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مقدمة

احلمد هلل الذي كتب النصر والتمكني لدينه وألوليائه فقال جل ثناؤه{ :
}  

( )

   

وقال}             { :

وكتب الذلة والصغار على أعدائه فقال{ :

( )

           

 ) ( }     وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له مل يتخذ صاحبة وال ولدا،
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  تسليما كثريا ،أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله
وكفى باهلل شهيدا ،أرسله باحلق بني يدي الساعة بشريا ونذيرا ،وداعيا إىل اهلل بإذنه وسراجا منريا،
أرسله إىل مجيع الثقلني اجلن واإلنس ،عرهبم وعجمهم أميهم وكتابيهم ،وأنزل عليه أحسن احلديث كتابا
متشاهبا يهدي به اهلل من يشاء ،ومن يضلل اهلل فما له من هاد.
مراحل الصراع بني النصرانية واإلسالم
أما بعد  :فمنذ أن التقت جيوش التوحيد  -حتمل راية ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل-
جبيوش التثليث  -حتمل راية الصليب  -على أرض الشام ،منذ ذلك الوقت والصراع
حمتدم بني املسلمني والنصارى وال يزال كذلك حىت يزنل املسيح عليه السالم فيكسر

الصليب ويقتل اخلزنير وحيكم باإلسالم ،مصداقا لقوله  { : والذي نفسي بيده ليوشكن
أن يزنل فيكم ابن مرمي  حكما مقسطا فيكسر الصليب ،ويقتل اخلزنير ،ويضع اجلزية،

( ) سورة اجملادلة  ،اآلية :
( ) سورة غافر  ،اآلية . 1 :
( ) سورة آل عمران  ،اآلية :

.
.
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ويفيض املال حىت ال يقبله أحد }

( ) ( )

.

وقد مر هذا الصراع بأربع مراحل ذكرها األديب األريب حممود شاكر  -رمحه اهلل  -وهي:
املرحلة األوىل :صراع الغضب هلزمية املسيحية يف أرض الشام ،ودخول أهلها يف اإلسالم ،فبالغضب
أملت اختراق دار اإلسالم لتسترد ما ضاع.
املرحلة الثانية :صراع الغضب املتفجر املتدفق من قلب أوربا مشحونا ببغضاء جاهلة عاتية مكتسحة
مدمرة سفاحة للدماء جاءت تريد  -هي األخرى  -اختراق دار اإلسالم ،وذلك عهد احلروب الصليبية
الذي بقي يف الشام قرنني ،مث ارتد خائبا إىل موطنه يف قلب أوربا.
املرحلة الثالثة :صراع الغضب املكظوم الذي أورثه اندحار الكتائب الصليبية ،من حتته بغضاء متوهجة
عنيفة ،ولكنها مترددة يكبحها اليأس من اختراق دار اإلسالم مرة ثالثة بالسالح واحلرب ،فارتدعت
لكي تبدأ يف إصالح خلل احلياة املسيحية باالتكاء الشديد الكامل على علوم اإلسالم ،ولكي تستعد
إلخراج املسيحية من مأزق ضنك موئس.
وهذه املراحل الثالث كانت ترسف يف أغالل القرون الوسطى أغالل اجلهل والضياع ومل تصنع
هذه املراحل شيئا ذا بال.
املرحلة الرابعة :صراع الغضب املشتعل بعد فتح القسطنطينية ،يزيده اشتعاال وتوهجا وقود من هليب
البغضاء واحلقد الغائر يف العظام على الترك (أي املسلمني) ،وهم شبح خميف مندفع يف قلب أوربا ،يلقي
ظله على كل شيء ،ويفزع كل كائن ،وإذا كانت املراحل الثالث األول مل تصنع للمسيحية شيئا ذا
بال ،فصراع الغضب املشتعل بلهيب البغضاء واحلقد هو الذي صنع ألوربا كل شيء إىل يومنا هذا،
صنع كل شيء ألنه هو الذي أدى هبم إىل يقظة شاملة قامت على اإلصرار وعلى اجملاهدة املثابرة على
حتصيل العلم وعلى إصالح خلل احلياة املسيحية ،ولكن مل يكن هلا يومئذ من سبيل وال مدد إال املدد
)  ،أبو داود املالحم ( ، )3 3ابن ماجه

( ) البخاري أحاديث األنبياء ( ، ) 23مسلم اإلميان ( ، ) 11الترمذي الفنت (
الفنت ( ، )3704أمحد ( . )34 /
( ) صحيح مسلم  ،كتاب اإلميان حديث  ، 3 :وانظر كتاب الفنت وأشراط الساعة منه حديث 7 ، 0 ، 3
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الكائن يف دار اإلسالم من العلم احلي عند علماء املسلمني ،العلم املسطر يف كتب أهل اإلسالم ،فلم
يترددوا ،وباجلهاد اخلارجي وباحلماسة املتوقدة ،وبالصرب الطويل؛ انفكت أغالل القرون الوسطى بغتة
عن قلب أوربا وانبعثت هنضة العصور احلديثة مستمرة إىل هذا اليوم .من يؤمئذ ،عند أول بدء اليقظة،
حتددت أهداف املسيحية الشمالية ،وحتددت وسائلها ،مل يغب عن أحد منهم قط أهنم يف سبيل إعداد
أنفسهم حلرب صليبية رابعة ( ) .
ومبا أن األمة متر باملرحلة الرابعة من مراحل الصراع الذي يعتمد على العلم والدين والعقل واستخدام
األساليب املؤثرة على األديان والعقول ،فإن من أبرز أساليب هذه املرحلة " التنصري" الذي تدفقت
جحافله اآليسة  -من رمحة اهلل ومن جناح أعماهلا  -على أقطار األمة اإلسالمية يبشروهنا بالكفر،
ويدعوهنا إىل الضالل واخلبال ،ويعدوهنا الغ ى إن هي آمنت بالصليب ،ومن صدق هبذه الوعود الكاذبة
فاز بنسخة من اإلجنيل احملرف ،وأخذ منه املنصرون كل شيء حىت نفسه ،يقول جاك مندلسون( :حينما
تكون صحة الشبان األفريقني سعيدة ،فإهنم ال يتعبون من ترديد القصة القدميـة :إن املبشرين جاءوا إلينا
وقالوا :إننا نريد أن نعلمكم العبادة .وقلنا :حسنا إننا نريد أن نتعلم العبادة .وطلب املبشرون منا أن نغلق
أعيننا ،وفعلنـا ذلك وتعلمنا التعبد ،وحينما فتحنـا أعيننا وجدنا اإلجنيل يف أيدينا ،ووجدنا أراضينا قد
اغتصبت ) ( ) .
التنصري امتداد للحروب الصليبية
وهذا التنصري الذي يلبس لبوس الشفقة ويظهر الرمحـة ،ويقدم الدواء ،ويعلـم الصغار القراءة
والكتابة لينهلوا من كفر النصارى وجموهنم وخالعتهم ..ما هو إال وجـه من وجـوه احلروب الصليبية
ومظهر من مظاهرها يوضح ذلك ما وصف بـه األب اليسوعي مييز سياسية فرنسا الدينية يف الشرق
حينما قال ( :إن احلرب الصليبية اليت بدأها مبشرونا يف القرن السابع عشر ال تزال مستمرة إىل أيامنا..
( ) رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا  ،تأليف األستاذ حممود حممد شاكر  .نشر مكتبة اخلاجني ودار املدين  3 0 ،هـ  ،ص -33 :
 ، 32وحيسن بالقارئ الكرمي االطالع على هذه الرسالة؛ ألهنا تكشف حقيقة الصراع بني املسلمني والنصارى  ،وألهنا تذكي يف
املسلم عقيدة الوالء والرباء .
.
( ) حقيقة التبشري تأليف أمحد عبد الوهاب  ،نشر مكتبة وهبة  ،ص :
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ولقد احتفظت فرنسـا طويال بروح احلروب الصليبية وباحلنني إىل تلك احلروب حية يف نفسها ) ( ) .
ويقول اليسوعيون يف عرض نشاطهم التنصريي ( :أمل نكن حنن ورثة الصليبني ،أو مل نرجـع
حتـت راية الصليب لنستأنف التسرب التبشريي والتمدين املسيحي ) ( ) .
ولقد اجتهـد النصـارى يف فـرض نصرانيتهـم بـالقوة يف العـامل اإلسـالمي حتت مظلة
االسـتعمار حينـا ،وحتـت مظلـة الضغـوط االقتصادية والسياسية حينا آخر يقـول القـس
بـريس بيفر ( :يف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت احلضارة األوربية والسيطرة السياسية
والقـوة العسكرية جتتـاح العـامل ،وكـانت النصرانيـة تتسنم غارب هذا املد ،وأصبحت الطريـق
ممهدة أمام املبشرين ،فانتشرت النصرانية مع اتساع السيطرة األوربية يف العامل ،ولقـد قـام االستعمار
والسيطرة العسكرية بدورمها يف نشر النصرانية) ( )  .يرجون مـن وراء ذلـك وقـف منـو املـد

اإلسـالمي يف أرجـاء املعمـورة ( )3وأن يكفـر املسـلمون برهبـم {
 )1( }   وأن يلحق املوحدون بركب أهل الصليب{ :

    

     

 )2( }    غـايتهم من ذلك الصد عن سبيل اهلل ،وأن تكـون سبيل اهلل عوجـا ،كمـا
ذكـر اهلل ذلك عنهم يف سوريت هود وإبراهيم (. )0
هلذا ولغـريه ممـا يتجـدد يف سـاحة األمة اإلسـالمية من محـالت تنصريية نصرانية غامشة
حـاقدة أقلقهـا وأقـض مضجعها صمود اإلسـالم وصمود املسلمني أمام جهودهم التنصريية اهلائلة
اليت مل جتن إال أقل القليل مما كانت تطمح إليه  -رأيت لزاما علي أن أدون تذكـرة خمتصرة توضـح
.

( ) التبشري واالستعمار  ،تأليف د  .مصطفـى خالدي  ،ود  .عمر فروخ  ،نشر املكتبة العصرية ص 0 :
( ) املصدر السابق  ،ص . 1 :
( ) من اإلرساليات املتعـددة إىل اإلرسـالية املوحـدة ص  . - :نقـال مـن املصدر السابق ص . 11 :
( )3انظر التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص . 7 :
( )1سورة النساء اآلية . 48 :
( )2سورة البقرة  ،اآلية . 7 :
( )0انظر سورة هود  ،اآلية  ، 8 :وسورة إبراهيم  ،اآلية . :
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أهـداف املنصرين وبعـض وسـائلهم الـيت ينفـذون من خالهلـا إىل األمة اإلسالمية ،وال أزعـم
أنـين أحطت بكـل ذلـك ،وال أنـين قضيـت مـا يف النفس ،ولكـن حـاولت أن تكـون
موقظة موجزة تذكـر الغـافل ،وتنبـه الناسي ،وتعني الداعي ،وتفضح الدعي ،وحتذر من كيد
الفجار.
وسأتناول يف هذه الرسالة إن شاء اهلل ما يلي:
 تعريف التنصري. أهداف التنصري. وسائل التنصري. حسرات املنصرين.وأسأل املوىل عز شأنه أن جيعلها خالصة لوجهـه الكريـم ،وأن ينفعين هبا يف الدنيا واآلخرة ،وأن
جيعلها مـن العلـم الذي ينتفـع به ،وأن جيزي خريا من أعـان على إخراجهـا وطبعها وتوزيعها.
وآخـر دعوانا أن احلمد هلل رب العـاملني وصلى اهلل وسلم على خـامت األنبياء واملرسلني.
حرر يف

6

 3 8/ 8/هـ

التنصري تعريفه أهدافه وسائله حسرات املنصرين

تعريف التنصري
هو :دعوة الناس للدخـول يف النصرانية ،فـإن مل يدخلوا فيها فليخرجوا من دينهم وخباصة
املسلمون ( ) .
وورد تعريفه يف املوسـوعة امليسرة بأنه حركـة دينية سياسية (نصرانية) بدأت يف الظهور إثر فشل
احلروب الصليبية ( ) ؛ بغية نشر النصرانية بـني األمم املختلفة يف دول العامل بعامة ،وبني املسلمني
خباصة هبدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب ( ) .
أهداف التنصري
أخرب اهلل عن أهل الكتاب أهنم كفروا بآيات رهبـم ،ونقضوا ميثاقه ،وقتلوا األنبياء فطبع على

قلوهبم قال تعـاىل{ :

           

}            

()3

فغاية أهل الكتاب تتلخص يف األمور

التالية:

 الصد عن سبيل اهلل تعاىل. )1( }        { : -أن تكون سبيل اهلل عوجا مائلة عائلة ،وهي مستقيمة يف نفسها ال يضرها من خالفها وال من

( ) أصول التنصري يف اخلليج  ،تأليف هـ  .كونوي زيقلر  ،ترمجـة مازن مطبقاين  ،نشر مكتبة ابن القيم يف املدينة املنورة  ،ص :
.0
( ) يظن البعض أن التنصري موجود منذ القدم وأنه يف الوقت الراهن أصبح عمال منظما أكثر من ذي قبل  .واحلق أن النصرانية
كـانت كـأي حنلة أو مذهب له دعاته الذين يدعون إليـه ويبشرون به  ،ومل يكن هلذه الدعوة الغايات اليت تطلـع إليها
املنصرون يف القرون املتأخرة  .أما التنصري يف العصر احلاضر فلم تكن حقيقته الدعوة اجملـردة إىل النصرانية -كما كان يفعل ذلك
دعاة النصرانية سابقا -بل كانت دعوة إىل النصرانية تستهدف من وراء ذلك بسط اهليمنة النصرانية واالستحواذ االستعماري
على األمة اإلسالمية وعلى غريها -دون احلاجة إىل سفك الدماء  ،واحليلولـة دون أن ترفـع راية اجلهاد اليت تعيد إىل املسلمني
بعون من اهلل عزهم وجمدهم وتلزم النصارى الذلة والصغار .
( ) املوسوعة امليسرة  ،إحدى إصدار الندوة العاملية للشباب اإلسالمي  ،ص . 18 :
( )3سورة النساء  ،اآلية . 11 :
( )1سورة النساء  ،اآلية . 33 :
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{ :خذهلا ( ) قال جل ثناؤه
.) (}  

.) ( }           { : قال تعاىل، أن يتبع املسلمون ملتهم. )3( }         { : أن ترتد األمة اإلسالمية وترجع على أدبارها قال تعاىل- 3
                 

{ :قال تعـاىل

. )1( }    
: احلرص على ما يعنت املسلمني ويشق عليهم ويضرهـم ويفسـد عليهم أمرهم قال تعاىل- 1
                  {

. )2( }      
:) قال تعاىل0(  فتنة املسلمني والكيد هلـم وخذالهنـم وخـذالن دينهـم وإمخـاده مدة طويلة- 2
. )4( }   {

 أو مـا كتبـه من تناول هذا املوضوع من،وحينما تستعرض ما كتبه املنصرون عن أهدافهم
. جتد أن األهداف اليت ذكرهـا هؤالء وهؤالء ال خترج عن ذلك-املسلمني
:فقد ذكروا من أهدافهم ما يلي
.1

:  ص،  جـ،  تأليف أيب الفداء إمساعيل ابن كثري القرشي، ( ) انظر تفسري القرآن العظيم
. :  اآلية، ( ) سورة إبراهيم
. 7 :  اآلية، ( ) سورة البقرة
. 48 :  اآلية، ) سورة النساء3(
. 78 :  اآلية، ) سورة البقرة1(
. 4 :  اآلية، ) سورة آل عمران2(
. 2 :  ص،  جـ، ) انظر تفسري القرآن العظيم0(
. 30 :  اآلية، ) سورة التوبة4(
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 تفريق الوحدة اإلسالمية. إخضاع العامل اإلسالمي للسيطرة الغربية النصرانية والتحكـم يف خرياته ومدخراته. السيطرة السياسية والتوسع االستعماري ( ) .وهذه األهداف كما ترى ال خترج عن األهـداف اليت أشـارت إليها اآليات الكرمية السابقة.
والتنصري يف حقيقته هو االمتـداد احلقيقي للحـروب الصليبيـة ،فلئن كانت احلروب الصليبية
حروبا ومحالت عسكرية ،فـإن التنصري محالت صليبية سلمية تستهدف الغرض نفسه .يؤكد ذلك
مـا صرح به خمططو العمل التنصريي فقـد أخـرب املؤرخ جـان دي جوانفيـل  -الذي رافق امللك
لويس التاسع عشر ملك فرنسا يف محلته الصليبيـة السابعة  -عن ما انتهـى إليـه لويـس التاسـع
عشر يف خلوتـه يف معتقلـه باملنصورة اليت أتاحت له فرصة هادئـة ليفكـر بعمق يف السياسة الـيت
كان أجدر بالغرب أن يتبعها إزاء املسلمني ،وقد انتهى به التفكـري إىل ما أفضى به إىل أعوانه املخلصني
أثناء رحلتـه إىل عكـا متوجهـا إليهـا من دمياط حيث قال :إنه مل يعد يف وسع الكنيسة أو
فرنسـا مواجهـة اإلسالم ،وإن هذا العبء ال بد أن تقوم به أوربا كلها لتضييق اخلنـاق على اإلسالم
مث تقضي عليه ،ويتم هلا التخلص من احلائل الذي حيـول دون متلكها آلسيا وأفريقيا

( )

ويقدر رينيه

جروسيه أحـد املؤرخـني النصارى هذا التوجه االستراتيجي للملـك لويس التاسـع بقوله ( :إن
امللك لويس التاسع كان بذلك يف مقدمة كبـار ساسة الغرب الذين وضعوا للغرب اخلطوط الرئيسة
لسياسة مشلت مستقبل أسـيا وأفريقيـا بأسرمها ) ( ) .
وكان من ضمن ما تضمنته خطة لويس التاسع ما يلي( :حتويل احلمالت الصليبية العسكرية إىل
محـالت صليبيـة سلمية تستهدف الغرض نفسه ،ال فرق بـني النوعـني إال من حيـث نـوع
السـالح املستخدم يف املعركة ،وجتنيد املبشرين الغربيني يف هذه املعركة السلمية حملاربة اإلسالم ،ووقف
( ) انظر التبشري واالستعمار  ،ص  3 :وما بعدهـا  ،وحقيقـة التبشـري  ،ص  1 :مـا بعدهـا  ،والتنصـري مفهومه
وأهدافـه  ،تـأليف د  .علي النملـة  ،نشر دار الصحـوة  :القاهرة  ،ص . :
( ) حقيقة التبشري  ،ص . 1 :
( ) املصدر السابق  ،ص . 1 :
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انتشاره مث القضاء عليه معنويا ،واعتبار هؤالء املبشرين يف تلك املعارك جنودا للغرب) ( ) .
وتبنت الدول العظمى هذه السياسة فحملـت رايـات التنصري؛ ألنه حيقق هلا األهداف اليت تتطلع
إليها سواء كانت دينيـة أم سياسية أم اقتصادية ،إذ يف عام  8 7م أصدرت جلنة التبشري األمريكي-
اليت هتتم باالستفادة مـن مناسبات احلروب للتنصري -كتابا ذكـرت يف مطلع مقدمته ما يلـي( :من
أبرز األمور املتعلقة بدخـول الواليـات املتحدة يف احلرب العاملية األوىل أن اآلراء واملبادئ اليت كانت
هتـدف إليها اإلرساليات التبشريية قد تبنتها األمة األمريكية ،ثـم أعلنـت أهنا هي أهدافها األخالقية
وغايتها من خـوض تلك احلـرب ..إن هذه املبادئ قد مسيت اآلن أمساء سياسية فقط) ( ) .
إذا فاحلمالت التنصريية -اليت جتوب العامل اإلسالمي اليوم -محالت صليبية حتمل الغذاء والدواء
والكساء لتطعـم وتعـاجل وتواسي وتؤوي من شردهتم احلروب اليت افتعلهـا رسل هذه احلمالت قبل
وصوهلا متهيدا ملباشرهتا ملهامها التنصريية ولتحقيق أطماع الدول الـيت أرسلتها.

( ) حقائق عن التبشري  ،تأليف عماد شرف  ،ص . 7 -8 :
نقال من التبشري واالستعمار  ،ص 8 :
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وسائل التنصري
اسـتغل املنصرون كـل وسيلة ممكنـة لنشر دينهـم ،وإشـاعة باطلهم؛ صدا عن سبيل اهلل،
وإرصادا ملن حارب اهلل ،وإضالال لعباد اهلل ،واستعبادا لعباد اهلل ..استغلوا ألجل ذلك كل مرفـق من
مرافـق احلياة ،وكل حاجة من حاجات البشر ،بل رمبا أشـعلوا نـار احلرب ،وأوقدوا ،الفتنة لتفتح
هلم األبواب .فلم مينعهم عقل عن استغالل آالم مريض ،ومل يؤنبهم ضمري عن مسـاومة جـائع على
لقمتـه ومـا يسـد رمقه ،ومل تدفعهم رمحة إلنقاذ بائس أو شيخ فـان أو عجـوز حسرية كسرية،
فمن مل يعلن كفره بربه وإميانه بآهلتهم اليت يعبدوهنا من دون اهلل ..فلن يلقى عنايتهم ،ولن ينـال
أعطيتهـم .لقد منحوهـم كسـرة اخلبز ،ليسلبوهم عقيدهتـم ،ونـاولوهم الكسـاء؛ ليهتكـوا
أعراضهـم ويشيعوا فيهم الزنا واخلنا ،وعلموهم القراءة؛ ليتعلموا الكفر واإلحلـاد والزندقة ،وبنوا هلم
املعبد؛ ليقدسوا فيه الصليب ويعبدوا فيه الشيطان ،ودعوهم إىل احلريـة الزائفة؛ ليخرجوهـم من
عبوديـة اهلل فيقعوا يف عبودية اهلوى والشـيطان ،وصـوروا هلم استحالة أن يغفر اهلل هلم وسولوا هلم
أن القسيس يغفر الذنوب ..وستجد يف الوسائل التالية مـا يؤكد ما ذكرت لك وهذه الوسائل هي:
فرض النصرانية بالقوة
إن العقول النصرانية  -اليت ال ترقب يف مؤمن إال وال ذمة  -تريـد أن تفرض النصرانية بالقوة:
بقوة احلديد والنار واالنقالبات العسكرية مع الشعوب اليت ال تستجيب إال لذلـك ،ولكـن بـأيد
خفيـة ،ال تفقد النصرانية بريقها املتدثر بلباس الشـفقة والرمحة على اإلنسـانية ،وقـد تفرضها بقوة
تفوق الغين على الفقري ،وحاجة الفقري إىل الغـين -على الشعوب اليت ال متلك لقمـة عيشـها أو ستر
عورهتا ،فتسـاومها على حياهتا ،وختريها بني املوت جوعا على دينها ،وبـني احليـاة على دين
النصرانية.
وقد تفرضهـا بقـوة املدارس واملعـاهد على الشعوب األميـة ،فتعلمها القراءة والكتابة ،لتتنصر
ولتقرأ اإلجنيل ،..فـإن رفضت هـذه الشعوب النصرانيـة فلتبق على أميتها ،فليسـت الغاية عنـد
ورثـة الصليبيـني تعليـم الشعوب وتثقيفها وتطويرهـا إمنا الغايـة تنصريهـا فحسب.
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وهي تبذل جهدها لتحول بني الشعوب الوثنية واإلسالم ،وقد أنكر اهلل على أهل الكتاب هذا

املسلك فقال جل ثناؤه{ :

            

 ) ( }        وقال عز من قائل{ :

      

. ) ( }           
أما شاهد فرضها بقوة احلديد والنار فكثري فمن ذلـك مـا جـاء يف خطاب املنصر جاير دنر من
قوله( :ويف جزر اهلنـد الشرقية ذكرنـا وشـيكـا النشـاط اجلديـد النـاجم عـن التسـهيالت
املـتزايدة للسـفر واالتصال املتبادل .إن إخواننا اهلولنديني واألملان يقومون بعمـل رائـع هنا يف
كسب املسلمني ومنع إسالم غـري املسلمني على حـد سواء ،وكل ما يستطيع هذا املؤمتر العظيم أن
يفعله أن نشـجعهم على بذل جهود أكرب باسم الرب ،حىت نتمكن حنن وهم من تقوية قبضتنا على
بورينو ،هذه اجلزيرة الكبرية ،اليت مل يبذل فيهـا سوى القليل ،وقـد أخربت من احملترم ج .ألن مبشر
مجعية نشر اإلجنيل هنـاك بأهنـا مليئـة باملاليزيني املسلمني املتعصبني ذوي النفوذ الكبري) ( ) .
وقـال أيضـا ( :أن حتتل -أي بريطانيا -بقوة كـل قـاعدة أو مركز استراتيجيي من اجلزء
اإلسالمي من شرق أفريقيا؛ لكي ختضعـه للمراقبة).
أمـا شـاهد فرضهـا مـن خـالل االنقالبـات العسكرية فقـول جاير دنر أيضـا( :إن
زعمـاء خبتيـاري الذين أجنـزوا االنقـالب احلـايل وأصبحوا حكام األمر الواقـع ،كانوا قبـل
أن يصلوا إىل هذه الشـهرة املروعة األصدقاء األوفياء إلرساليات مجعية التبشري الكنسية) (. )3
أما شاهد فرضهـا بقـوة املـدارس واملعاهد .فقـد قـال املبشر جسب( :إن التعليم يف مدارس
( ) سورة آل عمران  ،اآلية . 88 :
( ) سورة التوبة  ،اآلية . 3 :
( ) الوثيقة اإلسالم اخلطر  ،نص اخلطاب الذي ألقاه و -هـ  .ت -جـاير دنر يف مؤمتر القاهرة التنصريي املنعقد يف  8 7م
ترمجة حممـود الشاذيل  ،نشر املختار مصر  ،ص  4 :وتأمل قوله  :منع إسالم غري املسلمني  ،وقوله  :تقوية قبضتنا على
بورينو  ،جتد أنه فرض للنصرانية بقوة القبضة ال بقوة احلجة .
( )3املصدر السابق ص  . 2 :وانظر الغارة على العامل اإلسالمي  ،ص . 8 :
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اإلرساليات املسيحية إمنـا هو واسـطة إىل غاية فقط ،هذه الغاية هي قيادة الناس إىل املسيح
وتعليمهـم حىت يصبحوا أفرادا مسيحيني وشعوبا مسيحية ) ( ) .
أمـا شـاهد فرضها بقوة تفوق الغين على الفقري فقد كـان املنصرون يعرضون على أسر املعتقلني
يف إندونيسيا استعدادهم إلعالـة ذويهـم وإعاشـة أسرهم شريطة أن يوقعـوا على صـك
االعـتراف بانضمامهم إىل الكنيسة ( ) .
أما شاهد منع إسالم غري املسلمني من اإلسالم فقد تقدم يف أول هذا املبحث حينما قال املنصر
جـاير دنر( :إن إخواننـا اهلولنديـني واألملان يقومون بعمل رائع هنا يف كسب املسلمني ومنع إسالم
غـري املسلمني).
وقد تفرض بقوة املستعمر وسـطوته كمـا ذكـر ذلـك املنصر تشـارلس كرافـت حيـث
قـال( :إن اسـتراتيجية التنصـري األوروبية األمريكية كـانت عموما مرتبطة ارتباطـا وثيقـا
بالعقلية االستعمارية وهلذا السبب كانت ناجحة كلما تعرضت الشعوب إىل التأثري القـوي وحىت إىل
التخويف بواسطة اإلجنـازات الثقافية األوربيـة األمريكيـة ،لقد كنا متاما مثل املهودين)

( )

إشاعة اإلحلاد بني املسلمني
علـم النصارى -أخزاهـم اهلل -أن النصرانيـة ال قبـول هلـا يف اجملتمعات املسلمة امللتزمة،
فعلى قدر التزام املسلم بدينه ،يكون نفـوره من الكفر والضالل ،وملا استيأس النصارى من خـروج
املسلمني إىل النصرانيـة رضـوا بـأن خيرجـوا املسلم من دينـه وإن مل يعلن اعتناقـه للنصرانية
يقول املنصر زومير( :مهمتكم أن خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقا ال صلة له باهلل ،وبالتـايل ال
صلـة تربطه باألخالق الـيت تعتمد عليها األمم يف حياهتا ،ولذلك تكونون أنتـم -بعملكـم
هـذا -طليعة الفتح االستعماري يف املمـالك اإلسالمية ..إىل أن قـال :إنكـم أعددمت نشئا ال
يعرف الصلة باهلل وال يريد أن يعرفها ،وأخرجتم املسلم من اإلسالم ومل تدخلوه يف املسيحية ،وبالتايل
( ) حقيقة التبشري  ،ص . 22 :
( ) انظر املصدر السابق  ،ص . 42 :
( ) التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي ص . 22 :
03

التنصري تعريفه أهدافه وسائله حسرات املنصرين

فقد جـاء النـشء اإلسالمي -طبقا ملا أراده االستعمار -ال يهتم بالعظائم وحيـب الراحـة
والكسل ،فإذا تعلم فللشهوات ،وإذا مجع املـال فللشهوات وإن تبوأ أمسى املراكز ففي سبيل
الشهوات) ( ) .
فغـايتهم إفسـاد يف األرض وصـد عـن سـبيل اهلل ،وإشـاعة للفاحشة يف الذين آمنـوا،

وصدق اهلل. ) ( }        { :

مواجهة الدعوات اإلسالمية واحلركات اإلصالحية التجديدية

أخرب النيب  {: أن اهلل يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها }

( ) ()3

وأعداء اهلل وأعداء رسوله صلى اهلل عليـه وسلم أعداء املسـلمني يدركـون عظم خطر هذه
الدعـوات اإلصالحية يف تاريخ املسلمني ،إذ جيعـل اهلل على يديهـا جتديـد هذا الدين ،وقمع
املفسدين ومواجهة الكـافرين ،ومحاية بيضة املسلمني ،فلذلك ترصد عيوهنم -املبثوثة بـني ظهراين
املسـلمني -كـل مصلـح وداعية ،وكل مظهر من مظاهر جتديد هذا الدين ،وحتـدد السبل اليت متد
املصلحني والدعاة ،وتنـاصر الدين ،وتقـترح أجنـح الوسـائل الـيت جتتث تلك السبل من جذورها
يقول املنصر جاير دنر يف مؤمتر التنصـري املنعقد يف القاهرة عام  8 7م( :فإننا جند أنفسنا وجهـا
لوجـه أمـام هنضة إسالمية تعليمية ودينية حتتم علينا هذا التقدم التبشريي ،إذا كان علينـا أن
حنـافظ على االعتبـار الـذي اكتسبناه يف املـاضي ( )1وهلـذا السبب فإنه من املؤكد أن الوقت قد
حان لتحريك العمل إىل األمـام بتخطيط حكيم وتنفيذ واع وجديـة مكثفـة بـني املسـلمني يف
سوريا وفلسطني ،وتوجيه انتباه كل اجلمعيات (التنصريية) الـيت تعمل حاليـا يف هذا اجملال حنو اإلجناز

( ) تنصري املسلمني  ،تأليف عبد الرزاق ديار بكـريل  ،نشر دار النفـائس  ،الرياض  ،ص . 7 :
( ) سورة إبراهيم  ،اآلية . :
( ) أبو داود املالحم ( . )3 8
( )3رواه أبو داود يف سننه  ،يف كتاب املالحم  ،باب ما يذكر يف قرن املائة .
( )1أي صياغة الدستور التركي العلماين .
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السريع لذلك التحـرك املتقـدم)

( )

إنـه حـث وتوجيه لكل اجلمعيات التنصريية ملواجهة الصحوة

اإلسالمية.
ويقـول أيضـا ( :وهؤالء الطالب الذيـن يتـم إعدادهـم للقيـام بالتنصري بـني املسلمني
جيب أن يضيفوا إىل براجمهم مهمة مراقبة ودراسـة ومواجهة هذا اإلسالم اجلديد بكل مظاهره ،وال
ميكن أن جتـرى هـذه الدراسة إال يف الدول العربية ،وذلك املكان بدون جدال هو القاهرة ) ( ) .
إن الصحوة اإلسالمية اضطرهتم أن يضيفوا إىل برامج املنصرين مهمة مراقبة ودراسة ومواجهة هذا
اإلسالم.
وقد بني األستاذ حممود حممـد شـاكر  -رمحه اهلل -يف رسـالته القيمـة املوسـومة
بـ " رسالة يف الطريـق إىل ثقافتنـا " كيف خطـط املستشرقون وأذناهبم لوأد الدعوة اإلصالحية يف
جند علـى يد اإلمـام حممد بن عبد الوهاب  -رمحه اهلل -لئال هتدد النصرانية فقال( :وثـبت هذا
الطاغيـة " حممـد علي " قواعد ملكـه ،وازداد إطبـاق القنـاصل واملستشرقني على عقلـه وقلبه،
وخاصـة الفرنسيون منهـم ،وكـانت إجنلترا ومستشرقوها ما فتئت ختوف الدولة التركية وتؤلبها
على مهد اليقظة يف جزيرة العرب واليت قام هبا حممد بن عبد الوهاب 1

 72-هـ - 07

 08م ،واستجابت دار اخلالفة بغفلتها إىل هـذا التأليب ،حىت جردت محالت متتابعة لقمع "اليقظة"
الوهابية ،وآبت يف مجيعها باإلخفاق .مث منـذ ويل " حممد على سرششـمة " جعلت تركية تدعوه إىل
جتريد جيوشه لقتال الوهـابيني ،وتتـابع هذا الطلـب من سـنة  470م إىل سـنة  4 7م
1-

هـ ،فلـم يستجب لنداء تركية ،ولكن "االستشراق " بقناصله زين أخريا حملمد على

سرششـمة أن يستجيب ،ليحقـق مآربه يف وأد "اليقظة" الـيت كادت تعم جزيرة العرب ،وأمدوه
بالسالح الذي يعينه علـى خـوض احلرب ،وذلـك يف سنة 2

هـ

 4م( ،أي بعد واليته

مصر بست سنوات) ،وسارت اجليوش قـاصدة جزيرة العـرب ،ودارت احلرب اليت مل تنته إال بعد
( ) اإلسالم اخلطر  ،ص  ، :بتصرف يسري .
( ) املصدر السابق  ،ص . 3 :
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مثان سنوات ،يف سنة 1

هـ  4 8م ،وفقدت اجليوش املصرية آالفا من أبنائها ،ولقيت هزائم

كادت تـودي هبا وأخريا مت النصر حملمـد على شرششمة ،بعد أن ارتكـب مـن الفظائع ما ال
يستحله مسلم ،واستباح الديار واألموال والنساء ،وهدم املدن ،فكان هو وابنه إبراهيـم وسـائر
أوالده طغـاة من شر الطغـاة .وكانت حربا طاحنة ال مع ى هلا ،وال ينتفـع هبـا إال مؤرثهـا من
دهـاة املسيحية الشمالية.
وكذلك أدرك " االستشراق " ،وأدركـت املسيحية الشمالية ،مأربا من أكرب مآرهبا يف
وأد " اليقظة " اليت كـانت هتددهـم هبـا دار اإلسالم يف جزيرة العرب) ( ) .
فـانظر كيـف رصدت هذه الدعـوة اإلصالحيـة مـن قبـل املستشرقني ،وكيف تآزر
الربيطانيون والفرنسيون للقضاء عليها .إهنـا صورة تتكرر يف كل عصر ومصر ،تتكرر حيثما ظهرت
بوادر دعوة إصالحية ،أو برز عامل رباين ختشى منه النصرانية أن جيـدد للمسلمني دينهم.
دراسة أحوال العامل اإلسالمي وأوضاعه الداخلية
يبذل املنصرون جهودا دؤوبـة يف التعرف على أحـوال العـامل اإلسالمي واستقصاء أخبـاره
ومعرفـة ثغراتـه ،والتقرب إىل العنـاصر املشبوهة فيه ..حىت يتيسر هلـم التغلغل يف أوسـاط
املسلمني ونشر ضالالهتم ،واجتثاث بذور اخلري والصالح ،وقطع ينابيع اخلـري مهمـا ضعفت أو
توارت يف األدغال أو يف جزر احمليطات ..،ولقـد رصدت دوائر التنصري بعض املناشط اليسرية اليت
ختشى منها أن تسهم يف نشـر اإلسالم والدعوة إليه كإنشاء طريق قطار يربط بني مجهوريـة مسلمة
يف روسيا ببقية اجلمهوريات األخـرى ،وكمجلة فصليـة إسالمية يف اليابان وكباخرة تنقل احلـجيج
من أقصى الشرق حيث يقول املنصر جاير دنر ( :وال شك أن حوادث كهذه سوف حتفز املسلمني يف
( ) رسـالة يف الطريـق إىل ثقافتنـا  ،ص  . 4- 0 :وانظر أيضـا  :رؤيـة إسـالمية لالستشراق  ،تأليف أمحد غراب ،
نشـر املنتدى اإلسالمي  .ط  3 ،هـ ص  2 :وما بعدها  .وانظر التقرير الذي صدر عن " معهد الدراسات
االستراتيجية القوميـة " يف الواليات املتحدة األمريكية عن التحديات اليت تواجهها أمريكا من احلركات اإلسـالمية يف الشرق
األوسط ومشال أفريقيا  ،وكيفية التعامل معها  .وقد حصلت جملة اجملتمـع على نسخة منه ونشرت ملخصا له يف عددها 1
يف  3 8 / 7 / 8هـ ص . 0- 2 :
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روسيا األوربية ومناطق الفوجلا واسيا الوسطى الروسية ورمبا سيربيا نفسـها ،ألن األفكار كالكهرباء
تنتقل بسـرعة ال سيما إذا مـا نقلتهـا خطوط السكك احلديدية ،لذا فإن خط السكة احلديدية الذي
على وشـك أن مير من التركستان الروسية إىل التركستان الصينية سينقل معه األفكار ،وعلى هذا فإن
الطرق التجارية التارخيية اليت تعرب قلب القارة اآلسيوية ستصبح يف احلال أعصابا تربط وسط آسـيا
املسـلم يف نظام حمكـم مل يكن من قبل.
ونتحول إىل الصني ،لو أن هناك قطرا يف العـامل من املفروض يقينا أن املسلمني فيه غري مستجيبني
للتأثريات من العامل اخلارجي فإن ذلك القطر هو الصني ،فهم املثل القائم ألكثر الصيغ اإلسالمية متسكا
بدينهم .ومع ذلك نسمع عن إرسال مبعوث تركي ليكون أول مبشر مسلم مقيم يف الصني ،واألكثر
لفتـا للنظ ر ،عن ثالثـني طالبـا صينيـا مسلما يتشربون األفكـار الغربيـة يف جامعـة يابانية،
وحيـررون جملـة فصلية لتوزيعها على إخواهنم املتدينني يف كل أحناء الصني بعنوان ذي مغزى "أيهـا
املسلمون استيقظوا" .ولنتجه إىل املاليو ،إن التأثـري املعدل (احملور) هنا هو الباخرة الـيت متكـن عددا
هـائال من اليابـانيني والسومطريني ومسلمي اهلند الشرقية من أداء احلج يف مكة وينتج عـن ذلك
التحام اإلسـالم يف وحـدة كاملـة متضامنـة صلبـة يف كـل أحنـاء ماليزيا) ( ) .
ومن اطلع على املوضوعات املقدمة إىل مؤمتر القاهرة التنصريي عام  872م ومؤمتر كولورادو عام
 804م يرى هذا األمـر جليـا ال لبس فيه ،إذ من ضمن املوضوعات املناقشة ما يلي:
اإلسـالم يف أفريقيـا.
اإلسـالم يف الصـني.
اإلسـالم يف املاليـو.
النشرات اليت ينبغي إذاعتها بني املسلمني املتنورين واملسـلمني العـوام.
اإلرسـال اإلذاعـي احلـايل املوجـه إىل املسلمني.
( ) انظر الوثيقة اإلسالم اخلطر ص  ، 0- 2 :يتحـدث هذا املنصر يف خطابه عن أحـوال العـامل اإلسـالمي  ،ويستعرض
األمور اليت خيشى منهـا أن تسـهم يف رد املسلمني إىل دينهم  ،ولذلك تراه يتحدث عن التركستان مث ينتقل إىل الصني مث إىل
املاليو . .
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مقارنة بـني وضـع النصرانية واإلسالم يف جنوب شرق آسيا.
مقارنة بني وضع النصرانية واإلسالم يف الصني.
مقارنة بني وضع النصرانية واإلسالم يف شبه القارة اهلنديـة.
مقارنـة بني وضع النصرانية واإلسالم يف إيران.
مقارنة بني وضع النصرانية واإلسالم يف تركيا.
مقارنـة بـني وضـع النصرانيـة واإلسالم يف الشرق األوسـط.
حتليـل املقاومة واالستجابة لدى الشعوب املسلمة ( ) .
ويشخص ماكري عجز املنصرين عن التغلغل يف أوساط بعـض اجملتمعات اإلسالمية بسـبب أن
اجلمعيـات التنصرييـة مل تعر الفـوارق الطبقية أي اهتمام حيث يقول( :إن العمل التنصريي مل يكن
فعاال بني املسلمني ،ألنه مل يعر تلك الفوارق للطبقية أي اهتمام) ( )  .ثـم ميضي متحدثا عن جهود
مراكـز الدراسـات التنصرييـة يف استقصاء أحـوال العـامل اإلسـالمي حيـث يقـول( :إن
موظفـي مركـز الدراسـات واالتصاالت املتقدمة إلرساليات التنصـري قـد قـاموا بإعداد
دراسـات سريعة عن  1جمموعة عرقية بني املسلمني) ( ) .
بل رمبا جلأت املنظمات التنصريية إىل افتعال حروب وفـنت أو جماعات أو مشكالت سياسية أو
اجتماعية ..لتستطيع ممارسة التنصـري يف ظل هذه األجواء (. )3
إن هذا التغلغـل يف صفـوف األمة اإلسالمية وسـرب أغوارهـا ،واستقصاء أخبارها من قبل
املنصرين يوجب على األمة -كل األمة -احلذر الشديد من هؤالء مهما تبدلـت أقنعتهـم ،وتنوعـت
وسـائلهم ،كمـا يوجب عليها أن تواجـه هذا الكيد بكـل الوسـائل املتاحـة املشروعة.
رعاية ومؤازرة طالئع الفساد ورؤوس الشر يف البالد اإلسالمية
( ) انظر حقيقة التبشري  ،ص  27 ، 18والتنصري خطة لغزو العـامل اإلسالمي ص . 418 :
( ) املصدر السابق  ،ص . 1 :
( ) املصدر السابق  ،ص  . 1 :وانظر أيضا  ،ص  4 2 ، 77 ، 40 :منه .
( )3انظر املصدر السابق  ،ص . 3 :
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لقيت األمة اإلسالمية -على مر العصور -عنتـا شديدا من املنافقني الذين حيبون أن تشيع الفاحشة
يف الذين آمنوا ،ويصدون عـن سبيل اهلل ،ويبغوهنا عوجا ،وقد حذر اهلل منهم وأوجـب جهادهم،
والغلظة عليهم ،إذ هم العدو ،قاتلهم اهلل أىن يؤفكون.
فكـم كـانوا طالئـع فسـاد يف األمة ،وكـم دعوا إىل إشـاعة الفواحش ،وكـم أعانوا من
أعداء ،وكم فتحوا أمام األعداء من أبواب موصدة وكم وكـم ..ولذا استغلت اجلماعات التنصريية
هـذا الطابور اخلامس يف حتقيق مآرهبا ،وبلوغ غاياهتا ،يؤكد ذلك املنصر جـاير دنر حيث يقول عن
مؤازرهتم هلذا الطابور اخلـامس يف بالد فـارس( :إن زعماء خبتياري الذين أجنزوا االنقالب احلـايل
وأصبحـوا حكـام األمر الواقـع ،كـانوا قبـل أن يصلوا إىل هـذه الشهرة املروعـة-
األصدقـاء األوفياء إلرساليات مجعية التبشـري الكنسية ،أو ليسـت هذه احلقيقـة جتعل من األمهية
احلامسة أن ندعم ونعـزز أولئـك العـاملني من أجـل البشارة

( )

يف تلك البـالد ذات األمهية

الكبـرية يف انشقاق اإلسـالم السين ،وكانت الفرصة أكرب من سـنني قليلة مضت عمـا هـي عليه
اليوم) ( ) .
كما يوصي جاير دنر اجلمعيات التنصريية بدعم ومساندة طالئـع الفساد يف تركيا بقوله( :إن
االجتاه اخلفي للشـبان األتـراك

( )

أنفسـهم حنو التسامح الديين هو يف الغالب اجتاه متقـدم،

واحلقيقة الفعلية بـأن املسيحية واملسيحيني يف أعماق حركتهم إىل حد كبري ينبغي أن يؤدي نتائج هامة
وبعيدة املدى ...أو ليست هذه احلقائق دعـوة للجميعـات العاملـة يف اإلمرباطورية العثمانيـة
لتـؤازر وتدعـم عملهـا لكـي تكـون مسـتعدة النتهـاز فرصـة اإلفـادة مـن املوقـف
املتسع) (. )3
إن هذه اجلمعيات التنصريية تدعم وتساند هؤالء املنافقني رغبة يف انتهاز الفرص املناسبة يف الوقت
( ) أي التبشري بالنصرانية .
( ) الوثيقة اإلسالم اخلطر  ،ص . 0- 2 :
( ) أي مجعية االحتاد والترقي الذين تولوا احلكم إثر االنقالب على السلطان عبد احلميد  -رمحه اهلل. -
( )3املصدر السابق  ،ص . - 7 :
09

التنصري تعريفه أهدافه وسائله حسرات املنصرين

املناسب إلشاعة الفاحشة والتبشري بالنصرانية.
إثارة الفنت واحلروب
إذ مها الوسيلة الـيت تشـغل األمة عن أعدائها ،وتنسى فيهـا حراسة تغورها ،وتنهب فيها
خرياهتا ،وتستهلك فيها طاقاهتا ،وتتعدد احتياجاهتا ما بني جريـح ويتيـم وأرملة ،وتتضـاعف عليها
الديون ،ومتلى عليها الشروط ،وتكبل فيها بالقيود ..فإذا األمة ميدان فسيح لكل منصر لكي يساوم على
اللقمة ،ويستحوذ على األيتام واألرامل ،ويفوز باالتفاقيات اليت ختوله الوصول إىل مواقع ما كان حيلم هبا
قبـل ذلك ( ) .
وانظر كيف دخلت اجلمعيات التنصريية إىل داخـل أفغانستان والعراق والبوسنة واهلرسك وألبانيا
أثناء احلـروب الـيت سفكت فيهـا دماء املسلمني.
ولقد تنبه املؤمترون يف مؤمتر كولورادو التنصـريي إىل ضرورة وجود ظروف خاصـة تدعو إىل
التحـول اجلمـاعي حنو النصرانيـة إذ يقول ديفيد أ .فريزر (ولكي يكون حتول فال بد من وجـود
أزمـات معينة ومشكالت وعوامل تدفع الناس أفرادا ومجاعات خـارج حالة التوازن اليت اعتادوها
وقد تأيت هذه األمور على شكل عوامل طبيعيـة كالفقر واملرض والكوارث واحلروب ،وقد تكون
معنوية مثل التفرقـة العنصرية أو احلساسية بسبب تسـامح اجملتمـع جتـاه النفـاق أو الوضـع
االجتماعي املتدين) ( ) .
االنقالبات العسكرية
تلجـأ املنظمات التنصرييـة إىل تدبـري االنقالبـات العسـكرية والتواطؤ مع منفذيها لتحقيق
أغراضها يف مكان تـراه منطلقـا للعمل اإلسالمي ،أو تعذر عليها فيه التنصري .فيبدأ التخطيـط
لقلـب نظام احلكم يف ذلك املوقع ،وإحالل نظام بديل يأذن هلم .مبمارسة التنصـري ،أو التضييق على
املناشط اإلسالمية املتواجدة يف ذلك املوقع ،أو حماربة اجلمعيات اإلسالمية اليت تنطلق من ذلـك
( ) انظر التبشري واالستعمار  ،ص  ، 13 ، 1 ، 3 :وحقيقة التبشري  ،ص . 04 :
( ) التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص . 3 :
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املكـان إىل أمـاكن أخرى .فقد جاء يف إحدى النشرات التنصريية بأن األمري النيجري ( أمحد بلو )
رمحه اهلل يعترب أكرب عقبة يف مشال نيجرييا ضد التنصري ،بل هو الـذي يفتح الباب لإلسالم يف نيجرييا.
وبعد ذلـك كـان انقـالب " أورنـس " الذي تربـى على أيـدي املنصريـن ،وتـوىل خـالل
االنقـالب تالمذة املدارس التنصريية املراكز القيادية هناك ،كما جاء يف نشرة أخـرى يف زمن سابق
بأن السودان يتوىل احلركات اإلسالمية يف أواسط أفريقيـا ،وعلينا أن نشد احلزام لئال تضيع أواسط
أفريقيـا فدبرت لذلـك ثورة جنوب السودان

( )

وجـاء يف خطاب جـاير دنر الـذي ألقـاه يف

مؤمتـر القـاهرة التنصريي عام  8 7م( :إن زعماء خبتياري ..الذين أجنزوا االنقـالب احلايل،
وأصبحوا حكام األمر الواقع ،كـانوا قبل أن يصلوا إىل هـذه الشـهرة املروعـة األصدقـاء
األوفيـاء إلرسـاليات مجعيـة التبشـري الكنسية) ( ) .
التركيز على جزيرة العرب
إن املكانة اليت تتمتع هبا جزيرة العرب دينيا وسياسـيا ال حتتـاج إىل بيان ،فهي مهد اإلسالم،
ومهبط الوحي ،وفيها بيت اهلل ،وفيهـا احلرمان الشريفان ،وإليهما يأرز اإلميان كمـا تأرز احلية إىل
جحرهـا كما أخرب بذلك الرسول . ) ( 
لذا ال غرو إن تعددت حماوالت النصارى اليائسة الختراق هـذه البقاع الطيبة املباركـة ،وهـم
منذ أمد بعيد حيـاولون أن يكـون هلم موطئ قدم فيها ،فهذا أحد املنصرين يقـول يف حبـث قدمـه
إىل مؤمتر القاهرة التنصريي املنعقد عام  8 7م( :وباالنتقـال من مصر شرقا نـأيت إىل اجلزيـرة
العربيـة ،مهـد اإلسالم ،وهـي حمـاصرة باألقطـار اإلسـالمية حيـث تتفـاعل األفعـال
وردود األفعـال ،أوال ينبغـي أن حناصرها حنـن بفاعليـة أكـثر ،وأود أن أسـترعي انتبـاهكم
أوال :إىل توصيات اللجنة رقم ( ) بأن عشر نقاط هامـة على طول السـاحل جيب أن حتتلهـا
.

( ) انظر غارة تبشريية جديدة على إندونيسيا  ،تأليف أبو هالل اإلندونيسي  ،نشر دار الشروق  ،ص :
( ) الوثيقة اإلسالم اخلطر  ،ص . 2 :
( ) انظر احلديث يف صحيح البخاري  ،كتـاب فضائل املدينـة  ،بـاب اإلميـان يـأرز إىل املدينة  ،ويف صحيح مسلم كتاب
.
اإلميان  ،حديث :
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اإلرسـاليات الطبيـة مثل كثـري من مراكـز اإلشـعاع احمليطة ،ثانيا :إىل رسالة التذكـري اليت
أعدهـا السيد جـارلند ،املبشر اليهودي بأن اإلسالم ،مع ذلك ،ميكن استمالته بواسطة يهود اجلزيـرة
العربية الكربى ،وثالثا :إىل الكلمات التالية للدكتور يونج من عدن" :أعتقد أن الكنيسة ينبغي أن
متسـك بالفرصة احلاليـة لدخول الباب املفتوح للجزيرة العربية ،وبصفة خاصة جيـب أن حتـاول
إنشاء إرسالية متحدة كبرية يف مكة أو املدينة .ولقد يبدو خياليا جمرد احللـم بإنشاء إرسالية يف مكة أو
املدينة ولكن ،ما مل يبذل جهد فـال أحـد ميكنه القول إن كان ذلك ناجحا أم ال .وعلـى أي
حـال فـإهنا حماولة جيب القيام هبا لبدء العمل يف جدة (ميناء مكة) ،وإن مستشفى جمهزا على الئـق
هنـاك سيؤدي الكثـري لتعليـم احلجـاج مع ى احلـب املسيحي ،وأخربين الدكتور زومير أنه يعتـرب
جـدة أكـثر أمهيـة ،إهنا بالتأكيد أكثر عمليا من مكة) ( ) .
وتتواصل هذه احملاوالت فيجتمع ألجل ذلك نفر من املنصريـن األمريكـان يف نيوجرسي يف
املعهد الالهويت ويؤسسون البعثـة العربيـة وكان هدفها ( :إن هدف البعثة  -بناء على خطتهـا
األصليـة -الدعوة إىل النصرانية يف البالد العربية ،وجيب أن نبـذل جهودنـا مباشرة بـني املسلمني
ومن أجلهم ومن ضمنهم األرقاء .ستكون طريقتنـا الرئيسة الدعـوة ،وتوزيـع األنـاجيل ،والقيـام
بـاجلوالت التنصرييـة ،والعمـل التعليمي ،إن هدفنا هو احتالل وسط اجلزيـرة متخذين من
الساحل قاعدة) ( ) .
وأيضا جاء يف كتاب أصول التنصري يف اخلليج( :وبنهاية القـرن التاسع عشر ظل الشرق األوسـط
بأكمله وخباصـة اجلزيرة العربيـة امليدان املتبقي األخري يف خريطة العامل للجهود التنصريية) ( ) .
ولكن هذه احملـاوالت النصرانيـة -وهلل احلمد -ترتـد خاسئة حسرية .مبا حفظ اهلل هذه البالد،
مث .مبا حباها من قادة وشعب وقفـوا سدا منيعا أمام هذه األطماع النصرانية ،واملوقف التايل يبني
( ) الوثيقة اإلسالم اخلطر  ،ص  . 2- 1 :يالحظ القـارئ ضعـف التركيب اللغـوي للنصوص املنقولة من كتاب الوثيقة :
فقد يكون مرجعه إىل ضعف النص املترجم  ،وقد يكون بسبب ضعف املترجم .
( ) أصول التنصري يف اخلليج  ،ص . :
( ) املصدر السابق  ،ص . :
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ذلـك :يف األعوام اليت تلت  8 3م تنقل جمموعة ،مـن األطبـاء داخـل اجلزيرة العربية لغرض
العالج ،والتعرف على مواطئ أقدامهم يف هذه البالد ،واعتربوا هذه اجلوالت مصدرا عظيما لتشجيعهم
على (حتقيق هدفهـم األصل وهو التنصري يف اجلزيرة بواسطة احتـالل الداخـل انطالقـا من الساحل
الذي اختذوه قاعدة هلم)

( )

ولقد حاول القائمون على هـذه البعثـات لقـاء امللـك عبد العزيز

رمحـه اهلل ليأذن هلـم يف التنصـري يف اجلزيرة العربية فرفض ذلك رفضا شديدا ( ) وقال( :إن رجال
وسـط اجلزيرة ليسوا فقط من دين واحد ،بل إهنم من مذهب واحد من هذا الدين ،وأنا أعرف جيدا
بأن املنصرين إذا دخلوا أرضي واستقروا فيها فإنكـم ستأتون برسالتكم اخلاصة وكتبكم ...ال لن
أقـدم حىت ذبابـة ألي دين آخر) ( ) .
فجزى اهلل امللك عبد العزيز خري اجلزاء على هذه الوقفة الرائعـة اليت ال يزال يذكرها له التاريخ،
وال يزال أبناؤه من بعـده يقفـون هـذا املوقـف املشرف -فجزاهـم اهلل خـري اجلـزاء -وال
تـزال -أيضـا -احملاوالت النصرانية حتاول أن تكسر هذا احلاجز ،وأن تدخل إىل هـذا احلصن
احلصني ،ولكن يأىب اهلل ذلك واملؤمنون.
مسابقة اإلسالم ومنافسته على املواقع واألقوام
يبذل املنصرون جهـودا متواصلـة؛ لتسيطر النصرانيـة وهتيمن على املواقـع االسـتراتيجية
واألمـاكن املهمـة ،ولتنتشر بـني اجلمـوع البشرية ،كما يولون الشعوب الوثنية عنايـة خاصـة،
ال إلنقـاذهم من النار ،فهم يعلمون أهنم وإياهم من أهل النار ،ولكن لتحقيـق هدفـني مها:
األول :مسـابقة اإلسـالم ومنافسته على املواقـع الـيت مل يدخلهـا ،وختشى النصرانية أن تسلم
تلك الشـعوب ،فهي تواصـل اخلطى للحيلولة دون إسالمهم ،يشهد لذلـك نـداء أحـد املنصرين
إلخوانـه .مبسارعة اخلطى لتنصري غينيا اجلديـدة لئال تسلم حيث يقـول ...( :وحىت غينيا اجلديدة
اليت مل تتـأثر باإلسـالم -حىت اآلن -على حـد علمي ،فإننـا نناشـد بشـدة بتعجيـل
( ) املصدر السابق  ،ص . 21 -23 :
( ) ذكر هذا املوقف كونوي زيقلر الذي رصد نشاط البعثة الربوتسـتانية يف اخلليـج يف املصدر السابق ص . 22 ، 21 :
( ) املصدر السابق ص . 22-21 :
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تنصريهـا ،وإال لو تلكأنـا فإهنـا ستصبح أيضا مثل جاوه وسومطره) ( ) .
وجاء يف املصدر نفسه( :باإلضافة إىل هـذا كلـه لدينـا التفهـم اجلاد لبعض املاليني من
املنبوذين يف البنغال أو البنجاب الذين قبـل أن ميضي وقت طويل ال بد أن يطالبوا إمـا باإلسالم أو
اهلندوسية ،إذا مل تستقطبهم الكنيسة املسيحية إليها) ( ) .
الثاين :بناء حـاجز نصرانـي حيـول دون انتشـار اإلسـالم يف منـاطق الوثنيني حيث يقول
جاير دنر( :حىت احلني تبدو مشال نيجرييا النقطة األكثر أمهية ،جيب أن نقوم بعمل عظيـم وقـائي
ومباشر على حـد سواء ،إن هذا العمل ضروري اآلن خاصة بعد الربط املتقارب السريع للنيجر األدىن
وهوسالند وكاالبار خبطوط السـكك احلديديـة .وهـل يل أن أذكركـم أيضا مبناشدة الدكتـور
ميلر ألربعـني عاملـا تربويـا أو مبشرا هلوسالند؛ ألن شعب اهلوسـا قـد يكـون هو احلـاجز
املنيـع يف وقـف انتشـار اإلسـالم ،أيها اآلباء واإلخوة ،إنـين أجلـأ جبديـة إىل شعاري ،إن
اللبيب باإلشارة يفهم! ) ( ) .
هذا باإلضافة إىل حرصهم الشديد الدؤوب على السيطرة على املواقع االستراتيجية اليت حتقق هلم
اهليمنة السياسية يف حماصرة الشعوب ومضايقة الدول كما جاء يف التقرير الـذي قـدم إىل املؤمتر
التنصـريي املنعقـد يف القاهرة عـام  872م حيث جـاء فيـه( :وينصـح التقريـر بتركيز اجلهد
املسيحي على مراكز استراتيجية معينـة معروفـة ،وتوفـري الرجال من أجل هذا الغرض ،وهـؤالء
العـاملون حيتاجون إىل معرفـة بكل من اللغة الصينية واللغة العربية ،وهذه داللة تؤكد احلاجة إىل أنه
ال بد أن يكون لدينا معهد عريب يف مركز ما مثل القاهرة) (. )3
املطالبة باحلرية الدينية والسياسية والفكرية
األصل يف اخللق العبوديـة هلل رب العـاملني ،وادعـاء التحـرر والتكـرب على اهلل واخلروج على
( ) الوثيقة اإلسالم اخلطر  ،ص . 4 :
( ) املصدر السابق  ،ص . 0
( ) املصدر السابق  ،ص  ، :بتصرف يسري .
( )3املصدر السابق  ،ص . 8 :
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. وحمادة هلل رب العاملني، ومصادمة للفطرة،أحكـام الدين ارتكـاس يف هـوة اجلهالة
بل هذا االدعـاء شـذوذ ونشـاز عن نظام هـذا الكـون الـذي استسلم مللكوت اهلل
 وألجل ذلـك. ونفذ فيه أمـر اهلل وحكمه القـدري دون أن يكون للخلق رأي أو اختيار،وجربوته

 } ( ) وجعل أشرف       { :خلـق اهلل اخللق لعبادته فقال تعاىل
   

{ :  مقامات اخللق مرتبة العبودية فقال جل ثناؤه ممتنا علـى رسوله

                 

 } ( ) وسخر          { :   } ( ) وقال
           
)3(

}                    

بل جعل هـذا الكـون كلـه
)2(

{ :هذا الكـون ألجـل اإلنسان فقـال تعاىل

)1(

}          { :وقال أيضا

}              { :مسبحا حبمد اهلل

           

{ :ساجدا لعظمته كمـا أخـرب اهلل بقوله

                 

) ولكن ألن هؤالء الكفار يستحبون احلياة الدنيا على اآلخرة ويصدون عن سبيل0( }     

. 12 :  اآلية، ( ) سورة الذاريات
. :  اآلية، ( ) سورة اإلسراء
. :  اآلية، ( ) سورة الفرقان
. 7 :  اآلية، ) سورة لقمان3(
. :  اآلية، ) سورة اجلاثية1(
. :  اآلية، ) سورة اجلمعة2(
. 4 :  اآلية، ) سورة احلج0(
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اهلل ويبغوهنا عوجـا وهـم يف ضـالل بعيد كمـا أخـرب اهلل عنهم بقوله جل ثناؤه{ :



}                 

( )

ويريدون أن نكون مثلهم. ) ( }         { :
ولـذا فقـد أشـاعوا بـني ظهرانـي املسـلمني الدعوة إىل احلريـة الدينية والسياسية والدعوة
إىل اإلباحية وإشاعة الرذيلة؛ ألهنم يعلمون أن لعبة املباحث النظرية ال تؤدي إال إىل الضعف ،وأن
دعاوى احلريـة والتقدم إمنا هي شرك يكفل تردي البشرية لصاحل فئة منها يف مهـاوي التخلف
والتناحر ( )  ،ويعلمون  -علم اليقـني  -أنـه ال قبول ألفكـارهم ومبادئهم يف أجواء حتوطها أحكام
الشـريعة ،وحتفظهـا -حبفـظ اهلل -قواعد امللة ،وتسيطر عليها نواميس الديانة ،ويعلمون -أيضا -أن
هذه الدعوة سيستجيب هلا ضعـاف اإلميـان وأصحـاب األهواء ويزينوهنـا للناس ،ويهيئون البيئـة
املناسبة الـيت يستنبت فيها اإلحلـاد والزندقـة ،وتستعلن فيها رؤوس الكفر مطالبة حبرية الدين والفكر
والكفر والعهر والفجور ..ومن مث يتلصص املنصـرون يف هذه األجـواء مطالبني -باسـم احلريـة
الدينيـة والفكريـة -بـالكفر الصراح وبفتـح الكنـائس واملدارس اليت تدعو إىل النصرانية ،واإلذن
هلم بدعوة الناس عالنية إىل دينهم عرب وسائلهم املختلفة.
ويؤكد املنصر جاير دنر  -يف حبثه الذي قدمه إىل مؤمتـر القـاهرة التنصريي عـام  8 7م-
أمهية هـذا األمر يف تأثريه على الديـن ،وحتقيقه لغاياهتم بقوله( :وإذا بدأنا بعدئذ باإلمرباطورية
العثمانية جنـد حركة ميكن وصفها بشكل عام بأهنا تتجـه إىل احلريـة السياسية أوال مث الفكرية ،ويف
النهاية فإن حركة مزدوجة هبذه الطبيعة ال بد أن تؤثر على الدين تأثريا بطيئا ولكنه أكيد التأثري ،إن
االجتـاه اخلفي للشباب األتراك أنفسهم حنو التسامح الديين -هو يف الغالب -اجتاه متقدم) (. )3
( ) سورة إبراهيم  ،اآلية . :
( ) سورة النساء  ،اآلية . 48
( ) املعتزلة بني القدمي واحلديث  ،حممد العبدة  ،وطارق عبد احلليم  ،نشـر دار األرقـم  ،ص . 3 - 3 :
( )3الوثيقة اإلسالم اخلطر  ،ص  ، 7 :وانظر أيضا ص  :منه .
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التركيز على املرأة املسلمة
يهتم املنصرون باملرأة اهتمامـا شديدا ،إذ نصـف البشرية من النساء ،وألن املرأة تتعرض للفقر
والفاقـة والـترمل أكـثر من الرجل ،والنتشار اجلهل بينهن وألهنا هي احملضن الذي يترعرع فيها
النشء فإن كـانت صاحلة أنتجت ذرية صاحلة كالبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه ،وإن كانت غري
ذلك فالذي خبث ال خيرج إال نكدا.
فإذا متكنت منها اجلمعيات التنصرييـة ،أو وصلت إليها ،فقد وصلت إىل احلصن احلصني واملكان
األمني ،بل وصلت إىل قلب األمة ولذا( :يصفق املنصرون بـاليدين ألن املرأة املسلمة قـد ختطت
عتبـة دارها ،لقد خرجت إىل اهلواء ،لقد نزعت عنها حجاهبا ،ولكنهـم ال يصفقون ألن املرأة املسلمة
قد فعلت ذلك؛ بـل ألن فعلهـا هـذا يتيـح للمنصرين أن يتغلغلوا عن طريق املـرأة يف األسرة
املسلمة بتعـاليمهم التنصريية) ( ) .
وال خيفي املنصرون كيدهـم بـاملرأة املسلمة ،واعتقـادهم قـوة تأثريها على أبنائها ،ورغبتهم يف
استغالل ذلك ،إذ يقول قائلهم( :مبا أن األثـر الـذي حتدثه األم يف أطفاهلا -ذكـورا وإناثا -حتـى
سـن العاشرة من عمرهم بالغ األمهية ،ومبا أن النساء هن العنصر احملافظ يف الدفاع عن العقيدة ،فإننا
نعتقد أن اهليئـات التبشريية جيب أن تؤكـد جانب العمل بني النساء املسلمات على أنه وسيلة مهمـة
يف التعجيل بتنصري البالد اإلسالمية) ( ) .
ومن أجل ذلك اهتم املنصرون بـاملرأة اهتمامـا شديدا فقلمـا عقد مؤمتر تنصريي دون أن يكون
موضوع تنصري املـرأة املسلمة هـو أحد املوضوعات الرئيسة هلذا املؤمتر ،وكشاهد على ذلـك فقـد
كـان موضوع (املداخل النصرانية للمرأة املسـلمة وأسرهتا) أحـد األحبـاث املقدمة إىل مؤمتر
التنصري املنعقـد يف واليـة كولورادو يف أمريكـا عـام  804م

( )

أما مؤمتـر القـاهرة

التنصـريي املنعقد عـام  872م فقـد وجهت املنصـرات املشاركات فيـه النداء التايل (ال سبيل
( ) التبشري واالستعمار  ،ص . 7 :
( ) انظر التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي ص :

نقال من التبشري واالستعمار  ،ص . 7 :
 4وما بعدها .
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إال جبلـب النساء املسلمات إىل املسيح ،إن عـدد النسـاء املسلمات عظيـم جـدا ال يقل عن مائة
مليون ،فكل نشاط جمد للوصول إليهن جيب أن يكـون أوسع مما بذل إىل اآلن) ( ) .
وختتلف أساليبهم ووسـائلهم حنو حتقيـق هذا اهلدف ،ولكـن ال ختتلف غايتهم ،فغايتهم أن
تتنصر املرأة املسلمة فـإن مل يتيسـر ذلـك فال أقل من أن هتجر دينها ،وتعلـن إفالسـها
وكفرهـا ،وترضـى بـأن تكون تابعة ذليلة للقافلة اليت تولت استعبادها ،وسلب دينهـا ،وهنب
خرياهتا واالستحواذ عليها ..وألجل ذلك تتعاىل صيحاهتم حنو حتريـر املـرأة املسلمة فحينـا تعلن
املنـابر الغربية الكـافرة أن املرأة املسـلمة مسلوبة احلقوق ،وحينا تعلن أن دينها ظلمها

( )

وحينـا

متـارس تلك املنـابر ضغوطـا على الـدول املسلمة إلجبارها على تغريـب املـرأة املسلمة ،ونزع
لباسها

( )

يف موقف مماثل ملوقف إبليس من أبوينا آدم وحـواء كمـا أخـرب اهلل عن ذلـك بقولـه

جل ثنـاؤه{ :


}

()3

             

إىل آخر االفتراءات اليت ال تتوقف؛ رغبـة يف أن تفتـح املرأة املسلمة هلذه

الصيحـات آذاهنا ،فتكون بداية لتلقي املبادئ التنصريية.
واملـرأة املسلمة العاقلـة تـدرك أن هـذه النـداءات واملزاعـم والدعوات املطالبة بتحرير املرأة
( ) التبشري واالستعمار ص  ، 73 :وانظر أيضا حقيقة التبشري ص . 40 :
( ) يف إحصائيـة للمسلمني الداخلني يف اإلسالم يف الغرب تبـني أن عـدد النسـاء املعتنقات لإلسالم أكثر من الرجال الداخلني
يف اإلسالم  .فهال تسـاءل هؤالء عن سبب ذلك  .إن السبب الذي ال مفر من االعتراف به أن املرأة الغربية وجدت أن هذا
الدين متفق مع فطرهتا  ،حمقق آلماهلا  ،حافظ حلقوقها .
( ) يف حني أن تقارير اليـوم العاملي حلقوق املرأة تندد بـاملرأة اإلجنليزية واألمريكية ملزامحتها الرجال  ،وتشيد هذه التقارير باملرأة
السويسـرية لعودهتا إىل املزنل  ،وقـد تضمن التقرير أنه أقيم حفـل يف سويسرا -معقل املنظمـات املنافـحـة عن حقـوق
املرأة -لتكرمي املرأة السويسرية لتفانيها يف أداء واجباهتا املزنلية  .كما عرض التقرير دراسة علمية خلصت إىل أن عمل املرأة خيلف
آثـارا وخيمـة على نشأة اجليل وتربيته  ،وأثبتت الدراسة أن أبناء األمهات العامالت أكثر إخفاقا وارتكابا للشـغب
واجلرائم  .وحينما تناول التقرير حال املرأة املسلمة وصـف عدم اختالطهـا وعملها بـني الرجال بالتخلف  ،جملة األسرة ،
العدد  ، 20شوال  3 8هـ  ،ص . 1 :
( )3سورة األعراف  ،اآلية . 0 :
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دعوات هادمة

( )

ألهنـا ترى أختهـا املسـلمة يسـتباح عرضهـا ويسـفك دمهـا يف بـالد

كثـرية كالبوسـنة واهلرسك وكوسوفو وبورمـا والفلبني واهلنـد وأفريقيـا -على أيـدي هؤالء
النصارى ،فأين هذه الرمحة اليت استبطنت الكفر وأطلقت تلـك الدعوات من هذه املذابح واالنتهاكات
لألعراض واألنفس .وتدرك -أيضا -أن إخواهنا املسلمني يتعرضون لإلبادة علـى أيـدي النصـارى،
وتزنل هبم البأساء والضراء واجملاعات يف كل صقع وال تتحـرك قوافـل اإلغاثة النصرانية ما مل تكن
الكوارث قد حلت يف ديار النصارى ،أما إن حلت تلك الكوارث يف ديار املسلمني فال تقدم هلـم
اإلعانـات إال على طبق من املبادئ التنصريية ،وال تسلم هلم إال إذا كفروا برهبـم وآمنوا باملسيح -
عليه السالم -إهلا خملصا.
فأين تلك القلوب اليت تتمظهر بالشفقة والرمحة وهـي تنادي حبقوق اإلنسان أو حقوق املرأة؟؟!
إهنا قلـوب خبيثـة ال تظهر هبذا املظهر إال إذا أرادت الطعن يف دين اهلل وإقصائه عن توجيـه البشرية،
أما إذا متكنت هذه القلوب من رقاب املسلمني وأعراضهـم وأمواهلم فهي قلوب ال تعرف رمحة ،وال
ترقب يف مؤمن إال وال ذمة يرضونكـم بأفواههم وتأىب قلوهبم.
حتريف القرآن الكرمي واإلساءة إليه
لدى املنصرين واملنظرين للعمـل التنصـريي قناعـة تامـة بأنـه ال ميكن القضـاء على
اإلسـالم إال إذا مت القضاء على القرآن ولذلـك تتجدد احملاوالت بني آونة وأخرى من قبل هؤالء
املنصرين وأعواهنـم على اإلساءة للقرآن الكرمي أو حتريف سور منه يقـول جـون تـاكلي( :جيب
أن نستخدم كتاهبم (القرآن) وهـو أمضى سـالح يف اإلسـالم ضد اإلسالم نفسه لنقضي عليه
متاما) ( ) وقد افترت ونشرت إحدى اهليئات عرب شبكة اإلنترنت نصوصا مضبوطـة بالشكل ،خمتومـة
( ) يف الوقت الذي نشرت فيـه جملـة " مـاري كـري " الفرنسية نتيجـة استفتاء للفتيات الفرنسيات مشل  1 .مليون امرأة
وكان االستفتاء عـن قبـول الزواج من العرب ولزوم البيت فأجاب  %87بنعم وأرجأن أسباب ذلـك إىل أن املرأة الغربية
ملـت املساواة الكاذبة وملت االستيقاظ عند الفجر للركض وراء القطار  ،وسئمت احليـاة العائلية الـيت ال ترى فيهـا
األوالد إال على مـائدة الطعام  ،وضاقت ذرعـا باحليـاة الزوجية اليت ال ترى الزوج إال عند النوم  .وكان عنوان هذا
االستفتاء " وداعا عصر احلرية وأهـال بعصر احلريـم "  .الفتاة أمل وأمل شريط كاسيت للشيخ إبراهيـم الدويش .
( ) حقيقة التبشري  ،ص . 21 :
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كـل فقرة منهـا برقـم ،مكتوبـة خبـط متميز ،حماكية بذلـك سور القرآن الكرمي ومسيت إحدى
تلك املفتريات "سورة الوصايا".
ويف اليمن حـدث يف عـام  3 8هـ يف أحـد املواقـع متزيـق للمصاحف ووضعت أوراقها
يف أماكن جنسـة وذكـرت جملة اجملتمـع حينما أوردت اخلرب أن هذه احملاوالت بـدأت عـام
 88م وذكـرت أنه يعتقد أن خلف هذه احلوادث "مستشفى جبلـة املعمدانـي " حيـث ينتشر
التنصري يف اليمن حتت غطاء اخلدمات الطبية ،كمـا ذكـرت أن الغرض مـن هذه اجلرائـم
جتريـب املرتديـن ومدى والئهـم لدينهـم اجلديد ( ) .
بناء أكرب عدد من الكنائس واالهتمام مبظهرها
حيرص املنصرون على بناء الكنائس يف البالد اإلسالمية حىت يف األمـاكن الـيت ال يعيـش فيهـا
أي نصرانـي؛ لتكـون منطلقـا للعمـل التنصريي يف املنطقـة ،ولتحقـق بعـض مـا أنشئت من
أجله ولذلـك حيرص املنصـرون أن تكـون مبـاين الكنـائس واإلرسـاليات واملدارس شـاهقة
غريبـة املظهر حىت تؤثر يف عقـول الزائرين ويف عواطفهـم وخيـاالهتم ،إن ذلـك يف اعتقـاد
املنصريـن يقرب غـري النصـارى إىل النصرانية ( ) .
التعليم
إن شرف هذه الوسيلة مل مينع املنصرين من أن جيعلوهـا سبيال إىل الكفر ،وميدانا للصد عن سبيل
اهلل ،ودعوة إىل الضاللة ،يقـول املنصر هنري جسب( :إن التعليم يف مدارس اإلرساليات املسيحية
إمنـا هو واسطة إىل غاية فقـط ،هـذه الغايـة هي قيـادة النـاس إىل املسيح وتعليمهم حىت
يصبحوا أفرادا مسيحيني وشعوبا مسيحية) ( ) .
يف  3 8 1 /هـ ص . 4 :
( ) انظر جملة اجملتمع  ،العدد 2
( ) انظر التبشـري واالسـتعمار  ،ص  ، 74 :وحقيقة التبشـري  ،ص  ، 04 :والتنصـري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص :
 . 284وانظر كتاب حكم بناء الكنائس واملعـابد الشركية يف بالد املسلمني  ،تأليف إمساعيل بن حممد األنصاري رمحه اهلل ،
نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء -الرياض .
( ) حقيقة التبشري  ،ص . 22 :
31

التنصري تعريفه أهدافه وسائله حسرات املنصرين

وقد تعددت أساليبهم يف استغالل هذه الوسـيلة ،فتـارة يكـون من خالل مدارس اإلرساليات
التنصريية الـيت تتخـذ التدريـس وسـيلة للدعوة إىل النصرانية وبـث مسومها يف عقول األطفـال
فقد جـاء يف كتاب أصول التنصري يف اخلليج( :كان تعليم العلوم احلديثة وتدريسها باللغة اإلجنليزية
الذي قدمته البعثة كان مطلوبا جدا وخباصة يف فترة ما بعد احلرب العاملية األوىل ،ولذلـك كـانت
مدارس البعثـة جتـد قبوال حسنا يف العراق والبحرين والكويت ،فقد واصل اآلالف من خرجيـي
مدرسة البصرة ليدخلوا جماالت عملية بنجاح يف األعمال والسياسـة ،وتزعم تقارير البعثة أن األلفي
طفل الذين خترجوا يف مدرسة البعثـة حىت عام  8 4م قد أصبح بعضهـم أطبـاء ،وأطبـاء أسنان
ومدراء ورؤسـاء وكتـاب ومـترمجني ومعلمني إهنـم حيصلون على مرتبـات جيدة ،وباستثناءات
قليلـة جـدا ،فـإهنم مجيعـا قـد ارتقوا يف السلم االقتصادي ،وكثري منهم قد أصبحوا قادة يف
دوهلم) ( ) .
وقد وصف أبو األعلى املودودي أثـر هـذه املدارس التنصرييـة فقال( :فاملؤسسات التعليمية
للمبشرين خترج طبقة جديدة من النـاس ،طبقة ال تتمسك بالنصرانية وال تظل على دين اإلسـالم،
وإمنـا تفصل نفسها عن تراثها وال تطبق أي تراث أخالقي آخر ،والنتيجـة هـي أن تصبح منوذجـا
غريبـا من اجلنـس البشـري يف مواقفهـا األخالقيـة ومعايريها الثقافية وكذلك يف أخالقها
وتصرفاهتا ويف لغتها وعاداهتـا االجتماعية) ( ) .
وتارة يكون بالتداخل املباشر يف املدارس احلكومية -كما كان حيدث إبان االحتالل -وذلك من
خـالل تفريـغ املناهج العلميـة من مضامينها وصرفها عن وجهتها ،أو من خـالل تعيني املعلمني
الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون فقد جاء يف جريدة األهرام الصـادرة يف 480/ / 0
م (قضي األمر ،وصـدر األمر العـايل بتعيـني املسـتر دنلوب سكرتريا عاما لنظارة التعليم ،وقد
شرع املسـتر دنلوب بعـد االتفاق مع اللورد كرومـر يف هدم الدراسة الثانويـة اليت هـي أعظم
( ) أصول التنصري يف اخلليج  ،ص . 11 - 13 :
( ) طائفة من قضايا األمة اإلسالمية يف القرن احلاضر  ،تأليف أبو األعلى املودودي  ،نشر مكتبة الرشد  ،الرياض  ،ص . 3 :
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أركان املعارف)

( )

وقال األستاذ حممود شـاكر( :ونقول حنن أيضـا " قضي األمـر" وجـاء

االستشراق اإلجنليزي ليحـدث يف ثقافـة األمة املصريـة صدعـا متفاقمـا أخبـث وأعىت من
الصدع الـذي أحدثـه االستشراق الفرنسـي ،ووضـع دنلوب أسس التفريـغ الكـامل لطلبـة
املـدارس املصريـة ،أي تفريـغ الطلبة من ماضيها املتدفق يف دمائهـا مرتبطا بالعربية واإلسالم،
ومهد إىل ملئـه مبـاض آخر بـائد يف القدم والغموض ،مل يبق من ثقافته شيء البتة ،ليزاحم هـذا
املـاضي الفـارغ بقايا املاضي املتدفق احلـي الـذي يوشك أن يتمزق وخيتنـق بـالتفريغ املتواصل،
وجيعل أجيال طلبة املدارس يف حـرية مدمرة بـني انتماءين ،بني االنتماء إىل الثقافة العربية اإلسالمية
الواضحة يف كتب أسـالفهم ،وبني االنتماء إىل الفرعونية اليت بادت وبادت ثقافتها ومل يبق منها إال
أطالل من احلجارة مهما بلغت يف العظمة واجلـالل فهي فارغة من ثقافة حية تتدفق يف القلوب
والعقول واأللسنة ،إمنـا هـي آثـار ال تغين شيئا وال تؤيت مثرة ،وأيضا فإن هذا التفريغ سـوف
ينشئ أجيـاال من تالميذ املدارس تتهتك عالئقها اليت تربطها بثقافتها العربيـة اإلسـالمية اجتماعيا
وثقافيا ولغويا ،حىت يتم تفريغها تفريغا كامال مـن مـاضيهم كله ،مث ميأل هذا الفراغ علوم وآداب
وفنـون ال عالقـة هلا مباضيهم ،وإمنـا هـي علوم الغـزاة ،وفنون الغزاة وآداب الغزاة وتـاريخ
الغـزاة ولغات الغزاة) ( ) .
وقال شاتليه  -أحد منظري التنصري( :ومـن هذا يتبـني لنـا أن إرساليات التبشري الدينية -اليت
لديها أمـوال جسيمة ،وتـدار أعماهلا بتدبري وحكمة -تأيت بالنفع الكثري يف البالد اإلسالمية من حيث
إهنـا تبث األفكار األوروبية) ( ) .
وإليك هذه احلقيقة اليت تؤكد ذلك ففي عـام  42م طرح املنصر هاملني على صديقه اليهودي
الفرنسي روبـرت  -فكـرة إنشاء مدرسة ثانوية قرب قلعة الروملي ،وقال هاملني مشـريا بيده إىل

( ) نقال عن رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا  ،ص . 34 :
( ) رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا  ،ص . 38- 34 :
( ) الغارة على العامل اإلسالمي  ،ص . 2 :
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قلعـة الروملي ( :لقد أنشأ األتراك هنا حصنا لفتح استنبول ،وأنـا سأنشئ هنا مدرسة هلدمهم ) ( ) .
وقد حتقق شيء من حلـم هذا اليهودي فقد ترأس العصيـان والتمرد على الدولة العثمانية يف
بلغاريا أول اخلرجيني يف هذه املدرسة ،وقال بعد ذلك لقد كان د .هاملني يريد فتح مدرسة فوق أعلى
بـرج من أبراج قلعة الروملي وذلك كي تدخل النصرانية مـن نفـس الباب الذي دخل منه اإلسالم
إىل إستنبول ( ) .
وتارة يكون  -استغالل هذه الوسيلة  -من خـالل إجيـاد فـرص االبتعاث ألبناء املسلمني الذين
تعـذرت عليهـم مواصلة دراستهم يف بلداهنم ،ومن مث حماولة تنصريهم يف البالد اليت يتم ابتعاثهم
إليها ،فإن مل يتحقق ذلك فليتحقق مـا دون ذلـك وهو إخراجهـم من دينهـم وإغراقهم بالشهوات
احملرمة يف تلك البالد.
وتارة يكون من خالل تعليم اللغة اإلجنليزية إذ تستخدم كطعم يقدم للفريسة ممزوج معه الدعوة إىل
اإلباحية والدعـوة إىل النصرانيـة ،فقد جاء يف حبث " اإلرسال اإلذاعي احلايل املوجه إىل
املسلمني " املقدم من فريد د .أكورود إىل مؤمتر التنصـري املنعقد يف كلورادو مـا يلي( :إن اللغة
اإلجنليزية مهمة لكل عريب يرغب يف متابعة دراسته ،أو يـود اهلجرة ،ولقد كتبنا إىل هيئـة اإلذاعة
الربيطانيـة -الـيت لديها سلسلة ممتازة مـن برامـج تعليـم اإلجنليزية للناطقني بالعربيـة -ولقد
منحتنـا السلسلة وأذنت لنا بتقدميها عرب إذاعتنا ،وقد أجرينا بالفعل تعديالت على السلسلة
استخدمناها " كطعم " ويف اخلتام كنـا نتوجـه بالسـؤال :عما إذا كان املستمع يرغب يف نسخة
جمانية من كتـاب حيتـوي على العربية واإلجنليزية جنبا إىل جنب ،وعندئذ نرسل له نسخة من اإلجنيل
بالعربية واإلجنليزية) ( ) .
وتارة يكـون من خـالل التحـيز ضد أبناء املسلمني ،وقصر التعليم على أبناء األقلية النصرانية-
( ) نشاطات املنصرين يف تركيا  ،استنبول  82م  .ص  34 :نقال عن تقرير بعنـوان  :املدارس التنصريية  ،إعداد ندمي هزار ،
مركز البلقان للدراسات واألحبـاث العلميـة  ،ص . 8 :
( ) املصدر السابق  ،ص . 8 :
( ) التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص . 132 :
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يف البالد اليت يوجد فيها مسلمون ونصارى -ليتحقق هلم التفوق يف اجملـال العلمي واإلداري يف
املنـاطق اليت تعيش فيها األقليات النصرانية بني املسلمني ،فقد شكا أبو األعلى املودودي من ذلك
بقوله ( :فأسلوب العمل الذي يتبعه مبشرو اإلجنيل هؤالء شنيع للغاية ،ويعترب مصـدرا من مصادر
الشقاق واخلـالف ،وتتمثل شكوانا يف أهنـم ال يقصرون نشـاطاهتم على نشر الديـن فحسب،
ولكنهم بدال من ذلك يلجئون إىل أساليب وسـبل ال منـاص من اعتبارهـا وسائل للضغـط
السياسـي واالسـتغالل االقتصـادي ،والتخريب لألخالق والدين ،ويشهد على ذلك مـا رأينـا
بـأم أعيننـا ،وما يشاهد يف بقية أحناء العامل اإلسالمي ،فال ميكـن ألي عقل مهمـا كان حمـدودا،
وال يليـق بـأي إنسـان كرمي أن يعترب تلـك األسـاليب وسائل مناسبة ومباحة لنشـر أي دين
من األديـان ،فقد قـام هؤالء املبشرون يف مناطق شاسـعة مـن أفريقيا حبرمان املسلمني من كافـة
اخلدمات التعليمية وذلك بالتواطؤ مع الدول االستعمارية وتغافلها عن جرائمهم يف الوقت الذي كانوا
يسيطرون فيه على تلك املناطق ،فقـد أوصدوا أبواب املعاهد التعليمية أمام كل شخص ال يديـن
بالنصرانيـة أو على األقل ليس لديه استعداد لتغيري امسه اإلسالمي واستبداله باسـم نصراين ،وهبذه
الكيفية قويت شوكة األقلية النصرانية وأصبحت هـي الطبقة احلاكمـة ،وهذه الفئة املنبتـة القويـة
النفوذ هي الـيت تولـت السلطات السياسية والعسكرية واالقتصاديـة بعـد االستقالل يف كثـري من
الدول األفريقية اليت تعيش فيها أغلبية ساحقة من املسلمني ،وهـذا ظلم صارخ نزل باملناطق األفريقية
اليت تقطنها أغلبية من املسلمني) ( ) .
وتارة يكون من خالل إضعاف املؤسسـات التعليمية الشرعية مبصادرة أوقافها وحماربة طالهبا،
وإضعاف تأثريها وقد حتدث الفصـل الرابع من كتاب " :وسائل التبشـري بالنصرانية بـني
املسلمني " الـذي نشـره املبشر األمريكـي " فلمنـج " عن األزهـر ودوره ومـا اقترحـه
املبشرون من ضرورة إنشـاء مدرسـة جامعة نصرانيـة تقوم الكنيسـة بنفقاهتا وتكون مشتركة بني
كـل الكنـائس املسيحية يف الدنيـا على اختالف مذاهبها ،لتتمكن من مزامحة األزهر بسهولة.
( ) طائفة من قضايا األمة اإلسالمية  ،ص . 3 :
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وتتكفل هـذه املدرسة اجلامعة بإتقان تعليم اللغـة العربية .ثـم قـال :إن يف اإلمكـان مباشرة
هـذا العمـل يف دائرة صغرية وهـي أن ختتـص أوال بتعليـم املسلمني املتنصرين وتربيتهم ليتمكن
هؤالء من القيام خبدم جليلة يف تنصري املسلمني اآلخرين.
وختم فلمنج كالمه قائال( :رمبا كانت العزة اإلهليـة قـد دعتنـا إىل اختيار مصر مركز عمل لنا
لنسرع بإنشـاء هذا املعهد املسيحي لتنصري املمالك اإلسالمية) ( ) .
وقال جاير دنر( :إن من سـداد الـرأي منـع جامعـة األزهر أن تنشر الطلبة املتخرجـني
فيهـا يف جنـوب أفريقيـا؛ اتباعـا لقرار مؤمتر التبشري العام؛ ألن اإلسالم ينمو بال انقطاع يف كل
أفريقيا) ( ) .
اإلعالم
يعترب اإلعـالم بوسـائله املتعددة -مـن مقـروءة ومسموعة ومرئية  -الوسيلة اهلامة يف نظر
املنصرين  -إذ يتمكنون من خاللـه من بث األفكار واملعتقدات الباطلـة والـترويج هلا ،والدعـوة
إليها ،كما يتمكنون من خالله من اجتياز احلواجز وختطي احلدود والوصـول إىل املسلمني يف بلداهنم
املغلقة أمام احلمالت التنصـريية املباشرة إذ يقول فريد أكورود( :يبدو أن اإلذاعة اليوم هي إحدى
الوسائل الرئيسة اليت ميكن بواسطتها الوصول إىل املسلمني يف بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيـا
املغلقـة ،حيث إن اإلذاعـة ميكنهـا  -كمـا نعلـم  -أن ختـترق احلواجز احلدوديـة وأن تعرب
البحـار وتقفز الصحـاري وأن تنفذ إىل جمتمعات املسلمني املغلقة) ( ) .
وهذا األمر -أع ى اإلعالم ( - )3أشـهر من أن يذكـر أو تسـرد األدلة والشواهد على استغالله
فها هي قنواهتم الفضائية تغزو العـامل اإلسالمي ،وهذه إذاعاهتم تنشر زيفهـا يف أوساط املسـلمني،
( ) حقيقة التبشري  ،ص . 28 :
( ) املصدر السابق  ،ص . 28 :
( ) التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص . 1 :
( )3جاء يف إحصائيات  842إن املبالغ املنفقة يف اإلعالم واالتصـال بلغت  421مليون دوالر منها  1 1مليون للواليـات
املتحدة  ،و 20ألوربـا و  1لليابـان  ،انظر جملة الدعوة السعودية العدد  3 8/ 0/ ، 223هـ .
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وهذه كتبهم ومراسالهتم جتوب العامل ،وهذه صفحاهتم املتعددة ومواقعهـم املتنوعة على شبكة
اإلنترنت تدعو إىل الباطل وتنشر الضـالل ..وال أدل من عنايتهم بذلك من هذا التدافـع احملمـوم
حنـو استخدام هـذه الوسائل اإلعالمية ،ومن مناقشة مخسة أحباث ضمن املؤمتر التنصريي املنعقد يف
أمريكا والية كولورادو عام  804م وهذه األحباث هي:
 الوضع احلايل للمطبوعات ووسائل اإلعالم املوجهة للمسلمني. الوضع الراهن لترمجات اإلجنيل إىل لغات املسلمني. اإلرسال اإلذاعي احلايل املوجه إىل املسلمني. - 3مراجع خمتارة للمنصرين العاملني بني املسلمني.
 -1احلاجة إىل جملة جديدة خاصـة باإلرساليات التنصرييـة املوجهـة للمسلمني ( ) .
كما جاء ضمـن املوضوعـات اليت نوقشت يف مؤمتر القـاهرة التنصريي املنعقد عام  872م
املوضوعات التالية:
 النشرات اليت ينبغي إذاعتهـا بـني املسلمني املتنوريـن واملسلمني العوام. وسائل إسعاف املتنصرين املضطهدين. تربية املبشرين والعالقات بينهم. -3كيفية التعليم يف اإلسالم ( ) .
التطبيب
استغل أدعيـاء الرمحة جـراح الشعوب وأمراضها وأزماهتـا ومآسيها؛ لتكون الفرصة الساحنة
إلرغامهم على النصرانية ،فمـا حتل بشعب كارثة أو تزنل به مصيبة من حرب أو زالزل أو فيضانـات
إال ورأيت اجلمعيـات التنصرييـة تنتقـل إىل املوقـع املنكـوب لتقـدم للمحتاجني النصرانيـة
مـع قرص الـدواء ،ولقمـة العيـش ،وقطعـة الكساء ..وال تظن أن هذا التدافـع النصراين على
( ) انظر هذه األحباث يف التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي .
( ) انظر حقيقة التبشري  ،ص . 27- 18 :
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مواقـع األحـداث رمحة بالشعوب ،بل يعتربون اجلراح واملآسي البوابة الذهبية للنصرانية (حيث جتد
بشرا جتد آالما ،وحيث تكـون اآلالم تكـون احلاجـة إىل الطبيـب وحيث تكـون احلاجـة إىل
الطبيـب فهنـاك فرصـة مناسـبة للتبشري) ( ) .
وقد واجهت املنصرين -من أطباء ومعلمني -يف منطقة اخلليج العريب مشكلة :هل جاءوا هنا
للتطبيب والتعليم مبعـزل عن التنصـري ؟ فكـانت إجابـة اجلميـع بـالنفي .وقـد حـدد
جـون فـإن إس البـاحث املعروف يف الشؤون العربية هذه املشكلة للبعثة العربيـة يف اجلزيرة يف
رسالة كتبها عام
عرشه

( )

 8م قال فيها :ملاذا حنن هنـا ؟ ألي شيء حنـن هنا ؟ لنعيـد املليـك إىل

وكـل مـا عـدا ذلـك فـأمر مسـاعد وثانوي ،إمنا هو وسيلة للهدف ،إذا كان

هـدف الطبيـب واملستشـفى يف جمال كمجالنا هو لتخفيف آالم اجلسد ،فهذا اهلدف عـائق وليس
مسـاعد؛ ألن األعمـال اجمليـدة هـي األساس يف حماربـة اإلسالم ،وال نتحمل مثن هذه الفكرة.
فاملدرسة مهما كانت جمهزة يف بلد مثل هذا فهي أسوء من أن تكون غري ذات قيمة إذا كانت تثقف
العقل ،ألهنا تنتـج متعلمـني أوغـادا يـأخذون عيوبنا ويشوهون فضائلنـا ،لدينـا مستشفيات
ممتازة ،وحنن فخورون بأطبائنا) ( ) .
إذا اهلدف األهم من هذا هو حماربة اإلسالم.
وقال الطبيب بول هاريسون( :إن املبشـر ال يرضى عن إنشـاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك
املستشـفى منطقـة (عمان) بأسرها ،لقد وجدنا حنن يف بالد العرب لنجعل رجاهلـا ونساءها
نصـارى)

()3

وهم يعلمون أن املريض املسلم ال يتقبل كالمهم ،ويكره ما معهم مـن الكفر

والضـالل يقـول رشتر( :يف هـذه املناسبات من التطبيـب مستوصف أو مستشـفى ميكـن
للطبيـب أن خيـاطب املسلمني بكـالم كثري لو مسعوا بعضه يف مكان غري املستشفى ومن شخص غري
( ) التبشري واالستعمار ص . 181 :
( ) أي جئنا هنا لنحقق سيادة النصرانية يف هذا املكان .
( ) أصول التنصري يف اخلليج العريب  ،ص . 30 :
( )3الطبيب يف بالد العرب  ،ص  ، 00 :نقال من التبشري واالستعمار  ،ص . 18 :
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الطيب المتألوا غيظا وغضبا) ( )  .ويف النص التايل تدرك كيف متتزج الصفاقة بالتدجيل ،وميتزج اجلهل
مبوت الضمري لدى أدعياء الرمحة ،قالت إيـرا هاريس تنصح الطبيب املنصر( :جيب أن تنتهز الفرصة
لتصل إىل آذان املسلمني وقلوهبـم فتبشـر بـاإلجنيل ،إيـاك أن تضيـع التطبيـب يف املستوصفات
واملستشفيات ،فإنـه أمثن من ذلـك) ( )  .أرأيـت كيـف يرون اآلالم واجلراح الفرصة املواتية
لفرض النصرانية.
أصحاب اخليام

()3

يعمل أصحاب اخليام على نشر النصرانية والدعوة إليهـا ،أثنـاء تواجدهـم يف البـالد
اإلسالمية ،من خـالل أعمـاهلم الـيت ميارسوهنا كالتطبيب والتعليم ،وتويل اهليئات التنصريية هذه
الفئة أمهية بالغـة -حيث عرب عن ذلك ويلدرون أسكوت األمني العام للرابطـة التنصرييـة العاملية
بقوله( :أشعر يف نفسي بأن هـذه رمبـا تكـون احلركـة اخلالقـة العظيمـة التالية اليت سوف
يوجدها روح الرب يف جهود العمـل التنصريي ..إننا نتحدث عن مشروع هو على األقـل يف
حجـم جممل احلركة التنصريية اليوم ورمبا أكرب بكثري) (. )3
وهذه الفئة تنقسم إىل جمموعتني :األوىل :تتكون من النصـارى الذين وجدوا أنفسهم يف اخلارج
مرسلني للعمل من قبل شركات عاملية ووكاالت حكومية أو مؤسسات خاصة أو معاهد تعليميـة من
غري أن يكونوا -بالضرورة -قد سـعوا للذهـاب إىل اخلـارج هبدف التنصري .الثانية :أعداد قليلة من
أصحـاب اخليام الذين يذهبـون إىل مناطق خمتلفة من العامل اإلسالمي حتت مسميات مهنيـة إلجنـاز
مهمـة تنصريية.
وترى املؤسسـات التنصرييـة ضرورة التنسيق والتعـاون بـني أصحاب اخليام وبني وكاالت
( ) التبشري واالستعمار ص . 2 :
( ) املصدر السابق  ،ص . 2 :
( ) يقصد هبذا املصطلـح األشخاص النصارى الذين يعملون يف الدول اإلسالمية  ،ويقومون مبهام تنصريية إىل جـانب عملهـم
الرمسي  ،وهـم غري متفرغني للعمل التنصريي كاألطباء واملهندسني واملدرسني والعمال .
( )3التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،حبث  " :مهام تنصريية يقوم هبا منصرون غري متفرغني إىل جانب عملهم يف دولة إسالمية ،
مقدم من ج  .كريسيت ويلسون " ص . 28 :
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التنصري؛ ليكون عملهم فعاال كمـا هو احلال يف املدرسني العاملني يف املدارس احلكوميـة يف إندونيسيا
حتـت وصاية رابطة التنصري ملا وراء البحار ،ويف نيجريا حتت توجيه إرسـالية السودان الداخلية ( ) .
وتشكل هذه الفئة -أصحـاب اخليـام -خطورة بالغـة على األمة اإلسالمية ملا يلي:
 أهنم يدخلون مناطق مغلقة يف وجـوه العمل التنصـريي املباشر ويقومون بنفس املهام اليت يقومهبا املنصر ،تقول ميلـدرد كـابل اليت عملت عدة سنوات يف وسط املسلمني( :إذا نظرنـا حولنـا
فإننا سوف جند أنه حىت ولو كان الباب األمامي مغلقا فإن بابـا خلفيا قد يكون مفتوحا ،كـل مـا
حنتاجـه إنـارة جديدة لـروح احلكمة لنرى أين توجد الثغرة وكيف نغتنمها) ( ) .
 الغفلة عن أدوارهم املشبوهة الـيت يقومون هبـا بـني املسلمني حتت مظلة رمسية ال تتوافرللمنصرين املباشرين ولـذا يقول ج .كريسيت ويلسون( :وهلذا فعندما مسح ألصحـاب اخليام هؤالء
بدخول الباكستان كان يشار إليهم علـى أهنـم أطبـاء وممرضـني وعمال نصارى ،وليس على أهنم
منصـرون ،وحيـث إن معظـم املسؤولني يف الدول اإلسـالمية ال يعرفـون الفرق بـني
النصرانـي واملنصر ،فإن هؤالء الذين حيملون املؤهـالت ملناصب يف هـذه البالد مت الترحيب
هبم ) ( ).
احلوار
وسيلة استغلها املنصرون لتحقيق آماهلم وما تصبو إليه أنفسـهم من زعزعة عقائد املسلمني،
وصرفهـم عن دينهـم ،وإثـارة الشكوك وبعث الشبه من خالل اجتماعات سبق اإلعداد والترتيب
هلا بني نفـر من املنصرين من ذوي اخلربة يف هذا الباب ،وبني نفر من املسلمني أو من املنتسبني إىل
اإلسالم -غايتها مناقشات علنية ال متت بظاهرهـا إىل التبشري ،وإن كانت هتدف يف احلقيقة إىل زعزعة
العقائد ،مـن خـالل النقاش وعرض األقوال والردود مث النفوذ من خالل األخطاء واجلمـل املتشاهبة

( ) انظر املصدر السابق  ،ص . 077 -288 :
( ) املصدر السابق  ،ص . 28 :
( ) املصدر السابق  ،ص . 282 :
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إىل التأثري على ذوي النفوس الضعيفة ( ) .
وقد جلـأت إىل احلـوار اهليئـات التنصرييـة منذ عـام  827م ،وأصدر جملس الكنائس العاملي
مطبوعات كثرية توثق هـذا احلـوار ( )  .وتتضمن شرحا ملع ى احلوار وأهدافه وغاياته اليت يطمح أن
يصل إليها املنصـرون ،ومن أبرزهـا وأمههـا مـا ورد يف الكتـاب املوسـوم بـ " توجيهات من
أجل حـوار بـني املسيحيني واملسلمني " الصـادر عن الفاتيكان عام  828م ،ومما جاء فيه:
 هناك موقفان ال بد منهمـا أثناء احلـوار :أن نكـون صرحـاء ،وأن نؤكد مسيحيتنا وفقا ملطلبالكنيسة.
 أخطر ما ميكن أن يوقف احلوار :أن يكتشف من حنـاوره نيتنـا يف تنصريه ،وإذا ما قـد مت استبعادهذا املوقـف بـني الكـاثوليكي وغـري الكـاثوليكي ،فإنـه مل يستبعد بعد بـني املسيحي
واملسـلم ،وإذا مـا تشكك مـن حنـاوره يف هذه النية علينـا بوقـف احلوار فـورا ،وهـذا
التوقف املؤقت ال يعفينا من تأكيد مواقفنا بوضوح.
 سيفقد احلوار كل معناه إذا قام املسـيحي بإخفـاء أو بتقليل قيمـة معتقداته اليت ختتلف معالقرآن.
 جيب تفادي الدخول يف مناقشات حول ما يـرد يف القرآن بشـأن املسيح واملسيحية ،ولنترك املسلميتساءل عنها كيف ما شاء وعلينا أن نتذكر أن قبولنا لسر املسيح ميثل سر إمياننا.
 على مجيع املسيحيني املهتمني باحلوار تفـادي احلديـث عن حممد بأي استخفاف وأال يبدو عليهمأبدا ازدراء ذلك احلماس الذي حييطه به اإلسالم وعدم إنكار دوره الديين كمبشر وشجاع للتوحيـد
الـذي نشره املسلمون فيما بعد.
 من أهـم عقبـات احلـوار مـا قمنـا بـه يف املـاضي ضد اإلسـالم واملسلمني وهذه املراراتعادت للصحوة حاليـا ،وقـد أضيفت اآلن قضية إسرائيل وموقف العرب منها ،وحنن كمسيحيني
( ) انظر التبشري واالستعمار  ،ص  . 10 :وحقيقة التبشري  ،ص . 0 :
( ) التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص . 0 3 :
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نعرف مـا هي مسئوليتنا حيال هذه القضية وعلينا أن نبحث دائما عن توجه إنساين خاصة أن حل هذه
املشكلة ليس يف أيدينا.
 ال يكفي أن نتقرب مـن املسلمني ،بـل جيـب أن نصل إىل درجـة احترام اإلسالم ( ) على أنهميثل قيمة إنسانية عاليـة وتقدمـا يف التطور الديين بالنسبة للوثنية.
 مراعاة سوء فهم املسلم للعقيدة املسيحية ،ألن العبارات الواردة يف القرآن عن املسيحية تشوهها ،فهمينفـون التثليث وجتسد اهلل يف املسيح ،وأي حوار يف هذا اجملال سيواجه بالفشـل مـا مل يغري املسـلم
من موقفه.
 يف أي حوار جيب على املسيحي أن يقنـع املسلم بـأن املسيحية قـائمـة على التوحيد وأالينـاقش أيـة تفـاصيل ،فـأي كـالم سـيقوله املسيحي تربيرا للعقيدة لن ميكنه أن يقنـع بـه
املسلم الـذي ال يـرى يف الثالوث إال املساس بالتوحيد ويستند يف ذلك إىل سورة التوحيد.
 ضرورة القيام بفصـل املسيحية يف حـد ذاهتا عن العـامل الغربـي ومواقفه املادية ومواقفهاالستعمارية فاملسلم مل ينس ذلك بعد.
 على من يقوم باحلوار من املسيحيني فصل ما هو دنيوي عمـا هو ديين يف املواقف السابقة للكنيسةوالغرب مـن اإلسـالم والبحـث عن نقاط مشتركة.
 ما زال املسلم يشك إىل اآلن يف نوايا املسيحي ،وهي أصعب نقطة يف احلوار ،لذلك ال جيب علىاملسيحي أن يعرب عـن عـدم اكتراثـه بذلك فحسب ،وإمنا عليه أن يستمع إىل نقاط االعـتراض
مـع متسكه يف قرارة نفسه بكل عقائده الكنسية.
 جيب االعتماد على الغرس الثقـايف وال جيـب إغفـال الـدور الـذي يقوم به الغرب يف العاملالثالث من تغيري حضاري.
 لقد سبق ملثل هذا احلوار بني العرب املسيحيني واملسلمني أن بـدأ يف املاضي ،يف دمشق (القرن( ) وصدق اهلل حيث يقول ( :وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قـد خرجوا به واهلل أعلم مبا كانوا يكتمون ) ،
سورة املائدة  ،اآلية . 2 :
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الثـامن) وقرطبـة (القرن الثـاين عشر) وأقرب منـا يف الشرق األوسـط (القرن التاسـع عشر)
وهـو مازال يتواصل ونأمل أن يزداد يف كل مكان تتواجد فيه املسـيحية واإلسـالم ولن نكف أبدا
عن تأكيد أمهية احلوار الثقايف.
 إن احل وار بالنسبة لكنيسة هو عبارة عـن أداة ،وبـالتحديد ،عبـارة عن طريقة للقيام بعملها يفعامل اليوم.

( )

كما اشتمل حبث " الدعـوة إىل التجـدد الروحـي " على دروس من املاضي

وتوقعات املستقبل وكان من بينها:
 جيـب استبدال تشويه مسعـة اإلسـالم بالتعـايش واحلـوار دون إضعاف التنصري على الرغممن زيف اإلسالم وعجزه.
 - 3جيب االهتمـام بدراسـة الالهوت اإلسالمي ،كمـا جيـب بذل اجلهود لتدعيم األرضية
املشتركة ،باإلضافة إىل اإلشـارة املالئمـة واملناسبة إىل املسيح ( ) .
والنصارى يؤملون من وراء هذه احلوارات واملناقشات أن يتـم اعتراف املسلمني بصحة دينهم،
وأهنم على شيء من احلق ،وأن هناك نقاطا ومسائل مشتركة بينهم ميكن استثمارها لالتفاق بني
الطرفني.
وهذا من أهداف مجعيـات احلـوار وهو مـا أشـار إليـه بعـض الباحثني بقوله( :وجوهرها
وهدفهـا يف احلقيقة هو أن يكسـب اليهود والنصارى يف هذا العصر اعترافا من املسلمني بصحة
دينهم ،وهذا لـه دور كبري يف صد النصارى واليهود عن الدخول يف اإلسـالم ،وذلـك ألن كثريا
من النصارى وبعض اليهود متعطشون إىل دين شامل كامل كاإلسالم ،وقد سئموا مما يسمى عندهـم
باملسيحية أو اليهوديـة الـيت هي من صنع األحبار والرهبان وليست الدين الصحيح الذي أنزله اهلل
على موسى وعيسى عليهما السالم ،فإذا مسع هؤالء تلك الشنشـنة -اليت تصدر من أشخاص يطلـق
( ) نقال عن مؤامرة الفاتيكان على اإلسالم  ،ص  . 0 - 28 :وانظر أيضـا كتـاب  :تنصري العامل  ،ص  ، 72 :وما بعدها
موضوع  :احلوار أداة لفرض االرتداد واعتنـاق املسيحية .
( ) التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص  . 184 :وقـد تركـت نقل الفقرة األوىل والثانية لعدم تعلقهما يف هذا املوضوع .
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عليهـم ألقـاب علميـة ودينيـة كبـرية -املتضمنة العترافهم بالدين النصراين والدين اليهودي
احملرفني ،ومسعـوا حـرص أولئـك العلمـاء األكـابر إىل مد أيديهـم إىل ديـن النصـارى
واليهود والبحث عن مزاملتـه بـأي مثن وحماولـة تقريبـه من اإلسالم خاب ظنهم وقالوا ملاذا ننتقل
إىل اإلسالم وهو كديننا الذي نشعر فيه بالتعاسة ،بل إن ديننا أفضل منه بداللة حـرص أصحابـه على
تقريبنـا إليهم ليكسبوا بذلك عزا وشرفا ) ( ) .
ذكر كل من د .مصطفى خالدي و د .عمر فروخ غايـة هـذا احلوار يف العصر احلاضر حيث
قاال :واحلوار بني املبشرين وبني أتبـاع األديان غري املسيحيني أمر قدمي ،فإن عددا كبريا من املؤسسات
الغربية كـاملدارس والنوادي ومجعيات الشبان والشابات وسائل حلـوار مستتر كثريا أو قليال -وغاية
هذا احلوار زعزعة العقائد على ألسنة أشـخاص معروفني يف قومهم.
واحلوار كاملعاهدات يظفر بالغنـائم فيهـا من كـان أقـوى يـدا وأرفع صوتا .ومما يؤسف له
أن نفرا قد محلهـم تيـار هـذا احلوار إىل حيث ال يريدون .وعلى كل فإن النتائج العملية لذلك
احلـوار مل تكـن بعيدة األثر يف حتقيق اهلـدف الذي نصـب هلا ،ذلـك ألن املخلصـني أدركوا
أن هذا احلوار هو وسيلة جديـدة من وسـائل التبشـري الديـين والسياسي معا .مث إن كثريا من
املخلصـني كـانوا يتتبعـون احلركـات العامة يف العامل فعلموا بأهداف هذا احلوار .أما الذين ليس
هلم تتبع ملا جيري يف العامل فقد ظنوا أن هذا احلوار فرصة لتبيني آرائهم ،وكـانوا يف ذلك خمطئني) ( ) .
وقد خفي على هؤالء املتحمسني هذا البـاب من املسـلمني أن كل املسائل اليت يزعمون أنه
ميكنهم االلتقاء فيها مـع النصـارى ال وجود هلا بل ال حقيقة هلا يف واقـع األمة النصرانيـة؛ ذلـك
ألن اإللـه الذي يدين له النصارى باإلميان خيتلف عن اهلل الذي يعبده املسلمون ،بل اإلله يف النصرانية
جزء من الوثنية النصرانية املثلثة ،واملسيح الـذي يؤهله النصارى خيتلف عن املسيح الـذي يؤمن

بنبوتـه املسلمون؛ إذ مسيح اهلدى غـري مسـيح الضـالل ،قـال تعاىل{ :

   

( ) أمهية اجلهاد يف نشر الدعوة اإلسالمية والرد على الطوائف املغالية فيـه ص  ، 338 :تأليف د  .علي بن نفيع العلياين .
( ) التبشري واالستعمار  ،ص . 14 :
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. ) ( }          
وكذلك اإلجنيل الذي تزنل على املسيح عليه السالم ويؤمن به املسلمون خيتلف عن هذه األساطري
اليت يتداولوها النصارى ويؤمنـون هبا.
وهذا احلوار الذي دلف من خالله املنصرون إىل ساحات األمة اإلسالمية

( )

يشككون تـارة

ويتمسكنون تـارة ،ويهـامجون تـارة ويساملون أخـرى ..نراهـم يعيـدون النظر يف جـدوى
هـذه الوسـيلة ومدى حتقيقها للغايات اليت قدرت هلا ،ففي املؤمتـر التنصـريي املنعقـد يف كلورادو
عام  804م قدم دانيل آر بروستر حبثا بعنـوان " :احلوار بني النصـارى واملسلمني وصلتـه
الوثيقـة بالتنصـري" وبـني فيـه تـاريخ احلوار ومستوياته واألدوار املتغرية للحوار يف كل فترة ،كما
قـدم فيـه قلق املنصرين من أن يتحول احلوار إىل وسـيلة إلسـالم احملـاورين من النصارى حيث
قال( :واألمر الذي يقلق املنصريـن -كما أقلقتهـم املوضوعات السابقة -ورمبا كان أكثر األمور اليت
تبعث على القلق -هو مفهوم احملاورة الذي أتقنه جملس الكنائس العاملي والذي يقول :إن احملاورة اليت تتم
بأمانة وصراحة وبدون عداوة أو حلـول مسبقة ،قـد تقود إىل كسب النصراين إىل جانب
املسلم) ( ).
ورغم هذه املراوحة من جانب النصارى جتاه هذا األمر ،إال أن الكثري من الباحثني املسلمني فرحوا
هبذا األمر ،وهتافتوا عليه ،وظنـوه بابا من أبواب الدعوة إىل اإلسالم -فهال كان هذا قبل أن يدعو
إليـه النصارى -وألن نكون أئمة هدى خريا من أن نكون تابعني للنصارى يف طروحاهتم فنحقق هلم ما
يريدون دون أن نشعر.
وهذا األمر -على أمهيته البالغة -مل يأخذ حقه من الدراسـة والتمحيص والتحقيق ،وإيضاح
( ) سورة النساء  ،اآلية . 10 :
( ) انظر اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األديان  ،د  .بكـر أبـو زيـد  ،ص . 7 :
( ) التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص . 0 4 :
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احلكـم الشرعي فيه -حسب علمـي -وإن كـانت أفـردت لذلـك دراسـات لكنها وقعـت
يف خطأ -فيمـا أعتقد -حيث نزلت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وسري السلف والعلماء املتعلقة
مبجادلة أهل الكتاب على احلوار الذي دعا إليه جملس الكنائس العاملي لغرض معـني وهو تنصـري
املسـلمني ،وإن مل يتحقـق ذلك ،فليتحقق ما دون ذلك وهو أن يظفروا باعتراف ،أو خيرجوا من هذا
احلوار أو ذاك بتوصيات ونتائج تكـون حجة ملشكك ،ودليـال ملنصر ،ومستندا لضغط سياسي كما
وقع يف مؤمتر لبنـان املنعقد عـام  80م بتحريـض من أمانـة سر الفاتيكـان الـذي حضـره
مخسـة وعشرون منصرا وعشرون مسلما من عشرين دولة ،وكـان موضوعـه " من أجل التفاهم
والتعامل اإلنساين " وناقش املوضوعات التالية:
( ) األديان واألمم.
( ) عبادة وصالة.
( ) العالقات النصرانية اإلسالمية.
( )3العالقات اإلسالمية النصرانية.
( )1الوحي احلقيقة واخلضوع.
وخرج بنتيجـة :أن على اإلنسـان أن يعيش مع أخيه اإلنسان وحىت يف نفس العائالت بإميان قوي
باهلل ولو اختلف التعبري الالهوتـي ،وتضـاربت اآلراء يف العقـائد .وانتهـى إىل التوصيات التالية-:
 شهادة صرحية بتجنب اخلوف والشك. االحترام املتبادل. رفض مجيع املقارنات بني مـا يف الديـانتني من ركـائز قويـة هنـا ومسائل ضعف يف اجلانباآلخر.
وكمـا وقـع يف احلوار الـذي أعقـب زيـارة السـادات إىل الفاتيكـان ومقابلته للبابا
وتباحثـا حـول موضـوع السـالم يف الشرق ،ورأيـا أن احلوار ممكن أن يساعد على مشروع
السالم ...فدعا األزهر أمانة سر الفاتيكان إىل حوار بينهما وكـانت موضوعاتـه:
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( ) اإلميان بالرسـل دون تفرقة.
( ) السالم من اإلسالم.
( ) التعـامل والتعـاون وانعـدام التعصب يف اإلسالم.
( )3اجلديد يف حوار الكنيسة مع اإلسالم ( ) .
ويف ختام هذه الفقرة أقول :إن أي جـدل ديـين مـع النصـارى ينبغي أن يكون منطلقا من

قوله تعاىل{ :

                 

}               

( )

ووفق سنة

رسول اهلل  وعلى ضوء جدال السلف الصاحل ألهل الكتاب.
إيقاظ اللغات واللهجات احمللية
ملا كانت اللغة العربية وعاء للقرآن الكرمي وسنة سيد املرسـلني  وحاوية لعلم علماء املسـلمني
يف مشـارق األرض ومغارهبا من خبارى إىل قرطبة ،وكان شيوعها يف العـامل اإلسالمي سبيال ميسرا
ليتلقى املسلمون اإلسالم غضا طريا من مصادره األوىل ..هلذا ولغريه جهد أعداء اهلل يف إحياء اللغات
القومية وفصـل الشعوب اإلسـالمية عن اللغة العربية لغة القرآن فكانت املهمة األوىل لكل مستعمر
غاشم ،ولكل طاغية ظامل اسـتبدال اللغـة العربيـة بغريهـا ،واسـتبدال احلـرف العريب بغريه كما
يف أفريقيا واجلمهوريات اإلسالمية وتركيا وغريهـا .وال تزال هـذه احللقـات متواصلـة وال تـزال
الشعوب اإلسـالمية وهلل احلمد تعود أدراجها إىل دينها ولغتها.
وقد تضمـن مؤمتر التنصـري املنعقـد يف كلورادو حبثـا بعنوان " :الوضـع الراهن لترمجـات
اإلجنيل إىل لغـات املسلمني " وجـاء فيـه( :ونظرا لتعـدد اللهجـات يف اللغـة العربيـة جيـري
العمـل على ترمجـة األنـاجيل األربعة إىل اللهجـة العربية اللبنانيـة ،وقـد نشرت الكتـب
( ) املناظرات بني املسلمني والنصارى  ،رسـالة الدكتـوراه  ،إعـداد الباحثة فـايزة بنـت حممد خاطر  .ص ، 47-0 :
. 4 -0
( ) سورة آل عمران  ،اآلية . 23 :
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املقدسـة أيضـا باللغـات اجلزائريـة والتشـادية واملصريـة والفلسـطينية والسودانية إال أن تلك
الترمجات مل جتد قبوال يذكر ،وعلى الرغم مـن أن هناك دائما اهتماما ثقافيا أو قوميا باللهجات
احملليـة إال أن سيطرة اللغة الفصحى مل تتأثر بأية حماولة يف هذا الصدد)

(

).


تطبيق املقاييس العلمية
إن الدعوة إىل النصرانية دعوة تعتمد على الوسائل البشرية ،ألهنا تفتقر إىل التأييد اإلهلي ،وتبذل
املساعي ،وتنفق األموال ،وجتـدد يف األساليب والوسائل ،وختضع كل ما تعلمه علماؤهـا يف
معـاهدهم التطبيقية خلدمة هذا الدين الوضعي ( ) .
ومن ذلـك استخدام املقاييس العلمية والتجـارب املعملية يف ميـدان الدعوة إىل النصرانية،
فقـد قـدم حبـث إىل مؤمتـر كلـورادو التنصريي املنعقـد عـام  804م قـارن فيـه املنصر
بـني جتربـة األرض املزروعة وكيفية اختبار التربة وهتيئتها ومتابعـة الزرع حىت احلصاد وبني طريقة
املنصر يف بث دعوته وتعهدها ومتابعتها ( ) .
كما قدم يف هذا املؤمتر حبث بعنوان تطبيق " :مقياس إينكل " يف عملية تنصري املسلمني (. )3
وبعد هذا العرض املوجز ألهداف النصارى ووسائلهم يف نشر دينهـم وترويـج بـاطلهم

نتذكـر قـول اهلل تعاىل{ :

          

}       
}  

()2

وأن {

()1

وحنن علـى يقـني{ :

    

           

( ) التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص . 132 :
( ) ومع كل هذا اإلجالب خبيل الباطل ورجله فال تزال النتائج اليت تتحقق هلم ال تقابل عشر معشار اجلهود املبذولة واألموال
املنفقة .
( ) املصدر السابق  ،ص . 33 - 8 :
( )3املصدر السابق  ،ص . 30- 1 :
( )1سورة النمل  ،اآلية . 1 -17 :
( )2سورة يونس  ،اآلية . 4 :
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 . ) ( }    وندرك أن غايتهم وهي إطفاء نور اهلل والصد عن سبيله لن تتحقق.
وقد ظن أوليـاء الشيطان مـن النصـارى أن القضـاء على اإلسالم وتنحيته عن وجه األرض أمر
ممكـن ..وقـد جهل هؤالء أن اهلل تكفل حبفظ هذا الديـن ،ومل يكـل ذلـك إىل البشر ،وقـد
كتـب البقاء والنصـر هلذا الديـن إىل قيـام الساعة ،وأن مشس اإلسـالم وإن غربت عن قطر أو
قارة فإهنا ال تغرب إال لتشرق على قطر آخر أو قارة أخرى ،وانظر كيف تواطأ الغرب النصراين على
إزاحة املعسـكر الشيوعي ليخرج من حتت أركانه اإلسالم مرة أخرى يف تلك املناطق ،فإذا ما كان
يعرف باالحتاد السوفييت أصبـح اجلمهوريـات اإلسالمية ،وعـرف العـامل اإلسـالمي واتصـل
مبسـلمي تلـك اجلمهوريـات وجبمهوريات أوربا الشرقية.

( ) سورة النساء  ،اآلية . 02 :
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حسرات املنصرين
خيرب املوىل جـل ثناؤه وتقدست أمسـاؤه أن الكـافرين ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سـبيل اهلل،

وأهنـم سيغلبون ثـم تكـون نفقـاهتم عليهم حسرة قال تعاىل{ :

    

                


} 

( )

قـال ابن كثري رمحه اهلل( :أخـرب تعـاىل أن الكفـار ينفقـون أمواهلـم

ليصدوا عن اتبـاع احلـق فسيفعلون ذلك مث تذهب أمواهلم ،مث تكون عليهم حسرة أي ندامة؛ حيث
مل جتد شيئا ،ألهنـم أرادوا إطفـاء نور اهلل ،وظهور كلمتهـم على كلمـة احلـق ،واهلل متـم نوره
ولو كـره الكـافرون ،ونـاصر دينـه ومعلي كلمته ،ومظهر دينه على كل دين ،فهذا اخلزي هلم يف
الدنيـا ،وهلم يف اآلخرة عذاب النار ،فمن عاش منهم رأى بعينه ومسع بأذنه ما يسـوؤه ،ومن قتـل
منهـم أو مات فـإىل اخلزي األبـدي والعـذاب السرمدي)

( )

.

وقول اهلل حق ،وخـربه صدق ،آمنـا بـه وصدقنـاه ،ورأينـا شواهده أمامنا ،وأثناء قراءيت يف
وثائق املنصرين عن التنصري عثرت على أقوال كثرية هلم تبني حسراهتم على جهودهم اليت ضاعت هباء،
وعلى أمواهلم اليت ذهبت أدراج الرياح ،وعلى أعمارهم اليت انقضـت يف عمل ال ينتـج ،ودعوة ال
تثمر إال احلسـرة يف قلـوب أرباهبـا ...فأحببت أن أمجع هذه احلسرات وأوثقها من مصادرها
وأعرضها أمـام القارئ املسلم؛ لتشفى صدور املؤمنني وليزداد الذين آمنوا إميانا كمـا قال تعاىل:

{

                                       

. ) ( }  
وقد رأيـت أن أجعل هذه احلسرات يف عناوين جانبيـة وأن أدون حتت كل عنوان ما يناسبه من
أقواهلم فإىل أوىل هذه احلسرات:
( ) سورة األنفال  ،اآلية . 2 :
( ) تفسري القرآن العظيم  ،ص . 70 :
( ) سورة املدثر  ،اآلية . :
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احلسرة األوىل هوان النصرانية

ارتبطت النصرانية يف ذهن املسلم بـالكفر قـال تعاىل{ :
       

}

( )

      

وارتبطت النصرانيـة -أيضـا -يف وجـدان املؤمـن

بالتطـاول على اهلل تطاوال كادت السماوات أن تتفطر منه وأن تنشق األرض وختر اجلبـال هدا قال

تعاىل{ :

               

                   

 ، ) ( }       وهانوا على أنفسـهم ليقينهم بفساد عقيدهتم،
وعجز ملتهم أن تقدم هلم نظاما حيقق الرقـي اإلنساين لإلنسان ،ويكفل هلـم مسو األخـالق يقـول
املنصر فالـريي هوفمان ( :ال يزال معظم النـاس يف مجيـع أحنـاء العـامل يقرون التفـوق التقين
للحضارة الغربيـة ،فـإن هـذا التفـوق على املستوى األخالقـي مشكوك فيه وحمل تساؤل ،واليوم
وعلى ضوء الواقع احلايل يف تفكك األسرة يف جمتمعنا الغريب ،وارتفاع معدالت اجلرائم وحاالت الطالق
والزيادة املستمرة يف االحنرافات اجلنسية ،مل يتبق لنـا إال القليـل الـذي نفخر به)

( )

.

وجاء يف كتـاب صدر عن الفاتيكـان عـام  828م بعنـوان " :توجيهات من أجل حوار بني
املسيحيني واملسلمني " ما يؤكد يقينهـم بفساد عقيدهتم وعجزها من مواجهـة احلـق حيث جـاء
فيـه (يف أي حوار جيب على املسيحي أن يقنـع املسـلم بـأن املسيحية قائمـة على التوحيد وأال
يناقش أية تفاصيل ،فأي كـالم سيقوله املسيحي تـربيرا للعقيدة لن ميكنه أن يقنع به املسلم الذي ال
يرى الثـالوث إال املسـاس بالتوحيد) (. )3
وأختم هذه الفقرة حبسرة جون فـان إس على ضيـاع اجلهود التعليمية يف طالب يتعلمون يف
( ) سورة املائدة  ،اآلية . 0 :
( ) سورة مرمي  ،اآلية . 8 -44 :
( ) التنصر  ،ص . 4 :
( )3نقال عن مؤامرة الفاتيكان على اإلسالم  ،د  .زينب عبد العزيز ص . 07 :
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مدارسهم التنصريية مث يذيعون خزيهم وينضرون عيوهبم إذ يقول متحدثـا عن التطبيـب
والتدريـس( :فهـذا اهلدف عائق وليس مسـاعدا ،ألن األعمـال اجمليدة هـي األسـاس يف حماربة
اإلسالم ،وال نتحمـل مثن دعـم هـذه الفكـرة ،فاملدرسة مهمـا كانت جمهزة يف بلد مثل هذا
فهي أسوأ من أن تكون غـري ذات قيمـة إذا كانت تثقف العقل؛ ألهنا تنتـج متعلمـني أوغـادا
يـأخذون عيوبنـا ويشوهون فضائلنا) ( ) فهل كنـت تعلـم الرذيلـة؟ أم كنـت تشيع الفاحشة؟

ولكن { }       

( )

وقد اعـترف أرباب النصرانية أهنا عاجزة يف نفسها،

عـاجزة أن تقـدم ألهلهـا مـا يسعدهم ،بل من تدرسهم يف مدارسها يصبحون أوغادا ،ألهنم
عرفوا عيوهبـا وهجروهـا ،فهل يرجـو املنصر ممـن من اهلل عليـه بـالعقيدة الصافية واملنهج
الكامل والشـريعة الشـاملة أن يهجـر التوحيد ليعتنـق التثليث ،ويهجر الطهر والعفاف لـريتكس
يف محـأة الرذيلـة والفجـور ويتخلى عن اليقني ليعيش احلرية والشك واالضطراب.
احلسرة الثانية جرائم النصارى السابقة يف حق األمة اإلسالمية
منذ أن ختلت هذه األمة عن اجلهاد يف سبيل اهلل إلعالء كلمـة اهلل ونشر ديـن اهلل ،والدفـاع عن
حرمـات املسـلمني وأعراضهـم ودمائهم -جترأت على األمة اإلسالمية أيد كانت صاغرة تدفـع
اجلزية وهي ذليلة ...فاستباحت الديار وسفكت الدمـاء وهتكـت األعـراض وسلبت األموال
واحتلت األوطان وال تزال هذه اليـد النصرانيـة اآلمثـة الغامشة يف ساحات األمـة اإلسالمية فهـذه
سـيوفهم تقطر من دمائنا يف كل واد يف البوسنة واهلرسـك وكوسـوفو وبورمـا والفلبـني
والصومـال وفلسـطني وال تـزال تسـمع دوي االنفجـارات وأزيـز الطائرات فوق رؤوس
الضعفاء واملساكني.
وهذا األمر -رغم شدته مل يكن شرا حمضا -بل كان فيه خـري لألمة اإلسالمية إذ أورثها بغـض
النصـارى ومنـافرهتم وعدم قبوهلـم دينهم حيث ارتبطت النصرانيـة يف ذهن املسـلم بـاحلروب
( ) أصول التنصري يف اخلليج العريب  ،ص . 30 :
( ) سورة األعراف  ،اآلية . 14 :
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الصليبيـة وباالستعمار وارتبطـت يف العصر احلـاضر باالسـتحواذ االسـتعماري علـى خـريات
األمـة ،واالستبداد السياسي ،والتطفيـف يف الـوزن يف القرارات الدولية ويف اإلخالل جبودة
الصادرات إىل املسلمني ...فأنتج كل ذلك شعورا مبقت النصارى مقتـا ملسـه النصارى أثنـاء
دعوهتـم للمسلمني إىل النصرانية فقد كتب نورمان دانيال ( :لقد كان أكـثر مـا أصيب بالضرر هو
االتصال وإمكانية التخاطب مع هؤالء الناس نتيجة للعالقة االستبدادية غري احملتملـة مـن قبل الغزاة
جتـاه املغلوبـني والـيت يستحيل التخفيف من آالمهـا ...وقـد بدأ التشويش على االتصـال
عندما رفض األوربيون أن يقتنعوا بأن العامل مثله كمثل أوربا له احلق يف أن تكون له ثقافته اخلاصة ،لقد
كـانت مأسـاة الكنيسـة النصرانية هي اخللـط بـني حقـائق الديـن والثقافـة)

( )

وممـا

يوجـه إليـه احملـاور النصراين يف حواره مع املسلمني " ضـرورة القيـام بفصـل املسيحية يف حد
ذاهتا عـن العـامل الغريب ومواقفه املاديـة ومواقفه االستعمارية ،فاملسلم مل ينس ذلك بعد

( )

ويف

حتليل لشاريل عـن البيئـة اإلسـالمية ومدى قبوهلا للنصرانية قال( :إن تاريخ العالقة بني اإلسالم
والنصرانية تاريخ حافل باحلروب اليت مل تنقطـع ،فهنـالك فتوحـات املسـلمني يف مشال أفريقيا
وأسـبانيا واحلـروب الصليبيـة واحلـروب الـيت دارت بـني الطرفني يف العصـور الوسطى ويف
عصر النهضـة ويف وسـط وشرق أوربا والتوسع االسـتعماري للقوى النصرانيـة الغربية داخـل
أراضي املسلمني هذا باإلضافة إىل املواجهات الراهنة حـول الصهيونيـة ولبنـان والنفط ،وعرب هذا
التاريخ الطويل تصرف النصـارى بصـورة ال متـت إىل تعاليم النصرانية بصلة ،وكـان لتلك
التصرفـات أثرهـا يف تشـويه رسالة اإلجنيل وإحباط مراميها)

( )

.

ير يد النصارى أن ينسى املسلمون احلروب الصليبية حىت تزول احلواجز النفسية اليت يظنون أهنا هي
اليت حتول بينهم وبني النصرانيـة ،ومن أجل ذلك انطلقت من أوربا " .مسرية مصاحلة " نصرانية
( ) التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي ص . 13 :
( ) توجيهات من أجل حـوار بـني املسيحيني واملسـلمني  ،صادر عن الفاتيكـان عـام  828م  ،نقال عن مؤامرة الفاتيكان
على اإلسالم  ،ص . 07 :
( ) التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص . 7 :
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لالعتذار للمسـلمني عن احلمـالت الصليبيـة ،وقـد بـدأت هـذه املسـرية عـام  882م يف
فرنسـا ،مث تبعهـا يف أملانيـا حـوايل  777شـخص عام  880معظمهم مـن ساللة
الصليبـني ،وقـد زارت هذه املسـرية تركيا ولبنان ،والتقت ببعض املسؤولني وببعض املارة وقدما هلم
بعض اهلدايا مع اعتذار شفهي عن جرائـم أجدادهـم الصليبـني الذيـن غزوا املنطقة قبـل
تسـعمائة سنة وارتكبوا فيهـا اجملـازر وأحلقـوا بـالبالد الدمار ( ) .
فهل يظن النصارى السذج أن املسلمني ينسـون ذلـك التـاريخ هبدية تافهة ،واعتذار بارد...
فهال أقاموا مدنا يف بالد املسـلمني عمـا دمروه ،وهال قدموا إعانات مالية ألبناء املسلمني ،وهال
قدموا تدريبـا تعليميا وتقنيا ،وهـال قدموا رعايـة ماليـة للمعوزين واأليتـام ..كمـا يقدمون
اليوم لليهود ضريبة ملا ارتكبوه يف حقهم -كما افـترى ذلـك عليهم اليهود.
ولكن هل نسيت تلك املسريات النصرانيـة أن دماءنـا ال زالـت راعفة يف البوسنة واهلرسك،
وأن جراحنا ال زالت دامية يف كوسوفو ،وأن إخواننا املسلمني يف تلك البالد يسكنون اخليـام بعـد أن
دمرت النصرانية بيوهتم ..فمىت ستتجول مسـرية مصاحلـة أخرى عن هـذه اجلرائم ؟؟
احلسرة الثالثة الوسائل الفاشلة
كثري من وسائل النصارى لنشر نصرانيتهم وسائل فاشلة ،فهي وإن أبرقت وأرعدت زبد ال ينفع
الناس فضـال عن أن يغريهـم هبجر احلق ،وذلك ألهنا من عمل مفسد كـافر ،وحتمل يف طياهتا
بـاطال ،وتدعو إىل كفر ،وتواجه حقا ،وتدعو مؤمنـني ...مثلهـا مثل سـحرة فرعون الذين قال

هلم موسى عليه السالم -كما أخـرب اهلل عن ذلـك يف حمكـم تزنيلـه{ :

      

. ) ( }                 
إن الذي حكم على كثري من وسائلهم بالفشل منصرون جربوا كثريا من الوسائل يف تنصري
املسلمني ،فكـانت نتيجتها هبـاء وخسارة وحسرة يف قلوهبم يقول أحـد املـربجمني( :إن احلاجـة
( ) انظر جريـدة الشرق األوسط العـدد  0 1الصفحـة األوىل  ،والعـدد
( ) سورة يونس  ،اآلية . 4 -4 :
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املاسـة هـي إىل برجمة فعالة مؤثرة إن حوايل  %81من الـربامج النصرانيـة املوجهـة إىل
املسـلمني ال جتـد قبوال لدى أغلبيـة املسـتمعني يف هـذه البلـدان) ( ) فاحلمد هلل الذي رد كيد
الفجار ،وحفظ األمة مـن أن تؤثر فيهـا أالعيب أولياء الشيطان.
كما أكد دونالدر يف حبثه املعنـون بـ " تطوير وسائل جديـدة لتساعد يف تنصري املسلمني " أن
اجلمعيـات التنصرييـة مل تشـهد حتـوال حنو النصرانية إذ يقول( :إن مجعيـات التنصري الـيت
عـربت عن هـذا اهلدف (أي كسب املسلمني إىل النصرانية) مل تشهد حتوال كبـريا حنـو النصرانية
من قبل املسلمني ،ومل تستطع إنشاء كنيسـة حمليـة قويـة

( )

ومل تنعـم كذلـك بتكـاثر

املؤمنـني ..إىل أن قـال :ولكـن مثـل هـذه اجلمعيات مل تر أبدا عظمة الرب يف كسب
املسلمني)( ) وهذا منصر آخر قال بعد أن سرد احلواجز اليت حتول بني املسلمني وبني النصرانية( :إن منوا
هاما للكنيسة على حساب اجملتمـع املسلم غـري حمتمل حىت ميكن استنباط بعض الوسائل لكسب
أجـزاء متجاوبـة منـه)

()3

وهذا منصر آخر قال بعد أن أمضى أربعني سنة يزرع اليـأس وحيصد

اهلم والغم يف حماولة تعيسة لتنصري املسلمني( :وبعد خـربة أربعني عامـا كانت بعضهـا جتربـة
قاسية وحزينـة يف بذر البـذور فـوق الصخـور ومشاهدة الطيور تلتقطها عن آخرها) (. )1
وحنن نقول هلذا املنصر وغـريه جـرب مـا شئت من الوسـائل واجلب خبيلك ورجلك وأبشر
بالفشل الذريع وبسوء العاقبة فـإن اهلل كتب النصر والتمكني هلذا الدين فأنت وأمثالك ممـن قـال اهلل

فيهـم{ :

                                    

. )2( }  
( ) التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص . 1 3 :
( ) يقصد بالكنيسة احمللية اليت يديرهـا ويشرف عليهـا رهبان من أبنـاء البلد املراد تنصريه .
( ) املصدر السابق  ،ص . 273 :
( )3املصدر السابق  ،ص . 3 :
( )1املصدر السابق  ،ص . 112 :
( )2سورة التوبة  ،اآلية . :
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ومما يؤكد فشل أسـاليبهم مـا ورد يف اخلطاب الرئيس الـذي قدمه و .ستانلي مونيهام إىل
املؤمتـر التنصريي املنعقد يف أمريكـا عـام  804م إذ جاء فيه (إن مطبوعات اإلرساليات
التنصرييـة الـيت تعمل يف صفوف املسلمني مليئة بإشارات وعبارت مثـل "عـدم االستجابة" أو
"منطقة صعبة" أو "منو بطيء " أو "أرض وعرة".
أما السعادة اليت يدعون إليها ويبشرون هبا فقد ظهرت آثارهـا يف تايالند كما يف اخلطاب السابق:
حيث جاء فيه ( كنا منذ شهور يف محلة تنصري يف أرجاء مدينة " شينك ماي " وكـانت احلملـة
جـزءا من احتفال يشمل البالد برمتهـا بذكـرى مرور ( ) 17عامـا على بـدء التنصري فيها،
وتعترب هذه املدينة املركز النصراين يف مشال تايالند ،وقد وصلها الكتاب املقدس منذ ( ) 7أعوام ومع
ذلك فإن النصارى يف هذه املدينة الزالوا أقلية صغرية مكتئبة) ( ) .
احلسرة الرابعة حماوالت يائسة
يقوم املنصرون بـني آونـة وأخرى بتجـارب جديـدة لدعـوة املسلمني إىل النصرانية ،مث ما
يلبثون أن يكتشفوا أن هـذه التجـارب حماوالت يائسة ،ومن ذلك ما قام به أحد القساوسة يف منطقة
الشرق األوسط من تغيري لطريقة دعوته ومظهره وأسلوب خطابه ونوع أدلته ليحاكي بذلـك الداعيـة
املسـلم إذ وعظهـم بأسلوب محاسي ولبس مالبس مشاهبة ملالبس الداعية املسـلم ( ) وطلـب من
احلضور رفـع أيديهم أثناء الصالة كما يفعل املسلمون ،كما طلـب منهـم الوقـوف ألداء
الصالة ..مث قدم هذه التجربة يف حبـث إىل املؤمتر التنصـريي يف أمريكا -كلـورادوا -زاعمـا أنه
هبذه الطريقـة يؤثر على املسلمني وينقلهم إىل النصرانية ..ومما استقبلت به هذه التجربة يف ذلـك
املؤمتر قول أحدهم( :إذا كانت طريقة القـس إبراهيـم مؤثرة إىل مثـل هـذه الدرجة فأين هؤالء
الذين استطاع أن حيوهلم عن دينهم) ( ) .
ومن ذلك -أيضا -ما قدمه دونالدر ريكاردز من اقتراح إجيـاد مسجد عيسوي ليكون وسيلة
( ) التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص  7 :وانظر أيضا ص  :منه .
( ) ليس للداعية املسلم مالبس خاصة  ،ولكنه ظن ذلك فاجتهد يف تغيري مالبسه .
( ) املصدر السابق  ،ص . 3- 8 :
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لدعوة املسلمني إىل النصرانية وتتلخص األفكار الرئيسة يف هذه التجربة مبا يلي:
 القرارات اخلاصة مبا ينبغي عمله خالل شهر رمضان. التقومي النصرانـي للنـاس الذين لديهـم استعداد للتقبل وذلـك مبراعاة أن يبدأ األسبوع منيوم اجلمعة بدال من يوم األحد.
 اإلصرار على اإلبقاء على اخللفية الثقافية. - 3وضع األحذية خارج املسجد وأن تكون هناك أوضـاع متعـددة للصالة كالركوع ورفع األيدي
واستعمال احلصر للصالة.
 - 1عدم إلزام املصلني باالجتاه شرقا.
وبعد تدارس هذه التجربة يف املؤمتر السابق واعتراض كثري مـن املؤمترين عليها كان رد الكاتب
كالتايل( :ليس من احلكمة اإلقرار بأن  %88من االستجابات كانت متوقعة ،لقد كانت -مذلـة أن
أقـرأ آراء زمالئي حول الوسائل اجلديدة على الرغم من اجلهد الذي بذلتـه فيها ،ومن جهة أخرى
فقد كان مزعجا حقا أن تكون هناك مقاومـة كبرية كهذه) ( ) .
ومن هذه التجارب اليت طرحت أمـام املنصرين جتربـة احلوار النصراين اإلسالمي

( )

وبعد

استعراض نتائجه قال دانيل آربر وسـتر( :واألمر الذي يقلق املنصريـن -كمـا أقلقتهـم
املوضوعـات السـابقة ،ورمبا كان أكثر األمور اليت تبعـث على القلق -هو مفهوم احملـاورة الذي
أتقنه جملس الكنائس العاملي والذي يقول :إن احملـاورة الـيت تتـم بأمانة وصراحة وبدون عداوة أو
حلول مسـبقة قـد تقـود إىل كسـب النصراين إىل جانب املسلم) ( ) .
احلسرة اخلامسة قوة اإلسالم
اهلل أكرب ،والعزة هلل ولرسوله وللمؤمنـني ،هـذا الديـن الـذي أنزله اهلل وأكمله وأظهره على
الدين كله ،وأخرب أن أعداءه يكيـدون هلذا الدين كيدا للقضاء عليه ،ولطمس معامله؛ ولكن يريدون
( ) املصدر السابق  ،ص . 2 4 :
( ) وقد تناولت هذه التجربة يف هذه البحث انظر ص  ، 2 :ومل أطل النفس فيها  ،ومل أوفها حقها .
( ) املصدر السابق  ،ص . 0 4 :
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ليطفئـوا نور اهلل واهلل متم نوره ولو كره الكافرون ،فمهمـا حـاولوا ،ومهمـا أجلبوا خبيلهم
ورجلهم ..يبقى هذا الدين راسخا رسوخ اجلبال يعجز الكفار أن ينالوا منه حىت يقول قـائلهم( :إنـين
أميـل إىل االتفـاق مـع فاندر وزومير ومزيتاك وآخرون فيما ذهبوا إليه من أن اإلسالم حركـة
دينية

( )

معادية للنصرانية خمططة ختطيطا يفـوق قـدرة البشر ملقاومة إجنيل

( )

ربنـا يسوع املسيح،

إن اإلسـالم هو الدين الوحيد الـذي تناقـض مصادره األصلية أسس النصرانية ،وترفض بكل
وضوح صحـة اإلجنيل والثقة مبا فيه ،وأبوة الرب ،وأن املسيح ابنه إىل أن يقول ..إنه اخلالف األكرب يف
النصرانية ويف الكتاب املقدس ،ولكـن حمـرك هـذا اخلـالف هو اإلسالم ،وليـس النصرانيـة ويف
ذات الوقـت فالنظـام اإلسالمي هو أكثر النظم الدينية املتناسقة اجتماعيا وسياسـيا ،ويفوق يف ذلك
النظام الشيوعي ،ولكن هذه هي احلقيقـة)

( )

وسبق هؤالء جاير دنر يف خطابه الذي ألقاه يف مؤمتر

القاهرة التنصريي املنعقد عـام  8 7م إذ قال( :إن مشكلة اإلسالم هذه مسألة ال ميكن أن نتغافلهـا
ببسـاطة ( )3ليسـت يف مواجهـة األوضـاع العاجلـة بطريقـة ال ميكـن وصفها ،واليت تواجهنا
يف الشـرق األقصى وهـذه أوال؛ ألن اإلسـالم على أبوابنا فمن أقصى الساحل الشمايل األفريقـي
يواجـه أوربـا ،إنـه فعـال يلمسها ،وميكـن القـول إنـه ميسكـها عمليـا من طريف البحـر
املتوسط ..فكروا يف تلك الكتلة املركزية للعامل اإلسالمي الصلب مـن مشال أفريقيا إىل غرب ووسط
آسيا إنه كإسفني ثابت حيجب الغرب املسيحي عن الشرق الوثين ..إىل أن يقول :فـإن ذلـك الوتـد
الغريـب عنا واملعادي لنا وهو غري منسـجم أو متعـاطف معنـا ،سيقطع العـامل النصراين الشرقي
والغريب كليـة إىل نصفـني ،فـاصال االثنـني ،مظهرا ليس فتقا فحسب بل صدعا من القمة إىل
القاع يف ثوب الكنيسة اليت لوال اإلسالم النتصـر عليهـا املسيح ،فحقـا فلذلـك جيـب أال
( ) اإلسالم ليس حركة دينية بل دين إهلي .
( ) اإلسالم ال يقاوم إجنيل املسيح عيسى ابن مريـم عليـه السـالم بل يؤمن به  ،وإمنـا حيكم بتحريف وفساد أناجيل النصارى
املوجودة اليوم اململئة بالكفر والبهتان .
( ) املصدر السابق  ،ص . 122 :
( )3هذه املشكلة يف نظره تتلخص يف أن وجود احلكومات املستقرة يف أفريقيـا يفتح الطريق أمام انتشار اإلسالم يف كل الدول
األفريقية لذلـك فال بـد من زعزعة أمن هذه القارة .
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نؤجـل مشكلة اإلسالم ،إهنا مشكلة اليوم كمـا رأينـا)

( )

بل اإلسـالم هـو العقبة الكؤود اليت

ستقف أمام اجلهود التنصريية بإذن اهلل.
يقول شاريل واحلسرة متأل قلبه( :واإلسالم نفسه عقيدة تبشريية عدوانية

( )

جنحت عرب التاريخ يف

ضم العديد من الشـعوب ،ونتيجـة للتفاعل بني اإلسالم "األصيل " وبني البيئـات احملليـة
املختلفـة ظهرت أمور جديـدة واسـعة جندهـا يف اإلسـالم املعـاصر ،كمـا أن تـاريخ
االحتكاك الطويل بني املسلمني والنصـارى جعـل املسلمني يشـعرون بأهنم يفهمون النصرانية على
حقيقتها) ( )  .فاحلمد هلل الذي من علـى أهل التوحيد مبعرفة النصرانية على حقيقتها ،وجعل النصارى
يعلمـون ذلك من أهل التوحيد فيزيدهم ذلك يأسا وقنوطـا من دعوهتـم إىل النصرانية.
ومنذ ظهر اإلسالم ،وانتشر نوره يف أرجاء األرض والنصرانية البائسة حتاول جاهدة أن توقف منوه،
وأن حتـول بينـه وبـني عبـاد اهلل يقول د .ماكس كريشو( :منذ ظهوره يف القرن السابع واإلسالم
ميثـل حتديا لكنيسة يسوع املسيح ،ولست حباجة لسرد التقدم الذي أحـرزه اإلسـالم يف قرونـه
األوىل أو تعـداد احملـاوالت الـيت متـت لوقـف املـد اإلسالمي بالقوة العسكرية ،وبصورة عامة
كانت احلمالت التنصرييـة غري فعالة نسبيا يف استعادة منـاطق إسـالمية إىل املسيح بينما استمر
اإلسالم يف االنتشار على طول آسيا وإفريقيـا وينتشر اليـوم يف العـامل الغريب) (. )3
فاحلمد هلل الذي كتب النصـر والتمكـني والبقـاء هلذا الديـن ،وجعله يف منأى عن كيد
الفجار ،وجعل مهمة من يروم دعوة أتباعـه مهمة صعبة بل عسرية ومثبطة للعزمية ،وانظر إىل قـول
املنصر اخلبيث زومير  -بعد أن أعياه هذا األمـر( -إن تنصـري العـامل اإلسالمي مهمـة عظيمة صعبة
( ) الوثيقة اإلسالم اخلطر  ،ص . 8- 4 :
( ) ليس اإلسالم عقيدة عدوانية؛ بل هو دين الدعـوة واليسـر  ،وانظر إىل قـول هـذا الكافر  :اإلسالم نفسه عقيدة تبشريية .
أي دين دعوة .
( ) التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص . 7 :
( )3املصدر السابق  ،ص  . 1 :أكثرت النقل من هذا املصـدر  ،ألنه مجـاع األحبـاث اليت قدمت إىل املؤمتر التنصريي يف
كولورادو يف الواليـات املتحـدة األمريكية عـام  804م  ،وألن هذه األحباث قدمت إىل هذا املؤمتر يف أجواء سرية مما
صبغها بصبغة املصارحة .
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للغاية ومثبطة للعزمية إىل درجة ال ميكن أن يشجع عليهـا إال تطلع املتسلقني إىل األعلى) ( )  .
احلسرة السادسة مقاومة املسلمني للنصرانية وبغضهم للمناشط النصرانية
{

أخـرب اهلل يف حمكـم تزنيله عن صفة هـذه األمـة يف الكتـب السابقة فقال جل ثناؤه:
                  

                   
               

 ) ( }      وقال عز من قائل{ :

     

 ) ( }      فاحلمد هلل الذي وفق هذه األمة للتمسك بدينها ،وغرس يف
قلوب أبنائها منافرة أعدائها ،فمهما ضعفـت األمـة ومهما افتقرت ومهما تناحرت فيما بينها ،إال أهنا
تبقى وفية لدينها ،كافرة مبن كفر برهبا ،كارهة لكل كافر يلبس لبوس الرمحة والشفقة ليقدم هلا يف يوم
جوعها لقمة تسد رمقها ليسرق منها دينها ،وينتهـك عفافها

()3

وملا ذكر تشارلس كرافت أحـد

أسـاليب فـرض النصرانيـة بـالقوة يف اجملتمعـات اإلسـالمية قـال معلقـا على ذلـك ( :لقد
قـاوم املسلمون بصـورة عامة -بـالطبع -هـذا اإلكـراه الثقـايف وخاصة يف املسائل الالهوتية،
وهبذا تركونـا بـدون اسـتراتيجية تنصرييـة ،علينـا لذلك أن نتعلم كيف نكسب أو ننال حق
اإلصغاء إلينا) (. )1
( ) املصدر السابق  ،ص  3 :وقصـد بقولـه  :املتسلقني إىل األعلى  :متسلقي اجلبال الذي يبذل الواحد منهم جهده لتسلق
اجلبل  ،ونادرا ما يرى القمـة  ،ألنه مشغول بالنظر إىل مواقع أقدامه ومتوجس من اهلوة السحيقة اليت حتته  ،وهلذا يشعر
بـالتعب املتزايد والعبء الثقيل والفشل املتوقع  ،واخلسارة العظيمة .
( ) سورة الفتح  ،اآلية . 8 :
( ) سورة اجملادلة  ،اآلية . :
( )3خري شاهد على ذلك موقـف املسلمني املستضعفني يف الصومـال الذيـن شردهتم احلرب وأرهقهم اجلوع واملرض ومل ميدوا
أيديهم إىل اجلمعيات التنصريية .
( )1التنصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،ص . 22 :
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وقال زومير يف كلمتـه اليت ألقاهـا أثنـاء انعقـاد مؤمتر القدس التنصريي عام  8 1م ردا على
ما أبـداه املنصرون من روح اليـأس اليت كانت خميمة على املؤمترين( :إين أقركم علـى أن الذين
أدخلوا من املسلمني يف حظرية املسـيحية مل يكونـوا مسـلمني حقيقيـني ،لقـد كانوا كما قلتم
أحد ثالثة:
 إما صغري مل يكن له من أهله من يعرفه ما هو اإلسالم. إما رجل مستخف باألديان ال يبغي غري احلصول على قوته ،وقد اشتد به الفقر ،وعزت عليه لقمةالعيش.
 وإما آخر يبغي الوصول إىل غاية من الغايات الشخصية ( ) .وهذا منصر آخر بعد أن ذكـر حسد املنصرين للمسـلم على عبادته لربه وخضوعه واستسالمه
له ،وأن تقـوى املسـلم ووالءه لربـه ودينه كادت أن جتر املنصرين إىل ترك حقائق دينهم لشـدة
إعجـاهبم بتقوى املسلمني فيقول( :وميكن أن يكون العـاملون يف جمـال التنصـري يف هذه األيام-
والذين كيفتهم الظروف -قـد تـأثروا كثـريا بـالتقوى والوالء الديين لكثري من املسلمني حىت
كادوا يهملون حقائق الشهادة اإلجنيلية الواضحة متاما ،واليت تعرضنا هلا قبل قليـل ،وكـان
تركـيزهم منصبا على هذه التقوى املثرية لإلعجاب حبيـث إهنـم جعلوهـا نقطة البداية يف تفسرياهتم
الالهوتية حول املواجهة الدينية ،لقد وقفوا بكـل رهبة أمام املسلم املنهمك يف عبادة اهلل وقوته
وعظمتـه وجتـاوبوا مـع التزامه احملسـوس للخضوع لرغبة اهلل ،إهنـم حيسـدون غـرية املسـلم
على عبادة الرب الواحـد الـذي يتصرف يف ملكوته ..إىل أن يقـول :سيكون غريبا ومزعجا أن
تواجه مسلما ورعا) ( ) .
وقد تضمن البحث الذي قدمه جورج بيـنرز بعنـوان( :نظرة شاملة عن إرسـاليات التنصري
العاملة وسـط املسلمني) أسباب قلـة املسلمني الذين حتولوا إىل النصرانية فقال( :أوال :كان
( ) تنصري املسلمني  ،ص . 7 :
( ) املصدر السابق  ،ص . 42 :
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. ) ( ) بل أكثر املتدينني تعصبا،املسـلمون عـرب تارخيهم متدينني ومتشددين ومكافحني
وأقـول أبشر بـالذي يسؤوك؛ فكـل يوم مير يكتشـف فيـه املسلمون النصارى على
 وتنكشف أمامهم غايات النصارى وأهدافهم ممـا يزيدهـم منـافرة لكـم ومقتـا،حقيقتهم
 فاحلمد هلل الذي جعل إنفاقكـم ألموالكم يف هذا السـبيل. ووحشـة مـن طروحاتكم،ألعمـالكم
    

{ : قـال تعـاىل، وأعمالكم حسـرات عليكـم،خسارة عليكم

 فإن تكذيبهم هبذا،وكما أن أعماهلم حسرات عليهم
        

) (

  

      

{ :القـرآن حسرة عليهم يوم القيامة قال تعاىل

ومـا ذاك إال ألهنـم استحبوا احلياة الدنيا علـى اآلخرة
     

} 

) (

}     



{ :وصـدوا عـن سبيل اهلل ويبغوهنا عوجا قـال تعـاىل

{ :) وقال جل ثناؤه3( }            

                                 
                                   

. )1( }   

. 112 :  ص، ( ) املصدر السابق
. 20 :  اآلية، ( ) سورة البقرة
. 17 - 34 :  اآليات، ( ) سورة احلاقة
. :  اآلية، ) سورة إبراهيم3(
. 7 - 8 :  اآليتان، ) سورة هود1(
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فهرس املراجع واملصادر
* القرآن الكرمي.
* السنة النبوية.
 صحيح البخاري ،تأليف حممد بن إمساعيل البخـاري ،مكتبـة اإلسالمية ،إستانبول. صحيح مسلم ،تأليف مسلم بن احلجاج القشريي ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،إحياء التراثاإلسالمي.
 سنن أيب داود ،تأليف سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليـق حممد حمي الدين عبد احلميد ،دارالفكر.
* سائر املراجع
 - 3اإلبطال لنظريـة اخللـط بـني دين اإلسالم وغـريه من األديـان ،تأليف معايل د .بكر بن عبد
هلل أبو زيد ،ار العاصمة ،الرياض.
 - 1أصول التنصري يف اخلليج ،تأليف هـ .كونوي زيقلر ،ترمجة مازن مطبقاين ،مكتبة ابن القيم،
املدينة املنورة.
 - 2أمهية اجلهاد يف نشر الدعوة اإلسالمية والرد على الطوائـف املغالية فيه ،تأليف د .علي نفيع
العلياين.
 - 0التبشري واالسـتعمار يف البـالد العربيـة ،تأليف د .مصطفـى خالدي و د .عمر فروخ ،املكتبة
العصرية ،بريوت.
 - 4تفسري القرآن العظيم ،تأليف إمسـاعيل ابن كثـري القرشي ،دار املعرفة ،بريوت.
 - 8التنصري خطة لغـزو العـامل اإلسالمي ،الترمجة الكاملة ألعمـال املؤمتر التنصريي الذي عقد يف
الواليات املتحدة ،كولورادو عـام  804م.
 - 7تنصري العامل ،تأليف د .زينب عبد العزيز ،دار الوفاء ،القاهرة.
 -تنصري املسلمني ،تأليف عبد الرزاق ديـار بكـريل ،دار النفـائس ،الرياض.
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 التنصري مفهومه وأهدافه ووسـائله وسبل مواجهتـه ،تأليف د .علي النملة دار الصحوة ،مصر. حقيقة التبشري بني املاضي واحلاضر ،تأليف أمحـد عبد الوهـاب ،مكتبة وهبة. - 3حكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسـلمني ،تأليف الشيخ إمساعيل بـن حممد
األنصـاري ،رئاسـة البحوث العلميـة واإلفتاء.
 - 1رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا ،تأليف حممود حممد شاكر ،مكتبة اخلاجني ودار املدين.
 - 2رؤيـة إسـالمية لالستشراق ،تأليف أمحـد غـراب ،املنتـدى اإلسالمي ،لندن.
 - 0طائفة من قضايا األمة اإلسالمية ،تأليف أبو األعلى املودودي ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 - 4غارة تبشـريية جديدة على إندونيسـيا ،تأليف أبـو هـالل اإلندونيسي ،دار الشروق.
 - 8الغارة على العامل اإلسالمي ،تأليف أ .ل .شاتليه ،نقل وتلخيص حمب الدين اخلطيب ،ومساعد
اليايف ،الدار السعودية.
 - 7املـدارس التنصريية ،تأليف م .نديـم هـزار ،مركـز البلقـان للدراسات واألحباث العلمية ،إستانبول.
 املناظرات بني املسـلمني والنصارى ،رسـالة دكتوراه ،للباحثـة فائزة بنت حممد خاطر. مؤامرة الفاتيكان على اإلسالم ،تأليف د .زينب عبد العزيز ،دار احلرية ،مصر. املوسوعة امليسرة ،إصدار الندوة العامليـة للشباب اإلسـالمي ،الرياض. - 3املعتزلة بني القدمي واحلديث ،تأليف حممد العبدة ،دار األرقم.
 - 1الوثيقة ،اإلسالم اخلطر ،نص اخلطابات الذي ألقاه و .هـ .ت .جاير دنر يف مؤمتر القاهرة التنصريي عام
 8 7م ترمجة ،حممود الشاذيل ،دار املختار ،مصر.
الدوريات:
 - 2جريدة الشرق األوسط.
 - 0جملة األسرة.
 - 4جملة الدعوة.
 - 8جملة اجملتمع.
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فهرس اآليات

أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضاللة ويريدون7 ...........................................
أمل تر أن اهلل يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض والشمس والقمر 25 .................................
أمل تروا أن اهلل سخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض وأسبغ عليكم25 ...................................
إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهلل فسينفقوهنا 49 ..........................................
أن دعوا للرمحن ولدا 51 ..................................................................................
إن كل من يف السماوات واألرض إال آيت الرمحن عبدا 51 ...................................................
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد 2 .............................................
أولئك مل يكونوا معجزين يف األرض وما كان هلم من دون اهلل من أولياء 60 ..................................
الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهلل والذين كفروا يقاتلون يف سبيل 47 ..........................................
الذين يستحبون احلياة الدنيا على اآلخرة ويصدون عن سبيل اهلل ويبغوهنا 60 ,26 ,04 ,8 ...................
الذين يصدون عن سبيل اهلل ويبغوهنا عوجا وهم باآلخرة هم كافرون60 ......................................
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا 25 ..................................................
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا 51 ..............................................
سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى 25 .....................................
ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إال حببل من اهلل وحبل من الناس 2 ...........................................
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