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الحمد هللا جعل الحق أوسع األشياء فـى التواصـف،          

 جرى عليـه،    وأضيقها فى التناصف، ال يجرى ألحد إال      
 .جرى لهوال يجرى عليه إال 

المنير، الداعى إلى اهللا    والصالة والسالم على السراج     
باهللا ، فرد ذاتك المخصوص بأكمـل مقامـات القـرب،           

 اللهـم صـل  . سيدنا وموالنا محمد .. وأجمل منازل الحب  
ا يا إلهنا   موسلم وبارك عليه وآله صالة وسالماً تمنحنا به       

ما من  الخير أكثر مما نرجو فى الدنيا واآلخرة، وتعيذنا به        
رض اللهـم   وا.. اآلخـرة فى الدنيا و  خاف  الشر أكثر مما    
 :وبعد..  المهديين وسلم تسليماً كثيراًادينعن أصحابه اله

فقد ابتليت طوائف من الناس بعقائد فاسدة زائغة مضلة         
ليست من اإلسالم، وأدخلت على الناس باسم الدين ليهون         

 . على أصحابها التلبيس على األمة فى عقائدها

ى البيـوع   ولما كان التحذير من الغشاش الذى يغش ف       
حذير ممن يغش المسلمين فى دينهم أوجب،       واجباً كان الت  

ناس قد انتشرت مؤلفـاتهم بـين       فلذلك نقوم بتبيان عقائد أ    
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ومن هؤالء أشخاص وجماعات يتسترون     . كثير من العامة  
باسم اإلسالم وهم له مخالفون، وعقائدهم وعقائد اليهـود         

 هـم   وهـؤالء .. والنصارى واحدة فى مؤلفاتهم وأفكارهم    
 ).المكفرون(

إن االنقضاض على األمة اإلسالمية وانتهاك مقدساتها       
ضيها وشرذمة بنيها وتشريدهم وتقتـيلهم      اوتفتيت وحدة أر  

كان دوما هدفاً رئيسياً للغزو االستعمارى الغاشم لبالدنـا         
من قبل القوى الحاقدة على اإلسالم والمسلمين منذ البعثـة        

الشرسة كانـت الغايـة     المحمدية، فالهجمات االستعمارية    
الـصادق  منها محاربة اإلسالم ومقاتلـة أتبـاع النبـى          

غفـل  وال ينبغى لنا أن ن    . ق عليه الصالة والسالم   والمصد
عن دور اليهود فى نشر المكائد وبـث بـذور التفرقـة            

 .والتشتت بين المسلمين سابقاً وحديثاً

تعاظم نمو الحركات المتطرفة المتسترة     فمن هنا، كان    
سالم فى النصف الثانى من القرن العشرين يـأتى         باسم اإل 

منسجماً تمام االنسجام مع ما يخطط له أعداء األمة مـن           
أجل ضربها وإضعافها وزرع بذور الخالف فى صفوفها،        
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التى -ن هذه الحركات المتطرفة الهدامة      إ: وبإمكاننا القول 
 هى مرتكز   -يمدها المكفرون بالمال الحرام والفكر الضال     

 . هذا المخطط االستعمارى التفتيتىأساس فى

تعددت األساليب والوسائل التى يستخدمها أعـداء       لقد  
ألسلوب األخطر الذى يتبعه    الحق فى محاربتهم له، ولكن ا     

ن كان أسلوب التشويش على عقائد المسلمين عـن         الحاقدو
طريق استخدام أدواتهم المحليين المنتسبين إلـى اإلسـالم         

 ليفسدوا علـى النـاس ديـنهم،        ممن ألبسوهم زى العلماء   
ويموهوا عليهم لنشر عقائد الضالل والفساد باسـم العلـم          

 .والعلماء

من خالله نسلط األضواء    وهذا األسلوب هو لب بحثنا      
التـى  على بعض األشـخاص والجماعـات التكفيريـة         

مثالهم لبث سـمومهم    أاستخدمتهم قوى الحقد من اليهود و     
قهم لياً واضحاً اتفـا   فى مجتمعات المسلمين، ويظهر لك ج     

يرهم فككت. مع اليهود والنصارى فى المعتقد والممارسات     
 الناجيـة، ومـن     للمخالفين لهم مع ادعائهم بأنهم الفرقـة      

يث فى اإلسالم، ومن أنهم خالصة أهل       لثإدخالهم عقيدة الت  
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العصر من المسلمين، مع ما سيظهر لك من أن تطـرفهم           
معات اإلسالمية هو   باسم الدين ونمو حركاتهم داخل المجت     

  .من أبرز وجوه التآمر على اإلسالم

 كمـا   - الـذى رأوه   -قبل الناس علـى اإلسـالم     لقد أ 
لجوهر، بأوسـع معـانى هـذه       عقالنى ا : (-مونتيه"يقول

 أيـة محاولـة لإلرغـام       دون(أقبلـوا عليـه     ..)  الكلمة
الدعوة إلى  (، فى كتابه    "أرنولد" كما يقول  -..)واالضطهاد

 ).اإلسالم

 الدينى اإلسالمى، التاريخى، كانت لـه أسـبابه         فالمد
إفالس للمسيحية التى أخرجتها الثقافة     .. المنطقية والواقعية 

الهلينية عن حقيقتها اإللهية، وعقدتها حتى أعجزتها عـن         
فـى ذات   .. تلبية االحتياجات اإليمانية والروحية لإلنسان    

.. الوقت الذى شهد حيوية اإلسالم وبـساطته وعقالنيتـه        
ان أن دخل نصارى الشرق فى اإلسالم أفواجاً، دونمـا          فك

 ..اضطهاد أو إكراه

ـ    توالذين يت  ود المنـصرين،   بعون تاريخ التنصير وجه
سالمى، يشعرون باالزدراء لهؤالء    وخاصة فى المحيط اإل   
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الذين حلموا بالمستحيل، عندما توهموا إمكانيـة إخـراج         
حاوالت فمع قدم م  .. المسلمين من اإلسالم إلى النصرانية    

التنصير ونشاط المنـصرين إال أن استعـصاء اإلسـالم          
سببا فى إحـساس    والمسلمين على هذه المحاوالت قد ظل       

 !..دية، ومن ثم خطر، هذه المحاوالتالمسلمين بانعدام ج

لعـالم  علـى ا   االستعمارية الغربية الحديثة     لكن الغارة 
ن لم تصحبها تغيرات فى اإليمان النـصرانى        اإلسالم، وإ 

ين بالنصرانية، وصحوة نـصرانية بـين       دضة فى الت  ونه
النصارى، قد صحبها مد فى نشاط التنـصير فـى عـالم      

 !..اإلسالم؟

وهذا هو الال منطق والال أخالق فى المد التنـصيرى          
الذى جاءنا من الغرب، منذ النصف الثانى مـن القـرن           

والذى تتصاعد موجاته وتتزايـد     .. التاسع عشر الميالدى  
 !!..نتصف القرن العشرينمخاطره منذ م

والفرقة التكفيرية التى ما هى فى الحقيقة إال فتنة يقف          
 - كما يدل على ذلك تاريخها     -ورائها االستعمار البغيض  

 :تستهدف
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 الحط من مكانة وأهمية الشخصيات الدينية منعـاً         -١
 .من التفاف الناس حولها، وحول آثارها ومبادئها

 الجـاف الجامـد      إبراز اإلسالم فى صورة الدين     -٢
 .الذى ال يقبل التطبيق فى العصور المختلفة

 إيجاد الفرقة واالختالف فى صـفوف المـسلمين         -٣
 .للحيلولة دون وحدتهم، وتآخيهم

ض أصالتها لإلبهام   يعر محو آثار الرسالة بهدف ت     -٤
والغموض الذى من شأنه أن يحول اإلسالم إلـى قـضية           

 .خأسطورية ال جذور واضحة لها فى التاري

ين المخلـصين   ن هنا تحتم على المفكرين المـسلم      وم
التصدى لهذا المخطط االستعمارى الخطير، الذى تـستر        

 .واجهة لمقاصده" التوحيد"وراء قناع مذهبى، واتخذ من 

وليس ..لقد جاء التنصير والمنصرون فى ركاب الغزاة      
لمجتمعـات  اتعبيرا عن صحوة إيمانيـة نـصرانية فـى          

.. ن األمر على العكس من ذلك تمامـاً       بل لقد كا  .. الغربية
فمع تصاعد إفالس النصرانية وكنائسها فى الغرب، بعـد         
أن عزلتها العلمانية عن كل معارف وتطبيقات العمـران         
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الحضارى، بل وحتى عن معـايير األخـالق اإلنـسانية،     
يتزايد مد النشاط التنصيرى، وبين المسلمين علـى وجـه          

 !..التحديد؟

أخـالق فـى هـذه المفارقـة         الالمنطق و  ن الال إبل  
يتزايدان عندما نعلم أن تصاعد النشاط التنصيرى قد حدث         

ينيـة بـين    إلجهاض اليقظـة اإليمانيـة والـصحوة الد       
فبدال من أن تركز الكنائس الغربية جهودها       !.. المسلمين؟

ا، وتخلـيص إنـسانها مـن     إلنقاد الدين والتدين فى بالده    
لحاد واالنحالل الذى يفتـك     أدرية واإل  المادية والشك والال  

وبـدال مـن    .. بدنياه وبحضارته، فضال عن بوار آخرته     
نراها تـصعد   .. تركيزها النشاط فى بؤر المادية والوثنية     

، الذين يـشهدون     الموحدين من نشاطها لتنصير المسلمين   
يقظة إسالمية تزيد من التزامهم بحدود الدين وأخالقيـات         

 !!..اإليمان

هام هذه الكنـائس الغربيـة بــ        ونحن ال نميل إلى ات    
المفارقـات  فى موقفها هذا الذى يمثل مفارقة من        " العبثية"

هـا،  تلكإنما نرى فى حمى التنصير التـى تم       و.. ةبيالغر
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جـسدها مـؤتمر     والتـى    -وخاصة فى العقود األخيـرة    
تصاعد فى   من ذلك ال   اًء جز -م١٩٧٨فى مايو   كولورادو  

ى حضارات األمـم    العلمانية، عل هيمنة الحضارة الغربية    
فمفهـوم  .. األخرى، وعلى الحضارة اإلسالمية بالـذات     

 أن تتـصاعد    - من وجهة نظر الهيمنة الغربية     -ومنطقى
الضغوط الغربية لتحول بين اليقظـة اإلسـالمية وبـين          

تى تسد ثغـرات التـدخل الغربـى        النهضة الحضارية ال  
ومفهوم كذلك ومنطقى أن تحـرك      ..  األجنبى واالختراق
 ئر ومؤسسات هذه الهيمنـة الغربيـة، كنـائس        قوى ودوا 

 هى األخرى حربها    الغرب ومؤسسات التنصير فيه لتعلن    
التنـصير  (الدينية، التى تصاعد بها مؤتمر كولورادو من        

تنصير كل المسلمين، وطـى     ( إلى   )فى صفوف المسلمين  
 !!.؟)عه من الجذورة اإلسالم، واقتالحفص

*   *   * 
.. طـط خطيـر وخبيـث   ومخ.. إننا أمام خطر حقيقى 
ويستهدف وجودنـا     ..- إسالمنا -يستهدف أغلى ما نملك   

 !.الذى يتمحور حول اإلسالم؟
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 بعد تجنيد   -لكنه قد بلغ  .. وهو خطر قديم، قدم اإلسالم    
 مستوى لم يبلغه عبر التاريخ الطويل لصراعنا        -المكفرين

مع الغرب الحضارى، وصراع إسالمنا مـع النـصرانية         
قظتنا اإلسالمية المعاصـرة هـى      كانت ي وإذا  .. واليهودية

بل وفـى نقـل     .. مضى أسلحتنا فى مقاومة هذا الخطر     أ
فإن الثغرات التى فتحها    !.. المعركة إلى قلب الغرب ذاته    

 من الفكر العلمـانى     -الغرب فى جدار المقاومة اإلسالمية    
إلى تغريـب النـصرانية الـشرقية، وإغـراء       .. والمادى

إلى التبعيـة الـسياسية     .. نصيركنائسها لتكوين أوكارا للت   
 الـذى   -إلى الكيان الصهيونى  .. واالقتصادية والعسكرية 

يتخذ له اآلن موقعا فى مقاومـة اإلسـالم بعـد انهيـار             
 إن هذه الثغرات التى فتحها الغـرب        -.. إلخ.. الشيوعية

فى جدار المقاومة اإلسالمية، هى أخطر نقاط الضعف فى         
وإذا كانت  ..  المنصرون هذه المواجهة التى فرضها علينا    

فإنها، أيـضاً، هـى     .. يقظتنا اإلسالمية هى مصدر قوتنا    
شرط أن نقضى علـى     ب!.. السبيل لسد ثغرات االختراق؟   

ن داخلنا والمتمثل فى المكفـرين      السوس الذى ينخر فينا م    
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عـز الـدين   إليه سماحة الـسيد    وهذا ما نبهنا    .. تباعهموأ
) تنـصير = تبشير+ تكفير: ( بقوله ماضى أبو العزائم    

بقدر ما هى مفتاح انتصارنا علـى هـذا         .. وهذه الحقيقة 
 وحبر  بقدر ما ستظل مجرد كلمات    .. المخطط التنصيرى 

متجسدة " حياة"رض الواقع   على ورق، إذا لم توضع على أ      
فـل حديـد    التـى ت  " المؤسـسات " ى عمل من خـالل      ف

توكـوالت حكمـاء    وبروتوكوالت قساوسة التنصير، وبر   
تمارسـه  " عمـل "د هو اآلخـر فـى       ـجسصهيون، الم 

 ..؟" مؤسسات"

 علماء األمة ومفكريها أن يكون هـذا        لذلك فإننا ندعو  
طر المحدق باإلسالم   لتقرير حجم الخ  ) ورقة عمل (الكتيب  

 .ى الكبيروالمسلمين بسبب هذا المخطط الجهنم

نيتهم  قـد اختلطـت نـصرا      - وهذا مهم جـداً    -ثم هم 
 مـع   -لقرآن عن أن أهلهـا     التى حدثتنا آيات ا    -باليهودية

: المائـدة (شد الناس عداوة للذين آمنـوا        هم أ  -شركينالم
 : ويشهد على هذا التحول). ٨٢،٨٣

 للمــشروع ) البروتـستانتية -النـصرانية ( النـشأة  -أ
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 !الصهيونى؟

 فى مواجهـة    ) اليهودية -النصرانية( والمصالحة   -ب
 من تبرئـة  .. والشواهد عليها كثيرة  ! اإلسالم والمسلمين؟ 

المـسيح، وهـو مخـالف لعقيـدة        ) صلب(اليهود من دم    
إلى االشـتراك فـى الخـدمات       .. !النصرانية) الخطيئة(

فضالً عـن   .. ة والصلوات بين األحبار والقساوسة    يسالكن
 قـديماً،   جهة اإلسالم، مع الوثنية المغولية    التحالف فى موا  

 !!دينية حديثاً ومع الصهيونية، والعلمانية، والال

 -الدين(لخلط واالختالط إلى مستوى      ووصول ا  -جـ
 أو الـدين اإلنجيلـى      ) النـصرانى  -اليهـودى  ()الملفق

، الذى أصبح أهله فى الغرب اآلن يعـدون         )البروتستانت(
 !بعشرات الماليين؟

يبلغ فى درجاته مستويات غير     .. فنحن أمام خطر قديم   
والداعية .. وتلك هى كلمتنا الكاشفة لهذا الخطر     .. مسبوقة
جهته، على النحو الالئق بالذين أنعـم اهللا علـيهم          إلى موا 

 ومـع  - سبحانه وتعـالى   -وأشركهم معه .. بنعمة اإلسالم 
وهللا العــزة ولرســوله ..": العــزة"فــى-  -رســوله
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 ).٨:المنافقون (مؤمنين ولكن المنافقين ال يعلمونولل

وال تهنـوا وال    : باإليمان باإلسالم " األعلون"وجعلهم  
: ل عمـران  آ (لون إن كنتم مـؤمنين    عتحزنوا وأنتم األ  

وبها .. واهللا على ذلك شهيد   .. بلغناوبها نكون قد    . )١٣٩
..  وإنا لمنتظرون  -.. بما بيناه  -ندعو إلى مواجهة الخطر   

نـدعوه إلـى    .. فهو حافظ الدين  .. وعلى اهللا قصد السبيل   
إنـه سـميع    .. تسديد خطانا على درب إقامة هذا الـدين         

 .مجيب الدعاء

 قة العزميةشيخ الطري

  السيد عالء أبو العزائم                         
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قد يطلق على بعض من الذنوب اسم الكفر أو الـشرك          

، وتحـذيراً منـه،     أو النفاق أو نحو ذلك تعظيما للـذنب       
 الكفـر، وبيانـا ألن      وتشبيهاً لمؤاخذته لعظمتها بمؤاخذة   
نـه   ذلك الـذنب، أو أل     مقتضى اإلسالم واإليمان أال يفعل    

رد فـى   والكفـر كمـا     إلى  الذنب   بالذنب تلو    رجربما انْ 
 إن فى قلب المؤمن نكتة بيضاء فإذا عصى اهللا          :(الحديث

 سوادها، فذلك الـذى     اسود منها جانب وهكذا، إلى أن يتم      
 ).ابن ماجة وأحمد ()طبع اهللا عليه

كما جاء التهديد بالنار واللعـن علـى تـرك بعـض            
ات أو فعل بعـض المكروهـات، بيانـاً لتأكيـد           المستحب

االستحباب حتى كأنها واجبة، ولشدة الكراهية حتى كأنهـا   
محرمة، أو ألن التهاون بها ربما يجـر إلـى التهـاون            

إن من ترك فرق    : (لواجب وفعل المحرم كقول الحديث    با
 ونظير ذلك اللعن على فعـل       )شعره فرق بمنشار من نار    

 .لمحلل لهالمكروه كلعن المحلل وا
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ا ورد من إطالق الكفر ونحو ذلك على الذنب فى          موم
مـن  وهللا على النـاس حـج البيـت         :القرآن قوله تعالى  

  استطاع إليه سبيالً ومن كفر فإن اهللا غنى عن العـالمين          
ال ترجعـوا   : (وفى األحاديث قوله  ). ٩٧: آل عمران (

البخـارى   ()بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقـاب بعـض       
اثنان فى الناس همـا بهمـا كفـر،         (  :له  وقو). ومسلم

البخـارى  ) (عن فى النسب، والنياحـة علـى الميـت        الط
وهـو  حين يزنى   نى الزانى   ال يز : (وفى الحديث ). ومسلم

 حين يسرق وهو مـؤمن، وال     السارق  مؤمن، وال يسرق    
البخارى وأبـو   ) (يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن     

ـ   ) ى والنسائى وابن ماجة   داود والترمذ   ىفهذا الحديث ينف
  بالمعـصية ال مطلقـاً،     اإليمان عن المسلم فى حالة تلبسه     

ن المراد أن تلبـسه بالمعـصية خـالف مقتـضى           فدل أ 
 فنفى اإليمان عنه فى تلك الحال مجاز، تـشبيها          ،اإليمان

 ال( مقتضى إيمانه بغيـر المـؤمن، نظيـر       لمن ال يعمل ب   
دار قطنى  هقى وال يالب ()صالة لجار المسجد إال فى المسجد     

 ).والحاكم
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فمن فعل كل ما سبق عمداً استحالالً لها فقد كفر، وإال           
 .فهو زجر وتهويل

إن اإلسالم قول باللسان وعمل باألركان، فمـن كـان          
مشركاً وتشهد الشهادتين ولم يأت بأعمال اإلسالم ال يحكم         
بإسالمه، بخالف المسلم الموحد المولـود علـى فطـرة          

 الفاعل لهـا، إذا عـصى بتـرك         اإلسالم الملتزم بأحكامه  
 .فرض يعتقد بوجوبه ويعلم أنه عاص بتركه

فـاقتلوا  : وإن من تخرص من المكفرين بقوله تعالى      
فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا       ... المشركين

فاآليـة واردة حكمـاً فـى الحالـة       ). ٥ :ةالتوب (سبيلهم
حالة ترك بعض   األولى، وال يرد حكمها فى الحالة الثانية        

ة قتل  يله على ح   فإيجاب القتال ال شاهد في     ،شعائر اإلسالم 
تارك الفرائض كسالً فضالً عن كفره، فإنه إن صح جواز          
القتال على ترك بعض الشعائر حتى المـستحبة كـاألذان          

 .والجماعة الربط له بترك الفرض كسالً

ال يجوز اإلقدام والتهجم بتكفير المسلمين      فإنه  ومن ثم   
بأخبـار غيـر    وأعراضـهم   تحالل دمائهم وأموالهم    واس
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 .ظاهرة، وبأقوال المكفرين




إن حكم المكفرين بكفر وشرك جميع المـسلمين هـو          
أساس مذهبهم ومحوره الذى يدور عليه ال يتحاشون منه،         

.  يقبل التأويـل   وكتبهم مشحونة بالتصريح به تصريحاً ال     
 ةون فى تكفير المسلمين على أقوال ابن تيمي       مد المكفر ويعت
، ومنـه أخـذ     "زيارة القبور " ورسالة   "الواسطة"رسالتهفى  

ر المسلمين، وعلى أساسـه بنـوا وزادوا،        ون تكفي المكفر
ون فى عدة مواضع من رسائل الهدية       وصرح بذلك المكفر  

 .السنية الخمس وغيرها

على قلوب كثير مـن المـسلمين        ية يهجم ابن تيم   -١
 وتخبط فى تعريف العبادة وعطف      ويحكم عليهم بالشرك،  

حسبك اهللا ومن   : تباع على لفظ الجاللة فى قوله تعالى      اال
فهو يظن أن المعنـى     ). ٦٤:األنفال (تبعك من المؤمنين  ا

حسبك اهللا والمؤمنون معه، وهذا غلط فاحش مـن ابـن           
سبك وحـسب مـن     ح: تيمية، ولكن المعنى الصحيح أى    
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من فتاوى ابن تيمية     ٣٠٦راجع ص   (اتبعك من المؤمنين    
 .)"المجلد الثانى"

 كما يتضح من قول ابن عبد الوهاب فى رسـالة           -٢
إن (: ففيها يقول " كشف الشبهات "، ورسالة   "األربعة قواعد "

ن أولئك  لمسلمين أغلظ من شرك عبدة األصنام، أل      اشرك  
دة، وهؤالء شركهم   يشركون فى الرخاء ويخلصون فى الش     

دائم فى الحالتين، وألن أولئك يدعون مع اهللا أناساً مقربين          
وهؤالء يدعون مع   عنده وأشجاراً وأحجاراً غير عاصية،      

 أطلق ابن عبد الوهاب فى      وقد. )فسق الناس اهللا أناساً من أ   
ركين علـى    اسم الشرك والمـش    )كشف الشبهات (رسالته  

ا يزيد علـى أربعـة      م في -ين عدا المكفر  -عامة المسلمين 
اسم الكفر والكفار،   أيضاً   وأطلق عليهم    .وعشرين موضعاً 

نافقين، وجاحدى التوحيد   موعباد األصنام، والمرتدين، وال   
أهل الباطل، والـذين فـى   ووأعداء اهللا، ومدعى اإلسالم،  

راجع كتاب كشف الشبهات    . الجهلةقلوبهم زيغ والجهال و   
 .بن عبد الوهابال

 الوهاب إذا اتبعه أحد وكان قد حج        وكان محمد بن عبد   
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حج ثانياً فإن حجتك األولى فعلتها      : حجة اإلسالم يقول له   
وإذا أراد  . وأنت مشرك فال تقبل وال تسقط عنك الفـرض        

اشهد على  :  عقيدته يقول له بعد الشهادتين     أحد الدخول فى  
، وعلى والديك أنهما ماتا كـافرين،       اًنك كنت كافر  نفسك أ 

 ويسمى جماعة من أكـابر العلمـاء        -وعلى فالن وفالن  
ـ        أنهم ماتو  -الماضيين ه، ا كافرين، فإن شهد قبله وإال قتل

 وكان يصرح بتكفير األمة منذ ستمائة سنة ويكفر مـن ال          
ل دمـاءهم وأمـوالهم     يتبعه، ويسميهم المشركين ويـستح    

 .)١()٢٣٠، ٢٢٩ ص ،راجع كتاب خالصة الكالم(

ـ       -٣ ر اليمنـى    وصرح بذلك محمد بن إسماعيل األمي
رسـالة تطهيـر    (حد ذيول المكفرين فى كتابه      الصنعانى أ 

صـلى  عدة مواضع بأن كفر المسلمين كفر أ       فى   )االعتقاد
وأطلق الصنعانى فـى  .  جملةال كفر ردة وصرح بالتكفير  

، اسم الشرك والمـشركين علـى       )تطهير االعتقاد (كتابه  
                                                             

للـسيد  ) الدرر السنية فى الرد على الوهابية     (راجع أيضاً كتاب    ) ١(
لجنـة البحـوث    . ط. ٨٢،  ٨١أحمد بن زينـى دحـالن، ص      

 .والدراسات بالطريقة العزمية
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 ،عامة المسلمين وذلك فيما يزيد عـن ثالثـين موضـعاً          
نهـم  أصلى، و األ  عليهم اسم اإللحاد والكفر والكفر     وأطلق

 وأطلق اسـم    ،عبدوا غير اهللا وزادوا على عبادة األصنام      
اإلله والصنم والـوثن والنـد هللا علـى مـن يـستغيثون             

ـ        ..رة مواضـع  شويتبركون باألنبياء واألولياء فى نحو ع
تطهيـر  (، مـن كتـاب      ٢٢،  ٢٠،  ١٧،  ٩،  ٧راجع ص   

 .)االعتقاد

 على المـسلمين    )١(اب الهدية السنية   وأطلق أصح  -٤
اسم الشرك، واإلشراك، والشرك باهللا، والشرك األكبـر،        

عظم الشرك، والشرك الـوخيم، ومتخـذى الـشريك،         أو
ين والشرك الموجـب لحليـة المـال والـدم، والمـشرك          

ن ما عليه المسلمون هو     والمشركات، وأقبح المشركين، وأ   
 ووصـفوهم   ،اًعشرين موضع عن  من الجاهلية، فيما يزيد     

                                                             

 بن  هى مجموع الرسائل التى تشرح دعوة محمد      : الهدية السنية ) ١(
عبد الوهاب ومبادئها فى اثنى عشر مجلد، طبعتها جامعة محمد          
بن سعود بمناسبة مولد محمد بن عبد الوهاب المسمى أسـبوع           

 .ابن عبد الوهاب
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بعبادة غير اهللا فيما يزيد عن عشرة مواضع، وسموا مـن           
يتوسل ويتبرك باألنبياء واألولياء باألصـنام واألوثـان،        

راجع كتاب  . واألنداد هللا فيما يزيد عن اثنى عشر موضعاً       
، ٢٨،  ٢٢وص  ،  ٢٠،  ١٩،  ١٥،  ١٠الهدية الـسنية ص     

 .١٠٧إلى ص ٥٧ ومن ص ،٥٥إلى ص ٣٤، ٣٠

وا على قلـوب المـسلمين فـى        م قد هج  إن المكفرين 
حب الناس نبياً من األنبياء أو وليـاً     أثرثرتهم السابقة، فإذا    

ـ ألنهم يعتبرون مح  من األولياء حكموا عليهم بالشرك،       ة ب
بينما التوحيـد   من العبادة لغير اهللا، اًاألنبياء واألولياء نوع 

 وما فـى القلـوب ال       ،واإلشراك يكونان فى أحوال القلب    
اجر بقـول   وبالغوا فى حكمهم الف   .  إال عالم الغيوب   يعلمه

. ر عنـده  وإن كان يقول إنه يحبه هللا، فهو كاف       : ابن تيمية 
 وال يكتفـى    ،يصدق أقوال المسلمين وظـواهرهم    ال  نه  أل

إنـى  (:  منهم فى قوله     منهم بما اكتفى به رسول اهللا       
 )قب عن قلوب النـاس وال أشـق بطـونهم        لم أومر أن أن   

 .)وأبو داود وابن ماجة وأحمدمسلم رواه (

 قتل األعرابى الذى    الم - موبخاً مواله أسامة     وقوله  
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 حـين رفـع     )إله إال اهللا  ال  (: كان من المشركين بعد قوله    
هال (  :- السيف عليه، معتذراً بأنه قالها خوفاً من السيف       

البخارى ومسلم   ()نه قالها لذلك  أشققت عن قلبه حتى تعلم      
 ).وأحمد



D:\تنصير= تبشير+ تكفير \الوهابية\كتب.doc 

٢٦ 


 . هل فكر المكفرون يوما بمصالح المسلمين الكبرى؟-

 هل فكروا يوما فى التصدى للمطامع االسـتعمارية         -
 .فى بالدنا اإلسالمية؟

 . هل شغلهم الغزو الغربى لبالد المسلمين؟-

 ماذا قدموا فى مواجهة النفوذ الصليبى والصهيونى        -
 .فى بالد اإلسالم؟

وفـتح األبـواب    ، الء للغرب  ما هو موقفهم من الو     -
أمامه ليبسط يديه على ثروات المسلمين وعلى سـيادتهم          

 .وكرامتهم؟

مسلم فما أن يفتح ال   ، لم يعد شيئاً من ذلك خفيا على أحد       
 هم أول خـدام االسـتعمار       عينيه إال ويدرك أن المكفرين    

بل إنـك لـو     ، وليس هذا فقط  .. الغربى فى بالد المسلمين   
 األوائـل   تكفيروقادة ال تكفير  الب  مذهتتبعت تراث مؤسس    

، من بعده فال تجد فيه أثراً لعمارة األرض، وإقامة العـدل         
وال تجد فيـه    . وإنصاف المظلوم، ومكافحة الفقر والجهل    
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أثراً لتحسين وجـه الحيـاة، وتحقيـق التقـدم العلمـى            
 .واالقتصادى واالجتماعى، وال أثراً للسلم والرخاء

، مسلمين ورميهم بالشرك  بل ال تجد فيه سوى تكفير ال      
 !!.وإيجاب قتالهم واستباحة دمائهم وأموالهم

إن المكفرين برعوا فى إخراج أبناء المـسلمين مـن          
والـصيدلة والعلـوم    الكليات العملية كالطب والهندسـة      

وغيرها، حتى يتمكن غير المسلمين مـن احتكـار هـذه           
الكليات ألبنائهم، وحتى ال يخرج من بين أبناء المـسلمين          

األمة إلى الطبيب والعالم غيـر      الم ينفع أمته، بل تحتاج      ع
التنـصير، إن   علمه إال مقابل    المسلم وهو بدوره لن يقدم      

المكفرين برعوا فى إبراز أمة اإلسالم فى صورة الجهـل       
والتخلف، وليس أدل على ذلك من فتوى ابن باز فى كتابه           

األدلة النقلية والحسية على جريـان الـشمس وسـكون          (
طبع مؤسسة مكة   ) ض وإمكان الصعود إلى الكواكب    األر

إلسـالمية  هـ، توزيع الجامعة ا   ١٣٩٥واإلعالم  للطباعة  
ألرض مـن يقـول إن ا     إن  : (هابالمدينة المنورة يقول في   

ن تاب، وإال قتل كـافرا  تدور كافر ضال مضل يستتاب فإ     
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مرتدا، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين، كمـا نـص           
 ).لعلم واإليمان فى باب حكم المرتدعلى مثل هذا أهل ا

إن شيوخ التكفير ال يشغلهم مئات المليارات من أموال         
المسلمين التى صـرفها أمـراؤهم علـى دور القمـار،           
وصاالت الفسق والعهر، ولو أنهم صرفوها فى بناء أمـة          

 !!.قوية لما وصل بنا الحال إلى أن يحتل الغرب بالدنا

بر هنا، ومسجد هناك،    إن كل الذين يشغلهم هو وجود ق      
 !!.يا نبى الرحمة اشفع لى عند اهللا: ورجل يقول

وهذا هو همهم الوحيد    ، هذا هو شغلهم الشاغل ال غير     
الذى انطلقوا تحت غطائـه يـسفكون دمـاء المـسلمين           
ويستبيحون المحرمات ويثيرون الفتن واحدة بعد األخرى،       
وال يهمهم بعد ذلك أن تكـون بـالد المـسلمين غرضـا       

 .عداء من مشركين وكفار وصليبيين وصهاينةلأل

 اليوم، بل وأصبح    أتباعهموعلى هذا النهج الفاسد تسير      
ية واضحاً وصريحاً، ونلمس ذلـك      عداؤهم لألمة اإلسالم  
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:  بعنوان )٢( وتابعه )١(المكفرين   الكتيب الذى ألفه مفتى      فى
هذا الكتاب يقسم المسلمين إلى     ) فتاوى مهمة لعموم األمة   (

 .ومبتدع، ومشرك، كافر: ائفثالث طو

من يحلف بغير اهللا حتى ولو كـان بـالنبى          : فالمشرك
 ،        وكذلك من يزور روضـات األوليـاء والـصالحين ،

ومن يـدعو عنـد روضـاتهم       ، ويتوسل بهم أو بالنبى     
وال يجوز زيـارة    ، يعتبر عابدا لغير اهللا وهو شرك أكبر      

ـ  ، بل يجوز زيارة مسجده   ، روضة النبى    ق ويحرم تعلي
 .ويحرم زيارة النساء للقبور، الصور بالمنازل وغيرها

الشيعة الذين يبلغ عددهم أربعمائـة مليـون        : والكافر
. والرافضة كفـار  ،  رافضة - )٣(ني فى نظر الشيخ   -مسلم

 يستوى التهاون مع    - المتزوجة وزوجها ال يصلى    والمرأة
،  ينفسخ نكاحها ألنها صارت أجنبية عنـه       -إنكار الصالة 

ها أن تذهب إلى أهلها حتى ولـو كانـت ذات           ويجب علي 
                                                             

 عبد العزيز بن باز )١(

 محمد بن صالح العثيمين )٢(
 ابن باز والعثيمين) ٣(
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وال حق للـزوج    ، ألن زوجها كفر بعد إسالمه    ، أوالد منه 
وإن صلى زوجها عادت إليـه      ، الكافر فى حضانة المسلم   

وإن مرت العدة تعود إليـه إن شـاءت     ، مادامت فى العدة  
 .بعقد جديد

وكـذلك  ، من يبنى المساجد علـى القبـور      : والمبتدع
والمحتفـل  ، ومن يقرأ القرآن عنـدها    ، رالقباب على القبو  

وكـذلك مـن يحتفـل      ، بالموالد إلحياء ذكرى الصالحين   
أو ليلة اإلسـراء    ، أو بليلة القدر  ، بالمولد النبوى الشريف  

 .أو ليلة النصف من شعبان، والمعراج

لن يفلت مسلم واحد من الشرك أو       : وعلى هذا التقسيم  
 .الكفر أو البدعة

 .لدين وتشتيت األمة اإلسالمية؟فإلى متى هذا العبث با

 ولماذا تصدر مثل هذه الكتب فى هذا الوقت الـذى           -
  الحاجة إلى الوحدة ولم الـشمل اإلسـالمى         نحن فى أمس 

 لمواجهة هذه الحملة الشرسة ضد اإلسالم والمسلمين؟

 وأمرائهم ما جـرى     تكفير هل هز مشاعر شيوخ ال     -
شيـشان  ولمسلمى البوسـنة والهرسـك وال     ، لبيت المقدس 
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 سـيد   كما هزهم روضـة   ، العـراقأفغانستان و ولبنان و 
الذى كـان الـصحابة      الشهداء حمزة بن عبد المطلب      

 !.يزورونه ويصلون عنده؟

 أم أثارهم التسلط األمريكى على منابع الـنفط فـى           -
كما أثارهم روضة ريحانـة الرسـول       ، بالدنا اإلسالمية 

الرحال الذى كان الصالحون يشدون      الحسين بن على    
 ثبـت لزيارته وحتى فى زمن اإلمام أحمد بن حنبل كمـا           

 !.نقله عن ابن تيمية؟

 وهل سيثيرهم الحصار المفروض علـى الـسودان         -
 بال حجة وبال أدنـى ذريعـة        غيرها من بالد المسلمين   و

كما أثارهم ما وجدوه من هدايا علقت عنـد         ، لهاويمكن قب 
 !. فسرقوها؟روضة الرسول األكرم 

 دواعى األسى أن تنفق كـل هـذه األوقـات           إنها لمن 
والجهود واألموال والطاقات الفكرية فى الخـوض فـى         

 لهـا إال    نـشد التـى ال ي   ، وتوافه الكالم ، األمورسفاسف  
 ..ة والغوغاء والعاطلون من الناسالجهل

 :وإليك بعض األمثلة التى شغلوا أنفسهم بها
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 جاء فى كتـاب التوحيـد علـى طريقـة الـسؤال             -
، )يـة التكفير(مى   نشر رابطة العالم اإلسـال     )١(،ابوالجو

 :٧٩مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم ص 

هل هم من أولياء الـرحمن      ، ما حكم أهل الطرق   : س
 .أم من أولياء الشيطان؟

 .بل هم من أولياء الشيطان: ج

 ولم قلت ذلك؟: س

 الذى طاعتـه    ألنهم خالفوا اهللا وخالفوا رسوله      : ج
 .مخالفة هللاطاعة هللا ومخالفته 

 :١٣٨، ١٢٢ ، ١١٩جاء فى الكتاب السابق ص  -

 .ما حكم حالق اللحية؟: س

حالق اللحية منافق فاسق خارج عـن طاعـة اهللا          : ج
، والفاعل والمفعول فى ذلـك سـواء      ، وطاعة رسوله   

 .والمفعول المحلوق له، الفاعل الحالق

                                                             

 تأليف محمد المرزوقى بن عبد المؤمن )١(
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 هل تجوز إمامته أم ال؟: س

، وال صحبته خليال لك   ال تجوز إمامته وال شهادته      : ج
وإذا قدمته إماما   ، )المرء مع من أحب   : (لقول الرسول   

 .لك فقد عظمته وتعظيمه ال يجوز

 هل يجوز أن يكون حالق اللحية مؤذنا أم ال؟: س

 .كما ال تجوز إمامته كذلك ال يجوز كونه مؤذنا: ج

 .ولم ال يجوز ذلك؟: س

ـ       ، ألنه خائن : ج ا والخيانة نقض ما جعـل عليـه أمين
 .سواء فى أمور الدين أو الدنيا

 :١٤٠ جاء فى الكتاب السابق ص -

 ما حكم من يترك الشوارب وال يقصها؟: س

 مثل حالق اللحية فـى      إنه مخالف هللا ولرسوله     : ج
 .جميع ما قدمناه فيه

 وهل تجوز إمامته أم ال؟: س

ال تجوز إمامته وال شـهادته وال صـحبته لغيـر           : ج
 .ضرورة شرعية
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 لت ذلك؟ولم ق: س

 عـصيانا ظـاهرا ال      ألنه عاص هللا ولرسوله     : ج
 .شبهة فيه وال إشكال

 يجدون شغلهم الشاغل فى هذه      مكفرينإن الذى جعل ال   
 :المواضع عدة أمور كلها تصدق عليهم

فكر المسلمين وضيق   ضحالة  أنهم يعملون على     :منها
وال ، الكالم النوع من هذا   ال يحسنون شيئا إال      هم، حتى أفق

 .عب أذهانهم سوى هذا المدى من التفكيرتستو

ـ   أنهم يعملون لترسيخ     :ومنها م الحيـاة   العجز عن فه
ن يعـاجز حتى يصبح المـسلمون     .. وعن مواكبة العصر  

تماما عن التقدم فى البحوث الدينية والعلمية واالجتماعيـة         
عم الجهل والفقر،   وي، تقدما مقبوال فى هذا العصر الحديث     

بالى والمهترئ فيبالغون فى تعظيمه     فينكبون على الكالم ال   
ـ        ذا وتقديسه لكى يجدوا ألنفسهم منفذا يطلون منه علـى ه

 ..العالم المتقدم

نجحوا فى تقديم المعلومات واألحكام      المكفرين   ليت ويا
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الشرعية الصحيحة للناس إذ ليس من شروط اإلمامـة أو          
الشهادة أو األذان أو الصحبة فى اإلسالم إطالق اللحية أو          

وإن ، ولو كانوا صادقين فليأتوا لنا ببينـة      ..  الشارب قص
كانوا منصفين فليقرأوا شروط اإلمامة واألذان والـشهادة        

 .والصحبة وسوف ينقلب إليهم البصر خاسئا وهو حسير

 ضيق صـدورهم وامـتالء قلـوبهم بالحقـد          :ومنها
فمن تتبع لهجاتهم   .. وكراهية الخير وحب الشر لهذه األمة     

نشدادهم انشدادا فى غير    او، نجة والمتوترة ونبراتهم المتش 
لمس فيهم الضحالة وضيق    ، محله، وتهورهم فى الخطاب   

 .األفق والحقد والبغض والهمجية والتخلف بكل معانيها

..  مواالتهم الصريحة والعلنية ألعداء اإلسـالم      :ومنها
وهذا موضوع ال يحتاج إلى بيان وليس هو بخاف علـى           

لمين من يدين بالوالء للـصليبية      فليس بين فئات المس   ، أحد
وأفعـالهم العمليـة    ، مكفرونوالصهيونية كما يدين لهم ال    

فهم يخضعون لهم، ويتقربون إليهم، ويدافعون      ، تؤكد ذلك 
وما يزال هذا هو ديـنهم الـذى ال         ، عن عمالئهم الخونة  

وليس أدل على ذلك من وجود قـوات        ، يرتضون له بدال  
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 .ط بالجزيرة العربيةالنفصليبية وصهيونية فى منطقة 

إن وجودهم فى بالد اإلسالم فـتح وال يـزال يفـتح            
األبواب أمام الصهاينة والصليبية المعتدية لتنفذ كيف تشاء        

فتمزق وتنهب وتـدمر وتحاصـر      ، فى الكيان اإلسالمى  
وهؤالء يمهدون لها كل شـئ ويـساندون     ، وتبسط نفوذها 

 .إخوانهم الخونة فى كل مكان

بيثة التى مهدت للغـرب سـابقا أن        إنهم الجرثومة الخ  
وهـم الـذين    .. يزرع إسرائيل اللقيطة فى قلب هذه األمة      

ساندوا على الدوام جميع األنظمة العميلة للغرب ووقفـوا         
 .معها بوجه حركات التحرر األبية

وهم الجرثومة الخبيثة التى تمهد لتثبيت أقدام المعسكر        
سـرائيل  ولتثبيـت إ  .. الغربى فى قلب العالم اإلسـالمى     
 .اللقيطة حتى ال يفكر أحد فى إزالتها

وهم األيادى اللعينة التى يحركها الغرب لمواجهة أهل        
ومساندة األنظمـة العميلـة     ، الصالح فى األمة اإلسالمية   

 .والمنافقة التى تتولى قمعهم بالنار والحديد
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 وما ينجزونه اليوم    مكفرونهذه هى حقيقة ما أنجزه ال     
 !!.لهموما يدينون به لمستقب

، إنهم يخشون األمة اإلسالمية كما تخـشاها إسـرائيل        
 .ألن مصيرهم أصبح رهينا بمصير إسرائيل
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ليست هذه الرسالة موجهة إلى أحد بعينه ولم نقصد بها          
اً أو طائفة معينة فنحن كمسلمين نحترم أصحاب العقائد         ندي

سـيدنا  عظم  وقد علمنا النبى األ   . وإن اختلفت مع اإلسالم   
 أن نعامل الناس بما نحب أن يعاملونا به فى هذه           محمد  
وكان للمسيحية ونبيها المسيح عيـسى بـن مـريم         . الدنيا

وال زال هـذا    . تقدير خاص فى القرآن كتابنـا المقـدس       
 .التقدير وسيظل ما بقى القرآن وبقيت أمة اإلسالم

..  مـسلمين ونـصارى    ..لقد عشنا قروناً طويلة أخوة    
 .ومن ورائه زحف االستعمار)) التبشير((اء حتى ج

 )).الظل((واالستعمار هو .. كان التبشير هو األصل

قد انحسر فقـد بقـى     )) الظل((وإذا كان االستعمار أو     
ليمارس عربدته فـى فجـور      )) األصل((أو  )) التبشير((

 .وتحد

فى السنوات األخيـرة نطـاق      )) التبشير((لقد تجاوز   
حـدث هـذا فـى جنـوب        ))! يفالس((الكلمة إلى ميدان    
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وزنجبـار كـان    )) نيجيريا((وفى  .. سياي وأندون ،السودان
أسقط )) غنداوأ(( وفى   ..الفاتيكان من وراء حركات التمرد    

ن إ!)) ..من كهنة المعبـد   .. بتمويل خاص )) عيدى أمين ((
 ))كمباال((ففى  . ينكر عداءه اإلسالم   ال)) ميلتون أوبوتى ((

لن فـى جلـسة افتتـاح       م أع ١٩٦٥ عام   عاصمة أوغندا 
إن عـدونا األول    : المؤتمر العالمى لمجلس الكنائس فقال    

 !!!.فى هذا العالم هو اإلسالم

وال إلـى   .  الندعو إلى كراهيـة أحـد      - كما قلنا  -إننا
عداوة أحد ولن يكون من أخالقنا وال من تقاليدنا الهبـوط           

 ..إلى هذا الدرك

 -حثنـا وي.. غير أن اإلسالم يطالبنا باليقظة والحـذر      
 على ضرورة التحـرك قبـل وقـوع         -شعوباً وحكومات 

 ..الخطر

إنها دعوة للحفاظ على ماتبقى للمـسلمين فـى عـالم           
ونفير يـصك آذان النيـام والغـافلين        ..!! السرقة والنهب 

 !!..لوا إلى غنائم حربوليفيقوا قبل أن يتح

لقد اتفقت أبحاث ومناقشات قساوسة التنصير، فـى         -
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 : ، على الهدف))كولورادو((مؤتمر 

اقتالع اإلسالم من جذوره، وطـى صـفحته مـن           *
 !.. الوجود، وتنصير كل المسلمين

 :واتفقوا على أن السبيل إلى تحقيق هذا الهدف، هو -

االلتفاف حول اإلسالم، والهـرب مـن مواجهتـه،          *
واألنمـاط  .. وثقافتـه . مصطلحاته: الختراقه تحت مظلة  

 !..تماع اإلسالمىواألشكال المألوفة ألهله فى االج

 :أما آليات التنفيذ لهذه األهداف، فهى -

!.. مؤسسات االختـراق لإلسـالم    )).. المؤسسات(( *
أو إرسـاليات   .. سواء أكانت الكنائس المحلية والوطنيـة     

والتى .. أو المؤسسات الجديدة المقترحة   .. التنصير القائمة 
 إن ظاهرة اإلسالم واسـعة    : ((حددوا أهدافها عندما قالوا   

بالدرجة التى يستطيع المرء أن يتصور الحاجة إلى مئات         
ليس فقـط   .. المخصصة للتركيز على اإلسالم   .. المراكز

 ))!!.وإنما من أجل اختراق اإلسالم    .. ملفهم أفضل لإلسال  
الحاجة إلى مركـز للقيـادة فـى امريكـا          (: راجع كتاب 

 .)٧٥٢ ص - رالف دى ونتر-الشمالية
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 حيـث قـالوا     ، أسـاليب  لقد حددوا للتنصير ثالثـة     -
 :بالحرف الواحد

إن طريقة الوصول إلى المسلمين وتنـصيرهم، قـد         ((
 :وفيها اتجاهات ثالثة.. أصبحت موضع دراسة جادة

ولقد اتخذ العمل التنصيرى فى     : األسلوب المباشر  -١
العقود الماضية شكل مجموعات صغيرة ودراسات إنجيلية       

ك هـو المـنهج   كان ذل . موجهة فى البيوت وأماكن العمل    
الذى سار عليه اإلخوة، والذى أدى إلى نتائج باهرة فـى           

ولكن بناء السد العالى فى     . م١٩٥٦مصر قبل حرب عام     
 !أسوان أدى إلى إنهاء عملهم هناك

إن األسلوب المباشر يروق لبعض األفراد، وال يفقـد         
تأثيره وفعاليته أبدا، إال أنه يتطلـب قـدرا كبيـراً مـن             

 اإللهية، وخاصة فى عـصرنا المتـسم        الحصافة والحكمة 
 ..بالحساسية الشخصية والقومية والدينية

ـ واتخذ أسلوب التنصير المباشر شكل الـدعوة العلن        ة ي
. متى كان ذلك ممكنا، فى قاعة خاصة أو فـى كنـائس            

ولكن هذا األسلوب اجتذب عددا قليال جدا من المـسلمين،          
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فيما عدا بعض الذين جـاؤوا بـصورة سـرية وظلـوا            
 .جهولينم

ولم يخل األسلوب الشامل مـن      : األسلوب الشامل  -٢
إن مئـات   .. نتائج شاملة ومـؤثرة، وإن كانـت عامـة        

المدارس القروية، وعديدا من الكليات قد فتحت األبـواب         
إلى عالم جديد آلالف الناس، ومكنتهم من قراءة اإلنجيـل          

وهذه الكليات التى كانـت ومازالـت       . واألدب النصرانى 
أثير عظيم فى الشرق األوسـط واألدنـى هـى          مراكز لت 

الجامعة األمريكية فى   ((و  )) كلية روبرت فى استانبول   ((
وإذا لـم   )). الجامعة األمريكية فى القاهرة   ((، و )) بيروت

نتمكن من إحداث التأثير النصرانى اإليجابى الذى خطـط         
له مؤسسوها، فـإن الخطـأ يقـع علـى عـاتق اإلدارة             

عدم توفر الفرص أو اإلمكانات     والموظفين، وليس بسبب    
كما أن إنشاء هذه المعاهد قد فتح بابا عظيما،         . أو الوسائل 

ولكن عدم اسـتمرارية تأثيرهـا يعـود إلـى المحتـوى            
 !..والتوجيه، وليس بالضرورة إلى المنهجية

والواقع : األسلوب غير المباشر أو أسلوب التسلل      -٣
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كتوبة فـى   أنه فى كل العصور والبالد كانت الصفحة الم       
 !..كل مكان هى المنصر الحاضر دائما

أنه من الخطأ إعـادة الحيـاة      : أضيف هنا تحذيرا، هو   
إلى الكتابات والمطبوعات القديمة لتوزيعها اليـوم، إننـا         

، لكل جيـل، ومطبوعـات      ))جديدة((بحاجة إلى كتابات    
لكل بلد وشعب، ويجب أن يفيض هـذا األدب         )) مختلفة((

إن أى  . نا صـاغية  ذنا له أن يجد أ    بروح الحاضر إذا أرد   
 .جيل يتطلب أدبا جديدا

هناك وسيلتان أخريان ألسلوب التسلل تهيـأت لجيلنـا         
: الحاضر، وأثبتت العقود األخيرة أنهما مؤثرتان جدا، هما       

 ..اإلذاعة، ودورات المراسلة

والشك فى أن التليفزيون قد يحل محل الراديـو فـى           
األهمية، وهذا احتمال مستقبلى، ولكن العصر هو عـصر         

 ..الراديو

وبعكس اإلذاعة، التى تتطلب استماعا مركـزا، فـإن         
دورات المراسلة تتطلب القراءة، والتفكير، واالشتراك فى       
الكتابة، كما أنها تشد العقل، ويشارك فيهـا الفـرد علـى        
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 .. ى عميق، وليس فيها مجال للجدل والنقدمستو

 على كل حـال،     -)أسلوب التسلل  (-إن هذا األسلوب    
هو القوة الصامتة وغير المرئية التى التدخل فى أى جدال          
وال تقبل أى اعتذار، وعلى الرغم من ذلـك تنتقـل مـن             

الـضمير لتحـدث معجـزة      خالل العقل إلـى القلـب و      
 !)١())التنصير

وهى شـهادة   ..  أساليب التنصير  تلك هى كلماتهم عن   
واعتراف يفضح مؤسسات التعليم التى أقاموهـا أوكـارا         

 فـى   -للتنصير، فتعلم فيها أبناؤنا وتخرج فيهـا حكامنـا        
وهـذا هـو تفكيـرهم      .. -!!القاهرة وبيروت واستانبول  

 -المعاصر والمستقبلى عن الكلمـة العـصرية المكتوبـة        
.. -))!ائمـا المنصر الحاضـر د   : الصفحة المكتوبة هى  ((

وعن .. -))!فالعصر هو عصر الراديو    ((-وعن اإلذاعة 
.. القـراءة ((دورات المراسلة، التى تعمل ملكات وطاقات       

                                                             

 نظـرة شـاملة علـى       -زو العالم اإلسالمى  خطة لغ : التنصير )١(
) جورج بيترز ( لـ   -إرساليات التنصير العاملة وسط المسلمين    

 .٥٩٤، ٥٨٨ ص–
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إلــى أدبيــات )) وتــشد العقــل.. والكتابــة.. والتفكيــر
 !!..التنصير

ومطلوب من جميع هذه اآلليات أن تتسلل بالمـضامين      
.. ية اإلسالمية النصرانية، المغلفة باألشكال واألنماط الثقاف    

 مـن اإلسـالم،     هلعتتتسلل إلى عقل المسلم ووجدانه، لتق     
 !!..وتقتلع منه اإلسالم

 -التى هى .. أما الكلمة المكتوبة، والصفحة المطبوعة    
فال يحسبن أحـد  )). المنصر الحاضر دائما : ((-كما قالوا   

فـالقوم قـد    .. أنها، فقط، المواعظ الدينية وكتب الالهوت     
 المواجهة بـين الهـوتهم وبـين ديـن       أعلنوا الهرب من  

زم أبداً بالحجـة    ألنه ثبت يقيناً أن اإلسالم ال يه      .. اإلسالم
ومن ثم فكلمتهم المطبوعة، ومنصرهم      ..والمنطق والبيان 

الحاضر دائما، هى الكلمة الجبانة المتخفية فى كل مـا ال           
ب اوبعباراتهم عن ثي  !!.. عالقة له مباشرة بالدين الصرف    

 )):الكلمة((اط هذه وأشكال وأنم

: فإننا نعتبر أن المطبوعات ووسائل اإلعالم تـشمل       ((
والرسـوم الكرتونيـة    .. والـصحف .. الكراسات الدينية 
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ودورات .. والمجـالت .. والكتب.. والكتيبات.. المتحركة
ــلة ــة.. المراس ــصوص اإلذاعي ــسجيالت.. والن .. والت

اب وترجمات الكت .. ومواد القراءة والكتابة  .. والمسرحيات
وأى مواد إيـضاحية    .. لصقاتوالم.. والصور.. المقدس
 ))!!)١(أخرى 

 -تلك هى أبرز أنواع المطبوعات ووسـائل اإلعـالم        
 !!..-))المنصر الحاضر دائما((

العصر هو عصر   ((وعندما قرر قساوسة التنصير أن      
فإنهم قد خططوا لتنهض اإلذاعات التنصيرية      )).. الراديو
، والمتسلل تحـت كـل      ))ماالمنصر الحاضر دائ  ((بدور  

.. المظالت الخادعة إلى آذان وعقول وقلـوب المـسلمين        
ألن اإلذاعة تخترق حدود البالد المغلقة أمام المنـصرين         

 !!.. الرسميين

وإذا كانت محطات اإلذاعات التنـصيرية ومحطـات        

                                                             

الوضع الحالى للمطبوعات ووسائل اإلعالم األخرى الموجهـة         )١(
 .٥١٩ ص –) ريموند جويس( لـ -للمسلمين
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 وذلـك   -!.. محطة؟ ٢٣٤٠اإلرسال التليفزيونى قد بلغت     
  وتليفزيونـات  غير اإلرسال النـصرانى مـن إذاعـات       

وإنما .. تديرها إرساليات التنصير    ال وفضائيات وإنترنت 
فإنهم قد ذهبـوا علـى درب       .. -!!تديرها دول نصرانية  

إلـى  )) الفعاليـة ((وتحقيق الحد األقصى من     )) التسلل((
حيث اقترحوا مخططا، اتفقت عليه إذاعات التنصير، التى        

رابطـة الـشرق األوسـط      ((نسقت جهودها، وأقامـت     
 :فكان من معالم هذا التخطيط))!.. تصاالتلال

 خبراء باإلسالم، وبعقلية    - استكتاب كتاب مسلمين   -١
علـى أن   ..  للنصوص اإلذاعيـة   -وذوق المستمع المسلم  

يحموا هؤالء الكتـاب مـن االفتـضاح أمـام جمـاهير            
وبإذاعتها .. المسلمين، بترجمة نصوصهم إلى لغات أخرى     

 !..شون فيها؟فى مناطق غير المناطق التى يعي

 تكوين األطر المدربـة علـى الكتابـة للمـستمع                   -٢
 .المسلم

ــى اإلذاعــات -٣ ــشرقية ف  اســتخدام الموســيقا ال
 مثـل أغنيـات     -وكذلك األغانى الـشرقية   .. ريةيالتنص
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واالسـتعانة بأسـاليب اإلنـشاد الـدينى        ..! فيروز، مثال 
والـشعر  !.. النـصرانية شاد النـصوص    اإلسالمى فى إن  

ج تعليم اللغة   موبرا.. والدراما!.. بى، كمسلم للمزامير  العر
..!  بالتنسيق مع هيئـة اإلذاعـة البريطانيـة        -االنجليزية

وصوال إلى توزيـع اإلنجيـل لتـدريب دارسـى اللغـة         
 والبـرامج   -!االنجليزية على قراءته كـنص انجليـزى؟      

بدال )) عيسى(( مثل   -والمصطلحات اإلسالمية .. السياحية
)) اإلنجيـل الـشريف   : (( وتسمية اإلنجيل  ))..يسوع((من  

لقـد  .. وتسمية المسيح بالمهـدى   ))!.. المقدس((بدال من   
 كأغلفـة   - وغيرها مما ماثلهـا    -اقترحوا هذه االقتراحات  

تغلف فيها المضامين النصرانية، لتصل عبـر اإلذاعـات         
فى قلب عالم اإلسـالم أو      .. إلى أسماع وعقول المسلمين   

 فى الجنـوب الـذى كانـت       -ان لبن -على مقربة من قلبه   
 ..- وفى قبرص مثال-تحتله إسرائيل

تطوير نشاطات إلعداد أبحـاث موسـعة ضـمن         مع  
المواقع االستراتيجية فى العالم اإلسالمى بهـدف تطـوير      

 توجيهيـة   الطرق والموارد المالئمة، إضافة إلـى كتـب       
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تـصدر عـن    فى مدارس المسلمين ومكتبـاتهم      للتدريس  
جنوب كاليفورنيـا بالواليـات     من   يمر للتنصير مركز زو 

 : لتساعدالمتحدة األمريكية

تمكن الشاعر والمغنى أو المرتل     :  غير المتعلمين  -١
 !..من إيصال الكتاب المقدس للتعليم والقراءة

تدرس أدوارهم ومستوياتهم فى    : لنساء واألطفال ا -٢
المجتمعات اإلسالمية، وتحتـرم تقاليـدهم فيهـا يخـص        

ا وجد ذلك، وأن توفر     من الجنسين حيث  الحشمة، والفصل بي  
بعيدة، وتقر بسلطة الرجـال،      نشاطات منزلية ذات أهداف   

بكونهم يترأسون بيوتهم، من خالل السعى لتنصير عوائل        
كاملة، وأن تقدم إليهن، بطريقـة أكثـر بهجـة، البـديل            
النصرانى للتأثير الشيطانى الذى يهاجم النساء، وخاصـة        

يمـر  لـذلك فمركـز زو    ! ؟؟))عات اإلسالمية فى المجتم 
لجيش التنـصير،   )) مركز األعصاب ((للتنصير ليس فقط    

وإنما هى شبكة من المراكز القائدة والمنظمـة والمتابعـة       
والمطورة لكل مخططات هذه الحرب الشرسة والخبيثـة        

نها قساوسة التنصير على اإلسـالم      لأخالقية التى أع   والال
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 !.. والمسلمين

 عـن مؤسـسات التنـصير     وإذا كان الحديث المفصل   
يحتاج إلى دراسة متخصصة، قد تصل صـفحاتها إلـى          

 - وهو ما اليدخل فى مقاصد هذه الدراسـة        -مجلد ضخم 
 فى  -فإننا نكتفى هنا بإشارات إلى بعض األرقام، المستقاة       

النشرة الدولية للبحوث اإلرسالية النصرانية     (( عن   -أغلبها
ففـى  .. م١٩٩١لـسنة  )) عن التنصير وأنشطته فى العالم    

 مؤشرات على حجم األجهـزة      - وأرقامها -هذه اإلشارات 
، كجيش جـرار    ))معهد زويمر ((التنصيرية، التى يقودها    

متـه  أيشن حربا ضروسا وال أخالقية ضـد اإلسـالم و         
 ..  وعالمه

 إن عدد مؤسسات التنصير وإرسـالياته ووكـاالت         *
 . مؤسسة١٢٠,٨٨٠الخدمات النصرانية يبلغ 

 تؤهل المنصرين وتدربهم يبلغ عددها      والمعاهد التى * 
 .  معهد٩٩,٢٠٠

نصرون المحترفون العاملون على رأس العمل      موال* 
 .. منصرا٤,٢٠٨,٢٥٠التنصيرى يبلغ تعدادهم 
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 مـن   ٨٢,٠٠٠,٠٠٠وفى مؤسسات التنصير هـذه      * 
 .أجهزة الكمبيوتر

وعدد المجالت التى تصدرها المؤسسات التنصيرية      * 
 . مجلة٢٤,٩٠٠يبلغ 

عدد الكتب التى أصدرتها هذه المؤسسات فى عام        و* 
 .با كت٨٨,٦١٠واحد 

ومحطات اإلذاعة والتلفاز التى تبث التنصير يبلـغ        * 
 .. محطة٢,٣٤٠عددها 

ونسخ األناجيل التى وزعتها، مجانا، فى عام واحد،        * 
 .  نسخة٥٣,٠٠٠,٠٠٠هى 

والمدارس ورياض األطفال التـى تـشرف عليهـا      * 
 .. مدرسة١٠,٦٧٧غ فى العدد كنائس التنصير تبل

والطالب الذين يدرسون فى هذه المدارس الكنـسية        * 
 . طالب٩,٠٠٠,٠٠٠يبلغ عددهم 

ا هذه الكنائس يبلغ عـددها      هوالمستشفيات التى تملك  * 
 . مستشفى١٠,٦٠٠
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ودور إيواء العجزة واألرامل واأليتام التابعـة لهـا         * 
 .. دارا٦٨٠هى 

 ١٠,٠٥٠ هـو    وعدد الـصيدليات المملوكـة لهـا      * 
 ..صيدلية

 ١٦٣وميزانية خدمة المـشاريع النـصرانية تبلـغ         * 
 ..مليارا من الدوالرات

 ٩٣٢٠ودخل الكنائس العاملة فـى التنـصير هـو       * 
 .. مليارا من الدوالرات

 مليـار مـن     ٨٩٠٠ودخل اإلرساليات األجنبية هو     * 
 ..الدوالرات

ولقد بلغت التبرعات التى قدمت للكنيسة فـى سـنة        * 
 .. مليونا من الدوالرات١٥٧ -م١٩٩٠ هى سنة -دةواح

ولقد خص إفريقيا وحدها مـن هـذه المؤسـسات          * 
 ، معهد للتنصير  ١٦,٠٠٠ و ، منصر ١٤,٠٠٠: التنصيرية
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 .)١(! مستشفى٦٠٠، و مدرسة الهوتية٥٠٠و

تلك إشارات لبعض األرقام التى تجسد الحجم المهـول         
وكـوالت  لمؤسسات جيش التنصير، الذى يقوم بتنفيذ بروت      

قساوسة التنصير، تلك التى اتفقـوا عليهـا فـى مـؤتمر         
والتـى تلخـصت    .. م١٩٧٨فى مايو سنة    )) كولورادو((

 :يلى مالمحها البشعة فيما





ل باالعتماد المتبادل مع كل     لقد وطدنا العزم على العم    (
 !.النصارى والكنائس الموجودة فى العالم اإلسالمى

 البروتـستانت، فـى الـشرق األوسـط         ن النصارى إ
فريقيا وآسيا، منهمكون بصورة عميقـة ومـؤثرة فـى          وإ

 !..عملية تنصير المسلمين
                                                             

 فـى   -١١٦٥ العدد   -١٦،  ١٥ ص   - السعودية -مجلة اليمامة  )١(
 .م١٩٩١ يولية ٣١ -هـ ١٤١٢حرم  من م٢٠
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ويجب أن تخرج الكنائس القومية من عزلتها، وتقـتحم    
لـى  إ المسلمين الذين تسعى     بعزم جديد ثقافات ومجتمعات   

وعلى المـواطنين النـصارى فـى البلـدان         . تنصيرهم
رساليات التنصير األجنبية العمل معا، بروح      إاإلسالمية و 

تامة، من أجل االعتماد المتبـادل والتعـاون المـشترك          
 !..)لتنصير المسلمين


 

مين الذين يـسافرون إلـى      د باطراد عدد المسل   يتزاي (
نهم يفتقرون إلى الدعم التقليدى الـذى تـوفره      وأل. الغرب

 -ويعيشون نمطا من الحياة مختلفا    . المجتمعات اإلسالمية 
 فـإن عقيـدة الغالبيـة       -فى ظل الثقافة العلمانية العادية    

 !..العظمى منهم تتعرض للتأثر

م هى بالنسبة إلـى     وإذا كانت تربة المسلمين فى بالده     
أفليس باإلمكان إيجـاد    .. ووعرة.. التنصير، أرضا صلبة  

. مزارع خصبة بين المسلمين المشتتين خـارج بالدهـم        
حيث يتم الزرع والسقي والتهيئة لعمل فعال عندما يعـاد          
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 !)نصرين؟مزرعهم ثانية فى تربة أوطانهم ك




دال من البحث عن صراع مباشر بين الكتاب المقدس         ب(
دعونا نعلم المرأة المسلمة كيف تعـيش فـى         .. والقرآن  

 !..ر؟حسالم من ضغوط الس

ونقدم المسيح بديال نصرانيا للتأثير الـشيطانى الـذى         
 !..يهاجم النساء وخاصة فى المجتمعات اإلسالمية؟

ن النساء هن المفتاح لزرع الكتـاب المقـدس فـى           إ
 !..لمجتمعات اإلسالميةا

 وهو عامل رئـيس     - تحديد النسل  -أما تخطيط األسرة  
 فمن األفضل عدم تناوله خـالل       -ومؤثر وله أهمية كبيرة   

 !..)المراحل المبكرة من العمل مع المسلمين؟

وهذا ما يفسر لنا انتشار ظاهرة الجن والـشعوذة فـى    
 وخصوصاً عند النساء، وكذلك عقـد       ة المسلم اتالمجتمع

تمرات عديدة لألسرة والسكان والمـرأة علـى وجـه          مؤ
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 . الخصوص

وقد ساعد المكفرون علـى انتـشار إسـالم الـدجل           
والشعوذة كما يريد المنصرون، وذلك بفتح باب العـالج         
بالقرآن، وهو من أخطر ما ابتليت به األمة اإلسالمية فى          
السنوات األخيرة، ألن القرآن إن عالج فهو حق، وإن لـم           

باطل، واهللا سبحانه وتعالى أنزل القرآن لـيس        يعالج فهو   
ل نح ف :لالمتحان واالختبار والتجربة، وإنما أنزله لنعمل به      

 .  حالله، ونحرم حرامه، وال نتعدى حدوده


 

البـد مـن    لكي يكون هناك تحول إلى النصرانية، ف      (
وجود أزمات ومشاكل وعوامـل تـدفع النـاس، أفـرادا       

 !.جماعات، خارج حالة التوزان التى اعتادوها؟و

وقد تأتى هذه األمور على شكل عوامل طبيعية، كالفقر         
رض والكوارث والحروب، وقـد تكـون معنويـة،         موال

 !!.كالتفرقة العنصرية، أو الوضع االجتماعى المتدني
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وضاع المهيئة، فلن تكون هناك     وفى غياب مثل هذه األ    
 .    !تحوالت كبيرة إلى النصرانية؟

إن تقديم العون لذوى الحاجة قد أصبح أمرا مهما فـى           
وإن إحدى معجـزات عـصرنا، أن       !..    ر؟يملية التنص ع

احتياجات كثير من المجتمعات اإلسالمية قد بدلت موقـف   
حكوماتها التى كانت تناهض العمل التنصيرى فأصـبحت        

 ).!.  تقبال للنصارى؟أكثر

ن القوم قد أسفروا عن حقيقتهم عندما سـطروا           بل إ 
إنه بينمـا   : (فى هذه البروتوكوالت تلك العبارة التى تقول      

ب وال  ون على أن التحول لدين آخر ال يج       يوافق المنصر 
ن أن يتم بالقوة، فإنهم مازالوا يشعرون أيـضاً بأننـا           كيم

 .)١()يجب أن نجبرهم على الدخول

الناس إليـه إال إذا كـانوا        دين هذا الذى ال يتحول       ىأ
ضحايا الفقر والجوع والمرض والكـوارث والحـروب         

                                                             

 لـ  -الحوار بين النصارى والمسلمين وصلته الوثيقة بالتنصير      ) ١(
 .٧٧٠ ص –) دانيل آربروستر(



D:\تنصير= تبشير+ تكفير \الوهابية\كتب.doc 

٥٨ 

وأى رجال ديـن هـؤالء      .. والتفرقة العنصرية والنفاق؟  
ليحولـوهم عـن    الذين يصنعون بالمسلمين هذه الكوارث      

 !!.اإلسالم إلى هذه النصرانية؟

 !.فهل هناك سفور للفجور أبشع من هذا السفور؟




إنه على الرغم من وجود منصرين بروتستانت، مـن         (
أمريكا الشمالية، فى الخارج أكثر من أى وقـت مـضى،        
فإن عدد األمريكيين الفنيين الـذين يعيـشون فيمـا وراء           

 .١ إلى ١٠٠البحـار يفـوق عـدد المنصرين بأكثر من

ألفراد الذين يملكون الخبرة الفنية يمكنهم أيـضاً        وإن ا 
لوا من أجل المسيح، وهذا أمر مهم، وخاصة فـى          مأن يع 

إنهـم  !.. لتنـصير العلنـى؟  البالد التى تمنع حكوماتهـا ا   
أن يتمموا عمل المنـصرين، وذلـك       ويجب  .. يستطيعون

 !..) اإلسالمى؟مير العالصب لتننبالعمل معا جنبا إلى ج

D:\تنصير= تبشير+ تكفير \الوهابية\كتب.doc 

٥٩ 




إن هدفنا هو غرس روح المسيح وتعاليمه فى الفكـر          (
هـذه الطريقـة تـصبح    بو!..      اإلسالمى والحياة اإلسالمية  
 التى تعمل داخل الكيان كله،      ةعملية التنصير مثل الخمير   
تعاليمها مـن إحـداث التغييـر     لتمكن الروح النصرانية و   

 الطريقة أيضا يمكننا أن نستوعب فـى         وبهذه !..ىالطبيع
 -والهوتيـا ..  نـصرانيا  -مـسلما : يرة النـصرانية  حظال

 -وجماعـة صـوفية   ..  عيـسويا  -ومـسجدا .. إسالميا
 النـصرانى   -ونمطا مـن أنمـاط اإلسـالم      .. نصرانية
 .)!!المنظمة



البهجة والسعادة على نفس    معانيها  كلمات ثالث تدخل    
 إال أن المنصرين والمتصهينين لهم معان أخرى،        سامعها،
 ال نشعر بجمال هـذه الكلمـات    - نحن المسلمين  -تجعلنا  

 ألننا لم نر أيـة محبـة أو سـالم أو            ،على أرض الواقع  
تسامح فى الحروب الصليبية، أو فى البوسنة والهرسك أو         
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الشيشان أو الصومال، أو ما يحدث اليوم فى أفغانـستان          
 ولم نر هذه    ،ن، وأبو غريب وجوانتانامو   والعراق وفلسطي 

المحبة والتسامح والسالم حتى مع األفريقى األسود الـذى         
تنصر، لقد عاملوه كمواطن درجة ثانية، عاملوه على أنه         

 .   خادم لهم

ومما سبق يبدو أن هناك قاموسا لغويا آخر ألدعيـاء          
 :المحبة والتسامح والسالم هو

 .لكراهية والحقدالبغض للبشر وا:  الحب معناه-

 .حرب العزل وإبادة األقليات:  السالم معناه-

تعـذيب البـشر وسـلب أمـوالهم        :  التسامح معناه  -
 .واغتصاب النساء
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إن المسلم ال يمكن بأى حال من األحـوال أن يتـرك            

 أربعة أسباب، اثنان ظـاهران واثنـان   تدينه إال إذا وجد 
 :باطنان



أن يكون األب غيـر مـسلم، وإن تظـاهر          :  فاألول
 .باإلسالم

 .أن يكون المتحول عن اإلسالم ابن زنا:  والثانى

 اإلمام المجدد السيد محمد ماضـى أبـو         ههذا ما كشف  
ـ ) أسرار القـرآن  ( فى كتابه    العزائم    ،٧٣:  ص ٤جـ

 :حيث يقول

إن اهللا يحفظ المسلمين من الردة ومن الخسران فـى          (
نا بمـسلم باشـر     عاآلخرة، وهللا الحمد فإنا ما سـم      الدنيا و 

اإلسالم قلبه فهش له وبش أطاع كافرا أبدا، وما ارتد عن           
اإلسالم مسلم من أب مسلم وماء حالل، ودليل ذلـك مـا            

لنـار،  ايقوم به دعاة النـصرانية المؤيـدون بالحديـد و         
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وبعشرات الماليين من الجنيهـات مـن أيـام الحـروب           
 ولو  -ولم نسمع أن أجهل مسلم تنصر       الصليبية إلى اآلن،    

 بينما نرى أهـل العقـل       -بذلوا له المال والجاه والسلطان    
 .)منهم والثراء يعتنقون اإلسالم فى كل دولة من الدول



 .الجهل:  فاألول

 .الفقر:  والثانى

واألمـل  .. مجتمعـين ) الجهل والفقر (والبد أن يكون    
يائها أن يقومـوا بـدورهم      معقود على علماء األمة وأغن    

 . محو الجهل والفقر فىالواجب



زحف المبشرون على البالد اإلسالمية للتنفـيس عـن         
الهزائم التى لحقت بالمسيحية نتيجة الحـروب الـصليبية،    
فرجعوا تحت راية الصليب ليستأنفوا التسرب التبـشيرى        

 .لكنيسة مملكة المسيحاوا باسم والتمدن المسيحى وليعيد
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زحف المبشرون ليقومـوا بتلـك المهمـة، يؤيـدهم          
االستعمار بماله الوفير، ونفوذه القوى، فأقاموا المـدارس        

 األمريكية، وشـيدوا دور المـسنين        والجامعات والمعاهد
 والمستشفيات، وعقدوا الندوات والمـؤتمرات      اتوالحضان

اعة والنشر والفرق   بجانب اإلذاعة والصحافة، ودور الطب    
 .الكشفية والرياضية

 ،١٠٨ ،١٠٧ ص   )التبشير واالسـتعمار  (راجع كتاب   
 .، للقسيس كالهون سيمون١٠٩

وال يغرنك ما يتظاهر به المبشرون من خدمة العلـم          
ونشره، ألن هذه الشعارات وراءها الغايات التى أفصحت        
عنها الجامعة األمريكية فى بيروت، حيث قالت فى أحـد          

إن الجامعة األمريكية فى بيروت لم تؤسـس        : (اتهامنشور
للتعليم العلمانى، وال بث األخالق الحميدة، ولكـن أولـى          
غايتها أن تعلم الحقائق الكبرى فى التـوراة، وأن تكـون           
مركزا للنور المسيحى، والتأثير المـسيحى، وأن تخـرج         

 .١١٧المرجع السابق ص ) بذلك على الناس

المعادية لإلسالم لتقـضى     اتولقد نجحت هذه الجامع   
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عات ماياره، ولتطعنه فى مأمنه، تلك الج     على اإلسالم فى د   
التى تمثل مركز الصدارة من مؤسساتنا التعليمية، وتلحق        
بها الفئة المختارة من أبنائنا وبناتنا ليتعلموا ما يـضرهم           

 فكـرة عـن     أوال ينفعهم، وليخرجوا منها وقد حملوا أسو      
وقد اسـتطاع   .  لقيمهم وتقاليدهم  دينهم وعقيدتهم، وتنكروا  
طريـق هـؤالء الخـريجين      عن  دعاة التبشير أن يحققوا     

عندما يتبوأوا مراكز النفوذ والحكم بالبالد ما يريدون دون         
 .أن يشعر بهم أحد




 دعاة  ب فى إفريقيا وآسيا بسب    هأخذ اإلسالم يشق طريق   
فية النازحين لهاتين القارتين، رغم أنه ليست هنـاك         الصو

هيئات، أو هيئة تحتضن الدعوة إليه، وقـد شـهد بـدور            
: الصوفية فى إفريقيا وآسيا شكيب أرسـالن فـى كتابـه          

: وكذلك حسين مؤنس فى كتابـه     ) حاضر العالم اإلسالم  (
اعترفـوا أن   والعقاد وغيرهم، كل هؤالء     ) مرآة اإلسالم (

بـين الـصوفية    الصوفية وهذا هو الفرق     اإلسالم انتشر ب  
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وبين المأجورين من المكفرين، فالعـالم المـأجور يأخـذ          
 يجلس فى مكتب وينتظر الراتـب، أمـا         ةمعاشه من دول  

الصوفى فكان يضع سجادته على كتفـه، ويمـشى فـى           
الغابات، ويتوكل على اهللا يريد وجهه، ال ينتظر الراتـب          

صوفية هم الذين نشروا    وال المعاش وال السيارة، فهؤالء ال     
 .اإلسالم فى القارتين

أما دعاة التكفير شيوخ المكاتب والسيارات والمرتبات       
سلم على يد الصوفية ثم     أظرون حتى يأتيهم إنسان     تفهم ين 

لقـد  : جاء إلى أحدهم ليشهر إسالمه، فيقول الشيخ مـنهم        
أسلم على يدى فالن وفالن، وما أسلم على يده، وما بـذل            

له إلى اٍإلسالم، وإنما جـاء الرجـل مـثال          جهدا فى تحو  
: نسب األمر إلى نفسه، ويقـول     يليشهر إسالمه على يده ف    

إنه أسلم على يدى، ابتغاء الشهرة، وابتغاء أن يحمد بما لم           
 .يعمل

التكفيـر فـى نـشر      ودعاة  فشتان بين دعاة الصوفية     
 .اإلسالم، فالصوفية هم الذين نشروا اإلسالم على الحقيقة

بدأت حمالت التبشير المسيحى فى جميع أنحاء       واليوم،  
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القارتين، بعد أن أدهشهم هـذا النجـاح الـذى أحـرزه            
الصوفيون فى القارتين، وأفزعهم ما تالقيه دعوة الصوفية        

لتعويـق  من كريم االستجابة، فجعلوا يعقدون المؤتمرات       
سيويين عن اعتناق اإلسالم،    دعوته، وصرف األفارقة واآل   

 . تعاليمه الوارفة، وأخوته الصادقةوالحياة فى ظالل

وانطلق المبشرون فى القـارتين لينـشروا ضـاللهم،         
وينفثوا سمومهم، وكان لهم من العون المادى ما جعلهـم          
يخوضون المعركة مستخدمين كل الوسـائل للنيـل مـن          
اإلسالم وتشويه صورته، وتصوير المسلمين فـى أنهـم         

 األمـوال،   غزاة قساة، يميلون إلى سفك الدماء، وسـلب       
واالنهماك فى الشهوات، إلى غير ذلك مـن المفتريـات،          
وذلك لوقف المسيرة اإلسـالمية التـى بـدأتها الطـرق           
الصوفية فى نشر اإلسالم فى القارتين بالحكمة والموعظة        

راجـع قـوى الـشر    (الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن     
المتحالفة، االستشراق والتبـشير واالسـتعمار وموقـف        

 ). لمحمد الدهان٩٧ ص ، منهااإلسالم
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 بجانب النشاط التبشيرى فى     -ومما ينبغى أن ننبه إليه    
 التيارات الوافدة من المكفرين الـذين يرفعـون         -القارتين

ولون شيئا  قشعار السلفية، فيذهبون إلى إفريقيا وآسيا وال ي       
سيوى الـذى   ون األفريقى أو اآل   عن اإلسالم، ولكن يتصيد   

إن التـصوف   : هداه اهللا على يد دعاة الصوفية يقولون له       
كفر، فاتركوا هذا الكفر ونحن نزودكم بالمال، ونصلح لكم         
األحوال، فتقتنـون الـسيارات، وتركبـون الطـائرات،         
ــاالت ــوبكم بالري ــرون جي ــيالت، وتغم ــون الف  وتملك

حـاربوا  ، وليس مطلوبـا مـنكم سـوى أن ت         والدوالرات
 وال  ، فى القرابة، وتعادوا فـى الـصحابة       -  -الرسول

توقروا األنبياء، وال تقتدوا باألوليـاء، وعلـيكم بمثلـث          
 ابن تيمية، وابن القيم، وابن عبد الوهاب، دون         :المكفرين

 .سائر علماء المسلمين

) المجموع المفيد فى عقيـدة التوحيـد      (جاء فى كتاب    
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بالمسجد النبوى الشريف    لعلى بن محمد بن سنان المدرس       
أيها المسلمون ال ينفع إسـالمكم إال إذا        : ( ما يلى  ٥٥ص  

أعلنتم الحرب الشعواء علـى هـذه الطـرق الـصوفية،           
خرجتموها من بـين جنـوبكم وقلـوبكم        أوقضيتم عليها ف  

ا قبل  هومجامعكم ومساجدكم وزواياكم، حاربو   ومجالسكم  
والمجـوس،  فإنها روح اليهود    ) تأمل(ن تحاربوا اليهود    أ

 ). وأوهنتههتغلغلت فى جسم اإلسالم فزلزلت

والمكفرون يتسترون باسم اإلسالم، وهم حرب علـى        
اإلسالم، بل ال يقل خطرهم عن البعثات التبـشيرية بمـا           
ينشرون من مبادئهم الباطلة، ومفترياتهم الكاذبة، ويؤيدون       

ـ را(يد  يفى ذلك االستعمار بجميع ألوان التأ      ع مـذكرات   ج
ر، وهو رجل المخابرات البريطانية فى حكومة       مستر همف 

 ،نجدوتاريخ  ) (المستعمرات، وما سجله فى هذه المذكرات     
 .)لجون سنت هارى فيلبى

رجـاال ونـساء    المسلمين  إن المكفرين يتعبدون بقتل     
استقرار ون  عيخربون البيوت العامرة، ويزعز   ووأطفاال،  

 الدول اإلسالمية اآلمنة، وبكل جـرأة سـموا مـساجدهم         
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مساجد التوحيد، ومعنى ذلك أن بقية مساجد المسلمين إنما         
وال تصح فيها صـالة، بـرغم       هى مساجد شرك ووثنية،     

أنهم يقولون بصحة الصالة اإلسالمية فى الكنائس، فتكون        
المساجد وخصوصا مـساجد    أفضل من   ) عندهم(الكنائس  
والصالحين، وهـذا تمهيـد لهجـران المـسلمين       األولياء  

 .!!هم الكنائس، والنتيجة ستكون التنصيرللمساجد ودخول

ولذلك أخذ المكفرون علـى أنفـسهم عهـدا بتمزيـق       
صفوف المسلمين فى الدرجة األولـى، وإيجـاد تـصدع          
عميق فيها ، لتنفذ من خالله إلى قلوب المسلمين لزعزعة          
عقائدهم، وغرس الخالفات المذهبية فيمـا بيـنهم، وزرع        

يم والتربية المقررة فى    ألغام ناسفة عن طريق مناهج التعل     
المدارس والجامعات لنسف عقيدة اإلسالم، مـع إصـدار         

 .الفتاوى لخدمة أعداء اإلسالم من يهود وصليبيين




 ذكر الحافظ أبو سعيد العالئى شيخ الحافظ العراقـى         
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ولون فيما رواه الحافظ المحدث المؤرخ شمس الدين بن ط        
 وهو مخطوط عن ابـن      ٩٦/ فى كتابه ذخائر القصر ص    

إن التوراة  لم تبدل ألفاظها بل هى باقيـة          : (تيمية أنه قال  
 وإنما وقع التحريف فى تأويلها، وله فيـه         ،على ما أنزلت  

 . البن تيمية:أى) فصنم

اإلشفاق ( الكوثرى فى كتابه     دويقول الشيخ محمد زاه   
ولو : (٧٢/ ن زيدون ص  طبعة دار اب  ) على أحكام الطالق  

  قلنا لم ياإلسالم فى األدوار األخيرة بمن هو أضر من         َلب 
ابن تيمية فى تفريق كلمة المسلمين لما كنا مبـالغين فـى            
ذلك، وهو سهل متسامح مع اليهود يقول عن كتبهم إنها لم           

 ).تحرف تحريفا لفظيا



 مع اليهود بال قيـد وال       لقد أجاز ابن باز الصلح الدائم     
 وزعم أن هذا يوافق الكتاب والسنة، كمـا نـشرت    ،شرط

ذلك عنه الصحف والمجالت ووسائل اإلعـالم المرئيـة         
والمسموعة والمقروءة بعد صدور نص الفتـوى الباطلـة     

نـداء  (عن مكتبه الخاص، وممن ذكر نص كالمه جريدة         
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بنانيـة  الل) الـديار ( وجريدة   ،٦٤٤اللبنانية العدد   ) الوطن
 والجريـدة   ،٢٢/١٢/١٩٩٤ بتاريخ الخميس    ٢٢٧٦العدد  

) منـار الهـدى   (، ومجلـة    )المسلمون(المسماة  السعودية  
ذو القعـدة  الـصادر فـى   ) ٣٠(اللبنانيـة فـى عـددها    

 ولقد فرح جداً بهـذه الفتـوى أخـوه وزيـر        هـ،١٤١٥
يريز حين ذاك وطالب العـرب      خارجية اليهود شمعون ب   

ذوه، وذكرت ذلك الصحف ومنها      بأن يحذوا ح   والمسلمين
 وكـذلك   ،٢٣/١٢/١٩٩٤اللبنانية بتاريخ   ) السفير(جريدة  
 .٢٧٥٤األسترالية العدد ) التلغراف(جريدة 

ومما يدل على فساد اعتقاد زعيمهم وموافقته لعقيـدة         
التجسيم التى يعتقدها اليهود أنه وافق علـى كـالم عبـد            

يـث   ح - حفيد محمد بن عبد الوهـاب      -الرحمن بن حسن  
 :٤٦١/ قال فى كتابه فتح المجيد ص

وتأمل ما فى هذه األحاديث الصحيحة مـن تعظـيم          (
النبى ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجالله          
وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن اهللا من الصفات التى          
تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو اهللا علـى            
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يهود الكذب على اهللا وعلى أنبيائه      فكما أن عادة ال   ). عرشه
،  فكذلك زعيمهم يفترى على اهللا كذبا وعلى رسول اهللا        

 يكـذب   لغريب عنه فإنه إلثبات صحة معتقده     وليس هذا با  
وينسب للرسول أنه وافق اليهود على      ،  على رسول اهللا    

كفرهم، وهذا فيه تكفير للنبى المعصوم وتضليل ألشـرف         
ذلك البهتان العظيم الـذى تكـاد       الخلق، والعياذ باهللا من     

 .الجبال تندك منه

كانت الطامة الكبرى فى الفتوى التى أصدرها ابـن        ثم  
الـسعودية يـوم    ) المـسلمون (باز ونشرت فى صـحيفة      

البعض يضع ماله   : (م، حيث ورد سؤال يقول    ٧/٣/١٩٩٧
فى البنوك الربوية ويأخذ فائدة على هذا المال، فهل يجوز          

فها لألعمال الخيرية، ألنه لـو لـم        أخذ هذه الفائدة وصر   
يأخذها فسوف تذهب لليهود والنصارى ويستفيدون منهـا        

 )..فى محاربة اإلسالم؟



ليس له أن يأخذ    : (ى بالحرف الواحد  تكفيرقال الشيخ ال  
الربا مطلقا، ولو قال إنه سيتصدق بها، ليس له أن يتعامل           
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الربا منكر، وإذا ذهبت إلـى      نفس مباشرة العمل ب   .. بالربا
 ).اليهود والنصارى فاإلثم على من فعله، وليس عليه هو

أنه لم يعترض على وضع     : ونالحظ على هذه الفتوى   
األموال فى بنوك اليهود والنصارى، وحرم على فقـراء         
المسلمين االستفادة من الفائدة، وأحل لليهود أخذ الفائـدة،         

ى للمسلمين، بفوائـد    ووافق على محاربة اليهود والنصار    
 .أموال أغنياء المسلمين



 أركان التكفير المدعو محمد ناصـر        أحد  ومما قام به  
الدين األلبانى رأس المكفرين فى األردن ممـا يرضـى          

 استحسنوا ذلك منـه، أنـه       اليهود ويفرحهم، وال شك أنهم    
فريغ فلسطين من أهلها وأوجب عليهم الهجـرة        دعا إلى ت  

ى جهاد الفلـسطين   وزعم أن شهداء ال    ،ها والخروج منها  من
 ويزعم أن هـذه     ، خاسرون فلسطين وأن شعب    ،منتحرون

هى الـسنة، أنظـر جريـدة اللـواء األردنيـة بتـاريخ             
جمـع  ) فتاوى األلبـانى  (، وكتاب   ١٦/ ص ،٧/٧/١٩٩٣

، ١٨/  ص - طبـع مكتبـة التـراث      -عكاشة عبد المنان  
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العـدد  ) ١٤ (الـسنة  الـسعودية    ىالوطنالحرس  ومجلة  
م، وكـذلك   ١٩٩٣أكتوبر  هـ،  ١٤١٤ربيع اآلخر   ) ١٣٤(

شريط مـسجل بـصوت األلبـانى فـى بيتـه بتـاريخ             
وإليك أيها القارئ ما نـشرته الـصحف        . ٢٢/٤/١٩٩٣

 : ونصه١/٩/١٩٩٣بتاريخ 

 كل من بقى فى فلسطين هو كافر؟: لماذا قال األلبانى

إن قضية فتوى المدعو محمد ناصر الـدين األلبـانى          
إن على الفلسطينيين أن يغادروا بالدهـم       : (التى قال فيها  

ويخرجوا إلى بالد أخرى، وإن كل من بقى فى فلـسطين           
ة العجيبة ال تزال تثير     ب، هذه الفتوى الغري   )منهم فهو كافر  

ردود أفعال عديدة، ولم يقتصر أثرها على األردن حيـث          
 .يعيش بل امتد إلى بقية أنحاء العالم العربى األخرى

توى غريبة بالطبع، لم تمر دون التصدى لهـا مـن           ف
عشرات الشخصيات ورجال الفكر، وممن رد على هـذه         

إن الـشيخ   : الفتوى الدكتور صالح الخالدى حيـث قـال       
األلبانى فى فتواه خالف السنة، وإنه قد يكون وصل إلـى           

تباع الـشيخ   أف، وطلب الدكتور الخالدى من      رمرحلة الخ 
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 .ه دون تفكيرومريديه أال يسيروا وراء

وعلق الدكتور على الفقير عـضو مجلـس النـواب          
إن هذه الفتـوى    : (األردنى على فتوى الشيخ األلبانى قائال     

ير أن يطلب   قف واستغرب الدكتور ال   ،)صادرة عن شيطان  
من سكان فلـسطين تـرك وطـنهم بحجـة أن اليهـود              

 .يحتلونها

 هيئة التدريس فى    -قطعا للجدل -وقد تصدت للمسألة    
 الشريعة فى الجامعة األردنية، وأصدرت بيانا نددت        كلية

فيه بفتوى األلبانى، وبينت المغالطة التى وقع فيهـا فـى           
يقـضى  فتواه، ففلسطين من ديـار اإلسـالم، والواجـب          

بتضافر جميع الجهود الستعادة الحق السليب ال ترك هـذا     
 .الحق لمغتصبيه

نطق إن منطق هذا الشيخ م    : (وقال الدكتور على الفقير   
والنتيجة نفسها توصل إليهـا مراقبـون       ). يهودى صرف 

ة مدسوسة قد يكـون     يسياسيون، ولم يبرئوا الفتوى من غا     
 .هـ. أ..هذا الشيخ على دراية بها
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م أفتى عبد العزيـز آل الـشيخ        ٢٠٠١فى شهر مايو    
مفتى السعودية الحالى بأن العمليات االستشهادية التى يقوم        

 .الفلسطينيون نوعا من قتل النفس، وليس االستشهادها ب

وهذه الفتوى ال تحتاج إلى تعليـق، ألنهـا صـدرت           
 .للمحافظة على اليهود، وتحريم مقاومتهم وقتالهم

بعد االحتالل األمريكى للعراق سارعت أبواق التكفير       و
بإصدار فتاوى تحرم الهجوم على غير المسلمين، ورفض        

ل ومنعت الدعاء علـى النـصارى       الجهاد فى العراق، ب   
واليهود على المنابر فى صالة الجمعة، مع السخاء الشديد         
فى نشر فتاوى تكفير الشيعة حتى تحدث حرب أهلية فـى    
العراق وينعم المحتل األمريكى، كل هذه الفتاوى نـشرت         

محـرم   ٤٤٩فى مجلة الوعى اإلسالمى الكويتيـة عـدد         
 وصـحيفة   ،م٢٠٠٣أبريـل   /  الموافق مارس  هـ١٤٢٤

 .م٢٠٠٣الوطن السعودية فى مارس 

D:\تنصير= تبشير+ تكفير \الوهابية\كتب.doc 

٧٧ 



األب (إذا كان بعض النصارى قـد أدخلـوا التثليـث           
فى عقيدتهم نقال عن األمم الوثنية،      ) واالبن والروح القدس  

ن المكفرين هم أول من أدخل التثليث أيضا فى عقيـدة           إف
لنجدى حمد بن عبد الوهاب ا    مم  المسلمين، عندما قس  بعض  

 :التوحيد إلى ثالثة أقسام هى

 ).األب( توحيد األلوهية -١

 ).االبن( توحيد الربوبية -٢

 ).الروح القدس( توحيد األسماء والصفات -٣

والمقصد من ذلك هو مـساواة المـسلمين الموحـدين          
حـولهم  تبغيرهم من األمم الوثنية والنصرانية حتى يسهل        

 !!.عن دينهم
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: صيحة إنذار وتحذير نطلقها لشباب العالم اإلسـالمى       
الفتنة إن تكفير أهل القبلة المسلمين الموحدين، وإيقاد نار          

التوحيد ونصرة الـسنة    بين صفوف األمة اإلسالمية باسم      
ومحاربة البدعة وغيرها من الشعارات الكاذبة، يوقد ناراً        

س الكراهيـة والبغـضاء بـين       بين األمة اإلسالمية ويغر   
فى : (- كما يقول لورانس براون    - ألن المسلمين    ،أبنائها

إذا اتحدوا أمكن أن يـسودوا     ): كتاب اإلسالم واإلرساليات  
أو كمـا يقـول القـس       !!!  اًالعالم ويصبحوا لعنة وخطر   

إن الوحـدة اإلسـالمية تجمـع آمـال         : (كالهون سيمون 
ـ      ساعدهم علـى   الشعوب اإلسالمية أبيضهم وأسودهم وت

 ).التخلص من السيطرة االستعمارية

فوا أسفاه على التفريق والتمزيق، أرادنا اهللا أمة واحدة         
ـ  (وإن هذه أمتكم أمة واحـدة     : بقوله تعالى   :نوالمؤمن

وكنا حزباً واحداً هو حـزب      !! فأصبحنا أمماً متعددة  ) ٥٢
 !.اهللا فأصبحنا أحزاباً وشيعاً
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األراضـى المقدسـة،    الخليج و لون فى   مرون يع منص
يريدون الزحف إلى مكة، بقيادة أبرهة الجديد ممثالً فـى          
نيكسون أو كارتر أو ريجان أو بوش األب أو كلينتون أو           

 .بوش االبن أو من يأتى بعدهم

 ومن الجانب اآلخر التبشير المسيحى،      ..هذا من جانب  
 مليون نسمة،   ٨٥٠فهل تعلم أن عدد المسيحيين فى العالم        

مبشرين المتخصصين للدعوة ضد اإلسالم حوالى      ونسبة ال 
 مليون نسمة، ويعتبرون أن هـذه النـسبة ضـئيلة ال         ١٧

تتناسب البتة مع المطلوب منهم، وبـذلك فهـم يجنـدون           
تبتغيـه    وهذا ما  ، لتكفير أهل القبلة من المسلمين     مكفرينال

مراكز التبشير فى العالم، والتى تـشكل تعاونـاً أوربيـاً           
 .النطاقأمريكياً واسع 

) التحاد الكنائس للتبشير  (ففى المؤتمر السنوى السادس     
 حيـث   ١٩٨٠الذى عقد فى كاليفورنيا بالواليات المتحدة       

إن أبواب المنطقة العربيـة والعـالم       ): واين شاهباز (قال  
اإلسالمى أصبحت مفتوحة على مـصراعيها للمبـشرين        

 ألف أمريكى يعملون فى السعودية      ١٥٠ فهناك   ،النصارى
مـنهم كثيـرون    ) المنصرين(بلد الذى يعتبر مغلقاً أمام      ال
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 .يعملون فى ميدان التنصير فى الخفاء

التابعـة  ) نيدس( نشرت وكالة    ١٩٨٥وفى بداية عام    
كان تقريراً عن الحركـة التنـصيرية فـى الخلـيج           يتاللف

 وأشار التقرير إلى أنه ال يصرح لرجـال الـدين     ،العربى
طقة بما فى ذلـك القاصـد   المسيحى بالدخول إلى تلك المن   

 ظبى بصفتهم رجال دين، بـل علـيهم أن          والرسولى بأب 
 يبرروا وجودهم بصفتهم فنيين لديهم عقود مع الـشركات        

 .النفطية التى تعمل بوجه تنصيرى

وأضاف التقرير أن هناك مؤسسات مسيحية فى منطقة        
سيويين أعمال التنصير من خالل عمالها اآل     الخليج تمارس   

الذين يصل عددهم فى البحرين وقطر وأبـو        المسيحيين و 
 .ظبى إلى ألف عامل منصر

إن األمن القومى اإلسـالمى فـى      :  فيا شباب اإلسالم  
خطر، نعم فى خطر، فلسوف نواجه بمائة أندلس جديـدة          
على اتساع العالم اإلسـالمى كلـه كفلـسطين والفلبـين           
وأفغانستان وتركستان وأزربيجـان وكـشمير وبلغاريـا        

 والعـراق،    وجنـوب الـسودان     وأرتريا وقبرصوألبانيا  
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٨١ 

إن  (:"روبـرت مـاكس   "ولذلك يقول المنصر األمريكى،     
 ،جهودنا لن تتوقف حتى يرتفع الصليب فى سـماء مكـة          

الزحـف  (راجع كتـاب    !!!) ويقام قداس األحد فى المدينة    
 .٢٨ ص ، للدكتور عبد الودود شلبى)إلى مكة

هـل القبلـة    إن تكفير المكفرين أل   :   اإلسالم رجاليا  و
والتبشير المسيحى يعد أكبر كارثة تقضى على اإلسـالم         

 - عصابات التكفير والتبشير   - فهذه العصابات  ..والمسلمين
شرى وينتشر فـى وطننـا      ستالتى بدأ خطرها يستفحل وي    

اإلسالمى، وراء أى مسلم أو مسلمة فى أى بلد فى الشرق           
 أو حتى    أو أوربا أو أمريكا    أو الغرب، فى آسيا أو أفريقيا     

 .فى األدغال والغابات

إنها الحرب الخسيسة التى تستنهض الهمـم، وتهيـب         
بالنوام والغافلين، أن هبوا لمواجهة هذا الخطـر قبـل أن            
تعض بنان الندم، وقبل أن تزل بنا القدم، وقبل أن يـصبح      
المسلمون أمثولة وأضحوكة بين سائر األمـم، وقبـل أن          

بهم المثل فى الـذل،     يتحول المسلمون إلى أرقاء يضرب      
 .وتدور الدائرة كما دارت عليهم فى األندلس من قبل


