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 :الممخص
الحرب ضد االسالـ العظيـ قائمة منذ اف بزغ فجره, كذاع في األفؽ صيتو, كالح في 
البسيطة نكره, قاؿ تعالى:)اف الديف عند اهلل اإلسالـ(,فال ييدأ ليـ باؿ كلف يستقر ليـ 
حاؿ حتى تنيدـ عرل االسالـ عركة عركة , كبالتالي ال يبقى لممسمميف ذكر كال ركيزة 

تعالى :)كلف ترضى عنؾ الييكد كال النصارل حتى تتبع ممتيـ( يستندكف الييا , قاؿ 
,)كال يزالكف يقاتمكنكـ حتى يردككـ عف دينكـ اف استطاعكا( كقكلو َُِالبقرة :

تعالى:)كمما أكقدكا نارا لمحرب أطفأىا اهلل(.كلكف أبت المشيئة االليية إال اف تحفظ 
نا لو لحافظكف( كمف الحركب الشعكاء االسالـ كالمنتسبيف اليو,)إنا نحف نزلنا الذكر كا  

كالغكغائية النكراء التي ركب مكجتيا ناكرك الحضارة االسالمية بؿ ناكرك الحضارة 
االنسانية تحت بريؽ مف النبذ كاالنسالخ)الغزك الفكرم( الذم باف خطره كاستطار شرره 

اسسكا  كضربت في الشرؽ اطنابو, فعممكا جاىديف بكؿ ما أكتكا مف مكر كدىاء, حتى
 المؤسسات اليدامة ليدـ الحضارة االسالمية العظيمة.

 الكممات المفتاحية: )المرأة المسممة، الغزك الفكرم المعاصر، الييكد كالنصارل(.
Muslim women in the face of contemporary intellectual invasion 

(advocacy study) 

dr. Ahmed Sabah Aref 

Iraqi University / College of Islamic Sciences 

Abstracts: 

The war against the great Islam has been going on since its dawn, when its 

fame appeared on the horizon, and its light spread on the earth, Allah the 

Almighty said: (Indeed, the religion in the sight of Allah is Islam), so its 

enemies will not rest and will not settle until the bonds of Islam will be 

collapsed, and thus there will be no left for Muslims neither fame nor pillar 

upon which to rely . Allah almighty said: (And never will the Jews and the 
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Christians approve of you until you follow their religion. Say, "Indeed, the 

guidance of Allah is the [only] guidance." If you were to follow their desires 

after what has come to you of knowledge, you would have against Allah no 

protector or helper.) Al-Baqarah: 120,  (And they will continue to fight you 

until they turn you back from your religion if they are able) and  (Every time 

they kindled the fire of war [against you], Allah extinguished it ) , but Allah 

will refused except to preserve Islam and its followers, (Indeed, it is We who 

sent down the message [i.e., the Quran], and indeed, We will be its guardian) 

 المقدمة:
الحمد هلل حؽ حمده كالصالة كالسالـ عمى مف ال نبي بعده أحمده حمدا كثيرا كأثني 

رسكؿ عميو ثناء جزيال كاصمي عمى ىادم البشرية كمنقذ إلنسانية النبي المكـر كال
 لو كصحبو كسمـ تسميما كثيرا.كعمى آالمبجؿ 

 أهمية الدراسة:
كذاع في األفؽ صيتو, كالح في  الحرب ضد االسالـ العظيـ قائمة منذ اف بزغ فجره,

 .ُٗاف الديف عند اهلل اإلسالـ( اؿ عمراف:قاؿ تعالى:) البسيطة نكره,
كقكلو تعالى:)كمف يبتغ غير اإلسالـ دينا فمف يقبؿ منو كىك في اآلخرة مف 

,فال ييدأ ليـ باؿ كلف يستقر ليـ حاؿ حتى تنيدـ عرل ٖٓالخاسريف(اؿ عمراف :
االسالـ عركة عركة ,كبالتالي ال يبقى لممسمميف ذكر كال ركيزة يستندكف الييا ,قاؿ تعالى 

,)كال يزالكف َُِل حتى تتبع ممتيـ( البقرة ::)كلف ترضى عنؾ الييكد كال النصار 
,كقكلو تعالى:)كمما أكقدكا ُِٕيقاتمكنكـ حتى يردككـ عف دينكـ اف استطاعكا(البقرة :

.كلكف أبت المشيئة االليية إال اف تحفظ االسالـ ْٔنارا لمحرب أطفأىا اهلل(المائدة :
نا لو لحافظكف( .كمف الحركب الشعكاء ٗلحجر :ا كالمنتسبيف اليو,)إنا نحف نزلنا الذكر كا 

كالغكغائية النكراء التي ركب سرجيا ناكرك الحضارة االسالمية بؿ ناكركا الحضارة 
االنسانية تحت بريؽ مف النبذ كاالنسالخ)الغزك الفكرم( الذم باف خطره كاستطار شرره 

 ا حتى اسسكا المؤسسات اليدامة ليدـفجاىدكا جيادا كبير  كضربت في الشرؽ اطنابو,
 الحضارة االسالمية العظيمة.

ؿ المقت لمنيؿ كالتشكيؾ في اسالمنا الكريـ ,كلكف اهلل اساليب الجذب ككسائكاتخذكا 
 قيض ليذا الديف رجاال ينفكف عنو تحريؼ الغاليف كانتحاؿ المبطميف كتأكيؿ الجاىميف,
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 فقامت المؤتمرات كالندكات ككرشات العمؿ في دحض كصد اليجمة الشرسة المعاصرة
))المرأة المسممة في لذا جاء بحثي المكسكـمف قبؿ دعاة التقريب )الغزك الفكرم( 

ليرفع النقاب عف غاشية الدجؿ الغربي  دراسة فكرية((-مكاجية الغزك الفكرم المعاصر
 كأساليبو.بكؿ كسائمو 
 :منهج البحث

 :اعتمد الباحث 
العممية في القضية المنيج الكصفي كالتحميمي، ثـ النقدم، كذلؾ بجمع المادة  -ُ

ـٌ الكصكؿ إلى  مكضع البحث، ثـٌ محاكلة تحميميا، كمناقشتيا كنقدىا، كمف ث
النتائج المرجكة. كقد قٌسمت البحث إلى مقدمة، كعدة مطالب، كخاتمة ذكرت فييا 

 أىـ النتائج التي استخمصتيا مف ىذا البحث.
 ثـ عزك االيات القرانية كذكر اسـ السكرة كرقـ االية . -ِ

 يج االحاديث النبكية كعزكىا الى مصادرىا األصمية مف كتب المتكف كالسنف.تخر  -ّ

قاـ الباحث بتكثيؽ لمعمكمات التي أخذت مف المصادر كالمراجع كمكاقع  -ْ
 المعمكمات االلكتركنية بذكر اسـ المكقع كامال.

 

 أهداف البحث:
 االمكر االتية:ييدؼ البحث الى 

المجتمعات االسالمية كلو مقاصده كلو  الغزك الفكرم المعاصر امتد ليصؿ الى -ُ
أساليبو كمخططاتو التي تستيدؼ المرأة لتحطيـ كرامتيا كانكثتيا كتغييبيا عف 

 عقيدتيا.

تبصير المرأة المسممة بما يحاؾ بيا مف مؤامرات كما ينصب ليا مف شراؾ محاكلة  -ِ
حذرىا فال تنساؽ كراء المخطط الغربي الذم يريد  لتككف عمى بينة مف ذلؾ ,كلتاخذ

 طمس ىكية المرأة المسممة.

تفعيؿ دكر المراة المسممة في مكاجية االخطار التي تيدد كيانيا كتبدد اركانيا  -ّ
 كذلؾ مف خالؿ كقكعيا الحؽ كالصكاب.
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بياف ميمة العمماء كالدعاة لمقاكمة التيار المعاصر كالعكلمة التي تستيدؼ  -ْ
 ات االسالمية.المجتمع

 مشكمة الدراسة:
تبرز اشكالية الدراسة حكؿ مكقؼ االسالـ مف دكر المرأة كالصعيد المجتمعي كلمعرفي 
التي تجعؿ مف المرأة ذات االيماف العميؽ ىدفا العداء االسالـ ,كذلؾ مف خالؿ 

 اإلجابة عمى التساؤالت التالية.
 الفعالة لممرأة المسممة في المجتمع ؟ ما دكر الثقافة كالعادات كالتقاليد مف المشاركة -ُ

ما مكقؼ المرأة المسممة مف الغزك الفكرم المعاصر بكؿ اساليبو ككسائمو ككيؼ   -ِ
 استطاعت المرأة العبكر منو الى بر األماف؟

 يب الدعكة االسالمية في التصدم ليذا الزحؼ الخطير؟ لما دكرىا في ابراز اسا -ّ

 خطة الدراسة:
 ىيكميتو كفؽ االتي: تمكانتظ

 المقدمة: كبينت اىمية المكضكع كسبب االختيار.
 المرأة المسممة في ميزاف الشريعة الغراء. المبحث األكؿ:
 مفيـك الغزك الفكرم كنشأتو. المبحث الثاني:
 اساليب الغزك الفكرم في المرأة المسممة. المبحث الثالث:
 مف الغزك الفكرم المعاصر.كسائؿ تحصيف المرأة المسممة  المبحث الرابع:

 كذكرت أىـ ما تكصمت اليو مف نتائج. الخاتمة :
 ثبت المصادر كالمراجع.

 الميـ صؿ عمى سيدنا محمد كعمى الو كصحبو كسمـ تسميما كثيرا.
 .رآءالمسممة في ميزان الشريعة الغ  المرأة  المبحث األول:

ييعد الميزاف الشرعي ىك المعيار الذم تقكـ عميو شتى المذاىب المسيطرة عمى البسيطة 
فظت حقكقوي مف لدف حكيـ خبير    ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ ڍألنو الديف الحؽ الذم حي

. كالميزاف الشرعي الجذع الذم يستند اليو المسممكف كغير المسمميف، (ُ)ڍ  ں ڱ
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فالمسمـ ال يحيد عف منيج رب العالميف كسنة خير المرسميف )صمكات اهلل كسالمو 
عمييـ(. كغير المسمميف فطرتوي السميمة تحاكي الشرع الشريؼ كتنساؽ خمفو كاف كاف 

 الحنيؼ.في الظاىر ينكر الشرع 
كالشرع الشريؼ اعطى المرأة حقيا كحضيا في الحقكؽ كالكاجبات فيك الذم نادل 
بحمايتيا كصيانتيا كأحسف الييا، كالقارئ الكريـ سيجد في النصكص الشريفة كمان ىائالن 

 مف الجكاىر الحساف المتعمقة بيذا الشأف.
 .المرأة في القرآن المجيدالمطمب األول: 

مب عمى كتاب " المرأة في الحضارة اإلسالمية بيف نصكص اعتمدت في ىذا المط
 .(ِ)الشرع كتراث الفقو كالكاقع المعيش" لمدكتكر عمي جمعة حفظو اهلل 

ساكل اهلل عز كجؿ بيف الرجؿ كالمرأة في اصؿ الخمقة، ككحدة األصؿ اإلنساني الذم 
 ٱ ڍلى: خمؽ مف الرجاؿ كالنساء في اكثر مف مكضع في القرآف الكريـ. قاؿ تعا

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڍ، كقكلو تعالى(ّ)ڍ ڦ ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ

 ڦ ڍ ، كقاؿ عز مف قائؿ:(ْ)ڍ گ گ گ گ ک ک  کک ڑ ڑ

 ڇ ڇ ڇ  چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ

، كما (ٓ)ڍ  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ
 أصؿ العبكدية لو كحده كالتكاليؼ الشرعية.ساكل ربنا بينيما في 

كلـ يفضؿ جنسان عمى آخر بؿ جعؿ مقياس التفضيؿ التقكل كالصالح كاإلصالح قاؿ 
 ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ    ڃ ڃ ڄ ڍ تعالى:

، كساكل بيف الرجاؿ كالنساء في أصؿ التكاليؼ الشرعية (ٔ)ڍ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڌڎ
 وئ  ەئەئ      ائ ائ ى ى ې ې ڍكالثكاب كالعقاب عمى فعميا كتركيا قاؿ تعالى: 

    ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ    ۈئ ۈئ      ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڍ , كقكلو تعالى:(ٕ)ڍ  ی ی
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 ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڍكقكلو تعالى (ٖ) ڍ ٺٿ ٺ ٺ ڀٺ

، كما ساكل (ٗ) ڍ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گگ گ گ
 .(َُ) ڍ  ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڍربنا عز كجؿ بينيما في أصؿ الحقكؽ كالكاجبات 

كحـر ربنا سبحانو كتعالى ما كاف يفعمو العرب قبؿ اإلسالـ مف كراىية اف يرزؽ اهلل 
     چ چ چ چ              ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڍباألنثى قاؿ تعالى: 

 .(ُُ) ڍ ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ  ڌ ڍڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ
كلـ تقتصر نصكص الشرع الشريؼ عمى المساكاة في أصؿ التكميؼ كاصؿ الحقكؽ 
كالكاجبات، كانما تعدل األمر الى التكصية بالمرأة، كذلؾ لرقة طبعيا كخجميا اف تطالب 
بحقكقيا، فأكصى الرجاؿ بيف خيران كاف يتعاممكا معيف بالمعركؼ كالقارئ يجد الكـ 

 ې ۉې ۉ ڍ  صدر، قاؿ تعالى :اليائؿ الذم يممئ العيف كيثمج ال

 ڍكقكلو تعالى (ُِ) ڍ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې          ې

، كقكلو (ُّ) ڍ ﮼         ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶  ﮵   ﮴ ﮳ ﮲         ۓ  ۓ ے
 ٺ ٺ ٺ           ڀ ڀ ڀڀ    پ پ    پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڍتعالى

 ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿٿ ٿ ٿ ٺ

 .(ُْ) ڍ ڄ ڄ
 المرأة في السنة النبوية. الثاني:المطمب 

تعد السنة النبكية المصدر التشريعي الذم يأتي بعد القرآف المجيد فيي مكضحة لمشكمة 
كمخصصة لعامة كمقيدة لمطمقو، كالسنة النبكية تحظى بمكانة عظيمة لدل المسمميف، 
كالسنة النبكية سارت عمى نفس المنيج القرآني في تعدد كتنكع النصكص في حؽ 

 .المرأة
غير اف السنة اكثرت مف ذلؾ النكع الثاني مف النصكص التي تكصي الرجاؿ بالنساء 

 (ُٓ)كتكصي بالمعاممة الحسنة الراقية المميئة بالكد، كنذكر منيا مايمي:
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ما اخبر بو المصطفى )صمى اهلل عميو كسمـ( في إجابة لسؤاؿ سألو احد الصحابة  واًل:أ
قاؿ: عائشة )رضي اهلل عنيا(، كفي ركاية  )رضي اهلل عنيـ( مف احب الناس اليؾ؟

أخرل إجابة منو )صمى اهلل عميو كسمـ( عف السؤاؿ نفسو قاؿ: فاطمة )رضي اهلل 
 .(ُٔ)عنيا(

ففي ىذيف الخبريف إشارة الى تكريـ المرأة باعتبارىا زكجان كباعتبارىا إبنة، فعندما يعمـ 
 عميو كسمـ( كانت امرأة يعمـ المسمـ اف احب الناس الى نبيو كقائده األعظـ )صمى اهلل

 (ُٕ)حينئذ قدر المرأة كيجؿ كؿ امرأة تأسيان بو )صمى اهلل عميو كسمـ(
 .(ُٖ)كقكلو )صمى اهلل عميو كسمـ(: " استكصكا بالنساء خيران" ثانيًا:
عف أبي ىريرة )رضي اهلل عنو( قاؿ: قاؿ )صمى اهلل عميو كسمـ(: " اليفرؾ _ أم  ثالثًا:

 .(ُٗ): ال يبغض مؤمف مؤمنة اف كره منيا خمقان رضي منيا أخر"
كرٌغب النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( باإلحساف الى الزكجة بالتكسعة عمييا في النفقة 

 )صمى اهلل عميو كسمـ(: " دينار فقاؿ ابي ىريرة )رضي اهلل عنو( قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل
انفقتو في سبيؿ اهلل كدينار انفقتو في رقبة كدينار تصدؽ بو عمى مسكيف كدينار انفقتو 

، يقكؿ الدكتكر عمي جمعة: " كؿ (َِ)عمى أىمؾ اعظميما اجران الذم انفقتو عمى اىمؾ"
الكاجبات النصكص السابقة تؤكد اف المرة كالرجؿ في اصؿ التكميؼ، كاصؿ الحقكؽ ك 

كاف االختالؼ الذم بينيما في ظاىر الحقكؽ كالكاجبات مف قبيؿ الكظائؼ 
كالخصائص، كليس مف قبيؿ تمييز نكع عمى آخر، فالمرأة تمتاز بخصائص فكرية 
كعاطفية كفسيكلكجية، كتقكـ بكظائؼ تناسب طبيعتيا كتككينيا، فيي الزكجة التي 

كترضعو كتحنك عميو، كىذه الكظائؼ  تحمؿ الحياة، كىي االـ التي تربي المكلكد
 .(ُِ)تتناسب مع خصائصيا الفكرية كالعاطفية كالفسيكلكجية"

 مفهوم الغزو الفكري ونشاته. المبحث الثاني:
كقبؿ اف ادخؿ لتعريؼ الغزك الفكرم كاتكمـ عف أسباب نشأتًو كأساليبو الماكرة كافانينو 

تتجمى صكرتيا الكاممة بنحمة تحارب  اليابطة، أحب اف اجعؿ القارئ الكريـ اماـ حقيقة
اإلسالـ مف داخمو كخارجو تسمى بنحمة "النبذ كاالنسالخ" مف عنكانيا تجمى لمقارئ اف 

 الغزك الفكرم المراد منو االنسالخ مف طريؽ اإلسالـ تدريجيان.
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فمنأخذ فحكل الكالـ مف صاحب ىذه المقكلة انو الدكتكر عبد اهلل مصطفى، يفصح لنا 
 لنحمة كالغاية منيا.أساليب ا

 .(22)نحمة النبذ واالنسالخ المطمب األول:
ىذه يجرم أصحابيا تحت بريؽ مف عنكاف المعاصرة الى نبذ كؿ ما ىك مف حضارة 
اإلسالـ لالستعاضة عنيا بالحضارة االكربية المسيطرة في ىذا العصر. كيريدكف النبذ 

اإلسالـ دينان كتشريعان كأسمكب حياة، تدريجيان حتى يتـ آخر االمر االنسالخ التاـ عف 
كىذه النتيجة ىي بغية الدكؿ االخذة بالحضارة االكربية سكاء منيا الكاقعة في القارة 
االكربية كالتي في قارات أخرل، أما المستعمرة منيا أستعماران مباشران أك غير مباشر فميا 

بقية الباقية مف حضارة القيادة كالسعي المحمكـ المنكشؼ كالمخفي في القضاء عمى ال
اإلسالـ المنحسرة حتى عف اكطانيا كمف ىاىنا العالقة الكثيقة بيف ىذًه الدكؿ كبيف 

 عمالئيـ كخدميـ مف أبناء البالد اإلسالمية.
دعكة االستعاضة عف القكانيف اإلسالمية بالقكانيف الغربية فقد نجحت نجاحان باىران، 

نكف اإلسالمي كاحالؿ القانكف األكربي، فمصر فتسابقت بعض الدكؿ العربية لرفع القا
كاف ليا قصب السبؽ في عزؿ القانكف اإلسالمي كاحالؿ القانكف المدني الفرنسي 
مكانو، فكاف اف صدر القانكف المدني المصرم الجديد ثـ القانكف المدني السكرم ثـ 

مكف، كال تغشؾ القانكف المدني العراقي، ككؿ ىذه القكانيف فرنسية األصؿ كالشكؿ كالمض
 فييا استعارة احكاـ قميمة ىنا كىناؾ مف الفقو اإلسالمي.

كقد أنبأنا نبينا االكـر محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( بيذا المآؿ، أخرج الشيخاف عف أبي 
سعيد عف النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( قاؿ:" لتتبعٌف سينفى الذيف مف قبمكـ شبران بشبر 

ا في جحر ضٌب التبعتمكىـ، قمنا يا رسكؿ اهلل أييكد كذراعان بذراع حتى لك دخمك 
 .(ِّ)كالنصارل؟ قاؿ: فمف"

 .مفهوم الغزو الفكري ونشأته   المطمب الثاني:
مصطمح الغزك الفكرم مف المصطمحات التي تتككف مف كممتيف ىما: الغزك كالفكر، 

مدلكؿ فال بد مف تكضيح معنى الكممتيف كؿ عمى حدة، ثـ نمخص مف ذلؾ الى بياف 
 .(ِْ)المصطمح كالمراد منو
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يأتي بمعنى الطمب كالقصد، قاؿ ابف دريد )رحمو اهلل(:" غزا يغزك  الغزو في المغة:
، كالغزك (ِٓ)غزكان، ثـ كثر ذلؾ في كالميـ حتى قالكا: غزكتي كذا ككذا، أم قصدتوي"

 .(ِٔ)الخركج الى محاربة العدك
االمر فكران أم اعمؿ العقؿ فيو كرتب  ىك أعماؿ العقؿ، يقاؿ فكر في: والفكر في المغة

 بعض ما يعمـ ليصؿ بو الى المجيكؿ.
. كالفكر: تردد (ِٕ)كالتفكير: إعماؿ العقؿ في المعمـك لمكصكؿ الى معرفة المجيكؿ

 .(ِٖ)القمب بالنظر كالتدبر لطمب المعاني، كلي في المر فكر أم نظر بركية
 .(ِٗ)ؿ اك ادراكوً أم اعمؿ الفكر فيو ليتكصؿ الى ح ءكفكر في الشي

 الغزو الفكري في االصطالح:
مف خالؿ الغزك الفكرم يربط الباحث ارتباطان كثيقان بيف المغة كاالصطالح فالنتيجة 

 كاحدة اال كىي مفيكـ قصد الشيء كارادتو مف خالؿ تردد القمب كاعماؿ النظر.
 عرف العمماء الغزو الفكري بعدة تعريفات:

الرحيمي:" بأف الغزك الفكرم اف تتخذ امة مف األمـ مناىج _ عرفو الدكتكر حمكد ُ
التربية كالتعميـ لدكلة مف ىذه الدكؿ الكبيرة فتطبقيا عمى أبنائيا كأجياليا، فتشكه بذلؾ 
فكرىـ كتمسخ عقكليـ، كتخرج بيـ الى الحياة، كقد اجادكا بتطبيؽ ىذه المناىج عمييـ 

اىج الغازية أكالن، ثـ يمبس االمر عمييـ بعد شيئان كاحدان ىك تبعيتيـ ألصحاب تمؾ المن
ذلؾ فيحسبكف انيـ بذلؾ عمى الصكاب ثـ يجادلكف عما حسبكه صكابان، كيدعكف 

 .(َّ)اليو"
 مجاالت الغزو الفكري. المطمب الثالث:

كىا نحف بصدد المجاالت التي تداخميا الغزك الفكرم كنشط فييا نشاطان باىران كبدء االف 
 زركع التي بذرىا ارباب ىذا الغزك المقيت.يقطؼ ثمار تمؾ ال

ككما تعمـ اف الغزك دخؿ في المجاؿ الديني كالثقافي كاالقتصادم، ماضيان كحاضران، 
 تشكييان كتحريفان كتشكيشان.
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يتضح لنا اف ىؤالء األعداء بذلكا جيكدىـ مف خالؿ مجاالت شتى، سعكا مف خالليا 
ؿ مجاالت الحياة اإلنسانية في عالمنا لنشر أفكارىـ كبث سمكميـ، فكاف ليـ في ك

 .(ُّ)اإلسالمي الكبير نشاط ككيد كتدبير
لقد أدرؾ أعداء اإلسالـ منذ القدـ اف سر قكة المسمميف كتفكقيـ  أواًل: مجال الدين،

كانتصارىـ يكمف في تمسكيـ بدينيـ، كليذا سعكا )كمازالكا( ليدـ أصكؿ الديف 
كاضعاؼ ىيبتو كقدسيتو في قمكبيـ، كما زاؿ الشعكر اإلسالمي، كابعاد الناس عنو، 

نفسو مالزمان ألعداء اهلل تعالى كاف تباعدت االزماف كاالكقات كاختمفت الكسائؿ 
كاألساليب، ذلؾ انيـ مازالكا يشعركف اف اإلسالـ ىك العائؽ الكحيد اماـ اطماعيـ 

جو االستعمار االستعمارية، يقكؿ أحدىـ:" إف اإلسالـ ىك الجدار الكحيد في ك 
 .(ِّ)االكربي

بؿ االدىى كاالمر مف ذلؾ كمو لـ يقفكا عند ىذا الحد كانما تجاكزكا حدكد التشكيو 
ييضمر في صدكرىـ مف اف الديف اإلسالمي يرتبط ارتباطان  فكالتشغيب كاظيركا ما كا

فر كثيقان باإلرىاب كالعنؼ كالتطرؼ كعدد مف السمبيات التي يخافيا المجتمع البشرم كين
 .(ّّ)منيا

فاستغمت بعض كسائؿ االعالـ الغربية التي تقكدىا الصييكنية العالمية لجكء بعض 
المسمميف الى العنؼ عمى حيف اف اعماؿ العنؼ التي قاـ بيا بعض جيمة المسمميف 
ىي مما يدينو اإلسالـ كتستنكره الشيمة العربية اإلسالمية كىكذا تمكف الغرب مف 

المسمميف بأف القكانيف اإلسالمية ال تتماشى مع الحياة المعاصرة التأكيد لمقادة العرب ك 
كتقدميا المتسارع كاف الشعكب العربية كاالسالمية البٌد ليا اف تتقبؿ مناىج الحياة 

 .(ّْ)الغربية المثبتة عمى رأسيا تجريد المسمميف مف عقائدىـ اإلسالمية 
تمخص خطكرة الغزك الفكرم كما كىنا في المجاؿ الديني نسير مع الغزك الفكرم كت

مصطفى في كتابو الماتع  لمديف اإلسالمي بعدة نقاط أجمميا العالمة الدكتكر عبد اهلل
الرائع " الحرية الجامعية" كنذكرىا ألىميتيا في بحثنا كالدكتكر أدرجيا تحت عنكاف 

 )التشكيؾ كاالضعاؼ(
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تحداث الرؽ _ التشيير بالحضارة اإلسالمية عمى أنيا حضارة تسببت في اسُ
 )العبكدية( كنشرىا حكؿ األرض كاف مقكماتيا لـ تعد تصمح لمعصر الحديث.

_ تفكيؾ التعاضد االجتماعي بيف فكرة اف الشرقييف كالسيما المسمميف كالعرب منيـ ِ
 انما ىـ أناس فرديك النزعة ينأكف عف العمؿ الجماعي المنتظـ.

عكامؿ المناخ كالطقس ىي التي _ ىدـ الثقة بالنفس عند الشعكب كبث فكرة اف ّ
 جعمت الشرقييف خامميف.

_ التشيير بعمماء الديف عمى انيـ متخمفكف عممان كعقالن كانيـ ىـ السبب في المزيد ْ
 مف تخمؼ المسمميف شعكبان كدكالن كاقطاران.

_ تشكيؾ المسمميف بجانب الديف خاصة مف حضارتيـ كااليحاء إلييـ اف الديانة ٓ
 مة العمؿ المفضية الى حاؿ تخمفيـ كانحطاط شأنيـ دكالن كشعكبان.اإلسالمية ىي ع

_عزؿ القانكف اإلسالمي عف مجتمع الناس كحياتيـ كاالستعاضة عنو بالقانكف ٔ
 الركماني.

_ طمس المغة العربية العظيمة كآدابيا الرائعة كعمكميا المتقنة كمف ثـ طمس ٕ
 الحضارة العظمى التي ممكت ىذه المغة.

كة الى نبذ العمكـ العربية الثالثة النحك _ الصرؼ _ كالعركض، كنبذ تطبيقيا _ الدعٖ
 في الكتابة كالخطابة كالكالـ.

_ إشاعة كممات عربية في غير معانييا ترجمة لكممات اعجمية مف لغات ٗ
 (ّٓ)المستعمريف

لك ىذا المجاؿ في الحقيقة مف اىـ المجاالت كاخطرىا كذلؾ الف  ثانيًا: مجال التعميم،
استطاع األعداء السيطرة عميو فأنيـ يككنكف بذلؾ قد سيطركا عمى حاضر االمة 

 كمستقبميا كقد أدرؾ األعداء خطكرة ىذا المجاؿ.
كلذلؾ تنادكا بينيـ بضركرة صبغ ىذا التعميـ بصيغة غربية يسعكف مف خالليا لتركيع 

 .(ّٔ)األمـ كمسخ الشعكب كردىـ عف دينيـ كابعادىـ عف عقيدتيـ كاخالقيـ 
حيث صاغ الغرب عف طريؽ ىذ الغزك العرب كالمسمميف في بكتقة الثقافة الغربية 

االمة العربية كاإلسالمية في ترؾ الديف كقالب الحضارة التي طكرىا فعمؿ عمى ترغيب 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 
 

 

 
 

819 

جانبان لتتقدـ كما الغرب فتشجعت عمى تنحية الديف عف مناىج المدارس كالكميات 
 (ّٕ)كالجامعات التي يتـ فييا تدريس العمـك العصرية

 أساليب الغزو الفكري في المرأة المسممة. الثالث:المبحث 
كاالف جاء دكر الغزاة لألفكار كاالستحكاذ عمييا بأساليبيـ الشيطانية ككسائميـ المنحرفة 
كىذا المبحث مف األىمية بمكاف مف خالؿ ينبأ الغرب عف األداة التي تصارع المسمميف 
كالمسممات كالظيكر عمى مكجة عاتية تحارب حضارة اإلسالـ بكؿ ما اكتيت مف قكة ، 

 حتو عدة مطالب منياكىذا المبحث يندرج ت
 تحرير المرأة.المطمب األول: 

مف الشعارات التي يرفعيا الغزك الفكرم كدعاة التبشير كاالستشراؽ شعار تحرير المرأة 
قاصديف بذلؾ التحرر مف بيتيا، كالتحرر مف زييا، كالتحرر مف اخالقيا، كالتحرر مف 

الييكدم " زكيمر" حيث قاؿ " عقيدتيا، كىذا الشعار الذم رفعو كنادل بو كبيرىـ القس 
ينبغي لممبشريف اف ال تقنطكا إذا رأيتـ نتيجة تبشيركـ لممسمميف ضعيفة إذا مف المحقؽ 

 .(ّٖ)اف المسمميف قد نمى في قمكبيـ الميؿ الشديد الى عمـك االكربييف كتحرر المرأة
 تستيدؼ ىذه الدعكة تخريج جيؿ مف الفتيات ال يعرفف مف دينيف كتاريخيف شيئان 
كيتعمقف بالحياة الغربية تعمقان كامالن يتيح ليف اف ينطمقف في ضكابط اإلسالـ كالشرع 

 .(ّٗ)باسـ تحرر المرأة
مظاىر ىذه الحركة ىك الحرص عمى تحرير المرأة كمساكاتيا بالرجؿ كلكف حقيقة ىذه 
الدعكة ىي تحرير المرأة مف اآلداب كاالحكاـ الشرعية الخاصة بيا مثؿ الحجاب كادأب 
الخركج مف البيت كمنع تعدد الزكجات كالمساكاة في الميراث، كنشرت ىذه الحركة 

 .(َْ)ات النسائية في العالـ العربي دعكتيا مف خالؿ جمعيات كاالتحاد
كيعتبر رفاعة الطيطاكم اكؿ رائد لحركة تحرر المرأة كاف كاف ينطمؽ مف مرجعية 
اسالمية نادل مف خالليا بحقكؽ المرأة الشرعية اال انو كاف متأثران لمغاية بطبيعة الحياة 

بعده قاسـ أميف الفرنسية التي بدأ يدعكا الييا بكؿ ما فييا مف اختالط كسفكر كيأتي 
ـ، ك "المرأة الجديدة" عاـ ُٖٗٗالذم نادل بتحرر المرأة في كتابيو " تحرر المرأة" عاـ 

ـ، كتعد مف أىـ الكتب التي تدعكا الى السفكر كالخركج عف احكاـ الديف كفي ََُٗ
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كتبو دعكة صريحة لمحاكاة المرأة االكربية بجميع أشكاؿ حياتيا زاعمان اف ذلؾ سكؼ 
 .(ُْ)قدـ كالتحرر لممرأة الشرقية يحقؽ الت

كغاية ما قصدكه مف التحرر لممرأة التحرر مف بيتيا، لتنطمؽ الى العمؿ لتعمؿ، كلمنادم 
 لترقص، كلمصالة لتغني.

كالتحرر مف زييا، اف تكشؼ ما أمر اهلل بو اف يستر كاف تيتؾ ماحض عميو اإلسالـ 
كال يخص ما في ظيكرىا بيذا اف يصاف، لتظير في المجتمع متبرجة بؿ شبو عارية 

المظير مف فتنة لمناس كمف اغراء لمشباب كمف فساد كانحالؿ لممجتمع كالتحرر مف 
اخالقيا اف تككف حربان عمى المبادئ الخمقية التي جاءت بيا شريعة اإلسالـ فال تتحمى 

 .(ِْ)بحياء كال تتأدب مع كبير كال تتقبؿ نصح كال تتقيد بعرؼ كال ديف
 عممنة أفكار المرأة المسممة. ني:المطمب الثا

حتى يككف القارئ الكريـ عمى بصيرة مف أمر العممانية كمدل خطكرتيا كما حكميا 
يحدثنا الدكتكر بشير بف فيد عف العممانية في كتابو "أساليب العممانييف في تغريب 

شؤكف  المرأة المسممة" كيقكؿ " العممانية في األصؿ يراد بيا فصؿ الديف عف التدخؿ في
الحياة فال تتدخؿ الشرائع السماكية في تنظيـ أمكر البيع كالشراء كالمعامالت كال في 
المسائؿ االقتصادية كالسياسية كمسائؿ الحرب كالسمـ كمسائؿ التربية كالتعميـ كىكذا 

 .(ّْ)أصؿ كممة عممانية عند الغرب فيي الالدينية 
فيـك الغربي فمك كجد شخص ينادم كالعممانية في المفيكـ اإلسالمي أعـ مف ذلؾ الم

بتطبيؽ شريعة اإلسالـ كميا اال مسألة كاحدة يرفضيا مما اجمع عميو المسممكف كعمـ 
مف الديف بالضركرة فانو يككف كافران مرتدان فعمى سبيؿ المثاؿ لك كجد شخص ينادم 

ؿ يجب بتطبيؽ الشريعة في الحدكد كفي االقتصاد كفي السياسة كفي التعميـ اال انو يقك 
في الميراث اف نساكم بيف الرجؿ كالمرأة فأنو بيذا يككف عممانيان في الحكـ الشرعي ألنو 
رد حكمان معمكمان مف ديف اإلسالـ بالضركرة مف خالؿ المفيكـ لمعممانية تبيف لنا ىي 
كفر كاكبر مخرج مف اإلسالـ ألنيا تكذيب هلل كلرسكلو )صمى اهلل عميو كسمـ( كىي 

الـ ينزؿ بو سمطانان اذ انيا تجعؿ الحكـ في بعض المسائؿ لغير اهلل كفي اشراؾ باهلل م
 .(ْْ)بعضيا هلل 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 
 

 

 
 

821 

 ، (ْٓ)مظاهر تغريب المرأة المسممة
يمكننا باختصار الكقكؼ عمى أريعو مف أىـ المظاىر التي بثيا الغربيكف في 

 المجتمعات اإلسالمية كىي:
مف مظاىر التغريب التي كقعت فييا المرأة المسممة كالتي نراىا كال تخفى عف كؿ  أوال:

ذم عيف، االختالط في الدراسة كالعمؿ اذ انو انتشر في البمداف العربية ىذا الكباء مف 
غير ضكابط شرعية كقانكنية كىذا الذم يريده الغربيكف ألنو كمما خال الرجؿ كالمرأة كمما 

 ثارت الغرائز.
: التبرج كالسفكر كىك إظيار الزينة كشيئان مف الجسـ اماـ األجانب كىذا مرض ياً ثان

 انتشر انتشار النار في اليشيـ في بالد اإلسالـ.
متابعة صرعات الغرب المسماة بالمكضة كاالزياء نجد المسممات يقمدف الغربيات  ثالثًا:

ان مف البمداف العربية قالت بكؿ فخر كاعتزاز، تقكؿ احدل النساء الغربيات كىي تزكر بمد
 لـ أتفاجئ حينما رأيت األزياء الباريسية كالمكضات الحديثة عمى نساء ذلؾ البمد.

مف مظاىر التغريب الخمكة، خمكة الرجؿ بالمرأة األجنبية كقد تساىؿ الناس فييا  رابعًا:
تي حتى عدىا بعضيـ أمران طبيعيان في الخمكة المحرمة مظير مف مظاىر التغريب ال

 كقعت فييا االمة المسممة كىي مف أفعاؿ الكافريف.
 وسائل االعالم.المطمب الثالث: 

مف أخطر األساليب الماكرة التي تعبث بالمرأة المسممة في عصرنا الحاضر ىك 
االعالـ بكؿ انكاعو صحافة، إذاعة، تمفاز، فمـ، مجالت متخصصة باألزياء كالمكضة 

العقكؿ كيكجو الرأم العاـ خاصة إذا كانت ىذه اذ اف االعالـ يضع اآلراء كيكيؼ 
 .(ْٔ)العقكؿ عقكالن فارغة لـ تمأل كلـ تحصف باأليماف العميؽ

كلقد كاف لمييكد كالصميبييف دكر كبير في تكجيو االعالـ لمحاربة المرأة المسممة كذلؾ 
ـ لتمكنيـ مف السيطرة عمى معظـ كسائؿ كدكر االعالـ في العالـ كلنأخذ ركنان مف أى

أركاف االعالـ اال كىك الصحافة كبياف افساد المرأة المسممة في محاكر عدة سيحدثنا 
الكاتب كالمفكر اإلسالمي أنكر الجندم )رحمو اهلل( في كتابو "الصحافة كاالقالـ 

 .(ْٕ)المسمكمة" نذكرىا عمى سبيؿ االختصار
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في مجاؿ الدعكة الى حريتيا الزائفة كالتيميؿ كالتصفيؽ لكؿ عمؿ خاص بالرجؿ  أواًل:
أقتحمتو المرأة مثؿ اف تعمؿ سائقة تكسي ككناسة في الشارع كحارسة، كالصحافة 
تستغؿ عكاطؼ المرأة كتدفعيا الى مجمكعة مف األفكار كالمفاىيـ التي تتعارض مع 

 الشرع.
الدعكة الى السفكر كالتبرج كالخركج عف الفطرة بالدعكة الى المكضة كما عرفتيا  ثانيًا:

المرأة الغربية حيث تدفع بيكت األزياء كؿ يكـ صنفان جديدان أكثر تبرجان كابرازان لمحاسف 
 المرأة كمفاتنيا.

 شباب.: دمج الرجكلة باألنكثة كتحكيؿ االنكثة الى رجكلة كذلؾ بالدعكة الى اغراء الثالثاً 
: اغراء المرأة باتخاذ حبكب منع الحمؿ كالذم يؤدم الى انتشار الصمة الجنسية رابعاً 

الشاذة كالمحرمة كالعزكؼ عف الزكاج الشرعي مما يؤدم الى زعزعة الحياة االجتماعية 
 في البمداف اإلسالمية.

: إيجاد مجمكعة مف الفتيات يتاجرف بأعراضيف كالممثالت كالراقصات خامساً 
 رضات األزياء كفتيات المسارح كالحانات كغيرىف.كعا

: تصكير دعاة تحرير المرأة بأنيـ أنصارىا الحريصكف عمى أعطائيا حقكقيا سادساً 
 التي حرمت منيا.

 : فساد نظرة الصحافة الى األمكر المتعمقة بعمؿ المرأة.سابعاً 
اقصات كالمغنيات : الحرص عمى تقديـ كتمجيد النماذج الفاسدة مف الممثالت كالر ثامنا

 كجعميف مثالن عاليان لمنساء المسممات.
نشر عشرات الحكادث كالقصص العاطفية الالكاقعية كذلؾ لتسييؿ العالقات  تاسعًا:

 المحرمة شرعان بيف الرجاؿ كالنساء حتى تسقط أماميـ الفضائؿ.
اعية كال ننسى خطكرة المجالت الماجنة كالمغرضة التي انتشرت في بالد اإلسالـ الد

الى المجكف كالفسكؽ كالخالعة حتى أدمف عمييا كثير مف الشباب كالشابات المسممات 
فقمف بتقميد ما فييف مف عبث جسمي كفكرم كجدت ىذه المجالت ىدامة لألخالؽ 
مفسدة لالمة ال يشؾ عاقؿ فاحص ماذا يريده مركجكىا بمجتمع إسالمي محافظ كىي 
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لمجتمع الى مجتمع مطابؽ لممجتمعات تؤثر عمى االخالؽ كالعادات فينقمب ا
 .(ْٖ)الفاسدة

.وسائل تحصين المرأة المسممة من الغزو الفكري المعاصر المبحث الرابع:  
بعد الخكض في معترؾ الغزك الفكرم المعاصر كالذم رسمنا لو الخطكط العريضة 

لمنيؿ كخاصة المراة المسممة كماىي أساليب الجذب الذم أستخدميا مندكبك ىذا الفكر 
مف قدسية المرأة التي جعؿ ليا اإلسالـ العظيـ حصانة ربانية كمنزلة قدسية كىذه ثالث 

 ركائز ترتكز المرأة المسممة عمييا.
 .(49)توعية المجتمعات اإلسالمية بخطورة هذا الغزو المطمب األول:

مقنعان  ىذا النكع مف الغزك ال يأتي مكشكفان كما ىك الحاؿ في الغزك العسكرم كأنما يأتي
يتسمؿ الى عقؿ االمة كقمبيا في خفاء كيأتييا مع العمـ أك الكتاب كمع االغنية أك الفمـ 
أك اإلعالف كلـ يعد يطمب الثكنة أك القاعدة االستراتيجية في المكاف كأنما أصبح ىدفو 
ىك االنساف، كلما كاف الغزك بيذه الطريقة فأف كثيرا مف أبناء المجتمعات اإلسالمية لـ 

بو بؿ أنيـ ال عمـ ليـ بو أصالن كليذا لـ يتخذكا أم كسيمة مف كسائؿ مقاكمتو  اعرك يش
فأصبح بعضيـ ينقاد الى عدكه كما تنقاد الضحية الى جزارىا كىي ال تعمـ انو يريد 
ذبحيا كالقضاء عمييا كىذا في الحقيقة ىك مكمف الخطر كىذا ما أراده األعداء كخططكا 

ة يجب اف تككف عمى قدر كبير مف الكعي بخطكرة ىذا الغزك لو، كالمجتمعات اإلسالمي
السيما ما يبث خالؿ كسائؿ االعالـ مف مكاد يستيدؼ بيا اإلسالـ كأىمو عمى كجو 
العمكـ كالمرأة عمى كجو الخصكص فال بد مف التكعية الشاممة في البيت كالمدرسة 

بو زماـ األمكر كاله في  كالمسجد، التكعية التي يتعاكف عمى تحقيقيا كؿ مسؤكؿ انيطت
حدكد امكانياتو كىذه التكعية ضركرية جدان كىي مسؤكلية كبيرة سكؼ يحاسبنا اهلل تعالى 
عمييا أذ جاء الحديث النبكم )صمى اهلل كسمـ عمى صاحبو( " كمكـ راعو ككمكـ مسؤكؿ 

 .(َٓ)عف رعيتًو"
الردكد التي رد فييا  كالتكعية تككف بالحصانة الثقافية كذلؾ باالطالع الكامؿ عمى كؿ

عمماء المسمميف عمى ما أثار دعاة الغزك الفكرم مف شبيات حكؿ انظمة اإلسالـ 
كتاريخ اإلسالـ كنبي اإلسالـ كبدراسة شاممة العميقة، اف شريحة اإلسالـ جمعت بيف 
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طياتيا خصائص الربانية كالعالمية كالشمكؿ كالتجدد فبيذه التكعية تستطيع المرأة اف ترد 
 (ُٓ)الجيؿ بالعمـ كعمى الشؾ باليقيف كعمى الشبية بالحجة عمى

اف عدـ التكعية تزيد الطيف بمة كيزداد االمر سكء بعد سكء عندما يظير دعاة يتشدقكف 
 .(ِٓ)بأنكار شيء اسمو الغزك الفكرم كيتبع ىذا بني المسمميف استدراجان كخداعان 

اإلصرار عمى الذنب كااليغاؿ في  يقكؿ الدكتكر الداعية محمد الغزالي )رحمو اهلل( "مف
المخادعة اف يتحدث البعض الى شبابنا كطالبنا منكريف الغزك الثقافي كرافضيف 
االعتراؼ بإثاره المدمرة فما ىذا الذم يقع بيف ظيرانينا فيغير الحقائؽ كالعناكيف كيفصؿ 

 .(ّٓ)حاضرنا عف ماضينا، كيضع قمبان مكاف قمب كعقالن مكاف عقؿ
 ـ ىذه التكعية مف خالؿ كسائؿ ميمة منيا كيمكف اف تت

 _ كسائؿ االعالـ المختمفة المقركءة _ المسمكعة _ كالمرئيةُ
 .(ْٓ)_ دكر العبادة بكؿ اتجاىاتو الكسطية المعتدلة الرتياد الناس بكثرة لياِ

فاذا تمكف قادة االمة كعمماؤىا كمفكركىا مف غرس ىذا الكعي في المجتمعات كاصبح 
اف غالب ما يبث في ىذه الكسائؿ مف مكاد المراد بو دينو كثقافتو  المشاىد يعرؼ

كأخالقو كيسعى مف خالليا الى اف يككف الناس كميـ تبعان لثقافة كاحدة تسكؽ ليا تمؾ 
الكسائؿ فأف ىذا يستنيض االمة لصد ىذا الغزك بشتى الطرؽ كالكسائؿ جاىدةن 

 .(ٓٓ)لممحافظة عمى مقدراتيا كأصكليا كثكابتيا
 التربية الروحية لممرأة المسممة. مطمب الثاني:ال

مف أىـ الكسائؿ الناجحة لتربية المرأة المسممة ىك جعميا في بكتقة "الربانية" التي أشار 
 ے ے ھ ڍ ، كقكلو تعالى(ٔٓ)ڍ ڍ    ڍ ڇ ڍألييا القرآف المجيد بقكلو تعالى

المرأة المسممة ، كالتربية الركحية ىي الحصانة التي تجعؿ مف (ٕٓ)ڍ﮲    ۓ ۓ
سدان منيعان لكؿ اليجمات النفسية كالشيطانية ، كالربانية مرتبطة ارتباطان كثيقان بمقاـ 
االحساف المشار اليو  بالحديث النبكم الشريؼ " اف تعبد اهلل كأنؾ تراه فأف لـ تكف تراه 

مصطفى  ، كيسعفني في ىذا المقاـ كالـ رباني لمعالمة الدكتكر عبد اهلل (ٖٓ)فأنو يراؾ"
في كتابو المانع " معالـ الطريؽ في عمؿ الركح اإلسالمي" يقكؿ فيو عند ذكر حديث 
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االحساف " ىذا ىك المذىب اإلسالمي الركحاني لمصمة بيف العبد كالرب)مذىب 
الحضكر كاإلحساف( )مذىب صريح االيماف( هلل جؿ جاللو كعـ نكالو مع العبد أينما 

يو كالعبد يسعى ليشيد بقمبو تجمي الجالؿ السرمدم كاف العبد كحينما كلى العبد كج
عمى قدر استطاعتو كيجتيد الستدامة عبادة اهلل سبحانو كأنو يراه حتى ساعات رحمتو 
العظمى الى عالـ الخمكد كلقاء ربو فيذا ىك المذىب كالطريؽ الذم نسير في منيجو 

ـ كيحبب االيماف كيزينو في كتدعكا المسمميف اليو عسى اهلل البر الرحيـ  اف يتقبؿ تكبتي
قمكبيـ كيجمع شتات أمرىـ كيكحد مسارىـ كيعيدنا امة كاحدة تعيد حضارة اإلسالـ 
كتبني الدنيا أحسف بناء لتعمر االخرة عمارة  الخالديف كيذيقنا مف حالكة االيماف 

 .(ٗٓ)كاإلسالـ نشاط العامميف المجاىديف 
ب الركح بالعبادة كارتقاء النفس الى أسمى فالتربية الركحية صقؿ القمب بالعقيدة كتيذي

معارج الكماؿ كاف السبيؿ الى الركحانية ىي )التقكل( اف يراؾ اهلل حيث امرؾ كيفتقدؾ 
 .(َٔ)حيث نياؾ كىي اتقاء عذاب اهلل بصالح العمؿ
أعمى مف مقاـ اإلسالـ العظيـ كتدرؾ  ءعندئذ تدرؾ المرأة المسممة ىذا المقصد ال شي

 قكة التربية الركحانية الحقة التي تأخذىا الى ربيا جؿ جاللو كعـ نكالو كلساف حاليا:
 فميتؾ تحمك كالحياة مريرة... كليتؾ ترضى كاالناـ غضابي 

 كليت الذم بيني كبينؾ عامران... كبيني كبيف العالميف خرابي 
 .(ُٔ)كؿ الذم فكؽ التراب ترابي أذ صح منؾ الكد فالكؿ ىيف ... ك 

 ڇ چ     چ چ ڍكىذا الحب كالذكؽ الركحاني المشار اليو في قكلو تعالى 

  ڈ     ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ  ڇ ڇ ڇ

 ڳڳ گ گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .(ِٔ) ڍ ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ
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 الخاتمة
االحساف  فضؿ يماف، كاذاقناعمينا بنعمة اإلسالـ، كنعمنا باإلالذم مف  هللالحمد 

 كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد عميو أفضؿ الصالة كاتـ التسميـ.
فقد تكصمت بفضؿ اهلل تعالى بعد التجكاؿ الماتع الرائع في دكحة المنظكمة الفكرية مف 
أجؿ المرأة المسممة ابرازا ليكيتيا كتحصينا لدينيا, فجاءت النتائج مثمرات كعند اهلل 

 ادر عميو.مقبكالت انو كلي ذلؾ كالق
يعد الغزك الفكرم أحد اسباب ىدـ الحضارة االسالمية المبنية عمى المحبة كالكئاـ -ُ

 كبث ركح التعايش السممي.
ألكية سيادة المرأة كجو الغزك الفكرم سيامو لممرأة المسممة كذلؾ لكسر جناح -ِ

 كجعميا ذيال لممراة الغربية بكؿ األشكاؿ.
في  ـنبذ كاالنسالخ بكؿ اشكاليا ,حتى يتدرج المسمفكرة الغزك الفكرم ىي نحمة ال-ّ

رج مف كبالتالي يخسمـ شباكيا كيستعيض بالحضارة األكربية بدال مف حضارة االسالـ 
 ربقة االسالـ كميا.

 ثني بالتعميـ كيثمث باالعالـ.يديف ك غزك الفكرم لممرأة المسممة يمر بالمجاالت ال -ْ
 العطاء كباطنو اليالؾ كالندـ. في العسؿ ظاىره لمسممة اسقاء السـتحرير المراة ا -ٓ
تعد كسائؿ تحصيف المراة ضد اليجمة الشرسة احد االسباب التي تصد الغزك  -ٔ

 اذا أحكـ المسممكف تمؾ االساليب المتخذة لردع ذلؾ الغزك المقيت.الفكرم بكؿ اساليبو 
 كفي الختاـ اصمي كاسمـ عمى سيدنا محمد كعمى الو كصحبو كسمـ.

 يكامش:ال
                                                           

 .ٗ: اآليةسكرة الحجر  (ُ)
ينظر: المرأة في الحضارة اإلسالمية بيف نصكص الشرع كتراث الفقو كالكاقع   (ِ)

 .ٕ_ٔ_ٓالمعيش، الدكتكر عبي جمعة، ص 
 .ُ: اآليةسكرة النساء  (ّ)
 .ٖٗ: اآليةسكرة االنعاـ   (ْ)
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 .ُٖٗ: اآليةسكرة األعراؼ  (ٓ)
 .ُّسكرة الحجرات االية:  (ٔ)
 .َْ: اآليةسكرة غافر   (ٕ)
 .ُٓٗسكرة آؿ عمراف االية:  (ٖ)
 .ٕٗ: اآليةسكرة النحؿ   (ٗ)
 .ِِٖسكرة البقرة االية:  (َُ)
 .ٗٓ_ ٖٓسكرة النحؿ االيتاف:  (ُُ)
 .ُٗ: اآليةسكرة النساء   (ُِ)
 .ِّٔ: اآليةسكرة البقرة   (ُّ)
 .ٔ: اآليةسكرة الطالؽ   (ُْ)
 .ٖينظر: المرأة في الحضارة اإلسالمية، ص  (ُٓ)
(16)

  
 .ٖينظر: المصدر السابؽ، ص  (ُٕ)
(18)

  
(19)

  
(20)

  
 .ٗالمرأة في الحضارة اإلسالمية، ص  (ُِ)
، ُينظر: معالـ الطريؽ في عمؿ الركح اإلسالمي، الدكتكر عبد اهلل مصطفى، ط  (ِِ)

 .ُِّ_  ُُّ_  َُّـ، ُّٗٗعماف 
(23)

  

ينظر: الغزك الفكرم عبر كسائؿ االعالـ المرئي كخطره عمى المجتمع، الدكتكر   (ِْ)
 .ٖعبد اهلل عكض راشد العجمي، ص

ىػ(، تحقيؽ: ُِّجمرة المغة: أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد االزدم )ت:  (ِٓ)
 .َِٖ/ِـ، ُٕٖٗ، ُط رمزم منير البعمبكي،

 .َّٗ/ٓلساف العرب البف منظكر،  ينظر:  (ِٔ)
 .ٓٔ/ٓينظر: المصدر نفسو،   (ِٕ)
 .ُِٖالفيكمي، ص ألحمدينظر: المصباح المنير   (ِٖ)
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 .ّْٗينظر: القامكس العربي الشامؿ، ص  (ِٗ)
تحصيف المجتمع المسمـ ضد الغزك الفكرم: الدكتكر حمكد فرج الرحيمي، المدينة   (َّ)

 .ّّٖالمنكرة، ص
 .ُٔينظر: الغزك الفرم عبر كسائؿ االعالـ المرئي، ص  (ُّ)
فركخ، د.  رد. عم، االستعمار كالتبشير، ُٔينظرؾ المصدر نفسو، ص  (ِّ)

 مصطفى.
بجميع المقاييس مف الغزك العسكرم،  أخطرينظر: الغزك الثقافي اك الفكرم ظؿ   (ّّ)

 .ٔص
 .ٕينظر: المصدر نفسو، ص  (ّْ)
ـ، ُٖٗٗىػ _َُُْ،ُ، طمصطفى عبد اهللينظر: الحرية الجامعية، الدكتكر   (ّٓ)

 .ّٖ_ّٕ_ ّٔ_ّٓص 
 .ُٕينظر: الغزك الفكرم عبر كسائؿ االعالـ المرئية، ص  (ّٔ)
بجميع المقاييس مف الغزك العسكرم،  أخطرينظر: الغزك الثقافي اك الفكرم ظؿ   (ّٕ)

 .ِص
 .ٓٗص ينظر: الشباب المسمـ في مكاجية التحديات المعاصرة،  (ّٖ)
 .ُِْينظر: قضايا المرأة المسممة كالغزك الفكرم، ص  (ّٗ)
 .ُِْص ينظر: المصدر نفسو،  (َْ)
 .ُّْينظر: المصدر نفسو، ص (ُْ)
 .ْٗينظر: الشباب المسمـ في مكاجية التحديات، ص (ِْ)
أساليب العممانييف في تقريب المرأة المسممة، الدكتكر بشير بف فيد، كمية الدعكة  (ّْ)

ـ، دار المسمـ لمنشر ُْٗٗ، ُط اإلسالمية،كاالعالـ جامعة االماـ محمد بف سعكد 
 .ٗ_ ٖكالتكزيع، ص 

 .ٗينظر: المصدر نفسو، ص   (ْْ)
 .كمابعدىا.ِٓالمصدر نفسو، ص ينظر:  (ْٓ)
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 .ّٓينظر: أساليب العممانييف في تقريب المرأة المسممة، ص  (ْٔ)
الصحافة كاالقالـ المسمكمة، ألنكر الجندم، نقالن قضايا المرأة المسممة كالغزك   (ْٕ)

 .َُٔ_ُٗٓالفكرم، ص
 .ِْينظر: أساليب العممانييف في تقريب المرأة المسممة، ص  (ْٖ)
، ٕٔالمرئي كخطره عمى المجتمع، صينظر: الغزك الفكرم عبر كسائؿ االعالـ  (ْٗ)

 بعدىا. كما
 ، رقـَّْ/ ُصحيح البخارم، كتاب الجمعة، باب الجمعة، في القرل كالدف،  (َٓ)
(ّٖٓ.) 
 .َٖ_ٕٗينظر: الشباب المسمـ في مكاجية التحديات، ص  (ُٓ)
ينظر: أثر الغزك الفكرم عمى االسرة المسممة ككيفية مقاكمتو، الباحث محمد   (ِٓ)

 .َْٔطالؿ، رسالة ماجستير جامعة االزىر _ القاىرة _ قسـ الدعكة اإلسالمية، ص
 .َْٔالمصدر نفسو، ص   (ّٓ)
 .َِٕالمصدر نفسو، ص  (ْٓ)
 .ٖٔينظر: الغزك الفكرم عبر كسائؿ االعالـ المرئي، ص   (ٓٓ)
 .ٕٗ: اآليةسكرة آؿ عمراف   (ٔٓ)
 .ُْٔ: اآليةسكرة آؿ عمراف   (ٕٓ)
(ٖٓ)   
 .َُّمعالـ الطريؽ في عمؿ الركح اإلسالمي، ص  (ٗٓ)
 .ِّّينظر: الشباب المسمـ في مكاجية التحديات، ص (َٔ)
  ديكاف الحالج عمى مكقع الديكاف.  (ُٔ)
 .ِْ: اآليةسكرة التكبة  (ِٔ)

 المصادر والمراجع:
تمييز الصحابة: البي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني اإلصابة في  .ُ
 –ىػ(، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد معكض، دار الكتب العممية ِٖٓ)
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 ىػ .ُُْٓ/ ُبيركت، ط
ىػ(، تحقيؽ ِٕٗسنف الترمذم: ألبي عيسى محمد بف عيسى بف سىٍكرة الترمذم ) .ِ

الباقي ك إبراىيـ عطكة عكض، مكتبة كتعميؽ: أحمد محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد 
 ـ.ُٕٓٗ/ِمصر، ط –مصطفى البابي الحمبي 

سير أعالـ النبالء: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي  .ّ
ىػ(، تحقيؽ : مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة ْٖٕ)ت:

 ـ.ُٖٓٗ/ّالرسالة، ط
، ق(ِٔٓ: )ت عبداهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفيألبي  صحيح البخارم: .ْ

 .ـُٕٖٗ/ّتحقيؽ: د. مصطفى ديب البغا، دار ابف كثير، بيركت، ط
ىػ(، تحقيؽ: مجمكعة ُِٔصحيح مسمـ: ألبي الحسف مسمـ بف الحجاج القشيرم ) .ٓ

لبناف، طبعة مصكرة مف الطبعة التركية في  -مف المحققيف، دار الجيؿ، بيركت
 ىػ(، كمكافقة لترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي.ُّّْنة)استانبكؿ س

القامكس المحيط: لمجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل  .ٔ
، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: محمد نعيـ  ىػ(ُٕٖ)ت:

 .ـََِٓ/ٖلبناف ، ط –العرقسيكسي، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
المعجـ الكسيط: مجمع المغة العربية بالقاىرة )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات /  .ٕ

 حامد عبد القادر / محمد النجار(،  دار الدعكة .
معجـ مقاييس المغة: ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم،  .ٖ
 ـ.ُٕٗٗىػ(، تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر، ط/ّٓٗ)
a.  لساف العرب, المؤلؼ: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف

ىػ(, الناشر: دار صادر, بيركت, ُُٕاألنصارم الركيفعى اإلفريقى, ت). َُمنظكر 
 .ىػُُْْ, ّط
البداٌة والنهاٌة المؤلف: أبى الفداء إسماعٍل بن عمر بن كثٍر القرشً البصري ثم  .9

 1986 -هـ  1407الناشر: دار الفكر عام النشر: هـ( 774الدمشقً )المتىفى: 
 [.م
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المرأة في الحضارة اإلسالمية بيف نصكص الشرع كتراث الفقو كالكاقع المعيش،  .َُ
 الدكتكر عبي جمعة، 

: قضايا المرأة المسممة كالغزك الفكرم، صفاء عكني حسيف، رسالة ماجستير كمية  .ُُ
 ـ، ََِٓأصكؿ الديف، الجامعة اإلسالمية غزة، 

المرأة المسممة كالنيكض الكبير، نبيمة الكليدم، بحث منشكر عمى مكقع صيد  .ُِ
 الفكائد يتابع مكقع صيد الفكائد.

 المرأة المسممة كالنيكض الكبير، نبيمة الكليدم. .ُّ
 .ْٓص قضايا المرأة المسممة كالغزك الفكرم، .ُْ
، عماف ُمعالـ الطريؽ في عمؿ الركح اإلسالمي، الدكتكر عبد اهلل مصطفى، ط .ُٓ

 ـ، ُّٗٗ
الغزك الفكرم عبر كسائؿ االعالـ المرئي كخطره عمى المجتمع، الدكتكر عبد اهلل  .ُٔ

 عكض راشد العجمي،
ىػ(، تحقيؽ: رمزم ُِّجمرة المغة: أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد االزدم )ت: .ُٕ

 ـ، ُٕٖٗ، ُط منير البعمبكي،
 الفيكمي،  ألحمدالمصباح المنير  .ُٖ
تحصيف المجتمع المسمـ ضد الغزك الفكرم: الدكتكر حمكد فرج الرحيمي، المدينة  .ُٗ

 المنكرة، 
ىػ(، ُِْٓاجنحة المكر الثالثة كخكافييا، عبد الرحمف حسف حبنكة الميداني )ت .َِ

 ـ،َََِىػ _ َُِْ، ٖدار القمـ، دمشؽ، ط
  الغزك الفكرم،تحصيف المجتمع المسمـ ضد  .ُِ
 ، د. عبد الستار فتح اهلل سعيد، لإلسالـالغزك الفكرم التيارات المعادية  .ِِ
 فركخ، د. مصطفى. رد. عماالستعمار كالتبشير،  .ِّ
 بجميع المقاييس مف الغزك العسكرم،  أخطرالغزك الثقافي اك الفكرم ظؿ  .ِْ
 ـ،ُٖٗٗىػ _َُُْ،ُ، طمصطفى عبد اهللالحرية الجامعية، الدكتكر  .ِٓ
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 .ِبجميع المقاييس مف الغزك العسكرم، ص أخطرالغزك الثقافي اك الفكرم ظؿ  .ِٔ
الشباب المسمـ في مكاجية التحديات، الدكتكر عبد اهلل ناصح عمكاف، دار القمـ _  .ِٕ

 ـ،ََِِ، ْط دمشؽ،
 قضايا المرأة المسممة كالغزك الفكرم،  .ِٖ
فيد، كمية الدعكة  أساليب العممانييف في تقريب المرأة المسممة، الدكتكر بشير بف .ِٗ

ـ، دار المسمـ ُْٗٗ، ُط اإلسالمية،كاالعالـ جامعة االماـ محمد بف سعكد 
 لمنشر كالتكزيع، 

 الصحافة كاالقالـ المسمكمة، ألنكر الجندم، نقالن قضايا المرأة المسممة كالغزك الفكرم،  .َّ
قكلي في المرأة كمقارنتو بأقكاؿ مقمدة الغرب، مصطفى صبرم، دار ابف حـز  .ُّ

 ـ، ََِّ
أثر الغزك الفكرم عمى االسرة المسممة ككيفية مقاكمتو، الباحث محمد طالؿ،  .ِّ

 رسالة ماجستير جامعة االزىر _ القاىرة _ قسـ الدعكة اإلسالمية، 
  ديكاف الحالج عمى مكقع الديكاف. .ّّ
ـ، ََِٖحقائؽ عف التصكؼ، الشيخ عبد القادر عيسى، الطبعة السابعة عشر،  .ّْ

 _ حمب، دار العرفاف، سكريا
ـ، مطبعة انكار َُِٓ، ِتزكية النفس، الدكتكر حمد عبد الحميد البرزنجي، ط .ّٓ

 دجمة،
 الغزك الفكرم عمى االسرة المسممة ككيفية مقاكمتو،  إثر .ّٔ
 
 


