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 بسم الل الرمحن الرحيم 
    رسول اهلل، والصالة والسالم ىلع هلل، احلمد

 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 
 

 تمهيد: •
اهتمامايت  عن    –ما  ا  شيئ    –  تفرقة، قد تكون بعيدة  اءات مهذه قر

أحب   ال  أين  غري  واتلاريخ،  الرتاث  تقييد    يف  إىل  فأعمد  شواردها،  تفويت 
مج تكون  أن  تعدو  ال  ويه  تلخيص  لشتات    اع  فوائدها.  أو    أورة،  لفك   ا، 

 عيين عليه يف مطالعات اعبرة.  ا ملحتوى كتاب وقعت  عرض  
،   يف األسفارال يُمل    صاحب  وأحسن أنيس، و والكتاب خري جليس،  

االنتظار،    ورفيق   جلسات  الكتيف  يف  يكن  لم  فيه  ولو  ترى  أنك  إال  اب 
العقول،  ئح،  القرا   نتاج لكىفوثمرات  اتلجارب؛  ذلك    َص َلخ   .وخالصة 

ع  وزيادة   »  احُظ جلا  ثمان أبو  قال:  عِ حني  ُمِلَئ  واعء   َوَظر ف   ام  ل  والكتاب   ،
ف   َت ِمن  نواِدرِهِ، و  إن  ؛  اوِجد    اناء  ُشِحن ُمَزاح  وإ،  اُحِِش َظر    إن  شئَت َضِحك 
َعِجب   وإن  شئَت  فرائِده،  غرائِب  من     َت 

َ
أ وإن    ت َك هَ ل  شئَت  شئَت    طرائُفه، 

 .  (1) «واِعُظهأشَجت ك م

 
تأليف: أيب عثامن  تاب احليوانك  (1) السالم هارون.؛  :  2ط  عمرو بن بحر اجلاحظ. حتقيق ورشح: عبد 

 ام بعدها.  ف  38/ 1 بمرص. يب احللبي وأوالدهم. مكتبة ومطبعة مصطفى البا 1965هـ/ 1384
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املعني   أنواهلل  خفيفة تكون    ىلع  لُكنخاشة  نواة   القراءات    هذه 
   احلمل، ثقيلة املضمون.

 تصدير: •
ايلهودي    قال الربيطاين  واجلاسوس  باجلريف  املنّص   جيفورد  ويلام 

William Gifford Palgrave  توارَى  :  م(1888ه/  1305)ت »َمََت 
ِكنُنَا عندئذ  أن ن َة عن بالد الَعرب ُيم  ُج  القرآُن ومدينُة َمكخ رى الَعَرِِبخ يتدرخ

د  يف سبيل احلضارة اليت ال ُيب ِعُدُه عنها إال   . (2)«ه وكتابُ حُم م 
هذه قصة بدأت فصوهلا من قديم الزمان، وما زالت تلوكها األلسن  

 إىل يومنا هذا.  

 [ أ]
 ..و  ال   كح  ل  ل  خ  

 اتلنصي بني ادلين والسياسة. 1
المُ   باَت  تَ   اِت مَ لخ سَ من  ال  )اتلنصري(  دَ اجلَ   ُل بَ ق  اليت  أن  يف حقيقته  ل 

مصبطغ استعمارية  سياسية  ادلينحركة  بصبغة  َلُ ل  تَ   ،ة  وتتسرت وسَ بس  ه 
أنها بدأت بالظهور إثر إخفاق    يرى الاحثون يف تاريخ احلضارات خلفه، و

 
عد اليايف،  . شاتليه. خلصه ونقله إىل اللغة العربية: مسا تأليف: أ. ل  الغارة عىل العامل اإلسالمي؛ر:  نظا  (2)

ط  وحمب اخلطيب.  احلديث1967هـ/  1387:  2الدين  العرص  منشورات  السعودية.   -م.  جدة/ 

 . 94ص
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اتلاريخ يدعم ذلك، فاحلمالت    احلروب الصليبية يف حتقيق مرادها. وسياُق 
  –عرف عند املؤرخني املسلمني  كما اكنت تُ   –ة  الصليبية أو حروب الفرجن

الزمن،   من  قرنني  حنو  نهاامتدت  المنذ  اية  الامس  حَت  هلجقرن  ري 
اهلجري  السابع  القرن  خيىف    . أواخر  احلروب    –أيضا    –وال  تلك  أن 

  رداء   حتت  تواروا اشرتكت مع اتلنصري يف صبغتها ادلينية، فاذلين خاضوها  
  السيطرة   ؛ املتمثل يفالرئيس  هدفهم  قيقحتأجل    من   الصليب  وشعار  ادلين

  ُب سِ ن  أما حركة اتلنصري فيَ   .ةقدسامل   ايضالد اإلسالمية، خاصة األرال  ىلع
)فَ رُ ظ  نَ المُ  هلا  بما  َل ض  ون  قام  اذلي  لول؛  ريموند  اإلسباين  إىل  ريادتها   )

 م.  1292ه/ 691يمكن أن يسىم أول خطوة تنصريية سنة 

 ي يف العالم اإلسليم ريموند لول: رائد اتلنص. 2
( لول  الع Raymond Lullريموند  يف  اتلنصري  رائد  الم  (: 

واملنظ  املنّص    ، حسب الكم اليماإلس  اتلنصري.  ين  دل يف جزيرة  وُ رين حلركة 
ر عنه فجوره يف شبابه. ثم قرر أن هِ ه، وشُ 1235ه/  632ا اإلسبانية اعم  كرمايو 

العربية  َب هَ يَ  اللغة  فتعلم  للتنصري،  جامعة    علوم وال  حياته  يف  اإلسالمية 
ا   ،ا ملقارعة املسلمنياستعداد    ( ملابا) ىلع شخص  ألول اتلهجم  واكن سلحه 

  ن  واكن مِ  وابلحث عن شبهات حتوم حوهل، ، يب حممد صىل الل عليه وسلمانل
 ن احلروب الصليبية. يار بديال عطرح هذا ال ن  أوائل مَ 

سنة  ابت حركته  أرض  1292ه/  691دأ  واكنت  حمطته  م  يه  تونس 
امل بعض  ملناظرة  فُض   سلمني،األوىل  أهلها  أثار غضب  ما    بلكنه رساعن 
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سنة باجلزائر  جباية  الكرة يف  أاعد  ثم  املعارضة  1307  ه/707  ونيف،  وليق  ه، 
فسُ  أنفسها،  لكنه  نيف،  ثم  هدفه،جن  ىلع  نشاطه    رص  ملمارسة  حَت  واعد 

مرجوم   يفوفاته  باحلجارة  األول    ا  ترى  1315يونيو    29  ه/715ربيع  فيما  م، 
ُم  بعض   الرجم  قصة  أن  بمظهرقَ لَ تَ ادلراسات  إلظهاره  الشهيد«  ة  .  »الطل 

هم  صاحب أول خطوة تنصريية، وهو املل  د  عَ وىلع لك حال فإن ريموند لول يُ 
الالحق  املنّصين  من  رأسلكثري  وىلع  زوني،  صموئيل   يمرهم 

َ
أ اذلي    دَ رَ ف  ؛ 

 . (3) ابنه اذلكر الوحيد باسمهىمخ ا يف سرية حياته، وسَ كتاب  

 . تداىع األكلة إىل قصعتها 3
املن نشاطات  ويُ توالت  بعد،  فيما  عرش    د  عَ ّصين  اتلاسع  القرن 

حلمالت   اذلهيب  العّص  اهلجري(  عرش  اثلالث  القرن  )يوافق  امليالدي 
 . يلبس لوسه  من جدلتهم لُكل   اتلنصري، ساعدهم ىلع ذلك أناس  

وامل  املسترشقون،  وفظهر  اجلغرافيون،  ثلو ومم،  الةالرحستكشفون 
اجل اكنت  لكه  ذلك  وقبل  اتلجارية،  قد  الرشاكت  الغازية  الغربية  يوش 

من كبرية  أجزاء  عليها،    اجتاحت  سيطرتها  وفرضت  اإلساليم،  العالم 
مستغلة ضعف  ما ووالكء وقناصل وممثلني هلا يف بقاع شَت،  ك  حُ   ت  نَ يخ وعَ 

 جلهل والعصبيات والزنااعت.  شعوب وتفككها وإغراقها يف اال

 
هـ/  1432  :1تأليف: محد عبد اهلل. ط  ؛م( لقاء املسيحية باإلسالم1952  -1867صموئيل زويمر )  (3)

 . 163، 17 -16ص املنامة/ مملكة البحرين. -م. مطبعة االحتاد2011
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 ندر وكتابه مزيان القفار كتوادل. 4
األ ادلكتور  فايعد  اكرل  )ملاين  أشد  Karl Pfanderندر  من   )

مقاصده. حتقيق  سبيل  يف  املنافحني  للتنصري،  مؤلفات  تَ وكَ   املتعصبني  ب 
اذلي احلق(  )مزيان  كتاب  أشهرها  من  املجال،  هذا  يف  عليه   عدة  اتكأ 

املنّص   كبن  يأكرث  انتصارا  فيه  انتّص  وقد  بعده.  لمن  اتلثليث،   عقيدةريا 
ا الكتاب  مصداقية  من  وأكد  وسالمته  فصلني    اتلحريف!ملقدس  وعقد 

   نبوته ورساتله. عليه وسلم واكملني للقدح يف انليب حممد صىل الل
أور يف  اتلنصريي  عمله  فاندر  السلطات  وابتدأ  أن  إال  الرشقية،  با 

نشاطه، الروسية   ا  اعرضت  إىل  لنرش  فتوجه  خصبا  مرتعا  فيها  وليق  هلند 
بلبلة كبرية بنيث  دِ حُم  أفكره،   العالم اهلناملسلمني هنالك.    ا  دي  وتصدى هل 

اهللرح  يفة  معه  املناظرة  فطلب  الكريواين،  الرحن  خليل  بن  اعمة    باحة   
م ىلع املسائل املختلف فيها بني انلّصانية  1854  ه/1270  ببدلة أكرب أباد اعم 

واك الدلة،  أهل  من  حشد  املناظرة  وحض  العالم  واإلسالم،  حجج  نت 
قاصمة  اهل املسلم  فالظه  ندي  حول  ر  انلقاش  باب  يفتح  يكد  فلم  ندر، 
   حتريفسألة  م

ُ
أ املناظرة، وما يه إالاإلجنيل حَت  فانسحب من  أيام  جلم،   

رأسا! اهلند  رحةُ   حَت اغدر  سنة  وقاد  بعد  فيما  ثورة  1857  ه/1274  اهلل   م 
ونصبوا   بالقهر،  أمخدوها  اإلجنلزي  أن  غري  لالده،  املحتلني  اإلجنلزي  ضد 

إىل روج  هم، فاضطر رحة اهلل اهلندي إىل ال تِ  وقادَ انق لعلماء املسلمنياملش
 كة املكرمة واإلقامة بها. م
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ستانبول، ورشع يف إرساء داعئم مركز تنصريي  إ إىل فتوجه فاندر  أما
اإلسال الالفة  دار  عقر  يديع  يف  وأخذ  العثمانية،  ادلولة  واعصمة  مية، 

هل  اكنت  الغلبة  أن  يف  ويتفاخر  َص   وأنه  باهلند،  من    دخ مناظرته  كثريا 
داعواه  فوصلت  دينهم،  عن  ا  مسامع إىل    املسلمني  عبد  لعزيز،  السلطان 

  مكة   رشيف  إىل  اعجلة   رسالة  فكتبذللك،    شديد   م  غَ بِ   السلطان  أصيبو
  واثلورة   املناظرة  قصة  عن  اهلنود  احلجاج  من  لالستفسار  عون  بن  اهلل  عبد
   .األمر ةحبقيق  العال  الاب  وإعالم  م 1857 ه/1274 سنة

 فطلبه   مكة،  يف  موجود  اهلل  ةرح   الشيخ  بأن  الرشيف  هفأخرب
  رجب   يف   اآلستانة   إىل  رحة اهلل  وصول   وعند   ضيفا خاصا عنده.  نسلطالا

  موكب يف    خان  العزيز   دعب   السلطان  استقبله  م 1863  ديسمرب  /ه1280  سنة
  العلماء   ودور  واثلورة  املناظرة  عناهلل    ثه رحةُ وأكرمه وأضافه. فحد    رسيم،

 . اإلجنلزي يد ىلع   الوحشية ذابحملوا فيها
 إىل   اهلل  ةرح   الشيخ  بوصول  سمع  عندما  تركيا  من  رخ فَ   قد  ندراف  اكن

  بالقبض   رأم   احلقيقة  ىلع  السلطان  اطلع  وملا  هل،  السلطان   وإكرام   اآلستانة
  ثم   الفتنة،  لاب  سدا  مراكزهم   وإغالق  كتبهم  ومصادرة  املنّصين  ىلع

  ىلع   الرد  يف   كتاب  تأيلف  زيارةلا  هذه   يف   الشيخ  من   السلطان  طلب
   ،انلّصانية

َ
ل ما اكن كتاب )مزيان احلق(  ث  ومِ   .(4)(قحلا   رهاإظ)  كتابه  َف لخ فأ

 
:  1؛ تأليف: رمحة اهلل بن خليل الرمحن اهلندي. طإظهار احلقلها يف مقدمة كتاب:  تفاصيانظر القصة ب  (4)

 القاهرة/ مرص. -مكتبة الثقافة الدينيةم. 2009هـ/ 1430
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ا لكثري من داعة  د  لكثري من املنّصين؛ اكن كتاب )إظهار احلق( مستن متكأ

حماج  يف  الكبري  املسلمني  ادلاعية  به  املتأثرين  أبرز  ومن  انلصارى،  جة 
 .  اتدي املشهور: أحد دِ 

سنة بريطانيا  فاندر يف  الشيخ رحة  وتو  .(5)م 1865  ه/1282  مات  يف 
 م.  1891 ه/1309 اهلل اهلندي يف مكة املكرمة سنة 

 

 
 . 19تأليف: محد عبد اهلل. ص سيحية باإلسالم.م( لقاء امل1952 -1867صموئيل زويمر ) (5)
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 [ ب]
 املسيح أو حممد.. بأيهما نثق؟!

 صموئيل زويمر . 1
( زويمر  مارينوس  (  Samuel Marinus Zwemerصموئيل 

صريي بارز  أحد رواد احلركة اتلنصريية يف العالم العرِب، وصاحب نشاط تن 
وتطبيقا    – يف   –تنظريا  ودل  اعما.  الستني  جاوزت  مسرية  احلجة    يف  ذي 

ات املتحدة اإلمريكية بعد  والي بال  م يف مشيجان1867إبريل    12  ه/1283
ونشأ يف وسط متدين، فتلىق تعليما الهوتيا    ة أرسته إيلها من هونلدا.هجر

   .مكثفا من صغره، وابتدأ خبدمة اتلنصري حمليا يف وقت مبكر من حياته
ما تكنواك أشد  احلماس ىلع  فقرر  ت جذوة  نفسه،  اشتعاال يف  ون 

وأتقنها، ووسع مداركه يف    ربيةالع  الروج يف سبيل نرش انلّصانية، وتعلم
واإلسعاتق  اتلمريض  مهنة  إىل  نيات  بها  ينفذ  وسيلة  يلتخذها  األويلة  فات 

م فريقا  كون  ثم  العامة.  ويعد  قلوب  معه.  للسفر  املتحمسني  املنّصين  ن 
) األس  النسينج  يج  جون  ادلكتور  الرويح John G. Lansingتاذ  األب   )

ز استوىح  فمنه  العربية،  األرضية  الف  ويمرلإلرسايلة  مهد  اذلي  وهو  كرة، 
 لهم، ووضع االسرتاتيجية األوىل النطالقتهم.ملناسبة لعما

تأسيس انلواة األوىل  1889أكتوبر  ه/  1307صفر    أعلن زويمر يف م 
هل،  العربية  لإلرسايلة ترباعت  جيم ا،  ومجع  دربه:  رفيق  فيها  س  سانده 
( اتلقيا   ،(James Cantineاكنتاين  نيو  وقد  معهد  يف يف    برونزويك 
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وقد خترج زويمر فيه ونال شهادته    .علم الالهوت   ناء دراستهماأث  جريسنيو
وما لث هذا اإلعالن أن ليق قبوال    م.1890مايو    ه/1307رمضان    بتفوق يف

ا الكنيسة  اإل من  راعية  فتبنت  أمريكا،  يف  العربية  صالحية  إلرسايلة 
 وإدارتها. 

يزورها يف أول حمطة عربية  بريوت يف  إىل  زويمر  احلجة    وصل  ذي 
، ثم إىل القاهرة، وقام  ىق برفيقه اكنتاينتلث احي  م 1890أغسطس    ه/1307

الحر األحر املطلة ىلع  للموانئ  استكشافية   ، م 1891ه/  1308سنة    برحلة 
باألسقف  خالهلا  )  واتلىق  فرينتش  فاليب   Bishop Thomasتوماس 

Valpy French)  املركز  اذلي اكن يف طري ملبارشة عمله مسؤوال عن  قه 
وم بمسقط.  بع اتلنصريي  زويمر  الكث  أهم وقت  ض  متجوال يف  ايلمن  يف 

وموانئها.   يف مدنها  منها  اآلخرة    وخرج  م  1891أكتوبر    ه/1308مجادى 
قاصدا الّصة لالجتماع مع زمالئه املبرشين، ويف الطريق توقفت الاخرة  

تش اليت تويف  ر فيها لزيارة رضيح األسقف فرينيف ميناء مسقط، فزنل زويم
يطأ  م، واكنت هذه أول مرة  1891مايو    14  ه/1308ل  واش  إثر رضبة شمس يف

 أرضا عمانية.   فيها
أول  ويف الّصة ارتأى زويمر مع رفيقه اكنتاين وزمالئهم تأسيس  

م، وأمدتهم اجلمعيات  1892  ه/1309  مركز لإلرسايلة العربية اتلنصريية سنة
متخصص بطبيب  ري   اتلنصريية  إي  الكرنس  ادلكتور  ز  يدىع 

(Clarence E. Riggs ُاست ثم  نفسه،  العام  يف  يف  (  آخر  طبيب  به  بدل 
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االع تكون    .(6) تلال ام  الّصة  يف  املقدسة  الكتب  بيع  متجر  افتتاح  ومع 
قد   العربية  و ته اناإلرسايلة  واإلعداد،  اتلأهيل  مرحلة  أرست داعئم ت من 

 أعماق شبه اجلزيرة العربية. عملها اتلنصريي استعدادا للولوج إىل 
أوبعد جوالت   بها زويمر قرر هو وراستكشافية  قام  فاقه يف  خرى 

يف  العربية  اجلزيرة  شبه  يف  اثلاين  مركزهم  يكون  أن  العربية  اإلرسايلة 
زويمر   صموئيل  وتوىل  بيع    سهنف الحرين،  متجر  بافتتاح  إنشائه  مهمة 

يف املقدس  اإل1893فرباير    ه/1310رجب    الكتاب  عينت  فيما  رسايلة م، 
بيرت األصغر  شهر   (7)مرويز  شقيقه  يف  مسقط  اآلخرة    يف   ه/ 1311مجادى 

 
ز  (6) أن رسور  هنا  للذكر  املستحقة  الوقائع  فقد  من  طويال،  يدم  مل  رجيز  الدكتور  بتعيني  وكانتاين  ويمر 

بأ الدكتور رجيز ال يؤمن  اكتشفا أن  ملا  السالم، وأنه  صعقا  املسيح عليه    من   -  تعبريهم  حسب  –لوهية 

جرى بينهم يف  ( وذلك بعد حوار  Christian Unitarians)  املوحدين  املسيحيني  بأفكار  املتأثرين

عام وخيش1892  هـ/1309  صيف  فتكون  م،  إسالمه،  إشهار  إىل  ذلك  به  يؤدي  أن  من  املنرصان   

م عادة  املوحدين  إن  إذ  ولإلرسالية،  هلام  كربى  دخول  فضيحة  من  أدنى  أو  قوسني  قاب  يكونون  ا 

عىل بقائه    اإلسالم، فأرسال خطابا عاجال إىل أمناء اإلرسالية العربية، ورفضا العمل مع رجيز، لكنه أصر 

يتدخل أن  دون  عمله  ففي  يف  أرادا  ما  هلام  وحتقق  معتقداته،  للناس  يظهر  أو  شؤوهنام  املحرم   يف 

من1892أغسطس    14  هـ/1310 رجيز  اإلرسالية  جلنة  أعفت  آخر.   م  طبيبا  به  واستبدلت    منصبه، 

 .90 -89ص م( لقاء املسيحية باإلسالم.1952 -1867صموئيل زويمر ) انظر:

  2  هـ/ 1285وىل  مجادى األ  ويمر، ولد يف مشيجان يفبيرت جون زويمر الشقيق األصغر لصموئيل ز  (7)

مريكية بعد هجرة أرسته إليها من هولندا. اختار العمل يف حقل م بالواليات املتحدة األ1868سبتمرب  

ليتوىل   اإلرسالية  ورشحته  العربية،  اإلرسالية  مظلة  البرصة حتت  إىل  فتوجه  العربية،  البالد  يف  التنصري 

عامن،  مهام   يف  شهر التنصري  يف  بمسقط  اإلرسالية  عمل  شؤون  إدارة  عىل  مرشفا  تعيينه  قرار   وصدر 
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ز ثالث دائم فيها. ولم يكن صموئيل  م ىلع أمل تأسيس مرك1893ديسمرب  
ألعضاء  زويمر يف الحرين اغفال عن بقية املناطق، فقد اكن موجها رئيسا  

وقرب  رس إلا السوق  وسط  الحرين  يف  ملتجره  متمزيا  موقعا  واستأجر  ايلة، 
قادمني من جند ونلجة ومسقط   عدد من اتلجار ال أكربطب  امليناء، ليستق

 ة. وغريها من األقايلم املجاور
احلجة  ويف   إلزيابيث  1896مايو  ه/  1313ذي  بإييم  زويمر  اقرتن  م 
( منّصة  Amy Elizabeth Wilkesويلكس  ويه  من  أ(  سرتايلة 

اجلزيرة  1865  ه/1283  دموايل شبه  إىل  قدمت  حقل  م  يف  للعمل  العربية 
اإلرسايلة،اتلمري  فريق  ضمن  وقدما    ض  الالحقة.  أعماهلما  يف  فاشرتاك 

إىل   16من  الفرتة    ه/1314ربيع األول    مسقط يف أول زيارة مشرتكة هلما يف
اإلرسايلة  1896أغسطس    27 مطبعة  يف  العمل  بدء  زيارتهما  ووافقت  م. 

 

اآلخرة   مطبعة  1893ديسمرب    /هـ1311مجادى  تأسيس  يف  ونجح  لذلك،  احلامس  أشد  فتحمس  م، 

اإلرسالية بمسقط، وأرشف عىل مطبوعاهتا. لكنه عانى طوال فرتة إقامته فيها من احلمى وآالم املفاصل، 

عامن   يغادر  أن  عامحتى  فأبى  ذلك  فعل  عىل  وسقط  1898  هـ/1316  أجرب  املرض  أهنكه  أن  بعد  م 

طريح الفراش، فحمل عىل األكتاف إىل متن سفينة أقلته من ميناء مسقط يف رحلة العودة إىل الواليات 

الثالثاء مساء  تويف  حتى  مرضه  من  يعاين  وظل  األمريكية،  اآلخرة    2  املتحدة   18  هـ/1316مجادى 

تأليف:  احلمالت التنصريية إىل عامن، والعالقة املعارصة بني النرصانية واإلسالم؛    نظر: ا.  م1898أكتوبر  

طبسليامن   احلسيني.  ناص  بن  سامل  اخل2014هـ/  1435:  2ن  مركز  الفراهيدي  م.  أمحد  بن  ليل 

العربية سل   جامعة  -للدراسات  ُعامن. طنزوى/  بعدها.    60ص  نة  )  و:فام  زويمر   -1867صموئيل 

 . 127، 43ص املسيحية باإلسالم.م( لقاء 1952
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يف   تأسست  اليت  األوىل بمسقط  فحمال    ، م 1895  نوفمرب  ه/1313  مجادى 
  ا من مطبواعتها اتلنصريية. الحرين أعداد معهما إىل

اعم  من  الربيع  فصل  زيارة  1900  ه/1318  ويف  ىلع  زويمر  عزم  م 
ادلينية من أصل عرِب يسىم    ،(8)إمارات ساحل عمان بائع للكتب  برفقة 

فانطلقا يف الشارقة، وأضافه  11  حمرم/  11  إيلاس،  اللطيف  م مايو إىل  ا عبد 
الربتمعامل وقي د  هنالك،  وتمريضهم  يضطاين  انلاس  تطبيب  يف  أياما  فيها  ا 

الوقت، ثم ارحتال برا ركوبا ىلع اجلمال    ا روبيع الكتب، كما زا ديب لعض 
من الشارقة إىل صحار، مرورا بوادي حتا، وشناص، ولوى، ونزال يف صحار  

 يف ضيافة وايلها اذلي اكن تابعا آنذاك للسلطان فيصل بن تريك.  
ة  اخرة الربيطانيإىل مسقط، يللحقا بال ستقال قاربا من صحار  ا  ثم

إىل   املتوجهة  زول ا اهلندية  وقابل  مسقط  ميحرين،  يف  عجل    –ر    –ىلع 
القائمني ىلع   وفاة  انلاتج عن  الفراغ  لسد  إيلها  قدم  صديقه اكنتاين اذلي 

ا  وقد وجد زويمر يف قرى عمان تربة خصبة للتنصري، متكئ اإلرسايلة فيها.  
 قابلهم يف رحلته.  تسامح أهلها اذلين ىلع

 
  -م املدعو )نايف خيامي(  1894مارس  هـ/  1311رمضان  كانت اإلرسالية قد كلفت قبل ذلك يف    (8)

عريب   أصل  من  دينية  كتب  بائع    السنة  هناية  ويف.  324ص.  عنها   تقرير  وإعداد   الشارقة  لزيارة  –وهو 

  دون  حالت  اجلوية  األحوال  لكن  حر،الب  طريق  عن   البحرين  من  الشارقة  زيارة  زويمر  حاول  نفسها 

تأليف: محد عبد اهلل.    م( لقاء املسيحية باإلسالم.1952  -1867صموئيل زويمر )  انظر:  .مراده  حتقيق

 . 382، 329ص
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أخرى إىل املنطقة    وبعد سنة اكملة قدم زويمر يف رحلة استكشافية
ا زايد بن  همظيب واتلىق حباكر أبوم، فزا 1901مايو    ه/1319املحرم    نفسها يف

ثم   إىل صحار،  منها  فيها، وخرج  الربييم وجتول  ثم دخل  )األول(،  خليفة 
رفيقه اكنتاين إنشاء    مر معر زويقرة  ويف هذه املرحلإىل مسقط عرب الحر.  

موافقة اإلرسايلة  ثالث لإلرسايلة بمسقط، وتمكنا من احلصول ىلع  مركز  
م وأعلن فيها تأسيس  1905  ه/1323  عمل فيه سنةببناء مقر دائم هل انتىه ال

  ثم تبعه بعد زمن قليل مركز عدن. واحتفلت اإلرسايلة سنة   مركز مسقط.
 ا. ته ق  انطالم بمرور عرشين اعما ىلع1909 ه/1327

بإرشاف زويمر وزوجته بني    ظل نشاط مركز اإلرسايلة يف الحرين
ونها جناحات لكنها ال تلبث  هلم إجنازات يعد    ُب تَ ك  ت تُ إقبال وإدبار، واكن

املتحدة   الواليات  ىلع  مرارا  يرتدد  زويمر  وظل  وترتاجع،  ختفق  أن 
  سني رة املتحممريكية دلعم اإلرسايلة ومجع اتلرباعت هلا، وكسب مؤازاأل

   للتنصري يف شبه اجلزيرة العربية.
من دونواكن  العوائق  أكرب  من  العربية  اجلزيرة  عملية    اخ  جناح 

املنّصو تساقط  فقد  بسبباتلنصري،  اآلخر  تلو  واحدا  الشديدة احلرا  ن    رة 
نفسه  و املصري  زويمر  بنات  من  بنتان  ولقيت  واألوبئة،  األمراض  تفِش 

وزوجته  ذلا قرر زويمر هو    حرين.تا يف املنامة بال نَ فِ م. ودُ 1904  ه/1322  سنة
  ا إجازتهما سنة بأمريكا عند قضائهمعض أوالدهما يف ديارهما  أن يبقيا ب

 م.  1910 ه/1328
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انطلق زويمر من ميناء نيويورك يف رحلة طويلة إىل مومباي، ومنها  
اك م، وهن1910أكتوبر    24  ه/1328شوال    20  إىل ميناء مسقط اليت وصلها يف

قت إلاعدة استكشاف الالد بعد طول غياب، واتلىق  قرر املكوث بعض الو
بينيت،   وادلكتور  وزوجته  اكنتاين  يفبرفيقه  اجلميع    26  شوال/  22  وقرر 

رحلة   تنفيذ  لم  داخل  أكتوبر  لكنها  املنطقة،  الستكشاف  عمان  أعماق 
ناء  ، واكنوا أثكم  20حوال    تتوغل إىل أبعد من بورش اليت تبعد عن مسقط

 يمارسون نشاطهم اتلنصريي من بيع الكتب واتلمريض.  الرحلة 
أن   ورأى  املسلمني،  تلنصري  حمكمة  خطط  وضع  إىل  زويمر  سىع 

تبادل  ذلك دون  يتم  والرؤى،    ال  لعاألفكر  اعملية  فخطط  مؤتمرات  قد 
يف  الربيطانية  للحماية  الاضعة  القاهرة  يف  أوالها  إقامة  يف    للتنصري، جنح 

رئاسته  بثم عقد املؤتمر اثلاين منّصا.   62م حضه 1906إبريل  ه/1324صفر 
لك  مدينة  يف  شهر هأيضا  أواخر  اهلندية  م،  1911يناير    ه/1329املحرم    نؤ 

 معيات اتلنصريية.  ممثال عن اجل 166 وحضه هذه املرة قرابة 
اجلمعية    تأسيس   : أهم ما انبثقت عنه توصيات هذه املؤتمر   واكن من 

شح زويمر لإلرشاف املبارش  سلمني. ورُ ة ملطبواعت املمريكية املسيحياأل
م إىل القاهرة اليت اكنت منطلق  1912  ه/1330  من سنة  اعليها، فانتقل بدء
 عمل هذه اجلمعية.  

ة  يأيلف، فأصدر كتبا تنصريازداد نشاط زويمر يف اتليف هذه الفرتة  
وا  اجلانب،  هذا  يف  كثرية  مقاالت  وكتب  املرهتعديدة،  هذه  يف  ة  حلم 
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باالخنراط يف العمل السيايس باتلعاون مع اجليش الربيطاين يف مّص جلمع  
إدوارد   توماس  مع  واتلواطؤ  العرِب،  العالم  عن  استخبارية  معلومات 

( يعد  Thomas Edward Lawrenceلورانس  اذلي  رجل  (  أخطر 
 . (9)  شهده العالم أيام احلرب العاملية األوىلابرات بريطاينم

قام زويمر برحلة تفقدية إىل العراق    1923و  يوني  ه/ 1341شوال  ويف  
والحرين لالطالع ىلع سري عمل اإلرسايلة العربية فيها، ثم خرج منها إىل 
تيمور بن فيصل بن  اهلند واستقل باخرة اتلىق ىلع متنها بسلطان مسقط 

 ية باللغة العربية.  وأهداه بعضا من املطبواعت اتلنصري  تريك،
ارتأى    ه(1345)=  م 1927الستني اعم    لوغهبومع تقدم سن زويمر و

و  للتنصري،  امليداين  العمل  املتحدة  اعزتال  الواليات  يف  االستقرار 
سنة منذ  و  واتلفرغ   1930  ه/1348  اإلمريكية  دروس  للتأيلف  إلقاء 

الالهوتية،   ادلراسات  طالب  ىلع  خإليصوحمارضات  لألجيال  ال  ربته 
كذاجلديدة.   األرب وظل  يوم  وفاته  حَت  إبريل    2  ه/1371رجب    7  عاءلك 

    الامسة واثلمانني من عمره.هو يفم و1952
 

طاين يف مرص، فتطوع للعمل مستشارا روحيا للعساكر! االحتالل الربي  آزر زويمر يف هذه الفرتة جنود    (9)

معسكر اجليش الربيطاين لتقديم مراسيم الصالة يف صالة معدة ملا يزيد    ويف إحدى املناسبات ذهب إىل

فوجئ بحضور    300عىل   ولكنه  اهلزيل، وهر  8عسكري،  هلذا احلضور  فقط، فغضب  إىل  عساكر  ول 

ن  أذان املسلمني!  فصعق اجليش لسامعهم صوت األذان يف وسط املخيم العسكري،    باحة املعسكر وأ ذر

ال الصالة  وتوافدوا إىل مصدر  تلبيتهم داعي  ينتظرهم، وعاتبهم عىل عدم  صوت فوجدوا زويمر واقفا 

 . 203ص م( لقاء املسيحية باإلسالم.1952 -1867صموئيل زويمر ) انظر:إال هبذه الطريقة!. 
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والغريب أن دورية اإلرسايلة العربية لم تذكر نبأ وفاته إال يف أسطر  
معدودة ىلع هامش إحدى صفحاتها، بعد أن اكن زويمر خيصص أعدادا 

  اكملة منها تلأبني رفقائه!! 
تدرييا، وهو ديلل  عربية  يلة الوبوفاة زويمر تقلصت أنشطة اإلرسا 

فقد اكنت نصريي اكن مقرونا بشلك كبري بشخص زويمر،  ل اتلىلع أن العم
هل طموحات عظيمة يف بداية مشوراه، واكن خيطط تلنصري اجلزيرة العربية  

الحرين تضايه جاميف جيل!   بإنشاء جامعة نّصانية يف  األزهر    عويطمع 
 بمّص! 

 املطابع يف خدمة اتلنصي. 2
  يكن اكتشافا   الاحثني إىل القول »إن َفنخ الطباعة لَم  بعض    يَذهب 

اذلين اكتشفوا صناعة الكغد يف    لصينيون«فقد سبقهم إيله ا  أوروبيا قط،
ُروها  بداية القرن اثلاين للميالد، ثم انتقلت  هذه الصنعة إىل ا ملسلمني، فطو 

وزخرفتها نقشها  يف  وَمَهُروا  الشبية،  القوالب  استعمال  تقان  وإ  إىل 
َعد   يُمكن  درجة   بلغوا  حَت  حماوالت  انعكساتها  أوىل  ها  ومع  طباعية    ،

ل األكرب يف تطور هذه الصناعة اكن باخرتاع املطبعةذلك فإن اتل   سنة   حو 
يوهان 1450ه/  854 األل َمايِن   يد  ىلع  جوتنربجم   Hofzum)  س 

Gutenberg). 
هذه اتلقنية  يم من  اإلسالىلع الرغم من هذا جاءت استفادة العالَِم  

ادليين )املتمثل يف رفض  إىل اجلانب    ُض أسباَبَهااحلديثة متأخرة ، يُعيد الع
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إفرجنية(طباع ميكنيكية  بوسائل  القرآن  جوانب    ،ة  إىل  آخرون  ويُعيدها 
ِقي ة فنية حسية تتعل  ق جبمايلة الط العرِب ولغته. َذو 

فإن السبب  اكن  الطباعة   وأي ا  أن  بداية  َمت   َخدَ   املالَحظ  يف 
ه كتاب ا حبروف مطبعت  أصدر جوتنربجاكتشافها جوانَب دينية حمضة، فقد  

انلّص  )حتذير  األتراك(  عنوانه  من  املسلمني    –انية  من    –يعين  أقل   بعد 
سنة   القسطنطينية  سقوط  من  الُكتُُب    ،(10)م 5414ه/  858سنة  رَت  وتََصدخ

فيم سة  أوراملقدخ يف  املطبواعت  قائمة  بعد  و و  .وباا  سابقا  الحقا  رأينا  سرنى 
 . مانبعُ   راضهمكيف وظف املنّصون املطابع يف خدمة أغ 

ط ط  م  . 3 ق  س  حم  نحي ة ب محياك 
 
ايلح ة األ ر س  ُة اإلح  ب ع 

أل املهمة،  اتلنصريية  الوسائل  من  واحدة   املكتوبة  اللكمُة  نها  ُتَعد  
األفكر،   انتقال  عملية  يفتَُسه ل  اتلأثري  وترية  ع  ذلانلا   وتََُس  لك سعت  س، 

عن   ذلك  اكن  سواء  اتلنصريية،  أعماهلا  لصالح  تسخريها  إىل  اإلرسايلات 
 طريق افتتاح املكتبات أو توزيع املنشورات بواسطة الاعة املتجولني. 

بمسقط يف  وتشري ادلراسات إىل بداية عمل اإلرسايلة األمريكية  
سنة   ويف1893  ه/1311حدود  اإلرسايل م،  عينت  نفسها  السنة  ال   ة عربية 

( زويمر  بيرت  لصموئ (  Peter Zwemerالقس   األصغر  الشقيق  ل  ي وهو 
إيلهايمزو فقدم  اتلنصري بمسقط،  أعمال  األوىل/    ر، مرشفا ىلع  يف مجادى 

 
الشام  (10) وبالد  تركيا  يف  العربية  املطبوعات  ص  ؛أوائل  قدورة  وحيد  العربية  .  111بقلم:  والكتب 

 . 52، و49ص العربية يف أوروبا:الطباعة و .19ص املطبوعة يف أوروبا
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شاهده   مما  ارتياحه  إىل  تقريره  يف  وأشار  )ديسمرب(،  األول  من  اكنون  فيها، 
الكتب   باعة  انلاس ىلع  نُسَ إقبال  واقتنائهم  َسة،  ماملقدخ ا  ُجل     نها،خ  واكنت 

باملطبعة   تُطبع  اكنت  حيث  بريوت؛  من  مسقط  إىل  تصل  املطبواعت  تلك 
 األمريكانية.  

رت   فك  حاجاتها  تليب   ال  املنشورات  هذه  أن  اإلرسايل ُة  رأت  وملا 
بمسقط الاصة  مطبعتها  إقامة  يف  ية  ِ  جبد  َسنَتَني  بعد  ذلك  هلا  َق  وحَتَقخ يف  ، 

، واكنت مطبعة صغرية حمدودة العمل،  م 1895  مربوفن  ه/1313مجادى األوىل  
والكتيبات   واملقاالت  النرشات  لطباعة  َصت   ُخص  اإلنتاج،  بطيئة 

 والطاقات اتلنصريية. واستُؤ ِجَر هلا مبىن مستقل يف مسقط. 
نشاطها، غري أن املؤكد أنها لم  وال نعلم تفاصيل أوىف عن إدارتها و 

سنة    م  تَدُ  سارََعت   فقد  تأيلف 1897  /ه1315طويال،  من  ُكتي ب   بنرش  م 
( روز  يس  ُعنوان  Rev. Rouseالِقس  حيمل  بأيهما »(  د؛  حُم م  أو  املسيح 

، (?Jesus or Mohammad; on whom will you rely)  «ن ثحق؟
ترمجة    نف وهو  القسيس  اإلجنلسه  من  الصادرة  لنرشته    / ه 1314  سنةزيية 

املسييح  م  1896 ( Christian Literature Society) عن مجعية األدب 
َراس باهل   .(11) نديف ِمد 

 
والكتاب ميلء    «.ىل املسيح أم عىل حممد؟االتكال عاملرتجم إىل العربية هو: »  األصيل  عنوان الكتاب  (11)

. وهو أنموذج جيد يصّور أثر حاجز الرتمجة عند  بركاكة األسلوب وضعف الرتمجة وغموض العبارات

رسالتهم. توصيل  يف  حممد وا  املنرّصين  نبينا  الستنقاص  القرآن  من  بآيات  يستشهد  مؤلفه  أن  لعجيب 

   !!.؛ الذي يدعي أنه اختلق القرآن من عندهصىل اهلل عليه وسلم
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أن   لإلسلمويبدو  املناوئة  الل    هلجته  الرسول صىل  واملتهجمة ىلع 
ل بالقضاء ىلع املطبعة وإيقاف  أثارت حنق املسلمني  عليه وسلم ، مما عج 

 عملها يف السنة نفسها.  
يف َكتَبَُه  تقرير  يف  ا  أيض  زويمر  أشار  مرب  ديس  ه/1315رجب    فقد 

طبعوا  1897 أنهم  إىل  بعناية     600م  وُوز َعت   الكتاب،  من  َمن   نسخة  ىلع 
«، إال أن املعارضة الشديدة اليت لقيها الكتاُب  ُحر    يَِصُفهم »بأكرث العقول ي ة 

األمريكي   القنصل  من  يطلب  أن  إىل  تريك  بن  فيصل  بالسلطان  َدَفَعت  
قَها. وعندها ارتأت اإلرسايل ُة  َمن َع توزيعه ومصادرة النسخ املتبقية منه وحَ  ر 

 .   (12) ريةدا اإل بها مطبعة  أصغر تيف باحتياجاتهاَبي َع مطبعتها، واستَب َدلَت   

 
 بيرت وزيمر 

 
 . 349، 124ص م( لقاء املسيحية باإلسالم.1952 -1867صموئيل زويمر )  انظر: (12)
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 [ ج]
 إال رسول الل

 : (13)نديةحممد صىل الل عليه وسلم يف الكتابات اهل .1
منذ   انلبوية  السرية  مصنفات  يف  كبريا  شوطا  اهلند  علماء  قطع 

ثم اكدت مصنفاتهم يف العّص األخري أن    ،متأخرلقرون األوىل حَت زمان  ا
 م. شعوب العالتفوق مصنفات غريهم من 

املصنفات  وم أبكر  سيد   املعارصة:اهلندية  ن  ىلع  أ  رد  خان  حد 
األ املسترشق  مكتاب  ويلم  السري    Sir William Muir  وريسكتلندي 

»  م(1905  ه/1323)ت   ه/1277  -1274  دننل  يفر  الصاد  «حياة حممداملسىم 
ميورم 1861  -1858 كتاب  نرش  يف  طائلة  أمواال  بريطانيا  بذلت  وقد   ،  ،

 ه ىلع نطاق واسع.  عتوزي  وتولت احلكومة اإلجنلزيية يف اهلند
العجيب   أن سومن  إىل  يد أحد خاناملدهش   نلدن يلعيش  سافر 

أفكرهم   منها  يبثون  اليت  مصادرهم  ويقرأ  أسلوبهم  ويفهم  الغرب  جو 
فألف رده ىلع ميور هناك، ولم يكن هل سند معني، وضاقت به  للمسلمني،  

ب  ، وكت م 1872  ه/1289  كتابه سنة، وطبع  ممتلكتهاحلال يف الغربة فباع جل  
الفقي اذلي   أين ذلكيوم القيامة: فخر أن يُنادى يلع   عليه: يكفيين وسامَ 

 بي ه. فداء نل باع لك ما يملك
 

القارة  ُف ص  و    (13) شبه  إقليم  يشمل  هنا  ويضم:    اهلندية  بأكمله،  واهلند،  اهلندية  وبوتان،  بنجالديش، 

 ونيبال، وباكستان، ورسيالنكا، وجزر املالديف.
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اهلند املصنفات  أشهر  كومن  انلبوية:  السرية  يف  العالمة  ية  تاب 
إىل يوم  م(، اذلي قال يف تصديره: »1914ه/  1332  املؤرخ شبيل انلعماين )ت 
أحد   يستطيع  لن  املس   ادلين  حياة   لمنيمنافسة  تفاصيل  أدق  حفظ  يف 

، بطريقة ال يصل إىل مستواـها تسجيل حياة ليه وسلمرسوهلم صىل الل ع
ده، ويف سبيل ذلك رصدوا تفاصيل  بع  إنسان من قبله، ولن يصل منأي  

ممن اكنوا حييطون به، لك ذلك يف وقت  ألف صحايب  حياة حنو ثلثة عرش
إىل كتب   ولرنجع  اتلأيلف!  والطب فجر  لالسي  فيقات  الصورة رنى  ـهذه  ها 

اإل  الرتاث  اإلنسانية من  الفريدة يف  تاريخ  إنه جهد ال نظي هل يف  نساين... 
   «. ياة فرد واحدأجل ح

ت  وأحوالثم  أصفاها  من  اكن  حَت  اهلندية،  السرية  كتب  الها:  ت 
انلدوي احلسن  أيب  العالمة  واحد    كتب  خيلو  يكاد  ال  من  اليت  منها   

انلبوي  حديث   السرية  ويةعن  بع،  قلمه  وربذومتاز  قلما  ة  نظرياقة  هلا    جتد 
 ض مؤلفاته اعطفة وحيوية وحاسا. عارصين، وتفيبني كتابات امل 

« للشيخ صيف الرحن املباركفوري؛ اذلي يق املختوم الرح وال ننىس »
السرية  شاع   مسابقة  يف  األوىل  اجلائزة  ونال  لغات،  عدة  إىل  وتُرجم  وذاع 

 .  م 1978 /ه1398يم سنة لم اإلسالالعا انلبوية اليت نظمتها رابطة 
د يف السرية انلبوية: مصنفات الشيخ حممد ت اهلنع إبدااع ومن روائ 

م(، وهو رجل مجع بني اثلقافة اهلندية والغربية  2002  ه/1423حيد اهلل )ت
« كتاب  أشهرها:  لعل  عدة،  كتب  يف  عصارتها  وأفرز  جمموعة والعربية، 
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، وهو فكرة لم يسبق هلا، «دةلراشفة االوثائق السياسية للعهد انلبوي واخلل
 . (14) م 4193ادة ادلكتوراه من السوربون اعم نال به شه

 !دة انلارصيةوالوح . الوحدة املحمدية2
جملة  أحد حسن الزيات  ر بها  دخ مقالة َص ال تفوتنا اإلشارة هنا إىل  

واثلالثني الامسة  سنتها  من  األول  املحرم  األزهر يف عددها  الصادر يف  ؛ 
يونية  1383 جم1963ه/  ويه  عن  م،  تصدر  شهرية  األزهر    مشيخةلة 

 د.  قا ع د ال: عباس حمموركه يف حتريرهاا شبالقاهرة، ويديرها الزيات، وي
تت اتلوحيد  »أمة  عنوان:  حتت  الزيات  مقارنة  جترأ  عقد  إىل  وحد«، 

قرنا، وبني حركة مجال عبد    14حركة انليب صىل اهلل عليه وسلم قبل  بني  
؛  نخ الوحدةَ إخلص إىل القول: »رص يف زمانه، واانل  املحمديَة اكنت لُك يخة  اعمة 

ُعُف أو ت مهما  ولكنخ العقيدَة    ،ألنها قامت ىلع العقيدة   . وخلحتتَُدم قد تَض 
ا الوحدَة  جُ وإنخ  اكنت  السلطانلصالحيَة  ىلع  قامت  ألنها  ؛  خاصة    ، زئية  

فزيول ُن  الوَه  يَعرتيه  ناوالسلطاُن  فباقية   انلارصية،  الوحدُة  ا  أمخ ألنها مي.  ؛  ة 
  ، تقوُم ىلع االشرتاكية يف الرزق، واحلريِة يف الرأي، وادليمقراطيِة يف احلكم

ماُت اثلالثُة َضمان  دائم  للوامل   وهذه وأالخ تَستبدخ    ،تأثَر فتُستغلخ  تَسحدةِ أالخ قو 
واحلَسُد    ،فتَطىغ والطغياُن  والطماعية،  ثََرُة 

َ
واأل فتتحكم.  حَتُكَم  وأالخ 

 «.ِعلخَة الِعلِل يف فساد الزمان وهالك األمم - ما زالتو  -ت اكن
 

م. و:  2016هـ/  1437؛ بقلم: نسيم أمحد.  الكتابات العربية يف السرية النبوية يف اهلندانظر للمزيد:    (14)

 م.2020هـ/ 1441الرحيم.  ؛ تأليف: إبراهيم عبد القارة اهلنديةدراسات يف السرية النبوية يف شبه 
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لل عفانربى  األستاذ  عليه:  اتعليق  انلعماينتيق  السنبهيل  ؛ (15) لرحن 
)الفرقان(  م جملة  يف نشئ  لكهنؤ  يف  تصدر  اكنت  اليت  اهلند    الشهرية 

الطريق  )ها العالمة أبو احلسن انلدوي يف كتابه  بَ رخ عَ   باألردية، فكتب لكمة  
املدين ب(ةإىل  ووصفها  لكمة،  تُ »   أنها  ويه  والقوة،  باحلياة  عن دافقة  عرب 

العجوجهة نظر مسليم اهلند   باملقام انلبوي  والالد  ارتباطهم  مية، ومدى 
ثمالرشيف حق    »ورأيُت   قال:  «.  نقلها  من  أتوىل  أن  املؤمنة  اللكمة  هذه 

 ا العرب«.  ع عليها إخواننوتعريبها يلطل
الرحن عتيق  األستاذ  أد ب  افتتح  من  نماذج  العجم  عرض  شعراء  ب 

انلبوة،    م اأم بما صدر حديثا ع  ن  قارِ » وقال:  مقام  قلم اكتب عرِب  ذلك  ن 
يعت اكن  كبري،  إساليم  بدل  يف  يف  كبري،  اإلسالم،  وقبلة  اإلسالم،  كنانة  رب 

العالم  يف  وأشهرها  وأقدمها  اإلسالمية  اجلامعات  كربى  تصدرها   جملة 
 ؛ األزهر الرشيف!!«. ساليماإل

وتعقبه بقوهل: »هل يبلغ رجل يلفظ    ات السابق،الكم الزي  قتبسثم ا
اإلسالم  ويبكلمة  السالم ؤم،  عليه  حممد  برسالة  نزوات  ن  من  نزوة  يف   ،

ويف   وقلة  الشباب،  الوقاحة  من  احلد  هذا  إىل  اللسان؛  عرثات  من  عرثة 
 احلياء واالعتداء ىلع مقام األنبياء؟  

 
النعامن األستاذ    (15) السنبهيل  منظور  حممد  الشيخ  ابن  الرمحن  األحد  عتيق  يوم  دنيانا  غادر  مجادى   20؛ 

 م.2022يناير  23هـ/ 1443اآلخرة 
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عُ  عنلقد  السكامل  رف  املستهرتين  يف  اجنني  أنهم  بالدنا  يف  رى 
اتلأد ينسون  ال  وثورتهم  الرسالة،  سكرتهم  مقام  مع  ت ب  أحد  فإذا  ناوهل 

 ائرتهم«.األشقياء بإساءة أو إهانة قامت قيامتهم وثارت ث
 القصة اتلايلة. حىك ثم 

 ؟ ماذا تريد أن تسمع من فاسق. 3
وإىل القارئ الكريم قصة  رواها صحايف  »قال األستاذ عتيق الرحن:  

، اكن يف طليعة شعراء اهلوى  ةرة اهلنديوف عن شاعر كبري يف شبه القا معر
وموالشباب والرشاب،  للخمر  املدمنني  الشاعر    ،ن    ( شرياين الأخرت  )وهو 

سنوات قبل  تويف  األ   . (16) اذلي  صحيفته  يقول  يف  الكشمريي  شورس  ستاذ 
 :الصادرة يف الهور الاكستان (جتان  Chatan) ارةالسي  

  ، ( يف الهور مرة  العرب ندق )شباب والشعراء يف فاجتمع فريق من ال
يف شيوعيون  شباب  اجلماعة  يف  اذلاكءواكن  من  اغية  اللسان    .  وسالطة 

( األستاذ  مع  الشرياينوجتاذبوا  أطراأخرت  احلديث(  يتناقشون  ف  وصاروا   ،
،  المر، واكن األستاذ الشرياين قد رشب كأسني من  معه يف موضواعت شَت

 
صفر   ولد يف  )واسمه األصيل: حممد داود خان(: من شعراء األردية يف العرص احلديث،  أخرت شريان   (16)

، ومل يثبت يف عمل! وأدى إفراطه  رتفة، فلم يكمل دراسة  ف بحياته املم، وُعر 1905مايو    4  هـ/1323

الثالثة واألربعني من العمر، يف الهور يوم   5  يف الرشاب إىل موته املبكر عن سن صغرية نسبيًّا وهو يف 

 م.1948سبتمرب  9 هـ/1367ذي القعدة 
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، واكن يتلكم  ، وأخذته رعشة يف اجلسمرالم  نشوةُ   هُ ت  كَ لَ ، ومَ وقد فقد رشده
 . نغري مزت  امتقطع    االكم  

بنفسه    ا واكن معروف   الشديد  بهاباإلعجاب  يعرتف  واتليه  ، واكن ال 
الشعراءبغري من  جيد  ه  ايلوم  أذكر  ولست  يدور    ا،  اكن  اذلي  املوضوع 

ولكنفيه  الحث  قال   أذكر  ،  ثالثة   :أنه  املسلمني  يف  ظهر    نوابغ   قد 
أوعبقربني الفضلهلم،  أبو  اغلبواثلاين  .:  خان  اهلل  أسد  أبو واثلالث   .:   :

يعرتف ألحد منهم باملساواة أو    أما الشعراء املعارصون فكن ال  .الالكم آزاد
الكبري  املجاراة الشاعر  عن  الشيوعيون  الشباب  سأهل  وقد  أحد  )،  فيض 

اجلواب  (فيض عن  عن    ،فأعرض  جوش )وسألوه  حسن  الشاعر    (شبري 
   .، إنما هو ناظم: ليس بشاعرقال ، ف املعروف

ال مجيع  من  موقفه  اكن  املعارصين وهكذا  استخفافشعراء  أو  ،   ،
، وملا رأى الشباب أنه ال يعرتف بقيمة حركة  ، أو تنكيت، أو تبسمإعراض

اتلقديم يثريه   ؛األدب  لعله  آخر  موضوع  إىل  ساجلأوا  منه  حيرك  أو  ،  اكن  ، 
سيديفقالوا يا  ما:  ا!  انليب  عن  تقول  عيناهلفالينذا  واكنت  ،  حممرتني  ؟ 

لسانه  ،مأخذ  فيه لكخ   المرُ   وأخذِت  يملك  أفاق  ،واكن ال  ما  وقال  ولكنه   :
 . ؟ ال تتحدثوا إال عن األدب وعن اإلنشاء والشعر والشعراءهذا اهلراء

أفالطون إىل  الالكم  عنان  وقالفعطف  مكملات ،  عن  رأيك  ما  ؟  ه : 
أرسطو  عن  وسقرا وسألوه  نشيط  ط،  واكن  فقالللالك   ا،   م 

ُ
أ خلت  ة  مخ :  ،  قد 
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إن أوئلك  نا، وحارضثونا عن شخصياتناد  حَ  لو اكنوا يف عّصنا ،  الفالسفة 
 ؟ا وألوئلك حَت ندل برأينا فيهم، مانَل تلتلمذوا علينا

شاب   نشاطه    شاطر  وانتهز  فرصة  الشيوعيني  الشباب  هؤالء  من 
ومومرحه فقال:  حممد،  سيدنا  عن  رأيك  وكأا  صاعقة؟  نزلت  وهنما  بت  ، 
الشاعراعصفة تناول  يتم مجلته حَت  الشاب  فلم يكد  ران كأس  السك  ، 

قائال رأسه  ىلع  ورضبها  األدبالزجاج  قليل  يا  السؤال  :  هذا  توجه  أنت   !
 ؟  ، ماذا تريد أن تسمع من فاسقالوقح إىل رجل مذنب معرتف بشقائه

يرتعد جسمه  بواكن  وانفجر  بالكءااكي  ،  وأجهش  وأق،  ىلع  ،  بل 
لت لك نفسك يا  :  وغضب  يقول هل يف عنف  الشاب الوقح   خبيثكيف سو 

املقدس  الزنيه  االسم  ـهذا  تذكر  جتارست  أن  كيف  قليل   ؟  يا  ذلك  ىلع 
الياءاألدب قليل  يا  واسع؟!  جمال  لالكمك  اكن  لقد  يف  !  دخلت  فلماذا   ،

خبث    ، إنين أعرفا السؤال الوقحإىل اهلل من هذ  ب  تُ ؟   املقدس م  ـهذا الح 
جيد   الرش    .اباطنكم  يفتك    وُعرف  أن  يريد  وكأنه  وجهه    ، بالشابيف 

 . ويسطو به
يديه يف  ُسقط  فقد  الشاب  رشدُ أما  واغب  أنه  ه،  يقدر  يكن  ولم   ،

، ويثري  ، وأنه يوقظ يف الشاعر هذا الليث اثلائرسيلىق هذه انلتيجة الوخيمة
الكمنة الرشارة  اإليمان، رشفيه هذه  والغَ ، ورشواحلنان  ارة  احلمية  ،  ةريارة 

، وحاول أن  لغزل والغرام ، وشاعر اوالشباب  فكن ال يعرفه إال شاعر اهلوى 
 . ، ولكنه لم ينجح، وأن يهدئ فيه هذه اثلائرةيشغله عن هذا احلديث املثري
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( ثائرة  تهدأ  املجلس   ،(أخرتولم  بإخراجه من  بنفسه  فأمر  قام  ثم   ،
اللي ن هذا احلد  الء الشباب امللحدو: لقد بلغ هؤيقول  ال باكي  وبات طول 
ونعيش    ا آخر ما نعزت بهنزتعوا من  ، إنهم يريدون أن ي اجلراءةمن الوقاحة و

حب من  شك  .ووفاء  وإخالص  ووالء  عليه  ال  مذنب  رجل  أعرتف    إين 
اإلسالم بذنيب ربقة  أن خنلع  ، وخنرج من حظرية  ، ولكن هؤالء حياولون 

 . «!اهلل ال نرىض بذلك، ال واإليمان
الرح ويعلق   القصة بقوهل: »األستاذ عتيق  !  وأسفاه  –ولكن  ن ىلع 

احلمية    ما  –!  واوياله هذه  وبني  العجيم  الوفاء  هذا  بني  املسافة  أبعد 
لم  اهلندية ، وبني هذه الغرية اإليمانية اثلائرة املضطرمة اليت يمثلها شاعر 

ن  ع  ا، لقد نشأ بعيد  غة العرب ، ولم يتلكم مرة  بليكن قط من أبناء العرب 
ذلك ادلينية   ا بعيد    ،لك  اليئة  الرشيف  والعلمية  عن  يف  اعش    ، واألزهر 

الرشب  اللهوجمالس  ونوادي  واألدب،  الشعر  باالستهتار  ، وأوساط  ، وعرف 
العذار نواس وخلع  ربيعة وأيب  أيب  بن  الليع كشعر عمر  والشعر  وبشار    ، 

 . بن برد
وبني   بينه  املسافة  أبعد  كبريما  اأديب  بلبان  رضع  العربية    للغة ، 

ووآدابها   انلبوية،  السرية  يف  بمقاالته  واشتهر  املوضواعت اإلسالمية، 
 لسان حال األزهر الرشيف، مثابة العلم  اإلسالمية، يرأس حترير جملة يه 

 . معقل ادلين احلنيفلماء و والع
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كيف يقرن االسم اذلي هو من أكرم األسماء وأعزها عند املسلمني 
به الوقاحة إىل أن يعلن  ثم تبلغ  بينهما؟    ل، ويقارنسم حاكم مّص احلابا

املزي نامية، رجحان نارص يف ـهذا  باقية  الوحدة اليت يزتعمها وحدة  ان! وأن 
أما الوحدة اليت داع إيلها حممد صىل الل عليه وآهل وسلم فمعرضة للضعف  

 .(17)  !«ذلكواتلحول! يا يلته لم تدله أمه! ويا يلتنا لم نعش لنسمع 

 !صحراء إىل البرشيةالقادم من ال. 4
لتفت إيله، وهو كتاب:  يُ   أن    لخ اهلندية بأنموذج قَ أختم هذه انلماذج  

الصحراء«   نيب  ترمجهThe Prophet of The Desert)»حممد  اذلي   )  :
 د أمني عبد اهلل إىل العربية بعنوان: »حممد نيب اإلنسانية«. حمم

  ؛ ( Kanhaiya Lal Gaubaابا ) ايا الل جاكن   ؤلف هذا الكتاب: م
)يُ  اختصارا:  )  ويُكتب  (K. L. Gaubaعرف  اباألردية    ( اگبا   لي كے 

إسالمه    رفوعُ  ج   باسم:بعد  لطيف  ) خادل  (  Khalid Latif Gaubaابا 
  وسيايس واكتب بارز. حمام  

سنة الهور  يف  أسلم،  1899  ه/1317  ودل  ثم  هندوسية،  اعئلة  يف  م 
 م. 1981 ه/1401 سنة يف مومباي  واستقر يف اهلند بعد اتلقسيم. وفيها تويف

ء يف  اعش حياة انلبالوه،  يف طفوتلوتوفيت وادلته    شأ نشأة ميسورة،ن
وادله    شبابه، أعمال  واكن    –وابتعثه  يف    دلراسة  –مرموقا  رجل  القانون 

 
الندوي. ط  الطريق إىل املدينة؛  (17)   -القلمم. دار  8091هـ/  1400:  4تأليف: أيب احلسن عيل احلسني 

 .يطالعها من شاء يف الكتاب . وللرد بقيةفام بعدها  85صدمشق/ سورية. 
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اإلجنلزيية،  إجنلرتا،   اللغة  علياوت فأتقن  مناصب  يف  بالده  درج  وأثار  يف   ،
سنة مسلمة  امرأة  من  األوساط  1923  ه/1342  زواجه  يف  كبرية  ضجة  م 

 م.  1933 ه/1352 سنة  سنوات أشهر إسالمه دها بنحو عرشوبع ة،حليامل
  وهت سمعته، وشُ حورب بسبب إسالمه، وعورض معارضة شديدة،  

بعد جتاهه  املضايقات  سنة  وازدادت  وادله  إىل    م،1937  ه/1355  وفاة  وُجر 
املحاكم يف قضايا ملفقة، وخَس الكثري من أمواهل، حَت انقلب إىل حياة  

أيامه.  آخر  خوش وبعد    الفقر  اهلندي  الصحايف  كتب  سينج وفاته    وانت 
(Khushwant Singh  :)« لو تويف اكنايا الل جابا قبل مخسني سنة لرج 

سكن الهور يف جنازته، أما ايلوم فلم يشيعه سوى عرشة فقط ممن    نصُف 
 «.!أحزنهم رحيله

ب  ألفها  معظمها  كتابا،  عرشين  من  أكرث  إسالمهترك  وكَ عد  ب  تَ ، 
  .(18) يةأكرثها باإلجنلزي

هو شهادة ىلع حمبته    لعلمية بمكن بقدر ماوكتابه ليس من القيمة ا
و  عليه  اهلل  صىل  حممد  للنيب  إشهار  الكبرية  من  سنة  بعد  ألفه  وقد  سلم، 

يلقدم  نبيه،    إسالمه  سرية  خالل  من  باإلسالم  قناعته  ىلع  ملموسا  برهانا 
 ا ادلين احلنيف. يستكشف رس إعجابه بهذعوة منه إىل غريه لهو دو

 
سنة  (18) الصادر  ذاتية(  )سرية  وأعداء  أصدقاء  كتابه:  من  ملخصة  م.  1974  هـ/1394  ترمجته 

Friends and Foes (Auto biography) 1974  استخالص يف  ساعدين  ملن  والشكر   .

 املعلومات منه.
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»إن كتايب هقا إىل  ل يف مقدمته:  املسلم،  املسلم وغري  إىل  ذا موجه 
مال وإىل إىل الكهن وغري الكهن، إىل املذنب، إىل الرأساملؤمن وغري املؤمن،  

اإلمربيال  إىل  ادليمقراالشرتايك،  وإىل  الصالة    فرائض  يؤدي  اذلي  إىل  ايط، 
   بانتظام وإىل اذلي ال يعرف الصالة، إىل هؤالء مجيعا..

وسواء  أو املوت،    من آراء يف قضية احلياة  إىل القارئ مهما تكن هل 
اكن يؤمن بأنه من أهل اجلنة أو من أهل انلار، وسواء اكن يؤمن بأنه سوف  

ونات بعد املوت، أو اكن يؤمن بتناسخ األرواح، أو  يتحلل إىل ذرات وإلكرت
فاته، فإنه ال  فن أو حيرق أو يلىق جبثته إىل النسور بعد وداكن يرغب بأن يُ 

ي شك   مثيةسوف  رائعة  قصة  الكتاب  ـهذا  مادة  يف  اعدي  ،د    ؛ لرجل 
معارصيه ىلع  يضيف  أن  بعده  ،استطاع  من  تعاقبت  كثية  أجيال    ؛ وىلع 

 .«فيضا من السعادة واألخوة 
املرتجمُ   َل قَ نَ  العربية  إىل  حممالعُ   الكتاب  اهلل ماين:  عبد  أمني    د 

األم(1982ه/  1402)ت يف  معروف  اسم  وهو  منق ،  العمانية،  ىلع    وشوساط 
الرتاث ا وزارة  أصدرتها  بعمانواجهة كتب كثرية  واثلقافة    َب تَ وكَ ،  لقويم 

الشيخُ  هل  اللييل  تقديما  حد  بن  أحد  انلهضة  العالمة  دار  عن  وصدر   ،
 . م 1981ه/ 1401نرش بمسقط سنة للطباعة وال
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 [ د]
 خاتمة 

(  Kenneth Baxter Wolf)  وولف   كينيث   مريكياأل  الكتب   لصخي
 The)  «احممد  اعرصت   اليت  املبكرة  اللتينية  الروايات: »مقال هل بعنوان  يف

ntextsMuhammad: Texts and CoEarliest Latin Lives of )(19)    صورة  أنإىل  
  القرن   منذ  الروايات  تلك  ها ت  مَ سَ رَ   اليت  لمس و  عليه  اهلل  صىل  حممد  انليب

..  ظالميا  داهية..  اجشع    ا رابي  مُ ..  ماداع   اكذبا»  اكن  أنه:  يه  امليالدي  اثلامن
  املسيحية،   اتلعايلم  قلب  ظهر   عن  حفظ..  البرشي   ادلم   لسفك  متعطشا 
ة اغياته   قيقتلح( اجلهلة العرب ) بـ وتالعب  . (20) «املستبد 

 

  )19(The Earliest Latin Lives of Muhammad, in Michael Gervers and 

Ramzi Jibran Bikhazi, eds., Conversion and Continuity: Indigenous 

Christian Communities in Islamic Lands, Eighth to Eighteenth 

Centuries. By Kenneth Baxter Wolf. Pontifical Institute of 

Mediaeval Studies, Toronto, 1990, pp. 89-101 . 

هذه    (20) مثل  تظل  أن  وأين  أليس عجب ا  يومنا هذا؟  إىل  الغربيني  من  كثري  ُمعششة يف رؤوس  الروايات 

االنطباعات  من  كثريا  إن  مثقفة؟  قارئة  الغرب شعوبا  لنا  ر  ُتصوِّ التي  الذهنية  الصورة  تلك  عنّا  تذهب 

مصدا يف  الشك  عىل  تبعث  اإلسالم  عن  كان  الغربية  إن  إال  يقرأون!  أهنم  يقرأون  قية  أهنم  املقصود 

سية( و)روايات اجلنس( و)مغامرات السحر والشعوذة(. وإال فإن املواقف الغربية جتاه )القصص البولي

ض الذي يقوده ُطغمة من الناس ال  املسلمني ال يمكن أن ُتربر باالنسياق وراء اخلطاب اإلعالمي املحرِّ

 ! يتعدون اخلمسة يف املئة
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  وجوه »   نبعنوا   حديثا  صدر  كتاب    ىلع  جر  عَ   ضع هذا يف ذهنك، ثم
  « ايلوم   حىت  طىالوس  العصور  من  اإلسلم  نيب  عن  الغربية  اتلصورات:  حممد

(Faces of Muhammad: Western Perceptions of the Prophet of Islam from the 

Middle Ages to Today  )توالن   جون  الفرنيس  ألكادييم وا   للمؤرخ  
  هذه   تهاسدر  يف  الكتب  يذهب.  (21)(م 2019  ـ  برينستون  جامعة  منشورات)

  نيب   حممد   عن   تحدثت   ال   الغربية  الكتابات  نإ  القول   بنا  األجدر   أن  إىل
  الشخصية   أي(  ماهوميت  ماهوما،   ماثويم،  مواميد،)  عن  وإنما   اإلسالم، 

 اهلجاء  طرق   بمختلف  مسلمني  غري  يونأوروب  اب  تخ كُ   ورسمها  هالَ يخ خَتَ   اليت
  شوهوا  هاسم   شواو ش  وكما.  األوروبية  اللغات  يف  املوجود   السمه   املشوش 

 .  خياهلم حمض من  تارخيه فنسجوا  سريته 
  2  يف  جرت   كتابه،  ملوضوع   مغزى   ذات  مهمة   حادثة    لكتبا  ذكر

  غوته   األملاين  األديب  اتلىق   عندما  م 1808  اعم (  أكتوبر)  األول  ترشين
  اليت   األملانية  إرفورت   مدينة   يف  بونابرت   نابليون  الفرنيس  مرباطورواال

  علم   وعندما .  األدب  يف  وحتدثا  السياسة  يف   وتناقشا  الفرنسيون،  احتلها
  إىل   فوتلي  الفرنيس  للفيلسوف  ( حممد  مَسحية)   ترجم  غوته  أن  نابليون
  مشوهة   صورة  ورسمت    جيدة،   مَسحية  تكن  لم  إنها  قائال  بقخ عَ   األملانية

 .  اتلاريخ جمرى  غري   عظيم ورجل  اعليم لفاتح
 

  )21(Faces of Muhammad: Western Perceptions of the Prophet of 

Islam from the Middle Ages to Today. by John V. Tolan, 2019, 

328 pp. Published by: Princeton University Press. 
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َ غَ   ( وتهغو  فوتلري )  الرجلني  الك  إن  نقول  ولإلنصاف    نظره   وجهة   ريخ
وسل  حممد  انليب  جتاه عليه  اهلل    واكنت.  سريته  يف  معمقة  قراءة  بعدم  صىل 

  إىل   ـهارت   مايكل  اإلمريكي  لدلكتور  املحفزات  إحدى  فوتلري  كتاباُت 
  ىلع   جعل  البرشية،  تاريخ  يف  مؤثرة  شخصية  100  دِ ص  ورَ   العميق،  الحث
 .(22)(ئة األوائلملا ه )كتابيف  وسلم عليه اهلل صىل حممدا  نبينا رأسهم

  وابنه  ياسني  خليل الشيخ  مجع  «الغرب   علماء  عند  حممد» كتاب ويف
  انليب   حق  يف  الغرب   شهادات   من  واسعا  سجال  (23) ياسني  حممد  ادلكتور

  من   رأيت  عدة،  مؤلفات    منواهلم  ىلع  ت وسار  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  حممد
 يف  لمسو  عليه  الل  صىل  حممد»:  احلجة   يامن  املؤلف  كتاب:  آخرها

  عن   ا اعتذار    منها  كثري  يف  سريى   الشهادات  يف  يتأمل  ن  ومَ .  (24)«ينهمعأ
 .(25)الغربية الكتابات  يف سائدة اكنت اإلسالم، نليب  مشوهة صورة

 
عة السابعة:  بقلم: مايكل هارت. ترمجة: خالد أسعد عيسى، وأمحد غسان سبانو. الطب  ؛املئة األوائل  (22)

 صفحة.  317ار قتيبة للطباعة والنرش والتوزيع. م. د1996هـ/ 1416

الغ  (23) علامء  عند  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الطبعة    رب؛حممد  ياسني.  خليل  وحممد  ياسني،  خليل  تأليف: 

 صفحة.  528بريوت/ لبنان.  -م. دار العلم واحلكمة2007األوىل: 

أعينهم  (24) ا  ؛حممد صىل اهلل عليه وسلم يف  الطبعة  يامن احلجة.  م. دار  2011هـ/  1432ألوىل:  بقلم: 

 حة.صف  255دمشق/ سورية.  -القلم

عام  (25) سامي  الدكتور  الرصني:ناقش  كتابه  يف  أخرى،  علمية  زوايا  من  املوضوع  هذا  الوجود   ري 

البحث   وجدل  لألنبياء  وردود.    -األركيولوجيالتارخيي  مركز  2021هـ/  1443:  8طشبهات  م. 

 لكويت.  ا /رواسخ
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اك:  القول   فذلكة  للمرء  َعُدوخ  ال  وأن     املصادر   من  القراءة  أنخ جلهل، 
، وها يه سرية حممد صىل اهلل  احلقة  املعرفة  إىل  للوصول  سبيل   خريُ   األصيلة

  ريُ ِض يَ غلق عينيه دون انلور  يُ   ن  مَ ، ف(26)عليه وسلم ايلوم بكل لغات العالم
 .(27) انلورريضي   عينيه وال
 

 
 
 
 

 
نة( يف  فيتش )من علامء البوسالعزيز د. صفوت مصطفى خليلوة هنا بجهود الشيخ  ال تفوتني اإلشاد  (26)

البوسنية،  باللغة    –اآلن  إىل    –الذي صدرت طبعته الثامنة    »السرية النبوية بثوهبا اجلديد«؛كتابه اجلميل:  

العربية إىل  واإلنجليزيوُترجم  واأل،  واإلسبانية،  ة،  وملانية،  قبول والتشيكية،  وله  يف    غريها،  واسع 

   األوساط الغربية. 

كتابه:    (27) يف  لوقا؛  نظمي  الدكتور  كالم  من  والرسولاقتباس  الرسالة  املحرم  2. طحممد  هـ/  1378: 

 .  25القاهرة/ مرص. ص -م. مطابع دار الكتاب العريب1959أغسطس 
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