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كلمة �لتقو�٢

منذ سنني قليلة �بعد �LياK �الحتا0 �لسوفييH تز�يد 
�\جوX على �إلسالX، �كأ� �لدين �حلنيف 8صبح 
 ] �لغر^  جنح   �8 بعد  �للد�0  �لعد�  هو  �آل� 
 Hخلطر �لشيوعي، �تفكيك �الحتا0 �لسوفي� Kعلى �نتشا gلقضا�
�سقوo حائط برلني. �مع �نتشاK �لتكنولوجيا �حلديثة ��سائل 
�التصا/ ��إلعالX �لH 8تاحتها �إلنترنت، ��ملحطا� �لفضائية، 
بدt �8لة ��سعة ُتَشن ضد �لدين �حلنيف. �قد بد�8 بشكل 
هاw0 [ �8/ �ألمر، �حتولت بعد 8حد�u �حلا0< عشر من 
�لذين  �8لئك  �يتبع  سافل.  بأسلو^  لتكو�  (8يلو/)   Cسبتم
من  لديهم  ما  �إلسالX كل  على   gلشعو�� �حلملة  هذ}  يشنو� 

�سائل، مبا [ .لك �لتدليس ��لكذ^ ��خلد�| ��إلفك. 
�يذكرنا حديث هؤالg عن �إلسالX، ��نتقا�0ִדم حليا� �لرسو/ 
�إلفك  �ديث  �لطاهر��،  ���8جه  مع  �عالقاته   � �لكرمي 
عن �لسيد� عائشة �لصديقة Kضي �هللا عنها، �لذ� 8ثاK} بعض 
�ملنافقني، ��قع فيه 8يضا بعض �ملسلمني. �ال شك �8 حديث 
�إلفك .لك قد 8حز� �لرسو/ � �8حز� �ملؤمنني �ملخلصني، 
�لكن �هللا تعا� 8ظهر �حلق [ Lاية �ألمر، �كشف �لكذ�بني 
 َّ�
��لدجالني ��ملدلسني ��ملخا0عني. �بشر تعا�  �ملسلمني: ﴿ِ
�لَِّذيَن َجآ��gُ ِباِإلْفِك ُعْصَبٌة مِّْنُكْم ال َتْحَسُبوُ} َشرًّ� لَُّكْم َبْل ُهَو 
َخْيٌر لَُّكْم﴾ � قا/ تعا� [ �آلية �لتالية ﴿َلْوآل ِ
ْ. َسِمْعُتُموُ} َظنَّ 

ْفٌك مُِّبٌني﴾ ِ َ�َقاُلو� َهَذ�  ِبَأْنُفِسِهْم َخْيًر�  َ��ْلُمْؤِمَناُ�  �ْلُمْؤِمُنوَ� 

(١٢-١٣ :Kلنو�)
جديد،  بشكل  �إلفك،  حديث  8خر�  مر�  نسمع   ،Xليو��
�بتكنولوجيا حديثة، �بأسلو^ 8شد خبثا، �بتدب� 8كثر مكر�، 
بإ.�  مآله  �إلفك، �سو� يكو�  �8ال �8خ�� حديث  �لكنه 
�هللا تعا� نفس مآ/ �يع 8حا0يث �إلفك [ �ملاضي، فسو� 
ينكشف �حلق �يظهر صد& �إلسالX، �سو� ينكشف 8يضا 

�لباطل �يظهر كذ^ �لكذ�بني.
 Xليو� Xُتوّجه ضد �إلسال Hحلملة �لشرسة �ل� �
�[ �حلقيقة، 
طويلة  حر^   ] معركة  سو�  ليست  �هي  جديد�،  ليست 

 Kكانت  تعيش [ عصو Hبا �ل�K�8 ] بد�8 بعد عصر �لنهضة
من  تقريبا،  سنة  8لف  ملد�  �حلا/  هذ�   ] ��ستمر�   ،Xلظال�
�لذ<   0Kملا� بد8   � عشر.  �لسا¢0  �لقر�   �
 �لسا¢0  �لقر� 
�لعا£،  �يغز�  �ينهض،  يستيقظ،  ُسبا� عميق  يغط [  كا� 
�يسيطر �يستعمر �لشعو^. �بطبيعة �حلا/ فإ� كلمة يستعمر 
 Kعلى �لكذ^ ��خلد�| ��لتدليس، أل� �الستعما Xلشعو^ تقو�
معنا} �إلعماK ��لبناg ��لتقدX، �لكن �ستعماK �لغر^ للشعو^ 
 gالستيال�� ثر��ִדا  �Lب  �لشعو^  �ستغال/  عن   �Kعبا كا� 
على خ��ִדا. �خال/ ثالثة قر��، �ستطا| �لغر^ �ملسيحي �8 
يستو¥ على �لعا£ بأ�عه، �خضعت له �لشعو^، �8صبحت 
�0لة مثل بريطانيا تفتخر بأLا �إلم�CطوKية �لH ال تغيب عنها 
�ملسلمو�  حتو/  8سف،  �بكل  �لوقت،  نفس   ] �لشمس. 
ليكونو� كما �صفهم سيدنا Kسو/ �هللا: "غثاg كغثاg �لسيل"، 

��لغثاg هو ما ªمله �لسيل من قا.���K ��8سا¨. 
��ستو�  �ملسيحي  �لغر^  �نتفخ   �8 بعد  �لطبيعي،  من  �كا� 
�هكذ�  �لعا£،   ] �ملسيحية  نشر  على  يعمل   �8 �لعا£،  على 
بدt �8ال� �لتبش� تغز� كل �لبال0 �لH غزִדا �جليو¬ من 
هجما�  تصحب  �0ئما  كانت  �لتنص�  %ا�ال�  فإ�  قبل. 
بالغا  نشاطا  عشر  �لتاسع  �لقر�   ] 8Kينا  �لذلك   .Kالستعما�
للحمال� �لتبش�ية [ �\ند �جنو^ شر& �سيا، كما �نتشر� 

8يضا �ألنشطة �لتبش�ية [ 8فريقيا على �8سع نطا&. 
� �نشغل �لعا£ بعض �لشيg [ �لقر� �لعشرين، فكانت �حلر^ 

 باملنطق واللسان
 ال بالسيف والسنان 
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�لعاملية  �لعاملية �أل��، � تال .لك �أل�مة �القتصا0ية فاحلر^ 
��لستينيا�  �خلمسينيا�   ] �لشيوعي  �خلطر  ظهر   � �لثانية. 
 ] �ملسيحيني  �ملعسكرين  بني   �0Kلبا� �حلر^  �ندلعت  حيث 
�لشر& ��لغر^. �مع حلو/ �لسبعينيا� بد�8 عو�مل �لتفكك 
ح®  �لثمانينيا�   �gجا  �8 �ما  �لشرقي،  �ملعسكر   ] تظهر 

�ندحر فيها �لعد� �لشيوعي ���/ خطر}. 
�لتبش�  جبهة  �هي  ��ملسلمني،   Xإلسال�  �
 �جلبهة  فتحولت 
 �8 بعد  8خر�  مر�  �لتبش�<   oلنشا� عا0  �بذلك  �ملسيحي. 
�لعا£  �لعشرين. �شهد  �لقر�  �لنس¯ [   gد�\� من  بفتر�  مر 
�إلسالمي هجمة جديد� للتبش� �ملسيحي، بد8 �إلعد�0 �جليد 
8سفر� عن  �لتسعينيا�، �  �لثمانينيا� ��ستمر� [  \ا [ 

�جهها [ �لقر� �لو�حد ��لعشرين.
�بطبيعة �حلا/، ال بأ¢ من �8 يعمل 8صحا^ 8< 0ين على نشر 
8فكاK 0ينهم، ما �0مو� ªترمو� �ملشاعر �لدينية لآلخرين، �ال 

� معتقد�� �آلخرين �8 �ستخد�X �ألساليب  �gا�لو� �إلساª

�لوضيعة من �فتر�g �ألكا.يب ��تبا| 8ساليب �خلد�|. 
�ال بأ¢ �8 يدعو �إلنسا� �آلخرين 
� ما يؤمن به من عقائد 
�نتقا��0 ال.عة  توجه  �قحة  �لكنا ±عنا هجوما�  �تعاليم، 
مقدساִדم،  �تدنس  �ملسلمني  مشاعر  �جتر²   ،Xإلسال�  �

لدKجة L8م �صفو� Kسو/ �لرtة باإلKها^. �لو L8م كانو� 
موضوعيني [ �نتقا�0ִדم ملا 8ثا��K حفيظة 8حد، �لكنه �Kحو� 
من  �ملسلمني   gعلما عليه   0K  �8 سبق  ما  ير��00  قصد  عن 
�فتر���g �8كا.يب، معتمدين [ .لك على ما جاg [ بعض 
�لكتب �إلسالمية �لH ظهر� [ عهو0 �لتخلف، �8 مستدلني 
بكتب كأLا 
سالمية �هي ليست كذلك، فهي 
ما �8 تكو� 
 �
ملالحد�، �8 تكو� مبسميا� 
سالمية �هي غ� 
سالمية، 
8سف  بكل  تسربت   Hل� �لعقائد  بعض  �ستغال/   gجانب سو
 �Kمفاهيم �ملسلمني، نتيجة لدخو/ 8عد�0 كب�� من �لنصا �

�لتخلي كلية عما �Kثو}   gيستطع هؤال £� ،X0ين �إلسال ]
�لعقائد  تلك  �لوقت �جد�   Kمن عقائد �مفاهيم، �مع مر�

��ملفاهيم �خلاطئة طريقها 
� �لكتب ��ملفاهيم �إلسالمية، �هي 
معر�فة باسم "�إلسر�ئيليا�". �مبع´ �خر، ²�K 8عد�g �لدين 
 Xإلسال�  �
 يسيئو�  لكي  �لعكر،   gملا�  ] يصطا��0  �حلنيف 

�يعملو� على تنص� �ملسلمني. 
ال شك �8 كل مسلم ªترX �ملسيح � �0ين �ملسيح �لذ< 
8نزله �هللا تعا� عليه. �Kغم �8 �ملسلمني على قناعة بأ� 0ين 
�ملسيح قد 8صابه �لتحريف، ��8 �إلجنيل �لذ< 8نزله �هللا تعا� 
8قو�/ �عها  من   Kثا� 
ال  منه  يبق  قد ضا| �£  �ملسيح  على 
معتمد�، Kغم  8ناجيل  �لكنيسة  �عتCִדا  �لنا¢ [ كتب  بعض 
كل .لك فإ� �ملسلمني ªترمو� ما يريد �لنصا�K �8 يؤمنو� 
 0�K8 ا من ثالثة 8قانيم فهو حر، �من\
به، �من 0�K8 �8 يعبد 
�8 يعبد بقر� بثالثة K8جل فهو حر 8يضا، �لكن 
.� تطا�لَت 
باملثل، ألنك 8نت  على 0يµ، فإنك تعطيµ �حلق �8 8عاملك 
�لذ< بد�8 بالعد���، فأصبح من حقنا كمسلمني �8 ند�فع 

عن 0يننا.
من  �جلها0  ناقو¢   &0 لقد  مكا�!  كل   ] �ملسلمو�  8يها 
بالعنف  �ال  بالسنا�،  �ال  بالسيف  ليس  �لدين،  نصر�  8جل 
�باللسا�،  باملنطق  �لكن  ��لتفج�،  بالتكف�  �ال  ��إلKها^، 
متاما كما يفعل �لكث��� ِمَمن كانت جر�حا� 8لسنتهم 8شد 
ندعو  
ننا  ��لسنا�.  �لسيف  �طأ� �8كثر خطر� من جر�حا� 
��للسا�،  باملنطق  �ملجيد  �جلها0  \ذ�  يهبو�   �8 �ملسلمني �يعا 
�ليطرحو� خالفاִדم جانبا، �ليتناسو� �لو مؤقتا، ما يفصلهم عن 
بعضهم �لبعض، �ليتخلو� عن 8ساليب �لتكف� لبعضهم �لبعض، 
�كشف  8نيابه،  عن  كّشر  �لذ<  �جلديد،  �خلطر  هذ�  ملو�جهة 
عن ¸البه، �ظن �8 �إلسالX ��ملسلمني قد صا��K لقمة سائغة. 
 Kعنا شر� يكفِّر   �8� قلوبنا،  بني  يؤلف   �8 تعا�  �هللا  �ندعو 
8نفسنا �سيئا� 8عمالنا، ��8 ينصرنا نصر� عزيز� على كل من 
ُتَسوِّ/ له نفسه �8 ينا/ من شر� سيدنا �حبيبنا Kسو/ �هللا �، 
�8 يدنس طها�K �قدسية كتابنا �لكرمي ª �8ط من شأ� 0يننا 

�حلنيف. �ال يغينب عن با/ 8حد �8 لإلسالK Xبًّا ªميه.


