














العربية،اللغة أمن الذي زوبمر ميمؤيل مئل رجلا الرب ليعْلنا الماضي؟ 
.ت،وسصدراسدا*..1< 

وقدالإسلامي* العالم على وأخملرهم المئصرين أهم زؤيمرمن يعد 
مؤتمراتوعقد الإسلامية، البلاد مممروبعهس ه السنين من عددا عامي 

تحريرأيصا وتولى وفلمهطين، والهند، ممعر، من كل مقت عديدة تنحييرية 
.٠الإسلام عن والكتابات المؤافات من العديد وله الإسلامي، العالم مجلة 

.التنصديرية( وجهوده )حياته زؤيمر صمؤيل عن: بحثي يكون أن رأيت ولذا 

احيياوهوأسباب الحوضوم أهميخ 

سخمييتهولود وكثرة ومقالاته، ته، مؤلفا وكثرة زوي4ر صمؤيل أهمية ل. 
علىالعربية الجزيرة والتتحييري بعامة، التتميير عن الحديث عند 

الممعوص.وجه 

الت(حديرية,الرحلات من واكثاره والأستشراق، بالتنممير اشتهاره 2. 

رؤيمر،صمؤيل حياة عن العربية باللغة العلمية الدراسات قلة 3* 

الت1مديروة.وجهوده ورحلاته، 

التبشيري٣٣^يرءسةصاسنمالإذم.امباأ[ 
دارونشرته و1م• 78سنة الأمريكية التحدة الولايات كولورادو.ه بولاية آيري جلبن مدينة إل 

Marc  سوان للنشرslam a 1978 compendium ؛the gospel and  32ص.

محمدوالسلمين، الأميلأم من وموقفها الأأ،تعارأ التبشير، اق، الأستشر ا1تعالفةت الشر قوى ا2[ 
.135ص اليمان، معمد 

 iمؤبدزعبمُؤأ ز



العالمومجلة للارسالية الرئيس الؤسس بأنه استهاره 4. 
الإسلامي.

الأدهسرية.١لؤتمرات بعقد عنايته 5. 

تهورحلا زؤيبمر صمؤيل ماة عن علمية دراسة يمديم ق - الإسهام 6. 

والعملية.النفلؤية التنمسؤية وجهوده 

تكسفالتي العلمية الدراسات هده مثل إلى الإس-لامية الكتبة حاجة 7. 

التتحسروةوالجهود التتحيهر، من الكثرة الشخهسيات حجم عن 

الإسلاص.العالم إلى الوجه التنميير قبل من المبذولة 

lo_ >-الموصوم

فيه.والديه وأثر زؤيمر، صمؤيل بعائلة التعؤيف 1. 

العلميتكؤينه وتمرق زؤيمر، صمؤيل شحمعية بحياة التعريف 2. 

والعملي.

والإسلأمئةالعربية البلاد التعددة.ق التنمديرية رحلاته إلى التعرف 3. 

الإسلامية.وعير 

والمقالات.الكتب تأليف مجال بجهوده-ق التعريف 4• 

هسموولزويمرثتاسسهاوجهود العربية، الإرسالية إلى التعرف 5. 

بها.والعمل 

ص-موولزويمرفإوشالها،الإسلامي، العالم مجلة إلى التعرف 6. 

٠فيها والكتابة وتحريرها، 

؛لن9نإ مقدس 



أوزؤيمر صمؤيل عشوما التي اإشتسيرية الوتمرات إلى التعرف 7. 
بقاعلمه٠شها شارك 

اوسابةقالحراسأت 

وجهودءورحلاته jوبمر صمؤيل ماة عن علمية دراسة على أعثر لم 
بعهستوجد ولكن العربية، باللغة والعملية النفلرية التنص،يري_ة 

التيالعربية اللغة إلى الترجمة الكتب أو الإنجليزية، باللغة والدراأ،،_اأت، 
أهمها:ومن جهوده، بمص وعن عنه تممدث 

Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, by .1.ل 
.Christy Wilson

د.صمويلزودعر(فْسنوإئ-ىالكتاب،رحياةذيىالإسلأم يقعهذا 
وقدالتن،صيرأوة، وجهوده زؤيمر صمؤيل عن قديم وهوكتابا مهفعة، وستين 

زمحبمر'صمؤيل بحياة تعرف التي الكتب أهم وهومن م، 1952عام مداور_ق 
وثمانيةضؤل أربمة على اشتمل إذ الكتاب، هذا من ٤^١ البا.صث، أفاد وقد 

•ميمثا عشر 

2. Islam and the Cross, selections from the apostle to Islam,
Samuel M. Zwemer, edited by Roger s. GreenWay

صمويلللباحث الإسلام نيئ كتاب من احتيارات والصليب: الإسلام 

منوهواختيارات صفحة، وستين وخمس مئة _قت يقع يل. جو كتاب نويبمر: 
ء

زؤيمرصمؤيل بحياة للتعريف مقدمة على ؤسهتمل زويمر، صمؤيل كتما 

م.2002عام الكتاب صاJرطا وقد الت؛معيرية، وجهوده 

مءبا،ذُببمر 10س



3. Image of Islam in Samuel M.Zwemers The Moslem World.

Quarterly 1911_1947.By Dr. Abdullah ٥٠ Abdulkareem. A
thesis degree of doctor of philosophy University of Lancaster.
2001.

مننوببمر صمويل لدى الإسلام صورة بعنوان: دكتوراه رسالة 

عشرةسع حدود زويبمر_ق صبمؤيل حياة عن تحدث وقد ٠ العبدالكريم 

عامجامعةلانكاستر ه نوقشت التي رسالته من الثاني القمل صدحة_ق 

حدودنؤيمره صمؤيل كتابات عن ا أيممفيها الباحث وتحدث ل00تم، 
القملوسقن العلمية، الته رمممن الثالث الفصل مقت صفعة وثلأثبن حمهس 

حدودالإسلامي.ثن العالم لجلة محررا بوصخه زويبمر عن ث نمو الرابع 

صفحة.عشرة ثماني 

الفرنسي*شاتليه ل. أ. تأليف الإسلامي، العالم على الغارة كتاب 4. 
اعدالحطيبومأأالدين محب اليرسة اللغة الس ونقلها ولخصمها 

الياف.

باللغةالإسلامي ألمالم محلة صدرعن لهوعدد الكتاب أصل أما 
البروستانتيةالتن.صدمروة الإرس_الياتا ر البعثات به تقوم عما الفرسيية 

الإرساليات.تلك أقامتها التي المؤتمرات قيل_ةن وما الإسلامي، العالم عن 
منالباحث أفاد وفد الإسلامي. ايقالم على الغارة العدد: عنوان كان وفد 

أوقارك٠ رأسها التي ١لتنصديربم بالؤتمرات ثبملق ما ه سئما ولا الكتاب، 
البحث.ا بهد والمتعلمة بضاعلية، زؤيمر صمؤيل فيها 

ا1رإ ر _ L£JIمقدمي 



وئائقية■انية مد دراسة — المبي الخليج *هت ادتم^در أصول 5* 
الكتابوأصل مطبقاش، صلاح ازن مترجمة زيملر، كونوي ى• 

لبسه١ ساط ، لصهم^ّاء ا  'ظ٠ؤفتL إزاه^ر بعنوان ماجسعسر رسالة 

37ِو1م،1889سجاسخلألافوةمن
م.1977عام برنستؤن بجامعة الأدنى! الشرق دراسات لقسم مقدمة 

بالتفصيل،المرممة الإرسساليةا ر البيئة عن الباحث تحدث وقد 

اليا.>حثأفاد ولقد الارسسالية، عمل نهاية حتى النسأة مند ومراطها 
بالإرساليةمتعلقة كانت البعث هدا من واحدة حزثية الكتابأهت من 

العربية.

منصم

عدةمناهج بمن جمع الطلي بحثه ئن التكاملي النهج الباحث استخدم 
اتبعوقد التحليلي. والنهج الأستقرائي، والنهج الوصفي، المنهج تت٠نلث: 

الأتي:الفني الجانب الباحث 

الانجليزية.باللغة الأصلية المصمادر إلى لرجؤع ا ٠

الإمكان.قدر مباشرة لكتبهم ئهم ا ٠

اسمبذكر بالنحس منه النقل حالة المحدادر-قت على الإحالة كجن ت٠ 
ذلكفيدكر بالمعنى النمل ح_ال *فن أما والصعمحة، والجزء الكتاب 
رانفلرا.بكلمة مميبؤها 

مكانها،الطيعة، رقم السر! دار مثل: بالمراجع، المتعلقة لمعلومات ا ٠
المراجع.قائمة ندكر-قت وظريخها( 

>ا....«.التالي الشكل على قوستن بين تكمحن الحرمية لتقول ا ٠

ص>يوذعببمرا  12ل ؟أم 



و[

1وحرذةعن موجزة راريضة و0حة التمهيد: 
زويمرصمويل قبل التالصيرية 

الحروبفشل إلى البام-ين سض يرى كما التنمسر تاريخ يمول 

بدلاالكلمة حرب إلى العركة تحؤيل إلى فرنسا ملك لودس ودعوة اكمليبية، 

جمعيةأول بانساء الرابع أنوست البابا علي وأشار العسكرية، الحروب من 
الأسبانيالنصر ر5ق2ل~6لقلم( لول ريموند ؤيعد ق52لم> للتنمسرعام 

علماءوناقش العربية. اللغة تعلم ف صعوبة وجد إذ التتممير. تولى من أول 
التنحيير_قن واضحة جهود وله الأسلامية، البلاد سقت تجواله خلال السلمثن 

أهمهاتمن 

إعدادمهمتها تكون القدس للثالوث كلية بإنشاء ميورقة ملك اع قنإ٠ 

النصرين.

معاهدبإنشاء ^ 1311عام كنسي ل ٠
الشرقية.واللغات العربية اللغة كليم 

















زويمرصمويل نشأة الأول: المحلف 

الثانياةلااآآوةMarinus Zwemer  4نوبمر مارينوس صمؤيل ولد 

أسرت44 ترتيبه ولكن ' ( 1867/4/12)م 1867عام أبريل شهر من عشر 
هاجرتوقئ فرسيه، أصؤل من وعائلته ■ عشر حمسة من عشر الثالث 

4 أدريان زؤيمر صمؤيل والد خدم م. 1685عام هولندا إلى  Adriaan
عملالخدمة نهاية وبعد الأكبر• أخيه مع الرماية وتعلم الهولندي، الجيشى 

أدريانتمرق وفو والجمارك، الضرائب ميسلعة 4 عمل ثم لتعليم، ا4 
ألاذى4فريةأصل من ، Catherina Boonيؤون لكئرينا اسمها امرأة إلى 

4 بوتنج  BUttngo  زيلاند إقليمZeeland  فكرذلك، وبعد خطبها، ثم

خطليبتهفعارضته الأمريكيةا التحدْ الولايات إلى الهجرة أدريانذويمر4 

بعد.ما 4 عن تراجعت أنها عير 

ل1أ  Islam and the Cross, selections from the apostle to Islam Samuel M. Zwemer edited

by Roger s. Greenway, p.xi.



السببلكن وفد بالتدين. بؤون لكميانا وعائلة زؤيمر عائلة امتازت 

الأصلية،مواطنهم للمضايقات^ تمرضهم هولندا ءالى هجرتهم الرئيس-ق 

الذيزويمر صمؤيل وبخاصة ■ عامة أولادهم كبيرمقن أئر ا لتدينهموكان 
٠عليها وحافظ صفاتيم ورث 

نمرك( 1849/6/28)م 1849يوليوعام شهر من والعشرين الثامن _ةن 

تحتالجاليد. العالم ٍالى الهجرة أجل من هولنديا وعشرون ولمانية مئة 

واستغرقت،  Rotterdamيوتردام مدبنة من  KlUnكلأين القس مبادة 

هادئا،فيها الحيط لكن بيع ل أربعة منها يوما، وثلاثبن ثمانية الرحلة 

ماوالعواصف, بالغيوم الجومندا لكن الأيام من يوم ولكن-ه والجوجميلأ' 
والدعاءIالحيلأة إلى الهاجرون اتجه لدللف ونتيجة للغرق. عرضة جعلهم 

اليومهدا وبعد مخيما، يوما كان لقد الليلة؛ تلك فت - النوم من يتمكنوا ولم 

الباحرةوصلت عدة أيام وبمر التالي. اليوم النوم-ق من الهاجرون تمكن 
ويمنواالرحلة. الحسغارماتوا_قتهده الأطفال من سبعة ولكن نيمحيورك، إلى 

البحر._ةت 

هأسهموا الذين الها الهولنا.ياتي من العديد الرحلة هده لكن-فن 

الشرق4 أخرى وولايات  Iowaؤايوا  Michiganميتشاحن 4 جاليتهم بناء 

بعد.فيما القساوسة من السمينة هده رلكب من سبعة أصيح وقل- والغرب, 

4الكنية حدمة الهاجرين4 عائلات من المنار من عشر ستة ودخل 

س>بلذ]22؛[ 



4 موللن كتب لذا الشارجا"؛ او-4 الداخل  - Meulen  الأمل مجلةDe hope:
حملتالتي الباخرة، هده مثل أبحرت للمهاجرين باخرة اك هنتكن لم  ١٠

^ةمتجيلهالمدقيل«العدد هدا مثل 

إلىروسسدروصولها وعند اجن، سثيإلى نيؤيورك من الباخرة أبحرت 
Rochsstcr  تا زؤيمر أدريان قابلJوقرنواالهولنديبن، بعض بؤون وكاتر

مسكناوينيا بكاثرينا أدريان تروج ميتشاجن. إلى الدهاب الن-رولوعدم 
وتوفيرلهما السنن لتامبن العمل ف وبد١ واحدة• غرفة مجن لهما متواضع—ا 

اليتامىوالختاجين٠لمساعدة جزء 

للدراسة،١لكنيسة من تؤصية وهجرته ١ هولند من سمره قبل أدريان تلقى 
الأمر،ا بهد اقتنع وصوله وبعد ٠ الهجرة قرار بعد إلا عنها يطم لم ولكنه 

ميتشاجنبهولند هوب وكلية أكاديمية ف التعليمي الجلمى س—اعده وقد 
Hope Academy and College  إلىالعائلة فانتقلت فيها، والدراسة لقبوله

لرمىوفل الأكاديمي، عمله إلى إصافة بيده منزله أدريان وبني ميتشاجن، 
محلل.قس يد على العقيدة أدنيان 

طلبتإليهعدة أيام وبعد الكنيممة، ه الوعظ إليه هللب 7قةلم ام عه 
قبلته، Urieslandفر)سلأود _ةت الكسمة بان وأبلغته الحضور، الكنيسة 

الاختياراجتياز وبعد 4 واحد عام لمدة الدراسة تكؤن أن عليه مشترطة 

.Apostle to Islam، A Biography of Samuel M. Zwemer، by j. Christy Wilson، pp |إل

.20ص. المابق. الرجع ا2[ 

؛آ؛23إ اتغصلالآُولطةممجويلصسر 





صمؤيلولدها أحبرت قد موتها— —قبل وكانت ٠ ميتشاجن بهولند الهاجرين 
صلواتهاحلال من شعرت وأنها الهد، مهن كان عندما أجله من صلت بانها 
والديهأن ءالى له كتاب ثق زؤبمر صهؤيل ؤيثمير ٠ منممرا سيضميح بانه 

•ولادته قبل الخارجية الغيمة إ للعمل كرساء 

جيمسفهو أولادء أكبر أما • صغرهم ثقن أدريان أْلفال من عدل مات 
حياتهمرموق.قن منصب على حصل الذي  James Frederickفؤيدرك 

هولنداJعالى٤ِن للتعليم الغربي اللاهوتي العهد رئيس أصيح قشي العملية؛ 
داكوناالشصيرف ورائداإ' قسا أصيح أنه الى بالاضافة ميتقاحن( 

Dakotas  . جون بيتر أماPeter John  سنةصمؤيل من أصغر فهو زويمر
وأمضىالعربية، الجزيرة إلى سفره _قن زؤيمر صمؤيل اتبع وفد ونمث. 
4ت- نيؤيورك ومات ة لتحل ١ الولأيات لى  ١٠عاد ثم مسممل، _قن عدة سنوات 

عمرهوكان ' ( 1898/10/8)8و81م ع—ام أكتوبر شهر من الثامن 
.تقريبا عاما 

كانزحيمس مع زويمر صمحيل أعلن م 1888عام من نوفمبر هر شث 
James Cantine  اليومقن .والخارجي، الحقل 4 العمل يريد أنه

وتحدثواالعمل، احتيارمكان حول وكانش  Phelpsفيلبس مع ث تحل. التالي 

.Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, by I. Christy Wilson, pp ل1]

21-28.

,The Golden Mileston ,by Samuel MZwemer and James Cantine, p. 30 ا2]

.Apostle to Islam, A Biography of Samuel M, Zwemer, p.22 ا3|

25ندبمر صمويل حياة ارغمألالأ'ول: 



اتضليومين وبعد الإميلاحية، اوكنيسة اويلأر،|دالية ذ دعم تكؤين فكرة عن 
وتحدثوافيليس، والسيد والعبرية، رJية JJاأستاذ  Ldnsingبالدكتورلأسنج

للهيثهالتابعة العربية الجزيرة _ةن الإرسالية لبداية العملمة الخطوات عن 

التماسمن ساعة وبد الفكرة، هذه زؤيمر صمؤيل أيد وقئ للكنيممة، العليا 
الأمر.هد١ حول ثانية مرة واكيلأة للتفكير الاجتماع انفعض الجماعي 

عملأثناء ،ؤهن العربية الأراسالية تاسيس التالية المنة ث استطاعوا 
م

مقابلةوكانان طلبإلي4 فقد مفرح؛ أمر حدث البصيرة زويبمرف صمؤيل 
بانعلما البحيرة، إلى أستراليا من قادمتين متحيرشين شابتين امرأتين 

الأصدقاء،الرحال برؤية للنسياء تسمح لا الأملترالية التنمأأرية الإرسالية 
وذلكعمل، فرصة خلال من إليهما الوصول استطاع زؤيمر صمؤيل ولكن 

ولكسأمي الإتجليرية منهما واحدة دربين وقد العربية؛ اللغة بتدريسهما 
م

Will<es Arny  الشعور،وبادلته صمؤيل فأمها ممرضة، بوصفها وأعدت
مهرهادفع أن بعد ٠ بنداي -ق اليري۵لانية القامألية _قت ةو81م عسام فتروحا 

٠سمادفوتهيميدانالتمأير 

عانىالتحدة الولايات إلى من عودته وبعد 5هو1م، عام و_قت 
٠٤مختلس-على نفسه عرْس إلى دعاه ما عينه،  ٠٤زؤيمرمشكلة-صمؤيل 

ثمبصيره، فقئ حشية ١لجزيرة؛ إلى العودة _قت بافتميعه 1 نيؤيورك 
يمكنهما بحمره، على حطر يوجد لا أنه فاكد آخر، طبيب على نفسه عرض 

ا1أ  Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, P.31,
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^^uUJI LjJJ :زويمرص0وورا تقوين ؛؟

اكلميا9لآ؛ 

وعمرهوالإنجليزية الهولناJبة اللغتب؛ن فتعلم الصعنر، مند تعليمه بدأ 
ثلأثفتكلم ٠ الألمانية وتعلم ملواكي، —ج االدرممة _ةت ويرسى سنوات، حمس 

محبالكن بعد.* فيما الأخرى اللغات شالم عليه سهل ما صغره، لنات_ق 
والمهداءالحج عن  Foxفوكس كتاب أحب وقئ للقراءة، 

Martyrs and ttie Pilgrims Progress  توضيحيةرسوم على الحنوي
عائلةمغامرات عن فقرأ الهولندبة باللغة الكتب لقراءة محبا ولكن ملونة. 

يحبلكن أنه الميدد هدا يذكره ومما للشباب، مشوقة بطرJقة كتبت تقية 
يعرفونهالأولاد جعل ما عمله، أوقات حتى سه، تفوق التي الكتب فراءة 
يوميامرات ثلاث الإنجيل يقرأ لكن أنه للف ذ إلى بمياف الكسول، بسام 

عيسىللمسيح حيه ي كثيرا عائلته أثرت وفد الملمام. وحبات ء نشا أه 
يْلمح-ةتوالده لكن وقد الإنجيل. لسماع بالكنسة والتحاقه السلام، عليه 

التنمسر.إ والعمل إفريقيا إلى الذهاب 



إلىانتقل نم نيؤيورك، الحكوسةف االورسة نؤيمرف صمؤيل درس 

وف4 صاك إلى اسملتطئلته عندما ة78لم عام ميتشاجن مهت الدرسة 
وكانهوب. وكلمة لأكاديمية التابعة الإعدادية الدرسة دخل م 1879خريف 

فامضى4 وطالبة طالبا نعو،،٣^؛^ معه وكان ، عاما عشر اثنى اك آنذ عمره 
ستةعمره أصبح وعندما ، ا سنوات أرح ر العامة الثانؤية تعادل مدة فيها 

وهىهوب، كلمه باسم المعروفة الكلمة دخل م، 1883عام ف أي عاما؛ عشر 
تضماللغات، من مجموعة فيه تدرس التقليدي: اJعليم منهج فيها كلية 

اختيارية،لغة فهي الهوكيية أما والفرسمية، الألمانية، اليونانية، اللاتينية، 
التمعلةوالعلوم الفلسفة مهل: من الأخرى؛ الطوم ندريس إلى بالإضافة هدا 
كانتات. النبوعلم الأرض، ْلمقات وعلم • والكيمياء والرياضيات، > بها 

الجميع.أمام جمعة كل ومناقشتها بحوث تقديم الطلاب إلى تطلب الكلية 
آنذاكعمره وكان التعرج، متحلليات زؤيمر صمؤيل أنهى م 1887عام وف 

ا.عاماا عشرين 

Newنيوبرونسوك الءالىف يالمعهد زؤيمر صمؤيل التحق تخرجه بعد 

)Brunswicl  ، ؤؤيةبحلاف ٠ إليه الذهاب ف والده رغب الذي وهوالمكان

ف McCronicIcمكرونيلف معهد إلى الذهاب ف رغب الذي هميدرك أخؤيه 
لكلمةالتابع المربى الممهد در١ستهف مواصلة أراد الذي وجيمعس ميتشاجن، 

التيفوبرونميوك إلى رؤيمر ذهاب قرئوا وصلا٠* أخوي نقاش وبعد هوب٠ 
الشرق.ف موقعها بسبب أوسع؛ لؤية ستمنحه 

ا1ا  Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, pp. 21-29.
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العهدزؤيمر صمؤيل لحل لم 387عام سبتمبر شهر من عشر التاسع -ف، 

هولنديرجل من مدعومة  C|U66n,S Coll6g6اللكة كلية كانت غرفة؛ ومنح 

عنفضلا الفنؤزوالهارات، ف متحررة كلية بوصنها نيوبرونسوك -قن 

يعدونوااتوراتيين العبرافن صغار لأن الأنبياءت مدرسة بألها تعرفا ألها 
كليةإلى الكلية اسم تغير وقد القدس، اللاهوتي الكتب لدحؤل لتاهيلهم 
ؤوتجرس.جامعة إلى ئم ٠  Rutgersروتجرس 

الكتبة،من وأفاد واستمتاع، برغبة اللاهوتية الدراسة زؤيمر دخل 
Johnديوك جؤن الكتبة بمسؤول علاقته فقؤيت لسعادته، محيدرا وكانت 

Van Dyclc  وثالعهد. التىصاها-4اكراط-4 الثلاث السنوات خلال

لتأهيلهخاصة يئوس خلال من الهلب زويمر صمؤيل درس م 1887عام 
فأوجدتالعلاج، _قت إرشاديا ودليلا الخاصة الكتب بعهض فدرس للتنصمير، 

.الجزيرة ث إنجيلية لختح له ^رممة 

الدينالأمؤيكيين النصرين ار كبمن بأنه زويمجر صمؤيل وصم، لقد 
يولكنه بالطيبة، يتظاهر وأنه الإسلامية، د البلأ من كثير ه يرتحلون 

دينهم،ه السملمبمن تشكيك على ؤبممل وم؛عصبا، داهية كان الأمر حقيقة 
اا اساء^ر ٠ ال^^^^دراش^^ الداف، ١ دق^^ا^^م 
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الشعوببين أطول سنثن عاثى أن بعد طؤيلة سنين الإسلام درس بأنه 
١لإسلأسةاةا.

اكطياوتكوس تاث؛ 

الغرب،عالم ءالى للوصول زؤبمر صمؤيل أمام ااطريق المائنة مهدت 

الناطقأصعب من تعد التي العربية الجزيرة ءالى له إرسالهم ثم ومن 
الإيمانمن عدة صفات جميعها الأسرة _قت توافرت وقئ التنحمير، ّقن 

الزاؤيةإلى شواطئها من الإنجيل ال ؤإرميأمؤيكا. اء لبنوالقوة 

العالم.من البعيدة 

التجارةحرفة ومحبة القراءة، محبة على زؤيمر صمؤيل تنشئة 

٠والمه يفعل كان كما عليها وتدريبه والألأت، 

أرنولديقؤل الييوت! سقف بناء ء قبلإنها الكنائس ببناء الاهتمام 
هولندامن الأمريكيون كتابه: _ق  Arnold Mulderمولدر 

4-» :Americans from Holland  يستقواأن قبل الأحيان غالب
٠الكناثس« ببناء يبدؤون !,لنازل 

الدينمحب المربية إلى ونقلها لنميها شاتليه ل ١. الإسلامي. العالم على الغارة انظر: ]1[ 

• 52ص اويا.ق، ومساعن. الخطيب 

.22.Apostle to Islam، A Biography of Samuel M. Zwemer،  p]2ل
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لهمشاركة أول وكانت والوعظ، التعليم على زؤبمر صمؤيل تدريب 
يقرأوكان منه، تطوعا هذا وكان ٠ الأحد يوم الدرس—ة ف التدريس مقت 

الإنجيل.من ورقة 

الإعدادية.الدرسة انمديما_قت العمل—قت 

الدراسيية.الحياريف لتأمين الحمياد موسم —قن العمل 

رئاستها.ءالى الوصول ثم ومن التطوعثن، الطلية ثقلمة ثن الدمل 

الصبي،نيؤيورك ثن الأمريكية الإنجيلية بالجمعية الالتحاق 
الإنجيل.لتوزيع وعربة حمم-ان وشراء معها، والعمل 

.Hop6 06الأمل مجلة التنمييرثت عن شهؤية بمقالات الشاركة 

برونسوك.ثن  suydam streetحيت سيدام بكنيسة الالتحاق 

السبت.مدرسة التدريس 

برونسوك.ثن العهد الداحايثن التنحييري التحالف ثن لحوله 

الدكتورعيادة والعمل-ق للتدرب الأسبؤع؛ نهاية نيؤيورك إلى الذهاب 
seا^نلسamWanWاااأ

ثنطسب منحير وهوأشهر الهند، هرثت الميلمب بلد فيما حاز الدى 
.وصيدليا ا مساعد بصمته معه وعمل زويمر درس وقد العالم، 

مناستطاع وقد الداحلي، للتتحيير تبرعات جمع حملات ثن المشاركة 
معدودة.أيام دولارثث مئة سبع جمع حلالها 

.Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p.25_31 ا1]
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اJبلأدوويمرفي صمويل رحلات الأول: المتلف 
اكربية

حاممة1 العربية الملأد وقتلاته.ق رحلاته زؤيموبكثرْ ممؤيل اشتهر 

الإسلاميرى أنه كما للإسلام، وبيتا موطنا يراما التي العربية الجريرة 
فمشكلة أصعب وأنه النم،رانية، ليويانة والتي الماكس الرئيس المين 

ضكلضكامحو'سمودلضر

حيم،الإسلأموولأدته، معقل والدهابإلى التسمم، تْلبيقماي٠رفب٠ضادة 

للتنمييرواالمهLJون الناخ. وصعؤبة بالنجاح القليل والأمل النقديون يوجي- 
ذهابوحطورة والبشرى، ايادى إلى الكبيرة الحاجة مسيئا يعرمؤن 

ومنهمالعربية، بالجزيرة التمرون اهتم لقد . لهم أتباع لتتيكيل الأيواح 
القدسة،الأماكن فيها ولأن الإسلام؛ شمس مشرق لأنها نؤيمر؛ صمؤيل 

القرآنتوارى •متى بلجريقا؛ حيمور وليم مقولة أهمية على عسانؤيمر ومد 

ا1ا  Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p. 39.



سبيلف يتدرج العربي نرى أن حمسي يمكننا العرب بلاد عن مكة ومدينة 
٠وكتاوهل| محمد إلا عنها يبعده لم التي الحضارة 

الأتية:الأماكن العربية البلاد إلى رحلاته شملت وقئ 

0و81ميونيوعام شهر من والسرين الثامن بيروتإن ١ل٠سفرإنى 
والولأياتهولندا ببن خط هولندية.ق لشركة رحلة ف ا ل 890/6/28ر

اناس فريدريك، الأكبر وأخوه والده 

سافرالذي كانش زويمرصديقه صمؤيل سبق وقد هولندا• زيارة يرغبان-قت 
أوبئ i ( 1989/10/16)م 1889عام من أكتوبر شهر من عشر لسادرس اف 
زؤيمرصمؤمحل يقؤل نؤيمر•' صمؤيل به التحق أن إلى اليربية اللغة تعلم ■4 

الدكتوريد على نيؤيورك وفيالبإت هووكادين العريية اللغة تعلم بدأ إنه 
IVIanual for Classical Arabicالفصحى العربية دليل كتابه وأن لأنسنج، 

أحرىبعلوم وانشغالنا التعدد — أىلأنسنج — مرصه »لكن ؤيضيف: هليع، فد 
وسشالحروف يعرف كان لقد العربية،، اللغة تعلم التهدم—قت من منعانا 

محاي_ٍقمعلم على حصلنا وكانس وأنا بيروت. إلى وصوله قبل القواعد 
لخ۵ىJLJالمربية اللغة تعلم صعوبات.فت زؤيمر صمؤيل واجهت لقد سوريا«* 

الالعربية الحروق—قت بعيش ووجود العربية، للكلمات الميحيح التملق -قت 

٠القواعد بعمى وصعوبة ، الانجليرية باللغة أحرف إلى تحؤطها يمكن 

وتحليلدواسة الأسع٠Lر ا1تبشير—الأستشراق- وخوافيها؛ الثلأية الكر أجنحة انفلر؛ ]أ| 
ص9ة•اليدانى، حسن سواارحمن 

اApostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, pp ]2..ه4سو3 
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بلةومما القاهرة إلى السفر وزويمر كانس قرر م 1890عام نهابة قبل ؤء 
•العربية للإرسالية مناسب موض عن والبحث معه، للتحدث الدكتورلأسنج 

الإرس—اليةمع الممل اليدابة مقت فقررا سيئة، كانت انميحية حالته أن إلا 
الذيزؤيبمر قبل كانين وسافر عدن، من فريبا عثمان شيخ ث الاسكتلندية 

٠القاهرة —قغ لأنسنج الدكتور مع الوقت __ جلس 

زؤبمرترك ( 1891/1/8)م 1891عام يناير شهر من الثامن -4 
وكانتأيام، أربعة بعد حدة توقف.4 رحلته يه عدن، إلى متوجها القاهرة 

بوابةمن حواء قبر يدكر— —كما وزار المربية! للجريرة أول له 
الحلبيةؤه العميق، البحر خلال وماساوه سواكن توقفا-4 ئم مكة، 

عدنإلى وصل التجار• أمام فتح قد ء صنما طريق أن وعلم الأسواق، رأى 
زؤبمرسبق فد كادانى وكان المؤمس، من سفره من يوما عشر حمسة بعد 

مشغولعبدالسيج كامل السوري الجديو والتنصير الغرف، بمهض واستاحر 

بحمىزؤيمر أصيب النصرانية. إلى والدعوة الأصدقاء إلى بالتعرف 
وزاربالعربية، وفرأ ات، المرتفعبصمي شهرين يدكر- وبقي—كما الملأريا، 

والتدريس.4للمستقبل للتخطيط عثمان؛ شيخ  4rالأس—كتلندبمن المنصهرين 
لحج!أريس زار أنه إلى بالإضافة الإنجيل، حمعية مع بالضاون الجنود معهد 

كانوعند،ما الإنجيل. من سحا وباع وعالجهم، العامة، المرضى وقابل 

منحلقةأعلىم4 إلى للذهاب يخطط وكان سوريا، -4 اشخاصايراسل كانهن 
لليعثهإمكانيةسنث  4rالبقاء السيح عيد وكامل نؤيمر فرر الحليج، 

ل1أ  Apost؛e to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, pp. 40.
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منالمني العربية، الجريرة لشبه الساحل على الإرسالية مقر فتح 
أقاليمثلاثة شمل والدي ميلا،  1480يشدرونح_والذي مسقط، إلى عدن 

ذهنهحاصرة كانت الثلأثة الأسماء وهذه وعمان، وحضرموت اليمن من 

الفتاحومسقط الجنوب، لليمزث التجاري الركن فعدن قديم؛ زمن منذ 

أحلالتشاورمع وبعل الوميحل• _قن العظيم الميناء والكلأ وعاصمتها، لعمان 
عنالبحث زؤيبمر رأى الاسكتلندية، للإرسالية بع التا الشباب المنصمرين 
عيدالمسيحقررزؤيمروكامل لذا سبيا-4شيخعثمان؛ وذلك مكازآخرث 

الهنديالمحيحد يزوركانانى إ بيتمالكلأ. حنى الجنوبي الساحل اكتشاف 

,والشمال الشرق إ انمرب وبحر 

اكتشافخلال ^سالأكاربمحلىصغيرمن الكلأ السثرإلى كان 

كانتبأنها زؤيمجر وصفها وقد الدن، من والمرور)عدد الجلهى الساحل 
يؤصلهملم لذا الحيتان؛ من اثتين ووجود الأمواج، بسبب بالأخطار محفوفة 

وحطورةالبحر الأمواج-4 لارتفاع بئرعلى؛ إلى ؤانما الكلأ، 
كانتلقد ومسقطؤ. الكلأ إلى متجهة كبيرة سفينة ا أحد ومنها الاستمرار، 

غايةوظافه^ القبطان وكان بالركاب، 

بالعربيةالإنجيل أجزاء من ئلأيتن بيع عيدالسيح كامل واستطاع اللطف، 
بالقهلرةوغيرهاانملاج صمؤيلزؤيمر قدم وأيصا السفينة، للركابوطاقم 

باللغةكلها الطب كتب فاشترى السفينة قبطان أما أشخامى، لعشرة 

.Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, pp. 41-42 ل1)
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»ووعإدزؤيمرت يتول مسقط؛ إلى العلمية الكتب بقية ترسل أن وطلب ٠ العربية 
الكلأء،رأينا لنا الواجهة والأمواج الناخر 

الجمعيةمكتب من تعريفية رسالة يحمل زويمجر صمؤيل كان لقد 

٥^^١سكنا لهما لطان المسوهر وقئ الكلأ، سلطان إلى عدن ق - الإنجيلية 
أمابالمربية، الإنجيل نسخ جميع بيع الأول اليوم ب واستطاعا البحر♦ من 

خلالمن للناس ليييرا وبالسؤق■ بالمنزل مشعولأ كان فقد عيدالمسيح كامل 

وعندللناس، المخل۵سو١^قد النبي الملام- -عليه عيسى أن الإنجيل 
التيالمناطق أغلب الماهرث أمان عدم بميف رسالة كتب عدن إلى رجوعه 
أجملولكن أرصه، 4 - سلطان لكل الأموال دفع إلى وحاجتهم إليها، سافر 

■العربية باللغة الإنجيل ْبن فخ وعشر مله بيع الرحلة هده *4 سيء 

منالأولى الأيام بدايات 4 - المغلقة( المدينة صساء) إلى حلتان ر٠ 
يونيوعامشهر من والسرين المائع فمي العربية؛ الإرسالية تأسيس 

صمؤيلوأخي ، صنعاء إلى متوجها عدن ترك ، م( 1891/6/27)م 1891
-4الحديدة، ميناء إلى متوجها المنيب بباب مارا عدن من المقيتة زؤيمر 

التركيالمؤول ضد تمرد هناك كان المدة تلك و-4 ء يومين استمرت رحلة 
صنعاء؛إلى سفره من زؤيمر صمؤيل يمنع لم الأمر هدا لكن ٠ صساء لإقليم 
ءصنعا إلى طريقه -4 مشكلة أو صعؤبة يجد لم أنه إلى زؤيمر يشير حيث 
أيامأسده الرحلة استغرمت فمد مسمره• عير اكولة أن من الرغم على 
مكسوةوالهضاب الجبال، ه جميلة العلييعية المناظر وكانت البغل، على 
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ومقتقهرنهايت،  104الحرارة درجة لكت عدن ترك وعندما بالحضرة، 

58إلى الحرارة انخفضت الخميس سوى فت - صنعاء إلى الطريق وسحل 

وبهي٠ المولك قهوة لزراعة الأماكن أفضل الأماكن هده وتعد قهرنهايت* 
لهالحرية تركت الحكومة، 4___ قبل من العتاد وتفتيشه صنعاء وصوله 

النحعارى،__ فزار لحينسادرمم٠ حجز جو١زهققال أما الديئة، للتنقل^، 
يهوديا٠معيدا وتلاثبمن نحوسعة هناك أن ذكر حيث لليهود، كبيرا ومجمعا 

أماعدن، ثم الحديدة إلى وعاد نفسه الطريق زويمر صمؤيل أخد 
سمعواالذين لندن جمعية من لهللب استجابة لكنت فقد الثانية الرحلة 

العهدمن صندوضن توزيع منه طلبوا لد١ ث ء صليا إلى رؤيمر صمؤيل برحلة 

بدأت_قنالتي جميعها الرحلة نفقات الجمعية ونولت اليهود، على الجديد 

حجزإلى نؤبمر ؤيشير • ( 1894/7/2) م 1894يوليوعام شهر من الثاني 

وفدبالكتب، بالمماح للمْلالبة تعز وذهابهإلى جمرك، أول من الكتب 
وكتبواالجنود، من حاصة بحراسة صنعاء إلى لبته بعدالكتب أرسلت 

وصلإلىصتعاءوفد ^تحديرمنه، 

أصدقائهأحد بتدحل سراحه أطلق ثم I الشرطة قبل من وأوقفا شهر، بعد 
الرحيلمنه فطلب زؤيمر أما أيام، عشرة بعد الكتب عن وأفرج اليونان، من 
شاقةرحلة بعد عدن إلى فعاد أسبؤع، مدة أكثرمن البقاء وعدم الدينة من 

أكثرضئاشالإنجيلا'/قرأخلالها يذكرأنه 

ل1ا  Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, pp. 60-62.
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منطقةإلى والوصول الاكتشافات، ْن مزيد والعمى^ مستط، زيارة ه

هناكوجودهما اء أثنو_قت العربي، الحليج من الأخر الجانب بشاير-قت 
اأرس_الةجاءت الإرسالية، مؤي تحديد بقرارهما علاقة لها سالة وصلترسّ

الليبإيران أصفهان عضوإرسمالية .M 6ء3ا3لاع أوستاسى م. الدكتور من 
لتقديمخاصة عيادة وله البحيرة، البريطانية^ للجالية مقيما طبيبا يسل 

الجريرةمكان—قت عن يبحثان اثنبن بشابين سمع لقد للفقراء؛ العلاج 

البحيرة،لزيارة كانن دعا لدا التنصميري؛ للعمل ءارسالية لفتح والخليج 
وبعدالبحيرة، على واطلع كانهى استجاب وقد ضيقه، يكون أن منه وطلب 

ملهمة؛البصيرة لزيارة الدعوة هده وأن الكان، مناسبة رأى عدة أيام 
شاقةرحلة صنعاء-قت زؤيبمرإلى عاد ٠ بنفسه زويمرلرؤسها إلى كتب لدا 

>يوما عشرين استغرقت 

يقطنهاالتي البصيرة المفرإلى إفىزويمرقرر الرسالة وصول بس ؛■_ 
الهرب،سحل على وتقع ميلا، ستين المربي الخليج عن وسد ء ألما ستون 

مقرأول لفتح اليصمرة احتيار مناسبة —قت كانش نؤيمر صمؤيل أيد لقد 
التعدةالولايات الجلمزف القرارمن هدا أيد وقد العربية، للإرسالية 
الأمربداية مقت ٠ م( 1898رعام أوجست مقرلها-هت أول وافتتح الأمريكية' 

سافرثم سزلهما، ولوجتهي ستاس الدكتورم مع وزويمر كانان سكن 
انتقلاثم الريح، بيته هن - وجلسا بلوشستان، كؤسا-هت ءالى وزوجته أوستاس 

صعؤيةوجدا ٠ العقد انتهى عندما ولكن العربي، الجزء صغير-هن بيت إلى 

ا1إ  Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p. 44.
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Iاجيرهما من بمنع الحكومة من تحذير لوجود آخر مكان على الحصؤل -ق 
وقامانصراني، مقاول بوساطة لهما بني منرل على —لا حص النهابة ق -و

عنمدادوUrن أيهما وأصبعا والفرات، ودجلة بغداد إلى ممددة برحلأت 
وكانالجاورة، والناطق البصيرة ه الإنجيلية البرJ۵لانية الأجنبية الجمعية 

'٠والكتب الإنجيل لي؛ع السؤق مقت مكتبة افتتاح به قاما عمل أول 

يشيرصمؤيلحيث فؤية، معارضة بدايته التتصديرىث العمل واجه لشد 

Arabia, the Cr3<i\eofالإسلام مهد ووبمرثمماهاسميرةانمرسة 

isiam  الحاكمقبل من الدة تلك التنص،يريةإت للمهمة والعداء العارضة إلى

وصودرتالكتبة، وأغلقت التنقل، الكتب بائع سجن لقد التركي، الحلي 
النصرين،طرد وطلب اليصؤين، منزل باب على حارس ووضع الكتب، 

رحيلبعد تممق. لم الطلب هدا ولكن اليليا، للجهات المللب هدا وأرسل 
فؤية.ئتواسداة وأنه العلاج، أهمية للمنصرين تبين أوستامى الدكتؤرم 
الطبيب،وأرسل أمريكا، من طبيب إرسال بأهمية طلب أرسل لذا التنصميرت 

النطقة،تلك التن۵ديرىف للعمل الطلوبة الؤهلأت على يحصيل لم ولكنه 

عانتلقد محدودة. عدة سنوات بعد ومات التحدة، الولايات إلى رجع ا ولذ 

الأول،طبيبها وموت الدولة معارضة من أسوأ حادثة الجديدة الإر،مالية 
قليلةلأيام مرضن سوريا من عودته فبعد عيدالسميح، كامل وفاة ف تتمثل 

،م( 1892/6/24ر2وةلم يونيوعام شهر من والس-رين الرائ مات-ق ثم 
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أولالعربية الإرسالية فقدت وبموته للمنص،رين* الهية منعة يعد والدي 

محلى>متام،ر 

نمعمؤيلالصمنير الأخ بيترزؤيمر وصل نفسه العام من دسعبر ؤق 
.لأسلسيإفاكنموير 

 Bالتابعةوالجزر سمة، أك نحوخمسمبمن بمطنها التي البحرين يارة ز

شبابدهن كان.ق فقد العربية، للإرميالية الثانية المحطة وتاسيس i لها 

زاروقد المدزوالأرياف، ف المربية الجزيرة _ق العمل تنحلية الإرسالية 
منالمسابع ف كانت الأولى فالمرة ٠ مرة أكثرمن البحرين زؤيمر صمؤيل 

المنة،نهاية إلى (،وضفيها 1892/12/7

سةوبثي التالية المنة من لماس 

بالبقاءله المماح فقط ينوم كان بينما عدة، بامور نؤيمر قام وقد أطول■ 
زمحبمر؛بها قام التي الأمور ومن فيها، 

للتنصميرمقتونا الباب يبقى بحيث والكتب، للإنجيل مكتبة افتتاح 1. 
منحلألالتكتب.

انمرب.ود كب طى ساعده ^ا 2. 

^ستشفىواوع^رسالية,3. 
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من6و8لم عام بغداد ف زواجه بعد كانت فقد الثالثة الزيارة أما 
وثوالتطييب، العلاج وعمل_قن البحرين ءالى عاد ثم أمي، الدرية المرصة 

7و8لمعام من يناير وه الأمراض* ببعض ممعابة المنطقة كانت المدة تلمك 
وأنمرسؤيئا، أسيوصي مدة بقاءه أن ؤيذكر البحرين، سقن كاناى زاره 

وهاو،االتنممير، عاملة بامرأة الباركة الحطة هي البحرين محملتهم 
اكيسلمسقط ^ن 

الجميعبيترفتناقض جاء لزؤيمر كانس زيارة أثناء وه بيترزؤيمر، فيها 
الماضية.السنوات ااتن۵ديرىإن العمل تقارير حول 

يحتوىt جدا ومريحا البحر، على رائعا البحرين ه الإرسالية موم كان 

صمؤيلاسم أن زؤيمر يدكره ومما إليها، يحتاج التي كلها المستلزمات على 
تسميةقرر وعليه ندكره؛ يجدون۵دعوبةه العرب فان لدا القرآن؛ يرده لم 

*الاسم بهيا لقب الذي دوني كتاب من الاسم أحد وقد الله، بضيف نفسه 

Hi  منزؤيمر إلى كانش جاء  1893عام ه والهفوف، الأحساء زيارة
سافرزؤيمروسّمكانه، للعمل ةو8لم عام من آحرشهرسبتمبر ه اليمعرة 

تلكاكتشاف رغبة-هت والهفوفث الأحساء إلى عدة بايام كانش وصؤل بعد 
انمييف،للمنصريزه برودة أكثر مكان عن والبحث الداحلمية، الناطق 
أقلاكاحلية المناطق تكون وقد الؤقت، ذلك ثن منتشرة الكوليرا وكانت 
التيالعقير إلى ومسافر القارب استاجر البحر. على عيرها من لها عرضة 

مركراالوي كان فقد التركي، الجمرك لمنزل موقعا كانت بل مدينة، تكن لم 
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القادمةاليضائع من وغيرما والقهوة والسكر. والأرز الملابس. لتجارة 

وبعدوغيره. التمر مثل متا« أوالصورة اليناء، ا هذ من الداخلية للمناملق 

منتحيفيهن الهفوف، إلى القاقلة مع Jحركا جوازه، بسبب واجهها مشكلة 

بالهفوفالخيط النخيل لؤية اس1طاعزلأمر التالي اليوم من النهار 

سوصفبمرشاكهور

قاولواوالحدائق النخيل وصلوا وعندما الأبيصوالأصفر، وعقيقها للمدينة 
ه

ثنالماقلة لؤقفت لم ااسوممرإ، منيب بعل م|،دارها القافلة لتواصل الملمام، 
بيعالنصرون واسهلاع والنوم، للاستراحة الجميلة القرى إحدى الليل_ق 

فالقافلة تحركت الماعات. لبعض النا،س مع والحديث الأناجيل، بعضي 
الهفوفلهم.حائط ولاح والخيل، الحدائق سض واجتازت الباكر انمباح 

حاكمإلى نؤبمر توجه وعندئد صبانا، السابعة الساعة عثد ومسجدها 

للذكومة،التابعة الغرف من غرفة ثن وأسكنه بلطف، اييتقيله الدى الدينة 

معه.الموجودة جميعها الانجيل سخ بيع واستطاع والأسواق. القاهي فرار 
^^ا،مابلالخاكمبجسعفىورقة

اليمسأتنمجتازة القافلة انهللقت الطريق، لحطورة عنه مسؤوليته عدم 

إيذاناذلك وكان ، انممحراء أنفسهم.هت وجدوا عدة ساعات وبعد والنخيل، 
،اثممحراء شمس حرارة ضمل أزنؤبمرلم عير السرقة، من القافلة بنجاة 

,مباشرة إليها عاد لبعريناكي 
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عاميوليومن شهر نهاية ضى العراقية، الدن من وعدد بغداد زيارة ■
أصدقاؤه-قتنميحه وفد وكربلاء، والنجض، الحلة، سافرءالى 2و8لم، 

محرم،شهر الشيعةسقن ولاحتفالأت الحر، لشدة وذلك الممر؛ بتاحيل بنداي 
إلىزؤيمر سير له اهرسوم طريقه ؤن -والنهر، ه وسرقة قرصنة ولوجود 

رحلتهقام_قن وقئ الحر، لشدة وذلك غالتا الليل سير-ق كانت القافلة أن 
مثلالبسيط، العلاج بلص بتقديم الناس وبمساعدة الإنجيل، من سخ ببيع 

اييومونصمض يومين الحلة مكثزويبمرإت الملأريا. لمعالجة القلؤية المائة 
ستنملعولم ، شيء أى عمل من منعه الحر أن إلى ؤيشير الحر، شدة بسبب 
يجلسوكان الأوراق، وكذلك جدا حارا كان القلم وأن القراءة، ولا النوم، 

تركثم الحر، سبب الإمعابة من حوها رأ،سهت على بضعها رطبة بمنشفة 
وقدالسماوة، إلى ثم الديوانية، إلى متجها صغير محلى قارب مقن الحلة 

بقىأنه يذكرزؤيمر عاشوراء؛ ليلة فيها وأمضوا عرفة النصرون استأجر 
التيالموصى مراقبة Lفذته حلال من واستطاع التالي، اليوم لنرلإلى اد 

دمؤية،وشعارات ٠ لانسساء وعؤيل لنميدور، صرب من عاشوراء؛ ليلة تمم 

حسين.يا حسن يا على يا يردد؛ وجميعهم 

ؤيشيرإلىالكتب، __ وباع التالي، اليوم مق المدينة تجولزويم-اره 

أربعينباستئناء الشيعة، من جميعهم سكانها وأن الحلة، من أصغر أنها 
نممارى.فيها وليس فيها، يعيشون يهوديا 

^ْلس(سافرزويمرإلىابسرة،٠؛؛?؛ 

عندالعشاء ورفاقه وتناول نحسارى، فيها يوحد التي الناصرية وتوقف-قت 

بالحيلأةفقاموا النحيارى، من مجموعة مع البرقي الإرسسال شبكة رئيس 

ذدبيمر•_،>،،، آ وه ا !



البحيرة،توحهزوبمر.افى الشهرنفسه من عشر الحائي ومق الإنجيل، وفراءة 

مئةسبع مسافة إليها— وميوله —بعد قْلع أنه إلى مدكراته ق - أشارزؤيمر وفد 
مئةسبع الهدمة، التاريخية والأماكن النيل ضفاف على بالناس مكتفلة ميل 
ا^صرينمن واحد الحمليبي، الفتح تنتْلر الإسلامية الإمبراطورية من ميل 
الفراتإن الكثرة؟ تلك إلى بالنهمبة مما ما البحيرة. وائنازف عداي، به 

.الجريرة شمال للإنجيل-ق الهلييعيان الطريقان هما ودجلة 

تساهيعد والبطء اك^ه^ؤه، إلى الدهاب^ *ء 

زؤيمرصمؤيل استجاب حيث ولم، 12عام القاهرة ي الرئيس الركر -قت 

القاهرة،إلى الجريرة من الرسس مركزه لتغيير تفكير بعد الطلب ا لهد 

للعالمالفكري والركر وافريقيا، محأر عاصمة لأنها القاهرة اختيرت وقد 
وفدالتنحدأرية، الإرساليات سقن مؤثر إستراتيجي ومركز الإسلامي، 

)صمويلزوي4ر(^مد_يرللمأسامتي قائد يجمع أن طن أمل اك هنكان 
هداعلى وبناء التنميير، مجال للتعاون.فت التنوعة والنفلمات الإرس—اليات 

٠^ؤولةإنانيلأياتاكءدةوJرطانيا 

٠الكنائس مع للتعاون والزفازيق ، ا آ؛ 

لهاء^٧^ ١١والدرأس^ اتكiدعطع وراره ا،سوهل، رقاره أزر 
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إلىاليائي القديم أناء وJظام أسواقها وتعرف الدينة، مساجد زيارة 2• 
اليلادى.عشر الثالث القرن 

 iff ،اشقامبها:الأمور أم ولمل ^ساء

المرسيين.مع سماع 1. 

البريطانية*الكسسة زيارة ة> 

ءأعضا مع مؤJمرا وعقد يومين، فيها ومكث مراكس مدينة زار م ث٠ 
لجنةمع والتعاون التن۵ديرية، الطيوعات حول الغرب جنوب التنمييري 

قصيرةبزيارة وقام ، البيضاء الدار إلى عسال ئم الجرائر، اااطبوعسات.قت 
ُ

مناستقبل حيث يونيوزارطنجة، شهر من عشر المادس ق -والرباط، إلى 

لشمالزؤيمر زيارة وأثمرت البري۵لانية* الإنجيلية الخارجية الجمعية قبل 
اكروأوة_قتوالرغبة جميعها، الإرساليات ببن التهاون لوح عزإيجاد إفريقيا 

بشمالومؤتمرخاص الإنجيل، طباعة حلال من الحمديثن الوص-ولإنى 

عنأحسن بفهم عاد نؤيمر أن إلى بالإضافة هدا التيس، بدأف إفريقيا 
الإسلاملجح التي الخائبة الكنيسة أرض اكنمتييشمالإفرشيات أحوال 

عنهاالنصيرانية ؤإبعاد فتعها سقت 

منويهدف الخوامى، ااإسشرقأن لدى ائستندئ الميطلعات من ااحسيا؛ن ممطلح أل[ 
وسلم،عليه الله صلى الندىمعس إلى الإسلام دين سبة ومحاولة التضليل المعطلح استحدام 

المستشرمن.من النمم١تي بمص ولدك المنمتن لدى مقبول غير أمر الصمللح هذا واستخدام 
.103-  102المابق،ص الرجع ل2[ 



ك

غيزولمر ص0وول رحالات الثاني: الهّطلب 
الأمئةالإJراJاا؛الأد 

االهواضرات؛ص عدد والتاء ل2وأم، عام شطنطينية-هت لميمرإلى ا٠ 

روبرتكلية —قت معاصرة ألقى زؤبمر أن نسيرإلى أن بمكان الأهمية ممن 
منجملة تؤينبى آرنولد الشهور الورخ فيه ألقى الذي نفسه الوقت .هت 

٠هناك الحاضرات 

أنينمرإلى أشارصمؤيل مث إندونسيا _هن وسومطلرة جاوة يارة ز٠ 
منجاوة الناسإت أغلب أن ذكر وقد الإستراتيجية، الأماكن من سومطرة 

نميارى،إلى السامتي نمول التييكثرضها الأماكن من أنها إلا الحمدسمن، 
الكنيسةكسراويةوالأعصاء.هت ١شارإلىأنعدد وقد 

إلىبالإضافة i وعشرأن،ممعحما وستة سه وخمسرإ ألفا وJلأJين سبعة لبلغ 
٠ألما وأربعين حمسة من أكثر عددهم ليبلغ أحرى، جزر هإ - آلاف عشرة 

.Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p. 87 ا1]
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قلملا_قالعدد ا وهد نصرانية، قرى إلى تحولت قف القرى بعضن هناك ؤإن 
هناكأن إلى أيصا— — يشيرزؤيمر فقط٠ جاوة ست مسلم مليون ئلألثن متابل 

Iسومطرة _قت لبرتغالية ١ باللغة نميدر الأسلأمئة لعلات ١ من مجموعة 

والاحترامالخيداقة يبدومنها روبمر زيارة عن مقالة كتبت اها إحد و-قن 
وقئبالإسلام. ومعرفته العربية باللغة هوتحدئه ذلك ه والسبب لرويمر، 

ثلاثةلأكثرمن فيها بقائه حلال إندونيسيا ق - كثيرة مدن بريارة زؤبمر قام 
معينا.عملا يوم لكل جدول وقل أشهر، 

اليروسيتانتمن عشرمنحيرا ستة هناك أن زيارته— —حلال عرفا 
وستةمئة أرئ أكثرمن جميعها الحزر النصرينث عدد وأن حاوة، -قت 

الإصلاحيةالكنائس بعغى لزيارة الدعوات له وجهت وقد متحيرا، وحمسثن 

أمرين:الزيارة من الهدف وكان الهولندي، القنحسل من وبموافقة الهولند.ية، 

عنبالطبوعات وسومطرة جاوة سقن العاملة الجمعيات تعرينا الأول؛ 
علىوحثهم وبيروت، القاهرة ادرة_قن اأم،_العربية باللغة حاصة المسلمين، 
الطبوعات،استحدام 

الوتمرات_قت العام والتعاون النفلمات، بين لائقة علاقات تامين التائي: 
المسلمين.بين التنحييرى بالعمل الحاصة 

إلىوتحدث جاوة، شرق •4؛ سورابايا مدينة يوليوزار شهر آخر 4ن -و
أوكنيسة إلى يتحدث أحد كل 4، وكان الكنيسة، ااحدلثن4ن من مئة سيتا 
توصلوقد الإسلام، 4ت والضعف القوة عن عامة محاصرة ألقى وفل أكثر، 

بالطبوعاتالاهتمام صرورة سولوإلى عقد4؛ الذي الؤتمر المنصروزف 

س>يلنددبم-روآزإ 



إصدارأهمية الؤتمرعش بمد عام اقاق وجرى الإنجيل، بجانب التنمسرية 
ومنهاالتتح^ردرى، االسل معوقات هناك كاJت أنه غر ، ويؤريعها الطبوعات 

'،القراءةا على قادؤون فقط التة نمو6.؛ق وأن النتشرة الأمية 

للعالموقوة ثقل مركر لأنها ث آسيا)إندونسيا( شرق بجنوب رؤيمر اهتم 
إندونسياه التأحديرية الوسسيأت واتخذت الشرفي، طرفه إن الإسلأمى 

اليحيراسالمالم أنعاء ١العوناتمن فقت فتى الحاجة، استغلال منطق 
التنمييرحملات _ةن وتممتخدمهإ التأمسرية، الؤسسات يدي بين لتوضع 

ص٠يرJJتقن آماله زؤيمر صمؤيل أبدى فقد • الفقيرة الأو،اداطالإسملأمجية —قت
الجزرتلك كانت ا اذ عما اءل وتسسوماليزيا، إندونيسيا جزر اماتيه السد

ينعاشونالدين النصمرين زويمجر لأم ص لا، أم الإسلأم قيضة ه ستبقى 
الإسلامواسن'ًا.الاحتكاك 

عقدالذي للمؤذمر ءايران ض النصرين بعض حضر حيث إيران• يارة زخ 
دعوةتنسيق النصرون_قنإيران الوتمرحاول قبل بل م، 1924عام غداد بف 

وثالس-لمني■ تنصير ِق وحماسته آرائه من والإفادة إيران لزيارة لزؤبمر 
وقدتبريرهووعائلته، وجاءزويموإلى هداممكنا، أصبح ولم 26عام 

والاجتماعاتالعامة. وللمعاضرات للمؤدمر، عفليمة بركة الزيارة كانت 

.119-122 .Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, pp ]1ا

الإنووسس،صق1.أبوهلال ع1ى؛تووسسا، جديدة تبشيره غارة انظر: ا2إ 
وبلادوسلم عليه اطه صلى محمد النبي على وحملان أحقاد والأستشراى، التبشير انظر: ]ت[ 

٠ 149ص الملهطاوى، إسماعيل عزت محمد الإسلام، 

Iا  55لنوبمر صمويل حياة الأ'وول اسمو 



المكتبةأيصا وزار متعددة، لعان إش محاضرانه ترجمت وفد الحامية، 
زارالإنجيل، من سعا فوزع سيرة، وكنيسة مسعد وزارمئس والمهليعة، 

انطباعاو4ضيجل همدان، مدينة وزار وأصنهان، طهران الكليات-ؤن كيلك 
سقت:يتمم ا جدبد مستقبلا لها ءان بقوله: ءايران عن 

التنصيري،العمل من يخجل أحد ولا الحقل، عيص(ف صليب ن أد 
حدودغرب ق -وفرد، لأي ءايران 4؛ - حلنا ليمن تنميير دون والتعليم 

رسالةينتظرون ملأيثن أربعة سكانها أقعانستازوعدد هناك ءايران 
الإتجل.

ومحطاتإيران حريطة وضعت طهران كلية مسرح ففي التعاون، 2. 

الظلام*أصيثت.ق شمعة تمثل وأنها التنحيير، 
غيرها.عن مياحرة إيران ق ١لتنمديرية المطبوعات 3* 

يعصهناك وأن ايران، سقت الحرية روح توكل أمثلة اك فهنالحرية، 4. 
الحرية،على يساعد والتعليم حليلة* ولكنها الحرية، على القيود 
والأحلاق،السريعة وبخاصة القديم، الإسلام عن رصي عدم وهناك 

التقدم،أجل من الدين ترك  ٠٦٢ورغبة للملألي، انتقادات هناك وأن 
ارءاصد ق - مستقيلية وحططا كبيرة آمالا طهران مؤتمر حقق وقد 

بالألأف،ثم بالئات الإنجيل وتوزيع وتوزيعها، التنمسرية المملبوعات 
التركيزمع الإنجيل، قاموس من الهلوعات من نوعا  125واختير 

مهمةنقطة الزيارات وأصبحت التنمييرى، الهمل الريارات.هت على 
.التنصعيرى العمل مقت 

ا1أ  Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwerner, pp. 128-133.
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زوو0رفايصمويل رحلات : CiJdJIاس1الب 
اJبلأدغيرالإسلاهية

أهمها:كثيرة، بلاد زويمرإلى سافرصمؤيل 

سكتل1اواذهب فصد بيروت، إلى ذهابه قبل بريطانيا إلى المفر 

عائلةقابل وقد الجريرة، التنمييره _؛قت العاملة الؤجيدة الجمعية لقابله 

الذيالتألق البريطاني الشاب  Ian Kietli Faهcاnerفا^كونرإباننمث 

مايوعامشهر من العاشر عدن-هت من القريبة عثمان شيخ منطقة مات_قت 

الأ٠اة٢قالإرسالية وشهيد فقيد والذييد ، ( 1887/5/10)م 1887
اشترىصث الأيام، ^ىسى الجزيرة 
Douglityالعربية,الجزيرة صعراء لونى كتاب أهمها الكتب من مجموعة 

Arabia Deserta  الإنجيلإلى بالنسبة الجليان هذان عنه: يقول الذي

ل1أ  Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p. 39.





أهمهاومن أويوبا، التنصيريهف الجاساتوامام من مجموعة زيارة ٠
٠وغيرها وثتوتجارت، وبرلين، هامبورج، كوبنهاص، 

\لإوسكت}نويخالكنيسة برعاية م 1925عام إفريقيا.فت جنوب زيارة ءة 

تمنها الغرمي وكان الإصلاحية• الهولندية الكنسة من وبيعوه ف الحرة 

هدهه الإسلأم إلّي والتعرف ل،،دلما؛ن، ١ ييميير باهمية ة ا ساد الت• 1 
الواسعة.الأماكن 

ومعرضهامكاناته وبسيبب i ضها يري التنصمالاحتياج حجم معرفة 2• 

بهذهالتمدث على وقدرته والعربية، والإنجليزية الهولندية باللغة 

قسيساليكؤن الأنسب الشخصي كان فقد الغامز مع الثلاث اللغات 
وبعدتاون، بكيب زيارته بدأ فقد ت إفريقيا جنوب للإرس-اليات-قن 

التالياليوم و_قت عنهم، المعلومات وجمع المسلمين حي زار وصوله 
لحسسوممثلثن متحيرا وعشؤين حمسة مع أدصميريا مؤتمرا عقد 

السا^انواللألعن عست^سحٍالأ واصج^يمانيه • جمعياى 

علىللحصمول إفريقيا جنوب على تعميمها إلى سعوا وفد معهم. 

شكلعلى الأسئلة أعدت وقئ المسلمين. تتمسر عن معممة صورة 
وجودهم،وأماكن المسلمين عن معلومات على للحصمؤل استبانه 
ونسبةالمساجد عدد عرفوا وفد تجاههم، ١لمنصرين جهود ومعرفة 

الأتية:القرارات الاجتماع واثغدت_مح المسلمين، بين الأمية 

(!] Apostle to Islam, A BiographY of Samuel M. Zwemer, p. 82.
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علىالسام1؛ن مع للعمل التنص4يردة للمكاتب ممثلة لجنة تشكيل 1. 

تاون■كيب ف الحلي اكيسد 

التتحسرية>الطبوعات إصدار على التعاون 2. 

التنمهيري*؛LaLLll ^^rتدريب 3. 

منها:تاون، كيب ه كثيرة بأنشملة نؤيمر قام ومحي 

اليرئان.مقر زيارة 1, 

سونتثن.2. 

الكنيسة.يوم و. 

^^تي،وزيارةبضاكاجو.4. 

، Worcesterورسيستر مثل الدن، من زارصبموو_لزويمرعودا وقد 

أكثرمنمجع تحدث-4ديرين وقد ،  Durbanوديربن  Kimberleyوكمبرلى 
يكص"هّلها الأسل الحل أن ورأى العنصمية، مشكلة حؤل شخهس مئة 

العليا.القيادة خلال من وحلها التنمديرJة النفلمات مجع الحديث 

 Bلمدةفيها عاما مزمرا وعقد جوهاسبرج، مدينة زارنؤبمر قد و
لمإ؛ن،لانمممالتنمييري العمل لاحتياحان منها حلمة حمعمست أيام، ثلأثة 
وتحدثالحضور، على تاون كيب قبل-قن من الممدة الأستبانة وزعت وقد 

الناسزؤبمروتترلأ على الؤلمرون وأثنى مرات• أربع المؤتمر رويمر-4 
الن۵دارىفواستماله المسلم؛ن، عن ومعلوماته التاحسيرأة، الرسسالة من 

بشكلالإنجيل وعرض تجاههم، الكنسة وواجبات التحديات، مواجهة 

سومحوقدبمر 60ا





بالقربموتان حييب الشيخ منزل ف واحدة مائدة على والنمعارى السسن 

منادسجطد>

■بريتوريا مدينة لزيارة زثيمر شهريوليوتوجه من الرابع البوم 4 و■ 
إمريقيا،جنوب ه ب 

اثنانيحضر التاريخ _فع مرة ولأول طالبا، وأرسن نموسثن حضره الذي 
برنامجوكان عاثية، ديانة الؤتمراتنصرانية موصؤع وكان المعود، قادة من 

أنإلى أحرى- -مرة نشير وهنا والإنجليزية. الهولندية باللسن الؤتمر 

ومتقيامجيدا كان لأنه مباركة؛ كانت ءا إهرتيحنوب زؤيمر.قت رحلات 

منلمجموعة تدرسية وحلقة رئيسة محاضرة يومئا يلقى وكان للنتبن، 
الأنية:الموضوعات تمثل.ق الطلاب 

النصير.كتاب الإنجيل. 1. 

انمد>لأةوالتنص،ير*2. 

^ههديناتبسسريا.3• 

مبشر.نصعرانى كل ه. 

وثمانألف نحو شهدها محاضرة وألقى الكنسة، زار التالي اليوم و-ثت 
.شحمي مئة 

.Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p. 103-107 ا1|

I نُبمرد ت2ةا



يوليومنشهر من الثامن —قت البرتغالية سحيث التي إهريقيا شرق زيارة ك
ميناءزارزويمرأهم فشد الكنائس؛ برؤس-اء والألتقاء و1م، 25نفسه العام 

وعيرها،راوديسيا من البضائع تنقل خلاله ومن ،  BGirdبئرا شرقإفريقيا مج 

الذيال۵دري^؛ن العلمين أحد ووجد هناك، والممد المسلمين زارزؤيمر وقد 

الفرنسيالمحتل لمجاهدة لهم؛ العون وتقديم الغاربة مساعدة على يحث 

شرق_قن الهند من مسلما وخمسين مئة وجود إلى ؤيشيررؤيمر وطرده. 

إفريقيا,سقت الأسلأم انتشار إلى يشير وهدا إفريقيا، 

الرحلةوكانت ،  BIsntyrBبلأنتاير زار نفسه الشهر من عشر الثالث ؤفت 

190وكلختهميلا،  349وبلانمايربئرا بين المعاقة أن ؤثيرزؤيمرإلى ممتعة، 

الاسكتلندية،الكنيسة ممثل مع اجتمع بلأنتاير إلى وصوله وعند شيلنجا، 

التالىزارمدينةاليوم و-هت العالمي، التتمعيري المجلس _هت عضوا يعي، الذي 

زارنومباذلك وبعد ٠ المجد وزار ١لمن۵درينإ بعض وقابل جونسون، فورت 

Zomba  نياسلاند عاصمةNyassaland  ومبونداMponda  تجارةمركز

الأتي:تبنى ا، مؤبني مقت مؤتمرا عقد وقد العبيد، 

٠نياسلاند _قن الأسلأم عن انى ميل مسح بعمل لقيام ا ٠

ارية٠التنحLLالمنشورات من الإفادة —قت لتقدم ا٠ 

٠القاهرة ثن العاملين بعص دريب ت٠ 

[1] Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p. 107-109.
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B مندعوة على اء بتولم 25عام ْن الخامعس الشهر مقت انجلترا زيارة
خلالهافحدث يوما ثلأئةمكث وقئ البريطاسة، الإرسالية جمعيات 

وقدوغيرها، الكنائس خاصة.ق اجتماعات —ق فاعلة جمعية عشرة أرع مع 
ء

وثلأJيننعوسيعة ،حضرها معاصرة، وثلاثين ستا محاضراته عدد بلغ 

الخاصالتنمعيري العمل حؤل الجمعيات مع لقاءاته تمعورت وفد ألما، 
.للمحمدين الأه ^حبة 

منالثامن الشهر نهاية _قت الإسكتدنافية الدول من مجموعة زيارة أمح 

بقياداتواجتمع الكنائس، فرار بالينمارك، بدأها والتي و1م، 25عام 
لاهسل4ين،الله معية عن النحيرانى الشباب منذ1مة وتمدث.الى 

بخحيوصالتعاون عن الدنماركية الإرسالية جمعية ممثل مع وتحدث 

لكثرةوذلك الوضؤع؛ ا هد أهمية يعرف زؤيمر ان إذ السلعيزت تنميير 
وفدعامة، ولحان موحدة برامج وجود وعدم العاملة، الدنماركية النفلمات 

التخطيط._ةت والوحدة المنفلمات، ين الوحدة على زؤيمر حث 

إلىوذهب المؤيد، زار نضعه العام من التاسع الشهر مننميض ؤق .آ 

—قنمحاصرة ألمى ء المسا و—قن منفلمتهن، —قت بالمساء جتمع وا > استكهولم 
النصيرانيةالإرأعسااية زار وفد الطلاب، من  400نعوحصرها الجامعة 

زاروكيلك والصحن، الهند وعملون-ةت منحسرا  134لديها التي المؤيدية 

كتبهبسش ترجمة على كنابيا معه وانمقوا الحرة، الممؤيدية الكنيسة مكتب 

[ رل  Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p. 110.
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اليالممجلة بإعداد سشعلأ كان ذلك بالأصافةإلى السؤيدية. اللغة إلى 

م.1926الإسلأسسم

يشاركرسيتينا، اسمها كان العي الترؤيج عاصمة لو؛ أوم،زار وكيلك قم 
وفدااوأ_امتيي مع عاملة إرمماليات لها ليس النرؤيج الجمعيات^ أن إلى 

وعنالبحرين، العربية.قت الإرسالية عن بى هللا مؤتمر زويمرف تحدث 

.فيها للخدمة دعوته 

الورخوا،اسقيله الألمانية. الت،وصديرية الجمعيات زار حيث ^٠^٠،* زبارة 
•Julius Richt6rجوليوسرتشر الإرساليات وأستاذ 

البلقان_قودول بولندا زار حيث البلقان، ومنحلقة أوؤوبا شرق زيارة اخ 
العربنبي اع أتبمن ملأيبن ثلاثة وجود إلى زويمر ويشير وأم، 27عام 

وبلناريا،ولومانيا وألمانيا، يوعسملافيا، -A' وبالتحد,دد أوروبا، حنوب مق 
ضؤلالأماكن سض ف أصولهم وأن التحيارى، وسط ف أقليات يعيشون 

ؤقالأولتي٠ السلمتي الفاتحين إلى يعودون الذين الأتراك أو السار إلى 
سنواتمنذ الإسلام اعتنقوا وصلب وألبانيون وبلنار صرب أحرى أماكن 
متلهفؤننمن المنة. الأتراك وبين بينهم التفريق الحععوبة ومن مضت، 

بعصزرنا وقد لديهم، التنصمير فرصة شيء كل وقبل احتياجاتهم، لمعرفة 
فيهايعيثمون وهم وسراييفووعيرهاi وبلنراد، صوفياI مثل مراكزهم 

ل1أ  Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p. 111-113.

.114-113 . صالسابق، الرجع ل2ا 

؛او56نوبمر صهويل حياء ا الألو الغصل 



وقحييردعوة على النحيارى حث بلغاريا عن حديثه و—قت الممليدية* حياتهم 

التنمعيريالحقل ااعاملا؛نف أن وأشارإلى الحمديثن* من ألما  750
علىالبلناره الكنيسة يساعد التنحسرية للمحليوعات حيد استخدام مع 

إلىؤيوغميلأفيا ألبانيا ف ااسلمثن من ألما وحمسبن مئة سبع إعادة 
منْيونا عشر ثمانية مناك والرومانية البلغارية الحدود وبعد الن،صرانية• 

ألبانياو_ق الحمديبن، من مليونان هناك الغرب وف يا، لوس—المسانم،ثزف 
١آذ لها وهرمساسراتيجية للكنيسة، كبيرة تحديات توحد ؤيوغسلافيا 

٠وJومانياا بلغاريا ف بمهمتها قامت 

B ̂أم؛محثيرىزويمرأن917غهاىفعام
النفلماتانتظرت وقد المسثن، ف الرابعة الرتبة ف ياني الإسلامي اكين 

التنصيريالعمل دفع على ستساعد أنها ورأت زويمر، زيارة التن۵ديرية 
الإسلاميةللتحمعات التتحيير نوحيه على سنساعد وأنها سس—لعان، 

الزياراتهده وبعد الصبن، كييرة_ق مدن أربع زارزويمر وقد الكبيرة، 
عنمؤتمرات أربعة عقد وفد الهملثن، الحمديثن مع التنمييرى العمل بدأ 

ُ

تتمثلالوتمرات عن بانهلباعات وحرجت لجانللمؤتمر، وشكلت التنميير، 

خلالمن الصبي زوومر.ق إليها أرسل أن لله شكر مؤتمر كل سجل  Atل• 
محاضراته.

.Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p. 114-115 ا1)

•>بلصبمروةةُا 
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رئيسة،مجموعات ثلاث زؤيبمرإلى صمؤيل كتب تقسم أن الممكن من 
هي؛
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ا1ع4لمةا^نمسريةا نوبمر ص4وايل جهود 

مطالب:ثلاثة وفيه 

الإرساليةتأسيس الأول زآهذلب 
الإسلأمياثعالم مأجلة تأسيس لآة^لبإةج 
I الؤت٠راتالتنمسرهعقد ^^لظلثإ 1





1لأو 

<S2{ilJ\}الإرساكة وأسسرا الأول: اJصحJالب 

الرئيسهواظفس الدين وهدا الإسلام، أرمى سة العربيالجزيرة 
كلقرر لدا التنصميرئ لإستراتيجيات الرئيسة لمشكلة ا وهو للنحيرابة، 

وميلادكدر الصرافة نمل 

للتنحيروالأمل ، تشددا أكثر به ضسكثن إن حيث الإسلامي، الدين 
اليةالإرممزؤيمر صمؤيل الشاب أسمى فقد مستحيلة؛ والبيئة i محدود 

،ؤيشيرصبمؤيلالإسلامية البلاد ميع جلى 

التنمميريبدأ أن بد لا وأن4 العربية، الجزيرة إهمال حقيقة زويمراش 
:نق۵لةإسدراسجية وكل ظي، 

الأوص،رانيةيإلى ية—هوالدعوة 

٠أحلهم ومن لمثن لمس—ا بثن ة شر مبا جهودنا نبدل أن ويجب العربية، البلاد 
الأناجيل،وتوزيع الدعوة الرئيسة طريقتت٠ا ستكون الأرقاء، ضمنهم ومن 

.Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p 39 and p.171 ر1)

.Arabia, The cradle of Islam, Samuel M. Zwemer. P.382 ا2]



وسطهواحتلأل هدفنا فإن التعليمي، والعمل الت؛م،يروة بالجولأت والقيام 

.تثدينالماحلقاسة« 

وحول.قعنقحلة سيكون العربية الجريرة ال،ممرانىف النجاح فان لذا 

.التنميير أمام النملقة فتح إلى سيولي نجاحهم وأن التنصميري، العمل 

أغسيملسىشهر إلى البصيرة واحشار المه، الإرسيإيشاء قصية تعود 

الإرساليةمقت العامل  M, EUstdC6أستاأس الدكتور وجه حيث لو8لم، عام 
وأقامالبصيرة، إلى البري۵لانية الجالية وطبيب أصفهان سقت التنمميرية 

Arنؤبمر( وصمؤيل )كانش اتنتن بحث عن سمع قف وكان i للفقراء عيادة 
للمجيء C3ntin6كانن فدعا الإرسالية، لفتح مكان عن والخليج الجريرة 

أنيكتبإفىزص>*قرر عدة أيام وبعد الدعوة، فقبلكانين البحيرة، إلى 
عليهمالشرفة الكنيسة إلى وكتبا بالكان، اقتنعا وقئ المكان، بنفسه ؤيرى 

تأسيسجدور هي وهذه بمقترحهما، الكنيسة وقبلت التحدة، الولايات _ةن 
اليمنزويمر_ق لصيمؤيل شاقة رحلة بعد الإرسالية افتتحت وقد الإرسالية، 

Alfred Oe Witt Mason and Frederick j. Barny, History of The Arabian Mission، (New (IJ

196  P.1962ر York , مازنترجمة زيقلر، كوني ه الخليجانمربي، ا أصول عن نقلا
.33ص. الطيقاني، ملاح 

تالكعبد١ د. ٠ والسياسي لاجتماعى ١ االتاريخ لواسة انمربى لخليج ١ التبشيرامنطقة أ 2] 
■ 49ص اإت٠همي٠ خلف 

ولسيطرهاكلها, الئطتة ا إستراتيجية أعمية من موقعها به ضنغ يا المصرة اختيار تم  J_l]3إ 
عبدالالكد. ١تخليجالJربي، منطقة التبشيرا انظرن العربي. الس٠ّاليuخليج الرأس علي 

.S2ص التميص، خلف 

>بلذيبمرءئ إق 



أناقتتع ولكنه للارسالمة، سبا منا مكانا وجد حيث ٠ يوما عشرين لمدة 
أساسالدكتؤر بيت البداية.ه، _قث فسكنا الارسالية، لكان الأفضل البحيرة 
انتهاءبعد ولكن العرب، فسم صغيره بيت إلى انتقلا أنهما إلا المؤيح، 

مقاولمن بيت بناء إلى اصطروا ذلك وبعد تمديده• ه صعوبة وجدا الشد 

التركي،الحاكم من الحيعوبات بعضي الارسالية واجهت وهد نصعراني، 
الدكتورأستاسسفر وبعد الكتب، بهدس وصمودرت الإنجيل، مكتبة وأغلقت 

ُ

إرسالضللب فيهاi للعمل طبيب وجود وحاجة بأهمية الإرسسالية شعرت 
لنمملمؤهل على حص،وله لعدم أعيدث أنه إلا وتمإرساله. أمؤيكا، من طبيب 

معهم،للعمل سوريا من المميح عيد كامل ء جا ذلك وبعد لإرسالية، اه 

ص٠ويلزوJمرأخاه زويمرآ6ا6? بيتر زار م 1892عام من ديسمبر وه 
البحرين.جريرة إلى زؤيمر صمؤيل ذهب لك ذ وبعد الإرسالية، ه ليعمل 

مكتبةزؤيمر صمؤيل افتتح وقد العربية• الية للارسمالثانية المحطة وافتتح 

بيترزؤيمجرمستحي،زار م 1893عام من نوفمبر ؤه البحرين، ومستشمىه 
وقدالأولى، المحطة افتتاح من سنتثن يعد أي الثالثة؛ المحطة افتتحت وقد 

هيمههناك كانت السنوات هده وخلال مسمط، ه مدرسه زؤيمر بمتر افتتح 
بمحطاتهاالعربية الإر،سالية على تشرف أمريكا ه الإصلاحية للكنيسة 
الثلأثاُا.

اللغةأستاذ ج0ا5يمةا؛ الدكتورلأسن أن فيرون الكتاب، بعيثس أما 
بتدربالخاص  newاللأهوتهنيوبروشك<ا0اهك0لأآ6 ١اعربيةهمعهد 

.Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p 44-49 ل1]

<^ 93صموضتمبمرالصسري جهود اس٠لالتاتى؛ 



tللإرسالمة هواالؤسىس أمريكا، الإص-لأحيةه ممكنيسة رين li۵اان
وفيليبزؤيمر، وميمؤيل كانش، جيمس وهم: تلاميذه، من ثلأثة ساعدمح وفد 

الإرساليةاسم الإرسالية هده على ومساعدوه لأسنج أطلق وقد فيلبس، 
للميماحالأجنسة الإرساليات هيمه إلى مقدم لطلب استجابة ت العربية 
المطلةوالمناطق العربية، باللغة الناطقة البلاد Jن۵ديرىه بعمل بالقيام 

المكانة الإنجيل نشر الإرسالية هده حطة من وكان العربي، الحليج على 

المهمة؛بهده القيام بالغة.هت صعؤية وجدوا ولكنهم الإسلام، فيه نشا الذي 
ووضعالية، الإرسمأعضاء عليها يوافق مكتوبة حملة وضع _قت فكروا فقد لدا 

.^رسالية دستور 

وجيمسنؤيمر صمؤيل هما المؤسس بان ^، ٣١١بثن الجمع الممكن من 

العهدزويمر_هن صمؤيل أستاذ لأنسنج ورائهم من ولكن كانش، 
العلاج،التنم،يرمزخلأل ه العربية الإرسالية عملت وقئ نيوبرونسك، 

الطبية.هنالخدمة بداية لو8تم عام يعد حيث النا'سإليه، لحاجة وذلك 
وقيامه4و8.تم، عام ؤيكؤف.هن الدكتور التحاق بعد سئما ولا البحيرة، 

اللغةيتعلم وكان اليحسرة، ّهن الإرسالية وهوعضو.هن المرضى، بعلاج 

آرثرالدكتور وصل م 1907عام هت -وهناك، الناس أحوال ؤيتعرف العربية 
مجالوسع وفد الطبية، الخومات تقديم للمساعدة-هن البيسرة؛ بينتإلى 

وكانتوشرقها، اليصهرة شمال القبائل.هن رجال بين بالهمل الملبية الخدمة 

سنةهن .ووالكؤيت. العمارة فرعية.هن محطات إقامة إلى تهدف الإرسالية 

.111، 110ص. الجاي،در السيد محمد د. ١. موجزة، تاريخية قراءة الأسثأراقواصشير: ]!ا 

نويبمرصمويل ا  94ا ي 



وهومسيتسفىاوي، ال_الإرسالية الأثشمى الأسامرإ حجر وصمع 0لولم 
إنشاءوكان التالية، الميتة مقن البناء من الانتهاء تم وفد الندكاري، لأنسنج 

يعصرويمرينفلم صمؤيل وكان ٠ ونشاطها للإرسالية الكثير بمني الستشص 
.كانتى زميله بمسياعدة النممراسة الطقوس 

نمتوقئ الطبية، الخدمة يم تقم _؛قت الهمة المحطات من البحرين تمد 

بتقديموبدأ البحرين' إلى ورال الدكتور وصل ووة1م عام ففي بسرعة؛ 
يوميا.أشخاص عشرة العلاج لهم يقدم الذين المرضى معدل وبلغ الخلاج، 

منها؛أسياب! إلى فيرجع البحرين مؤن الطبية الفدمة نمو أما 

البحيرة*تجربة بعد الحيرة اكتساب ■1• 

الولاياتالإص_لأحيةإ الكنيسة وتعد للعلاج، المالية الموارد توافر 2• 
بالمال.الداعمة المتحدة 

ءأجرا حضؤع حلال من لك وذ للإرسالية، المشجعة المياسمية الييثة ٠ ق 
لبريهلاوأا,سياسيا الخنمج من كبمرة 

انملاج،إلى المرضى حاجات 4. 

بأنوذلك يوميا، المرضى ببمن التنصميري عمله يباشر نؤيمر كان لقد 
عامؤهن النصمرانية، التعاليم معهم ؤيناقس الإنجيل، من مقتطفات يقرأ 

فتمالمستوصف، من بدلا مستشفى إنثماء يفكرون_قت المتممرون بدا و1م 00

عن.نقلا -5585النهاو،ْس. سوالربر د. ^صراصاصداسمدالأذس. لأا 
•ة ص• زيبمر• ممؤقل العربية، الإرسالهة 

jا  95إ جهودص4>يلزوسرالتتميريه اثغصلاوتاذيأ 





قيدانللنساء الملبية الخدمة أما ومسقط. مطرح سكان وخدما مطرح، _قت 
سنةحتى للأس_اء مستؤصف النملقة يكن_قن لم لكن ولم، 04عام 

٠هناك مسوممف بناء قررت عندما 

الجزيرةلدى هناكإجماعا أن إلى زؤيمر صمؤيل يسير 
االغلقةالأبواب لفتح الجواز لديه والجراح الوهل الطبيب أن على العربية، 

الرحمةفيها تجتمع أمكنة الجريرة الستشفياتؤ إن بالقلوب؛ والفوز 
ْنا'ُ'.والحق 

أهمهاومن التدحسيرية، ائنشورات خلال من أيصا الإرسالية عملت 
إلاوالكتب، الإنجيل لبيع البصرة سوق _قن مكتبة زؤيمر افتتح وقد الإتجيل، 

واطتتحالتركي، المحلى الحاكم من بأمر الكتب وصودرت أعلقت الكتبة أن 
اللهأن اعتقد إنه وقال البحرين، ه والكتب للأنجيل مكتبة أيصا زؤيمر 

أنإلى أيصا زوبمر ميمؤيل ير ؤيثم' يغلق ابلن البهدا وأن الباب، فتح 
-قتسئما ولا التنحييري، العمل مقت مجربة طريقة للاتجيل المتجول اليانع 

والمهلبوعاتيصل وأنه أيدينا، ثن الإنجيل أن خاصة العربية، الجزيرة 
الحميولثن المشكلة ولكن ومصير، سوريا ثن الإرسالية من تضل الدينية 

وأنالمتاعب، يتكبد أن بد لا وأنه العمل. بهيا للقيام المناسب الرجل على 

وكذلك، 58 62مى. المهد< عيدالعزير • د إلاليلادالإسلامئة' لخفي ١ التنصيرالطيي إ1[ 

• The Golden Mileston, by Samuel MZwemer and James Cantine, P.pl08-I14 انظر
.The Golden Mileston ,by Samuel MZwemer and James Cantine, p. 68 ا2)

ر3ا  Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p 45 and 54.

Iزلإو زوهرالتميرية ممويل جهود الثاني؛ المصل 





وسماها4لو1م، ~ و88ل التأسيس عام سد اسمرت الأولى؛ ائرحلة 
الكبيرةالصعوبات عن فيها وتحدث الأوائل، والرواد )زؤبمر( الله بضيف 

ينلأشملعربمتهمjJاالرجال ولكززيركازمن الإرسالية، التيواجهت 

الدولةمن الحاكم قبل من الضغوط بمص الية الإرس-واجهت فقئ بسهولة؛ 

البحرينبلص وجد زؤبمر صمؤيل أن ءالأ البصيرة، السمادية-قت 
االم^به بحسصه 

وسماها3قولم، عام وحتى م 1915عام من وتمني الثاذية: الرحلة 

منها:عدة، أمور إلى الرشد هدا ؤيمود الرشد، سن تبلغ العربية الإرسالية 

ازدادتوقئ الأولى المالية الحرب من حرجت العربية الإرسالية ن أ٠ 

كلأمن الجرحي الحنوي آلام تحقيق المنصرون استطاع حيث قوة، 

والغرب.العرب من لكل العملية فائدتهم عن وأبانوا الجانبثن• 

عددهمكان م 1889عام مفي عدد الواضحة-قت لزبالة ا ٠
عشرنماتية عددهم بلغ فقد ةل9لم عام _قت أما البممرة، —قت ثلأئة 

وكانمنميرا، وثلأJ^ن حمسة أصبحوا قق9لم عام وبملول ٠ منمعرا 
البحرين،—قت وثمانية البصيرة، مقن منحيرا عشر سبعة توزيعهم؛ 

والكؤيت■مسمط، ق وحمسة 

^ع.فمميزبملر،مصةطقن]^1 
.37-  30ص مْلبقاني• صلاح 

إ9ولتنميرية ا زوبمر صمويل جهود لتاني؛ ا غصل ل١ 





كانت_هتفقئ الأقوى الحطة بالتسدةافى أما المسةوسسها، تحطيم يعنى 

أنإلا المميعينيات، وأوائل الستينيان خلال تماسكا أبدت والتي البحرين* 
استمرالستشمى ولكن و1م، 73أغلقتمقتعام للإرسالية التابعة الأيتام دار 

عنممظؤن اجتمع ماريس و.قت التجارية، والكتبة الدرسة وكذلك العمل -هت 

الإرساليةمستقبل اهتماماتهم رأس على وكان مسقط، الثلأث-ق المحطات 
خدماتهاسقن الطبية البعثة أفراد استيعاب عمان.قن حكومة وخطة العربية 

وتكؤن٠ سياستها تنxسيرية مجموعة كل معع أن إلى توصالوا وقد الصعحية، 
العامالبرنامج مجلس تجاه ومسؤولة نفسها، عن ووكيلأ للعمل حرة بعثة كل 

التنظيم،أكثرمزإعادة كان العاليثنيويورك_وهذا التنممير جلس م— 
أوالإرسالية"/للمسة >، وأنه 

فشلهاإخفاقاتها، أبرز ومن ٠ ؤإخفاقاتها البعثة نجاحان بشيرزقلرإلى 
وصولهامند النصرانية إلى المسلمتي من قيمة ذي عدد أي ه»نمويل 

حديد،دعوي دور إلى البعثة تحولت لدلك سنة، وسسن نيف قبل الخليج 
الخليجإلى أتوا الذين النميارى المشاقدين من الجديدة الجاليات وهووعظ 

الديالأصلي الهدف عن التخلي تم أم 973عام وبحلول وهكذا الخارج، من 
.^صععاموة81مسصميرالجريرةا( 

فتت4ثلإت:إليها- تهدف لم كانت -وان النجاحات أما 

مازنترجمة زيقلر، كونوي ه. وتاثتية. ميدانية يراسات - انمربي التميرداسليح أصول ]1[ 
.117-صلأحمطيقانى.ص141 

.ائرجعالمابقصه51ا2( 

أا101والتنصيرية زوبمر صمويل جهود المميل'لتاتيء 







بالكسية،وعلاقاتهم السلمين، أفكار ودراسة الإسلامية، بالأبحاث حاصة 
ّفتالقاهرة مؤتمر بعد ولحلنا الملمين... مع انتهاجها التىJتبهمب والحطة 

بأنالسفير رعماء وشعر السيلمين، ليصسر أههية فيه ظهرت دور 
بتربيةالعناية تحسن وأن الإسلامية، الميالة غور سبر من لها بد الكسسةلأ 

بايجادتقضي الملمين تنميير ومهمة أعمالهم، من خيرا وسوم البسرين٠ 
.والمجهوداتء والبحوث الأفكار فيه 

صمؤيلبأن كولورادو مؤتمر افتتاحية —قن مونيهام ستانلي أشار لقد 
المسلمينبين خدمتها ب الكنيسة )أهان للمجلةث افتتاحية أول ه كتب زؤيمر 

للمنعسرين،شامل إعداد إلى إضافة • لنمشكلة أعمق دراسة إلى رمدعوة 
توصلأن الكنيسة أرادت ١ إذ إنه آخر مكان سن وفال بالرب"* راسخ وابمان 
الإسلاميانمالم نعرف أن أولا •)فعلينا الإسلامي، انمالم القدسإفى الكتاب 

وطبيعتهوبالإسلام بمحمد حدا كبير جهل يوجد أنه زؤيمر ولاحظ ونفهمهء، 
.ودعوتها 

عاممقت الإنجليزية باللغة ايرة المسالإسلامي اليالم مجلة أنشئت 
مشتركوبدعم لندن من يناير شهر ه منها الأول المدد صدر وفد للو-تم، 

٠الهند ^رانيةللمطبوعاتشن 

م3.42اتغارةعلىأسنمالإذس،ص.ا1ا 

^ثسملائؤضاسرياكيس

واروسرت4 1 م  1978ستة ايغحييت اكمدة الولايات كولورادو_ق بولاية أيري جلين مدينا -ق 
Marc  بسوان للنشرThe Gospel and Islam A 1978Comp€ndium ،33ص.

سويديإ 04و ;



استبمراكذطيط٠له لأن الجلةt تاريخ ا4ن الأعداد أفضل الأول العدد كان وقد 
أنوذكر ؤسياسستها، المجلة حملة إلى الأول اليد أشيرمقت وقد طؤيلة، مدة 

الإسلامي،العالم من مكازواحد على منصبا اهتمامها يكؤن لن الدورية 

التاريخيةالناحية من م الإسلأ عن العلبوعات بعيص مقت زيادة هناك وأن 
اراتاصد هناك أن إلى بالإينمافة ■ جميعها أوؤوبا لفات مقت والفلسمية 

المرسية،باللغة الإسلامي العالم مجلة مثل الإسلام؛ كراس~ة ححسمت 

ؤإصلاحجميعها التوافرة والطبوعات الألمانية. باللغة الإسلام ومجلة 
وسيكونالمجلة، اهتمامات من ستكون الإسلام بمشكلات المهتمة الكتابات 

الدوريةهده أهمية تزكي الفرص وهدئ لغات، بثلاث الإسلام عن موسوعة 
وبرنامجهاالكنسية _قن تأثير له مما المسلمثن، وفكر المعاصرة القضايا _قت 

العهدهذا على القاهرة مؤتمر أكد وقد المسا4اتي. إلى للوصول التنصيري 

السعلمثن.من الدح^دعرية البعثات ومؤقف الجديد 

شعورهابلإحياء الكنيسة، من فرقة أية إبراز ليس الجلة هدف إن 
المشاركةيرغب.فن لمن مفتوحة المجلة _قن والكتابة العالم. تجاه ومسؤوليتها 

ليسمنإنها الصيحيحة. والحياة السلام ورباط المعتقد، —قت التوحد ؤيحمل 

للنصئارىالإسلام وتفسير التوحد تدعوإلى إنها أوللتؤشق• للخلافات مجلة 
الروحي،الأحلاض.والجانب لجانب -روتفسميركلجواسهبعمق: ^^،

ندعواكارسينكما المسلمبن. تنمعير لمشكلأت صمادفة حلول ؤإيجاد 

المسالمين.تنميير كيفية _ةت حيرتهم من والإفادة معنا للتعاون للإسلام 

Iق0ل إ اJتنصريات نوبمر صبمويل جهود التاتي؛ الفصل 



ابرذم>حردياسم؛

امتياز_ةنلديهم ممن للتعرير جمعية ينا لد ليكؤن محفلوْلبن كنا لمد 

توهم التخمممن، 

الأمينسةاكنصير؛ Marshall BrهomhallمارشالJرومهوللميد ا ٠

الصيينية.الاميراْلورية الأسلأم_قت ومخمى_قت الداحلية، الضعينية 

لدىمعروف • The Rev.James s. Dennisينسى جيمس لقسيس ا ٠

والتقدمالتتمسرية البسات ق العلمية بمشاركاته النممارى مملكة 

خلالمن بالإسلام وعارف البعثات. ه الإحمعاء وخبير الاجتماعي، 

سكنههدطمق.

علىحاصل ، The Rev.W.H.T. Gairdnerجاردينر لقسيس ا ٠

القاهرة،هن التنح،,يرية الكنسية جمعية مع ؤيعمل ٠ البكالوريوس 
الأزهر.جامعة السلمتيف مع علاقة وله الإسلام، ومختدس.ق 

الشرقيةالبعثة من ، Johannes Lebsiusوس ليبجونيس لدكتور ا ٠

كتاباتوله الن۵درين٠ لتدريب، اللاهوتي العهد ؤيرأس الهولندية، 
•ووسملؤآسيا تريا اا،،،لمينح' عن 

الألمانية،القيادات من ، Julius Richterريشتر جوليس لدكتور ا ٠
أعمالساسه لجنة وعصهوقن ة، العالميالأنمعدرية لل٠ؤدمرات وممثل 

الأدنى.والسري بالهند التنممير ومهىمىهت المؤتمرات، 

وبلادالهند خيير|ن ، W. St .ClairDsdallلدكتوركليرستدال ا ٠

الإسلام.■٤، ومختمىإنجليري فارس، 

 Iنديمرمعوبل، ه1 ع



٠ Canon H. u. Weibrecht ، ااعاْلتيأفدم
الهند.ه بالإسلام معرفة وله التتميير، —قت 

التنمسريالعمل ي >خبرة لديه ،  R6V. E■ M WhsTryؤيري لشسس ا ٠

تاليفإلى إضافة ي الكريم القرآن عن تعليقات وكتب المسلمين• مع 
الأخرى.الكتب بعص 

ليعتةالعام الأمين ، The Rev. Friedrich Wurzوروفردرك لقسيس ا ٠
للوسينالإسلام ومخمره الUميرJة. البعثة ومحررمجلة بازل، 

\صه.

علىاء وبنالأولى، العالية الحرب بسبب لندن ه الجلة هلبع توقف 
هكبيرة مشكلة الجلة واجهت وقد نيؤيورك، إلى هلباعتها مكان حول ذلك 

الحيعاب.على التغلب من تمكنت أصدقاء بإخلاص ولكن الملباعة، 

الئنمظ^نفئن^اوسبىت أ،ذل4 بمل وء،نه ٠ المسا،سه الممالأس لم^^^^ ١ وععدأس، 

بالإسلام،الختمهة والمقالات التسديرية( اليعثات مشكلات وتنحلي عالية، 
مبالغأي المقالات لأصحاب تدفع لا المجلة أن عن فضلا الإسلأمئة. اليلأد أو 

مالية.

غنيةإسهامات لهم كانت الدين ميغسرقين ا من الكثاب بعذس ء أسما 
لمحلة:اه 

Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, pp 179-181. And The Moslem ا1]

World .voll.January .1911.No.1.p.2-3.

اؤ؛إلآإ7ه1أجهودصمويلنخضالسأيرا 



الولايات- مزهارتفورد . Duncin b. MacDonaldدانك_نمكادولأوو ٠

الأمريكية،التعدة 

بريطانيا.أكسفورد- من ،  David S. Margoliouthمارجليوث يفيد د٠ 

٠nck٠اWns.داLن-مجJمنلم،A.ل

٠Alfred Guillau ، يرم-بريطانيا.من

الهند.- كلكتا من ،  S. Khuda Bukhshبوخاش ويا خ٠ 

٠Louis Massignon  بارص-فرسا.،من

•H.Kraeirir  إندونيسيا.جاوة— .من

القاهرة-محمر.من  W.H.T.Gairdnerر ن ٠

مجلدلكل كان وفد متوقعا، كان مما أكثر على الجلة ا حميلت لمد 
ُ

االعهدتلاميد قبل من مجلدا وعشرين لحمسة عام فهرس أعد ثم فهرس، 
•برسس —قت اللأهوتى 

دارساسنة وثلأثين ست الدة انملة تحرير زويمر رأسصموي-ل لقد 

مميلروهو السأ_المتي، عن والأفكار والحلبوعات العاممرة، للأحداث 
الغريرةمقالاته إلى إضافة السامني4 بم التنمميرى الممل عن للمولفات 

٠الكتب ونقد وافتتاحياته 

ا1ا  Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, pp 181-183

• الرجعاوابق.ص4أا2إ 
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عبداللهالدكتور فيرى الإسلامية الرؤية أما النصرانية، الرؤية هي هده 
وأنهاأجله، من أنشئت الذ،ى العلن الهوف—؛ نضب لم الجلة أن عبدالكريم 
هوالأهم زويمر هدف وأن الحق، مواليين النصراني الدين أن تصرض 

•والتواضع الحبة خلال من السلمتي تنميير 

رتيسة:أمور أربعة هن فيمكن.حميرها الجلة محتوى عناصر أما 

حتىافتتاحها صعويلزصرس تولاها وقد للعدد، الافتتاحية الأور: 

تقريبا'أوراق أربع ■حدود -4 الأوراق• معدودة الغالب وهي.قن م، 1947عام 
بوجهاالجلة  'إالكنابة مقت التبعة ١ العامة لسياسة ١ زويمر صمؤيل فيها ميع 

خاص.بوجه والعدد عام 

للمنصرينمقالات الغالب مقت وهي العامة، المالأت الثاني: 

الجلة.ه الأكبر الحيز وشكل والستشرضن، 

وتشكل٠شهورين' يصعارمح، أغلبها الكتب ليعيس مراجعة الثالث: 

عشرإلىبين تتراوح وهي القالأتأ بعد الثانية الرتية الحجم حيث من 

لمرسا.صفحة عشرين 

Image of Islam in Samuel M.ZwemersTh Moslem World. Quarterly 1911-1947.By ا1)
Dr. Abdullah 0. .Abdulltareem. A thesis degree of doctor of philosophy .University

of Lancaster. 2001.Chapter four.p.8.

أ؛ل■j  109رجهودصمويوندهرالتميرا اممصوايتاتي: 





Ill;

 JJjL^ :تيييريةالمونمرات عقد الثالث

صالةوسيلة بؤصمها التنص،يؤية بالؤلمرات زولمر صمؤيل اهتم 

تتفليمإلى وقلبه زؤيمر صمؤيل عمل الحماس.قن دفع وفد للتنمعير• 

كانعندما تعلمه أيام مقت أن بد والتي * فيها الشاركة أو النميراسة الوتمرات 
الؤتمراتعقد وفد ذروته، بلغ مى الاهتمام راد ثم اللاهوتي، العهد -قت 

منوعدد ودري۵لاديا امريتكا إلى التعدية زياراته أثناء فيها-قن شارك أو 

ذهبعندما الإسلامية البلاد التنم،يريةه البعثات حقؤل و.هت أويوبا، دول 
إلىزؤيمر كانش أرسل وفد ٠ السرو1وة النجاحات وحقق آخر إلى مؤتمر من 

السلمثن،تتميير حقل اليامليزه مح ااتن۵ديرية الوتمرات ذهنه و—قت الهند 

ولم*02عام ديسمبر مقت بالهند مدراممى مؤتمر —قت للمشاركة زويمر ودعى 

منالدعوة قبلت التي الختارة اللجنة قبل من برنامج أعد م 1904عام وف 
*مرJكيةللأحتماعفاكاهرة 

(!] Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, p.172.



الؤتمراتأهم ومن • فيها أوشارك كثيرة مؤتمرات عشد زؤيبمر تبنى 
ياتى:ما لزويمر العامة 

۵^^لحماولأ* 

مؤتمرعشد زويمر اقترح للف ذ أجل ومن ف مهما مكانا مصير كانت لصد 
التنصعيركفية ثن للتفكير البروتستانتية؛ التنصسره الارسالمات يجمع عام 

علىالشرفن من القبول اقتراحه لقي وقد السلمتي، ببن الإنجيل ونشر 

وتشكلللمؤتمر، رئيسا زويمر احتير وقل ٠ له التجهيز وبدؤو١ التنصير، 

ويمشاركةودصد،رية، بعثة وعشرين لتسمع ممثلا وسنبن يتحن ١ من الؤزمر 

أهمها:أمور، على مركرا وكان الرسميثن، الزوار ص ستثن 

٠وهدفها للمسولمحن التنصددرية البعثات غرهس ل■ 

السملهبن.بين التنحيير عمل وسائل 2• 

٠اكصميري للعمل ^^،حيات ة. 

مماأكثر الإسلامي الم بالعواسعة معرفة شاك دون الوتمر من نتج 
التنصميرمهمات تجاه واسعة لرؤية بداية الوتمر كان حيث ابما، سمجمع 

الإسلامية.البلاد التنصيرىف انممل تجاه والأمل ومشكلاص، 

.الس،اطي،ص94احمد د. < والإسلامية نمربية ا ليلاي ا ا وأثره التبشير ال[ 
.172.Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer,  Pا2ا

سويلنُبمر]تليإ 



ليصبحواحل يوم وزيد . 8 4- هن القاهرة للموتمرف موعد حدد لفو 

عرابيسزل المؤتمرق وافتح '، 6ه9أم'عام أبريل شهر من 9 4- من 
اشيوثيمنلابشير ات 

هالأمريكية التتمديري4 ميمثلوالارساليات هيه وشارك ، اء والسمالرجال 
الإرسالياتوممثلو ومصير، وفارس العثمانية الدولة وأراضى وسوريا الهنل. 

وقئوالدانمركية، والمؤيدية والهولندية والأااJية والإنجليزية الإسكتلندية 
الأتية:السائل •حؤل المنصرون تفاوض 

انمالم.ص_داملهاتيف عن حمأاش 

إفريقيا.الإسلأم.ق 

العثمانية.الدولة الإسلأم-4 

الهند.الإسلأم_ق 

الإسلأم4فارس.

الملأيو.الإسلأم4 

الصبي.الإسلأم-4 

والعوام.المتنورين، المسلمثي على وتوزيعها نشرها يجب التي المطؤيإت 

المتتميؤين.مع التعامل كيفية 

المضهلهدين.المتنصرين مساعدة وسائل 

الملمة.بالمرأة التعلقة القض_ايا بعضن 

[1| Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, P.169-171.

إإ  113, ؤبمهوده>ير،ذوبمرالتنميرية اسل،اتتاذيأ 



إسادالأمدرين.كيفية ٠

التنصسر_قت منها الأفاده ويضة التنملمم معية ق٠ 

البعثاتفيها وقعت التي الأخطاء بعتض أمسا الؤتمر ونوقس 

الناحيةمن مرة لأول وكذلك الإسلام، أتباع مع عملها بداية الت،مميرية-ق 
بينالتنمعيري العمل النمعرانية.هن الطبوعات قضية تطرح الإستراتيجية 

طباعةالؤيمروالس قساي وقد 1 تباعا ذلك تجاه الخطط وبدأت المسلمين، 

هماتكتابين 

عامة.سمة سر وقد ٠^٣، لإسلاص 1. 

الكتابووزع^،اكلميإن،وممرهدا 2, 

ااؤJمر.منه.هن بعض نوقش وفد خاصة، بصيفة 

البدائيةالمناطق بيعهس الكنيسة اهتمام من الرفع أمعا.هن المؤتمر أسهم 
البعثاتقيل من إستراتيجيا مسميا كان الإسلام فعالم 1 وآسيا افريقيا .هن 

لليعثاتالممثلين جهود بحن للتوحد والدض الأمل المؤتمر رفع وقد التن۵ديرية، 

بدايةالقاهرة مؤت4ر إن القول الممكن ومن الحالية، جهودها التن۵ديرية 

•لأمسلميرنإ التنص4درية للبعثات جديي عهد 

الغيب_ jjtانمرسأسب إلى لغمهاونتلها قاس ل. أ. الإملامي. انمالم على الغار: إأ[ 
.20الياان.ص9أ.وساعد 

م>يوذُبموو4أأ[ 





السنمثن.بين العاملة التأمديرية البعثاتواالدظ0ات جهود تؤجيد ثالثا؛ 

خلالمن وتواولها العرهة هده ورصد الإسلامي، العالم تمرق رابنا: 
والكتابات.الوتمرات 

أدنبرهتأنيا؛ 

كانولقد 0.تو.لم، عام سبتمبر شهر _قت باسكتلندا أدنبره مؤتمر عقد 
الحاصةجميعها التتحديرلمة الؤتمرات سقن ا مهثأساسا زويمر صمؤيل 
عامالقد،س مؤتمر ؤثقت و1م، 10عام أدنبره مؤتمر الإسلامي—قن بالع—الم 

.John R. Mottموت"'جون قبل من نفلمت ولكنها م. 1928وعام م، 1924

الإرسالياتعن مندوب ومشي ألف نعو انؤنهّر ارك-4، ش-لقد 
عنواثنان مئة وحمس الأمريكان، عن وخمسة مئة خمس متهم التن۵ديرية، 

علىوبناء مختلفة، دول من والباقي الألمان، من وتسحؤن وثمانية الإنجليز٠ 
مجلداتاالوتمر.هن أعمال ونشرت الإنجليزية. اللغة الوتمر لغة كانت العدد 

الوتهر،عن تكلمت مجلات ثلاث على عثر أنه إلا ٠ عليه—ا يعثر لم عديدة 
وهىإنجليزية والثانية ، المييحي( الشرق رمجلة وهي ألانية واحدة منها 

اليشيرإرسالمات مجله ر وهى سؤيسرية وافالمة ا، الإ،سلأمي العالم جله مر 

٠ا البروسسانسه 

[1] Apostle to Islam, A Biography of Samuel M. Zwemer, P176.

سويوذوبمولةلأإ ج؛ 



الحكمالحطأ ومن الإسلامية، السائل ببعض أدنبره مؤتمر امتم لقد 
اليءءثيسأاشهي منه الغاية لأن الإسلامية: بالسائل يهتم لم بانه عليه 

وقداانصرين، بين تضامن وحدة وايجاد التحيرانية عن الخارج الع—الم 

لجانثمان من والدسالمتي الإسلام أمور اليحث-ق لتابعة لجنتان شكلت 
منالإسلامية اثل السمي البعث الأولى-ق اللجنة واحتميت للمؤتمر، 

للهجوم،وحطة للمنصرين، مشترك عام ميدان وايجاد الخارجية، الوجهة 
المييلالتىتمهد الإمملامية اعية 

وقرالنميرون، عليه شرف الدي التعليم نطاق وتوسيع المسلمثن، لتنصمير 

هما:أمرين، 4ت - فراراتها حصيرت 

مداق شكر الكنسية يجعل ما إهررسا، وااممْل ست يق—ؤى الإسلأم أن ل• 
نميرانية؟أم .اسلامية السوداء القارة تكؤن أن ينبغي هل الموال، 

التيالتغيرات بعد سئما ولا الشرق، ه الإسلامية ائل المممأهمية 2. 
وفارس.العثمانية الدولة بلاد ف حدثت 

بالدياناتالإنجيل علاقات بالبحث.فن احتصمت فقد الرابعة اللجتة أما 
الديانات.تلك بين النميرانية سشر التي والوسائل الأحرى، 

منةوتسع ألفا وتسعين نحواثنين البروستانت الغميرين عدد بلغ لتل 
.لجنة مئة وحمس آلاف حمسة تدعمهم متحيرا، عشر وثلاثة 

.ااغارةءلىاسثمالإذس.صه4-54ال( 
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دامتما اوتتمسر أعمال توحيد أهمية إلى الممؤسرية الجلة وأشارت 
مناطقJحديل الأعمال هده ومن السكان، تلث بين إلا Jتتشر لا النص|رانارة 

غيرنممرانية،أمة كل وسحل واحدة كنيسة تاسيس إلى والمعي الممل، 
■وسمرها الكتب طباعة اله|واتان بعصي واتحاد 

بهابدأ التي بالأعمال الاهتمام لواصلة لجنة أدنبره مؤتمر من نتج وقد 
الؤتمر،وضا:

الاحصمائيات.مل ع٠ 

والطبوعات*لمثمر ا ٠

والعليم٠لتريمة ا ٠

•السمرين بين المشكلات ل ح٠ 

الميشرونبالحكوماسعلاقات ص  ٠

■الملمين بين التنصمير سمر ون د ٠

وبحثتاتالمؤتمر، أعمال مواصلة لجنة اجتمعت مايوسنة!اوأم _ةن 
أنالملمين بين العاملين للم،م،رين ينبغي التي والتعليم التربية وسمائل 

2لولم<عام دورية مجلة إصدار وفريوا بها، يعملوا 

مؤتمرقرارات من ينفد ما أول أن الأأملأميإلى العالم مجلة أشارت 
البروتستانتيةالفرق بين مشتركة تت،دسيرية مدرسة هوإنشاء أدنبره 

أنعلى الإسادمية، البلاد المدصمرينه بتعليم حاممة وتكؤن جميعها، 
الرجالفيها يدرس أن وعلى عام!اوأم. خريف ف باقتناحها يحتفل 

•>يلنُيسإ8أأآ 



الأوضاعوتاريغ الإسسلأسة، وال|لوم العربية اللغة بتعليم وتهتم ، والنساء 
تحويمكتبة ؤيكؤزفيها الاجتماعية، والأوضاع الإسلامية، بالبلاد ائرتيطة 

بالإسلأما'ا.التعلقة الختلفة باللغات الكتب أمهات 

التنمييؤيةالبعثات ( Jrtjوالتعاون التؤحد أهمية المنصرون أدرك وقد 
خلهرتمث غيرنصرانية، أراض أقلمة-4ت بوصفهم ااسلمتي بين العاملة 

٠أدنبره مؤسر ي والتوحد ون 

كنوتاث• 

وقبلللو1م، مزشهرينايرعام  28~ ق2 ف مؤدمجرلكنوبالهد عقد 

قيلوكانت بهوالكلمة، للمؤتمرين-ق استقبال حفلة هناك كان ١^٠^ بداية 

ةحل000>ا ؤولر؛ الميمية تقمر كما زؤبمر لحممؤيل ححلية الافتتاح 
,RolWer

^^عإّزوبم_روىوضدثعنا لنكان الأحد مساء ف
الأفكارمده كانت وموالإسلأم؛ اصغر لابن أكبر كاخ الكنيسة واحبات 
وحماستهحهلابته من مدة بمد بها اقتنعنا ولكننا لأعلينا، ومروعه حديدة 

.4 اممارةطرىاسوماسمم.ص64-ةل1أ 
ل2أ  Image  ؛٥ Islam in Samuel M.Zwemers Th Moslem World. Quarterly 1911-1947. By

Dr. Abdullah ٥. Abdulkareem. A thesis degree of doctor of philosophy. University

of Lancaster. 2001.P.2I7.
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البروستاتاليممرين أن ْثدمتها _قن كرت ذ فقد الفرنسية المجلة أما 
_قاوروا س|وأنهم القاهرة، مؤتمر من سنوات حمس بعد مؤتمرهم عقدوا 

مئةالمؤتمر سةت اشترك وفد الأسلأم، مقاومة مسألة حول أدنبره مؤتمر 
جمعيةوخمسين أربع من مدعوا عشر وثلاثة ومئة مندوبا وستون وثمانية 

بتنمن وكان لكنو، منصري على ضيوفا حمينا هؤلاء ونزل تنهسيردة، 
الفرنسةالمجلة إليه تشير الذي زؤيمر صمؤيل اكصر الوتمر ف المشترين 

بلفقط، لامؤتهر رثينا يكن لم نؤيمر وأن يهزم، لا الذي الرجل أنه على 
•كازمديرءالروص 

مشكلاتحول النقاس دار زؤيمر. لميمؤيل الافتتاحية الكلمة وبعد 

وكانمكان، كل إ المسلمين بين العاملة التنصميرية المنفلمأت واحتياجات 

الآتيةتالأمور حول النقاش 

الإسلامية.الحركات 

الإسلامي.العالم السياسيةّق التغيرات 

للمسلمين.التأم،يروة البعثات نحاه الحكومات موقف 

الجاف.مدا ^لماكام؛نات 

•بس العامله الدنحسرية اليعيات اصل 

المسلمين.واحتياجات للمنميرين المطبوعات 

الاجتماعية.ونفلمها عقائدها الإصلاحية: الحركات 

.52.51الغارةءعىاسريمألإذس.صل1ا 
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الؤنمر_ةن شارك وقد i للنساء التتمييري بالعمل أيصما البرنامج اهتم 
ومنهن:النساء، من مجموعة 

اااا.Trotter of Algiers 35الجرائر من تروتر يلياس ل٠ 

مؤسسة؛ Annie Van Sommer of Egyptمصر من سومر فان ني آ٠ 
الؤلفات٠بعحص معزوومر-قت ومشتركة التنمديردة، النيل مهلبعة 

الؤدهّربأن الختامية كلمته للأهور_ةت ليفورى القمسس لخمى وف، 
حؤل:يتمحور 

بالحكومات.ا1دنصسرية اليسات علائز ل• 

الإسلام.من التماري موقف 2. 

التنحيير.العاملثزي ق. 

١للأدعهالأ^^^م^^ 4• 

بعمق.الحية المعلاة إلى الحاجة 5. 

هذاأن الهنوية بوكمان ه كتب ومما الوتمر، عن ائقالأت كتبت لقد 
اختيارعلى وقدراته زؤيمر اطلاع سعة تعرفنا وقئ باهميته، عرف التجمع 

الوتمرانتشيت الصالة أن ءالأ للمؤتهر. التاسة التمارين بعحس قياداتقو.موا 
هما:جانبين، —قت 

ااؤتمر٠أعهنماء ثرة ك٠ 

الؤتمر. ٠٤القيمة.الأوراق يض ب ٠

س>بل،زوبمرث2آأ زا 
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والتوصياتا أهم وفيها 

هداإتمام على له والشكر انميالحات، تتم بنعمته الذي لله الحمد 
الأجمال؛سبيل على نتائجه أبرز ْن الذي البحث 

الحروبفشل إلى البامبن سض يرى كما التنمسر تاريخ يعود 1. 

المنميرالصعلييبة الحروب بعد عرف منصير أشهر وليل 4 المدلأيدة 

التنحصير.إ استخدامها وحاول العربية، اللغة تعلم الذي لول ربموند 

للعالمالأستعمار( ) الاحتلال مع وتوسع التنمييري العمل ازداد 2. 

الجمعياتخلال من مؤسسى عمل إلى التنصير وتحول الإسلامي، 

•الاخ^ددرده واالاحلات،والهاادا 

يبنترتيبه وكان م، 1867/4/12-قن زويمر مارينوس صمؤيل ولد 3. 

٠ا فرد عشر خمسة من عشر الثالث أسرته 

مستشرق،بانه اشتهاره من أكثر متحير بانه زؤيمر صمؤيل عرف 4. 
الإسلاميات.ه محترف وهومزك العربية اللغة يعرف 



التعدةالولايات إلى هولندا من زؤبمر صمؤيل عائلة هاجرت 5. 

حيثالنممراس، لليين و>>اوسها بتدينها العائلة وعرفت الأمريكية، 
المئينالتنمييرق مقت عملت وأخته قساوسة، إخوته من أربيه عمل 

سنة.أربعين لدة 

منالقادمة أميوكس البريطاسة ^^يلمحمرباكرصة ة• 
العربية.اللغة تدرسمها يعد البميرة ست للعمل أستراليا 

عملهأئناء بممره.؛قت المدحية.فن الشكلأت بعهس زؤيمر صمؤيل عانى 7. 
الولاياتءالى العودة إلى اضطره ما الحر، شدة يسبب البحرين؛ _ةت 

اللازم.العلاج وأخي الفحوص سض لإجراء الأمريكية التحية 
وفاةمن سنوات ثلاث  Juuكلارك بمارجريت زؤيمر صمؤيل تروج ة• 

م.1937/1/25أميفزوجته 
شموفاها وسد م، 1945/2/21هث

بالؤجدة.زؤيمر صمؤيل 

خمسةعمره قارب وفد م، 1952/4/2زؤيمر-ق صمؤيل مات ه1. 
عاما.وثمانين 

الهولنديةمع الألمانية اللغة وتعلم قملواكى، درسصمؤيلرؤيمر- أل• 
والإنجليرية.

الإنجيليقرأ كان فمد القراءة، تتمجركز_ةن زؤيمر صمؤيل هواية • 12
يوميا.مرات ثلاث 

وكليةلأكاديمية التابعة ادية، الإعد بالمدرسة زويمر صمؤيل المق . 13
سنوات،أربع ضها وأمضى عاما، عشر اثني عمره كان عندما هوب 
كانعندما موب بكلية نؤيمجر صمؤيل التحق ثم الثانؤية، ايل تموهى 
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نيوالعالي.ق JاانمهاJ التعق تعرجه وبعد عاما، عشر ستة عمره 

٠برسيؤك 

اوتتمأير.لأجل خاصة دلوس الطبِق زؤيمر درسصمؤيل . 14

الغرب'عالم إلى للوصول أمامه الطريق زؤيمر صمؤيل عائلة مهدت . 15
الناطق-قأصعب من س. التي المربية الجريرة ءالى إراله ثم ومن 

فله مشاركة أول وكانت والوعظ، التعليم على زؤيمر صمؤيل تدرب . 16
الأحد.يوم الدرسة التدرد،سف 

التحقكما الإعدادية، الدوسة الصديفي مدمويلزويمره عمل . 17

الأمريكية.الانجيلية والنفلمات الجمعيات من بعدد 

_قتوالساهمة التنصعير، عن شهرية زويمر)مقالات صمؤيل مشاركة . 18

والخارجي.الداخلي للتمسر التبرعات جمع 

التطوعنياليلأب لحركة للتعوال أميئا نويمر تعيبنصمؤيل تم . 19
والإرسسالياتالأديان لتاريخ أستاذا أسما وعين سنوات، ثلاث 

برنستؤن.سقت اات،مديردة 

البلادطن ص وتنقلا التنمديرية رحلاته بكثرة زؤبمر صمؤيل اشتهر . 20

الإسلامية.وعير والإسلامية الJربية 

مسلمةأقلية فيها التي ^^ازوي0رإترحالأصحامدةللبلاد . 21
أهمها:أمور، على 

السلمين.تتميير بأهمية لناداة ا ٠

ااتنصسرية.الاحتياجات مرق ت٠ 

اي 27واسضا 



ام^داراانم^^وع^ذ^>٠

والاجتنماعاضالحينرة ا1ؤدمرات قد ع٠ 

التنمييرى.الحقل العاLْنيف دريب ت٠ 

أكثرممينفاته بلغت وقد التاليف، من زؤيمر صمؤيل بمد • 22

مجموعاتثلاث إلى مؤلفاته تصميم المكن ومن ٠ مولنا ^_rl، من 
رئيسة:

اّمبمنفالمالم»ك •

ىسحدثعناكصيرعائ.̂ ٠

المنصدرينالدانية السير عن تتحدث التي الكتب الثالثةت لمجموعة ا ٠

المتاءساورده*وبمودهسأ 

ومنالمقالات، كتابة من المكشن الكثاب من زؤيمر صمؤيل يمد . 23
مجلةكتبه_قت ما •ححير يمكن ولكن لكثرتها، مقالاته حصمر الممعوبة 

مقالة.خمممبمن من أكثر بلغت وقد الإسلامي، العالم 
التيالعربية الإرسالية تاسيس العملية زؤيمر ميمؤيل جهود أهم من • 24

الثانيالفرع زؤيمر صمؤيل افتتح ثم 1و8لم، عام البحيرة أسثتي 
الثالثة—قتالمحطة افتتح ثم 2و81م، عام نهابة البحرين-قن -قت له—ا

3و8لم.عام أي الأولى؛ المحطة افتتاح من عامبمن بعد مسقط 

البعرينلأسبابيثها:. 25

البحيرة*تجربة بعد الحيرة كتساب ا •

ذدسرسويدإ~82آا أ"أي؛ 



الولاياتالإهدلأحية_ؤت الكنيسة وتعد للعلاج، المالية الموارد تواشر ٠
بالمال.الداعمة التحية 

أجراءحلارخضؤع من وذلك ة، ̂ ٠
•لمرس^لأس^ سعا سها ا ْر^ كبيره 

اجاتاارمسإنىاسمج،ح٠ 

١لضوJJتفالإنجليزية الإسلامي انمالم اسسب . 26
لجنةوسكالمت ولم، 06عام القاهرة مؤتمر بعد زويمر صمؤيل عقل 

iم ول  11عام _قت الأول العدد ر ١ لإميد الخطة لوضع لندن ه تمعت جا 
اهتماملديهم ممن التحرير أعضاء من مجموعة للمجلة كان لقد . 27

فيه.التنحييري والعمل الإسلامي بالعالم 

هالكتابة مس_اهمات_قت البارزين السّتشرفن من لجموئ كان . 28

نك،وفنمممارجليوث. وديميد م١كاJوJالد، دانكن أمثال من المجلة 
وغيرهم.مامهنيؤن ولؤيبس 

همر؛رثيسة، صاممر أربعة . 29

حتىافتتاحها مند زويمر صمؤيل تولاها وقئ للعدد، الأفتتاحيق لأول؛ ا ٠
م.1947عام

للمنحسرينمقالات الغالب ه وهي العامة، الشالات لشانئ: ا ٠
وايعسنعرقن.

مشهورين.ضاري أغلبها الكتب لبعض مراحعة لثالث: ا ٠

النميرينمن تقارير وأغلبها التنصميريةأ الإرساليات أحبار لرابع: ا ٠
السبن.قميير حقل العاملثزه 

إءا 129ا اودأسال 



فعالةوسيلة بؤصفها التنمسدرية الؤتمرات زؤبمر ميمؤيل اهتم . 30

منولكن م، 1906عام القاهرة.ق مؤتمر زويمرعشر صمؤيل تبنى . 31

العملمهمة_ةت وسيلة وأنها التتحديرية، بالطبوعات الاهتمام ولا؛ أ ٠
والمعلوماتالتقارير جمع المطبوعات أهداف وأن التنحسرى. 

المناهلقالماطب؛نإت المسلمثن آحسوال عن والاجتماعية التاريخية 
■لل٠بسرJن والتميح المشورة تقديم وكذلك التنحييرية، 

افريقيافارة _امبمنه ك ٠

واسيا.

ببنالعاملة الت؛وحس،ردة والمنظمات اليعئات جهود تؤجيد النا؛ ث٠ 

االمدك؛ن,

منوتداولها المعرفة هده ورصد الأسلأمى، العالم رالى التعرف ابعا: ر٠ 
والكتإيات.المؤتمرات خلال 

وقد0ل9لم، عام باسكتلندا أدنبره مؤتمر عقد زؤيمر صمؤيل تبنى . 32
بهابدأ التي بالأعمال الاهتمام لمواصلة لجنة أدنبره موتمجر من نتج 

ومنها:المؤتمر، 

الاححيائيات.مل ع٠ 

والمطبوعات.لنشر ا ٠

*والتعليم لتربية ا ٠

المنممرين.بين المشكلات ل ح٠ 

ممءبوفوببمرل03أ[ 



بالحكومات.االJشرين علاقات عن دراسة ٠

السنمين.التنممير نشر دون تحول التي الممبات راسة د٠ 

ودارللو1م، عام بلكنوبالهند مومر عقد زويمر صمؤيل تبنى * 33
الأتية:الوضوعات حول الوتمر النتاش^ 

الإسلامية.لحركات ا ٠

^ياتالمياسيةهاكالمالإ،سلأمى.̂ ٠

■لامس>لماأن الت1ومسروة اليصات تجاه الحكومات ؤفف م٠ 

الجانب.مدا السيبزه تقدم ؤقياس الوثني، والعنمير لإسلام ا ٠

السبمن.^ ruالعاملة التنمعيرية اليعثات اهيل ت٠ 

اكلمين.اجات ̂ ٠

الاجتماعية.ونظمها عمائدها الإصملاحية: لحركات ا ٠

اكوصيات

أشهردراسة إلى الجامعات إ العلمية الدراسات بعحض وجيه ت٠ 
تلكمواجهة وكيفية I الياشرة وغير الباسرة ووسسائلهم النميرين 

الاع^^درإه.اسم؛ساولوالء^^ود 

أشهردراسة إلى الجامعات سقن العلمية الدراسات بعضن وجيه ت٠ 
العالم4ن - بالتنميير تلق ما حاصة • وتحليلها زؤيمر صمؤيل كتب 

النميوص.علىوجه العربية والجريرة بعامة، الإسلامي 

UjUji ل|31إ؛
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اكربيذ_ ULjالكتب اولأة 

الأستسار،—الأسشراق— التبشير وحوافيها: ائتتمراتثلأتة أجنحة 

القلم،دار اني، اليد منكة حسن الرحمن عبد وتوجيه وتحليل دراسة 

4وو1م.الموافق - 4ل41ه السابعة، الطيعة دمشق، 

الدينسعد د. الإسلام، مواجهة ي الحديثة الأساليب احدروا 

الطبعةالزمحازيق، للطباعةواسيروالتوض، الأرقم دار صعالح، السيد 
الوافق3و91م.ه  1413الثانية، 

ى— وثاسية ميدانية دراسة — انمرص ^ليج 

المديةاكيم. اس عتبة 

م.1990الموافق ه  1410الأولى، الخلبعة المنورة، 

داردياب، أحمد محمد د. ^ثمراقواكLتسرين، اضواء 

م.1989الموافق ه 1410الأولى، الطبعة القاهرة، المنار، 



الاجتماعيالتاريخ ه دراسة العربي الخليج منطمة التبشيرط 

للنشركاظمة شركة الضيمي! حلف د.سلالالك والسياسي، 

ولم.82الأولى، الطبعة الكؤيت، والتوزيع، والترجمة 

الدينسعد أحمد مئة، لإسلا وا تعربية ا لبلاد ١ ي وايره تبشير لا 
القاهرة.والنشر، للطباعة الأيمان مكتبة البساطي، 

صاى— محمد النبي و»صادت د والا،أسأتب^اق؛ المسسر 

•الطهطاوى عرتإس4اعيل محمد الأسلأم، وبلاد — وسلم عليه اطه 

الوافقف، 7وقل القاهرة، الإسلامية، البحسوث مجمع مطبوعات 

م.1977

عمرود• مح^حلفىحانمي د. اليسروالأس4عمار.فناد^ددالبربة• 

ق7ولم*الخامسة، المليعة صيدا، — بيروت المم،روة، الكتبة فروخ٠ 

لأعمالالكاملة ة الترجم-لإسلامي، ام 
كولورادومقنبؤالأية آيري جلبن مدينة ث عقد اللي التبشيري الؤتمر 

للنشردارحآ3ما1 ونشرته و1م، 78سنة الأمريكية المنعية الولايات 
The Gospel and Islam A .Compendiumبعنوان 

اليلأدالإسلأمية،د.عيدانمزيزاّد،

م.2005الموافق ه  1426الأوتى، اكلبعة الرياض، امحاسم، دار 
د.علىمواجتهه، وسبل ووسائله، وأهدافه، مفهومه، المنصير: 

م.1993الموافق ه  1413الشياض، الملة. إبراهيم 

المميلمحمد ئ. أ. مو*ءب^ه، دار0ىطت ءه ق^^ا كسس^أر. وا الأسيتسمءاى 
م.1999والنشر،الخامرة، للهلباعة قباء دار الجليند، 

ذلبمرصمويل إ يتات J؛ 



العربيةإلى ويقلها لمميها تليه، ا.الإسلامي، الغارة 

بيروت،زيد، ين أسامة مكتبة اليامقن، ومساعد الحطيب الدين محب 

دارالاندونيميى، أبوهلأل اتدويسميا على جديدة تبشيره غارة 

م،41984ه41هالوافقالرابعة، الطبعة جدة، الشروق، 

وموقفهاالاسعمار، التيسير، الأستشراق، الشرالتبمحالفة: قوى 

النحيورة،دارالهاء، الدهان، محمد محمد منالإسلأموائ،،شاأن، 

م.1988الوافقه 1408الثانية، الطبعة 

الرابعة.الطبعة القاهرة، العارف، دار العقيقى، نجيب الستسرقون، 

ذمديةiدراسة ١لإذجديرية باسة الناطقون الستسرقون 

إدارة٠ امرائى الميقاسم د. وتقديم ترجمة الطيباوي، د.عبداللطيف 

لل4له،الإسلامية، سعود بن محمد الإمام بجامعة والشر الثقافة 

م.1991الواففى

الأولالجزء I والإسلاميه العربية الدراسان طن الستشرفن مناهج 

للتربيةالعربية والنفلمة انمربى الحليج لدول التربية مكتب والثاني، 

عشرالخامس بالقرن الاحتمال إطار يمدرمقت واللوم، والثقافة 

الهجري-

عثمانمحمد د> والتبشير، السيحية أم والتنصير الميرانية 

م.1989الوافق ه 1410الأولى، الطيعة القيم، ابن مكتبة الصالح، 

Iمحرس'لراجء 
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Christy Wilson, Baker Book house Michigan, 1952.

Arabia, The cradle of Islam, Samuel M. Zwemer. Introduction
by Rev. lamess. Dennis, Darf Publishers LTD, London, 1986.

Islam and the Cross, selections from the apostle to Islam,
Samuel ٧. Zwemer, edited by Roger s. Greenway, P&R
publishing, Newjersey, 2002.

The Golden Milestone Reminscences of Pionee Days Fifty
years Ago in Arabia, By Samuel M. Zwemer and James
Canfne, Introduction by Lowell Thomas, Fleming H. Revell
Company, New York.

يزية J الإذجإ|وءامية تاكاة 

Image of Islam in Samuel M.Zwemers The Moslem World.
Quarterly 1911-1947, By Dr. Abdullah ٥٠ Abdulkareem, B.A.
in Islamic studies (king Saud University), A thesis submitted
in fulfillment of the requirements of the degree of doctor
of philosophy in Religious Studies at Lancaster University,
August 2001.

الإذجايزيخدأووغخ المجلات وابعاة 

The Moslem World, A Christian Quarterly Review of Current
Events, Literature, and Thoughts Among Mohammedans and
the Progress of Christian Missions in Moslem Lands. Index to
Volumes I.- XXV (1911-1935).

The Moslem World .voll.Qctober. 1911.
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