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احلديث عن حقوق املرأة واختالف الوجهات فيها ،لون من ألوان اخلالف املستكمم بني نررة الشريعة
اإلسالمية وواقع احلضارة الغربية.
وما أظن أن هذا اخلالف ميمن أن ينتهي يوماً ما إىل أي وفاق مادامت الشريعة االسالمية هي الشريعة
اإلسالمية واحلضارة الغربية هي احلضارة الغربية.
بل إين ألعتقد أن من العبث البني أن يتناقش طرفان يف حقوق املرأة ،أحدمها موقن باإلسالم وشريعته،
واآلخر يعتز بالغرب وفلسفته .مث يأمل كل منها وفاقاً أو خرياً من وراء هذا النقاش.
ذلك ألن للشريعة االسالمية منطلقاً يتفرع عنه كل أحمامها اجلزئية املختلفة مما يتعلق باملرأة والرجل
وسائر شؤون احلياة..
كما أن للكضارة الغربية أيضاً منطلقاً خاصاً هبا لتقومي خمتلف تلك الشؤون ذاهتا ..فميف تتكد أغصان
فرقها جذعان متباعدان؟ ..أم كيف يؤمن الفمر مبسائل جزئية ختالف ما استقر يف هذا الفمر ذاته من
التصورات العامة عن المون واالنسان واحلياة.؟..
إن منهجية البكث تقضي عند مناقشة مشمالت من هذا القبيل أن نبدأ فنبكث عن املنطلقات
األساسية أوالً ،وذلك ابتغاء الوصول إىل إحدى نتيجتني:
ٍ
وعندئذ حتل املشملة ويتكد السبيل.
توحيد املنطلق إذا كان ذلك مممناً
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أو إعذار كل فريق صاحبه وإغالق باب النقاش عندما يتشبث كل ببواعثه ومنطلقاته اليت يأوي إليها..
ال ريب أن إغفال هذا املنهج جيعل النقاش أشبه ما يمون خبطني متوازيني ينطلقان من نقطتني
متباعدتني ،إهنما لن جيتمعا ولو امتدا على طول المرة األرضية أو عرضها.
سارت مشرقة وسرت مغرباً شتان بني مشرّق ومغرّب
وإذاً فما هو منطلق كل من الشريعة اإلسالمية واحلضارة الغربية يف رسم حقوق املرأة؟
أما الشريعة اإلسالمية فيتلخص منطلقها يف اليقني الذي ال يلكقه ريب بأن هذا المون إمنا هو خملوق
ومملوك خلالق حميم قدمي مدبر ،وبأن اإلنسان ليس إال عبداً مملوكاً له ،يسري عليه ـ ـ ـ حبمم القهر
واالضطرار ـ ـ ـ قانونه الموين امللزم :إذ خيلقه ويصوره كما يشاء دون أن يمون له يف ذلك اختيار .ومييته
عندما يشاء دون أن حيميه عن ذلك أي عناد .خيلقه من ضعف ،مث جيعل من بعد ضعف قوة ،مث جيعل
من بعد قوة ضعفاً وشيبة ،ال ميلك عن ذلك حتوالً أو فراراً .أما وظيفته جتاه هذا اخلالق املالك ،فهي أن
ميارس العبودية له سلوكاً واختياراً ،كما جرى عليه قانون هذه العبودية قهراً واضطراراً .وإمنا يمون ذلك
بالتزام املنهج الذي رمسه ،والوقوف عند احلدود اليت شرعها ،وما املنهج الذي رمسه لإلنسان ،إال السبيل
الذي ال بديل عنه لتكقيق سعادة الفرد واجملتمع ،يف دنياه اليت يعيش فيها ويف آخرته اليت ال بد أن حييا
هلا غدا بعد املوت.
يقول هذا اإلله يف حممم تبيانه" :من عمل صاحلاً من ذك ٍر أو أنثى وهو مؤمن فلنكيينه حياة طيبة،
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" ويقول" :يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا
دعاكم ملا حيييمم".
من هذا املنطلق وعلى هذا األساس هنضت األحمام املختلفة لإلسالم ،ومن اليقني هبذا املنطلق متت
القناعة احلقيقية هبا ،وتمامل التسليم بأهنا احلق الذي ال ريب فيه.
ومن هذا املنطلق ،اجتهت أحمام اإلسالم إىل الفرد أوالً ،تعاجله هتذيباً وتقومياً ،مث اجتهت إىل األسرة
حتوطها بإطار القدسية وترعاها بتقوية الوشيجة وإشاعة املسؤولية وتغذيها بتبادل احلب واالحرتام.
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مث اجتهت إىل اجملتمع تقيم أركانه من لبنات تلك األسر وتعلي أسواره بأنرمة شرعها للكمم وسياسته،
وللشورى ومنهجها وللصلة اليت جيب أن تقوم بني احلاكم واحملموم.
فمن خالل هذه األحمام اليت لوحرت فيها رعاية الفرد واألسرة واجملتمع ،جتلت حقوق كل من املرأة
والرجل وواجباهتما يف شرعة اإلسالم ونرامه .وقد كان من أبرز مراهر التنسيق اإلهلي بني الطبائع اليت
أبدعها واألوامر اليت قضى هبا ،أن جعل الفطرة األصيلة لدى كل من الرجل واملرأة متفقة يف جوهرها
_بقطع النرر عن األهواء واألغراض اليت علقت فيما بعد هبا_ مع مضمون تلك األوامر ،كي ال يتكمل
الناس من أمرهم عنتا ،ولمي تتجلى وحدة اخلالق يف خلقه ،ولمي يرهر تناسق الوعاء الموين املتمثل يف
أصل الطبيعة البشرية وحاجاهتا ،مع غطائه املتمثل يف مجلة الشرائع واملبادئ اليت أنزهلا على عباده.
تلك هي خالصة املنطلق الذي تنبثق منه نررة الشريعة اإلسالمية إىل احلياة اإلنسانية كلها ،مبا فيها
حقوق املرأة وواجباهتا .آمن بذلك من آمن وجكد به من جكد .وال جمال هنا لعرض الدليل على
سالمة هذا املنطلق أو مناقشة الذين قد يرتابون فيه.
وقد استدعى هذا املنطلق أن يمون كل من الرجل واملرأة شريمني يف كليات احلقوق اإلنسانية ،دون أي
متايز أو اختالف ،أال وهي :حق احلياة ،وحق احلرية ،وحق األهلية .كما استدعى أن يمونا شريمني يف
الواجبات اليت تقتضيها عمارة احلياة اإلنسانية طبقاً للمنهج الذي شرعه اإلسالم من إصالح الفرد ،مث
األسرة مث اجملتمع .يتقامسان بينهما جهوداً متمافئة اخلطورة واألمهية يف سبيل إقامة تلك احلياة ورعايتها.
ففي نطاق حق احلياة ،وضعت الشريعة اإلسالمية حياهتما من األمهية والرعاية يف كفتني متمافئتني .فقتل
النفس الربيئة عمداً يستوجب القصاص رجالً كان املقتول أو امرأة .ويستوعب هذا احلمم شىت احلاالت
والصور بدءاً من وأد املولودة الصغرية إىل الفتاة اليت بلغت سن الرشد ،كل ذلك يستوجب القصاص.
وقد يستشمل هنا أن عقوبة القتل ،عندما تنزل عن القصاص إىل الدية ،لمون القتل وقع على سبيل
اخلطأ مثالً ،ختتفي منها هذه التسوية إذ تصبح دية املرأة نصف دية الرجل.
واجلواب أن فرض الدية يف هذه احلال ليس عقاباً تقدر من خالله قيمة احلياة اإلنسانية يف شخص
املقتول ،وإمنا هي تسوية حقوقية أريد منها التعويض عن ضرر حلق األسرة من جراء مقتل فرد فيها.
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ولذلك كان حممها داخالً يف خطاب الوضع الذي يسري على اململفني وغريهم ،وإذا كان األمر
همذا ،فإن التعويض املايل جيب أن تراعى فيه درجة اخلسارة املادية ارتفاعاً واخنفاضاً .وال ريب أن
خسارة األوالد بفقد أبيهم الذي كان يعيلهم أعرم من خسارهتم بفقد أمهم من هذا اجلانب .وكذلك
الفرق بني من قتل زوجته خطأ ومن قتلت زوجها خطأ .إن القيمة اإلنسانية يف كل هذه احلاالت
واحدة ،فإذا كانت اجلناية عمدا فاحلمم هو القصاص ،دون تفريق ،أما إذا وقعت خطأ ولوحظ الضرر
ٍ
عندئذ قابل للتفاوت.
الناجم منها لألسرة فإن األمر
ومما يؤكد هذا املعىن أن قوانيننا احلاضرة جعلت للدية حداً أعلى وحداً أدىن ،وتركت للقاضي تقدير الدية
مبا ال يقل عن األدىن وال يزيد على األعلى .وما ذلك إال لتفسح اجملال لتقدير األضرار اليت حلقت
باألسرة من خسارهتا بالقتيل .وهي تفاوتت بني كثري من الناس ممن يعملون ويمدحون .فميف ال
تتفاوت بني من يعمل وينفق على أسرته وبني من ال يعمل وال يملف باإلنفاق على أحد بل كان ممن
ينفق عليه؟
ويف نطاق حق احلرية ،مل يفرق اإلسالم بني الرجل واملرأة يف شيء من اجلوانب املختلفة ملا يشمله هذا
احلق ،كاحلرية السياسية والفمرية والدينية وحرية العمل .بل ضمن لمل منهما من ذلك ما قد ضمنه
لآلخر.
فلمل فرد عاقل رشيد ،رجالً كان أو امرأة ،أن يشرتك يف إدارة شؤون الدولة وأن يراقب سريها وينقذ
أعماهلا.
وقد فرغ الفقهاء من بيان أن جملس الشورى يف أنرمة احلمم اإلسالمي جيوز أن يضم نساء مسلمات
يسامهن يف عرض املشورة والتنبيه إىل املصاحل ،دون أن يراعي يف ذلك إال الشروط العامة اليت جيب أن
تتوفر يف أعضاء هذا اجمللس ،رجاالً ونساءً ،من البصرية النافذة والعلم المايف واالخالص لألمة.
كما ذهب فقهاء احلنفية إىل أن املرأة هلا أن تتوىل القضاء يف كل ما جيوز هلا أن تشهد فيه ،أي فيما عدا
اجلنايات وما يتعلق هبا ،ال ختتلف يف ذلك عن الرجال بشيء.
وأطلق ابن جرير الطربي فأجاز هلا أن تتوىل القضاء يف كل شيء.
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كما أمجع الفقهاء على أنه جيوز اسناد منصب االفتاء إىل املرأة بشروطه املعروفة العامة .وعلى أنه جيوز
أن تمون وصية على الصغار وناقصي األهلية.
نعم لقد حجب اإلسالم عن املرأة الرئاسة العليا للدولة .بذلك وردت أحاديث ثابتة ،ومبقتضى ذلك قال
اجلماهري من الفقهاء وسائر علماء املسلمني.
إال أن هذا ليس كما قد يتصور خدشاً حلرية املرأة السياسية،أو غضاً من كرامتها اإلنسانية .وإمنا هو
تنسيق بني املهام المثرية املختلفة للرئيس األعلى يف الدولة ،وطبيعة من يتوىل هذه الرئاسة .وهذا التنسيق
مالحظ يف صفوف الرجال كما هو مالحظ صفوف النساء.
فرئيس الدولة هو الذي يعلن احلرب ويقود اجليوش ويقرر السلم إن اقتضت املصلكة ذلك ،أو احلرب إن
اقتضت العمس.ورئيس الدولة هو الذي يتوىل خطابة اجلمعة يف املسجد اجلامع وإمامة الناس يف
الصلوات ،والقضاء بينهم يف اخلصومات .ومن املمابرة بالبديهي احملسوس أن يزعم زاعم بأن املرأة قادرة
على النهوض هبذه األعباء كلها ،وأهنا متلك من خشونة الطبع وصالبة العاطفة والوجدان ما متلك به
خوض املعارك واإلشراف على احلروب .وإننا لنكمد اهلل على أهنا ممابرة كاذبة ترتفع عنها املرأة اليت
أوالها اهلل من اللطف والعذوبة االنسانية ،كا جعلها من أكرب أسرار تعلق اإلنسان باحلياة..
والذين حيلو هلم أن يأخذوا على الشريعة اإلسالمية هذا املوقف ،يعرضون عن واقع معرم دول العامل
على اختالف مذاهبها ،يف التزامها موقف اإلسالم ذاته ،إنطالقاً من اإلميان باألسباب ذاهتا ،مث خيصون
اإلسالم بسهام نقدهم يف أمر منسجم مع الفطرة واملصلكة وما وسع معرم العامل إال اخلضوع له والعمل
به
وما قلناه عن احلرية السياسية .نقول مثله عن احلرية الفمرية والدينية ،وحرية العمل .فقد متعت الشريعة
اإلسالمية املرأة من ذلك كله مبا متعت به الرجل يف احلدود اليت ال تتخالف مع النهوض بالواجبات اليت
كلفها هبا واليت سنتكدث عنها فيما بعد.
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أن من أحمام الشريعة اإلسالمية أن املسلم إذا تزوج كتابية ،وجب عليه أن يفسح اجملال هلا واسعاً للقيام
بوظائفها الدينية اخلاصة هبا ،وال جيوز له حبال أن يمرهها على ترك شيء من ذلك فضالً عن أن يمرهها
على تبديل دينها الذي ارتضته لنفسها.
وأن الشريعة اإلسالمية ال حترم على املرأة ممارسة أي وظيفة تتقنها أو القيام بأي عمل تستطيع النهوض
به على وجهه ،وال تضيق عليها من ذلك إال بالقدر الذي يستدعيه القيام بواجبات أخرى كفلها الشارع
هبا ،مما سنتكدث عنه فيما بعد.
ويف نطاق حق األهلية( :ونقصد هبا ممارسة الشؤون املدنية من ابرام للعقود وفسخها ،وعقد الشركات
والقيام بالتجارات ،والوكالة والتوكيل ،ورفع الدعاوى وما إىل ذلك) مل حتجب الشريعة اإلسالمية من
ذلك كله عن املرأة حقاً واحداً قضت به للرجال .بل جيب أن يمون التعبري همذا:
لقد انفردت الشريعة اإلسالمية عن القوانني واألعراف كلها بإعطاء املرأة كامل حقوق األهلية اليت يتمتع
هبا الرجال فاملرأة يف الشريعة اإلسالمية تباشر البيع والشراء وتربم العقود وتفسخها وترفع الدعاوى وتوكل
وتتوكل ال يشرتط لصكة شيء من ذلك إال تلك الشروط العامة اليت تراعى فيها من أجل سالمة
التصرفات.
واملرأة يف الشريعة اإلسالمية تتعهد فيقبل تعهدها وجتري فتكرتم إجارهتا ال يستطيع أن يتجاهلها أو يقفز
من فوق ذمتها حىت الرئيس األعلى للدولة..
ورد يف الصكيح أن أم هانئ أخت علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه جاءت يوم الفتح إىل رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم تقول له يا رسول اهلل ،قد أجرت مشركاً زعم ابن أمي أنه قاتله ...فقال هلا قد
أجرنا من أجرت يا أم هانئ .وهذا احلمم جزء من معىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الوثيقة اليت
وضعها دستوراً عاماً للمسلمني عقب اهلجرة إىل املدينة" :ذمة اهلل واحدة ،جيري عليهم أدناهم واملؤمنون
بعضهم موايل بعض دون الناس".
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وقد يعرتض هنا أيضاً من يقول:
ولمن متام الوفاء للمرأة هبذا احلق كان يقضي بأن تمون شهادهتا يف اخلصومات مثل شهادة الرجل سواء
بسواء ،غري أن الشريعة اإلسالمية ال تعهد بشهادهتا يف كثري من األمور ،وجتعلها بقيمة النصف من
شهادته يف كثري من األمور األخرى.
واجلواب أن الشريعة اإلسالمية مل تراع يف هذا املوضوع أهلية املرأة نقصاً أو كماالً ،بل راعت فيه تلمس
السبيل األدق إىل كشف احلق وانصاف املرلومني وفصل اخلصومات.
ومن أوضح األدلة على ذلك أهنا رفضت شهادة املرأة يف اجلنايات والدماء وقبلتها شركة مع الرجل على
أهنا تساوي النصف من شهادته يف قضايا األموال وقبلتها متفرعة عن شهادته يف كل ما يغلب أن يطلع
عليه النساء كالرضاع ،والوالدة ،والنسب ،والعيوب اخلاصة بالنساء.
فأما رفض شهادهتا يف اجلنايات وهو مذهب الشافعية مجهور الفقهاء ـ ـ ـ فألهنا قلما تستطيع أن تستوعب
صورة جرمية وقعت ملا تتسم به من رقة اإلحساس واملشاعر ،وأما أن شهادهتا مساوية للنصف من شهادة
الرجل ،وال بد من اشرتاكه معها يف قضايا املال ،فالسبب يف صكة شهادهتا فيها من حيث املبدأ أن هلا
أن متارس قضايا املال على اختالفها مبوجب أهليتها التامة لذلك .والسبب يف أن شهادهتا يف هذه
القضايا تعد دون شهادة الرجل وال بد من عنصر الرجال معها :فألن الواقع املشاهد يف الغالب أن
الرجال هم أصكاب النشاط يف األسواق وشؤون التجارة واملال .فاقتضت احليطة يف اخلصومات بتقدير
ظروف السهو واخلطأ من املرأة وجعل شهادهتا يف هذه القضايا على النصف من شهادة الرجل رعاية
حلق املتخاصمني وحرصاً على الوصول إىل معرفة احلق .وأما أ ،الشريعة اإلسالمية أجازت انفرادها
بالشهادة من دون الرجال يف كل ما يغلب أن تطلع عليه النساء فألن ذلك أدعى لرهور احلق وكشف
احلقيقة.
ولو كان السبب يف رفض شهادهتا او اعتبارها أدىن من شهادة الرجل نقصاً يف أهليتها الذاتية الطرد
الرفض بالنسبة لسائر اخلصومات على اختالفها .ولمن األمر ناظر إىل طبيعة اخلصومة ونوع البيانات
اليت تناسبها.
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وكما رعت الشريعة اإلسالمية حقوق كل من الرجل واملرأة دون متييز أو تفريق بينهما ،فقد رتبت على
كل منهما وظائف وواجبات اقتضتها احملافرة على أخالق الفرد وكيان األسرة ونرام اجملتمع .وال ينتقص
شيء من تلك احلقوق إال مبقدار ما تصتدم بشيء من هذه الواجبات ،الرجل واملرأة يف ذلك سواء.
وقد تمون هذه الواجبات غري متمررة بأعياهنا فيما بني الرجل واملرأة .ولمنها على كل حال مقتسمة
بينهما عادلة بناء على شركة متساوية يف حتمل مسؤوليات االصالح وأعبائها .وهذا هو املهم.
ومبا أم حديثنا يف هذا املقام عن املرأة ،فلنستعرض طائفة من الواجبات امللقاة على عاتقها واليت كان ال
بد من التنسيق بينها وبني احلقوق اليت سبق ذكرها ولنتبني وجه املصلكة يف تمليفها بتلك الواجبات.
من أهم هذه الواجبات احلجاب .واملقصود به أن تطوي املرأة ما قد يبدو فيها من مراهر الفتنة واالغراء
عن الرجال األجانب عنها ،بقطع النرر عن أي لباس أو كيفية معينة يتم هبا ذلك .ومصدر هذا
الواجب قول اهلل عز وجل" :يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من
جالبيبهن ،ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين" وقوله عز وجل "وليضربن خبمرهن على جيوهبن وال يبدين
زينتهن إال لبعولتهن" ..
أما وجه املصلكة الداعية إىل ذلك فمردها إىل أن اهلل عز وجل شاء أن جيعل تماثر الناس عن طريق
التزاوج .فهيأ يف النفوس دواعي ذلك وأسبابه .وشد ميول كل جنس إىل اآلخر.
مث أذكى عاطفة األبوة واألمومة بني جوانح اجلنسني .وملا كانت هذه العاطفة األبوية ال تعمل عملها
الطبيعي وال تيسر على األبوين اجلهد الذي يتكمالنه يف سبيل رعاية الصغار إال حتت سلطان قانون
صارم ينرم اتصال اجلنسني وحيملهما مسؤولية انشاء أول خلية يف حياة اجملتمع وهي األسرة ،شرع اهلل
نرام الزواج ورتب له قيوده وحدوده ،كي ال تضيع صلة اآلباء باألبناء فتهدر املهمة كلها .مث بىن عليه
املسؤوليات املتفرعة عنه ،وحرم كل اتصال جنسي شارد عن حدوده.
وهنا تبدو املشملة التالية :إن دواعي النفوس مطلقة ،وميول كل جنس مشدود إىل اآلخر ،دون أن
تعرف هذه امليول الطبيعية نراماً أو قيوداً ..فمان ال بد من مؤيدات لتنريم صلة ما بني اجلنسني تعني
تلك الدواعي وامليول على االنضباط وتروضها على االنسجام مع ما تقتضيه رعاية األسرة واحلفاظ على
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مسؤولياهتا وسري الرعاية والرتبية فيها :فمان ما قد شرعه اهلل لذلك من تمليف املرأة باحلجاب وهنى أفراد
اجلنسني من اخللوة ومن االختالط إال عندما تلح املصلكة وتؤمن الفتنة وبعد التقيد بشروط بينتها
الشريعة اإلسالمية يف ذلك.
أقول :كان هذا كله واحداً من املؤيدات المثرية اليت شرعها اهلل تعاىل إلجياد املناخ الصاحل واملالئم لتنريم
صلة ما بني اجلنسني.
ومهما قلنا يف حدود احلجاب وكيفيته ،فإنه ما كان يف يوم ما عثرة تصد املرأة املسلمة عن شيء من
واجباهتا ،أو حترمها من الوصول إىل شيء من حقوقها .بل كان يف احلقيقة وال يزال من أهم السبل اليت
متمنها من أداء رسالتها على خري وجه.
أن كل مطلع على التاريخ يعلم أن تارخينا اإلسالمي مليء بالنساء املسلمات الالئي مجعن بني اإلسالم
أدباً واحتشاماً وسرتاً وعلماً ونشاطاً وفمراً دون أن تتعثر واحدة منهن يوماً ما بفضول حجاهبا أو سابغ
ثياهبا.
بل إنين أقرر ـ ـ ـ وأنا شاهد عيان ـ ـ ـ أن فتياتنا اجلامعيات بدمشق متكجبات حبجاب اإلسالم،
مستمسمات حبمم اهلل عز وجل وهن أسبق إىل النهضة العلمية والثقافية والنشاط اإلجتماعي من سائر
زميالهتن الشاردات.
إن التخلف له أسبابه والتقدم له أسبابه وإقكام شريعة السرت واألخالق يف األمر خدعة ممشوفة ال
تنطلي إال على متخلف عن مستوى الفمر والنرر.
وال بد من اإلشارة هنا إىل عفة الفتاة حقيقة كامنة يف ذاهتا وليست غطاء يلقى أو يسدل على جسمها.
وما كان للثياب أن تنسج لصاحبها عفة مفقودة أو ختلق له استقامة معدومة .وما شرع اهلل حجاب املرأة
ليخلق هلا هذه العفة والطهارة يف أخالقها ،وإمنا شرعه حمافرة على عفة الرجال الذين قد تقع أبصارهم
على مفاتنها .ولو كان املنرور يف احلجاب أن يمون ـ ـ ـ كما يتوهم البعض ـ ـ ـ جمرد تصعيد خللق الفتاة
وعفتها ،إذن ألجازت الشريعة اإلسالمية أن تربز الفتاة احملصنة اخللوقة عارية أمام الرجال كلهم يف أهبى
مراهر الفتنة واجلمال.
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و من أهم هذه الواجبات :انصرافها إىل العناية بشؤون األسرة وتربية األوالد ومتهيد السبيل األمثل أمامهم
لتموين الذات وتنمية مقوماهتم املختلفة بعيداً عن مشمالت احلياة ومزالقها.
وال يشك باحث منصف بأن املرأة معدة يف تموينها اجلسمي والعاطفي واالنفسي وجمموع كينونتها
الذاتية لوضع معايش احلياة األسروية ضمن إطار من السعادة والبهجة والرضا سواء بالنسبة لزوجها أو
بالنرر ألوالدها وبالتايل بالنرر لنفسها أيضاً.
بل ال نشك إطالقاً بأن املخلوق الوحيد الذي أوتيت يده القدرة على نسج هذا اإلطار وتلوين احلياة
كلها بأطياف السعادة واجلمال إمنا هو املرأة ،وإمنا تنبثق احلياة املثلى من خليتها العريمة األوىل :األسرة.
فبمقدار ما متتد مرلة هذه الرعاية احلانية عليها ،يتمامل منوها بعيداً عن سائر املنغصات واألوباء
والعمس أيضاً صكيح.
وإذا كان صكيكاً ما قلناه من أن انقسام أعباء احلياة واجملتمع يف شركة عادلة ومتمافئة ال تعين أن
يتسابق الطرفان إىل جماذبة واجبات بعينها بل الصورة الصكيكة هلذه الشركة العادلة أن يتقاسم األعباء
مناصفة حسب مهارة كل واختصاصه .أقول :إذا كان صكيجاً هذا الذي قلنا فإن يف انصراف املرأة إىل
شؤون االسرة على مستوى الئق من الثقافة والعلم ما جيعلها متفلة مبعرم ممونات اجملتمع وهنضته.
ومع ذلك فإن الشريعة اإلسالمية فتكت للمرأة من بيتها النوافذ المثرية إىل كل عمل مفيد تتقنه ،إذا مل
يمن يف ذلك جت ٍن على هذا الواجب األساسي اخلطري وإذا مل يمن فيه ما يستلزم التخلي عن واجب
السرت والصيانة الذي مر بيانه .إن اإلسالم يقرر أن حجر الزاوية يف حياة املرأة إمنا هو بيتها وأسرهتا
وحسبنا تعبرياً عن ذلك قوله عز وجل" :وقرن يف بيوتمن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل" .وهو يفرض
بناءً على ذلك أن يمون كل ما تتكلى به من علم وثقافة ووعي رفداً مللئ هذه الثغرة .أي أنه ال مينع من
أن تنطلق من دائرة األسرة إىل أي عمل مفيد تتقنه بشرط أن تمون القاعدة منها واملثابة إليها.
وقد استلزم هذا الواجب اخلطري عدة نتائج غدت ملا بينها من تالزم احماماً تشريعية ال جمال للخالف
فيها.
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منها أهنا ال تملف باالنفاق على نفسها وال على غريها من زوج أو أصول أو فروع بل اململف
باإلنفاق عليها يف أعم األحوال والدها ما دامت يف بيت أبويها مث زوجها إذا تزوجت وانطلقت إىل بيت
الزوجية ال يستثىن من ذلك إال حاالت نادرة على تفصيل وخالف بني املذاهب األربعة فيها.
ذلك ألن من العسري بل رمبا من املستكيل أن تنصرف املرأة إىل واجبها الفمري واالجتماعي من رعاية
األسرة وتربية الناشئة مث تملف مع ذلك باإلنفاق على نفسها أو على أحد ممن يلوذ هبا.
وهمذا فقد كانت القسمة العادلة يف جمال التعاون يف إقامة اجملتمع اإلنساين السعيد تقتضي أن يمون
الرجل هو المادح يف األسواق واملسؤول عن الرزق واإلنفاث وأن تمون املرأة هي العنصر املريب والرل
الوارف للكياة كلما اشتد لفكها وقسى هجريها.
وقد يتبادالن املهمة ويتعاونان يف الوظائف ولمن على أن يمون ذلك استثناء جزئياً من أصل كلي وأن
يمون هذا األصل هو السائد يف نرام اجملتمع وعالقة ما بني الرجل واملرأة وقد أبرم القرآن هذا احلمم
ٍ
بنصوص صكيكة ال تقبل أي نرر أو تأويل وذلك يف مثل قول اهلل تعاىل" :وعلى املولود له رزقهن

وكسوهتن باملعروف" وقوله تعاىل" :أسمنوهن من حيث سمنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن
وإن كن أوالت ٍ
محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن فإن أرضعن لمم فأتوهن أجورهن وأمتروا بينمم
مبعروف وإن تعاسرمت فسرتضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهلل
ال يملف اهلل نفساً إال ما أتاها سيجعل اهلل بعد عسر يسرا " وهذا النص الثاين وإن كان يتكدث عن
نفقة الزوجة املطلقة على الزوج فهو من أبلغ األدلة على وجوب النفقة عليه ما دامت عرى الزوجية
موصولة بينها .ومن هذه النتائج وجوب املهر للزوجة على الزوج ميلمه إياها "حنلة" كما قال رب العاملني
أي عطية مفروضة بقطع النرر عن اي شيء "وآتوا النساء صدقاهتن حنلة".
وإمنا شرع هذا الصداق وفرضه على الزوج لزوجته حتقيقاً لغايتني عريمتني:
الغاية األوىل اشباع غريزة حب التملك اليت هي قاسم مشرتك بني الرجل واملرأة على السواء إذ ملا كان
اململف باالنفاق على املرأة أياً كان أباً أو زوجاً وكان هلا من مهمامها وواجباهتا االجتماعية ما قد
يقصيها عن سبيل المدح والزرق استلزم ذلك احتمال أن ال تتهيا هلا من ظروف متمنها من مجع ثروة
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فمان يف الصداق الذي شرعه اهلل هلا ما يشبع هذه الغريزة ويضع هلا أساس ثروة تتعهدها أو تنميها كما
تشاء.
الغاية الثانية :أـن يتكقق من مشروعية هذا الصداق إذ يلزم الزوج حقاً للزوجة حصناً حيفظ تلك الفطرة
اإلنسانية اليت فطر املرأة عليها من أيدي العبث وأسباب العوادي أال وهي رغبتها يف أن تمون مطلوبة
أكثر من أن تمون طالبة ،أجل تلك هي فطرة إهلية فطرت املرأة عليها لتمون املناخ الصاحل للنرام الذي
قيد اهلل به صلة ما بني الرجل واملرأة .فلوالها لعجز هذا النرام عن أن يسود ولمان احلمم والسيادة
لإلباحية املطلقة.
أما الدليل على وجود هذه الفطرة يف كيان املرأة فأوضح من أن حيتاج إىل بيان ،إن من البداهة مبمان من
أن التموين النفسي للمرأة يف أن تمون متعة للرجل من أن يمون الرجل متعة هلا بل إن سعادهتا ال تتم
إال يف شعورها يف أهنا كذلك وبأن الرجل منساق للخضوع هلذه املزية اليت فيها ولذلك كان الشأن يف
عبارات التودد واالستعطاف يف أن تأيت بأعم األحوال من الرجل وأن يمون من املرأة اجتاه ذلك دالل ال
يسرف وتأثر ال يرتامى أو يتهالك.
وأما الدليل على أن هذه الفطرة هي السياج حلماية النرام وضبط صلة ما بني اجلنسني ضمن قانون
الزواج وذلك ألن املرأة لو أوتيت الرغبة يف أن ختطب الرجل أو أن تطلب يده أو أكرهتها الرروف على
ٍ
عندئذ أن
ذلك يف تعبري أصح النعمس قانون العرض والطلب الذي سنه اهلل يف ذلك والقتضى األمر
تمون املرأة هي اليت تتقدم لرجلها بالنفقات والصداق وأن يأوي هذا الثاين عندئذس إىل ركن شديد من
التثاقل والدالل بانترار العروض األفضل وأمالً من اقتناص اللذة من أي باب ولك أن تتصور عندئذ كم
تسقط املرأة من سقطة وكم يلهو هبا من رجل إىل أن تعثر على الزوج الذي هو الزوج .وهمذا يصبح
سعي املرأة يف البكث عن الزوج أهم سبب من أسباب فقدها له.
إذن البد من محاية هذه الفطرة اليت تعد حقاً أهم سياج لضبط صلة ما بني اجلنسني ضمن قانون
الزواج.
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وال تتم محايتها إال بإجياد وضع جيعل الزوج هو الذي يتقدم إىل زوجته بالصداق وإمنا يتمامل هذا الوضع
بانصراف الرجل بالمدح والعمل يف سبيل الرزق وانصراف املرأة إىل رعاية البيت واألسرة وتربية األوالد
وبتطبيق سياسة الشريعة اإلسالمية يف نرام اإلنفاق.
وواضح أن هذا الوضع يبدأ بالضعف التدرجيي مث الزوال كلما ابتعدت املرأة عن األسرة أكثر وانطلقت
من دون ضرورة لتشرتك مع الرجل للتجارة والمسب إذ يتمون من ذلك أهم دوافع إىل محلها على
االشرتاك معه يف نفقات الزواج بل إىل محلها أخرياً وألسباب معروفة على االنفراد من دونه بتلك النفقات
ٍ
ٍ
فعندئذ فقط ستفقده
عندئذ بالتدريج هي الباحثة عن الزوج واملبادرة إىل طلبه
وال بد أن تصبح املرأة
لتجد يف ممانه خليل اليوم واليومني بل صاحب الساعة والساعتني.
نتيجة هلذا النرام اإلسالمي العجيب يف روعته ودقته كان نصيب الرجل من املرياث ضعف نصيب املرأة
منه ألن نصف حقه من ذلك أو أكثر يقتطع عنه حتت سلطان هذا النرام اإلهلي الرائع ليضاف إىل
نصيب املرأة نفقة ومهراً ونتيجة له كان ما نعلم من كون الطالق يف األعم األغلب بيد الرجل ال املرأة
وبقاء املهر بمامله حقاً هلا إذا طلقت بعد الدخول واستكقاقها نصفه إذا طلقت قبله ،ونتيجة له أيضاً
كان ما قد شرعه اهلل من جعل القوامة يف البيت للرجل ذلك ألن القانون العام املتعارف عليه يف الدنيا
كلها يقول :من ينفق يشرف فهي رعاية تنرييم ال قوامة قهر وتسلط.
تلك خالصة عن احلقوق والواجبات اليت عاهد هبا اإلسالم إىل املرأة وما ينتقص شيء من أحدمها إال
بسبيل أن يتناسق مع اآلخر وكما شرفنا إلسالم باحلقوق اليت منكها إياها فقد شرفها باملهام اليت كلفها
هبا إذ ال يتكقق عملها يف اجملتمع إال بأن تأخذ منه حقها وتئدي إليه واجباهتا يف تناسق وانسجام.
وإذ قد انتهينا من عرض هذا املوجز ملنطلق الشريعة اإلسالمية فيما ترمسها للمرأة من حقوق وواجبات
فلنتكول إىل احلديث عن منطلق احلضارة الغربية يف هذا املوضوع ذاته.
وحنن لن نعود يف صدده إىل شيء من تاريخ هذه احلضارة ال القريب وال البعيد إذ ال خالف يف أننا لو
فعلنا ذلك مل نعثر على أي حق أو حىت كرامة كانت تناهلا املرأة فملنا نعلم أن الفرنسيني عقدوا يف القرن
السادس أي يف صدد اإلسالم مؤمتر للبكث فيه :هل تعد املرأة إنساناً أو ال تعد كذلك ،وقد كان
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القانون اإلنمليزي إىل عام  1815يبيح للرجل أن يبيع زوجته مبا ال يقل عن ستة بنسات كما أن
القانون الفرنسي حىت عام  1938ينص على أن املرأة ليست أهالً للتعاقد إال برضا وليها وزوجها وكل
متتبع يعلم أ ،حديث الغرب اليوم عن حقوق املرأة ليس إال غطاء لسرت ذلك الوعاء.
أجل  ..فلنعرض عن املاضي القريب والبعيد كله ولنتساءل ماهية منطلقات احلضارة الغربية اليوم يف تقومي
حقوق املرأة.
إن منطلقها يف هذه املسألة ومسائل كثرية تشبهها شيء واحد هو :ضمان أعلى قدر مممن من املتعة
والرفاه يف الوقت احلاضر دون أي نرر إىل ما قد يرتتب عليه من آثار يف املستقبل.
وهذا املنطلق الذي أخذت تصطبغ به نفسية اإلنسان الغريب منذ حني هو مبعث الضجة المربى اليت
ترتفع اليوم يف أحناء الغرب كله وهو مدار حديث كثري من المتاب عن مشمالت نفسية واجتماعية
خمتلفة معقدة تشيع اليوم يف شىت جوانبه.
إن إنسان احلضارة الغربية اليوم يماد يعيش منفصالً عن ماضيه من حيث هو ضياء كشاف وقوة دافعة
وعن مستقبله من حيث هو خمزن اآلمال وباعث التخطيط وحتشر ذاته من جراء ذلك بمل طاقاهتا
ٍ
احنباس خطري تشغلها عن آالمه
وأهوائها ودوافعها يف نقطة الزمن احلاضر وحده فإذا هي تعاين من
وعقابيله سمرة نعيم ممثف ومآل ذلك بال ريب انفجار مدمر رهيب ينتشر على أوسع رقعة من ساحة
املستقبل.
يقول ألفني توفلر يف كتابه صدمة املستقبل" :إن اجليل اجلديد هو جيل اللكرة احلاضرة حيث أن شعاره
افعل ما حيلو لك يف هذه اللكرة وذلك قبل أن تفقد الفرصة وقد أصبح عندهم قدر كبري من الشك يف
التخطيط وهلم جانب من احلق يف معاداته ألهنم يف وضعهم احلايل ختطيط مادي قصر النرر".
ونتيجة هلذا املنطلق فإن اجملتمع الغريب ال مينح للمرأة شيئاً من احلقوق كما هو الشائع هنا وهناك وإمنا هو
ينشد يف احلقيقة لنفسه مزيداً من املتعة اآلنية بقطع النرر عن كل شيء.
قد خييل للبعض مثالً أن اجملتمع الغريب فتح أبواب العمل أمام املرأة كالرجل سواء فهو قد منكها أهم
حقوقها املنشودة وحقق هلا املساواة مع الرجل.
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إال أن اجملتمع الغريب لن يفعل هذا يف واقع األمر من أجل املرأة وال كانت حقوقها واردة على بال بل مل
يمن للمجتمع الغريب من اختيار ومل يمن له بناء على املنطلق الذي أوضكناه قبل باالمتناع عن هذا
الذي اجنرف فيه.
ذلك ألن اشرتاك املرأة مع الرجل يف جماالت العمل والمسب إمنا كان استجابة حتمية لعاملني ال ثالث
هلما.
العامل األول :دافع الشح والتمالب املادي ورجل احلضارة الغربية يعاين اليوم من هذا الشح الشيء
املذهل العجيب وهو يف احلقيقة ليس إال أثراً من آثار ذلك املنطلق الذي أوضكناه آنفاً .منطلق البكث
عن مزيد من اللذة اآلنية بقطع النرر عن أي شيء فرب األسرة ال يرى حتت وطأة هذا الدافع ما يدعوه
لالنفاق على ابنته بعد أن أصبكت قادرة على أن تذهب فتشتغل يف أي وظيفة أو معمل أو مطعم
أوفندق وكذلك الزوج ال يرى ما يدعوه لإلنفاق على زوجته اليت بوسعها أن تنطلق فتأيت باملال من أي
ممان والفلسفة يف ذلك هي أن أعباء اللذة كثرية تتطلب املزيد واملزيد من النفقات والوقت مثني فعلى
كل من عشاقها أن ينصرف إىل شأن نفسه وجيند كل ما ميلك من جهد ووقت للوصول إىل أكربقدر
مممن من مفاتيح اللذة وأسباهبا.
وهمذا فإن البذخ الشديد من جانب يستلزم الشح والبخل الشديدين من جانب آخر ألن أوهلما ال
يأخذ حره إال باالعتماد على الثاين.
العامل الثاين :تفاقم سلطان اإلباحية واملتعة اجلنسية حىت مل يعد يصرب الرجل على املرأة والعمس يف أي
طور من أطوار العمل أو شأن من شؤون احلياة وبديهي أن هذا العامل أيضاً أثر من آثار املنطلق الملي
الذي أوضكناه فالرجل الغريب حريصاً على أن تمون املرأة إىل جانبه يف الوظيفة اليت يقوم هبا واملعمل
الذي يشتغل فيه واملتجر الذي يرتدد عليه واملطعم الذي يغشا والشارع الذي يرتدد فيه وهو بطبيعة وضع
شاذ يتسبب أخرياً يف التقاء اجلنسني أكثر مما يتسبب يف اسعادمها.
ال ريب ان هذين العاملني يوضكان بشمل جيد أن املسالة ليست رعاية من اجملتمع الغريب لمرامة املرأة
وحقوقها وإمنا هي تورط انزلق به كل من الرجل واملرأة يف طريق السباق األناين إىل اقتطاف مزيد من املتعة
15
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السريعة بقطع النرر عن كل النتائج ،كما أن الواضح اجللي أن أبطال هذا التورط ال ميدون أعينهم إىل
أي مسافة من ساحة املستقبل الذي يتجه إليهم بفم ثاغر البتالعهم وإمنا لسام حاهلم يقول كما قال
الشاعر:
ما مضى فات واملؤمن غيب ولك الساعة اليت أنت فيها
ذلك ألن أي نررة ساحنة إىل املستقبل وقانونه جتعل الفمر يعود ليخضع لقانون اهلل يف إدارة أمور هذه
اخلليقة وحتمله على االنصياع لسنته اليت تأىب إال أن تمون كل غنم بغرم إن مل يقضه املرء أقساط خفيفة
يف حينها قضاها ديوناً مرتكمة من أصل سعادته يف ما بعد.
وانرر كم جتد من تناقض حاد بني أولئك الذين صعدوا عقوهلم من رجال الغرب إىل مستوى الفمر
والتخطيط والتأمل يف النتائج والآلثار وهؤالء الذين ينطلقون من فلسفة ختيل هلم أن العمر اإلنساين
منقسم إىل وحدات زمنية متناثرة ال يتصل منها سابق بالحق.
إن أحداً من الغربيني ال يشك من أن جان جاك روسو هو األب الروحي للثورة الفرنسية وذلك أكرب
دليل على دقة نرره وسالمة أفماره وانطباقها على قانون املستقبل وسنة احلياة االجتماعية .أفليس
اجلميع يعلم أنه كان يصر اصراره الشديد واملتمرر على أن ترعى املرأة األمة واجملتمع من برج دارها وأن
هتتم بشؤون زوجها وأوالدها وأن تنصرف إىل تعهد غرفتها ليمتد من ذلك ظل وارف يسعد األسرة ومن
مث يسعد اجملتمع كله مث كان حيذرها التكذير الشديد من أن تشرد عن البيت إىل ساحة المسب والعمل
لتليب رعونة الرجال ومن أن ينطلي عليها شيء من خداعهم إذ حيدثوهنا عن حقوق املرأة ومساواهتا
للرجال.
وأن أحداً ال يشك يف أن أوجست كونت يعد مؤسس علم االجتماع يف أوروبا وقد كانت أفماره وال
تزال متثل الرصيد األعرم للنهضة األوربية احلديثة وهو يقول يف كتابه النرام السياسي:
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"لو نال النساء يوماً ما هذه املساواة املادية اليت يتطلبها هلن الذين يزعمون الدفاع عنهن بغري رضائهن
فإن ضمانتهن االجتماعية تفسد على قدر ما تفسد حالتهن األدبية كما أنه يف الوقت نفسه تتمدر
املنابع األصلية للمكبة املتبادلة بينهن وبني الرجال"
وال يشك منا أحد أن برثراند رسل هو ذلك الفيلسوف الذي تعتز به بريطانيا وسائر أوروبا وهو الذي
يقول إن األسرة احنلت باستخدام املرأة يف األعمال العامة وأظهر االختبار أن املرأة تتمرد على تقاليد
األخالق املألوفة وتأىب أن تمون أمينة لرجل واحد إذا حتررت اقتصادياً.
وهمذا يبدو جلياً أن املسألة كما قلنا ليست رعاية مدروسة من اجملتمع الغريب لشيء من حقوق املرأة
مبقدار ما هو تورط عشوائي اجنرف يف أهوائه كل من الرجل واملرأة يف طريق مفتوح يف سباق األماين إىل
اقتطماف أشهى مثار اللذة دون االهتمام بشيء آخر.
فإن طلبنا دليل آخر على ذلك فهو ما استتبعه ذلك التورط من مواجهة نتائج على درجة كبرية من
السوء واخلطورة دون أن يمون للرجال والنساء من اختيار يف جلبها أو قدرة على دفعها.
فقد متزقت األسرة على أثر هذا التورط شر ممزق وهي اآلن ماضية يف مزيد من التمزق والتناثر وإين
ألذكر أن خبرية سويدية لشؤون األسرة واجملتمع طافت منذ عامني يف بعض البالد العربية وهي تندب
أمام كل صكيفة مصري األسرة األوربية وتعرب عن غبطتها ببقايا التماسك الذي ذهلت له واليت ال تزال
األسرة اإلسالمية تتصف به.
ولقد تنمست الفطرة اليت أحملنا إليها عند املرأة تنميساً مؤملاً فاضطرت املرأة حتت ظروف ذلك التورط
أن تبكث هي عن زوجها مث أن تتقدم إليه يف كثري من األحيان على الرغم من أنفها فتطلب هي يده
كما اضطرت إىل أن ختضع لدالل الرجل وخداعه وأن تستسلم للمثري من وعوده الماذبة مث اضطرت
فوق ذلك إىل أن تقدم هي إليه املال واألثاث ما كان حقيقاً به أن يقدمه إليها مث ال تعثر مع هذا كله
إال بعد مغامرات وسقطات كثرية على الزوج.
الذي هو حقيقة زوج وأريد هنا إىل أن أنبه هنا إىل حقيقة هامة يغفل عنها كثري من الباحثني هي :أن
بني الرجل واملرأة فارقاً يف طريق التسابق إىل حروظ النفس تمون املرأة مبقتضاه هي اخلاسر فيه دائماً
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ذلك ألن املرأة مهما حتللت من قيود العفة والدين فإهنا ال تصل إىل قمة سعادهتا إال يف ظالل بيت
هانئ تصبح أم سعيدة فيه والرجل مهما كان شأنه إمنا هتفو نفسه إىل نعيم تصفو لذته عن شوائب
الغرامة أو املسؤولية أو اجلهد وال يفرت نفسه عن التعلق بذلك إال وازع ديين يتكمم مبجامع قلبه فإذا فقد
الدين فإن الرجل واملرأة يلتقيان من حياة التكرر على مائدة تمون املرأة دائماً هي الطرف اخلاسر فيها.
ولقد انتشر الطالق يف اجملتمع األورويب من جراء ذلك التورط ونتائجها حىت زادت نسبته على % 51
وهو اجملتمع الذي كان وال يزال يستنمر الطالق وجيكده يف نطاق األحاديث النررية اليت ال رصيد هلا
وهو يف اجملتمع األمريمي يتجاوز هذه النسبة العجيبة ومعلوم أن متوسط نسبة الطالق يف البالد العربية
بناء على االرادة املنفردة من الزوج ال تزيد عن .%5
أفيستطيع أن يزعم زاعم أن هذه النتائج اخلطرية وهي قليل من كثري نتائج مقدرة ومقصودة وكانت هدفاً
من أهداف انسياح املرأة مع الرجل يف شىت جوانب اجملتمع .أليس من الطريف املضكك أن يمابر
اإلنسان ويقول نعم .إن كل هذا الذي أصاب كيان األسرة ونمس صلة ما بني الرجل واملرأة كان شيئاً
خمططاً له ومقصود وأن اجملتمع األورويب سعى له ضمن خطة مدروسة.
إذاً فنكن أمام حقيقة ماثلة للعيان يدركها كل مفمر وهي أن اجملتمعه الغريب مل يقدم يف واقع األمر
منهجاً مدروساً لضمان شيء مما يسمى حبقوق املرأة وإمنا اجنرف قي هذه القضية وقضايا أخرى تشبهها
بداف ٍع من تيار الرغبة العارمة يف الوصول بأسرع وقت مممن إىل امث لذة مممنة وال شك أن كالً من الرجل
واملرأة قد اندفعا يف هذا املضمار على سواء فمان فيما اقتطفاه من وراء هذا السباق من مثار اللذة
العاجلة ما يبدو لبعض الناظرين أنه حقا للمرأة قد نالته وأنه يد من العطاء واالنصاف قد امتدت من
الرجل إليها وما األمر يف حقيقته هبذا وال ذاك والنتائج املؤملة يف نرر اجلميع أكرب شاهد على ذلك.
وبعد فإن كل هذا الذي ذكرناه إمنا يوزن مبيزان املنطق وحده وهذه املسألة تتصل باألغراض واألهواء أكثر
من صلتها باملنطق والفمر.
ومسألة هذا شأهنا ال ميمن أن جيتمع شتات األراء فيها منطق جمرد وإمنا يفصل القول فيها أن نمون
أمناء مع عقولنا احلرة يف تقدمي أجوبة موضوعية عن األسئلة التالية:
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حقوق املرأة بني رعاية الشريعة اإلسالمية وخداع احلضارة الغربية

هل هلذا اليوم الذي نعيشه من غد ننترره بعد املوت؟
هل حقاً ستنعمس سائر تصرفاتنا وأفعالنا اليت نتلبس هبا اليوم على صفكة ذلك الغد؟
هل حقاً سينصب هلا إذ ذاك حساب وميزان وستمتأل آذان الناس مجيعا بنداء رب العاملني "هذا كتابنا
ينطق عليمم باحلق أنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون"
هل حقاً ستزفر جهنم زفريها بارزة للغاويني ويضج المون من حوهلم بنداء اهلل عز وجل "أذهبتم طيباتمم
يف حياتمم الدنيا واستمتعتم هبا فاليوم جتزون عذاب اهلون مبا كنتم تستمربون يف األرض بغري حق ومبا
كنتم تفسقون"
إن جذور الوفاق يف هذه املسألة تممن يف إجابة متأملة حرة على هذه األسئلة بعيداً عن تشجنجات
النفس وردود الفعل ووحي املصاحل العاجلة.
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