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الصراع بني احلق والباطل قدمي قدم البشرية، وسنة من سنن هللا يف احلياة، ولقد كان العامل قبل اإلسالم ميوج بدعوات 
هدامة، وملا بُعث النيب صلى هللا عليه وسلم ابإلسالم وفيه البيان الشايف لكل ما حيتاجه البشر لتحقيق وتيارات فكرية 

وظيفتهم على األرض، وهي عبودية هللا تعاىل، وحتصيل أسباب السعادة يف الدنيا واآلخرة، فكانت رسالة نبينا حممد 
اجلاهليات اليت جثت على قلوهبم ولوثت أفكارهم دهراً صلى هللا عليه وسلم رمحة من هللا للناس لتخليصهم من تلك 

 .1طوياًل، قال تعاىل: }َوَما أَْرَسْلَناَك ِإَّلا َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنَي{ 

ومل ينتقل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل جوار ربه إَّل وقد حتول اإلسالم بكل ما فيه من عقائد وتعاليم وأخالق إىل 
اره يف األفكار والقلوب والسلوك، وبعد عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، رسخ اخللفاء واقع حي، تظهر مظاهره ومث

الراشدون هذا الواقع ووسعوا دائرته ابلفتوحات اإلسالمية، سعياً لتخليص البشر من اجلاهليات وما نتج عنها من ظلم 
اً فحلا األمن والعدل مكان اخلوف وشقاء، وما هي إَّل سنوات قليلة حىت دخل كثري من الناس يف دين هللا أفواج

 والظلم، ونتج عن ذلك أعظم حضارة عرفتها البشرية.

إَّل أن اَّلنتصار السريع يف اجملال العسكري مل يكن هنائياً فقد كان أعداء اإلسالم من اليهود والنصارى واجملوس 
رب اختذت من الفكر ميداانً هلا بعد أن واملشركني ومن يتعاون معهم من املنافقني وغريهم، خيططون جلولة اثنية من احل

 أدرك قادهتا قوة أتثري األفكار على السلوك، وأن احلرب الفكرية هي  

 السبيل الوحيد املتاح هلا يف ذلك الوقت ملقاومة اإلسالم، وتفريق أهله وإضالهلم.

 بهات، وكشف الزيوف.ولقد اختار هللا هذه األمة حلمل راية اإلسالم، والوقوف يف وجه الباطل، ودحض الش

صامداً أمام األحداث، ومواجهاً لكل األفكار  -إبذن هللا -وَّل ريب أن اإلسالم مبفهومه الصحيح، مازال وسيظل 
إمنا  -املعادية لإلسالم -الباطلة، واملذاهب املنحرفة، حىت يتضح وجه احلق، ويكشف زيف الباطل، وهذه الدعوات 

بيئات الغرب، وحني ُفصل بني الدين واحلياة، وضاعت مفاهيم اَّللتزام وجدت طريقها حني ُحرِ ف الدين يف 
 األخالقي.

وقد فات الذين طرحوا هذه املذاهب واألفكار يف البيئات اإلسالمية أن هذه املذاهب إمنا نشأت يف بيئات خاصة 
وأن العقيدة اإلسالمية هلا منزلتها وقيمتها األصيلة، اليت تعارض فصل الدين عن … هبا، ومن خالل حتدايت خمتلفة 

تفرق بني شريعة هللا وقوانني البشر، وتنكر الوساطة بني هللا  احلياة، واليت تنكر أن يكون اإلنسان مادة فقط، واليت
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تعاىل وخلقه، أو إطالق احلرية من مجيع ضواهبا، أو معارضة عامل الغيب والبعث واجلزاء، وترى أن هذا كله إمنا يراد 
ان استعباد البشر، ابلبشرية لتحطيم اجلدار القوي الذي تستند إليه يف عالقتها ابهلل تعاىل، ومن مث السقوط يف أحض

والعبودية للمخططات التلمودية املتطلعة إىل السيطرة على العامل اإلسالمي بعد حتطيم قيمه، وأخالقه ومقدراته، وتلك 
أخطر املخططات اليت جتتاح البشرية اليوم، واليت طرحت يف السنوات األخرية أنواعاً من الدعوات واملذاهب 

لوسائل الساقطة، وكلها تقصد اإلسالم، فهو القوة الوحيدة اليت تستطيع أن تصمد والفلسفات املضللة، ابألساليب وا
 يف وجه 

اإلحلاد واملادية والوثنية، واإلابحية، وغريها من املذاهب الباطلة، واملسلمون مطالبون دائماً إبقامة دينهم، واليقظة جتاه 
 .1تفسد مقوماهتم، أو حتطم معنوايهتم  أعدائهم، والتصدي لكل القوى اليت حتاول أن تفت يف عضدهم، أو

 

 

 

 تعريف الغزو الفكري 

)الغزو الفكري: يعين هجمات فكرية متالحقة ذات صلة بتاريخ املسلمني وحاضرهم، تطرح شبهات وأفكاراً مزيفة  
رين وأقالم مستوعبة تراث اإلسالم، وأحوال املسلمني، وقد انطلقت من البالد األجنبية شرقية أو غربية على يد املنص

 .2بعيدة عن العمل العسكري املسلح(  1املستشرقني

)يقصد ابلغزو الفكري الوسائل غري العسكرية اليت اختذها أعداء اإلسالم إلزالة مظاهر احلياة اإلسالمية وصرف  -5
 املسلمني عن التمسك ابإلسالم، مما يتعلق ابلعقيدة وما يتصل هبا من أفكار وتقاليد وأمناط وسلوك(

)الغزو الفكري واحد من شعب اجلهد البشري املبذول ضد عدو ما لكسب معارك احلياة منه، ولتذليل قياده  -6
وحتويل مساره، وضمان استمرار هذا التحول حىت يصبح ذاتياً إذا أمكن، وهذا هو أقسى مراحل الغزو الفكري 

 .4 ابلنسبة للمغلوب، وإن كان يف نفس الوقت هو أقصى درجات جناح الغزاة(

وبعد إيراد هذه التعريفات نستطيع القول أبن الغزو الفكري بوجه عام هو جمموعة اجلهود اليت تتخذها أمة من األمم 
 ضد أمة أخرى هبدف التأثري عليها لتوجيهها إىل وجهة معينة.
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 وهو بوجه خاص: جمموعة اجلهود اليت اختذها أعداء اإلسالم ضد األمة

 

 

 تهاملبحث الثاين: أمهية دراس

 إن معرفة ودراسة الغزو الفكري هلا أمهية كبرية فهي هتدف إىل:

إمداد املسلم أو طالب العلم مبعلومات موضوعية تقفه على أساليب ووسائل األفكار املناوئة واملعادية لإلسالم،  -1
 ليكون على وعي ابخطارها ودراية بطرق معاجلتها أبسلوب يتسم ابحلصانة واحلكمة وبعد النظر.

تبصري املسلم أبن أعداء اإلسالم تقوم خططهم على اختالف مذاهبهم على أساس واحد هو الكيد لإلسالم،  -2
فهم يركزون على تشويه األصول قبل الفروع، يتصدون للقرآن الكرمي، والرسول حممد صلى هللا عليه وسلم، والسرية 

ونشر الرذيلة والفساد بني اجملتمعات، وفصل املسلمني النبوية، وحياربون اللغة العربية، ويعملون على إفساد األخالق، 
 عن اترخيهم، وسري سلف أمتهم الصاحل.

دعوة األجيال اليت أتثرت بتلك املذاهب واَّلجتاهات وجعلها أجياَّلً إسالمية واعية حتيا ابإلسالم، وتعمل من  -3
 أجله، وتستطيع أن جتابه تلك اَّلجتاهات الفاسدة املفسدة.

باع املذاهب واألفكار املعادية لإلسالم يسبب اخلالف والنزاع والفرقة بني املسلمني، وهللا تعاىل أمر بيان أن ات -4
يعاً َوَّل تَ َفراُقوا{   .1ابَّلعتصام بكتابه، قال تعاىل: }َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اَّللِا مجَِ

ألفكار واألساليب اليت يروج هلا حتذير املسلمني عامة والشباب على وجه اخلصوص من اَّلغرتار واَّلخنداع اب -5
 أعداء اإلسالم واملسلمني،

 

 

 

 



5 
 

 

 املبحث الثالث: مظاهره واجتاهاته

اختذ الغزو الفكري لإلسالم واملسلمني يف العصر احلديث مظاهر عديدة، واجتهت تياراته يف جماري عمقها صانعوها 
إليه السم يف العسل، أو املوت فيما يزعمون أنه وزادوا يف طوهلا وعرضها، حىت طافت ابلعامل اإلسالمي، حاملة 

 الدواء.

ونستطيع أن نتعرف على تلك املظاهر للغزو الفكري وتياراته يف محالت التشويه املوجهة ضد اإلسالم يف األمور 
 :1اآلتية

 محالت موجهة لتشويه القرآن الكرمي.

 محالت موجهة لتشويه السنة النبوية.

 الرسول صلى هللا عليه وسلم.محالت موجهة لتشويه شخص 

 محالت موجهة لتشويه التاريخ اإلسالمي والسرية النبوية.

 محالت موجهة لتشويه الرتاث اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية.

للحضارة اإلسالمية وللمسلمني أنفسهم، كتغريب  2كما نستطيع أن ندرك مظاهر هذا الغزو يف محالت التغريب
 إلجتماعية والسياسية واإلقتصادية، وتغريب األخالق واآلداب، مث تكون قمة التغريبالتعليم والثقافة والنظم ا

 

 املبحث اخلامس: أهدافه

 للغزو الفكري أهداف كثرية من أمهها:

 أوًَّل: اقتالع العقيدة اإلسالمية من قلوب املسلمني، وصرفهم عن

 .1التمسك ابإلسالم

ملسلمني، وذلك لئال تتأثر األقطار األخرى مببادئ اإلسالم وأصوله اثنياً: منع اإلسالم من اَّلنتشار خارج داير ا
السمحة، وهو الذي يتفق مع الفطرة اإلنسانية اليت فطر هللا الناس عليها، واإلسالم هو الدين األكمل الذي يستطيع 



6 
 

لة التمزق بني العمل أن جيتاز ابإلنسان مرحلة التناقض بني الفكر والسلوك، وحالة التذبذب بني العبادة والعمل، وحا
 للدنيا والعمل لآلخرة، واإلسالم وحده الذي حقق التوفيق بني هذه التناقضات اليت تعيشها الدايانت احملرفة.

وهذه املميزات اليت اختص هبا ديننا اإلسالمي العظيم هي نفسها اليت تورق مضاجع هؤَّلء الغزاة، ألهنا تكشف 
م وأمام األمم األخرى اليت يطمعون يف اإلستيالء عليها مبظهرهم العدواين ابطلهم من انحية، وتظهرهم أمام شعوهب

احلقيقي، ومن مث هتدد خمططاهتم مجيعاً أبلغ هتديد، ومن هنا كان اهلدف األول من اسرتاتيجيتهم أن يعملوا بكل 
 الطاقات لوقف إنتشاره خارج هذه الداير.

 اً على تشويه حقائق اإلسالم وإظهار اتباعه يف أسوأ صورة.وكانت هلم يف ذلك وسائل متنوعة، تقوم أوَّلً وأخري 

 ومن وسائلهم يف حماصرة اإلسالم:

 تشوية صورة اإلسالم، وذلك عن طريق نشر األابطيل حول اإلسالم-1

 (353حتصني اجملتمع املسلم ضد الغزو الفكري )ص: 

اثر هبذا الدين أو حىت عن جمرد النظر ، واهلدف من وراء ذلك واضح، وهو حماولة صرف أنظار أتباعهم من الت…
 فيه..

جتسيم مظاهر الضعف يف داير املسلمني ومحلها على اإلسالم.. لكننا ننكر أشد اإلنكار أن يكون اإلسالم هو  -2
املسؤول عن ضعف املسلمني أو عن ختلفهم يف أي مضمار، بل التبعية الكربى تقع على املسلمني أنفسهم، ألهنم 

ولكنه إذا عادوا إليه ومتسكوا به فسينصرهم هللا وسيكون معهم }اي أيها الذين … فتخلى هللا بنصره  ختلوا عن دينهم
 .1آمنوا إن تنصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم{ 

تصوير اإلسالم على أنه دين العنف والدماء، وذلك بدليل قطع يد السارق، ورجم الزاين احملصن، وضرب عنق  -3
 ضة اجلهاد يف سبيل هللا، وهذه الشبهةواألابطيل ليس هنا مكان الرد عليها.القاتل، وبدليل فري

تصوير مزااي اإلسالم على أهنا عيوب، وذلك كموضوع الطالق، وتعدد الزوجات الذي يعترب   بكل ما يكتنفه  -4
نه ضرب من إَّل أن هؤَّلء صوروه ألتباعهم وللعامل على أ… من ضوابط   رمحة رحيمة من احلق سبحانه بعباده 

 اهلمجية وفوضى اجلنس يبيحها هذا الدين للمسلمني.
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اهتام اإلسالم بشل قوى اإلبداع والعبقرية بني اتباعه، ومن أجل ذلك اهتموا اإلسالم مبجموعة من اَّلهتامات  -5
كري املبدع، الغريبة، أبرزها أنه يبعث على اخلمول والكسل، وأنه يلغي فاعلية العقل، ويسلب أتباعه القدرة على التف

ويسمونه ابلدين احملمدي، لإلحياء أبنه من صنع النيب، وليس ديناً رابنياً، وإمنا هو جمموعة من العادات والتقاليد اليت 
 2أصبحت ديناً مع مرور الزمن للمسلمني. .

 

ص واألعمال، وهؤَّلء األعداء َّل يستندون إىل أي دليل، ألن العمل يف اإلسالم هو املعيار الصحيح لتقومي األشخا
 .1واألدلة من الكتاب والسنة على حث اإلسالم على العمل كثرية جداً، ذكران بعضها يف غري هذا البحث

 اثلثاً: ضرب اإلسالم من الداخل، وهو يشبه يف العمل العسكري تصفية قوات العدو بعد فرض احلصار عليها.

 لداخل هي:وأهم وسائل الغزو الفكري اليت أُتبعت يف ضرب اإلسالم من ا

 إاثرة اخلالفات والنزاعات وتضخيمها بني املسلمني. -1

حماولة إفساد املسلمني يف عقيدهتم وأخالقهم، وإغراقها يف متاهات الشك، وقد وجدت اجلذور هلذا اإلفساد  -2
 عندما دخل اإلسالم من يريد هدمه، وتقويض أركانه من الداخل، مث عندما ترمجت الكتب الفلسفية يف العصر

العباسي، وغزت الفكر اإلسالمي بكثري من املنازع الفلسفية، واملذاهب امللحدة، يف تفسرياهتا للكون واملادة وما وراء 
 2… الطبيعة، مما أدى إىل ظهور بعض املشككني الذين كانوا ينزعون يف الشك منزع السوفسطائيني

ا موجوداً فإن جهود الغزاة سوف متضي مع أدراج واحلق أنه طاملا كانت العقيدة صحيحة يف النفوس، واحلفاظ عليه
 الرايح.

 جتزئة املسلمني عن طريق إحياء العصبيات والقوميات اجلاهلية.-3

 نشر النظرايت واألفكار املناهظة للدين.-4

بتأسيسهم دعم وأتسبس احلركات املعادية لإلسالم كالبابية والبهائية، والقاداينية. واجلدير ابلذكر أن املستعمرين -5
هلذه احلركات اهلدامة، كانوا يصدرون عن القاعدة القدمية للتبشري بني املسلمني اليت تقول "تبشري املسلمني جيب أن 

 .1يكون بواسطة رسول من أنفسهم، ومن بني صفوفهم، ألن الشجرة جيب أن يقطعها أحد أغصاهنا"
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ادئهم للبلدان اإلسالمية، إمنا يهدفون إىل هنب خريات رابعاً: إن هؤَّلء األعداء يف غزوهم بثقافتهم وأفكارهم ومب
 .2الشعوب اإلسالمية ومقدراهتا، واغتصاب حقوقها، واَّلستفادة من أفرادها، وتسخريهم يف حتقيق أهدافهم

 املبحث السادس: أساليبه ووسائله

ة عند املسلمني تتمثل يف العقيدة لقد درس قادة الدول الغربية وعلماؤها اتريخ األمة اإلسالمية، ووجدوا أن منابع القو 
اإلسالمية، املستقرة يف القلوب، والشريعة اإلسالمية اليت حتكم احلياة، ووجدوا أن آابءهم الصليبيني هزموا قدمياً بسبب 

متسك املسلمني هبذا الدين، فوجهوا مهمهم لزعزعة العقيدة اإلسالمية، حىت يسهل عليهم اقتالع عقيدة اإلسالم، 
 .1رته يف نفوس املسلمني، وبذلك يسهل السيطرة عليهموتشويه صو 

 أهم األساليب والوسائل اليت استخدمها الغرب الصلييب:

 :2وقد خلص هذه األساليب صاحب كتاب "املخططات اَّلستعمارية ملكافحة اإلسالم"، فيما يلي

هبان ليشرفوا على هذه املدارس، ويربوا فتح املدارس األجنبية يف داير املسلمني وتكثريها وتنويعها، وإرسال القسس والر 
 أجيال املسلمني على أعينهم.

ومنها إرسال البعوث، وتكثري اإلرساليات التبشريية لنشر مكامن التنصري يف كل مكان، وتشكيك الشباب املسلم يف 
ودور  دينه وعقيدته، وإحاطته بسياج من أوهامها وضالَّلهتا، ومن وسائلهم فتح املستشفيات واملستوصفات،

 التمريض لنفس الغرض اخلبيث.

 ومنها إرسال أكرب قدر ممكن من شباب املسلمني وأبنائهم إىل داير

 …الغرب، لينهلوا من ثقافته املسمومة هناك، ويعودوا إىل دايرهم وقد ود عوا هناك دينهم وخلقهم ومبادئهم 

فتهم األصيلة، وتلهيهم ابلعبث واخليال املاجن ومنها نشر الكتب املفسدة العابثة املضللة اليت تشغل الشباب عن ثقا
 الذي سيجرهم إىل اجملون واجلنون.

ومن هذه املخططات السيطرة قدر املستطاع على برامج التعليم يف الداير اإلسالمية، وتوجيه التعليم توجيهاً علمانياً 
 َّل يؤمن بدين، وَّل يصدق برسول، وينطلق حنو اإلحلاد والفساد.

الت اخلليعة والسينمات املسمومة، والتلفزيون املشحون مبا يثري غرائز الشباب ويشغلهم ابلتفكري يف ومنها نشر اجمل
 إشباع غرائزهم عن التفكري يف مصاحل أمتهم ومستقبل دينهم وعقيدهتم، وحرية أوطاهنم وأمتهم.
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ة اخلليعة والقصة املاجنة، وإرسال ومنها العمل املتواصل إلفساد شبابنا ورجالنا بزجاجة اخلمر، وفتاة اهلوى، والصور 
 والفاتنات أفواجاً أفواجاً إىل داير املسلمني ليفسدن ابسم الفن، ويهدمن ابسم احلرية، وخيربن بسم الرتفيه. 1القينات

 ومنها فتح نوافذ للحضارة والثقافة الغربية ومتجيدها، والدعاية هلا. .

وامتصاص أكرب قدر ممكن من ثروة البالد اإلسالمية، وإشاعة الفقر ومنها السيطرة اَّلقتصادية والتحكم يف األسواق، 
 …والبطالة بني املسلمني 

وتسليط األضواء عليها لينبهر هبا الشباب املسلم، وينسى حضارته … ومنها متجيد وإحياء احلضارات القدمية 
 اإلسالمية األصيلة. .

 ونشر… ني ومنها العمل على إلغاء احملاكم الشرعية يف داير املسلم

 …القوانني الوضعية ودراستها 

 ومنها إضعاف سلطان اإلسالم يف نفوس املسلمني. .

 …ومنها توجيه األدب واألدابء والصحافة وجهة علمانية َّل دينية، والسيطرة علىدور النشر والتوزيع 

 …ؤسفة فيه ومنها تشويه التاريخ اإلسالمي والتشكيك فيه وحوادثه، وابراز اجلوانب الضعيفة أو امل

 ومنها إنشاء املذاهب واملبادئ اهلدامة.. وإشغال املسلمني هبا، وإخراجهم من دينهم بواسطتها. .

ومنها العمل على إفساد املرأة املسلمة مث إخراجها ابسم الثقافة واحلرية والدميقراطية سافرة متربجة، وجعلها أحبولة 
 ألسرة وهدم كيان اجملتمع اإلسالمي.الفساد يف اجملتمعات اإلسالمية، ومن مث تعطيل ا

ومنها حماربة اللغة العربية األصيلة، والدعوة إىل العامية، أو الدعوة إىل الكتابة ابحلروف الالتينية، لقطع الصلة بني 
 ماضي املسلمني وحاضرهم، وضياع كنوزهم العلمية اليت تركها سلفهم الصاحل وكانوا هبا خري أمة أخرجت للناس.

اَّلستعمار على مكافحة اإلسالم، ووضع قدم لإلستعمار يف فلسطني قلب البالد اإلسالمية بواسطة اليهود اتفاق 
… 

 ومن هذه املخططات وأمهها وأخطرها إحياء العاطفة القومية، وإاثرة النعرات القومية بني املسلمني.

 يقول الدكتور / عبد الستار فتح هللا سعيد:
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ة يف أساليب الغزو الفكري وأتصيل املناهج الضالة، وعرضها عرضاً مغرايً، واستخدام وقد برعت هذه احلضارة الغازي
 كل جتارهبا العلمية وطرائقها

احلضارية يف هبرجة ذلك وتدعيمه، حىت لتعد وسائل األمم واحلضارات السابقة فنوانً ساذجة إذا قيست مبا 
املكر واخلداع والتضليل، واليت تقف وراءها أجهزة مدربة اجلاهلية املعاصرة من فنون  -وَّل تزال تستخدمه -استخدمته

عاتية لتأصيلها، وفلسفتها، والتخطيط هلا، وإعداد براجمها ومناهجها، ومتابعتها ابلتنفيذ والرصد والتعديل، واَّلحصاء 
 واملقارنة والتحليل، حىت ليصدق عليهم متاماً ما وصف به الشاعر حافظ إبراهيم اَّلحتالل اإلجنليزي:

 1لقد كان فينا الظلُم فوضى فُهذبت ... حواشيه حىت ابت ظُلماً منظما 

وهذا الغزو املنظم املدروس يستخدم القصة، والتمثيلية، واملسرح، والسينما، واإلذاعات أبنواعها، والكتب واجملالت، 
حتقيق أهدافه، والوصول إىل والصورة، واملقالة، حىت الطرائف وامللح الشائعة َّل يتأخر يف استعماهلا لكسب قضاايه، و 

ما يسمونه هم أنفسهم بعملية )غسيل املخ( ، و )زرع ذاكرة( جديدة يف رؤوس األجيال، لتنشأ على وَّلء فكري 
 .2ونفسي للغرب ومثله وحضارته

 أهم املخططات اليهودية:

يد اليهود ضد وإليك أهم ماله صلة بك 3وقد خلص هذه املخططات صاحب كتاب )اإلسالم والدعوات اهلدامة( 
 اإلسالم خاصة فمن ذلك:

 حماربة األداين بصورة عامة، وبث روح اإلحلاد واإلابحية بني الشعوب. -

 تدمري القوى البشرية ومعنوايت األمم، واستذَّلهلا واستعبادها. -

 والفن. السيطرة على الشباب واألطفال من أول الغاايت، واَّلستعانة على ذلك ابألندية الرايضية واملوسيقية -

 إشعال الثورات والفنت واَّلضطراابت، وإنفاق األموال الطائلة يف سبيل األغراض اهلدامة. -

إجياد جيل من العلمانيني يف العامل ملعاجلة القضااي على أساس مادي، وإبعاد اآلاثر العقائدية والدينية عن خمططات  -
 السياسة واَّلجتماع.

 ث الدعاية للمبادئ املستقاة منها.الرتكيز على املذاهب والفلسفات، وب -

 الرتكيز على املرأة والدعوة إىل حتريرها ونزعها من الدين واألسرة، واجتذاهبا إىل املراقص واحملافل. -
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الدعوة إىل التعليم العلماين الالديين الذي يفسد قلوب الشباب ويفرض مقومات الرذيلة، واقتالع العفة من عقول  -
 الفتيات.

لى الفساد عن طريق الثقافة، والصحافة، وذلك بنشر الرواايت والصور اخلليعة، واألغاين البذيئة، ونشر التحريض ع -
 اخلرافات.

 إحياء النحل والوثنيات القدمية. -

 الرتويج للفلسفات املادية وبناء مجيع العلوم على أساسها. -

األنباء، واستخدامها يف إاثرة الرأي العام،  السيطرة قدر اإلمكان على اإلعالم والتعليم ودور النشر ووكاَّلت -
 وإفساد األخالق، وحتطيم األسرة، لتشييد عبادة املال والشهوات.

 وقد استخدم اليهود لتنفيذ هذه املخططات عدة أساليب منها:

وعن  وعن طريق املنظمات السرية والعلنية، ومن أشهرها وأخطرها املاسونية..… احتكار املال والصناعات احلساسة 
 طريق وسائل اإلعالم خططت

والعمل على تدمري األخالق واَّلجتماع، وتشويه صورة اإلسالم … الصهيونية للسيطرة على مشارب الفكر البشري 
 على وجه اخلصوص.

وقد التقت مصاحل اليهود مع مصاحل الغرب الصلييب يف حرب اإلسالم والسعي إىل السيطرة العاملية، وحتويل العامل كله 
 األمناط الغربية وحضارته.إىل 

 وقد ساعد جناح أعداء اإلسالم من الصليبيني احلاقدين، واليهود املفسدين عدة عوامل أمهها:

ضعف األمة اإلسالمية يف وقت اجملاهبة الفكرية احلديثة نتيجة اَّلحنراف اخلطري يف مفهوم اإلميان، وسوء املعتقد،  -
 وانتشار الفرق املخالفة والبدع.

 -التخطيط ودقته ومشوله، وتظافر جهود األعداء من اليهود والنصارى والشيوعيني واملنافقني على تنفيذه. قوة  -
وقوع كثري من الشعوب اإلسالمية حتت مظلة اَّلستعمار الصلييب أو الشيوعي، حيث فرضت عليه األفكار اهلدامة 

 امليادين.فرضاً، وأبعد اإلسالم عن نواحي احلياة، وشنت عليه احلرب يف كل 

 تقدم وسائل اإلعالم وامتالك قوى الشر لزمامها. -



12 
 

 ومما تقدم يتبني لنا نتائج هامة:

شدة عداوة اليهود والنصارى والشيوعيني واملشركني هلذا الدين، وسعيهم ومكرهم املستمر الذي َّل يفرت يف مقاومته 
 بكل األساليب.

 ا السبيل األمثل حلرب اإلسالم وحتطيم قيم اإلميان.تركيزهم على احلرب الفكرية إلدراكهم خطورهتا، وأهن

 

 املبحث السابع: آاثره

إن الغزو الفكري احلديث أحدث انقالابً جذرايً يف حياة املسلمني يف معظم البالد اإلسالمية وابتعد بكثري منهم عن 
فقد  -لكة العربية السعودية املم -الطريق املستقيم، وأصبحت كثري من الدول رهينة للغزو الفكري، عدا هذه البالد

حفظها هللا من آاثر الغزو الفكري، وذلك بسبب عقيدة التوحيد ونشرها اليت قام هبا الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
رمحه هللا وأنصاره من آل سعود وعلماء هذه البالد يف دوريها األول والثاين، إىل أن قام بتأييدها ونشرها مؤسس هذا 

عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود رمحه هللا، وسار على ذلك أبناؤه امليامني، إَّل أنا خطر  الكيان الشامخ امللك
 الغزو الفكري ما يزال يزحف ويشتد، واملكر يتعاظم ويتنامى. وقى هللا املسلمني كيد الكفار، وشر األشرار.

 .1قال تعاىل: }وميكرون وميكر هللا وهللا خري املاكرين{ 

ره: إفساد العقيدة وحتطيم مظلة األعراف األخالقية يف اجملتمعات اإلسالمية، فانطلقت تسري يف وكان من أبرز آاث
أوصاهلا كل موبقات احلضارة األوربية حىت وصلت يف ظل اَّلحتالل إىل مرحلة الشيوع واَّلستعالن، مث إىل مرتبة 

ني الوافدة، ودخل يف روع املغلوبني أن اَّلستقرار واَّلستحسان، مث وصلت إىل درجة أصبحت فيها حتت محاية القوان
اَّلحنالل والفساد من ضرورايت التحضر واملدنية يف جوانبها الصحيحة، وقد ظهر هذا اَّلحنالل يف البداية يف السلوك 
الفردي، فاحنرف الناس عن هنج الدين واستهوهتم مظاهر احلياة الغربية، فأقبل كثري منهم على اخلمور والفجور والقمار 

 اب وحنو ذلك، مث دب دبيبوالر 

 

التهاون يف الدين فتناول العبادات والعقائد وغريها من أنواع اَّلحنالل، فتكاسل الناس عن أداء العبادات، وانتشرت 
يف اجلو ضروب من الفلسفة واملذاهب الضالة، واستمالة الشباب وغريهم، وصارت العالقة اجلنسية والنزعة اَّلابحية 

وكثري من اجملالت والصحف ابتغاء وفرة الربح والدخل، فاحنرف الشباب وفسدت روابط  الشغل الشاغل للسينما
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األسرة مث عما السيل وطما   إَّل من رحم ربك   فاهنارت الفضائل اَّلقتصادية واَّلجتماعية عندما شهد العامل اإلسالمي 
ولكنه وفق … التبشريية واَّلستشراقية  تغيرياً اجتماعياً استجابة لدعوات التغريب على يد املستعمرين ومؤسساهتم

األسلوب اجلديد أصبح يتم على أيدي املسلمني أنفسهم من تالميذ املستشرقني واملبتعثني، يساندهم يف تنفيذ هذا 
 املخطط بعض احلكام املسلمني.

م احلاجة أو كما أمثرت جهود املنصرين عن تنصري كثري من أبناء املسلمني الذين درسوا يف مدارسهم، أو أجلأهت
اإلعجاب إىل إتباع دين النصارى، كما اعتقد كثري من املنتسبني إىل اإلسالم األفكار الكافرة، كالفكرة الشيوعية، أو 

 .2، أو العلمانية، أو غري ذلك من الفلسفات الضالة1القومية البعثية

مية من عبادة القبور، والتربك هبا، واحلج وكثمرة لتشجيع املستعمرين ازدهرت املظاهر الوثنية يف كثري من البالد اإلسال
 إىل املشاهد، والطرق الصوفية الضالة، اليت استحوذت على كل من فيه نزعة إىل التدين.

 

أما اَّلقتصاد: فقد وجه اَّلستعمار موارد البالد اإلسالمية إىل مصاحله اخلاصة.. واحتكر التجارة اخلارجية للبالد 
واجته … اخلية، وعمد إىل توطني األوربيني يف البالد اإلسالمية عن طريق التجارة اإلسالمية، ومعظم التجارة الد

، ابَّلضافة إىل 1وربط عمالت العامل اإلسالمي بعملته… اَّلستعمار إىل حماربة الصناعة الوطنية يف العامل اإلسالمي 
، أو الشرق اَّلشرتاكي الشيوعي، أتسيس اقتصاد العامل اإلسالمي على الراب، وعلى نظرايت ونُظم الغرب الرأمسايل

 وأصبح موجهاً ومرتبطاً ابلدول اإلستعمارية، أو املنظمات اَّلقتصادية العاملية إَّل ما شاء ربك.

وأما الناحية السياسية فقد وزع املستعمرون العامل اإلسالمي إىل دويالت ومناطق نفوذ، اقتسمتها الدول اَّلستعمارية 
ذه اآلاثر عن إقصاء الشريعة اإلسالمية عن ميدان احلكم يف العامل اإلسالمي   إَّل من الغربية أو الشرقية، وأسفرت ه

رمحه هللا   وحوربت العقيدة حماربة شديدة، كما حوربت اللغة العربية، وشوه التاريخ اإلسالمي، وعمل اَّلستعمار على 
 سالمية يف عالقاهتا فيما بينها.وأصبح اخلالف واخلصام مسة مميزة للدول اإل… نشر لغته، واترخيه، وعاداته 

وفقد املسلمون الكثري من بالدهم، وحول الكثري منها إىل دول نصرانية أو شيوعية، وأعطيت فلسطني إىل شرار اخللق 
 .2من اليهود الصهاينة 

 )وكان من أخبث آاثر اهلجوم الفكري هو قيام مدرسة فكرية جديدة بني املسلمني، ترمي إىل تقريب الشقة بني
 تعاليم اإلسالم، وبني ما جاءت به حضارة الغرب من أفكار ونتائج ونظرايت يف ميادين احلياة.
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 املبحث األول: مرحلة ما قبل إسقاط اخلالفة اإلسالمية

 وتبدأ ابحلروب الصليبية، مث اَّلستشراق، مث التبشري.

 أوًَّل: احلروب الصليبية

قائق التارخيية املسلام هبا، فمن هذه احلقائق أن الغرب جرد محالٍت لسنا نكتب اترخيًا، ولكننا نستخلص عربًا من احل
غزت الشرق اإلسالمي  ابسم الصليب وحتت رايته، وكان رجال الكنيسة يف أورواب يدفعون امللوك والشعوب إىل هذه 

دولتهم، مشجًعا  ، فاختذت بذلك طابًعا دينيًّا شكاًل وموضوًعا، وكان تفرق املسلمني إىل دويالٍت، وضعف1احلروب
 هلم على ذلك الغزو، وليس صحيًحا ما حياول بعض الكتاب العرب تصويره، من أهنا كانت جمرد محالت استعمارية 

 

ابحثًة عن املصاحل اَّلقتصادية، نعم.. قد يكون اَّلستعمار واَّلستغالل اَّلقتصادي  من أهدافها، لكنه ابلتأكيد ليس 
، أمنا كان هذ ، وَّل مشاركتهم يف هذه اهلدف األول الرئيسي  ا هدفًا دينيًّا، ومل تكن محاسة رجال الدين املسيحي 

احلمالت عفًوا وَّل لغًوا، ولكنه كان قصًدا إىل اَّلنتقام من غزو اإلسالم لقلب أوراب، حىت صار البحر األبيض 
إىل إدخال املسلمني يف  املتوسط ِبريًة إسالمية خالصًة، وحىت بلغ املسلمون جنوب فرنسا، مث قصًدا بعد اَّلنتقام
سبحانه وتعاىل: }َوَلْن -املسيحية ذاهتا، وهو ما ستفسره املرحلة التالية هلذه احلروب، واألمر أن يفسرمها قول هللا 

يَ ُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن وقوله: }َوَّل يَ زَاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحىتا  1تَ ْرَضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َوَّل الناَصاَرى َحىتا تَ تاِبَع ِملاتَ ُهْم{ 
، من أن اليهود كانوا وراء احلروب الصليبية، قصًدا 3وقد يكون صحيًحا ما أشار إليه كاتب أمريكي   2اْسَتطَاُعوا{ 

 كما أشار، مث حتقيقها ملزيد من الكسب والراب أثناء تلك احلروب.-إىل أضعاف العاملني املسيحي  واإلسالمي  

 اثنيا : 

 اَّلستشراق

 التعريف:

تعبري يدل على اَّلجتاه حنو الشرق، ويطلق على كل من يبحث يف أمور الشرقيني  Orientalismاَّلستشراق 
وثقافتهم واترخيهم. ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل يف إجراء الدراسات املختلفة عن الشرق اإلسالمي، 
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ثقافته. ولقد أسهم هذا التيار يف صياغة التصورات الغربية عن الشرق واليت تشمل حضارته وأداينه وآدابه ولغاته و 
 عامة وعن العامل اإلسالمي بصورة خاصة، معرباً عن اخللفية الفكرية للصراع احلضاري بينهما.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

 البداايت:

الدولة اإلسالمية يف األندلس، يف من الصعب حتديد بداية لالستشراق، إذ أن بعض املؤرخني يعودون به إىل أايم  -
حني يعود به آخرون إىل أايم الصليبيني، بينما يرجعه كثريون إىل أايم الدولة األموية يف القرن الثاين اهلجري. وأنه 

يف كتابني األول: حياة حممد.  John of Damascusنشط يف الشام بواسطة الراهب )*( يوحنا الدمشقي 
ومسلم. وكان هدفه إرشاد النصار يف جدل )*( املسلمني. وأايًّ كان األمر فإن حركة والثاين: حوار بني مسيحي 

 اَّلستشراق قد انطلقت بباعث ديين يستهدف خدمة اَّلستعمار )*( وتسهيل عمله ونشر املسيحية )*( .

اء عدد م وذلك إبنش1312وقد بدأ اَّلستشراق الالهويت بشكل رمسي حني صدور قرار جممع فيينا الكنسي عام  -
 من كراسي اللغة العربية يف عدد من اجلامعات األوروبية.

يف أورواب إَّل مع هناية القرن الثامن عشر، فقد ظهر أوَّلً يف إجنلرتا  Orientalismمل يظهر مفهوم اَّلستشراق  -
 م.1838م كما أدرج يف قاموس األكادميية الفرنسية عام 1799م، ويف فرنسا عام 1779عام 

 من الرهبانية  Herbert de Oraliacم( 1003 - 938رلياك )هربر دي أو  -

 999حرباً أعظم ابسم سلفسرت الثاين  -بعد عودته  -)*( البندكتية، قصد األندلس، وقرأ على أساتذهتا مث انتخب 
 م فكان بذلك أول اباب )*( فرنسي.1003 -

 لمية العربية.م قام رئيس أساقفة )*( طليطلة برتمجة بعض الكتب الع1130يف عام  -

إيطايل، قصد طليطلة وترجم ما َّل يقل  Gerard de Gremonaم 1187 - 1114جريار دي كرميوان  -
 مصنفاً يف الفلسفة )*( والطب والفلك وضرب الرمل. 87عن 

فرنسي من الرهبانية البندكتية، رئيس دير كلوين،  Prerre le venerableم 1156 - 1094بطرس املكرم  -
مجاعة من املرتمجني للحصول على معرفة موضوعية عن اإلسالم. وقد كان هو ذاته وراء أول ترمجة ملعاين قام بتشكيل 

 .robert of Kettonم اليت قام هبا اإلجنليزي روبرت أوف كيتون 1143القرآن الكرمي إىل اللغة الالتينية 
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الثاين عشر وعين بعلم التنجيم )*( ظهر يف منتصف القرن  Juan de Sevillaيوحنا اإلشبيلي: يهودي متنصر  -
 م وقد كان ذلك مبعاونة إدلر أوف ابث.1133، نقل إىل العربية أربعة كتب أليب معشر البلخي 

إجنليزي، تلقى علومه يف أكسفورد وابريس حيث انل  roger Baconم 1294 - 1214روجر بيكون  -
 م.1521لكيمياء نورمربج الدكتوراه يف الالهوت )*( ، ترجم عن العربية كتاب مرآة ا

م يف تعلم العربية ودراسة القرآن وقصد اباب 1275 - 1266م قضى تسع سنوات 1314 - 1235راميوند لول  -
روما وطالبه إبنشاء جامعات تد رس العربية لتخريج مستشرقني قادرين على حماربة اإلسالم. ووافقه البااب. ويف مؤمتر 

لغة العربية يف مخس جامعات أوربية هي: ابريُس، اكسفورد، وبولونيا إبيطاليا، م مت إنشاء كراٍس ل1312فينا سنة 
 وسلمنكا أبسبانيا، ابإلضافة إىل جامعة البابوية يف روما.

قام املستشرقون بدراسات متعددة عن اإلسالم واللغة العربية واجملتمعات املسلمة. ووظفوا خلفياهتم الثقافية  -
 ضارة اإلسالمية والتعرف على خباايها لتحقيق أغراض الغرب اَّلستعمارية والتنصريية.وتدريبهم البحثي لدراسة احل

وقد اهتم عدد من املستشرقني اهتماماً حقيقيًّا ابحلضارة اإلسالمية وحاول أن يتعامل معها مبوضوعية. وقد جنح عدد 
وكتابه ورسوله صلى هللا عليه وسلم مل  قليل منهم يف هذا اجملال. ولكن حىت هؤَّلء الذين حاولوا أن ينصفوا اإلسالم

يستطيعوا أن ينفكوا من أتثري ثقافاهتم وعقائدهم فصدر منهم ما َّل يقبله املسلم من املغالطات والتحريفات؛ وهلذا 
خيطئ من يظنهم منصفني. )انظر للتوضيح: رسالة " اَّلحنرافات العقدية والعلمية يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر 

 " لعلي خبيت الزهراين. اهلجري

 مستشرقون يُزعم أهنم منصفون:· 

أستاذ اللغات الشرقية يف جامعة أوترشت هبولندا، له كتاب  Hardrian rolandم 1718هادراين ريالند ت -
م، لكن الكنيسة )*( يف أورواب وضعت كتابه يف قائمة الكتب احملرم 1705الداينة احملمدية يف جزأين ابللغة الالتينية 

 تداوهلا.

وهو مستشرق أملاين جدير ابلذكر، اهتم ابلزندقة )*( ملوقفه  J.J.reiskeم 1774 - 1716يوهان ج. رايسكه  -
 اإلجيايب من اإلسالم، عاش ابئساً ومات مسلوًَّل، وإليه يرجع الفضل يف إجياد مكان ابرز للدراسات العربية أبملانيا.

اهتم ابألدب والنحو مبتعداً عن اخلوض يف الدراسات  Silvestre de Sacyم 1838سلفسرت دي ساسي:  -
 اإلسالمية، وإليه يرجع الفضل يف جعل ابريس مركزاً للدراسات العربية، وكان ممن اتصل به رفاعة الطهطاوي.
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 م إجنليزي، له الدعوة إىل اإلسالم الذي نقل إىل الرتكية واألردية والعربية.1930-1864توماس أرنولد  -

وبون: مستشرق وفيلسوف مادي )*( ، َّل يؤمن ابألداين )*( مطلقاً، جاءت أِباثه وكتبه الكثرية غوستاف ل -
 متسمة إبنصاف احلضارة اإلسالمية مما دفع الغربيني إىل إمهاله وعدم تقديره.

شهري مشس زجيريد هونكه: اتسمت كتابتها ابإلنصاف وذلك إببرازها أتثري احلضارة العربية على الغرب يف مؤلفها ال -
 العرب تسطع على الغرب.

 ومنهم: جاك بريك، أان ماري مشل، وكارَّليل، ورينيه جينو، والدكتور جرينيه، وجوته األملاين. -

م، وترمجة 1950م، وله التصوف صدر 1943، من كتبه اإلسالم اليوم صدر A.J. Arberryأ. ج. أربري  -
 معاين القرآن الكرمي.

 مستشرقون متعصبون:· 

م جمري يهودي، من كتبه اتريخ مذاهب التفسري اإلسالمي. والعقيدة Goldizher 1850-1920جولدزيهر  -
والشريعة. ولقد أصبح زعيم اإلسالميات يف أورواب بال منازع. املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب 

 (690 /2املعاصرة )

 رري جملة الدراسات اإلسالمية.أمريكي، متعصب، من حم .Maynard Jجون ماينارد  -

مستشرق مبشر، مؤسس جملة العامل اإلسالمي األمريكية، له كتاب اإلسالم  S.M. Zweimerص م. زومير  -
م، وله كتاب اإلسالم عبارة عن جمموعة مقاَّلت قدمت للمؤمتر التبشريي الثاين سنة 1908حتد لعقيدة صدر 

 م يف لكهنئو ابهلند.1911

أملاين يهودي، دراس يف جامعات أمريكا، له كتاب األعياد  G. Von Grunbaumاوم غ. فون. غرونب -
 م.1954م ودراسات يف اتريخ الثقافة اإلسالمية 1951احملمدية 

م. وهو انشر املعجم 1932عدو لإلسالم، له كتاب عقيدة اإلسالم  A.J. Wensinkأ. ج. فينسينك  -
 ألوىل.املفهرس أللفاظ احلديث النبوي يف لغته ا

 م.1956أمريكي، متعصب، له كتاب دعوة املئذنة  K. Graggكينيث كراج   -
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فرنسي، مبشر، مستشار يف وزارة املستعمرات الفرنسية لشؤون مشال أفريقيا، له  L.Massignonلوي ماسينيون  -
 م.1922كتاب احلالج الصويف شهيد اإلسالم 

، مبشر، له كتاب تطور علم الكالم )*( والفقه أمريكي، متعصب D.B. Macdonaldد. ب. ماكدوانلد  -
 م.1908م. وله املوقف الديين واحلياة يف اإلسالم 1930والنظرية الدستورية 

 سكرتري حترير جملة الشرق األوسط. M. Greenمايلز جرين  -

م إجنليزي، متعصب، من مدرسته طه حسني D.S. Margoliouth 1885 - 1940د. س. مرجليوث  -
م وله 1905م. وله حممد ومطلع اإلسالم صدر 1913، وله كتاب التطورات املبكرة يف اإلسالم صدر وأمحد أمني

 م.1912اجلامعة اإلسالمية صدر 

 فرنسي، متعصب، من كبار حمرري دائرة املعارف اإلسالمية. Baron Carra de Vouxابرون كارادي فو  -

م 1947من كتبه املذهب )*( احملمدي  م إجنليزي،H.A.r. Gibb 1895 - 1965ه . أ. ر. جب  -
 م.1947واإلجتاهات احلديثة يف اإلسالم 

إجنليزي، ينكر أن يكون اإلسالم ديناً روحيًّا وينعته ابملادية وعدم السمو  r.A. Nicholsonر. أ. نيكولسون  -
مليسرة يف األداين م. املوسوعة ا1930م وله التاريخ األديب للعرب 1910اإلنساين، وله كتاب متصوفو اإلسالم 

 (691 /2واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

فرنسي، متعصب، له كتاب اإلسالم وله كتاب  H.Lammansم 1937 - 1872هنري َّلمنس اليسوعي  -
 الطائف، من حمرري دائرة املعارف اإلسالمية.

 .أملاين، متعصب ضد اإلسالم، له كتاب أصول الفقه اإلسالمي J. Schachtجوزيف شاخت  -

 بالشري: كان يعمل يف وزارة اخلارجية الفرنسية كخبري يف شؤون العرب واملسلمني. -

 إجنليزي، متعصب ضد اإلسالم من كتبه اإلسالم. A. Geomألفرد جيوم  -

 األفكار واملعتقدات:

 أهداف اَّلستشراق:

 اهلدف الديين:
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 لة، وهو يتمثل يف:كان هذا اهلدف وراء نشأة اَّلستشراق، وقد صاحبه خالل مراحله الطوي

التشكيك يف صحة رسالة النيب )*( صلى هللا عليه وسلم، والزعم أبن احلديث النبوي إمنا هو من عمل املسلمني  -1
خالل القرون الثالثة األوىل. واهلدف اخلبيث من وراء ذلك هو حماربة السُّنة هبدف إسقاطها حىت يفقد املسلمون 

اإلسالم وحلياة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وبذلك يفقد اإلسالم أكرب عناصر  الصورة التطبيقية احلقيقية ألحكام
 قوته.

التشكيك يف صحة القرآن والطعن فيه، حىت ينصرف املسلمون عن اَّللتقاء على هدف واحد جيمعهم ويكون  -2
 زيل من حكيم محيد( .مصدر قوهتم وأتى هبم اللهجات القومية عن الوحي ابعتباره املصدر األساسي هلذا الدين )تن

 التقليل من قيمة الفقه اإلسالمي واعتباره مستمداً من الفقه الروماين. -3

النيل من اللغة العربية واستبعاد قدرهتا على مسايرة ركب التطور وتكريس دراسة اللهجات لتحل حمل العربية  -4
 الفصحى.

إرجاع التشابه بني اإلسالم وهاتني الداينتني إىل وحدة إرجاع اإلسالم إىل مصادر يهودية ونصرانية بدَّلً من  -5
 املصدر.

 العمل على تنصري املسلمني. -6

 اَّلعتماد على األحاديث الضعيفة واألخبار املوضوعة يف سبيل تدعيم آرائهم وبناء نظرايهتم. -7

من قبول اإلسالم بعد أن لقد كان اهلدف اَّلسرتاتيجي الديين من محلة التشويه ضد اإلسالم هو محاية أورواب  -8
 عجزت عن القضاء عليه من خالل احلرب الصليبية.

 اهلدف التجاري: -

لقد كانت املؤسسات والشركات الكربى، وامللوك كذلك، يدفعون املال الوفري للباحثني، من أجل معرفة البالد 
)*( الغريب للعامل اإلسالمي يف القرنني اإلسالمية وكتابة تقارير عنها، وقد كان ذلك جليًّا يف عصر ما قبل اَّلستعمار 

 التاسع عشر والعشرين.

 اهلدف السياسي يهدف إىل: -

 إضعاف روح اإلخاء بني املسلمني والعمل على فرقتهم إلحكام السيطرة عليهم. -1



20 
 

 العناية ابللهجات العامية ودراسة العادات السائدة لتمزيق وحدة اجملتمعات املسلمة. -2

موظفيهم يف هذه املستعمرات إىل تعلم لغات تلك البالد ودراسة آداهبا ودينها ليعرفوا كيف كانوا يوجهون   -3
 يسوسوهنا وحيكموهنا.

يف كثري من األحيان كان املستشرقون ملحقني أبجهزة اَّلستخبارات لسرب غور حالة املسلمني وتقدمي النصائح ملا  -4
 ينبغي أن يفعلوه ملقاومة حركات البعث اإلسالمي.

 هلدف العلمي اخلالص:ا

بعضهم اجته إىل البحث والتمحيص ملعرفة احلقيقة خالصة، وقد وصل بعض هؤَّلء إىل اإلسالم ودخل فيه، نذكر  -
 منهم:

 توماس أرنولد الذي أنصف املسلمني يف كتابة الدعوة إىل اإلسالم. -1

صة بنور اإلسالم مات يف فرنسا لكنه املستشرق الفرنسي رينيه فقد أسلم وعاش يف اجلزائر وله كتاب أشعة خا -2
 دفن يف اجلزائر.

 أهم املؤلفات:· 

 م.1956اتريخ األدب العريب: كارل بروكلمان ت -

-1913دائرة املعارف اإلسالمية: ظهرت الطبعة األوىل ابإلجنليزية والفرنسية واألملانية وقد صدرت يف الفرتة  -
 م.1977م وحىت عام 1945ليزية والفرنسية فقط من عام م. غري أن الطبعة اجلديدة قد ظهرت ابإلجن1938

املعجم املفهرس أللفاظ احلديث الشريف والذي يشمل الكتب الستة املشهورة ابإلضافة إىل مسند الدارمي وموطأ  -
 م. 1936مالك ومسند أمحد بن حنبل وقد وضع يف سبعة جملدات نشرت ابتداًء من عام 

قرن ونصف قرن )منذ أوائل القرن التاسع عشر وحىت منتصف القرن العشرين(  لقد بلغ ما ألفوه عن الشرق يف -
 ستني ألف كتاب.

 املؤمترات واجلمعيات:· 

 م.1873عقد أول مؤمتر دويل للمستشرقني يف ابريس سنة  -
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قليمية الكثرية تتابعت املؤمترات بعد ذلك حىت بلغت أكثر من ثالثني مؤمتراً دوليًّا، فضالً عن الندوات واللقاءات اإل -
م، وما تزال 1849اخلاصة بكل دولة من الدول كمؤمتر املستشرقني األملان الذي عقد يف مدينة درسدن أبملانيا عام 

 تنعقد مثل هذه املؤمترات ابستمرار حىت اآلن.

 عامل من مخس 900حيضر هذه املؤمترات مئات من العلماء املستشرقني، حيث حضر مؤمتر أكسفورد تسعمائة  -
 وعشرين دولة ومثانني جامعة وتسع وستني مجعية علمية.

م، واجلمعية امللكية 1822هناك العديد من اجلمعيات اَّلستشراقية كاجلمعية اآلسيوية يف ابريس أتسست عام  -
ام م واجلمعية الشرقية األملانية ع1842م، واجلمعية الشرقية األمريكية عام 1823اآلسيوية يف بريطانيا وأيرلندا عام 

 م.1845

 اجملالت اَّلستشراقية:· 

للمستشرقني اليوم من اجملالت والدورايت عدد هائل يزيد على ثالمثائة جملة متنوعة ومبختلف اللغات نذكر منها على 
 سبيل املثال:

م 1911م يف بريطانيا سنة 1952أنشأها صمويل زومير ت The Muslim Worldجملة العامل اإلسالمي  -1
 ذا رئيس املبشرين يف الشرق األوسط.وقد كان زومير ه

 م لكنها مل تعمر طويالً.1912ظهرت يف بطرسربج عام  Mir Islamaجملة عامل اإلسالم  -2

 م.1818إىل  1809جملة ينابيع الشرق أصدرها هامر برجشتال يف فيينا من  -3

اإلسالمي اليت صدرت عن م جملة العامل 1906م مث خلفتها عام 1895جملة: اإلسالم ظهرت يف ابريس عام  -4
 البعثة العلمية الفرنسية يف املغرب وقد حتولت بعد ذلك إىل جملة الدراسات اإلسالمية.

 .Der Islamم ظهرت جملة اإلسالم 1910يف عام  -5

 اَّلستشراق يف خدمة اَّلستعمار )*( :· 

، قام بدراسات م مؤسس جملة اإلسالم األملانية1933ت  Kar Heinrich Beekerكارل هنرييش بيكر 
 (694 /2ختدم األهداف اَّلستعمارية يف أفريقيا. املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )



22 
 

م مؤسس جملة عامل اإلسالم الروسية، قام ببحوث ختدم مصاحل السيادة الروسية 1930ت  Bartholdابرتولد  -
 يف آسيا الوسطى.

م حتت 1884م قدم إىل مكة عام Snouck Hurgonje, G. 1857-1936اهلولندي سنوك هرجروجنه  -
اسم عبد الغفار، ومكث مدة نصف عام، وعاد ليكتب تقارير ختدم اَّلستعمار يف املشرق اإلسالمي. وقد سبق له 

سنة وقد صدرت الصور اليت أخذها ملكة واألماكن املقدسة يف كتاب مبناسبة مرور مائة  17أن أقام يف جاوه مدة 
 سنة على تصويرها.

م كانت مهمته احلصول على معلومات عن البلدان الشرقية وبلدان 1885معهد اللغات الشرقية بباريس املؤسس عام 
 الشرق األقصى مما يشكل أرضية تسهل عملية اَّلستعمار يف تلك املناطق.

صلييب حملاربة اإلسالم، وَّل وهكذا نرى أن مثل هؤَّلء املستشرقني جزء من خمطط كبري هو املخطط الصهيوين ال -
نستطيع أن نفهمهم على حقيقتهم إَّل عندما نراهم يف إطار ذلك املخطط الذي يهدف إىل ختريج أجيال َّل تعرف 

اإلسالم أو َّل تعرف من اإلسالم إَّل الشبهات، وقد مت انتقاء أفراد من هذه األجيال لتتبوأ أعلى املناصب ومراكز 
 خدمة اَّلستعمار )*( . القيادة والتوجيه لتستمر يف

 آراء استشراقية خطرة:· 

م، أن القرآن إمنا هو من اخرتاع حممد ومن 1736زعم يف مقدمة ترمجته ملعاين القرآن  G.Saleجورج سيل  -
 أتليفه وأن ذلك أمر َّل يقبل اجلدل )*( .

يهودية ومن العهد القدمي  قد استمد القرآن من مصادر rيزعم أبن النيب )*( حممد  richard Bellريتشارد بل  -
 )*( بشكل خاص، وكذلك من مصادر نصرانية.

م: يزعم أن القرآن الكرمي ذو ذوق رديء للغاية وَّل جديد فيه إَّل القليل، كما يزعم أن فيه إطناابً 1883دوزي ت -
 ابلغاً وممالً إىل حد بعيد.

م: "أن احلرب علمتنا 1938يناير  9مته بتاريخ جاء يف تقرير وزير املستعمرات الربيطاين أو مسيب غو لرئيس حكو  -
أن الوحدة اإلسالمية هي اخلطر األعظم الذي ينبغي على اإلمرباطورية أن حتذره وحتاربه، وليس اإلمرباطورية وحدها 

 بل فرنسا أيضاً، ولفرحتنا فقد ذهبت اخلالفة )*( وأمتىن أن تكون إىل غري رجعة".
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حملمدي ليس إَّل القانون الروماين لإلمرباطورية الشرقية معدَّلً وفق األحوال يقول شيلدون آموس: "إن الشرع ا -
 السياسية يف املمتلكات العربية، ويقول كذلك: "إن القانون احملمدي ليس سوى قانون جستنيان يف لباس عريب".

 قال رينان الفرنسي: "إن الفلسفة العربية هي الفلسفة اليواننية مكتوبة أبحرف عربية". -

 أما لويس ماسينيون فقد كان زعيم احلركة الرامية إىل الكتابة يف العامية وابحلرف الالتيين. -

 ولكن:

 مما َّل شك فيه أن للمستشرقني فضالً كبرياً يف إخراج الكثري من كتب الرتاث ونشرها حمققة مفهرسة مبوبة. -

 وَّل شك أن الكثري منهم ميلكون منهجية علمية تعينهم على البحث. -

 وَّل ريب يف أن لدى بعضهم صرباً ودأابً وجلداً يف التحقيق والتمحيص وتتبع املسائل. -

وما على املسلم إَّل أن يلتقط اخلري من مؤلفاهتم متنبهاً إىل مواطن الدس والتحريف ليتجنبها أو ليكشفها أو لريد  -
الفكر اَّلستشراقي املعاصر قد بدأ يغري عليها ألن احلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق الناس هبا، خاصة وأن 

من أساليبه وقسماته من أجل احملافظة على الصداقة والتعاون بني العامل الغريب والعامل اإلسالمي وإقامة حوار بني 
املسيحية )*( واإلسالم، وحماولة تغيري النظرة السطحية الغربية إىل املسلمني، ورمبا كمحاولة َّلستقطاب القوى 

 وتوظيفها خلدمة أهدافهم فلنكن حذرين. اإلسالمية

 اجلذور الفكرية والعقائدية:

لقد كان اَّلستشراق وليد اَّلحتكاك بني الشرق اإلسالمي والغرب النصراين أايم الصليبيني، وعن طريق السفارات · 
اَّلستعمار )*( ، والرحالت. ويالحظ دائماً أن هناك تقارابً وتعاوانً بني الثالوث املدمر: التنصري واَّلستشراق و 

 واملستعمرون يساندون املستشرقني واملنصرين ألهنم يستفيدون منهم كثرياً يف خططهم اَّلستعمارية.

كان الدافع األساسي هو اجلانب الالهويت )*( النصراين بغية حتطيم اإلسالم من داخله ابلدس والكيد والتشويه، · 
يتحلل من هذا القيد نوعاً ما ليتوجه توجهاً أقرب إىل الروح ولكن اَّلستشراق بعد ذلك ويف اآلونة األخرية بدأ 

 العلمية.
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 اَّلنتشار ومواقع النفوذ:

الغرب هو املسرح الذي يتحرك فوق أرضه املستشرقون، فمنهم األملان ومنهم الربيطانيون والفرنسيون واهلولنديون · 
 اَّلستشراق يف أمريكا وصارت له فيها مراكز كثرية.واجملريون، وظهر بعضهم يف إيطاليا ويف أسبانيا، وقد عال جنم 

مل تبخل احلكومات، وَّل اهليئات وَّل الشركات وَّل املؤسسات وَّل الكنائس يف يوم من األايم يف دعم حركة · 
اَّلستشراق ومد ها مبا حتتاجه من مال، وأتييد وإفساح الطريق أمامها يف اجلامعات حىت بلغ عدد هؤَّلء املستشرقني 

 كثرية.  آَّلفاً 

لقد كانت حركة اَّلستشراق ُمسخارة يف خدمة اَّلستعمار، ويف خدمة التنصري وأخرياً يف خدمة اليهودية والصهيونية · 
 اليت يهمها إضعاف الشرق اإلسالمي وإحكام السيطرة عليه بشكل مباشر أو غري مباشر.

د كبري منهم أعضاء يف هذه اجملامع يف سوراي ومصر، استطاع املستشرقون أن يتسللوا إىل اجملامع العلمية وقد ُعنيِ  عد· 
 كما استطاعوا أن يؤثروا على الدراسات العربية واإلسالمية يف العامل اإلسالمي من خالل تالميذهم ومؤلفاهتم.

 ويتضح مما سبق:

ل أفكار أن اَّلستشراق تيار فكري، يتجه صوب الشرق، لدراسة حضارته وأداينه وثقافته ولغته وآدابه، من خال· 
اتسم معظمها ابلتعصب، والرغبة يف خدمة اَّلستعمار، وتنصري املسلمني، وجعلهم مسخاً مشوهاً للثقافة الغربية، 
وذلك ببث الدونية فيهم، وبيان أن دينهم مزيج من اليهودية والنصرانية، وشريعتهم هي القوانني الرومانية مكتوبة 

دهتم وقيمهم، ولكن بعضهم رأى نور احلقيقة فأسلم وخدم العقيدة أبحرف عربية، والنيل من لغتهم، وتشويه عقي
اإلسالمية، وأث اَر يف حُمْدثيهم، فبدأت كتاابهتم جتنح حنو العلمية، وتنحو حنو العمق بدَّلً من السطحية، ورمبا صدر 

ا يقتضي احلذر ذلك عن رغبة من بعضهم يف استقطاب القوى اإلسالمية وتوظيفها خلدمة أهدافهم اَّلستشراقية، وهذ
 عند التعامل مع الفكر اَّلستشراقي الذي يتدثر اآلن بداثر املوضوعية.
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 التغريب

 التعريف:

التغريب هو تيار فكري كبري ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي إىل صْبغ حياة األمم بعامة، واملسلمني 
املستقلة وخصائصهم املتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة خباصة، ابألسلوب الغريب، وذلك هبدف إلغاء شخصيتهم 

 للحضارة الغربية.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

بدأ املشرقيون يف العامل اإلسالمي مع هناية القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر بتحديث جيوشهم وتعزيزها عن · 
ء الغربيني للتدريس والتخطيط للنهضة احلديثة، وذلك طريق إرسال بعثات إىل البالد األوروبية أو ابستقدام اخلربا

 ملواجهة تطلع الغربيني إىل بسط نفوذهم اَّلستعماري إثر بدء عهد النهضة األوروبية.

م أمر ابختاذ الزيِ  األورويب الذي فرضه على 1826ملا قضى السلطان حممود الثاين على اإلنكشارية العثمانية سنة · 
 ى حد سواء.العسكريني واملدنيني عل

م يسمح فيه لغري املسلمني أبن يلتحقوا ابخلدمة 1839ه / 1255أصدر السلطان العثماين عبد اجمليد منشوراً · 
 العسكرية.

 استقدم السلطان سليم الثالث املهندسني من السويد وفرنسا واجملر واجنلرتا وذلك إلنشاء املدارس احلربية والبحرية.· 

م، ببناء جيش على النظام األورويب، كما عمد إىل ابتعاث 1805والذي توىل سنة قام حممد علي وايل مصر، · 
 خرجيي األزهر من أجل التخصص يف أورواب.

أنشأ أمحد ابشا ابي األول يف تونس جيشاً نظامياً، وافتتح مدرسة للعلوم احلربية فيها ضباط وأساتذة فرنسيون · 
 وإيطاليون وإجنليز.

 م.1852اليت حكمت إيران كلية للعلوم والفنون على أساس غريب سنة افتتحت أسرة القاجار · 

م بدأت حركة التغريب عملها يف لبنان عن طريق اإلرساليات، ومنها امتدت إىل مصر يف ظل 1860منذ عام · 
زاب اخلديوي إمساعيل الذي كان هدفه أن جيعل مصر قطعة من أورواب. املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألح

 (699 /2املعاصرة )
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م حينما لبايا دعوة اإلمرباطور 1867ه /1284التقى اخلديوي إمساعيل يف ابريس مع السلطان العثماين عبد العزيز · 
 انبليون الثالث حلضور املعرض الفرنسي العام، وقد كاان يسريان يف تيار احلضارة الغربية.

م وكذلك ابتعث خري الدين 1831 - 1826فيها مخس سنوات  ابتعث كل من رفاعة الطهطاوي إىل ابريس وأقام· 
م وقد عاد كل منهما حممالً أبفكار تدعو إىل تنظيم اجملتمع 1856 - 1852التونسي إليها وأقام فيها أربع سنوات 

 على أساس علماين عقالين.

يف حماولة منهم لنشر الفكر  م بدأ املبتعثون العائدون من أورواب برتمجة كتب فولتري وروسو ومونتسكيو1830منذ · 
 األورويب الذي اثر ضد الدين )*( الذي ظهر يف القرن الثامن عشر )على النحو الذي فصلنا، يف مادة العلمانية( .

أنشأ كرومر كلية فيكتوراي ابإلسكندرية لرتبية جيل من أبناء احلكام والزعماء والوجهاء يف حميط إجنليزي ليكونوا أداة · 
 نقل ونشر احلضارة الغربية.املستقبل يف 

م: "كل هؤَّلء لن 1936قال اللورد لويد )املندوب السامي الربيطاين يف مصر( حينما افتتح هذه الكلية سنة  -
 ميضي عليهم وقت طويل حىت يتشبعوا بوجهة النظر الربيطانية بفضل العشرة الوثيقة بني املعلمني والتالميذ".

ل ابلبعثات التبشريية وابإلرساليات ومن املسارعني بتلقي الثقافة الفرنسية كان نصارى الشام من أول من اتص· 
واإلجنليزية، كما كانوا يشجعون العلمانية التحررية وذلك لعدم إحساسهم ابلوَّلء جتاه الدولة العثمانية، فبالغوا من 

الصحف اليت أسسوها وعملوا  اظهار إعجاهبم ابلغرب ودعوا إىل اَّلقتداء به وتتبع طريقه، وقد ظهر ذلك جلياً يف
 فيها.

م على صلة وثيقة ابإلرساليات 1906-1847م وابنه إبراهيم اليازجي 1871 - 1800كان انصيف اليازجي · 
 األمريكية اإلجنيلية.

م مدرسة لتدريس اللغة العربية والعلوم احلديثة فكان 1863م يف عام 1883 - 1819أسس بطرس البستاين · 
يدعو إىل العروبة والوطنية إذ كان شعاره "حب الوطن من اإلميان"، كما أصدر صحيفة اجلنان بذلك أول نصراين 

م اليت استمرت ستة عشرة سنة. وقد توىل منصب الرتمجة يف قنصلية أمريكا ببريوت مشاركاً يف الرتمجة 1870سنة 
 الربوتستانتية للتوراة )*( مع األمريكَينْي مسيث وفانديك.

م، وقد كان على صلة 1892م جملة اهلالل يف مصر وذلك يف سنة 1914 - 1861دان أنشأ جورجي زي· 
· ابملبعوثني األمريكان، كما كانت له سلسلة من القصص التارخيية اليت حشاها ابَّلفرتاءات على اإلسالم واملسلمني. 
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نان واليت أنشأها املبشر أسس سليم تقال صحيفة األهرام يف مصر وقد سبق له أن تلقى علومه يف مدرسة عربية بلب
 األمريكي فانديك.

 م.1884أصدر سليم النقاش صحيفة املقتطف اليت عاشت مثانية أعوام يف لبنان انتقلت بعدها إىل مصر يف سنة · 

م كثرياً يف العامل اإلسالمي شرقاً وغرابً، وقد أدخل نظام اجلمعيات 1897-1838جتوال مجال الدين األفغاين · 
عصر احلديث إىل مصر، كما يقال أبنه انضم إىل احملافل املاسونية، وكان على صلة ابملسرت بلنت السرية يف ال

 الربيطاين.

م من أبرز تالميذ األفغاين، وشريكه يف إنشاء جملة العروة الوثقى، وكانت 1905-1849كان الشيخ حممد عبده · 
تدعو إىل مهامجة التقاليد، كما  -ومنها رشيد رضا  -له صداقة مع اللورد كرومر واملسرت بلنت، ولقد كانت مدرسته 

ظهرت هلم فتاوى تعتمد على أقصى ما تسمح به النصوص من أتويل )*( بغية إظهار اإلسالم مبظهر املتقبل حلضارة 
 الغرب، كما دعا الشيخ حممد عبده إىل إدخال العلوم العصرية إىل األزهر لتطويره وحتديثه.

ت: يطوف هو وزوجته مرتدايً الزي العريب، داعياً إىل القومية العربية وإىل إنشاء خالفة كان املستشرق مسرت بلن· 
 عربية بغية حتطيم الرابطة اإلسالمية.

م وهو تلميذ حممد عبده، الدعوة إىل حترير املرأة ومتكينها من العمل يف الوظائف 1908 - 1865قاد قاسم أمني · 
 م.1900م واملرأة اجلديدة 1899 -رأة واألعمال العامة. وقد كتب حترير امل

م شديد التأثر آبراء حممد عبده، وقد نفذ فكرة كرومر 1906كان سعد زغلول: الذي صار وزيراً للمعارف سنة · 
القدمية والداعية إىل إنشاء مدرسة للقضاء الشرعي بقصد تطوير الفكر اإلسالمي من خالل مؤسسة غري أزهرية 

 منافسة له.

م: من أكرب مؤسسي حزب )*( األحرار الدستوريني الذين انشقوا عن 1963 - 1872في السيد كان أمحد لط· 
م وهي 1907سعد زغلول سياسياً، وكان يدعو إىل اإلقليمية الضيقة وهو صاحب العبارة املشهورة اليت أطلقها عام 

م 1941م وحىت 1916عام "مصر للمصريني". وقد توىل شؤون اجلامعة املصرية منذ تسلمتها احلكومة املصرية 
 تقريباً.

م من أبرز دعاة التغريب يف العامل اإلسالمي، حيث تلقى علومه على يد 1973 -1889وكان طه حسني · 
 املستشرق دور كامي وقد نشر أخطر آرائه يف كتابيه الشعر اجلاهلي ومستقبل الثقافة يف مصر.
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حتدثنا عن إبراهيم وإمساعيل املوسوعة امليسرة يف األداين  : "للتوراة )*( أن26يقول يف كتابه الشعر اجلاهلي ص  -
 (701 /2واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 وللقرآن أن حيدثنا أيضاً، ولكن ورود هذين األمسني يف التوراة والقرآن َّل يكفي إلثبات وجودمها التارخيي".

ألسطورة يف القرن السابع للمسيح )*( ". ويقول بعد ذلك: "وقد كانت قريش مستعدة كل اَّلستعداد لقبول هذه ا -
 إىل أشراف قريش. rكما أنه ينفي فيه نسب النيب )*( 

لقد بدأ طه حسني حماضرة له يف اللغة واألدب ِبمد هللا والصالة على نبيه مث قال: "سيضحك مين بعض  -
لف عادة العصر". )جملة اهلالل، عدد احلاضرين إذا مسعين أبدأ هذه احملاضرة ِبمد هللا والصالة على نبيه ألن ذلك خيا

 م( .1911أكتوبر ونوفمرب 

م على احلكم يف الدولة العثمانية وسقوط السلطان عبد 1908ازدهرت حركة التغريب بعد سيطرة اَّلحتاديني عام · 
 احلميد.

إىل الركب  م ألغت حكومة مصطفى كمال أاتتورك اخلالفة )*( العثمانية مما مهد َّلنضمام تركيا1924ويف سنة · 
 العلماين احلديث، وفرض عليها التغريب أبقصى صورة وأعنفها.

م كتابه اإلسالم وأصول احلكم الذي ترجم إىل اإلجنليزية واألردية. حياول فيه 1925علي عبد الرزاق: نشر سنة · 
عندما أشار إىل أن  املؤلف أن يقنع القارىء أبن اإلسالم دين )*( فقط وليس ديناً ودولة. وقد ضرب مسيث مثالً به

التحررية العلمانية والعاملية َّل تروج يف العامل اإلسالمي إَّل إذا فسرت تفسرياً إسالمياً مقبوًَّل، وقد حوكم الكتاب 
م وصدرت ضده إدانة أخرجته من زمرة العلماء. وكان 12/8/1925واملؤلف من قبل هيئة العلماء ابألزهر يف 

كما أقام حفل تكرمي ألرنست رينان يف اجلامعة املصرية مبناسبة مرور مائة سنة على يشرف على جملة الرابطة الشرقية،  
 وفاة هذا املستشرق الذي مل يدخر وسعاً يف مهامجة العرب واملسلمني.

وكان حممود عزمي من أكرب دعاة الفرعونية يف مصر، درس على أستاذه دور كامي الذي كان يقول له: "إذا ذكرت · 
 ذكر الشريعة )*( ، وإذا ذكرت الشريعة فال تذكر اَّلقتصاد".اَّلقتصاد فال ت

م: أول أطروحة للدكتوراه على أستاذه ليفي بريل مهامجاً نظام الزواج 1959-1886وسبق أن قدم منصور فهمي · 
جلميع  يف اإلسالم اليت موضوعها حالة املرأة يف التقاليد اإلسالمية وتطوراهتا. ويف هذه الرسالة يقول: "حممد يشرع
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الناس ويستثين نفسه" ويقول: "إَّل أنه أعفى نفسه من املهر والشهود"، لكنه انتقد بعد ذلك حركة )*( التغريب يف 
 م وجاهر آبرائه يف األخطاء اليت محلها طه حسني ومدرسته.1915سنة 

 ضة احلديثة. ويعترب إمساعيل مظهر من أئمة مدرسة التغريب لكنه مل يلبث أن حتول عنها إابن عصر النه· 

وكان زكي مبارك يف مقدمة تالميذ طه حسني. درس على أيدي املستشرقني، وسبق له أن قدم أطروحة للدكتوراه يف · 
الغزايل واملأمون مهامجاً الغزايل هجوماً عنيفاً، لكنه رجع عن ذلك فيما بعد وكتب مقاله املعروف إليك أعتذر أيها 

 الغزايل.

م رئيس حترير جريدة السياسة يف الفرتة األوىل من حياته من أبرز 1956 - 1888ويعترب حممد حسني هيكل · 
املستغربني، وقد أنكر اإلسراء ابلروح واجلسد معاً انطالقاً من نظرة عقالنية حياة حممد. لكنه عدل عن ذلك وكتب 

 معرباً عن توجهه اجلديد يف مقدمة كتابه يف منزل الوحي.

هو من مدرسي ماديت التفسري والبالغة ابجلامعة املصرية، يروج ألفكار طه حسني يف وكان الشيخ أمني اخلويل و · 
الدعوة إىل دراسة القرآن دراسة فنية بغض النظر عن مكانته الدينية، وقد استمر يف ذلك حىت كشفه الشيخ حممود 

 م.1947شلتوت سنة 

 م األداين )*( واألخالق )*( .م الدعوة إىل العلمانية ومهامجة قي1917 - 1860وقاد شليب مشيل · 

 األفكار واملعتقدات:

 أفكار تغريبية:· 

املستشرق اإلجنليزي جب ألف كتاب إىل أين يتجه اإلسالم الذي يقول فيه: "من أهم مظاهر سياسة التغريب يف  -
معرفة" إىل أي العامل اإلسالمي تنمية اَّلهتمام ببعث احلضارات القدمية". وقد أعلن يف ِبثه هذا صراحة أن هدفه 

 مدى وصلت حركة تغريب الشرق وما هي العوامل اليت حتول دون حتقيق هذا التغريب".

 م أعلن قائالً: "اآلن انتهت احلروب الصليبية".1918عندما دخل اللورد اللنيب القدس عام  -

واإلخضاع ويف حيويته. إنه يقول لورنس براون: "إن اخلطر احلقيقي كامن يف نظام اإلسالم ويف قدرته على التوسع  -
اجلدار الوحيد يف وجه اَّلستعمار )*( الغريب". وهلذا فالبد من الدعوة إىل أن يطبع العامل اإلسالمي بطابع الغرب 

 احلضاري.
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تشجيع فكرة إجياد فكر إسالمي متطور يربر األمناط الغربية وحمو الطابع املميز للشخصية اإلسالمية بغية إجياد  -
 مستقرة بني الغرب وبني العامل اإلسالمي خدمة ملصاحله.عالئق 

الدعوة إىل الوطنية ودراسة التاريخ القدمي والدعوة إىل احلرية )*( ابعتبارها أساس هنضة األمة مع عرض النظم  -
اَّلقتصادية الغربية عرضاً مصحوابً ابإلعجاب، وتكرار الكالم حول تعدد الزوجات يف اإلسالم وحتديد الطالق 

 واختالط اجلنسني.

نشر فكرة العاملية واإلنسانية اليت يزعم أصحاهبا أبن ذلك هو السبيل إىل مجع الناس على مذهب )*( واحد تزول  -
معه اخلالفات الدينية والعنصرية إلحالل السالم يف العامل، ولتصبح األرض وطناً واحداً يدين بدين )*( واحد ويتكلم 

غية تذويب الفكر اإلسالمي واحتوائه يف بوتقة األقوايء املسيطرين أصحاب النفوذ بلغة واحدة وثقافة مشرتكة، ب
 العاملي.

إن نشر الفكر القومي كان خطوة على طريق التغريب يف القرن التاسع عشر وقد انتقل من أورواب إىل العرب  -
انت جزئية تقوم على رابط جغرايف جيمع واإليرانيني والرتك واألندونيسيني واهلنود، بغية متزيق الكتل الكبرية إىل كيا

 أانساً ينتمون إىل أصول عرقية مشرتكة.

تنمية اَّلهتمام ببعث احلضارات القدمية، يقول املستشرق جب: "وقد كان من أهم مظاهر سياسية التغريب يف  -
ليت يشغلها املسلمون العامل اإلسالمي تنمية اَّلهتمام ببعث احلضارات القدمية اليت ازدهرت يف البالد املختلفة ا

وقد تكون أمهيته حمصورة اآلن يف تقوية شعور العداء ألورواب ولكن من املمكن أن يلعب يف املستقبل دوراً … اآلن
 مهماً يف تقوية القوميات احمللية وتدعيم مقوماهتا".

ة يف مصر وملحق به عرض روكفلر الصهيوين املتعصب تربعه بعشرة ماليني دوَّلر إلنشاء متحف لآلاثر الفرعوني -
 معهد لتخريج املتخصصني يف هذا الفن.

إن كالً من اَّلستعمار، )*( واَّلستشراق، والشيوعية، واملاسونية وفروعها، والصهيونية، ودعاة التوفيق بني األداين"  -
مي وتطويعه وحدة األداين )*( "، قد آتزروا مجيعاً يف دعم حركة )*( التغريب وأتييدها هبدف تطويق العامل اإلسال

 ليكون أداة لينة أبيديهم.

نشر املذاهب اهلدامة كالفرويدية، والداروينية، واملاركسية، والقول بتطور األخالق )*( )ليفي بريل( وبتطور اجملتمع  -
)دور كامي( والرتكيز على الفكر الوجودي والعلماين، والتحرري، والدراسات عن التصوف اإلسالمي، والدعوة إىل 
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واألقليمية والوطنية، والفصل بني الدين واجملتمع، ومحلة اَّلنتقاص من الدين، ومهامجة القرآن والنبوة )*(  القومية
والوحي )*( والتاريخ اإلسالمي، والتشكيك يف القيم اإلسالمية، والدعوة إىل التخلي عن األصالة والتميز، والتخويف 

جلهاد، )*( وإشاعة فكرة أن سبب أتخر العرب واملسلمني إمنا من املوت أو الفقر وذلك إلقعاد املسلمني عن فكرة ا
 هو اإلسالم.

اعتبار القرآن فيضاً من العقل الباطن مع اإلشادة بعبقرية النيب )*( حممد صلى هللا عليه وسلم وأملعيته وصفاء ذهنه  -
 ووصف ذلك ابإلشراق )*( الروحي متهيداً إلزالة صفة النبوة عنه. 

 ة:مؤمترات تغريبي· 

 م وهو يدعو إىل دراسة وابتعاث احلركات السرية يف اإلسالم.1942عقد مؤمتر يف بلتيمور عام  -

م عقد يف جامعة برنستون أبمريكا مؤمتر لدراسة )الشؤون الثقافية واَّلجتماعية يف الشرق األدىن( 1947يف عام  -
لف كتاب يف مصر. شارك فيه كويلر يونغ من مشروع األ 116وقد ترمجت ِبوث هذا املؤمتر إىل العربية حتت رقم 

 وحبيب كوراين وعبد احلق أديوار ولويس توماس.

م يف جامعة برنستون وشارك فيه كبار 1953عقد مؤمتر )الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة( يف صيف عام  -
ل، والشيخ مصطفى الزرقا، املفكرين من مثل ميل بروز، وهارولد مسيث، وروفائيل اباتي، وهارولد ألن، وجون كرسوي

 وكنت كراج، واشتياق حسني، وفضل الرمحن اهلندي.

م عقد يف َّلهور ابلباكستان مؤمتر اثلث لكنه فشل وظهرت خطتهم مبحاولتهم إشراك ابحثني من 1955ويف عام  -
 املسلمني واملستشرقني يف توجيه الدراسات اإلسالمية.

م وتتالت بعد 1954م، مث يف اَّلسكندرية 1953يحية )*( يف بريوت انعقد مؤمتر للتأليف بني اإلسالم واملس -
 ذلك اللقاءات واملؤمترات يف روما وغريها من البلدان لنفس الغرض.

م عقد ابلقاهرة مؤمتر السكان والتنمية هبدف نشر أفكار التحلل اجلنسي "الغربية" بني املسلمني 1994يف سبتمرب  -
وعة بني املراهقني واإلجهاض والزواج احلر والسفاح والتدريب على موانع احلمل، من إاتحة لالتصاَّلت غري املشر  -

 وقد أصدرت هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية فتوى بضرورة مقاطعته واحلذر من توصياته وأهدافه.

 كتب تغريبية خطرة:· 
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الدراسات اإلسالمية وأستاذ الدين املقارن يف اإلسالم يف العصر احلديث ملؤلفه ولفرد كانتول مسيث مدير معهد  -
م حتت إشراف املستشرق ه . أ. ر. 1948جامعة ماكجيل بكندا، حصل على الدكتوراه من جامعة برنستون سنة 

والعلمانية  Liberalismجب الذي تتلمذ عليه يف جامعة كمربيدج وهذا الكتاب يدعو إىل التحررية 
Secularism ن الدولة.وإىل فصل الدين )*( ع 

م كان 1932الذي نشر بلبنان سنة  ?Whither Islamنشر ه . أ. ر. جب كتابه إىل أين يتجه اإلسالم؟  -
قد ألفه مع مجاعة من املستشرقني، وهو يبحث يف أسباب املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/ 705) 

 سائل تقدمها وتطورها.تعثر عملية التغريب يف العامل اإلسالمي وو 

م ظلت ممنوعة من الدخول إىل الشرق 1902إن بروتوكوَّلت حكماء صهيون )*( اليت ظهرت يف العامل كله عام  -
م تقريباً أي إىل ما بعد قيام إسرائيل يف قلب األمة العربية واإلسالمية. وَّل 1952األوسط والعامل اإلسالمي حىت عام 

 التغريب عموماً.شك أبن منعها كان خدمة حلركة 

تصوير بعض الشخصيات اإلسالمية يف صور من اَّلبتذال والعهر واملزاجية كما يف كتب جورجي زيدان، وكذلك  -
تلك الكتب اليت تضيف األساطري القدمية إىل التاريخ اإلسالمي علىهامش السرية لطه حسني والكتب اليت تعتمد 

 ية للشرقاوي وكتبه عن اخللفاء الراشدين واألئمة التسعة.على املصادر غري املوثوقة مثل حممد رسول احلر 

 اجلذور الفكرية والعقائدية:· 

لقد ارتدت احلملة الصليبية مهزومة بعد حطني، وفتح العثمانيون عاصمة الدولة البيزنطية ومقر كنيستهم )*( عام · 
ما أن جيوش العثمانيني قد وصلت م واختذوها عاصمة هلم وغريوا امسها إىل اسالمبول أي دار اإلسالم، ك1453

م. وسبق ذلك كله سقوط األندلس 1683م وقد ظل هذا التهديد قائماً حىت سنة 1529أورواب وهددت فيينا سنة 
وجعلها مقراً للخالفة )*( األموية، كل ذلك كان مدعاة للتفكري ابلتغريب، والتبشري فرع منه، ليكون السالح الذي 

 اخله.حيطم العامل اإلسالمي من د

إن التغريب هجمة نصرانية، صهيونية، استعمارية، )*( يف آن واحد، التقت على هدف مشرتك بينها وهو طبع · 
 العامل اإلسالمي ابلطابع الغريب متهيداً حملو الطابع املميز للشخصية اإلسالمية.
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 اَّلنتشار ومواقع النفوذ:· 

بالد العامل اإلسالمي، وإىل كل البالد املشرقية على أمل بسط لقد استطاعت حركة )*( التغريب أن تتغلغل يف كل · 
 بصمات احلضارة الغربية املادية )*( احلديثة على هذه البالد وربطها ابلغرب فكراً وسلوكاً.

لقد تفاوت أتثري حركة التغريب إذ أنه قد ظهر بوضوح يف مصر، وبالد الشام، وتركيا، وأندونيسيا واملغرب العريب، · 
 ج بعد ذلك يف البالد اإلسالمية األقل فاألقل، ومل خيل بلد إسالمي أو مشرقي من آاثر وبصمات هذه احلركة. وتتدر 

 ويتضح مما سبق:

أن التغريب تيار مشبوه يهدف إىل نقض عرى اإلسالم والتحلل من التزاماته وقيمه واستقالليته، والدعوة إىل التبعية 
واجب قادة الفكر اإلسالمي كشف خمططاته والوقوف بصالبة أمام مسومه  للغرب يف كل توجهاته وممارساته. ومن

ومفرتايته، اليت تبثها اآلن، شخصيات مسلمة، وصحافة ذات ابع طويل يف حماوَّلت التغريب، وأجهزة وثيقة الصلة 
ب، فمسخوا هويتهم، ابلصهيونية العاملية واملاسونية الدولية. وقد استطاع هذا التيار استقطاب كثري من املفكرين العر 

وحاولوا قطع صلتهم بدينهم، والذهاب بوَّلئهم وانتمائهم ألمتهم اإلسالمية، من خالل مواَّلة الغرب والزهو بكل ما 
 هو غريب، وهي أمور ذات خطر عظيم على الشباب املسلم.

 اثلثا : التنصري

 التعريف:

ثر فشل احلروب الصليبية بغية نشر النصرانية بني التنصري حركة )*( دينية سياسية استعمارية )*( بدأت ابلظهور إ
 األمم املختلفة يف دول العامل الثالث بعامة وبني املسلمني خباصة هبدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب.

 ويساعدهم يف ذلك ثالثة عوامل:

 انتشار الفقر واجلهل واملرض يف معظم بلدان العامل اإلسالمي. -

 من بلدان املسلمني.النفوذ الغريب يف كثري  -

 ضعف بعض حكام املسلمني الذين يسكتون عنهم أو ييسرون هلم السبل رغباً ورهباً أو نفاقاً هلم. -

 التأسيس وأبرز الشخصيات:
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رميون لول: أول نصراين توىلا التبشري بعد فشل احلروب الصليبية يف مهمتها إذ إنه قد تعلم اللغة العربية بكل مشقة · 
 بالد الشام مناقشاً علماء املسلمني. وأخذ جيول يف

منذ القرن اخلامس عشر وأثناء اَّلكتشافات الربتغالية دخل املبشرون الكاثوليك إىل إفريقيا، وبعد ذلك بكثري · 
 أخذت ترد اإلرساليات التبشريية الربوتستانتية إجنليزية وأملانية وفرنسية.

 ت مبكر.بيرت هلينغ: احتك مبسلمي سواحل إفريقيا منذ وق· 

 م إىل أتسيس كلية تكون قاعدة لتعليم التبشري املسيحي.1664البارون دوبيتز: حرك ضمائر النصارى منذ عام · 

ن القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر.·   املسرت كاري: فاق أسالفه يف مهنة التبشري، وقد ظهر إاب 

ين إىل بالد آسيا الغربية، وقد ترجم التوراة )*( إىل م يد طوىل يف إرسال املبشر 1812كان للمبشر هنري مارتن ت · 
 اهلندية والفارسية واألرمنية.

 م أتسست مجعية لندن التبشريية وتبعتها أخرايت يف اسكوتالنده ونيويورك.1795يف عام · 

ليها م اتفقت مجعية الكنيسة )*( الربوتستانتية مع النصارى يف مصر وكونت هناك إرسالية عهد إ1819يف سنة · 
 نشر اإلجنيل )*( يف إفريقيا.

م: رحالة بريطاين، اخرتق أواسط إفريقيا، وقد كان مبشراً قبل أن يكون 1873 - 1813دافيد ليفنستون · 
 مستكشفاً.

 م أخذت ترد إرساليات التبشري إىل بالد الشام، وقد قامت بتقسيم املناطق بينها.1849يف سنة · 

بان املسيحية )*( من اإلجنليز واألمريكان، وقد احنصرت مهمتها يف إدخال م أتسست مجعية الش1855ويف سنة · 
 ملكوت املسيح )*( بني الشبان كما يزعمون.

م أتسست مجعية احتاد الطلبة املسيحيني يف العامل، وهي هتتم بدراسة أحوال التالميذ يف كل البالد 1895يف سنة · 
 ين التبشري ابلنصرانية( .مع العمل على بث روح احملبة بينهم )احملبة تع

رئيس إرسالية التبشري العربية يف البحرين ورئيس مجعيات التنصري يف الشرق  :Zweimerصموئيل زومير · 
م وما تزال تصدر إىل اآلن من 1911األوسط، كان يتوىل إدارة جملة العامل اإلسالمي اإلجنليزية اليت أنشأها سنة 

م قدمت له الكنيسة اإلصالحية األمريكية دعمها الكامل. 1894ومنذ عام  م،1890هارتيفورد. دخل البحرين عام 
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وأبرز مظاهر عمل البعثة اليت أسسها زومير كان يف حقل التطبيب يف منطقة اخلليج وتبعاً لذلك فقد افتتحت 
ث، وقد مستوصفات هلا يف البحرين والكويت ومسقط وعمان. ويعد زومير من أكرب أعمدة التنصري يف العصر احلدي

 ُأسس معهداً ابمسه يف أمريكا ألِباث تنصري املسلمني.

خلف صموئيل زومير على رائسة جملة العامل اإلسالمي، وقام ابلتدريس يف اجلامعة  :K.Craggكنيث كراج · 
 األمريكية ابلقاهرة لفرتة من الوقت وهو رئيس قسم الالهوت املسيحي يف هارتيفورد أبمريكا، وهو معهد للمبشرين،

 م.1956ومن كتبه دعوة املئذنة صدر عام 

لويس ماسينيون: قام على رعاية التبشري والتنصري يف مصر، وهو عضو جممع اللغة العربية ابلقاهرة، كما أنه مستشار · 
 وزارة املستعمرات الفرنسية يف شؤون مشال إفريقيا.

كة حالياً( كلية مسيحية )*( غري مسترتة َّل يف دانيال بلس: يقول: "إن كلية روبرت يف اسطانبول )اجلامعة األمري· 
 تعليمها وَّل يف اجلو الذي هتيئه لطالهبا ألن الذي أنشأها مبشر، وَّلتزال إىل اليوم َّل يتوىل رائستها إَّل مبشر.

 األب )*( شانتور: رََأَس الكلية اليسوعية يف بريوت زمناً طويالً أايم اَّلنتداب الفرنسي.· 

م يقول: "لقد أدى الربهان إىل أن التعليم أمثن وسيلة 1948جامعة بريوت األمريكية عام مسرت نربوز: ترأس · 
 استغلها املبشرون األمريكيون يف سعيهم لتنصري سوراي ولبنان".

م، وهو بروتستانيت، عمل مبشراً يف 1974دون هك كري: كان أكرب شخصية يف مؤمتر لوزان التبشريي عام · 
م 1978نة، وهو أحد طلبة مدرسة فلر للتبشري العاملي. وبعد مؤمتر كولورادو التبشريي عام الباكستان ملدة عشرين س

أصبح مديراً ملعهد صموئيل زمير الذي يضم إىل جانبه داراً للنشر وإلصدار الدراسات املختصة بقضااي تنصري 
 ين وأتهيلهم.املسلمني ومقرها يف كاليفورنيا، وهو يقوم إبعداد دورات تدريبية إلعداد املبشر 

يرى اباب الفاتيكان )*( بعد سقوط الشيوعية أن من مصلحة الكنيسة )*( ومصلحة رجال السياسة توجيه عموم · 
الشعب املسيحي حنو خصم جديد خييفه به وجتنده ضده، واإلسالم هو الذي ميكن أن يقوم هبذا الدور يف املقام 

الت دولية لكسب الصراع مع األيديولوجيات )*( العاملية وعلى رأسها األول. ويقوم البااب مبغادرة مقره مبعدل أربع رح
اإلسالم. وتوجد باليني الدوَّلرات حتت تصرفه لإلنفاق منها على إرسال املنصرين وإجراء البحوث وعقد املؤمترات 

مل وتقومي نتائجه أوَّلً والتخطيط لتنصري أبناء العامل الثالث وتنظيم وتنفيذ ومتابعة النشاط التنصريي يف كل أحناء العا
 أبول.
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 األفكار واملعتقدات:

 أفكارهم:

حماربة الوحدة اإلسالمية: يقول القس سيمون: "إن الوحدة اإلسالمية جتمع آمال الشعوب اإلسالمية وتساعد  -
على التخلص من السيطرة األوروبية، والتبشري عامل مهم يف كسر شوكة هذه احلركة، من أجل ذل جيب أن حنول 

 لتبشري اجتاه املسلمني عن الوحدة اإلسالمية".اب

إذا احتد املسلمون يف امرباطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة " :Lawrance Brawnيقول لورنس براون  -
 على العامل وخطراً أو أمكن أن يصبحوا أيضاً نعمة له، أما إذا بقوا متفرقني فإهنم يظلون حينئذ بال وزن وَّل أتثري".

 سرت بلس: "إن الدين )*( اإلسالمي هو العقبة القائمة يف طريق تقدم التبشري ابلنصرانية يف إفريقيا".يقول م -

لقد دأب املنصرون على بث األكاذيب واألابطيل بني أتباعهم ليمنعوهم من دخول اإلسالم وليشوهوا مجال هذا  -
 الدين.

 اإلسالم شعوب إفريقيا وآسيا شعباً بعد شعب". انتشار اإلسالم ابلسيف: يقول املبشر نلسون: "وأخضع سيف -

املبشر األمريكي: "املسلمون َّل يفهمون األداين وَّل يقدروهنا قدرها،  Henry Jesupsيقول هنري جسب:  -
 إهنم لصوص وقتلة ومتأخرون، وإن التبشري سيعمل على متدينهم".

ل: "إن اتريخ اإلسالم كان سلسلة خميفة من لطفي ليفونيان وهو أرمين ألف بضعة كتب للنيل من اإلسالم يقو  -
 سفك الدماء واحلروب واملذابح".

حممد مل يستطع فهم النصرانية ولذلك مل يكن يف خياله إَّل صورة " :rالذي يقول عن حممد  Addisonأديسون  -
 مشوهة بىن عليها دينه الذي جاء به العرب".

ا فيه إمنا هو مأخوذ من النصرانية وسائر مافيه أخذ من الوثنية املبشر نلسن يزعم أبن اإلسالم مقلد، وأن أحسن م -
 كما هو أو مع شيء من التبديل.

املبشر ف. ج هاربر يقول: "إن حممداً كان يف احلقيقة عابد أصنام ذلك املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  -
 (669 /2واألحزاب املعاصرة )

 ألن إدراكه هلل يف الواقع كاريكاتور".
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املبشر جسب يقول: "إن اإلسالم مبين على األحاديث أكثر مما ه  مبين على القرآن، ولكننا إذا حذفنا األحاديث  -
 الكاذبة مل يبق من اإلسالم شيء".

 ويقول كذلك: "اإلسالم انقص واملرأة يف مستعبدة". -

ليس جديداً، وأن اجلديد فيه ليس  املبشر جون اتكلي يقول: "جيب أن نُرَي هؤَّلء الناس أن الصحيح يف القرآن -
 صحيحاً".

 أما القس صموئيل زومير فيقول يف كتابه العامل اإلسالمي اليوم: -

 " جيب إقناع املسلمني أبن النصارى ليسوا أعداء هلم".

 " جيب نشر الكتاب املقدس بلغات املسلمني ألنه أهم عمل مسيحي".

أنفسهم ومن بني صفوفهم ألن الشجرة جيب أن يقطعها أحد  "تبشري املسلمني جيب أن يكون بواسطة رسول من
 أعضائها".

"ينبغي للمبشرين أن َّل يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشريهم للمسلمني ضعيفة إذ أن من احملقق أن املسلمني قد منا يف 
 قلوهبم امليل الشديد إىل علوم األوروبيني وحترير النساء".

 م:1935القدس التنصريي عام  وقال صموئيل زومير كذلك يف مؤمتر -

لكن مهمة التبشري اليت ندبتكم هلا الدول املسيحية يف البالد اإلسالمية ليست يف إدخال املسلمني يف املسيحية "… 
)*( فإن يف هذا هداية هلم وتكرمياً، وإمنا مهمتكم هي أن خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقاً َّل صلة له ابهلل 

 ة له ابألخالق )*( اليت تعتمد عليها األمم يف حياهتا".وابلتايل َّل صل

إنكم أعددمت َنْشئاً َّل يعرف الصلة ابهلل وَّل يريد أن يعرفها، وأخرجتم املسلم من اإلسالم ومل تدخلوه يف "… 
فإذا تعلم  املسيحية، وابلتايل فقد جاء النشء طبقاً ملا أراده اَّلستعمار َّل يهتم بعظائم األمور وحيب الراحة والكسل،

 فللشهرة وإذا تبوأ أمسى املراكز ففي سبيل الشهرة جيود بكل شيء".

وقد كتب أحد املبشرين يف بداية هذا القرن امليالدي يقول: "سيظل اإلسالم صخرة عاتية تتحطم عليها كل  -
األسبوعي ومؤمتر احلج حماوَّلت التبشري ما دام للمسلمني هذه الدعائم األربع: القرآن واألزهر واجتماع اجلمعة 

 السنوي العام".
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 مؤمتراهتم:· 

 لقد كان هلم وما يزال الكثري من املؤمترات اإلقليمية والعاملية ومن ذلك: 

م وقد دعا إليه زومير هبدف عقد مؤمتر جيمع اإلرساليات التبشريية 1906ه / 1324مؤمتر القاهرة عام  -
شخصاً بني رجال ونساء،  62بني املسلمني، وقد بلغ عدد املؤمترين  الربوتستانتية للتفكري يف مسألة نشر اإلجنيل

 وكان زومير رئيساً هلم.

مجعية  159م، وقد حضره مندوبون عن 1910ه / 1328املؤمتر التبشريي العاملي يف أدنربة ابسكوتلندة عام  -
 تبشريية يف العامل.

صموئيل زومير، وبعد انفضاض املؤمتر وزعت على م حضره 1911ه / 1339مؤمتر التبشري يف لكهنؤ ابهلند عام  -
م" وعلى الوجه اآلخر "اللهم اي من يسجد له 1911األعضاء رقاع مكتوب على أحد وجهيها "تذكار لكهنؤ سنة 

 العامل اإلسالمي مخس مرات يف اليوم خبشوع أنظر بشفقة إىل الشعوب اإلسالمية وأهلمها اخلالص بيسوع املسيح".

 ري يف القدس:مؤمترات التبش -

 م.1924ه / 1343يف عام  -1

 م مؤمتر تبشريي دويل.1928يف عام  -2

 مندوب. 1200م وقد كان يضم 1935ه /1354يف عام  -3

 م.1961ه / 1380يف عام  -4

 م يف لوزان بسويسرا.1974مؤمتر الكنائس الربوتستانتية عام  -

ت اسم )مؤمتر أمريكا الشمالية لتنصري املسلمني( م حت1978أكتوبر  15وأخطر املؤمترات مؤمتر كولورادو يف  -
( مشرتكاً ميثلون أنشط العناصر التنصريية يف العامل، استمر ملدة أسبوعني بشكل مغلق وقدمت فيه 150حضره )

ِبوث حول التبليغ الشامل لإلجنيل )*( . وتقدميه للمسلمني والكنائس )*( الديناميكية يف اجملتمع املسلم وجتسيد 
ح )*( وحتبيبه إىل قلب املسلم وحماوَّلت نصرانية جديدة لتنصري املسلمني وحتليل مقاومة واستجابة املسلم املسي

 واستخدام الغذاء والصحة كعنصرين يف تنصري املسلمني وتنشيط دور الكنائس احمللية يف تنصري العامل اإلسالمي.
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مليون دوَّلر،  1000وضع ميزانية هلذه اخلطة مقدارها وقد انتهى املؤمتر بوضع اسرتاتيجية بقيت سرية خلطورهتا مع 
 وقد مت مجع هذا املبلغ فعالً ومت إيداعه يف أحد البنوك األمريكية الكربى.

م حتت إشراف اجمللس الفيدرايل اللوثراين الذي 1981املؤمتر العاملي للتنصري الذي عقد يف السويد يف شهر أكتوبر  -
وكولورادو وخرج بدراسة مستفيضة عن التنصري ملا وراء البحار هبدف الرتكيز على نوقشت فيه نتائج مؤمتري لوزان 

 دول العامل الثالث.

 ومن مؤمتراهتم كذلك: -

 مؤمتر استانبول. -1

 مؤمتر حلوان مبصر. -2

 مؤمتر لبنان التبشريي. -3

 مؤمتر لبنان بغداد التبشريي. -4

 اَّلستقالل. مؤمتر قسنطينة التبشريي يف اجلزائر وذلك قبل -5

 مؤمتر شيكاغو. -6

 مؤمتر مدارس التبشريي يف بالد اهلند، وكان ينعقد هذا املؤمتر كل عشر سنوات. -

 م وهو مؤمتر خطري جداً، وقد حضره من اليهود بن غوريون.1942مؤمتر بلتيمور ابلوَّلايت املتحدة األمريكية  -

جديداً إذ ينعقد مؤمتر للكنائس )*( مرة كل ست أو سبع  بعد احلرب العاملية الثانية اختذت النصرانية نظاماً  -
 سنوات متنقالً من بلد إىل آخر.

 هولندا. -م 1948مؤمتر امسرتدام  -1

 أمريكا. -م 1954مؤمتر ايفانستون  -2

 اهلند. -م 1961مؤمتر نيودهلي  -3

 أوفتاَّل أبورواب. -م 1967مؤمتر أوفتاَّل  -4

 مبشر نصراين. 3000أندونيسيا، وقد اشرتك فيه  -م 1975مؤمتر جاكرات  -5
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م يف كاليفورنيا ابلوَّلايت املتحدة وقد حث املؤمتر 1980عقد املؤمتر السادس جمللس الكنائس العاملي يف يوليو سنة  -
 على ضرورة زايدة البعثات التنصريية بني مسلمي الشرق األوسط خاصة يف دول اخلليج العريب.

 اهد التنصريية:أشهر املراكز واملع· 

 معهد صموئيل زومير يف وَّلية كاليفورنيا، فقد مت إنشاؤه بناء على توصية من قرارات مؤمتر كولورادو. -

املركز العاملي لألِباث والتبشري يف كاليفورنيا الذي قام بتقدمي األشخاص الالزمني لإلعداد ملؤمتر كولورادو مع هتيئة  -
 عوامل جناح هذا املؤمتر. 

 اَّلستشراق والتنصري يتعاوانن تعليمياً يف خدمة أهدافهما املشرتكة.. 4

 األعمال اإلجتماعية: -3

 . إجياد بيوت للطلبة من الذكور واإلانث.1

 . إجياد األندية.2

 . اَّلهتمام بدور الضيافة واملالجىء للكبار ودور لليتامى واللقطاء.3

 ألمثال هذه األعمال.. اَّلعتناء ابألعمال الرتفيهية وحشد املتطوعني 4

 . إنشاء املكتبات التبشريية واستغالل الصحافة بشكل واسع.5

 . إنشاء خميمات الكشافة اليت تستغل أفضل استغالل يف التنصري.6

 . زايرة املسجونني واملرضى يف املستشفيات وتقدمي اهلدااي واخلدمات هلم.7

م عن دور املرأة كمبشرة لتقوم بنشر ذلك بني نساء 1906. تكلمت املس ولسون ومس هلداي يف مؤمتر القاهرة 8
 املسلمني املسلمات.

 النسل: -4

م مع القساوسة )*( واألثرايء يف الكنيسة )*( املرقسية ابإلسكندرية 5/3/1973يف اجتماع البااب )*( شنودة يف 
تشجيع اإلكثار من النسل طرحوا بعض املقررات وقد كان منها حترمي حتديد النسل أو تنظيمه بني شعب الكنيسة و 

بوضع احلوافز واملساعدات املادية واملعنوية مع تشجيع الزواج املبكر بني النصارى. وابملقابل حتديد النسل وتنظيمه بني 
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من األطباء وبعض القائمني على اخلدمات الصحية هم من شعب  %65املسلمني خاصة علماً أبن أكثر من 
 الكنيسة.

 الفنت واحلروب: -5

 عملون على تشجيع احلروب والفنت وذلك إلضعاف الشعوب اإلسالمية.. ي1

. إاثرة اَّلضطراابت املختلفة إبذكاء انر العداوة والبغضاء وإيقاظ روح القوميات اإلقليمية الطائفية الضيقة 2
فريقيا واستغالل مجيع كالفرعونية يف مصر والفينيقية يف الشام وفلسطني ولبنان، واآلشورية يف العراق والرببرية يف مشال إ

 ذلك يف التنصري.

م: "إن اَّلنقسام السياسي احلاضر يف العامل اإلسالمي دليل 1911. يقول زومير يف مؤمتر التبشري يف لكهنؤ ابهلند 3
ابلغ على عمل يد هللا يف التاريخ واستثارة للداينة )*( املسيحية )*( كي تقوم بعملها". املوسوعة امليسرة يف األداين 

 (675 /2ملذاهب واألحزاب املعاصرة )وا

 اإلمكاانت: -6

م 1975يف أندونيسيا يسيطرون على وسائل اإلعالم، ولديهم إذاعات تبشريية وصحف قومية، وإحصائية  -أ 
مبشرين متفرغني، ولطائفة  8504قسيساً و 3897كنيسة لطائفة الربوتستانت و  8919تكشف أبن فيها 

مبشراً متفرغاً وقد وضعوا خطة لالنتهاء من تنصريها  5393قسيساً )*( و 2630كنيسة )*( و  7250الكاثوليك 
 ميالدية. 2000يف عام 

 يف بنجالديش إرساليات تبشريية كثرية لتنصري املسلمني هناك. -ب 

 ميالدية أيضاً. 2000يف كينيا: يعدون لتنصريها متاماً يف عام  -ت 

 اخلليج وإفريقيا.إن التنصري يلقي بثقله يف ماليزاي ودول  -ث 

لغة قومية تشن هجوماً  64حمطة إذاعية ب   2500ذكر يف مؤمتر عدم اإلحنياز يف كواَّلملبور أبن هناك حوايل  -ج 
 صرحياً وضارايً ضد اإلسالم.

إرسالية بعضها ميلك طائرات تنقل األطباء  111.000بلداً إفريقياً يبلغ  38جمموع اإلرساليات املوجودة يف  -ح 
 واألدوية واملمرضات لعالج املرضى يف الغاابت وأحراش اجلبال.
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بروتستانيت،  82.000كاثوليكي والباقي   138.000ألف مبشر منهم  220يوجد اآلن يف العامل ما يربو على  -خ 
 مبشر ومبشرة ينفقون بليوين دوَّلر سنوايً. 119.000ويف إفريقيا وحدها 

صاً يسمح إبقامة احلفالت على ظهرها لالستعانة هبا يف توزيع املطبوعات يستخدمون سفناً معدة إعداداً خا -د 
 الكنسية وإقامة احلفالت اليت تستغل ألهدافهم اخلاصة يف التنصري ويعلنون عنها ابسم إقامة معرض عائم للكتاب.

يل لكافة األنشطة يقوم جملس الكنائس العاملي والفاتيكان )*( وهيئات أخرى ابإلشراف والتوجيه والدعم املا -ذ 
التنصريية وتتوفر مصادر متويل اثبتة من خمتلف احلكومات واملؤسسات يف الدول الغربية وعن طريق املشروعات 

اَّلقتصادية واألراضي الزراعية واألرصدة يف البنوك والشركات التابعة هلذه احلركات التنصريية مباشرة ومحالت مجع 
( من حني آلخر. وتوجد هيئات ومراكز للبحوث والتخطيط يعمل هبا خنبة ممتازة التربعات اليت يقوم هبا القساوسة )*

 من الباحثني املؤهلني ومن أهم هذه املراكز:

 مركز البحوث التابع للفاتيكان.  -1

 مركز البحوث التابع جمللس الكنائس )*( العاملي. -2

 حركة الدراسات املسيحية )*( يف كاليفورنيا. -3

  كولورادو.مركز البحث يف -4

 ه ( .1401املركز املسيحي يف نريويب )كينيا وقد أنشىء يف عام  -5

 مركز املعلومات املسيحي يف نيجرياي. -6

 م ويعترب من أكرب املراكز يف آسيا.1966املركز املسيحي الدراسي يف روالبندي )ابكستان( وقد أتسس سنة  -7

 اجلذور الفكرية والعقائدية:

 62000كاثوليكي والباقي وعددهم   138000ألف منهم  220ن يف أحناء العامل ما يزيد على يبلغ عدد املبشري· 
 من الربوتستانت.

م أنفقومها 1254 - 1099لقد بدأ التنصري وتوسع إثر اَّلهنزامات اليت مين هبا الصليبيون طوال قرنني من الزمان · 
 سلمني.يف حماولة اَّلستيالء على بيت املقدس وانتزاعه من أيدي امل
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األب اليسوعي ميبز يقول: "إن احلروب الصليبية اهلادئة اليت بدأها مبشروان يف القرن السابع عشر َّل تزال مستمرة · 
 إىل أايمنا، إن الرهبان )*( الفرنسيني والراهبات الفرنسيات َّليزالون كثريين يف الشرق".

أبن "هناك عداء من النصرانية ضد اإلسالم بسبب أن اإلسالم عندما  Beckerيرى املستشرق األملاين بيكر · 
اً منيعاً يف وجه انتشار النصرانية، مث إن اإلسالم قد امتد إىل البالد اليت كانت  انتشر يف العصور الوسطى أقام سد 

 خاضعة لصوجلاهنا".

ة وهو مقدمة أساسية لالستعمار )*( التنصري يف أساسه يهدف إىل متكني الغرب النصراين من البالد اإلسالمي· 
 وسبب مباشر لتوهني قوة املسلمني وإضعافها.

 اَّلنتشار ومواقع النفوذ:

 لقد انتشر التنصري وامتد إىل كل دول العامل الثالث.· 

 ية.إنه يتلقى الدعم الدويل اهلائل من أورواب وأمريكا ومن خمتلف الكنائس )*( واهليئات واجلامعات واملؤسسات العامل· 

إنه يلقي بثقله بشكل كثيف حول العامل اإلسالمي عن طريق فتح املدارس األجنبية وتصدير البعوث واإلرساليات · 
التبشريية وتشجيع انتشار اجملالت اخلليعة والكتب العابثة والربامج التلفزيونية الفاسدة والسخرية من علماء الدين 

 اد املرأة املسلمة وحماربة اللغة العربية وتشجيع النعرات القومية.والرتويج لفكرة حتديد النسل والعمل على إفس

 إنه يتمركز يف أندونيسيا وماليزاي وبنجالديش والباكستان ويف إفريقيا بعامة.· 

يزداد تيار التنصري نتيجة لسياسة التساهل من قبل احلكام يف بعض البلدان اإلسالمية فبعضهم حيضر القداس · 
ع مباله لبناء الكنائس )*( وبعضهم يتغافل عن دخول املسيحيني )*( بصورة غري مشروعة. بنفسه وبعضهم يترب 

 واملطلوب اختاذ سياسة حازمة إليقاف تيار التنصري قبل فوات األوان.

 ويتضح مما سبق:

ة وبني أن التنصري حركة سياسية استعمارية تستهدف نشر النصرانية بني األمم املختلفة يف دول العامل الثالث عام
املسلمني على وجه اخلصوص. ويستغل زعماؤها انتشار اجلهل والفقر واملرض للتغلغل بني شعوب تلك األمم 

متوسلني بوسائل اإلعالم التقليدية من كتب ومطبوعات وإذاعة وتلفاز وأشرطة مسعية ومرئية فضالً عن املخيمات 
اإلغاثية املوجهة ملنكويب الفنت واحلروب وغفلة وتساهل والتعليم والطب إىل جانب األنشطة اَّلجتماعية اإلنسانية و 
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حكام بعض الدول اإلسالمية. وتعتمد تلك احلركة يف حتقيق أهدافها على تشويه صورة اإلسالم وكتابه ورسوله صلى 
 هللا عليه وسلم مسخرين إمكاانهتم الضخمة لتحقيق مآرهبم.

 

 الغزو النصراين الصلييب.

 الغزو اليهودي. -

 الغزو الشيوعي اإلحلادي. -

أما الغزو النصراين الصلييب فهو اليوم قائم على أشده ومنذ أن انتصر صالح الدين األيويب على الصليبيني الغازين 
لبالد املسلمني ابلقوة والسالح أدرك النصارى أن حرهبم هذه وإن حققت انتصارات فهي وقتية َّل تدوم، ولذا فكروا 

لوا بعد دراسات واجتماعات إىل ما هو أخطر من احلروب العسكرية وهو أن تقوم األمم يف البديل األفضل، وتوص
النصرانية فرادي ومجاعات ابلغزو الفكري لناشئة املسلمني ألن اَّلستيالء على الفكر والقلب أمكن من اَّلستيالء 

 على األرض فاملسلم الذي مل يلوث فكره َّل يطيق أن يري الكافر له األمر والنهى

 

 ب مظاهر الغزو الفكرياب

 فكرة فصل الدين عن الدولة

... 

 أوَّل: فكرة فصل الدين عن الدولة:

وهذا يعين ابختصار إقصاء الدين عن احلياة واحليلولة بينه وبني أداء مهمته اليت جاء ألجلها وسجنه يف املعابد 
التعليم وسائر مرافق احلياة احلية واألديرة والكهوف مع منعه من التدخل يف شؤون احلكم والسياسة واَّلقتصاد و 

وتفويض كل ذلك إىل مردة من الطواغيت الذين يتأهلون على العباد ويستكربون يف األرض ويسعون فيها فسادا 
ويستذلون الرقاب ويقيمون للناس شريعة اهلوى والشيطان بدَّل من شريعة الرمحن وهداية القرآن وينصبون من أنفسهم 

أتوا به. وقد كانت هذه الفكرة من أخطر ما جلبه الغزو الفكري إىل بالد املسلمني فقد  سدنة للدين اجلديد الذي
جاء الغزاة إىل الشرق املسلم وهم حديثو عهد ابلتحرير من الطغيان البابوي الذي رزحوا حتت نريه زمنا طويال وعانوا 
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من حياهتم مث انطلقوا يف األرض وهم حيملون  منه ما عانوا ابسم الدين، واستطاعوا بعد صراع مرير إقصاء البااب ودينه
فكرة فصل الدين عن الدولة مبعىن أن الدولة سلوكها كله ويف مجيع شؤوهنا اخلاصة والعامة َّل تسرتشد مببادئ الدين 

ومعتقداته ورجال احلكم والسياسة أحرار يف تصرفاهتم بغري وازع أو رقيب من الدين والدين ِبد ذاته َّل يعدو أن 
عالقة خاصة بني العبد وربه. وجاءوا إىل الشرق مزودين هبذه الفكرة ليجدوا يف الشرق دينا عظيما يليب مجيع يكون 

حاجات اإلنسان يف حياته اخلاصة والعامة وينظم عالقته بربه وعالقته أبخيه اإلنسان. فكان هذا الدين بشموله 
لتستقر أقدامهم يف أرض اإلسالم َّل بد من احليلولة بني وواقعيته وتكامل نظرته إىل الوجود أعظم عدو جاهبوه لذلك و 

اإلسالم واحلياة وذلك بتشويه فكرة أبنائه عنه ومسخ مفهوم الدين يف نفوس املسلمني وجعله رهبانية سجني 
الصوامع. وقد أشار إىل هذا املعىن رئيس وزراء بريطانيا )غالديستون( يف جملس العموم الربيطاين حيث قال وهو يشري 
إىل القرآن الكرمي: "َّل قرار لكم يف مصر ما دام هذا الكتاب يف أيدي املصريني". وفعال جنحت خمططاهتم واستطاعوا 

أن يزحيوا اإلسالم تلك العقبة العظيمة عن طريقهم وذلك إبجياد أجيال من املسلمني يؤمنون كماأراد هلم أسيادهم 
واآلخر تلك الكلمة اخلبيثة: "الدين هلل والوطن للجميع"، والواقع بضرورة فصل الدين عن الدولة، ويطلقون بني احلني 

أن الدين هلل والوطن هلل والكون كله هلل فال جيوز أن يكون فيه ما َّل يرضي هللا وهكذا أصبح أبناء املسلمني عوان على 
 فساد يف جماَّلت أخر. دينهم مع أعدائهم ومحلوا عن األعداء عبئا كبريا يف حماربة الدين حىت يتفرغ األعداء لإل

 

أراد هلم أسيادهم بضرورة فصل الدين عن الدولة، ويطلقون بني احلني واآلخر تلك الكلمة اخلبيثة: "الدين هلل والوطن 
للجميع"، والواقع أن الدين هلل والوطن هلل والكون كله هلل فال جيوز أن يكون فيه ما َّل يرضي هللا وهكذا أصبح أبناء 

ى دينهم مع أعدائهم ومحلوا عن األعداء عبئا كبريا يف حماربة الدين حىت يتفرغ األعداء لإلفساد يف املسلمني عوان عل
 جماَّلت أخر. 
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 فكرة القوميات والعصبيات اجلاهلية:

لقد أدرك أعداء اإلسالم أبن قوة املسلمني تكمن يف هذا الدين ويف اجتماعهم حول مبادئ هذا الدين ومتسكهم 
األخوة اإلسالمية اليت تنتظمهم على اختالف أجناسهم وألواهنم ولذلك كان َّلبد من فصم ُعرى هذه األخوة برابطة 

اليت تشد املسلم إىل أخيه وتكون منهم قوة رهيبة حيسب هلا األعداء ألف حساب على ما جاء يف احلديث الشريف 
منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابحلمى  "مثل املسلمني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى

والسهر". وكانت فكرة القوميات هي البديل اجلديد لألخوة اإلسالمية، فانطلق أعداء اإلسالم مع ُأَجرَاِئهم إلحياء 
العصبيات النتنة من قبورها ومجع رفاهتا وبعث احلياة فيها من جديد بعد أن أماهتا اإلسالم من قرون. واستطاعوا أن 

وا الناس مباضيهم الذي كانوا عليه قبل اإلسالم وعملوا على بعث احلضارات اجلاهلية البائدة وإحياء مظاهرها يذكِ ر 
وتعظيم تلك املظاهر وعرضها عرضا مغراي يوحي أبصالتها وعراقتها، ونفخوا يف الناس روح التقديس لتلك الرسوم 

نسوا مفهوم قوله تعاىل: }اَي أَي َُّها النااُس ِإانا َخَلْقَناُكْم ِمْن البالية فانتسب الناس آلابئهم بدَّل من اَّلنتساب لدينهم و 
تعاىل يف احلديث القدسي  ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنا َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللِا أَتْ َقاُكْم{ ونسوا قوله

ت إن أكرمكم عند هللا أتقاكم وقلتم فالن بن فالن، فاليوم أرفع نسيب وأضع املأثور: "جعلت نسبا وجعلتم نسبا فقل
نسبكم". ونسوا قوله صلى هللا عليه وسلم: "الناس آلدم وآدم من تراب، َّل فضل لعريب على عجمي وَّل أبيض على 

 أمحر إَّل ابلتقوى".

أمما شىت َّل تربطها أبخواهتا رابطة سوى وهكذا وهبذه القوميات النتنة تفتت وحدة املسلمني وعادت األمة الواحدة 
 اَّلنتماء اَّلمسي إىل اإلسالم،

وفَ َقَد املسلمون بذلك أعظم سالح يف أيديهم بعد إمياهنم ابهلل، وهان على عدوِ هم بعد ذلك أن يفرتس كل مجاعة 
 على حدة دون أن تنتصر هلا اجلماعة األخرى.
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 فكرة الوطنية:

عوامل وحدة األمة ومتاسكها ومن عناصر قوهتا لذلك خطط األعداء لتجزئة الوطن َّل شك أن وحدة الوطن من 
اإلسالمي الواحد وجلعله أوطاان تفصل بينها احلدود والسدود املنيعة اليت حتول دون التقاء اإلخوة على غاية واحدة 

داء أن تكون فكانت. ولكن وحتت لواء واحد. وكان هلم ذلك، ووجدت دويالت وممالك وإمارات زائفة أراد هلا األع
األمر مل ينته عند التجزئة بل َّل بد من التربير واإلبقاء على هذه التجزئة وذلك بربط الناس وشدهم إىل األرض بعد 
أن قطعوا صلتهم ابلسماء فكان لذلك هذا التغين ابألوطان وكان هذا التمجيد لألوطان وكان هذا التفاين يف سبيل 

وسيلة ملرضاة الشيطان فاملسلم حيب وطنه وَّل شك ويعترب الدفاع عنه جزء من الدفاع  األوطان، وغدا حب الوطن
عن دينه وكيانه وسيادته على أساس أن الوطن هو األرض اليت تقام عليها شعائر دينه وَّل بد للدين من أرض ليستقر 

شهيدا وكان الدفاع عن الوطن حتما عليها وتطبق أحكامه ومبادئه فيها هلذا املعىن كان املسلم الذي ميوت دون أرضه 
َّلزما. فالوطن َّل حيب لذاته وإمنا ألنه قد يكون وسيلة ملرضاة هللا وذلك إبقامة الدين فوق أرضه، وأما إذا كان الدين 
غريبا يف الوطن ما فالتعلق بذلك الوطن جملرد كونه وطنا مظهر من مظاهر الوثنية والعصبية فالوطن بغري دين وثن. وَّل 

من هذا أبن املسلم يتنازل عن وطنه بيسر وسهولة، بل يفهم منه أن املسلم َّل يتمسك بوطنه إَّل ليعبد هللا على  يفهم
 أرضه، وأنه جياهد ليكون الدين كله هلل يف كل أرض هللا يف وطنه وغري وطنه.

 

 فكرة العلمانية:

ة اليت دمروها يف أورواب لتوهم وحترروا بذلك من جاء الغزاة إىل الشرق املسلم وملا ينفضوا أيديهم بعد من ركام الكنيس
سلطان رجال الدين وأابطيلهم وأضاليلهم وخرافاهتم اليت كانت تفرض عليهم ابسم الدين والدين منها بريء فلما 

أثبتت التجارب والتقدم الفكري اهلائل مناقضة آراء الكنيسة وأهوائها حلقائق العلم، واجنلى ذلك الصراع املرير بني 
لدين والعلم هبزمية مروعة لدين الكنيسة صنف رواد النهضة العلمية أن الكنيسة يف عداد اخلرافات واخلزعبالت ا

 واألوهام واألساطري اليت َّل متت إَّل احلقائق 

العلمية بصلة أخرجوها بذلك من جمال اليقينيات إىل جمال الشك والظنيات والتخيالت، وأفقدوها بذلك قداستها 
كانتها وهذا كله حق َّل ريب فيه ابلنسبة جلل آراء الكنيسة وأهواء رجاهلا، ولكنه ابلنسبة لإلسالم وهو وجدارهتا وم

وحده الدين احلق احملفوظ ِبفظ هللا ابطل كله. وهذه مبادئ اإلسالم مجلة تثبت أمام التحدي العلمي اهلائل مدى 
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دم العلميان إَّل رسوخا يف قلوب املؤمنني به وَّل تكون أربعة عشر قران ثبوات رائعا مذهال، بل َّل يزيد التحدي والتق
الكشوف العلمية إَّل من مجلة الرباهني على عظمة هذا الدين. ولكن الغزاة وهم يف غمرة انتصارهم على دين الكنيسة 

الذي مل يكن لديهم استعداد للتمييز بني دين ودين، بل التهموا مجلة األداين وحاربوها مجيعا، وكان على اإلسالم 
ابرك العلم وأكرب العلماء وتعهد أكرب حركة علمية يف التاريخ القدمي ووضع أسس احلركة العلمية احلديثة، كان على 

اإلسالم هذا أن يتحمل خرق رجال الدين َّل من أبنائه أو يف بالده بل يف أورواب. ويتهم مبا اهتمت به الكنيسة من 
ضة العلمية والفكرية نشأت يف أورواب يف ظالل اإلحلاد فكذلك امتدت حماربة العلم ومصادمة العقل. وكما أن النه

جذورها وفروعها إىل سائر البالد وهي حتمل مسة اإلحلاد والتنكر القاطع لكل ما َّل يقع حتت التجربة وخيضع 
حلاد هو السمة للحواس، وَّل جمال هنا ملناقشة املالحدة يف تنكرهم حلقائق الدين الكربى، ولكنها اإلشارة إىل أن اإل

 البارزة حلضارة اليوم وهو مظهر من أكرب مظاهر الغزو الفكري لبالدان.

 شعارات املدنية واحلضارة والتقدم:

وكذلك من مظاهر الغزو الفكري لبالدان وشبابنا التغين ابلشعارات اجلوفاء اليت َّل مدلول هلا، وإطالق اَّلصطالحات 
ومهة وجعل ذلك كله مربرا للتخلص من كل قدمي مهما كان ذلك القدمي خريا الضبابية الفارغة والكلمات القامتة امل

انفعا. فكل قدمي مناف للمدنية والتقدم وكل جديد هو احلضارة، وبناء على هذا املقياس فقد ترك الدين وهجرت 
ألنه قدمي وكل األخالق ونبذت الفضائل، وختلى الناس عن األعراف والتقاليد األصلية ألمتنا واستغين عن كل ذلك 

قدمي ينايف املدنية والرقى، وهلل در الرافعي حيث كتب على غالف كتابه: ))حتت راية القرآن(( وهو كتاب يبحث يف 
املعركة بني القدمي واحلديث: إىل الذين يريدون جتديد اللغة والدين والتاريخ والشمس والقمر. يريد الرافعي أن يقول: َّل 

ليس كل قدمي ضارا بدليل أن الشمس والقمر قدميان وَّل ميكن اَّلستغناء عنهما ميكن التخلص من كل قدمي. و 
وغريمها كثري جدا. فإجياد هذا النوع من التعرض بني القدمي واملدنية والرقى ودون متييز بني الضار والنافع أصبح مفهوما 

 ع الفضائل قدمية.مركوزا يف نفوس اخلاضعني للغزو اجلديد كمظهر من مظاهر هذا الغزو. مع أن مجي

 

 احلركة النسائية وفكرة حترير املرأة:

مل يكن خيفى على الغزاة ومريديهم أمر املرأة ودورها يف اهلدم والتدمري لذلك أولوها اهتمامهم الزائد وعنايتهم البالغة 
إَّل لرتشد وِب ت حناجرهم وهم ينادون بتحريرها واسودت صحفهم وهم يطالبون ِبقوقها وكأن الدايانت ما جاءت 

الناس إىل ظلم املرأة وهضم حقوقها، وجاءوا هم لريفعوا عنها هذا احليف الذي عانت منه أجياَّل طواَّل. وإذا أردت 
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أن تكون موضوعيا وحمددا يف مناقشة أحدهم ترى أن خالصة شغبهم وصراخهم وعويلهم حول هذا األمر َّل يتجاوز 
ثياهبا. فالظلم كله هو أن تبقى املرأة متمسكة بدينها وخلقها وعفتها جتريد املرأة من دينها وخلقها مث من حجاهبا و 

وطهارهتا، مسبغة عليها حجاب الصون والعفة، والعدل كله أن تتحرر من كل ذلك. وكنتيجة طبيعية َّلهنزام املسلمني 
لظاهر والباطن فأبدت اهنزموا أيضا يف هذا امليدان وحقق الغزاة انتصارا مذهال مروعا، وجردت املرأة من حليها يف ا

عورهتا للناس وتربجت تربجا أشد من تربج اجلاهلية األوىل وانطلقت يف الشوارع كاسية عارية مائلة مميلة تغري الناس 
بزينتها وحترضهم على الرذيلة وتدمر كل شيء إبذن أسيادها وأساتذهتا من الغزاة وعمالئهم. فتحطمت األسر 

لذين آمنوا وقوضت أركان اجملتمع اإلسالمي وسرى اَّلحنالل واَّلهنيار يف كل وهدمت البيوت وشاعت الفاحشة يف ا
 جوانبه، وكان لألعداء ما أرادوا.

 تلك أبرز مظاهر الغزو الفكري يف نظران وأما أهم وسائل هذا الغزو فهي ما يلي:

 برامج التعليم:

 يتبعوا غزوهم هذا ابنقالب فكري وغزو ثقايف فإن بعد أن استقر الغزاة يف بالدان رأوا أهنم َّل قرار هلم يف أرضنا ما مل
سيوف الغزو الثقايف أمضى بكثري من سيوف الغزو العسكري ولتحقيق هذه الغاية أحدثوا انقالاب جذراي يف برامج 

التعليم ومناهج دور العلم ووضعوا خمططا جديدا يكفل هلم إجياد أجيال من املسلمني تدين بدينهم وتقول بقوهلم 
بفعلهم وَّل مَتُتُّ إىل اإلسالم إَّل بصلة اَّلنتماء اَّلمسي يف الوقت الذي تتنكر فيه لإلسالم يف العقيدة وتفعل 

والسلوك. وكانت املدارس اليت طبقت هذه املناهج نوعني: مدارس املبشرين اليت تدار بواسطة الغزاة مباشرة ومدارس 
تت هذه املدارس أكلها وأنبتت انبتة من املسلمني على تدار بواسطة أذانب الغزاة حتت ألقاب إسالمية خادعة. وآ

أعني الغزاة وحتت مسعهم وبصرهم، فكانت كما أريد هلا أن تكون متنكرة لكل تراثها الفكري والروحي واحلضاري 
مكربة وجملة للغازي وحضارته وتراثه ورسالته. وبعبارة أخرى كانت هذه األجيال اجلديدة هي اهلجني الذي أدخل 

ألمة اإلسالمية وليس منها. أجيال هي غربية عن هذه األمة وعن عقيدهتا وعن حضارهتا وعن فكرهتا وعن على ا
نظرهتا للحياة والكون واإلنسان. وزايدة يف إحكام اخلطة وحرصا على استمرار احلرب ضد اإلسالم، فقد عهد 

م وأشرب قلبه حبهم وتقديسهم عهدوا إليه إبدارة املستعمرون الغزاة إىل هذا اجليل الذي ُريبِ  يف حماضنهم وغذي بلباهن
البالد ووضعوا مقدرات املسلمني وبالدهم حتت تصرف هؤَّلء فكان منهم القادة والسادة ومنهم الوزير واألمري 

وتسرب الغزاة إىل دماء هؤَّلء وعقوهلم وأفكارهم وأصبحوا حياربون املسلمني هبم ومن خلفهم، وتكفل هؤَّلء 
د من أبناء البالد بتنفيذ خمطط أسيادهم وآابئهم الروحيني والسهر على تعاليمهم وأفكارهم يف بالد املستعمرون اجلد
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املسلمني وأصبحوا وسيلة لكل شر يريد األعداء إحلاقه ابملسلمني وبعد خروج الغزاة الظاهرين املكشوفني من أكثر 
املسلمني هم العدو األكرب هلذه األمة ألهنم يقومون  بالد املسلمني أصبح هؤَّلء الغزاة املقنعون واملسترتون من أبناء

بدور العدو مبحاربة اإلسالم وزايدة ويتفننون يف ذلك مبا َّل يستطيع العدو الظاهر أن يفعله فجميع مظاهر الغزو 
م الفكري تتمثل فيهم ومجيع وسائله يف أيديهم، بل محاة ذلك الغزو ومحلته وطالئعه يف بالد املسلمني وعلى أيديه

يتواىل خروج املسلمني عن دينهم وارتداد أبنائهم، وتنشأ األجيال اجلديدة اليت َّل تعرف اإلسالم إَّل اترخيا مشوها. 
 وينفذ خمطط األعداء ِبذافريه والذين درسوا يف مدارس املبشرين واملستعمرين 

 

املستعمرين واحللقة متصلة ونشأوا على مناهجهم، يضعون للمسلمني برامج ومناهج على غرار مدارس املبشرين و 
 هكذا. وانسالخ املسلمني عن دينهم وخروجهم عن عقيدهتم وتنكرهم حلضارهتم مستمر هكذا أيضا. 

 

 وسائل اإلعالم:

ومما يلي برامج التعليم يف كوهنا وسيلة من أكرب وسائل الغزو الفكري أجهزة اإلعالم على اختالف أنواعها من 
. فإن األيدي اخلبيثة األثيمة من أعداء اإلسالم قد وضعت هذه األجهزة يف أيدي  صحافة وإذاعة وتلفزة ودور عرض

رابئبها وغلماهنما وصنايعها ممن َّل يقلون حراب لإلسالم عن أسيادهم، وهكذا أصبحت أجهزة اإلعالم يف معظم بالد 
قيم واألخالق والتحريض املسلمني كمخدر دائم يستعمل لصد الناس عن دينهم وَّل دور هلا إَّل حتطيم املثل وال

املستمر ليال هنارا على الفاحشة، وعلى خمالفة اآلداب، وعلى ازدراء الفضائل واخلروج على كل عرف صاحل تعارفه 
الناس. والصنم الذي تعبده أجهزة اإلعالم يف معظم بالد املسلمني وتدندن حوله وتسبحه وتقدسه، هو صنم اجلنس 

و تذاع أغنية إَّل وهي عن اجلنس وللجنس وحول اجلنس، واإلحلاح املستمر حول فقلما تنشر كلمة أو تعرض صورة أ
هذا املوضوع يف كل وقت ومناسبة وبكل وسيلة قد سد على الناس الطرق وأجلأهم إىل اَّلنغماس فيه إجلاء فإذا 

اجنة املائعة تناولت جملة فصورها وأحاديثها تنطق ابلفحشاء وتتحدث عن احلب وإذا فتحت املذايع فاألغاين امل
تصك آذانك ابلعهر املذاب وتصلي للحب، وإذا نظرت إىل الرائي )التلفزيون( فهناك احلياة احلب واحلب احلياة وكل 
شيء عن احلب شاخص أمامك وماثل بني يديك هذه هي احلقيقة والواقع ابلنسبة ملعظم بالد املسلمني اليت وقعت 

ن يستوردون املبادئ والعقائد والشرائع والتعليمات من األعداء مث ينفذوهنا فريسة يف أيدي املرتدين من أبنائها والذي
 بدقة وأمانة. 



51 
 

 تنظيم القوى الكافرة والغازية واَّلهتمام مبراكز القوة:

حىت يستمر تيار الغزو الفكري يف اجتياحه َّلبد من األخذ ابألسباب اليت تبقي عليه وتضمن له النمو واَّلزدهار 
كز القوة كاجليش واحلرص على أن َّل تتسرب إليه روح مؤمنة والسهر الدائم على أن يكون حارسا وذلك ابحتالل مرا 

أمينا لألفكار الدخيلة املناقضة لإلسالم أو لثمار الغزو الفكري مث تنظيم جنود الغزو عمالئه يف املنظمات حزبية 
بذلك اإلشراف املباشر على سري الغزو تعمل على أسس مدروسة ومنسقة وتغزو مجيع مرافق الدولة املهمة وتضمن 

وتطمئن على سالمة اخلطة وحسن سري العمل وتنفذ تعاليمها بطريقة منظمة دقيقة يعرف فيها كل دوره يف املعركة 
 ومسؤوليته يف العمل فال تضيع التابعات وَّل تفقد املسؤوليات.

ئل جمتمعة على إجياد جيل الردة الذي قدِ ر هذه ابختصار أهم مظاهر الغزو الفكري ووسائله، وقد عملت هذه الوسا
لنا أن نشاهده. أجل لقد تضافرت جهود هذه الوسائل على اقتالع اإلسالم من قلب أبنائه وعلى قتل روح اجلد 

والرجولة والعمل يف مجوع شباب هذا اجليل، الذي يشكو من متزق يف ضمريه واضطراب يف تفكريه وصراع يف نفسه 
كلها. شباب هذا اجليل تربة خصبة ألقيت فيها بذرة خبيثة فكان هذا النبات النكد وكان هذا   وقلق قاتل يف حياته

الفصام وهذا اإلزدواج يف الشخصية بني اآلاثر اإلسالمية يف النفس ويف البيئة وبني بريق الغزو اجلديد وزخارفه 
 ومغرايته ومعطياته للنفس واهلوى والشباب.

يثة قد تلوثت فطرة الشباب املسلم وطمست معلمها النظيفة وانتزعت من قلبه مثله إن روح احلضارة اجلديدة اخلب
العليا وتعشقه للتسامي وأشواقه للخلود لتعطيه اإلخالد إىل األرض والنزوع إىل سفاسف األمور والركون إىل الشهوات 

ء به الغزاة واملغلف بغالف املدنية وامللذات واإلنكباب على مراتع الرذيلة ومباذل األخالق، إن هذا األفيون الذي جا
واحلضارة جرد شبابنا من كل مقوماته وبىن له معبدا ضخما هائال يف تنميقه وتزيينه أمهر املهرة من اخلرباء والفنيني أَّل 
وهو معبد اجلنس ووضع يف داخله صنم يعبد وهو احلب، وراح يدعو إىل الدخول يف الدين اجلديد بكل ما أويت من 

ما ميلك من وسائل جبارة حىت جعل اجلنس كل شيء يف حياة شباب هذا اجليل، هذا الشباب الذي قوة وبكل 
يعاين ظمأ روحيا وسغبا نفسيا واختالَّل كبريا يف السلوك بني متطلبات روحه وجسده. وإبفساد هذا اجليل على هذه 

وأكرب دليل على ذلك أن هذا الشباب الشاكلة ووضع املخطط إلفساد األجيال املقبلة انل العدو منا كل ما يريد. 
 املنخور املهزوز املتهالك على امللذات 
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واألسري للشهوات حينما وضعه موجهوه وأسياده يف مراكز القيادة والتوجيه عبث مبقدرات البالد والعباد وأهلك 
انية، واحليف احلرث والنسل، وأهدر الكرامات وانتهك األعراض وصادر احلرايت، وكان وجوده وصمة على اإلنس

 الذي تعرضت له البالد على أيدي هؤَّلء كان أعظم مما تعرضت له أيدي الصليبني والتتار.

تلك هي أهم مظاهر الغزو الفكري ووسائله، فعلى الذين َّل يزالون على إمياهنم ابإلسالم ووَّلئهم له وانتمائهم 
ردوهم بذلك من سالحهم الذي به يدمرون ويقضوا احلقيقي إليه أن ينتزعوا هذه الوسائل من أيدي الغزاة اجلدد وجي

 ابلتايل على مظاهر هذا الغزو قبل أن جتتاحهم فلوله.
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 من وسائل مقاومة الغزو و 

 العلم الشرعي املؤصل

 كثرة العبادة 

 الدعوة إىل هللا 

 رد شبهات البدع والضالَّلت 

 أوَّلً : اإلقبال على القرآن :

وسيلة الثبات األوىل ، وهو حبل هللا املتني ، والنور املبني ، من متسك به عصمه هللا ، ومن اتبعه أجناه القرآن العظيم 
 هللا ، ومن دعا إليه ُهدي إىل صراط مستقيم .

نص هللا على أن الغاية اليت من أجلها أنزل هذا الكتاب منجماً مفصالً هي التثبيت ، فقال تعاىل يف معرض الرد 
كفار : ) وقال الذين كفروا لوَّل نز ل عليه القرآن مجلة واحدة ، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيالً ، وَّل على ُشبه ال

 . 32أيتونك مبثل إَّل جئناك ابحلق وأحسن تفسرياً ( الفرقان /

 ملاذا كان القرآن مصدراً للتثبيت ؟؟

 ألنه يزرع اإلميان ويزكي النفس ابلصلة ابهلل . -

 ايت تتنزل برداً وسالماً على قلب املؤمن فال تعصف به رايح الفتنة ، ويطمئن قلبه بذكر هللا .ألن تلك اآل -

ألنه يزود املسلم ابلتصورات والقيم الصحيحة اليت يستطيع من خالهلا أن يُقوِ م األوضاع من حوله ، وكذا املوازين  -
 أقوله ابختالف األحداث واألشخاص .اليت هتيئ له احلكم على األمور فال يضطرب حكمه ، وَّل تتناقض 

أنه يرد على الشبهات اليت يثريها أعداء اإلسالم من الكفار واملنافقني كاألمثلة احلية اليت عاشها الصدر األول ،  -
 وهذه مناذج :

صلى هللا عليه  -على نفس رسول هللا  3ما هو أثر قول هللا عز وجل : ) ما ودعك ربك وما قلى ( الضحى / -1
 . 12/156، ملا قال املشركون : ) ودع حممد ... ( أنظر صحيح مسلم بشرح النووي  -م وسل
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ملا  103وما هو أثر قول هللا عز وجل : ) لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني ( النحل / -2
 إمنا يعلمه بشر وأنه أيخذ القرآن عن جنار رومي مبكة ؟  -صلى هللا عليه وسلم  -ادعى كفار قريش أن حممداً 

يف نفوس املؤمنني ملا قال املنافق : " ائذن يل  49التوبة /وما هو أثر قول هللا عز وجل : ) أَّل يف الفتنة سقطوا (  -3
 وَّل تفتين " ؟

 أليس تثبيتاً على تثبيت ، وربطاً على القلوب املؤمنة ، ورداً على الشبهات ، وإسكااتً ألهل الباطل .. ؟ بلى وريب .

وهي غنائم خيرب ( وأنه سيعجلها  ومن العجب أن هللا يعد املؤمنني يف رجوعهم من احلديبية بغنائم كثرية أيخذوهنا )
هلم وأهنم سينطلقون إليها دون غريهم وأن املنافقني سيطلبون مرافقتهم وأن املسلمني سيقولون لن تتبعوان وأهنم 

سيصرون يريدون أن يبدلوا كالم هللا وأهنم سيقولون للمؤمنني بل حتسدوننا وأن هللا أجاهبم بقوله: ) بل كانوا َّل 
 مث حيدث هذا كله أمام املؤمنني مرحلة مبرحلة وخطوة خبطوة وكلمة بكلمة . يفقهون حديثاً (

ومن هنا نستطيع أن ندرك الفرق بني الذين ربطوا حياهتم ابلقرآن وأقبلوا عليه تالوة وحفظاً وتفسرياً وتدبراً ، ومنه  -
 ينطلقون ، وإليه يفيئون ، وبني من جعلوا كالم البشر جل مههم وشغلهم الشاغل .

 واي ليت الذين يطلبون العلم جيعلون للقرآن وتفسريه نصيباً كبرياً من طلبهم . -

 اثنياً : التزام شرع هللا والعمل الصاحل :

قال هللا تعاىل : ) يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ويضل هللا الظاملني ويفعل هللا ما 
 . 27يشاء ( إبراهيم /

ل قتادة : " أما احلياة الدنيا فيثبتهم ابخلري والعمل الصاحل ، ويف اآلخرة يف القرب " . وكذا روي عن غري واحد من قا
. وقال سبحانه : ) ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خرياً هلم  3/421السلف تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري 

ذا بني  ، وإَّل فهل نتوقع ثبااتً من الكساىل القاعدين عن األعمال . أي على احلق . وه 66وأشد تثبيتاً ( النساء /
الصاحلة إذا أطلت الفتنة برأسها وادهلم اخلطب ؟! ولكن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يهديهم رهبم إبمياهنم صراطاً 

ل إليه أدومه وإن يثابر على األعمال الصاحلة ، وكان أحب العم -صلى هللا عليه وسلم  -مستقيماُ . ولذلك كان 
 قل . وكان أصحابه إذا عملوا عمالً أثبتوه . وكانت عائشة رضي هللا عنها إذا عملت العمل لزمته .

 2/273يقول : ) من اثبر على اثنيت عشرة ركعة وجبت له اجلنة ( سنن الرتمذي  -صلى هللا عليه وسلم  -وكان 
. أي السنن  1/131وصحيح الرتمذي  1/388وقال : احلديث حسن أو صحيح . وهو يف صحيح النسائي 
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الرواتب . ويف احلديث القدسي : ) وَّل يزال عبدي يتقرب إيل  ابلنوافل حىت أحبه ( رواه البخاري ، انظر فتح الباري 
11/340 . 

 اثلثاً : تدبر قصص األنبياء ودراستها للتأسي والعمل :

باء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك يف هذه احلق وموعظة والدليل على ذلك قوله تعاىل : ) وكالً نقص عليك من أن
 . 120وذكرى للمؤمنني( هود /

للتلهي والتفكه ، وإمنا لغرض عظيم هو تثبيت  -صلى هللا عليه وسلم  -فما نزلت تلك اآلايت على عهد رسول هللا 
 وأفئدة املؤمنني معه . -صلى هللا عليه وسلم  -فؤاد رسول هللا 

أخي قول هللا عز وجل : ) قالوا حرقوه وأنصروا آهلتكم إن كنتم فاعلني ، قلنا اي انر كوين برداً  فلو أتملت اي -
قال ابن عباس: " كان آخر قول  70-68وسالماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم األخسرين ( األنبياء /

 8/22إبراهيم حني ألقي يف النار : حسيب هللا ونعم الوكيل" الفتح 

 َّل تشعر مبعىن من معاين الثبات أمام الطغيان والعذاب يدخل نفسك وأنت تتأمل هذه القصة ؟أ

لو تدبرت قول هللا عز وجل يف قصة موسى : ) فلما تراءى اجلمعان قال أصحاب موسى إان ملدركون ، قال كال  -
 (7 /461. موسوعة املفاهيم اإلسالمية ) 62-61إن معي ريب سيهدين ( الشعراء /

عنا كثرياً عن كبار تنقلوا يف منازل البدع وآخرين هداهم هللا فرتكوا الباطل وانتقلوا إىل مذهب أهل السنة واجلماعة مس
 ساخطني على مذاهبهم األوىل ، ولكن هل مسعنا العكس ؟!

 فإن أردت الثبات فعليك بسبيل املؤمنني .

 سابعاً : الرتبية :

 تدرجة عامل أساسي من عوامل الثبات .الرتبية اإلميانية العلمية الواعية امل

الرتبية اإلميانية : اليت حتيي القلب والضمري ابخلوف والرجاء واحملبة ، املنافية للجفاف الناتج من البعد عن نصوص 
 القرآن والسنة ، والعكوف على أقاويل الرجال .

 ية الذميمة .الرتبية العلمية : القائمة على الدليل الصحيح املنافية للتقليد واألمع
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الرتبية الواعية : اليت َّل تعرف سبيل اجملرمني وتدرس خطط أعداء اإلسالم وحتيط ابلواقع علماً وابألحداث فهماً 
 وتقومياً ، املنافية لالنغلق والتقوقع على البيئات الصغرية احملدودة .

كماله بتخطيط موزون ، واملنافية لالرجتال الرتبية املتدرجة : اليت تسري ابملسلم شيئاً فشيئاً ، ترتقي به يف مدارج  
 والتسرع والقفزات احملطمة .

ونسائل  -صلى هللا عليه وسلم  -ولكي ندرك أمهية هذا العنصر من عناصر الثبات ، فلنعد إىل سرية رسول هللا 
 أنفسنا .

 ؟ يف مكة ، إابن فرتة اَّلضطهاد -صلى هللا عليه وسلم  -ما هو مصدر ثبات صحابة النيب  -

كيف ثبت بالل وخباب ومصعب وآل ايسر وغريهم من املستضعفني وحىت كبار الصحابة يف حصار الشعب   -
 وغريه ؟

 هل ميكن أن يكون ثباهتم بغري تربية عميقة من مشكاة النبوة ، صقلت شخصياهتم ؟ -

احلديد حىت حتمر مث  لنأخذ رجالً صحابياً مثل خباب بن األرت رضي هللا عنه ، الذي كانت موَّلته حتمي أسياخ
تطرحه عليها عاري الظهر فال يطفئها إَّل ودك ) أي الشحم ( ظهره حني يسيل عليها ، ما الذي جعله يصرب على 

 هذا كله ؟ .

 وبالل حتت الصخرة يف الرمضاء ، ومسية يف األغالل والسالسل  -

يف ُحنني ملا  -صلى هللا عليه وسلم  -وسؤال منبثق من موقف آخر يف العهد املدين ، من الذي ثبت مع النيب  -
اهنزم أكثر املسلمني ؟ هل هم حديثو العهد ابإلسالم وُمسِلمة الفتح الذين مل يرتبوا وقتاً كافياً يف مدرسة النبوة والذين 

بية خرج كثري منهم طلباً للغنائم ؟ كال .. إن غالب من ثبت هم أولئك الصفوة املؤمنة اليت تلقت قدراً عظيماً من الرت 
 . -صلى هللا عليه وسلم  -على يد رسول هللا 

 لو مل تكن هناك تربية ترى هل كان سيثبت هؤَّلء ؟

 اثمناً : الثقة ابلطريق :

 َّل شك أنه كلما ازدادت الثقة ابلطريق الذي يسلكه املسلم ، كان ثباته عليه أكرب .. وهلذا وسائل منها :
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ليس جديداً وَّل وليد قرنك وزمانك ، وإمنا هو طريق  -اي أخي  -استشعار أن الصراط املستقيم الذي تسلكه  -
عتيق ) عتيق صفة مدح ( قد سار فيه من قبلك األنبياء والصديقون والعلماء والشهداء والصاحلون ، فتزول غربتك ، 

 ج.وتتبدل وحشتك أنساً ، وكآبتك فرحاً وسروراً ، ألنك تشعر أبن أولئك كلهم أخوة لك يف الطريق واملنه

. وقال : )  59الشعور ابَّلصطفاء ، قال هللا عز وجل : ) احلمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى ( النمل / -
. وقال : ) وكذلك جيتبك ربك ويعلمك من أتويل  32مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادان ( فاطر /

ني نصيب من ذلك اَّلصطفاء وهو ما ورثوه من . وكما أن هللا اصطفى األنبياء فللصاحل 6األحاديث ( يوسف /
 علوم األنبياء .

ماذا يكون شعورك لو أن هللا خلقك مجاداً ، أو دابة ، أو كافراً ملحداً ، أو داعياً إىل بدعة ، أو فاسقاً ، أو  -
 مسلماً غري داعية إلسالمه ، أو داعية يف طريق متعدد األخطاء ؟

لك وأْن جعلك داعية من أهل السنة واجلماعة من عوامل ثباتك على منهجك أَّل ترى أن شعورك ابصطفاء هللا  -
 وطريقك ؟

 (9 /461اتسعاً : ممارسة الدعوة إىل هللا عز وجل : موسوعة املفاهيم اإلسالمية )

النفس إن مل تتحرك أتسن ، وإن مل تنطلق تتعفن ، ومن أعظم جماَّلت انطالق النفس : الدعوة إىل هللا ، فهي وظيفة 
الرسل ، وخملصة النفس من العذاب ؛ فيها تتفجر الطاقات ، وتنجز املهمات ) فلذلك فادع ، واستقم كما أمرت ( 

. وليس يصح شيء يقال فيه " فالن َّل يتقدم وَّل يتأخر " فإن النفس إن مل تشغلها ابلطاعة شغلتك ابملعصية ، 
 واإلميان يزيد وينقص .

الوقت ، وكد  الفكر ، وسعي اجلسد ، وانطالق اللسان ، ِبيث تصبح الدعوة ببذل  -والدعوة إىل املنهج الصحيح 
 يقطع الطريق على حماوَّلت الشيطان ابإلضالل والفتنة . -هم املسلم وشغله الشاغل 

زد على ذلك ما حيدث يف نفس الداعية من الشعور ابلتحدي جتاه العوائق ، واملعاندين ، وأهل الباطل ، وهو يسري 
 الدعوي ، فريتقي إميانه ، وتقوى أركانه . يف مشواره

فتكون الدعوة ابإلضافة ملا فيها من األجر العظيم وسيلة من وسائل الثبات ، واحلماية من الرتاجع والتقهقر ، ألن 
الذي يُهاجم َّل حيتاج للدفاع ، وهللا مع الدعاة يثبتهم ويسدد خطاهم والداعية كالطبيب حيارب املرض خبربته وعلمه 

 ومبحاربته يف اآلخرين فهو أبعد من غريه عن الوقوع فيه .، 
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 عاشراً : اَّللتفاف حول العناصر املثبتة :

تلك العناصر اليت من صفاهتا ما أخربان به عليه الصالة والسالم : ) إن من الناس انساً مفاتيح للخري مغاليق للشر ( 
وانظر السلسلة الصحيحة  1/127كتاب السنة   وابن أيب عاصم يف 237حسن رواه ابن ماجة عن أنس مرفوعاً 

1332 . 

البحث عن العلماء والصاحلني والدعاة املؤمنني ، واَّللتفاف حوهلم معني كبري على الثبات . وقد حدثت يف التاريخ 
 اإلسالمي فنت ثبت هللا فيها املسلمني برجال .

 الدين ابلصديق يوم الردة ، وأبمحد يوم احملنة " . ومن ذلك : ما قاله علي بن املديين رمحه هللا تعاىل " أعز هللا 

وأتمل ما قاله ابن القيم رمحه هللا عن دور شيخه شيخ اإلسالم يف التثبيت : " وكنا إذا اشتد بنا اخلوف ، وساءت بنا 
اً وقوة الظنون ، وضاقت بنا األرض أتيناه ، فما هو إَّل أن نراه ونسمع كالمه فيذهب ذلك كله عنا ، وينقلب انشراح
ويقيناً وطمأنينة ، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح هلم أبواهبا يف دار العمل ، وآاتهم من روحها 

 . 97ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها واملسابقة إليها " . الوابل الصيب ص 

القدوات واملربون هم العون لك يف وهنا تربز األخوة اإلسالمية كمصدر أساسي للتثبيت ، فإخوانك الصاحلون و 
الطريق ، والركن الشديد الذي أتوي إليه فيثبتوك مبا معهم من آايت هللا واحلكمة .. الزمهم وعش يف أكنافهم وإايك 

 والوحدة فتتخطفك الشياطني فإمنا أيكل الذئب من الغنم القاصية .

 احلادي عشر : الثقة بنصر هللا وأن املستقبل لإلسالم :

ج إىل الثبات كثرياً عند أتخر النصر ، حىت َّل تزل قدم بعد ثبوهتا ، قال تعاىل : ) وكأين من نيب قاتل معه ربيون حنتا 
كثري فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل هللا وما ضعفوا وما استكانوا وهللا حيب الصابرين ، وما كان قوهلم إَّل أن قالوا ربنا 

وثبت أقدامنا وانصران على القوم الكافرين ، فآاتهم هللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمران 
 . 148-146اآلخرة ( آل عمران /

أن يثبت أصحابه املعذبني أخربهم أبن املستقبل لإلسالم يف أوقات  -صلى هللا عليه وسلم  -وملا أراد رسول هللا 
 التعذيب واحملن فماذا قال ؟

وعاً عند البخاري : ) وليُتمن هللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت جاء يف حديث خباب مرف
 . 7/165ما خياف هللا والذئب على غنمه ( رواه البخاري ، انظر فتح الباري 
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 فعرض أحاديث البشارة أبن املستقبل لإلسالم على الناشئة مهم يف تربيتهم على الثبات .

 الباطل وعدم اَّلغرتار به : الثاين عشر : معرفة حقيقة 

 تسرية عن املؤمنني وتثبيت هلم . 196يف قول هللا عز وجل : ) َّل يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد ( آل عمران /

عربة ألويل األلباب يف عدم اخلوف من الباطل  17ويف قوله عز وجل : ) فأما الزبد فيذهب جفاء ( الرعد /
 واَّلستسالم له .

القرآن فضح أهل الباطل وتعرية أهدافهم ووسائلهم ) وكذلك نفصل اآلايت ولتستبني سبيل اجملرمني ( ومن طريقة 
 حىت َّل يؤخذ املسلمون على حني غرة ، وحىت يعرفوا من أين يؤتى اإلسالم . 55األنعام /

بوا بسبب جهلهم وكم مسعنا ورأينا حركات هتاوت ودعاة زلت أقدامهم ففقدوا الثبات ملا أتوا من حيث مل حيتس
 أبعدائهم .

 الثالث عشر : استجماع األخالق املعينة على الثبات :

وعلى رأسها الصرب ، ففي حديث الصحيحني : ) وما أعطي أحد عطاًء خرياً وأوسع من الصرب ( رواه البخاري يف 
لصرب . وأشد الصرب ابب فضل التعفف وا -ابب اَّلستعفاف عن املسألة ، ومسلم يف كتاب الزكاة  -كتاب الزكاة 

 عند الصدمة األوىل ، وإذا أصيب املرء مبا مل يتوقع حتصل النكسة ويزول الثبات إذا عدم الصرب .

أتمل فيما قاله ابن اجلوزي رمحه هللا : " رأيت كبرياً قارب الثمانني وكان حيافظ على اجلماعة فمات ولد َّلبنته ،  -
يستجيب . مث قال : إن هللا تعاىل يعاند فما يرتك لنا ولداً " الثبات عند فقال : ما ينبغي ألحد أن يدعو ، فإنه ما 

 تعاىل هللا عن قوله علواً كبرياً . 34املمات َّلبن اجلوزي ص

ملا أصيب املسلمون يف أحد مل يكونوا ليتوقعوا تلك املصيبة ألن هللا وعدهم ابلنصر ، فعلمهم هللا بدرس شديد  -
ا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم ( آل عمران ابلدماء والشهداء : ) أو مل

 ماذا حصل من عند أنفسهم ؟ 165/

 فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون ، منكم من يريد الدنيا .
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به ليمحصه ، يكون من عوامل الثبات أن الرابع عشر : وصية الرجل الصاحل : عندما يتعرض املسلم لفتنة ويبتليه ر 
يقيض هللا له رجالً صاحلاً يعظه ويثبته ، فتكون كلمات ينفع هللا هبا ، ويسدد اخلطى ، وتكون هذه الكلمات 

 مشحونة ابلتذكري ابهلل ، ولقائه ، وجنته ، وانره .

 ليخرج ذهباً نقياً .وهاك أخي ، هذه األمثلة من سرية اإلمام أمحد رمحه هللا ، الذي دخل احملنة 

لقد سيق إىل املأمون مقيداً ابألغالل ، وقد توعده وعيداً شديداً قبل أن يصل إليه ، حىت لقد قال خادم لإلمام أمحد 
صلى  -: ) يعز علي  اي أاب عبد هللا ، أن املأمون قد سل سيفاً مل يسله قبل ذلك ، وأنه يقسم بقرابته من رسول هللا 

 . 1/332لئن مل جتبه إىل القول خبلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف ( البداية والنهاية  ، -هللا عليه وسلم 

عن  11/238وهنا ينتهز األذكياء من أهل البصرية الفرصة ليلقوا إىل إمامهم بكلمات التثبيت ؛ ففي السري للذهيب 
ات ، فإذا هو جالس يف اخلان فسلمت أيب جعفر األنباري قال : " ملا محُِل أمحد إىل املأمون أخربت ، فعربت الفر 

 عليه .

 فقال : اي أاب جعفر تعنيت .

فقلت : اي هذا ، أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك ، فو هللا لئن أجبت إىل خلق القرآن ليجينب خلق ، وإن مل 
وت ، فاتق هللا وَّل جُتب ليمتنعن خلق من الناس كثري ، ومع هذا فإن الرجل إن مل يقتلك ، فإنك متوت ، َّلبد من امل

 جتب . فجعل أمحد يبكي ويقول : ما شاء هللا . مث قال : اي أاب جعفر أِعد ..

 فأعدت عليه وهو يقول : ما شاء هللا ... أ.ه  "

وقال اإلمام أمحد يف سياق رحتله إىل املأمون : " صران إىل الرحبة منها يف جوف الليل ، فعرض لنا رجل فقال : 
 . أيكم أمحد بن حنبل

فقيل له : هذا . فقال للجمال : على رسلك .. مث قال : " اي هذا ، ما عليك أن تُقتل ها هنا ، وتدخل اجلنة " مث 
 قال : أستودعك هللا ، ومضى .

فسألت عنه ، فقيل يل هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الصوف يف البادية يقال له : جابر بن عامر يُذكر خبري " 
 .   11/241ء سري أعالم النبال
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 وصلى هللا وسلم على سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني                    


