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 اإلىداء

 إىل من جرع الكأس فارغان ليسقيٍت قطرة حب
 إىل من كٌلت أناملو ليقدـ لنا ٟتظة سعادة

 إىل من حصد األشواؾ عن دريب ليمهد يل طريق العلم
 كالدم العزيز إىل القلب الكبَت
 إىل من أرضعتٍت اٟتب كاٟتناف
 إىل رمز اٟتب كبلسم الشفاء

 إىل القلب الناصع بالبياض كالدٌب اٟتبيبة
 إىل القلوب الطاىرة الرقيقة كالنفوس الربيئة إىل رياحُت حياٌب إخوٌب

اْلف تفتح األشرعة كترفع ا١ترساة لتنطلق السفينة ُب عرض ْتر كاسع مظلم ىو 
ْتر اٟتياة كُب ىذه الظلمة ال يضيء إال قنديل الذكريات ذكريات األخوة 

 البعيدة إىل الذين أحببتهم كأحبوين أصدقائي
 
 

إىل الذين بذلوا كل جهدو كعطاء لكي أصل إىل ىذه اللحظة أساتذٌب الكراـ كال 
 سيما الدكتور الفاضل منَت العابدين كالدكتور عوف الرفيق

 

 إليكم ٚتيعان أىدم ىذا العمل

 الباحث 
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 مستخلص البحث

إسًتاتيجية ا١تؤسسة احملمدية ُب مواجهة : ـ، عنواف البحث2016رضواف ٤تمد ٚتعة،
، دراسة كصفية ٖتليلية رسالة (ا١تؤسسة احملمدية ُب مدينة ماالنق  )التنصَت دراسة حالة 

ماجستَت مقدمة لكلية الدراسات العليا قسم اإلدارة اإلسبلمية، جامعة موالنا مالك 
 .إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنق 

 الدكتور عوف الرفيق: المشرف الثاني_ الدكتور منَت العابدين : المشرف األول
  :هدفت الدراسة إلي 

التعرؼ علي أسباب انتشار التنصَت ُب مدينة ماالنق كاألساليب اليت يستخدمها 
ا١تنصركف ُب نشر التنصَت ككذلك ا١تعوقات اليت تواجو ا١تؤسسة احملمدية ُب مواجهة 

 .التنصَت ُب مدينة ماالنق كأىم اإلسًتاتيجيات اليت تتبعها ىذه ا١تؤسسة ١تواجهة التنصَت 
كلتحقيق أىداؼ ىذه الرسالة قاـ الباحث باستخداـ ا١تقابلة كأداة ُب ٚتع البيانات 

, حيث أجرم الباحث مقاببلت مع بعض اإلداريُت كالدعاة التابعُت للمؤسسة احملمدية
 .كاستخدـ الباحث ُب ىذه الدراسة ا١تنهج الوصفي التحليلي 

  :وخلصت الدراسة إلي نتائج من أهمها
انتشر التنصَت ُب مدينة ماالنق نتيجة ٞتهل الناس بتعاليم الدين اإلسبلمي كحقيقة - 1

 النصرانية 
استغل ا١تنصركف العديد من الوسائل لنشر التنصَت منها الفقر كاإلعبلـ كاٞتنس - 2

 كا١تساعدات ا١تالية كبناء الكنائس 
للمؤسسة ا١تدية دكر ُب مواجهة التنصَت ُب مدينة ماالنق رغم بعض ا١تعوقات اليت - 3

. تواجهها مثل قلة الدعم ا١تايل كقلة الدعاة الذين لديهم ٛتاس ١تواجهة التنصَت 
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 كلمة الشكر والتقدير

بسم اهلل الرٛتن الرحيم،اٟتمد اهلل رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ عل أشرؼ 
 .األنبياء كا١ترسلُت كعلي آلو كأصحابو أٚتعُت، كبعد 

يسر الباحث إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية، كىنا يريد الباحث أف يقدـ من 
صميم قلبو العميق أجزؿ الشكر كأٙتن التقدير ١تن قد ساىم كساعده علي كتابة 

 :ىذه الرسالة، كىم 
 الربفيسور الدكتور موجيا راىرجو ، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية . 1

 . ٔتاالنج     اٟتكومية 
الربفيسور الدكتور ْترالدين ، مدير الدرسات العليا جامعة موالنا مالك إبرىيم . 2

 . اٟتكومية ماالنج      اإلسبلمية 
الدكتور مشس الدين ، رئيس قسم اإلدارة اإلسبلمية جامعة موالنا مالك إبرىيم . 3

 اإلسبلمية 
 .اٟتكومية ماالنج    
كالدكتور نور أسناكم بصفتو . الدكتور منَت العابدين بصفتو مشرؼ األكؿ . 4

 . مشرؼ الثاين
ٚتيع األساتػػػذة ُب الدراسػػػػػات العليا احملًتمُت، كاألصػػدقػػػػػاء كمن ال يستطيع  .5

 .الباحػػث أف يذكرىم ٚتيعا ىنا
كأشكر كل من ساعدين كأعانٍت .  كل العامُت با١تؤسسة احملمدية كما أشكر

على إ٧تاز ىذا البحث، فلهم ُب النفس منزلة كإف مل يسعف ا١تقاـ لذكرىم، 
  . فهم أىل للفضل كا٠تَت كالشكر

 .كُب موازين أعما٢تم  مقبولة أعما٢تم تكوف أف أساؿ كاهلل ىذا،
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الفصل األول 

 العاماإلطار 

 : المقدمة  -أ 
كالتنصَت ىو ,     يعترب التنصَت من أىم ا١تشاكل اليت تواجو ا١تسلمُت ُب ىذا العصر    

 عيسي  هبابعث اهللفالنصرانية رسالة , خركج ا١تسلم من الدين اإلسبلمي كاعتناؽ النصرانية 
كقد حصل ٢تذه الرسالة ٖتريف بدأ علي يد شاؤكؿ أك . ابن مرًن عليهما الصبلة كالسبلـ 

, كأدخلت عليها ثقافات يونانية كىندية كفارسية . يولس ُب القرف األكؿ ا١تيبلدم 
فأصبحت خليط من الوحي اإل٢تي الذم أنزلو اهلل علي عيسي ابن مرًن عليهما الصبلة 

 1.كالسبلـ كأفكار البشر الذين سبقوا ُب كجودىم ظهور النصرانية 

بل رٔتا أضحي ىذا اجملتمع أكثر , كاجملتمع اإلسبلمي مل يسلم من ظاىرة التنصَت 
نظرا للمقاكمة اليت يلقها ا١تنصركف من ا١تسلمُت أفراد قبل , اجملتمعات تعرضا ٢تا 

كيصعب , ذلك أف ا١تسلم يًتيب علي الفطرة كعلي التوحيد .ا١تؤسسات كاٞتماعات
كُب , أك فيها خلل ُب اٞتوانب العقدية , حينئذ أف يتقبل أم أفكار تعارض مع الفطرة 

كمع ىذا تستمر ٛتبلت التنصَت  ٥تاطبة العقل ما داـ ا١تسلم ٯتلك البديل الواضح 
ا١توجهة للمجتمعات اإلسبلمية كاألقليات كاٞتاليات ا١تسلمة كأخذت كسائل عديدة 

كمفهومات متجددة ٗتتلف عن ا١تفهـو األساس ا١تتمثل ُب ٤تاكلة إدخاؿ غَت النصارل 
كتطورىا يأٌب ُب تعديل , فالتنصَت ظاىرة متجددة كمتطورة ُب آف كاحد .ُب النصرانية 

تبعا لتعديل األىداؼ كذلك , األىداؼ كُب توسيع الوسائل كمراجعتها بُت حُت كأخر 
                                                           

1
 . 2 ص م 1993 , القاهرة , للنشر الصحوة دار , مواجهته وسبل ووسائله وأهدافه مفهومه التنصٌر النملة إبراهٌم بن علً  - 

3 
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حسب البيئات , اٗتاذ األساليب العصرية اٟتديثة ُب ٖتقيق األىداؼ ا١تعدلة 
حيث كصلت ىذه الظاىرة عند البعض إيل أهنا , كاالنتماءات اليت يتواجو إليها التنصَت 

كقد تنبو ا١تسلموف إيل . أضحت علما لو مؤسساتو التعليمية كمناىجو كدراساتو كنظرياتو 
ككقف ٢تا العلماء كالوالة كا١تفكركف كعامة الناس ْتسب , ىذه اٟتمبلت منذ القدـ 

فقامت ردكد علمية علي النصرانية كقامت كذالك تنبيهات . قدراهتم العلمية كالسلطانية 
كرصد لؤلنشطة التنصَتية من أجل ذلك ظهرت العديد من الرسائل كالدراسات كاألْتاث 

كالدكريات العلمية اليت توضح مفهـو التنصَت كطرؽ مواجهتو كخطره علي العامل 
اإلسبلمي ككذلك أصبحت ا١تؤسسات الدينية اإلسبلمية تعي خطر ا١تؤسسات التنصَتية 

اليت تستغل كافة الظركؼ اليت ٘تر هبا  الدكؿ اإلسبلمية من حركب كفقر كتقدـ ٢تا 
ا١تساعدات ا١تالية كالطبية كٖتاكؿ إقناعهم بالدخوؿ ُب النصرانية لتستمر ُب تقدًن ىذه 

.    2ا١تساعدات ٢تم 

تواجو إندكنيسيا منذ استقبل٢تا ٛتلة تنصَتية شرسة، كلعل استقبلؿ تيمور الشرقية عنها، 
  إندكنيسيا تعترب ,كاليت أعلنت فيما بعد اال٩تراط ٖتت حكم الكنيسة دليل على ذلك

, ـ 2010حسب إحصائية سنة  مليوف نسمة ، 238دكلة مسلمة يبلغ عدد سكاهنا 
كعدد النصارل , % 87 مليوف نسمة أم بنسبة 207عدد ا١تسلمُت منهم 

كلغتهم  أىػل السنةمن  السكافحيث أغلبية . 3% 7مليوف نسمة أم بنسبة 16.6
 عاش مسلمو. كيدرس إىل جانبها اإل٧تليزية لغة ثانية  (ا١تبليوية)الرٝتية االندكنيسية 

إندكنيسيا ٖتت االستعمار األكركيب ١تدة ثبلثة قركف ، كبعد مقاكمة طويلة استقلت عاـ 
كلقد قاـ النصارل باستغبلؿ عدة كسائل للتنصَت منها ـ ،1945ىػ ا١توافق 1364

                                                           
2

 3 . 2 م ص 1993, القاهرة , دار الصحوة للنشر , التنصٌر مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته  النملة إبراهٌم بن علً- 
3

 - Badan pusat statisti Indonesia  www. 
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 إيل ٥تيمات ألحل التعلم كلكنهم يريدكف تعليمهم الدين  teologiإرساؿ طلبة 
كمدينة مالنق تتمتع ّتو ٚتيل من حيث الطقس ككفرة الفواكو كىي تعترب مركز , النصراين 

, للتنصَت لوجود الكنائس كا١تداس النصرانية بأذف من الدكلة كبدكف إذف من الدكلة
 pait ككذلك ىوالء النصارل ينصركف مريب الدجاج مثل ما حدث ُب قرية     

kecamatan kesemban kabupaten malang كىذه القرية تقع ُب التل 
كيكوف القسيس مالك لعدة حضائر من الدكاجن فيستغل ا١تساكُت kediri  ّتانب 

 ىذا القسيس yohanes sukrinoللعمل معو كيدعوىم للتنصَت مثل القسيس 
جعل بيتو مكاف للدعوة للتنصَت حيث كاف يدعوا الناس العتناؽ النصرانية كالنطق بأف 

 كىو منصر من richerكمساعده القسيس , كجعل بيتو كنيسة, الرب ىو ا١تسيح 
 كىوالء النصارل ينصركف علي سبيل الًتبية malang ُب مدينة   karang جامعة 

حيث يقوموف بفتح الدراسة اإلضافية مثل الكمبيوتر pait ُب ا١تدرسة اإلبتدائية ُب قرية 
كتؤكد خارطة . 4كقد ٧تحوا ُب تنصَت بعض الطلبة , كاللغة اإل٧تليزية ٣تانا ٢توالء الطلبة

حركات اإلسبلـ التقليدم ُب اندكنيسيا أف ا٢تيئة احملمدية ىي أكثر اٟتركات تنظيما 
كىي اليت أسست عاـ , كإف كانت ثاين أكرب اٞتماعات اإلسبلمية ُب الببلد, كحركية

كيقدر أعضائها ب , ـ لتكوف بذالك أقدـ اٟتركات اإلسبلمية العامة ُب الساحة 1912
أسسها ٤تمد ,  مليوف عضو تعتمد ُب عملها علي قطاع التعليم كإنشاء ا١تدارس 30

: ٍب اشتهر ىذا الشخص باسم , 1922دركيش الذم تويل رئاستها رئاستها  حيت عاـ 
كىي هتدؼ إيل إقامة ٣تتمع إسبلمي يسوده األمن , كياىي اٟتاج ٤تمد دحبلف 

                                                           
4

 - www. kukuh santoso fakta malang 2007. 
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 تغَت ا٢تدؼ ليكوف الدعوة إيل تعاليم اإلسبلـ السٍت 1914كُب عاـ , كاالزدىار 
 .5الصحيح كتكوف اٟتركة بذلك مقاكمة كاعية للتأثَتات ا١تسيحية 

كقد اخًتت ىذا ا١توضوع ألين كجدث التنصَت بدأ ينتشر ُب اندكنيسيا  بعد مناقشة مع 
 ٓتصوص ىذا ا١توضوع تور سليماف اللييب كالدكتور ٤تمد نور اٟتكيم االندكنيسي الدؾ

 علي البحث عن أسباب ىذا االنتشار كإ٬تاد اٟتل لوقف انتشار كين شجعاالذم بدكرىم
كنظرا الف الدكلة االندكنيسية تقر ٜتسة أدياف فبل ٯتكن عمل ىذه . التنصَت ُب اندكنيسيا

الدراسة علي كزارة الشؤكف الدينية ٔتاالنق ألهنا تدعم كل األدياف علي حد سواء فليس 
كبعد البحث كالسؤاؿ توجد مؤسسة دينية إسبلمية ٔتدينة . ٢تا دكر ُب مواجهة التنصَت 

 حيث تقـو ىذه ا١تؤسسة ماالنق ٢تا دكر كبَت ُب مواجهة التنصَت كىي ا١تؤسسة احملمدية
كتقدًن ا١تساعدات ا١تالية , بغرس العقيدة اإلسبلمية الصحيحة كفق تعاليم اإلسبلمي

كالعمل علي تطوير كٕتديد التعليم كالثقافة كتنمية العلـو كٖتسُت الوضع , لفقراء ا١تسلمُت
االقتصادم كاالىتماـ باإلنساف كاٟترص علي ا١توارد البشرية كتنميتها لتكوف علي كفاءة 

 كسيتم بإذف اهلل التعرؼ علي ىذا الدكر كالتحديات  .6عالية كتتخلق بأخبلؽ كرٯتة 
اليت تواجو ىذه ا١تؤسسة ١تكافحة التنصَت كاالسًتإتيات اليت تتبعها ىذه ا١تؤسسة للحد 

 . من انتشار التنصَت

 أسئلة البحث  -ب 

       تعترب مشكلة التنصَت من ا١تشكبلت ا٠تطَتة اليت هتدد العامل اإلسبلمي حيث 
أصبحت ا١تؤسسات التنصَتية ٖتاكؿ بكل السبل لنشر التنصَت ُب الببلد اإلسبلمية 
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رسالة لنٌل الماجستٌر للباحث أحمد مخلص محمد طٌب . الحركة المحمدٌة فً أندونٌسٌا ودورها فً الدعوة لإلسالم -  

 م 2011االندونٌسً سنة 
6

 http://www.muhammadiyah.or.idخصائص المحمدٌة - 
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مستغلة للظركؼ اليت تعاين منها الببلد اإلسبلمية كا١تتمثلة ُب اٟتركب كالفقر كاٞتهل 
سيحاكؿ الباحث اإلجابة علي عدد من , بتعاليم الدين اإلسبلمي كنظرا األ٫تية 

: التساؤالت اْلتية  

 كيف انتشرت حركة التنصَت ُب مدينة ماالنق ؟  .1
  ؟ ُب مدينة ماالنقالتنصَتم أسباب ككسائل  ما ق .2
  ما ىي ا١تعوقات اليت تواجو ا١تؤسسة احملمدية ُب مواجهة التنصَت ؟  .3
 ُب مواجهة التنصَت ؟احملمدية ما ىي اسًتاتيجيات ا١تؤسسة  .4

 : أهداف البحث  -ج 
دكر ا١تؤسسة احملمدية ُب مواجهة التنصَت إيل ٖتقيق – يسعى ىذا البحث        

األىداؼ التالية  
 .كيف بدأ انتشار التنصَت ُب ماالنق كٖتليل معرفة  .1
 . معرفة كٖتليل كسائل كأسباب التنصَت ُب ماالنق .2
 .معرفة ا١تعوقات اليت تواجو ا١تؤسسة احملمدية ُب مواجهة التنصَت  .3
 .معرفة اسًتاتيجيات ا١تؤسسة احملمدية ُب مواجهة التنصَت كٖتدياتو  .4

 :أهمية البحث  -د 
يستمد البحث أ٫تيتو ألنو يعرؼ بالتنصَت تعريفا ٥تتصرا كشامبل ألننا ٨تتاج إيل    

ألف , كالبد أف ينطلق من معرفة شاملة بكل ما يتعلق بو , تكوين تيار مضاد للتنصَت 
ٍب االنطبلؽ ١تواجهتو كيندرج , مواجهة أم أمر ال يكوف إال ٔتعرفتو أكال معرفة شاملة 

 : من ىذه األ٫تية بعض النقاط 
 .نظرة عبلجية كتطبيقية ١تشكلة التنصَت ككيفية مكافحتها ُب اجملتمع اإلسبلمي  .1
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أف يتم توعية اجملتمع اإلسبلمي ٓتطر التنصَت حىت يتحد ا١تسلمُت ١تواجهة الزحف  .2
 .التنصَتم ُب الببلد اإلسبلمية 

  .ُب مواجهة التنصَتا١تؤسسة احملمدية تقدًن إسًتاتيجية  .3

: حدود البحث  -ه 
يدكر ىذا البحث حوؿ التنصَت كأساليبو كالربامج اليت تتبعو : اٟتد ا١توضوعي  .1

ا١تؤسسات التنصَتية ُب تنصَت ا١تسلمُت كدكر ا١تؤسسة احملمدية ُب مواجهة التنصَت 
 .  كٖتدياتو 

 احملمدية  ُب مواجهة ةيدرس ىذا البحث التنصَت كدكر ا١تؤسس: اٟتد ا١تكاين  .2
 . ماالنق ةالتنصَت كالتحديات اليت تواجهها ٔتدين

ْتث مقدـ الستكماؿ مطالب اٟتصوؿ علي درجة ا١تاجستَت بكلية : اٟتد الزماين  .3
الدراسات العليا قسم اإلدارة اإلسبلمية ُب جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 

  .2016- 2015اٟتكومية الفصل الربيعي 
: تحديد المصطلحات  -و 

 .ىو الوظيفة اليت تقـو هبا ا١تؤسسة أك ا١تنظمة لتحقيق ىدؼ معُت : دكر  .1
 (طبيعية كانت أك مالية  )ىي ٣تموعة من الطاقات البشرية كا١توارد ا١تادية : ا١تؤسسات  .2

كاليت تشتغل فيما بينها كفق تركيب معُت كتوليف ٤تدد قصد إ٧تاز كأداء ا١تهاـ ا١تكلفة 
 . هبا 

كىي ا١تؤسسة اليت تأخذ اإلسبلـ نظاما ٢تا كتدافع عنو كتنشره كفقا : ا١تؤسسة الدينية  .3
. ١تنهج الكتاب كالسنة 
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كا١تقصود هبا الدخوؿ ُب دين النصرانية كترؾ  (نصر)ىي كلمة من الفعل : التنصَت  .4
 .الدين اإلسبلمي الذم أمرنا اهلل بإتباعو 

 :الدراسات السابقة  -ز 

  ُب حدكد ما استطاع الباحث أف يطلع عليو كبعد التقصي كالبحث كالسؤاؿ عند      
ا١تؤسسة الدينية اإلسبلمية احملمدية ٔتدينة ماالنق ككذلك ُب الرسائل العلمية ماجستَت ك 

الدكتواره بشبكة االنًتنت مل يعثر الباحث علي أم دراسة سابقة تناكؿ ىذا ا١توضوع 
 .بالتفصيل 

 :الدراسة األكيل - 

ْتث بعنواف التنصَت ُب فلسطُت ُب العصر اٟتديث للطالبة أمل عاطف ٤تمد ا٠تضرم 
 غزة تعرضت ىذه الباحثة ُب البحث ١تفهـو التنصَت ـ2004سنة اٞتامعة اإلسبلمية 

كانتشاره الر ُب العامل كتعرضت كذلك للتنصَت كعبلقتو باٟتمبلت الصليبية كأىم 
كمراحل التنصَت كأىدافو كعوامل انتشاره ككذلك , ا١تؤ٘ترات التنصَتية كأبرز قراراهتا 

كمنهج مقًتح , كسائل التنصَت كجهود العلماء كا١تؤسسات اإلسبلمية ُب مواجهة التنصَت 
.   ١تواجهة التنصَت

:   ا١تنهج الذم استخدمو الباحث ُب الدراسة 

 كللتعريف بالتنصَت، كنشأهتا بالنصرانية، للتعريف التارٮتي الوصفي ا١تنهج الباحثة اتبعت
 كذلك التحليلي ا١تنهج استخداـ أحيانان  مواجهتو كلـز كطرؽ ككسائلو، كأىدافو، كنشأتو،

 الفرؽ ىذه أصحاب على أيطلق ما مبلءمة ١تعرفة مدل النصرانية الفرؽ بعض دراسة عند
 ترتيب كفق النصرانية الفرؽ كعند تصنيف كمعتقداهتم، أقوا٢تم مع مقارنة ألقاب من
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 كاستنبطت ك٥تططاهتم، كأقوا٢تم أىداؼ ا١تنصرين ٖتليل إىل الباحثة ٞتأت كما انفصا٢تا،
. أعمالو التنصَتية  عن ٧تمت اليت ا١تخاطر ذلك خبلؿ من

: أىم النتائج اليت توصلت ٢تا الباحثة – 

ُب  فعبلن، ا١تتنصر اٝتان، ا١تسلم اإلنساف إ٬تاد ُب النهاية، ُب التنصَتم العمل ٧تح لقد .1
 . اإلسبلمي  العامل دكؿ ٚتيع كُب اٟتياة، مناحي ٥تتلف

 .٤تاكر ثبلثة ُب ا١تنصرين أىداؼ تلتقي .2

 .كأحكامو كنظامو، اإلسبلـ، ىدـ إىل ا١تنصركف خبللو من يسعى األكؿ احملور -

 .عنو كإبعادىم منو، بالتنفَت اإلسبلـ دخوؿ من ا١تسلمُت غَت منع الثاين كاحملور- 

 بعد تنصَتىم عملية لتحقيق فلسطُت إىل اليهود جلب تشجيع الثالث كاحملور- 
 .ا١ترتقب مسيحهم نزكؿ عليو يًتتب تنصَتىم ٕتميعهم، ألف

 العامل منها عاىن حقيقية ٥تاطران  فعبلن، ٖتققت اليت التنصَتية األىداؼ شكلت- 3
  .يعاين زاؿ اإلسبلمي كال

   فئات  تواطأت كقد التنصَتم، العمل انتشار على ساعدت اليت العوامل من الكثَت ىناؾ- 4
رغمان  ا١تنصرين أخرل فئات كساعدت بإرادهتا، التنصَت خدمة على ا١تسلمُت من ٤تدكدة

 كبَتان  دكران  كالسياسي، االقتصادم، اإلسبلمي العامل كضع لعب كما, تدرم  أف دكف عنها
. ا١تنصرين  أىداؼ ُب خدمة
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 إىل ا١تشركعة للوصوؿ كغَت ا١تشركعة، الوسائل ٚتيع استغبلؿ عن ا١تنصركف يتواف مل- 5
 ٮتفي ستاران، االجتماعية، كاإلعبلـ كا٠تدمات كالتعليم، الطب، من فاٗتذكا ا٠تفية، أغراضهم
 .كا١تسلمُت اإلسبلـ، على حقدىم

 أحقادىم عرب لبث الدكلية، ا١تعلومات شبكة استغبلؿ إىل الناس أسبق من ا١تنصركف كاف- 6
 .7اٟتاسوب  شاشات

: الدراسة الثانية 
فوزية للباحثة ارك النادم   بعنواف ا١تؤسسات التنصَتية عرب العامل اإلسبلمي      ْتث

  تعريفجامعة جامعة األمَت عبد القادر للعلـو اإلسبلمية  تعرضت
كىي مركز األعصاب بالنسبة للمنصرين كوهنا تضم كل األبنية كا١تراكز  التنصَتية ا١تؤسسة
 . كانتهاء ٔتختلف األنواع من ا١تدارس كا١تؤسسات األخرل, بدء من الكنائس,التنصَتية

إىل ظهور ا١تسيحية ككانت الكنيسة أكؿ خلية ٖتتضن  التنصَتية ا١تؤسسات يعود ظهور -
 .العمل التنصَتم

ُب دكؿ العامل  ,على االنتشار ا٢تائل كالسريع التنصَتية ا١تؤسسات ساعد ظهور  -
 .ك مناطق تواجدىا  ا١تؤسسات لدرجة استعصاء إحصاء أرقاـ دقيقة عن, اإلسبلمي

لتشمل ٣تاؿ الًتبية ,بتنوع كسائل التنصَت كأساليبو  التنصَتية ا١تؤسسات تنوعت  -
 .ا١تستشفيات كمهنة التطبيب كصوال إىل الوسائل التعليمية,كالتعليم

كوهنا يضم اٞتيل اٞتديد ,يعد اجملاؿ التعليمي من أخطر احملاكر ا١تعرضة للتنصَت  -
 .كشباب ا١تستقبل اٟتامل لراية اإلسبلـ
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 غزة عمادة -اإلسبلمية اٞتامعة الخضري محمد عاطف أمل للباحثة فلسطٌن فً الحدٌث العصر فً التنصٌر بعنوان بحث- 
 2004 سنة– اإلسبلمية  العقيدة الدين قسم أصوؿ العليا كلية الدراسات
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على أما بالنسبة للوسائل اإلعبلمية فقد تسلل ا١تنصركف بطرؽ ٥تادعة كذكية يسيطر  - 
على سبيل ا١تثاؿ  التنصَتية نذكر قناة اٟتياة, بعض القنوات العربية كيقدـ رسائل تنصَتية

 .كإذاعة الغفراف كإذاعة حوؿ العامل,كذلك ال ٮتفى سيطرهتا على العديد من اإلذاعات,
ُب أىدافها ْتيث ال ٗترج عن إخراج ا١تسلم عن دينو ُب  التنصَتية ا١تؤسسات تتفق - 

 .ا١تقابل إتباع ملتهم
كعليو على ا١تسلم مواجهة التنصَت ككبح ٚتاحو كاٟتد من انتشاره ٔتختلف طرؽ الدفاع 

  كأساليب ا٢تجـو

: ا١تنهج الذم استخدمو الباحث ُب الدراسة 
كعلى ىذا جاءت خطة البحث على ,ىو ا١تنهج الوصفي الذم فيو يتم ٚتع ا١تعلومات 

فا١تبحث األكؿ ,حيث قسم إىل أربع مباحث كل مبحث إىل ثبلث مطالب:النحو التايل
انتشارىا ك ,تطورىا  التنصَتية ا١تؤسسات كا١تبحث الثاين نشأة,تناكلنا فيو ضبط ا١تفاىيم

أما ا١تبحث الرابع فقد كاف فيو , التنصَتية  ا١تؤسسات ا١تبحث الثالث ٪تاذج عن, أنواعها
 . مواجهة ا١تسلمُت لو,نتائجها, التنصَتية ا١تؤسسات إدراج أىداؼ ىذه

:  كمن أىم النتائج اليت كصل إليها الباحث 
ساعد ظهور ا١تؤسسات التنصَتية علي سرعة انتشار التنصَت كا٢تدؼ من ىذه  .1

 .                                     ا١تؤسسات إخراج ا١تسلم من دينو كإتباع النصرانية 
لئلعبلـ دكر كبَت ُب نشر النصرانية حيث يوجد العديد من اإلذاعات النصرانية منها  .2

  .8إذاعة اٟتياة 
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جامعة األمَت عبد القادر للعلـو اإلسبلمية  ١تؤسسات التنصَتية عرب العامل اإلسبلمي بحث بعنوان –ارو النادي فوزٌة - 

,2009-2010. 
 www .vuwaa .com / www.islam onlin.com / www.alhadeth.com ع ا١تواؽ
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:  الدراسة الثالثة 
التبشَت كاثاره ُب اندكنيسيا  ُب القرف الرابع عشر ا٢تجرم رسالة مقدمة إيل قسم 

الدراسات العليا الشرعية لنيل درجة الدكتورة ُب العقيدة إعداد الطالب مغفور عثماف 
-1983جامعة أـ القرل كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  مكة ا١تكرمة لسنة 

 . 9ـ 1984
تناكؿ الباحث عدة أبواب ُب الرسالة حيث بدأ بالباب األكؿ كتناكؿ فيو تاريخ الشعب 

ككصوؿ اإلسبلـ كجهود ا١تسلمُت ُب نشر اإلسبلـ . كأصلو كا١تالك البوذية كا٢تندككية 
كدر ا١تمالك اإلسبلمية ُب نشر اإلسبلـ كالتبشَت ُب اندكنيسيا قبل القرف الرابع عشر 

كالتبشَت ُب اندكنيسيا ُب القرف الرابع عشر كىذا . ا٢تجرم كجهود ا١تسلمُت ُب مقاكمتو 
اندكنيسيا ُب القرف الرابع عشر ا٢تجرم  , الباب ىو لب الرسالة حيث تناكؿ فيو الباحث 

كٖتدث عن جهودىم ُب عهد , كجهود ا١تبشرين ُب نشر النصرانية ُب اٞتزر االندكنيسية 
كٖتدث أيضا عن مراكز التبشَت كمنظماتو , االستعمار كجهودىم ُب عهد االستقبلؿ 

كجهود ا١تسلمُت ُب , كما ذكر آثار التبشَت , ككسائل التبشَت كأىدافو , كمصادر ٘تويلو 
.  مقاكمتو ُب القرف الرابع عشر ا٢تجرم 

:                                                                      ا١تنهج الذم استخدمو الباحث 
منذ  (ا١تنصرين )لقد سلك الباحث ُب ىذه الرسالة هنجا تارٮتيا كتتبع نشاط ا١تبشرين 

.  قدكمهم إيل اندكنيسيا ُب القرف العاشر ا٢تجرم 
: النتائج اليت توصل ٢تا الباحث 

                                                           
 مكة– جامعة أـ القرل – رسالة دكتوارة بعنواف التبشَت كأثاره ُب أندكنيسيا ُب القرف الرابع عشر ا٢تجرم للباحث عثماف مغفور - 9
  ـ 1985, 
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أهنا سوؼ تظل تواجو نفس , توقع الباحث ١تستقبل الدعوة اإلسبلمية ُب اندكنيسيا 
كأما عَتىا من ا١تشاكل فسوؼ تتقلص , ا١تشاكل اليت كاجهتها كاليت ٢تا جذكر سياسية 

كتوقع , شئيا فشئيا مع تزايد الوعي الديٍت كٖتسن مستوم ثقافة ا١تسلمُت كاقتصادىم 
كأف يتغلب الدعاة علي أغلب , أيضا تطور كٖتسنا ُب كسائل الدعوة ك٘تويلها كتنظيمها 

كأف , كلكن تبقي ا١تشاكل ا١تالية تواجو ا١تسلمُت , ا١تشاكل الفنية كالتنظيمية ُب الدعوة 
ال يقدر الدعاة ا١تسلمُت ٣تارة ا١تنصرين ُب رعاية ا١تناطق النائية كالفقراء كإنشاء عدد كلَت 

كذلك ألف , كُب ٣تاؿ الثقافة سوؼ تظل مهمة الدعاة صعبة . من ا١تستشفيات الكبَتة 
االٕتاه العلماين ىو االٕتاه ا١تسيطر ُب ا١تؤسسات الثقافية كاإلعبلمية اٟتكومية نتيجة 
إتاه اٟتكومة السياسي كالثقاُب كاإلعبلمي ككثرة القوميُت العلمانيُت ُب ٚتيع مرافق 

.  الدكلة ا٢تامة 
. بعض االقًتاحات اليت قدمها الباحث كمشلت ستة ٣تاالت 

 إعداد الظركؼ ا١تبلئمة للدعاة  -أ 
 .   إعداد الدعاة  -ب 
 . مناىج الدعوة -ج 
 .                                                        التخطيط كالتنظيم ١تعاٞتة النشاط التنصَتم  -د 
 . مصادر التمويل  -ق 

 : الدراسة الرابعة 
     ْتث بعنواف دكر ٤تمد ناصر كسيعيو ١تواجهة التنصَت ُب اندكنيسيا قدـ ىذا 

ـ 2008 سنة noni setyan  10البحث لنيل درجة البكالوريس للطالب 

                                                           
10

  2008 سنة Noni setyanْتث  لنيل درجة البكالوريس للطالب - 
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ٖتدث الباحث ُب ْتثو عن دكر ٤تمد ناصر ُب مواجهة التنصَت كحياتو من ٚتيع 
كما ٖتدث عن طريق التنصَت اليت استخدمها ا١تنصركف ُب اندكنيسيا , النواحي 

لتنصَت ا١تسلمُت حيث استخدموا طريقة ا١تقابلة بالنظر ُب إسبلـ ا١تسلم إذا كاف 
كذالك , قويا ال يعرضوف عنو التنصَت ك إذا كاف ضعيفا فهذا من السهل تنصَته 

استخدموا الدعاة النصارل بإرسا٢تم إيل بيوت فقراء ا١تسلمُت لعرض عليهم 
كما ٖتدث عن بناء الكنائس ُب ا١تناطق اليت يسكنها ا١تسلمُت ٍب , التنصَت 

يستغلوف ضعفاء ا١تسلمُت من ناحية الفقر حيث يقوموف بتوزيع األطعمة 
كما يقوموا , كا١تبلبس علي احملتاجُت ٍب يعرضوف عليهم اعتناؽ دين النصارل 

حيث يوظفوف النصارل , النصارل باستغبلؿ ا١توظفُت ُب الشركات النصرانية 
 :كقد ذكر الباحث دكر ٤تمد ناصر ُب مواجهة التنصَت, فقط

 إرساؿ الدعاة ُب كالية النصارل لنشر الدين اإلسبلمي  .1
 إرساؿ رسالة إيل بولس القسيس للتوقف عن نشر التنصَت ُب اندكنيسيا  .2

 : كقد توصل الباحث إيل النتائج األتية 
بأف ٤تمد ناصر ال يطمئن للنصارل ألهنم يتجاكزكف اٟتد ُب التنصَت كيبنوف الكنائس ُب  .1

ا١تناطق ا١تسلمة كخرقوا االتفاؽ الذم عليو الببلد كالقرار الذم صدر من الوزير الديٍت 
 سنة 1 ـ كالقرار اٞتماعي من الوزير الديٍت ككزير الداخلية رقم 1978سنة - 77رقمو 

 ـ 1979
كلكن النتيجة ُب مواجهة , كاف حملمد ناصر دكر كبَت ُب مواجهة التنصَت ُب اندكنيسيا  .2

 . التنصَت غَت جيدة ألنو مل يتلقي دعم من اجملتمع االندكنيسي 
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 :الدراسة ا٠تامسة 
  2008نتائج التنصَت ُب اندكنيسيا مقاؿ لؤلستاذة ٝتَتة القحطاين سنة 

حيث ٖتدث ا١تقاؿ علي التعريف باندكنيسيا كاألدياف ُب اندكنيسيا قبل اإلسبلـ كتاريخ 
اإلسبلـ ُب اندكنيسيا كعوامل انتشار اإلسبلـ ُب اندكنيسيا كذكرت الباحثة تاريخ كطرؽ 

التنصَت ُب اندكنيسيا حيث قاـ االستعمار ا٢تولندم بتكوين جاليات نصرانية كبعد خركج 
كاعتمد علي النخبة العلمانية ُب ,  ـ استمر النشاط التنصَتم1945االستعمار سنة 

كما ٘تيز النشاط التنصَتل ُب اندكنيسيا بسعة , الببلد اليت تسلل ٢تا بعض النصارل
فقد حاكؿ ا١تنصركف اخًتاؽ صفوؼ ا١تسلمُت كدعوة ضعفاء النفوس العتناؽ , انتشاره

النصرانية مستغلُت بذلك جهل ا١تسلمُت بتعاليم الدين اإلسبلمي كقاـ ا١تنصركف بتقدًن 
 .ا١تساعدات ا١تالية كتبنوا أكالد الفقراء من ا١تسلمُت 

 كما ذكرت الباحث بعض أسباب ٛتبلت التنصَت ُب أجزاء من اندكنيسيا
 حيث ٯتتلك النصارل معظم ا١تؤسسات االقتصادية : أسباب اقتصادية  .1
مثل استغبلؿ نساء النصارل ُب الزكاج برجاؿ ا١تسلمُت كتكوين أسرة : أسباب اجتماعية  .2

 .نصرانية 
كتتمثل ُب جهل ا١تسلمُت بتعاليم الدين اإلسبلمي كمعرفة حقيقة : أسباب عقدية  .3

 .النصرانية 
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 :الفرؽ بُت الدراسات السابقة كالدراسة اٟتالية 

سنذكر بعض الفركؽ بُت الدراسات السابقة كالدراسة اٟتالية حسب اٞتدكؿ 
 :التايل 

الدراسة اٟتالية  الدراسات السابقة  
تناكلت الدراسات السابقة التنصَت  .1

دكف ذكر دكر ا١تؤسسات الدينية 
اإلسبلمية ُب مواجهة التنصَت  

أصبحت دكر ا١تؤسسات الدينية ُب عنواف 
الدراسة 

مل تتطرؽ الدراسات السابقة إيل  .2
جذكر ا١تؤسسات اإلسبلمية  

ذكر الباحث جذكر ا١تؤسسات اإلسبلمية 

مل تتحدث الدراسات السابقة علي  .3
الصعوبات اليت تواجو ا١تؤسسات 

اإلسبلمية 

ذكر الباحث ىذه ا١تعوقات ُب ىذه 
الدراسة  

كما سيقـو الباحث بتقدًن بعض اإلسًتاتيجيات اليت ساعد ا١تؤسسة اإلسبلمية ُب مواجهة التنصَت  
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 يالفصل الثان
اإلطار النظري   
  : مفهـو التنصَت كأدلة ٖترٯتو -أ 

  :                                                           تعريف التنصَت لغة .1

كنصره تنصَتا , دخل ُب النصرانية , كتنصر الرجل , التنصَت الدخوؿ ُب النصرانية 
  11.جعلو نصرانيا 

ما من مولود إال يولد علي الفطرة فأبواه )كما قاؿ رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ 
ىل ٖتسوف فيها , كما تنتج البهيمة هبيمة ٚتعاء , يهودانو أك ينصرانو أك ٯتجسانو 

  12 (جدعاء 
 :تعريف اصطبلحا  .2

: التعريف األكؿ 
التنصَت حركة دينية سياسية استعمارية بدأت ُب الظهور :          ُب ا١توسوعة ا١تيسرة 

بغية نشر النصرانية بُت األمم ا١تختلفة ُب دكؿ العامل الثالث , إثر فشل اٟتركب الصليبية 
  13.كبُت ا١تسلمُت ٓتاصة هبدؼ إحكاـ السيطرة علي ىذه الشعوب , بعامة 

: التعريف الثاين 
مصطلح يقصد بو قياـ ٣تموعة من النصارل "          تعريف ا١توسوعة العربية العا١تية  

بنشر النصرانية بُت الناس ُب ٚتيع أ٨تاء العامل بطريقة تنظيمية حيت يعتنقها الكثَتكف 
 .  14كيرغبوف عن دينهم األصلي 

                                                           
11

 4441 – 6/4439ابن منظور ,  ولسان العرب 2/829الجوهري , الصحاح : أنظر - 
12

باب إذا أسلم الصبً فمات هل ٌصلً علٌه وهل ٌعرض علً الصبً اإلسالم  . كتاب الجنائز , رواه البخاري فً صحٌحه - 

معنً كل مولود ٌولد علً الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال , ورواه مسلم فً صحٌحه كتاب القدر , واللفظ  , 1395خ 

 2658/1226المسلمٌن ح 
13

 2/665الموسوعة المٌسرة : أنظر - 
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:  التعريف الثالث 
التنصَت ىو حركة غزك فكرم تستهدؼ ٖتويل "          تعريف الدكتور سلماف عبد ا١تالك 

ا١تسلمُت ُب بعض الشعوب األفريقية كاألسيوية إيل النصرانية  كالوقوؼ ُب كجو انتشار 
  15اإلسبلـ بُت ىذه الشعوب 

:  كما يوجد مسمي أخر للتنصَت كىو التبشَت 

مأخوذة من أف بشرة اإلنساف تنبسط عند , البشارة األخبار باألمر السار : التبشَت لغة -
 كالبشارة ا١تطلقة ال تكوف إال با٠تَت 16.السركر كالبشرم كالتبشَت كاإلبشار ثبلث لغات 

.  كإ٪تا تكوف بالشر إذا كانت مقيدة , 
 كلئلشارة أف ىناؾ من يرفض 17(فبشرىم بعذاب أليم ): كما ُب قوؿ اهلل تعايل 

اعتمادنا على قو٢تم أف النصوص القرآنية ىي  استخداـ كلمة التبشَت بُت ا١تسلمُت
ا النَّيبُّ ًإنَّا } :الفيصل ُب ىذه ا١تسألة، كييورًدكف بعض اْليات مثل قولو تعاىل يىا أىيػُّهى

ا كىميبىشِّرنا كىنىًذيرنا كىبىشًِّر اٍلميٍؤًمًنُتى بًأىفَّ  * كىدىاًعينا ًإىلى اللًَّو بًًإٍذنًًو كىًسرىاجنا ميًنَتنا * أىٍرسىٍلنىاؾى شىاًىدن
، كغَتىا من اْليات كلتفصيل ا١تصطلح [47-45: األحزاب] {٢تىيٍم ًمنى اللًَّو فىٍضبلن كىًبَتنا

ييقصىد بو ذلك اٞتهد الكنسي، الذم يقـو بو " :أكثر عرَّفو الشيخ سلماف العودة بقولو
الدعاة النصارل ُب الدعوة كالعمل، كالذم يهدفوف من خبللو إىل إدخاؿ الشعوب ُب 

، "التخطيط التنصَتم: " كتتم ىذه الدعوة كىٍفق منهج ييسمَّى18.الديانة النصرانية 

                                                                                                                                                               
14

 7/249الموسوعة العربٌة : أنظر - 
  22 ص ,ـ مطبعة األمة 1994 – الطبعة األكيل أضواء علي التبشَت كا١تبشرين لسلماف عبدا١تالك: أنظر - 15
 591-2/590اٞتوىرم ,  كالصحاح 288-1/287قاموس لساف العرب ابن منظور - 16
                                                                                                     21سورة آؿ عمراف األية - 17
 :مذكرة حوؿ التنصَت، سلماف بن فهد العودة، ا١توقع ُب اإلنًتنيت- 18

www.Alsalafyoon.com/salman/aldah/Tanseer.htm                                                                     
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كييصىرِّؼ أموره تصريفنا مباشران أك التبشَت با١تعٌت  . 19كيشرؼ عليو البابا ُب ركما 
يطلق على دعوة إىل النصرانية، ك٤تاكلة دفع الناس إىل الدخوؿ فيها بشىت  االصطبلحي

 كىو تعبَت أطلقو رجاؿ الكنيسة النصرانية على 20الوسائل ا١تشركعة كغَت ا١تشركعة 
األعماؿ اليت يقوموف هبا؛ لتنصَت الشعوب غَت النصرانية ال سيما ا١تسلمُت، ٍب يتحوَّؿ 
ىدؼ التنصَت داخل الشعوب ا١تسلمة إىل غاية التكفَت، كإخراج ا١تسلمُت عن دينهم، 

كيزعم النصارل أف ىذا األمر صدر ٢تم من  . 21كلو إىل اإلٟتاد كالكفر بكل دين 
فاذىبوا كتلمذكا ٚتيع األمم، كعىمِّدكىم باسم األب كاالبن كالركح " :ا١تسيح حُت قاؿ

 فبموجب ىذا األمر كاف ال بد ٢تم أف يسَتكا لتبليغ النصرانية إىل األمم، 22 "القدس
كىكذا خرج دعاة النصرانية يكرزكف األمم؛ لتنتشر ُب ربوع أكربا كبعض مناطق أفريقيا 

األناجيل اليت يتداك٢تا النصارل، كردت فيها "إف  : كىناؾ من يقوؿ.كاٟتبشة كمصر
اإلشارة كاضحة بتكليف ا١تؤمنُت هبا لبلنطبلؽ إىل كل أ٨تاء العامل؛ لنشر تعاليم اإل٧تيل 

دعوة الناس إىل اعتناؽ النصرانية، كتعليمهم أصوؿ ىذه : كالدعوة إىل ما جاء بو، أم
  23.العقيدة كشرائعو

فاذىبوا كتلمذكا ٚتيع األمم، كعمدكىم باسم األب كاالبن " :كقد جاء ُب إ٧تيل مىتَّ 
كالركح القدس، كعلِّموىم أف ٭تفظوا ٚتيع ما أكصيتكم بو، كىا أنا معكم كل األياـ إىل 

اذىبوا إىل العامل، " : كجاء ُب إ٧تيل مرقس على لساف ا١تسيح قولو24. انقضاء الدىر 

                                                           
 105: ص - 1997: طدار االفكر العريب جوانب من الغزك الفكرم ا١تعاصر، ٤تمد أمُت السماعلي، - 19
20

 39:، ص 2006 ط لتبشٌر الصلٌبً، سعد هللا بن السٌد صالحا- 
21

 سنة 8دمشق ط , االستعمار , االستشراق , التبشٌر ,  وخوافٌها أجنحة المكر الثالثة المٌدانً حبكنة حسن عبدالرحمن ،- 

  49م ص 2000
22

 20، الفقرة 28: إنجٌل متَّى، اإلصحاح- 
23
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 من ىذه 25كاكرزكا باإل٧تيل للخليقة كلها، فمىن آمن كاعتمد خلص، كمن مل يؤمن يدف 
األصوؿ استمدت النصرانية مربرات كمقومات الدعوة إىل ما جاء ُب اإل٧تيل، كأطلق 

، مشتقنا من كلمة إ٧تيل ُب اللغة اليونانية، كاليت تعٍت "التبشَت" على ىذا النشاط مصطلح
  26 "؛ ألنو أتى ببشرل ا٠تبلص على يد ا١تسيح الفادم"البشرل"

" تبشَتنا"ك" بشارةن "كمن ٍبىَّ فإف تقدًن ىذه البشرل، كنشر ما جاء فيها من تعاليم يػيعىدُّ 
منذ فجر ا١تسيحية " التنصَتية"كعلى ىذا األساس خرجت البعثات  . لآلخرين ُب رأيهم

ىو : األكؿ، متوجِّهةن إىل كل مكاف ٯتكنها الوصوؿ إليو، كاضعةن نصب عينيها ىدفنا ٤تددنا
، كنشر النصرانية ُب كل بقاع األرض، كاالستمرار ُب "تنصَت اجملتمعات غَت النصرانية"

  كأما تعريف التبشَت ُب نظرم كباحث ىو التبشَت .27ذلك النشاط حىت هناية ا٠تليقة 
بدين النصرانية علي أساس أنو الدين الذم يقدـ ا٠تدمات للناس ٚتعيا كأنو دين السبلـ 
كاحملبة كاٟتقيقة منافية لذلك الف النصارل ال يريدكف السبلـ للمسلمُت بل يسعوف دائما 

. بالنيل منهم عن طريق ٤تاربتهم ُب دينهم 

 :أدلة ٖترًن اعتناؽ النصرانية ُب القراف كالسنة - ب
        كردت الكثَت من اْليات اليت تدؿ علي ٖترًن دين النصارل بعد أف بعث اهلل ٤تمد 

صلي اهلل عليو كسلم خا٘تا لؤلنبياء كا١ترسلُت حيث كانت رسالتو عامة للناس أٚتعُت كبطبلف 
كمن يبتغ غَت اإلسبلـ دينا فلن يقبل منو كىو  )ٚتيع األدياف السابقة حيث قاؿ اهلل تعايل 

 فأف ترؾ اإلسبلـ كاعتناؽ دين النصارل ردة 28 85آؿ عمراف  (ُب اْلخرة من ا٠تاسرين 
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سقط عنو اٟتد  (اإلسبلـ )فإف تاب كرجع إيل دينو , يستحق فاعلها القتل بعد أف يستتاب 
ركاه  (من بدؿ دينو فاقتلوه  )كدليل قتل ا١ترتد قوؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم , 

 ) فاإلسبلـ نسخ ٚتيع الرساالت السابقة كأبطل مفعو٢تا قاؿ اهلل تعايل 29. البخارم كأٛتد 
يا أيها الذين أكتوا الكتاب آمنوا ٔتا نزلنا مصدقا ١تا معكم من قبل أف نطمس كجوىا فنردىا 

 كقاؿ 47سورة النساء  (علي أدبارىا أك نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ككاف أمر مفعوال
سورة  (اليـو أكملت لكم دينكم كأ٘تمت عليكم نعميت كرضيت لكم اإلسبلـ دينا  )تعاؿ 

 كلقد دعا اهلل أىل الكتاب إيل ترؾ دينهم كاعتناؽ دين اإلسبلـ كمن مل يفعل 30.ا١تائدة 
فقد ركم مسلم ُب صحيحو عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن , ذلك فهو من أىل النار 

كالذم نفس ٤تمد بيده ال يسمع يب أحد من ىذه  )رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم أنو قاؿ 
 31األمة يهودم كال نصراين ٍب ٯتوت كال يؤمن بالذم أرسلت بو إال كاف من أصحاب النار 

 . ) 
 
 

  :كمراحلو التنصَت  نشأة -ب 
نشأ التنصَت بعد أف فشلت آماؿ النصارل ُب السيطرة علي العامل اإلسبلمي عن        

غَت أهنم مل , اليت أرادكا من كرائها أف يقضوا علي ا١تسلمُت , طريق اٟتركب الصليبية 
كعليو بدءكا يفكركف ُب أمر آخر يتمكنوف من خبللو أف ينشركا دين , ينجحوا ُب ذلك 

كيبعدكهنم , أك علي األقل أف يزعزع العقيدة اإلسبلمية ُب نفوس ا١تسلمُت , النصرانية 

                                                           
  ـ 1986 ط كالبخارمصحيح .  كتاب استتابة ا١ترتدين كا١تعاندين كقتا٢تم - 29
سورة ا١تائدة - 30
ركاه مسلم ُب صحيحو - 31



36 
 

 التبشَت تاريخ عن أف نقوؿ أردنا إف فكاف التنصَت ىو البديل كلذلك, عن دينهم 
 اٟتركب فشل تاريخ إىل الصلييب يرجع التنصَت تاريخ إف :نقوؿ فإننا ، شيئا كالتنصَت
 الواضحة بصماهتم ٢تم كانت الذين األشخاص من د عد التنصَت تاريخ  كُب .الصليبية

 نشاطهم خبلؿ من كاستطاعوا بأيديهم، رٝتوىا مراحل ُب كساركا ىذا التاريخ، على
 ىزٯتتو بعد الرجل ىذا ،"فرنسا" ملك التاسع "لويس" فمثبل ٭تققوىا، أف الزائد ا١تلموس

 من ا١تعركة ؿ فحو منو، فائدة ال السيف طريق أف لو كظهر أدرؾ ا١تسلمُت على يد
 أكؿ بإنشاء "الرابع أنسونت" البابا على كأشار التنصَت، طريق إىل ا١تواجهة العسكرية

 الذم "بيكوف جورج" كاف  ٍب.ا١تيبلد من  1253عاـ ُب ذلك ٚتعية للتنصَت، ككاف
 دعا كقد النصرانية، إىل الدعوة أيضا ُب نشيطا كاف الرجل ىذا ـ، 1253 عاـ ُب توُب
 يد على الرجل ىذا تتلمذ كقد تنصَت ا١تسلمُت، أجل من العربية اللغة تعليم ضركرة إىل

 ُب األثر أبعد ٢تا كاف اليت الًتاث اإلسبلمي كتب من كثَتا كنقل اإلسبلـ، مفكرم
 كي علمائهم؛ أيدم على كترىب كتب ا١تسلمُت، كقرأ ذلك فعل أنو غَت أكركبا، هنضة
 من ٮترجهم أف ٭تاكؿ كأف أنفسهم، إىل ا١تسلمُت ذلك خبلؿ من ينفذ أف ٭تاكؿ

 الرجل ىذا ،"لوؿ رٯتوند" :أيضا الرجاؿ ىؤالء  كمن.النصرانية ُب يدخلهم كأف اإلسبلـ،
 علماء من كثَتا كناقش اإلسبلـ، ببلد ُب كجاؿ كتنقل العربية، اللغة تعلم الذم

 كبار يقنع أف استطاع أنو :منها التنصَت، تاريخ ُب جهود كاضحة الرجل ك٢تذا ا١تسلمُت،
 ا١تبشرين كبفضل إعداد مهمتها تكوف ا١تقدس، للثالوث كلية كملوكهم بإنشاء النصارل
 العربية لتعليم اللغة معاىد ستة إنشاء ـ  1311عاـ ُب ا١تنعقد "فيينا" ٣تمع قرر جهوده
 ا١تلك يعقوب من خاص إذف على ٭تصل أف ىو استطاع بل ،32الشرقية كاللغات
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 ُب بالسلطة النصرانية ذلك ُب ٤تتميا ،"برشلونة" مساجد ُب للتنصَت "أرغونة" صاحب
اعتنق  فلما ا١تغوؿ، إىل النصرانية جهودىم توجيو عموما النصارل حاكؿ  كقد."أسبانيا"

 إىل أف ذلك كدفعهم النصارل، آماؿ من كبَت أمل زاؿ أنفسهم تلقاء من اإلسبلـ ا١تغوؿ
 أنشئ اجمللس ا١تيبلد من 1810 عاـ ُب كلذلك بقوة؛ اإلسبلمي الشرؽ إىل يتجهوا

 مطبعة أكؿ كأسس هبا ،"مالطة" إىل بعثاتو أكؿ اجمللس ىذا أرسل كقد للتنصَت، األمريكي
 هبا أنشئوا اليت كبَتكت القدس، إىل ذلك بعد إتهوا ٍب ـ، 1815 عاـ ُب تنصَتية
 ُب كنشره الكتاب ا١تقدس بطبع ا١تطبعة ىذه قامت كقد ـ، 1834 عاـ ُب أخرل مطبعة
 التبشَت مراكز األمريكية أخطر البعثة أنشأت ـ 1866 عاـ كُب اإلسبلمي، العامل أ٨تاء

 بعد فيما رفت ع كاليت السورية اإل٧تيلية، الكلية كىي اإلطبلؽ، على اإلسبلمي العامل ُب
 أيضا، العشرين القرف إىل ذلك بعد التنصَت حركة استمرت  كقد.األمريكية اٞتامعة باسم
 كىو أال-إليو اإلشارة سبق- آخر أسلوب عملهم من تفرع أنو يعملوف؛ غَت زالوا كما

 ىؤالء أف كذلك ا٠تصوص، كجو على مصر ُب آخر تاريخ للتنصَت االستشراؽ ، ككاف
 شعوب كسائر شعبها ألف كذلك مصر؛ على جهودىم فركزكا مصر أدركوا مكانة

 العربية اللغة عن يدافع الذم الشريف األزىر كفيها باإلسبلـ، أيضا ا١تسلمُت متمسك
النصارل  اىتم كلذلك العامل؛ ببلد سائر إىل يذىبوف  كخر٬توه الشرعية، كيدرس العلـو

 عاـ ُب "فرانس" القديس قدـ  فقد.األزىر دكر إلضعاؼ جدا مبكر كقت ُب ٔتصر
 ستة مصر ُب اإل٧تليز أنشأ كما بالنصرانية ىناؾ، للتبشَت ٤تاكلة ُب مصر إىل ـ 1219

 عاـ كُب كا١تستشفيات، الصحف من كعددا عامة مكتبة كأنشئوا للتنصَت، معاىد
 أربعة كلو الكنيسة، تبشَت ٞتمعية للتنصَت تابع علمي معهد مصر ُب تأسس ـ 1882
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 لنشر :كالرابع .للبنات :كالثالث .مدرسة لؤلكالد :كالثاين .طيب قسم :األكؿ فركع،
                                                    .33 هبم خاصة مكتبة ك٢تم أسبوعية، ا١تعهد ٣تلة ىذا كمنصرك مبشرك كينشر .اإل٧تيل

 كقد فتحت ،"إفريقيا مشاؿ تبشَت" عليها أطلقوا ٚتعية مصر ُب أنشئوا ـ 1892 عاـ كُب
، كشبُت اإلسكندرية ُب ٢تا فركعا اٞتمعية ىذه  فتح :ىذه الفركع أعماؿ كأىم الكـو

 ا١تسلمُت، على ا١تؤلفات التبشَتية توزيع ا١تسلمُت، بُت كنشره اإل٧تيل لتعليم ا١تدارس
 ـ 1898 عاـ  كُب.هبا القسس يقـو اليت كاحملاضرات كالندكات األسبوعية الدركس
 كالسويس، الدلتا معاىد ُب ٢تا أنشئت كقد مصر، ُب للتنصَت العامة اٞتمعية تأسست

 هبا قامت اليت التنصَت شهرية، كإرساليات ٣تلة أيضا ٢تا أف كما ا٠تاصة، مدارسها ك٢تا
  34 .القطر ا١تصرم ُب كبَتة أ٫تية ٢تا كانت اٞتمعية ىذه

ذلك  على بناء ا ذ إ مدارس  كأنشئوا ،"ىولندا" ب خاصة بالغرب؛ عبلقاهتم كطدكا كقد
 ذلك بإنشاء بعد مصر ُب التنصَت حركة قامت ٍب كاأليتاـ، ا١تبلجئ من ا د كعد متعددة،

 ا١تعهد الشرقي :ا١تثاؿ سبيل على كمنها الكاثوليكية، كا١تعاىد الكنائس من كبَت عدد
 ٔتصر دار السبلـ بكنيسة السبلـ دار معهد بالقاىرة، العباسية بشارع الدكمينكاف بدير

 ا١تدارس من كغَت ذلك بالفجالة، الفرنسسكاف مدارس با١تنَتة، الفرنسي ا١تعهد القدٯتة،
 بالزيتوف، ا١تسيحية النيل كمطبعة مطابع؛ هبا ملحقة كلها ا١تؤسسات  كىذه.كا١تعاىد

ُب  التنصَت مراكز أخطر عد ت اليت األمريكية، اٞتامعة دار أيضا ا١تراكز ىذه أضف إىل
 ألواف من بلوف ٖتدثنا  كإذا.عامة بصورة اإلسبلمي العامل كُب اإلطبلؽ، على مصر

 على ترعرع قد جيبل أنشئوه لَتبُّوا كما مصر، ُب رين ص ا١تن نشاط عن التفصيل
 موقف ٢تم كاف -ذلك على بناء- ا١تنصرين ىؤالء فإف ا١تسلمُت، مسار كيغَتكا أيديهم،
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 كضعوا كلذلك كأبنائو؛ األزىر ٮتافوف من كانوا ألهنم علمائو؛ كمن األزىر من شديد
 عاـ ُب ا١تنعقد القاىرة مؤ٘تر ُب األزىر ا١تنصركف موضوع استعرض كقد ١تواجهتو، خطة

 ا١تنصر كتاب ُب الكبلـ ىذا جاء كقد 35،"زكٯتر" ا١تنصر العا١تي بزعامة ـ 1906
 كاف كرجاؿ برموز كاتصلوا كأنشئوا قوية، بصورة ا١تنصركف استمر كقد  ىذا،."فيلمنج"

 أيضا نذكر أف ىذا بعد  كنود.اإلسبلمية األمم بُت النصرانية نشر ُب كبَت ٢تم نصيب
 فاؽ قد الرجل كىذا ،"كارم"  مسًت:فمثبل  التنصَت، تاريخ ُب البارزة الشخصيات بعض

 ُب يد ـ 1812 سنة ا١تتوَب "مارتن ىنرم" للمنصر  ككاف.التنصَت مهمة ُب أسبلفو
 لكي كاألرمينية؛ كالفارسية ا٢تندية إىل التوراة ترجم كقد آسيا، ببلد ا١تبشرين إىل إرساؿ
 من 1895 عاـ  كُب.يقرءكه كأف عليو يقفوا أف إىل كيدفعهم الديار، إىل ىذه يرسلها
 ،"أسكتلندا" ُب ٪تطها أخريات على كتبعتها التنصَتية، "لندف" ٚتعية تأسست ا١تيبلد

 مع الربكتستانتية ٚتعية الكنيسة اتفقت ـ 1819 عاـ كُب ذلك، كغَت ،"نيويورؾ"ك
 كبار  كمن.إفريقيا ُب نشر اإل٧تيل إليها  إرسالية عهد ىنالك ككونت مصر، ُب النصارل
 كىناؾ، ىنا كاف ينتقل بريطاين، رحالة   كىو ـ،1873 سنة ا١تتوَب "دافات" :ا١تنصرين

 عاـ كُب ا، يكوف مستكشف أف قبل منصرا كاف كقد إفريقيا، أكاسط اخًتؽ كقد
 ا١تناطق قامت بتقسيم كقد الشاـ، ببلد إىل التبشَت إرساليات ترد أخذت ـ 1883

صموئيل " باسم ا١تعركؼ ا١تنصر :بإطبلؽ العامل ُب ا١تنصرين كأشهر أبرز  كمن.بينها
كاف رئيسا  كأيضا البحرين، ُب العربية التنصَت إلرسالية ا رئيسا كاف الرجل ىذا ،"زكٯتر

 اإل٧تليزية ) اإلسبلمي العامل( ٣تلة إدارة توىل كقد األكسط، الشرؽ ُب التنصَت اٞتمعيات
 36، 1890 عاـ ُب البحرين دخل كقد ـ، 1911 عاـ ُب كأنشأىا ىو أسسها اليت
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 تارٌخٌة قراءة :والتبشٌر االستشراف(السٌد، محمد الجلٌند،- 
 .1999 والتوزٌع، والنشر للطباعة قباء دار القاهرة، ،)موجزة
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 الكامل، كبدأ دعمها األمريكية اإلصبلحية الكنيسة لو قدمت ـ 1849 عاـ كمنذ
 ُب منطقة ٥تتلفة إتاىات ُب عمل كقد الببلد، سائر إىل النصرانية من مظاىر يرسل

 التنصَت أكرب أعمدة من "زكٯتر" يعد كلذلك خاصة؛ بصورة التطبيب حقل كُب ا٠تليج،
  كمن.ا١تسلمُت ألْتاث تنصَت "أمريكا" ُب باٝتو معهدا أسس كقد اٟتديث، العصر ُب

 العامل( رئاسة ٣تلة على "زكٯتر" خلف الذم الرجل ىذا ،37"كراج كينيث" :أيضا ىؤالء
 رئيس كىو من الوقت، لفًتة بالقاىرة األمريكية اٞتامعة ُب بالتدريس كقاـ ،)اإلسبلمي

 ،)ا١تئذنة دعوة( :كمن كتبو للمبشرين، معهد كىو ،"أمريكا" ب ا١تسيحي البلىوت قسم
 من "مسينوف لويس" كأيضا.ا١تيبلد من ـ 1956 عاـ ُب الكتاب ىذا صدر كقد

 كىو مصر، ُب كالتنصَت الصلييب رعاية التبشَت على قاـ كقد ا١تعركفُت، ا١تشهورين ا١تبشرين
 الفرنسية ا١تستعمرات كزارة ُب مستشارا عمل كما أنو بالقاىرة، العربية اللغة ٣تمع عضو

 ككاف نصارل، كانوا الغرب من ا١تستعمرين ىؤالء أف ا١تعلـو  كمن.إفريقيا مشاؿ شئوف ُب
 غَت ا١توضوع، ىذا حوؿ يطوؿ كاٟتديث النصرانية، دين ُب ا١تسلمُت أف يدخلوا يهمهم

أنو  كنذكر كمراحلو، كنشأتو التنصَت حركات ُب مهم ببياف النقطة ىذه ٩تتم أف أنٍت نودُّ 
 ٖتو٢تم، من  كأخَت.فيو يوجدكف الذم كا١تكاف العصر حسب على كيتغَت يتلوف كاف

 من أف الشيوعية أف سقطت بعد الفاتيكاف بابا رأل فقد التنصَت، لعمل رؤيتهم كٕتديد
 ٨تو ا١تسيحي الشعب دعوة لعمـو توجو أف السياسة رجاؿ كمصلحة الكنيسة، مصلحة
 أربع ٔتعدؿ مقره ذلك ٔتغادرة سبيل ُب البابا كيقـو اإلسبلـ، كىو أال جديد خصم

 ٬تمع كقد كا١تسلمُت، ضد اإلسبلـ اْلخرين مع الصراع لكسب تقريب ؛ دكلية رحبلت
لئلنفاؽ منها علي برامج التنصَت  تصرفو ٖتت توضع اليت الدكالرات ببليُت

                                                           
37

 نفس المرجع السابق - 
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  38 .  ُب كافة أ٨تاء العامل اإلسبلمي

  : أنواع التنصير -ج 
      ىناؾ أشخاص يًتكوف اإلسبلـ كيدخلوف النصرانية كيظن بعض الناس أف السبب  

ُب ىذا ىو السحر الذم يعملونو قساكسة النصارل فقط كال يوجد شئ أخر أما ما 
: نبلحظو ُب ىذا البحث فهناؾ أنواع كثَتة من التنصَت نذكر منها األٌب 

كىو أف يقـو شخص بالدعوة إيل اعتناؽ النصرانية بعد أف يتم تدريبو :  التنصَت الفردم .1
كتعليمو بطريقة جيدة حىت يتمكن من إقناع الناس بالدخوؿ ُب النصرانية مع توفَت لو كل 

 .ما يستحقو من خدمات تساعده ُب إ٧تاز مهمتو 
كىو من ا٧تح أساليب التنصَت ك ليس معٌت التنصَت اٞتماعي أم     ): التنصَت اٞتماعي   .2

تنصَت ٣تموعة بل ٬تمع ا١تنصر أك ا١تؤسسة التنصرية ٣تموعة متنصرين مع شخص 
كأنا كباحث أرم بأف ىذا النوع من أخطر أنواع التنصَت ألف  (  مستهدؼ تنصَت ىو

اٞتماعة ٘تلك أسلوب مقنع يؤثر علي الفرد فسرعاف ما يعتنق النصرانية كخاصة إذا كاف 
 .ليس لديو علم شرعي كاُب ليدفع بو حجة ىذه اٞتماعة أك ا١تؤسسة التنصَتية 

كذلك باستغبلؿ األزمات اليت تتعرض إليها الدكؿ اإلسبلمية كاٟتركب :  التنصَت باألزمة .3
 كاألزمات ا١تالية 

تسعي بعض ا١تؤسسات التنصَتية ايل نشر التنصَت باستعماؿ ا١تاؿ :  التنصَت با١تاؿ .4
كذلك بالبحث علي فقراء ا١تسلمُت كاغراىهم با١تاؿ كتقدًن ٚتيع ا٠تدمات اإلنسانية 

  39.مقابل اعتناقهم النصرانية 
                                                           

 تارٮتية قراءة :كالتبشَت االستشراؼ(السيد، ٤تمد ، اٞتليند- 38
 .ـ1999 كالتوزيع كالنشر للطباعة قباء دار القاىرة، ،)موجزة
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كمن أىداؼ ا١تؤسسات التنصَتية تشكيك ا١تسلمُت ُب :  التنصَت بالشبهة ك التشكيك .5
كأف حضارة الغرب ا١تادية ىي حضارة السيد , عقيدهتم أف مل يستطيعوا تنصَت بعضهم 

 40.ا١تسيح عليو السبلـ 
إقناع ا١تستهدؼ بأنو من خلفية نصرانية أب ك )مثاؿ - التنصَت با٠تداع لصغار السن - .6

 .حيث يسهل خداع صغار السن لعدـ معرفتهم بأصوؿ الدين اإلسبلمي . أـ 
تنصَت قهرم - تنصَت قهرم بالسحر : التنصَت القهرم ك ينقسم إيل ثبلثة  أقساـ  .7

تنصَت - بالتهديد بالقتل كىو نوع كاف يستخدـ ُب اٟتركب الصليبية ك ٤تاكم التفتيش 
 .قهرم بالتعذيب يستخدـ ُب بعض اٟتاالت داخل السجوف 

 .برغبة ا١تسلم ك اختياره ىو أم يذىب إىل الكنيسة ك يطلب تنصَته )تنصَت اختيارم  .8
توزيع كتاب بدكف اسم مؤلف أك دار نشر ك ٭تتول على  )مثاؿ - التنصَت العشوائى  .9

دعوة إىل النصرانية ك بعض الشبهات ك تقـو ٣تموعة بتوزيعو ُب كسيلة مواصبلت مثبل 
 .أك أم ٕتمع ٍب اختفاء تلك اجملموعة قبل اكتشاؼ أمرىا 

 : أساليب التنصير -د 
منها ما كانوا ,        استخدـ ا١تنصركف كسائل عديدة ُب نشاطهم التنصَتم 

يستخدمونو قبل القرف الرابع عشر ا٢تجرم كال يزالوف يستخدمونو إيل اٟتاضر مثل 
كمنها كسائل مل يستعملوىا إال ُب النصف الثاين من القرف الرابع عشر " ا١تدارس "

كأىم ىذه الوسائل كأكثرىا تأثَتا ا١تدارس كعن طريقها استطاع , مثل اإلذاعة , ا٢تجرم 
ا١تنصركف أف ينشركا النصرانية ُب مناطق عديدة كقاؿ أحد الكاتوليكيُت ُب أ٫تية ا١تدارس 

.  لنشر النصرانية الكاتوليكية 
                                                                                                                                                               

 http://www.ahlalhdeeth.com /vb/showthread.phpملتقي أىل اٟتديث - 39

  9ـ ص  2001-كتاب العصرانيوف بُت مزاعم التجديد كميادين التغريب الطبعة الثانية ٤تمد حامد الناصر - 40

http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
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ال ٯتكن فهم انتشار الكاتوليكية بدكف ذكر دكر ا١تدارس الكاتوليكية ُب ذلك  "
كأف تكوف حلقة اتصاؿ بينها كبُت , استطاعت ا١تدارس أف ٘تهد طريقا للكاتوليكية 

ّتزيرة سومطر كُب توموىوف  ((PADANGالسكاف ُب بادنغ 
TOMOHON) )  ٔتنطقة ميناىاسا(MTNAHASA )  كُب ٚتيع جزيرة

 41" أف اٞتيل األكؿ من الكاتوليكيُت تعرؼ علي دينهم عن طريق ا١تدارس . فلوريس 
كذكر أحد ا١تنصرين الربكتستانتيُت كاقعتُت تدالف علي أ٫تية ا١تدارس ُب نشر النصرانية 

 2647الوسطي حيث تنصر  (سوالكيسي) ُب POSOالربكتستانتية أكال٫تا ُب 
 شخصا من طبلب ا١تدارس التنصَتية كالثانية ُب جزيرة مينتاكام 1834شخصا منهم 

MENTAWAI))  شخصا من طبلب 620 شخصا منهم 984حيث تنصر 
كأما  . 42ا١تدارس التنصرية كذلك ُب العقد الثامن من القرف العشرين ا١تيبلدم 

كلكنها , ا١تستشفيات النصرانية فدكرىا ُب التنصَت ُب ا١تدف كاف أقل من ا١تدارس 
استطاعت أف تكوف حلقة اتصاؿ بُت السكاف كبُت ا١تنصرين ُب ا١تناطق اإلسبلمية اليت 

ككانت ا١تدارس كا١تستشفيات أىم   . 43هبا حساسية كبَتة ٕتاه ا١تدارس التنصَتية 
كاعتٍت ا١تنصركف هبما إعتناءا بالغا كحصلوا علي , كسائل التنصَت ُب العهد االستعمارم 

مساعدات ضخمة من اٟتكومة االستعمارية ا٢تولندية إلنشائهما كإدارهتما كبعد استقبلؿ 
اندكنيسيا استمركا علي اعتنائهم هبما كاستخدموا كسائل جديدة أخرم متنوعة مل يكوف 

يستخدموهنا ُب العهد االستعمارم كاشتملت كسائل التنصَت ُب القرف الرابع عشر 
                                                           

 ا١ترجع الوسيط رسالة دكتور بعنواف 93 ص ,  جاكرتا 1971 سنة ىيوكُت, أ,تاريخ الكنيسة الكاتوليكية ُب اندكنيسيا - 41
مكة                                              – التبشَت ُب اندكنيسيا ُب القرف الرابع عشر للباحث مغفور عثماف جامعة أـ القرم 

 1968 سنة ُب كتاب مشاركة النصارم ُب بناء األمة  اندكنيسيا . يأتبوباف . مشاركة النصارم ُب الثورة ُب ٣تاؿ الًتبية  ف - 42
  ا١ترجع الوسيط رسالة دكتوراة بعنواف التبشَت ُب اندكنيسيا ُب القرف الرابع عشر للباحث مغفور عثماف                                                                                                                                                 126صجاكرتا 

43
- م 1968 سنة مشاركة النصاري فً مجال الصحة أنوغٌرة ٌاكٌرتً فً كتاب مشاركة النصاري فً بناء األمة اندونٌسٌا- 

 147 ص جاكرتا 
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, كا٠تدمات الطبية كا٠تدمات اإلنسانية األخرل , التعليم : ا٢تجرم ٣تاالت عديدة منها 
.  كاإلعبلـ كالفن كغَت٫تا , كنشر الكتب ك٨توىا 

 : التعليم  .1

كانت اٟتكومة ا٢تولندية تعترب ا١تدارس احدم كسائلها لنشر النصرانية ككانت    
فقد كاف من النظاـ ا١تعموؿ بو ُب ا١تدارس , مدارسها ذات صفة تنصَتية كاضحة 

:  اٟتكومية ما يلي 
 .أف تبدأ الدراسة فيها كٗتتم كل يـو بالصبلة كاألناشيد النصرانية  -أ 
 ,  ككاف ا١تدرسوف من القسيسُت 44كأف يدرس الطبلب كيفية الصبلة كالعقائد النصرانية  -ب 

كأقيمت ا١تباين ا١تدرسية ّتانب الكنائس كلذلك مل يفرؽ الناس بُت ا١تدارس اٟتكومية 
 45ا٢تولندية كا١تدارس النصرانية فكلتا٫تا ُب نظر االندكنيسُت  اٝتاف ١تسمي كاحد 

 ينص علي أف تنهج 99ـ حيث صدر نظاـ جديد برقم 1874كاستمر الوضع إيل عاـ 
 كمنذ ذلك 46ا١تدارس اٟتكومية هنجا جديدا يقضي بإبعاد ا١تواد الدينية عن مناىجها

اٟتُت مل هتتم ا١تدارس اٟتكومية ا٢تولندية هبذه ا١تواد كبقيت ا١تدارس التابعة للمنصرين 
 47علي حا٢تا عن منهجها كُب حصو٢تا علي ا١تساعدات ا١تالية من اٟتكومة االستعمارية 

 48كاستطاعت ا١تدارس اٟتكومية أف ٕتذب أبناء ا١تسلمُت بعد إلغائها الدين النصراين 
كسعوا إيل أف . كهنج ا١تنصركف منهجا أخر ُب نشاطهم التنصَتم ُب ا١تدارس اٟتكومية 

تعُت اٟتكومة االستعمارية مدرسُت منهم لكي يقدركا أف ٯتارسوا التنصَت بُت تبلميذىا 
                                                           

44
 الصدر الوسٌط رسالة دكتوراة 133ص   جاكرتا 1968سنة ٌاٌمبونان , مشاركة النصاري فً الثورة فً مجال التربٌة ت - 

 بعنوان التبشٌر فً اندونٌسٌا فً القرن الرابع عشر للباحث مغفور عثمان                                                                            
45

 133ص .. مشاركة النصارى - باٌبونان - 
 ا١تصدر الوسيط رسالة دكتوراة بعنواف التبشَت ُب اندكنيسيا ُب القرف الرابع عشر للباحث 133شاركة النصارم ص ًن يامبوناف -46

مغفور عثماف                                                                   
 118- 119ص ... مشاركة النصارل . يامبوناف - 47
  122- 199ص ....مشاركة النصارم . يامبوناف - 48
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كما شرعوا ُب تأسيس معاىد ا١تعلمُت لبلندكنيسيُت ككاف , ٖتت ستار التدريس 
غرضهم إعداد ا١تدرسُت من االندكنيسيُت النصارل لكي يشتغلوا ُب سلك التدريس 

ككاف , با١تدارس اٟتكومية كبالتايل ٭تاكلوف التأثَت علي تبلميذىم كنشر النصرانية بينهم 
ا١تنصركف ٮتتاركف طبلب ا١تعاىد من أبناء العائبلت الكبَت ذات الوجاىة نقل أحد 

ُب بياف ىدؼ ا١تنصركف ُب  ( VAN LITHفاف ليث   )ا١تؤرخُت للتنصَت كبلـ 
علي الكنيسة أف تنشي معاىد ا١تعلمُت من أجل إعداد ا١تدرسُت " إنشاء معاىد ا١تعلمُت 

كلكن , كليس الغرض من ذلك إعداد ا١تدرسُت للمدارس التابعة للكنيسة . األكفاء 
ا٢تدؼ إعداد ا١تربُت ا١تؤىلُت للتدريس ُب ا١تدارس اٟتكومية لكي يستطيعوا أف يؤثركا 

كمن أجل ذلك يلـز اختيار الطبلب . بإٯتاهنم الراسخ كشخصيتهم القوية علي تبلميذىم 
كيلـز دخوؿ , أبناء النببلء كا١توظفُت كالوجهاء , من العائبلت احملًتمة ذات الوجاىة 
ىذا ىو الطريق الصحيح إلعداد أشخاص أقوياء , ىوالء الطبلب ُب السكن الداخلي 

 كُب ىذا 49" الشخصية كاإلٯتاف يقدركف أف يفهموا كيودكا كاجبهم ُب ٚتيع الظركؼ 
عن ىدؼ ا١تنصرين ُب إنشاء معاىد  (فاف ليث  )الكبلـ بياف كاضح من ا١تنصر 

كقد أدم خر٬تو ىذه , ا١تعلمُت كطريقة اختيار تبلميذىا ككيفية إعدادىم كتربيتهم 
نشطُت ُب إعطاء الدركس الدينية خارج  )إذا كانوا , ا١تعاىد دكرىم ُب نشر النصرانية 

  .50 (أكقات الدراسة ُب القرل كاألحياء 
كبذلك تعرؼ تبلميذ ا١تدارس علي الدين النصراين عن طريق ىوالء ا١تدرسُت كأما ا٢تدؼ من إنشاء 

ا٢تدؼ ىو ) بإ٬تاز كما يأٌب  ( van ANDELفاف أنديل  )ا١تدارس التنصَتية فقد بينتو ٞتنة 
أف تستطيع الًتبية النصرانية أداء مهمتها بصفتها كسيلة التنصَت باإل٧تيل كأف تستطيع أيضا تكوين 

                                                           
 ـ جاكرتا 1971سنة  103ىيوكُت ص , أ , تاريخ الكنيسة الكاتوليكية ُب اندكنيسيا - 49
 105ص ...تاريخ الكنيسة . ىيوكُت , أ - 50
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 كىذا 51 (شخصية تقدر أف تقف علي قدميها ُب اجملتمع الذم ال يزاؿ ُب ٖتولو كتطوره 
كاضح ُب بياف أف من أىداؼ إنشاء ا١تدارس التنصَتية  (فاف أنديل  )الكبلـ من ٞتنة 
, كىذه اللجنة ىي اليت قررت ا١تناىج ا١تتبعة ُب ٚتيع ا١تدارس التنصَتية . نشر النصرانية 

فاف  )ـ برئاسة 1934كقد أنشأهتا إدارة ا١تدارس النصرانية ُب جزر ا٢تند ا٢تولندية عاـ 
 .52كىذه اإلدارة تابعة للحكومة االستعمارية ا٢تولندية  (أنديل 

: ككانت مناىج الدراسة ُب ا١تدارس النصرانية علي حسب ما قررت اللجنة تشتمل علي 
 .تاريخ العامل , تاريخ التنصَت , اإل٧تيل : الدينية كاالجتماعية  .1
 .كاٞتغرافيا , كاٟتساب , الفيزياء : ا١تواد العلمية  .2
 53.الرياضة , الصحة : ا١تواد األخرل  .3

ككاف من الشركط اليت ٬تب أف تتوفر ُب ا١تدرس الذم يسمح لو بالتدريس ُب ا١تدارس 
: النصرانية 

 .أف يكوف نصرانيا صحيحا ُب نصرانيتو  -أ 
 .أف يتفاين ُب خدمتها  -ب 
                                                                                                                       54. أف يستمر ُب خدمة تبلميذىا داخل ا١تدرسة كخارجها -ج 

ك١تا جاء استقبلؿ اندكنيسيا تغَتت مناىج ا١تدارس التنصَتية علي حسب الظركؼ 
اٞتديدة كطبق ا١تنصركف ُب مدارسهم مناىج اٟتكومة االندكنيسية مع مراعاة صيفتها 

 ككسبت ٝتعة طيبة من حيث تنظيمها ككفاءة أجهزهتا كمدرسيها كال سيما 55النصرانية 

                                                           
                                                                           130 مشاركة النصارم ُب الثورة ُب ٣تاؿ الًتبية ص ياٯتبوناف- .  51
 128ص ...مشاركة النصارل . ياٯتبوناف - 52
 129ص ...لمشاركة النصار. يايبوناف - 53
 130ص ..مشاركة النصارل . يايبوناف - 54
  133,134,137,138ص ....رلمشاركة النصا. ياٯتبوناف - 55
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توحيد اجملتمع كصهره ُب – كما قالوا –  ككاف ىدفهم 56مدارس النصارل الكاتوليكيُت 
بوتقة كاحدة من أجل إعادة رفاىية الشعب االندكنيسي بعد أف ذاقوا أمور كثَتة كقسوة 

كمن أجل الوصوؿ إيل ذلك ا٢تدؼ يلـز توحيد , ظركؼ العيش ُب العهد االستعمارم 
كيلـز أيضا . القيم الدينية كا٠تلقية كصهرىا ُب إطار كاحد ٍب تقدٯتها لطبلب مدارسهم 

أف يكوف قبوؿ الطلبة للقيم الدينية كا٠تلقية بعد مناقشتها علي ضوء العقل احملض كبعد 
كذكر التقرير ا١تقدـ ُب مؤ٘تر زعماء .  كىذا كبلـ فيو غموض 57االقتناع بصحتها 
يقوؿ , ـ كبلـ أكثر صراحة ٦تا سبق 1967عاـ  (jakartaجاكرتا  )الكاتوليكيُت ُب 

القصد " ىذا التقرير الذم قدمو اجمللس ا١تركزم إلٖتاد ٣تالس إدارة ا١تدارس الكاتوليكية 
من كجود الًتبية الكاتوليكية ُب ا١تدارس الكاتوليكية ىو أف نغرس ُب نفوس ٚتيع الطلبة 
القيم ا٠تلقية الكاتوليكية ككذلك أف نغرس ىذه القيم ُب غَت الكاتوليكيُت إذا كاف ذلك 

إذا ,  كىذا كبلـ كاضح مطابق ١تا عملوه ُب مدارسهم ٕتاه طبلهبا ا١تسلمُت 58" ٦تكن 
كانوا يفرضوف علي طبلب مدارسهم من غَت النصارل أف يدرسوا مادة الدين النصراين 

كإال فهم راسبوف ُب االختبار كليس ٢تم أف يدرسوا الدين اإلسبلمي , كأف ينجحوا فيها 
. كإف كانوا مسلمُت ْتجة أف ا١تدارس نصرانية كعليها أف ٖتافظ علي صيغتها النصرانية 

أف ٭تضركا – كأف كانوا مسلمُت – كما فرضت أغلب ا١تدارس التنصَتية علي تبلميذىا 
أسبوعيا أك شهريا للمشاركة ُب القداس الذم يقاـ فيها كمنعت  ُب الكنيسة ُب يـو معُت

بعضها طبلهبا ا١تسلمُت من أف يودكا صبلة اٞتمعة ُب ا١تسجد ْتيث فرضت عليهم أف 
يدرسوا مواد معينة ُب نفس الوقت الذم تقاـ فيو صبلة اٞتمعة كمل تسمح ٢تم بالتخلف 

                                                           
  88تقرير شامل عن الكنائس ُب اندكنيسيا ص , التعب كالكفاح - 56
 137ص....مشاركة النصارل. ياٯتبوناف - 57
 ا١ترجع الوسيط 89 ص 1962 سبتمرب 1–  أغسطس 30تقرير ا١تؤ٘تر االجتماعي كالديٍت للكاتوليكيُت ُب جاكرتا ا١تنعقد ُب - 58

   مكة– لكل ا١تراجع السابقة رسالة دكتوراة بعنواف التبشَت ُب اندكنيسيا ُب القرف الرابع عشر للباحث مغفور عثماف جامعة أـ القرل
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فقد نشرت احدم اجملبلت اعًتافات بعض . عن الدراسة من أجل صبلة اٞتمعة 
الطبلب ا١تسلمُت عن ٕتارهبم حينما درسوا ُب ا١تدارس النصرانية ُب أخر الفرف الرابع 

ذكر أحدىم ككاف طالبا ُب  (  Jokjakrtaجكجاكرتا )عشر ا٢تجرم ُب مدينة 
أف ا١تدرسة فرضت علي – الثانية  ( BOPKI ) ما١تدرسة الثانوية الربكتستانتية بويك

ٚتيع تبلميذىا أف ٭تضركا القداس الذم أقيم خصيصا ٢تم كل صباح يـو االثنُت ُب 
كما , الكنيسة الربكتستانتية القريبة من ا١تدرسة كمن رفض اٟتضور فصل من ا١تدرسة 

أف يدرسوا مادة الدين النصراين كل – كأف كانوا مسلمُت – فرضت ا١تدرسة علي طبلهبا 
يـو ٚتعة ُب نفس الوقت الذم تقاـ فيو صبلة اٞتمعة ُب مساجد 

, كمل تسمح لطبلهبا ا١تسلمُت أف يتخلفوا لصبلة اٞتمعة  (  Jokjakrtaجكجاكرتا)
كما ذكر طالب أخر أف ا١تدرس   ( 59كما رفضت طلبهم لدراسة ا١تادة ُب كقت أخر 

فرضت عليهم حضور عيد ميبلد ا١تسيح الذم يقاـ ُب هناية كل عاـ كمن ذلك ٯتكننا أف 
ندرؾ خطر ىذه ا١تدارس علي اإلسبلـ كا١تسلمُت كأف القائمُت عليها مل يكوف ىدفهم 

كقد انتشرت ا١تدارس , إال زعزعة إٯتاف أبناء ا١تسلمُت ك٘تسكهم باإلسبلـ كتعاليمو 
النصرانية ُب ٚتيع أ٨تاء اندكنيسيا كبلغ عددىا ألوفا كيبلغ عدد طبلهبا مئات األلوؼ 

انتشار ا١تدارس   كمل يكن60% 50كبلغت نسبة النصارل من طبلهبا تارة أكثرمن 
مقصورا علي ا١تناطق النصرانية بل أغلب مدارسهم ا١تتوسطة كالثانوية كجامعاهتم قائمة ُب 

كُب العهد االستعمارم  (جاكا )ا١تدف ا١تكتظة بالسكاف ا١تسلمُت ال سيما ُب مدف جزيرة 
مل ينشئ ا١تصركف جامعة كاحدة ُب اندكنيسيا اللهم إال بعض الكليات البلىوتية إلعداد 

كقد بدأ اىتمامهم بإنشاء اٞتامعات بكلياهتا , القسيسُت كا١تنصرين من االندكنسيُت 
                                                           

 55 ص 367ـ عدد 1972يا٩تي ماشارؾ أغسطس عاـ  )٣تلة - 59
 181 – 180 ص ـ 1974 (باسونداف  )الكنيسة النصرانية ُب -  60
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نومينسُت  )ا١تتنوعة بعد انتهاء حرب االستقبلؿ كأكؿ جامعة ىي 
NOMMENSEN )  بيما تانغ سيانتار ) ُب مدينةPEMA TANAG 

STANTAR  )   ـ كىي تابعة للكنيسة 1954ُب سومطرة الشمالية عاـ
الربكتستانتية كحصلت علي مساعدات من الكنائس الربكتستانتية ُب أمريكا كأسًتاليا 

ـ 1972 شخصا ُب عاـ 27كيبلغ عدد أعضاء ىيئة التدريس ُب ىذه اٞتامعة حوايل 
61. 

كّتانب ىذه   (جاكا)ٍب توالت بعدىا جامعات أخرم ُب مدف ٥تتلفة كأغلبها ُب جزيرة 
معاىد إلعداد القسسُت بلغ 9اٞتامعات كا١تعاىد الدينية امتلك ا١تنصركف الكاتوليكيوف 

معهدا ثانويا إلعداد القسسُت 22ـ كامتلك أيضا1972 طالبا عاـ 595عدد طبلهبا 
ـ كتقع ا١تعاىد العالية إلعداد القيسُت ُب ا١تدف  1972 عاـ 2351بلغ عدد طبلهبا 

كسومطرة  (كماالنغ ُب جزير جاكا , كباندكنغ , جكجاكرتا , جاكرتا  )التالية 
 1083 كلية بلغ عدد طبلهبا 15كأما ا١تنصركف الربكتستانتيوف قد أنشأكا , كسوالكسي 
 طالبا عاـ 1315 معهدا ثانويا بلغ عدد طبلهبا 24كأنشأكا أيضا 1975طالبا عاـ 

كأىتم ا١تنصركف أيضا   (جاكرتا كماالنغ كباٌب )ـ كتقع الكليات ُب مدف مثل 1975
بإعطاء ا١تنح الدراسية للطبلب كإذا نظرنا إيل أرقاـ ا١تنح الدراسية ا١تمنوحة لطبلب 

ـ ٯتكننا أف ندرؾ ضخامة جهودىم ُب 1980النصرانية عاـ  (سانتا كاثانا  )جامعة 
فقد منحت الكنائس النصرانية منحا دراسية لطبلب ىذه اٞتامعة . ٣تاؿ ا١تنحة الدراسية 

 شخصا 644 طالبا كمنحت مساعدات مالية ؿ 273بلغ عددىا ُب ذلك العاـ 
 شخصا كبلغ ٣تموع ما صرفتو  الكنائس النصرانية 450كمنحت قركضا بدكف فائدة ؿ 

                                                           
 ا١تصدر الوسيط رسالة دكتوارة بعنواف التبشَت ُب اندكنيسيا ُب القرف الرابع 137-123الشمالية ص  (ٝتومطرا  )الكنائس ُب - 61

مكة    – عشر ا٢تجرم للباحث مغفور عثماف جامعة أـ القرم 
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 ركبية اندكنيسية أك ما 40570979للمنح الدراسية كا١تساعدات ا١تالية ٢توالء الطلبة 
 كمل يشمل ىذا ا١تبلغ القركض اليت قدمتها للطلبة  62 ألف دكالر أمريكي 60يعادؿ 

معاىد إلعداد  كّتانب ىذه اٞتامعات كا١تعاىد الدينية امتلك ا١تنصركف الكاتوليكيوف
 معهدا ثانويا 22ـ كامتلك أيضا 1972 طالبا عاـ 595القسيسُت بلغ عدد طبلهبا 

 طالبا كتقع ا١تعاىد العالية إلعداد القسيسُت 2351إلعداد القسيسُت بلغ عدد طبلهبا 
. 63كسوالكيسي , كٝتوطرا , ُب جزيرة جاكا , ماالنغ , جاكرتا  )ُب ا١تدف التالية 

 طالبا عاـ 1083 كلية بلغ عدد طبلهبا 15كأما ا١تنصركف الربكتستانتيوف قد أنشأكا 
 ـ  1975 طالبا عاـ 1315 معهدا ثانويا بلغ عدد طبلهبا 24 ـ كانشأكا أيضا 1975

كماالنغ كالباقي ُب جزيرة جاكا , كجكجاكرتا ,  ٣تاكرتا  مثل كتقع الكليات ُب ا١تدف
 لقد اىتم النصارم بإعداد ا١تدرسُت كغرس فيهم اٟتب للدين النصراين حيت ٭تافظوا 64

عليو كيعلمونو للناس كبذلك ينتشر الدين النصراين الف ا١تدرس ىو من يعلم الناس ُب 
أما األف فمازاؿ العديد من ا١تدارس التنصَتية كاٞتامعات كا١تعاىد تدرس . ا١تدارس  

تعاليم الدين النصراين ُب مدينة مالنق كما يوجد مراكز لتخريج دعاة النصرانية نذكر منها 
ككذلك    kasin asia tenggara       seminar al- kitab batuمركز 

 , universitas cipta wacanaبعض اٞتامعات النصراتية ُب مدينة مالنق مثل 
universitas sekolam teologi  

 

 
                                                           

  55ص 367عدد -  ـ 1975أغسطس   (جاكرتا , يا٧تي ماتاركت  )٣تلة - 62
  181  - 180ص -  ـ 1974 سنة  (باسونداف  )الكنيسة النصرانية ُب - 63
   144- 143تقرير شامل عن الكنائس ُب اندكنيسيا ص ,  التعب كالكفاح  فريدين أكور-64
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 :  الخدمات الطبية.2
اىتم ا١تنصركف با٠تدمات الطبية كاعتربكا التطبيب من كسائلهم للتنصَت كلبلتصاؿ 

ال سيما ُب ا١تناطق اليت اعًتض مكاهنا كجود , بأعضاء اجملتمع الذم نشطوا فيو 
 65" ا١تستشفيات كا١تستوصفات ا١تراكز األكلية للتنصَت باإل٧تيل " ا١تنصركف فيها أيضا 

 بإنشاء ا١تستشفيات كمراكز األمومة كالطفولة ُب القرف الرابع عشر كا١تنصركف ُب اندكنيسيا اعتنوا
أكؿ ( جاكرتا ) ُب مدينة  ( CIKINشيكيٍت  )ا٢تجرم اعتناء بالغا كاعترب ا١تستشفي النصراين 

 ـ كألقي خطبة االفتتاح ا١تنصر 1899كقد أسسوه عاـ , ا١تستشفيات الكبَتة اليت أسسوىا 
كزعم ىذا ا١تنصر ُب خطبتو أف النصارل كحدىم ىم الذين يعاٞتوف ا١ترضي   (أبَتس  )ا٢تولندم 

 كال يزاؿ ىذا 66ألهنم اعتربكا العبلج الطيب من أعماؿ ا١تسيح ُب ىذا الدنيا , معاٞتة طبية صحيحة 
أحد  (شيكٍت  )ُب الوقت اٟتاضر علي أحد أىم شوارعها ُب حي  (جاكرتا  )ا١تستشفي قائما ُب 

 )كيعترب من أكرب ا١تستشفيات ا٠تاصة ُب , أحيائها الراقية كىو تابع جمللس الكنائس االندكنيسي 
 ) ـ افتتح ا١تنصركف الكاتوليكيُت أكؿ مستشفياهتم الكربل ك مستشفي 1919كُب عاـ  (جاكرتا 

ساليمبا رايا  )الواقع ُب شارع  . SINT CAROLUS  )67سينت كاركلوس 
SALEMBA RAYA  )  كالذم ال يزاؿ قائما إيل الوقت , أحد أىم شوارع جاكرتا

ا١تذكور ٍب توالت من بعد٫تا مستشفيات عديدة ُب  (شيكٍت  )اٟتاضر كىو أضخم من مستشفي 
كأىم ا١تستشفيات ُب الوقت اٟتاضر من حيث إمكانياهتا . كغَتىا  (جاكا  )ٚتيع ا١تدف الكربم ُب 

سينت اليزابيت ُب مدينة  )ك (جاكرتا  )ُب مدينة  (سينت كاركلوس  )ك  (شيكيٍت  )الضخمة 
) كٯتكن أف نتصور ُب إمكانيات ىذه ا١تستشفيات عن معرفة إمكانيات مستشفي  (سيمارانغ 
يقع ا١تستشفي ُب كسط مدينة باندكنغ كلو ( باندكنغ ) التابع للكنيسة الربكتستانتية ُب  (اٯتانويل 

 1973كأحدث مبٍت السكن الداخلي للممرضُت كا١تمرضات الذم ًب بناءه عاـ , عدة مباين كبَتة 

                                                           
  148ص ,   مشاركة النصارم ُب ٣تاؿ الصحة باكَتم أنوغَتة- 65
 147ص ................. أنوغَتة باكَتم  مشاركة النصارم- 66
67

 142, 141 ص................. النصاري مشاركة  باكٌري أنوغٌرة- 
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كا١تبٍت الرئيسي قدًن كىو أضخم .  مليوف ركبية اندكنيسية 172.25بتكاليف قدرىا ـ 
 قسما 16 سريرا ك236كيشمل علي , ا١تباين ًب بناءه ُب عهد االستعمارم ا٢تولندم 

كيعمل فيو من ,  قسما 15كعيادات خارجية من , كصيدلية , ٗتصصا  ك٥تتربات 
 طبيبة مولدة 19ك ,  ٦ترضة 39ك ,  ٦ترضا عاما 24ك,  طبيبا متخصصا 11ا١تتفرغُت 

 كقد 68من بينهم ثبلث أطباء ىولنديوف تابعوف إل حدم اٞتمعيات التنصَتية ا٢تولندية , 
 5917 ـ كتعاِب ُب عيادتو ا٠تارجية 1972 شخصا ُب ا١تستشفي عاـ 8244تعاِب 

كُب العقد األخَت من القرف الرابع عشر بلغ عدد ا١تستشفيات , شخصا ُب نفس السنة 
 30النصرانية التابعة للكنائس الربكتستانتية ا١تنظمة جمللس كنائس االندكنيسي كحدىا 

ك ,  ٦ترضا ك٦ترضة 352 طبيبا ك 54 سريرا كيعمل فيها 1759مستشفي تشتمل علي 
ك ,  مستشفي للوالدة 31كّتانب ا١تستشفيات امتلكت تلك الكنائس ,  مولدة 59
 كأما الكنائس 69. مركزا صحيا 35 مستوصفا ك 175 مركزا لؤلمومة كالطفولة ك 76

,  مستشفيات صغَتة 10ك,  مستشفي 44 , 1972الكاتوليكية فقد امتلكت عاـ 
 2ك,  مستشفي للوالدة 75ك,  مركزا لؤلمومة كالطفولة 22ك,  مستوصف 180ك

 .70مستشفي للدرف 
 :  الخدمات اإلنسانية األخرى. 3

كىذا الرأم السائد , اعترب ا١تنصركف ا٠تدمات اإلنسانية كسيلة من كسائل التنصَت        
كيقوؿ , ُب العهد الذم مضي كال يزاؿ سائدا من حيث التطبيق ُب الوقت اٟتاضر 

                                                           
   117ص ,  تاريخ الكنيسة الكاتوليكية ُب اندكنيسيا ىيوكُت فاف, أ- 68
علي حسب ذكر الباحث مغفور عثماف  ُب رسالة دكتوراه بعنواف التبشَت كأثاره ُب اندكنيسيا ُب   أنو زار ىذه ا١تستشفيات ُب - 69

 ـ  1980, 1979عاـ 
تقرير شامل عن الكنائس ُب  ,  ـ ُب ا١تستشفيات أنظر التعب كالكفاح 1975 , 1974ىذه األرقاـ راجعة إيل العاملُت - - 70

 239 , 238ص ـ 1979 سنة اندكنيسيا 
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ُب العهد االستعمارم فهم الناس " أحدىم ُب تقريره عن خدمات الكنيسة ُب اندكنيسيا 
, معٍت التنصَت علي أنو تثقيف السكاف األصليُت ثقافة غربية ك تصبيغهم صبغة غربية 

كا٠تدمات الكنيسة األخرل مثل ا٠تدمات ُب ٣تاؿ التعليم كالصحة كاالجتماع كاالقتصاد 
كقد تطور ىذا الرأم كثَتا , تعترب ثانوية ك٣ترد كسيلة للتنصَت باإل٧تيل , كتنمية اجملتمع 

 كبرغم أف ىذا ا١تنصر يدعي أف ىذه 71مطابقا ١تتطلبات التطور الكنيسي ُب اندكنيسيا 
كمظهرا , النظرة قد تغَتت كيدعوا إيل اعتبار ا٠تدمات جزءا ال يتجزأ من اإلٯتاف باإل٧تيل 

من مظاىر التوبة كليست ٣ترد كسائل للتنصَت كٯتكن تركها بعد تنصَت سكاف ا١تنطقة اليت 
إال أف النظرة القدٯتة ال تزاؿ سائدة , عمل فيها ا١تنصركف أك اعتربىا كسائل غَت ناجحة 

ففي التقارير اليت كردت إيل ٣تلس الكنائس , ُب الوقت اٟتاضر بُت الكنائس النصرانية 
 ـ ذكرت ٙتاين كنائس بركتستانتية رئيسية أف من كسائلها 1975االندكنيسي عاـ 
تأسيس ا١تدارس كإنشاء ا١تستشفيات ك ا١تستوصفات كدكر األيتاـ , للتنصَت باإل٧تيل 

 كا٠تدمات اإلنسانية اليت استعملها ا١تنصركف كسائل 72كغَتىا من ا٠تدمات اإلنسانية 
للتنصَت غَت ا٠تدمات التعليمية كالطبية مشلت إنشاء دكر األيتاـ كمبلجئ للعجائز 

كتطوير ا١تناطق , كا١تعوقُت كمساعدة األرامل كاليتامى كالفقراء كا١تنكوبُت كا١تتسولُت 
, ا١تختلفة كاألرياؼ كمساعدة سكاهنا كتنفيذ التهجَت الداخلي كمساعدة ا١تهجرين 

 أما دكر األيتاـ فقد بدأ ا١تنصركف بإنشائها قبل 73كمواساة السجناء كمساعدة عائبلهتم 
أنشئت ُب جاكرتا  (فينينتيوس )حلوؿ القرف الرابع عشر ا٢تجرم فدار األيتاـ الكاتوليكية 

ككانوا ,  كلكنهم مل يتوسعوا ُب إنشائها كتوسعهم ُب إنشاء ا١تدارس 74 ـ 1856عاـ 
                                                           

 90تقرير شامل عن الكنائس ُب اندكنيسيا  ص , التعب كالكفاح - 71
72

                                                                     657, 656تقرٌر شامل عن الكنائس فً اندونٌسٌا  ص , التعب والكفاح فرٌدولٌن أكور -  
73

  219التعب والكفاح تقرٌر شامل عن الكنائس فً اندونٌسٌا ص   أكور فرٌدولٌن- 
74

 , 163 ص 1976تقرٌر اللجنة التنفٌذٌة المقدم إلً مؤتمر مجلس الكنائس االندونٌسً عام  (ساالنٌغا  )إلً  (سٌانتار )من - 

176                                                                                                                               
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٭ترصوف علي أف يكوف األكالد اليتامى ُب سن طبلب ا١تدارس االبتدائية لكي يسهل 
ا١تنصر ا٢تولندم الذم  (فاف ديرىو غُت  )تنصَتىم كتربيتهم تربية نصرانية قاؿ القسيس 

ُب تقريره الذم قدمو إيل مؤ٘تر زعماء  (جاكرتا  )أشرؼ علي دكر األيتاـ الكاتوليكية ُب 
من سياسة إدارة دكر األيتاـ اختيار اليتامي "  ـ 1968عاـ  (جاكرتا )الكاتوليكيُت ُب 

الصغار ُب سن طبلب ا١تدارس االبتدائية كذلك لكي يسهل ترسيخ األصوؿ الدينية 
 كأما مبلجئ العجائز كا١تعوقُت فلم يبدكا بإنشائها إال منتصف 75" كا٠تلقية ُب نفوسهم 

كلعل السبب ُب ذلك قلة , القرف الرابع عشر ا٢تجرم كمل يكونوا يتوسعوف ُب إنشائها 
كُب العقد األخَت من القرف الرابع عشر , ٧تاحها ُب كوهنا كسيلة تنصَت ككثرة تكاليفها 

 5ك,  يتيما 5298 دار أيتاـ يسكنها 92ا٢تجرم امتلك ا١تنصركف الكاتوليكيُت 
,  ـ 1975 كأما ا١تنصركف االلربكتستانتيوف فقد امتلكوا ُب عاـ 76مبلجئ للمعوقُت 

كأغلب دكر األيتاـ , كملجئُت للمعوقُت ,  مبلجئ للعجائز 4 دكرا أليتاـ ك1025
كمساعدة ا١تنكوبُت 77 (جاكا  )كٚتيع ا١تبلجئ للعجائز كا١تعوقُت موجودة ُب جزيرة 

كاألرامل كاليتامى كالفقراء كانوا ٭تصلوف علي معاكنة ٣تلس الكنائس األمريكي كالوكالة 
األمريكية للتنمية العا١تية كأرسلت ا١تؤسستاف ألوؼ األطناف من األغذية كا١تبلبس 

كاألدكية كاألجهزة الطبية سنويا إيل اندكنيسيا ًب قاـ ىوالء بتوزيعها علي األشخاص 
الذين أرادكا تنصَتىم بعد أف اقتطعوا منها ما احتاجتو ا١تؤسسات التنصَتية من 

                    .ا١تستشفيات كدكر األيتاـ كغَتىا  

                                                           
75

  78ص  (جاكرتا  )تقرٌر المؤتمر االجتماعً الدٌنً للكاتولٌكٌٌن فً - 
76

 79ص ...تقرٌر المؤتمر - 
77

                                                                                          142ص , تارٌخ الكنٌسة الكاتولٌكٌة فً اندونٌسٌا  هٌوكٌن, أ- 
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 78 ككانت ا١تساعدات اليت كصلت إليهم دخلت اندكنيسيا معفية من الرسـو اٞتمركية
مستغلُت الثغرة ا١توجودة ُب نظاـ اٞتمارؾ كىي إعفاء ا١تساعدات اإلنسانية الواردة من 
خارج الببلد عن الرسـو اٞتمركية كاعًتؼ ٣تلس الكنائس االندكنيسي أهنم استخدموا 
ىذه ا١تساعدات الستمالة قلوب بعض ا١تسولُت ُب اإلدارات احمللية كذلك عن طريق 

 كحينما 79توزيع األغذية كا١تبلبس علي العماؿ الذين اشًتكوا ُب تنفيذ ا١تشاريع اٟتكومية 
كزع ا١تنصركف األغذية كا١تبلبس علي احملتاجُت من األرامل كا١تنكوبُت كغَتىم عرض 

 )عليهم أف يعتنقوا النصرانية لكي ٭تصلوا علي ىذه ا١تساعدات بانتظاـ كحدث ذلك ُب 
 كنشط ا١تنصركف أيضا 80ـ 1976, 1966الوسطي كجاكا الشرقية ُب العامُت  (جاكا 

, ُب القرف الرابع عشر ا٢تجرم ُب تطوير ا١تناطق ا١تتخلفة كاألرياؼ كمساعدة سكاهنا 
سومطرا , جاكا , سورابايا , جاكرتا  )كأنشأكا ٞتانا تنفيذية ٤تلية ُب كل من ا١تدف التالية 

كأنشأت مراكز تدريب , كىذه اللجاف تولت تنفيذ ا١تشاريع ُب ا١تناطق التابعة ٢تا  (
كأنشأكا ايضا مراكز مهنية ُب ا٠تياطة كغَتىا , للمزارعُت لتطوير الزراعة كالثركة اٟتيوانية 

 ككاف العاملوف ُب ىذه الربامج كا١تراكز ًب إرسا٢تم من الكنائس التابعة جمللس الكنائس 81
بإشراؼ اجمللس كمشاركة كلية البلىوت  (جاكرتا  )االندكنيسي كجرم تدريبهم ُب 

 كحظي برنامج تطوير ىذه ا١تناطق ا١تتخلفة كاألرياؼ ٔتساعدة الكنائس 82النصرانية 
األمريكية كالوكالة األمريكية للتنمية العا١تية كذكر تقرير ا٢تيئة التنفيذية جمللس الكنائس 

 ألف دكالر أمريكي لتنفيذ 155االندكنيسي أف ٣تلس الكنائس األمريكي رصد مبلغ 

                                                           
                                                                                                                 163 ص 1976تقرير ا٢تيئة التنفيذية ا١تقدـ للمؤ٘تر ٣تلس الكنائس االندكنيسي الثامن عاـ  (ساالنيغا  )إيل  (سيانتار  )من - 78
 176ص  ..(ساالنيغا )إيل  (سيانتار  )من - 79
 174ص  ..(ساالنيعا  )إيل  (سيانتار  )من - 80
  45انظر خطاب الدكتور ٤تمد رشيد ُب غارة تبشَتية جديدة ُب اندكنيسيا ص - 81
 ص  1976تقرير ا٢تيئة التنفيذية ا١تقدـ للمؤ٘تر ٣تلس الكنائس االندكنيسي الثامن عاـ  ( (ساالنيغا  )إيل  (سيانتار )من - 82
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 كحينما بدأت اٟتكومة االندكنيسية بتنفيذ برنا٣تها 83مشاريع ا١ترحلة األكيل ٢تذه الربامج 
إيل اٞتزر األخرل القليلة السكاف شرع ا١تنصركف  (جاكا  )ُب هتجَت بعض سكاف جزيرة 

 اٟتكومة ٔتساعدة كل من أراد أف يهاجر بإعداد برنامج خاص ٢تم ك أرادكا أف يستغلوا كعد
كمن أمثلة ذلك أعمدكا إيل ٚتيع  (جاكا  )إيل ا١تناطق اٞتديدة ا١تخصصة للمهاجرين من جزيرة 

كال شك أهنم , ا١تتسولُت ُب جاكرتا ُب مركز تدريب تابع ٢تم كدربوا ا١تتسولُت علي العمل الزراعي 
 كىذه 84لئلقامة فيها هنائيا   (بتكولوا  )ٍب أرسلوىم إيل منطقة , أقنعوا بعضهم علي التنصَت 

ا١تنطقة معركفة أهنا منطقة مسلمُت كمل يكوف فيها أحد من النصارل قبل حدكث اٟتركة التهجَتية 
 كجدير بالذكر أف كزير 85 ـ ٔتساعدة إدارة الشئوف االجتماعية 1975كًب ذلك ُب شهر يناير عاـ 

الشئوف االجتماعية ُب ذلك الوقت اٟتاج ٤تمد تقاعت مينتار٬تا الذم كاف رئيسا جمللس اٟتكمة ُب 
 ـ كُب 1970اٞتمعية احملمدية ٍب عينتو اٟتكومة االندكنيسية رئيسا ٟتزب ا١تسلمُت االندكنيسي عاـ 

 ـ ًب تدريب الدفعة الثانية من ا١تهجرين كأرسلهم ٣تلس الكنائس االندكنيسي 1975نوفمرب عاـ 
 ـ ًب 1976كُب فيرباير عاـ , ُب سوالكسي اٞتنوبية الشرقية ليستقركا فيها  (كيندارم  )إيل منطقة 

, ُب سوالكسي اٞتنوبية الشرقية  (مورامو  )تدريب الدفعة الثالثة من ا١تهجرين كإرسا٢تم إيل منطقة 
اٞتنوبية الشرقية منطقة ا١تسلمُت ْتيث بلغت نسبة  (سوالكسي  )كمن ا١تعركؼ أف مقاطعة 

 أسرة من ا١تهجرين إيل 2500 كقرر ٣تلس الكنائس االندكنيسي أف يرسل 86% 98ا١تسلمُت 
 1979 – 1974ُب الفًتة مابُت  (سوالكسي  )كإيل جزيرة  (سومطرا  )ُب   (ال ميونغ  )منطقة 

 أسرة 255 ًب إرساؿ 1975ـ بالتعاكف مع الكنائس النصرانية احمللية كاإلدارات اٟتكومية كإيل عاـ 
كغَت الدفعات 87 (سوالكسي )ُب ُب  (دكنغاال ) أسرة إيل منطقة 98كإرساؿ  (سومطرا )إيل 

كأما مواساة السجناء كمساعدة عائبلهتم فقد ركز ا١تنصركف نشاطهم فيها بعد . الثبلث ا١تذكورة أنفا 
                                                           

  168ص  (ساالنيغا  )إيل  (سيانتار )من - 83
  174ص  (ساالنيغا  )إيل  (سيانتار)من - - 84
 171 ص 1976تقرير ا٢تيئة التنفيذية ا١تقدـ ١تؤ٘تر ٣تلس الكنائس االندكنيسي  (ساالنيغا  )إيل  (سيانتار)من - 85
  171ص  ..(ساالنيغا  )إيل  (سيانتار)من - 86

 171ص ...(ساالنيغا  )إيل  (سيانتار)من - 87
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 ـ حينما دخل عشرات األلوؼ من أتباع اٟتزب الشيوعي االندكنيسي ُب 1965عاـ 
كقد , السجوف لكوهنم متهمُت بالتورط ُب االنقبلب الشيوعي القاتل ُب ذلك العاـ 

شكل ٣تلس الكنائس االندكنيسي ٞتنة خاصة لئلشراؼ علي ىذا العمل ٔتشاركة 
كىذه اللجنة تولت زيارة  (ٞتنة مشركع خدمة اٟتياة اٞتديدة  )الكنائس احمللية ٝتيت 

السجناء كتوزيع ا٢تدايا من اٟتلويات كا١تبلبس كاألدكية كزيارة عائبلهتم كإعطاء 
كما تولت با١تساعدة القانونية للسجناء كالبحث عن عائبلهتم , ا١تساعدات البلزمة ٢تم 

 شخصا من السجناء السياسيُت 35010 مل يزؿ يوجد ُب السجوف 1974كُب عاـ , 
 شخصا من 5323من أتباع اٟتزب الشيوعي علي حسب تقرير اٟتكومة كمنهم 

 كذكرت تقارير ا٢تيئة التنفيذية جمللس الكنائس االندكنيسي أف من 88العسكريُت 
  :ا٠تدمات اليت أعطتها اللجنة مشركع خدمة اٟتياة اٞتديدة للسجناء ما يلي 

كدراسة التعاليم , كاحملاضرات الدينية كقراءة اإل٧تيل , إقامة القداس : ا٠تدمة الركحية  " 
كإعطاء األجهزة الرياضية كإقامة اٟتفبلت الًتفيهية , الدينية  كا٠تدمات الًتفيهية 
إعطاء األدكية : كا١تسابقات الرياضية  كا٠تدمات الصحية , كمشاىدة األفبلـ السينمائية 

كا١تبلبس , كإعطاء الوجبات ا٠تفيفة , كإرسا٢تم للمستشفيات , كمعاٞتة ا١ترضى , 
 باإلضافة إيل تقدًن 89" كتربية ا١تواشي , أدكات الزراعة : كاألدكات , كالبطانيات 

: مساعدات لعائبلت السجناء مثل 
                                            كإصبلح السيارات كغَتىا  , ا٠تياطة , التدريب ا١تهٍت  .1

                                                           
  171ص  ....(ساالنيغا  )إيل  (سيانتار)من - 88
تقرير ا٢تيئة التنفيذية ا١تقدـ ١تؤ٘تر ٣تلس الكنائس  (ساالنيغا  )إيل  (سانتار  )انظر أٝتاء أعضاء ٣تلس الكنائس االندكنيسي من - 89

                                                                           165- 164 ـ ص 1976االندكنيسي عاـ 
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 90ا١تساعدات ا١تالية ُب األعماؿ التجارية الصغَتة أك فتح ٤تبلت خياطة ك٨توىا  .2
كقررت اللجنة السكن ا١تؤقت للسجناء الذين ًب إطبلؽ سراحهم قبل أف يتمكنوا 

  . من العودة إيل عائبلهتم

  نشر الكتب والرسائل والمنشورات- 4
        نشط ا١تنصركف ُب نشر كتاهبم ا١تقدس كالكتب كالرسائل اليت ٖتتوم علي التعاليم 

كانسيوس  )ـ تأسست مؤسسة 1922ففي عاـ , النصرانية منذ العهد االستعمارم 
 )ـ تأسست مؤسسة 1925 الكاتوليكية للطباعة كالنشر ُب جكجاكرتا كُب عاـ 91(

كقد أصدرت ا١تؤسستاف منذ ذلك ( فلوريس ) ُب جزيرة ( انيدم ) ُب مدينة  (أرنولدكس
اٟتُت اإل٧تيل كالكتب كالرسائل كا١تنشورات الكاتوليكية كتعترباف ُب الوقت اٟتاضر أىم 

كدكر النشر األخرل , دكر النشر الكاتوليكية اليت ٢تا صبغة كاتوليكية كاضحة 
ككلها تقع ُب جاكرتا  (أكبور  )كمكتبة  (شيبتا لوكا شاراكا  )الكاتوليكية ىي مؤسسة 

كأما دكر النشر الربكتستانتية اليت ٢تا , 92ـ1952كأنشئت بعد استقبلؿ اندكنيسيا ُب 
كىي مؤسسة متخصصة ُب 93 (ىيئة النشر النصرانية  )صبغة بركتستانتية كاضحة فأ٫تها 

نشر الكتب الربكتستانتية كتابعة جمللس الكنائس االندكنيسي كٖتت أعرافو  كتوجد دكر 
 )ككلتا٫تا ُب  (ىيئة الكتب بايتيس كدار النشر كبلـ ىيدكب  )منها , نشر أخرل مثلها 

كأىم تلك ا١تؤسسات كلها كأكربىا من حيث إمكانياهتا ككثرة إصدارىا ىيئة  (باندكنغ 
أحد شوارع جاكرتا الرئيسية ُب مبٍت لو  (كويتانغ  )كتقع ُب شارع , النشر النصرانية 

كالطابق العلوم لئلدارة كأغلب الكتب ا١تعركضة للبيع ُب , األسفل منها مكتبة , طابقاف 
                                                           

90
 165ص  ......تقرٌر الهٌئة التنفٌذٌة المقدم لمؤتمر مجلس الكنائس االندونٌسً- 

  165ص ........تقرير ا٢تيئة التنفيذية ا١تقدـ ١تؤ٘تر ٣تلس الكنائس االندكنيسي - 91
 (دار النشر نوسا اينداه  )ٝتيت فيما بعد - 92
  146ىيوكُت  ص , أ, تاريخ الكنيسة الكاتوليكية ُب اندكنيسيا - 93
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ىذه ا١تكتبة نصرانية بركتستانتية كللمؤسسة مطبعة كبَتة تتويل طبع ٚتيع إصداراهتا كبعض 
, ميداف , إصدارات ٣تلس الكنائس االندكنيسي ك٢تا فركع ُب مدف كبَتة مثل سورابايا 

 كما توجد داراف للنشر ُب جاكرتا أنشئتا ُب العقد الثامن من القرف 94أكجونغ باندانغ 
, للنشر  (سينار كاسيو  )للنشر كمؤسسة  (غراميديا  )الرابع عشر ا٢تجرم ك٫تا مؤسسة 

القيمة ُب ٣تاؿ العلـو كالثقافة كالفن األكيل كاتوليكية كالثانية بركتستانتية كأ٫تيتهما أهنما 
 .معركفتاف ُب أخر القرف الرابع عشر ا٢تجرم بإصدار الكتب كالبحوث العلمية 

, كأصدرتا أيضا ْتوثا كقصصا كتبها مؤلفوف نصارل بركح نصرانية كتارة معادية لئلسبلـ 
فأرسلوىا , كقد انتهج ا١تنصركف هنجا أخر ُب نشر كتبهم كرسائلهم كا١تنشورات النصرانية 

 كثارة كضعوىا ُب 95إيل عناكين األشخاص الذين أرادكا إرسا٢تا إليهم عن طريق الربيد 
أك ُب قاعات , أك كضعوىا ُب غرؼ الفنادؽ ,صناديق الربيد الواقعة أماـ ا١تنازؿ 

. ا١تطارات ك٤تطات سكة اٟتديد علي رفوؼ ٥تصصة ٢تا 
  اإلعالم- 5

,       يعترب اإلعبلـ من أقوم كسائل التنصَت حيث ٯتثل اٞترائد كاجملبلت كاإلذاعات  
ـ كأصدركا ٣تلة 1903كبدأ ا١تنصركف بإصدار ٣تبلهتم كجرائدىم ُب اندكنيسيا عاـ 

كتوقف , ككاف رئيس ٖتريرىا قسيسا يسوعا , أم بريد جاكا  (دم حافا بوس  )أسبوعية 
أم الرسوؿ  (دم كورير  ) ـ ٍب أصدركا ُب نفس العاـ جريدة يومية 1927صدكرىا عاـ 

 ـ 1909ففي عاـ . ككلتاىا باللغة ا٢تولندية كأصدركا أيضا ٣تبلت باللغة احمللية , 
ـ أصدركا 1924كُب عاـ  (سيناىاسا )بلغة  (غَت ٬تا كاتوليك  )أصدركا ٣تلة شهرية 

كلعل أقدـ اجملبلت النصرانية باللغة احمللية . باللغة اٞتاكية  (جاكل سَتايا  )٣تلة شهرية 
                                                           

  (ىيئة النشر النصرانية غونونغ موليما   )ٝتيت فيما بعد -  94
  17 ق ص 1402 ربيع األكؿ 11  بتاريخ   541الصادرة ُب جدة العدد , انظر جريدة ا١تدينة ا١تنورة -  95
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لغة أغلب النصارل ُب  (باتاؾ توبا  ) ـ بلغة 1890اليت صدرت عاـ  (اٯتانويل  )٣تلة 
 (باتاؾ)الشمالية كال تزاؿ ىذه اجمللة تصدر ُب الوقت اٟتاضر تابعة لكنيسة  (سومطرا  )

 كمن اجملبلت الصادرة باللغة االندكنيسية ُب العهد االستعمارم .96النصرانية الربكتستانتية 
اٞتمعية السياسية  )أم صوت الكاتوليكُت اليت أصدرهتا  (سوارا كاتوليك  )٣تلة 

كُب عهد االستقبلؿ زاد  (مونتيبلف  )ـ ُب مدينة 1928عاـ  (للكاتوليكُت اٞتاكين 
كذكر تقرير ا٢تيئة التنفيذية جمللس , عدد اجملبلت  كالدكريات اليت أصدرىا ا١تنصركف 

ـ 1975 ٣تلة عاـ 30أف الكنائس ا١تنظمة إيل اجمللس أصدرت , الكنائس االندكنيسي 
 كأصدر 97كبعضها شهرية ككلها مهتمة بالتعاليم النصرانية كنشرىا , لعضها أسبوعية 

 30الكاتوليكُت ُب العقد األخَت من القرف الرابع عشر ا٢تجرم أربع ٣تبلت أسبوعية ك
:  شهرية نذكر منها ما يلي 

ـ ُب 1958أم اٟتياة الكاتوليكية اليت صدر منو عاـ – ىيدكب كاتوليك  )٣تلة  -أ 
 .جاكرتا 

 .                        أم التفحص اليت صدرت ُب جاكرتا –  (بَتابا  )٣تلة  -ب 
 .أم الناشر اليت صدرت ُب جاكرتا  (بنابور  )٣تلة -ج 

 : كمن اجملبلت الشهرية نذكر منها ما يلي 98     ككل ىذه اجملبلت أسبوعية
. ـ 1953اليت صدرت عاـ – أم الركحي  (ركىاين )٣تلة - 
.  ـ  1955أم الرسوؿ اليت صدرت عاـ –  (أكتوساف  )٣تلة - 

                                                           
                                                                                       190الشمالية ص  (سومطرا  )الكنائس ُب - 96
ـ                                                                       1976تقرير ا٢تيئة التنفيذية ا١تقدـ إيل مؤ٘تر الكنائس الثامن عاـ   (ساالتيغا )إيل  (سيانتار )من - 97
                                                          145ىيوكُت  ص , أ,تاريخ الكنيسة الكاتوليكية ُب اندكنيسيا - 98
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كاجمللتاف شهريتاف كمهتمتاف بالقضايا الدينية النصرانية البحثة  كقد نشر ا١تنصركف 
إعبلناهتم النصرانية ُب اجملبلت الواسعة االنتشار يدعوف الناس إيل ٝتاع ٤تاضرات 

كالبد من التنويو أف أكسع اٞترائد االندكنيسية انتشارا كأكثرىا  . 99ا١تنصركف ا١تشهورين 
 )كىي جريدة , توزيعا ُب العقد األخَت من القرف الرابع عشر ا٢تجرم امتلكها النصارل 

الصحفي الكاتوليكيي كمن , ( ياكوب أكتاما ) اليت يرأسها , الكاتوليكية  (كومباس 
كىي جريدة  (سينارىاراباف )كتقع ُب ا١ترتبة الثانية جريدة , أبرز الصحفيُت االندكنيسي 

.                  بركتستانتية يرأسها أحد الصحافيُت الربكتستانتُت 
ـ بعد أف ٝتحت اٟتكومية بأنشاء 1966كبدأ ا١تنصركف بأنشاء اإلذاعات ا٠تاصة منذ  

كىذه اإلذاعات التنصرية تذيع قراءة , كامتبلؾ اإلذاعات ا٠تاصة التجارية كغَت التجارية 
كتدعوا إيل اعتناؽ الدين النصراين ّتانب إذاعتها , اإل٧تيل كشرح التعاليم النصرانية 

للموسيقي كاألغاين كالربامج الًتبوية كالثقافية كقد أنشاء ٣تلس الكنائس االندكنيسي 
ـ 1971العا١تي مؤسسة خاصة تنضم إليها ٚتيع اإلذاعات النصرانية الربكتستانتية عاـ 

 YAYASAN)كىو ٥تتصر من كلمات  (ياكوما  )باسم 
KOMUNIKASI MASSA )  كقد عقدت . أم مؤسسة العبلقات العامة

ككاف من , ـ حضرىا مندكبو اإلذاعات النصرانية 1974ىذه ا١تؤسسة ندكة ُب عاـ 
كاحملافظة علي , القرارات ىذه الندكة تطوير اإلذاعات النصرانية من حيث تنويع برا٣تها 

صبغتها النصرانية كمراعاة التقاليد كالعادات احمللية كمبلءمتها كالًتكيز علي الفبلحُت 
كقررت أف تشغل برامج اإلذاعات النصرانية ّتانب الربامج النصرانية البحثة , كالشباب 

كأف تكوف لغة اإلذاعات سهلة , الربامج الًتفيهية كا١توسيقي كالربامج الًتبوية كالثقافية 

                                                           
 ـ                                                                                                                                                                                                                                 1978الصادرة ُب جاكرتا بتاريخ  (كومباس  )ُب جريدة  (جورج رايٍت  )اإلعبلف الذم نشره ا١تنصر األمريكي : انظر - 99
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 كامتلك الكاتوليكيُت كحدىم ُب العقد األخَت من القرف الرابع عشر 100ك٥تتصرة جذابة 
 (سوالكسي  )ك٤تطتُت ُب  (سومطرا )ك٤تطتُت ُب  (جاكا ) ٤تطة إذاعية ُب 16ا٢تجرم 

كمن الغريب ُب سياسة اٟتكومة االندكنيسية أهنا قررت أف يكوف الربنامج الديٍت 101
كحصلت الكنيسة الربكتستانتية كحدىا  . 102النصراين مرة كل أسبوع مساء ا٠تميس 

ُب  (جاكرتا  )علي نشر الربامج الدينية مرتُت ُب األسبوع ُب اإلذاعة اٟتكومية ُب 
 كبذلك استطاع ا١تنصركف أف 103الربنامج احمللي كمرة ُب األسبوع ُب الربنامج الوطٍت

يستغلوا فرصة ظهورىم ُب التلفزيوف اٟتكومي كاإلذاعة اٟتكومية ك٫تا جهازاف كبَتا التأثَت 
 . كموجوداف ُب بيوت ا١تسلمُت أف ينشركا ٝتومهم بُت ا١تسلمُت كأبناءىم 

  الفن- 6
فمن ذلك قرركا إنشاء فرؽ , اىتم ا١تنصركف بتسخَت الفن لؤلىداؼ النصرانية        

األناشيد كاألغاين الشعبية كالنصرانية ُب االحتفاالت كا١تهرجانات العامة ككذلك أنشأكا 
 كيقوؿ مسئوؿ أحدل الفرؽ ُب تقريره ا١تقدـ إيل مؤ٘تر زعماء 104الفرؽ ا١تسرحية 

التأثَت علي الرأم "  أف ىدؼ الفرقة ُب نشاطها 1967الكاتوليكُت ُب جاكرتا عاـ 
كإذاعة , العاـ بالتقاليد الكاتوليكية عن طريق إذاعة كنشر الربامج الكاتوليكية ا٠تاصة 

 كبُت ُب تقريره أيضا الدكافع اليت جعلت الفرقة تركز 105" الربامج العامة من إنتاجها 
نشاطها ُب الربامج اإلذاعية كىي أف ا١تذياع منتشر ُب ٚتيع األماكن كٯتلكو ٚتيع طبقات 

                                                           
, 250, 274ـ ص 1976تقرير ا٢تيئة التنفيذية ا١تقدـ ١تؤ٘تر الكنائس االندكنيسي عاـ  (ساالنيغا )إيل  (سيانتار )من  - 100

251                                                                                                                 
                                                                            93تقرير شامل عن الكنائس ُب اندكنيسيا ص , التعب كالكفاح  - 101
 ـ   1979ّتاكرتا عاـ  (بليتا  )انظر برنامج التليفزيوف االندكنيسي ُب جريدة - 102
 247ص ... التعب كالكفاح  فريدكلُت أكور-103
                                                                       41 , 40تقارير ا١تؤ٘تر االجتماعي الديٍت للكاتوليكية ُب جاكرتا ص - 104
  104ص... تقارير ا١تؤ٘تر االجتماعي الديٍت - 105
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الشعب كصاحب ا١تذياع ال ٭تتاج إيل تعلم القراءة كالكتابة لكي يقدر علي استخدامو 
كبذلك , كأف اإلذاعات ا٠تاصة غَت اٟتكومية منتشرة ُب ٚتيع ا١تدف , ٓتبلؼ الكتاب 

تستطيع الفرقة أف توصل برا٣تها إيل عدد كبَت من الشعب كيقوؿ مسئوؿ الفرقة ُب تقريره 
 إذاعة ٤تلية حكومية ُب مدهنا 52توجد ُب ٚتيع أ٨تاء اندكنيسيا " ُب ذلك ا١تؤ٘تر 

فنرجو من , كىذه ا١تدف ُب نفس الوقت مراكز لنشاط الكنيسة الكاتوليكية , الكبَتة 
األمة الكاتوليكية كزعماءىا أف تكوف ٢تم عبلقة طيبة با١تسولُت ُب ىذه اإلذاعات احمللية 

ك٨تن مستعدكف إلنتاج ىذه , لكي يستطيعوا إقناعهم بإذاعة الربامج الكاتوليكية فيها , 
ا١تؤسسة الفنية  )برز دكر ,  كُب ٣تاؿ التنصَت عن طريق األغنية النصرانية 106" الربامج 

فقد أنتجت ىذه ا١تؤسسة أشرطة التسجيل ٖتتوم علي أغاين  (النصرانية االندكنيسية 
كغَتىا ففي الشريط  (جاكرتا)ككزعتها علي ٤تبلت بيع األشرطة ُب , نصرانية كاضحة 

ـ أغاين دينية نصرانية بصوتن أحد 1980الذم أنتجتو ا١تؤسسة كانتشر ُب األسواؽ عاـ 
ككانت عناكين بعض  (أمنوا با١تسيح  )ا١تطربُت النصارل ا١تعركفُت ككاف عنواف الشريط 

 .   107(يسوع حياتنا  )ك (ك٨تن الضعفاء كيسوع القدير )أغانيو 
  الوسائل األخرى- 7

منها إلقاء احملاضرات العامة كدعوة , استخدـ ا١تنصركف ُب التنصَت كسائل أخرل        
ككضع البلفتات . كزيارة الناس ُب مناز٢تم لشرح التعليم النصرانية ٢تم , الناس إيل ٝتاعها 

 كتارة كانوا يستغلوف سلطة أحد النصارل كنفوذه من أجل 108ُب األماكن العامة البارزة 
فقد ذكر تقرير ا٢تيئة التنفيذية جمللس الكنائس أف أحد ا١تنصركف اتفق مع أحد , التنصَت 

                                                           
بأنو حصل علي  (التبشَت كأثاراه ُب اندكنيسيا ُب القرف الرابع عشر ا٢تجرم   )حسب ما ذكر الباحث مغفور عثماف ُب ْتثو - 106

 ـ   1980ّتاكرتا سنة  (كرامات رايا  )الشريط من إحدل احملبلت ُب شارع 
                                                                             52ص ... تقرير ا١تؤ٘تر االجتماعي الديٍت - 107

                      142 ص 1976تقرير ا٢تيئة ا١تقدـ إيل مؤ٘تر ٣تلس الكنائس االندكنيسي  (ساالتيغا  )إيل (سيانتار )من - 108
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التابعة ١تؤسسة ا١تبلحة  (باتانغ ىارم  )القباطنة النصارل الذم يقود السفينة التجارية 
فعن طريق استغبلؿ نفوذ ىذا القبطاف كسلطتو , االندكنيسية كىي مؤسسة حكومية 

استطاع ىدا ا١تنصر أف يقيم قداسا ُب السفينة كيلقي خطبة يشرح فيها التعاليم النصرانية 
 كمن كسائل ا١تنصرين أيضا استغبلؿ ا١تناسبات 109ـ 1975كحدث ذلك ُب عاـ 

كإجراء مناقشات ُب قضايا دينية , االجتماعية للتقرب من الناس ٍب عرض النصرانية ٢تم 
كا١تزارعُت ُب , كإجراء اٟتوار مع العماؿ ُب مصانعهم , مع أتباع األدياف األخرل 

مزارعهم كاستغبلؿ العبلقات االجتماعية كالقرابة من أجل عرض النصرانية كمن كسائل 
التنصَت استغبلؿ نظاـ اٟتكومة كاستعمالو للضغط علي الناس بالتنصَت حيث كانت 

, كىي اإلسبلـ , اٟتكومة االندكنيسية تطلب من رعاياىا أف يعتنقوا األدياف ا١تعًتؼ هبا 
كالبوذية  كا٢تندككية  فاستغل بعض اٟتكاـ النصارل قي ا١تناطق النائية ىذا , كالنصرانية 

النظاـ من اٟتكومة علي أف يكرىوا بعض من سكاف القرل اٞتهبلء علي اعتناؽ 
النصرانية كمن كسائلهم أيضا عقد مسَتة كبَتة إيل قرل غَت نصرانية ٍب عقد مهرجاف فيها 

٭تضره عدد كبَت من النصارل الذين جاءكا من ا١تناطق النصرانية اجملاكرة كا١تسئولوف , 
اٟتكوميوف النصارل كيتكلموف فيو خطبائهم ٭تثوف سكاف ىذه القرل علي اعتناؽ 

 ـ 1966ُب سومطرة الشمالية سنة  (كارك )كقد حث ذلك ُب منطقة , النصرانية 
 كىكذا تبُت لنا من ىذا العرض السابق أف ا١تنصركف يستخدموف كسائل عديدة من 110.

كىذه الوسائل منتشرة حىت ُب ا١تناطق اإلسبلمية , أجل نشر النصرانية ُب جزر اندكنيسيا 
كذلك خطر علي , كما أهنم يستغلوف ا١تناصب كاألجهزة اٟتكومية لنشر دينهم , 

                                                           
   220تقرير شامل عن الكنائس ُب اندكنيسيا ص ,  التعب كالكفاح فريدكلُت أككور-109
ا١ترجع الوسيط الذم أخذ ت منو مراجع أساليب التنصَت ىو رسالة دكتوراه للباحث مغفور عثماف بعنواف التبشَت ُب اندكنيسيا - 110

 مكة                                                            – جامعة أـ القرل , ُب القرف الرابع عشر ا٢تجرم 
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كعلي دعاة ا١تسلمُت أف يضاعفوا جهودىم ١تواجهة ا١تنصرين ُب , اإلسبلـ كا١تسلمُت 
 .نشاطهم النصارل 

  ا١تؤسسات الدينية اإلسبلمية مدلو٢تا كتارٮتها- ك

 :ا١تؤسسة الدينية اإلسبلمية ُب اللغة  .1
األيسُّ كاألىسىس كاألىساس كل مبتدئ شيءو، كاأليسُّ كاألىساس أىصل البناء ,         أسس 

كاألىسىسي مقصور منو كٚتع األيسِّ ًإساس، مثل عيٌس كًعساس كٚتع األىساس أيسس مثل 
قىذاؿ كقيذيؿ، كٚتع األىسىس آساس مثل سببو كأىسباب، كاألىسيس أىصل كل شيء كأيٌس 
اإًلنساف قلبو ألىنو أىكؿ ميتىكىٌوف ُب الرحم، كىو من األىٝتاء ا١تشًتكة ، كأيسُّ البناء ميٍبتىدىؤيه، 

ناؿى السماءى ... كأيسُّ ٣تىٍدو ثابته كىطيدي : أىنشد ابن دريد قاؿ كأىٍحًسبيو لكذاب بٍت اٟتًٍرماز
فػىٍرعيو مىًديدي، كقد أىسَّ البناءى يػىؤيسُّو أىٌسان كأىسَّسىو تٍأسيسان قاؿ الليث أىسٍَّست داران ًإذا بنيت 

. 111حدكدىا كرفعت من قواعدىا، كىذا تٍأسيس حسن كأيسُّ اإًلنساف كأىسُّو أىصلو 
 :ا١تؤسسة الدينية اإلسبلمية اصطبلحا  .2

  تعٍت كلمة مؤسسة ذلك الًتكيب ا١تكوف من أفكار كأ٪تاط من السلوؾ كالركابط بُت 
ككل ذلك منظم حوؿ مركز ١تصلحة ,كأغلب األحياف من أشياء مادية كمعنوية,الناس 

 . 112معينة معًتؼ هبا اجتماعيا 
فا١تؤسسة العامة ىي شخص ,مؤسسة عامة على سبيل الفرض,كإذا اعتربنا ىذه ا١تؤسسة 

كا١تنظمة ,113كغرضها إدارة مرفق عاـ ثالثا, كىي من أشخاص القانوف ثانيا,معنوم أكال 
كمصدر موارد ىذه ا١تنظمة ىو . 114أك ا١تؤسسة العامة تتميز باستهداؼ ا١تصلحة العامة

                                                           
111

  لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور األفرٌقً المصري- 
112

–  علً طلبة كلٌة القانون والسٌاسة 1981-1980محاضرات القٌت خالل السنة الدراسٌة – المؤسسات , صادق األسود . د- 

جامعة بغداد 
113

 102ص م 1976 . 1ط .بغداد مطبعة سلمان االعظمً . القانون اإلداري, شاب توما منصور . د- 
114

 18ص  (1962)دار النهضة العربٌة , نظرٌة المؤسسة العامة المهنٌة فً القانون اإلداري , محمد بكر القبانً - 
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 كتعترب ا١تؤسسة الدينية ىي األصل احملرؾ ٞتميع مؤسسات 115موارد ا١تنظمة العامة 
الدكلة من ا١تنظور اإلسبلمي حيث ترجع كل ا١تؤسسات إىل ا١تؤسسة الدينية لضماف 

. ٧تاح كتقدـ ىذه ا١تؤسسات كتأخذ ْتكم اإلسبلـ ُب ٚتيع القضايا ا١تتعلقة هبا 
كا١تؤسسة ىي كلمة تطلق على كل نظاـ سياسيا أك اقتصاديا أك اجتماعيا قائما ُب مكاف 

يدخل ُب نطاؽ ا١تؤسسة نظاـ الدكلة كأىل ,ما بكل ما لديو من ا٬تابياتو كسلبياتو 
كيدخل ضمن ,كسلطات اٟتكم كضوابط ىذه السلطات, اٟتكم كطريقة الوصوؿ إليو

كا١تؤسسة ىي كلمة معقدة تدؿ . ا١تؤسسة األحزاب اليت تكوف موجودة داخل الدكلة 
تدؿ على ,كمن جهة أخرل  (فعل أسس ىو هبذا ا١تعٌت خلط أك إ٬تاد شئ )على عمل

فيقاؿ ,نتيجة ىذا العمل كتستعمل عادة كلمة مؤسسة لداللو على الشئ ا١تؤسس
كتتميز ا١تؤسسة عن غَتىا من أشكاؿ ,مؤسسات إدارية أك مؤسسة دينية أك سياسية 

, ك٪تيزىا عن ىذه العناصر,التنظيم االجتماعي باستقبلليتها عن العناصر ا١تشكلة منها
كتشكل ا١تؤسسة غالبا ,ْتيث أهنا تضيف إليها شيئا جديدا مل يكن موجودا هبا من قبل

فتخلق لدل أفرادىا شعورا باالختبلؼ كالتميز إتاه ,تلبية لفكرة أك حاجة اجتماعية
اْلخرين ككما يقـو األفراد بالدفاع عن مؤسستهم ألهنا أصبحت تعبَتا عن كجودىم 

. كدكرىم ُب اٟتياة
كهبذا , كما تستمد ا١تؤسسة دٯتومتها من الوظيفة يؤدهنا األفراد ا١ترتبطُت هبذه ا١تؤسسة 

كتقـو باحملافظة على اإلسبلـ ,فإف ا١تؤسسة الدينية ىي مؤسسة مكونة من علماء الدين 
ككذلك إنشاء خطط كبرامج لنشر اإلسبلـ ُب دكؿ العامل  ككضع دستور الدكؿ ا١تسلمة 

كالتوجيو كاإلرشاد كأتباع الدين اإلسبلمي اٟتنيف كمواجهة التنصَت . كفق القراف ك السنة 
الذم يريد أف يقضي على اإلسبلـ ُب الدكؿ ا١تسلمة كخاصة أفريقيا كاسيا ككذلك 

                                                           
115

  18ص ... محمد بكر القبانً -
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ا١تسا٫تة ُب إعداد ا١تناىج الدينية ُب ا١تدارس كاٞتامعات كتقدًن ا١تقًتحات ا١تناسبة لتطوير 
إف ا٢تدؼ من ا١تؤسسة الدينية ىي ٕتديد الدعوة . ىذه ا١تناىج كفق الشريعة اإلسبلمية

إيل الدين اإلسبلمي ُب الوقت الراىن ليكوف اإلسبلـ ُب مستوم ما يواجهو من ٖتديات 
كىذا التجديد لن يتحقق إال إذا كضع خارطة للتحديات اليت تواجو اإلسبلـ , موجهة لو 

كىذا يقتضي العمل بالدين اإلسبلمي ُب ٚتيع ٣تاالت اٟتياة كال , ُب اللحظة ا١تعاصرة 
.  يأخذ كمنهج للتدريس فقط

كأف تكوف مواقف ا١تؤسسة الدينية اإلسبلمية كاضحة ٓتصوص القضايا اليت ا١تتعلقة 
حيث يرم البعض أف اإلنساف حر ُب اختيار ,باٟتريات كاٟتقوؽ األساسية لئلنساف 

كمن يبتغ غَت  )الدين الذم يناسبو كىذا مناُب للشريعة اإلسبلمية حيث قاؿ اهلل تعايل 
أم ١تا بعث . آؿ عمراف ( (85)اإلسبلـ دينا فلن يقبل منو كىو ُب اْلخرة من ا٠تاسرين 

كجب , اهلل ٤تمد صلي اهلل عليو كسلم خا٘تا للنبيُت كرسوال إيل بٍت ادـ علي اإلطبلؽ 
علي ٚتيع الناس تصديقو فيما أخرب  كطاعتو فيما أمر كترؾ كافة الرساالت السماكية 

 116. السابقة 
٢تذا فإف من ا١تصلحة العامة للمسلمُت أف تبقي ا١تؤسسات الدينية قوية كمتحررة من أم 

لكي تكوف ٔتثابة ا١ترجع الذم يرجع إليو ا١تسلمُت ُب األمور ا١تتعلقة بالدين , سيطرة 
ك٬تب أف تظل ا١تؤسسة الدينية اإلسبلمية قائمة علي ا١تهاـ الضركرية , اإلسبلمي 

: االجتماعية كالدينية اإلسبلمية كىناؾ أربع مهاـ للمؤسسة الدينية اإلسبلمية كىي 
 قيادة العبادات  .1
 التعليم الديٍت  .2

                                                           
116

 http://www.siyassa.org.eg/newscontent/2/132/288 بُت اٟتاضر كا١تستقبل .ا١تؤسسة الدينية - 
                                           مقاؿ للدكتور رضواف مدير ا١تعهد العايل للدراسات اإلسبلمية - 2013  ـ                                            
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 الفتول  .3
 اإلرشاد كالتوجيو  .4

كما أف ىناؾ مهمة أخرم للمؤسسة الدينية اإلسبلمية كىي مواجهة التحديات اليت 
تواجو الدين اإلسبلمي مثل التنصَت الذم ينتشر ُب الدكؿ اإلسبلمية ككضع 

االسًتاتيجيات لضماف ٛتاية ا١تسلمُت من ا١تؤسسات التنصَتية اليت تعمل بكل جهد 
إلخراج ا١تسلمُت من دينهم مستغلو بعض الظركؼ اليت يتعرض ٢تم ببلدنا ا١تسلمُت من 

.                                                        فقر كحرب 
فالعبادات مثبل الصبلة تؤدم ُب , كىذه ا١تهاـ ٚتيعا حيوية للدين كاألمة اإلسبلمية 

ٚتاعات ُب ا١تساجد كالصـو كاٟتج كالزكاة كلها يتم الرجوع إيل ا١تؤسسة الدينية ُب ٖتديد 
مواقيتها ككيفية أدائها  ككذلك التعليم الديٍت يتم عن طريق رجاؿ ا١تؤسسات الدينية 

كأما الفتول . اإلسبلمية بعطاء احملاضرات ككضع ا١تناىج الدينية ُب ا١تدارس كاٞتامعات 
فتقـو ىذه ا١تؤسسة بإصدار الفتاكل ُب األمور الدينية ا١تتعلقة ْتياة الناس كتقدـ النصح 

كاإلرشاد للمؤسسات األخرل حيث تقـو بتقدًن ا٠تطب كاحملاضرات الدينية كإعداد 
الكتب كا١تطبوعات اليت ترشد الناس إلتباع الدين اإلسبلمي الصحيح كالبعد عن الفرؽ 

.   الضالة اليت تريد أف تبعد ا١تسلمُت عن دينهم 
. كما أف من أكلويات ا١تؤسس عند بناء الدكلة اإلسبلمية أف يتم تعزيز ا١تؤسسة الدينية 

, اليت تكوف علي هنج الفطرة لنشر الدين اإلسبلمي كفق ا١تنهاج الصحيح كالسليم 
كتعميم الدعوة السلفية الصافية النقية كيكوف القراف الكرًن دستورا للدكلة كتكوف الشريعة 

, اإلسبلمية منهجا للحكم كمنطلقا ٟتياة العامة كا٠تاصة كذلك باختيار رجاال عدكال 
.  توسم فيهم الكافية كالقدرة علي أدارة ىذه ا١تؤسسة 



69 
 

ك٬تب علي الدكلة ا١تسلمة أف تقـو ببناء كتطوير ىذه ا١تؤسسة كذلك بإنشاء العديد من 
الوزارات كا٢تيئات كاجملالس ا١تتعددة ا١تعنية بشؤكف القضاء كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد 

 . 117كالعناية با١تقدسات كا١تساجد كاألكقاؼ اإلسبلمية 
 الجذور التاريخية للمؤسسة الدينية اإلسالمية- 3

كىي , النظاـ اإلسبلمي يوجد مؤسسة كاحدة ٘تارس السلطة العليا ُب الدكلة        
كيتفرع عنها مؤسسات أخرم كظهرت ا١تؤسسة ُب , صاحبها ا٠تليفة " ا٠تبلفة"مؤسسة 

أم ُب السنة اٟتادية عشر من , عهد ا٠تبلفة بعد كفاة الرسوؿ صلي اهلل عليو كسلم 
كلقد أطلق – رضي اهلل عنو – كأكؿ من توالىا ىو ا٠تليفة أبو بكر الصديق , ا٢تجرة 

ك أمَت ا١تؤمنُت كإماـ كىذه األلقاب ٚتيعها تدؿ علي أف " خليفة"علي من توالىا اسم 
ا٠تليفة ٬تمع ُب  شخصو بُت السلطة الدينية كالزمنية  كمن ذلك يتبُت لنا  أنو ال ٣تاؿ 

كبالرجوع إيل ما حدده , فهذه دعوة باطلة تنسف الدين كلو , لفصل الدين علي الدكلة 
 . الفقهاء من كاجبات ككظائف يلتـز بأدائها كتطبيقها

كا١تؤسسة الدينية ُب اإلسبلـ أصل ٞتميع ا١تؤسسات األخرل فكل ا١تؤسسات  
االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالعسكرية ما ىي فرع كتطبيق ١تا جاء بو اإلسبلـ كاف 

٢تا أدكار كأعماؿ , " ا٠تبلفة"كعليو فإف مؤسسة , لكل مؤسسة دكر يقـو بو مؤسسوىا 
كبياف , ككاجبات ال يستحق اإلماـ أف يطلق عليو اسم ا٠تليفة إال إذا استطاع القياـ هبا 

حدد الفقهاء كاجبات  " 118ىذه الوجبات كالوظائف يقوؿ الدكتور كىبة الزحيلي  
فا١تؤسسة الدينية ىي ا١تسيطرة علي ٚتيع . اإلماـ أك كظائفو بعشرة أمور أساسية

                                                           
النسخة اإلكًتكنية من صحيفة الرياض اليومية من مؤسسة اليمامة    www.Aliyiayadh.comصحيفة الرياض اليومية - 117

-   23/9/2010 . 15431الصحفية العدد 
   1932كىبة الزحيلي أبرز العلماء كالفقهاء ا١تسلمُت ُب العصر اٟتديث كلد بريف دمشق سنة - 118
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ككل مؤسسة مل تستمد أساسها كمل ٗتضع أعما٢تا كأحكامها إيل سلطة , ا١تؤسسات 
كالسلطة ا١تشار إليها إ٪تا ٘تارس , ا١تؤسسة الدينية اإلسبلمية فأهنا سوؼ تنهار كتضعف 

كىذه الوظائف تتنوع إيل دينية كعسكرية كمالية نذكر , كتتحقق بقياـ ا٠تليفة بوظائفو 
:  منها 

: الوظائف الدينية :  أكال 
حيث يقـو ا٠تليفة باحملافظة علي أحكامو كٛتاية حدكده كعقاب كل : حفظ الدين  -أ 

فإف . كما أٚتع عليو سلف األمة , من ٮتالف ذلك حفظ الدين علي أصولو ا١تستقرة 
كأخذه ٔتا , كبُت لو الصواب , أكضح لو اٟتجة , أك زاغ ذك شبهة عنو , ٧تم مبتدع 

 .كاألمة ٦تنوعة من زلل, ليكوف الدين ٤تركسا من خلل , يلزمو من اٟتقوؽ كاٟتدكد 
أك يدخل ُب , أم قتاؿ من عاند اإلسبلـ بعد الدعوة حيت يسلم :   جهاد األعداء   -ب 

ك٢تذا ٬تب أف يكوف للمسلمُت . للقياـ ْتق اهلل تعايل ُب إظهاره علي الدين كلو , الذمة 
 .قوة حىت يتمكنوا من قتاؿ أم عدك لئلسبلـ 

كا١تقصود بالفئ ىو األمواؿ اليت ٭تصل عليها ا١تسلمُت من : جباية الفئ كالصدقات -ج 
ا١تشركُت كأما الصدقات فهي األمواؿ اليت الواجبة علي ا١تسلمُت نصا كالزكاة كاجتهادا إذا 

 .كاحتاجت الدكلة لتجهيز اٞتيش ك٨توه من ا١تصاّب العامة , خبل بيت ا١تسلمُت 
كيـؤ الناس ُب , القياـ علي شعائر الدين من صبلة كصـو كحج كيصوف ا١تساجد كيرعها  -د 

 . كيشرؼ علي توقيت الصياـ كأداء فريضة اٟتج , الصبلة اٞتامعة إذا حضر 
: الوظائف السياسية : ثانيا 

: كتشمل األمور ا١تتعلقة بالقضاء كالتنفيذ كمنها 
 احملافظة علي األمن كالنظاـ العاـ ُب الدكلة -أ 
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 الدفاع عن الدكلة ُب مواجهة األعداء  -ب 
 اإلشراؼ علي األمور العامة بنفسو -ج 
 إقامة العدؿ بُت الناس   -د 
  احملافظة علي ماؿ الدكلة    -ق 
 تعيُت ا١توظفُت للعمل ُب الدكلة  -ك 

يتضح لنا بأهنا أـ كل ا١تؤسسات علي , كبعد ما  ٖتدثنا عن ا١تؤسسة الدينية ُب اإلسبلـ 
بل إف ا١تؤسسة الدينية اإلسبلمية ىي اليت تضع كترسم , اختبلؼ أٝتائها ككظائفها 

فعندما كانت ا١تؤسسة الدينية . القوانُت كا١تبادئ اليت تعمل هبا ا١تؤسسات األخرل 
اإلسبلمية قوية كتنظم عمل كل ا١تؤسسات األخرل  انتشر اإلسبلـ كتقدـ ا١تسلمُت ُب 

ٚتيع ٣تاالت اٟتياة  
 :حركة التنصَت ُب الدكؿ اإلسبلمية - ز

 دينها ٢تا ٬تدد من سنة مائة كل رأس على األمة ٢تذه يبعث اهلل أف {  النيب        أخرب
{119  .
 ىذه خطر عظم يدركوف ا١تسلمُت أعداء كسلم عليو اهلل صلى رسولو كأعداء اهلل كأعداء

 الدين، ىذا ٕتديد يديها على اهلل ٬تعل إذ ا١تسلمُت، تاريخ ُب اإلصبلحية الدعوات
 كقمع

. ا١تسلمُت بيضة كٛتاية الكافرين، كمواجهة ا١تفسدين
 مظهر ككل كداعية، مصلح كل -ظهراين ا١تسلمُت بُت ا١تبثوثة -عيوهنم ترصد فلذلك 

 الدين، كتناصر كالدعاة، ٘تد ا١تصلحُت اليت السبل كٖتدد الدين، ىذا ٕتديد مظاىر من

                                                           
119

  . ا١تائة قرف ُب يذكر ما باب ، ا١تبلحم كتاب ُب ، سننو ُب داكد أبو ركاه- 
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 مؤ٘تر ُب دنر جاير ا١تنصر جذكرىا يقوؿ من السبل تلك ٕتتث اليت الوسائل أ٧تح كتقًتح
 هنضة أماـ كجها لوجو أنفسنا ٧تد فإننا"  ـ 1910القاىرة سنة  ُب ا١تنعقد التنصَت
 على أف ٨تافظ علينا كاف إذا التبشَتم ، التقدـ ىذا علينا ٖتتم كدينية تعليمية إسبلمية
 قد حاف الوقت أف ا١تؤكد من فإنو السبب ك٢تذا ا١تاضي ُب اكتسبناه الذم االعتبار
ُب  ا١تسلمُت بُت مكثفة كجدية كاع كتنفيذ حكيم بتخطيط األماـ إىل العمل لتحريك

 اجملاؿ ىذا ُب حاليا تعمل اليت )التنصَتية( اٞتمعيات كل انتباه كتوجيو كفلسطُت، سوريا
 120" ا١تتقدـ  التحرؾ لذلك اإل٧تاز السريع ٨تو
 كىؤالء ( :أيضا كيقوؿ. الصحوة  ١تواجهة التنصَتية اٞتمعيات لكل كتوجيو حث إنو

 برا٣تهم إىل يضيفوا أف ا١تسلمُت ٬تب بُت بالتنصَت للقياـ إعدادىم يتم الذين الطبلب
 ٕترل أف مظاىره ، كال ٯتكن بكل اٞتديد اإلسبلـ ىذا كمواجهة كدراسة مراقبة مهمة
  إف121 (القاىرة  ىو جداؿ بدكف ا١تكاف كذلك العربية، الدكؿ ُب إال الدراسة ىذه

 كمواجهة كدراسة مراقبة مهمة ا١تنصرين برامج إىل يضيفوا أف اضطرهتم اإلسبلمية الصحوة
ا١توسومة  القيمة رسالتو ُب -اهلل رٛتو - شاكر ٤تمد ٤تمود األستاذ بُت ىذا اإلسبلـ كقد

 الدعوة لوأد كأذناهبم ا١تستشرقوف خطط كيف " ثقافتنا إىل الطريق ُب رسالة " ب
 هتدد لئبل -اهلل رٛتو - الوىاب عبد بن ٤تمد اإلماـ يد على ُب ٧تد اإلصبلحية

 القناصل إطباؽ كازداد ملكو، قواعد " علي ٤تمد " ىذا الطاغية ك ثبت( :فقاؿ النصرانية
 ما كمستشرقوىا إ٧تلًتا ككانت منهم، الفرنسيوف كقلبو، كخاصة عقلو على كا١تستشرقُت

 ٤تمد هبا قاـ كاليت العرب جزيرة ُب اليقظة مهد كتؤلبها على الًتكية الدكلة ٗتوؼ فتئت

                                                           
120

الطبعة , دار الكتاب كالسنة , التنصَت تعريفو أىدافو كسائلو حسرات ا١تنصرين   , عبدالرٛتن بن عبداهلل - 
   22    ص ، ـ 1999األكيل 

121
  24ص ... أهدافه تعرٌفه التنصٌر , عبدهللا بن عبدالرحمن- 
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 حىت التأليب، ىذا إىل بغفلتها ا٠تبلفة دار كاستجابت  ـ ،1792الوىاب  عبد بن
 ٤تمد " كيل منذ ٍب .باإلخفاؽ ٚتيعها ُب  كآبت"اليقظة" لقمع متتابعة ٛتبلت جردت

عاـ  إىل ٕتهيز جيوشو لقتاؿ رجاؿ ىذه الدعوة  تدعوه تركية جعلت " سرششمة على
 على حملمد أخَتا زين بقناصلو " االستشراؽ" كلكن تركية، لنداء يستجب ـ فلم1810

 العرب، جزيرة تعم كادت اليت "اليقظة" كأد ُب مآربو ليحقق يستجيب، أف سرششمة
 بعد أم(  ـ ،  1811سنة ُب كذلك اٟترب، خوض على يعينو الذم بالسبلح كأمدكه
 مل اليت اٟترب كدارت العرب، جزيرة قاصدة اٞتيوش كسارت ،)سنوات بست مصر كاليتو

 أبنائها كلقيت من آالفا ا١تصرية اٞتيوش  ـ كفقدت1819بعد ٙتاف سنوات ُب  إال تنتو
 أف بعد شرششمة، على حملمد النصر ًب كأخَتا هبا تودم  كادت سنوات، ٙتاف ىزائم

 ا١تدف، كىدـ كالنساء، كاألمواؿ الديار كاستباح مسلم، ال يستحلو ما الفظائع من ارتكب
  معى ال طاحنة حربا ككانت .الطغاة شر من طغاة كسائر أكالده إبراىيم كابنو ىو فكاف

 " االستشراؽ " أدرؾ ككذلك .الشمالية ا١تسيحية من دىاة مؤرثها إال هبا ينتفع كال ٢تا،
 هتددىم كانت اليت " اليقظة " ُب كأد مآرهبا أكرب من مأربا الشمالية، ا١تسيحية كأدركت

 122. العرب  جزيرة ُب اإلسبلـ دار هبا
تآزر  ككيف ا١تستشرقُت، قبل من اإلصبلحية الدعوة ىذه رصدت كيف  فانظر

 تتكرر كمصر، عصر كل ُب تتكرر صورة إهنا .عليها للقضاء كالفرنسيوف الربيطانيوف
 ٬تدد أف النصرانية منو ٗتشى رباين عامل برز أك إصبلحية، دعوة ظهرت بوادر حيثما

 اإلسبلمي العامل أحواؿ على التعرؼ ُب دؤكبة جهودا ا١تنصركف يبذؿ. دينهم  للمسلمُت
 ٢تم يتيسر حىت ..فيو ا١تشبوىة العناصر إىل كالتقرب ثغراتو، أخباره كمعرفة كاستقصاء

 كقطع كالصبلح، ا٠تَت بذكر كاجتثاث ضبلالهتم، كنشر أكساط ا١تسلمُت ُب التغلغل
                                                           

122
  16ص .... أهدافه تعرٌفه التنصٌر , عبدهللا بن عبدالرحمن- 
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 رصدت كلقد ..احمليطات، جزر ُب أك األدغاؿ ُب أك توارت ضعفت مهما ا٠تَت ينابيع
 كالدعوة اإلسبلـ نشر ُب تسهم أف منها اليت ٗتشى اليسَتة ا١تناشط بعض التنصَت دكائر
 األخرل، اٞتمهوريات ببقية ركسيا مسلمة ُب ٚتهورية بُت يربط قطار طريق كإنشاء إليو

 يقوؿ حيث الشرؽ أقصى اٟتجيج من تنقل ككباخرة الياباف ُب إسبلمية فصلية ككمجلة
 األكربية ُب ركسيا ا١تسلمُت ٖتفز سوؼ كهذه حوادث أف شك كال ( :دنر جاير ا١تنصر

 كالكهرباء تنتقل األفكار ألف نفسها، سيربيا كرٔتا الركسية الوسطى كاسيا الفوٞتا كمناطق
 اٟتديدية السكة خط فإف لذا اٟتديدية، السكك خطوط نقلتها ما إذا سيما ال بسرعة

 معو سينقل الصينية الًتكستاف إىل الركسية الًتكستاف من ٯتر أف كشك الذم على
 ستصبح اْلسيوية القارة قلب تعرب اليت التارٮتية التجارية فإف الطرؽ ىذا كعلى األفكار،

 إىل كنتحوؿ قبل من يكن مل ٤تكم نظاـ ُب آسيا ا١تسلم كسط تربط أعصابا اٟتاؿ ُب
مستجيبُت   غَت فيو ا١تسلمُت أف يقينا ا١تفركض من العامل ُب قطرا ىناؾ أف لو الصُت ،
 الصيغ ألكثر القائم ا١تثل فهم الصُت، ىو القطر ذلك فإف ا٠تارجي العامل من للتأثَتات
 مبشر أكؿ ليكوف تركي مبعوث إرساؿ عن نسمع ذلك كمع .٘تسكا بدينهم اإلسبلمية

 يتشربوف مسلما صينيا طالبا ثبلثُت عن للنظر، كاألكثر لفتا الصُت، ُب مقيم مسلم
 ُب ا١تتدينُت إخواهنم على لتوزيعها فصلية ٣تلة يابانية، ك٭ترركف جامعة ُب الغربية األفكار

 إف ا١تبليو، إىل كلنتجو ."استيقظوا أيها ا١تسلموف" مغزل ذم بعنواف الصُت أ٨تاء كل
 كالسومطريُت اليابانيُت من عددا ىائبل ٘تكن اليت الباخرة ىو ىنا )احملور( ا١تعدؿ التأثَت

 كحدة ُب اإلسبلـ ذلك التحاـ عن كينتج مكة ُب اٟتج أداء من الشرقية ا٢تند كمسلمي
  123.ماليزيا  أ٨تاء كل ُب صلبة متضامنة كاملة

كسنذكر بعض النماذج اليت انتشر فيها التنصَت 
                                                           

123
  17 أهدافه تعرٌفه التنصٌر , عبدهللا بن عبدالرحمن- 
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ُب مبلكم  ا٩تفضت نسبة ا١تسلمُت من : ٞتنة ا١تسلمُت بػأفريقيا تقوؿ: كخرب آخر
قاـ قس كاحد بتشييد مائيت  مايل خبلؿ نصف قرف، كُب (%17)إىل  (66%)

. كنيسة كعشرين مستوصفان كٜتسُت مدرسة كحفر ستمائة بئر

ىذا أكرب ! اهلل أكرب، سبع مرات! سبع مرات منذ توليو قاـ بزيارات لػإفريقيا البابا
أفريقيا سبع مرات، إذان ما بالكم بالدكؿ األخرل  النصرانية ُب العامل زار مسئوؿ عن
قارف ذلك مع علماء ا١تسلمُت الذين ال يضعوف ىذه الدكؿ ُب اىتمامهم ! كم زارىا؟

.  أصبلن فضبلن عن أف يزكركىا

قبل سنتُت، كالسنغاؿ  الدكؿ األفريقية كىناؾ ثبلٙتائة ألف مسلم تقبلوا ا١تسيحية ُب
الطرؽ الصوفية ، كُب أحد ا١تبلعب الرياضية التقى  البابا كالتقى بشيوخ قاـ بزيارهتا

بالشباب ا١تسلم، ككاف ذلك سببان ُب تسلط النصارل على ا١تسلمُت ُب تلك الدكلة، 
سواء من خبلؿ أجهزة اإلعبلـ أـ غَتىا، كسخركا باإلسبلـ كبعقيدة اإلسبلـ بل 

البلد الوحيد الذم ىو ببل أقليات ك٢تذا تعرضت ُب  كبشيوخ ا١تسلمُت، كالصوماؿ
السابق إىل التقسيم إىل ثبلث دكؿ، كبذلت جهود كثَتة ُب إقامة الكنائس 

أكجادين ،  كاإلذاعات كا١تراكز التنصَتية كنشر الكتب، خبلؿ ما كاف يعرؼ ْترب
كىى حرب طالت، ككاف ىناؾ عمل إغاثي ضخم كبَت، كاستغل النصارل تلك 

اٟترب، فأقاموا ا١تراكز الثقافية كالبعثات الدبلوماسية، حىت كثرت الكنائس كيكفيك 
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مقديشو يوجد فيها أربع كنائس كبَتة كُب مواقع كمراكز مهمة  أف تعلم أف العاصمة
 124.جدان، مع أنو مل يكن فيها نصراين كاحد

بل استوىل ا١تتنصركف ُب تلك الدكلة على ا١تواقع اٟتساسة ُب الدكلة، كىناؾ إذاعات 
. الصوماؿ خاصة أفريقيا عامة كإىل موجهة إىل

ا١تغرب العريب، فا١تبشركف  أفريقيا ، خاصة دكؿ تعد مركزان للتنصَت ا١توجو إىل كأسبانيا 
ىناؾ معدكف إعدادان جيدان أدل إىل كسب عدد كبَت من ا١تغاربة ىم على أىبة 

على تسهيبلت  ا١تغرب النصرانية ، ك٭تصل ا١تنصركف ىناؾ ُب االستعداد للدخوؿ ُب
. كالقياـ بنشاطات فيها ا١تغرب  كبَتة لزيارة ٚتيع دكؿ

من العماؿ على قدـ - مثبلن - أكركبا  إف التنصَت ُب أكساط اٞتاليات ا١تغربية ُب
سبتة كمليلة ىناؾ مسلموف كىم مقيموف ٖتت اٟتكم األسباين، كىناؾ  كساؽ ُب

سبتة ىم الفرصة الكربل  ىؤالء ا١تسلموف ُب: دعوة كبَتة للنصرانية، كيقوؿ النصارل
إلنقاذ ا١تسلمُت بفضل ا١تخلص يسوع؛ ألهنم ٖتت اٟتكم النصراين فيسهل التأثَت 

- كىذه إحصائية خطَتة-ا١توسوعة النصرانية  ديفيد باريس ُب كتاب عليهم، يقوؿ
تسعة مبليُت فقط من مائة  (ـ1900)عاـ  إفريقيا كاف عدد النصارل ُب: يقوؿ

من السكاف، كقد زادكا بصورة مذىلة  (%9)كسبعُت مليوف، أم أهنم كانوا يشكلوف 
إىل مائيت مليوف، تصور كيف قفزكا خبلؿ ٙتانُت سنة من  (ـ1980)ليصلوا عاـ 

: يعٍت )(ـ2000)إهنم سوؼ يصلوف عاـ : كيقوؿ!! تسعة مبليُت إىل مائيت مليوف؟
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 , م 2001 سنة العودة سلٌمان للشٌخ اإلسالمً العالم ٌجتاح التنصٌر - - 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=13764 
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سوؼ يصلوف إىل ثبلٙتائة كثبلثة كتسعُت مليونان من أصل ٙتا٪تائة  (فيما يتوقع ىو
القارة السوداء   من سكاف (%48)أهنم سيشكلوف على األقل : إفريقيا أم مليوف ُب

- كما قلت-ىذا إذا استمركا على ىذه النسبة، كإال فهم يطمعوف إىل ٖتويلها كلها 
. 125إىل قارة نصرانية

( 1229)جريدة العامل اإلسبلمي عدد  اٞتزائر تقرير مطوؿ اطلعت عليو ُب كُب
اٞتزائر، كيسوؽ حقائق دامغة تؤكد أف االستعمار  يتكلم عن أبعاد حركة التنصَت ُب

إف : للجزائر إال لتحويلها إىل دكلة نصرانية، كيقوؿ الفرنسي أصبلن مل يأتً 
. أصبحت معدكدة اٞتزائر أياـ اإلسبلـ ُب: كاف يقوؿ بيجو  ا١تارشاؿ

يا ليتو اْلف يرل كيف ! سبحاف اهلل! تصور ماذا يقوؿ أياـ االستعمار؟
إىل قوة إسبلمية ٭تسب ٢تا الغرب ألف حساب، لكن آخر كىو زعيم  اٞتزائر ٖتولت

فرنسا ، كقد تبُت أنو أصاب الثاين كأخطأ  إف القرآف أقول من: فرنسي، كاف يقوؿ
. كاف أقول كأبقى ٦تا يظنوف اٞتزائر األكؿ، كأف اإلسبلـ ُب

طفل  اٞتزائر سنة مل يتنصر ُب (120)ك٦تا يبشر ٓتَت أنو بعد مركر ما يزيد على 
كاحد، كىذا يدؿ على أصالة ىذا الشعب كقوتو ك٘ترده على كل كسائل التغريب 

كالتخريب كالتنصَت، ىذا ما يتعلق بػأفريقيا 

أفريقيا كىو مصر، لكنها تعد مركزان كبَتان، كمركزان مهمان بالنسبة للعامل  كجزء من
من سكاف الببلد، كىناؾ دعم - كما ىو معركؼ- اإلسبلمي، كيوجد هبا أقلية قبطية
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غريب لػمصر، كىو مرىوف بوقوؼ اٟتكومة إىل جانب النصارل، كال زالت اٟتكومة 
ىناؾ تقدـ ٢تا شهادة حسن السَتة كالسلوؾ ُب دعمها للنصارل كقضائها على 

ـ كصل إىل األزىر تقرير 2005ُب عاـ . ا١تسلمُت، خاصة من الشباب يومان بعد يـو
مصر، فلم يكن ٍبىَّ جواب، كمل ٭ترؾ  من ا١تسلمُت ُب126 20إنو قد ارتد : يقوؿ

القاىرة،  إىل األـ تريزا األزىر حراكان، بعد ذلك كصلت أكربية منصرة شهَتة يسموهنا
 فتاة 50، ك٧تحت ُب إخراج -كما يسموهنا-كافتتحت عددان من ا١تشركعات ا٠تَتية 

بػا٧تلًتا، كىذا ا١تؤ٘تر كاف سريان  اكسفورد النصرانية ، كُب مؤ٘تر ُب من اإلسبلـ إىل
خطَتان، كلكن خرجت منو تقارير نشرت تتحدث عن أ٧تح األساليب للتنصَت 

: مصر، كىي يطوؿ الكبلـ عنها، كلكن سأختصرىا ُب

مصر فضبلن عن ا١تدارس األجنبية ا١توجودة أصبلن،  كالبابا شنودة أقاـ مئات ا١تدارس ُب
منها جامعة سنقور بػاألسكندرية ، كقد ًب اٟتصوؿ على كثيقة تكشف عن ٚتعية 

ا١تسيحية، تدير مدارس كمؤسسات بتشجيع من السفارة  اٞتمعية الصحية  :تسمى
مصر ٘تارس دكرنا خطَتان ُب  الربكتستانتية ُب األمريكية ىناؾ، كما بدأت الكنائس

التنصَت، كُب مقدمتها قصر الدكبارة القريب من السفارة األمريكية، كىو ككر من 
أككار التنصَت، كُب ا١تدارس كاٞتامعات توجد ٚتعيات نصرانية الصطياد بنات 

ا١تسلمُت، كتنظيمهن ضمن شبكات دعارة كتصويرىن على تلك اٟتاؿ كابتزازىن هبذه 
ٚتاعة  مصر متطرفة، منها ٚتاعة اٝتها الطريقة، كتوجد ٚتاعات سرية أخرل ُب

اٞتهاد النصرانية ، كالغريب أف أجهزة األمن تغض الطرؼ عن ىذه اٞتماعات، كالبابا 
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ينفي كجودىا، على حُت أف شيوخ األزىر يتشفوف من  أك ما يسمى بػشنودة
ا١تسلمُت، كعلى حُت أف أجهزة األمن قد حشدت كجندت كل إمكانياهتا للقضاء 

. على الشباب ا١تسلم

األصل أهنم  (%80)ك اندكنيسيا أكرب ٕتمع إسبلمي، مائة كٙتانوف مليوف أكثر من 
يعادؿ ألفي ركبية، - مثبلن -مسلموف، ىذا البلد فقَت جدان حىت إف الرياؿ السعودم 

كعندىم سهولة القبوؿ، فهم شعب مستعد أف يتقبل أم شيء، كلو أف ا١تسلمُت 
ذىبوا إىل ىناؾ كنشركا اإلسبلـ لوجدكا تقببلن عجيبان، كقد ذىبت إليها كرأيت بعيٍت، 

اندكنيسيا مناخ من سبق، فمن سبق إليها سوؼ ٬تدىا  :حىت قلت لبعض اإلخوة
. أرضان خصبة

يستغلوف األرز : أم (بالتنصَت األرزم)اندكنيسيا ما يسمى  كللفقر الشديد ىناؾ ُب
النصرانية ، كالتنصَت الطيب، كيكفي أف تعلم ُب ٣تاؿ الفقر أف أكثر من  ُب الدعوة إىل

 دكالر سنويان، كقد ارتد كثَت 500من الشعب ىناؾ دخلهم أقل من  (30%)
. منهم

، كسط ىذا الفقر فإف !من الشركات التجارية ىناؾ بأيدم النصارل (%65)ك
! الشركات بأيدم النصارل

ا١تدارس التنصَتية، كىي دائمان أك غالبان مأكل : كأحسن ا١تدارس بناء كتعليمان ىي
. ألكالد الكبار من الوزراء كا١تسئولُت كالضباط كالتجار كغَتىم

كعلى اٞتانب السياسي أكثر ا١تواقع كا١تراكز اٟتساسة بأيدم النصارل ككبار العسكر، 
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من كبار العسكر نصارل، بل إف ىناؾ ٤تاكلة أف يكوف رئيس الدكلة  (%65)حىت 
بيٍت مورداين كاثوليكي كىو ا١تسئوؿ اْلف عن الدفاع كاألمن  منهم، كىناؾ رجل اٝتو

ىناؾ  (ىػ1410)مدعـو من الغرب، كيرشح نفسو لرئاسة الدكلة، األجانب عاـ 
أم قرابة ثبلثُت ألف منصر أجنيب دعك من ا١تنصرين األصبلء،  (27324)

دعاة الرئاسة العامة لئلفتاء ينقصوف عن الثمانُت داعية، كتوجد : كبا١تقابل أقوؿ
اندكنيسيا  عشركف منظمة أمريكية كأربعة كأربعوف منظمة أكركبية، كميزانية التنصَت ُب

 .  127 مائة مليوف دكالر سنويان 
  

أىم ا١تعوقات اليت  ٖتد من دكر ا١تؤسسة الدينية اإلسبلمية ُب مكافحة التنصَت معٍت - ح
لفظ معوقات ىي الصعوبات أك ا١تخاطر أك القيود اليت هتدد ا١تؤسسة الدينية اإلسبلمية 

ُب مواجهة التنصَت ك ٘تنعها من ٖتقيق أىدافها 
ضعف كغياب العمل ا١تؤسسي ُب الكثَت من ا١تؤسسات اإلسبلمية الذم يؤدم بدكره  .1

إىل كثَت من ا١تشاكل ا١تالية كاإلدارية كاليت يكوف ٢تا نعكاس سليب على ثقة ا١تسلمُت هبا 
كمن ٍب تساىم ُب ضعف العمل اإلسبلمي بل كحىت بت الفرقة بُت ا١تسلمُت ُب ا١تؤسسة 

   .الواحدة كا١تؤسسات ا١تختلفة
تعاين ا١تؤسسات الدينية من نقص ا١تيزانية ا١تخصصة ٢تا من قبل الدكلة حيث تبٍت  .2

ا١تساجد كا١تدارس القرآنية من تربعات بعض أىل ا٠تَت ُب أغلب الدكؿ ا١تسلمة كحىت إف 
ًب دعم ىذه ا١تؤسسات من قبل الدكلة يكوف ٤تدكدا أما ا١تؤسسات التنصَتية فلها 

حيث أنفقت ا١تسيحية العا١تية ا١تنظمة ُب , قدرات مادية مذىلة ٘تتلكها الكنيسة 
                                                           

 , ـ 2001سنة التنصَت ٬تتاح العامل اإلسبلمي للشيخ سليماف العودة - 127
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 مليوف 4.1بليوف دكالر سنويا كيعمل ُب أجهزهتا 145الثمانيات من القرف العشرين 
 ٣تلة ٔتختلف 22000كتنشر ,  مكتبة عامة كربم 13000كىي تدير , عامل متفرغ 

كتدير ,  ببليُت نسخة من الكتب ُب العامل الواحد 4كما تنشر , اللغات عرب العامل 
 ٤تطة إذاعية كتليفزيونية ُب أ٨تاء العامل كتستخدـ ا١تنظمات التنصَتية أجهزة 1800

ـ ربع مليوف 1985حيث بلغ عدد ا١تنصرين العلمُت ُب التنصَت ُب عاـ , الكمبيوتر 
ٍب إف ,  منظمة كٚتعية تنصَتية ُب الغرب 3500ٯتثلوف    )منصر غريب ُب أسيا كإفريقيا 

فهي هتتم , التنصَتم . الكنيسة هتئ للمنصر كل ا١تساعدات اليت ٕتعلو متفرغا لعملو 
كتقدًن العبلج ٢تم حىت ال ينشغل ا١تنصر عن , بأىل ا١تنصرين كإجازاهتم كتأثيث بيوهتم 

كىذا ال ٧تده ُب ا١تؤسسات الدينية االسبلمية حيث يعاين ا١توظفُت من قلة . 128عملو
 الركاتب كعدـ االىتماـ هبم من ناحية تقدًن ا٠تدمات العبلجية 

عدـ استخداـ التكنولوجيا اٟتديثة ُب ا١تؤسسات الدينية اإلسبلمية حيث مازالت ىذه    .3
ا١تؤسسة تستخدـ الطرؽ التقليدية ُب التعليم الديٍت كعدـ مواكبة التطور العلمي ُب طرؽ 
التعليم بينما تقـو ا١تؤسسات التنصَتية باستعماؿ التكنولوجيا كاستخداـ الربيد اإلكًتكين 

كقد زكدت شركة مايكركسوفت لربامج الكمبيوترات العا١تية , كشبكة االنًتنت 
                                                           129ـ 1993بربامج ٣تانية بقيمة ٜتسة مبليُت دكالر خبلؿ عاـ  )ا١تؤسسات التنصَتية 

كمازاؿ ا١تصركف يسعوف لبلستخداـ كل كسيلة ٘تكنهم من نشر التنصَت أك إبعاد 
 ا١تسلمُت عن دينهم 

                                                           
كالتقرير الذم اخذ منو ا١ترجع .153ملف التنصَت الذم قدمتو ٣تلة البياف ُب عددىا :  –٨135تو ثقافة إسبلمية أصيلة  ص - 128
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عدـ استغبلؿ التعليم ُب نشر الدين اإلسبلمي حيث تدرس مادة الًتبية اإلسبلمية ُب    .4
االبتدائية كالثانوية كال تدرس ُب ا١تراحل اٞتامعية كذلك ُب ركضات األطفاؿ يركز 

ا١تدرسُت علي اٞتانب الًتفيهي كيًتكوف تعليم األطفاؿ العقيدة الصحيحة كبذلك ينشأ 
بينما ا١تؤسسات التنصَتية . جيل من السهل تشكيكهم ُب دينهم أك دعوهتم إيل التنصَت 

لذلك ىم , تضع كل ثقلها الستغبلؿ التعليم كتوجيهو ٠تدمة أىداؼ ا١تؤسسة التنصَتية 
ينشئوف ا١تدارس كا١تعاىد كرياض األطفاؿ ليستلموا فيها أبناء ا١تسلمُت كيربوىم الًتبية 

 .اليت يريدكهنا 
عدـ اإلنفاؽ علي فقراء ا١تسلمُت كأيتامهم من قبل الدكلة اإلسبلمية حيث كجدت  .5

ا١تؤسسات التنصرية الفرصة ُب استغبلؿ ىذه الظركؼ لتقدًن ا١تساعدات ا١تالية 
كا٠تدمات الطبية لغرض إبعاد ا١تسلمُت عن دينهم كدعوهتم للدخوؿ للنصرانية  

 عدـ اىتماـ ا١تؤسسات اإلسبلمية بطبلب ا١تسلمُت كمنحهم البعثات الدراسية ليتمكنوا  .6
من مواكبة التطور العلمي ُب حُت تقـو ا١تؤسسات التنصَتية بعرض ا١تنح الدراسية علي 

فإما أف , بالفكر التنصَتم . طبلب ا١تسلمُت كإرسا٢تم إيل الدكؿ األكركبية كاغوائهم 
  130يكونوا نصارم أك ٦تالُت منهم 

 ضعف كسائل اإلعبلـ لدم ا١تؤسسات اإلسبلمية كنشاطها ُب ا١تؤسسات التنصَتية  .7
حيث ٘تتلك ىذه ا١تؤسسات العديد من اإلذاعات كاجملبلت كالصحف كالنشرات 

  .  الصادرة بأعداد ىائلة كبعدة لغات ُب ٚتيع دكؿ العامل

   محاولة المسلمين علي دفع الحركة التنصيرية– ح 

                                                           
ما ٬تب أف يعرفو ا١تسلم من حقائق عن التنصَت .إبراىيم السليماف اٞتبهاف . ٚتع كترتيب أبو عاصم الربكاٌب / التنصَت - 130
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بالرغم من ا٢تجمات اليت كجهت , لقد دافع ا١تسلمُت عن اإلسبلـ كحفظوا ىذا الدين       
:  ٢تم من أعداء ىذا الدين كقد قاموا بعدة أعماؿ نذكر منها ما يلي 

لقد تيقظي ا١تسلمُت لنشاطات ا١تنصرين ككثفوا ا١تراقبة عليهم بشىت الوسائل كبلغوا العلماء  .1
 .  كا١تشايخ ا١تختصُت بكل ما ييكتشف ُب ذلك أك ييرتاب ُب أمره

 .لقد قاـ ا١تسلموف بتوسيع نشاط الدعوة إىل اهلل تعاىل ُب ببلد النصارل  .2
نشر العلم الصحيح بُت ا١تسلمُت كتوعيتهم بأمر دينهم عقيدة كأحكامان كأخبلقان كذلك  .3

ٟتمايتهم من التأثَت باْلخرين ، فإنو ليس ٔتكاف ا١تنصرين الوصوؿ إىل القلوب السليمة كالعقوؿ 
ا١تنَتة إ٪تا يكوف خطرىم على اٞتهاؿ كلذلك ينبغي ترتيب أمر توعية ا١تسلمُت كنشر الدعوة 

 .الصحيحة فيما بينهم ُب كل مكاف 
بذؿ ا١تسلموف الكثَت من اٞتهود ٟتماية الشباب كالفتيات من الغزك السلوكي ا١تنحرؼ ا١تتمثل  .4

ُب كسائل اإلعبلـ ا١تتعددة كا١تتاحة فقاموا بعمل دعوم جاد ألرشاد ٕتمعات الشباب 
 .ك٣تتمعات الفتيات كربطهم بالدين كٖتملهم مسئولية الدفاع عنو

 قاـ ا١تسلمُت با١تساعدة ُب إنشاء مراكز التوعية اإلسبلمية كدعوة النساء غَت ا١تسلمات إىل  .5
 . اإلسبلـ ُب الببلد اإلسبلمية كغَتىا 

لقد حذر علماء ا١تسلمُت من التيارات العلمانية اليت ىي ُب حقيقتها الوجو الفكرم كاألديب  .6
كإذا كاف النصارل . للتنصَت أك على أقل التقدير ىي إحدل اٟتلفاء التارٮتيُت للنصرانية 

يتحالفوف مع اٞتميع فإف أفضل حليف ٢تم ىم العلمانيوف الذين فقدكا الغَتة الدينية كالنخوة 
اإلسبلمية كاٟتداثيوف الذين يدعوف إىل التغيَت الدائم ا١تستمر كعلى أقل األحواؿ فإف ىناؾ 

اإلسبلـ كالصحوة اإلسبلمية كىم ٬تتمعوف  عدك مشًتؾ للنصارل كللعلمانيُت كللحداثيُت ىو
 . ُب مواجهة ا٠تطر ا١تشًتؾ 
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 لقد قاـ ا١تسلمُت بدعم ا١تسلمُت الذين ٭تاربوف التنصَت مثل ما ٧تد اليـو حرب ا١تسلمُت  .7
ضد النصارل ُب السوداف أك حرب ا١تسلمُت ضد النصارل ُب الفلبُت كدعموىم  بكافة 

  .كسائل الدعم ، الدعم ا١تايل كالدعم اإلغاثي كالدعم اإلنساين

 لقد اعتٍت ا١تسلمُت با١تناطق النائية كالقرل كمثلها الدكؿ البعيدة أم البعيدة عن مراكز العلم  .8
كقدموا ٢تم ا١تساعدات ا١تادية كالطبية كأنشأكا ٢تم ا١تساجد كا١تدارس لتعليمهم القراف كالعلم 

  131. الشرعي الصحيح 
لقد قاـ ا١تسلمُت هبذه األعماؿ كلها من أجل مواجهة التنصَت كاٟتفاظ علي الدين اإلسبلمي 
الذم يريدكا النصارل أف يقضوا عليو كمازاؿ ا١تسلمُت كهلل اٟتمد متمسكُت هبذا الدين العظيم 

. كينشركنو ُب ٚتيع دكؿ العامل 
 ة التنصيرحاالستراتيجيات التي تتبعها المؤسسات الدينية في مكاف- ط

 علي ا١تؤسسات اإلسبلمية أف تقـو  بتأصيل العقيدة اإلسبلمية ُب نفوس ا١تسلمُت، من .1
التعليم كبرامج الًتبية بصفة عامة، مع الًتكيز على ترسيخها ُب قلوب     خبلؿ مناىج 

 ككذلك الًتكيز علي ا١تساجد  الناشئة خاصة، ُب ا١تدارس كدكر التعليم الرٝتية كاألىلية
كدكرىا ُب تربية النشئ كإلقاء ا٠تطب اليت ٖتذر من برامج التنصَت كما تقـو بو ا١تؤسسات 

 .التنصَتية من استغبلؿ لظركؼ الدكلة اإلسبلمية بغية ابعاد ا١تسلمُت علي دينهم 
بث الوعي الديٍت الصحيح ُب طبقات األمة ٚتيعا، كشحن النفوس بالغَتة على الدين   .2

كذلك بأخذ العلم من العلماء الثقاء كالبعد عن الفرؽ الضالة اليت تنشر    كحرماتو كمقدساتو
 .البدع كا١تنهج ا١تنحرؼ عن الشريعة اإلسبلمية 

التأكيد على ا١تنافذ اليت يدخل منها النتاج التنصَتم من أفبلـ كنشرات ك٣تبلت كغَتىا  .3
 كبث تعاليم .بعدـ السماح ٢تا بالدخوؿ، كمعاقبة كل من ٮتالف ذلك بالعقوبات الرادعة

                                                           
131

   http://www.saaid.net/afkar/80.htmم  2010- 3, خطوات عملٌة لمواجهة التنصٌر . الشٌخ سلٌمان العودة -  

http://www.saaid.net/afkar/80.htm
http://www.saaid.net/afkar/80.htm
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اإلسبلـ عن طريق كسائل اإلعبلـ ا١تختلفة كفق خطط منظمة لربامج تلفيزيونية ك٣تبلت 
تصدر عن ا١تؤسسات اإلسبلمية بشكل دكرم كمراقبة ا١تناىج التعليمية كخاصة ُب ا١تدارس 

  .الغَت إسبلمية ا١تنتشرة ُب الدكؿ اإلسبلمية

تبصَت الناس كتوعيتهم ٔتخاطر التنصَت كأساليب ا١تنصرين كطرائقهم للحذر منها كٕتنب  .4
 بعمل الندكات كا١تؤ٘ترات اإلسبلمية كعرض ىذه األساليب كالغاية منها  الوقوع ُب شباكها

كالعمل علي رفض أم مساعدات مقدمة من ا١تؤسسات التنصَتية ألف الغرض منها أبعاد 
 .ا١تسلمُت علي دينهم 

االىتماـ ّتميع اٞتوانب األساسية ُب حياة اإلنساف ا١تسلم، كمنها اٞتانب الصحي  .5
كالتعليمي على كجو ا٠تصوص، إذ دلت األحداث أهنما أخطر منفذين عرب من خبل٢تما 

كالتخطيط إلنشاء ا١تستشفيات اإلسبلمية كاٞتامعات .النصارل إىل قلوب الناس كعقو٢تم
 كقبوؿ طبلب ا١تسلمُت الفقراء كاالىتماـ هبم حىت ال يقعوا ُب أيدم ا١تنظمات التنصَتية 

أف يتمسك كل مسلم ُب أم مكاف على كجو األرض بدينو كعقيدتو مهما كانت الظركؼ  .6
كاألحواؿ، كأف يقيم شعائر اإلسبلـ ُب نفسو كمن ٖتت يده حسب قدرتو كاستطاعتو، كأف 
يكوف أىل بيتو ٤تصنُت ٖتصينا ذاتيا ١تقاكمة كل غزك ضدىم يستهدؼ عقيدهتم كأخبلقهم 

132.  

                                                           
132

 ـ 2012 سنة كشف ظلمات التنصَت    األندونٌسً صدٌق عبدالرحمن أبو-  
حفظو اهلل كرعاه                                                                                 -الشيخ العبلمة أيب عبد الرٛتن ٭تِت بن علي اٟتجورم  تقدًن صاحيب الفضيلة

حفظو اهلل كرعاه                                                             -الشيخ أيب عبد اهلل ٤تمد بن علي بن حزاـ الفضلي البعداين 
 129دار اٟتديث بدماج ص  
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اٟتذر من قبل كل فرد كأسرة من السفر إىل ببلد الكفار، إال ٟتاجة شديدة، كعبلج أك  .7
علم ضركرم ال يوجد ُب الببلد اإلسبلمية، مع االستعداد لدفع الشبهات كالفتنة ُب 

 .الدين ا١توجهة للمسلمُت 
تنشيط التكافل االجتماعي بُت ا١تسلمُت، كالتعاكف بينهم، فَتاعي األثرياء حقوؽ  .8

الفقراء، كيبسطوا أيديهم با٠تَتات كا١تشاريع النافعة؛ لسد حاجات ا١تسلمُت،  ٘تتد إليهم 
أيدم النصارل ا١تلوثة، مستغلة حاجاهتم كفقرائهم كتنصَتىم مقابل حصو٢تم علي بعض 

 .                            ا٠تدمات اإلنسانية 
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الفصل الثالث 
منهجية البحث  

 : مدخل منهجية البحث  -أ 
٬تب أف يقرر الباحث قبل البدء ُب إعداد البحث الطريقة اليت سيستخدمها  لتوليد     

أك إ٬تاد بيانات تكوف مناسبة لنوع ا١تعلومات ا١تطلوبة لتحقيق أىداؼ البحث ، كسنتاكؿ 
ُب ىذا الباب تقدًن األساليب ا١تستخدمة للحصوؿ على البيانات كا١تعلومات األكلية 

كالثانوية ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث كُب ىذا الباب سوؼ يتم شرح كتقرير طريقة البحث 
 .ا١تستخدـ كخاصة ا١تنهجيات ا١تستخدمة 

ختيار منهج البحث الذم سوؼ يتبعو الباحث افأكؿ قرار يقـو الباحث بأخذه ىو 
ليكوف مناسبا لنوع ا١تعلومات ا١تطلوبة للبحث ، كطرؽ توليد كقياس البيانات 

.  الستخدامها ُب ىذا ا١تنهج 

  :نوعية البحث -ب 
 من اجل ٖتقيق أىداؼ الدراسة سيقـو الباحث باستخداـ ا١تنهج الوصفي التحليلي 
كالذم يعرؼ بأنو طريقة ُب البحث تتناكؿ أحداث كظواىر ك٦تارسات موجودة متاحة 

ا١تؤسسة احملمدية ُب إسًتاتيجية )للدراسة كالقياس، كهتدؼ ىذه الدراسة إىل دراسة، 
 .( ماالنق مواجهة التنصَت ُب 

كاختار الباحث ىذا ا١تنهج ألنو يتناسب مع طبيعة الدراسة كعلى ضوء ىذا ا١تنهج 
ا١تؤسسة احملمدية ُب إسًتاتيجية " سوؼ يقـو الباحث بوصف كٖتليل كتقوًن موضوع 

"  مواجهة التنصَت كاإلسًتاتيجيات اليت تتبعها 
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بأنو ٣تموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل بوصف الظاىرة :  كيعرؼ ا١تنهج الوصفي 
أك ا١توضوع اعتمادان علي ٚتع اٟتقائق كالبيانات، كتصنيفها كمعاٞتتها كٖتليلها ٖتليبلن 

  .كافيان كدقيقان، الستخبلص داللتها كالوصوؿ إيل نتائج عن الظاىرة أك ا١توضوع

علي أنو يقـو بدراسة اإلشكاليات العلمية ا١تختلفة، : كيعرؼ أيضا ا١تنهج التحليلي 
   .تفكيكان أك تركيبان أك تقوٯتان 

:  مصادر البيانات - ج

كىي ا١تصادر اليت استعملها الباحث للحصوؿ علي ا١تعلومات ا١تتعلقة ٔتوضوع ْتثو مثل 
الكتب ك٣تبلت ككذلك تشمل األداة البشرية ا١تتمثلة ُب األشخاص الذين سيتم مقابلتهم 

:  كاٟتصوؿ منهم علي الكثَت من ا١تعلومات كتقسم إيل 

 : ا١تصادر األساسية  .1

كىي ا١تصادر اليت يتم اٟتصوؿ منها علي البيانات ا١تطلوبة للبحث كسوؼ يقـو الباحث 
نائب شؤكف األكقاؼ , شؤكف الدعوة كالًتجيح رئيس نائب , ٔتقابلة رئيس ا٢تيئة احملمدية 
 كرئيس الشئوف اإلدارية كا١تالية باإلضافة إيل بعض الدعاة كمدير معهد الفرقة الناجية 

. باعتبارىم ا١تسئولُت ا١تسئولية ا١تباشرة ُب ىذه ا٢تيئة 

 :ا١تصادر الثانوية  .2
أىم ىذه ا١تصادر، مرتبة حسب موثوقيتها، كىي ا١تنشورات األكادٯتية العلمية كا١تقاالت 
ا١تنشورة ُب اجملبلت العلمية احملٌكمة كالكتب ا١تنشورة ُب دكر نشر جامعية، تليها الكتب 

اٞتامعية، ٍب اجملبلت كالكتب اليت تصدرىا دكر نشر مرموقة، ٍب الصحف كاٞترائد 
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اليت يكتب فيها الكتاب كاألكادٯتيُت كغَتىم من الباحثُت، ككذلك ما يصدركف . الكربل
. من صحف ككتب كأْتاث منشورة 

كدراسة الوثائق ىي طريقة الباحث لطلب اٟتقائق كالبيانات من الوثائق كالكتب 
 . كالدراسات السابقة كاجملبلت العلمية كا١تذكرات كغَتىا من ا١تواد ا١تكتوبة

: أسلوب ٚتع ا١تعلومات - د
كما أهنا , تعد من أقدـ طرؽ ٚتع البيانات كا١تعلومات ا٠تاصة بظاىرة ما :  ا١تبلحظة  .1

تعٍت ا١تبلحظة ٔتعناىا البسيط االنتباه . ا٠تطوة األكيل ُب البحث العلمي كأىم خطواتو 
انتباه مقصود : أما ا١تبلحظة العلمية فهي , العفوم إيل حادثة أك ظاىرة أك أمر ما 

.  133كمنظم كمضبوط للظاىرات أك اٟتوادث أك األمور بغية اكتشاؼ أسباهبا كقوانينها 

ففي ىذه الطريقة ال يستخدـ تصنيفات , كسوؼ يستخدـ الباحث ا١تبلحظة النوعية 
. بل يسجل الباحث مبلحظاتو بشكل طبيعي كمسًتسل كمفتوح , كأ٪تاط ٤تددة سلفا 

.  فيقـو بتسجيل الواقع كما ٭تدث 

 :  ا١تقابلة  .2
٤تادثة موجهة بُت الباحث كالشخص أك  )فهي , استبيانا شفويا 134تعترب ا١تقابلة  

يسعي الباحث للتعرؼ , أشخاص آخرين هبدؼ الوصوؿ إيل حقيقة أك موقف معُت 
كإذا كانت ا١تقابلة الشخصية كاحدة من أكثر  (عليو من أجل ٖتقيق أىداؼ الدراسة 

.  الوسائل الفعالة ُب اٟتصوؿ علي البيانات كا١تعلومات الضركرية 

                                                           
                                      130ص . 1995, 1ط, األسس النظرية كتطبيقها ُب اإلدارة , أساليب البحث العلمي . نائل حافظ العواملة - 133
  2002 سنة 1ط ,  دار الفكر –دمشق ,  رجاء كحيدم دكريدم البحث العلمي أساسياتو النظرية ك٦تارستو العلمية -134
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كسوؼ يقـو الباحث با١تقابلة الشخصية للمسئولُت ُب ا٢تيئة احملمدية ٞتمع البيانات 
: كسوؼ يستخدـ الباحث 

كُب ىذه , كذات أسئلة مفتوحة كعميقة , كىي مقابلة غَت مقننة :ا١تقابلة غَت ا١تنظمة 
كىذا النوع من ا١تقابلة , ا١تقابلة يكوف دكر الباحث أقرب ١تدير اٟتوار أكثر منو مقاببل 

ٯتكن الباحث من فهم تفكَت ا١تستجوب كسلوكو دكف إسقاط فرضيات البحث السابقة 
كسوؼ يقـو الباحث بإجراء . كاليت ٖتد من أقواؿ ا١تشاركُت  , أك تصنيفاتو عليو 

ا١تقابلة مع بعض ا١تسئولُت ُب ا٢تيئة احملمدية الذين لديهم عبلقة مباشرة بإدارة أمور 
كمدير اإلدارة ا١تالية كبعض , كنائب ا١تدير , ا٢تيئة كتنظيم عملها مثل مدير ا٢تيئة 

 .الدعاة الذين لديهم دكر ُب مواجهة التنصَت 
:  كما يوجد عدة أنواع للمقابلة الشخصية كىي 

كفيها يعطي ا١تستجيب اٟترية ُب أف يتكلم دكف ٤تددات للزمن أك : ا١تقابلة ا١تفتوحة   .1
 .كىذه قد تعطي معلومات ليس ذات صلة با١توضوع . األسلوب 

كىي تعطي اٟترية للمقابل بطرح السؤاؿ بصيغة أخرل : ا١تقابلة شبو ا١تفتوحة  .2
 .كالطلب من ا١تستجيب مزيدا من التوضيح 

بل يطرح السؤاؿ كتسجل , كىي ال تفسح اجملاؿ للشرح ا١تطوؿ : ا١تقابلة ا١تغلقة   .3
 135اإلجابة اليت يقررىا ا١تستجيب 

: حضور الباحث - ق

                                                           
 1ط ,  عماف  –دار الصفاء , مناىج كأساليب البحث العلمي النظرية كالتطبيق , عثماف ٤تمد غنيم , رْتي مصطفي علياف - 135
    102ـ ص 2000سنة 
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 ا١تؤسسة احملمدية ٔتاالنق  كتشتمل الزيارة  إيل       سوؼ يقـو الباحث بعمل عدة زيارات
علي إجراء عدة مقاببلت مع ا١تسئولُت ُب ا١تؤسسة ٞتمع ا١تعلومات ا١تتعلقة بدكر ىذه 

ا١تؤسسة ُب مواجهة التنصَت باإلضافة إيل اإلسًتاتيجيات اليت تعدىا ىذه ا١تؤسسة ١تكافحة 
.  التنصَت الذم ازداد خطره ُب ىذه الببلد

: أدكات البحث - ك

يتم ٖتديده , ٖتديد ٚتع البيانات األكلية عن طريق االستقصاء سوؼ يقـو الباحث ب        
علي ضوء ظركؼ كأىداؼ الدراسة ا١تراد القياـ هبا كمنها االستقصاء من خبلؿ ا١تقابلة 

. الشخصية 

 : ٖتليل البيانات  -ز 
مرحلة ٖتليل البيانات ىي ا١ترحلة اٟتاٝتة ُب البحث النوعي، كىي اليت تعطي ٢تذا النوع   

, ميزتو، كتعطيو طعما خاصا ك٦تتعا كٕتعلو ٣تاال لئلبداع ُب التحليل كصياغة النتائج 
فمهمة الباحث الكيفي ىي شرح كاستطبلع كرسم ا٠ترائط , كأخَتا كتابة تقرير البحث

فما يهمنا ىي . كالتنظَت ككضع ا١تفاىيم كالبيانات ُب  فئات لتنظيم البيانات ا٠تاـ
التفاصيل العميقة، كالتفسَتات التحليلية كا٠تركج بوصف ٧تد فيو إجابة على سؤالنا 

 معينة ظاىرة عن كالبيانات ا١تعلومات ٚتع على الوصفي األسلوب يقتصر الك. البحثي 
 كمن ىو كما الظاىرة كاقع فهم هبدؼ كتنظيمها، ا١تعلومات ىذه تصنيف من بد ال بل
 يعتمد كسوؼ الظاىرة ىذه موضوع لتطوير كتعميمات استنتاجات إىل الوصوؿ ٍب

 أم منطقية، بطريقة ستكوف اليت كا١تناقشة التحليلي الوصفي ا١تنهج أسلوب على الباحث
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 ك كا١تبلحظة الشخصية ا١تقابلة طريق عن عليها التحصيل يتم سوؼ اليت البيانات ٖتليل
 الوثائق،

 :ىي البيانات ٖتليل مراحل كإف
 تنظيم البيانات  .1

ُب ىذه ا١ترحلة يكوف لدم الباحث كم كبَت من البيانات اليت ٚتعها من ا٢تيئة        
كما أف لديو كم من ا١تبلحظات األكلية اليت , كا١تقابلة , احملمدية من خبلؿ ا١تبلحظة 

.  سجلها أثناء ٚتع ا١تعلومات سوؼ يتم تنظيمها كترتيبها للرجوع إليها 
 :تصنيف البيانات  .2

ُب القراءة األكلية للبيانات اليت ًب ٚتعها من ا٢تيئة احملمدية  ، يبدأ الباحث ُب      
تصنيف يسَت عليو أثناء التحليل، كىذا النوع من التصنيف ىو عبارة عن  تسجيل نظاـ

إعطاء عناكين للمعلومات اليت ٖتتويها البيانات اجملموعة ، كىذه اٞتزئيات قد تكوف 
كلمة أك عبارة أك ٚتلة أك فقرة كاملة، فهذا التصنيف يكوف عنواف أك اسم لتلك 

اٞتزئيات اليت يرل الباحث أهنا ذات معٌت ُب ْتثو، كبعض أسئلة البحث عامل أساسي 
. ُب ٖتديد كتوجيو نظاـ التصنيف 

 : تسجيل ا١تبلحظات  .3
بعد ىذا التصنيف، سيقـو الباحث بقراءة كتسجيل مبلحظاتو بعد أف استقر ُب     

ذىنو ىيكل مبدئي ٢تذا النظاـ التصنيفي، أم بعد أف أعطى عنوانا ٦تيزا لكثَت من 
جزئيات البيانات اليت لديو، كبدأت تظهر لديو نقاط ٘تثل معامل كإف كانت باىتة اللمعاف 
ُب بداية التكوف، كمل تكن ظاىرة عند اٞتمع األكؿ للمعلومات، كتكوف ىذه ا١تبلحظات 
على شكل أسئلة تؤدم إىل مزيد من البحث سواء ُب ا١تعلومات ا١تتوفرة أك للبحث عن 
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معلومات إضافية، أك على شكل تسجيل عبلقات بُت الفئات اليت كضعت، لكنها 
ككلما تكررت القراءة زاد احتماؿ اكتشاؼ شيء جديد ُب البيانات، . ٖتتاج إىل ٖتقق

كلذا فإف الباحث سوؼ يكثر من قراءة بياناتو كال يكتفي بالقراءة أك القراءتُت، كُب ىذه 
ا١ترحلة يستطيع الباحث أف ٭تدد ما إذا كانت العينة اليت حددىا مرضية كتفي بغرض 

البحث أـ ال، فكلما كثرت األسئلة دكف إجابات أك تعذر بناء نظاـ تصنيفي جيد كاف 
. ذلك مؤشران على نقص العينة كاٟتاجة ١تزيد من البيانات 

 :ٖتديد األنساؽ كاأل٪تاط  .4
أم ٬تمع البيانات علي ٤تور كاحد  , ىو نوع من التصنيف احملورم للبيانات 

 صياغة النتائج  .5
 بعد تكوين األ٪تاط كاألنساؽ سوؼ يقـو الباحث بصياغتها علي شكل نتائج البحث 

 التحقق من النتائج كمصداقيتها  .6

كضوع الدراسة، ا١تتعلقة مبُب ىذه ا١ترحلة سوؼ يقـو الباحث ٔتراجعة للدراسات السابقة 
للتحقق من النتائج اليت توصل إليها، كمناقشتها، كتعديل ما يرل تعديلو أك بياف رأيو 

كىو ُب ىذه ا١ترحلة يتأكد من أف ما توصل إليو بعد عمليات التصنيف ا١تختلفة ال . فيها
يوجد ُب البيانات األساسية ما يناقضو، أك ٬تعلو يعيد النظر ُب االفًتاضات اليت توصل 

  .إليها

  كعملية التحليل عملية متداخلة ا١تراحل، كتستمر إىل آخر ٟتظة ُب كتابة تقرير البحث
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 : إثبات صحة البيانات - ر

 سوؼ يستخدـ الباحث نفس األسئلة اليت سيطرحها علي ا١تسئولُت ُب ا٢تيئة احملمدية 
مع تغَت بعض األسئلة من الناحية , كمقارنتها ببعضها إلثبات صحتها من عدمو 

 . الشكلية لتحقيق ا١تصادقة ا١تطلوبة 
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 الرابع الفصل  

 البيانات وتحليل عرض
 إندكنيسيا-ٔتاالنق فكرة عن ا١تؤسسة احملمدية :التمهيدم ا١تبحث

 احملمديةأسًتاتيجية ا١تؤسسة  إمكانية معرفة ُب الدراسة ألىداؼ ٖتقيقا         
 ٤تاكر أل٫تية ك،ٖتد من دكر ىذه ا١تؤسسة ُب مواجهة التنصَتاليت  معوقات كمعرفة

 ىذا كيتناكؿ . بإسًتاتيجية ا١تؤسسة احملمدية ُب مواجهة التنصَت ا٠تاصة الدراسة
 التنظيمي ىيكلها كدراسة هبا التعريف خبلؿ من احملمديةا١تؤسسة  تقدًن الفصل
 عينة ٖتليل على يركز حيث للدراسة، العاـ ا١تنهجي اإلطار يتناكؿ كما أدائها، كتقييم

 ًب اليت كاإلجراءات الدراسة أداة بناء يستعرض ٍب أفرادىا، خصائص كأىم الدراسة
 إليها توصلت اليت النتائج عرض يتم كأخَتا كثباهتا، صدقها من للتأكد استخدامها

دكر ىذه  كتدعم تعزز اليت باالقًتاحات ا٠تركج ٍب كمناقشتها، كٖتليلها الدراسة
 .إندكنيسيا -ماالنق ٔتدينةا١تؤسسة ُب مواجهة التنصَت  

 التعريف ٔتدينة ماالنق : أكال 

 جاكة شرؽ ىي ثاين أكرب مدف ٤تافظة Kota Malang : نقماال مدينة       
يعود تارٮتها . رابع أكرب ا١تدف اإلندكنيسية  2008 ، كما اعتربت منذ عاـاإلندكنيسية

ُب خبلؿ فًتة .  مليوف نسمة1.5 ، كاليـو يسكنها حوايل ماتاراـ القدًن إىل ٦تلكة
تعرؼ . األكركبيُت  كانت ا١تدينة من االٕتاىات السياحية للزكار ا٢تولندماالستعمار 

، كٖتيط هبا مناطق ٘تبانج، كباتو، كسينجوسارم،  ككثرة الفواكو ا١تدينة با١تناخ ا١تعتدؿ
 أم  "Paris van East Java" يسميها السكاف احملليوف أحيانان . كتورف
 ، كاللغة مسلموف أغلب سكاهنا 2كم   252136. مساحتها". شرؽ جاكة "باريس
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الًتكيبة العرقية للمدينة من اٞتاكية كمادكرا ، مع نسبة ضئيلة ل اٞتاكية السائدة ىناؾ ق
  كيلومًت من مدينة200تبعد ا١تدينة . من األصوؿ العربية كمن األصوؿ الصينية 

تًتاكح درجة اٟترارة ُب ماالنق بُت .جاكرتا   ة ساعة بالقطار من مدين14ك   سورابايا
إال أهنا تزيد ُب فصل الشتاء الذم , كىي معركفة باألمطار طيلة السنة,  درجة27 ك20

 136مارس3 أكتوبر كحىت شهر 10بداية من شهر , يستمر لستة أشهر
  
 

 
 

  137جدكؿ يوضح عدد توزيع األدياف ُب مدينة ماالنق 

 )البحث مٌدان( المؤسسة المحمدٌة   تعرٌف :ثانٌا

 اليت ًب إنشائها سنة احملمدية ىي إحدل ا١تنظمات اإلسبلمية الكبَتة ُب إندكنيسيا       
حىت -. صلى اهلل عليو كسلم- سم ىذه ا١تنظمة مأخوذ من اسم ٤تمد ا ـ 1912
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 -https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%BA 
137

 -http:/ sp 2010.bps.go.id/index.php/site/tabel 
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  ختياراخلفية -. صلى اهلل عليو كسلم- تعرؼ احملمدية أيضا باعتبارىا متبع ٤تمد 
أسست اٞتمعية احملمدية لدعم ٢تذه اٞتمعية كياىي اٟتاج أٛتد دحبلف اسم ٤تمد 

ا١تشاريع كياىي اٟتاج أٛتد دحبلف لتصفية تعاليم اإلسبلـ اليت يعتربىا العديد من تأثَت 
بداية ىذا النشاط أيضا لديها أساس الدعوة للنساء كالشباب بشكل . األمور الباطنية

الدكر ُب التعليم ٭تقق ُب إنشاء ا١تدارس االبتدائية  باإلضافة إىل. تعليم سدرة ا١تنتهي
كالثانوية، ا١تعركؼ با١تدرسة احملمدية ىوغي كبعدىا تتحوؿ باسم ا١تدرسة احملمدية كويك 

ا١تعركؼ اْلف با١تدرسة ا١تعلمُت خاصة  للرجاؿ، اليت ٘تركز ُب فاتانج فولوحاف مقاطعة  )
احملمدية لغة  .(كيرابراجاف كا١تعلمات احملمدية خاصة للنساء، ُب سوراناتاف يوجياكرتا

معناىا متبع ٤تمد، ألف من كلمة ٤تمد، ٍب أضيفت ياء نسبية، أما اصطبلحا معناىا 
ؼ كالنهي عن ا١تنكر كالتجديد، ا١تنصوص من القرآف ركحركة اإلسبلمية، دعوة األمر با١تع

تتعلق ٓتلفية تأسيس احملمدية بشكل إٚتايل أحد عواملها ىي األكؿ، العمل . السنة
الشخصي ىو نتيجة عميقة كياىي اٟتاج أٛتد دحبلف ُب ا١تطالعة، كالبحث، كدراسة 

. الثاين، العامل ا١توضوعي حيث ٯتكن النظر بشكل الداخلي كا٠تارجي. مضموف ٤تتواه
شكل الداخلي، شوائب عملية اإلسبلـ بسبب عدـ اٗتاذ القرآف كالسنة باعتباره مرجع 

.  138كحيد من قبل معظم ا١تسلمُت ُب إندكنيسيا

احملمدية ىي اٟتركة اإلسبلمية اليت تنفذ دعوة األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر بأىداؼ 
ترل احملمدية أف . كأغراض كرفع الدين اإلسبلمي حىت ٖتقق اجملتمع اإلسبلمي اٟتقيقي

الدين اإلسبلمي يتعلق ٚتيع جوانب اٟتياة تشمل العقيدة، العبادة، األخبلؽ، 
. كينبغي تنفيذه ُب اٟتياة الفردية كاٞتماعية كا١تعامبلت الدنيوية كىو كحدة متماسكة
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ْتمل ىذه الرسالة ٯتكن أف تظهر احملمدية ٖتقيق أك تطبيق الدين اإلسبلمي يكوف رٛتة 
. للعا١تُت ُب اٟتياة على كجو األرض

القرآف كالسنة، كما مع  رؤية احملمدية ىي باعتبارىا اٟتركة اإلسبلمية اليت تقـو على أساس
طابعها التجديد كعلى دكاـ االلتزاـ  كالنشاط ُب ٛتل دعوة اإلسبلـ على األمر با١تعركؼ 

كالنهي عن ا١تنكر ُب كل اجملاالت، حىت تكوف رٛتة للعا١تُت لؤلمة، الدكلة، كالعامل 
  .اإلنساين إىل إ٬تاد اجملتمع اإلسبلمي اٟتقيقي الذم ارتضاه اهلل ُب الدنيا

 إندونٌسٌا-بماالنق المؤسسة المحمدٌة  أهداف :ثالثا 

غرس العقيدة كتعميق الفهم كتوسيعو كرفع مستول جودة العمل كنشر تعاليم  .1
 .اإلسبلـ ُب جوانب اٟتياة

تعميق كتنمية دراسات تعاليم اإلسبلـ ُب جوانب اٟتياة للحصوؿ على صفائها  .2
 .كصحتها

تنمية ركح العبادة كاٞتهاد كاإلنفاؽ كالزكاة كالصدقة كا٢تبة كغَتىا من األعماؿ  .3
 .الصاٟتة

االرتقاء باإلنسانية ككرامتها كنوعية ا١توارد البشرية لتكوف على كفاءة عالية كتتخلق  .4
 . بأخبلؽ الكرٯتة

التطوير كالتجديد ُب ٣تاؿ التعليم كالثقافة كتنمية العلـو كالتقنيات كالفنوف كٖتسُت  .5
 .البحوث

 .يادة األعماؿ للوصوؿ إىل ٖتقيق نوعية اٟتياةزالتطوير ُب اجملاؿ االقتصادم ك .6
 .للمجتمعم الرفاه رفع مستول الصحي ك .7
 .اٟتفاظ كالتنمية كاالستخداـ للموارد الطبيعية كالبيئة لتحقيق الرفاىية .8



99 
 

تنمية العبلقات كاألخوة كالتعاكف ُب ٥تتلف اجملاالت كاجملتمعات داخل الوطن  .9
 .كخارجو

 .اٟتفاظ على كحدة الدكلة كالقياـ بدكر فٌعاؿ ُب حياة الوطن كالدكلة .10
 . تربية أعضاء اٞتمعية كرفع مستول نوعيتهم ككميتهم باعتبارىم العاملُت للحركة .11
 .  تنمية ا١ترافق كالوسائل كا١توارد ا١تالية لتحقيق ٧تاح اٟتركة .12
. 139السعي لتحقيق سيطرة اٟتكم كالعدالة كاٟتق كالًتقية للدفاع عن اجملتمع .13

للمؤسسة المحمدية   التنظيمي الهيكل :رابعا

يتكوف ا٢تيكل اإلدارم ُب ا١تؤسسة احملمدية من عدة أعضاء كيًتأس أحدىم ا٢تـر اإلدارم 
كيقـو بدكر ا١تدير ٢تذه ا١تؤسسة كباقي األعضاء موزعُت علي عدة مهاـ منها مدير إدارة 

نائب رئيس لشئوف , كنائب رئيس لشئوف الدعوة كالًتجيح, كأمُت الصندكؽ, ا١توارد ا١تالية
كنائب رئيس شئوف , كنائب رئيس الشئوف الصحية, كنائب رئيس األكقاؼ, الًتبية

 .كنائب رئيس شئوف تفعيل اٟتركة , كنائب رئيس الشئوف االجتماعية, الكوادر 

 (ماالنق  للمؤسسة احملمدية األمامية الوجهة 1 ( رقم الصورة
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 ماالنق مدينة ُب التنصَت حركة انتشار : األكؿ ا١تبحث

كاف البحث الذم أعده الباحث ١تعرفة إسًتاتيجية ا١تؤسسة احملمدية ُب مواجهة التنصَت 
ُب مدينة ماالنق ىو ا٢تدؼ األكؿ من الدراسة كلذلك استخدـ الباحث كسيلة ا١تقابلة 

مع األشخاص ذك العبلقة كذلك بقصد اٟتصوؿ على البيانات قاـ الباحث بطرح 
 :األسئلة عليهم كٖتصل الباحث علي البيانات اْلتية 

كُب اندكنيسيا عموما من جانب الشماؿ نظرا لوجود , دخل اإلسبلـ ُب ماالنق خصوصا
ينعي أف اإلسبلـ دخل عن طريق التجار الذين , البحر ُب الناحية الشمالية من اندكنيسيا

كانوا يأتوا من الببلد ا١تسلمة إيل اندكنيسيا عن طريق السفن احململة بالبضائع  لغرض 
كبذلك تكوف ٣تتمع إسبلمي , حيث ٪تاء اإلسبلـ ُب ا١تناطق الشمالية البحرية, التجارة

أما التنصَت دخل عن , ٔتعٍت اإلسبلـ القوم, كىو ما يعرؼ باإلسبلـ السنًتم, قوم
حيث مل . الذين احتلوا اندكنيسيا, كالربتغايل, كاإل٧تليزم, طريق االستعمار ا٢تولندم

يدخل التنصَت إيل ا١تناطق ا١تسلمة ُب بداية األمر بل دخل إيل ا١تناطق اليت كاف يسكنها 
ا٢تنود ك الدينامسيوف كىم تيار من اٞتاكيوف الذين يعبدكف األشجار أك األشياء اليت فيها 

لذلك رأم الباحث بأف ا١تنصركف بدؤا بنشر التنصَت ُب القرل اليت ال يوجد هبا , ركح
مسلمُت ألهنم يعرفوا بأف ا١تسلمُت لن يسمحوا ٢تم بنشر دين النصرانية ُب القرل 

كمن أمثلة , حيث كاف التنصَت ُب اٞتزء اٞتنويب من ماالنق كليس ُب الشماؿ, ا١تسلمة
كتوجد هبا كنيسة كبَتة جدا كتعرب ىي مركز  " citartch"ا١تناطق اٞتنوبية ىناؾ قرية 

ٍب دخل التنصَت إيل الشماؿ شئيا فشئيا عن طريق دعاة . التنصَت ُب اٞتنوب قدٯتا
كما تعترب مدينة ماالنق مركزا ٟتركة التنصَت ُب جنوب شرؽ أسيا كذلك  . 140التنصَت
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بإنتشار ا١تؤسسات ا٠تَتية اليت تدعمها الدكؿ الغربية مثل أمريكا كىولندا كمدينة ماالنق 
كلقد ٧تحوا ُب تنصَت الكثَت من ا١تسلمُت , اٞتنوبية مركزا ١تشركع التنصَت ا١تكثف

الضعفاء ُب العقيدة كالعلم كاالقتصاد ُب ا١تنطقة حيث تبلغ نسبة النصارل ُب مدينة 
حيث كانت إسًتاتيجية % 30كنسبة ا١تسلمُت  , % 70ماالنق اٞتنوبية حوايل 

ا١تنصرين ُب مدينة ماالنق اٞتنوبية تشيو التنصَت ُب احمليط األطلسي ُب أفريقيا الغربية اليت 
كما ساعد اليهود النصارل ُب نشر , جعلها اإل٧تليزم  مركزا للتنصَت ُب قارة أفريقيا

التنصَت ُب مدينة ماالنق عن طريق ا١تنظمات تعمل ٖتت قناع العمل ا٠تَتم االجتماعي 
كمؤسسة نايلس ُب مدينة ماالنق كتعرب قرية باين كين اليت تقع ُب , مثل مؤسسة ركترم

نسمة كلهم نصارل إال عائلة كاحدة كأغلب 5000جنوب مدينة ماالنق كعدد سكاهنا 
كنذكر بعض . 141أرضي ىذه القرية ملك لكنيسة جاكة الشرقية ا١تسيحية ُب باين كين 

 : النقاط ا١تتعلقة بانتشار التنصَت ُب مدينة ماالنق 

انتشر التنصَت ُب مدينة ماالنق كما ذكر أحد دعاة احملمدية أنديرم نتيجة ٞتهل  .1
ا١تسلمُت بتعاليم الدين اإلسبلمي باإلضافة إيل جهل ا١تسلمُت ْتقيقة التنصَت حيث 

تعاين مدينة ماالنق من قلة الدعاة األكفاء الذين لديهم القدرة علي مواجهة 
حيث يدخلوف إيل , باإلضافة إيل نشاط ا١تنصركف ُب ٥تتلف ٣تاالت اٟتياة, التنصَت

ا١تسلمُت عن طريق تقدًن بعض ا١تساعدات ا١تالية كقد ذكر ٤تمد نور اٟتكيم أحد 
الدعاة التابع للمحمدية أيضا بأف ا١تنصركف يستغلوف ا١تسلمُت ضعفاء العقيدة 

كالذين لديهم جهل بتعاليم الدين اإلسبلمي كعدـ معرفة حقيقة ىوالء ا١تنصركف كما 
يريدكنو من ا١تسلمُت كىو ترؾ دينهم اإلسبلمي كاعتناؽ النصرانية كما يقـو ا١تنصركف 
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بتقدًن ا١تساعدات ا١تالية للمحتاجُت كخاصة ُب ظركؼ بعض الكوارث الطبيعية اليت 
  .142تصيب القرل ا١تسلمة 

كما انشر التنصَت عن طريق االجتماع كما ذكر أحد دعاة احملمدية أنديرم حيث  .2
يقـو النصارل بتجميع عدد من ا١تسلمُت ٍب يقوموف بتوزيع الطعاـ عليهم ٣تانا 

كخاصة الفقراء من ا١تسلمُت كتوفَت بعض ا١تبلبس كخاصة ُب ا١تناسبات النصرانية 
ككما ذكر أيضا ٤تمد نور اٟتكيم أحد الدعاة التابعُت , مثل األعياد ا١تسيحية

للمحمدية بأف ا١تنصركف يوزعوف الطعاـ كا١تبلبس علي فقراء ا١تسلموف كبعض 
األدكات ا١تدرسية ١تساعدة الطبلب ُب ا١تدارس كقد يقموف بدعوة الطبلب الفقراء 
للدراسة ٣تانا ُب ا١تدارس النصرانية  كالنظر ُب احتياجاهتم األخر من ٚتيع نواحي 

 . 143اٟتياة 
كما ذكر اندرم أحد الدعاة , ككذلك انتشر التنصَت ُب ماالنق عن طريق اٞتنس .3

حيث تقـو إمرأة , التابعُت للمحمدية بأف للمرأة النصرانية دكر كبَت ُب نشر التنصَت
نصرانية بدعوة مسلم للعمل ُب إحدل الشركات التابعة للنصارل ٍب تقـو بإغراء ىذا 

ٍب ٮتَت بُت أمرين إما أف تقـو بفضح أمره بُت الناس , ا١تسلم حىت توقعو ُب الزنا معها
بأنو ارتكب جرٯتة الزنا احملرمة ُب الدين اإلسبلمي أك أف يعتنق النصرانية ك٠توؼ ىذا 
ا١تسلم من كشف أمره فأنو عادة يرضي بأف يعتنق الدين النصراين كذلك عن طريق 

حيث قاـ النصارل بزرع ثقافة الغرب بُت ا١تسلمُت ُب مدينة ماالنق عن , الثقافة
طريق الكتب كبعض ا١تبلبس الغربية كذلك إلضعاؼ عقيدة ا١تسلمُت كٗتليهم عن 

عاداهتم كلقد ساىم بعض دعاة النصرانية ُب نشر التنصَت ُب مدينة ماالنق مثل 
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 حيث درس ىذا الراىب كتعلم اللغة العربية ُب  Bambang nursenالراىب
 مدينة ماالنق كلقد قاـ بتعليم النصارل اإلسبلـ حىت –مصر ٍب رجع إيل اندكنيسيا 

يتمكنوا من معرفة الدخوؿ إيل ا١تسلمُت كإلقاء الشبو ُب لدين اإلسبلمي حيث أمر 
رجاؿ النصارل بإرتداء اللباس ا٠تاص با١تسلمُت حىت يعتقدكا ا١تسلموف بأف ىوالء 

كأمر , كٮتتلط األمر على ا١تسلمُت بُت اإلسبلـ كالدين النصراين , مسلموف مثلهم
نساء النصارل بارتداء اٞتلباب كا٠تمار ليتمكنوا من الدخوؿ بُت نساء ا١تسلمات 

كما قاؿ ىذا , كيشككوهنم ُب الدين اإلسبلمي ك٭تاكلوف إقناعهم بالدين النصراين
الراىب بكتابة القرآف با٠تط العريب كألصقو ّتدراف بيتو كقاـ أيضا بعمل اجتماع 

كذكر عبد الرحيم . 144خاص با١تسلمُت لذكر اهلل حىت يضنوا ا١تسلمُت بأنو مسلم 
سعيد بأف النصارل يستغلوف النساء ُب نشر التنصَت عن طريق الصداقة بُت ا١ترأة 
النصرانية كالرجل ا١تسلم كمن ٍب تتوطد ىذه العبلقة كعادة تصل إيل الزكاج كاليت 

تتحمل الكنيسة عادة مصاريف ىذا الزكاج كٔتباركة القسيس ا١تسئوؿ علي الكنيسة 
 .145حيث يتم الزكاج عادة داخل الكنيسة كْتضور عدد من النصارل

انتشر التصَت عن طريق العمل كما ذكر ٤تمد نور اٟتكيم حيث قاـ النصارل بفتح  .4
٣تاؿ العمل أماـ ا١تسلمُت ُب الشركات كاألسواؽ اليت ٯتتلكها النصارل ُب مدينة 

ماالنق ٦تا سهل عرض التنصَت علي ىوالء العاملُت كدعوة إيل اعتناؽ الدين النصراين 
كذكر ,كما قاموا بتوظيف ا١تمرضات ا١تسلمات للعمل ُب ا١تستشفيات النصرانية

  بأف النصارل فتحوا ٣تاؿ العمل للمدرسُت 146الترباين رئيس شؤكف الًتبية كالتعليم
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كذلك ,ا١تسلمُت ُب ا١تعاىد النصرانية كمنحوىم مرتبات عالية مقارنة با١تعاىد اإلسبلمية
حيث يوجد العديد من مراكز التنصَت كالكنائس , كثرة مراكز التنصَت ُب مدينة مالنق 

 Gereja Kristen Tuhan . JI.Shodancho)منها كنيسة اإللو 
Supriadi 81 Malang 147 كما توجد العديد من الكنائس اليت منها ما يتلقي

 . الدعم ا١تباشر من الكنائس ُب الدكؿ األكربية

 انتشر التنصَت عن طريق الفقر كما ذكر ٤تمد نور اٟتكيم أحد الدعاة التابعُت  .5
للمحمدية بأف الفقر ساعد كثَتا على انتشار التنصَت ُب مدينة ماالنق حيث يوجد 
الكثَت من ا١تسلمُت الذم يعوف من القفر كعدـ توُب حاجاهتم الضركرية من أكل 

ككثرة البطالة ىي أيضا ساعدت علي انتشار التنصَت ُب مدينة , كمبلبس كعبلج
 148.ماالنق حيث ال يكاد ٬تد ا١تسلم عمل ٭تصل منو علي راتب لسد حاجاتو 

كقد ذكر انديرم أحد الدعاة التابعُت للمحمدية بأف النصارل يقدموف ا١تساعدات 
ا١تالية كالطعاـ كا١تبلبس كيشًتطوف علي الفقراء اعتناؽ النصرانية الستمرار تقدًن ىذه 

  . 149ا١تساعدات
قوة نفوذ ا١تؤسسات التنصَتية ُب مدينة ماالنق كما ذكر أندرم بأف ىناؾ كنائس  .6

كبريطانيا , كفرنسا, تابعة للدكؿ األكركبية حيث تقـو بعض الدكؿ األكربية مثل أمريكا
حيث تغلغلت ىذه الدكؿ ُب اندكنيسيا ٟتاجة ,بتقدًن كل ما ٖتتاجو ىذه الكنائس 

الدكلة إليها كعدـ استطاعة الدكلة من االستغاء علي ا٠تدمات اليت تقدمها ىذه 
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كما تقـو ىذه الدكؿ بدعم ا١تؤسسات النصرانية  كتقدًن كل ما ٖتتاجو ىذه , الدكؿ
 . 150ا١تؤسسات من األكل كا١تبلبس كاألدكية 

اختبلط ا١تسلمُت كالنصارل مع عدـ كجود التوعية البلزمة للمسلمُت حيث ا١تفاصلة  .7
كما ذكر عبدالرحيم سعيد بوجود تأثر من بعض ا١تسلمُت ببعض النصارل ,العقائدية

كلعل ,كخاصة عند مشاركة ا١تسلمُت ُب احتفاؿ النصارل ببعض ا١تناسبات النصرانية
كأصو٢تم من جزيرة , اختبلط ا١تسلمُت ببعض الطلبة القادموف من خارج ماالنق

اندييت قبل جزيرة بايل أغلب ىوالء الطلبة على الديانة النصرانية كلقد قدموا ىوالء 
الطلبة ١تواصلة دراستهم كلكنهم أظهركا ا١تظاىر النصرانية مثل ارتداء الصليب علي 

كىناؾ قسيسات بُت ىوالء الطلبة كما يوجد مكتب لرعاية األيتاـ تابع , صدكرىم
 كما ذكر عبد اٟتارس بأف ىناؾ العديد من الطلبة ٢.151تم ُب مدينة ماالنق 

النصارل الذين يتم قبو٢تم ُب مدارس مدينة ماالنق كقد يكوف ٢تم تأثَت علي بعض 
 .152الطلبة من ا١تسلمُت 

 ماالنق مدينة ُب التنصَت ككسائل أسباب ىي: ا١تبحث الثاين 
ىو ,  اندكنيسيا–كاف البحث لكشف عن أسباب ككسائل التنصَت ُب مدينة ماالنق 

ا٢تدؼ الثاين من ىذا البحث كلذلك استخدـ الباحث كسيلة ا١تقابلة مع األشخاص 
قاـ الباحث بطرح األسئلة عليهم , ذك العبلقة بقصد اٟتصوؿ علي البيانات ا١تطلوبة

 : كٖتصل الباحث على البيانات اْلتية 
 استعمل ا١تنصركف كسائل عديدة لنشر التنصَت ُب مدينة ماالنق منها 

                                                           
150

 27/6/2016مقابلة مع األستاذ اندٌري أحد الدعاة التابعٌن للمحمدٌة بتارٌخ - 
151

 المحمدٌة بالمؤسسة والترجٌح الدعوة رئٌس( Abdurrohim said .s.ag.ma  )سعٌد الرحٌم عبد األستاذ مع مقابلة- 

 10/6/2016 بتارٌخ
152

 31/5/2016مقابلة مع البروف عبد الحارس مدٌر المؤسسة المحمدٌة بتارٌخ - 



108 
 

 
إنشاء الكنائس ذكر انديرم بأف النصارل اىتموا ببناء الكنائس كٖتسُت منظرىا من ا٠تارج   .1

كإعطاء بعض األطعمة كا١تبلبس للمحتاجُت من ا١تسلمُت ُب مدينة ماالنق ككذلك عن 
كذكر ٤تمد نور اٟتكيم بأف ا١تنصركف ,  153طريق التعليم كالدعوة إيل اعتناؽ دين النصارل

قاموا ببناء العديد من الكنائس ُب مدينة ماالنق كخاصة ُب األماكن اليت يتواجد هبا 
النصارل كيقوموف بعمل االحتفاالت فيها كخاصة يـو األحد ك يستغلوف ضعفاء اإلٯتاف 

ككذلك الذين ال يعرفوف الكثَت عن اإلسبلـ حىت أهنم يقدموف ىذه , من ا١تسلمُت 
بل يبقوف مسلمُت , ا١تساعدات إيل ا١تسلمُت كال يشًتطوف عليهم ا٠تركج من اإلسبلـ

 .154كلكن ال يعلموف بتعاليم اإلسبلـ 
حيث يهتم ا١تنصركف هبذا اٞتانب كثَتا كيقوموف ببناء الركضات لؤلطفاؿ , عن طريق الًتبية .2

لغرس فيهم عقيدة الدين النصراين ككذلك بناء ا١تدارس النصرانية اليت تستقبل الطلبة 
 8االندكنيسيُت ٔتدينة ماالنق كيبلغ عدد ا١تدارس ا١تتوسطة النصرانية ُب مدينة ماالنق 

 كال سيما أبناء الفقراء من ا١تسلمُت لتعاليمهم 155 مدارس 5كا١تدارس الثانوية , مدارس
تعاليم الدين النصراين كذلك ذكر عبد الرحيم سعيد بأف ىناؾ العديد من ا١تعاىد النصرانية 

 الذم متخصص ُب إعداد الدعاة simanariاليت ٗترج دعاة النصرانية مثل معهد 
  .156احملًتفُت لنشر الدين النصراين ُب مدينة ماالنق كخارجها 

عن طريق طباعة الكتب كالرسائل كما ذكر عبد الرحيم سعيد بأف النصارل يقوموف بطباعة   .3
كتوزع الكتب كالكتيبات بشىت اللغات، كبشىت األساليب، كُب شىت ا١توضوعات كيطبع  
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فضبلن عن الكتب كالكتيبات، . منها أحيانان مئات اْلالؼ من النسخ كتوزع باجملاف
 ا١تطويات الصغَتة اليت تتعجب منها، كل األحجاـ اليت تتصورىا ككل  ككالنشرات
كيطلق عليها مركز التشويو ُب  (ألتيا اإل٢تية ) كىناؾ مدرسة اٝتها مدرسةا١تقاسات
حيث توزع ىذه ا١تدرسة الكتب كالنشرات الطاعنة ُب الدين اإلسبلمي ُب ,اندكنيسيا

فضبلن عن التقاكًن ا١تكتوب ٓتط ٚتيل  ،األماكن ا١تهمة مثل اٟتافبلت ك٤تطات القطار 
ملصقات ! كملونة كزىور، كأشياء حقيقةن تلفت االنتباه كتشد الذىن، كيتعجب اإلنساف

 ٦تكن تلصق على السيارة أك على الباب، أك ُب ا١تدخل، أك ُب البيت، أك على ا١تكتب
أعياد ا١تيبلد، الكرٝتس، عيد رأس السنة، إىل : كركت التهاين مثبلن باألعيادكذلك بطباعة 

كما ذكر انديرم بأف النصارم يقوموف بطباعة الكتب .157 غَت ذلك من أعيادىم
كالرسائل اليت تشرح تعاليم الدين النصراين حيث يضعوف ىذه الكتب ٔتحطات القطار 

 . 158كاٟتافبلت كأماـ بيوت ا١تسلمُت 
عن طريق إعطاء ا١تنح الدراسية حيث يتم إعطاء ا١تنح الدراسية للطلبة الفقراء من ا١تسلمُت  .4

١تواصلة دراستهم اليت يعجز األباء علي دفع تكاليف ىذه الدراسة كما ذكر ٤تمد نور 
اٟتكيم بأف النصارل يقوموف بإعطاء ا١تنح الدراسية للطلبة الفقراء من ا١تسلمُت لليتمكنوا 

كخبلؿ ىذه الدراسة ٮتتلطوف بالطلبة النصارل كيدعوهنم العتناؽ , من تكملة تعليمهم 
  .159النصرانية اليت اىتمت هبم 

إعطاء ا١تأكوالت كا١تبلبس إيل الفقراء من ا١تسلمُت االندكنيسيُت الذين مل يتلقوا مأكوالت  .5
كما ذكر ٤تمد نور اٟتكيم بأف النصارل يستغلوف  , أك مبلبس من ا١تؤسسات اإلسبلمية
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كأيضا يقوموف باستغبلؿ , القرل اليت تبعد عن كسط الببلد ليقدموا ٢تا ىذه ا١تساعدات
  160.الضعفاء اقتصاديا ليدخلوىم ُب دين النصارل 

كيعطوا ركاتب شهرية للفقراء , يقـو النصارل بتقدًن ا١تساعدات ا١تالية للمحتاجُت .6
حيث يدخلوهنم ُب مدارسهم , كا١تساكُت كالذين ال يستطيعوف الدخوؿ إيل مدارسهم 

النصرانية كيعلموهنم ٣تانا كذكر األستاذ انديرم أف ا١تنصركف يقدموا األمواؿ الكثَتة 
للمحتاجُت كخاصة للطلبة الفقراء حىت أهنم ٬تعلوف ٢تم حافلة لتوصلهم إيل ا١تدارس 

 .161كالعودة هبم إيل مناز٢تم كإقامة الرحبلت الًتفيهية للطبلب 
يقـو النصارل بدعوة ا١تسلمُت الذين يقدموف ٢تم ا١تساعدات لزيارة الكنيسة ُب يـو اٞتمعة  .7

بل للحصوؿ علي العمل أك ألخذ ا١تاؿ أك , كلكن ال يطلبوف من ا١تسلمُت القياـ بالعبادة
أك لتعلم العلـو األخرل كذكر ٤تمد نور اٟتكيم بأف ا١تنصركف يستغلوف , ٦تارسة الرياضة

دعوة الفقراء من ا١تسلمُت إيل الكنائس لتقدًن ٢تم ا١تساعدات ا١تادية كبعض الطعاـ أك 
  .١162تساعدهتم ُب اٟتصوؿ علي عمل 

حيث يقـو النصارل بتقدًن ا٠تدمات العبلجية اليت ٭تتاجها ,عن طريق ا١تساعدات الصحية .8
ا١ترضي كنظر لوجود العديد من ا١تستشفيات ُب مدينة ماالنق التابعة للمؤسسات النصَتية 

كتقـو ىذه ا١تؤسسات باستعماؿ سيارات اإلسعاؼ للبحث على مرضي ا١تسلمُت 
 .كأخذىم إيل مستشفياهتم لتلقي العبلج البلـز ٢تم 

كما ذكر عبد اٟتارس مدير ا١تؤسسة احملمدية بأنو   (التلفاز كالراديو  )عن طريق اإلذاعة  .9
يوجد إذاعات ُب التلفاز االندكنيسي كلكن ليست كطنية ككذلك عن طريق ا١تذياع فيوجد 
الكثَت من اإلذاعات التنصَتية اليت تبث الربامج التنصَتية اليت تعرض تعاليم الدين النصراين 
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كفضل الرب ا١تسيح علي الناس كا١تساعدات اليت يقدمها الرب ا١تسيح للمحتاجُت كأف 
 . 163الرب ا١تسيح سوؼ يتحمل ذنوب العباد كيدخلهم اٞتنة 

يعٍت الصداقة بُت الرجل كا١ترأة حيث يتزكج الرجل ا١تسلم : عن طريق الناحية االجتماعية  .10
كىم يستغلوف , من امرأة نصرانية ٍب بعد مدة ٧تد الرجل قد تنصر كترؾ الدين اإلسبلمي

 .ىذه العبلقة كثَتا لتنصَت رجاؿ ا١تسلمُت 
عن طريق بناء دار األيتاـ كيستغلوف يتامى ا١تسلموف كما ذكر عبد الرحيم سعيد أحد  .11

الدعاة التابعُت للمحمدية بأف ا١تنصركف كيقوموا بدعوة إيل ىذه الدار كتقدًن ٢تم الرعاية 
االجتماعية ككذلك مساعدهتم ماديا ٍب دعوهتم العتناؽ الدين النصراين يقـو النصارل 

 . ببناء ا١تساكن للفقراء كا١تساكُت ُب مدينة ماالنق 
كتتناكؿ صصة ٢تذا الغرض ،كىي مخجملبلت، كالدكريات، كالصحف، اليت ٗتدـ التنصَت  .12

اجملبلت كالصحف نشاط ا١تنصركف كصور لبعض ا١تساعدات اليت تقدمها ىذه ىذه 
يطبع من العدد الواحد أحيانان مبليُت كيوزع باجملاف، كيرسل  ك،ا١تؤسسات لفقراء ا١تسلمُت 

 كذكر انديرم بأف ا١تنصركف ٯتتلكوف العديد من اجملبلت اليومية كاليت توزع بالربيد ١تن يريد
ُب ٤تطات القطار كاٟتافبلت كاليت تشرح بعض تعاليم النصرانية كصور للمساعدات اليت 

 .164تقدـ لفقراء ا١تسلمُت 
ا١تراسبلت كىي من أخطر ما يكوف، كأ٧تح الوسائل لسهولتها كحصو٢تا ُب الغالب  .13

حيث تقـو ا١تؤسسات التنصَتية بطباعة بعض ا١تراسبلت القصَتة توضح  كإمكانية تداك٢تا،
 .فيها تعاليم الدين النصراين كبصورة ٥تتصرة ليسهل علي الناس فهما 
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ا١تعوقات اليت تواجو اٞتمعية احملمدية ُب مواجهة التنصَت ُب مدينة   : ا١تبحث الثالث 
 ماالنق

 : احملمدية للجمعية ا١تالية ا١توارد- 

 كال قليل الدعم ىذا ككاف االندكنيسية الدكلة من ا١تايل الدعم علي احملمدية اٞتمعية تتحصل
 سابقا السعودية دكلة من ا١تايل الدعم تتلقي كما, اٞتمعية ىذه حاجات لسد يكفي

 ككذلك  اٞتمعية ٢تذه جيدا ماليا دعما يوفر كاف الذم الشيخ آؿ ٤تمد الشيخ من كبالتحديد
 عهد ُب كاف كىذا, اٞتمعية ٢تذه أيضا ا١تايل الدعم يقدـ كاف الذم ا١تواصي إبراىيم الشيخ
 بعد السعودية من الدعم توقف ٍب, سابقا احملمدية اٞتمعية يرأس كاف الذم الدين مشس الدين

 كقدره مبلغ إيراف قدمت حيث, كإيراف أمريكا من ماليا دعما اٞتمعية بتلقي ٝتاعها
 رجاؿ من ا١تايل الدعم علي احملمدية اٞتمعية فتحصل اْلف كأما 165.ركبية مليوف 800000

 كا١تدارس ا١تستشفيات مثل اٞتمعية ٘تلكها اليت االستثمارات إيل باإلضافة, األثرياء احملمدية
 التابع كالوقف الزكاة من األمواؿ علي احملمدية اٞتمعية ٖتصل كذلك, كالفنادؽ كاٞتامعات

   . للجمعية

 توجد بعض ا١تعوقات اليت تواجو اٞتمعية ُب مواجهة التنصَت ُب مدينة ماالنق 

 ذكر األستاذ انديرم بأف ا١تؤسسة احملمدية تعاين قلة الدعم ا١تايل الذم تتلقاه اٞتمعية  .1
حيث تتلقي ىذه , احملمدية مقارنة بالدعم ا١تايل الذم تتلقاه ا١تؤسسات التنصَتية

حيث تقـو ىذه الدكؿ بتقدًن األمواؿ , ا١تؤسسات الدعم من دكؿ مثل أمريكا كأسًتاليا
حيث قاـ ا١تسلمُت ُب ماالنق , كتوفَت كافة ما ٖتتاجو ىذه ا١تؤسسات التنصَتية, الكثَتة 

                                                           
165

 3/6/2016مقابلة مع األستاذ أندري أحد الدعاة التابع للمحمدٌة بتارٌخ - 



113 
 

اٞتنوبية بإنشاء مسجد لقطع ا١تشركع النصراين الذم تسعي ا١تؤسسات النتصَتية إقامتو 
كلكن لقلة الدعم ا١تايل مل يكتمل بناء ىذا ا١تسجد كُب انتظار , ُب ماالنق اٞتنوبية 

 كذكر ٤تمد نور اٟتكيم بأف ا١تؤسسة 166التربعات من ا١تسلمُت للتكملة ىذا ا١تسجد
احملمدية ٖتتاج إيل دعم مايل كبَت للمساعدة فقراء ا١تسلمُت ألف الفقراء ُب مدينة ماالنق 

 .كثَتكف جدا 
كما ذكر عبد الرحيم سعيد بأف , قلة الدعاة الذين لديهم اٟتماسة ١تواجهة التنصَت .2

الدعاة النابعُت للمحمدية ليس ٢تم ٛتاس ١تواجهة التنصَت  كخاصة بعد كفاة بعض 
كاألستاذ , الدعاة الذين كاف ٢تم دكر كبَت ُب مواجهة التنصَت مثل األستاذ ٤تمد ناصر

كذكر .167يسرم يانسا الذين كاف ٢تم دكر كبَت ُب مواجهة التنصَت ُب اندكنيسيا  
 . األستاذ انديرم بأف مركز الدعوة يسعي لتخريج دعاة ٢تم ٛتاس ١تواجهة التنصَت

ميوؿ الناس إيل ا١تدارس اٟتكومية كخاصة ُب ا١ترحلة االبتدائية كما ذكر الترباين رئيس  .3
شؤكف الًتبية كالتعليم ُب ا١تؤسسة احملمدية بأف معظم الناس يسجلوف أطفا٢تم ُب ا١تدارس 

أما ا١تدارس ,اٟتكومية ألهنا ٣تانا ٦تا يؤدم لنقص عدد الطلبة ُب ا١تدارس احملمدية  
 .احملمدية فيدفع الطالب رسـو الدارسة كقد تكوف أغلي من ا١تدارس اٟتكومية 

كثرة األجور اليت تدفعها اٞتمعية للمدرسُت كا١توظفُت التابعُت ٢تا  كما ذكر الترباين بأف  .4
ا١تؤسسة احملمدية تدفع أجور كثَتة مثل دفع إ٬تار بعض ا١تباين اليت تستغلها لبعض 

  . 168مع قلة الدخل ا١تايل للجمعية احملمدية, اإلدارات التابعة ٢تا
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حيث , قلة الطاقة اإلنسانية اليت ٖتتاجها اٞتمعية احملمدية لتشغيل ا١تؤسسات التابعة ٢تا .5
ينتقل بعض ا١تدرسُت من ا١تدارس احملمدية إيل ا١تدارس اٟتكومية نظرا الرتفاع األجور اليت 

 169تدفعها ا١تدارس اٟتكومية للمدرسُت كخاصة ذك ا٠تربة كالكفاءة العالية ُب التدريس

 إسًتاتيجية ا١تؤسسة احملمدية ١تواجهة التنصَت : ا١تبحث الرابع 

حيث تقـو بإنشاء ا١تدارس , تقـو ا١تؤسسة احملمدية بعمل موازنة مثبل من جانب التعليم
كٖتاكؿ ٖتسُت التعليم حىت تكوف أفضل تعليما من اٞتامعات , كاٞتامعات اإلسبلمية

كبفضل اهلل كفضل جهود ا١تؤسسة أصبحت اٞتامعة التابعة ٢تا ُب ا١تراتب , النصرانية
األكىل من حيث جودة التعليم كعدد الطلبة كا٠ترجُت كلعل أفضل مثاؿ على ىذه 

اٞتامعات جامعة احملمدية ٔتدينة ماالنق كىي جامعة كبَتة جدا ك٬تد هبا الكثَت من 
حيث يبلغ عدد الطلبة هبذه اٞتامعة حوايل , التخصصات العليمة كاإلسبلمية

كما تقـو اٞتامعة ,  طالبا موزعُت علي البكالوريوس كا١تاجستَت كالدكتوراه120126
كىي مادة إجبارية لكل الطلبة ا١تسلمُت  (احملمدية كاإلسبلـ  )بتدريس مادة اٝتها 

حيث يتم قبوؿ الطلبة النصارل ُب ىذه اٞتامعة كالغرض من ذلك ىو رغبة , كالنصارل
كفعبل ٧تحت , ا١تؤسسة ُب عرض اإلسبلـ علي ىوالء الطلبة رٔتا يدخل بعضهم اإلسبلـ

 كما ذكر األستاذ اندرم 170. ىذه ا١تؤسسة كدخل بعض الطلبة النصارل ُب اإلسبلـ
 ـ كصلوا أكؿ 2007 نصراين دخلوا اإلسبلـ ُب سنة 205باف ىناؾ ما يقارب من 

 .ـ كأغلبهم كانوا من ا٢تنود ُب ماالنق 2008صبلة عيد الفطر ُب سنة 
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كالنظر ُب تاريخ تأسيس اٞتمعية احملمدية ٧تد أف من ا١تعركؼ أف ا١تستعمرين ا٢تولنديُت 
كلذلك من ا١تبدأ األساسي , األكليُت نشركا عقيدة التنصَت بُت االندكنيسيُت ا١تسلمُت

لتقوم عقيدهتم اإلسبلمية كيعرفوف , للمحمدية ىي إرشاد الناس كتوعيتهم كتبليغهم
كمن خبلؿ ا١تقابلة اليت أجرىا الباحث .فَتفضوف النصرانية ّتميع ٤تاسنها , خطر التنصَت

 .مع رئيس شؤكف الًتبية ذكر بأف اٞتمعية احملمدية قامت بًتكيز ُب عدة أمور منها 

حيث ٘تتلك اٞتمعية احملمدية , تبدأ تربية األطفاؿ عند دخو٢تم إيل الركضة : الًتبية  .1
ركضة , العديد من ركضات األطفاؿ ُب مدينة ماالنق كلعل من أشهر ىذه الركضات 

Tk Aisiyah) )  ركضة أسيا بستاف األطفاؿ كىذه الركضة تابعة لشئوف الًتبية
حيث يدخل , باٞتمعية كال تتبع كزارة التعليم كتقبل ىذه الركضة األطفاؿ ُب سن الرابعة

حيث يتم تعليم األطفاؿ ,الطفل ُب السنة الرابعة كيتخرج من الركضة ُب السنة السادسة
اللغة العربية ك بعض السور من القرآف الكرًن كاٟتديث الشريف كتعليم األطفاؿ الوضوء 

حيث يتم تنمية الطاقة النفسية لدم األطفاؿ , كتعليم األطفاؿ بعض اللعب , كالصبلة
بعد ٗترج الطالب من الركضة يدخل ا١تدرسة االبتدائية , كهتيئتهم لدخوؿ ا١تدرسة االبتدائية

يدرس هبا الطالب مواد أساسية مثل القراءة كالكتابة , كمدة الدراسة هبا ثبلث سنوات
ككما تضيف الدكلة االندكنيسية ا١تادة اإلسبلمية تدرس ُب كافة ا١تدارس ,كاٟتساب

كتضيف اٞتمعية احملمدية للمدارس التابعة ٢تا حصص دراسية يتم , اٟتكومية كاألىلية 
كمادة القرآف  , ككذلك مادة الفقو, (اإلسبلـ كاحملمدية  )فيها تدريس مادة اٝتها 

كبعدىا يدخل الطالب ,كتاريخ الثقافة اإلسبلمية, كاللغة العربية, كمادة العقيدة, اٟتديث
كبعدىا 171, كبعدىا الثانوية ثبلث سنوات, إيل ا١تدرسة اإلعدادية كمدهتا ثبلث سنوات
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اٞتامعة ككل ىذه ا١تدارس ٖتت إدارة اٞتمعية احملمدية كىي اليت ٖتضر بعض ا١تناىج 
كيبلغ عدد ا١تدارس التابعة للجمعية احملمدية ُب مدينة .للمدارس كاٞتامعات التابعة ٢تا 

 مدارس 6ك,  مدارس إعدادية7ك,  مدارس ابتدائية6 مدرسة منها 19ماالنق حوايل 
كالعلـو الطبية ,   حيث تكوف بعض ا١تدارس متخصصة ُب العلـو األخرل 172.ثانوية 

حىت ال تكوف فقَتة , ك٢تذا فإف بناء ا١تدارس اإلسبلمية كالعمومية لتقوية األمة, كغَتىا 
كبتعلم كل العلـو تصبح األمة اإلسبلمية قوية , إما علميا أك ماليا أك عقيدة , كمسكينة 

كىذه ىي , كمن الناحية ا١تادية كاالقتصادية, من الناحية العلمية كالعقيدة خصوصا 
اإلسًتاتيجية األكيل كىي إسًتاتيجية بعيدة ا١تدل كتعترب أىم إسًتاتيجية عند احملمدية ك٢تذا 

ا١تؤسسة ٖتاكؿ بناء الكثَت من ا١تدارس ليس ُب ماالنق فقط كلكن ُب كل اندكنيسيا  
للرفع من مكانة الدكلة االندكنيسية بُت دكؿ , للقضاء علي اٞتهل كٖتقيق تقدـ علمي

كما ذكر عبد الرحيم سعيد رئيس شؤكف الدعوة كالًتجيح بأنو : العامل رعاية األيتاـ 
بالنظر ُب بعض مناطق ماالنق ٧تد ىناؾ بعض الطلبة األيتاـ ٭تتاجوا إيل مواصلة دراستهم 

كبشكل عاـ تساعد اٞتمعية احملمدية ىوالء الناس حيث تقـو اٞتمعية , من فقراء ا١تسلمُت
احملمدية برعاية ىوالء األيتاـ كاإلشراؼ علي تربيتهم كتقدًن ٢تم كل ما ٭تتاجونو من أكل 

كتعليم بعض ىوالء األيتاـ بعض اٟترؼ الصناعية اليت , كخدمات عبلجية, كمبلبس 
 5كما قامت اٞتمعية بإنشاء , تساعدىم ُب اٟتصوؿ على عمل لسد حاجاهتم الضركرية

 :مكاتب لرعاية األيتاـ ُب مدينة ماالنق منها 
 مكتب رعاية األيتاـ اٟتاج منصور  -أ 
 مكتب رعاية األيتاـ ا١تنورة  -ب 
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 مكتب رعاية األيتاـ ا١تخصص للذكور ُب كالية   -ج 
 مكتب رعاية األيتاـ ا١تخصص البنات  -د 
 173مكتب األيتاـ ُب سوكن  -ق 

ذكر عبد الرحيم سعيد بأف ا١تؤسسة احملمدية  قامت بإنشاء ٚتعية تتويل متابعة كرعاية  .2
كدخلوا اإلسبلـ كيًتأس ىذه , حديثي العهد باإلسبلـ  الذين كانوا نصارل سابقا 

اٞتمعية ا١تهندس أندرم دكراٌب كما تقـو ىذه اٞتمعية بتجميع الزكاة كالصدقات ُب مدينة 
ماالنق كيتم صرفها علي الفقراء من حديثي العهد باإلسبلـ كا١تسلموف القدماء 
 . ١تساعدهتم ُب توفَت ما ٭تتاجونو ككذلك حفظهم من الرجوع إيل الدين النصراين 

كما ذكر ٤تمد نور اٟتكيم بأف , للجمعية احملمدية ىيئة تًتكز ُب مواجهة التنصَت .3
كىي ترسل التسهيبلت , للمؤسسة احملمدية رجاؿ متخصصوف ُب مواجهة التنصَت

حيث يقوموف , كا١تاديات إيل القرل اليت فيها حركات التنصَت كخصوصا القرل ا١تسلمة
ىوالء الرجاؿ التابعُت للهيئة احملمدية بإعطاء ا١تسلموف الفقراء ا١تبلبس كالطعاـ كزكاة 

كأيضا يشاركوف ىوالء ,  من ا١تسلمُت ُب تلك القرلينكاألضاحي للمحتاج, الفطر 
كذكر أنديرم أحد الدعاة , الفقراء الصبلة ُب ا١تساجد كإعطاءىم احملاضرات اإلسبلمية

التابعُت للمحمدية بأف ا١تؤسسة ترسل الدعاة كىم ٤تملُت باألطعمة كا١تبلبس 
كا١تساعدات ا١تالية لتوزيعها علي الفقراء كخاصة ُب األعياد مثل عيد األضحى حيث 

تذبح األضاحي ُب مكاف ٬تتمع فيو ا١تسلمُت كيوزع اللحم علي اٞتميع ٦تا يدخل الفرح 
  .174كالسركر علي ىوالء الفقراء
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قامت ا١تؤسسة احملمدية ببناء ا١تساجد كا١تصليات ُب القرل الفقَتة كما ذكر عبد الرحيم  .4
, مسجد150سعيد بأف عدد ا١تساجد التابعة للمؤسسة احملمدية ُب مدينة ماالنق حوايل 

حيث يقـو الدعاة بتعليم ,   داعية ُب مدينة ماالنق 286كما بلغ عدد الدعاة حوايل 
, كتوعيتهم ٓتطر التنصَت عن طريق ا٠تطب اليومية, ا١تسلمُت تعاليم الدين اإلسبلمي

كذكر ٤تمد نور اٟتكيم بأف الدعاة يتحدثوف  . 175كاإلسبوعية كالشهرية كخطب اٞتمعة
حيث أدرؾ الدعاة خطر التنصَت ُب مدينة ماالنق لذلك قاموا , ُب خطبهم علي التنصَت

 بإرشاد الناس عن ٥تاطر التنصَت 
 كما ٖتدث ٤تمد نور اٟتكيم علي تقوية التعليم كىي إسًتاتيجية جديدة تقـو هبا  .5

, فمثبل ُب الصناعة كالزراعة كغَت٫تا , حيث تقـو بعمل دكرات علمية , ا١تؤسسة احملمدية 
فاٞتمعية تقـو بعمل دكرات تدريبية لبعض الناس من فقراء ا١تسلمُت الذين ليس لديهم 

تقدـ ٢تم اٞتمعية , مثل جٍت ٙتار بعض الفواكو كا١توز ,  عمل لتعليمهم حرفة معينة
كمن ٍب يبيعوىا الفبلحوف لئلكتفاء هبا كسد , احملمدية األْلت ا٠تاصة ّتٍت بعض الفواكو 

حيث بعد ىذه الدكرات يتأىل ا١تتخرجوف منها للقياـ بعدة أعماؿ , حاجاهتم الضركرية
ككذلك للحفاظ عليهم من ا١تؤسسات التنصَتية , يستفيدكف منها ماليا لسد حاجاهتم 

ٍب تدعوىم إيل اعتناؽ الديانة , اليت تستغل فقراء ا١تسلمُت لتقدـ ٢تم ا١تساعدات ا١تالية
كذلك يوجد لدم اٞتمعية احملمدية بعض الدعاة يتخصصوف ُب علم .النصرانية

crystiology ) )  حيث ىوالء الدعاة بنشر كتوزيع , كىو علم يدرس التنصَت
, كما ىو التنصَت , ا١تنشورات كا١تطويات اليت يوضحوف فيها الفرؽ بُت اإلسبلـ كالتنصَت 

  .176ككيقية مواجهتو 
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قامت اٞتمعية احملمدية باالىتماـ بالناحية الصحية كما ذكر عبد الرحيم سعيد بأف  .6
كما , ا١تؤسسة احملمدية  يوجد هبا قسم الشئوف الصحية الذم يهتم باألمور الصحية

أنشأت اٞتمعية العديد من ا١تستشفيات ك ا١تستوصفات ُب مدينة ماالنق لعبلج فقراء 
حيث ٬تد ا١ترضى التخفيضات كاألسعار ا١تناسبة ُب ا١تستشفيات , ا١تسلمُت ا١ترضى

كا١تستوصفات التابعة للجمعية احملمدية ْتيث يتمكن ا١تريض من ا٠تدمات الصحية 
كالرعاية الكاملة كبأسعار منخفضة مقارنة با١تستشفيات األخرل مثل مستشفي عايشية 

 . 177ككذلك مستشفى اٞتامعة احملمدية , كمستشفي األـ كالولد 
كما ستقـو اٞتمعية احملمدية ُب ا١تستقبل ْتصر األماكن اليت فيها التنصَت ٔتدينة ماالنق  .7

فمثبل تأخذ قرية كاحدة يكثر فيها التنصَت كتقـو بإنشاء مسجد هبا لتوعية ا١تسلمُت 
 .178ٓتطورة التنصَت كتكثف فيها عدد احملاضرات كعدد الدعاة

  الدراسة نتائج

 :من عرض البيانات كٖتليلها ُب السابق نستنتج اْلٌب 

  اندكنيسيا –النتائج ا١تتعلقة ٔتوضوع كيف انتشر التنصَت ُب مدينة ماالنق -  أكال 

 اندكنيسيا نتيجة ٞتهل ا١تسلمُت بتعاليم الدين اإلسبلمي – انتشر التنصَت ُب مدينة ماالنق  .1
مع فقر ا١تسلمُت كحاجتهم للمؤسسات , باإلضافة إيل جهل الناس ْتقيقة الدين النصراين

 .التنصَتية لتوفَت ما ٭تتاجونو 
حيث تكوف ا١ترأة النصرانية صداقة مع رجل مسلم ٍب ,  انتشر التنصَت عن طريق اٞتنس .2

 تغريو بالزكاج منها ٍب بعد ذلك تدعوه إيل اعتناؽ الدين النصراين  
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انتشر التنصَت عن طريق االجتماع حيث يقوموا ا١تنصَتين بتجميع عدد من ا١تسلمُت ٍب  .3
 يقوموف بتوزيع الطعاـ عليهم ٣تانا على فقراء ا١تسلموف  

  اندكنيسيا –النتائج حوؿ كيف أساليب التنصَت ُب مدينة ماالنق : ثانيا 

حيث ,  من كسائل التنصَت ُب مدينة ماالنق بشكل خاص من الناحية االقتصادية .1
يستغل ا١تنصركف ىذه الفرصة ك يقموف بتقدًن األكل كا١تبلبس لفقراء ا١تسلموف كمن ٍب 

 . يعرضوف عليهم التنصَت  
يقـو النصارل بتقدًن ا١تساعدات ا١تالية كيعطوا مرتبات شهرية لفقراء ا١تسلمُت  .2

 .كمساعدة أبنائهم علي مواصلة دراستهم ٣تانا ُب ا١تدارس النصرانية 
 . عن طريق إعطاء ا١تنح الدراسية ألبناء الفقراء من ا١تسلمُت ١تواصلة دراستهم  .3
 .عن طريق الدعاة الذين يقوموف بدعوة الناس العتناؽ الدين النصراين  .4

النتائج ا١تتعلقة ٔتوضوع ا١تعوقات اليت تواجو ا١تؤسسة احملمدية ُب مواجهة التنصَت ٔتدينة : ثالثا
  اندكنيسيا  –ماالنق 
قلة الدعاء باإلضافة إيل قلة ا٠تربات ُب مواجهة التنصَت ٦تا ٬تعل ا١تنصركف ينشركف التنصَت  .1

 داخل مدينة ماالنق 
ٔتا أف ا١تؤسسة قدٯتة كلكن ليس ٢تا القدرات ا١تالية كالبشرية ١تواجهة التنصَت ُب مدينة  .2

 ماالنق
ضعف كقلة اإلداريُت اٞتيدين الذين يستطيعوف عمل دكرات دعوية للرفع من ٛتاس الدعاة  .3

 .١تواجهة التنصَت 
كثرة ا٠تدمات اليت تقدمها اٞتمعية احملمدية ٦تا أدل إيل عدـ تتفرغها ١تواجهة التنصَت  .4

 .كىذا سبب ُب انتشار التنصَت ُب مدينة ماالنق 
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 النتائج ا١تتعلقة ٔتوضوع اإلسًتاتيجية اليت تتبعها اٞتمعية احملمدية ُب مواجهة التنصَت : رابعا

كديار األيتاـ إليواء أبناء , الًتكيز علي الًتبية كرعاية األيتاـ كذلك بإنشاء ا١تدارس اإلسبلمية  .1
 ا١تسلمُت كاٟتفاظ عليها من ا١تؤسسات التنصَتية 

تركيز على تدريب الدعاة كخطباء ا١تساجد كتبصَتىم بأساليب التنصَت اليت تتبعها ا١تؤسسات  .2
 .التنصَتية ليتم توضيحها للمسلمُت حىت ال يقعوا ُب التنصَت 

 علي اٞتمعية احملمدية التواصل مع ا١تنضمات اإلسبلمية األخرل للتعاكف ُب مواجهة التنصَت  .3
ضركرة كجود خطة مستقبلية كاضحة تعدىا اٞتمعية للقضاء على الصعوبات اليت تواجها ُب  .4

 . مواجهة التنصَت 
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 الفصل الخامس
 مناقشة نتائج البحث

بعد أف قاـ الباحث بعرض البيانات كًب ٖتليها كاالستنتاجات ُب الفصل السابق توصل 
 : الباحث إيل النتائج اْلتية 

 حركة مناقشة نتائج السؤاؿ األكؿ للدراسة ا١تتعلق ٔتوضوع كيف انتشرت: أكال 
 ماالنق  مدينة ُب التنصَت

من خبلؿ ما ًب عرضو كٖتليلها ُب ا١تبحث السابق كا١تتعلق بعرض البيانات من مصادر البحث 
 اندكنيسيا كاليت ٯتكن تلخيصها ُب –ا٠تاصة ٔتوضوع كيف انتشر التنصَت ُب مدينة ماالنق 

 :اْلٌب 
انتشر التنصَت ُب مدينة ماالنق  عن طريق جهل ا١تسلمُت بتعاليم الدين اإلسبلمي باإلضافة  .1

 .ككذلك فقر ا١تسلمُت كعدـ توفر فرص العمل , إيل جهل ا١تسلمُت ْتقيقة التنصَت 

حسب رأم الباحث أف السبب ُب انتشار التنصَت ُب مدينة ماالنق ىو الفقر الذم يعانيو 
ككذلك عدـ توفر فرص العمل اليت يستطيع ا١تسلم هبا من سد حاجاتو , ا١تسلمُت
أما جهل ا١تسلمُت بتعاليم الدين اإلسبلمي فمن السهل شرح للناس ىذه , الضركرية

التعاليم عن طريق الدعاة ا١تسلمُت اللذين لديهم العلم الشرعي ك٢تم قدرة على تفهيم 
الناس كتوعيتهم ْتقيقة الدين النصراين كأف اهلل ال يقبل ُب اْلخرة من الناس إال دين كاحد 

ك٢تذا انتشار التنصَت ُب مدينة ماالنق عن طريق ا١تساعدات اليت يقدمها , كىو اإلسبلـ
النصارل إيل فقراء ا١تسلمُت من باب ا١تساعدة اإلنسانية كلكن ُب اٟتقيقة ىو مدخل ٢تم 

 . لعرض التنصَت على ىوالء الفقراء
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حيث تكوف ا١ترأة النصرانية صداقة مع رجل مسلم كتعرض عليو الزكاج , عن طريق اٞتنس .2
كيزيد عدد  نصرانية أسرة تنشأ الطريقة كهبذه, منها كبعد ذلك ٧تد الرجل قد تنصر 

 النصارل 
ٕتميع ا١تسلمُت كتوزيع األكل كا١تبلبس علي الفقراء كا١تساكُت كىذا ما تقـو بو ا١تؤسسات  .3

 .النصرانية لًتغيب ا١تسلمُت العتناؽ الدين النصراين 

 نشاط ىناؾ أف البحث مصادر بإجابة ا١تتعلقة البيانات استعراض خبلؿ من للباحث اتضح 
حيث يستغلوف  جهل الناس بتعاليم الدين , ماالنق لنشر الديانة النصرانية  مدينة للمنصرين

الوسائل تعترب من  ىذه اإلسبلمي كيقوموف ا١تنصركف  بتوفَت األكل كا١تبلبس كالتعليم ك
اٟتاجات الضركرية للناس ك ذكر ٦تدكح اٟتريب إف انتشار التنصَت ُب البلداف العربية ىو جهل 

ا١تسلمُت بدينهم كعدـ معرفتهم ْتقيقة التنصَت باإلضافة إيل فقر ا١تسلمُت كقياـ بعض ا١تنصركف 
بتوزيع األكل كا١تبلبس على فقراء ا١تسلمُت كاستغبلؿ النساء ُب إغراء بعض رجاؿ ا١تسلمُت 

كما ذكر راشد بن عثماف الزىراين بأف ا١تنصركف  .179كمن ٍب دعوهتم إيل اعتناؽ دين النصرانية
قد جندكا كل طاقاهتم ا١تادية كالعلمية لنشر التنصَت حيث يستغلوف الفقراء من ا١تسلمُت 

كذلك يقـو ا١تؤسسات التنصَتية بإرساؿ الدعاة للمناطق , كيقدموف ٢تم ا١تساعدات ا١تالية 
كيقوموف أيضا بإرساؿ األطباء لتقدًن ا٠تدمات الصحية , ا١تسلمة لنشر تعاليم الدين النصراين 

كما ذكر بأف ا١تؤسسات التنصَتية كالكنائس تتلقى مساعدة , للمرضى الفقراء من ا١تسلمُت
كبَتة من الدكؿ األكربية كا١تتمثلة ُب ا١تساعدات ا١تالية كبعض ا١تساعدات اإلنسانية األخرل 

.180 
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 –ماالنق  مدينة ُب التنصَت مناقشة نتائج الثاين ا١تتعلقة ٔتوضوع كيف كسائل: ثانيا 
 اندكنيسيا 

 من البيانات بعرض كا١تتعلق السابق ا١تبحث ُب كٖتليلها عرضو ًب ما خبلؿ       من
 ٯتكن كاليت اندكنيسيا – ماالنق مدينة كسائل التنصَت ُب ٔتوضوع ا٠تاصة البحث مصادر

 اْلٌب ُب تلخيصها

يعترب استغبلؿ اٟتالة االقتصادية من أىم كسائل التنصَت الذم ٘تارسو ا١تؤسسات التنصَتية  .1
حيث يقـو ا١تنصركف بتقدًن ا١تساعدات ا١تالية كتقدًن األكل كا١تبلبس , ُب مدينة ماالنق

كعاد يشًتطوف عليهم استمرار ىذه , لفقراء ا١تسلمُت كمن ٍب يدعوهنم إيل اعتناؽ التنصَت
 ا١تساعدات دخو٢تم ُب دين النصرانية 

استغبلؿ اٟتالة االجتماعية كىي الصداقة بُت ا١ترأة كالرجل حيث يتزكج الرجل ا١تسلم من  .2
ٍب بعد مدة ٧تد الرجل قد تنصر كترؾ الدين اإلسبلمي كىي يستغلوف ىذه , امرأة نصرانية

 العبلقة كثَتا لتنصَت رجاؿ ا١تسلمُت 
نشاط ا١تؤسسات التنصَتية من حيث الدعاة كقوة نفوذ ىذه ا١تؤسسات إيل اإلضافة إيل  .3

الدعم ا١تايل الذم تتلقاه ىذه ا١تؤسسات من الدكؿ األكربية كما تقـو بو من مساعدات 
 .لفقراء ا١تسلمُت كمساعدة أبناءىم على مواصلة دراستهم 

بناء الكنائس كاالىتماـ ٔتظهرىا ا٠تارجي ككذلك قوة اإلعبلـ الذم تتمتع بو ا١تؤسسات  .4
التنصَتية كما يقوموف بو من طباعة رسائل ككتب لنشر تعاليم الدين النصراين كبعدة لغات حىت 

 مصادر بإجابة ا١تتعلقة البيانات استعراض خبلؿ من للباحث اتضح. يسهل على الناس فهما 
حيث استغبلؿ , أف ا١تنصركف استعملوا كسائل كثَتة لتنصَت الناس ُب مدينة ماالنق البحث

كذلك بناء الكنائس , ا١تنصركف الظركؼ االقتصادية اليت يعاين منهم الناس ُب مدينة ماالنق
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كاالىتماـ هبا كنشاط دعاة النصرانية ُب مدينة ماالنق كما ذكر أٛتد ٤تمود أبوزيد ُب كسائل 
التنصَت ُب مصر حيث يقوموا ا١تنصركف باستغبلؿ ضعف اٟتالة االقتصادية ُب مصر كيقوموف 

كاستغبلؿ النساء كوسيلة لتنصَت رجاؿ ا١تسلمُت كما قاموا ببناء عدد , بتوزيع األكل كا١تبلبس 
كبَت من الكنائس كاليت يدعوف إليها فقراء ا١تسلمُت لتناكؿ الطعاـ كأخذ بعض ا١تساعدات 

ا١تالية ك إقامت اٟتفبلت كخاصة ُب ا١تناسبات ا١تسيحية مثل عيد رأس السنة كما قاموا ببناء 
 كما 181مدارس نصرانية كجامعات كمعاىد لتخريج دعاة ٤تًتفُت كإرسا٢تم لنشر الدين النصراين

 ُب التنصَت ُب أفريقيا بأف ا١تنصركف استعملوا كسائل عديدة أٛتد عبد اهلل سيف الرفاعيذكر 
كما قاموا بطباعة , منها تقدًن ا١تساعدات ا١تالية كا٠تدمات الطبية ُب ا١تناطق الفقَتة للمسلمُت

كقاموا باستغبلؿ اإلذاعة كبث , الكتب كالرسائل القصَتة اليت توضح تعاليم الدين النصراين
 ا١تراكز التنصَتية بشراىة زائدة مفرطةكبنو العديد من الكنائس . برامج دعوية العتناؽ النصرانية

من % 2ٔتايل ؛ حيث ال يوجد إال « باماكو » كانت ىناؾ كنيسة كحيدة ُب العاصمة 
 كنيسة 32ًب بناء  التنصَت السكاف من النصارل ؛ إال أنو اْلف كبسبب النمو الكبَت ُب حركة

   . 182ُب العاصمة كحدىا
 ا١تؤسسة تواجهها اليت الصعوبات ٔتوضوع ا١تتعلقة مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث: ثالثا 

 اندكنيسيا  – ماالنق مدينة ُب التنصَت مواجهة ُب احملمدية

 من البيانات بعرض كا١تتعلق السابق ا١تبحث ُب كٖتليلها عرضو ًب ما خبلؿ        من
ٔتوضوع الصعوبات اليت تواجهها ا١تؤسسة احملمدية ُب مواجهة  ا٠تاصة البحث مصادر

 :اْلٌب ُب تلخيصها ٯتكن كاليت اندكنيسيا– التنصَت ُب مدينة ماالنق 
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قلة الدعم ا١تايل الذم تتلقاه اٞتمعية احملمدية مقارنة بالدعم ا١تايل الذم تتلقاه ا١تؤسسات  .1
التنصَتية فهم يتلقوف الدعم من أمريكا ك أسًتاليا كتقـو ىذه الدكؿ بتوفَت كافة احتياجات 

ا١تؤسسات التنصَتية حيث تتلقي اٞتمعية دعما ماليا من الدكلة االندكنيسية كلكنو قليل 
باإلضافة إيل االستثمارات التابعة ٢تا مثل ا١تدارس كاٞتامعات كا١تستشفيات كالفنادؽ كىذا 

 كلو ال يكفي ألف مواجهة التنصَت ٖتتاج إيل أمواؿ كثَتة 
 ينتقل حيث, ٢تا التابعة ا١تؤسسات لتشغيل احملمدية اٞتمعية ٖتتاجها اليت اإلنسانية الطاقة قلة .2

 تدفعها اليت األجور الرتفاع نظرا اٟتكومية ا١تدارس إيل احملمدية ا١تدارس من ا١تدرسُت بعض
 التدريس  ُب العالية كالكفاءة ا٠تربة ذك كخاصة للمدرسُت اٟتكومية ا١تدارس

قلة الدعاة الذين لديهم اٟتماس ١تواجهة التنصَت ُب مدينة ماالنق كخاصة بعد كفاة بعض  .3
 الدعاة الذين كاف ٢تم دكر كبَت ُب مواجهة التنصَت كخلق اٟتماس ُب ركح الدعاة اْلخرين 

 الدعاة ٛتاس من للرفع دعوية دكرات عمل يستطيعوف الذين اٞتيدين اإلداريُت كقلة ضعف .4
 كعدـ قدرهتم على إعداد خطط كاضحة للمواجهة التنصَت ُب مدينة ماالنق . التنصَت ١تواجهة
البحث بأف الصعوبات  مصادر بإجابة ا١تتعلقة البيانات استعراض خبلؿ من للباحث اتضح

اليت تواجو ا١تؤسسة احملمدية ُب مدينة ماالنق ىي قلة الدعم ا١تادم حيث ٖتتاج ا١تؤسسة إيل 
أمواؿ كثَتة لتتمكن من مواجهة التنصَت كقد ذكر رضا عبد الودكد ُب مواجهة التنصَت ُب 

بنجبلديش علي خط ىاييييت بأف من الصعوبات اليت تواجها ا١تؤسسة اإلسبلمية ىي نقص 
الدعم ا١تايل من الدكلة فيما تتلقي ا١تؤسسات التنصَتية التسهيبلت ا١تالية الكبَتة حيث ذكر 

كلقد قامت ا١تؤسسات التنصَتية ببناء العديد من , بأنو ال يوجد مشكلة ُب الناحية ا١تالية
ا١تدارس كاٞتامعات كلعل من أشهرىا جامعة نوترادـ اليت تقع ُب قلب العاصمة حيث 

تستطيع ا١تؤسسات التنصَتية تقدًن ا١تساعدات ا١تادية ككل ما ٭تتاجو الفقراء كدكف تأخر 
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كخاصة ُب حدكث بعض الكوارث الطبيعية كذلك قلة الدعاة األكفاء الذين ٢تم قدرة علي 
عدـ كما ذكر زيد بن عبد الكرًن الزيد  183رد الشبهات اليت يلقيها ا١تنصركف بُت ا١تسلمُت 

، كال ٣تلس إدارة  ُب ا١تؤسسات اإلسبلمية ةمات الداخلميوزع ا١تسؤكؿم كجود تنظيم إدار
عبلقتهم هبا ىي فقط ف  اْلثار السيئة ٢تذا األمر أف يشعر بعض العاملُت أؿيسهر عليها، فأؽ
ة كمشاركة فعالة ُب السهر مة كضحاىا، ال عبلقة دينمة قد تنتهي بُت عشمعبلقة كظيفة شهر

     .184معليها، كالسعي ُب تطويرىا كاالرتقاء هبا، كتوسيع ٣تاالت تأثَتىا ُب اجملتمع اإلسبلـ
مناقشة نتائج السؤاؿ الرابع ك ا١تتعلقة ٔتوضوع إسًتاتيجية اٞتمعية احملمدية ُب : رابعا 

 مواجهة التنصَت 
 مصادر من البيانات بعرض كا١تتعلق السابق ا١تبحث ُب كٖتليلها عرضو ًب ما خبلؿ       من
 – ماالنق مدينة ُب التنصَت مواجهة ُب احملمدية إسًتاتيجية ا١تؤسسة ٔتوضوع ا٠تاصة البحث

 :اْلٌب ُب تلخيصها ٯتكن كاليت اندكنيسيا
حيث أف ا١تدارس اإلسبلمية متخصصة ُب العلـو , بناء ا١تدارس اإلسبلمية كا١تدارس العمومية .1

بينما ا١تدارس العمومية تتعلق بالعلـو األخرل مثل , اإلسبلمية مثل القرآف كالسنة كالفقو 
ك٢تذا فإف ا١تدارس اإلسبلمية كالعمومية لتقوية ا١تسلمُت ُب مدينة , العلـو الطبية كا٢تندسية 

 .كبذلك يصبح ا١تسلموف ال ٭تتاجوف لغَتىم , ماالنق عقيدة كعلميا كماليا
بناء ا١تساجد كا١تصلي ُب القرل الفقَتة كإرساؿ الدعاة ا١تسلموف لتلك القرل حيث يقيموف  .2

ُب ىذه القرل مع الفقراء لتعليم الناس ُب ا١تساجد من خبلؿ الدركس كاحملاضرات اإلسبلمية 
 كتوعيتهم ٓتطر التنصَت 
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 حيث يقـو ىوالء crstiologyيوجد لدم اٞتمعية بعض الدعاة ا١تتخصصوف ُب علم  .3
الدعاة بتوزيع منشورات كإلقاء احملاضرات يوضحوف فيها الفرؽ بُت اإلسبلـ كالتنصَت كما 

 عبلقة الببلد األخرل بنشر التنصَت كما ىي سبل مواجهة التنصَت 
كما ستقـو اٞتمعية بوضع خطة يتم فيها حصر األماكن اليت فيها التنصَت ُب مدينة ماالنق  .4

 كمن ٍب تكثف فيها عدد احملاضرات اليت توضح للناس خطر التنصَت

البحث بأف لدم ا١تؤسسة  مصادر بإجابة ا١تتعلقة البيانات استعراض خبلؿ من للباحث  اتضح
احملمدية إسًتاتيجية جيدة ُب مواجهة التنصَت كاليت تتمثل ُب خلق توازف بينها كبُت ا١تؤسسات 

بل كتسعي إيل أف تكوف أفضل من ا١تؤسسات التنصَتية للحفاظ علي ا١تسلمُت من , التنصَتية
إف إنشاء مدارس  ُب كتاب تنصَت ا١تسلمُت الرزاؽ ديار بكريل عبد خطر التنصَت كما ذكر

 الفقراء ، كدعم ا١تؤسسات اإلسبلمية، كاستقباؿ الطبلب  ُب ا١تناطق اليت هبا مسلمُت إسبلمية 
كيشعرىم بأف ٢تم سندان الفقراء كل ذلك يرفع من معنويات ىؤالء ,  ا١تدارس اإلسبلمية للتعلم ُب

كما ذكر راغب السرجاين  ُب األمة اإلسبلمية ُب ,  185إسبلمياى يواسيهم كيشد من أزرىم
ىم الذين ٯتلكوف القدرة على التأثَت ُب الناس كتنبيههم بأف للدعاة دكر كبَت ؼمواجهة التنصَت  

ٓتطورة التنصَت كخطورة منظمات اإلغاثة كخططها ا١تشبوىة للتأثَت على ىوية كعقيدة الشعب 
 مطالىبوف بأف يعيشوا كسط الناس ليل هنار ال يفارقوهنم؛ ٭تدثوهنم عن لدعاةالصومايل؛ ك٢تذا فا

ا٠تطر احملدؽ هبم كيدعوهنم إىل الثبات على دين اهلل كيبيِّنوف ٢تم كيفية التعامل مع ا١تنصرين 
كيبينوف ٢تم أيضنا فساد العقيدة النصرانية، كأهنا عقيدة ىشَّة سرعاف ما هتتز إذا اقًتب منها 

 . 186 ا١تتخصصوف ُب النصرانية من ا١تسلمُت
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 الفصل السادس

 ا٠تبلصة كالتوصيات كا١تقًتحات 

 ا٠تبلصة : أكال 
ًب , من خبلؿ معرفة إسًتاتيجية ا١تؤسسة احملمدية ُب مواجهة التنصَت ُب مدينة ماالنق

التوصل إيل ٣تموعة من االستنتاجات اليت تتعلق ٔتوضوع البحث كاقًتاح التوصيات 
 :كٯتكن تناك٢تا كاْلٌب , ا١تناسبة للجمعية احملمدية ٔتا يساعدىا ُب مواجهة التنصَت

 : انتشر التنصَت ُب مدينة ماالنق بسب عدة أمور نذكر منها  .1
الفقر الذم يعاين منو ا١تسلمُت حيث جعل ا١تؤسسات التنصَتية تستغل ظركؼ ا١تسلمُت 

 االجتماع طريق عن كالتنصَت, بتقدًن ا١تساعدات ٢تم كدعوهتم إيل اعتناؽ الدين النصراين
 كخاصة ٣تانا عليهم الطعاـ بتوزيع يقوموف ٍب ا١تسلمُت من عدد بتجميع النصارل يقـو حيث
 كاختبلط, اٟتياة نواحي ٚتيع من األخرل احتياجاهتم ُب كالنظر, ا١تسلمُت من الفقراء

 كتأثر, العقائدية ا١تفاصلة حيث للمسلمُت البلزمة التوعية كجود عدـ مع كالنصارل ا١تسلمُت
 ببعض النصارل احتفاؿ ُب ا١تسلمُت مشاركة عند كخاصة النصارل ببعض ا١تسلمُت بعض

 .النصرانية ا١تناسبات
أدت إيل انتشار التنصَت نذكر منها  ماالنق مدينة ُب التنصَت اليت يستعملوف ا١تنصركف كسائل .2

 :ما يلي 
 ماالنق مدينة ُب ا١تسلمُت من للمحتاجُت كا١تبلبس األطعمة بعض كإعطاء الكنائس إنشاء

 اإلٯتاف ضعفاء يذلك فيستغلوف, النصارل دين اعتناؽ إيل كالدعوة التعليم طريق عن ككذلك
  .ا١تسلمُت من
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 الغالب ُب كحصو٢تا لسهولتها الوسائل كأ٧تح يكوف، ما أخطر من كىي كا١تراسبلت
 توضح القصَتة ا١تراسبلت بعض بطباعة التنصَتية ا١تؤسسات تقـو حيث تداك٢تا، كإمكانية

 طريق كعن, فهما الناس علي ليسهل ٥تتصرة كبصورة النصراين الدين تعاليم فيها
 ا١ترضي ٭تتاجها اليت العبلجية ا٠تدمات بتقدًن النصارل يقـو حيث,الصحية ا١تساعدات

 كتقـو التنصَتية للمؤسسات التابعة ماالنق مدينة ُب ا١تستشفيات من العديد لوجود كنظر
 إيل كأخذىم ا١تسلمُت مرضي على للبحث اإلسعاؼ سيارات باستعماؿ ا١تؤسسات ىذه

 يوجد ( كالراديو التلفاز ) اإلذاعة طريق كعن, ٢تم البلـز العبلج لتلقي مستشفياهتم
 فيوجد ا١تذياع طريق عن ككذلك كطنية ليست كلكن االندكنيسي التلفاز ُب إذاعات
 النصراين الدين تعاليم تعرض اليت التنصَتية الربامج تبث اليت التنصَتية اإلذاعات من الكثَت
 كأف للمحتاجُت ا١تسيح الرب يقدمها اليت كا١تساعدات الناس علي ا١تسيح الرب كفضل
 اٞتنة كيدخلهم العباد ذنوب يتحمل سوؼ ا١تسيح الرب

  اندكنيسيا  –ا١تعوقات اليت تواجو ا١تؤسسة احملمدية ُب مواجهة التنصَت ٔتدينة ماالنق  .3

تتمثل ُب قلة الدعم ا١تايل الذم تتلقاه اٞتمعية احملمدية من الدكلة االندكنيسية كقلة الدعاء 
 احملمدية اٞتمعية ٖتتاجها اليت اإلنسانية الطاقة كقلة, الذين لديهم اٟتماس ١تواجهة التنصَت

 إيل احملمدية ا١تدارس من ا١تدرسُت بعض ينتقل حيث, ٢تا التابعة ا١تؤسسات لتشغيل
 كخاصة للمدرسُت اٟتكومية ا١تدارس تدفعها اليت األجور الرتفاع نظرا اٟتكومية ا١تدارس

 .التدريس  ُب العالية كالكفاءة ا٠تربة ذك

 التنصَت ُب مدينة ماالنق  مواجهة ُب احملمدية اٞتمعية إسًتاتيجية .4
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تسعي اٞتمعية احملمدية إيل خلق مدارس كجامعات ذات قيمة عالية بُت ا١تدارس 
كحصر األماكن اليت يوجد هبا التنصَت ُب مدينة ماالنق لتكثيف احملاضرات , األخرل

كتقوية التعليم كالدكرات العلمية ُب الصناعة , اإلسبلمية كتوعية الناس ٓتطر التنصَت
كالزراعة لبعض الناس الذين ليس لديهم عمل لتعليمهم اٟترؼ الزراعية كالصناعية لسد 

كما يوجد لدم اٞتمعية رجاؿ متخصصوف ُب مواجهة التنصَت , حاجاهتم الضركرية
كىي ترسل ا١تساعدات ا١تادية إيل فقراء ا١تسلمُت عن طريق ىوالء الرجاؿ كخاصة ُب 

 .ا١تناسبات اإلسبلمية 

 التوصيات : ثانيا 

ضركرة انتباه ا١تؤسسة احملمدية ٠تطر التنصَت كتوعية ا١تسلمُت بأف الدين اإلسبلمي ىو  .1
 .الدين الذم يقبلو اهلل كلن يقبل اهلل دين غَته 

 االستعانة ٓتربات إدارية كدعاة قادرين على إعداد خطة ١تواجهة التنصَت  .2
عقد دكرات كمؤ٘ترات إسبلمية للعاملُت با١تؤسسة لتأىيلهم ُب ٣تاؿ الدعوة اإلسبلمية  .3

 كتعليمهم اللغة العربية عن طريق التعاكف مع إحدل الدكؿ العربية 
 زيادة كتطوير ا١ترافق ا٠تدمية اليت تتبع ا١تؤسسة احملمدية لتقوية الوارد ا١تايل من ىذه ا١ترافق  .4

 ا١تقًتحات : ثالثا 
 توعية ا١تسلمُت ُب مدينة ماالنق ٓتطر التنصَت كنشر تعاليم الدين اإلسبلمي  .1
ضركرة تعاكف ا١تؤسسة احملمدية مع ا١تؤسسات اإلسبلمية األخرل ُب مدينة ماالنق  .2

 ١تواجهة التنصَت 
زيادة االىتماـ بالدعاة التابعُت للجمعية كمنحهم البعثات ا٠تارجية للدكلة اإلسبلمية  .3

 لتلقي العلـو الشرعية 
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 إجراء ا١تزيد من الدراسات كالبحوث العلمية ا٠تاصة ٔتوضوع التنصَت ُب مدينة ماالنق  .4
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 ا١تراجع كا١تصادر 
 :ا١تصادر  -أ 

 القرآف الكرًن 
 األحاديث النبوية 

 ا١تراجع  -ب 
 القاىرة . دار الصحوة . التنصَت مفهومو كأىدافو ككسائلو كسبل مواجهتو .    علي بن إبراىيم النملة 

  1993      سنة 
غزة  -اإلسبلمية اٞتامعةاإلسبلمية  للعلـو القادر عبد األمَت جامعة  ا٠تضرم ٤تمد عاطف    أمل
  عمادة

  ا٠تضرم ٤تمد عاطف أمل للباحثة فلسطُت ُب اٟتديث العصر ُب التنصَت بعنواف          ْتث
اإلسبلمية  العقيدة الدين قسم أصوؿ العليا كلية الدراسات اإلسبلمية للعلـو القادر عبد األمَت جامعة

2009-2010. 

 رسالة دكتوارة بعنواف التبشَت كأثاره ُب اندكنيسيا ُب القرف الرابع عشر ا٢تجرم- –مغفور عثماف

  ـ 1985 – القرل أـ جامعة

                                                                             1993 دمشق –دار ابن كثَت . كتاب اٞتنائز , البخارمأيب عبداهلل ٤تمد بن إٝتاعيل 
  ـ مطبعة األمة1994 – الطبعة األكيل  أضواء علي التبشَت كا١تبشرينعبدا١تالك سلماف

  ـ 1997دار االفكر العريب   جوانب من الغزك الفكرم ا١تعاصر،السماعلي، أمُت ٤تمد 

،  2006ط لتبشَت الصلييب، ا. صاّب  السيد بن اهلل سعد

االستعمار , االستشراؽ , التبشَت ,  كخوافيها  أجنحة ا١تكر الثبلثةا١تيداين حبكنة حسنعبدالرٛتن 
 ـ 2000 سنة 8دمشق ط , 
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 مصر، الطبعة- مكتبة الًتاث اإلسبلمي   اإلذاعات التنصَتية ا١توجهة إىل ا١تسلمُت العربشليب كـر
                                                                                                                 ـ 1991األكىل 

 
دار العلـو  ط :  القاىرة – كادم النيل التبشَت النصراين ُب جنوب السوداف . إبراىيم عكاشة

 ـ 1982

ـ                                                                      1999 كالتوزيع كالنشر للطباعة قباء دار القاىرة،) كالتبشَت االستشراؼ(السيد، ٤تمد ، اٞتليند  

ـ                                                                                        2001-الطبعة الثانية . العصرانيوف بُت مزاعم التجديد كميادين التغريب .٤تمد حامد ناصر 
(                                                                                                                                                                                                                                       1962)دار النهضة العربية , نظرية ا١تؤسسة العامة ا١تهنية ُب القانوف اإلدارم , ٤تمد بكر القباين 

 , دار الكتاب كالسنة , التنصَت تعريفو أىدافو كسائلو حسرات ا١تنصرين   ,   عبدالرٛتن بن عبداهلل 

 ـ 1999      الطبعة األكيل 

ما ٬تب أف يعرفو ا١تسلم من حقائق عن .إبراىيم السليماف اٞتبهاف . التنصَت أبو عاصم الربكاٌب 
  ـ 2006 الرئاسة العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد : الرياض .- التنصَت كالتنشَت 

اليمن  . دار اٟتديث بدماج   أبو عبدالرٛتن صديق اندكنيسي  . كشف ظلمات التنصَت
                                                                                                               ق 1431

, 1ط, األسس النظرية كتطبيقها ُب اإلدارة , أساليب البحث العلمي . نائل حافظ العواملة 
1995  .

 ط ,  دار الفكر –دمشق , رجاء كحيدم دكريدم البحث العلمي أساسياتو النظرية ك٦تارستو العلمية    

  2002سنة  .  1

 دار , مناىج كأساليب البحث العلمي النظرية كالتطبيق , عثماف ٤تمد غنيم , رْتي مصطفي علياف 
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   102ـ ص 2000 سنة 1ط ,  عماف  –       الصفاء 

 ـ اٟتركة2011 سنة االندكنيسي طيب ٤تمد ٥تلص أٛتد للباحث ا١تاجستَت لنيل رسالة  - 
 .  لئلسبلـ الدعوة ُب كدكرىا أندكنيسيا ُب احملمدية

 ٦2010تدكح اٟتريب أسباب كسائل التنصَت ُب الدكؿ العربية  

 23/6/2016تاريخ اإلقتباس  . 2014األىداؼ األخرل للتنصَت . راشد بن عثماف الزىراين 
http://www.alukah.net/spotlight/0/69795/ 

 اإلصدار األكؿـ  2012تنصَت ا١تسلمُت  , عبد الرزاؽ ديار بكريل 

http://www.alukah.net/authors/view/home/5791 

  مواقع االنًتنت 

: اإلنًتنيت ُب ا١توقع التنصَت، حوؿ مذكرة العودة فهد بن سلماف

www.Alsalafyoon.com/salman/aldah/Tanseer.htm   

( - السعودية )الطائف - الصديق مكتبة ٛتداف، نذير ،"الفكرم الغزك ُب ٛتداف، نذير
http://www.salmajed.com/node/98262(      مارس )الدعوة ٣تلة  - 2010 

(   1095 )العدد - السعودية- 

    http://www.ahlalhdeeth.com /vb/showthread.php اٟتديث أىل ملتقي 

 ,  ـ 2001 سنة العودة سليماف للشيخ اإلسبلمي العامل ٬تتاح تنصَت

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent  
  udioid=13764  

- Badan pusat statisti Indonesia  www. 
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www. kukuh santoso fakta malang 2007. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8
%A7%D9%86%D8%BA 

http://www.muhammadiyah.or.id  / pp muhammadiyah 

 .ـ 2010أٛتد ٤تمود أبوزيد كسائل التنصَت ُب مصر 
http://www.alukah.net/culture/0/10052/ 

 .ـ 2012أٛتد عبداهلل سيف الرفاعي التنصَت ُب أفريقيا  
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2504 

ـ 2010رضا عبد الودكد ُب مواجهة التنصَت ُب بنجبلديش علي خط ىاييييت 
http://www.alukah.net/culture/0/19740  

 . اإلسالم طريق|  (كحلوؿ معوقات) ا١تعاصرة ُب غرب إفريقيا اإلسالمية الدعوة,٤تمد جودة 
 ـ  2014

http://ar.islamway.net/article/23665/%D8%A7%D9%84%D8%
AF%D8%B9%D9%88%D8%A 

  م 2011 األمة اإلسالمية في مواجهة التنصير . السرجاني راغب
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88

%D9%85%D8%A7%D9%84-% 
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 قائمة ا١تبلحق 

 جدكؿ بعدد ا١تدارس التابعة للمؤسسة احملمدية ُب مدينة ماالنق- 1

Data Sekolah Muhammadiyah kota Malang tahun 2015- 2020 

E- mail TLP Alamat Sekolah n
o 

Muh1-1927@yahoo.com 36613
3 

IL.kawi no 
7 klojen 

kota malang 

SD 

Muhamma
diyah 1   

1 

Sdmuhammadiyah4@roketmail.com 48629
9 

JL  .            

sudimoron 
o.19 

lowokwaru
- kota 

malang  

SD 
Muhamma

diyah 4 

2 

Sdmuh5mlg@gmail.com 55928
9 

JL. I.R. 
Rais GG 

.III/44 
sukun kota 

malang  

SD 
Muhamma

diyah 5 

3 

Sdmuh6@yahoo.co.id 32271
8 

JL.KOL 
sugiono v 

kedungkand
ang kota 

malang 

SD 
Muhamma

diyah 6 

4 

Sdmuhammadiyah8malang@gmail .com 41295
4 

JL.sidomul 
yo III 

belimbing 
kota 

manang  

SD 
Muhamma

diyah 8 

5 
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Sdmuh9mlg@yahoo.co.id 40769
6 

JL.R.temen
ggung suryo 

5 blimbing 
kota malang 

SD 
Muhamma

diyah9 

6 

Smpm1-mlg@yahoo.com  36179
7 

JL.brigjen 
s.riadi no 

134 klojen 
k.m  

SMP 
Muhamma

diyah 1 

7 

Smp2m-malang@yahoo.comm 
/hariyoso69@yahoo.com 

49328
9 

JL.letjen 
sutoyo no 

68 blimbing  

SMP 
Muhamma

diyah 2  

8 

Ipmsmpam3@ymail.com 36706
6 

JL..M.tham
rin no.3 

klojen k.m 

SMP 
Muhamma

diyah 3  

9 

Smpmuhempat-mlg@yahoo.co.com 57084 JL.gajahyan
a III/570 

lowokwaru 
k.m 

SMP 
Muhamma

diyah 4 

1
0 

Smpmuhammadiyah-6@yahoo.co.id 56009
1 

JL.bendung
an 

sengguruh 
39 

lowokwaru 
k.m  

SMP 
Muhamma

diyah6 

1
1 

Mtsmuhwahid"gmail.com/admin@mts
muh1malang.sch.id 

55681
6 

JL.baiduri 
sepah no 27 

lowokwaru 
k.m  

MTs 
Muhamma

diyah1 

1
2 

Mts.muhammadiyah2@yahoo.com 71949
6 

JL.kyai 
sofyan yusuf 

32 
kedungkand

ang k.m 

SMK 
Muhamma

diyah2  

1 
3 
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samamsatumlg@yahoo.co.id 3284
45 

JL.brigjen 
s.riadi no 

.134 klojen 
k.m 

SMK 
Muhamma

diyah 1 

1
4 

smkmuhsatukotamalang@yahoo.com 58088
9 

JL.galunggu
ng no.37 

klojen k.m 

SMK 
Muhamma

diyah 1 

1
5 

Smkm2-mlg@yahoo.co.id 55285
7 

JL.baiduri 
sepah no.27 
lowokwaru 

k.m 

SMK 
Muhamma

diyah 2 

1
6 

Smk.muhammadiyah3@gmail.com 55744
8 

JL.sumbersa
ri III/142 

lowokwaru 
k.m  

SMK 
Muhamma

diyah 3 

1
7 

Muhammadiyah1mlg@yahoo.co.id 57101
0 

JL.baiduri 
sepah no.27 

lowok aru 
k.m 

MA 
Muhamma

diyah2 

1
8 

 

 أٝتاء ا١تدرس الثانوية النصرانية ُب مدينة ماالنق ُب مدينة ماالنق - 2

. SMA K ST ALBERTUS JL. TALANG NO. 1 ORO-ORO 
DOWO KLOJEN 

. SMA KATOLIK COR JESU JL. JAKSA AGUNG 
SUPRAPTO NO. 55 MALANG SAMAAN KLOJEN 
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SMA KATOLIK FRATERAN MALANG JL. JAKSA 
AGUNG SUPRAPTO NO. 21 MALANG SAMAAN 
KLOJEN 

SMA KATOLIK SANTA MARIA JALAN RAYA 
LANGSEP 41 BARENG KLOJEN 

SAM K KOLESE SANTO YUSUP JL. SIMPANG 
BOROBUDUR NO. 1 MOJOLANGULOWOK WARU 

                                         أٝتاء ا١تدارس ا١تتوسطة النصرانية ُب ماالنق- 3
              

SMP KATOLIK COR JESU JL. Jaksa Agung Suprapto No. 
35 Malang  .

. SMP KATOLIK SANTA MARIA 1 Jl. Puteran No. 1A 
Malang 

. SMP Kr 2 YPK Jl. Kelud 14 Malang 

. SMP KRISTEN 1 YPK JATIM Jl. Semeru 42 Malang 

. SMP KRISTEN KALAM KUDUS Jl. Prof. Mohammad 
Yamin No. 47 Malang 

. SMP KRISTEN PETRA Jl. Prof. Mohammad Yamin No 53 
Malang 
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 4-أٝتاء الكنائس ُب مدينة ماالنق

 
Gereja Kristen Baithani (GKB) 

Jl. Blimbing Indah Tama 6 Blok C-1/17 Malang  Telp. 0341-
496446, 496446 

Gereja Kristen Injili Nusantara (GKIN) 
Jl. Lembah Dieng Blok C-1/No. 6 Malang  Telp. 0341-
580754, 565213 

GKIN Kalvari 
Jl. Werkudoro 33 Malang 

Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) 
Jl. Shodancho Supriadi 18 Malang  Telp. 0341-325846, 
325873, 325946 

Gereja Kristus Tuhan (GKT) 
Jl. Argopuro 6 Malang  Telp/Fax. 0341-7628277 

Gereja Kristus Tuhan 
Jl. Sawojajar IX/34 Malang  Telp. 0341-715458 

GPDI Zainal Arifin 
Jl. Zainal Arifin 60 Malang  Telp. 0341-324645 

Balai Sidang Jemaat Allah 
Jl. Diponegoro Malang  Telp. 0341-365696 
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GPDI Gloria 
Jl. M.T. Haryono 178 Malang  Telp. 0341-552233 

GPPS Elim 
Jl. Agus Salim 32 Malang  Telp. 0341-361401 

Bala Keselamatan 
Jl. Dr Cipto 28 Malang  Telp. 0341-350265 

GPK 
Jl. Juanda 6 Malang  Telp. 0341-368040 

Pantekosta Imanuel 
Jl. Panji Suroso 3 Malang  Telp. 0341-482314 

GSJA Maranatha 
Jl. AR Hakim 16 Malang  Telp. 0341-327736 

Gereja Isa Almasih 
Jl. Pulau Anambas 4 Malang  Telp. 0341-368745 

GKI 
Jl. Kerapu 10 Malang  Telp. 0341-472172 

GPDI Maranatha 
Jl. Aris Munandar 64 Malang 

GPPS Anugerah 
Jl. Sunandar Priyo Sudarmo 9 Malang  Telp. 0341-496291 
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GKIN Elkana 
Jl. Semangka 29 Malang  Telp. 0341-581710 

GKIN Galilea 
Jl Lesanpuro IV 14 Malang  Telp. 0341-722218 

GKJW Sukun 
Jl. Simpang Janti Barat II/4 Malang 

GPIB Getsemani 
Kompleks Blimbing Indah Bl N/1 Malang  Telp. 0341-417775 

Pantekosta Kemirahan 
Jl. Candi Renggo 8 Malang 

Gereja Sidang Jemaat ALLAH 
Jl. S Parman Malang 

Gereja Isa Almasih 
Jl. Klayatan II/45 Malang 

Bathel Injil Sepenuh 
Jl. Pierre Tendean 15 Malang 

Kristen Muria Indonesia 
Jl. Asahan 1 Malang  Telp. 0341-475486 

GKI 
Jl. Bromo 3 Malang  Telp. 0341-340123 
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Gereja Indonesia Barat 
Jl. Arief Rachman Hakim 1 Malang  Telp. 0341-351082 

Gereja Kristus Tuhan I 
Jl. Moch. Yamin 5 Malang  Telp. 0341-366841 

Gereja Kristus Tuhan II 
Jl. Pahlawan TRIP 4 Malang 

GKT Blimbing 
Jl. Taman Borobudur Selatan 109-110 Malang  Telp. 0341-
496931 

GBT Kristus Pelepas 
Jl. Sartono SH 2 Malang  Telp. 0341-366105 

G.M. Advent H.K. (Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh) 
Jl. Raya Dieng 31 Malang 

Gereja Kristen Jawi Wetan 
Jl. KH Hasyim Asyari VI/5 Malang  Telp. 0341-331245 

Gereja Kristen Jawi Wetan 
Jl. MT Haryono X/39 Malang 

GPT Kristus Raja Damai 
Jl. Taman Riau 1 Malang  Telp. 0341-368268 

GKI 
Jl. Kartini 5 Malang  Telp. 0341-324983 
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Gereja Huria Kristen Batak Protestan 
Jl. Bromo 39 Malang  Telp. 0341- 

Gereja Kristus Tuhan II 
Jl. Kalimantan 48 Malang 

Gereja Kristen Kalam Kudus 
Jl. Semeru 30 Malang  Telp. 0341-366099 

Gereja Protestan Indonesia Barat 
Jl. Nakula 3 Malang  Telp. 0341-354936 

G.M. Advent H.K. 
Jl. Hamid Rusdi 171 Malang 

Gereja Kristen Jawi Wetan 
Jl. Tulangbawang 16 Malang  Telp. 0341-476508 

GPT (Gereja Pantekosta Tabernakel) Gadang 
Jl. Gadang VIII/1 Malang  Telp. 0341-802196 

GPT Kristus Kasih 
Jl. Simpang Borobudur 27 Malang  Telp. 0812-3300-378 

GKI 
Jl. Panglima Sudirman 23 Malang  Telp. 0341-327064 

Gereja Kristus Abdiel Imanuel 
Jl. Kebon Agung 15 Malang  Telp. 0341-801823 



146 
 

Gereja Isa Almasih 
Jl. Nuri Malang 

GRII 
Jl. Semeru 40 Malang  Telp. 0341-364 699 

GBI Diaspora 
Jl. Gajah Mada 18 Malang  Telp. 0341-335626 

GBI Mawar Sharon 
Jl. Besar Ijen 8 Malang  Telp. 0341-324935 

GKIN Shikar 
Jl. Lely 6 Malang 

GKIN Pelita Kasih 
Jl. Simpang Grindulu 3 Malang  Telp. 0341-496244 

GBI Bethany 
Jl. Tenaga Baru IV/6 Malang  Telp. 0341-408000 

Gereja Eleos 
Jl. Tumapel 8 Malang  Telp. 0341-361726 

GKJW Pesamuan 
Jl. Gadang VIA/33 Malang  Telp. 0341-801082 

GBI Bethlehem 
Jl. Letjen Sutoyo 15 Malang  Telp. 0341-414777 
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G.M. Advent H.K. 
Jl. Terusan Surabaya Malan 

 الصور  

 صورة للمؤسسة احملمدية ُب مدينة ماالنق - 1

 صورة ألحد الكنائس - 2

 جدكؿ ا٢تيكل اإلدارم للمؤسسة احملمدية - 3

                                                        

 

  
    

                                  
  

                                                                         
                                                 

                                       
                                                                  

                                            
                                          

                                  
                                                                                                                                       

    


