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k
َلْن تعالى: { قال ـَك َتْرَضىَ َو ْـن ُد َع ـو َيـُه ْل َولَ ا

ّنَصاَرىَ ّتىَ ال ِبَع َح ّت َتُهْم َت ّل َدىَ ِإّن ـُقـْل ِم ّـلـِه ـُهـ ال

َدىَ ُهَو ْلُه ِـئـْن ا َل َبـْعـَت َو ّت َءُهْم ا َد َأـْهـَوا ّـلـِذيِ َبـْعـ ا

َءَك ِم ِمْن َجا ْل ْلِع ّـلـِه ِمْن َلَك َما ا ِـلـّي ـِمـْن ال َولَ َو

]120 [البقرة: }َنِصيٍر

ّيـَهـا َيـا تـعـالى: { قال ّـلـِذيَن َأ ُـنـوا ا ُـنـوا آَم ُكو

ـِه َقّواِميَن ّـل َء ِل َدا ْلِقـْسـِط ـُشـَه ُـكـْم َولَ ِبا ّن َيْجِرَم

َنآَُن ٍم َش َلىَ َقْو ّ َع ُلوا َألَ ُلوا َتْعِد َأـْقـَرُب ـُهـَو اْعِد

ّتْقَوىَ ّتُقوا ِلل ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ِبيٌر ال ُـلـوَن ِبَما َخ َتْعَم
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]8[المائــــــدة: } 

ّد تعالى: { قال ِثيٌر َو َـتـاِب َأـْهـِل ِمْن َك ِك ْل َـلـْو ا

ُكْم َن ّدو ُكْم َبْعـِد ِمْن َيُر ِن ًدا ُكّفـاًرا ِإيَمـا ِمـْن َحَس

ْـنـِد ّـيـَن ـَمـا َبـْعـِد ـِمـْن َأنُفـِسـِهْم ِع َب ْلـَحـّق َلـُهـْم َت ا

ّتـىَ َواْصَفُحوا َفاْعُفوا ِتَي َح ْأ ّلـُه َيـ َأْمِرِه ال ِإّن ِبـ

ّلَه َلىَ ال ٍء ُكّل َع ]109[البقرة: } َقِديٌر َشْي
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الثالثة الطبعة مقدمـــة

ـيدنا عـلـى والسلم والصلة وحده، لله الحمد ـس

ًا وسلم وصحبه آله وعلى محمد ونبينا ًا، تسليم ـثير ـك

وبعد:
التنصير:  كتاب من الثالثة الطبعة هي فهذه
،مواجهته وُسبل ووسائله وأهدافه مفهومه

الصحوة دار عن صدرت قد الولى الطبعة وكانت
صدرت ثم ، م1993 ــ هـ1413 سنة بالقاهرة
ســنــة الـتــوبــة مكـتـبـة عـن الثـانيــة الطبعــة

القسم الطبعة هذه م. وتمثل1998 ــ هـ1419
العربية: المراجع في التنصير  كتاب من الول

تفضلت الذي للمطبوع وراقي ورصد دارسة
بالرياض السلمية سعود بن محمد المام جامعة
عن ثانيًة طبعة م،2003 هـ1424 العام هذا بنشره

باسم م1994 ـ هـ1415 سنة صدرت التي تلك
فاستأذأنت ،العربية الدبيات في التنصير

القسم بنشر الجامعة في الفاضل المسؤولين
تعميم في رغإبة مستقلً، الدراسة، وهو الول،

وقارئة, قارئ كل يعني الذي القسم هذا من الفائدة
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الوراقي) الذي (الرصد الثاني بالقسم بالمقارنة
بالدراسة التنصير ظاهرة بمتابعة المعنيون به يهتم

بجامعة الفاضل المسؤولين والبحث. وأشكر
على بالرياض السلمية سعود بن محمد المام

ً القسم هذا بنشر بالذأن تفضلهم الكتاب من مستل
هذا به ُيسهم أن ُيمكن لما بقسميه, وإدراكهم

من السلمية المة يواجه لما إيضاح من الجهد
ّد ُيع الوقت في أبرزها من التنصير تحديات, 

الحاضر.
على وتعديلت إضافات زدت الطبعة هذه وفي

الكتاب من الول القسم في وردت التي تلك
المراجعة , أملتهاالعربية المراجع في التنصير

ظاهرة على تترى التي والتطورات المستمرة
المذكور الكتاب من الول القسم أن مع التنصير،

الولى بالطبعتين بالمقارنة تعديل عليه طرأ  قد
والثانية.
والقارئة القارئ يدي بين العمل هذا أضع وإذأ

مناقشة في وفقت قد أكون أن الكريمين, أرجو
التي التيارات من تياًرا كونه حيث التنصير, من

أسماء الطبعة هذه في ورد المة.  وقد ُتواجه
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الضرورة أملتها وإقليمية رسمية وجهات أشخاص
فلعلها والشفافية، الوضوح في والرغإبة الموضوعية

المنطلق. هذا من تؤخذ
والمتنان الشكر بجزيل أتقدم أن لي ويطيب

ّي لزميلّي بن إبراهيمالدكتور/  الستاذأ وأخو
بجامعة الحضارة أستاذأ ــ المزيني الحمد محمد
والستاذأ/ ــ السلمية سعود ابن محمد المام
عبدالرحـمـن بـن عبدالعزيز بن محمد

العمل وزير بمكتب المستشار ــ الـهـزاع
معي وقفتهما على ــ بالرياض الجتماعية والشؤون

فلول الكتاب، هذا إصدار متابعة في وإسهامهما
يصدر أن الكتاب لهذا كان ما جهودهما ثم الله فضل
بها. صدر التي الصورة بهذه

ًعا العمل هذا يجعل أن تعالى الله .وأسال ناف
ًا ًا يكون أن آمل الكريم. كما لوجهه وخالص مثير

القديم الموضوع هذا في البحث من لمزيد
الجميع. عون في الله المتجدد. وكان

الحمد إبـراهـيـم بـن عـلـي   
الـنـمـلـة

ــ هـ1424 صفر ــ   الرياض
م2003 أبريل
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المدخــــل

ظهور مع بدأت ظاهرة العام مفهومه في التنصير
..ـ والسلم الصلة عليهما ـ مريم بن عيسى رسالة

حصل ما بحسب تطورات المفهوم لهذا حصل وقد
أو لوشاؤ يد على بدأ تحريف من لىالو للنصرانية

عليها الميلدي. وأدخلت الول القرن في بولس
فأصبحت ة،ـوفارسي [إغإريقية] وهندية يونانية ثقافات

ًطا النصرانية - الله أنزله ذيـال اللهي الوحي من خلي
عليهما ـ مريم بن عيسى هـورسول نبيه - على تعالى

وجودهم في سبقوا الذين البشر وأفكار ـ السلم
النصرانية. ظهور

التنصير، ظاهرة من يسلم لم المسلم والمجتمع
تعّرًضا المجتمعات أكثر المجتمع هذا ىأضح ربما بل

من المنصرون يلقاها التي للمقاومة نظًرا لها،
ًدا المسلمين والجماعات. ذألك المؤسسات قبل أفرا

التوحيد، وعلى الفطرة على بىيتر المسلم أن
ٍذ ويصعب ّبل أن حينئ مع تعارض فيها أفكار أي يتق
وفي العقدية، الجوانب في خلل فيها أو الفطرة،
الواضح.  البديل يملك المسلم مادام العقل، مخاطبة
الموجهة التنصير حملت تستمر هذا ومع

المسلمة، والجاليات والقليات السلمية للمجتمعات
ّددة، ومفهومات عديدة وسائل آخذة عن تختلف متج

غإير إدخال محاولة في المتمثل الساس المفهوم
النصرانية. في النصارى
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ّددة ظاهرة والتنصير ّورة متج واحد. آن في ومتط
توسيع وفي الهداف، تعديل في يأتي وتطورها
ًعا وآخر، حين بين ومراجعتها الوسائل لتعديل تب
الحديثة العصرية الساليب اتخاذأ ذألك ومن الهداف،

البيئات حسب المعدلة، الهداف تحقيق في
هذه وصلت حتى التنصير، إليها يتوّجه التي والنتماءات

أنها إلى ،للظاهرة المتابعين بعض عند الظاهرة،
ومناهجه التعليمية مؤسساته هـل علًما أضحت

ونظرياته. ودراساته
ّبه وقد القدم، منذ الحملت هذه إلى المسلمون تن
والولة والمراء والخلفاء العلماء لها ووقف

العلمية قدراتهم بحسب الناس، وعامة والمفكرون
النصرانية على علمية ردود فقامت والسلطانية،

للنشطة ورصد تنبيهات كذلك المحّرفة. وقامت
العالم وفي بخاصة، المسلم المجتمع في التنصيرية

الرسائل من كثيرة أعداد ظهرت ذألك أجل بعامة. ومن
الكتب في تصدر والبحاث والمقالت والدراسات
كما السيارة، والصحف والمجلت العلمية والدوريات

القبول طابع أخذ الذي الوعاء هذا الشريط، في تصدر
السلم إلى العودة ظاهرة بروز مع الخيرة الونة في

العلمي النتاج هذا في المعلومات . وانتثرت"الصحوة"
كتب من المعلومات أوعية حيث من المتنوع، والفكري
التعّرف على القبال التغطية. وبدأ حيث ومن وغإيرها،

الوعي تنامي مع ،واضًحا التنصيرية الحملت على
والمسلمين، السلم تتحدى تيارات بوجود والشعور

وممارساتهم. الناس أذأهان في منافسته على وتعمل
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ِتها التنصير حول المعلومات تناثر وبسبب ّت وتش
ِرها الحصائية البيانات واختلف ّي ومن الزمن، مع وتغ

الحملت مع بالمؤلف مرت التي الذاتية التجربة خلل
أوجه على والطلع ،لها المحدود ضبالتعّر التنصيرية
ّددة، الحملت هذه إن وحيث نشاطها، بحق وهي متج

ّدد الوقوف المفيد من أنه وجدت المسلم، المجتمع ته
ُفها، مفهوُمها، حيث من التنصيرية، الفكرة مع وأهدا

ُلها مواجهتها، وسبُل والمساندة، المباشرة ووسائ
تعدو ل القارئ. وهي يدي بين التي الوقفة هذه فجاءت

باللغة الظاهرة هذه عن كتب لما عاًما عرًضا كونها
موضوعية علمية بوقفة الخروج ومحاولة العربية،
واحد. مرجع في بوضعها القارئ على المسافة تختصر
معلومات إيراد ول هذا، في السبق أدعي ول
في متناثرة بوقفات التدّخل محاولتي عدا جديدة،
فإنه فضل الوقفات لهذه يكن العرض. فإن هذا سياق

(القارئ) المستفيد على المسافة تقصير في سينحصر
من التنصير، عن المعلومات إلى السريع بالوصول

ُنه حيث المجتمع على آثارها لها قائمة ظاهرة كو
من لمزيد الفاق تفتح الوقفة هذه المسلم. ولعل

ذألك. أراد لمن التوّسع
هذا في والسهام للتوّسع المجال إتاحة سبيل وفي
في التنصير عن كتب ما رصد إلى عمدت المجال
الكتب في جاء ما وبخاصة ،"العربية "المراجع الدبيات

الوقفة هذه الثقـافية. وجعلت والمجـلت والدوريـات
الوراقي للرصد مقدمة القارئ يدي بين التي

عن مستقلة الوقفة ظهرت . فإن"الببليوجرافي"
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على المسافة اختصار أيًضا، بذلك، قصد فإنما الرصد
إلى رجع الستزادة أراد فإن (القارئ)، المستفيد

مواد تقسيم خلل من مبتغاه، على هـليدل الرصد
رأيت الموضوعات، رؤوس من مجموعة إلى الرصد

إغإفال عدم مع المواد، هذه عنه تحدثت ما أهم هي أنها
بينها. التداخل
البيانات عن البتعاد الوقفة هذه في تعمدت وقد

دقيقة. - غإير الغالب - في وجدتها لنني والحصائيات
ّقتها وعدم َتق أنها إلى يرجع د مراجع من عادة ىُتس

ًيا تركيزها يكون أجنبية، ًنا، طائف ًيا أو أحيا ًنا مؤسس أحيا
ًيا أو ،ىأخر إحصائياتها فتقتصر ثالثة، ناحية من إقليم
أو بروتستانتية أو [كاثوليكية الطائفة إنجازات على

أو إرسالية إنجاز على تقتصر أو أرثودوكسية]،
أو تنظيمية، رابطة تربطها الرساليات من مجموعة
الجهود. جميع تغطي ل لكنها إقليمية،

ميزانية أن ةـالمقول هذه على مثال وأقرب
م1990- هـ1411 عام كانت المـالع في التنصير
أمريكي دولر ارـملي ينـوست ةـوأربع ةـمئ حوالي

ًيا،164.000.000.000[ بهذا ادنيـأف وقد ] سنو
في ينـالعامل أحد السميط، عبدالرحمن ورـالدكت

الدعوة ةـمجل في الرقم هذا ونشر الفريقية، الساحة
عام قفزت قد الميزانية أن دتـوج السعودية. ثم

ارـــملي ينـوثمان دـوواح ةــمئ إلـى م1992هـ-1413
ادـأف ]. وقد181.000.000.000[ كيــريمأ دولر
الدروس أحد في العودة فهد بن سلمان الشيخ بهذا

الزمني ارقـالتنصير. والف عن فيها تحدث التي ةـالعام
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اـبينهم يـالرقم ارقـالف أما ان،ـسنت هو ينـالرقم بين
]،17.000.000.000[ دولر ارـملي عشر ةـسبع وـفه

هذا فقط. ومثل سنتين غإضون في الزيادة وهو
المنصرين أعداد على ينطبق الرقام في التفاوت

والمعاهد والمتنصرات، والمتنصرين والمنصرات،
واللقاءات والحديثة، القديمة والجمعيات التنصيرية،

. "تنصيرية" وسائل من وغإيرها والمؤتمرات
ابـللشب العالمية الندوة وّزعتها نشرة وفي

غـيبل العالم في النصارى عدد أن فيها جاء لميـالس
ًداو ةـمئ عـوسب اًراـملي ونـملي نـعشريو واح

المنظمات عدد وبلغ ) نسمة،1.721.000.000(
ًفا وعشرين أربعة العالم في التنصيرية مئة وخمس أل

العاملة المنظمات وعدد ) منظمة،24.580( وثمانين
ًفا عشرين عن دـيزي الخدمة جالتـم في مئة عـوسب أل

تبعث التي المنظمات عدد ويبلغ ) منظمة،20.700(
والغإاثة التنصير التـمج في متخصصين منصرين

) منظمة،3.880( وثمانين مئة مانيـوث آلف ةـثلث
ًفا وتسعين ثمانية على التنصيرية المعاهد عدد ويزيد أل
ًدا98.720( وعشرين مئة وسبع ًيا، ) معه ويبلغ تنصير
المجتمع إطار خارج للعمل المتفرغإين المنصرين عدد

ًفا وسبعين وثلثة مئتين من أكثر النصراني مئة وسبع أل
هذا أن لي يظهر والذي ) منصًرا،273.770( وسبعين

ًدا، متواضع الخير الرقم المؤلفة الكتب عدد ويزيد ج
ًفا وعشرين اثنين عن التنصير لغإراض ( ومئة أل

ددـع وبلغ متعددة، ولهجات لغات في ) كتاب22.100
ينـئتوم ـينألف المنتظمة الدورية لتـوالمج النشرات
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مليين منها توّزع ومجلة، ) نشرة2.270( وسبعين
الذأاعات محطات عدد ويزيد مختلفة، بلغات النسخ

تبث ) إذأاعة،1.900( مئة عـوتس ألف على التنصيرية
ها. وذأكرتـوبلغات ةـ) دول100( مئة من أكثر إلى

اـعليه حصل التي اتـالتبرع مجموع أن النشرة
وخمسين وواحد ةـمئ حوالي واحد امـلع المنصرون

وهذا أمريكي، ) دولر151.000.000.000( مليار
المحاضرة من المأخوذأ الرقم عن يقّل الرقم

)30.000.000.000( مليار بثلثين أعله المذكورة
الدكتور بـه أفاد الـذي الرقم عن ويقّل دولر،

( مليار عشر بثلثة السميط عبدالرحمن
) دولر. 13.000.000.000

العربية باللغة المنشورة الحصائيات آخر من ولعل
حمود بن الدكتور/ عبدالرحمن كتاب في جاء ما

أفريقيا في التنصير  عن لمحات  السميط
يذكر حيث م،2000هـ/1420 سنة حدود في المطبوع

لبحوث الدولية النشرة عن منقولة إحصائيات فيه
السكان حول العامة البيانات ذأكر التنصير. فبعد

المنّصريــــن عــدد أن يذكر وطوائفهم وأديانهم
م1999 المـوافق هـ1419/1420 سـنة الجانب

عدد وبلغ  ) منّصر،415.000(  بـلــــــــــــغ
 ) منّصر،4.910.000(                المحليين المنّصرين

الخمسة فــاق المنّصريــن عدد مجمل أن يعني وهذا
وبلغ  ) منّصر،5.320.000(   مــليــون وثلــث مليين

(  واحدة لسنة التنصير لعمال التبرعات مجموع
وثمانين وتسعـة مئـة وأربع  ) مليار1.489.000.000
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( التنصيريـة الكتـب عنوانـات دولر. وبلغـت مليـون
ًفا وعشرين ) أربعة24.800 عنـوان، مئة وثمـان أل

ألفـا وثلثين  ) ثلثـة33.700(  بلغ المجلت وعـدد
( الناجيل من وطبع مجلـة، مئـة وسبع

وأربعون وتسعة ومئة ) ملياران2.149.341.000
ًنا نسخـة. ووصـل ألف وأربعون وواحد مئة وثلث مليو

آلف ) ثلثة3.770( والتلفزيـون الذأاعـة محطات عدد
التنصير خطط عدد وبلغ محطة، وسبعين مئة وسبع

ًفا1340(  العـــالم في خطة. وأربعين مئة وثلث  ) أل
عام وغإيرها العداد هذه عن بيانات نفسه الكتاب وفي

هـ/1420 أعــــــله البيانات وهذه م1970هـ/1390
والرقام العداد إليه تصل أن يتوقع وما م،1999

المؤلف يبين م, كما2025هـ/1445 لـسـنـة
دخل حول م1997هـ/  1418- 1417 لعام إحصائيات
وعنوانات اللي، الحاسب أجهزة وعدد الكنيسة،

الذأاعة ومحطات طبعها، تم التي والناجيل الكتب،
بلغ حيث والمشاهدين، المستمعين وأعداد والتلفزيون،

وتسعين وستة مئة وثماني ) ملياًرا1.896.176.000(
ًنا ومشاهد. وبلغ مستمع ألف وسبعين وستة ومئة مليو

وعشرين ) ثلثة23.400(    التنصيرية الجمعيات عدد
ًفا ترسل التي الجمعيات عدد وبلغ جمعية، مئة وأربع أل

مئة وست آلف  ) أربعة4.600( للخارج منّصرين
البيانات، هذه إلى العودة معه يجدر جمعية. مما

لبحوث الدولية النشرة موقع طريق عن إليها والوصول
النترنت. في التنصير
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ٌع فذلك الرقام، في التباين هذا في غإرابة ول راج
هذه موردو بها يستأنس التي المصادر نوعية إلى

والحصاءات فالرقام حال أي الحصائيات. وعلى
ّور نظًرا عجيبة، بسرعة ومتغيرة عالية ظاهرة لتط

بعامة، الناس بين التنصير نشر في وأساليبه التنصير
ّنب آثرت ولهذا الوقفات. هذه في الحصائيات ذأكر تج

للتنصير المناقشات هذه في أيًضا منهجي ومن
مقابل في والتنصير النصرانية مصطلحي على الصرار

يأتي مما إليه اضطررت ما إل والتبشير، المسيحية
ًيا ـ أملك فل اقتباًسا، منقول نّص ضمن التصّرف ـ علم

النص في التدّخل أشأ فيه. ولم الواردة الكلمات في
ذألك، إمكان مع معقوفتين، بين المختار البديل بوضع
ًيا أر لم لني وأني المنهج، تبيان هنا ويكفي لذلك، داع
للمؤلفين إقراري هـل نقلي يعني نًصا. ول أنقل إنما

.فيه الواردة المصطلحات باستخدام
الذي المنهج من المستمد رأيي - في وينبغي

ظاهرة تعالج - أن المناقشات هذه في عليه سرت
في الفراط عن بعيدة موضوعية، معالجة التنصير

أن بالضرورة بعامة. فليس النصارى تجاه الحساسية
جميع أن بالضرورة ليس بل منصرون، النصارى جميع

في تعاليمها ويطبقون بنصرانيتهم، مقتنعون النصارى
حياتهم في تعاليمها يطبقون كانوا وإذأا الخاصة، حياتهم

مفهوم مع متعاطفين بالضرورة فليسوا الخاصة،
ًة احتمالٍت هناك أن نجد التنصير. وهكذا تمنعنا كثير

الجميع. على معممة الحكام إطلق من
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هناك أن ندرك أن أيًضا تقتضي والموضوعية
لم المسلمة، وغإير المسلمة، المجتمعات في نصارى

بالظنة، الناس نأخذ أل المنصرين. وينبغي بثياب يأتوا
بل شخصية، نظر وجهات عن نعبر ل مواقفنا في لننا
خبر إلى هنا إليه. وأحيل الناس ندعو منهج عن نعبر
بالمسجد فعلوه  - وما-  الرسول إلى نجران وفد

- من السلم الصلة - عليه الرسول وموقف النبوي،
المؤمنين أمير فعله ما إلى أحيل التصرف. كما هذا

ّطاب بن - عمر-  الله رسول  خليفة خليفة رضي - الخ
موقفه إلى لـأحي كما دس،ـالمق بيت عنه- في الله

أحد عند النصراني المحاسب عنه- من الله رضي-
إلى النظر مسألة في الصورة لتكتمل وذألك الولة،

الخرين.
المسلمين غإير من ،الخرين إلى النظر أن على

الحنيف، الشرع أحكام تحكمه المسلم، المجتمع في
تحكم التي الشرعية الحكام جميع مع الحال هي كما

عامًة. الخلق ومع مباشرة، تعالى الله مع العبد علقة
يخضع الذي الذاتي الشعور لسيطرة المجال ُيترك ولم

النيين. والمكان الزمان لمؤثرات
إلى الرجوع عدم في قّصرت قد أكون وربما

حيث من ذألك، على القدرة مع الجنبية السهامات
هذا، مع - فاقتصرت، الحمد - ولله اللغوية المكانية

ما لبعض السريع العرض بالعربية. عدا كتب ما على
والمكان. المستقبل إلى والنظرة الوسائل، عن كتب

المصادر توافر عدم ىسو لذلك مبّرًرا أجد ول
ىمد الوقفة. ولعل هذه إعداد عند الجنبية والمراجع
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هذه طرق تالية، طبعة في يوجب، منها والفادة قبولها
المعلومات على الحصول في منها والفادة الوسيلة

من تنهل إنها إذأ حديثة، أنها على إليها ينظر قد التي
المنبع.

من مجموعة الوقفة هذه نواة كانت وقد
مساجد بعض في ألقيت التنصير حول المحاضرات

وألقيت السعودية، العربية بالمملكة الرياض مدينة
الفجيرة في الجتماعي الصلح جمعية فرع في كذلك

السلمية الجامعة وفي المتحدة، العربية المارات من
المركز وفي النايجر، عاصمة نيامي مشارف على

السودان. وقد عاصمة بالخرطوم الفريقي السلمي
الحضور بعض من دعوات المحاضرات هذه خلل لقيُت
حيث من تعددت التي المحاضرات هذه مضمون لنشر

نفُسه. الموضوع حيث من وتكررت إلقاؤها،
وأن منها، أريد ما الوقفة هذه تؤدي أن آمله والذي

ًقا تفتح الفادة. ولعلها أراد لمن نفع فيها يكون آفا
ما  حول"القّراء" من المستفيدين أذأهان في جديدة
ّدمتها في تأتي خارجية تحديات من المة تعانيه -في مق

المة يواجه ما رغإم المستمرة، التنصير نظري- حملت
ثم العلمانية، مثل جديدة أسماء أعطيت توجهات من

تغفل لم التوجهات هذه أن أزعم أني إل العولمة،
النصارى غإير إدخال مجرد من العم التنصير مفهوم

الدين تهمش توجهات أنها لنا ظهر مهما النصرانية، في
هذه أن أجد ولذا الدولة، عن الدين فصل وتّسوق

ومعالتنصير.  حملت على التركيز في مهمة الوقفات
كما المقل، جهد حال، أي على تظل، وقفات فهي هذا
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منه يؤخذ الذي المعصومين غإير البشر كلم من تظل
.ويرد

ْقِّقُت قد أكون أن وأرجو ّف مفهوم طرح في ُو
بالصورة مواجهته وسبل ووسائله وأهدافه التنصير

العون أستمد الله إليها, ومن سعيت التي الموضوعية
والتوفيق.
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الول لـالفص

يرـــالتنص ومــفهــم
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وي:ـاللغ ىالمعن

الدعوة هو اللغوي اللفظي مفهومه في التنصير

في النصارى غإير إدخال أو النصرانية، اعتناق إلى

أبي عن للبخاري واللفظ الصحيحين النصرانية. وفي

(-: -  الله رسول - قال: قال عنه الله - رضي هريرة

أو يهودانه فأبواه الفطرة، على إل يولد مولود من ما

جمعاء، بهيمة البهيمة تنتج كما يمّجسانه، أو ينصرانه

هي هنا . والفطرة)جدعاء؟ من فيها تحّسون هل

 )1(السلم.

في والتنّصر: الدخول": العرب لسان وفي

ِري. في المحكم: الدخول وفي النصرانية، ْقِّص ّن ال

ًيا... ونّصره: جعله )2( ."نصران

قول منه الشريف. وقريب الحديث وأورد

الباريِ فتحالعسقلني.  حجر بن علي بن انظر: أحمد(
ّقم13.- البخاريِ صحيح بشرح وأبوابه كتبه  مج.- ر

وتصحيح بإخراجه وقام الباقي عبد فؤاد محمد وأحاديثه
د.ت.- المعرفة، الخطيب.- بيروت: دار الدين محب تجاربه

وانظر القدر، كتاب  في4775 رقم .- حديث8/512
الجنائز. كتاب  في3/346 في آخر بلفظ الحديث

بن مكرم بن محمد الفضل أبو الدين جمال منظور، ابن(
.-العرب لسانحبقة.  بنا القاسم أبي بن أحمد بن علي

.4441-7/4440د.ت.-  المعارف،  مج.- القاهرة: دار8
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:المحيط القاموس في الفيروزآبادي

النصارى، واحدة والنصرانة ...والنصرانية(

وأنصار. نصراني ويقال دينهم، أيًضا والنصرانية

جعله ونّصره دينهم، في دخل وتنّصر

ًيا... تاج "الزبيدي" في ذألك مثل وذأكر )3(.)نصران

)4(.العروس

رة:ــالنساط

من شيء اللفظي للمفهوم حصل وقد

ّور مع التطوير بعثة منذ التنصير إلى النظرة تط

يكن فلم -، السلم - عليهما مريم بن عيسى

ظاهرة هو وليس الطلق، حديث المفهوم هذا

النصرانية، ظهور مع التنصير بدأ لقد بل جديدة،

ًبا كان حيث الدين لنشر النجيل به جاء مطل

يسميه كما المسيحي الدين - وليس النصراني

 )1(-.المتأخرون

القاموس- يعقوب. بن محمد الدين مجد آبادي، الفيروز(
وشركاه، الحلبي  مج.- القاهرة: مؤسسة4.- المحيط

.143-2/142د.ت.- 
جواهر من العروس تاج الزبيدي.- ىمرتض محمد(

هـ.1306الخيرية، : المطبعةةالقاهر .-القاموس
إلى يرجع والدللت المصطلحات ىعل الستقرار أجل من(

أم والتنصير النصرانيةصالح.  بن عثمان محمد
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لها يقال النصارى من طائفة هاجرت وقد
 من)3(""نســـطور إلى  نسبــة)2(""النساطرة

فيها، مدرستهم أغإلقت أن  بعد)4("الرها"،
،م439 سنة )1(زينون يد الرها"،على "مدرسة
 سنة)2("بارسوما" قيادة تحت الطائفة فهاجرت

مدرسة فيها وأنشأت "فارس"، إلى م457

حول مقارنة والتبشير: دراسة المسيحية
ابن المنورة: مكتبة .- المدينةوالدلَلَت المصطلحات

أن المؤلف يؤكد .- حيثص69.- م1989-هـ1410 القيم،
هذا عن الحديث عند اعتمادها ينبغي التي المصطلحات

والتبشير.، المسيحية ل والتنصير النصرانية هي الموضوع
الختيار. لهذا المقنعة العلمية الدلة ويقدم

إن يقولون نسطور، إلى ينسبون النسطورية أو النساطرة(
تزل، لم كلها القدس وروح وابن أب أشياء ثلثة ىتعال الله
وإنسان كله تام - إله السلم - عليهما مريم بن عيسى وأن
عيسى من النسان الخر. وأن غإير أحدهما وليس كله، تام
مريم وقتل. وأن صلب الذي - هو السلم - عليهما مريم بن

ىتعال الله وأن الله، تلد ولم النسان السلم- ولدت -عليها
الموصل في غإالبة الفرقة هذه وكانت الله، ولد الذي هو

الظاهري، حزم ابن وخراسان. انظر وفارس والعراق
5.- والنحل الملل في الفصلأحمد.  بن علي أبومحمد

. 1/49-.-  م1980هـ-1400 الفكر، مج.- د.م.: دار
بسورية. وقد قيصرية ) فيم451-380 (نحو نسطور ولد(

إلى ونفي  هـ431 سنة المسكوني أفسس مجمع حرمه
هرة.ز أبو محمد استمر. انظر مذهبه ولكن مصر،

التي الدوار في النصرانية: تبحث في محاضرات
وفي كتبهم وفي النصارىَ عقائد عليها مرت

.- الرياض:4.- طوفرقهم المقدسة مجامعهم
والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات العامة الرئاسة

.167-165 .- صهـ1404 والرشاد،
بالرومية والموصل. وهي الشام بين بالجزيرة مدينة الرها(

من السادسة السنة  في"سلوتس" الملك بناها (أذأاسا)،
وحلب. انظر وأفامية وسلوقية اللذأقية مع السكندر موت
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حملت المدرسة هذه من وانتشرت )3("نصيبين"،
جوف إلى النسطورية الطريقة على التنصير

الحملت هذه استعانت العرب. وقد وبلد آسيا
[الغإريقية] لنشر اليونانية بالفلسفة التنصيرية

بن عيسى المسيح طبيعة حول الخاصة التعاليم

 مج.- بيروت: دار5.- البلدان معجمالحموي.  ياقوت
.107-3/106 و128-1/127د.ت.-  صادر،

من ) حكمم491-426 ( نحو بيزنطي إمبراطور زينون(
بسبب وثورات قلقل واجهته وفاته. وقد إلى م474 سنة

عصره. انظر: في الدينية الفتن
 FUNK AND WAGNALLS NEW ENCYCLOPEDIA.- 27 VOLS.- NEW YORK: 

FUNK AND WAGNALLS, 1975.-   25
-420 (نحو برصوما أو برصوم أو بارصوما أو بارسوما(

أسقف وصار النسطورية، تبع سرياني ) كاتبم495
ىعل وعمل الرها، مدرسة إليها فنقل ،م450 نحو نصيبين
في المنجدفارس. انظر:  بلد في النسطورية إشاعة

.86ص.- م1969المشرق، .- بيروت: دار2.- طالعلم
هذه يخدم لنه المجال هذا في المنجد ىعل اعتمدت وإنما

المعلومات في النصرانية النزعة رغإم العلم، من النوعية
في العلم. انظر وقسم اللغوي القسم في يقدمها التي
في النصرانية النزعةعوض.  المنجد: إبراهيم نقد

هـ-1411 الفرقان، .- الطائف: دارالمنجد قاموس
. ص51.- م1991

أثًرا  عنها"ياقوت" الجزيرة. يروي بلد من مدينة نصيبين(
ْقِّعلها بفتحها دعاء - فيه -  الرسول عن للمسلمين. بركة وج
عنه-، الله -رضي غإنم بن عياض المسلم القائد فتحها وقد

الحموي. ياقوت السريانية. انظر بمدرستها واشتهرت
.  289-5/288سابق.-  .- مرجعالبلدان معجم
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)4(السلم-. -عليهما مريم

ىالخر بالثقافات الستعانات توالت ثم
هذه ىأعط مما ،وغإيرها والهندية كالفارسية

ًدا الديانة ًيا، بع عن بها الخروج إلى سعى وثن
- عليهما مريم بن عيسى بها جاء التي أصولها
المسيحية"  أركان قيل: إن حتى-  السلم

أو تأثرت وشعائرها وصلواتها وعقائدها الجديدة
قبل سائدة كانت التي الوثنية الديانة من تحدرت
أيامه. في أو -، السلم - عليه المسيح ظهور

الوثنية، ديانتهم من الجدد المؤمنون نقلها وقد
رموًزا وجعلتها تبنتها ثم الكنيسة، عليها فأقّرتهم

ّفقة تأويلية ّبس ترضيهم مل  )1(."غإيرهم على وتل

نشر على عاملين يكونوا ولم"مظهر:  إسماعيل يقول(
تعاليمهم منها ينشروا أن أرادوا بل فقط، المسيحية

بث ىعل يستعينون فأخذوا المسيح، طبيعة في الخاصة
اليونانية. الفلسفة من منتزعة ومذاهب بأقوال أفكارهم

الفلسفة في معلًما بالضرورة نسطوري مبشر كل فأصبح
. انظر:"المسيحي بالدين مبشر أنه كما اليونانية،
بالترجمة العربي الفكر تطور تاريخ"مظهر.   إسماعيل

2 ع66مج المقتطف.- "-1- اليونانية الثقافة من والنقل
.149- 141).- صم3/3/1925(

الصوليونغ.  غإوستاف وكارل ويند وإدغإار نايتون أندريه(
الزين.- د.م.: عزمي سميرة .- ترجمةللمسيحية الوثنية
م.-1991-هـ1411 النسانية، للدراسات الدولي المعهد

في أيًضا ). وانظر4الحقيقة/ أجل من .- (سلسلة5ص
العقائدالتنير.  طاهر للنصرانية: محمد الوثنية الصول
عليه وعلق .- نشرهالنصرانية الديانة في الوثنية
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ر:ـالمنّص بولس
كان وقد )2(بولس، أو شاؤول ىسع هذا وقبل

النصرانية نشر إلى فتنّصر، النصارى يضطهد ّيايهود
مريم بن عيسى المسيح أن زعم أن بعد طريقته، على

طريقه في وهو المنام في جاءه - قد السلم -عليهما
النصارى، اضطهاد ترك منه وطلب الشام، دمشق إلى

وقد (التنصير)، النصرانية إلى الدعوة ركب في والسير
من )3(مصطنعة، أنها ُيذكر التي الرؤيا، هذه قبل كان

الشيباني.- الكويت: إبراهيم بنا محمد هـل وقدم ونقحه
ص.- (سلسلة156.- م1987هـ-1408 تيمية، ابن مكتبة
).4ونحل/ ملل

بولس أو شاؤول تأثير ىعل المفصل التعرف سبيل في(
بولسماكبي.  هيم إلى يرجع النصرانية الديانة على

الزين.- د. عزمي سميرة .- ترجمةالمسيحية وتحريف
-هـ1411 النسانية، للدراسات الدولي م.: المعهد

).3الحقيقة/ أجل من ص. (سلسلة103م.- 1991
كثيًرا أن نجد بولس أو شاؤول سنه الذي التقليد هذا ومن(

ىعيس للمسيح رؤيتهم مسألة في  يتهاونون النصارى من
إلى المنام في إليهم - ومجيئه السلم مريم- عليهما بن

كنت الذي السكن ىعل المشرف مرة لي ذأكر اليوم. فقد
نىيتم كان أنه المريكية المتحدة الوليات في فيه أقيم

= لغـبمب وتكون الصغيرة، سيارته من أكبر سيارة اقتناء
على ودلني المنام في ىعيس زهيد. يقول: فجاءني=  

النوم من صحوت خاطري. فلما في كانت التي السيارة
وعشرين بخمسة واشتريتها السيارة حيث إلى ذأهبت

المتحدة الوليات في الكبار المنصرين أحد أن دولًرا. كما
وفي البلد، تلك في التنصير أقطاب من وهو المريكية،

وله تنصيرية، مؤسسة ويدير أوكلهوما ولية ومقره غإيرها
يوًما فقام مالي عجز هـل حصل قد كذلك تنصيرية جامعة
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ّد بيت نصارى لسيما بالنصارى، نكاية الناس أش
ًعا. فيها نفوذأه كان حيث المقدس،  واس

ّد المفهوم وبهذا وواضع الول، المنّصر بولس يع

يكن: أمير محمد  يقول )1(العالمي. التنصير أسس

يعتبر بل فقط الول المسيحي المبشر بولس ليعتبر"

كما يعانيه، الذي المادي العجز وذأكر يتباكي وهو أتباعه ىعل
الليلة زاره - قد السلم عليهما ـ مريم بن عيسى أن ذأكر

جمع من يتمكن لم إن إنه هـل وقال المنام، في البارحة
يعمل فسوف محددة مدة غإضون في دولر مليين ثمانية

جمع أن إل منه كان فما أعماله، وإنهاء عليه القضاء ىعل
المحددة، من أقل مدة وفي المحدد، من أكثر المال من

المجال هذا في بالهلك!! والقصص هـل التهديد من فنجا
كثيرة. 

إنه قيل مضطربة. فقد بولس أو شاؤول عن المعلومات(
وأنه الصغري، آسيا مدن من طرسوس مواليد من

سبط السلم- من -عليه إبراهيم نسل من إسرائيلي
يد ىعل تتلمذ أنه ويذكر فريسيا، كان أنه ويزعم بنيامين،
وكان الفريسية، القدس أكاديمية في غإمالئيل الحاخام
ونساءها رجالها ويجر البيوت ويدخل الكنيسة ىعل يسطو

إلى اليهودية من هـتحول حادثة السجون. ويذكر ويدخلهم
ًبا كنت ولما"التي:  النحو ىعل النصرانية دمشق إلى ذأاه
النهار نصف في رأيت الكهنة رؤساء من ووصية بسلطان

لمعان من أفضل السماء من  نوًرا"الملك أيها الطريق، في
معي. فلما الذاهبين وحول حولي من أبرق قد الشمس
ًعا سقطنا ًتا سمعت الرض ىعل جمي ويقول يكلمني صو

أن عليك صعب تضطهدني؟ لماذأا شاول بالعبرانية: شاول
يسوع فقال: أنا ياسيد؟ أنت أنا: من مناخس. فقلت ترفس

لهذا لني رجليك ىعل وقف قم ولكن تضطهده، أنت الذي
ًدا خادًما لنتخبك ظهرت به لك سأظهر وبما رأيت بما وشاه
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يزال العالمي. ول المسيحي التبشير أسس واضع

وترتيباتهم خططهم يستقون هذه أيامنا في المبشرون

علم مؤسس بحق بولس. فهو الول معلمهم من

 في نجح وقد التبشير،

ًذا إليهم أرسلك أنا الذين المم ومن الشعب من إياك منق
سلطان ومن نورإلى ظلمات من يرجعوا كي عيونهم لتفتح

الخطايا غإفران بي باليمان ينالوا حتى الله إلى الشيطان
ًبا بولسماكبي.  هيم: . انظر"المقدسين مع ونصي

.42 سابق.- ص .- مرجعالمسيحية وتحريف
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ّيما المضمار هذا أن إلى التنبيه من بد ول )1(."نجاح أ

تختلف المسلمين نحن قبلنا من لبولس النظرة هذه

ّدونه إذأ له، النصارى بعض نظرة عن المنقذ، يع

ّلص" "بولس ويسمونه كذلك التنبيه من ولبد ،المخ

-عليهما مريم بن عيسى أن يعتقد من هناك أن إلى

ّد الذي والسلم- هو الصلة على الول، المنّصر ُيع

الذي بالمفهوم بالنصرانية مبشًرا بعث أنه اعتبار

.-الصليب ىَعل السخريوطي يهوذايكن.  أمير محمد(
.303 .- صم1990) هـ1410( ،أقرأ ا: دارـمالط

البرذأعاني. أو الرهاوي يعقوب إلى ينسبون اليعاقبة)2(
ًبا وكان فرقة وهم"حزم:  ابن بالقسطنطينية. يقول راه

إن" وقالوا: "تامة... وحشة منافرة والحس العقل نافرت
مات كفرهم عظيم عن ىتعال الله  وأن.الله هو المسيح
مدبر بل والفلك مدبر بل أيام ثلثة بقي العالم وأن ،وصلب

ًثا عاد ىتعال الله وأن ،كان كما ورجع قام ثم وأن ،محد
مريم بطن في كان هو ىتعال وأنه ،قديًما عاد المحدث
ً الحبشة وجميع النوبة وجميع مصر أعمال في به محمول
الفصلحزم.  . انظر: ابن"المذكورتين المتين وملوك

.49 سابق.- ص .- مرجعوالنحل الملل في
طبيعة حول النصرانية الطوائف بين قائًما الجدل يزال ل)3(

ًنا كونه السلم- بين مريم-عليهما بن ىعيس المسيح أو إنسا
ًها ىتعال الله والناسوتية. ويقول اللهوتية بين يجمع أو إل

ًبا ْقِّذأ{السلم-:  -عليهما مريم بن عيسى مخاط ِإ ّلُه َقاَل َو َيا ال
َأنَت مريم بن عيسى ْقِّلَت َأ ّناِس ُق ِني ِلل ُذو ّتِخ ُأّمي ا ْقِّيِن َو َه َل ْقِّن ِإ ِم

ِه ُدوِن ّل َنَك َقاَل ال ْقِّبَحا ُكوُن َما ُس ْقِّن ِلي َي ُقوَل َأ ْقِّيَس َما َأ ِلي َل
ّق ْقِّن ِبَح ُتُه ُكنُت ِإ ْقِّل ْقِّد ُق َق َتُه َف ْقِّم ِل َلُم َع ْقِّع ْقِّفِسي ِفي َما َت َلُم َول َن ْقِّع َأ

ْقِّفِسَك ِفي َما ّنَك َن ْقِّنَت ِإ ُيوِب َعلُّم َأ ُغ ْقِّل الية المائدة . سورة}ا
116.
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تحولت الذي لبالمفهوم النصرانية، حول به الله أرسله

التحول. هذا في اليهود تدخل بفعل النصرانية إليه

اليعاقبة:

الجهة في وتزعمها التنصير تلحم تعاقبت ثم

مع واـاختلف ينالذ )2(ةـعاقباليـــــ فلسطين من الغربية

- مريم بن عيسى المسيح ةــــطبيع حول رةـــالنساط

  )3(واللهوتية. الناسوتية - بين السلم عليهما

والنصارى: المسلمون
أو والنصارى، المسلمين بين علقة أول ولعل
محمد-  الرسول عهد على كانت والنصرانية، السلم
ًدا أرسل - حينما في صالح ملك إلى المهاجرين من وف
سبق من حصل وما )1(النجاشي، هـل يقال الحبشة
المسلمين، إيواء عن الملك إثناء ومحاولتهم قريش

طبيعة حول وحجاج نقاش المحاولة هذه صاحب وقد

))

الله - رضي الصحابة من ويعد أصحمة اسمه النجاشي(
تعريف بحسب التابعين من - وقيل أجمعين عنهم

عليه ى- وصل-  محمد الرسول حياة في الصحابي. توفي
وذأكر النجاشي ترجمة في -. انظر السلم - عليه الرسول

عثمان بن أحمد بن محمد الدين أيًضا: شمس القصة
.- بيروت:3  مج.- ط23.- النبلء أعلم سيرالذهبي. 
.443-1/428.- م1985هـ-1405 الرسالة، مؤسسة
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- ونظرة السلم -عليهما مريم بن عيسى المسيح
  )2( له. السلم

ًداعبدالله-  بن محمد الرسول أرسل ثم إلى - وفو
الغربي وشمالها العربية الجزيرة شمال في الباطرة

هناك وغإيرهما. وكان مصر ومقوقس الروم هرقل مثل
والمسلمين السلم نظرة حول ونقاش حوار أيًضا

)3(السلم-. - عليهما مريم ابن عيسى ونبيها للنصرانية،

ينةالمد - في-  محمد الرسول على قدم وقد
ٌد النبوية ْقِّف ًدا وستين عشر أربعة "نجران" بين من و فر

"العاقب" و"أبوالحارث" ومنهم -، الروايات - حسب
ّيد، حوار - وبينهم-  محمد النبي بين فدار و"الس

عن إثناءه قريش للمسلمين. ومحاولة النجاشي إيواء قصة(
بن ىعيس المسيح طبيعة حول حجاج من دار وما ذألك،

ابن أحمد المام ذأكرها طويلة - قصة السلم مريم- عليهما
في والهيثمي السيرة، في هشام وابن المسند في حنبل

أم رواية من البداية في كثير ابن الحافظ المجمع. وذأكرها
- رضي قولها -. ومنها عنها الله ورضي النبي-  زوج سلمة

في تقولون ما لهم قال عليه دخلوا ... فلما"-:   عنها الله
عبد هو نبينا به جاء الذي فيه جعفر: نقول هـل فقال ؟ىعيس
العذراء مريم ىإل ألقاها وكلمته وروحه ورسوله الله

ًدا فأخذ الرض، إلى يده النجاشي البتول. فضرب ثم عو
بطارقته العود. فتناخرت هذا قلَت ما ىعيس قال: ماعدا

- بأرضي ُسيوم فأنتم إذأهبوا والله، نخرتم فقال: وإن حوله،
ِرم، سبكم - من المنون والسيوم ّبكم من ثم ُغإ ِرم. ما س ُغإ

ْقِّبر لي أن أحب ًبا ىَد ً آذأيت وأني ذأه   انظر:"منكم.... رجل
-1/433السابق.  .- المرجعالنبلء أعلم سيرالذهبي. 

434 .
.- د.3.-طهشام ابن سيرة تهذيبهارون.  السلم عبد(

.- صم1976هـ-1396ة،ـالحديث ةـالعربي م.: المؤسسة
375-378.
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- عليهما مريم بن عيسى المسيح طبيعة حول وحجاج
حوار بينهم وكان نجران، إلى الوفد عاد السلم-. ثم

- رجع-  محمد الرسول وبين بينهم مادار حول طويل
ّيد كالعاقب الوفد أعضاء بعض بعده ينةالمد إلى والس

ّيوب أبي بيت في ونزل بالشهادتين، ونطقا النبوية، أ
النبوي المسجد  قرب)1(عنه- الله رضي -يالنصار

)2(المنورة. بالمدينة

عنهم- كان الله -رضي الراشدين الخلفاء وعصر
ً الفتح لمتداد نتيجة النصارى، مع بالعلقات حافل

يتخلل وراءهما. وكان وما ومصر الشام في السلمي

زيد بن خالد واسمه النّجاري، الخزرجي النصارى أيوب أبو(
وبدًرا العقبة غإنم. شهد بن عوف بنا عبد ثعلبة بن كليب بن

ًدا -. وغإزا-  الله رسول مع المشاهد وسائر والخندق وأح
سنة القسطنطينية في وتوفي الروم معاوية بن يزيد مع

ابن عند ترجمته عنه. انظر الله وخمسين. رضي ىإحد
ُأْسدالحسن.  أبي الدين عز الجزري، محمد بن علي الثير،

الفكر،  مج.- د. م..: دار6.- الصحابة معرفة في الغابة
.26-5/25د. ت.- 

ًبا، ستون أنهم إسحق ابن يذكر( وعشرون أربعة منهم راك
ً إليهم يؤول نفر ثلثة هؤلء ومن أشرافهم، من رجل

مشورتهم، وصاحب رأيهم وذأو القوم أمير أمرهم: العاقب
وأبو اليهم، واسمه ثمالهم والسيد المسيح، عبد واسمه
وحبرهم أسقفهم وائل بن بكر أخو علقمة بن الحارث
ًفا مدارسهم. وكان وصاحب وإمامهم ملـوك من مشـّر

بن محمد عند خبرهم النصرانية. انظر أهل من الروم
مختصرعبدالوهاب.  بنا محمد بن وعبدالله عبدالوهاب

د. الحديثة، الرياض -.- الرياض: مكتبة-  الرسول سيرة
.429-422صت.- 
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مناقشات فيها تكون علمية وقفات الفتوح هذه

النصرانية من السلم موقف حول وحوارات

وقفة الوقفات هذه على مثال والنصارى. وأبرز

ّطاب بن "عمر الخليفة "بيت - في عنه الله - رضي الخ

الصلة وتجنبه القيامة كنيسة من وموقفه المقدس"،
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عنه- الله العاص- رضي بن عمرو لقاء  وكذلك)1(،فيها

)2( آنذاك. القبطية الكنيسة رئيس بنيامين بالبطريرك

ُلموي العصر في الحال وكذا ّطردة الزيادة مع ا الم

بعض في بالنصارى الستعانة خلل من العلقة في

... ثم"ه: ـ قول"جرير بن جعفر أبي" عن كثير ابن ينقل(
إجلء عليهم واشترط المقدس بيت ىنصار صالح حتى سار

الذي الباب من المسجد دخل إذأ دخلها ثم ثلث إلى الروم
ّب إنه السراء. ويقال  - ليلة-  الله رسول منه دخل حين ىل
داود، بمحراب المسجد تحية فيه ىفصل المقدس بيت دخل
في فقرأ الغد من الغداة صلة فيه بالمسلمين ىوصل
جاء ثم إسرائيل، بني بسورة الثانية وفي ص بسورة ىالول
وأشار الحبار كعب من مكانها ىعل فاستدّل الصخرة إلى

ضاهيت فقال ورائه من المسجد يجعل أن كعب عليه
وهو المقدس بيت قبلي في المسجد جعل اليهود. ثم

ردائه طرف في الصخرة من التراب نقل ثم ،اليوم العمري
الردن أهل وسّخر ذألك، في معه المسلمون ونقل وقبائه،

لنها مزبلة الصخرة جعلوا الروم كانت وقد بقيتها، نقل في
من حيضتها خرقة ترسل كانت المرأة أن حتى اليهود، قبلة

كانت لما مكافأة وذألك الصخرة، في ىلتلق اللحوز داخل
صلبوا كانت الذي المكان وهي،القمامة به عاملت اليهود

فلجل ،القمامة قبره ىعل يلقون فجعلوا المصلوب فيه
ىعل السم هذا وانسحب ،القمامة الموضع ذألك سمي ذألك

أبو كثير، . انظر: ابن"هناك النصارى بناها التي الكنيسة
وحققه أصوله .- دققوالنهاية البدايةالحافظ.  الفداء
الريان  مج.- القاهر: دار8وآخرون.-   ملحم أبو أحمد

.4/57.- م1988هـ-1408 للتراث،
مصر في والسلم المسيحيةقلدة.-  سليمان وليم(

للنشر، سينا .- القاهرة: دار2.- طأخرىَ ودراسات
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ّومات فيما لسيما الناهض، المسلم المجتمع بناء مق

)3(.والدارة ،والبحتة التطبيقية بالعلوم يتعلق

ّباسي العصر في وضوًحا أكثر العلقة وتصبح الع
ًيا ازدهاًرا شهد الذي ًيا وثقافيا علم استعان ،وحضار

من وغإيرهم بالنصارى منه أجزاء في المسلمون
ُلخر الثقافات أصحاب واليونان الفرس سيما ول ،ىا

وخزائن الترجمة، وبيوت العلم، مجالس [الغإريق] في
العلمية المؤسسات وفي الولة، ودواوين الكتب،

)1(.ىالخر والتعليمية

هذه، التنصير حركة من أنفسهم المغول يسلم ولم
النصرانية إلى وثنية أمة كسب تنصيرهم من أريد إذأ

المسلمين على التأثير أخرى ناحية ومن ناحية، من
إذأا فيما التنصيرية، الحملت على خطرهم بتفادي
إلى المغول انضم المسلمين. وقد إلى المغول انضم

ترمس. عند: أحمد للكتاب مراجعة م.- وانظر1993
قلدة)".- سليمان (وليم مصر في والسلم "المسيحية
-235م).- ص1996هـ/1416 (شتاء30. عالَجتهاد

243.
والعقلية الجتماعية الحياة" الخامس الباب انظر(

توفيق كتاب  من"العراق في الذمة لهل والقتصادية
-12( العراق في الذمة لـأه تاريخاليوزبكي.  سلطان

- صم"1983هـ-1403 " العلوم ).- الرياض: دارهـ247
361-447 .

في والمويين بغداد في العباسيين بين أوروبا" انظر: فصل(
بين الصراعرمضان.  عبدالعظيم كتاب  من"الندلس
انتهاء إلىَ السلم ظهور من وأوربا العرب

).-م1983 ("المعارف .- القاهرة: دارالصليبية الحروب
.154-145 ص
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وعاونوا السلم، إلى الله هداهم أن بعد المسلمين
)2(التنصيرية. للحملت تصديهم في المسلمين قادة

الصليبية: الحروب
ّكل بوضوح والنصارى المسلمين بين الصراع وتش

ّبان أكثر ً كونها تعدو ل التي )3(الصليبية، الحروب إ شكل
ّتبعت التنصير، أشكال من والغزو القوة فيه ا

الثماني الصليبية الحملت خلل يدور العسكري. وكان
علماء من والنصارى المسلمين بين وحوار نقاش
من كانت النصراني، الدين ورجال السلمي الدين
ّلـفات من مجموعة ظهور نتائجه حقيقة تناقش المـؤ

طبيعة حول زعمهم في النصارى على وترد النصرانية
وأسباب -، السلم - عليهما مريم بن عيسى المسيح

)1(النجيل. في بعثته ذأكر رغإم -،- بمحمد إيمانهم عدم

.-التنصير حركة تاريخ إلىَ مدخلحسين.  ممدوح(
.30-21 .- صم1995    -هـ1416 عّمار، عّمان: دار

-هـ491 سنة من الثاني ربيع في الصليبية الحروب بدأت(
سنة من شعبان في وانتهت ،م1098 سنة من مارس
. انظر: سعيدم1291 سنة من - أغإسطسهـ690

ّتاح ج.- القاهرة:2.- الصليبية الحركةعاشور.  عبدالف
.3/1126م-1976 المصرية، النجلو مكتبة

عن كتب ما ىعل المثلة من مجموعة هنا تذكر) 1(
المالكي الفضل ومنها: أبو السلمي، التراث في النصرانية

حّرفَّ من تخجيل من الجليل المنتخبالمسعودي. 
الوليد أبو ،هـ1322 التمدن، .- القاهرة: مطبعةالنجيل
القاضي جوابالباجي.  القاضي خلف بن سليمان
المقتدر إلىَ فرنسا من راهب رسالة علىَ الباجي

الله عبد محمد .- تحقيقسرقسطة صاحب بالله
عبد بن أحمد ،م1986 الصحوة، الشرقاوي.- القاهرة: دار

.- تحقيقوالنقل العقل تعارض درءتيمية.  بن الحليم
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ًيا تفلح لم الصليبية الحروب أن وكما فهي عسكر

ًيا تفلح لم بل برسالتهم، المسلمين تشكيك في عقد

ًكا زادتهم ّد بدينهم تمّس خروج إلى ،النهاية في ىأ

قدموا بما الفوز دون المسلمين أراضي من الصليبيين

سعود بن محمد المام سالم.- الرياض: جامعة رشاد محمد
دين بدل لمن الصحيح الجواب أيًضا هـ ول,السلمية
بن عمرو ومطبعتها،و المدني .- القاهرة: مكتبةالمسيح

.- تحقيقالنصارىَ علىَ الرد في المختارالجاحظ.  بحر
.،م1975هـ-1405 الشرقاوي.- القاهرة: الله عبد محمد

فنكل.- يوشع .- نشرهاىالنصار ىعل الرد أيًضا هـول
المعالي وأبو .،هـ1382 السلفية، القاهرة: المكتبة

ّدل من ىَعل الرد في الغليل شفاءالجويني.  ب
لدارات العامة .- الرياض: الرئاسةوالنجيل التوراة
.،هـ1403 والرشاد، وةـوالدع والفتاء العلمية البحوث

بن عبدالله .- وأبومحمدوالنحل المللوالشهرستاني. 
الندوة .- بيروت: داروالنحل الملل في الفصلحزم. 

هامات مقاطعالخزرجي.  عبيدة د. ت.  وأبو الجديدة،
محمد .- تحقيقاليمان أهل روضات ومراتع الصلبان

وعبدالملك .،م1972 وهبة، شامة.- القاهرة: مكتبة
التوراة في وقع ما بيان في الغليل شفاءالجويني. 
للطباعة، الشباب .-: دارالتبديل من والنجيل

شمس بكر أبي بن الجوزية. محمد قيم ولبن .،م1978
.-ىَوالنصار اليهود أجوبة في ىَالحيار هدايةالدين. 

الشيخ وشرحه ص،193د.ت.-  العلمية، الكتب بيروت: دار
سنة ببيروت اللبناني الفكر دار وطبعته رمضان، إبراهيم
النصيحةالمتطبب.  ىعيس بن ىيحي بن ونصر .،م1991

محمد .- تحقيقالنصرانية الملة فضيحة في اليمانية
هـ-1406 الصحوة، الشرقاوي.- القاهرة: دار الله عبد

أبو الميورقي، الترجمان الله ص. وعبد159.- م1986
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الصليبية الحملت تأثير يغفل فل هذا ومع )1( أجله. من

وبالتالي الكنائس، عدد زاد فقد المسلم، المجتمع على

المنصرين.  عدد زاد

عرضه خلل عوض" من مؤنس "محمد ويذكر

الرحالة مع وقوفه عند لسيما المسلمين، للرحالة

البعد أدرك قد الرحالة هذا أن جبير "ابن المسلم

.-الصليب أهل ىَعل الرد في الريب تحفةمحمد. 
الداعوق.- بيروت: دار وفيق عمر وتعليق وتحقيق دراسة

محمد  ص. و320.- م1988هـ-1408 السلمية، البشائر
.-النصرانية الديانة في الوثنية العقائدالتنير.  طاهر
الله عبد محمد أيًضا ص. وحققه156سابق.-  مرجع

. وأبوم1989هـ-1410 الصحوة، الشرقاوي.- القاهرة: دار
بصريح ىَعيس هيةلل الجميل الرد.  الغزالي حامد

الله عبد محمد وتعليق وتحقيق .- تقديمالنجيل
هـ-1406 الهداية، .- القاهرة: دار2 اوي.- طـالشرق
 ص.184.- م1986

الصليبية الحروب وبانتهاء"رمضان:  العظيم عبد يقول(
العرب بين الصراع من صاخبة صفحة انتهت قد تكون

نفسها الصليبية الفكرة أن أخرى. ذألك صفحة لتبدأ وأوربا،
الرابع القرن في قبرص جزيرة تحملها وسوف تنته، لم

البرجوازية ووكلء الجغرافي الكشف قادة يحملها ثم عشر،
جاما) يد  و(فاسكو)ألبوكيرك( أمثال من التجارية

العصور طول ىعل و(كبرال) و(ألميدا) و(دياز). وتستمر
الصليبية، الفكرة الصهيونية الفكرة ترث حتى الحديثة،

."الوربيين الصليبيين محل الوربيون الصهيونيون ويحل
وأوربا العرب بين الصراعرمضان.  انظر: عبدالعظيم

.-الصليبية الحروب انتهاء إلىَ السلم ظهور من
.529 سابق.- ص مرجع
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الصليبي الدور أدرك إذأ الصليبية، تللحمل التنصيري

السلم، عن وتحويلها المنطقة هوية تغيير في الخطر

"عكا" خضوع بعد أنه فيذكر التنصيري، البعد خلل من

وصارت" مساجدها تحولت فقد الصليبيين لسيطرة

وفي النواقيس، أحد محل صارت وصوامعها كنائس،

الصليبيين دور عن بجلء يكشف نجده التعبير ذألك مثل

تنصيرها ومحاولة السلمية المنطقة هوية تغيير في

العبادة لماكن الهام الدور على القضاء خلل من

أن المر وصل بل المساجد، صورة في السلمية

الجامع عكا مسجد في صغيرة بقعة هناك صارت

الصلة. ويمكن إقامة أجل من الغرباء فيه يجتمع

تلك على معاصر عيان شاهد بأنه جبير ابن وصف

أراد التي التنصيرية السياسة وهي أل الحقيقة،

أجل من الدني الشرق منطقة في تنفيذها الصليبيون

السلم حساب على المسيحية عالم رقعة توسيع

 )1(."والمسلمين

والرحالة الجغرافيونعوض.  مؤنس محمد(
الحروب زمن الشام بلد في المسلمون

النسانية والبحوث للدراسات .- القاهرة: عينالصليبية
.289-288 .- صم1995 والجتماعية،
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منقذ" في بن "أسامة عن الخبار بعض يورد كما

ّقب ثم العتبار، كتابه وتجدر"ه: ـبقول ذألك على يع

يدل الحداث تلك لمثل الرحالة ذألك إيراد أن الشارة

أهداف كأحد التنصيري البعد خطورة أدرك أنه على

مسلمي تحويل في رغإب الذي الصليبي المشروع

لكنيسة بالولء يدينون مسيحيين إلى نىالد الشرق

الرحالة أن ملحظة مع الكاثوليكي، المذهب وفق روما

العصر، ذألك في الشام بلد زاروا الذين المسلمين

ذألك عن الهامة الروايات بعض إيراد على حرصوا

بن "أسامة رواية أن في مراء التنصيري. ول الجانب

في ورد ما ندرة مع المجال ذألك في شأنها منقذ" لها

العربية التاريخية المصادر في الشأن هذا

كاري" ليونارد "جورج يقول هذا  وعن)2(."المعاصرة

في النجيلية الكنيسة رئيس كانتربري، أساقفة رئيس

في الزهر بجامعة ألقاها التي محاضرته في بريطانيا

أي م):"... وليشعر1995      الول، (تشرين مطلع

التي الطريقة عن بالرضا الحاضر الوقت في مسيحي

والرحالة الجغرافيونعوض.  مؤنس محمد)2(
الحروب زمن الشام بلد في المسلمون

.254-253 السابق.- ص .- المرجعالصليبية )
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الماضي. فقد في الصراعات حسم في أسلفنا اتبعها

علقات في جسيمة آثار إحداث في الصليبيون تسبب

فهناك بالمسلمين، وعلقاتهم ببعضهم، المسيحيين

.)1(عنه" لنعتذر الكثير

ّعم ثم المنّصر المستشرق )2("لول ريموند" تز

فشلت أن بعد ،التنصير إلى العودة مهمة السباني

ّلم مهمتها، في الصليبية الحروب العربية، اللغة وتع

المسلمين العلماء وناقش السلمية البلد في وجال

)3(كثيرة. بلد في

الديانات بين العلقات كاري." تحديات ليونارد جورج(
م).- ص1996هـ/1416 (شتاء30. عالَجتهادالكبرى".- 

.206 ص من . والنّص205-215
فرنسيسكاني. مارس ) راهبم1315-1235( لول ريموند)2(

ّد أفريقيا، شمال في التنصير المنصرين أخطر" يع
المنّصر أن حتى التاريخ.، مّر على الطلق على وأشهرهم

وضعها التي . وخططه"وقدوته أستاذأه اعتبره زويمر
ّد للتنصير عليه سار الذي والدستور النماذأج هي تع

والتطبيب والتدريب والتدريس كالتعليم بعد المنصرون
بن بالعربية. أنظر: علي مؤلفات هـالغإاثة. ول وأعمال

لول ريموند الفرنسيسكاني الراهب"الغامدي.  عودة محمد
مجلة.- "إفريقية شمال في النصرانية نشر ومحاولته
-133 ).- صم1998  (مارس6 ع1مج العربي المؤرخ

168.
.- لخصهاالسلمي العالم علىَ الغارةأ. ل. شاتليه. )3(

اليافي.- ومساعد الخطيب الدين محب العربية إلى ونقلها
.13-12  د.ت.- ص"زيد بن أسامة بيروت: مكتبة ))
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لل:ـالحت حقبـة

(الستعمار) في الحتلل مرحلة تأتي ثم

الهجريين عشر والرابع عشر الثالث القرنين

سبقهما وما الميلديين)، والعشرين عشر (التاسع

ّد إرهاصات من ًدا المرحلة هذه للحتلل. وتع امتدا

وانعدام الكفاءة في نقص مع الصليبية، للحروب

والنصراني. المسلم الطرفين بين التوازن في

ً كذلك الحتلل ويشكّل التنصير، أشكال من شكل

ّد بل ًدا التنصير يع ّد ثم أولً، للحتلل ممه يع

ً الحتلل ّهل ٍذ. التنصير لحملت مس )1(بعدئ

في للتنصير مهـد الذي هو الوروبي فالستعمار

)2(-مثلً-. أفريقيا

طابع يأخذ التنصير بدأ الثناء هذه وفي
المؤسسات من مجموعة وجود خلل من التنظيم

مطلع مع الصليبية: بدؤها الحروبشلبي.  أحمد(
للهجمات عرض الن؛ حتىَ واستمرارها السلم

عبر السلمي العالم ىَعل الغربية الصليبية
هـ-1406[ المصرية، النهضة .- القاهرة: مكتبةالعصور

.153-143 ].- صم1986
في السلمية المسيحية (مرجع)."العلقات محمد مروان(

( شتاء30. عالَجتهادراسمون).-  (ليسي أفريقيا
.288-269 م).-ص1996هـ/1416
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تنظمها  التنصيرية،)3(والرساليات والجمعيات
طوائفها اختلف على الدينية الهيئات وتدعمها

للتنصير بخاصة. وظهرت الغربية والحكومات
كالمعاهد ،ىالكبر المؤسسة داخل مؤسسات
في المنتشرة والمراكز والمنظمات والجامعات

)4( الماكن. من كثير

ّله هذا ىأد وقد ّور الخروج إلى ك عن بتص

ًنا، أشمل التنصير ّق أحيا ًنا وأد من ،ىُأخر أحيا

في الدخول إلى ىالنصار غإير دعوة مجّرد
عدة الرسالية المنصرين. وتضم من جماعة الرسالية(

المركز عليها ويطلق ،ىوالقر المدن في تنتشر مراكز
ً التبشير مصطلح باستخدام التنصير مركز أو التنصيري بدل

المحلية الكنائس إقامة إلى ىالتنصير. وتسع من
الصليين. انظر: للسكان رعايتها تؤول  التي"الوطنية"

جنوب في النصراني التبشيرعلي.  عكاشة إبراهيم
العلوم، : داررياض.- ال"النيل واديِ" السودان

المشهورة الرساليات أبرز . ومن25-24 ص .-م1982
التي المريكية العربية الرسالية العربية الخليج منطقة في
كذلك والمنفذين لها والمخططين مهندسيها من يعد

في ترجمته. انظر (صموئيل) زويمر. وستأتي السموأل
التبشيرالتميمي.  المالك الرسالية: عبد هذه عن الحديث

التاريخ في العربي: دراسة الخليج منطقة في
كاظمة، .- الكويت: شركةوالسياسي الَجتماعي

.78-43 .- صم1982
 في:  التنصير"التنصيرية والمعاهد المراكز أشهر" انظر(

والمذاهب الديان في الميّسرة الموسوعةمن: 
للشباب العالمية .- الرياض: الندوة2 .- طالمعاصرة
.164 .- صم1989هـ-1409 السلمي،
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النصرانية.

المسلمين: بين التنصير
الحديث التنصير مفهوم إلى الن وينظر

التنصيرية. الحملت من المستهدفة البيئة بحسب
ىجدو عدم الجهود أثبتت السلمية البيئة ففي

في وإدخالهم إسلمهم، من المسلمين إخراج
زويمر" "السموأل" صموئيل عن وينقل  .النصرانية

الرسالة أديتم ... لقد"ه: ـقول الصدد هذا في
لها ووفقتم الداء، أحسن بكم أنيطت التي
مع أنه إلى يخيل كان وإن التوفيق، ىأسم

يفطن لم وجه، أكمل ىعل العمل إتمامكم
أقركم منه. إني الساسية الغاية إلى بعضكم

حظيرة في المسلمين من أدخلوا الذين أن ىعل
لقد حقيقيين، مسلمين يكونوا لم المسيحية

يكن لم صغير إما ثلثة؛ أحد قلتم، كما كانوا،
وإما السلم، هو ما يعّرفه من أهله من هـل

الحصول غإير يبغي ل بالديان مستخٌف رجل
عليه وعزت الفقر، به اشتد وقد قوته، ىعل

غإاية إلى الوصول يبغي آخر وإما العيش، لقمة
التي التبشير مهمة الشخصية. ولكن الغايات من

البلد في بها للقيام المسيحية دول ندبتكم
في المسلمين إدخال هي ليست المحمدية
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وتكريًما. وإنما لهم هدايًة هذا في فإن المسيحية،
ليصبح السلم من المسلم تخرجوا أن مهمتكم
ًقا تربطه صلة ل وبالتالي بالله، هـل صلة ل مخلو

حياتها. في المم عليها تعتمد التي بالخلق
الفتح طليعة هذا بعملكم أنتم تكونون ولذلك

قمتم ما السلمية. وهذا الممالك في الستعماري
اقيام. وهذ خير السالفة المئة العوام خلل به
والمسيحيون المسيحية دول وتهنئكم أهنئكم، ما

ًعا... المسلم المجتمع في المفهوم فصيغ )1(."جمي
إخراج محاولة من إليه الوصول يمكن بما

إدخالهم بالضرورة وليس دينهم، من المسلمين
في شنودة البابا عن ينقل و النصرانية. في

الكنيسة في ألقاه الذي السري الخطاب
من صفر شهر في السكندرية في المرقصية

ه:ـ قولم,1973 سنة من - مارس هـ1393 سنة
الحالية، التبشيرية الجهود مضاعفة يجب إنه"

بنيت وضعت التي التبشيرية الخطة أن ىعل
من عليه اتفق الذي الهدف أن أساس ىعل

على التركيز هو القادمة المرحلة في التبشير
التبشير من أكثر والجماعات الفئات بين التبشير

من عدد أكبر لزحزحة وذألك الفراد، بين
ل أن ىعل به، التمسك أو دينهم، عن المسلمين

.- بيروت:2 .- طالبلء جذورالتل.  انظر: عبدالله(
.275 .- صم1988هـ-1408 السلمي، المكتب
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المسيحية. في دخولهم الضروري من يكون
زعزعة ىعل الحالت بعض في التركيز ويكون
الجموع وتشكيك المسلمين، نفوس في الدين

 وإذأامحمد.  صدق وفي كتابهم، في الغفيرة
في  التبشيري المخطط هذا تنفيذ في نجحنا

إزاحة في نجحنا قد نكون فإننا القادمة المرحلة
إن الحالة هذه حتىطريقنا. و عن الفئات هذه
مفهوم فإّن  ولذا) 1( "علينا تكون فلن لنا تكن لم

به صّرح بالمسلمين خاًصا معنى اكتسب التنصير
أدوات من أداة أصبح التنصير, بحيث أقطاب
)2( منه. المسلمين بإخراج السلم محاربة

من المسلمين إخراج صعوبة تبين وعندما

يعرفه أن يجب ماالجبهان.  السليمان انظر: إبراهيم)  1(
.-والتبشير  نيةاالنصر عن حقائق من المسلم

والدعوة والفتاء العلمية للبحوث العامة الرياض: الرئاسة
طاهر محمدكذلك:   وانظر.27 .- صهـ1404 والرشاد،

.- مرجعالنصرانية الديانة في الوثنية العقائدالتنير. 
.18 سابق.- ص

في التنصير فكروّزان.  عبدالعزيز محمد عدنان(
- هـ1419إشبيلية,  .- الرياض: دارشكسبير مسرحيل

م.271 – 270 م.- ص1998
)،م1971-1895( بريطاني مستشرق جب هاملتون)3(

مرجليوث وخلف كينيدي، ىعل وتتلمذ العربي، بالدب اهتم
والعربية السلم حول عدة إسهامات هـأكسفورد. ول في

3.- المستشرقونالعقيقي.  والرحلت. انظر: نجيب
-2/129.- م1981 المعارف، .- القاهرة: دار4مج.- ط

131.
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ّتباع إلى المنصرون عمد دينهم أساليب ا

ىلد السلم في الشكوك بذر في المستشرقين

النفوس، من الدين   سلطان ونزع المسلمين،

وجهة تابهــــك في )3("جّب هاملتون" يشير كما

أساليب المنصرون فاعتمد )1(لم،ــــــــــــالس

تنصيري هدف تحقيق في المستشرقين بعض

ّق ما للتنصير. وهذا التقليدي العام المفهوم من أد

مناسبة. من أكثر في المنصرين بعض أيًضا أعلنه

الزيتون بجبل عقد الذي التنصيري المؤتمر ومنها

ّلة فلسطين في القدس في -هـ1346 سنة المحت

الدول من دولة أربعون وحضرته )3(،م1927
)

في الحديثة التجاهات كتبه من أن العقيقي نجيب ذأكر(
من مجموعة كلف كتبه. وقد خير وهو السلم

والخاتمة. بالمقدمة منه ىواكتف فيه، بالكتابة المستشرقين
سابق.- .- مرجعالمستشرقونالعقيقي.  انظر: نجيب

ًبا هـل أن بدوي عبدالرحمن . وذأكر2/130 بالعنوان كتا
Modren Trends in السلم في الحديثة التجاهات  نفسه؛

Islamموسوعةبدوي.  . انظر: عبدالرحمن
للمليين، العلم .- بيروت: دار3 .- طالمستشرقين

.175-174 .- صم1993
هي كما اليهود من محتلة التاريخ ذألك في فلسطين تكن لم(

كانت إذأ النجليز، نصارى من محتلة كانت بل الن، عليه
واحدة. يقول عندنا الكفر البريطاني. وملة النتداب تحت
ْقِّنتعالي: { الله َل َو ْقِّرَضى   ْقِّنَك َت ُد َع ُهو َي ْقِّل ّنَصاَرى َول ا ّتى ال َع َح ِب ّت َت

ْقِّم ُه َت ّل في البقرة. فالتعبير سورة  من120 الية } منِم
مفردة. بالملة جاء هنا الكريم القرآن
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هذا أقطاب أحد قام حيث الصليبية، الغربية

التنصير غإرض أن أتظنون" قائلً:  المؤتمر

من المسلمين إخراج هو السلم إزاء وسياسته

فقد هذا تظنون كنتم إن نصارى؟ ليكونوا دينهم

من التاريخ برهن ومراميه. لقد التنصير جهلتم

يكون أن ليمكن المسلم أن على أزمنته أبعد

ًيا ًقا، نصران رجال ودلت دلتنا والتجارب مطل

ذألك. ولكن استحالة على النصرانية السياسة

من المسلم إخراج هي إليها نرمي التي الغاية

ًبا ليكون فقط، السلم وعندها دينه، في مضطر

بهديها، ويسترشد بها يدين عقيدة له تكون ل

إل السلم من هـل ليس المسلم يكون وعندها

فينبغي الهداية أما ،ىمصطف أو أحمد اسم

)1(."آخر مكان في عنها البحث

"زويمر" كلم مايتضمنه المهم-هنا- ومع ومن
المهم من المسلم، تنصير صعوبة في صدق من

تأثيرها ومدى التنصيرية بالحملت الستهانة عدم
صعوبة رغإم وأذأهانهم، المسلمين عقول على

ّكاشة إبراهيم)3( التنصيريِ النشاط عن ملمحعلي.  ع
بن محمد المام .- الرياض: جامعةالعربي الوطن في

.38 .- صم1987هـ-1407 السلمية، سعود )
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ويتم يتنصرون، الذين المسلمين عن بيانات توافر
يشترط أو تشترط، التي بالكنائس تعميدهم

المجال. تقول:" آمال هذا في التكتم عليها،
ل الحديثة المصادر على المطلع قرامي": " إن

في ساهمت ظاهرة عن النظر يغض أن يمكنه
بها ونعني دينهم، عن المسلمين من عدد تحويل
في جاهدة عملت إن التي، التبشير ظاهرة
الديني الشعور مصادمة عدم على البداية

عن أسفرت ما سرعان أنها إل للمسلمين،
ًقا مخططاتها غإرو، (م). فل1868 سنة من انطل

اعتناق على المقبلين عدد يكثر أن إذأن،
الحالة ضعفت أن بعد خاصة المسيحية،
السلمية، المصار مختلف في السياسية
في الوبئة وانتشرت القتصادية، الحالة وتدهورت

 )1(السلمية". المجتمعات مختلف

لتعني، المسلم تنصير في والصعوبة

قائمة، ذألك على والشواهد الستحالة، بالضرورة،

السلمي الفكر في الردة قضيةقرامي.  آمـال(
.22م.- ص1996 للنشـر، الجنوب .- تونس: دارالحديث

السلمي الفكر في الردة قضيةقرامي.  آمال)2(
.23-22 السابق.- ص .- المرجعالحديث

السلمي الفكر في الردة قضيةقرامي.  آمال)3(
.23السابق.- ص .- المرجعالحديث
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إذأ الشواهد، كل متابعة الضروري من "وليس

ًعا تلتقي إنها قصد عن أصحابها، حرص في جمي

نجاح شأن من التقليل على قصد، غإير عن أو

إجراء حاول من  وهناك)2(التبشيرية". الرساليات

ولكنها المتنصيرين، لعدد إحصائيات، أو إحصائية،

الدارس" ذألك حاول وممن الواقع دون تظل

يحررها التي السلمي العالم جودول" ومجلة

إلى المراجع هذه تعمد  وقد)3(زويمر". "صمويل

الذي بالنصر التباهي تبتغي "موجهة تكون أن

المنتشرين المبشرين يد على الكنيسة حققته

بأن المسلمين إقناع بلدان. وتروم عدة في

الحديث العصر في استشرت قد التنّصر ظاهرة

إليها يتوق إنسانية تعاليم من المسـيحية في لما

)1(الجميع".

في النصارى غإير إدخال إلى الدعوة وبقيت

ًءا النصرانية ولم للتنصير، العام المفهوم من جز

لما الحركة، هذه على الطاغإي المفهوم هي تعد

))

السلمي الفكر في الردة قضيةقرامي.  آمال(
.46السابق.- ص .- المرجعالحديث
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وجود رغإم الستجابة، في الضيق من فيها

مجال في العاملة والبشرية المادية المكانات

العام. مفهومه في التنصير

النصارى: حمايـة

المجتمع داخل التنصير مفهومات من أن كما

دينهم، داخل النصارى على البقاء النصراني

وبروتستانتية كاثوليكية من طائفية دعوات وظهور

عدد أكبر لكسب بينها فيما تتنافس وأرثودوكسية،

ًعا النصارى من ممكن هذا لها. ويركز أتبا

التيارات من النصارى حماية على المفهوم

على تأثير ذأات تكون أن من الجديدة ىالخر

النصارى حماية على يركز أنه كما ،النصرانية

ًيا، طائفة من النصراني ليخرج بحيث طائف

. أخرى إلى نصرانية

فيما واضح الحماية على التركيز أن يبدو ول

والفلسفات كاليهودية القديمة بالتيارات يتعلق

وغإيرها، والفارسية ةـ[الغإريقية] والهندي اليونانية

النصرانية بين التزاوج من شيء لوجود وذألك

ًءا القدم، منذ القديمة الثقافات وهذه بحركة بد
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القرن من الثاني النصف في بولس أو شاؤول

على عمل الذي )،م67 (ت الول الميلدي

على اليهودية الفكار لخدمة النصرانية تسخير

زمن، منذ تحقق الذي المر البعيد، المدى

في لليهود قومي وطن قيام بعد تماًما واتضح

ّلة. وقد فلسطين العالمي المجلس انضم المحت

ًنا العالمية الصهيونية المنظمة إلى للكنائس عل

) 1(.م1977-هـ1397 عام

:التعميــد

ًيا، القديمة التنصير مفهومات ومن ول زمن

التغطيس، أو التعميد مصطلح تستخدم، تزال

ّطس حينما وذألك في صغيًرا الطفل يعّمد أو ُيغ

ّل قد ماء ًكا. وعند فأصبح القسيس عليه ىص مبار
العالمية الصهيونية المنظمةالرحمن.  عبد أسعد(

العربية .- بيروت: المؤسسة2.- طم1882-1982
. 202 .- صم1990 والنشر، للدراسات

المفهوم بهذا التنصير أو التغطيس أو التعميد مسألة في)2(
تحفةمحمد.  أبو الميورقي، الترجمان انظر: عبدالله

سابق.- .- مرجعالصليب أهل ىَعل الرد في الريب
محاضراتزهرة.  أبو أيًضا: محمد . وانظر139-134ص

. وانظر140-139 سابق،- ص .- مرجعالنصرانية في
الديانة في الوثنية العقائدالتنير.  طاهر كذلك: محمد
.118-115 سابق.- ص .- مرجعالنصرانية
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ّد في ضرورية الشعيرة هذه أن النصارى ع

ًيا، المرء يتنّصرون الذين أولئك ليعّمد حتى نصران

فيه يدعو ماء بأي بتغطيسهم متقدمة سن في

دخول إعلن بعدها يتم ،بدعوات الدين رجل

ًيا المعّمد المفهوم النصرانية. وهذا في رسم

ّد الخير علقة ل النصرانية طقوس من طقًسا يع

ّدم المفهومات بتلك هـل جزء ذأكرها. وهو المتق

نطاق في تدخل ل التي النصرانية العقيدة من

ّبع في رغإبة هنا ذأكره ورد الوقفات. وإنما هذه تت

ِلح ما ُط ) 2(التنصير. من أنه على عليه اص

ّل التنصير ي:ـالمح

قيام" الحديثة التنصير مفهومات ومن

معينة منطقة باحتلل المنّصرين من مجموعة

ّكانها) وإنشاء أهلها تنصير على والعمل كنيسة (س

ًيا رعايتها (وطنية) تؤول دون أهاليلل تدريج

ّن الكنائس من مساعدات ّكان ىالم. ويتب الس

لم التي المناطق في التنصير مهمات بدورهم

للقبول ىأدع يكون  مما)1(،"التنصير إليها يصل
)

جنوب في النصراني التبشيرعلي.  عكاشة إبراهيم(
.25-24 سابق.- ص - مرجع"النيل اديِ"و السودان
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يجيدون الذين أولئك التنصير لىيتو عندما

ًيا ًيا اجتماع ًيا ولغو فهم الهالي، مع التخاطب وبيئ

قائًما علًما ىأضح المفهوم بهذا أبنائهم. وهو من

في حساب هـول اللهوت، علوم من تفّرع بذاته

) 2(والبحاث. الدراسات مجال

:التبشــير

الكتابات من كثير في التبشير مصطلح ويتردد

التنصير. والتبشير لمصطلح مرادف وهو العربية،

ّبب يالنصران التعبير هو التنصير، لحملت المح

بحسب مختلفة تعريفات النصارى عند هـول

تارة النصرانية. فهو بها مرت التي العصور

ّلغوا مبعوثين إرسال لغير النجيل رسالة ليب

العهد تعاليم إيصال محاولة أو بها، المؤمنين

الخبار إيصال أو بها، المؤمنين لغير الجديد

يسوع ليقبلوا" والجماعات الفراد إلى الساّرة

ّبا المسيح ّلًصا، ر خلل من يعبدوه وأن مخ

ذألك إمكان عدم حالة وفي الكنيسة، عضوية

التبشير: مناهجه "علمعلي.  عكاشة إبراهيم)2(
(جامعة الَجتماعية العلوم كلية مجلة "وتطبيقاته

-هـ1401.-(5 السلمية).- ع سعود بن محمد المام
.150-125).- م1981 )
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الفراد من المعنيين تقريب إلى السعي

ذألك في بما النصرانية الحياة من والجماعات

ّت دياناتهم عن صرفهم الوسائل ىبش

عن يؤثر مما مأخوذأ كله  وذألك)1(."والساليب

السلم- قولـه:" اذأهبوا عليهما – مريم بن عيسى

)2(الله". بكلمة وبشروهم المم جميع إلى

نصارى. وأصحابه تنصير المسلمين عند وهو

منذ المصطلحات هذه عن المسلمون يتخّل ولم

وكذا النصارى، وسماهم الكريم القرآن نزل أن

حتىوالسلم-  الصلة -عليه النبياء خاتم سماهم

غإزوات المة فداهمت الحديث، العصر جاء

بين مصطلحاتها ُأشيعت وفكرية، استعمارية

) 3(.المسلمين

- الطلقين بين يفّرق من هناك أن على

هي المسيحية - فيجعل والمسيحية النصرانية

التي بولس أو شاؤول إلى المنسوب الدين

أم والتنصير النصرانيةصالح.  عثمان محمد(
.47 سابق.- ص .- مرجعوالتبشير المسيحية

الديانات بين العلقات كاري." تحديات ليونارد جورج(
.211 صسابق.-   مرجعالكبرى".-

أم والتنصير النصرانيةصالح.  عثمان محمد)3(
.54 سابق.- ص :.- مرجعوالتبشير المسيحية )
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يتحدث التي النصرانية عن جوهرها في تختلف

أو اليوم، نصارى فليس الكريم، القرآن عنها

ّيو أتباع من المس نصارى هم اليوم مسيح

تدّخل - قبل السلم - عليهما مريم بن عيسى

وتطويعها النصرانية، تعاليم في بولس أو شاؤول

قربها من أكثر اليهودية إلى وتقريبها للوثنية

يجب"فّروخ:  عمر يقول هذا لها. وفي الشرعي

فالنصرانية والمسيحية، النصرانية بين التفريق

-عيسى إلى ُأوحي الذي السماوي الدين هي

وعلى التوحيد، على قائم دين - وهو السلم عليه

السلم- ما-عليه مريم بن عيسى المسيح أن

التي التعاليم مجموع فهي المسيحية نبي. أّما

بنيت ) والتيم67 (ت          بولس وضعها

"المسيح" إلى نسبت ثم الهندي، التثليث على

ِعل الذي ًها ُج     )1(."إل

مع تتفق ل نظر وجهة فهذه حال أي وعلى

نطاق وفي العلم نطاق في لستشراق"افّروخ.  عمر(
نخبة .- تأليفوالسلم المستشرقون- في: "السياسة

هـ-1405 المعرفة، المسلمين.- جدة: دار العلماء من
ص في الهامش من والنص ،143-125.- صم1985

125.
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بأنهم الدين هذا أتباع على الكريم القرآن إطلق

-- محمد على نزل الكريم القرآن لن ،نصارى

الكريم فالقرآن هذا هذه. ومع بولس حركة بعد

السلم- مريم- عليهما بن عيسى أتباع عن عبر

مجرد من أشمل بتعبير الكتاب أهل أو بالنصارى

 كذلك. اليهود فيه ليدخل النصارى،

ً التنصير مفهوم ويظل بحسب للتطوير قابل

بها، يعمل التي البيئة وبحسب الحال، تقتضيه ما

ّير التي والسياسية العقدية التوجهات وبحسب تس

أهداف تحقيق إلى بهم ىوتسع المنصرين،

عليها يغلب التي المجتمعات داخل استراتيجية

عليها يغلب التي ىالخر والمجتمعات النصارى،

النصارى. غإير

*   ****   *
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الثاني الفصل

نـــالمنّّّّصري دافـــأه
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د:ــتمهي
المفهومات من مجموعة  عرض خلل من

من بمجموعة الخروج يمكن للتنصير المتغيرة
تحقيقها إلى المنصرون يسعى التي الهداف
ّت بوسائل عنها. وتتراوح الحديث سيأتي ى،ش
ًنا إليها بالوصول يتعلق فيما الهداف إلى زما
غإير المدى بعيدة وأخرى المدى قريبة أهداف

أهم من أن ظهريبوضوح. و النتائج ملموسة
في تحقيقها، إلى المنصرون يسعى التي الهداف
بعامة، التنصير نشر وفي خاصة، السلم مواجهة

كالتي: هي

:المنصرين أهداف أهم
السلم، في النصارى دخول دون لولةيلحا - 1

المجتمعات في الجهود موجه الهدف وهذا
ّبرويالنصارى.  عليها يغلب التي بعض عنه ع

السلم. من النصارى بحماية المنصرين
- غإير ىالخر المم دخول دون الحيلولة - 2

أمام واالوقوف السلم - في النصرانية
أو مكانه، النصرانية بإحلل السلم انتشار
المحلية لعقائدوا والنحل الملل على بالبقاء

المتوارثة.
جزء إخراج أو السلم، من المسلمين إخراج - 3
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الهداف من السلم. وهذا من المسلمين من
مع تتناسب ل فيه النتائج لن المدى، طويلة
وإمكانات أموال من هـل المبذولة الجهود
هدم إلى يسعى لنه ومادية. ذألك بشرية

صلتهم وقطع المسلمين، قلوب في السلم
عوامل تعرف ل" ِمَسًخا وجعلهم تعالى، بالله

العقيدة على إل تقوم ل التي القوية الحياة
)1(."الفاضلة والخلق القويمة

ُثل في والشك الضطراب بذر- 4 والمبادئ الُم

التمسك على رواـأص لمن ة،ـالسلمي

ِد ولم بالسلم، الثالث دفـاله فيهم يج

في الهدف هذا تكرر الذكر. وقد سالف

وءلـالسم المعروف المنصر محاولت

التنصير تجربة خاض الذي )1((صاموئيل) زويمر،

الماضي بين التبشير حقيقةعبدالوهاب. أحمد(
-م.1981هـ-1401 ه،ـــوهب رة: مكتبةـــ.- القاهوالحاضر

.162ص
من زويمر شاتليهلو صاموئيل أو السموءل)1(

،م1867 سنة العربية. ولد البلد في التنصير أقطاب
في المستشرقين رئيس . ويعدم1952 سنة وتوفي
التي السلمي العالم مجلة تحرير ىالوسط. تول الشرق
السلم بين العلقات في آثار هـول ماكدونالد، مع أنشأها

.-المستشرقونالعقيقي.  والنصرانية. انظر: نجيب
من العقيقي عده  حيث3/138سابق.-  مرجع

المريكيين. المستشرقين
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منطقة على وركز ،بعامة العربية البلد في

لو إلى أرسل بخاصة. وقد العربية الخليج

م2/8/1911- هـ7/8/1329 في  رسالة)2(شاتليه

في التبشير إرساليات لنتيجة إن"فيها:  قال

ومزية تشييد مزيتين: مزية السلمية البلد

وتركيب. والمر تحليل مزيتي بالحري أو هدم،

من المبشرين حظ أن هو فيه مرية ل الذي

السلم عقائد على يدخل أخذ - الذي التغيير

والقطر العثمانية البلد في الخلقية ومبادئه

من بكثير أكثر أخرى- هو وجهات المصري

أن لنا ينبغي ول منه، الغربية الحضارة حظ

معرفة في دـالتعمي إحصائيات على نعتمد

ًيا تنصروا الذين عدد المسلمين، من رسم

المور ىمجر على واقفون هنا لننا

الناس من مئات وجود من ومتحققون

واعتنقوا قلوبهم من السلمي الدين انتزعوا

في السلمية الجتماعية المسائل أستاذأ شاتليه أ. لو  (
في الفرنسيين المستشرقين المنصرين وأحد فرنسا
العالم مجلة تحرير  رأسالمنصرم. الميلدي القرن

علىَ الغارةفي:  ترجمته الفرنسية. انظر السلمي
.5 سابق.- ص .- مرجعالسلمي العالم
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 )3(.ي"خف طرف من النصرانية

ّقب  ول"ه: ـبقول زويمر رسالة على شاتليه ويع

بروتستانتية من التبشير إرساليات أن شك

العقيدة تزحزح أن عن تعجز وكاثوليكية

لها يتم ول منتحليها، نفوس من السلمية

اللغات مع تتسرب التي الفكار ببث إل ذألك

َنشرها الوروبية، ِب واللمانية النجليزية اللغات ف

ّكك والفرنسية والهولندية بصحف السلم يتح

ّهد أوروبا ّدم السبل وتتم مادي، إسلمي لتق

هدم من لبانتها التبشير إرساليات وتقضي

تحفظ لم التي السلمية الدينية الفكرة

 وشاتليه)1(."وانفرادها بعزلتها إل وقوتها كيانها

يؤكد كما اللغات، تعلم تأثير على -هنا- يؤكد

 النفوس. في العلم تأثير على

والتعاليم والمثل المبادئ بأن اليحاء - 5

أخرى، ومبادئ مثل أي من أفضل النصرانية

محّل النصرانية والمبادئ المثل هذه لتحّل

.-السلمي العالم علىَ الغارةأ. ل. شاتليه. ) 3(
.8سابق.- صال مرجعال

.- المرجعالسلمي العالم علىَ الغارةأ. ل. شاتليه. (
.9السابق.- ص
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هذا يتأتى  ولالسلمية. والمثل المبادئ

ليظهر دعاوى خلل من ينفذ ولكنه مباشرة،

تسير كانت وإن المباشر، الديني البعد عليها

الهدف. هذا تحقيق في

إليه وصلوا الذي الغربيين تقدم بأن اليحاء - 6

بينما بالنصرانية، تمسكهم بفضل جاء إنما

ِِكهم إلى السلمي العالم تأّخر ىيعز تمُّس

المتمسكين المنصرين منطق بالسلم. وهذا

أن يقررون فإنهم العلمانيون بنصرانيتهم. أما

عن لتخليهم جاء إنما الغرب تقدم سّر

إلى يعود المسلمين تخلف وأن النصرانية،

 )2( بدينهم. التمّسِك على إصرارهم

المنطق بهذا المقصود أن هنا التوكيد والمهم

للدين، الدولة تطويع هو للعلمانيين الخير

)1(يريد. كما الله يعبد أن للفرد فيترك وإل

والعلمانيون المنصرون يلتقي حيث واختلف، التقاء وهنا (
ويختلفون بالسلم، لتمسكهم المسلمين بتأخر الحكم ىعل

الغرب. تقدم سّر في
في الحديثة: نظرة مصر في خليل." القباط جورج(

والخمسينات".-     الربعينات في القبطية النزاعات
-103 ص0م).1996هـ/1416  (شتاء30ع الَجتهاد

132.
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في هلل فهمي إبراهيم به ماصرح وهذا

ديني، غإير مصر دستور يكون لن دعوته

ًيا ًيا، مصر ألفاظه في صريًحا واضًحا لعرب

عن الدين "فصل إلى دعا ومعانيه. كما

حرًصا الجديد الدستور في صراحًة الدولة

معنى أبنائها. وليس ووحدة المة قيام على

منا كل فليتمسك الدين، من التحرر هذا

ًيا جميع رعاية الدولة بدينه. وعلى شخص

 )2(الديان".

ًنا" إبراهيم ذألك على ويجيب محمود" ضم

بين يربـط من هناك كان بقولـه:" وإذأا

وأن والتخلف، والتقدم. والسلم المسيحية

والتخلف الفارقة، المسيحية علمة التقدم

بالذكر الجدير فمن الرئيسية، السلم سمة

شرقيتان. وأن الصل في الديانتين القول: إن

فالنتشار تاريخي، غإير هكذا تصنيفهما

الحديثة".- المرجع مصر في خليل." القباط جورج)2(
. 121 السابق.- ص

متخيلة تصورات والسلم، محمود." المسيحية إبراهيم)3(
هـ/1416  (شتاء30ع الَجتهادسياسية".-  ورهانات

.195 ص من . والنص203-165 م).- ص1996 )
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السلم شهده الذي الحضاري، أو الثقافي،

المسيحية كانت حيث طويلة، زمنية فترة في

الوروبية، الوسطى القرون ظلمات تشهد

ّلف ربط عدم التصور: أي هذا مثل يؤكد التخ

)3(بالمسيحية...". والتقدم بالسلم،

البيض الغربي الرجل سيطرة فكرة  - تعميق7

ُلخر البشرية الجناس بقية على وترسيخ ،ىا

ًدا )1(والدونية، الفوقية مفهوم للحتلل تعضي

الشعوب من السياسية والتبعية بأنواعه

َثّم البيض. ومن للرجل السلمية والحكومات

لسيطرة السلمي العالم إخضاع يستمر

ّكم ويستمر الحتلل، مقدراته في التح

العالم في المتلحقة  والحداث)2(وإمكاناته.

ذألك. تؤيد السلمي
في لليهود قومي وطن قيام فكرة ترسيخ - 8

)

النصافَّ بين الَستشراقالعليان.  علي الله عبد(
العربي, الثقافي البيضاء: المركز .- الداروالجحافَّ

.34- 33 م.- ص2003
الماضي بين التبشير حقيقةعبدالوهاب.  أحمد)2(

.162 سابق.- ص .- مرجعوالحاضر
رأيِ الصهيوني الخطبوطحمدة.  أبو علي محمد)3(

ص.- م1983هـ-1403  الرسالة، .- عّمان: مكتبةالعين
101-108. )
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ّلة فلسطين في ثم أولً، مكان أي المحت
ٍذ، ًذا بعدئ [العهد النجيل أن الحسبان في أخ
ٍد تحريفه بعد الجديد تعاليم  يتضّمن]يهودية بأي

ًبا أضحت وأنها الفكرة، هذه إلى تدعو واج
ّدًسا ىأخر ناحية ومن )3(النصارى. على مق

ّلص ثم أوروبا من اليهودي الجنس من التخ
واحد. مكان في وتجميعهم الشمالية، أمريكا

ولم العقدي، الهدف لذلك فرعي هدٌف وهذا
في اليهود تجّمع استمرار رغإم هذا يتم

ّلة. فلسطين في اليهود تجميع أن  علىالمحت
لتخدم مؤشرات من مؤشر واحد مكان

ولكنها البعيد، المدى على اليهودي الجنس
النذر. تغني فما بالغة حكمة

المجتمع نقل إلى بالسعي وذألك التغريب، - 9
بأنواعها وممارساته، سلوكياته في المسلم

ْقِّسري والجتماعي والقتصادي السياسي ُل وا
تبني إلى السلمية أصالتها من والعقدي،

المستمدة وهي الحياة، في الغربية النماط
هذا يهودية. وفي أو نصرانية دينية خلفية من

العالم: تغريب كتابه في لتوش سيرج يقول
ًدا طويلة لمدة كان العالم تغريب إن" - ج

ْقِّّف ولم ًيا يك تنصير - عملية يكون أن عن كل
)
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بالمسيحية للتبشير نفسه الغرب تكريس إن
،لىالو الصليبية الحروب قبل تماًما، يتضح

مقاومة قسًرا. وإن التنصير انطلقات في
ذألك من وأكثر ه،ـبواتيي في مارتل شارل
ة،ـبوحشي المسيحية إلى السكسون لـتحوي
): ألم754-680( اسـبونيف القديس يد على

وأقصد ،ىالول الصليبية الحرب ذألك يشكل
كعقيدة الغرب ذأاتية لتأكيد شهادة نهإ القول

المبشرين ظاهرة أن نجد وكقوة؟.. وهكذا،
للغرب، ثابتة حقيقة بالتأكيد هي بالمسيحية

يجدها الديني، محتواها بكل ضميره في باقية
الشكال أكثر تحت العمل في دائًما النسان

ًعا. واليوم مشروعات أغإلب فإن أيًضا، تنو
تعمل الثالث العالم في الساسية التنمية
شارة تحت مباشر، غإير أو مباشر بطريق
 )1(."الصليب

ًدا ،متأّخًرا هنا يذكر الذي والهدف- 10  هو,قص
كبير عدد إلى إعادتها أو النصرانية إدخال

في لسيما وغإيرها، السلمية البلد من
سنة باريس في العالم تغريب لتوش سيرج كتاب نشر(

ّهاب" بعض عبد "أحمد عنه ونقل ،م1989 المقتطفات. الو
ّهاب.  عبد أحمد انظر من التغريب: طوفانالو

هـ-1411 السلمي، التراث .- القاهرة: مكتبةالغرب
.13ص.- م1990
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هذا الجنوبية. وفي وأمريكا وآسيا أفريقيا
من المنّصرين أحد ماكس روبرت يقول

وسعينا جهودنا تتوقف لن"الشمالية:  أمريكا
في الصليب يرتفع حتى المسلمين تنصير في

ّكة سماء ّداس ويقام م في الحد ُق
 )2(."نةيالمد

لنه الترتيب؛ في متأّخًرا الهدف هذا ويأتي
المجتمعات في المنصرين تجارب من تبين قد

السلم إليها وصل والتي بخاّصة، السلمية
الهدف هذا يكون أن بالضرورة ليس أنه بعامة،

هو ما بقدر النصرانية، في ينالخر إدخال هو
على النصرانية سيطرة استمرار لضمان محاولة

ُلمم ُلخر ا .ىا
المذكورة الهداف هذه بأن القول ويمكن

ّثل أعله بعامة المنصرون يسعى ما مجمل تم
التنصيرية.  حملتهم في تحقيقه إلى

ة:ـالفرعي دافـاله
ّق قد فرعية أهداف هناك وتظل مجمل من ُتشت

إلى المنصرين بعض ىويسع المذكورة، الهداف هذه
ووثائق حقائق: مكة إلىَ الزحفشلبي.  الودود عبد(

.-السلمي العالم في التنصير مؤامرة عن
.- صم1989- هـ1409 العربي، للعلم القاهرة: الزهراء

13 .
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التي البيئة تقتضيه ما بحسب غإيرها، دون عليها التركيز
أن أيًضا المفهوم هذا من القول يمكن بها. كما يعملون

ِتها جميعها الهداف هذه بالضرورة ليست وتفريعا
يظّن المنصرين. ول جميع اهتمام مجال هي مجتمعًة

أو كلها تحقيقها على يعمل أن يمكن منّصر كّل أن
عدم المنّصرين بعض عن يبدو قد بل معظمها،
يرفض هنا. وربما المذكورة الهداف لبعض حماسهم

غإير لنه ذألك تحقيقها، سبيل في يزّج أن منهم البعض
ّهل ناحية، من تحقيقه التنصير يريد ما كل لتحقيق مؤ
الذي التنصير فروع جميع في تخصصه عدم بسبب

ّق التي العلوم من - علًما يقال - كما ىأضح على ىُتتل
واكتسب المحاضرات، وقاعات الدراسة دمقاع

بكلمة ملصقة علم بأنه باليحاء ينتهي الذي المصطلح
أيًضا التخصص فكرة وأصبحت ،missionology البعثة

ًة معاهد أصبحت كما التنصير، مجال في مسيطر
ًبا، فيها أقساًما تنشئ ومدارسه التنصير َع في تجد وُش

أو الهداف، من هدف على تركيًزا شعبة أو قسم كّل
هدف تحقيق إلى ىتسع ثقافية أو جغرافية بيئة على
أو البيئة هذه في تحقيقه يمكن مما أكثر أو واحد
 )1(تلك.

مدفوعون المنصرين بعض أن لحظنا وإذأا
.-"وتطبيقاته التبشير: مناهجه علم"علي.  عكاشة إبراهيم(

. سابق مرجع
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إنقاذأ في الصادقة والرغإبة الدينية والعاطفة بالحماس
احتللية أهداف تحقيق في الرغإبة أن ندرك ،العالم

عند واردة تكون ل قد سياسية أهداف [استعمارية] أو
مع متفقين غإير الغالب في لنهم الفئة، هذه

والخارجية. فالحماس الداخلية الغربية السياسات
الغربية الدول هذه أن عليهم تملي الدينية والعاطفة

َعلمانية أهدافها يخدم ما إل الدين من تأخذ ل ِ
استخدام ذألك ومن ،والخارج الداخل في وسياساتها

وسياسية استعمارية أهداف لتحقيق التنصير
.واقتصادية
هناك أن نذكر أن بمكان الموضوعية من ولعله
منطلق من التنصيرية أعمالهم في مخلصين منصرين

للبشرية الخلص هو أنه دينهم في رأوا بحت. وقد ديني
الحق البديل وجد ما بها. وإذأا العاصفة المشكلت من

والنصرانية التنصير تركوا الحق الخلص فيه ووجدوا
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ً)1(،له دعاة وصاروا الحق البديل هذا واعتنقوا من  بدل
. استطاعوا إن له، هادمين ضده دعاة يكونوا أن

:السلم إلى دونـــالمهت

بيئات إلى أصحابها جاء حية كثيرة نماذأج وهناك

مهماتهم ليتولوا جاءوا وإنما العمل، بحجة إسلمية
ًدا مسلم أمريكي شاب الباب ّيعل طرق( إلى قص

السؤال سألته الحديث سياق وفي ووعظي، تذكيري
أنه لي فذكر السلم، دخوله سبب عن التقليدي

في ىرأ وقد الهند، في تنصيرية مهمة في كان
بشكل المتراصة الصفوف من مجموعة ىالقر ىحدإ

،الناس تفرق حتى النتباه. يقول: فانتظرت يثير رتيب
الشباب أحد ىفانبر النجليزية يجيد عّمن سألت ثم

كانوا الذي الداء هذا عن فسألته ،يجيدونها ممن
ًعا كانوا أنهم فأخبرني ،بصدده - ولعل لله يصلون جمي

ًدا كان اليوم ذألك الرجل ذألك عن فسألته ،- عي
ركع إذأا المام، أنه فأفاد الجموع هذه يتقدم الذي

في أفكر وأنا فانصرفت سجدوا، سجد وإذأا ركعوا
حتى السلم عن كثيًرا البديع. وقرأت النظام هذا
عما التكفير أحاول الن وأنا بالهداية، لي الله أذأن

اتباع إلىو ىتعال الله إلى فأدعو الماضي في فعلته
المتحدة الوليات في المقابلة -. وكانت-  محمد سنة

.المريكية
أحد في المهتدين أحد (الغربية) قابلت ألمانيا وفي    

ىعل إجابته وكانت ميونخ، في السلمية المؤتمرات
ّد كان أنه التقليدي السؤال َع منّصًرا. قّسيًسا ليكون ي

أن على نشئوا وإخوانه وإخوته ووالدته والده لن
إل النصرانية، للطقوس ممارًسا وكانمنصرين.  يكونوا

ًعا، لهم يصلي ل عندما الثلثة بين يخلط كان أنه جمي
مسلمة مدّرسة أعطته حتى. ىصل لمن فيحتار
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لهم يمكن من بين ثم أولً، قومهم بين التنصيرية

الحق لهم تبين . وعندماالمسلمين من بهم الختلط

ًة عملوا ثم للسلم، واهتدوا شيء كل تركوا بين دعا

يؤيد بهم. ومما الختلط لهم يمكن من وبين قومهم

السياسي النفوذأ تدّخل هـل تبين إذأا منهم بعًضا أن ذألك

يتراجع ما سرعان فإنه معها يعمل التي الحملت في

وتفّرغّ الخارجي، التنصير اعتزل وربما جهوده، عن

جلدته، أبناء من به المحيطة الصغيرة بيئته في للتنصير

يتوسم تنصيرية تنظيمات عن البحث إلى سعي وربما

سياسية أخرى لغإراض الستغلل سوء عن البعد فيها

من الفئة هذه أن ذألك. إل نحو أو اقتصادية أو

لنها للتنصير، المؤيدة الكتابات في تظهر ل المنصرين

فيها فقرأ الكريم، القرآن معاني ترجمة من نسخة
 =   يدــالتوح وجدــف

السعودية العربية المملكة في القصيم فأسلم. وفي= 
ً قابلت عامل، بتأشيرة قدم آسيا شرقي من رجل
 إخوانه"ليثبت" جاء منّصًرا قّسيًسا كان ولكنه

السلم إلى ىالبلد. واهتد في العاملين النصارى
ىعل تأثير هـوغإيرهم. ول قومه أبناء بين داعية وأصبح

بلد مختلف في كثير هؤلء وأمثالكبير...  المسجونين
رجال انبرى حينما بخاصة البلد هذه وفي المسلمين،

دعوة مكاتب خلل من الله إلى الدعوة إلى وسعوا
أعداد فيها وأسلم كثير، خير منها كان التي الجاليات

من كثير ىير ما وهكذاوالمنة.  الفضل ولله طيبة
اتبعوه. إل أبلج الحق الناس
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التنصيرية الحملت عن جيدة غإير انطباعة تعطي

.ىالخر بالتيارات وارتباطاتها

منهم، رونّـالمنص سيمال النصارى، اهتداء ومسألة

حافل السلمي التاريخ فإن جديدة، مسألة ليست

السلم. وكان إلى تعالى الله هداهم الذين من بنماذأج

ّو أن ذألك نتائج من فكتبوا الخير، إلى دعاة إلى لواتح

من النصرانية على طرأ ما يبينون التثليث، عقيدة عن

يفهمونها. التي باللغة قومهم بني ويجادلون تحريف،

حول ُكتب مما نماذأج بعض الوقفة هذه هوامش وفي

ذألك.

السلم إلى المهتدين انتباه يسترعي ما أول ولعل

التي الفطرة مع ىتتماش التي ،التوحيد عقيدة هي

منازع دون أحد، واحد عبادة في عليها الناس الله فطر

نفوس في استقّر قد التوحيد هذا شريك. ولن أو

هذا المسلمين من العامة يدرك ل قد فإنه المسلمين

لسيما إليه، تعالى الله هداهم الذي العقدي الستقرار

بهذا الخرون يراهم وعندما لهم، الخرين نظرة في

هذه أسباب في يبحثون الروحي الستقرار من القدر

الواجب من كان التوحيد. ولذا في فيجدونها النعمة

والروحي العقدي الستقرار هذا إبراز المسلمين على
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ً هم تمسكهم خلل من لخرينل هذا بصفاء أول

ًدا المعتقد، وخرافات، بدع من يخدشه ما كل عن بعي

حول ونقاشات حوارات من يحصل ما خلل من ثم

أصحاب مع الختلط عند يحدث ما كثيًرا الديان. وهذا

.ىالخر الديان

*  ****  *
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الثالث الفصل

نــالمنّصري ائلـــوس
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د:ــتمهي
ّد في الخوض قبل ّد الوسائل ع من لب
وسائل وأنماطها. فهناك أنواعها بحسب توزيعها
هناك أن كما مختفية، أو خفية وأخرى صريحة
الحالة فرضتها حديثة، وأخرى تقليدية وسائل

التصال تقنية في اليوم العالم إليها وصل التي
ّوع والمواصلت، والمعلومات ّددها الوسائل وتن وتع

ّددها بها تعمل التي للبيئة , وتطويعهاوتج
الكتابات تغفل  ولم )1(.التنصير من والمستهدفة

ًعا اهتماًما أولتها بل الوسائل، هذه الجنبية متوق
جدوى تبين بنتائج الخروج هـل يراد جهد أي من
 )2(.الجهود هذه

البلد في أعماله وآليات التبشير انظر: " وسائل(
من علمية قراءةنصير.  محمد السلمية" في: آمنة

.- السكندرية: داروالتبشير الَستشراق أوراق
.123- 73 م.- ص2001-  هـ1422الزهرية,  المعرفة

التنصيرية. المؤتمرات حول تفصيل وفيه
( 2) Brian R. Hoare. ed, Methods of Mission.- Lake Junaluska, N. K.: 

The   World  Methodist Council, 1979.-  97 p
(3) David B. Barrrett and James W. Reapsome. Seven Hundred Plans to 

Evangelize the World: the rise of a global evangelzaiton movement.-
Birmingham: Foreign Mission Board of the Southern Baptist 
Convetion, 1988.- 123 p.

(4) Edward R. Daton and David A. Fraser. Planning Strategies for World
Evangelization.- Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1990.- 350 p.
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وأجروا الوسائل، إلى التنصير منظرو تنبه وقد
الزمان مع تتناسب وتعديلت تقويمات عليها

مئة سبع إلى بعضهم أوصلها والمكان. وقد
ًطا يقترح  وآخر)3(للتنصير. خطة أو طريقة، تخطي
يضمنها العالم، لتنصير الستراتيجيات من لجملة

يغفل لم  وكما)4(يراها. التي والطرق الوسائل
)1(المستقبل، لسيما الزمان، للتنصير المخططون

إسهامات فظهرت المكان، كذلك يغفلوا لم
َدِصُ-هنا- ق العرب قيل خاصة. وإذأا بالعرب تتعلق

(

(

(

(1) Gerald H. Anderson, James M. Phillips, and Robert T. Coote. 
eds., Mission  in the Nineteen 90s.- Grand Rapids: William B. 
Eerdmans,1991.- 82 p.

(2) Tim Matheny. Reaching the Arabs: a felt need approach.- Pasadena: 
William carey Library, 1981.- 247 p.

(3) William J. Dancer and Wi Jo Kang. ed. the Future of the 
Christian World  Mission: Studies in Honor of R. Pierce Beaver.- 
Grand Rapids: B. Eerdmans, 1971.- 181 p.

(4) Dorothy F. Van Ess. Pioneers in the Arab World.- Grand Rapids: 
Wm. B. Eeerdmans,1974.- 188 p.

هو مما النتقال هو العربية البلغإة في القتضاب)5(
ملئم. ماهو غإير إلى ملئم

"نواس أبو" هو وقائله البسيط، البحر من البيت هذا)6(
ل هي إذأ ذأكرها، مكان هذا ليس أبيات مجموعة من

في البيات من المجموعة هذه توجد تليق. ول
قالت كلمة نواس. وكم لبي المطبوع الديوان
دعني. لصاحبها
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 )2( المسلمون. الطلق بهذا
بما له، والتخطيط بالمستقبل الهتمام ومع

مراجعتها بعد وتجديدها، الوسائل تحديث ذألك في
السابقة جهودهم المنصرون يغفل لم )3(وتقويمها،

التجديد إلى لجأوا وإن التنصير، عليها اتكأ التي
)4(والوسائل. والطرق الساليب في

التنصير وأوضحها وأظهرها الوسائل وأبرز
نوعين: على وهو ،الصريح

على أو ،النقاش على القائم العلمي التنصير
)5(القتضاب طريقة على والتشكيك السفسطة

الشاعر: قول مثل في المعروفة
 بل  ***    سكروا ىللل ويل ربك ماقال

)6(للمصلينا ويل ربك قال

هو الصريح التنصير أنواع من الثاني والنوع

الحروب في ويتمثل )1(,القسريِ التنصير

(

(

)

)

)

المسلمونالدين.  جمال محمد انظر: عبدالله(
الندلسيون: صفحة المورسكيون أو المنصرون

.- القاهرة:الندلس في المسلمين تاريخ من مهملة
   ص.540.- م1991 الصحوة، دار

في المسلمين محنة أثناء شاعت الطفال خطف ألة)  مس2(
العالم بها يمر التي المحن مع الن شائعة وهي الندلس،
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)2(,الطفال واختطاف التفتيش ومحاكم الصليبية،

الرافضين المسلمين وإحراق البحرية، والقرصنة

وفرض ،[الستعمار] والحتلل والغزوات، للتنصير،

.قسًرا الفكار

من الصريح بالتنصير القيام يتحقق أن ويمكن

الحملت، ترعى تنصيرية  مؤسسات قيام خلل

التي الحداث مع واضحة بخاصة. وبدت والمسلمون بعامة،
والهرسك والبوسنويين والفغان باللبنانيين حلت

بالضرورة عليها تبدو ل التي المواقع من وغإيرها والصومال،
الرساليات به تقوم ما أنجح والكوارث. ومن المحن

بلدهم، من وتسفيرهم الطفال، تبني هو الن التنصيرية
البقاء أو عليها، وتنشئتهم النصرانية، مبادئ وتعليمهم

خلل من قلوبهم إلى والدخول الفقيرة، بلدهم في عليهم
والغذاء ىكالحلو عقلياتهم، مع ويتناسب لهم، يصلح ما

مصر في الرمادي الرداء ذأات تعمل كانت كما والكساء،
إلى القاهرة شمال من تأتي أنها عنها عرف حيث العربية،

 من"الزبالة جامعو" يترقبها حيث جنوبها؛ في ةلقديما مصر
. انظر: عبدالجليل"والغإذية الكساء عليهم فتوزع الطفال
التبشير والسلم: حركات التبشير معركةشلبي. 

.- القاهرة:وأوربا وأفريقيا آسيا في والسلم
.ص305.- م1989-هـ1409 العربي، الخليج مؤسسة

تعالى- الله - رحمه العثيمين صالح بن محمد الشيخ ويذكر
الرياض في العالمية السلمية الغإاثة هيئة مكتب افتتاح في
المغلفة النظيفة الطيبة ىالحلو يقدمون المنصرين أن

-، السلم - عليه ىعيس ىحلو هذه ويقولون للطفال
هذه ويقولون القذرة، المكشوفة المنتنة ىالحلو ويقدمون

ّد من يقّر ما الطفل ذأهن في فيقر --  محمد ىحلو ىمؤ
المخادعة. الوسيلة هذه )



92

الموارد من تحتاجه بما وتمدها لها، وتمكن

والمعنوي المادي الدعم والبشرية. وتتلقى المالية

والفراد المؤسسات ومن الغربية، الحكومات من

والهبات والتبرعات المخصصات طريق عن

والوقاف. 

الجمعيات:
قيام التنصيرية المؤسسات هذه أبرز ومن

في أو وأمريكا، أوروبا في المتعددة الجمعيات
التية الجمعيات أمثلتها المستهدفة. ومن البلد
إنشائها: تأريخ حسب مرتبة

سنة وتأسست التنصيرية، لندن جمعية-1
أفريقيا. إلى موجهة وهي ،م1765هـ-1179

وتأسست الكنسية، التنصير بعثات جمعيات-2
موجهة وهي ،م1799هـ-1212 سنة لندن في
العربي. الخليج ومنطقة الهند إلى

البريطانية، النجليكانية الكنيسة تبشير جمعية-3
من وتدعم ،م1799هـ-1314 سنة وتأسست

بريطانيا. في المالكة السرة
سنة وتأسست البريطانية، النجيل طبع جمعية-4

والترجمة بالطبع وتهتم ،م1804هـ-1219
والتوزيع.
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سنة وتأسست الرسالية، المسيحية الجمعية-5
نيجيريا في التنصيري النشاط بدء  مع1842

برتبة نيجيريا من راع لها ووضع الجنوبية،
)1(كراوتر". آجاي "صمويل ويدعى أسقف

سنة وتأسست المريكية، النجيل طبع جمعية-6
تجارية ومكتبات مطابع ولها ،م1816هـ-1231

ومكتبة النيل كمطبعة العربية لدـالب في
 )2(الخرطوم.

ونشأت المريكية، المشيخية الكنيسة مجلس-7

إلى موجهة وهي ،م1837هـ-1253 سنة

العربي. العالم

سنة ونشأت التنصيرية، الكنيسة جمعية-8

التعليم على وتركز ،م1844هـ-1260

فيها اللمان العلجية. ويسهم والخدمات

بجهود. 

في المسيحية- السلمية (مراجع)." العلقات محمد مروان(
-269سابق.- ص راسموسن)".- مرجع (ليسي أفريقيا

288.
المريكية المتحدة الوليات في أدرس كنت عندما)2(

ًنا، استأجرت منّصًرا، السكني المجمع ىعل القائم وكان سك
باللغة النجيل لي أحضر العربية أتحدث أني علم وعندما
توجد ل صغيرة مدينة في وكنت قياسي، وقت في العربية

عربية. جالية أو عربية مكتبة بها
)
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سنة ونشأت النصارى، الشبان جمعية-9

ظهرت: ومنها ،م1855هـ-1271

ونشأت أفريقيا، لوسط الجامعات إرسالية-10

تلبية قامت . وقدم1856هـ-1273 سنة

في النجليز الجغرافيين المستكشفين لنداءات

البريطانية.    والجمعيات الجامعات

البلد في للتنصير القوطيين الشباب جمعية-11

الجنبية.

سنة وتأسست المريكية، الصلحية الكنيسة-12

منطقة إلى موجهة وهي ،م1857هـ-1273

العربي. الخليج

وتأسست زنجبار، في القدس الروح جمعية-13

وتهتم كاثوليكية، وهي ،م1863هـ-1280 سنة

الصناعي. والتعليم بالعلج

هـ-1295 سنة عشر الثالث ليو البابا وأنشأ-14

ُقفيتين م1878 التنصير لمباشرة أس

في منها واحدة أفريقيا، شرق في الكاثوليكي

منطقة في ىوالخر فكتوريا بحيرة منطقة

تنجانيقا. بحيرة

سنة وتأسست النجيلية، التنصيرية البعثة اتحاد-15
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المتحدة الوليات في م1890هـ-1207

المريكية.

سنة ونشأت المريكية، العربية الرساليات-16

المتحدة الوليات في م1894هـ-1311

العربي. الخليج بمنطقة وتهتم المريكية،

سنة وتأسست النصارى، الطلبة اتحاد جمعية-17

.م1895هـ-  1313

سنة وتأسست العالمية، التنصير حملة-18

المتحدة الوليات في م1913هـ-1331

والدب والتعليم بالطب وتهتم المريكية،

والترجمة.

سنة وأنشئت المسلمين، مع اليمان زمالة-19

وتهتم وكندا، بريطانيا في م1915هـ-1334

بالمطبوعات.

هـ-1377 سنة وتأسست التعبئة، عمودية-20

الشباب بتدريب وتعني موزعة، وهي ،م1958

التنصير. على

هـ-1372 سنة ونشأت الشباب، تنصير جمعية-21

.م1952

الوسط، الشرق في النصراني المتداد-22
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موزعة، وهي ،م1976هـ-1396 سنة ونشأت

بالمطبوعات. وتهتم

السكتلندية. وتهتم الحرة الكنيسة إرسالية-23

والزراعة. اليدوية بالصناعات

العثمانية. التوراة أرض في التنصير جمعية-24

أفريقيا. شمال تنصير جمعية-25

المريكية. التنصير لجنة-26

وقامت الرسمية، أسكوتلندة كنيسة إرسالية-27

النجليزي المستكشف لنداء تلبية

."ليفينجستون"
في المحلية الجمعيات إلى بالضافة هذا-28

عليها يقوم السلمية، والمدن العواصم
جمعيات من مدعومون محليون عاملون
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وبين )1( وأمريكية.)1( أوروبية غإربية، تنصيرية
التنصيرية الجمعيات عشرات وحدهم الكراد

نساء الغالب في يقودها التي الصغيرة
وسائله. بشتى التنصيري للعمل متفرغإات

منطقة أن المنشورة غإير التقارير وتشير
تتخذ عنيفة، صليبية لهجمة تتعّرض الكراد

استخدام عن تتورع ل شتى سبل فيها

من " وهو ماسينيون " لوي الفرنسي المستشرق أن ُيذكر(
ّد في الُمستشرقين أكبر ُيع الروحي الراعي فرنسا, 

الشيخ مصر. انظر: فراج في التنصيرية للجمعيات
.- الدوحة: دارالَستشراق حول شبهاتالفـزاري. 

هـ=1420والتوزيع,  والنشر للطباعة الثقافة
في الروحي الراعي يكون . وربما28م.- ص2000=-

العربية, لنه البلد فرنسا, لسيما احتلتها التي البلد
بالسلم. مهتم مستشرق

المسيحي التعليم عوامل إن"ه: ـقول إديسون عن ينقل)1(
الشبان جمعية بمؤسستي قوتها ىعل قوة تزيد مصر في

لهاتين المسيحيات... إن الشابات وجمعية المسيحيين
القاهرة في وخصوًصا نشيطة، مراكز الجمعيتين

لللعاب مختلفة مناسبات تقدم الفروع والسكندرية. هذه
ًنا المجتمع في الرياضية. وتهيء في تندر النشاط من ألوا

"(بالتبشير) المسلمين من اقتراب هذا الشرق... وفي
التبشيرفروخ.  وعمر خالدي ىانظر: مصطف
لجهود العربية: عرض البلد في والَستعمار
الشرق إخضاع إلىَ ترمي التي المبشرين
العصرية، .- بيروت: المكتبةالغربي للستعمار

.ص201.- م1983
السميط حمود بن عبدالرحمن الطبيب الداعية ويضيف(

كتابه من الثالث الفصل في الخرى الجمعيات بعض
الكويت: المؤلف،.- (أفريقيا في التنصير عن لمحات

.30-19).- صم2000هـ- 1420 بعد
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بين ونشرها واللهو والمخدرات الرذأيلة
في الحال  وكذاالكراد. والفتيات الفتيان

السوفيتي التحاد وجمهوريات أفغانستان
قولنا عليها يصدق مما وغإيرها المستقلة

فوائد". قوم عند قوم "مصائب المأثور
التنصيرية الجمعيات من فقط نماذأج وهذه
)2( والتخصصات. التجاهات والمتنوعة المتعددة

ترصد بالنجليزية كاملة موسوعة وهناك
في التنصيرية الجمعيات معظم عن المعلومات

فتضيف الدورية، للمراجعة وتخضع العالم،
ّدد جديدة، جمعيات جمعيات عن المعلومات وتج

على المبذولة للجهود عرًضا وتقدم قائمة،
)3(العالم. في التنصير حملت ىمستو

ن:ـالمنّصري لتـمؤه
بالقاهرة المعقود التنصيري المؤتمر وضع وقد

التوصيات من مجموعة م1906هـ-1324 سنة
ومعالم قواعد تعد الصريحة الوسائل لهذه

بخاصة. المسلم المجتمع في التنصيرية للحملت
أوجبوا المنصرة أو بالمنصر يتعلق ففيما-    أ

 :انظر(
  ENCYCLOPEDIA OF MISSIONS.- LONDON: , 1906.
(
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التي: عليهما
ّلم- 1 .ومصطلحاتها المحلية اللهجات تع
.عقولهم قدر على العوام مخاطبة- 2
وفصيح رخيم بصوت الخطب إلقاء- 3

.المخارج
.الخطب إلقاء أثناء الجلوس- 4
إلقاء أثناء الجنبية الكلمات عن البتعاد-5

.الخطب
.الموضوعات باختيار العتناء - 6
.والنجيل القرآن بآيات العلم- 7
والحكمة القدس بالروح الستعانة- 8
.للهيةا

إلى المحببة الوسائل استخدام-  ب
وعرض ىكالموسيق العوام من المسلمين

وكذلك ،التعليم تقنيات استخدامب المناظر
التصال. تقنيات

فيه. ما على للوقوف القرآن دراسةجـ-
المسلمين. مع نزاعات إثارة عدم-  د 

ًء ليسوا النصارى بأن المسلمين إقناعهـ- أعدا
لهم.

ومن المسلمين بين من منصرين إيجاد-  و
أنفسهم.

،المسلمين لبيوت المنصرات زيارة-  ز
بتوالك المؤلفات وتوزيع ،بالنساء والجتماع
المحاضرات اءـوإلق عليهن، التنصيرية
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)1(النجيل. تعاليم في الدينية

 
المختفي: التنصير

ّفذ يـالمختف التنصير أما متعددة لـبوسائ فين

ّددة الدوري، والتقويم للمراجعة خاضعة ومتج

أهمها ومن بها، تعمل التي للبيئات ٍمطوعة

التية: الوسائل

الدبلوماسية: - البعثات 1

عن السلمية البلد في الدبلوماسية البعثات

أو القنصليات أو الغربية السفارات طريق

والمؤسسات والتجارية الثقافية الملحقيات

يدّرب حال أي الخرى. وعلى الرسمية الجنبية

الرسمية الجنبية المؤسسات في العاملين بعض

انخراطهم قبل التنصير على وغإيرها سفارات من

هذا ويصدق الدبلوماسي، السلك في العملي

القنصل قصة ذألك النصارى. ومثال العاملين على

سنة دعا  الذي"كرك جون" زنجبار في البريطاني

الكنيسة لجمعية العام المين م1877هـ-1294

.-السلمي العالم ىَعل الغارةانظر: أ. ل. شاتليه. (
.21-20 سابق.- ص مرجع
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إرسال سرعةإلى "رايت هنري" التنصيرية

الدينية ذألك أهمية على وأكد المنصرين،

بالمتداد سماه ما وجه في للوقوف والسياسية

المد وجه في الوقوف أي التركي، المصري

)1(السلمي.

الثقافية الملحقيات أعمال في يدخل ومما

المجال هذا في السلمية، غإير أي الجنبية،

وطبعها الجنبية للجاليات الجنبية المدارس إنشاء

غإير النشاط وأوجه المناهج في التنصيري بالطابع

ظاهرها من يبدو التي كالثقافية المنهجية،

باطنها وفي الملحقية، تمثلها التي بالبلد التعريف

المجال إتاحة ثم ،التنصير إلى المختفية الدعوة

المدارس هذا في للنخراط وبناتها البلد لبناء

بمنهج المؤهلين والتعليم التربية حساب على

)1(ومنطلقاته. البلد

انتشار عن تاريخية لمحات"صغيرون.  الزين انظر: إبراهيم(
الَجتماعية العلوم كلية مجلة.- "أوغإندا في السلم

هـ-1402 (6 ).- عالسلمية سعود بن محمد المام جامعة(
.29-17ص).- م1982

السلمي الفكر في الردة قضيةقرامي.  آمال(
عن المؤلفة . وتنقل48-47سابق.- ص .- مرجعالحديث

هذه في المسجلين التلميذ عن قولـه عبده محمد الشيخ
شيء عقائدهم إلى يسري إنه:" قد التعليمية المؤسسات
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ون:ــ- المستكشف2

السلمية البلد في الجغرافيون المستكشفون

والجمعيات الجامعات توفدهم حيث وغإيرها،

علمية وطبيعية جغرافية قضايا في للنظر العلمية

أمثال من عليها الوقوف إلى تحتاج

من بعثا اللذين )3("ستانلي"و )2("،ليفنجستون"

في بريطانيا في الملكية الجغرافية الجمعية

 وجد"يوغإندا" النيل. وفي منابع اكتشاف مهمة

مكانها وتحتل بالمرة، عقائدهم تذهب الضعف, وقد من
.48 مراًرا". ص ذألك شوهد كما تناقضها، أخرى عقائد

) أسكوتلنديم1873-1813( ليفينجستون داود، أو ديفيد،(
لجمعية التنصير في رغإبته ىومكتشف. أبد ومنصر، وطبيب
في التنصير تجربة . وخاضم1838 سنة اللندنية التنصير

ّفات. ماري زوجه ذألك في ساعدته م. وقد1840 سنة مو
الستكشاف ىعل وتعاونا ستانلي مورتون بهنري والتقى

إثارة في وأسهم المستكشفين، طلئع من والتنصير. ويعد
ًدا. انظر:  وبيعهم الفارقة الطفال خطف موضوع عبي

FUNK AND WAGNALLS NEW ENCYCLOPEDIA.- ibid.- 15/246-247.
) مستكشفم1904-1841( ستانلي مورتون هنري(

الصحف من لجمع صحفيا وعمل أمريكي، بريطاني
ىاختف الذي ليفينجستون عن البحث في ىالمريكية. سع

الستكشاف. مهمة في خلفه ثم ،ىالوسط أفريقيا في
ً أفريقيا عن وكتب ةـالمظلم القارة ا: عبرـمنه أعمال

THROUGH THE DARK CONTENENT، اــأفريقي ابــوكت
ر:ـــانظ . THE DARKESTAFRICA  ًاـظلم ثرـالك أو ةــالمظلم

FUNK AND WAGNALLS .NEW ENCYCLOPEDIA.- ibid. 22/186-187. 
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"موتيّسا" الملك  أن"ستانلي" المستكشف

- بعيد زمن منذ السلم اعتنقوا قد وحاشيته

فانزعج )1(أفريقيا-، إلى المسلمون سبق حيث

اعتنق قد الحاكم أن علم  عندما"ستانلي"

جريدةإلى خطاب إرسال إلى فسارع السلم،

ُنشر ،تلغراف الديلي في الخطاب و

وهو ،م15/11/1875 - الموافقهـ17/10/1292

ّول نقطة يعد في الحديث السلم تاريخ في تح

)2( ووسطها. أفريقيا شرق

اعتناق بذكر  الخطاب"ستانلي" بدأ وقد

سّماه تاجر يد على  السلم"موتيسا" الحاكم

إرسال سرعة إلى  ودعا"عبدالله بن خميس"

بريطانيا. من وخاصة والرساليات، المنصرين

على فحسب وحده الوعظ تأثير عدم على وركز

الرجل أن على ركز الذكي. كما يوغإندا شعب

المتمرس الخبير النصراني المعلم هو المطلوب

والتنصير السياسة"الخضيري.  سليمان بن انظر: محمد(
(التاسع الهجري عشر الثالث القرن في أفريقيا شرق في

سعود بن محمد المام جامعة مجلة- "الميلدي) عشر
-سبتمبرهـ1418 الولي  (جمادي19 ع السلمية

.553-485 ).- صم1997
انتشار عن تاريخية لمحات"صغيرون.  الزين انظر: إبراهيم(

.29-17 -صسابق. .- مرجع"أوغإندا في السلم
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كيف الشعب أفراد يعلم أن يستطيع الذي

لهم ويبني مرضاهم فيعالج نصارى، يصبحون

إلى يده ويوجه الزراعة، الهلين ويعلم المساكن،

الرجل هذا . مثل"الملح يفعل كما" شيء أي

السلم. من أفريقيا منقذ سيصبح

جمعت أن الخطاب هذا تأثير من وكان

ألفين إلى ،الوقت ذألك في ،ووصلت التبرعات،

من أقّل بعد إسترليني ] جنيه2400[ مئة وأربع

الديلي الجريدة في الخطاب نشر على عام

الجمعيات على المبلغ وّزع تلغراف. وقد

التنصيرية، الرساليات أرسلت ومنه التنصيرية،

مّر تنصيرية جمعيات قيام تأثيره من كان كما

لوسط الجامعية الرسالية مثل منها، شيء ذأكر

الرسمية. أسكوتلندة كنيسة وإرسالية أفريقيا

بعثة عقب أفريقيا على المنصرون وتوافد"

،م1878هـ-1295 سنة وستانلي ليفنجستون

بين جنسياتهم اختلف مع مناطقها فاقتسموا

وهؤلء ومورافي، وإنجليزي واسكوتلندي ألماني

شرق من انقطاع دون إرسالياتهم انتشرت

والحبشة الخرطوم حتى أوسطها إلى أفريقية
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بنتائج الرساليات هذه الجل. وجاءت وبلد

 )1(."حسنة

ًة يعدون الجغرافيون والمستكشفون أو نوا
ً في العلمية العمال لستغلل نموذأًجا أو مثال

الخلط على يؤكد مما ،علمية غإير أهداف تحقيق

المخلصون رأى ما متى والمقاصد الهداف بين

النتماءات. هذه يخدم ذألك أن لنتماءاتهم

الرسالي "الهتمام إن القول يمكن وهكذا

د. من يإيحاء -ككل- كان أفريقيا شرق في

العبودية لمفهوم ومواقفه (رحلته ليفنجستون

)2(العرب)". عند

ب:ــ- التطبي3

ظاهرها من يبدو التي التطبيب بعثات

والصحية، الطبية الغإاثة مجالت في السهام

خلل من والتنصير النصرانية خدمة على تعمل

والعيادات والمستوصفات المستشفيات إنشاء

.-السلمي العالم ىَعل الغارةانظر: أ. ل. شاتليه. (
.16صسابق.-  مرجع

في - السلمية المسيحية محمد." العلقات مروان(
.278 سابق.- ص أفريقيا".- مرجع
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المجتمع فتيات تشغيل إلى   وتعمد)3( المتنقلة.

مع يتمشين اجتماعيات ومشرفات ممرضات

من يكّن الطبية. وقد المؤسسات هذه سياسة

على حي مثال المتنصرات. وأقرب المجتمع بنات

ىدعُت التي ،"تيريزا" الراحلة المنصرة جهود هذا

به تقوم وما نوبل، جائزة على والحائزة بالم،

ىمستو على أنشطة من التطبيب مجال في

العالم ىمستو وعلى بالتركيز، الهندية القارة

الخيرة الونة في تحركت فقد بعامة، السلمي

الكراد المسلمين محنة حيث العراق، شمال إلى

لهذه الخصب المجال من وفيها قائمة لتزال

يقف لم من قلب على يخطر ل ما العمال

بنفسه. المشكلة على

الخليج منطقة في الطبية البعثات وكذلك

-هـ1308 سنة منذ إليها قدمت التي العربية

ثم "،توماس شارون" الدكتور يد على م1891

يدخلون الذين " المرضى أّن الكحلوت العزيز عبد يذكر(
على يجبرون غإيرها أو التنصيرية المستشفيات هذه

المسيح". ولعل هو والمنقذ الشافي بأّن العتراف
التنصير. انظر: من الصريح الجانب هو بذلك المقصود

في والَستعمار التنصيرالكحلوت.  عبدالعزيز
الدعوة .- طرابلس: كلية2.- طالسوداء أفريقيا

.88 م.- ص1992-  هـ1412السلمية, 
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م1910هـ-1328 سنة  بين"بينيت آرثر" الدكتور

)1(.م1915هـ-1323 وسنة

َغل ُتست يقال- -كما التنصيرية الطبية البعثات و

الدوية صلحية ىمد حول التجارب إجراء في

على إجراءها والدوية الغإذية هيئات ترفض التي

في فعاليتها تثبت أن قبل الغربي، المجتمع

التي المناطق إلى بها ىفيؤت الفئران، أو الرانب

ومختبرات ومستوصفات مستشفيات فيها تتركز

ثم البشر، على التجارب فيها ُتجرىف تنصيرية،

والدوية الغإذية هيئات إلى تقارير بها يكتب

ّكب استخدامها لقرار الغربية ّنع لتر ثم وتص

ًفا ليس هذا أن للناس. ومع تصرف لهذه هد

ٍم في يكن ولم التنصيرية، جمعياتال من يو

أن إل الوائل، المنصرين خلد في يدور اليام

من يمانعون ل قد المعاصرين المنصرين بعض

على بالتجارب القيام في الهيئات هذه مساعدة

الخليج منطقة في التبشيرالتميمي.  انظر: عبدالمالك(
الَجتماعي التاريخ في العربي: دراسة

أيًضا: . وانظر132-123 - ص سابق .- مرجعوالسياسي
العربي: الخليج في التنصير أصولزيقلر.  هـ. كونوي

صلح مازن .- ترجمةوثائقية ميدانية دراسة
-هـ1410القيم، ابن المنورة: مكتبة نةيمطبقاني.- المد

.48-31 .- صم1990
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واضًحا هذا  ويظهر)1(.الغربي الطار خارج البشر

التجارب. لهذه ىالسر باستغلل الحروب أثناء

:المهني التدريب - 4

تتم المهني والتدريب الصناعي التعليم بعثات
التدريب ومراكز المدارس إنشاء خلل من

إليها تستقطبو ،والشابات للشباب والورش
حول دروس فيها نظرية لبرامج الطاقات. وتخضع

التي المبّسطة والداب والدين والمجتمع الثقافة
يدخل وذألك ،النصرانية التعاليم خللها من تنفذ
الدورات لجتياز النظرية المتطلبات مفهوم في

التدريبية.
المراكز على الشراف إسناد ذألك ومن

أجنبية، إدارات إلى المحلية المهنية والمدارس
الفنيين بلباس منصرون فيها التدريب على ويقوم

)2(والمدربين.

الكبيرة الهلي القطاع مستشفيات يريمد أحد بهذا أفادني(
للتنصير. التطبيب استغلل عن معه حديث في

:م1935 سنة القدس مؤتمر "زويمر" في يقول هذا وفي(
ثلث من الدهر من الحقبة هذه في الخوان أيها قبضنا لقد"

التعليم برامج جميع ىعل هذا يومنا إلى عشر التاسع القرن
للنفوذأ تخضع التي أو المستقلة، السلمية الممالك في

مباشًرا. حكًما المسيحيون يحكمها التي أو المسيحي،
المسيحي التبشير مكامن الربوع تلك في ونشرنا

تهيمن التي الكثيرة المدارس وفي والجمعيات، والكنائس
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العالي:  التعليم- 5

العالي التعليم بعثات التنصير وسائل ومن

العليا والمعاهد والجامعات الكليات تنشئ التي

ذألك على مثال المسلم. وأقرب المجتمع في

ثبت التي والفرنسية المريكية الجامعات وجود

التنصير، مجالت في المسلمين بين تعمل أنها

كالعمل الغربية، الوجهة خدمة ومجالت

هذه تدعم التي الحكومات لصالح راتيالستخبا

الجامعات العليا. وتخرج التعليمية المؤسسات

لها يكون ،المسلمين أبناء من كبيرة مجموعات

ذأات العليا المناصب شغل في المبادرة زمام

بل والسياسي،  والدبي والثقافي الداري التأثير

ُتلّمع والديني ًنا. و المتخّرجة المجموعة هذه أحيا

ُتعط الجنبية، الجامعات من العلمية، الهالة ىو

والثقافية العلمية المناسبات في بعضها وتساند

وغإيرها.  والدبية

ىولد مراكز، وفي والمريكية، الوربية الدول عليها
الفضل يرجع الذي المر إليها، الشارة تجوز ل شخصيات

باهرة بارعة التعاون من كثيرة ضروب إلىو أولً، إليكم فيه
.- مرجعالبلء جذورالتل.  . انظر: عبدالله"النتائج...

.276-275 سابق.- ص
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نظري- -في وحدها تستحق ظاهرة وهذه

الذي"بيزوز" يقول المجال هذا الدراسة. وفي

ّلم سنة بيروت في المريكية الجامعة رئاسة تس

ٍذ ىُتسّم وكانت م،1948هـ-1369 بالكلية حينئ

أن إلى البرهان ىأد لقد"النجيلية:  البروتستاتية

ّلها وسيلة أثمن التعليم المبشرون استغ

ولبنان، سورية لتنصير سعيهم في المريكيون

الكلية رئيس ُيختار أن تقّرر ذألك أجل ومن

الرسالية مبشري من النجيلية البروتستاتية

)1(."السورية

العليا والمعاهد الجامعات هذه تخفي ول

فيها تجد التي الوقات في إل التنصيرية، نزعتها

على يسيطر تيار مع تسير أن المصلحة من

شاع الذي القومية تيار مع سارت كما الساحة،

مع تسير أن لها يتوقع وكما )2(الزمن. من ردًحا

من لدراستها بالصولية تسميها التي الصحوة تيار

تشويهها إلى يعمد استشراقي، تنصيري منظور

ووثائق حقائق مكة: إلىَ الزحفشلبي.  عبدالودود(
.- مرجعالسلمي العالم في التنصير مؤامرة عن

.83صسابق.- 
في والَستعمار التبشيرفروخ.  وعمر خالدي ىمصطف(

.106صسابق.- .- مرجعالعربية البلد
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تشويه إلى و)1(والرهاب، بالتطرف أبنائها ونعت

.التوّجه هذا تبني إلى يعمد أو يدرسها من أفكار
)2(

في اشتراكها التعليم بعثات إسهامات ومن

بل العليا، المراحل لبعض التربوية المناهج وضع

العالي للتعليم الشامل التخطيط إليها أسند ربما

الوسيلة هذه على البعيد. ويعين ىالمد على

في الدينية والتعليمية العلمية المؤسسات إضعاف

الزهر تعّرض فقد والسلمية، العربية البلد

ًعا إلى أدت متتابعة حملت إلى وجامعة جام

يسميها التي السلمية الصحوة عن الدراسات الن شاعت(
البلد داخل الدراسات السلمية. وتتم الصولية الخرون

فيما الدراسات هذه أبرز من وخارجها. ولعل السلمية
ريتشارد قدمه الذي التقرير العربي بالمحيط يتعلق

الجنسية ويحمل حلب من أرمني وهو ديكميجيان،
ًذأا ويعمل المريكية، المريكية، الجامعات ىإحد في أستا

كتاب في وأصدره فيه توسع ثم المريكية، الحكومة إلى
العالم في عنوان: الصولية تحت العربية إلى ترجم

في الصوليةدكمجيان.  هرير العربي. انظر: ريتشارد
سعيد.- الوارث عبد .- ترجمة2.- طالعربي العالم

 ص.308.- م1989هـ-1410 الوفاء، المنصورة: دار
والصحوة النملة." المستشرقون الحمد إبراهيم بن علي(

العالم عن المعلومات مصادر ندوة"الصولية". في: 
الملك مكتبة رحاب في عقـدت التي السلمي
-22 من المدة في بالرياض العامة عبدالعزيز

.-م3/11/1999-31/10 الموافق هـ25/7/1420
هـ.1420 الريـاض: المكتبة،
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مؤسسة إلى تحويله على والعمل إضعافه

التعليمية المؤسسات وتتعرض (مدنية)، تعليمية

لمثل مصر غإير وفي مصر في ىالخر الدينية

التعليمية للمؤسسات يراد التي الحملت هذه

وتخطيطها مناهجها في محلها تحّل أن الغربية

على الحملة  وتزدادوالتعليم. التربية في وطريقتها

والحداث التطورات ضوء في المؤسسات هذه

 الخيرة. الونة في للمنطقة حصلت التي

وسائل كتاب من الرابع الفصل وفي

يِصّر المسلمين بين بالنصرانية التبشير

مدرسة إنشاء" ضرورة  على""فلمنج المنّصر

وتكون بنفقاتها الكنيسة تقوم نصرانية جامعة

على الدنيا في المسيحية الكنائس بين مشتركة

الزهر مزاحمة من لتتمكن مذاهبها اختلف

 )11."بسهولة

لجمعية العام  السكرتير"جاردنر" يقول كما

منع الرأي سداد من  إن"النصارى:  الطلبة

فيها المتخرجين الطلبة تنشر أن الزهر جامعة

ًعا أفريقيا جنوب في التبشير مؤتمر لقرار اتبا

.-السلمي العالم ىَعل الغارةانظر: أ. ل. شاتليه. 1
.24 سابق.- ص مرجع
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كل في انقطاع بل ينمو السلم لن العام،

)2(."أفريقيا

ة:ــــاثـالغإ -6

ُهّب حيث الغإاثة، بعثات ً الجميع ي رجال

ًء، المؤن معهم يجلبون وكباًرا صغاًرا ونسا

أنها على ويقدمونها وغإيرها، والخيام والملبس

السلم- سواء -عليهما مريم بن عيسى من نعمة

أم والشعارات، بالرموز واضًحا اليحاء هذا أكان

البتعاد خوف بحذر إليه يصلون خفي بطريق

المتنبهين. قبل من عليهم التحريض , أوعنهم

أقوال "دراسة على المنصرون ويحرص

يأنسوا كي إليهم التردد ثم وعاداتهم، المسلمين

الحالة تدهور هؤلء يستغل أن فليستغرب إليهم،

وسقوط للمسلمين، والقتصادية الجتماعية

والخصاصة المدقع، الفقر ضسحية أغإلبهم

لهم مقدمين بهم ليتصلوا والوبئة، والمجاعة،

)3(والطفال". للنساء خاصة المساعدات،

هذا في المنصرين ميزانيات ّأن الن ومعلوم
.-السلمي العالم علىَ الغارةانظر: أ. ل. شاتليه. (

.105 السابق.- ص المرجع
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ّطت المجال ًيا دولر مليار وثمانين المئة تخ سنو

ميزانيات حصرت ولو ]،180.000.000.000[

لما الساحة في العاملة السلمية الغإاثية الهيئات

ّد - على وصلت دولر مليار إلىعلمي-  ح

ًيا.1.000.000.000[ )1(] سنو

في العاملة التنصيرية الجمعيات عدد أما

في العاملة السلمية بالجمعيات بالمقارنة الغإاثة

غإير كثيًرا, وبأعداد تفوق فإنها نفسه المجال

للمقارنة. قابلة

ً ضربنا ولو الفغان أرض في ذألك على مثال

خمٍس من لكثر الحروب من عانت التي اليوم

الجمعيات عدد أّن لوجدنا سنة وعشرين

سبع عن يزيد ل الغإاثة في العاملة السلمية

إغإاثة جمعية وخمسين مئتين مقابل جمعيات, في

السلمي الفكر في الردة قضيةقرامي.  آمال(
.52-51سابق.- ص .- مرجعالحديث

العربية البلدان بعض في السلمية الغإاثية الهيئات تعرضت(
أزمة بعد الجمود من حالة إلى الغإاثي العمل في الواعدة
وكذلك ،م2/8/1990هـ/11/1/1411 في الكويت احتلل

سعي في خدماتها  وتقلصتم, 11/9/2001 أحداث بعد
تستفيد "الشرائح" التي حيث من أدائها تقويم إعادة إلى

منها.



 115 

إغإاثية. وقد جمعية مئة ست مجموع من تنصيرية

الغإاثة مجال في العاملين بعض بهذا أفادني

الفغانية.   الرض في السلمية

:أةرــــــالم -7

ّد المسلمة وغإير المسلمة المرأة استغلل ُيع
على تأثيرها . وللمرأةالمنصرين وسائل أبرز من

استغللها يمكن ما القدرات من كلها. ولها الحياة

المنصرين. وغإير المنصرين أهداف تحقيق في

ولها زوجة وهي أبنائها، على أثرها ولها أم فهي

للتأثر، معرضة ابنة وهي زوجها، على أثرها

وهكذا.

فهناك المسلمة بالمرأة يتعلق فيما أما

من لخراجها دؤوبة تغريبية تنصيرية محاولت

ْقِّمتها ثم والنطلق، التحضر بحجة وحشمتها، س

ليست وسياسية اجتماعية أنشطة في إقحامها

إليها.  بحاجة بالضرورة
بذر التنصير أهداف من أن تذكرنا وإذأا

التمسك على المصرين المسلمين ىلد الشكوك
في المجالت أخصب من أن أدركنا بالسلم،

السلم موقف عن الحديث الهدف هذا تحقيق
من وواجباتها بحقوقها يتعلق فيما المرأة، من
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طبيعة على وغإريبة غإربية ومنطلقات موازين
نجد ولذا )1(بخاصة. فيه  رأةـوالم بعامة، النسان

على تعمل التي النسائية الجمعيات من مجموعة
غإربية بيئة إلى إسلمية بيئة من المرأة نقل

وخوض والسفور، التبرج خلل من خالصة
الثقافة وفي الفن في مختلطة عملية مجالت

والحرفية المهنية العمال وفي الداب، وفي
التي التغريب محاولت في يدخل مما ،ىالخر

مثال وأقرب )2(المسلمة. المجتمعات لها تتعرض
 و"هدى)3(أمين", "قاسم جهود هذا على

ىمصطف كتبه بما يستأنس المرأة مع المنصرين أفعال في(
إلىَ الدعوة في والساليب الحيلغإزال.  فوزي

-43, و37-33  و18-13 د.ت.- ص .- د.م.: د.ن،التبشير
58.

بعض في الجتماعية الموروثات بعض وتستغل)2(
إليها تنظر ول المرأة تقدر ل التي المسلمة المجتمعات

أن اعتبار ىعل هذا في السلم ويتهم السوية، النظرة
بعض تتمثلها التي التطبيقات خلل من يؤخذ السلم

ول خللها، من السلم يقاس التي المسلمة المجتمعات
للموازين. قلب هذا إسلمية. وفي بمعايير هي تقاس

كردي. أصل إلى ). يرجعم1908-1865( أمين قاسم)3(
قاضيا. شهر وعمل فرنسا، في والقانون الزهر في تعلم
وتعليمها وسفورها المرأة خروج إلى الدعوة تبنيه عنه

كتاباه آثاره العامة. ومن الحياة في الرجل ومشاركتها
وثيق كان أنه    الجديدة. ويذكر والمرأة المرأة تحرير
الموسوعةزغإلول. انظر:  وسعد عبده بمحمد الصلة

غإربال.- شفيق محمد .- إشرافالميسرة العربية
صد.ت.-  فرانكلين، ومؤسسة الشعب القاهرة: دار

1361. ))
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 المستمرة"السعداوي نوال" جهود ثم شعراوي"،
ًدا المسلمة المرأة تغريب في للمحاولت امتدا

دعاة من وغإيره" أمين قاسم" يد على السابقة
أن والظاهر. المرأة" "تحرير اسم تحت ،التغريب
)1(تزايد. السعداوي" في "نوال تلميذات

حساسية، فيه دائًما المرأة عن والحديث
الصحفي، لسيما العلمي، الجانب عليه ويغلب

فيه وترفع والعاطفي، السطحي والطرح
ُيساء الشعارات، الطروحات، بعض حول الفهم و

المرأة أن من الحديث، هذا من يفهم قد كما
والعمال والدبية والثقافية الفنية للعمال لتصلح
الموضوع إذأ كذلك، المر والحرفية. وليس المهنية
الخروج في المجالت هذه استغلل حول يتركز

مراد هو كما المرأة، من المراد السمت عن
ٍد على الرجل من الطرق. اختلفت وإن سواء، ح

القاهرة مؤتمر في المشتركات المبشرات تقول
النساء بجلب إل سبيل ... ل": م1906 سنة

النساء عدد المسيح. إن إلى المسلمات
ًدا عظيم المسلمات مليون، مائة عن يقل ل ج

ٍد نشاط فكل يكون أن يجب إليهن للوصول مج

المنطلق: هذا من المرأة قضية مناقشة في انظر(
.- تونس:3.- طوالحداثة السلمالشرفي.  عبدالمجيد

.175-153م.- ص1998 للنشر، الجنوب دار
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إيجاد نقترح ل الن. نحن إلى ُبذل مما أوسع
هيئة كل من نطلب ولكن جديدة، منظمات
العمل على النسائي فرعها تحمل أن تبشيرية
ًفا عينيها نصب واضعة ًدا هد إلى الوصول هو جدي

)2(."الجيل هذا في كلهن المسلمات العالم نساء

فهي المسلمة غإير بالمرأة يتعلق فيما أما
القابلية لديها بالنطلق المتسمة ثقافتها بحكم

جانب أغإفلنا المجالت. وإذأا جميع في ُتستغّل لن
على النساء بعض إن القول استطعنا التعميم
الميدانية العمال غإمار لخوض استعداد

ًفا بها تحقق و[الترفيهية] مادامت تنصيرية، أهدا
بن عيسى المسيح يرضي هذا بأن بتغريرها إما

بعلمها وإما ، ــ السلم عليهما ــ     مـريـم
يكون. أن ينبغي ما هذا بأن المسبق وإصرارها

في عالية نسبة الترفيهية العمال تمثل ول
أمر هذا لن التنصير، حملت في المرأة انخراط

في يشيع هذا مع ولكنه ورخيص، مكشوف
)1(تنصيرهم. المراد ىوالسر الجنود بين الحروب

التبشيرفروخ.  وعمر خالدي ىانظر: مصطف(
سابق.- ص .- مرجعالعربية البلد في والَستعمار

204 .
."مستمًرا يرـالتنص يزال ول"ده. ـعب انظر: عصام(

-12 ).- صهـ1412الحجة/   (ذأو43 ع ،4 مج دـالمجاه
17.
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مجالت في العالية النسبة يمثل والذي
جهد بكل عملها هو المرأة باستغلل التنصير

)2(المستهدفات، النساء مجالت إلى للدخول وقوة

الصحية الخدمات لهن وتقدم بهن فتجتمع
والخاصة الدقيقة والثقافية والتربوية والجتماعية

ْقِّسرية بعلقاتها يتعلق فيما المرأة بشؤون ال
  )3(لولدها. وتربيتها وحملها

في ويرسخ القبول التجاه هذا يلقىو
ً ،الهتمام إعطاؤه ينبغي الذأهان. ولذا أن من بدل

جوانب في المرأة استغلل إلى التصور يذهب
النساء، جميع إليها تنقاد ل قد ،شهوانية نفعية

إلى النظرة تعميق ينبغي الن. كما سائر هو كما
قدرتها خلل من الحملت هذه في المرأة أثر

التأثر على أيًضا وقدرتها فيه، وقوتها التأثير على
 )4(حولها. ومن حولها بما

صدمةالبسام.  خالد كتاب  من18-9  الصفحات:انظر(
في العربية المريكية الرسالية الَحتكاك: حكايات

.- بيروت:م1925-1892 العربية والجزيرة الخليج
المنصرات من ذأكر  ص. وقد203.- م1998 الساقي، دار

فوجل، ومارثا وسي. ستانلي، التية: إتش. ورال، السماء
وإي دايكسترا، وميني كانتين، وإليزابيث زويمر، وإميلي
فارير.

الرسالية رحلتالبسام. القوافل:  انظر: خالد(
العربية والجزيرة الخليج مدن في المريكية

للصحافة اليام .- البحرين: (مؤسسةم1901-1926
 ص.206.- م1993 والنشر)،

الخليج. في الجنبية المنصرة شريفة، انظر: مذكرات(
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المعتمدة الوسائل من الوسيلة هذه تزال ول
ّيد"  في التنصير ىمستو على ليس ،الخرين"تص

،واستخبارية سياسية مستويات على بل فحسب،
فلسطين في الصهيونية الدولة اليوم وتمارسها

.الدولة هذه في المحيطين الشباب مع المحتلة

ّـالالع -8 :ــم

المجتمعات في النصارى مالالع استغلل

المهنية مستوياتهم مختلف على المسلمة

والممرضات والخبراء الطباء من وتخصصاتهم

والحرفيين.  لفنيينا والعمال والصيادلة

ًدا الوسيلة هذه وتتضح الخليج مجتمع في جي

الطاقات من اللف مئات تفد حيث العربي،

)1(.المدّربة وغإير الماهرة وغإير الماهرة البشرية

الطبيب بثياب المنصرون العمال هؤلء مع ويفد

على والعامل. ويعملون والفني والممرضة

السلم  من"حمايتهم"و النصارى  إخوانهم"تثبيت"

المناطق، بعض في سّرا لهم، الشعائر بإقامة

والتبشير: قراءة الَستشراقالجليند.  السيد محمد(
120 م.- ص1999قباء,  .- القاهرة: دارموجزة تاريخية

).3المفاهيم/ تصحيح .- ( سلسلة122 –
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ًنآ تنصير على يعملون كما ،ىأخر مناطق في وعل

العمال ورجال والشابات الشباب من المسلمين

بالمية منهم، كبير جزء أو بعضهم، يتسم الذين

هؤلء، خطر إدراك على القدرة وعدم الثقافية

هؤلء دام ما المبالة بعدم بعضهم يتسم كما

َّوا  يقدمون"الخارج" من القادمون ًيا ج ترفيه

ًبا ينعكس هذا  ويتضحوالعمل!! النتاج على إيجا

ًيا للبلدان والوطنية الدينية المناسبات في جل

يدعى حيث المنطقة، في بعمالها الممثلة

التي المناسبات هذه إلى المسلمون الشباب

على تنطلي التي الغإراءات من أنواع فيها تدور

أو التفكير، في السطحية ذأوي الشباب بعض

للنبهار نتيجة للتأثر القابلية لديهم الذين أولئك

مادية. حضارية بمقومات
التي الموضوعات من الوسيلة هذه وكانت

ّكز عقد [السادس] الذي المنصرين مؤتمر عليها ر
هـ1400 سنة المريكية المتحدة الوليات في

رؤساء أحد أكد حيث ،م1980 سنة الموافق
الباب إن"ه: ـبقول ذألك على التنصيرية الجمعيات

البلد إلى النصرانية لدخول مفتوًحا أصبح
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الوطنية الشركات خلل من وذألك المغلقة،
هذا في لها حدود ل فرص فهناك المتعددة،

الملحة الحاجة حيث للمنصرين، بالنسبة المجال
 )1(."البلد لتطوير مهماتهم إلى

على يعثر بالمر المعنيين قبل من وبالمتابعة
ّيأ للعبادة أماكن أجزاء بعض في سَّرا للنصارى ُته

ًنا العربية، الخليج منطقة من أجزاء في وعل
تبليغ على المخلصون ويعمل المنطقة، من أخرى

التي الضرورية الجراءات لتتخذ المعنية السلطات
)2(هؤلء. عليها يوقع التي العمل عقود مع تتفق

ّود إذأ مستمرة، هذه والمسألة في المنصرون تع
أو المتابعة للجهات الستسلم عدم المناطق هذه

ّد هي بل طريقهم، تعترض التي للعقبات ُتع
ً هناك أن على مؤّشًرا يستحق منهم قائًما عمل

)3(المقاومة.

في التنصير من ملمحعلي.  عكاشة إبراهيم) 1(
.33-32        سابق.- ص .- مرجعالعربي الوطن

وبين داره، في عبادته يمارس من بين هنا التفريق وينبغي(
ًنا يقيم من  ن.دينا فيه يجتمع ل أرض في  للعبادة عاًما مكا

رموزها بإيجاد النصرانية الشعائر بإعلن تتعلق والمتابعة(
ًنا بنص العرب جزيرة وهي دينان، فيها يلتقي ل بلد في عل

."العرب جزيرة في دينان يجتمع ل"-: -  الرسول حديث
:الموطأ. انظر في أنس بن مالك رواه فيما شهاب ابن عن

.-الليثي ىَيحي بنا ىَيحي رواية مالك المام موطأ
.- الرياض: الرئاسة7 عرموش.- ط راتب أحمد إعداد

والرشاد، والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات العامة
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ة:ـالدراسي - البعثات9

المسلمين للطلبة الدراسية البعثات استغلل

في الرغإبة اقتضت السلمية. وقد البلد خارج

من مجموعات وجود الحضاري السير مواكبة

ّقي وأمريكا أوروبا في المسلمين أبناء التعليم لتل

ومؤسساتهم حكوماتهم من مبعوثين ،والخبرات

إلى الطلبة من الفئة هذه بلدهم. وتتعرض داخل

مكاتب طريق عن المنصرين من قوية حملت

الجامعات حتىالجامعات.  في انبجال الطلبة

بهذه تقوم الغرب المنتمية) في (غإير المستقلة

من للطلبة برامج النشاط. وتضع من النواع

من اجتماعية نشاط وأوجه للعائلت زيارات

يلحق ما أو الكنيسة إلى ودعوات حفلت

في لسيما ،والملعب الفنية من بالكنيسة

. ويشير1609 الحديث .- رقم644ص. م1983هـ-1404
وينزع تخريج، دون بالمعنى الحديـث هذا إلى المّمي حسن

ًدا الرسول أن "موضوع" بحجة أنه إلى "أبرم - قد- محم
ًدا بنفسه أمر أنه يـرد ولم والمسحيـين، اليهود مع عهو
الذمـة أهلالمّمي.  بإجلئهم".- انظر: حسن حياته خلل
الغرب .- بيروت: دارالسلميـة الحضارة في

 .154م.- ص1998 السلمي،
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)1(كذلك. والوطنية الدينية المناسبات

ّقف الجامعية المدن خارج وفي المنصرون يتل

عنواناتهم، على التعرف بعد المسلمين الطلبة

خدمتهم، في الرغإبة وإبداء إليهم، والوصول

يتعرضمعهم. و والتعاطف جانبهم إلى والوقوف

إرسال مثل المحاولت من للوان كذلك الطلبة

الهاتفية والرسائل بالهاتف، والتصال المطبوعات،

بموعد المباشر، الشخصي والتصال "الفاكس"،

" جماعة لدى السلوب هذا  ويكثرموعد. ودون

انتشار مواجهة إلى تسعى يهوه" التي شهود

  )1(.الغرب في السلم

ًبا بها تحصل التي والوطنية الدينية المناسبات في( غإال
النصارى غإير من الجانب للطلبة تنظم طويلة إجازات
إجازة المتدينة. وفي النصرانية العائلت مع لقاءات خاصة

انطلق السنين ىإحد  فيTHANKSGIVING الشكر عيد"
حيث المريكي، الريف إلى المسلم الشباب من مجموعة
كانت ونقاشات حوارات بينهم وكانت المتدينة، العائلت

هذه أهداف أدركوا لنهم الشباب، مصلحة في أغإلبها في
إنهم ثم تستهدفهم، التي بالمحاولت واقتنعوا النشطة،

.للسلم وعملية جيدة صورة قدموا معظمهم في
يهوه: أخطر شهود جماعةمنينة.  الباقي عبد طارق(

ج.-2.- الغرب في السلم انتشار تواجه منظمة
- هـ1418والتوزيع,  والنشر للطبع الدعوة السكندرية: دار

شهود جماعةبعنوان:  الثاني الجزء م. ( ظهر1998
اليات يهوه: العقيدة, السطورة, تحريف
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ُتستغل في والوطنية الدينية المناسبات و
ُنشر حصلت قصص . وهناكهمإلي الوصول محاولة
ًنآ تبرز بعضها في وصلت المحاولت، من ألوا
الطالب تمكن بعدما المباشر، الحوار إلى نهايتها

ًيا- من قدالنقاش. و على القدرة ومن اللغة، -نسب
إقامة من المسلمين الطلب بعض تمكن

المبهمات إيضاح في أسهمت مفيدة، حوارات
الطلبة أولئك تأثير  وكانالمنصرين. أولئك ىلد

في المنصرين تأثير الحمد- من - ولله أقوى
يكون أن من الخوف من الرغإم على الطلبة،
العكس.

ُيستغل ًيا، المسلمين الطلبة بعض ضعف و ماد
من مدعومة جمعية أو الكنيسة تتبنى حيث

وتعمل الطلبة، من الضعفاء هؤلء دعم الكنيسة
من والمعسرين الموسرين بين فجوة إيجاد على

والحسد الضغينة حد إلى تصل المسلمين، الطلبة
ل حتى الذأهان، في المفهومات هذه وترسيخ

 ص.317).- وتبديلها
(الغربية)، ألمانيا في المسلمين الشباب أحد بي اتصل)2(

في المتمثلة مشكلته علي وعرض هناك، أعمل وكنت
العانة. ولم عليه عرضت قد الكنيسة وأن المالية، ضائقته

دون ولكن للكنيسة، الستسلم عن إثنائه محاولة إل أملك
الكنيسة، أبواب طرق عن يغنيه الذي البديل هـل أقدم أن

ودينه. فطرته عليه ويحفظ
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)2(قوية. رابطة الطلبة من المسلمين بين تقوم

المسلمين الطلبة بعض ضيق يستغل كما

،بلدهم إلى المباشرة العودة على قدرتهم لعدم

،والقتصادية السياسية الحوال سوء بسبب

التي الغربية البلد في نظامية إقامة عن والبحث

ًبا تتم البلد، من بمواطنة الزواج طريق عن غإال

ينشأ أو قوية، نصرانية ميول ذأات تكون أن إما

برجل اقترنت أنها تدرك عندما الميول عندها

ًنا عنها يختلف الزواج هذا نتيجة وثقافة. وتكون دي

فتكون فراق، عادة يحصل ثم الطفال، إنجاب

إلى فتأخذهم ،لمهم نظاما، الطفال، رعاية

ًعا الكنيسة ًدا أو اقتنا الب. ويستمر كيدإلى قص

افضل على الحال. وهذا هذه على الصراع

إلى أولده بأخذ الزوج ىيرض الحوال. وربما

في والنخراط معهم هو وذأهابه بل الكنيسة،

الرسمي العلن يتم لم ولو نشاطها، أوجه

ر.ّالتنص (التعميد) عن

وتستقيم الزوجة تسلم أخرى أحوال وفي

من والقارب الهل من المضايقات عدا المور،
)
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الحالت لهذه . وذأكريالغالب على الزوجة جانب

في قرامي آمال  تقول.معايشتها على قائم

المسلم: "ول تنّصـر أسباب عن حديثها معرض

إلى الدراسية البعثات إن القول من مناص

المدنية في المسلم اندماج عملية يسرت الخارج

مختلفة ديانات على الطلع من ومكنته الغربية،

ًئا وأكسبته متعددة، وحضارات أساليب من شي

التفكير في الغربي التجاه ومن الغربية، الحياة

صار ثمة ذألك. ومن إلى وما والسلوك والعلم

ًنا، المبشرين أن علمنا إذأا خاصة "الرتداد" ممك

الطلبة، هؤلء أحوال تتبع على حريصين كانوا

منها يعاني التي والعوز الوحدة حالة واستغلل

)1(التبشير". أغإراض تحقيق لفائدة أكثرهم،

راق:ــالستش- 10
تقدم التي العلمية المؤسسات استغلل

والشرق والعرب السلمي العالم عن دراسات
كهنة أيدي على نشأت الظاهرة الوسط. وهذه

السلمي الفكر في الردة قضيةقرامي.  آمال(
 .49سابق.- ص .- مرجعالحديث
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الذي الستشراق مصطلح وأخذت للكنيسة، وخدم
ّل الدين سلطان نزع في العلمي الجانب ىيتو

المستشرقين النفوس. وطلئع من السلمي
وإسهاماتهم )1(والديرة. الكنائس من انطلقوا
والمطلعين المفكرين إلى موجهة

النصرانية، إلى صراحة ليدعون وهم)2(والمثقفين.
بهم، النصرانية إلصاق من يتهربون إنهم بل

حملتهم في المنصرين أهداف يحققون ولكنهم
هي مما صراحة أكثر كانت التي السلم ضد

القائم المتأخر منهجهم في وكذلك )3(الن، عليه

العقيقي. في: نجيب المستشرقين طلئعانظر: )  1(
 .125-1/110سابق.-  .- مرجعالمستشرقون

وخصائصه الله: حقائقه وحيعتر.  الدين ضياء حسن(
ّنة, نقض الكتاب في .-المستشرقين مزاعم والس

 . 29 م.- ص1999- هـ1419المكتبي,  دمشق: دار
المستشرقونالنملة.  الحمد إبراهيم بن علي)3(

مع ظاهرتين، بين للعلقة والتنصير: دراسة
.- الرياض: مكتبةالمنصرين المستشرقين من نماذج
 ص.- (موسوعة178.- م1998هـ-1418 التوبة،

).4 :الستشراقية الدراسات
المستشرقونالنملة.  الحمد إبراهيم بن علي)4(

السابق. .- المرجعوالتنصير
الغربية الكنيسة سيطرة أن العليان عبدالله يذكر)5(

التنصير فكرة تراجع إلى أدى الزمنية سلطتها من وتجريدها
علي الستشراق. انظر: عبدالله حركة مع مدة ساد الذي

–. والجحافَّ النصافَّ بين الَستشراقالعليان. 
.33 سابق.- ص مرجع

خدمة في النملة. "الستشراق إبراهيم بن انظر: علي)6(
بن محمد المام امعةـج جلةـــمواليهودية".-  التنصير
ص).- م2/1990هـ-7/1410 (3 .- عالسلمية سعود

237 -273. )
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والسريعة، العامة الحكام ونبذ التخصص، على
صريحين فيها كانوا التي أسلفهم، بدأها التي
الصلة - عليه السلم ونبي السلم محاربة في

)4(-. والسلم

هذه على نيالمتأخر المستشرقين كل وليس
على تسير منهم طائفة تزال ل  ولكن)5(الشاكلة،

يخدم مما أسلفهم لهم رسمه الذي المنهج
للسلم دراساتهم خلل من النصراني المعتقد
)6(المسلمين. وتراث السلمية والثقافة والعلوم

انتماءاتهم المستشرقون يخدم ما وبقدر
والمادي. المعنوي الدعم ينالون والثقافية الدينية

ًتا وجد النصاف إلى أحدهم مال ما وإذأا عن
ّكًرا المهتمة والمؤسسات الجمعيات من وتن

المجتمع في والمسلمين السلم بدراسة
)2(الغربي.

ود:ــــ اليه- 11
عندما التنصير مؤازرة على اليهود عمل
"بولس"  أو"شاؤول" يد على النصرانية تحولت

فيها بما عليها، السابقة الثقافات من خليط إلى
اليهودية بين التآزر هذا فكان )3(,المحّرفة اليهودية

))
)

)

الَستشراق: ظاهرةالنملة.  الحمد إبراهيم بن علي(
.-الرياض:والَرتباطات المفهوم في مناقشات
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وغإير المسلمة المجتمعات في والنصرانية
المشكلت تحتدم عندما بوضوح يبرز المسلمة
ضلع النحلتين ىلحد ويكون القليمية، أو المحلية

وكما اللبنانية، الهلية الحرب في برز كما فيها،
النصارى المتمردين ضد السودان حرب في يبرز
على الحرب في كذلك برز وكما )4(الجنوب. في

اكوسوف وفي والهرسك، البوسنة في المسلمين
اللبانية.

فلسطين داخل اليهودية المؤسسات وتعمل
وتحقيق التنصير تعضيد على وخارجها المحتلة

والمصالح المنطلقات مع تتفق التي أهدافه بعض
الخرين أن من العقيدة في الراسخة اليهودية

في به مصرح هو كما ،عليهم وعالة لليهود خدم
نويهض عّجاج يقول ،صهيون حكماء بروتوكولت

 ص.- ( موسوعة210م.- 2003هـ/1424 التوبة، مكتبة
).1الستشراقية/ الدراسات

"بولس" خروج عن  نجم"أحمد":  خليل "إبراهيم قولي)2(
الخلص عقائد بين للمواءمة اضطر أن أوروبا إلى

التي الخلص وعقيدة الرومانية المبراطورية في المنتشرة
بالنظريات التوحيد دعوة فامتزجت المسيح، يسوع بها ىناد

أحمد. خليل . انظر: إبراهيم"الغإريقية... الفلسفية
.- القاهرة: دار2.- طالديان مقارنة في محاضرات

.19 .- صم1992هـ-1412 المنار،
ليصبح السودان جنوب يغلق البريطاني المستعمر"انظر: )3(

ًعا الحيلغإزال.  فوزي ى في: مصطف"للمنصرين مرت
سابق.- .- مرجعالتبشير إلىَ الدعوة في والساليب

.11-7 ص
)
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وجودهم ترسيخ في اليهود أساليب إلى مشيًرا
الفرنسية الثورة بعد انطلقوا إذأا "حتىوتأثيرهم: 

ًطآ يضعون هذان كان أساسين، ىعل قائًما مخط
هما: الساسان

المختار. الله شعب أنهم - عقيدة1        
المختار الشعب هذا أن - عقيدة2       

ليقيم ويخّربه ويعطله العالم يفسد أن يستطيع
ًكا أنقاضه ىعل بحكم يتفرد داوديا، يهوديا مل

حيوانات إل والشعوب المم وما بأسره، العالم
أنهم عقيدتهم والفهم... أما والذهن العقل متخلفة
الماسونية إلىو إليها فالشارة مختار شعب
ىعل قدرتهم البروتوكولت. وأما في كثير شيء

القطار أن فنحسب مبتغاهم، نهاية إلى يصلوا أن
المريكي بالعالم يطول قد ولكن فاتهم؛ قد

وأهم يهوديا، تخديًرا مخدر وهو المد والبريطاني
والمرأة الذهب ليس التخدير هذا عوامل

ًيا التنصر بل والجاسوسية، ىعل والبقاء ظاهر
ًنا. وقد اليهودية هذه استعمال من اليهود أكثر باط
وقيام وإسبانيا البرتغال من طردهم بعد الخدعة
المعلوم. وهكذا بالعذاب عليهم التفتيش مجلس

العثمانية المملكة جاؤوا الذين اليهود إسلم كان
وسّموا فأسلموا عشر الخامس القرن بعد
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 )1( "المهتدين. أي بالدونمة
خلل من كذلك اليهودية المؤسسات وتسعى

بين العلقات على التأثير إلى الرساليات إقحام
محاور، عدة في العرب والنصارى المسلمين

فلسطين في اليهودي الوجود رفض ومنها
)2(المحتلة.

يهود المنصرين صفوف في ظهر وقد
العربية. المنطقة في بعضهم وعمل منصرون،

 وعائلته"(صاموئيل) زويمر السموءل" أن ويذكر
ًدا، كانوا على مات  نفسه"زويمر" وأن يهو

في المنصرين أبرز من يعد  وهو)2(اليهودية.
صهيون: حكماء بروتوكولَتنويهض.  انظر: عّجاج(

.-3.- طالتلمودية أصولها رموزها، نصوصها،
.297-296 .- صم1990الستقلل، بيروت: دار

المسيحية: فلسطين السلمية سارة." العلقات فايز(
م).- ص1996هـ/1416  (شتاء30ع الَجتهادنموذأًجا". 

القرن أواخر أنه:" منذ المؤلف يؤكد . حيث149-164
تشكيل في الفلسطينيون المسيحيون نشط عشر التاسع

نشاط عن النشاطات هذه عزل ليمكن لكن الجميعات،...،
الفلسطينية، النخبة جرف تحاول كانت التي الرساليات

تتصادم كانت التي مشروعاتها إلى بخاصة، والمسيحيين
للفلسطينيين.. ".- العامة المصلحة مع معينة سوية عند
.155 ص

بأن القارئ يعلم أن العجب وأعجب"التّل:  الله عبد يقول(
من التبشير مؤتمرات يرأس كان الذي هذا، زويمر صموئيل

الشرق، ىأقص في لكنو إلى الغرب ىأقص في أدنبرة
بهلكه انتهت عاًما ستين طوال التبشير معارك قاد والذي

في الراسخة الدفينة يهوديته عن كشف قد ،م1952 سنة
ساعاته في يلقنه حاخاًما طلب بأن وذألك نفسه، أعماق
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أي عند اسمه ذأكر ويكثر العربية، المنطقة
العربي. وقد المجتمع في التنصير عن حديث

كانوا الذين المنصرين من فريق هذا في آزره
أخوه وفيهم نفسها، المنطقة في معه يعملون

)3(."زويمر إي. لو"  وزوجته"بيتر"

وينخرطون اليهودية انتماءاتهم اليهود ويخفي

ًنا تصل قد دينية أعمال في التظاهر إلى أحيا

ًدا بالسلم مصادرته، في السهام إلى قص

لما نظًرا ،لىأو باب من بالنصرانية والتظاهر

أكثر المسلم المجتمع في قبول من للنصارى

ًفا لليهود يحقق لليهود. وهـذا هـقبول من أهدا

مدة المحتلة فلسطين في اليهود رسوخ أبرزها

بإسلمهم. المسلمون جابههم لو مما أطول

أصدقائي من راهب أخبرني احتضاره. وقد أثناء الخيرة
المذهل، السر بهذا تحتفظ الكنيسة أن القدس، معركة أيام
يتظاهرون الذين اليهود حيل تنكشف ل حتى به، تبوح ول

التبشير جمعيات إخفاق ليظهر حتىو النصرانية، باعتناق
ًثا، المليين تبذل التي وخططهم اليهود بمكر وتنخدع عب

والمسيحية". السلم بين والبغضاء الفتن لبث الخبيثة
سابق.- ص .-مرجعالبلء جذورالتل.  الله انظر: عبد

228.
منطقة في التبشيرالتميمي.  المالك انظر: عبد)2(

.118-113صسابق.-  .- مرجعالعربي الخليج
)
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الدولية: المنظمات -12
اختلف على الدولية المنظمات في الصل

يتعلق فيما الحياد تلزم أن وتخصصاتها تهاااهتمام
المناطة مهماتها تؤدي وأن والثقافات، بالديان

ًيا نفوذأها استغلل إلى النظر دون بها، سياس
ًيا وثقافية سياسية أغإراض لتحقيق واقتصاد

العضاء حساب على المنظمات هذه في لعضاء
.الخرين

مع أكثر بجلء ُتثبت الحداث أن الحال وواقع
مهماتها اختلف على الدولية المنظمات أن اليام
تسير الخر. وأنها للعالم الغربية النظرة تخدم

مع التعامل في الغربية التوجيهات حسب
 )1(.الخرين
الدول أن الظاهرة السباب من يكون وقد
المنظمات هذه تدعم التي هي بعامة الغربية

ًيا, ًءا  وتتحملمال تتبنىو ميزانياتها، من كبيًرا جز
أكثر تدعم التي الدول فإن ولذا مشروعاتها،

أسلحة وجود الخبار تناقلت أكبر. وقد تأثيًرا تنال
إغإاثية منظمة من المرسلة القمح أكياس داخل

مؤسسة العالمية الصحة منظمة"المثال:  سبيل ىعل انظر(
الحيلغإزال.  فوزي ى في: مصطف"تبشيرية.

سابق.- .- مرجعالتبشير إلىَ الدعوة في والساليب
.75-69 ص
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بقيادة المتمردون حيث السودان، جنوبإلى دولية
ّق ومن  ورفاقه،"جرنج جون" أخيًرا. وكذا عنه انش

الخرى. المسلمة المجتمعات في الحال
فإن الوضوح بهذا الصورة تكن لم وإذأا
في الغربية الفكرة ُيرّسخ المنظمات لهذه التوّجه

نشاط أوجه ذألك . ومنالنشاط أوجه كل
والعلوم والثقافة للتربية الدولية المنظمة

وجمعية العالمية، الصحة ومنظمة (اليونسكو)،
التي المنظمات من وغإيرها ،)SOS( الطفولة رعاية
جميع على الغربية الفكرة ترسيخ إلى ىتسع
ْقِّل أو ،النشاط أوجه ُق َن جميع إلى تنظر ل

مع بالضرورة تتفق ل غإربية بنظرة المجتمعات
الدولية. المنظمات تخدمها التي المجتمعات هذه

."ثمن شيء لكل" باب في يدخل هذا ولعل

المنظمات ممارسات البال عن يغيب ول

في المسلمين تجاه وغإيرها السياسية الدولية

اتخاذأ في الواضح والتردد والهرسك، البوسنة

ما غإرار على ،المظلوم لنصرة حاسمة قرارات

الونة في العربية الخليج منطقة في حدث

في الكويت جارتها العراق غإزت عندما الخيرة،

غإرار وعلى م،2/8/1990 الموافق هـ11/1/1411

السلمي العالم من أخرى مواقع في يحدث ما



136

هذا في الحروب, ويقول لويلت يتعرض الذي

في النجيلية الكنيسة كاري" رئيس ليونارد "جورج

الزهر جامعة في ألقاها محاضرة في بريطانيا،

أنه أشعر م": "وهنا1995 الول "تشرين في

في الصراع إلى صراحة أشير أن علّي

المد شديد بهلع شاهدنا فقد السابقة، يوغإسلفيا

والهرسك، البوسنة في العرقي للصراع المقيت

التي العنف وجرائم الشائن، العرقي والتطهير

المساجد وتدمير والطفال، النساء بحق اقترفت

المسلمين مخاوف أتفهم وإنني العبادة، وأماكن

السلم محو هو ذألك من الغرض يكون أن من

)1(فيها". استقر التي أوروبا من

:الترجمــــة- 13

لتحقيق المهمة الوسائل من الترجمة وتعد

ترجمة انطلقت إذأ والمنصرين، التنصير أهداف

السادس القرن في الكريم القرآن معاني

( الميلدي عشر الثاني القرن منتصف الهجري،

الكنيسة ورعتها تنصيرية، م) لغإراض1143

الديانات بين العلقات كاري." تحديات ليونارد جورج(
.207 سابق.- ص الكبرى".- مرجع
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الكلوني" آبت"  رئيس الراهب يد على والديرة

حيث م،1141 سنة الفكرة بدأ الذي الديرة

"كتنفريز" وكلف إسبانيا، إلى فرنسا من رحل

)1(اللتينية. إلى الكريم القرآن معاني ترجمة في

ّلت الترجمة أّن إل فرنسا بجنوب الدير حبيسة ظ

)2(م.1543 سنة حتى

العربي للتراث الترجمات انطلقت ثم
حتى التنصيرية، الغإراض هذه لخدمة السلمي

ًيا التنصيري الدافع الزمان. وتلشى مر من تدريج
في ذأكره مر ما على الستشراقية، المنطلقات

 )3(الفصل. هذا من العاشرة الفقرة
العقل وتغريب الَستشراقعريبي.  ياسين محمود(

- الرباط:1-التاريخي العقل العربي: نقد التاريخي
.44-139م.- ص1991 والثقافة، للتراث القومي المركز
كتابه فويك" في "يوحنا عن الفترة هذه عريبي وينقل

بحوثكذلك:  . وانظرأوربا في العربية الدراسات
للماضي الكريم: تقويم القرآن معاني ترجمة

الملك المنورة: مجمع .- المدينةللمستقبل وتخطيط
هـ/1423 المنورة، بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد

م.2002
النصافَّ بين الَستشراقالعليان.  علي عبدالله(

.19 سابق.- ص .- مرجعوالجحافَّ
ونشر المستشرقونالنملة.  الحمد إبراهيم بن علي(

التحقيق من ونماذج تحليلية التراث: دراسة
التوبة، .- الرياض: مكتبة2طوالترجمة.-  والنشر

الدراسات  ص.- ( موسوعة191م.-   2003هـ-1324
). 2/الستشراقية
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إلى النجيل ترجمة تكشفت المقابل وفي
القرن في الرساليات خلل "من العربية اللغة

نتاج من الحالية الترجمة تزال ول عشر، الثامن
ذألك  وتبع)4(الشام". بلد ومترجمي علماء جهود

)5(العربية. اللغة إلى الكنسي التراث ترجمة

استعراضها معرض قرامي" في "آمال وتؤكد
ترجمة جانب على المسلم تنّصر لسباب
الرساليات حرضت تقول: " لقد حيث النجيل،

لغات، عدة " الناجيل" إلى ترجمة على التبشيرية
المغرب قراءتها. ففي من المسلم ينفر ل حتى

توزع البريطانية" أن الناجيل "جماعة استطاعت
اللغة إلى المترجمة الناجيل من كثيرة نسًخا

البروتستاني التبشير وعرف والبربرية، العربية
ًعا الجماعة هذه بفضل بين المنطقة في دف
)1(م".1889هـ-1883 سنتي

الثقافي: ادلـالتب -14

والتحديث".- المحافظة بين القبطية حنا. الكنيسة ميلد(
-131 م).- ص1996هـ/1416  (شتاء30ع الَجتهاد

.136ص من . والنص148
.-الَستشراق حول شبهاتالفزاري.  الشيخ فراج(

.31 سابق.- ص مرجع
السلمي الفكر في الردة قضيةقرامي.  آمال(

المعلومات هذه . وتنقل49سابق.- ص .- مرجعالحديث
في التعمق شهادة لنيل الحناش بلقاسم به تقدم بحث عن

،القصىَ بالغرب التبشيرية الحركاتبعنوان:  البحث
م.1988 بتونس، بمنونة الداب كلية من
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ّد الثقافي التبادل المهمة الوسائل إحدى يع
واتفاقيات معاهدات للتنصير. وتقوم والمختفية

يكون ،الجنبية والبلد المسلمين بلد بين ثقافية
ًبا منها المسلمين نصيب الفلوكلور"  عرض غإال

والناث، الذكور ولباس وغإناء رقص  من"الشعبي
وقد ونحوها، يدوية وصناعات شعبية وأكلت
وأفلم وشرائح ونشرات كتيبات بتوزيع يسمح

نصيب المادية. ويكون ونهضتها العارضة البلد عن
الدائمة، الثقافية المراكز إقامة الجنبية البلد

البلد أبناء من والثقافة الفكر رجال واستقطاب
وأساتذة مفكرين من المحاضرين وجلب نفسها،

قائم ذألك وكل ،وقانون سياسة ورجال جامعات
قابلة محددة وخطط واضحة استراتيجية على

في يدخل مما البعيد، المدى على للتنفيذ
تجاهلها نحاول المؤامرة" التي مفهوم" نظرية

ًيا، ًيا نملك ول نظر  بها. القرار إل عمل
قوائم إيجاد على المراكز هذه وتعمل
المجتمع على التأثير ذأوي وتتابع للمراسلة،

والشرطة والنشرات بالمطبوعات وتزودهم
وتدعوهم المسموعة، والمرئية المسموعة
للدينية وبعضهم والوطنية، الجتماعية للمناسبات
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هذه بلدهم. وكل على تمر التي النصرانية
ّوع وتتبدل تتغير وسائل يقتضيه ما بحسب وتط
المستهدفين. الشخاص مع ويتناسب المقام،

والرياضي الفني النشاط أوجه معظم ولعل
وهناك الثقافي، للتبادل العام المفهوم في تدخل

رائحة فيها واضحة ورياضية فنية عملية خطوات
للوصول الثقافية المعاهدات هذه التنصير. وتستغل

النشاط جهوأ خلل من الشباب أوساط إلى
فيها توزع والمحلية، والقليمية الدولية الرياضية
"المقدس". وتحشد والكتاب والشرطة النشرات

بجلء هذا الوسيلة. ويظهر لهذه الهائلة الميزانيات
مئات يحضرها حيث الدولية، المباريات في

يصل لم لو حتىالمليين.  مئات ويشاهدها اللف
هذه استغلل فإن الواضح، التصور هذا إلى المر

هذا وظهر ،تجاهله يمكن ل بالتنصير المباريات
م2002هـ/1423 لعام العالم كأس في واضًحا

ًيا ذألك ظهر حيث وكوريا، اليابان في على جل
الرياضة. فنيلة تحت اللعبون لبسها التي الفنائل

وركزت "الكاميرات"، التصوير للت وأبرزوها
فيها ليس جلية، بصورة اللت هذه بعض عليها

هؤلء مع تعاطف فيها ولكن خبث، بالضرورة
الرياضية المنافسات في الفوز ربطوا الذين
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عن عدا السلم-. هذا - عليهما مريم بن بعيسى
هذا تابعوا لمن اتضحت التي الخرى الوسائل
من كل في حضروه ولمن الدوري، النشاط
من مايأتي مع كذلك وسيظهر وكوريا، اليابان

.مختلفة رياضية مسابقات

اد:ـوالقتص ارةـالتج- 15

نقل في واضحة جهود العمال ورجال للتجار
في انتشر قد السلم أن نعلم الفكار. ونحن

.لىالو بالدرجة التجارة طريق عن وأفريقيا آسيا
معهم يحملون الغربيون العمال ورجال والتجار

على ويعملون المسلمين، بلد إلى أفكارهم
بارز. وضوح دون مجالهم، في الكنيسة خدمة
وسورية، لبنان في الفرنسيون فعله ما وهذا

في ،ىالكبر الصحراء وجنوب العربي، والمغرب
كتابه  في"صايغ أنيس" احتلوها. يقول التي البلد

نفسها تعتبر فرنسا كانت": الطائفي لبنان
الموارنة وخاصة الشرق، في المسيحيين حامية

السياسة هذه فرنسا ودعمت لبنان، في
التجارية العلقات يتعهد ديني بثوب المستترة

وفرنسا. فقد لبنان بين التبشيرية والرساليات
وأرسلت التجارة، بأمور عنايتها فرنسا ضاعفت
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الثابتة والمراكز المكاتب وأسست القناصل
)1(."أمورها لتسهيل

المفعول، سارية الوسيلة هذه تزال ول
على السلمية الدول معظم إصرار مع لسيما

في الحديثة، المادية الحضارة ركب في النخراط
في نقص من فيه تعاني لتزال الذي الوقت

المادية، والمكانات المحلية البشرية الخبرات
الجنبية الشركات وجلب القتراض إلى فتضطر
استخدمت الجنبية. وربما وإدارتها بعمالها

عليهم وأملت المحليين، العاملين بعض الشركات
.تريد ما إلى خللها من ودخلت الدارية، أنماطها
ًدا وليس  يأتي أن التجارية الساحة ىعل جدي
سياسية أو دينية أغإراًضا يخدمون الذين بعض
الوقت مع تثبت الوسيلة التاجر. وهذه بثياب

يشيع إذأ الكتشاف، عن بعدها وكذلك جدواها،
مع المجال هذا في العلقات أن الناس بين

ّد ل تجارية الخرين التجاري التبادل ىتتع
ًئا التفكير هذا في التجارية. وأظن والمصالح شي

والسطحية. فالخرون السذاجة من يسير غإير

الصراع .- بيروت: دارالطائفي لبنانصايغ.  أنيس(
وعمر خالدي ىنقله: مصطف ،106 .- صم1955 الفكري،
.-ربيةالع البلد في والَستعمار التبشيرفروخ. 
كتابه من ؤلفالم أراد . وقد154-153صسابق.-  مرجع

ّـفي ىعل الرد هذا جاء" ولكنه والستعمار، التبشير مؤل
ًدا المؤلفان يقول . كما"فيه مزكاة وشهادة هـل سن

.11 ص ،فروخ وعمر خالدي مصطفى
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كما والدينية الستعمارية بلدهم مصالح يخدمون
من الخدمات هذه ويقدمون اقتصاديا، يخدمونها

الروحيين. ولعل وقادتها وساستها للبلد الولء باب
اليهودي  العمال رجل به قام ما مثال أقرب

"هامر آرموند" المريكية المتحدة الوليات من
ًقا، السوفييتي التحاد في والجمهوريات ساب

الوجهة توجيهها ىعل عمل من الحالية، الروسية
والديني والثقافي السياسي الجانب في الغربية
ىورأ جهوده، في نجح يهوديته. وقد رغإم كذلك،
 .رحيله قبل نتائجها

:والتصالت لمــــــالع- 16
وتليفزيون وصحافة إذأاعة من العلم وسائل

التصال وسائل إلى بالضافة ومسرح، وسينما
حملت في تسهم كلها المعلومات، ونقل

الوسائل المختفية. أما الوسائل من وهي التنصير،
وتوجه وكثيرة موجودة فهذه الصريحة العلمية

ًدا وتغطي لغات، عدة إلى ساعات من كبيًرا عد
الشبكة في تدخل الذأاعات بدأت وقد )1(البث.

إذأاعة محطة وثلثين خمس من أكثر شلبي كرم يحصي) 1(
تبث التي الفاتيكان إذأاعة ومنها العالم، حول منتشرة
منها وثلثون أربع لغة، وأربعين سبع من رــــبأكث إرسالها

خاصة. مناسبات في ُتستخدم لغة عشرة وثلث أساسية،
فـــأل عن العربية باللغة ةــــالمبثوث اتـالساع عدد دـويزي

من يقرب (ما وع،ـــــالسب في ) ساعة1500( مئة وخمس
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أن حال، بأي يستبعد، ول النترنت"،" الدولية
وقابلة فاعلة وسيلة لنها التنصير، في تستغل

 يقولبعيدة. آماد إلى والوصول السريع، للنتشار
المجتمعات السايح: " إّن الرحيم عبد أحمد

في البشري التسلط من تعاني السلمية
النباء, ووكالت العلم وسائل وسائر الصحافة

كثيرة, أمور وفي الشارع وفي البيت في وتعاني
الساكتين؛ أكثر ويسكت, وما البعض يتعرفها قد

ًئا" يقولوا أن يملكون ل لنهم )2(.شي

فتأتي الصريحة غإير العلمية الوسائل أما
الوثائقية والبرامج والفلم المسلسلت ضمن

الغربي العيش بنمط دائًما تطبع التي والتعليمية،
منها تخلو ل دينية وممارسات ثقافة من فيه بما

أفلم حتىوالسلوكيات.  والمثال المصطلحات
للطفال (الكرتون) الموجهة المتحركة الصور
ًنا المتابع تشعر التي ،الصبغة بهذه تصبغ أنها أحيا

المشاهدين تأليف إلى متعمدة. وتعمد مقصودة

شلبي. السنة). انظر: كرم  في80.000(  ألف ثمانين
ينـالمسلم إلىَ الموجهة التنصيرية الذاعات

هـ-1412 السلمي، التراث رة: مكتبةـ.- القاهالعرب
من الدقيق العلمي لعملا . وهذا87-85و71-77- 1991
.مجاله في نشر ما أفضل

.- الدوحة:الفكريِ الغزو فيالسايح.  الرحيم عبد أحمد(
-150 هـ.- ص1414السلمية,  والشؤون الوقاف وزارة
).38المة/  كتاب .- ( سلسلة151
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التي الغربية، الثقافة على والقّراء والمستمعين
في عليها الديني التأثير من التخلص تستطع لم

تريد ل ربما ومبادئها. بل ُمثلهاو سلوكياتها معظم
إلى ىوتسع الديني، التأثير هذا من التخلص
ثقافية تبعية سيحقق مادام وترسيخه تعميقه

.ىأخر تبعيات إلى تقود
ُأكوورد فريد" ويقول عن له بحث  في"د. 

إن": "للمسلمين الموّجه الحالي الذأاعي الرسال"
في يرغإب عربي لكل مهمة النجليزية اللغة

ّد أو تعليمه متابعة إلى كتبنا ولقد الهجرة، يو
ممتازة سلسلة لديها التي البريطانية الذأاعة هيئة
للناطقين النجليزية اللغة تعليم برامج من

بتقديمها لنا وأذأنت السلسلة منحتنا بالعربية. ولقد
على تعديلت بالفعل أجرينا وقد إذأاعتنا، عبر

ْقِّعم"، استخدمناها السلسلة ُط كنا الختام وفي "ك
في يرغإب المستمع كان إذأا عما بالسؤال نتوجه
العربية على يحتوي كتاب من مجانية نسخة

ًبا والنجليزية هـل نرسل وعندئذ جنب، إلى جن
)1(."والنجليزية بالعربية النجيل من نسخة

ُأكوورد.  انظر: فريد( الموجه الحالي الذأاعي الرسال"د. 
العالم لغزو التنصير: خطة.- في: "المسلمين إلى

د. م. ماكوري.-د. م.: د. ن.، دون .- تحريرالسلمي
.581-562صت.- 
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أكبر من الخرطوم ثم وبيروت القاهرة وتعد
في تسهم التي السلمي المحيط في المدن

استغلل خلل من العلمية الوسيلة هذه
وغإير الحيان، أكثر في المأجورة الصحف

الصحف عدا نادرة. هذا أحوال في المأجورة
التي الصريحة والذأاعات ىالخر العلم ووسائل

ٌد  وهناك)2(التنصير. تنشر الفضائية القنوات من عد
العربية الساحة في انتشرت التنصيرية

تجاهلها. يمكن والسلمية, ل
الحديثة الوسائل من يعد والتصالت  والعلم

تقنية استغلل مجالت في لسيما التقليدية، غإير
خلل من يمكن بحيث المعلومات، وتقنية التصال
والخطب المواعظ بث المباشر البث استغلل
ًيا يمكن التي الموّجهة، التنصيرية والبرامج تقن

إلى وصلت التي المجتمعات جميع في مشاهدتها
ّدم. ول تقنيً ىمستو هذه على المر يقتصر متق

المجتمعات إلى التقنية تنقل بل المجتمعات،
ّدًما القل محلية محطات إحداث خلل من تق
البرامج هذه تبث ،تنصيرية صغيرة) FM(إم.)  (إف

الشخصية الجهزة مع الحال العلمية. وكذا

التبشيرفروخ.  وعمر خالدي ىانظر: مصطف(
سابق.- ص .- مرجعالعربية البلد في والَستعمار

213-214.
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كأجهزة الجاهزة والبرامج للفلم العارضة
للمعلومات، الناقلة الوسائل من (الفيديو) وغإيرها

الحديثة المعلومات تقنية استغلل إلى بالضافة
المعلومات وشبكات الليكتروني، البريد مثل

الدولية الشبكة مثل الشخصي، للشتراك القابلة
أهم من العلم وسائل " تعد  وبالتاليالنترنت"."

بالمسيحية التعريف في ساهمت التي العوامل
ّوقة. وقد صورة في وإظهارها المبشرون آمن مش

حتى استغللها فأحكموا العلمية القنوات بدور
)1(المسلمين". من عدد استمالة في نجحوا

ة:ــالدراسي حـ المن-17

التنصير وسائل من وسيلة الدراسية المنح
التنصيرية المنظمات بعض أن ذألك المختفي،

عاٍل قسط عليهم يتبين ومن النجباء من تختار
دراساتهم مواصلة لهم وتسهل الذكاء، من

بالمنح وترعاهم الغرب، في والعليا الجامعية
أو المقطوعة، العانات بإعطائهم أو المباشرة،

العليا. والمعاهد الجامعات إلى بعثهم في السهام
البعثات من العائدون يجد أخرى جهة ومن
أمامهم المجالت السلمية البلد إلى الخارجية

السلمي الفكر في الردة قضيةقرامي.  آمال(
..53سابق.- ص .- مرجعالحديث
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ّقع لما البلدان، هذه من كثير في مفتوحة يتو
بجهودهم البلد، تنمية في السهام من منهم

هو كما البعثات، من اكتسبوها التي العلمية
)1(ذأكره. "جاردنر" السابق حديث مضمون

من للتقليل محاولت تقوم المنطلق هذا ومن
العربية الجامعات في الدراسية المنح إعطاء

الغنية العربية البلد في لسيما والسلمية،
الطبيعية. ومواردها والتعليمية العلمية بمؤسساتها

هذه تأثير انتشار من للحد المحاولت تقوم كما
على التضييق خلل من التعليمية المؤسسات
فل بلدهم، إلى يعودون عندما منها، المتخرجين

ً يجدون بواسطته.  يرتزقون عمل

ة:ـــ- التنمي18

الجمعيات إسهام الحديثة الوسائل ومن
من" شعار تحت التنمية مجالت في التنصيرية
لهذا أنشئت . وقد"المجتمعات إلى الكنيسة

للسهام الكنائس مجلس هيئة مثل لجان الصدد
في الهيئة هذه وتعمل" التنمية، أعمال في

إقامة مثل المختلفة، المتنوعة التنمية حقول

من الخامسة ), الفقرة81(  ص) 2( رقم الهامش انظر(
 العالي". "التعليم الفقرات هذه
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المهنية التدريبية الدورات وعقد ،الزراعية ىالقر
وتقديم والفنية، التقنية التخصصات لمختلف
طريق عن الفلحين إلى المباشرة القروض

التهجير القراض) ومشروعات (وحدات مؤسسات
 )2(."ذألك وغإير للسكان الداخلي

هذه في مباشًرا إسهاًما الهيئات هذه وتسهم

ىتسع السهام هذا خلل ومن المجالت،

يكن لم الهداف. ولو بعض تحقيق إلى الجمعيات

ًفا السهام إل إشعار في اًكافي لكان هد

رخاء إلى يسعون إنما المنصرين أن المجتمعات

ْقِّسر من وإخراجها ،المجتمعات والجهل التخلف أ

مدة يصحب عما عدا المكانات. هذا وقلة

مقاومتها تكون ىأخر وسائل اتخاذأ من السهام

الحكومات أو الهالي ُأشعر ما إذأا ميسورة، غإير

عن التخلي إلى مدعاة فيه لها التصدي أن

بمشروعاتها التنمية مجالت في السهام

وأفغانستان السودان تعّرضت المختلفة. وقد

عندما دولية رسمية ضغوط إلى وإندونيسيا

ىَعل جديدة تبشيرية غارة. إندونيسيال هلل انظر: أبو(
هـ-1404 الشروق، .- جدة: دار4.- طإندونيسيا

.90-88ص.- م1984
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التنصيرية المؤسسات بعض إخراج إلى سعت

بقطع صريحة الضغوط السودان. وكانت من

البعاد. تّم ما إذأا والقروض العانات

ر:ـالمستم مـ- التقوي19

 والستمرار,الساليب تقويم إلى دائًما السعي

عليها عفا التي تلك وطرح منها، المؤثر في

بها جاء التي الهداف أهم من هذا الزمن. وكان

الذي المريكية المتحدة بالوليات كلورادو مؤتمر

إلى ىسع حيث ،م1978-  هـ1398 سنة عقد

معطيات مع ىتتماش تنصيرية أساليب تطوير

المؤتمرون فاقترح )1(وتطوراته. الحديث العصر

كلها ليست ووسائل أساليب المؤتمر هذا في

ووسائل لساليب تطوير ولكنها بحتة، جديدة

والدراسة العلمية لباس ألبست تقليدية

واختيار الفلح، كأسلوب المسبق، والتخطيط

واللهجات اتـاللغ وإيقاظ النفسي، والتأثير التربة

والمطبوعات إليها، لـالنجي بترجمة المحلية

لغزو ةـالتنصير: خطمحرر.  وري،ـم. ماك انظر: دون(
.19- 1سابق.- ص عـ.- مرجالسلمي العالم
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والحلقات بعامة، والعلمي الذأاعي والبث

بمشكلت والهتمام بالمراسلة، ةـالدراسي

السلمي والحوار السلمية، الشعوب

ترفض التي النصرانية الطريقة على )1(النصراني.

الحوار في فرضها تريد مسلمات عن التخلي

سلح المسلمين. والحوار من اورينـالمح وعلى

نحن نعده للتنصير وسيلة يعدونه فكما حدين، ذأو

إلى النظرة بحسب وللدعوة للمواجهة وسيلة

.هـومنطلق وطرقه هـوأصول الحوار

*  ****  *

المسلمين: بحث تنصيردياربكرلي.  الرزاق انظر: عبد(
كولورادو مؤتمر طرحها استراتيجية أخطر في

-1411 النفائس، .- الرياض: دار2.- طالتنصيريِ
.85-67ص.- م1991
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الرابع الفصل

المساندة التنصير وسائل
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:تمهيـــد
اتخذها التي المباشرة الوسائل ومع

المجتمعات إلى الوصول سبيل في المنصرون

ًفا هناك أن نجد السلمية، وغإير السلمية، ظرو

في للتوغإل طريقال وهيأت للمنصرين، تهيأت

تحقيق في ساندتهم وقد ،ىالخر المجتمعات

ماهو الساليب هذه التنصيرية. ومن أهدافهم

ٍه طارئ قديم يتجدد، قديم ماهو ومنها ،ومنت

من وجود هـل يكن لم جديد ماهو كذلك ومنها

للتنصير المساندة الوسائل أبرز قبل. ومن

:يالت والمنصرين

لل:ـــ- الحت1
يبدو مايف- ىوالقو لىالو المساندة الوسيلة

المنصرون دعا (الستعمار). وقد الحتلل ي هلي-

وغإير السلمية البلد احتلل إلى المستعمرين

ُتلت وعندما السلمية، المحتلون ذألل البلد اح

يقيموا أن واستطاعوا المنصرين، أمام العقبات

وقدسهولة.  بكل المسلمين بلد في مؤسساتهم

لعملة وجهان والحتلل التنصير كون قيل: إّن

ّد واحدة صدقها. وحين التاريخ أثبت حقيقة يع
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إقامة إلى يبادر قوم أرض في الحتلل يحّط

)1(.فيها الكنائس

فرضته جانب والمنصرين المحتلين بين والتآزر

ً وجعلته الكنيسة، نيالذ لولئك للنتقام مجال

قيلت ولذا الصليبية، الحملت فلول من ُأخرجوا

الرابع العقد في القدس، في المشهورة العبارة

من يالثان ،يالهجر عشر الرابع القرن من

الحروب انتهت اليوم"العشرين:  القرن

الجنرال قاله ما هذا من وقريب )1(".الصليبية

ىعل ووقف الشام، دمشق دخل "غإورو" عندما

يا عدنا قد ها"وقال:  "،اليوبي الدين "صلح قبر

)2(."الدين صلح

في والَستعمار التنصيرالكحلوت.  العزيز عبد(
.72- 65    سابق.- ص .- مرجعالسوداء أفريقيا

ًيا ترجل وقد اللنبي، اللورد أطلقها العبارة ) هذه1( إلى ماش
لها البريطانيين احتلل بعد القدس، المقدسة، المدينة قلب
كنيسة على أشرف وعندما م،1917 سنة أواخر في

الحروب انتهت المشهورة:" اليوم عباراته قال القيامة
شعب جهادبصير.  أبو مسعود الصليبية". انظر: صالح

الفتح .- بيروت: دارقرن نصف خلل فلسطين
.65والنشر.- ص: للطباعة

يقولون: دمروا الغرب قادةالعالم.  انظر: جلل(
الشام: .- (طرابلس2.- طأهله أبيدوا السلم
يذكر حيث ،27-26م.- ص: 1975هـ-1395 المؤلف)،

ميسلون جيش على تغلب عندما غإورو الجنرال أن المؤلف
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السياسة ورجال المنصرون وقف وقد
ًها الفريقين يأ حول لوجه (المستعمرون) وج

أن التاريخ في الخر. والمعروف يتقدم أن يجب
ثم أولً، البلد يدخلون نيالذ هم المنصرين

في رغإبوا المنصرين أن المستعمرون. إل يتلوهم
الثالث القرن بداية مع عليهم الجيوش ّمدَقَت

بعد وذألك ،يالميلد عشر - التاسعيالهجر عشر
المنصرين دخول أن المحليون الحكام أدرك أن
ذألك من المنصرون جديف البلد، احتلل ييعن

ًتا اقترح "واطسون" قد المنصر ومشقة. وكان عن
منع سبيل في الغربية الحكومات تتعاون أن

أفريقيا، في الوثنية القبائل بين السلم انتشار
يزول عندما أهون التنصير مهمة تكون حتى

يخشون المنصرون وليزال (السلم)، المنافس
)3(شديدة. خشية المنافسة هذه

اليوبي الدين صلح قبر إلى فوًرا توجه الشام دمشق خارج
يا عدنا قد لـه:" ها وقال بقدمه وركله الموي، الجامع عند

ًدا الدين"، صلح ـ الله رحمه ـ اليوبي الدين صلح على ر
بعد بلدهم إلى الصليبيين, وطردهم تصفية على عمل الذي

التاريخ. هذا قرأ قد غإورو حطين. والجنرال معركة
الصليبي التبشيرزايدة.  أبو أحمد انظر: عبدالفتاح(

الجهاد، رسالة .- مالطا: منشوراتالَستعماريِ والغزو
وعمر خالدي أيًضا: مصطفى ص.- وانظر147م.- 1988
.-العربية البلد في والَستعمار التبشيرفروخ. 
.145سابق.-ص:  مرجع
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في الغربية السيادة أن" المنصرون ىوير

المسلمين انتقال ليتسه معناها ما يإسلم قطر

نتجيف السيادة هذه دانـفق أما النصرانية، إلى

 )1(."تماًما سيةـعك ركةـــح نهــع

فيو" ـ"دوفوك الب ًا،ـأيض بذلك، ويصرح

هـ-16/9/1334 في كتبها التي هـمذكرات

يتم لم إذأا أنه اعتقد"يقول:  إذأ ،م16/7/1916

أفريقيا، بشمال مستعمراتنا في المسلمين تنصير

ما غإرار ىعل بها ستقوم وطنية حركة فإن

ستتكون نيالمثقف من نخبة وإن تركيا، في حدث

دون يالفرنس بالفكر متأثرة ىالكبر المدن في

طيبوبتهم، ول الفرنسيين إحساس لها يكون أن

رغإم السلم، بمظاهر ستحتفظ النخبة هذه وإن

ّثر روحه، ضياع جهة ومن ر،يالجماه ىعل بها لتؤ

الرحل البدو من الشعب جمهور فإن ىأخر

ً ىسيبق ًكا بنا الصلة عديم جاهل بإسلمه متمس

ًدا من بدافع لهم محتقًرا الفرنسيين، ىعل حاق

من الفرنسيين ومعاملة وأشياخه الديني وازعه

التبشيرفروخ.  وعمر خالدي انظر: مصطفى(
السابق.- ص: .- المرجعالعربية البلد في والَستعمار

146.
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بين الب هذا عاش وقد )2(."السلطة... رجال

.أجنبي تسرب لكل المقاومين الطوارق

المبذولة الجهود بهذه الحتلل وكأن 

هـل دعوا عندما الجميل لهم يرد للمنصرين

يالمريك المنصر يقول هذا فيه. وـل ومهدوا

نشيطة محاولت تمت لقد"مندلسون":  "جاك

وإنما الكنيسة لمصلحة ل المبشرين، لستعمال

يقول وكما )1(."ةـــوالعبودي الستعمار لخدمة

في الدولة مجلس جلسة  في)2(الول" ونــ"نابلي

قام الذي العراقي عزالدين عند المذكرة هذه تكملة انظر(
أصدرها. ونقلها التي البينة مجلة في ونشرها بترجمتها

الستعمار".- أسلحة الفاسي." التبشير: أخطر علل منها
م- رمضان1973  (أكتوبر10ع ،81مج الهلل
.70-60هـ).- ص: 1393

وجوجو: الديان والله الربمندلسون.  انظر: جاك(
محمد.- أسعد إبراهيم .- ترجمةالمعاصرة أفريقيا في

.209هـ.- ص:1971 المعارف، القاهرة: دار
النجليز م). ضرب1831-1779( الول بونابرت نابليون(

مجموعة معه أحضر قد مصر. وكان باحتلله بالمسلمين
احتلل آنذاك. وحاول الزهر ودخل المستشرقين، من

ّكا. وحياته حصون أمام أخفق ولكنه الشام، حافلة ع
هيلنة، سانت إلى نفي والثورية. وقد العسكرية بالحداث

العربية الموسوعةبالسرطان. انظر:  هناك مات حيث
.1812سابق.- ص:  .- مرجعالميسرة

بين التبشير حقيقةعبدالوهاب.  انظر: أحمد)3(
ً ،128سابق.- ص: .- مرجعوالحاضر الماضي عن نقل

في وجوجو: الديـان والله الربمندلسـون.  جاك
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:م22/5/1804هـ-12/2/1219 تاريخ

الرساليات مؤسسة إنشاء نيتي في إن"

ًنا سيكونون المتدينون الرجال فهؤلء الجنبية، عو

وأمريكا. سأرسلهم وأفريقيا آسيا في لي كبيًرا

ملبسهم القطار. إن عن المعلومات لجمع

)3(."سياسية أو اقتصادية نوايا أية يوتخف تحميهم

:ةــالسياس -2

للتنصير. مساندة وسيلة الغربية الحكومات

ًيا، والمعلوم، أنها الغربية الحكومات عن نظر

َعلمانية"، حكومات ِ اهتمامها عدم ييقتض وهذا "

الدينية الحرية يكفل يالذ بالقدر إل بالدين

َعلمانية للشعائر الشخصية والممارسات ِ الدينية. و

ّين عدم نيتع ل الدولة عليها. ولكن القائمين تد

في الدين إقحام بعدم تقول النظرية الوجهة

قراراتها في أثر له يكون بحيث الدولة، شؤون

في الظن أحسنا والخارجية. ومهما الداخلية

َعلمانية يمكن ل أننا إل بخاصة، الغربية الدول ِ

المنصرين مؤازرة في جهودها نغفل أن بحال

.209سابق.- ص:  .- مرجعالمعاصـرة أفريقيا
)
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،المشروعات نيوتب ،لتيوالتسه الهبات خلل من

هذه تخدم إخبارية عمليات في المنصرين ودخول

)1(المنصرين. بين المخابرات رجال ودخول الدول،

:الغربيون ونـــ- المواطن3

المنصرين يساندون الغربيون والمواطنون

نيللمنصر المرتفعة قوية. فالميزانيات مساندة

الغربيين المواطنين من يتأت إنما ومؤسساتهم

ًدا تجارية لمؤسسات ممثلين أو كانوا أفرا

وسائل في تتكرر التبرعات واقتصادية. وحملت

ًيا. وتزداد البريد وفي الشوارع، وفي العلم يوم

هناك الناس بعض يتردد حيث الحاد، أيام بكثرة

قدر ىعل يالروح الجانب ويكون الكنائس ىعل

للحماس. الملهبة المواعظ بعد الستيقاظ من

يتعرض اليوم هذا الكنيسة إلى يذهب ل ومن

أو التليفزيون شاشات خلل من المواعظ لهذه

الغربي العلمخضر.  الرحمن عبد العليم عبد(
.- مكةأفريقيا في السلم علىَ والمؤامرة

-163 هـ.- ص1418السلمي,  العالم المكرمة: رابطة
). 182الحق/ دعوة .- ( سلسلة200
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)2(بأجر. بالكنيسة ترتبط التي المحلية الذأاعات

 الفقر: -4
خلفتها التي والفاقة الفقر ظروف تعد

والكوارث البشرية العوامل من مجموعة

ّلة ،وقدره الله بقضاء بالمسلمين "الطبيعية" الحا

عدة من المجتمع بهذا المحيطة بالظروف ثم

التنصير. لحملت المساندة الوسائل ىإحد أبعاد،

المنصرون قوية. فهؤلء مساندة وسيلة يوه

قادرين يجعلهم ما المادية المكانات من لديهم

كانت مهما ،المنكوبة المناطق إلى الوصول ىعل

يأكل معوزون فقراء فيها مادام نائية أو وعرة

الحال هذه ىعل جلودهم. وهم من الجفاف

تأجير نظام المحلية التلفزيون ومحطات الذأاعات تتبع(
من ساعات استئجار إلى الكنائس البث. وتعمد ساعات

الخرى. وبدون الدينية المناسبات وفي الحد، أيام صباح
ًنا.والمشهور مناسبة ّلي ويسمى القسس أحد عن أحيا بي
الساعات يقف بحيث الوسيلة، لهذه استغلله كثرة جراهام
العلنات من انقطاع دون الناس يعظ وهو الطوال
المراكز بعض غإيرها. وتحاول أو الخبار أو التجارية

ًيا، السلوب هذا اتباع السلمية المكانات وتنقصها محل
ًنا الفنية ًنا والمادية أحيا أخرى. أحيا
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دون إليهم تصل إغإاثة يأ لقبول مستعدون

ول ورائها، من والهداف مصدرها إلى النظر

العقدية النتماءات في للتفكير هنا مجال

يتوقف، الحال هذه في التفكير لن ،والفكرية

يرفع التمييز ىعل القدرة الذهن يعاود وعندما

.منا؟ المسلمون أين عريضة؛ استفهام علمة

راض:ــــ- الم5
ًعا يعد والوبئة راضـالم يتفش وكذا مرت

ًبا توجه. أو دعوة يول ،والمنصرين للتنصير خص

بالتطبيب المتعلقة التنصير وسائل هنا وتبرز

أم منظر امرؤ يتصور أن والتمريض. ويمكن

ًعا تحمل متضخم الوداج بارز الوجه شاحب رضي

هذه استعداد المرء هذا ذأهن في ليستقر البطن

شفائه ىعل سيعمل شخص يل ابنها منحل الم

الوسيلة. هذه يستخدم السماء من اسم يبأ

هذا الموقف استغلل يعرفون والمنصرون

بن عيسى إلى الطفل شفاء محاولت عزونيف

لهذا الله أراد السلم-. فإذأا -عليهما مريم

كان هذا إن لهله قيل ىيشف أن المريض

هؤلء هـل يريده ما عيسىل ونيكف ،ىعيس بفضل
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السلم- -عليه هو يريده ل وما المنصرون،

ًيا، تتكرر المأساة هذه من والصور ،لنفسه يوم

ُترى مؤلمة مناظر في الفضائيات شاشات على و

أنفسهم. البشر صنع من أنها محزنة. لسيما

:يالوع ضعف- 6
والجهل وبالحياة بالدين يالوع ضعفو

عند بالباطل الحق واختلط الناس، "المطبق" بين
وانتشار بالخرافة، الصدق واختلط منهم، كثير

المنصرين باستقبال لةيكف عوامل هذه كل البدع،
منطلق أن هنا أفكار. والمخرج من يحملون وما

نبذ إلى يدعون ل . فهمديني المنصرين هؤلء
أو والصيام الصلة ترك إلى يدعون ول الدين،

طريقة، يبأ والرب العبد بين علقة يأ قيام
،هم بطريقتهم المفهومات هذه يرسخون ولكنهم
الجميع عليها يولد التي الفطرية بالطريقة وليس
يمادت " "زويمر" أن ذأكر البعض. وقد عليها وينشأ

الشعوب أحوال يؤخر وتأثيرها بالتمائم العتقاد
ًء ويزيدها السلمية )1(."شقا

الحضارة بأسباب والخذ يالدين يالوع ووجود
.-السلمي العالم علىَ الغارةانظر: أ. ل. شاتليه. (

.92سابق.- ص:  مرجع
.-السلمي العالم علىَ الغارةانظر: أ. ل. شاتليه. )2(

.92السابق.- ص:  المرجع
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ًقا يعد والمدنية التنصير. حملت حملت أمام عائ

يقول: حيث "زويمر" نفسه، ذأكره ما هذا ويؤيد

ببث ـيتفض التي الخطرة الفاسدة الخطة إن"

ًيا المسيحية نشر ثم مباشرة المدنية ادئـمب ثان

الحضارة إدخال لن منها، ىترج فائدة ل عقيمة

مغبته، تحمد ل المسيحية إدخال قبل والمدنية

التي المساوئ تفوق كثيرة مساوئ عنه تنجم بل

)2(."قبل كانت

مؤتمر في أحدهم قول أيًضا هذا ويؤيد

المسلمين غإالبية إن": م1978-هـ1398"كلورادو" 

يعتنقون ينالذ من هم يتنصروا أن يحتمل نيالذ

إسلم (أو يالشعب السلم عليه يطلق ما

الشريرة بالرواح يؤمنون أرواحيون، وهم العامة)،

ًدا القليل ويعرفون والجن الصيل، السلم عن ج

التي بالتعاويذ كبيرة بدرجة هؤلء يؤمن كما

الحياة شرور لمواجهة بالقوة تمدهم أنها يعتقدون

وأما المسلمون، به ؤمنيف الجن أما )1(."وتحدياتها

)

العالم لغزو التنصير: خطةم. ماكوري.  انظر: دون(
دأب . وقد252السابق.- ص: .- المرجعالسلمي

تصنيف على العرب مفكري بعض وتبعهم المستشرقون
إبراهيم بن هذا: علي في تصنيفات. انظر عدة السلم
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لها يكون أن يينبغ فل والتعاويذ الشريرة الرواح

حياتهم في ول المسلمين، قلوب في مكان

بها نؤمن يالت التوحيد عقيدة لن اليومية،

ً تدع ل ونتبناها في تنخر أن للخرافة مجال

َفّش فتهدمها. وما حياتنا، التعاويذ، هذه يَت

المجتمعات بعض في الخرافة واستشراء

العقيدة عن للبعد حتمية نتيجة إل المسلمة

ّلل التي ةفيالصا دعاتها، وشأن شأنها من ُيق

والنحراف بالتخلف التهامات لهم وتوجه

.والصولية والرجعية

:يالذات الستعداد -7
الستعداد مجملهم، في المنصرين، ىولد

لدوافع التنصير حملت في للنخراط يالذات

في والدخول والرحلت المغامرة أبرزها مختلفة،

يتأت ثم ،الغربي المجتمع عن مختلفة مجتمعات

ً المقصودة الدينية الدوافع الحملت. وراء من أول

المؤشر هي وجودها مع الدينية الدوافع وليست

لن المنصرين، لجميع الذاتي للستعداد الول

سابق.- .- مرجعالَستشراق ظاهرةالنملة.  الحمد
والصحوة الثاني: الستشراق الباب من الرابع الفصل

.179-151(الصولية).- ص
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ًدا عن ىمحدودة- تتخل كانت -ولو منهم أعدا

النصرانية عن تحولت وربما ،يالتنصير الهدف

مجال إلى واتجهت غيره،إلى أو السلم إلى

السلم، لسيما الجديد، التوجه هذا إلى الدعوة

حالت وجدت وقد المسلمين، وربما ىالنصار بين

حال يأ ىعل ولكنها ومحدودة، قليلة يكهذه. وه

ًئا تبرز تجاه المنصرين هؤلء شعور من شي

هذا من حالت قابلت النصرانية. وقد إلى دعوتهم

وألمانيا المريكية المتحدة الوليات في القبيل

ُهيئوا قد كانوا السعودية العربية المملكة وفي
بلدهم، في التنصير ومارسوا منصرين، ليصبحوا

اهتدوا ولكنهم السلمية، المناطق بعض فيو

نشاطهم عن رونّفَكُي السلم إلى دعاة وأصبحوا

ظاهرة وهي ،الهداية قبل به يقومون كانوا يالذ

الحمد-. ولله– والوعي الوقت مع تتزايد

المالية: الضمانات - 8
ضمانات المنصرون ىيتلق ذأاته الوقت فيو
والمؤسسات المنظمات من واجتماعية مالية

تشمل وإنما فحسب، عليهم تقتصر ل التنصيرية
السكن تأمين حيث من وأولدهم، أهلهم
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المنح علي والحصول والتعليم، والتربية والعاشة
.ىالمستو عالية جامعات في للدراسة العلمية

الضخم يالماد الدعم هذا ىعل مثال وأقرب

،للدراسة أمريكا في وجودي أيام ،بي اتصل أنه

نفسها تدعو المنظمات من منظمة بيمندو أحد

. وبعدمقابلتي وطلب Foresters الفورسترز "جمعية

له سمحت منه وإلحاح وإصرار نيم تمنع

ًدا له بالمقابلة. وضربت ،بيتي في فيه نيزار موع

نشاطها، وأوجه المنظمة برامج ّيعل وعرض

للمنظمة، النضمام في أرغإب كنت إن يوسألن

طلب العرض ىعل يإجابت يسمع أن قبل أنه إل

الجابة تحدد أسئلة، أربعة ّيعل يعرض أن يمن

حين. بعد ولو النضمام، في رغإبتي  ىمد عليها

رعاية قبولي ىمد هو الول السؤال وكان

ًثا، المولود ،لبني الجمعية حتى الروضة من حدي

ىمد عن كان الثاني الكلية. والسؤال من يتخرج

الشواطئ أحد ىعل لي مسكن لتأمين قبولي

عندما كاليفورنيا، ولية في أو فلوريدا ولية في

ىعل إجابتي كانت وحيث التقاعد، سن إلى أصل

السؤالين طرح المندوب رفض بالنفي السؤالين
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عرضهما، من فائدة هناك تكن لم إذأ الباقيين،

هذه مثل قبول في رغإبتي عدم هـل تبين بعدما

في الموقف هذا ذأكر كررت الغإراءات. وقد

في ذأاتية تجربة يبرز لنه متعددة مناسبات

نىأتم كنت أنى مع المنظمات، هذه مع التعامل

حدة، ىعل سؤال كل ىعل أجب لم يأن

الربعة، أسئلته المندوب يينه حتى وانتظرت

السؤالن علّي وفات ذألك، علّي فات ولكن

الن. إلى الخيران

الكمين: الحقد -9

بما اليمان يدفعه المنصرين بعض أن وكما

يدفعه آخر بعًضا أن نجد تنصير، من به يقوم

بخاصة، المسلمين ضد الموروث الكمين الحقد

الحقد هذا بعامة. ويصحب ىالخر الجناس وضد

الرجل سيطرة توكيد في الرغإبة الفئة هذه ىلد

الحتلل طريق عن تصل لم إن التي البيض

فإنها السياسية (الستعمار) والتبعية المباشر

الجانب إشباع حيث التنصير، طريق عن ستصل

بعدئذ. ىالخر الجوانب تتحقق ثم أولً، يالروح
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الحملت حصر عدم لنا يؤكد قد الجانب وهذا

الدافع ىعل ،بها العاملين خلل من ،التنصيرية

َع هناك إن فحسب. بل المحض الديني قد دواف

ًنا تكون إلى هؤلء من بعًضا تقود ذأاتية أحيا

التنصيرية. الحملت في النخراط

ّيب- 10 التعاليم: في التس
يأ القدم، منذ للتحريف تعّرضت والنصرانية

"شاؤول" أو في ممثلين اليهود تدّخل منذ

النصرانية. وهذه أمور تصريف في"بولس" 

ًبا النصرانية أكسبت المستمرة التحريفات ّي في تس

فكان بالمرونة، البعض يسميه قد التعاليم

قائًما، الدينية التعاليم بعض عن للتنازل الستعداد

تتعلق والتي صارمة كانت التي التعاليم حتى

عنها. ُتنوزل وغإيرها والسماحة والتعدد بالطلق

ًدا والمثل المبادئ عن التنازل فكان مسان

المجتمعات في طريقهم شق في للمنصرين

القبيلة، شيخ لوامر تخضع التي القبائل، وبين

المنصرين من مستمر لضغط بدوره يخضع يالذ

عليه هو ما ىعل اءـالبق مع النصرانية، بقبول

مع بالضرورة تتفق ل محلية وتقاليد اداتـع من
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يقبل لم السماوية. وإن الرسالت أوليات

مسلًما كان - إن السلم عن فليتخّل بالنصرانية

ًبا أو المنصرين ىلد مانع السلم- ول من قري

التضحية من الغاية هذه إلى الوصول سبيل في

السلم -عليهما مريم بن عيسى المسيح بتعاليم

مجتمعاتهم في إليها يدعون التي - الموروثة

ًيا التوجه هذا  وليبدوالحوال. أحسن ىعل نظر

ًدا النصارى. من لدينهم المخلصين لدى سائ

المنصرين: تجهيز -11
ومنظمات جمعيات من التنصير ومؤسسات

مستغلة تاًما ًزايتجه المنصرين زيتجه إلى تعمد
والمغامرة. فتعمل للرحلة يالذات استعدادهم هميف

والطباع اللغات تعليمهـم ىعل المؤسسـات هذه
ا،يهف الضعف وجوانب السائدة والديان والعادات

هذه فيها أوجدوا ضعف جوانب فيها يكن لم وإن
من موقفهم في الحال هو كما الجوانب،
بافتراءات العمل لهذا مستعينين السلم،

طلقينوالحديثة. ف القديمة المستشرقين
دراية ىعل وهم والمنصرون المستشرقون

ىعل أنهم عليها. كما المقدمين بالمجتمعات
يتعلق فيما والعقبات الصعاب لمواجهة استعداد
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أو الغذائية العادات أو العيش أو بالتعامل
ومعاشهم طعامهم الناس يشاطرون السكن،

ًنا، ولباسهم ومسكنهم ىعل يكونوا لم وإن أحيا
مجالت في وبخاصة يعملون، بما تامة قناعة

مجتمعاتنا وفي. ىالخر والتقاليد الغذائية العادات
حليب وشربوا الجزور لحم أكلوا العربية

النياق تحت جلسوا بل "الخلفات" ولبنها،
جّربوا ربما بل والكمأ، القط وأكلوا يحلبونها،

يعهدوها لم التي البرية والحيوانات الجراد أكل
أولئك وهم الغربية، ومجتمعاتهم حياتهم في

خشن. متوحش حيوان الجمل أن يعتقدون الذين
المجتمعات في الوضع يقاس هذا مثل ىوعل

ذألك على يشجعهم وأفريقيا آسيا في ىالخر
في والدخول المغامرة، وحب النفسي الستعداد

جديدة. حياتية تجارب

المسلمين: - تساهل12
ُهل ّكام المسلمين بعض وتسا المحليين والح

شرق في لسيما وشيوخها، القبائل ورؤساء
بهم والترحيب للمنصرين واستقطابهم أفريقيا،

مؤسساتهم لقامة لتيالتسه وإعطاؤهم وتقريبهم
للتنصير. المساندة الوسائل ىإحد يعد التنصيرية،

مصاريعها ىعل البواب المسلمين بعض فتح فقد
التخلف من المنقذين وعدهم للمنصرين،
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الميرة وتذكر )1(والنطوائية. والجهل والرجعية
في )1(ي"البوسعيد سعيد السيد بنت سالمة"

مع التسامح أن عربية أميرة مذكرات كتابها
في الكنائس ةـإقام إلى لـوص قد المنصرين

الحال هي كما %)،100( خالص مسلم مجتمع

الخليجية البلدان إحدى في المسؤولين بعض عن )ينقل1(
للمنصرين التمكين على الهالي اعتراض على رده أثناء

هل دبلوماسيون؟ هم هل هم؟ من الرجال، قوله:"... هؤلء
ليعلمونا. هنا جاؤوا الرجال هؤلء ل، تجار؟ سياسيون؟ هم

ليعتنوا مستشفى يبنون كالحمير. إنهم جهلء أننا الله ويعلم
وجدنا هؤلء جاء عندما ولكن يموت، إنسان بمريضنا. كل

ًئا. ل يريد بمريضنا. الطبيب يعتني من هذا هو ما أدري شي
ًنا أقول أن أريد ولكني الشيء، يريده شيء أي بأن عل
أصولزيقلر.  إياه". انظر: هـ. كونوي فسأعطيه الطبيب

ميدانية العربي: دراسة الخليج في التنصير
المطبقاني.- المدينة صلح مازن .- ترجمةوثائقية

.108م.- ص:1990هـ/1410 القيم، ابن المنورة: مكتبة
سلمى، أو البوسعيدي، سعيد السيد بنت سالمة ) السيدة1(

أخوها شركسية. تولى أم من هـ14/8/1260 في ولدت
السيد أخيه مع فتورطت أبيها وفاة بعد الحكم ماجد السيد

بحًرا، عدن إلى ماجد. هربت السيد ضد مكائد في برغإش
لشركة اللماني السكرتير رويتي، هنريك الهر بها ولحق

حيث بالمانيا، هامبورج إلى سافرا ثم زنجبار، في هانسينج
روث) إميلي بالميرة هناك. (وسميت زوجين استقرا
بمذكراتها. ثم وخرجت للكتابة، تفرغإت زوجها توفي وعندما
أن بعد هـ،23/7/1342 في زنجبار. وتوفيت إلى عادت

ومنهم وبنتين، الولد من ثلثة الثمانين. وخلفت تخطت
ُعمان تاريخ في محاضًرا يعمل الذي رويتي سعيد رودولف

بريطانيا. انظر: جامعات إحدى في سعيد جده وتاريخ
كينيا. قضاة كبير الشيخ، الفارسي، صالح بن عبدالله
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للمنصرين السماح إلى وصل  كما)2(زنجبار، في
من وجه في والوقوف المجتمعات بهذه بالعمل

عليهم. ورغإم يضيق أو منهم يحذر أو لهم ىيتصد
يقال- كما –تنصرت قد العربية الميرة هذه أن

مذكراتها أن إل ي،نصران مجتمع إلى ورحلت
وصل ولما إليه، هي وصلت لما ىبالس تقطر

 )3(زنجبار. في عشيرتها أبناء وبعض أهلها إليه
المذكرات هذه ىعل مقصوًرا هنا الحال وليس

ًبا أمراء إن بل الميرة، هذه أو كانت آخرين عر
إلى السبيل للمنصرين فيها يّسروا مواقف لهم

يالذ الوقت في تطلعاتهم، من ءيش تحقيق

ُعمان: وزارةزنجبار حكام البوسعيديِ التراث .- 
.49-42م).- ص1982( والثقافة، القومي

تنجانيقا. هو الثاني والجزء تنزانيا، من جزء الن هي زنجبار(
مذكرات كتاب مقدمة في القيسي عبدالمجيد يذكر)3(

لهذه والمتنان بالشكر يذكر أن يجب مما أنه عربية أميرة
بلد في الطويلة وحياتها تنصرها رغإم أنها العربية الكاتبة
لهلها مخلصة وفية ظلت فقد لها أهلها وتنكر الغرب
من ذألك يظهر كما دوًما بهم فخورة الول، ودينها وبلدها

شؤون من شأن ذأكر إلى اضطرت ما إذأا فهي كتابها، ثنايا
تعدد أو المرأة كحجاب الغربيون، يستسيغه ل مما الشرق

عن للدفاع تنبري نراها مثلً، الرقيق تملك أو الزوجات
ًعا وتبريرها الفكرة ًدا دفا قصدها نبل من لينقص شدي
ًنا اتسامه سالمة والسذاجة". انظر: السيدة بالبراءة أحيا

وزنجبار. مسقط سلطان سلطان بن سعيد السيد بنت
ُعمان: وزارةعربية أميرة مذكرات القومي التراث .- 
.50ص:  م،1985هـ/1406 والثقافة،

)
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جاء إذأا لسيما المقاومة، من قدًرا يتوقعون كانوا
والممرضين الطباء بثياب المنصرون هؤلء

يالمختف التنصير في يدخل مما والممرضات،
هذه من الول الفصل في ذأكره مر يالذ

ّور ل وإل المناقشات، المراء يسمح أن يتص
في الصريح يالتنصير بالدخول العرب والحكام

يحسبون إنهم إذأ مسلمون، كلها مجتمعات
ًبا، لشعوبهم )1(ليخدموهم. عليهم قاموا وإنما حسا

عن الحديث المعمري:" وبدون حمود أحمد )  يقول1(
شرق ساحـل تاريخ عن الحديث يصبح المسيحيين أعمال

أنه - رغإم زنجبار سلطان سهل وقد كامل غإير أفريقية
هي وهذه المسيحية، البعثات تلك         مسلم- عمل
أية شؤون في يتدخل ل فالسلم السلم، في الديمقراطية

يقول: والقرآن الخرى، الديانات يحترم هو بل أخرى، ديانة
السلطان عرض المنطلق هذا الدين. ومن في إكراه ل

عندما المسيحية للبعثات والتسهيلت المساعدات كافة
ًبا كان إذأا عما النظر به. وبصرف اتصلت أم ذألك في مصي

بمبادئ كامل وبالتزام نية بحسن تصرف قد فإنه ل،
وشرق عمانالمعمري.  حمود السلم". انظر: أحمد

ُعمان: وزارة أمين محمد .- ترجمةأفريقية عبدالله.- 
-95م).- ص: 1980(                والثقافة، القومي التراث

في التبشيرالتميمي.  أيًضا: عبدالملك . وانظر96
التاريخ في العربي: دراسة الخليج منطقة

-123سابق.- ص:  .- مرجعوالسياسي الَجتماعي
التنصير أصولزيقلر.  كذلك: هـ.كونوي . وانظر124
.- مرجعوثائقية  ميدانية العربي: دراسة الخليج في

رحلةأيًضا: هاريسون.  . وانظر66 و43سابق.- ص: 
أمين محمد .- ترجمةالعربيـة الجزيرة في   طبيب

ُعمـان: وزارة هـ/1406 والثقافة القومي التراث عبدالله.- 



 175 

ّكام إيجاد هذا في ويدخل ىعل ىنصار ح
أقلية، الغإلبية هذه تكون بحيث مسلمة، أغإلبية

ّكن الحرية التنصيرية للرساليات الحكام هؤلء ويم
والرياف، ىوالقر المدن بين التنقل في

سكان حساب ىعل اللزمة الحماية لها ويقدمون
"كينيث المنصر يذكر هذا فيالمسلمين. و البلد

أنه حال كل ىعل نذكر أن  يجب" لتورث" أنه
إلى السلم من واسع انتقال يحدث لم

ذألك تبدل أن بعد إل ما قطر في النصرانية
مسيحية، غإربية حكومة السلمية بحكومته القطر
الغربية الحكومات هذه كانت إذأا فقط وذألك

ّعالة سياسة تنهج المسيحية مساعدة في ف
(الحكومات عبارة يتعن ول )1(."الرساليات

هذه إن إذأ المباشرة، الغربية الغربية) السيطرة
الحتلل زوال مع زالت قد المباشرة السيطرة

المسلمين. بلد من

.62-29م.- ص: 1986
التبشيرفروخ.   وعمر خالدي مصطفى انظر(

سابق.- ص: .- مرجعالعربية البلد في والَستعمار
147.

التبشيرفروخ.  وعمر خالدي انظر: مصطفى)2(
السابق.- ص: .- المرجعالعربية البلد في والَستعمار

208.
جديدة تبشيرية غارةالندونيسي.  هـلل انظر: أبو)3(

.91  و28سابق.- ص:  .- مرجعإندونيسيا علىَ
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الذأهان: - تأليف13
واضحة وغإير مساندة ىأخر وسائل وهناك

النصرانية والشعائر الرموزىعل كالتأليف للجميع،
الدينية والمناسبات والجراس، كالصلبان

النظار تأليف وسائل من وغإيرها ة،يوالثقاف
لقامة المستمرة المحاولت ذألك والذأهان. ومن

تكون والندية والمدارس للرساليات الكنائس
الزائرين عقول في تؤثر "حتى ومتميزة مرتفعة

اعتقاد في ذألك وخيالتهم. إن عواطفهم فيو
)2(."النصرانية من ىالنصار غإير يقرب المبشرين

في ىنصار وجود البنية هذه تعني ول
من لها ُيحضر ولكن بها، نىتب التي الماكن
بعض اعترضت ما وإذأا العبادة، أوقات يشغلها

ْقِّن الطريقة، هذه التحديات بيع المسلم يرفض كأ
تنصيرية مؤسسة إقامة أجل من أرضه أو بيته

مكان إلى ليرحل الكثير بالمال أغإروه عليه،
)3 (آخر.

بوابة تعد إسلمية عربية عاصمة فيو
الواصل يجد الخرطوم هي أفريقيا إلى المسلمين

ٍد يصادفه ما أول الجو طريق عن إليها نا
ينةالمد إلى الطريق ىعل تليه ثم ،يتنصير

)

)
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فيحّس نصرانية، كنيسة تليها ثم ،ىللنصار مقبرة
من أهلها غإالبية أو نصرانية، مدينة في أنه المرء

المطار مدخل ىعل كنيسة وتقوم )1(.ىالنصار
متر ألف مئة أرضها مساحة يالبحر في الجديد

أشكال من شكل ). وهذا2م100.000( مربع
طابع إلى يالسلم العاصمة طابع تغيير

)2(.نصراني

والسماع النظار لتأليف عدة وسائل وهناك
شاع ما النصرانية. ومنها والسماء الرموز ىعل

الماكن وأسماء الناث وخاصة السماء، في
التجارية الخدمات ومرافق والمطاعم التجارية

المسلمة، المجتمعات في الن فشت التي العامة
ًنا وأصبحت ركب في النخراط عنوانات من عنوا
للتأليف وسائل وغإيرها والتقدم. وهذه الحضارة

انتقل يالذ للتنصير والشامل العام المفهوم ىعل
,النصرانية في ىالنصار غإير إدخال مجّرد من

السودان جنوب في الصليبي المتمرد جرنج جون عن ينقل(
أفريقيا، إلى والعروبة السلم بوابة هي قولـه:" السودان

تقوم ل حتى الباب هذا بمفتاح الحتفاظ مهمتنا فلتكن
الكبرى". الصحراء جنوب في قائمة والعروبة للسلم

مكة: حقائق إلىَ الزحفشلبي.  انظر: عبدالودود
.-السلمي العالم في التنصير مؤامرة عن ووثائق

.119سابق.-  ص:  مرجع
في المسيحي التبشيرأحمد.  محمد مكي حسن)2(

للطباعة الوطنية .- الخرطوم: الدارالمثلثة العاصمة
.17-16م.- ص: 1982 والنشر، )
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عن الحديث عند عليه التوكيد ورد ما ىعل
المباشرة. الوسائل واستعراض المفهوم

في التوازن من ءيش من بد ل أنه إل
أن بالضرورة بالرموز. فليس التأليف إلى النظر

التأليف مفهوم في يدخل بالتأليف ييوح ما كل
الوصول ىعل يعين دائًما الرموز. والتثبت ىعل

بعض أن ذألك القاطع، الصحيح الحكم إلى
حول المفرطة ةيبالحساس يصاب قد المتابعين

الثقافات في شائعة رموزب فيتأللبا يوحي ما كل
مهم. ومع والحذر مطلوبة، ية. والحساسىالخر

دون بقدر ءيش كّل يكون أن يفينبغ هذا
التوكيد إلى سعيت ما مع يتفق مبالغة. وهذا

ًفا عليه الغرب كل بالضرورة ليس أنه من سال
في النخراط يقبل ومؤسساته وجماعاته بأفراده

أعله. المذكورة والساليب الشكال هذه

*  ****  *
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الخامس الفصل

التنصــير مواجهــة سبـل



 181 



182

تمهيـــد:

اليدي العموم- مكتوفي - على المسلمون يقف لم

الوسائل لبعض العرض ورغإم التنصيرية، الحملت أمام

بينها من كان التي والمنصرين، للتنصير المساندة

من مواقفهم في المسلمين المسؤولين بعض تساهل

هناك كانت أنه إل الهالي، بعض وتساهل المنصرين،

التنصيرية, للحملت قائمة، تزال ول مستمرة، مواجهة

الدين عن بالدفاع المهتمون المسلمون بها ويقوم قام

المنصرين. مخططات وكشف

حماية مجرد عند تتوقف ل المواجهة أن على

تتعدى إنها بل التنصير، غإائلة من المسلمة المجتمعات

مجرد من نخرج بهذا ولعلنا الفتنة، درء إلى ذألك

ّدى بأنا الشعور فنكتفي تواجهنا، التي للتحديات نتص

الفعال انتظار في يدخل مما منها، والتحذير لها بالتنبيه

الذي الصالح البديل تقديم إلى السعي إلى عليها، للرد

سر وأنه والعباد، البلد صلح غإيره، في ل فيه، أن نعتقد

يأتي ل المفهوم والخرة. وهذا الدنيا في السعادة

بد ل بل المسلم، المجتمع في النظري الترديد بمجرد

بعد أكتافها على اليمان تحمل التي القدوة تنطلق أن
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إلى اليمان هذا فتقدم صدورها، في استقر أن

مليء عالم في الوحيد الخيار هو أنه على الخرين

والستقرار والسعادة الحقيقة عن البحث بمحاولت

كله ذألك وتمثل والفكري، والذهني والنفسي الروحي

على استغللها جرى التي والمذاهب الحركات بهذه

الذي كالتنصير الكثير، الغالب في به قصدت ما غإير

مريم- عليهما بن عيسى رسالة من البدء في انطلق

في تغييرات من حصل ما لـه السلم- وحصل

عن منه ناحية في يخرج لم وإن والهداف، المفهـوم

في النصارى غإبر إدخال وهو لـه الساس المفهوم

التصدي كون من ليفهم أنه  وعلى)1( النصرانيـة.

ّد في غإاية هو والمنصرين للتنصير ولكن ذأاته، ح

على التغلب على العمل تقتضي تعالى الله إلى الدعوة

الصعاب هذه أبرز الطريق. ومن تعترض التي الصعاب

تتواصل تزال ل التي التنصير لي- حملت يبدو ما -على

المسلم. المجتمع على

نفسه التبشير مصطلح استخدام إلى بحاجة أننا أظن ول(
إثارة في البعض حاول كما تعالى، الله إلى للدعوة يطوع

المضاد. فالدعـوة التبشير أو السلمي التبشير مفهوم
الكعاك السلم. انظر: عثمان نشر في يكفي مفهوم

،81مج الهللالمبشـرين".-  تاريخ من سوداء "صفحات
.50-38هـ).- ص: 1393 م- رمضان1973  (أكتوبر10ع
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هي الوسائل، من بمجموعة المواجهة وتتحقق

بحسب والتكييف والتبديل للتغيير -دائًما- خاضعة

عند المواجهة. والمهم فيها تقوم التي البيئات

ووسائلها بأساليبها المواجهات هذه أن المسلمين

المباح الطار عن الحوال من بحال تخرج ل المتعددة

ًعا، ومهما التنصيرية، الحملت قوة كانت مهما شر

المنصرين فاتخاذأ نزيهة، غإير وسائل من هي اتخذت

هذا اتباع المسلمين نحن لنا يسوغّ ل نزيهة غإير وسائل

ًبا, إل يقبل ل طيب تعالى فالله المنهج،  والغاية)2(طي

الوسيلة. تبرر ل السلم في

وعلى بخاصة، المواجهة مجالت على يصدق وهذا
في هي المواجهة وسائل إن بعامة, بل الدعوة مجالت

هذه من المسلمين نحن فقصدنا للدعوة، أساليب ذأاتها
بل فحسب، والصد المواجهة مجرد ليس المواجهة

نسعى بحيث المواجهة، بهذه تعالى الله إلى الدعوة
الذي الوقت في منهم، بعٍض أو المنصرين، هداية إلى

نبتغي الحملت. ول من المسلم مجتمعنا فيه نحمي
فإن ولذا الخرة، والدار تعالى الله وجه إل كله بهذا
وفي المجال، هذا في الشريفة غإير المنافسة روح

الله إن - قولـه:( -  محمد النبي عن يؤثر ما هذا ويصادق(
ًبا إلَ يقبل لَ طيب وأحمد. والترمذي مسلم ). رواه طي
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هنا الندية لن للتنصير، مواجهتنا في واردة غإير غإيره،
عندنا بما الباطل نصارع أننا نعتقد إننا بل متحققة، غإير
ضدية والباطل الحق بين الصراع هذا الحق. وفي من

ندية. ل
بد فل المواجهة لوسائل سرد من هنا جرى ومهما

انطباقها وعدم شموليتها، عدم على التوكيد من
ل وسيلة والبيئات. وأي الحوال جميع على بالضرورة

أو المصلحة بها وتتحقق الشرعي الطار عن تخرج
مطلوبة فهي المفاسد على المصالح فيها تغلب

مواجهة وسائل من إليها. ولعل الحاجة بحسب
الخطوات المسلم المجتمع في التنصيرية الحملت

التية:

الله: إلى -  الدعوة1
فالمواجهة بصيرة، على تعالى الله إلى الدعوة

مسلمين وغإير مسلمين من للخرين نقدم أن العملية
به جاء الذي السلم وهو الحق، أنه نعتقد الذي البديل
-.-  محمد المصطفى سنة به وجاءت الكريم القرآن

يناسب وبعضها ومتنوعة، متعددة الدعوة وأساليب
المباشرة أخرى. فالدعوة يناسب ول مجتمعات
أسلوب، والدورات أسلوب، بالغإاثة والدعوة أسلوب،

ول الهدف يحقق ما وكل أسلوب، الدراسية والمنح
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ًنا تفرضه أسلوب الشرع مع يتعارض أو الحال أحيا
تتطلب تعالى الله إلى   والدعوة)1(المكان. أو الزمان

ً الشرعي العلم من يعدان فيه. وهما الفقه ثم أول
ذألك وقبل تعالى، الله إلى الداعية مؤهلت أوليات
مهتدون السلم دخل فكم بالقدوة، الدعوة وبعده
والمعاملة التعامل في القدوة من وجدوه ما بسبب

والسلوك.

- السياســـة:2

ً أثًرا تمارس أن يمكن السلمية والحكومات فاعل

للمنصرين التسهيلت تقديم بعدم للتنصير التصدي في

إلى الوافدين على وبالتوكيد المسلمة، المجتمعات في

البلد دين باحترام المسلمين غإير من المسلمين بلد

أو الدين هذا مع يتعارض عام إجراء أي اتخاذأهم وعدم

يتقدم الذي الحق البديل وبإحلل معه، يتناقض

المؤّصل البديل ذألك لـه، مماثل أنه يبدو بما المنصرون

البعثات وبمراقبة المسلمة، للبيئة المناسب

أنها وبوضوح دائًما وإشعارها الجنبية الدبلوماسية

وتحديات الوسط: السلم أمةالطالبي.  محمد(
م.- ص1996للنشر,  سراس .- تونس: دارالمعاصرة

63 -94.
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والمحددة بها المناطة مهماتها على بالقتصار مطالبة

المجتمع إلى بالخروج المهمات بهذه الخلل وعدم لها،

ًيا تضليله ومحاولة ًيا دين ًيا. وثقاف )1(واجتماع

البلد في المسلمة الدبلوماسية البعثات أن كما

تراها التي بالساليب المواجهة مهمة عليها المسلمة

المجتمعات في التنصيري المد من تحد بحيث مناسبة،

ً مناط بها. وهذا تعمل التي المسلمة بالبعثات أول

ًدا تمثل التي الدبلوماسية والعلماء، بالعلم غإنية بل

المكانات محل تحل أن يمكن التي بالمكانات وغإنية

تقدم أن المسلمة غإير البلد في التنصيرية. وعليها

تمثل أن من أقل فل مباشرة يكن لم إن الحق، البديل

ً السلمية بلدها الممارسات في بها يليق تمثيل

الممثلين هؤلء إلى ينظر إنه إذأ والفردية، الرسمية

وثقافتهم دينهم على حجة أنهم على الدبلوماسيين

في المسؤولين وبعلم بوضوح يجري هذا كل ومثلهم،

ذألك. على بموافقتها ربما بل المضيفة، الدولة

الغإاثة: - هيئات3

ومحاولَته التنصيرالعسكر.  إبراهيم بن العزيز ) عبد1(
العبيكان, .- الرياض: مكتبةالعربي الخليج بلد في

.77- 73 م.- ص1993-  هـ1414
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من مجموعة السلمية الساحة على ظهرت وقد
مع ولجانها. وهي وجمعياتها السلمية الغإاثية الهيئات
أنها، إل والعراقة، الخبرة إلى وافتقارها تجربتها تواضع

وهي بفاعلية، الساحة اقتحمت قد إمكاناتها، قلة مع
ًدا تؤلف ًيا تهدي )1(التنصيرية. للجمعيات واضًحا عمل

وتعددها أعمالها تكثيف الوسيلة هذه في والمطلوب
التعدد هذا الكمي. وأظن بالضرورة وليس النوعي
والمانة الدقة فيها روعيت ما إذأا صحية، ظاهرة

القضايا عن والبعد فيه، والصواب العمل في والخلص
أن عليه. كما تعين ول بالعمل تضر التي الجانبية
فالغرض الهيئات، بين وملح جوهري مطلب التنسيق

هذا من السمى والهدف المنكوبين، إلى الوصول هو
لهذا تعالى الله أراد التي المانة حمل تحقيق هو كله

يحملها. أن النسان

المـــة: - علماء4
في عظيم عمل بهم يناط العلم وطلبة والعلماء

العلمية الدفة يديرون الذين المجال. فهم هذا
وحكمتهم بعلمهم القدرة يملكون الذين وهم والفكرية،

.- إعدادالمعاصر المسلم همومالقرضاوي.  يوسف (
( السلمي، التراث فرحات.- القاهرة: مكتبة ياسر وحوار
التبشير). . (مواجهة55-50م).- ص: 1989
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على القدرة كذلك ويملكون الشياء، ميزان على
الولوج العلم وطلبة العلماء من التأثير. والمطلوب

طريق عن مباشرة بعلمهم المسلمة إلىالمجتمعات
والثقافي العلمي النشاط وأوجه المستمرة الزيارات
المحاضرات طريق وعن والفردي، الجماعي

الموجزة والنشرات القصيرة والرسائل والمؤلفات
ًدا الموجهة العلمية والبرامج العامة، إلى قص
الفضائي. والبث الدعوية،
الناس تنبيه في بالستمرار بالداخل مطالبون وهم
المسلمين من والخاصة العامة ودعوة التنصير، لخطار

بحسب التنصيرية الحملت مواجهة في للسهام
من وغإيرها الخبرة وبحسب والبشرية، المادية القدرة

)1(المكانات.

ًقا المفرح لمن وإنه يأخذ بدأ للتنصير التصدي أن ح
ًدا ً بع ًيا وشكل محصوًرا كان أن بعد الناس، بين عموم
والمفكرين المتعلمين أوساط وبين منهم، قلة على

من إنه مضى زمن في قيل لقد فقط. بل والمثقفين
للحملت التصدي العلم وطلبة العلماء على العيب

في ومحاولَته التنصيرالعسكر.  إبراهيم بن العزيز عبد(
.27 سابق.- ص .- مرجعالعربي الخليج بلد

التبشيرفروخ.  وعمر خالدي انظر: مصطفى)2(
سابق.-ص: .- مرجعالعربية البلد في والَستعمار

27.
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القومي، الكفاح من حقبة في والرساليات التنصيرية
أو مسيحية أو نصرانية أو إسلم كلمة تذكر أن يجب فل

ًنا الجميع ليصبح مسيحي، أو نصراني أو مسلم في إخوا
للجميع. وكان والوطن لله الدين  ويصبح)2(القومية،

كانت الرساليات إن إذأ واحد، جانب من المطلب هذا
العربي، المجتمع ومنه المسلم، المجتمع على تترى

الدعوة من يطلب هذا وأساليبها. ومع أشكالها بشتى
به جيء قومي منطلق من تتوقف أن السلم إلى

ذألك جميعها، الديان محل ليحل ل السلم، محل ليحل
العرب. نصارى أيدي على انطلقت إنما القومية أن

مضى. وقد زمن في المة بها مرت حالة كانت وتلك
هي تكون أن في توفق لم حيث بالفول، نجمها آذأن

ظهرت قد منها التخلص بوادر للسلم. ونرى البديل
للعربية نظروا الذين العلماء أيدي على زمن منذ

لـه، منافسة ل للدين، مساندة أنها على والعروبة
يجتمعا. أن يمكن وأنهما

من والمزيد التصدي هذا من المزيد والمطلوب
والبراهين القوية الدلة وتقديم الساليب فضح

في رغإبة التنصيرية الحملت هذه على الواضحة
ّبت مع القناع، الواردة المعلومات من الدائم التث
قبولها. ويقوى الحجة لتقوى

)
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والقتصاد:  -  التجارة5
مطالبون والموسرون العمال ورجال والتجار

ًء للتنصير، التصدي في بالسهام أماكن في أكانوا سوا

انتشر معها. فكما يتعاملون التي البلد في أم أعمالهم،

في الكبرى الصحراء وجنوب آسيا شرق في السلم

الوائل، العمال ورجال التجار طريق عن أفريقيا

وبيئات تحديات وجود مع الوسيلة هذه تستمر أن يمكن

مطالبون السابق. وهم عن تختلف وطرق وأساليب

مع وتعاملهم ومعاملتهم أعمالهم في قدوة يكونوا أن

يمثلون أنهم ذألك مسلمين، وغإير مسلمين من الخرين

مطلب خللهم. وهذا من إليها ينظر وخلفية ثقافة

والتجار العمال برجال المناطة المهمات إن إذأ المقل،

بين بالحسنى زرعها محاولة إلى القدوة مجرد تتعدى

معها. يتعاملون التي الفئات

المصانع وأصحاب العمال ورجال التجار ولعل

الطاقات استقدام إلى أعمالهم تضطرهم ممن

التركيز إلى بجدية يسعون العاملة القوى من البشرية

هذا إن المستقدمين. وحيث من المسلمين على

على فإن الحوال جميع في يتيسر ل قد المطلب

إلى يتنبهوا أن المصانع وأصحاب العمال ورجال التجار
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لولئك المستمرة والمتابعة الدقيقة المراقبة ضرورة

في أمانة عموًما بالسلم. والعّمال يدينون ل الذين

إلى ويحتاجون المؤسسات، هذه أصحاب أعناق

ومن المسلمين، وغإير المسلمين من والعناية الرعاية

يدلوهم أن العمال أصحاب على العمال هؤلء حق

تعالى. الله من عندئذ الهداية ثم الخير، على

ّكد هو هنا والمهم غإير من العمال أن من التأ

دينية أو ثقافية أو فكرية لغإراض يأتوا لم المسلمين

العمل طبيعة عن النظر بغض العمل، ستار تحت أخرى

ًقا تخصًصا كونه في ًيا أو دقي ًيا أو فن به يقوم حرف

والتخلف. والمية البساطة عليهم تظهر أشخاص

مؤسسات على مقصوًرا ليس المر وهذا

تجلب الحكومية القطاعات إن بل الهلية، القطاعات

المؤهلة وغإير المؤهلة البشرية والطاقات الخبرات

ًنا، الخذ مع الحيوي، المطلب هذا عليها فيسري أحيا

مرشدون العمال هؤلء بين يندس أنه بالحسبان

الطلع من العمال حماية منهم مقصود روحيون

المستمر ربطهم مع السلم، حقيقة على الدقيق

بدينهم.

في الفكرة هذه قبول مسألة تكون أل أجل ومن
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وخاضعة فردية المؤسسات جميع في  العمال متابعة

ينظر الذي الوقت في بها، العمل صاحب اقتناع لمدى

على فإن للداء، ومقياًسا مؤشًرا النتاجية إلى فيه

في تسهم أن والقليمية المحلية التجارية الغرف

بالتجار التصال في بطريقتها الناحية هذه معالجة

أو الندوات وعقد بهم، بالجتماع العمال ورجال

إصدارات في والنداءات المقالت كتابة أو المحاضرات

ًبا هي ماتراه أو الدورية، الغرف هذه ليصال مناس

الوضوح من عاٍل قدر على يجري هذا كل الفكرة،

الطراف. جميع لدى والشفافية

والتجار العمال رجال يهب الداخل وفي

الموثوقة. وهم الخيرية للعمال داعمين والموسرون

ولوجهم ودون والدعوية، الخيرية العمال عصب بحق

ّني بالبذل الخير أعمال َتب الدعوة تقف المشروعات و

بسخاء يتبرعون الخرين على تتفرج مشلولة والغإاثة

بعد بجلها أو التركة، بكامل لها والوصية للمنظمات،

وهكذا. الموت،

المة:  -  شباب6
ًئا والقوة الطاقة يملكون المة وشباب من وشي

شيء المغامرة. ومع غإمار فيخوضون والرغإبة، الفراغّ
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التصدي في الشباب يسهم أن يمكن التوجيه من
ًدا فيكونوا التطوع، طريق عن والمنصرين للتنصير سن

في يشترط والغإاثة. ول الدعوة مجالت في للعاملين
ول للداعية، الشائع بالمفهوم دعاة يكونوا أن الجميع
ول الفتوى، زمام يملكون علماء يكونوا أن يشترط
المجتمعات في السريع التغيير منهم يطلب أن يشترط

تترك المتطلبات هذه فكل بها، للعمل يتطوعون التي
والمسح. والتنظيم للتخطيط

في والعاملين المساندة الشباب جهود من يقلل ول
مهمة المساندة هذه فإن والغإاثة، الدعوة مجالت

ً أن أظن ومطلوبة. ول بفاعلية يقوم أن يمكن عمل
أظن المساندة. ول الجهود هذه لـه توجد لم إن جيدة

الدعوة مجالت في بالمسلمين الهتمام أمر أن
الشخصية للجتهادات يترك أن ينبغي والغإاثة

ًنا المدفوعة الخلفية إلى المفتقر بالحماس، أحيا
النتائج جاءت وإل والغإاثة، الدعوة أمور في الجيدة
تضرر ولقد المجالت، بهذه عملوا لمن مؤلمة عكسية

يفتقد الذي العاطفي الندفاع من المسلم المجتمع
الغإاثة يمارس من ووجد والحكمة، المعرفة من لقدر

أولئك فكان ويتفيقه يتعالم ومن مؤهلت، بل والدعوة
ًنا يدروا أن دون لـه. مواجهين ل للتنصير عو

المتطوعين، الشباب من مجموعة أسهم وقد
الموجهون لهم تهيأ عندما المجال هذا في ويسهمون،
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وفي المجاعة، أيام أفريقيا في المنصحون الناصحون
ً الشباب فكان أفغانستان، في الجهاد أيام آسيا مثال

الخير ديارهم في وراءهم تركوا والتضحية للتفاني
بالقليل يعيشوا أن ورضوا والرفاهية، والنعمة والجاه

أن فيه البعض يظن وقت في والراحة. هذا الزاد من
شيء لي يصلح ل هؤلء من قليلة غإير مجموعات

مرفهة. حياة سوى

العلمية:  -  المؤسسات7
تعليمية ومؤسسات علمية مؤسسات وهناك

منتشرة البحوث. وهذه ومراكز والمعاهد كالجامعات
في تسهم أن لها ويتوقع السلمي، العالم أنحاء في

طريق وعن التنصيرية، الحملت على التركيز مجال
والمؤتمرات المحاضرات إلى والدعوة الندوات عقد

الخطط لوضع والدولية والقليمية المحلية
إصدار طريق وعن التنصير، لمواجهة والستراتيجيات

وتتابعان بالتنصير تعنيان ثقافية وأخرى علمية، دورية
الصدارات هذه من الساحة تخلو حيث تحركاته،

المتخصصة.
مجلة أو علمية علمي- دورية حد - على يوجد ول
الرجوع يمكن الظاهرة، بهذه تخصصت واحدة ثقافية

نجد المقابل المنصرين. وفي أنشطة لمتابعة إليها
من المدعومة التنصيرية المجلت من مجموعـات
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)1(التنصيرية. الجمعيات

أو علمية علمي- مؤسسة حد -على توجد ل كما

والمستمرة الولية اهتماماتها من تضع واحدة تعليمية

تحركاتها ورصد الظاهرة هذه متابعة والمرسومة

 وفي)1(وأعمالها. خططها على المهتمين وإطلع

التي والجامعات التنصيرية الجمعيات تزداد المقابل

)2(المنصرين. تخريج في تخصصت

السلمي العالم كثرتها على التنصيرية الدوريات أبرز ومن(
م, "وهي1911 ) سنة زويمر ( صامويل السموأل أنشأها

الواضحة،..والسلمية والحقيقة سافر"، تنصيري طابع ذأات
وغإيرها والروسية، والفرنسية اللمانية الفصلية. والسلم

الدوريات من العربيات. وعدد من المشرق, والبشير مثل
تنصيرية. خلفية إلى بخاصة, تعود منها العربية, والثقافية

حول شبهاتالفزاري.  الشيخ مثلً: فراج انظر
.67, و25 سابق.- ص .- مرجعالَستشراق

اللغة في التنصير عن كتب ما رصد إلى سعيت ولقد(
جامعة دوريات. ونشرته في ومقالت كتب من العربية
الولى الطبعة وجعلت السلمية، سعود بن محمد المام

ّد هذا الرصد. ولكن لذلك مقدمة المناقشات هذه من يع
الذي بالغرض تفي أن  يمكن ل التي الفردية الجهود من

بن العلمية. انظر: علي المؤسسات جهود إلى يحتاج
.-العربية الدبيات في التنصيرالنملة.  إبراهيم

السلمية، سعود بن محمد المام الرياض: جامعة
من الثانية الطبعة هي وهذه ص،272م.- 1994هـ/1415

الكتاب.س ذألك
تونس، في العربية الداب معهد المؤسسات هذه أبرز ومن(

الجزائر، في أفريقيا شمال لدراسات النصراني والمركز
في الحديث العربي العالم دراسات ومركز أغإلق، وقد
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مراكز من والتعليمية العلمية والمؤسسات

تملك السلمي العالم في وجامعات وجمعيات

النافعة الكتب لترجمة والبشرية العلمية القدرات

المسلمة القليات بين ونشرها الموجزة، والرسائل

العربية، اللغة يتحدثون ل ممن عموًما المسلمين وبين

اللغات يجيدون من تكليف على القدرة تملك كما

في للترقية حافًزا تكون كأن عليها، والتحفيز بالترجمة

القيام المؤسسات هذه من يطلب مثلً. كما الجامعات

ووقائع المنصرين مؤتمرات من ينشر ما بعض بترجمة

إطلع في رغإبة وذألك حملتهم، في وجهودهم لقاءاتهم

بها. مايراد على المة

 
السلمي: العالم  - رابطة8

في مشكورة بجهود تقوم السلمي العالم ورابطة
المسلمون إليها تعالى. ويتطلع الله إلى الدعوة سبيل

من تملك بما التنصير، مواجهة في المزيد بذل في
يمكن من إلى الوصول على وقدرة التأثير، على قدرة

ومركز بيروت، في للهوت الدنى الشرق ومعهد بيروت،
والمركز بكينيا، نيروبي في أفريقيا في السلم دراسات

ومعهد بالباكستان، روالبندي في للدراسات النصراني
بالوليات كاليفورنيا في السلمية للدراسات زويمر

كثير. وغإيرها المريكية، المتحدة
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على مباشرة قدرة قادرة تكن لم وإن التأثير، فيهم
المجتمع في التنصيرية الحملت لهذه التصدي
المجال، هذا في حال أي على تسهم ولكنها المسلم،

الشبهات، دحض على تنص أهدافها أن لسيما
منها يريد التي الهدامة والتيارات للفكار والتصدي

وتشتيت دينهم، عن المسلمين فتنة السلم أعداء
القضايا عن والدفاع وحدتهم، وتمزيق شملهم

ويحل وآمالهم، المسلمين مصالح يحقق بما السلمية
التي الوسائل اتخاذأ في المزيد منها مشكلتهم. وينتظر

مظلة تحت لجنة بإقامة مثلً، وذألك، عنها، أعلن
متابعتها على وتعمل التنصير بظاهرة تعنى الرابطة،
)1(ورصدها.

العالمية: - الندوة9
السلمي للشباب الدائمة العالمية والندوة

هـ-12/1381 في السلمي العالم رابطة نشأت(
انبثق السلمية. وقد الشعوب كافة فيها وتمثل م،5/1962
بمكة عقد الذي الول العام السلمي المؤتمر عن إنشاؤها
عام من الحج مناسك أداء من النتهاء بعد المكرمة

إلى ماذأكر، إلى م. وتهدف, بالضافة1962هـ- مايو1381
الوسائل لذلك وتعاليمه. وتتخذ ومبادئه السلم دعوة تبليغ

بمبدأ والخذ الله، شرع تحكيم على العمل من المناسبة
عالمية ندوة وإقامة الحج، منافع من والفادة الشورى،

المنصوص الوسائل من وغإيرها المكرمة، بمكة سنوية
لرابطة العامة الرابطة. انظر: المانة ميثاق في عليها

السلمي/ عشرون العالم رابطةالسلمي.  العالم
المكرمة: مكة.- والجهاد الدعوة طريق علىَ عاًما
.5-3.- ص: م1981هـ-1401 العامة، المانة
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الشباب، أوساط في نشاطها أوجه من تكثف
المخيمات من وتزيد الصحيح، المنهج لهم وتحمل

والمريكتين، أوروبا ثم وآسيا أفريقيا في الشبابية
والكتب العلم وطلبة العلماء لهم وتجلب

إلى المنقولة السلمية والنشرات سائلوالر
الثقافي نشاطها في يتقنونها. وتركز التي اللغات

يواجهها التي الخطار ىعل المخيمات هذه في
)1(ظهرانيهم. وبين دارهم، عقر في الشباب هؤلء

الحملت هذه والتحديات الخطار هذه بين ومن
المنتشرة. يةالتنصير

:يالسلم المؤتمر - منظمة10
والمنظمات يالسلم المؤتمر ومنظمة

ًئا تملك عنها المنبثقة التأثير ىعل القدرة من شي
السلمية الدول ورؤساء الحكام ىعل يالسياس

كالبنك عنها، المنبثقة وملوكها. والمنظمات
يالسلم التضامن وصندوق للتنمية يالسلم

هـ-1392 سنة السلمي للشباب العالمية الندوة تأسست(
جهود يجمع إسلمي وملتقى مستقلة هيئة م. وهي1972

في المسلمين والطلب الشباب منظمات حقل في العاملين
النشاط مجالت في والتنسيق التعاون إلى العالم. وتهدف

ًطا فكًرا السلمي ًذا. انظر:" التعريف وتخطي بالندوة وتنفي
ونظامها نشاطها وأوجه السلمي: أهدافها للشباب العالمية

السلميـة: دورها الطلبية المنظماتالساسي" في: 
للشبـاب العالمية .- الريـاض: الندوة2.- طومشكلتها

.400-397م.- ص: 1985هـ-1405 السلمي،
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)2(والثقافة، والعلوم للتربية السلمية والمنظمة

المشروعات من المزيد يتبن ىعل القدرة تملكو
المنصرون. بها يسبق أن يمكن التي

السلمية: - الجمعيات11
والمعنية الطلبية المحلية السلمية والجمعيات

بلد غإير في المسلمة والقليات بالجاليات
هي والمريكتين أوروبا في لسيما المسلمين،

إن إذأ المواجهة، في بالسهام مطالبة أيًضا
من المغربية بالمملكة بالرباط إسلمي مؤتمر أول عقد عندما(

أن:" فيه أعلن م25/9/1969-22 الموافق هـ9-12/7/1389
الوثيق التعاون تعزيز بقصد ستتشاور السلمية الحكومات

-23هـ- 17/1/1390-15 التالية السنة بينها..." وفي
إنشاء السلمية الدول في الخارجية وزراء قرر م25/3/1970

في جدة مدينة مقرها سيكون التي السلمي، المؤتمر منظمة
تعزيز إلى المنظمة السعودية. وتهدف العربية المملكة
محو على والعمل الدول، بين التعاون ودعم السلمي، التضامن
والمن السلم لدعم اللزمة التدابير العنصرية. واتخاذأ التفرقة

الماكن سلمة على الحفاظ أجل من العمل وتنسيق الدوليين،
المناخ وإيجاد السلمية، الشعوب جميع كفاح ودعم المقدسة،

الخرى. والدول العضاء الدول بين والتفاهم التعاون لتعزيز
التي والمجالس الهيئات من مجموعة المنظمة عن وتنبثق
في العضاء الدول عدد الهداف. ويبلغ هذه تحقيق إلى تسعى

ًتا المنظمة العدد المراقبة. ويزيد الدول وبعض دولة، وأربعين س
وانهيار المنهار، السوفيتي التحاد جمهوريات استقلل بعد

التحادات من الدول واستقلل الشرقية أوروبا في الشيوعية
السلمية. المؤسسات إلى النضمام في ورغإبتها الفدرالية

السلمي: المؤتمر منظمةالحسن.  انظر: عبدالله
عبدالعزيز .- ترجمةإسلمية سياسية لمؤسسة دراسة
للفكر العالمي فيرجينيا: المعهد الفايز.- هيرندن، إبراهيم

.118-37م.- ص: 1990هـ/   1410  السلمي،
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ًها ليس التنصير المسلمة المجتمعات إلى موج
تتعرض المسلمة الجاليات إن بل فحسب،
بالغة خطورة فيها مسعورة، تنصيرية لهجمات

القادمة. المسلمة الجيال ىعل

السلمية: - الجماعات12
أسمائها اختلف ىعل السلمية والجماعات

ًءا تتحمل وتوجهاتها المسؤولية من قليل غإير جز
ضمن التنصير لمواجهة برنامج وضع في

كل هذا في وتستخدم ،نشاطها وأوجه اهتماماتها
مادامت بيئتها في والمتاحة لها الممكنة الوسائل

معه. تتعارض ل أو ،ىتعال الله شرع مع ىتتماش
البرامج بعض ىعل ىيطغ البرنامج هذا ولعل

وتشغل الجماعات، بعض بها تهتم التي الجانبية
إيجاد إلى مدعاة هو مما عليها المترددين بها

ّوغّ ل فجوات بل أنفسهم، المسلمين بين لها مس
،قارية عليا مجالس أو ،ىأعل مجلس وجود إن

ًدا الجماعات هذه توّحد مواجهة إلى قص
ًبا أصبح ،التنصير إرساليات ًيا، مطل من يبرز حيو

الخبرات واستخدام والتشاور التنسيق خلله
)1(والمكانات.

ل التي المنصورة، الطائفة الجماعة، على يقوم والسلم(
أشخاص أو للحزب، الولء تقر ول الهوى، إلى تلتفت
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:بالديـان - العلم13

ىالنصار عقائد ىعل التعرف من بد ول

كاثوليكية من الطوائف باختلف واختلفها

الطوائف إلى بالضافة وأرثودوكسية، وبروتستانتية

الطوائف هذه بداخل وما ،ىالخر الرئيسية

طبيعة من ومواقفها )2(انقسامات، من ةيالرئيس

- وأمه السلم - عليهما مريم بن عيسى المسيح

من ومواقفها -، السلم - عليها مريم الصديقة

قضايا من الطوائف هذه ومواقف التثليث، عقيدة

وإنما الجماعة، على الله يد فإن المنطلق هذا الحزب. ومن
من الحذر ينبغي هنا القاصية.  ومن الغنم من الذئب يأكل

في أسهمت التي التوجهات خضم في الجماعة مفهوم
المسلم همومالقرضاوي.  المة. انظر: يوسف تمزيق

شأن من (التجديد29-26سابق.- ص:  .- مرجعالمعاصر
الجماعة).

الكاثوليكية ثم البروتستانية هي النصرانية الطوائف أشهر(
الرئيسية الثلث الطوائف هذه الرثودوكسية. ومن ثم

باقية لتزال قديمة طوائف صغيرة. وهناك طوائف تتفرع
المشرق. في لسيما النصرانية، المجتمعات بعض في

.- ط -المسيحية2الديان/ مقارنةشلبي.  انظر: أحمد
-237م.- ص: 1982 مصر، نهضة .- القاهرة: مكتبة6

العالمية أيًضا: "النصرانية" في: الندوة . وانظر241
الديان في الميسرة الموسوعةالسلمي.  للشباب

.- الرياض: الندوة،2.- طالمعاصرة والمذاهب
.508-497م. ص: 1989هـ-1409
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-عليهما مريم بن عيسى ولبنـز تتعلق إيمانية

والجزاء البعث ومسألة الزمان، السلم- آخر

المبثوثة القوم معتقدات من وغإيرها والحساب،

ًدا الناجيل، في الوقوع لعدم التنبيه إلى قص

التنصير مفهوم ىعل السيطرة في ورغإبة ،فيها

حولـه. الخرين مع والحوار ،عنه الحديث عند

وار:ــــ- الح14

طريقة برسم علمية جهة قيام من بد ول

أن العقيدة. ومع مجالت في ىالنصار مع للحوار

بعض ىلد فيه مرغإوب غإير الموضوع هذا

بالعلم هـل الستعداد عند أنه إل المهتمين،

والنصرانية والنحل، بالملل وبالعلم يالشرع

إلى الكريم القرآن دعوة في يدخل قد بخاصة،

نعبد أل وبينهم بيننا سواء كلمة إلى الكتاب أهل

ًئا. قال به نشرك ول ىتعال الله إل { :لىتعا شي

َتاِب َأْهَل َيا ُقْل ِك ْل َلْوا ا َلىَ َتَعا ِلَمٍة ِإ َسَواٍء َك

َنا َن ْي ُكْم َب َن ْي َب َد َألَّ َو ُب ّلَه ِإلَّ َنْع ِبِه ُنْشِرَك َولَ ال

ًئا ْي َذ َولَ َش ّتِخ َنا َي ًبا َبْعًضا َبْعُض َبا ُدوِن ِمْن َأْر
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ّلِه ِإْن ال ّلْوا َف ُلوا َتَو ُدوا َفُقو ّنا اْشَه َأ ِب

ِلُموَن تحقيقه ىعل يعمل ما وهذا )1(.}ُمْس

الله ديدات" -شفاه "أحمد المسلم الداعية

دعوته فيو ،ىالنصار مع محاوراته فيوعافاه-  

القوة منطلق من معهم التحاور إلى المسلمين

الستجداء منطلق نم باليمان،وليس والعلو

)2(تذارية.ـــوالع والتبريرية ةيالدفاع والمواقف

الية هذه مضمون عمران. ومن آل سورة  من64الية: (
ويبين القرون، عبر النصرانية مسيرة شلبي رؤوف يناقش
الكريم. القرآن في النصرانية قضايا من السلم موقف
ًثا ويورد مصر فتحت -:" إذأا – محمد النبي عن حدي

صحيح حديث أنه ويذكر ذأمة"،  لهم فإن بالقبط فاستوصوا
ياشلبي.  الكبير. انظر: رؤوف في والطبراني الحاكم رواه
.- القاهرة:2.- طسواء كلمة إلىَ الكتاب. تعالوا أهل

.325-303م.-ص: 1980هـ-1400 العتصام، دار
السلمية الساحة على النصارى مع المحاورين أبرز إخال(

أصدرت ديدات. وقد أحمد السلمي الداعية المعاصرة
العربية إلى المترجمة العمال من مجموعة العربية المكتبة

مشافهة النصارى يحاور الذي الداعية هذا جهود عن
الداعية بأعمال تعنى التي السلسلت أبرز وتحريًرا. ومن

السلمي. المختار عن وتصدر ديدات، مكتبة ديدات أحمد
عن أخرى إصدارات رسالة. وهناك العشرين تخطت وقد

ودار المنار، ودار السلمي، المختار نشرتها ديدات أحمد
أن وغإيرها. وأظن القرآن ومكتبة الفضيلة، ودار العتصام،

من واقتناع قوة من المنطلقة الحوارات تمثل العمال هذه
الدفاعية تخطت أجله. فقد من يحاور بما المحاور
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حوارات دخلت الدعاة من أخرى نماذأج وهناك

أنها مع موفقة، مجملها في هي الخرين مع

بني أعمال كل شأن شأنها ملحوظات من لتخلو

الدفاعية من قدر بعضها على بدا وقد آدم،

والعتذارية. والتسويغية

من فريق يخشاها التي هي الخصال وهذه

والتهوين الهوان من فيها يرون لما المسلمين،

شرك في الوقوع من المحذور إلى والنجرار

يتصدون نيالذ أولئك ىعل يصدق القوم. وهذا

في فيقعون عدته، هـل يعدوا أن دون المر لهذا

،ىالنصار الباحثين أحد هـل دعا يالذ المحذور

نشرته تقرير فيكراوفورد"  "ديون الستاذأ وهو

المسلمين إن": فيه جاء فريقيةلا الحوادث مجلة

جهلة ىالنصار أن كما النصرانية، فهم يسيئون

المسلمين نواجه أن يينبغ ول المسلمين، بعقيدة

بحقائق عميـقة بمعرفة بل موثقة، غإير بتحاملت

ً السلم تقديم إلى والعتذارية والتبريرية لمشكلت حل
ً بأنواعها. انظر العصر عبدالقادر حصًرا: محمد ل مثل

.-ديدات أحمد العصر داعية مع ساخن حوارالفقي. 
ص.80م).- 1992( القرآن، القاهرة: مكتبة
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القساوسة تعليم ىعل العمل يجب ولذلك دينهم،

مناطق في العمل من يتمكنوا حتى وغإيرهم

أن والمسلمين ىالنصار ىعل ويتعين المسلمين،

وجدل، مواجهة إلى ييؤد ل حوار في يدخلوا

الخر. لدين منهم كٍل فهم إلى وإنما

الفهم تصحيح يمكن الحوار هذا طريق وعن
القرآن من المسلمون تعلمه يالذ الصحيح غإير
بالكتاب يتعلق فيما وخاصة النصرانية، عن

التي الثالوث وعقيدة ىعيس ورسالة المقدس،
ًكا، ويعتبرونها المسلمون يفهمها وكذلك شر
المسيح. جسد تمثل باعتبارها الكنيسة طبيعة
المسلمين بين العلقة تتحول أن وينبغي

علقة إلى السابقة المواجهة علقة من ىوالنصار
المساومة إلى الحوار هذا ييؤد أل ىعل حوار،

الحوار، تنمية أجل من النجيلية النصوص ىعل
ً يكون أن يلينبغ فالحوار يجوز، مال وهذا بديل
يفهموا أن المسلمين ىوعل بالنجيل، التبشير عن
،ىالنصار صف إلى كسبهم يستهدف الحوار أن

المسلمين يخالطوا أن ىالنصار ىعل يوينبغ
سوء إزالة في ذألك يستغلوا وأن ويصادقوهم،

النجيل تجاه أذأهانهم في الراسخ الفهم
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الندية، مبدأ ىعل يقوم ل حوار  وأي)1(."والمسيح
وهذا ًا،حوار ىيسم أن يمكن ل المواجهة، عند

المسلمين من فريق تأييد على يقوم إنما القول
مع حوارات في الدخول عدم يفضلون الذين

قبل، من مبيتة النية مادامت وغإيرهم، النصارى
أجواء على تهيمن والدونية الفوقية دامت وما

قبل، من حوار قام فقد كله هذا ومع الحوار،
الله- شاء - إن حوار وسيقوم الن، حوار ويقوم

مهم أسلوب الحوار أّن على يؤكد مما بعد، من
ًدا توافر مع لسيما المواجهة، اساليب من ج

الحق، مع الذي هو السلمي البديل بأن اليقين
)2( الحق. ينشدون الناس معظم وأن

* * ** *  *

إلىَ الموجهة التنصيرية الذاعاتشلبي.  انظر: كرم(
.32سابق.- ص: .- مرجعالعرب المسلمين

.- الكويت: مجلةكبديل السلمهوفمان.  انظر: مراد)2(
النور. )
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الخاتمة

والتوصيات النتيجة
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تمهيــد:
صحيحة، بدأت تتجدد. وقد قديمة ظاهرة التنصير

تحريف. من النصرانية على طرأ بما تأثرت ولكنها

به والخروج المفهوم، في التوسع إلى أدى التأثر وهذا

توسعت المفهوم توسع منه. ومع أريد الذي القصد عن

غإير إدخال مجرد على مقصورة تعد ولم الهداف،

خاص مفهوم لها صار أنه النصرانية. كما في النصارى

إخراج على الن يركز إذأ المسلمة، بالمجتمعات

ثقة نزع على يعمل أو إسلمهم، من المسلمين

 -.محمد-  ورسولهم بدينهم المسلمين

بمؤازرة ذألك على والمنصرون التنصير دأب وقد

يحملها التي الرسالة في بعضها داخل وسائل عدة من

الذين الناس طبيعة في يدخل وبعضها المنصرون،

كما ومرضى، وجهلة فقراء من بالتنصير يستهدفون

كالحتلل مساندة عوامل في منها جزء يدخل

وبعض والصهيونية، ( الستعمار) والستشراق

المسلمين ومن المسلمين، المسؤولين من الضعفاء

أنفسهم.

حملت من اليدي مكتوفي المسلمون يقف ولم

غإير على المقاومة كانت وإن فقاوموها، التنصير
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المقاومة مبدأ عدة. ولكن نواح من الحملت مستوى

ًدا، كان وفي القوة في اختلف مع قائًما يزال ول موجو

ًعا والمنصرين، النصارى إلى النظرة التي للحال تب

المسلمون.  إليها وصل

مختلف على السلم إلى العودة ظاهرة تنامي ومع

يتنامى الصور، أوضح على الشباب وبين المستويات،

بينها ومن وتيارات، تحديات من المة يواجه بما الوعي

زيادة إلى يؤدي مما بالخطر، الوعي فيزداد التنصير،

وليس الصالح، البديل بإحلل المواجهة على التوكيد

واتقاء الدفاع منطلق من للتنصير للتصدي بالضرورة

من -  بفضل الن تسعى المواجهة إن بل الهجمات،

تحقيق يحاولون الذين على الطريق سد - إلى الله

المسلمة. المجتمعات في التنصير أهداف

تحقيقـهـا، عـلـى والـتـآزر الخـطـوات، هذه وجود ومع

الول الـهـدف إـلـى الوـصـول ـعـن بعـيـدة المسافة تظل

السلم. نشر ثم المسلم، للمجتمع التامة الحماية وهو
)1(

ـدالرحيم انظر:"المواجهة" في:أحمد)(1 الـسـايح. عـب
ـعالفكريِ الغزو في ـابق.- ص .- مرـج ـ 150ـس .155ـ-

ـف ويركــز ـى المؤـل ـة المواجهــة عـل ـالمؤتمرات العلمـي ـب
والتربية.  بوسائلها، والعلمية
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لحملت عرضة سيظلون المسلمين أن وأظن

والشر الخير بين الصراع الوقت. وسيظل مع التنصير

ِدث التحديات لهذه المسلمين تنبه مستمًرا. وسيُح

المجتمع إلى والنظرة والخطط الوسائل في تغييًرا

القرن مطلع في عليه كان كما يكون لن الذي المسلم

النتائج فيه نوقشت حيث المنصرم، العشرين الميلدي

كان كما يكون آنذاك. ولن المنصرون إليها توصل التي

مضت، سنة عشرين أو مضت، سنة خمسين قبل عليه

كلورادو. مؤتمر في جديدة خطط فيها نوقشت حيث

ستكون الحدوث، قريبة تنصيرية مؤتمرات أن وأظن

التي والخطط الوسائل حول حديثة دراسات فيها

الحرب انتهاء بعد الجديد العالمي النظام مع تتماشى

)2 (والثقافية. القتصادية العولمة إلى والنـزوع الباردة،

ًطا أن وأظن ًيا نشا الشرقي الباب لـه سيفتح تنصير

ّقع حيث مصراعية، على الرثودوكسية تنشط أن ُيتو

الكاثوليكية الخرين الطائفتين منافسة في

العولـــمةالجوهري.  حمد الجوهري انظر:محمد)(2
هـــ-1422المـيـن، .- الـقـاهرة:دارالسـلمية والثقافة

ــة ص. وانظـــر184م.- 2002 الدراســـات كـــذلك: كلـي
الزـهـر. جامـعـة بالـسـكندرية، للبـنـات والعربـيـة السلمية

ــة ــف العولـم ــر وموـق ــلمي الفـك ــا الـس .-منـه
 ص.272م).- 2000( المصرية، السكندرية: الدار
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النصار. من ممكن قدر أكبر جلب على والبروتستانتية

النشاطين من أقوى الرثودوكسي النشاط وسيكون

أن يوم الماضي، عن للتكفير محاولت في الخرين

تتمتع التي بالحرية تتمتع ل الرثودوكسية قوى كانت

ستنشط نفسه الوقت الخريان. وفي الطائفتان بها

من مزيد لكسب السباق دخول في الخرى الطوائف

الهداف. من مزيد وتحقيق النصار،
على كثيًرا يعول أل يؤمل التطورات هذه ظل وفي

الساحة على ظهرت التي الحسنة المؤشرات مجرد
في الجهود تكثيف من هذا مع لبد بل السلمية،

الحديثة الوسائل واتخاذأ التنصيرية، الحملت مواجهة
على المسلمون يقتصر أل المواجهة. ويتوقع سبيل في

بالدعوة فيكتفوا الحق، على الذين هم أنهم مجرد
الداعية علم فإن فقط، المواجهة وسائل من وسيلة
بمجرد عنه به المحيطين علم بالضرورة يعني ل بالحق

به. إعلمهم
الحق بين الصراع إطار في تدخل التنصير ومواجهة

مع الستمرار، للمواجهة ُيتوقع فإنه ولذا والباطل،
والوسائل والساليب الهداف تقويم في الستمرار
والنتائج. والستراتيجيات والخطط
استمرار في عملية خطوات سبيل وفي



214

المرئيات بعض أضع وتنظيمها المواجهة
الواقع، علىَ - للتنفيذ نظريِ -   في القابلة
أهمها: من ويأتي

أولً: التوعية:
على والمنصرين التنصير بأخطاء التوعية استمرار

محصن أنه المجتمع هذا اعتقد مهما المسلم، المجتمع
ً تأخذ الهجمات. والتوعية هذه من ًة أشكال مثل عد

والكتابات العلمية، والحاديث العامة، المحاضرات
الشكال. من وغإيرها الصحفية

ًيا: هيئة إسلمية: ثان
تقوم التنصير لمواجهة عامة إسلمية هيئة إنشاء

الولى النقطة تحقيق في وتسهم نشاطه، أوجه برصد
كالمؤتمرات لها والمتاحة المناسبة السبل باتخاذأ

وغإيرها. والنشر والجولت والندوات

ًثا: الدورية: ثال
العلمية بالدراسات متخّصَصة دورية إصدار
العلمية المؤسسات إحدى تنشرها التنصيرية،
لغات من لغة من بأكثر موضوعاتها وتنشر السلمية،

تأمين من صدورها سبيل في السبل وتتخذ العالم،
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المهتمين. واستكتاب المادي التمويل

ًعا: البحوث: راب
في التنصيرية والدراسات البحوث على التركيز
الثقافة أقسام في لسيما العليا، والمعاهد الجامعات
الجامعات في السلمية الدراسات أو السلمية

معلومات مراكز قيام هذا ويسبق والسلمية، العربية
مع التعامل في الحديثة المعلومات تقنية تتبنى

ًعا المحدثة المعلومات ًنا جم ًعا وتخزي ًثا. واسترجا وب

خامًسا: الدعاة:
في تعالى الله إلى الدعاة إرسال من التكثيف
ًيا. ويكون الشبابية وغإير أولً، الشبابية المجتمعات ثان

يعلمون، بما والفقه العلم من قدر على الدعاة هؤلء
لها إسلمية مجتمعات من سيواجهون بما والفقه

المجتمعات من غإيرها عن تميزها التي خصوصياتها
به تقوم ما غإرار على وذألك الخرى، السلمية

السعودية العربية المملكة السلمية, في المؤسسات
الصيفية والعطلة المبارك، رمضان شهر في وغإيرها

كثير. خير الدورات هذه ففي والجامعات، للمدارس

سادًسا: الغإاثة:
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المجتمعات في الغإاثة أعمال من التكثيف
المجالت في الصالح البديل وتقديم الفقيرة، المسلمة

على الخرى. والعمل والغإاثة والتعليمية الطبية
بينها فيما تتنافس ل وأنها بينها، التنسيق على التوكيد

هي بل والدولية، التنصيرية الغإاثية الهيئات تنافس ول
المسلمين تجاه المسلمين بواجبات القيام إلى تسعى

ًيا، الخرى الرطبة الكباد تجاه ثم أولً، ربما بل ثان
تمييز، دون عامة الرطبة الكباد تغيث أنها على عملت

أجر. رطبة كبد كل ففي

ًعا: السياسة: ساب
الحكومات من الرسمية الهيئات تدخل من بد ل

المواجهة هذه في الرسمية والمنظمات السلمية
المادي الدعم من المجال هذا في يعنيها ما بتقديم

الوقت وفي المختلفة، المواجهة لعمال والمعنوي
أعمالها من يشم التي الهيئات مع التساهل عدم نفسه
لهذه القليمي المحيط في تعمل وهي التنصير، رائحة

ومباشرة. وحكيمة قوية بمواجهة ذألك ويعالج الهيئات،

ًنا: المنــح: ثام
مهمة، تربوية وظيفة السلمية الجامعات تتحمل

الفقيرة، المسلمة، المجتمعات أمام مسؤولة وهي
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المنح بتقديم فقيرة، المسلمة المجتمعات ومعظم

مؤسسات في أو مقراتها في المجتمعات هذه لبناء

العالمة البشرية الطاقات بلدانهم. وتقديم في علمية

السليم. التوجيه الشباب لتوجيه

ًعا: المسلمون: تاس
ًءا يتحمل مسلم مشتركة. وكل المسؤولية جز

المواجهة مسؤولية تحصر أن الحكمة من فليس منها،

أو مؤسسات أو حكومات على الصالح البديل وتقديم

أفراد. وتبدأ أو مؤسسات أو أخرى حكومات دون أفراد

ًقا الرعاية مفهوم من المسؤولية ثم البيت، من انطل

العلمية المختلفة، المسلم المجتمع مؤسسات إلى

والصناعية، القتصادية، والتجارية والتربوية،

وغإيرها. والتحديد والغإاثية والدعوية والسياسية

هي لجهات إغإفال أنه على إليه ينظر قد بعينها بجهات

كما المسؤولية، تعمم ولذا المواجهة، بمجالت ألصق

مدعاة سواها دون بعينها قادرة بجهات التحديد أن

منطلق من فقط الجهات هذه على المسؤولية لتعليق

استثناء، دون بالجميع المناطة المسؤولية من التهرب

على القدرة لديه وكل تعالى، الله بتقوى مطالب وكل

التقوى. من قدر
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ّيز: عاشًرا: التم
ّيز على الصرار بحكم ليس الخر، العالم عن التم

العقدي النتماء بحكم ولكن القليم، أو اللون أو العرق
والمفهومات الفكار في النتقاء مسألة يفرض الذي

الكتاب معيار على فيعرضها المستوردة، والثقافات
ل ما منها فيقبل الخرى، التشريع ومصادر والسنة
معه. ول يتناسب ل ما ويلفظ المعيار، مع يتعارض
والمفهومات والثقافات الفكار على هذا ينطبق

الجتماعية الحياة مقومات كل يشمل بل فحسب،
ّد على والتقنية والنسانية سواء. ح

التي البدائل إيجاد السابقة النقطة لـه تدعو ومما

مجالت في الخرين على العتماد من دائًما تخفف

التطبيقية والعلمية والجتماعية النسانية العلوم

المسلم المجتمع يستمر ل بحيث والتقنية، والبحتة

وإن المجالت، هذه في الخرى المجتمعات على عالة

ً المجتمع هذا بقي ً الخر العالم مع متواصل تواصل

تؤكد اليوم. والتي العالم يعيشها التي الحالة تفرضه

ًيا التواصل. على عمل

عشر: العلم: حادي
متعددة وجوه من قادر اليوم المسلم والمجتمع
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التقدم في السهام ثم أولً، الذاتي الكتفاء على

ًيا. ول الموجه العالمي العلمي هذه في مبالغة ثان

البشرية والموارد العلمية فالطاقات بحال، النقطة

من وغإيرها والسوق الطبيعية والموارد الخرى

تعالى- الله - بفضل موجودة كلها النهوض مقومات

اليوم الطاقات. وتوظيفها هذه توظيف مسألة وتبقى

هذا وفي بالمس، توظيفها من بكثير وأفضل أحسن

عن واستغناء جهة، من المسلمة للطاقات تشغيل

كذلك, التوكيد، مع أخرى، جهة من الجنبية الطاقات

الدولية، التفاقيات واحترام الخر بالعالم التصال على

مما أكثر المسلم المجتمع على الخرين إثارة وعدم

الن. عليه مثارون هم

عشر: المبادرات: ثاني
ردود عن البتعاد على التوكيد من أخيًرا بد ول

الدهر نوائب من متوقعة نائبة لكل والستعداد الفعال،
المسبق، والتخطيط المستقبل، استشراف طريق عن

هـذه في مستخلفون فنحن المدى، بعيدة والنظـرة
قرارانـا، دار أنها على ليس عدتـها، لها فنعد الرض،

بين تعـارض بعمارتها. ول مطالبـون أننا على ولكن
فسيلة غإرس على يقوم مفهومنا إن إذأ المفهومـين،

تقوم. والقيامة النخيل
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بجهد أسهمت قد العمل بهذا أكون أن أرجو وختامـا

من التنصير مواجهة وسائل من وسيلة في المقل

واقتراح وسائله، على والتعرف به، التعريف خلل

من ففضل هذا في وفقت قد أكن فإن مواجهته، سبل

ّنة، علي تعالى الله المتوقع دون قصرت أكن وإن وم

كلمه من يؤخذ فكل أمر من يكن نفسي. ومهما فمن

ًدا المعصوم إل ويرد أن تعالى الله  -. وأدعو-  محم

والحمد أحسنه، فيتبعون القول يستمعون ممن يجعلنا

العالمين. رب لله

* * ** *  *
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-31/10هـ. 25/7/1420  إلى22 من المدة

الباب من الرابع الفصل تمثل م.-وهي3/11/1990
الَستشراق: مناقشات ظاهرةكتاب:  من الثاني
.والَرتباطات المفهوم في

المستشرقونالنملة.  الحمد إبراهيم بن علي-71

التوبة، .- الرياض: مكتبة2طالتراث.-  ونشر

م.2003هـ-1424

الراهب"الغامدي.  عودة محمد بن علي-72

النصرانية نشر ومحاولته لول ريموند الفرنسيسكاني

1مج العربي المؤرخ مجلة.- "إفريقية شمال في

.168-133 ).- صم1998  (مارس6ع

نطاق وفي العلم نطاق في فروخ. "الستشراق عمر-73

.-والسلم  المستشرقونفي:".- السياسة

المسلمين.- جدة: دار العلماء من نخبة تأليف

.143-125م.- ص: 1985هـ-1405 المعرفة،

المسيحية: فلسطين السلمية سارة." العلقات فايز-74

هـ/1416  (شتاء30ع الَجتهادنموذأًجا".- 

.164-149م).- ص1996

.-الَستشراق حول شبهاتالفزاري.  الشيخ فراج-75

والتوزيع، والنشر للطباعة الثقافة الدوحة: دار
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ص.127م.- 2000هـ- 1420

ُأكوورد.  فريد-76 إلى الموجه الحالي الذأاعي الرسال"د. 

العالم لغزو التنصير: خطة.- في: "المسلمين

م. ماكوري.-د. م.: د. ن.، دون .- تحريرالسلمي

.581-562صد. ت.- 

والنهاية.- . البدايةالحافظ الفداء، أبو كثير، ابن-77

مج.-8وآخرون.-  ملحم أبو أحمد وحققه أصولـه دقق

م.1988هـ-1408 للتراث، الريان القاهرة: دار

إلىَ الموجهة التنصيرية الذاعاتشلبي.  كرم-78

التراث .- القاهرة: مكتبةالعرب المسلمين

ص.232م.- 1991هـ-1412 السلمي،

للبنات والعربية السلمية الدراسات كلية-79

وموقف العولمةالزهر.  جامعة بالسكندرية،

. السكندرية: الدارمنها السلمي الفكر

ص.273م].- 2000[ المصرية،
النصرانية: في محاضراتزهرة.  أبو محمد-80

عقائد عليها مرت التي الدوار في تبحث
مجامعهم وفي كتبهم وفي النصارىَ
.- الرياض: الرئاسة4.- طوفرقهم المقدسة

والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارة العامة
ص.239هـ.- 1404 والرشاد،

علىَ السخريـــوطي يهوذايـــكن.   أمــير محمد-81
هـ)1410( إقــرأ، .- مالطــــا: دارالصلـــيب
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ص.342م.- 1990
والثقافة العولمةالجوهري.  حمد الجوهري محمد-82

هـ-1422 المين، .- القاهرة: دارالسلمية
ص.184م.- 2002

في والتنصير الخضيري. "السياسة سليمان بن محمد-83
(التاسع الهجري عشر الثالث القرن في أفريقيا شرق
محمد     المام جامعة مجلةالميلدي)".-  عشر

الولى  (جمادى19.- عالسلمية سعود بن
.553-485 م).- ص1997        هـ- سبتمبر1418

والتبشير: الَستشراقالجليند.  السيد محمد-84
قباء، .- القاهرة: دارموجزة تاريخية قراءة
).3المفاهيم/ تصحيح ص.- (سلسلة132م.- 1999

وتحديات الوسط: السلم أمةالطالبي.  محمد-85
م.-1996 للنشر، .- تونس: سراسالمعاصرة

ص.168
الديانة في الوثنية العقائدالتنير.  طاهر محمد-86

لـه وقدم ونقحه عليه وعلق نشرهالنصرانية.- 
ابن الشيباني.- الكويت: مكتبة إبراهيم بن محمد
ملل ص.- (سلسلة156م.- 1987هـ-1408 تيمية،
).4ونحل/

داعية مع ساخن حوارالفقي.  عبدالقادر محمد-87
القرآن، .- القاهرة: مكتبةديدات أحمد العصر
ص.80م.- 1992
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بن محمد بن وعبدالله عبدالوهاب بن محمد-88
-.- -  الرسول سيرة مختصرعبدالوهاب. 

ص.512د.ت.-  الحديثة، الرياض الرياض: مكتبة
أم والتنصير النصرانيةصالح.  بن عثمان محمد-89

حول مقارنة والتبشير: دراسة المسيحية

المنورة: مكتبة .- المدينةوالدلَلَت المصطلحات

ص.69م.- 1989هـ-1410 القيم، ابن

رأيِ الصهيوني الخطبوطحمده.  أبو علي محمد-90

م.-1983هـ- 1403 الرسالة، .- عمان: مكتبةالعين

ص.123

والرحالة الجغرافيونعوض.  مؤنس محمد-91

حروبلا زمن الشام بلد في المسلمون

والبحوث للدراسات عين.- القاهرة: الصليبية

.م1995 ،والجتماعية النسانية

العقل وتغريب الَستشراقعريبي.  ياسين محمد-92

-.-1-التاريخي العقل العربي: نقد التاريخي

م.1991 والثقافة، للتراث القومي الرباط: المركز

السلمية المسيحية (مراجع)."العلقات محمد مروان-93

30ع الَجتهاد.- )راسمسون (ليسي  أفريقيا في

.288-269 م).-ص1996هـ/1416( شتاء

والَستعمار التبشيرفروخ.  وعمر خالدي مصطفى-94

المبشرين لجهود العربية: عرض البلد في
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للستعمار الشرق إخضاع إلىَ ترمي التي

م.-1983 العصريـة، . بيروت: المكتبةالغربي

ص.279

في والساليب الحيلغإزال.  فوزي مصطفى-95

ص.107د.ن.-  .- د.م.: د.ن،التبشير إلىَ الدعوة

.-التنصير حركة تاريخ إلىَ مدخلحسين.  ممدوح-96

ص.98م.- 1995هـ-1416 عمار، عمان: دار

محمد .- إشرافالميسرة العربية الموسوعة-97

ومؤسسة الشعب غإربال.- القاهرة: دار شفيق

د.ت. فرانكلين،

المحافظة بين القبطية حنا. "الكنيسة ميلد-98

هـ/1416  (شتاء30ع الَجتهادوالتحديث".- 

.148-131 م).- ص1996

.-4مج.- ط3.- المستشرقونالعقيقي.  نجيب -99

م.1981 المعارف، القاهرة: دار
الموسوعةالسلمي. للشباب العالمية الندوة-100

.-المعاصرة والمذاهب الديان في الميسرة
م.-1989هـ-1409 ، .- الرياض: الندوة2ط

ص.576
في والسلم  المسيـحيةقلدة. سليمان وليم-101

سينا .- القاهرة: دار2.- طأخرىَ ودراسات مصر
م.1993 للنشر،

الخليج في التنصير أصولزيقلر.  هـ. كونري-102
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مازن .- ترجمةوثائقية ميدانية العربي: دراسة
القيم، ابن المنورة: مكتبة مطبقاني.- المدينة صلح

ص.195م.- 1990هـ-1410
الجزيرة في طبيب رحلة(بول).  هاريسون،-103

عبدالله.- عمان: أمين محمد .- ترجمةالعربية
م.-1986هـ-1406 والثقافة، القومي التراث وزارة

.ص116
.- ترجمةالمسيحية وتحريف بولسماكبي.  هيم-104

الدولي الزين.- د.م.: المعهد عزمي سميرة
ص.-103م.- 1991هـ-1411 النسانية، للدراسات

).3الحقيقة/ أجل من (سلسلة
.-المعاصر المسلم همومالقرضاوي.  يوسف-105

التراث فرحات.- القاهرة: مكتبة ياسر وحوار إعداد
ص.176م.- 1989 السلمي،

* * ** *  *
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