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 ن الرحیمبسم اهلل الرحم

 

َها   أَیُّ َٰٓ َ َوقُولُوْا َقۡوال َسِدیدا َی  قُوْا ٱَّللَّ  ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ٱتَّ

 (70/احزاب) .ای مؤمنان! از خدا بترسید و سخن حق و درست بگوئید 

 

 

 ای که همیشه برای مننکته امبوده اسالمنقد و بحث با مخالفین  که مشغول هاییتمام سالدر 

خویش  خداناباوران( در دعوتِ )مخصوصا منقدین دین اسالم یهمه این است که جالب بوده

آنها از یعنی همیشه سعی در تخریب دین اسالم دارند تا اینکه  ،مبلغ نههمیشه منقد هستند 

 .سخن بگویند..برای ما و عقیده خود  راه و روش محاسنِ

تخریب و تهمت به مخالفان نهی کرده را از توهین،  مسلمانانهمان ابتدا، قرآن از  درحالی که

 .است

ی و موج ناباوری ایجاد شده نیز تحفه اندز از این قاعده مستثنی نبودهمسیحیان تبشیری نی

ری خود در جهان شرق و جامعه جهانی که گسترش اهداف استعما است. به امت اسالمی آنان
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ها هزار ، دهدالری هامیلیارددید با سرمایه گذاری گسترش مسیحیت می خاورمیانه را در گرو

امید زیادی به مسیحی کردن ممالک  و های اسالمی روانه کردیحی را به سرزمینمبلغ مس

سال کل عربستان را  30حی اعتقاد داشت ظرف اسالمی داشتند به طوری که زویمر مبشر مسی

، کینه اسالم را شدیدتر به دل گرفته و ولی بعد از شکست عظیم این طرح مسیحی خواهد کرد،

دین و از اسالم آنها را بی ، تصمیم گرفتندد مسلمانان را مسیحی کردشوکه نمی وقتی فهمیدند

دینی و همچنین به نشر الحاد و بی هاکنند به همین دلیل با تمام قدرت در طول دهه ردو

اند. با این کار دیگر کسی با جهاد علیه آنان مشغول شده با تمام توان خود فحشا در خاورمیانه

ی جنگهای صلیبی را به نفع توانند ادامهبه پا نخواهد خواست و اینگونه با کمترین هزینه می

زندگی کردند و با انواع آداب،  ها میان مسلمانانخود رقم زنند. مسیحیان تبشیری سال

فرهنگ، سالیق، عقاید و... آنها آشنا شدند و این اطالعات ارزشمند را به اتاق فکرهای غرب، 

هایی با اسامی زیر را کتاب« ساموئل مارینوس زویمر»منتقل کردند. برای مثال مبشر مسیحی 

 نوشته است:  زئی با اسالم و مسلمانانبرای آشنایی دقیق و ج

هران کودکان در جهان اسالم، متالشی کردن اسالم، زن مسلمان، مسلمانان مسیحی، خوا

ونه ی مسلمان بعد از خدا، تاثیر معنویت در اسالم، سفر به شمال عمان، وارمسلمان ما، طلبه

ها مسیحیت و ده ، اسالم و)تصاویر عربی برای کودکان(، رابطه با خدا )مطالعاتی پیرامون نماز(

میانه ورگر که بیش از هفتاد سال است که در اتاق فکرهای غرب برای سلطه بر خاکتاب دی

 گیرد.مورد استفاده قرار می

با  ؛است هپرداخت بحث و مناظره با بزرگان کلیسابه سالها که  شیخ احمد دیدات رحمه اهلل

 نانو اهداف آ ی سخنانمجموعه ،نهای مختلف مبشرین و مستشرقیبررسی کتب و سخنرانی

 .رفته استاینک در اختیار شما قرار گجمع آوری کرد که  نفیسدر یک کتاب  درک کرده ورا 

سال  50در  (رحمه اهلل)بس که هر آنچه که شیخ احمد دیدات حجم از اهمیت این کتابِ کم

که چه  بینیم. شاید با خود گفته باشیدمیاکنون در مقابل چشمان خود را  1 قبل گفته است

های مسلمان اینگونه تغییر کردند که دیگر هیچ شباهتی به اسالم ندارند؟ با اطالع از شد جامعه

های خود گام تمام نقشهبهمو و گامکه چگونه موبه شویدمتوجه می ادقیق ،های جهان غربنقشه

 بکشانند. امروزی ذلتد تا امت اسالم با آن ابهت را به انرا پیاده کرده

                                                           
 توسط خود او مطالبی به آن اضافه شد بعد ها توسط شیخ احمد دیدات نوشته شد که البته 1968این کتاب در سال  1
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 2 و اصالح بهتر است ابتدا علت بیماری را دریابیمی درمان پس برا

 

 

 

 

 

 

 

 نز احمد دیدات خطاب به تمامی مسلماناا

را به نابینایی  فرادی که خوداند و فقط اای مسلمانان، مسیحیان درهای ما را به صدا در آورده

 .بیننداند این را نمیزده

چک مسیحی وجود داشت ولی در این کشور کو غربیِ یسال قبل در کویت یک خانواده 50

 !کلیسا ساخته شده است 35

 مسیحیِ 6000 ،کشور اندونزی که پرجمیعت ترین کشور مسلمان است در حال حاضردر 

این  .شبانه روزی مشغول تبلیغ دین مسیحیت هستند وجود دارد که به صورت   3تبشیری

حق انتقاد از آنها را ندارد حتی  یقوانین خاص خود را دارند و هیچ کس ،مسیحی مبشرینِ

 حکومت اندونزی!

ود به خند. به میل و اختیار های مخصوص به خود هستآنها دارای کشتی اختصاصی و قایق

د جزایر این کنند در حالی که تعداروستاها و جزایر و مناطق دور افتاده این کشور سفر می

 .جزیره است 2000کشور بیشتر از 

                                                           
 20:23ساعت 98.12.6 :تاریخ پایان ترجمه و ویرایش نهایی | مترجم: بهرام 2
 مبلغین مسیحی 3
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 مشغول و کنندمی دعوت کشتی داخل به را جزیره آن مردمِ روند،می جزیره یک به کههنگامی

 .نمایندمی دعوت مسیحیت سوی به را آنها جشن، پایان از بعد و شوندمی جشن برگزاری به

 .اسالمی را به سرزمینی مسیحی تبدیل کنند هدف آنها این است که این سرزمینِ

تبشیری در  هزار مسیحیِ 60تقریبا  ،میالدی 2000تا سال  (19)قرن  اواخر این قرناز 

سوی جهان مشغول به فعالیت هستند که چیزی بیشتر از نصف این افراد در آفریقا چهار

، ها بسیار فقیر هستند به همین دلیلاند. چرا که مردمان این سرزمینفعالیتمشغول به 

)عربی(  دین در میان این مردمان رواج دارد. عدم درک زبان قرآنسوادی و جهالت نسبت به بی

این است که کل قاره آفریقا را در د بر علت است و هدف آنها )مسیحیان تبشیری( هم مزی

 به یک قاره سراسر مسیحی تبدیل کنند. ین قرنپایان ا

 

 

 قرآن است اسلحه و زره ما در این جنگ تنها

کنیم تنها به این دلیل که به ثواب قرائت خوانیم و حفظ میمی مدت زمانی است که ما قرآن را

 آن دست یابیم.

-مسیحی زمان آن است که قرآن را تبدیل به سالح و زره کرده و به جنگ با مبلغانِ ،ولی حال

 .الحادی برویم

یغ دین ق عادت به افرادی که مشغول به تبلکلمه تبشیر به معنی مژده دهنده است ولی بر طب

 شود.یت هستند تبشیری گفته میمسیح

 فرماید:نگونه که اهلل سبحانه و تعالی میدر حقیقت آنها مژده دهنده به جهنم هستند هما

 فَبَشِِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

.پس آنها را به عذاب دردناک بشارت ده  
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 تاریخ آغاز جنبش تبشیری

بود ولی هر دو در راستای یک   4آغاز به کار مستشرقیندرست بعد از  ،تبشیر آغاز جنبشِ

های صلیبی شروع شد تا به قبل از جنگ ،ینهدف فعالیت دارند. چرا که فعالیت مستشرق

و آندلس را فتح کرده بودند، آشنا  که به قلب اروپا هجوم آوردهفعالیت جنگجویانی  سازوکار و

 ته باشد.اطالعات کافی داش شانبا آنان و آغاز یک جنگ علیه شوند و برای مقابله

ها درست ه دادند. اما فعالیت تبشیریهای صلیبی نیز به فعالیت خود ادامو بعد از پایان جنگ

  5لویی نهم ینامههای صلیبی شروع شد تا به وصیتعد از شکست مسیحیان در جنگب

 اسالمی به آنها هشدار داده بود. یعقیده عمل بپوشانند چرا که او نسبت به قدرتِ یجامه

ت یحپرستان از عقیده مسیجهادی دیگر، صلیب یگیری یک روحیهاز شکل جلوگیری برای

تا بتوانند مسلمانان را  کردند یگذاری و طراحپایه ،های زیادیو نقشه نهایت استفاده را بردند

و چه از طریق  بردن دینشان باشد میانحال چه از طریق از  ،و بر آنها تسلط یابند ردهضعیف ک

ملت و یا  تباهی و یا ایجاد اختالف بین مردمان یک فحشا و ن آنان با فساد ومشغول ساخت

 .ایجاد درگیری میان دو کشور مسلمان

 های مادی و معنوی وتوانند بر کشورهای اسالمی دست یابند و به ثروتبدین طریق آنها می

 فکری آنان تسلط داشته باشند.

برند و تمامی بن را از بی و رنگ اسالمی داردده هرچیزی که بویی از اسالم بر خواهندآنها می

کنند. این  منحرف کنند تا خودشان بتوانند در آسایش زندگیاحکام اسالمی را )از اصل آن( 

 در مورد آن اء اهللآورند همانگونه که در صفحات بعدی ان ش خبیث را آشکارا به زبان میهدفِ

 خواند.بیشتر خواهیم 

 

 

 

                                                           
 .کنندنشین فعالیت میهایی که در مورد شرقِ خود، مخصوصا خاورمیانه و کشورهای مسلمانغربی 4
 های صلیبی شرکت کرد و در اثنای جنگ به علت بیماری طاعون درگذشت.لویی نهم پادشاه فرانسه که خود شخصا در جنگ 5
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 مراحل تبشیر

 

 مسیحی کردن مسلمانان :تبشیر اولمرحله 

وی مسیح خواهم که مسلمانان را از محمد به سگوید: من میمبشری مسیحی به اسم رید می

حق آنان  خواهم مسلمانان بدانند که هدف من نیکی کردن درکنم عالوه بر این نمیهدایت 

م انسان آنها هنه فقط به این علت که  ، مسلمانان را دوست ندارمخود است. من به خودیِ

 .دیدندود آنان هرگز هیچ خیری از من نمیهستند، اگر به خاطر مسیحی کردن آنان نب

توانیم به تدریج آنها را مکه را از بین بردیم آن موقع می گوید: هرگاه قرآن ویک مبشر دیگر می

 به سوی اهداف خود بکشانیم.

کم سواد نسبت به  وانند از فقرا و افرادت مسلمانان است و تنها میکردنِتنها هدف آنها مسیحی

 افرادی را به سوی خود فرا خوانند. ،دین

 گرداند.گیرد، آنها را ناامید می و اگر کسی با برهان و حجت در برابر آنان قرار

 ام.ک مبشر را در آخر این کتاب آوردهیک مسلمان و ی میانای از بحث نمونه

 حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ عَنْکَ الْیَهُودُ وَ الَ النَّصاري وَ لَنْ تَرْضی خوانیم:در قرآن می

ریف شده و ن )تحکه از آئی زمانی، مگر ان هرگز از تو خوشنود نخواهند شدیهودیان و مسیحی

 . پیروی کنی هاآنای نادرست( هخواسته

 

ترک کنیم و در  البته آنان پلیدتر از این هستند )تنها به این راضی شوند( که ما دین خود را

  کفر با آنان برابر شویم.

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=120
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 مسلمانان خواهیمنمی ماگوید: به شاگردانش می  6زویمر ساموئل مارینوس همانگونه که مبشر

 خواهیممی بلکه شوند؛ عزتمندآنها )با مسیحی شدن(  شودمی سبب این چون شوند مسیحی

 وارد نیز مسیحیت دین به و اندشده خارج اسالم از که کنیم تبدیل سردرگم افرادی به را آنها

دینی )یعنی بی گمراهی مرحله آخرین در و مسیحی نه و باشند مسلمان نه آنها یعنی. اندنشده

 .باشند و آتئیسم(

 .افکار و خبیثشان این است اهداف شوم  و

ز پایان ا، بعد بینیم که این جنبشد سرآغاز این جنبش تحقیق کنیم میاگر بیاییم در مور

 .های صلیبی آغاز شدجنگ

ه عبارتی بامید شدند و صلیبیان و یا ، از شکست دادن مسلمانان ناها سال جنگدر طی ده 

 د.دیگر صهیونیسیم جهانی از تسلط بر جهان اسالم ناامید شدن

 ن و دور کردن آنان از دین.شروع کردند به مسیحی کردن مسلمانا

حی علی »ی لمههای مسلمانان دارد. تنها کای بر قلبافسانه همان دینی که کارکرد و تاثیری

 متجاوز، انِصلیبی در خاک و خون کشیدنِبرای  کافی بود تا هزاران نفر گرد آیند و «الجهاد

 متحد شوند.

اولین  مطمئن هستیم که کاری ساده و آسان نیست ولی ،ن جنبشمشخص کردن سرآغاز ای اما

ها یلیونکه در آنجا م 1906در قاهره سرزمین االزهر تشکیل شد. در سال تبشیری  یکنگره

ان را مسیحی مسلم 20پول را خرج کردند و با استفاده از تمامی امکاناتشان تنها توانستند 

 .دادندا و کودکان زیر سن بلوغ تشکیل مینان را فقرکنند. که اکثریت آ

اد طی کرد. تعد راخود جنبش تبشیری به شکلی وحشتناک مراحل رشد  ،های بعددر سال

 ،ین تعدادهزار نفر تخمین زده شده است. که از ا 220ر چیزی در حدود مبشرین در حال حاض

 ند.هست رتدکسان و بقیه اُستتهزار نفر آنان پرو 82هزار نفر آنان کاتولیک و  138

                                                           
6 samuel marinus zwemer 
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جنوبی را به تعداد  آفریقا و آمریکایِهای آسیا، ین است که تعداد مسیحیان در قارهدف آنان اه

 47 ،قاره تعداد مسیحیان این سه ،ردر حال حاض .کل مسیحیان جهان برسانند درصدِ 60

 جهان است. مسیحیانِ کلِ درصدِ

 ،میلیون نفر 5ی یک سال مثال در مالزی ط کنند.کر میآور را ذآنها تعدادی آمار تعجب

میلیون نفر  155ترین کشور اسالمی است که جمعیت آن اند این کشور پرجمعیتمسیحی شده

 6، چرا که اندیلیون نفر در این کشور مسیحی شدهم 10گویند که برخی دیگر نیز می .است

وان در این کشور مشغول به فعالیت هزار تبشیری با پول و امکانات زیاد و سالح و آذوقه فرا

 هستند تا مردمان را مسیحی کنند.

میلیون  60در نیجریه نیز مشغول به همین فعالیت هستند. سرزمینی که  2000از پایان سال 

 آفریقاست. در ترین کشور اسالمیکنند و پرجمعیتمسلمان در آن زندگی می

 

 

 

 شدنخروج از اسالم یا گمراه  :مرحله دوم تبشیر

مسلمانان را از ها شروع شد. چرا که آنها نتوانسته بودند ، بعد از ناامید شدن تبشیریاین مرحله

شبهات  د به انتشارو به مسیحیت ملحق کنند. به همین دلیل شروع کردن دین خود جدا کرده

 .ن تا مسلمانان را سکوالر گرداننددر مورد دی

کنند که نه از اعتقادات اصیل اسالمی تبدیل می را به موجودی طبق این نقشه آنها مسلمانان

مسلمان هستند ولی از لحاظ  فقط با اسم،کسانی که  .برخوردار است و نه مسیحی است

هیونیسم است چرا که عقیدتی و رفتاری هیچ شباهتی به یک مسلمان ندارند و این به نفع ص

های دنیایی رسیدن به آرزوی ایشوند که براخالق تبدیل میهدف و بیبه افرادی بی مسلمانان

یابی به اهداف دنیایی خود حاضر به فدا کردن هر زنند و برای دستدست به هر کاری می

شنید هیچ قدمی به سوی آن بر  را «حی علی الجهاد»چیزی هستند ولی اگر کسی ندای 

 دارد.نمی



 

9 

یچ کسی هن اینکه کنند بدون ظلم میجهانیان چگونه به مسلمی بینیم کهبه همین دلیل می

، همان اندکه مسلمانان از قرآن دور شدهت داشته باشد به چشمان آنان نگاه کند. چرا جرا

 .کندکفار دعوت می اد علیه ظلم و تعدیِبه جهرا قرآنی که آنان 

خبر به سرانجام رسیده است، که چگونه سخنان زویمرِ از خدا بی دنبینمسلمانان، امروزه می

ه یک بچه مسیحی است و هیچ شباهتی یمبینیم که رفتار مسلمین به سان یک نآشکارا می

 مسلمان ندارد. 

چیزی از دین  های آن و هیچدانند مگر اسم سورهها هیچ چیزی از قرآن نمیاین انسان

 .دانند مگر اسمش رانمی

 .ینولی درونشان تهی از داست  عبدالخالق و... ،محمد اکثریتِ آنان اسمشان احمد،

 .اند ترها غربیبه پیروی از غربیان مشغول شدند، به طوری که از غربی افرادی ؛بله

.. که و. 7علی عبدالرزاق رفاعه طهطاوی، ، قاسم امین،طه حسین، لویس عوض :افرادی مثل

غرب بیشتر است و الزم است که این تفکرات را از  از خودِبرای اسالم خطر افکار این افراد 

 .ریشه بخشکانیم

اند و درست به مانند هد هستیم که آشکارا نامسلمان شدههمچنین مسلمانانی را شا

ر همه چیز به جز دو بی بندوباری  خواری، رفتار، شراب گرایان هستند و در پوشش،همجنس

 .کنندعلم و تکنولوژی از غرب تقلید می

 توان صحتِستی میبه در کنندتقلید میپوچ و بیهوده از غربیان های این افراد در تمامی کار

 قبل که را کسانی رسم و راهفرماید: را مشاهده کرد که می سلمو  گفتار پیامبر صلی اهلل علیه 

 به نمایید،می پیروی هاآن از و کنیدمی دنبال متر به متر و وجب به وجب اندبوده شما از

: گفتند اصحاب. کنیدمی پیروی هاآن از باشند شده سوسمار سوراخ داخل هاآن اگر که طوری

 ؟باشدمی نصاری و یهود اندبوده ما از قبل که کسانی از شما هدف و منظور ،خدا رسول ای

 8!است؟ هاآن از غیر کسانی چه پس: فرمود وسلم علیه اهلل پیامبرصلی

                                                           
این افراد در دوران شیخ احمد دیدات رحمه هللا بودند و االن افرادی مثل عبدالکریم سروش و دباغ و نراقی و شبستری و نوری زاد و..در  7

 ان فارسی زبان جایگزین آنان شده اندجه
 7320صحیح بخاری حدیث  8
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پسرانِ  ،ما شاهد هستیم که اگر امروز از یک مد جدید در پاریس رونمایی شود فردای آن

رد بلکه حتی از آنان نیز پیشی و دختران سردرگم خودمان آن را بر تن خواهند کمخنث 

 ...بریمبه خداوند پناه می .گیرندمی

، اندمان از دین به کار بردهدن جوانانبرای گمراه کر هایی که غربیهایکی دیگر از سالح

آموزش و پرورش را به ما توانستیم نظام  ،گوید: برادرانشیطان صفت می همانگونه که زویمرِ

در  غربی یچندین کلیسا و مدرسه ،سکوالریسم سلطه خود در آوریم و به واسطه آموزشِ

 سازِرسد چرا که شما زمینهثواب این عمل هم کامال به شما میهای اسالمی بسازیم و کشور

 یابیم. اید و توانستیم به اهدافمان دستها در این بالد شدهجمع کثیری از تبشیری فعالیتِ

اید که هیچ ارتباطی با خدا ندارند و دختران و پسرانی را در این کشورها تربیت کرده شما

 خواهند داشته باشند.ینم

  .شما توانستید که مسلمانان را از اسالم خارج کنید بدون اینکه مسیحی شوند

ت اهدافمان به همان شکلی رفتار کردند که در لیس دقیقا ،مسلمانان و سرانجام نسل جدیدِ

 انتظار آن را داشتیم

 تن مشغولند دهند و به تنبلی و آسودگیِدل نمی ،آنها به کارهای بزرگ و مهم

 هایش دهد مگر برای رسیدن به آروزهیچ تالشی انجام نمی

ش است و اگر به پست و مقامی اگر ثروت و سامان را جمع آوری کند برای رسیدن به آرزوهای

ر است یابی به آرزوهایش حاضش است حتی برای دستآرزوی، هدفش رسیدن به رسید

 .را نیز زیر پا بگذارد شمقدسات
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 دور شدن از اسالم :مرحله سوم تبشیر

 

توانیم این اصطالح را به شکلی دیگر مثل تغییر اجتماعی و یا غریبه شدن و یا نوآوری نام می

 ببریم.

توانند تمامی امت اسالمی را آنها فهمیدند نمی زیرابلی است این مرحله نیز همسو با مراحل ق

بگویید که شما مرتد و از ب هم به غر گانِا که اگر به هر کسی حتی وابستمنحرف کنند چر

 کنند.اید به هیچ وجه قبول نمیاید و یا مسیحی شدهاسالم خارج شده

ان را از التزام به منحرف کردن آنان از اسالم بهتر است بدین گونه که ابتدا آن ،به همین دلیل

یل کنند که اهمیتی به عبادات اندیش تبدسست کنند و آنان را به یک مسلمانِ نو  ،اسالم

 .دهند و بعد از آن کال آنان را پیرو دین دیگری کنندنمی

 .جمعه را بخواند فقط نماز ،هایش را بخواندبه جای اینکه تمامی نماز

 ، فقط چند روز در رمضان را روزه باشد.های سنت را نیز روزه باشدبه جای اینکه روزه

  .دشو به جای اینکه در طول سال مشغول عبادات باشد فقط ماه رمضان مشغول نماز و روزه با

 و باشد آنان مدرن و به روز ی، عقیدهی آنان قرآن و سنت باشدمصدرِ عقیدهو به جای اینکه 

 .دنرا قبول کنفالسفه و مستشرقین  پیرو آراء

نصف بدنشان را بپوشانند و بعدا هم جای رعایت حجاب و پوشاندن تمام بدنشان، زنان به

مادرزاد می شود و بدین شکل در  رسد که لختِمی یا به جایارم آن را بپوشانند تچهیک

 کند مثل زنان اروپاییها گردش میخیابان

تر هستند تر و گمراه، بسیار از زنان غربی مبتذله در ممالک اسالمی برخی از زنانو متاسفان

چرا که زنان غربی با این همه حجم از کفر و جهالتشان نیز به پای برخی از زنان مسلمان از 

 .رسندایش نمیلحاظ بد لباسی و آر
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د تا اینکه تماما و کننمیمسلمانان را از دینشان خارج « آهسته و پیوسته»به قول معروف آنها 

 شوندآشکارا از دین خارج 

و چه از  های آن خواهد بود چه از لحاظ اجتماعین خارج شدن از دین در تمامی جنبهو ای

 لحاظ سیاسی و آموزشی 

 ماند.باقی نمی ند تا اینکه چیزی از آنکنپاره می اسالم را اندک اندک ریسمانِ ،و بدین شکل

 یکی یکی اسالم هایفرماید: گرهحدیثی میسلم در  آله و صلی اهلل علیه و همانگونه که پیامبر

 زنند،می چنگ بعدی گره به مردم ،گسست هم از هاگره از یکی هرگاه چنانکه شودمی گسسته

 9.نماز است هم گره آخرین و است حکم )برپایی شریعت( شود می گسسته که ایگره اولین

 برداشتن و بلند کردنِی ترسناکِ تبشیریان، عبارت است از برابر این هجمهتنها سالح هم در  

دی سرنوشت ساز ترسناک که نبر یدر راه اهلل برای مقابله با این حمله )اسلحه( قرآن و شمشیر

بین  ،تمسبین عدالت و  ،های ظلم. جنگی بین اسالم و نیروبین ایمان و الحاد خواهد بود

 بین حق و باطل  ،روشنایی و تاریکی

 .د بودهرس ما نخوا فریاد «شمشیر»و  «قرآن»به همین دلیل در این جنگ هیچ چیزی به جز 

 

 هایشان برای از بین بردن اسالمنقشه

 هایشان برای از بین بردن اسالم بسیار آرام و آهسته بود قدم

خالفت اسالمی میسر شریعت و آن هم با از بین بردن  یتِکماو اولین قدم آنها از بین بردن ح

 10دی بر آن وارد بود هر چند که اشکالت زیا .شد که در حکومت سالطین عثمانی جاری بود

روی حقیقی به خود بگیرد و برای آنان  ؛مانند اسالمیترسیدند که این حکومتِولی دشمنان می

اسالم  برای بازگشت و گسترش دیندائمی ای باشد. چرا که خالفت اسالمی پروژهخطر آفرین 

 .است

                                                           
 4حدیث  اإلبانة الکبرى البن بطة 9
سالطین عثمانی در ابتدا خدمات بسیاری در جهت نشر دین انجام دادند ولی متاسفانه در اواخر حکومتشان به فساد و ظلم آغشته شدند و  10

روپاشی آن به دست رحمه هللا  با تمامی اصالحات و خدماتی که انجام داد نتوانست مانع از فحتی آخرین سطان عثمانی یعنی عبدالحمید ثانی 
 شود نژاد پرستان 
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دست یابند و  خواستندنیم تالش توانستند به آنچه که میبعد از یک قرن و  ،به همین دلیل

فرانسوی و  ها در جنگ جهانی اول، سربازان یونانی، انگلیسی،ها و آلمانیبعد از شکست عثمانی

از این یز پایتخت ن ، حتی استامبولِسرزمین عثمانی را تصرف کردند پایِایتالیایی سر تا 

 تصرفات در امان نبود

شروع  ،جنگ رِدرگی هایِان برای دستیابی به صلح بین کشورلوز پیمانداد و ستد  ،و بعد از آن

 شد.

 هایش از خاک ترکیه این شرایط را مطرح کردانگلستان برای بیرون بردن نیرو

 های اویاک ترکیه و تصاحب اموال و دارایخالفت و بیرون کردن خلیفه از خاز بین رفتن 

 .را سرکوب کند با خلیفه های مرتبطها و جنبشیه باید تعهد دهد که تمامی شورشترک

ع حجاب و آموزش خط و منام تغییر رسم الهای خود با اسالم را با انجترکیه باید تمامی ارتباط

 قطع کند، سکوالریسم

 .که در حقیقت یک یهودی بود تمامی این موارد را مو به مو اجرا کرد 11و آتاکفر

داد و لس در مورد وقایع ترکیه توضیح میوزیر خارجه انگلیس در صحن مج ،در آن دوران

ه ترکیه ککردند که چرا اجازه داد گان مجلس به شدت از او انتقاد میبسیاری از نمایند

ا با خود همراه های اسالمی رکشور ا که امکان دارد سایرکسب کند چر استقاللش را از بریتانیا

 .کند و با هم بر علیه اروپا به جهاد بپردازند

ایم که هیچگاه به مانند ایم و کاری کردهگفت: ما بر ترکیه تسلط پیدا کردهدر پاسخ  12کرزن 

  .ایمرا از بین برده «خالفت»و  «اسالم»ا دو ستون اصلی گذشته نشود. چرا که م

  .حاضرین در کنگره شدیدا او را تشویق کردند

 

 

                                                           
اند ولی حقیقتا اگر بخواهیم فردی را به عنوان پدر ترک به معنی پدر ترک را دادهمصطفی کمال پاشا که نژادپرستان به او لقب آتا 11

 هستند.تر سلیم عثمانی برای این لقب، شایستهمحمد فاتح و سلطان ادی مثل سلطان ها معرفی کنیم مطمئنا افرمعنوی ترک
 وزیر امور خارجه بریتانیا که پدرش یک اسقف مسیحی معروف بود. لرد کرزن 12
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 از بین بردن قرآن

سلمانان در دسترس گوید: تا هنگامی که قرآن در میان ممی 13ستونسیاستمدار انگلیسی گالد

 .در آسایش نخواهد بود شرق تسلط پیدا کند بلکه حتی خودِ غرب تواند برباشد اروپا نمی

از روی نقشه جهان نابود شوند  و مدینه مکه هرگاه که قرآن،گوید: می 14پالگراو گیفورد ویلیام

 بینیم مسلمانان طوری زندگی خواهند کرد که مخالف دستورات محمد وت که میآن وقت اس

 .قرآن باشد

ا بر علیه مسلمانان به کار ر اسالم است ترین سالحِکه قوی «قرآن»گوید: الزم است تکلی می

تازه  ،های قرآنتهست که به مسلمانان بگویم که گفبین برود الزم ا، تا وقتی که کامال از ببریم

 .هستند اشتباه دارای و آن نیز به دور از حقیقت یهای تازهو گفتهنیستند 

 

 از بین بردن اخالق اسالمی 

به همان  دقیقا تمدن خود را در جهان منتشر کنندتوانند گوید: مسلمانان میمی 15پیکتال

خود باشند چرا که این  اصلیِ شاهد آن بودیم به شرطی که پیرو مصدرِ ابتداسرعتی که در 

 .تواند در مقابل تمدن آنها مقاومت کند پوچ نمیجهانِ

 تمدنِ گوید: تبشیر در انتشارِمی «16متالشی کردن اسالم»کتاب  ویمر درزمارینوس ساموئل 

 .کردنبنیاد  یتخریب و شاخصه یشاخصه ،باشدا میدو شاخصه را دار ،غرب

دون اشکال است بدین هم شوند مسلمانان ولو اگر بی  دینِاز بین بردنِ ،منظور از تخریب کردن

و در برابر  ن غربی باشندمسلمانانی است که پیرو تمد مسیحی کردنِ ،و منظور از بنیاد کردن

 نند.ت کملت خود مقاوم

                                                           
13 Gladstone 
14 Gifford Palgrave William 
لستان و دخالتش های انگشد و بارها از سیاستی مسلمان مسیحی انگلیسی بود که در جوانیک سیاستمدار  پیکتال محمد مارمادوک 15

 .قرآن را به زبان انگلیسی ترجمه کرد یو همچنین ها انتقاد کرددر امور سایر کشور

16 The Disintegration Of Islam 
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الزم است که  دنجویحیت بیزاری میمسلمانان از کتب و دین مسیگوید: مادامی که همو باز می

از بین  ها نیز به ما درهای سکوالر را به آنها عرضه کنیم، چرا که این آموزشو آموزش هاباکت

 .بردن اسالم کمک خواهند کرد

 

 

 از بین بردن اتحاد مسلمانان

ه یک متحد شوند ممکن است ب ،گوید: اگر مسلمانان تحت یک امپراطویلورنس براون می

چرا که در  ودکابوس برای جهان تبدیل شوند ولی اگر متحد نباشند مایه خیر و برکت خواهند ب

 .شوند و قدرتی نخواهند داشتآن موقع آنها ضعیف می

می در خواب است ولی الزم است گوید: اتحاد اسالنگار مشهور میتاریخ 17ن بیآرنولد توی

  .لحظه ممکن است از خواب بیدار شودآوری کنم که هر یاد

 

 بد گمان کردن مسلمانان نسبت به دینشان

ادعا دارند که مانان ذکر شده است: مسلاند بوده در میان مسلمانانکه  ییهاتبشیریدر کتاب 

ی ه با همهکعوتگران الزم است کند، بر ما دطرف میان تمامی نیازهای یک جامعه را بردینش

 .روحی بر علیه این دین بایستیمهای فکری و سالح

 

 ساختن دیکتاتوری سیاسی در جهان اسالم

ادی داشته باشند و در سایه گوید: اگر مسلمانان آزمستشرق می 18ویلیام رابرتسون سمیث 

. در این ، در این صورت اسالم پیشرفت خواهد کردهای دموکراتیک زندگی کنندحکومت

  .توانیم ملت را از دین دور نگه داریمیها فقط به وسیله دیکتاتوری مسرزمین

                                                           
17 Arnold Joseph Toynbee  
18 William Robertson Smith 



 
16 

رصد آرا را به د 80همانگونه که در الجزایر وقتی که احزاب اسالمی در انتخابات شرکت کردند 

ردند که در الجزایر را تهدید ک ،دموکراسی خود اختصاص دادند ولی فرانسه و آمریکا مادرِ

 .د کردصورت تشکیل حکومت دینی به این کشور حمله نظامی خواهن

 مردمی پیروز شده بودند یهر چند که مسلمانان به وسلیه آرا

که مدتها تحت تسلط ما بودند،  ملتوزیر سابق فرانسه گفت: ما از آرای این  19گابریل هانوتو

 .ترسیم چرا که هنوز به صورت کامل قدرت آنها در هم نشکسته استهنوز هم می

 

 کنندمسیحیاِن گمراه ایستادگی میبرابر یک روش موفق برای کسانی که در 

به  یروز او تعریف کرد که یک کشیش مسیحی ؛کنددوستی دارم که در لندن زندگی می من

 منزل او آمد و خواست که او را مسیحی کند 

 دوست من از او پرسیده بود که آیا به تمامی انجیل ایمان داری؟

 کشیش جواب داد بله

 کشیش گفت : این زهر است بیا این را بخوردوستم یک لیوان سرکه آورد و به 

 کشیش سوال کرد برای چی؟

 ست که اذکر نشده  18-17آیه  16ن به او گفت: مگر در انجیل مرقس بخش عبدالرحم

 هایزبان به و ردک خواهند بیرون را دیوها من نام به: بود خواهد ایمانداران همراه آیات این و

 شندهکُ زهری هرگاه و گرفت، خواهند دستهایشان با را مارها و18 گفت خواهند سخن تازه

 خواهند شفا آنها و نهاد خواهند بیماران بر دستها و رسید، نخواهد آنها به گزندی بنوشند،

 .یافت

 .کشیش بدون هیچ تاملی گفت: من به این آیه از انجیل ایمان ندارم

 ن به او گفت: خوب بگو چه نوع زهری دوست داری؟عبدالرحم

                                                           
19 Gabriel Hanotaux  
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 .دوباره گفت: من به این آیه انجیل ایمان ندارم و فرار کردکشیش 

بر هر کسی که در مورد مسیحیت برادران و خواهران مسلمان شما می توانید بدین گونه در برا

 .، بایستید بخصوص در برابر کشیشان و مبشرانتر از دهانش زدهای گندهحرف

گان خود را از چنگال این دعوت کنند نیدتوا، اگر بدین گونه عمل کنید میمن بله ای دوستانِ

 .نخواهند آمد آنها هیچگاه به نزد شمابه جهنم نجات دهید و اگر این گونه عمل کنید 

 

 

َخُذوا هَذا اْلقُْرآَن َمْهُجورا   وَ  ُسوُل یا َربِّ إِنَّ َقْوِمي اتَّ  (30)فرقان/ قاَل الرَّ

ین قرآن را همانا قوم من ا گوید: پروردگارا،کنان میو در قیامت پیامبر ِشکوه

 توجه شدند(بیرها کردند )و به آن 

 

 به کتاب این نشر. است شده ترجمه ملحدین شبهات رد یمجموعه توسط کتاب این: توجه

 . است بالمانع صورتی هر

 که کسانی و آن ویرایشگر و مترجم نویسنده، سعادت یمایه را آن خداوند که است امید

... و فوروارد و بازنشر مردم، بین آن پخش و چاپ قبیل از صورتی هر به آن انتشار در

 .دهد قرار هستند سهیم

 atheism.net-https://www.noوب سایت رد شبهات ملحدین: 

  http://instagram.com/no_atheismستاگرام رد شبهات ملحدین:این

 https://www.aparat.com/asteiraآپارات رد شبهات ملحدین: 

 https://t.me/no_atheismتلگرام رد شبهات ملحدین: 

 1434https://www.facebook.com/islamwayفیس بوک رد شبهات ملحدین: 

 https://www.aparat.com/loginislamآپارات از الحاد به اسالم: 

 

https://www.no-atheism.net/
http://instagram.com/no_atheism
https://www.aparat.com/asteira
https://t.me/no_atheism
https://www.facebook.com/islamway1434
https://www.aparat.com/loginislam

