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المقدمة
احلمد ﵁ رب العادلُت ،والصالة والسالـ على سيد األنبياء وادلرسلُت ،وعلى آلو وصحبو أمجعُت ،ومن تبعهم
بإحساف إذل يوـ الدين .أما بعد :
لقد أيقن الغزاة احلاقدين -بعد ارتداد محالهتم الصليبية ،وغزواهتم العسكرية ،بالفشل الذريع ،-أنو مهما ضعفت
دولة اإلسالـ فإهنم لن يستطيعوا النيل منها وال من أمتها وذلك لبقاء العقيدة ُب قلوهبم ،وحىت ينالوا منهم ما يريدوف
فال بد من إضعافها أو القضاء عليها .
ولذلك ظهرت وثيقة خطَتة تلقي الضوء على ادلخطط اجلديد وربوؿ الغزاة من الغزو العسكري إذل الغزو
الفكري ،1وىذه الوثيقة ىي وصية "لويس" ملك فرنسا وقائد احلملة الثامنة اليت انتهت باذلزؽلة ،ووقوع "لويس" ُب
أسر ادلصريُت ُب مدينة ادلنصورة  ،واليت يقوؿ فيها ( ...وأنو البد من سبيل آخر :وىو ربويل التفكَت اإلسالمي
وترويض ادلسلمُت عن طريق الغزو الفكري ،بأف يقوـ العلماء األوربيوف بدراسة احلضارة اإلسالمية ليأخذوا منها
السالح اجلديد الذي يغزوف بو الفكر اإلسالمي).2
ومن ىنا جعل ىؤالء للغزو العسكري طالئع من الغزو الفكري تسبقو أو تصاحبو لغزو ادلسلمُت فكرياً وثقافياً
وأخالقياً ،وكاف ىدفو تقويض دعائم العقيدة اإلسالمية ُب نفوس ادلسلمُت وإضعاؼ الًتابط فيما بينهم ،وتفتيت
وحدهتم ،وذلك بالطعن ُب اإلسالـ عقيدة وشريعة ،وإثارة الشبهات حوؿ قيمو وتعاليمو الشرعية ،والتشويش على
 1الغزو الفكري( :يطلق على ادلخططات واألعماؿ الفكرية والتثقيفية ،والتدريبية ،والًتبوية والتوجيهية ،وسائر وسائل التأثَت النفسي واخلُلقي ،والتوجو السلوكي الفردي واالجتماعي ،اليت
تقوـ هبا ادلنظمات وادلؤسسات الدولية والشعبية من أعداء اإلسالـ وادلسلمُت بغية ربويل ادلسلمُت عن دينهم ربويالً كلياً أو جزئياً ،وذبزئتهم ،وسبزيق وحدهتم ،وتقطيع روابطهم االجتماعية،
وإضعاؼ قوهتم الستعمارىم فكرياً ونفسياًٍ ،ب استعمارىم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ،استعماراً مباشراً أو غَت مباشر) أجنحة ادلكر الثالثة -عبد الرمحن ادليداين -ص.25
 2أساليب الغزو الفكري -علي زلمد جريشو -زلمد شريف الزيبق -ص.19
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الفكر اإلسالمي ،ونزع ما بقي ُب نفوسهم من جذوة اإلؽلاف ليسهل على العدو السيطرة على ادلسلمُت ،والتمكن من
إذالذلم وتطويعهم لتنفيذ سلططاهتم.
وذلذا فقد أصبح ذلم جيوش من ادلفكرين وادلنظرين ووسائل اإلعالـ اليت تكرس ىذا الغزو وتدافع عنو دفاع
ادلستميت ،وربت مسميات شىت ينفثوف مسومهم ُب جسم ىذه األمة ،ربت ستار ما يسمى باحلرية والدؽلقراطية
وغَتىا ،وربت ىذا ادلسمى دخلوا على ادلرأة ادلسلمة بعد أف علموا دبنزلتها ومكانتها وأثرىا ُب اجملتمع ادلسلم  ،وأهنا
سبثل نصفو وتريب النصف اآلخر  ،فسلطوا عليها سهامهم ادلسمومة لكي تصبح معوؿ ىدـ ُب رلتمعها  ،وُب ذلك
يقوؿ أحدىم ( :أف األثر الذي ربدثو األـ ُب أطفاذلا -ذكوراً وإناثاً -حىت السنة العاشرة من عمرىم بالغ األعلية ،ودبا
أف النساء ىن العنصر ا﵀افظ ُب الدفاع عن العقيدة فإننا نعتقد أف اذليئات التبشَتية غلب أف تؤكد جانب العمل بُت
النساء ادلسلمات ،على أنو وسيلة مهمة ُب التعجيل بتحويل البالد اإلسالمية إذل ادلسيحية).1
وليس ذلك ىو اذلدؼ وإظلا الغاية من وراء ذلك إخراج ادلسلم وادلسلمة من اإلسالـ ،وذلذا عندما مسع القسيس
"صموئيل زوؽلر" قطب التبشَت الصلييب الشكوى من استعصاء ادلسلم على ادلبشرين ،وعجزىم عن التأثَت ُب قلبو،
قاؿ ( :أنو ليس غرض التبشَت التنصَت فقط ،ولكن أقصى ما غلب على ادلبشر عملو ىو تفريغ القلب ادلسلم من
اإلؽلاف با﵁).2
ومن أجل ذلك حرص الغزاة على ربريض ادلرأة ضد اإلسالـ وقيمو ومبادئو وأحكامو  ،لكي غلعلوه عدوا ذلا
فتكوف أوؿ من ػلاربو  ،وتستبدلو دبناىجهم وثقافتهم ادلادية .
وذلذا اهتمت الدراسات االستشراقية اإلسالـ أنو جعل ادلرأة أسَتة الرجل وأمتو وال تتمتع بأي حقوؽ أو حريات،
وليس ذلا شخصية مستقلة عن الرجل ،كما اهتموىا ُب عقلها وأهنا ُب وضع عقلي متخلف فهي جاىلة غَت متعلمة،
وىي عضو عاطل داخل اجملتمع ادلسلم طادلا أهنا ال تتمتع حبقوؽ العمل واألنشطة ادلتاحة كما تفعل ادلرأة ُب اجملتمع
الغريب.
ومن ىنا جعلوا للمرأة قضايا (كادلساواة واحلرية  ...اخل ) وأثاروا حوذلا الشكوؾ والشبهات ،وكاف لذلك آثارا
مدمرة وسيئة على ادلرأة ،ألهنم فتح وا عليها بابا من اخطر أبواب السفور والتربج واالختالط ،وخلطورة ىذا األمر على
ادلرأة واألمة اإلسالمية وما غلره عليها من ويالت قد تكوف سببا ُب اهنيارىا وضياعها ،فقد رغبت البحث ُب ىذه
اآلثار ودراستها وذلك للتحذير من خالذلا من تلك ادلخططات االستعمارية الغازية اليت تستهدؼ اإلسالـ وادلسلمُت
وذلذا جاء موضوع البحث بعنواف (الغزو الفكري ادلعاصر أساليبو وآثاره على ادلرأة ادلسلمة).

 1ادلرجع السابق -ص.73
 2ادلرجع السابق.
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أهمية الدراسة
ذلذه الدراسة أعلية كربى وترجع أعليتها إذل األسباب التالية :
 . 1موقع ادلرأة ومكانتها وأثرىا ُب اجملتمع فإذا صلحت صلح اجملتمع ،وإذا فسدت ضاع اجملتمع وأهنار .
 . 2ازدادت ُب الفًتة األخَتة وعرب وسائل اإلعالـ اذلجمات الشرسة على ادلرأة ولذا وجب التنبية والتحذير من
سلاطرىا
أسباب الدراسة
بياف خطر الغزو الفكري وما يًتكو من آثار سيئة على ادلرأة ادلسلمة .
منهج البحث
وإليك بعض النقاط اليت اتبعتها ُب ىذا البحث :
وضوح العبارة وسالمتها من الغموض.
االختصار والبعد عن التطويل ما أمكن ذلك .
اإلشارة إذل ادلراجع اليت استعنت هبا ُب ىذا البحث .
وثقت النصوص من مصادرىا األصلية .
عزوت األقواؿ اليت وردت ُب البحث إذل قائلها .
ختمت البحث خباسبة ذكرت قيها أىم النتائج اليت توصلت إليها .
ولقد جاءت خطة البحث ذلذا ادلوضوع دبقدمة ،ومبحثُت ،وخاسبة ،وفهارس.
صعوبات البحث
تشعب ادلوضوع وتفريعاتو ُب جوانب متعددة فالدراسة مشلت اجلانب التعليمي واالجتماعي وما يتبع ذلك.
ادلقدمة وقد اشتملت على :أعلية ادلوضوع ،وأسباب اختياره ،ومنهج البحث ،وصعوبات البحث ،وخطتو.
ادلبحث األوؿ :آثار الغزو الفكري على ادلرأة ُب اجلانب التعليمي والثقاُب.
ادلطلب األوؿ  :تغريب ادلرأة ادلسلمة.
ادلطلب الثاين :تنصَت ادلرأة ادلسلمة وإخراجها من دينها.
ادلطلب الثالث :أثر الفلسفات الغربية ُب اضلراؼ ادلرأة وتربجها.
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ادلطلب الرابع :دور مراكز الفن والغناء والرقص ُب إفساد ادلرأة.
ادلطلب اخلامس :تشجيع وسائل اإلعالـ ادلرأة على اخلروج واالختالط بالرجاؿ.
ادلبحث الثاين :آثار الغزو الفكري على ادلرأة ُب احلياة االجتماعية.
ادلطلب األوؿ :مطالبة ادلرأة باحلرية وادلساواة وخلعها للحجاب.
ادلطلب الثاين :مطالبة ادلرأة إسقاط قوامة الرجل.
ادلطلب الثالث :انتشار الفساد واهنيار األخالؽ بُت صفوؼ النساء.
اخلاسبة -ادلراجع -الفهارس.
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المبحث األول
آثار الغزو الفكري وسلبياتو على ادلرأة ُب اجلانب التعليمي والثقاُب
إف التعليم من أخطر األمور ُب حياة األمم بسببو ترتفع األمم إذل القمم الشاسلة أو تنحدر إذل القيعاف اذلاوية
ومن ادلمكن أف يكوف وسيلة من وسائل التقدـ والرقي واحلضارة ،ومن ادلمكن أف يكوف وسيلة من وسائل التأخر
والتخلف واالهنيار واالضلطاط.
وذلذا ازبذ اعداء اإلسالـ منو أسلوباً الستعباد األفراد واألمم ومسخهم من دينهم وعقيدهتم ،وطبعهم بالطابع
الغريب ،فأنشأوا ادلدارس واجلامعات وادلعاىد والكليات األجنبية ُب أضلاء العادل اإلنساين ُب "استنابوؿ" عاصمة اخلالفة
اإلسالمية وُب "الىور" "باذلند" وُب "القاىرة" ،حىت كاف ذلم ُب "سوريا" وحدىا مائة وأربع وسبعوف مدرسة منتشرة ُب
ادلدف والقرى وُب "لبناف" أعداد ىائلة من ادلدارس األجنبية والكليات ادلختلفة "الكاثوليكية" ،و"األورثوذكسية"
و"الربوتستانتيو".
( ولقد اىتموا دبدارس البنات بصفة خاصة وفتحوا أوؿ مدرسة للبنات ُب اإلمرباطورية العثمانية ُب "بَتوت" سنة
 1830كما فتحوا مثلها ُب "السوداف" و"اذلند" و"أفغانستاف").1
وكاف اىتماـ ادلبشرين بادلدارس الداخلية للبنات أشد وأقوى ألف التبشَت فيها يكوف أًب حبكاً دلا يكوف فيها من
األحواؿ ادلواتية والفرص الساضلة ،ولذلك فتحوا دوراً خاصة بالطالبات تشرؼ عليها طائفة من ادلبشرات ،وشيدوا
األندية وادلخيمات الكشفية النسائية ،واليت أصبحت سلتلطة بُت النساء والرجاؿ.
لقد اىتم الغزاة بادلرأة اىتماماً كبَتاً ألهنا ادلدرسة األوذل اليت يًتىب فيها النشء فإذا ما فسدت ىذه ادلدرسة فسد
اجليل كلو وربوؿ اجملتمع ادلسلم إذل ىياكل بشرية رلردة من القيم وادلبادئ اإلسالمية.
وذلذا فقد أمسك ىؤالء (بزماـ ادلبادرة إذل تعليم ادلرأة ادلسلمة ،داخل معظم البالد اإلسالمية وفرضوا على
الفتيات كما فرضوا على الفتياف من أبناء ادلسلمُت خطتهم التعليمية والًتبوية ادلشحونة بقسط كبَت من ادلفاىيم
العقدية واخللقية السلوكية ادلنافية لتعاليم اإلسالـ ،وكاف كل ذلك ربت ستار العلمانية اليت تزعم أهنا ال تتدخل
بالدين ،وىي ُب حقيقة حاذلا مؤسسات تبشَتية متعصبة ،إال أهنا قد عرفت كيف تسًت ذلك باسم العلمانية).2
ولقد كانت لتلك السياسة التعليمية االستعمارية آثارىا اخلطَتة على ادلرأة ادلسلمة وصورهتا ُب ادلطالب التالية:

 1انظر جذور البالء -عبد ا﵁ التل -ص.223
 2أجنحة ادلكر الثالثة -عبد الرمحن ادليداين -ص.414-413
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ادلطلب األوؿ :تغريب ادلرأة ادلسلمة
ويتحدث "جب" عن ىذه اآلثار اليت سعت لتحقيقها تلك ادلؤسسات التعليمية فيقوؿ( :إهنا لن تفرز إال
ىياكل بشرية خالية من الفضائل واألخالؽ وادلثل ألهنا لتفريخ آدمية متنكرة لدينها ووطنها وأبناء جلدهتا).1
إف ىذه اذلياكل ادلمسوخة اليت ذكرىا "جب" واليت قد تربت ُب مؤسساهتم التعليمية على التحلل من مبادئ
اإلسالـ ومواالة الغرب ادلادي وتقديسو ىي اليت ستكوف -حسب ما خطط ذلا -عدو اإلسالـ اللدود ومن داخل
حصنو ادلنيع ،وىي اليت ستتوذل قيادة اجملتمع وتوجيو أبناءه وبناتو دبا حقنو الغزاة ُب عقوذلم ،وذلذا كانوا دائماً يقولوف:
(إف تربية الراىبات لبنات ادلسلمُت توجد لإلسالـ عدوه اللدود).2
لقد صلح ىؤالء ُب إنشاء ىذه األجياؿ اليت وصلت إذل أعلى الدرجات العلمية ولكنها ال تعرؼ أركاف دينها وال
سننو وال فروض و وواجباتو ،بل أهنا أصبحت تنظر إذل كل ذلك أنو نوع من التخلف والرجعية اليت غلب التخلص
منها ،إف ىذا النشء هبذه التصورات وادلفاىيم ادلغلوطة عن دينو ىم الذين سيتولوف التوجيو والتخطيط ُب رلتمعهم
لتحقيق مفاىيم االستعمار ُب العقيدة واالجتماع والسياسة ويكونوا خلفهم من بعدىم على قومهم ُب تنفيذ ادلبادئ
واألفكار والتشريعات اليت ربوىم عليها ،واليت زبدـ مطامعهم وأغراضهم.
وقد عرب عن ذلك "اللورد لويد" عندما كاف مندوباً سامياً "لربيطانيا" ُب "مصر" فقاؿ ُب خطبتو اليت ألقاىا ُب
كلية "فيكتوريا" ُب "اإلسكندرية"( :لقد أوجد اللورد كرومر شركة وطيدة بُت بريطانيا ومصر ،وىذه الشركة مهما
تغَتت أشكاذلا الزمة للشريكُت ،وىذا غلعل استمرارىا ال مندوحة عنو ،فعلينا اف نقوي كل ما لدينا من وسائل
التفاىم ادلتبادؿ بُت الربيطانيُت وادلصريُت ..وقد كاف ىذا التفاىم ادلتبادؿ غاية لورد كرومر من تأسيس كلية فيكتوريا
بوجو عاـ ،ومن تأسيسها ُب اإلسكندرية بوجو خاص ،وىي غاية أعتقد أف الكلية ربققها ..وليس من وسيلة لتوطيد
ىذه الرابطة أفضل من كلية تعلم الشباف من سلتلف األجناس ادلبادئ الربيطانية العليا).3
ٍب استمر ُب خطبتو إذل أف قاؿ( :كل ىؤالء ال ؽلضي عليهم وقت طويل حىت يتشبعوا بوجهة النظر الربيطانية،
بفضل العشرة الوثيقة بُت ادلعلمُت والتالميذ ،فيصَتوا قادرين أف يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها ...ومىت تسٌت
للجمهور أف يعرؼ ىذه الكلية أكثر شلا عرؼ عنها ُب ادلاضي ،يتنبو الوالدين إذل أف تعليم أوالدىم فيها ينمي فيهم
من الشعور االنكليزي ما يكوف كافياً جلعلهم صلة للتفاىم بُت الشرقي والغريب).4

 1نقالً من احذروا األساليب احلديثة ُب مواجهة اإلسالـ -سعد صاحل -ص.86
 2ادلرجع السابق -ص.88
 3نقالً من االذباىات الوطنية ُب األدب ادلعاصر -زلمد حسُت -ج -2ص.286
 4ادلرجع السابق -ص.287-286

96

مجلة بحوث إسالمية واجتماعية متقدمة 113-91 )1111( 1

ويشرح "أبو األعلى ادلورودي" ىذه السياسة ويوضحها فيقوؿ( :إف السياسة اليت اتبعها االستعمار فعالً ُب
توظيف ادلتخرجُت من ىذا النظاـ ُب تسيَت دفة احلكومة وُب اجملاالت االقتصادية على أنو قدر ما يكوف ادلرء متجرداً
من آثار اإلسالـ قدر ما يتقلد أرقى ادلناصب .وال شك أف ىذه السياسة اإلجرامية دل تدوف ودل تطبق ُب شكل
قانوف ،ودل يكن األمر ػلتاج إذل صياغتها وإدراجها ُب لوائح ادلوظفُت ،بيد أف الوضع السائد والتخطيط اإلداري كانا
يتجهاف مجلة وتفصيال إ ذل أف ادلوظف كلما ينسلخ ُب حياتو العملية من الصبغة اإلسالمية ،وينطبع بطابع احلياة
الغربية كلما غلد الفرصة مواتية واحلظ حليفو ُب إحراز التقدـ).1
وهبذه السياسة اليت وضعها وأسسها وشكلها أعداء اإلسالـ (تعثر الشرؽ ُب حياتو السياسية والقومية ألف
ادلدارس األجنبية ادلختلفة قد مزقت أبناء الوطن الواحد إذل طوائف سلتلفة فشتتت أىدافهم وباعدت بُت الطرؽ إذل
تلك األىداؼ ،إف التعليم قوة توجيهية عظيمة فال غلوز أف تكوف ُب أيد أجنبية تلعب هبا وتستغلها دلآرب وأغراض
أجنبية).2
لقد لعبت تلك األيادي اخلبيثة ُب البالد اإلسالمية فعصفت بأبنائها وبناهتا ىنا وىناؾ من خالؿ تلك
ادلؤسسات التعليمية والًتبوية ادلوجة ضمن خطط أعداء اإلسالـ واليت استطاعت إقناع (الفتيات ادلسلمات الالٌب
تعلمن فيها ،بأف التقاليد والعادات واألخالؽ ادلنافية لتعاليم اإلسالـ وادلستوردة من بالد الغزاة أمور حسنة ،ينبغي
األخذ هبا .وىاف على ادلرأة ادلسلمة أف تنظر إذل مجيع األخالؽ واآلداب والتعاليم اإلسالمية نظرة رلافاة ُب التطبيق،
أو ازدراء ُب النفسٍ ،ب تطور األمر حىت بدأت تنظر إذل أسس العقيدة اإلسالمية مثل ىذه النظرةٍ ،ب فقدت ُب
حياهتا اخلاصة والعامة بواعث عفتها وسبسكه ا بفروض اإلسالـ ،وأخذت تتربج تربج اجلاىلية احلديثة ،وىي ُب
مضامينها وكثَت ُب مظاىرىا أخطر من اجلاىلية األوذل).3
واستمرت خطة الغزاة التعليمية ُب البالد اإلسالمية ،وأغرقت ىيئات التبشَت (التنصَت) الكاثوليكي والربوتستانيت
بالد العرب وادلسلمُت من طنجة إذل ادلال يو وجاوه ،بادلدارس التنصَتية ،وتسندىا وتقويها الدوؿ االستعمارية واقًتنت
عملية نشر التعليم الديٍت ادلسيحي بالضغط على التعليم الديٍت اإلسالمي ُب كل البالد اليت نزؿ هبا ادلستعمروف
وصبغ التعليم ُب اجملتمع اإلسالمي بالصبغة الغربية واذلدؼ من وراء ذلك مسخ التعليم الديٍت وفصل الدين عن
احلياة .يقوؿ ادلبشر "تكلي"( :غلب اف نشجع إنشاء ادلدارس واف نشجع على األخص التعليم الغريب .اف كثَت من
ادلسلمُت قد زعزع اعتقادىم حينما تعلموا اللغة االصلليزية ،إف الكتب ادلدرسية الغربية ذبعل االعتقاد بكتاب شرقي
مقدس أمراً صعباً جداً).4
 1نقالً من احذروا األساليب احلديثة ُب مواجهة اإلسالـ -سعد صاحل -ص.87
 2التبشَت واالستعمار ُب البالد العربية -عمر فروخ -ص.92
 3أجنحة ادلكر الثالثة -عبد الرمحن ادليداين -ص.414
 4نقالً من جذور البالء -عبد ا﵁ التل -ص 222والتبشَت واالستعمار -عمر فروخ -ص.65
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وىذا يقودنا إذل احلديث عن حركة تنصَت ادلرأة ادلسلمة ُب اجملتمع اإلسالمي وبياف ذلك ُب ادلطلب التارل:
ادلطلب الثاين :تنصَت ادلرأة ادلسلمة وإخراجها من دينها
ويؤكد ذلك "ىنري جيب" بقولو ( :إف التعليم ُب مدارس اإلرساليات ادلسيحية إظلا ىو واسطة إذل غاية فقط.
ىذه الغاية ىي قيادة الناس إذل ادلسيح ،وتعليمهم حىت يصبحوا أفراداً مسيحيُت وشعوباً مسيحية ،ولكن حينما ؼلطو
التعليم وراء ىذه احلدود ليصبح غاية ُب نفسو ،وليخرج لنا خَتة علماء الفلك وطبقات األرض وعلماء النبات وخَت
اجلراحُت واألطباء ُب سبيل الزىو العلمي ،فإننا ال نًتدد حينئذ ُب أف نقوؿ :إف رسالة مثل ىذه قد خرجت عن ادلدى
التبشَتي ادلسيحي إذل مدى علماين زلض).1
ومن أجل ربقيق ىذه الغاية رفض الغزاة ُب مؤسساهتم التعليمية التابعة ذلم أف يتقيدوا بادلناىج الرمسية ،ألف ذلك
يفقدىا صفتها التبشَتية ادلسيحية ،وتبطل الغاية من وجودىا (وحىت تضمن ادلؤسسات التنصَتية التعليمية تنفيذ
أىدافها أوجبت "بأف ال يُ ّدرس ُب مدارسها إال من كاف نصرانياً أوالًٍ ،ب من الذين يعملوف ُب مؤسساهتم التنصَتية
من أبناء ادلسلمُت -الذين ًب استقطاهبم بعد إغرائهم -ثانياً ،ومن اقسموا ؽليناً على أف يكونوا منصرين قبل أف يكونوا
معلمُت ثالثاً) 2ولشدة حرصهم وسبسكهم بذلك ومن أجل الوصوؿ إذل مآرهبم فإهنم ال يكلفوف أحد للقياـ بوظيفة
التعليم ُب مؤسساهتم إال بعد إطالعو وقراءتو لكتب ادلستشرقُت اليت زبدـ أىدافهم.
كما وأهنم اتبعوا ُب مناىجهم وأساليبهم الًتبوية تشكيك ادلسلمة ُب إسالمها وُب صالحيتو كمنهج للحياة،
وعملوا على إقناعها بأنو سبب تأخرىا وجهلها وليس ذلا من سبيل للتقدـ غَت ترؾ دينها والتحلل من مبادئو وأخالقو
والسَت ُب الطريق الذي سلكتو ادلرأة األوربية قبلها.
يقوؿ " ادلبشر المي"( :إف مقاومة اإلسالـ بالقوة ال تزيده إال انتشاراً ،فالواسطة الفعالة ذلدمو وتقويض بنيانو،
ىي تربية بنيو ُب ادلدارس ادلسيحية ،وإلقاء بذور الشك ُب نفوسهم من عهد النشأة ،تفسد عقائدىم اإلسالمية من
حيث ال يشعروف وأف دل يتنصر منهم أحد ،فإهنم يصَتوف ال مسلمُت وال مسيحيُت ،وأمثاؿ ىؤالء يكونوف بال
ارتياب أضر على اإلسالـ شلا إذا اعتنقوا ادلسيحية وتظاىروا هبا).3
ىذا ما خطط وؼلطط لو أعداء اإلسالـ ،لقد أخرجوا جيالً من الفتيات ادلسلمات اللواٌب تربُت على ىذه ادلناىج
الغربية ال يعرفن عن اإلسالـ شيء ،وال يربطهن بو إال امسو.

 1نقالُ من الغارة على العادل اإلسالمي -زلب الدين اخلطيب -ص.20-17
 2التنصَت حقيقتو وطرؽ مواجهتو -حسُت عبد ادلطلب -ص.78
 3مؤامرات ضد األسرة ادلسلمة -زلمد مخيس -ص.16
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ادلطلب الثالث :أثر الفلسفات الغربية ُب اضلراؼ ادلرأة وتربجها
لقد غربوا ادلرأة ادلسلمة عن دينها بالتعليم العلماين ،وعن تعاليم دينها باالختالط بالرجاؿ ،ووضعوا لذلك
ادلربرات ادلزيفة ،والنظريات الباطلة ،والفلسفات اخلادعة اليت ال زبدـ إال أغراضهم وغاياهتم ،فهذا "ماركس" يقوؿ:
(إف ادلرأة غلب أف تعمل وزبالط من تشاء ،و"دوركامي" يقوؿ :إف الزواج ليس فطرة واألسرة ليست نظاماً طبيعياً،
ويؤكد ذلك "فرويد" فيقوؿ :أف ادلرأة ال بد أف ربقق كياهنا ربقيقاً جنسياً خالصاً من القيود).1
ونتج عن ىذا ادلخطط العدائي ،وىذه السياسة ادلاكرة انتشار االختالط ُب ادلدارس واجلامعات والكليات،
وخرجت ادلرأة سافرة متربجة بزينتها زبالط الشباب وتعاشرىم ،وتتبع ُب ذلك طريقة ادلرأة الغربية ُب حياهتا الساقطة.
يقوؿ "علي جريشو"( :وتوسعوا ُب أمر االختالط ..فجعلوه ُب ادلرحلة االبتدائية ..وىي عند البعض قد تضم بعض
سنوات ادلراىقة ..وجعلوه ُب ادلرحلة الثانوية وىو أخطر ما يكوف.
وتزداد ادلهزلة حُت غلعلوف على ىؤالء ادلراىقُت ..مدرسات لتمتد النَتاف ما بُت التالميذ وادلدرسات ..فتنهدـ
قيمة احًتاـ ادلدرس مع ما ينهدـ من قيم باالختالط مع االختالط).2
ولتمرير وتثبيت ىذا الطريق اآلٍب واخلطَت ربرص كثَت من ادلؤلفات على هتوين ىذا األمر ،ففي أحد كتب مؤسسة
"فرانكلُت األمريكية" اليت تنتشر ُب أحد البالد اإلسالمية جاء فيو( :اف خروج الفتيات ُب صحبة الفتياف من األمور
الطبيعية اليت يستطيع معظم اآلباء تقبلها ُب الوقت ادلناسب على أي حاؿ باعتبارىا جانباً من جوانب النمو اجلسمي
للمراىق وُب مكاف آخر). 3
ادلطلب الرابع :دور مراكز الفن والغناء والرقص ُب إفساد ادلرأة
وزيادة ُب اإلغراء واإلغواء والوصوؿ هبن إذل الغايات ادلستهدفة فُتحت ذلن بيوت الزينة وصالوناهتا ،وأنشأت
ادلعاىد لدراسة ادلوسيقى والغناء والرقص ،والديكور والرسم ،والفنوف اجلميلة ،وفُتحت أيضاً دور للسينما فخرجت
ادلرأة إذل ىذه ادلعاىد حبجة التعليم فإذا هبا زبتلط بالرجاؿ األجانب وتتلقى الدروس العلمية والعملية على أيديهم ،وال
عجب ُب ذلك إذا قلنا أف الذي يدير ىذه ادلراكز فئات من اليهود.
وبذلك انتشرت اخلالعة والتحلل واإلباحية بُت النساء.

 1نقالً من معركة التقاليد -زلمد قطب -ص.44
 2اساليب الغزو الفكري للعادل اإلسالمي -ص.68-67
 3ادلرجع السابق.
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ادلطلب اخلامس :تشجيع وسائل اإلعالـ ادلرأة على اخلروج واالختالط بالرجاؿ
ولكي يستمر ذلك الفساد ُب أهبى صورتو ويكوف زلبباً إذل النفوس وُب متناوؿ اجلميع وليسهل عليهم اقًتافو
والغوص فيو ،ظهرت ربت ستار الثقافة والتعليم اجملالت اخلليعة والكتب اجلنسية بداخل اجملتمع اإلسالمي.
( أما صحافة التبشَت ُب ديار اإلسالـ ،فقد تركزت جهودىا على نشر الفساد واخلالعة بُت شباب ادلسلمُت عن
طريق ادلقاالت اإلباحية ،والكتب اجلنسية واجملالت اخلليعة اليت تبث مسوـ الثقافة اليهودية ادلدمرة ،وشجعت على
تعاطي ادلسكرات وادلخدرات وأشرفت على ما تسميو بالفن ،وغذتو ودافعت عنو باسم احلرية 1مع كونو ال ؽلت إذل
الفن بصلة فهو ليس إال دعارة رمسية سافرة ربتمي بكلميت الفن واحلرية الزائفتُت).2
( وأما الصحافة العربية ُب أيامنا ىذه ،فإهنا تغفل ُب أحياف كثَتة ،خصوصية قضايا ادلرأة العربية ،فتقع ُب فخ
التبعية ألجندة االىتمامات الغربية ادلغايرة سباما).3
ىذه ىي الثقافة ادلسمومة اليت تتلقاىا ادلرأة ادلسلمة كل يوـ وتتغذى هبا وبصورة مكثفة من خالؿ وسائل اإلعالـ
ادلختلفة والقنوات الفضائية اليت ال زبلو من احلديث عن ادلوضوعات اليت تشجع ادلرأة على اخلروج والسفور ،كعرض
مسابقات ملكات اجلماؿ واألزياء وقصات الشعر وادلوضات الغربية اليت تتعارض وتتناَب مع الدين والقيم وادلبادئ
واألخالؽ اإلنسانية ،واإلعالف عن أحدث أدوات ادلكياج والزينة واجملوىرات ،وأماكن ومكاتب السياحة ،وأين تذىب
وإذل أي مكاف تسافر؟ وكيف تأكل؟ وكيف سبشي؟ وكيف تناـ؟ وماذا تعمل؟ وغَتىا من الدعايات واإلعالنات اليت
جعلت ادلرأة ادلسلمة تدور ُب دوامة التقليد والتشتت والضياع الفكري والعقدي ،ونتيجة ذلذا ادلخطط التعلمي الغريب
ادلاكر أخذت ادلرأة تطالب باخلروج للعمل وبدوف الضوابط الشرعية فوقعت ُب االختالط ا﵀رـ.
يقوؿ "علي جريشو"( :كذلك يسبق خطوة االختالط خطوة أخرى ..ىو تعرية ادلرأة "ادلسلمة" أو كشف
احلجاب عنها).4
وتقوؿ هنى القاطرجي( :اما برامج األزياء وادلوضة فهي تتضمن عروضاً لألزياء لكبار ادلصممُت العادليُت من
الرجاؿ والنساء ،وأيضاً عروضاً دلصممُت زلليُت ...وادلالحظ أف ىذه العروض تعرض على الشاشة بأجساـ نسائية
وبثياب كثَتا ما زبجل بعض نساء أوروبا نفسها ُب ارتدائها!!).5
 1انظر ادلطلب األوؿ ُب ادلبحث الثاين.
 2جذور البالء -عبد ا﵁ التل -ص.230
 3قضايا ادلرأة ادلسلمة بُت التشريع اإلسالمي وبريق الثقافة الوافدة -هنى القاطرجي -ص .7نقالً من إحدى الدراسات ادلسحية االستكشافية اليت قامت هبا "أ .د راجية أمحد قنديل"
االستاذة بكلية اإلعالـ ُب جامعة القاىرة
 4أساليب الغزو الفكري للعادل -ص.69
 5قضايا ادلرأة ادلسلمة بُت التشريع اإلسالمي وبريق الثقافة الوافدة -هنى القاطرجي -ص .7نقالً من إحدى الدراسات ادلسحية االستكشافية اليت قامت هبا "أ .د راجية أمحد قنديل"
االستاذة بكلية اإلعالـ ُب جامعة القاىرة.
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وهبذه الصورة دفعوا ادلرأة إذل اخلروج واالختالط بالرجاؿ ومزامحتهم ُب الطرقات وادلواصالت وُب العمل ،فضاعت
األعراض ،وفسدت النفوس وهتدمت البيوت (ودل تعد عصمة النساء ُب أيدي أزواجهن ولكنها أصبحت ُب أيدي
صانعي األزياء ُب باريس من اليهود ومشجعي الفجور وقطعت ادلرأة مرحلة التعليم االبتدائي والثانوي ،واقتحمت
اجلامعة مزامحة فيما يالئمها وفيما ال يالئمها من ثقافات وصناعات ،وشاركت ُب الوظائف العامة ٍب دل تقف مطالبها
عند حد ُب اجلري وراء ما مساه أنصارىا بل أعداؤىا "حقوؽ ادلرأة" أو "مساواهتا بالرجل" وكأظلا كاف عبثاً أف خلق ا﵁
سبحانو -الذكر واألنثى ،وأقاـ كال منهما فيما أراد ،وامتألت ادلصانع وادلتاجر بالعامالت والبائعات ،وحطم النساءاحلواجز اليت كانت تقوـ بينهن وبُت الرجاؿ ...اخل).1
وىكذا دفعوا بادلرأة ادلسلمة إذل التربج وإظهار زينتها ومفاتنها ،واالختالط بالرجاؿ ربت عنواف ربرير ادلرأة ،و َّأدعوا
أف ىذا االختالط ضرورة من أجل هتذيب األخالؽ والرقة وحسن ادلعاشرة وما إذل ذلك من الكلمات ادلزخرفة وادلنمقة
وادلضللة اليت خدعوا هبا اجملتمعات اإلسالمية ،فاختلط الرجاؿ بالنساء ُب كل رلاؿ من اجملاالت العلمية واذلدؼ من
وراء ذلك إسقاط اجملتمع اإلسالمي ُب محئة الفساد فيقضي بنفسو على نفسو.
صرح بذلك ادلنصروف قدؽلاً وأكد عليو حديثاً رئيس مدرسة تبشَتية ُب فلسطُت حينما سئل من قبل زمالئو :كم
نصرت من أبناء ادلسلمُت فأجاب قائالً( :ال تسألوين كم مسلماً نصرتو ولكن سلوين كم معوالً صنعتو من ىؤالء
األبناء ذلدـ اإلسالـ نفسو) 2وذلك ألف خروج ادلرأة للتربج واختالطها بالرجاؿ ال يعٍت إال مزيداً من التنازالت عن
القيم وادلبادئ واألخالؽ اإلسالمية ،وُب ذلك فساداً للمرأة والرجل ،وسبزيق وضياع للمجتمع اإلسالمي.
المبحث الثاني
آثار الغزو الفكري على ادلرأة ُب احلياة االجتماعية
إف احلقد "الصهيوصلييب" ما زاؿ مستمراً حىت اليوـ ،واخلطط االستعمارية ادلوجهة ضد اإلسالـ ال تزاؿ قائمة،
كماوقد نتج عنها آثاراً خطَتة ومدمرة أصيب هبا اجملتمع اإلسالمي ُب جوانب متعددة ،منها اجلانب التعلمي
أوضحنا ذلك مسبقاً -والذي أثر بدوره ُب اجلانب االجتماعي السيما عند ادلرأة وىو موضوع حبثنا ،وذلك عندما
خدعوىا ،وخدعوا اجملتمع معها بالتعليم العلماين واهتموا اإلسالـ (بأنو سبب زبلف ادلسلمُت االجتماعي ُب العصر
احلديث ،وتقدمي اجملتمع الغريب كبديل للمسلمُت ،والربط بُت احلياة الغربية والتقدـ االجتماعي ،واعتبار القيم

 1االذباىات الوطنية -زلمد حسُت -ج -2ص.249
 2التعصب والتسامح بُت ادلسيحية واإلسالـ -زلمد الغزارل -ص.196
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االجتماعية اإلسالمية قيماً باليو ال تصلح للعصر احلديث ،والتأكيد على ضرورة استبداذلا بالقيم االجتماعية
الغربية).1
ودبا أف األسرة ىي أ ساس اجملتمع ادلسلم فقد اذبهت صوهبا سهاـ أعداء اإلسالـ وانتقدوا القيم ادلتحكمة ُب
العالقات األسرية ،وطالبوا بتغيَتىا واهتموا ادلرأة ادلسلمة بأهنا أسَتة الرجل وأمتو ،مسلوبة احلرية وال تتمتع بأي حقوؽ،
وليس ذلا شخصية مستقلة عن الرجل ،واهتموىا باجلهل والتخلف ،وإهنا عضو عاطل بداخل رلتمعها ال تتمتع حبقوؽ
العمل واألنشطة ادلتاحة للمرأة ُب الغرب ،ودل يكتفوا بذلك بل غربوا احلياة االجتماعية بإثارة القضايا اليت هتم ادلرأة
وحرضوا ادلرأة على ادلطالبة هبا بشعارات كاذبة ومغلوطو ،اذلدؼ منها إفساد اجملتمع ادلسلم عن طريق ادلرأة بعد
إفسادىا وإخراجها عن دينها ،وشلا يدؿ على شدة مكرىم هبذه األمة اإلسالمية أهنم جعلوا من أبناءىا شلن تربو على
موائدىم اخلبيثة وتأثروا بأفكارىم من يطالب هبذه القضايا ويثَتىا بداخل اجملتمع ادلسلم بُت احلُت واآلخر أمثاؿ
"سالمة موسى" و"قاسم أمُت" وغَتىم كثَت من أصحاب الدعوة إذل حرية ادلرأة ،وىم يتجددوف ُب كل عصر
ويتلونوف مع كل وقت ،ولقد كاف لذلك التيار أثره السيئ على ادلرأة ادلسلمة ،وبيانو كالتارل:
ادلطلب األوؿ :مطالبة ادلرأة باحلرية وادلساواة وخلعها للحجاب
(بدأت ُب الظهور شخصيات نسائية مسلمة تطالب بتحرير ادلرأة ومساواهتا بالرجل ُب احلقوؽ ،وتكونت
احلركات النسائية اليت تدافع عن مبدأ ادلساواة تأثراً بالفكرة االستشراقية اليت تسعى إذل تغريب ادلرأة ادلسلمة ،وزلو
شخصيتها اإلسالمية ،ودفعها إذل التمسك وادلطالبة بنفس وضع ادلرأة الغربية).2
وقد كاف "قاسم أمُت" أوؿ من أشعل فتيل ىذه القضايا اخلطَتة واليت تتعارض مع مبادئ اإلسالـ وقيمو وأخالقو
وذلك عندما دعا إذل نبذ احلجاب فقاؿ( :أوؿ عمل يعد خطوة ُب سبيل حرية ادلرأة ىو سبزيق احلجاب وزلو آثاره)3
ٍب دعا ادلرأة أف زبرج للعمل ُب الوظائف العامة دوف قيد أو ضابط شرعي فقاؿ( :كل ىؤالء النسوة ال يصح احلجر
عليهن عن تناوؿ األشغاؿ اخلارجة عن ادلنزؿ حبجة أف ذلن رجاالً قائمُت دبعاشهن أو ألف عليهن واجبات عائلية أو
لوجود عوارض طبيعية ربوؿ بينهن وبُت العمل).4

 1آثار الفكر االستشراقي ُب اجملتمعات اإلسالمية -زلمد حسُت -ص.59
 2ادلرجع السابق -ص.63
 3ادلرأة اجلديدة -قاسم أمُت -ص.94-41
 4ادلرجع السابق.
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وجعل ادلرأة الغربية أظلوذجو ُب كل ما حققتو من مساواة وحقوؽ ،وطالب ادلرأة ادلسلمة أف ربذوا حذوىا وأف
تسَت على خطواهتاٍ ،ب ىاجم قضية تعدد الزوجات واعتربىا احتقار وإىانو للمرأة فقاؿ( :إف ُب تعدد الزوجات
احتقاراً شديداً للمرأة).1
صدى
واستمر "قاسم أمُت" ُب ادعاءاتو ونداءاتو للمرأة تسانده وتقويو اجلهات ادلعادية لإلسالـ فأحدث ذلك
ً
قوياً ُب اجمل تمع اإلسالمي وفتح الباب لكل من استقى بالفكر الغريب أف يدلو بدلوه ُب تعميق مفهوـ احلرية الشخصية
ُب العالقة االجتماعية وُب عالقة الرجل وادلرأة شلا أدى إذل التساىل مع ادليوؿ والرغبات اجلنسية والتمرد على النظم
واألحكاـ الشرعية اليت تنظم وتضبط عالقة الرجل بادلرأة وقد أدى ذلك إذل انتشار اإلباحية والتحلل اخللقي وخدش
احلياء والكرامة والفطرة اإلنسانية وخبطى سريعة (خلعت ادلرأة النقاب ٍب استبدلت ادلعطف األسود باحلربةٍ ،ب دل تلبث
أف نبذت ادلعطف وخرجت بالثياب ادللونة ٍب أخذ ادلقص يتحيف ىذه الثياب ُب الذيوؿ وُب األكماـ وُب اجليوب ودل
يزؿ غلور عليها فيضيقها على صاحبتها حىت أصبحت كبعض جلدىا ٍب أهنا ذباوزت ذلك كلو إذل الظهور على
شواطئ البحار ُب ادلصايف دبا ال يكاد يسًت شيئاً) 2وأماـ ىذه التيارات اجلارفة ،وادلؤثرات القوية الغازية ،انطلقت
معها ادلرأة وخالطت الرجل ُب ميادين سلتلفة وُب أماكن متعددة (تؤسس اجلماعات ،وتقييم احلفالت ،وتعقد الندوات
وا﵀اضرات ،وتزعمت احلركة النسوية ىدى شعراوي حرـ علي باشا شعراوي).3
ودبسمى احلرية انسلخت ادلرأة ادلسلمة من تعاليم رهبا إذل تقليد ادلرأة الغربية ُب حياهتا العامة واخلاصة ويشجعها
ُب ذلك ويساندىا دعاة احلرية وأصحاب الشعارات الرباقة الذين يسعوف ُب األرض فساد بغية تقويض وضع ادلرأة
ادلسلمة داخل األسرة ادلسلمة والعمل على تفكيك نظاـ األسرة ُب اإلسالـ وخرجت ادلرأة تطالب هبذه احلرية وحبقوؽ
ادلرأة الغربية عن جهل بواقعها ،البئيس وما ػليط هبا من سلاطر ومفاسد.
ويستمر ادلخطط االستعماري الغريب يزين للمرأة األنشطة والقوانُت العلمانية ادلادية وكأهنا ىي اليت زبدـ ادلرأة
وتقدرىا وتعمل على إنصافها وُب ادلقابل يقبح صورة اإلسالـ ُب نظرىا وأنو قد ظلمها وأىاهنا ودل يساوي بينها وبُت
الرجل ُب احلقوؽ عندما جعل لو القوامة ،ومسح لو بتعدد الزوجات وأعطى ادلرأة نصف ادلَتاث.
وغلدد إتباع ىذا الفكر التغرييب ادلادي الدعوة والنداءات اذل ىذه ادلزاعم الباطلة ،واألقاويل الكاذبة ،بداخل
اجملتمعات اإلسالمية أمثاؿ "أمينة السعيد" ( فإف أرائها ادلسمومة اليت ترددىا ىي نفسها اليت طرحتها "سيموف دي
يوفوار" ورلمع ادلؤامرات ادلنعقد ضد ادلرأة ادلسلمة ...إهنا ال تألو جهداً ُب الصد عن سبيل ا﵁ ،واالستهزاء من شرعو
عزوجل -وقد تواتر لدى اجلميع أهنا هتاجم احلجاب اإلسالمي بكل جرأة وربرض النساء على النشوز والفتيات 1ادلرجع السابق -ص.179-152
 2االذباىات الوطنية -زلمد حسُت -ج -2ص.249
 3ادلرجع السابق -ص.251
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على التهتك واالضلالؿ ...حىت وصل هبا األمر إذل أف قالت :كيف طلضع لفقهاء أربعة ولدوا ُب عصر الظالـ ولدينا
ادليثاؽ؟).1
وقالت أيضاً( :إنٍت ال أطمئن على حقوؽ ادلرأة إال إذا تساوت مع الرجل ُب ادلَتاث)ٍ 2ب وصفت احلجاب بأنو
كفن ككفن ادلوتى فقالت( :إف ىذه الثياب ا﵀جوبة قشرة سطحية ال تكفي وحدىا لفتح أبواب اجلنة أو اكتساب
رضا ا﵁ ،فتيات ؼلرجن إذل الشارع واجلامعات دبالبس قبيحة ادلنظر ويزعمن أهنا زي إسالمي دل أجد ما يعطيٍت مربراً
منطقياً معقوالً اللتجاء فتيات على قدر مذكور من التعليم إذل لف أجسادىن من الرأس إذل القدمُت بزي ىو والكفن
سواء).3
وىناؾ الك ثَت والكثَت من أمثاذلا شلن أخذوا على عاتقهم زلاربة ىذا الدين والتصدي ألحكامو الشرعية ،وانتهاؾ
ما حرـ ا﵁ -تعاذل -فهذا "أنيس منصور" يستهزأ باللباس الشرعي ويدعو إذل التكشف والعري فيقوؿ( :سوؼ تكوف
خيوط ادلوضة ىذا الشتاء زلتشمة جداً وسخيفة جداً ألف الفساتُت سوؼ تكوف طويلة وواسعة ،وسوؼ تبدو ادلرأة
فيها وكأهنا مشاعة ربمل ىذه الفساتُت.4)...
وأما "نزار القباين" فلم يكن بعيداً عن السابقُت إف دل يكن أشد منهم كرىاً وعداءً دلا أنزؿ ا﵁ -تعاذل -وذلذا
جاءت أقوالو ربريضاً على الفساد والفاحشة اليت حرمها ا﵁ -عزوجل -ومن أقوالو( :لو كنت حاكماً أللغيت مؤسسة
الزواج ،وختمت أبواهبا بالشمع األمحر) 5ويقوؿ أيضاً مستهزئاً( :العري أكثر حشمة من التسًت).6
وتستمر ىذه األقواؿ واآلراء ادلسمومة وادلمقوتة عرب قنوات الصحافة واجملالت واإلذاعة والسينما وادلسرح والقصة
وغَتىا وذلك إلشاعة الت ربج الصارخ والتسويق للعالقات ا﵀رمة ،بل ولكل ما ىو سلل باألخالؽ .جاء ُب رللة
"صباح اخلَت"( :إف نظاـ الزواج ُب وطننا العريب ىو نظاـ مضحك يدعو إذل السخرية :مهر ،وعقد ...مظاىر جوفاء
تقتل فيها اإلرادة ،وتقتل ادلشاعر اإلنسانية).7
وتقوؿ "عايده ثابت" ُب "أخبار اليوـ" تاريخ ( 17سبتمرب  )1970وىي تتحدث عن اجملتمع األوريب ربت
عنواف "حرية الفتاة بال حدود"( :إف ما نسميو ضلن اضلالالً يفعلونو كأي ظاىرة طبيعية أخرى ،فلم يعد ُب ىذا اجملتمع
شيء غَت مباح وغَت مقبوؿ ،ودل يعد الشباب يواجو ُب سلوكو وعالقاتو كلمة شلنوع).8
 1انظر معركة السفور واحلجاب -زلمد امساعيل ادلقدـ -ص.76-69
 2ادلرجع السابق.
 3ادلرجع السابق -ص.110
 4ادلرجع السابق -ص.82
 5ادلرجع السابق -ص.83
 6ادلرجع السابق -ص.83
 7ادلرجع السابق -ص.74
 8ادلرجع السابق.
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يقوؿ "زلمد قطب" ( :وُب وسط ىذه اذلجمة اليت تشبو احلمى يهذي بعض ا﵀مومُت وا﵀مومات باسم اإلسالـ
بعضهم للتوريط -يقوؿ إف اإلسالـ قد سوى بُت اجلنسُت ُب كل شيء ،وبعضهم -جهالً منو أو غفلة -يقوؿ إفاإلسالـ عدو للمرأة ينتقص كرامتها ويهُت كربياءىا ،وػلطم شعورىا بذاتيتها ،ويدعها ُب مرتبة أقرب للحيوانية ،متاعاً
حسياً للرجل وأداة النسل ليس غَت ...وىؤالء وأولئك ال يعرفوف حقيقة اإلسالـ ،أو يعرفوهنا ٍب يلبسوف احلق بالباطل
ابتغاء الفتنة ونشراً للفساد ُب اجملتمع ،ليسهل الصيد دلن يريد الصيد ُب األقذار).1
وهبذه اآلراء واألقواؿ –واليت ما زالت مستمرة حىت يومنا ىذا -تأثرت ادلرأة ُب اجملتمع اإلسالمي وبشكل كبَت شلا
أدى هبا إذل االستخفاؼ باألحكاـ الشرعية وإصرارىا على اخلروج للعمل وىي ُب كامل زينتها وتعتقد بأف ذلك
صواب وأهنا احلضارة والتقدـ كما زينها ذلا ىؤالء ادلستغربُت ،فخرجت تزاحم الرجل أماكن العمل اليت ال تليق هبا،
ومن ىنا ظهر الفساد ،وبدأت زبتفي القيم واألخالؽ وأخذت الفتاة ادلسلمة (تسرع خطواهتا ُب تقليد كل وافدة
جديدة تقذفها أوربا ،وجرت ُب سباؽ مع وافدات الفتنة والفساد ،لتعيد بزعمها ما فقدتو من إعجاب الرجل هبا،
وبسرعة غَت عادية فقد ت معظم العواصم ُب بالد ادلسلمُت طابعها ا﵀تشم ،الذي تفرضو التعاليم الربانية ،واألخالؽ
اإلسالمية ،وحسرت ادلرأة فيها حسوراً مستنكراً عند عقالء مجيع األمم والشعوب ،وربللت ربلالً ينذر باالهنيار السريع
السحيق ،والدمار اخلطَت ،ألف ىذا ادلنزلق الذي سارت فيو البد أف ينتهي باألمم إذل مثل ما انتهت إليو أمم سابقة،
ذات حضارات كربى ،من دمار شامل ،حينما اهنارت أخالقها وفضائلها ،إذ فقدت رلتمعاهتا الضوابط اخللقية ،اليت
تضبط الغرائز عن التحلل واإلباحية).2
ادلطلب الثاين :مطالبة ادلرأة إسقاط قوامة الرجل
وُب زلاربة "القوامة" اليت أعطاىا ا﵁ -تعاذل -للرجل وجعلو مسئوالً عنها تقوؿ "أمينة السعد"( :القوامة اليوـ ال
مربر ذلا ألف ىذه القوامة مبنية على ادلزايا اليت كاف الرجل يتمتع هبا ُب ادلاضي ُب رلاؿ الثقافة وادلاؿ ،وما دامت ادلرأة
استطاعت اليوـ أف تتساوى مع الرجل ُب كل اجملاالت فال مربر للقوامة) 3وهبذه اإلدعاءات اهنارت األخالؽ والقيم
ُب رلتمعاتنا اإلسالمية وعمت ُب أرجاءىا ادلفاسد والفنت بعد أف سيطرت ادلفاىيم الغربية القائمة على التحلل
واإلباحية ،والفصل بُت اجملتمع والدين واألخالؽ ،فضاعت ادلرأة وسط تلك ادلفاىيم العلمانية وفقدت الشعور
دبسؤوليتها ،وأعللت وظيفتها األساسية (الزوجية واألمومة) وسبردت على أسرهتا ورلتمعها ،وأصبح كل علها الكسب
ادلادي الذي توفر بو ما ربتاجو من اللباس والزينة دوف حاجة إذل الرجل ،ومن ىنا أسقطت دوره ُب القوامة عليها بعد
 1شبهات حوؿ اإلسالـ -ص.106
 2أجنحة ادلكر الثالثة -عبد الرمحن ادليداين -ص.411
 3انظر معركة السفور واحلجاب -زلمد امساعيل ادلقدـ -ص.76-69
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رعوي ،فأوجد
أف صور ذلا األعداء أف البيت سجن مؤبد ،والزوج ّ
سجاف قاىر ،والقوامة سيف مسلط ،واألمة تكاثر ّ
ذلك ُب نفس ادلرأة أنفة وامشئزاز فأخذت تبحث عن االنطالؽ واحلرية بال قيود بعد أف زينوا ذلا أف العمل خارج ادلنزؿ
ىدفاً ُب حد ذاتو ومطلباً ال تتحقق شخصيتها إال من خاللو وبإصرار عجيب ،وضغط مستمر وقوي فرض العادل
الغريب عودلة احلياة االجتماعية ،وفق منظومة القيم الغربية ،مستظهراً ،دعاوي حقوؽ اإلنساف ومحاية األسرة ،وعقدت
من أجل ذلك ادلؤسبرات والندوات العادلية واإلقليمية واليت كاف ذلا أثرىا البالغ على ادلرأة واألسرة ،واذلدؼ من وراء
ذلك القضاء على اإلسالـ ُب نفوس أبناءه وانتزاع ادلرأة ادلسلمة من عقيدهتا ،وإلغاء شخصيتها اإلسالمية ادلنفردة هبا،
وجعلها أسَتة التبعية الكاملة للحضارة الغربيةٍ ،ب الزج هبا ُب مهابط الفحش والرذيلة اليت سقطت فيها ادلرأة الغربية
قبلها.
ومن أبرز ادلؤسبرات الدولية وأشدىا خطورة ُب موضوع عودلة قضايا ادلرأة مؤسبر بكُت الذي عقد ُب عاـ 1995ـ.
وقد تناوؿ عدداً من القضايا ادلثَتة للجدؿ ،وكاف بعضها يتسم باجلرأة ويناقَش للمرة األوذل ُب زلفل دورل :وكاف من
طليعة ىذه القضايا اليت دعا إليها ادلؤسبر :ادلساواة ،واإلجهاض غَت القانوين ،واحلقوؽ وادليوؿ اجلنسية ،وىيكل األسرة
وشكلها ،وتشويو األعضاء التناسلية ،واالذبار بالنساء ،واألدب أو الفن ،وادلرأة واإلعالـ.
ويصور الدكتور "عبد احلليم زلمود" نتائج ىذا ادلخطط العلماين وآثاره على ادلرأة فيقوؿ( :لقد زجوا بادلرأة ُب
ميادين العمل ومصارعة احلياة ومزامحة الرجاؿ ،تقوـ دبا ال هتيئو ذلا طبيعتها وما ال تستطيعو ُب كثَت من األحياف،
فعملت صاغرة ذليلة سلالة ُب ادلزارع وادلصانع ،وخدمت الرجاؿ ُب الفنادؽ وغنت ذلم ورقصت ،وقامت باألدوار
التمثيلية لتمتعهم بصوهتا وجسمها ،وما حرـ ا﵁ عليها فعلو ،حىت غدت سلعة رخصية تباع وتشًتى ودل تقف محالت
تعريتهم للمرأة وسلخها من إسالمها عند ىذا احلد -على ما فيو من قسوة وضراوة -وإظلا ذباوزت ذلك إذل العبث
حبقوقها وواجباهتا اليت فرضتها الشريعة اإلسالمية ،واليت ىي أكرـ أسلوب حلفظ كرامة ادلرأة وصيانة حاضرىا
ومستقبلها ،فعبثوا بنظاـ الطالؽ ُب اإلسالـ ،وعبثوا بنظاـ احلضانة ،وتعدد الزوجات ،ونظاـ ادلَتاث).1
ولشدة خوفهم من تزايد أعداد ادلسلمُت والذي يشكل خطراً على خططهم االستعمارية ومصاحلهم ادلادية قاموا
بالدعوة إذل ربديد النسل ُب اجملتمعات اإلسالمية لوقف ادلد اإلسالمي ،وكاف ذلك حبجة االنفجار السكاين .أو دبا
يسمى تنظيم األسرة أو تنظيم النسل وغَتىا من احلجج وادلسميات اليت اطلدع هبا بعض حكاـ ادلسلمُت فدعوا إذل
ربديد النسل دوف إدلاـ دبخاطر ىذا األمر ونتائجو السلبية على اجملتمع اإلسالمي.
ولتسهيل ىذه العملية وتروغلها وجعلها ُب متناوؿ يد اجلميع بدأت احلكومات الغربية تعطي خربهتا ُب ىذا ادليداف
للحكومات اليت اطلدعت هبذه الدعوة وسبدىا باألجهزة وادلاؿ.
 1الغزو الفكري -عبد احلليم زلمود -ج -1ص.123-122
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يقوؿ ادلفكر اذلندي "زلمد إقباؿ" ( :ىناؾ سيل عرمرـ من الكتب والوسائل اليت رباوؿ أف ذبرؼ بالدنا إذل إتباع
خطة منع احلمل على حُت أف أىل الغرب ُب بالدىم أنفسهم يتابعوف اجلهود الفنية لرفع نسبة ادلواليد وزيادة
السكاف .ومن أىم أسباب ىذه احلركة عندي أف عدد السكاف ُب أوربا ُب تدىور شديد بينما عدد السكاف ُب
الشرؽ ُب زيادة مطردة ،وىذا ما ترى فيو أوربا خطر سليفا على كياهنا السياسي).1
ادلطلب الثالث :انتشار الفساد واهنيار األخالؽ بُت صفوؼ النساء
وبالتحايل والكذب واخلداع انتزعوا من ادلرأة حقوقها ومكانتها الشرعية وأغرقوىا ُب حبر من توافو األمور
وسفاسفها ،فشغلوىا بادلوضة والزينة وادلوسيقى واألغاين وأحدث األفالـ وأمساء ادلمثلُت وادلمثالت ،فأصبحت ترى أف
كل ما يأٌب بو الغرب ادلادي فهو جديد ومجيل ومقدس حىت وإف كاف يتعارض مع الدين وقيمو وأخالقو.
لقد ( أصبحت العقوؿ خربة والقلوب خاوية والعيوف أبدا متطلعة زائغة إذل كل جديد يأٌب من عادل "ادلوديالت
وادلوضات" واأللسنة الىجة بكلمات جوفاء فارغة ال تتساءؿ أبداً إال عن آخر موضة ،وآخر تقليعة ،وآخر صيحة
وآخر رقصة) 2وأماـ ىذه الشبهات وادلؤثرات القوية دل تعد ادلرأة تكًتث أو تفرؽ بُت ما ىو حالؿ أو حراـ بل
احلالؿ ما يزينو ذلا الغرب فتقوؿ دبا يقولوف ،وتطالب دبا لقنوىا إياه .كيف ال؟ وىي أسَتة دلخططاهتم وأفكارىم
العدائية.
إف ادلرأة ادلعاصرة تسَت ُب اخلط الذي رمسو ذلا أعداء اإلسالـ دوف وعي أو إدراؾ ،يشجعها على ذلك بنات
جنسها شلن ساروا على طريقها باسم احلرية واحلضارة ،وقد نسي ىؤالء أف ذلك سلطط يهودي ماكر يستهدؼ
اإلسالـ عن طريقها.
يقوؿ "عبدالرمحن ادليداين"( :أال فليعلم النساء أف أعداء اإلسالـ بشعاراهتم الرباقة ،إظلا يريدوف أف غلعلوا ادلرأة
سلعة كاسدة ،ومتعة رخيصة ،وخادمة مهانة).3
لقد أصبحت ادلرأة وبدوف تفكَت وتأمل منها فيما وصلت إليو حالتها تقضي وقتها ُب األسواؽ وزلالت ادلالبس
والعطورات وادلكياج وذبلس ُب ادلطاعم للتسلية واحلديث عن الربامج الغنائية وآخر األفالـ ،وأخبار الرياضة ،وما إذل
ذلك من ادلوضوعات السطحية اليت أصبحت ىي شغلها الشاغل ُب احلياة (إف احلياة كلها ذلو وفراغ وجنس وتسلية
وخداع وصراع وربريض وانتقاـ وغواية واصطياد وليس ذلذا كلو حدود وال عقوبات ،ىكذا تصور وسائلهم اإلعالمية
من صحافة وإذاعة وسينما وتلفزيوف ُب حوار قصصهم وأفالمهم وسبثيلياهتم ،فتعطي للشباب التحريض على أسرتو
 1احذروا األساليب احلديثة ُب مواجهة اإلسالـ -سعد الدين صاحل -ص.269
 2نفحات من السنة -كامل سالمة الدقس -ص.120
 3أجنحة ادلكر الثالثة -عبد الرمحن ادليداين -ص.586
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وأىلو ،وللفتاة االندفاع إذل مطامعها ،وأىوائها وللزوجة أف تبحث عن طريق غَت األسرة والبيت إذا ما رأت تسهيالت
االعوجاج واالضلراؼ) 1يقوؿ "سفر احلوارل"( :فال عجب أف مسعنا بُت احلُت واآلخر عن جرائم اجتماعية تضاىي
تلك اليت ُب أوربا وأمريكا من قتل واختطاؼ واغتصاب وتشرد – وال عجب أف تنتشر األمراض االجتماعية الفتاكة
الناشئة عن فقد كل من اجلنسُت خصائصو ادلميزة ..وال عجب أيضاً أف تتقوض البيوت وتنهار األسر ويصبح جنوح
األحداث مشكلة اجتماعية تعاين منها بالد تدعي إهنا إسالمية).2
نعم لقد انتشر الفساد ،وعمت الفوضى ،وانتكست ادلفاىيم ،وأصبح احلق باطل ،والباطل حق ،وزاد االنفالت
من ضوابط الدين وأحكامو الشرعية ،وضعف اخلوؼ من ا﵁ -تعاذل -وعقابو عند الرجل وادلرأة ،وبالتارل أسقط كل
منهما حقوؽ وواجبات اآلخر فظهرت حاالت النشوز والشقاؽ ،وكثرت ادلشاكل والشكاوي وحاالت الطالؽ اليت
امتألت هبا ا﵀اكم الشرعية ،وارتفعت نسبة العنوسة ،وظهرت العالقة بُت اجلنسُت قبل الزواج وسبردت ادلرأة على
األسرة وانتشرت ظاىرة ىروب الفتيات من أىلهن ووقوعهن ُب اجلرائم األخالقية وتعاطيهن ادلخدرات ،وارتفعت
معدالت اجلرؽلة اخللقية فأدى ذلك إذل التفكك األسري ،وىذا ىو اذلدؼ الذي سعى ومازاؿ يسعى الغزو
االستعماري لتحقيقو ألنو يعٍت القضاء على اإلسالـ وقيمو وأخالقو ُب عقر داره.
وقد نص على ذلك اليهود ُب زلاضر جلساهتم السرية بقوذلم :أهنم سوؼ يدمروف احلياة األسرية بُت األميُت
ويفسدوف أعليتها الًتبوية ،كما أكد "ماركس" ُب فلسفتو على ىدـ نظاـ األسرة وتنشئة األطفاؿ ُب زلاضن عامة
حبيث ال يكوف ذلم أي ارتباط بأـ أو أب أو أسرة ،بل يكوف ارتباطهم الوحيد بالدولة واحلزب.
كذلك أشار "اصللز" إذل أعلية الزواج اجلماعي ،ودعا إذل تقويض القيود اليت فرضتها األدياف ُب عالقة الرجل
بادلرأة .وىذا الذي حرص على ربقيقو أعداء اإلسالـ من الداخل واخلارج وقد ربقق.
الخاتمة
وطلتم البحث بالنتائج التالية:
جاء الغزو الفكري نتيجة دراسة دقيقة ،وزبطيط منظم التحمت فيو جهود األعداء وتضافرت ُب االنقضاض على
اإلسالـ عن طريق ادلرأة  .ضعف القوى الغازية أماـ قوة اإلسالـ جعلها تعتمد إثارة الشبهات حوؿ عقائده وتشريعاتو
وما ؼلص قضايا ادلرأة وذلك للنيل منو .ادلرأة ليست ىي اذلدؼ من الغزو الفكري وإظلا جعلت وسيلة للوصوؿ من
خالذلا إذل إفساد اجملتمعات اإلسالمية وبالتارل القضاء على اإلسالـ .إف من أخطر آثار الغزو االستعماري أنو صنع
من أبناء األمة اإلسالمية (فتياف وفتيات) من ػلارب تعاليم اإلسالـ ويغرس ادلفاىيم الغربية وينادي هبا .تركيز الغزاة
 1االخوات ادلسلمات وبناء أسرة قرآنية -زلمود اجلوىر وزلمد خياؿ -ص.279
 2العلمانية -سفر احلوارل -ص.644
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على اجلانب العلمي عند ادلرأة ألنو األكثر عمقاً وأثراً ُب العقل والنفس .اىتماـ الغزاة باجلانب االجتماعي للمرأة لكي
تشمل سلططاهتم مجيع جوانب حياهتا الفردية واألسرية .وجوب التنبيو والتحذير ادلستمر من ىذه ادلخاطر والفنت
ِ
والتذكَت باآليات القرآنية كما جاء ُب قولو –تعاذلِ :-
اح َذ ْرُى ْم أَف
اءى ْم َو ْ
َنزَؿ اللّوُ َوالَ تَػتَّبِ ْع أ َْى َو ُ
﴿وأَف ْ
اح ُكم بَػْيػنَػ ُهم دبَآ أ َ
َ
وؾ َعن بَػ ْع ِ
ك﴾ 1وكما ورد ايضا ُب األحاديث النبوية كما جاء ُب حديث "حذيفة" – رضي
يَػ ْفتِنُ َ
َنزَؿ اللّوُ إِلَْي َ
ض َما أ َ
ا﵁ عنو– انو مسع رسوؿ ا﵁ – صلى ا﵁ عليو وسلم -يقوؿ ( :تُػعر ِ
ِ
نت َعلَي اْل ُقلُ ِ
َي
ودا ،فَأ ُّ
ودا ُع ً
وب َكا ْحلَص َِت ُع ً
ض اْلف َُ
َْ ُ
ب أَنْ َكرىا نُ ِك ِ ِ
ِ
ِ
صَت َعلَي قَػ ْلبَػ ْ ِ
قَػ ْل ٍ
ض
ت فِ ِيو نُكْتَةٌ َس ْوَداءَُ ،وأ ُّ
ت فيو نُكْتَةٌ بَػْي َ
َ
ب أُ ْش ِربَػ َها نُك َ
َي قَػ ْل ٍ َ َ
ُتَ ،علَي أَبْػيَ َ
ضاءُ ،حىت تَ َ
الص َفا ،فَال تَضُّره فِْتػنَةٌ ما دام ِ
ؼ َم ْع ُروفًا َوال
ِمثْ ِل َّ
ت َّ
َس َوُد ُم ْربَ ِّادا َكالْ ُكوِز ُرلَ ِّخيًا ،ال يَػ ْع ِر ُ
الس َم َاو ُ
اآلخ ُر أ ْ
ضَ ،و َ
ات َواألَْر ُ
ُُ
َ ََ
ِ
ب ِم ْن َى َواهُ ). 2
يػُْنك ُر ُمْن َكًرا إِال َما أُ ْش ِر َ
ًب حبمد ا﵁ وتوفيقو

 1سورة ادلائدة -اآلية .49
 2أخرجو مسلم ُب كتاب اإلؽلاف برقم (.)144
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1981ـ.
" .6اإلسالـ على مفًتؽ الطرؽ" :زلمد أسد -ترمجة الدكتور عمر فروخ -دار العلم للماليُت -بَتوت.
" .7االستشراؽ والدراسات اإلسالمية" :األستاذ الدكتور عبد القهار داود عبد ا﵁ العاين -دار الفرقاف للنشر-
الطبعة األوذل1421 -ى2001 /ـ.
" .8االستشراؽ والدراسات اإلسالمية" :األستاذ الدكتور علي بن إبراىيم احلمد النملة -مكتبة التوبة -الرياض-
الطبعة األوذل1418 -ى1998 /ـ.
" .9االستشراؽ ُب السَتة النبوية" :عبد ا﵁ زلمد األمُت النعيم -الطبعة األوذل1417 -ى1997 /ـ.
" .10االستشراؽ وجو لالستعمار الفكري" :الدكتور عبد ادلتعاؿ زلمد اجلَتى -الناشر مكتبة وىبة -القاىرة-
الطبعة األوذل1416 -ى1995 /ـ.
" .11االستشراؽ والغارة على الفكر اإلسالمي" :الدكتور زلمد عبدا﵁ الشرقاوي -دار اذلداية للطباعة والنشر-
القاىرة.
" .12االستشراؽ وادلستشرقوف ماذلم وماعليهم" :الدكتور مصطفى السباعي -دار الوراؽ للنشر والتوزيع -ادلكتب
اإلسالمي.

110

مجلة بحوث إسالمية وإجتماعية متقدمة 11-39 )1111( 1

.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
111

"االستشراؽ بُت احلقيقة والتضليل" :الدكتور إمساعيل علي زلمد -الطبعة األوذل1419 -ى1998 /ـ-
الطبعة الثانية1419 -ى1999 /ـ -الطبعة الثالثة1421 -ى2000 /ـ.
"االستشراؽ" :الربوفيسور إدوارد سعيد -مكتبة ادلهتدين اإللكًتونية.
"االستشراؽ ُب الفكر اإلسالمي ادلعاصر" :الدكتور زلمد عبد ا﵁ الشرقاوي.
"االستشراؽ واخللفية الفكرية للصراع احلضاري" :الدكتور زلمود محدي زقزوؽ -الناشر دار ادلعارؼ.
"االرساليات التبشَتية" :الدكتور عبد اجلليل شليب -الناشر منشأة ادلعارؼ -اإلسكندرية.
"االذباىات الوطنية ُب األدب ادلعاصر" :الدكتور زلمد زلمد حسُت -مؤسسة الرسالة -بَتوت -الطبعة
السابعة1405 -ى1984 /ـ.
"انتاج ادلستشرقُت وأثره ُب الفكر اإلسالمي احلديث" :مالك بن نيب -دار االرشاد -الطبعة األوذل-
1388ى1969 /ـ.
"افًتاءات ادلستشرقُت على اإلسالـ" :عرض ونقد الدكتور عبد العظيم إبراىيم ادلطعٍت -الناشر مكتبة وىبة-
القاىرة -الطبعة األوذل1413-ى1992 /ـ.
"آثار الفكر االستشراقي ُب اجملتمعات اإلسالمية" :الدكتور زلمد خليفة حسن -الناشر عُت للدراسات
والبحوث اإلنسانية واالجتماعية -الطبعة األوذل.
"األخوات ادلسلمات" :الدكتور عبد الودود شليب -دار اجملتمع -جده.
"برتوكوالت حكماء صهيوف" :زلمد خليفة التونسي -ترمجة إذل العربية عباس زلمود العقاد -الطبعة
اخلامسة1400 -ى1980 /ـ.
"ربرير ادلرأة وادلرأة اجلديدة" :قاسم أمُت -ادلركز العريب للبحث والنشر -القاىرة -الطبعة الثانية1984 -ـ.
"تاريخ حركة االستشراؽ" :يوىاف فوؾ -نقلو عن األدلانية عمر لطفي العادل -دار الكتب الوطنية -الطبعة
الثانية -بنغازي -ليبيا2001 -ـ.
"التعصب والتسامح بُت ادلسيحية واإلسالـ" :زلمد الغزارل -الطبعة السادسة2005 -ـ.
"التنصَت حقيقتو وطرؽ مواجهتو" :الدكتور حسُت زلمد عبد ادلطلب -مطبعة دار اذلالؿ -أسيوط-
القاىرة -الطبعة األوذل1999 -ـ.
"التنصَت مفهومو ،وأىدافو ،ووسائلو وسبل مواجهتو" :الدكتور علي إبراىيم النملة -دار الصحوة للنشر-
1413ى1993 /ـ.
"التبشَت واالستعمار ُب البالد العربية" :الدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ -منشورات ادلكتبة
العصرية -صيدا -بَتوت1372 -ى.
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"التبشَت وقوى االستنارة ُب مصر" :الدكتور عبد الرمحن جَتة -طبعة رشواف -القاىرة -الطبعة األوذل-
1999ـ.
"جذور البالء" :عبد ا﵁ التل -الطبعة األوذل1390 -ى1971 /ـ.
"حقوؽ اإلنساف ُب اإلسالـ" :سليماف احلقيل -الطبعة الرابعة1424 -ى2003 /ـ.
"احلجاب" :أبو األعلى ادلودودي -تعريب زلمد كاظم السباؽ -دار الفكر -دمشق -الطبعة الثانية-
1384ى1964 /ـ.
" احلركات النسائية ُب الشرؽ األوسط وصلتها باالستعمار والصهيونية" :زلمد فهمي عبد الوىاب -دار
االعتصاـ -القاىرة.
"حقيقة التبشَت بُت ادلاضي واحلاضر" :أمحد عبد الوىاب -مكتبة وىبو -الطبعة األوذل1401 -ى/
1981ـ.
"حقائق عن التبشَت" :عماد شرؼ -مكتبة وىبو -القاىرة -الطبعة األوذل1395 -ى1975 /ـ.
"شبابنا وقضايا دينهم" :الدكتور عبد ادلنعم النمر -الدار ادلصرية العامة للكتاب1993 -ـ.
"شبهات حوؿ اإلسالـ" :زلمد قطب -دار الشروؽ -الطبعة الثامنة عشر1408 -ى1988 /ـ -الطبعة
التاسعة عشرة1409 -ى1989 /ـ -الطبعة العشروف1412 -ى1992 /ـ -الطبعة احلادية والعشروف-
1413ى1992 /ـ.
"شبهات ُب الفكر اإلسالمي" :أنور اجلندي1405 -ى1984 /ـ.
"الشيوعية واإلسالـ" :لبيب السعيد -الناشر مطبعة ادلعرفة -الطبعة الثانية1380 -ى1961 /ـ.
"الشيوعية واإلنسانية" :عباس زلمود العقاد -ادلكتبة العصرية -صيدا -بَتوت.
"العلمانية" :مسفر عبد الرمحن احلوارل -دار مكة للطباعة والنشر -مكة ادلكرمة -الطبعة األوذل1402 -ى/
1982ـ.
"غزو ُب الصميم" :عبد الرمحن حبنكة ادليداين -دار القلم -دمشق -بَتوت -الطبعة األوذل1402 -ى/
1982ـ.
"الغارة على العادل اإلسالمي" :ا .ؿ شاتليو -خلصها ونقلها إذل العربية مساعد الياُب وزلب الدين اخلطيب-
القاىرة -الطبعة األوذل1350-ى -جدة -الطبعة الثانية1387 -ى.
"الغزو الفكري والتيارات ادلعادية لإلسالـ" :من البحوث ادلقدمة دلؤسبر الفقو اإلسالمي الذي عقدتو جامعة
اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية -الرياض1396 -ى -أشرفت على طبعو ونشره إدارة الثقافة والنشر
باجلامعة1401 -ى1981 /ـ.
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"الفكر اإلسالمي وصلتو باالستعمار" :زلمد البهي -الناشر مكتبة وىبو -الطبعة الثانية عشر1411 -ى/
1991ـ.
"﵀ات ُب الثقافة اإلسالمية" :عمر عودة اخلطيب -مؤسسة الرسالة -بَتوت -الطبعة الثانية1397 -ى/
1977ـ.
"مؤامرات ضد األسرة ادلسلمة" :زلمد عطية مخيس -دار األرقم -الكويت.
"ادلرأة ُب القرآف" :عباس زلمود العقاد -دار الكتاب العريب -بَتوت -الطبعة الثانية1967 -ـ.
"معركة التبشَت واإلسالـ" :الدكتور عبد اجلليل شليب -الطبعة األوذل1409 -ى1989 /ـ.
"معركة التقاليد" :زلمد قطب -دار الشروؽ -القاىرة -الطبعة السادسة عشرة1413 -ى1992 /ـ.
"ادلبشروف وادلستشرقوف ُب موقفهم من اإلسالـ" :الدكتور زلمد البهي -مطبعة األزىر.
"ادلرأة بُت شريعة اإلسالـ واحلضارة الغربية" :وحيد الدين خاف -ترمجة سيد رئيس أمحد الندوي -مراجعة
الدكتور ظفر اإلسالـ خاف -الطبعة األوذل1414 -ى1994 /ـ.
"ادلستشرقوف ومصارد التشريع اإلسالمي" :دعجيل جاسم النشمي -الكويت -الطبعة األوذل1404 -ى/
1984ـ.
"اذلجمة التنصَتية على البالد اإلسالمية" :الدكتور زلمد بن ناصر الشثري -الطبعة األوذل1424 -ى/
2003ـ.
"اليهودية" :الدكتور أمحد شليب -مكتبة النهضة ادلصرية -الطبعة اخلامسة1978 -ـ.

