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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقـدمــة
احلمد هلل العلي الكبري ،جميب دعوة املضطرين ،وكاشف كرب املكروبني ،وموهن
مكر املاكرين ،سبحانه ال يهدي كيد اخلائنني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء
واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد :فإن املسلمني بعد احنالل وحدهتم عام  2431عاشوا بني نازلتني حربيتني
ختريبيتني –استعماريتني(:-)2
األوىل :استعمار الكفار لبالد اإلسالم يف معركتهم احلربية الدموية وسالحهم
املصلت على رقاب املسلمني ،حىت احتلوا عامة ديار اإلسالم ،ومل يبق منها رقعة إال
دخلها االستعمار سوى حرم اإلسالم ،قلب جزية العرب فقد محاها اهلل منه؛ إذ مل حيتلها
استعمار كافر منذ طلوع فجر اإلسالم حىت يومنا هذا –حبمد اهلل ،-وأمام هذا االستعمار
كان املسلمون –حبمد اهلل -صوتاً واحداً ضده ،واستمرت جهودهم يف اجلهاد والدفاع
حىت أنقذ اهلل البالد والعباد من استيالء الكافرين ،وكتب اهلل عليهم اجلالء من بالد
املسلمني.
أما الثانية :فإن أعداء اهلل عباد الصليب وغريهم من الكافرين ،أنزلوا باملسلمني
استعماراً من طراز آخر هو" :االستعمار الفكري" وهو أشد وأنكى من حرهبم املسلحة؟!
فأوقدوها معركة فكرية خبيثة ماكرة ،وناراً ماردة ،وسيوفاً خفية على قلوب املسلمني
باستعمارها عقيدة وفكراً ومنهج حياة؛ ليصبح العامل اإلسالمي غربياً يف أخالقه ومقوماته،
متنافراً مع دين اإلسالم احلق ،وكان أنكى وسائله :جلب "نظام التعليم الغريب" و"املدارس
االستعمارية – األجنبية العاملية" إىل عامة بالد العامل اإلسالمي ،ومل يبق منها بلد إال دخلته
هذه الكارثة سوى حرم اإلسالم قلب جزيرة العرب – فقد محاها اهلل منها.
( )2

عن لفظ "االستعمار" انظر" :املعجم الوسط")616-616/1( :
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وملا حلت هذه النازلة يف بالد اإلسالم مل يكن حمل جدل بني العلماء يف حترمي فتح
املدارس األجنبية يف بالد املسلمني ،ويف حترمي إدخال أوالدهم فيها ،وهذان احلكماان ال
حيتاجان إىل إقامة دليل؛ لقبح هذه الطامة بطرفيها ،وبشاعتها ،وشناعتها؛ إذ احلكم بتحرمي
قبول االستعمار الفكري أوىل من احلكم بتحرمي االستعمار احلسي ،وال يرضى املسلم احلق
أن يكون للكافرين على املؤمنني سبيل مطلقاً.
لكن قدر اهلل وما شاء فعل ،ففي هذا العام عام  2321امتد نفوذ مدارس أعاداء
اهلل عباد الصليب وغريهم من الكفرة واملالحدة إىل قلب جزيرة العرب ،ففتحاوا فيهاا
مدارسهم ،وجاءت فيها هذه الفتنة الكبرية ،واخلطيئة اخلطرية ،اليت ظاهرها تعليم األجنبيني
وباطنها الدعوة إىل غري سبيل املؤمنني ،فأثارت اساتياء املسالمني فيهاا ،وجرحات
إحساسهم ،ورأوا أهنا أعظم ضربة وجهت إىل جزيرهتم وال عهد لقلب اجلزيارة هباا،
وحذروا املسارعني إليها من سوء عاقبتها ،فاآلن ال بد من بيان سطوة هذه الكارثة علاى
اإلسالم ،ومدى ما نفشته يف عقيدته وأخالقه من اإلفساد ،والتعددية واالنقسام ،عسى أن
يكون هذا البيان مضخة إنقاذ ،يطفئ من جذوهتا ،ويُذهب سعريها وسُعارها ،وإلمسااع
املسلمني كلمة احلق يف حكمها وتشخيص خماطرها ،واخللوص من معرة الكتمان ،عسى
اهلل أن ينفع به من شاء من عباده ،ولوال بشاعة هذه النازلة ملا حركت للقلام سااكناً،
فأقول:
إن عدداً مجاً غفرياً من املصلحني الغيورين من العلماء وغريهم يف شىت أقطار العامل
اإلسالمي :يف اململكة ،ومصر ،والسودان ،والعراق ،والشام بأقسامه األربعة ،ويف تركيا،
واهلند ،والباكستان ،ويف الكويت ،واإلماارات ،ويف املغارب بوالياتاه األرباع ،ويف
إندونيسيا ،وماليزيا… وغريها أعلنوا موقفهم اإلسالمي الصريح من املدارس املقطوعاة
الصلة باإلسالم عقيدة ومنهجاً ولغة وتارخياً( :املدارس االستعمارية األجنبية ..العاملية) اليت
افتتحت يف بالد املسلمني لتكون حماضن لألجيال املسلمة حمذرين منها ومن إدخال أوالد
املسلمني فيها ،مبينني خماطرها على األمة اإلسالمية يف حاضرها ومستقبلها ،وأهنا معاقال
للخيانة باملسلمني باستعمار أجياهلم عقدياً وفكرياً وثقافياً ،وما يف ذلا مان تاذويب
الشخصية اإلسالمية وتشكيل العقل والفكر مبا يرفضه اإلسالم ،وأهنا حبق" :البيت املظلم".
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وأهنا حرب جلية فكرية من عباد الصليب أعمق من حروهبم الصليبية املسالحة ،وأهناا
"السيوف املصلتة" على القلوب ،فإهنم ملا اغمدوا سيوفهم عن رقاب املسلمني سلوها على
قلوهبم ،وإهنا" :اخلنجر املسموم" الذي طعن به املسلمون فأصاب منهم مقاتال متعاددة
فأخذوا يعاجلون اجلرح النازف ،واخلنجر املسموم ماا زال مغاروزاً يف جسام األماة
اإلسالمية ،فأوىل هلم انتزاع اخلنجر ليزول اجلرح ويقف الزنيف .وأهنا شر القوى املسلطة
على العامل اإلسالمي.
وهم لبالغ كيدهم ومكرهم ،تركوا املدارس احلكومية واألهلية على ما هي علياه
من مناهج سليمة مل يتعرضوا هلا ،لكن عملوا على جادة األسلوب البطيء املباشر "فاتح
املدارس األجنبية" جبانبها؛ لتعلم الدنيا وال تعلم الدين ،ويف بعضها جزء هو مان مجلاة
إخراج املسلمني من اإلسالم ،فهي حبق مثل بناء الكنائس جبانب املساجد ،بياوت كفار
وردة جبانب بيوت إسالم وطاعة.
ويبني األستاذ حممد إقبال شدة خماطر هذه املدارس على املسلمني فيقاول(" :)2إن
التعليم -الغريب -هو احلامض الذي يذيب شخصية الكائن احلي ،مث يكون كما شاء ،وأن
هذا احلامض هو أشد قوة وتأثرياً من أي مادة كيماوية".
وبذل أولئ املصلحون يف إنكار هذه البلية والدفع يف وجهها جهوداً مشاكورة
ذات جوانب متعددة ومنها :تأليف الكتب ،والرسائل ،واملقاالت ،وإصادار البياناات
والفتاوى بشأهنا اليت زادت عن ستني عدداً سيأيت خربها يف البيانات الالحقة إن شااء اهلل
تعاىل.
واليوم يف هذا العام  2321تزحف هذه املدارس إىل قلب اجلزيرة العربياة ،أول
مفتاح للتنصري والتغريب ودخول أول أزمة جديدة يف جمال التعليم وهي أوىل وسايلة يف
مثلث التبشري( :املدرسة – املستشفى – دار األيتام) فتزدحم هبا املدن ،وتنتشر يف سااعة
من هنار ،وال حول وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم.
وعسى أن ال تكون واحدة من فعاليات املؤمترات املتتابعة لوحدة األديان والتقريب
بينها ،يف "ظاهرة التحول" املخيفة ،كالتركيز على تغريب املرأة يف فعاليات مؤمترات املرأة
( )2بواسطة كتاب :الصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية للندوي.
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واإلسكان...
وعسى أن ال تكون من آثار "نظرية اخللط" –العوملة -حتات شاعار "املادارس
املنتسبة"" :حنن نعيش يف عامل واحد ،ونتعلم من أجل عامل واحد" ،شعار" :توأمة املدارس"
وشعار" :التربية الدولية" املتجاوزة حلدود الدين واللغة.
وإننا يف هذه البالد –قلب اجلزيرة العربية -محاها اهلل وسائر بالد املسلمني من كل
سوء –مرت بنا مواقف يف جمال التعليم الوافد واملدارس األجنبية منها:
املوقف األول:
كنا يف هذه البالد نسمع عما حل يف عامة أقطار العامل اإلسالمي مان املصايبة
العظيمة ،والرَزية الفادحة األليمة من السماح ألمم الكفر والضالل من النصارى ،وغريهم
بفتح املدارس األجنبية على أرض اإلسالم ،وجعلها حماضن ألوالد اجلاليات يف شاعورهم
الديين ،وشعائرهم الدينية ...فنتأمل لذل  ،ونسأل اهلل –سبحانه -أن يرفع هذه البالء عن
املسلمني ،وأن يعيذنا وإياهم من شرورها وأن ال نراها على أرضنا ،وهي البقياة الباقياة
اليوم.
املوقف الثاين:
وكنا نرى جهود املخلصني من العلماء والناصحني والغيورين يف مصار والشاام
والعراق وغريها يف التحذير من هذه املدارس وحترمي افتتاحهاا ،وحتارمي إدخاال أوالد
املسلمني فيها ،وأن هذا من أعظم احملرمات وأكرب اجلناياات علاى ذراري املسالمني،
ومستقبل األمة اإلسالمية ،وتتكون جهودهم املباركة يف مناصحة الوالة بإغالقهاا ،ويف
احتساب األهايل بفتح املدارس األهلية اإلسالمية؛ الحتضان أوالد املسلمني ،وتعلايمهم
فيها ،ويف نشر املؤلفات والفتاوى واملقاالت الصحفية يف التحذير من هذه املادارس ،إىل
غري ذل مما سترى خربه –إن شاء اهلل تعاىل -يف البيانات الالحقة.
فنحمد اهلل على إقامة احلجة ويشاركهم من علمائنا من شاء اهلل يف إقامتها ،وندعو
لنا وهلم بالثبات واملثوبة ،وحنث ذوي اليسار على مد يد املعونة حسب القدرة.
املوقف الثالث:
باألمس القريب يبذل الناصحون منا النصح ،والتحذير من خماطر ابتعاا شاببة
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املسلمني يف هذه الديار إىل بالد الكفر ،وإىل املدارس األجنبية يف البالد اإلسالمية؛ اتقااء
للمخاطر على عقيدهتم وسلوكهم وتلويث أفكارهم.
املوقف الرابع:
باألمس القريب يبذل الناصحون منا النصيحة تلو األخرى حبماية مناهج التعليم من
نفثات السوء ،ونفوذ الضالل إليها ،وبتقوية املواد الدينية اإلسالمية وغارس العقيادة يف
قلوب ذراري املسلمني ،وانتقاء املدرسني املوثوق بدينهم وسالمة معتقادهم واجلااري
سلوكهم على السالمة والسداد ،واحلذر من جلب املدرسني ،الذين مرجت عهاودهم،
وداخلتهم أمراض الشبهات ،والشهوات؛ ملا الحتضاهنم أوالد املسلمني من خماطر ال ختفى.
املوقف اخلامس:
كل هذا جيري باألمس –ونأمل اخلري إىل األبد -أما اليوم فيأيت موقف املواقف يف
فاحتة العام الدراسي هلذا العام :2321
هوى له أحد واهند ثهالن
دهى اجلزيرة أمرٌ ال عزاء له
اليوم يُفتح يف بالدنا" :البيت املظلم" ،حتل يف بالدنا أعظم ضربة توجه إىل هاذه
البالد إهنا قاصمة الظهر /بفتح املدارس األجنبية العاملية االستعمارية.
اليوم هي على أرضنا ملء السمع والبصر.
اليوم نزلت يف قلب اجلزيرة العربية ،حرم اإلسالم وعاصمة املسلمني وقاعادهتم:
نازلة الشؤم واخلطر ،نازلة أوىل وسائل التبشري ،وأدهى وسائل التنصري والتغريب ،والنقلة
احلادة بأوالد املسلمني من حماضنهم اإلسالمية –املدارس احلكومية واألهلية اإلساالمية-
بنقلتهم وإسالمهم إىل حماضن الكفر والضالل واإلباحية واإلحلاد يف( :املدارس العاملياة-
األجنبية).
إهنا واهلل رزية وأي رزية حتل يف قلب اجلزيرة العربية جبوار احلرمني الشاريفني يف
بلد التوحيد وحتكيم الشرع املطهر ،يف البلد الذي ال جيوز يف جتنس الكافر جبنسايته ،وال
متليكه جزء من أرضه ،واليوم يؤذن ألعداء اهلل ورسوله وأعداء املؤمنني بفاتح حماضان
ألوالدنا ملن ليسوا على ديننا :املدرس كافر أو عاهر ،واملناهج مستوردة كافرة...
إنه موقف الواقف ،موقف الدهشة واالستغراب ،واحلسرة والنداماة ،والفجيعاة
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واألمل.

إهنا ساعة الذهول فينا ،فحق أن يقال لنا" :اصنعوا آلل جعفر طعاماً".
إهنا قنطرة إىل مبدأ حرية تغيري الدين.
إهنا درجة إىل( :عوملة التعليم) بني املدارس الدينية للملل املختلفة ،وبيناها وباني
املدارس الالدينية –العلمانية.-
إهنا حركة هلدم املاضي املشرق العريق واملستقبل املضيء باسم (جتديد البناء) ومن
آثارها :كسر حاجز النفرة من الكفر والكافرين ،ومنها :أنه لن يقال للكافر :يا كافر ،بعد
اآلن.
إهنا :تعطينا التفاتة ،لكتاب :عبدالودود شليب (الزحف إىل مكة) وفيه يقول عان
املنصر األمريكي روبرت ماكس" :لن تتوقف جهودنا وسعينا يف تنصري املسالمني حاىت
يرتفع الصليب يف مساء مكة ،ويقام قدّاس األحد يف املدينة" انتهى كالماه –قبحاه اهلل
وخيب أمله.-
وأحسن اهلل إىل املؤلف شليب ،إذ قال بعده" :حنن يف انتظار أبرهاة األمريكاي ال
على أبواب مكة ،فهو لن يراها أبداً ولكن على أبواب جهنم اليت تنتظره وأمثاله ليساتقر
هناك يف دركها األسفل" انتهى.
إن قلب اجلزيرة العربية يعترب بلداً مغلقاً أمام املبشرين املنصرين ،وإن فاتح هاذه
املدارس هي خطوة جريئة لنفوذ سلطاهنم الكنسي والثقاايف فااخلطوة بعادها( :فاتح
الكنائس) ،وبث األناجيل ،والكتب التنصريية ،واإلعالم التنصريي ،وفتح احملاكم األجنبية
وفتح مراكز اإلرساليات –البعثات -التنصريية كما هي أمامنا وخلفنا عن أميانناا وعان
مشائلنا يف مجيع بلدان اخلليج العريب بال استثناء!! امتداداً للواقع احلزين يف العامل اإلسالمي.
إهنا مؤامرة أمم الكفر يف اقتحام حرم اإلسالم ،إن املشكلة أفظع مما نتصور :إهناا
إقامة حزام جغرايف جملموعة الدول الكافرة حتصر املنابع اإلسالمية؟!
اللهم إنا نربأ إلي من الرضا هبذه املدارس ،أو أن تطمئن هلا قلوبنا وغاية ما منلكه
هو بذل النصيحة هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم فنبني ما نعلمه عن هاذه
املدارس األجنبية يف تارخيها وخماطرها وأصوهلا وسريهتا ووجوب نبذها عن بالد املسلمني
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وإغالقها وإيقاف نشاطها وانتماآهتا مستخلصاً مما كتبه عدد من علماء املسلمني وكتاهبم
–هلل درهم وهلل أبوهم -لعل اهلل أن ينفع هبا ،وأسوة مبا صدر من اللجنة الدائمة للبحو
العلمية واإلفتاء بالبيان الصادر يف  2310/1/4القاطع بتحرميها والتحذير منها ووجاوب
إغالقها ورفعها عن املسلمني..
وعسى أن تقرّ أعني املسلمني بتنفيس الكربة فيُنشِدوا:
من الكروب وسقوط املدرسة
احلمد هلل على ما نفّسه
فإىل كل مسلم هذه البيانات عن هذه النازلة (املدارس العاملية األجنبية).
املؤلف
بكر بن عبداهلل أبو زيد آل غيهب
يف مدينة النيب صلى اهلل عليه وسلم
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البيـانــات
البيان األول :جهود املصلحني من العلماء وغريهم يف مقاومتها.
البيان الثاين :أمساؤها.
البيان الثالث :تبعيتها.
البيان الرابع :تارخيها.
البيان اخلامس :األولويات يف فتح املدارس االستعمارية.
البيان السادس :برامج املدارس االستعمارية وإدارهتا وأساتذهتا.
البيان السابع :أهدافها وآثارها املدمرة للمسلمني.
البيان الثامن :مناذج من أقوال العلماء وبياناهتم وفتاويهم عن املدارس االستعمارية.
البيان التاسع :حكم الشريعة اإلسالمية يف املدارس األجنبية املبين على النصوص
الشرعية والقواعد واملقاصد العامة.
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البيان األول

جهود املصلحني من العلماء وغريهم يف مقاومتها
مضى على األمة اإلسالمية حنو "2400" :عام وحياهتا قائمة على الوالء والارباء،
الوالء لإلسالم واملسلمني والرباءة من الكفر والكافرين ،وعلى احلب والبغض يف اهلل ،حمبة
اإلسالم واملسلمني ،وبغض الكفر والكافرين ،فبينهم وبني الكفار حاجز من اإلميان تنقطع
عن نواله أعناق الرجال ،ومن دونه خرط القتاد ،فال غرابة أن يُقابلو بالرفض كال ماا
يرفضه اإلسالم ،فضالً عما ينابذه ويهدم كيانه.
وكان من تل املرفوضات" :املدارس األجنبية االستعمارية التبشريية" اليت أوفدهتا
البعثات واإلرساليات النصرانية إلنشاب خمالبها االستعمارية يف جسد األمة اإلساالمية،
وكان أول قدم تُمهّد هلم نشوب االستعمار الذايت :االستعمار العقلي والفكري والثقاايف
"بالتعليم" بداية من حضانة األطفال ،وتعليم البنات ،إىل نشر املدارس ،إىل التعليم العايل يف
الكليات واجلامعات وتكثيف بثها يف بلدان املسلمني.
وال ش أن هذا غريب علىجسد األمة اإلسالمية خيترق قواعدها ومسلماهتا من
األساس ،فرفضته شكالً ومضموناً ،وتعالت الصيحات ،والنداآت من الناصاحني مان
العلماء الغيورين وغريهم بالتحذير من هذه املدارس ،ومان افتتاحهاا ،وإدخاال أوالد
املسلمني فيها.
وكانت جهودهم الدفاعية يف اخلطوة اآلتية:
اخلط الدفاعي األول :يف إصدار الكتب والرسائل واملقاالت والفتاوى والبياناات
وإلي قائمة بأهم ما مت الوقوف عليه حسب الوفيات أو تاريخ النشر:
 -2إرشاد احليارى يف حتذير املسلمني من مدارس النصارى.
 -1خمتصر إرشاد احليارى يف حتذير املسلمني من مدارس النصارى.
كالمها من تأليف :يوسف بن إمساعيل – املتوىف سنة 2450.
 -4مضار تعليم األبناء يف مدارس األجانب /السيد علي حبيب –جملة اإلساالم -ربياع
اآلخر سنة 2451.
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 -3مدارس التبشري /حممد السيد صبحو –جملة اإلسالم -مجادى األوىل سنة 2451.
 -5بيان مشيخة األزهر عن معاهد املبشرين /جملة اإلسالم – مجادى الثانية سنة .2451
 -6تفسري املنار /حممد رشيد رضا  -املتوىف سنة  .2453يف مواضاع مان تفساريه:
525.-322،523-320/20
 -6فتاوى حممد رشيد رضا أيضاً ج 6ص 1486بعناوان :تعلايم أوالد املسالمني يف
املدارس الالدينية احلكومية وغريها أو مدارس النصرانية .وأصل هذه الفتوى منشور
يف جملة املنار سنة  2450مج ،41ج 4ص268،282.
 -8الغارة على العامل اإلسالمي – خلصها ونقلها إىل العربية /مساعد اليايف املتوىف سانة
 .2464وحمب الدين اخلطيب املتوىف سنة 2481.
 -1جدد نفس  /للشيخ حممد صربي عابدين – جملة األزهر سنة  2464مج 15ج4.
 -20املدارس الغربية يف البالد الشرقية /أمحد أمني – املتوىف سنة  .2464فيض اخلااطر
2253.-2250/20
 -22املدارس األجنبية واإلسالم /أمحد محزة – جملة لواء اإلسالم – ذو القعادة سانة
2465.
 -21نصيحة خمتصرة يف احلث على التمس بالدين والتحذير من املادارس األجنبياة/
للشيخ عبدالرمحن السعدي املتوىف سنة 2466.
 -24تعليم الدين يف املدارس (ضمن مقاالت :حكم اجلاهلية /ص )263،266للشايخ
أمحد بن حممد شاكر املتوىف سنة 2466.
 -23الدعوة إىل اإلصالح ص258.-251/
 -25رسائل اإلصالح ص258.-251/
 -26اهلداية اإلسالمية ،ص.251-252/
مجيعها للشيخ حممد اخلضر حسني التونسي املتوىف سنة 2466.
 -26مطابقة االختراعات العصرية .ص/65،66ألمحد حممد الصديق املتوىف سنة 2480.
 -28آثار الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي املتوىف سنة 2485.
 -21البكاء ليس وسيلة إجيابية ملقاومة املدارس التبشريية /جملة اجملتمع –عدد 14صفر سنة
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2411.
 -10معاقل التبشري يف اجلابرية وواجب املسؤولني /جملة اجملتمع – عدد  188صفر سانة
2411.
 -12تصفية املدارس التنصريية يف الكويت ضرورة ملحة /جملة اجملتمع – عدد  188صفر
سنة 2416.
 -11الغزو الفكري (جمموعة حبو مقدمة ملؤمتر الفقه اإلسالمي الذي عقدتاه جامعاة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض سنة  )2416مطبوعات جامعة اإلماام
سنة 2303.
 -14املدارس التبشريية التضليلية ..إىل مىت؟ /جملة اجملتمع – عدد  450مجادى األوىل سنة
2416.
 -13حكم الشريعة اإلسالمية يف تعليم املسلمني أوالدهم باملدارس األجنبية /للشيخ حسن
مشاط املكي املتوىف سنة 2411.
 -15خامتة كشف الشبهات /للشيخ عبدالرمحن بن حممد الدوسري املتوىف سنة 2411.
 -16األجانب والتعليم مبصر /صاحل رمضان حممود – جملة املؤرخ العريب العدد  26سنة
2302.
 -16املدارس األجنبية (ضمن املنتقى من حماضرات مجعية الشبان املسالمني ص-413
.)445
 -18هل هذه النهضة خاضعة لسلطان العلم؟ جملة املنار سنة  - 2438مج 40ج.4
كالمها لعجاج نويهض املتوىف سنة .2301
[والعجيب أن هذا الرجل ذكر عنه أمحد العالونة أنه درزي كما يف ترمجته يف ذيل
األعالم ص.]246
 -11االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر.
 -40حصوننا مهددة من داخلها /كالمها حملمد حممد حسني املتوىف سنة 2304.
 -42خماطر التعليم األجنيب يف البالد العربية /عمر السباخي – جملة العريب.
 -41التبشري والسياسة التعليمية يف مناطق جبال النوبة /كمال عثماان صااحل – جملاة
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دراسات إفريقية – العدد األول رجب سنة 2305.
 -44التبشري واالستعمار (ص/)10-65عمر فروخ املتوىف سانة  .2308ومصاطفى
اخلالدي املتوىف سنة 2416.
 -43اآلثار التغريبية ملدارس اللغات -املدارس األجنبية – لألستاذ طلبة الدمنهوري (ضمن
دراسات وآراء يف التربية اإلسالمية) الكتاب األول .حمرم سنة 2322.
 -45التعليم يف بالد الشام يف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين /عبدالكرمي الباين
– جملة الترا العريب – دمشق عدد  35ربيع الثاين سنة 2321.
 -46املخططات االستعمارية ملكافحة اإلسالم /حممد حممود الصاواف املتاوىف سانة
( .2324ص.)113-121
 -46أسلمة التعليم يف ديار املسلمني .عمر بن سليمان األشقر .طبع دار النفاائس عاام
2323.
 -48التبشري الصلييب /الوسائل واألهداف .من رسائل مجعية اإلصالح باإلمارات طبع عام
2324.
 -41املدارس التنصريية /ندمي هزاز – مركز البلقان للدراسات واألحباا العلمياة –
استانبول سنة 2325.
 -30احنراف الشباب عن الدين والتحاقهم باملرتدين /للشيخ عبداهلل بن زيد آل حمماود
املتوىف سنة ( 2326جمموعة الرسائل ج 1ص.)126
 -32أباطيل وأمسار /حممود حممد شاكر املتوىف سنة 2328.
 -31تعليم الغالب للمغلوب (قصة  250عاماً من التعليم األجنيب يف مصر) جملة األسارة
عدد  51سنة 2321.
 -34غزو يف الصميم /عبدالرمحن بن حسن حبنكة امليداين.
 -33املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية /حمماس بن عبداهلل بن حممد اجللعاود .ج1
ص682.-661/
 -35أساليب الغزو الفكري /علي حممد جريشة وحممد شريف الزيبق ص60.-61/
 -36واقعنا املعاصر /حممد قطب .ص143.-126 /
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 -36بالد شنقيط :املنارة والرباط .ص 466-455/طبع سنة 2186م.
 -38إفريقيا املسلمة  200اهلوية الضائعة ص 242-200 /كالمها تاأليف  /اخلليال
النحوي.
 -31أثر الفكر الغريب يف احنراف اجملتمع املسلم بشبه القارة اهلندية /خادم حسني إهلاي
خبش .ص266.-201 /
 -50أفيقوا أيها املسلمون قبل أن تدفعوا اجلزية.
 -52الزحف إىل مكة.
كالمها لألستاذ عبدالودود شليب.
 -51التربية اإلسالمية احلرة /للشيخ أيب احلسن علي احلسين الندوي.
 -54الصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية .أليب احلسان النادوي .ص-264
286.
 -53أين حماضن اجليل املسلم /لألستاذ يوسف العظم.
 -55احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم ص 80-62/لسعد الادين السايد
صاحل.
 -56التغريب يف التعليم يف العامل اإلسالمي (وخاصة ص 66فما بعدها) حممد عبدالعليم
مرسي – منشورات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض سنة 2301.
 -56اخلنجر املسموم الذي طعن به املسلمون /أنور اجلندي.
 -58التطوير بني احلقيقة والتضليل /مجال عبداهلادي وعلي أمحد لنب.
 -51املؤسسات التعليمية األجنبية يف اسطنبول .تأليف سهيل صبان رسالة ماجستري من
جامعة اإلمام بالرياض عام  .2321-2301ونشر ملخصها يف جملة عامل الكتاب
يف اجمللد احلادي عشر :العدد األول.
 -60املسلمون وظاهرة اهلزمية النفسية /عبداهلل بن محد الشابانة .ص-262 ،64-64/
 .282طبع عام  2301بالرياض.
 -62مالمح عن النشاط التنصريي يف الوطن العريب /إبراهيم عكاشة علي .نشر جامعاة
اإلمام بالرياض عام  .2306ص 218-216 ،41-18/باحلواشي.
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 -61فتوى اللجنة الدائمة للبحو العلمية واإلفتاء باململكة العربياة الساعودية بارقم
( )3261وتاريخ 2302./21/3
 -64فتوى اللجنة الدائمة للبحو العلمية واالفتاء باململكة العربية السعودية
برئاسة مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز بتحرمي تأجري األماكن
للمدارس األجنبية .ورقم هذه الفتوى ( )10161يف 2321./4/4
 -63بيان اللجنة الدائمة للبحو العلمية واالفتااء باململكاة العربياة الساعودية يف
 2310/1/4بتحرمي فتح املدارس األجنبية يف بالد املسلمني .برئاسة مساحة الشيخ
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ أعانه اهلل وسدده.
وكان قد نظر فيه مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز قبيل وفاته وأقره وزاد فيه قبال
وفاته بيومني اثنني ،وكانت زيادته يف النص علاى خصوصاية جزيارة العارب
واألحاديث يف ذل  ،وعاجلته املنية قبل أن يوقعه فرمحه اهلل رمحة واساعة ورفاع
درجته يف عليني فقد كان حيمل هم إصالح األمة وردها إىل اجلادة إىل آخر يوم من
حياته.
هذا ما مت الوقوف عليه فضالً عن املصادر األساس يف ذل  ،وهي الكتاب الايت
تتحد عن التبشري واالستعمار ،والغزو الفكري ،والتعليم وتارخيه ،والتربية ،والتبعياة،
والثقافة ،واإلرساليات –البعثات -النصرانية ،ويف املقاالت املتتابعة يف الدوريات.
اخلط الدفاعي الثاين :إغناء الناس عن هذه املدارس االستعمارية بفاتح املادارس
اإلسالمية احلكومية واخلاصة؛ ألن املدارس األجنبية داءٌ جيب أن يستأصل بالدواء ،وهاذا
من األدوية اليت ختفف استقطاهبا ألوالد املسلمني.
اخلط الدفاعي الثالث :نشر النصيحة بالكلمة من املوعظاة احلسانة واخلطاب
التحذيرية والدروس العلمية العامة حتذيراً من هذه املدارس االستعمارية وأن على أوليااء
األوالد أن يتقوا اهلل يف أنفسهم ويف أوالدهم فال يدفعوا هبم إىل هذه املدارس اليت تصدهم
عن دينهم ،وتُمرض أخالقهم ،وتوهن عقيدهتم ،وأن كل هتذيب بال إسالم فال خري فياه
وكل تأديب من غري تقوى اهلل ال أثر له.
اخلط الدفاعي الرابع :تكونت جلنة أزهرية ملكافحة التنصري يف مصر ،وصار هلاا
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فروع متعددة يف أحناء مصر عام  2450فما بعد ،تصدّت للتنصري ،وصد عادياتاه عان
املسلمني.
ولقاء هذه اخلطوط الدفاعية تعرّض املصلحون لبعض احملن الدنيوية منها أنه يف عام
ُ 2450فصِل بضعة وسبعون عاملاً من وظائفهم يف األزهر( .)2فإنا هلل وإنا إليه راجعاون
واحلمدهلل على كل حال.

( )2

مالمح عن النشاط التنصريي يف الوطن العريب .إلبراهيم عكاشة .ص 218-216/طبع جامعة اإلماام عاام
.2306
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البيان الثاين

أســماؤهــا
لالسم شأن عظيم؛ لتنوع داللته ،فاألسم دليل على املسمى يُعرف به ويدل على
حقيقته ،فترغب إليه أو حتذره ،وتواليه أو تعاديه ،إذ األمساء قوالب للمعاين ،ويف حال
حيصل اللبس والتلبيس لقاء التضليل باألمساء على خالف ما حتويه من احلقائق ،فتكون
العربة باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين؛ هلذا صار ال بد لنا من استقراء ما أمكن من
أمساء هذه املدارس الوافدة؛ ليعرفها املسلمون بأمسائها املطابقة حلقيقتها ،أو املُضلَ ُل هبا،
فيحذروها.
وبالتتبع وجد أن أمساءها على أنواع ثالثة هي:
 -2أمساؤها العامة:
باعتبار ِوفَادهتا من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم وهي" :املدارس األجنبية" ويقال:
"اإلفرجنية" و"الغربية" و"احلديثة" و"العاملية" و"مدارس دنلوب" نسبة إىل القسيس دنلوب
()2
الذي توىل كربها يف مصر .ويسميها بعض علماء املسلمني" :املدارس.................
بالغايات واملقاصد ،فإن الكفرة ملا  )2(.................طاملا أعملوها يف رقاب املسلمني
سلَو سيوفهم على اإلسالم يف صدور املسلمني عن طريق التعليم ...وهلذا لقباها أناور
اجلندي بلقب" :اخلنجر املسموم" وعنون به كتابه" :اخلنجر املسموم الاذي طعان باه
املسلمون" ،ولقبها األستاذ /عبدالعزيز الثنيان بلفظ" :السيوف اخلفية" يف مقالته املنشاورة
يف جريدة اجلزيرة .وأرى أن امسها بال مواربة" :املدارس الكفرية".
 -1أمساؤها العامة:
باعتبار هدفها التبشريي بالنصرانية ،وهي" :اإلرسالية" –البعثاات النصارانية،-
"اإلجنيلية"" ،التنصريية" "التبشريية"" ،الشيوعية"" ،الربوتستانتية"" ،الكاثلوكية"" ،األرمنية"،
ويسميها بعض املستشرقني" :دق األسفني" .يُقال :دق بينهم أسفيناً أي فرّق بينهم ،كما
()2

اعتذار :مكان النقاط غري واضح يف األصل (الناسخ).
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يف" :املعجم الوسيط".)28/2( :
وتُسمّى مدارس املبتدئني باسم" :مدارس التلقني" وهي اليت تسبق التعميد ،وباسم:
"مدارس األحراش".
 -4أمساؤها اخلاصة لكل مدرسة:
باعتبار تبعيتها التبشريية ومنها ما ذكره يوسف العظم يف رسالته" :أيان حماضان
اجليل املسلم" إذ قال:
"ولو اتسع اجملال هنا لسردت لكم أمساء تل املدارس مجيعاً وأمساء املؤسسات أو
الطوائف أو األفراد الذين يكمنون خلفها ،ولكن لن أحرمكم من تلمس الداء واإلحساس
باخلطر فأنقل لكم موجزاً عن ذل يف عرض سريع:
أما املدارس فمنها :املدرسة اليسوعية .مدرسة املطران املارونية .الفرير .املعمدانية.
التراسنطا .راهبات ماريوسف .الراعي الصاحل .املطران .املانويت .راهبات الفرنسيسكان.
الكلية األهلية .ميتم األرض املقدسة .هانوميان بوزباستيان البيالر .املدرساة األمرييكاة.
واألرمن األرثوذكس .طاركنشاتس .الشبان املسيحية .االفنستت .املخلص .الساالزيان.
الصناعية  .السبئيني .راهبات سيدة الرسل .الكلية البطريركياة .الالتينياة .الناصاري.
اإلجنيلي .التقارب .املسيحي .راهبات الوردية .الثقافة األرثوذكية .الساريان .راهباات
صهيون .القبطية .دار الطفل .الشهيدة دميانة .سيدة البشارة .السالم .احملباة .القدساية
مرمي .القديس نقوال .العائلة املقدسة .املدرسة الليسية .الراهبات الفرنسيسكان.
هذا قليل من كثري ..ولكن ملحوظتني ال بد من إبدائهما هنا:
أوالً :أن معظم هذه املدارس ذات فروع متعددة للرياض والبنني والبنات.
ثانياً :أن كل هذه املدارس ال تستأجر بيوتاً ،وإمناا متتلا البياوت واحلادائق
والعمارات يف ظل الكنيسة وأفياء الدير.
وأما املؤسسات والطوائف اليت تكمن خلف هذه املدارس التبشريية فمنها:
البطريركية الالتينية .مجعية القدس واملشرق .اجملمع الكنسي .بطريركية األرمان.
إرسالية املعمدانية .مجعية املانونيت .األسقفية اإلجنليكانية لكنيسة املعمدانياة .راهباات
الفرنسيسكان .أخوة املدارس .املسيحية .اآلباء الفرنسيسكان .الرهبنة السالية .الكنيساة
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اللوثرية .االحتاد اللوثوري العاملي .مؤسسة األمريكان .مجعية احتاد القدس .مجعية السريان
اخلريية .إرسالية األفدنستت .بطريركية الروم الكاثولي  .وبطريركية الروم األرثوذكس.
بطريركية األرمن الكاثولي  .مطران السريان األرثوذكس .مجعية التقاارب املسايحي.
واضح من سياق ذكر املدارس اليت مسعتم أمساءها مل آت عليها مجيعاً كما مل أعرض أمساء
كل اجلمعيات واملؤسسات اليت متوهلا ألن ذل يطول بنا ولكنه َعرْض ألمههاا وأبرزهاا
وأشهرها ..وهناك الكثري املنتشر الذي تعرفه كل مدينة ،وقرية ،وحي أردين وجاد فياه
النصارى أم مل يوجدوا ألن هذه املدارس ال تقام ألبنائهم وإمنا ألبنائنا وال تؤسس لِتُعلِم إمن
ضلَ ،ولذل فحظنا منها حظ وافر وحصتنا من وجودها حصة األسد واحلمدهلل الذي ال
لُِت ِ
حيمد على مكروه سواه "..انتهى.
ومنها أيضاً :الكلية الفرنسية .كلية اجليزويت .كلية الفريار .كلياة فكتورياا
اإلجنليزية .كلية سان مارك الفرنسية .كلية سانت كاترين ،جبانب كنيسة سانت كاترين
بالقاهرة .مدارس أم اإلله؟ مدارس بنات اإلحسان .مدارس العازاريني.
ورأيت يف البحرين" :مدرسة القلب املقدس".
وأما يف قلب جزيرة العرب ،ففتحت على حنو بعض هذه األمساء وملاا حصالت
جفوة واستنكار غُيِرت االسم للتعمية فمثالً " :مدارس األفق األمريكية" غاريت خاالل
شهر باسم "مدارس األفق العاملية" ،ومنها" :مدرسة نافذة املستقبل العاملية" ،و"األكادميياة
الفلبينية العاملية" وهكذا بلغت ما يزيد عن مائة ومخسني مدرسة يف ظرف عام ،فال حول
وال قوة إال باهلل العظيم.
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البيان الثالث

تـبـعـيـتـهـا
إن افتتاح هذه املدارس ،يكون حتت إحدى مظلتني ،وقد جتمعهما ومها نوعان:
 -2مدارس تابعة لإلرساليات –البعثات -التنصريية ،الكاثوليكية والربوتساتانتية:
"مجعيات التبشري" اإليطالية ،والفرنسية ،والربيطانية ،واألملانية ،واألمريكية ،واليونانياة..
وكل إرسالية حتمل لقباً منها" :إرسالية الفرير" و"إرسالية اجلزويات" وهكاذا حساب
االنتماء الدعوي ألمم الكفر.
 -1مدارس تابعة للسفارات األجنبية؛ وهلذا جتدها مدارس" :فرنسية" و"أملانياة"
و"أمريكية" أو غريها ،وقد تسمى باسم" :املدارس القومية" وهي مشتهرة باسم" :مدارس
اجلاليات".
وكل مدرسة من النوعني املذكورين ختدم ما تنتمي إليه من دين وحنلاة وسالوك
ومنهج ،لكن النوع األول املقصود به استعمار مواليد املسلمني والتأثري عليهم ،وأما النوع
الثاين فقد يكون مقصوراً على أوالد اجلالية فقط ،ففيه مبادأ وجودهاا علاى األرض
اإلسالمية ،وقد يُسْمَح بإدخال أوالد املسلمني فيها ،فتشاارك الناوع األول يف آثارهاا
االستعمارية.
وقد تسمح بإدخال أوالد الكفار الذين ليسوا على ملتها فتكون مراكز للتنصري إن
كانت نصرانية .أو مراكز للتهويد إن كانت يهودية ،أو لإلحلااد إن كانات ال دينياة
ومجيعها مدارس إحلاد.
فهي على كال احلالني" :بيوت مظلمة" و"مدارس كفرية" وال يقول مسلم جباواز
فتح بيت يكفر فيه باهلل تعاىل مثل" :الكنائس" يف بلد إسالمي وال خيتلف أهل اإلسالم يف
حترمي فتح مكان يكفر فيه باهلل تعاىل كاملدرسة والكنيسة يف بلد إسالم ،فكيف يف َح َرمِه.

10

البيان الرابع

تــارخيـهــا
مضى ثالثة عشر قرناً وأقطار العامل اإلسالمي ال تعرف شيئاً من مدارس التعليم
األجنبية ،وال جيرؤ أرباب الديانات والِنحَل من يهود ونصارى وجموس وهندوس وغريهم
على افتتاح مراكز للتعليم يف ديار املسلمني ،لكن على مشارف احنالل الدولة العثمانية
أواخر القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر وانتعاش الروح االستعمارية التبشريية
يف العامل ونشوب االستعمار يف عامة أقطار العامل اإلسالمي كان املبشِر األول هو
(املدرسة)؟! وهي شر قوى الغزو الفكري والثقايف املسلطة على النفسية العامة يف هذه
البلدان اإلسالمية.
إهنا املدارس األجنبية والكليات واجلامعات بال فرق بني التبشاريية مناها وغاري
التبشريية ،وإن كان السواد األعظم منها هو التبشري على كل حال.
وإمنا كانت" :املدرسة" و"التعليم" أوىل خطط التبشري لسببني مهمني:
األول :ان حاجة الناس إىل العلم ال تنقطع فاإلقبال عليه غريزة دافعة إىل طلبه.
الثاين :أن التعليم يتضمن تنشئة األجيال وهذه املدارس تصبغهم بصبغتها وتوجههم
بوجهتها.
وما إن كفّ الكفار عن غزو املسلمني بالسيف والنار ،إال وقد كثّفاوا غازوهم
للمسلمني بطريق التعليم.
وكانت أول شرارة قدحت يف افتتاح املدارس األجنبية يف بالد املسلمني:
يف بريوت :بإنشاء مدرسة للبنات يف اإلمرباطورية العثمانية سانة 2840م؛ ألن
البنات سيكن أمهات فإذا تربني يف هذه املدارس النصرانية أثّرن على أوالدهن!! وكانات
تُعىن ببنات األسر والبيوت الكبرية الاليت ستكون هلنّ السيطرة على اجليل املقبل ،وهلذا قال
بعض دعاهتم :إن مدرسة البنات يف بريوت هي بؤبؤ عيين!!
ولبنان هو الذي تركزت فيه جهود األمريكيني والفرنسيني.
ويف مصر عام 2830م من خالل البعثات التنصريية قام اآلباء بتأسايس الكلياة
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الفرنسية باإلسكندرية واجلمعية اإلجنيلية الربوتستانتية ،مث تبعتها مدارس اآلباء اليساوعيني
عام 2880م مقدمة الحتالل مصر عام 2881م وبلغ عدد جمموع الطالب من املسلمني
 6226طالباً مسلماً حىت عام 2812م وكان انتشار املدارس األجنبية فيها مكثفاً حىت أهنا
اآلن تبلغ عشرات اآلالف من املدارس ويبلغ نسبة الدارسني فيها من املسلمني  %51من
الطالب مبصر .ويشري مؤرخو املدارس األجنبية أن اجلالية اليونانية كلما حلاوا يف بلاد
أنشأوا فيه كنيسة ومدرسة كما فعلوا يف اإلساكندرية عاام 2834م مث يف املنصاورة،
وطنطا ،وبور سعيد ،والسويس ،والقاهرة وغريها.
وهكذا اجلالية اإليطالية منذ عام 2861م واجلالية األملانية عام 2866م واليهاود
منذ عام 2861م واملارونيني السوريني ،وكانت أوىل اجلاليات اجلالياة األرمنياة عاام
2818م يف بوالق.
ونشرت جملة" :اجملتمع" عددها 450/يف  2416/5/11موافقة السادات لكاارتر
على إنشاء جامعة يف مصر للتبشري بالدين املسيحي يف الوطن العريب بشرط قيام احلكوماة
األمريكية بتمويلها.
ويف سوريا يف حنو هذا التاريخ جهود موسعة لفتح املدارس اإلرسالية حىت كاان
نصيب سوريا وحدها من املدارس األمريكية عام 2101م )263( :مدرساة يف املادن
والقرى.
مث تطورت هبم احلال إىل إنشاء الكليات للتعليم العايل وكان أوالها يف بريوت سنة
2861م اليت حتولت فيما بعد باسم( :الكلية السورية اإلجنيلية) مث هي الياوم( :اجلامعاة
األمريكية يف بريوت).
مث فتحوا يف استنابول( :كلية روبرت).
ومن خربها أن أول مَُنصِر أمريكي وصل إىل استانبول عام 2842م ،فولاد لاه
مولود فيها ومساه" :قسطنطني واشنطن" للربط بني تركيا وأمريكا؛ لنجاحاه يف مهمتاه
التنصريية.
ويف عام 2864م طرح املنصِر هاملني على صديقه روشلد اليهودي إنشاء مدرسة
ثانوية جبوار "قلعة الروملي" قائالً" :لقد أنشأ األتراك حصناً لتفح اسطانبول وأنا سأُنشائ
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هنا مدرسة هلدمهم".
وكان من عمالء هؤالء املنصرين يف تركيا اجلنرال :أمحد وفيق باشا الاذي أمَان
أرضاً للمدرسة؛ ولذا ملا سُِئلَ السلطان عبداحلميد الثاين عن املكان الذي سايدفن فياه
اجلنرال ،قال" :يف قلعة الروملي"؛ ليستمع الرجل الذي باع للربوستانت أرضاً ليؤسساوا
عليها صوت أجراسهم ،أصوات هذه األجراس إىل يوم القيامة( ")2انتهى.
مث يف القاهرة( :الكلية األمريكية).
مث أنشأ الفرنسيون كلية يف مدينة( :الهور) من مدن اهلند.
ويف السودان :أسس اإلجنليز كلية يف اخلرطوم عام 2104م بإسم( :كلية غوردن)
باسم ضابط إجنليزي.
ويف السودان من أنواع املدارس والبعثات التنصريية الشيء الكثري ،بال إن عادد
الكنائس يف اخلرطوم يفوق عدد املساجد!!
وأما يف جبال النوبة فقد استولت على التعليم فيها اإلرساليات الربيطانية منذ عام
2121م وحاصرت توسع اإلسالم واللغة العربية وأقفلت ما يفتح من املدارس اإلساالمية
عام 2142م.
ويف العراق :يف أوائل القرن العشرين امليالدي كانت أول مدرساة تبشاريية يف
البصرة( :مدرسة للبنات) ومكتبة يف العشائر ،مث انتشرت مدارسهم يف أحناء العراق.
ويف موريتانيا :جاء يف كتاب" :بالد شنقيط" للخليل النحاوي .ص460-456/
ما خمتصره عن املدارس الفرنسية" :وتل احلقيقة أدركها السكان الذين جعلوا املدرسة –
الفرنسية -نازلة فقهية ،فطرحوا على بساط اجلدل الفقهي مسألة حكم إرساال األبنااء
الصغار إىل مدارس الكفار.
وكان املستفتني شعراً حممد بن حممد املصطفى البارتيلي ،من أهل بوتيلميت الذي
قال:
عن حكم أمر يف البالد نازل
مِلْح البالد ما جواب سائل
طوعااً إىل مدارس النصارى
إساالمُنا أوالدنا الصغارا
( )2

املدارس التنصريية .ص 10،21-26/إصدار مركز البلقان.
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اعترب بعض العلماء االستفتاء من باب السؤال عن املعلوم و"السؤال عان املعلاوم
مذموم" وواجه بعضهم بالصمت خوفاً أو تقية ،وأجاب بعضهم تلميحاً فوق التصريح.
وكان الشيخ أمحد بن الشيخ عبدالرمحن بن فىت الشقروي من فرسان هذا امليدان،
فقد قاوم املدرسة الفرنسية ،وظل يرفضها حىت بعد استقالل البالد .وله يف ذلا شاعر
كثري.
وإىل حترمي املدرسة الفرنسية ذهب املختار بن بلول املتوىف سنة 2168/2418م يف
فتوى منشورة ،صرح فيها مبنع إرسال األطفال إىل املدرسة الفرنسية ،مذكراً باأن كال
مولود يولد على الفطرة حىت يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه كماا جااء يف
احلديث ،وعلى أبوي الطفل ومعلميه حراسة عقيدته ورعايتها ،فقد نُهي الرجال البالغون
عن جمالسة أهل البدع ،فكيف بالصبيان ..ونقل املختار كالماً يف املعىن عن ابن احلاج يف
كتابه "املدخل" وعن النبهاين يف كتابه" :إرشاد احليارى يف حتذير املسلمني من مادارس
النصارى".
وهكذا وقعت املدرسة الفرنسية على الشناقطة وقع الصاعقة وكانات تفاتح يف
األحياء والقرى بقرار مركزي ال يُستأمر السكان فيه ،وال يُعذرون يف عدم تنفيذه .فنفرت
من العلماء طائفة تطلب النجدة من املدرسة – الكارثة.
من ذل أن اإلدارة االستعمارية قررت يف اخلمسينات فتح مدرسة يف حي "أوالد
أعمر أكداش" احلسنيني ،فهب الشيخ حممد حام ابن آال املتاوىف سانة 2151/2461م
إلجهاض القرار ،فاستنجد بزعيم قبيلته حممد بن إبراهيم بن الشيخ احلسن وبالشيخ عبداهلل
بن الشيخ سيديا ،وكانا مسموعي الكلمة عند الفرنسيني.
وقد آتت جهود الشيخ حممد حامد أكلها ،فتقرر إلغاء املدرسة وتلقى احلي التهاين
هبذا النصر العظيم ،فحمد اهلل عليه بلسان الشيخ أمحد بن أمحد دام:
من الكروب وسقوط املدرسة
احلمد هلل على ما نفّسه
إىل آخره "...انتهى.
وهكذا بذروا مدارسهم لتعليم أوالد اجلاليات األجنبية مث آلت إىل حماضن ألوالد
املسلمني يف عامة أقطار العامل اإلسالمي ومل يبق إال قلب اجلزيرة العربية ويف عام 2321
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افتتحت املدارس األجنبية يف قلب اجلزيرة العربية فكانت أول دفعة منها تربو على ()200
مدرسة يف أحناء خمتلفة ..وقد أفرزت بعض هذه املدارس نشرة تبشريية يف شهورها األوىل
من االفتتاح ،كما جرى اللباس للطالبات يف احتفال التخرج بلباس الراهبات!!:
إن كان يف القلب إسالمٌ وإميان
ملثل هذا ميوت القلب من كمدٍ
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البيان اخلامس

األولويات يف فتح املدارس االستعمارية
إن جرّ الشعوب كلها مسلمة كانت أم غري مسلمة إىل االحنراف باني اإلحلااد
واإلباحية ،وخاصة جرُها إىل "الكنيسة" هي الغاية القصوى من هذه املدارس ،لكن هلام
أولويات يف فتحها استعجاالً لألثر ،واستغالالً للغرض منها:
 -2األولوية للبالد اليت يكثر فيها الفقر واجلهل؛ ألن كالً مان عااملي اجلهال
والفقر ،ينتج الفرصة أكثر لنشر االحنراف ،وخباصة إىل التنصري.
ولذا كثّفوا نشاطهم يف جماهل أفريقيا ،وأدرك أعداء اهلل عباد الصاليب ماأرهبم،
ويُجسد هذا التأثري بعض األفارقة ،فيقول" :عندما جاء النصارى إىل بالدنا كان لاديهم
اإلجنيل ولدينا األرض واليوم لدينا حنن اإلجنيل ولديهم األرض"(.)2
 -1األولوية للبالد اليت يكثر فيها الصراع الفكري ،والتعداد امللي ،مثل :لبناان،
ومصر ،وسوريا ،وفلسطني ،واألردن ،واهلند ،والباكستان...
 -4األولوية للواليات ذات الرقع الصغرية؛ لضعف نفوذها ومعنوياهتا.
 -3األولوية يف جمال مراحل التعليم ،فتح حماضن األطفال؛ ألن سن الطفولة وماا
قارهبا هو البيئة اخلصبة؛ لتلقيح التنصري ،وسهولة التحويل ،وسرعة التأثري ،قبل أن تأخاذ
طبائعهم أشكاهلا اإلسالمية عقيدة وشريعة.
 -5األولوية يف جمال اجلنسني للبنات؛ ألن البنات سيكنّ أمهات ،وهان أسارع
وأقوى تأثرياً على مواليدهن من اآلباء ،فتؤدِي األم الغرض االستعماري يف قلوب أوالدهن
بال مؤونة يقول أحد املبشرين" :جسب"" :إن مدارس البنات يف بالد اإلسالم هي بؤباؤ
عيين ،لقد شعرت دائماً أن مستقبل األمر يف سوريا إمنا هو مبنهج تعليم بناهتا ونسائها".
وقبل هذا وبعده املقايضة لقاء االستعمار املعنوي ،مثل :ساابقة ياد اإلفضاال،
وعمليات اإلنقاذ من األزمات السياسية ،والصحية ،واالقتصادية ،وغريها ،من خالل هذا
( )2

املدارس التنصريية .ص 3/إصدار مركز البلقان.
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االستعمار املعنوي يُقحمون أوىل وسائلهم لالستعمار الفكري" :املدارس" باسم اإلماداد
بالتعليم احلضاري.
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البيان السادس

برامج املدارس االستعمارية وإدارهتا وأساتذهتا
ملا كان هناك أهداف من وراء فتح املدارس االستعمارية يف بالد املسلمني ،فليس
غريباً أن تُتَخذ التدابري الالزمة ،والضمانات الكافية ،لتحقيق تلكم األهداف والغاياات؛
وهلذا وجهوا العناية إىل اآليت:
 -2برامج التعليم فيها ومناهجها هي املتبعة يف بالدها ،وعلى اتصال دائم خبطاط
التعليم القومي الديين يف بالدها.
 -1االبتعاد يف مناهج هذه املدارس االستعمارية عن املناهج الرمسية للبلد املسالم
اليت تُفتح فيها؛ ألن التقيد هبا يفقدها عنصراً أساساً يف صفتها التبشريية؛ وهلاذا تشاتد
مطالبتها جبعل التعليم حراً.
 -4اختيار املدرسني الذين على مللهم وحنلهم علماً وتطبيقاً من القسس والرهبان
وغريهم من الكفرة واملالحدة.
 -3رصد أضخم ميزانية يف العامل ملواجهة اإلسالم من طرق شاىت ،أمههاا ماا
يصرف على املدارس واجلامعات ورياض األطفال.
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البيان السابع

أهدافها وآثارها املدمرة للمسلمني
احلديث عن هذا البيان يف أمور:
األمر األول :مزنلة التعليم ألي أمة:
التعليم مثل أي كائن حي مستقل بذاته ،له جُرمٌ وجَوهرٌ ،وله شَبحٌ ورُوح.
وما روح التعليم وجوهره إال ظل لعقائد واضعيه وأخالقهام ،فالباد أن يناتج
األهداف والغايات اليت تعكس آثار هذا التعليم بكليته على العقائد ،واألخالق ،والثقافة،
والسياسة ،واالجتماع.
فإذا تَبنّت أمة نظام التعليم يف عقيدهتا وأخالقها ،أنتج أهدافه منعكسة على شادِ
األمة إىل عقيدهتا وأخالقها ،وسياستها ،وآداهبا االجتماعية ،والثقافية ،ووحدهتا يف ذل ،
وتضييق مساحة الصراع والتبدد واالنقسام.
أمّا إذا تبنت أمة نظام تعليم وافد يف ظل عقيدة غري عقيادهتا ،وأخاالق غاري
أخالقها ،فإنه ينتج أهدافه منعكسة عليها يف االعتقاد واألخالق والسياسة واالجتماع؛ ملا
تنطوي عليه نقوس ناشئتها يف أفكار واحنرافات مغايرة ملا عليه إمياهنا وعقيدهتا وسلوكها،
مفضياً ذل إىل زعزعة العقيدة ،مث الردة الفكرية ،فالعقدية ،وبه تؤول حياة األمة إىل تبدد
وانقسام ،وتصدع وصراع ،وتعيش يف ظله بني البناء واهلدم ،والتصاديق والتكاذيب،
واالحترام واالزدراء ،والتشقق يف تزايد وامتداد ،والصراع يف تصاعد واتساع ،وال تسأل
حينئذٍ عن فشو الفوضى ،واضطراب األحوال.
واحلاصل أن نظام التعليم الوافد ينفذ إىل صخرة الوحدة واالجتماع ،ويفككها إىل
الفوضى والصراع ،حىت تصل إىل حال يصعب التغلُب عليها ،فتكون بداية النهاياة ،وال
حول وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم.
هذه حقيقة مُسَلَمةٌ يف تصورها ،وأهدافها ،وآثارها ،فما هي آثار هاذا النظاام
التعليمي األجنيب على األمة اإلسالمية؟! وما هي وسائل إغراء الغزو به؟!
األمر الثاين :وسائل اإلغراء يف التعليم االستعماري:
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لفظاعة األهداف والغايات اإلفسادية ،يف املدارس االستعمارية ،وعظيم نكايتاها
باملسلمني بني اإلحلاد واإلباحية ،لبسوا هلا املسوح من اللني ،وأفاضوا بغشاوة على أبصار
املسلمني ،وخادعوا بصائرهم ،وأتقنوا فنّ اخلداع واملكر ،إهنا وداعة األفعى يف صورة العلم
واحلضارة والتقدم والثقافة ،مث سياسة االنفتاح واخللط والعوملة .فهارع إليهاا جهّاال
املسلمني ،وفسقتهم و ُمرّاقُهم .ولذا صارت اإلغراآت هبا يف مرحلتني:
املرحلة األوىل :وسائل إغراء هي مبثابة" :بطاقة الدخول" للمدارس األجنبية –نظام
التعليم الغريب -يف البالد اإلسالمية.
فأنشئت باسم أهنا:
 -2مدارس تثقيفية هتذيبية هتدف إىل التثقيف العام وتنوير األذهان.
 -1ولنشر العلوم احلضارية بني املسلمني.
 -4وإقناع الناس بأهنا مناذج متقدمة للثقافة والعلوم وتعليم اللغات.
 -3وإيهام الناس بأهنا رفيعة املستوى فيلهثون وراءها مصاابني باداء الغارور
واالستعالء.
 -5وباسم مكافحة ما يعانيه املسلمون من اجلهل والتخلف.
 -6وباسم تعليم أوالد اجلاليات.
 -6ورصد األموال الطائلة هلا وبذهلا.
املرحلة الثانية :وسائل إغراء هي مبثابة" :بطاقة دخول" أوالد املسلمني فيها.
اختذ أعداء اهلل وسيلتني لضمان اإلقبال عليها ودفع أوالد املسلمني إليها ،ومها:
 -2جعلها وسيلة للرزق من ناحية جعل األولوية للمتخرجني منها يف الوظائف.
 -1أكسبوها مكانة اجتماعية تفوق مكانة الدارسني يف املادارس احلكومياة أو
اخلاصة؛ وهلذا يلقب املنتسبون إليها :بالطبقة اجلديدة ،والطبقة املعاصرة ،والطبقة املتطورة.
األمر الثالث :أهداف نشر التعليم األجنيب بني املسلمني:
من معجزات النبوة الظاهرة ،وآثارها الباهرة ،احلديث املتفق على صاحته "كال
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه" ومن مآثر علماء املسلمني
املشكورة ،العمل على تلقني عامتهم وأوالدهم هذا احلديث ،وقاية هلم يف فطرهتم ودينهم،
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ومحاية هلم من الضالل.
ولذا صار حقاً أن احتضان الصغار وتعليمهم قبل تشكلهم باإلسالم علماً وعمالً،
هو البيئة اخلصبة للقاح األول يف توجيههم حنو اخلري أو الشر؛ وهلذا استعمل املبشرون من
عباد الصليب وغريهم من أرباب الديانات الكافرة هذه اخلاصية فعملوا عملهم باالستعمار
العقلي والفكري والثقايف والعقدي يف العامل اإلسالمي ،بسعيهم جادّين إىل فتح املادارس
االستعمارية يف بالد املسلمني ،وزرعها هنا وهناك من أرض اإلسالم لنشر حقدهم األسود
إلفساد العقائد والعقول ،بداية من رياض األطفال إىل هناية التعليم اجلامعي ،مصانع هلام
لعلهم يظهرون ،وأوكاراً ومصايد يتصيدون هبا من ضعفت عقوهلم ،أو مرجت عهودهم،
أو من عضّهم الفقر بنابه ،أو من أوقعهم سوء حظهم يف قبضة هؤالء الضالني كل هاذا
لغاية الغايات لديهم حتويل املسلمني ِب ِردّة شاملة عن دينهم احلق" :اإلسالم" ولو مل يكان
من مساوئها :إال تقليب النظر من أوالد املسلمني يف وجوه الكاافرين مان املدرساني
واإلداريني ،والتالميذ ورحم اهلل اإلمام أمحد فكان إذا نظر إىل نصراين غمض عينيه ،فقيل
له يف ذل  ،فقال :ال أقدر أن أنظر إىل من افترى على اهلل وكذب عليه:
بئس الوجوه عليها الذل والعار
تل الوجوه اليت ضلت بأمجعها
على الرعياة أغالل وآصاار
ما أحلم اهلل عن قوم مقاررهم
وإن األمة اإلسالمية هي األسوة احلسنة ألهل األرض ،فإذا ما داخلاها التعلايم
األجنيب عنها ،فإنه سيصيبها يف غربة يف دينها ،وغياب يف أخالقها ،ولغتاها ،وآداهباا،
واحتقار لتارخيها يف ماضيها وحاضرها ،وانشطار يف وحدهتا وآليات حياهتا ،وفرقة بعاد
اجتماع ،وخالف بعد وفاق.
وتَسَلُم قيادهتا من جيل جديد ،هو على األقل :إسالمي يف االسم ،وعقد النكاح،
وتسجيل املواليد ،أجنيب يف اللسان ،والذوق ،والرأي ،والتفكري ،يسهم يف قتل روح أمته
ويف طمس جوهرها.
أال إن هذه املوجة الطاغية اليت أجتالت العامل اإلسالمي جلب" :التعليم األجانيب"
لتثقيف ناشئتها هي يف احلقيقة مؤامرة على الدين واألخالق واملروؤات واللغة والتااريخ،
فلعنة اهلل على الظاملني الذين يبغوهنا عوجاً وباآلخرة هم كافرون.
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واليوم أقبلت أمم الكفر على فتح هذه "البيوت املظلمة" املدارس االساتعمارية يف
قلب جزيرة العرب كشأهنا يف بالد املسلمني األخرى قائمة على تعصب دياين وتثقياف
قومي يف اللسان والتاريخ ،فكل مدرسة تُعىن بدين بالدها ،ولغتها ،وتارخيها ،ومقوماات
حياهتا ،تلقنها طالب مدارسها ،وتسعى بواسطتهم لنشرها بني أهليهم ومن يسمع صوهتم،
وينفذ إليه بصرهم وهذه بالطبع تفضي إىل اآلثار املدمرة يف :اللغة ،والتاريخ ،والدين.
أما يف اللغة :فهذه املدارس املظلمة بالقومية القائمة ،مِهادٌ لنشر التثقيف القاومي
بلساهنا ولغتها ،ولضرب احلصار الثقايف اللغوي علىعقلية اجليل املسلم باستعمار لساانه
بالرطانة األعجمية ،ومعلوم أن كل لغة حتمل فكر الناطقني هبا ،ففي تغليب اللغة األجنبية
على اللغة العربية لتدريس املواد ،بثٌ للفكر األجنيب يف عقول الناشئة ،وهذا يفضاي إىل
اآلثار اآلتية:
 -2إن فرض اللغة األجنبية لغتة لتعليم املواد الدراسية ،هو يف حد ذاتاه اقتحاام
للحصن اإلسالمي" :اللغة العربية" بإبعاد مظهريتها شعاراً ألهل اإلسالم ،وحجبها عان
لسان الناشئة ،وكم يف هذا من إضعافها وتبغيضها يف نفوسهم؛ بل عزل هلم عن إسالمهم،
فإنه إذا حيل بني املسلم ولغته لغة القرآن ،مت العزل له بطبيعة احلال عن إسالمه وأجمااده،
وحضارته ،وأول ما يزنع منه اعتقاده يف كتاب ربه" .القرآن العظيم" الذي نزل بلساان
عريب مبني على خامت األنبياء واملرسلني ليكون نذيراً للعاملني.
 -1نتيجة لتدريس املواد بغري العربية ،يتكون لدى الطالب عقدة اإلحساس املعمق
بقصور لغته عن تدريس العلوم احلديثة ،مث قطع صلة هذه العلوم باإلسالم ولغته العربية.
 -4مث أنفة الشباب املسلم من لغتهم وآداهبا ،وزهدهم فيها حىت ال يعلموا منها إال
ما يعلمه العامي منها ،وهذا سبب فعّال يف تدهور اللغاة العربياة وحجاب شايوعها
واستعماهلا.
 -3ومن آثار هذه اخلطة الغضبية وجود استعداد تام لدى عامة هذا النشأ املسلم
–إن كان بقي له شيء من إسالمه -الذي تربّى يف هذه املدارس األجنبية بتصويب السهام
إىل اللغة العربية من كل جانب ،وأصبحت عنده حساسية مفرطة ضد من خيطئ يف اللغة
األجنبية اليت تلقنها ،وأما لغته العربية فال حجر أن جيمع هو أو مير على مسعه مجيع سوآت

41

اللحن.

وهذا الوضع املزري ينتقل بالطبع إىل كل ما هو مكتوب باللغة العربياة وأعظام
ذل "القرآن الكرمي" الذي نزل بلسان عريب مبني ،فال حيسن قراءته فضالً عان فهماه
وتدبره.
وهذا آخر املطاف املطلوب صرف اجليل عن ترا األمة اإلساالمية املكتاوب
بلساهنا العريب ،ويف مقدمتها الوحيان الشريفان "الكتاب والسنة".
واالنصراف إىل الترا الوافد املكتوب باللغة اليت تلقنها وشب عليهاا ،وكسار
عقود حياته يف دراستها ،كما هو مشاهد ومعروف يف أبناء كثري من الدول العربية الايت
سلخ االستعمار لساهنا.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه اهلل تعاىل -يف" :اقتضاء الصراط املساتقيم":
(ص" :)406-406/واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل ،واللغة ،والدين ،تأثرياً قوياً بيناً،
ويؤثر أيضاً يف مشاهبة صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني ،ومشاهبتهم تزياد العقال،
والدين ،واخللق.
وأيضاً فإن نفس اللغة العربية من الدين ،ومعرفتها فرض واجب ،وإن فهم الكتاب
والسنة فرض وال يفهم إال بفهم اللغة العربية ،وما ال يتم الواجب إال به فهاو واجاب"
انتهى.
وأما يف التاريخ :فهذه املدارس املظلمة بالقومية القائمة مِهادٌ لنشر ثقافتها التارخيية،
ولضرب احلصار على عقلية اجليل املسلم عن تارخيه وشحنه بتاريخ أوروبا وأمريكا مثالً،
فهو ال يرى من خالل دراسته ،وموادها ،واساتذهتا ،ومناهجها إال تاريخ أوروبا ماثالً،
وأهنا أرقى الشعوب ،مدنيتها هي األم للعامل ،وأهنا هي احلقيقة بالسيطرة على العامل ،وأما
تاريخ اإلسالم فمحجوب عنه مشوب بالنقص واالحتقار.
واحلاصل أن التعليم األجنيب إبادة لألجيال املسلمة ،وصياغة هلا يف ثقافتها التارخيية
مبا ال صلة له باإلسالم وال باملسلمني.
وأما يف الدين :فإن غزو هذه املدارس التثقيفي القومي هو متهيد للغزو الديين فهي
معاقل تبشري بالديانات والِنحَل اليت حماها اإلسالم وأبطلها ،واليت ال يزال الكافرون ينتمون
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إليها كالنصرانية مبذاهبها الثالثة :الكاثولي  ،والربوتستانت ،واألرثوذكس.
وإن الوليد املسلم الذي يرمي به أبواه يف أحضان هذه املدارس االستعمارية:
إما أن خيرج مسلماً خواء مفرغاً من مقوماته من حيث ال يشعر مشحوناً مبقومات
غريه يف دينه وثقافته ،يستخدمونه ألغراضهم وغاياهتم.
وإما ِردّة إىل دين باطل كالنصرانية.
وإما ِردّة إىل غري دين" :الالدينية" .نعود باهلل من ذل ونسأله سبحانه الثبات على
اإلسالم.
أما الرِدة إىل النصرانية:
فإن مدارس عباد الصليب هي أكثر املدارس انتشاراً ،وأقواها دعاية للكفر إىل دين
النصارى احليارى ،أو إىل الالدينية؛ ألهنم يتسنمون قاريت أوروبا وأمريكا ويتملكون القوة
املادية الصناعية يف العامل ،فسحروا أعني الناس ،واسترهبوهم.
وهلذا فإنه يقع يف هذه املدارس التنصريية اليت تفتح يف بالد املسالمني وحتتضان
مواليدهم ،من شعائر عباد الصليب ما يكون كفيالً بتلقني التقوى املسايحية ،والسالوك
املسيحي ،وتنشئة طالهبا على فلسفة مسيحية للحياة –هكذا على حد قوهلم-؟!
ومن هذه الفعالت الكفرية:
 -2إقامة شعائر الصلوات النصرانية ،والترانيم ،وغريها ،ومشاهدة أوالد املسلمني
هلا على األقل ،أو إلزامهم باملشاركة فيها.
 -1إلزام الطالب بالذهاب إىل الكنيسة.
 -4إلزام الطالب باملشاركة يف املراسيم الدينية الكنسية.
 -3إرشادهم إىل تقبيل الصليب حىت تغفر هلم ذنوهبم.
 -5كفارة خطأ الطالب تقبيل الصليب.
 -6إثارة الشبه حول اإلسالم وتلقينها تلكم النفوس الربيئة.
 -6عرض الكتب اليت تطعن يف اإلسالم.
وهلذا فإن بعض منظري املدارس األمريكية التنصريية يف بالد املسالمني ،يُمثِال:
"املدرسة" بالطُعم ،وميثل" :التنصري" بالسُنَارة لالصطياد ،ويقول" :ال خري يف سُنَارة باال
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طُعم" أي ال خري يف مدرسة بال تنصري؟!
الردة إىل الالدين :سلخ هذه املدارس االستعمارية لدين املسلم إىل اإلحلاد والعلمنة
هي أوسع مساحة من ردته إىل دين باطل كالنصرانية.
وهي مهمة الذي كفروا يف الذين أسلموا هبدم كياهنم املعنوي واحلسي:
هدم العقيدة اإلسالمية.
هدم األخالق اإلسالمية.
هدم الوحدة اإلسالمية.
هدم الدولة اإلسالمية.
فهدم العقيدة اإلسالمية ينتج اإلحلاد.
وهدم األخالق اإلسالمية :ينتج اإلباحية؛ ولذا كانت هذه املدارس االساتعمارية
هي أول من أدخل فتنة االختالط بني اجلنسني؛ ملا فيه من إشاعة الفساد واملنكرات وهدم
العفة واالحتشام( ،)2وحصل فيها رفض قبول الطالبات احملجبات(.)1
وهدم الوحدة اإلسالمية :ينتج الفوضى.
وهدم الدولة اإلسالمية :ينتج الوالية الكافرة.
األمر الرابع :آثارها املدمرة يف املسلمني:
إن اهلدف ينتج األثر ،فكل هدف من أهداف هذه املدارس االستعمارية تأيت آثاره
املدمرة وخماطره البالغة على املسلمني بواسطة ناشئتهم الذين ارمتاوا يف أحضاان هاذه
املدارس ،وقد حتقق لعباد الصليب وغريهم من أمم الكفر بواسطة مدارس الضرار هاذه،
تكوين قوى مضادة للمسلمني من أنفسهم وذراريهم وبين جلدهتم ،خَلَفاوا أسااتذهتم
الكفرة بِنَوْبة املستعمر لبالد اإلسالم ،وهم على طبقات متعددة كل فرد منها بقدر تاأثره
مبا تلقاه من اإلباحية واإلحلاد ،وهي:
 -2طبقة املتاثرين بالنصرانية:
َتجِدُ عامة من كََتبَ عن املدارس االستعمارية ،يذكر مناذج ألحدا مؤملة وقعت
( )2
( )1

خمتصر إرشاد احليارى  2ص.26-26/
املصدر السابق.
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يف قطره أو يف غري قطره من بالد اإلسالم تكشف األخطار اليت تؤدي إليها هذه املدارس
من الردة إىل النصرانية وخدمة السياسة االستعمارية:
فمن احلواد يف مصر أن شاباً مسلماً ارتد إىل النصرانية فحمله النصارى علاى
الوعظ والدعوة إىل النصرانية يف جمامعهم وكنائسهم فحز ذل يف نفس مجاال الادين
األفغاين ،فاتفق مع آخرين على اختطافه وهو يعِظ يف كنيسة يف األزبكية ففعلوا ،ووضعوه
يف مكان خفي ،فذهب هو وتلميذه الشيخ حممد عبده إليه ،وأقنعاه حىت عااد إىل ديناه
اإلسالم(.)2
ويف عام  2452حصلت أحدا تنصريية يف مصر مروعة ألعداد مان اليتاامى
والقاصرين وقد حصل هلا ردة فعل من املسلمني ُطرِد على اثرها بعض املنصِرين(.)1
ويف عام  2324عملت بعض املدارس األجنبية بالكويت غِناء حيكي قصة نيب اهلل
يونس –عليه السالم -وفيها مقاطع افتراء على اهلل تعاىل لتلقينه الطالب فأصدرت جلناة
الفتوى يف الكويت فتوى يف إنكار ذل وبيان خطره(.)4
وبعض أولياء أمور الطالب الذين زجوا هبم يف هذه املدارس ،يستمع مان أوالده
ترانيم كنسية فيستغرب ذل وعند املتابعة يعلم أهنم قد علموهم الصالة املسيحية(.)3
وكان مدرس يف املدارس اليسوعية يف بريوت يسأل الطالب يف صباح كل ياوم:
"هل أنت بنعمة اهلل مسيحي" فيجيبوا بنعم ،ويف يوم أجابوا مجيعهم باذل إال مسالماً
أجاب بقوله" :أنا مسلم" فناله من الغضب واألذى ما ناله ،وما زال املدرس به حىت أجاب
بقوله" :نعم"(.)5
ومن حوادثها أن طالباً يَعلم والده نشاطه وذكائه ،أخفق يف دراسته ،فاذهب إىل
املدرسة يسأل عن سبب ذل  ،فأجابته املدرسة بأن الطالب مل يكمل تثقيفه الديين ،ألناه
( )2
( )1

( )4
( )3
( )5

مقاالت أمحد أمني.252/2 :
مالمح عن النشاط التنصريي يف الوطن العريب ،ص 218-216/إلبراهيم عكاشة علي .طبع جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية.
جملة الوعي اإلسالمي .العدد.414 /
جملة الوعي اإلسالمي .العدد.36 /
خمتصر إرشاد احليارى .ص .11-18/حكم الشريعة اإلسالمية للمشاط .ص.8/
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شوهد يصلي صالة املسلمني يف خفية عن إخوانه ،فلذا اعترب سيء السالوك وأخفاق يف
دراسته(.)2
ومن حوادثها تعلُق الطالب بعيد ميالد املسيح ،وإدخال بيوت أهليهم" :شاجرة
امليالد" وسرور أهلهم بذل ؟!(.)1
 -1طبقة املسلوبني :
ومن آثارها وجود طبقة بني املسلمني من ذراريهم ،مسلوبة خاوية مفرغاة مان
مواالة املسلمني والرباءة من الكافرين ،والغرية على الدين يعيشون بني أمراض الشابهات،
وعقدة الش والصراع الفكري والعقدي وبني أمراض الشهوات ،فيعايشون احلياة الغربية
بلساهنم ،ومعلوماهتم ،ولباسهم ،ومنط حياهتم وغدوهم ورواحهم يف غاية من التغرياب
والتفرنج.
وهم هبذه املعايشة يف الفكر والسلوك ينشرون التغريب والتشبه بأعاداء اهلل باني
املسلمني.
وهذه الطبقة خسارة يف الوجود اإلسالمي ،وانكسار يف رأس مال املسلمني.
 -4طبقة املنافقني:
ومن آثارها وجود طبقة املنافقني الذين حيملون نصيبهم من اإلسالم ظاهرًا باإلسم،
وعقد النكاح ،وتسجيل املواليد ،وتشييع جنائزهم ودفنها يف مقاابر املسالمني .وهام
يستبطنون اإلحلاد ،ويظهرون اإلباحية والفساد.
 -3طبقة امللحدين:
ومن آثارها وجود طبقة الكافرين ظاهراً وباطناً الذين يعلنون كفرهم وإحلاادهم،
فيسبون اهلل والرسول واإلسالم ،ويستهزؤون باملسلمني ويسخرون من الدين .وما بقي هلم
من اإلسالم إال ما بقي إلخواهنم املنافقني ليزداد الفريقان هبا كفراً فياداخلون املسالمني
بالتزاوج ،ووالية األعمال والتصرف يف شؤوهنم وال حول وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم.
ومن فعالت هذه الطبقات يف بالد اإلٍسالم:
( )2
( )1

انظر :احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم لسعد الدين صاحل .ص.65/
انظر :خمتصر إرشاد احليارى .ص.44-41/
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 -2أن مدرسة التنصري اليت افتتحت يف استانبول عام 2864م هي الايت قاادت
حركة التمرد على الدولة العثمانية بزعامة قائد اإلحلاد والعلمناة والتغرياب أتااتورك
( ..)2148-2113وهذا هدم للدولة اإلسالمية(.)2
 -1أن مدرسة التنصري اليت افتتحت يف بريوت عام 2814م هي الايت طرحات
فكرة "القومية العربية" وتولت قيادهتا يف الوسط اإلسالمي.
وهذا هدم احلكم باإلسالم عقيدة وشريعة.
 -4ومنها ما قاله االستاذ أبو احلسن الندوي رمحه اهلل تعاىل يف كتابه" :الصاراع
بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية"( :ص" :)281/إن القادة ووالة احلكم يف الابالد
املسلمة كلهم إنتاج نظام التعليم الغريب ووليد حضارته .أما الذين مل يتح هلم أن يتثقفوا يف
بلد أورويب وينشأوا يف بيئته فإهنم تعلموا يف مراكز هذا التعليم يف بالدهم ،وتثقفاوا هباا
حتت إشراف ممثلية الكبار ورقابتهم ،إن بعضهم خترجوا يف الكليات احلربية اليت يعىن فيها
بالتعليم والتربية الغربية عناية فائقة .وذل هو السر يف أن العامل اإلسالمي يتأرجح باني
عقليتني وفلسفتني ووجهتني خمتلفتني تتصارعان دائماً "...انتهى.
 -3ومن تفعيل دور هذه الطبقات يف احنراف الوسط اإلسالمي توليتهم األعمال
القيادية ،وتلميع شخصياهتم ،وحتسينهم يف نظر املسلمني ،حىت يؤدوا رسالتهم املشاؤومة
على األمة اإلسالمية(.)1
 -5ومن فعاليات هذه الطبقات وآثارها يف احنراف املسلمني ما حيصل من اباتالء
األمة اإلسالمية هبذا اجليل مما هو شوكة يف حنرها إذ تتعاىل صيحاهتم ،وتتعادد ناداآهتم
بفرجنة املسلمني ،وجتاوز القيود الشرعية عن حياهتم ،وبث جرائمهم وأدوائهم األوروبية أو
األمريكية مثالً بني املسلمني ،ويتكرهون حياهتم املبنية على العبودية هلل واالحتشام واملثال
العليا يف اإلسالم ،ويبغوهنا إباحية ماجنة ،وهم يف احلقيقة دعاة التمارد علاى الاوحي،
واإلرهاب بني أهليهم وذويهم وبين جلدهتم ال على شيء إال على نعمة اإلسالم.
وهذا اجليل املظلوم –من أبويه -الظامل ألعقاهبم ،هم ساعاة الفتناة يف املبااد
( )2
( )1

انظر :خمتصر إرشاد احليارى .ص .44-41/الصراع للندوي .ص.281-282/
انظر :خمتصر إرشاد احليارى .ص.31/
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اإلباحية واإلحلادية ،مثل إحلاحهم على :قضايا فصل الدين عن احليااة ،وهتمايش دور
العلماء ،وصرف النظر عن حترمي الربا واخلمر وامليسر ،والتركيز على قضايا املرأة باسام
حتريرها ،وحريتها ،ومساواهتا بالرجل ،وباجلملة الدعوة إىل صياغة اجملتماع اإلساالمي
وصبغة من جديد بالصبغة األوروبية ،أو األمريكية أو ...كل حبسب فكار مان تاوىل
تلويثه(.)2
ومن هذه اآلثار املدمرة يتبني أن هذه املدارس التبشريية منها وغري التبشريية علاى
اختالف أنواعها ومراحلها مرتبطة يف األهداف والغايات:
أهنا شر القوى املسلطة على العامل اإلسالمي لتوهني اإلساالم يف نفاوس أهلاه
وتقويضه.
أهنا مراكز مسلحة بأحد آالت اإلفساد بني اإلباحية واإلحلاد.
وأهنا مراكز لإلغارة على األمة وأجياهلا شر من الغارات العسكرية.
وأهنا آلة استالب العقائد واألخالق.
وأهنا سند لتحقيق مطامع األعداء يف املسلمني.
وأهنا مِدْرَةُ طعن لألمة اإلسالمية يف ذاهتا والتشكي يف قُدراهتا ،مث القضاء عليها.
وصبغ رعايا املسلمني يف أجياهلم املقبلة بصبغة تنابذ اإلسالم.
وقلب االنتماء يف قول الناشئة من الوالء لدينهم ولغتهم وتأرخيهم.
وتفريغ العقل املسلم من مقوماته واستسالمه ملن يقوده .وهذا يلغي باالطبع أول
شرط ألي هنضة إسالمية.
وباجلملة إجياد أنواع من التعددية الفكرية ،والعقدية ،واالنتماآت املتناافرة لباث
الصراع ،وانفجار االنقسامات السياسية والطائفية ،ويف هذا تفكي الوحدة اإلساالمية،
وهتديد األمن اإلسالمي مبقوماته كافة .واهلل خري حافظاً وهو أرحم الرامحني.
وهذه الغايات اإلفسادية هي حقيقة يف اإلرهاب إن كان له حقيقة ،ونشر الرُعب
والتمرُد باسم العلم والتعلُم...
اآلن يا معاشر املسلمني( :قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت وياؤمن
( )2

حكم الشريعة اإلسالمية للمشاط .ص .8/الصراع للندوي .ص.284-281/

41

باهلل فقد استمس بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهلل مسيع عليم) [البقرة.]156 :

30

البيان الثامن

مناذج من أقوال العلماء وبياناهتم وفتاويهم عن املدارس االستعمارية
جرد علماء املسلمني أقالمهم يف التحذير من فتح املادارس األجنبياة يف باالد
املسلمني ،والتحذير من إدخال أوالد املسلمني فيها .وقد كان لعددٍ من علمااء اململكاة
العربية السعودية –محاها اهلل من كل سوء -كلمات مشهودة يف هذا قبال أن حتال يف
ديارهم ،لكن من باب البيان والنصرة ألهل اإلسالم والنصح هلم.
واآلن هذه مناذج من أقواهلم وأقوال غريهم من علماء اآلفاق وكتاهبهم ،وبعض من
البيانات والفتاوى وهي:
 -2قال أمحد أمني يف مقالته" :املدارس الغربية يف البالد الشرقية"" :وبعد :فواجب
الشرق أال يُشجع هذه املدارس ألهنا مأوى التبشري واالستعمار معاً ،وهي جتعل من نفسها
داعية لدين غري دين البالد ،كما جتعل من نفسها حكومة داخل حكومة البالد ،ويف ذل
إهدار االستقالل ،ومدعاة للفساد.
إن األمم احلريصة على توحيد كلمتها وتوحيد آماهلا ،تصب أبناءهاا يف قالاب
واحد ،حىت يكونوا متفقني متساندين ،أما هذه املدارس فتجعل أبناء البالد شيعاً كل طائفة
تصطبغ بصبغة خاصة ،وإذ ذاك تتضارب امليول ،وتتنازع اآلمال ،ويكون أبنااء البلاد
الواحد ،بعضهم أعداء بعض ويف ذل من الفساد ما ال خيفى" انتهى من" :مقاالت أمحد
امني .ج."2253/20
 -1ويف صحيفة الفتح اإلسالمية حملب الدين اخلطيب حماضرة بعنوان" :املادارس
التبشريية" جاء فيها:
"فحرامٌ أن يُسلِم الوالد ولده واألخ أخاه إىل املدرسة التبشاريية لتأخاذه عادة
سنوات ،فتتسلمه ولداً صحيحاً بعقيدته وثقافته ودينه ،مث بعد حني ترده إىل أهله وأمتاه
وبالده ولداً مزيفاً ،ما كان فيه قد أُخِذَ منه ،وما أعطيه ففاسد ال جدوى منه وال منفعة"
انتهى.
 -4وقال الشيخ علي الطنطاوي –رمحه اهلل تعاىل" :-ولتضع احلكومات العربياة
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القوانني الصرحية بإغالق كل مدرسة أجنبية إنكليزية أو فرنسية أو أمريكية ،وإال ذهاب
عم لنا هباء ،وكان عبثاً ،وأخرجت هذه املدارس من أبنائنا أعداء لنا وأعواناً لعدونا ،كما
وقع يف الشام حني تولّى ضرب دمشق رجل عريب أبوه شيخ امسه عالء الدين اإلمام –عليه
لعنة اهلل" انتهى من" :جملة الرسالة – العدد."634/
 -3وقال الشيخ /حممد أمحد الغمراوي –رمحه اهلل تعاىل -يف كتاباه" :الطريقاة
املثلى للمحافظة على كرامة اإلسالم ورد عادية الطاعنني عليه"( :ص )25/ماا نصاه:
"وأسباب ضعف الروح اإلسالمي يف البالغني من املسلمني اليوم ميكن إمجاهلاا يف شايء
واحد هو سوء التربية اإلسالمية ،وإذن َفعَلى املسلمني أن يعنوا العناياة كلاها بإنشااء
أوالدهم نشأة إسالمية يف مدارس إسالمية ينشؤوهنا من أجل ذل .
وال يَدَعوا أوالدهم فريسة للمدارس غري اإلسالمية الروح ،تُربيهم على غري غِارار
اإلسالم ،وخترجهم عنه بالتدريج ،فإن املسلمني إن مل يصونوا أوالدهم –وهم صغار -عن
حتكم امللحد أو غري املسلم يف عقوهلم ونفوسهم مل يكن هلم أن يعجبوا من خاروجهم –
وهم كبار -عن طريق الدين ،ومتابعتهم من يطعن باسم العلم أو األدب أوحرية الرأي أو
حرية التفكري" انتهى.
 -5وقال شيخ اجلامع األزهر /الشيخ حممد اخلضر حسني –رمحه اهلل تعاىل -يف:
"اهلداية اإلسالمية" :ص 252/ما نصه:
"أبناء املسلمني يف مدارس التبشري :من الذي يستطيع أن يُهيء لولده عيشاً راضياً،
وينبته نباتاً حسناً ،فينشأ سليم القلب طاهر اللسان ،صديقاً ألسرته ،عامالً على إعالء شأن
أمته ،ولكنه يأىب أن يفعل هذا الذي ينصح به لولده وجيين مثار احلمد من عواقبه ،فيعماد
إليه وهو صايف الفطرة ،فيلقيه يف بيئة يتواله فيها من ال يرقبون إالً وال ذمة ،فال يزالاون
يلقنونه زيغاً ،ويبذرون يف نفسه شراً ،والذي خبث ال خيرج إال نكداً.
ذل مثل املسلم الذي يهبه اهلل ولداً ليسل به يف هداية ،ويعدّه ألن يكون عضواً
يرتاح لسعادة قومه ،ويتأمل لشقائهم ،فإذا هو يبعث به إىل مدارس أسست حملاربة الادين
احلنيف ،ولقتل العاطفة القومية ،وهي املدارس اليت تنشئها يف بالدنا اجلمعيات اليت يُقال هلا
"مجعيات التبشري".
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إن الذي يقذف بولده بني جدران هذه املدارس ،ال تكون جرميته من جرمية أولئ
الذين كانوا يقتلون أوالدهم خشية إمالق ببعيد ،أمل يقم الدليل إِثْر الدليل على أن القائمني
فيها بأمر التعليم يلقنون أبناء املسلمني معتقدات ديانة غري إساالمية ،وحيملاوهنم علاى
تقاليدها ،ويتعرضون للطعن يف شريعة اإلسالم بطرق شأهنا أن تؤثر على األطفال ومن هم
مبزنلة األطفال يف عدم معرفتهم حبقائق الدين معرفة تقيهم من شر ذل اإلغواء؟! لايس
ذل الذي يزج بابنه يف مدارس التبشري بالذي يقتل نفساً واحدةً ولكنه يقتل خلقاً كثرياً،
وجيين بعد هذا على األمة بأمجعها ،وال أقول هذا مبالغة ،فقد يصري هذا الولد أستاذاً مان
بعد ،ويفسد على طائفة عظيمة من أبناء املسلمني أمر دينهم ووطنيتهم ،كما أفسد علياه
أولئ القسس أمر دينه ووطنيته ،وقد أرتنا الليايل أن املتخرجني يف هذه املدارس من ميل
سلطة على قوم مسلمني ،فيجدون فيه الغلظة واملكر وعدم احترام الشريعة ما ال جيدونه يف
الناشئ على غري اإلسالم" انتهى.
 -6وقال أيضاً –رمحه اهلل تعاىل -يف" :رسائل اإلصالح"( :ص:)255/
"ومن الذي ال يعلم أن معاهد تقام يف أوطاننا باسم العلم أو العطف على اإلنسانية
والغاية منها صرف النفوس عن صراط اهلل السويَ ،دلّ على هذا كتب يدرسوهنا يف هذه
املعاهد ،وهي كما قرأنا نبذاً حمشوة بالطعن يف اإلسالم واحلط من شأن الرسول األعظم –
صلى اهلل عليه وسلم ...-وقد رأينا هلذه املدارس اليت تفتح يف سورية ومصر وغريها مان
البالد آثاراً حمزنة.
فكم من فىت مسلم بعث هبا إليها فتخرج منها وهو حيمل مان التنكار لقوماه
وشريعتهم مثل ما حيمله خصومهم احملاربون" انتهى.
 -6وقال أيضاً –رمحه اهلل تعاىل -يف كتابه" :الدعوة إىل اإلصاالح"( :ص-63/
 )65ما نصه:
"مل يتفشّ زيغ العقيدة فيما سلم تفشيه اليوم ،ألن وسائل ساعدت على ساريان
وبائه مل توجد قبل ،وأمهات هذه الوسائل ثالثة أمور:
أحدها :هذه املدارس اليت يفتحها األجانب يف أوطاننا باسم العلم ،ويغفل بعاض
املسلمني عن سريرهتا ،فتأخذهم مبظاهرها ،حىت يسلموا أطفاهلم وهم على الفطرة إىل من
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يصبغ هذه الفطرة بسواد ،ويزنع منها روح األدب الذي جيعلهم أولياء لعشريهتم نصاحاء
ألمتهم.
ثانياً :هتاون بعض اآلباء بواجب أبنائهم ،إذ يرسلون الناشئ إىل معاهد العلام يف
أوروبا قبل أن يتلقن من علوم الدين ما جيعل عقيدته مطمئنة ،فيالقي يف أثنااء الدراساة
هنال أو يف بعض احملادثات شُبهاً ال جيد يف نفسه من احلجج ما يدفعها ،وإذا تاواردت
الشبه على الناشئ رانت على قلبه ،وأصبح يُبصر وجه احلق أسوداً قائماً ،فيعود إىل وطنه
وهو حيمل ألبويه عقيدة أهنما يف ضالل قدمي .وذل جزاء من يساتهني هبادي اهلل ،وال
يهمه إال أن يكون البنه مورد رزق واسع ،أومنصب يف أحد الدواوين.
ثالثها :أن كثرياً من احلكومات اإلسالمية ضعف فيهاا روح االعتازاز بالادين
احلنيف ،فاستباح واضعوا برامج التعليم العام يف مدارسها أن ال يضربوا لعلاوم الادين
بسهم ،ومن يضرب هلا فبسهم ال يغين من جهل ،والتعليم الذي يهضم فيه جانب العلوم
الدينية ،ال يُرجى منه هتيئة نشء تتساقط عليهم الشبه فيطردوهناا ،أو توساوس إلايهم
الشياطني فيستعيذون منها" انتهى.
 -8وقال الشيخ حممد رشيد رضا –رمحاه اهلل تعااىل -يف" :تفساري املناار":
(:)523/20
"ولكن أكثرهم تركوا هذه الفريضة فجنوا على دينهم وملتهم وأمتهم ،فصااروا
أسوأ من مجيع األمم حاالً يف مصاحلهم امللية والسياسية ،حىت فقادوا ملكهام وعازهم
وشرفهم ،وصاروا عالة على أهل امللل األخرى حىت يف تربية ابنائهم وبناهتم ،فهم يلقوهنم
يف مدارس دعاة النصرانية أو دعاة اإلحلاد فيفسدون عليهم دينهم ودنيااهم ،ويقطعاون
روابطهم امللية واجلنسية ،ويعدوهنم ليكونوا عبيداً أذلة لألجانب عنهم .وإذا قيل هلم ملاذا ال
تؤسسون ألنفسكم مدارس كمدارس هؤالء الرهبان واملبشرين؟ أو املالحدة اإلبااحيني؟
قالوا :إننا ال جند من املال ما يقوم بذل  .وإمنا احلق أهنم ال جيدون من الدين والعقل وعلو
اهلمة والغرية ما ميكنهم من ذل  ،فهم يرون أبناء امللال األخارى يباذلون للمادارس
واجلمعيات اخلريية والسياسية ما ال يوجبه عليهم دينهم ،وإمنا أوجبته علايهم عقاوهلم
وغريهتم امللية والقومية وال يغارون منهم ،وإمنا يرضون أن يكونوا عالة علايهم .تركاوا
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دينهم ،فضاعت بإضاعتهم له دنياهم (نسو اهلل فأنساهم أنفسهم أولئ هم الفاساقون)
انتهى ،وحنوه (ص.)320/
 -20-1وقال االستاذ أبو احلسن الندوي –رمحه اهلل تعاىل -يف كتابه" :الصراع
بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية"( :ص :)285-283/ونقله عنه مقراً له األساتاذ
حممد أمني املصري –رمحه اهلل تعاىل -يف كتابه" :املسؤولية"( :ص )240-218/نقالً عن
حماضرة أليب احلسن الندوي –رمحه اهلل تعاىل -مع زيادات مهمة منها:
"لذل ليس من املعقول وال من اجلائز أن تستورد أمة هلا شخصيتها ورساالتها،
وهلا عقائدها ومناهج حياهتا ،وهلا طبيعتها ونفسيتها ،وهلا تارخيها وماضيها ،وهلا حميطهاا
اخلاص وظروفها اخلاصة ،أن تستورد نظاماً تعليمياً من اخلارج ،وال أن تكل وظيفة التعليم
والتربية وتنشئة األجيال ،وصياغة العقول إىل الناس –مهما بلغوا من الرباعة يف التدريس،
وإتقان اللغات والفنون -ال يؤمنون هبذه األسس والعقائاد ،وال يتحمساون لشارحها
وتعضيدها .يقول األستاذ األمريكي الدكتور ج.ب كونكن يف كتابه :التعليم والتربية( :إن
عملية التعليم ليست عملية تعاط وبيع وشراء ،وليست بضااعة تصادر إىل اخلاارج أو
تستورد إىل الداخل ،إننا يف فترات من التاريخ خسرنا أكرب مما رحبنا باسترياد نظرية التعليم
اإلجنليزية أو األوروبية إىل بالدنا األمريكية".
وعلى هذا األساس يتفق املعسكران الشرقي والغريب ،وقد دل ما سبق من أقاوال
خرباء التعليم وقادة الفكر يف أوربة وأمريكا على وجهة نظر هؤالء إىل التربية ،وإهنا ليست
إال أداة مؤثرة لترسيخ العقيدة ونظرة األمة إىل احلياة والكون ،وتعميق جذورها يف قلوب
الناشئة ونفوسها ،ونقل الترا العقلي والعقائدي واالجتمااعي إىل األجياال القادماة،
وإقناعها بضرورة االحتفاظ هبا واملثابرة عليها ،واجلهاد يف سبيلها .أما املعسكر الشارقي
الذي اشتهر بالثورة على مجيع األسس والقيم ،ونقد القدمي وبلبلة األفكار ،فإناه شاديد
التمس هبذه النظرية للتوفيق بني التربية والعقيدة اليت خيتارها والفلسفة اليت آمان هباا،
وإخضاع علم التربية هلذا الغرض وصياغته يف قالبه صياغة دقيقة متقنة .يقول عاامل مان
كبار علماء الطبيعة يف البالد السوفيتية( :إن العلم الروسي ليس قسماً من أقساام العلام
العاملي يدرس يف البالد السوفيتية ،ولكنه قسم منفصل قائم بذاته خيتلف عن سائر األقسام
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كل االختالف ،إن مسة العلم السوفييت األساسية :أنه قائم على فلسفة واضحة متميزة ..إن
أساس علومنا الطبيعية الفلسفة املادية اليت قدمها ماركس وأجنلز وستالني).
ومن املآسي اليت حتيِر العقل وجترح القلب أن تظل األقطار اإلسالمية وحادها يف
فوضى وتعارض وغموض والتباس بني احلقائق اليت تؤمن هبا ،وبني نظام التربياة الاذي
تطبقه .وال تفكر يف التوفيق بني اإلميان هبذه احلقائق وبني التربية اليت تنفق عليها أكرب جزء
من إمكانياهتا ...وكانت َحرِيّة أن تكون أبعد الناس عن تل اخلطة اليت تعيش فيها متطفلة
على مائدة األمم األجنبية ،وكانت َحرِيّة أن تزيل مجيع العقبات يف سبيل الوئام والتعاون
بني العلم والدين..
إن املنقذ الوحيد للعامل من النهاية األليمة اليت ترتقبه هو وجود نظام للتربية يقاوم
على التوفيق بني العقيدة والثقافة ،بني قوة العاطفة والتهاب جذوة اإلميان ،وباني العلام
الواسع والفكر النيّر ،ومعرفة أحد ما وصلت إليه األجيال البشرية من جتربة واكتشاف.
واقدِم لكم العناصر اليت تنايف الغاية وترزأ هذه األمة يف شخصيتها:
 -2استرياد املناهج الدراسية واملواد التعليمية من اخلارج.
 -1استرياد األساتذة واملعلمني من أوروبا وأمريكا الذين أقل ما يقال فيهم أهنم لن
خيلصوا يف إنشاء اجليل اجلديد على عقيدة األمة.
 -4االهتمام الزائد باللغات األجنبية وإعطاؤها أكثر من حقها ،فإهنا تنمو علاى
حساب اللغة العربية .إن تدريس عدة لغات يف وقت ما قد أصبح موضع حبث عند خرباء
التعليم خصوصاً يف املراحل اإلبتدائية واملتوسطة.
 -3وجود مدرسني ال يؤمنون بأهداف األمة ونظرهتا إىل احلياة .وكيف يصح أن
يكون أمثال هؤالء أساتذة مربني وقادة موجهني ،هذا شيء ال يقبله عقال وال منطاق
(انتهت كلمة االستاذ الندوي بتصرف) انتهى.
ولعدد من علماء اململكة العربية السعودية ورجال التعليم فيها ،كلمات مضيئة يف
حترمي املدارس األجنبية ،ملا مسعوا عنها يف العامل اإلسالمي قبل افتتاحها يف هذه البالد عام
 2321نعوذ باهلل من الغواية:
 -22قال الشيخ حسن مشاط –رمحه اهلل تعاىل -وهو من علماء املسجد احلارام
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يف رسالته" :حكم الشريعة اإلسالمية يف تعليم املسلمني أوالدهم يف املدارس األجنبياة":
(ص.)41-42/
"أفيقوا أيها األولياء استيقظوا من نوم الغفلة وارجعوا إىل إىل ربكام اجلليال وال
تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار واعلموا أنكم إذا مسحتم ألوالدكم بدخول تلا
املدارس فقد مسحتم هلم بدخول الكنائس وشهود طقوس الكفر ومساع الطعان يف ديان
اإلسالم وبكل ما تنهى عنه الشريعة الغراء وتأباه الفضيلة اإلنسانية.
وتنبهوا إىل أنكم بذل آمثون يف حق اهلل تعاىل وحق ديانكم وأماتكم وحاق
أوالدكم وعشريتكم عاصون هلل ولرسوله أشد العصيان خمالفون بذل ما أوجبه اهلل عليكم
حنو أوالدكم من تعليمهم التعاليم اإلسالمية وصوهنم من كل ما خيالف ذل .
واعلموا أن يف احلفاظ على الدين واألخالق اخلري والسعادة وأن ما تتومهونه مان
اجلاه واملال نتيجة للتعلُم يف املدارس األجنبية ال وزن له جبانب احملافظاة علاى الادين
واألخالق الفاضلة (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة مان
الذهب والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلر ذل متاع احلياة الدنيا واهلل عنده حسن
املآب) [آل عماران .]25-23 :وصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ يقول" :يوشا أن
تداعى عليكم األمم من كل أفق كما تداعى األكلة على قصعتها قلنا يا رسول اهلل أمِن قلة
بنا يومئذ؟ قال :أنتم يومئذ كثري ولكنكم غُثاء كغثاء السيل تزنع املهابة من قلوب عدوِكم
وجيعل يف قلوبكم الوهن قالوا :وما الوهن يا رسول اهلل؟ قال :حب الدنيا وكراهية املوت"
ويقول عليه الصالة والسالم" :أبشروا وأملوا ما يسركم فواهلل ما الفقر أخشاى علايكم
ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كاان قابلكم فتنافساوها
فتهلككم كما أهلكتهم" انتهى.
 -21وقال الشيخ عبدالرمحن الدوسري –رمحه اهلل تعاىل -يف "خامتاة كشاف
الشبهات" (ص )25/يف بيان مظاهر الوثنية اجلديدة ،ما نصه:
"وال يزال خرجيوا املدارس االستعمارية يركزون هذه املفاهيم يف طبقاات األماة
اإلسالمية ،وعلى األخص يف املدارس اليت هي أول فرصة فرض االستعمار عليناا ثقافتاه
بواسطتها ،وأخذت تعمل األصابع اخلفية اليت حيركها يف هذا السبيل" انتهى.
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 -24وقال القاضي الشيخ عبداهلل بن سليمان بن محيد –رمحاه اهلل تعااىل -يف
كتابه" :اهلدية الثمينة فيما حيفظ به املرء دينه" (ص.)211-212/
"ومثل هؤالء الذين يتعلمون يف مدارس اإلفرنج ،فإن التلميذ على عقيدة أساتاذه
ودينه وأخالقه ،فهو أضر شيء على اجملتمع اإلسالمي ،وال يغتر هبم إال جاهل "...انتهى.
 -23وللعالمة الشيخ عبداهلل بن حممد بن محيد –رمحه اهلل تعاىل -رسالة مطبوعة
يف ذل نشرت يف جريدة حراء يف  2468/5/16وطبعت يف اجلزء السادس عشر مان:
"الدرر السنية"( :ص.)16-12/
 -25وقال الشيخ عبدالرمحن بن سعدي –رمحه اهلل تعاىل -يف رسالته" :نصايحة
خمتصرة يف احلث على التمس بالدين والتحذير من املدارس األجنبية"( :ص:)26-22/
"فصل :ومن األصول العظيمة املهمة لصالح الدين والدنيا :الساعي يف إصاالح
التعليم ،وإصالح األخالق ،هلذا جيب العناية التامة يف مجيع املدارس واملعاهاد والتعااليم
االبتدائية والنهائية يف تعاليم الدين ،ويف تطبيق أخالق الدين على املعلمني واملتعلمني ،فلهذا
أثره الفعال يف حسن نتائج التعليم ،وحصول مثراته الدينية والدنيوية.
فتعاليم الدين إذا جعلت هي األساس واألصل يف التعلايم ،مث طبقات التعااليم
األخرى عليها ،وأهنا من وسائلها ومما يعني عليها ،وكلها ترجع إليها ،فإن الدين يهادي
ويرشد لليت هي أقوم واصلح من مجيع العلوم اليت تفيد الناس يف دينهم ودنياهم ،ويستغنون
هبا عن األجانب.
ويعلم بذل غلط من قصر نظره وعلمه وضعفت بصريته ،حىت قادح يف علاوم
الكون ،ويف العلوم العصرية النافعة ،وأعظم منه غلطاً من قبل مجيع ما قيل أنه علوم عصرية
نافعها وضارها ،خريها وشرها ،فإن الواجب التمييز بني العلوم العصرية النافعة اليت ال تؤثر
يف العقائد الدينية آثاراً ضارة ،وبني العلوم العصرية اليت سلكت ما ال سبيل هلا إليه مان
النظريات اخلاطئة الباطلة ،املبنية على اجلهل والضالل ،وعلى خالف املعلوم مان ديان
الرسل ،فكم هلذه العلوم الضارة من اآلثار والنتائج القبيحة ،وكم أهلكت مان ضاعفاء
البصائر ،ومن ال معرفة هلم بالدين من أمم ،وكم كان املشتغلون هبا أعداء لدينهم وقومهم
وأوطاهنم ،وسالحاً لألعداء عليهم.
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وهلذا جيب احلذر والتحذير من دخول املدارس األجنبية اليت تدرس فيها هذه العلوم
الضارة ،وخصوصاً ملن ال معرفة هلم تامة يف الدين ،وال بصرية هلم فيه ،فكيف يرضى من
عنده دين وعقل أن يضع ولده وفلذة كبده ويسلمه ملدارس أجنبية قد عُلِمَ عداؤها لادين
اإلسالم ،بل جلميع األديان ،ومل تؤسس إال لصدّ الناس عن دين اهلل وتوحيده؟ كيف يُسْلِم
العاقل موليه وهو خايل الذهن من التعاليم الدينية ،ومن األخالق املرضية ،إىل هؤالء الذين
حيشون ذهنه باإلحلاد والتشكيكات؟ واهلل يقول( :يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
ناراً وقودها الناس واحلجارة) [التحارمي ]6 :أي بتعليمهم ما ينفعهم ،وهتذيب أخالقهم ،فمن
مل يعلمهم العلوم الدينية ،ومل يقومهم باألخالق واآلداب املرضية ،فإنه مل ميتثل ما فارض
اهلل عليه من جهتهم ،فكيف مع هذا إذا سعى يف تعليم العلوم الضارة ،واألخالق الرذيلة،
فهذا من أعظم الناس جرماً ،وأقلهم ديناً وأكربهم إمثاً ،بل ومن أضاعفهم عقاالً ،فاإن
األوالد أكرب مغنم ومكسب لإلنسان ،فكيف يرضى عاقل أن يفوِت هذا املغنم ،وخيسار
أوالده خسارة ال جترب ،فإن اإلنسان إنسانٌ بدينه وأخالقه فإذا ذهب الدين واألخالق صار
أضل من األنعام ،ورمبا وجد هؤالء اآلباء الذين رضوا ألوالدهم التعلم يف املدارس األجنبية
منوذج ما عملوه معهم معجالً :رمبا احتقروا آباءهم كما احتقروا غريهم ،فاإن قلاوهبم
مملوءة كرباً وتيهاً واحتقاراً لغريهم ،كما قال تعاىل يف مثل هذه العلوم( :إن الذي جيادلون
يف آيات اهلل بغري سلطان أتاهم إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه) [غاافر( ،]56 :فلماا
جاءهتم رسلهم بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلم وحاق هبم ما كانوا به يساتهزؤون)
[غافر.]84 :
وهذا مشاهد فإن جتد كثرياً ممن يتخرجون من املدارس األجنبية املؤسسة علاى
الدعوة لدينهم عندهم من الكرب واحتقار غريهم حىت آبائهم ومن جيب عليهم احتراماه،
ويزعمون أهنم عرفوا ما مل يعرفوا ،وأهنم أهل املعرفة والعلم ،وغريهم أهل اجلهل واألمية،
وهم مع ذل أجهل اخللق بعلوم الدين ،وبالعلوم النافعة اليت ترفع أهلها يف الدنيا واآلخرة
كما قال تعاىل( :يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) [اجملادلة ]22 :فأخرب
تعاىل أن الرفعة احلقيقية يف الدنيا واآلخرة هي ملن مجع بني العلم واإلميان الصحيح ،فهؤالء
اآلباء الذين وضعوا أوالدهم يف املدارس األجنبية قد خسروا دينهم ودنياهم ،وال باد أن
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جيدوا بعض جزائهم يف الدنيا قبل اآلخرة ،فويلٌ هلم من اجلهتني ،ويلٌ هلم مماا أمهلاوهم
وضيعوهم من علوم الدين وأخالقه وأعماله ،وويلٌ هلم من جنايتهم الكربى إذ وضاعوهم
بني يدي أعداء الدين ،يلقون عليهم ما يريدون ،حىت أخرجوهم من الدين ،فماا ظنا
بطفل أو ضعيف البصرية إذ سلمة أهله ووضعوه بني يدي معلم قد عُلِمت عداوته للدين،
وحرصه الشديد إىل الدعوة إىل مذهبه وإحلاده ،واحلامل لوليه على هذا ضاعف الادين
وضعف البصرية ،واجلهل الشديد ،ويظن جبهله أنه بذل ينال املراتب الدنيوية ،والوظائف
الراقية ،وهذا جهل فاضح ،فإن املراتب الدنيوية ،والرياسات ال تتوقف على التعاليم هبذه
املدارس ،وكثرياً ما تكون حائالً عن ذل  ،كما كانت حائالً عن الدين ،ولو فرض وقدر
حصول ما يؤملون من نيل الوظائف فال خري يف مراتاب ال تناال إال باذهاب الادين
واألخالق فاتقوا اهلل يف أوالدكم ،فإهنم أمانات عندكم ،ال حيل لكم أن تضايعوهم وال
هتملوهم وال حيل لكم أن تضعوهم يف مدارس هتل دينهم وأخالقهم ،ويتبع ذل فسااد
الدنيا واختالل األحوال ،فالبد أن تُسْألوا عن أوالدكم ،وعما عملتم معهام ،فاانظروا
رمحكم اهلل ماذا جتيبيون عن هذا السؤال ،هل تقولون :يا ربنا حفظنا فيهم األمانة ،وبذلنا
ما نستطيع حنوهم من العناية والصيانة ،فربيناهم بالعلوم الدينية ،والحظنااهم بااآلداب
املرضية ،وحفظناهم من كل ما يعود عليهم بالضرر يف دينهم ودنياهم ،فإن كاان هاذا
صدقاً فأبشروا بالرمحة والرضوان ،وبالثواب العاجل واآلجل ،ولكم اهلناء والتهنئة هباؤالء
األوالد الصاحلني األذكياء البارين ،الذين ينفعونكم يف أمور الدين والدنيا.
وإن كان اجلواب بعكس هذا اجلواب فبشراكم باخليبة واخلسران ،ويا وحيكم من
احلسرة والندم ،قد فاتكم املطلوب ،وحصل لكم كل شر ومرهوب ،وغضب عليكم عالّم
الغيوب ،قد خسرمت دنياكم وأخراكم ،وفاتكم رشدكم وتوفيقكم وهُداكم ،فيا حسارة
املفرطني ،ويا فضيحة اجملرمني.
لقد كان لكم يف مدارس مملكتكم غنية كربى عن سفركم إىل املدارس املنحرفاة
اليت ال تعود عليكم إال بكل شر.
ومن نعمة اهلل على أهل اجلزيرة سالمتهم من البدع ،ولزومهم ملذهب السالف،
واعتقادهم الصحيح وعافيتهم –وهلل احلمد -من مذهب املااديني امللحادين ،وساعي
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حكومتهم احلثيث يف فتح املدارس املتنوعة :االبتدائية والنهائية ،وعنايتهم يف علوم الدين،
واختيار األساتذة من خرية الوطنيني وخرية األزهريني ،وحرصهم على تعليمهم وهام يف
بالدهم وبني أهلهم ،حرصاً على مصاحلهم ،وصوناً لعقائدهم عن الادخول وااللتحااق
باملدارس األجنبية اليت ضررها كبري على الدين والعقائد والشعب والبالد ،وبذهلم األموال
الطائلة يف سبيل هذا التعليم ،وتنشيط املعلمني واملتعلمني بكل وسيلة ،أليس هذا من أكرب
نعم اهلل عليكم ،وأياديه اجلزيلة الواصلة إليكم ،فامحدوا اهلل على هذه النعم ،واقبلوا عليها
جبد واجتهاد ،فإن فيها أكرب غنية عن مدارس املاديني أهل اإلحلاد.
واحلكومة –وهلل احلمد -ال تزال حتث املعلمني على العناية التامة يف علوم الادين
وأخالقه ،وتالحظهم يف ذل  ،وتضم إىل علوم الدين مجيع العلوم اليت تعني عليه ،ويتوصل
به إليه ،من أنواع علوم العربية ،وكذل علوم الكون اليت يطلق عليها الكثري من النااس:
العلوم العصرية ،اليت يتوصلون هبا إىل املنافع واملصاحل الكثرية ،وتقتصر منها على كل ماا
فيه نفع للناس يف دينهم ودنياهم ،وكذل تضم إليها املدارس احلربية مدارس الدفاع اليت
القصد منها :حفظ البالد ،وعز الدين والدنيا ،وهبا قيام اجلهاد ،وكل هذه املدارس ال تزال
تترقى يف كل وقت من كمال إىل أكمل ،وقد ظهر من نتائجها ومثراهتا ما شاهده الناس.
واحلكومة ال تزال ملحة يف إدخال مجيع التحسينات إليهان وأولتها كل اهتماام،
فنسأل اهلل العظيم أن يوفق اجلميع حكومة وشعباً للتعاون على الرب والتقوى ،وأن جيماع
القلوب على اخلري واإلقبال على كل مصلحة وصالح ،إنه جواد كرمي.
إخواين املسلمني أحذركم غاية التحذير من املدارس األجنبية اليت مل تؤساس إال
شركاً ومصائد يصطادون هبا كل من تعلم فيها ،ويلقوهنم يف هُوّة اهلاالك ،وإذا أردمت أن
تعرفوا حق املعرفة نتائجها الوخيمة ،وعواقبها الذميمة ،فانظروا حالة املتعلمني هبا فإهنم ال
يزالون يف تردٍ من سوء إىل أسوأ منه ،ألهنا تنهج هلم منهجاً مرسوماً علاى الغاياة الايت
يريدوهنا ،فإهنا تعمل على التحلل من الدين ،ومن مجيع تقاليده وأخالقه ،وأخالق أمتاه،
وشعائره الدينية ،وفضائله السامية ،ومتسخ اجليل املتعلم هبا مسخاً مشوهاً ،تربّي املتعلمني
تربية تضعف عقوهلم ،وتسلب أخالقهم ،وتتمس بأهداب الغرب املادية ،وإهنا حرِية أن
تنتج جيالً حييا يف عزلة تامة عن كل ما يربطه بدينه وتارخيه اجمليد ،فهي دائبة على احملو من
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أذهان التالميذ كل طابع وصلة بدينهم وأمتهم ،فهي ال تزال تنفث يف عقوهلم الساموم
القتالة لعقائدهم وأخالقهم ،وتفضي بالعقول الصغرية إىل الش والتشكي واإلحلاد ،وال
تزال تنفخ يف عقوهلم روح التعظيم ألعدائهم ،واإلعجاب هبم والتعبد هلم ،وهذه سلسالة
عظيمة من سالسل االستعمار ،جيرون به النشء املطاوع هلام إىل كال خلاق رذيال،
ويبعدوهنم عن كل خلق مجيل.
ومضار املدارس األجنبية ال ميكن إحصاؤها فنسأل اهلل أن يوفق املسالمني شاعباً
وحكومة على مقاومتها ،واحلذر والتحذير عنها بكل ممكن ،وأن يكون هلم من باراهني
دينهم ما يقاومون به كل شبهة وش وتشكي  ،وال ش أن هذا من أعظام اجلهااد
وأفرضه .واهلل املوفق ،وصلى اهلل على حممد.
قال ذل وكتبه الفقري إىل اهلل :عبدالرمحن بن ناصر بن سعدي ،حارره يف  5ذي
القعدة  2463وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
 -26وملا وقعت نازلة املدارس العاملية –األجنبية االستعمارية -يف هذه الابالد،
كتب رجل التعليم ،وأستاذ اجليل ،األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالرمحن الثنيان مقالة بعنوان:
"السيوف اخلفية" نشرت يف جريدة اجلزيرة يف العدد 22523 /بتاريخ،2310/22/25 :
منها:
"سألين صديق طلب املشورة والرأي عن املدرسة اليت يسجل فيها أبناءه؟
قلت :أرى أن تلحقه باملدارس احلكومية.
قال :وأين أبناؤك؟
قلت :مجيعهم يف املدارس احلكومية.
قال :وما رأي يف املدارس األهلية؟
قلت :فيها اجليد وما دون ذل وهي كاملدارس احلكومية تتفاوت مان حياث
اإلدارة وهيئة التدريس وبيئة املدرسة.
قال :واملدارس األجنبية؟
قلت :تل السيوف اخلفية اليت انبهر هبا بعض اآلباء وظنوا أن هلا متيزاً وتفوقاً بل
ونادى البعض بالتوسع فيها والترخيص هلا بأن تفتح أبواهبا لكل راغب وتل نظرة قاصرة
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ورؤية املغلوب للغالب والضعيف للقوي.
قال :وكيف تصفها بالسيوف اخلفية؟
قلت :ألهنا تفرّق وال جتمع وتُشتِت وال توحد.
قال :وملاذا؟
قلت :تعلم أن موحد اململكة وبطلها املل عبدالعزيز طيب اهلل ثراه مجع اململكاة
بعد شتات ووحد صفوفها بعد تفرق وجاء التعليم ليؤكد الوحدة وجيمع الصف ،فحاني
كنت يف موقع املسؤولية بوزارة املعارف كانت سعاديت تزداد نشوة حني أزور املدارس يف
خمتلف املدن والقرى وأجد الطالب يقرأون منهجاً جيمعهم وكتباً توحدهم وكم كنات
أسعد بسؤال ابنائنا يف تل املناطق عن حمافظات اململكة وعن تارخينا… فألقاهم جييبون
إجابة واحدة وأرى املدارس تتبارى يف ربط أبناء اجملتمع بثقافتهم اإلسالمية وحضاارهتم
العربية ...وتنشر بينهم ثقافة متجانسة تبين شخصيتهم وتقوي والءهم للمجتمع والقيادة.
قال :ومناهج املدارس األجنبية؟
قلت :مناهج تل املدارس ذات ارتباط بأصوهلا فهي تطرح ثقافات اجملتمعات اليت
متثلها والتعليم يف تل املدارس وإن كان اجلانب املادي فيها أقوى واثرى إال أن اجلاناب
الروحي ..أفقر وأجدب والتعليم فيها يتجاهل الدين اإلسالمي واللغة العربية ،فضالً عان
التاريخ اإلسالمي...
قال :وماذا يترتب على ذل ؟
قلت :خترج أجياالً متنافرة فاقدي اهلوية متعددي االجتاهات خمتلفاي التوجهاات
وتوجد بيننا من انتماؤه للثقافة األمريكية وآخر للفرنسية وثالث لألملانية… وهكذا.
قال :وماذا سيكون؟
قلت :يكون اهلدم والبالء ،والتنافر والتناحر واالزدراء والسخرية بني كل فرياق
وآخر ويتشتت االجتماع وتنفر القلوب وتتمزق الوحدة اليت أرسى قواعدها املل املوحد
–رمحه اهلل.-
قال :إذاً أبارك رأي فاملدارس األجنبية سيوف خفية جيب احلذر منها؟
قلت :وأمحد اهلل فوالة األمور والقائمون على التعليم يدركون ذل ومجهرة مان
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الكتاب يرون هذا الرأي فالقوة احلقيقية هي يف بناء الذات ويف االعتزاز باهلوية اإلسالمية
واللغة العربية… هذا وباهلل التوفيق" .انتهى.
 -26ويف صحيفة اإلسالم العدد 2451/2/ما نصه:
"قرار هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف فيما جيب على األمة اإلسالمية اختااذه
إزاء أعمال املبشرين:
يف يوم االثنني  4من ربيع األول سنة  16( 2451مان يونياة سانة 2144م)
اجتمعت هيئة كبار العلماء باجلامع األزهر الشريف حتت رياسة حضرة صاحب الفضيلة
األستاذ األكرب شيخ اجلامع األزهر بناء على الدعوة املوجهة إليهم من فضيلته.
وقد عرض عليهم فضيلته يف هذا االجتماع ما استفاضت به األخبار مان قياام
(املبشرين) بتنصري أبناء املسلمني وفتياهتم يف خمتلف اجلهات مبا يتخذونه من وسائل احليل
واخلديعة واإلغراء تارة وضروب العنف واإلرهاب تارة أخرى وبعد البحاث واملداولاة
قررت اهليئة ما يأيت:
أوالً :مطالبة احلكومة بأن تسن تشريعاً حازماً حامساً جيتث بذور هاذا الفسااد
ويستأصل شأفة هذا املرض الوبيل الفتاك كي يطمئن املسلمون على الدين اإلسالمي القومي
والقرآن اجمليد ،وكي يكون أوالدهم وإخواهنم وأقارهبم يف مأمن من أن تصل إليهم ياد
باالعتداء أو اإلغراء لتحويلهم عن دينهم.
وقد عهدت يف تنفيذ ذل إىل حضرة صاحب الفضيلة األستاذ األكرب شيخ اجلامع
األزهر ليقوم مبطالبة احلكومة بسن هذا التشريع.
ثانياً :إصدار البيان اآليت:
بيان إىل األمة اإلسالمية من هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف:
أيها املسلمون .لقد استفاضت األخبار مبا يعمله هؤالء الذين يسامون أنفساهم
(مبشرين) وعمت البالد من أوهلا إىل آخرها ،ووصل إىل علمكم أهنم يتخذون الوساائل
الفظيعة إىل تنصري أطفال املسلمني ،وضعفاء العقول منهم ،وأهنم ال خيجلون من ارتكاب
ما ال جييزه عقل وال فطرة ،وما حيمر منه وجه املروءة والفضيلة ،وجيعلون ذلا طريقااً
إلخراج الشاب املسلم الضعيف اإلدراك عن دينه.
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فإذا أعيتهم احليلة عمدوا (على ما جاء يف الصحف) إىل التخدير والتنومي ،فإذا مل
يفدهم هذا عمدوا إىل اإلرهاب والتعذيب حىت يصلوا إىل بغيتهم.
ولقد انبث هؤالء املبشرون يف املدن والقرى ،وأتقنوا احليل فظهروا أمام ضاعفاء
العقول مبظهر رسل الرمحة ،فأنشئوا املستشفيات تقبل املرضى وتعاجلهم جماناً ،وأنشائوا
املدارس تقبل أوالد الفقراء وتعلمهم بال مقابل ،وبنوا املالجئ تقبل املعوزين وتوسع عليهم
يف النفقة – عمل ظاهره فيه الرمحة وباطنة فيه اخلتل واخلداع.
فأقبل ضعفاء اإلدراك والعقول على مستشفياهتم ومدارسهم ومالجئهم ورائادهم
حسن النية ،ال يدرون أن وراء األكمة ما وراءها.
إهنم أيها املسلمون ،يتخذون من هذه املستشفيات واملدارس واملالجائ شاباكاً
يصطادون هبا ضعفاء العقول من األطفال واملرضى والفقراء واملعوزين.
أما يف املستشفيات فإن املبشرين ينتهزون من مرض املسلم وفقره وضعفه وحاجته
إىل الصحة فرصة لزحزحته عن دين اإلسالم.
وأما يف املدارس فإهنم يعلمون أوالد املسلمني أموراً هي ضد الدين اإلسالمي وضد
حممد صلى اهلل عليه وسلم وضد القرآن الكرمي ،يبثون ذل يف الدروس كالسم يف الدسم،
ويصورون لألطفال حممداً صلى اهلل عليه وسلم تصويراً خميفاً مزعجاً .ويفترون على الدين؛
والقرآن اجمليد ما شاءوا أن يفتروا ،ويرغمون هؤالء األطفال على تأدية صلواهتم معتمدين
يف ذل كله على أن األطفال ضعفاء اإلدراك يسهل تشكيكهم وحتويلهم عن دينهم.
وأما يف املالجئ فإهنم يتصيدون الفقراء الذين مسهم الضر ،مث يضاعوهنم فيهاا
فيطعموهنم ويكسوهنم وعند ذل يتصرف املبشرون يف عقائدهم الدينية حىت خيرجوهم من
دين اإلسالم.
فإذا مت هلم ما أرادوا اجتهدوا يف قطع صلة من َنصَروه بأهله وذوي قرابته ورمباا
غربوه إىل البالد البعيدة اليت ال يرجع منها إىل بالده.
أيها املسلمون :إن مما فرضه اهلل على العلماء أن يذكروكم مبا يوجباه اإلساالم
عليكم حنو هذه األعمال الضارة بدينكم وأوالدكم وإخوانكم وأمتكم.
فالواجب عليكم شرعاً أن حتبطوا أعمال املبشرين .وتباعدوا بينهم وبني أوالدكم
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الذين هم فلذات أكبادكم.
يوجب عليكم اإلسالم أن تنبذوا وهتجروا كل من يعرض ابنه أو بنتاه أو قريباه
للدخول يف هذه األماكن اخلبيثة والبيئات الضالة املضلة.
إن من يدخل ولده أو مريضه يف هذه األماكن املوبوءة بعد أن افتضاح أمرهاا
وتبينت األعمال املروعة اليت ترتكب فيها هلو الرجل احملتقر يف نظر الدين بل اخلارج مان
حظرية اإلسالم إن كان عاملاً بتل النتائج اليت يقصدها املبشرون راضياً هبا.
فيجب عليكم معاشر املسلمني أن هتجروه وال متكنوه من معاملتكم وال يكون له
يف قلوبكم أي ميل أو عطف حىت يشعر بعظم ما ارتكب يف حق دينه وأوالده وعشاريته
فيفيء إىل أمر اهلل ويرجع عن غيه وخيرج صغريه أو قريبه من الظلمات إىل النور.
أيها املسلمون :هل ترضون ألوالدكم وإخوانكم أن يتخذوا غري اإلسالم ديناً واهلل
تعاىل يقول( :ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين).
وهل يسوغ لكم أن تسلموا أوالدكم إىل طائفة املبشرين وختدعكم حيلاهم واهلل
تعاىل يقول( :يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب ياردوكم بعاد
إميانكم كافرين).
وهل ترضون لبناتكم املسلمات أن يكن زوجات ملن ليسوا على ديان اإلساالم
فيتصرفوا يف أعراضهن ودينهن أين خنوتكم اإلسالمية وأيان غريتكام علاى ديانكم
وأحسابكم وأنسابكم الكرمية.
أيها املسلمون :إذا أنتم هتاونتم يف أمر دينكم فماذا يكون موقفكم غداً بني يادي
اهلل تعاىل( :يوم ال جتزي نفسٌ عن نفسٍ شيئاً) أيها املسلمون :لقد علمتم أن أعمال هؤالء
املبشرين قامت على املستشفيات واملدارس واملالجئ ينشئوهنا يف املدن والقرى ويتصيدون
هلا من هنا ومن هنا من أوقعهم الفقر وسوء احلظ يف حبائلهم.
فاإلسالم يوجب عليكم أن جتتثوا الوباء من أساسه فتنشئوا مثل هذه املستشفيات
واملدارس واملالجئ وتقوموا بالنفقة عليها إنقاذاً لدينكم وأعراضاكم ومنعااً لفقارائكم
ومعوزيكم من الذهاب إىل تل األمكنة املوبوءة اليت علمتم أغراض املبشرين من إنشائها.
قال اهلل تعاىل( :وأنفقوا يف سبيل اهلل وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا إن اهلل
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حيب احملسنني) وقال تعاىل( :وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت فيقول
رب لوال أخرتين إىل أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحلني) وقال تعاىل( :مثل الاذين
ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائاة حباة واهلل
يضاعف ملن يشاء واهلل واسع عليم).
أيها املسلمون :إن إنقاذ الدين اإلسالمي وأوالد املسلمني بإنشااء مثال هاذه
املستشفيات واملدارس واملالجئ واإلنفاق عليها واجب على األمة اإلساالمية حكوماة
وشعباً على اختالف الطبقات ويف املقدمة العلماء كل حبسب قدرته وما يستطيع بذله –
وواجب العلماء أن يبذلوا أمواهلم ونصحهم وإرشادهم الناس باحلجة والربهان إىل معرفة
ما يوجبه الدين اإلسالمي عليهم يف هذا األمر.
وواجب احلكومة اليت تعىن باحملافظة على األرواح واألموال أن تقوم حبراسة الدين
وأن تنقذ أوالد املسلمني من خمالب املبشرين وأن تضع تشريعاً حامساً يستأصال ضاالل
املبشرين من الدولة املصرية( .ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلاً وقال إنين من
املسلمني)" .انتهى.
"وقد أيد هذا القرار احلكيم مجيع اهليئات الدينية والعلمية بالقطر املصري ولىب نداء
هذا الواجب املقدس الثراة والوجهاء فتربعوا مببالغ طائلة حتت إشاراف جلاان منظماة
وستوحد اجلهود الختاذ القرارات احلكيمة يف إنشاء ماا يعاود علاى األماة بااخلري
والسعادة(.")2
 -28قرار من العلماء يف كلية الشريعة اإلسالمية:
( )2

هذا ويسرنا أن نسجل يف مقدمة املتربعني حضرات أصحاب الفضيلة األستاذ األكرب الشيخ األمحدي الظواهري
شيخ اجلامع األزهر فقد تربع مببلغ  100جنيه واألستاذ الشيخ عبداجمليد سليم مفيت الديار املصرية مببلغ 200
جنيه وكل من الشيخ حممد عبداللطيف الفحام وكيل اجلامع األزهر والشيخ حسني وايل مببلغ  50جنيهاً وغري
ذل مما ال يقع حتت حصر .وال تزال املشيخة جادة اآلن يف طبع إيصاالت تعطى للمتربعني وستذيع قريباً أمساء
حضراهتم واملبالغ اليت اكتتبوا هبا.
وال يفوتنا أن ننوه بالشكر اجلزيل حلضرات األمائل الغيورين من أهايل بالد القطر الذي سامهوا بقسط وافر يف
املساعدة بأمواهلم الطائلة واملثل الكامل منهم كبري سراة املنيا فقد تربع بثمانية عشر فداناً من أجود األفدناة
جلماعة الدفاع عن اإلسالم – وفق اهلل العاملني لنصرة دينه.
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يف يوم الثالثاء ربيع األول  16( 2451يونية سنة  )2144اجتماع حضارات
أساتذة كلية الشريعة اإلسالمية برياسة حضرة صاحب الفضيلة األستاذ اجلليل الشيخ حممد
مأمون الشناوي شيخ الكلية ،وتداولوا فيما يقوم به املبشرون من أعمال تنفر منها العقول
السليمة ،وفيما جيب على املسلمني عامة والعلماء منهم خاصة حنو ذل فأصدروا البياان
اآليت:
"اطلعنا على القرار احلكيم الذي أصدرته هيئة كبار العلماء باألزهر الشاريف يف
شأن التبشري واملبشرين فوجدناه قد كشف الداء ووصف الدواء وأبان عان حكام اهلل
ورسم للمسلمني احملجة البيضاء – وال عذر بعد البيان.
وإنا لنؤيد ذل القرار ،ونرى أنه هو الدواء احلاسم لصد عدوان املبشرين .ونضم
صوتنا إىل صوت هيئة كبار العلماء يف مطالبة أويل األمر بسن تشريع حازم حاسم يقطع
على أولئ املهرجني سبيلهم ويطمئن املسلمني على دينهم وعلى أطفاهلم وذوي احلاجاة
والضعفاء منهم.
وإن احلكومة إذ تسن هذا التشريع تعمل على صون األمن يف البالد وعلى إطفااء
نار الفتنة اليت يوقدها هؤالء املبشرون دائماًن مبا يرتكبون من استهواء أبنااء املسالمني،
وصرفهم عن دينهم ،واستعمال وسائل غري مشروعة من إغراء القاصرين والقاصرات تارة،
ومن ضرهبم وسجنهم تارات أخر ،إىل غري ذل من األعمال اليت هتيج شعور املسالمني،
وتثري الفنت والقالقل ،وإن تشريعاً حيفظ على األمة اإلسالمية دينها هلو عمل إنساين جليل
يصون املباد السامية ويعزز الفضيلة ومكارم األخالق وينشر السالم بني الناس مجيعااً.
فاإلسالم دين السالم واحملبة والوئام.
وإننا ندعو األمة كما دعاها هيئة كبار العلماء أال يدخلوا أبناءهم وبناهتم مدارس
املبشرين وال مالجئهم وال مستشفياهتم .ألهنم يسلبوهنم فيها أعز شيء لديهم وهو دينهم
وذل هو اخلسران املبني.
وندعو األمة كلها إىل أن يتواصوا فيما بينهم بالنصح واإلرشاد يف أن ميتنعوا مان
معاملة هؤالء النفر الذين يرسلون أبناءهم إىل مدارس املبشرين بعد أن ظهر للعيان ضررها
البليغ على الدين وبعد أن تبينت مقاصد هذه الفئة اليت مست نفسها باملبشرين وأن يتوخوا
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يف ذل سبيل احلكمة والسكينة واهلدوء .وليتنبهوا إىل أن أي اعتداء على أي شخص هو
أكرب عقبة يف سبيل العاملني للدين.
كما أننا ندعو أغنياء األمة وموسريها أن ينموا فيها عاطفاة الرمحاة باالفقراء
والضعفاء ببذل اليسري مما أنعم اهلل عليهم به من األموال يف سبيل إنقاذ هؤالء البائسني من
هواة الفساد.
وسنكون من أول الباذلني ألمواهلم يف هذه السبيل (الرامحون يرمحهم الرمحن).
سامهوا أيها املسلمون يف بناء املستشفيات واملالجئ واملدارس إلياواء إخاوانكم
وأبنائكم وذوي احلاجة منكم ،وال تلجئوهم إىل أن يدخلوا يف تلا الناار املساتعرة
مضطرين يف صورة خمتارين (وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون)" انتهى.
 -21ويف صحيفة اإلسالم /العدد 11 /عام  2451ما نصه:
"نداء من مشيخة األزهر عن :معاهد املبشرين
تلقينا من مشيخة األزهر النداء اآليت ننشره فيما يلي حبروفه:
أيها املسلمون :السالم عليكم ورمحة اهلل وبعد .فقد قامت هيئة كبار العلماء وقادة
الرأي يف األمة حيذرونكم من دور التعليم التبشريية اليت ظاهرها خدمة العلم وباطنها فتنة
املسلمني عن دينهم ،وكان ذل إمجاعاً من األمة على اختالف هيئاهتا وطبقاهتاا ،واآلن
وقد دخل العام الدراسي يرى شيخ اجلامع األزهر ورئيس هيئة كبار العلماء من الواجب
الديين عليه أن يذكر األمة بالواجب عليها شرعاً من وجوب جتنب هذه املعاهد.
أيها املسلمون:
هاهي مالجئ احلكومة قد فتحت أبواهبا فليلجها من به حاجة إليها ،وهاهي ذي
مدارس الدولة فليتقدم آباء التالميذ بأوالدهم إليها وليبتعدوا عن تل املدارس اليت حتاول
أبناءهم عن دينهم.
أيها املسلمون:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :أال كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته،
فاألمام الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم ،والرجل راع على أهل بيته وهو
مسؤول عنهم ،واملرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم ،والعبد راع على
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مال سيده وهو مسؤول عنه ،وكلكم راع ومسؤول عن رعيته".
ومن رعاية الرجل على أهل بيته وهو مسؤول عنها أن حيسن القيام علاى تربياة
أبنائه وأن ينشئهم على األخالق الفاضلة وأن حيفظ عليهم دينهم وأال يعرضهم لكل ماا
يفتنهم عن دينهم.
وقد ثبت أن بعض هذه املدارس تنتهز فرصة ضعف أوالدكام وتشاككهم يف
دينهم ،وحتط من قدر نبيهم وتكون النتيجة إما أن يعيشوا بال دين ،وإما أن يستبدلوا ديناً
غري اإلسالم بدين اإلسالم ،فأنتم مسؤولون عن ذل غداً بني يدي اهلل تعاىل فيقال لكم:
ملاذا دفعتم أبناءكم وهم ضعفاء ملن يفتنوهنم عن دينهم ويردوهنم بعد إمياهنم كافرين؟
إذا كانت شفقتكم األبوية تدفعكم إىل أن تكدوا ألبنائكم وجتمعوا هلام العقاار
واألرضني ليسعدوا يف الدنيا وينجوا من شقائها فأحرى هبذه الشفقة نفسها أن تدفعكم إىل
حفظ دين أبنائكم لتحرزوا هلم سعادة اآلخرة ولتنجوهم من شقائها وعذاهبا وليحارزوا
السعادتني وينالوا احلسنيني.
أيها املسلمون:
إننا ال جند بدّاً من أن نسدي إليكم النصح خالصاً ونتلو عليكم (كذا) حكام اهلل
(كذا) الرهيب فيمن أدخل أوالده يف هذه املدارس .إن من أدخل ولده أو قريبه من هاذه
الدور وهو يعلم أهنا أعدت إلخراج الناس من دينهم فهو مرتد عن اإلسالم (كذا) مل يكن
اهلل ليغفر له وال ليهديه سبيالً (كذا) أال قد بلغت اللهم فاشهد ليعلم الشاهد الغائب.
أيها املسلمون:
ليست املضار النامجة من دخول هذه املدارس مقصورة على املسالمني يف أمار
آخرهتم بل هي تتعداه إىل أمر دنياهم وإننا نعيذكم باهلل من يوم تشطر فيه األسرة املصرية
شطرين ،شطر يدين بدين اآلباء واجلدود وهو دين اإلسالم وشطر آخار يتشاك يف
األديان كلها أو يدين بدين يتلقفه من هذه البيئات فيقع يف األسرة بقدر هذا االخاتالف
فتنفصم العرى وتنحل القوى ويقع يف األمة من الفرقة بقدر ما وقع يف األسرة نساأل اهلل
أن ال يكون فأبعدوا هذا اليوم وال تصوبوا سهامكم إىل حنوركم وال تلقوا بأياديكم إىل
التهلكة فإنه ليس أمحق من أمة تسعى بقدمها إىل هالكها وتبحث عن حتفها بظلفها.
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انتهى.

(هذا بالغ للناس ولينذروا به وليعلموا أمنا هو إله واحد وليذكر أولوا األلبااب)"

 -10فتوى رقم ( )3261وتاريخ  2302/21/3من اللجنة الدائمة للبحاو
العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده .وبعد :فقد اطلعت اللجنة
الدائمة للبحو العلمية واإلفتاء على ما ورد إىل مساحة الرئيس العام من املستفيت… وقد
سأل املستفيت عن مخسة عشر سؤاالً ،وبعد دراسة اللجنة ألسئلة املستفيت أجابت عن كل
سؤال عقبه مبا يناسبه:
ومنها" :ما احلكم أن يأخذ رجل ابنه أو ابنته ،ويسجله يف مدرساة فرنساية ،أو
إجنليزية املخالفتني لتعاليم الدين مع زعمه أنه مسلم وأنه خيتار هلم مستقبالً حسناً.
ج :جيب على الوالد أن يريب أوالده ذكوراً وإناثاً تربية إسالمية ،فإهنم أمانة بيده،
وهو مسؤول عنهم يوم القيامة ،وال جيوز له أن يدخلهم مدارس الكفار؛ خشاية الفتناة
وإفساد العقيدة واألخالق ،واملستقبل بيد اهلل جل وعال ،يقول اهلل جل وعال( :ومن يتاق
اهلل جيعل له من أمره يسرا) .ولقد صدرت فتوى من اللجنة يف املوضوع نرفق ل صورة
منها" انتهى.
 -12فتوى رقم ( )10161وتاريخ  2321/4/4من اللجنة الدائماة باململكاة
العربية السعودية:
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ..وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحو العلمية واإلفتاء على ما ورد إىل مساحة املفيت
العام من املستفيت …/واحملال إىل اللجنة من األمانة العامة هليئاة كباار العلمااء بارقم
( )2523وتاريخ  .2321/1/12وقد سأل املستفيت سؤاالً هذا نصه( :اتصل يب أحاد
األصدقاء من الرياض يسأل ويقول يوجد لدي عمارة معروضة لإلجياار ،وقاد طلبات
السفارة الفليبينية استئجارها جلعلها مدارس خاصة بأوالدهم وهم غري مسلمني ،فهل جيوز
يل تأجريها عليهم أم ال ،أفتونا ،وجزاكم اهلل خري اجلزاء…).
وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت بأنه ال جيوز ل تأجري الفلة املذكورة مدرسة
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يعلم فيها دين غري دين اإلسالم ألن هذا من التعاون على اإلمث والعدوان الذي هنى اهلل عنه
بقوله سبحانه( :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهلل إن
اهلل شديد العقاب) .ومن ترك شيئاً هلل عوضه اهلل خرياً منه ،ونشكرك علاى اهتماما
وسؤال عما يرب ذمت وباهلل التوفيق.
وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم…

عضو

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

عبداهلل بن عبدالرمحن الغديان

نائب الرئيس

عبدالعزيز بن عبداهلل بن حممد آل الشيخ

عضو

بكر بن عبداهلل أبو زيد

عضو

الرئيس

عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز

صاحل بن فوزان الفوزان

 -11بيان من اللجنة الدائمة للبحو العلمية واإلفتاء عن حكم فاتح املادارس
األجنبية يف بالد املسلمني:
احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد وعلى آلاه وصاحبه
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحو العلمية واإلفتاء على ما ورد إليها من كتابات
وأسئلة واستفسارات حول ظاهرة شيوع املدارس والكليات األجنبية يف باالد املسالمني
واملراد هبا :تل املدارس اليت أسست على غري تقوى من اهلل ورضوان وإمنا أسست علاى
مناهج إفرجنية ال متت إىل اإلسالم ولغته وتارخيه بصلة.
وال خيفى على كل مسلم نوّر اهلل بصريته شدة عداوة اليهود والنصارى للمسلمني
وأهنم ال يزالون يكيدون لإلسالم وأهله ليالً وهناراً ويعملون اخلطط والشاباك للوقيعاة
باملسلمني وإخراجهم من دينهم احلق إىل شعب الغواية والضالل!! فصاارعوا املسالمني
بالغزو املسلح أحقاباً من الزمن ،مث أخذوا يدسون الشبهات علاى العقاول املسالمة يف
عقيدهتم وقرآهنم ونبيهم وهو ما اصطلح عليه بالغزو الفكري أو الثقايف حىت آلت النوباة
إىل طعن املسلمني يف أجياهلم وعقوهلم صراحة عن طريق فتح املادارس والكلياات ذات
الصبغة اإلحلادية من جهة واإلباحية من جهة أخرى .فنشاطوا يف العناياة هباا شاكالً
ومضموناً جلذب عدد أكرب من عامة املسلمني إلضالهلم وإغوائهم وجادّوا إىل تكثريهاا
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والدعاية هلا حىت أصبح هلا يف كل بلد إسالمي منارة وصوت وختارج فيهاا مان أوالد
املسلمني ذكوراً وإناثاً ما تتجرع األمة بسببهم أصناف االحناالل العقادي واألخالقاي
والسعي يف قذف األمة يف حماضن أعدائها وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ،وقد قام ثلاة مان
علماء األقطار اإلسالمية –شكر اهلل سعيهم -يف الشام ومصر واجلزيرة العربياة وغريهاا
ببيان خطر هذه املدارس على املسلمني وأهنا امتداد للهجمات الشرسة من أعدائهم للقضاء
على اإلسالم يف قلوب املسلمني وحياهتم .وامتداداً لتل اجلهود املباركة من علماء األماة
فإن اللجنة الدائمة للبحو العلمية واإلفتاء تقرر ما يلي:
أوالً :فتح املدارس والكليات األجنبية يف بالد املسلمني وسيلة من وسائل الغازو
املنظم ضد املسلمني من قبل أعدائهم ال سيما "املنصِرون" وأهنا خطة خبيثة كشف عان
حقيقتها الغيورون على مصاحل هذه األمة .وسبق أن صدر من هذه اللجنة فتاوى بارقم
( )10016وتاريخ  2328/21/11يف التحذير من وسائل التنصري ومنها :فتح املادارس
األجنبية يف بالد املسلمني.
ثانياً :بناء على ما تقدم فإنه ال جيوز للمسلمني فتح املدارس والكليات األجنبية وال
تشجيعها وال الرضا هبا وال إدخال أوالد املسلمني فيها ألهنا من وسائل اهلادم والتادمري
للعقيدة اإلسالمية واألخالق السوية وهذا ضرر ظاهر وفساد حمقق جيب دفعه وسد الذرائع
املوصلة إليه ،ويزداد األمر حترمياً فتح هذه املدارس يف جزيرة العرب ملا ثبت عن النيب صلى
اهلل عليه وسلم أنه قال" :ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب" وألنه صلى اهلل علياه وسالم
أوصى بإخراج الكفار منها.
ثالثاً :ال جيوز بناء وال تأجري األماكن واحملالت للمدارس والكليات األجنبياة ألن
ذل من التعاون على اإلمث والعدوان واهلل عز وجل يقول( :وتعاونوا على الرب والتقوى وال
تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهلل إن اهلل شديد العقاب) وسبق أن صدر مان هاذه
اللجنة فتوى برقم ( )10161وتاريخ  2321/4/4تقضي بتحرمي ذل .
رابعاً :جيب على مجيع املسلمني رعاةً ورعيةً العناية بتعليم األوالد ذكوراً وإناثااً
اإلسالم احلق عقيدةً وأحكاماً وأخالقاً وآداباً ،وال جيوز تفريغ برامج التربية والتعليم مان
ذل وال مزامحة دين اإلسالم بغريه من العقائد واملذاهب واآلراء الباطلة.
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خامساً :ليعلم كل مسلم استرعاه اهلل رعية أن اهلل عز وجل سيسأله عان هاذه
األمانة اليت محلها فإن كان أداها على الوجه األكمل ونصح هلا فليحمد اهلل ،وإن كان غري
ذل فال يلومن إال نفسه ،قال اهلل تعاىل( :يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نااراً
وقودها الناس واحلجارة) .وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :كلكم راع وكلكم مسؤول
عن رعيته" ،وقال أيضاً عليه الصالة والسالم" :ما من عبدٍ يسترعيه اهلل رعيةً ميوت ياوم
ميوت وهو غاش لرعيته إال حرّم اهلل عليه اجلنة".
نسأل اهلل عز وجل أن يصلح أحوال املسلمني وأن يبطل كيد الكائدين وأن يتوفانا
مسلمني إنه على كل شيء قدير ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم علاى نبيناا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
عضو

عبداهلل بن عبدالرمحن الغديان

عضو

بكر بن عبداهلل أبو زيد

الرئيس

عبدالعزيز بن عبداهلل بن حممد آل الشيخ
عضو

صاحل بن فوزان الفوزان
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البيان التاسع

حكم الشريعة اإلسالمية يف املدارس األجنبية املبين على النصوص الشرعية
والقواعد واملقاصد العامة

أوالً :وجوب إعالن إنكارها والرباءة منها:
جيب على كل مسلم أن يبغض املنكر إذا رآه وأن يساعى يف إزالتاه حساب
استطاعته ،ومن مل يبغض املنكر ومل ينكره فال خري فيه كما أخرب النيب صالى اهلل علياه
وسلم بذل يف قوله" :من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل
يستطع فبقلبه وليس وراء ذل من اإلميان حبة خردل".
وال يستريب مؤمن بعد أن يعرف حال املدارس األجنبية وآثارها السايئة علاى
املسلمني أفراداً ومجاعات وأمة أهنا من أعظم املنكر فيجب بغضها وإنكارها وإعالن الرباءة
منها.
ثانياً حترمي اإلذن بفتحها:
ال جيوز ألهل اإلسالم متكني أهل الكفر والضالل والنحل الباطلاة مان يهاود
ونصارى وجموس ومالحدة وغريهم من الدعوة إىل باطلهم واإلذن هلم بفاتح املكاتاب
واملؤسسات من أجل ذل  ،ومنها املؤسسات التعليمية على كافة املستويات ،ابتداء مان
رياض األطفال وانتهاء باجلامعة؛ ألن يف ذل إباحة للردة عن اإلسالم ،والرضا مبا خيالف
الدين احلق ،ويف ذل ظهور للكفر على اإلميان ،وهذا يضاد مقصود الرسالة احملمدية ،قال
اهلل تعاىل( :هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كاره
املشركون) [التوبة ]44 :كما أن كل مبدأ واعتقاد خيالف اإلسالم فهو مشتمل على الطعن يف
اإلسالم وأحكامه وتشريعاته فيكيف يُقرُ ذل بني املسلمني على أرض اإلسالم؟!
فمن النصيحة للمسلمني تطهري بالدهم من كل جنس ،ونبذ كل باطل محاية هلام،
وصيانة لإلسالم من الطعن عليه.
وال نرى هذه املدارس االستعمارية األجنبية العاملية إال بيوتاً مظلمة تضارع مساجد
الضرار ،فهي تضار املدارس اإلسالمية؛ ملناهجها الكفرية ونظامها الغريب ،وهاي داعياة
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تفريق املؤمنني وشق وحدهتم :طالب مدارس إسالمية وطالب مدارس أجنبية ،كالشأن يف
مسجد الضرار يصلي فيه بعضهم ويترك "مسجد قباء" الذي يصلي فيه املسلمون ،وهاي
أوكار ملن حارب اهلل ورسوله من أمم الكفر اليت زحفت مبناهجها وأساتذهتا ،لفتح هاذه
البيوت املظلمة واحتضان أوالد املسلمني فيها .وذل باسم نشر العلم ،واحلضارة وتثقيف
العقل البشري واهلل يشهد وكل مسلم يشهد إهنم لكاذبون ،كالشاأن يف بنااة مساجد
الضرار من املنافقني.
قال اهلل –عز شأنه( :-والذين اختذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بني املاؤمنني
وإرصاداً ملن حارب اهلل ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إال احلسىن واهلل يشهد إهنام
لكاذبون) [التوبة.]206:
ثالثاً :وجوب كفاية املسلمني بفتح املدارس اإلسالمية :جيب على من بسط اهلل يده
أن يهيء ألوالد املسلمني ذكوراً وإناثاً املدارس الصاحلة النقية اخلالية من الكفر واإلحلااد
والفحش والفجور واالختالط بني اجلنسني ،وأن خيتار هلا من املعلمني :األكفاء ،الناصحني
لدينهم وأمتهم ،املشفقني على أوالد املسلمني ومصاحلهم.
كما جيب العناية باملناهج والكتب الدراسية شكالً ومضموناً وأن تنطلاق مان
االعتقاد الصحيح باإلسالم وإرادة اخلري لألمة أفراداً ومجاعات.
كما ال جيوز ألهل اإلسالم تعطيل املناهج واملقررات الدراسية من تعلام أصاول
اإلسالم ونواقضه وفرائضه ،ومن ذل التوحيد واإلميان وما يضاده من الكفر والشارك،
وكذل تعليم فرائض اإلسالم وآدابه وسننه ومعامالته وأحكامه.
وهذه أمانة كربى والسؤال عنها يوم القيامة عسري!! فاللهم اهد من وليته شيئاً من
أمور املسلمني وأعنه على كل خري إن قريب جميب.
رابعاً :حترمي االجتار بفتحها والعمل هبا:
جيب على عامة املسلمني من أهل التجارة واملال أن يطيِبوا مكاسبهم طاعاة هلل،
واتقاء لغضبه سبحانه ورجاء لربكته ،وأن يكونوا وُعاةً فطناء فال جيلبوا إلخواهنم املسلمني
الشر والفساد واإلحلاد ،من أجل متاع الدنيا القليل ،وعمالً بالقاعدة اليهودياة الغائياة،
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واملاكيافيلية :2الغاية تربر الوسيلة!! سواء كان االجتار عن طريق التعليم األجنيب أو العمل
فيه أو غريه من الطرق .وليعلموا أهنم مسؤولون يوم القيامة عن كل فرد فرد تساببوا يف
إضالله وإفساده.
وليعلموا أيضاً أن كل درهم حيصلونه من وراء هذا التعليم اهلادم لإلسالم واألماة
أنه سحت وحرام .وليتقوا اهلل حق التقوى وليوقنوا بأن ما أباحه اهلل تعاىل ففيه غنية عان
احلرام ،وأن من ترك شيئاً هلل عوضه خرياً منه.
خامساً :حترمي اإلعانة عليها بالتأجري أو الدعاية وحنوها:
ال حيل ملسلم أن يعني املدارس اهلادمة لإلسالم واألمة بأي نوع من أنواع اإلعاناة
أو املشاركة فيها أو التشجيع عليها ألن اهلل عز وجل يقاول( :وال تعااونوا علاى اإلمث
والعدوان) [املائادة .]1 :واإلعانة تكون مبثل :املشاركة باملال أو بالعمل أو بتأجري األرض أو
احملل أو بالدعاية وغري ذل  .والراضي باملنكر واملعني له كالفاعل نعوذ باهلل من ذل .
سادساً :حترمي إدخال أوالد املسلمني فيها:
ال حيل ملسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يُلقي بأوالده إىل التهلكاة يف أحضاان
املدارس األجنبية وهم ال ميلكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً ،وال يعلمون من اإلسالم شايئاً
قليالً وال كثرياً فيتلقون الكفر واإلحلاد والشر والفساد وناهي بأثر ذل على ِفطَر الصغار
األغرار والنيب صلى اهلل عليه وسلم أخرب بأنه" :ما من مولود إال يُولد على الفطرة فاأبواه
يهوِدانه أو ينصِرانه أو ميجِسانه" فكل مولود فإنه يولد على فطرة اإلسالم لو ترك علاى
حاله ورغبته ملا اختار غري اإلسالم لوال ما يعرض هلذه الفطرة مان األساباب املقتضاية
إلفسادها وتغيريها وأمهها التعاليم الباطلة والتربية السيئة الفاسدة ،وقد أشار إليهاا الانيب
صلى اهلل عليه وسلم بقوله" :فأبواه يهوِدانه أو ينصِرانه أو ميجِسانه" أي :أهنما يعمالن مع
الولد من األسباب والوسائل ما جيعله نصرانياً خالصاً أو يهودياً أو جموسياً ،ومان هاذا:
تسليم األوالد الصغار األغرار إىل املدارس الكفرية أو الالدينية حبجة الاتعلم فيترباون يف
حجرهم ويتلقون تعليمهم وعقائدهم منهم ،وقلب الصغري قابل ملا يلقى فيه مان اخلاري
والشر بل ذل مبثابة النقش على احلجر ،فَيُسَالِموهنم إىل هاذه املادارس نظايفني ،مث
( )2نسبة إىل اليهودي اإليطايل ماكيافيلي ،منشئ" :النظرية القومية".
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يستلموهنم ملوثني ،كل بقدر ما َعبَ منها ونَ َهلَ ،وقد يدخله مسلماً وخيرج منها كافراً،
نعوذ باهلل من ذل  ،فالويل كل الويل ملن تسبب يف ضالل ابنه وغوايته ،فمن أدخل ولده
راضياً خمتاراً مدرسة وهو يعلم أهنا تسعى مبناهجها ونشاطاهتا إلخراج أوالد املسلمني من
دينهم وتشكيكهم يف عقيدهتم فهو مرتد عن اإلسالم كما نص على ذلا مجاع مان
العلماء.
نسأل اهلل السالمة والعافية لنا وجلميع املسلمني.
سابعاً :حترمي فتحها يف بلد اإلسالم مطلقاً:
ال جيوز فتح مدرسة من هذه املدارس يف بلد من بلدان املسلمني حىت ولو مل يُسمح
ألوالد املسلمني بالدخول فيها؛ ألهنا بيوت كفر ،يَُل َقنُ فيها دين غري دين اإلسالم ،فَيُ ْك َفرُ
فيها باهلل تعاىل ،وال جيوز لبلد إسالمي فتح بيت يُكفر فيه باهلل تعاىل أو اإلذن به ،وألهناا
تكون مراكز للدعوة إىل دين وملة غري اإلسالم ،كتنصري من ليس على ملة اإلسالم مان
أصحاب امللل األخرى ،فتكون مراكز لنقله من كفر إىل كفر يف بلد إسالم ،وعلى مرأى
ومسمع من املسلمني ،وألهنا تعطي امللل الكافرة قوة واعتباراً للبقاء على كفرهم ،وسابقة
لتوسع الكفرة يف مطالبهم بفتح معابد هلم كالكنائس ،وألهنا ختالف ما جرى عليه عمال
املسلمني من الشروط على الذميني وحنوهم ،كما يف كتاب الشروط العمرية وغريه .واهلل
املستعان.
ثامناً :حترمي فتحها يف جزيرة العرب واملناشدة بإلغائها:
أحكام هذا الفصل َتعُمُ كل مسلم ،وتَشْ ُملُ كل بلد إسالمي ،لكناها تتأكاد يف
حق" :جزيرة العرب" ويف حق من أضيفت إليهم" :عرهبا"؛ ملا للجزيرة من املزاياا الايت
اقتضت تفضيلها على مجيع بلدان العامل اإلسالمي ،جتمع مزاياها :الذاتية ،وعمق اجلاذور
اإلسالمية اليت ال ينافسها فيها أي بلد يف العامل ،وهذا ِلحِكَم يريدها اهلل –سبحانه -فإهنا
حرم اإلسالم ،وقاعدته ،وعاصمته األوىل واألخرية وهي مأرز اإلميان ،ومتزنل القُارآن،
ودار السنة والقدوة ،ودار نيب اإلسالم ،وعَرين صحابته الكرام ،وقبلاة املسالمني ،ودار
حجهم وعُمرهتم ،وال جيتمع فيها دينان ،وال جمال فيها للمباد اهلدامة.
وأهلها هم أصل العرب ومادة اإلسالم ،فارتبطت اجلزيرة هبم وارتبطوا هبا ،فهاي
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حبق أرضاً وأهالً دار القيادة والتوجيه واإلشراف واملركز الرئيس للعامل اإلسالمي ،وحصن
الدعوة إىل اهلل ،واحملافظة على حدوده وحرماته.
هلذا جيب أن تبقى داراً وأهالً متمتعة باألصالة وصفاء التوحيد ،وحسن األساوة،
واالستقالل ،واالكتفاء الذايت ،وأن ترفض التبعية والتقليد ونفوذ الوفادات األجنبية عليها
فال جمال فيها ملا ينابذها.
ومن هذا" :التعليم" فهو لباس من ألبسة التقوى فال تُكْسَى اجلزيرة خباصة وال أهل
اإلسالم بعامة بلباس تعليمي ينكث التقوى ويوهن اإلسالم.
فحرامٌ مث حرامٌ فتح املدارس األجنبية "املدارس االستعمارية" العاملية ،مدارس الذين
كفروا يف دار اإلسالم و َح َرمِهِ :قلب جزيرة العرب ،وحرام مث حرام على أي مسلم إدخال
أوالده ومن حتت يده فيها ،وجيب على من واله اهلل األمر رفع هذه املصيبة عن املسلمني،
وستكون من أعظم أياديه على املسلمني يف مسرية جهوده اإلسالمية العظيمة.
تاسعاً :وجوب تواصي املسلمني بالتحذير منها:
يا أهل اإلسالم :احذروا هذه املدارس االستعمارية العاملية ،واحفظاوا ذراريكام
منها؛ ملا فيها من أسباب الردة والفساد ،والفسوق والعصيان ،وانصحوا باحلاذر مناها
أقاربكم وإخوانكم من املسلمني ولكم عربة فيما حصل من آثارهاا السايئة يف العاامل
اإلسالمي ،والسعيد من ُوعِظَ بغريه.
عاشراً :واجب العلماء املسلمني مواصلة البيان بإنكارها:
يا علماء املسلمني :تابعوا النُصح والبيان ،إْثرَ النصيحة والبيان عن هذه املادارس
املظلمة وحذِروا املسلمني من سوء عاقبتها ،وامحلوهم على احلق والتواصي باه والصارب
عليه .قال اهلل عز شأنه( :والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب).
هذه نصيحيت وغاية جُهدي ،واحلمد هلل رب العاملني.
املؤلف
بكر بن عبداهلل أبو زيد آل غيهب
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