس ْعُروٍف َف ْو ِبَم ُهّن َأ َسّرُحو

ْعُروٍف َ ِبَم ُهّن َول ُكو ُدوا} [البقرة: ِضَراًرا ُتْمِس َت ْع َت حق له الذي المخاطب ] مان231ِل
َذا الطلق؟ ِإ َو ُتمُُ وقوله: { ْق ّل َء} هل َط ّنَسا الفاعل على يدلونا أن للمتغربين ال

َذا في وكذلك والمفعول؟ ِإ َو ُتمُُ الية: { ْق ّل َء..} [البقرة: َط ّنَسا الشيء. وكذا ] نفس232ال
َ عز قوله في َناحَا ثناؤه: {ل ُكمُْ ُج ْي َل ُتمُُ ِإْن َع ْق ّل َء..} [البقرة: َط ّنَسا ِإْن236ال َو } [

ُهّن ُتُمو ْق ّل ْبِل مِاْن َط ُهّن} [البقرة: َأْن َق َقاِت237َتَمّسو ّل َط ْلُم ِل َو ٌع ] {  َتا ْعُروِف} مَا ْلَم ِبا
َها ] وهذه241[البقرة: ّي أ

َ َيا ِذيَن الية: { ّل ُنوا ا َذا آمَا ُتمُُ ِإ َكْح َناِت َن ْؤمِا ْلُم ُهّن} ُثمُّ ا ُتُمو ْق ّل َط
ًا. والقاضي القوم إليه ذهب ماا مانه يفهمُ ل ماما هناك ماا آخر إلى ] ؟49[الحزاب: ل أبد

الجراءات وهذه للصلحا، الولى بالجراءات إصلحه تعذر فيما للحسمُ إل إليه يلجأ
ِتي َوالّل ُفوَن هي: { ُهّن َتَخا ُهّن ُنُشوَز ُظو ِع ُهّن َف ْهُجُرو ْلَمَضاِجِع ِفي َوا ُهّن ا ُبو ِر ِإْن َواْض َف

ُكمُْ َن ْع َط َ َأ ُغوا َفل ْب ِهّن َت ْي َل ً َع ِبيل ّلَه ِإّن َس ّيا َكاَن ال ِل ِإْن َع َو ِبيًرا.  ُتمُْ َك ْف َق ِخ َقا ِهَما ِش ِن ْي ُثوا َب َع ْب َفا
َكًما ِه مِاْن َح ِل ْه َكًما َأ َها مِاْن َوَح ِل ْه َدا ِإْن َأ ِري ّفِق ِإْصلًَحا ُي َو ّلُه ُي ُهَما ال َن ْي ّلَه ِإّن َب ِليًما َكاَن ال َع

ِبيًرا} [النساء: ] 35/36َخ

:     الطلق     حالة     في     الزوأجين     بين     الثروأة     اقتسام

أنا الزوجة؟ أم الزوج ثروة للقتسام؟ المرشحة تلك هي مان وثروة هذا؟ مان شرع
يدندنون التي المساواة أين الحالة، هذه الرجل. وفي ثروة هو المقصودإ أن أعلمُ

ًا حولها؟ فأي يقولون؟ كما ماسلمين أليسوا الكفر؟ هذا في مارجعيتهمُ هي ماا وأيض
الله شريعة غير مان إيمان ول إسلم ل أن العالمُ فليعلمُ أل الشريعة؟ رفض ماع إسلم

إلى ذلك مان يقرب ماا أو الزوج مامتلكات نصف تعط لمُ تعالى الله تعالى. وشريعة
َول تعالى الله المطلقة. شريعة زوجته ْوا تقول: { ّن َتَم ّلُه َفّضَل مَاا َت ِه ال ُكمُْ ِب ْعَض َلى َب َع
ْعٍض ُبوا مِاّما َنِصيٌب ِللّرَجاِل َب َتَس ْك ِء ا ّنَسا ِلل ْبَن مِاّما َنِصيٌب َو َتَس ْك ُلوا ا َأ ّلَه َواْس ِه مِاْن ال ِل َفْض

ّلَه ِإّن ُكّل َكاَن ال ٍء ِب ِليًما} [النساء: َشْي ذلك أعطت التي فهي شريعتهمُ ] أماا32َع
ضد التمييز أشكال ماناهضة (اتفاقية مان الولى المادإة مان ماستقى وهو السحت،

اتفاقية وعندهمُ الله، كتاب وماراجعهمُ. عندنا ماراجعنا في وتأمال المرأة). فانظر
الزوج لردإع طريقة هذه أن في دإعواهمُ فهو الضلل لهذا لهمُ الدافع الطاغوت. أماا

السلماية التشريعات أعظمُ مان الطلق أن الجميع ويعلمُ الطلق..، في يفكر الذي
مان يريد ل السلم لن الخيرة. ذلك العقودإ في إل الغربية المرأة عليه تحصل لمُ التي

وماودإة وماعروف إحسان والمرادإ المرادإ، تعذر أسروي. إذا سجن في يعيشوا أن الناس
ُق فتسريح لخر، أو لسبب هذا اماتنع فإن ورحمة، ّطل َتاِن بإحسان: {ال َفإمْاَساٌك مَاّر

ْعُروٍف ْو ِبَم ِريٌح َأ ِإْحَساٍن} [البقرة: َتْس لقوله مانع هو الطلق في الشريعة ] فمنع229ِب
ِريٌح َتْس ِإْحَساٍن} وهو سبحانه: { ًا. وربما والزوجة للزوج الظلمُ عين ِب حق في هو ماع

لن فإنها السباب، مان لسبب الطلق في ترغب امارأة أن لو أسوأ. انظر، الزوجة
أي ماعكوسة، العملية تصبح الطلق. وهكذا بعد المزعوم حقها بسبب عليه تحصل
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مانها رغبة القاضي يطلقها أن المنفعة. أماا الزنادإقة أرادإ حيث مان المرأة إلى الساءة
ذلك.  بعد النهب أسهل فما مالكه، تقسيمُ في

خصوماة مان ويالها الله، شرع صلحية مان أي الطلق، مان سيحد هذا فأقول: ربما
ًا ثناؤه. ولكن عز للرب ًا سيفتح أيض عندنا ماا والفسادإ.. وهو والدعارة للخنا أخرى آفاق

بالله.  إل قوة ول حول ول تخمة، السلماية ماجتمعاتنا في مانه

:     التركة     في     اللهية     (الخطة) للقسمة     رفض

أساسي مانطلق مان ينطلقون المعلوماة الخطة على القائمين اللدإينيين أن نعلمُ كلنا
وبدون شيء كل في والمرأة الرجل بين الكامالة المساواة وهو أل إيديولوجيتهمُ، في

بكل فرضها على جاهدين يعملون التي المساواة ثقافة أسموه ماا وهذا استثناء،
ًء الوسائل ً المدرسة مان ابتدا والقتصادإية الجتماعية التأثير مارافق كل إلى ووصول

سبق. ماا في المساواة جانب على الحديث أطلت وغيرها.. وقد والعلماية والرياضية
التركات.  باب في يمسه ماا الن وأتناول

السلماية الشريعة حددإت لورثته. وقد المسلمُ الهالك تركه وماتاع ماال كل التركة
ماعلوم هو ماما المار وهذا والسنة، القرآن في ماعجز بتفصيل الوارثين الحقوق أصحاب

بالجماع. جاء وجل عز بالله كافر فهو علمُ بعد بدله أو أنكره ومان بالضرورة، الدين مان
المحكمُ الشرع ترك تعالى: [فمن الله رحمه كثير ابن للحافظ والنهاية البداية كتاب في

المنسوخة الشرائع مان غيره إلى وتحاكمُ النبياء خاتمُ الله، عبد بن ماحمد على المنزل
المسلمين. بإجماع كفر ذلك فعل مان عليه؟ وقدماها الياسا إلى تحاكمُ بمن فكيف كفر،
ْكمَُ الله قال َفُح َأ ِة تعالى: { ّي ِل ِه ْلَجا ُغوَن ا ْب ِه مِاَن َأْحَسُن َومَاْن َي ّل ْكًما ال ٍم ُح ْو َق ُنوَن} ِل ِق ُيو

َفل ] وقال50[المائدة: ّبَك تعالى: { ُنوَن ل َوَر ْؤمِا ّتى ُي ّكُموَك َح ُهمُْ َشَجَر ِفيَما ُيَح َن ْي ل ُثمُّ َب
ُدوا ِهمُْ ِفي َيِج ُفِس ْيَت مِاّما َحَرًجا َأن ّلُموا َقَض ُيَس ِليًما} [النساء: َو ) 128 ص:7] (ج:65َتْس

مان كثير فيه كان التتري جنكزخان الملك دإستور هو الياسق أو الياسا أن قلت: وماعلوم
هواه.  مان جمعها أخرى وأشياء ونصرانية يهودإية أخرى شرائع ماع السلم شريعة

على بناء الحياة في تخصصاته له والرجل المرأة مان فكل تعالى، الله شريعة وحسب
المجالت، شتى في كامالة ومافارقة تاماة ماباينة المقتضية خلقهما في تعالى الله حكمة

بالمهمة والمرأة الرجل مان كل يقوم لكي أخرى. وذلك ماجالت في تام توافق ماع
فيه.  التكامال ينبغي ماا في مانهما كل ويتكامال قيام، أحسن به اللئقة

ً فالنجاب بمفردإها المرأة ول بمفردإه الرجل يستطيع ل بحيث التكامال إل فيه ليس ماثل
ًا مابني التكامال الولدإ. وهذا إنجاب والعصبية.. والنفسية العضوية الفوارق على يقين
نقطة. والنقطة يشاء.. هذه ماا وأنجب بمفردإه جنس كل لستقل عليه. وإل ودإليل

ً أن مانها أماور جملة في حاصل التوافق أن الخرى جنس مان والمرأة الرجل مان كل
وعبادإة الطاغوت واجتناب بالتوحيد ماطالب وكلهما واحدة، نفس ومان واحد، بشري

الممارسات بعض باستثناء الصالح، والعمل اليمان على العادإل الجزاء ماع تعالى الله
ً راعت التي الشرعية واضح.  المرأة. وهذا ووظيفة الرجل وظيفة مان كل

على التركة ماال توزيع تمُ والمرأة الرجل بين الوظائف في التباين هذا على وبناء
هذا المثال سبيل على أخذنا والمصاهرة. فلو القرابة وحسب الجنس حسب الورثة
ُكمُُ علمُ في يدخل الذي النص ُيوِصي ّلُه الفرائض: { ُكمُْ ِفي ال ِدإ ْول ِر َأ َك ّذ ْثُل ِلل ْيِن َحّظ مِا َي َث ُلن ا
ِإْن ًء ُكّن َف َق ِنَسا ْو ْيِن َف َت َن ْث ُهّن ا َل َثا َف ُل ِإْن َتَرَك مَاا ُث َنْت َو ًة َكا َد َها َواِح َل ّنْصُف َف ِه ال ْي َو َب َل ُكّل َو ِل

ٍد ُهَما َواِح ْن ُدُس مِا ٌد َلُه َكاَن ِإْن َتَرَك مِاّما الّس َل ِإْن َو ُكْن َلمُْ َف ٌد َلُه َي َل َثُه َو ِر َو ُه َو َوا َب ِه َأ ُلمّا َف
ُلُث ّث ِإْن ال ٌة َلُه َكاَن َف َو ِه ِإْخ ُلمّا ُدُس َف ِد مِاْن الّس ْع ٍة َب ّي َها ُيوِصي َوِص ْو ِب ْيٍن َأ ُكمُْ َدإ ُؤ َبا ُكمُْ آ ُؤ َنا ْب َأ َو

َ ْدُروَن ل ُهمُْ َت ّي أ
ْقَرُب َ ُكمُْ َأ ًعا َل ْف ِريَضًة َن ِه مِاَن َف ّل ّلَه ِإّن ال ِليًما َكاَن ال ِكيًما} [النساء: َع ]11َح

التي الحالة وحسب السرة في وضعيتها حسب التركة مان تأخذ المرأة أن لوجدنا
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بكل ماكلف والرجل صحيح، هذا الرجل، مان أقل تأخذ المرأة فإن الجملة تعنيها. وعلى
ًا وهذا ذلك بعد مان النفقات في للمرأة التكريمُ أن هو فالظاهر وبالتالي صحيح، أيض

مان بشيء تؤمار ول كثر أو قل المال مان تعطى كيف الهمية. وإل بالغ الشريعة هذه
التوافق في يدخل أمار فهذا والصدقات الزكاة مان كان ماا إل اللهمُ كثر؟ أو قل النفاق

نفسها المرأة حق في الرجل على واجب النفاق إن ذكره. بل سبق الذي الجنسين بين
حقوق وأي دإيموقراطية وأي والحديث، القديمُ التارخ في شرع فأي غنية، كانت ولو

 الشاماخ؟ الفق هذا بلغت

حظ ماثل للذكر أولدإكمُ في الله {يوصيكمُ تعالى كثير: [فقوله ابن الكبير المفسر قال
للذكور الميراث جميع يجعلون كانوا الجاهلية أهل فإن فيهمُ بالعدل يأماركمُ النثين} أي

الصنفين بين وفاوت الميراث أصل في بينهمُ بالتسوية تعالى الله فأمار الناث دإون
وماعاناة والكلفة النفقة ماؤنة إلى الرجل لحتياج وذلك النثين حظ ماثل للذكر فجعل

… النثى تأخذه ماا ضعفي يعطى أن فناسب المشاق وتحمل والتكسب التجارة

حظ ماثل للذكر أولدإكمُ في الله {يوصيكمُ تعالى قوله مان الذكياء بعض استنبط وقد
فعلمُ بأولدإهمُ الوالدين أوصى حيث بولدها الوالدة مان بخلقه أرحمُ تعالى النثين} أنه

وآله عليه الله صلى النبي رأى وقد الصحيح الحديث في جاء كما مانهمُ بهمُ أرحمُ أنه
مان وجدته فلما ولدها على تدور فجعلت ولدها وبين بينها فرق السبي مان امارأة وسلمُ
وآله وسلمُ عليه الله صلى الله رسول فقال وأرضعته بصدرها فألصقته أخذته السبي
يا قالوا: ل ذلك"؟ على تقدر وهي النار في ولدها طارحة هذه "أترون لصحابه وسلمُ
بولدها"]  هذه مان بعبادإه أرحمُ لله "فوالله قال الله رسول

نزلت لما أنه النثيين" وذلك حظ ماثل للذكر أولدإكمُ في الله "يوصيكمُ عباس ابن [عن
أو الناس كرهها والبوين والنثى الذكر للولد فرض ماا فيها الله فرض التي الفرائض

الغلم ويعطى النصف البنة وتعطى الثمن أو الربع المرأة وقالوا: تعطى بعضهمُ
لعل الحديث هذا عن اسكتوا الغنيمة يحوز ول القوم يقاتل أحد هؤلء مان وليس الصغير
تعطى الله رسول فقالوا: يا فيغير له نقول أو ينساه وسلمُ عليه الله صلى الله رسول
الصبي ويعطى القوم تقاتل ول الفرس تركب وليست أبوها ترك ماا نصف الجارية

لمن إل الميراث يعطون ل الجاهلية في ذلك يفعلون وكانوا شيئا يغني وليس الميراث
(انظر أيضا.] اهـ جرير وابن حاتمُ أبي ابن رواه فالكبر الكبر ويعطونه القوم قاتل

] 11 الية النساء سورة العظيمُ، التفسير

ًا فشرعوا ربها، مان المرأة على أرحمُ بأنهمُ يتظاهرون الخطة أصحاب لكن ًا له شرع
ًا، ًا يريدونها ماخالف ًا كفر ًا بواح ًا وإعراض تمسحهمُ ماع السلم بلدإ في السلم عن صريح

بالله يكفرون إنهمُ قالوا أنهمُ لو المستطير. حبذا البلء هذا إلى فانظر بالسلم،
في وعملوا ذلك، أشبه ماا أو ليبرالية أو مااركسية مابادإئ أصحاب وهمُ وبرسوله،

ً بعضهمُ حال هو الوضوحا.. كما وعلمانيون مااركسيون أنهمُ المصيبة لهانت. ولكن فعل
هذا كفرهمُ بأن صراحة يقولون أنهمُ والمار الدإهى بل للسلم، وادإعاءهمُ دإعواهمُ ماع

القرآن.  به جاء ماا وهو الشريعة، روحا وهو السلم عين هو وإلحادإهمُ

المشتكى.  الله وإلى

:     ؟     المزعوماة     التنمية     في     والطفل     الرجل     إدإمااج     عن     ومااذا

ً الطفل، أو الرجل إدإمااج عن يكادإ أو المزعوماة الخطة في شيء ل إدإمااجهما عن فضل
ًا الخطة.  أسموه فيما ماع

ًا فتحنا فلو ًا حوار الرجل مان كل أوضاع عن المعلوماة النسوية المنظمات ماع هادإئ
السيئة بالوضاع العتراف للزماناهن والسلماية، العربية البلدإ أقطار جل في والطفل
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في بأنه القول فأستطيع الرجل السواء. أماا على والطفل الرجل يعيشها التي للغاية
الرجال ساحة في فالفقر النساء، فقر عن نتحدث فعندماا عليها، يحسد ل أوضاع

ماسؤوليته، تحت همُ الذين والطفال بالمرأة الحوال أغلب في مارتبط لنه ماضاعف،
ارتباطه في المتمثلة الخرى والمأساة البؤس، في المتمثلة المأساة يعيش أنه أي

ًا، بهن أو ببعضهن بالبنت.. أو أو بالخت أو بالم أو بالزوجة مان يضاعف وهذا جميع
ًا هنا المعاناة. ومان ً يعيش الرجل أن نقول: لو مانطقي أسرته ماسؤولية عن ماستقل

اثنان فيه حمل مان أخف أنه شك ل واحد، فيه فِحمل شك، ول أهون الخطب لكان
ً على يشتغل، الرجل أن آخر: هب أكبر. شيء الرجل همُّ فأكثر.. إذن ثلثة عن فضل

آخر بمعنى الحوال، أكثر في وغيره نفسه على الشهري أو اليوماي دإخله يعودإ العموم
ً كان لو أنه ً أحسن لكان والطفل، المرأة فيها التي أسرته، عن ماستقل وأيسر حال

ًا، وتزيين الشاب الرجل تشغيل إلى سعينا الصرفة. فهل المادإية الناحية مان أقصد عيش
والمرأة الرجل جانب مان جانبين، مان المشكلة فتحل أسرة؟ لبناء حقه في الزواج

 الطفال؟ جانب مان وبالتبعية
ذلك على يترتب وماا الشغل وانعدام الفقر ناحية مان الرجل وضعية لقول: ربما أعودإ
ل قد سلبيات إلى يؤدإي الرجل فقر المضمار. إن هذا في بالمرأة يتعلق ماما بكثير أسوأ
زالت ل حيث والسلماية، العربية ماجتمعاتنا في المرأة سيما ول المرأة، فقر إليها يؤدإي
ّيب السلم رائحة افتقدناها، التي السمحة الحنيفية تعاليمه أقول ول الجواء، بعض تط

الفرج، حين إلى الله رحمة في البيت في تمكث أقول: المرأة للسف، نفتقدها كدنا أو
ًا وهي ثدييها. لكن مان تأكل ول تموت والحرة البلء، على وتصبر بالقليل تقنع دإائم

بأن أجزم أكادإ الفقر. إني كبده دإم واماتص الشغل افتقد إذا المشاكل كل ماعه الرجل
المرأة يتعدى ل قد المرأة فقر حين في غيره، على بالضرورة ينعكس الرجل فقر

التأمال.  عند الحقيقة إلى أقرب ولكنها قاعدة، هذه إن أقول نفسها. ل

الهتمام أن العلمُ ماع المزعوماة؟ الخطة في الرجل إدإمااج ماحاولة في التفريط فلماذا
مان كثير على بالضرورة ينعكس عليهمُ وطأته تخفيف وماحاولة الرجال حق في بالفقر

الرجل ماجتمعاتنا.. أليس في يصح ل السواء. والعكس على الطفال مان وكثير النساء،
ًا ًا أو أب ًا أو زوج ًا أو ابن ً أو أخ ًا.. فلماذا أو خال  المحارم؟ على الحرب هذه عم

زوجته: المرأة. فيهمُ بما بيته آل على بالنفقة الرجل يكلف ماسلمون. والسلم إننا
مايدان في الجميع. لكن أهميته تغطي التعليمُ جانب كان وإن بالشغل، أحق هو وبالتالي
ذلك وسينعكس للرجال، الولوية إعطاء ينبغي وغيره، المهني والتشغيل الفقر ماحاربة
ًا ًا، المرأة على تلقائي حق في أوسع التشغيل ماجالت وأن سيما ل والطفل.. يقين

الطب ماثل لهن الضرورية والتخصصات المهن بعض استثنينا فإذا النساء أماا الرجال،
ًا) فإن السلم (بشروط والتعليمُ ل المسلمة، للمرأة وأليق أنسب يبقى البيت طبع
الماة هذه أجيال لتربي لكن يقولون كما المجتمع نصف في والشلل البطالة لتباشر

الفضلء.  فيه ينشأ فاضل ماناخ مان وتمكنها

لمشكلة تابعة بدورها هي التي النساء لمشكلة وتابعة نابعة فهي الطفال ماشكلة أماا
وفي بالضرورة ناتجة هي والطفال الصبيان ساحة في ماأساة كل أن الرجال. وأظن

وأشد أشد وبشكل الرجال، ماآَسي مان أشد وبشكل النساء ماآَسي مان الحيان، أغلب
ًا. إذن ماآَسيهمُ مان الكفر؟ في أم السلم، في الحل؟ فأين المشكلة، هي هذه جميع
ًا اللدإينيون أرادإها فإذا اللدإينية؟ المؤتمرات في أم تعالى؟ الله دإين في فدونهمُ كفر

عليهمُ.  ماأسوف غير السلم، دإيار دإيارنا، مان ليخرجوا لكن ذلك،

ًا يقل ل فهو تعليمه، وعدم أمايته في تكراره أستطيع الرجل، فقر في قلته وماا تهميش
العلمُ ساحة في المرأة وضعية أن شك ل المرأة. نعمُ شقيقته عن الخصوص بهذا

المصيبة، هذه عن المسؤول هو حال كل على السلم ليس لكن كبرى، ماأساة والتعلمُ
ًا. وخطة وأفرزها خلفها الذي هو السلم، تغييب بالعكس بل سوى هي ماا القوم يقين

عزنا إلى بالرجوع إل مانها خلص ل التي المأساة تعميق سلسلة في آخرى حلقة
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المشبوهة المؤتمرات كل فلتسقط فعلنا، أمارنا. فإن عصمة هو الذي دإيننا إلى وعزتنا،
الله.  أقاماه نيويورك. ل في القادإم المؤتمر إلى بيكين، إلى نيروبي، مان والكافرة

الخر؟ مان الرعاية إلى أحوج السؤال: مان في ماختزلة ليست الناس أيها القضية إن
مان الرغمُ على ماريضة جائعة فقيرة ضائعة أماة في تكمن القضية المرأة؟ أم الرجل

التي الحقيقية السباب تحديد عدم في حد. القضية لها يكون يكادإ ل التي ماواردإها
غزو أبرزها وماتشعبة، ماتعددإة أسباب القول: إنها وأستطيع الضياع، هذا إلى أفضت

عليها. مان زيادإة ل والمذلة الهوان مان دإرجة على أصبحت حتى وثقافتها دإينها في أماتنا
تبقى ماا بكل ويعبثون ويجولون يصولون المارقة برؤوسهمُ الزنادإقة بروز علمااتها أظهر

يزالون.  ول الماة هذه ماقدسات مان

سمح - ل المقبلة أجيالنا وفي فينا فضيلة كل دإك دإون بشيء يقنعوا لن تقديري وفي
لنفسها تتخذ شتى بأسماء تتمُ والملمات الزماات هذه أن كله، هذا مان - والخطر الله

ً أعظمُ هي فيها، البحث بصددإ نحن التي والخطة والمكر، والتعمية التدليس مان أشكال
وغير الكريمُ، للقارئ أبعادإها وشرحا طرحها أحب التي الصورة يختزل ونموذج ماثال

الكريمُ.

:     ؟  خلف     ماحل     الخطة     هل

المسلمين، بين خلف ماحل تكون أن أماا ومان؟ مان بين خلف. لكن ماحل الخطة نعمُ
الشريعة تبديل كون في يختلفون ل حال. فالمسلمون كل على ماحال الله أيمُ فهذا

ًا وازدإراء واحتقارها فيها والطعن بالله.  أهلها.. كفر

الكفر استبدلت الخطة البتة. لن بالضرورة الدين مان ماعلوم هو ماا في ُيختلف ول
جهة، مان السلماية بالشريعة المؤمانين بين خلف ماحل تكون أن باليمان. وأماا

وبدهي. فالكفر ومانطقي طبيعي فهذا أخرى، جهة مان الدولية بالشريعة والمؤمانين
الصحة واعتقادإ بالضدادإ السلم. والقول بشروط إل يتعايشان ول يجتمعان ل واليمان

وإماا إسلم جان. فإماا ول إنس به يقول ل ماخبول قول الكفر وذاك السلم هذا في
َو أو ماؤمان أسداس.. والناس ول أخماس ول حلول أنصاف هناك وليس كفر، ُه كافر: {
ِذي ّل ُكمُْ ا َق َل ُكمُْ َخ ْن ِفٌر َفِم ُكمُْ َكا ْؤمِاٌن َومِان ّلُه مُا ُلوَن ِبَما َوال ْعَم ] 2َبِصيٌر} [التغابن: َت

هدف هي التي القضايا حول المسلمين بين خلف ماحل يكون أن يمكن فيما ننظر ثمُ
التركة.. وتقسيمُ والقواماة والولية الزوجات تعددإ المتغربين: أقصد طرف مان للتغيير

التالي: السؤال إثارة عن ينشأ أن يمكن الطرحا. فالخلف رهن هو ماما ذلك إلى وماا
المسألة هذه أثير وأنا الشريعة؟ ماقتضيات مان أو العقيدة ماقتضيات مان الماور هذه هل
ً أثيرت قد لنها هنا ً المتغربين. والجواب: هي طرف مان فعل ماقتضيات مان كلها أول

ً تعديلها، في التفكير حتى ول بها، العبث يجوز السلم. فل تغييرها.  عن فضل

ًا: هي فالعقيدة مانهما، لكل التعريف حيث مان والشريعة العقيدة بين فرق  هناكوأثاني
ًا بالغيب، اليمان بخصوص قلبه عليه ويعقد المرء يعتقده ماا بالله اليمان مان بدء

السماء توحيد مان ذلك في يدخل وماا وربوبيته وألوهيته ذاته في وتوحيده سبحانه
ًا والصفات ماا أي الخر، واليوم وأنبيائه ورسله وكتبه بملئكته باليمان والفعال.. ومارور

القبر وعذاب بالجن باليمان وانتهاء وعقاب..، وحساب وثواب، جزاء مان فيه يجري
تأتي المقابل ذلك.. وفي إلى واليمان.. وماا الكفر ماسمى في يدخل ماا كل ثمُ ونعيمه،

ًا الشريعة والمندوب، والمستحب والواجب والحرام بالحلل تعنى ماتبعة وطريقة دإين
الله بدين ويربطها المسلمُ حياة يضبط الذي والمتكامال الكامال السلم مانهاج وهي

في يندرجان وهذان والسنة، الكتب الوحيان بها جاء الشريعة أن حيث مان تعالى. لكن
لو إذ واليماني، العقدي للجانب بد ول تخضع الشريعة فإن بالعقيدة، أي بالغيب اليمان

ًا أن ًا السلماية الشريعة طبق أحد بتطبيقها وأنه الله، عند مان أنها يعتقد أن دإون حرفي
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ًا. قد ذلك نفعه لما لله، عابد ًا، بها ينتفع شيئ النار. فمن إل الخرة في له ليس لكن دإنيوي
ًا. وبهذا عقيدة الشريعة نقول الناحية هذه في القول نحسمُ الله شاء إن أيض

ًا ذلك يفعلون إنما الخوض هذا في يخوضون الذين أن الموضوعين. على عن بحث
ًا والمشاققة، الشقاق لزرع ماسوغات الكافرين خطة رفضوا الذين المسلمين على ردإ

في لنها السلماية، بالشريعة للعب لهمُ ماسوغ إيجادإ يريدون بهمُ وتفصيلً. وكأني جملة
يريدون كذا مانها، القتراب يجوز ل التي هي فهذه العقيدة أماا شريعة، ماجردإ نظرهمُ
ماهما الصادإقين المؤمانين مان أنهمُ إلى يخلصون القلب. وهكذا في والعقيدة القول،

ًا الله شرع في عثوا ًا فسادإ ًا، وتحريف بالصل، المس اماتنع شرع. فإذا ماجردإ لنه وتخريف
الفرع.  يخص فيما كذلك المار فليس

 :  (  (للخطة     عام     تقييمُ

إفسادإ في البداية ومانذ النهاية في يصب لوجدناه القوم ماشروع في نتأمال رحنا لو
ًا السواء، على والرجل المرأة وتشتيت السرة أركان وهدم الولى، بالدرجة خلقي

رفع وإذا أماره، عصمة هو بل المجتمع، مالح هو الذي الحياء ستر وتمزيق أفرادإها
َذا ماا شاء مان فليفعل الحياء، ِإ َتْحِي َلمُْ شاء. [ َعْل َتْس ْف ْئَت] (صحيح مَاا َفا البخاري، ِش
) 3224رقمُ:  النبياء، أحادإيث كتاب

ً يدفع فهو الزوجات، تعددإ إلغاء في لنتأمال والفسادإ. إل الزنا إلى والمرأة الرجل مان كل
مان لكل ماضيعة فيه فإن للفتيات، بالنسبة الزواج سن تأخير في الله. ولنتأمال رحمُ مان

الطلق إلغاء في والفسادإ. ولنتأمال الزنا إلى دإاعية وهو سواء، حد على والمرأة الرجل
عاماة ماضرة فيه فإن ماطلقته، ماع نصفين مااله بقسمة الزوج وتهديد ماسطرته، وتعقيد

خبرة مان الفتاة وتحرير الولية إسقاط في والفسادإ. ولنتأمال والخنا الزنا إلى تدفع قد
والفسادإ. الزنا في أي البغاء في يسقطها عنها. هذا يستغنى ل التي وليها أو أبيها

الشغل ماستنقعات إلى المرأة وجر والفجار الكفار طريقة على بالمساواة والقول
والفسادإ.  الزنا - إلى بد - ول مانهن بالكثير يفضي اتفق كيفما

ًا أم الشغل، عن البحث في سواء ًا، خلوة ذاته، حد في الشغل مان انطلق وضغوط أحيان
ًا النفوذ بسبب ً ماخلة أعمال عن ناهيك أخرى؛ أحيان وذاك هذا كل … بالخلق أصل
للولدإ. وحق والمتكرر المبكر الوأدإ ماع والفسادإ، الزنا العاقبة، نفس إلى يؤدإي

واحترام العرفي الزواج وتبني الزوجية الدائرة خارج بالطفل والعتراف الجهاض
ألف يهون ذاته حد في الزنا أن والفسادإ. إل الزنا عين إل هو ماا هذا كل … الشذوذ

ًا باعتباره مارة ًا تصرف ًا. أماا شخصي حرية إلى الساقط التصرف هذا يتحول أن ساقط
ًا ماحترماة ظاهرة وإلى ماقبولة، وأعراف عاماة توافق سمة وإلى النسان، لحقوق طبق
ًا الخبيث التصرف هذا يكون أن أي والحداثة، العصر روحا ًا، دإين وحماته، سدنته له ماتبع
ًا تعالى الله يشاء أن إل العالمُ نهاية إنها الله فأيمُ البالغة. الحكمة فله آخر، أمار

:     ؟     للخطة     البديل     هو     ماا

ماشروع إحداث في يتمثل بديل عن القوم، لخطة بديلة خطة عن يتحدثون الناس بعض
طرف مان وتقويمها تقييمها يتمُ ماشكلت البلدإ، ماشكلت مان نابع (وطني) حقيقي

فيها.  وبمن فيها بما أدإرى الدار فأهل الجانب، طرف مان ل أهلها

الله أعداء علينا يمليه ماا نرفض إذ التمام. إننا على كذلك ليس المار أن رأيي وفي
بل والفلسفي، الفكري إطارها في المشكلة حقيقة ندرك أن ينبغي الكفرة، وأعداؤنا

ً أجزائه مان جزء في السلم نعتبر أن ينبغي ل والديني. وأقول العقدي إطارها في بديل
في المتمثل أهله. والكفر وبين دإاره في جوانبه. فالسلم مان جانب أي في الكفر عن
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ً حل الذي هو الوضعية والدساتير القوانين والجبروت. لذا القهر تحت السلم عن بديل
ترماي ل عادإلة دإعوى دإاره عقر في الحياة ماجرى إلى السلم إعادإة إلى الدعوة فإن
ً السلم دإخيل. فليس طردإ إلى تهدف لكنها بديل، إقاماة إلى قد حال؛ أية على بديل

- لكن الله شاء إن - وسيكون الكفر دإيار مان غيرها في أو الغرب دإيار في كذلك يكون
ًا به آمانت ماجتمعات في ليس الزمان.  مان قرون

والركان، السس ماعلوماة الشرعية الخطة فإن أخرى، ناحية ومان ناحية، مان هذا
الئمة اجتهادإات في وإنها والسنة، القرآن في إنها زماان، مان مارجعيتها وماعروفة

ماجتهدون.  هناك دإام ماا الدين يوم إلى أبوابها تنغلق ل التي الماة، وحفاظ

ًا ولها الذاتية؛ وأهدافها ووسائلها مابادإئها لها خطة كأي السلماية والخطة ماراحل أيض
ًا ليس فيها بالتدرج والقول الولويات، سلمُ على وماراتب ًا ول غريب لكن للصواب؛ ماجانب

ًا "السلمايين" المنغمسين الحركيين مان كثير يفهمه ماا حسب التدرج ليس في أحيان
ًا الكفر إلى بعضها يصل قد الشرعية المخالفات مان ألوان بحجة ذلك بالله. وكل عياذ

الحرام نرتكب أن السلم. ول إلى لندعو نكفر أن ينبغي ل بالتدرج. إنه الدعوة
ًا البدعة أو الحلل، إلى للوصول ًا وليس وضلل، ضياع للسنة.. فهذا طلب بحال. تدرج

وقلوب ماعكوس الحركيين هؤلء عند بالسلم. والتدرج السلم إلى ندعو أن ينبغي
على ويستشهدون هذه التدرج ماسألة حول يدندنون سمعناهمُ التمام. فلطالما على

مانها: السماوات استنباطاتهمُ في ونفارقهمُ عليها، نوافقهمُ وشرعية كونية بأدإلة صحتها
لحظة. والجنين مان أقل في لخلقها الله شاء ولو أيام، ستة في خلقت التي والرض

وهكذا لحظة، في لخلقه الله شاء ولو وأطوار، ماراحل عبر أماه بطن في تقلب الذي
ًا فيها التدرج كان وكيف وسلمُ، وآله عليه الله صلى النبي دإعوة إلى ينتقلون واضح
ًا ًا بالتدرج نزلت السلماية الشرائع إن حيث صابح ولمُ وغيره، الخمر تحريمُ ماثل أيض
كيف السلم وليعلمنا التدرج، لسنة ماراعاة ذلك وكل واحدة، دإفعة الشرائع تلك تنزل

بالمرة، الشرعية غير أعمالهمُ لتسويغ يقولون والبناء.. هكذا الدعوة تكون أن ينبغي
المكشوف ومانافقتهمُ (اللعبة) الديموقراطية غمار وخوضهمُ السياسية طروحاتهمُ ماثل

التدرج سنة مابدأ يخالف مان أول بالشرعية. إنهمُ لها يعترف مان أول هو لحكوماات
البلدان أكثر في الكفرية المناصب على الكفار يزاحمون تراهمُ التحقيق. أل عند نفسه

الماريكية. المتحدة الويلت قل أو والوليات بإسرائيل يسمى ماا في حتى (السلماية)؟

ًا الله أعداء يعتبرون بل الله، أعداء بأوراق أوراقهمُ ويخلطون ًا لهمُ إخوان ًا وأحباب رغم
القرآنية.  التوصيات على

تعديل إلى مانها يهدفون كافرة ماظلت (إصلحية) تحت براماج في خوضهمُ النتيجة ثمُ
يشكل الذي الهمُ أهمُ إلى يتطرقوا أن السلم.. دإون جزئيات مان (إصلحا) جزئية أو

َول صريح ماع وشرعه، حكمه في ثناؤه عز الله توحيد وهو أل السلم أساس قوله: {
ِرُك ِه ِفي ُيْش ْكِم ًدا} [الكهف: ُح ًا.  المخزية أعمالهمُ يسمون ] ثم26َُأَح تدرج

قل أو تحليله في يعتمد كان وإن والغلطات بالمغالطات ماليئ الحركيين جل ماسلك إن
ّلمة. فجل بأماور العاماة على تحايله الرجاء حيث ماعتقدها في ضالة الحركات هذه ماس
ًا يمزق اللعين مان بكثير يستهينون أكابرهمُ إن الشديد. بل للسف قلوبهمُ مان كثير
هذا بأهل تليق ل التي الصفراء الوراق بنات مان ويعتبرونها والشريعة، العقيدة ماسائل
أي بالخوارج خصوماهمُ وصف في يتورعون ل المقابل وفي والفطناء)، (الذكياء العصر

فيتناقضون. إن (الصفراء) نفسها الكتب مان المستقاه المصطلحات أقدم باستعمال
ًا، ثابت تدرج وسلمُ وآله عليه الله صلى النبي عند التدرج طريقة على ليس لكن يقين

ًا كان الحركيين. بل ًا تدرج صلى النبي عند - والهمُ العكس - ل فالمهمُ الهمُ مان بدء
ول بهذا بدأوا والرسل النبياء كل إذ الطاغوت، واجتناب التوحيد وسلمُ، وآله عليه الله

ْد إل آخر شيء َق َل َو َنا بهذا: { ْث َع ٍة ُكّل ِفي َب ً ُأمّا ُدوا َأِن َرُسول ُب ْع ّلَه ُا ُبوا ال ِن َت ُغوَت} َواْج ّطا ال
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َفَمن بقوله ] والبدء36[النحل: ُفْر تعالى: { ْك ُغوِت َي ّطا ْؤمِاْن ِبال ُي ِه َو ّل ِد ِبال َق َتْمَسَك َف اْس
ِة َو ُعْر ْل َقى ِبا ْث ُو ْل ِفَصاَم ل ا َها} [البقرة: ان وآله عليه الله صلى النبي حقق ]. وعندماا256َل
َلولى الولى هي إذ مانها، بد ل التي الخطوة هذه وسلمُ وهي التدرج، سلمُ في وا

ًا ذلك بعد الله] تحققت إل إله التوحيد: [ل كلمة تعنيه ماا بالضبط ماستلزماات تباع
للطاقات ماضيعة فهو "السلمايين" اليوم، جل به يبدأ بما البدء الخرى.. أماا التوحيد

لها.  ماثيل ل والوقات

عليه الله صلى الله رسول سيرة وفق تتمُ ل بنائية تغييرية خطة كل أن أجزم هنا مان
ًا بالفشل عليها ماحكوم خطة عنهمُ الله رضي وصحابته وسلمُ وآله ًا. وبالشلل سلف يقين
ْد الله لمار ماخالفة وهي َق َل ُكمُْ َكاَن القائل: { ِه َرُسوِل ِفي َل ّل ٌة ال َو َنٌة ُأْس َكاَن ِلَمْن َحَس
ّلَه َيْرُجو ْوَم ال َي ْل َكَر الِخَر َوا َذ ّلَه َو ِثيًرا} [الحزاب: ال ًا ] ويخطئ21َك أن يظن مان كثير

عبادإة كل في تأس هو ذلك. بل إلى وماا والحج بالصلة خاص الية في المرادإ التأسي
النبوية القدوة فتأكدت التعبدية الماور أعظمُ مان التغيير أن شك ول كبرت، أم صغرت
الديموقراطية.  بالضللت القتداء وسقط

وجهات ذات وسلمُ وآله عليه الله صلى النبي أساليب أن إلى التنبيه هنا يفوتني ول
ًا أحث عندماا المعنوي. فأنا أم المادإي المستوى على سواء ماتعددإة ًا وألح حث على إلحاح
ل لذا وذاك، هذا بين أفرق إنما والتغيير البناء في وسلمُ وآله عليه الله صلى سيرته
والبغل للحمار الصالح السلف استعمال ماثل الصرفة المادإية الوسائل هنا أقصد

آخره. و.. إلى والسيارة والطائرة للنترنيت والرماح.. واستعمالنا والجمل..والسيف
بحمار ل يتأثر ل ماما والغاية والمنهاج المبدأ أريد إنما أقصد، التي الشياء هذه ليست

كذلك.  هو حيث بحاسوب.. مان وسيلة.. ول هو حيث مان

ًا.  وسلمُ وصحبه آله وعلى ماحمد نبينا على الله وصلى تسليم
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