
 

 الرحيم  الرمحن هللا بسم

 اجملتمع  يف واملرأة الرجل بني التعاون

 مشاكلنا حلل   الفاسدة العلمانية هاقيم  استرياد لنبذ مدعاة الغربية احلضارة فشل
  مدبرة   مؤامرة   هذه كانت  وقد  "احلداثة"، غطاء حتت جمتمعنا إىل وأدخلوها الغربية العلمانية القيم   ابكستان حكام استورد 

ا   مقياس  الشخصية  احلرية  معايري  جعل   أجل   من  التحديد،  وجه  على  الشباب  فئة  ومستهدفة  ونسائه،  برجاله  عنا،جمتم  ضد 
 الكنيسة  الضطهاد   فعل  وردة   الغربية  التارخيية  التجربة  نتاج  وهي  جمتمعنا،   على  غريبة  األصل  غربية  أفكار  وهي  ألعمالنا،

 على  احلرايت  هذه  أثّرت  وقد   الشخصية،  احلرية  تشمل  واليت  األربع،  ايتاحلر   على  قوانينها  الرأمسالية  بنت  لقد .  يةنصرانال
  اليت   هي   الفردية   النزعة  فإن  الرأمسالية  ظلّ   وف  اجملتمع،   ف   منهما  كل  دور  وتنّظم  واملرأة   الرجل   بي   العالقة  تنظّم   اليت  قوانينها
 العالقة  يشّكل  والرجل   للمرأة  اخلارجي  املظهر  نبجا  فإن  وكذلك  والنساء،   الرجال  وبي  اجملتمع،  ف  الناس  عالقة  على   هتيمن

 .اإلسالم إليها يدعو اليت والتعاون والشرف االحرتام مفاهيم مع يتعارض وهذا بينهما،
 فيه  اإلسالمية  القيم  فرض  إىل  يسعى  مسلم  جمتمع   أي  علىا   خطر   تشّكل  الغربية  العلمانية  للقيم  حكامنا  استرياد  محلة  إنّ 

 ا  بعض  بعضهما  إىل  والنساء  الرجال  عند   اجلنسي  امليل  يُعّزز  الغربية  العلمانية  فيف  واملرأة؛  الرجل  بي  جّيدة  عالقات  وبناء
  الدرامية  واألعمال  واجملالت  اإلعالانت  ف  اجلنسية  واإلحياءات  املهينة   الصور  وبثّ   االختالط،  مثل  سلوكيات  إبابحة

  له  والرتويج  والنساء،  الرجال  بي  االختالط  إشاعة  خالل   من  معنا،جمت  ف   للفاحشة  خصبة   بيئة   احلكام  وفّر   وقد ...  واألفالم
 والنساء  الرجال  بي   املشاعر  هتييج  إىل  يؤدي  والذي...  املوسيقية  واحلفالت  واملهرجاانت،  واملقاهي،  والكليات،  املدارس،  ف

 النزعة  كانت  حيث  والنساء،  لالرجا  بي  التعاون  على  الغريب  اجملتمع   ف  الشخصية  احلرية  قضت  لقد .  ا  بعض  بعضهم  جتاه
  اليت   هي  والرجال   النساء  عالقة  ف  الصحيحة  غري  النظر  ووجهة  التعاون،  حمل  اجلنسي"  "حرب  حتلّ   أن  فا   سبب  الفردية

 الشكل  تدمري   ف  وسامهت  واألطفال،  والنساء  الرجال  علىا   سلب  أثّرت  حيث  اجملتمع،  ف  واالستقرار    الرضا  عدم  أوجدت
 . احلميمة األسرية والعالقات واألطفال( واألب )األم ةلألسر  التقليدي
 ومستقرّ ،  قويّ    جمتمع    لبناء  ضروري    أمر    واجملتمع   األسرة  ف  وأدوارمها  ابملرأة  الرجل  عالقة  ف  الصحيحة  النظر  وجهة  إنّ 
  الشرقي،   جمتمعنا  ف   وجودةامل  اإلسالمية  غري  والتقاليد   العادات  من  أو  الغرب  من   استريادها  ميكن  ال  الصلة  ذات  والقواني

 ف  فشل  قد   الغريب  اجملتمع   أن  حقيقة  يتجاهلون  الغرب،  لتقاليد   خانعون  -  املسائل  مجيع   ف  حاهلم  هو  كما  -  حكامنا  ولكن
 الفاشلة  املفاهيم   هذه   فرض  فاقم  وقد   واملرأة،  الرجل  بي  التعاون  بناء  ف  فشل  كما  األسري،  والتالحم  واألطفال  النساء  محاية
... واحلموات  والزوجات  واألزواج  واألبناء  اآلابء  بي  التقليدية  واملشاكل  املسلمون  يواجها  اليت  املشاكل  من  كستاناب  على

  مبفهوم  والرجل  املرأة  من  كل  أتثّر  فقد   ذلك  إىل  ابإلضافة.  اإلسالم  على  تقوم  ال  اليت  الثقافية  واملمارسات  الفساد  بسبب
  ف   املدنية  األحوال  سجالت  ف  ورد  كما  الطالق،  حاالت  ارتفاع  إىل  أدى  ام  هلا،  ويج الرت   تّ   اليت  والفردية  الشخصية  احلرية
  ف  التوتر  مستوى  ازداد  كما  املاضية،  القليلة  السنوات  خالل  الطالق  حاالت  ف  حادّ    ارتفاع    إىل  أشارت  اليت  أابد،  إسالم

  قريتو  مثل من  اإلسالمية، التقليدية   للقيم ضهاوتقوي دية،الفر  ملفهوم  اإلعالم  وسائل ترويج  بسبب واألبناء اآلابء بي العالقات
 .الصغري  على  والعطف الكبري



 الفاسدة  القيم مز قتها اليت اجملتمعات
 سبحانه  قال بعض، عن  بعضهما  به هللا مّيزمها مبا نفسه الوقت ف  وخيتلفان البشرية، طبيعتهما  ف يتشاهبان واملرأة  الرجل 

 بي  العالقة  تنظّم  وقواني  أحكام  هناك  تكون  أن  لزاما  كان  لذلك  ،﴾اْْلَِبري    اللَِّطيف    َوه وَ   َخَلقَ   نْ مَ   يَ ْعَلم    َأَل ﴿:  وتعاىل
  هبذا   تعرتف  مل  الرأمسالية  أنّ   إال  احلسبان،  ف  واختالفاهتما  منهما  كل  طبيعة    القوانيُ   هذه  أتخذ  أن  لزاما  وكان  واملرأة،  الرجل
 . لذلكا  وفق قواني تشرّع مل لتايلواب أمهية، تع ره  ومل الواضح الواقع 

 امرأة،بوصفها    دورها  تقدير  من  بدال  االقتصادية،  ومسامهتها  مظهرها  أساس  على  تُقّدر  الغرب  ف  املرأة  قيمة  أصبحت
  ة وبدني عقلية قدرات وتتطلب واألسرة، اجملتمع ف  وأساسية حمورية األدوار وهذه  بيت، وربة وأم زوجة  احلال  بطبيعة هي فاملرأة

  ارتفاع   ف  واضح  هو  كما  الغربية  اجملتمعات  قّوض  الذي  هو   الدور  هذا   شأن  من  والتقليل  حتقريها،  أو  هبا  االستهانة  ينبغي  ال
  والتقدير   االحرتام   تتلقى  املرأة  تزال  ال   ابكستان،  ف.  عندهم  والصحية  العقلية  املشاكل  وازدايد  األطفال،  بي  اجلرمية  معدالت
  حيث  النظرة،  هذه  على   تغيري    طرأ  فقد   ذلك،  ومع   جمتمعنا،  ف  بعمق   متجذرة   املفاهيم   هذه   نّ إ  إذ  ،ا  وأمّ   زوجةبوصفها  
  دورها  قيمة  جتاهل  ويتم   ووظيفتها،  تعليمها  ومستوى  اخلارجي  مظهرها  حبسب  -  بعيد   حدّ   إىل   -  تقّدر  املرأة  قيمة  أصبحت
 .اجملتمع  ف األساسي
  القواني  سنّ   ف  النيابية  اجملالس  مرجعية  وهي  الشخصية،  احلرية  ف  القصوى  الغاية  هي  والشهوات  الرغبات  إشباع  إن
  الفتنة   بل  والرجل،  املرأة  بي  حقيقيّ    تعاون    إجياد  ميكن  ال  والرجال  النساء  عند  األهواء   تطابق   ولعدم  والتقاليد،  القيم  وإصدار
  العادات  بسبب جمتمعنا ف  املوجودة  املشاكل إىل  املشاكل  من املزيد  أضيفت فقد الفاسدة  الغربية  القيم  وبفعل  والظلم،  والقهر

  َوَأنِ ﴿  ذلك،  بكل  تعاىل  سبحانه  هللا  أنزله  ما  استبدال  من   بدّ   ال  لذلك  اإلسالم،  عن   تنبثق  مل  اليت   الفاسدة   احمللية  والتقاليد 
نَ ه مْ  اْحك مْ   .﴾ِإلَْيكَ  اَللَّ   أَنْ َزلَ  َما بَ ْعضِ  َعنْ  يَ ْفِتن وكَ  َأنْ  َواْحَذْره مْ  َأْهَواَءه مْ  تَ تَِّبعْ  َوَل  اَللَّ   أَنْ َزلَ  ِبَا بَ ي ْ

 اإلسالم  يف واملرأة الرجل دور
إنساان    اآلخر  عن  منهما  كل  نظر  وجهة  على  اإلسالم  ف  واملرأة   الرجل  بي  العالقة  تقوم   امليل   على  تقوم  وال  ،بوصفه 

 "مقدمة   ف  جاء  كما  ُيصان،  أن   جيب  وع رض  بيت  ربةو   أم  أهنا  هو  املرأة  ف  األصل   أن  اإلسالم  اعترب  فقد   بينهما،  اجلنسي
  على وعالوة "،ي صان  أن  جيب عرض  وهي  بيت وربة أم أهنا املرأة يف األصل": 112 رقم  املادة  ف التحرير" حلزب الدستور

نع":  119ذلك فقد ورد ف املادة رقم    ادفس  أو  األخالق،   على   خطر   فيه  عمل  أي  مباشرة  من   واملرأة  الرجل  من  كل  ُي 
 ".اجملتمع يف

 الزان  الرتكاب  حاجتهما  تزول  الزواج  خالل   ومن  الزواج،  طريق  عن   ا  بعض  لبعضهما  واملرأة   الرجل   حاجة  اإلسالم  نظّم
 يعرفون   ال  أطفال  إجناب  وإىل  اجملتمع،  ف  الفساد  إىل  يؤدي  فالزان  مبّكر ،   سنّ    ف  الزواج  على  اإلسالم  تشجيع   مع ا   خصوص
 املادة  ذكرت  وقد   السفاح،  من  أبنائهما  مسئولية  حيمالن  ال  نيالوالد   ألن  لذريّتهما،  والنساء  الرجال  إمهال  عن  فضال    أبويهم،
  الزوج   وقوامة.  صحبة  عشرة  الزوجني  وعشرة  اطمئنان،  حياة  الزوجية  احلياة":  التحرير"  حلزب  الدستور  "مقدمة  ف  120
  "، ملثلها  املعروف   حسب  نفقتها  عليه  وفرض  ،الطاعة  عليها  فرضت  وقد  حكم  قوامة  ل  رعاية  قوامة  الزوجة  على
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،  بعقد    اإلسالم  ف  والزوج  الزوجة  بي  فيجمع   حبسب   اآلخر  جتاه  وحقوقه  منهما  كل واجبات  معرفة  تتمّ   حيث  شرعيّ 
  د التقيّ  خالل من ا  بعض بعضهما واحرتام والرمحة املودةُ  والزوجة الزوج عالقة   وتكتنف األهواء، حبسب وليس الشرعية األحكام

 .أكثر له فينجذب لآلخر منهما واحد  كل  تزيّن اليت ابملندوابت االلتزام ومنها الصلة، ذات الشرعية ابألحكام
  تتطلب شركة   أو مؤسسة   كأيّةا   ومتام واملرأة، الرجل  من  كل  فطرة يوافق مبا واملرأة الرجل دور   وتعاىل سبحانه هللا حّدد لقد 

  املادة   ف  جاء  فقد  األسرة،  مع  احلال  هو  وكذلك  واستقرارها،  املؤسسة  ف   العمل  سري  حسن   لضمان  موظفيها  أدوار   تقسيم
  يقوم   أن   الزوج  وعلى  اتماا،  تعاونا   البيت  أبعمال  القيام  يف  الزوجان   يتعاون ":  التحرير"  حلزب  الدستور  "مقدمة  من  121
 حسب  البيت  داخل  هبا  يقام  اليت  لاألعما  جبميع  تقوم   أن   الزوجة  وعلى  البيت،  خارج   هبا  يقام  اليت  األعمال  جبميع

  تّ   فقد   وهكذا  "،هبا   القيام  تستطيع  ل  اليت  احلاجات  لقضاء  يكفي  الذي  ابلقدر  خداماا   هلا  حيضر  أن   وعليه.  استطاعتها
  ف  زوجته  مساعدة  على   الرجل   يُؤج ر   حيث  ،نُداب    ا  بعض  بعضهما  مساعدة   على  اإلسالم  وحثّ   اإلسالم،  ف  األدوار  تقسيم
  على   مأجورة    الزوجة  فإن  وابملثل، أخرى،  مبهام  مشغولة    أو  مريضة    الزوجة  كانت  إنا  خصوص  ابألطفال،  والعناية  نزلامل  أعمال

 مبنية    بينهما  العالقة  تكون  وبذلك  أخرى،  مبهام  مشغوال    أوا   مريض  زوجها  كان  إن  للتسوق  ذهاهبا  مثل   من  زوجها  مساعدة
 . زوجه يقدمها إضافية   مساعدة   ألية وتقديره ع رفانه ويبدي ولياتهئمبس همامن كل  يقوم عندما واالحرتام التعاون على

 فقط  واألمومة الزوجية وبواجبات املنزل يف املرأة تقي د ل اإلسالمية اْلالفة دولة
 ورالدست  "مقدمة  ف   ورد   السياسي،  النشاط  وممارسة  والعمل   التعليم   حق  ولديها  اجملتمع،   ف  ومشارك    فاعل    عضو    املرأة

  من   عليه  ي  ْفَرض    ما   عليها  وي  ْفَرض    احلقوق،   من  الرجل  ي  ْعطى  ما   املرأة  ت  ْعطى ":  114  رقم   املادة  ف  التحرير"  حلزب
  والزراعة   التجارة   تزاول  أن   يف  احلق  فلها  الشرعية،  ابألدلة  به  الرجل   خص  أو  به،  اإلسالم  خصها  ما  إل  الواجبات
 مجيع  تباشر  وأن   وبغريها،  بنفسها  أمواهلا  تنمي  وأن.  امللك  أنواع  كل  متلك  وأن .  واملعامالت  العقود  تتوىل  وأن   والصناعة

َ   أن   للمرأة  جيوز" :  115  رقم  املادة  فا   أيض  وورد  "،بنفسها   احلياة  شؤون   ما   القضاء  مناصب  ويف  الدولة،  وظائف  يف  ت  َعنيَّ
  "، ومبايعته  اْلليفة  انتخاب  يف  تشرتك  وأن   فيه،  عضواا   تكون   وأن   األمة  جملس  أعضاء  تنتخب  وأن   املظامل،  قضاء  عدا

  حلّ   حي  اخلالفة،  دولة  هدم   بعد  إال  واملرأة  الرجل   بي   العالقة  إفساد  يتمّ   ومل  األمثلة،  هذه  مبثل   مليء    اإلسالمي  والتاريخ
 .امللكية األنظمة  أم الدميقراطية أم الديكتاتورية األنظمة أف سواء ظلمة ، حبكام   حُتك م علمانية دول حملها
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