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ه،  احلمد هللا الذي أرسـل رسـوله باهلد ودين احلق ليظهره عـىل الدين كلِّ
وكفـى بـاهللا شـهيداً، وأشـهد إالَّ إلـه إالَّ اهللا وحـده ال رشيك له إقـراراً به 
وتوحيداً، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله، X تسليامً مزيداً إىل يوم الدين 

ا بعد: أمَّ
(...وكام أن اهللا هنى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق عىل من مل يدخل يف اإلسالم 
يف أول األمر فكذلك يف آخره، فاملؤمن منهي أن حيزن عليهم وأن يكون يف 
ضيـق مـن مكرهم، وكثري من الناس إذا رأ املنكر أو تغري كثري من أحوال 
اإلسالم؛ جزع وكلَّ وناح كام ينوح أهل املصائب، وهو منهي عن هذا، بل 

هو مأمور بالصرب والتوكل والثبات عىل دين اإلسالم).
هكـذا خيربنـا اإلمام ابـن تيمية ـ رمحـه اهللا تعـاىل(١) حينام تدهلم باملسـلمني 
املدهلـامت، وتأتيهـم املصائـب املتتابعات، فـإنَّ عالمة صدقهـم والتزامهم 
ـكوا بحبـل اهللا املتـني، ويرتبطـوا بعقيدته  أوامـر الديـن احلنيـف، أن يتمسَّ

وثوابته.
لقـد كان من سـنَّة خري املرسـلني حممد بـن عبد اهللا X  بـث جوانب الفأل 
احلسـن يف الناس حينام تصيبهم مصائب ومـآسٍ تثري لبَّهم، وتزيدهم حزناً 
ل غزوة األحزاب، وقد كان وضع املسـلمني  وضيقـاً عىل حاهلم، فمـن تأمَّ
فيها ال يطاق من الألواء واألهوال العظام التي أحاطت هبم، حتَّى وصفها 
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(سورة األحزاب).
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يف هـذه اللحظـات احلرجـة واملصائب التـي جتمعت عىل املسـلمني فإذا به 
X يبرشهم بسـقوط حكـم كرس وقيرص، وعندمـا اعرتضتهم صخرة مل 
يسـتطيعوا كرسها أثناء حفرهم للخندق ـ ريض اهللا عنهم وأرضاهم ـ جاء 
الصحابة واشـتكوا ذلك لرسـول اهللا X  قام فأخذ املعول وقال : ( بسـم اهللا ، 
فـرضب رضبة فكرس ثلثهـا ، وقال : اهللا أكـرب، وكان عندما يرضب احلجر 
يقـول: (اهللا أكـرب! أعطيت مفاتيح الشـام ، واهللا إين ألبرص قصورها احلمر 
الساعة ثم يرضب الثانية ويقول: اهللا أكرب! أعطيت مفاتيح فارس، واهللا إين 
ألبـرص قصـور املدائن ، ثم يرضب الثالثة فيقـول: اهللا أكرب أعطيت مفاتيح 

اليمن ، واهللا إين ألبرص أبواب صنعاء بمكاين هذه الساعة)(١).
 ،X ه رسـول اهللا أمـام هـذه الصورة الرائعة مـن املظهر القيادي الذي توالَّ
ة ترصفه عليـه الصالة والسـالم يف إدارة االزمات حيث قلب  نستشـعر قوَّ
املحنـة إىل منحة، وأظهر األمل داخل األمل، وبرشَّ املسـلمني بفتح مبني عىل 

غم من الصعاب التي تواجههم. الرُّ
وهـا نحن أهل اإلسـالم يف هذا الزمان نجد معـاول الكفر حتاول أن جتتثَّ 
ة الناعمة والصلبة،  هذا الدين من قلوب الناس، مستخدمني مجيع أنواع القوَّ
واملاديـة والعسـكرية واملعنوية، ملحاولة حتجيم انتشـار اإلسـالم وكيِّ من 
هم عن هذا الدين، وغزوهم  اعتنقه بجحيم احلروب والقالقل، وحماولة ردِّ
ه نجد شيئاً غريباً وملمحاً عجيباً يكمن يف تلك  فكرياً وثقافياً، ومع هذا كلِّ
الرسعة الفائقة يف انتشـار اإلسـالم يف كثري من نواحي املعمورة، بدرجة ال 
ـنه ابن حجر يف فتح الباري:(٤٥٨/٧) ، وأصل  ١- أخرجه أمحد والنسـائي من حديث الرباء بن عازب، وحسَّ

احلديث عند البخاري يف صحيحه يف كتاب املغازي.
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ختطـر عىل بـال أحد، مع أنَّ احلالة التي يعيشـها املسـلمون يف هـذا الزمن، 
من أسـوأ احلاالت التي متر هبم ضعفاً وضعة وضياعاً واضطرابا واحتالالً 

لكثري من بالد اإلسالم.
إنَّنـي إذ أحتـدث عن ذلك؛ لعدة اعتبارات سـاقتني بشـكل خاص للبحث 
ة حينام ال نجد أنَّ مثل  يدة، خاصَّ والدراسـة يف هذا املوضوع منذ شهور عدَّ
ات هتتم هبا كثري من وسـائلنا اإلعالميَّة، فهي مشغولة  هذه األخبار واملُبرشِّ
ببـث األخبار املأسـاوية التي تثري اهلـم ولواعج احلزن يف القلـب، أو بذكر 

األخبار التافهة.
ة املسـلمة  بـل صار كثري من النـاس يقولون: إنَّ هذا الدين حيرتق وإنَّ األمَّ
ا جهـود البرش فقد باتت  لـن تقـوم هلا قائمة إالَّ بأمـر من عند اهللا تعاىل، وأمَّ

جهودهم ال تقو عىل إصالح الصعوبات التي يعايشوهنا.
رت عن سـاعد اجلد، وآليـت عىل نفيس أن  هلـذا كله أزمعت الرأي، وشـمَّ
أكتب شيئاً يثري بني املسلمني روح التفاؤل، وحياة السعادة، وهبجة القلوب، 
وانرشاح الصدر يف ظل الصعوبات التي تواجه املسـلمني، حيث يمكن أن 

ات يف عامل مأساوي). برشِّ نُسميها كذلك : ( مُ
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أثنـاء التطواف عـىل بعض املراكـز املعنيَّة باإلحصاءات، ومجـع املعلومات 
املختصة بانتشار الدين اإلسالمي، نجد أنَّنا أمام حالة تدعونا إىل الطمأنينة 
ل من عند رب العاملنيـ  سبحانه وتعاىلـ  حمفوظ لن يناله  بأنَّ هذا الدين املنزَّ

الضياع، ولن يقلَّ أنصاره أو خيتفي أتباعه.
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ففي إحصائيَّة لد األمم املتحدة تقول: إنَّ نسـبة النمو السنوي للمسلمني 
يف العامل(٦٫٤%)، بينام نسـبة النمو السـنوي للنصـار (١%)، وهذا دليل 
كبـري عىل أنَّ دين اإلسـالم يف انتشـار وليس يف اندثار كـام يقوله املحبطون 

اليائسون.
ة يف العامل!  لَّ ة ومِ يف زمننا هذا يوجد أكثر من ٤٢٠٠ نِحلَ

وتدل اإلحصائيات عىل أن الدين اإلسـالمي هو األرسع انتشـاراً بني مجيع 
املُعتقدات يف العامل! 

ففي عام ١٩٩٩ بلغ عدد املسلمني يف العامل ١٢٠٠ مليون مسلم(١).
كام أنَّ اإلسالم ينترش اليوم يف مجيع قارات العامل، فقد بلغ عدد املسلمني يف 

عام ١٩٩٧ يف القارات الست ما ييل:
. ـ ويف آسيا ٧٨٠ مليوناً

ـ ويف إفريقيا ٣٠٨ ماليني..
. ـ ويف أوروبا ٣٢ مليوناً
ـ ويف أمريكا ٧ ماليني.

. (٢) ـ ويف أسرتاليا ٣٨٥ ألفاً
إنَّ مـن يقـرأ هذه االسـتطالعات واإلحصاءات سـيدرك ال حمالـة أنَّ دين 
اإلسـالم ـ بفضـل اهللا تعاىل ـ ثمَّ بسـبب بعض اجلهود الدعويَّـة املخلصة، 
التـي تسـاهم يف نرش هذا الدين، فاحلـق يتزايد أهله ، أضعـاف ما هو عليه 

الباطل وأهله من تزايد.
١- CAIR Council on American-Islamic relations (١٩٩٩) نقال عن موقع الدكتور عبد الدائم 

www.kaheel7.com : كحيل
www.kaheel7.com : ١٩٩٧ نقال عن موقع الدكتور عبد الدائم كحيل Britannica Yearbook -٢
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لقد أصبح الدين اإلسالمي هو الديانة الثانية يف أسبانيا وفرنسا وبريطانيا.
وإحصاءات أخر تقول: بأنَّ ٢٠ ألف أمريكي يدخلون اإلسـالم سنويا، 
و٢٣ ألـف أورويب يدخلـون اإلسـالم كذلـك يف كل سـنة، وأنَّ ٢٥ ألف 
بريطـاين يعتنقـون اإلسـالم كل عـام، كـام يقول رئيـس املركز اإلسـالمي 

هنالك.
ويف الصني وحدها يوجد أكثر من ٢٥ ألف مسجد، بل تتحدث اإلحصاءات 
عن وجود أكثر من ٢٥ ألف مسجد يف أوروبا مع إقبال شديد من املسلمني 
عليهـا، وضعف شـديد مـن إقبـال النصار عـىل كنائسـهم، حتَّى وصل 
احلـال بإحد الكنائس يف دولة أوروبيَّة إىل أن جتري مسـابقة عىل سـحب 

اد الكنائس!! ة روَّ للسيارات لكي جتتذب الناس إىل الصالة فيها؛ لقلَّ
يـات ذكرهتـا صحيفـة «دييل  ونجـد يف ذلـك شـهادات رصحيـة بعـد تقصِّ
تليجـراف» الربيطانيـة يف مـارس ٢٠٠٨ بأنَّ عدد املقبلني عىل املسـاجد يف 

بريطانيا يفوق مرتادي الكنائس يف كل من إنجلرتا وويلز.
رت تلـك الصحيفـة مـن أنه إذا اسـتمرت هـذه امليول فـإن مرتادي  وحـذَّ
الكنائـس حلضور صلوات األحد سـيرتاجع إىل ٦٧٨ ألـف مصل بحلول 
عام ٢٠٢٠، ومع هذا العام سريتفع عدد املسلمني الذين يرتادون املساجد 

. ألداء صالة اجلمعة إىل ٦٨٣ ألفاً
و يف أملانيا يتزايد املسـلمون وحسـب صحيفة «دي فيلـت» األملانية اليومية 
: اإلسـالم ينترش يف أملانيـا بصورة متزايـدة، وهناك معلومـات مؤكدة  فـإنَّ
بوجود خطط لبناء ١٢٠ مسجداً إضافياً فيها، فيام أشارت آخر اإلحصائيات 
إىل أنَّ تعداد املسلمني يف أملانيا يتزايد، وقالت جملة « دير شبيجل» األملانية يف 
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تقرير هلا - اسـتنادا إىل دراسـة أجراها مركز املحفوظات االسالمية بمدينة 
سويسـت - : إنـه ما بني يوليـو ٢٠٠٤ و يونيو ٢٠٠٥ حتـول ما يقرب من 
أربعـة آالف مواطن أملاين إىل اإلسـالم أي ما يعادل أربـع مرات زيادة عن 

عام ٢٠٠٣م(١).
وذكـرت صحيفة «بيلد» األملانية - اسـتناداً إىل بحث أجراه املعهد املركزي 
لألرشـيف اإلسالمي - أن عدد املسـاجد ذات املآذن والقباب ارتفعت يف 
أملانيـا منـذ عام ٢٠٠٤ من ١٤١ إىل ١٥٩ مسـجداً يف الوقت الذي ال يزال 

فيه ١٢٨ مسجداً حتت اإلنشاء.
ومن ناحية أخر.. توقعت دراسـة أجراها «بنك دريسـدن» تراجع أعداد 
الكنائس يف أملانيا خالل السنوات املقبلة حيث من املنتظر وقف القداسات 
الدينيـة يف ٩٦ كنيسـة مـن إمجايل ٣٥٠ كنيسـة بـ»أبرشـية ايسـن» وحدها 
واالسـتفادة من مبـاين الكنائس يف أغـراض أخر، وذلك بسـبب تراجع 

أعداد زوار الكنائس وانخفاض عائدات «رضيبة الكنيسة».
وتتحدث اإلحصاءات أنَّ ثلث الشعب اهلولندي سيصبح مسلامً بعد مرور 
ثـت بذلك بعـض الدراسـات املسـتقبليَّة التي تقيس  عـرشة أعـوام كام حتدَّ

احلارض بمستقبله.
وتتحدث األخبار أنَّ (٥٠) ألف فرنيس أسـلم داخل فرنسا يف عام ٢٠٠٤ 
قابل ذلك نجد أنَّ  م حتَّى سـمي ذلك العام بعام اإلسـالم يف فرنسـا، ويف مُ
٧% فقط هم ممَّن يعتنون باملداومة إىل الذهاب ملامرسة طقوسهم يف الكنائس 

الفرنسيَّة.
١- نقالً عن موقع نور اإلسالم: 

http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=4387
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إنَّ تلـك الدول جتد نفسـها كذلـك أمام ظاهرة (إسـالم القساوسـة) فهي 
 .تتزايد خصوصاً يف أوروبا وأمريكا تتزايد سنة بعد أخر

ويف مـرص نجد أنَّ األقبـاط التابعني للديانة النرصانيـة يدخل منهم يف دين 
اإلسـالم مـا بـني ٦٠٠٠ ـ ٧٠٠٠ آالف سـنوياً ، وهلـذا يكشـف «ماكس 
ميشيل»، الشهري بـ»األنبا مكسيموس» أن ما يقرب من ٨٠ إىل ٢٠٠ قبطي 

ا من تدهور أوضاع الكنيسة القبطية. يعتنقون اإلسالم يوميًا، حمذرً
بل أماط مكسيموس اللثام عن اجتامع جلنة كنسية برئاسة «األنبا بامخيوس» 
مطـران حمافظـة البحرية شـاميل القاهرة، وحضور «األنبا موسـى» أسـقف 
الشـباب، واألنبا «أنسـطانس»، وأسـقف املعادي «األنبا دانيـال»؛ لبحث 

اإلقبال الكبري من نصار مرص للدخول يف اإلسالم.
ونقل مكسـيموس عـن اللجنة قوهلا: إن عدد اللذين يُشـهرون إسـالمهم 
يوميًـا مـن أقباط مـرص يرتاوح بـني ٨٠ إىل ٢٠٠ شـخص، وأضـاف: أن 
هـذه اللجنة التي عرفت باسـم جلنـة «بامخيوس» اعرتفت بـأن عدد الذين 
يعتنقون اإلسـالم سـنويًا يف مرص يف املتوسط يقرب من ٥٠ ألف مسيحي، 
وهذا ما يعطينا بداهة السـبب احلقيقي حلرب الكنائس املرصية للمسـلامت 
واملسـلمني، وحبـس املسـلامت يف أديرهتم، فـكَّ اهللا أرسهنَّ أمثـال: (وفاء 

قسطنطني، كاميليا شحاتة).
دت دراسـة أعدهتـا وزارة الداخلية الفرنسـية: أنَّ ٣٦٠٠ شـخص  لقـد أكَّ
يعتنقـون اإلسـالم سـنوياً، وأن املسـلمني الفرنسـيني أكثر التزامـاً، وتندر 
اجلريمة يف أوسـاطهم وتشـري اإلحصائيات أن بفرنسـا ٢٣٠٠ مسجد و٧ 

ماليني مسلم ليصبح اإلسالم الدين الثاين بعد املسيحية بفرنسا.
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بـل هناك توقعات أن املسـلمني سـيمثِّلون ربع سـكان فرنسـا بحلول عام 
٢٠٢٥ بينام تشـري تلك التوقعات أهنم سـيمثلون ٢٠% من سـكان أوروبا 
عام ٢٠٥٠م، و هنالك إحصاءات أخر تر أنَّه يف عام ٢٠٤٠م سيكون 

املسلمون هم األكثريَّة يف أوروبا.
وعـودة إىل فرنسـا فقـد ذكـرت جملـة «جـون أفريـك» الفرنسـية أن كتاب 
«األربعـني النوويـة» وهـو كتاب لإلمام النـووي ـ رمحـه اهللا ـ جيمع بعض 
ق  األحاديث النبويَّة، ينترش يف فرنسـا ومعه ترمجة باللغة الفرنسية، حتَّى حقَّ
مبيعات عالية جداً يف املكتبات الفرنسـية بسـبب اهتامم الفرنسيني مسلمني 

.(١) X وغري مسلمني بأحاديث الرسول
وأكدت دراسة حديثة أن عدد املسلمني بالواليات املتحدة األمريكية جتاوز 
سـتة ماليني مسلم ليصبح اإلسـالم أحد أكرب الديانات اخلمس بالواليات 

املتحدة األمريكية.
بل تتحدث األخبار أنَّ مناهج تدريس الدين اإلسـالمي باتت تنترش رويداً 
ثت أنَّ (حزب اخلرض) يف والية هيسـن غرب  رويـداً، حتَّى أنَّ األخبار حتدَّ
أملانيـا، أبد تأييده خلطط احلكومة اجلديدة بالواليـة الرامية لتدريس مادة 
الديـن اإلسـالمي بمدارس الواليـة. وذكرت جملة «دير شـبيجل» األملانية 
أن هـذا القـرار جـاء بعد مشـاورات بني ١٥ ممثـال عن احلكومـة االحتادية 

وحكومات الواليات و١٤ ممثال عن املنظامت اإلسالمية. 
وحتَّى يف السـويد أصبح اإلسـالم يـدرَّس يف املدارس احلكوميَّـة فيه؛ فقد 

١- من جريدة املؤمتر الوطني العراقي بترصف ، ورابطه:
http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=20091098
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أعلـن تقرير أعده املركز اإلسـالمي يف العاصمة السـويدية اسـتوكهومل أن 
اإلسـالم أصبح حيتل املرتبة الثانية يف السـويد بعد الدين املسـيحي وهو ما 
حـدا باحلكومة السـويدية إىل االعرتاف به وتدريسـه يف املدارس احلكومية 
هناك جنباً إىل جنب مع الديانة املسـيحية وهناك مساع حثيثة لرتسيخ فكرة 

إنشاء كليات ومعاهد خاصة بالدراسات اإلسالمية يف السويد.
وأكدت الدراسـة، بحسـب جملة « عقيديت» أن اإلسـالم ينترش بشكل مثري 
للدهشـة يف أوساط الشعب السويدي رغم غياب الدعاية الكافية له حيث 
ر  أشـارت اإلحصاءات الرسـمية إىل أن عدد املسلمني يف تزايد مستمر ليقدَّ

عددهم يف السويد اليوم بأكثر من ١٢٠ ألف نسمة.
ألجل ذلك نر ونالحظ ونشـاهد تلك احلالة العارمـة يف أوروبا ملضايقة 
اإلسـالم، واالسـتهزاء بالديـن وثوابتـه ورجاالتـه، بـل املطالبـة بخروج 
املسلمني من تلك البالد، فاملضايقات مل تأت نتيجة عفويَّة أو طفرة جينيَّة ـ 
ـبت يف عقول احلاقدين واحلانقني عىل هذا  كام يقال ـ ولكنَّها رواسـب ترسَّ
الدين حينام يرونه ينترش ويزداد أنصاره، مع الضعف السيايس واالقتصادي 

لعموم الدول اإلسالميَّة.
وصدق الشـيخ حممد الغزايل:« ألننا نسـتيقظ فإهنم يرضبون فلو كنا أمواتاً 

ما شعر بنا أحد».
وحتَّـى نفهم اهلجمة الرشسـة عـىل اإلسـالم ، واملناداة بحقـوق األقليات 
الدينيـة املوجودة يف البالد اإلسـالمية، كمنـاداة اإلدارة األمريكيَّة وغريها 
لرضورة احلفاظ عىل حقوق األقليَّة النرصانيَّة القبطية يف مرص –عىل سـبيل 
م يسـمعون ويالحظون كثـرة من يرتك دينه من أولئك األقباط  املثال- ألهنَّ
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ويدخل يف دين اإلسالم من الرهبان والراهبات وعموم األقباط املرصيني، 
وهـذا ما يفرسِّ رسَّ انتفاضتهـم وحماولتهم الدؤوبة لوضع سـياج وحصانة 
ألولئك األقباط، وزرع بذور الفتنة و االقتتال بينهم وبني املسـلمني؛ لكي 
م مسـتهدفون مـن قِبَلِ  ينظـر أولئـك األقباط وغريهـم من األقليـات بأهنَّ

املسلمني!!
وانتقاالً لشـق آخر نجد أنَّ الكثري مـن كبار الغربيني، يعرتفون بأنَّ الرشيعة 
اإلسـالميَّة عظيمـة املقـدار، وأنَّ يف تطبيقاهتـا الكثري من احللـول للجرائم 
واملشـاكل االجتامعيـة واالقتصاديـة ، فالدكتور روان وليامز كبري أسـاقفة 
كنيسـة كانرتبـري دعـا إىل تطبيـق بعـض جوانـب الرشيعة اإلسـالمية يف 
بريطانيـا. معتـرباً أنه أمر ال يمكن جتنبه قائـالً يف حديث له مع إذاعة «يب يب 
يس» يف فرباير ٢٠٠٨ «إن تطبيق الرشيعة اإلسالمية أمر ال مفر منه لتامسك 
املجتمع الربيطاين»، وتعرض بسـبب ذلك النتقادات حادة داخل املجتمع 

الربيطاين ويف عدد من البلدان األوروبية. 
واحلال نفسه نجده لد كبري القضاة يف إنكلرتا وويلز ودفاعه عن الرشيعة 
د بأن مبادئها يمكن أن تلعب دوراً يف بعض جوانب النظام  اإلسالمية، وأكَّ
القضائـي، وهـي ترصحيات اعتربهتـا حمكمة الصلح اإلسـالمية يف اململكة 

املتحدة، ترصحياته، «خطوة إجيابية».
ده  بل نجد ما يتطابق مع ما ذكرنا يف زيادة انتشـار اإلسـالم يف العامل بام يؤكِّ
رئيس جلنة إشهار اإلسالم بمشيخة األزهر الرشيف أن هناك أكثر من مليون 
ومائتي ألف أجنبي أشـهروا إسالمهم خالل األعوام العرشة األخرية طبقا 
إلحصائية أصدرها األزهر الرشيف مؤخرا مشـرياً إىل أن الغالبية العظمى 
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مـن املسـلمني اجلدد - الذين أشـهروا إسـالمهم مؤخرا- هي مـن أوروبا 
وحتديـدا أوروبا الرشقية وتأيت الواليـات املتحدة األمريكية يف املركز الثاين 

ثم أمريكا اجلنوبية ثم دول رشق آسيا ثم إفريقيا.
وهـذا يعطينـا صـورة حقيقيَّـة واقعيَّة تـدل عىل انتشـار اإلسـالم يف أنحاء 
املعمورة بسلم وسالم، ودون جهاد، ويأيت هذا يف ظل أوضاع صعبة وسيئة 
ه فااللتفاف حول الدين اإلسالمي والدخول  حيياها املسلمون، ومع هذا كلِّ
فيه بأعداد هائلة واقع يف قلب أكثر الدول حرباً عىل اإلسـالم وعىل رأسـها 

أمريكا واالحتاد األورويب!
لقـد مجعت يف هذه الدراسـة املقتضبة عدداً مـن اإلحصائيات، والقصص، 
واألدلَّة، يف ظل ما نشـهده اليوم من حالة بؤس ويأس من بعض املسلمني، 
فضالً عن إحباط بعضهم ورؤيتهم بأنَّ دين اإلسـالم قد قلَّ أنصاره، وكثر 
حماربوه، وأنَّ العيش يف زمننا هذا مع التمسك باإلسالم وأحكامه قد صار 

من الصعوبة بمكان!
فـإذا كان مـا ذكرناه من انتشـار الدين اإلسـالمي شـيئًا قد اعـرتف به غري 
ز  املسـلمني يف قلـب الدول املحاربة لإلسـالم، فإنَّ هذا األمـر جيب أن يعزِّ
لدينا مبدأ االعتزاز هبذا الدين واملفاخرة به جلميع األمم واملسامهة يف نرشه، 
ألننـا نر أنـه ينترش بنا أو بغرينا، فلنسـاهم إذن يف نرشه وكام قال الصادق 
املصدوق  X  :(ألن هيدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون لك 
ا اليأس والقنوط فإنَّه ال يصنع شـيئاً سـو اهلم والغم  محـر النعـم)(١)، وأمَّ
١- متفق عليه ، أخرجه اإلمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي برقم:(٣٧٠١) ، وأخرجه اإلمام 

مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي برقم:(٢٤٠٦)
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واألمراض النفسيَّة....

ة تضييق اخلناق عىل أتباعه؟ ملاذا ينترش اإلسالم مع شدَّ
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LÑ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê      É الفتح.
وقـد أخـرب عليه الصالة والسـالم أنَّ هذا الدين سـينترش يف مجيع األرض، 
فقد رو مسلم عن النبي X أنه قال: (إن اهللا زو يل األرض - أي ضمها 
ومجعهـا- فرأيت مشـارقها ومغارهبا، وإن أمتي سـيبلغ ملكهـا ما زوي يل 

منها)(١).
وجاء يف احلديث قوله X:(ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار وال يرتك 
اهللا بيـت مدر وال وبـر إال أدخله اهللا هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً 

يعز اهللا به اإلسالم وأهله، وذالً يذل اهللا به الكفر)(٢).
١- أخرجه اإلمام مسلم من حديث ثوبان موىل رسول اهللا، برقم:(٢٨٨٩)

٢- أخرجه اإلمام أمحد يف املسند برقم (١٦٥٠٩) وأخرجه ابن حبَّان يف صحيحه ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 
: رجاله رجال الصحيح، :(١٧/٦)، وقال األلباين يف كتاب حتذير الساجد:(ص١٥٨): عىل رشط مسلم وله 

شاهد عىل رشط مسلم أيضا.

اليأس القلوبُ عىل  اشتملتْ  إذا 
ــارهُ واستقرت ــك امل ــت  ــن وأوط
ــرضِّ وجهاً ال النكشاف  ــرَ  ت ومل 
منك غــوثٌ ــوطٍ  ــن ق عــىل  ـــاكَ  أت
إذا تناهتْ احلـــادثـــاتِ  ـــلُّ  وك

يْبُ حِ الرَّ رُ  دْ الصَّ بِــهِ  بِــامَ  ــاْقَ  ضَ وَ
بُ وْ طُ اخلُ ا  نِهَ اكِ أَمَ يفِ  ـــتْ  سَ أَرْ وَ
األريـــبُ بحيلته  ــى  ــن أغ وال 
املستجيبُ اللطيفُ  ــه  ب يــمــنُّ 
ــبُ يَ ــرْ جٌ قَ ـــرَ ــا فَ َ ــولٌ هبِ صُ ــوْ ــمَ فَ
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وكان متيـم الداري يقول: عرفت ذلك يف أهل بيتي، لقد أصاب من أسـلم 
منهم اخلري والرشف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار 

واجلزية.
تـه بالنرص والتمكني فقال X: (برش هذه األمة بالسـناء  وبـرشَّ النبي X أمَّ

والنرص والرفعة يف الدين والتمكني)(١).
يط  إنَّـه لو أردنا أن نتتبع األسـباب احلقيقيَّة النتشـار هذا الديـن رغم ما حيُ
بأهلـه مـن دوائـر السـوء والـرش واخلطـر والـرضر، سـنر أن خالصتها 
وأعالهـا وأوالها بالتقديم هو هذا القدر اإلهلي، املتمثل يف حفظ اهللا تعاىل 

هلذا الدين وإرادته االنتشار والبقاء.
ولعلَّ من احلوادث املضحكة يف ذلك ما قرأناه يف وسائل اإلعالم فقد ذكرت 
صحيفة تايمز الربيطانية أنَّ قسـا متقاعدا انتحر بحرق نفسـه يف دير بأملانيا 
احتجاجا عىل انتشـار اإلسالم وعجز الكنيسة الربوتسـتانتية عن احتوائه، 
وذكـرت الصحيفـة أن القـس روالند ويزلربغ صب علبة مـن البنزين عىل 
رأسـه وأرضم النـار فيها وذلك يف دير أوغيسـتني يف مدينـة أيرفريت، التي 
قـىض فيها مارتن لوثر كينغ سـت سـنوات راهبا يف بداية القرن الـسـادس 
عـرش، ونقلت الصحيفة عن ألفريدي بغريتش رئيس كنيسـة أيرفرت قوله 
١- أخرجه اإلمام أمحد، وابنه عبد اهللا يف زوائده، وابن حبَّان يف صحيحه ، واحلاكم يف املستدرك وقال: صحيح 
أيب  عن  أيوب  [فيه  فقال:خطأ  البنه١٢٩/٢،  العلل  يف  كام  حاتم  أبو  اإلمام  ه  وأعلَّ الذهبي  ووافقه  اإلسناد، 
يف  املنذري  وقال  العالية،  أيب  عن  أنس،   بن  الربيع  عن   ، مسلم  بن  املغرية  عن  احلفاظ  من  مجاعة  رواه   [ العالية 
الرتغيب  صحيح  يف  األلباين  حه  وصحَّ قارهبام:(٤٨/١)،  ما  أو  حسن  أو  صحيح  :إسناده  والرتهيب  الرتغيب 

والرتهيب:(٢٣)
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إن أرملة ويزيلربغ أخربته أن زوجها انتحر بسبب ذعره من انتشار اإلسالم 
وموقف الكنيسة من تلك القضية(١).

وهـذه القصـة جتيلِّ لنا بوضوح سـبب الذعر واخلوف الشـديد من انتشـار 
اإلسـالم يف هذه املعمـورة، ولدوافع يف األعم األغلب ذاتيَّة ملا يشـاهدونه 
من عظمة هذا الدين، ولعلَّ من نافلة القول بعدما سـبق أن نشـري إىل بعض 

أسباب انتشار اإلسالم، فمن هذه األسباب:
 ôË tO  bOIF  ô ¨…UO  ZNM  uN  o(« s b « u  Âö??? ù« ]Ê√ ≠±

÷uL
اقة تظهـر منه، وتنتج  مـن املعلـوم أنَّ احلق عليه عالئم واضحـة، وأنوار برَّ

عنه، فهو كام قيل:

ولـو أردنـا أن ننظر يف ذلك من ناحية معارصة، السـتدللنا بخري مثال يؤيد 
مـا ذكرناه حيـث ذكرت الكثري من وسـائل اإلعالم، وعىل رأسـها شـبكة 
املحاربـون اليـوم (Veterans Today) بقصـة ذلـك اجلنـدي الذي أعلن 
إسـالمه الشـهر املايض بعد أن نطق الشـهادتني يف مسـجد كيمبل سرتيت 

بوالية نيويورك األمريكية بعد عام من دراسة اإلسالم مع أحد أئمته.
وقد كان هذا اجلندي ضمن الدفعة األوىل التي أرسـلت إىل أفغانستان عام 
٢٠٠١، وبعدها بـ ١٥ شـهرا أرسل ضمن أوىل كتائب املارينز إىل العراق، 
ث عن  وقـد ذهب لكي حيارب اإلسـالم الـذي اعتنقه فيام بعـد، حيث حتدَّ
نفسـه بأنَّ هذه الرحلة الشاقة واألليمة إنام سـاقه اهللا من خالهلا إىل اهلداية، 

١ - املصدر: اجلزيرة نت يوم اجلمعة ١٤٢٧/١٠/١٢ هـ - املوافق٢٠٠٦/١١/٣ م

خفاء  بــه  ــيــس  ل ـــق  احل ــذا  ــه الطريقف ــات  ــيَّ ــن ب ــن  م فــدعــنــي 
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فقـال ”أرسـلوين إىل األرايض البعيـدة ملحاربـة املسـلمني.. ثـم أصبحت 
ح اجلندي األمريكي «مايك»: «لقد أفهمني اإلمام أن  واحدا منهم“ ثمَّ رصَّ
اإلسالم ليس جمرد طقوس أؤدهيا.. إنه منهج حياة، يرشدين يف كل أموري 

ليصبح كل يشء عبادة» (١).
ونتوقـف لنتأمل فيـام قاله ضابط أمريكي آخر أشـهر إسـالمه، وهو يبكى 

متسائال : ما ذنب والديه بعد أن ماتا دون أن يعلام شيئا عن اإلسالم؟!!
ويف تقاريـر عديـدة صـدرت من خـرباء وراصديـن فقد اسـرتعاهم وأثار 
انتباههم انتشـار اإلسـالم برسعـة بني األمريكيـني من أصـل إفريقي، ومل 
يردعهم التدقيق املتزايد الذي يتعرض له املسلمون يف الواليات املتحدة منذ 
هجامت ١١ أيلول (سـبتمرب)، ويرشح أولئك سبب إسالمهم بقوهلم:(إن 
ما جيذهبم هو التعود عىل النظام والطاعة الذي متثله الصالة وتأكيد اإلسالم 

عىل اخلضوع هللا وتعاطف الدين مع املقهورين)(٢).
ين إىل اإلسـالم مثـالً ، يعزو  وعنـد قـراءة يشء من أسـباب دخـول املنرصِّ
املبرشون املسيحيون انتشار اإلسالم يف غرب إفريقيا والسنغال والكامريون 
وسـاحل العاج إىل أسـباب؛ منها بسـاطة تعاليمه وخلوها من التصورات 

الغيبية الغامضة املعقدة .
لقـد صـدر كتـاب يف عـام ٢٠٠٥م بعنوان:(اإلسـالم واألمريكي األسـود: 
نظـرة جتـاه اإلحياء الثالـث) ملؤلفه: رشمان جاكسـون، ذكر فيه أنَّ املسـلمني 
١- عـن  موقـع رسـالة اإلسـالم بعنوان: (انبهـاراً بثبـات املسـلمني ... جندي مارينـز يعلن إسـالمه) ورابطه:

http://www.islammessage.com/articles…id=91&aid=8242
بترصف من شبكة نور اإلسالم، عىل هذا الرابط:

http://mail.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=4643
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م يريدون ثقافة يشعرون فيها بامللكيَّة والسيطرة ،  السود اعتنقوا اإلسالم ألهنَّ
م يلحظون أنَّ دين اإلسـالم وسط وسـيط يف مجيع التعامالت احلياتية  وأهنَّ

واالقتصاديَّة.
ـزاً كذلك لـ: (عيل رمضان) أحد سـالطني مناطق تشـاد  وهـذا ما كان حمفِّ
الذي أسلم، وحينام سئل عن سبب إسالمه قال: (وجدت حالوة اإلسالم 
وال أحد يشك يف أنه دين املساواة والعدالة، ال فرق بني أحد وآخر وال بني 

غني وفقري إال بالتقو كل يتوجه هللا وكلهم عبيد هللا.
وهـذا يعطينـا داللة قوية عـىل أن الدين ينترش بغري جهـد أبنائه أو حالتهم، 
وإنام هو ينترش بقوة أخر، هو قوة اهللا عز وجل الذي أنزله لعباده وأراد له 
البقـاء، فـال يرضه بعد ذلك أن تعاديه الدنيا كلهـا، فلن يرضه هذا؛ ألن اهللا 

نارصه ال حمالة، والواقع خري برهان ودليل).
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إنَّ أتبـاع تلك الديانات يشـعرون بشـك يف دينهم، وخلـل يف معتقدهم ممَّا 
هم بل جيذهبم كاملغناطيس للتعرف عىل اإلسالم والدخول فيه. يسوقهم وجيرُّ

بسـؤال امرأة أملانية عن كيفية دخوهلا إىل اإلسـالم، تقول سيتالنا ٢٤ سنة: 
”منذ أن كان عمري ١٣ عاماً، كان هناك تسـاؤل يتبادر إىل ذهني من حني 
إىل آخر:مـا هـو اإلسـالم؟ ومـن هو حممـد؟ وملـاذا نكره نحن املسـيحيني 

اإلسالم والنبي حممداً؟
سـألت والدهيا عن اإلسالم وكان الرد قاسـيا وطالباها بالتوقف عن طرح 
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مثل هذه التسـاؤالت وإال سيكون العقاب شديداً، تقول : كنت ال أصدق 
أن اهللا هو املسيح كام تقول ديانتي املسيحية وعندما جئت إىل أملانيا مع أرسيت 
الروسـية أصبح يل زمالء وأصدقاء مسـلمون من جنسيات خمتلفة وجدت 
يف تعاملهـم ومعرفتهم دفئاً وحنيناً مل أجـده عند األملان، فأردت أن أتعرف 
أكثر عىل هذا الدين وعن الرسـول حممد X، وقضيت سـنوات أبحث وال 
أعرف كيف تكون البداية يف البحث، وذهبت إىل البابا يف الكنيسـة وسألته 
عن اإلسـالم فلم أجد يف ردوده وإجاباته غري كرهه لإلسـالم واملسـلمني، 
وأنـه ديـن عنـف وإرهـاب، وقضيت سـنوات عديـدة.. أريـد أن أعرف، 
ولكن ال أعرف كيف؟!! وشـاء اهللا أن أتعرف شـاباً تركياً مسلامً، وأن تنشأ 
قصـة حـب بيننا، كام تعرفـت عىل أرسته الذيـن رحبوا يب وأحبـوين كثرياً، 
وأحاطـوين بعطف ورعاية، واعتربوين فرداً من األرسة، وكنت دائامً أطرح 
أسئلة عديدة عىل هذا الشاب، عن اإلسالم وعن الرسول وعن اهللا، ولكني 
مل أجد أي إجابة عنده، ألنه نفسـه ال يعرف شـيئاً عن اإلسـالم غري أنه ولد 

مسلامً فقط.
رت الدخول يف اإلسالم حينام قرأت وشاهدت  ولكنَّها بعد بحث وتقصٍّ قرَّ
النور السـاطع يف آياتـه القرآنيَّة وعظـم الدعوة التي يبرشِّ هبـا، وصدق اهللا 
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ألجل ذلك يتحدث (ايتني دينيه) عن مد موائمة الدين اإلسالمي لفطرة 
النـاس وعدم مصادمتها حيث يقول :(ال يتمرد اإلسـالم عىل الطبيعة التي 
ال تغلب ، وإنام هو يساير قوانينها ويزامل أزماهنا , بخالف ما تفعل الكنيسة 
من مغالطة الطبيعة ومصادمتها يف كثري من شؤون احلياة مثل ذلك الغرض 
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الـذي تفرضه عىل أبنائهـا الذين يتخذون الرهبنة ، فهـم ال يتزوجون وإنام 
يعيشون غرباء).
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وهلذا نجد الدكتور «عبد الرمحن محود السميط» رئيس جلنة مسلمي إفريقيا 
يقـول برصاحـة: إنه برغم عـدم وجود خطط مدروسـة لنرش اإلسـالم يف 
ا عىل أن املستقبل  القارة األفريقية، فإن اإلسـالم ينترش بالدفع الذايت؛ مؤكدً

لإلسالم يف هذه القارة.
ة سـنوات  ومـن يسـتمع إىل الرشيـط اجلميـل الـذي خـرج لـه قبـل عـدَّ
بعنوان:(رحلتي إىل أفريقيا) يف حوار الدكتور اإلعالمي فهد السنيدي معه 
لوجـد يف ذلك عجبـاً عجاباً يف إقبـال الكثريين من األفارقة عىل اإلسـالم 

دون وجود إغراءات تدعوهم إىل ذلك.
و يف الـدول األوروبيَّـة نجـد دفعـاً عجيبـاً وتلقائيـاً ملحاولـة التعـرف من 
السـويديني عـىل دين اإلسـالم، ومن ثـمَّ إعـالن الكثري منهـم دخوهلم يف 
اإلسـالم طواعيَّة، فخالل مؤمتر صحفي باملعهد السـويدي باإلسـكندرية 
ويف رضبة موجعة للمناهضني لإلسـالم أعلن وفد شـباب السـويد املسلم 
اعتناق ١٥ ألف مواطن سويدي ترتاوح أعامرهم بني ٢٠ و٤٠ عاماً الدين 
اإلسـالمي بعد أزمة الرسـوم املسـيئة للرسـول حممد X، وتقول عدد من 
التقارير الصادرة بأنَّ عدد املسـلمني يف السويد يبلغ اآلن حوايل ١٢٠ ألف 
مسـلم واملالحظ أن اإلسـالم ينترش رغم غياب الدعاية الكافية له وبشكل 
خاص بني النساء من األكاديميات واجلامعيات بشكل خاص ويربهن عىل 
احرتام اإلسـالم للمرأة ووضعها يف دور أكثر تقديراً وحيتل اإلسالم املركز 

الثاين من حيث االنتظار هناك.
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ومن خري الشـواهد عىل انتشـار هذا الدين العظيم، ما يشـعر به القساوسة 
باألثـر البالـغ والكبري الذي يدفع الغربيني للدخول يف اإلسـالم، ما اعتربه 
د. حقار حممـد أمحد عضو جملس احلوار مع الكنائس والباحث املتخصص 
يف شئون الفاتيكان وتارخيه حتذير جورج جاينزفاين السكرتري اخلاص لبابا 
الفاتيـكان مما وصفه «بأسـلمة الغـرب»، ودعوته ملقاومة القيم اإلسـالمية 
باعتبارهـا خطـرا عـىل اهلويـة األوروبية تأيت عـىل خلفية االنتشـار الرسيع 

لإلسالم لد النخب والقواعد الشعبية يف أوروبا. 
وقال أمحد يف ترصحيات خاصة ملوقع: (إسالم أون الين): «هذه الترصحيات 
جـاءت نتيجـة تزايد اإلقبال عىل اإلسـالم يف أوسـاط النخبة مـن املجتمع 
األورويب، وهـي الفئـة املؤثـرة يف األوسـاط الثقافية األوروبيـة، باإلضافة 
لتضاعـف عامة الناس الذين يسـلمون بعد ١١ سـبتمرب إىل ثالثة أضعاف 

يف كثري من الدول كفرنسا».
ة ذلك  ومـن شـواهد ذلك ، مـا طالعتنا به بعض وسـائل اإلعالم عـن قصَّ
الضابط األمريكي ، إذ كان يقوم بحراسـة مستشـفى مدينة الطب بضاحية 
الكـرخ يف بغداد، وبعـد حماوالت تلقائيَّة منه للتعرف عىل اإلسـالم، أعلن 
النطـق بالشـهادتني، وسـيتبعه الكثـري يف ذلـك، إذ إنَّ نصاعـة هـذا الدين 
وحقائقـه الكرب يف الكون واحلياة الئحة لكل ذي عينني يريد الدخول يف 

الدين احلق ويبحث عنه.
ها أعداء الدين  ة الكثري من احلـروب التي شـنَّ ونحن ال ننسـى كذلـك قصَّ
ومنهـم التتار الذيـن دخلوا بالد اإلسـالم إلبادة أهلها، وبعـد مدة وجيزة 

وجدنا الكثري منهم يدخلون يف اإلسالم ويصبحون من أشدِّ أنصاره.
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ة واملناعة هلذا  وهـذا مـا يعطي جلميع املسـلمني حالة الشـعور بـروح العـزَّ
فون عىل  الديـن، وأنَّ هنالك شـيئاً خفياً يقلـب أذهان الكثريين حينـام يتعرَّ

دين اإلسالم.
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إنَّ كل اإلساءات السابقة واحلالية وربام الالحقة ملقدساتنا ورموزنا الدينية؛ 
هلي دليل عىل قوة اإلسـالم املتنامية بالغرب وتأثريه املبارش يف حياة املاليني 
ـدت أن حماوالت  بأوروبـا ، فإحصائيـات حديثـة صـادرة عـام ٢٠٠٨ أكَّ
تشـويه صورة اإلسـالم واملسـلمني وبِناءِ صورة سـيئة لكل من هو مسـلم 
باءت بالفشـل وأن اإلسـالم مازال ينترش يف أوروبا وأمريكا، وكام قال اهللا 
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والكثـري مـن الناس يدفعهم حب الفضول واالسـتطالع ملا يقال وينرش  يف 
اإلساءة للمسلمني، فيطالعون املصحف الكريم وبعض األحاديث النبوية، 
وما هي إالَّ أيام أو أسـابيع أو شـهور حتَّى ينطق كل منهم بشهادة اإلسالم 

(أشهد أالَّ إله إالَّ اهللا وأشهد أنَّ حممداً رسول اهللا).
هـذا مـع ضعـف زعـامء الـدول اإلسـالميَّة وخيانـة الكثـري منهـم لدينه، 
وعـدم اعتبار الدين هـو املمثل الوحيد الذي جيب الدفـاع عنه والذود عن 
حياضه، ومع مجيع ذلك ينتقم اهللا تعاىل لرسـوله حممداً من الذين سـخروا 
به واسـتهزؤوا برسـالته، وكان يف قوهلـم ذاك دعوة للكثري مـن القطاعات 
الغربيَّـة بالدخول لإلسـالم، وقد قال ابن تيميَّة ـ رمحـه اهللا ـ:(إنَّ اهللا منتقم 
ه ، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب ؛ إذا مل  لرسـوله X  ممَّن طعن عليه وسـبَّ
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يمكن الناس أن يقيموا عليه احلد)(١).
وهـو ما حدث فعالً فقد وجدنا عقب تلك اإلسـاءات لرسـول اهللا ولدين 
اإلسـالم، أنَّ كيـد أولئـك املجرمني عـاد إىل نحورهم وأنَّ هـذه احلوادث 
أعطـت للكثري من الغربيني ذرائـع البحث عن هذا الدين الذي كثر ناقدوه 
لكـي يتعرفـوا عليـه عن قرب، فوجـدوا خالف مـا يقولون أنَّـه دين احلق 

والعدل واحلرية والسامحة والعزة.
لقـد حاولـت جملة (دير شـبيجل) األملانية تقيص أسـباب هـذا اإلقبال غري 
املسبوق عىل اعتناق اإلسـالم بني األملان، مستعينة بدراسة أصدرها جملس 
الوثائق اإلسالمية يف أملانيا، ويؤكد فيها أن أحداث ١١ سبتمرب عام ٢٠٠١ 
واحلملة اهلوجاء التي قادهتا الصحافة يف الغرب ضد اإلسـالم، وما أعقبها 
من رسـوم كاريكاتورية مسـيئة للرسـول X نرشهتا صحـف دنمركية، ثم 
آراء بابـا الفاتيكان بنديكت السـادس عرش غري املنصفة حول اإلسـالم، مل 
تسـتطع وقف انتشـار الديـن اإلسـالمي يف أملانيا وأوروبا، بـل أصبح هذا 
الديـن أكثـر قبوالً مـن غريه من األديان يف هـذا البلد، وكان مـن آثار تلك 
األزمـات التي عصفت باملسـلمني دوراً رئيسـاً وجوهريـاً يف حماولة تعرف 
الكثـري مـن األملانيني عىل هـذا الدين، حيث سـاقهم هذا احلـدث لالقتناع 

باإلسالم والدخول فيه!
ث إيلَّ مرة فضيلة الشـيخ رائـد حليحل ـ حفظه اهللا ـ (مؤسـس  ولقـد حتـدَّ
اللجنـة األوروبيَّـة لنـرصة خـري الربيَّـة يف الدنـامرك) أنَّـه يف أعقـاب أزمة 
ت أرجاء  الرسـوم املسيئة لرسول اهللا X يف الدنامرك، واالنتفاضة التي عمَّ

١- الصارم املسلول، البن تيمية: (٢٣٣/٢).
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العامل العريب واإلسـالمي يف الدفاع والذب عن رسـول اهلد صلوات اهللا 
وسـالمه عليـه، ما جعل الدنامركيون يسـتغربون من ذلـك، فذهب الكثري 
منهـم للمراكز اإلسـالميَّة وسـألوهم إن كان هنالك يشء يسـتطيعون من 
خاللـه التعرف عـىل هذا الدين احلنيف، فكانـت املراكز تعطيهم املصحف 
ومعه ترمجة آلياته، وبعض الكتب التي تتحدث عن دين اإلسالم ، فريجع 
م قد دخلوا يف هـذا الدين، حتَّى  الكثـري منهـم ويعلنون يف تلك املراكـز أهنَّ
أنـه خالل عامني بعد أعقـاب أزمة الدنامرك دخل مـن الدنامركيني يف دين 

ة نافعة!! اإلسالم أكثر من ٤٠٠٠ شخص! فربَّ ضارَّ
دته صحيفـة «البوليتيكن»  ثنيه الشـيخ رائد حليحل؛ مـا أكَّ ويوافـق ما حدَّ
الدنامركيـة أن عـدد الدنامركيـني الذيـن يعتنقـون الدين اإلسـالمي يتزايد 
يومـاً بعد آخـر وأن مواطناً دنامركيـاً واحداً عيل األقل خيتـار اعتناق الدين 
اإلسـالمي يوميـاً كام أن عـدد الدنامركيني الذين حتولوا لإلسـالم منذ نرش 

الرسوم املسيئة جتاوز مخسة آالف دنامركي. 
دت دراسـة اسـتطالعية يف الدنـامرك أن القرآن الكريـم أصبح هدية  بل أكَّ
مطلوبةـ  بشغفـ  بمناسبة عيد ميالد املسيح لعام ٢٠٠٧م وقالت الدراسة 
االسـتطالعية: إن ترمجـة معاين القـرآن إىل اللغة الدنامركيـة، تبوأت املرتبة 
الثانيـة ألكثـر وأفضل املبيعات انتشـارا يف جمال الكتـب املتخصصة يف هذا 

النوع من العلوم. 
ويربـط اخلبـري الدنامركـي يف شـؤون اإلسـالم: (يورجـن بـاك) بـني هذه 
الظاهرة وبني تلك الرسـوم املسـيئة لنبي اإلسـالم التي نرشت يف الدنامرك 
بـادئ ذي بدء، وحلظ هذا الباحث: أنه ال يمكن قراءة صحيفة يف الدنامرك 
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أو االسـتامع إىل إذاعة أو مشـاهدة التلفزيون إال وكان هناك ذكر لإلسـالم 
واملسلمني. وهذا يفرس الرغبة يف االطالع عىل ما يتضمنه القرآن. 

والداللـة عىل ذلـك: أنَّ املصحف ـ الذي ترمجت معانيـه إىل الدانامركية ـ: 
أصبـح هدية يتبادهلا الدانامركيون بمناسـبة أعياد امليـالد. وقد بيع من هذه 

الرتمجة مخسة آالف نسخة يف شهر واحد. 
ة حقده عىل  وملـن ال يعلـم فإنَّ بلـداً غربياً مشـهوراً كالدنامرك بلغ من شـدَّ
اإلسـالم أنَّ قوانـني هـذه البـالد مل تعـرتف بالدين اإلسـالمي، ومل تدرجه 
ضمن األديان املعرتف هبا عىل أراضيها، علامً بأنَّ عدد املسلمني يف الدنامرك 
يبلغ ٢٥٠ ألف مسـلم أي (ربع مليون)، من أصل ٥٫٣٠٠ مليون نسـمة، 
وفق اإلحصاء الرسمي لعام ٢٠٠٥م، ويف املقابل تعرتف الدولة الدنامركيَّة 

بديانة(السيخ) رغم أنَّ أتباعها ال يزيدون عن ١٧٠ شخصاً !
ومـع هـذا التجاهل والتعامي عن حقوق املسـلمني بل اإلسـاءة هلـم، فإنَّه 
مت الدعوة إىل األمام  يف أعقاب احلملة املسـيئة لرسـول اهللا يف بالدهم تقدَّ
سنوات عديدة، وكام قال أحد الدعاة هنالك: فلو ظلَّ ١٠٠ داعية يتحدثون 
عن اإلسـالم يف الدنامرك ١٠ أعوام، ملـا تركت دعوهتم هذا األثر والنتيجة 
لدخول الكثري منهم إىل اإلسـالم كام تركت هذه احلادثة، وصدق اهللا تعاىل 

   ¾  ½  ¼  »º  ¹   ̧ ¶  μ   ́  ³ M:إذ يقول
¿  LÀ (سورة الفرقان).

 فهذه الدينامرك والتي اندلعت فيها جريمة الرسـوم املسـيئة لرسـول اهلد
حممـد X، فإنَّه:(يـرتدد عـىل مسـجد كوبنهاجـن وحده أزيد مـن عرشين 
شـاب إلعالن إسـالمهم أسـبوعيا، ويف السويد أصبح مسـجد ستوكهومل 
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املركزي قبلة للشباب السويدي والشابات السويديات و غريمها من شباب 
أوروبا الذين يعلنون إسالمهم بشكل يومي واألمر عينه يتكررّ يف النرويج 
وفنلندا وإيسـلندا، ويعكس هذا التوجه ما قاله الكاتب السـويدي الراحل 
يان ساميلسـون الذي أسـلم يف كتابه اإلسالم يف السويد أنّ الدين اإلسالم 
سيكون أهم وأصعب رقم يف معادلة الدول االسكندنافية بعد عرشين سنة. 
ا أصدرت مرسوما يقيض بتدريس  وقد أعلنت وزارة التعليم الدانامركية أهنّ
القـرآن الكريـم يف كل الثانويـات الدانامركيـة، وقد عللّت وزيـرة التعليم 
الدانامركيـة أويل تورنـاس ذلـك بقوهلـا أنّ تدريـس اإلسـالم يف املراحـل 
الثانوية يف الدانامرك سـيفيد من جهتني أساسيتني أوهلام معرفة الدانامركيني 
بالديـن اإلسـالمي خصوصـا يف ظل اإلقبال الكبري عىل دراسـة اإلسـالم 
مـن قبل الدانامركيني وثانيهـام معرفة الدانامريكيـني األصليني ألصدقائهم 
املسـلمني الذين يعيشـون معهم يف الدانامرك أو أصدقائهـم بتعبري الوزيرة 
أويل تورناس ، و لإلشارة فإنّ عدد املسلمني يف الدانامرك يبلغ حوايل ٢٠٠ 
ألف مسـلام أغلبهم من البالد العربية واإلسـالمية وإفريقيا وهذا العدد هو 
من أصل مخس ماليني ونصف دانامركي وقد رحبّت اجلمعيات اإلسالمية 
يف العاصمة الدانامركية كوبنهاجن هبذه البادرة واعتربوها خطوة يف االجتاه 

الصحيح)(١).
وإىل أمريـكا وعقب أحداث احلادي عرش من سـبتمرب ففي حديث خاص 
مجعني مع شـيخنا األسـتاذ الدكتور جعفر شـيخ إدريس ـ حفظه اهللا ـ وقد 
١- عن مقال: بعد أزمة الرسوم.. االسكندنافيون يقبلون عىل دراسة اإلسالم واعتناقه، بقلم: حيي أبو زكريا، 

http://almoslim.net/node/85728 :ورابطه
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كان لسنوات عديدة رئيس اجلامعة األمريكية املفتوحة يف أمريكا، بأنَّه عقب 
أحداث احلادي عرش من سـبتمرب، واحلرب الرشسـة عىل اإلسالم من قبل 
الواليات املتحدة األمريكية عىل لسـان رئيسـها جمرم احلرب جورج بوش، 
قـد دفع ذلك األمريكان لكي يتعرفوا عىل اإلسـالم، حتَّى إنَّه خالل شـهر 

ونصف أسلم يف أمريكا ما يزيد عىل ٢٧ ألف مسلم !!
كـام شـهدت مكتبـات أمسـرتدام إقبـاالً كبـرياً مـن اهلولنديـني عـىل رشاء 
 إىل نفادها من األسـواق عقب نرش  املصاحـف اإللكرتونية املرتمجة مما أدَّ
الرسـوم املسـيئة وعـىل جانب آخـر خابت آمـال النائـب اهلولندي جريت 
فيلدرز فبعد عرض فيلم فتنة أشهر ثالثة هولنديني إسالمهم خالل أسبوع 

من عرض الفيلم.
وحتَّـى يف بلجيـكا ينترش اإلسـالم بسالسـة إثر الرسـوم املسـيئة لرسـول 
اهللا X فنجـد دراسـة لصحيفـة «الليرب بلجيـك» البلجكية  تذكـر أنَّ ثلث 
سـكان بروكسـل اآلن مسـلمون وأنَّ الديـن اإلسـالمي سـيصبح الديـن 
األول بربوكسـل بعد نحو ٢٠ عاماً من اآلن وأن اسـم حممد تصدر أسـامء 
املولوديـن اجلدد منذ عام ٢٠٠١. وقالت صحيفة «روسيسـيكا غازيتا» أن 

عدد املسلمني يتضاعف يف بلجيكا خالل العرشة أعوام األخرية.
بـل توقع خبري بلجيكي يف علم االجتامع واإلحصاء أن يشـكل املسـلمون 
غالبية سـكان العاصمة البلجيكية بروكسـل، خالل الـ٢٠ سنة القادمة إذا 
تواصلت وترية اهلجرة ومعدل املواليد يف صفوف سكاهنا من أصول مسلمة. 
ـا رئيس اجلمعية اإلسـالمية يف إقليم «كتالونيا» أغنى أقاليم شـامل رشق  أمَّ
إسـبانيا، فيقول كام ذكرت جملة «عقيديت «: إن اعتناق اإلسـالم يتم وينترش 
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عـىل الرغـم من احلمالت التي يتعـرض هلا يف الصحف ووسـائل اإلعالم 
الغربيـة». وتابـع مسـتخفاً بأثـر تلك احلمالت: «يبـدو أن اعتنـاق البوذية 

أسهل. لكنهم خيتارون اإلسالم !!»(١)
s b « «c  UNM  À ]b% w « W ]OLKF « ozUI(« œu Ë ≠ μ

وال خيفـى علينـا قصـص إسـالم الكثري مـن العلـامء الغربيني حينـام كانوا 
يسـتمعون لبعـض حمـارضات العلـامء املسـلمني املتخصصـني يف قضايـا 
اإلعجـاز يف الكتـاب والسـنة، وعىل رأسـهم الشـيخ الدكتور عبـد املجيد 
ـار حيث ذكر األخـري أنَّ ٣٧ عاملاً  الزنـداين والشـيخ الدكتور زغلول النجّ
أوروبياً أسلموا عىل يديه بناء عىل حمارضة ألقاها يف بعض جوانب اإلعجاز 

يف القرآن والسنة.
ار - يشـغل مديـر أكاديمية مـارك فيلد  ـد الدكتـور زغلـول النجَّ حيـث أكَّ
للدراسـات العليـا بإنجلرتا، وأسـتاذ علـوم األرض - يف حمارضته وجود 
السـبق العلمـي يف القـرآن والسـنة لكثري مـن األمـور التي يعـد الغربيون 
ل من اخرتعها وابتكرها وأهنا اكتشافات حديثة معارصة،  م أوَّ أنفسـهم بأهنَّ
ما حدا بالكثري من العلامء إىل إبداء استغراهبم وإعجاهبم بام يف هذا الكتاب 

الكريم.
ار عىل ذلك بأنَّ هذا يسـتدعي رضورة توظيف العلم  ويعقِّب الدكتور النجَّ
يف فهـم اإلشـارات الكونية ملا يف ذلك مـن فائدة للمسـلمني، ودعوة لغري 
املسلمني، موضحاً أن القرآن الكريم كتاب هداية للبرش وليس كتاباً للعلم 
عن تقرير أصدرته شبكة اإلعالم العربيَّة (حميط) بعنوان: إحصاءات غربيَّة (انتشار اإلسالم يف أوروبا وأمريكا 

http://moheet.com/show_files.aspx?fid=207514&pg=7 :رغم محالت التشويه)، ورابطه
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واملعرفة، وقال يف حوار لـ (عكاظ): إن القرآن الكريم أشـار يف حمكم آياته 
إىل هذا الكون ومكوناته من خالل ما يقارب ألف آية رصحية باإلضافة إىل 
آيات تقرتب داللتها من الرصاحة، وأكد أن االهتامم بالدعوة اإلسالمية يف 
الغرب مهم ومن أفضل أسـاليبه قضية اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم، 
وا القضايا الغيبية  ألن القضايـا الغيبية مل تعد حترك مشـاعر الغربيني فقـد ملّ
ا حمرفة عندهم حتريفاً كثرياً، لكن عندما نقول هلم: إن  واالسـتامع إليها ألهنَّ
آية قرآنية نزلت قبل ١٤٠٠ سـنة تشـري إىل حقيقة كونية مل تعرفوها إال منذ 

عرش سنني هتزهم من األعامق.
ثـمَّ رشح النجـار موقفاً حصل وأسـلم فيه عدد من العلـامء الغربيني حيث 
قـال: دعيت للمشـاركة يف مؤمتر عـن اإلعجاز العلمي منـذ إحد عرشة 
سـنة، وقد ذهبت غري مسـتبرش وال مسـرتيح، وبعد أن ألقيت حمارضة عن 
اإلعجاز العلمـي يف القرآن الكريم قام أحد كبار علامء الفيزياء هناك وقال 
كنت أظن أنني من الناهبني البارزين يف ختصيص.. فإذا أنا أمام علم أوسـع 
وأشمل وأكرب من علمي ال أستطيع معه إال أن أعلن شهاديت بأنه ال إله إال 
اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وأذكر أن أربعة علامء ممن حتدثوا أعلنوا إسالمهم 
وتعاقب بعدهم آخرون حتى وصل عددهم إىل ٣٧ عاملاً أعلنوا إسالمهم، 
وأذكر كذلك أنني ألقيت حمارضة عن اجلبال يف القرآن الكريم يف واشنطن 
ووصلتني بعدها آالف اخلطابات بالربيد يتساءل أصحاهبا كيف أن القرآن 
الكريـم يقـدم كل هذه احلقائـق اجلامعة املانعة عن اجلبـال ويذكرون كيف 
أن التعريـف العلمي واللفظـي يف كل الكتب العلميـة والقواميس احلديثة 

. بجميع اللغات يتطابق مع ما جاء يف القرآن الكريم متاماً
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وخـري داللة عىل ذلك ما وجدناه يدعو للعجب مع الفرح، حيث نقرأ خرب 
دخول فريق من علامء اليابان إىل اإلسـالم بسبب سورة التني والزيتون بعد 
أن تأكـد هـذا الفريـق من إشـارة ذِكر كل مـا توصل إليه الفريـق يف القرآن 

. الكريم منذ أكثر من ١٤٢٨ عاماً
بدايـة القصـة تعود إىل البحث عن مـادة امليثالويندز وتعد هـذه املادة مهمة 
جـداً جلسـم اإلنسـان حيث تعمـل عـىل خفـض الكولسـيرتول والتمثيل 
الغذائـي وتقويـة القلب وضبـط النفس. ويـزداد إفراز هذه املـادة من مخ 
اإلنسان تدرجيياً بداية من سن ١٥-٣٥ سنة ثم يقل إفرازها بعد ذلك حتى 
سـن السـتني عاماً لذلك مل يكن من السـهل احلصول عليها من اإلنسـان، 
وبالنسبة للحيوان فقد وجدت بنسبة قليلة جداً لذا اجتهت األنظار للبحث 
عنهـا يف النباتـات؛ حيث قام فريق مـن العلامء اليابانيـني بالبحث عن هذه 
املادة السـحرية التي هلا أكرب األثر يف إزالة أعراض الشـيخوخة فلم يعثروا 
عليهـا إال يف نوعـني من النباتـات (التني والزيتون) وصـدق اهللا العظيم إذ 
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ـة أخر حيث نجد طبيبة غربيَّة تعلن دخوهلا إىل اإلسـالم، حينام  وإىل قصَّ
كانـت تبحـث عن حقيقـة علميَّة معيَّنـة فوجدهتا يف بالد املسـلمني، وهذه 
الطبيبـة متخصصـة يف أمراض النسـاء والـوالدة، وكانت هلـا عناية خاصة 
رَت عـدداً من األبحاث عىل  باألمراض اجلنسـية التي تصيب النسـاء، فأجْ
كثري من املريضات الاليت كنَّ يأتني إىل عيادهتا، ثم أشـار إليها أحد األطباء 
املتخصصني أن تذهب إىل دولة أخر إلمتام أبحاثها يف بيئة خمتلفة نسـبياً، 
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بَـتْ إىل النرويـج، ومكثت فيها ثالثة أشـهر، فلم جتد شـيئاً خيتلف عامَّ  فذهَ
رأته يف أملانيا، فقررت السفر للعمل ملدة سنة يف السعودية. 

تقـول الطبيبـة: فلـام عزمـتُ عىل ذلك أخـذت أقرأ عـن املنطقـة وتارخيها 
وحضارهتـا، فشـعرت بـازدراء شـديد للمـرأة املسـلمة، وعجبـتُ منهـا 
ـن كل هذا  تهَ لِّ احلجـاب وقيـوده، وكيف تصرب وهـي متُ كيـف تـرىض بـذُ
االمتهـان..؟! وملَّا وصلت إىل السـعودية علمت أننـي ملزمة بوضع عباءة 
، فأحسست بضيق شـديد وكأنني أضع إساراً من حديد  سـوداء عىل كتفيَّ
يقيدين ويشـلُّ مـن حريتي وكرامتي (!!)، ولكني آثـرت االحتامل رغبة يف 

إمتام أبحاثي العلمية. 
لبثـت أعمـل يف إحـد العيـادات أربعة أشـهر متواصلـة، ورأيـت عدداً 
كبرياً من النسـوة، ولكنـي مل أقف عىل مرض جنيس واحـد عىل اإلطالق؛ 
فبدأت أشـعر بامللل والقلق.. ثم مضت األيام حتى أمتمت الشـهر السابع، 
بة ومتوترة،  وأنـا عىل هذه احلالة، حتى خرجت ذات يوم مـن العيادة مغضَ
فسـألتني إحـد املمرضـات املسـلامت عن سـبب ذلك، فأخربهتـا اخلرب، 
فابتسـمت ومتتمت بكالم عريب مل أفهمه، فسألتها: ماذا تقولني؟!! فقالت: 
إن ذلـك ثمرة الفضيلة، وثمـرة االلتزام بقول اهللا تعـاىل يف القرآن الكريم:
L¦  ¥   ¤   M (سـورة األحـزاب:٣٥) هزتني هذه 
فتنـي بحقيقة غائبة عنـدي، وكانت تلك بدايـة الطريق للتعرف  اآليـة وعرّ
الصحيح عىل اإلسـالم، فأخذت أقرأ القرآن العظيم والسـنة النبوية، حتى 
رشح اهللا صـدري لإلسـالم، وأيقنـت أنَّ كرامـة املـرأة ورشفهـا إنام هو يف 
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تب يف الغرب عن احلجاب واملرأة  حجاهبـا وعفتها.. وأدركت أن أكثر ما كُ
املسلمة إنام كتب بروح غربية مستعلية مل تعرف قيمة احلجاب(١).

Èd _« ÊU œú  W ]OIOI(« Ã–ULM « œu Ë W ]K  ≠∂
 ، إنَّ املسـلمني لدهيم نموذج حقيقي ومثـال رائع وقدوة حيتفى هبا ويقتد
أال وهي شخصية النبي األمني والرسول الكريم حممد بن عبد اهللا X، فإن 
النبي X ال زال حيا يف أمته بسبب حفظ اهللا لدينه من الضياع والتحريف، 
بخـالف بقيـة األديان التي دخـل عليها التحريـف والتبديـل وهلذا ال جيد 
أصحاهبا أي قدوة أو أثر لنموذج حقيقي غري متناقض وغري حيٍّ عندهم.                      
ة  ففـي بريطانيـا مثالً وهي البالد التي تنترش فيهـا الديانة النرصانيَّة، نجد قلَّ
ـكون بتلـك الديانة الباطلة، ويف املقابـل هنالك إقبال هائل  قليلة ممَّن يتمسَّ
عىل الدخول يف اإلسـالم فضالً عن التسمي باسم حممد، فقد أعلن املكتب 
الوطنـي لإلحصـاء يف لندن أن اسـم (حممد) حقق تقدما يف قائمة األسـامء 
األكثـر ذيوعا يف مقاطعتي إنجلـرتا وويلز.. وتقول أرقـام املكتب الوطني 
لإلحصـاء يف اململكة املتحدة: ولد خالل عام ٢٠٠٦ (٤٢٥٥) ذكرا محلوا 
اسـم (حممد)، مقابل (٣٣٨٦) ذكرا اسـامهم آباؤهم جـورج، و(٣٧٥٥) 

سموهم جوزيف!!
ة إسـالم مسـترشق بلغاري بعد  ح لنا قصَّ وإىل صـورة حقيقيَّة أخر توضِّ
د املسـترشق البلغاري د.توفيان تيوفا نوفا األستاذ  ترمجته للقرآن، حيث أكَّ
يف جامعـة صوفيـا والعضو يف مجعية املسـترشقني األمريكيـني وعضو احتاد 

١- جريدة االقتصادية ـ اجلمعة ٢٨ ذو احلجة ١٤٢٩ هـ. العدد ٥٥٥٥ 
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املسـترشقني األوروبيني ـ أنه اعتنق اإلسالم عن اقتناع تام ألنه الدين احلق 
الذي يُسـاوي بني البـرش ويصون مجيع احلقوق اإلنسـانية ويُرسـى قواعد 
السـلم واألمن يف املجتمعات البرشية كافـة، وأنَّ هذا اليشء ليس موجودا 

.األديان الباطلة األخر لد
وأوضح يف حواره أنه قىض أكثر من ١٢ عاماً إلنجاز ترمجة صحيحة ملعاين 
القـرآن الكريـم باللغة البلغاريـة، وبعد االنتهاء من إنجازهـا أعلن اعتناقه 
م معـاين اآليات القرآنيـة الكريمة، نتيجـة لتعمقه يف  لإلسـالم بعـد أن تفهَّ
دراسـة اإلسـالم ومعطياتـه احلضارية والثقافيـة الوفرية، حيـث ثبت لديه 
أن احلضـارة اإلسـالمية هي أم احلضـارات العاملية املعـارصة وأرقى أنواع 

احلضارات يف العامل كله.
وعـن دوافعه إىل اعتناق اإلسـالم يقول د. توفيـان احلقيقة أين الحظت أن 
ز طعنهم  بعض املسـترشقني ـ غري املوضوعيني ـ يطعنون يف اإلسـالم وتركّ
عـىل القرآن الكريـم فقالوا: إنه كالم برشي ال رباين، كـام طعنوا يف اآليات 
املكيّة واآليات املدنيّة وأنكروا حقيقة الوحي وغري ذلك من االفرتاءات التي 
دوا عىل ترديدها يف السـاحة العلمية وأنا ـ وكل مسـترشق موضوعي ـ  تعوّ
ه صورة االسترشاق املوضوعي  يرفض هذا املنهج االسـترشاقي الذي يشوّ

ويطعن يف اإلسالم بال مربر.
©WO U ù« w  WO ö ù« ‚ö _« —Ëœ® ©∑®

ونحن نعلم وندرك أنَّ الكثريين ممَّن كانوا عىل أديان باطلة ، وعقائد فاسدة، 
حينام رأوا وشاهدوا األخالق اجلميلة التي يتطبَّع هبا بعض املسلمني يف بالد 



≥∂

ا تعطيهم صورة حقيقية وملمحاً واضحا عن مد تأثري اخللق  الكفـر، فإهنَّ
والتعامل احلسـن مع أولئك الكفار، مما يقلب حياهتم وجيعلهم يفكرون يف 
حقيقة هذا الدين الذي يأمر الناس باألخالق احلسنة ولو كان مع الكفار!

دت دراسـة أعدهتـا وزارة الداخلية الفرنسـية أن اإلسـالم ينترش  وهلـذا أكّ
عدّ الدين الثاين بعد النرصانية. وأظهرت الدراسة  برسعة كبرية يف البالد ويُ
أن ٣٦٠٠ شـخص يعتنقـون اإلسـالم سـنويًا يف فرنسـا، وأن أتباعـه أكثر 
ا اجلريمة يف أوسـاطهم ، كام حيرصون  ا بالقوانني، وتندر جدً السـكان التزامً
عـىل تنفيـذ تعاليم اإلسـالم مثـل الصـالة والصيـام وعـدم رشب اخلمر. 
ا  وأوضحت الدراسـة أن ٦٦% من املسـلمني يف فرنسـا مل يرشبوا اخلمر أبدً
تِمت الدراسـة بقوهلا: (إن معظم شـباب املسـلمني  ولـو ملرة واحدة، واختُ
ا وهو ما يساعد عىل انتشار اإلسالم بشكل كبري يف  الفرنسـيني متدينون جدً

فرنسا)(١) وكام يقال: الدين املعاملة.
ويف بلغاريا ينترش اإلسالم أيضاً بصورة مشاهدة ، ومن أسباب ذلك حسن 
خلق الكثري من املسـلمني هنالك بشـهادة األعداء، فقد قال اجلنرال «بيتار 
فاسـيليف» رئيس دائرة تنفيذ العقوبات بوزارة العدل يف بلغاريا: إن وزارة 
العدل البلغارية ختطط لبناء مساجد يف بعض سجون البالد،ألن عدداً كبرياً 
مـن نزالئـه هم من األجانب الذين يعتنقون اإلسـالم؛ وألهنـم أثبتوا طيلة 

الفرتة السابقة حسن سلوكهم.
تقـول د.هيفاء جواد األسـتاذة بجامعـة برمنجهام يف بريطانيـا «الكثري من 

١- عن صحيفة املرصيون االلكرتونيَّة، ورابطه:
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=47309&Page=13
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النسـاء األوروبيات يعانني من التفسـخ األخالقـي يف املجتمعات الغربية، 
وهن يشـعرن باحلنني إىل اإلحساس باالنتامء والرعاية واملشاركة واإلسالم 
يقدم كل هذا املعاين املفتقدة يف الغرب. أما كارين فان نيوكريك الباحثة التي 
أجرت دراسات عن النساء اهلولنديات الاليت اعتنقن دين اإلسالم فتقول: 
”هناك أخريات يف أوروبا اعتنقن اإلسالم بعد أن جذبتهن نظرة هذا الدين 
لألنوثة والرجولة، وكيف أن اإلسـالم يفرد مسـاحة واسعة ملعاين األمومة 
ومعـاين األرسة وأمهيتهـا وأنـه ال يتعامل مـع املرأة باعتبارهـا أداة للجنس 

وإشباع الشهوة الغريزية».
ونحـو وجهـة أخـر نجـد أنَّ الباحثـة مونيـكا فريتـاج املتخصصـة يف 
السوسـيولوجيا الثقافيـة، تؤكد أن أسـباب اعتناق األملان لإلسـالم كثرية 
ومتنوعـة ومنهـا اهلجرة الرمزية التي يامرسـها العديد منهـم بحثا عن انتامء 
مغايـر جيدونه يف اإلسـالم بعيدا عـن الوطن والعرق األملـاين، كام أن هناك 
العديد من األملان دخلوا اإلسالم متخذين املسلمني املقيمني بأملانيا كنموذج 
لالقتـداء، وهنـاك فئة أخر من األملان قررت السـفر والعيـش يف البلدان 
اإلسالمية مما سمح هلا باكتشاف الدين اإلسالمي من ناحية وساعدها عىل 

.تبني ثقافة هذه البلدان من ناحية أخر
ـة أخـر تؤكد لنـا أنَّ الكثري من املسـلمني اجلدد يسـلمون حينام  وإىل قصَّ
يشـاهدوا احليـاة املختلفـة عنـد املسـلمني مقارنة باحليـاة التي يعيشـوهنا، 
فالفرنيس لونارتيس أونتوين الذي أشهر إسالمه وقام بتغيري اسمه إىل «عبد 
احلكيـم» ذكـر أنَّ اعتناقه اإلسـالم كان نابعا من التأمل الـذي الزمه طيلة 
الفرتة التي سـبقت إعالن قراره، معتربا أن املحيط الذي كان يعيش فيه هو 
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السـبب الذي دفعه للتفكري يف اعتناق اإلسـالم، وذلك بعد القيام باملقارنة 
بني عدة أشياء حتدث داخل املجتمع الفرنيس وأخر مماثلة تقع يف املجتمع 
اجلزائـري، ضاربا مثـاالً بالتناقض يف دور األرسة الغربيـة وعالقة أفرادها 
ببعضهم البعض، وكذا مترد املرأة الغربية عموما والفرنسـية خصوصا عىل 
األعراف والقوانني الفطرية وخصوصيتها كأنثى. وهو األمر الذي قال إنه 
دفع به إىل املقارنة بني جمتمع ال يؤمن باحلدود وآخر حتكمه ضوابط وقواعد 

رشعية وعرفية.
«عبـد احلكيـم» قال، إنـه فوجئ باملعاملـة الطيبة التي حظـي هبا من طرف 
املسلمني عامة واجلزائريني خاصة، والذين ساعدوه يف التقرب أكثر وحماولة 
فهم اإلسـالم بالطريقة الصحيحة، من خالل إعارته بعض الكتب املرتمجة 
ألساسـيات الدين احلنيف، ومن هنا، شـعر أنه ليس غريبـا عنه، وكان من 
الطبيعي أن يتفاعل معه ويبدأ يف التعمق والدراسـة التي اسـتغرقت ثالث 

سنوات.
 ورو «عبد احلكيم» قصة طريفة وقعت له قبيل إشهار إسالمه، حيث قال 
إنه عندما توجه إىل إمام املسجد الذي اشرتط عليه العودة بعد مدة ليتمكن 
مـن تسـليمه أوراقـا أو رخصة الدخول لإلسـالم، فرفض «عبـد احلكيم» 
بقولـه: «ال هتمنـي البطاقـة بل هيمني نور اإلسـالم»، قبـل أن يتحدث عن 
موقـف عائلته، وباألخص والداه، اللذان اشـرتطا عليـه أن يقنعهام قبل أن 
يتم ذلك، معرجا يف نفس السياق، إىل الدور الذي لعبته شقيقته يف إسالمه، 

لكوهنا متزوجة من جزائري.
ة شـخص هيودي كان إسـالميه  لقـد ذكرت صحيفـة معاريف العربيَّة قصَّ
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بسـبب حسن خلق الشباب املسـلم يف حواره معه ، حيث خلَّص (ميخائيل 
رشوبيسكي) أو (حممد املهدي) قصة عودته إىل اهللا، واعتناقه اإلسالم هبذه 
سـن خلق الشـاب املسـلم يف حواره معي، كان سـبب  الكلـامت فقال:( حُ

عوديت إىل اهللا).
ث عن هذا الشخص واسمه حممد املهدي  ة باختصار وترصف تتحدَّ والقصَّ
فقد كان شابًا هيوديًا من غالة الشباب املتطرف، وأحد املغتصبني املشهورين 
بكراهيتهم لإلسالم واملسلمني، كان مثله األعىل اإلرهايب اليهودي (باروخ 
نفذ مذبحة احلرم اإلبراهيمي الشهرية يف ١٩٩٤، والتي راح  جولدشتاين) مُ
ضحيتها عرشات الفلسـطينيني الذين استشـهدوا خـالل تأديتهم الصالة، 
لكن قصة فريدة من نوعها بحسب صحيفة معاريف العربية كانت السبب 

يف اعتناقه اإلسالم.
بـدأ (ميخائيل رشوبيسـكي) يتأقلم عىل وضعه اجلديـد بعد نزوحه للكيان 
الصهيوين، فقام باسـتئجار منـزل، ومارس مهنته اخلاصـة باللياقة البدنية، 
ا، فانضم حلركة  وأصبح من أهم الناشـطني يف املستوطنة، وذاع صيته رسيعً

(كهانا حي) املتطرفة.
يقـول املهـدي عـن هذه األيـام: (كنـت أريد أن أنفـذ خمططـايت يف كراهية 
ت يف  العـرب واملسـلمني، التـي تربيت عليهـا يف بيتـي يف أذربيجـان، ونمَ

كريات أربع).
يقـول حممـد املهدي: (قبـل إسـالمي وعقـب تنفيـذ املقاومة الفلسـطينية 
لعمليات داخل إرسائيل، جلست مع عدد كبري من كبار املستوطنني وقلت 
هلـم: تكتبون املـوت للعرب عىل جـدران منازلكم أو متاجركـم، وهذا ال 
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يعنـى شـيئًا! إذا كنتم تريدون فعـل يشء فعلينا أن نذهـب وننتقم منهم إذا 
كنتم رجاالً هلموا نذهب ملدينة اخلليل وندخلها ونقتل من فيها).

ا عليها، ويسـاورين  يقـول املهدي: ( رغـم كل ذلك، كنت يف داخيل متمردً
الشـك يف أشـياء كثـرية، خاصـة حقيقـة هـذا الكون، فلـم تكـن إجابات 
احلاخامـات عىل أسـئلتي تقنعني يف غالبيتها، خاصـة إذا ما تطرق احلديث 

عن الديانات األخر وعىل رأسها اإلسالم ).
ويكشـف املهـدي تفاصيل بعض ما يـدور يف جمتمع احلاخامـات وعالقته 
 X  باإلسـالم، بالقول: ( لقد اعتاد احلاخامات دائامً عىل سـب النبي حممد

يف كل حديث حوله أو حول اإلسالم ).
ويمـيض املهـدي حيكي قصـة عودتـه إىل اهللا: ( يف هذه األثنـاء، قبل ثالث 
سـنوات تعرفت بالصدفة عىل شاب من مدينة اخلليل، يسمى (وليد زلوم)
جاءين إلصالح سـياريت، وعندما تأكدت من أنه مسـلم رفعت السالح يف 
ا هادئًا، فدعاين إىل احلوار،  وجهه، وهددته بالقتل والفتك، لكنه بدا متامسكً

احلقيقة لقد كان أسلوبه عاقالً وأخالقه حسنة ).
ا أن هذا الشاب  ويؤكد املهدي أن احلوار امتدّ مع الشاب الفلسطيني، مؤكدً
كان هو سـبب االنقالب يف حياته الذي حدث بعد عامني من هذه املقابلة، 
ظل خالهلام يبحث يف أمور الدين اإلسالمي بنفسه، فيقول: ( بدأت أدخل 
يف أعامق اإلسـالم بعد أن اشرتيت معاجم لغة عربية لتعلمها، وطلبت من 
وليد أن يعلمني الصالة، وتعلمت أكثر وأكثر حتى أنني شعرت بأين أسبح 
يف حميط احلقيقة التي متكنت من العثور عليها ، وشعرت بأنني ولدت وهذا 
ا  الـيشء بداخيل, ويف النهاية نطق لسـاين: أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأن حممدً

رسول اهللا).
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وحيكي املهدي أنه قوبل بمضايقات ال يمكن وصفها من قبل املستوطنني، 
ا لبلـده األصـيل  فخـيش عـىل حياتـه، فـرتك املغتصبـة الصهيونيـة وعائـدً

أذربيجان.
ا عن وضعه يف املغتصبة اليهودية،  لكـن مل يكن الوضع يف بيـت أرسته خمتلفً
فقـد رفـض والداه اسـتقباله وهو مسـلم، فقـرر العودة مرة أخـر، لكن 
ا يف قرية ’أبو غوش‘ داخل اخلط  هذه املرة قرر العودة إىل فلسـطني، حتديـدً

األخرض القريبة من القدس املحتلة (١)
Âö ù« dA  w  tK « v ≈ …U b « œuN  ≠∏

حينـام نر كثرياً من الدعاة يقوم بنرش هذا الدين، ويرتك أهله وأوالده بعد 
تأمني عيشـهم، ثمَّ ينطلق للدعوة إىل اهللا ويقطع الفيايف والقفار؛ لكي يبلغ 
ة إىل الناس، فإنّ هذا جهد ال يكافئ عليه سو رب العاملني. دعوة اهللا احلقَّ

لقد كان الداعية د. عبد الرمحن السميط – حفظه اهللا وشفاه – داعية عجيباً، 
ورجالً فريداً  حيث محل مشعل النور واهلداية عىل كتفيه ليجوب هبا اآلفاق 

ن يريد الدخول إىل اإلسالم. بحثاً عمَّ
لقد عمل د. السميط يف جمال الدعوة إىل اهللا وإغاثة كثري من املنكوبني خالل 
٢٦ عاماً، وحينام استُضيف يف قناة اجلزيرة، أخرب أنَّه بفضل اهللا تعاىل ويشء 
من اجلهود التي كان يقوم هبا يف الدعوة بأفريقيا، كان له دور يف إسالم أربعة 
ماليني نسـمة، واملقابلة موجودة يف موقع اجلزيرة نت ملن أراد أن يقرأها يف 

برنامج بال حدود مع اإلعالمي: أمحد منصور.
١- بترصف عن موقع مفكرة اإلسالم، بعنوان (رشوبيسكي: حسن اخللق ... أعادين إىل اهللا) عىل هذا الرابط:

html.2914/16/06/http://www.islammemo.cc/2005
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ة ذلك النرصاين املتعصب السـلطان  وحـدث آخر أتطرق لذكره وهـو قصَّ
التشـادي يف إحـد املناطـق واسـمه عـيل رمضـان ناجييل، وهو سـلطان 
منطقة(قنـدي) يف تشـاد، ولقد كان نرصانيا متعصباً ويكره املسـلمني ويود 
حرقهم لو اسـتطاع كام كان يقول، ولكنَّ اهللا تعاىل منَّ عليه باإلسـالم عام 
١٩٧٧م عـىل يد شـيخ نيجريي يعمل يف الدعوة إىل اهللا اسـتطاع بأسـلوبه 

وقوة حجته أن يقنع أبناء املنطقة باإلسالم.
وحينام أسـلم وتوىلَّ سلطنة منطقته بعد وفاة والده، بات داعية إىل اهللا يدعو 
ة، حتَّى أنَّه خالل مدة سنتني يف دعوته إىل اإلسالم  بحرص وجديَّة وعلو مهَّ
يف منطقته أسلم ٤٧٢٢ شخصاً من قبيلة :(سارا قوالي) وكان منهم أربعة 

!! عرش قسيساً
لصاً لدهيم احلرقة الشديدة عىل نرش دينهم، يستخدمون  بل لقد رأينا شباباً خمُ
الشـبكة العنكبوتيَّـة ألغـراض رائعـة، ومنها نـرش دين اإلسـالم عند غري 
املسلمني، ممَّن يصادفهم احلظ للتعرف عليهم، فقد ذكرت جريدة الرشوق 
اليوميَّة اجلزائريَّة أنَّ الشـاب اجلزائري عبد الواحد سـوايبية الذي يبلغ من 
العمر « ٣١ » سنة كان يامرس املحادثة عىل « الشات » عىل شبكة اإلنرتنت 
ة واسـمها «ميشـال» والتي تبلغ من العمر  وتعرف عىل امرأة عجوز فرنسـيَّ
٥٨ سـنة، وقد قام بدعوهتا لدين اإلسـالم، حتى أسـلمت عىل يديه وهبذه 

الطريقة نفسها أسلم عىل يده ثالثة من الفرنسيني.
ÍœU d « U —ËœË WE U Ô;« UOzUCH « ≠π

لقـد أثمرت كثري من القنوات الفضائيَّـة املُحافظة جهداً رائعاً، ودوراً كبرياًُ 
مـن خـالل برجمها اهلادفـة بإقنـاع الناس بديـن اإلسـالم، وحماولة جذهبم 
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للدخـول فيه، ومنهـا الفضائيـات الناطقة باللغـة اإلنجليزية وعىل سـبيل 
.املثال: قناة اهلد

فقد جعلت هذه القناة من ضمن أهدافها أن تكون مرجعاً موثوقاً للمسلمني 
الناطقـني بغـري العربية ومصدراً عذبـاً صافياً لتعليم الدين ومشـعل هداية 
لغري املسـلمني لينقذ اهللا هبا الناس من الظلامت إىل النور، وتسـتهدف القناة 
املنتظرة يف بثها نوعني من اجلمهور املسـلمني الناطقني بغري العربية يف مجيع 
أنحـاء العـامل وغـري املسـلمني الناطقني بغـري العربيـة يف مجيع أنحـاء العامل 
وسـتبث براجمها بعدد من اللغات احلية اإلنجليزية والفرنسـية واإلسـبانية 
وترتكز أهداف القناة عىل هدفني رئيسيني مها األول إرشاد وتوعية املسلمني 
الناطقني بغري العربية بأمور دينهم والثاين دعوة غري املسـلمني إىل اإلسـالم 
وتقديـم الديـن الصحيح هلم وستشـمل براجمهـا عدداً مـن القوالب الفنية 
ومنهـا الربامـج الرشيعة املتخصصـة والربامج الوثائقيـة والربامج العلمية 
واحلواريـة واالجتامعية، وينتظم يف اللجنة التأسيسـية للقناة عددٌ من طلبة 
العلم واملهتمني بالشـأن اإلسالمي والدعوة ورجال األعامل الذين يأملون 
يف أن تكون هذه القناة صورة حقيقية ملا يتمناه كل مسـلم يف بث هذا الدين 

العظيم إىل أصقاع املعمورة.
 Èd _« ÊU??? œ_«Ë w ö??? ù« s b « ¡U???LK  5???  «d??? UM*« ≠ ±∞
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التـي كانت جتر بني املسـلمني وعلامئهـم وبني الكفـار وعلامئهم مما يؤثر 
تأثـرياً كبرياً عىل رؤيـة أهيام احلق معه أوىل وأحر والتي يسـلم من خالهلا 

كثري من الناس.
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وال ننسـى مناظرات الشـيخ أمحد ديدات ـ رمحه اهللا ـ للكثري من قساوسـة 
النصـار، والتي كان بعد االنتهاء منها إعـالن عدد من الناس دخوهلم يف 
اء  ديـن اهللا ملـا يرونه من نصاعة احلق، وهزالن الباطـل وهبته، وإين أدعو قرَّ
هذه الدراسـة أن يطالعوا موقعاً لقس أمريكي كان من ألدِّ أعداء اإلسالم، 
وبعد عدد من املناظرات مع دعاة املسلمني هد اهللا قلبه حينام آمن باهللا حقَّ 
اإليـامن، وصدق اهللا حينام قـال:L:  9  8  7  6   M فبعد رحلة 
طويلـة يف الكنائـس والدعـوة إىل النرصانيَّة واهلجوم عىل اإلسـالم، نجده 
يعلـن الشـهادة ويكون مـن أكثر الناس دعـوة هلذا الديـن العظيم، ويطلق 

ثالثة مواقع باللغة االنجليزيَّة للدعوة إىل اإلسالم، وروابطها:
www.islamtomorrow.com

www.islamalways.com

www.islamyesterday.com

ـش فيها احلكم النرصاين البغيض ويسـتهدف الكثري  وإىل بـالد أخر يعشِّ
من املسـلمني، وذلـك يف إثيوبيا، فقد أعلن الكثريين إسـالمهم إثر مناظرة 
 ،حصلـت بـني أحد الدعاة العلامء من املسـلمني وأحد قساوسـة النصار
ممَّـا نتج عنه اقتناع الكثريين من األثيوبيني احلارضين بأنَّ دين اإلسـالم هو 
الديـن احلق، فام هـي إال حلظات حتَّى أعلنوا إسـالمهم يف القاعة نفسـها، 
ث الشـيخ صالح عبـد الواحد (املديـر التنفيـذي للهيئة  وحـول ذلـك حتدَّ
العامليَّـة للتعريـف باإلسـالم التابعـة لرابطة العـامل اإلسـالم) حيث خصَّ 
ة تشـري إىل طريقة عجيبة لدخول  وكالة األنباء السـعودية (واس) بذكر قصَّ
الكثرييـن من غري املسـلمني إىل اإلسـالم، فذكر أنَّه قـد حصلت مناظرة يف 
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أثيوبيـا ألحـد الدعاة الذين يعملون حتـت مظلة اهليئـة يف العامليَّة للتعريف 
باإلسالم أثيوبيا واسمه الشيخ «قمر حسني» الذي ألف كتابني عن اإلسالم 
واإلنجيل والتوراة وقرأمها أكثر القساوسة هناك فطلبوا لقاء مع الشيخ قمر 
ـا، وبعدما انتهى اللقـاء طلبوا املناظرة عىل املأل فحرض  وهم عرشون قسيسً
املناظرة حوايل عرشة آالف ما بني مسلمني ونصار وتركزت املناظرة التي 
اسـتمرت ست ساعات عىل ثالثة حماور، وقد أسلم عىل إثرها ١٤٤ رجالً 

وامرأة يف وقت واحد ومن ضمنهم ثالثة قساوسة!(١).
ة وهو ما ذكره الشيخ عيل أمحد اجلرجاوي أحد  بل نقرأ أعظم من هذه القصَّ
املتخرجـني يف جامعـة األزهر، واملتوىفَّ سـنة ١٩٦١م وهـو حمامٍ وصحفي 
مرصي، حيث ألَّف كتاباً أسـامه:(الرحلة اليابانيَّة) وكانت رحلته تلك بني 
عامـي ١٩٠٦ ـ ١٩٠٧م، وقد ذكر اجلرجاوي أنَّه حينام ذهب لليابان وجد 
شـخصني عاملني مسـلمني هنالك، فقام هو وإيَّامها بتأسيس مجعيَّة للدعوة 
ا؛ فقد أقبل  إىل اإلسـالم، وكان رد الفعـل -كـام يذكـر اجلرجـاوي- ممتـازً
ا بعد  املئات عىل اإلسـالم، وكان عدد املرتددين عىل اجلمعية يتضاعف يومً
يوم، وخالل ثامنية عرش لقاءً نظمها اجلرجاوي للدعوة إىل اإلسالم يف مقر 
مجعيته أسـلم عىل يديـه (والعهدة عليه) اثنا عرش ألفا مـن اليابانيني يف مدة 

ا هي عمر وجوده يف اليابان!!(٢) ٣٢ يومً
وللمزيـد يف ذلك ينصح بقـراءة كتابه:(الرحلة اليابانيَّـة) فقد ذكر فيها من 

١- نقالً عن صحيفة الرياض ٦ يناير ٢٠٠٨م، وينظر هلذا الرابط:
html.57533/01/01/http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2008

٢- للمزيد ينظر إىل الرابط:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1183484231828

&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout
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العجائب والبدائع، واألمور املسـتغربة والتي قد تكون شـبيهة باخليال، بل 
إنَّ فيها نوعاً من املبالغات

 «b???  rN  ‰U I «Ë bI(«Ë 5LK??? *« vK  oOOC « ôU ≠±±
rN H √ bM  s

اء ما ذكرته لنا كتب السـرية حينام  ـه قد يتبـادر لذهن الكثريين من القـرَّ لعلَّ
م رسـول اهللا X إىل  دِ قـال يارس بن أخطب ألخيه حيي بن أخطب عندما قَ
؟ قال: نعم واهللا!! قـال: تعرفه بنعته وصفته؟ قال:  وَ وَ هُ املدينـة النبويـة: أَهُ

نعم، واهللا! قال: فامذا يف نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقيت!
ونتذكر كذلك حينام بلغ عبد اهللا بن سـالم مقدم رسول اهللا X املدينة فأتاه 
فقال: إين سـائلك عن ثـالث ال يعلمهن إال نبي، ما أول أرشط السـاعة ؟ 
ومـا أول طعام يأكلـه أهل اجلنة؟ ومن أي يشء ينـزع الولد إىل أبيه ؟ ومن 

أي يشء ينزع إىل أخواله؟
فقال رسـول اهللا XX:  أما أول أرشاط السـاعة فنار حترش الناس من املرشق 
إىل املغرب ، وأما أول طعام يأكله أهل اجلنة فزيادة كبد احلوت ، وأما الشبه 
يف الولـد فـإن الرجل إذا غيش املرأة فسـبقها ماؤه كان الشـبه له وإذا سـبق 

ماؤها كان الشبه هلا .
قـال عبد اهللا بن سـالم: أشـهد أنك رسـول اهللا . ثـم قال يا رسـول اهللا إن 
اليهود قوم هبت إن علموا بإسـالمي قبل أن تسـأهلم هبتوين عندك فجاءت 
اليهـود ودخل عبد اهللا البيت فقال رسـول اهللا XX: أي رجل فيكم عبد اهللا 
نَا وابن أخرينا فقال رسـول اهللا  َ بـن سـالم قالوا أعلمنا وابن أعلمنـا وأخريَ
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XX: أفرأيتم إن أسلم عبد اهللا قالوا أعاذه اهللا من ذلك فخرج عبد اهللا إليهم 
فقال: أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللا،  فقالوا: رشنا وابن 
رشنا ووقعوا فيه، فقال عبد اهللا بن سالم: هذا كنت أخاف يا رسول اهللا(١).
ـة تعطينـا داللـة أنَّ أعـداء الديـن ال يريدون للمسـلمني أن  إنَّ هـذه القصَّ
يبقوا عىل إسـالمهم ودينهم بل يقومون بشـنِّ محلـة هوجاء للقضاء عليهم 
وقـال   LU  T     S       R  Q    P  O M:تعـاىل قـال  كـام 

  e  d  c  b   a  `  _  ^ M:تبـارك وتعـاىل
  q  p  o  n  m  l  k  j   i    h  g  f
Lr وقد وجدنا محلة رشسة من أعداء الدين سابقاً والحقا للقضاء 
عىل اإلسـالم فنحن ال ننسـى أنَّ من أكرب األسـباب للهجوم عىل املسلمني 
يف البوسـنة واهلرسـك والشيشان وأفغانسـتان هو عودة الكثريين منهم إىل 
الدين وتفكري الكثري منهم إلقامة كيان خاص هبم ليطبقوا أحكام اإلسالم، 
هم جمنونة وشـديدة، وكان الكثري من املسلمني  ومع أنَّ احلروب كانت ضدَّ
ليس إالَّ مسـلام باهلويَّة أو ببعض رسـوم اإلسالم العامة، إالَّ أنَّا نجد أن اهللا 
ن للمسلمني أكثر وتعلموا شيئا من أمور دينهم بعد تلك احلروب  تعاىل مكَّ

أضعافاً مضاعفة.
فيؤكد عدد كبري من الباحثني االجتامعيني أن احلرب التي شـهدهتا البوسنة 
يف الفرتة املمتدة بني عامي ١٩٩٢ و١٩٩٥ سـامهت يف عودة قوية للنسـاء 

البوسنيات إىل اإلسالم.
ويقـول الباحثون : إن السـبب يف ذلـك يعود إىل عدة عوامل منها النشـاط 

١- رواه البخاري (٣١٥٢) عن أنس بن مالك
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االجتامعي لعدد من املؤسسـات اخلريية اإلسـالمية يف البوسـنة أثناء وبعد 
احلـرب، وكذلـك التحاق مسـلمني مـن الرشق األوسـط وشـامل أفريقيا 

بصفوف املقاتلني البوسنيني ضد القوات الرصبية والكرواتية.
ويقول أستاذ علم االجتامع بجامعة رساييفو دينو أبازوفيتش إن أغلب نساء 
البوسنة كن «قليالت االلتزام باإلسالم، خصوصا وأهنن كن يعشن يف بلد 
بعيـد عن باقي البلدان اإلسـالمية وتربـني يف بيئة جتمعهن مع مسـيحيات 

وهيوديات».
وأضاف أن البوسنيات اهتممن هبويتهن اإلسالمية بشكل كبري بل اعتربنه 
شـكال من أشـكال املقاومة ألن حوايل ١٠٠ ألف قتيل من ضحايا احلرب 

كانوا مسلمني.
أما أسـتاذة العالقات الدولية بجامعة فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية 
عايـدة هوزيتـش البوسـنية األصـل فـرت أن «البوسـنيات يتعلمن كيف 
يبقـني مسـلامت رغـم قرون مـن التقاليـد، ألن هنـاك من دفعهـن إىل هذا 

اإلحساس».
ه حينام نقـرأ إعالن د. فاضـل فازلتش أسـتاذ القرآن  ومـن بشـائر ذلـك كلِّ
والتجويد بكلية الدراسـات اإلسـالمية بجامعة «رساييفو»، ونائب رئيس 
جلنـة التحكيـم املرشفـة عـىل مسـابقات القـرآن الكريـم أن عـدد احلفاظ 
اظ كتـاب اهللا من  البوسـنيني بلـغ ٩٨٢ حافظـاً وحافظة. وأوضـح أن حفَّ
الذكـور يبلغـون ٩١٧ حافظاً، بينـام يصل عدد احلافظـات إىل ٦٥ حافظة، 
وأنـه يف العـام اجلاري وحده بلـغ عددهم ١٩٣حافظاً، منهـم ١٥٣ رجالً 

و٤٠ امرأة.
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ـة ذلك حجاب طالبـة أمريكية مسـلمة، معتزة بدينها  لعلَّ ما يشـهد لصحَّ
ومعتـزة بحجاهبا، حيـث كانت تذهب به وتـروح وتغدو، ممَّـا لفت أنظار 
 إلسـالم ثالثة دكاترة من أسـاتذة إحد اجلامعات  الناس هنالك، ما أدَّ
األمريكيـة وأربعـة مـن الطلبـة، ولقد كان السـبب املبارش إلسـالم هؤالء 

السبعة، الذين صاروا دعاة إىل اإلسالم هو حجاب تلك الفتاة. 
يقول الدكتور األمريكي الذي تسـمى باسـم النبي حممد X  وصار اسـمه 
حممد أكويا وأسـلم قبل عدة سـنوات، ثارت عندنـا باجلامعة زوبعة كبرية، 
حيـث التحقت للدراسـة طالبة أمريكية مسـلمة وكانت حمجبـة، وقد كان 
مـن بني مدرسـيها رجـل متعصب يبغض اإلسـالم ويتصد لـكل من ال 
هيامجه، فكيف بمن يعتنقه ويظهر شعائره للعيان؟ كان حياول استثارهتا كلام 
ة بدينها،  وجد فرصة سـانحة للنيل من اإلسـالم، وكانت تلك الفتـاة معتزَّ

وتستطيع مناقشته باحلسنى!
حتَّى منَّ اهللا تعاىل بسـبب متسـكها بحجاهبا، واعتزازها بدينا لكي يتسـاءل 
عـدد من الدكاترة عن سـبب ذلـك، وعن رسِّ هذا الدين اإلسـالمي الذي 

تعتزّ به تلك الفتاة حتَّى أعلن عدد منهم الدخول يف هذا الدين(١).
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إنَّ عدم الشعور بالطمأنينة والراحة، والتأثري املادي الدنيوي وهجوم اإلحلاد 
وطغيان الروح املاديَّة، هلي أكرب األسباب املؤثِّرة تأثرياً واضحاً وراء اعتناق 
١- عن مذكرات ذات مخار ملحمد رشيد العويد، وجريدة االحتاد اإلماراتيَّة ، اإلثنني رمضان ١٤٢٠هـ.                                       



μ∞

أنـاس كثر لإلسـالم، وممَّا يشـهد لذلك احلوار الذي أجرتـه صحيفة الراية 
مع الربوفيسـور الفرنيس برونـو كيدردوين الذي أسـلم حديثاً، وهو خبري 
فيزياء الفلك، ويشغل مدير املرصد الفلكي الفرنيس ومدير أبحاث شؤون 
الكواكب واملجرات يف املركز القومي للبحوث العلمية. ورئيس املؤسسـة 
اإلسالمية للدراسات العليا املتطورة، ورئيس الشبكة العاملية للبحث حول 

العلم والدين يف اإلسالم.
وحينام سئل هذا الشخص كيف كان دخولك لإلسالم؟

أجـاب بقوله:إننـي أنتمـي جليل عصف بـه القلق الروحي، حيث سـادت 
العلامنيـة يف املنـاخ الثقايف العام من حولنا، ومل يسـعفنا األهل وال املدارس 
بأي إجابة روحية ملواجهة ذلك الضغط، لذلك دخلت بمفردي يف مسـرية 
بحث روحية وعقلية طويلة هي التي اعتنقت بعدها اإلسـالم، وذلك بعد 
أن قرأت الكثري والكثري، وتعمقت يف رسـالة اإلسـالم، خاصة خالل فرتة 
إقامتي يف املغرب ومعايشتي لذلك املد الروحي العميق الذي يسعفنا به هذا 
الديـن احلنيف. وكان عمـري ٢٠ عاما...عندما هداين اهللا إيل طريق احلق.
وكان السـؤال الـذي طـرح عـيل يف حينهـا ملـاذا اإلسـالم بالـذات، أليس 
األقـرب أن أجتـه نحو املسـيحية؛ وهي الديـن الغالب من حـويل، وكانت 
اإلجابـة واضحـة بالنسـبة يل، وهـي أن اإلسـالم وحـده، وربـام ألنه آخر 
الرسـاالت وأقرب األديان عهدا بالنزول، الذي الزال يتمتع بسيل روحي 
دافـق، ومازال ينبـض بنور اخلالـق، والزال يف عنفوان القـدرة عىل تقديم 
كافـة اإلجابات الكونية عىل حرية اإلنسـان املعارص، بينـام نجد أن األديان 
األخـر قـد جتردت تقريبـا عن هذا بسـبب هجامت املاديـة واإلحلاد التي 

توالت عليها عرب القرون.
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وخيتتم هذا الشـخص جوابه عن هذا السـؤال بقولـه: يف كل األحوال فإن 
اهلدايـة من عند اهللا، وال يسـعني إال أن أمحـد اهللا الذي هداين إىل هذا، (وما 

كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا). 
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وفقاً إلحصائيات أرشيف املعهد املركزي للشؤون اإلسالمية، فقد ذكرت 
أن أغلـب املعتنقـني األملان هم من النسـاء اللوايت يقـررن طواعية الدخول 
يف اإلسـالم سـواء عن قناعة ذاتية أو نتيجة ارتباط بزوج مسـلم، وأغلبهن 
منتظـامت داخـل مجعيات املسـاجد ويامرسـن العديد من األنشـطة الدينية 
باللغـة األملانيـة، حتَّـى أنَّ الباحثـة األملانيـة ماريـا إليزابيث باومـان والتي 
أصـدرت كتابا بعنوان: طرق النسـاء املؤدية إىل اإلسـالم، قالت :إن قرابة 

٢٥٠ إىل ٣٠٠ أملانية تعتنق اإلسالم كل عام.
وتقول اإلحصائيات إن أربعة من بني كل مخسة ممن يدخلون اإلسالم هذه 
األيام من النسـاء(١)، بدوره يؤكد الشـيخ عبد الكريم البازي إمام مسـجد 
يف املركـز اإلسـالمي بمدينـة بيلفيلـد األملانيـة أن ظاهرة انتشـار اإلسـالم 
بـني األملان يف زيادة مسـتمرة وعن األسـباب التي تدفع األملـان إىل اعتناق 
اإلسـالم، تؤكد مونيـكا فريتاج املتخصصة يف السوسـيولوجيا الثقافية، أن 
أسـباب اعتنـاق األملان لإلسـالم كثرية ومتنوعـة تلخصها يف الـزواج من 
مسـلم بشـكل أسـايس، وهناك عوامـل عديدة أخـر عىل حد قـول هذه 
الباحثة، تتجسـد الدوافـع يف رغبة األملان يف تغيري نمـط حياهتم من خالل 

بناء نظام أخالقي جديد.
١- نقالً عن جملة اجلندي املسلم عدد ١٠١ رمضان ١٤٢١هـ  - ٢٠٠٠م 
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ال ينسـى املتابـع للشـؤون السياسـية يف أفغانسـتان حينـام اختطفت حركة 
الطالبان اإلسالمية الصحفية االنجليزيَّة ايفون راديل حيث خطفت قضيَّتها 
األضـواء أيام احلرب األمريكيَّة عىل األفغان، وقد ألقت هذه املرأة حمارضة 
ة اعتقاهلا من البداية إىل النهاية، وعن جتربتها  يف إحد املراكز حتكي فيه قصَّ
ا حينام اعتقلها الطالبانيون مل يفتِّشـوها شخصيا  أثناء االعتقال، وذكرت أهنَّ
بل استدعوا امرأة قامت بتفتيشها بعيداً عن أعني الرجال، وذكرت أنَّه أثناء 
التحقيق معها قامت وبصقت يف وجه املحققني معها ، ومع هذا مل يقابلوها 
بإساءة بل عفوا عنها وصفحوا وأنَّه مل يكن له أثر عىل رجال الطالبان الذين 
اسـتمروا يف حسـن معاملتها ، وذكرت تلك الصحفية أنَّه عندما عرفوا مع 
ا ليسـت عدوا وعدوها بإطالق رساحها، ولكنَّهم دعوها  التحقيق معها أهنَّ
للدخـول يف اإلسـالم، فوعدهتـم أنَّه ويف حـال إطالق رساحها سـتتعرف 
عىل دين اإلسـالم عن قرب، وفعـالً فحينام أطلق رساحها توجهت للقرآن 

وقرأته وعلمت أنَّه مصدر لألخالق اإلسالمية، فأعلنت إسالمها.
وقبل اخلتام:

فـإنَّ ما ذكرته غيض من فيـض، وقطرة من بحر، عىل أنَّ هذا الدين العظيم 
(اإلسـالم) حمفـوظ بحفـظ اهللا تبـارك وتعـاىل، وأنَّ نكبات املسـلمني وما 
يعرتهيـم من مهوم ومـآسٍ جيب أن تعطيهـم روح الفأل احلسـن، وقد كان 
رسـول اهللا  X  يقول:(ويعجبنـي الفـأل) أخرجـه البخـاري يف األدب 

املفرد(٧٠١) بسند صحيح.
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ا  ـى من رضبـات موجعة فإهنَّ حينـام يدرك املسـلم أنَّ اإلسـالم قدر ما يتلقَّ
ة وصالبة عىل التمسـك به، (فالرضبات التي ال متيت  تزيـده وتزيد أهله قوَّ
) والبدَّ أن يكون اليوم الذي يستبرش  تقوي) (ودين اإلسالم لن يموت أبداً
فيه املسلمون بوعد اهللا، وينظروا بأمَّ أعينهم هتاوي سبل الضاللة والباطل، 
اقة يف كل مكان، (ويومئذ يفرح املؤمنون بنرص  وعلو الرايَّة اإلسـالميَّة اخلفَّ
اهللا)، وال بـد للميـالد من خمـاض وال بـد للمخاض مـن آالم، ومن رحم 

الظالم خيرج النور. 
فـكل هـذه األخبـار واألنبـاء يف تزايد انتشـار اإلسـالم، ما هي إال بشـائر 
للمسـلمني، وآمال يف رحـم اآلالم التي يعيشـوهنا، وإرهاصـات تعطيهم 
نظـرة مسـتقبليَّة متفائلة، عىل أنَّ املسـتقبل هلذا الديـن، وأنَّ ذلك كله جيب 
أن حيدوهـم ويدعوهم إىل املواصلة يف نرش هذا الدين، والتمسـك بثوابته، 
واالعتزاز باالنتامء إليه.... وهنيئاً لقلب حي باإلسالم، وبرش لكل نفس 
شـعرت بيشء مـن القنوط بأنَّ تعلم أنَّـه ال حياة مع اليـأس، والنفس التي 
تربط انتامءها لإلسـالم، فإنَّ عليها أن تنفض عنها غبار الكسـل، ووسـائل 

الراحة، وتقول كام قال الدعاة: (لقد مىض عهد النوم).
وإنَّ ممـا هو مسـطور يف كتب احلكـامء، ومزبور يف كتب الفطنـاء أنَّ من آثر 
الراحـة فاتته الراحـة، وأنَّ النعيم ال يدرك بالنعيم، ويـا أيتها النفس اتركي 
الوسـادة لكي تلحقي بالسـادة، وبقدر ما تتمنَّى تنال ما تتعنَّى ... وعندها 
ة صادقة، وإرادة  ابـة، ومهَّ ال هـم وال غـم وال يأس وال حزن، بل عزيمة وثَّ

جادة، و(لن جيعل اهللا للكافرين عىل املؤمنني سبيال) ...
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فقم يا أخي الكريم، واستشـعر مسـؤوليَّة الدعوة إىل اهللا واعلم أنَّك ستنال 
  {    z   y   x    w   v  M: اهللا  مـن  العظيـم  الـرشف 
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وهذا ابن تيميَّة ـ رمحه اهللا ـ يقول :(الدعوة إىل اهللا هي الدعوة إىل اإليامن به ، 

وبام جاءت به رسله ، بتصديقهم فيام أخربوا،وطاعتهم فيام أمروا) (١).
ويقول تلميذه العالمة ابن القيم :(فمقام الدعوة إىل اهللا أفضل مقامات العبد)(٢).

وكان ابن اجلوزي يقول:(أول قدم يف الطريق، بذل الروح،هذه اجلادة فأين 
السالك؟!)(٣).

(وواهللا ال نجـاح للدعـوة، وال وصـول، إن أعطيناهـا فضـول األوقـات، 
ومل ننس أنفسـنا وطعامنا، إن جاهلية القـرن العرشين زادت ظالم القرون 

األخرية ظالماً، فال ترض العيش يف الظالم بل: 

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
١- جمموع الفتاو، البن تيمية: ( ١٥٧/١٥ ) 
٢-مفتاح دار السعادة، البن القيم : (١٥٣/١)

٣- املدهش، البن اجلوزي: (٢٩٩)
٤- املنطلق، ملحمد أمحد الراشد: (١٤١)

الح الفجر  فإن  ظلمته  تشتد  إن  والليل 
قد أدبر الليل العميم وجاء للدنيا صباح

أبرش فهذا الفجر الح ها نحن جئنا يا صالح
ما دام عرقي نابضاً لن تعرف النفس ارتياح

حالـك ليـل  جنـح  يف  مشـعالً  كـن 
متكاسـال تكـن  ال  لدينـك  وانشـط 
أوالً ــرية  ــش ــع ــال ب يــأمــر  واهللا 

ويبـني  اهلـد إىل  األنـام  هيـدي 
سـاكن هـو  مـا  حتريـك  عـىل  واعمـل 
هـني(٤) العشـرية  بعـد  مـن  واألمـر 


