
ِن الرحيم   ِبسِم هللِا الرْحم
ار  ُد الزومجاِت َعالَمُة الُفُحوَلة!.  – َأْسم  تَعدُّ

 ( ة  انِي  رَ َنص   )ِحواٌر ُمِثرٌي َمعَ 
 خالد بن فتحي بن خالد اآلغا الغزي األنصاري

 
ُد هلِل؛ وبعد:   احلَم 

َ ِة )1417َفِفي عاِم )) َرِة؛ أو يف سََََََََ ِ يِ    1996( للهجم ِة ا ُِيِة؛ وُ  مُ  ( للميالِد اتصََََََََا ِ  لَََََََاٌّ  ِفَلسَََََََم َمِة الَِ يف العاصَََََََِ
َلِة َتصَََََ     َتِلادُ  لمسََََِ َي واِحَدةل ِمن سََََِ َُْه؛ بام َم؛سََََاَتُه!؛ وٌِ ِه؛ وَحَِل  ِِ ِتصََََُ َِْهي من حِدةَث اللقاِء بِه؛ عرَُفِ  بِ ََفمسََََِ  تََ َم

هاِجرةَن إىل
ُ
سِلمنَي امل

ُ
  بالِد الَغرمٌّ.مآِسي امل

ََاٌُّ يف ُمهاتَََفِْ  َُِ وَتدم طَلَب الشَََََََََََ ِة ا ُِيِة( إلزَاَلِة َ ِثري  ِمن اخلالفَاِت بََيَم ََُهما؛ وَحِرَص يف َحدةِثِه إ ِه ِِ أنم أَلمَِْقَي ِبَزومِجِه )ال
َلَم م من تَبُا؛ لِلُن الشِلوَك َبدأتم تَ ازُِعها إسالَمها!.َعل  الْ؛م يِد   عل  َدعمَوِِتا إىل اإلسالِم؛ وذَ َر ِ أهنا أسم

ِل ُُثُ إُ ِ   َجم
ََ البالِد لَِيُِلوَن جلِثَ ا يف امل ِد بِْل ُِِو ِبِدةَ ِه وأما َِْه؛ َتِدَت الَعهم حذراِ ِمن اخلَلمَوِة اليت تاَل    َدَعوُت صَََََََََََََِدةقاِ ِِ َأ

َرأَة  إ   اَن الشي اُن جلِثََُهما.  فيها َرُسوُل هللِا صل  هللاُ عَليِه وسُلَم: ما خال َرُجال ابمم
َرأَةل يف أواِاِا الِعقمِد اخلاِمِ  ِمن الُعمُ فَََلما ا َم  َغمِرٌِّ ابَدرمُت أفَمَُْق الباٌَّ لل اِرٌِ فأذا امم

ر؛ فَََلمم َََْهيُ  وصََََََََاِحال ِمن صََََََََالِة امل
َ مزِِل  

َقم َتزِدم َعَل  أنم س؛َلْمِ  َعنم ُع مواِن امل
ُ  أهنا امل ُصوَدُة؛ وإمنا راََبا ِم ِِ أنم َرأتمِ  ُُثُ ا مَصَرَف م تااَِلِة: َدتااَو ِمن َفضملَ، فَََعِلمم
ََ البالد!، ألُن ال اَس )ةَََََْفرمََنُوَن( يف الغاِلِب   َد هلا ِبِثمِلها يف تِل ُم مُذ أنم َتَ ُؤٌا أَتمداُمُهم؛ فََيََلمَبُسوَن يف ِِياِ  الَعَربُِيِة!؛ و  َعهم

ُية؛ َُِّ اللساوِمنم َلوازِِم )تَََفرمَنُِ  الثياٌَّ اإلفَمَرَنِم  أةضاِ!!. ِن يف الِلالِم َعل  َطرةَقِة اإلفَمَر مجِ ِهمم( ِِياَُبُمم وَطعاُمُهمم ولراَُبُمم!؛ بام 
ََ الثياٌِّ بِ  ُرورَة  ُملمِجَ،ة ، واسََََْغم ََ اسََََْعمَملمُْها     َِبيَعيِت؛ وَلَم ةَََقعم ِِ أنِ أما أان فَ؛ِجُدِن انِفراِ ِمن تِل وم َمرُة  واحَدة  ِلضَََ يمُ  يف سََِ

ِمي َعَليها ِبا تاَلُه ِِ صدةول  ُْها َلَعرمُت أُ ِ  ََتَُليمُ  َعنم آَدِمُييِت!!.َتدمياِ:  ِمصمرِي   ُحِلم  إِ ِ  إذا لَِبسم
  

َدُة املَر َأِة؛ وِبدايَُة احِلوار:  َعو 
َرأَُة بعمَد أنم ََتُ َدتم  

ِر، فَََلما اسََََْقُر بِ ا فَََْحُ  الباٌَّ لل اِرٌِ ج َِيِة؛ وَتدم عاَدتم امل َعمِ ُّ ابأَلمم
ِ يِ ِِ أُ ِ  امل ِمن صَاِحِبها الِفَلسَم

ٌَا ِلُ  ابَدرمُِتا ابحلِدةِث؛ وَس؛َلمُْها أنم تََُقُ  َعَلُي َخَِ َجم
 .امل

ِة   َعَة َعشَََر عاماِ لََااِبِ  اها   ِة؛ تُدوُر َحومَل ِحِلاةَِْهاَطوةلَ سَََرَدتم َعلُي ِتصََُ بَم ََ البالِد تبَا سَََ َمَع َزومِجها؛ وَ يَف َلِقيََْمُه يف تِل
َ َحبا اصَََََِ حاٌَّ  حااراِ؛   ةََعمِرُف َراِبِ و  ِدة اِ!؛  اَن ِلقاُؤُُها يف )َمرمَت   وََخِارَِة(!؛ فَََْعارَ  !؛ وَمَع والشَََََرارَةِ   احَلَ بفا واصَََََم

رِ  ُُه ِبَعشَََََََََم ُِ ؛  َما  سَََََََََِ نَي إ  أهِنُما اتَفقا عَل  الزوا أهِنا َتِلم َْسَََََََََُب إىل اإلسَََََََََالِم ابلوِراَِِة فَََق م ََ َعَرَف م أ ُُه ةََ َم ؛ َفحنَي ذل
َ ها ألُن الرُجَا َلَم ةُِلنم َةوَمها ةََعمِرُف صَالِة   َ ُه وبََيَم ٌِ بََيَم را ُِية؛ وَلم َتشَُعرم ابلَفرم َي إىل ال صَم ٌِ ُب  َْسَِ ياما؛ و تََ َم ِ ُع َعنم  مَيمَْ و  صَِ

!!.ُُمَِرم  !، و  ةََُردُّ عنم صاِحَبِِْه َةَد  ِم  
ُز اأَلرمبَِعنيَ  ٌِ ٌَ الرُجُا بََعمَض إفَاَتة  يف ةََومم  من األايِم فأذا ِبِه ةُ ا َرُة الُعُمر، و وأفا ُرَم م َزٌم َََ ََِ َتدم َتصَََََ غارَُه الثالََِة َةِلاُد ؛ ورأم صَََََ

َِْلُعُهمم   رِ  َعرةضةََبَم يمُا لََ ََ البالد!؛سََ ؛ ِدةِ ؛ أب اِءي؛   ؛   ةَزاُل ٌاِدراِ يف تِلم ُه اللِواَمُة؛ وٌَُو ةَردُِِد َمعها: َر ِِ فَََهَََْف م ِبُه  ََفمسَُ
ِلي؛ اجلَُ ُة؛ ال اُر؛ ... . ٌم  ِعرمِضي؛ َلَريف؛ واِلداي؛ وأ

ُه ِم َمُه مَا   عَ  عَاذةر؛ ُُثُ إُن الرجََا أتَمبَََا َعل  َربَِِِه؛ وَرَأتم ُزومجَُ
َ
َد هلَا بَِِه ِمن تَبَا، فََ؛َ َِلَرتم ِم َه ذلََ!؛ وٌِي تَََََْلُمُ  لَُه امل هَم

ِلِه ِبهِ  -  طََلباِ ِلِرضََََََََََََاُه وَطَمعاِ يف تَُرمِبه، ُُثُ َدعاٌا إىل اإلسََََََََََََالمِ  َلَم م   –  َعَل  َجهم َلِه من تََبمُا أنم ؛ وَلم َةُِلنم َخَ َر بِباَف؛سََََََََََََم



 
ُ
يِه اإلسََََََالُم من ا لمِْزاِم ابلواِجبات؛ وتََرمِك امل َْضََََََِ َة َعشَََََََر عاماِ!؛ فَلما طالََبها ِبا ةََقم ُعَوٌا إليه ِطيَلَة ََخمسَََََََ وَلَم   –َحُرماِت  َةدم

ِن الَْدرَُّ  َمَعها فيما صَََََََََََََ ع   ََْدَم  َََفَرتم ِم مُه  َُُفوَر الَفَرِس اجلَُموح؛ وَلَم ةَََزلم َةشَََََََََََََْدُّ  ِفارٌُ  –ُُيمسََََََََََََِ ؛ حَُّت احم ا ةََومماِ بَعَد َةوم 
 ؛ ورأتم أُن إسالَمها َسَبُب َلقااها!!.اخلالُف بََيَم ََُهما
 ال زِل ِت تَ ع َتِنِقنَي اإلسالَم؛ أليَس كذلك؟. ؛ وابَدر ُُتا ابلسؤاِل: لِكن كِ َفراَعِِن ما قاَلت
 ََ َََ !!ف؛َ مَِلَرتم ذل ها ا وأهُنا ايء  من األدايِن؛  ؛ وذَ َرتم أهِنا   تَُؤمِمُن ِبِه؛ و  ِبشََََََ ََِ ْاَرتم لِ ََفمسََََََ ََاٌَّ إىل طااَِفِة )َ رِي خم  ْسََََََ

َي طااَِفةل تَُ مِِلرُ الدةِ يِِنيَ   األدمايَن ُ ُلها؛ و  تََعمَِْ ُو َلي،اِ ِم ها. (؛ وٌِ
ِر بَ ع َد اإلس    المَفَحذ ر ُُتا عاِقَبَة الكُ  َبُا هللاُ تعاىَل ِمن أحد  دة اِ سَََََواه؛رمِتداِد عِن الدةِن الذي    ؛ وَخَ َر ا ف  ُعَد وما تََوَ   ةََقم

َن   عل  َ رِي دةِن اإلسََََََََََََََالِم ِمن اخلُلوِد يف الَ ار والَعذاٌِّ األليم؛  هللاُ تَعاىل بَِِه َمنم َماتَ  ا يف َ الم  َطوَةا  ُمَاسََََََََََََََِ وبََيَُ َمُ  هلََ
رمُت يف َحدةِثي إىل ما ارمَتَِلَبُه َزومُجها ََ  ِء َمَعهِمن األخم ا  اإلسَََََالم؛ وألََََََ ٌَ َوضَََََعِ   -ا؛ أُروُم ِبذل  –الصَََََواٌِّ يف َُمَلِِِه    فََوم

ا َسواَء السبيا. ؛اسِْال ََة تََلمِبها ِدَةها َرَبُّ  َعَس  أنم ةََهم
 

َهٌة وِقص ًة:  َشب  
َرمأُة ا 

َسَ ِ  امل ِْماَع إىل َحدةِثي؛ وَلَم تََ م وم ِبَِلِلَمة  َحَُّت تَُلم وَتد أحم   مِِلرةَن ِمَن اإلسالم؟!.وبََعمَد ٌذا؛ ما الذي تَُ ُ  هَلا: سم
: ع ُتُه عن اإلس        الِم    تال م ُتُه وَسَِ ُن من  َغرياي من األد  ما َعَرف   س        َ ؛  رَي أُ ِ  َ  أتَمَِْ ُع ِم مُه بِبََعمِض ما !َيُدلُّ عَلى أن ُه أح 
 ِفيه.
َِْ ِعنَي بقلتُ   .ه: فاذمُ رِي ِِ َلي،اِ ِمنم ٌذا الذي   تََقم

ِوايِِ   : الُ الُّ ُُمَُمدل )صل  هللاُ عليِه وسلم(،  اَن َرُجالِ فقالت ؛ وإذا ََتاَوزمُت ٌذا؛ َفِليَف أَتاَوُز َزواَجُه ِمن !ُيُِبُّ ال ساءَ   َلهم
بُِلَرة

ُ
ََ السنِِ امل ََ إ  عل  َرُجا  لدةِد الْعلُِّو ابل ساِء   عاِاَشَة وٌِي يف تل  قَ ََةسَْ يُع َ بم ، وٌَام َةُدلُّ ذل

 .!ِِجاِح  ََفمِسِه َع َمُهن؟ 
بَََق م ٌذا اللقاءَ  ََ األايِم القليَلِة اليت سََََ بمحا َُه ِِ يف تل َ َع هللاُ سَََُ باِر   و اَن ِمنم َعجيِب ما صََََ أِن اطَلعمُ  َعل  ُِجمَلة  ِمن أخم

َِ البالدِ  ٌُ َْسمَع  ََفم   َسوِ احلَواِدِث اليت تَََقَع يف تل ا.؛   َت مُر  ةُة  وف مَرة  َسِليَمة  إ  أ مَِلَرِتم
ريَة  تَََرأمُت  :  فَباَدر ُُتا ابلَقو ل َغِر أُميف  ب )بَرِييانيا(ُم مُذ أايم  َةسََََِ َلُن من الُعُمِر   َعن  َأص     فاحاِ وأَنمََب م ِطفاِل؛ وٌِي تََبَم َْحََل م سََََِ

َلةِ  ُة ال فم َ ة(!!؛ وَتدم أجَرتم تصََََُ َف سَََََ َفَقَة الرأم )سََََُ  سَََََ وات  وِ صََََم َذ ورَِة لَََََ
ْ امل ، ها  المل َ ثري ِي العاِم؛ وَجَرم َحومَل ِتصََََُ

راِ عَ  َْصََََََََِ ُر يف ٌذه البالِد ُمقم حلُِِيِة عن ولَيمَ  األمم
َ
مُع و ََقمرأُ يف الصََََََََُحِف امل َل  ٌذه الضََََََََِحُيِة املِسََََََََِِليَ ة؛ بام    َزاُل َ سََََََََم

راِء الفسَاِد والرذةَلِة ِبنَي صَغاِر ا ِْشَم ََ   َتِلاُد ََتُد فَْاِة املداِرِس وخارِجَ   ِبالدُِ مم داِخاَ   لسَنِِ يفاسَم ها!؛ حَّت ذ َر بعمضَُهمم أ 
راِ   !!.يف الْاِسَعِة أو العاِلَرِة من الُعُمِر وٌِي   َتزاُل ِبِلم

ِمَلماَن(   ُهمم )ال ََ َفِفي ٌذه األايِم وَم مُذ َمُدة  ةُ اِلُب بََعمضَََُ ُيِة( للَفْوَمَع ذل صَََِ نِِ )احلُرِِةُِة الشَََةم ُوافَََقِة عَل  ََتمِفيِض سَََِ
ياِت ابمل

َشَََََََََََيَ ِة   ةَََْوُتُف عل  القا ُون!، بِثما َِيَة َعشََََََََََََر عاماِ،    واليت ُُيَدُِِدٌا القا ُونُ 
ماَرسَََََََََََاِت امل

ُ
وجوَد يف الواِتِع ِمَن امل

َ
َمَع أُن امل

ُا من احلَو  َِممََِ ُة  بََاُر اليوِميََُ َدم لََُه اجلَِبنُي،واألخم ِا  اِدِث مََا ةََ ََم واَل ٌََذه البالِد أُن  ِثريِةِن ِمن أٌََم دَِ ََا اخلَِبريُوَن َلحم بََا حَََ
ُن البُلوِ  و  َخدِ  ََِ ة  ابالدِ مم إذا تاَرَب  الَفْاُة سَََ َََ ا عَل  ال بيِب!، فَ؛يُّ ا مِِْلاسَََ ٌو ََُ ََ َعيمباِ ِفيها وَعرضَََ بَمُِْليُْمم ةَن هَلا َعدُّوا ذل

َََة َرضََََََي هللاُ ع ها وٌِي يف َ َ ِفِه َُممُفو   أَةَن زوا ُ َِبا، و  ََلَم ِمن عاِاشَََ وِل هللِا صَََََل  هللاُ عليِه وسَََ ََُ و َةل ِمن فَََْياِتِِلمم َرسَََ ََُ َظةل َمصَََ
 اللواِت ةََََْ ََُقلمَن َبنَي أَةِدي الرجاِل تََ ََقَُّا احلََمِا َبنَي الذائٌّ؟!.



نيِف زواِت الَفت نِ  ُمَبِلَِِرة ، وبََُلوُ    اةِ ُثُ  إ   املُع َتََبَ ب س       ِ َدةَ ُة بالدل حارُةل ةَقُع فيها البُلوُ  يف سَََََََََََ
ِء، وَمُِلُة وامل َرُِتا َعل  الَوطم ُتدم
ُهور، وَأعمِرُف من ال اِس ِمن تََ  َعِة أَممرل َمعمُهودل َمشَم ُلُن فَََْياُِتُمم يف ٌذه السَن، وال الُّ صَل  هللاُ عليِه  الَفْاِة يف سَنِِ الْاسَِ وسَلَم بَم

ُب م َتدم  َيِة  ُمَة اخلَلمو؛ َتدم لَََََ َ َة البَُ َم َََ َة ملا بَلَغْمها، وتدم َوَرَد ما َةُدلُّ َعل  أهُنا  اَ  م َحسََ َي هللاُ  َبََن ِبعااشَََََ باابِ َحسَََََ اِ َرضََََِ لَََََ
 َع ها.

وَل َأُوِل احلَيمضِ  َِمبَََ  أُن ُحصََََََََََََََُ ٌَُو ِمن عَ َعَل  أُن ال َُب احلَدةََث تََدم َأ ِليزِةَُِة:  المَاِت بَُُلو ِ  الَذي  َرمأَِة وةُقَاُل لََُه يف اإِلَنِم
امل

menarche)اثل يف جاِمَعِة ) الِيُفورم يا( ألاَرتم إىل أِن   الْاِسَعِة من الُعُمر،   َسنِ  ُمَبِلَِِرة  تََبمَدأُ يف ( َتدم ةَََقَع يف وُتدَِِم م َأْبم
رِزُهُ  َرمأَة!؛ أَلُن ما ةَُفم

ِي ِع َد امل َرطاِن الثدم َبَة اإلصَََََََََابَِة ِبسََََََََََ ُر ِ سَََََََََم َقِة ةََُؤخِِ ٌَ ُرا
نِِ امل ِا يف سَََََََََِ وَل احلَمم ُم احلاِمِا ِمن   ُحصَََََََََُ ِجسَََََََََم

رِةِِلُيةُ وَ   بِه!!،  )اهلُرمموانِت( ةََُقلُِِا ِمن َخَ ِر اإلصََاِبةِ   يف   أُ دَ بم تََ  دم تَ   اِلَ رةِ مم أَ   يف   اءَ ضَََ يم البََ   ْاةَ الفَ   نُ أَ   ( ذََ َرتم ِ  ولََم دُ )   ال َِبيَبُة اأَلمم
ََابِ  دَ  م عِ   و ِ لُ البَُ  ََِ ادِ السَََُ   دَ  م عِ   ةُ يُ ةقِ رِ فم اإلِ   اةُ َْ الفَ وَ   ،ةِ  ِ امِ الثُ   أو  ةِ عَ السَ ْاِنُّ )والباِحُث ال ِبيُب  ،  !ةسَ ََم تُدَم (  N. A. Jafareyالباِ سَ

رُ َ َظرِةُ  َبَو!؛ وَعُلَا   ((menarcheظُُهوَر احلَيمِض    ِة ُمِهُمِة تََُفسَََََََََِِ ا سََََََََََ نِ  ُمَبِلِِر  أَ ثَََر َِ ِع مَد الَفَْياِت يف الِبالِد الَغِ ُيِة يف سَََََََََِ
ُيات  َ ِبريَة  ِمن الُضومِء سواءل  اَن طَِبيِعِياِ أو ِص اِعِياِ  ََ ابلَْعرُِّض إىل َ مِِ َبِلِِر.ذل

ُ
َِمِفيِز َعَمِلُيِة البُلوِ  امل ِا ةََعمَمُا َعَل   َِ  

وَن عل    ا هذا التناُقُض املُرِيُب ِمن َأم رُِكم ؟!،َوم  ََُ َر عاماِ!؛  ُُثُ   تََعمَنِضََََ َََ ََتم ََُعوَن الَفْاَة ِمن الزواِ  تََبمَا بُلو ها ََثا َِيَة َعشََََ
!. ُوُتوِعها يف الرذةَلةِ   يف َأيِِ ِسنِ  لاَءتم

ََيَب م يف َأعمَظِم َمق ُِلمم اليت ُأصََََََ ََُ ٌَُو لََِْحمُِّا َأعمباِء احلياِة إنم َخيََُل م َلُِلمم أ ُفسََََََ َُحُدَد للزواِ  إمنا 
ََُن امل اتِِلها )ِف مَرِِتا( َأُن السََََََ

ُء األَ  ُر الزوِ ، فَََعَليَمِه ةَََقُع العَِبم ٌَُو أمم ِر َما  َرمأَِة يف احلَِقيقََِة ِبقََدم
َر امل ُر لَيمَ  أَمم َُِ ِمن تِلَالِيِفهَا؛الزوِجيَُِة، َفاأَلمم يِه  مَا ةَََقُع َعلَ    م

ََ   ِحفمظُها وِصيا ََُْها َعنم َعَبِث العابِِثنَي، ا من ذل َرمأَُة َتسَْ يُع أنم َتسَِْقُا ِبُشؤوهِنا وَحياِِتا إ  ِحيَ ما َْحُلمُُْمٌو
وَمََّت  اَ  م امل

ُُْم َعل  أ َمُفِسُِلمم وُُممََْمعاِتُِلمم ِج اةَِة َلَم تُِفيُقوا ِمن آجرٌِا بَع  د!.ما   ُت يو، َفَج ََيَم
ََ أ ُه َ ال  مُ  َرم، ذل َمةل أُخم َُبِلَِِرِة ِحِلم

َة يف ٌذه السََََََََنِِ امل ََُلَم ِمن عاِاشَََََََََ رمسََََََََال   ل ُُمِة ويف َزواِ  ال الِِ صََََََََل  هللاُ عَليمِه وسََََََ
ُب؛ بام  رِةُِة ُ لِِها، َفحياتُ َفَحسََم ُة يف للَبشَََ رم  دارِهِ   ُه اخلاصََُ ِلِه لَََ ٌم َرِة َأ ةُُه يف ُمعالَََ دم َقَا لِيََََْ ؛ َوٌَ َعُلَمُه ال اُس؛ عل وِدةنل   بُُد أنم ةَُ َم
ََنِِ   مُيمِِل َُُهمم ا تمِْداُء به،  وإ  َفَِليمفَ  َغُر السَ ََِ ََ صَ ََاَف إىل ذل ِة من األزواِ ؛ فأذا ا مضَ ََُ ُؤوِن ٌذه احلَياِة اخلاصَ ََُ َفَظ ِلشَ و  َأحم

ٌَُو َمِظُ ُة تَُُوِة احِلفمِظ  اَن َأوَفَو للُمراِد، ول ثَََر َمنم َروم َع مُه صََلواُت هللِا وسََالُمهُ الذي  ُة َرضَََي هللاُ َع ها َأ م ذا  اَ  م عاِاشَََ
ُؤمِم ني.

ةَُه ِمنم ِبنِي أَزواِجِه أمهاِت امل دم ٌَ  عَليِه وحَفَظ ل ا 
 

ِوي ة  فَيه؟ ثاراُُي من النساِء؛ أال َيُدلُّ َعلى ُقوة  َشه  : وإك   .!قَاَلت 
ََ لََََََََََََََِلاةل قُ ل ُت:   ََ عارٌُا!؛تِلم رل َع  ٌِ ُا ةُ   ظا َِ ََ ٌَُو ِمنم ََتاِم الرُجوَلِة وَ ماِل الُفُحوَلِة!!،وَمَّت  اَن ذل َرمُء ِبِه؟!؛ َبام 

 َذمُّ امل
ُيِة اليت َأومَدَعها هللاُ تعاىَل ِفيه؛  القُوِة العاِتَلِة؛ وُتوِة اإل وََنمِو ٌذا مُيمُدُح ِبَِلماِل   بصَارِ وَ ما أُن املرمَء مُيمَدُح ِبَِلماِل القُّوم احِلسَِِ

 ٌذا أَةضاِ و  فََرمٌ.
ُِِبُّ مَ  َرمأَُة 

ِدي ابلِقُصِة: وامل ََ ِل ُوِل َعهم ُ  َعل  ةَِقني  ِمن ذل  نم  اَن ٌذا حالُُه ِمن الِرِجالِ و اِلُب َظ ِِ أَُ ِ  تَُلمُ  هَلا؛ وَلسم
؛وتََرمَ ُبُه!، فَََعالَم تَُ مِِلرِة َ   َلَم تََ مِ وم بِِب مِ  َلَفة !.و  ُه؟!؛ َفَسَِلَْ م

 
ُت فَ ُقل ُت لِبَ ع ِض ُجَلساِئي ِب ََم ِلس  آَخِر تَ ع ِقيباً على حديِثي َمعها:  رَك  َتد   ُثُ  اس 

ُلَم ِم ها ُذرمَوِتَ   َ رَيَ أُن الذي فاَِتا َََ ََُل  هللاُ َعَليِه وسَ ََيَلِة والِلراَمِة اليت حاَز الُ الُّ صَ ا؛ أَ ُهُ ِمنم وراِء ٌذا ُ لِِِه؛ وٌَُو ُع واُن الَفضَ
بُ  ٌُمم َعداَوِة لُه وإىِل ةََومِم ا ٌذا أنم ةََ مسََََِ وُمُه َبام ألََََدُّ َِْ عم َأعمداُؤُه وُخصََََُ ََم !؛ وإنم َدتُ وُه إىَل رِةَبة   عليِه السََََالُم مَع ٌذا َلَم َةسََ  م



ٌُمم عل  ال عمِن ِفيِه ِبُِلاِِ ما َحَّت تََبمَا ِبعمثَِْ  رِةِه وَمنم بََعمَد ُدِة ِحرمِص َأعمدااِه من ُمعاصَََََََِ ِ فااِه َرسَََََََوِ  للعاملني، َمَع لَََََََِ ِه واصَََََََم
يا َةِ  عاِ لغاِمز  صَََََََََََِ ُدوا ِم مُه َموضَََََََََََِ َِل ََُهمم وَلو َ ذابِ!!؛ فَلما َلَم َيَِ  ِمن هللِا تعاىَل وِحفمظاِ َتوافََُروا َعل  َجعمِا إ ثارِِه من الزواِ  أَمم

 .!َسِبياِل إىل الَِليمِد الِذي ةََُروُمون
 ََ ذا ِمنم َد ِاِا  َُبَُُوتِِه أَةضََََََََاِ صَََََََََلواُت هللاُ وسََََََََالُمُه َعليمه؛ فأ ُُه َمَع ما آ ُه هللاُ َتعاىَل ِمن الُقُوِة يف ذل   َحَُّت  اَن َة ُوفُ ٌو

ُا ِع مَد  اِِ واِحَدة  ِم مهن، إ  أَ ُُه  اَن ماِلِلاِ لِ ََفم  َلِة الواِحَدِة!؛ ةََغمَْسََِ عاِ يف الليَم ِه؛ أَبَمَعَد َخلمِو هللِا َعما عَل  ِ سََااِِه وُ ُن ِتسََم سََِ
َوتِه( َلَِلُِلمم إِلرمِبِه )تعمِ : ِلَشهم  . هَنَ  هللاُ َع مُه و اَ  م عاِاَشُة َتقوُل: وَ اَن أَمم

 
ِلس قَالت  و  َوة  ب وق ت  واحد!.املَر َأُة ب املَج  ِع ِنس   : لِكنيفُه ََجََع َبنَي ِتس 

ََ  قُ ل ُت:   َي َأعمَل  ما َخمَْ ُّ ِبِه َعبمداِ ِمن ِعباِدِه؛ فَََلُه بََعمَد ذل َْصَُُه ابل َُّبَُُوِة وٌِ أنم َخُصَُُه ِبا لَاء و  إنم  اَن هللاُ تعاىَل َتِد اخم
ِه  ُمَعقِِ  ِْصََََاصََََِ ٌُمم؛ َفما ةَُ مَِلُر ِمن اخم وا َُْ  هللَا تعاىَل األ مِبياَء ِبَفضََََااَا   ةُشََََارُِ ها ِفيها سََََِ ِمِه؛ وَتدم اخم صَََََلواُت هللِا َب حِلِلم

 .؟!وسالَمُه عَليمِه ِبذلَ
 

 ِلما َمَضى ِمن الَكالِم بَياانً وإيضاحًا: وأزِيُدكِ 
ََُحِة والعا ِفَيِة؛  ما  اَن َمومُفوَر فأُن ال اُل ُُمَُمداِ َعَليِه الصََََََالُة والسََََََالُم عاَل تََبمَا البعمَثِة أَرمبَِعنَي عاماِ؛  اَن فَيها َموُفوَر الصََََ

َََرِف يف تََومِمه، وَتدم آ ُه هللاُ تعاىَل ِمن   ِلا َِة والشََ
َ
ُلُه  امل ََِِ َفُه ةََُفضََ ََِ ََورَِة ما َجَعَا واصََ ََم اِ!؛ وُ اُّ َِجاِل الصََ ِر ََباِء وُحسََ َعل  الَبدم

؟!؛ والرُجُا   ََْمَع م َرمأَُة يف الرُجِا، َفَِليَف َِبا إذا اجم
ِا تََرمَ ُبُه امل أرمَ ُب ما َةُِلوُن يف واِحَدة  ِمن ٌذه الصََََفاِت َعَل  ا مِفراِدٌا َِ

نِِ   ال سََََاءِ  َلواتُ إذا  اَن يف سََََِ ََ فَِأ ُُه صَََََ َََْف    الشََََباٌِّ؛ وَمَع ذل ُُه يف   هللاُ وسََََالُمُه َعليِه ا م ُِ َرأَة  واِحَدة  َتِلم باِبِه ابمم ِ ِِ لَََََ  سََََِ
راِ؛ َبام تََ  ََ ِبِلم ٌَ ذل َي هللاُ َع ها؛ وَلم تُِلنم َفو َي َخدََيُة َرضَََِ شَََُهوِر من الرَواايِت؛ وٌِ

َ
َة َعشََََر عاماِ عل  امل سََََ َلهُ َزوَج م ِِبَمم  تََبَم

ِة والِعشََََرةَن من الُعُمر، وبَِقَي َمَعها َلَم ةَََََْزو م َعليها أحداِ من ال سََََاِء وهَلا أَبم اءل ِ بار  ِمن َرُجَلنيِ  !!؛ وٌَُو إذ ذاَك يف اخلاِمسَََََ
سَََََنَي ِمن الُعُمر!!؛  ؛ وَ اَن َتدم جاوزَ اِِتا!فَ  وَ إىَل  نَي ِمنم ُعُمرِِه الشَََََرةِف َعليِه السَََََالم؛  اخلَمم سَََََِ  وَلَم ةََُعدِِِد إ ُ يف الثالَِثِة واخلَمم

ِبيِ   
َ
َل بَي ََُهُن؛ يف امل ُر والثَُيُِِب؛ فالَْزَم الَعدم ُ ُة؛ والِبِلم ُسََِ

َ ِ سََااِه الشََابُُة وامل وَلَم ميَِام إىَل الشََابَِة أو   وال َفَقِة!؛ وَلما َعُدَد  اَن َبنيم
يِه ال ِبيَعة!،  َْضَََََِ ِر  ما تََقم ون!،  ؛ا حالُُه ما ذََ رمتِ أَةُقاُل فيَمنم ٌذ  الِبِلم أمم ةُقاُل إُن زواَجُه  اَن ِلَمصَََََاِلَق   وما ةََُقولُُه اخلَرُاصَََََُ

َة  اتَمَْضاٌا ما ُ لَِِف ِبِه ِمن تََبمِليِن الرساَلِة والْشرةِع ل ُمِة من بعمِدِه.  َمرمِعُية  َمعمََِْ
ََ أَ ُُه ُعِرَف ع ُه صَََلواُت هللاُ وسَالُمُه َعَليِه أَ ُُه  اَن تَليَا ال عاِم والشَراٌّ، مَيُرُّ بِِه   ٌر آَخُر ُهَو ِمن الَعَجِب ِبكا !،وَأم   ذل

راِن والثالُث   ةُوَتُد يف بََيمِِْه انر، وُرُِبا َرَبَ  َعل  َب مِ ِه ُجوعاِ؛ وَلَم َتُِلنم َحياتُُه َحياةَ  ََ  اَن ةََقمِدُر الشََََََََََََََهم ُُلوك!؛ وَمَع ذل
 امل

ٌَُو ِمن َد اِا  َُبَُُوتِِه صلواُت هللاُ وسالُمُه عَليمه. ِر خاِرٌ  للعاَدِة   َعل  ٌذا الَعَدِد من ال ساء!!، َفَدُل عَل  أَمم
َ هذا الَعَددِ  وم ما َتظُ ِِنَي،  وِب ََج ِعِه َبني  َرم سََِ َوِة َمصََاِلُق أُخم ْاَرٌُُن أَبمِلاراِ؛ َمَع َأُن   وَلوم   ِمن ال ِِسََم َوة   خم هم ََ َعنم لَََ َ اَن َذل

َبةِ  ٌِ ٌُُن! َ ِثريَات  َعَرضمَن أَ َمُفَسُهُن َعَليِه   .َوَرُد
رمُت ِإلَيمها ِم مها    َََ ََاِلُق اليِت َألََ َصََ

ةَِه وا طالِع عَل   وامل دم ٌَ ُ ِْهِ ما ةَُ مَظُر إلَيمِه ابعمِْباِر َُممُموِعِهُن َ  ََقمِا  َََ  ؛ وما  َََقلمَ ُه ِمن الُعُلومِ سََ
ٌِ   واآلداٌِّ  َلَحِة اإلسالِم وَدعمَوتِ واألخال ََ راِجعل إىل َمصم ُهُن، َعل  أُن ُ ُا ذل ِه، ، وِم ها ما ةَُ مَظُر إلَيِه ابعمِْباِر ُ اِِ واِحَدة  ِم َم

ُهِن؛ وُها ابَمَ ْا َوَزة ِر وُعَمَر َرضَي هللاُ َع َمُهما، َ ما َ زواِجِه من عااشَة وَحفمَصَة رضي هللاُ َع َم َرةِه واخلَِليَفَْنِي من بََعمِده؛ أ  َبِلم
ِدةنَي، َهم

ََ   َزُوَ  ابَم َََِْيِه رُتََُيَة وأُم ُ لمثُوم من عثمماَن؛ وفاَطَمَة ِمن َعليِ  وُها بَََقُيُة اخللفاِء الرالََََََََََدةَن امل ِمنم ََتلِيِف   فِلاَن يف ذل
الِم؛الُقُلوٌِّ وَتِ ِييِب ا ْمِق ال رةِو ِلَدعمَوِة اإلسََََََََم َرِة تَََباِاِا الَعَرٌِّ َله،  خلَواِطِر وفََ ٌَ َ أَُمراِء وَ   وُمصََََََََا َوُدِة َبنيم

َ
ِر امل ِوةَِة أواصََََََََِ ِمن تََقم



َعمُروَفِة  
َعمُهوَدِة امل

باٌِّ امل ٌَُو ِمن َأعمَظِم أسباٌِّ بَقاِاها؛ وٌَُو ِمن األسم َلِة اإلسالِميِة وتاَدِِتا ما  اليِت   تََزَاُل ََتمُخُذ َِبا األَُمُم الِدوم
َِ والُسل ان. ل

ُ
 حِلفمِظ امل

ِلِمنَي وَحَدُهم!؛  اً ابملُس            اتِ جَ وم الزُ   دُ دُّ عَ تََ   اٌَ دَ  م عِ    انَ   وٌّل عُ لَََََََََََُ   ٌِّ رم الغَ   يف َبام    واع َلِمي َأ   تَ َعدَُّد الز وجاِت لَيَس خاص        يف
( ُُ  )األَلمماِن(  دَ  م عِ   وفِارُ عم مَ   و انَ   ، (واولُ غُ الم ) دَ  م عِ   ِعاااِ لََ   جاتِ وم الزُ   دُ دُّ عَ تََ    انَ   (ارَ سَيزَ )  نِ مَ زَ   يفِ فَ   ،  )األَلمماِن(و,    (واولُ الغُ ِمثمُا

 َِ لِ مَ   (انَ مَ لم رم الَ ِا )ََََ ِمثم   ةَ بُ رُ وم أَ    ََََ لَ إِ   يِِ سيحِ مَ الم   ةنِ الدِِ   ولِ خُ دُ   دَ عم بََ   وكِ امللُ   ضِ عم بََ لِ   اتِ وَ ابََ البَ   ضُ عم بََ   هُ حَ ابَ أَ   ام بَ   ،(ي سِ انَ )  نِ مَ زَ   يف 
ََ  انَ  َ وَ  ،!اسَ  م رَ فََ   .مِ الَ سم اإلِ  دَ عم بََ  ذل

وم َعَدد  ِمن اجلوارِي، وأَنمََب ِمنَ   وَقد  ماَرسَ  َد الزوجاِت أَةمضَََاِ؛ و اَن ِلَرممسَََيَ  الثاِن ََثان  ِمن الزوجاِت؛ سَََِ  الَفراِعَ ُة تَََعدُّ
راِن َمعاِبِد الوَلِد مااِة وََخمسنَي ذُ وراِ وإانج، و  تََزَاُل أْساُء أبم ااِِه  ُقوَلِة عل  ُجدم  الفراِعَ ِة َإىل اليوم.وأزمواِجِه َم َم

ََارَة:   ََة احلضََََََ  الِ وَ تَم أَ   نم ومِ   ،اتِ جَ وم الزُ   دَ دُّ عَ تََ   آنُ رم والقُ   تُ دِ القَ   دُ هم العَ   جازَ أَ   امَ  َ   ،ودُ مُ لم الَُّْ   وأجازَ تاَل )ولم دةورا م ( ُمؤلُف ِتصََََََ
  . ا َمَْه .!(شاءُ ةَ  ساءِ ال ِِ  نَ مِ  د  دَ عَ  يُ أَ   َ وُ زَ ََْ ةََ  نم أَ  اُ جُ الرُ  يعُ  ِ َْ سم ةَ ): ََن عم مَ الم  اذَ ٌَ  يف  بارِ حم األَ  دِ حَ أَ 

ا َحُرمََُه احلَاخَامَاُت يف الَغرمٌِّ ابمَِْ   فَ تَ عَ دُُّد الزوج اتِ  داِء ِمن الَقرمِن احلَاِدي َعشََََََََََََََر، ويف َمَباحل يف الشََََََََََََََرةعََِة اليََُهوِدَةُِة؛ وإمنَُ
ٌُ اَك إىل َ ِثري  ِمن ِبالِد الع َُْد ِمن  َ مَع امم

رِييِِ أُن امل سَََََََِ
َ
اٌِّ امل وَعِة اليََُهوِد واليََُهوِدةُِة لَعبِد الٌو ؛ وأُن ِمَن اليََُهوِد َمنم   ُموسَََََََُ اَلَِ

 ةَزاُل مُياِرُس ٌذا!!. 
ٌَ َََََََََََََََََ ضَََ َْ قم ِبُِ   يودِ هُ اليََ   بُ الَ  َ ةُ   اليِت   ؛ةُ ميمَ دِ القَ   ةُ ادَ العَ   ََ ذلِ  َ   هُ ضَََُ نَِ فم تََ  اذَ ٌَ   وا ِ زم األَ   دِ دُّ عَ تََ   ظامُ  ِ وَ :  )دمةُوراَ  ( أَةمضَََاِ   َوةََُقول  نم أَ   اا

ُب؛ بام عَل   هِ اتِ فَ وَ   دَ عم بََ   يهِ خِ أَ   ةِ لَ مَ رم أَ   نم مِ    َ وُ زَ ََْ ةََ  الر مَبِة من اإل ثاِر من ، ُثُ ذ َر أ ه ِ ظامل َلَم ةقمم عل  الع مِف والشَََفَقِة َفَحسََم
 ال سا.

َؤِرُِخوَن 1/2/333وألََََََََاَر يف ِ ْاِبِه )
ُ
َليمماَن َعَليمِه السََََََََالُم ِمن الزوجاِت والسََََََََراري؛ فقال: وإنم  اَن امل ( إىل ما  اَن ِلسََََََََُ

رارِةَُه الثالََثاَاَة! إىل   وَن َزوجاتِِه السَََبعمااَة وسََََ ُقصَََُ ِِْنَي وََثاِ نَي َعَل   ةََ َم رِةُة!، تال: سَََِ !!، ةع : سَََْنَي َزومَجِة وَثاِ نَي سََََ الْواِِ
 ََِ ََاِل َلُه تَُُوةل ِج مسَََََََ َك َ سَََََََ َيَة، أو أنم َةنم َر وِفيِ يقم ََم التِِه ِبِصَََََََ ََِ ُيةل عِظيَمةل  ما فَََعَا وَلَعُلُه أراَد بِبََعمِض ٌذه الزَياِت أن ةََُوطَِِد صَََََََ

َعمََن 
 .َرممسيِ  الثاِن!. ا َْه  الِعبارَُة ابمل

ََرةن ) ِع والِعشَ ََِ وةِن يف الباٌِّ الْاسَ ِر الِْلم فم ََِ ِد الَقِدِت ِمن سَ َرأَتنِي، 35  -15ويف الَعهم ََالُم َتزُوَ  ِمن امم ( أُن ةََعمُقوٌَّ َعليِه السَ
 وأُن داوَد عَليِه السالم َتزوَ  من سبعنَي امَرأِة؛ أو ِمن ِتسع  وِتسعني.

واياَ  ِمنم   ِ امِ اخلَ   احِ حَ اإلصََم )  ويف  مم ِر صَََ فم ِلذا اتِ يُ ظِ حم مَ الم وَ   اتِ جَ وم زَ  َعَدداِ ِمن الهِ سََِ فم  ََ لِ   ذَ اَتَُ   المُ السََُ   هِ يم لَ عَ   دَ اوُ دَ   نُ أَ (  سََِ ، ٌو
 ل؛مُن ةََعمُقوٌِّ َعَليِه السالُم. 

َد الزوجاِت جلَِميِع األفراد، ِد الَقدِت تُِبيُق تَعدُّ وِص الَعهم ََُ ََاَرم دليال واحدل يف ُ ُِْبهم عل  امل مع،   بام  اُفُة  صََ وليَ  ع مَد ال صََ
ِد الزوجاِت؛ يف يا بَََََْعدُّ ِة يف أفرةقم َمُحوا للقسََََََاِوسَََََََ روا فيها َدعمَوة الْ مصََََََرِي َفسَََََََ الَوتمِ  الذي   بام إهُنُم َتُّروا ابلبالِد اليت َ شََََََُ

داَتةَ  َة ظُل م تََعمَنُف ابلَْعدُِّد  بال َحدِ  و  َعَدداإلانثِ   َحُرُموُه عَليهم يف أورواب وأجازوا هَلُمم صََََ !، مَع الْ مِبيِه عل  أُن الَِلِ يسََََ
 إىَل الَقرمِن الساِبِع َعَشر.

ْاَن؛ وةُقاُل هَلم: ةََُهوُد اجلِباِل؛ أو) وَن يف داِ سَََََْاَن وأذمَربِيجاَن؛  -(  Tat Jewsوةََُهوُد داِ سَََََم وٌُمم إةرا ِيُّوا اأُلصَََََوِل ةَِعيشَََََُ
َ عاِميم ) ََم نَي َبنيم ُهمم إىل ِفَلسََََََََ ِف الثما ِي اِت  1974والذةَن ٌاَجَر َِجاَعةل ِم َم َََ َْصََََََََ ُد الزوجاِت   –( وُم َم ََرل بَي ََُهمم تَََعدُّ َْشََََََََ ُم َم

 أَةمضاِ.



ََ ةََ  بمِه َجزِةَرِة الَقرمِم؛و ذل ُيِة: )  -  ُهوُد لَََََََََِ رِةُِة   ؛(Krimchakiوةُقاُل هَلُمم ابلروسَََََََََِ والذةَن  ا ُوا يف َمعمزِل  عن احلَرَ اِت الِفِلم
؛ الِح الدةِ ِِ ُيو ُِيِة واإِلصَََََم هم ِْ ارَِة والصَََََُّ َح م ةََُهوَد َأوُرواب  ا سَََََم َْسََََََ َرة  وةُوَجدُ   اليت ا م ُهُم اآلَن ماَاُة أُسَََََم  والُّ ظَ  -يف أممرةِلا    ِم َم

 !.رَ شَ عَ  عِ الْاسِ  نِ رم القَ  اايتِ دَ بِ  َُّت حَ  اتِ جَ وم الزُ  دَ دُّ عَ تََ  ونَ سُ ارِ ميَُ 
راِد   ََ ةََُهوُد اأَل م ٌِ وسَََوراي وإةرانَ   -وَ ذل َ تر يا والعرا َلِة؛   ؛الذةَن ةَََْوُزُعوَن َبنيم اَجَر ِِجيُعُهمم إىَل إسَََراايَا بََعمَد إعالِن الُدوم ٌو

ُلُن ُِجم  َْاِة يف الزواِ ، وَمنم َظَهَر  -َلَُُْهمم ََنمُو ِالِِنَي ألَفاِ  وتََبَم رَِةَُة الَف َنِطُوَن عَُذم راِ ُمَباحَاِ، َ مَا َةشََََََََََََََم َد الزوجَاِت أَمم ُوَن تََعََدُّ ةََعمَِِْ
ََ لَيَلَة زواِجه ا ِبَقْمِلها!.ِم مها َ رُي ذل  ا تاَم أبٌو

ا ِيُّوَن السََوُد؛ ) ِم وٌُمم من األمرةِِلينَي السََوِد الذةَن ةََعمَِْ ُقوَن اليََُهوِدةَُة؛ والذةَن ةََزمُعُموَن أُن أ مِبياءَ  (Black Hebrewsوالِع
 اهَ تََ رَ سََََََََ  مم هلَُ   اص  خَ   َل لم مِ   اٌَ رِ سَََََََم لَِ   ياَ ااِ رَ سَََََََم إِ   نُ إِ   ونَ ولُ قُ ةََ وَ !؛ اليََُهوِد  ا ُوا ِمَن السَََََََوِد!؛ وأُن إسَََََََراايَا الَقِدميََة  اَ  م سَََََََوداءَ 

:أ (؛ازُ  َ ِلِ لم اإلِ ) َد الزوجاتِ بيضُ الِ  اليهودُ  يم      .أَةمضاِ  ، وٌُمم مُيارُِسوَن تَََعدُّ
ماً ُُب تاً  ِعِه!؛  واليَ ُهوُد َلما كانُوا قَ و  ََِ مم ما تاَل ِبِه أحُد األحبارِ     ةَزالُوَن ُُيَرُِِفوَن الَِلِلَم َعنم َمواضََََ باِرٌِ ان يف أخم ٌَدم ََا اليََُهوِد   لََََ

وُم ِبنم  ( وٌَُو ِمن ُعَلماِء الَُّْلمُموِد يف فَََر مسَََََََا وأَلمما يا؛ عاَل َبنَي عاَميم Gershom Ben Yehudaةََُهوَدا:    وٌَُو )ِجريملَََََََُ
َدَر ِفيِه ُِجمَلَة أحِلام  تَُعمَرُف 1000ا إىَل َعقمِد َُممَمع  ةََُهوِديِ  عاَم )عَ ِميالِد؛ و اَن تدم دَ لل  (960-1040) ََم ( للميالد؛ أصََََََ

ِد الُزومجات!!؛ وَضُرورَِة ُموافَََقِة الزوَجِة عل  ال الٌ!.  َِمرُت تَََعدُّ ِه؛ وِمن بََيمِ ها   ابْسِم
 (؛1806ِبَدعمَوة  ِمن انبِلمُيوَن عاَم )  ُه َزَمَن )انبِلميوَن( حنَي اجََْمَع حاخاماُِتُمم يف )ابرةَ (؛تَََرأمان يف الْارِةِخ ما صَََََََََ ََُعو   َ ما

َر )حاخاماِ( َََ ؤا ِ وَتُدمَ   ِمن ُوَجهاِء اليََُهود؛  وبلَن َعدُد اجملَِْمعنَي مااِة وإحدم َعشََََََََََ ََُ َر سََََََََََ َََ ِمَ م َعشََََََََََ ةََرمَ ُب    هَلُمم )انبِلمُيوُن( ا
ِاطُورُ  ام َةسَََََََََََََََمُحوَن ابلْزاُوِ  َبنَي الي)اإلم َََ ُدَد الزوجََاِت؟!، ٌو ام ةُِقرُّ اليََُهوُد تََعَََ ِوبَِْهََا؛ و ََاَن ِم هََا: ٌَََ ُهوِد ( يف َمعمرِفَََِة أجم

ََيِحينيَ  ََد ُِيِة؟؛ وٌَام الراب ُمباحل أمم  ؟!، َف؛جابُ واملسََََََََََ
ََلمَ ِة امل ٌِ بَِعيداِ عن السََََََََََ ِوبَة  ؟؛ وٌَام )للحاخاماِت( ِإبمراُم ال ال وا َلَجم

ا )انبِلمُيوَن(  وَن َبَِ ََْمعَاِت الَيهوِدَةُِة!،  ،ةَُرمضََََََََََََََُ ُجم
َد الزوجَاِت ََمُ وعل يف امل َِمظُرُُه،  ِم مهَا أُن تََعََدُّ َََا   وأُن اَلدِِاي َََة اليََُهوِدَةَُة  فََ؛رمسََََََََََََ

ُ هَلم َعنم ِرضَََََََاه!!،  (  Louis Mole)انبِلمُيوَن( الُِلو مَ  ) مُ هِ يم لَ عَ   وَ لِ طم أُ   ر  َتََ ؤم مُ   إىل (1807  /2)  يف   ونُ بليُ انَم   اعَ دَ   ُثُُ   ةََُعِِِ   اسَََََََم
( ََ ََ َََدرَ َِ  م األَ   ةنُ رِ دَ هم السَََََ ِاطُور؛ وأصَََََ َؤمََتَُر و َءُه لالمم

َا إلَيمها الُوَجهاُء، وأعمَلَن امل ََُ  ؛ُِجمَلَة تواِ نيَ   ( لَْ؛ يِد القراراِت اليت َتوصَََََ
َد ِم مها ما مَيم   الزوجاِت!.َ ُع تَََعدُّ

َعُا الَعَرٌُّ  َ ما لََََََاَء ِمن ال سََََََاِء َ ما  اَن ةََفم َمَع َبنيم بارُُ مم ةُ ِلُقوَن للرُُّجِا الِع اَن لَِيجم ٌُمم َأحم ِلُيِة!، أما اإلسََََََالمُ   َفها ٌِ  يف اجلا
ها، وإمُنا تَاَل ِِبواِز الزايَدِة عل  أرمَبع  طواِاُف ع    ََتُوُز الزايَدُة َعليَفراَع  مصاِلَق الرجاِل وال ساِء يف ٌذا؛ َفَحُدَد الَعَدَد لَرمبَ 

ِبنَي لسسَالِم   َْسَِ ُ َم
ُيِة؛ ُثُُ ِمن امل ؛تم بََعمَد سَقوِط الدوَلِة األَُمِوةُِة؛ و اَ  م يف بداةَِْها َحرََ ِة سَياسَِ ِة؛ و الَيزِةِدةُِة اليِت َ شََ   الراِفضََ

يانَ  ُعو َهُ تال م بََََْقمِدةِ  ةَزِةَد بِن أ  سَُفم َحفاِ َةدم هم ُمصَم َنَُعوا ألَ َمُفسَِ ؛ وتََقمدةِ  ِإبمليَ ! الذي ةُسََمُّو َُه: طاوس َمِلَ!، واخم
ذه ال ااَِفُة هل ََاء   ذابِ عل  هللِا وافمناِء َعَليه، ٌو ََِ ِِ  سََََ ََاِء إىل سََََ ِد ال سََََ ََوَد(، فَََهؤ ِء تالُوا بَََََْعدُّ ا ُوُجودل يف )الِِلْاٌَّ األسََََ

ٌِ وتُر يا وإةران وروسيا؛ ويف بعِض البالِد اأَلومُروبُِية.أايِم ا ٌذه يف سو   راي ولُبم اَن والعرا
ي ِة؛ وإما َحال  ملا وال يَ َزاُل ِب َُم َتَمعاِتُكم الَغر بِي ِة َمن يُناِدي بَ تَ َعدُِّد الزوجاِت إم ا رُُجوعاً إىل ما جاَء ِب الُكُتِب الس   ماوِ 

ِتماِعي ِة! ُتواِجُهونَُه من امِلشاِكلِ   .االج 
ََِ أُ   درم انَ رم بِ )  ُخِذي  ََيِحي؛  ( َمَثاِل  Bernard Ochino)  (وي ُ ولَ سَ

َ
َرِة عاِلماِ ابلدةِن امل هم ََُ َثِر رجاِل ِدةِ ِه لَ والذي  اَن ِمن أ م

َ َة ) يِِ سَََََ  يف   سََََ داِ   اهلَ  دم َيَِ  َلَم   هُ  ُ ألَ   (الْثليثِ   عقيدة)  حارٌّ  الذيوَ   (؛1538وتَََرُت  إىل رُتَمَبِة ) ارمِدة ال( يف ال ظاِم الَِلَ سََََِ
؛ََلةِ َ ما َلَم   ،ةيُ يلِ اإلَنمِ   األصَََولِ  َ داِ ِلَمسَََم د ِفيها سََََ  اليِت  -     ةَ يُ يلِ اإلَنمِ   باراتِ العِ   ن  وإِ   ؛باحل مُ   هُ  ُ إِ   :الَ تَ وَ   ،جاتِ وم الزُ   دِ دُّ عَ تََ  تِ رِ َِم   َيَِ

ِ َْ اللغَ   مُ هَ فم ةََ    َ   وعل  ُ ََم   جاتِ وم الزُ   دَ دُّ ََََََََََََََََََََََََ عَ تََ   نُ أَ   ِم مها مَ هِ فَ   نم مَ   نُ أَ وَ   !!،ازِ جَ مَ الم    علَ   اَ مَ ُِم   نم أَ  بُ َيَِ   -  عُ  م مَ الم   ها م مِ   ؛ِ  َ خَ  مَ هِ فُ   نيم



 ؛ياِ َنمِ لسِ   اإلة اليةِ   (Casellio)  ويُ ةلم  ازِ   ةِ ِجََ رم تََ   لَ عَ   ََ لم تِ   هِ سََََََََََََرياتِ فم تََ   يف  ( َتد اعمََْمدَ Ochinoَ اَن )و   ، ةَ يُ ي ِ والالتِ   ةَ يُ  ِ اليوانَ 
َُ ولِ الِلاُِ )  ٌَّ حارَ  دم تَ و ،  (نم فِ الم  َ )  هاضَََََ فَ رَ   واليِت  ُُِ   ي  هُ ارَ ِلَ  م إِ   وابُ ارَ حَ  امَ  َ   جاتِ وم الزُ   دِ دُّ عَ تََ   نم عَ (  Ochino )اءَ آرَ   ( ُ  م ََْ سََََم وتِ وال

 !!.يثِ لِ ثم الَُْ  ِلَعِقيَدةِ 
 ما   كاَ  ُمراَجَعًة لألفكاِر اليت كاَنت  س           اِئَدًة ِب جواِنَب َكثريَة  من احلياِة األوُروبِي ِة،  (Ochinoوهذا الذي فَ َعَلُه )

لَََِة )ِدي مَاِجاُلن( اليِت أََتُهََا عَام ) ِد رِحم َد األوُروبِينَي من َدوراِن األرمِض بََعََم ُة الِلََاِولِيِِليَُةُ 1522ََتَ َُ َََ (؛ و َا ََ م الَِلِ يسَََََََََََََ
ُة؛ حَُّت َرةَ ِاِرٌُّ ٌذِه الِفِلم  ا الَِلِ يسَََ ِخ اليت اعمََْمَدِتم ِِلاِ يف ال سَََ يِلُية  َتدميَة  لَََ خ  إَنم ُهم إىل  ُسَََ ِلذا َرَجَع بََعمضََُ  ِمن تبُا!، ٌو

َياِ  اُت اجلَدَةَدُة لسَنِم َعمُروُف   -( Martin Luther؛ وَفِهَم ِم مهَا )َ ثََُرتم النمِجََ
-1483)األَلممَاِنُّ الزِعيُم اإلصََََََََََََََالِحيُّ امل

ِةُِة إىَل األَلمما ُِيةِ  (1546 ِم ا عاَم )والذي تََرمَجَم الُْوراَة ِمن الِع رٌَ ( Ochino؛  ما َفِهَم ِم ها )!َِمِرَت الِراب  -( 1534؛ وَ شَََََََََََََََ
َد الزوجات.  تَََعدُّ

َ َعاَمي  (ابُّ ش    ال  هامُ يغ  برِ وَهذا ) ِة يُّ رةِلِ مم أَ   ةِ   دِ   يمل عِ زَ َوٌَُو    للِميالد؛ (1877-1801)  الذي عاَل َبنيم ؛ الزِعيُم الثاِن ِلَِلِ يسَََ
ُرمُموَن )

سَََََيِق للِقدِِةسَََََنَي اجلُُدِد الذةَن ةَُعمَرُفوَن ابمل
َ
ُها:  (،Mormonالسَََََيِد امل  رِ آخِ   ة ِ دِِ تِ    ،يسََََََ عِ  يقِ املسَََََِ   ةُ يسََََََ  ِ  َ )  واْسم

َر ِملُيوِن  وٌَُو دةنل    (!؛مايُ األَ  ِمَ  َعشََََََ و  ِمن اأَلعمضَََََاِء!ةزةُد أعضَََََاُؤُه عن ا ُه )ةو ُعضَََََم سََََََ ( عام )؛ أسَََََُ ُف ِْسيثم ( 1830سَََََُ
ُبوَن،   َع  )ُموُروِن(! وإلَيمِه ةَُ مسََََََََََََ َالِاَِلِة ةُدم

َ  ِمن امل ياِ عنم َطرةِو َمَل ِْعاَدِة للميالد؛ الذي اُدَع  أَ ُُه تَََلُق  َوحم وأَ ُُه أََمَرُه ابسَََََََََََم
ِة احلَِقيِقُيِة!،  ِر )  )بريغهام( املَذ ُكورُ و    الَِلِ يسََََََََََ ه  والذي ةُقاُل َلُه يف   ؛اتِ جَ و  ِد الز  دُّ عَ َب ت َ هَ ذ  ِبَِ   (1852  /8انَدى ب ش       َ

ليزِةُِة ) َ ِة )  يف َيِة!، وَ  اَل عَ   وَدعا ِإلَيهِ (  polygamyاإلَنم َََ َه م ِإلَيمِه ُِتََمةُ   (1871سَََ تََثَمُب م إدا ََُْهُ  لِلن َلَم   اتِ جَ وم زُ الُِ  دِ دُّ عَ تََ   ُوجِِ
َرأِة ََنمو سْنَي ِطفماِل!.ةَ رُ مَ  (27) أَماَم اإلُدعاء!، وةُقاُل إ ُه تَََزُو ُ   ؛ وَأَنمََب ِمن سبَع َعشرَة امم

َدَر تََا وانِ   (وفم رُ ودم وُ   دِ ورم فُ ةلم وِ )  ةِ اعََ مََ للجَ   ثَ الَثالَِ   ي َ اِ الرُ ُُثُ إُن   ََم  نعَ   الْةلي ٌُوَ  ٌَذا   َمعمََن انَ  ََ و   ؛اتِ جََ وم الزُ   دُّدَ عََ تََ  عُ  َ َِبم   َأصََََََََََََ
َََ  ِ الِلَ  ةِ رَ ِلم فِ  ََُ   ةِ يسَََََََََ ا  ةِ يحَ حِ الصَََََََََ َ ِة   اليِت َزَعُمٌو َََ ذُ وُر يف سَََََََََ

َ
وتَُُبوِل تَياِر احلَداَِِة الذي َدعا إلَيِه بََعمُض ٌؤ ء؛ و اَن القراُر امل

(1890.) 

ُدَدتم  اِطُر   وملا وقَعت  َحر ُب الثالِثنيَ  َر ِملمُيوانِ؛ وٌَ َََ رةَن ِملمُيوانِ إىل ِالََِة َعشَََ ََم بَ  الْعمداُد السَََََِلاِنُّ يف أَلمما يا من ِعشَََ وٌَ
ََْمَع األَلمماِنُ؛ ُعِقَد ُمؤََتَُر )فرا مُِلو يا( يف )   ُجم

ِة امل َََ ََماُح لرجالِ 2/1650الُعُ وسَََََ ِ ( تَُِرَِر ِفيِه السَََََ  للميالد( يف َمدةَ ِة ) ورم
ِة ِبَزوَجَْنِي؛ وأنم   َََ ََاِوسَ ِةَرِة والقسَ َََْعاَدت البالُد ُتواٌا اأَلدم َرأَة  َ رِي ُمَََْزوَِِجة ، فِلاَ  م الَ ِْيَجُة أِن اسَ ََرةَبُة عَل  ُ اِِ امم تَُفمرَض الضَ

 ( للميالد!.1700الَبَشرِةَُة و شاَطها ا تمِْصاِدُي ِْبُُلوِل عاِم )
ِل )ِول  د َتِمِعي إىَل قَ و  (:  واس        دِ احِ الوَ   تِ و  للز    جاتِ و  الز    دَ دُّ عَ ت َ      أَ   ىيَ س       الوُ   ورِ ص     ُ العُ   ِب   ينِ الديفِ   الُ جَ رِ   ن  ظَ   د  قَ لَ وَ يوران ت 

 !.وال  طِ  وام  ع  بَِ  المِ س  للِ  ابقٌ سِ  نظامٌ  عِ الواقِ  ِب  هُ ن  لكِ  ،هِ ي  لَ إِ  ق  ُيسبَ  لَ  اراً كَ تِ اب   دُ م  مَُ  ايُ رَ كَ تَ اب    ظامٌ نِ 
ع  آَخر أُن   ََِ ُعوٌّل ترةُد َتعدَد الزوجاِت حلُّ ض   روِريز لز َدِة عدِد النس   اءِ وذَ َر يف َمومضََ ََُ ََيها لََ ؛ وأُن ُعُزوبََة املرمأَِة   ترمَتضََ

َبة  عالَِية  ِمن الوفاة!،  ما ذَ َر أُن اإلسالَم أابَح تعدَد الزوجاِت للعُلةِ   سَبِة عالِيِة ِمن الوِ َدِة ُمقاباَ     ََفمِسها.ِ سم
ََم  اذَ هلَِ وَ وةََُقول:   َ بَ   هُ اؤُ قَ بََ   ولَ  ُ ةَ   نم أَ   اتِ جَ وم الزُ   دُ دُّ عَ تََ    اعَ َْ اسَ ََُّ   نيم َ بَ  ل  بَ   ةباِ،رِ قم تََ   اهَ ََََََََََََََََََِ لِ  ُ   ةِ ةُ رِ  م الفِ   وٌِّ عُ الشَ  اتِ                اعَ َجَ   مِ ظَ ع  مُ   ني 

 ضُ عم بََ   هِ الِ وَ زَ    لَ عَ   تم رَ مَ تَ   دم تَ   هُ  ُ ألَ   ؛رِ احلاض     ِ  انَ رِ ص       عَ   ِب   اليف إِ   قِ ر  الش         الدِ بِ   ِب   والِ الز    ِب   أ  دَ ب  ي َ   لَ وَ   ،رِ ض     يف حَ تَ مُ ال    ا ِ س     َ ن  اإلِ 
 !.اِ وامِ العَ 

مِ  َُ ا يَ ُد الق انُوِ  ِب أم ريك ا إىَل يَ و  اَرُس ِب بع ِض املَن اِطِق اليت ال َتي ا ؛ وَتدم َرأََةُ  ن ا ه ذاُثُ  إ   تَ عَ دَُّد الزوج اِت ال يَزاُل ا ُ
ورَِة   ََُ َرة  صَ َََ رةِِلُيِة تََََِْلُوُن ِمن َزوم   وَعشَ ََاء !؛ وَعَدد  ِمن   َحدةَثِة َلعااَلة  يف ) ِيفاَدا( ِمن الو ايِت املُُْحَدِة األمم َزوجات  ِمن ال سَ

ََ األٌّ!.  األطفاِل ُ لُُّهمم لذل



ُه يف أمرةِلا أةضََاِ؛ َتومل ةُقاُل هَلُمم: ) ُه ومُيارِسََُ ُنم ماَرسَََ ِلاِن(األ)يُّوَن مَن  رةِلِ مم أَ َوٌُمم ،  Apache)وَِ (؛ Athapaskan)  جِبسََم
 منم 

َ
 .يةِ بِ رم الغَ  ةِ يُ وبِ  ُ ِة اجلمَ قَ  ِ  م امل

َعومَن   ُهم: َتومل ةُدم ُِ   (Blackfoot)وِم َم أمرةِليوَن أصَََِليُّون عالَََوا يف السَََهول الشَََمالُِيِة؛ و اَن املقاتُا ال اجُق ِم هم ةِلاَفُ؛
 بَََعَدد  من الزوجات!!.

ٌَا َترِةَباِ يف سَََََََََََََََ ََِة ) (Davidians)ِدةُّوَن(  وأَما )اَلداو  َََْهَر أمُر ََم ي حر ةل 1993فهي حر َةل دة َيةل أمرةِليَُةل معروفََةل الََََََََََََ ( ٌو
ُقةل من َحر َ  ُد  ُم مشَََ اُّ العاَل، ومُيَهِِ َِ ُِْلوَن َمسََُبوَتِة ِْبُُروٌّ  و وارَث  هَلا ة  أُخمرم، وٌِي تَُؤمِمُن ابلعوَدِة الثا َِيِة للَمسََيق؛ وأهنا سَََ

ِد الزوجاِت يف َثا ِ  ََم نَي ج َِيِة!!؛ وَدع م ٌذه احلَرََ ُة إىل تَََعدُّ ََراايَا الَقدميَِة عل  أرمِض ِفَلسََََََ يُ  ََمَلَِلِة إسََََََ ََِ  اِت القرمِن يَتسََََََ
 املاِضي!.

 
واِئُكم  َمر ِجعاً لل َ  َر )األوُروبِينَي( تُرِيُدوَ  َأ   َج َعُلوا ِمن ُعُقوِلِكم  وأف هاِمُكم ؛ بل  ِمن َأه  وبَََلَن   يَِأ والص واِب!،أَن  ُتم  َمعاش ِ

َِْةفُّوا ِلَُمِم اأَلرمِض َتاِطبََِة ظَ َِاِ ِم مُِلمم لَِهُنُمم  ٌَذا ةََُواِطُ،وَ ُِلمم يف  َاِِ َمومِطن  َعل  َما تُ ِبُِلُم احلَاُل أنم َتسََََََََََََََم رَِةُدوَن!، وَمنم  َاَن 
َرمأََة من األَُمِم فََُهَو َأوىَل ِِبُِفِة الَعقمِا َوَفجاَجِة الرُأمِي وسُ َل؛م َََََُه وِسياَسَُْه  

ُْمم ََتمَِْدُحوَن امل ِف الَقومِل ِمنم َ ريِِه!!؛ يف اأَلممِ  ُ  َم ةم
راِ!؛ واليََومَم تََُعدُّو  ََ الواِحُد َم مُِلمم أنم ةَََََْزُوَ  الَفْاَة إ  أنم َتُِلوَن ِبِلم َُم َرِفها؛ و َََ اِفُظ َعل  لَََََََََََ ُِ راِ ِإذا بَََلَغ م َن  اليت  بَقاَءٌا ِبِلم

عاِةِب اليت
َ
نَِ   ِمن امل ََم ، وَةشََََََََ ََ ن   زاَل َُياِفُظ َعل  َذل ُِ طُهُ   تَُغمَََْفر!!؛ َمَع أُن ِفيُِلمم ِمن بَقااي أَتمواِمُِلمم يف )إةرملَ مَدا( َمَثاِل َم

َنِطُ !الشاٌُّّ بََيَم ََُهمم يف الزوا ِ  ََلِِلُيَة َتشم
ِاها!؛ وأهُنُمم ُه يف تََزمِوةِج أب ا، َ ما َحُدَِ ا الُقَدماُء يف ِبالدُِ مم ِمن أصحابِ ا أُن العااَلَة امل

!. ا ُوا َُيمَْجُّ  ََ ِعُيِة وََتَلُّفاِ ِبذل  وَن َعل  أَبم اِء ِجلمَدِتُِلمم الذةَن ةََُعدُّوَن )البِلارََة( َرجم
ُفوَن َمرمَتَ   ر وَِمُِلوَن يف َأسَََََََََََََاِطرِي الرُّوماِن أهُنُمم َأعمَدُموا    ،ابلَعذراءٌَذا َمع أ ِلمم َتصَََََََََََََِ اهِلا   اَء الياِهَرةَ الَعذ  ِعقاابِ هلا عَل  ِإُهم

ةُ   الذي ا مَ َفَ؛تم  َََ َُقُدسَ
َبِبِه ال اُر امل َََ ََارَِة )  َويف بَرِة ا يا اجلَدةَدةِ   !؛ِبسَ ِة احَلضَ ََُ  اَن اآلابُء األ مِ ياُء َُيمِجُزوَن   (1/82َ ما يف ِتصَ

َ واتبَ  َََ ِ  السََََ ََم   اِِتِمم ِخالَل اخلَمم َلياِت؛ َفال ةُسََََ ََم ََات  ِمن الَعجااِِز الُفضََََ واخ  ةُِقيُموَن َعَليمها حارِسََََ َمُق للَب اِت اخَلِ َرِة يف َأ م
ةَِِْهُن إ  األَتاِرٌّ!!.ابخلُُروِ  أَبداِ؛ ُُثُ   ةَُؤمَذُن أَلَحد    ِبُرؤم

رٌِا؛ ا ِمنم ِخدم ُُْمٌو َرجم َرمأَِة َحَُّت َأخم
ِْغماللل هَلا؛ ألَ ُهُ وَ رُ   فَََلمم تََزَالُوا اِبمل رمُُتم َِبا ِبَقومِلُِلمم: إُن َعَمَلها يف َم مزهِِلا وتََرمبَِيَة أطمفاهِلا اسََََََََََََََم

َرة !!، ُْمم ِل َمُفِسُِلمم وةالِت ما َص َََعْمُه أَةمدةُِلمم؛ َحَُّت تاََل م َ ا  َعَمال بال أُجم  يف    ا اتُ بَ   اَ غِ َْ شم تَ   نم ألَ تََومِمُِلمم:  تِِبةل أوروبُيةل ِمََنم  َفذتَم
ََم   نمِ   الءِ بَ   فُّ خَ أَ وَ   ريمل خَ   !مِ وادِ  اخلمَ   وم أَ   مَ وادِ خَ   وتِ يُ البَُ     يف   نُ اهلِِ غَ ِْ الََََ

َ
ََم تُ   ثُ يم حَ   ؛اِ امِ عَ امل  وِ  َ وم رَ بِ   بُ ٌَ ذم تَ   ران  لدم   ةِ َِ وُ لَ مُ    ُ  م البِ   قُ بِ صََََ

ََم مُ الم   الدِ بِ  َ   انَ بالدَ    َ يم لَ    َ أَ   ،دِ بَ األَ   ىَل إِ   احياِتِ  ََم احلمِ   يهافِ   نيَ مِ لِ سَََ  انِ مَ عَ  َم تََ   يوُ تِ والرُ   ةُ مَ ادِ اخلَ   ثُ ََََََََََََََََََََ يم حَ   !؛ةُ ارَ هَ وال ُ   افُ فَ والعَ  ةُ مَ شَََ
ََم عاألَ    ُّ َتَُ    وَ   ، ِ يم البََ    دُ وم أَ   اُ امَ عَ ةَُ  امَ  َ   النِ امَ عَ ةَُ وَ   !ش  يم عَ   دِ  َ رم لَِ  ََََََََََ  اَ عَ ََتم   نم أَ   يزِ لِ َنمِ اإلِ   بالدِ   لَ عَ   ارل لعَ   هُ  ُ إِ   مم عَ  ََ !،  وء  سُ بِ   اضُ رَ ََََََََ
 يامِ القِ   نَ مِ   ةَ يُ يعِ بِ ال ُ   اِتَ رَ  م فِ   وُ وافِ ةُ   اِبِ   اُ مَ عم تََ   الب  ِ   اِ َعم ِِبَ   اٌَ اءَ رَ وَ    عَ َسم  َ      اَ ابلُ   امَ فَ   ،الِ جَ الرِِ   ةِ  َ الَ  َُ   ةِ رَ ثَم ِلَ بِ   اِ ااِ ذَ للرُ   الِ ثَ مَ   ا اِتِ بَ 
 ا َمَْه . .هافِ رَ شَ لِ  ةِ سالمَ  الللرجَ  جالِ الرِِ  مالِ عم أَ  كِ رم تََ وَ  ؛ ِ يم البََ  يف 
 

ِبي ٌة! َفِتُكم  ِمن َأَا   اأَلخ الَق ِنس       ُرورَةل   ِ ََنِ َع ها؛ وَأهنُ   وما يَ ُقولُُه بَ ع ُض َفالس     ِ  (: ا َ ما ةََُقوُل )َأانتُولم فمرا م لِلُ ها ضَََََََ
ََْمع!، ُجم

واِء امل ٌم َي َُممُموَعُة ِأ ََااِلُ ا إ  َمعاِنَ ََتمَلُعها اأَلاِيُم َعل  األَفمعاِل والعادات!،  ٌِ ُ  َفضَ َََ ُِلمم: ليمسَ ََُ أوم   أوم  ما تاَل بََعمضَ
ٌِيَ   :( الُيوانِنُّ (Anacharsis َ ما ةََُقوُل    ٌُ ال ُمةل؛ َحَُّت إ ُه تال: إ ُه إذا ما َِجَعم ا الْقاليُد اليتِِ تََُقدُِِسها َِجاَعةل أوم أ  األخم

رم؛ َما بَِقَي لَ  َُ  اعََةل أُخم اعََةل َما؛ ُُثُ حََذفمَ ا ِم مهَا  َُُا الَْقالَيِد اليِت ََتُجُّهَا ِجََ هَا ِجََ يءل!، ُا الَْقالَيِد اليت تَُقََدِِسََََََََََََََُ َ ا ِم مهَا لَََََََََََََََ
ُرورِةُِة يف تَ ازُِع الَبقاء يَلِة ضَََ ُْمم ِمن ِمثمِا ٌذا ِلُن ُ ُا َرذةَلة   اَ  م ةََومماِ َفضََِ َْجم ََْ َم !؛ بام تَُلمُْمم: إُن )البِلارََة(  اَ  م َخِ يَ،ِة واسََم



ََ يف ظاِِ  ظاِم الزوا ِ  َبِب ذل يَلِة ِحنَي تاَم َبنَي ال اِس ِ ظاُم املِلمِِلُيِة؛ وأُن الَعُروَس ِبسَََ َْحاَل م َفضََِ َنَم بَِثَمن    ُُثُ اسََم  اَ  م ُتشََم
راِ...إىَل َآِخِر ما تَُلمُْمم؛   َعَة ب ذلِك؛أ مَل  إنم  اَ  م َبِلم ُُتُ النُّج  يأُُت  طريَق الرُّش        د،  فَ َقد  أَب  َعد  ُتُم الص        واَب؛ وأخ   وجانَ ب  
ُِلمم عن هللاِ  ََِ ََرااُع وإمنا أُتِيُْمم ِمن ِجَهِة إعمراضَََََََ ِ ها ِمن تَِبيِحها َتدم جاَءتم ِبه الشَََََََ َََ ٌَ وبَياَن َحسَََََََ ال  واليوِم واآلِخِر؛ فأُن األخم

رََة َعل  الَْمم السََََََماِوةُُة؛   ٌِ وَعُلَمها هللاُ َتعاىَل آَدَم ملا َعُلَمُه األْساَء ُ ُلها، ُُثُ ََنمُن  َََرم يف ِف مَرِة اإل سََََََاِن الُقدم دم ِ الصََََََِِ ييِز َبنيم
ِفي ابألِخريَةنِ  َْةم ِ وَةسم ََْعمِلُن ابأِلُوَلنيم رََة  تعاىَل يف َ مُلوتاتِِه  ، َبام َأومدََع هللاُ والَِلِذٌِّ واأَلَما َِة واخلِيا َِة فَََيسم ِمن َ رِي اإِل مساِن القدم

، فََ َََرم )اهلِرُةَ  ََ ْالسََََََََاِ؛ فَََْ؛مَ ُ  يف األوِل وَتِفرُّ يف َعَل  ذل ُه اخم ٌُ َبنَي ما ةَُلمَق  إلَيها ِمن ال عاِم وَبنَي ما ََتمَِْلسََََََََُ ( َمَثاِل تََُفرِِ
َدةمِن{ أي: َطرةَو اخَلرِي وَطرةَو الشر؟!.الثاِن!، فَِليمَف ابإل مساِن الذي تاَل هللاُ  َدةم اُه الُ جم   تعاىَل فيه: }َوٌَ

  
أ نُُكم  ب تَ َعدُِّد الزو جاِت!؛ ( يف )  وهَكذا ش   َ ِة احلضََََارَِة ةََُقوُل )ِولم دةوراَ  م يِحيُّوَن َةصََََم َِ ُعوَن 1/120َفِفي َتصََََُ (: واملسََََِ

اِ بََيَم َ  ِْ َاعَاِ  مَِ ٌُّ امم َََْ َع الرِِ َد الزوجَاِت!؛ وامم يُلُهمم  ُُيَلَُِِا تََعََدُّ َ مَا إَنِم َدِة بََيَم ِة الواحَِ َََُْدةُِِ وَن  َا ُوا ةَُداِفُعونَ ِ ظَاَم الزومجََ
َعنم   مَا امل

يِا   تَُ َمَقض!. ا ْه . َد من اإلَنم ٌِ  ِتياِمِه بَشوا
َرمأَِة َمَع أُ ُِلمم  

ََ َِِف املذُ وَر ملا وَتُدُعوَن يف ُ اِِ ٌذا ُمراعاَة ُحُقوٌِ امل صََََََََ
ُ
ِمن َأواِخِر من َعَرفمْمم هلا من األَُمِم حقاِ!؛ َحَّت إُن امل

ََ القََا ُوِن ِمن ذ َر تََا ُوَن ُْحوراِ  ومََا ِفيََِه من  اجلَوِر والظلمِم للَمرمأَِة ذَ َر أةضَََََََََََََََاِ بََعمَض مََا  ََا َََ م تََََْمُِْع بََِه املرمأَُة يف ذلََ
ع َعشَر(!، و  ها َِبذه احلُقوٌِ إ  يف أواِخر الَقرمِن الْاسَِ لنا  ََفمسَِ ِْعم ِ سَاُء ِإَنِم َْمم ؛ ُُثُ تال: )وَلَم َتسَم ؛ فأُن القا ُوَن احلُُقوٌِ ٌَ صَََد

َرم يف  
َذُ وِر  اَن ََيمَعُا امل

ََ البالِد إىل َأواِاِا الَقرمِن امل بََُْهاتل ُعها وٌِ َحُدُد هَلا !أَة ِملمِلاِ ِمن أممالِك الزوِ ؛ ََيُوُز َله بََيَم
ُ
؛ والسَعمُر امل

     ٌُو ِسُُْة تَُرمول!!.
 

َ ََجاَعة  ِمن أَ  ِلِس َبني  ْاحاِ للسَؤاِل عن َ ِثري  ص حابِناوشاَء هللاُ تعاىَل أ   َيشيَع أم ُر هذا املَج  ؛ وأنم ةَََْ اتَُُلوُه، َفَِلَ؛مُنا  اَن ِمفم
َلْمها احلَياُة الَغرمبُِيُة وَرُوَ  هلا اإلعالُم الَغرمِ ُّ!،   َلُه؛ واليِت أمم ُر مَن اإللَََِلا ِت العاِلَقِة يف األذٌاِن َحوم ضََُ رمُت بََعمَدٌا   َأحم َفصَََِ

جاِل ِ 
َ
ٌُ اَك َُممِلسَََََاِ ِمن امل ِة وأُن  ثرياِ من العاُمِة   أوم ُُممَْمعاِ ِمن ال اِس إ  وابَدُروِن ابلسَََََؤاِل َعما أَََلُ َِبِمم ِمن ذلَ، خاصَََََُ

َهَة بََعمدَ  بَم ٌُُم الشَََََََُّ ََد ُِية؛ فال ةَزالُوَن ةُِثريُوَن ِع َد
ةاَلَ ِة للَمَد ِيِِنَي واحلَياِة امل

ُ
َهِة؛ وةُورِ   َ ِثريُوا امل تِلمَو اإللَََََََِلاَل    ُدوَن َعليمهمُ الشَََََََبَم

َْدُ اإللِلاَل؛  ُدوَن يف جواَِبِمم ِحيَلِة و  ةََهم َرمأَِة يف إابَحِة الََُْعدُِّد، والعاُمُة   َيَِ
 وَن سبيال.وةََُِْهُموَن اإلسالَم ِبظُلمِم امل

ا   جَاِلِ  ِبَِ
َ
ٌَذه امل ِد هللِا أُِجَيُب يف  َُاِِ َُممِل   ِمن  ُاوُ  َمُ  ِْبَمَم ََِ ؛  َر هللاُ َتَعاىَل ِِ ٌََذِه وَ   َحَِليَم ُ   َةسََََََََََََََُ ِِلي ُِجمَلََُْه يف  َ؛حم َََ سََََََََََََ

ََ بََعمَض ما َوَتَع   يُف إىل ذل َرمأَِة؛ وُأضَََِ
ُسَََاَمَرِة إنم لَََاَء هللِا،  ما ُ  مُ  أُت ُّ َعَليمِهمم َخََِ َحدةِثي َمَع امل

ِِ ِمن ال ُرااِف يف امل
ََ البالد.  تِل

ِمَ م عَ َمر ةً   فَ ُقل ُت ِِلَُلس       اِئي َرة  بَرة ا ُِيِة ِمنم َأٌّ  وأُمِ  َأَنمَبا ا اِ َُيمِِلي َعنم أُسَََََََََم َجالِت َخَِ
َ
َر : تَََرَأُت تََبمَا َأايم  يف بََعمِض امل شََََََََََ

ََُِدج ِفيِه عَ  ََجُلُة ِلقاِء َمَعُهما 
َرِت امل َذمُ وَرةِن؛ وَتدم أجم

ُقاءل ل َبَََوةمِن امل ََِ ُر ِطفماِل!؛ ُ لُّهمم ألَََ ؛ وا َمَْشََََََ َِ عاَدِِتِما الغاِمَرِة ِبذل َََ نم سَََ
ُِم   اخَلَُِ ولَََََََََََََاَع وُعُد ِمن ِة اِن، بََعمَد أنم أِبََ الُ ماذِ  اليت   بُُد أنم  ََْمِع ال ُجم

ِْماِعُيةل َْ َْذم يف امل اثل اجم اتل وأْبم   م ِدراسََََََََََََََ
ََْمِع واليت َِتَدِِدُ  َجم

َبِة الشَََيمُةوَخِة يف امل ََم ِلاِن البالِد ِخالَل بِ َِبُُبوط  يف َعدَ   ارمتِفاَع ِ سَ رات  ِمن السَََ نَي؛ َحَُّت إُن ِد سَََُ ِع َعشََََ ضَََم
ة  وَمُعو َة  إضَََََاِفُية    ِة أو ةَزةد ِبرِعاةَة  خاصَََََُ ُلُن َعَدُد أطمفاهِلا ََخمسََََََ َرة  ةََبَم من صَََََُ مُدوٌِ الضَََََماِن احلُُِلوَمَة َتدم َخصَََََُ م ُ ُا أُسَََََم

ِجيعاِ عَ  ْماعيِِ َتشم اٌّ.ا جم  ل  زايَدِة َمَعُدِل اإلَنم
ُد اإلسَالُم   َم اليت سََ ِْماِعُيِة الُِلِم َي َأَحُد املشَاِ ِا ا جم ٌِ ِِلَلُة اليت واَجَهْمها احلُُِلوَمُة وَحلُّها؛  ُشَم

ذه امل ابََبا وَبنُيَ ِعالَجها ٌو
ِر بِ  ََِ رِةَُة ِمن َع اصََََ َََ َلِة؛  ِبا أابَحُه ِمن الَْعدُُّد، ألُن القُوَة الَبشََََ فإذا كاَ  املَي ُلوُب ِمن األَُمِة أ   َتكوَ  ب َمَليف اِء األُمِة والُدوم



ِها؛ ثَ ُر ِمن َغري  َ أ   َيُكوَ  َمَعديفُل اإلهاِب فيها َأك  ََالُم: ا مِِلُحوا   الص       دارَِة َبنَي األَُمِم تَ َعني  ََالُة والسَََََََ ولذا تال َعَليِه الصَََََََ
ثََرٌُا ِ ساِء!.الَوُدوَد الولوَد فأِن ُمِلاِِرل بِلُم األُمم، وتال ابُن َعباس  َرضَي هللاُ ع ه:   تَََزُوُجوا فأُن َخرَي ٌذِه األُُمِة أ م

ِبيِلها إىل الن ُُّهوِ  كاَ  ذلَك َكماِء احلَيا َبِة إلَي هافإذا كاَنت  األُم ُة ب س       َ ؛ وٌَذه اجلالَِيُة اليََُهوِدةُُة اليت َتِعيُش يف ِة ابلنس        
َرَة الواِحَدَة ِم مه َعُة والثما َِيةُ بَرة ا ِيا تَََرم األسََم ِهَدُه َ رِيي   ا؛ وِفيها ِمن األطفاِل السََبَم ي َ ما لَََ ُت ٌذا بِ ََفمسََِ ، وأ َثر!؛ لََِهدم

 عمِض األعمواِم َوُوِلَد ِِ الَوَلُد اخلاِمُ  ٌ اك؛ وتَََع م ِ ِتُصةل َطرةَفة:إةرملَ مدا( يف بََ عاِصَمِة وملا ُ  مُ  يف )
ِلي: أٌذا َوَلُدَك األول؟. ٌم َ ال ِبيَبُة )ابإلَنليزِةة( وُ  مُ  ُمراِفَو َأ  تال م ِِ

ٌُو اخلاِم . ُْها بِِلساهِنا:  ؛ بام   ف؛َجبَم
 تال : أو َحقا تََُقول؟!.

َو َ ذلَ. ٌَ  تلُ : 
ِفي ٌذا إذنم تال م   ، فالَعَدُد َ بري!.: فَيِلم

 (: ٌذه البداةة!.this is the beginningتلُ  َعل  الَفور: )
 تال : أَو ََتمزُح؟!.

ََ ِمن ِدةِ  ا، و  َُمَُا للِمزاِح يف ٌذا.  تلُ : بام ذل
.... َعلمُ  فيها َِجمَرِة َتدم َخَب م  فِل؛مُنا ألم

: ََنمُن )اإلةرملَ مِدةُّو  !.فقال م َ ِ يِ نيِِ  َن( َنُِبُّ األطفاَل وَ ثَمَرَة اإلَناٌِّ ِمثَمَلُِلمم؛ ألَ ُ ا َمظُُلوُموَن  الِفَلسم
  

 ُث  اتبَ ع ُت َحديِثي مَع ُجَلساِئي قائال:
ِد الُزومجَاِت حال   ٌَُو فََرمُع تََعََدُّ اٌِّ والَذي  َدتم يف َ ثَمَرِة اإلَنَم ٌَذه األَُمِم َ يمَف وجََ َعوَن فَا مظُُروا إىل  َِلَا ََِة اليت َةسََََََََََََََم

لبَُُلوِ  امل
َببل ِمن نَِ   األسَََََباٌِّ   إلَيها يف احلَياة، وذلَ سَََََ يُع األَمِم فيه؛ وٌُوَ َتشََََم ِمن األسََََباٌِّ الَِلو ُِيِة القَدرِةُِة اليت َتشَََََنُِك فيها   ُك ِجَِ
رَِب م }:  األَُمم؛  ما تاَل تعاىَل َعن اليََُهود ..{؛ وَحبمُا هللِا: الُ اسِ   ِمنَ   َوَحبما    اّللُِ   ِمنَ   ِْبَبما    ِإُ    ُِِقُفوا  امَ   أَةمنَ   الذُِِلةُ   َعَليمِهمُ   ضَََََََُ

ٌُو السَبب.  ٌَو الَقَدُر؛ وَحبمُا ال اس: 
ََاُّ  ٌَ اَك ُتسَ ََاِل؛  ِلمنَي تَََبُدَلِ  املوازِةُن؛ بام   َموازِةَن َأصَ ََم ُسَ

ُر إىل امل َُْق   فَِلماذا إذا عاَد اأَلمم ُيوُف الظلمِم ِمن َأ مماِدٌا؛ وتَُفم ََُ سَ
َمِة طُغاِة األرمِض وُعْاِة الد يا،   واِء خِلِدم ٌم ٌُ اأَل لِ َِبا طُُر ِبيِا ةَََقظَِْها إ  ُخ ُِة   وهل  )ُمؤاَمراُت ََت ديِد( الن س          واألُمُة يف سََََََََََََ

 ها؟!.تََرمِمي إىل بَقاِء األُُمِة َطرَُِيَة ِعَلِلها؛ وَأِسرَيََة ألموااِ 
ُر هللِا لَِئن   ت    كاَ  َوأ ُد الَفتاِة ب اِلاِهَلي ةِ   وَلَعم  ِرِاها!، ولَي س      َ ِعها فَ َهذاي ُخي ٌة ِلَوأ ِد أُم ة  بََس         َنِع اِلَراِئِم وأَب ش       َ ِمن أش        

 تَ َتناَهى َبشاَعًة وقُ ب حًا!!. 
 

َع حِديِثي يُّ اأُلصََولِ   فَ َلما َسَِ ِفياِء وما أَتََُلُهمم يف زما ِ ا   - َمغمِرِ ُّ الدارِ   ٌذا تِلمِميذل ِِ أَ مَدُلسََِ ُه ِمَن الْالِمَذِة اأَلوم   زِلمُ  َأُعدُّ
ََ األايِم َعل  أرمِض )الرابِط    –ٌذا  ِلمنَي األوَل املغمِرٌّ( اليت َلَم تَََزلم َعل  َمرِِ  رِِخها حِ   –ذَ َر ِِ ما ََيمرِي يف تِل ُسَم

َن امل صَم
دِِ احلََمالِت الصََِليِبيِة عل  مغمِرٌِّ العاَلَِ اإلسََالِمي؛ َحَُّت ابَمُِْلي م )ِبُدعاِة الِعلمَما ُِيِة( يف تََرمهِنا األ خري؛ َفَحُدَِِ  َعنم َْحمَلة  ِلصَََ

ُفُث يف ِ ريٌِا أَفموا نَي وتََ َم ََِ ُغمِرضَ
ََ امل عمواَء ةََُقوُدٌا بََعمُض أول، َََ َرمأِة!لَ

ِم ُحقوٌِ امل ََم ََالَم َِبَضَ رمِتُيةل تََُِْهُم اإلسَ َََ  ؛ وَت اِلبُ هل َ رمبُِيةل ولَ
َد الزوجات! رةِع تا ُون  مَيمَ ُع تَََعدُّ للَمرأَِة احلوُّ يف الزواِ  ُدوَن ُسلم ان  أحد  َعَليها؛   وأنم َُيمَعاَ   !؛هُ دُ َأوم ُُيَدِِ   ومَيمَ ُع ال الٌ؛  ؛بَِْشم

قاِباِ  ما طالََب م بََ 
ُ
ِد اأَلزواِ  أَةمضاِ!!. عمُضُهُن يف امل  ابلسماِح للَمرمأِة بَََِْعدُّ



َغمِرٌِّ عام )
ََ   (1999وَلَم َةُِلنم ٌذا الذي ذَ َر ِ وَحدَث يف امل َلها يف َزْحمَِة تِل ُد؛ با َتد اِتصَا   تََبَم ُِ َع ِِ وهلِل احلَمم  اابِا

ٌِمم؛ وَعنم ُخُروِ  املالةنِي ِمن أفراِد الشََََََََََََََعَمِب األحَداِث َرِفيول أَِدَةبل َجلَيال ِمن   ُدَِِ  َعمَا ََيمرِي يف ِبالِد َغَارِبََِة وحََ
الُعَلمَاِء امل

ََْ مِِلرةَن لَ عمراِف الدِخيَلِة َعل  ِدةِ ِهمم وأُ  ََم رِةَن ُمسََََََََََ ٌِ ِلِم ُمَْظا ََم سََََََََََ
ُ
َغمِرِ ِِ امل

َ ِة  امل َعل  أعمقاَِبِم  ُمِِْهمم َحَُّت َرُد هللاُ تعاىَل ُدعاَة الِفَْم
ُحورِةن. ُؤوِمنَي َمدم  مذم

 
 وطالََبِِن األن دُلِسيُّ كما طالََبِِن َغرياُُي ابلتع ِليِق َعلى هذاي احلواِدِث؛ فقلت:

َا أبم اِاها!؛ وَل َ مِلها يف َةِد ا  مِْه  إُن ِمنم َأعمَظِم ما ابَمُْلَي م ِبِه أُُمُْ ا َجهم ََُ ََ ُحصََََََََََ ُِلوا ِإلَي ََم لمَعَجب!؛ واي لَ   اٌّ!،فاللُهُم َ شََََََََََ
َلُن احلالُ  َِمِمُا َبنَي َةِدةها الِعلمَم الذي    َ يمَف تََبَم قاِاها وٌِي  َََ َبَب لََ َََ ُلها سََ ِا!!؛ ُُثُ َةُِلوُن َجهم َم ابجلَهم َََ ٌَُو ِلُُمِة الِعلمِم أنم تُوصََ

ٌِي   ََ ََتمِضي  ِلفاُؤٌا وَدواُؤٌا، وِمنم ورَاِاها  رِةخل مَيُدٌُّا بِ ََبمِض احلَياِة، ُُثُ  ِخيَ     و ؛مَنا  ِم مه؛   َليء  ىَل و  تََلمَِْفُ  إبََعمَد ذل
 الَعي اِن وَصُمِ  األُذانن وَلُا اللسان!.

المُ   أنم ةُ اِدَي ابِحثُوَن َ رمبِيوَن ابلَْعدُّدِ   ِمن الَغرِيِب َحقيفاً  ِْماِعُيِة اليت   الذي َجاَء ِبهِ اإلسَََََََََم ِِلالِت ا جم حالِ لَِلثري  من املشَََََََََم
ِلمنَي َلُن َتعُدَد الُزومَجاِت ِمن ِْسَاتِ  ََم سََََََََ

ُ
وِبنَي عل  امل ََُ سََََََََ ُحم

ِر اإلتم اِع   ةُواِجُهوهَنا يف الَوتمِ  الذي ةََزمُعُم ِفيه بََعمُض امل ََم )َعصََََََََ
ذا الَقا ٌَ َلِة اإلتم اِعُيِة(!؛ وِمنم  زِِم تََومِل  ِي ال الِِ صَل  والُدوم ٌَدم ُروِعُيِة الَْعدُِّد؛ وال عمُن يف  ِم هللِا َتعاىَل ِبَشَم اِا ال عمُن يف ُحِلم

حاِبهِ  ي أ اِبِر َأصَم ليمماَن َعليِه   هللاُ َعَليِه وسَلَم وٌَدم َلُه ِمن األَ مِبياء؛ َ َ الِِ هللِا سَُ ي َمنم تََبَم ٌَدم ُهمم؛ بام وال عمُن يف  َرضََي هللاُ َع َم
ٌَؤ ِء ِمن اإلتم اِعيِِنَي أَةمضاِ؟!الس ام  اَن  َرأَة !؛ فََهم َأَ   !.الِم، والذي َََِبَ  يف َصحيِق الُبةارِيِِ أ ُه  اَن َلُه مااُِة امم ِم اللُهُم إان َ 

ََ ِمن اجلُُهاِل وما َةصم ََُعوَن.  إلَيم
ِد الزموجاِت يف الشََََََََََََرمعِ   أنم َُيمِمَا ٌذا الِلاِتبُ   -والَعجاِاُب َِجُةل    -  وِمَن الَعجاِئبِ  ثالُُه َعَل  تَََعدُّ راء   َوأمم َلَة الَ ِلم  !ٌذه احلَمم

َد الزومجات    - بَُُهوَن ِب ااَِفِة )الدُُّروِز( اليِت   تَِبيُق تَََعدُّ ُهمم )داِء ُعضَََََاِ !(؛ و)َحيَََوا ُِيِة(   -وَ َ؛هُنُمم ةَََْشََََََ ؛ !! َحَُّت َْساُه بََعمضَََََُ
ُو؛ ََ  ََعم ل بِه ألمَيُو وأَلمصَََ ؛ وَذل ِف َأَحوُّ ُر هللِا َِبذا الَوصََم ِحيَفِة الَيماَمةِ وَدعا احلُُِلوَمَة    وٌَُو َلَعمم َر يف صَََ  إىَل َم مِعِه!!؛  ما  ُشََِ

رمكل ابهلِل يف   ؛ ٌَََََََََََََََََ 1385/   3/    18يف    السَََُعوِدةُةِ  ٌَُو لَََِ ِعيِِ )الذي  داَد القا ُوِن الَوضَََم ِْمم يف الَوتمِ  الذي ةَََعدُّوَن ِفيِه اسَََم
ِدميََِة   ِليََُِة القَََ ٌِ ِه( ِمَن القََاَواِ نِي اجلَا مََُ ( وتَا ُوِن  (َْحُورَاِ  ) قََا ُوِن  ُحِلم يِِ األوُروِ ِِ )مَاِن( وتواِ نِي )أِِي ََا( والقََا وِن )الَِلَ سََََََََََََََِ

َرُة!، أ  سَََََََََََََََاَء مَاوالقواِ نِي )الرومَا ِيَُ  عَاصَََََََََََََََ
ُ
َد ِيَُِة وَخ مَوِة َُتمِليهَا امل ِر وُمواَ بََِة للمََ  َا ُوا   ِة( وتَا ُوِن )انبِلمُيوَن( تََقََدُّمَاِ يف الِفِلم

 ةََعمَمُلون.
ي َرِْحَُه هللاُ وال ِم َ َف  صََََََََ يمُخ ُمصَََََََم ُيوِخ (نيمِ الَ العَ   ٌِِّ رَ   نم مِ   مِ لم والعِ   اِ قم العَ   فُ تِ وم مَ )  يف ِ َْاِبهِ   َقومُم َ ما  َََقَا الشَََََََُ ؛ وٌَُو آِخُر لَََََََُ

ٌُمم   َلِة الُعثمما ِيِة )وَعَدَد يمةاِ( َتدم تاَل تااُِلُهم:    127اإلسَََََالِم يف الُدوم  َِّت حَ   ،نيَ يِِ بِ رم الغَ   دَ  م عِ   امَ   اُ  ُ   ذَ خُ َنم   نم أَ    لَ عَ   ا َ مم زَ عَ   انُ إِ لََََََ
 !!.مم هِ ااِ عَ مم أَ  يف  اليُت  اتِ اسَ جَ وال ُ  ،!مم ِتِِ ائَ رِ  يف  اليِت  تِ اابَ هَ ِْ ا لم 

ِرتِ   وَتدم فَََعُلوا وهللا!!؛ ِد الزوجاِت )  وانَدم بَََْحم ِ يَعِة ُمُدِعي تَََعدُّ ِليزِيُّ الصََُ يِعيُّ اإلَنِم ِمريمزَا َعِليُّ َُمُُمُد( المُمَلُقُب )اِبلَباٌِّ( الشََِِ
ِد الُزومَجاِت َسَ َة ) َِمرَت تَََعدُّ  !.(1844ال َُّبَُُوِة؛ َحيمُث أعمَلَن 

َََ ُّ ويف الثُلِث اأَلِخرِي ِمن الَقرمِن الْا َََر تاَم )ةََعمُقوٌُّ صَََََ ِع َعشَََََ ََِ ريِِ سَََََ ََم رَِح املِصَََََ ََم َسَََََ
رِيُّ َأَحُد ُرواِد امل ََم وع( الَعَرِ ُّ اليََُهوِديُّ املِصَََََ

رِةُِة السََاِخَرِة  َ( يف )  -والصََحاَفِة املِصََم َواِت و 1912)تويِفِ َرِحياتِِه أماَم )ابلَََ  –ابَ واِت( البالِط اخِلدةِويِِ  ( و اَن ةََُقدُِِم َمسََم
ِد الزومجاِت!؛ َع ََُفُه ِبَسَبِبها اخِلدةِويُّ بََعمَد أنم  اَن ُمعمَجباِ ِبِه! َرِحُية  ساِخَرة  َعنم تَََعدُّ  . ِبِِلْابَِة َمسم



َ َة )  ُُثُ َْحَاَ   ِم ( َحيُث  ا1938َلواِء ٌذه الفاِتَرِة ُمصََ َف  َ مال )أ تُورك( املَُْوُى سََ َد الزوجاِت ِْبُِلم َن أوَل َمن أَلمَغ  تَََعدُّ
 ََ ِصُيِة    القا ُون، وَ ذل واِل الشةم ِسُيِة َعل  الْو ُ أَلمَغ  القا ُوُن الَوضمِعيُّ الْو ُِسيُّ الْعدَُّد؛ وَ ُص م املاُدُة العاِلَرُة ِمن َُمَُلِة اأَلحم

َد الُزومجاِت ََمُ وعل!؛ وإنم تَََزوُ  َْوِجُب ِعقاابِ ابحلَبمِ !!.أُن تَََعدُّ ثَََر ِمن واِحَدة  َةسم  َ  ِل م
   ِى وَترِةبل ِمن ٌذا القا ُوُن الليالُّ  

َ
َََ لِ (  9) مِ تَ رَ   ونِ ا ُ القَ   نَ مِ   وىَل األُ  ةِ ادُ امل رمَطنِي ما 1994)  ةِ  َ سَََََََََ َََ َد إ  ِبشَََََََََ ( َحيمُث َم َع الْعدُّ

لم ان؛   ََُ ََ  اَن أَ َمَزَل هللاُ َِبِما ِمن سََََ ُوافَََقِة، فأنم َلَم ةَُِْم ذل
ِة ابمل ََُ َْصََََ ُةم

َِلَمِة امل َحم
م  ِمن امل ُدوِر ُحِلم ََُ ُموافَََقِة الزوَجِة األوىَل؛ وصََََ

َِلَمَة بَِْ مِليِو الزوَجِة الثا ِيِة. َحم
 الزواُ  ابِطاِل!!، وللزوَجِة َرفمُع َدعموم َت اِلُب َِبا امل

َِاُء القا ُوِن أَ َمفُ  فا ُجُرف  ٌار ؛ ا َمَََْقَدُه ُخ ِعُي ِمن ِع مِد َ رِي هللِا؛ وإمنا تاَم َعَل  لََََ ُهم؛ وَرَأوما َأُن الَْفلَُّ  وأَلُن القا ُوَن الَوضَََم سَََُ
ه!؛ َحيمُث أُن املاُدَة  )   ِْ اد  إىَل القا ُوِن  ََفمسََََِ  /10 :  مِ تِ رَ   ونِ ا ُ القُ   نَ مِ   13  م/    2فِمن ٌذِه القواِ نِي سََََهال َةسََََرِي، وابسََََم

َِلمََ 1984 َحم
ٌِ أمَاَم امل ِِل َُُه إِبَاُت واِتعََِة ال ال َد إِبَاِت طالتَِِه ِمن َزومَجَِِْه األوىل؛ فََُيمم ِا الزواَ  بََعَم ِة؛ ُُثُ ةَََََْزُوُ  ( َتَِيُز للُرجَُ

اِ  ََ ةُراِجُع األوىَل ماداَم طالُتها يف اأَلصَََََََََََََم راء  الثا َِيَة؛ وبََعمَد ذل ِعِياِ؛ وٌُو   َُيمْاُ  يف ُمراَجَعِْها إىل ِإذهِنا أو إىل أيِِ إجم  َرجم
 آخر!.

رمانرمُد لَُو( ةَقول: ُِ َعمُروُف )ٌِّ
َ رُّ إىل الرُجوِع إىَل اإلسَالِم تَبَا هِناةَِة الَقرمِن الِعشَرةَن   َلَقدم َ ََْب الِلاِتُب امل َْضَم )إُن أورواب سََ

(!!، فََهَ  َرِِتِمم أبم اُء ِجلمَدتِ ا الذةَن   ةََزَالُوَن ةَ اُدوَن  لََاَءتم أمم أََب م ِلم ٌَ ِمن سَََ حَُّت   َعِن اإلس  المِ   واإلع را ِ   ابلرُُّجوعِ الُ أفا
رةَن!.  بََعمِد هِناةَِة الَقرمِن الِعشم

بُ ا هللاُ و ِعمَم الوَِ يا. َفظم َعَلي ا ِدة َََ ا وُعُقولَ ا؛ وَحسم  فاللُهِم احم
 

ِد هللِا تعاىَل يَ ن ِزُل َعلى قُ ُلوِب الس  اِمِعنَي بَ ر داً وس  الماً وقد  كاَ    ِة من الشََباٌِّ الذي ابَمُِْلَي ابحلياِة يف كالِمي ِبَم  ؛ خاصََُ
ُهمم انتِ  ََُ ُا تاَلُه ِِ بََعمضَََ َرم!، َفِلاَن َِ ُبهاُت الَغرمبِينَي تََقمرَُع َْسمَعُه َمرُِة تِلمَو أُخم ََُ ُهمم:  اِل عَ الَغرمٌِّ و  َتزاُل لَََ الُم  َم فإذا كاَ  اإلس     

ِل؛ َفِلَم ال تَ ع َيى  يُِبيحُ   األز واِت أيضًا؟!. املَر َأُة احلَق  ِب تَ َعدُّدِ للرُجِل ذلَك؛ وأن  ُتم  تَ ز ُعُموَ  أَن ُه ِديُن الَعد 
داُه هللاُ إىل   را ِِياِ ٌو َ وات  ِعُدة  رُُجاِل  اَن َ صَََََم َبَق ِمن ُدعاتِِه ُُياِوُر ال صَََََاَرم وَةُدُعوٌُمم إىل ُُثُ َلِقيُ  بََعمَد سََََََ اإلسَََََالِم وأصَََََم

ََ يف حِدةِثِهمم َمَعه، فِلاَن َجواِ  هَلُما أنم  ؛ َفس؛َلِ  عن ٌذا  ََفمِسِه وَحُدَِِ  أهُنُمم ةَُُثريُوَن ذل  تَُلمُ :الدةِن احَلوِِ
ليزِةُِة َ ِلَمُة ) ُُ وِد َعَل  سَََََََََََََََاِحِا Polyandryيف اللغِة اإلَنم َذا لُه ُوُجودل يف أَتَمَواِم )الُ رِي( ِمَن اهلم ( وتََعمِ : تعدد األزوا !، وٌَ

ذا ِمن أ مَرٌِّ ما أَ مَ  سَاِمعل ِمن َعجاِابِ  ، اهلََمِج ِمن الَبشََر   ِبالِد )المَمِليَبار(!؛ َومُيارِسَُُه بََعمُض أَتَمَوام  يف َم اِطِو )الَُْبمِ (، ٌو
أُلَك:وَمَع  َ املَر َأِة أم  ال؟. هذا فأان َأس  َنَك وَبني  ِويِن بَ ي   َئِة اخلِل َقِة والَتك  ُعُر ابلَفر ِق ِب َهي    أََتش 

َت: ال ََ ف  إ   قُ ل    ُا الَِلالِم َمعََََ ازاِ؛ ا َمَقَ َع َحبَََم ِة   ُمََََ ُه اأَلعمم  َحِقيقََََ رِ َََُ ٌُ ةَََُدم ََ !!؛ والَفرم اتَََِ اِل إلحلَََم ٌم َ  َأ  َِبُِن أو؛ وُ  َََم
َنم لِ ََفمسِ  جاِ نِي، فاخم

َ
 ََ ما ِل،مَ !.ابمل

 اَطِة ِبُِلاِ  مِ   وإ   قُ ل َت؛ نَ َعم ؛
ُ
ٌُ يف اخلِلمَقِة أوَجَب فََرمتاِ يف الَوظاِاِف امل : فَََهذا الَفرم ََ واُه؛ ِتيَا ل َِْ يُع سَِ َن وٌُو الذي   َتسَم

َرمأِة،
ٌَ العا  الرُجِا وامل ذا الَفرم ٌَ  اوم رَ تََ   َلَم أَ )  تال:  بََعمُض الصَََََََََََََحِف اإلَنليزِةُِة أ هُ   َلُ األوُروِ ُّ )ُِوس( َ ما  َََقَل م َع مهُ وَتدم  حَظ 

اٌُّ( الذي    !؛ ا َمَْه ،(اهَ يَم لَ عَ    َ يم لَ  امَ   هِ يم لَ عَ وَ   ؛اِ جُ الرُ    لَ عَ    َ يم لَ   امَ   اهَ يَم لَ عَ   نُ لِِ   يادِ  َ تَُ   اهَ ِْ قَ لم خِ   الَ حَ   نُ أَ  ََ )اإلَنم ٌَُو وِمن ذل
ََاِن  َبُب بَقاِء ال وِع اإل مسََََََ َََ َعمََن، وأ مَ  سََََََ

َرمأُة َُمَاُّ الزرمِع،   َجَرَم تاَل تعاىَل فَيِهُن )َحرمثل َلُِلمم( هِلَذا امل
؛ وإمنا الرجُا زارِعل وامل

ََ َِبا واب ُر ذل َََ ِعيفاِ ُمَْهاِلِلاِ، تََعمَلُم أُن اأَلرمَض َلوم ُزرَِع م بُِبُذور  ُ مَِْلَفة  يف َوتم   واِحد  َأضََََ َََ لزرمِع فَأماُ   تََ مِبُ  وإما َخرََ  ضََََ
ٌَاٌِّ َ رامَ  َرِفهَا وذ َفُعهَا ذَلَ، مَع مَا ِفَيِه ِمنم َح ِِ لَََََََََََََََ ِلَذا املرمأَُة   ةََ َم رَ َاء  ِمَن اأَلزموا ِ ٌو َ ُع مَع لََََََََََََََُ ََم  ِْهَا!، و يَف َتصََََََََََََ



نيَ  َيُِلوَن الوَلدُ   ؛ُمَْشَََََََاِ سَََََََِ يقُع َجرُ ؛  ؛ َوَعَل  َمنم تَََقُع تََرمبِيََُُْه؟!وِلَمنم سََََََََ ََ وما ذا سََََََََ ياِع األ مسَََََََاٌِّ؛ واتمَِْْاِل   اَء ذل ِمن ضََََََََ
 األزواِ ؟!.

 
اُث اليبيِفي  ةُ     وق د  أث  بَ تَ ت  األِب  

َ
ِء امل بَُُب َعنم ا لََََََََََََََِناِك يف َوطم ُُْج عن أُن َ ثرياِ ِمن اأَلممراِض القَاتِلََِة تَََْسَََََََََََََََ رمأَِة!!؛ حَيُث ةََ َم

ِْقمباِل سََااا  آَخَر إ َِْعداِ  سََم َ ِوةُِة يف الُرِحِم ُمضََاَعفاتل َخِ ريَةل، و  َةُِلوُن الرِحُم ُمسََم
َ
ْالِط السََوااِا امل يِِ ُمُدة  اخم   بََعمَد ُمضََِ

َمَة فيما َوَرَد يف الشرمِع ِمن عِ  اِفيَ  َََُْوُى َع مها َزومُجها!!.ة  ِمن الَوتم !؛ وِبِه تََعمَلُم احِلِلم
 َُلَقِة وامل

ُ
 ُدِة امل

َلة   ما َوَتَع لَِ الِِ هللِا ُسَليمماَن َعَليِه السالمُ   اَف َرُجال َعَل  مااةِ وَلوم ُتدَِِر أنم ط َرأَة  يف لَيَم رأَة  عاماِ امم ، أوم تََرَ م ا َرُجاِل َمَع مااِة امم
رأَة  ِم َم   ُحَِلماِء اإلفَمَرِ ج؛ اِماِل  ما تاَل بََعمُض   ُهُن بوَلد  إبذمِن هللِا تعاىل؛ و اَن ِع مدان ماَاُة إ سَان!؛ ألممَِلَن أنم َتَِيَء  اُّ امم

؛ ولو مِلَث مَعها مااُة رجا  عاماِ  اِماِل ملا أ مسَل م سَوم إ سَان  واحد، ََ َرمأَُة َ ذل
فِلاَن ما َخُ  هللا تعاىَل بِِه   ولَيمسََ م امل

َلهمم ابلرسََََََََاَلِة وال بَُُوِة واخِلالَفِة وِو ةَِة الَقضََََََََاِء وَ الرج َلُهمم بِه َعل  ال سََََََََاِء؛  ما َفضََََََََُ اجِلهاِد اَل ِمن ٌذا ِمنم ابٌِّ ما َفضََََََََُ
 والِقواَمِة؛ وهللاُ َخملُو ما ةشاُء وما َخمْار.

 
َرَك آَخُر يَ ُقول: لكن أَلَيَس ب تعدُِّد الزوجاِت ِإض راٌر اب َتد    ؛ وذلَك ظُل ٌم َا!!.ملَر َأِة؟فاس 

ا ةََُردُِِدُه الَغرمبِيُّوَن!؛  ِر الرذةَلِة   تَُلمُ : ٌَذا َِ وُمهاَِجَُة َتعدِد الزوجاِت َحرمٌّل َعل  الْشََََََرةِع اإلسََََََالِميِِ ِمن ِجَهة؛ وَدعمَوةل لَِ شََََََم
َرمأ  وحالا َلرمَع هللِا أوِ  أنم ةُِقُر الظلمَم أو ةََرمضاه،  ِمن ِجَهة  أُخمرم،

لل  لُُّه، وُ اُّ ما ةََلمَحُو ابمل ٌَُو   ِة مَن الُضَررِ بام ٌو َعدم إمنا 
ِا من الشَممِ  يف مقابِا ما ِفيها   صَاِلِق  الضََُرِر احلاصَِ

َ
ََ يف َمقاِبِا ما ِفيِه من امل َُة اليت ُجِبَل م َعَليها؛ وذل  اِفع، الَغريم

َ
ِمَن امل

َب ما ةََ  ََِ قُّ أن تََ مسَ ََِ ََ   َةصَ ََرمِع؛ و  أنم ال اِس    بََعمضِ   َقُع منَعل  أ  ََ إىل الشَ َ؛ُموِر ِبِه يف ذل
ِل امل َََ  الَعدم ِمن ُ اَلَفِة ُمقمَْضَ

رم َ رَي ما ظَ ُّوا ِد الزموجاِت، بام لذلَ أسباٌّل أُخم ٌِ فََرمُع تَََعدُّ اِل أُن َ ثَمَرَة ال ال  .َتُظُن  ما َظُن بََعمُضُهم َجهم
َر الَغر بِينَي وِلَمن  يَ ق َتِفي آ رَُكم!؛والَعَجُب َلُكم    ُْم  َمعاش         ِ َُِ ِمن ظُلمِم الرُجِا   َزَعمم ٌَُو أ م الَْعدَُّد ظُلمماِ للَمرمأَِة وَ ِفلمُْمم َعُما 

ََ ِمن اآل ُدَد اخلَليالِت َحَُّت  ََََْج عنم ذلََ َنمُُتم تََعَََ رِِه ِبَ مِعُِلُم الْعَََدُّد!!، واخم ََْمِع لَِسََََََََََََََم ُجم
َا وامل الُعَقالءَ جِر واألخم ََاِر مََا َجعَََ

  ِم مُِلمم ةُ اُدوَن إبابَحِة ما َم ََعمُُْموه!.
ُه فَََْياُتُِلمم يف ُُممَْمعاِتُِلُم األوُروبُِيَة؛(  وسم ُِ )  اَلُِ عَ الم فَ    تُ وُّ زَ الت     لِ جُ للر     َأ   يُباحَ وَ هُ وَ   الدواءَ   هُ لَ   فَ صَََََ وَ وَ   َرأم الِِْيَه الذي َتِعيشََََُ
 البالءِ  لُّ كُ   الءُ فالبَ   ،!وت  يُ بَُ   تِ ابُ رَ   ا َ  اتَُ بَ   قُ بِ صَم تُ وَ   ؛ةَ الَ ُمََ      البالءُ   ولُ زُ ةََ   ذاوَبَِ   وَعُلَو َعليِه  اِتبل َ رمِ :  ،!ة  دَ احِ وَ   ن  مِ   رَ ث َ ك  بَِ 
 ىَل إِ   نُ َبِِ   فَ ذَ وتََ   ؛دَ ارِ وَ لَََََََََََََََ   ا ََ َ اتِ بَ   اَ عََ جَ   ياَلذِ   وَ ٌُ   دَةدُ حَم الُْ   هَذافَ   ،!ة  دَ اح ِ وَ   ة  أَ رَ ابم    اءِ ف َ تِ االك   ىلَ عَ   وِبيفِ رُ و  األَ   لِ ج ُ الر    ب ارِ ج  إِ   ِب 
 .!ة  دَ احِ وَ  ن  مِ  رَ ث َ ك  بَِ  تُ وُّ زَ الت    اِ جُ للرُ  قم بَ ةَُ  َلَم  اذَ إِ  رِِ الشُ  مِ اتُ فَ تََ  نم مِ  دُ بُ   وَ  ،!لجاَ الرِِ  لِ ماَ عم أَ  ماسِ ِْ الم 

 يف  اراِ عَََ وَ  ةِ الَََ عَََ وَ  ال   َ   واحُ بَ صََََََََََََََم أَ  نيَ يِِ عِ رم لَََََََََََََََ  ريُ  َ   دل وم أَ  مم هلَُ  ةنَ الََذِ  نيَ جِ وِِ زَ ََْ مُ الم  الِ جَََ الرِِ  دِ دَ عَََ بِ  ي ُ ُيُِ  ص  رم خَ وَ  نِ  ظَ  يُّ أَ وةََُقول: 
ٌَ   مالَ  احاً بَ مُ   اتِ جَ و  الز    دُ دُّ عَ ت َ   كا َ   و  لَ ف َ   ،!!اِن سََََََََََ  م اإلِ   عِ مَ َْ جم مُ الم   اٌِّ ذَ العَ   نَ مِ   يهِ فِ  مم ََََََََََََََََََََََََ ٌُ   َما  مم اِتِِ هَ مُ لُِ وَ    دِ وم األَ   ََ ول،ِ لُِ   حا

  . !!ارَ مَ الدُ  ا َ بِ  اُّ حِ ُْ سَ  اِ جُ للرُ  ةِ أَ رم مَ الم  ةَ اْحََ زَ مُ  أنُ فِ  ،نُ ٌِ  دِ وم أَ  ضُ رم عِ وَ  نُ هُ ضُ رم عِ  مَ لِ سَ لَ وَ  ،!وانِ واهلمَ 
 ةدُ زِ ةَ وَ   ؛هُ ََََََََََََََ سُ ارِ َتَُ   اليِت   مِ مُ األُ   يف   يُ التِ خم األَ   ومَْ سم مُ الم   عُ فَ رم ةََ   !،نل سَ حَ   امل ظَ  ِ   اتِ جَ وم الزُ   دِ دُّ عَ تََ   امَ ظَ  ِ   نُ إِ   :(ونم وبُ لُ   افم َْ وسم  ُ )  الَ تَ وَ 
 .!!وابورُ أُ  يف  اُهَُ دُ َتَِ    ةِ عادَ سَ وَ  اماِ نَِ احم  ةَ أَ رم مَ الم  قُ  َ مَيم وَ  ؛باطاَ تِ ارم  رَ سَ األُ 
 

َفكُّ َعن  ُدعابَة  ِفيه:  ُد أفمضُا أِم الُْوحيُد أفمَضا؟!.فقاَل صاِحٌب ُمؤاِنٌس ال يَ ن    َفهِا الْعدُّ



ََ له، فَََهذا الباٌُّ الذي   ََيُوُز   َدُه   لََرة ُدوَن يف ُعُبوِدةُِْ ا هلِل تعاىَل َوحم ُلُموَن ُمَوحِِ ُسَم
ُد البَََُْة!؛ بِا تَُلمُ : ََنمُن امل ِفيه الَََْعدُّ

وم ٌذا ، وُ اُّ ما سََََِ ََ رمكل ُموِجبل لَعذاٌِّ هللِا عافاانَ هللاُ منم ذل ِد ِفيِه لََََِ ُا فيِه الَْعدُُّد، وِمَن   الَقومُل ابلَْعدُّ يف الَِلومِن فاألصََََم
يمُخ!!؛ ف َََ ُدوَن اي لَََََ ُد الزوجات: ََنمُن ُمَوحِِ َرِة بعمِض الُعلماِء وَتدم ذُِ َر تَََعدُّ ََم ُهمم تاَل يف َحضَََََ َََ ََيُخ الل اِاِف أُن بََعمضَََََ قاَل الشَََََ

ٌَذا تََومِحيُد اجلَُب اِء!.  مازِحاِ: 
َد   رَِة َعليه؛ فََ َََعمم؛ واآلةَُة اليت أابَحْمُه َدُل م َعَل  أَ ُُه أفمضََََََََََََُا لَ واع  ِمنوأُما َأُن الَْعدُّ رمِطِه َمَع الُقدم ُا ِبشَََََََََََََ الََْ مِبيهاِت   أَفمضَََََََََََََ

ي ِعياُض يف رمعاِ وعاَدِة لَد َلِِْه َعَل  َ ماِل الرُجوَلِة؛ وَحَِل  القاضَََََََََِ ُا مُيمََْدُح ِبِه لََََََََََ الشَََََََََفاِء   ول ااِف اإللَََََََََارات، وٌُو َِ
َد أفَضُا من ا تمِْصاِر عل  الواحدة. ٌَ َعَل  أُن الَْعدُّ  ا تِِفا

ا فََا مِِلُحوا}:  ويف الَُْ مزةَِا تََوملَُُه تعَاىَل  اءِ  ِمنَ  َلُِلمم  طََاٌَّ  مََ ُْمم  فََِأنم  َوُراَبعَ   َوُِاَلثَ  َمثمََن  ال ِِسََََََََََََََََ ِدلُوا َأُ   ِخفم َدةِ   تََعَم ا َأوم  فَََواحَِ  مََ
َا ُ  َمَلَِل م  ََ  ُِلمم أميم  {.تََُعولُوا َأُ   أَدمنَ  َذِل

 فَ َتَأم ل  ما ِب هذاي اآليِة ِمَن اللياِئِف:
ا ُ َ َدَة يف ال ومِع ال ُيَِِِب؛ فَََدُل عَ أو َرُه َمثمََن وُِالَث وُرابَع، وَلَم ةََذُ ر الواحَِ ا ِمن َ رِي : تولَُُه: مَا طَاٌَّ َلُِلمم؛ ُُثُ َفسََََََََََََََُ ل  أهنَُ

ِ َفما فََومَتها. َْنيم  ال ُيِِِب، ةََعمِ  إذا ما ُتورَِ  م ابلثِِ َم
َْنِي؛ واأل:  و نِيها ٌَُو َأطمَيُب ِم ُه، فالثالُث أطمَيُب ِمن الث َم بيِا الُنَتِِي ِمن األطمَيِب إىَل ما  َََ ٌَ أُن الَعَدَد ذُِ َر َعل  سَََََََََََ رمبُع َفو

ََ ُ لِِِه.  ذل
ِْفاَء    :و لِثُها َ    اِبلمَواِحَدةِ أُن ا  م ِة إذا َعِلمم ةل يف الزجاِل، خاصََُ َقصَََ ِل َم َم ِل!؛ وَخومُف َعَدِم الَعدم ُجِعَا َمَع َخومِف َعَدِم الَعدم

َعمََن إن  
، وامل َُ ُا   مُيملََ َيَمِا الَقلمالِِ ِفأ ُُه َِ

ِبَيِ ؛   يف امل
َ
ُب يف ال ََُفقََِة وامل َل إمنا َيَِ ُْم ِمن أ َمُفسََََََََََََََِ أُن العََدم َل الذي ََُِققم ُِلمم العََدم

ُهُن. َُُْفوا ِبواِحَدة ، با ا مِِلُحوا ما طاٌَّ لُِلمم ِم َم  ٌَُو ِمن ِصَفِة أتموايِء الرجاِل فال َتِلم
ُسَََََاَواِة بََيَم ََُهما،  ورابُعها 

ِعرل ابمل ِ ُمشَََََم يَ،نيم َ لََََََ يرُي َبنيم َِ الَيِمنِي، والْةم َ ِملم َ الواِحَدِة وَبنيم ُوم َبنيم ماَء أَتاُّ ُن اإلَفِلما أ: أَ ُُه سََََََ
ََ الشََََ؛مُن َمَع احلُ تَِبَعِة وَأَخفُّ   ُهُن أمم أَتَمَللم ، َعَدلمَ  بََيَم ََُهُن أمم َلَم تََعمِدل؛ فَِلذل ثََرمَت ِم َم َهااِِر؛ َأ م

رُِة الواِحَدِة،   ُمؤم َِة ِمن امل
ِل. ََ ا تمِْصاُر َعَليمها إىَل َليء  ِمن َتِلالِيِف الَعدم  ُُيموُِج

َدِة؛ َفاألجم ويف ا ثََُر من  َََفقََِة الواحَِ ِ أ م َْنيم ِر ابل ََُفقََِة، و َََفقََُة الث َم ِثرُي األجم ثرِي اَلذرَِِةُِة َتِلم ٌَ َتِلم ََاء ل ِلَاِح َفو ُر ِفيهَا أعمَظُم إن لََََََََََََ
ِد أ ُُه َلَم ةُذُ رم يف  ِا الَْعدُّ ُا َةُدلُّ عل  َفضَم ِد الر مَبُة َعن ال سَا  َأعممالِ   هللا؛ وَِ ٌم اِد صََلواتُ الزُّ يُِِد الزٌُ هللِا وسَالُمهُ   ِء، بام  اَن سََ

ِثراِ ِم مه، َي هللاُ َع مه:    عَليمِه ُمِلم ُق َع مُه ِمن َحدةِث أَ    َرضََََِ   م لَ عِ جُ وَ   ؛!يبُ وال ِ    اءُ ال سَََََ   مُ يا ُ  م دُ   نم مِ   َُِ إِ   بَ بِِ حُ وتَاَل ِفيما صَََََ
ََُ   يف   ِ  يم عَ  ةُ رُ تَُ  ََلواُت هللِا !!وََتَُمام َ يمَف تال: ِمنم ُد مياُ مم   ،ةِ الَ الصَََََََََََ َ َلُه صَََََََََََ ؛ وَلَم ةََُقام ِمنم ُد مياَي، َفَدُل عل  أهُنُُن إمُنا ُحبِِْبم

َرويِ    أَلممر  ِمن أُموِر الدُّ ميا، ََالُمُه عَليمِه ألممر  دةِ ِ  أُخم ُا بُن َعبمِد هللِا: ُحبِِ تالَ   وِلَذا  وسَََ هم َََ َ إىَل   سَََ ِلنَي َفَِليمَف ْبم َََ ُرمسَََ
يِِِد امل َََ سَََ
حِ  ذا صَََ فِِيِه، ٌو َوَة اجلماِع فأهُنا ُتصَََ هم ي الَقلمَب إ  لَََ َوة  تََُقسََِِ هم ُد ِفيِهِن!!، وتاَل بََعمُض العلماء: ُ اُّ لَََ ٌَ يق؛ بام َََِبَ  يف ةَُزم

ٌَ احلَدِِ ةوِرُث أمراضاِ َ ذلَ.ابلُِللُِِيِة ةُوِرُث األممراَض الَبَد ُِيَة وال َُفمِسيُ ال ِِبِِ أُن تََرمَ ُه  ثاَر ِم مُه َفو  َة، َ ما أُن اإل م
 

ني:   ََم ٌِ مرِي دي  اسَََََََََََ َََ مَ   يف   رياِ ثِ  َ   واغُ لَ ابَ   ال اسَ   نُ إِ :  (henri de cast ryولَقدم تاَل )  دَ  م عِ   اتِ جَ وم الزُ   دِ دُّ عَ تََ   ارِِ ضَََََََََََ
ََ  نم مِ  هِ يم لَ إِ  وهُ بُ سَ  َ  امَ  نُ إِ  :ام قُ  ََ  َلَم  نم إ ،نيَ مِ لِ سم مُ الم   !.يق  حِ صَ  ريمُ  َ  ذل

َتِهي ِإلَي ها ِمن  ُمس  اَمَرتِنا َهذاِي أ   َمارَبََة )تَ َعدُِّد الزوجاِت(   ُة اليِت نَ ن   َهٌد ِمن َمش  اِهِد احلَر ِب َعَلى الِتش  رِيِع واخلالص  َ َمش   
ع ِف والت  َفكُِّك اليِت َمر  ُِبا  الِمي؛ قاَرَ  َمر َحَلَاَة الض     الِميُّ، وقاَمت  َعَلي ِه ُقوًى تَ َرى ِب اإلس     بياًل العاَلُ اإلس      َمن ِعِه س   َ

الِمي!، وال نَ ع لَ  ِر الرذيَلِة والَفس  اِد، َكما تَ َرى ِفيِه َقض  اًء َعلى واحد  ِمن َعواِمِل الُقو ِة ب العالَِ اإلس    الَم إىَل َنش    ُم اإلس   



ِر ِمع شاِر ما يَ تَ َعر ُ  لَ  َم ِمَن اَََجماِت ِب ُعُهوِد قُ و تِِه وام ِتداِد ُسل يانِِه!،  هُ تَ َعر َ  ِلُعش   وِب ذلَك ِذك رى للذاِكرِيَن؛  اليَ و 
ِمي يَ ع َلُموَ .  فَيالَي َت قَ و 

 وابهلِل التوِفيُق.                                            


