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 م اهلل الرمحن الرحيمبس
ثين عليه ،هلل احلمد  

 
 ، اهلل عليه وىلع آهل وصحابتهصَّل  ،د ودل آدمسيِ  ؛سله ىلع خاتم ر  وأصِّل  ،أشكره وأ

 ن تبعهم بإحسان إىل يوم القيامة.وم  
ها بمقر )رابطة العالم اإلساليم( بمكة يف مساء االثنني كنت ألقيت   فهذه حمارضة   ،وبعد  

 عوة من الرابطة.بد 29/11/1385
ة هدي األمَ وأن ي   ،قنا ملا فيه اخلريأرجو أن يوفِ  واهلل   ،تلعميم فائدتها ؛ها يف رسالةطبع   وقد رأيت  
 وباهلل اتلوفيق. ،ن أعدائهقاء األخطار املحيطة بها م   اإلسالم، واتِ بواجبها يف نْش  يك تنهض   ؛اإلسالمية

 زيد بن فياض 
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    اإلسالمواجب املسلمني يف نرش 

ن  ق وْ ﴿ :م كتابهك  يف حم   - تعاىل -قال اهلل  ْحس 
 
ْن أ م   إ نَ  الا و 

ق ال  اا و  احل  ل  ص  م  َمْن د َع  إ ىل  اَّلَل  و ع  ن  م  ين  م 
﴾ ]فصلت ني  ْسل م  ن  اتَ ﴿: -تعاىل  -وقال  ،[33: الْم  م  ن ا و 

 
ٍة أ ري  و إ ىل  اَّلَل  ىلع   ب ص  ْدع 

 
ب يّل  أ ه  س  ذ  ب ع ين  ق ْل ه 

ا  م  ان  اَّلَل  و  بْح  ﴾ ]يوسفو س  ك ني  ْش  ن  الْم  ن ا م 
 
 .[108: أ

ك ني  ﴿: -تعاىل  -وقال  ْش  ن  الْم  ن  م  ا َك  م  ا و  ن يفا يم  ح  اه  لَة  إ بْر  وا ق ْل ب ْل م  ار ى ت ْهت د  ْو ن ص 
 
ا أ ودا ون وا ه  ق ال وا ك   *و 

ل   نْز 
 
ا أ م  َنا ب اَّلَل  و  وِت   م وَس  ق ول وا آم 

 
ا أ م  ْسب اط  و 

 
ي ْعق وب  و اأْل اق  و  إ ْسح  يل  و  اع  إ ْسم  يم  و  اه   إ بْر 

 إ ىل 
ل  نْز 

 
ا أ م  ْن ا و   إ َل 

ْم  ِبه  ْن ر  وِت   انَلب يُّون  م 
 
ا أ م  يَس  و  ون   ال  و ع  ْسل م  ْن  هل   م  َن  ْم و  نْه  ٍد م  ح 

 
ِرق  ب نْي  أ ن وا ب م   *ن ف  إ ْن آم 

نْت مْ ب ه  ف  ا آم  ثْل  م 
ل يم   يع  الْع  و  الَسم  م  اَّلَل  و ه  ه  يك  ي ْكف  اٍق ف س  ق  ْم يف  ش  ا ه  إ َنم 

لَْوا ف  إ ْن ت و  ْوا و  د  اْهت د  ق  ن   *ف  ْحس 
 
ْن أ م  ة  اَّلَل  و  بْغ  ص 

ةا و   بْغ  ن  اَّلَل  ص  ﴾ ]ابلقرةم  ون  ب د  ْن  هل   َع   .[138 - 135: َن 
ولو ذهبنا  ،((الغائب الشاهد   غ  فليبلِ  أال  )): ر  ويف حديث آخ   ،((غوا عين ولو آيةبلِ )) :لرسول ويقول ا 

 ها إيماءة جنزتئ بها يف هذا املقام.ولكنَ  ،لطال ابلحث ،واآلثار يف هذا الشأن واألحاديث   نسوق اآليات  
ويه  ،الساعة إىل أن تقوم   ،سل وأتباعهمرُّ ال يه وظيفة   ،وتبليغ وحيه ورشيعته ،وادلعوة إىل اهلل وإىل كتابه

ل ن أجْ وجاهد م   ،قيام يف ذلك خري    وقد قام الرسول   ،وأخطر مسؤوَلة ،وأىلع ماكنة ،وظيفة أرشف  
وال  ،تهمن عداء املشكني وتعنُّ بما يناهل م   مبالٍ  غري   ،ديدل األذى الشَ وحتمَ  ، وصابرب  وص   ،سالةتبليغ الرِ 
  ين.به ادلِ  وأكمل اهلل   ،ىلع ذلك حىت أتاه اَلقني ولم يزْل  ،اءاتهم ووعودهمإىل إغر ملتفٍت 

 ،ة أعدائهم وكرثتهمرغم قوَ  ،رف  والَظ  واكن هلم انلص   ، األممه بنْي ين ونْش ه بإبالغ هذا ادلِ واضطلع خلفاؤ  
ن وا يف  احْل  ﴿ اهلل د  ق وعْ وحتقَ  ين  آم  ل ن ا و اََّل  ي  إ نَا نل  نْص   ر س  ْني ا و  اد ﴾ ]اغفري اة  ادلُّ ْشه 

 
وم  اأْل ق   .[51: ْوم  ي 

 ض اهلل دل  وقيَ 
 
ون ويذبُّ  ،حون عنهناف  ي   ، األقطار وابلدلانومن شىَت  ،مم واألجناسينه أنصاراا من خمتلف األ

 ىلع احلِق  ة اإلسالممن أمَ  وال تزال طائفة   ،الئم ال خيافون لومة   ،وجياهدون يف سبيل اهلل ،ياضهعن ح  
ْن  ن َزنْل ا اَِّلْكر  و  ﴿ ؛إىل يوم القيامة ظاهرةا  ﴾ ]احلجرإ نَا َن  ون  أسماء قادة اإلسالم  وما زالْت  ،[9: إ نَا هل   حل  اف ظ 
د جاه   ،وبذهلا السخِ  ،وبطوالتها انلادرة ،بأعماهلا الرائعة يضء اتلاريخ  ت   ،ه األفاضللمائ  وع   ،ديناملجاه  

  ،وإعالء لكمة اهلل ،ين ادلِ نلْص  ؛همهؤالء وغري  
 
 اغلٍ  وأمل   ،عزيزة دليهم منية  فالشهادة يف سبيل اهلل أ

 ز به.وْ يتسابقون إىل الف  
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ق ون   و ال  ﴿ ْم ي ْرز  ِبه  نْد  ر  ْحي اء  ع 
 
اتاا ب ْل أ ْمو 

 
ب يل  اَّلَل  أ ين  ق ت ل وا يف  س  َ اََّل  َب  ْس  م   *حت  ا آت اه  ني  ب م  ر ح 

ْن  ف  اَّلَل  م 
ْم و   ل يْه  وْف  ع  اَل خ 

 
ْم أ ه  لْف  ْن خ  ْم م  وا ب ه  ق  ين  ل ْم ي لْح  ون  ب اََّل  ي ْست بْش   ن ون   ال  ف ْضل ه  و  ْز  مْ َي  ٍة  *ه  ون  ب ن ْعم  ي ْست بْش  

َن اَّلَل  
 
ف ْضٍل و أ ن  اَّلَل  و  يع   ال  م  ﴾ي ض  ن ني  ْؤم  ْجر  الْم 

 
 .[171 - 169: ]آل عمران أ

ب يل  اَّلَل  ﴿ ات ل ون  يف  س  ق  م  اْْل َنة  ي  َن ل ه 
 
ْم ب أ ال ه  ْمو 

 
ْم و أ ه  س  ْنف 

 
ن ني  أ ْؤم  ن  الْم  ي ْقت ل ون  إ َن اَّلَل  اْشَت  ى م  ي ْقت ل ون  و   ف 

 ب ع  
ْوَف 

 
ْن أ م  ْرآن  و  يل  و الْق  جْن  ا يف  اتَلْور اة  و اإْل  قًّ ل يْه  ح  ا ع  ْعت مْ ب ه  و ْعدا م  اََّل ي ب اي  وا ب ب يْع ك  ن  اَّلَل  ف اْست بْش   ه  م  ْهد 

﴾ ]اتلوبةو ذ ل ك  ه   يم  ظ  ْوز  الْع   .[111: و  الْف 
 ،حنعليها الم   ا توالْت م  األمة اإلسالمية مهْ  بأنَ  قةا املؤمن ث   زتيد  ل   ،قة يف تاريخ اإلسالماألسماء املش   إنَ 

 يف رْي ز ملواصلة السَ ب حاف  وأكْ  ،لمث   أعظم   هاد الرسول ويف ج   ،العاقبة هلا فإنَ  ،اءب حوهلا األعدوتكال  
 .ما تعنيه هذه اللكمة من معنا  طريق اْلهاد بكِل  - هذا الطريق

عمهم ف بها حىت األعداء اَّلين لم ي  عَت  وي   ،شكرر فت  ذك  ن جهود ت  الراشدين وما قاموا به م   ر اخللفاء  ونذك  
سعد بن أيب وقاص وأبا عبيدة بن  :اة وأبطاهلن خيار األمَ ونذكر ىلع سبيل املثال م   ،مان احلقوكتْ  ب  اتلعصُّ 
وطارق بن زياد  ،ريص  والوَلد بن عبدامللك وموَس بن ن   ،وخادل بن الوَلد وعبداهلل بن عمر ،اْلراح

أليويب ونور ادلين حممود وصالح ادلين ا ،العزيزد بن القاسم وعمر بن عبدوحممَ  ،وقتيبة بن مسلم
 ،القادر اْلزائريوحممد بن سعود وعبد ،وعمر املختار والشيخ أمحد بن عرفان الشهيد ،زنكي

 د السنويس وابن باديس.وحممَ  ،ايب وأمحد وبللووعبدالكريم اخلَط 
عن وضبط السنن  ،له بأمانةلم ونقْ راسخة يف الع   ن َكنت هلم قدم  نَس من أفاضل العلماء م  وال ن  

 :ومن هؤالء ىلع سبيل املثال ، الشبهات واالعَتاضاتونْف  ،موضوعة أو إدخال أحاديث   ،اتلحريفات
قون من الفقهاء واملحقِ  ،وأصحاب السنن ،وابلخاري ومسلم ،ة األربعةب واألئمَ سعيد بن املسي  

 ،اه  ويدافعون عن مح   ،اإلسالم ياض  ون عن ح  وممن َكنوا يذبُّ  ،فني يف العقائد واتلاريخواملؤلِ  ،ينواملفِّس 
ق وموفَ  ،وحممد بن خزيمة وحممد بن جرير الطبي ،وعبدالعزيز امليك ومنهم: عثمان بن سعيد ادلاريم

 ،وشيخ اإلسالم بن تيمية وابن القيم وابن كثري ،واَّلهيب واملزي ،دامة والعز بن عبدالسالمادلين بن ق  
سع املقام ن ال يتَ وغريهم كثريون ممَ  ،ين القاسيممجال ادلِ وحممد بن عبدالوهاب والبشري اإلبراهييم و

 هم.وممن ال يمكن حص   ،رهمكْ َّل  
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يف أدوار اتلاريخ اإلساليم  ،قوا ما َعهدوا اهلل عليهصد   اه رجال  واْلهاد العظيم اَّلي أدَ  ابلطوالت   إنَ 
وال يريدون أن  ،ويعملون يف صمت ،هوْ بما أدَ  ر  َكنوا يزهدون يف اتلفاخ   له أناس  فة، واَّلي حتمَ املختل  

 !ون ما يقومون به قليالا عدُّ وي   ،نواهلمج ىلع م  هْ إال أن يكون لالقتداء وانلَ  ،لع انلاس ىلع أعماهلميَط 
 ر العمل  كدِ اليت ت   وأن تبتعد عن الشوائب   ،ةيَ صون ىلع سالمة انلِ ر  وَي   ،ضاهاهلل ور   وهم يرجتون مثوبة  

 .ال يعلم انلاس بأعماهلم اْلليلة ،لون أن يكونوا جنوداا جمهولنيفِض وي   ،الصالح
فتلك مسؤوَلة  ،هيف سبيل اإلسالم ونْش  دافعاا للعمل اْلادِ  نبيغ أن تكون  ي   ،ثلوتلك الم   ،طوالتهذه ابل  

 .وما يقدر ىلع أدائه يف هذا السبيل ،طاقته مسلم حسب   ِك 
 اإلسالم يام به يف نْش فَتض عليهم الق  وما ي   ،ارهاد الكفَ م يف ج  ة ما جيب عليهاألمَ  ف  رك سل  لقد أدْ 
 ،َعة وإرسال الرسائل والكتبث ادلُّ ويف بعْ  ،ويف الوعظ واتلوجيه ،يف اتلعليم واإلرشاد ،وسيلة ممكنة بكِل 

ة ويف مدَ  ،اقةراية اإلسالم خفَ  وَّلا ارتفعْت  ؛نادهم واستكبارهمين ىلع ع  ادلِ  أعداء   تال إذا أصَ ويف الق  
 إىل املحيط األطليس غرباا. ،ني رشقاامن الِص  دولة املسلمني تمتدُّ  ن من الزمان صارْت قرْ 

ن م  والصب في ة اإليمانويف قوَ  ،ين وإرشاقهن يف وضوح ادلِ َكم   والّسُّ  ،ذهل العقولوي   ،ف  يفوق الوْص  يشء  
ن هلم يف ومكَ  ،هم اهللفنص    ،هبوا املوت يف سبيل اهللرْ ولم ي   ،وا بكرثة األعداءؤلم يعب ،هواء  وا ل  ل  مح  

لْي ا و  ﴿ األرض ة  اَّلَل  يه   الْع  َك  م  ْفّل  و  وا السُّ ر  ف  ين  ك  ة  اََّل  ع ل  لك  م  يم ﴾ ]اتلوبةو ج  ك  يز  ح  ز   .[40: اَّلَل  ع 
 خاتم   ؛ىلع الرسول دما هبط الوح  فعن ،هقتفون أثر  وي   ،يهدْ هتدون به  ي   ،ا هلمنباسا   رية الرسولس   واكنْت 

وال  ،أو جمويس ووثين ،وال بني يهودي ونصاين ،وأسود  أبيض  ق بنْي ال فرْ  ،ةإىل انلاس َكفَ  املبعوث   ،األنبياء
لْن اك  إ اَل ر  ﴿ وطن ووطن وال بنْي  ،نس وجنس ج  بنْي  رْس 

 
ا أ م  ﴾ ]األنبياءو  ني  ال م  غ بلِ قام ي   ،[107: مْح ةا ل لْع 

ا ىلع ما يلْ  سالة  ر  .ويدعو إىل توحيد اهلل وعبادته ،م القرآنعلِ ى قومه واستهزائهم، ي  ن أذ  قاه م  ربه، صابرا
ر إىل املدينة ،املؤمنونحوهل  أن اتلَف  وبعد   ، معه املؤمنونوصب   د  ،وقويت شوكة  املسلمني، وهاج  جاه 
ب إىل امللوك والرؤساء كمة، وكت  مونهم احل  علِ ين، وي  ادلِ  يف هون انلاسسان، وبع ث ادلَعة  ي فقِ نان واللِ بالسِ 

 األحبار والرهبان. بادة  ك، وع  ذ الوثنية والِش بْ عوهم إىل اإلسالم، ون  يدْ 
 ة املسلمني وسالطينهم.قه اهلل من أئمَ ن وفَ وم   ،ه الراشدونوهكذا سار خلفاؤ  

لقد َكن املسلمون  ،اإلسالم يف أقايص ادلنيا قعة  دت ر  وامت ،قت ىلع أيديهم االنتصارات  إذا حتقَ  و  وال غرْ 
ق َيقِ  ،واضح يٍن لم وبصرية إىل د  عون بع  َكنوا يدْ  ،ر تيضء الطريق للسائرينوحامّل مشاع   ،هداية َعة  د  

 ع األوثان واألصنام.وخل   ،ىقن واتَ ن آم  عيم لم  ات ن  ويف اآلخرة جنَ  ،واحلياة الفاضلة ،نالسعادة واألمْ 
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 واضح   ،األسلوب ن  وأن يكون حس   ،ا بما يدعو إَلهما أن يكون ادلايع َعل   :أسباب جناح ادلعوةومن 
 ثابت   ،اوأن يكون مستقيما  ،تنيفهاء واملتعنِ القيه من السُّ  ىلع ما ي  ا يصب  حليما  ،ةجَ احل   قوَي  ،ابليان

 واألعمال احلسنة. ،الل الكريمةا باخل  متحليا  ،اإليمان
ه املسلمون يف هذا درك  وهذا ما جيب أن ي   ، اإلسالموى األسباب يف نْش ه الفضائل من أقْ هذ َكنْت  وقدْ 

ه لكِ  م  ينهم، وإلغراق العال  فنت املسلمني عن د  ل    فيه األعداء  اد، وتفنَن فيه املادية واإلحلْ  ْت  اَّلي طغ  العْص 
 من الظلمات واملفاسد. رٍ يف بْ 

أنوار اهلداية إىل  ل  وأن حتم   ،اع العنيفها اْلسيم يف هذا الِص ة واجب  اإلسالميَ  ة  األمَ  وجيب أن تع  
ويف  ،وعلو واخنفاض ،روجزْ   مد  خمتلفة بنْي  باألمة اإلسالمية أدوار   ْت فقد مرَ  ،احلائرين واملخدوعني

 ل كثري  وجه  ات، كيَ رافات والِش اخل   ت  ، ففش  وعوائق   ىلع بالد اإلسالم رواسب   القرون األخرية تراكمْت 
ن، وْ د والع  د  مسوا منها الم  روا هلا انلذور، واتْل ذ  ىلع القبور، ون   ين، وأشادوا ابلنايات  ادلِ  من املسلمني حقيقة  
 ناقض اإلسالم.قاء، ونسبوا ذلك لإلسالم، وهو ي  عوا اْلهاالت احلمْ ب  دعية، وت  ابل   وأقاموا االحتفاالت  

 ،ةوإسماعيلية ون صرييَ  ،ة وقرامطةمن سبئ يَ  ،بةواألفاكر املخرِ  ،امةدَ املذاهب اهل أخرى انتشت   ن جهةٍ وم  
 ،ين الصحيحادلِ  ة، وإبعادها عن حقيقة  اك يف تشتيت األمَ ها الفتَ عمل   ْت ل  فعم   ،ةودرزية وقاديانية وبهائي

ملقاومة هذه  ن هَب م   ،وفرسانها وعساكرها ،ة وقادتهاض من علماء األمَ ينه قيَ ظ دل  اهلل احلاف   ولكنَ 
ه، ق  نون حقائ  ين، ويبيِ ون عن ادلِ يذبُّ  أقوام   ومْصٍ  عْصٍ  وما زال يف ِك  ،وادلسائس ابلاطلة ،ل الفاسدةح  انلِ 

 رافات والشبهات واإلحلاد.من اخل   سليمةا 
 ا فيه عز  اَعت ممَ ث من اخَتستحد  ما ي   وبكِل  ،ة بأنواعهان إعداد القوَ ين وما يأمر به م  بادلِ  َكن اْلهل  

وا ﴿ :- تعاىل -لوا عن قوهل ف  فهم، وغ  ف املسلمني وضعْ ا يف ختلُّ سببا  - وإعالء شأنها ،ة اإلسالميةلألمَ  دُّ ع 
 
و أ

وَ  د  ب ون  ب ه  ع  ب اط  اخْل يْل  ت ْره  ْن ر  م  ْن ق َوةٍ و  ْعت ْم م  ا اْست ط  ْم م  ْم﴾ ]األنفال ل ه  َوك  د  ا من أمثاهل  و ،[60: اَّلَل  و ع 
 اآليات الكثرية.

واهلل  ،ف املسلمنير يف ضعْ ظاه   أثر   ،قذ اتلفرُّ ل اهلل ونبْ بْ من االعتصام ب   به األمر   واكن ملخالفة ما جاء   
ا و  ﴿ :يقول يعا وا ب  بْل  اَّلَل  مج   م    ال  و اْعت ص 

 
نْت ْم أ ْم إ ْذ ك  ل يْك  وا ن ْعم ت  اَّلَل  ع  ر  َرق وا و اْذك  لَف  ب نْي  ت ف 

 
اءا ف أ ْعد 

ْصب ْحت ْم ب  
 
ْم ف أ وب ك 

ت ه  إ ْخو اناا﴾ ]آل عمرانق ل  ل و ال  و  ﴿: -تعاىل  -ويقول  ،[103: ن ْعم  ت ْفش  ت ْذه ب  ت ن از ع وا ف  ا و 
ْم﴾ ]األنفال  .[46: ر َي ك 
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 وم  
ْ
 ،ق واتلنازعبسبب اتلفرُّ  ؛ت باملسلمنيمصيبة حلَ  أَي  يدركْ  ،وغريها املفقود   األندلس   تاريخ   ن يقرأ

  ،ينل بادلِ دت هذه العوامل اليت جيمعها )اْلهْ وقد مهَ 
 
 وريب الصلييب.وخمالفة ما جاء به( لالستعمار األ

ا ا يف أن تصبح بالدا ر وسعا العذاب، ولم يدخِ  ها سوء  أهل   ة وتفتيتها، وسام  دلان اإلسالميَ ل ىلع تمزيق ابل  م  فع  
ة أقدام الصليبية، واستعمل القوَ  م اإلسالم حتت  ل  داس ع  ليب، وي  م الَص ل  ا ع  ة، يرتفع عليهنصانيَ 

ين بانلصانية، من املبِش  رث  الوسائل، فأكْ  املسلمني، واستخدم َك  يال  ف واإلذالل ح  سْ الطاغية، والع  
 هم باملال واحلماية.وأمدَ 

فابتعد بها عن  ،لها ختدم هذه األغراضليم، وجع  ب مناهج اتلعجمال، وقل   رم يف ِك مْ ر  ع   واكن منهم جيش  
اإلسالم  دها أعداء  ور  بهات اليت ي   أو تضعف، والشُّ قص  فاحلصص ادلينية ت   ،اتلبشري هها َنو  ووجَ  ،اإلسالم

 يف املكر وادلهاء. هو اغية   ىلع شٍك  بثُّ ت  
 ،هون وقائعهاشوِ وي   ،هام  طمسون معال  وي ،دونون احلاق  وتاريخ املسلمني وأجمادهم يتجاهلها أوئلك الصليبيُّ 

 فتلك تنال اتلمجيد   ، رجاهلري  وس   ،املسييحب ا تاريخ الغرْ أمَ  ،وتمويه دخلونه عليها من حتريٍف بما ي  
 واإلطراء واتلهويل.

تنفيذ رغبتهم يف حتويل  ولكنعون، ب كما يدَ العلوم إىل عقول الطالَ  ه إيصال  م منهم ليس هدف  واملعلِ 
إىل املدارس  رون يبعثون اتلالميذ  واملستعم   ،ينتشكيكهم يف ادلِ  ِل ى، أو ىلع األقمني إىل نصار  املسل

 يك يقوم   ؛اتلبشري ض  سة لغر  املدارس املؤسَ  حيث   ؛ةب، أو يف بعض ابلالد اإلسالميَ ة يف الغرْ انلصانيَ 
ن وراء ابتعاثهم ون، وهم يطمحون م  ملبِش ر اَّلي يقوم به اوْ دلتهم بنفس ادلَ  أبناء ج  ب بنْي أوئلك الطالَ 

ه يف تلك وْ وا ما تلقَ َلبثُّ  ؛جعون إىل بالدهمبه، فري  كوك والشُّ نهم بالشُّ ا، أو حقْ ينهم نهائيًّ خهم عن د  لْ إىل س  
 بهات.ابليئات من ش  

ذاعة واإل ،فات والصحافةيف املؤلَ  ،يف املدرسة واملستشىف ا كثريةا وصورا  ويأخذ اتلبشري أشاكالا  
ه من توزيع ت هل لون  وحىت اتلبشري الصام   ،وطريقة أسلوب   فلك   ،د واملجتمعسبة للفرْ وبالنِ  ،واملحارضات

 وغري ذلك. ،وروالنشات ادلورية والصُّ  ،فةاألناجيل واتلوراة املحرَ 
 وهناك الك  

 
لدلكتور/  ؛"احلق مزيان"كتاب  :ومنها ،ينل املبِش ب  ن يف اإلسالم من ق  فت للطعْ لِ تب اليت أ

وكتاب  ،لسنلكري تسدل ؛"مصادر اإلسالم"وكتاب  ،وادلكتور سنلكري تسدل ،األمريكي قفانذر املستش
وكتاب  ،وهو كتاب يطعن يف القرآن ويف اإلسالم ،"اهلداية"وكتاب  ،للمستشق سان ؛"مقالة يف اإلسالم"
 ."املسيحية يف اإلسالم"
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وقد  ،(جملة العالم اإلساليم) :بها الشديدومعروفة بعدائها وتعصُّ  ،ونبِش رها املصد  ت اليت ي  ن املجالَ وم  
إال  ،فونهاؤلِ فات اليت ي  املؤلَ  ويطعنوا يف اإلسالم يف ِك  ،زوا املسلمنيم  أن يغْ  1 املبشون واملستشقونتوَّخ 

ىلع اإلسالم  بادلِس  - ااغبلا  - فونها تكون مملوءةا ؤلِ تب ادليانات والعقائد اليت ي  فك   ،ارة جدًّ قلة ناد  
 ة املسلمني.ن أهميَ وتقليل م   ،زومغام   ن  مطاع   ،ويف كتب اتلاريخ واالجتماع واللغة ،2واملسلمني

 باط ِك  إلحْ ش احلضارات اْلاهلية، والسْع ة، ونبْ ة واإلقليميَ انلعرات القوميَ  وهم يعملون ىلع تشجيع  
 ،ةكإلغاء املحاكم الشعيَ  ،مع املستعمرين يف هذه انلواح وسواها لوا بنشاط وتواطؤوعم   ،ع إساليمجتمُّ 

ة يف اإلسالم باسم احلريَ  ن  للطعْ  ؛اإلعالم نان لوسائل  وإىل إطالق الع   ،وتفكيك األرسة ،والوقف اإلساليم
 كر.ة الف  أو حريَ  ،الصحفية

ين وأبطال علماء ادلِ  يم، وانتقاص  اتلاريخ اإلسال ين تشويه  طات االستعمار واملبِش ن خمَط كما َكن م  
قة يف ة لزعزعة الِ ة ابلدلان اإلسالميَ ص واإل زراء، وإىل اتلقليل من أهميَ هم بمظهر انلقْ املسلمني، وإظهار  

دلَعيات  صبحوا فريسةا َل   ؛لوتراثهم احلاف   ،لتهم بماضيهم املجيدص   وتنسيتهم وإضعاف ،املسلمنينفوس 
العاَلة يف نفوس املسلمني،  هلم املزنلة حني حت  لُّ ني طهم بعجلة الصليبيِ بْ ن، ولر  ين واملستعمرياملبِش 

 .يق واتلحّضُّ الرُّ  هم واإلعجاب بتارخيهم وإنتاجهم ورجاهلم عالمة  صبح تعظيم  وي  
وادلَعرة وتسهيل  ،راترات واملسك   املخدِ العة، وتشجيع تعاط  ون واخل   املج  نْش  يفد انلصارى كما جه  

 صفوف املسلمني، ويف بنْي  أحدثت فجواٍت  هلذه ادلسائس آثار   ومن املؤسف أن تكون   ،لوصول إَلهاا
 َل ح   ا ثقيالا واكبوسا  ،ادامسا  حة عظيمة، وقد َكن َلالا هذه مصيبة خطرية، وفاد   أنَ  وال شَك  ،تفكري شبابهم

 ،ينفظ ادلِ ه ب  د  اهلل وعْ  ولوال حتقيق   !نيف خب َك ألصبحْت  ،اهلل طف  كها ل  لوال أن تدار   ،باألمة اإلسالمية
 .ابلقاع كحاهلم يف األندلس حال املسلمني يف سائر   لاكنْت 

 ،وأناس غيورون ،كافحون وجياهدوني   وقادة   ،رونهون وَيذِ نبِ حون، وعلماء ي  مصل   ة دَعة  ض يف األمَ فنه  
ن سوه م  مثقلة بما غر   كةا هم تر  فوا وراء  خلَ هم ابلدلان اإلسالمية، ولكنَ  املستعمرون عن أكرث   وقد جال  

ا وغزواا فكريًّ  ،ومدارس فوا تالميذ  ودهاء استعماري، فقد خلَ  ،ر سيايسلوه من مكْ شكوك، وما عم  

                                       
 ."املستشرقون واملبشرون"انظر كتاب  1
حضارة "وما قاله غوستاف لوبون يف كتابه  ،"اإلسالم على مفترق الطرق"ما كتبه حممد أسد يف كتابه  :وانظر 2

 وغريمها. ،"العرب
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وا يف بعض ابلدلان ؤبل لقد أنش ، من الغزو العسكري والسيايسوأمىض فتاكا  ،خطورةا  هو أشدُّ  ،اوثقافيًّ 
 !اْليش املرييم ا باسم  ة جيشا العربية اإلسالمية املستقلَ 

يقول األستاذ  ؛هم األدبية واملاديةب أهداف  تقرِ  بنتائج   تلأت   ؛رونهاون هذه األدوات، ويسخِ غذُّ ئوا ي  وما فت  
 ا بنْي تنافسا  اتلبشري اَلوم   حركة   فليسْت  :-" ما يقال عن اإلسالم"يف كتابه  - ادعباس حممود العقَ 

ر داره، قْ ه يف ع  من اتلبشري ىلع اإلسالم لغزو   ها محلة  ة، ولكنَ فريقيَ ب القبائل اإللكسْ  ؛ين واإلسالماملبِش 
 ني، وخمالفته بنْي ين األوروبيِ ني تالميذ املبِش فريقيِ اتلبشري اإل يفواستعانة ىلع هذا الغزو بمحَت  

بدعوى  وتارة   ،ى الوطنيةو  بدع ملحاربة اإلسالم، تارةا  ة من طريق ملفوٍف فريقياالستعمار والوطنية اإل
 ين.ادلِ 

 ن اتلبشري من اجتذاب فريٍق تبع يف ابلالد اآلسيوية اليت تمكَ وت   ،ةفريقية الشقيَ إتبع يف هذه الطريقة ت   
 ،تا القارتنيني للحملة ىلع اإلسالم يف لكْ ني واآلسيويِ فريقيِ اإل د  اَلوم أن جينِ  ذفسبيله من ،منها إَله
ينهم، وإقناعهم بدعوة األديان دون ادلَعية تلحويل املسلمني عن د  نِ ن جي  م   بعينها كُّ  ة  َط  هذه اخلويتوَّخ 
 ،ني واآلسيوينيفريقيِ هم تالميذهم اإلفعون أمام  هم يستَتون ثم يدْ نَ إاد، فحلْ أو بدعوة املادية واإل ،األخرى

 ة اآلسيوية من قريب.فريقيَ ة اإليَ  القوم االستعمار من بعيد، وبنْي ة بنْي خفيَ  ويعقدونها حمالفةا 
 فيها االستعمار بعد   األْزمة اليت وق عقال، وتتدارك األحوال كما ي   ظروف   قاْلديدة تواف   هذه اتلعبئة   إنَ 

ه السالح من يد   ل  بئة َياول أن ينق  عْ فهو بهذه اتلَ ، نْي  من شعوب القارت  قاها تباَعا ها ويلْ ي  دمات اليت لق  الَص 
 .أو بتلك غري اإلسالم ه بهذه اَلد  ب  ار  َي   ن عدو  والوطين اآلسيوي، وليس هل م   ،فرييقطين اإلإىل الو
بل لقد َكن  ،ةن املدارس اتلبشرييَ ين انلصارى، وم  هائلة من املبِش  ال يف بالد اإلسالم أعداد  ز  وما ت  

ون ر داره، فقد َكن املبِش قْ يف ع  وحماولة القضاء عليه  ،األسايس من محالت اتلبشري هو اإلسالم   اهلدف  
هم يف أن هم وأماني  اعظيمة دَعو م أحالمهم، وتقاوم بصالبةٍ طِ العتيدة اليت حت   القوة   ون اإلسالم  عتب  ي  
ا مسيحيًّ ح العال  صب  ي    ني من الفاتياكن.مه دولة املسيحيِ حتك   ،ام بدلا

 بقوا بواسطتها ىلع مجيع بالد  وأطْ  ،الوسائل استخدموا فيها َك  ،ا رهيبةرون خططا ع املستعم  وقد وض  
هم، وتنصاع وأدوات تنفذ راغئب   ،ينفات ومبِش كوا خملَ د رحيلهم تر   ربوعها، وبعْ لوا بنْي املسلمني، وتوغَ 

 .كرِي لغزوهم الف  
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 40 فللسويد ،نالْ ع ىلع ما ق  الساط   ي البهان  عط  ت   ،سات اتلبشرييةإىل اْلمعيات واملؤسَ  واحدةا  نظرةا  وإنَ 
كثرية  وألملانيا أعداد   ،اإفريقيمركز تبشريي يف  500 وللرنويج أكرث من ،ة يف أريَتيا املسيحيَ ا لنْش مركزا 

 .عشات املراكز هلذه الغاية وقد افتتحْت  ،افريقيإب ين يف غرْ من املبِش 
 امتدَ  ،نشاء عشين أسقفيةاهلونلدية بإ (نوتردام) مجعية   قامْت  ،اإفريقيويف سرياَلون والاكب وجنوب 

ين املبِش  ويبلغ عدد   ،اإفريقيثة تبشريية يف عْ ب   4500وألمريكا أكرث من  ،اإفريقيها حىت وسط نشاط  
ة دولة مسيحيَ  ا، ولِك إفريقيا يف منهم حوايل أربعني ألفا  ،اثمانية وتسعني ألفا  98ر000 من البوتستانت

ف حتت تصُّ  عْت ض  وقد و   ،ين أكرث من مخسمائة جامعة وَكية ومعهدين، وللمبِش كثرية من املبِش  أعداد  
 .3ةون املسيحيَ ؤورَعية ش ،وماكفحة اإلسالم ،ا للتبشريمن مخسمائة مليون دوالر سنويًّ  ابلابا أكرث  

 الا، وعشات اآلإفريقيين يف آسيا وف من املبِش الاآل  مئات  ش  وينت  
 
ض، ئت هلذا الغر  نش  ف من املدارس أ

 املدن اإلسالمية أكرث   اتلبشري، بل يوجد يف بعض   املاليني من اْلنيهات وادلوالرات يف سبيل   ق مئات  نف  وت  
 !ةسة تبشرييَ من مائة مؤسَ 

 داد.عْ  واتلَ ولم نقصد احلْص  ،زةهذه أمثلة موج  
 ة:واملجامع انلرصاني   ،ةسات اتلبشريي  املؤس   ومن أهم  

 فل العام.املحْ . 1

 اد الكنائس.احِت . 2

 ابلودر.. 3

 العام.املؤتمر . 4

 .. املجتمع األمريكي5

 مع العريب.جْ الم  . 6

 األمريكية.اإلرساَلة . 7

 ام.. جمتمع اخلدَ 8

 جملس الكنيسة.. 9

 س.مجعية الكتاب املقدَ  .10
 ان املسيحية.بَ مجعية الشُّ  .11

                                       
 ."املخططات االستعمارية"و ،"معركة املصحف"كتايب  :انظر 3
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 ات املسيحية.مجعية الشابَ  .12
 األمية.مشوع لوباخ ملحو  .13

 نكلزيية.مدارس األسقفية اإل .14 
 ف انلصانية الكثرية.وللطوائ   ،ة يف ابلدلاناملدارس اتلبشرييَ  .15
 ة للبنني وابلنات يف خمتلف ابلدلان.اللكيات اتلبشرييَ  .16
 ور األحداث.واملالئج ود   ،فاتاملستشفيات واملستوص   .17
 ة.ا اْلامعة اليسوعيَ  حاَلًّ سَّم وت   ،يس يوسف يف بلنانجامعة القدِ  .18
 نيس باملنرية بمص.ر  املعهد الف   .19
 ستانبول وأزمري والهور.إو ،من بريوت والقاهرة ة يف ك  اْلامعات األمريكيَ  .20
 يق بمص بالقاهرة.املعهد الَشْ  .21
 .4معهد دار السالم بمص القديمة .22

ون د املبِش فقد عق   ،هلم ا هدف  فيه مجيعا  ،ا دون بدلالميًّ ا إسون بدلا تثن  سْ ون انلصارى ال ي  واملبِش 
 ويمر يف هذا االجتماع:ز   وقال القسُّ  ،م1911هم يف مؤتمر  

ارة ثاهلل يف اتلاريخ، واست غ ىلع عمل يد  م اإلساليم دَلل  بال  يف العال   االنقسام السيايس احلارض   إنَ 
م يف العال   مفتحةا  شري إىل كرثة األبواب اليت أصبحْت ذلك ي   إذ إنَ  ؛بعمل لدِليانة املسيحية ليك تقوم  
 اإلساليم ىلع مصاريعها.

يف  إنَ  ،االقتحام ىلع اإلرساَلات اتلبشريية عتب اآلن سهلة  م اإلساليم جيب أن ت  ثالثة أرباع العال   نَ إ
واألفغان  ،كستانوالَتب، ويف إيران ر  ب شبه جزيرة الع  ، ويف غرْ اإلمباطورية العثمانية اَلوم  
ا من وأربعني مليونا  هنالك مائةا  يف وجه اتلبشري، ولكنَ  ادودا س   ،وطرابلس الغرب ومراكش

ل  إَلهم اتلبشري  املسييح  ،ومص وتونس واْلزائر ،يف اهلند وجاوه والصنياملسلمني  يمكن أن يص 
ن السُّ   .هولةبيشء م 
  رايد:يقول املبِش  ؛ينهمخهم عن د  لْ وس   ،املسلمنيللوصول إىل تنصري  ،يلةح   ون َك ويعمل املبِش 

 ،ينن املبِش ع هلم بيشء م  ن يتبَ ون فيم  املسلمني يشكُّ  ذلك ألنَ  ؛بإىل املسلمني صعْ  الوصول   إنَ 
املسلم  د إىل املسيح، ومع ذلك يظنُّ املسلم من حممَ  ل  نق  أين أحاول أن إنَ  ،ما ه إىل مأرٍب ويعزون عمل  

                                       
 ."املستشرقون واملبشرون"و ،"التبشري واالستعمار يف البالد العربية"انظر كتايب  4
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  ،ةخاَص  يف ذلك اغيةا يل  أنَ 
 
ين أريد ه أخ يل يف اإلنسانية، ولوال أنَ وال ألنَ  ،م َّلاتهاملسل   بُّ ح  أنا ال أ

 .هل ألساعده تعرضت   ا كنت  م  ه إىل صفوف انلصارى ل  رب  
الصلييب  ب  اتلعصُّ  داعهم، فزيعمون أنَ لة املسلمني وخ  ا إىل جمام  أحيانا  نوني قد يلجؤالغربيِ  ومع أنَ 

 مخ  قد 
 
ف ويلِط  ،ب املشاعرهذِ ي   ،راقٍ  يٍن مون اإلسالم كد  ة، وأنهم َيَت  َعة سالم وحمبَ هم د  واره، وأنَ د أ

اإلسالم من ىلع  نُّ ش  ت   هناك اغرةا  املطلع ال يفوته أنَ  فإنَ  ،َعدلةا  م تشيعاٍت م للعال  ويقدِ  ،األحاسيس
ق د يفة العال م اإلساليم مقنشت جملَ  ،قنيهؤالء املتشدِ   االا للمسَت واطسون بعد  مؤتمر مسييح ع 

 جاء فيه: ؛1910دنبه سنة إ
الكبري اَّلي َكن للمسائل اإلسالمية  ر لصاحبها احلَظ ظه  ت   ،ه إىل قرارات املؤتمروجَ ت   واحدةا  نظرةا  وإنَ 

ع يف ة منها باتلوسُّ األوىل والرابع ت  اختَص  ،ا من ثماين ْلانفا فقد َكن املؤتمر مؤلَ  ،ن أعمال املؤتمرم  
ك ألعمال املبِشين، واختيار مشَت   دان َعم  يْ ارجية، ويف إجياد م  ن الوجهة اخلث املسألة اإلسالمية م  بْ 

 .5غارةخَطة اهلجوم وال
ن يف والطعْ  ،انلصانية ها بثُّ ، وىلع مستويات متباينة، وهدف  خمتلفةا  ون مؤتمراٍت د املبِش عق  وي  

للتنفري من  ؛يزر  ر الم  ه  يم باملظْ الرأي العام العال   ه، وإظهار املسلمني أمام  قائق  وتشويه حاإلسالم، 
يف  والشكوك   ثريون الشبهات  وي   ،باملسلمني هم  ون اتلُّ ق  لص  عون، وي  اره ىلع ما يدَ تيَ  اإلسالم، وصدِ 

 للوصول إىل أغراضهم. ؛ب احلقائقوقلْ  ،بعون عن الكذ  اإلسالم، وال يتورَ 
 :ري يف املدارساتلبش

ل ج األسلوب اتلبشريي بسب املراح  ويتدرَ  ،همقوا هدف  َلحقِ  ؛ةخاَص  ةا أهميَ  ون اتلعليم   املبِش ول  وي  
هم هم وأذهان  ب عقليات  ناس  لة االبتدائية ما ي  ح  نون األطفال يف دور احلضانة واملرْ لقِ ادلراسية، في  

 ؛ األسلوب والطريقةطة والانوية يتغرَي ل املتوسِ مة، ويف املراح  هم املسموسون فيها دَعيات  ر  غْ اخلاَلة، في  
واملستوى اَّلي يليق بهم، ويف اْلامعات واتلعليم العايل  ،ب وإدراكهمهنية الطالَ ا مع ذ  متفقا  َلكون  

 العليم. يكون اتلبشري  قد اخَتذ أسلوب  املناقشة وابلْحث
مما جيعل  ،ينيةهم يف العلوم ادلِ ف  وضعْ  ،الطلبة باإلسالم جهل  ث سمومهم ين ىلع نفْ ا يساعد املبِش وممَ 

  .م ربكن رح  إال م   - أو زعزعتها ،ف العقيدة اإلسالميةيف ضعْ  اين أثرا املبِش  دلَعيات  
 :اجلامعة األمريكية يف بريوت
                                       

 وغريمها. ،"املخططات االستعمارية ملكافحة اإلسالم"وكتاب  ،"التبشري واالستعمار يف البالد العربية"كتاب  :انظر 5
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واغية سعيها:  ،اها أساسا فهذه اْلامعة الكبرية هدف   ،"اْلامعة األمريكية ببريوت"م ىلع ما تقدَ  ٍل وكمث  
لبة فيه ىلع احتجاج الَط  ْت ا ردَ ة يف بريوت منشورا اْلامعة األمريكيَ  املسلمني، فقد أصدرت   تنصري

 ا إىل الكنيسة.خول يوميًّ إلجبارهم ىلع ادلُّ  ؛املسلمني
 هذه لكية مسيحيَ  أنَ  :وقد جاء يف هذا املنشور

 
 ض،ب مسييح، هم اشَتوا األرْ ست بأموال شعْ سِ ة أ

ها ندْ اسإذا لم ي   سة أن تستمرَ ن للمؤسَ مك  زوه، وال ي  وا املستشىف وجهَ ؤوهم أنش ،وهم أقاموا األبنية
ة ض منافعه احلقيقيَ عر  ه، فت  ن موادِ ا يكون اإلجنيل م  ه هؤالء َلوجدوا تعليما ل  هؤالء، ولك هذا قد فع  

 طلب منه.ا ماذا ي  أن يعرف سابقا  ب  نا جي  ست  يدخل مؤسَ   طالبتلميذ، ولكُّ  ِك ة ىلع املسيحيَ 
 ض من إنشائها.ر  والغ   وهذه يه احلقيقة   ،هو اْلامعة األمريكيةح موجِ صِ هكذا ي  

تأسيسها، وقال  ة يف بريوت عند  د اجتماع تلخطيط اْلامعة األمريكيَ ق   ـهع  1863يف سنة  
ُّ عون: َنن ن  املجتم    ا.ا مسيحيًّ أستاذ فيها مبِشا  كون كُّ ىلع الطابع اتلبشريي لللكية، وىلع أن ي ص 

ل اللكية اتلبشريية ثمانية، إَن عم  ىق مدرسة يف اإلمباطورية الع  ها أرْ يقول رشَت عن هذه اْلامعة: إنَ 
ة يف  مجيع املدارس األمريكيَ يف ذلك بنْي  وهذا ما جيعلها بارزةا  ،جة األوىليتناول املسلمني يف ادلر  

ين للمدارس األمريكية املنثورة يف سني املبِش املدرِ  ئهيِ يه اليت ت   ية وإيران، إذْ اإلمباطورية العثمان
 ق األدىن لكه.الَشْ 

 ويقول: إنَ  ،تبشريية سةا مؤسَ  -وال تزال  -اْلامعة األمريكية َكنت  ومع ذلك فإنَ  :ويقول ستيفن برنوز
بذور  اتلبشري املسييح، وتبذر   ن  ألمريكية( أن حتتض  ة )اْلامعة اى لللكية السورية اإلجنيليَ صو  الغاية الق  

 ،اْلمهور املسييح رغبة   َلثري   ؛ب دانيال بلس إىل أمريكاوىلع هذا األساس ذه   ،ةاحلقيقة اإلجنيليَ 
 ،تانتية واملدنية املسيحية يف سوريةتسْ و اإلرساَلات الب  هد أديب يعمل ىلع نْش تأسيس معْ  ملحاولة  

 رة.املجاو   واألقطار  
ح فت   أن ي  وكيف تنتيه؟ وعَس   ؟تبتدئ نوأي ؟ماذا تعين ،"واألقطار املجاورة" :ا عبارةدا ل جيِ ونلتأمَ 

 ينهم وتراثهم.راد بهم وبد  َلدركوا ماذا ي   ؛اهم جيدا املسلمون عيون  
رئيس  -برنوز  يقول ؛عقيدتهم بلِث  وأرحب جمالٍ  ،فرصةٍ  ون أنهم وجدوا يف اتلعليم أثمن   املبِش ف  وال خي   

وهو  ،هم املبارش  قد خابوا يف هدف  ا ن أن يكونومك  ين ي  املبِش  إنَ  :- اْلامعة األمريكية يف بريوت
 .نهضة ثوا آثار  د  هم قد أحْ ال أنَ إ ،املسلمني مجاَعٍت  تنصري  
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سورية  يهم تلنصري  وا إَلها يف سعون أن يلجؤه أثمن الوسائل اليت استطاع املبِش ىلع أنَ  ن اتلعليملقد بره   
ر بما يلقيه إَلهم للتوجيه واتلأثُّ  قابلةا  ،نةا دل    ون يف الطالب خاماٍت وقد وجد املبِش  ،وغريهما ،وبلنان
 هم بهذا الطابع.املناسبة لطبع   ئوا األجواء  هيِ ون ىلع أن ي  ص املبِش فقد حر   ،عن ذلك هم، وفضالا أساتذت  

ال اغية يف  هذا واسطة   ويه بعد   ،أسايس نلجاح اتلبشري ارس رشط  املد  هرني جسب: إنَ يقول املبِش 
ىلع احلقيقة كذلك يف  واكنْت  ، باإلضافة إىل اتلبشري )دق اإلسفني(سَّم املدارس ت   لقد َكنت   ،هانفس  

 .ر  آخ   ون من طريٍق إَلها اإلجنيل أو املبِش  ل  لم يكن باإلماكن أن يص   ،كثرية خال اإلجنيل إىل مناطق  إدْ 
ة والعبادة املسيحيَ  ،ةق بالعقيدة املسيحيَ ع معرفة تتعلَ إىل طبْ  مةا قيِ  وسيلةا   دانيب: َكن اتلعليم  ويقول املبِش 

هلم  ئهيِ ها اخلاص، وت  الطالب إىل جوِ  ل  ة حتاول أن تنق  املدارس اتلبشرييَ  ويقول: إنَ  ،يف نفوس الطالب
 ب  ا ما دام الطال  والسلوك املسييح، وخصوصا  ،ةاتلقوى املسيحيَ  ة  وحتملهم فيه ىلع ممارس ،اا مسيحيًّ جوًّ 

 ة للحياة.مسيحيَ  وتنشأ معه فلسفة   ،بوهكذا ينشأ الطال   ،طفالا 
 هذه الغاية يه قيادة   ،إىل اغية فقط إنما هو واسطة   ،ةاإلرساَلات املسيحيَ  اتلعليم يف مدارس   ويقول: إنَ 

 .ةا مسيحيَ وشعوبا  ،نيا مسيحيِ حوا أفرادا صب   ي  انلاس إىل املسيح، وتعليمهم حىت
ُّ ت   ه أىت بنتائج  دون أنَ وهم يؤكِ  ،وقد قاهل كثريون ،هو نفس الواقع ، جسبده املبِش ردِ وهذا اَّلي ي    ّس 

 ة.خاَص  ون األطفال عنايةا عط  كما أنهم ي   ،نياملسيحيِ 
 ،غار وللصغار الِص العمل بنْي  اتلبشري جانب   ين  يف مجيع مياد د  جيب أن نؤكِ  : جون موتويقول املبِش 

عملنا يف ابلالد  جنعله عمدة   خمتلفة بأنْ  ني ألسباٍب ترانا مقتنع   ،ه غرييةهذا العمل وكأنَ  وبينما يبدو مثل  
هم طبائع قبل أن تأخذ   ن أجل ذلك جيب املبادرة  م   ؛اا جدًّ د يف اإلسالم يبدأ باكرا األثر املفس   اإلسالمية، إنَ 

ن بوث مؤتمر ر م  ه  وكما ظ   ،بهذا األمر ق  يف اْلزائر فيما يتعلَ  اختبار اإلرساَلات   ا اإلسالمية، إنَ أشاكهل  
من  ني ال يزال وسيلةا وجود اتلعليم يف يد املسيحيِ  وهكذا جند أنَ  ..ع.جديد ومقن   اختبار   إفريقيامايل ش  

 إىل املسلمني. الوسائل للوصول   سن  أحْ 
كثريين  إنَ  ،الغريب اتلعليم   ع ىلع األخِص وأن نشجِ  ،املدارس ع إنشاء  : جيب أن نشجِ تآيلك ملبِش ويقول ا

الكتب املدرسية الغربية جتعل  إنَ  ،جنلزييةموا اللغة اإلهم حينما تعلَ ع اعتقاد  ز  عْ ن املسلمني قد ز  م  
 .6اا جدًّ ا صعبا س أمرا تاب رشيق مقدَ بك   االعتقاد  

                                       
 ."التبشري واالستعمار يف البالد العربية"كتاب  :انظر 6
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فف ميدان الكشافة والرياضة  ،أو املجتمعات ،أو اتلدريب ،ع من اتلعليمين ىلع نوْ ر املبِش وْ د   ولم يقتصْ 
 ون َك ج  ل  وهكذا ي   ،الغنية والفقرية واملتوسطة ،ال والطبقاتمَ  الع  وبنْي  ،ين صوالت وجوالتَكن للمبِش 

 ميدان.
 :لميةغوية والع  املسترشقون واملبرشون يف املجامع الل  

 هم حمصورا ون أن يكون عمل  املبِش  يكتف   لم
 
وهو حتويل  ،والغرض واضح   ،خرىا يف ناحية دون أ

بدالا من  ،ة، واالستعاضة بالعقيدة انلصانية واحلياة املسيحيةمسيحيَ  ة إىل جمتمعاٍت املجتمعات اإلسالميَ 
غوية اللُّ  ع  ون املجام  تحم املبِش وَّلا فقد اقْ  ؛ةاتلوحيد واحلياة اإلسالمية انلقيَ  ين اإلسالم وعقيدة  د  

 فهذا: ، انلاسوإظهار العلوم وإشاعتها بنْي  ،ث واملناقشةون ابلحْ هم َيبُّ لمية بزعم أنَ والع  
 غوي بمص. مع اللُّ ا باملجْ َكن عضوا  ،نكلزييق اإله.ا.ر. جب املستش   -1

مع العليم العريب واملجْ  ،غوي بمصمع اللُّ ا يف املجْ َكن عضوا  ،نيسر  ق الف  لوي ماسنيون املستِش  -2
 بدمشق.

 ر.كْ  السالف اَّلِ نْي مع  ا باملجْ َكن عضوا  ،بنكلزيي املتعِص د.س. مرجوَلوث اإل -3

 غوي بمص.مع اللُّ ا باملجْ َكن عضوا  ،نكلزييإق نيكولسون مستش   ر.ا. -4

 ليم بدمشق.مع الع  ا باملجْ َكن عضوا  ،يطايلجريفين اإل -5

 ليم. مع الع  ا باملجْ َكن عضوا  ،اولومبيجوتهيل من ك -6

 مع العليم.ا باملجْ َكن عضوا  ،نيسر  يج سوا الف   -7

 مع العليم.ا باملجْ َكن عضوا  ،يطايلنلينوا اإل -8

 .مع العليما باملجْ َكن عضوا  ،لاين األْص أملْ  ،هارتمان -9

 مع العليم.ا باملجْ َكن عضوا  ،هوتمان اهلونلدي -10

 لقد َكنْت  ،7واشتهارهم بالكتابات املعادية لإلسالم ،اإلسالم هم الشديد ضدَ ب  ويغلب ىلع هؤالء تعصُّ 
ويزول  ،ةاملسيحيَ  تلنتش   ؛ىلع اإلسالم م يريدون القضاء  فه   ،عةمنوَ  ين أهداف  للمستعمرين واملبِش 

ه ن غري  بول م  لق  وأسهل يف ا ،وأمكن يف انلفوس ،مقاومة ه أشدُّ ألنَ  -مهم يف زعْ  -اإلسالم عن منافستها 
 يانات واملذاهب.ن ادلِ م  

                                       
 ."املستشرقون واملبشرون"كتاب  :انظر 7
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ين ىلع ويف قدرة هذا ادلِ  ،اإلسالم ظاميف ن   يكم ناحلقييق اخلطر  إنَ يقول املستشق لورانس براون: 
 الوحيد يف وجه االستعمار األوريب. ه اْلدار  نَ إ ،ويف حيويته ،ع واإلخضاعاتلوسُّ 

 عندما انتش   اإلسالم بسبب أنَ  ؛لإلسالممن انلصانية  ك عداءا هنا نَ إ: بيكراين ق األملْ ويقول املستش  
ا يف وجه  سطى أقام سدًّ يف العصور الو    إىل ابلالد اليت َكنْت  ثم امتدَ  ،وانتشار انلصانية ،االستعمار ا منيعا

 .لصوْلانها خاضعةا 
هم انلصارى ورؤساء   أحبار   د مؤتمر مسييح يضمُّ يعمل ىلع عقْ  ،شونا الالث والع  هو ابلابا يوحنَ  وها
انتشار اإلسالم يف آسيا  ن أهداف هذا املؤتمر ماكفحة  لهم، وم  ني ىلع اختالف مذاهبهم وَن   ينيِ ادلِ 
ة اليت تقوم املحبَ  ط دعوات  ثبِ ة، وي  الصليبيَ  كرة  د الف  هدِ ن شأنه أن ي  ا وأمريكا الشماَلة انتشاراا م  إفريقيو

 .الكنيسة بها رسل  
هم يعَتفون َكن انلصارى أنفس   ،اإلساليم ف املدِ وحماولة وقْ  ،هود الكنيسة يف تنصري املسلمنيومع ج

- وهو صحف أمريكي - "ا اْلديدة"إفريقييقول مؤلف كتاب  ؛ول انلاس هلب  هولة ق  وس   ،البة اإلسالمبص  
 ين انليبِ  د  اَّلي حال بنْي  ن العائق الوحيد  ما َكة، وإنَ يف مقاومة اإلسالم بالقارَ  قطُّ  حْ فل  ة لم ت  املسيحيَ  : فإنَ 
ا ىلع أيدي  إذ َكن اإلسالم   - ض انلومأو ذبابة مر   -هو َعئق التيس تيس  ، االنتشار فيهاوبنْي  ينتش دائما

ب يف أقاَلم اغل   ى تلك اَّلبابة، وليس هلا عمل  لإلصابة بأذ   اخليل عرضةا  فرسان الصحراء، واكنت  
 .8الغابات

                                       
املخططات االستعمارية "وكتاب  ،"ما يقال عن اإلسالم"وكتاب  ،"التبشري واالستعمار يف البالد العربية"كتاب  :انظر 8

 ."حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه"وكتاب  ،"ملكافحة اإلسالم
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 :برشين ىلع القرآنحقد امل
 مزنلة، وأنهم وأىلْع  ،ّم ماكنةيف نفوس املسلمني أسْ  القرآن َيتلُّ  رون أنَ ون واملستعم  ف املبِش لقد عر  

  وانلفيس   س  يرخصون انلفْ 
 
 -عبثاا  -تصادفهم هو القرآن، فحاولوا  عقبةٍ  أكب   ون أنَ ى املبِش دونه، ورأ

 :أدراج الرياح جهودهم ذهبْت  دوه عن أيديهم، ولكنَ بع  ي  ن قلوب انلاس، وم   أن يزنعوا القرآن  
ا َل   وْ ي   ةا ر  خْ ص   ٍح اط  ن  ك   ْ ي   مْ ل  ف   = اه  ن  وه  ما  ا و  ه  ّض 

 
ْ  ه  ن  رْ  ق  ه  وْ أ  ل  ع  و  ال

زيدنا ذلك لن ي   ون من أحالم سخيفة، فإنَ اه املبِش نا ما يتمنَ مْ ظ هذا القرآن، وإذا عل  فْ ل اهلل ب  لقد تكفَ 
يه إنما  ،يف القرآن والرسول عونه من مطاعن  ما يدَ  هلا، وأنَ  صات ال قيمة  هذه اتلخرُّ  بأنَ  قةا ساكا وث  إال تم

 .بواتلعصُّ  بدافع  اْلهل  
أن نرى العريب  يمكننا حينئذٍ  ،بر  الع   ة عن بالد  القرآن ومدينة مكَ  ىمىت توار   :يقول وَلم جيفورد

 .هوكتاب   د  ها عنه إال حممَ بعدْ اليت لم ي   ،ج يف سبيل حضارتنايتدرَ 
ىض سالح يف وهو أمْ  -القرآن  :يعين -كتابهم  عن املسلمني: جيب أن نستخدم   تآيلكجون  ويقول املبِش 
ا نلقيض   ؛اإلسالم نفسه اإلسالم ضدَ  الصحيح يف القرآن ليس  ي هؤالء انلاس أنَ ر  جيب أن ن   ،عليه تماما

ا ا.اْلديد فيه ليس ص وأنَ  ،جديدا  حيحا
نا ىلع القرآن، ولكنَ  هو مبين   مما ىلع األحاديث أكرث   اإلسالم مبين   إنَ  :سبجويقول املبش األمريكي 

 !من اإلسالم يشء بة لم يبق  نا األحاديث الاكذ  إذا حذفْ 
ا َكن يف احلقيقة َعبد   ف.ج.هاربر: إنَ  ويقول  تور(!َكريكا) إدراكه هلل يف الواقع ذلك ألنَ  ؛أصنام حممدا

ا ديًّ عق من القرآن نفسه مذهباا ن نستخلص  أن العسري ويقول املستشق اَلهودي جودل تسيهر: وم   ا موحدا
ا ا إال آثار   ة األكرث أهميةا ينيَ نا من املعارف ادلِ ن املتناقضات، ولم يصلْ وخاَلاا م   ،متجانسا جند  ،ةَعمَ  وخطرا

خمتلفة  وحه بألوانٍ ينية تنعكس يف ر  ادلِ  متناقضة، ورسالة انليبِ  نا يف تفاصيلها أحياناا تعاَلم  فيها إذا بثْ 
ا ىلع ع   ؛دة يف نفسهالسائ   باختالف االستعدادات ر ل األمْ  منذ أوَ ق أن يتوىَل لم الالكم املنسَ إذ َكن لزاما

 ل هذه املتناقضات.ثْ ئة عن م  ة انلاش  الصعوبات انلظريَ  َل ح  
دوداا َكلَتياق يف عد لم يزل مهْ الشَ  نَ إ :"بالد العرب مهد اإلسالم" كتابهويقول املبش صمويل زويمر يف 

ا إالعر   بالد   د هذه اللكمة يف وح حممَ  ِب ارة الوحيدة إىل الِط شاإل وقد َكنت   ىل القرآن واحلديث،ب استنادا
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اب  ﴿ه إنَ  :لحْ انلَ  ة اليت يقول فيها عنالغبيَ  ا رش   ون ه  ْن ب ط  ج  م  ْر  اء  خي  ف  ان ه  ف يه  ش  لْو 
 
ْت ل ف  أ ل لَناس  إ َن يف   خم 

﴾ ]انلحي ةا ذ ل ك  آل   ون  َكر  ت ف  ْوٍم ي   .ه اهلل يف كتابهالوحيد اَّلي وصف   وقد َكن هذا هو العالج   ،[69 :ل ل ق 
 تلاريخ.ا ويف املسلمني ىلع مرِ  ،نهم يف القرآن والرسولى املبشون يف تلفيقاتهم وسخريتهم وطعْ ويتماد  

يف  ين اإلساليم:عن ادلِ  ،م1928 املطبوع سنة "ين احلقييقابلحث عن ادلِ "يقول املنسنيور كول يف كتابه 
  ،جديد ق عدو  يف الَشْ  ز  القرن السابع بر  

 
أنواع  وقام ىلع أشدِ  ،ةس ىلع القوَ سِ ذلك هو اإلسالم اَّلي أ

ح دس األخالق، ثم سم  ل حىت يف أقْ بعوه، وتساه  تَ ا د السيف يف أيدي اَّلينحممَ  عب، لقد وض  اتلعصُّ 
 ات يف اْلنة، وبعد  كون يف القتال باالستمتاع ادلائم بامللَ هل  د اَّلين ي  ب، ووع  لْ بالفجور والسَ  اعهبتأل

 دها اخلطر، وتناول االجتياح  حىت إيطاَلا هدَ  ،هل سبانيا فريسةا إا وإفريقيآسيا الصغرى و قليل أصبحْت 
 )املسلمني( تناول يف األكرث   ولكن هياج هؤالء األتباع ،ة مصابةا املدنيَ  رنسا، لقد أصبحت  ف جنوب  

ا يف وجه اإلسالم ا عنيفا تضع بسيف شارل مارتل سدًّ  يه انلصانية   ولكن انظر ها ،انلصارى ب  ِك  
( يف سبيل 1254 - 1019ة يف مدى قرنني )ثم تعمل احلروب الصليبيَ  ،م752بواتيه سنة   عند  ص  املنت  
راية الصليب، وانتص  قوة اهلالل أمام   انلصانية، وهكذا تقهقرْت  نيجوت   ،ج أوربا بالسالحدجِ ين، فت  ادلِ 

 .9ىلع القرآن، وىلع ما فيه من قوانني األخالق الساذجة اإلجنيل  
 !َتاءواالف ابلذاءوهو بهذا  ،س يف املدارس املسيحيةدرَ هذا الكتاب ي   ن الغريب أنَ وم  

ب فاتلعصُّ  ،ة املسلمنيوتفتيت قوَ  ،عاف اإلسالميف إْض  عديدة   ني أهداف  َكن للمستعمرين الصليبيِ  
َكء نار العداء يف إذْ  ين انلصارى أثر  سس واملبِش واكن للرهبان والق   ،ال وال شَك ر فعَ وْ د َكن هل د  احلاق  
 لييب لإلسالم.الَص 

َكنت يه األخرى  ،واالستئثار برثواتها ،ب خرياتهااإلسالم نلهْ  ز ىلع بالد  واإلجها ،ةع االستعماريَ واملطام  
 وقطع ِك  ،وذوبانها فيها ،بغة الغربيةغ ابلالد اإلسالمية بالِص وحماولة صبْ  ،دديف هذا الَص  م  مه   ر  وْ هلا د  

 ص عليه املستعمرون.ا حر  ممَ  ،غتهاينها ول  لة هلا بد  ص  
 :ااألمثلة اتلاَلة ما جيلو ذلك تماما ويف  ،مزدوجة فيه أغراض  

 :-عَدا ما أسلفنا  -منها  ،عديدة ذ أشاكلا ب الصلييب قد اّت  اتلعص   إن  
حىت يف ابلدلان اليت  ،انلفوذ لهم أصحاب  رة، وجعْ يف ابلالد املستعم   تركزي السلطة يف أيدي انلصارى

                                       
كتاب املخططات االستعمارية "و ،"كتاب معركة املصحف"و ،"التبشري واالستعمار يف البالد العربية"كتاب  :انظر  9

 ."ملكافحة اإلسالم
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السلطة يف أيدي انلصارى، وال خيتلف  ثبتوت   ،ض اإلسالمناق  ع قوانني ت  مون، ووْض أغلبيتها مسل  
 .(َكثوَلك أو بروتستانت أو أرثوذكس)سواء َكنوا  ،ون يف هذه انلاحيةالصليبيُّ 
 !مونن مسل  من الساَك  ةباملائ 90 مع أنَ  ،مسييح اْلمهورية بيد   رون رئاسة  ل املستعم  نغال جع  يف السِ 

رئيس  ووضعوا يف ادلستور اللبناين أنَ  ،س اْلمهوريةرئي يف يد   ون السلطة  نسيُّ ر  ز الف  ويف بلنان ركَ 
 !مونن مسل  من الساَك  ةباملائ 60 مع أنَ  ،اْلمهورية مسييح

 ئاسة اْلمهورية بيد  ر   جعلْت  - نمن الساَك  ةباملائ 70َنو  ،امليونا  37ون مون يشلِك واملسل   -ويف نيجرييا 
 !10مسييح

 رئيس ادلولة مسييح. -ن الساَك  مون يشلكون نصف  واملسل   -ويف اغنة 
 ب املسييح ىلع هذا!ول يقترص اتلعص  

 ب املسييح ىلع هذا، بل إنَ بة، وال يقتص اتلعصُّ لييب، وخططه املخرِ د االستعمار الَص يذلك بماك ولكُّ 
دول ه إىل قطر عريب وإساليم تلضمَ  مع اقتطاع أجزاء من ِك  ،ااإلسالم إربا  ق بالد  ادلول الغربية تمزِ 

 ،عوا أوصال ادلولة اإلسالميةقطِ ون أن ي  مسييح فهم مستعدُّ  نصانية، وإذا لم يكن جبوار تلك ادلولة بدل  
 شأن   وحىت يضعف   ،يف وجه ابلالد اإلسالمية حىت يثريوا املشاك   ؛غري مسيحية ولو بإعطائها دلولةٍ 

 .قوا أشالءا املسلمني ويتمزَ 
 ،ني كينيا واحلبشة انلصانيت  عوها بنْي وزَ  ويف الصومال اقتطعوا أجزاءا  ،يف باكستان اقتطعوا جامو وكشمري

 مناوئٍ  ون َك د الغربيُّ اتلعصب يبلغ مداه عندما يؤيِ  بل إنَ  ،مةريَتيا املسل  أكما ضموا إىل احلبشة 
 فني واملعتدين.فون إىل جانب املخال  ون بصداقة ادلول اإلسالمية، ويق  للمسلمني، ويضحُّ 

  حكومة اهلند حول  بينها وبنْي  ب اخلالف  وعندما نش   ،قوية ب ارتباطاٍت باكستان ترتبط مع الغرْ  َكنْت 
هذه  ْت ع  ها باألسلحة واملعونات، بينما من  اهلند، وأمدتْ  الغربية إىل جانب   ادلول وقفت   ،كشمري اإلسالمية

 ه؟!فما معن هذا وما تفسري   ،عن باكستان األشياء  
ن الوصول ذاء والكساء واملاء م  ع الغ  املسلمني، ومنْ  ون )ماكريوس( يف اضطهاد  الغربيُّ د بص يؤيِ ويف ق  

  إَلهم، وال ي  
 ف األطليس، وغريهما.لْ وق األوربية وح  ثون الرتباطات تركيا يف السُّ كَت 

                                       
ورئيس وزراء اإلقليم  ،الوزراء املركزي أبو بكر تفاوي بليوا اغتيل فيها رئيُس ،نيئةون مبؤامرة َدوقد قام الصليبيُّ 10 

مون بثورة معاكسة حىت قام املسِل ْلولكن ذلك مل يُط ،كبري من املسلمني ٌدوعد ،محد وبللوأالشمايل احلاج 
 .)املؤلف( ل اهللْوها ستفشل حَبولكنَّ ،رين مل تنقطعاملستعِم َديمكا غري أنَّ ،ع قائد االنقالب الصلييبِروُص
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مني، ويف زجنبار املسل ني ضدَ ون بتأييد الشيوعيِ كما يقوم الغربيُّ  ،نيهم لليونانيِ ون تأييد  ن الغربيُّ عل  وي  
ن الكثريون ج  وس   ،من عشة آالف شخٍص  ل من العرب املسلمني أكرث  ت  املذابح الوحشية، وق   ت  عندما جر  

ما أقام انزَعجها يف كوبا عند   مثل   ولم تزنعجْ  ،به راضيةا  ،ملا جيري دول الغرب مّسورةا  َكنْت  ،دواورشِ 
 !مسييح هلم يف بدلٍ  ون دولةا الشيوعيُّ 

 بنْش  ادلول اليت تهتمُّ  ل املؤامرات ضدَ كم اإلساليم، وعم  احل   دَعئم   تقويض   :ب الصلييبص  ومن اتلع
السلطة  ة حتاول تركزي  ادلول الغربية الصليبيَ  ، بل إنَ ن أراد أن يعتب  ل قريب لم  اإلسالم، ويف نيجرييا مث  

ورئيس ادلولة يف  ،بيس متعِص سِ فرئيس مجهورية قبص ق   ،ينساوسة واملبِش السياسية يف أيدي الق  
 -املسلمني  ّل  وت ْص  ،اإلجنيل ذيع صوت  ة، وت  فريقيىع حكومته الكنيسة اإلترْ  ،باحلبشة مسييح متعِص 

 وإنْ  ،ئةابامل 65نسبة املسلمني فيها حوايل  هذا مع أنَ  ،واتلنكيل واإلبادة ،العذاب صنوف   -األكرثية 
 زعمها!يف  -ة جيب أن يعودوا إىل انلصانيَ  ،القانون ر احلكومة خارجني ىلعَكنوا يف نظ  

عية، م الَشْ غاء املحاك  إلْ  :املسلمني بعها املستعمرون الصليبيون يف بالد  اليت اتَ  ومن الطرق الرشيرة
ا يف تعطيل إمعانا  ؛غاء األوقافا إللْ وْ م بالقوانني الغربية، كما سع  ة حتك  مدنيَ  واالستعاضة عنها بمحاكم  

الشيعة اإلسالمية، وقد اشَتطوا ىلع  أحاكم   انلاس   حىت ال يعرف   ؛لوا اإلفتاء  وعَط  ،د وأعمال الب  ساج  امل
حىت َيصلوا ىلع  ؛ها الوطنية بتنفيذ هذه اخلطط  حكومت   رة أن تقوم  بعض ابلدلان اإلسالمية املستعم  

 السيايس. االستقالل  
ا أمام بنا هم ج  خمططات   ونفذت ،رينإلرادة املستعم   ْت خ  بعض هذه ابلدلان قد رض   ف أنَ ن املؤس  وم  

 ،ىلع هذه األعمال يف بدلان عديدة بْت للنتائج الوخيمة اليت ترتَ  وعدم إدراكٍ  ،ينبادلِ  وجهالا  ،راملستعم  
ني لكها املستعمرين الصليبيِ  ة َكنت رشوط  مرير مع ادلول الصليبيَ  تالٍ ق   تركيا بعد   وعندما انهزمْت 

 :وها يه الشوط ،ب اإلسالمىلع حرْ  ةا منصبَ 
 .ا من تركياالفة اإلسالمية نهائيًّ غاء اخل  إلْ  -1
 .لة مع اإلسالمص   ع تركيا َك ط  أن تقْ  -2
 يف تركيا.حركة مجيع العناص اإلسالمية ابلاقية  وشَل  تركيا جتميد   أن تضمن   -3
 ستوراا مدنيًّا بتاا.أن يستبدلوا بادلستور العثماين القائم ىلع اإلسالم د -4
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ينونو إوعصمت  ،ل مصطىف كمال أتاتوركب  أن ق   د  ب مع تركيا إال بعْ احلرْ  توقف   بريطانيا أنْ  ض  ولم ترْ 
 .11فةاملجح   هذه الشوط   ،هماورفاق  

 :ون واحلرب الصليبيةالستعمار واملبرش  
م ما يف العال  وال سيَ  ،ميف أَناء العال   ن ترسيٍخ نون هلا ممكِ مون انلصانية بما ي  هم خيد  ون أنفس   املبِش عتب  ي  

ام صالح ة أيَ روب الصليبيَ ها امتداد للح  نَ أرين ىلع  املسلمني واملستعم  اإلساليم، وينظرون للحروب بنْي 
املسلمني يف ابلالد  اليت يرتكبونها ضدَ  الوحشية    األعمال  وهذا ما يفِّس  ،دب األس  وريتشارد قلْ  ،ينادلِ 
 أن استوىل ىلع القدس: اَلوم انتهت   بعد   - قائد احلملة ىلع فلسطني -يقول اللورد اللنيب  ؛رةستعم  امل

 دس ألحضاننا.وَعدت الق   ،ةاحلروب الصليبيَ 
لقد  :يقول اغردنر ؛هم إىل بالد املسلمنيهم وجيوش  ون أساطيل  رين اليت جاؤوا بها جيرُّ املستعم   وهذه عقلية  

م اإلساليم، ب العال  ة يف قلْ مسيحيَ  َلقيموا دولةا  ؛منيدس من أيدي املسل  اع الق  انزت   ون يفخاب الصليبيُّ 
 تلدمري اإلسالم. ر ما َكنْت دْ هذه املدينة بق   واحلروب الصليبية لم تكن إلنقاذ  

 لنستأنف   ؛الصليب نرجع حتت راية   مْ ل  أو   ؟نيَنن ورثة الصليبيِ  نْ نك   مْ أل   :ون يف بيان هلمسوعيُّ ويقول الي   
 !املسيح؟ نيس وباسم الكنيسة مملكة  ر  م الف  ل  الع   يف ظِل  ونلعيد   ،ن املسييحواتلمدُّ  ،اتلبشريي ب  التّسُّ 

املسلمني باسم  روا بالد  هم ىلع هذا املنطق املعكوس أن يستعم  ن حقِ فم   ،نيوما داموا ورثة أوئلك الصليبيِ 
 .هم يف اهلوى سواء(العلم الفرنيس )وَكُّ  ظِل  وحتت   ،الكنيسة

ب وجي   - املسلمني َكنوا طابه السادس يف تاريخ الكنيسة: إنَ خ فلوري يف خ  خ جيبون عن املؤرِ يقول املؤرِ 
هم ا أن يسلب   وقانونا بني، وىلع املسييح رشَعا ب مغتص  ن الغرْ وم   ،نيَعياهم من املسيحيِ ر ر  يف نظ   -وا أن يظلُّ 

تصاب غري ن ذلك لكه جاء بطريق االغْ ل إىل أيديهم م  ما وص   ألنَ  ؛لطان وأموالما يمتلكون من س  
ب، ويعاون يف ذلك املسييح الشيق بالورة ب باحلرْ املغتص   هذا احلَق  ب أن ينزتع  رْ املشوع، وىلع الغ  
 .م املسلمنيادلاخلية ىلع احلاَك 

 ،هم وتالميذهمطها راكئز  خمَط  فق  عمل و  ون يعزف عليها ويالصليبيُّ رون  بها املستعم  مة اليت يتغَن غوانلَ 
  إَلها هو توحيد  األهداف اليت نسع   أهمَ  فقال: إنَ  ،1954هم يف الكوجنرس األمريكي سنة ب بعض  خط  

                                       
 ،الفةغى اخِلأْل ،هود الدومنةن يومصطفى كمال أتاتورك ِم ،"طات االستعمارية ملكافحة اإلسالماملخطَّ"كتاب  :وانظر 11

ة احلروف عن احلروف العربيَّ واستبدَل ،جابغى احِلوأْل ،لن تركيا دولة علمانيةوأْع ،ين عن الدولةل الدِّوفَص
 رات واخلمور.ك بسبب إغراقه يف املسِكهَل ،ى نفوذ اليهود يف تركياوقوَّ ،ةالالتيني
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املسلمني يف  ل عن عددٍ ئ  وقد س   ،ما من اتلقدُّ ق شيئا وبدون ذلك ال يمكن أن َنقِ  ،غة يف بالدناين واللُّ ادلِ 
فال  ،اعش َعما  ا منذ اثيننا هلم برناجما وقد وضعْ  ،مة يف اْلنوب يف هررة مسل  توجد أقليَ  مْ نع   :فقال ،بالده

 .12إىل حظرية دين آبائها قصري إال وَعدْت  يميض وقت  
واملواثيق  ،بون بالقرارات ادلوَلةد األساسية، ويّض  القواع   وإنْكار أبسطط احلق، غون يف غمْ بل  هكذا ي  
ون يشء يستحقُّ  وأيُّ  ؟!حق يف نظر هؤالء للمسلمني م وبصه، وأيُّ ع العال  سمْ  ط أمام  احلائ ض  رْ ع   ،والعهود
 .كثرية  أشياء  طاب يفِّس وهذا خ   ؟بني احلاقدينله احلياة عند أوئلك املتعِص من أجْ 

 :أْوردناه هنا ؛ة الستعماريةة يف جالء األهداف اتلبشريي  ول َما هل من األهمي  
خوان ها اإلاالحتالل البيطاين: أيُّ  نابَ إدس د بالق   املؤتمر املسييح اَّلي انعق  يقول القس زويمر يف

هم فأحاطتْ  ،اإلسالم واستعمارها بلالد   ،ةيف سبيل املسيحيَ  هاد  ب اهلل هلم اْل  خوان اَّلين كت  واإل ،األبطال
 أديتم الرِ  لقدْ  ،سباتلوفيق اْلليل املقدَ  الرِب  عناية  

 
 ّم  قتم هلا أسْ فِ وو   ،أداء ت بكم أحسن  يطن  سالة اليت أ

كم إىل الغاية بعض   نْ ط  فْ ىلع أكمل الوجوه لم ي   مامكم العمل  ه مع إتْ نَ أ ل إيلَ َكن خييَ  وإنْ  ،اتلوفيق
  ،األساسية منه

 
مني ة لم يكونوا مسل  اَّلين دخلوا من املسلمني يف حظرية املسيحيَ  كم ىلع أنَ قرُّ إنين أ

فه ما هو اإلسالم، أو عرِ ن ي  ن أهله م  ا صغري لم يكن هل م  إمَ  :ثالثة أحد   -كما قلتم  -نوا لقد َك ،نيحقيقيِ 
قمة العيش، عليه ل   ْت وعزَ  ،به الفقر وقد اشتدَ  ،هوت  احلصول ىلع ق   باألديان ال يبيغ غري   ف  رجل مستخ  

 .ةمن الغايات الشخصيَ  إىل اغيةٍ  ر يبيغ الوصول  وآخ  
خال يف إدْ  ة ليسْت ة للقيام بها يف ابلالد املحمديَ م دول املسيحيَ ك  تْ تلبشري اليت ندب  ة اولكن مهمَ 

م من جوا املسل  ر  تكم أن خت  وإنما مهمَ  ؛[!كذا]ا هلم وتكريما  يف هذا هدايةا  فإنَ  ،ةاملسلمني يف املسيحيَ 
 تربطه  لة  وباتلايل فال ص   ،هل باهلل لة  ا ال ص  خملوقا  َلصبح   ؛اإلسالم

 
يف  مم  باألخالق اليت تعتمد عليها األ

وهذا ما  ،ك اإلسالميةالفتح االستعماري يف املمال   كم هذا طليعة  ل  وبذلك تكونون أنتم بعم   ،حياتها
  ،قيام فة خري  األعوام املائة السال   م به خالل  مت  ق  

 
ة املسيحيَ  ئكم دول  هنِ وت   ،ئكم عليههنِ وهذا ما أ

 اتلهنئة. ا َك ون مجيعا واملسيحيُّ 
نا هذا ىلع إىل يوم   عش    ث القرن اتلاسع  ل  ن ث  بة من ادلهر م  قْ يف هذه احل   -خوان ها اإلأيُّ  -نا ْض لقد قب   

ْ  ،ك اإلسالميةبرامج اتلعليم يف املمال   مجيع    ،والكنائس واْلمعيات ،اتلبشري ن  نا يف تلك الربوع ماكم  ونش 

                                       
 ".املخططات االستعمارية"و ،"العربيةالتبشري واالستعمار يف البالد "كتاب  :انظرو 12
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ل إَلكم والفْض  ،ةواألمريكيَ  ةاألوروبي يمن عليها ادلول  ه  اليت ت   ،ة الكثريةواملدارس املسيحيَ 
 .كموحد  

 يف الطريق رْي بول السَ ك اإلسالمية إىل ق  العقول يف املمال   م بوسائلكم مجيع  دت  كم أعدإنَ  ،ها الزمالءأي  
وال يريد أن  ،ف الصلة باهللعر  يار املسلمني ال ي  ا يف د  إنكم أعددتم شبابا  ،اتلمهيد م هل َك اَّلي مهدت  

ا ملا اإلساليم طبقا  ء  وباتلايل جاء النش ،ةلوه يف املسيحيَ دخ  من اإلسالم ولم ت   م  م املسل  وأخرجت   ،هايعرف  
فإذا  ،واته  يف دنياه إال يف الشَ  ةا مَ وال يعرف ه   ،لالراحة والكس   وَيبُّ  ،للعظائم ال يهتمُّ  ؛أراده هل االستعمار  

 .يشء الشهوات جيود بكِل  فف سبيل   ،أ أسّم املراكزتبوَ  وإنْ  ،ع املال فللشهواتوإذا مج   ،م فللشهواتتعلَ 
 عنكم ورض   ،ةم املسيحيَ ك  وباركتْ  ،م إىل خري انلتائجوانتهيت   ،الوجوه ىلع أكمل   ْت كم تمَ ت  مهمَ  إنَ  

 .13الرب براكت   موضع   كل جهادكم املبار  ْض م بف  فقد أصبحت   ،ساتلكموا يف أداء ر  فاستمرُّ  ،االستعمار  
 :ين واملسترشقنيتالمذة املبرش  

تينية، تابة باحلروف الالَ العامية، والك   تشجيع   :ا ىلع اإلسالمرون حقدا ها املستعم  ن ادلسائس اليت حاك  وم  
 ىلع قد  ا هل جيمعهم معه احل  ر أعوانا املستعم   د  العة، وقد وج  اخل  و املجون اتلاريخ اإلساليم، ونْش  وتشويه  
 كُّ  ،وسالمة موَس وإحسان عبدالقدوس ،ريج زيدان وسعيد عقلل، فج  غض لَتاثه احلاف  وابل   ،اإلسالم

يف  هوطه حسني يف تشكياكت ،وتباينت الصفات ،اخلدمات عت  وإن تنوَ  ،للمستعمر دماٍت ا خ  وْ أوئلك قد أدَ 
م يف تنفيذ رغبة سه  أا مما قد َكن   ،14ليس عقالا  ،وعبداهلل القصييم يف أغالهل والعالم ،عر اْلاهّلالشِ 

ااملستعمرين بما  ر  ا أم لم ي شع  عر  ْحنا إىل مثال منه. وهناك طابور   ،بَثاه من سموٍم ش   طويل ألْم 

                                       
 ".املخططات االستعمارية ملكافحة اإلسالم"كتاب  :انظر 13

 ."كربياء التاريخ يف مأزق"و ،"هذا الكون ما ضمريه"ذلك كتابني مها:  أصدر بعَد 14
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 :هون الوقائعشو  قون ي  ون واملسترش  املبرش  
دوا من جرَ تالطوائف، وي   فاتهم وصحافتهم َك ون يف مؤلَ ف الغربيُّ نص  السهل أن ي   ن  وقد يكون م  
يما ف بالنسبة لإلسالم واملسلمني ف  ا، ولكن األمر خيتل  ث كثريا هذا َيد   نَ إئة، واألغراض السيِ 

ن أهمية املسلمني، م   الوقائع، واتلقليل   احلقائق، وتشويه   ب  يدفعهم إىل قلْ  ب  يكتبونه عنهم، وهذا اتلعصُّ 
 ل ما يكتبونه.ن تأمَ م   لِك  ضح  ضخيم انلقائص، وهذا واري، وت  زْ وإظهارهم باملظهر الم  

األوربيني  ه  رْ ك   إنَ  :- اَّلي هداه اهلل لإلسالم -د أسد يقول األستاذ حممَ  ؛بج  ل الع  بط   ،ف السببر  وإذا ع  
، ب  ا فحسْ ره ليس عقليًّ ب الشديد، وهذا الك  ىلع اتلعصُّ  اْلذور، يقوم يف األكرث   عميق   ره  ك   لإلسالم  

وذية أو الفلسفة ابل   ل أوربا تعاَلم  ة وعنيفة، وقد ال تتقبَ وقويَ  ،ة َعطفية شديدةبغه يصطبغ بص  ولكنَ 
 ،ورصني وحكيم ،نف عقّل مزَت ن املذهبني بموق  يْ ق بهذ  ا فيما يتعلَ ها حتتفظ دائما ، ولكنَ اهلندوسية مثالا 

 ،جهون إىل اإلسالمهم حني يتَ إنَ  إالَ  ،هذه املذاهب الوثنية األعذار ألصحاب   وخلق ،ىلع اتلفكري ومبين  
 لوا من أنفسهم فريسة  أبرز املستشقني جع   حىت إنَ  ،العاطف ل  يْ هم الم  هم اتلوازن، ويأخذ  عند   لُّ خيت  

اإلسالم  كما لو أنَ  - ىلع األكرث   -وثهم ب   ويظهر يف مجيع   ،ليم يف كتاباتهم عن اإلسالمالع   اتلحزب غري  
 !ضاتهق   ف أمام  هم يق  تَ ه م  ث العليم، بل ىلع أنَ بث يف ابلحْ  ه موضوع  أنَ ج ىلع عال  مكن أن ي  ال ي  

يقول  ؛مني والسابرين لكتابات املستشقنيمن الفاه   قد قاهل كثري   ،د أسدوهذا اَّلي يقوهل األستاذ حممَ  
بون ىلع فنون ادلَعية، مدرَ يف  رة  فني مه  ين املنحر  هؤالء املبِش  : فإنَ "ما يقال عن اإلسالم"يف كتابه  العقاد
  ضوا أحوال  عر  وال ىلع ضمائرهم أن ي   ،ىلع عقوهلم قُّ ش  بابلاطل، فال ي   ع، وتلبيس احلِق الواق   تمويه  

 
مم األ

والراغبني يف  ،فرةين للنُّ بني املستعدِ ما املتعِص انلاس منها، وال سيَ  رُّ نف  اإلسالمية ىلع الصورة اليت ت  
 احلارض من هذا فني يف العْص ين املحَت  أعشار املبِش  تسعة   لنا: إنَ غ يف اتلقدير إذا ق  ها، وال نبالاختالق  
 .القبيل

حث يتناول مبْ  ر ادلعوة كُّ بأمْ  صل  ا: ويتَ أيضا  "ما يقال عن اإلسالم" ويقول األستاذ العقاد يف كتابه 
بمختلف الوسائل  ،مني يف املستقبلاملسل ن زيادة عدد  نتظر م  وما ي   ،اإلسالم للشيوع واإلقناع صالح  
ْ   بها األديان يف سائر  ش  نت  اليت ت    فور  الحظ ن  ي   ث أنْ لع ىلع هذه املباح   ىلع قارئ يَط ىف  األزمان، وال خي 

أبناء  زيد يف عدد  ول اتلقديرات اليت ت  ب  املسلمني، وإرساعهم إىل ق   ن زيادة عدد  أصحاب اإلحصائيات م  
 من عدد ادلاخلني يف كرِث بول اتلقديرات اليت ت  ظهم الشديد يف ق  لمني، مع حتفُّ ك من غري املساملمال  

انتشار  ر  إىل خط   واتلنبيه   دوا اتلهويل  عمَ دة إال إذا ت  ون عن هذه القاع  ا، وال يشذُّ ا وحديثا اإلسالم قديما 
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يايس ط السِ والضغْ  ،اتلبشري وسائل  ب ،رط  طة هلذا اخل  يْ اذ احل  املبادرة إىل اخِت  اإلسالم يف املستقبل، ورضورة  
ن وممَ  ،ة بالعدوانر  جاء إىل املجاه   االتْل االعتماد ىلع هذه الوسائل بغرْي  ستطاع  حيث ي   ؛واالقتصادي

ب اتلعليقات ىلع كتاب شكيب أرسالن صاح   صاء املسلمني األمري  دة يف إحْ املتعمَ  الحظ تلك األخطاء  
 ."م اإلساليم العال  حارض  "

ا وأيقنَ  ،اومخسني مليونا  م بأربعمائةٍ املسلمني يف العال   نا عدد  رْ إذا قدَ  بالغة  اد: فال م  ول األستاذ العقَ ثم يق
ون ؤوابلاحثون يف ش ذيعه الساسة  تقدير أورويب ي   قبة ىلع ِك ح   هم يزيد يف ِك عدد   ىلع ادلوام بأنَ 

ويذكرونها  ،رذ  ثون باحل  وابلاح   ة، يقابلها أوئلك الساسة  هذا العدد مستمرَ  زيادة   ة، وإنَ ينيَ ادلعوات ادلِ 
املقاومة يف  ستطاع  حيث ت   ؛املستمر هذا االزدياد   طة، ومقاومة  يْ هم إىل احل  ين ألقوامهم بما يستفزُّ منذر  
 .منها ب د  لم يكن هلم  ويف العالنية إنْ  ،اء  اخلف  

ليس  د  عْ  وخبة، وهو ب  الَعا ن أكرثهم اِط رين، وم  املستعم  ين ون أعلم انلاس باملبِش اد م  واألستاذ العقَ  
ه بل إنَ  ،ةول املسيحيَ ل ىلع ادلُّ ه يتحام  قال: إنَ ة حىت ي  شيوعيَ  وليس هل ميول   ،د العداءب ملجرَ ا للغرْ معاديا 

بة ه من ذوي اخل  اد قال احلقيقة اليت قاهلا غري  العقَ  ولكنَ  ،ا عليهابا للشيوعية وحرْ  انلاس عداءا  من أشدِ 
 بال املستعمرين.

: ومن "اتلبشري واالستعمار يف ابلالد العربية"ومصطىف اخلادلي يف كتابهما  ،عمر فروخ يقول ادلكتور   
هم يف سبيل ذلك، ثم أو يستخدمون غري   ،ةوالعلوم اإلسالميَ  ،ةيشتغلون باآلداب العربيَ  ر  ف  ين ن  املبِش 

 العلوم اإلسالمية والعلوم  اآلداب العربية واآلداب األجنبية، أو بنْي نوا بنْي ز  وافعون هؤالء إىل أن ي  يدْ 
  ألنَ  ؛ةا اليت يعتبونها نصانيَ  ،الغربية

 
اآلداب  ا بتفضيل  َلخرجوا دائما  ؛دين بانلصانيةمم الغرب ت  أ

ب، وتفضيلها ىلع قايف يف الغرْ  النشاط الإىل أبرز نواح   وباتلايل ،ةة ىلع اآلداب العربية واإلسالميَ الغربيَ 
ص يف نفوس ل روح، وشعور بانلقْ ختاذ   خلقهم من ذلك إال وما اغيت   ،ا يف تاريخ العرب واإلسالمأمثاهل  

 ة.ة املادية الغربيَ ضوع للمدنيَ ضا باخل  لهم من هذا الطريق ىلع الرِ ني، ومحْ الشقيِ 
 :الطب واتلبشري

 كبريةا  الج وسيلةا فقد وجدوا يف الع   ،اتلطبيب جماالت   :ونل فيها املبِش بة اليت عم  حْ ن املجاالت الرَ وم  
 ات.يام بهذه املهمَ ضات للق  واملمرِ  وا األطباء  ؤواملستوصفات، وهيَ  لدلَعية للنصانية، وأقاموا املستشفيات  

ن إىل هذه الغايات، وْ ع  سْ هم الرئييس، وي  جيعلون املسلمني هدف   ،اتلبشري ه من أنواع  كغري   وهم يف اتلطبيب  
األهلية  سات  املؤسَ  هم باملال  الكثرية والنشات، وتمدُّ  عون الكتب  وزِ وي   ،لةالطائ   بذلون األموال  وي  
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فالاكثوَلك واألرثوذكس  ،خطرية انلصارى املختلفة بأدوارٍ  ون من طوائف  واحلكومية، ويقوم املبِش 
 هم.قوا بغيت  قِ َي  ل أن رعون ىلع أم  هم يهْ لكُّ  توالبوتستان

ْ  ال يرض  املبِش  نَ إ: "الطبيب يف بالد العرب" بول هاريسون يف كتاب يقول الطبيب املبِش  شاء  عن إن
 نلجعل   ؛نا َنن يف بالد العربدْ ج  لقد و   ،هاذلك املستشىف منطقة )عمان( بأرْس   ع  مناف   ْت مستشىف ولو بلغ  

 .ها نصارىا ونساء  جاهل  ر  
 ني يف املستشفيات أن نأت   املرض اخلارجيِ نا بنْي ت  مهمَ  : إنَ "جملة العالم اإلساليم"ون يف ويقول س موريس

ة َعملني يف الكنيسة املسيحيَ  لهم أعضاءا دخ  وأن ن   ،نا يسوع املسيحربِ  معرفة   ؛ذةبهم إىل املعرفة املنق  
 .احلية

 إىل آذان   تلصل   ؛صر  الف   : جيب أن تنتهز  - ة تبشرييةح الطبيب اَّلاهب بمهمَ نص  ت   -وتقول ايراهاريس 
تلك  ه أثمن  فإنَ  ،وقتك يف اتلطبيب واملستوصفات ع  ضيِ اك أن ت  ، إيَ فتكرز هلم باإلجنيل ،وقلوب هماملسلمني 

 ،ال اتلبشري ،واجبك اتلطبيب فقط ك فيقول لك: إنَ ن  ت  فْ الشيطان يريد أن ي   الفرص ىلع اإلطالق، ولعَل 
 .همن فال تسمعْ 

بنة هْ واتلمريض َكلرَ  ،والغاية الن الواسطة  ويمثِ  ،ال يفَتقان   نوان  ين ص  واتلبشري يف رأي املبِش  بُّ ا فالط  إذا  
 وما عداه فأمر   ،ة هو األساسولكن تلقني اتلعاَلم انلصانيَ  ،ضدمة املرْ د وخ  ن ىلع اتلعبُّ يْ ا مقتص  ليس  

 ثانوي.
مات راهبات معلِ  ن  سْ األخوات ل   وجاء فيه: إنَ  ،ئويهم الم  كتاب   1931 ون يف بريوت َعمأصدر اليسوعيُّ 

اتلعلييم  إىل جانب عملهنَ  ن  ملْ عْ ي   ،فيه ن  دْ وج  ماكن ي   يف ِك  إنهنَ  ،اتمبِش  ا راهبات  أيضا  ولكنهنَ  ،فقط
 .15ةتبشرييَ  أعماالا 

 :دة اإلسالميةحْ ب الوَ ار  اتلبشري ي  

حىت ال تكون هلم  ؛قة بينهمرْ ك والف  وإشاعة اتلفكُّ  ،عاف املسلمنيْض إ :سيةن أهداف اتلبشري األساوم  
رى صالح كْ ذ   ْت ح  وما بر   ،نيالبتالع الصليبيِ  سائغةا  ف يف طريقه، وحىت يكونوا لقمةا ة تق  دة وقوَ حْ و  

دوا لاكن هلم و احَت املسلمني ل علمون أنَ يفهم، وهم ي  ب املستعمرين وخت  ره  دة املسلمني ت  حْ ادلين األيويب وو  
ن م   ونية أن تقَتب  ي  هْ م الِص ل  أو طامع، وال حت   ر  ستعم  ن محاهم م  ئ ىلع االقَتاب م  ال جيَت   ،وشأن بأس  

                                       
 ."التبشري واالستعمار يف البالد العربية"كتاب  :انظر 15
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ين رون وطالئعهم وبقاياهم من املبِش ب بالدهم، فاملستعم  يف قلْ  عن أن تقيم دولةا  حدودهم، فضالا 
 سلمني وتعاونهم وتكاتفهم.لكمة امل هم اجتماع  مضاجع   تقضُّ  ،صارىانلَ 

 :"املستشقون واملبشون"يف كتابه  -سلم أا فا نصانيًّ اَّلي َكن مبِشا  - يقول األستاذ إبراهيم خليل أمحد
اتلبشري هو  وجيب أن يكون هدف   ،وهنت وأن ت  فتَ ر اتلبشري جيب أن ت  يف نظ   ادة املسلمني إذا حْ فو  

 اتهم.اهيف توجيه املسلمني واجِت  قة  اتلفر  
 : املسلمنيون يثريون انلعرات بنْي الصليبي  

ة، انلعرات العصبيَ  إثارة   :املسلمني والعمل ىلع تمزيق   ،اإلسالم ة وماكيدها ضدَ الصليبيَ ن دسائس وم  
 ،دة اإلسالميةحْ ات اْلاهلية عن الو  ف نظر املسلمني بهذه العصبيَ ة والوطنية، وصْ وح القوميَ وتغذية الرُّ 

 
 
ش م، وتوجيه ادلول اإلسالمية إىل نبْ ر واتلقدُّ َعت بمظهر اتلحرُّ هار هذه الزَن ة، وإظْ ة ادلينيَ خوَ واأل

 بة.وأطالهلا اخلر   ،دةووثنياتها ابلائ   ،حضاراتها القديمة
َكن  وإنْ  ،واضحةا  ْت آثارهاأرضار بد  ه من ا جترُّ وغفلوا عمَ  ،أبناء املسلمني بهذه األفاكر ع بعض  د  وقد خ  

ُّ عض ما زال ي  ابل  ،ات اْلاهليةة والعصبيَ ادلعوات القوميَ  وها يه آثار   ، يف هذا الطريق اْلائررْي ىلع السَ  ص 
 ى القوميَ س دل  الفعل املعاك   ر جبالء يف ردِ تظه  

 
يف  ،ها يف وئام وتعاونخرى اليت َكنت تعيش مع بعض  ات األ

 حترَ  ،ويف اْلزائر والعراق ،زجنبار وجنوب السودان
 
برأسها تريد أن يكون هلا  ْت وأطلَ  ،خركت قوميات أ

 ،الرابطة اإلسالمية ف  ادلعوة للقومية ضعْ  واكن من نتائج   ،عون إىل قوميتهميدْ  ب  كما َكن العر   ،ةقوميَ 
 ها ختدم أغراضهم.ألنَ  ؛ون هذه اخلطة  ع الصليبيُّ وشجَ  ،ة سحيقةوَ ه   إجياد   د ابلعض  وتعمُّ 

فاق ن هذا اتِ يظهر م   :"حارض العالم اإلساليم"ب أرسالن يف تعليقاته ىلع كتاب يقول األستاذ شكي
 ة بنْي وح القوميَ ر   ني ىلع بِث األوروبيِ 

 
نا نا قد رأيْ فإنَ  ،ا اْلامعة اإلسالميةبتشظية عص   أمالا  ؛مم اإلسالم أ

 كثرية من بالد اإلسالم. أثر هذه السياسة  يف مواضع  
ن أراد أن يعر ف اه  اإلسالم يف العْص احلارضطط  الصليبيِ خ وم   :فلرياجع هذه الكتب ،ني جت 

 "الغارة ىلع العالم اإلساليم". -
 "معركة املصحف". -
 ".اتلبشري واالستعمار يف ابلالد العربية" -
 ".طات االستعمارية ملاكفحة اإلسالماملخَط " -
 ".شبهات حول اإلسالم" -
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 ".املستشقون واملبشون" -
 ".املبشون واملستشقون" -
 ".املسيحية واإلسالمية ب والتسامح بنْي اتلعصُّ " -
 ".حتت راية القرآن" -
 ".قال عن اإلسالمما ي  " -
 ". اْلحود واإلنصافاإلسالم بنْي " -
 ".القومية يف نظر اإلسالم" -

 د.يماك راد هل منوما ي   ،اك لإلسالم من مؤامراتما َي    حقيقة  فات تبنِي وغريها من مؤلَ 
 :ة وفروعهايوني  هْ الص   

 وشيوعيتهم َيملون احلمالت   متهونيتهم وماسونيَ ي  هْ فاَلهود بص   ،ة املسلمنيدَ اإلسالم يف ر   ع أعداء  طم   لقدْ 
ْ ف   عون َك شجِ وي   ،ين اإلسالميف د   كون انلاس  شكِ وي   ،ىلع اإلسالم الشعواء   ضعف من أمر لة ت  كرة أو َن 
نْك  اَْل ه ود  و  ﴿ ق اهلل العظيمد  وص   ،ل من شأنهلِ قأو ت   ،اإلسالم ل ْن ت رْض  ع  ىَت  ال  و  ار ى ح  لَت ه ْم﴾ انلَص   ت تَب ع  م 
 .[120: ]ابلقرة

 نْي احلرم    ثالث  ّم  ب بالد املسلمني، ويف ح  يف قلْ  لُّ ة حت   ونيَ ي  هْ وها يه الِص 
 
 ،هاد أبناء  وتشِ  ،نيبلت  وىل الق   وأ

ض وسيلة تلنشئة أبناء املسلمني يف األرْ  وتتخذ َك  ،هااألعمال وأفظع   وتعمل أشنع   ،هارمات  وتنتهك ح  
 .هل ئةا مناو   ،عن اإلسالم بعيدةا  ،يهودية ة تنشئةا املحتلَ 
وتلك  ،غانوإثارة األْض  ،وأراجيف   عيه من مفَتياٍت  بدلان املسلمني بما تدَ قة بنْي اتلفر   سموم   وتبثُّ 

، مع وأنصار   ل  ب واملسلمني حماف  ر  الع   ة يف بالد  م أن تكون للماسونيَ واملؤل   ،ويلرخيهم الَط ماتهم يف تاس  
بقيقة  جهالا  ؛ون للعرب واإلسالممن ينتم   إَلها بعض   دى فروعها، وقد انضمَ وإحْ  ،يونيةهْ الِص  أنها ربيبة  

 ين والواجب.بادلِ  واستهانةا  أو خيانةا  ،أهدافها
ون يف عصنا هذا هيونيُّ وقد عرف الِص  (:15 -14 :ص) "ما يقال عن اإلسالم"يف كتابه  اد  يقول العقَ 

مراميها،  ها وإخفاء  عوا يف تسخري  ن أدواتها، وبر  م   لوا ىلع الكثري  وْ رها ادلَعية، فاست  ة اليت تسخِ القوَ  مواطن  
ع عن هم، وال تتورَ حساب  الصغرية  حف الكبرية قبل  ب الصُّ حس  فت   ،اإلعالن م يملكون رشاكت  فه  
 -ة خاَص  -حف الكبرية إذ َكنت الصُّ  ؛ئاتهم ومآربهممان سيِ تْ كوت عنهم ىلع األقل، وك  أو السُّ  ،دمتهمخ  
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 فضالا  ،الورق مانها تف بتاكَلف  فال تكاد أثْ  ،ا لكرثة صفحاتهاتبعا  ،تكاَلفها لكرثة   ؛اإلعالنإىل  أحوج  
 اإلعالنات. لوال موارد   ،عن تكاَلف اتلحرير

ف ع املؤلِ ون، وقد يتبَ هم، كما َيسب الصحفيُّ فون حساب  ، فيحسب املؤلِ النْش  ور  ون د  هيونيُّ ك الِص ويمل  
الصالح  اْلوِ  وخلقبول كتبهم وإذاعتها بالَتويج واتلفريط، ا لق  تمهيدا  ؛َعيتهم د  ضاتهم أو نْش رْ بم  

ن قبيل ة م  اْلوائز العامليَ  ا عن ترشيحها ألكب  هم أحيانا ا، وال تقص وسائل  واللغط حوهل   ،لالهتمام بها
ي، وْلان اتلحكيم يف نفسه يهود   "نوبل" ألنَ  ؛بالواليات املتحدة "بوتلايزر"بالسويد، وجائزة  "نوبل"جائزة 

 اإلعالن والَتويج. ر عليهم اَلهود بوسائل  سيط  ن ي  ن اَلهود، أو م  الواليات املتحدة ال ختلو م  
 هيونيُّ الِص ويملك 

 
لني كبري من املمثِ  كة، وينتسب إَلهم عدد  يف رشاكت الصور املتحرِ  ا وافرةا ما سه  ون أ

تار السِ  هم وراء  ة واملاَلة وسائل  هذه الوسائل الفنيَ  اد املّسح واللوحة ابليضاء، وإىل جانب  ونقَ  ،التواملمثِ 
 عني ىلع األصوات يف مواسم  واملتناز   ،راكز الزَعمةحني ملواملرشَ  ،اب الساسة وانلوَ تار بنْي وأمام السِ 

 ن استخدامهم لوسائل  م   ك وما إَلها بأقَل اْلمال يف هذه املعار   هم لوسائل  االنتخابات، وليس استخدام  
 املال.

 :الشيوعية وشقيقتها الشرتاكية
ْ ا يكن سخف  مهم   دعوةٍ  ولكُّ  ا وذلك ملا حب   ؛األوفر انلصيب  ا بلالد اإلسالم منها ها قها يكون موجَ ها ومح 

 
 
 .بيف االقتصاد واحلرْ  وإسَتاتيجية ذات شأنٍ  ،ن موقع هامة وأدبية، وم  ينيَ ة من مزايا د  مَ اهلل به هذه األ

 ا فيه من خصائص  م  ن هل من انتشار، ول  وْ ا ير  م  ل   ؛ين اإلسالمىلع د   القضاء   إىلفون هد  انلصارى واَلهود ي   إنَ  
ا يعلمونه من م  ل   ؛ينىلع ادلِ  ني يريدون القضاء  الشيوعيِ  وإنَ  ،لون عليهقب  ، وجتعلهم ي  فيه ب انلاسبِ حت  

 واالشَتاكية. فق والشيوعية  اإلسالم ال يتَ  رة، وألنَ ومبادئهم املدمِ  ،اديةهم اإلحلْ بة ألفاكر  لْ مقاومته الصُّ 
 ،ومعاداتهص ىلع إزالة اإلسالم رْ ماس، واحل  ن احلني وإخوانهم االشَتاكيني م  يف الشيوعيِ  د  ج  وإنا نل  

 ،نعم ،ثري ادلهشة واالستغرابي   ما - والسخرية من علمائه ،ء بهواهلزْ  ،وتعطيل تشيعاته ،وأحاكمه
لوجود  ن إنكارٍ م   ،جون ألباطيلهمون يروِ ون ال ينفكُّ والشيوعيُّ  ،ااإلسالم ال يلتيق مع الشيوعية إطالقا 

ل الكريمة، وتعطيل ث  ء باألخالق انلبيلة والم  زْ ث بعد املوت، وه  والرسل وابلعْ  بالقرآن اهلل، وتكذيٍب 
من  ويبذلون ،وأفاكرهم الزائفة ،لوا املسلمني إىل اعتقاداتهم الزائغة  ريدون أن َيوِ وي   ،ب الفرديةاملواه  
 اليشء  الكثري.أغراضهم   تلحقيق  واتلفننُّ  ،د واملالاْلهْ 
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ن جدلتنا ،مون بألسنتنان يتلكَ ممَ  أتباعهم وال يقل محاس    م م   ،زجنلإو ،عن محاس َكرل ماركس وه 
ور د، ويف د  عونها، ويف املدارس واملعاه  وزِ صدرونها، والصحف اليت ي  ك تلجد يف الكتب اليت ي  وَلنني، وإنَ 

هم اإلسالم، ولكنَ  َل االشَتاكية حم املستميتة يف أن حتَل  الرغبة   -ناحية  ويف اتلطبيقات، ويف ِك  ،ضالعرْ 
 بإذن اهلل. -ل اَّلريع بالفش   نءوسيبو

ال يريد أن  ،ط شيويعن خمَط م   إال جزء   ،أو تعاون بينهم ، املسلمنيب بنْي تقار   ة ىلع ِك وما محالتهم الظامل  
 ،ةى املودَ ر  ع  صون تلوثيق  املخل  إذا ما دَع   ويعولونهم يتصاَيون إنَ  ،لةوال لرابطته ص   ، لإلسالم أثر  بىق  ي  

 م نرون نفِ صات، وي  نون يف االفَتاءات واتلخرُّ تفنَ وي   ،ثريون الشكوك   املسلمني، وي   بنْي نْي وإصالح ذات ابل  
 سيطر  ، وأن ت  ة وابللشفية سائدةا هم يريدون أن تكون اللينينيَ وما ذلك إال أنَ  ؛تهمجهدهم وقوَ  ذلك بكِل 

م عليه أعماهل   بون، وذلك ما تدلُّ باع املضطر   هؤالء األتْ لمني، هكذا يتمَن الد املساحلمراء ىلع ب   الشيوعية  
 ؛م أمجع، ولكن من العال  ب  ن بالد اإلسالم فحسْ ال م   ،َعيات االندحاروخططهم، ولكن مصري هذه ادلِ 

 .أو معاملة أو اقتصاد ،قل  ين أو خ  ة ال تتفق مع د  حلة الشيوعيَ انلِ  ألنَ 
لهم صاب املظلومني والفقراء، وجعْ أعْ  ين يعمل ىلع ختدير  عوب، ورجل ادلِ ين أفيون الشُّ يقول َلنني: ادلِ 
 إنما الصحيح أنَ  ؛م األكواناهلل هو اَّلي ينظِ  ا أنَ ا: ليس صحيحا ويقول أيضا  ،وابلؤس يستكينون للِل 

 كرة فهو جاهل ضعيف.ذه الف  ع عن هداف  شخص ي   ه، ولكُّ عجز   ليسَت   ؛ها اإلنسانافية اختلق  ر  اهلل فكرة خ  
نا ألنَ  ؛ين عليناادلِ  أن يسيطر   نا، وَنن ال َنبُّ م  ل تقدُّ عرق  ادلين ي   نعتقد أنَ  ،دونَنن ملح   ويقول ستالني:

 ،ينكار ادلِ الَتبية يف املدارس ىلع مبدأ إنْ  جيب أن تقوم   ويقول ستالني كذلك: ،اكرىس   ه أن نعيش  ر  نكْ 
 وجحْ 

 
 .لوهيةد األ

كما هو  -وإذا َكنت الشيوعية  ،وأهدافهم املسمومة ،رةالشيوعية عن مبادئهم املدمِ  علن قادة  ذا ي  وهك
ين وإيمان، فإنَ  ض َك تناق   - معلوم   ها تعلم ألنَ  ؛م األوفرهْ والسَ  ،اإلسالم بانلصيب األكب ها ختصُّ د 

وحال اإلسالم مع هؤالء األعداء  ،جمال قاء بينه وبينها يف أِي ه ال ل  ، وأنَ مناقضت ه الشديدة للشيوعية
 رنا بقول الشاعر: ذكِ ي  

 
 
َ و  أ َ وا إ  ث  ع  ب   = ة  يل  ب  ق   ظ  اك  ع   ْت د  ر  ا و  م  َك   م  سَ و  ت  ي   مْ ه  يف  ر  ع   يل 

 وقول اآلخر:
ُّ و    سْ ت   م  وْ ق  الْ  لك 

 
 ك    =ٍل يْ ف  ن   نْ ع   ل  أ

 
َ  نَ أ  ان  يْ د   ان  ش  بْ ح  لْ  ل  َع  

 اتلايل:  اخلب   1964 )فباير( شباط 5بتاريخ  (فدا السوفيتيةالبا)نشت جريدة 

http://www.alukah.net/


31 

www.alukah.net 

 سالمسالماإلاإل  واجب املسلمني يف نشرواجب املسلمني يف نشر

عددية   املسلمون كرثةا حيث يشِك  ،)الَتبية اإلحلادية( يف أواسط آسيا ويس موضوعهد اآلن مؤتمر ر  ينعق  
يدلوجية االحتاد السوفييت( )واإل  أباث هذا املؤتمر )اتلجديد اإلساليم خارج  غزيرة، ومن بنْي 

ها، وقد د َّلات املوضوع بالنسبة لروسيا لكِ انعق   ،مؤتمر َعم   د  ويأت هذا املؤتمر اخلاص بعْ  ،اإلسالمية(
ا من محالت ادلَعية ن مرور أربعني َعما ىلع الرغم م   ،اجدًّ  عدد املؤمنني يف روسيا كبري   فيه أنَ  ر  تقرَ 

ومسلمني  ،ارىنني من يهود ونص  تديِ  إىل مضاعفة اْلهود للتأثري ىلع املودَع   ،ينادلِ  لة ضدَ املتواص  
 .وغريهم

 اد يف مناهج  إلزامية عن اإلحلْ  خال دروٍس ة العلمية، وإدْ اد املدعوم باألدلَ هد تربوي لإلحلْ معْ  ر إنشاء  وقرَ  
واملحارضات  ،د وجوب مضاعفة استخدام األقالم وانلواديوأكَ  ،راسةادلِ  وغريها من معاهد   ،اْلامعات

ا لليأس تكون سببا  ها جيب أالَ كثرية، ولكنَ  باملسلمني يف هذا العص نكبات   ْت لقد حلَ  ،يناملعادية لدلِ 
 -مسلم ىلع وجه األرض  ولِك  ،ريهما لعلماء املسلمني وقادتهم ومفكَ تور، بل جيب أن تكون حافزا أو الف  

 اقتداره.   ادلعوة اإلسالمية حسب  ه يف نْش ىلع االضطالع بمسؤوَلت  
 :وكية حتارب اإلسالماهلند

 ،ني مثلهملوا من املسلمني وثنيِ محون إىل أن جيع  طْ ي   ،حل املصطنعةوو انلِ ذ   ن املؤسف أن يكون  وم  
هذا  ح  ريدون أن يصب  ي   ،مليون مسلم 50أو ،40سبة الكبرية للمسلمني يف اهلند ون مع النِ فاهلندوكيُّ 

 الكتابات يف عاد عن الوظائف، ونْش لسيايس، واإلبْ فالضغط االقتصادي وا ،نياهلائل هندوكيِ  العدد  
نها  ابلدلان اليت يقط  حىت بنْي  املسلمني يف اهلند، واتلعليم   م وساق ضدَ ىلع قد   فات قائمة  حف واملؤلَ الصُّ 

  ،وثنيةبغة اهلندوكية المة يصبغ بالِص مسل   أغلبية  
 
 اك للمسلمنيىلع ما َي   ثالٍ كم   ،ا من ذلكورد بعضا وإين أ

 يف هذه ابلالد.
 اليت تصدر يف دليه ما ييل: (ذي مستنج)ت صحيفة نرَش 
ا حتوي دروسا  ،بةا مناس  ضعوا كتبا فني، ونارشي الكتب الرسمية أن ي  املؤلِ  (راجستان)ف مدير معار   د  ناش  

اتلعليم  أصبح  رة يف مجيع املراحل، ولقد ق  ابل   ة  ق بأهميَ وغريها من املوضوَعت اليت تتعلَ  ،يف اللغة اهلندية
 ين فهو اهلندوكية.ا ادلِ أمَ  ،يين طاٍغ د   ذا طابعٍ  - يف الوقت احلارض   -د احلكومة يف مجيع معاه  

عتنقوا ي   أنملاذا جيب ىلع املسلمني "حتت عنوان  م1952بريلأ12( يف جريدة )فري ارجونونرشت  
 "؟ةاهلندوكيَ 

http://www.alukah.net/


32 

www.alukah.net 

 سالمسالماإلاإل  واجب املسلمني يف نشرواجب املسلمني يف نشر

يانة  إذا اعتنق مسل مو اهلند ادلِ  إالَ الطائفية  ت  الفاسوف ال تنتيه هذه اخل   يقول الاكتب اهلندويك:
نهم فيها أن َيتفظوا بضارت هم القديمة، وَعداتهم وتراثهم، وكذلك  اهلندوكية، وهذه الطريقة اليت ي مك 

واجههم، كما ا ملشلكة ابلطالة اليت ت  اهلندوكية أن يضعوا حدًّ  يانة  مون إذا ما اعتنقوا ادلِ يستطيع املسل  
  يستطي

روا يف املوضوع فكِ هو أن ي   ن سبيل هلم اآلن  س  ا هلم يف اتلجارة، وىلع هذا فأحْ دوا ماكنا عون أن جي 
 يانة اهلندوكية.بطريقة هادئة، وأن يعتنقوا ادلِ 

 ،م مقاالا 1952 يونيه 23اليت تصدر بدليه يف عددها الصادر يف  األسبوعية (رياست)ونرشت صحيفة  
اد ابلاكستان حِت اما هو يف إَعدة لة إنَ احلل الوحيد هلذه املعض   ه بقوهلا: إنَ ، وختمتْ مت فيه ىلع املسلمنيتهجَ 

 .16ومعهم زعماؤهم إىل باكستان ،مسليم اهلند جرة ِك مع اهلند، أو يف ه  
املسلمون يف "ما كتبه األستاذ أبو احلسن انلدوي يف كتابه  فلرياجعْ  ،ع يف هذا املوضوعن أراد اتلوسُّ وم  
 فني القات.وغريه من املؤلِ  ،"نداهل
 منذ أن نشأْت  حت  ر  ما ب   يع أنه إساليم فئات  دَ ويقوم بنشاط ي   ،م باسم اإلسالمتلكَ ا أن ي  ن املحزن حقًّ وم  

 ،ةة والقاديانيَ فاإلسماعيليَ  ،نشاط هؤالء األقوام إىل أوربا وأمريكا ويمتدُّ  ،اإلسالم ها تعمل ضدَ مذاهب  
وال  ،وأوربا وأمريكا ،اإفريقية يف آسيا ونشان تعاَلمهما الضالَ ي   ،لةان لإلسالم بص   يمتَ ال وهما فئتان  

وتعني  ،امةاكت اهلدَ ع مثل هذه احلر  شجِ ول املسيحية ت  ما هم عليه هو اإلسالم، وادلُّ  عمون أنَ ون يزْ ؤيفت
  مفَتياتهم.ونْش  ،مأغراضه حىت يستطيعوا تنفيذ   ؛ز املرموقةرجاهلا ىلع احتالل املراك  

                                       
 ."كتاب القومية يف نظر اإلسالم" :وانظر 16
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 :أعداء كثريون

 ،دونون احلاق  سني، فالصليبيُّ رش    ن أعداءٍ وم   ،هات عديدةا من ج  ا رضوسا ه حربا اإلسالم يواج   إنَ 
ب اإلسالم، طاقاتهم حلرْ  عملون بكِل هؤالء ي   بون، كُّ ونيون املخرِ ي  هْ والِص  ،ون امللحدونوالشيوعيُّ 

هم، ويلونون شعاراتهم ون سموم  م، ويبثُّ اهلدْ  د اإلسالمية َيملون معاول  ب ابلالوتالميذ هؤالء يف قلْ 
ْ مقتىض   وأساَلبهم حسب   كره، وتأمل ما يلوكونه ويكتبونه ر بثاقب ف  ن نظ  هم ىلع م  ىف أمر   احلال، ولن خي 

 فهو من الوضوح بماكن. ،ب األمثالَيتاج إىل رضْ  األمر   هنا وهناك، وال أظنُّ 
ا من العلماء ا واحدا والوقوف صفًّ  ،دد اْل  عن ساع   يستديع التشمري   ث  ة واخلطورة بيْ ميَ ن األهواألمر م  
 ب الطاحنة، وواجب ِك ارات العنيفة، واحلرْ واحلكومات والشعوب اإلسالمية يف وجه هذه اتليَ  ،املسلمني

 فاع.ل ود  ن جهاد وبذْ م   ،هين  ضه عليه د  م أن يقوم بما يفر  مسل  
 :مل حازممن ع ل بد  

 فإنَ  ،عليه وحتاول القضاء   ،اليت تواجه اإلسالم ،رهذه املخاط   وأنْباء   نا هلذه العوائق  واآلن وقد عرْض 
َكنها، وزلزلة أرْ  ،ا ملاكفحتهاوا مجيعا وأن يهبُّ  ،نتبهوا هلذه األخطارئاتهم أن ي  واجب املسلمني جبميع ف  

 ووسائل اإلعالم. ،اتلعليم ر دارها، وإصالح مناهج  قْ وغزوها يف ع  
ووْضع اخلطط الكفيلة بمقاومة هذه األفاكر وادلَعيات املسمومة، األمر،  واجب املسلمني تدارس   وإنَ 

ن جهة أخرى ن جهة، وم  ينية والنشات، والتشجيع ىلع تب ادلِ دين، وتوزيع الك  واملرش   َعة  ث ادلُّ بعْ  هذا م 
ن أا، وواَلأس جانبا  ن يَتكوا السلبية  أت، وف واملجالَ ح  بغة اإلسالمية، والصُّ يام املدارس ذات الِص ق  

 ؛صةالغتنام هذه الفرْ  رصة  موسم احلج ف   من نشاط أوئلك يف ابلاطل، وإنَ  ني يف احلق أكرث  يكونوا نشيط  
ثْم  و ا﴿ :- تعاىل -بقوهل  عمالا  ن وا ىلع   اإْل  او  ِ و اتَلْقو ى و ال  ت ع  ن وا ىلع   الْب  او  ت ع  وا اَّلَل  إ َن اَّلَل  و  ْدو ان  و اَتق   لْع 

﴾ ]املائدة اب  ق  يد  الْع  د   احلديث. (..(م.م أخو املسل  املسل  : ))اهلل  وقول رسول   ،[2: ش 

 :العودة إىل اإلسالم
م بما ك مسل   ة رسوهل، وأن يقوم  نَ اهلل وس   هو الرجوع إىل كتاب   ،طارالج الوحيد هلذه األدواء واألخْ والع  

 ال خملص   :"جاهلية القرن العشين" حممد قطب يف كتابه يستطيع تلحقيق هذه الغاية، وكما يقول األستاذ  
حياتهم وأفاكرهم  ق  وتمزُّ  ،وقلقهم واضطرابهم ،تهمرْي وشقائهم وح   ،للناس من جاهليتهم وضالهلم

ه إال باإلسالم بمعناه لكِ من اْلاهلية يف تارخيهم  للناس خملص   نْ باإلسالم، ولم يك   إالَ  ،ومشاعرهم
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 ع الشامل.الواس  
 اإلسالم   وقد اكتمل   - صلوات اهلل عليهم -د وحممَ  ،وموَس وعيَس ،وإبراهيم اإلسالم اَّلي جاء به نوح  

م  اإْل سْ ﴿ ،ين اهلل األخرييف د   يت  ل ك  مْ ن ْعم يت  و ر ض  ل يْك  تْم ْمت  ع 
 
ْم و أ ين ك  ْم د  لْت  ل ك  ْكم 

 
م  اَْل ْوم  أ يناا﴾ ال   د 

جاهليات األرض، وهلذه  الوحيد لِك  هو العالج   ،لةوهذا اإلسالم يف صورته األخرية املكتم   ،[3: ]املائدة
 اتلخصيص. اْلاهلية احلديثة ىلع وجه  

لوك، يف السياسة ر والسُّ به اْلاهلية يف اتلصوُّ  ما اَنرفْت  الصحيح لِك  عطي الوضع  اإلسالم هو اَّلي ي   إنَ 
 .يشء يف حياة اإلنسان ولِك  ،نسالق والفن وعالقات اْل  الجتماع واالقتصاد، يف األخْ وا

كثرية من  دها أصوات  ردِ ت   ،دياجري الظلمات ادلامسة نة وسط  ق من نفوس مؤم  نبث  وهذه ادلعوة اليت ت  
خّس العالم ماذا "يقول األستاذ أبو احلسن انلدوي يف كتابه  ؛وتدعو إَله ،تنشد احلق ،نةنفوس مؤم  

واإليمان بها،  ه س  ساتله اليت وَكها إَله مؤسِ م اإلساليم إال بر  العال   ض  ال ينه   ":؟باَنطاط املسلمني
وال أفضل،  ،منها أعدل   م رسالةا العال   ف  لم يعر   ،واضحة مشقة ،ةقويَ  يف سبيلها، ويه رسالة   ةستماتواال

 للبشية منها. وال أيمن  
 (جردديز)رسلهم يف جملس  صها أحد  مون يف فتوحهم األوىل، واليت خلَ ها املسل  يت محل  س الرسالة الويه نفْ 

نيا إىل يق ادلُّ ن ض  ه، وم  اهلل وحد   ن عبادة العباد إىل عبادة  ن يشاء م  م   ج  خر  نا نل  ث  اهلل ابتع :بقوهل ،ك إيرانمل  
 ف، فيه منطبقة  حرْ  مة وزيادة   تغيري لك  رسالة ال حتتاج إىل ؛ل اإلسالمر األديان إىل عدْ وْ ن ج  عتها، وم  س  

 تهاستدار كهيئ الزمان قد   كأنَ  ،ها ىلع القرن السادس املسييحانطباق   ،االنطباق ىلع القرن العشين تمام  
 .ن براثن الوثنية واْلاهليةم م  العال   ذنقان جزيرتهم إلج املسلمون م  خر   يوم  

ومقبورة ومنصوبة، وال تزال  ،ن أوثان منحوتة ومنجورةم   ،هلم َعكفني ىلع أصنامٍ  فال يزال انلاس اَلوم  
د، وال يزال عب  اهلوى ي   م وساق، وال يزال لإ  ىلع قد   تنة قائمةا غريبة، وال تزال الف   ه مغلوبةا اهلل وحد   بادة  ع  

ا من أربابا  ،والزعماء واألحزاب السياسية ،ة والرثوةوأصحاب القوَ  ،وامللوك والسالطني ،والرهبان األحبار  
إىل  م اإلساليم يه ادلعوة  سالة العال  : فر  - إىل أن يقول - ب هلا اْلبنينص  ب هلا القرابني، وي  قرَ دون اهلل، ت  

 انلاس إىل عبادة ن عبادةمن الظلمات إىل انلور، وم   ر، وجائزته اخلروج  اآلخ   اهلل ورسوهل، واإليمان باَلوم  
 .ل اإلسالمر األديان إىل عدْ وْ ن ج  عتها، وم  ا إىل س  ادلني ضيقن ه، واخلروج م  اهلل وحد  
اْلاهلية،  من ِك عص، فقد افتضحت    أكرث  العْص مها يف هذا هْ ل ف  سالة، وسه  ل هذه الرِ ر فْض وقد ظه  

ر انلاس منها، فه تهاءسو ْت وبد   م من قيادة اْلاهلية إىل قيادة ر انتقال العال  وْ ذا ط  للناس، واشتَد تذمُّ
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إخالص ومحاسة وعزيمة، ودان بها  هذه الرسالة بكِل  ضن  تحم اإلساليم، واض العال  لو نه   ،ماإلسال
 .م من االنهيار واالَناللالعال   ذنق  ن ت  أ سالة الوحيدة اليت تستطيع  َكلرِ 
اإليمان يف  س  ول اإلسالمية غرْ ينية، ولدلُّ م اإلساليم ومجعياته ادلِ لقادة العال   األهمُّ  : فاملهمُّ ن يقولأإىل 

رة ىلع منهاج  ادلعوة إىل هلل ورسوهل، واإليمان باآلخ  ة، ونْش ينيَ عال العاطفة ادلِ قلوب املسلمني، وإشْ 
 عْ ادلَ 

 
ق ر  الوسائل القديمة واحلديثة، وط   ا، وتستخدم َّللك مجيع  سعا خر يف ذلك و  دَ ال ت   ،وىلوة اإلسالمية األ

 الكتب واملقاالت، ب وادلروس، ونْش ط  رى واملدن، وتنظيم اخل  لق  ل ادلَعة يف ا واتلعليم، كتجوُّ النْش 
بار أبطال اإلسالم وأخْ  ،والفتوح اإلسالمية يوكتب املغاز ،رية وأخبار الصحابةب السِ ت  ومدارسة ك  

ومجيع  ،وكتب األدب ،ستخدم الراديو والصحافةهداء، وت  هاد وفضائل الشُّ وشهدائه، ومذاكرة أبواب اْل  
 ة.لوسائل العصيَ القوى وا

واإليمان،  م اإلساليم احلماسة  يف العال   ال  شع  أن ت   تستطيعان   ،عظيمتان تان  قوَ  د رية حممَ رآن وس  والق  
 ْ   ،لة ناعسةذ  مة منخ  ة مستسل  ن أمَ م    اْلاهّل، وجتعال  عظيمة ىلع العْص  وقت ثورةا  ا يف ِك ث  د  وحت 

 
ية تف ةا مَ أ

 ظم اْلائرة.ا ىلع انلُّ وسخطا  ،ا ىلع اْلاهليةوحنقا  ،ةرْي وغ   بة محاسةا ته  ملْ 
لطة ن القيادة والسُّ  املسلمني، وهلم م  الم واتلعاون بنْي وة إىل اإلسْ عْ يقومون بادلَ  د رجال  ج  ه لو و  إنَ 

م ق واضح، سال  كيف واإلسالم مش   ،م اَلومالعال   ت حال  تلغرَي  ،آماهلم إنفاذ  واإلماكنيات ما يستطيعون به 
ال  ويه واقع   ،واعَتفوا بها ،ينلت املبِش هولة أذه  ون وغريهم بس  له الوثنيُّ رافات، ويتقبَ من اتلعقيدات واخل  

 ؟!يمكن إنكاره
ر ادلكتور عبد باملسيحية  ضة تشتغل باتلبشري  عن ممرِ  "اإلسالم والفكر العاليم"ام يف كتابه العزيز عزَ ذ ك 

 ر  ساف  كف أن ي  ، وي  اإلسالم بدون مبِش  ه هناك هو انتشار  ما شاهدت   من أغرب   ا: إنَ ني قوهل  يف الِص 
المه إىل جاره، ثم ى إسْ و  دْ منه ع   حىت تنتقل   ،م، وال يلبث طويالا ل  أسْ  الصيين للتجارة يف اهلند، فيعود وقدْ 

ْ   هذا االنتشار  ا يفِّس  أدري سببا الو :قالت ،ية لكها وما دونهارْ إىل الق   انلار يف  شبه انتشار  ته ي  عاَّلي يف رس 
 دمة اْلمهور بشىَت وب   ،َعيةد   مون بأحسن  وَنن قائ   ،ن يدعو إَلهه ليس هناك م  مع أنَ  ،17ب اَلابساحلط  

 القليل. الوسائل، وما يتنص إالَ 

                                       
 ،خاطئ هو تعبرٌي ،سب الياِبالنار يف احلَط ه يشبه اشتعاَلوأنَّ ،وىه عْدضة عن انتشار اإلسالم بأنَّتعبري هذه املمرِّ 17

 .ا.هـ. املؤلف ؛ره الدكتورنا ذلك كما ذَكا أورْدولكنَّ ،اا أو تدمرًيوليس مرًض ،دايةوِه ونوٌر حياٌة فاإلسالُم
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هم حد، وأنَ هم ألموا دون أن يدعو  أسْ  ،ن األملانىق يف أملانيا جبماعة م  ه اتْل أنَ  :ا يف كتابه هذار أيضا كما ذك  
ة صاحل   انا اهلل بما فيه من تعاَلم  رهاننا، وهو اَّلي هد  تنا وب  جَ القرآن هو ح   إنَ " :يتدارسون القرآن، وقالوا

والفقري والغين، وال  ،والقوي ح يستوي فيه الضعيف  ة، وإقامة جمتمع صال   انلاس َكفَ ل بنْي دْ إلقامة الع  
 ."إال باتلقوى يفضل بعضهم ىلع بعٍض 

من  ابلينات   فيتلو عليه اآليات   ،د من املشكنياملعان   جوج  يأتيه اللَ   فقد َكن الرسول   ،دَعا س هذا ب  ولي
 ره.م من فوْ سل  ض شبهته، وقد ي  دح  والرهبة، وت   ل  دخله الوج  القرآن، في  

ك  ﴿ :القرآن يف شأن   -تعاىل  -وقد قال  ر  نْذ 
 
﴾ ]األنعامأل  ْن ب ل غ  م  ون يف تفسري ر املفِّس ك  قد ذ  و ،[19: ْم ب ه  و 

ءٍ ﴿ :هذه اآليات ْ رْي  يش 
ْن غ  وا م  ل ق  ْم خ 

 
﴾ ]الطور أ ون  م  اخْل ال ق  ْم ه 

 
ْسن ا ىلع   ﴿ :وقوهل ،[35: أ م  اء  ل ط  ل ْو ن ش  و 

وا الِص   ْم ف اْست ب ق  ْعي ن ه 
 
﴾ ]يسأ ون  بْص   ىَن ي 

 
ن  الرَ  *حم ﴿ :وقوهل ،[66: اط  ف أ يل  م  زْن 

يم  ت  ك ت اب   *مْح ن  الرَح 
ب   ر  ﴾ ]فصلتف ِصل ْت آي ات ه  ق ْرآناا ع  ون  ْعل م  ْوٍم ي  اء  ﴿ :وقوهل ،[3 - 1: يًّا ل ق  م  ي ا س  ك  و  اء  رْض  ابْل ع  م 

 
يل  ي ا أ ق  و 

يل  ب ْعدا  ق  ِي و  ْمر  و اْست و ْت ىلع   اْْل ود 
 
ق يض   اأْل اء  و  يض  الْم  غ  قْل ع  و 

 
﴾ ]هودا ل  أ ني  ْوم  الَظال م   -وغريها  ،[44: لْق 

 ره.كْ عن ذ   ضيق املجال  ما ي  
ن االنتشار، ينتش م   رسيع   ين  اإلسالم د   إنَ " :يف حمارضة هل -مدير جامعة جنيف  -دوار مونتيه إيقول 

 املسلم شديد   ،يعته بطبم مبِش ك مسل   وذلك ألنَ  ؛مةمنظ   مه هل مراكز  قدِ تشجيع ت   قاء نفسه دون أِي لْ ت  
ى املسلم وهلذا السبب تر   ؛ين سواهدل   مزية ليسْت  به وعقله، وهذه ىلع قلْ ة إيمانه تستول  وشدَ  ،اإليمان

ن ن يتصل به م  م   ى اإليمان الشديد لِك و  ل عدْ وينق   ، حَل وأىَن  ،بينه أينما ذه   بد  بِش ا ي  ب إيمانا امللته  
 ".نيالوثنيِ 

كمة، عون ب  دْ ادلعوة، وي   نون أساَلب  س  خملصون لإلسالم يف هذا العص، َي   د دَعة  ج  لو و   هفإنَ  ،وىلع هذا
بول، وقد والق   رى أن جيدوا االستجابة  لاكن أحْ  ،جج والباهنيون باحل  ل  دْ ن، وي  س  لون باليت يه أحْ اد  وجي  

  اإلسالم.ا يف نْش قويًّ  وتصبح َعمالا ريها واكئديها، ؤوس مدبِ قة باإلسالم ىلع ر  املحد   تنقلب تلك األخطار  
األزمان  فيه أنسب   ن  الزمن اَّلي َنْ  يف رأيي أنَ " :- ا فأسلمجنلزييًّ إا واكن مسيحيًّ  - يقول حممد باكثول

ىع ة هو بالعكس أدْ ص القوَ ن نقْ ا م  طا ثبِ ون م  ه الظانُّ ض، وما يظنُّ ة يف األرْ  ادلعوة اإلسالميَ ها لنْش ح  وأصل  
نا رْ ، لكَما فكَ هلا العجب   بةا نقيضع  ل  نة احلديبية دْ نلا يف ه   إنَ  ،للنجاح فيه وأكرث مالءمةا  ، اإلسالمإىل نْش 

هلم منها  األَس، واكنْت  ع  اهلدنة موق   منهم رشوط  تلك عْت وق   -رضوان اهلل عليهم  -فيها، فالصحابة 
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متهم قليل منهم، يف مقدِ  عددٍ  غري   ّم ظْ الع   ب اهلدايةصاح   م من تأثريها بعد  ل  سْ لم ي   ،ة عنيفةم  صدْ 
 عليه.رضوان اهلل  -يق دِ الِص 

ة واحدة بعد ن  لوا يف اإلسالم يف س  خ  اَّلين د   عدد   حىت إنَ  ،األكب لإلسالم الفتح   دنة َكنت  ولكن هذه اله  
 ذلك. قبل   ةا ن  س   عشة   ع  سْ ة ت  لوا فيه مدَ خ  ن عدد اَّلين د  م   ح احلديبية َكن أكرث  لْ ص  
ْ م ممَ بالرغْ  -ه يف اإلماكن نادينا بأنَ عه اآلن من احلديبية ي  م  ا نسْ لويًّ ا ع  صوتا  إنَ  د من نا إَله من اتلجرُّ ا ص 

اَلوم  عوب   أمجع، فالشُّ هذه اهلداية إىل البش   غ  وأن نبلِ  ،يننا هداية د  ا، ونعود إىل نْش ن  شعث   مَ أن نل   -ة القوَ 
 صور السابقة.َلنا منها يف الع  إ إصغاءا  أشدُّ 

 معركة املصحف":"د الغزايل يف كتابه ويقول األستاذ حممَ 
يين، واألوعية لم ادلِ يمة الع  من ق   ة أن يهون  ن األقطار اإلسالميَ ه م  ن  ماكتاسْ  د االستعمار بعد  وقد جه  "

ْ احلام    أخرى من املعر   ل الصدارة أللوانٍ ع  لة هل، وأن جي 
 
 الالكم يف رى من انلاس، تاراكا خْ فة، وصنوف أ

 ب ابلقاءقاتلونها ىلع طل  رة احلياة، تقاتلهم ىلع رضوراتها، وي  يف مؤخِ  ه ألقوامٍ واالشتغال بتوجيهات   ،اإلسالم
 .ب  وحسْ 

 هريت  ه، إاَل إذا َعد اتلاريخ س  ع  نفْ  ضه، أو يعمَ رْ أو يصَح ع   ،هأو تستقيم أمور   ،اإلسالم   يصلح   ستحيل أنْ وي  
ن ع  ني من املعادن اليت بح رجاهل مصنوع  األوىل، وأْص  ؤوا يف وَ ، وتبنفاسةا وجمادةا  هم األوائل  منها أسالف  ص 

تالميذ املبشين عن  ن الّضوري إقصاء  فم  " ،يادةوالق   اتلوجيه أماكن   كفاءتهم ض  جمتمعاتهم بمحْ 
اهات اإلسالمية يف يس، وتمكني ذوي االجِت اإلعالم واتلدر عادهم عن وسائل  وإبْ  ،القيادة واتلوجيه مراكز  

بة، ر املخرِ م  الزُّ  د  ي  هذه الوسائل ب   به، ال أن تَتك   يام  ر اَّلي جيب عليهم الق  وْ ليك يقوموا بادلَ  ؛بدل إساليم ِك 
ا ه يف زوايىلع اإلسالم، واحلريصون ىلع نْش  بينما يقبع الغيورون   ،ها إىل الكوارثة وجترُّ ك باألمَ ت  تفْ 
 من ابلدلان. ل يف كثريٍ احلياة، كما حص   عيشون ىلع هامش  ان واإلهمال، ي  سي  النِ 

 
 
الصحيح، والقيام  وانلهوض   ة  زَ وإذا ما أرادوا الع   ،ذلك بنكسات ونكبات اء  مون من جرَ يب املسل  ص  وقد أ
داث اتلاريخ عاظ بأحْ واالتِ  هذه األخطاء اْلسيمة، ك  من تدار   هم، فال بدَ هم وضمري  ين  يه عليهم د  مل  بما ي  

ْزب  اَّلَل  ﴿ ووقائعه إ َن ح 
ن وا ف  ين  آم  وهل   و اََّل  َل اَّلَل  و ر س  ت و  ْن ي  م  ﴾ ]املائدةو  ابل  ون  م  الْغ   .[56:  ه 

 :أمل وتفاؤل
إذا ما  ،بولوق   ن استجابةم   - ين البشية مجعاءد   - ين  يان ما يلقاه هذا ادلِ ويظهر للع   ،ي األملقوِ ا ي  وممَ 

عليه رمحة  - اادلاعية اإلساليم أمحد وبللو ق ىلع يد  ما حتقَ  - هو  ه وجلْ نون توضيح  س  َعة اَّلين َي  وجد ادلُّ 
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بح انلاس ىلع ا، فأْص يكاد يكون خياَلًّ  اين يف شمايل نيجرييا أمرا بال انلاس ىلع ادلِ فلقد َكن إقْ  - اهلل
ون روشها، واملبِش ىلع ع   خاويةا  ها أضحْت ألنَ  ؛هاقفل أبواب  ، والكنائس ت  اين اهلل أفواجا خلون يف د  دْ يديه ي  

وهم  ،ل  د هلم أم  ع  ه لم ي  ألنَ  ؛أخرى هم، أو يذهبون إىل بدلانٍ هم، ويعودون إىل بالد  ى َيزمون أمتعت  انلصار  
 . عنه بديالا ض  ف إىل اإلسالم، وال ترْ اهلائلة تتلهَ  اْلارف، وتلك اْلموع   ار  ن هذا اتليَ وْ ير  

ة الرابطة اإلسالمية، فيه ىلع قلَ  جليلة، وكذا جهود   فائدةٍ  بعثة اْلامعة اإلسالمية ذات   وقد َكنْت 
ن جناح يف تدريس القرآن، اإلبراهييم م   ه البشري  ف  ل ذلك ما صاد  بْ وق   ،ا طيبةمارا ث   ْت مر  إماكنياتها قد أثْ 

ْ ر  مقاومة الف  ن ة ىلع الرغم م   املدارس اإلسالميَ ونْش   رين يف اْلزائر.ني املستعم  سيِ ن
 فَ و  

 
 يشء قدير. ه ىلع ِك إنَ  ،طاهاد خ  شد، وسدَ ة اإلسالمية إىل الفالح والرُّ مَ ق اهلل األ

 . والسالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته 
 اض زيد بن عبدالعزيز في   
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:نبذة عن املؤلف  
 .ه1350دل يف روضة سدير اعم و   •

 .ر قلبظه عن ظهْ ف  وحَ  ،اب القرآن الكريمس يف الكت  درَ  •

 .خيمن املشا وقرأ ىلع عدد   ،علملطلب ال ؛ه1362ر إىل الرياض اعم سافَ  •

 واكن ترتيبه األول. ،ه1372ج من املعهد العليم بالرياض اعمّتر   •

 .لواكن ترتيبه األو   ،ه1376ة اعم ج من لكية العلوم الرشعي  ّتر   •

 ،يف رياسة القضاء اثم عضوا  ،ولكية الرشيعة ،ا باملعهد العليمسا ثم مدر   ،جهّتر   رَ ا بدار اإلفتاء فوْ  عضوا تعني   •
 ا للمكتبات. ا اعم  ثم مديرا  ،شني وظيفته كبري املفت  ومسّم   ،ا ملدير اعم املكتبات بوزارة املعارفثم مساعدا 

 :مؤلفاته
 .طبع مرتني ،الروضة انلدية رشح العقيدة الواسطية -1

 .مطبوع ،نظرات يف الرشيعة -2

 .نآطبع منه جز ،ور من اجلهادص   -3

 .الطبعة اثلاثلة ، اإلسالملمني يف نرْش واجب املس -4

 .مطبوع ،بصوْ  ن ك  م   -5

 .حتت الطبع ،حبوث ومناقشات -6

 .يف سبيل اإلسالم -7

 .قضية فلسطني -8

 .دة اإلسالميةحْ الوَ  -9

 .طبعي  لم ،امللكتاريخ الويلد بن عبد -10
 .د لكتاب الرسول القائد()نقْ  ف احلجابكْش  -11

 .حقيقة ادلروز -12 
 .ني )صالح ادلين األيويب(قاهر الصليبي   -13 
 .فاع عن معاويةد   -14 
 .إقليم سدير يف اتلاريخ -15 
 .العلم والعلماء -16 
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