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التمث هللا الثي أظسط سطغظا بظسمئ اإلجقم والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وآله وأختابه أجمسغظ.
شغ ١٨ خفر ١٤٤٠ لطعةرة المعاشص لـ ٢٠١٨/١٠/٢٧م سصث الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
بالاساون طع تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج طآتمًرا ظسائغا سالمًغا بسظعان «افجرة، الاتثغات والمسالةات» بعثف تسطغط 

الدعء سطى افزطئ الاغ تآبر سطى اقظسةام ووتثة الجواج والتغاة افجرغئ شغ دول السالط وطظ ضمظعا الئقد اإلجقطغئ.
وصث جمع عثا المآتمر الئارز طؤات الظساء طظ تعظج وبطثان أخرى، وطظ بغظعظ سثد ضبغر طظ الصغادغات المآبرات شغ 
طةامسعظ أو خاتئات خئرة شغ عثا المةال طظ أجض طظاصحئ عثه الصدغئ المعمئ. وتتثث شغ عثا المآتمر طاتثبات باجط 

تجب الاترغر طظ الحرق افوجط وطظطصئ الثطغب وإشرغصغا وآجغا وجظعب حرق آجغا وأوروبا. 
المآتمر ضان تاعغًةا لتمطئ سالمغئ طضبفئ داطئ بقبئ أجابغع تعل المعضعع ذاته، حمطئ اقتخال طع المةامسات والمظزمات 

والمآبرات ووجائض اإلسقم، وضثلك تمطئ ظحطئ شغ وجائض اإلسقم اإللضاروظغئ تزغئ بثسط سالمغ واجع .
«وتثة افجرة» عغ أجاس التدارة، والسائطئ الصعغئ عغ صطإ المةامسات الصعغئ والمساصرة والظاجتئ. شعغ تغعغئ شغ 
تعشغر الثسط الةسثي والساذفغ والمادي والرشاه لةمغع أسدائعا وطظ أجض ضمان الرساغئ الفسالئ والاظحؤئ الخالتئ لفذفال. 
الغعم، عظاك أزطات سثة تآبر سطى وتثة افجرة شغ جمغع أظتاء السالط وغحمض عثا افجر المسطمئ. شمع افجش، اظتثر طفععم 
الجواج، وأخئح الثقف شغ التغاة الجوجغئ وافجرغئ عع السظخر السائث، ولط تسث افطعطئ تتزى بصغماعا وحأظعا ضما شغ 
السابص، عثا سثا سظ اظاحار وباء اظعغار افجر سطى الرغط طظ تصغصئ أن صعة التغاة السائطغئ واظسةاطعا ضاظئ ذات غعم جمئ 

طمغجة لفطئ اإلجقطغئ.
غآدي الجواج الضؤغإ والممجق إلى اضطراب ساذفغ ضئغر وغمضظ أن غضعن له تأبغر طثطر سطى افذفال والمةامع. ولثا طظ 

المعط جًثا اقعامام بعثه افزطئ لمسالةئ طا تساظغ طظه افجر لغاط تفزعا طظ اقظعغار والفحض.
لثا وطظ خقل عثه التمطئ والمآتمر تط تسطغط الدعء سطى السظاخر والمثاذر الاغ تعثد عغضض افجر باقظعغار. ضما تط 
تعضغح السعاطض الرئغسغئ الاغ تدر بالجواج وتظاغط التغاة افجرغئ، بما شغ ذلك دور وجائض اإلسقم والتضعطات شغ عثه 
افزطات. ضما جاسثت عثه التمطئ بالاعازي طع المآتمر سطى تسطغط الدعء سطى افجظثات العذظغئ والثولغئ العادشئ لسطمظئ 
وأظعرا  اإلجقطغ  اقجاماسغ  الظزام  سرضا  وأخغًرا،  دغظعط.  سظ  المسطمغظ  إلبساد  اقجاماسغئ  والصعاظغظ  اإلجقطغئ  افجرة 
ضغش أن ظزرته الفرغثة ظتع تظزغط السقصات بغظ الةظسغظ، إلى جاظإ طئادئه وصغمه وصعاظغظه السطغمئ، بما شغ ذلك تسرغفه 
العاضح وتتثغثه فدوار وتصعق الرجال والظساء شغ التغاة افجرغئ، ضغش أظعا تتمغ الجواج وتدفغ السضغظئ إلغه، وترشع صغمئ 
افطعطئ إلى طضاظاعا السزغمئ الاغ تساتصعا، وتآجج وتثات أجرغئ طعتثة وتتاشر سطغعا. ضما وبغظئ التمطئ والمآتمر 
الثور المعط لطتضط اإلجقطغ سطى طظعاج الظئعة شغ تسجغج الجواج وإغةاد وتثة افجرة؛ لاعضغح ضغش أن اإلجقم عع تخظ 

السائطئ بالفسض.
غتاعي عثا الضاغإ سطى الضطمات الاغ تط تصثغمعا شغ طآتمر «افجرة: الاتثغات والمسالةات اإلجقطغئ».

 ظثسع اهللا تسالى أن غةجي جمغع الثغظ ظزمعا وحارضعا شغ التمطئ والمآتمر أجرًا سزغًما، وأن تضعن جععدعط ساطق طسرسا 
إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاظصث افجر طظ الثراب. آطغظ.

د. ظسرغظ ظعاز
طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

وأختابه أجمسغظ.
غ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
رة، الاتثغات والمسالةات» بعثف تسطغط

ي غ غ

ل السالط وطظ ضمظعا الئقد اإلجقطغئ.

طصثطئ
(طارجمئ)

conf_AR.indd   3conf_AR.indd   3 15.10.2018   20:10:2215.10.2018   20:10:22



٤

TÍÑá˜[التحديات والمعالجات اإلسالمية

السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،
َهاَدةِ َفُينَبُِّئُكْم بَِما ُكْنُتْم َيْعَملُوَن﴾. ُ وَالُْمْؤِمُنوَن وََسرُتَدُّوَن إىَِل َخلِِم الَْغْيِب وَالشَّ ُ ُ َقَملَُكْم َورَُسو صال تسالى: ﴿َوقُِل اْقَملُوا َفَسرَيَى ابَّ

ضغفاتظا الضرغمات، أخعاتغ السجغجات، غسّرظغ أن أسطظ لضظ سظ اشاااح عثا المآتمر السالمغ تتئ سظعان: 
«افجرة: الاتّثغات والمسالةات اإلجقطغئ»

ضغفاتظا المئةقت،
بسعن اهللا تسالى، غاحرف الصسط الّظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر، وبالاساون طع الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج باظزغط عثا المآتمر الظسائغ السالمغ. عثا، وغاةّثد الطصاء بسث أن اجاداشئ تعظج طظ صئُض إّبان البعرة طآتمرا 

سالمّغا تارغثّغا تتئ سظعان «الثقشئ: ظمعذج طدغء لتصعق المرأة ودورعا السغاجغ».
عثا المآتمر عع تاعغب لتمطئ سالمغئ اظططصئ شغ الّبالث طظ تحرغظ افّول/أضاعبر ٢٠١٨ وسرضئ سطى اطاثاد ٣ أجابغع طظ السمض المرّضج 

طا تساظغه افجرة طظ أزطات وتتّثغات وصّثطئ بسخ المسالةات اإلجقطّغئ إلظصاذعا ولدمان بظاء طةامعٍ جطغط وطاماجك.
إّن افزطئ الاغ أّبرت سطى العتثة افجرّغئ عغ طعضعع تغعي وطعط ظزرا لاخاسثعا واطاثادعا شغ جمغع أظتاء السالط بما شغ ذلك الثول 
الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ الثي لتصاه طزاعر اقظعغار افجري شأضتئ افجرة تساظغ اقضطراب والافّضك. شفغ تعظج، أخعاتغ، سطى 
جئغض المبال، ووشص المسعث العذظغ لقتخاء (INS)، ارتفسئ أتضام الّطقق بظسئئ ١٨٪ بغظ جظاغ ٢٠١١ و٢٠١٥، واظثفخ طسّثل الّجواج 
وارتفسئ ظسئئ السجوبئ لثى الفؤئ السمرغئ (٢٥-٢٩ جظئ) طظ ٣٧,٧٪ إلى ٥٤,٤٪ بغظ جظاغ ١٩٩٤ و٢٠١١. عثا وضحفئ دراجات خادرة 

سظ طظّزمات ظسعّغئ أّن ٨٤٪ طظ الظساء ضتاغا السظش عّظ طاجّوجات.
شمظ طّظا أخعاتغ ق غساحسر سزط عثه افزطئ الاغ طا شاؤئ تصّعض الّجواج وتدسش أرضان افجرة وتظعح شغ طصّعطاتعا لاظثر السقصات بغظ 
أشرادعا شغتّض الحصاق والاظاشر طضان العتثة والاآلش؟ ولفجش، شإن التطعل الارصغسّغئ المصّثطئ بخفئ شردّغئ لعصش ظجغش الّافّضك افجري ضاظئ 
ارتةالّغئ وطظ زاوغئ ضّغصئ ظااَج شعط جطتغ لفجئاب المآّدغئ إلغه. ظاعغك سظ الّسغاجات المظاعةئ طظ افظزمئ الصائمئ شغ الئقد اإلجقطّغئ 
الاغ شحطئ شغ التّث طظ تثععر وضع افجرة وسّمصئ افزطئ أضبر. شاضافئ باطئغص اإلطقءات الشربّغئ وتمرغر اقّتفاصّغات الّثولغئ الاغ تئّظاعا 
قتصا شغ ظخعخعا الاحرغسّغئ المتّطغئ لاحرسظ لئغؤئ اقظتقل افخقصغ واظاحار الّرذغطئ وتجغح الئصّغئ الئاصغئ طظ الّظزام اقجاماسغ اإلجقطغ. 
ولظا شغ طةطئ افتعال الحثخغئ شغ تعظج وطا تئسعا طظ سطمظٍئ لطصعاظغظ الماسطصئ بافجرة والّظزام اقجاماسغ وأخرى «تسثغطّغئ» فتضام 
صطسّغئ الّبئعت ضالمغراث وزواج المرأة بشغر المسطط بتّةئ المساواة... وآخرعا تصرغر لةظئ الترغات الفردغئ والمساواة، خغر دلغض سطى طا أجطفظا.

أّغاعا التاضرات الضرغمات، إّن افجرة عغ الّرضغجة افجاجّغئ الاغ ُتئظى سطغعا المةامسات وق حّك شغ أّن طا تساظغه افجر شغ السالط 
اإلجقطّغ عع ظااٌج لشجو التدارة الشربّغئ بما تتمطه طظ طفاعغط لغئرالّغئ طثّطرة واجائثال صغط رأجمالّغئ بمصغاجعا الماّدي المفسث 

بالصغط الاغ تتاشر سطى الععّغئ اإلجقطّغئ.
وطا عثا الّسسغ وراء تفاغئ افجرة المسطمئ وذوبان وتثتعا إقّ برعان سطى أّن وتثة افجرة المسطمئ طا زالئ تةر السبرة أطام الشرب؛ ذاك 

أّظعا طا زالئ تحّضض خمام أطان تتفر افخقق والسرض والّظسض.
لثلك، جظحرح لضّظ شغ عثا المآتمر الغعم إن حاء اهللا الّظزرة الفرغثة الاغ أّجسعا المحّرع لاظزغط السقصئ بغظ الةظسغظ وضغفغئ تعزغسه 
لفدوار سطى الظتع افضمض، وجظسرض ضغش أّظه باطئغص الظزام اقجاماسغ اإلجقطّغ وتثه جغخطح تال افجرة والمةامع وُتآّجج زغةات 

صعّغئ صادرة سطى التفاظ سطى ظسغب أجري طاماجك غسعد الاظاغُط بغظ أشراده.
أخعاتغ الفدطغات، ظسسث الغعم بتدعرضظ وطحارضاضظ لظا شغ عثا المآتمر وطا غادمظه طظ شصرات وطا غاةّطى شغ رواصه طظ طسرض، 

وظرجع طظ اهللا أن غاصئطه طظا الصئعل التسظ، وظسأله السعن تاى ُتصام حرغساه جئتاظه وتسالى.
وأخغرًا أصعل بسط اهللا الرتمظ الرتغط وسطى برضئ اهللا أسطظ سظ اشاااح عثا المآتمر: «افجرة: الاتثغات والمسالةات اإلجقطغئ».

وآخر دسعاظا أن التمث هللا رّب السالمغظ

والسقم سطغُضّظ ورتمئ اهللا وبرضاته

افجااذة تظان الثمغري
الظاذصئ الرجمغئ لطصسط الظسائغ لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج

ةِ َفُينَبُِّئُكْم بَِما ُكْنُتْم َيْعَملُوَن﴾.
 تتئ سظعان: 

لاساون طع الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ 
ن اجاداشئ تعظج طظ صئُض إّبان البعرة طآتمرا 
غ غ غ

الضطمئ  اقشاااتّغئ
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السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته...
بسط اهللا الرتمظ الرتغط 

ُروَن﴾. وَدَّةً َورمَْحًَة إِنَّ يِف َذلَِك َآليَاٍت لَِّقوٍْم َفَتَفكَّ َْها وََجَعَل بَيَْنُكم مَّ َ ِ ْزوَاًجا لِّتَْسُكُنوا إ
َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ ْن َخلََق لَُكم مِّ

َ
﴿َوِمْن آيَاتِِه أ

الطعط خض سطى جغثظا طتمث سئثك ورجعلك وسطى المآطظغظ والمآطظات والمسطمغظ والمسطمات...
أغاعا افخعات! 

إن الئحرغئ سطى حفا عاوغئ! تةر الجاوغئ شغ المةامع؛ وتثة افجرة غاط شصثاظعا... السالط بأجره غعاجه أزطئ افجرة. إن أزطئ افجرة وطا 
غاخض بعا طظ طحضقت اجاماسغئ وظفسغئ وغغرعا طظ المحاضض الاغ تعج الشرب بسمص، وضسئ اآلن افطئ اإلجقطغئ - خغر أطئ أخرجئ 

لطظاس - بغظ برابظعا!
شغ ضض سام غاظاصص سثد الجغةات بغظما غجداد سثد تاقت الطقق. شغ ترضغا سطى جئغض المبال، ارتفع طسثل الطقق بظسئئ ٨٢٪ سطى 
طثى السظعات السحر الماضغئ، وبغظما تخض الطقق شغ واتثة طظ بغظ ضض ٦ أجر شغ سام ٢٠٠١، تخض شغ واتثة طظ ضض ٣ سائقت 
سام ٢٠٠٨. الغعم افردن لثغه أسطى ظسئئ لططقق شغ الحرق افوجط، وارتفع سثد تاقت الطقق المسةطئ إلى تعالغ ٢٢٠٠٠ شغ سام 
٢٠١٦ طظ ١٠٠٠ شغ سام ٢٠١١. سقوة سطى ذلك، تخض ٨,٢٪ طظ افزواج سطى الطقق خقل السظئ افولى طظ زواجعط! وشغ طخر، 
ارتفع طسثل الطقق بظسئئ ٨٣٪ شغ السظعات السحرغظ الماضغئ، وعظاك تعالغ ٢٦٠ تالئ ذقق غعطًغا. وشغ إظثوظغسغا ضان عظاك أضبر 
طظ ٣٨٠,٠٠٠ تالئ ذقق تاسطص بجواج المسطمغظ شغ سام ٢٠١٤ - أي طا غسادل ٤٤ تالئ شغ ضض جاسئ وأضبر طظ ١٠٠٠ ضض غعم، وارتفع 
طسثل الطقق ١٠ أضساف طظ ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٩. وشغ إغران، تط تسةغض تعالغ ٢٠ تالئ ذقق ضض جاسئ تاى آذار/طارس طظ عثا السام. 

وشغ طتاشزئ ذعران وتثعا ارتفسئ طسثقت الطقق بظسئئ ٢٢٪ شغ غدعن جظئ واتثة.
وراشص ذلك اظثفاض طسثقت الجواج وتأخر جظ الجواج بغظ افطئ اإلجقطغئ. شسطى جئغض المبال، اظثفخ سثد الجغةات المسةطئ رجمغًا 
شغ طخر بظسئئ ٧٠,٤٪ بغظ ساطغ ٢٠٠٤ و٢٠١٦، شغ تغظ اظثفخ طسثل الجواج شغ شطسطغظ بظسئئ ٨٪ بغظ ساطغ ٢٠١٥ و ٢٠١٦ 
شصط. وشغ لئظان، ٤٧٪ طظ الظساء شغ الفؤئ السمرغئ ٣٥-٣٩ جظئ غغر طاجوجات، وشغ طالغجغا شغ سام ٢٠١٠، ضان سثد السضان طمظ 
أسمارعط تجغث سظ ١٥ جظئ والثغظ لط غاجوجعا صط غمبطعن ظسئئ ٣٥٪، باإلضاشئ إلى ذلك، شإن طاعجط جظ الجواج افول غصارب طظ 

البقبغظ شغ جمغع أظتاء الئقد اإلجقطغئ.
إظظا ظحعث ضسش أعمغئ افجرة داخض الئظغئ المةامسغئ، وتصطص تةط افجرة، وزغادة سثد افجر الفردغئ، وافجر الاغ تماظع سظ إظةاب 
افذفال وغاظاصص سثد السائقت الاغ لثغعا بقبئ أذفال وأضبر باذراد. وشغ العصئ ظفسه، ازداد سثد افجر الاغ لثغعا ذفض أو ابظان 
بسرسئ. شفغ سام ٢٠١٦، بطس طسثل الثخعبئ شغ ترضغا، سطى جئغض المبال، طساعى اإلتقل لطسضان، الئالس ٢,١ ذفقً. تاى سام ٢٠١٦، 
اجاثثم دائما طخططح "شعق طساعى إتقل السضان" لمسثل الثخعبئ شغ ترضغا. وبالاالغ شإن الئقد تثاذر بسرسئ لاخئح حغثعخئ. شغ 
بظشقدغح، اظثفخ طسثل الثخعبئ اإلجمالغ طظ ٦,٣ شغ سام ١٩٧٥ إلى ٢,٣ شغ سام ٢٠١١، وعع طا غمبض اظثفاضا بظسئئ ٦٣٪. تزعر 
باضساان وطخر والئقد اإلجقطغئ افخرى الاطعرات الثغمعغراشغئ ظفسعا المبغرة لطصطص. لثلك ظتظ ظعاجه تترًضا طةامسًغا ظتع الافّرد وسثم 

اإلظةاب. وأتث افجئاب الرئغسغئ لثلك عع الجغادة شغ طاعجط سمر افطعطئ افولى والتط طظ صغمئ افطعطئ.
وصث أدى تفضك الصغط افخقصغئ والبصاشغئ اإلجقطغئ إلى تحةغع الثقشات والاساجئ والسظش شغ التغاة الجوجغئ. شسطى جئغض المبال، ازداد 
السظش ضث المرأة شغ ترضغا بظسئئ ١٤٠٠٪ خقل السصث الماضغ. شغ السام الماضغ وتثه، صاطئ أضبر طظ ٤٠٠ اطرأة بسئإ الطقق شغ 
ترضغا. إلى جاظإ عثا؛ خطص الطقق خعرًا أخرى طروسئ شغ ترضغا... صاض ذفض الحثص ظفسه تةطى ضـ"ظزام جثغث" لقظاصام طظ افم... وشغ 

سام ٢٠١٧، صاض ٢٠ ذفقً سطى أغثي آبائعط.
أدى ارتفاع طسثقت الطقق إلى طحاضض تآبر سطى افذفال وافجغال الحابئ. وصث أبئائ افبتاث السطمغئ أن الجغادة شغ طسثل جرائط 
افذفال، وإدطان الضتعل والمثثرات، والفحض شغ المثارس والرجعب والاسرب، والمحاضض الظفسغئ، والئشاء، واإلظةاب خارج إذار الجواج، 
والمصاطرة، واقظاتار وغغرعا طظ المحاضض ترتئط ارتئاذا طئاحرا بمسثقت الطقق شغ الئطث. سطى جئغض المبال، طظث أن بثأت طسثقت 

الطقق شغ ترضغا شغ اقرتفاع، ازدادت طسثقت جرائط افذفال أضبر طظ أربع طرات طظ ٢٠٠٨- ٢٠١٣.
أغاعا افخعات، ق تعجث ظعاغئ لظصض طبض عثه اإلتخاءات الرعغئئ... شغ العاصع، عثه عغ أسراض الاسمط سظث طساعغات العباء. إن اظاحار 
وتطئغص والاروغب لطصغط الرأجمالغئ والطغئرالغئ والظسعغئ والسطماظغئ والسادات والصعاظغظ وافظزمئ طظ الشرب صث جممئ افطئ. وصث حضطئ 
السصطغئ وافذواق والمفاعغط وطصاغغج التغاة بتسإ الثطعط الشربغئ وبسغثا سظ اإلجقم. إن الصغط والصعاظغظ الشربغئ المطئصئ سطغظا لط 

تترز تصثطا ضما زسط... بض سطى السضج طظ ذلك، دشساظا إلى الفساد افخقصغ وعاوغئ الشرب وضاطئ طظ المحاضض غغر الصابطئ لطتض.

افزطات يف وتثة افجرة: أجئابعا وسعاصئعا
الكلمة األولى
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إن الاروغب "لطترغات الطغئرالغئ" أزال تثود الاظحؤئ اقجاماسغئ والسقصات بغظ الرجض والمرأة، وبالاالغ أتالئ المةامع اإلجقطغ إلى 
طةامسات غغر إجقطغئ، وبالاالغ أخئتئ "السفئ والتغاء" تسائر تثطفا ورجسغئ، شغ تغظ، ضما سظ أظج رضغ اهللا سظه أن الظئغ  صال: «ِإنَّ 
 ْ َّا َأْدَرَك الَّاُس ِم َاُء». وضما روى أبع طسسعد الئثري أن الرجعل  اسائر التغاء أجاس افخقق شغ اإلجقم: «إنَّ ِم َ ُ اِإلْسَالِم اْل ٍ ُخُلًقا َوُخُل ُلِّ ِدي ِل
ِي َفاْصَْع َما ِشْئَت». وعثا بالدئط طا تطصظه الترغات الطغئرالغئ: "ضض حثص تر شغ أن غفسض ضض طا غرغثه. والثةض  ْ َ ْ ْ َت ِة اْألُوَلى ِإَذا َل َّ ُ َكَالِم الُّ

غثغظك بالاسخإ والفحض"!
الظساء غثرجظ بثون الجي اإلجقطغ ظاعغك سظ الائرج، والرجال ق غشدعن أبخارعط، والسقصات خارج ظطاق الجواج واقخاقط بغظ الةظسغظ 
تجداد غعطا بسث غعم، طما غصعض الجواج وغآدي أغدا إلى الظفعر طظ الجواج واقلاجام والمسآولغئ شغ الجواج والتغاة افجرغئ، وصث تثد رجعل 

َِّي َفَلَْس ِمِّي». ُ ْل ِ َ ْع  َ ْ ْ َل َ ْ ُسَِّي َف َاُح ِم اهللا  ذرغصئ لمظع عثا اقظتقل ولدمان أن غضعن الجواج طظ أجض تماغئ افخقق والعئام «الِّ
عثه الترغات الطغئرالغئ عغ الاغ أبسثت افطئ سظ جظئ رجعل اهللا . ورضجت السقصئ بغظ الرجض والمرأة سطى الماسئ، بغظما غفارض شغ 
اإلجقم أن غضعن تساوظاً ختغاً بغظ الةظسغظ شغ المةامع. وصث أدى ذلك إلى الظزرة الةظسغئ شغ المةامسات، وازدغاد السقصات خارج ظطاق 
الجواج وتاى الحثوذ الةظسغ، شدقً سظ الاساطح تةاه عثه افطعر، طما صّعض ذئغسغا الجواج وجقطئ العتثة افجرغئ وأضر بعا. عثه البصاشئ 
نَت تَُكوُن 

َ
َفأ

َ
ََذ إِلََهُه َهوَاهُ أ يَْت َمِن اختَّ

َ
رَأ

َ
الطغئرالغئ المثطرة الاغ غقتص المرء شغعا رغئاته أضرت بافطئ اإلجقطغئ، بغظما غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿أ

َضلُّ َسبِيًال﴾.
َ
ْغَعاِم بَْل ُهْم أ

َ ْ
ْو َفْعِقلُوَن إِْن ُهْم إِالَّ اَكأل

َ
ْكرَثَُهْم يَْسَمُعوَن أ

َ
نَّ أ

َ
َْسُب أ ْم حتَ

َ
َعلَْيِه َوكِيًال * أ

أخعاتغ السجغجات
الصغط الرأجمالغئ عغ أغدا واتثة طظ افجئاب الرئغسغئ فزطئ افجرة شغ افطئ اإلجقطغئ. شفغ تغظ غعجه اإلجقم المسطمغظ وتاى غغر 
المسطمغظ شغ المةامع لفسض طا عع افشدض لطجواج، وافذفال، ووتثة افجرة؛ شإن الرأجمالغئ تسجز الفردغئ الاغ تثطص سصطغئ الارضغج سطى 
التاجات الفردغئ والرغئات افظاظغئ. وضثلك المادغئ تحغث باروغب الخعر والمعاد الةظسغئ الفاجثة لقجاعقك طظ أجض الربح، سطى جئغض 
المبال طظ خقل خظاسات الارشغه والاةمغض والمعاد اإلباتغئ. ولعثا السئإ، تعلئ المرأة إلى جطسئ، شغ تغظ إن السغاجات اقصاخادغئ 
الرأجمالغئ المساظثة إلى عثه المئادئ، وعراء أن "المرأة تسائر المترك اقصاخادي لطمةامع والثولئ"، صث اظاجسئ المرأة طظ افطعطئ ودشساعا 
إلى جعق السمض. جسطئ المادغئ أغدا ترضغج افشراد سطى السسغ وراء البروة والمماطضات والمضاظئ بثق طما عع أشدض لفجرة، وافذفال، 
والمةامع. وأجطعب التغاة عثا الثي غثطر السقصات بغظ العالثغظ وافذفال، وغثض بةمغع الاعازظات والظزط اقجاماسغئ، وغحضض تعثغًثا خطغًرا 

لقظسةام المةامسغ.
َّ اْلِغَى ِغَى الَّْفِس» والغعم،  ِ َْرِة اْلَعَرِض، َوَل  َ ْ سطى السضج طظ ذلك، شصث ظختظا رجعل اهللا  ضما روى أبع عرغرة رضغ اهللا سظه: «َلَْس اْلِغَى َع
شإن أتث السعاطض الرئغسغئ المسئئئ لططقق، وتةظإ الجواج، واإلضرار باظسةام التغاة افجرغئ عع اقشاصار إلى العصئ بغظ الجوجغظ والعالثغظ 

وافذفال بسئإ جاسات السمض الطعغطئ والحاصئ والسسغ إلى تتصغص أعثاف طادغئ أخرى.
باإلضاشئ إلى ذلك، ضان لفشضار الظسعغئ طبض المساواة بغظ الةظسغظ تأبغر طثطر ضئغر سطى افجرة والئظغئ المةامسغئ شغ افطئ اإلجقطغئ. 
وصث أوجثت عثه افشضار ارتئاضا وخراسا شغ افدوار والعاجئات والتصعق الجوجغئ، وصعضئ الجواج وتطئ طظ صغمئ افطعطئ. تغث أظاةئ ظساء 
غظضرن واجإ الرجض شغ الصعاطئ ضما أطر ربظا جئتاظه، وأظاةئ رجاق غعمطعن واجئاتعط وطسآولغاتعط تةاه أجرعط. غغر أن اإلجقم ق غفدض 
ظعساً سطى آخر شغ أدواره الجوجغئ، وق غسطغ أي اسائار لطمساواة بغظ الةظسغظ سظث تتثغث التصعق والعاجئات شغ التغاة افجرغئ. غصعل اهللا 
لُواْ ابَّ ِمن َفْضلِِه إِنَّ ابَّ اَكَن 

َ
ا اْكتََسنْبَ وَاْسأ مَّ ا اْكتََسُبواْ َولِلنَِّساء نَِصيٌب مِّ مَّ َل ابُّ بِِه َنْعَضُكْم بَلَ َنْعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّ جئتاظه وتسالى: ﴿َوالَ َيَتَمنَّوْاْ َما َفضَّ

احِلَاُت َقانَِتاٌت َحافَِظاٌت لِّلَْغْيِب  ْموَالِِهْم َفالصَّ
َ
نَفُقواْ ِمْن أ

َ
َل ابُّ َنْعَضُهْم بَلَ َنْعٍض َوبَِما أ ٍء َعلِيًما﴾ وغصعل جئتاظه: ﴿الرَِّجاُل َقوَّاُموَن بَلَ النَِّساء بَِما َفضَّ ْ َ بُِكلِّ 

.﴾ بَِما َحِفَظ ابُّ
وإلى جاظإ تأبغر عثه الصغط الطغئرالغئ والسطماظغئ والرأجمالغئ الشربغئ سطى افطئ اإلجقطغئ، عظاك سجل المرأة سظ المةامع أو التغاة الساطئ، 
أو ترطاظعا طظ بسخ تصعصعا وأظحطاعا الاغ غمظتعا اإلجقم، أو الجواج الصسري، وسادات المععر العظثوجغئ، وغغرعا طظ وجعات الظزر 
والاعصسات غغر الختغتئ طظ الجواج الاغ تسئإ اقضطعاد سطى المرأة شغ السثغث طظ الئقد اإلجقطغئ والاغ عغ أغدا ظاعرة تآبر سطى 
اظسةام التغاة افجرغئ الغعم. عثه ضطعا لغسئ طظ اإلجقم! بض عغ طمارجات لسادات وتصالغث صثغمئ غغر إجقطغئ. وبالاتثغث، شإن الظزرة 
الثاذؤئ والاعصسات الجائفئ تةاه الجواج الظاحؤئ شغ افخض سظ عثه البصاشئ الاصطغثغئ غغر اإلجقطغئ، صث تسئئئ شغ سثم الرضا والسثط 
والشدإ، تغث إن الظساء والرجال الثغظ غربطعن عثه البصاشئ والاصالغث الماثطفئ باإلجقم، غاتعلعن إلى البصاشئ الشربغئ وغامردون سطى 

أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ.
ضض عثه افطعر أغاعا افخعات، ظاةئ سظ تصغصئ ضعظظا ضأطئ شصثظا شعمظا ووضعح أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ الماسطصئ بضغفغئ تظزغط السقصئ 
بغظ المرأة والرجض بحضض شسال وضغفغئ تظزغط الجواج والتغاة افجرغئ بأشدض ذرغصئ لدمان اقظسةام. طما تسئإ شغ شصثاظظا ضأطئ لططابع 
اإلجقطغ لئظغئ افجرة، شدق سظ خطص السثغث طظ المظازسات واقظصسام بغظ الجوج والجوجئ وجائر أشراد افجرة. لضظ افعط طظ ذلك أظظا ُترضظا 

بثون ضغفغئ واضتئ لتض عثه المحاضض.
أخعاتغ السجغجات،

غةإ أن غضعن واضتا أن عثه عغ ظاائب اقجاسمار البصاشغ لطصعى اإلطئرغالغئ وطحروسعا المامبض شغ تثطغر اإلجقم. وصث ظةتعا بثسط طظ 
افظزمئ السمغطئ شغ السالط اإلجقطغ. إن عثه افظزمئ بمثاطش ظزمعا وطآجساتعا غغر اإلجقطغئ عغ الاغ روجئ وذئصئ الصغط الشربغئ 
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ضطمئ افردن

الدارة الاغ تشثي أزطئ افجرة، سطى جئغض المبال طظ خقل أظزماعا الاسطغمغئ؛ ودسط طثاطش المظزمات الظسعغئ وبراطةعا؛ والاخثغص سطى 
اقتفاصغات الثولغئ الاغ تعثف إلى سطمظئ وتثطغر افتضام اقجاماسغئ اإلجقطغئ وبظغئ افجرة، وجظ صعاظغظ وجغاجات طاتررة وطاظعسئ 
لطمساواة بغظ الةظسغظ سطى الخسغث العذظغ؛ وتعشغر طظخئ طفاعتئ لعجائض اإلسقم طظ أجض بث المعاد الاغ ترضج الظزرة الةظسغئ شغ 

المةامع وتتط طظ صغمئ الجواج وتدر بعثوء التغاة افجرغئ.
وظرى سطى جئغض المبال أن الثجاتغر شغ السالط اإلجقطغ تظص سطى اقلاجام باظزغط صعاظغظعا المتطغئ وشصاً لقتفاصغات الثولغئ. غاط وضع 
ضض السغاجات والصعاظغظ والطعائح الصدائغئ الماسطصئ بالمرأة وافجرة وشصا لقتفاصغات الثولغئ الصائمئ سطى جغاجات "تسمغط طراساة الظزرة 
الةظسغئ". شسطى جئغض المبال، وصسئ ضض افظزمئ الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ اتفاصغئ جغثاو باجابظاء شطسطغظ وإغران والسعدان والخعطال.

صثطئ ترضغا "الصاظعن المثظغ الةثغث" تمحغا طع عثه اقتفاصات. وصث تثف الصاظعن السئارة الاغ تظص سطى أن "الجوج عع رب افجرة"، 
شأخئتئ: "غاثث الجوجان طسا صرارات بحأن اتتاد الجواج". المادة ٤١ طظ الثجاعر تظص سطى أن "افجرة عغ أجاس المةامع الارضغ" وصث 
تمئ إضاشئ "وسطى أجاس المساواة بغظ الجوجغظ". وسقوة سطى ذلك، تساثثم وزارة افجرة والسغاجات اقجاماسغئ شغ طظحعراتعا جمطئ 

"افجرة لغسئ بغؤئ آطظئ لطمرأة" وتسرف "الجواج" سطى أظه جئإ السظش.
ُتمظح المآجسات الظسعغئ خعًتا وتأبغًرا ضئغًرا شغ بطثاظظا. وصث باظا ظعاجه ظاعرة أخرى تسمى "الظسعغات المسطمات"، الطعاتغ غّاعمظ افتضام 
اإلجقطغئ الماسطصئ بافجرة والمرأة بأظعا تعغظ الظساء، وبالاالغ غثسعن إلى إسادة تفسغرعا سخرغا، أو بافترى سطمظاعا، طظ خقل سغعن 

المرأة. وتتزى ططالئعظ بالصئعل الفعري تاى شغ الئرلماظات.
سقوة سطى ذلك، ترضج أظزمئ الاسطغط السطماظغئ الصائمئ شغ بقدظا سطى تظفغث طئادئ "إدطاج الظعع اقجاماسغ" طظ خقل طظاعةعا، 
وضائعا، وطسطمغعا ووجائض أخرى. والعثف عع تربغئ أجغال تاةاعض طسآولغاتعا الجوجغئ وافجرغئ، والاغ تتارب لااتمض طسآولغات 
الةظج اآلخر، واسائار ذلك بأظه تترر. أجغال بثق طظ ذاسئ والثغعط، غسطمعظعط دروجاً سظ المساواة بغظ الةظسغظ، وغاط عثا ضطه سطى 

غث وزارة الاسطغط.
إلى جاظإ ضض ذلك، لط تسث افظزمئ الصدائغئ السطماظغئ شغ بقدظا تسمض ضثراع لطثولئ لتماغئ وتثة الجواج والئظغئ افجرغئ ضما 
ضاظئ تسمض شغ الماضغ تتئ تضط اإلجقم. لط تسث المتاضط تسمض ضعجغطئ شسالئ لطفخض شغ الثقشات الجوجغئ لطتفاظ سطى الجواج، 
أو شغ السظش المظجلغ لتماغئ المرأة، أو لدمان أن غعشر الرجض لسائطاه التغاة المظاجئئ، أو لدمان صغام الجوج والجوجئ بعاجئاتعما تةاه 
بسدعما. سطى السضج، شإن ضض الاسثغقت شغ صاظعن افجرة تسالب الصداغا الاغ تتثث بسث تثطغر افجرة. طثشعسات الظفصئ، دساوى 
الاحعغر، تداظئ افذفال وغغرعا طظ السظاوغظ الفرسغئ عغ طحارغع لطاساطض طع صداغا بسث ظعاغئ الجواج. وشعق ذلك، شإن الصعاظغظ ق 
تتمغ "افجرة" ولضظعا غالئاً طا تآدي إلى تفاصط طسثقت الطقق. سطى جئغض المبال، أخئح الصاظعن الارضغ "رصط ٦٢٨٤ الثاص بتماغئ 
افجرة وطظع السظش ضث المرأة" والثي خثر سطى أجاس اتفاصغئ إجطظئعل، أخئح طسروًشا بغظ الظاس سطى أظه "صاظعن تثرغإ السائطئ 
واضطعاد الجوج". وذلك فن جمغع الاسارغش العاردة شغ الصاظعن - بثءًا طظ تسرغش السظش إلى تطئغص الطعائح - تدمظ تثطغر السائطئ 
بثقً طظ تماغاعا. سطى جئغض المبال، سئارة "ق غطجم دلغض أو تصرغر غبئئ السظش طظ أجض اتثاذ صرار تتثغري" تئطض "الئراءة المفارضئ" 
لطجوج. شالظساء الطعاتغ غساشططظ عثا الصاظعن ضسقح غمضظعظ إخراج أزواجعظ تسسفاً طظ بغعتعظ. الظسعغئ أو المساواة بغظ الةظسغظ 
الاغ غظاعةعا المتاطعن أو سطماء الظفج افجرغعن أو طراضج اإلرحاد افجري تتعل بسععلئ المحاضض السائطغئ الئسغطئ إلى تاقت ذقق. 
الغعم غصثر بأن تعالغ ١,٥ ططغعن حثص عط ضتاغا عثا الصاظعن. الثقخئ، إن افظزمئ الصدائغئ شغ بقدظا اإلجقطغئ تفاصر إلى الصثرة 
سطى تختغح المزالط بحضض جرغع وشسال، وصث شحطئ شغ تض المحاضض الاغ تعاجععا الظساء وافجر. وبالاالغ، شإظعا تسمح لطمحاضض 
بالافاصط، طما غآدي إلى طجغث طظ الثقشات المساسخغئ شغ التغاة الجوجغئ وافجرغئ. وشعق ذلك، شإظعا غالئاً طا تضعن طبصطئ بافسئاء 
بسئإ سثم ضفاغئ اإلظفاق التضعطغ لاعشغر طا غضفغ طظ المتاضط والصداة لطفخض شغ الصداغا، وضثلك بسئإ تةط المحاضض الاغ تآبر 
سطى المةامع شغ ظض افظزمئ المعارئئ. باإلضاشئ إلى ذلك، شإن صداغا المتاضط طضطفئ جثا وغالًئا طا تاأبر بالسططئ والمال - وضطعا 

سعاطض طاظسئ طظ تض الظجاسات الجوجغئ وافجرغئ بحضض سادل وشسال.
أخعاتغ السجغجات،

إذا أردظا طسالةئ عثه افزطئ بإخقص، شإظظا ضأطئ غةإ أن ظةث تقً جثرغاً فجئاب عثه المحضطئ وطا الثي غشثي عثه افجئاب. لصث أسثظا اهللا 
وزودظا بضض افشضار وافجالغإ القزطئ إلظصاذ الئحرغئ طظ تاشئ العاوغئ وصغادتعا طظ الزقم إلى الظعر. لثلك، غةإ سطغظا ظحر التطعل اإلجقطغئ 

والسمض بضض صعتظا إلسادة تطئغصعا بحضض ضاطض.
َِميِد﴾. لَُماِت إىَِل اجُّورِ بِإِْذِن َربِِّهْم إىَِل رِصَاِط الَْعِزيزِ احلْ َْك حِكُْخرَِج اجَّاَس ِمَن الظُّ َ ِ نَزْجَاهُ إ

َ
غصعل اهللا تسالى: ﴿الَر كَِتاٌب أ

حادغئ الّخغادي
سدع تجب الاترغر / وقغئ تعظج
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ضغش ظطمئ املساواة بني الةظسني افجرة  

أغاعا افخعات:
َاُء َنْعٍض﴾. ِ ْو

َ
صال اهللا تسالى: ﴿وَالُْمْؤِمُنوَن وَالُْمْؤِمَناُت َنْعُضُهْم أ

شغ عثه اآلغئ طظ الصرآن الضرغط، غسطمظا اهللا جئتاظه وتسالى بتضماه اإللعغئ ضغش غضعن دور الرجض والمرأة تةاه بسدعما 
بسداً - لتماغئ بسدعما الئسخ. جئتان اهللا، ضط عثا جمغض؟ ألغج عثا بالدئط طا غرغثه أي رجض أو اطرأة طظ الطرف اآلخر؟

لضظ السآال الثي غاسغظ سطغظا اإلجابئ سطغه عع عض «السثالئ بغظ الةظسغظ» أو بافترى «المساواة بغظ الةظسغظ» تتصص عثا العثف 
المعط؟ عثا طا جأتطرق إلغه شغ تثغبغ الغعم إن حاء اهللا.

أوقً، غةإ سطغظا أن ظفعط أن الثسعة إلى السثالئ بغظ الةظسغظ لغسئ طةرد دسعة لتخعل الظساء سطى ظفج التصعق السغاجغئ واقصاخادغئ 
والاسطغمغئ والصدائغئ طبض الرجال، بض عع جسض التصعق وافدوار والعاجئات لطرجال والظساء شغ الجواج والتغاة افجرغئ والمةامع بخفئ ساطئ 
تتئ غطاء «المساواة بغظ الةظسغظ» وربط اقخاقشات بغظ الةظسغظ بالامغغج والزطط أو تاى الصمع ضث المرأة. وغصال سطى جئغض المبال إن 
الرجال والظساء غةإ أن غاحارضعا دور المسغض لفجرة، وضثلك العاجئات المظجلغئ وتربغئ افذفال، طثسغظ أن عثا غمبض «السثالئ بغظ الةظسغظ».

سطى طثى سصعد سثغثة، داشع طظاخرو تصعق المرأة سظ المساواة بغظ الةظسغظ شغ إذار السرد الصائض بأظعا ضاظئ وجغطئ لطظساء لدمان 
اقتارام، والسسادة، والجواج افشدض، وافذفال افضبر جسادة، شدقً سظ تتصغص الاصثم لطمةامسات. شصث روجعا لعا باجاثثام طخططتات 
طشطفئ بالسضر طبض «تمضغظ المرأة» و«تصعق المرأة» و«السثل بغظ الةظسغظ» إلغراء الظساء والةمععر السام قتاداظعا ولطثول لاضرغسعا 
شغ دجاتغرعا وصعاظغظعا. وطظ بط، شإن أولؤك الثغظ سارضعا الثسعة إلى المساواة بغظ الةظسغظ وأسادوا تسرغش دور الرجض والمرأة شغ التغاة 

افجرغئ، وخفعا بأظعط طاثطفعن واتُّعمعا بثسط الزطط ضث الظساء.
وطع ذلك، شإن غطاء السضر عثا أخفى ذسط المرارة، ذسط المساواة بغظ الةظسغظ، شصث ضاظئ عثه الاةربئ الثطغرة شغ العظثجئ اقجاماسغئ 
واتثة طظ أضبر الصعى تثطغرًا سطى الجواج وافطعطئ ووتثة افجرة وتسئئئ شغ بآس ق غعخش لطظساء وافذفال والرجال سطى تث جعاء، شدًق 
سظ تعلغث طةمعسئ ضئغرة طظ المحاضض لطمةامسات. والسئإ شغ ذلك عع أن عثا المفععم الثي غفسث المةامع غحةع الظساء سطى تتثغث 
تصعصعظ وواجئاتعظ بأظفسعظ بشخ الظزر سما عع افشدض لطظساء والرجال وافذفال والمةامع ضضض. أدى ظعةعا المامرضج تعل المرأة شغ 
تظزغط التغاة افجرغئ وظزرتعا الدغصئ الصائمئ سطى الظعع شغ تض طحاضض المةامع إلى اقرتئاك والثقف شغ التغاة الجوجغئ والمسآولغات 
افبعغئ، طما تسئإ شغ إعمال تصعق افذفال ورشاععط، وخفخ صغمئ افطعطئ، وشصثان المرأة الصثرة سطى تتصغص دورعا التغعي ضأم وربئ 
لطئغئ. ضائئ داغض أولغري، وعغ ختفغئ وطتاضرة أطرغضغئ، وواتثة طظ طسارضغ الفطسفئ الظسعغئ، شغ ضاابعا «افجظثة الظعسغئ: إسادة 
تسرغش المساواة»، «ادسى طظاخرو الظسعغئ تسجغج تصثم المرأة، لضظ الظسعغئ صث بثت لغ أظعا شضرة طحععئ لطشاغئ تعل طا غسظغه أن تضعظغ 

اطرأة، وشضرة أضبر بسثًا سما غسمى تصثًطا».
وسطى الرغط طظ ذلك، شإن السثالئ بغظ الةظسغظ وشضرتعا افجاجغئ تعل المساواة بغظ الةظسغظ تظاحران إلى طا عع أبسث طظ الثول الشربغئ 
الاغ أظحأتعا إلى السالط اإلجقطغ ظاغةئ لطسغاجات اقجاسمارغئ وتضط افظزمئ السطماظغئ والتضعطات الاغ شرضئ وروجئ وجعئ الظزر الشربغئ 
وصغمعا السطغا. بما شغ ذلك تصعق المرأة، سطى حسعبعا طظ خقل دجاتغرعا وصعاظغظعا ووجائض اإلسقم وظزمعا وطئادراتعا الاسطغمغئ، ضما عع 
طحاعث سطى جئغض المبال شغ صاظعن افتعال الحثخغئ الاعظسغ شدقً سظ الثجاعر الةثغث الثي غتثد المساواة الضاططئ بغظ الرجض والمرأة 
شغ المةامع؛ أو ضما عع طقتر شغ التمطئ المضبفئ شغ السالط السربغ لثشع والاروغب لفضرة المساواة بغظ الةظسغظ طظ خقل ظزام الاسطغط 
- وطباقً سطى ذلك أن الضاإ المثرجغئ الاغ تخعر الظساء ضأطعات وزوجات تسائر اآلن صث سفا سطغعا الجطظ وتتااج لطاشغغر. ضما جمتئ عثه 
التضعطات السطماظغئ لطترضات الظسائغئ الصائمئ سطى تصعق المرأة بالسمض بترغئ داخض طةامساتعا، وظحر أشضارعا الفاجثة شغ افطئ اإلجقطغئ. 
عثا باإلضاشئ إلى تئظغ المساعثات واقتفاصغات الثولغئ طبض اتفاصغئ الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة الاغ تروج بصعة لطمساواة 

بغظ الةظسغظ شغ صعاظغظ وجغاجات الثول.
وظاغةئ لثلك، تئظى ضبغرون شغ افطئ اإلجقطغئ المساواة بغظ الةظسغظ وافشضار الظسعغئ افخرى، طساصثغظ أظعا جاآدي إلى اتارام وتصثم 
المرأة شغ الئقد اإلجقطغئ، وضثلك رشع طةامساتعط جغاجغاً واصاخادغاً واجاماسغاً. لصث أسادوا تحضغض رؤغاظا تعل ظةاح المرأة المسطمئ بضعظعا 
اطرأة طساصطئ طالغاً سظ زوجعا، وتحارك شغ أدواره وواجئاته، ولثغعا طعظئ ظاجتئ، بثقً طظ أن تضعن خادطًئ ظاجتًئ لربعا جئتاظه وتسالى، 
والثي غادمظ ضعظعا زوجًئ وأطاً ظاجتًئ. وظاغةئ لثلك، ظحأت حضعك وضراعغئ بغظ الضبغرغظ شغ افطئ اإلجقطغئ تةاه افجرة اإلجقطغئ 
وافتضام اقجاماسغئ طبض صعاطئ الثضعر، وإذاسئ المرأة لطجوج، ودورعا افجاجغ ضربئ بغئ وطربغئ لفذفال، وتسثد الجوجات، وأتضام الطقق، 
وأتضام المغراث. اُتعمئ عثه افتضام الحرسغئ بافدغض الرجال سطى الظساء أو الاسئغر سظ سئعدغئ المرأة لطرجال بسئإ اقخاقشات بغظ 
الةظسغظ، بثقً طظ اقساراف بأن تطك اقخاقشات ضاظئ اظسضاًجا قساراف اإلجقم باقخاقشات الظعسغئ بغظ الةظسغظ، وبالاالغ وجغطًئ لاظزغط 

التغاة افجرغئ، والمةامع بفسالغئ.
وصث رّوج طسطمعن آخرون لطمساواة بغظ الةظسغظ باجاثثام تةئ ضاذبئ بأن اإلجقم غآغثعا، ضما ظحاعث الغعم طا غسمى بـ«الظسعغات 

الكلمة الثانية
\Åfi’Ê·

(طارجمئ)
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اإلجقطغات» الطعاتغ غثسعن إلسادة تفسغر الظخعص اإلجقطغئ طظ خقل طظزعر المساواة بغظ الةظسغظ - طبض عثه افتضام اإلجقطغئ تعل 
المغراث والطقق وافدوار والتصعق الجوجغئ بأن تضعن «طاساوغئ» لطرجال والظساء.

ولضظ، تصغصًئ، شحض المسطمعن الثغظ تئظعا وأغثوا صخئ السثالئ الةظثرغئ، شغ شعط أن طفاعغط الترضئ الظسعغئ، بما شغ ذلك المساواة بغظ 
الةظسغظ، الاغ تثسع إلى شضرة أن المرأة غةإ أن تتثد تصعصعا وأدوارعا شغ التغاة، تاظاصخ بحضض أجاجغ طع السصغثة اإلجقطغئ. فظه شغ 
اإلجقم، ق غتثد الرجال والظساء تصعصعط وأدوارعط وواجئاتعط سطى أجاس المساواة أو سطى أجاس رغئاتعط الثاخئ ولضظ سطى أجاس 
ْمرِِهْم � َوَمن َفْعِص 

َ
رَِيَةُ ِمْن أ

ْ
ن يَُكوَن لَُهُم اخل

َ
ْمرًا أ

َ
ُ أ ُ ُ َورَُسو َ ابَّ أتضام اهللا جئتاظه وتسالى وتثه. صال اهللا تسالى: ﴿َوَما اَكَن لُِمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة إَِذا َق

بِيًنا﴾. باإلضاشئ إلى ذلك، غظص اإلجقم سطى بسخ اقخاقشات العاضتئ شغ افدوار والعاجئات والتصعق لطرجال  ُ َفَقْد َضلَّ َضَالًال مُّ َ َ َورَُسو ابَّ
 : ْموَالِِهْم﴾. وصال رجعل اهللا

َ
نَفُقواْ ِمْن أ

َ
َل ابُّ َنْعَضُهْم بَلَ َنْعٍض َوبَِما أ والظساء داخض افجرة والمةامع. صال تسالى: ﴿الرَِّجاُل َقوَّاُموَن بَلَ النَِّساء بَِما َفضَّ

ِت َزْوِجَها َوَوَلِدِه...». سقوة سطى ذلك، شإن المرأة المسطمئ  ْرَأُة َراِعٌَة َعَلى َبْ َ ِِه، َواْل ُجُل َراٍع َعَلى َأْهِل َبْ ُر َراٍع، َوالرَّ ِِه، َواْألَِم ْ َرِعَّ ٌل َع ُئ ْ ْ َم ُ لُّ ْ َراٍع َوُ ُ «ُكلُّ
ق تصّغط ظةاتعا طظ خقل طصارظئ ظفسعا طع الرجض وتصعصه وطسآولغاته، ولضظعا تساظث إلى الطرغصئ الاغ غظزر إلغعا بعا خالصعا وشًصا فدائعا 
ا اْكتََسُبوا � َولِلنَِّساءِ نَِصيٌب  مَّ ٰ َنْعٍض � لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّ ُ بِِه َنْعَضُكْم بَلَ َل ابَّ لعاجئاتعا الاغ وخفعا لعا جئتاظه وتسالى. صال اهللا تسالى: ﴿َوَال َيَتَمنَّوْا َما َفضَّ

ٍء َعلِيًما﴾. ْ َ َ اَكَن بُِكلِّ  َ ِمن َفْضلِِه � إِنَّ ابَّ لُوا ابَّ
َ
ا اْكتََسنْبَ � وَاْسأ مَّ مِّ

وصث شحض عآقء المسطمعن الثغظ اساظصعا أشضار الترضئ الظسعغئ شغ إدراك أن طفاعغمعا صث ظاةئ ظاغةئ الاةارب الاارغثغئ لطزطط والصمع 
وغغاب التصعق السغاجغئ واقصاخادغئ والاسطغمغئ والصاظعظغئ افجاجغئ الاغ طرت بعا الظساء شغ الثول الشربغئ بسئإ السغح تتئ خطض ظزام 
سطماظغ طظ خظع اإلظسان - تارغت وخئرة ق غحارك شغعا اإلجقم والتضط اإلجقطغ. لضظ افعط طظ ذلك، أن المسطمغظ الثغظ تئظعا صخئ 
السثالئ بغظ الةظسغظ، شحطعا شغ شعط تصغصئ تةط الثطار اقجاماسغ الثي تسئئه المساواة بغظ الةظسغظ والمفاعغط الظسعغئ افخرى شغ بظغئ 

افجرة، لطظساء وافذفال والمةامع ضضض.
(١) اظثفاض شغ طسثقت الجواج وشةعة شغ أسثاد المعالغث شغ افطط وزغادة السقصات خارج ظطاق الجواج

أوقً، خطصئ الترضئ الظسعغئ والمساواة بغظ الةظسغظ ضرًعا لطجواج بغظ السثغث طظ الظساء باسائار ضعظه عغضًق صمسًغا ضان أضبر شائثة لطرجض 
طظ المرأة، وتغث إظعا ضجوجئ، شعغ طساسئثة طظ زوجعا. ضما أدى ذلك إلى أن السثغث طظ الظساء غظزرن إلى وضسعظ ضجوجئ وضأم ضثور 
طظ الثرجئ الباظغئ، أصض حأظا طظ السسغ وراء طعظاعظ ووظغفاعظ... وصث أدى ضض عثا إلى صغام السثغث طظ الظساء باأجغض أو رشخ الجواج أو 
افطعطئ طما تسئإ شغ اظثفاض طسثقت الجواج والعقدة و«الفةعة بغظ افذفال» شغ الثول الاغ غعجث بعا سثد أصض طظ الظاس لرساغئ السضان 
المسظغظ. باإلضاشئ إلى ذلك، دشع تتفغج الترضات الظسعغئ لطترغئ الةظسغئ إلى زغادة ضئغرة شغ السقصات خارج ظطاق الجواج بما شغ ذلك الجظا، 
والاغ ضاظئ السئإ الرئغسغ لعباء الجواج المتطط الثي أدى إلى ظععر أسثاد ق تخر لعا طظ افذفال شغ سائقت طحاائ ولزععر أسثاد أضئر 

طظ افذفال الثغظ غعلثون خارج إذار الجواج، وبالاالغ زغادة شغ تاقت اإلجعاض داخض الثول، طما غسئإ الضبغر طظ افلط والئآس.
(٢) الفعضى والخراع شغ الجواج

باظغا، تسئئئ الظسعغئ والمساواة بغظ الةظسغظ شغ إتثاث الفعضى والثقشات تعل المسآولغات الجوجغئ وافبعغئ بسئإ تآضض افدوار 
والعاجئات المتثدة بعضعح داخض الجواج بالظسئئ لطرجض والمرأة شغما غاسطص بإسالئ افجرة وافسمال المظجلغئ ورساغئ افذفال. وطظ بط، أخئتئ 
المظاشسئ تعغمظ سطى السقصئ بغظ الةظسغظ تعل افدوار والمسآولغات بثقً طظ اقتتاد الماةاظج تغث غفغ الجوج والجوجئ بالاجاطاتعما 
الجوجغئ وافجرغئ المتثدة والمضمطئ. ضما أخئح الجواج طغثان طسرضئ تعل الثغارات والتصعق الحثخغئ بثقً طظ ضعظه رابطئ ألفئ غتثدعا 
التإ والرتمئ وطسآولغات الجوجغظ تةاه بسدعما الئسخ. سقوًة سطى ذلك، شمع وجعد السثغث طظ الرجال والظساء الثغظ غسمطعن شغ ضبغر 
طظ افتغان شغ وظائش ذعغطئ وطاططئئ، شإن عظاك وصااً وذاصئ أصض شغ إظةاح الجواج، طما أدى إلى إضساف الرابطئ الجوجغئ. سطى جئغض 
المبال، خقل اجاطقع أجراه طرضج أبتاث بغع شغ أطرغضا وُظحر سام ٢٠١٣، صال ظخش الئالشغظ الثغظ حمطعط اقجاطقع إن تجاغث أسثاد الظساء 

الساطقت جسض إظةاح الجواج أطرًا أضبر خسعبئ.
(٣) الدشط سطى الظساء لطسمض

بالًبا، إن صخئ «المساواة بغظ الةظسغظ» الظسعغئ بأن دور الرجال والظساء شغ التغاة غةإ أن غضعن طامابقً وأن صغمئ المرأة تأتغ طظ 
السمض واقجاصقل المالغ سظ الرجال، صث خطصئ طةامسات تغث لط غسث السمض لثى الظساء خغارًا ولضظه الماعصع طظعا. عثا عع التال، تاى إن 
افطعات غغر الماجوجات غاتمطظ وتثعظ طسآولغئ رساغئ وتربغئ أذفالعظ. ولثلك، غالئاً طا ُتةئر الظساء سطى تئظغ دور الرجض ضمسغض فجرعظ، 
وغخئتظ سئغثًا لطسعق، تاى لع رغئظ شغ الئصاء شغ المظجل ورساغئ أذفالعظ. شغ سام ٢٠١٣، ظحرت ختغفئ الةاردغان الئرغطاظغئ طصاًق تتئ 
سظعان: «إن زغادة «افطعات المسغقت» غسائر أصض شعًزا لطمساواة طما غئثو سطغه»، تغث اجاحعث المصال بإتخاءات طظ تصرغر خادر سظ طرضج 
أبتاث بغع أظه شغ ٤٠٪ طظ إجمالغ افجر افطرغضغئ الاغ لثغعا أذفال، شإن افطعات عغ المسغض العتغث أو افجاجغ. ووخش المصال ضغش أن 
غالئغئ الـ٤٠٪ - البطث - ضظ أطعات سازبات، وضبغر طظعظ غظاضطظ طظ أجض تتمض طسآولغات الرساغئ المظجلغئ وطسآولغات رساغئ افذفال. وصث 
خرح المصال بالصعل: «بالظسئئ لفطعات غغر الماجوجات، سطى وجه الثخعص، غئثو واصع ضعظعظ المسغض افجاجغ وضأظه أصض اظاخاًرا لطظسعغئ 

بسئإ طا غساظغظه طظ اإلرعاق، وسثم التخعل سطى الثسط الضاشغ والاحعغه العاجع».
وصث أدى ارتئاط ظةاح المرأة بتخعلعا سطى سمض أغداً إلى تأخغر السثغث طظ الظساء أو تةظئعظ إظةاب افذفال طظ أجض التخعل سطى سمض 
ظاجح، أو تاى اقتافاظ بعظغفئ. وبالاالغ، شإن الظسعغئ والمساواة بغظ الةظسغظ صث ترطئ السثغث طظ الظساء طظ افطعطئ، وترطئ افطط طظ 
جغض طساصئطغ صعي غاماع بالسضان! وسقوًة سطى ذلك، شإن شضرة أن السمض جغةطإ لطمرأة طضاظًئ أسطى شغ المةامع وأطظاً اصاخادغاً ضان وعماً، 

ضطمئ لظثن
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فن السثغث طظ الظساء دخطظ وظائش طظثفدئ افجر، وذات ظعسغئ ردغؤئ، ووظائش اجاشقلغئ شغ ضبغر طظ افتغان.
(٤) إعمال تصعق افذفال

رابساً: دشسئ التمطئ الظسعغئ افطعات إلى أطاضظ السمض باجط المساواة بغظ الةظسغظ طما أضسش دورعظ التغعي ضأطعات ضما وتةاعطئ 
اتاغاجات افذفال. شمع وجعد ضق العالثغظ ضمسغطغظ، شصث أبر ذلك جطئاً سطى صثرة السثغث طظ افعض سطى تربغئ أذفالعط بحضض شسال. شفغ 
دراجئ اجاطقسغئ أجرغئ شغ طرضج بغع لفبتاث سام ٢٠١٣ شغ أطرغضا، صال ٧٥٪ طظ الئالشغظ إن السثد الماجاغث لطظساء الساطقت جسض طظ 
الخسإ سطى افعض تربغئ أذفالعط. تخش الئروشغسعر طاربا ألئرتسعن شغظمان، أتث أضبر الحثخغات تأبغرًا شغ الظزرغئ الصاظعظغئ الظسعغئ، إظحاء 
أجرة ذات أبعغظ، بأظعا «طآجسئ لغج لعا وضغض طااح»، بغظما برغظثا ألمعظث، أجااذة الفطسفئ افخقصغئ واقجاماسغئ وطآلفئ ضااب «السائطئ 
الممجصئ»، ضائئ أظه بالظسئئ لشالئغئ افطعات الساطقت، غاسغظ سطغعظ صئعل «تامغئ غغاب ضق العالثغظ طظ المظجل ذعال غعم السمض». ضما 
أظه وبسئإ ضغص العصئ الثي تصدغه افطعات الساطقت شغ رساغئ أذفالعظ غاط إلصاء الطعم سطغعظ طظ صئض الضبغرغظ سطى أظه أتث افجئاب 
الاغ أدت لمساعغات ضئغرة طظ السطعك الةاظح وغغر اقجاماسغ بغظ الحئاب الثي اباطغ به السثغث طظ المةامسات الغعم، وضثلك غآبر سطى 

الختئ السصطغئ وافداء الاسطغمغ لفذفال.
(٥) أخئتئ تغاة الظساء طرعصئ

خاطساً: أدى ارتفاع الدشعذات سطى الظساء القتغ غدطررن إلى الخراع بغظ ضشعذات السمض وبغظ طسآولغات التغاة المظجلغئ والسائطغئ 
إلى ارتفاع ططتعظ شغ تاقت الصطص واقضاؤاب لثى الظساء. وجثت دراجئ أجرغئ شغ ٣٠ دولئ أوروبغئ طظ صئض الضطغئ افوروبغئ لسطط الةعاز 
السخئغ والظسغب، وظحرت شغ سام ٢٠١١، أن اقضاؤاب بغظ الظساء شغ أوروبا صث تداسش خقل افربسغظ جظئ الماضغئ بسئإ «السإء العائض» 
المامبض شغ اقضطرار إلى الاعشغص بغظ العاجئات افجرغئ وطاططئات السمض. ضما أظه شغ سام ٢٠٠٩، ذضر المرضج العذظغ لمسطعطات الثثطئ 
الختغئ شغ برغطاظغا أن عظاك ارتفاًسا ططتعًظا شغ ظسئئ الظساء الطعاتغ غاط إخاباعظ باإلجعاد الحثغث بسئإ ضشعذات التفاظ سطى العظغفئ 
وتربغئ افذفال ورساغئ العالثغظ المسظغظ. لثلك شإن الثسعة إلى المساواة بغظ الةظسغظ أخئتئ حضقً طظ أحضال الزطط، تغث تتعل تطط 
«اتخطغ سطى ضض حغء أغاعا المرأة» إلى ضابعس «اشسطغ ضض حغء أغاعا المرأة»، تغث ساظئ طظ ضشعذات ضعظعا ربئ المظجل والمسغطئ له 

سطى تث جعاء طع سعاصإ ق طفر طظعا. وعثا أبسث طا غضعن سظ ضعظه جظئ السثل واإلظخاف لطمرأة.
(٦) أخئتئ افطعطئ دون صغمئ

وأخغًرا، ضان الاروغب الظسعي لعاجئات الظساء المظجلّغئ وتربغئ افذفال سطى أظعا بمبابئ إعثار لمعاعئعّظ وأظعظ ضّظ غساظغظ طظ تتصغص 
إطضاظاتعظ التصغصّغئ شغ المةامع، وأّن الاعظغش والسمض العظغفغ عع طا غسطغ المرأة الصغمئ واقتارام والظةاح والامضغظ. طما أبر جطئًا 
سطى رؤغئ المةامع لفعمغئ التغعغئ لثور افطعطئ. واُتعط أولؤك الثغظ أغثوا شضرة الثور افجاجغ لطمرأة بخفاعا زوجئ وأطاً باتصغر الظساء 
واسائارعظ «آقت إلظةاب افذفال». عثا سطى الرغط طظ تصغصئ أن الرساغئ الظاجتئ لططفض وتربغاه عغ واتثة طظ أضبر افخعل صغمئ شغ 
المةامع. وظاغةئ لثلك، أخئتئ افطعات الطعاتغ غربغظ أذفالعظ رساغا طظ الثرجئ الباظغئ وغغر طتارطات، وجسطاعظ غحسرن بالثةض ضما لع 
ضظ غثظَّ شضرة «تترغر المرأة» وق غساعمظ بحضض ضاطض شغ المةامع. ضان ُغظزر إلى تغاتعظ سطى أظعا تفاصر إلى افعثاف، وضبغرًا طا ضاظئ 
تسائر ضطئصئ أدظى وغغر طاسطمئ وأصض طعارة وأصض ظةاتاً وأصض صغمئ لطمةامع. وطظ بط، وبةسض أدوار الرجال وواجئاتعط عغ المسغار الثعئغ، 
أدت الثسعة لاتصغص المساواة بغظ الةظسغظ إلى الظصغخ تماطاً طظ شضرة تمضغظ المرأة. وصث تسئئئ شغ خفخ صغمئ المرأة بض وتاى ازدراء 

ذئغساعا الئغعلعجغئ الفرغثة وظعسغاعا التخرغئ ضتاطض لطةظج الئحري، طما صطض صغماعظ ضظساء.
وشغ الثاام أغاعا افخعات:

إن المساواة بغظ الةظسغظ طفععم طاخثع وطسئإ لطاآضض اقجاماسغ، أدى إلى إلتاق ضرر ق تث له بالعئام ووتثة التغاة افجرغئ شدًق 
سظ رشاه افذفال. وتةاعض الطئغسئ الئغعلعجغئ لطظساء بعخفعظ تاطقت لطةظج الئحري، طتاوقً دشع عثا جاظئاً باسائاره ق أعمغئ له، شغ تغظ 
إظه غظئشغ أن غضعن ساطقً طتعرغاً شغ تتثغث افدوار والتصعق داخض الجواج والتغاة افجرغئ بالظسئئ لطةظسغظ. ضما رشخ شضرة ضعن افم عغ 
المتعر المرضجي شغ تغاة الطفض. باإلضاشئ إلى ذلك، خطص الاظاشج والخراع بغظ الرجال والظساء بثقً طظ الاساون وتماغئ وتأغغث بسدعط 
بسدا ضما أطر اهللا جئتاظه وتسالى شغ اآلغئ الصرآظغئ شغ بثاغئ تثغبغ. وطظ بط، شإن شضرة تتثغث المرأة لتصعصعا وأدوارعا ق تتررعا طظ الزطط 
بض تسرضعا فحضال طثاطفئ طظ الزطط والئآس؛ فن عثا المظزعر الظسعي الفردي الدغص المامبض شغ الظزر دائًما إلى طا عع أشدض لرغئات 

المرأة وطخالتعا غالًئا طا غاةاعض طا عع افشدض لطجواج وافذفال والتغاة افجرغئ العادئئ والمةامع ضضض.
وسطى الرغط طظ ذلك، شإن المساواة بغظ الةظسغظ والسثالئ بغظ الةظسغظ - عثه الفضرة افجظئغئ غغر اإلجقطغئ - ق تجال ُتسرض سطى الئقد 
اإلجقطغئ طظ خقل المجغث طظ الصعاظغظ والسغاجات والئراطب، ضمفععم جغجغث طظ طضاظئ المرأة. بالاأضغث ضمسطمغظ، بثقً طظ تضرار الاةارب 
اقجاماسغئ افجظئغئ الفاحطئ، غةإ سطغظا أن ظائظى وظامسك بثغظظا وصغمظا وصعاظغظظا وظزاطظا اإلجقطغ اإللعغ الثي لثغه ظعب جطغط وُطةرب 
لاظزغط أدوار وواجئات وتصعق الرجال والظساء شغ أضبر الطرق جقجئ، وضثلك إغةاد وتثات سائطغئ طاظاغمئ وصعغئ. لصث صثم اإلجقم إجابات 
وإرحادات طفخطئ لضض أطر شغ تغاتظا. لثلك، غةإ سطغظا الاعجه ظتع دغظظا لتض المحاضض السثغثة الاغ تعاجععا الظساء وافذفال والسائقت 

ٍء﴾. ْ َ ْجَا َعلَْيَك الِْكَتاَب تِبَْيانًا لِّلُكِّ  الغعم. صال اهللا تسالى: ﴿َونَزَّ
غاجمغظ طالك

سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 

ضطمئ لظثن
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ضطمئ لظثن

دور اإلسقم يف تصعغخ الجواج والتغاة افجرغئ

أخعاتغ السجغجات، ضغفاتظا المتارطات، السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته!
إن طا أود الاتثث سظه الغعم عع أبر اإلسقم سطى أجرظا. وشغ جئغض شعط أبساد وذئغسئ أبره، دسعظا ظأخث باضساان 

طباق سطى ذلك.
أوردت الاصارغر أن تعالغ ٥٥,٧٪ طظ ربات المظازل الئاضسااظغات غمطضظ أجعجة تطفاز ططعظئ، والظسئئ التصغصغئ عغ أسطى 

طظ ذلك، تغث إن عثه ق تدمظ افجعجة الاغ تسرض بافبغخ وافجعد؛ وق تأخث بالتسئان أن افجر سادة طا تةامع طسا 
وتحاعث تطفازا واتثا. ضما أظه ُغصثر أن تعالغ ١٧٪ طظ الئاضسااظغغظ غساثثطعن اإلظارظئ، وبالاالغ شإن الظسئئ التصغصغئ عغ 

أسطى طظ ذلك، إذا أخثظا بالتسئان أسثاد طرتادي طصاعغ اإلظارظئ.
إن اإلتخاءات تسطغظا لمتئ سظ العاصع، والعاصع عع أن اإلسقم الغعم غآبر بحضض عائض سطى السالط اإلجقطغ بما شغه باضساان. شفغ 
باضساان، تغث غظاحر الفصر، شإن أجعجة الاطفجغعن وأجعجة الةعال الثضغئ طظ وجائض الراتئ الاغ غماطضعا الحسإ. وعثه افجعجة 
تسمح لطخشغر والضئغر بشخ الظزر سظ خطفغاه الطئصغئ المةامسغئ بالثخعل إلى سالط الارشغه الاطفجغعظغ والاعاخض اإللضاروظغ، المتطغ 
والسالمغ. شفغ الثمسئ سحر ساطاً افخغرة حعثظا ارتفاسا شغ إظااج المةقت الاغ تساعثف الظساء والرجال، خخعخا شغ جظ الحئاب. 

ضما أن الختش أخئتئ تماطك طةقت تثاص بأخئار المحاعغر وسالط الارشغه.
إن عثه افحضال المثاطفئ طظ اإلسقم أخئتئ ذات تأبغر ضئغر سطى طةامسظا. شسعاء بعسغ أو بثون وسغ، أخئح الظاس غظزرون إلى 

طبض عثه افخئار لقصاثاء بعا وأخئتئ الصغط الاغ غرضج سطغعا اإلسقم أجاجا لاخرشاتعط.
وصث ازدادت عثه التالئ طظث أن جمح الةظرال طحرف بازدعار وجائض اإلسقم الثاخئ، وبجغادة السماح بالعخعل إلى صظعات الضابض 
وافصمار الخظاسغئ، واإلظارظئ. وخقل عثه الفارة ازدعرت أغدا وجائض اإلسقم المطئعسئ. وسطى الرغط طظ اطاقضعا طظ صئض سثد 
طتثود طظ الظاس، شسطى جئغض المبال، عظالك بقبئ طظ سمالصئ اإلسقم شغ باضساان، ضما أن عظالك ضبغرا غغرعط طاعشرون لطساطئ بطشئ 
افوردو وبالطشئ اإلظةطغجغئ. وظاغةئ لثلك شإن طسزط الحسإ غطمسعن أبر اإلسقم شغ تغاتعط، خخعخا شغ سائقتعط وسطى الحئاب شغ 

باضساان،
شطع ألصغظا ظزرة سطى وجائض اإلسقم شغ باضساان، لعجثظا أن عظالك تشغرا واضتا تخض خقل السصثغظ افخغرغظ؛ افول عع طعضعع 
الظصاش افول شغ ضض طةمعسئ طظ الرجال والظساء الثغظ غعامعن بافبر سطى السقصات افجرغئ شغ طةامسظا. تغث إن باضساان اظاصطئ 
طظ افسمال الثراطغئ الاغ ضان شغعا طمظعسا سطى الممبطغظ غغر المتارم طظ لمج بسدعط، إلى افسمال الثراطغئ الاغ غافاسض شغعا 
الممبطعن بترغئ تسإ رغئاتعط لطاسئغر سظ الفظ ولسرض واصع التغاة الجوجغئ. تغث إن الممبطغظ والممبقت أخئتعا عط ظةعم اإلسقم، 
غداععن الممبطغظ الشربغغظ، شأخئتعا غثخطعن شغ سقصات خارج إذار الجواج تغث غسارشعن بما غثسعظه "بالتإ" لئسدعط الئسخ. 

والتثود العاضتئ صثغما، والاغ أتئ طظ تأبغر دغظظا سطغظا، تط اجائثالعا تتئ طسمى التثابئ والترغئ والفظ.
شغ  بما  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  المحاعثغظ  لثى  اإلجقطغئ  والمئادئ  الصغط  ضرب  إلى  عثشئ  وافشقم  الثراطغئ  افسمال  عثه  شمبض 
ذلك آراءعط وتعصساتعط طظ الجواج والتغاة الجوجغئ وشصا لفشضار الشربغئ الاتررغئ طبض طفععم الترغئ الةظسغئ واجاثثام عثه افشضار 
غغر اإلجقطغئ ضأجاس لمئادئظا شغ السقصات، طصططغظ طظ حأن الجواج وطصعضغظ عثوء ووتثة بظاء افجرة. شظمط التغاة وافشضار 
الاتررغئ الشربغئ عثه غاط الاروغب لعا شغ طةامساتظا ضأطر ذئغسغ وسادي، وعثا تط السماح به ودسمه ذئسا طظ صئض تضعطات المظطصئ 

وجغاجاتعط اإلسقطغئ.
شالةظرال طحرف بثأ ظمط السماح بالثخعل غغر المحروط لطضابض وافصمار الخظاسغئ شغ باضساان، طما أتاح لطظاس العخعل بحضض 
طفاعح لقسقم الشربغ والعظثي. وغمضظظا رؤغئ أبر ذلك سطى طةامسظا، تغث أخئح عآقء الممبطعن والممبقت غصاثى بعط وبالصغط الاغ 

غائظعظعا وذرغصئ لئسعط وظمط تغاتعط الثي خار غسائر جمغق وسخرغا!
ولصث واجعئ باضساان طظ صئض طحضطئ تأبغر التدارة العظثغئ سطى حسئظا، شمظ خقل طفععم البصاشئ اآلجغعغئ، وبصاشاظا المحارضئ، 
أبرت ساداتعط ضبغرا سطى طظزعر الجواج والسقصات بغظ الجوج وزوجاه والسائطئ المماثة. والمحاضض الاغ تزعر طظ عثه السادات والاصالغث 
غالئا طا تضعن طعضعسا لطسثغث طظ افسمال الثراطغئ والئراطب التعارغئ. شالخعرة الظمطغئ لطتماة الاغ تتضط جغطرتعا سطى تغاة ابظعا 
وزوجاه بضض طةاقت التغاة عغ طخثر ق غظدإ لطاعتر وافجى شغ السثغث طظ الجغةات، وغالئا طا غاط سرضعا طظ صئض اإلسقم شغ 

طعاصش تراجغثغئ أو ضعطغثغئ. وطع افجش، شإن التض الثي ُغصارح لاطك المحاضض غأتغ سادة طظ البصاشئ الشربغئ، ولغج طظ اإلجقم.
وطظ المتجن أن عثا ق غتخض شصط شغ باضساان، وإظما شغ جمغع أظتاء السالط اإلجقطغ. شفغ السظئ الماضغئ أسطظ وزغر البصاشئ 
والسغاتئ الارضغ وبضض شثر لطئرلمان أن ترضغا تتاض المرتئئ الباظغئ شغ خادرات المسطسقت الاطفجوظغئ بسث أطرغضا وعغ افولى سطى 

طساعى أوروبا.

الكلمة الثالثة(طارجمئ)
‡]iâ—]d;ÏÁˆÂ;
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شضغش لمبض عثا أن غضعن طخثرا لطفثر واقساجاز سظثطا ظثرك أن طا تروج له وجائض اإلسقم عثه عغ السقصات المترطئ، وتحةع 
ضالمحاعغر سطى اقخاقط بغظ الرجال والظساء وتاى السقصات خارج إذار الجواج تتئ الحسار الشربغ "التإ غاشطإ سطى جمغع الخسعبات"؟ 
ضما أظعط روجعا لطسري سطى الحاحئ واقخاقط المترم شغ السقصات. تاى إن الئسخ روج لطثسارة والحثوذ الةظسغ. شةسطعا طظ طبض 
عثه الاخرشات أطرا ذئغسغا وطصئعق، وجسطعا الثاشع العتغث لطسقصئ بغظ الرجض والمرأة وافجاس العتغث عع "التإ" أو الةظج، وبثسعى 

الترغئ الضاططئ، تترروا طظ الصغعد والتثود الاغ وضسعا اإلجقم.
وتةسض المسطسقت وافشقم طظ صخص التإ والروطاظسغئ جثابئ لطمحاعثغظ وضأظعا دلغض سام لعط تعل ضغفغئ إصاطئ السقصات طع 
الةظج اآلخر، بما شغعا الاعصسات طظ الجواج. إق أن طا غسرضعظه عع بسغث ضض الئسث سظ التصغصئ تغث إظعط غسرضعن تعصسات غغر تصغصغئ 
تآدي إلى تضعغظ ظزرة خاذؤئ فولؤك الثغظ غسسعن إلى الجواج، تغث غضعن طفععم التغاة الجوجغئ أصرب إلى "رواغئ خغالغئ" تصعم سطى 

التإ والروطاظسغئ دون اقعامام بالمسآولغات المارتئئ سطى الجواج، وطا تتمطه التغاة طظ الخسعبات والاتثغات.
ضما أن الجوج المبالغ شغ عثه افشقم والمسطسقت غضعن وجغما وأظغصا وحابا وغظغا، رجض غصثم العثاغا باجامرار لجوجاه. أطا الجوجئ 
شاضعن جمغطئ وجثابئ وجاترة وطافرغئ دوطا لطتفقت والظعادي والسفر طع زوجعا، تغث إظعا ق تاتمض أي طسآولغئ شغ التغاة الجوجغئ 
أو العاجئات افجرغئ. وظاغةئ لثلك، شإن الحئاب والحابات الثغظ غحاعثون طبض عثه افسمال الثراطغئ غئتبعن سظ طبض عثه الخفات 
شغ حرغك تغاتعط تعاشص المساغغر الةسماظغئ والصثرات المالغئ الاغ تسرضعا عثه المسطسقت وافشقم سعضا سظ الظزر إلى دغظعط 
وأخقصعط تسإ طا غثسع إلغه اإلجقم. إق أن عآقء الحئاب والحابات جرسان طا غخطثطعن بالعاصع والمسآولغات والعاجئات الاغ ُتطصى 

سطى ساتصعط بسث الجواج.
إن عثا عع طصثطئ لطفحض شغ التغاة الجوجغئ فن ضض ذرف غئتث سظ المزعر دون الةععر، وضض ذرف غئتث سظ حرغك غسغح طسه 

"صخئ تإ" ضما غحاعثوظعا شغ افسمال الثراطغئ.
إن ذرغصئ الافضغر الاغ ذعرتعا وجائض اإلسقم ق تصاخر سطى أولؤك الثغظ غسسعن لطجواج بض وخطئ إلى الماجوجغظ أغدا. شماابسع 
تطك افسمال الثراطغئ وخخعخا الظساء، غةثون أن تغاتعط رتغئئ وغخئتعن طععوجغظ بظمط التغاة الثي تسرضه افسمال الثراطغئ، 
وغطالئعن بمساغغر غغر واصسغئ أو غغر صابطئ لطاتصغص شغ التغاة. ضض تطك الاعصسات غغر العاصسغئ تفاح باب المحاضض المادغئ، والظجاسات، 
والثخعطات، والاساجئ سظثطا ق غاعاشص حرغك التغاة طع طساغغر الرؤغئ الععمغئ الاغ خظساعا وجائض اإلسقم، والاغ صث تصعد شغ الظعاغئ 

إلى الطقق.
شفغ طصالئ ظحرتعا واتثة طظ طةقت أوضسفعرد افضادغمغئ، ختغفئ الاعاخض، (ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٠٦)، ضائعا الئروشغسعر ضرغج 
جغةرغظ (دائرة الاعاخض شغ جاطسئ أرغجوظا)، ذضر شغعا أن "أتث الافسغرات لمسثل الطقق السالغ شغ طةامسظا عع الارضغج سطى الاعصسات 
المبالغئ الاغ تاسطص بالجواج. وتط تسةغض وجائض اإلسقم ضمخثر أجاجغ لعثه الاعصسات". وصث رضجت وجائض اإلسقم سطى أن العثف 
طظ الجواج عع تتصغص الرغئات والتاجات الحثخغئ. وعغ تسجل الجواج سظ المةامع أو سما عع جغث شغ السرق الئحري. تغث إن اجاثثام 

المظعب الفردي غسامر طظ شضرة العثف طظ الجواج إلى ضض ظعاتغ الجواج والتغاة الجوجغئ.
ضما أن عثه المسطسقت وافشقم تصطض طظ أعمغئ وتاى تعاجط افدوار والمسآولغات الاغ سّرشعا اإلجقم بضض وضعح لطجوج والجوجئ 
شغ طتاولئ إلسادة تسرغش ظزرة الظساء المسطمات لطظةاح وطا غتصص لعا السسادة. شسطى جئغض المبال، غسرضعن تالئ الظساء لظا طظ خقل 
واتثة طظ عثه الخعر: إطا أظعا ضسغفئ وطدطعثة وق تمطك السغطرة سطى أي حغء ولغج لعا صغمئ شغ المةامع، وشغ عثه التالئ، 
شإن دورعا غضعن إطا أطاً أو ربئ طظجل تاط طعاجماعا ولعطعا سطى الاساجئ الاغ عغ شغعا. تغث غاط إظعارعا ضمدطعثة لط تتصص حغؤا 
طظ أتقطعا وتساظغ فظعا اطرأة طتئعجئ شغ بغاعا. شطغج لعا أي وظغفئ جعى اقساظاء بالئغئ وتربغئ افذفال. وعضثا غجرسعن شغ سصعل 

الظساء أن التض لمحاضطعط غصئع شغ بعرتعط سطى عثا الثور ضجوجئ واطرأة وسطى المسآولغات المارتئئ سطى ذلك.
أطا الخعرة الباظغئ لعا، شاضعن شغعا صادرة سطى اقجاشظاء سظ الرجال وإدارة سقصاتعا وتعشغر طا غضفغ لتاجاتعا واتثاذ صراراتعا بظفسعا 
تغث إظعا ترة وطساصطئ شغ تخرشاتعا، تفسض طا تحاء دون أي صغث. تغث إظعا تطصغ بضض حغء طظ حأظه أن غصغث ترغاعا خطش ظعرعا، 
بما شغ ذلك التثود والاحرغسات اإلجقطغئ. وغاط إظعار عثه الخعرة لطمرأة بأظعا طبالغئ وطرغعبئ غةإ اتئاسعا أو تتصغصعا. وظاغةئ 
لثلك، شإن اقتارام المائادل بغظ الجوج وزوجاه والاخرشات الثاذؤئ بتص حرغك التغاة أخئتئ حائسئ شغ افجر المسطمئ، طما أدى إلى 

تفضغك أواخر السائقت وإلى الطقق.
شغ  والمرأة  الرجض  بغظ  واقخاقشات  شغعا،  شرق  ق  افجرغئ  والتغاة  شغ الجواج  الةظسغئ  افدوار  شإن  الافضغر الشربغ  وتسإ  أظه  ضما 
واجئاتعط غغر طسمعتئ تتئ طسمى المساواة بغظ الةظسغظ. شالمبض الشربغئ الصائمئ سطى "المساواة بغظ الةظسغظ" و"الظسعغئ" غاط 
تروغةعا أغدا طظ خقل اإلسقم شغ السالط اإلجقطغ وجاعمئ شغ تثطغر الاعازن شغ افدوار والعاجئات بغظ الجوج والجوجئ المسطمغظ، 

وجطئئ طظ سصعلعط طفععم الرضا والسسادة بافدوار الاغ تثدعا اهللا جئتاظه وتسالى لضض طظعما.
وعثه اإلظااجات صاطئ أغدا بإظعار الاخرشات البائرة طظ افذفال تةاه آبائعط بأظعا أطر طصئعل أو تاى باسث سطى اقتارام. عثا إضاشئ 

إلى تشثغئ الاخرشات المسغؤئ تةاه أعض الجوج / الجوجئ والسائطئ المماثة. ضض عثا جاعط شغ تفضغك السقصات افجرغئ.
واآلن دسعظا ظطصغ ظزرة سطى اآلبار الاثطغرغئ لعجائض الاعاخض اإللضاروظغئ ضالعاتج آب، أو تطئغصات الفغسئعك. شفغ العصئ الثي 
تساثثم شغه عثه الاطئغصات لاةمغع أسداء افجرة الثغظ تفخض بغظعط المساشات أو أولؤك الثغظ شصثوا الاعاخض شغما بغظعط طع طرور 
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الجطظ، شإظعا اآلن غالئا طا تسعط شغ ضسر عثه السقصات؛ شغا له طظ تظاصخ تام!! شمع اقظاحار الضئغر لمعاصع الاعاخض، أخئتئ الئغعت 
طفاعتئ وذعئئ الثخعخغئ طظ تغاة افشراد وافجر. شأجرار السثغث طظ الئغعت أخئتئ طفاعتئ، وتفاخغض التغاة الثاخئ أخئتئ 

طظحعرة، طما تسئإ بالسثغث طظ المحاضض سطى المساعى افجري ضالطقق وتثاخط افزواج.
شتسإ السثغث طظ الثراجات والاصارغر، شإن عثه الاطئغصات عغ المسآول افجاجغ سظ طسثقت الطقق السالغئ. وبإلصاء ظزرة سطى 
بسخ افرصام غمضظ طسرشئ طثى جثغئ افطر. شفغ شطسطغظ، أسطظئ المتاضط الحرسغئ أن ظخش تاقت الطقق تتخض صئض تفض الجشاف، 
وغرجع طثاخعن افطر لسثة أجئاب، أعمعا الاعاخض اإللضاروظغ. شتسإ إتخاءات تط ظحرعا شغ ٢٠١٦، شإن آخر بقث جظعات حعثت 
ارتفاسا ططتعظا بسثد تاقت الطقق شغ افردن والاغ تجداد ضض جظئ بتعالغ ١٠٠٠ تالئ سظ السظئ الاغ صئطعا، طع افخث باقسائار أن 
العجائض التثغبئ لطاعاخض الفغسئعك والعاتج آب عما السئئان الرئغسغان قرتفاع سثد تاقت الطقق. تغث تحغر الثراجات إلى أن 
طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ تسئئئ بـ ٥٠٪ طظ تاقت الطقق شغ اإلطارات. وصسط الثلغض افجري شغ اإلطارات غصثر أن الثقشات الجوجغئ 
زادت بتعالغ ٥٠٠٠ تالئ شغ ٢٠١٥، طا غسادل ارتفاسا بظسئئ ٥٠-٦٠٪ والاغ تاسطص بالمعاصع اإللضاروظغئ، تغث اظاعئ ١٠٠٠ تالئ 

طظعا بالطقق.
إن عثه اإلتخاءات وافرصام المثغفئ تزعر ضغش أن عثه المعاصع والاطئغصات سطى افجعجة الثضغئ أجةئ الثقشات افجرغئ فولؤك 
الثغظ جمتعا لعا بامطك تغاتعط. وإن عثا اإلدطان طظ حأظه أن غعصع اآلباء بالفحض شغ واجئاتعط تةاه أذفالعط شغ الاسطغط والاعجغه 
إلى  وتثشسعط  جمئ  طثاذر  إلى  بعط  تعدي  صث  والاغ  تعاجععط  الاغ  لطمحاضض  واقجاماع  لسماسعط  لعط  الضاشغ  اقعامام  وتعشغر 

تخرشات خاذؤئ.
أطا شغما غثص افزواج، شإن اإلدطان جغصعد إلى اإلعمال وجعء الاعاخض شغما بغظعط والفحض شغ أداء واجئاتعط تةاه بسدعط الئسخ؛ 

تغث إظه غعجع طظ الععة بغظعط وغجغث طظ وتغرة المحاضض شغ الجواج.
وطظ جعئ أخرى، شإن عظالك المعاصع والاطئغصات الاغ تسعض السقصات خارج إذار الجواج بغظ الرجال والظساء، وشغ غغاب طثاشئ اهللا 
جئتاظه وتسالى، شإظعا تصعد إلى طسثقت سالغئ طظ الثغاظئ وعغ واتثة طظ افجئاب الرئغسغئ لططقق تسإ طا تزعره جةقت المتاضط.
إن عثه شصط صمئ الةئض الةطغثي لفشضار العثاطئ والساطئ الاغ تروجعا وجائض اإلسقم فبظاء وبظات المسطمغظ، والاغ تسسى لظحر 
الفساد شغ افطئ بجرع المفاعغط الشربغئ وتئثغث المفاعغط اإلجقطغئ، وذلك طظ خقل سرض ظمط التغاة الشربغ ضظمط اجابظائغ غةإ 
اتئاسه. وق غةإ أن ظظسى أن التضعطات الشربغئ تفرض جغطرتعا سطى الئقد اإلجقطغئ باجاثثام وجائض اإلسقم. شعغ أداة اجاسمارغئ 

طعمئ!!
ولعثا غةإ سطغظا أن ظصش ضث عثا الاأبغر اإلسقطغ والفساد والقأخقصغئ الاغ غروج لعا، جعاء شغ المسطسقت أو افشقم أو افغاظغ، أو 
الاعاخض اإللضاروظغ. شسطغظا أن ظاخرف بتجم وتثر وسطغظا أن ق ظثع أبظاء وبظات المسطمغظ لصمئ جائشئ فشعاععط. وظتظ لعثا ظثسع 
جمغع المسطمغظ بأخث دورعط شغ رساغئ أجرعط وتماغاعا طظ ضض الفساد والسمعم الاغ غئبعظعا. تغث صال تسالى شغ جعرة الاترغط 

َِجاَرةُ َعلَْيَها َمَالئَِكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد﴾
ْ
ْهلِيُكْم نَاًرا َوقُوُدَها اجَّاُس وَاحل

َ
نُفَسُكْم وَأ

َ
ِيَن آَمُنوا قُوا أ َّ فَُّها ا

َ
اآلغئ ٦: ﴿يَا ك

ضما سطغظا طتاجئئ التضعطات شغ السالط اإلجقطغ سطى دورعا شغ دسط وجعد واظاحار طبض تطك العجائض اإلسقطغئ شغ بقد المسطمغظ. 
غةإ سطغظا أن ظرشع خعتظا ضث عثا الثدعع لطصعى الشربغئ والائسغئ لسغاجاتعط. لغتمغ اهللا جئتاظه وتسالى عثه افطئ طظ حرورعط 

ولغرشسعا سالغا، الطعط آطغظ.

جارة شغروز
سدع تجب الاترغر
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السظش افجري: افجئاب وجئض العصاغئ طظ طظزعر 
إجقطغ

بسط اهللا الرتمظ الرتغط، والّخقة والّسقم سطى أحرف المرجطغظ،
طظ الطئغسّغ أن غساعةظ أّي طسطط طخططح السظش افجري باسائار أّن افخض أن تضعن الئغؤئ افجرّغئ آطظئ لفشراد 

المظدعغظ تتئ ظّض عثه المآجسئ اقجاماسغئ وأن غضعن اقظسةام والّافاعط والعّد المائادل عع الّرابط بغظ أشرادعا. 
غغر أن اظاحار عثه الزاعرة شغ السالط خاخئ الشربغ طظه أّدى إلى اظاصال السثوى وطسّئئاتعا إلى السالط اإلجقطغ. وصث أجرت 

طظزمئ الختئ السالمغئ جظئ ٢٠١٣ تتطغقً باقحاراك طع ضطغئ لظثن لطاخّتح وذإ المظاذص المثارغئ وطةطج الئتعث الطئغئ سطى 
أجاس الئغاظات العاردة طظ أضبر طظ ٨٠ بطثًا، وتئّغظ طظ الاتطغض أن بطث الظساء تصرغئاً (٣٠٪) طظ إجمالغ ظساء السالط الطعاتغ غصمظ 

سقصات صث تسرضظ لطسظش الةسثي و/ أو الةظسغ سطى غث سحرائعظ. ضما تخض ظسئئ جرائط صاض الظساء الاغ غرتضئعا حرضاؤعّظ إلى ٣٨٪ 
سطى الخسغث السالمغ.

وشغ عثا اإلذار، تسّثدت الئروتعضعقت واقتفاصغات الّثولّغئ والصعاظغظ والّاحرغسات المتّطغئ والمئادرات والّظثوات وورحات السمض والّثورات 
الاثرغئّغئ والّاتسغسّغئ والمطاصغات المظسصثة تتئ إحراف وزاري وطظزمات تضعطغئ وغغر تضعطّغئ وجمسّغات تصعصّغئ وطظّزمات ظسعّغئ وغغرعا 
طظ العغاضض بعثف تطعغص ظاعرة السظش افجري. وصث اجاظثت افطط المّاتثة سطى المئادئ الفدفاضئ الُمدّمظئ بخضعضعا الّثولّغئ ضاإلسقن 
السالمغ لتصعق اإلظسان والسعثغظ الّثولغغظ الثاّخغظ بالتصعق المثظغئ والسغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ والبصاشغئ واتفاصّغاغ تصعق 
الّطفض والصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة لفرض اإلسقظات والصرارات المظئبصئ سظ طثاطش لةاظعا وجسض تعخغاتعا إلجاطّغئ شغ دول 
السالط اإلجقطغ. وطظ الّثعاء أن ربطئ الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة السظش افجري طئاحرة بالسظش المعّجه ضّث الّظساء شحّثدت سطى الّثول 
قّتئاع ضّض العجائض الممضظئ لطصداء سطغه وطساظثة افبتاث وجمع الئغاظات وتخظغش اإلتخائغات المرتئطئ بافحغ طثاطش أحضال السظش ضث 
المرأة، وخخعخا ذات السقصئ بالسظش افجري، وتحةغع الئتعث الاغ تاظاول أجئاب عثا السظش وذئغساه وخطعرته وتئساته، وطثى شسالغئ 

الاثابغر الاغ ُتّاثث لثرئه وتماغئ طظ تاسرض له.
وعثا طا تثث بالفسض شغ أغطإ الئقد اإلجقطّغئ تغث جرى السمض سطى إظةاز دراجات ُتسظى برخث تاقت السظش ضّث المرأة وطظعا السظش 

افجري وظحرعا بضباشئ سطى وجائض اإلسقم لاضعن طسّعغا لصعاظغظ وتحرغسات تاماحى طع المصادغات والمساغغر الّثولّغئ.
شفغ تعظج سطى جئغض المبال، ُأخثرت طةّطئ لفتعال الحثخّغئ جظئ ١٩٥٦ وحمطئ أتضاطا تاسّطص بئسخ حآون افجرة وصث اسائرعا 
الضبغرون طضسئا لطمرأة أسطى طظ طضاظاعا وطّغجعا سظ بصّغئ ظساء السالط السربغ. وصث ُظّصتئ عثه المةّطئ جظئ ١٩٩٣ لُغسائثل الفخض ٢٣ 
الثي غظّص سطى واجإ ذاسئ الجوجئ لجوجعا شغما غأطرعا به لغخئح: «سطى ضض واتث طظ الجوجغظ أن غساطض اآلخر بالمسروف وغتسظ سحرته 
وغاةّظإ إلتاق الدرر به». ضما اظططص اقتافال فّول طّرة جظئ ٢٠٠٦ بالغعم الثولغ لطصداء سطى السظش ضّث المرأة بّط تّط جظئ ٢٠٠٧ إسقن 
تئظغ اجاراتغةغئ وذظغئ لمضاشتئ السطعضغات السظغفئ داخض افجرة والمةامع تحرف سطى تظفغثعا وزارة حآون المرأة وافجرة بمحارضئ 
طثاطش العغاضض السمعطغئ والةمسغاتغئ وافوجاط اإلسقطغئ... وبالّرغط طظ ذلك أبرز أّول طسح صام به الثغعان العذظغ لفجرة والسمران 
الئحري (طظحأة سمعطّغئ تابسئ لعزارة الخّتئ) شغ ظطاق برظاطب الاساون بغظ الثغعان والعضالئ اإلجئاظغئ لطاساون الثولغ والاظمغئ جظئ ٢٠١٠ 
تعل السظش ضّث المرأة طظ خقل سغظئ طمبطئ لطمةامع الاعظسغ تاضّعن طظ ٣٨٧٣ اطرأة ضمظ الحرغتئ السمرّغئ الماراوتئ بغظ ١٨ و٦٤ جظئ، 
أبرز أن المتغط افجري عع أضبر افطاضظ الاغ تاسرض شغعا المرأة لطسظش بحّاى أظعاسه وأّن الحرغك التمغط (الجوج، الثطغإ، الخثغص) عع 
الثي غمارس السظش المادي شغ ٤٧,٢٪ طظ التاقت، والسظش الظفسغ شغ ٦٨,٥٪ طظ التاقت، والسظش الةظسغ شغ ٧٨,٢٪ طظ التاقت، والسظش 
اقصاخادي شغ ٧٧,٩٪ طظ التاقت. وسّطّض تصعصّغعن وخئراء وطثاّخعن ذلك بعجعد شحض صاظعظغ شغ طسالةئ ظاعرة السظش شغ تعظج. شاّط 
السمض سطى تمرغر الصاظعن الماسطص بالصداء سطى السظش ضث المرأة الثي تّمئ المخادصئ سطغه غعم ٢٦ تمعز/غعلغع ٢٠١٧ والثي دخض تغج 
الاظفغث طظث ١٥ حئاط/شئراغر ٢٠١٨ بدشط طظ طظّزمات «المةامع المثظغ» والمظّزمات الّظسعغئ سطى أجاس أن عثا الصاظعن جغدمظ 
تماغئ ضتاغا السظش وخخعخا السظش افجري. وصث اسائر الئسخ عثا الصاظعن بعرة تحرغسّغئ شعع غمّضظ تسإ زسمعط أّوق: طظ العصاغئ طظ 

السظش، وباظغا: تماغئ المرأة الدتغئ، وبالبا: تةرغط السظش، وطظ بّط رابسا: الاضفض بالظساء ضتاغا السظش.
وشغ طخر، بالّرغط طظ أّن عظاك الاجاطاً دجاعرغاً (الماّدة ١١ طظ الّثجاعر المخري) بتماغئ الّثولئ لطمرأة طظ ضّض أحضال السظش إقّ أّن 
الّثراجات الّخادرة سظ المرضج الصعطغ لطئتعث بمخر أحارت أن السظش افجري عع أضبر أحضال الممارجات السظغفئ شغ المةامع المخري، جعاء 
أضاظئ أًطا أم زوجئ أم ابظئ، وصث أظعرت ظاائب طسح الاضطفئ اقصاخادغئ لطسظش الصائط سطى الظعع اإلظساظغ شغ طخر الخادر سظ الةعاز المرضجي 
لطاسئؤئ واإلتخاء أن ظسئئ السظش الجوجغ ق غساعان بعا، تغث تسرضئ تعالغ ٤٦٪ طظ الظساء شغ طخر (الفؤئ السمرغئ الماراوتئ بغظ ١٧ 

و٦٤ جظئ) والّطعاتغ جئص لعظ الجواج، فتث أحضال السظش طظ صئض الجوج جعاء أضان سظفا ظفسغا أم بثظغا أم جظسغا.
وشغ ترضغا وشصا قجاطقع أجرته جاطسئ ترضغئ طعمئ جظئ ٢٠٠٩، تساظغ تعالغ ٤٢٪ طظ الظساء شعق جظ الـ١٥ جظئ و٤٧٪ طظ ظساء 
المظاذص الرغفغئ طظ السظش الئثظغ والةظسغ سطى أغثي افزواج أو حرضائعظ شغ طرتطئ طا طظ تغاتعظ، بالّرغط طظ تخّثر ترضغا صائمئ الئطثان 
الاغ تصثم آلغات طثظغئ لطتماغئ طظ السظش افجري بإصرار صاظعن تماغئ افجرة رصط ٤٣٢٠ لسام ١٩٩٨ والمظّصح جظئ ٢٠٠٧ والثي غصّر ظزام 
تماغئ بمعجئه غاصثم الّحثص الماسرض فذى طظ صئض أتث أشراد افجرة ذالما ضاظعا تتئ جصش واتث، رجق ضان أم اطرأة، بططإ رشع دسعى 

الكلمة الرابعة
ä›Êh;ÏÁˆÂ
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صدائغئ بخفئ طئاحرة أو سظ ذرغص الظائإ السام لطتخعل سطى تضط طظ طتضمئ افجرة. عثا إضاشئ إلى صاظعن الئطثغات الثي غصدغ بثسط 
ضض بطثغئ غئطس سثد جضاظعا ٥٠٠٠٠ ظسمئ بمآوى لطظساء وافذفال لمعاجعئ السظش افجري.

وطا عثه الّظسإ إق دلغض سطى صخعر الارجاظئ الصاظعظغئ شغ طثاطش الئقد اإلجقطغئ سظ طسالةئ افجئاب التصغصّغئ المآدغئ إلى السظش افجري 
وتصثغط اآللّغات المظاجئئ لطتغطعلئ دون تفحغ عثه الزاعرة. وغسعد ذلك بافجاس إلى الاطئغج سطى طفععم السظش افجري الثي تسّثى طسظاه 
الّزاعري - ضعظه اإلغثاء المسّطط سطى افذفال أو الجوجغظ أو المسظغظ أو أتث افشراد اآلخرغظ طظ افجرة طظ صئض أتث المصغمغظ شغعا - واصارن 
أجاجا بالسظش المئظغ سطى أجاس الامغغج بغظ الةظسغظ، أي تط الاطرق إلغه طظ زاوغئ سثم تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ وشص طصاربئ الظعع 
اإلظساظغ. وبثلك تّط تخظغش أتضام الحرغسئ اإلجقطّغئ الماسّطصئ بالّظزام اقجاماسغ، والاغ تثالش طفاعغمعط السطماظغئ والطغئرالغئ وخاّخئ 
شضرة الترغات والمساواة، شغ خاظئ السظش افجري باسائارعا تصّر، تسإ رأي العغؤات والمظّزمات الّثولغئ والتصعصّغئ، بسطعّغئ الّرجض وجغطرته 
وتفّرده بالّاثبغر داخض افجرة، شغ تغظ ُتخادر تص المرأة شغ تمّاسعا بالتصعق ظفسعا باسائار أن لعا العاجئات ظفسعا تسإ تسئغرعط. وبالّاالغ 
تط الّاروغب أن المعروث اإلجقطغ غحرسظ لئغؤئ ذضعرّغئ بتائ تعّمح المرأة وتتّصرعا وتسّظفعا اصاخادّغا؛ وغسّططعن ذلك طبق بصعاطئ الّرجض 
سطغعا وارتئاذعا؛ طاّدغا به أو ترطاظعا طظ ظخغإ طاساٍو طظ المغراث طسه، وطسظعّغا طظ طبض تضط تسّثد الّجوجات أو ضعن الّطقق بغث الّرجض، 
وجظسّغا طظ خقل إتغاظعا دون رغئئ طظعا، أو تئضغر الّجواج... إلى غغر ذلك طظ اقّدساءات المشرضئ الاغ تحّعش الفعط الّظصغ لعثه افتضام 
اإلجقطّغئ وتدّطض افجج الاغ ُبظغئ سطغعا. ولثلك ضان الئظث الّرابع طظ إسقن الصداء سطى السظش ضث المرأة (ضاظعن افّول/دغسمئر ١٩٩٣) 
خرغتا غثسع إلى إداظئ السظش ضّث المرأة وسثم تثّرع الّثول بأي سرف أو تصطغث أو اسائارات دغظغئ لطاظّخض طظ الاجاطعا بالصداء سطغه، وشغ ذلك 

طةاعرة بالّاثّطغ سظ الصغط افخقصّغئ والمرجسّغئ اإلجقطّغئ.
وق ظظسى شغ ذلك دور الاّغار الّظسعي والمفّضرغظ السطماظغغظ الثغظ غسائرون السظش المعّجه ضّث المرأة ظااج لسغاجئ الامغغج المسّططئ سطغعا 
واشاصارعا إلى الصّعة والّسغطرة داخض افجرة، إضاشئ إلى افسراف المةامسّغئ والّثغظّغئ الاغ تصّغث ترغاتعا وتتّث طظ خغاراتعا شغ التغاة وشرخعا 
شغ المةامع. شغخّعرون بأن ذاساعا لجوجعا ضسش واظعجام وضعظه عع رّب السائطئ إصخاء لعا سظ خظع الصرار، وغحغطظعن بسخ افتضام 
َافُوَن نُُشوزَُهنَّ َفِعُظوُهنَّ وَاْهُجُروُهنَّ يِف الَْمَضاِجِع وَارْضُِبوُهنَّ 

َ
ِ خت

اإلجقطّغئ الاغ شغعا إباتٌئ لطدرب الثفغش شغ التاقت الصخعى (ظحعز المرأة) ﴿وَالالَّ
َ اَكَن َعلِيًّا َكبرِيًا﴾ [الظساء: ٣٤]، وتترغٌط لطّجظا واإلجعاض، وزواجعا طظ غغر طسطط، وجفرعا دون طترم،  َطْعَنُكْم َفَال َيْبُغوا َعلَْيِهنَّ َسبِيًال إِنَّ ابَّ

َ
َفإِْن أ

وتثٌّ سطى دشع المعر، ووجعب ارتثاء الطئاس الحرسغ وسثم إبثاء المرأة زغظاعا لطّرجال افجاظإ واخاقذعا بعط دون تاجئ غصّرعا الحرع، 
وضرورة اجاؤثان زوجعا صئض الثروج، ووقغئ الّرجض وظسإ المعلعد إلى افب، وحعادة الرجض بحعادة اطرأتغظ... وغغرعا طظ افتضام افخرى 
الاغ غّثسعن أّظعا سّططئ دور المرأة شغ افجرة والمةامع وأجاءت لعا وأرجئ عغضطّغئ شغ سقصات الصعى بغظ المرأة والرجض وبالّاالغ ضان طظ 
الدروري اجائثال ضض عثه المفاعغط بما غظاجإ طخططتاتعط طظ طساواة وتّرغئ وتمضغظ ضتطعل لسّث الفروق بغظ الةظسغظ! ولضظ الماأّطض 
والماثّبر شغ الّظخعص الحرسّغئ غسطط غصغظا أن اإلجقم لط غظزر إلى المرأة والّرجض طظ طظزعر تفاضطّغ؛ شطط غمّغج بغظعما تاى غسّعي ولط 
غزطط أتثعما تّاى غسثل، بض لط غطرح طسغار الامغغج بغظ الةظسغظ أو المساواة بغظعما صط وإّظما وّزع المحّرع افدوار وظّعسعا بطرغصئ طظخفئ 

وسادلئ وشص ظزرة طاظاجصئ تافص طع شطرتعما وخاّخغاتعما وذئغسئ ضطغعما.
لثا ضان لجاطا سطغظا ضمسطمغظ رشخ ضض عثه الّثساوى وإظضارعا فن ضّض عثه افجئاب المشطعذئ إّظما عغ تةب واعغئ عثشعا إغعاطظا بأّن 
تظاطغ السظش افجري طرّده افتضام الحرسغئ اإلجقطّغئ بشغئ تةرغث المسطط طظ سصغثته واساظاصه أشضار الشرب المظئبصئ طظ السصغثة الّرأجمالغئ.

وافترى لمظ أراد تصثغط تطعل لمحضطئ السظش افجري أن غسغث الافضغر وغآجج لرؤغئ طساظغرة طظ خقل بتث طسّمص وطامّسظ شغ افجئاب 
الةثرّغئ المآّدغئ إلغه وغسالةعا، وظثضر طظعا:

- إشراز تئّظغ الصغط الاتررغئ الطغئرالغئ والمفاعغط غغر اإلجقطّغئ لسصطّغات طافّطائ طظ الّدعابط تئظغ السقصئ بغظ المرأة والرجض سطى أجاس 
الععى والّرغئات وُتصخغ طفععم المتاجئئ أطام الثالص، وعع طا ضّرس الّظجسئ الفردّغئ وسّجز افظاظّغئ ووّلث جطعضّغات سثائّغئ بسئإ تدارب 
المخالح ظاب سظعا حصاق شغ افجرة وتظاشر وتخّثع شغ السقصات بغظ أشرادعا. عثا إضاشئ إلى طا ترّوج له عثه التّرغات طظ تتصغص أضئر صثر 
طظ الماسئ الّحثخّغئ والّظحعة، ولع ارتئطئ بممارجئ الّرذغطئ وطساصرة الضتعل واإلدطان سطى المثّثرات، طع السطط أن أبر ذلك ق غصاخر سطى 
المثطظ شتسإ بض غاةاوزه لغثشع به طجاجه الماصّطإ وسثم الصثرة سطى الّاتضط شغ تخّرشاته إلى إغثاء أصرب الّظاس إلغه. ضما أّن إذقق السظان 

لعثه التّرغات غآّدي إلى اظسثام الّبصئ بغظ الّجوجغظ والشغرة غغر المتضمئ وجّع طظ اقجافجاز، طا غآّدي آلّغا إلى تطعل لشئ السظش ضرّدة شسض.
- التّط طظ طضاظئ المرأة والّاصطغض طظ صغماعا شغ المةامع طظ خقل اطاعاظعا وتئدغسعا شطط تثُض اإلسقظات الّاةارّغئ طظ تخعغر اطرأة 
حئئ سارغئ سطى غقشعا أو سرض جسثعا بةاظإ الئداسئ المراد تسعغصعا أو اجاشقل أظعباعا شغ المتّقت والّظعادي والمصاعغ... وطا شرض 
عثه الّظزرة اقصاخادّغئ الةحسئ لطمرأة وطمارجئ الّدشعذات سطغعا بتّةئ طةاراة الّرجض واقجاصقل طاّدغا سظه إقّ تسظغش واتاصار لعا بسطئعا 
صغماعا اإلظساظّغئ وتتمغطعا طا ق تطغص وتحةغع لعا سطى الّسغر شغ درب الفةعر والفتحاء. عثا إضاشئ إلى الممارجات والسادات الئالغئ والّاصالغث 
الماعاربئ الثاذؤئ شغ بسخ المظاذص والاغ ق تمّئ لقجقم بخطئ وتعدط أبسط تصعق المرأة طظ طبض طظسعا طظ الاسطغط أو ترطاظعا تّصعا 
طظ اإلدقء برأغعا أو تجوغةعا دون رضاعا أو ترطاظعا طظ المغراث وغغر ذلك طظ جطعضغات تخّعر أّن تسّطط الّرجض شغ صغادته فجرته عع 
طصغاس غئغظ طصثار رجعلاه وغتّص له شسض أي حغء طئاتا ضان أم تراطا طع إرغام المرأة سطى تصّئض ذلك ضعظه رجض افجرة طّما غثطص بغؤئ 

ططغؤئ بالسظش شغ الّاساطض؛
- سثم وجعد تخّعر واضح لطتصعق والعاجئات المظعذئ بضّض ذرف شغ المآّجسئ الّجوجغئ وغغاب ظزام تعزغعٍ لفدوار المعضطئ إلى ضّض 
حثص شغعا وتثاخض المعاّم طظ حأظه خطص جّع طظ الاعّتر والمحاتظئ. واقشاصار إلى تطعل ظاجسئ إلرجاء الاعازن السائطغ طظ حأظه أن 
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TÍÑá˜[التحديات والمعالجات اإلسالمية
ضطمئ إظثوظغسغا 

غةسض الثقف دائمّغا؛
وطظ شدض اهللا سطى اإلظسان أّظه وضع تثودا وطصّعطات لطسقصئ افجرّغئ شضاظئ بمبابئ إجراءات وصائّغئ أتاذئ افجرة المسطمئ بسغاج طظ 

التخاظئ ضّث السظش افجري، وطّما أرحث إلغه اإلجقم لثطص بغؤئ أجرغئ آطظئ:
ٍد  ْ َعْ - بظاء الّاصعى شغ ظفعس افشراد، شمظ بطس ذلك أدرك العاجإ المارّتإ سطغه وراصإ رّبه شغ السّر والّظةعى، وصث صال َرُجعل اِهللا : «َما ِم
ََّة» (رواه طسطط). وعثا التثغث دلغض سطى سزط المسآولغئ سطى ضض طظ  َ ِه اْل َم ُهللا َعَلْ ِِه، ِإالَّ َحرَّ ُت َوُهَ َغاشٌّ ِلَرِعَّ ُ َمَ  ْ ُت َي ُ ِه ُهللا َرِعًَّة،َ  َْرِع ْ َ
ولغ رسغئ ساّطئ وسطى الرجض طع أعض بغاه خاّخئ بأن غتفر تّصعط وغآّدي طا له سطغعط وغتسظ طساططئ زوجاه وأوقده. وضثلك المرأة راسغئ 
شغ بغاعا وطسآولئ سظ رسّغاعا. والّاصعى عغ الدابطئ شغ طعاصع المغعل والسعاذش والحععات الاغ تمّر بعا السقصات افجرّغئ شئعا غاثّضر 

طغط التص. الفرد أّظه طثطعق لثالص وسئث له؛ غحصى بمثالفاه أواطره وغسسث إن اّتئع المظعَب السَّ
  تختغح وجعئ الّظزر إلى المرأة طظ طظزعر إجقطغ وغرس المضاظئ الممّغجة والمصام السطّغ الطثغظ خّص اهللا تسالى ورجعله افضرم -
بعما المرأة. وطظ ذلك أن جسض  اإلتسان إلى الجوجئ والسغال وذوي الّرتط وافصارب طظ أشدض افسمال والصربات، وشاسطه طظ خغرة الظاس 
ْ َألْهِلي» (ختغح الّارطثي وابظ طاجه). وصث أولى اإلجقم المرأة سظاغئ خاّخئ طظث وقدتعا شةسض تسظ  ِرُ ْ َخْ ْ َألْهِله، َوأََنا ِم ُرُك ْ َخْ ُرُك شصال : «َخْ
ها،  ٌة فل يِئْدها ول ُيهْ ْ ُوِلَدْت له اب تربغاعا ورساغاعا باباً ُغثخض والثغعا الةّظئ، شسظ سئث اهللا بظ سئاس رضغ اهللا سظعما  صال:  صال رجعل اهللا   : «َم
ة». (رواه أتمث، وختته التاضط). وإذا ضئرت شعغ المخعظئ، غرساعا ولّغعا وغشار سطغعا وغتمغعا  ر- أدخَله ُهللا بها ال ي الذَ ع ها - ول ُيؤثْر وَلده عل
وُهنَّ  طظ أّي أذى، وإذا تجوجئ شعغ المسجزة المضرطئ وجإ سطى زوجعا اإلتسان إلغعا وتسظ طساحرتعا والّرشص بعا، صال اهللاّ تسالى: ﴿وََخرِشُ
ًرا» (رواه ابظ طاجه). ودسا إلى  اِء َخْ َ الِّ اِ  ُص ْ بِالَْمْعُروِف﴾ [الّظساء: ١٩[، ضما أوخى الّرجعل بعّظ خغرا شصال سطغه أشدض الّخقة والّسقم: «اْسَ
َها آَخَر» (رواه  َها ُخُلًقا َرِضَي ِمْ ِرَه ِمْ ًة ِإْن َ ٌ ُمْؤِمَ ْفَرْك ُمْؤِم سثم بشخ الّجوجئ والشّخ سظ طساوئعا والّظزر إلى طتاجظعا تّاى غخفع السغح «َالَ 
ِلُد  ْ طسطط). ضما ظعى جّغث الثطص سظ ضربعا لما شغ وصعع ذلك طظ الظفرة المدادة لتسظ المساحرة المططعبئ شغ الجوجغئ إذ صال : «َالَ 
ِم» (رواه الئثاري). أّطا إذا ضاظئ أّطاً شصث اصارن بّرعا بتص اهللا تسالى وسصعصعا واإلجاءة إلغعا بالحرك به،  ْ اِمُعَها في آِخِر اْلَ َ  َُّ ِد ُث أحُدك اْمَرأََتُه َجْلَد اْلَعْ
فٍّ َوَال َيْنَهرُْهَما َوقُْل لَُهَما َقْوًال 

ُ
ْو كَِالُهَما َفَال َيُقْل لَُهَما أ

َ
َحُدُهَما أ

َ
ا َفْبلَُغنَّ ِعْنَدَك الِْكرَبَ أ يِْن إِْحَسانًا إِمَّ َ ِ الَّ َيْعُبُدوا إِالَّ إِيَّاهُ َوبِالْوَا

َ
َ َربَُّك ك شصال اهللا تسالى: ﴿َوَق

َكرِيًما﴾ [اإلجراء: ٢٣]، ضما أوخى ظئّغظا الضرغط بتسظ ختئاعا شصال أّطك... بط أّطك... بط أّطك... بط أبعك، تضرغماً واساراشاً بتصعا.
وظّغئ لعا سطى أّظعا طةّرد جسٍث وِجطسٍئ وطظع اسائارعا طااساً جظسغاً طااتاً وتماغاعا طظ الائثل  - تترغط جظسظئ المرأة وطتاربئ الظَّزرة الثُّ

واقطاعان، ولثلك وجإ تصّغث المرأة بالطئاس الحرسغ وترم تئّرجعا أطام غغر المتارم طظ الّرجال؛
- تظزغط السقصئ بغظ الّرجض والمرأة وتترغط الثطعة واخاقط الظساء طع غغر المتارم لطتغطعلئ دون وجعد أجعاء خاّخئ غمضظ أن غارّتإ 
سظعا سقصات غغر حرسّغئ أو جطعضّغات طرغئئ طظ حأظعا تأجغب الشغرة وإبارة الّحك وخطثطئ الّبصئ والطةعء إلى السظش. ضما أوجإ اإلجقم سطى 
المآطظغظ والمآطظات غّخ الئخر وتفر الفرج لغضعظا أطرغظ باباغظ غآجسان لسقصئ جطغمئ بغظ الّرجض والمرأة أجاجعا اقتارام والسغح 

المحارك ولغج ظزرة الثضعرة وافظعبئ؛
- إدارة افجرة بطرغصئ ظاجسئ طظ خقل تظزغط افدوار داخطعا وتعزغسعا باظاغط غدمظ سثم تثاخطعا وضرورة العسغ بعاجئات وتصعق ضّض 
شرد شغعا، وإدراك سزط المسآولّغئ المطصاة سطغه وإبثاء اقجاسثاد لاتّمطعا طع ترك باب الاحاور وأخث الّرأي طفاعتا، طا غتّث طظ إطضاظّغئ ظحعب 

خقشات وظجاسات تجسجع أطان افجرة؛
َْها وََجَعَل بَيَْنُكْم  َ ِ ْزوَاًجا لِتَْسُكُنوا إ

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
ْن َخلََق لَُكْم ِمْن أ

َ
- إرجاء بقبّغئ التغاة الّجوجّغئ: جضظ وطعّدة ورتمئ، غصعل اهللاّ تسالى ﴿وِمْن آَيَاتِِه أ

ُرون﴾ [الروم: ٢١]. شالّجوجئ طقذ الّرجض غرضظ وغطمؤّظ إلغعا وعغ بالمبض تطمؤّظ إلغه. وعع إن أتئَّعا  َموَدَّةً َورمَْحًَة إِنَّ يِف َذلَِك َآلَيَاٍت لَِقوٍْم َفَتَفكَّ
َودَّعا، وإن ضرععا رتمعا ولط غزطمعا. وطظ المعّط ضثلك ترجغت الفعط الّختغح لعقغئ الّرجض وأّظعا طظ تمام ظسمئ اهللا سطى الّجوجئ خاّخئ 
والسائطئ ساّطئ. إذ بمعجئعا ُغفّعض لطّرجض الصغام بمعّماغظ سزغماغظ: الّرساغئ بما غخطح حأن أجرته طظ جعئ اإلظفاق والاثبغر والتفر 
 : والخغاظئ والتماغئ باعشغر افطان فشراد سائطاه وضّش افذى سظعط، شعع ططجم بالّثشاع سظعط إلجاطا غخض إلى تّث بثل الّظفج، غصعل الظئغ

ٌد» (رواه الارطثي). ْ ُقَِل ُدوَن َأْهِلِه َفُهَ َشِه «َوَم
- إباتئ الّطقق وإن ضان أبشخ التقل شصث جسطه اإلجقم تقّ إلظعاء تالئ الاعتر السائطغ ووجغطئ قشاراق الّجوجغظ بالمسروف إذا اظسثم 
العشاق، والّطقق غصادغ تثطغئ جئغٍض بإتسان طظ غغر جفاء أو اساثاء بسث إخفاق جمغع طتاوقت اإلخقح، وتغظ تساتغض إطضاظّغئ طعاخطئ 

السغح بغظ الّجوجغظ.
وشغ الثاام، ظصعل إّن الثالص جئتاظه أسطط بما خطص وعع أسطط بما غخطح لثطصه، وطا عاته الاحرغسات وافتضام الّرباظغئ إق عثى ورتمئ 
لطّظاس، بعا ُتتفر افجرة المسطمئ وتضعن شغ اقّتةاه الّسطغط. أّطا إذا تثظا سظ عثه افجج الصعغمئ شسغآّدي ذلك إلى حصاء وتساجئ أشراد 
افجرة، رجاق وظساء وأذفاق، وشصثان بعخطئ الصغادة وتفّحغ ظاعرة السظش افجري واجافتالعا وجُاحّض ضّض طصّعطات التغاة الاغ غتااجعا 
تِيَنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمِن 

ْ
ا يَأ المرء داخض افجرة ضاظسثام افطان وغغاب الّراتئ والطمأظغظئ وعثا ظثغر بافّرصعا وتفّضضعا. واهللا سّج وجّض غصعل: ﴿َفإِمَّ

َبَع ُهَداَي َفَال يَِضلُّ َوَال يَْشىَق﴾ [ذه: ١٢٣]. ايَّ
عاجر الغسصعبغ

سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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الاخّثي لفجظثات الّثولّغئ والعذظّغئ ملظاعدئ صعاظني  
افجرة اإلجقطّغئ

أتغغضظ باتغئ اإلجقم، شالسقم سطغضظ ورتمئ اهللا وبرضاته،
َّ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم قُْل إِنَّ  َُهوُد َوالَ اجََّصاَرى َح ْ َ َعنَك ا صال اهللا تسالى شغ ضاابه الضرغط وبسث بسط اهللا الرتمظ الرتغط ﴿َولَن تَْر

ٍّ َوالَ نَِصرٍي﴾ [الئصرة: ١٢٠] ِ ِي َجاءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن ابِّ ِمن َو َّ ْهوَاءُهم َنْعَد ا
َ
ُهَدى ابِّ ُهَو الُْهَدى َولنَِئِ ايََّبْعَت أ

أخعاتغ الضرغمات:
إّن طا غسمى بصدغئ المرأة، عغ طظ الصداغا الاغ غسامثعا الشرب شغ ظحر تدارته وطفاعغمه خاخئ شغ السالط اإلجقطغ، شعضسعا 

افعثاف ورجمعا الثطط، وتثدوا العجائض، ورخثوا افطعال الطائطئ شغ جئغض شرض ظمعذجعا الثغمصراذغ الشربغ السطماظغ، والثي غظخّإ 
سطى الصداء سطى افجرة المسطمئ الماماجضئ، بعثف خطثطئ أرضان المةامع شغ الئقد اإلجقطغئ وتفاغئ الروابط افجرغئ والسائطغئ. وطا غائسه 
طظ اظاحاٍر لطمفاعغط الشربغئ بضض طا شغعا طظ اظتثار شغ الصغط وافخقق والسطعك ضما عغ التال شغ المةامسات الشربغئ، شغظعثم المةامع 

شغ بقد المسطمغظ وعثا طا غسسعن إلغه.
وبسث أن ضان الشرب غاسمث إلئاس طفاعغط الضفر بعباً إجقطغاً لسععلئ اجاساغاعا طظ صئض المسطمغظ لثّجعا شغ التغاة اإلجقطغئ سطى أظعا 
طظ اإلجقم، أخئح شغ اآلوظئ افخغرة ُغزعر تصثه الثشغظ بسقظغئ وسظةعغئ لغسطظ تربه الحسعاء دون طعاربئ أو تجغغش ضث أتضام الثغظ 
اإلجقطغ، شرّضج سطى سظاوغظ طعمئ وخطغرة تمعث لاتصغص ظخره سطى أتضام اإلجقم، طبض تةثغث الثغظ وتطعغر الثطاب الثغظغ وتسثغض 
افتضام الحرسغئ لااعاشص تسإ زسمعط طع السخرظئ والتثابئ، وخاخئ تطك الاغ تاسطص بافجرة المسطمئ طظ خقل تخعغإ جعاطعط الساطئ 
ظتع المرأة المسطمئ ودورعا افخطغ وسفاعا، لاغصظعط طظ أعمغئ دورعا شغ تغاة افجرة والمةامع. ولاظفغث خططعط الراطغئ لدرب اإلجقم 
والصداء سطغه شغ ظفعس المسطمغظ، ضان ق بّث لطعخعل لطمرأة وإخراجعا سظ دورعا افجاجغ طظ ضعظعا أطاً وربئ بغئ وطظةئئ لطرجال، الاصغئ 

العاسغئ السارشئ لثغظعا وغاغئ وجعدعا وخاظسئ لفبطال.
وتئسا لثلك شصث تئظئ أطرغضا وطا غسمى «بافطط الماتثة بةمسغاتعا» عثا افطر بضض وجائطه: شصث سصثت سثة اتفاصغات وإسقظات دولغئ طبض 
(اقتفاصغئ الثاخئ بالتصعق السغاجغئ لطمرأة سام ١٩٥٢) و(إسقن ذعران لتصعق المرأة سام ١٩٦٨م ) و(اإلسقن الثاص بالصداء سطى جمغع 
أحضال الامغغج ضث المرأة «جغثاو» سام ١٩٧٩م)، وضثلك سصث جطسطئ طظ المآتمرات الثولغئ الثاخئ بالمرأة طظ أجض تضرغج اقتفاصغات 
والسمض سطى تظفغثعا وتتصغصعا، شضان المآتمر افول سام ١٩٧٥ المسمى (سام المرأة الثولغ) والثي ُسصث شغ طضسغضع جغاغ داسغاً إلى 
المساواة والاظمغئ والسطط. بط طآتمر ضعبظعاجظ لطمرأة سام ١٩٨٠م، وطآتمر ظغروبغ سام ١٩٨٥م، وطآتمر السضان والاظمغئ الثي ُسصث شغ 
الصاعرة سام ١٩٩٤م والثي دسا شغ تصرغره إلى إطضاظغئ التخعل سطى خثطات الختئ الةظسغئ والاظاجطغئ بما شغعا تتثغث الظسض. بط طآتمر 
بضغظ سام ١٩٩٥، وطآتمر ععلظثا سام ١٩٩٩م تغث أباتعا شغعما الحثوذ واإلجعاض اآلطظ وطمارجئ الجظا تتئ طسمى الترغئ الةظسغئ 

لطمراعصغظ والمراعصات!!
ضما اظئبص سظ عثه المآتمرات الثولغئ طآتمرات إصطغمغئ ُتظاصح شغ ضض طظعا طعاضغع خاخئ بالمرأة طبض: المرأة واإلسقم، المرأة والاسطغط، 
المرأة وافجرة، المرأة والاظمغئ، وتمضغظ المرأة اقصاخادي، وغغرعا طظ المعاضغع الراطغئ إلى تدطغض المرأة الاغ عغ ججء بض أجاس وذغث 
شغ تضاطض افجرة وتماجضعا. وق ظظسى المظزمات المثاطفئ طبض الغعظغسغش والغعظسضع والغعظغفغط الثغظ رضجوا سطى طفععم «الةظثر» الثي 
عع دسعة خرغتئ إلى المبطغئ الةظسغئ بالمساواة المططصئ بغظ الرجض والمرأة وإلشاء ضض الفعارق الَثطصغئ بغظعما تاى الئغعلعجغئ طظعا، طظضرغظ 
﴾، وضثلك طفععم الجواج المئضر، طمجوجا بالبصاشئ اإلظةابغئ طما أدى إلى ارتفاع ظسئئ  َ ن

ُ
فَُّها اجَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم مِّن َذَكٍر وَأ

َ
صعله تسالى ﴿يَا ك

السظعجئ واظاحار الفاتحئ والرذغطئ...
وذئسا ضض عثه المظزمات والةمسغات والمآتمرات أظفص سطغعا خظثوق الظصث الثولغ والئظك الثولغ وطظزمئ السفع الثولغئ بسثاء لغج تئا 

بُِّكْم﴾. ْن َخرْيٍ مِّن رَّ ن ُفزَنََّل َعلَْيُكم مِّ
َ
ْهِل الِْكَتاِب َوَال الُْمرْشِكنَِي أ

َ
ِيَن َكَفُروا ِمْن أ َّ ا يَوَدُّ ا وضرطا، بض غزعر السئإ شغ اآلغئ الضرغمئ: ﴿مَّ

ولع ظزرظا أخعاتغ إلى تال المرأة شغ بقد طظ غّثسعن تمض حسطئ الاترغر لعا شغ سالمظا اإلجقطغ لرأغظا التالئ المجرغئ الاغ وخطئ إلغعا 
المرأة شغ ظزاطعط السطماظغ الثغمصراذغ، وغزعر ذلك شغ إتخائغات طعبصئ ق غاسع المصام عظا لثضرعا، وأصاخر سطى بسخ افطبطئ شغ 
أطرغضا شصط باسائارعا صمئ طا ُغسمى بالتدارة الشربغئ تغث ٧٤٪ طظ السةائج الفصراء والثغظ ق طأوى لعط عط طظ الظساء، ٨٥٪ غسحظ 
وتغثات دون أي طسغظ أو طساسث!! وطظ ١٩٨٠ إلى ١٩٩٠ ضان شغ أطرغضا طا غصارب ططغعن اطرأة غسمطظ شغ الئشاء. ووشصاً لطسمض الثولغئ 

ُغساثثم طا ق غصض سظ ١٠٠,٠٠٠ ذفض ضئشاغا ضض سام ضةجء طظ الخظاسئ افطرغضغئ لقتةار بالةظج والئالس ٩,٨ ططغار دوقر.
ووشصاً لاصرغر سطى CNN شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٧، بطس إجمالغ سثد افذفال الثغظ ولثوا طا طةمعسه ٢٤٩,٠٧٨ ذفقً رضغسًا 
لطفاغات الئالشات طظ السمر ١٥ إلى ١٩ جظئ، شعا عط ق غعاجمعن السقصات غغر الحرسغئ لعثه الفؤئ السمرغئ الاغ غسائروظعا خشغرة سطى الجواج 
المئضر شغ السالط اإلجقطغ شغ بقدعط - رغط طا غظاب سظه طظ طعالغث لصطاء وأطعات سجباوات خشغرات - بغظما ظراه غاخثر جثول أسمال 

المظزمات الظسعغئ شغ بطثاظظا اإلجقطغئ!!

الكلمة الخامسة
‡]fie’;ÏÁˆÂ
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وبطشئ ظسئئ افجر بق زواج ٤٨٪ سام ٢٠٠٠، وظسئئ اآلباء الثغظ لط غاجوجعا ٣٥٪ وافطعات ٤٢٪. ططغعن طظ الصاخرات شغ أطرغضا غتمطظ 
دون زواج و٤٠٠ ألش طظعظ غصمظ بسمطغئ إجعاض. وأضبر طظ ٥٠٪ طظ الثضعر وططغعن وظخش ططغعن اطرأة صث طارجعا الحثوذ الةظسغ. 
وعثا غغخ طظ شغخ طظ ظاائب دغمصراذغاعط وترغاتعط، تغاة الفعضى واقظتقل اقجاماسغ الثي غسغحعظه وغرغثون تخثغره لظا بضض 

العجائض...
شعض عضثا أخعاتغ الضرغمات غضعن اقرتصاء بالمرأة وبأجرتعا؟ أم أن العثف طظ وراء عثه المحارغع واقتفاصغات الظفاذ إلى تغاة المسطمغظ 

اقجاماسغئ وتثطغر افجرة المسطمئ بإشساد ظساء المسطمغظ وبالاالغ إشساد الةغض المسطط بأضمطه؟!!
أظظ أن اإلجابئ واضتئ، ولفجش تتصص لعط ججء ضئغر طظ أعثاشعط وخططعط!! شالماائع فتعال التغاة اقجاماسغئ شغ بقد السالط اإلجقطغ 

ق غثفى سطغه طا تمر به افجرة المسطمئ طظ أتعال جغؤئ بالشئ الثطعرة، وطظ اضطراب وصطص غضاد غطفعا طظ ضض جاظإ طظ جعاظئعا...
ظسط عثا عع التال طظ تتالش واجاماع، وعثا طا سطغه افجرة الغعم طظ اظصسام وضغاع، جراء الاسثغقت الصاظعظغئ والاثابغر السغاجغئ الاغ 
ذالئ تغاتظا افجرغئ بضض جعاظئعا اباثاء بالجواج وعع المغباق الشطغر، واظاعاء باتثغث الظسض. شفغ طخر أضث الرئغج السغسغ شغ تارغت 
٢٠١٧/٩/٣٠ بدرورة التفاظ سطى الئظات الصاخرات طظ ظاعرة الجواج طما أدى إلى طسارسئ طةطج الحسإ باحرغع صاظعن لتزر الجواج صئض 
جظ ١٨ جظئ، ضما دسئ طظزمئ السثل والاظمغئ - وعغ طظزمئ أعطغئ تسمض وشصاً لمئادئ اإلسقن السالمغ لتصعق اإلظسان وتحرغسات تصعق 
اإلظسان الثولغئ الخادرة سظ افطط الماتثة - إلى إخثار تحرغسات خارطئ لرشع جظ الجواج لطثضعر واإلظاث إلى ٢٠ ساطاً باإلضاشئ إلى إخثار 
صاظعن لاةرغط الجواج المئضر وتةرغط زواج الصاخرات أو الجواج السرشغ، ولمعاجعئ طا غسمعظه خطر الجغادة السضاظغئ شغ طخر وزغادة طسثل 
المعالغث اصارتئ عثه المظزمئ افعطغئ إخثار صاظعن وتحرغع غمظع افجرة طظ إظةاب أضبر طظ ذفطغظ لمثة ١٠ جظعات طع سثم تخعل 
ا  ُ اَك الطفض البالث سطى الثسط أو طةاظغئ الاسطغط. بغظما الحرع تّث سطى الجواج لطاضابر والاظاجض وزغادة الظعع الئحري لصعل رجعل اهللا  «َتَ

َم اْلِقَاَمِة». ْ َ َي ُ األَُم ُ ا َفِإنِّي ُمَاٍهِ  َاَثُروا َتَاَسُل َت
أطا شغ تعظج شصث سمثت وزارة المرأة وافجرة إلى رشع الاتفزات سطى اتفاصغئ جغثاو المثالفئ لضبغر طظ افتضام الحرسغئ المسطعطئ شغ 
الثغظ بالدرورة. شأخثرت صاظعظا غئغح لطمسطمئ الجواج طظ غغر المسطط بغظما الحرع غترم عثا الجواج شغ ظص واضح وخرغح لصعله تسالى ﴿يَا 
َُّهْم َوَال ُهْم حَيِلُّوَن  ارِ َال ُهنَّ ِحلٌّ ل ْعلَُم بِإِيَمانِِهنَّ َفإِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفَال تَرِْجُعوُهنَّ إىَِل الُْكفَّ

َ
ُ أ ِيَن آَمُنوا إَِذا َجاءُكُم الُْمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ ابَّ َّ فَُّها ا

َ
ك

﴾ تاى أتضام الظفصئ لط تسطط طظعط شأخثر الصداء تضماً اجابظائغاً غطجم أّطاً بالاضفض بظفصئ أبظائعا بسث ذقصعا طظ زوجعا ضمساعمئ طظعا  لَُهنَّ
شغ اإلظفاق سطى أبظائعا الثغظ شغ تداظئ ذطغصعا!! بغظما الحرع لط غعجإ سطى المرأة الظفصئ تاى لع ضاظئ صادرة سطغعا، وأوجئعا سطى ولغعا 
ا  ُنِفْق ذُو َسَعٍة مِّن َسَعتِِه َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه َفلُْينِفْق ِممَّ ِ طظ الرجال، وتطك الظفصئ تص لطمرأة سطى الرجض ق طّظئ، تأخثعا سجغجة ضرغمئ، صال تسالى: ﴿
ُ رِزُْقُهنَّ َوكِْسَوُيُهنَّ بِالَْمْعُروِف﴾. عثا  َ ُ َنْعَد ُعرْسٍ يرُْسًا﴾ [الطقق: ٧] وصال جئتاظه: ﴿وبََلَ الَْمْولُودِ  ُ َغْفًسا إِالَّ َما آتَاَها َسَيْجَعُل ابَّ ُ َال يَُكلُِّف ابَّ آتَاهُ ابَّ

باإلضاشئ إلى طظع تسثد الجوجات وإسطاء الصاظعن التص لطمرأة شغ تططغص الجوج بثون جئإ طسائر حرساً...
أطا شغ السعدان شاسائر صداغا الظفصئ طظ أضبر الصداغا اظاحارًا شغ المتاضط السعداظغئ إذ غخض سثدعا إلى ٧٠ صدغئ ظفصئ شغ الغعم وذلك 
قشاصار صاظعن افتعال الحثخغئ السعداظغ لسظئ ١٩٩١ والصائط سطى غغر أجاس اإلجقم، سطى طعاد ططجطئ تغسر تتخغض الظفصئ طظ الجوج 

وبالاالغ طساظاة تصغصغئ تسغحعا المططصئ طع أوقدعا.
وشغ افردن تط إغةاد المةطج افسطى لطسضان والعثف طظه التّث طظ الاعالث والاظاجض باتثغث الظسض والسصط وذلك بتةئ تتسغظ افوضاع 
اقصاخادغئ لطسضان وربط الفصر والئطالئ بالظمع افجري، شغ تغظ إظه خثر تصرغر رجمغ سام ٢٠٠٤ غحغر إلى أن ظسئئ اإلظةابغئ بطشئ سام 
١٩٧٦ (٧,٤) بغظما وخطئ طآخرا إلى (٢,١) والئطالئ والفصر وسةج المعازظئ السظعغئ شغ ازدغاد، وطا التراك الحسئغ والظصابغ الثي تخض طآخرًا 
إق خغر دلغض سطى خطأ ربطعط زغادة طسثل العقدات باأزم العضع اقصاخادي, وذلك لادطغض الرأي السام وترف بعخطاه سظ طتاجئئ الثولئ 

فظعا عغ طظ أظاةئ عثا العاصع المجري بسئإ تطئغص الرؤغئ اقصاخادغئ الرأجمالغئ شغ بقد المسطمغظ!!
أطا شغ ترضغا شصث اسائر الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان شغ ضطمئ ألصاعا خقل طحارضاه شغ شسالغئ ظزماعا وزارة افجرة بمظاجئئ الغعم 
السالمغ لطمرأة، أظه طظ الدروري تتثغث أتضام اإلجقم طحغرًا إلى أظه ق غمضظ تطئغص اإلجقم بأتضام خثرت صئض ١٤ و١٥ صرظاً، وتطئغص 
اإلجقم غثاطش بتسإ المضان والجطان والزروف وعظا غضمظ جمال اإلجقم تسإ رأغه!! وعثا طا سضساه صعاظغظ الجواج شغ الئقد والاغ تةري 
شغ طتاضط طثظغئ باإلضاشئ إلى إلشاء تسثد الجوجات بحضض رجمغ طظث سام ١٩٢٦. بغظما الحرع أجاز تسثد الجوجات لصعله تسالى ﴿َفانِْكُحوا 

َما َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساءِ َمْثىَنٰ َوثَُالَث َوُرَباَع﴾.
إذن أخعاتغ.. اجامسئ إطقءات المظزمات الشربغئ طع سمالئ التضعطات وافظزمئ، واظدئاع السثغث بالترضات والةمسغات الظسعغئ الاغ طا 
وجثت إق لقشساد.. شضاظئ الظاغةئ براطب وطحارغع تظادي باترغر المرأة وطساواتعا طع الرجض، باإلضاشئ إلى تسثغقت صاظعظغئ تسمض سطى 
اجاباث طا بصغ طظ اإلجقم شغ السقصات افجرغئ، بض تحعغه الصعاظغظ الرباظغئ شغ ظزر المسطمغظ جمغساً. تغث بثأت عثه افظزمئ السمغطئ 
باتصغص طا اظاعئ إلغه اقتفاصغات الثولغئ وأحشطعا المرأة المسطمئ بصداغا أوعمععا أظعا طفخطغئ وجععرغئ لرشع الزطط سظعا بسث أن أوعمععا 
بأن عثا الزطط العاصع سطغعا آٍت طظ أتضام اإلجقم. شسظعا الصعاظغظ الاغ تعاجط تثود اهللا لغخئح الجظا طئاتا، وتّرشعا أتضام اهللا شغ الطقق 
والمغراث وتسثد الجوجات واقخاقط، وتشغغر الجواج الحرسغ إلى زواج طثظغ، وأباتعا زواج المسطمئ بضاشر، ولطمسطط أن غاجوج أخاه بالرضاع، 
باإلضاشئ إلى الاقسإ بسثة الطقق الحرسغئ، وتةرغط الجواج المئضر وطتارباه باسائاره اظاعاضاً لتصعق اإلظسان غساصإ سطغه الصاظعن، وأغدًا 
تحةغع المرأة التاطض سطى اإلجعاض وتظاول تئعب طظع التمض، اظاعاء باتثاذ إجراءات لاظفغث جغاجئ تتثغث الظسض لثفخ ظسئئ الظمع المرتفسئ 
شغ العقدات والاغ باتئ تآرق الشرب بحضض شزغع. باإلضاشئ إلى غغاب المعدة والرتمئ والسضغظئ بغظ الجوجغظ، وذاسئ افبظاء فعطعط، وخطئ 
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الرتط بغظ السائطئ العاتثة، عثا باإلضاشئ إلى الظاائب السطئغئ لعثه افتعال السغؤئ طظ ذقق وتمجغص لفجرة العاتثة وتحائ أشرادعا وغغرعا 
طظ المحاضض ضاجاغاح اقخاقط تغاة المسطمغظ، واطاقء بغعت السةجة والمسظغظ بضئار السظ، واظاحار الظساء الضاجغات السارغات المائرجات... 
، وظعر بحضض جطّغ سطظغ، إذ أخئتئ السائطئ العاتثة خطغطًا  الت. أي باخاخار، إن الماائع فتعال افجرة المسطمئ غرى أن الفساد صث سطَّ وذطَّ
طظ أشضار إجقطغئ وأخرى غربغئ، وشغ أضبر افتغان تضعن الشطئئ فشضار الضفر بشغاب المربغئ افم، بغظما تظجوي أشضار اإلجقم وطفاعغمه شغ 

ِي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾. َّ ُِذيَقُهم َنْعَض ا ِ يِْدي اجَّاِس 
َ
زاوغئ الشربئ سظ أشرادعا. صال تسالى: ﴿َظَهَر الَْفَساُد يِف الرَْبِّ وَاْكَْحرِ بَِما َكَسَبْت أ

أخعاتغ الضرغمات:
إن طا ذضرظاه غسجز طا ظتاول تئغاظه أظه طظ المساشرب بض وطظ المساعةظ أن ظفعط أن عثه المآتمرات واقتفاصغات والاغ شغ ظاعرعا 
تثخض ضمظ طحارغع الاظمغئ وتمضغظ المرأة بغظما شسطغا عغ ضمظ طتاوقت الشرب التبغبئ لترف المرأة المسطمئ سظ طسارعا الثي رجمه لعا 
خالص الضعن واإلظسان والتغاة، ولغعغطعا بإشساد افجرة المسطمئ المارابطئ والصائمئ سطى أتضام ربعا. إذ لط غسث غثفى سطى ضض طامسظ شغ 
طعاد وبظعد تطك اقتفاصغات الثولغئ أظعا ُوضسئ وُجّظئ شصط قجاباث أتضام اإلجقم طظ تغاة المسطمغظ وخاخئ شغما غاسطص بظزام تغاتعط 
اقجاماسغ وعع الثي بصغ إلى تث طا غتافر بئسخ أتضام الثغظ التظغش. ولطاأضغث شصث ظخئ المادة ٢ طظ اتفاصغئ جغثاو سطى «إبطال 
الصعاظغظ وافسراف دون اجابظاء لاطك الاغ تصعم سطى أجاس دغظغ واجائثالعا بصعاظغظ دولغئ». وأغداً المادة ٤ طظ اإلسقن السالمغ بحأن 
الصداء سطى السظش ضث المرأة جظئ ١٩٩٣ أظه «غظئشغ لطثول أن ُتثغظ السظش ضث المرأة، شق تاثرع بأي سرف أو تصطغث أو اسائارات دغظغئ 
بالاظخض طظ الاجاطعا بالصداء سطغه، وغظئشغ لعا أن تائع بضض العجائض الممضظئ ودون تأخغر جغاجئ تعثف إلى الصداء سطى السظش ضث المرأة».

وعضثا ظرى أخعاتغ الضرغمات ضغش غاط تخعغر أن ضض طا تطمح إلغه المرأة طظ أطظ وأطان ورشع لطزطط سظعا، ق غمضظ تتصغصه إّق بإزالئ سصئئ 
الثغظ، إحارة طظعط إلى الثغظ اإلجقطغ وذلك فظه ق غعجث دغظ غظزط تغاة الئحرغئ جمساء إق الثغظ اإلجقطغ. وبالاالغ عط غسسعن إلى 

اجائثال اقتفاصغات الثولغئ وبظعدعا بافتضام الحرسغئ الاغ تّثسغ اعاماطعا بالمرأة وحآون تغاتعا وأجرتعا.
ظثطص طظ عثا ضطه إلى الصعل بأن ضض المئادرات الاغ ُتطرح الغعم والمآتمرات الاغ ُسصثت وجاسصث، طا عغ إق طظاورات غربغئ خطغئغئ 
لطاسمغئ والمشالطئ، وطخغرعا الفحض إن حاء اهللا طا دام عظاك سصعل وصطعب وسغعن جاعرة طائخرة وواسغئ. تغث إظه غةإ الصداء سطى طبض 
عثه التدارة وسطى حرورعا، فظعا لط تسئإ إّق الحصاء والسظئ لطئحرغئ جمساء ولغج لطمرأة شصط، شعط شغ الةاظإ الروتغ ضائسعن، وشغ 
الةاظإ افخقصغ غاغئ شغ اقظتطاط، وشغ التغاة اقجاماسغئ ضض الافضك واقظعغار، شق أجر وق سائقت وق أظساب، وغغر ذلك طظ اآلبار السطئغئ 

لعثه التدارة سطى أختابعا، والاغ ذضرظا ججءا بسغطا طظعا إذ ق طةال لثضرعا ضطعا والعصعف سطغعا...
شطظسمض سطى أن ق غسامروا شغ عثا الاثطغر جعاء سطى أغثغعط أو أغثي دساة الاشرغإ والاثرغإ. وعثا غضعن إذا بصغئ افطئ اإلجقطغئ 
طامسضئ ببعاباعا اإلغماظغئ وبثطعذعا التمراء، شظتظ طسطمعن، ووجإ أن تضعن زاوغئ الظزر لفطعر خشغرعا وضئغرعا طظ زاوغئ السصغثة 
اإلجقطغئ شصط، لظرى طاذا أطرظا اإلجقم وبغظ لظا طظ أتضام شظائسعا وظسمض بعا.. شعط غسمطعن بضض جعث لطتغطعلئ دون الظعدئ الختغتئ 

الاغ لظ تضعن إق سطى غث جغض واعٍ لثغظه طثرٍك أظه لظ غاتصص الثغر والسجة واقزدعار إق بثولئ إجقطغئ تتضط بحرع اهللا وأتضاطه...
وسطغظا ظتظ ضظساء طسطمات بأن ظتارب أي دسعة سطماظغئ ببعب إجقطغ وأي طصررات دولغئ تسئث شغ جمغع حآون تغاتظا، وسطغظا أن ظجن 
عثه الثسعات الجائفئ والمظزمات المفسثة الاغ تائظاعا بمغجان الحرع والثغظ التظغش لضغ ق ظظجلص وأجرظا شغ المظجلصات الثطغرة. صال تسالى 

َبَع ُهَداَي َفال يَِضُلّ َوال يَْشىَق﴾.. ُ َمِعيَشًة َضناًك﴾ وصال جئتاظه: ﴿َفَمِن اَيّ َ ْعرََض َعن ذِْكرِي َفإَِنّ 
َ
﴿َوَمْن أ

والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته

رظا طخطفى
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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إظصاذ افجرة طظ خقل الظزام اقجاماسغ اإلجقطغ

السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته.. أغاعا افخعات السجغجات
ن 

َ
نَساُن أ ِ

ْ
حَيَْسُب اإل

َ
ْحَسِن َيْقوِيٍم﴾ [الاغظ: ٤]، غسأل رب السالمغظ أغدا، ﴿أ

َ
نَساَن يِف أ ِ

ْ
سظثطا غصعل رب السالمغظ، ﴿لََقْد َخلَْقَنا اإل

ُفرْتََك ُسًدى﴾ [الصغاطئ: ٣٦]. إن السئإ شغ ضعن المةامسات شغ جمغع أظتاء السالط، بما شغ ذلك المةامسات شغ الئقد اإلجقطغئ، 
تضاشح أزطئ تآبر سطى اقظسةام ووتثة التغاة الجوجغئ وافجرغئ عع عثه افظزمئ افظاظغئ والساججة والظاصخئ والمفسثة الاغ 

خظسعا اإلظسان، الاغ تظاب طظ السصعل الدالئ.
«افجرة عغ جععر المةامع وأجاجه». غاضعن المةامع وافجرة طظ الظساء والرجال. وبالاالغ، شطـ«إظصاذ افجرة»، ظتظ بتاجئ إلى ظزام 

غظزط السقصئ بغظ الرجال والظساء بفسالغئ بطرغصئ طفغثة وطبمرة لطمةامع طا غدمظ تساوًظا ختًغا بغظ الةظسغظ شغ أظحطئ التغاة طع ضمان 
تماغئ العتثات السائطغئ الصعغئ. ضما غظئشغ أن غضعن ظزاًطا غظزط تصعق وأدوار وواجئات ضض شرد طظ أشراد افجرة بحضض شسال بتغث تاضاطض 
جمغع المسآولغات بسدعا طع بسخ، طا غدمظ وتثة افجرة الصعغئ وطضاًظا لطعثوء والسسادة والراتئ. عثا الظزام عع بق حك الظزام 

اقجاماسغ شغ اإلجقم الثي غصعم شصط سطى الصعاظغظ اإللعغئ، الاغ أتئ لمظع الفساد الثي غاعلث سظ السصض الئحري الساجج والمتثود.
إن سعاصإ سثم وجعد ظزام اجاماسغ طع صعاظغظ وأظزمئ طاحسئئ طاسثدة. أدت السقصات الترة بغظ الرجال والظساء إلى الفعضى وطحاضض 
عائطئ، طبض اقرتفاع الضئغر شغ السقصات خارج ظطاق الجواج طا أدى إلى اظعغار افجر. سثد ق غتخى طظ افذفال الثغظ ولثوا ق غسرشعن 
آباءعط؛ عثا غغر أوبؤئ التمض شغ جظ المراعصئ وافطراض المظصعلئ جظسغا إضاشئ إلى طؤات اآلقف طظ افطعات السازبات الطعاتغ غضاشتظ طظ 
أجض تربغئ أذفالعظ بمفردعظ؛ وطساعغات طروسئ طظ اقغاخاب والةرائط الةظسغئ افخرى ضث المرأة. باإلضاشئ إلى ذلك، أدت طتاوقت 
«طساواة» تصعق الرجال والظساء وأدوارعط وواجئاتعط بمعجإ المفععم الثاذأ «لطمساواة بغظ الةظسغظ»، والئثائغئ وسثم العضعح شغ 
طسآولغات الةظسغظ، إلى اقرتئاك والاظاشج والثقف بغظ الجوج والجوجئ شغ التغاة الجوجغئ وافجرغئ، طا جاعط بحضض ضئغر أغدا شغ 

تسعظاطغ المحاضض السائطغئ شغ جمغع أظتاء السالط، بما شغ ذلك الئقد اإلجقطغئ.
ق ترى افغثغعلعجغات وافظزمئ الرأجمالغئ والحغعسغئ واقحاراضغئ المعغمظئ الغعم التاجئ إلى تظزغط السقصات بغظ الرجض والمرأة. 
شالرأجمالغئ ترشخ افتضام والصعاظغظ الاغ تظزط اقجاماع بغظ الةظسغظ، طساصثة خطأً أن عثا طصغث لطمةامع، وتائظى بثقً طظ ذلك أن 
المةامع ق بث وأن غصعم سطى الترغات وبثاخئ الترغئ الحثخغئ، وتضرس إحئاع الرغئات الفردغئ افظاظغئ، طبض المادغئ، وصغط الماسئ وافظاظغئ. 
غالئاً طا غسائر افشراد داخض المةامسات الاغ تصعم سطى البصاشئ الرأجمالغئ بأن الجواج وإظةاب افذفال غحضقن سائصاً أطام طخالتعط المادغئ 
وغرائجعط. أطا شغما غاسطص بافغثغعلعجغات الحغعسغئ واقحاراضغئ شعط لط غظضروا وجعد الثالص شتسإ وإظما ظزروا إلى اإلظسان المثطعق سطى 
أظه ضأي طادة شغ الطئغسئ. تابسئ الخغظ الحغعسغئ جغاجئ «ذفض واتث فجرة واتثة» فضبر طظ ٣٥ ساًطا، خعًشا طظ سثم الصثرة سطى تعشغر 
اقتاغاجات الشثائغئ واقتاغاجات المادغئ افخرى لطسضان الماجاغثغظ شغ جسغ طظعا إلى تتصغص الاظمغئ والاصثم طظ خقل إخخاء حسئعا. شغ 
العاصع، ضض طظ جغاجات اقجاجراع الرأجمالغ وضثلك جغاجات اإلخخاء الحغعسغ لط تآد إق إلى حغثعخئ السضان وتجاغث المحاضض اقجاماسغئ 
واقصاخادغئ. ضض صعاظغظعط ضان لعا تأبغر جطئغ سطى طآجسئ الجواج وافجرة. وطع غغاب افتضام السطغمئ، أخئح الضائظ الئحري الثي غسغح 

تتئ عثه افغثغعلعجغات خظجغرًا غغظغا لعجعات الظزر والصعاظغظ وأظماط التغاة الماشغرة باجامرار.
شغ المصابض، ضان اإلجقم الطرغصئ العتغثة لطتغاة والمئثأ الفرغث الثي غماطك ظزاطا اجاماسغا حاطق غةسث طةمعسئ ضاططئ طظ الصغط 
والصعاظغظ والتثود الاغ تظزط بفسالغئ السقصئ بغظ الرجض والمرأة شغ المةامع وتظزط واجئاتعما الجوجغئ وافجرغئ إلغةاد وتثات سائطغئ صعغئ 
وطاةاظسئ والتفاظ سطغعا. غصعم عثا الظزام اقجاماسغ اإلجقطغ سطى السصغثة اإلجقطغئ وغعثف إلى تظزغط اقجاماع بغظ الرجض والمرأة 
لاتصغص الاساون بغظ الةظسغظ شغ المةامع وإغةاد بغؤئ طظاةئ وطفغثة وآطظئ شغعا غاط تماغئ ضراطئ الرجال والظساء سطى تث جعاء طا غعجث 

تغاة زوجغئ طاغظئ وسائقت ططمؤظئ.
ق غاتصص الاساون الختغ بغظ الرجال والظساء طظ خقل السماح لعط بالافاسض بترغئ وق سظ ذرغص شخض الظساء سظ المةامع. بض غاط 
تتصغصه طظ خقل تطئغص طةمعسئ طظ الصعاظغظ وافتضام الاغ تساظث إلى الظزرة الختغتئ بشرغجة الظعع والاغ تعجه الةاظإ الةظسغ لطسقصئ 
الاغ غمضظ أن تظحأ بغظ الرجض والمرأة لطجواج شصط. وغساظث الظزام اقجاماسغ اإلجقطغ إلى وجعئ الظزر الختغتئ عثه - وعغ وجعئ ظزر 
تةسث الطعارة والخقح والسفئ الاغ تدمظ الاساون الختغ بغظ الةظسغظ وتتمغ وتثة افجرة، وبالاالغ تآدي إلى العثوء والطمأظغظئ 

داخض المةامسات وتدمظ اجامرار الةظج الئحري.
شغ المةامسات الرأجمالغئ أو الحغعسغئ أو اقحاراضغئ الطغئرالغئ، وضثلك البصاشات الحرصغئ غغر اإلجقطغئ، ترضج السقصئ بغظ الرجض والمرأة 
سطى السظخر الةظسغ وجاظإ الماسئ بثقً طظ الشاغئ الختغتئ لشرغجة الظعع الاغ تتاشر سطى الةظج الئحري. عثه المةامسات تسائر تتفغج 
الرغئات الةظسغئ أطرا ق غظى سظه. وطظ بط، شإظعط غئاضرون سمثا وغسرضعن طثاطش العصائع والعجائض والمعاد الاغ تبغر افشضار الةظسغئ شغ 
طةامساتعط طظ أجض إبارة الشرغجة الةظسغئ سظث الرجال والظساء. وبالاالغ، شإن اقخاقط التر شغ طظازلعط، وتثائصعط، وذرصعط، وأتعاض 
السئاتئ، أو التفقت، والمعاسثة، والظعادي، وافشقم، والمعجغصى، والضاإ، والمةقت، وطا إلى ذلك طظ افطعر الاغ تتفج الشرغجة الةظسغئ طا 

الكلمة السادسة
]Ë—Öh;ÏÁˆÂ (طارجمئ)
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عغ إق ظااج ذئغسغ أن غضعن شغ عثه المةامسات المععوجئ بسظخر الماسئ الثي تصعم سطغه السقصئ بغظ الةظسغظ. ضض عثا حضض ساطق جئئغا 
طعما شغ «أزطئ السائطئ» شغ المةامسات الطغئرالغئ، واقحاراضغئ والحغعسغئ. وبالاالغ، غةإ أن غضعن التض السصقظغ عع اجاؤخال المبغرات 
الاغ تآجب الشرغجة الةظسغئ وتبغر افشضار الةظسغئ شغ التغاة الساطئ، وبثقً طظ ذلك تعجغه ظزرة المةامع لتصغصئ الةاظإ الةظسغ لطسقصئ بغظ 

الرجض والمرأة: وعع الجواج واإلظةاب.
افخعات السجغجات:

بالظسئئ لظا ضمسطمغظ، غةإ أن غضعن اعاماطظا التصغصغ والمرجع العتغث لظا عع وجعئ الظزر اإلجقطغئ. إن سطغظا ضمسطمغظ أن ظظزر إلى 
غرغجة الظعع والةاظإ الةظسغ شغ السقصات بغظ الرجض والمرأة شغ ضعء الصرآن والسظئ شتسإ. وغةإ أن ظائظى عثا المظزعر الختغح. سظث 
الصغام بثلك جظرى بعضعح أن اآلغات الصرآظغئ تبئئ أن الشرض طظ وجعد غرغجة الظعع عع اإلظةاب والجواج شصط، شغ تغظ إن سظخر الماسئ 
الثي غظحأ سظ تتصغص عثه الشرغجة أطر ذئغسغ ولضظ غةإ أن غصاخر سطى إذار الجواج وتثه. سقوة سطى ذلك، ق غظئشغ أن غضعن طتعر وجعئ 
ِي َخلََقُكم مِّن غَّْفٍس وَاِحَدةٍ وََخلََق ِمْنَها َزوَْجَها َوَبثَّ  َّ فَُّها اجَّاُس ايَُّقواْ َربَُّكُم ا

َ
الظزر ظتع السقصئ بغظ الرجض والمرأة. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿يَا ك

ْن  ْن َخلََق لَُكم مِّ
َ
رَْحاَم إِنَّ ابَّ اَكَن َعلَْيُكْم رَقِيًبا﴾ [الظساء: ١] وغصعل تسالى أغدا: ﴿َوِمْن آيَاتِِه أ

َ
ِي تََساءلُوَن بِِه وَاأل َّ ِمْنُهَما رَِجاالً َكثرِيًا َونَِساء وَايَُّقواْ ابَّ ا

ُ َجَعَل  ُروَن﴾ [الروم: ٢١] وغصعل أغدا جئتاظه وتسالى: ﴿وَابَّ وَدَّةً َورمَْحًَة إِنَّ يِف َذلَِك َآليَاٍت لَِّقوٍْم َفَتَفكَّ َْها وََجَعَل بَيَْنُكم مَّ َ ِ ْزوَاًجا لِّتَْسُكُنوا إ
َ
نُفِسُكْم أ

َ
أ

يَِّباِت﴾ [الظتض: ٧٢] ْزوَاِجُكْم بَننَِي وََحَفَدةً َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّ
َ
ْزوَاًجا وََجَعَل لَُكْم ِمْن أ

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
لَُكْم ِمْن أ

عثه عغ وجعئ الظزر الاغ غصعم سطغعا الظزام اقجاماسغ اإلجقطغ، وتظزط أتضاطه المثاطفئ السقصئ بغظ الرجض والمرأة بحضض شسال، بتغث 
غصاخر إذقق الرغئات الةظسغئ وإحئاع الةاظإ الةظسغ سطى الجواج وتثه. واجمتظ لغ أن أصثم لضظ بسخ افطبطئ إن حاء اهللا:

١- أوقً، غأطر اإلجقم ضض رجض وضض اطرأة باةظإ ظزر ضض طظعما إلى سعرة اآلخر - أججاء الةسط الاغ غتزر سطغعط رؤغاعا. وجاء افطر طظ 
اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزىك هلم﴾ [الظعر: ٣٠] بط غصعل جئتاظه وتسالى طثاذئا الظساء: ﴿وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن﴾ [الظعر: ٣١] ضما ُغطجم اإلجقم الرجض والمرأة باةظإ ظزرة الحععة وغخ الئص إذا طا ضان 
َ اآلِخَرُة» ْت َل َ َ األُوَلى َوَلْ َْرَة َفِإنَّ َل َْرَة الَّ ِِع الَّ ْ الحثص غغر الجوج أو الجوجئ. وصث روي سظ سطغ رضغ اهللا سظه أظه صال: صال رجعل اهللا : «َال ُت

٢- باظغاً، أطر اهللا جئتاظه وتسالى الظساء باشطغئ أجسادعظ بالضاطض، باجابظاء وجعععظ وأغثغعظ شغ وجعد الرجال غغر المتارم (الرجال 
الثغظ غمضظعط الجواج بعظ). ضما أطر جئتاظه وتسالى الظساء بارتثاء الثمار (غطاء الرأس) والةطئاب (صطسئ واتثة طظ المقبج الثارجغئ 
الاغ تظسثل إلى افرض والاغ تشطغ طقبسعظ المظجلغئ، وزغظاعظ، وأجسادعظ ضطعا باجابظاء وجعععظ وأغثغعظ) سظثطا غشادرن طظازلعظ 
ل» (رواه أبع داوود) واهللا جئتاظه  ِ ْف َ َها ِإال َوْجُهَها َوََداَها ِإَلى اْل ُلْح َأْن ُيَر ِمْ ْ  َ ْ اِرََة ِإَذا َحاَضْت َل َ وغثرجظ إلى التغاة الساطئ. صال الظئغ : «ِإنَّ اْل
ْزوَاِجَك َوَبَناتَِك َونَِساء الُْمْؤِمننَِي يُْدغنَِي 

َ فَُّها اجَّيِبُّ قُل ألِّ
َ
﴾ [الظعر: ٣١] ﴿يَا ك َرْضِْبَن خِبُُمرِِهَنّ بَلَ ُجُيوبِِهَنّ ْ وتسالى غصعل، ﴿َوَال ُفْبِديَن زِينََتُهَنّ إَِالّ َما َظَهَر ِمْنَها َو

ُ َلُفورًا رَِّحيًما﴾ [افتجاب: ٥٩] ن ُفْعرَْفَن َفَال يُْؤَذْفَن َواَكَن ابَّ
َ
َ أ ْد

َ
َعلَْيِهنَّ ِمن َجَالبِيبِِهنَّ َذلَِك أ

٣- بالباً، غترم اهللا جئتاظه وتسالى سطى المرأة الاجغظ (الائرج) شغ تدعر غغر المترم، والثي غمضظ أن غبغر الظاتغئ الةظسغئ سظث الرجال. غصعل 
ُْعلََم َما خُيِْفنَي ِمن زِينَتِِهَن﴾ّ [الظعر: ٣١[ ِ رُْجلِِهَنّ 

َ
اهللا جئتاظه وتسالى، ﴿َوَال يرَْضِْبَن بِأ

َرٍم». ْ نَّ َرُجٌل ِاْمَرَأٍة ِإالَّ َوَمَعَها ُذو َم ُلَ ْ ٤- رابساً، ترم اإلجقم خطعة الرجض بالمرأة دون طترم. صال رجعل اهللا : «َالَ 
٥- خاطساً، غسطص اإلجقم أعمغئ ضئغرة سطى شخض الرجال والظساء غغر المتارم شغ التغاة الثاخئ والساطئ، وغترم اخاقذعط وغسمح لعط 
باقجاماع شصط لسئإ غصره الحرع ضاقجاماع لطاةارة والاسطغط والاعظغش والسقج الطئغ وافظحطئ السغاجغئ، والتفاظ سطى السقصات طع 
افصارب أو تمض الثسعة اإلجقطغئ. شخض الرجعل الرجال سظ الظساء شغ الخقة. وسظثطا رأى الظئغ  الرجال والظساء غثاططعن أبظاء طشادرتعط 
المسةث، أطرعط باقظفخال، بض وجسض طثاخض طثاطفئ لطرجال والظساء شغ المسةث لدمان عثا اقظفخال. روى  تمجة بظ أبغ أجغث افظخاري  ، 
سظ  أبغه  أظه جمع رجعل اهللا      غصعل وعع خارج طظ المسةث شاخاطط الرجال طع الظساء شغ الطرغص شصال رجعل اهللا  لطظساء:   «اْسَْأِخْرَن َفِإنَُّه 
» شضاظئ المرأة تطاخص بالةثار تاى إن بعبعا لغاسطص بالةثار طظ لخعصعا به. [رواه أبع داود]. سظ  ِ َِّر اَفاِت ال َ  ِ َّ ُ َ َعَلْ َِّر َ ال ُقْق ْ َّ َأْن َت ُ َلَْس َل
اء» [رواه أبع داود] ضما أن الظئغ  ظزط أغدا دروجا طظفخطئ لاسطغط الرجال والظساء  اب لل ا هذا ال ابظ سمر صال: صال رجعل اهللا : «ل تر

أتضام اإلجقم.
٦- وأخغرًا، طظع اإلجقم إحاسئ الفاتحئ شغ المةامع أو الظزرة الةظسغئ لطمرأة أو المةامع - جعاء شغ اإلسقظات أو افسمال الثراطغئ أو افشقم 
أو الضاإ أو المعجغصى أو أي وجغطئ أخرى! ضما أظه أطر بالسفئ وتزر أي سقصئ جظسغئ خارج إذار الجواج، وضض طا صث غآدي إلى ذلك - طظ طبض 
اتادان أو إطساك غث أو تصئغض رجال طظ غغر المتارم. ضما ظص سطى سصعبات حثغثة سطى السقصات خارج ظطاق الجواج، بما شغ ذلك سصعبئ 

الصاض شغ تالئ الجظا لطمتخظ.
إلى جاظإ ضض عثا، رغَّإ اإلجقم بحثة بالجواج وتث سطغه، ضما تث سطى الجواج شغ جظ طئضرة طا غدمظ إحئاع الظاتغئ الةظسغئ بالطرغصئ 
 ُ ُ َاَع ِمْ ِ اْسَ َاِب َم َّ َر ال َ الختغتئ وغمظع الفساد الثي غمضظ أن غتثث شغ المةامع بسئإ الاأخغر أو الظفعر طظ الجواج. صال الظئغ ، «َا َمْع

ِم َفِإنَُّه َلُه ِوَجاء». [رواه الئثاري، وابظ طاجه، وطسطط] ْ َّ ال ِهِ  ْع َفَعَلْ ِ َ ْ  َ ْ ْ َل ُ ِلْلَفْرِج َوَم َ ِر َوَأْح َ ْج َفِإنَُّه َأَغضُّ ِلْلَ ََزوَّ اْلَاَءَة َفْلَ
أغاعا افخعات السجغجات، ضض عثا غتاشر سطى سقصئ ظصغئ بغظ الةظسغظ، وغدمظ الاساون الختغ بغظعما، وغتاشر سطى صثجغئ الجواج، 

وغتمغ التغاة افجرغئ، وغمّضظ الرجال والظساء طظ الارضغج بظةاح سطى عثشعط الظعائغ شغ التغاة، وعع إرضاء اهللا جئتاظه وتسالى.
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افخعات السجغجات:
إن الظزام اقجاماسغ اإلجقطغ لغج تغعغاً شغ تظزغط السقصئ بغظ الرجال والظساء شغ المةامع بحضض شسال شتسإ بض إظه تغعي شغ تظزغط 
أدوار وتصعق وطسآولغات الرجال والظساء بحضض شسال شغ إذار الجواج ووتثة افجرة بطرغصئ تتصص العثوء شغ الجواج واقظسةام شغ التغاة 
افجرغئ وبغظ أشراد افجرة، بثقً طظ اقرتئاك والظجاسات واقظصسام واإلعمال شغما غاسطص بتصعق بسدعط الئسخ. وسطى الظصغخ طظ افظزمئ 
الاغ وضسعا اإلظسان، ق غاط تتثغث افدوار والتصعق والعاجئات شغ اإلجقم سطى أجاس المساواة بغظ الةظسغظ أو ترغئ اقخاغار، طا غثطص 
ظعًةا شردًغا ضاًرا لطتغاة افجرغئ، وق غاط تتثغثعا ضثلك سطى أجاس الاصالغث غغر اإلجقطغئ الاغ تترم المرأة طظ تصعق وأظحطئ طسغظئ 
غعشرعا لعا اإلجقم. سطى السضج طظ ذلك، شإن الجواج اإلجقطغ وصاظعن افجرة غحرسان طظ صئض اهللا جئتاظه وتسالى وتثه، السالط بما عع 
افشدض لةمغع افشراد داخض عغضض افجرة - الرجال والظساء وافذفال والمسظغظ وافجرة المماثة سطى تث جعاء. إن تصغصئ أن عثه التصعق 
والعاجئات غاط إصرارعا إلعغا شغ الظزام اقجاماسغ اإلجقطغ غعجث شغ الظعاغئ ُبظى أجرغئ جطغمئ وطةامًسا ختًغا بحضض سام ضما ضان التال 

شغ تارغثظا ضأطئ.
سطى جئغض المبال، غخش «افرجاصراذغ السبماظغ» Münevver Ayaşlı Hanımefendi، ضاتإ ساش طا بغظ ساطغ (١٩٠٦-١٩٩٩)، وغاائع 
تةرباه ضطفض ولث لسائطئ سبماظغئ (١٩٠٦) شغ ظض التضط اإلجقطغ لطثقشئ السبماظغئ: «ق أساصث أن جمال وظصاء وإخقص التغاة افجرغئ 
السبماظغئ صث وجث شغ أي طضان آخر، شالتغاة السبماظغئ اإلجقطغئ ضاظئ تغاة شغ صمئ الةمال [...] إذا جألاظغ طا عغ التغاة السبماظغئ، جأجغإ 

سطى ذلك أظعا ضاظئ صخغثة جمغطئ طجغظئ بافزعار».
عثا عع العضع المرغعب به لطسائطئ! غةإ أن تضعن السائطئ المسطمئ طبض عثه الصخغثة الةمغطئ المظمصئ الاغ تتثث سظعا! ظحأ العئام شغ 
عثه التغاة افجرغئ الحسرغئ طظ تصغصئ أن طثاطش افدوار والعاجئات والتصعق المظخعص سطغعا شغ اإلجقم لطرجال والظساء وافذفال شغ 
الجواج والتغاة افجرغئ ضاظئ طضمطئ لئسدعا الئسخ. وسقوة سطى ذلك، غاط تعزغع المسآولغات الجوجغئ وافجرغئ المامغجة سطى الرجال 
والظساء وشصا لاظعع ذئغسئ ضض واتث طظعط وخخائخه. شغ عثا الئظاء الثي غظزمه اهللا جئتاظه وتسالى، الرجض عع العخغ والصعام سطى افجرة، 
شغ تغظ إن المرأة عغ ربئ الئغئ وراسغئ افذفال وسطغعا واجإ ذاسئ زوجعا. وطظ بط، ُتسطى تداظئ افذفال لطمرأة، بغظما ُغمظح الرجال شغ 
بسخ التاقت تخئ أضئر طظ إرث المرأة تغث إظه طسآول سظ الظفصئ المالغئ لغج سطى زوجاه وأذفاله شتسإ بض أغداً سطى ضبغر طظ أصاربه 
طظ اإلظاث، شغما لغج سطى المرأة واجإ إظفاق طالعا سطى أجرتعا. وبالظزر إلى أن سمض المرأة شغ المظجل غاططإ صثرًا ضئغرًا طظ اعاماطعا 
وجعثعا ووصاعا، شإن الحرغسئ لط تططإ طظعا طسآولغئ الاضسإ لُفجرة، بض رشسئ عثا السإء سظعا وجسطاعا واجئا سطى الرجض... ق تسضج 
عثه اقخاقشات شغ تصعق وواجئات لطظعع اقجاماسغ أي تسطسض عرطغ أو تفعق لطرجض سطى المرأة. بض عغ بئساذئ طسآولغات تدمظ أن 
جمغع اتاغاجات التغاة افجرغئ غاط اقعامام بعا بحضض شسال، وتغث غسرف ضض شرد طظ أشراد افجرة واجئاته، وبالاالغ تصض الظجاسات تعل 
العاجئات، وغاعشر بثلك وجغطئ لتض الثقشات بفسالغئ لمظع الاخسغث صثر اإلطضان.. وبالاالغ، شإن عثه الصعاسث اإللعغئ الاغ تتضط السقصئ بغظ 
الجوجغظ عغ أرضان افجرة المسطمئ. وسقوة سطى ذلك، جسض اهللا جئتاظه وتسالى لطرجض والمرأة أجرا سزغما إذا طا أدوا طا سطغعط داخض وتثة 
لُواْ 

َ
ا اْكتََسنْبَ وَاْسأ مَّ ا اْكتََسُبواْ َولِلنَِّساء نَِصيٌب مِّ مَّ َل ابُّ بِِه َنْعَضُكْم بَلَ َنْعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّ افجرة بإخقص. غصعل جئتاظه وتسالى: ﴿َوالَ َيَتَمنَّوْاْ َما َفضَّ

ٍء َعلِيًما﴾ [الظساء: ٣٢] ْ َ ابَّ ِمن َفْضلِِه إِنَّ ابَّ اَكَن بُِكلِّ 
افخعات السجغجات:

ضان عثا الظمعذج اإلجقطغ الظاجح لاظزغط التغاة افجرغئ عع طا أدى إلى اظئعار أولؤك طظ دول أخرى باظسةام تغاة السائطئ المسطمئ. شسطى 
جئغض المبال، صال إدطعظثو دي أطغضعس، وعع رتالئ إغطالغ زار أراضغ دولئ الثقشئ شغ الصرن الااجع سحر: «إن الارضغ لطغش وسادل تةاه 
سائطاه. وعع بخفئ ساطئ أضبر اتاراًطا لطسقصات السائطغئ والجوجغئ طظ افوروبغغظ...» شغ تغظ صال ق بارون دوران دي شعظاماظغ، السفغر 

الفرظسغ شغ إجطظئعل سام ١٨٥٦: «الرجال غاخرشعن ضخثغص طعثب جثا لجوجاتعط، واتاراطعط فطعاتعط ق ظعائغ.»
وعضثا أغاعا افخعات السجغجات، غخئح واضتا أظه إذا ضظا ضمسطمغظ ظرغإ شغ طظع تفضك سائقتظا، وإذا ضظا ظرغث تتصغص الظةاح شغ الثظغا 
واآلخرة، شإن سطغظا أن ظرشخ أغئ بصاشئ غربغئ أو حرصغئ غغر إجقطغئ وضض طا ضان سطى حاضطاعا طظ الصغط وأظماط التغاة شغ إذار الجغةات 
والتغاة افجرغئ والمةامع ضضض. وإن العاجإ سطغظا أن ظسغث اتادان الصغط والصعاظغظ اإلجقطغئ والظزام اقجاماسغ اإلجقطغ الاغ تظزط جمغسا 
السقصئ بغظ الرجض والمرأة بحضض ختغح داخض المةامع، والاغ طظ حأظعا أن تظزط سطى ظتع شسال الجواج وتتاشر سطى وتثة افجرة لاتصغص 
ا  العثوء والسسادة والطمأظغظئ الاغ ظظحثعا جمغسا شغ أجرظا. عثا عع السئغض إلظصاذ افجرة طظ الثطار! واهللا جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿َشِإطَّ
َغْأِتَغظَُّضط طِّظِّغ ُعًثى َشَمِظ اتََّئَع ُعَثاَي َشَق َغِدضُّ َوَق َغْحَصى * َوَطْظ َأْسَرَض َسظ ِذْضِري َشِإنَّ َلُه َطِسغَحًئ َضظًضا َوَظْتُحُرُه َغْعَم اْلِصَغاَطِئ َأْسَمى﴾ 

[ذه: ١٢٣-١٢٤]

زعرة طالك
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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إخقح طفععم افطعطئ: 
أعمغئ الثور افجاجغ لطمرأة ضجوجئ وأّم

أخعاتغ السجغجات،
السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته، غسرظغ أن أضعن بغظضظ الغعم شغ عثا الاةمع المئارك؛ تةمع غرتئط بأصعى رابطئ؛ 

السصغثة اإلجقطغئ، السصغثة الاغ جمساظا طظ الصارات والمتغطات. التمث هللا الثي بظسماه تاط الخالتات... وخطى اهللا وجطط سطى 
أحرف افظئغاء والمرجطغظ وسطى آله وختئه أجمسغظ...

ةَ اَعنُيٍ وَّاجَعلَنا لِلُمتَِّقنَي اَِماًما ﴾. يّٰتَِنا قُرَّ ِيَن َفُقولُوَن َربََّنا َهب لَـَنا ِمن اَزوَاِجَنا وَذُرِّ َّ أخعاتغ السجغجات، صال اهللا جئتاظه وتسالى شغ جعرة الفرصان: ﴿وَا
عثه اآلغئ أخعاتغ، تسطمظا ضغش ظضعن طباقً غتاثى به ضعظظا ظساًء طسطمات.

وأرضج بالاتثغث سطى ﴿َو�جَعلَنا لِلُمتَِّقنَي إَِماًما﴾، شتاى ظضعن أئمئ لطماصغظ، حرح تفسغر عثه اآلغئ ابظ سئاس، التسظ، السثي، صاادة وربغع 
بظ أظج: «الصادة الثغظ غتاثى بعط ضأطبطئ سطى الثغر». وصال آخرون: «الثساة الثغظ غثسعن اآلخرغظ إلى الثغر». أرادوا أن تضعن سئادتعط 

طرتئطًئ بسئادة أبظائعط وذرغاعط، ودسعتعط لطافضغر شغ غغرعط وإشادة اآلخرغظ.
أغاعا افخعات، عثا الةغض طظ الصادة ق غمضظ أن غأتغ إق إذا ضظا ظتظ الظساء المسطمات ظائظى عثه الرؤغئ الصرآظغئ، وطظ بط ظسمض 

سطى تتسغظ دورظا ضأطعات تصغات.
وطع ذلك، أغاعا افخعات، إن عثه التغاة السخرغئ جسطئ عثه الرؤغئ الصرآظغئ خسئئ الاتصغص لطشاغئ، فن تغاة الغعم تاحضض وتعغمظ سطغعا 
الصغط الشربغئ الاغ تصثس السطماظغئ وتةسض الرأجمالغئ طترضعا، بتغث إن طسظى الظةاح شغ التغاة ق غضعن إق طظ خقل تتصغص الماسئ المادغئ، 
والربح والفعائث. لصث أخئتئ خعرة الحثخغئ الظاجتئ لطمرأة عغ المرأة الظاجتئ شغ طعظاعا، والمساصطئ طظ الظاتغئ المالغئ والمعظغئ. والغعم، 
غارجط أسطى دور لطمرأة إلى لشئ اقصاخاد شصط؛ أي ضغفغئ إظااج المعاد وافرباح لطحرضات الرأجمالغئ وزغادة اإلغرادات والدرائإ لطتضعطات. 
فن الثول الرأجمالغئ غعغمظ سظثعا السسغ وراء الربح والبروة سطى جمغع الصغط افخرى شغ التغاة. وطظ بط شإظعا تصثم المادغئ والمضاجإ 
الظصثغئ سطى افطعطئ ورشاعغئ افذفال والسائقت. ضشطئ الرأجمالغئ سطى الظساء لثخعل جعق السمض والاظازل أو تاى الاثطغ سظ دورعظ 
التغعي ضأطعات وربات بغعت؛ إطا بسئإ شصر جماسغ تسئئئ به جغاجاتعا وصعاظغظعا اقصاخادغئ المسغئئ، أو باجاشقل لشئ الظسعغئ طبض 
«تمضغظ المرأة» شدقً سظ تحةغع الضثب الثي غثسغ بأن العضع افتسظ والتغاة اقصاخادغئ افشدض جغأتغان طع زغادة تعظغش الظساء. 
وبالفسض، سمطئ الرأجمالغئ والظسعغئ جظئاً إلى جظإ لطاثطص بحضض طظعةغ طظ أعمغئ افطعطئ وإزاتئ المرأة سظ الصغام بعثا الثور التغعي.

عثا عع السئإ وراء جتص المبض الصرآظغئ السطغا لطمرأة المسطمئ شغ ظض عثه الصغط السطماظغئ. لط تسث الضبغر طظ الظساء المسطمات ترضجن 
سطى تربغئ افذفال وتضعغظ السائطئ؛ وبثقً طظ ذلك، أخئتظ أحثاًخا شردغغظ غئتبظ سظ أعثاف طادغئ بغظما تةاعطظ أغًدا طساظاة اآلخرغظ. 
وطظ عظا، شإن الرأجمالغئ تفارس رؤغاظا اإلجقطغئ الظئغطئ لفطعطئ ضظساء طسطمات، وتصجم المبض السطغا لثغظا وتدغص رؤغئ الفاغات المسطمات 

لطتخعل سطى وظغفئ شصط، وضثلك تصجم أطض اآلباء بحأن طساصئض أذفالعط.
تحعغح ضئغر واضطرابات شغ افطعطئ

أخعاتغ السجغجات المامغجات،
غمضظ الاقسإ بسععلئ بافشضار الظسعغئ المسغئئ وبالمساواة بغظ الةظسغظ بعاجطئ جحع الرأجمالغئ. سطى الرغط طظ أن الترضئ الظسعغئ 
لعا جثور طارضسغئ طسادغئ لطرأجمالغئ، إق أظعا الغعم تاساغح طع الصعة الفاجثة لطرأجمالغئ. وغظزر إلى عثا طظ طخططح تثغث غسمى 
«الرأجمالغئ بغظ الةظسغظ» أو الظسعغئ. طخططح غحغر إلى وجعد رابطئ سالمغئ بغظ ظمعذج المساواة بغظ الةظسغظ والترضئ الةثغثة 
لقجابمار السالمغ طظ تتالش الئطثان الرأجمالغئ والمآجسات المالغئ والمظزمات غغر التضعطغئ وافطط الماتثة الاغ رضجت سطى اقجابمار 
شغ الظساء والفاغات سطى طثى السصث الماضغ. شصث صال رئغج الئظك الثولغ، جغط غعظس ضغط، شغ سام ٢٠١٢، إن أضبر طظ ٨٠ شغ المائئ 
طظ الصروض والمظح المصثطئ طظ الئظك، أو طا طةمعسه أضبر طظ ٢٨ ططغار دوقر أطرغضغ، تط تثخغخعا لطمحارغع الماسطصئ بالمساواة بغظ 

الةظسغظ. ق سةإ شغ ذلك فظه طظث سام ٢٠٠٦ اسارف الئظك الثولغ أن تمضغظ المرأة عع «اصاخاد ذضغ».
إن داشسعط لغج إق طظ أجض الظمع اقصاخادي وجط افزطئ المالغئ السالمغئ الاغ تصغث الثول الرأجمالغئ وأظزماعا المالغئ، ضما صال أدرغان 
 (Transnational Business Feminism) روبرتج، الئاتث طظ جاطسئ طاظحسار شغ برغطاظغا، الثي سطص بأن الترضئ الاةارغئ الظسعغئ السالمغئ
تاةه إلى الثوران طع سمعد افزطئ المالغئ السالمغئ شغ سام ٢٠٠٨. وصث ذضرت عغقري ضطغظاعن، وزغرة الثارجغئ افطرغضغئ السابصئ، شغ وصئ 
جابص: «… إن التث طظ إطضاظات المرأة اقصاخادغئ بالظسئئ في بطث ضارك المال سطى الطاولئ. ق طسظى لثلك، خاخئ سظثطا ظضاشح طظ أجض 

الثروج طظ افزطئ اقصاخادغئ».
تضحش ضطمات ضطغظاعن بعضعح الثاشع التصغصغ لطثول الرأجمالغئ الاغ لثغعا الصثرة لطادتغئ بظسائعا فظعا تظزر إلغعظ سطى أظعظ طةرد 

الكلمة السابعة
]ËâË›ÂÅ›b (طارجمئ)
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ساطقت وطترضات لطظمع اقصاخادي، ولغج ضأطعات فجغال المساصئض وحرف لتماغاعظ.
إن الرأجمالغئ تسمث سطى إذقل افطعات بأن غضظ طةرد ساطقت، تاى إظعظ ساطقت طظثفدات المساعى. ووشصاً لاصرغر طظزمئ السمض 
الثولغئ لسام ٢٠١٣ السالمغ، تط تعظغش ٤٣ ططغعن اطرأة ضصائمات سطى رساغئ الئغعت، وذئاخات، وخادطات طظازل، وخادطات سطى 
طساعى السالط. وصث سضسئ الجغادة الضئغرة الاغ تخض إلى ١٩ ططغعن حثص غسمطعن ضثثم شغ المظازل سطى طثى السظعات البماظغئ 
سحر الماضغئ. أجئر الفصر وظصص المعارد المقغغظ طظ الظساء شغ الئقد سطى ترك طظازلعظ وأذفالعظ لاثبغر أطعرعظ. إظه الاطئغص 
السالمغ لطرأجمالغئ طع ظمعذجعا المالغ الصائط سطى الفائثة وظزام السعق التر بمئثئه الطغئرالغ «دسه غسمض دسه غمر» الثي جسض البروة 
تارضج شغ أغثي الصطئ، وبالاالغ اظاحر الفصر المثصع سئر دول السالط اإلجقطغ ودول السالط البالث. وصث أدى عثا شغ وصئ قتص إلى الاةمع 

الظسعي وعةرة ساطقت المظازل، طما غسرضعظ لقجاشقل.
وصث أدت عثه اقضطرابات شغ افطعطئ إلى تعلغث جغض سثواظغ عح وطدطرب، وعع بمظ باعر تثشسه افطئ الاغ تعظش افطعات 
ضمترضات لطظمع اقصاخادي. أخثرت الطةظئ اإلظثوظغسغئ لتماغئ الطفض (٢٠١٦) بغاظات سظ طقغغظ افذفال الثغظ ترضاعط أطعاتعط 
بسئإ السمض شغ الثارج. غعجث ١١,٢ ططغعن ذفض إظثوظغسغ طتروطعن طظ الرساغئ افبعغئ والمعدة طظ أطعاتعط بسئإ عةرتعط إلى 
الثارج لطسمض، شغ تغظ تحغر بغاظات الغعظغسش (٢٠٠٨) إلى أن تعالغ ٦ ططغعن ذفض شغ الفطئغظ صث تط الاثطغ سظعط طظث أن أخئتئ 
شغ المظاذص  شغ الخغظ، تغث غارك ٦١ ططغعن ذفض دون جظ ١٧ ساطاً  أطعاتعط طظ شؤئ الساطقت المعاجرات. وغتثث عثا أغداً 
الرغفغئ بغظما غعاجر أتث العالثغظ أو ضقعما لطسمض. غساظغ عآقء افذفال الماروضعن شغ الخغظ طظ السثغث طظ المحاضض طبض اقتةار 
بافذفال والسظش الةظسغ واقظاتار والةرغمئ وافطراض اقجاماسغئ افخرى، عثا طا صام الئروشغسعر لغ غغ شاي (٢٠١٥)، وعع أجااذ طظ 

جاطسئ بضغظ، باضاحاشه ودراجاه.
شغ العاصع ضاظئ الثول الرأجمالغئ الشربغئ تساظغ طظ عثه افزطات اقجاماسغئ صئض دول حرق آجغا بفارة ذعغطئ، وطظعط غمضظظا أن ظاسطط أن 
«طعت طفععم السائطئ» لغج طثشعساً شصط بالطغئرالغئ اقصاخادغئ وبظسعغاعا، بض أغداً طظ خقل الطغئرالغئ اقجاماسغئ، بصغمعا الفردغئ افظاظغئ 
طبض الاماع بترغات التغاة الفردغئ بثقً طظ اقلاجام بالجواج وافذفال، طما تسئإ شغ وباء ختغ واجع باإلضاشئ إلى إلتاق افذى بافطعطئ. 
عثه الزروف صث دطرت تغاة افجرة جثرغاً وأجفرت سظ شصر دغمعغراشغ شغ عغضطغئ المةامع شغ طثاطش الئطثان افوروبغئ وأطرغضا. شفغ 
ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٨، سغظئ برغطاظغا وزغرًا طثاخاً فطعر العتثة والسجلئ لطاساطض طع طا وخفاه رئغسئ العزراء تغرغجا طاي «بالعاصع المتجن 
لطتغاة السخرغئ» لطسثغث طظ افحثاص، تغث إن أضبر طظ ٩ طقغغظ حثص غحسرون بالعتثة وتعالغ ٢٠٠,٠٠٠ حثص طسظ شغ الئقد 

لط غاتثث طع خثغص أو صرغإ طظث أضبر طظ حعر. عثا ظاغةئ تشغر عغضض افجرة شغ عثه الثول الطغئرالغئ الرأجمالغئ.
ضما أن افبر التصغصغ لطتدارات السطماظغئ الرأجمالغئ عع إتثاث اضطرابات وتحعغح سطى افطعطئ الاغ أدت إلى «طعت اآلقف طظ العتثات 
السائطغئ» سطى طساعى السالط. عثه خعرة طزطمئ جثًا لطتدارة اإلظساظغئ شغ أغاطظا عثه، بسغثة ضض الئسث سظ ظعر اإلجقم وتعجغعه. غثضرظا 

ْقىَم﴾.
َ
ْرُشُهُ يَوَْم الِْقَياَمِة أ ُ َمِعيَشًة َضناًك َوحنَ َ ْعرََض َعن ذِْكرِي َفإِنَّ 

َ
عثا بصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َوَمْن أ

تخعر واجئات أطعطاظا
أغاعا افخعات السجغجات، لثغظا الضبغر طظ افتقم، لضظ عض تطمظا غعطاً بضغفغئ الافعق شغ دورظا افجاجغ والاجاطاتظا الرئغسغئ ضظساء وأطعات 
وزوجات؟ عض تطمظا غعطاً بالثور الثي لسئظاه شغ خطص جغض المساصئض الئارز والرائث لعثه افطئ؟ غخئح طسزمظا أطعات بثون إسثاد ضاطض، شصط 
ظاسطط أبظاء أدائظا لطسمض، دون طسرشئ ضاشغئ. عثا جئإ غثشسظا إلى تتسغظ أشضارظا افطعطغئ شغ سائطاظا وضثلك شغ طةامسظا، المبالغئ الاغ عغ 

الرؤغئ الصرآظغئ المساظغرة إلظحاء إطام الماصغظ (صائث أولؤك الثغظ لثغعط تصعى).
شغ العاصع، شإظظا ظسطط المضاظئ المحرشئ والمتارطئ الاغ ق طبغض لعا والاغ غصثطعا اإلجقم لفم. شصث ذضر ذلك شغ أتث افتادغث... َجاَء َرُجٌض 
»، َصاَل: ُبطَّ َطْظ؟  َ َّ ُأمُّ َ»، َصاَل: ُبطَّ َطْظ؟ َصاَل: «ُث َّ ُأمُّ »، َصاَل: ُبطَّ َطْظ؟ َصاَل: «ُث َ إَِلى َرُجعِل اهللاَِّ ، َشَصاَل: َطْظ َأَتصُّ الظَّاِس ِبُتْسِظ َخَتاَبِاغ؟ َصاَل:«ُأمُّ

َك» َّ أَُب َصاَل: «ُث
سئث اهللا بظ سئاس رضغ اهللا سظه، خاتإ الظئغ  وسالط إجقطغ ضئغر، صال ذات طرة: «إظغ ق أسطط سمقً أصرب إلى اهللا سج وجض طظ ِبرِّ 
ا  َ َْت ِف ِل هللااَِّ، َفِإْن َهَل َُراِِط ِفي َسِ اْل َ اَألْجِر َ اِلَها ِم َ ِلَها ِإَلى َوْضِعَها ِإَلى ِف ْ ْرَأِة ِفي َح َ العالثة». شبعاب بر افم سزغط شغ اآلخرة. صال الرجعل : «ِإنَّ ِلْل

ٍد». َ َفَلَها َأْجُر َشِه َ َذِل َبْ
وبغظما غعضح اإلجقم عثه افعمغئ التغعغئ لثور افطعطئ سظث الظساء، ظتااج إلى شعط ضاطض لفتضام اإلجقطغئ شغ عثا الحأن. جاء اإلجقم 
بأتضام طثاطفئ، بسدعا خاص بالرجال وبسدعا خاص بالظساء. وصث شرق بغظ الرجال والظساء شغما غاسطص بئسخ عثه افتضام وأطرعط بصئعل 
ؤول  ْ ْ َم ُ لُّ ْ َراٍع َوُ ُ طا خخخه اهللا لعط خخغخاً. تثغث الرجعل  غئغظ بعضعح طعاخفات المسآولغات السائطغئ لطجوج والجوجئ. تغث صال: «ُكلُّ

َِها...». ْ َرِعَّ ؤوَلٌة َع ْ ِت َزْوِجَها َوَم ْرَأُة َراِعٌَة ِفي َبْ َ ِِه، َواْل ْ َرِعَّ ؤوٌل َع ْ ُجُل َراٍع ِفي َأْهِلِه َوُهَ َم ِِه، َوالرَّ ْ َرِعَّ ؤوٌل َع ْ ِِه، اِإلَماُم َراٍع َوَم ْ َرِعَّ َع
وبالاالغ شإن الحرغسئ جسطئ المرأة أطاً وربئ طظجل (طسآولئ سظ التغاة المظجلغئ ورساغئ افذفال). عثا عع السئإ شغ أن اإلجقم جاء إلغظا 
بأتضام طاسطصئ بالتمض والعقدة والرضاسئ والتداظئ وشارة السثة. لط تمظح الرجال أي دور شغ ذلك فن عثه افتضام تاسطص بظا بخفاظا ظساء. 

وعضثا وضع اإلجقم سطى المرأة طسآولغئ الطفض طظ تغث التمض والعقدة والرضاسئ والتداظئ.
لثلك، عثه عغ أسمالظا المعمئ وطسآولغاتظا الضئرى ضظساء. وطظ عظا، غمضظ الصعل إن الثور افجاجغ لطمرأة عع أن تضعن أطاً وربئ بغئ فظه 
طظ خقل عثا السمض، غسامر الةظج الئحري، وفظظا طامغجون بعثا سظ الرجال. ولعثا ظةث أغداً أن الحرغسئ جمتئ لظا باإلشطار شغ رطدان 
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إذا ضظا شغ تالئ تمض أو رضاسئ وأّبر الخعم سطى ختاظا وتغاتظا. ضما أن الحرغسئ أسفاظا طظ الخقة إذا ضظا تغخ أو شغ تالئ ظفاس، وطظسئ 
الرجض طظ السفر طع ذفطه طظ الئطث الثي تصغط شغه افم، ذالما أن افم ق تجال تتافر بتداظئ الطفض. ضض عثا لاسعغض إضمال دورظا افجاجغ، 
الثي عع دور افم وربئ المظجل. ضما ألجطئ الحرغسئ الرجض أو الثولئ باعشغر المال لطمرأة تاى ق تدطر إلى أن تضعن المسغطئ فجرتعا، طما 

غمضظعا طظ ترضغج وصاعا واعاماطعا بفسالغئ سطى رساغئ أذفالعا وتربغاعط.
لثلك غظزر اإلجقم إلى طضاظئ افم والجوجئ ضثور تغعي شغ المةامع غةإ العشاء به بحضض ختغح وتماغاه ودسمه دائماً.

أخعاتغ السجغجات، ضمطغسات هللا جئتاظه وتسالى، ظتظ بتاجئ إلى الامسك بعثه المسآولغئ الضئغرة، وتةعغج تغاتظا لظخئح أشدض أطعات 
فذفالظا. عثه الظزرة اإلجقطغئ ظتع افطعطئ غةإ أن تحضض أولعغاتظا شغ التغاة وضغفغئ تظزغط تغاتظا. غةإ أن ظفعط سطى جئغض المبال، 
أظه طعما ضاظئ اإلجراءات الاغ ظعاجععا والمسآولغات الاغ تصع سطغظا، غظئشغ أن ظسامر شغ طسآولغاظا افجاجغئ بعخفظا ربات بغعت وراسغات 
فذفالظا. ق غظئشغ لظا أن ظسائر عثا الثور ضثور باظعي أو أصض أعمغئ طظ الطمعتات افخرى شغ عثه الثظغا؛ شئثقً طظ ذلك غةإ أن ظطمح 
لطجواج وافطعطئ وأن ظسائرعط طتعرًا أجاجغاً شغ تغاتظا. إن وظائفظا، وطخالتظا الفردغئ، ق غظئشغ لعا أن تةسطظا ظاظازل سظ عثا العاجإ التغعي 
أو ظاةاعطه - فظظا ضظساء طسطمات، ق ظصعم باصغغط ظةاتظا سطى أجاس الظمعذج الرأجمالغ لاراضط البروة أو العضع المادي أو الاصثم شغ التغاة 
العظغفغئ، بض طظ خقل تتصغص جمغع واجئاتظا اإلجقطغئ بأشدض طا ظساطغع، بما شغ ذلك ضعظظا أشدض أم وزوجئ. عثه الظصاط ذات افعمغئ 

الضئرى غةإ أن ُتفعط بعضعح أغًدا شغ طةامساتظا المتطغئ، وبغؤئ السمض والثولئ.
أغاعا افخعات السجغجات، سطى الرغط طظ أن الثور افجاجغ لطمرأة عع أن تضعن أًطا وزوجئ، شإظعا ق تتاةج شغ عثا الثور أو تمظع طظ 
طمارجئ أظحطئ أخرى، فظظا ظسطط أن اإلجقم غدمظ أغًدا تخعل المرأة سطى تصعق جغاجغئ وتسطغمغئ واصاخادغئ طبض التص شغ السمض، 
والتخعل سطى وظغفئ، وخغاغئ السصعد، واجابمار بروتعا، والصغام بئصغئ المساطقت المةامسغئ. بض إظه وجغطئ لطرجض والمرأة أن غسغحا 
شغ جع طظ العثوء طع بسدعما الئسخ شغ الجواج، وبالاالغ غمضظ أن غضعن لثغعما أذفال غاط تربغاعط بطرغصئ شسالئ إلغةاد جغض صعي 
وطساصئطغ صعي. وبالفسض، شإن اإلجقم ضظزام صغط غدمظ لطمرأة الصثرة سطى تتصغص ظةاتعا الحثخغ وضثلك ظةاح طةامسعا شغ العصئ 
ظفسه! غمظح اإلجقم سثجئ شرغثة وصغمئ طظ ظعسعا شغما غاسطص بضعن المرأة طسطمئ تصغصغئ، وضغش غرتئط الظةاح التصغصغ لطمرأة بظةاح 
افجغال الصادطئ والمةامع. إن المسطمئ التصغصغئ عغ الاغ تطمح تصاً فجرتعا وأبظائعا باإلضاشئ إلى التغاة الساطئ الظحطئ واإلجعام بحضض 
إغةابغ شغ رشاعغئ طةامسعا وتصثطه. عغ الاغ تثرك تماًطا ضض أولعغاتعا الاغ تثدعا اإلجقم - جعاء أضاظئ واجئات خاخئ أم ساطئ. 
عغ الاغ تفعط أظعا ططجطئ بططإ المسرشئ بثغظعا لاصعم بثورعا تةاه ربعا، وضثلك رساغئ أذفالعا بالصغط اإلجقطغئ شغ الئغئ. عغ الاغ 
غاط تحةغسعا لطافعق شغ الاسطغط إلشادة ظفسعا وطةامسعا وإظحاء أشدض رساغئ فبظائعا شغ الئغئ؛ عغ الاغ تثرك أظعا ططجطئ بأن تضعن 
ظاحطًئ جغاجغًئ، وأن تصش ضث الزطط والفساد وتتاجإ التضام. عغ الاغ أطرت بتمض الثسعة، وتسطغط أذفالعا أعمغئ اقعامام بمتظئ 
افطئ وإسثادعط ضتمطئ دسعة طساصئطغغظ وطةاعثغظ شغ جئغض اهللا. إن افطعات، الطعاتغ غاماسظ بالثضاء واإلخقص والعسغ بمعاطعظ 
افجاجغئ، جعف غظاةظ أجغاقً جثغثة طظ المسطمغظ ذوي حثخغات إجقطغئ، تغث جغضعظعن ذطغسئ لقجقم ورساغا خالتغظ وطظاةغظ 

شغ دولاعط، تغث جغتسظعن أوضاع افطئ اإلجقطغئ وطخالتعط وطةامسعط.
وغرجع ضض عثا إلى الظزرة اإلجقطغئ الفرغثة فعمغئ افطعطئ والتاجئ إلى تتسغظ دور المرأة ضتارجئ لطتدارة وطربغئ افجغال الصادطئ، 
ولغج ضصعة ساططئ وأداة لاعلغث البروة لطحرضات والثول. شغ ضااب طصثطئ الثجاعر لتجب الاترغر، شغ الصسط الماسطص بالظزام اقجاماسغ شغ 
اإلجقم، غظص سطى أن «الثور الرئغسغ لطمرأة شغ اإلجقم عع أن تضعن أطاً فذفالعا، وربًئ لمظجل زوجعا. إظعا سرض غةإ تماغاه وخغاظاه».
غتااج السالط إلى رؤغئ جغاجغئ جثغثة لامضغظ المرأة، وعغ رؤغئ صادرة سطى تسجغج الظساء طظ أجض الاجام صعي بئظاء جغض ذعئغ. غتافر 
اإلجقم شغ العاصع بعثه السقصئ الساطغئ واإلظساظغئ والتغعغئ بغظ دور افطعطئ لطمرأة وظعسغئ جغض المساصئض طظ خقل ضمان أن تزض 
جعدة افطعطئ طرتفسئ وشسالئ شغ المةامع. سقوة سطى ذلك، غحةع اإلجقم افجر سطى إظةاب السثغث طظ افذفال، طما غدمظ وجعد دولئ 
 : حابئ ذات دغظاطغضغئ سالغئ. السثغث طظ الظخعص اإلجقطغئ أسطئ افعمغئ وافجر الضئغر لطجواج وإظةاب السثغث طظ افذفال ضما صال الظئغ

.«َ ُ األَُم ُ َاِثٌرِ  َد َفِإنِّي ُم ُل َ ُدوَد اْل َ ا اْل ُج «َتَزوَّ
وطع ذلك، شإن دغظظا غدمظ أغداً وقدة طسامرة فشدض ظعسغئ طظ افجغال طظ خقل دسط الظزط الاسطغمغئ واقجاماسغئ واقصاخادغئ 

لطتدارة اإلجقطغئ.
أخعاتغ السجغجات، عثه الرؤغئ اإلجقطغئ السزغمئ لفطعطئ تدمظ خطص جغض طساصئطغ طبمر طشروس شغه خفات الصغادة والاصعى. وشغ 
العصئ ظفسه، جعف تمظع أزطئ اظثفاض سثد السضان الاغ تآبر سطى السثغث طظ الئطثان الغعم. لثا، طظ الدروري أن ظساسغث طفععم افطعطئ 
بعخفظا ظساًء طسطمات وطةامسات طسطمئ، وتئظغ عثه الظزرة المعمئ لمضاظئ المرأة وطسآولغاتعا افجاجغئ شغ التغاة. وعثا غسظغ أغداً بظاء 
عثا الفعط بحضض صعي شغ بظاتظا وأخعاتظا وطةامساتظا، بتغث غظزر إلى الجوجئ وافم طرًة أخرى سطى أظعا حرف، تتزى باتارام وتصثغر داخض 
طةامساتظا. وطع ذلك، غاططإ عثا أغًدا ظزاًطا غسعض عثه الرؤغئ اإلجقطغئ وغثسمعا بثقً طظ السمض ضثعا. إن الثقشئ سطى طظعاج الظئعة 
جاطئص اإلجقم بحضض حاطض وجاسغث المضاظئ السزغمئ الاغ تساتصعا افطعطئ داخض أراضغظا، وأغداً جادمظ سعدة الرؤغئ الصرآظغئ لةغض 

غسائر إطاطاً لطماصغظ، وصائثًا لمظ لثغعط الاصعى، إن حاء اهللا!
شغضا صمارة

سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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صعاطئ الرجض سطى املرأة يف اإلجقم

الصعاطئ تضط حرسغ ولغسئ سادات وتصالغث
وظتظ ظاتّثث سظ طعضعع الصعاطئ، ضان ق ُبّث لظا أن ُظفّرق بغظ طا حّرسه اإلجقم طظ أتضام، وطا صّرره طظ صعاسث وأخعل 

لئغان عثا التضط، وبغظ بسخ المفاعغط الئاذطئ والُممارجات الزالمئ طظ بسخ المسطمغظ جعق وسثواظا ُألِتصئ بتضط 
الصعاطئ. وضان ق ُبّث طظ إجقء طا ُألِخص به طظ سادات وتصالغث شاجثة لغسئ أخق طظ الاحرغع اإلجقطغ، بض عغ بصاغا سعث صثغط 

طظ اجاسئاد المرأة غعم ضاظئ جظًسا ُطعَمقً شغ الئغئ وشضرة طةععلًئ شغ المةامع، وعثا طا جّعض سطى دساة السطماظّغئ أن غاطّصفعا طبض 
عثه السادات الفاجثة وغربطععا بالاحرغع اإلجقطغ شُغحّعععه وُغتّرشعه، لاةث المرأة المسطمئ ظفسعا ُطثَاَطفئ بغظ ططرصئ الةاعطّغئ 
افولى الاغ تصّغثعا بالضاطض وتزطمعا، وبغظ جظثان الةاعطّغئ التثغبئ الاغ تّثسغ تترغرعا طظ ضّض صغث! إّطا أن تارَبص بعا السادات 
الفاجثة شاساسئثعا تتئ سظعان «اإلجقم والحرع» وإّطا أن تثطسعا وتظافخ سطغعا شغارّبص بعا طظ عط أحّث اجاسئادا تتئ سظعان 

«الترّغئ والمساواة»!
إّن الفعط اإلجقطغ لظّص الصعاطئ لغج طةرد اجاظااجات شردّغئ أو سادات طعروبئ طظ الحرق أو رّدة شسض سطى طضاغث الشرب، إظما عع 

شصه طتضعم بمظطص الصعاسث الحرسغئ المظّزمئ لمآجسئ افجرة، وسقصئ الجوج بجوجه وتّص ضض طظعما سطى اآلخر.
الصعاطئ الجوجغئ شغ اإلجقم وطحروسّغاعا طظ الضااب والسظئ

الصعاطئ الجوجغئ عغ وقغئ غفعَّض بمعجئعا الجوج الصغام سطى طا غخطح حأن زوجاه باثبغر أطعرعا واإلظفاق سطغعا وتفزعا وخغاظاعا 
والصغام بمخالتعا وإطساضعا شغ بغاعا وتأدغئعا شغ التص بما عع طآتمظ سطغه.

ْموَالِِهْم﴾ [الظساء: ٣٤]
َ
ْغَفُقوا ِمْن أ

َ
ُ َنْعَضُهْم بَلَ َنْعٍض َوبَِما أ َل ابَّ وافخض شغ بئعت الصعاطئ صعل اهللا سّج وجّض: ﴿الرَِّجاُل َقوَّاُموَن بَلَ النَِّساءِ بَِما َفضَّ

رغظ والفصعاء.  عثه اآلغئ الضرغمئ عغ افخض شغ صعاطئ الجَّوج سطى زوجِاه، وصث ظصَّ سطى ذلك جمععر السطماء طظ المفسِّ

جض صّغط سطى المرأة؛ أي: عع رئغسعا، وضئغرعا، والتاضط سطغعا وطآدُِّبعا إذا اسعجَّئ». * صال ابظ ضبغر شغ تفسغر اآلغئ: «الرَّ
* وغصعل الصرذئغ: أي غصعطعن بالظفصئ سطغعّظ والثّب سظعّظ، وصّعام سطى وزن شّسال لطمئالشئ طظ الصغام سطى الحغء.

ُجض سطى المرأة شغ السْصض  ض اهللا الرَّ اص شغ تفسغر اآلغئ: «صغاطعط سطغعظَّ بالاَّأدغإ والاَّثبغر والتفر والخغاظئ؛ لما شدَّ * وصال الةخَّ
ُجض سطى المرأة شغ المظجلئ وأظَّه عع الَّثي غصعم  أي، وبما ألجطه اهللا تسالى طظ اإلظفاق سطْغعا، شثلَّئ اآلغئ سطى طساٍن، أتثعا: تفدغض الرَّ والرَّ
باثبغرعا وتْأدغئعا، وعثا غثلُّ سطى أنَّ له إطساَضعا شغ بغِاه، وطظسعا طظ الثروج، وأنَّ سطْغعا ذاساه وصئعل أطره طا لط تضظ طسخغئ، 

ودلَّئ سطى وجعب ظفصِاعا سطغه.
* وصال ابظ السربغ شغ تفسغر اآلغئ: صعله «َقوَّاُمون» ُغصال: صعَّام وصغِّط وعع شسَّال وشسغض ِطظ صام، والمسظى: عع أطغظ سطْغعا، غاعلَّى أطرعا 
وغخطتعا شغ تاِلعا، صاله ابظ سئاس، وسطْغعا له الطاسئ... وسطْغه - أي الجَّوج - أن غئُثل المْعر والظَّفصئ ُغْتِسظ الِسْحرة، وَغتمغعا وغأُطرعا 
بطاسئ اهللا تسالى، وغرغِّإ إلْغعا حسائر اإلجقم، طظ خقٍة وخغام، وسطْغعا التفاظ لماله، واإلتسان إلى أْعطه، وصئعل صعِله شغ الّطاسات.

ِي َعلَْيِهنَّ بِالَْمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعلَْيِهنَّ َدرََجٌة وَابُّ َعِزيٌز َحُكيٌم﴾ [الئصرة: ٢٢٨]، دلغض آخر، غصعل الصرذئغ  َّ وشغ صعل اهللا تسالى ﴿َولَُهنَّ ِمْثُل ا
«وسطى الةمطئ شضطمئ «درجة» تصادغ الافدغض، وتحسر بأن تص الجوج سطغعا أوجإ بتصعا سطغه».

صال الةّخاص: أخئر اهللا شغ عثه اآلغئ أن لضّض واتث طظ الجوجغظ سطى خاتئه تّصا، وإن الجوج ُطثَاصٌّ بتص له سطغعا لغج لعا سطغه 
طبطه، ولط ُغئّغظ شغ عثه اآلغئ طا لضض واتث طظعما سطى خاتئه طظ التص طفّسرا، وصث بّغظه شغ غغرعا وسطى لسان رجعله . صال ابظ 

سئاس: الثرجئ تّخ الرجال سطى تسظ المساحرة والاعّجع لطظساء شغ المال والثطص، أي أن افشدض غظئشغ أن غاتاطض سطى ظفسه.
رع، وطا  أطا الظخعص الحرسغئ الثالئ سطى الصعاطئ طظ السّظئ الظئعغئ شصث أطر رجعلظا  المْرأة بطاسئ زْوِجعا طا دام ذلك شغ تثود الحَّ

ا غثلُّ سطى ذلك: دام ذلك شغ تثود ُصْثرِتعا واجاطاساعا، وطمَّ
َل َلَها اْدُخِلي  َاَعْت َزْوَجَها ِق َْت َفْرَجَها َوَأ َها َوَصاَمْت َشْهَرَها َوَحِف َ ْ ْرَأُة َخ َ ١ـ طا روى سئث الرتمظ بظ سعف صال: صال رجعل اهللا  «ِإَذا َصلَّْت اْل

َِّة ِشْئِت». (رواه أتمث شغ طسظثه) َ اِب اْل ِّ َأْبَ ْ َأ ََّة ِم َ اْل
ًا  اِء َساِخ َ َّ اَن الَِّذ ِفي ال ِه، ِإالَّ َ ْ َرُجٍل َيْدُع اْمَرَأَتُه ِإَلى ِفَراِشِه َفَْأَبى َعَلْ ِدِه َما ِم ي ِبَ ِ ٢ـ طا روى أبع عرغرة صال: صال رجعل اهللا  «َوالَِّذ َنْف

َها». (رواه طسطط شغ ختغته) َها َحَّى َيْرَضى َعْ َعَلْ
ِِه ِإالَّ ِِإْذِنِه». (رواه الئثاري شغ  َم َوَزْوُجَها َشاِهٌد ِإالَّ ِِإْذِنِه َوَال َتْأَذَن ِفي َبْ ُ ْرَأِة َأْن َت َ لُّ ِلْل ِ ٣ـ طا روى أبع عرغرة صال: صال رجعل اهللا  «َال َ

الكلمة السابعة
ÈdÖ¬’\;rË÷£\
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ختغته)
 َ ْئ ِ َّ َأْن ال ُي ِه ْ َعَلْ ُ ِة ِهللا، َوَل َ ِل َ ِ َّ ْ ُفُروَجُه ُ َلْل ْ َّ َِأَماِن ِهللا، َواْسَ ُه ُ ْ َأَخْذُت ُ اِء، َفِإنَّ َ ا َهللا ِفي الِّ ٤ـ طا روى جابر أّن رجعل اهللا  صال «فاتَُّق

َنُه». (رواه طسطط شغ ختغته) َرُه ْ ْ َأَحًدا َت ُفُرَشُ
ووجه اقجاثقل طظ عثه افتادغث أّن الجوج اجاتّص سطى اطرأته افطعر المثضعرة بسئإ صعاطاه سطغعا شغ الظضاح.

وتامبض الصعاطئ شغ: رساغئ الجوجئ والصغام سطى حآوظعا طظ تسظ طساحرة وظفصئ وطعر، وذاسئ الجوج شغ المسروف شغما ق طسخغئ اهللا 
شغه، واجاؤثان الجوج شغ الثروج طظ المظجل، واجاؤثان الجوج شغ إجارة ظفسعا لسمض، واجاؤثان الجوج شغ إدخال اآلخرغظ طظجله، وتصعغط 

جطعك المرأة وتمطعا سطى الطاسئ وشص الاثّرج المثضعر شغ ضااب اهللا.
العةعم السطماظغ سطى الصعاطئ

تسّرض طعضعع الصعاطئ سطى المرأة شغ اإلجقم - وق زال - لعةمات سطماظّغئ حرجئ وُرّبما صث تسّعد المسطمعن طظث جصعط دولاعط 
سطى عثا العةعم السطماظغ المشرض والُمَعّجه ضّث افجرة المسطمئ خاخئ والاغ تّاخض بصداغا طسروشئ وطساعطضئ، ضاسثد الجوجات 
والطقق والجواج المئّضر والمغراث والصعاطئ... لضظ طا حعثه عثان السصثان افخغران طظ تطّعر جثغث شغ العةمئ سطى وضسغئ افجرة 
أخئتئ  تغث  طاظّفثة  دولغئ  جعات  شرضاعا  وصعاظغظ  بظعد  وإرجاء  بعا  الماسّطصئ  الاحرغسغئ  المظزعطئ  ضرب  طتاولئ  عع  المسطمئ 
المظزمات الظسعغئ وافطمغئ واإلظساظغئ عغ الثراع افجاس لطتضعطئ السالمغئ شغ شرض وإسمال ضض السغاجات المعضعسئ شغ طآتمرات 
المرأة وافجرة والطفض، ضمآتمر بضغظ ووبغصئ الصداء سطى السظش ضّث المرأة واتفاصغات جظغش وطآتمر الصاعرة طظ صئض، والثروج طظ 
الخراع الفضري إلى جططئ الصاظعن الاسّسفغ المحروط بالصروض الثولغئ والثغعن الثارجغئ الاغ ُغصّثطعا الشرب لتضعطاتظا وغرعظ بعا 

بقدظا طصابض تمرغر عثه السغاجات.
لصث بثأت العةمئ السطماظّغئ سطى الصعاطئ بُمظابثة عثا المخططح الحرسغ والاحعغح سطغه بصخث الاترغش والاحعغه، شأذطص سطغه 
السططئ الثضعرّغئ والعخاغئ الثضعرّغئ، تاى تظفر المرأة طظ اقجاةابئ لعثا التضط وُتئرزه سطى أظه تسّطط ذضعرّي جائر، والمرأة شغ 
المصابض طزطعطئ ساججة أطام جطعة الرجض الثي غتّص له أن غعةَرعا وأن غدرَبعا إن تتّثته! وسطى عثا افجاس الئاذض التاصث، بثأت 
الثسعات باترغرعا طظ عثه العقغئ الشاحمئ الاغ أعاظاعا وصّططئ طظ حأظعا وسّططئ ذاصاتعا شغ السطط والسمض واقظثراط شغ المةامع 
بثسعى المساواة وتتصغص الثات واقجاصقل المادي واقساماد سطى الظفج.. بّط إّن عثه الصعاطئ برأغعط عغ السائص افجاجغ أطام تطّعر 
المرأة شضرّغا وجطعضغا وطادّغا، إذ إّن ذطإ اإلذن شغ الثخعل والثروج والسفر والسمض ُغدّغع سطى المرأة تصعصعا بالضاطض بض غةسطعا 
ُطاثّطفئ سظ جغطعا وطةامسعا والسالط الثي تسغح شغه!! ولؤظ ضاظئ عثه العةمئ سطى الصعاطئ شغ بقدظا اإلجقطغئ صثغمئ ضما ذضرظا، 
لضّظ إتغاءعا شغ ضض طّرة غأخث ذابسا طاةّثدا أضبر إبارة وإغعاًء، ولسّض طظطصئ الثطغب عثه الفارة تحعث سمطّغئ تشغغر لطخعرة الظمطّغئ سظ 
المرأة وسقصاعا بالرجض، عثه العضسّغئ الاغ أّرصئ افطط المّاتثة ودشسئ ضقّ طظ برغطاظغا وأطرغضا إلى المطالئئ بإلشاء صاظعن العقغئ 
شغما دسئ طظزمئ عغعطظ راغاج ووتح، إلى تفضغك ظزام الصعاطئ بالضاطض لتةط اقظاعاك التاخض طظه! وسطى إبر عثا العةعم الثولغ 
السظغش اظططصئ تمقت سئر طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ شغ السسعدغئ وتعاشائ أخعات الةمسغات الظسعغئ والتصعصغئ تطالإ بإلشاء 
صاظعن العقغئ بالضاطض شغما خّرح ابظ جطمان أظه غثسط عثه الفضرة وغطمح بأن تضعن بقده ججءا طظ البصاشئ السالمغئ وعثا طا ُغتّفجه 
سطى تتصغص اقظاخارات لطمرأة شغ الممطضئ ضمظ «رؤغئ ٢٠٣٠» الاغ جاضعن وبئئ ضئغرة ظتع الاصثم والتثابئ شغ الاساطض طع المرأة!
المفاعغط الشربغئ شغ طةامساتظا وغغاب المظزعطئ الاحرغسغئ اإلجقطغئ سظعا غّغإ طفععم الصعاطئ وترشعا سظ طسظاعا افخطغ

الفعط  وبغظ  المسطمغظ  بغظ  العّعة  تةط  وافجرة،  والرجض  لطمرأة  وظزرتعا  طةامساتظا  سطى  الثخغطئ  الشربغئ  المفاعغط  سّمصئ  لصث 
اإلجقطغ الختغح لمسظى الصعاطئ، شإّطا أن تضعن الصدّغئ لخالح المرأة بثسعتعا لطمساواة طع جظج الرجض وتتصغص ذاتعا بسغثا سظ 
الاسّطط الثضعري وإدخالعا شغ تطئئ خراع طع خخمعا «الرجض»، وإّطا أن تضعن الصدّغئ لخالح الرجض بتبِّه سطى الاضاشآ شغ المسآولغات 
وتخعغر التغاة الجوجغئ بأظعا طحارضئ شغ افدوار ولغسئ أسئاًء وأبصاق غاتّمض عع طسآولّغاعا ق لحغء إق فظه رجض!! طّما جسض الضبغر 
طظ الرجال غظفرون طظ شضرة الجواج واقرتئاط خحغئ تتّمض المسآولغئ والعصعع شغ شّت اقجاشقل افظبعي الثي ُغطجطه بتصعق اإلظفاق 
واإلسالئ شغ العصئ الثي غرى شغه أن التغاة الجوجغئ تصاجط وطحارضئ شغ ضمان عثه التصعق ولغسئ اجاشقق لطرف سطى تساب اآلخر!! 
ظسط، لصث جسطئ المفاعغط الشربغئ التغاة الجوجغئ أحئه بحرضئ السظان، طال بمال وبثن بئثن دون طراساة ذاصات وطآّعقت ضض ذرف شغ 
عثه المآجسئ!! ولصث جاعمئ افسراف المظاحرة شغ طةامساتظا شغ تسجغج عثه المفاعغط، ضالاتخغض العظغفغ لطمرأة صئض الجواج تاى 
تحارك زوجعا شغ بظاء افجرة، والظزر لرّبئ الئغئ باتاصار ودوظّغئ فظعا ق تساعط شغ تطعغر أجرتعا وطةامسعا. وطع شحض افظزمئ شغ 
بقدظا اإلجقطغئ شغ رساغئ حآون الظاس وبظاء المفاعغط الختغتئ وإرجاء طظزعطئ صدائغئ سادلئ تصدغ سطى الةعر والزطط شغ تالئ 
الاةاوزات، أو طظزعطئ اصاخادغئ رحغثة تضفض الساجج والمتااج وتثسط المصاثر، أو المساعمئ شغ تعسغئ الظاس ذضعرا وإظابا بتصعصعط 
وواجئاتعط الحرسغئ طظ خقل ظزام الاسطغط الثي غئظغ سصطغئ افجغال، أو طظ خقل جعاز اإلسقم الثي غساعط شغ تحضغض الرأي السام 
وتعسغاه أو طظ خقل دسط السطماء والفصعاء وتعشغر الساتات الساطئ وافسمال الةماعغرغئ وشاح المساجث ودور السطط لابصغش الظاس 
باإلجقم وأتضاطه السادلئ الاغ تّخظ اهللا ورجعله بعا صطسئ افجرة وجسطعا تخظا طظغسا لطمةامع تتفر تماجضه وصّعته!! ضّض عثا الدسش 
الفضري والسغاجغ واقصاخادي شاح لطشرب أبعاب افطئ سطى طخراسغعا وجسض طظ افجرة المسطمئ عثشا واضتا غرطعظه بسعاطعط 
لُغثّطروه ضما دّطروا افجرة سظثعط! غةإ أن ظثرك جّغثا أن تضط الصعاطئ شغ طةامساتظا صث ُظِطط ضبغرا فن اإلجاءة التاخطئ طظ الجوج 
سطى زوجاه وجعء اجاشقله لعثه الصعاطئ، صث جسض طظ المرأة ُتسّطص ظطمعا سطى الحرع الثي خّعل لطرجض أن ُغثغر حآوظعا وغصعم سطغعا، 
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شظسمع ضبغرا طظ الثسعات المائاضغئ بإلشاء عثا الفرض فّظه طّث لطرجض طساتئ سطى تساب زوجاه شأعاظعا واجاسئثعا! إّن طا غةإ أن ُظظّئه 
إلغه أن ظطط الصعاظغظ وجعر الصداء وشساد المسالةات صث شاصط طظ تةط المحاضض الجوجغئ الاغ ظراعا شغ طةامساتظا ولغسئ الصعاطئ!!

بّط إن العضسّغئ اقصاخادغئ المجرغئ شغ طةامساتظا واظاحار الفصر والئطالئ وظصص ذات الغث صث جسض رجاق ضبرا غغر صادرغظ سطى تتّمض 
طسآولغئ الظفصئ واإلسالئ وتعشغر التاجات افجاجغئ فجرعط، طّما دشع الضبغر طظ الظساء لطثروج إلى السمض اضطرارًا ق اخاغارا وتحاُرك 
المسآولّغات طع أزواجعظ وتضرغج الطاصئ والةعث سطى تساب أبظائعظ وشطرتعظ لاأطغظ الماطّطئات التغاتغئ.. شعض ُتقم الصعاطئ أم 
ُتتاَجإ الثولئ وتظئُث افظزمئ سطى الفحض شغ رساغئ حآون الظاس ودشسعط لزطط أظفسعط والافرغط شغ تصعصعط وواجئاتعط الحرسغئ؟؟

عثه وصفئ تتااج طّظا الضبغر طظ الاأّطض تاى ق غجغشظا الحغطان شظزّظ أن افتضام الحرسّغئ ق تظاجإ ضض زطان وطضان، بض لغثشسظا عثا 
الاصخغر شغ شعط طسآولغاتظا الحرسغئ المرتئطئ بالفرد وبالةماسئ وبالثولئ شظسطغ لضض ذي تّص تصه وظتاجإ طظ شّرط شغه أشرادا 

ضاظعا أم دولئ!
عض الصعاطئ ظطط لطمرأة أم رتمئ بعا؟؟

والطمأظغظئ...  والسضغظئ  والسضظ  والرتمئ  و«المعدة»  الشطغر»  لمخططتات «المغباق  الساطغئ  الصرآظغئ  المساظغ  سطى  اقظصقب  إّن   
وإشداء ضض ذرف إلى الطرف اآلخر، تاى أخئح ضض طظعما لئاجاً له، جسض طظ الصعاطئ طتخعرا شغ اإلسالئ المادغئ والظفصئ وتّص افشدطغئ، 
لضّظ المثصص شغ عثا الفعط اإلجقطغ ُغثرك أن أتضام اهللا ضّطعا تّص وسثل وإظخاف لطسئاد، شالصعاطئ لغج طظ حأظعا إلشاء حثخّغئ 
المرأة داخض الئغئ، وق داخض المةامع، وإظما تظزغط لثورعا عغ والرجض داخض افجرة بما غاعاشص طع شطرة ضّض طظعما وبما تصادغه 
طآّعقتعما الَثطصّغئ، بما شّدض اهللا بسدعط سطى بسخ، شصث شّدض اهللا الرجض سطى المرأة بصّعة الئظغئ والسصض والطاصئ، طّما غآّعطه لخفئ 
الصعاطئ الاغ ُتطجطه بتص الرساغئ والتماغئ والخغاظئ الةسثغئ والساذفغئ والظفسغئ، وبما أظفصعا طظ أطعالعط، اباثاء طظ المعر إلى ضمان 
المأضض والمحرب والضسعة والسضظ، واإلحراف سطى المرأة بافطر بالمسروف بالتسظى والظعغ سظ المظضر وتسّعثعا بالاسطغط وتسظ 
ْ ِألَْهِلي» (تثغث ختغح) ُرُك ْ ِألَْهِلِه َوَأَنا َخْ ُرُك ْ َخْ ُرُك السحرة وتتصغص السثل واإلظخاف والاأجغ بالرجعل افضرم  شغ تساططه طع ظسائه «َخْ

شإن ضان اهللا تسالى صث طّغج الرجض سظ المرأة بثخائص َخطصغئ شعثا غجغث طظ تةط المسآولغئ والسآال سظث اهللا تسالى وتةط المتاجئئ 
ِِه» وطسآولغّاه تصادغ بأن غرسى أجرته وغأطظعا طظ خعف وغطسمعا طظ جعع  ْ َرِعَّ ُؤوٌل َع ْ ُجُل َراٍع ِفْي َأْهِلِه َوُهَ َم بصثر اقلاجام. «َفالرَّ
وغعخطعا لئّر افطان آطظئ ططمؤّظئ طساارة وأن غتفر زوجاه شغ ظفسعا وبثظعا وسرضعا ورزصعا ودغظعا ودطعا، شأّي تضرغط أسزط 
لطمرأة طظ تضرغط اهللا لعا، وأّي صثر أجّض طّما أسطاه لعا الحرع وأي طضسإ أشدض لعا؟؟ أن تثالش شطرتعا وتسخغ رّبعا وتسغح سطى 
ضثبئ المساواة والترّغئ الاغ خظسعا لعا السئاد أم أن تسغح سجغجة طظغسئ بأتضام رّب السئاد؟؟ ألغسئ الصعاطئ إذًا رتمئ وخغرًا طّظ بعا 

اهللا سطغظا غساتّص طّظا دوام التمث والحضر، شما بال ظساء طّظا غسائثلظ الثي عع أدظى بالثي عع خغر؟
واإلحراف الاام لطرجض سطى المرأة ق غسظغ إلشاء تصعصعا وتعمغح حثخّغاعا وتةاعطعا، بض اقجاؤظاس برأغعا وطحاورتعا شغ أطعر بغاعا 
الاغ اجارساعا اهللا سطغه طططعب ضثلك، شالصعاطئ لغسئ دضااتعرغئ واجائثادا بالرأي شططمرأة المسطمئ أن تظاصح زوجعا شغ صراراته وأن 
ُغرّتئا جعّغا ذرق إدارة الئغئ وأن ُتثّطط طسه لضغفّغئ اإلظفاق وأن تسارض تاى سطى طا غصارته طا لط تثالش به أطر اهللا، شالتغاة الجوجغئ 
أخث وسطاء والمرأة الخالتئ سعن لجوجعا بالمحاورة والظخح، وصث ضان لظا شغ رجعل اهللا أجعة تسظئ إذ ضاظئ أزواجه طظ غئادرظه بالرأي 
والمحعرة إق شغ افطعر الاغ ورد شغعا ظص حرسغ، ولظا شغ رأي أم جطمئ شغ خطح التثغئغئ خغر دلغض سطى افخث بمحعرتعا المئارضئ. 
لضظ غئصى لطجوج تص التسط شغ أخث الصرار الماسّطص بحأن افجرة، وسطى المرأة المسطمئ أن تافّعط خقتّغاعا شغ ظصطئ الثقف، فظعا 
بفعمعا لتصعصعا وخقتّغاتعا تدئط جطعضّغاتعا وردود أشسالعا شق تةسض طظ السظث غطاًء لفرض ضئرغائعا وتسصغث افطعر بغظعا وبغظ 
زوجعا وترف المحاضض وإسطائعا أضئر طظ تةمعا لمةّرد حسعرعا باقظضسار والاظازل! وإّن طظ أضبر المحاضض الاغ تفاك بالتغاة الجوجغئ 
عع تغظما غاةاوز ضض ذرف خقتغاته الاغ خّعلعا الحرع له شغئشغ أتثعما سظ اآلخر، ذلك أن الصعاطئ تسظغ طسآولّغئ الجوج سظ إدارة 

دّشئ السفغظئ، شإن وجعد ُرّباظغظ لعا صث غشرصعا شالصرار غرجع بافخغر لطصائث والصّغط سطى افطر.
وطع ضض ذلك شطغج لطجوج أن غساشّض عثه العظغفئ شغ اإلجاءة لجوجاه وتتةغط تصعا واضطعادعا، شإن لطمرأة أن ترشع أطرعا إلى 
ولّغعا أباً أو أخاً أو صرابئ أو أن تحاضغه لطصداء إذا طا صّخر شغ تصعا وشّرط به لردع زوجعا وطتاجئاه بّط طرجسه إلى اهللا الثي ق غفّعت 

طبصال ذّرة طظ خغر أو طظ حّر!
وصعاطئ الرجض سطى أجرته ق تسصط باظتقل طغباق الجوجغئ، شإن ذّطص زوجاه شإن ظفصئ أوقده وإسالاعط وطاابساعط تربعغا وشضرغا 
وجطعضغا وترتغإ أطعرعط وتظزغط حآوظعط وأخث الصرارات الماسّطصئ بعط، تئصى الصعاطئ شغ ضّض طا ذضر تصا واجئا لطرجض فظعا شرض 
حرسّغ، وافخض شغ المرأة المسطمئ السفغفئ الطاعرة تاى وإن اظفخطئ سظ زوجعا، أن ُتضّرس شغ أبظائعا طساظغ الطاسئ واقجاةابئ 
لعالثعط وأن ق تفّرط شغ ِسصث افجرة بمةّرد اظفراذعا طظه، بض سطغعا أن تتاشر سطى عثه المساظغ الحرسّغئ الساطغئ وُتسّجز شغ أبظائعا 
الفعط اإلجقطغ الصائط سطى ذاسئ اهللا وذاسئ العالثغظ والئر بعما وطخاتئاعما بالمسروف وأن افب عع الصّغط سطغعط وعع خاتإ الرأي 

سطغعط، ق أن تتمض أبظاءعا سطى الئشخ والسخغان والامّرد...
ظتظ ضأطئ واتثة ظتااج إلى أجرة طاماجضئ

لصث ترص اإلجقم سطى السظاغئ بافجرة فظعا ظعاة المةامع وخطّغئ افطئ، لثلك شصث تسّعثعا الحرع بأتضام ضبغرة لاتصغص تماجضعا 
وترابطعا واجاصرارعا، وترص سطى أن تضعن السقصات افجرغئ بغظ ضض سظاخرعا (الجوج والجوجئ وافبظاء) سقصات صعّغئ وطاغظئ أجاجعا 
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تصعى اهللا تسالى واقجاةابئ الثاتغئ فواطره وظعاعغه. لثلك شإّن بظاء المفاعغط الختغتئ الاغ تدئط جطعضّغات افشراد غاطّطإ جعثا 
وتجطا وسجطا وخئرا وتدتغات، فّن تةط المآاطرة سطى افجرة المسطمئ، لط تظاه شخعله بسث إلى أن تاحّضض شغ عثه افطئ إرادة ضئغرة 
شغ تشغغره وصّعة سطى ردسه وإبطاله، ولظ غضعن ذلك إّق بئظاء صظاسئ راجثئ وطفاعغط ختغتئ وواضتئ سظ اإلجقم وأشضاره وأتضاطه 
والاساطض طسعا بأظعا عغ التص والسثل وغغرعا عع الدقل!! لثلك شإّن واجإ افطئ أطام افجرة ظساًء وأذفاق وأبظاًء عع شعط التصعق 
الحرسغئ والسمض بعا والاجاطعا، وطفععم الصعاطئ طبق غةإ أن غضعن طآّخق شغ طةامسظا ق غثدع لطمجاغثة واقظاصاص بض عع شرض 
حرسغ غتفر بغدئ افجرة وغتصص الاماجك والارابط بغظ سظاخرعا إذ غظّزط افدوار داخطعا وغدمظ الرساغئ والتماغئ وُغتصص طسظى 
العتثة الثي ظاطّطع إلغه شغ تثود افجرة وخعق لطمةامع وافطئ. شالسقصئ الجوجغئ الاغ ُتزّططعا المعدة والسضظ والرتمئ تظاصض بحضض 
تطصائغ وذئغسغ لفبظاء، الثغظ غةثون أظفسعط شغ بغؤئ طظاجئئ لاربغئ شضرغئ وظفسغئ ختغتئ غسعدعا التإ واقتارام والمساططئ 
التسظئ، شق غضعن افب طاسّططا سطى زوجاه وأبظائه بض عع صّغط سطى حآوظعط وراعٍ لعط، وق تضعن الجوجئ طامّردة سطى أجرتعا بض 
تثثطعط وترساعط وتاابسعط سطى الثوام، والظاغةئ الطئغسغئ لعثا الةع عع أن غظحأ افبظاء ظحأة إجقطغئ ختغتئ شغ جع ططغء باصعى 
اهللا وبالتإ وبالرتمئ، شغضعن الئّر وغضعن الاظاخح والاساطح صائما بغظ ضض أشرادعا. وواجئظا ضظساء وزوجات وأطعات أن ظساسث أولغاءظا 
سطى تمام عثا الفرض وتسظ تماطه بالطاسئ والخئر وأن ظحشض أظفسظا بالافضغر شغ آلّغات تثسط عثا المفععم السزغط ولغج أتسظ 
طظ أن ظطاجم به شغزعر سطى جطعضظا وتارجمه طعاصفظا تاى غآبر ذلك شغ أبظائظا وشغ ذرّغاظا وشغ طظ تعلظا وتاى غسعض سطى أزواجظا 

أن غاساططعا طسظا وغدمظعا تسظ السحرة بالمسروف.
إن غغاب تضط الصعاطئ أو جعء شعمه وتطئغصه غثشسظا إلى السمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ وإصاطئ دولئ ُتظّفث افتضام الحرسغئ وتتاشر 
سطغعا وتتسظ تطئغصعا بغظ الظاس، وإن ضاظئ الصعاطئ تضما شردغا شإن طا غربطعا بسقصات طع الجوجئ وطع افبظاء وطا غظحأ سظعا طظ 
طارتئات طادغئ وصدائغئ غةسطظا ظسسى إلغةاد طظزعطئ تحرغسغئ طظ جظسه تتاعغه وتتمغه، وتصّثطه شغ الخعرة الاغ أرادعا اهللا له 
ولاتصص الشاغئ الاغ حرسعا طظ أجطه. إن تاجاظا المطّتئ الغعم إلى ظزام إجقطغ طظئبص طظ سصغثتظا الاغ ظآطظ بعا، غةسطظا أضبر إرادة 
وأضبر صعة وأضبر طظاسئ شغ خعض الخراع الفضري والضفاح السغاجغ والسمض سطى ظعدئ عثه افطئ ورشع راغاعا وتعتغث ضطماعا وتطئغص 

حرع ربعا.
ٰ نرَْصُ  َ ِيَن آَمُنوا َمَعُه َم َّ ٰ َفُقوَل الرَُّسوُل وَا َّ َّاُء َوُزلِْزلُوا َح َساُء وَالرضَّ

ْ
ْتُهُم اْكَأ سَّ ِيَن َخلَْوا ِمن َقْبلُِكم مَّ َّ َثُل ا تُِكم مَّ

ْ
ا يَأ َنََّة َولَمَّ

ْ
ن تَْدُخلُوا اجل

َ
ْم َحِسبُْتْم أ

َ
﴿أ

ِ َقِريٌب﴾ [الئصرة: ٢١٤] َال إِنَّ نرَْصَ ابَّ
َ
ِ أ ابَّ

ظسرغظ بعظاشري
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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التغاة الجوجغئ يف اإلجقم

ْقنُيٍ وَاْجَعلَْنا لِلُْمتَِّقنَي إَِماًما﴾ [الفرصان: 
َ
ةَ أ يَّاتَِنا قُرَّ ْزوَاِجَنا وَذُرِّ

َ
التمث هللا رب السالمغظ الصائض شغ طتضط الاظجغض ﴿َربََّنا َهْب َجَا ِمْن أ

ه  َد ِلَزْوِجَها» وقال عل ُ ْ ْرَأَة َأْن َت َ ِر هللااَِّ، َألََمْرُت اْل َد ِلَغْ ُ ْ ُت آِمًرا َأَحًدا َأْنَ  ْ ُ ْ ٧٤]. والخقة والسقم سطى رجعله الضرغط الصائض: «َل
اَء ُأِجَر». ْ سقى امرأَتُه ال الم: «َم الة وال ال

التمث هللا الثي طظَّ سطغظا عثا اقجاماع الطغإ شغ الئطث الطغإ أعطعا لظاتثث سظ صدغئ طعمئ لما لعا طظ تأبغر سطى المةامع اإلجقطغ 
وعغ سظ التغاة افجرغئ والتغاة الجوجغئ وأعمغئ بظائعا سطى أجاس اإلجقم.

جئتان طظ خطص اإلظسان ذضرا وأظبى سطى شطرة واتثة، شعما ق غثاطفان شغ اإلظساظغئ، وصث خطص اهللا شغ ضض طظعما ذاصئ تغعغئ طضمطئ 
لئسدعما الئسخ لطمتاشزئ سطى بصاء الظعع اإلظساظغ وذلك بالجواج الثي أصره اإلجقم. شصث جاءت آغات الصرآن الضرغط طظخئئ سطى الظاتغئ 
الجوجغئ أي سطى الشرض الثي ضاظئ طظ أجطه غرغجة الظعع... وصث ظزط اهللا تسالى عثه السقصئ بغظ الرجض والمرأة شغ إذار الجواج الثي جسطه 
َْها وََجَعَل بَيَْنُكْم َموََدّةً َورمَْحًَة إَِنّ يِف  َ ِ ْزوَاًجا لِتَْسُكُنوا إ

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
ْن َخلََق لَُكْم ِمْن أ

َ
جئتاظه َجضغظًئ وطعّدًة ورتمئ بغظ الجوجغظ، صال تسالى: ﴿َوِمْن آَيَاتِِه أ

ُروَن﴾، وصث أذطص اإلجقم سطى سصث الجواج الثي تآجج به افجرة، وخش المغباق الشطغر، والمغباق عع السعث الثي غآخث  َذلَِك َآلَيَاٍت لَِقوٍْم َفَتَفَكّ
ْوفُوا بِالُْعُقودِ﴾، 

َ
ِيَن آَمُنوا أ َّ َها ا ُفّ

َ
بغظ ابظغظ، وُوخش بالشطزئ لصعته وسزماه، شصث تتثث الصرآن الضرغط سظ السصعد بحضض سام شصال تسالى: ﴿يَا ك

اَكَن َزْوٍج َوآتَيُْتْم إِْحَداُهَنّ قِنَطارًا َفَال  ُم اْستِْبَداَل َزْوٍج َمّ َردُيّ
َ
يَثاقًا َغلِيًظا﴾ شصال تسالى: ﴿َوإِْن أ ولضظ سظثطا تتثث سظ سصث الجواج وخفه بصعله: ﴿ِمّ

يَثاقًا َغلِيًظا﴾، شالمغباق الشطغر عع الثي  َخْذَن ِمنُكم ِمّ
َ
ٰ َنْعُضُكْم إىَِلٰ َنْعٍض وَأ َ ْف

َ
ُخُذونَُه َوَقْد أ

ْ
بِيًنا  َوَكْيَف تَأ ُخُذونَُه ُنْهَتانًا َوإِْعًما ُمّ

ْ
تَأ

َ
ُخُذوا ِمْنُه َشيًْئا أ

ْ
تَأ

بغظ الرجض والمرأة، وذلك لطاأضغث الحثغث سطى أعمغئ التفاظ سطغه والعشاء به.
وتاى تسامر التغاة الجوجغئ باجاصراٍر وجضغظئ وذمأظغظئ وطتئئ؛ شغةإ سطى ضّض واتٍث طظ الّجوجغظ أن َغسرف واجئاته شغآّدغعا، وأن َغسرف 
تصعصه شق غاةاوزعا أو غططإ أضبر طظعا؛ وصث أحارت السّظئ الظئعّغئ الُمطّعرة إلى تصعق الجوجغظ شغ الضبغر طظ افتادغث الظئعغئ الحرغفئ، 
َها  َ ََع َنْف ْ شمظ ذلك طا رواه ابظ سئاس رضغ اهللا سظه صال: (جاءِت اطرأٌة إلى الظئِغّ  صالئ: غا رجعَل اِهللا! طا تصُّ الجوجِ سطى زوجِاه؟ صال: «َأْن َال َت

ِِه ِإالَّ ِِإْذِنِه»). ْ َبْ ًئا ِم َي َشْ ِ ٌ»، بط صالئ: طا تصُّ الجوجِ سطى زوجِاه؟ صال: «َأْن َال ُتْع َها ِإْث اَن َعَلْ ْ َعَلى َقٍَب، َفِإَذا َفَعَلْت َ ُه َوَل ِمْ
شالجواج عع أجاس تضعغظ افجرة المسطمئ، وبالاالغ المةامع المسطط. لثلك سظغ اقجقم سظاغئ شائصئ بعثا الئظاء الضرغط شتث الرجض سطى 
ْرَأُة  َ ْنَا اْل ُر َمَاِع الدُّ لَُّها َمَاٌع، َوَخْ ْنَا ُ ُة». وصعله : «الدُّ َ اِل َّ ْرَأُة ال َ َِها اْل ْ ْ ِض َعاَدِة: ِم َّ َ ال اخاغار الجوجئ الخالتئ ضما ورد بالتثغث الحرغش: «َأْرٌَع ِم

ُة». َ اِل َّ ال
ِ َتِرَْت َيَداَك»... وصال شغ اخاغار  ي َْفْر ِبَذاِت الدِّ اِلَها َوِلِديَِها َفا َ َ َِها َوِل َ َ اِلَها َوِل َ ْرَأُة ِألَْرٍَع ِل َ َُح اْل وسظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه: صال الظئغ : «ُتْ

َرُه» أخرجه أتمث. ْ اَ  َ َها َوَال َماِلَها ِ ِ اِلُفُه ِفي َنْف َ ُعُه ِإَذا َأَمَر، َوَال ُت ِ ََر، َوُت ُه ِإَذا َن رُّ ُ اِء الَِّي َت َ ُر الِّ الجوجئ أغدا «َخْ
م، وق ُتثاِلفه شغ ظفسعا وق شغ طالعا بما   شثغُر الظِّساء الاغ تسرُّ زوَجعا بعغؤاعا الةمغطئ إذا ظزر إلغعا، وُتِطغسه إذا أَطَرعا بحغء غغر طترَّ
ُد الَعُؤوُد،  ُل ُدوُد الَ َ َِّة؟ اْل َ ْ َأْهِل اْل ْ ِم ُ اِئ َ ْ ِبِ غضره، وعغ الَعُدود الاغ ُتضِبر الاعدُّد والاتئُّإ لجوجعا، عغ تطك المرأة الاغ صال شغعا : «َأَال ُأْخُِرُك

ا َحَّى َتْرَضى» أخرجه الثارصطظغ. ً ْ َْت َقاَلْت: َهِذِه َيِد ِفي َيِدَك، َال َأُذوُق َغ ُِل الَِّي ِإَذا 
عثه المرأة الخالتئ المآطظئ المطاجطئ بما ورد شغ ضااب اهللا سج وجض وجظئ ظئغه سطغه الخقة والسقم تسرف واجئاتعا وتسرف طسظى 
الاجاطعا بعثه العاجئات لاظال رضا ربعا وجظئ سرضعا السماوات وافرض. ولاضعن أجرتعا طئظغئ سطى أجاس طظ التإ والعشاء والسسادة، 
شإن عئئ رغاح غربغئ سطى عثه السقصئ تسرف ضغش تةابععا وتسسش بعا سسفاً وق تاأبر بعا، شالشرب ق غضض وق غمّض وق غفار بعثف 
تصطغع أخعل عثه السقصئ، وإضساف افجرة المسطمئ وبالاالغ تفضغك المةامع المسطط. ولضظ عغعات عغعات أن غظال طظ عثه السقصئ 

الصعغئ بأتضام اهللا وحرسه.
إن التغاة الجوجغئ لغسئ طئظغئ سطى الحراضئ والمظفسئ ضما غخعرعا الشرب، وإظما طئظغئ سطى أجاس الختئئ، أي غختإ أتثعما اآلخر ختئئ 
َْها﴾، والسضظ عع اقذمؤظان وعثا عع افخض  َ ِ تاطئ طظ جمغع العجعه، غطمؤظ شغعا أتثعما لفخر، صال تسالى: ﴿وََجَعَل ِمْنَها َزوَْجَها لِيَْسُكَن إ
شغ الجواج. وتاى تضعن عثه الختئئ ختئئ عظاء وجسادة وأطظ وأطان شصث بّغظ الحرع ضما صطظا طا لطجوجئ طظ تصعق سطى الجوج، وطا لطجوج 
ِي َعلَْيِهنَّ بِالَْمْعُروِف﴾، شصث أطر جئتاظه وتسالى بتسظ ختئئ الظساء شإظه أعثأ لطظفج وأعظأ  َّ طظ تصعق سطى الجوجئ صال تسالى: ﴿َولَُهنَّ ِمْثُل ا

لطسغح، وأن ق غسئج شغ وجععا وأن غضعن لطغفا شغ الصعل ق شزا وق غطغزا، غضفغعا طآوظاعا وغسسى لراتاعا.
وطظ تّصعا ضثلك الّظفصئ، شق غثّص الّرجض ظفسه بالّطسام والضسعة دوظعا بض غظفص سطغعا ضما غظفص سطى ظفسه وشغ تثود المساطاع، 
ُنِفْق ذُو َسَعٍة مِّن َسَعتِِه﴾ [الّطقق: ٧]، وسظ تضغط بظ طساوغئ الصحغري سظ أبغه صال: ُصْطُئ: َغا َرُجعَل اهللاَِّ! َطا َتصُّ َزْوَجِئ َأَتِثَظا  ِ صال اهللا تسالى: ﴿
ِت» رواه أبع داود. شق غةإ بثلك  ْ ْر ِإالَّ ِفي اْلَ ُ ْجَه، َوَال ُتَقِّْح، َوَال َتْه ِرْب اْلَ ْ َت، َوَال َت ْ َ َت، َأْو اْكَ ْ َ َها ِإَذا اْكَ َ ُ ْ َت، َوَت ْ َِع َها ِإَذا  َ ِْع َسَطْغِه؟ َصاَل: «َأْن ُت

سطى المرأة السمض لاظفص سطى ظفسعا بض ضان لجاطا سطى زوجعا جّث تاجاتعا طظ طأضض وططئج وطسضظ. وعثا سطى جئغض الّثضر ق التخر...

الكلمة التاسعة
Ï—Ñ]e∏\;ôÑ¯\
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ْ ِألَْهِلي»،  ُرُك ْ ِألَْهِلِه، َوأََنا َخْ ُرُك ْ َخْ ُرُك اِء» وصال «َخْ َ ا َهللا ِفي الِّ وصث أوخى رجعلظا الضرغط  بالظساء سظثطا صال شغ خطئاه شغ تةئ العداع «اتَُّق
وصث ضان سطغه الخقة والسقم جمغض السحرة غثاسإ أعض بغاه وغاططش بعط وغداتك ظساءه وضان غسابص أم المآطظغظ سائحئ وغاعدد لعا 

بثلك. وضان سطغه الخقة والسقم وضثلك الختابئ غساسثون زوجاتعط شغ الئغئ وق غةثون شغ ذلك غداضئ وق ظصخا...
وإن المرأة بطئغساعا تتإ طظ غثلطعا وعع طظ الجوج آضث، وصث شطظ التئغإ المخطفى خطى اهللا سطغه وآله وجطط لعثا افطر وراساه شغ 
َالَم». وضان غصعل لعا أغدا:  َّ ِ ال ْقِرُئ ُلُ  ِر ا َعاِئَش َهَذا ِجْ تساطقته طع زوجاته، شصث ضان غثلض السغثة سائحئ رضغ اهللا سظعا وغصعل لعا: «َا َعاِئَش،َ 

َراُء»، والتمغراء تخشغر تمراء غراد بعا المرأة الئغداء المحربئ بتمرة العجه. ْ َ «َا ُح
وسطى الجوج أن غطغإ خاذر زوجاه إذا تجظئ، ولظا شغ رجعلظا الضرغط أجعة تسظئ شصث ضاظئ السغثة خفغئ طع رجعل اهللا خطى اهللا سطغه 
وآله وجطط شغ جفر، وضان ذلك غعطعا، شأبطأت شغ المسغر، شاجاصئطعا رجعل اهللا خطى اهللا سطغه وآله وجطط وعغ تئضغ، وتصعل: تمطاظغ 

سطى بسغر بطغء، شةسض رجعل اهللا غمسح بغثغه سغظغعا ودطعسعا، وغسضاعا.
ولط غظج الظئغ خطى اهللا سطغه وآله وجطط أن غمازح زوجاته وغسطغ سظعظ، تصعل السغثة سائحئ تغظ جألععا ضغش ضان ، صالئ: «َكاَن َيْدُخُل 
اكًا». شتري بافزواج أن غارجمعا خطا المخطفى سطغه الخقة والسقم شغ التغاة الجوجغئ. وطظ افطعر الاغ ق بث طظعا لطتغاة الجوجغئ  َّ امًا َض َّ َ
طثاسئئ الجوجئ؛ شعثا سطغ رضغ اهللا سظه غثاسإ شاذمئ، شصث روى أن سطغ بظ أبغ ذالإ رضغ اهللا سظه دخض غعطاً سطى زوجاه شاذمئ بظئ 

رجعل اهللا  شرآعا تسااك بسعد افراك شأراد طثاسئاعا شصال عثه افبغات:
أطا خفئ غا سعد افراك أراكلصث شجت غا سعد افراك ببشرعا
طا شات طظغ غا جعاك جعاك لع ضظئ طظ أعض الصاال صاطاك

وصث جسض اإلجقم الصعاطئ لطرجض لغصعد عثه السفغظئ الجوجغئ، صعاطئ رساغئ ق صعاطئ تسطط، وعثا طتئئ بعا ولغج إعاظئ لعا أو ظطماً. 
والجوجئ المسطمئ تصعم بأسمال بغاعا فظعا راسغئ طسؤعلئ سظ ذلك، ق ضما غخعرعا الشرب وضأظعا خادطئ!! راسغئ تثغر دشئ بغاعا بالتإ 
والعئام، تسغح شغ ضظش زوجعا ططضئ طثلطئ غاضفض زوجعا باأطغظ ذطئاتعا غغر طدطرة لطثروج لطسمض لطتخعل سطغعا، تحرف سطى أسمال 

بغاعا وطاططئات رساغئ زوجعا وأوقدعا وتربغاعط بضض تإ ورغئئ...
وطّما أوجئه اإلجقم سطى المرأة سطى جئغض المبال ذاسئ الجوج طا لط تضظ شغ طسخغئ والمتاشزئ سطى سرضه وطاله وأقّ ُتْثخض الئغئ أتثا 
ُعُه  ِ َها، َوُت ََر ِإَلْ ُه ِإَذا َن رُّ ُ ٍة َت َ ِل ْ ْ َزْوَجٍة ُم َل ِم َ ْعَد اِإلْسَالِم َأْف ٌ َفاِئَدًةَ  ِل ْ غضرعه وأقّ تثرج إقّ بإذظه، صال خّطى اهللا سطغه وآله وجّطط: «َما اْسََفاَد اْمُرٌؤ ُم
َاَعِة  َها َوَماِلِه»، وضطظا ظسرف أن اطرأة أذاسئ زوجعا شغ سخر الظئعة صال سظعا الرجعل  «ِإنَّ َهللا َقْد َغَفَر َلَهاِ  ِ َها ِفي َنْف ُُه ِإَذا َغاَب َعْ َف ْ ِإَذا َأَمَرَها، َوَت
َى»، وعظغؤا لعا ولضض زوجئ جارت سطى دربعا... شُتسظ تئسض المرأة لجوجعا غسادل أجر الةعاد والةمسئ والةماسئ، وإظه  ُ  َّ َى َلَها ُث ُ َزْوِجَها، َف
فجر لع تسطمعن سزغط... عثه عغ السقصئ بغظ افزواج، وعثه عغ التغاة الجوجغئ شغ اإلجقم ق ضما غخعرعا الشرب وضأظعا جاتئ ترب بعا 

طظخعر وطشطعب، غئشعن بثلك الافضك السائطغ المظاحر سظثعط.
وإن تخض طا غسضر خفع عثه السقصئ شسطى افعض أن غأخثوا بغث الجوجغظ لتض المحاضض وتتصغص السسادة والعثوء شغ تغاتعما... ق طعصفا 
غجغث طظ الحصاق والئسث والعةران. شضبغر طظ المحاضض بغظ افزواج إن لط تسالب بتضمئ وعثوء شساآدي إلى عثم عثه التغاة الجوجغئ، ق 
لحغء وإظما بسئإ الئسث سظ افتضام الحرسغئ ووجعد شضرة افظا والسجة باإلبط الاغ تصش تائق أطام طتاوقت اإلخقح. وصث تاشر اإلجقم 
سطى الاماجك افجري راشدا تفضك افجرة، وسالب الثقشات سقجا رشغع المساعى، طسالةئ رباظغئ ق طسالةئ رأجمالغئ شردغئ. وتاشزئ أتضاطه 
الحرسغئ سطى السقصئ بغظ الرجض والمرأة، وضثلك سطى افبعة والئظعة، وسمض سطى أن ق تدغع افظساب أو تثاطط، شضاظئ السصعبات سطى ضض 

طثالش وخارج سظ إذار السقصئ المحروسئ...
لظسمع عثه الضطمات البمغظئ الاغ تعجعئ بعا أم قبظاعا بتّإ وظخح ضئغرغظ تّاى تتاشر سطى زواجعا:

«... وإغَّاِك والّارح إن ضان شرتا والفرح إن ضان َتِرَتا، شإّن افولى طظ الّاصخغر والّباظغئ طظ الّاضثغر، وضعظغ أحّث طا تضعظغظ له إسزاطاً َغُضظ 
أحّث طا غضعن لِك إضراطاً، وضعظغ أحّث طا تضعظغظ له طعاشصًئ، غضظ أذعل طا غضعن لِك طراشصًئ، واسطمغ أّظه لظ تخطغ إلى طا تتّئغظ تّاى تآبري 
رضاه سطى رضاك، وععاه سطى ععاك شغما أتئئئ أو ضرعئ، واهللا ُغَثغُِّر لِك». شسطى رضعان اهللا تصعم السقصئ بغظ الّجوج والّجوجئ وعع افجاس 

الماغظ الثي تتّخظ به افجرة وغتاشر سطغعا شإن اباشغا ذلك وّشص اهللا بغظعما وجمع بغظعما شغ الثغر وجسض بغظعما المعّدة والّرتمئ.
أغاعا افخعات المآطظات الفاضقت:

لظخس إلى عثه الصّخئ الاغ عغ ظمعذج شرغث شغ ضغان المةامع اإلجقطغ الظزغش، صّخئ حرغح الصاضغ طع زوجاه زغظإ المآطظئ الفاضطئ 
الساصطئ الرزغظئ لغطئ زشاشعا، وضغش اجامّرت السسادة بغظعما سحرغظ ساطاً، ترشض بالتإ والعئام، وتظئخ بالبصئ والافاعط واإلغمان.

حرغح الصاضغ لصغه خثغصه الفدغض، شسأله سظ تاله شغ بغاه شصال: غا حرغح ضغش تالك شغ بغاك؟
صال حرغح الصاضغ: (طظث سحرغظ ساطاً لط أجث طا غسضر خفائغ).

صال الفدغض: وضغش ضان ذلك غا حرغح؟
صال: (خطئئ اطرأة خالتئ، شطّما ضان غعم الجشاف وجثت شغعا خقتاً وضماقً، خقتاً شغ دغظعا وضماقً شغ خطصعا، شحضرت اهللا وخّطغئ 
رضساغظ سطى ظسمئ الجوجئ الخالتئ، شطّما شرغئ طظ خقتغ وجثت زوجاغ تخّطغ بخقتغ وتسّطط بسقطغ وتحضر بحضري، شطّما شرغ الئغئ 

طظ افعض وافتئاب، دظعت طظعا شصالئ: سطى رجطك غا أبا أطّغئ، بّط صاطئ وخطئئ شصالئ:
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«أّطا بسث: غا أبا أطّغئ إظغ اطرأة غرغئئ ق أسرف طاذا تتّإ وطاذا تضره، شصض لغ طاذا تتّإ تّاى آتغه وطاذا تضره تّاى أتةّظئه... غا أبا أطّغئ: شصث 
ضان طظ ظساء صعطك طظ عغ ضشٌء لك، وضان طظ رجال صعطغ طظ عع ضشٌء لغ ولضظ ضظئ لك زوجئ سطى ضااب اهللا وجّظئ رجعله  شاّتص 

اهللا شّغ واطابض صعله تسالى: ﴿فإمساٌك بمعروٍف أو ترسيٌح بإحسان﴾ [الئصرة: ٢٢٩]... بّط صسثت».
صال: (شألةأتظغ إلى أن أخطإ، شعصفئ وصطئ: أّطا بسث، شصث صطئ ضقطاً شإن تخثصغ شغه وتبئاغ سطغه غضظ لك ذخرًا وأجرًا، وإن تثسغه غضظ 
سطغك تةئ، أتّإ ضثا وضثا، وأضره ضثا وضثا وطاى وجثت طظ تسظئ شاظحرغه، وطا وجثت طظ جغؤئ شاجارغه، والمرأة المآطظئ جّاغرة ق 

تفدح زوجعا).
شصالئ: ضغش ظجور أعطغ وأعطك؟

صال: ظجورعط غئاً طع اظصطاع بغظ التغظ والتغظ تّاى ق غمّطعظا.
صالئ: وطظ طظ الةغران تتإ أن أجمح له أن غثخض بغاك وطظ طظعط تضره؟

صال: بظع شقن خالتعن... وبظع شقن غغر ذلك.
وطدى سام، وشغ غعم سثت شغه إلى الئغئ شإذا أّم زوجاغ سظثظا، رتئئ بعا أغما ترتغإ وضاظئ سطمئ طظ ابظاعا أظعا شغ أعظأ تال.

صالئ: غا أبا أطّغئ ضغش وجثت زوجاك؟
صطئ: واهللا خغر زوجئ.

صالئ: غا أبا أطّغئ... طا أوتغ الرجال حّر طظ المرأة المثلطئ شعق التثود، أّدب طا حؤئ أن تآّدب وعّثب طا حؤئ أن تعّثب، بّط الافائ إلى 
ابظاعا تأطرعا بتسظ السمع والطاسئ.

وعضثا طدى سطّغ سحرون ساطاً لط أجث طا غسضر خفائغ إق لغطئ واتثة ضظئ شغعا أظا الزالط).
أصعل: إّن عثه المساتئ العاجسئ طظ الظساء الفاضقت المآطظات الطعاتغ ُذضرن شغ تارغثظا اإلجقطغ المةغث السرغص، تثّل دقلئ واضتئ سطى 

دور المرأة المسطمئ الّسمغ شغ المةامع اإلجقطغ الرشغع.
شطظارجط خطاعظ الخالتئ بأخقصعّظ وحةاساعّظ وإغماظعّظ، شضعظغ غا أخااه طظفاتئ سطى اآلشاق السطمغئ طظ تغث سمص الافضغر وجساه، 
وشغ اقلاجام الثاخطغ والثارجغ بالسصغثة واقرتئاط باإلغمان باهللا تسالى وحرائسه، وشغ خط السمض تاطّمسغظ طراصئئ اهللا تسالى شغ دائرة 
الاصعى الروتغئ والفضرّغئ شغ ذلك ضّطه، تّاى تضعظغ صادرة سطى طعاجعئ الاتّثغات شغ الخراع الفضري شغ جاتئ الثسعة وشغ طعاجعئ 
المحاضض، وشةري ضض ذاصاتك اظطقصاً طظ التصعق الثغرة الاغ أصّرتعا الحرغسئ اإلجقطغئ لطمرأة، بسغثة سظ تسّطط اقجاسمار البصاشغ الشربغ 

ْجرًا إِْن ُهَو إِالَّ ذِْكَرٰى لِلَْعالَِمنَي﴾ [افظسام: ٩٠]
َ
لُُكْم َعلَْيِه أ

َ
ْسأ

َ
ُ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ قُْل َال أ ِيَن َهَدى ابَّ َّ َِك ا

ٰ
وَح

ُ
الئشغخ، تامبطغظ صعله تسالى: ﴿أ

أخعاتغ الضرغمات:
عثه عغ التغاة الجوجغئ شغ اإلجقم أجاجعا طاغظ طئظغ سطى رضا اهللا سج وجض، تاتصص بعا السسادة لطجوجغظ شغ الثظغا واآلخرة، وغسعدعا 

افطان واقجاصرار والسضغظئ، شما أروسعا طظ سغحئ إن الاجطظا بما ذطئه طظا إجقطظا التظغش.
شغا أغاعا الجوجات الفاضقت، اتصغظ اهللا شغ أزواجضظ وأجرضظ وأوقدضظ بالاجاطضظ بحرع ربظا، ولظخفع الشرب خفسئ ق غظساعا وظثّوي طسا 
بأسطى أخعاتظا: ق لتدارة غربغئ حععئ التغاة الجوجغئ شغ اإلجقم، ق وألش ق لاسضغر عثه التغاة بمفاعغط غربغئ واعغئ وتةارة لط تظفع أعطعا 
شضغش ظتظ ضمسطمات ظأخثعا!! وغا زوجات المسطمغظ ارشسظ رؤوجضظ شأظاظ شغ سجة شغ الثظغا واآلخرة... شفغظا الجوجئ الخالتئ الاغ تصصئ 

شغ بغاعا السسادة، وخرج طظ بغاعا افبطال والرجال جعاء ضاظعا أزواجا أم أبظاء غسمطعن لرشسئ اإلجقم والمسطمغظ.
وطظ عظا وطظ عثا المظئر الطغإ شطظةثد السعث وظئحر رجعلظا الضرغط  أن شغظا طظ تتسظ الائّسض لجوجعا، وشغظا طظ تصعل لجوجعا عثه 
غثي بغثك ق أضاتض بشمخ تاى ترضى، وأظظا لظ ظرضى بتدارة غربغئ سفظئ لط تظخش التغاة الجوجغئ وق افجرة... وأظظا باإلجقم ظتغا 
وبرجعلظا ظصاثي، وأظظا تفغثات أطعات المآطظغظ والختابغات الةطغقت الطعاتغ سرشظ طسظى التغاة الجوجغئ وافجرة المسطمئ وذئصظ أتضام 

اهللا شضّظ خاظسات الرجال.
وظصعل لطشرب صاذئئ: رغط ضض طتاوقتضط تحعغه التغاة الجوجغئ شغ اإلجقم شصث خاب شألضط وشحض طسساضط، ورغط طا أظفصاط طظ 
أطعال وظحرتط طظ أشضار شاجثة عادطئ، شعا عغ الجوجئ المسطمئ تصش شغ وجعضط وتصعل لضط ق وألش ق لطظغض طظ عثه التغاة الجوجغئ 

وافجرة السسغثة.
أخعاتغ الضرغمات: وخاتمئ الثاام أؤضث أظظا بشغر اإلجقم طظعاج تغاة والثي جاطئصه الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، لظ ظساطغع 
السغح السسغث الرغغث ق أشرادا وق أجرا وق طةامسات. شتغعق لطسمض بخفعف تجب الاترغر قجاؤظاف تغاة إجقطغئ، تضعن شغعا افجرة المسطمئ 

نَفُقوا ِمن َنْعُد َوَقاتَلُوا﴾.
َ
ِيَن أ َّ َن ا ْقَظُم َدرََجًة مِّ

َ
ْوَحَِك أ

ُ
نَفَق ِمن َقْبِل الَْفْتِح َوَقاتََل أ

َ
ْن أ واصسا ططمعجا وطباق واضتا شغ رابسئ الظعار... ﴿َال يَْسَتوِي ِمنُكم مَّ

روق إبراعغط
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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الثقشئ: تخظ افجرة

(١) طصثطئ:
• أغاعا افخعات والدغفات الضرغمات، إظه لحرف لغ وطظ دواسغ جروري أن أضعن بغظضظ الغعم وأن أخاذإ عثا الةمع 

المعصر. أخعاتغ السجغجات، ذضر أجااذ صاظعن افجرة، السعغسري غاجاعن جج، الثي زار الةمععرغئ الارضغئ بسث عثم الثقشئ 
السبماظغئ بأن اقظسةام بغظ المساصثات الثغظغئ شغ عثه افرض، آخر طساصض الثولئ المةغثة الاغ ُتتضط بظزام طظ سظث اهللا جئتاظه 

وتسالى، صث «أظةئئ أصعى دفء أجري شغ السالط، وعثا الضغان أجج لتغاة ساطئ لط غسئص لعا طبغض شغ تارغت أي دولئ».
• سظثطا ظسمع طبض عثه الضطمات طظ المثغح شغما غاسطص بطئغسئ افجرة المسطمئ الاغ ضاظئ تاماع عثه افطئ ذات غعم بالسغح شغ ضظفعا، 
والاغ ضاظئ طتط إسةاب الثول افخرى، بط ظزرظا إلى التالئ المتجظئ فجرظا الغعم، لاألط الصطإ تصاً، ولجاد الحعق إلى السعدة إلى دولئ تضعن 

شغعا صعة افجرة المسطمئ والعئام الثي غسعدعا طظ السمات الممغجة لعثه افطئ اإلجقطغئ.
• لضظ تتصغص عثا العثف السزغط لظ غضعن طظ خقل اإلخقح الاثرغةغ لصعاظغظ الجواج، أو إجراء بسخ الاشغغرات شغ دجاتغرظا، أو الثسعة 
لمحارغع صعاظغظ جثغثة لتماغئ المرأة، أو وضع جغاجات تضعطغئ بثغطئ لتماغئ افجرة، أو طظ خقل تظزغط تمقت تعسعغئ أو ظثوات أو 

طآتمرات طعضعسعا إظصاذ افجرة - ق!
• لظ تساسث أي طظ عثه اإلجراءات شغ إظحاء وتماغئ وتثات سائطغئ طاظاغمئ صعغئ شغ ضاطئ افطئ اإلجقطغئ. ألط ظطتر أن جمغع عثه 
المئادرات واقجاراتغةغات المطئصئ شغ بقدظا صث شحطئ شحقً ذرغساً شغ تتصغص عثا العثف؟ ذلك فن ضض عثه المصاربات تفحض شغ طسالةئ 
ظصطئ أجاجغئ... وعثا غسظغ أن عظاك اظفخاقً ضئغرًا بغظ افعثاف اإلجقطغئ الظئغطئ الاغ ظرغث تتصغصعا طظ أجض بظغئ أجرظا ضمسطمغظ، وبغؤئ 

الصغط والصعاظغظ غغر اإلجقطغئ الاغ تتغط بظا وبمةامساتظا شغ ظض افظزمئ الاغ ظسغح شغعا الغعم.
• عثا المجغب طظ افضثاد غثطر وق غئظغ؛ إظه طجغب طظ افشضار وافعثاف الماظاصدئ الاغ ق غمضظ أن تجدعر شغعا وتثة افجرة. وق غمضظ 
لفجرة أن تجدعر شغ ظض أظزمئ وتضعطات تسمض سطى تثطغر الجواج بحضض طظعةغ، وتفضغك افطعطئ، وتشثغئ اظتقل افجرة سئر صعاظغظ 

وجغاجات شاجثة، عثا سعضا سظ أن تضعن درسا لتماغئ افجرة.
(٢) الثولئ الصائمئ سطى أجاس اإلجقم ضرورغئ إلصاطئ أجر صعغئ:

• لثلك أغاعا افخعات، إلظصاذ افجرة، ظتااج إلى أضبر بضبغر طظ طةرد الاثطص طظ أذراف المحضطئ. شافطر غاططإ تشغغرا جثرغا وشرسغا لطئظغئ 
وافظزمئ السغاجغئ شغ بقدظا، وتتعغقً حاطقً لفجج والصغط والصعاظغظ داخض طةامساتظا، طظ خقل إصاطئ دولئ تصثر تًصا افعمغئ التغعغئ 
لتماغئ صثجغئ الجواج، واقرتصاء بافطعطئ وخطص وتماغئ العتثات افجرغئ السطغمئ. وغةإ أن غضعن عثا واضًتا شغ طئادئ عثه الثولئ 
وصعاظغظعا وظزمعا الاغ جاتصص سمطغا عثه الرؤغئ الظئغطئ سطى أرض العاصع سعضا سظ طةرد الاسئغر سظعا بثطاب طةرد طظ صئض السغاجغغظ. 
• أغاعا افخعات السجغجات، عثه الرؤغئ السزغمئ ق غمضظ أن تاتصص إق طظ خقل دولئ طئظغئ سطى السصغثة اإلجقطغئ شصط، والاغ تطئص 
بحضض حاطض جمغع أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ؛ فن اهللا جئتاظه وتسالى وتثه، السطغط التضغط الثي غسرف الطرغصئ المبطى لاظزغط حآون الرجال 
والظساء، وتظزغط تصعصعط وواجئاتعط بطرغصئ تتصص السسادة والظةاح لعتثة افجرة وجمغع أشرادعا. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿إِغََّما اَكَن َقْوَل 

ْوَحَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾ [الظعر: ٥١]
ُ
َطْعَنا وَأ

َ
ن َفُقولُوا َسِمْعَنا وَأ

َ
َْحُكَم بَيَْنُهْم أ ِ  ِ ِ ِ َورَُسو الُْمْؤِمننَِي إَِذا ُدُعوا إىَِل ابَّ

• أغاعا افخعات الضرغمات، عثه الثولئ الصائمئ سطى أجاس اإلجقم والاغ جاطئص جمغع طساصثاتعا وصغمعا وصعاظغظعا، عغ دولئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة؛ تضط اهللا جئتاظه وتسالى. عثه الثولئ عغ الاغ جاافعط وجاتادظ عثا الثور الثي تحضطه السائطئ ضتخظ شغ افطئ 

ِِه». ْ َرِعَّ ٌل َع ُئ ْ وجاظاب زغةات ووتثات أجرغئ صعغئ وطاظاغمئ، فن الظئغ  صال: «َواِإلَماُم َراٍع َوَم
• إن عثه الصغادة والثولئ اإلجقطغئ عغ طا جاتعل المئادئ والصعاسث اقجاماسغئ وافجرغئ اإلجقطغئ طظ طةمعسئ طظ اقلاجاطات وافتضام 
الاغ غائسعا سثد صطغض طظ المسطمغظ الماثغظغظ، إلى طةمعسئ طظ الصغط وافظزمئ الاغ أخئتئ المئثأ شغ المةامع بأجره الثي تئظاه الظاس، 
والصاظعن الثي غسغح به افشراد تغاتعط الغعطغئ. وغاتصص ذلك طظ خقل طآجساتعا وأظزماعا الاغ تشثي وتظفث وتروج وتطئص وتتمغ صغط 
افجرة اإلجقطغئ وأظزماعا داخض المةامع. عثا طا جسض الثاسغئ الئارز، اإلطام الشجالغ رتمه اهللا تسالى غصعل «تصا، إن أجطعب التغاة اإلجقطغئ 

الثي جاء به اإلجقم ق غمضظ أن غطئص بحضض ختغح إق بسططان ططاع (خطغفئ)».
• إذن ضغش جاضعن الثقشئ تخظ افجرة؟ لقجابئ سطى عثا السآال، أود أن أتظاول بقث ظصاط طعمئ شغ ضطماغ:

(٣) جاشثي الثقشئ الاصعى شغ المةامع - الساطض افجاجغ لتماغئ افجرة:
• أوق أغاعا افخعات، وتثعا الثولئ المئظغئ سطى اإلجقم، طا جغشثي الاصعى - الثعف طظ اهللا - شغ المةامع بأجره، خقشا لما تروج له 
الترغات الطغئرالغئ وترضات المساواة بغظ الةظسغظ طظ السسغ وراء ظجوات ورغئات شردغئ طفسثة. إظعا الاصعى وضعظك جُاسأل أطام اهللا وتثه 

الكلمة العاشرة
;Íá—Ö∏\;ÈŸ˜¡¸\;;fi“∏\

ÖÁÖui’\;gá¢
(طارجمئ)
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سظ ضض سمض والترص سطى جظاه، خط الثشاع افطاطغ وأعط سظخر تغعي لرساغئ وتثات افجرة الصعغئ وتماغاعا. عثا فن الاصعى عغ الصعة 
الثاشسئ الصخعى لفسمال الخالتئ، وتظفغث أواطر اهللا جئتاظه وتسالى وأداء شرائده، والثدعع لتثوده وصعاظغظه. لعثا السئإ، وخش الرجعل 

 الاصعى بأظعا رأس ضض أطر وجماُع ضضِّ خغر.
• أغاعا افخعات الضرغمات، إظعا الاصعى طا تثشع الفرد لطافاسض طع الةظج اآلخر بتغاء؛ وتةسض طظه ططاجطا بةمغع افتضام اقجاماسغئ سظث 
اجاماسه به - جعاء شغ افطاضظ الساطئ أو الثاخئ أو سئر اإلظارظئ؛ ضما تةسطه غططإ الجواج لاتخغظ ظفسه؛ وتصعده إلى أن غظأى بظفسه سظ 
أي سمض أو طعصش غصربه طظ الترام أو غبغر الرغئئ شغ حثخغاعط ضض ذلك طظ أجض تماغئ حرشعط. عثا عع الثي غصطض طظ السقصات خارج 
ظطاق الجواج داخض المةامع. ضما أن الاصعى عغ الاغ تصعد الفرد إلى الئتث سظ الجوج الصائط سطى الثغظ وتسظ السمض لةسض الجواج سقصئ رشصئ 
وختئئ ق حراضئ تةارغئ صائمئ سطى طضاجإ طادغئ وطالغئ. إظعا الاصعى القخص الثي غربط السائطئ الظاجتئ طسا، شعغ طا غثشع ضض سدع إلى 
الصغام بعاجئاته وأداء تصعق اآلخرغظ بخئر واجاعاد وتساذش وتساون سطى الئر والاصعى، وتةّظإ افظاظغئ والفردغئ والسمض، سعضا سظ ذلك سطى 
طا عع أشدض لطتغاة الجوجغئ وافجرغئ، بما شغ ذلك الصغام بضض طا عع ضروري لاتصغص العثوء شغ إذار الجواج وتةظإ الطقق. لثلك، شعغ طا 
غطعط الرجض طساططئ زوجاه بالمسروف، وأن غسمض بةث طظ أجض إسالئ أجرته والصغام بثوره ضراع غتمض التإ والرساغئ والسطش والرتمئ بثقً 
طظ الثعف والسظش. إظعا طا غطعط المرأة وغثسععا إلى ذاسئ زوجعا، والعشاء بعاجئاتعا المظجلغئ، وتصثغط السظاغئ والعصئ واقعامام وبثل عثا 
ضطه شغ تربغئ أوقدعا. ضما أظعا طا غطعط الحئاب وغثسععط إلى اقعامام بعالثغعط وضئار السظ واتاراطعط واقطابال فواطرعط... لثطص تغاة 

سائطغئ طاظاغمئ جمغطئ.
• تصعم الثقشئ باشثغئ عثا المفععم التغعي لطاصعى داخض المةامع، طظ خقل تطئغصعا الضاطض لقجقم الثي جغجود رساغاعا بالصغط 

افخقصغئ الساطغئ لطثغظ، بما شغ ذلك الصغط الماسطصئ بالتغاة افجرغئ، والاغ جاثّضر الظاس بطاسئ اهللا جئتاظه وتسالى شغ ضض تغظ.
• وسطى جئغض المبال، شمع ظزام الاسطغط شغ دولئ الثقشئ، تظص المادتان ١٧١ و١٧٢ طظ طحروع دجاعر تجب الاترغر لثولئ الثقشئ 
سطى أن عثف السغاجئ الاسطغمغئ عع تضعغظ السصطغئ والظفسغئ اإلجقطغئ وتجوغث الظاس بالسطعم والمسارف اإلجقطغئ الماسطصئ بحآون التغاة. 
ولثلك، شإن الظزام الاسطغمغ لطثولئ جغشرس افخقق وافشعام الختغتئ لطصعاسث وافتضام اقجاماسغئ اإلجقطغئ شغ ظفعس رساغاعا، بما شغ 
ذلك أطعر الجواج والتغاة افجرغئ بتغث غطاجم المةامع ضضض بالحرغسئ اإلجقطغئ بطعاسغئ وطتئئ لعثه الصعاظغظ ورشخ لطفةعر والسطعك 
الفاجث بةمغع أحضاله، شغ تغظ إن تطئغص افتضام اإلجقطغئ طظ خقل افظزمئ السغاجغئ والصدائغئ شغ دولئ الثقشئ جغعصع السصعبات سطى 
أولؤك الثغظ غاةاوزون تثود اإلجقم. سقوة سطى ذلك، شإن جغاجئ اإلسقم شغ دولئ الثقشئ، ضما عع طفخض شغ طسعدة دجاعرظا لطثولئ، 
تصعم سطى دسط طخالح اإلجقم، بما شغ ذلك السمض سطى بظاء طةامع إجقطغ صعي وطاماجك، غاخثى فغئ أشضار شاجثة طع تأضغث وظحر ضض طا 
عع خغر. وجغسمض اإلسقم سطى تعظغش الختش والمةقت والاطفجغعن والرادغع ووجائض اإلسقم سئر اإلظارظئ والمآتمرات وغغرعا طظ العجائض 
لاتصغص عثا العثف. ضض عثا جغسجز الاصعى والصغط اقجاماسغئ اإلجقطغئ الظئغطئ داخض الثولئ الاغ جاضعن بمبابئ الدماظئ الرئغسغئ لفجرة.

(٤) جاسمض الثقشئ سطى تظزغط المةامع بظاًء سطى الظزرة الختغتئ لطسقصئ بغظ الرجض والمرأة الاغ تتصص الاساون بغظ الةظسغظ 
والعتثة افجرغئ:

• باظغا أغاعا افخعات، جاضعن الثقشئ بمبابئ تخظ لفجرة وذلك طظ خقل تظزغط المةامع سطى أجاس الظزرة الختغتئ لطسقصئ بغظ 
الرجض والمرأة الاغ تتصص الاساون بغظ الةظسغظ طع تماغئ وتثة افجرة. أغاعا افخعات الضرغمات، غثطص الظزام اإلجقطغ طةامًسا طثشعًسا 

برضا اهللا جئتاظه وتسالى وغتمغ حرف الرجض والمرأة باسائاره أطرا طصثجا وغدمظ ترطئ الجواج ضأطر غغر صابض لطافاوض.
• وطظ خقل ظزاطعا الاسطغمغ ووجائض اإلسقم والاطئغص الحاطض لطصغط وافتضام اقجاماسغئ لطظزام اإلجقطغ وإظفاذعا، جاعجه الثقشئ 
وجعئ ظزر المةامع تةاه السقصئ بغظ الرجض والمرأة بسغثًا سظ الععس الةظسغ والماسئ إلى طا غاماحى طع الشرض التصغصغ طظ الفطرة 
الةظسغئ وظفع المةامع؛ الجواج واإلظةاب. عثا باإلضاشئ إلى تسجغج الظزر إلى المرأة ضسرض طع الارضغج سطى أعمغئ التغاء والسفئ. ولثلك ضطه، 
شإن اإلجقم غترم الظزرة الةظسغئ لطمرأة أو المةامع أو الاروغب فغئ سقصئ غغر أخقصغئ جعاء شغ اإلسقظات أو وجائض اإلسقم أو افدب أو 
سئر اإلظارظئ. إلى جاظإ ذلك، جاصعم الثقشئ بائظغ الثمار والةطئاب لئاجا لطمرأة شغ التغاة الساطئ؛ جعاء أضاظئ طسطمئ أم غغر طسطمئ، ضما 
جامظع الثولئ ضحش الظساء لسعراتعظ أو إبثاء زغظاعظ شغ التغاة الساطئ؛ طا غساسث شغ التفاظ سطى سقصئ ظصغئ بغظ الرجال والظساء، وتماغئ 

لسفاعظ وإسادة شرض الظزرة لطمرأة ضسرض غةإ أن غخان.
• جادع الثولئ أغداً ظعاغئ لقخاقط بشغر ضعابط والثطعة بغظ الرجال والظساء، وعع طا ظحعثه تالغاً شغ المثارس والضطغات والةاطسات 
والتاظات والظعادي وغغرعا طظ افطاضظ وضثلك المظازل والاغ غالئاً طا تآدي إلى السقصات خارج ظطاق الجواج، وجاطئص بثق طظ ذلك شخض 
الرجال سظ الظساء صثر اإلطضان شغ التغاة الساطئ - جعاء شغ طآجساتعا الاسطغمغئ، ووجائض الظصض، وأطاضظ السمض والمساحفغات وغغرعا طظ 
افطاضظ. عثا الفخض بغظ الرجال والظساء جغآبر تاى سطى بظغئ المظازل، طا جغمّضظ الظساء طظ اقجامااع بتغاتعظ المظجلغئ شغ بغعتعظ 
بسغثًا سظ أظزار الرجال غغر المتارم. عثا طا رأغظاه طع الترغط شغ ظض الثقشئ السبماظغئ الاغ بظغئ ضمظطصئ طسغحئ طظفخطئ لظساء افجرة 
بسغثًا سظ الرجال غغر المتارم. سطى جئغض المبال، ضائئ الضاتئئ الارضغئ أجطغ جاظضار شغ ضاابعا «المرأة السبماظغئ» ضغش وخفئ الضاتئات 
افوروبغات شغ ذلك العصئ الاصعى واقتارام الحثغثغظ وطثى الظصاء شغ السقصئ بغظ الرجض والمرأة شغ افجرة السبماظغئ المسطمئ، وضغش 
الاجم الرجال بخراطئ بالصعاسث الاغ تاسطص بافطاضظ الثاخئ بالترغط إلى التث الثي ق غفضر شغه زوج المرأة المسطمئ، تاى لع ضان الثطغفئ، 

شغ الثخعل إلى ترغط طظجله إذا طا رأى افتثغئ الظسائغئ سطى باب الترغط، الاغ ضاظئ تحغر إلى وجعد ضغعف طظ اإلظاث.
• إلى جاظإ ضض ذلك، جاحةع الثقشئ الجواج وتثسمه إلى تث ضئغر، بما شغ ذلك تعشغر المساسثة المالغئ سظث التاجئ. وصث رأغظا سطى جئغض 
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المبال ضغش أطر الثطغفئ شغ الصرن الباطظ، سمر بظ سئث السجغج بامعغض طظ غتااج لطجواج طظ أطعال الثولئ. وسقوة سطى ذلك، شصث شرض 
اإلجقم سصعبات خارطئ سطى الجظا والفاتحئ الاغ غالئاً طا غسارض سطغعا السطماظغعن. وطع ذلك، شإن حثة السصعبات تسضج الةثغئ الاغ 
غظزر بعا اإلجقم إلى تماغئ الجواج ووتثة افجرة، فظعا بمبابئ رادع صعي وآخر خط تماغئ لفجرة. صال سبمان بظ سفان رضغ اهللا سظه، 

القرآن». ان ما ال يزع  ل ال زع  خاتإ الظئغ : «إن هللا ل
• ضض عثا أغاعا افخعات، غثطص سفئ وطةامسا ظصغا صائما سطى طفععم التغاء، شغه غافاسض الةظسان بطرغصئ طفغثة لطمةامع، تغث غمضظ لطمرأة 
أن تظسط بتغاة ساطئ ظحطئ غسعدعا الاسجغج واقتارام، دون سظش طظجلغ وتغث غاط التث طظ السقصات خارج ظطاق الجوجغئ، طا جغرشع البصئ 

بغظ الجوجغظ وغصطص الحضعك بغظعما - ضض ذلك جغصعي الروابط الجوجغئ وغتاشر سطى وتثة افجرة.
(٥) جاثسط أظزمئ الثقشئ أداء افدوار والتصعق والعاجئات اإلجقطغئ شغ التغاة افجرغئ طظ أجض تتصغص العثوء شغ الجواج واقظسةام 

شغ عغضض افجرة:
• بالبا أغاعا افخعات، شإن الثقشئ عغ تخظ افجرة شأظزماعا تثسط تتصغص افدوار والعاجئات والتصعق الجوجغئ وافجرغئ لطرجال والظساء 

لاتصغص العثوء شغ الجواج والعئام شغ التغاة افجرغئ.
• سطى جئغض المبال، جاسثِّر الثقشئ ظزام الاسطغط واإلسقم الثاص بعا لئظاء شعط واضح سظث حئابعا ورساغاعا ووسغ سطى أتضام الحرغسئ 
اإلجقطغئ الماسطصئ بالمسآولغات العاضتئ بغظ الةظسغظ شغ التغاة افجرغئ. وضمبال سطى ذلك، شغ دروس الفصه اإلجقطغ الاغ جاعضع 
لُاَثرَّس شغ طظاعب الاسطغط، جاصعم الثولئ باشثغئ الظزرة الختغتئ لعاجئات وخخائص الرجض ضصّعام سطى افجرة والاغ طظ لعازطعا الرتمئ 
والسطش وتصثغمه الرساغئ لجوجاه وأوقده. ضما جاسمض عثه الثروس سطى إظعار أعمغئ المرأة وطسآولغاتعا شغ دورعا افجاجغ ضأم وزوجئ 
وضمساِعمئ تغعغئ شغ تصثم ورشاعغئ جماساعا وطةامسعا. باإلضاشئ إلى ذلك، شغ طرتطئ الاسطغط الباظعي، وإلى جاظإ دراجئ طعضعسات 
ساطئ ضالبصاشئ اإلجقطغئ والرغاضغات والسطعم، شإن الطالئات جغتزغظ بثغار دراجئ تثخخات طظجلغئ تمّضظعظ طظ الاثخص شغ المةاقت 
المرتئطئ بالطفض ورساغئ وإدارة التغاة المظجلغئ. شفغ ظض الثقشئ السبماظغئ سطى جئغض المبال، ُدّرجئ الثورات الاثرغئغئ الماسطصئ بإدارة 
حآون افجرة شغ المثارس الباظعغئ لقظاث، ضما عع طعضح شغ ضااب آجطغ جاظضار «المرأة السبماظغئ»، وصث ذضرت ضغش ضاظئ عثه الثورات 
تصثم طسطعطات طفخطئ سظ طعضعسات طاظعسئ تاراوح بغظ التثغث سظ طمغجات المظجل الةغث، والضغفغئ الاغ ُغتمى بعا الئغئ، وُغتاشر سطغه 
داشؤا، وُطداًء؛ وضثلك ُغاطرق شغعا إلى افدوغئ المظجلغئ وافطعر الخغثقظغئ الماسطصئ بسقج افطراض الاغ تخغإ افجرة؛ وضثلك سظ إسثاد 
ذسام جغث الظعسغئ؛ وتعشغر الاشثغئ الختغتئ لفذفال والمسظغظ؛ وآداب اجاداشئ الدغعف؛ والمغجاظغئ المظجلغئ والتسابات. ضض عثا ضان 

إلسثاد الطالئات سطى ظتع غُضّظ شغه شاسقت صادرات سطى تتمض طسآولغاتعظ سظثطا غاجوجظ.
• وطع ذلك، شإن الثقشئ لظ تصعم باعسغئ رساغاعا سطى افتضام الماسطصئ بالتغاة افجرغئ شتسإ، بض جاساسثعط سمطًغا شغ أداء أدوارعط 
وواجئاتعط. سطى جئغض المبال، تظص المادة ١٥٣ طظ طسعدة دجاعر تجب الاترغر لثولئ الثقشئ «تدمظ الثولئ إغةاد افسمال لضض طظ 
ِِه» ولثلك شإن الثقشئ جاثسط ضض  ْ َرِعَّ ٌل َع ُئ ْ غتمض الاابسغئ». عثا العاجإ الثي تائظاه الثقشئ غصعم سطى تثغث الظئغ  «َواِإلَماُم َراٍع َوَم
حثص شغ جسغه لطعشاء بالاجاطه تةاه أجرته، بما شغ ذلك دسمه بافطعال طظ خجغظاعا، وطظته أرضاً زراسغئ، وتثرغإ أولؤك الثغظ غتااجعن 
إلى تأعغض لطسمض، وتمضغظعط طظ ضسإ لصمئ السغح. ضض عثا صابض لطاتصغص بسئإ الطئغسئ السطغمئ لطظزام اقصاخادي اإلجقطغ الثي غعلث 

اصاخاًدا طجدعًرا.
• وبالمبض، جاسمض الثقشئ سطى تمضغظ الظساء طظ الصغام بثورعظ افجاجغ ضأطعات طظ خقل ضمان اجاصرارعظ المادي سطى الثوام وسثم 
إجئارعظ سطى الاظازل سظ واجئاتعظ التغعغئ تةاه أذفالعظ بسئإ الدشعط اقصاخادغئ شغ جئغض التخعل سطى سمض. ولثلك، شإن المتاضط 
شغ دولئ الثقشئ جاثسط أي اطرأة غصخر زوجعا شغ إسالاعا وأذفالعا، وجاةئره سطى العشاء بما سطغه وشصاً لصثرته أو جغاسرض لطسصعبئ إذا طا 
رشخ. وتخش الظخعص العاردة شغ ضاإ الصاظعن الماسطصئ بالسطماء المسطمغظ شارة الثقشئ السئاجغئ سطى جئغض المبال، ضغش ضاظئ الظساء 
تاصثم بحضاوى إلى الصداة ضث أزواجعظ الثغظ ضاظعا غصخرون شغ الظفصئ وضغش ضان الصاضغ غةئرعط سطى الثشع. وشغ تالئ ضان زوج المرأة 
ْ َتَرَك َدْيًا  ْ َتَرَك َماًال َفِألْهِلِه َوَم شصغًرا أو لغج لثغعا أصارب ذضعر غظفصعن سطغعا، شإن طظ واجإ الثقشئ أن تعشر لعا الظفصئ، شصث صال الظئغ : «َم
َأْو َضَاًعا َفِإَليَّ َوَعَليَّ» (رواه طسطط) ضض عثا جغدمظ أغداً سثم تسرض افشراد لدشعط لاصطغص تةط أجرعط خعشاً طظ الفصر. وبثقً طظ ذلك، 

شإن الثقشئ جاحةع افجر سطى إظةاب السثغث طظ افذفال طع طسرشئ أظعط جغضعظعن أغدا ضمظ رساغئ الثولئ.
• أغاعا افخعات الضرغمات، إن الثقشئ عغ الظزام العتغث الثي جغسغث وضع افطعطئ شغ المضاظئ المرطعصئ الاغ تساتصعا شغ المةامع. 
وضمبال سطى ذلك، ضائئ جعلغ باردو، وعغ طآرخئ ورتالئ برغطاظغئ طظ الصرن الااجع سحر، سظ وضع افم شغ ظض الظزام اإلجقطغ شارة 
الثقشئ السبماظغئ شغ ضاابعا «طثغظئ السططان والسادات العذظغئ لفتراك شغ سام ١٨٣٦»،  «جمئ جمغطئ شغ ذابع افتراك غاحارضعن شغعا 
عغ اتاراطعط وتصثغرعط لضاتئئ صخئ وجعدعط... افم وتغ؛ شعغ تساحار، وتآتمظ سطى افجرار، وغسامع إلغعا باتارام وطراساة، وتضرم 

آلخر جاسئ طظ سمرعا وُتاثضر بضض تظغظ وأجش إذا طا وورغئ شغ الصئر».
• إلى جاظإ ضض ذلك أغاعا افخعات، جغدططع الظزام الصدائغ شغ ظض الثقشئ بثور طعط شغما غاسطص بالتفاظ سطى العتثة والاظاغط شغ 
التغاة الجوجغئ وافجرغئ. وجغضعن لعا ظعب طظ سثم الاساطح طططصا تةاه السظش المظجلغ، وجغساصإ الةظاة بحثة. وجاضعن بمبابئ تارس 
غمظع الجواج الصسري وغاساطض بتجم طع أغئ طمارجات وآراء تصطغثغئ غغر إجقطغئ تدر بعتثة افجرة. وجاضعن بمبابئ وجغط طعط لتض 
الظجاسات الجوجغئ وافجرغئ بحضض شسال وجرغع لمظع تفاصط المحضقت - طظ خقل ضمان العخعل إلى اإلظخاف سطى ظتع جرغع وسادل ودون 
طصابض. وبالفسض، شصث ضان طساعى السثالئ وتماغئ التصعق والعاجئات الجوجغئ شغ ظض الظزام الصدائغ أغام الثقشئ طظخفا سزغما إلى تث 
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جسض تاى الظساء غغر المسطمات شغ ظض الثقشئ السبماظغئ، ضما عع واضح طظ السةقت الصدائغئ شغ ذلك العصئ، غفدطظ إبرام سصعد الجواج 
وشص أتضام اإلجقم والرجعع إلى طتاضط الصداة لقجاساظئ بعط لرد طزالمعظ بثقً طظ الرجعع إلى إجراءات أدغاظعظ.

(٦) الثقخئ:
• أغاعا افخعات السجغجات، طظ ضض عثا الثي ذضر، شإظه واضح بالاأضغث بأن دولئ الثقشئ عغ وتثعا الصطسئ التصغصغئ لفجرة، وطا غسمض سطى 
إجظادعا وتماغاعا طظ ضض باب. ولعثا السئإ صال السالط الئارز اإلطام الشجالغ: «شالثغظ أخض والسططان تارس وطا ق أخض له شمعثوم وطا 

ق تارس له شدائع».
• إذًا أغاعا افخعات، إذا طا ضظاظ تردن تصاً إظصاذ افجرة طظ الثراب، شمظ الدروري أن تدسظ ترضغجضظ ووصاضظ وجعثضظ شغ السمض سطى 
إصاطئ عثه الثولئ السزغمئ وبإلتاح! وإذا طا ضظاظ ترغئظ شغ إظصاذ أخقق وسفئ أذفالظا، شمظ الدروري أن تسمطظ طظ أجض اجاؤظاف تضط اهللا 
جئتاظه وتسالى شغ افرض. وإذا طا ضظاظ تردن بظاء جغض طساصئطغ، ووتثات سائطغئ، وطةامع غظغ بالصغط الخالتئ والظئغطئ لقجقم، شسظثئث 
طظ الدروري أن تئثلظ جععدضظ الضاططئ طظ أجض إسادة صطسئ عثا الثغظ دون تأخغر! لثا، شإظظا شغ تجب الاترغر، ظثسعضظ لقظدمام إلى عثه 
الثسعة الظئغطئ إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الاغ جاةسض طظ سائقتظا طظ جثغث طخثر شثر لعثه افطئ، ق طخثر ألط وضسر لطصطعب. غصعل 

ِيَن َال َفْعلَُموَن﴾ [الةابغئ: ١٨] َّ ْهوَاء ا
َ
ْمرِ َفاتَّبِْعَها َوَال تَتَّبِْع أ

َ ْ
َن األ اهللا جئتاظه وتسالى، ﴿ُعَمّ َجَعلَْناَك بَلَ رَشِيَعٍة ِمّ

د. ظسرغظ ظعاز
طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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الضطمئ الثااطغئ

أخعاتغ السجغجات الضرغمات، أود أن أظعغ عثا المآتمر أوق بتمث اهللا جئتاظه وتسالى والبظاء سطغه لسعظه جئتاظه 
شغ إظةاح عثه التمطئ والمآتمر «افجرة: الاتثغات والمسالةات اإلجقطغئ» ظةاتا ضئغرا شططه التمث والمظئ. ضما أود أن 

أحضرضظ جمغسا سطى تدعرضظ الغعم، وجمغع اإلخعة وافخعات الثغظ سمطعا بق ضطض لةسض عثا التثث ذا أعمغئ بالشئ، بما شغ 
ذلك الساططغظ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر، وتجب الاترغر / وقغئ تعظج، وشغ المصثطئ أطغر تجب الاترغر، السالط 

الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ. أجأل اهللا جئتاظه وتسالى أن غظجل سطغضط رتماته وأن غةجغضط جمغساً خغر الةجاء. آطغظ الطعط آطغظ.
أخعاتغ السجغجات، إن وتثة افجرة وتظاغمعا تافضك أطام أسغظظا. لصث تمجصئ سائقتظا وأخغئئ باقضطرابات واقرتئاك والتسرة؛ 

بسئإ الصغط والصعاظغظ والظزط الطغئرالغئ والمادغئ والظسعغئ باإلضاشئ إلى المساصثات والاصالغث غغر اإلجقطغئ افخرى الاغ اظاحرت شغ 
طةامساتظا وُشرضئ سطى بقدظا اإلجقطغئ طظ افظزمئ الاغ تتضمظا. لصث أدى ضض عثا إلى ظبر الئآس بغظ الرجال والظساء وافذفال سطى 
تث جعاء، ووّلث جطسطئ طظ المحاضض لمةامساتظا. وسطى الرغط طظ عثا ضطه، غئثو أن عثه افظزمئ ُطخّرة سطى دشع سائقتظا إلى المجغث 
طظ الثطار طظ خقل تئظغ عثه المساصثات الضاربغئ وتسجغجعا وشرضعا بتماس أضئر طظ خقل أظزمئ الاسطغط واإلسقم والمظزمات 

الظسائغئ وجغاجات الثول شغ بقدظا.
أخعاتغ السجغجات، ق غمضظظا بئساذئ أن ظصش طضاعشغ افغثي وظسمح لعثه الاةربئ شغ العظثجئ اقجاماسغئ، أن تسامر وتجداد جعءا 
داخض طةامساتظا، المساعتاة طظ الطغئرالغغظ الشربغغظ المساعارغظ، والاغ دطرت ظسغب تغاتظا افجرغئ. ضاإ (جعغض ضعتضغظ)، وعع زطغض 
شغ الثراجات التدرغئ بةاطسئ تحابمان بضالغفعرظغا «شغ السصعد الصادطئ، جغاتصص الظةاح لاطك البصاشات الاغ تتاشر سطى طضاظئ السائطئ». 
شمظ العاضح أغاعا افخعات، أظه إذا لط ظصط بمسالةئ عثه افزطئ بفسالغئ، سظثعا جعف غضعن الفحض تطغش أجغالظا وطةامساتظا الصادطئ. وعثا 
غسظغ أظظا ق ظساطغع التعم تعل عثه المحضطئ الاغ تجداد غعًطا بسث غعم، أو ظدع آطالظا شغ اقجاراتغةغات والسغاجات المساد تثوغرعا، 
والاغ شحطئ شحقً ذرغساً شغ طسالةئ عثه الصدغئ شغ دول سئر السالط. ق! ظتظ بتاجئ إلى السمض بحضض ساجض، وبتاجئ إلى السمض طظ أجض 

الاعخض إلى تض جطغط وحاطض لعثه افزطئ شغ وتثة افجرة.
عثا غاططإ طظا ضمسطمغظ أن ظسارف وظآطظ إغماظاً ضاطقً أوقً أن دغظ اإلجقم شصط بصغمه وأتضاطه وظزاطه اقجاماسغ عع الثي غتض أزطئ 
«افجرة» عثه، فظه وتثه غةسث تطك المفاعغط الساطغئ الاغ تظزط بفسالغئ السقصئ بغظ الرجض والمرأة وتظزط العاجئات والتصعق الجوجغئ 
بطرغصئ تظاب وتتمغ تظاغط وصعة وتثة افجرة. إن تئظغ أي ذرغصئ أخرى لطتغاة شغ عغضض أجرظا وطةامساتظا لظ غظاعغ إق بالفحض! لثا 
ظتااج إلى رشخ أي طساصثات أو تصالغث أو أظماط غغر إجقطغئ، وظبصش أظفسظا وسائقتظا وحئابظا وطةامساتظا سطى ظتع طضبش وحاطض بالمئادئ 
اإلجقطغئ والظزام اقجاماسغ الماسطص بالجواج والتغاة افجرغئ. عثا إلى جاظإ السسغ إلغةاد بغؤئ شغ بغعتظا وطثارجظا وطةامساتظا بأشدض 
طا غمضظ شغ زرع طفععم الاصعى وتإ وذاسئ أواطر اهللا جئتاظه والعصعف سظث تثوده وظغض رضعاظه صئض ضض حغء، طما غثشع المآطظ إلى 

أن غخئح أشدض زوج، وزوجئ، ووالث، وابظ وابظئ وطسطط إن حاء اهللا.
باظغا، أخعاتغ، غةإ سطغظا أن ظصش وظسارض بصعة أغئ طتاوقت تصعم بعا طظزمات دولغئ أو طةمعسات ظسعغئ أو تضعطات لسطمظئ وتترر 
صعاظغظ الجواج وافجرة شغ بقدظا اإلجقطغئ، أو لطاروغب لُمبِطعا الشربغئ الثاذؤئ داخض طةامساتظا بسمص أضئر، والاغ تسعث بالمجغث طظ 
الافضك شغ عغضض افجرة. ضما غةإ سطغظا رشخ افضاذغإ والاحعغه وحغطظئ افتضام اقجاماسغئ وافجرغئ اإلجقطغئ طظ صئض السطماظغغظ 
والظسعغغظ الثغظ غّثسعن بمضر أن عثه افتضام اإلجقطغئ تدر بالمرأة وافجرة والمةامع، بغظما تاةاعض الفعضى افخقصغئ واقجاماسغئ، 
بما شغ ذلك وباء اقظعغار افجري، والسظش المظجلغ وإعمال تصعق افذفال، الماسمصئ بأشضارعط السطماظغئ والطغئرالغئ والظسعغئ داخض الثول.
وأخغرا أخعاتغ، سطغظا اقساراف بأظه غمضظظا التفاظ سطى افجرة طظ اقظعغار شصط بإصاطئ ظزام غصثر تصا صثجغئ الجواج والتغاة افجرغئ. وق 
غعجث أي دولئ أو صغادة أو ظزام طساصثاته وصغمه وصعاظغظه تةسث وجعئ الظزر عثه، أو لثغه رؤغئ وخطئ حاططئ لضغفغئ رساغئ وتماغئ الجواج 
السسغث والعتثة افجرغئ المظسةمئ والصعغئ غغر دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. شغا أخعاتغ السجغجات، ظتظ أخعاتضظ شغ تجب الاترغر، 
ظثسعضظ لقظدمام إلغظا شغ عثه الثسعة الساطغئ، وأن تئثلظ ضض طا أوتغُاّظ طظ صعة، وتتمطظ عثه الرجالئ إلى ضض طظ تسرشظ، وتساثثطظ 
ضض الاأبغر الثي أظسط اهللا جئتاظه وتسالى به سطغضظ، إلصاطئ عثه الثولئ السزغمئ، عثا العخغ والتخظ الماغظ لفجرة، والاغ جعف تساثثم 
ضض أدواتعا لمسالةئ تفضك وتثة افجرة، وتماغاعا طظ جمغع الةعاظإ، وتسغث طرة أخرى الصعة والعئام لسائقتظا شاخئح طخثرا لسسادتظا 

َِك ُهُم الَْفائُِزوَن﴾.
ٰ

وَح
ُ
َ َويَتَّْقِه َفأ ُ َوخَيَْش ابَّ َ َ َورَُسو وخفئ طمغجة لعثه افطئ اإلجقطغئ. واهللا جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿َوَمْن يُِطِع ابَّ
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الكلمة الختامية
(طارجمئ)
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