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 المقدمة
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ الحمدددددددددد    الدددددددددد   

، والصالة والسالم على رسوله األمين، ال   بلغ الرسدلل  ود   األملةد  چڤ  ڦ  ڦ  
وب د ه، كادلةوا ريدر  ،وةصح األم  حتى دتله اليقين، وعلى دصحلبه ال ين حملوا لدوا  اسسدالم م ده

 رلف لرير سلف، رضي هللا عن الال دجم ين، دمل ب  :
كدد ن اجتجددله عةدد  دعدد ا  اسسددالم والمسددلمين اددلن مةدد  رددرون رلددغ دن يبل ددروا دوج بددلل  و 
المددل   المسددلح، ليددي   وايمتدده المل يدد  مددن جبدد ، ولياددون سددبيال لل دد و الماددر  والةمسددي والرلقددي 

م لل دل   اجحدتالل المادر  والةمسدي الةدغ ضدحيته مرابدل  لدوج يصدركبل من جب  ثلةي ، حتى إ ا تد
 طوع بةلةه، ومرت ل سبال يم ل به مل يري .

ثم تحول اجتجله عة  دع ا  اسسالم ب   تجلرببم الطويل  مع المسدلمين، بد ن ي ملدوا علدى 
لقدي، عدن طريد  تبيئ  ال  وب اسسالمي  من ال ارل، و لد  ب سدلوب ال د و المادر  والةمسدي والر

عمالئبددم ودجددرائبم، وتحددغ سددتلر المبددل م التددي تدد عم دةبددل إةسددلةي ، لتاددون ال دد وب مي لدد  كاريددل 
وةمسيل لتسليم ريل  ل طلئ   مرتلرة ألع ائبل، كي غ و مل   ج يحمل ال  اة كيه سالحل وج يالمبم 

إج دةبدل لدم تادن  اغ رتلج.والن للةصلر  تحرالغ كدي ال د و المادر  المةد ذ مةد  كجدر اسسدالم، 
دثر رو  ال ر، حتى رلمغ الحروب الصليبي ، وبل غ بللريب ، وب د ممارو م يرططدون لتةصدير 

 ال للم اسسالمي، دو صركه عن اسسالم، ولو إلى اسلحل  والامر بال  ين.
مراكقدد   -التةصدديري  واجست ددراري   -ثددم اتسدد غ  وائددر ال دد و الماددر  اليبو يدد  الةصددراةي  

رالغ اجست ملري  التي رلمغ ببل ال ول الةصراةي  ضد  ال دللم اسسدالمي، وارد غ وسدلئل  د ا للتح
عليبددل  غال دد و تتةددلمى وتتالمددل، وتجددر  كيبددل ت دد يالغ وتبدد يالغ ةببددغ عليبددل التجددلرب وسددلع 

 الوسلئل الحضلري  الح يث ، حتى در غ ةضجبل كي القرن ال  رين.
اةي  بصددورة ب ائيدد ، تسددتر م المةلر دد  والمجل لدد  كددي كقدد  الةددغ وسددلئله التب دديري  بللةصددر 

المسلئل ال ق يد  ال يةيد ، و د ه مةيدغ بدللب ائم المةادرة، دمدلم جد ليلغ علمدل  المسدلمين ومةدلاراتبم، 
 حتى دملم ص لر مثقمي المسلمين وعلمتبم.

  ثم تواصى ال  اة بتر    ه الوسيل  من وسلئل ال  و المار ، وبللتحول إلى وسلئل دردر 
لددديذ كيبدددل مواجبددد  صدددريح  مبل دددرة، مةبدددل: الحرادددلغ التةصددديري ، الوجدددو  المسددديحي كدددي الرلدددي ، 
مةامدددلغ التةصدددير المسددديحي ، ثدددم اسدددتر ام اسعدددالم بالكددد  د دددالله ودةواعددده، المقدددرو ، والمسدددموع، 

 والمرئي، واسعالم اسلاتروةي بصورة رلص .
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واردع الصد ب ك ةده لديذ مدن السدبل وكي ال   ا الة لط البلئدل واسمالةيدلغ الضدرم  وال
ورلكل  ال عوة تتجه إلدى  ،والض ط يت اي  ،ج سيمل ووارع ال عوة يتراجع وج يتق م ؛مواجب  التةصير

 .حقول غريب  وب ي ة عن وارع األم ، ورضليل ل البلم  واألسلسي 
 كدد ن الدد علة يملاددون مددل ج يملادده المةصددرون، و ددو درددو  مددن ،مبمددل ياددن مددن دمددرلاددن و و 

الددد   ت ركددده القلدددوب، وترتدددلة إليددده المطدددرة وتحدددن إليددده األرواة  (الحددد )دج و دددو  ،جميدددع إمالةدددلتبم
كالبددد  مدددن رجدددلل مددديمةين يرددد مون  ددد ا الددد ين ويحملدددون رايددد  الددد عوة .المت بددد ، والةمدددوذ البلئسددد 

دل  كدي ويضحون كي سيبلبل ليتحق  الوع  اسلبي بللةصر وتجدر  سدة  هللا بللم اك د  التدي  دي  ائم 
 .صللح اسسالم

اثيددددرة  بلوسددددلئل مواجبدددد   دددد ه الحملدددد  ال لرمدددد ، ك  ددددالل  حدددد ي    اسلاتروةيددددوالمواجبدددد  
ومتةوعد ، كمةبددل: المواردع اسعالميدد  علددى  دبا  اسةترةددغ، والصددحلك  اسلاتروةيد : ردد ملغ الة ددر 

تليم يدددون الصددحمي عبددر موارددع علدددى ال ددبا ، و احدد م الة ددر الصدددحميا. واس اعدد  اسلاتروةيدد  وال
اسلاتروةددي: ردد ملغ البدد  الحددي لا اعددلغ والقةددواغ التليم يوةيدد  علددى موارددع رلصدد  علددى ال ددبا  
لدددى  ومدددن ردددالل احددد م البددد  اس اعدددي والتليم يدددوةيا والتدددي تحملبدددل ال دددبا  إلدددى المتلقدددي مبل دددرة وا 

 . مرتلف الموارع... إلخ
 ور  رسمغ بحثي   ا إلى تمبي  ومطلبين:

 عن مل ي  التةصير، والمر  بيةه وبين التب ير، ود  اف المةصرين.تالمغ كي التمبي  
دمدددل المطلدددب األول: كقددد  تالمددددغ كيددده عدددن دسدددلليب التةصددددير الح يثددد  والم لصدددرة، مةبددددل 

 المجلجغ الطبي ، والت ليمي ، واسعالمي ، واسلاتروةي .
وتدتلر  كدي المواردع ودمل المطلب الثلةي: كتالمغ كيه عدن وسدلئل المقلومد  اسلاتروةيد ، 

اسلاتروةيدد  الرلصدد  بمواجبددد  التةصددير، وتمةيددد   ددببلتبم، والدددر  علدديبم، والددد عوة إلددى هللا ت دددللى، 
ومجل ل  د ل الاتلب بللتي  ي دحسن، امل يمان اجستمل ة من برام  المحل ث  كي مجلل ال عوة، 

 وضربغ على  ل  دمثل  من الموارع ال بيرة المرتص .
لقددد ير دن يج دددل عملدددي  ددد ا رللصدددل لوجبددده الادددريم، ودن يةمدددع بددده جميدددع سدددلئال المدددولى ا

 ، والحم    دوج وآررا.المسلمين
 
 

 الباحث
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 تمهيد
 في ماهية التنصير وأهدافه، والفرق بينه وبين التبشير

 أوال: ماهية التنصير
يةار المسلمون إلى الةصراةي  ةاراغ مرتلمد ، وكقدل لتطور دل التدلريري وال قد   كدي كجدر 
ة دد تبل األولددى، كبددم يروةبددل  يةددل حقددل كددي مرحلتبددل األولددى، حيدد  الةددغ تحمددل السددملغ األسلسددي  

تلدد  الت ددلليم التددي تحتددو  علددى البيةددلغ ال ام دد ،  –عليدده السددالم  –للت ددلليم التددي جددل  ببددل عيسددى 
ل علددى الحامدد  الملئقدد ، وكيبددل مددل يركددع الرددالف بددين طوائددف بةددي إسددرائيل المتةددلكرة، وكيبددل وت ددتم

ة ا  لتقو  هللا ت للى وت ار اآلررة، وكيبدل  عدوة واضدح  إلدى طلعد  هللا ت دللى، وتوحيد ه، وطلعد  
، وي بر القرآن الاريم عن   ه الةادرة اسسدالمي ، كيمدل سدلره مدن (1)رسوله عيسى والتمس  برسللته

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ ورومه من بةي إسرائيل إ  يقول:  –عليه السالم  –حوار  ار بين عيسى 

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ     ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 (2).چڇ  ڇ  ڍ   ڍ    ڇڇ
 –بحسدب التصدور اسسدالمي  –ور دو المرحلد  األولدى وال عوة إلى التةصدير كدي  د ا الطد

الةغ رلص  ببةي إسرائيل؛ ألن عيسدى لدم ي د  دن يردرل بللد عوة إلدى غيدر م، وكدي القدرآن الادريم 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ ةج  الة  ال   ي ل على   ا الم ةى، يقدول هللا ت دللى: 

 (3).چڀ  ڀ       
الدد   يقددول كيدده: )اددلن الةبددي يب دد  كددي رومدده رلصدد ، وب ثددغ  وييادد   دد ا حدد ي  الةبددي

 (4)إلى الةلذ الك (.
 (5)وييا    ا مل جل  كي إةجيل متي دن ال عوة ال يسوي  الةغ لبةي إسرائيل رلص .

والتي د رلغ كيبدل األكادلر  –عليه السالم  –دمل الةصراةي  كي مرحلته التللي  لركع عيسى 
ال ةوصدددي ، وال قلئددد  الوثةيددد ، والتبريدددراغ الملسدددمي ، كددد ن اسسدددالم يرتلدددف م بدددل ويدددر  كيبدددل تحريمدددل 

                                                 

 راسددد  مقلرةددد  حدددول المصدددطلحلغ والددد ججغ: محمددد  عثمدددلن  –الةصدددراةي  والتةصدددير دم المسددديحي  والتب دددير  (1)
 .31صللح: 

 .34،  33ال ررف:  (2)
 .3الصف:  (3)
 (.434بررم ) 55/ 1ج لغ لي األرض مسج ا وطبورا:  دررجه البرلر  كي صحيحه، بلب رول الةبي (4)
 .24 – 21:  15متى  (5)
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دن  علتبدل كدي  د ه  (1)و يمل و ي ل عن صراط هللا المستقيم، وير  ب ض ممار  المسلمين الق امى
يدددرة. مدددن  لددد  )دن اجلتددد ام ب دددرائع رددد  جدددلملوا الدددوثةيين كدددي دمدددور اث –ا دددليول وغيدددره  –المرحلدد  

 ددد  علدددى األمدددم غيدددر اليبدددو ، واسدددتثقلوه، كدددلجتمع  –عليددده السدددالم  –التدددوراة التدددي درر دددل عيسدددى 
الةصلر  ببيغ المق ذ وت لوروا كيمدل يحتدللون بده علدى األمدم ليجيبدو م ويطي دو م، ك وجدب رديبدم 

ن   ي ا كي الرجلل والةسل ، وتب ض م ارل  األمم والترري  لبم... من  ل  دن الروم تاره الرتل
األمددم التددي تم لدده، كقددللوا لبددولذ ) ددليول( كددي  لدد ، كقددلل ة ددم،  ددو مددل تددرون، ومددل يجددب عليدد  
رتددددلن... والددددروم ت اددددل الرة يددددر، كقددددلل: مددددل  ددددو حددددرام، ومددددل يحددددرم علددددى اسةسددددلن  ددددي  يدددد رل 

 (2)جوكه...(.
 ثانيا: الفرق بينه وبين التبشير

  تب دددددير كدددددي اسدددددتر امبل اجصدددددطالحي األرددددد  الددددد   يريددددد ه يمبدددددم المسدددددلمون دن المددددد
المةصددرون ت ةددي: تبليددغ ت ددلليم الةصددراةي  علددى مددل  ددي عليدده إلددى المسددلمين، ولمددل الةددغ ال يلةدد  
الةصددراةي  بوضدد بل الحددللي مرتلمدد  تملمددل عددن رسددلل  المسدديح األصددلي  ومةلرضدد  بللتددللي للتصددور 

رسلل  رلص  لبةي إسرائيل، ك ن مورف المسلمين من  اسسالمي، ولمل الةغ   ه الرسلل  األصلي 
مصطلح تب ير بم ةى تةصير  و ع م القبول، بل الركض التلم، ل ا ج يقبل دن يستر م مصطلح 
تب ير إج من ج ي ر  دب دل  مدل يريد ه المةصدرون مدن كدرض  د ه المصدطلحلغ المببرجد  المةتقدلة 

  المسددلمين، حتددى إ ا  ددلعغ ودلمتبددل األجيددلل مددن بددين عدد   مددن ال بددلراغ، ليسددبل اسددتر امبل عةدد
 المقبل  من المسلمين اةتقلوا لرطوة درر  تا ف م ي ا من األ  اف الصليبي .

وج يرمى عة  المقلرة  بين الةصراةي  واسسالم إلى جلةب ال قي ة دن الةصراةي  ت عو إلدى 
وجوب تةصير ال للمين، و و التثلي  كي األلو ي  اةطالرل من الة  ال   يستوحي مةه الةصلر  

رددلل لتالميدد ه: )ا  بددوا وتلمدد وا جميددع األمددم وعمدد و م بلسددم  –عليدده السددالم  – عمبددم دن عيسددى 
دمددل اسسدالم كيةددلرض  د ه الدد عو  ويد عو إلددى وح اةيد  رللصدد  ج  (3)األب واجبدن والددروة القد ذ(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ ت وببل  لئب ،   لر ل روله ت للى كي القرآن الاريم: 

 (4).چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

                                                 

 ومل ب   ل. 153/ 1: تثبيغ  جئل الةبوة،يةار: ب  الجبلراللقلضي ع (1)
 .425،  424المار اسسالمي كي الر  على الةصلر : (2)
 .25:  24متى  (3)
 سورة اسرال . (4)
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والةصراةي  ت لم ب ن موغ عيسى على الصليب الن ك ا  للب ري  مدن الرطيئد  األصدلي ، 
لددم يصددلب ودن المصددلوب إةمددل  ددو يبددو ا، ودن كاددرة  –عليدده السددالم  –واسسددالم ي لددم دن عيسددى 

ۇ  چ–عليه السالم  –هللا ت للى ال مور الرحيم لمل تلب آ م الرطيئ  األصلي  كارة بلطل ، ألن 

ودن كارة الم ا  كارة غير م قول  وج عل ل ؛ ألةبل تسقط المسيولي   (1)چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
 (3).چېۉ  ۉ  ې  ې  ېچ ، مع دن القلع ة الربلةي  تقول: (2)عن اسةسلن 

ومددل علددى اسةسددلن لاددي يرتقددي رلقيددل وي اددو روحيددل إج دن يسدد ى لرددال  ةمسدده بللاسددب 
ٹ  ڤ       ڤ  چ وال مددل، ج بددلألحالم والسددلبي مددن األمددل، وكددي  دد ا الم ةددى يقددول سددبحلةه: 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڦڤ  ڤ  ڦ

 (4).چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
إ ن كال غراب  إ ا د ر  المسلمون م    ارتيدلر المةصدرين المد  )تب دير( بد ج مدن المد  

دن القدرآن يبدين  )تةصدير( ؛ و لد  سرمدل  حقيقد  مدل يريد ون مدن تحويدل المسدلمين عدن  يدةبم، مدع
ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ ، إ  رددددلل ت ددددللى: (5)لبددددم مددددراميبم

 (3).چڻڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
 ثالثا: أهداف المنصرين

،  يماةتلريص   اكبمميت ميراسسالموالمسلميةوجيماةتحقيقب االب كبسددددددددددددددددددددددددددبول ولاة برمراحل 
 غليتبم. ود  اك ولي بتحققبليتيسرالوصوسلى

 :ويماةتلريص   اكبملألولي كيمليلي 
القضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل عل للرغب  لت دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلليم  - 

 .اسسالمميةموسللةل ئ مة بةل المسلميةو لا ةطريقمتحم ارستةصيري كيبال المسلمين
 . محلول إيقلكلةت لراسسالمميلل وجل ربي  - 
 . رلقةوعمةللب يم بية بةل المسلمين - 

                                                 

 .122طه:  (1)
 .55صيح  تح ير من  علة التةصير: محم  ال  الي:  (2)
 .15اسسرا : (3)
 .124،  123ةسل : ال (4)
 راسددد  مقلرةددد  حدددول المصدددطلحلغ والددد ججغ: محمددد  عثمدددلن  –الةصدددراةي  والتةصدددير دم المسددديحي  والتب دددير  (5)

 ..42صللح: 
 .105البقرة:  (3)
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 .ةبي ل لل للملسسالميم لوة اجست ملرال ربيواألج - 
 .ر م الصبيوةي ال للمي كيتحقيق   اكبلكيلل وجسسالمي  - 
 (1)..الربحللمل يوالاسبللتجلر  - 
الت ريددب، و لدد  بللسدد ي إلددى ةقددل المجتمددع المسددلم كددي سددلوايلته ومملرسددلته السيلسددي   - 

تبةي األةملط ال ربيد  كدي  واجرتصل ي  واججتملعي  واألسري  وال ق ي ، من دصللتبل اسسالمي  إلى
 (2)الحيلة، و ي المستم ة من رلمي   يةي  ةصراةي  دو يبو ي .

 .إيجل جيل لملةيييمةبلسسالملاة ارلح و المسج كقطوليسمي يوةللحيلة - 
 - 

تطبي للمجتم لتلسسالمي بللطلب لل ربيومحلول إب ل  م ةللطلب لسسالميميللمة لوالم رس وا  رللب ضلل
:  يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مثلعل اتلل رب

 (3).. التقويمللميال يواجحتمللب عيل الميال والسالمللجمبوري والملايوالبروتواوجتوغير لمةلل يوةلل لم 
 المطلب األول

 أساليب التنصير المعاصرة ووسائله الحديثة
 :لق  اتر  المةصروةمراحلمي ملبمب ادل متبم يل لالاروكو ي

 . محلول تةصيرالمسلمين : المرحل األولى -
 :ولميستطي واتةمي    للمرحل إجكيللقلياللةل رمةض لكللةموسملةتقلواإلى

 . إرراجللمسلميةمةلسسالموترابمم ب بين :المرحل الثلةي  -
 .ور ةجحواكيب ضللمثقميةوالمت لميةممل ي  م ل لعتةلرب ضللم ا بللمل ي 

 : المرحل الثللثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  -
ل لل لملةي إب ل المسلمية ةلسسالم ةطريقللت ييراججتملعيوا  . لت ريبوالتح يثلل ييب كميلألريرا 
 وةجحواكيب ضللطبقلتللمثقم والمت لم .

وملرص   اكبم:ضربب ضللرالئ والمقوملتلسسالمي التيتضربمصدددددددللحبم،اجلةبللجبل  عةددددددد  
 (4)والوج والبرا .، المسلمين

                                                 

 .43التةصير كي البال  اسسالمي ، د  اكه ميل يةه آثلره، لل اتور محم  بن ةلصر ال ثر :  (1)
 .15 راس  لب ض الموارع التةصيري  ال ربي  كي اسةترةغ،  راس  وصمي ، لل اتور رلل  بن عب  هللا القلسم:  (2)
م 1555/ابريدل/4التب ير )التةصير( الموجده للمسدلمين .. د د اف وةتدلئ ، بحد  ألبدي الجدراة )دحمدر ال دين(  (3)

 .153 د : 1415/ و الحج  /14المواك  
 .34/ 1ه ود  اكه ووسلئله وسبل مواجبته، علي بن إبرا يم الحم  الةمل : يةار: التةصر ممبوم (4)
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 – ولوت   تقواتبموجيو بمودسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلحتبم - ول لااليماةلةتصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلرمثلبيج 
..  عل للمسلم،إجكيجوجتوبسببض م يملةه،جدسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلحته

 . والب يم كيلألعيلةالالقلوبللتيتبق مم م بلسيملةتتحيةللورتاعل ةملالن
كددددي دحل يددددد  إ دةللمل ي واةمتلحلل ةيلال يحدددد رةلمةبللةبي..  عل  ةللوض للحللييرتلملألسددددف

 عواملحققتب ض مطلم   اللامر....  المي ، وم لوة جةو الامرمةلل لملةييةللقيل ييةللبال اسس(1)اثيرة
  ا،وةجلحبمملموسمياثيرمةللقيل اتوالريوسلسعالمي ،التيالةلبلدابراألثركيبال  لكيضربلل ين،

 (2).ا صحلب عوةتحريرالمردةكيب ض البل ان ال ربي 
 وكيمل ي تي ب ض األسلليب الم لصرة التي يستر مبل المةصرون كي عملبم:

 والتعليمأوال: التنصير 
و ددد ا المحدددور ي دددتمل علدددى ت سددديذ مددد ارذ وجلم دددلغ ج يددد ة، دو التددد رل كدددي المةدددل   

 ال راسي ، وعلى الةحو اآلتي:
 . تأسيس المدارس والجامعات األجنبية1

كدددددي ال دددددللم  إن إة دددددل  الميسسدددددلغ الت ليميددددد  المرتلمددددد   دددددو دول مدددددل بددددد د بددددده المةصدددددرون
اسسالمي. ور  ب لوا كي   ا المجلل جبو  حثيث  حتى تماةوا من ت سيذ م ارذ اثيدرة كدي بلد ان 

 (3)حتى  بل ة ال راس  الثلةوي  والجلم ي . ..ال للم اسسالمي، من  ور الحضلة 
 إنشاء المدارسففيما يخص 

وا لبم م ارذ كدي اسدطةبول )علصدم  الرالكد  اسسدالمي (، وكدي ج دور بللبةد ، وكدي  دة 
 (4)حتى كي سوريل.و القل رة ولبةلن، 

ن من بةل  م ارذ تةصديري  كدي مةطقد  جبليد  وعدرة المسدلل  و الج ائر تمان المةصر كي و 
 (5).لت ليميه كي مجلل ت سيذ ةالمبم او دابر ةجلة حقق،وع وه امةطق  القبلئل دو كي الصحرا 

 إنشاء الجامعاتوأما 

                                                 

َةددلِكَ  بِددلْلقىْرآِن، َو ىْةَيددل تىْمددَتحى َعلَدد: )) اقولدده(1) : َ لَّدد ى َعددلِلَم، َوِجددَ الى مى تِددي ثَدداَل ا ((، ْياىمْ ِإنَّ َدْرددَوَف َمددل َدَرددلفى َعلَددى دىمَّ
 بلب عب  المل  بن عمير. 134/ 20( : 242)دررجه الطبراةي كي الم جم الابير بررم 

 .44يةار: التةصير ت ريمه د  اكه وسلئله حسراغ المةصرين، عب  الرحمن بن عب  هللا الصللح:  (2)
 .34يةار: المست ررون والتةصير، علي بن إبرا يم الحم  الةمل :  (3)
 .84للح،  اح روا األسلليب الح يث  كي مواجب  اسسالم س   ال ين السي  ص (4)
-222(  راسدد  تلريريدد  تحليليدد  ، محمدد  الطددل ر وعلددي،  1504 -1430الت لدديم التب ددير كددي الج ائددر ) (5)

223. 
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كلقدد  ت سسددغ  ،لددم ياددن ا تمددلم المةصددرين ب ة ددل  الجلم ددلغ درددل مةدده كددي إة ددل  المدد ارذك
الاثير من الجلم لغ األجةبي  وج ت ال إلى اليوم، إ  رد  المةصرون دن التب ير يجب دن ج يقدف 

 ؛بددل يجددب دن يسددتمر إلددى مرحلدد  الت لدديم ال ددللي ،عةدد  اةتبددل  مرحلدد  الت لدديم اجبتدد ائي دو الثددلةو 
دن ياوةدوا يتطل دون ألةه  و ال   يبيئ رل ة ال  وب، ك  ا استملل المةصرون ب ض  يج  ال ين 

رددل ة كددي بال  ددم كقدد  املددوا التدد ثير علددى ال دد ب الدده، مددن دجددل  لدد  تبلددورغ سيلسدد  اسرسددلليلغ 
كي اسطةبول وبيروغ ود مير والقل رة وغير ل من  إرلم  اليلغ مجب ة تجبي ا جي اب  ن األمرياي  

 (1)مراا  البال  ال رري . 
ولقددد  ادددلن إة دددل   ددد ه الم ل ددد  والجلم دددلغ كدددي الدددبال  اسسدددالمي  عدددن طريددد  الم وةدددلغ 

 األجةبي ، ومن دمثلتبل مل الن كي   ه ال ول:
الي  التجلرة ةتي مثل ل: اةت رغ اليلغ مرتلم  مةبل التي تلب   للم  ب البروتستفي مصر

واليددد  ، غ مدددن دجدددل م احمددد  األ  دددر( ئوالجلم ددد  األمريايددد  )التدددي دة ددد ،بلل طدددلرين بلسسددداة ري 
ودردددر  ب سددديوط، امدددل دوجددد غ اليدددلغ وم ل ددد  تلب ددد  للمددد  ب  ،البةدددلغ األمريايددد  ب دددلرع رمسددديذ

الم بمصددر الاددلثولياي مةبددل الم بدد  ال ددرري بدد ير الدد ومةيالن بلل بلسددي  بللقددل رة، وم بدد   ار السدد
 (2)الق يم ، إلى جلةب الم ب  المرةسي بللمةيرة ولب ه الاليلغ والم ل   كروع كي ال دةحل  مصر.

جلم دد  القدد يذ يوسددف كددي لبةددلن و ددي جلم دد  بلبويدد  الثوليايدد ، واليدد   لبنااان وسااوريا:
 برو  البروتستةتي ، والالي  السوري  اسةجيلي  )الجلم   األمرياي  اليوم(.

و ددي اليدد   (3)  روبددرغ كددي اسددطةبول التددي دصددبحغ تسددم للجلم   األمريايدد ،اليدد تركيااا:
اإن  دحد  المةصدرين:مسيحي  غير متسترة ج كي ت لليمبل وج كي الجو ال   تبيديه لطالببدل ويقدول 

الي  بيروغ والي  اسطةبول ليستل درتين كقط بل تودملن، إن   ه الالي  ر  دة د  ل مب در وج تد ال 
 (4)يتولى رئلستبل إج مب ر.إلى اليوم ج 
 التدخل في مناهج التعليم في البلدان اإلسالمية. 2

 المناهج الدراسية
لدددم ياتدددف دعددد ا  اسسدددالم بتوجيددده ال دددبلب المسدددلم توجيبدددل م رضدددل عدددن طريددد  المددد ارذ 
ةمدددل حدددلولوا دن يتددد رلوا كدددي المددد ارذ والجلم دددلغ الوطةيددد ، كوضددد وا لبدددل  والجلم دددلغ األجةبيددد ، وا 

                                                 

التب ددير واجسددت ملر كددي الددبال  ال ربيدد  )عددرض لجبددو  المب ددرين التددي ترمددي إلددى إرضددلع ال ددر  لالسددت ملر  (1)
 . 54ال ربي(، مصطمى الرلل  ، عمر كروخ،  

 .85اح روا األسلليب الح يث  كي مواجب  اسسالم   (2)
 .51درطلر ال  و المار  على ال للم اجسالمي ) بحو  حول ال قلئ  الواك ة( صلبر ط يم ،   (3)
 .55التب ير واجست ملر كي البال  ال ربي    (4)
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مةبلجل يحق  دغراضبم، ور  است ل الةصلر  كرصد  اسدت ملر م لل دللم اسسدالمي وراحدوا يتد رلون 
 :(1)اآلتي كي مةل   الت ليم حتى وض وا للم ارذ الوطةي  مةبجل يقوم على الةقلط 

مل ة ال ين من الموا  الثلةوي  التي ج تديثر كدي ةجدلة الطللدب و رجلتبدل ج تضدلف عّ   -
  لم.إلى المجموع ال

إلددددى   الل دددد  اسةجلي يدددد  والمرةسدددي   ددددي ل دددد  التددد ريذ لسددددلئر المددددوا  مدددن اجبت ائيددددعدددّ   -
 الجلم  .
 التراي  على إحيل  القومي  لتم ي  الوح ة اسسالمي . -
 ال ةلي  بلألل لب الريلضي  واألة ط  الثقلكي  ب ل ت ريذ ال ين. -
 ةصراةي ضمن المةل   ال راسي .ت ويه التلريخ اسسالمي، وا  رال تلريخ ال رب ال -
وضع الةاريلغ ال ائم  والمةلرض  لل ين كي ال لوم الطبي ي  والةمسدي  واد ا اججتملعيد   -

 (2)واجرتصل ي .
 دددد ه  ددددي الرطددددوط ال لمدددد  لمةددددل   الت لدددديم كددددي ال ددددللم اسسددددالمي التددددي كرضددددتبل الدددد ول 

ي  ب دد  اجسددتقالل، و لدد  ب دد  إيةددلع اجسددت ملري  سددلبقل، ومددل تدد ال سددلري  كددي دغلددب الدد ول اسسددالم
ثملر الت ليم التةصير  من رالل الةربد  المواليد  لالسدت ملر والتدي درد غ ب مدلم األمدور ب د   وال 
اجحددتالل، ودصددبحغ تواصددل كددي تطبيدد  السيلسدد  اجسددت ملري  عددن طريدد  اسددت الل جمددو  الت لدديم 

قبدل بمدل كيبدل مدن  سدلئذ ترد م وتسل ل الحاوملغ ب رض مةل   غربيد  م ريد  والحد  علدى تطبي
 (3)الم روع التةصير .

 : أساليب التنصير ووسائله في مجال الخدمات االجتماعيةنياثا
 أساليب ووسائل التنصير في مجال الخدمات الصحية  . 1

الطدددب مبةددد  اةسدددلةي  وضدددرورة ج غةدددى للب دددر عةبدددل، ولدددم تابدددر د ميددد  ال دددالل اوسددديل  
مدديال  ، عةدد مل تاوةددغ الجم يددلغ الطبيدد  كددي دوروبددل ودمرياددل،  15للتةصددير إج كددي دوارددر القددرن 

 (4).والتي ترت  بت  يل األطبل  والممرضين لل مل كي مراا  التةصير

                                                 

 . 53غ و كي الصميم، عب  الرحمن حسن حبةا  المي اةي،   (1)
 .135ب الح يث  كي مواجب  اسسالم،  اح روا األسللي (2)
 .52درطلر ال  و المار  على ال للم اجسالمي ،   (3)
 .31اح روا األسلليب الح يث  كي مواجب  اسسالم    (4)
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وي تبددر التطبيددب كددي ال مددل التةصددير  داثددر  ددموج مددن الوسددلئل األرددر  ودبلددغ دثددرا ألةدده 
جبد ، ومدن جبد  دردر  رد  يادون  موجه للص لر والابلر من المواطةين على حد  السدوا ،  د ا مدن 

 ( 1).ور ه على الةموذ داثر ت ثيرا، ألن األمر يت ل  بم للج  دمراضبم وترميف آجمبم

وعدددن  ددد ا يقدددول دحددد  المةصدددرين: احيددد  تجددد  ب دددرا تجددد  آجمدددل، وحيددد  تجددد  آجمدددل تادددون 
لطبيدب الحلج  إلى طبيب، وحي  تاون الحلج  إلى طبيب كبةل  كرص  مةلسب  للتب يرا ويقدول ا

بدول  دلريون كدي اتلبده االطددب كدي بدال  ال دربا: )إن المب در ج يرضددى عدن إة دل  مست دمى ولددو 
بل دددغ مةدددلكع  لددد  المست دددمى مةطقددد  عمدددلن ب سدددر ل، كقددد  وجددد ةل كدددي بدددال  ال دددرب لةج دددل رجللبدددل 
وةسل  ل ةصلر  ك وك غ الب ثلغ الطبي  التي يب وا من ال ر ل اسسبلم كي مجلل اسغلث  الطبي  

ت مددل كدددي ر مددد  الةصددراةي  والتةصدددير مدددن ردددالل إة ددل  المست دددميلغ والمستوصدددملغ وال يدددل اغ و 
المتةقل ، وت تمد  كدي ت د يل كتيدلغ المجتمدع ممرضدلغ وم دركلغ اجتملعيدلغ يتم دين مدع سيلسد  
 دد ه الميسسددلغ الطبيدد ، وردد  ياددن مددن بةددلغ المجتمددع المتةصددراغ والددى جلةددب المبمدد  األسلسددي  

مثل كي التةصير تست ل الب ثلغ الطبي  التةصيري  كي إجدرا  التجدلرب حدول مد   لألطبل  التي تت
صالحي  األ وي  التي تركض  يئلغ األغ ي  واأل وي  إجرا  ل كدي المجتمدع ال ربدي ربدل دن تثبدغ 
ك لليتبل كي األراةب والمئران كييتى ببل إلى المةلط  التدي تتراد  كيبدل المست دميلغ والمستوصدملغ 

 (2) .غ التةصيري  كتجر  كيبل التجلرب على الب روالمرتبرا
 . تقديم المساعدات للمقبلين على الزواج من المتنصرين2

إن ا تمددلم المةصددرين بتاددوين دسددر مددن المتةصددرين الج ائددريين ابيددر جدد ا، لقدد  د راددوا دن 
طريد   ل كيه من ج ي  ج يمان دن يتم إج عن ر وغرذ ج و ال للم اسسالمي إحالل المسيحي  كي 

دبةل  البال  و ريدتبم، و اد ا لدم يتواةدوا دبد ا كدي مسدلع ة ال دبلن المتةصدرين المقبلدين علدى الد وال، 
 وتوكير ال وسلئل الم ي   لبم ومن   ه الوسلئل:

 البح  عن رطيب  بللةسب  للمتةصر، وتق يم المبر ألوليلئبل-
 توكير المسلان للمت وجين من المتةصرين-
 (3)تق يم مسلع اغ مللي  لبم -
إة ددل  صددة و  المبددور الدد   يجمددع المبددللغ الملليدد  التددي يدد ك بل ال ددبلن وال ددلبلغ الدد ين -

ي ملون عة  المةصرين والج ير بلل ار دةه ر  بلغ حدر  المةصدرين كدي إة دل  دسدر متةصدرة إلدى 

                                                 

 .43الت ليم التب ير  كي الج ائر ، محم  الطل ر وعلي،    (1)
 .14:  1424/ 4/ 12بتلريخ  1453مجل  ال عوة الس و ي ، ال     (2)
 .58صيح  تح ير من  علة التةصير:  (3)
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ةصدر إلدى  يةده كدي و لد  حرصدل علدى عد م عدو ة المتبمسدلم التضحي  ب ح  المةصراغ وت ويجبدل 
 .(1)حلل  ركضه من طرف المجتمع ال   حوله

 
 

 . رعاية األيتام والمشردين واللقطاء 3
 ويتم  ل  بطريقتين:

التبةددي  ددو إحدد   صددور اجسددتثملر التةصددير  للمقددر كددي ال ددللم عاان طريااق التبنااي: -1
الثللد  كمددي تقريدر ة ددره كدرع مةامدد  رعليد  الطمولدد  واألمومد  االيوةيسدديفا كدي دلملةيددل جدل  كيدده دن 

دلدف  23ع   دطملل ال ول المقيرة ال ين تم تبةيبم من ربل علئالغ رل رة ملليل كي  ول ال رب  و 
ب دض امدل د دلر اسحصدل  إلدى دن  ديج  األطمدلل تدم تبةديبم مدن م وحد ه 1555طمل ردالل سدة  

اة ا، بريطلةيل، كرةسل، دستراليل، السوي ، ودن غللبيتبم من ثال  رلراغ: دكريقيل، مثل  ربي  ال ول ال
سيل، دمريال الجةوبي  ووكقل للتقرير كد ن الدوا ع األسلسدي للتبةدي  دو التةصدير ودن ميسسدلغ  يةيد  آ

 (2)ل ريل.ا مل الرير  تقف ورا    ا ال
يقدددوم المةصدددرون ب ة دددل   ور إنشااااء مراكاااز لرعاياااة هااامن  الفئاااات  مااان المجتمااا  : -2

 (3)وا مراا  لرعلي  األيتلم و ورا لل ج ة والم ر ين والمةاوبين. ومالجئ لبيج  الم ر ين، ك ة 
 : وسائل التنصير في مجال اإلعالم واالتصاالتثالثا
: الن الرا يو الوسيل  المثلى التي ردغ الاةيس  والمةاملغ (الراديو) الوسائل السمعية .1

التةصيري  استر امبل على دوسع ةطل  ممان، و ل  ألةه الوسيل  التي ماةتبدل مدن ترطدي حدلج  
 ون عةل  واوةده عبدر حدلج ين  دلئلين عجد غ المطبوعدلغ من المسلكلغ والوصول إلى المستمع 

 رلب .حلج  األمي  والر  اجتيل  ملمن 
يقول دح  الميتمرين كي ميتمر اولورا و اكري  داورو ا )يب و دن اس اع  اليوم  ي إحد   
الوسددلئل الرئيسدد  التددي يامددن بواسددطتبل الوصددول إلددى المسددلمين كددي بلدد ان ال ددر  األوسددط و ددملل 

وتقمد  حي  دن اس اع  يماةبل دن ترتر  الحدواج  والح و يد  ،ودن ت بدر البحدلر  (4)إكريقيل الم لق 
الصدددحلر  ، ودن تةمددد  إلدددى مجتم دددلغ المسدددلمين الم لقددد  الددد ين لدددم تسدددةح المرصددد  ألغلبيدددتبم ألن 
تسددمع عددن رحمدد  الترلددي  التددي دو عبددل الددرب كددي يسددوع المسدديح.(  دد ا بلسضددلك  إلددى رلصددي  

                                                 

 52الت ليم التب ير  كي الج ائر ،     (1)
 .www.elalamia.comالتبةي دح   وسلئل التب ير، مورع مجل  ال للمي   (2)
 حقيق  التواج  المسيحي بللج ائر )مقلل( محم  ال ربي مةقالتي. (3)
 يقص  بللبل ان الم لق  تل  التي ترص  دبواببل كي وجه المةصرين وتمةع د  ة لط لبم. (4)

http://www.elalamia.com/
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الرا يو المري ة كي ر رته على ةقل األح ا  وتحقي  التقلرب والتجلوب بدين المسدتم ين. يقدول دحد  
 (1)المةصرين )إن المةصر اس اعي ي غ غ م لعر ال للم من دجل المسيح(.

كي است الل   ه الوسديل  كدي إيصدلل دكادلر م وم تقد اتبم إلدى ال دللم   ا ا ب د المةصرون
م يةمدد  رططددل 1531وترويجبدل عبددر المحطددلغ اس اعيدد . ودرد  مجلددذ الاةددلئذ ال ددللمي كدي عددلم 

م 1532لتطدوير اس اعد  ال يةيد  ال وليدد  ب ة دل  لجةد  الرابطد  ال للميدد  لا اعد  المسديحي  كدي عددلم 
(world association for Christian broadcasting )  التدي مقر دل كدي جةيدف التدي الةدغ

 توكر للاةيس  والوالجغ التةصيري  مجلل لمةلر   ال يون المسيحي  وال لملةي . 
الدد   م اددلن المدديتمر ال ددللمي للرا يددو التب ددير  كددي جميددع دةحددل  ال ددللم 1554وكددي عددلم 

اس اعد  ن المبتمين بلستر ام ةيل ة ال يعلى الق ( foreign misaiming) الن ممل ه تو يع مجل  
كددددي ة ددددر ال قيدددد ة الةصددددراةي ، وردددد  الددددف المدددديتمر بت ددددايل رابطدددد   وليدددد  لا اعيددددين المسدددديحيين 

(international Christian broadcasters )  لتحقيدد  ت طيدد  داثددر ك لليدد  ب رسددلل ة ددراغ
القيددلم ب راسددلغ مي اةيدد  للت ادد  مددن الرابطدد  ال وليدد  لا اعيددين المسدديحيين بددال مقلبددل لمددن يطلببددل، و 

 (2)م   ت ثير اس اعلغ ال يةي  على المستم ين.
 .الوسائل البصرية. 2

و ل   ب رلم  الم لرض، والةصب الت الري  للق سين والر بلن، وت لي  جكتلغ  اغ م لول 
 ةصراةي ولوحلغ كةي   اغ مضمون تةصير  م رو ة من الاتلب المق ذ.

التلبيذ باتلب   لوحلغ  كةي  كيبل عبلراغ من اسةجيل ماتوب  بللرط  دو است ملل دسلوب
ال ربدددي ال ثمدددلةي وبطريقددد  اتلبددد  القدددرآن الادددريم ولقددد  وجددد غ إحددد    ددد ه اللوحدددلغ م لقددد  ب حددد   

 (3) !مسلج  إكريقيل
امدددل ياثدددر اسدددتر ام  ددد ه الوسددديل  التلبيسدددي  كدددي المةدددلط  التدددي يتحددد   كيبدددل د لبدددل ب يدددر 

عة  م ال لدم ال درعي و لد  حتدى يسدبل لبدم ة در مدل يريد ون  ون م لرضد  دو را ع  قليال ربي  و 
ممدددن ي دددرف دسدددلليببم، وادددلن  ددد ف المةصدددرين ب يددد  المددد   د  يتحقددد  ب ددد  مدددوغ الجيدددل األول 

ر  ب ن  يةبم األصلي لويرلمه الجيل الموالي وير  ب ن آبلئه ر  علقوا   ه اللوحلغ كيو مبم الةص
 (4)ال و ة إليه.   و المسيحي  وعليبم

                                                 

 .532التةصير رط  ل  و ال للم اسسالمي،   (1)
 .213.212،  ار المار ال ربي،  1543اسعالم ال ولي، جبلن دحم  ر تى،  (2)
 .5م: 2008/ 1/ 5مطرر  ال ولم  وسة ان ال للم، )مقلل ( مجل  سومر، الثالثل :  (3)
  158التب ير )التةصير( الموجه للمسلمين    (4)



   

 
 

9629 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 وسبل مواجهته )إلكرتونيا( فكر التنصري )املعاصر( احملور الرابع : العقيدة والدعوة والفكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التنصير عن طريق الوسائل السمعية البصرية واالنترنت. 3
 القنوات التلفزيونية

يمثل التلم يون الوسيل  اسعالمي  األاثر اةت لرا بدين الةدلذ، حيد  بدلغ مدن الةدل ر دن ج 
اسعالمدي رلصد  مدع يتواج    ا الجبل  كي ال بيغ، ور  الن لتةدوع الد ور المةدوط ببد ا الجبدل  

اسددتر ام األرطددلر الصددةلعي  اثددر كددي ت ددجيع المةصددرين علددى اسددت الل  دد ا و تطددور التاةولوجيددل
القطدددلع كبدددر غ ةتيجددد   لددد  محطدددلغ مترصصددد  كدددي التةصدددير المبل دددر، ومةبدددل مدددل تقدددوم بمبمددد  

  ددبر القةددواغ السددم ي  البصددري  التددي حملددغ علددى علتقبددل مبمدد  التةصدديرداكسددل ي  ت ريبيدد  ومددن 
 المبل ر مل يلي: 

دول رةددددلة عربيدددد  مسددديحي  تسددددتقبل بثبدددل مةطقتددددي  دددملل إكريقيددددل وال ددددر   :SAT7قنااااة -
وسددط ديددلم السددبغ، األحدد ، الرمدديذ، الجم دد  مددن مصددر وربددر  وبددلريذ تبدد  بددرام  متةوعدد  األ

تمددتح إرسددللبل  إ تجسدد  الحيددلة المسدديحي  كددي رللددب مثددللي مراعيدد   كددي  لدد  اددل كئددلغ المجتمددع، 
بالملغ مدن الاتدلب المقد ذ، ثدم تتبدع ببدرام  السدةلبل المرصد  لألطمدلل.  ا طدلبع تربدو  يراد  

تقدددد يم كقددددراغ تركيبيدددد  اللرسددددوم كضددددال عددددن علدددى ت لدددديم األطمددددلل ال ددددل اغ واألرددددال  المسدددديحي ، 
ل  حدول بدرام  المسدلبقلغ الد   يطدرة دسدئو المتحرا  والقص  والحاليلغ المت لق  بحيدلة المسديح 

ب ض جواةب حيلة المسديح ومبدل م المسديحي  التدي تدم التطدر  إليبدل كدي البرةدلم  ويحصدل المدلئ  
. مةبددل صددليب   بددي، مددع ارتيددلر األسددئل  البسدديط  عدد ة إضددلك  إلددى اسةجيددل علددى جددوائ  م ريدد 

لددتمان اددل طمددل تددلبع البرةددلم  مددن الم ددلرا  والمددو ، دمددل الابددلر كقدد  رصصددغ لبددم بقيدد  المقددراغ 
التي تةوعغ بين دكالم ومسلسالغ تت رض لحيلة الرسل ودرال  المسديح، ولتايدف الم دل  ين مدع 
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المةصددرون دن ياددون إبطددلل  دد ه األكددالم والمسلسددالغ مددن الوجددوه التلم يوةيدد      دد ه البددرام  ارتدد
  ، والسدديةملئي  المصددري  الم روكدد  الدد ين اعتددل  المتمددرل م ددل  تبم كددي القةددواغ التلم يوةيدد  ال ل يدد

ورص  تسبيل عملي  اجستمسدلر او طلدب الم دورة وضد غ القةدلة درردلم البواتدف وعةدلوين المراسدل  
ليتصدددل بددده الم دددل  ون ،واثيدددرا مدددل تدددتم ردددرا ة رسدددلئل  ددديج  مدددن عددد ة  ول عربيددد  رلصددد  مةبدددل 

 (1)الج ائر.
حددلول : ت تمدد  القةددلة كددي بثبددل علددى اسددت ملل الل دد   ال ربيدد  ، وغللبددل مددل تقناااة المعجاازة-

تق يم األمل يغ كي صورة المضطب ين وترا  القةلة على كارة دن المسيح رل را علدى رلد  الم جد ة 
كي حيلة من ييمن به، كبو ال لكي والمرل ، ل ا صبغ ال برامجبدل كدي رللدب واحد  ي مدل علدى 
ل  إرةدلع الم دل   بمددتح رلبده للمسديح والقبددول بده امرلد ، لبدد ا عمدغ القةدلة دسددلوب الدوعا واسر دد

الموجه لل بلب ،  ومن دجل مدةح المصد اري  للاتدلب المقد ذ "الطريق" امل  و الحلل كي برةلم  
عم غ إلى ترصي  برةلم  الجواب من الاتلب ال   يحلول اسجلب  عن اثير من األسئل  حول 

اتلبدده،  بددلرتالفالجدد ال بددين اسسددالم والمسدديحي  مثددل تحريددف اجةجيددل، ارددتالف اتددب األةلجيددل 
وتدد عيمل لاددل  دد ا ت ددرض عبددر برةلمجبددل  -صددلى هللا عليدده وسددلم  -  المسدديح ،  ةبددوة الةبددي لبيددإ

 دد ا ال  يدد  مددن  ددبل اغ المسددلمين رلصدد  مددةبم الج ائددريين الدد ين اعتةقددوا المسدديحي  ووجدد وا حددال 
لم لالبم وتحققغ لبم الم ج ة كي عصر الالم ج اغ امل تور  عةلوين لمدن يريد  الحصدول علدى 

   يتبةل ل المةصر اإي  كلرسونا التي تحمل اسم حيلة ج ي ة.اتب مجلةي
 نترنيتاإل 

مدددع ابدددور  ددددبا  اجةترةيدددغ التدددي تتميدددد  بسدددرع  اجةت دددلر علددددى مسدددتو  ال دددللم، بدددد دغ 
م 1558مةاملغ التةصير التماير كي است الل   ه ال با  لتةصير  د وب ال دللم . ورلمدغ عدلم 

الدددد   ي قدددد  مدددديتمر سددددةويل يحضددددره ممثلددددو اسرسددددلليلغ ب ة ددددل  اتحددددل  التةصددددير عبددددر اجةترةيددددغ، 
التةصدددديري  والقددددلئمون علددددى الصددددمحلغ التةصدددديري  علددددى ال ددددبا  ال وليدددد  ل راسدددد  دكضددددل السددددبل 

 (2) جستر ام إمالةلغ   ه ال با  كي ة ر الةصراةي  .
وردد  دثمددر  دد ا الة ددلط التةصددير  الابيددر مددن رددالل ال ددبا  آجف الموارددع التةصدديري  التددي 

و  ع   الموارع اسسالمي  ب  راغ المراغ. كلسحصلئيلغ تيا  دن ع   الموارع التةصديري  ت يد  تم
، وان المةامدلغ الةصدراةي    دي صدلحب  اليد  ال ليدل كدي % 1200عن الموارع اسسدالمي  بم د ل 

                                                 

 .12،  31يسوع ي و  عبر المضلئيلغ ، سميرة بن عو ة ، جري ة السمير ، ع (1)
 .35 – 34يةار: التةصير كي بال  المسلمين:  (2)
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من الموارع وب  ه المةاملغ اليبو ي ، دمدل المسدلمون كيتسدلوون مدع  % 32اجةترةيغ حي  تحتل 
 من موارع ال با . % 5لبة وذ كي ع   الموارع التي ج ت ي  عن ا

إلى جلةب تل  الموارع التةصديري  المبل درة، ت د  غ المواردع الم ل يد  لاسدالم علدى  دبا  
م من طدرف المةامدلغ اليبو يد  والةصدراةي  التدي تبد  1540الم لوملغ، التي الةغ ب ايلتبل مة  
 كبةل  مل ي ي  عن ع رة دجف مورع يبلجم اسسالم مةبل : ا عل اتبل ض  اسسالم والمسلمين،

 موارع مترصص  كي السب والق ف كي اسسالم وةبيه. -
 موارع مترصص  كي ت ويه صورة الصحلب  والسة  الةبوي . -

 موارع مترصص  كي محلول  ت ليف سور م لبب  كي الملتبل آليلغ القران الاريم. -

ليه اسم القرآن ، ودرر يطلد  عليده سدورة مدن مثلده، وال جيب دن دح    ه الموارع يطل  ع
امددل توجدد  موارددع درددر  رسددومي  كةيدد  ردد رة تدد تي ببيددلغ ررآةيدد  ماتوبدد  برطددوط عربيدد  علددى  ددال 
رة ير دو الب ودرر  تتبم المسلمين بلسر لب واسسالم بلل مويد  وال ةصدري ، إلدى جلةدب المواردع 

وتمددرر عليبددل ببددرام  التحريدد  المال ددي  آيددلغ مددن  اسبلحيدد   التددي تدد تي بصددور الةسددل  ال لريددلغ
القران الاريم، وكي احصل اغ عن ع     ه الموارع التي تبلجم اجسالم سدوا  بطريقد   مبل درة دو 
غير مبل درة دةبدل تت د   ع درة آجف موردع، علمدل دن  د ه المواردع كدي ةمدو مسدتمر، ودن المي اةيد  

دمددر يست صددي علدديبم اسجلبدد ، عةبددل  (1) وجر سددةويل.ر لالمرصددو ة لمبلجمدد  اجسددالم تت دد   مليدد
 .بمتح اتصلل مبل ر مع مةصرين دررين وربطبم بموارع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .08/05/2001، 1413التةصير عبر  با  اجةترةغ، دحم  ب ي ، مجل  ال عوة، الس و ي ، ع (1)
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 ةمل ل من الموارع التةصيري :

 /http://www.servant13.net وت ركوةللح  والح  يحررام

 /http://www.haya.org عالغ وتراةيممسيحي 

مةامددد  المسددديحيين األربدددلط لى 
 اسةترةغ

http://www.icopts.com/ 

ميسسددددددددددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددددددددددلرمررذ 
 لل راسلتللتلريري  القبطي 

http://www.coptic-history.org/ 

 /http://www.stshenouda.com مورع ال راسلتللقبطي 

 /http://www.copticlibrary.com الماتب القبطي 

 /http://www.praiseteamegypt.com مورع كريقللتسبيح

 /http://www.davidensemble.com مورع كرر  اكي 

 دددددددرة ومرطوطدددددددلغ وردددددددرائط  
 وم جم للاتلب المق ذ

http://www.albichara.org/ 

 http://www.answering-islam.org/Arabic/index.html اسسالمي -الحوار المسيحي  

 http://www.sonsofi.org/dialogue.htm اوج  اسملعيل 

 /http://www.alkalema.net مور للالم 

 /http://www.thegrace.com مور للة م 

http://www.haya.org/
http://www.icopts.com/
http://www.coptic-history.org/
http://www.stshenouda.com/
http://www.copticlibrary.com/
http://www.praiseteamegypt.com/
http://www.davidensemble.com/
http://www.albichara.org/
http://www.answering-islam.org/Arabic/index.html
http://www.sonsofi.org/dialogue.htm
http://www.alkalema.net/
http://www.thegrace.com/
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 /http://www.arabicbible.com الر م  ال ربي للارا ة بلجةجيل

مجلدددددددددد   دددددددددددبري  تصددددددددددد ربللل   
 ال ربي 

http://www.jesustoday.com/ 

 /http://www.realchrastian.jeeran.com يسوعيحب 

 http://wwwjesus.8l8.com من اجل حيلةاكضل

 /http://www.copticnet.us.tc ال با القبطي 

جم يدد  اصدد رل الاتلب المقدد ذ 
القبطيدددددددددددددددددددددددددد  اجرثو اسددددددددددددددددددددددددددي  

 بلجساة ري 

http://wwwthe-holy-book.15x.com/ 

 http://www.mutenasserin.net/mutenasserin/home.htm المتةصرين

 /http://www.coptichistory.org تلريخ دربلطمصر

 http://www.barsoum.8m.net برسوم

 /http://www.noorelsama.org مورع ةورالسمل 

 http://waterlive.tripod.com المل الحى

 /http://www.geocities.com/christianity_truth الملرسللمسيحي

 

http://www.arabicbible.com/
http://www.jesustoday.com/
http://www.realchrastian.jeeran.com/
http://wwwjesus.8l8.com/
http://www.copticnet.us.tc/
http://wwwthe-holy-book.15x.com/
http://www.mutenasserin.net/mutenasserin/home.htm
http://www.coptichistory.org/
http://www.barsoum.8m.net/
http://www.noorelsama.org/
http://waterlive.tripod.com/
http://www.geocities.com/christianity_truth/
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 المطلب الثاني
 وسائل المقاومة اإللكترونية )اإلنترنت(

ربل الروض كي استر املغ اسةترةغ اوسيل  اتصلل ووسديل   عدوة، جبد  مدن تقد يم ةبد ة 
 ال للمي : مرتصرة عن   ه ال با 

 أوال: تعريف اإلنترنت والخدمات التي يوفرها:
( ب ةبدل عبدلرة عدن عد   ابيدر جدد ا International Networkيمادن ت ريدف اسةترةدغ )

من  بالغ الحلسب اآللي، المو عد  كدي  ول ال دللم المرتلمد ، والمتصدل  بب ضدبل الدب ض، ولديذ 
  مددددن المصددددطلحلغ، مثددددل ال دددددبا  لل ددددبا  مرادددد  تحاددددم رئدددديذ، ويطلدددد  علدددددى اسةترةددددغ ال  يدددد

 ال ةابوتي ، ال با  ال للمي  للم لوملغ،  با  الةسي  ال للمي،  با  اسةترةغ.
و ةلل  ال  ي  من اسحصدل اغ حدول عد   مسدتر مي اسةترةدغ كدي ال دللم، وت دير ب دض 

 (1)مليون مستر م. 305المصل ر المترصص  إلى دن ع   المستر مين يصل إلى 
ن  با    اسةترةغ ال للمي  توكر ال  ي  من الر ملغ، من د مبل:وا 

 (.World Wide Web.  با  الةسي  ال للمي  )1
 (.E-Mail. البري  اسلاتروةي )2
 (.Chatting. المحل ث  )3
 (.Mailing Lists. القوائم البري ي  )4

 ثانيا: مميزات اإلنترنت
يل  اتصدددلل جيددد ة، ومدددن  ددد ه يتميددد  اسةترةدددغ بلل  يددد  مدددن الرصدددلئ  التدددي تج لددده وسددد

 (2)الرصلئ :
. السدددرع : كللم لومدددلغ تةتقدددل عبدددر اسةترةدددغ ب دددال سدددريع مقلرةددد  ب ددد   المسدددتر مين 1

الابيددر وتددو ي بم الج راكددي، بددل يددتم التراسددل ب ددال آةددي )كددور ( عددن طريدد  البريدد  اسلاتروةددي دو 
 عن طري  ة ر م لوملغ كي مورع على اسةترةغ.

                                                 

(1) (Computer Scope Ltd. سبتمبر )م.2002 
(2)Alsheri, F. Electronic Newspapers on the Internet: A study of the production and 
consumption of Arab dailies on the world wide, Department of Journalism Study 
(PhD –web. University of Sheffield Thesis 2000) 
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اسةترةددغ إ ا صددمم المورددع ب ددال جيدد  دو درسددلغ رسددلل  عبددر البريدد  . ال ردد : كددي عددللم 2
اسلاتروةدددي، كددد ن الرسدددلل  )محتدددو  الموردددع دو محتدددو  البريددد  اسلاتروةدددي( حتمدددل ستصدددل للمسدددتلم 

 ب ال  ري .
. الرصوصي : على الرغم من اةت لر برام  تةتب  رصوصي  المستر مين، ك ن  ةل  3

 وتوكير ر ر ابير من الرصوصي  بين المستقبل والمرسل. طررل مت   ة لحملي  المستر مين
. التالمدد : ت ددّ  تالمدد  الة ددر كددي اسةترةددغ مةرمضدد  جدد ا، ومجلةيدد  كددي ب ددض األحيددلن، 4

 مع ر رتبل على الوصول إلى الماليين من الةلذ.
. ال للمي : اسةترةغ وسيل  عللمي  من ةلحي  إمالةي  وصولبل إلى د  مورع كي ال دللم، 5

  ل  إمالةي  استر ام د  ل   عللمي  كيبل.وا
. الوسلئط المت   ة: كي اسةترةغ يمان استر ام الوسلئط المت   ة، والتي يمان ت ريمبل 3

 (1)ب ةبل الق رة على م ل  ة لقطلغ المي يو والصور الحي  وسملع الصوغ بجو ة عللي .
للربر، ورل دن تج  دح ا يقبل . علمل التملعل، إ  دن اثيرا من وسلئل اسعالم مص رة 8

رول  دو ردي  و و يرللم  الرد  من وسلئل اسعالم المرتلم ، دمل اسةترةدغ كيماةد  دن ت بدر عدن 
 ردي  بمل تراه حقل ومةلسبل من  ون دن يصل ر ردي  دح .

. سدبول  اجسدتر ام، كددال يحتدلل مةدد  دن تادون ربيدرا م لوملتيددل دو مبة سدل دو مبرمجددل، 4
يحتددلل مةدد  مجددر  مق مدد  كددي اسددتر املته لمدد ة سددلع  يماةدد  مددن راللدده اجسددتمل ة مددن بددل األمددر 

 اثير من برامجه وم طيلته.
 ثالثا: إيجابيات شبكة اإلنترنت في الدعوة إلى اإلسالم

. إة ل  موارع تستب ف المسلمين لتثقيمبم، و ل  بللة  اللمقلجغ، والصوغ اقدرا اغ 1
  ل  المي يو.للقرآن الاريم والمحلضراغ، وا

 . توضيح مبل م اسسالم ود  اكه وايمي  ال رول كيه، و ل  بل لغ ع ي  وب ال مبسط.2
 . اةت لر موارع للر  على ال ببلغ المثلرة حول اسسالم.3
. إة ددل  مورددع للمتددو  المبل ددرة، و لدد  عددن طريدد  محددلورة المسددتمتين، وغيددر المبل ددرة، 4

 البح  والوصول إلى المتو  المطلوب .وحما المتلو ، وترتيببل ب ال يسبل 
 . استر ام البري  اسلاتروةي لت اير المسلمين بمل يجب عليبم وتثقيمبم.5
. استر ام البري  اسلاتروةي لد عوة غيدر المسدلمين لاسدالم، وتوضديح مقلصد ه السدلمي  3

 لبم، والر  على ال ببلغ التي كي د  لةبم عن اسسالم.

                                                 

 .43ت رف على الحلسب ال رصي، ألبي ال طل ، ال ربي  ل لوم الحلسب:  (1)
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اتلبدد  دبحددلثبم وة ددر ل، والحصددول علددى المراجددع الح يثدد  بيسددر . مسددلع ة البددلحثين كددي 8
 وسبول .

. وجددددو  موارددددع ت ةددددى بللمسددددلج  اسسددددالمي  كددددي ال ددددللم، ورصوصددددل كددددي الدددد ول غيددددر 4
اسسدددالمي ، وتسدددلع  المسدددلم واددد ل  الراغدددب كدددي الت دددرف علدددى اسسدددالم، علدددى الوصدددول للمسدددج  

 القريب مةه بيسر وسبول .
لمسدلم علدى م ركد  دورددلغ الصدلواغ واتجدله القبلد  كدي داثدر مدد ن . وجدو  مواردع تسدلع  ا5

 ورر  ال للم.
. توكير الورغ كي  درا  الاتدب الةلك د  واأل درط  المميد ة، دو الحصدول عليبدل مجلةدل، 10

 (1) و ل  بللتسو  عن طري  اسةترةغ.
 رابعا: سلبيات شبكة اإلنترنت في الدعوة إلى اإلسالم

 ي ، واثرتبل.. وجو  الموارع التةصير 1
. اةت لر الموارع التي تةتحل صم  اسسالم و ي لمر  مةحرك ، وتحتو  على مل يرللف 2

 مبل م اسسالم ودسسه.
. الاثيددر مددن الموارددع ج يماددن الت ددرف علددى القددلئمين عليبددل مددن دكددرا  دو ميسسددلغ، وج 3

 ي رف مةبل إج البري  اسلاتروةي.
ريلغ المسلمين، اللموارع التي ت عو إلى ال ةى وال  و  . اةت لر الموارع التي تب م درال4

 الجةسي والمساراغ والمر راغ والقملر وغير ل.
. من المردلطر األمةيد  إمالةيد  الد رول علدى مواردع إسدالمي  تةتمدي لميسسدلغ م روكد  5

 وت يير محتويلتبل، وبطبي   الحلل يمان م للج    ه اس اللي ، لان ر  تست ر  ب ض الورغ.
. ضيلع دورلغ المسلمين بمل ج يميد ، و لد  بللت د ب كدي مواردع مت د  ة والد رول علدى 3

 غرف المحل ث  والمجل ل  بمل ج يمي .
. ااتمل  ب ض ال لم  بلسةترةغ وسيل  للحصول على ال لم ال رعي، وامل  و م روف 8

 دن القرا ة واجطالع ج ت ةي عن الم لم.
والمةاراغ التي ر  تح   كيبل، من تبل ل للصور واجلتقدل  ب د  . رطورة غرف ال ر    4

 المحل ث  بين الجةسين.
 . سبول  سرر  األبحل  والاتب، واجستر ام غير المرر  لبل.5

                                                 

 يةادددر:  راسددد  لدددب ض المواردددع التةصددديري  ال ربيددد  كدددي اسةترةدددغ  راسددد  وصدددمي ، للددد اتور رللددد  بدددن عبددد  هللا  (1)
 .11القلسم: 
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 خامسا: المواق  الدعوية على اإلنترنت
إن ال ددبا  ال ةابوتيدد  علددى مددل يةتلببددل مددن مرددلطر علددى ال ددبلب المسددلم إج دن لبددل  ورا 

  كي ة ر ال عوة إلى هللا ع  وجل، لاوةبل تتجلو  الح و  الج راكي  لل للم وترتصر ال من.ك لج
 (www.islam-guide.com)  . دليل اإلسالم. 1
 (www.islamweb.net)  . الشبكة اإلسالمية. 2
 (www.discoverislam.com)  . اكتشف اإلسالم. 3
 (www.asunnah.net) . شبكة أهل السنة اإلسالمي. 4
 (www.islammessage.com)  . رسالة اإلسالم. 5
 (al-islam.com)  . موق  اإلسالم. 6
   .  (www.rasoulallah.net). رسول هللا 7
 (ar.islamway.com)  . طريق اإلسالم. 8
 (muslimchristiandialogue.com) . الحوار اإلسالمي المسيحي. 9

 (1) (www.hurras.org) . موق  حراس العقيدة. 11
و ةلل  ال  ي  من الموارع ال عوي  التي تثدر  السدلح  اسسدالمي  وتقد م بدرام   عويد  تميد  

 القلرم المسلم، وتر  اثيرا من ال ببلغ والممتريلغ التي تحل  ض  اسسالم ود له.
ويماددن القددول: إن  دد ه التقةيدد  الح يثدد  لددم ي ر ددل الدد علة وطددالب ال لددم ابيددر ا تمددلم، ممددل 

مسلمين من الةصلر  واليبو  والملح ين ود ل الملل األرر  تاون لبم الريل ة والسدب  ج ل غير ال
 (2)كي   ا المجلل، ليسجلوا بصم  درر  كي مجلل اسةترةغ.

 

                                                 

موردع حدراذ  –تةصير لالطالع داثر على   ه األة ط  وغير ل يةار:  ور اسعالم اسلاتروةي كي مواجب  ال(1)
 م.2012ال قي ة دةمو جل، عمل  محم  كرحلن، جلم   تاريغ، 

 .554الة لط التةصير  كي مةطق  الرلي  :  (2)
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 الخاتمة والتوصيات

والمست دددررون مدددن تددد بير  تبدددين لةدددل مدددن صدددمحلغ البحددد  مدددل ردددلم ويقدددوم بددده المةصدددرون
المدديامراغ ضدد  اسسددالم والمسددلمين، وت ددويه الصددورة الم ددرر  للدد ين اسسددالمي الحةيددف، والرسددلل  
المحم يدد ، و لدد  بة ددر األضددلليل حتددى يمقدد  المسددلمون الثقدد  ب ةمسددبم، كي تقدد ون دن اسسددالم  ددو 

 دددي الطريددد  الوحيددد  سدددبب اةحطدددلطبم ودن المب دددرين والمسدددت مرين دصدددلبع التةصدددير، وت دددلليمبم 
 لةبضتبم ورريبم.

لان سرعلن مل استيقا المرلصون من رجلل اسسالم، ك ر  وا إلى   ه البلوي  التي يال  
المسدددلمون يتدددر ون كيبدددل، كبددد د المسدددلمون يحسدددون ويتددد لمون، ثدددم ورمدددوا ي ملدددون لطدددر  المسدددت مرين 

 دوا إلدى اتدلببم الر دي ، كبد دغ ود ةلببم من المةصرين، وب    ل  اتجبوا إلى ملضيبم المجي  ورج
كي ال رطر يقا ، وكي ال دم  إسالمي  ةبض ، ولان  ل ةاتمي ب ل  بحج  دن اسسالم له من 
القددوة ال اتيدد  مددل يسددتحيل علددى دع ائدده دن يدديثروا كيدده لصددمل  جددو ره ور سددي  ت لليمدده ورددوة حجتدده 

 وسالم  مةطقه؟ الجواب: ج ةاتمي ب ل .
بم القيددلم بة ددر اسسددالم والدد عوة إليدده، وألن الرسددلل  اسسددالمي  إن واجددب المسددلمين يقتضددي

موجب  إلى الب ر جمي ل، و ي على الرغم من ثرائبل بللحج  والبرا ين كبدي  ائمدل كدي حلجد  إلدى 
 من يقوم ب رضبل ب سلوب يتمل ى مع ال بيئ  ويتر  من الوسلئل مل يتوكر لال عصر.

ب ن يب ل مل كي وس ه لة در الد عوة بدين األمدم،  يموالقرآن الاريم ر  د لب بللرسول الار 
بحمددل ال دد ل  وتبليددغ الرسددلل  اسسددالمي ، ويماددن تلرددي  واجددب  والمسددلمون مدد مورون تب ددل لدده

 المسلمين حلليل كي موجب  الةصراةي  وكي ة ر ال عوة اسسالمي  وكي اتبلع اآلتي:
المثددل الالمددل والقدد وة الحسددة   . تمّسدد  المسددلمين بت ددلليم اسسددالم وآ ابدده، حتددى يضدد وا1

لجدد ب الةددلذ إليدده، و دد ه مبمدد  ال لمددل  المسددلمين والوعددلا ودئمدد  المسددلج  ودوليددل  األمددور واآلبددل  
 واألمبلغ، وال مل على ربط البيغ المسلم بللمسج .

. تطوير مةل   الت ليم كي مدراة الت لديم المرتلمد  ممدل يج لبدل تدتال م مدع طبي د  ال لدوم 2
، واسدتي لببل، مدع اج تمدلم ب راسد  القدرآن الادريم وحماده، حتدى ية د  جيدل يمبدم اسسدالم اسسالمي 

 ويت ثر بت لليمه.
. ال مددددل علددددى إ الدددد  ال وامددددل واألسددددبلب التددددي كررددددغ بددددين المسددددلمين، وج لددددتبم دح ابددددل 3

مرتلمددد ، ومددد ا ب  دددتى، سيلسدددي  واجتملعيددد ، و لددد  يادددون بدددللرجوع إلدددى جدددو ر اسسدددالم وعمدددل ه 
 . آن الاريم، والسة  الةبوي  المطبرة، و    الرلمل  الرا  ين المب يين ب   رسول هللاالقر 
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. يجددب علددى الحاومددلغ اسسددالمي  دن تتجدده ةحددو الت ددريع اسسددالمي؛ ألن كيدده دسددبلب 4
الةبض  والرري، ودن تطبر رواةيةبل وت ري لتبل ممل عل  ببل من رواةين وموا  دجةبي  ترتلدف عدن 

ع د لبدل، كد  ا تحقد   لد  تحدول المجتمدع كدي كتدرة وجيد ة إلدى مجتمدع إسدالمي صدحيح بيئتبل وطبدل
 كي ةامه ودرالره.

. ال مل على تطوير الاتب ال يةي  والميلملغ اسسدالمي ، حتدى يابدر اسسدالم بصدورته 5
الجميلددد  المبسدددط  السدددبل ؛ ألن اسسدددالم  يدددن يرلطدددب ال قدددل، وج يددد عو إلدددى اجةطدددال  مدددن  ون 

 األرر  والحضلراغ ال لمي  المرتلم ، بل وي عو إلى القرا ة وال لم. التجلرب
. تثقيف الد علة المسدلمين الم مدع إرسدللبم إلدى الد ول األجةبيد ، وتطدوير مبمدتبم، حتدى 3

ياوةددوا علددى المسددتو  الدد   يليدد  بلسسددالم، ودن ياوةددوا علددى  رايدد  بايميدد  ة ددر الدد عوة اسسددالمي  
ةطددل ، ألةدده لألسددف دغلددب الدد علة درسددلوا كقددط لت لدديم الحسددلب والرددط والل دد  ال ربيدد  علددى دوسددع 

 ورواع  اسمال  والل   ال ربي .
. إة ددل  المةامددلغ اسسددالمي  المرتلمدد  التددي تردد م اسسددالم علددى دن تاددون مبمدد   دد ه 8

المةامددلغ مةحصددرة كددي ا ددف دسددلليب التةصددير، ومدديامراغ المةصددرين والمست ددررين دوج بدد ول، 
بم، وعلى اكترا اتبم ودضلليلبم ض  اسسالم والمسلمين وة ر   ا الر  على ال للمين، ثم والر  علي

بللقيددلم بللدد عوة اسسددالمي  كددي جميددع دةحددل  ال ددللم، و دد ه يجددب دن يح دد  لبددل ال رصدديلغ المماددرة 
الواعيدددد ، ودن توضددددع تحددددغ تصددددركبل اسمالةيددددلغ الواسدددد   مددددن المددددلل ووسددددلئل اسعددددالم وال عليدددد  

 والة ر.
. علددددى الدددد ول والحاومددددلغ اسسددددالمي  إعددددل ة الةاددددر كددددي مراادددد  التطبيددددب والتمددددريض، 4

اللمست ددميلغ والمستوصددملغ، وادد ا  ول ال لددم مددن مدد ارذ وجلم ددلغ، وادد ا األة يدد  اججتملعيدد  
 والريلضي ، وا ا  ور الضيلك  والة ر التي درلمبل المب رون.

سددالمي  علميدد  كددي اددل  ولدد  إسددالمي  . تحصددين الدد عوة اسسددالمي  و لدد  ب ة ددل   يئدد  إ5
مع التةسي  كيمل بيةبل وتاون مبمتبل إحصل  دضلليل المست ررين وجم بل كي سمر واح  يتضمن 
الدددر و  المقة ددد  التدددي اتبدددغ عليبدددل، وت قدددب الاتدددب التدددي يصددد ر ل المب دددرون والمست دددررون والدددر  

يجل  حلول علمي  لم ال  إرسلل الب و  ال لمي  التي ترسلبل الجلم لغ ال ربي  إلى بال   عليبل، وا 
 اجست را  كي دوروبل ودمريال.

. إة ل  جم يلغ ريري  مبمتبل جمع الموا  ال يةي  والةق ي  من المتبرعين والميسسلغ 10
وال ول لمسلع ة كقرا  المسلمين، وتوكير حلجدلتبم األسلسدي  مدن ت لديم وميسسدلغ صدحي  وتد وي  

لمجلبب  مل تب له الميسسلغ التةصديري  مدن دمدوال طلئلد  لاسدب  ال بلن وتوكير كر  ال مل لبم؛
 ال بلب.
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 المصادر والمراج 

 بعد القرآن الكريم 
 اح روااألسلليبللح يث كيمواجب اسسالم، س  ال يةللسي صللح. .1
 .08/05/2001 ،1413دحم ب ي ،التةصيرعبر با اجةترةغ،مجل ال عوة،الس و ي ،ع .2
 ،1،صددددددددددددلبر ط يمدددددددددددد ، ط(بحوثحوجل قلئ الواكدددددددددددد ة)  درطلرال  والماري ل لل للملجسددددددددددددالمي .3

 .م،عللمللاتب1544
اس اعلتللتةصددددددديري  الموجبددددددد  إلدددددددى المسدددددددلمين ال رب،ارم دددددددلبي،القل رة، ماتبددددددد  التدددددددرا   .4

 م.1551ه 1412اسسالمي، 
 ، ارالمارال ربي.1543 اسعالملل ولي،جبلة حم ر تى، .5
( دحمدددددددددددرال ين) د ددددددددددد اكوةتلئ ،بحثألبيللجراة..  الموجبللمسدددددددددددلمين( التةصدددددددددددير) التب دددددددددددير .3

  د.1415/  والحج /14 مللمواك 1555/ابريل/4
 التب يرواجسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ملركيللبال ال ربي  .8

،مصدددددددطم للرلل  ،عمركروخ.(عرضلجبو المب ريةللتيترمي ل  رضلعلل ررلالسدددددددت ملرال ربي)
 .بيروغ-م،مة وراتللماتب ال صري ،صي ا1543

 .  www.elalamia.com ثوسلئاللتب ير،مور مجل ال للمي التبةي ح .4
 القلض  ب الجبلربة حم بة ب الجبلرالبم اةيلألس دبل  ،دبوالحسددددددددددديةللم ت لي: تثبيتددددددددددد جئاللةبوة .5

 القل رة،  .غ. - برا -  ارالمصطمى(  د415: المتوكى)
 ت رك ل للحلسبلل رصي،ألبيلل طل ،ال ربي ل لومللحلسب. .10
  راس تلريري تحليلي ، محم الطل روعلي.( 1504 -1430) لج ائرالت ليمللتب يركيل .11
التةصيررط ل  وال للملسسالمي،الترجم  الالمل  ألعملل الميتمر التب ير  ال   عقد  كدي  .12

( Markم وة ددرته  ار )1584م يةدد  جلددين آيددر  بوجيدد  الددورا و كددي الوجيددلغ المتحدد ة سددة  
 (.The Gospel and Islam A1978 Compediumللة ر ب ةوان )

التةصيركيللبال اسسالمي ،د  اكبميل يةببثلره،لل اتورمحم بةةلصرال دددددددددددددثر ،  ار الحبيدددددددددددددب،  .13
 م.1554ه 1414،  1الريلض، ط
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التةصيركيبال المسدددلمين، الطدددلب ون، جلم ددد  إكريقيدددل ال للميددد ، مراددد  البحدددو  وال راسدددلغ  .14
 اسكريقي ،   غ.

عب الرحمةبة ب اللبللصللح، ارالاتلبوالسدددددة ، : التةصير،ت ريمب   اكبوسلئلبحسراتللمةصدددددرين .15
 م1555  د1420 األولى،: الطب  

، التةصددددير، ممبومدددده ود  اكدددده ووسددددلئله وسددددبل مواجبتدددده: علددددي بددددن إبددددرا يم الحمدددد  الةملدددد  .13
 . د1415الطب  : الثلةي ، 

=  الجلم للمسة الصحيحللمرتصرمة موررسوجللبصل لللب ليبوسلموسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةةبوديلمه .18
: محم بة سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددملعيألبوعب اللبللبرلريللج مي، المحقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد : صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحيحللبرلر 

 محم   يربةةلصرالةلصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر، ارطورللةجلة
  د1422 األولى،: ، الطب  (مصورةعةللسلطلةي ب ضلك ترريمترريممحم كيا عب البلري)
( ململتلل دددددددددددددددددددددددددددددددبلب)حقيق التواج المسددددددددددددددددددددددددددددددديحيبللج ائر)مقلل( محمددددددددددددددددددددددددددددددد ال ربيمةقالتي .14

www.elchihab.com. 
 راس لب ضللموار للتةصيري ال ربي كيلسةترةت راس وصمي ،لل اتوررلل بة ب اللبللقلسدددددددددددددددددددددددددددددددم،  .15

 األستل  الم لرا  بالي  التربي ، جلم   المل  س و ، بح  مة ور على مورع الجلم  .
 محم ال  الي،: صيح تح يرمة علةالتةصير .20
 ةي.غ وكيللصميم، عب الرحملةحسةحبةا المي ا .21
 الماراسسالميميللر عل للةصلر . .22
 . 1424/ 4/ 12 بتلريخ 1453 مجل ال عوةالس و ي ،ال    .23
 م.2008/ 1/ 5: مجل سومر،الثالثل ( مقلل ) مطرر ال ولم وسة اةلل للم، .24
الة لطللتةصيريميمةطق الرلي ، د  اكه ودب ل ه وسبل مقلومته، إبرا يم بن مس و  المدللاي،  .25

 ه جلم   دم القر ، 1425ل اتوراه كي ال قي ة، بح  مق م لةيل  رج  ا

:  راس مقلرة حوجلمصددددددددددددددددددددددددددطلحلتوال ججغ – الةصراةي والتةصيردمللمسيحي والتب ددددددددددددددددددددددددددير .23
محم عثملةصددددللح،  راسدددد  مقلرةدددد  حددددول المصددددطلحلغ والدددد ججغ، للدددد اتور محمدددد  عثمددددلن 

 م.1545ه 1410،  1صللح، ماتب  ابن القيم، الم ية  المةورة، ط
 .31يسوعي و عبرالمضلئيلغ،سميرةبة و ة،جري ةالسمير،ع .28

http://www.elchihab.com/
http://www.elchihab.com/


   

 
 

9626 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 وسبل مواجهته )إلكرتونيا( فكر التنصري )املعاصر( احملور الرابع : العقيدة والدعوة والفكر

24. 24 .(Computer Scope Ltd ).م2002 سبتمبر. 
29.Alsheri, F. Electronic Newspapers on the Internet: A study of the 

production and consumption of Arab dailies on the world wide, 

Department of Journalism Study (PhD –web. University of Sheffield 

Thesis 200) 

 


