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 مقاالت للكاتب
 هجري  18/11/1429 -ميالدي  15/11/2008 اتريخ اإلضافة:

       5زايرة: 

 
يف الصُّحف، ويف ُدور العلم، وأقساِم الفلسفة، ومعاهد ختريج املدرسني، واملُْخَتصِ ني االجتماعيني منها  -َكُثر كالم الناس يف هذه األايم 

أنَّ السبيل إىل تاليف  -والفرويديَّة منها خاصَّة  -رٍي ممن ينتحلون الدراسات النفسية عن الَكْبت اجلِْنِسي وَمَضار ِه، وشاع بني كث -خاصَّة 
اعون إليه األضرار املتولِ دة عْن هذا الكبت: هو اختالط الذُّكور ابإلانِث، وختفف النساء مَن احلجاب ومَن الثِ ياب، وهو ختفُّف ال يعرف الدَّ 

ا انتهى إليه األمر يف مدن الُعَراِة، اليت نكست فيها املدنيَّة، فاْرَتدَّْت إىل اهلََمجيَّة األوىل، ذلك هو مًدى ينتهي عنده، ولعلَّه ينتهي إىل م
تمعات، وقد "اجملتمع املختَلط"، الذي َيْدُعون إىل تعميمه يف املدارس، ويف اإلدارات احلكومية، ويف املصانع، ويف الشَّرِكات، ويف األندية واجمل

 عوة سبيلها إىل التنفيذ يف بعض هذه امليادين.أخذت هذه الدَّ 

ُشُؤوهنا: يف الزواج، والواقُع أنَّ هذا االجتاه هو جزء من اجتاه أكرب وأعم، يراد به فَ ْرََنَة املرأة الشَّرقية، وََحْلها على أساليب الغرب يف َشَّتَّ 
اه هو ِبَدْوره ويف الطالق، ويف املشارَكة يف العمل واإلنتاج يف َشَّتَّ امليادين، و  ، ويف احملافل واملََراِقص... إىل آخر ما هنالك، وهذا االجتِ  يف الزِ يِ 

يف سائر فنون جزٌء ِمن اجتاٍه أكرب، ُيراُد به َسْلخنا ِمن أدب إسالمنا وَتْشريعه، وإحلاقنا ابلَغْرب يف التشريع، واألدب، واملوسيقى، والرسم، و 
جوانَب متعددٍة؛ ولكن أبرز جوانبه انحيتان: اختالط النِ ساء ابلرجال، واشتغال النِ ساء أبعمال الر ِجال،  احلياة بني جد وهَلْو، واملوضوع ذو

 إن شاء هللا. -وسأعاِلج الناحية األوىل منه يف هذا املقال، مرِجًئا الشِ قَّ الثاين إىل مقاٍل اتٍل 

ىل تدعيمها، وتثبيِت ُجُذورها الغريبة يف أرضنا أبسانيد ِمَن الدِ ين، بعد أن ُُيَر ِفوا وأخطر ما يف هذه الدَّعوات اجلديدة أنَّ أصحاهبا يلَجُؤون إ
رآنيَّة؛ الَكِلم عن مواِضعه يف نصوصه الشريفة ِمن قرآٍن، أو حديث، أو َخرَب؛ لذلك رأيُت أن أبدأ هذه الكلمة بتقدمي طائفٍة ِمَن اآلايت الق

 الصَّريح يف هذه اأُلُمور. تُ َبنيِ  ِبَشْكٍل قاطٍع حكَم اإلسالم

ِلَك َأْدََن َأْن يُ ْعَرْفَن َفاَل اَي أَي َُّها النَِّبُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالَبِيِبِهنَّ ذَ : }-تبارك وتعاىل  -يقول هللا  - 1
 [.59{ ]األحزاب: رَِحيًمايُ ْؤَذْيَن وََكاَن اَّللَُّ َغُفورًا 

رح أتمر هذه اآلية املسِلمات إبطالِة الثياب، وإبدانء بعِض أطرافها مَن البعض اآلخر، حَّت تسرت الصدور، والظهور، واألذرع، والسوق، وتص
للَخِليعات؛ ألنَّ التَّرَبُّج والت ََّبذُّل ابحلكمة يف ذلك، وهو متييز األحرار مَن النساء، وتكرميهنَّ ِبصوهنِِنَّ َعْن أذى الذين يتعرَّضون للبغااي و 

 فعال.يسلكهنَّ يف مسالك الر َِيب، وُيَطمِ ع الُفسَّاق يف الت ََّعرُّض هلنَّ، وإيذائهنَّ يف حياِئهنَّ، ويف أعراِضهنَّ ابألقوال أِو األ

ُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى هَلُْم ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي ِِبَا َيْصنَ ُعوَن * َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ُقْل ِلْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َوَُيَْفظُوا ف ُ يقول تعاىل: } - 2
َها َوْلَيْضرِْبَن ِبُُمِرهِ  تَ ُهنَّ ِإالَّ لِبُ ُعوَلِتِهنَّ َأْو َآاَبِئِهنَّ نَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َوَُيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمن ْ  َواَل يُ ْبِديَن زِين َ

َناِئِهنَّ َأْو َأبْ َناِء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواهنِِنَّ َأْو َبِِن ِإْخَواهنِِنَّ أَ  ْت َأمْيَاهُنُنَّ َأِو التَّابِِعنَي َغرْيِ ُأوِل ْو َبِِن َأَخَواِتِِنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلكَ َأْو َآاَبِء بُ ُعوَلِتِهنَّ َأْو أَب ْ
ْربَِة ِمَن الر َِجاِل َأِو الطِ ْفِل الَِّذيَن ََلْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النِ َساِء َواَل َيْضرِْبَن أبَِْرُجِلهِ  يًعا اإْلِ أَي َُّها نَّ لِيُ ْعَلَم َما ُُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُوا ِإىَل اَّللَِّ َجَِ

 [.31، 30{ ]النور:اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

ضِ  البصر،  أتُمُر هااتِن اآليتان الرجل واملرأة كليهما بَِغضِ  البصر عند رؤية أحدمها لآلخر، وتردف األمر ابحملافظة على العفاف مع األمر بِغَ 
املرأة أبن حترَص على سرت مواضع الفتنة واألنوثة منها، وعدم إفشائها أبدوات الز ِينة كأنَّ النظر هو سبيل التفريط يف الِعفَّة، مث هي أتُمُر 
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، كما  أتمرها أن تغطي رأسها والتجميل املختلفة، أِو الثياب الضَّيِ قة أِو الشَّفَّافة، أو احلركات اخلليعة اليت تذيع صوت ما تَ َتَحلَّى به ِمن ُحِليٍ 
ه على صدرها؛ ليسرَت فتحة ثوهبا، وال تبيح اآليتان للمرأة أن تتخلَّى عن هذا احلجاب إال يف حضرة الذين ال ابخِلمار، وأن تضرَب بُِفُضولِ 

ساء، وتكشف اآلية األوىل تُثريهم مفاتنها مَن احملارم، أِو األطفال الذين َل يبلغوا احلُُلم، أو انقصي الذُُّكورة مَن الر ِجال الذين ال َأَرَب هلم يف الن ِ 
ول  احلكمة فيما تطلب إىل املؤمنني ِمن غضِ  األبصار، فتقول: إنه أدعى إىل تزكية النفس وتطهريها، والسُُّمو هبا عن مواطن النفس، وتقعنِ 

ومة رسللُمراتِبني يف صدق هذا األمر وحكمته: إنَّ هللا أخرب بطبائع خلقه وِِبذاهبهم فيما يصنعون من أنفسهم، وختتم اآليتان هذه احلدود امل
 هو سبيل الفالح بدعوٍة للمؤمنني َجيًعا إىل أن يعودوا إىل طريق هللا بعد أن َنََْت هبم عنه الشَّهواُت ودعوات امُلَضلِ لنَي؛ ألن التزام طريق هللا

 والنَّجاح.

ِت اَل يَ ْرُجوَن ِنَكاًحا فَ َلْيَس َعَليْ : }-تعاىل  -يقول  - 3 ِهنَّ ُجَناٌح َأْن َيَضْعَن ثَِياهَبُنَّ َغرْيَ ُمَترَب َِجاٍت ِبزِيَنٍة َوَأْن َيْستَ ْعِفْفَن َواْلَقَواِعُد ِمَن النِ َساِء الالَّ
يٌع َعِليمٌ   [.60{ ]النور: َخرْيٌ هَلُنَّ َواَّللَُّ َسَِ

للطاعنات يف السِ نِ  ممن ذهب إالَّ  -كاجللباب، والرِ داء، والِقناع فوق اخلمار   -أمَّا هذه اآلية فهي ال تبيح التََّخفُّف من بعض الثياب 
ْشمة، فال يرِبْزَن رونقهنَّ، وفارَْقن سن الزواج، وَل يعْد مثل هذا الصنيع منهنَّ يُثري الناظر إليهنَّ، ومع ذلك فُهنَّ مأمورات أبن يلزمن جانب احلِ 

َوَأْن َيْستَ ْعِفْفَن حتشام أمام الُغَرابء ابلِعفَّة؛ حيث تقول: }ما يتكلْفن من زينة، وحتثُّهنَّ اآلية على التزام القصد فيما أابحْت هَلُنَّ، وتصف اال
 {.َخرْيٌ هَلُنَّ 

قَ ْواًل َمْعُروفًا  يف قَ ْلِبِه َمَرٌض َوقُ ْلنَ اَي ِنَساَء النَِّبِ  َلْسُُتَّ َكَأَحٍد ِمَن النِ َساِء ِإِن ات ََّقْيُُتَّ َفاَل خَتَْضْعَن اِبْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الَِّذي : }-تعاىل  -يقول  - 4
َا ُيرِيُد اَّللَُّ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِ ْجَس َأْهَل * َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ َواَل َترَبَّْجَن َترَبَُّج اجْلَاِهِليَِّة اأْلُوىَل َوَأِقْمَن الصَّاَلَة َوَآِتنَي الزََّكاَة  َوَأِطْعَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه ِإَّنَّ

ْيِت َوُيَطه ِ   [.33، 32{ ]األحزاب: رَُكْم َتْطِهريًااْلب َ

وهو يتضمَّن أمرهنَّ أبن يلزمن بيوِتنَّ، وال َيْصنَ ْعَن صنيع اجلاهِليَّات  -صلى هللا عليه وسلم  -احلديث يف هاتنِي اآليتني ُمَوجَّه إىل نساء النِب 
هنب به مذهب اجلدِ  واحلزم واإلجياز، وأبن يقْمَن شعائَر الدِ ين من صالٍة يف التَّرَبُّج، وأبن يقصْدَن يف حمادثة الر ِجال إذا دعْت إليه ضرورة، فيذ

 وزكاة، ويَ ْلَزْمن حدود هللا، وتُ َعلِ ل اآلية ذلك كله أبنه سبيل الطهارة، والُبعد عن َمظانِ  الر ِيبة، وإطماع مرضى القلوب.

نَّ قد ُخصِ ْصَن به دون سائر  -صلى هللا عليه وسلم  - نساء الرَّسول وقد يُظنُّ بعض النِ ساء أنَّ توجيه احلديث يف هاتنِي اآليتنِي إىل يعِن أهنَّ
هو ُقدوة املسلمني، وَمثَ ُلهُم األعلى،  -صلى هللا عليه وسلم  -املسِلمات، وأنَّ ُحكَمه ال يتعدَّاُهنَّ إىل غريهنَّ، وهو خطأ ظاِهر؛ فرسول هللا 

َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللََّ يقول: } -سبحانه وتعاىل  -األعلى؛ فاهلل  ونساُؤه ُقدوُة املسلمات، َوَمثَ ُلُهنَّ 
ْوَم اآَلِخَر َوذََكَر اَّللََّ َكِثريًا  [.21{ ]األحزاب: َواْلي َ

وعن نسائه  -صلى هللا عليه وسلم  -ن بيت سيدان رسول هللا فإذا كان هذا هو األحوط، وهو األظهر، وهو األدعى إىل إذهاب الرِ جس ع
أحوج إىل األْخِذ به والتزامه، وإذا كانْت  -وهنَّ أبعد عن العصمة جدًّا  -فال شك أن عامَّة املسلمات  -رضوان هللا عليهنَّ  -الطاهرات 

مظنَّة إطماع مرضى القلوب، فكيف يكون احلال  -ات املؤمنني وُهنَّ أمه -ِإالَنَة القول وإطالته يف غري موجٍب ِمن جانب نساء الرَّسول 
 -ل ابلقياس إىل سائر املسلمات الالَِّت ال ُييطهنَّ من أسباب العصمة، وذود الشر، وَدْفع اإلطماع واإلغراء، ما كان ُييط بنساء الرَّسو 

 صلى هللا عليه وسلم.

ْم َفاْدُخُلوا ا اَل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَِّبِ  ِإالَّ َأْن يُ ْؤَذَن َلُكْم ِإىَل طََعاٍم َغرْيَ اَنِظرِيَن ِإاَنُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيتُ اَي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنو : }-تعاىل  -يقول  - 5
ِيي ِمْنُكْم َواَّللَُّ اَل َيْسَتْحِيي ِمَن احْلَقِ  َوِإَذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفِإَذا طَِعْمُتْم َفانْ َتِشُروا َواَل ُمْسَتْأِنِسنَي حِلَِديٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن يُ ْؤِذي النَِّبَّ فَ َيْسَتحْ 
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ْن بَ ْعِدِه أََبًدا ِإنَّ َذِلُكْم اَّللَِّ َواَل َأْن تَ ْنِكُحوا َأْزَواَجُه مِ َفاْسأَُلوُهنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقُ ُلوهِبِنَّ َوَما َكاَن َلُكْم َأْن تُ ْؤُذوا َرُسوَل 
 [.53{ ]األحزاب: َكاَن ِعْنَد اَّللَِّ َعِظيًما

أيًضا، وهي تُ نَ بِ ه املسلمني إىل أْن ُُيَفِ فوا عند زايرته، واإلملام ببيته، وأالَّ يثقلوا إبطالة  -صلى هللا عليه وسلم  -هذه اآلية خاصَّة بنساء النَِّب 
صلى هللا عليه  -أو تناول ما دعوا إليه من طعام، كما أتُمُرهم إِن احتاجوا إىل طََلب شيء ِمن نساء الرَّسول احلديث بعد قضاء حاجاِتم 

، أن يكوَن حديُثهم إليهنَّ من خلف ستار، ُيجب كالًّ منهم عِن اآلخر، وتُ َعلِ ل اآلية الكرمية ذلك أبنَّه أدعى إىل طهارة الطََّرَفنْيِ  -وسلم 
مأمورين بذلك،  -وهم َمن هم  -وصحابة رسول هللا  -وُهنَّ َمن ُهنَّ  -أسباب الفتنة، وليت شعري إذا كان نساء النِب  وأحوط يف جتنُّب

 فكيف ال نكون حنن مأمورين به؟!

ا َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم ِمْن فَ تَ َياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت َواَّللَُّ َوَمْن ََلْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم طَْواًل َأْن يَ ْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن مَ  : }-تعاىل  -يقول  - 6
ِإَذا حُمَْصَناٍت َغرْيَ ُمَساِفَحاٍت َواَل ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن فَ َأْعَلُم إبِِميَاِنُكْم بَ ْعُضُكْم ِمْن بَ ْعٍض َفاْنِكُحوُهنَّ إبِِْذِن َأْهِلِهنَّ َوَآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ اِبْلَمْعُروِف 

َنَت ِمْنُكْم َوَأْن َتْصرِبُوا َخرْيٌ َلُكْم َواَّللَُّ َغُفوٌر ُأْحِصنَّ َفِإْن أََتنْيَ بَِفاِحَشٍة فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلعَ 
َ َلُكْم َويَ ْهِدَيُكمْ  ُيرِيُد الَِّذيَن ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َويَ ُتوَب َعَلْيُكْم َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم * َواَّللَُّ ُيرِيُد َأْن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم وَ  رَِحيٌم * ُيرِيُد اَّللَُّ لِي َُبنيِ 

 [.28، 25{ ]النساء: ْنَساُن َضِعيًفايَ تَِّبُعوَن الشََّهَواِت َأْن مَتِيُلوا َمْياًل َعِظيًما * ُيرِيُد اَّللَُّ َأْن ُُيَفِ َف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ 

ن ال يستطيع املخاطَبون هبذه اآلايت هُم الذين ال تساعدهم ُظُروفهُم املاليَّة على الزواج، وَدْفع ُمُهور احلرائر مَن النساء، واآلايت تبيح مل
تنهى عن أن يكوَن سبيل التنفيس عن شهوات الذين ال جيدون الصرَب ِمن هؤالِء أن يتزوَج مَن اإلماء، بعد أن يدفَع ُمُهورهنَّ إىل مواليهنَّ، و 

، واختاذهنَّ عشيقات أو صديقات  على ما ُيلو لبعض الناس يف  -إىل ضبطها سبياًل هو الزان هبؤالِء اإلماء، أو عقد الصالت معُهنَّ يف السرِ 
ولكنها تنصح هلم ابلصرب؛ حَّت ال جينوا على  -(   girl friendsهذه األايم أن يسمِ يهنَّ؛ تقليًدا ملذهب الفرَنة يف تسميتهنَّ )

: إن الصرب خري، بينما يسمي الفرويديون الصرب، وضبط النفس، -تبارك وتعاىل  -أوالدهم من هؤالء اإلماء جبعلهم أرقَّاء، ويقول هللا 
هلم شياطينهم مَن األمراض النفسية، فليخرِت املسلمون كبًتا، ويُ َرت ِبون على هذا الَكْبِت ما شاءْت   -والتََّحكُّم يف الرغائب والشَّهوات 

 ألنفسهم بني الكفر واإلميان، وبني ما أوحى هللا إىل نبي ه وما َأْوَحْت شياطني اجِلنِ  إىل شياطني اإلْنِس.

 -شياء يف مواضعها، فهو عليٌم يعِرف حقائق شؤونكم ودقائقها، حكيٌم يضع األ -سبحانه وتعاىل  -وختتم اآلايُت هذا احلديث أبنَّ هللا 
 ُيرِشدُكم إىل سبيل الطهارة والتوبة، ويُ َبنيِ  لكم طريق الرََّشاد والصالح، وُُيَفِ ف عِن الضُّعفاء منكم، فريسم هلم ما ُيتملون، -سبحانه وتعاىل 

واملُنقذة مَن الضالل، بينما يريد الذين  أن يعوَد بكم إىل طريقه املوصلة للخري، -سبحانه وتعاىل  -وال يكلفهم ما ال يطيقون، يريد هللا 
 يَ تَّبعون الشََّهوات أن مييلوا بكم عن طريق اهلداية والنجاة مياًل عظيًما.

 هذه َجلٌة مَن اآلايت صرُية الداللة، فيما أتخذ به املسلمني واملسلمات، فهي أتمرهم:
 تن والت ََّزيُّن أمام الُغَرابء من غري املََحاِرم.وجتنُّب إبداء املفا -ومنه شعر الرأس  -بسرت جسم املرأة كله  - 1
 بتجنُّب التََّسكُّع يف الطُّرقات واستعراضها يف غري حاجة، وابالستقرار واالْكِتنان يف البُ ُيوت. - 2
ديث أميل إىل القصد، وعلى بَتَجنُّب التََّحدُّث إىل الرجال، فإذا دعْت إىل ذلك ضرورة، فَ ْلَيُكن بني الرجل واملرأة ستار، وْلَيُكن احل - 3

 قدر ما تقضي به الضَّرورة.
 بَِغضِ  البصر عند اْلِتقاِئهنَّ ابلر ِجال، والر ِجال مأمورون ِبِْثل ذلك عند التقاء نظرهم ابلنساء. - 4
اذ  ابلزَّواج ِلَمِن استطاعه، وابلصَّرب وضْبط النَّفس ملن أطاقه، وابلزواج مَن اإلماء ملن ال يطيق الصرب - 5 وال جيد مهر احلرائر، أما اختِ 

 اخلليالت ومقارنة البغااي، فهو حُمَرَّم، ُُيَذِ ر منه الدِ ين.
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أمٌر قاطع ال يدع جمااًل للتوفيق بني إسالم  -وال أظنِن حمتاًجا بعد ذلك كله إىل إطالة القول يف أنَّ التزام هذه القواعد اليت أيمر هبا الشرع 
 اة املُجَتمعات املختَلطَة يف َشَّتَّ صورها وأشكاهلا.املسلمني، وبني مذاهب دع

، وآمن هذا هو حكم الدِ ين ملن أراد أن يقيَمه، وتلك هي ُحُدود هللا ِلمن أراد أن يلتزَمها، وذلك هو اخلري كلُّ اخلري ملن أسلَم وجهه هلل
الظَّنَّ، فيأخذ ببعض ويدع بعًضا، وال يطلب دلياًل على ما أمر به؛  ابلكتاب كلِ ه، ال ُُيَكِ م هواه أو أهواء الذين يضلون بغري علم ممن يتبعون

ُس على اختالف ولكنَّه ينقاد إليه، سواء ظهر له وجه اخلري فيه، أم خفَي عنه؛ ألنَّ الدِ ين يقوم على جمموعٍة مَن املَُسلََّمات يلتقي عندها النا
ادهم أمَّ  ة واحدة، ويصبحون مع تعددهم كالفرد الواحد، وكالُبنيان املرصوص، يشدُّ بعضه أفكارهم وأْمزِجتهم وبيئاِتم، فيصبحون يف احتِ 

 بعًضا، ويصبحون يف توادِ هم وتراَحهم كاجلسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء ابحلُمَّى والسََّهر، وذلك هو أقصى ما يطمح
 واالطمئناِن.إليه التفكري السياسي مَن التماُسك والتآُلف واالستقراِر 

 أما الذين ال يلزمون أنفسهم ُحدود هللا، وال ينقادون ملا أََمَر به، فلنا معهم حديث آخر، وإىل هؤالء نقول:
َتَضْت حكمة هللا  أن يكوَن َجيع خلِقه ِمن ذكٍر وأنثى، جتد ذلك يف احليوان، ويف النبات، ويف الظواهر الطبيعيَّة؛   -سبحانه وتعاىل  -قِد اق ْ

ابء واملغناطيس، وجتده يف الكرة األرضيَّة نفسها، فأحد قطبيها سالب، واآلخر موجب، وجتده يف أدقِ  دقائق اخللق، وألطف وحداته، كالكهر 
[، ومن طبيعة األزواج يف كلِ  هذا 36 { ]يس:ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها ممَّا تُ ْنِبُت اأْلَْرُض َوِمْن أَنْ ُفِسِهْم َومِمَّا اَل يَ ْعَلُمونَ وهي الذرة؛ }

ن اخلَْلق أن تتجاذب، فالذكر واألنثى يف النوع الواحد يتجاَذاَبن حتًما، حسب ما بىن هللا عليه طبيعة كلٍ  منهما، وحسب ما هدى إليه م
 [.50{ ]طه: َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه مثَّ َهَدىفطرة، وسبحان الذي }

ال سبيل إىل جتنُِّبه أو إنكاره، وليس مَن  -سبحانه  -، وميل املرأة للرجل، إًذا هو جزء من قانون عامٍ ، اقتضْته حكمة هللا فَمْيل الرَّجل للمرأة
 املطلوب وال هو مما يرغب فيه، ويسعى إليه، أن ُُيَفََّف هذا امليل، أو يعمل على إضعاف ِحدَّتِه.

واختالطهما، ال ُيلو من أحد أمرين: فهو إمَّا أن يؤدِ َي إىل إاثرة الشَّهوة يف اجلنسني وزايدة حدِتا، مث إنَّ إطالق األمر يف جتاُور الرجل واملرأة 
وَل تكن هناك  أو يؤدِ ي إىل إضعافها، وكسر حدِتا، فإذا كان االختالط مؤدِ اًي إىل جتاُذب الذََّكر واألنثى على ما رُكِ َب يف طبيعة كلٍ  منهما،

، أو نظام مرسوم، حَتَوََّل األمر إىل فوضى ال ضابط هلا، وعند ذلك يشيع األذى بني الناس ِبُشُيوع األمراض اليت َقدََّر هللا حدود هلذا االختالط
أن يضرَب هبا الذين يقارفون الفاحشة ِمَن الزُّانة، ويفسد اجملتمع، ويضطرب نظامه، َويَ َتَمزَّق مشل َجاعته، وميوج بعض الناس يف  -سبحانه  -
م، وبني ض، بتكاُثر األحقاد والضَّغائن بني اآلابء الذين أوذوا يف بناِتم، واألزواج الذين أوذوا يف نسائهم، واألوالد الذين أوذوا يف أمهاِتبع

عى إليه َجاعة املتنازعنَي واملتنازعات، واملتنافسنَي واملتنافسات على العشيق الواحد، والعشيقة الواحدة، وذلك كله مما ال خري فيه، ومما ال تس
 مَن الناس تنشد الوحدة والطمأنينة والسالم، وال تسلك سبياًل تظن أنه يؤدي إليه، ذلك هو أحد الفرضني.

 
 

وت أما الفرض اآلخر، فُهو أن التجاوَر بني الرجال والنساء، وكثرة اللقاء بينهم وبينهن، أفراًدا وَجاعات موجٌب إلضعاف التجاُذب ِبُفُ 
سيَّة، وإضعاف حدِتا أو حتويلها عن وجهها وأسلوهبا، على ما يزعمه الزاعمون من بعض الباحثني يف علم النفس، صوت الشهوة اجلن

ديث والنََّظر، الداعني إىل ِتذيب الغريزِة اجلنسية، أو التنفيس عنها، ومعىن هذا أن جيَد ُكلٌّ مَن الذكور واإلانث َلذ ِتم يف جمرد االستمتاع ابحل
ر ُور والتقاُرب يُ َولِ د يف نفوِسهم ونفوسهنَّ شيًئا ِمَن اإِلْلف ال تثور معه الرَّغبة يف استمتاع جسد ُكلٍ  منهم جبسد اجلنس اآلخوأن طول التجا

اعتيادها رار عند رؤيته؛ بل مع قربه منه وُمالصقته له، وذلك كله َأْمٌر معقول وحمسوس، يُ َؤيِ ُده املنطق والتجربة؛ ألن ِإْلف النفس للشيء وَتكْ 
ه، ُيْضِعف أََثره فيها، فالذي يطيل املُْكث يف مكاٍن َعِفٍن َنُِتٍ يفقد اإلحساس بَِعَفِنه َونَ َتِنه على مرِ  الزمان، والذ ي ُيْدِمن شم رائحة زكيَّة إايَّ

ربودة، يفقد اإلحساس حبرارِتا أو يفقد اإلحساس ِبِطيبها بعد وقت قصري أو طويل، والذي يَ تَ َعوَّد َلْمس األجسام الساخنة أو الشديدة ال
ثري بربودِتا مما ال يطيقه غريه مَن الذين َل يدمنوا ممارسة ذلك، وكذلك الشأن يف الرجال والنساء، فالذين يسكنون املدن مَن الرجال ال ي
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عروًضا يف أكثر األوضاع إغراء على غرائزهم اجلنسية رؤية أْذرع النساء، وسوقهن، وصدورهن؛ بل إن بعضهم قد ال يثريه رؤية اجلسد عاراًي م
من  شواطئ البحر يف الصيف، أو يف مراسم الرَّسَّامني من هواة رسم األجساد البشريَّة العارية، ويف هؤالِء الرجال َمن كان يعيش يف الريف

جلها، فضاًل عن جمالستها أو مصافحتها، قبُل، وكان يثري شهوته جُمَرَّد االستماع إىل صوت املرأة، أو جمرد النظر إىل وجهها، أو يدها، أو ر 
ذلك أمٌر صحيح تُ ْثبته التجربة، ويُ ؤَكِ ده الواقع، والذي يذهب إليه دعاة ِتذيب الشهوة صحيح من بعض نواحيه، وإن كان كثري من 

، وأغلب الظن أنَّ إدمان الشهوات اجلاحِمة اجلارفة يستعصي على الرتويض، وينطلق إىل الفْتِك واالفرتاس، ويفلت زماُمه مَن املروضني
عون اخلضوع للتجربة على تعاُقب األايم، قد ينتهي إىل ما يريده املَُروِ ضون من دعاة التهذيب، ولكن أي  شيء ميكن أن يسمَّى هذا الذي يس

هذا اللقاء ما يثور عادة يف الرجال عند إليه ويبذلون اجلهود لتحقيقه؟ أليس هذا هو الرُبُود اجلنسي عينه؟ إذا رأى الرَُّجل املرأة فلم يُِثْر فيه 
 رؤية النساء، وإذا رآها بعد ذلك عارية األذرع والسوق والصدور والظهور، ابرزة النهود واألوراك، فكان قصارى ما يلَتذُّ به هو احلديث

بكِت األذرع ابألذرع، والتَ فَِّت السوق والنظر، وَل يستتبع هذا احلديث والنظر أي  اندفاٍع أو رغبة يف ممارسة الصلة اجلسديَّة، وإذا تشا
ه ابلسوق، والمسِت األجساد األجساد، صدرًا لصدٍر، وبطًنا لبطٍن، مث َل يطرأ على الرجل أيُّ تغيري جنسيٍ  جسدي، وكان قصارى ما يستتبع

بلغ عند ذلك ما يسمى ابلربود اجلنسي،  ذلك كله هو أن تسرَي يف جسده نشوٌة ال تدفع به إىل احلالة اإلجيابيَّة العضويَّة، أليس يكون قد
وهو عند ذلك برود مزدوج يشمل الطرفني كليهما: الرجل واملرأة؟ مث أليس الربود اجلنسي مرًضا يسعى املصابون به إىل األطباء، يلتمسون 

نفيس عن الَكْبت، أو ِتذيب الغريزة عندهم الرُبء والشفاء من أعراضه؟ فكيف إًذا َنعل هذا املرض غاية مَن الغاايت، نسعى إليها ابسم الت
وقد ِتذب يف سائر خلق هللا، فبطل جتاذب  -انموس جتاذب الذكور واإلانث  -ة؟ وكيف يكون احلال لو َتَصوَّران هذا الناموس اجلنسي

ل؟ السالب للموجب، أو فرت، فأصبح من غري املؤكد أن يرتتب على التقائهما التوق الشديد وامليل العنيف الذي ال يقاوم إىل االندماج الكام
َناُهْم ِبذِْكِرِهْم ف َ ن كله؟ }أليس يفسد الكو  { ُهْم َعْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضونَ َوَلِو ات ََّبَع احْلَقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السََّمَواُت َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َبْل أَتَ ي ْ

 [.71]املؤمنون:

اجملتمعات يف األْخذ ِببدأ اجملتمع املختلط، ورفع احلواجز  مث إن هذا الربود اجلنسي متفاوت الدَّرَجات، ُيتلف قوًة وضعًفا ابختالف درجات
يستتبع نتيجتنِي  -يف غري احلاالت املرضيَّة الشديدة اليت تُ َعرِ ض النوع البشري للفناء ابنقطاع النسل  -بني الذكران واإلانث، ولكنه 

 دائه. خطرتني: ضعف النسل وختلفه واحنطاط خصائصه، وانتشار الشذوذ اجلنسي واستفحال

 أما النَِّتيَجة األوىل:
فهي ترجع إىل أنَّ حدة الشهوة وقوِتا سبيل إىل حتسني النَّسل، وداعية إىل إبراز أحسن خصائصه وأفضل صفاته، كما أنَّ فتور الشهوة 

وإن اختلف معه يف  -وبرودها سبيل إىل ضعف النسل، وداعية إىل تدهور خصائصه واحنطاط صفاته، ومما يتفق مع هذا املذهب يف النتيجة 
، ويؤيده أتييًدا قوايًّ حترمي الشريعة اإلسالمية زواج [2]ما يذهب إليه علماء الوراثة مَن التنبيه إىل خطر زواج األقارب ومضاره -التعليل 

يف  -لواضح أنه مبِنٌّ على اعتبار الُغَرابء، الذين ال تربطهم قرابة الدم، ممن جتاوروا حَّت ازداد ِإْلف أحدمها لآلخر أخوات الرَّضاعة، فمَن ا
واحليوان حكم أقرابء الدم، هذه حقيقة معروفة تَ ْقَطع هبا املشاَهدة وجتارب األجيال املتعاِقبة، وتؤيدها الشرائع الثابتة، وهي تشمل اإلنسان 

ء، ومن مظاهر تطبيقها على احليوان إبعاد الذكور عن اإلانث، وعدم السماح ابختالطهما إالَّ عند اللقاح، وِمن عالمات صحَِّتها على السوا
احنطاط خصائص اجلنس البشري يف اهلمج مَن الُعراة، الذين ال يزالون يعيشون يف املتاهات واألدغال على حال تقرب مَن  -فيما أزعمه  -

إهنم ال أيخذون طريقهم يف مدارج احلضارة إال بعد أن يكتسوا، ويستطيع املراقب حلاهلم يف تطوُّرهم أن يالحَظ أهنم كلما تقدموا البهيميَّة، ف
يف احلضارة زادت مساحة األعضاء الكاسية من أجسادهم، كما يستطيع أن يالَحظ أن احلضارة الغربية يف انتكاسها تعود يف هذا الطريق 

رجة؛ حَّت تنتهَي إىل الُعري الكامل يف مدن الُعراة، اليت أخذْت يف االنتشار بعد احلرب العاملية األوىل، مث استفحل داُؤها يف القهقَرى درجة د
 السنوات األخرية.
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أبن  -شرًّا  وهو أتبَّط -وقد أدرك قدماء العرب ذلك ابلتجربة واملالَحظة، فوصف أبو كبري اهلذِل فارًسا عربيًّا مشهورًا ِمن صعاليك العرب 
نه أمَّه قد َحلت به، وهي أشهى ما تكون إىل زوجها، حني َل تكْن مرضًعا، وَل تكن يف أعقاب حيض، حَّت لقد َصوَّر أابه يف هياج شهوته وكأ

 :[3]قد اغتصب أمه اغتصااًب، وأخذها غالاًب، وذلك حيث يقول

ُْمَهبَّلَِْْغي رََْْفَجاءَْْالن ِطَاقُِْْحبُكََْْْْْْْْْعَواقِدْ َْْوُهنَّْْْبِهَِْْحَمل نَِْْممَّنْ 

يِلَِْْْْودَاءْ ُْْمر ضََعةْ َْْوَفَسادَِْْْْْْْْْحي َضةْ ُْْغبَّرُِْْْكل ِِْْْمنْ َْْوُمبَرَّأ ْ ُْمغ 

ُءُوَدةْ ْْلَي لَةْ ْْفِيْْبِهَِْْحَملَتْ  اَْْْْْْْْمز  دُْْكَر ه  لَلِْْلَمْ ْنِطَاقَِهاْوََعق  ُْيح 

اُْْْْْْْْمبَطَّن اْْالُفَؤادُِْْحوشَْْبِهَِْْفأَتَتْ   الَهو َجلِْْْلَي لْنَامََْْماْإَِذاَْشِهد 

 

الزوجني وأدرك ذلك أيًضا اإلمام اجلليل أبو حامد الغزاِل، فجاء يف كتابه "إحياء علوم الدين" من بني ما سرده يف اخلصال املطيبة لعيش 
 :[4]قوله

: ))ال تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد ُيلق -صلى هللا عليه وسلم  -"اثمًنا: أالَّ تكوَن مَن القرابة القريبة، فإنَّ ذلك يُ َقلِ ل الشهوة؛ قال 
، وذلك لتأثريه يف تضعيف الشهوة، فإن الشهوة إَّنا تنبعث بقوة اإلحساس ابلنظر واللمس، وإَّنا يقوى اإلحساس ابألمر [5]ضاواًي((

 ن متام إدراكه والتأثُّر به، وال تنبعث به الشهوة". اه .الغريب اجلديد، فأما املعهود الذي دام النظر إليه مدَّة، فإنه يضعف احلس ع

وهي انتشار الشذوذ، واستفحال دائه، فهي راجعة إىل أن الرجل الذي َأِلف أن يقَع نظره  :أمَّا النتيجة الثانية اخلطرية لشيوع الربود اجلنسي
لف، مث إن إصابته ابلربود حترمه لذًة من أكرب اللذائذ، ومتعة من على مفاتن املرأة فال يثور، ُيتاج لكي يثور إىل مناظر وأوضاع ختالف ما أ

أعظم ما ينطوي عليه الناموس مَن املَُتع، وهي متعة تسكن عندها النفس، ويطمئن القلب، ويستقر االضطراب، ومصيبته هذه ابلربود 
من الذلة واملهانة، ويدفعه ذلك إىل أن ُياول حتقيق متعة اجلنسي حترُمه مَن اإلحساس بذكورته، فُيعاين أشد األَل مما ُيسه يف أعماق نفسه 

عن طريق الت ََّقلُّب بني اخلليالت وابئعات اهلوى والتماس الشاذ الغريب مَن األساليب  -االتصال اجلنسي، وإثباِتا من كل الوجوه 
ات تعويًضا ملا فقده من َلذَّة، أو إىل اإلجرام أو واألوضاع؛ رجاء انبعاث ما ركد من ذكورته، وقد تدفعه مع ذلك إىل إغراق نفسه يف املخدر 

 املغامرة؛ إثبااًت لذكورته من وجه آخر.

بِل الذي يسعى إليه دعاة  -ومثل هذا الشذوذ يشمل املرأة والرجل على السواء؛ ألنَّ الربود اجلنسي الذي يؤدِ ي إليه هذا االختالط 
ن أهداف إالَّ إذا مشل الذكر واألنثى، فانتفِت الرغبة اجلنسيَّة اجلسديَّة يف الطََّرفنِي كليهما برود ذو ِشقني، ال ُيقق ما يزعمونه م -االختالط 

بََّع هذه الظاهرة يف اجملتمع الغريب؛ ليتبنَي آاثرها املدمِ رة فيه، وهي  عند اللقاء، وعند اللعب وعند املمازحة واملَُراقصة، ويستطيع القارئ أن يَ تَ ت َ
 [.43{ ]فاطر: فَ َلْن جَتَِد ِلُسنَِّة اَّللَِّ تَ ْبِدياًل َوَلْن جَتَِد ِلُسنَِّة اَّللَِّ حَتِْويالً عها من مثل مصري الذين خلوا من البائدين؛ }آاثر ال َمَفرَّ م

ْته صحف ال تُ ت ََّهم وأان أعلم أنَّ كثريًا مَن الناس ال يقع منهم الدليل موقع اإلقناع، إالَّ إذا نسب إىل الغرب، وإىل هؤالء أسوق بعض ما نقل
( عن األستاذ بيرتمي ساروكني، مدير مركز 4ص  1689عندهم ابلرَّجعيَّة عن علماء الغرب وهيئاته، فمن ذلك ما نقله املصور )العدد 

رثة يف الفوضوية اجلنسيَّة،  األحباث جبامعة هارفارد، يف كتاب له صدَر أخريًا بعنوان "الثورة اجلنسية"؛ حيث يُ َقرِ ر َأنَّ أمريكا سائرة بسرعة إىل كا
ويقول يف كما يُ َقرر أهنا متجهة إىل االجتاه نفسه الذي أدى إىل سقوط اإلمرباطورية اإلغريقية، مث اإلمرباطورية الرومانية يف الزمان القدمي، 

تنا وكل قطاع من حياتنا العامَّة، وهذه ذلك الصَّدد: "إننا حماَصُرون من َجيع اجلهات بِتَ يَّار مطرد مَن اجلنس، يغرق كل غرفة من بناء ثقاف
 الثورة اليت تَ ْعرُب بنا آخذًة يف تغيري حياة كل رجل وكل امرأة يف أمريكا أكثر من أي ثورة أخرى يف هذا العصر".
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ردة"؛ حتت عنوان: "عاَل أمريكي يقول: إنَّ املرأة األمريكية اب 2ص  1377حمرم  26ومن ذلك ما جاء يف صحيفة "األخبار" )عدد 
يف املائة من األمريكيات  90حيث نقلْت ما صرح به الدكتور جون كشلر، أحد علماء النفس األمريكيني يف شيكاغو، حني قال: "إن 

يف املائة مَن الرجال مصابون ابلعقم، وقال الدكتور: إن اإلعالانت اليت تعتمد على صور الفتيات العارية  40مصاابت ابلربود اجلنسي، وأن 
 بب يف ُهُبوط املستوى اجلنسي للشَّْعب األمريكي".هي الس

 234ومن شاء املزيد، فلريجع إىل تقرير جلنة الكونغرس األمريكية؛ لتحقيق جرائم األحداث يف أمريكا، الذي نقلْته جملة "التحرير" العدد 
ات بني األحداث، وانتشار احلاانت اليت تقدِ م حتت عنوان: "أخالق اجملتمع األمريكي منهارة"، وهو يشري إىل ارتفاع نسبة تعاطي املخدر 

اخلمور، وكتب اجلنس، وقصص اجلنس، وأفالم اجلنس، وانتشار نوادي العراة بكثرة خميفة على الشواطئ الشرقية خاصَّة، ومن شاء فلريجع  
فانتهْت من حبثها إىل اقرتاح إابحته بعد  كذلك إىل تقرير اللجنة اليت َشكََّلها جملس العموم الربيطاين للتحقيق يف مشكلة الشذوذ اجلنسي،

 الواحدة والعشرين، وقد نشرْته صحيفة األخبار أخريًا.
ف العريب كله وأحبُّ أن أشرَي إشارة موَجزة إىل بعض مزاعم، يُ َؤيِ ُد هبا دعاة االختالط مذهبهم اهلَدَّام، ومن ذلك ما يزعمه بعضهم من أنَّ الري

 ختالط.مياِرس اال -ومنه قرى مصر  -

ويَّة والواقع أنه ليس هناك اختالط بني الرجال والنساء يف أيِ هما، وَل يوجْد هذا االختالط يف أي عصر مَن العصور، فسفور القروية أو البد
غطية الرأس شيء، واجملتمع املختلط شيء آخر، وكل الناس يعرفون أنَّ الزِ يَّ الذي رَسه اإلسالم للنساء من إطالة الثياب وتوسيعها، إىل ت

 ابخلمار والضرب بفضوله على الصدر، ال يتوافر يف امرأة كما يتوافر يف القرويَّة والبدويَّة.

 ومَن املعروف كذلك أن السفور يف هذه البيئات ال يتجاوز معاونة املرأة لزوجها يف بعض األعمال، وهي معاونة حمدودة فيما تستطيعه، مثل
قيام على الدواب، أو نقل بعض املتاع والغذاء، على أهنا ال تفعل شيًئا من ذلك إال بدافع الفقر واحلاجة، نقل احلطب، أو جِن الثمار، أو ال

ها أما السَّراة فنساؤهن مصوانت يف البيوت؛ لذلك كان الشاعر العريب إذا وصف املرأة الكرمية قال إهنا )نؤوم الضحى(، على أن اليت يلِجئُ 
لغرابء؛ إال بقدر ما تدعو إليه احلاجة املاسَّة الضرورية، وهي تضع طرف مخارها بني يدها وبني يد الرجل إذا الفقُر إىل اخلروج ال ختاطب ا

ة يف َسلََّمت عليه، ومَن املؤكد على كل حال أهنا ال جتالس الرجال يف أَسارهم أو عقودهم، بل وال تشارك أهل بيتها مَن الرجال على املائد
 ه من اجملتمع املختلط؟بعض األحيان، فأين ذلك كل

ومن هذه املزاعم كذلك ما يرجونه من أن األخطاء اليت نشاهدها اآلن من آاثر االختالط سوف تزول كما زالت يف الغرب، حسب زعمهم، 
حلياء خري كله؛ كما وواقع األمر أنَّ األخطاء َل تزل يف الغرب، ولكن حياء الغربيني والغربيات هو الذي زال، وحنن انس ُخُلق ديننا احلياء، وا

إنَّ الذي ُيدمن احلياة بني َنَُت اجليف وعفن األقذار يفقد اإلحساس ابلنُت والعفن؛ ولكن  -صلى هللا عليه وسلم  -قال سيدان رسول هللا 
 هذا ال يعِن أنَّ النُت قد زال.

رى عليه العرف عن بعض البائدين كالفراعنة، أو ومن أعجب ما يلجأ إليه دعاة االختالط يف بعض دعاايِتم أهنم يعارضون اإلسالم ِبا ج
ِبذاهب بعض الدراسات االجتماعية والنفسية احلديثة، ومعارضة اإلسالم هبذه أو بتلك ال تصدر إال من جاحد ابهلل ورساالته وكتبه؛ ألن 

االًّ، وقد يكون كافًرا ابهلل، وقد قطع الفرعونية ليست ديًنا، وليست مذهًبا خلقيًّا؛ ولكنها عصر اترُيي قد يكون فاسًدا، وقد يكون ض
وبني زوجته،  -عليه السالم  -وبني ابنه، وبني لوط  -عليه السالم  -وبني أبيه، وقطع ما بني نوح  -عليه السالم  -اإلسالم ما بني إبراهيم 

ي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا َآاَبءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم اَي أَ فكيف ال يقطع اإلسالم ما بيننا وبني الكفار من الفراعنة؛ وهللا سبحانه وتعاىل يقول: }
ميَاِن َوَمْن يَ تَ َوهلَُّْم ِمْنُكْم َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ   [.23{ ]التوبة:َأْوِلَياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اإْلِ
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اسات موجهة ختضع ملذاهب الدارسني وأهوائهم؛ ولذلك فهي متشعبة إىل مذاهب أمَّا الدِ راسات النَّفسيَّة واالجتماعية، فهي اآلن در 
هو  -ومدارس متباينة، تتعرض لتغري دائم، ال يكاد يستقر، فرتك نصوص الدِ ين الثابتة إىل هذه الفروض املتغرية اليت ينقض بعضها بعًضا 

ضى واالحنالل، ومن غري اجلائز بَوْجه عامٍ ، ويف أي حاْل من األحوال، أن اتباع للظن املفرق للَوحدة، والباعث على التنازُع املؤدِ ي للفو 
 –ُيتكَم يف مثل هذه الشؤون إىل بعض مذاهب الناس قدميًا أو حديثًا، فهذه املذاهب واآلراء إن صلحْت لدارس فنون الشعوب وعاداِتا 

فهي ال تصلح يف كل األحوال ألن تكوَن قدوًة  -صوره املتتالية لكي يتصور منها صورة للمجتمع يف بيئاته املختلفة ويف ع -الفولكلور 
ذي ال صاحلًة، وال يصح أن تكوَن مذهًبا خلقيًّا أو اجتماعيًّا يعارض به مذهب اإلسالم، فما اختلْفنا فيه من شيء فمردُّه إىل كتاب هللا ال

اعتاَدُه الناس، وما جرى عليه الُعرف هنا أو هناك، وَمن اعرتاه أدَن شك أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، ال إىل الفراعنة، وال إىل ما 
 يف أنَّ مصاحل الناس مصلحة الوطن ال تَ َتعاَرض مع الدِ ين، فقد أخرج نفسه من عداد املسلمني.

على العاََل، عن طريق َهْدم كل ما فيه  مثَّ إين ِ أحب يف آخر األمر أن أضَع بني يدي القارئ ُمقتطفات من خطة الصِ هيَ ْونيَّة الكربى؛ للسيطرة
من قوى، اليت اكتشفت خمطوطاِتا وذاع سرُّها للمرة األوىل يف أواخر القرن التاسع عشر، وهي اخلطة املشهورة ابسم "بروتوكوالت حكماء 

 صهيون"، فقد تُِعني على تدبُّر بعض ما ذكرته.

سكارى الذين قد تبلََّدْت أذهاهنم بفعل اخلمر، إن احلرية أاتحت هلم هذا اإلفراط جاء يف الربوتوكول األول: "جيب أن ننظر إىل أولئك ال
ذي واإلدمان، إن الشعب لدى املسيحيني أضحى متبلِ ًدا حتت أتثري اخلمر، كما أن الشباب قد انتابه العتَّة؛ النغماسه يف الفسق املبكر ال

لالِت يعملن يف بيوت األثرايء، واملوظفني، والنساء الالِت تعملن يف أماكن اللهو، ونساء دفعه إليه أعواننا مَن املدرسني، واخلدم، واملربيات ا
 اجملتمع املزعومات اللواِت يُ َقلِ ْدهَنُنَّ يف الفسق والرتََّف".

ح اجلََهلة يف أحناء املعمورة وجاء فيه أيًضا: "لقد كنَّا أول َمن صاح يف الشَّعب فيما مضى ب "احلرية واإلخاء واملساواة"، تلك الكلمات اليت را 
واننا، يُ َردِ دوهنا بعد ذلك دون تفكري أو وعي، إن نداءان ب "احلرية واملساواة واإلخاء" اجتذب إىل صفوفنا من كافة أركان العاَل، وبفضل أع

إىل الرخاء السائد لدى تسيء  -يف ذلك الوقت  -أفواًجا أبكملها َل تلبث أن َحلت لواءان يف َحاسة وغرية، وكانت هذه الكلمات 
 املسيحيني، وحتطم سلمهم وعزميتهم ووحدِتم، عاملة بذلك على تقويض دعائم الدَّولة، وأدَّى ذلك العمل إىل انتصاران.

تينية دون وجاء يف الربوتوكول الثاين: "أما غري اليهود، فإهنم ال يستفيدون من جتارب التاريخ اليت مترُّ هبم؛ ولكنهم يَ َتَمسَّكون بنظرايت رو 
الوقت، تفكري يف النتائج اليت قد يسفر عنها هذا املسلك؛ لذلك فنحن ال نعري غري اليهود أيَّة أمهية، فليلهوا ما طاب هلم اللهو حَّت ينقضَي 

ية قصوى، وليعيشوا على أمل ملذات جديدة، أو يف ذكرى متع سالفة، وليعتقدوا أن هذه القوانني النظرية اليت أوحينا هبا إليهم ذلك أمه
ء، فبهذا االعتقاد الذي تؤكده صحافتنا نزيد من ثقتهم العمياء يف هذه القوانني، جيب أالَّ يكوَن هناك اعتقاد يف أن مناهجنا كلمات جوفا

 ، وَل يُفتنا تقدير اآلاثر السيئة اليت تركْتها هذه النظرايت يف أذهان غري اليهود.[6]فنحن الذين هيأان لنجاح دارون وماركس ونيتشه

نَّ احلرية قد وجاء يف الربوتوكول الرابع: "أنَّ لفظة احلُريَّة جتعل اجملتمع يف صراع مع َجيع القوى؛ بل مع قوة الطبيعة، وقوة هللا نفسها، على أ
يف احلكومات ويف البالد دون أن ُتسيَء إىل رخاء الشَّعب، وذلك إذا قامْت على الدين واخلوف مَن هللا، ال تنطوي على َضرر، وقد توجد 

ع، والشَّعُب واإلخاء بني الناس، املَُجرَّد من فكرة املُساَواة، اليت تتعارض متاًما مع قوانني اخلليقة، تلك القوانني اليت َنصَّْت على اخُلُضو 
سوف ُيضع لوصاية رجال الدِ ين يف سالم، ويسلم للعناية اإلهليَّة السائدة على األرض، ومن مثَّ يَ َتَحتَّم علينا أن نَ ْنتزَع ابعتناقه هذه العقيدة 

 من أذهان املسيحيني فكرة هللا، واالستعاضة عنها ابألرقام احلسابيَّة واملطالب املادِ ية".

ي العام، جيب ابدئ ذي بدء أن نُ ْرِبَكُه متاًما، فنسمعه من كلِ  جانب وبشَّت الوسائل آراء وجاء يف الربوتوكول اخلامس: "ولكي نطمئنَّ إىل الرأ
َوَم سبيل هو أالَّ يكوَن هلم أي رأي يف الشؤون السي اسية، متناِقضة لدرجٍة يضل معها غري اليهود الطريق يف تيههم، فيدركون حينئٍذ أن َأق ْ
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وم على مضاعفة األخطاء اليت ترتكب والعادات، والعواطف، والقوانني الوضعيَّة يف البالد، لدرجٍة والسِ ر الثاين املالزم لنجاح حكومتنا يق
يتعذر معها التفكري تفكريًا سليًما وسط تلك الفوضى، وسوف تساعدان تلك السياسة كذلك على بثِ  الفرقة بني َجيع األحزاب، وعلى حل 

 ردي ميكن أن يعرقَل مشروعاتنا".اجلماعات القويَّة وعلى تثبيط عزمية كل عمر ف

أانس  وجاء يف الربوتوكول الثامن: "ال يتيسر إسناد املناصب الرئيسة يف احلكومة إىل إخواننا اليهود؛ لذلك فإننا سنسند املناصب املهمة إىل
م يف السجون إذا ما حالوا دون من ذوي السمعة السيئة؛ حَّت تنشأ بينهم وبني الشعب هوة سحيقة، أو إىل أانس ميكن حماكمتهم والزَّج هب

 تنفيذ أوامران، والغرض من هذا هو إرغامهم على الدفاع عن مصاحلنا حَّت الن ََّفس األخري".

هزِتا، قد  وجاء يف الربوتوكول التاسع: "ولكي حنطِ َم التنظيمات اليت أقامها غري اليهود عاجاًل، فإننا قد دعمناها ِبربتنا، وأمسكنا أبطراف أج
ألجهزة تسري يف املاضي بنظام صارم ولكن عادل، فأحللنا حمله نظاًما متحررًا غري منتظم، ووَضْعنا يدان على التشريع، وعلى املناورات كانِت ا

 ة احلرة".للحيا االنتخابيَّة، وحتكَّْمنا يف إدارة الصحافة ويف َّنو احلرية الفرديَّة، واألهم من ذلك كله إشرافنا على التعليم وهو املعول الرَّئيس

اجر، ويف وبعُد، فإين ِ أسوق هذا احلديث إىل دعاة اجملتمع املختَلط يف املدارس، ويف اجلامعات، ويف األندية واجملَتَمعات، ويف املصانع واملت
ن، يف متايلهن إدارات احلكومة وحمافلها، ويف املعسكرات واملهرجاانت، حيث تُ ْعَرض أجساُد الطالبات وأفخاُذهن، وأذرعهن ومفاتن أجساده

وتثنيهن، ابسم الرايضة والفن، واليت انتهت أخريًا إىل إجراء مسابقات للسباحة يف اجلامعات تظهر فيها الطالبات عارايت؛ إال من زيِ  
ضيَّة، الشاطئ الذي ال يسرت مَن العورات إال ما يضاعف فتنَته وإغراءه، وذلك على مشهد من األساتذة والطالب يف منشآت اجلامعات الراي

إىل هؤالء َجيًعا أسوق احلديث، مث إين أرجئ الشطر اآلخر من املوضوع، وهو اخلاص ابشتغال املرأة أبعمال الرجال، مما جرى عرف بعض 
 إن شاء هللا. -الناس يف هذه األايم على تسميته: "حقوق املرأة" إىل حديث اتٍل 

 
 

 
من جملة اجملتمع  1957ِمن جملة األزهر، وكان جزء منها قد ُنِشَر يف عدد مايو  1377ُنِشَرْت يف عدد َجادى األوىل سنة    [1]

 العريب، وَل ينشْر ابقيها.
 علماء الوراثة ال يعتربون أنَّ قوة الشهوة أو ضعفها هي العلة يف قوة النسل وضعفه؛ ألهنم يردُّون قوانني الوراثة إىل عوامل مادِ ية   [2]

حدها اليت تَ َتَحكَّم خالصة، ويزعمون أنَّ ما يسمونه )الكروموسومات( ِبا حتتوي عليه مَن )اجلينات(، اليت تصور اخلصائص املختلفة، هي و 
ب يف الوراثة، ِبا حتمله البويضات واحليواانت املنويَّة منها، فتنحدر بعض هذه الصفات واخلصائص مَن األسالف إىل األبناء واألحفاد، حس

د، وال ميكن حتديد عددها يف قوانني معينة رتَّبوها، ولكن علماء الوراثة مع ذلك يعرتفون أبن )اجلينات( تكاد تكون شيًئا افرتاضيًّا، َل يره أح
الكروموسوم الواحد، أو وصفها، أو بيان خصائصها، هذا إىل أنَّ فرضهم هذا ال يستقيم مع كثري مَن الظواهر اليت ال ميكن حلها على 

، ومثل قانون وراثة أساسه، مثل ظواهر الوراثة املتحدة األزمنة، ومثل ظواهر الوراثة ابلتأثري، ومثل وراثة احلاالت العارضة وقت العلوق
 الصفات اخلارجة عِن املعتاد.

على أن بني علماء الوراثة من أنكر نظرية )الكروموسومات(، اليت يرتتب عليها عدم قابلية الصفات املكتسبة الوراثية، مثل: لزنكو 
Lysenko   تعليلها، وبقصور قاعدة ، مث أن علماء الوراثة َجيًعا يعرتفون ِبا يسمونه )الطفرة(، كما يعرتفون بعجزهم عن

)الكروموسومات( املادية عن تعليلها؛ بل ومناقضتها هلا، وموضع الضعف يف كل النظرايت اليت يكتشفها الباحثون أن أصحاهبا يظنون حني 
مث إهنم  -عاىل سبحانه وت -يطلعون على بعض احلقائق واألسباب أهنم قد أحاطوا بكل احلقائق واألسباب، وذلك ما ال ُيصيه إال هللا وحده 

 ال يقرُّون إال ِبا ُيضع للحسِ  والتجربة.
  .1357ط مصطفى حممد  86 – 84: 1شرح ديوان احلماسة للتربيزي    [3]
  .1356، ط جلنة نشر الثقافة اإلسالمية 133 - 132ص  4ج    [4]
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جد له أصاًل معتمًدا، قلت: إَّنا يعرف من قول عمر أنه قال : قال ابن الصالح: َل أ41 /2قال احلافظ العراقي يف ختريج اإلحياء    [5]
 آلل السائب: قد أضويتم فانكحوا يف النوابغ، رواه إبراهيم احلريب يف "غريب احلديث"، وقال: معناه تزوجوا الغرائب، )ش(.

من املعروف أن )فرويد( رأس املزاعم النفسية احلديثة اليت تستند إىل ما َساه العقل الباطن، واليت جتعل الغريزة اجلنسية حمور    [6]
  يهوديٌّ، بل لقد كان معروًفا بتَ َعصُّبه املُْفرط لليهود، فلم يكن ُيتار مساعديه وأعوانه إالَّ منهم. -الشخصية اإلنسانية 
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