ما يسمى ابليوم العاملي للمرأة ف حقيقته يوم كارثي
يف شهر آذار/مارس من كل عام حتتفل النساء مبا يسمى اليوم العاملي للمرأة ،فتجتمع النساء لالحتفال مبساواهتن مع
الرجال حىت تكاد ال متيز أنساء هن أم رجال! هذه الشعارات البغيضة اليت يرفعها الغرب زورا وهبتان لثين املسلمني عن
أحكام دينهم ،وما يرفعونه من شعارات احلرية واملساواة ،ال تليق ابإلنسان كإنسان ،فهي شعارات حيملها شرذمة من الشواذ،
فئة قليلة صم بكم ،ينادون مبا يسمى حقوق املرأة ومساواهتا ابلرجل .هذه الفكرة بفلسفتها املزعومة هي من نبع الغرب
املستعمر وشرعته ،وقد عرفوا هذه احلركة أبهنا حركة نسوية تدعي االعتاف للمرأة حبقوق وفرص مساوية للرجل ،وجيب أن ال
تكون مقيدة ،وذلك يف خمتلف مستوايت احلياة ،أي هي النظرية اليت تنادي مبساواة اجلنسيني سياسيا واقتصاداي وجمتمعيا،
وتسعى كحركة سياسية إىل دعم املرأة ،وإزالة التمييز اجلنسي الذي تعاين منه حسب زعمهم ،فما هذه احلركة النسوية إال
تنظيم سياسي أطلق من أمريكا ،مقر الشر ،واختذت مركزا هلا ،وقد ظهرت يف القرن التاسع عشر امليالدي ،حيث كانت
املرأة يف تلك البالد ،ويف أورواب املنغمسة يف ظالم اجلهل ،كانت املرأة حمرومة من التصرف مباهلا ،وال توفر هلا فرص التعليم،
والعمل ،فتمحورت مطالبها حول احلقوق الفردية ،يف أن تعامل على أساس املساواة مع الرجل يف إنسانيتها ،ويف عام
1960م أخذت هذه احلركة رخصة ،وأصبحت املرأة حتمل أيديولوجية تكون املساواة هي اليت حتفظ حقوقها دون أن تدري
أحقيقة هذه املساواة أم خيال؟!
تبث هذه النسوية املعاصرة مفهومني أساسيني ،مها مفهوم اجلندرة إىل الفروق بني اجلنسني ،واإلنكار التام لوجود
جنسني خمتلفني ،حسب زعمهم ،وإلغاء مسمى ذكر وأنثى اللذين مها من صنع هللا عز وجل ،وعرب مفهوم الضحية تبنت
هذه احلركة آلية االنتفاء العام للرجال ،وعمقت الكراهية جتاه الرجل ،وأتكيد نظريتها اليت تقول إن املرأة ضحية لوجود
الرجل ،فنادوا مبساواة النساء ابلرجال! عندها خرجت املرأة إىل الشارع ،فاستخدمها الغرب بعد أن أخرجها إىل العمل،
وأطلقوا العنان للمرأة أن تتصرف يف نفسها كما تشاء!
هذه هي حقيقة شعارات املرأة يف الغرب ،ومما ال شك فيه أن الغرب سوق هذه النفاايت اليت ال تشبهنا ،حنن أبناء
هذه األمة ،فتلك النفاايت تنادي إبلغاء قانون األحوال الشخصية يف كثري من بالد املسلمني ،وإلغاء والية األب ،ومن
النفاايت كذلك ،خروج النسوة وجتمعهن أمام وزارة العدل يف السودان ،يردن أن يوجدن هذه األمراض بني الناس يف بالدن
السودان ،بل يف احلقيقة ميكن أن نقول إنه اليوم الكارثي للنساء ،حيث املراد هو سحب املرأة إىل ساحة العهر والرذيلة،
لكن هيهات فإهنن مسلمات ،وفيهن اخلري ،قال املصطفى ﷺ « َل تَ َزال طَائَِفة ِمن أ َّم ِت َعلَى الَِق َل ي بَالو َن َمن َخالََفهم
أَو َخ َذ ََلم ح َّّت َيِت أَمر َِّ
اّلل َع َّز َو َج َّل».
َ َ َ
بعدما كان العامل يعيش يف ظالم دامس ،جاء اإلسالم كي يعاجل املشاكل ملطلق إنسان؛ الرجل واملرأة ،وجعل لكل
واحد منهما واجبات وحقوقا .أما الاليت ينادين مبساواة الرجل واملرأة يف كل جوانب احلياة من خالل قوانني وضعية وليس

من قوانني رابنية ،فإن هللا سبحانه وتعاىل قد كرم اإلنسان وليس الرجل دون املرأة وال املرأة دون الرجل .ومن هنا جند أن
اإلسالم مل يفرق بني الرجل واملرأة ومل يفرق يف التكاليف املتعلقة ابلعبادات ،بل صان املرأة ،ووصى الزوج أن يقوم بدوره
مسؤوال عنها ،أما أحكام الصالة والصوم واحلج والزكاة ،وغريها من بيع وإجارة ووكالة فكلها واحدة للنساء وللرجال على

السواء .فال جمال ألحد أن يساوي بني الذكر واألنثى هبواه أو هبوى غريه من الناس ،ويتك كالم هللا ،ألن الذي أوجد هذه
املفاهيم واألفكار والنفاايت الغربية هو إنسان نقص ضال ومضل.
واإلسالم أيمر أن لباس املرأة خمالف للباس الرجل كما أمر أن يكون لباس الرجل خمالفا للباس املرأة ،هذه بينة للذي
لديه العقل أن يلتزم بشرع هللا الذي هو أطهر وأنقى من كل حكم وضعي ،وقد لعن الرسول ﷺ الرجل يلبس لباس املرأة،
واملرأة تلبس لباس الرجل .إذن كيف أييت أنس فاقدو اهلوية اإلسالمية ارتووا وترعرعوا حتت كنف الكافر ،أبفكار غربية
ومفاهيم مسمومة يريدون أن يساووا بني الرجل واملرأة ،فال ينبغي أن أنخذ من احلضارة الغربية اليت أصبحت حتتضر ،وهي يف
طريقها إىل السقوط ،فليس يف هذه احلضارة ما يصلح حال اجملتمع ،وأفكارها ال تقنع العقل ،وال توافق الفطرة اإلنسانية ،وال
يطمئن هلا القلب .فهذه احلضارة الغربية تعيد الناس إىل عامل البهيمية ،واجلاهلية اليت عاشتها بعض اجملتمعات ويعيشوهنا
اليوم ،فهم يعتربون أن السعادة هي نوال أكرب قدر من املتعة اجلسدية!!
فبعد أن أكرمنا هللا ابإلسالم لنكون شهداء على الناس ،ال حيق لألمة أن تتبع سبيل الكافرين فيما يتعلق ابملرأة وال
غريها ،فاإلسالم كرم املرأة وأابح هلا الزراعة والصناعة والتجارة ،وأن متلك كل أنواع امللك ،وأن تكون شريكة ،وأجرية ،وتقوم
بسائر املعامالت ،وعدم ختصيص املرأة ابملنع عما أابحه هللا هلا .إال أنه ال جيوز للمرأة أن تتوىل شؤون احلكم فال تكون رئيس
دولة وال معاون له وال واليا وال عامال ،وال أي عمل يعترب من احلكم ،ملا روي عن أيب بكرة :ملا بلغ الرسول ﷺ أن أهل
فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال رسول هللا ﷺ« :لَن ي فلِ َح قَ وم َولَّوا أَم َرهم ام َرأَة» .لكن اإلسالم أابح للمرأة أن تتعني
يف وظائف الدولة ألهنا ليست من احلكم ،وإمنا تدخل من ابب اإلجارة ،فاملوظف أجري خاص ،وتتوىل القضاء ،ألن القاضي
ليس حاكما ،وإمنا هو يفصل اخلصومات بني الناس .غري أن اإلسالم حني أابح للمرأة أن تباشر البيع والشراء يف السوق،
منعها من أن خترج متربجة.
فعن أية مساواة أيتها املرأة تتكلمني؟ وحنن بني يدي الذكرى التاسعة والتسعني هلدم اخلالفة ،اليت متنع النساء والناس
أمجعني عن خمالفة خالقهم؟ أم هو حتد لكالم خالق البشر أمجعني؟ أتريدين اتباع أولئك الذين وضعوا الفكرة اليت تناقض
فطرة اإلنسان؟ فاعلمي أن املرأة على امتداد التاريخ ليست حباجة إىل إنشاء مجاعة ،أو حزب ،أو القيام بدعوات للمطالبة
حبقوقها ،أو حقوق أيه فئة من فئات اجملتمع ،ألن اإلسالم يكفل للجميع حقوقهم .لكن مع غياب دولة اإلسالم واملسلمني
دولة اخلالفة اليت ترعى شؤون الرجال والنساء ،املسلمني وغري املسلمني مع تغيري األوضاع يف العصور املتأخرة ،ظهرت
دعوات نسوية على غرار دعوات النسوية ،للمطالبة حبقوق املرأة املهضومة ،أيتها املرأة ال جتدين احلقوق اليت تبحثني عنها يف
القوانني الوضعية ،واألنظمة الدميقراطية اليت تظلم النساء والرجال واألطفال ،ألهنا أنظمة قائمة على أساس ابطل ،لذا األصل
أن تنادي ابلنظام الذي يعطي احلقوق اليت سلبتها األنظمة اليت من صنع البشر ،وأن تطاليب ابلقوانني اليت تعطي كل احلقوق
اليت فرضها اإلسالم على اإلنسان بغض النظر عن كونه رجال أو امرأة .مث ملاذا تدافعني عن نفسك كأنك متهمة؟ فاملرأة هي
أم وبنت وزوجة وأخت ،ال تنفصل عن الرجل يف اإلسالم ،فشياطني الغرب وأدواهتم فساق الناس واحلكام يف بالدن ،هم
الذين أوجدوا القوانني اليت تظلم املرأة.
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