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 املقدمة
 أمهية املوضوع وأسباب اختياره

على سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله احلمد هلل والصالة والسالم 
 وصحبه ومن وااله وبعد،

فإن طرق حماربة اإلسالم متعددة، وقد بدأت منذ بعثة املصطفى صلى هللا 
عليه وسلم، وال تزال حىت اآلن، وإن تغريت أشكال احلرب ضد اإلسالم 

ما  -وإن كانت انعمة يف نفس الوقت –واملسلمني وقد كان من أشدها ضراوة 
يسمى ابلتبشري أو التنصري، وقد انتشر ذلك العمل التنصريي وتغلغل يف أرجاء 
العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي، وقد واجهته عقبات ومعوقات متعددة اعرتف 
املنصرون هبا وعانوا منها، وحاولوا تذليل تلك العقبات والقضاء على املعوقات، 

ما نقل عنهم فيما خيص موضوع هذا  وقد تتبعت أقواهلم من خالل مؤلفاهتم أو
، فوجدهتا  التنصري مواجهة يف تعزيزها وسبل التنصريي العمل معوقاتالبحث وهو/ 

كثرية ومتنوعة صرح هبا املنصرون يف اجتماعاهتم ومؤمتراهتم ولقاءاهتم، وخرجوا 
مبقرتحات للقضاء على تلك املعوقات، لذا قمت جبمع أمهها مما تيسر مجعه، 

 -أو حاول تفكيكه  –هدا تصنيفها، مث أردت جتميع وبناء ما فككه وحاولت جا
العمل التنصريي من معوقات، واقرتحت إعادة تقويتها، خصوصا اليت عاىن منها 

 املنصرون، لتكون حجر عثرة يف طريق التنصري.
ومن اجلدير ابلذكر أن الرتكيز على املعوقات اليت أشار إليها املنصرون يف 

وان أن نقّوي حائط الصد ضدهم يف هذه املناطق اليت أشاروا هذا البحث، حتد
إليها، ويف ذات الوقت حيتم علينا أن نعمل جاهدين على اكتشاف بقية املعوقات 
اليت تعوق العمل التنصريي لتقويتها وتعزيزها أيضا ضد هذا العمل الذي يتنشر يف 

 األمة انتشار النار يف اهلشيم.
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 منهج البحث
لبحوث من هذا النوع اتباع عدة مناهج، مثل: املنهج تقتضي طبيعة ا

منهج يستند إىل وصف الظواهر الطبيعية الوصفي، والذي يعرف أبنه: "  
 الباحث يقوم حيث" : الناقص االستقراءوكذلك منهج  .(1)" يواالجتماعية كما ه

 الكل، على النتائج بتعميم يقوم مث شاملة دراسة الظاهرة مفردات بعض بدراسة
 الذي املنهج هو الناقص واالستقراء ..اجملهول إىل املعلوم من ينتقل الباحثف

 الكونية احلضارة بناء كبري  بشكل ساعد الذي األسلوب وهو العلم، إليه يستند
 الذي االستداللي، والذي يعرف أبنه: " االستنباط، وكذلك املنهج (2)" احلديثة
 إىل يستند أو يبدأ واالستنباط. خلاصا إىل العام من أو اجلزء إىل الكل من ينتقل

 . (3)" املبحوث اجلزء على ينطبق ما منها يستنبط مث نظرايت أو مسلمات
وسوف أستخدم هذه املناهج يف هذا البحث يف وصف املعوقات اليت 
ذكرها املنصرون واستقراء هذه املعوقات وسبل تعزيزها واستنباط ما ميكن فهمه 

 التنصريي. منها، وكيفية مواجهة العمل
وال أدعي يف هذا البحث أين قد أتيت على كل املعوقات اليت عاىن منها 
املنصرون، ولكن حسيب أنين اجتهدت وفتحت الباب أما الباحثني بفكرة حبثية أرى 
أهنا من األمهية مبكان، بل هي سد لثغرة عظيمة من ثغرات كثرية ينفذ من خالهلا 

 أعداء اإلسالم.        
 ومبحثني وخامتة:مقدمة ومتهيد  البحث إىلسمت هذا، وقد ق

                                 
 الجيل، دار:  ط، 86( مناهج البحث العلمي في اإلسالم، د. غازي حسين عناية ص  1) 

 .م1986 - هـ1407 أولى،: ط بيروت،
 للطباعة البالغ مؤسسة ،108ص  البحث ومناهج المنطق اإلسالمي، العلمي المجمع (2)

 .. 1991 سنة لبنان، األولى، الطبعة والنشر،
 . 85 ص عناية حسين غازي . د ،في اإلسالم العلمي البحث مناهج (3)
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 املقدمة، وتشمل: أمهية املوضوع وسبب اختياره ومنهج البحث فيه.
 التمهيد، ويشتمل على: التعريف مبصطلحات عنوان البحث

 املبحث األول: معوقات العمل التنصريي.
 للعمل التنصرييداخلية العوقات املاملطلب األول: 
 التنصريي للعمل وقات اخلارجيةعاملاملطلب الثاين: 

 املبحث الثاين: سبل تعزيز املعوقات ضد العمل التنصريي. 
 املطلب األول: سبل تعزيز املعوقات الداخلية للعمل التنصريي.

 املطلب الثاين: سبل تعزيز املعوقات اخلارجية ضد العمل التنصريي.
 اخلامتة وفيها: أهم النتائج والتوصيات وجمموعة الفهارس.

هذا، وأسأل هللا تعاىل أن ينفع هبذا البحث األمة اإلسالمية وأن يكون 
 سدا لثغرة حياول النفوذ منها أعداء هذا الدين.
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 التمهيد
 أوال: تعريف املعوقات لغة واصطالحا

 املعوقات يف اللغة
 أتيت كلمة عوق يف اللغة على عدة معان من أمهها:

 املنع واحلبس والصرف  -1
 الشواغل  : الدهر وعواِئق  . عنه وصرفه حبسه أي واعتاقه، ،هيعوق كذا  عن عاقه
 عنه فصرفك أمرا أردت إذا وذلك واالعتياق، التعويق ومنه ،(1).أحداثه من

 الواحدة العوائق، وعاقتين عائق، أردت الذي الوجه عن عاقين: تقول. صارف
 ائقعو مع: ، واجل(2)" اخلري عن للناس تعويق ذو: عوقة ورجل ...... عائقة
 (3).وأحداثه شواغله الدهر وعوائق

 أتخري الشيء أو األمر والشغل عنه  -2
، م عوَّق واملفعول م عوِّق، فهو تعويًقا، يعوِّق، عوَّقَ  ". وشغله أخَّره عاقه،: زائر   عوََّقه
 (4).عمل لتأخري التَّعويقّية األساليب إىل اللجوء أي  شيء، تقدُّم أو عمالً  ي عوِّق من

ون معىن املعوق يف اللغة املنع واحلبس والتأخري والصرف عن الشيء وعلى ذلك يك
 وعدم التمكن من فعل شيء.

                                 
 الجوهري  حماد بن إسماعيل نصر أبو: المؤلف، العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح (1)

، بيروت – للماليين العلم دار ،عطار الغفور عبد أحمد: تحقيق، 1534 /4 الفارابي
 . م 1987 - هـ 1407 الرابعة: الطبعة

 محمد: قيحق، ت18 /3 منصور أبو الهروي، األزهري  بن أحمد بن محمد، اللغة تهذيب (2)
 .م2001 األولى،: الطبعة، بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر، مرعب عوض

 حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراهيم)، بالقاهرة العربية اللغة مجمع ،الوسيط المعجم (3)
 . الدعوة دار ،637 /2 (النجار محمد/  القادر عبد

 عمل فريق بمساعدة ،عمر الحميد عبد مختار أحمد د ،المعاصرة العربية اللغة معجم (4)
 . م 2008 - هـ 1429 األولى،: الطبعة، الكتب عالم ،1577 /2



 

 
1161 

 واصطالحا التنصري لغةاثنيا: تعريف 
 التنصري يف اللغة -أ

والت ََّنصُّر  الدخول يف النَّْصرانية... وَنصََّره جعله َنْصرانِّياً يقول ابن منظور: " 
َر: َدَخَل يف ِديِنهْم. وَنصََّره  تَ ْنصرياً: َجَعَله  َنْصرانِّياً. ويقول الفريواابدي: " وتَ َنصَّ . (1)

فكأن اشتقاق الكلمة اللغوي يشري إىل الدخول يف  .(2)"وانْ َتَصَر منه: انْ تَ َقَم 
النصرانية وأن من قام ابلتنصري كأنه انتقم من غري النصراين حني أدخله يف 

 منه ومل يدخله يف النصرانية.النصرانية، أو أفسد عليه دينه حني أخرجه 
 التنصري يف االصطالح -ب

فالتنصري: "   ال يكاد املعىن االصطالحي للتنصري خيرج عن املعىن اللغوي:
حركة دينية سياسية استعمارية بدأت ابلظهور إثر فشل احلروب الصليبية بغية 

لمني نشر النصرانية بني األمم املختلفة يف دول العامل الثالث بعامة وبني املس
 (3) ." خباصة هبدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب

وعلى ذلك يكون معىن املنصر: هو من جيند نفسه ليقوم مبهمات التنصري 
 سواء أكان من العاملني يف السلك الكنسي، أم املتطوعني. 

وهذا التعريف االصطالحي ملا يقوم به النصارى من جهود إلدخال غريهم 
مى ابلتنصري، أقرب إىل الصحة من لفظ التبشري الذي يف النصرانية وهو ما يس

                                 
، ومحتار 2/218، المحيط في اللغة للصاحب بن عباد 5/210لسان العرب  ( 1) 

 .925، المعجم الوسيط ص 2/211الصحاح للجوهري 
 .2/15القاموس المحيط  ( 2) 
، إصدار: 681ص  المعاصرة األديان والمذاهب واألحزاب الموسوعة الميسرة في ( 3) 

  سالمي.الندوة العالمية للشباب اإل



 

 
1162 

يوهم ويضلل الغري عند إطالقه. ويطلق عليه عند النصارى يف اصطالحهم: 
 (1)الكرازة 

 اثلثا: التعزيز يف اللغة واالصطالح
 التعزيز يف اللغة -أ

 أتيت كلمة عزز يف اللغة على عدة معان منها:
 الشدة والصالبة والتقوية -1
 قّوينا: (2){ بثالث فعززان وقوله تعاىل: }. وصلب اشتد: اقةالن حلم تعزز" 

 قِوي: عليه األمر   عزَّ و  .(4)" صخير  ومل عليهم شدد أي :هبم وعزز. (3)وكثران
 .(5){ "َعِنتُّمْ  َما َعَلْيهِ  َعزِيز  }فراق ك علىَّ  عزيز   ،عليه واشتدّ 
 التدعيم والتشديد -2
 َعزَّزا" أيَّده أمدَّه، عزيًزا، جعله شدَّده، دعَّمه، قوَّاه،: غريَه أو فالانً  عزَّز

 دعَّمها: جهوَده َعزَّز -أكَّده: اخلبَ  عزَّز -َحصَّنه: حربيًّا موقًعا عزَّز -صداقتهما

                                 
حى، فهي يالعالم غير المسفي هي المناداة علنًا باإلنجيل عند النصارى:  الكرازة ( 1) 

ليست المواعظ الدينية لجماعة مغلقة من المبتدئين، لكنها التبشير العلني بعمل هللا 
، 6/334..... انظر: دائرة المعارف الكتابية، تحت كلمة كرازة الفدائي بالمسيح يسوع

  م. 1997رر المسؤول: وليم وهبة بباوي، ط: دار الثقافة، القاهرة ، المح335
 . 14سورة يس من اآلية ( 2)
 كثير، ابن دار ،418 /4 الشوكاني هللا عبد بن محمد بن علي بن محمد ،القدير فتح (3)

 . هـ 1414 - األولى: الطبعة، بيروت
، 650 /1 هللا جار مخشري الز  أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو ،البالغة أساس (4)

: الطبعة، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار ،السود عيون  باسل محمد: تحقيق
  .م 1998 - هـ 1419 األولى،

 .1492 /2 عمر الحميد عبد مختار أحمد د ،المعاصرة العربية اللغة معجمانظر:  (5)
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وعلى ذلك يكون معىن التعزيز يف اللغة: التدعيم والتشديد، مبعىن  .(1) وكثَّفها
 شتد.تقوية األمر وجعله شديدا صلبا قواي وتدعيمه ليقوى وي

 التعزيز يف االصطالح -ب
 أو التكرار قليل سلوك حدوث تكرار زايدة عملية"  أبنهالتعزيز  ي عّرف

 عملية. ويعرف أيضا أبنه: " (2)" التكرار كثري  سلوك تكرار درجة على اإلبقاء
 مثريات إبضافة املستقبل يف تكراره احتماالت زايدة أو املناسب السلوك تدعيم
 . (3)" حدوثه بعد سلبية اتمثري  إزالة أو إجيابية

 . شيء لفعل الدعم معىن حول تدور التعزيز تعريفات وكل
ومن خالل التعريف االصطالحي للتعزيز ميكن القول أبن املقصود من 
عنوان هذا البحث هو: بيان أهم معوقات العمل التنصريي مع البحث عن السبل 

 قوية يف وجه العمل التنصريي.املناسبة لتدعيم وتقوية وتشديد هذه املعوقات لتعود 
 

                                 
 ودواء العلوم شمس  ، ويراجع كذلك:1492 /2 المعاصرة العربية اللغة معجمانظر:  (1)

 د: قيحق، ت4314 /7 اليمني الحميرى  سعيد بن نشوان ،الكلوم من العرب كالم
 األولى، ،(لبنان - بيروت) المعاصر الفكر دار وآخرين، العمري  هللا عبد بن حسين
 .م 1999 - هـ 1420

انظر: موقع أكاديمية علم النفس ( 2)
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=16797 . 

 . http://www.arabcitycare.com/Almawdoالمدينة العربية للرعاية الشاملة  (3)
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 املبحث األول
 معوقات العمل التنصريي

 املطلب األول معوقات التنصري الداخلية
يستطيع املطالع ملعوقات التنصري أن يقف على عدة معوقات داخلية عند 
املنصرين ختص داينتهم وأعماهلم، التفت إىل ذلك املنصرون ووصلوا إىل أن أهم 

 ي: تلك املعوقات ما يل
 ( عدم كفايتها كدين )عجز النصرانية أوال: 

من خالل ما كتبه املنصرون والقساوسة عن معاانة املنصرين أثناء قيامهم 
ابلتنصري، حيث يعلمون جيدا عدم مناسبة هذه الداينة مبا هي عليه اآلن ألهنا مل 

ما  حتل مشاكل العامل أو تقنع غري النصراين ابلدخول يف النصرانية، فليس فيها
 يدعوه إىل قبوهلا لعدم كفايتها حباجة اإلنسان.   

فهذا اهلدف عائق وليس مساعدا ، ألن األعمال يقول جون فان إس: " 
اجمليدة هي األساس يف حماربة اإلسالم ، وال نتحمل مثن دعم هذه الفكرة ، 
فاملدرسة مهما كانت جمهزة يف بلد مثل هذا فهي أسوأ من أن تكون غري ذات قيمة 

ذا كانت تثقف العقل ؛ ألهنا تنتج متعلمني أوغادا أيخذون عيوبنا ويشوهون إ
 .(1)" فضائلنا
 ( االختالف والتنافس )عدم توحيد أعمال التنصري اثنيا: 
م  ن أه  م معوق  ات التنص  ري ال  يت أقره  ا واع  رتف هب  ا املنص  رون:  

 –ع   دم توحي   د أعم   ال املنص   رين عل   ى اخ   تالف انتم   اءاهتم الطائفي    ة 
بل إهنم اعرتفوا ابلتنافس  –يكية، واألرثوذكسية، والبوتستانتية الكاثول

 واالختالف يف العمل التنصريي. ومن األدلة على ذلك من أقواهلم:

                                 
  . 47أصول التنصير في الخليج العربي ، ص :  (1)
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 : جصاحب التقرير املقدم إىل مؤمتر إدنب  " شالاتريقول املنصر "   -1
إن مسألة توحيد أعمال التبشري من أهم ما ينبغي لإلرساليات على وجه " 

م العناية به ما دامت النصرانية مل تنتشر إال بني ثلث بين اإلنسان وابلتايل ما العمو 
دام أمام النصرانية عمل جسيم جيب أن تتمه. إذ من احملقق أن األمم املتجانسة 
اليت ال تدين ابلنصرانية قد أخذت تتدرج إىل األعمال التارخيية وسيقوم بينها وبني 

ارك شديدة. لذلك ينبغي للمبشرين أن يتضافروا املنتمني إىل اإلجنيل نزاع ومع
 .(1)"ويتعاونوا لتكون مثرات جمهوداهتم وهم متحدون أربعة أمثاهلا وهم متفرقون

 ويف ذلك دعوة إىل التعاون لتكون مثرات جمهوداهتم مضاعفة.
ويف مؤمتر كلورادو التنصريي أبمريكا الشمالية يقول املنصر   -2

خوة لندع التنافس جانبًا، ذلك أن املهمة اليت أيها األ"  فريد. د. أكورود:
تنتظران ضخمة والزمن جدًا ضيق وال يتحمل هذه املواقف، ماذا أستطيع أن 
أفعل ألساعدك، وماذا تستطيع أن تفعل ملساعديت؟ وكيف ميكننا أن نقوم حبرث 

وهنا التصريح ابلتنافس واالعرتاف به مع عدم  .(2)"األرض لكي نؤدي مهمتنا؟
 اجلهود. توحيد
 عدم معرفة لغة البالداثلثا: 

رون يف نصإىل العقبات اليت يلقاها امل "رودس  أشار املنصر "  
رين: اللغة الصينية اليت تستعمل مع العامة نصللم الصني وأمهها ضرورة وجود لغتني

واللغة العربية ألجل العلماء والطلبة، ويوجد هناك عقبة أخرى وهي صعوبة وجود  
  (3)غة الصينية للداللة على اسم اجلاللة.كلمة يف الل

                                 
مجلة إرساليات التبشير البروتستانتتية التي تصدر في بلدة )بال( في سويسرة نقال عن  (1)

 .75ة على العالم اإلسالمي ص ج. انظر: الغار لجان مؤتمر إدنبر في تقريرها عن 
  .570التنصير، خطة لغزو العالم اإلسالمي ص  (2)
 .197م في الغارة على العالم اإلسالمي ص 1911انظر: أعمال مؤتمر لكنو ( 3)
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 صورة الغريب املستعمررابعا: 
عن البيئة اإلسالمية ومدى قبوهلا للنصرانية  "شاريللمنصر "يف حتليل ل

إن اتريخ العالقة بني اإلسالم والنصرانية اتريخ حافل ابحلروب اليت مل " قال: 
سبانيا واحلروب الصليبية تنقطع، فهنالك فتوحات املسلمني يف مشال أفريقيا وأ

واحلروب اليت دارت بني الطرفني يف العصور الوسطى ويف عصر النهضة ويف وسط 
وشرق أوراب والتوسع االستعماري للقوى النصرانية الغربية داخل أراضي املسلمني 
هذا ابإلضافة إىل املواجهات الراهنة حول الصهيونية ولبنان والنفط ، وعب هذا 

تصرف النصارى بصورة ال متت إىل تعاليم النصرانية بصلة، وكان  التاريخ الطويل
 .(1)"لتلك التصرفات أثرها يف تشويه رسالة اإلجنيل وإحباط مراميها

وهكذا تعددت معوقات العمل التنصريي الداخلية عند النصارى، وكان 
من أمهها: عدم كفاية النصرانية وعدم وفائها حباجات البشر، مما أدى إىل عدم 

قتناع الكثري من الناس هبا، وكذلك عدم توحيد أعمال املنصرين حيث اختلفت  ا
كل طائفة مع غرميتها، وكل حاول استقطاب غري النصراين إىل طائفته، مع تشويه 

 صورة الطائفة األخرى.
وقد وصلوا يف النهاية إىل وجوب احتاد املنصرين وطرح اخلالف والتنابذ 

كثرية، فدعوا إىل نسيان اخلالفات املذهبية من أجل جانبا، فالوقت ضيق، واألعباء  
 نشر دينهم. 

 املطلب الثاين معوقات التنصري اخلارجية
رصد املنصرون عدة معوقات خارجية تقف ابملرصاد ض د أعم اهلم 
التنصريية، ورك زوا عل ى أه م تل ك املعوق ات وح اولوا إجي اد حل ول لتفكي ك 

                                 
 .  201( التنصير خطة لغزو العالم اإلسالمي ص: 1)
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فك ان م ن أه م تل ك املعوق ات  تلك املعوقات والقضاء عليها أو إضعافها،
 ما يلي:

 انتشار اإلسالمأوال: 
يقض مضاجع املنصرين وأعداء اإلسالم االنتشار السريع لإلسالم سواء  

 كان ذلك االنتشار منظما أو عفواي غري مرتب له.
: " إن ارتقاء اإلسالم يهدد االستعماري األملاين قد جاء يف قرار املؤمترو 

م، ولذلك فإن املؤمتر االستعماري ينصح للحكومة بزايدة منو مستعمراتنا خبطر عظي
مع اعرتافه  –اإلشراف واملراقبة على أدوار هذه احلركة. واملؤمتر االستعماري 

يشري على الذين يف  –بضرورة احملافظة على خطة احلياد متاما يف الشؤون الدينية 
اق اإلسالم وأن أيديهم زمام املستعمرات أن يقاوموا كل عمل من شأنه توسع نط

يزيلوا العراقيل من طريق انتشار النصرانية وأن ينتفعوا من أعمال إرساليات التبشري 
  .(1)اليت تبث مبادئ املدنية خصوصا خبدماهتم التهذيبية والطبية"

وم  ن ص  ور انتش  ار اإلس  الم ال  يت تقل  ق املنص  رين وتظ  ل عقب  ة يف 
 طريق تنصري الشعوب:

 االنتشار الذايت -1
إىل تق  دم  م "1911" يف م  ؤمتر " لكن  و التنص  ريي ز ورن   "أش  ار 

اإلس   الم يف إفريقي   ة فتس   اءل عم   ا إذا ك   ان هنال   ك عم   ل مرت   ب وي   د 
م  ن الص  عب ح  ل  هعامل  ة عل  ى نش  ره أم أن  ه ينتش  ر بطبع  ه؟ وأج  اب أبن  

ه  ذه املس  ألة ألن الق  وات العملي  ة ال  يت ينتش  ر هب  ا اإلس  الم ختتل  ف ع  ن 
ظه    ر أن النظ    ام يف نش    ر دي    ن ق    وات املبش    رين ابلنص    رانية. ولك    ن ي

اإلس   الم أق   ل مم   ا نتص   وره ألن املس   لمني جيه   ل بعض   هم أخب   ار ال   بعض 

                                 
 .83، 82الغارة على العالم اإلسالمي ص ( 1)
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اآلخ  ر وأحوال  ه وإذا اتف  ق أهن  م اش  رتكوا يف أم  ر فإمن  ا يك  ون ذل  ك ب  دون 
قصد. ومن اخلطأ أن يقال إن اجلامع األزه ر يرس ل أل وف املبش رين إىل 

ل  يس معه  د تبش  ري كم  ا  إفريقي ة الوثني  ة لل  دعوة إىل اإلس  الم ألن األزه ر
ه   ي م   دارس الاله   وت يف أورواب. ويق   ال مث   ل ذل   ك ع   ن ك   ل امل   دارس 

م  ن ذل  ك امل  دارس ال  يت ي  ديرها  اإلس  المية يف مش  ال إفريقي  ة . ويس  تثىن
 .(1)" مشايخ الطرق يف الصحاري ويف السودان

إن اإلس  الم آخ  ذ يف االزدايد "  :القس  يس )ج  ون تك  ل( ويق  ول
تب ذل يف س بيل انتش اره تك اد تك ون يف حك م وإن تكن اجملهودات اليت 

 .(2)" العدم
 االنتشار عب الدعوة املنظمة 

وهن  اك ص  ورة أخ  رى م  ن ص  ور انتش  ار اإلس  الم وه  ي االنتش  ار 
 عب اجلهود املنظمة.

إال أن هنال    ك " : ل    ه يف م    ؤمتر لكن    و تقري    ريق    ول " ورن    ز " يف 
. فإن ه يظه ر قرائن كثرية تدل على وجود يد تعمل بقصد لنشر اإلسالم

يف رب  وع إفريقي  ة م  ن وق  ت إىل آخ  ر مبش  رون متنقل  ون ي  دعون املهدوي  ة 
ويث   ريون الف   ي الش   ديدة وم   ن ال   ذي ميكن   ه أن يب   ني لن   ا عالق   ة أص   ول 
ال    دين هب    ؤالء املبش    رين املتنقل    ني؟ وال ري    ب أن ب    ني انش    ري الق    رآن 
 الكث  ريين يف إفريقي  ة أانس  ا ه  م أعض  اء س  ريون ينتس  بون إىل ط  رق ديني  ة

"(3). 

                                 
 .104سالمي ص الغارة على العالم اإل (1)
 .116 الغارة على العالم اإلسالمي ص (2)
 .105، 104الغارة على العالم اإلسالمي ص  (3)
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 االنتشار عن طريق القدوة -2
وم  ن ص  ور انتش  ار اإلس  الم انتش  اره ع  ن طري  ق الق  دوة العملي  ة، 

ومن احملقق أن التاجر املس لم يب ث يف ه ؤالء ال وطنيني " : " ورنزيقول "
 .(1)" مع بضاعته التجارية دينه اإلسالمي وحضارته الراقية

 من العوامل املساعدة على انتشار اإلسالم
 فيةالطرق الصو 

وقف   ت الط   رق الص   وفية ومش   اخيها ومري   دوها موقف   ا حا    ا م   ن 
االس  تعمار والتنص  ري عل  ى ح  د س  واء، وكان  ت تل  ك الط  رق حج  ر عث  رة 
يف طري  ق التنص  ري واملنص  رين. والش  هادات التالي  ة م  ن أق  وال املنص  رين 

 تثبت ذلك: 
 إن مدينة مكة والطرق الصوفية مه ا م ن أك ب العوام ل" ل القسيس )ورنز(: و قي -1

على بث ش عور الوح دة ب ني املس لمني والنف رة م ن ك ل ش يء غ ري إس المي. وه ذا 
 . (2)" ما يسمونه ابجلامعة اإلسالمية

وهو بذلك يشهد أبن م ن عوام ل الوح دة وتقويته ا: مك ة املكرم ة  
هتف و إليه ا أفئ دة أه ل  –مك ة املكرم ة  –والطرق الصوفية، فاألوىل 

جيتم    ع حوهل    ا  –ص    وفية الط    رق ال –املش    رق واملغ    رب، واألخ    رى 
املس      لمون فيق      وى إمي      اهنم ويش      عرون ابلوح      دة والق      وة يف وج      ه 

 املنصرين. 
 كيفية مقاومة انتشار اإلسالم عند املنصرين

                                 
 .102  المرجع السابق ص (1)
 .102الغارة على العالم اإلسالمي ص ( 2)
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ابلرغم من العناية برعاي ة اإلس الم  –جيب علينا  " يقول "ابكر":
أن هن  تم مبقاوم  ة انتش  اره يف مس  تعمراتنا عل  ى ق  در اإلمك  ان. ول  يس  –

واس  طة واح  دة توص  لنا إىل ه  ذه الغاي  ة وه  ي إنش  اء مراك  ز  هنال  ك غ  ري
 . (1)اثبتة األركان لدين النصرانية كما تفعل إرساليات التبشري"

حنن يف احتاد الطالب الدوليني يسران أن : " الدكتور ماكس كريشوويقول 
نعمل متعاونني مع أي من شعوب الرب، أي مع الكنائس احمللية والطوائف 

 .(2)" كاالت األخرى ملواجهة التحدي اإلسالمي يف العامل الغريباملختلفة والو 
 التمسك وااللتزام بتعاليم اإلسالماثنيا: 

م     ن أه     م الص     عوابت ال     يت تواج     ه أعم     ال املنص     رين: متس     ك 
املسلمني والتزامهم بتعاليم اإلس الم ابطن ا وه اهرا، فالعقي دة الص حيحة 

معوقات العم ل التنص ريي،  القوية وااللتزام ابلشعائر اإلسالمية من أهم
وفيم   ا يل   ي أذك   ر ش   يئا م   ن أق   واهلم ح   ول التمس   ك وااللت   زام بتع   اليم 

 اإلسالم:
 العقيدة الصحيحة -1
وتوجد مجعيات تبشري أرثوذكسية  وتقول جين فون ماير املنصرة يف تفليس: "  -

كثرية يف والايت )فولغا( تتضافرن مجيعهن يف أمر التبشري ويؤسسن املدارس 
والتشوفاش. قالت صاحبة التقرير: ولكن األعمال اليت  (3)والد التااترلتعليم أ

                                 
 . 84الغارة على العالم اإلسالمي ص ( 1)
 .340التنصير خطة لغزو العالم اإلسالمي ص  (2)
 الشرق  اجتاحت التي المغولية القبائل مجموعة على العرب أطلقها كلمة التَّتر أو التَّتار (3)

انظر: .. الميالديين عشر والثالث عشر الثاني القرنين في أخرى  إسالمية وبالداً  العربي
 /https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة " ويكيبيديا " تحت كلمة تتار. 
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يقوم هبا املبشرون الروس بني التااتر عقيمة ألن التتار متعصبون متمسكون بدينهم 
 .(1)" وهم أنفسهم مبشرون نشيطون

يقول ديفيد . أ . فريزر: " إن املسألة األساسية اليت تواجه تنصري املسلمني هي:  و 
ع املنصرون بدقة ووضوح إقناع املسلمني بوجوب اإلميان بيسوع يطكيف يست

 (2)املسيح راب واإلخالص له؟"
 العقيدة الراسخة وإن ههرت املعصية أو املخالفة الشرعية -2

ورد د. م  اكس كريش  و يف موض  وعه )مقارن  ة ب  ني وض  ع النص  رانية أ
واإلس  الم يف الغ  رب( كالم  اً مف  اده أبن  ه يش  عر بعج  ز ع  ن تنص  ري ح  ىت 

ولئ    ك املتفلت    ني م    ن دي    نهم وال    ذين يعيش    ون يف الغ    رب وي    رى أبهن    م أ
وعلي  ه فإن  ه ل  يس غريب  اً أن ت  رى "  يستعص  ون عل  ى التنص  ري إذ يق  ول:

نس   بة عالي   ة م   ن املس   لمني ال ميارس   ون بنش   اط ش   عائر عقي   دهتم أثن   اء 
وجودهم يف الغرب، ومع ذل ك ف إن ع دد ال ذين يتحول ون ع ن اإلس الم 

 .(3)"  فقطال يعدو أن يكون رمزايً 
وي    ورد املنص    رون أدل    ة عل    ى دور ق    وة العقي    دة والعل    م يف ص    د 
اهلجم ة التنص  ريية، وم ن ه  ذه األدل ة أن ال  ذين ي تم تنص  ريهم م ن الع  وام 

 وليسوا من املتعلمني املثقفني.
ديفي   د. أ. فري   زر يف موض   وعه )تطبي   ق مقي   اس اينك   ل يف  في   ورد

أغل   ب ال   ذين اس   تجابوا عملي   ة تنص   ري املس   لمني( اعرتاف   اً ص   رحياً أبن 

                                 
 . 119لى العالم اإلسالمي ص من مؤتمر لكنو، الغارة ع( 1)
 . 226تطبيق مقياس إينكل في عملية تنصير المسلمين ص  (2)
 .338التنصير، خطة لغزو العالم اإلسالمي ص ( 3)
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للتنص    ري م    ن املس    لمني ه    م م    ن أص    حاب اإلس    الم الش    عيب أي م    ن 
 يقول:فالعوام،  
إن غالبي  ة املس  لمني ال  ذين حيتم  ل أن يتنص  روا ه  م م  ن ال   ذين " 

يعتنق    ون م    ا يطل    ق علي    ه اإلس    الم الش    عيب )أو إس    الم العام    ة(، وه    م 
ل ج   داً ع   ن أرواحي   ون يؤمن   ون ابألرواح الش   ريرة واجل   ن ويعرف   ون القلي   

اإلسالم األصيل، كما يؤمن هؤالء بدرجة كبرية ابلتعاوي ذ ال يت يعتق دون 
 .(1)"أهنا متدهم ابلقوة ملواجهة شرور احلياة وحتدايهتا

وق  د اقرتح  وا للت  أثري عل  ى ه  ؤالء الع  وام ال  دخول إل  يهم م  ن ابب 
والب اب ال ذي ميك ن : " ديفي د. أ. فري زراملنافع العاجلة املوقوتة، يق ول 

خالل  ه الت  أثري عل  ى ه  ؤالء وتنص  ريهم ه  و أن يق  وم ش  خص بتق  د  م  ن 
 من  افع دنيوي  ة هل  م مث  ل ممارس  ة الع  الج الروح  ي وط  رد األرواح الش  ريرة

"(2). 
 خطط املنصرين إلفساد التمسك وااللتزام ابإلسالم

وحل ول ملع وق االلت زام ابإلس الم وتنبه وا  خط طنبه املنصرون إىل 
 من خططهم: إىل خطورة ذلك االلتزام فكان

)جون موط ( املبشر النصراين: " إن إفساد األطفال املسلمني مبكرا:  يقول  -1
مل  األثر املفسد يف اإلسالم يبدأ ابكرًا جدًا ، من أجل ذلك جيب أن حي 
األطفال الصغار إىل املسيح قبل بلوغهم الرشد، قبل أن أتخذ طبائعهم 

 (3)أشكاهلا اإلسالمية ".

                                 
 .252تطبيق مقياس إينكل في عملية تنصير المسلمين ص (1)
 المرجع السابق نفس الفحة.( 2)
 .68ص التبشير واالستعمار في البالد العربية (  3) 
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وملا اكتشف املنصرون نفور املسلمني من مدارس ، فتح املدارس العلمانية -2
اإلرساليات النصرانية عمدوا يف بعض احلاالت إىل فتح املدارس العلمانية، 
بغية إحكام السيطرة على تربية أبناء املسلمني وتدمري عقيدهتم، ذلك ألهنم إذا 
فشلوا يف جذب أبناء املسلمني إىل مدارسهم وتلقينهم املبادئ النصرانية، 
فإهنم يكونون، على األقل، قد حطموا مبادئهم من الداخل، وهذا ما جاء يف  

الذي قال: " ما دام املسلمون ينفرون من املدارس  ر )زومير(نصكالم امل
املسيحية، فال بد أن ننشئ هلم املدارس العلمانية، ونسّهل التحاقهم هبا، هذه 

  . (1)ية عند الطالب "املدارس اليت تساعدان على القضاء على الروح اإلسالم
وهكذا وصل املنصرون إىل حقيقة مهمة وهي أن من أهم املعوقات اليت 
تواجههم: التمسك وااللتزام بتعاليم اإلسالم فأرادوا التبكري بتفكيك هذا 
املعوق عن طريق إفساد عقيدة الناشئة، وليس هناك ما خيدمهم مثل 

 املدارس التابعة هلم حقيقة أو ضمنا.  
 الوحدة اإلسالمية اثلثا:

م  ن املعوق  ات ال  يت تق  ف يف س  بيل أعم  ال التنص  ري: الوح  دة 
 اإلسالمية، ويطلقون عليها كذلك: اجلامعة اإلسالمية.  

يق   ول الق   س س   يمون: " إن الوح   دة اإلس   المية جتم   ع آم   ال 
الشعوب اإلسالمية وتس اعد عل ى ال تملص م ن الس يطرة األوروبي ة، 

هذه احلركة من أجل ذل ك جي ب  والتنصري عامل مهم يف كسر شوكة
 .(2)أن جنول ابلتنصري ابجتاه املسلمني عن الوحدة اإلسالمية "

                                 
( أساليب التبشير في المدارس وأثرها علـى الطفـل المسـلم د. نهـى قـاطرجي، مكتبـة صـيد 1)

 .http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/32.htm الفوائد.
 .37التبشير واالستعمار في البالد العربية ص ( 2)
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ويق   ول ل   ورانس ب   راون: " إذا احت   د املس   لمون يف إمباطوري   ة 
واح   دة أمك   ن أن يص   بحوا لعن   ة عل   ى الع   امل وخط   را ، أو أمك   ن أن 
ب ال يصبحوا أيضا نعمة له، أما إذا بقوا متفرقني فإهنم يظلون حينئ ذ 

 .(1)" وزن وال أتثري
 من العوامل املساعدة على الوحدة اإلسالمية

ق   ام املنص   رون برص   د بع   ض العوام   ل املس   اعدة عل   ى تقوي   ة 
الوح دة اإلس المية ب ني الش عوب املس لمة، وم ن أه م م ا أش اروا إلي  ه 

 يف أقواهلم ومؤمتراهتم:
 مكة املكرمة  -1

ة إن مدين يقول القسيس وزنر يف مؤمتر لكنو أيضا: " 
مكة والطرق الصوفية مها من أكب العوامل عل ى ب ث ش عور 
الوح  دة ب  ني املس  لمني والنف  رة م  ن ك  ل ش  يء غ  ري إس  المي. 

وتكل  م القس  يس  .(2)" وه  ذا م  ا يس  مونه ابجلامع  ة اإلس  المية
 "  م   اليزاي فق   ال:يفس   يمون ع   ن حرك   ة اجلامع   ة اإلس   المية 

غ   ري ي  زعم بعض  هم أن اإلس  الم يف اهلن   د تنقص  ه احلي  اة وأن  ه 
مرت  ب وأن  ه ص  بياين. ولك  ن جي  ب علين  ا أن ال ننس  ى ارتب  اط 
اإلس  الم يف اهلن  د مبك  ة، وه  ذا االرتب  اط ي  دعو س  كان جزائ  ر 

 .(3)" ماليزاي إىل االعتقاد أبهنم جزء من جمموع كبري
 رأي املنصرين يف الوحدة اإلسالمية املعاصرة

                                 
 المرجع السابق نفس الصفحة.( 1)
 .102المرجع السابق ص ( 2)
 .105السابق ص ( 3)
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ت ب يرى املنصرون أن الوحدة اإلسالمية مبعناها احلقيقي وم ا يرت 
عليها غري موجودة على أرض الواق ع وإمن ا ه ي ه اجس هلي ف هل م م ع 

 عدم وجودها.
 اإلسالمية يف الدولة العثمانية الوحدةرأي املنصرين يف  -1

نلس    ن ع    ن اجلامع    ة اإلس    المية يف الس    لطنة  القس    يسق    ال  
إن حركة هذه اجلامعة قد ضعفت جداً بعد خل ع الس لطان " العثمانية: 

ت زال يف األه ايل روح تض امن م ع مالزم ة لإلس الم  عبد احلميد ولكن ال
وه  ي س  ائدة ب   ني مس  لمي س   وراي إىل درج  ة ت   دعو للتبص  ر يف عالقاهت   ا 

إال أن  ه ابل  رغم م  ن وج  ود ك  ل أس  باب .....بزعم  اء الفك  رة اإلس  المية.
االرتباط اخلارجي وابلرغم من وجود االحت اد ال ذي جيع ل لفك رة اجلامع ة 

د يس   تدعي اهتم   ام املبش   رين النص   ارى اإلس   المية ق   وة حقيقي   ة إىل ح   
واحلكوم  ات النص  رانية، ابل  رغم م  ن ذاك وه  ذا فإن  ه يس  تحيل أن يك  ون 
م  ن املس  لمني عنص  ر ح  ي حقيق  ي يف اس  تطاعته أن جيم  ع مش  ل الس  نيني 
والش   يعة مع   اً، ويض   م األت   راك والف   رس واهلن   ود إىل الع   رب، ليك   افحوا 

وخ  تم القس  يس نلس  ن وي  دافعوا ي  دا واح  دة عل  ى اتف  اق وثق  ة متبادل  ة. 
تقري     ره بقول     ه: ا ح     وا يل أن أق     ول لك     م إن     ه يظه     ر يل أن اجتم     اع 
املس لمني جبامع  ة إس  المية بك ل املع  ىن ال  ذي ي  دل علي ه ه  ذا اللف  ظ ه  و 
أمر ومهي ال مثرة له غري توليد أحالم تقلق رجال السياسة ال ذين يغل ب 

 .(1)"عليهم اخلوف ويعرتيهم املزاج العصيب
  الوحدة احلالية يف العصر احلاضررأي املنصرين يف -2

                                 
 .101الغارة على العالم اإلسالمي ص ( 1)
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" م صرح املؤمترون مبا يلي: 1978يف مؤمتر كلورادو أبمريكا الشمالية عام 
إن اإلسالم مل يعد ذلك الدين املتماسك كما كان عادة يوصف يف السنوات 
املاضية، بل هو عامل من اخلالفات الواسعة والتفرق....... وكما أن املسلمني ليسوا 

فإن اإلسالم ليس عقيدة موحدة، فهناك اإلسالم الشعيب الذي يتبعه  شعبا واحدا
ماليني املسلمني والذي هو خليط من األرواحية والتقاليد، وهناك اإلسالم األسود 
الذي تدين به األقليات السوداء يف أمريكا، كما يوجد أيضا الدين اإلسالمي املدين 

املسلمني الذين يفتقرون داخليا إىل الذي ميارسه املتعلمون والطبقات الراقية من 
اإلميان احلقيقي، وتطبق أقلية نسبية اإلسالم املستند إىل تعاليم القرآن والسنة 

   (1)النبوية "
 االنقسام السياسي دليل الفرقة والضعف -3

عندما أخذ املؤمترون يف مؤمتر "لكنو" ابهلند يتدارسون األحوال السياسية يف 
إّن االنقسام السياسي احلاضر يف العامل  " مير قائاًل:العامل اإلسالمي، خطب زو 

واستثارة للداينة  -هكذا يزعم  – اإلسالمي دليل ابلغ على عمل يد هللا يف التاريخ
املسيحية )لكي تقوم بعمل( إذ إّن ذلك يشري إىل كثرة األبواب اليت أصبحت 

عامل اإلسالمي جيب أن مفّتحة يف العامل اإلسالمي على مصاريعها. إّن ثالثة أرابع ال
تعتب اآلن سهلة االقتحام على اإلرساليات التبشريية. إّن يف اإلمباطورية العثمانية 
اليوم ويف غريب جزيرة العرب ويف إيران والرتكستان واألفغان وطرابلس الغرب 
ومراكش سدودًا يف وجه التبشري، ولكن هناك مائة وأربعون مليواًن من املسلمني يف 

جاوة والصني ومصر وتونس واجلزائر ميكن أن يصل إليهم التبشري املسيحي اهلند و 
 (2)بشيء من السهولة."

                                 
 . 28، 27( الخطاب الرئيس ص 1)
 . 170، 169( التبشير واالستعمار ص 2)
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إنه يشري إىل عدم التماسك والوحدة احلقيقية لذك فهو يقرتح استغالل هذه 
الفرصة لتوصيل النصرانية إىل مائة وأربعني مليوان ال يعرف بعضهم عن البعض 

 اآلخر شيئا.
 إلسالمية من وجهة نظر املنصرينكيفية ضرب الوحدة ا

لق  د كان  ت الوح  دة اإلس  المية يف أوج جم  دها وقوهت  ا وعظمته  ا 
هليفة مقلقة لكل أعداء اإلسالم، وما أن يفكر قط ر أو دول ة أو قائ د 
يف غزو أراضي اإلسالم إال كانت الوحدة احلقيقية حائط صد قواي يف 

 وجه املعتدي، واحلروب الصليبية خري شاهد على هذا.
يق  ول األس   قف " الف   ردي " يف كتاب  ه " الكنيس   ة والع   امل: " إن 
س  ر الق  وة اخلارق  ة للع  ادة ال  يت يظهره  ا اإلس  الم يرج  ع إىل إدراك ه  ذا 
الدين وج ود هللا إبرادت ه العلي ا وس يادته املطلق ة عل ى الك ون ف وق أن ه  
ك     امن يف وحدانيت     ه، فه     ذا اإلمي     ان ه     و ال     ذي م     نح املس     لمني يف 

وح االنقي  اد والنظ  ام وازدراء امل  وت ال  ذي مل نعرف  ه عص  ورهم الزاهي  ة ر 
يف أي نظ  ام آخ  ر ... ه  ذا ابإلض  افة إىل أن العقي  دة اإلس  المية خالي  ة 
م  ن التعقي  دات والتجري  دات، فه  ي م  ن مث يف متن  اول إدراك الش  خص 
الع  ادي. إهن  ا متتل  ك فع  الً ق  وة عجيب  ة الكتس  اب طريقه  ا إىل ض  مائر 

ن الوح   دة اإلس   المية م   ن أك   ب وأه   م ومم   ا س   بق يتب   ني أ .(1)الن   اس "
معوق    ات العم    ل التنص    ريي، وال    يت ال يس    تطيع املنص    رون التح     رك 
بعمله  م إىل يف غيبته  ا أو عل  ى األق  ل ض  عفها ، وأن ال  ذي يطم  ئن ب  ه 
بعضهم بعضا وحيفزون به أتباعهم: هو أن الوح دة اإلس المية ه اجس 

                                 
، ط: المختار اإلسالمي، القاهرة، الفجالة، 71، 70( هللا أو الدمار، سعد جمعة ص 1)

 بدون تاريخ . 
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غري موج ودة، أهنا  –كما ذكروا   –املنصرين مع أن الواقع  فقط يقلق
. وحامل   ا كان   ت موج   ودة ف   إن -م   ن وجه   ة نظ   رهم -ب   ل مس   تحيلة 

 اخلطط تدبر لتفكيكها حىت ال تكون عائقا من عوائق التنصري.
 امتالك أسباب القوةرابعا: 

 اليت الفقرية البيئة دوما هي التنصري لعملية املناسبة البيئة إن
 الناس كوني حيث والبطالة والتخلف واحلروب والفقر ابجلهل تعج

 املنصرون يقوم لذلك أفكاره، لنشر اخلصب املكان فهي ايئسني،
 عينية ومساعدات الطبية اخلدمات تقد  قبيل من اخلريية ابألعمال
 .األانجيل هلم ويقدمون املسيحية بينهم وينشرون للفقراء ونقدية

 اجلزائر واجلراد واجملاعة اجلفاف غزا 1867 سنة ففي 
 الفرصة املنصرون فاغتنم اجملاعات فيها متوع الطاعون وأصاهبا
 يدخل مل ذلك مع العيش، لقمة على الناس يساومون وأصبحوا
 أبن القول إىل قويت بفليكس حدا مما املسيحية، يف واحد مسلم
 ، جتاوزه ميكن ال حاجز بينهما يفصل واإلسالم املسيحية الدينني
 إبميان يحيامس يصبح أبن لنفسه يسمح واحد مسلم يوجد ال ورمبا

 .(1)صادق 
م  ن أج  ل ذل  ك نب  ه املنص  رون يف لق  اءاهتم وم  ؤمتراهتم إىل عناص  ر 
الق   وة وأس   باهبا يف الع   امل اإلس   المي وال   يت تق   ف حج   ر عث   رة يف طري   ق 

 التنصري، ومن أهم هذه األسباب: 
                                 

 الــدعوة كليــة منشــورات الكحــوت، الســوداء، عبــدالعزيز إفريقيــا فــي واالســتعمار التنصــير( 1)
 . وانظر: المجلة األفريقية للعلوم السياسية: 36 ص ،1992 ، 2ط ، االسالمية

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=

article&id 

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id
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 القوة االقتصادية   -1
مث إن للحال ة االقتص ادية وللتج ارة الداخلي ة " : " ورن زيقول " 

كب  ريا عل  ى النيج  ر وابنوي  ة ومقاطع  ة تش  اد ألن التج  ارة يف ه  ذه أتث  ريا  
األصقاع كلها بيد القبائل اإلسالمية. وأما التجار األوربي ون فيهتم ون 
ب   بالد الس   احل عل   ى األكث   ر م   ع أن جت   ارة ال   ذهب واملل   ح واحلدي   د 
واجلل  ود وج  وز اهلن  د ونق  ل ه  ذه احملص  والت يس  تخدم في  ه أل  وف م  ن 

 .(1)" هبم التجار الوطنيني الذين حيتك
" مينه  ف " بع  ض دواع  ي انتش  ار اإلس  الم مث  ل انقط  اع  ذك  رو 

جت  ارة الرقي  ق وانتش  ار األم  ن ونف  وذ املس  لمني م  ن الوجه  ة االقتص  ادية 
  (2) والتجارية

 قوة احلاكم املسلم واحلكومة املسلمة -2
م    ن األطب    اء  م تنق    ل جمموع    ة1914يف األع    وام ال    يت تل    ت 
الع الج، والتع رف عل ى م واطئ أق دامهم  داخل اجلزيرة العربي ة لغ رض

يف ه   ذه ال   بالد، واعت   بوا ه   ذه اجل   والت مص   درا عظيم   ا لتش   جيعهم 
على )حتقيق هدفهم األصل وه و التنص ري يف اجلزي رة بواس طة اح تالل 
الداخل انطالقا م ن الس احل ال ذي اخت ذوه قاع دة هل م(، ولق د ح اول 

ز رمح  ه هللا لي  أذن الق  ائمون عل  ى ه  ذه البعث  ات لق  اء املل  ك عب  د العزي  
هلم يف التنصري يف اجلزيرة العربي ة ف رفض ذل ك رفض ا ش ديدا ، وق ال: 

إن رج  ال وس  ط اجلزي  رة ليس  وا فق  ط م  ن دي  ن واح  د، ب  ل إهن  م م  ن " 
م   ذهب واح   د م   ن ه   ذا ال   دين، وأان أع   رف جي   دا أبن املنص   رين إذا 

                                 
 .165ة على العالم اإلسالمي ص الغار ( 1)
 .172الغارة ص ( 2)



 

 
1180 

دخل     وا أرض     ي واس     تقروا فيه     ا ف     إنكم س     تأتون برس     التكم اخلاص     ة 
 .(1)" ال لن أقدم حىت ذاببة ألي دين آخر وكتبكم.. .

رون إىل الوصول لكل بقاع األرض، وخصوصًا  وعلى هذا األساس يطمح املنصِّ
السعي إلنشاء مجاعات مسيحية  "تلك األراضي اليت تعتب قالعًا لإلسالم، هبدف 

حسب  يف كل مكان، تكون مبثابة عالمة هللا يف العامل، وتنمو حىت تصبح كنائس"
 )اباب الفاتيكان(، الذي احتجَّ بشدة على منع اململكة العربية السعودية إقامة  تعبري

كنائس على أرضها، يف كتابه املوسوم "اجلغرافيا السياسية للفاتيكان"، الصادر عام 
  (2)م.1992

وبذلك تتعدد أسباب القوة اليت تعيق العمل التنصريي، مثل القوة االقتصادية 
قبلها قو العقيدة  وعند وجود ذلك كله فلن يكون للعمل وقوة احلاكم املسلم، و 

 التنصريي تواجد يف األقطار اإلسالمية. 
 خامسا: النهضة اإلصالحية عند املسلمني

أش  ار املنص  رون إىل أن م  ن أه  م معوق  ات عمله  م التنص  ريي: هنض  ة املس  لمني، 
 وكان من مظاهر هذه النهضة اليت رصدوها: 

 -3اول  ة الع  ودة إىل الوح  دة اإلس  المية . حم -2إص  الح الط  رق الص  وفية.  -1
 تصحيح العقيدة.

                                 
المؤلف : عبد الرحمن بـن عبـد هللا ، التنصير، تعريفه أهدافه وسائله حسرات المنصرين (1)

 .66، 65. نقال عن أصول التنصير في الخليج ص 22الصالح ص 
ـــة الصـــليبية الحـــرب أهـــداف (2) ـــل وحقيق ـــي التنصـــيري  العم ـــا المســـلم ف ـــع أن ـــراق، موق  الع

http://www.moslm.org/vb/showthread.php?351923- 
 

http://www.moslm.org/vb/showthread.php?351923- 

http://www.moslm.org/vb/showthread.php?351923-
http://www.moslm.org/vb/showthread.php?351923-
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إن اإلس  الم ق  د ب  دأ ينتب  ه حلقيق  ة موقف  ه ويش  عر حباجت  ه إىل " ق  ال )زومي  ر(: 
إص الح الط رق  :تاليف اخلطر، وهو يتمخض اآلن بثالث هنضات إصالحية: األوىل

ف   رال العقائ   د إ :تقري   ب األفك   ار م   ن اجلامع   ة اإلس   المية، الثالث   ة :الص   وفية، الثاني   ة
 والتقاليد القدمية يف قالب معقول. 

ومصدر هذا الشعور ابحلاج ة إىل اإلص الح واح د، وه و التغ ري ال ذي ح دث 
يف اإلس  الم عن  دما اكتس  حت أهل  ه األفك  ار العص  رية واحلض  ارة اإلفرجني  ة وال مين  ع 
ه     ذا أن يك     ون الش     عور م     ؤدايً إىل عاطف     ة االحتج     اج واحل     ذر، أو إىل التوفي     ق 

ك   يم، ألن ك   ال الع   اطفتني جتتمع   ان عن   د جع   ل اإلس   الم يف مس   توى األفك   ار والتح
: إن الع  امل يف تغ  ري "ترمج  ان"العص  رية. ق  ال إ اعي  ل ب  ك غص  ب نس  كي يف جريدت  ه 

وارتق اء مس تمر، ولك ن املس لمني ال يزال  ون متقهق رين أش واطاً بعي دة. وق ال الش  يخ 
عل  ى مجه  ور عظ  يم: إن عل  ي يوس  ف منش  ئ أه  م جري  دة إس  المية يف خط  اب ألق  اه 

املس  يحيني ق  د س  بقوان يف ك  ل ش  يء فاملس  لمون ل  يس ل  ديهم ب  واخر يف البح  ر وه  م 
غ    ري منتبه    ني مل    وقفهم، وجمه    وداهتم متش    تتة، وك    ل م    ا يفعلون    ه أهن    م ميش    ون وراء 

ومث  ل ك  الم ه  ذين  مرش  ديهم ولك  ن بغ  ري اهتم  ام ذايت إلدراك األم  م ال  يت س  بقتهم.
  اهلند وغري اهلند.الرجلني ما  عناه مراراً يف

ويف الع    امل اإلس    المي اآلن حركت    ان متناقض    تان: حيم    ل ل    واء احلرك    ة األوىل 
رج   ال الص   وفية واملش   ايخ يف ال   يمن والص   ومال والب   وادي، وش   عارهم الرج   وع إىل 
التع  اليم احملمدي  ة. واحلرك  ة الثاني  ة يت  وىل زعامته  ا أنص  ار اإلص  الح ومبش  رو اإلس  الم 

ج  اوة وف  ارس وه  ؤالء يبن  ون أساس  هم عل  ى رس  م الط  رق اجلدي  د يف مص  ر واهلن  د و 
املعقول  ة. والص  حف اإلس  المية يف ابك  و تتب  ع رج  ال احل  زب الث  اين ال  ذي يق  ول إن 
اجلم  ود واخلراف  ات مم  ا ط  رأ عل  ى اإلس  الم وه  و غري  ب عن  ه، كم  ا أن فظ  ائع دواوي  ن 

إىل  م  ر ب  ه امل  ذهب الك  اثوليكي. مث أش  ار أيالتفت  يش يف الق  رون الوس  طى ليس  ت مل  ا 
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حمم د ب ك ب در املتخ رج م ن جامع ة إدن به فق ال:  هكتاب حقيقة اإلسالم ال ذي ألف 
إن هذا الكتاب يدل على أن أشياع اإلسالم اجلدي د يري دون أن يرم وا م ن الس فينة 

 .(1)" مشحوهنا لينقذوها من الغرق
وهكذا وضع املنصرون أيديهم على عائق مهم لعل بع ض املس لمني مل يفط ن 

دي  د ال  دين والع  ودة ب  ه إىل منابع  ه األص  لية دون ابت  داع أو إض  افة أو إلي  ه، وه  و جت
 اجلامع     ة م     ن األفك     ار تقري     بو  الص     وفية، الط     رق إص     الحنق     ص، ع     ن طري     ق  

، وأن ذل  ك التجدي  د معق  ول قال  ب يف القدمي  ة والتقالي  د العقائ  د إف  رالو  اإلس  المية،
 والنهضة واإلصالح يقلق املنصرين ويعيق أعماهلم.

 املتديننيسادسا: قوة 
من أهم املعوقات اليت تقف أمام تنصري املسلمني: قوة املسلم املستمس ك 
بدين  ه حي  ث يك  ون متس  كه بدين  ه عائق  ا ق  واي يف وج  ه التنص  ري، وال يس  اعد عل  ى 
انتش     ار املب     ادئ اهلدام     ة يف اجملتمع     ات اإلس     المية، ل     ذلك ح     اول املنص     رون 

رية يف الدول اإلسالمية لتس هل جاهدين إقصاء املتدينني عن احلياة العامة واإلدا
ب   ذلك عملي   ة التنص   ري، وق   د رص   دوا ه   ذه الق   وة املتمثل   ة يف ق   وة املؤسس   ات 

 الدينية ومنها األزهر الشريف. 
ق  وة األزه  ر وال  يت إىل امل  ؤمترون  أش  ارم 1906م  ؤمتر الق  اهرة التنص  ريي فف  ي 

 تتمثل أسباهبا فيما يلي: 
وإقب ال األل وف علي ه م ن الش بان اب، مكانة األزهر يف نفوس املسلمني شرقا وغر  -1

 املسلمني يف كل أقطار العامل.
ن الس  نيني م  ن املس  لمني رس  خ يف أذه  اهنم أن تعل  يم العربي  ة يف اجل  امع األزه  ر أ -2

 .متقن ومتني أكثر منه يف غريه

                                 
 .157الغارة على العالم اإلسالمي ص ( 1)



 

 
1183 

 .طالع على علوم الدينالواملتخرجون يف األزهر معروفون بسعة ا -3
ايخ الدنيا خصوص ا وأن أوق اف األزه ر وابب التعليم مفتوح يف األزهر لكل مش -4

 250الكث  رية تس  اعد عل  ى التعل  يم في  ه جم  اان ألن يف اس  تطاعته أن ينف  ق عل  ى 
 وكان ذلك أثناء انعقاد املؤمتر. (1)أستاذا.

 املؤمترون خطة إلضعاف األزهر تتمثل فيما يلي: اقرتحوقد  
كة ب   ني ك   ل إنش   اء مدرس   ة جامع   ة نص   رانية تق   وم الكنيس   ة بنفقاهت   ا وتك   ون مش   رت 

الكن  ائس املس  يحية يف ال  دنيا عل  ى اخ  تالف م  ذاهبها لت  تمكن م  ن مزامح  ة األزه  ر 
وه ي م ا يس مى  بسهولة وتتكفل هذه املدرسة اجلامع ة إبتق ان تعل يم اللغ ة العربي ة.

 دائ  رة يف العم  ل ه  ذا مباش  رة اإلمك  ان يف إن»: واق  ال مث الي  وم ابجلامع  ة األمريكي  ة.
 إس   المية تربي   ة وت   ربيتهم امل تَ َنصِّ   رِينَ  املس   لمني تعل   يمب أوالً  خت   ص أن وه   ي ص   غرية
: وق  الوا .«اآلخ  رين املس  لمني تنص ري يف جليل  ة اتخب  دم القي ام م  ن ه  ؤالء لي تمكن

 إبنش اء لنس رع لن ا عم ل مرك ز مص ر اختي ار إىل دعتنا قد اإلهلية العزة كانت  رمبا»
 .(2)«اإلسالمية املمالك لتنصري املسيحي املعهد هذا
إن م    ن س    داد ال    رأي من    ع جامع    ة األزه    ر أن تنش    ر الطلب    ة " ج    ايردنر : وق    ال 

املتخ  رجني فيه  ا يف جن  وب أفريقي  ا؛ اتباع  ا لق  رار م  ؤمتر التبش  ري الع  ام ؛ ألن اإلس  الم 
 .(3)"ينمو بال انقطاع يف كل أفريقيا

 
 
 

                                 
 .57الغارة على العالم اإلسالمي ص ( 1)
 . 58المرجع السابق ص ( 2)
، وانظـر: الغـارة 169ص :  بـين المايـي والحايـر، أحمـد عبـد الوهـاب حقيقة التبشير (3)

 .254على العالم اإلسالمي ص 
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 املبحث الثاين
 سبل تعزيز معوقات العمل التنصريي ضد املنصرين

 تعزيز معوقات التنصري الداخلية املطلب األول: سبل
إن املواجهة مع التنصري واملنصرين أمر حتمي فرضته علينا هروف املعركة 

واخلطط املرسومة وكمية العداء اليت متتلئ هبا  املعوقاتالقائمة، وإذا كنا قد عرفنا 
، وال يكفي تلك املعوقات لتعزيزصدور أعدائنا فإن علينا أن نبحث عن سبل 

بي األقالم وتعقد الندوات ويتكلم أصحاب العمائم أو روابط العنق  أبدا أن تن
كالما أنيقا يكشفون به املستور فقط، ليفوز كل منهم إبعجاب اجلماهري بلباقته 

 يف احلديث، مث ينفض اللقاء دون وجود حل للمشكلة األصلية.
تنا سبل أن ننبه أبناء جمتمعنا وبين جلدهذه الكذلك ينبغي قبل احلديث عن   

إىل كشف املستور قبل أن يظهر إىل النور، مبعىن: أن غالبية من يتكلمون عن 
الغزو املسلح أو الغزو الفكري وروافده وأدواته وسبله ووسائله، إمنا يظهرون 
ويتكلمون دائما بعد وقوع الكارثة ليقولوا لقد اطلعنا على خطط كذا واليت 

قل، بعد أن يستويل العدو على وضعها فالن قبل مائة سنة مثال أو أكثر أو أ
البالد والعباد ماداي ومعنواي، ومن يطلع على شئ من ذلك الكيد فإن من الواجب 

 عليه شرعا أن ينبه األمة إىل خطورته لتأخذ حذرها. 
 ولنأخذ اآلن يف بيان سبل تعزيز معوقات التنصري الداخلية:

 ( عدم كفايتها كدين –عجز النصرانية أوال: تعزيز عائق ) 
 من املهم التعرف على معىن عجز النصرانية وعدم كفايتها كدين من انحيتني: 

 األوىل: حملية الداينة
 والثانية: عدم كفايتها ووفائها حباجات البشرية.

 ( عدم توحيد أعمال التنصرياثنيا: تعزيز عائق اختالف املنصرين ) 
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ني عام  ة وال  دعاة وم  ن س  بل تعزي  ز ه  ذا الع  ائق يف وج  ه التنص  ري: إع  الم املس  لم
خاصة أن املنصرين ليسوا على ملة واحدة بل كل طائفة م نهم تكف ر األخ رى وت دعو 

إىل  –أو م ن حت  اول تنص  ريهم  –إىل م ا تعتق  د وتبش ر ب  ه وحت  اول اس تقطاب املنصَّ  رين 
ملتها وطائفتها. ومن أقوى الشواهد على ذلك ما مر بنا عند احلديث عن اخ تالفهم 

ك أدلة أخرى أسوقها هنا ليطلع عليها غري النصارى والنص ارى، وعدم احتادهم، وهنا
ليعلموا عدم ج دوى التنص ري ح ني بق وم ب ه م ن ي دعو إىل دي ن، وغ ريه ي دعو إىل دي ن 

          آخر أو ما يشبهه، ومن هذه األدلة ما يلي: 
يف " كتاب الع امل اإلس المي الي وم " ال ذي ت رجم يف كت اب " الغ ارة عل ى الع امل ورد  -1

اإلسالمي " فصل ع ن ملخ ص أعم ال املبش رين البوتس تانت يف مص ر. ومم ا ج اء 
فيه: "وكان املبشرون قد وضعوا نصب أعينهم تبشري املسلم واليهودي والنص راين 

 . (1)" ا اً 
س   نة  –وال   يت اس   تقرت يف قلي   وب  –وأم   ا اإلرس   الية اهلولندي   ة البوتس   تانتية  -2

والد املس    لمني والنص    ارى عل    ى فكان    ت " عنايته    ا متوزع    ة ب    ني األ 1898
 .  (2)السواء "

 صورة الغريب املستعمراثلثا: تعزيز عائق: 
من املهم تعزيز مفهوم صورة الغريب املستعمر يف أذهان املسلمني، وأن 
املنصرين ما جاؤوا إىل بالدان لنشر النصرانية وإمنا جاؤوا كمقدمة للمحتل األجنيب 

ت البالد. ومن األمهية مبكان أن يكون القارئ ليمهدوا له الطريق ليستغلوا خريا
املسلم على دراية أبهداف التنصري والصلة بينه وبني االستعمار ليقتنع أبن هؤالء 

                                 
 –، ترجمة : محب الدين الخطيـب  30( الغارة على العالم اإلسالمي، ل . شاتيلييه ص  1) 

 .، بدون تاريخ ، مكتبة ابن زيد، بيروت يافيالومساعد 
 . 31( نفس المرجع السابق ، ص  2) 



 

 
1187 

خدم لسياسات بالدهم. وأن اهلدف األساس: استغالل خلريات وثروات البالد 
خلف ستار ديين وحتت غطاء إجنيلي. وإبطاللة سريعة على أهداف التنصري 

قة بني التنصري واالستعمار سنرى كيف نَ َفَر وامشأز الناس من الدعوة إىل والعال
 الدين النصراين.

 من أهداف التنصري  -أ
 وأهم تلك األهداف ما يلي:

 خدمة االستعمار العاملي. -1
 األخذ ابلثأر -2

ويطل  ق علي  ه ال  دكتور حمم  د البه  ي: " التنف  يس ع  ن الص  ليبية وع  ن االهنزام  ات 
طوال قرنني من الزمان، أنفقومها يف حماول ة االس تيالء عل ى  اليت مين هبا الصليبيون

بيت املقدس، وانتزاع ه م ن أي دي املس لمني، يق ول اليس وعيون: أمل نك ن حن ن ورث ة 
الصليبيني ؟ أومل نرج ع حت ت راي ة الص ليب لنس تأنف التس رب التبش ريي والتم دين 

 (1)"؟ملسيح املسيحي، ولنعيد يف هل العلم الفرنسي وابسم الكنيسة مملكة ا
 القضاء على اإلسالم يف نفوس املسلمني.  -3
 إخراج املسلمني من اإلسالم .   -4
احليلول   ة دون دخ   ول النص   ارى يف اإلس   الم ، وه   ذا اهل   دف موج   ه  -5

 اجلهود يف اجملتمعات اليت يغلب عليها النصارى . 
  العالقة بني التنصري واالستعمار -ب

سات الفعلية ومن سبل تعزيز عائق الصورة الوحشية واملمار  
للمنصرين واحملتلني على السواء أن يطلع القارئ على العالقة بني التنصري 

                                 
، نشـر: مكتبـة وهبـة، 424الفكر اإلسـالمي الحـديث وصـلته باالسـتعمار الغربـي، ص  ( 1) 

 .م 1991 -هـ1411القاهرة، ط: الثانية عشرة ، 
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واالستعمار ليتبني له اهلدف احلقيقي من وجود أو حماولة دخول املنصرين 
 والغربيني وتدخلهم يف الشؤون والبالد اإلسالمية:

جهة  ري مقدمة مهمة لالستعمار واالستيالء على البالد مننصلقد كان الت
نصارى الغرب وذلك عن طريق إعداد الشعوب لتقبل الغزو املسلح، ويدل على 

 العالقة الوثيقة واملرتابطة بني التنصري واالستعمار ما يلي : 
 رين :نصأقوال امل  -1
رون بوهيفتهم احلقيقية فيقول "غاردنر": " إن نزول نصفقد اعرتف امل  

غامبيا إىل هنر النيجر للتبشري بني اإلرساليات املسيحية على ساحل غاان من هنر 
الوثنيني من أهل أفريقيا، مث احتالل الدول األوربية هلذه املناطق وملا وراءها مها 

. ويقول زومير يف (1)اللذان أقاما اإلسالم والنصرانية وجهًا لوجه يف تلك األصقاع"
هذا طليعة مؤمتر القدس التنصريي هلاطبا املبشرين: " وبذلك تكونون أنتم بعملكم 

 .(2)الفتح االستعماري يف املمالك اإلسالمية "
 التسرت خلف التنصري من جهة السياسيني املستعمرين:  -2

لقد كان السياسيون يفدون إىل البالد اإلسالمية يف صورة املبشرين ، حىت يتسىن 
هلم التعرف الكامل على مواطن القوة والضعف يف العامل اإلسالمي، كما كانوا 

إرساليات التنصري لنفس الغرض. ففي املؤمتر االستعماري األملاين ههرت يستغلون 
فقد جاء يف قرار ذلك املؤمتر: " إن ارتقاء اإلسالم يهدد منو  حقيقتهم ونيتهم.

مستعمراتنا خبطر عظيم، ولذلك فإن املؤمتر االستعماري ينصح للحكومة بزايدة 
مع اعرتافه  –ؤمتر االستعماري . وامل اإلشراف واملراقبة على أدوار هذه احلركة

يشري على الذين يف  –بضرورة احملافظة على خطة احلياد متاما يف الشؤون الدينية 

                                 
 .  145مصطفى خالدي، وعمر فروخ  ص  ( التبشير واالستعمار،1)
  .112الميداني ص:  أجنحة المكر الثالثة،( 2)
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أيديهم زمام املستعمرات أن يقاوموا كل عمل من شأنه توسع نطاق اإلسالم وأن 
يزيلوا العراقيل من طريق انتشار النصرانية وأن ينتفعوا من أعمال إرساليات التبشري 

يت تبث مبادئ املدنية خصوصا خبدماهتم التهذيبية والطبية" ويتابع املؤمترون ال
ابلرغم من –توصياهتم اليت أضحت أوامر واجبة التنفيذ فيقول "ابكر": جيب علينا 

أن هنتم مبقاومة انتشاره يف مستعمراتنا على قدر اإلمكان.  –العناية برعاية اإلسالم 
لنا إىل هذه الغاية وهي إنشاء مراكز اثبتة وليس هنالك غري واسطة واحدة توص

 . (1)األركان لدين النصرانية كما تفعل إرساليات التبشري"
وبعد بيان هذه العالقة الوثيقة بني كل من التنصري واالستعمار ال يبقى هناك 
جمال للشك أبن صورة الغريب املستعمر هي ما ينبغي أن يبقى ويكرس يف ذهن 

ليعلم النية احلقيقية من التنصري وليكون ذلك من املعوقات  املسلم وغري النصراين
    األساسية يف وجه أعمال التنصري احملمومة اليت خترج املسلمني من دينهم.

                                 
 . 51، 50( الغارة على العالم اإلسالمي ص 1) 
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 املطلب الثاين
 سبل تعزيز معوقات التنصري اخلارجية

وكما أن تعزيز معوقات التنصري الداخلية مهم، فكذلك تعزيز 
مر أهم ألنه خيتص بنا حنن املسلمني معوقات التنصري اخلارجية أ

وهو منوط بنا خصوصا بعدما عرفنا موطن الداء، وموقع القوة 
الذي يعوق تقدم العمل التنصريي، لذا وجب علينا االهتمام بتعزيز 

 وتقوية تلك املعوقات 
 اإلسالم انتشار: أوال
 تعزيز عائق الدعوة املنظمة إىل اإلسالم -أ

عاىل لنشر اإلسالم ومواجهة املد التنص ريي يع زز م ن إن تنظيم الدعوة إىل هللا ت
تقوية حائط الصد يف وجه العم ل التنص ريي، وال ب د م ن تض افر اجله ود واإلحس اس 

 ابملسؤولية وتكاتف اهليئات العاملة لنشر اإلسالم. 
م   ن اهليئ   ات الديني   ة يف الع   امل بع   وثني م   ن قب   ل وال يق   ولن قائ   ل إن ال   دعاة امل

هم وم  نهجهم يف دع  وة غ  ري املس  لمني، وذل  ك ألن ال  دعاة اإلس  المي يكف  ي ع  دد
املبعوثني من قبل جهات إس المية إمن ا ه م ذاهب ون ملراك ز إس المية أص ال، يقوم ون 

ذهب   وا إليه   ا، أو دع   وة  ال   يتم   ن خالهل   ا ب   دعوة م   ن آم   ن م   ن أه   ل ه   ذه ال   بالد 
امت  د  املس  لمني امله  اجرين م  ن بالده  م إىل تل  ك ال  بالد، ف  إذا امت  د نش  اطهم قل  يال

إىل اس تقبال م ن ه داه هللا تع اىل عل ى غ ري أي ديهم م ن أه ل تل ك ال  بالد دون أدىن 
نش   اط تبش   ريي ب   دين اإلس   الم، الله   م إال م   ن خ   الل بع   ض ن   دوات أو لق   اءات 
حتاور بينهم وبني بعض مسئويل األداين األخ رى، وذل ك ال يكف ي أب دا يف إس قاط 

تق وم ب ه اهليئ ات التنص ريية م ن الوجوب عن األمة، وال يص ل إىل عش ر معش ار م ا 
 أجل نشر الدين املسيحي، سواء من انحية اإلمكاانت أو األعداد أو الوسائل. 
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يقول الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا: " والناس حتجبهم عن احلق هلم ات ش ىت، 
ق   د يعيش   ون وميوت   ون فيه   ا، وحن   ن املس   لمني مكلف   ون برف   ع املص   باح ح   ىت يهت   دي 

مساءلة هللا تعاىل لنا: ملاذا عاشت أمم دون أن تعرفين وتع رف  احليارى، وأخشى من 
كت  ايب؟ ودون أن تبص  ر س  بيلي، وتتب  ع رس  ويل؟ وق  د اخ  رتتكم لتقوم  وا هب  ذه الوهيف  ة 
وتنهضوا أبعبائها؟ إن الدعوة تس بق القت ال، وال دعوة ليس ت كلم ة ع ابرة أو خدع ة 

وأخ  ذ ورد ونق  اش وحب  ث  ه  اهرة مث تنش  ب احل  روب، ك  ال، إهن  ا بي  ان وانتظ  ار ومع  اانة
قض ااي وتق د  ع ون وقط  ع األع ذار أم ام هللا والن  اس .... إن جتم د اإلس الم يف اهلن  د 
وإن أرش  د ثل  ث س  كاهنا أم  ر عج  ب، ول  يس أعج  ب من  ه إال توقف  ه يف الص  ني، وإذا  
كان  ت االش  رتاكية املاركس  ية أو املاوي  ة)1( ق  د وح  دت أل  ف ملي  ون م  ن البش  ر ألهن  ا 

ت وأزم  ات اجل  وع هن  اك، فم  ن ك  ان يع  ّرف ه  ؤالء أن عم  ر ب  ن داوت تف  اوت الطبق  ا
عبد العزيز حبث يف أرض اإلس الم الواس عة ع ن فق ري أيخ ذ الزك اة فل م جي د، فاض طر 
 إىل أن يشرتي هبا عبيدا وحيررهم")2(.

 تعزيز عائق القدوة -ب
لق  د اش  تكى املنص  رون م  ن أن عام  ل الق  دوة يع  د عائق  ا ق  واي يف وج  ه التنص  ري، 

ش  ك في  ه أن املس  لمني يف حاج  ة ماس  ة إىل التطبي  ق العمل  ي مل  ا يقول  ون ح  ىت  ومم  ا ال
يقت  دي الن  اس هب  م ع  ن طري  ق الق  دوة العملي  ة، وتعزي  ز ذل  ك الع  ائق ي  ؤدي إىل حمب  ة 
الن    اس لإلس    الم واملس    لمني ويرتت    ب عل    ى تل    ك احملب    ة االقتن    اع ابل    دين اإلس    المي 

                                 
الماوية أو الموهية: مدرسة قديمة في الفلسفة الصـينية، أسسـها فـي القـرن الخـامس (  1) 

تسو. انظر: المعتقدات الدينية لـدى الشـعوب، جفـري بارنـدر ص  -عشر ) ق . م(: مو
بــد الفتــاح إمــام، مراجعــة : د. عبــد الغفــار مكــاوي. ط: مكتبــة ، ترجمــة: د. إمــام ع458

 ط: ثانية بدون تاريخ.     –القاهرة  –مدبولي 
باختصـــار. ط: دار  35، 34ســـر تـــعخر العـــرب والمســـلمين للشـــيخ محمـــد الغزالـــي ص ( 2)

 .  1985 -هـ1405ط: أولى  –القاهرة  -الصحوة
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ال   دين اإلس    المي، حي    ث رأوا ودخ   وهلم يف دي    ن هللا أفواج   ا وع    دم النظ   ر إىل غ    ري 
 أبعينهم ومارسوا األخالق اإلسالمية عمليا مع املسلمني. 

 اإلسالم بتعاليم وااللتزام تعزيز عائق التمسك: اثنيا
مر بنا يف املبحث األول عند الكالم عن معوقات التنصري اخلارجية اعرتاف 

واملراد ابلعوام يف  املنصرين أبن أغلب الذين استجابوا لعملية التنصري هم العوام،
اصطالحهم هم البعيدون عن العلم الشرعي أو غري املتخصصني فيه أو من تتم 

 استمالتهم بسرعة لقلة علمهم أو ضحالته. 
 وعلى ذلك ميكن تقسيم العوام إىل قسمني رئيسني:

 األول: من ال علم له وال ثقافة أو ثقافته وعلمه قليالن.
دنيوي حبت قد يصل به إىل  درجات دنيوية والثاين: من عنده علم لكنه علم 

لكنه متأثر بثقافات علمانية أو غريها، وهذا يسهل اصطياده لقلة العلم والثقافة 
 َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ الشرعية عنده، ولعل هذا القسم يندرج حتت قوله تعاىل: }.... 

 َغاِفل ونَ  ه مْ  اآْلِخَرةِ  َعنِ  َوه مْ  نْ َياالدُّ  احْلََياةِ  ِمنَ  هَاِهًرا يَ ْعَلم ونَ   ،يَ ْعَلم ونَ  اَل  النَّاسِ 
}(1). 

ويف كل األحوال جتب العناية هبؤالء العوام عناية كبرية حىت ال يقعوا يف براثن 
التنصري، وجيب حتصينهم ضد احلمالت التنصريية. وأرى أنه ميكن وضع منهج 

 هلؤالء العوام لتعزيز العناية هبم من خالل ما يلي:
 م وتصحيح األغالط اليت هبا.تقوية عقيدهت -1
 مليء فالعامل البحر، كموج  مَتوج الشُّبهات اليت من محاية الصحيحة فالعقيدة  

امة، الباطلة ابملذاهب  للمسلم بدَّ  فال الفاسدة، واملناهج املنحلة، واألفكار اهلدَّ
 وأن ابلعقيدة، صحيح علم   لديه يكون أن واملناهج، واألفكار املذاهب هذه أمام

                                 
 . 7، 6سورة الروم اآليتان ( 1)
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 من والضعيف الطيِّب، من اخلبيث مَييز حىت هبا؛ صحيح َفهم   لديه ونيك
 (1).احلق من والباطل الصحيح،

العناية أبطفال الشوارع واملالجئ وغريها من دور الرعاية حيث ميثل هؤالء  -2
 مرتعا خصبا وفرصة ساحنة لتنصريهم.

والدين اختيار املبتعثني للخارج ممن حتتاج إليهم الدولة بناء على اخللق  -3
حىت يكونوا يف محاية من احلمالت التنصريية الشرسة اليت متتد إىل خارج 

 البالد.
حتذير العوام من الدجالني والسحرة واملشعوذين والقساوسة الذين  -4

يصطادون ضعاف النفوس والعقيدة ويّدعون قدرهتم على شفائهم من 
لرقية اجلن واملس وغريها، وذلك بتعليم العوام العقيدة الصحيحة وا

 الشرعية اجلائزة، وما حيرم عليهم فعله وإتيانه. 
من املتعلمني علما دنيواي وأتثروا  (2)التعامل العملي مع عوام املسلمني -5

ابلنظرايت الغربية أو ابلرتبية العلمانية، ببيان اإلسالم الصحيح الذي مل 
يشوه ومل ينقل إليهم خطأ عن طريق املستشرقني وتراثهم، وذلك ابلرد 

ى الشبهات اليت أاثرها املستشرقون وأتثر هبا تالمذهتم من املستغربني عل
 واملتأثرين هبم.  

 اإلسالمية ( تعزيز عائق ) الوحدة: اثلثا
 :سبل تعزيز الوحدة اإلسالمية يف مواجهة التنصري

                                 
 4/12/2012أحمد، موقع األلوكـة بتـاريخ  ربيع. تعلمها، د وحكم العقيدة سةدرا أهمية (1)

 http://www.alukah.net/sharia/0/47331هجري  21/1/1434 - ميالدي
 اإلسـالم، هـو مـا يعرفـه مـن أهلـه مـن لـه يكن لموهم الذين أشار إليهم زويمر بقوله: " ( 2)

 ." اإلسـالم أبنـاء مـن النصـرانية جـ المال وفـي الحضانة دور في تربوا الذين هم وهؤالء
  .99انظر: أجنحة المكر الثالثة للميداني ص 
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يالحظ املطالع ألقوال املنصرين فيما خيص الوحدة اإلسالمية شكواهم 
يت لو حتققت ملا جنح منصر يف مسعاه، وكان مما وختوفهم من تلك الوحدة ال

 رصدوه عدة أمور ميكن تقويتها وتعزيزها، ومن أمهها:
 تعزيز عائق االحتاد والتماسك والتوحد. -1
 :وتعاىل سبحانه فقال الوحدة، سبيل إىل أتباعه اإلهلي اخلطاب وجه لقد 
يعاً  اّللَِّ  حبَْبلِ  َواْعَتِصم وا]  املتني، هللا االعتصام حببل هو فالسبيل ،(1)... [ مجَِ

 يف مها املرجعية الوحيني نصوص واعتبار اإلسالمية، العقيدة حول والتمركز
 (2).املرسومة إىل األهداف للوصول الغاايت، حتديد

 مل الشمل وتوحيد الصف حتت راية مذهب واحد هو مذهب السلف. -2
 نبذ اخلالف والتفرق -3
       إحياء التكافل االجتماعي بني املسلمني -4

 القوة ( أسباب ) امتالك تعزيز عائق :رابعا
من سبل تعزيز معوقات العمل التنصريي وتقويتها: امتالك القوة وأسباهبا.  " 

 خارجية، قوة من له بد فال وبراهينه، أبدلته داخله من منصور احلق أن ورغم
 يلك: األول :ألمرين إليها حيتاج وإمنا الناس، على نفسه هبا يفرض لكي ال

 على   تعاىل   هللا ختم الذين الصائلني وصيال املعتدين عدوان ضد عنه تدافع
 .املخالفني على والعدوان واملكابرة، العناد هنجهم وأصبح قلوهبم،
 وقوة سلطان من لديهم مبا الناس يصدون الذين الظاملني الطغاة جهاد: الثاين

 على وقسراً  جباً  بوهنموجي اتباعه، عن ويصرفوهنم احلق، للنداء االستجابة عن

                                 
 .103سورة آل عمران من اآلية  (1)
 عباس اإلسالمية، لؤي  لألمة الحضاري  الكيان بناء في المسلمين ودورها بين الوحدة (2)

 .34ه. ص 1419، جمادى اآلخرة 130الهزايمة، مجلة البيان، العدد 
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 احلقيقة تلك وألجل احلق، الدين على اإلقبال وعدم الفاسد دينهم على البقاء
 (1)".اجلهاد   تعاىل   هللا شرع

ٍة َوِمن رِّاَبِط اخْلَْيِل ت  ْرِهب وَن بِِه َعْدوَّ قال تعاىل:  }َوَأِعدُّوْا هَل م مَّا اْسَتطَْعت م مِّن ق  وَّ
ْم َوآَخرِيَن ِمن د وهِنِْم اَل تَ ْعَلم وهَن م  هللا  يَ ْعَلم ه ْم َوَما ت نِفق وْا ِمن َشْيٍء يف هللِا َوَعد وَّك  

، قال الطيب ابن عاشور: (2)َسِبيِل هللِا ي  َوفَّ ِإلَْيك ْم َوَأنت ْم اَل ت ْظَلم وَن{
كل ما يدخل حتت قدرة "  ما استطعتم "واإلعداد: التهيئة واإلحضار، ودخل يف »
لناس اختاذه من العدة. واخلطاب جلماعة املسلمني ووالة األمر منهم؛ ألن ما ا

يراد من اجلماعة إمنا يقوم بتنفيذه والة األمور الذين هم وكالء األمة على 
 . (3)" مصاحلها، والقوة كمال صالحية األعضاء لعملها

متالك ويف األمر إبعداد ما يستطاع من القوة هني عن اإلمهال والتقاعس عن ا
أقصى ما ميكن امتالكه من القوة احلقيقية ووسائلها ال القوة الصورية أو 
االستعراضية؛ فاألمة اإلسالمية أمة رسالية، مطلوب منها تبليغ رسالة هللا إىل 

 (4)العاملني.
 تعزيز عائق القوة االقتصادية -أ

مل وقوة املسلمني االقتصادية ال تتأتى إال بعد وحدهتم ليتفقوا على آلية ع
استغناء عن دول أخرى  –بفضل هللا وتوفيقه  –اقتصادية إسالمية تضمن هلم 

متحكمة يف مصائرهم وقراراهتم بل وأساليب حياهتم، كما أن القوة االقتصادية 

                                 
، 223الشريف، مجلة البيان، العدد  شاكر بن والمعمول، د. محمد الواقع.. القوة دإعدا (1)

 ه.1427، ربيع األول 4ص 
 .60سورة األنفال اآلية ( 2)
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ، 55 /10التحرير والتنوير ( 3)

 .هـ 1984، تونس –الدار التونسية للنشر ، التونسي
 .4الشريف ص  شاكر بن والمعمول، د. محمد الواقع.. القوة عدادإانظر: ( 4)
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تقوي املسلمني ضد محالت التنصري املستمرة حيث سيتم رعاية فقراء املسلمني 
 هلا.وإغناؤهم عن احلاجة اليت يدخل املنصرون من خال

 تعزيز عائق قوة احلاكم املسلم واحلكومة املسلمة -ب
إن احملاوالت املتكررة للمنصرين الستمالة احلكام املسلمني واحلكومات 
املسلمة ابءت معظمها ابلفشل الذريع حيث كان حكام املسلمني حجر عثرة يف 
سبيل تقدم أعمال التنصري، وقد اعرتف املنصرون بذلك، وال أحسب أن حاكما 

ما أو حكومة مسلمة ترضى أن يزاول املنصرون أعماهلم إلخراج املسلمني مسل
عن دينهم،  أو يشككوهم يف عقيدهتم، ذلك أن احلاكم املسلم يعلم علم اليقني 
أن الدين عند هللا اإلسالم وأنه من يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه، كما 

يدهتم، ويعلم أن واجب تبليغ يعلم احلاكم املسلم أنه مؤمتن على دين الناس وعق
الدعوة اإلسالمية يتعلق به أوال، لذا كانت التبعة ثقيلة على احلاكم املسلم وهو 

 معان بعون هللا تعاىل وتوفيقه يف صد أعمال املنصرين.      
 املسلمني ( عند اإلصالحية تعزيز عائق )النهضة: خامسا

اي احلديث عن املعوقات رصد املنصرون مظاهر النهضة عند املسلمني يف ثنا
اليت تواجههم يف التنصري وخافوا إذا هنض العامل اإلسالمي من غفوته أن تكون 

 هنضته عائقا للتنصري ولتقدم الغرب جتاه الشرق.
واحلق الذي ينبغي االعرتاف به أوال هو أن املسلمني أتخروا وتقدم غريهم وأن 

ريها من حماوالت تغريب العامل تقوية حائط الصد أمام تلك احلركات التنصريية وغ
اإلسالمي هو عن طريق هنضٍة رصد املنصرون بعض مظاهرها من تصحيح 

 العقيدة وإصالح الطرق الصوفية وحماولة العودة إىل الوحدة اإلسالمية.
وإن كان هناك من سبيل لتقوية النهضة اإلصالحية عند املسلمني يف مواجهة 

 نهضة تتمثل فيما يلي: التنصري فإين أرى أن مقومات تلك ال
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 تصحيح العقيدة  -1
 أهل من سواءً  هبا تعلق قد اليت الشوائب إزالةواملقصود بتصحيح العقيدة:  

والعودة هبا إىل عقيدة السلف الصاحل رضي هللا عنهم، يف  والضالالت، البدع
 صفائها ونقائها.

 ومل دة،عبا منه تقبل مل لفساد إميانه تعرض أو خلل، عقيدته إىل تطرق فمن" 
 كثريًا،  عمله من القليل كان  إميانه واستقام عقيدته، صحت ومن عمل، له يصح
 يكون وأن إميانه، تصحيح يف وسًعا يدخر ال أن إنسان كل  على وجب هنا ومن

 وال شيًئا، به يعدل ال سؤله، وهناية أمله، غاية منه واالستيثاق عليه، احلصول
 .(1)" دقيقة فيه يتأخر

التنصري وأعداء اإلسالم من رقبة املسلمني إال بسبب  أقول: وما متكن
التقصري يف موضوع العقيدة الصحيحة وعدم اجتماع املسلمني عليها ونبذ 

 اخلرافات والبدع. 
لذا كان تصحيح العقيدة أمرا مهما يف مواجهة العمل التنصريي، حيث تكون 

 العقيدة الصحيحة أكب عائق يف وجه التنصري واملنصرين.
 ح الفرق واجلماعات من البدع واخلرافاتإصال -2

مل ينكر املنصرون أن التصوف كان من أهم املعوقات اليت وقفت ضد التنصري 
واالحتالل وامتألت مؤمتراهتم ابلشكوى من الطرق الصوفية ومشاخيها واليت  
كانت حائط صد قواي ضد التنصري الذي كان مقدمة ومساعدا لالحتالل. وقد 

                                 
إسماعيل بن عبد الغني بن َولي هللا بن عبد  ،رسالة التوحيد المسمى بـ تقوية اإليمان (1)

نقلها للعربية وقدم لها: أبو الحسن علي الحسني ، 20ص  الرحيم الُعمري الدهلوي 
الطبعة  دمشق، سورية -دار وحي القلم  ،اعتنى بها: سيد عبد الماجد الغوري ، الندوي 
 ..م 2003األولى، 
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اإلصالح الصويف اليت تستهدف إصالح الطرق الصوفية  رصد املنصرون حركة
 ومسايرهتا للعصر ومواكبتها للتطور.

وقد أخاف املنصرين ذلك اإلصالح أو جمرد حماولة الدخول يف منظومة 
اإلصالح، وهذا يتطلب النظر السريع يف كيفية تقوية هذا العائق يف وجه التنصري 

ن عليه السلف الصاحل رضي هللا عنهم وتعزيز وجوده بصورة الئقة مطابقة ملا كا
 وإصالح األخطاء اليت وقعت فيها بعض الطرق الصوفية.

 االحتاد نظمها اليت الديين اخلطاب جتديد جلسات اثين نتائجوقد جاء يف 
 تنقية: " ابلقاهرة مبقره م2015 يناير 24 السبت يوم الصوفية للطرق العاملي
 وتقد  البني، ذات وإصالح وائب،الش من الصويف والرتاث الصوفية الطرق
 إنسانية نزعة التصوف ألن املسلمة؛ وغري املسلمة للمجتمعات جاذب خطاب
  .(1)" روحية

سادسا: تعزيز عائق قوة املتدين وامللتزم ) متكني املتدينني من املناصب 
 القيادية (

مر بنا عند الكالم عن ذلك العائق: أن املنصرين حاولوا جاهدين إقصاء 
زهريني عن املناصب القيادية ابلدولة املصرية وحاولوا تقليص دور األزهر يف األ

نشر اإلسالم والفضائل يف العامل، وما ذاك إال لعلمهم مبكامن القوة يف ذلك 
اجلامع العتيق ورجاله، ومن هنا كان املطلوب من حكام املسلمني وحكوماهتم 

الرايدي والدعوي يف العامل احلرص على متكني األزهر أوال من القيام بدوره 
اإلسالمي، وذلك بتقوية دوره وعدم هتميشه، ومتكني رجال األزهر من املناصب 

                                 
موقع االتحاد العالمي للطرق الصوفية ( 1)

http://www.wfsufi.com/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id= . 
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اليت يستحقوهنا، واألخذ برأي األزهر ورجاله يف قضااي األمة، وعدم هتميش دوره 
 لصاحل طوائف أو مجاعات ال تبلغ يف علمها عشر معشار األزهري.

عرض هلا امللتزمون من املسلمني ففي هل اهلجمة الشرسة اليت يت
واملستمسكون بدينهم يف ربوع العامل اإلسالمي، جيب أن يلتفت املسلمون إىل ما 
حياك حوهلم من مؤامرات تستهدف ثوابتهم ومقدساهتم ومؤسساهتم الدينية للنيل 
من مكانتها وحتجيم دورها على املستويني احمللي والعاملي، بل وجيب التنبه إىل 

رسومة من قبل املنصرين بقصد إقصاء املتدينني واملستمسكني بدينهم اخلطط امل
عن املناصب القيادية ومتكني املتفلتني واملستهزئني ابلدين من مناصب قيادية، 
ذلك أن والء هؤالء املتفلتني أو غري امللتزمني سيكون ملن ربوهم وعلموهم 

 ومكنوهم  من تلك املناصب.
لتنصري خصوصا ميكن من تثبيت دعائم اإلسالم وتعزيز هذا العائق يف وجه ا

 داخليا، وانتشاره خارجيا ولو بطريق القدوة العلمية. 
وال يعين الكالم عن متكني امللتزمني بدينهم من املناصب القيادية أن يسند 
إليهم مناصب يف غري ختصصهم اكتفاء ابلتزامهم الديين، فهذا ال يقول به عاقل، 

 فإنّ االلتزام الديين خبة ومهارة يف التخصص املطلوب، وإمنا جيب أن يكون مع 
 على الصالحية وتعتمد. االختيار عملية عليه تبىن الذي األساس هي الصالحية
 خري إن}  واألمانة القوة: ومها فضائلها من فضيلة كل  تشكالن أساسيتني صفتني
 املستحقني إىل إالّ  العامة الوالايت توكل أال تقرر (1){ األمني القوي استأجرت من
 حتكموا أن الناس بني حكمتم وإذا أهلها إىل األماانت تؤدوا أن أيمركم هللا إن} 

                                 
 . 26سورة القصص من اآلية ( 1)
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 القيامة يوم وإهنا أمانة، إهنا] : وسلم عليه هللا صلى لقوله وكذلك، (1){ابلعدل
 .(2)[فيها عليه الذي وأدى حبقها أخذها من إال وندامة خزي

 األخالقي، املعىن عن" األمانة" تعب مابين املادي املعىن عن تعّب  فالقوة
 احلياة بني الفصل اإلسالم يقبل ال إذا اإلسالمي، النموذج عليه يقوم الذي

 فال اخلاصة، احلياة يف يصلح ال فمن العام، للموهف العامة، واحلياة اخلاصة،
 مواصفات حتقيق العامة، الوالية شروط وإنّ  العامة، الوالايت يف له موضع

 اجملال أنّ  كما  أخالقي مغزى ماّدي، جهد كل  فوراء اخلاصة للوالية الصالحية
 .األخالق فضيلة الختيار العملي احملك هو املادي

 اْلِعْلمِ  إىَل  تَ ْرِجع   " الناس ومصاحل األمة، شئون تدبري يف ابلقوة فاملراد
 َواأْلََمانَة  . اأْلَْحَكامِ  تَ ْنِفيذِ  َعَلى ْدرَةِ اْلق   َوِإىَل  َوالسُّنَّة   اْلِكَتاب   َعَلْيهِ  َدلَّ  الَِّذي اِبْلَعْدلِ 
 .(3)" النَّاسِ  َخْشَيةَ  َوتَ َركَ  َقِلياًل  مَثًَنا ِِباَيتِهِ  َيْشرَتِيَ  َوَأالَّ  اّللَِّ  َخْشَيةِ  إىَل  تَ ْرِجع  

ومما سبق يتبني أن هناك سبال متعددة لتعزيز معوقات العمل التنصريي، وأن 
هذا العمل أو يعطله عن مقصوده، وأن التكاسل أو احلرص على تعزيزها يوقف 

التواين يف ذلك التعزيز يؤدي إىل مساعدة املنصرين على تفكيك هذه املعوقات 
والدخول بقوة إىل اجملتمعات اإلسالمية بغية تنصريها، والتبعة كبرية وثقيلة على  

زحف، كاهل املسلمني عموما، والدعاة والعلماء واحلكام خصوصا، لوقف هذا ال
ولنشر اإلسالم والتبشري به من انحية أخرى بدال من البقاء والتقوقع يف خندق 

                                 
 . 58سورة النساء من اآلية ( 1)
حديث أبي ذر ريي هللا عنه، كتاب اإلمارة، باب أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه من ( 2)

 . 6/6. 4823كراهة اإلمارة بغير يرورة. حديث رقم 
 /28 الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي ،الفتاوى  مجموع (3)

 لطباعة فهد الملك مجمع: نشر، قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: قيحق، ت253
 . م1995/هـ1416 ، السعودية العربية المملكة النبوية، دينةالم الشريف، المصحف
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الدفاع، الذي حياول أعداؤان دائما إجلاءان إليه لننشفل أبنفسنا عما خلقنا من 
 أجله. 
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 اخلامتة
 أوال: أهم النتائج

واجه النصارى يف عملهم التنصريي عقبات ومعوقات كثرية ميكن إمجاهلا يف  -1
  كبريين:قسمني

 األول: معوقات داخلية عندهم ختص داينتهم وعملهم الداخلي.
 والثاين: معوقات خارجية ترجع إىل اإلسالم واملسلمني.

 من أهم معوقات التنصري الداخلية: -2
عجز النصرانية او عدم كفايتها كدين حيث اعرتف املنصرون أن  -أ

 النصرانية عاجزة يف نفسها أن تقدم ألتباعها ما يسعدهم.
العداوات واخلالفات الداخلية بني املنصرين أتباع الطوائف  -ب

املختلفة، حيث حرصت كل طائفة على تنصري الناس على ملتها 
 واعتقادها.

وقد حاولوا إجياد حلول هلذه العداوات واخلالفات مثل توحيد القيادة والعامل 
نظرهم  االقتصادي ونسيان اخلالفات الداخلية لاللتفات ملا هو أكب من وجهة

 وهو تنصري غري النصارى.
ومن املعوقات الداخلية عدم معرفة لغة البالد اليت يذهبون  -ت

 للتنصري فيها، وصورة الغريب املستعمر القابعة يف أذهان غري النصارى.
 ومن أهم معوقات التنصري اخلارجية: -3

 انتشار اإلسالم وذلك عب: -أ
م يف بالدهم عن انتشار اإلسالم ذاتيا: فقد اعرتفوا ابنتشار اإلسال -

طريق كثرة املسلمني املهاجرين إىل بالدهم، وكثرة تناسل املسلمني يف 
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مقابل قلة أو ندرة عدد سكاهنم مع تناقص أعدادهم، ومل يكن ذلك 
 مدبرا أو هلططا له من قبل املسلمني.

 انتشار اإلسالم عن طريق القدوة العملية والتزام املسلمني سلوكيا. -
الدعوة املنظمة، وهذه أقل طرق انتشاره من  انتشار اإلسالم عب -

 وجهة نظرهم.
التمسك وااللتزام بتعاليم اإلسالم وذلك عن طريق: العقيدة  -ب

الراسخة الصحيحة، حىت ولو ههرت بعض املخالفات أو االحنرافات إال 
 أن املسلم أواب، وال يتأثر ابلعمل التنصريي وإن بدا بعض هلالفات.

 ذلك العائق عن طريق: وقد خطط املنصرون لتفكيك
 إفساد أطفال املسلمني مبكرا يف مدارس أجنبية. -
 فتح املدارس العلمانية. -
 ومن أهم املعوقات: الوحدة اإلسالمية وعوامل متاسكها، مثل:  -ت

مكة املكرمة وما متثله من شعور املسلم أينما كان ابالنتماء هلذا  -
 الدين.

 الوطن العريب واإلسالمي ومتاسكه. -
ملنصرون إىل أن الوحدة اإلسالمية والتماسك اإلسالمي هو عبارة وقد أشار ا

عن وهم يقض مضاجع املنصرين لكنه يف احلقيقة ليس له وجود على أرض 
 الواقع.

ومع ذلك فقد خططوا لتفكيك ما كان متبقيا متماسكا من أشكال الوحدة، 
ليب عن طريق التنصري، والغزو الفكري واإلرساليات الطبية وغريها من أسا

 التنصري.
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ورصد املنصرون عائقا قواي آخر وهو امتالك أسباب القوة سواء   -ث
كانت متمثلة يف القوة االقتصادية أو قوة احلاكم املسلم واحلكومة 

 املسلمة.
ومن أهم املعوقات: النهضة اإلصالحية عند املسلمني، ومن أهم  -ج

سالمية عناصرها: إصالح الطرق الصوفية، وحماولة العودة إىل الوحدة اإل
 وتصحيح العقيدة.

ومن معوقات العمل التنصريي: قوة املتدينني والتزامهم، وقد حاول  -ح
املنصرون تفكيك هذا العائق عن طريق إقصاء املؤسسات الدينية 
واملتدينني امللتزمني عن املناصب القيادية يف الدول اليت احتلوهان 

ناصب اليت شغلوها وكذلك احليلولة دون ترقي املتدينني امللتزمني يف امل
 يف غفلة من املنصرين وأذانهبم.

رصد املنصرون معوقات مساعدة كان هلا دور كبري يف إعاقة العمل   -4
التنصريي، ومن أمهها: الطرق الصوفية ومشاخيها ومريدوها الذين وقفوا حجر 

عثرة يف وجه أعمال التنصري، وقبلها وبعدها يف وجه االحتالل الذي حل 
 مية.ابلبلدان اإلسال

كان مما رصده املنصرون فيما خيص الدعوة إىل اإلسالم: أن هذه الدعوة  -5
والتبشري ابإلسالم كدين عاملي مل أيخذ حظه ونصيبه، ومل يقم اهل الدعوة إىل 
اإلسالم بواجبهم املنوط هبم حق قيام، والدليل على ذلك: إشارة املنصرين إىل 

مي إمنا هي جهود فردية ال أن اجلهود املبذولة يف سبيل نشر الدين اإلسال
 تتكاتف فيها كل الدول املسلمة كما تفعل الدول األخرى اليت تدعم التنصري.

 ومما توصل إليه الباحث يف هذا البحث من نتائج:  -6
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وجوب تعزيز وتقوية وتدعيم املعوقات الداخلية السابقة واليت أشار إليها  -أ
 املعوقات مبا يلي: املنصرون وجتميع ما حاول املنصرون تفكيكه من تلك

تعزيز عائق: عجز النصرانية ببيان حمليتها وعدم وفائها مبتطلبات  -
البشر، ألهنا كانت داينة هلصوصة، وملا أصاهبا من التحريف 

 والتبديل.
كذلك تعزيز عائق اختالف املنصرين ببيان هذا االختالف الذي  -

 يصل إىل اخلالف العقدي وليس الفكري أو املذهيب.
ئق صورة املستعمر الغريب ببيان األهداف احلقيقية وتعزيز عا -

 للتنصري، وبيان العالقة الوطيدة بني التنصري واالحتالل.
 تعزيز املعوقات اخلارجية اليت أشار إىل أمهها املنصرون مثل:  -ب

تعزيز عائق انتشار اإلسالم ابلدعوة املنظمة إليه وتكاتف مجيع  -
 الدول واملنظمات اإلسالمية على ذلك.

ار املنصرون إىل ضعف إسالم العوام وهم أكثر الناس عرضة أش -
واستجابة لعملية التنصري، لذا وجب العناية هبم عناية خاصة 
بتوعيتهم وحتذيرهم ومتابعتهم املستمرة ورعايتهم ومحايتهم من 

 احلاجة والعوز.
ومن أهم النتائج أن الوحدة بني املسلمني عائق البد من إعادة  -

 م طرق الوقوف يف وجه العمل التنصريي.تقويته فهو من أه
وإذا حتققت الوحدة نتج عنها قوة املسلمني االقتصادية وقوة احلاكم  -

املسلم واحلكومات املسلمة، وهنض املسلمون من سباهتم حلماية 
 دين هللا يف أرضه.
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ومن أهم اعرتافات املنصرين: هو إقرارهم ابلفشل يف تنصري املسلمني طاملا   -7
 اإلحصائيات تصفحنا إذا" وقات موجودة ويكفي هنا قوهلم: كانت هذه املع

 َوَغرْي   مسر غري عدد هو وتعمدوا تنصروا الذين املسلمني عدد أن لنا يتبني
 يتصور مما أعظم أمهيته فإن بذاته قليالً  يكن مهما العدد هذا أن إال م ْرضٍ 

 أننا وهي جوهرية واحدة نتيجة على حصلنا أننا القول وصفوة .املتصورون
. التبشري مهنة على الوطنيني ودربنا اإلجنيل، فرتمجنا العمل آالت أعددان
 واجلرائد واملستشفيات واملدارس الكنائس وهي الالزمة األدوات هتيئة انوأمتم

 إن، وقوهلم: " (1)." األدوات هذه نستعمل أن إال علينا يبق ومل والكتب،
 مليئة املسلمني صفوف يف تعمل اليت التنصريية اإلرساليات مطبوعات
"  بطيء منو" أو" صعبة منطقة" أو" االستجابة عدم" مثل وعبارات إبشارات

. وقد سبقهم إىل تلك احلسرة واخليبة: زومير حيث قال: " (2)"وعرة أرض" أو
 درجة إىل للعزمية ومثبطة للغاية صعبة عظيمة مهمة اإلسالمي العامل تنصري إن
وهذه األقوال . (3)" األعلى إىل املتسلقني طلعت إال عليها يشجع أن ميكن ال

تشجع املسلمني من انحية، ومن انحية أخرى تلقي عليهم بتبعة ثقيلة وواجب 
 عظيم جتاه دينهم وبين جلدهتم والناس أمجعني.

 اثنيا: أهم التوصيات
أوصي إخواين من الباحثني ابلتوسع يف هذا املوضوع ورصد العقبات جلها  -1

 ويتها يف وجه أعمال التنصري.أمام التنصري لتق

                                 
 . 93، 92الغارة على العالم اإلسالمي ص ( 1)
 .  30التنصير، خطة لغزو العالم اإلسالمي ص ( 2)
 . 43المصدر السابق ص ( 3)
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الحظنا من خالل هذا البحث ومن خالل مؤمترات املنصرين أن توصيات  -2
مؤمتراهتم واجبة التنفيذ على الفور، ويناقشون ما مت منها ومامل يتم يف 
املؤمترات التالية، لذا أوصي أن تكون مؤمترات املسلمني وتوصياهتا موضع 

هاونون يف تنفيذها، ال أن تكون حبا تنفيذ فعلي حياسب املقصرون واملت
على ورق أو حبيسة األدراج أو جليسة األرفف ال قيمة هلا وال وزن وال 

 أتثري.
 اثلثا: أهم املصادر واملراجع

 االستعمار، - االسِتشراق - التبشري: وخوافيها الثالثة املكر أجنحة -1
 القلم دار ، امليداين َحبَ نََّكة حسن بن الرمحن عبد، وتوجيه وحتليل دراسة
 .م 2000 - ه  1420 الثامنة،: الطبعة، دمشق –

: ط  احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم، د. سعد الدين صاحل. -2
 .م1995 -ه 1415 اثلثة: ط ، بلبيس ، التقوى دار

 .إحياء علوم الدين، لإلمام أيب حامد الغزايل ط: دار الصابوين  -3
ن امليداين. ط: دار القلم، دمشق، ط: األخالق اإلسالمية، عبد الرمح -4

 م.1996 -ه 1417رابعة، 
 ترمجة : حبيب سعيد .  ،ون توليم اب ،أداين العامل الكبى -5
، هللا جار الزهلشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو ،البالغة أساس -6

، لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار ،السود عيون ابسل حممد: حتقيق
  .م 1998 - ه  1419 ،األوىل: الطبعة

أساليب التبشري يف املدارس وأثرها على الطفل املسلم د. هنى قاطرجي،  -7
 مكتبة صيد الفوائد.
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http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/32
.htm. 

امل عاِصرة،  اإِلسالميَّة اجملتمَعات يف أهَدافهم إىل للو ص ول املنصرْين أساليب -8
 -رجب 22 العدد اإلسالمية، لة البحوثجم أمحد، هللا رزق مهدي. د

 واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة ه ،. الرائسة1408شوال 
 واإلرشاد، اململكة العربية السعودية. والدعوة

 د. علي عبد الواحد وايف ، لإلسالم السابقة األداين يف املقدسة األسفار -9
 .اتريخ بدون ، القاهرة ، املصرية النهضة دار: ط
: د. على عبد ط ، لإلسالم السابقة األداين يف املقدسة سفاراأل -10

 .اتريخ بدون ، القاهرة ، املصرية النهضة دار ،الواحد وايف
 مصطفي الدكتور، إيراهيم يحممد زك للشيخ اإلسالمي التصوف إصالح -11

، موقع كنانة خليل احلليم عبد
http://kenanaonline.com/users/drmostafakh

alil/posts/ . 
، زيقلر كوتوي.  ه  ،واثئقية دراسة العريب اخلليج يف التنصري أصول -12
 .م1990 – 1410 ،مطبقاين صالح مازن: قيقحت
الشريف، جملة البيان،  شاكر بن واملأمول، د. حممد الواقع.. القوة إعداد -13

 ه .1427، ربيع األول 223العدد 
قع أان العراق، مو  يف التنصريي العمل وحقيقة الصليبية احلرب أهداف -14

املسلم 
http://www.moslm.org/vb/showthread.php?

-351923 

http://www.moslm.org/vb/showthread.php?351923-
http://www.moslm.org/vb/showthread.php?351923-
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أمحد، موقع األلوكة بتاريخ  ربيع. تعلمها، د وحكم العقيدة دراسة أمهية -15
 هجري 21/1/1434 - ميالدي 4/12/2012

http://www.alukah.net/sharia/0/47331 
 عبد بن صاحل: تقد ، العنزي فرحان بن عزيز ،هللا إىل الدعوة يف البصرية -16

 األوىل،: الطبعة، هيب أبو - مالك اإلمام دار ،الشيخ آل العزيز
 . م2005 - ه 1426

أتمالت يف فقه الدعوة ، د. طلعت حممد عفيفي سامل، ط: اجلمعية  -17
 الشرعية، معهد إعداد الدعاة.

فروخ،  وعمر اخلالدي العربية، مصطفى البالد يف واالستعمار التبشري -18
 م.1953بريوت،  العصرية، املكتبة منشورات

حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير،  -19
 .ه  1984، تونس –الدار التونسية للنشر ، التونسي

رتمجة الكاملة ألعمال ال، التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي -20
التنصريي الذي عقد يف مدينة جلني آيري بوالية كلورادو يف  املؤمتر

 م، نشر: دار مارك.1978الوالايت املتحدة األمريكية سنة 
  منشورات الكحوت، السوداء، عبدالعزيز إفريقيا يف واالستعمار التنصري -21

. 1992 ، 2ط ، االسالمية الدعوة كلية
http://www.bchaib.net/mas/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=26 
عبد العزيز بن إبراهيم  ، د.التنصري وحماوالته يف بالد اخلليج العريب -22

 م.1993 -ه  1414الرايض: مكتبة العبيكان، . العسكر
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 عبد. املنصرين، د وسائله، حسرات أهدافه التنصي ر، تعريفه -23
 ،األوىل: الطبعة، والسنة الكتاب دارالصاحل،  هللا عبد بن الرمحن
 .م1999 ه 1420

 إبراهيم بن مواجهته، د. علي ووسائله وسبل وأهدافه التنص ري، مفهومه -24
 م.2003/ه 1424الثالثة،  النملة، الطبعة احلمد

: قيق، حتمنصور أبو اهلروي، األزهري بن أمحد بن حممد، اللغة هتذيب -25
: الطبعة، بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: الناشر، مرعب عوض حممد
 ، م2001 ىل،األو 

 إبراهيم اسحق أبو: حققه. اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب -26
 بدون  ، الثانية الطبعة لبنان، - بريوت - للرتاث الشآم دار: ط أطفيش
 اتريخ

 يونيو 29 - ه  1432 رجب 27 األربعاءجريدة الرايض السعودية،  -27
. وموقعها على الشبكة العنكبوتية: 15710 العدد - م2011

http://www.alriyadh.com/645933 
: ط بني املاضي واحلاضر، أمحد عبد الوهاب . حقيقة التبشري -28

 اتريخ بدون ، القاهرة ، وهبة مكتبة
التنصري، د. سلمان العودة، موقع صيد الفوائد  ملواجهة عملية خطوات -29

http://www.saaid.net/afkar/80.htm. 
ي، دار االعتصام، اخلنجر املسموم الذي طعن به املسلمون، أنور اجلند -30

 م. 1982 -ه1402الطبعة الثانية 
 دار: ط بباوي، وهبة وليم: املسؤول احملرردائرة املعارف الكتابية  -31

  .م1997 القاهرة الثقافة،
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إ اعيل بن عبد الغين بن َويل هللا  ،رسالة التوحيد املسمى ب  تقوية اإلميان -32
م هلا: أبو احلسن علي نقلها للعربية وقد، بن عبد الرحيم الع مري الدهلوي

 -دار وحي القلم  ،اعتىن هبا: سيد عبد املاجد الغوري، احلسين الندوي
 ..م 2003الطبعة األوىل،  دمشق، سورية

 -سر أتخر العرب واملسلمني للشيخ حممد الغزايل. ط: دار الصحوة -33
 .  1985 -ه 1405ط: أوىل  –القاهرة 

يد رضا، مقال مبجلة مصر، الشيخ حممد رش يف الدين ورجال السياسة -34
 . ه1339املنار. عدد ذي القعدة 

 احلمريى سعيد بن نشوان ،الكلوم من العرب كالم  ودواء العلوم مشس -35
 - اإلرايين علي بن مطهر - العمري هللا عبد بن حسني د: قيق، حتاليمين

 الفكر دار ،(لبنان - بريوت) املعاصر الفكر دار ،هللا عبد حممد يوسف د
 .م 1999 - ه  1420 األوىل،: الطبعة، (سورية - دمشق)
 محاد بن إ اعيل نصر أبو: املؤلف، العربية وصحاح اللغة اتج الصحاح -36

 – للماليني العلم دار ،عطار الغفور عبد أمحد: حتقيق، الفارايب اجلوهري
 . م 1987 - ه  1407 الرابعة: الطبعة، بريوت

 .صحيح مسلم -37
، األلوكة موقع، بكريل داير زاقعبدالر  !!التنصري أمام ومهوم عقبات -38

http://www.alukah.net/sharia/   5/3/2012 م - 
 . ه 11/4/1433

الغارة على العامل اإلسالمي، ل . شاتيلييه، ترمجة : حمب الدين اخلطيب  -39
 .، بدون اتريخ ، مكتبة ابن زيد، بريوت اليايفومساعد  –

http://www.alukah.net/sharia/
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 هنضة دار زو الثقايف ميتد يف فراغنا، للشيخ حممد الغزايل.الغ -40
 ، بدون اتريخ.األوىل:  الطبعة، مصر

 كثري،  ابن دار ،الشوكاين هللا عبد بن حممد بن علي بن حممد ،القدير فتح -41
 . ه  1414 - األوىل: الطبعة، بريوت دمشق، - الطيب الكلم دار

، موقع شبكة الصادق عبد مإبراهي حممود العامة للوالية الصالحية قهف -42
مشكاة اإلسالمية   

http://www.meshkat.net/node/23164 . 
الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعمار الغريب، نشر: مكتبة وهبة،  -43

 .م1991 -ه 1411القاهرة، ط: الثانية عشرة ، 
 – بريوت – العلمية الكتب دار القاموس احمليط، الفريواابدي، -44

  . 1995-1415 أوىل: ط
 ، إلياس. أ. وإدوار إلياس أنطون إلياس قاموس إلياس العصري، -45

 .القاهرة ، والنشر للطباعة العصرية إلياس دار شركة نشر
 -، ول ديورانت، ط: اهليئة املصرية العامة للكتابقصة احلضارة  -46

 .2001ط: أوىل  -القاهرة
 الكتاب دار: ط ، واجلديد القد  بعهديه املقدس الكتاب  -47

 .اتريخ بدون ، األوسط ابلشرق ساملقد
 بدون ، بريوت ، صادر دار: ط ،لسان العرب ، ابن منظور -48

 .اتريخ
هللا أو الدمار، سعد مجعة ، ط: املختار اإلسالمي، القاهرة، الفجالة،  -49

 بدون اتريخ . 
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 ،سلطان احملسن عبد زهري: وحتقيق دراسة، فارس البن اللغة جممل -50
 م 1986 - ه  1406 - الثانية الطبعة، بريوت – الرسالة مؤسسة

 تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي ،الفتاوى جمموع -51
 فهد امللك جممع: نشر، قاسم بن حممد بن الرمحن عبد: قيق، حتاحلراين
 ، السعودية العربية اململكة النبوية، املدينة الشريف، املصحف لطباعة
 . م1995/ه 1416

 آل حسن حممد: قيقاحب بن عباد . حتاحمليط يف اللغة للص -52
 م.1994 – ه 1414 ، دار عامل الكتب، بريوت،ايسني

ترمجة: عاطف سامى براناب، ط: دار  ،زناملسيحية عب العصور، إيرل كري  -53
 نوابر للطباعة، نشر آي سي آي، نيقوسيا، قبص.

 ، القاهرة ، املصرية النهضة دار: ط ،املسيحية، د. أمحد شليب -54
 .1996 عشرة احلادية: ط
 دار:  ط ،مشكالت العقيدة النصرانية، د. سعد الدين صاحل -55

 .1992 – اثلثة: ط – األرقم
املعتقدات الدينية لدى الشعوب، جفري ابرندر، ترمجة: د. إمام عبد  -56

 –الفتاح إمام، مراجعة : د. عبد الغفار مكاوي. ط: مكتبة مدبويل 
 ط: اثنية بدون اتريخ.     –القاهرة 

 مبساعدة ،عمر احلميد عبد هلتار أمحد د ،املعاصرة العربية لغةال معجم -57
 . م 2008 - ه  1429 األوىل،: الطبعة، الكتب عامل ، عمل فريق

 أمحد/  مصطفى إبراهيم)، ابلقاهرة العربية اللغة جممع ،الوسيط املعجم -58
 . الدعوة دار ، (النجار حممد/  القادر عبد حامد/  الزايت
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:  ط ، عناية حسني غازي. د اإلسالم، يف العلمي البحث مناهج -59
 .م1986 - ه 1407 أوىل،: ط بريوت، اجليل، دار
: ط-بريوت – املشرق دار: ط املنجد يف اللغة واألعالم. -60

 .والعشرون اخلامسة
 النوادر دار - حسني اخلضر حممد لإلمام الكاملة األعمال موسوعة -61

 . ه 1431 ،1ط ، بسوراي
اي ". املوسوعة احلرة " ويكيبيد -62

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
، إصدار: املعاصرة األداين واملذاهب واألحزاب املوسوعة امليسرة يف -63

  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.
 القاهرة ، البالل مطابع: ط ،شنودة يكز موسوعة اتريخ األقباط،   -64
 .1968 اثنية: ط ،
موقع أكادميية علم النفس  -65

http://www.acofps.com/vb/showthread.php
?t=16797 . 

موقع االحتاد العاملي للطرق الصوفية  -66
http://www.wfsufi.com/index.php?option=c

om_content&view=article&id= . 
موقع: املدينة العربية للرعاية الشاملة  -67

http://www.arabcitycare.com/Almawdo . 
: ط ،طاوياملستشار حممد عزت الطه ، واإلسالمالنصرانية ،   -68

  .اتريخ بدون ، القاهرة ، وهبة مكتبة
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 احملمدية، الطباعة دار: ط ،الشتيويحممد رجب النصرانية، د.  -69
 .اتريخ بدون القاهرة،

مدونة الدفاع عن  :النصرانية ىف التشريع مصادر على خاطفة نظرة -70
العقيدة اإلسالمية 

http://vastdeebsea.wordpress.com 
إعداد وحوار ايسر ، يوسف القرضاويد.  مهوم املسلم املعاصر -71

 م.1989مكتبة الرتاث اإلسالمي، القاهرة ،  -فرحات.
الوحدة اإلسالمية، أسسها ووسائل حتقيقها، د. أمحد بن سعد الغامدي،  -72

 البحوث إلدارات العامة ، الرائسة21جملة البحوث اإلسالمية، العدد 
 ة السعودية. واإلرشاد ابململكة العربي والدعوة واإلفتاء العلمية

اإلسالمية،  لألمة احلضاري الكيان بناء يف املسلمني ودورها بني الوحدة -73
 ه. 1419، مجادى اآلخرة 130اهلزامية، جملة البيان، العدد  عباس لؤي
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