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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  المقدمـة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با� من شرور 
أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال 

شریك لھ، وأشھد أن محمدا  ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال
  . عبده ورسولھ

َ َحقَّ ُتَقاتِِھ َوَال َتُموُتنَّ إِالَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن {  قُوا هللاَّ َھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَّ َیا أَیُّ
{)١( .  

ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمنْ {  قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ َھا َیا أَیُّ
َ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِھ  قُوا هللاَّ َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكثِیًرا َونَِساًء َواتَّ

َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیًبا      .)٢(}َواْألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ
َ َوقُولُوا َقْوًال َسِدیًدا{  قُوا هللاَّ َھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَّ ُكْم أَْعَمالَُكْم ُیْصلِْح لَ . َیا أَیُّ

َ َوَرُسولَُھ َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظیًما    .)٣(}َوَیْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُیِطِع هللاَّ
  :أما بعد

فإن هللا جعل اإلسالم خاتم األدیان، ومحمداً صلى هللا علیھ وسلم خاتم 
األنبیاء والمرسلین، وال شك أن بعض األمم األخرى تسعى جاھدة 

الیھود والنصارى، وأنھم : شویھ دیننا الحنیف، ومن أكثر ھذه األمملت
لن یرضوا حتى نتبع ملتھم ، وھذا ما أخبر بھ ربنا سبحانھ وتعالى،                        

بَِع ِملََّتُھْم قُلْ {: قال تعالى ٰى َتتَّ َصاَرٰى َحتَّ َولَْن َتْرَضٰى َعْنَك اْلَیُھوُد َوَال النَّ
َبْعَت أَْھَواَءُھْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنَّ ُھدَ  ِ ُھَو اْلُھَدٰى  َولَئِِن اتَّ ى هللاَّ

ِ ِمْن َولِيٍّ َوَال َنِصیرٍ    .)٤(}َما لََك ِمَن هللاَّ
فأعداء اإلسالم یسعون جاھدین من أجل إبعاد المسلمین عن دینھم، 

عدیدة لتنصیر ومن أبرز أولئك النصارى، فقد استخدموا وسائل 
المسلمین، وكان موضوعي في ھذا البحث عن تلك الوسائل التي 
استخدمھا المبشرون من أجل نشر دیانتھم المحرفة، وسمیت 

  ".أھم وسائل التبشیر في العالم اإلسالمي"موضوعي 
ونظرا لكثرة الوسائل التي استخدمھا المبشرون فإني اكتفیت بذكر أھم 

  .لھا أثر كبیر في نشر دیانتھم الوسائل في نظري، التي كان

                                                           

 .١٠٢: سورة آل عمران )١(
 .١: سورة النساء) ٢(
  .٧١-٧٠: سورة األحزاب) ٣(
 .١٢٠: سورة البقرة) ٤(



 

  :أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره
  :ترجع أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره إلى عدة أسباب

  .معرفة الوسائل التبشیریة حتى ال یقع المسلم ضحیة لتلك الوسائل - ١
معرفة أحوال العالم اإلسالمي والخطر الذي یتعرض لھ من قبل  - ٢

  .المنصرین
یر مواجھة موضوعیة قائمة على استقراء الواقع مواجھة التنص- ٣

  .وتحلیلھ 
  :أما خطة البحث

  .فقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمھید ومبحثین وخاتمة
  :  ذكرت فیھا: المقدمة
  . أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره - 
 . خطة البحث - 
  .منھجي في البحث - 

  .تحدثت فیھ عن تعریف التبشیر لغة واصطالحا: التمھید     
  :وفیھ ستة مطالبائل التبشیر في العالم اإلسالمي،أھم وس: حث األولالمب

  .تحریف فھم القرآن: المطلب األول
  .بناء الكنائس: المطلب الثاني
  .العالج الطبي: المطلب الثالث
  .التعلیم: المطلب الرابع

  .اإلعالم: المطلب الخامس
  .بعثات اإلغاثة: المطلب السادس

  :رات التبشیریة، وفیھ مطلبانأھم المؤتم: المبحث الثاني
  .م١٩٠٦مؤتمر القاھرة التبشیري : المطلب األول
  . م١٩٢٨مؤتمر القدس التبشیري : المطلب الثاني

  .الخاتمة وذكرت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا
  .وعملت فھرس للمصادر والمراجع، وفھرس للموضوعات

ة بالموضوع حسب جمع المادة العلمیة المتعلق -١: منھجي في البحث
  .خطة البحث

  .عزو اآلیات بذكر اسم السورة ورقم اآلیة - ٢
  .توثیق النقول - ٣
  .الخاتمة وذكرت فیھا أھم النتائج - ٤
   فھرس المصادر والمراجع -: على وتشتمل الفھارس - ٥
 .فھرس الموضوعات -

  



 

  التمهيـد

  
  :تعریف التبشیر لغة واصطالحا

ر الذي یفید السرور، إال أنھ مختص بالخب التبشیر في عرف اللغة
بحسب أصل اللغة عبارة عن الخبر الذي یؤثر في البشرة تغییرا، وھذا 

، )١(یكون للحزن أیضا، فوجب أن یكون لفظ التبشیر حقیقة في القسمین
  .)٢(والتبشیر یكون بالخیر والشر

التبشیر إیراد الخبر السار الذي یظھر أثره في بشرة : قال الواحدي
م كثر استعمالھ حتى صار بمنزلة اإلخبار، وقال قوم أصلھ المخبر، ث

فیما یسر ویغم ألنھ یظھر في بشرة الوجھ أثر الغم كما یظھر أثر 
  .)٣(السرور

ھي حركة دینیة سیاسیة استعماریة بدأت  )٤(فالتبشیر: أما اصطالحا
بالظھور إثر فشل الحروب الصلیبیة، بغیة نشر النصرانیة بین األمم 

في دول العالم الثالث عامة وبین المسلمین خاصة بھدف المختلفة 
  :إحكام السیطرة على ھذه الشعوب، ویساعدھم في ذلك ثالثة عوامل

  .انتشار الفقر والجھل والمرض في معظم البلدان اإلسالمیة - ١
  .النفوذ الغربي في كثیر من بلدان المسلمین - ٢
ییسرون ضعف بعض حكام المسلمین الذین یسكتون عنھم أو  - ٣

  . )٥(لھم السبل رغبا ورھبا أو نفاقا لھم

                                                           

  ).١٠/١٨٥(تاج العروس، الزبیدي، ) ١(
 ).٤/٦١(لسان العرب، ابن منظور، ) ٢(
 ).٣/٢٦(تھذیب األسماء واللغات، النووي، ) ٣(
  .یسمى أیضا التنصیر: التبشیر) ٤(
 ).٢/٦٦٥(مانع الجھني، .د: الموسوعة المیسرة، إشراف) ٥(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أھم وسائل التبشیر في العالم اإلسالمي،: المبحث األول
  :وفیھ خمسة مطالب

  .تحریف فھم القرآن: المطلب األول
  .بناء الكنائس: المطلب الثاني
  .العالج الطبي: المطلب الثالث

  .التعلیم: المطلب الرابع
  .إلعالما: المطلب الخامس

  .بعثات اإلغاثة: المطلب السادس



 

  اطب اول

  رف م ارآن

یع�د م��ن أخب��ث الوس��ائل الت�ي اس��تخدمھا المبش��رون ض��د المس��لمین، 
فق��اموا بتحری��ف النص��وص وتفس��یرھا وتأویلھ��ا عل��ى م��ا تملی��ھ علی��ھ 

  یج�������ب أن نس�������تخدم كت�������ابھم : "أھ�������واءھم، یق�������ول ج�������ون ت�������اكلي
اإلسالم ضد اإلسالم نفسھ لنقضي علی�ھ وھو أمضى سالح في ) القرآن(

تماما، یجب أن نري ھؤالء الناس أن الصحیح ف�ي الق�رآن ل�یس جدی�دا، 
  .)١("وأن الجدید لیس صحیحا

ویستخدم المبشرون تكریم القرآن الكریم للمسیح علیھ الس�الم وأم�ھ 
ف��ي إدخ��ال المف��اھیم المس��یحیة ف��ي عق��ول المس��لمین، ف��إذا م��ا اص��طدم 

تع�الى هللا عم�ا  -النصارى مثل قولھم إن المس�یح اب�ن هللالمسلم بمعتقد 
فإن المبشر یتناول ذلك التعبیر بتأویل روح�ي حت�ى  -یقولون علوا كبیرا

ال ینفر منھ المسلمین الذین ال یؤمنون ب�ذلك، فیح�اول أن یق�اربھم حت�ى 
  .)٢(یسھل علیھ دعوتھم

م��ا وللمبش��رین ش��بھات كثی��رة ح��ول تفس��یر اآلی��ات وتأویلھ��ا عل��ى 
  :یناسب أھواءھم، ومن تلك الشبھات

زعمھ��م أن الق��رآن ق��د ص��دق الت��وراة واإلنجی��ل المت��داولین وأق��ر  -
وأن���زل الت���وراة { :بص���حتھما، ویس���تدلون عل���ى ذل���ك بق���ول هللا تع���الى

  .)٣(}واإلنجیل من قبل ھدى للناس 
والجواب على ذلك أن القرآن أشار إلى ما أن�زل ول�یس م�ا ھ�و مت�داول، 

ت��داول یختل��ف عم��ا أن��زل عل��ى موس��ى وعیس��ى علیھم��ا ألن م��ا ھ��و م
  .السالم

ف�إن كن�ت ف�ي ش�ك مم�ا أوحین�ا إلی�ك { وكذلك یحتجون بقول هللا تع�الى -
  .)٤(}فاسأل الذین یقرؤون الكتاب من قبلك 

یقولون لو كانت كتبن�ا محرف�ة لم�ا أح�ال هللا نبی�ھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم 
  .علیھما لیزیل الشك من قلبھ

                                                           

 .١٦٥لحاضر، أحمد عبد الوھاب، صحقیقة التبشیر بین الماضي وا) ١(
  .١٦٥نفس المرجع، ص ) ٢(
  .٣: سورة آل عمران) ٣(
  .٩٤: سورة یونس) ٤(



 

ذلك أن هللا سبحانھ وتعالى أحالھ على من أسلموا من  والجواب على
أھل الكتاب لعلمھم بما تتضمنھ األناجیل وأس�فار األنبی�اء عل�یھم الس�الم 

  .من بشائر برسالتھ، إذ ال یعقل أن یحیلھ على من یكفرون بھ ویكذبونھ
وھ��ذه اآلی��ة م��ن أق��وى األدل��ة عل��ى أن الت��وراة واإلنجی��ل المت��داولین 

ع��ن الت��وراة واإلنجی��ل الل��ذین أنزلھم��ا هللا عل��ى موس��ى اآلن یختلف��ان 
وعیس��ى علیھم��ا الس��الم، ف��التوراة واإلنجی��ل اآلن محرف��ة بأی��دي الل��ذین 
انحرفوا عن الدیانة الیھودیة والنصرانیة من قساوس�ة ورھب�ان، وأكب�ر 
دلیل على ذلك ھو احتكار الكنائس لما یزعمونھ من كتب مقدسة، ومن�ع 

  .)١(یھا أو تفسیرھا في عصور الظالمالناس من اإلطالع عل
زعمھم أن ضمائر الجمع التي تكل�م هللا بھ�ا ع�ن نفس�ھ ف�ي الق�رآن  -

تدل على أن  -بزعمھم  -ألنھا  -علیھ السالم  -تدل على ألوھیة المسیح 
فق�د ك�ان نص�ارى  -علی�ھ الس�الم  -المس�یح : اإللھ ثالثة أشخاص منھم 

ھ�و ول�د : ھ�و هللا ، ویقول�ون  :نجران یقولون عن عیسى علیھ السالم 
: ھو ثال�ث ثالث�ة ویحتج�ون بأن�ھ ثال�ث ثالث�ة بق�ول هللا : هللا ، ویقولون 

لو كان هللا واح�ًدا م�ا ق�ال إال : فعلنا ، وأمرنا ، وخلقنا وقضینا فیقولون 
فعلُت ، وقضیُت وأمرُت وخلقُت ولكنھ ھو وعیسى ومریم، كم�ا احتج�وا 

ْكَر {:بقولھ تعالى  -م على الرسول صلى هللا علیھ وسل ْلَن�ا ال�ذِّ ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ
ا لَُھ لََحافُِظون ھذا یدل عل�ى أنھ�م ثالث�ة فحج�تھم أن هللا :فقالوا .  )٢(}َوإِنَّ

تكلم عن نفسھ في القرآن بص�یغة الجم�ع وم�ن ث�م زعم�وا أن ذل�ك دلی�ل 
واح��د م�ن ال�ذین ت��دل عل�یھم الض��مائر  -علی��ھ الس�الم  -عل�ى أن عیس�ى 

ورة ، وأن ھذا الجمع إنما ھو ثالثة وزعم�وا ب�ذلك أن الق�رآن ی�دل المذك
  . -علیھ السالم  -على ألوھیة المسیح 

إن مم�ا ال یص�ح إغفال�ھ إن الق�رآن یتف�ق م�ع : "ویقول المنصر فندر
الكتاب المقدس  في إسناد الفعل، وضمیر المتكلم في ص�یغة الجم�ع إل�ى 

َس�َنْدُع { : ل�ق حی�ث یق�ول هللا وفي القرآن ما ورد ف�ي س�ورة الع... هللا 

                                                           

ما یجب أن یعرفھ المسلم من حقائق عن النصرانیة والتبشیر، إبراھیم : انظر) ١(
 .٨١-٧٦الجبھان، ص

 .٩آیة : سورة الحجر) ٢(



 

َبانَِی��َة  وإنم��ا أوردن��ا ذل��ك إش��عاًرا بأنن��ا ال نخط��ئ إذا اعتبرن��ا ...  )١(}الزَّ
  . )٢("عقیدة التثلیث موافقة إلسناد ضمیر الجمع إلى هللا في القرآن

  :والجواب على ذلك من وجوه
ة إن النصوص الدالة على وحدانیة هللا ف�ي الق�رآن الك�ریم كثی�ر -أوًال 

ح�ق التوحی�د ،  -ج�ل جالل�ھ  -جًدا ب�ل إن الق�رآن كل�ھ ن�اطق بتوحی�د هللا 
ُ أََح�ٌد {:ومن ذلك قولھ تع�الى �َمُد ) ١(قُ�لْ ُھ�َو هللاَّ ُ الصَّ لَ�ْم َیلِ�ْد َولَ�ْم ) ٢(هللاَّ

  .)٣(}َولَْم َیُكْن لَُھ ُكفًُوا أََحٌد ) ٣(ُیولَْد 
أن�ھ ل�م یل�د ول�م فھذه السورة الكریمة ن�ص ف�ي أن هللا واح�ٌد أح�د ، و

وال غیره ، وال یشاركھ في  -علیھ السالم  -یولد فلیس لھ ابن ال عیسى 
  .وحدانیتھ أحد 

َم��ا ُھ��َو إِلَ��ٌھ َواِح��ٌد {:وقول��ھ تع��الى ِخ��ُذوا إِلََھ��ْیِن اْثَن��ْیِن إِنَّ ُ َال َتتَّ َوَق��الَ هللاَّ
اَي َفاْرَھُبونِ    . )٤(}َفإِیَّ

س�بحانھ  -اتخ�اذ إلھ�ین وأب�ان عن  -سبحانھ وتعالى  -وھنا نھى هللا 
على الحصر إنما ھو إلھ واحد ال إلھ غیره، وغیر ذلك من اآلیات الكثیر 

فلم��اذا تتغاض��ون ع��ن ھ��ذه اآلی��ات ، والكثی��ر الت��ي تش��ھد بوحدانی��ة هللا 
وتتش��بثون بآی��ات لیس��ت مؤی��دة لص��حة ادع��ائكم ال م��ن قری��ب وال م��ن 

  !!.بعید؟
فھ�ذا ، بة الواحد بلف�ظ الجم�ع إن عادة العرب جرت على مخاط -ثانًیا

وم�ن : "-رحم�ھ هللا  -یق�ول اب�ن ف�ارس ، أسلوب سائغ وال إش�كال فی�ھ 
انظروا في : سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجمع فیقال للرجل العظیم

إنم��ا یق��ال ھ��ذا ألن الرج��ل العظ��یم : أم��ري وك��ان بع��ض أص��حابنا یق��ول 
  . )٥("في الجواب فعلى ھذا االبتداء خوطبوا، نحن فعلنا: یقول 

فھ��ل ھن��اك م��ن ھ��و أعظ��م م��ن مال��ك المل��ك وأول��ى من��ھ بمث��ل ھ��ذا 
  األسلوب؟

أي من خ�روج ض�میر الجم�ع [ومنھ : "-رحمھ هللا-ویقول ابن قتیبة 
أن یخاطب الواحد بلفظ الجمع كقول�ھ ] عن ظاھره إلى ما یخالف الظاھر

                                                           

 .١٨آیة : سورة العلق) ١(
، علي بن عتیق الحربي.د، ین على القرآن الكریمافتراءات المنصر: انظر) ٢(

  .٢٠-١٨ص
 .سورة اإلخالص) ٣(
 ).٥١(آیة : سورة النحل) ٤(
 .١٨٢الصاحبي في فقھ اللغة، ص )٥(



 

ذا المل�وك ألن وأكث�ر م�ن یخاط�ب بھ�.  )١(}َق�الَ َربِّ اْرِجُع�وِن { :سبحانھ
نحن فعلنا یقول�ھ م�نھم یعن�ي نفس�ھ فخوطب�وا بمث�ل : مذاھبھم أن یقولوا

  .)٢("ألفاظھم
وھ��ذا مم��ا اح��تج ب��ھ : "-رحم��ھ هللا-یق��ول ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة 

: ق��الوا) نح�ن) (إن�ا(نص�ارى نج�ران عل�ى النب��ي، ف�احتجوا بقول�ھ تع��الى 
ال�ذي اتبع�وه ابتغ�اء وھذا یدل على أنھم ثالثة، وك�ان ھ�ذا م�ن المتش�ابھ 

الفتنة وابتغاء تأویلھ، وتركوا المحكم المب�ین ال�ذي ال یحتم�ل إال واح�دا، 
فإن هللا في جمیع كتب اإللھیة قد بین أنھ إلھ واح�د، وأن�ھ ال ش�ریك ل�ھ، 

لفظ یقع في جمیع اللغات على من كان ) نحن) (إنا: (وال مثل لھ، وقولھ
لعظیم الذي لھ أع�وان یطیعون�ھ لھ شركاء وأمثال وعلى الواحد المطاع ا

وإن لم یكونوا شركاء وال نظراء، وهللا تعالى خلق كل م�ا س�واه فیمتن�ع 
... أن یكون لھ شریك أو مثی�ل والمالئك�ة وس�ائر الع�المین جن�وده تع�الى

إن��ا ونح��ن وال یری��دون أنھ��م ثالث��ة : ف��إذا ك��ان الواح��د م��ن المل��وك یق��ول
ش�يء وملیك�ھ ھ�و أح�ق ب�أن  ملوك فمالك الملك رب الع�المین، ورب ك�ل

إنا ونحن مع أنھ لیس لھ شریك، وال مثیل بل لھ جن�ود الس�موات : یقول
  .)٣("واألرض

كما أن اللغة العربیة ملیئة بالشواھد على خروج ضمائر الجم�ع ع�ن 
  :ظاھرھا للداللة على المفرد ومن ذلك ما في الشعر الجاھلي

جبل عس�یب ال�ذي حین رأى قبر امرأة في سفح  -یقول امرؤ القیس 
  :  -مات عنده 

  وإني مــــقیم ما أقــام عسیب       أجارتنا إن الخطــــوب تنـــوب      
  وكـــل غریب للغریب نسیب   نا إنـــــا غــــریبان ھھنا   أجــــــارتــــ

  فإن تصــــــلینا فالـــقرابة بیـــنـــنا        وإن تصرمینا فالغریب غریب
  )٤(وما ھو أٍت في الزمان قریب      ات لیس یؤوب        أجارتنا ما ف

  :ویقول عمرو بن كلثوم متغزًال 
  ـناــرق یـــــــا ظـــعینا    نخــبـرك الیــقیـن وتخبریقفي قــــــبل التــــفــ

  )٥(لوشك البین أم خنت األمینا          قفي نسألك ھل أحدثت صرما    

                                                           

  ).٩٩(آیة : سورة المؤمنون) ١(
 .٢٩٣تأویل مشكل القرآن، ص )٢(
 ).٣/٤٤٨(الجواب الصحیح  )٣(
 .٤٩دیوان امرئ القیس، ص )٤(
  .١٠٨العشر، الشیخ أحمد األمین الشنقیطي، ص شرح المعلقات )٥(



 

نا، وتصلینا، وتصرمینا، ونخبرك، أجارت: فضمائر المتكلمین في
وتخبرینا كلھا ضمائر جمع للمتكلمین قصد بھا الواحد كما ھو واضح 

  .من السیاق
  .)١(ومن ثم فال حجة لھم فیما احتجوا بھ

ومن الجدیر بالذكر أن ھذه الوسیلة من أخطر وسائل المبشرین 
لذي ال أال وھو كتاب هللا ا، ألنھا تمس أكبر أمر یقیني لدى المسلمین 

  .یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ
  

ب اطا  

  ء اس

تعتبر الكنیسة من أھم المؤسسات التبشیریة، فقد كان إقامة الكنیسة 
تعطي العمل التبشیري طابع الدوام، وتعتب�ر ص�لب العم�ل التبش�یري ف�ي 

إن :" نظر المبشرین وغایتھ النھائیة، كما أكد القس ھوتون ذل�ك بقول�ھ
  .)٢("الكنیسة حقا ھي غایة ونھایة جمیع مجھوداتنا

وك����ان المبش����رون یؤجل����ون إقام����ة الكن����ائس وذل����ك تجنب����ا إلث����ارة 
المواطنین، فكانوا یبدأون بإقامة الخدمات اإلنسانیة لكي یكس�بوا عط�ف 
الن��اس إل��یھم وم��ودتھم عن��دھا یقوم��ون بإقام��ة الكن��ائس والت��ي تعتب��ر 

  .)٣(لتبشیريالركیزة األولى في العمل ا
فق�د ق��ام المبش�رون ببن��اء الكثی�ر م��ن الكن�ائس ف��ي ال�بالد اإلس��المیة، 
وكان��ت تبن��ى تل��ك الكن��ائس بش��كل غری��ب المنظ��ر لك��ي ت��ؤثر ف��ي عق��ول 
الزائرین لھا وفي عواطفھم وخیاالتھم، وكانت تبنى في بع�ض الن�واحي 
الت��ي ال یع��یش فیھ��ا أي مس��یحي، وی��تم اس��تیراد المس��یحیین إلیھ��ا م��ن 

ارج، وك��انوا یش��ترون األراض��ي بأس��عار مرتفع��ة ج��دا، وذل��ك لك��ي الخ��
  .)٤(یجبروا المسلم على بیعھا

                                                           

، علي بن عتیق الحربي.د، افتراءات المنصرین على القرآن الكریم: انظر )١(
 .٦١-٥٥ص

 .٢٢١عبد المالك التمیمي، ص.التبشیر في منطقة الخلیج العربي، د: انظر) ٢(
 .٢٢٢نفس المرجع، ص) ٣(
-١٧٨حمد عبد الوھاب، ص حقیقة التبشیر بین الماضي والحاضر، أ :انظر) ٤(

١٧٩. 



 

ومن أكثر بلدان العالم اإلسالمي التي بھا كنائس ھي إندونیسیا، ففي 
  :)١(م تبین ما یلي١٩٧٥إحصائیة 

كنیس���ة، تحت���وي عل���ى ) ٨٩١٩(ع���دد كن���ائس طائف���ة البروتس���تانت  -
  ).٨٥٠٤(مبشرین قسیسا، وبلغ عدد ال) ٣٨٩٧(
) ٢٦٣٠(كنیسة، تحتوي على ) ٧٢٥٠(عدد كنائس طائفة الكاثولیك  -

  ).٥٣٩٣(قسیسا، وبلغ عدد المبشرین 
  

  اطب اث

طج اا  

الطب مھنة إنسانیة طیبة من أجل نفع الناس، وقد استغل المبشرون 
 ھذه المھنة لنشر معتقداتھم ودیانتھم بین المسلمین، وقد كانت ھذه

الوسیلة تحظى باھتمام كبیر من المبشرین، وقد قال الدكتور بنینجز 
من :"عندما سئل عن السبب الختیار ھذه الوسیلة للتبشیر، فأجاب

السھل معرفة السبب بأن المسیح كان معلما ومداویا، وفي الواقع كان 
  .)٢("طبیبا، إن ما نفعلھ ھو تأثر خطاه

لمبشر الطبیب ال یج�ب وال إن ا: "فان برسیوم.ویقول القس جیرت د
یمك��ن أن یتخل��ى ع��ن العم��ل التبش��یري النش��یط، فالط��ب ل��یس ھ��و غای��ة 
الطبیب في حقل العمل التبش�یري ب�ل یج�ب أن یتض�من العم�ل التبش�یري 

  .)٣("إضافة إلى غیره من أعمال
:" وقالت إیرا ھاریس وھ�ي تنص�ح الطبی�ب ال�ذاھب بمھم�ة تبش�یریة

ذان المس�لمین وقل�وبھم فترك�ز لھ�م یجب أن تنتھ�ز الف�رص لتص�ل إل�ى آ
إیاك أن تضیع التطبیب ف�ي المستوص�فات والمستش�فیات فإن�ھ . باإلنجیل

ولع�ل الش�یطان یری�د أن یفتن�ك فیق�ول . أثمن تل�ك الف�رص عل�ى اإلط�الق
  .)٤("إن واجبك التطبیب فقط ال التبشیر، فال تسمع لھ: لك

ى اس�تغالل فالن�اظر إل�ى تل�ك النص�وص وغیرھ�ا الكثی�ر یتب�ین ل�ھ م�د
  .المبشرین لتلك الوظیفة اإلنسانیة

                                                           

 ). ٢/٦٧٥(مانع الجھني، .د: الموسوعة المیسرة، إشراف: انظر) ١(
  .٧٥عبد المالك التمیمي، ص.التبشیر في منطقة الخلیج العربي، د: انظر)  ٢(
 .٧٧نفس المرجع، ص)  ٣(
عمر فروخ، .مصطفى خالدي، د.التبشیر واإلستعمار في البالد العربیة، د)  ٤(

  .٦٣-٦٢ص



 

، التي "تیریزا"وأقرب مثال حي على ھذا جھود المنصرة الراحلة 
ُتدعى باألم، والحائزة على جائزة نوبل، وما تقوم بھ في مجال التطبیب 
من أنشطة على مستوى القارة الھندیة بالتركیز، وعلى مستوى العالم 

ي اآلونة األخیرة إلى شمال العراق، حیث اإلسالمي بعامة، فقد تحركت ف
محنة المسلمین األكراد التزال قائمة وفیھا من المجال الخصب لھذه 

  .األعمال ما ال یخطر على قلب من لم یقف على المشكلة بنفسھ
وكذلك البعثات الطبیة في منطقة الخلیج العربیة التي قدمت إلیھا منذ 

 ، ثم الدكتور"رون توماسشا"م على ید الدكتور ١٨٩١-ھـ١٣٠٨سنة 
  .م١٩١٥-ھـ١٣٢٣م وسنة ١٩١٠-ھـ١٣٢٨بین سنة " آرثر بینیت"

في إجراء التجارب  -كما یقال- وُتستَغل البعثات الطبیة التنصیریة 
حول مدى صالحیة األدویة التي ترفض ھیئات األغذیة واألدویة 
 إجراءھا على المجتمع الغربي، قبل أن تثبت فعالیتھا في األرانب أو
الفئران، فیؤتى بھا إلى المناطق التي تتركز فیھا مستشفیات 
ومستوصفات ومختبرات تنصیریة، فُتجرى فیھا التجارب على البشر، 
ثم یكتب بھا تقاریر إلى ھیئات األغذیة واألدویة الغربیة إلقرار 

ومع أن ھذا لیس ھدًفا . استخدامھا لتركَّب وتصنَّع ثم تصرف للناس
نصیریة، ولم یكن في یوٍم من األیام یدور في خلد لھذه الجمعیات الت

المنصرین األوائل، إال أن بعض المنصرین المعاصرین قد ال یمانعون 
من مساعدة ھذه الھیئات في القیام بالتجارب على البشر خارج اإلطار 

  .)١(الغربي
وكان أول من قام بھذه المھمة ھم األمریكیون وذلك عندما أنشأوا 

م، ومنذ ذلك الحین اعتبر ١٨٥٩سیواس بتركیا عام عیادة طبیة في 
  .)٢(الطب مشروعا مسیحیا

وكان أسلوبھم في عالج المرضى یبین أنھم لم یأتوا أطباء بل 
مبشریین، ففي بلدة الناصر في السودان أنشأوا مستوصفا، وكانوا ال 
یعالجون المریض أبدا إال بعد أن یحملوه على االعتراف بأن الذي 

لمسیح علیھ السالم، وفي الحبشة كانت المعالجة ال تبدأ  إال یشفیھ ھو ا
بعد أن یركع المرضى ویسألوا المسیح علیھ السالم أن یشفیھم، ومن 

                                                           

علي بن إبراھیم الحمد ،مفھومھ وأھدافھ ووسائلھ وسبل مواجھتھ : التنصیر )١(
 .٤٢-٤١ص ، النملة 

عمر فروخ،  .مصطفى خالدي، د.التبشیر واإلستعمار في البالد العربیة، د) ٢(
 .٥٩ص



 

الحیل التي عملھا المبشرون في وادي النیل أنھم استخدموا ثالثة 
مراكب وجعلوھا مستوصفات نقالة على النیل، وكانوا یعلنون عن 

ل بوقت طویل، فیأتي الناس من كل مكان مجيء الطبیب قبل أن یص
ومرضاھم معھم حینھا یقوم أحد المبشریین فیقوم بالتبشیر، فرحا 
بالجموع من غیر أن یتحرك ضمیره لھذه اآلالم التي یتعرض لھا 
المرضى وھم ینتظرون تحت أشعة الشمس من غیر رحمة وال شفقة 

  .)١(علیھم
ق����اموا بإرس����ال وك����ذلك ل����م ی����نس المبش����رون الم����رأة المس����لمة، ف

الممرضات المبش�رات إل�یھن ف�ي المستش�فیات والمستوص�فات، وق�اموا 
  .)٢(كذلك بإرسال الممرضات إلى البیوت والقرى من أجل تبشیر النساء

تل�ك بع�ض أح��وال م�ا ق�ام ب��ھ المبش�رون م�ن اس��تغالل الع�الج الطب��ي 
  .واستخدامھ وسیلة للتبشیر

  

راب اطا  

  ام

وسائل التي اس�تخدمھا المبش�رون ف�ي بل�دان الع�الم كان التعلیم من ال
: اإلس��المي، وك��ان ھدف��ھ نش��ر الدیان��ة النص��رانیة، یق��ول الق��س ھوت��ون

یج��ب أن یك��ون . یج��ب أن یك��ون الھ��دف التبش��یري غالب��ا عل��ى التعل��یم"
لإلنجی��ل المق��ام األول ف��ي ال��دروس الیومی��ة كم��ا یج��ب أن یك��ون ش��رطا 

  .)٣("للقبول في المدرسة
إن التعل��یم ف��ي م��دارس اإلرس��الیات : "بش��ر ھن��ري جس��بویق��ول الم

المسیحیة إنما ھو واسطة إلى غایة فق�ط، ھ�ذه الغای�ة ھ�ي قی�ادة الن�اس 
إل����ى المس����یح وتعل����یمھم حت����ى یص����بحوا أف����رادا مس����یحیین وش����عوبا 

  .     )٤("مسیحیة
وقد توسعت نشاطات المبشریین ف�ي إنش�اء م�دارس ومعاھ�د لجمی�ع 

والطالبات، وكان التركیز على مرحل�ة ری�اض  المراحل ولكل من الطالب
األطفال، وذل�ك ألن األطف�ال عق�ولھم غض�ة یس�تطیعون الس�یطرة عل�یھم 

                                                           

 .٦٢-٦١نفس المرجع، ص) ١(
 .٦٤نفس المرجع، ص)  ٢(
 .١٥٧عبد المالك التمیمي، ص.التبشیر في منطقة الخلیج العربي، د: انظر)  ٣(
 .١٦٦حقیقة التبشیر بین الماضي والحاضر، أحمد عبد الوھاب، ص :انظر)  ٤(



 

بسھولة، وكانوا یركزون في ریاض األطفال عل�ى تعل�یم البن�ات، فقام�ت 
م ١٨٣٠-ھ�ـ ١٢٤٦أول مدرسة للبنات في اإلمبراطوریة العثمانیة عام 

ف��ي مص��ر والس��ودان وس��وریا ف��ي بی��روت، ث��م افتتح��وا م��دارس كثی��رة 
  .)١(والھند وغیرھا من بلدان المسلمین

وكان التعلیم االبتدائي وسیلة ثمینة للتبشیر فقد تمكن المبش�رون أن 
یثبتوا أقدامھم في القرى بحجة التعلیم، وركزوا أیضا على ھذه المرحلة 
ألن الطفل في ھ�ذه المرحل�ة یت�أثر بم�ا یلق�ى إلی�ھ، وك�ان ع�دد الم�دارس 

  .)٢(مدرسة) ١٧٤(م ١٩٠٩ریكیة في سوریا عام األم
والتعلیم الع�الي اس�تغلھ المبش�رون، فق�د أوج�دوا الجامع�ات والكلی�ات 

  .األجنبیة في كثیر من بلدان المسلمین، والواقع شاھد على ذلك
  :ومن أشھر الجامعات والكلیات التي بناھا المبشرون

أنشئت ) نجیلیة سابقاالكلیة السوریة اإل(الجامعة األمریكیة في بیروت  -
  .م١٨٦٥عام 

الجامع���ة األمریكی���ة ف���ي الق���اھرة أنش���ئت لتك���ون قریب���ة م���ن األزھ���ر  -
  .ومنافسة لھ

  .)٣(الكلیة الفرنسیة في الھور -
وم��ن أھ���م الوس���ائل الت���ي اس���تخدمھا المبش���رون ھ���و تعل���یم اللغ���ات 
األجنبیة وكان الھدف منھا ھو سھولة عملیة التبشیر، یقول شاتیلیھ في 

وال ش����ك أن إرس����الیات التبش����یر م����ن بروتس����تانتیة : "دم����ة كتاب����ھمق
وكاثولیكیة تعجز عن أن تزحزح العقیدة اإلسالمیة من نفوس منتحلیھا، 
وال ی��تم ذل��ك إال م��ن ب��ث األفك��ار الت��ي تتس��رب م��ع اللغ��ات األوربی��ة، 
فبنش���رھا اللغ���ات اإلنكلیزی���ة واأللمانی���ة والھولندی���ة والفرنس���یة یحت���ك 

ورب��ا وتتمھ��د الس��بل لتق��دم إس��المي م��ادي، وتقض��ي اإلس��الم بص��حف أ
إرس��الیات التبش��یر لبناتھ��ا م��ن ھ��دم الفك��رة الدینی��ة اإلس��المیة الت��ي ل��م 

  .)٤("تحفظ كیانھا وقوتھا إال بعزلتھا وانفرادھا
فقد قام المبشرون خالل مائ�ة وخمس�ین عام�ا بتوزی�ع م�ا یزی�د عل�ى 

) ١١٣٠(ترجمة إلى ألف ملیون نسخة من نسخ العھد القدیم والجدید م

                                                           

 .٣٠في الغزو الفكري، نذیر حمدان، ص: انظر)  ١(
 .٣١نفس المرجع، ص)  ٢(
 ).٢/٦٧٢(مانع الجھني، .د: الموسوعة المیسرة، إشراف)  ٣(
 .١٤٠في الغزو الفكري، نذیر حمدان، ص: انظر)  ٤(



 

ملیون  ٧٠٠٠لغة، عدا النشرات والمجالت التي تبلغ قیمتھا ما یقدر بـ 
  .)١(دوالر

  اطب اس

  ام

ك�ان اإلع�الم م��ن الوس�ائل الت��ي اھ�تم بھ�ا المبش��رون اھتمام�ا كبی��را، 
فمن��ذ انتھ��اء الح��رب العالمی��ة األول��ى والمبش��رون یس��عون إل��ى اس��تغالل 

بشیر، و لع�رض الدیان�ة المس�یحیة ك�ان ال ب�د لھ�ا الصحافة في سبیل الت
من إعالن في صدر الصحف لكي یجذبوا القراء إلیھ�ا، ف�دفع المبش�رون 
األم��وال الكثی��رة م��ن أج��ل نش��ر كتاب��اتھم، وذل��ك أن الص��حافة ال توج��ھ 
الرأي العام فقط أو تھیئھ لقبول ما تنش�ر علی�ھ، ب�ل تخل�ق ال�رأي الع�ام، 

ین لنش��ر كت��بھم وص��حفھم وھم��ا الق��اھرة وق��د اعتم��د المبش��رون م��دینت
وبی��روت، فالق���اھرة اتخ��ذھا البروتس���تانت مرك��زا لتوزی���ع المنش���ورات 
المسیحیة في مصر وجمیع أنحاء العالم اإلسالمي، وبیروت أقاموا فیھا 

  .)٢(المطبعة األمریكیة التي أصبحت أھم وسائل التبشیر في الشرق كلھ
د بل���غ ع���دد اإلذاع���ات وق���د اھ���تم المبش���رون باإلذاع���ة أیض���ا، وق���

ھیئ��ة ومؤسس��ة إذاعی��ة ) ٣٥(م أكث��ر م��ن ١٩٨٠التنص��یریة ف��ي ع��ام 
دولی��ة، وق��د بل��غ ع��دد المحط��ات الت��ي تمتلكھ��ا أو تس��تأجرھا الطائف��ة 

) ٨٠(محطة تنصیریة في أكث�ر م�ن ) ١٠٠(المعمدانیة وحدھا أكثر من 
بلدا، وقد عقدت ع�دة م�ؤتمرات لبح�ث أفض�ل الوس�ائل وأنجحھ�ا لكیفی�ة 

  .)٣(صال اإلذاعات التنصیریة إلى كل مستوى العالمإی
وال شك أنھم اھتموا بالعالم اإلسالمي خاصة، ومن ذل�ك أنھ�م أق�اموا 
إذاع��ات ف��ي كثی��ر م��ن بل��دان الع��الم اإلس��المي، وم��ن أكث��ر البل��دان الت��ي 
ركزوا علیھا ھي إندونیسیا فأقاموا بھا الكثی�ر م�ن اإلذاع�ات، فم�ن ھ�ذه 

  :)٤(اإلذاعات
  .ة میجانوساإذاع -
  .إذاعة إدفنت -

                                                           

 ).٢/٦٧٣(الموسوعة المیسرة، المرجع السابق، )  ١(
عمر .مصطفى خالدي، د.التبشیر واإلستعمار في البالد العربیة، د :انظر)  ٢(

 .٢١٤-٢١٢فروخ، ص
 .٣٥١غالب عواجي، ص.المذاھب الفكریة المعاصرة، د)  ٣(
 .٣٥٤-٣٥٣نفس المرجع، ص)  ٤(



 

  .إذاعة بكما -
  . اإلذاعة اإلنجیلیة -
  .إذاعة زیون -
  .إذاعة سنجاریرتي -

وغیرھ��ا الكثی��ر م��ن اإلذاع��ات الت��ي انش��رت ف��ي جمی��ع أنح��اء الع��الم 
  .اإلسالمي

م ١٩٨٠وق��د ت��م تخص��یص عش��رین ملی��ون دوالر ابت��داءا م��ن ع��ام 
ش�رق آس�یا خاص�ة وق�ارة لتقویة إذاعة آسیا التنصیریة لمنطق�ة جن�وب 

لغ�ة آس�یویة،  ٢٨آسیا عامة الموجودة ف�ي الفلب�ین، وتب�ث برامجھ�ا ب�ـ 
وق���اموا ك���ذلك عل���ى محاول���ة تجنی���د رج���ال التنص���یر ف���ي المؤسس���ات 
اإلعالمی�ة ف��ي ال��دول اإلس��المیة لیض��منوا الس��یطرة عل��ى ھ��ذه األجھ��زة، 

وت ووصل األمر إلى إنتاج ب�رامج خاص�ة بالتنص�یر بأس�الیب م�اكرة لتف�
  .)١(على رجال المراقبة في المؤسسات اإلعالمیة المسموعة والمرئیة

وم�ن اھتم�ام المبش�رین بالجان�ب اإلع�الم المرئ�ي م�ا ق�ام ب�ھ المجم��ع 
أل��ف جنی��ھ، خ��الل األع��وام ) ٧٥(الع��ام ف��ي كنیس��ة انكلت��را عل��ى ص��رف 
  .)٢(المقبلة لفھرست مواد الفیدیو المتوفرة

دمھا المبش�رون م�ن أج�ل لف�ت تلك بعض وس�ائل اإلع�الم الت�ي اس�تخ
  . وإیقاعھم في شراك العملیة التبشیریة، أنظار المسلمین إلیھا

  اطب ادس

ت ا  

بعثات اإلغاثة من وسائل التبشیر المھمة لدى المنصرین؛ حیث یھب 
الجمی��ع رج��اال ونس��اء، ص��غارا وكب��ارا یجلب��ون معھ��م الم��ؤن والمالب��س 

ا نعمة من عیس�ى اب�ن م�ریم علی�ھ نھا على أنھوالخیام وغیرھا، ویقدمو
الصالة والسالم سواء أكان ھذا اإلیحاء واضحا بالرموز والشعارات، أم 

  .بطریق خفي یصلون إلیھ بحذر خوف االبتعاد عنھم
ال كبیرة جدا تصل لمجومعلوم اآلن أن میزانیات المنصرین في ھذا ا

  .)٣(إلى مئات الملیارات من الدوالرات

                                                           

 .١٢٦- ١٢٥صفي الغزو الفكري، نذیر حمدان، : انظر)  ١(
 .١٤٣-١٤٢نفس المرجع، ص)  ٢(
علي بن إبراھیم ، مفھومھ وأھدافھ ووسائلھ وسبل مواجھتھ: التنصیر: انظر  )٣(

 .٤٥ص ، الحمد النملة 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أھم المؤتمرات التبشیریة،: لمبحث الثانيا
  :وفیھ مطلبان

  .م١٩٠٦مؤتمر القاھرة التبشیري : المطلب األول
  .م١٩٢٨مؤتمر القدس التبشیري : المطلب الثاني



 

ق��ام المبش��رون بإقام��ة م��ؤتمرات كثی��رة للتبش��یر، ف��أردت ف��ي ھ��ذا 
 الفصل أن أذك�ر أھ�م م�ؤتمرین لھ�م ف�ي الع�الم اإلس�المي، واخت�رت ذل�ك

  .المؤتمرین وذلك إلقامتھما في بلدین إسالمیین

  اطب اول

ر اؤ ريرة ام١٩٠٦  

م، في منزل ١٩٠٦عقد ھذا المؤتمر في الرابع من شھر إبریل سنة 
) ٦٢(عرابي باشا في باب اللوق، وبلغ عدد مندوبي إرسالیات التبش�یر 

التبش��یر من��دوب، ب��ین رج��ال ونس��اء، وك��ان ع��دد من��دوبي إرس��الیات 
  .مندوبا) ٢١(األمریكیة وحدھا 

  .تزعم المؤتمر المبشر األمریكي صموئیل زویمر
  :وكانت موضوعات المؤتمر ھي

  .ملخص إحصائي عن عدد المسلمین في العالم -
  .اإلسالم في أفریقیا -
  .اإلسالم في السلطنة العثمانیة -
  .اإلسالم في الھند -
  .اإلسالم في فارس -
  .الیواإلسالم في الم -
  .اإلسالم في الصین -
النش��رات الت��ي ینبغ��ي إذاعتھ��ا ب��ین المس��لمین المتن��ورین والمس��لمین  -

  .العوام
  .التنصیر -
  .االرتداد -
  .وسائل إسعاف المتنصرین المضطھدین -
  .شؤون إسالمیة نسائیة -
  .تربیة المبشرین والعالقات بینھم -
  .كیفیة التعلیم في اإلسالم -

وضوعات في كتاب كبیر أصدره القس األمریك�ي ولقد جمعت ھذه الم
، بع�د أن )وسائل التبشیر بالنصرانیة بین المسلمین(فلمنج تحت عنوان 
، لیت��داول ب��ین فئ��ة خاص��ة م��ن رج��ال )نش��رة خاص��ة(كت��ب علی��ھ عب��ارة 



 

التبش��یر، ث��م ص��نف زویم��ر كتاب��ا آخ��ر جم��ع فی��ھ بع��ض التق��اریر ع��ن 
  .)١()العالم اإلسالمي الیوم(التبشیر وسماه 

  

ب اطا  

  م١٩٢٨ؤر ادس اري 

م، إب��ان االح��تالل البریط��اني ١٩٢٨عق��د الم��ؤتمر ف��ي الق��دس ع��ام 
لفلسطین، تزعم المؤتمر المبشر األمریك�ي ص�موئیل زویم�ر، وف�ي ھ�ذا 
المؤتمر جمع زویمر خالصة أعمال المبشرین في العالم اإلسالمي، فقال 

  :زویمر مخاطبا الحاضرین
بط���ال وال���زمالء ال���ذین كت���ب هللا لھ���م الجھ���اد ف���ي س���بیل أیھ���ا األ"

فأح�اطتھم عنای�ة ال�رب ب�التوفیق .. المسیحیة واستعمارھا لبالد اإلسالم 
لقد أدیتم الرسالة التي نیطت بكم أحس�ن أداء، ووفق�تم .. الجلیل المقدس

لھا أسمى التوفیق، وإن كان یخیل إلى أنھ مع إتمامكم العمل عل�ى أكم�ل 
یفطن بعضكم إلى الغایة األساسیة فیھ، أنن�ي أق�ركم عل�ى أن  الوجوه، لم

ال��ذین دخل��وا م��ن المس��لمین ف��ي حظی��رة المس��یحیة ل��م یكون��وا مس��لمین 
  :حقیقیین، لقد كانوا أحد ثالثة

  .إما صغیر لم یكن لھ من أھلھ من یعرفھ ما ھو اإلسالم -
 أو رجل مستخف باألدیان ال یبغي غیر الحصول على ق�وت یوم�ھ وق�د -

  .اشتد بھ الفقر وعزت علیھ لقمة العیش
  .وآخر یبغي الوصول إلى غایة من الغایات الشخصیة -

ولك��ن مھم��ة التبش��یر الت��ي ن��دبتكم دول المس��یحیة للقی��ام بھ��ا ف��ي ال��بالد 
المحمدیة، لیس�ت إدخ�ال المس�لمین ف�ي المس�یحیة، ف�إن ھ�ذا ھدای�ة لھ�م 

م، لیص�بح مخلوق�ا وتكریم، وإنما مھمتكم أن تخرجوا المسلم م�ن اإلس�ال
ال ص�لة ل��ھ ب��ا� وبالت��الي ف��ال ص��لة تربط��ھ ب��األخالق الت��ي تعتم��د علیھ��ا 
األم���م ف���ي حیاتھ���ا، وب���ذلك تكون���ون أن���تم بعملك���م ھ���ذا طلیع���ة الف���تح 
اإلس��تعماري ف��ي الممال��ك اإلس��المیة، وھ��ذا م��ا قم��تم ب��ھ خ��الل األع��وام 

س��یحیة الس��الفة خی��ر قی��ام، وھ��ذا م��ا أھن��ئكم علی��ھ وتھن��ئكم علی��ھ الم
  .والمسیحیون جمیعا

لق��د س��یطرنا من��ذ ثل��ث الق��رن التاس��ع عش��ر جمی��ع ب��رامج التعل��یم ف��ي 
الممالك اإلسالمیة، ونش�رنا فیھ�ا مك�امن التبش�یر والكن�ائس والجمعی�ات 

                                                           

 .١٦٠-١٥٩حقیقة التبشیر بین الماضي والحاضر، أحمد عبد الوھاب، ص)  ١(



 

والم���دارس المس���یحیة الكثی���رة، الت���ي تھ���یمن علیھ���ا ال���دول األوربی���ة 
رف الصلة با� وال واألمریكیة، ولقد أعددتم في دیار اإلسالم شبابا ال یع

یری���د أن یعرفھ���ا، وأخ���رجتم المس���لم م���ن اإلس���الم ول���م ت���دخلوه ف���ي 
ال یھ��تم .. المس��یحیة، وبالت��الي ج��اء ال��نشء طبق��ا لم��ا أراده اإلس��تعمار

للعظ����ائم، ویح����ب الراح����ة والكس����ل، وال یص����رف ھم����ھ ف����ي دنی����اه إال 
إن مھمتكم ق�د تم�ت عل�ى أكم�ل الوج�وه، وانتھی�تم إل�ى خی�ر .. للشھوات

فاس�تمروا، فق�د .. لنتائج، وباركتكم المسیحیة، ورضى عنكم اإلس�تعمارا
  .)١("أصبحتم بفضل جھادكم موضع بركات الرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

لماضي ، حقیقة التبشیر بین ا٣٤- ٣٢حقائق عن التبشیر، عماد شرف، ص)  ١(
 .١٦١-١٦٠والحاضر، أحمد عبد الوھاب، ص



 

  اخلامتـة

  :توصلت في بحثي إلى عدة نتائج
أن المبشرین قاموا بتحریف فھم القرآن حت�ى یش�ككوا المس�لمین  -١

  .ي النصرانیةفي دینھم وبذلك یسھل دعوتھم للدخول ف
بناء الكنائس على أراضي المسلمین دلیل على انتشار المبشرین  -٢

  .وقوة نفوذھم في بالد المسلمین
  .أولى المبشرون الطب عنایة بالغة في سبیل العملیة التنصیریة -٣
كان التعلیم و اإلعالم من أكثر الوسائل فتكا بالمسلمین وتحری�ف  -٤

  .معتقداتھم
المؤتمرات التبش�یریة م�ن ع�داء واض�ح لإلس�الم بیان ما تحتویھ  -٥

  .والمسلمین
  

وب��ذلك انتھی��ت م��ن ھ��ذا البح��ث، وأس��أل هللا العظ��یم أن یجع��ل عمل��ي 
خالص�ا لوجھ�ھ الك�ریم، وأن یحف�ظ ب��الد المس�لمین م�ن ك�ل ش�ر وس��وء، 
وأن یرین��ا الح��ق حق��ا ویرزقن��ا اتباع��ھ وأن یرین��ا الباط��ل ب��اطال ویرزقن��ا 

انھ أن یعز اإلسالم والمسلمین،  والحمد � رب اجتنابھ، كما أسألھ سبح
العالمین وص�لى هللا وس�لم وب�ارك عل�ى نبین�ا محم�د وعل�ى آل�ھ وص�حبھ 

  . أجمعین ومن استن بسنتھ إلى یوم الدین
  

  
  
  



 

  فھرس المصادر والمراجع
  

  .القرآن الكریم -
مجموعة م�ن : تاج العرس، محمد مرتضى الزبیدي، تحقیق -

 .المحققین، دار الھدایة
السید أحمد : تأویل مشكل القرآن، ابن قتیبة، شرحھ ونشره -

 -ه ١٣٩٣صقر، دار التراث، القاھرة، الطبعة الثانیة 
  .م١٩٧٣

عب�د المال�ك التمیم�ي، .التبشیر في منطقة الخل�یج العرب�ي، د -
 -ھ�ـ ١٤٢٠الع�ین، -مركز زای�د للت�راث والت�اریخ، اإلم�ارات

 .م٢٠٠٠
مص�طفى خال�دي، .بی�ة، دالتبشیر واالستعمار في ال�بالد العر -

ص��یدا، الطبع��ة -عم��ر ف��روخ، المكتب��ة العص��ریة، بی��روت.د
 .م١٩٧٣الخامسة 

التنص���یر مفھوم����ھ وأھداف����ھ ووس���ائلھ وس����بل مواجھت����ھ،  -
ال����دكتور عل����ي إب����راھیم النمل����ة، دار الص����حوة، الق����اھرة، 

  .م١٩٩٣ -ه ١٤١٣
تھ��ذیب األس��ماء واللغ��ات، مح��ي ال��دین ب��ن ش��رف الن��ووي،  -

 .وث والدراسات، دار الفكر، بیروتمكتب البح: تحقیق
الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، شیخ اإلسالم أبي  -

العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني 
علي بن حسن بن ناصر، .د: ، تحقیق وتعلیق)ه٧٢٨: ت(
حمدان بن محمد .عبد العزیز بن إبراھیم العسكر، د.د

 -لكة العربیة السعودیة الحمدان، دار العاصمة، المم
  .م١٩٩٩ -ه ١٤١٩الریاض، الطبعة الثانیة 

حق���ائق ع���ن التبش���یر، عم���اد ش���رف، المخت���ار اإلس���المي،  -
  الق������������������������������اھرة، الطبع������������������������������ة األول������������������������������ى

  .م١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥ 
حقیقة التبشیر بین الماضي والحاض�ر، أحم�د عب�د الوھ�اب،  -

 .م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١مكتبة وھبة، القاھرة، الطبعة األولى 
األس��تاذ مص��طفى : م��رئ الق��یس، ض��بطھ وص��ححھدی��وان ا -



 

لبن��ان، الطبع��ة  -عب��د الش��افي، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت 
  .م٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥الخامسة 

الصاحبي في فقھ اللغة، أحمد بن ف�ارس، المكتب�ة الس�لفیة،  -
 .م١٩١٠ –ه ١٣٢٨القاھرة، مطبعة المؤید 

افت��راءات المنص��رین عل��ى الق��رآن الك��ریم أن��ھ یؤی��د زع��م  -
عل��ي ب��ن عتی��ق الحرب��ي، .ی��ة المس��یح علی��ھ الس��الم، دألوھ

بح��ث منش��ور، طبع��ة مجم��ع المل��ك فھ��د لطباع��ة المص��حف 
  .الشریف بالمدینة المنورة

  .في الغزو الفكري، نذیر حمدان، مكتبة الصدیق الطائف -
لس��ان الع��رب، محم��د ب��ن مك��رم ب��ن منظ��ور اإلفریق��ي، دار  -

  .صادر، بیروت، الطبعة األولى
المس���لم م���ن حق���ائق ع���ن النص���رانیة  م���ا یج���ب أن یعرف���ھ -

والتبشیر، إبراھیم الجبھان، طبع على نفقة الرئاس�ة العام�ة 
إلدارات البح����وث العلمی����ة واإلفت����اء وال����دعوة واإلرش����اد، 

  .م١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٧الطبعة األولى
غال���ب ع���واجي، المكتب���ة .الم���ذاھب الفكری���ة المعاص���رة، د -

 ھ���ـ ـ١٤٢٧العص���ریة الذھبی���ة، ج���دة، الطبع���ة األول���ى 
 .م٢٠٠٦

المعلق��ات العش��ر وأخب��ار ش��عرائھا، اعتن��ى بجمعھ��ا الش��یخ  -
  .أحمد األمین الشنقیطي، دار النصر

م�انع الجھن�ي، دار الن�دوة . د: الموسوعة المیسرة، إشراف -
  .م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤العالمیة، الریاض، الطبعة الخامسة 

  




