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 المقاومة اإلسالمية للتنصير القهريعبقرية 

 محمد يوسف عدس

 

في مقالنا الساااااب  عت التنصااااير القهري في روساااايا القيصاااارية تحدونا عت  ا ر  ال ود  

الجماعية إلى اإلساااال  ل التي لت لل الباحويت في ترساااير ا يي  ونيف تسااانيى لل ا ديت إلى 

تار  - الأغيات القيصااااريي وا البسااااأا  لت يتحد  اإلسااااال  و   مت جما ير الااااا   المساااال  

مت ؛ ل ود  إلى اإلسااااال  لخأأه   في تنريت   -والمدارا  ةباإلصاااارار الم لت  وتار  بالحيل

موير  لل جاا   ل ت ليميااة دعويااة من مااة ل وتغييرال اجتماااعيااة مبرمجااةال خالل عملياا

بل ند اجتات يد   ن ر البااحواة ارمرينياة  واالعجاا  نال ماا يي ونلناا إت  تل ال اا ر  الرر

"لجنيس نيرلي" فأجرل عليها دراسااااااة علمية ا مت وانا الووا   المحرو ة ل واللقا ال 

ما لحراااد ال ااا ااديت والخبرا  ولارل الموانا التي جرل فيهااا لحاادال ال ود  الموير  في 

 روسيا ل وخصوًصا نرية "إليايرو" المسلمة يي في محاولة النتااف ال وامل التي تنمت

يال وصااااراعال بيت الساااالأل الروسااااية وبيت ورا   تل ال ا ر  ل وما تضاااامنت  مت تحد  

[ ال ا ديت إلى ياااايتِنر  ـااااااااا رفوت في روساايا باساا  الالتيت نانوا ي   المساالميت المتنصااريت

 اإلسال  ي 

  مت ل الي 1866لول وويقة لرتل ن ر الباحوة عبار  عت رساااااالة مفرخة في مايو نانل 

إلى السلأال الروسية ي لنوت فيها اعتنانه  لإلسال  بمحض إرادته  ولنه  نرية إليايرو 

ي ونات يتلع   تل الحرنة رجل ي ا بالننيساااااة اررووتنسااااايةبتلك ند نأ وا صااااالته  نها ييً 

يسااامى "بااااير فاليتوف" اسااام  المسااايحي السااااب  "إفري  نيريليوف" وند ونا الرساااالة 

 جميا ل الي القريةي

يس نيرلي لت ال ود  إلى اإلسااال  ل  تحدل بيت عاااية وضااحا ا وإنما يبدو مت دراسااة لجن

ل قيد  اإلساااااالمية خالل جهود ت ليمية ا فيها سااااانات القرية اساااااتوع نانل عملية أويلة 

  االجتماعية واالنتصادية المتمييل ي واتصاالل لسرية وابنة ناجحة مت ال النال

نار عدد نبير مت النت  الدينية تداولها ونالح  في ونايا تلك نل  حرنة ناأة في تأليف و

ل وم نى  تا لن  نات يوجد حاااااااد نبير مت الم لومال والم ارف  ل الي القرية فيما بينه 

 ي التي ساااعدل الناس على اتخات نرار   النها ي بال ود   وممارسااةً  عت اإلسااال  عقيد ً 

 إلى اإلسال ي

لنبي  ولحاديو ل إلى جان  نت  ااااااااتملل  تل النت  على نصااااااو مت القرات ومت حيا  ا

ى على الناس ل  ت  ب ضااها في ل أر ااا رية نانل ت  ؛  مجا دوتت ليمية لخرى وضاا ها ااايو  

ل  تل القصاااااااو  ا في المدارس القرانية وفي المنالل واالحتراالل ال امة بالقريةإنااااااااادً 

لوساااااأى فة مت بالد اسااااايا امتصاااااو    وارنااااااايد الدينية دخلل إلى القرية ما ندو  دعا 

 واستقرار   بيت التتار المسلميت في منأقة الرولجا الوسأىي
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 تل الحرنال و ييإلى  تل المنأقة  ي حرنة النقااااابندية ل  م  دِ نانل لنوى حرنة صااااوفية ن  

رف الاادعااا  يالصاااااااوفيااة  ي التي ل باال الاادور الر يس في إساااااااال  القبااا اال التتريااة  ي ع 

بم نى لنه  ل    التقاليد المحلية للساااااااناتلالمتصاااااااوفوت بمرونته  فيما يت ل  بال ادال و

ل بهتا المونف وباستخدا   رو ا في إأار إسالميينونوا يتصادموت ما  تل التقاليد بل و ي 

 اللغال المحلية في الدعو  استأاع المتصوفوت إعاد  النرياايت إلى اإلسال ي

النتا  والقرا   واإلنااد في الدعو  على لوسا نأا ل  وا لتحقي   تا الهدف استخدموند 

قة لبلغ ارور في نروس ل ل نرية إلياااااااايرو هتل الأري نانوا  يي ونات ل حتى لنه  جمي ا 

يحر وت محتويااال  ااتل النتاا  عت  هر نلاا  وينااااااااادونهااا في جماااعااال فيمااا سااااااامى 

 ي"المناجا ـ"ب

ليد اإلسالمية إلى الرالحيت البسأا ل  تل الأريقة ساعدل في نقل الم ارف وارفنار والتقا

 :ونانل  تل النت  تدور حول الموضوعال الر يسة اآلتية

 وحدانية هللا ومجا د  الوونية والاركي -1
 فضيلة ال رو والمغرر  عت اآلخريتي -2
 ل مية ال ل  والت لي ي -3
 يمحمد صلى هللا علي  وسل الم جلال التي تمل على يد الرسول  -4
 نها ي لإلسال ياإليمات بأت النصر ال -5

 
ن ر إليها باعتبار ا لصبحل القرا   في مجتما المريديت مت ل ل القرية نيمة رانية ي  ولقد 

وساايلة للتأهير النرساايل ول  ينت لدى ااايو  الصااوفية لي ت صاابال ضااد الم رفة ال لمية 

 عت أري  القرا  يوالتوقيف التاتي بل نانوا ياج وت تالميت   للتلود مت الم رفة 

 :غير إسالمية سلأةنانل  تل النت  ت نس نموتجيت لحيا  المسل  في عال  تسيأر علي  و

ل ونات  ما السااااالأال غير المسااااالمةوالت اوت  على إمنانية الت ايش  النموتج اروليفند 

ا نبل لت ي مل في ا مملونً تلك نصة النبي يوسف علي  السال  التي بدل في مصر عبدً المول في 

سل  على يدي  نوير   النافر وليرال وند ارتقى إلى  تا المنصخدمة الملك  الرفيا في الدولة ول

 مت المصرييتي

ولنت إتا نات الت اوت مت اااأن  لت يفدى إلى تخل ى المساال  عت إسااالم  نل  لو ب ضاا  ف ت 

: و و نموتج يقضااااى باالنرصااااال النلي عت النموتج الوانيالت الي  الصااااوفية نانل تأر  

مسااتمد مت نصااة النبي يوساافل  ل والمول  نا ليضااا لمنا ض لإلسااال  واعتلال المجتما ا

حيل تروى القصة عن  لن  عندما لمرل الملك لت يتونف عت الدعو  إلى اإلسال  خرج مت 

 خدمة الملك وت   إلى مدينة لخرى يسيأر عليها المسلموت ليمارس فيها دعوت ي

انل الساالأال الروسااية ال تحر  المساالميت مت نات النموتج ارول ي مل في الرترال التي ن

ل لما عندما نانل تضااااا القيود القانونية وال وا    ال مل خالل الن ا  السااااياسااااي السااااا د
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عا  اإلدارية على حرنة المساااااالميت ف ت ت الي   لُّ نانل  الدُّ ح  على مقاومة الروس واتباع ت 

 النموتج الواني في ال ملي

صوفية تنأوي على مقاومة االحتالل الروسي واررووتنسية النت  الوبصرة عامة ل نانل 

ل مت خالل القصااو التي ترويها عت المساايس نرساا   ل بأريقة غير مباااار  ديت الروس

 يصلى هللا علي  وسل  وعت يوسف وعت الرسول محمد 

تراصيل  تنأوي على نصة مأولة  فقد نانل -بصرة خاصة- نصة يوسف علي  السال لما 

نات لها داللة درامية على  منها نل ترصااااااايلة ؛ لقرات وال نتا  ال هد القدي ل  ترد في ا

مت تلك لت امرل  ال ليل اسااات انل باريقونال الوونية للتغل  على  ؛ هامِ ي  عقيد  التوحيد ونِ 

عصاااايات يوسااااف ولنت  تل ارووات ل  تسااااتج  لرغبتها فحأمتها في وور  غضاااا  ل د  

 جدوا اي

س  لما لحدال السير   ل نلوبه  وت لموا منها لت ر  النبوية فقد مألل خيال التتار وعقوله  ول

ل  ابتداً  مت اد  علي  الساااال  جميً ا  و ميرال ارنبيا صااالى هللا علي  وسااال   ديت محمد 

 ولت اإلسال   و خات  ارديات ونبي   و خات  ارنبيا ي

ل ولت ال ال  نل  سوف  النهايةنات ل ل القرية يفمنوت بأت اإلسال   و التي سينتصر في و

 ي تن  اإلسال  عندما ي ود المسيس إلى اررض نبل نيا  الساعةي

 فمت    التيت ناموا بالدعو  في تلك المجتما ال جي ؟:

اد بالليل وفرساااااات  الصاااااوفية ل نانوا أا رة متمييل  مت ب  يمنت لت تأل  عليه  صااااارة "ع 

بيت ؛ يااااانلوت جميً ا فري  تساااااعد   ف ة لخرى مت ال مال  ل بالنهار" والنسااااا   المتدري

المقدر  المالية لإلنرا  على نانوا يملنوت  ييإلياااايرو  نريااااايت في نريةالدعا  والقاد  لل

مت تساااااااوي  إنتاااجه  في الحيااانااة وتأريل المالبس وبي هااا في القرى  :تناااليف الاادعو 

 والمدت المجاور ي

نانل المرل  الداعية ترتس مدرسة إت  ؛   ارأراللما النسا  فنانل لهت لدوار خاصة في ت لي

 ل وبتلك تتغل  على الرنابة الروسااية التي ل  تنت تهت  نرانية صااغير  لت لي  لأرال القرية

ل ولني ال يلرتوت انتبال الساااالأة الروسااااية نات ارأرال يت بوت  ارأرالوبالنسااااا   نويًرا 

نانل نما ل  الساااااير في مجموعال نبير  ل ويتجنبوت إلى المدرساااااةاونيت  فرادى لو اونيت

 فتر  الدراسة اليومية نصير ل يت ل  ارأرال فيها القرات وارناايد الدينيةي

اااااايو  الصاااااوفية يساااااتقروت في منات واحد وإنما    في ارتحال دا   ف تا حليوا  ل  ينتو

سبال مت ل    ل  د  ق  بالقرية ع   له  ندوال ما مريديه  مت ال مال والنسا ل ونانل  تل المنا

تبدل الندو  عاد  يو  الجم ة في لول مايو لو  يي ابنال االتصال ونار الم رفة اإلسالمية

اخر يوني  وتسااتمر لمد  لرب ة إلى سااب ة لسااابيال ونانل  تل الندوال وما يصاااحبها مت 

 ة إلى نرية لخرى بن ا  وجداول لمنية مخأأةياحتراالل ا بية تنتقل مت نري
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ل وتقا  مً ا  تساااتضااايف القرية لعضاااا  الندو  فيجتما فيها الاااايو  الم لموت والمريدوت

ل ويأتي ا را  المالح  الا بية فينادوت القصا د  الم ارض التجارية لبيا السلا والنت 

ابا الدينية ونصو البأوالل سه  لللواجل ل وفي بهجة االحتراالل يختار ال ت التتار عرا 

 ويلتقي فيها النرياايت ما المسلميتي

 
 إجرا ال التحول إلى اإلسال :

نانل عود  النرياااااايت إلى اإلسااااال  في نرية إليااااايرو تمول النموتج لو النمأ ال ا  التي 

 يجرى في جميا نرى النرياايت في منأقة الرولجا نلهاي

  ناأ التتار الدراويش وماايخ الصوفية في نار القر الحرنة اإلسالمية فى عندما بدللو

روت المفمنيت بواجبه  في تحقي  إراد  هللا فنانوا يتني ؛  الدعو  اإلساااااالمية بمنأقة نالات

ل ويفندوت على لت النصااااااار النها ي لإلساااااااال ل  على اررض و ي الجهاد في سااااااابيل 

الهجر  مت منة فرحل  ويريضااااوت في تنرى الهجر  النبوية عندما لجبر النرار النبي على

ومت و  ف ت التيت ال يقدروت على الجهاد والمقاومة عليه  لت يهاجروا إلى  ؛ إلى المدينة

ي نانوا يتحدووت بمااعر فياضة مباريت بقر   هور المهدي المنت ر التي سيمأل  ترنيا

ل ولت السااااالأات ال وماني خليرة المسااااالميت ساااااوف يوحد جميا ارراضاااااي  اررض عدال

 المية وي يد الحن  اإلسالمي إلى إمارال نالات المحتلةياإلس

اتخت الايو  مت مدينة الهجر  التي لجأ إليها النبي يوسف نموتجاً إلنامة مجتما مقصور 

نانوا يضااااااا وت عالمال وإاااااااااارالل  على المفمنيتل ولني يحددوا م ال   تا المجتما 

مت  ااتل  يي لمني من   ويلتلموت بسااااااالسااااااالااة مت اإلجرا ال المجتم يااة وفقاااً لجاادول

اإلجرا ال منا التيت ل  ي تنقوا اإلساااااااال  ب د  مت الماااااااااارنة في احتراالته  الجماعية 

ولل ابه  الترفيهية التي يقيمونها في فصااال الربيال ويحرو القاد  الدينيوت على لت يقو  

 ال ا دوت إلى اإلسال  بتحأي  اريقونال وارووات في احترال عا ي

تأبي  لحنا  الااااري ة اإلساااالمية: فيجما رفساااا  القرى اللنا  والصااادنال  وت فيلو  يبد

مت المفمنيتل ويجا دوت في ساااااابيل دعو  المتردديت العتنا  اإلسااااااال ل ويقيموت مقابر 

موت تناول الخمر لو تداولهال ويحلقوت ر وسااااه  على مسااااتقلة لموتى المساااالميتل ويحري 

له  يقود   في  ي و  ينتخبوت مت بينه  إماما الأريقة اإلساااااااالمية التي تميل   عت النرار

نى بت لي  لأرال    ويقضى في مانالل الميرال وي  ل الصال  ويحاف  على السجالل الهامة 

 وحتى يتسنى له  إناا  مسجد نات ار الي يقوموت ببنا  سقيرة إلنامة صال  الجماعةي ي المفمنيت

انت مل  اا صااغيرً يقيموا مجتم ا إسااالمييً بهتل الأريقة اسااتأاع فالحو نرية "إليااايرو" لت 

ا لوحي هللا التي نلل ب  القرات وجا ل ب  في  ال النال بيت الناس ب ضاااااااه  بب ض وفقً 

 سنة رسول ي
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ا مت اوار المجتما النريااااااااايني التقليدي القدي  التي نات تخلو  تا المجتما الجديد تمامً 

ل نات  سااالأة وليس مت اختيار  يتحن  في  مأرات لرووتنساااي مرروض عليه  مت نبل ال

ا منه ل ينتخبوت إمامه  واحدً  –في اإلساااال   –ل فأصااابحوا ا يمول إلى جان   تا عب اً مالييً 

ويا روت بأور اللنا  والصدنال التي تجما منه  في ماروعال وخدمال يلمسوت لور ا 

الدعو  ل وبدل حرنة  في حياته ل و نتا نااااااااأ في القرية نموتج مصاااااااغر لألمة المفمنة

 ا لما جا  في نت  الدعا ي حييً اإلسالمية تموياًل 

 فماتا نانل ردود الر ل الروسية يي؟  تا ما سنرال في حلقة لخرى بماي ة هللاي

myades34@gmail.com 

   بجريد  الا  (2017يناير  24 في)نارل المقالة 
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