
  جنييييةاإلرسالية اإل 
 وجنشاطها التعييمى فى مصر

(4581 – 4091 ) 
 عبد اليطيف محمد الصباغ . د       

 : مقـدمـة 
انتشر المذهب البروتستانتى فى الدولة العثمانية ومن ثّم فى مصر فى القرن 
التاسع عشر بجهود المرسلين األمريكان، ويهدف البروتستانت إلى العمل بما فى اإلنجيل 

لذى بين أيديهم مجردا من الكهنوت المتوارث، لذا عرفت هذه اإلرسالية فى مصر ا
باإلرسالية األمريكية أو اإلنجيلية أو البروتستانتية، وعرفت كنيستها بالكنيسة المشيخيه؛ 

وتهتم هذه الدراسة بالنشاط التعليمى لتلك اإلرسالية . ألنها تعتبر قسسها شيوخا معلمين
لنوضح جهودها فى هذا المجال وأهدافها . ى القرن التاسع عشرفى النصف الثانى ف

وتقف عند عام  4581الحقيقية من ورائه وتبدأ الدراسة بوصول أول فوج من اإلرسالية 
حينما صدر أمر عاٍل بتشكيل مجلس ملى يمثل طائفة البروتستات، فدخلت  4091

  9الكنيسة المذكورة مرحلة جديدة من االستقرار
 

راسة فى خمسة محاور؛ يتناول المحوور األول مجوا اإلرسوالية األمريكيوة وتأتى الد
إلى مصر ونشاطها والظوروف التوى أحيطوت بهوا سوواع الصوعوبات التوى أعاقوت عملهوا، أو 

وتطور  الدراسووة فووى هوذا المحووور فرضووية . األسوباب التووى أدت إلووى نجاحهوا وتثبيووت أقوودامها
البروتسوتانتى فوى مصور وتعورم المحواور حول دور الحكوموة األمريكيوة فوى نشور الموذهب 

األربعة التالية للنشاط التعليمى لإلرسالية من كافوة جوانبوه، والتوى تضوم تعلويم البنوين وتعلويم 
  9البنات والتعليم الالهوتى وتعليم النساع فى بيوتهن

 

واعتمودت اإلرسوالية فووى نشور أخبارهووا علوى النشوور اإلنجيليوة ببيووروت، إضوافة إلووى 
محليووووة لطوووور  ومناقشووووة قضووووايا بعينهووووا، وفووووى الثمانينيووووات أصوووودرت نشوووورة  طباعووووة نشوووورات

أسبوعية خاصة بها فى مصر، ثم تحولت إلى مجلة أسبوعية باسوم المرشود فوى مطلوع عوام 
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، واعتمودت الدراسوة علووى هوذه اإلصودارات، وعلووى موا كتبوة المرسوولون األوائول وموونهم 4501
يلووودر و يووورهم، إضوووافة إلوووى مجموعوووة مووون وثوووا ئق اإلرسوووالية وصووولت مووون جامعوووة وطسووون واد

  9برنستون بالواليات المتحدة على ميكروفيلم
 

 : اإلرساليـة اإلنجيليــة : أوالً 

نووووووفمبر  48اعترفوووووت الدولوووووة العثمانيوووووة بالبروتسوووووتانت طائفوووووة مسوووووتقلة بهوووووا فوووووى 
م بعود سووعى بريطووانى أمريكووى، وبعوود ثووالث سوونوات صوودر فرمووان اعتوورف بحووق هووذه 4511

… اب وكيل لها للنظر فى أحووالهم الشخصوية، مون جواج وطوالق وميوراث الطائفة فى انتخ
جيارة وفد من الكنسوية اإلنجيليوة األمريكيوة لمصور، حيوث  4511/4511وشهد عام  (4).ألخ

جار اإلسوووكندرية والقوووواهرة وموووودن الصووووعيد، وشوووواهد اثارهووووا والتقووووى بأهلهووووا أقبوووواط ومسوووولمين، 
يسوة الكاثوليكيوة فوى مجوال التعلويم، كموا سوجل ورصد المدارس الموجوودة، والحوظ نشواط الكن

 (1).عدم وجود مدارس للبنات بمصر مطلقا
 
 

أحوود أعضوواع   Boldingوبوودأ العموول اإلنجيلووى فووى مصوور بمجووا القووس بولوودن  
اإلرسالية بدمشق إلى مصر للعالج، وقود لموس الحاجوة إلوى عمول الكنيسوة اإلنجيليوة، فودعا 

موووايو  14وفوووى . فوووى رسوووالة بعوووث بهوووا إلوووى رئاسوووته لفوووتح مقووور للخدموووة اإلنجيليوووة بالقووواهرة
قوورر السوونودس العووام فووى شوومال أمريكووا أن يووذهب بعووم المرسوولين موون بووالد الشووام  4581

نوووفمبر وصوولت إلووى مينوواع بوووالق بالقوواهرة أول إرسووالية ضوومت القووس  48وفووى . إلووى مصوور
Parent. وقرينته، وجاع بعده القس بارينت   Tomas Makingتوماس ماكين  

(1) 

وكانوووت بعوووم اإلرسووواليات األلمانيوووة واالسوووكتلندية قووود سوووبقت اإلرسوووالية األمريكيوووة 
 -  Woodوود . ويقوول د. للعمول فوى مصور، ففتحوت مودراس للبنوين بالقواهرة واإلسوكندرية

                                                        

 . 91 ، ص 791 ، مجلة صديق الكاهنأرنست مسعان، انتشار املذهب الربوتستانىت ىف الدولة العثمانية ومصر، (  )
(1 )Missionary Herald , Nov. 1823, journal of messrs, Fisk and king, in 

upper Egypt, vol. 19, pp. 375 – 379, June 1824, vol.20, pp. 169 –173 
       و  8م، ص  751 ، دار الثقافبببببببة، القببببببباهر (751  -581 ) تاااااااانيس الكنجياااااااة ا  ججلجاااااااة  ااااااا  م ااااااا أديببببببب ميبببببببب  ببببببب م ، (  )

Elder, E; Vindicating aviation the story of the American Mission                       
                                                   in Egypt 1845 – 1954 “ Washington 1958, p.56 
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فوووى خطووواب للكنيسوووة األم بأمريكوووا، بوووأن هوووذا الوضوووع قووود مهووود  –أحووود أعضووواع اإلرسوووالية 
جود بعم الخالفات، لكن الجميع يعمول فوى النهايوة مون للكنيسة اإلنجيلية فعلى الر م من 

ن  كان اإلنجيليون يأخذون علوى اإلرسواليات األخورى أنهوا لوم تسوتطع أن . أجل المسيحية واد
 (1).تضع الكنيسة القبطية أمام أخطائها

 

وبووودأت الخدموووة . أقاموووت اإلرسوووالية فوووى القووواهرة بمنطقوووة درب الجنينيوووة بالموسوووكى
عقووودت أول خدموووة باللغوووة العربيوووة، ثوووم سوووارت  4588ينووواير  14فوووى باللغوووة اإلنجليجيوووة، و 

وفووى اإلسووكندرية بوودأ النشووواط . الخدمووة بوواللغتين معووا إلووى أن أتقوون المرسووولون اللغووة العربيووة
وتكووون أول . 4586ديسوومبر  6فووى   john Hoggالتبشوويرى علووى يوود القووس يوحنووا هوووج 

تطوووور عووودد ( 1)الجووودول رقوووم ويبوووين  (8)،4569إبريووول  41مجموووع للكنسوووية المشووويخيه فوووى 
سووتة مرسوولين وجوجوواتهم وثووالث مرسووالت  يوور  4561أعضوواع اإلرسووالية، الووذى بلوو  عووام 

  9متجوجات
ومووع مالحظووة اإلرسووالية خمووول الكنسووية القبطيووة اموون السوونودس العووام فووى أمريكووا 

علوى اثنوين  4560بأهمية التبشير فى مصر، فبينما اقتصر عدد المرسولين فوى سووريا عوام 
أجواج ورجووووول وفتاتوووووان مووووون  يووووور  0مرسوووووال، مووووونهم  14، بلووووو  عوووووددهم فوووووى مصووووور فقوووووط

وفووووى العووووام المووووذكور بلوووو  العموووول اإلنجيلووووى فووووى مصوووور مووووداه، فامتوووود موووون  (6)المتووووجوجين،
و وودت هنوواك أربووع  –علووى حوود قووول المرسوول األمريكووى النسوون   –اإلسووكندرية إلووى أسوووان 
 (1).تلميذ وتلميذه 699عشرة مدرسة بها حوالى 

 

عن موقف اإلدارة المصورية مون اإلرسوالية األمريكيوة؛ فتصوف اإلرسوالية سوعيد  أما
باشووا بأنووه القووديس الحووامى لهووا، إذ وضووعت اإلرسووالية فووى عهووده أسووس عملهووا، ولبووى طلووب 

                                                        

(1 )Missionary Herald, June 1864, proceedings of other societies, vol. 60,  
                                                                                                                                 p. 245  

 . 51 ،  11، 87،  8أديب ميب، مرجع  ابق، ص ص ( 8)
(1 )Elder, op. cit., p. 56                                                                                 
(9 )Missionary Herald, June 1869, Missions of other societies, Egypt, vol.  

                                                                                                                            65, p. 239 
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مبنوى  كبيورا  فوى أول شوارم الموسوكى  4561، فأهودى اإلرسوالية عوام  Mullerالقوس موولر 
وافوق الخوديو إسوماعيل علوى طلوب  4515يونيوو  1وفوى  (5)بعد وساطة القنصل األمريكى،

القنصلية األمريكية بتعيين القس جرجس برسووم رئيسوا علمانيوا للطائفوة وأن يكوون لوه حقووق 
 (0).البطريرك
 

وقد تولى المجموع المشويخى المصورى إدارة نشواط اإلرسوالية، ويعقود المجموع تحوت 
 A.Watsonأنودرو وطسون . رعايوة القوس د

رة كول عوام، ويتكوون موون ، بصوفة دوريوة مو(49)
المرسلين األمريكان والقسس الوطنيين وشيخ واحد من كول كنيسوة منتظموة، ويختوار وطسون 

ويستضوووويف أحوووود أثريوووواع الكنيسووووة جلسووووات  (44)أحوووود القساوسووووة الوووووطنيين لرئاسووووة الجلسووووة،
المجموووع، ويرشوووترط فوووى مكوووان انعقووواده أن يكوووون قريبوووا مووون إحووودى محطوووات السوووكة الحديووود، 

ويخصو  المجموع لجوان دائموة وأخورى . لمضيفون أعضاع المجمع بالركائوبحيث ينتظر ا
وقوورر المجمووع فووى جلسووته المنعقوودة فووى قووو  فووى فبرايوور  (41)فرعيووة لمتابعووة تنفيووذ المهووام،

نشواع هيئوة مجمعيوة تتوألف مون  4505 أن ينقسم إلوى أربعوة مجوامع يوتم توجيعهوا جغرافيوا، واد
 (41).لنيلثلث قساوسة ومشايخ كل مجمع تسمى سنودس ا

 

من المعوروف أن عمول إرسواليتنا يتوسوع "وعن مجال العمل اإلنجيلى يقول وطسن 
بووين األقبوواط، ال ألن اإلرسووالية قوود تأسسووت لهووم فحسووب، ولكوون نظوور لحوواجتهم الماسووة إلووى 
معلومات عون خطوة الكتواب المقودس للخوال ، كحاجوة المسولمين إلوى هوذه المعرفوة تماموا ، 

                                                        

 . 1 1، 8 1، ص ص 751 عامل الكتب، القاهرة  تانيس الت بجة والتعلجم، عيد إمساعيل و عد مر ى، ( 5)
 . 9 أرنست مسعان، مرجع  ابق، ص ( 7)
، وهاجر إىل الواليات املتحدة، حيث حصل على درا ات ىف ال هوت من جامعة 1 5 نوفمرب   1أندرو وطسن با كتلندا ىف  ولد( 1 )

، خدم باإل كندرية واملنصورة القاهرة،وأدار مدر ة ال هوت  51 برنستون، مث التحق بكلية الطب، ولىب الدعوة للخدمة مبصر عام 
اهجها، و اهم ىف تشكيل اجمللس امللى اإلميلى، وورثة ىف اجملال نفس  أبن  تشارلز الذى أ س وأعد مبانيها ومن( 1 7  – 511 )

 . 78 أديب ميب، مرجع  ابق، ص   1اجلامعة األمريكية بالقاهرة
رأس اجملمع مندوبني، و  9شيخاً و 8 قسيساً و   مر  ً و      57 على  بيل املثال حضر اجملمع الذى أقيم ىف بىن عدى فرباير (    )

 . 81، ص 9، عدد  57 مارس  7 النش  ا  ججلجة الم  ية، 1القس بنيامني فام راعى كنيسة أىب تيج
 .18، ص 571 يناير  11 الم شد،( 1 )
 .85، ص 575 فرباير  18و  81، ص  57 مارس  7 النش ة ا  ججلجة الم  ية،(   )
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اط مفتوووووو  علوووووى مسووووراعية، بينموووووا تجوووووده مغلقووووا تماموووووا  بالنسوووووبة وألن البوووواب بالنسوووووبة ل قبوووو
وكانوووت خطوووة العمووول اإلنجيلوووى موووع األقبووواط تسوووير علوووى نسوووق اإلرسووواليات  (41)للمسووولمين،

السووووابقة، ولكوووون ببرنووووام  أشووووجع وأبسووووط يبووووين ل قبوووواط بوضووووو  أن كنيسووووتهم  ارقووووة فووووى 
 (48).األخطاع ويحثهم على الخال  من قيودها وخلع ربقتها

 

 عمـد  العمـارا بالنسبة لبناع الكنائس وتنظيمها فقد عين المجمع هيئوة تسومى أما 
تتسوووولم طلبووووات بنوووواع الكنووووائس، مرفقووووة بحجووووة شوووورعية بقطعووووة أرم مبووووان صووووالحة إلقامووووة 
الكنسووية يركتوووب عليهوووا تنووواجل للجموووع، الوووذى يقووودم التماسوووا إلوووى نظوووارة الداخليوووة، وبعووود عمووول 

 4500السنية ويرصدر بها أمور عواٍل، وقود شوهد عوام  التحريات لالجمة يررفع األمر ل عتاب
وبعود بنواع الكنيسووة  (46)بنواع عودد كبيور مون الكنوائس اإلنجيليوة، فووى ظول السويادة البريطانيوة،
 (41).يقوم المجمع بتأليف مجلس لها من شيوخ وقسس ورعاة لتدبير أمورها

 
 :ومن عوامل جنياح اإلرسالية اإلجنيييية فى مصر ما ييى 

 : شرين وتحديد يها  عميهم تعيين مب* 
عمـد  اهتم المجمع المشيخى المصورى بالتبشوير فعوين لوه إدارة خاصوة بوه سوميت 

، اختصت بتعيين المبشرين لمدة ستة أشهر وحوددت منواطق عملهوم، حيوث قسومت التبشير
مركووجا معظمهووا فووى الوجووه  469حوووالى  4501الووبالد إلووى مراكووج تبشووير، بلغووت فووى عووام 

ت اإلرسالية مشكلتين؛ األولى الونق  الشوديد فوى عودد المبشورين، عالجتوه وقد واجه. القبلى
باالعتماد على طالب مدرسة الالهوت قبل التخرج على سوبيل التودريب، والثانيوة فوى تووفير 
النفقات الالجمة، فتحملوت اإلرسوالية فوى البدايوة ثوم طلبوت مون أعضواع الكنيسوة أن يسواهموا 

                                                        

( 1 )Watson, A.; The American Mission in Egypt 1854 –1896 Washington  
                                                                                                1898, p. 360. 

( 8 )Missionary Herald, June 1864, proceedings of other societies, vol. 60, p.246.  
مذكرة نظارة الداخليبة بشب ن التمباس الطائفبة اإلميليبة  4وثجقة نقم ء كنائس هلم، ملف مطالب األقباط بإنشا عابدين، 545محفظة ( 1 )

، 577 ينباير    بشب ن بنباء كنيسبة ىف دجلبا مديريبة أ بيوط،  5ووثجقاة نقام ، 577 ينباير   1مبغاغة مديرية املنيا بناء كنيسة هلبم، 
يوليو  1 بش ن بناء كنيسة ىف أ وان،  44ووثجقة نقم ، 577  فرباير 18بش ن بناء كنيسة ىف البلينا مديرية جرجا،  8ووثجقة نقم 

 . 557 أغسطس    بش ن بناء كنيسة ىف ملوى مديرية أ يوط،  54ووثجقة نقم ، 577 
 .81، ص  57 مارس  7النش  ا  ججلجة الم  ية،  (9 )
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هرفوى فوى إقنوام . قوائمين علوى خودمتهم، ثوم نجوح القوس دمعها فى دفع مرتبات المبشورين ال
الكثيوور موون أعضوواع الكنيسووة بوجوووب المسووواهمة فووى االتفوواق علووى العموول التبشوويرى بعرشووور 

، ومن تحليل جدول تعيوين المبشورين نلموس اهتموام اإلرسوالية بالنشواط التبشويرى (45)أموالهم،
الثانيووة سووتة مبشوورين، وذلووك فووى أسوويوط وجرجووا؛ ففووى األولووى تووم تعووين عشوورة مبشوورين وفووى 

 9(40)مقابل ستة مبشرين فى الوجه البحرى كله
 : اليدية فى العمل واستخدام اليغة العربية فى العباد  * 

األقليوة دائموا يقظوة وتعموول بجديوة، لتثبوت للجميوع أنهووا تسوتحق الحيواة، فكوان قبووول 
ن قوود اختبور الحيوواة عضوو جديود بالكنسووية اإلنجيليوة يتطلوب منووه أربعوة شووروط أولهوا أن يكوو 

الجديووودة، ويشوووعر بأنوووه ولووود مووون جديووود، وثانيهوووا المواظبوووة علوووى دفوووع عشوووور الووودخل وثالثهوووا 
أموا بالنسوبة " دعووة"تقدس يوم األحد ورابعها أن يكوم قد كسب رجال جديدا  للحيواة اإلنجيليوة 

لمسووووألة العبووووادة فكووووان األرثوووووذكس يصوووورون علووووى اللغووووة القبطيووووة والكاثوليووووك يسووووتخدمون 
لالتينيووووة أمووووا الكنيسووووة اإلنجيليووووة فقوووود اعتموووودت فووووى عبادتهووووا اللغووووة العربيووووة، فكانووووت أكثوووور ا

 (19).وضوحا وقربا إلى قلوب رعاياها
 

 : تأسيس يمعيا  لجنشر العمل اإلجنيييى * 
بعوود أن نجحووت اإلرسوووالية فووى نشوور الموووذهب البروتسووتانتى بووين عووودد ال بووأس بوووه 

تعمول علووى نشور المووذهب الجديود موون خووالل  اتجهوت إلووى تكووين جمعيووات للرجوال والنسوواع،
يبوين أن جمعيوات الرجوال بودأت ( 1)األنشطة الدينية واالجتماعية والتعليميوة، والجودول رقوم 

إلوووى إحوودى وثالثوووين  4501بجمعيوووة واحوودة، وجاد العوودد فوصووول فووى عووام  4561فووى عووام 
جادت إلووى  بووأربع جمعيووات، ثووم 4551جمعيووة، أمووا الجمعيووات النسووائية فقوود بوودأت فووى عووام 

، وتعددت مهوام هوذه الجمعيوات؛ فجمعيوات البشوارة تعمول علوى إنعوا  4501تسع فى عام 
الوووورو  الدينيووووة بووووين أعضوووواع الكنيسووووة فووووى محوووويط عملهووووا، وتعتموووود علووووى التمويوووول الووووذاتى 

                                                        

 . 51-59، ص ص 575 مارس    الم شد، ( 5 )
 88، ص 575 فرباير  5  الم شد ، (7 )
منبببببيس عببببببد النبببببور راعبببببى الكنيسبببببة اإلميليبببببة بقصبببببر البببببدوبارة بالقببببباهرة مبكتببببببة بالكنيسبببببة املبببببذكورة ىف . ابلبببببة شخصبببببية مبببببع القبببببس دمق( 11)

 . م9/1111/ 
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ألنشووطتها، وتسوواعد فووى إنشوواع الموودارس ومنهووا علووى سووبيل المثووال جمعيووة البشووارة بأسوويوط 
 (14).4511وج عام يوحنا ه. التى أنشأها د

 

أما جمعيات اإلحسان اإلنجيلية ومنها الجمعية الخيرية بأسيوط فتعمول علوى جموع 
أموال اإلحسان وتوجيعها شهريا على أسر المحتواجين مون المسويحيين، وتعتمود الجمعيوة فوى 
إيرادها على اشتراكات شهرية ل عضاع وصوندوق صوبا  ااحواد وتبرعوات أثريواع الكنيسوة؛ 

قرشووا، تووم توجيعهووا علووى  4116بلوو  متوسووط اإلنفوواق الشووهرى للجمعيووة  4501فخووالل عووام 
عائلوة منهووا عشوورة فقوط عوون الكنيسووة اإلنجيليوة، إضووافة إلووى مبلو  للمسوواعدات الوقتيووة  445

والمالحووظ فووى هووذا النشوواط أنووه موجووه فووى أ لبووه إلووى عووائالت خووارج  (11)الموورتبط بووالنواجل،
  9االكنيسة بما يؤكد النشاط التبشيرى له

 

وهناك أيضا جمعيوات الشوبان المسويحية، ومنهوا جمعيوة القواهرة التوى تأسسوت عوام 
، ونشوواطها ثقووافى دينووى تعموول موون خاللووه علووى إعووداد مكتبووة تخوودم األعضوواع وعقوود 4558

نووووودوة أسوووووبوعية، تتركوووووج الموضووووووعات حوووووول قضوووووايا اإليموووووان واختيوووووار الصوووووديق وضووووورر 
  9(11)المسكرات وأهمية اإلحسان وخلق المرأة

 
 : عدم االصطدام بالعقيد  اإلسالمية *

حوووور  اإلنجيليووووون علووووى تمهيوووود األرم التووووى سوووويعلمون موووون خاللهووووا، فركووووجت 
ألوف ورقوة علوى موضووم  105من خالل مطبوعاتهوا التوى بلغوت  4511اإلرسالية فى عام 

حاولوت هوذه الكتابوات إظهوار القوران " األدلوة القرانيوة علوى صوحة التووارة واإلنجيول"واحد هوو 
حقيقووة مؤكوودة لكنووه لووم يعووارم قووط الكتوواب المقوودس، فاإلرسووالية لووم ( الغالووب)لووى أنووه فووى ع

 (11).تهاجم العقيدة اإلسالمية، ولم تحاول أن تصعد العداع مع المسلمين

 

                                                        

 .871، ص 571 يونيو   1 الم شد، ( 1)
 .1، ص 575 يناير  9، الم شد( 11)
 . 1 ، ص 575 يناير  11و  1 1، ص 571 يوليو  9  الم شد ،(  1)
(11 )Elder, op. cit, p. 75                                                                                 
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 : تقديس اإلجنييييين الشديد ليوم األحد * 
مووون األموووور التوووى لفتوووت نظووور األقبووواط للبروتسوووتانت تقديسوووهم الشوووديد ليووووم األحووود 

موور الووذى حوودا بهووم إلووى السووعى الوودؤوب لوودى السوولطات المحليووة لتغييوور موعوود األسووواق األ
األسبوعية التى كانت تقوام يووم األحود فوى أسويوط والمنيوا وملووى والفيووم وطنطوا علوى سوبيل 

 (18).المثال
 

إضوووووافة إلوووووى عوامووووول أخووووورى منهوووووا محاربوووووة البووووودم والمنكووووورات وتشوووووجيع الحووووورف 
شووراك األهووالى بت برعوواتهم فووى مشووروعات الكنيسووة، ولوويس معنووى هووذا النجووا  والصووناعات واد

أن طريوق اإلرسووالية فوى مصوور كوان معبوودا ، بول علووى العكوس كووان مليئوا بالصووعوبات ومنهووا 
 : ما يلى 

 

 : الخالفا  الديجنية * 
قابلوووت الكنيسوووة القبطيوووة األرثوذكسوووية التبشوووير األمريكوووى البروتسوووتانتى فوووى مصووور 

نوووووه تهديووووود لكيانهوووووا، يسووووووتهدف تحويووووول اتباعهوووووا إلووووووى بمعارضوووووة شوووووديدة، علوووووى اعتبووووووار أ
والكنيسووة األرثوذكسووية تعتبوور البروتسووتانتية عقيوودة باطلووة؛ حيووث توورى أن أتبووام . بروتسووتانت

خرجووووا عووون جمووورة الكنوووائس المسووويحية بأسووورها، فسووواروا يوووؤدون العبوووادة علوووى حسوووب "لووووثر 
م موونهم بوواقى أسوورار جعمهووم مجووردين موون الكهنوووت المتوووارث، وتجريوودهم موون هووذا السوور نووج 

وعلووى النقوويم تمامووا  ال يوورى  (16)،"الكنيسووة فموون يتأموول فووى حووالتهم يحكووم بووبطالن عقيوودتهم
إن "اإلنجيليووووون فووووى السوووواحة سووووواهم متمسووووكون باإلنجيوووول ويهوووودمون عقيوووودة  يوووورهم قووووائلين 

 الكنيسووة اإلنجيليووة هووى الوحيوودة المتمسووكة بكتوواب او، ففووى كوول أقوالهووا تحووت  قائلووة قووال او
 (11)".قال الكتاب، وال تقول قال األب الفالنى أو حكم المجمع الفالنى

 

وقوووود حوووواول القنصوووول األمريكووووى فووووى مصوووور الحوووود موووون مقاومووووة الكنيسووووة القبطيووووة 
لإلرسووالية األمريكيووة، وحوواول إقنووام بطريوورك األقبوواط بالعوودول عوون مقاطعووة اإلرسووالية علووى 

                                                        

                                                        Ibid, p.64و .  1أديب ميب، مرجع  ابق، ص ( 18)
 . 77 ،ص 711 أكتوبر  1، الحق( 11)
 . 7، ص 575 مارس  18، الم شد( 19)
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، إذا (15)كوون محاوالتووه بوواعت بالفشوولاعتبووار أنهووا تعموول فووى خدمووة الوودين ونشوور اإلنجيوول، ل
كانت الخالفوات أعموق مون مجورد الوسواطة؛ فهنواك خالفوات حوول أسوس العقيودة مون تعميود 
وصوووم وشووافعة ووسوواطة القديسووين، وهووى خالفووات تناولتهووا أقووالم رجووال الوودين فووى الجووانبين 
علووى صووفحات الصووحف والمجووالت، بأسوولوب نقوودى سوواخر وصوول إلووى حوود السووب والقووذف 

ان كثوورة، فووكذا كانووت جريوودة الحووق قوود اتهمووت اإلنجيليووين بووبطالن عقيوودتهم حسووبما فووى أحيوو
قصوور رجوال الوودين "أوضوحنا مون قبوول، ففوى قضووية الشوفاعة والقديسووين تقوول جريوودة المرشود 

األرثوذكس الشافعة على حيواة المسويح وجعلوهوا مون بعوده للقوديس الوذى يقودم البخوور ويقبول 
أى " )ذ أجووورة حتوووى يموووو  ردنوووة موووون األصوووفر الرنووووانالنوووذور ويصووولى علووووى األمووووات ويأخوووو

 9(10)وساقت المجلة أدلتها العقلية والنقلية على ثبوت الشفاعة للمسيح بعد صلبة( الذهب
 : مقاومة األقباط ليمدارس األمريكية * 

نجحت اإلرسالية األمريكية فى تحويل عدد مون األقبواط للموذهب البروتسوتاتى عون 
، بغوورم الحوود 4561ى دفووع بطريوورك األقبوواط لجيووارة أسوويوط عووام طريووق التعلوويم، األموور الووذ

واتهووم وطسووون الحكومووة المصوورية بتسووهيل مهمووة بطريووورك . موون نشوواط اإلرسووالية األمريكيووة
األقباط، حيث سافر على متن سفينة حكومية، ودخل أسيوط فى موكب مهيوب، ونجوح فوى 

وسووورعان موووا عوووادوا لكووونهم مهمتوووه فوووانقطع عووودد مووون أبنووواع األقبووواط عووون مووودارس اإلرسوووالية، 
جاعوا يشكون من مشايخ القرى الذين يطالبونهم بتورك مودارس اإلرسوالية وااللتحواق بمودراس 
األقبووواط، ويهوووددونهم بعووودم االعتوووراف بشوووهاداتهم، وعووودم االلتحووواق بوظوووائف السوووكة الحديووود، 

مورجح ولكون ال. وألن مشايخ القرى من المسلمين فقد ججم وطسن أن الحكوموة وراع المشوكلة
أن المشووكلة قووود نتجوووت عووون ضوووغوط الكنيسوووة األرثوذكسوووية صووواحبة النفووووذ فوووى القووورى ذات 
ن كوووان شووويخها مسووولما بووودليل أن وطسووون نفسوووه ذكووور أن هووووج  األ لبيوووة المسووويحية، حتوووى واد
كتب شكواه إلى السلطات فوى أبوى توي  وتحودث فوى األمور موع هموام بوك الوذى تتبعوه القورى 

مشوووايخ القووورى المعنيوووة، موووع أمووور بالسوووما  لووو والد موضووووم الشوووكوى، فصووودر لووووم رسووومى ل
 (19).بالتوجه إلى المدرسة التى يختارونها

                                                        

 .51 ،ص  75 ،  1، عدد مجلة الجمعجة الم  ية للدناسات التانيخجةنبيل عبد احلميد، التبشري األمريكى ىف الب د العربية، ( 15)
 . 15، ص 571  بتمرب  1، الم شد( 17)
( 1 )Watson, op. cit, pp. 200, 225                                                             
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ثم ارتقت المقاومة إلى أسلوب عملى فجاد األرثوذكس من مدارسهم، حتى ال يلجأ 
وعمد األقباط عند افتتا  مدارسهم إلى تجيين المكان وتوجيه . أبناؤهم لمدارس اإلرسالية

وحقق هذا األسلوب نجاحا  (14)إلدارة وحشد جمع  فير من األقباط،الدعوة لكبار رجال ا
فيذكر مستر هوج أنه تغيب عن . فى بعم المناطق التى  فل عنها رجال اإلرسالية

مدرسته فى رحلة إلى اخميم وعندما عاد وجد التالميذ رحلوا إلى المدرسة القبطية، وببحث 
وب التر يب والترهيب، فكتب عريضة األمر وجد أن األهالى الفقراع قد تعرضوا ألسل

بالتفاصيل اختار فيها حالة تلميذ أ روا أباه بمائة وخمسين قرشا ونصف أردب قمح، 
ورفع األمر برمته إلى القنصلية األمريكية والمديرية والقضاع وتمكن بهذا األسلوب من 

 9(11)الحد من المقاومة
 

يجاد أتبام لها، وهكذا نجحت اإلرسالية األمريكية فى تثبيت أقدامه ا فى مصر واد
واعتمدت على النشاط التلعيمى فى توسيع قاعدة معتنقيها من أبناع مصر، واستطاعت 
خالل نصف قرن أن تهيكل النظام اإلدارى ووضعت اإلرسالية خطة تبشير وأعدت 

وحاولت لفت نظر األهالى . والجمعيات( المبشرين)كوادر لتنفيذ هذه الخطة من األفراد 
ها الشديد ليوم األحد ومحاربة البدم والمنكرات، وتقديم خدماتها ل هالى وتغلبت بتقديس

وتعطى التدخالت الدبلوماسية األمريكية لمساندة . على الصعوبات والمشاكل التى قابلتها
ن كانت من جهات  ير حكومية، تعطى انطباعا  عن  اإلرسالية وكذلك المعونة المالية واد

  9القضية الدور األمريكى فى هذه
 

 : تعليم البنين : ثانياً 

يرجع اهتمام اإلرسالية بالتعليم إلى عدة أسباب أهمها على اإلطالق أنه المدخل 
كانت :"الحقيقى للتبشير، وهذا ما عبر عنه وطسن أحد أعمدة اإلرسالية فى مصر بقوله 

                                                        

 . 1  ،ص 575 يوليو  1 ، و 1، ص 579 يونيو    ، الحق(   )
                                     Watson, op.cit, pp. 225-225ملزيد من التفاصيل راجع ( 1 )
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أ جالية المدرسة هى المدخل الوحيد إلى المدنية، وبمجرد أن يوجد هذا المدخل وتنش
 (11)".بروتستانتية صغيرة كانت المدرسة تترك ل هالى أو تهمل كلية

 
أما عن موقف السلطة السياسية من التعليم األجنبى، فعلى الر م من إهمال 

 (11)سعيد باشا للتعليم واد الق كثير من المدارس المصرية، فكنه اعتنى بالتعليم األجنبى،
فى مصلحة السكة الحديد ومكاتب البريد  وفى عهد إسماعيل كان فتح باب التوظيف

والترجمة فى المصالح الحكومية والقضائية من مغريات التعليم األجنبى وكذلك ميل 
الموسرين إلى التماس الحماية األجنبية ر بة فى عدم الخضوم لقوانين اإلدارة التى 

سلون األوائل أما فى ظل االحتالل البريطانى، فيلقى المر  (18)استلجمتها أحوال البالد،
بالالئمة على السياسة البريطانية فى عدم تنصير أكبر قدر من المسلمين، فيقول وطسن 

فى أعقاب االحتالل أقبل كثير من المسلمين يسألون عن حقيقة الدين المسيحى، وظن "
وظن عدد . المحيطين بى أن الوقت قد حان لخروج المصريين من اإلسالم إلى المسيحية

أن االضطهاد والمضايقات االجتماعية ضد المتنصرين سوف تجول فى من المحمديين 
ظل سيطرة قوة مسيحية على مقاليد األمور، فهم يظنون أن القوى المسيحية عندما 

 تسيطر تعمل لخدمة الدين، كما تعمل القوى اإلسالمية، وهم ال يعرفون أن 
الجانب األخير فكنه  وعلى الر م من منطقية كالم وطسن فى (16)من المسيحية نفسها، 

يتناس ما قدمته االمتياجات األجنبية من حماية لإلرسالية، أما بالنسبة لفشل اإلرسالية فى 
تنصير المسلمين، فلو كان األمر يتعلق بالسلطة لما بقى مسلم واحد فى شرق أوربا عقب 

  9جوال سلطان الدولة العثمانية
 

األجنبية مع بقائها مستقلة تماما وال شك أن الجيارة المطردة فى عدد المدارس 
عن نظارة المعارف، بحكم االمتياجات األجنبية قد هال القائمين على شئون التعليم فى 

بمشروم قانون لتنظيم المدارس األجنبية  4511البالد فتقدم مصطفى ريام عام 
                                                        

(  )Ibid, p. 443                                                                                         
 .11يب ميب، مرجع  ابق، ص أد( 1 )
 . 1 ،ص 9 7 ، مطبعة املعارف،القاهرة 9195، 9194التعلجم    م   سنت  أمني  امى، ( 8 )
( 1                                                                        )Watson, op. cit,p.99       
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خضاعها لهيمنة الدولة على وبطبيعة الحال لم يكن للحكومة المصرية انذاك أن تجرؤ . واد
، ولم يمنع كل هذا رجال اإلدارة المحلية فى األقاليم من جيارة (11)تنفيذ هذا االقترا 

المدارس األمريكية وحضور اختباراتها، إما بمبادرة منهم أو بدعوة من رجال اإلرسالية، 
من باب الدعاية للمدارس، وتطالعنا النشرات والصحف اإلنجيلية بالكثير من هذه 

 (15).األخبار
 

 : بع فيما ييى عجناصر العميية التعييمية ليبجنين وجنتت
 : المدرســــة * 

حرصت اإلرسالية على المدرسة باعتبارهوا المودخل الحقيقوى للتبشوير، لوذا لوم تقوف 
المبووانى حجوور عثوورة فووى طريقهووا، فكووان القووس أو المبشوور يبوودأ العموول المدرسووى ويعلوون عوون 

ان أو الجمووان مناسووبين أم ال؛ ففووى نفسووه فووى مكووان سووكنه، بغووم النظوور عمووا إذا كووان المكوو
درب الجنينيووه بالموسووكى جوواعت أول مدرسووة للبنووين فووى المنووجل الووذى شووغلته اإلرسووالية فووى 

وفوى اإلسوكندرية افتوتح القوس يوحنوا هووج مدرسوة بعود أسوبوم واحود موون . 4588نووفمبر  10
 (10).وصوله فى حجرة متواضعة فى منجل مضيفة القس هرمان فيليب

نوووات الماديوووة لإلرسوووالية تتحمووول أعبووواع إنشووواع المووودارس، لوووذا حووواول لوووم تكووون اإلمكا
فكانت السمة الغالبوة لمودارس الصوعيد هوى تبرعوات . المرسلين إقنام األثرياع ببناع المدارس

األثريووواع؛ فعلوووى سوووبيل المثوووال أسوووس ويصوووا بقطووور وأخيوووه حنوووا مدرسوووة ابتدائيوووة للبنوووين فوووى 
أخمويم، أموا أسورة دواد تكوال فقود أسسووت  وتحمول جورجس بشوتلى تكواليف مدرسوة (19)أسويوط،

فودان، وفوى  495مدرسة البنين فى بهجورة وجددت مدرسة البنات وأوقفت علوى المدرسوتين 
 (14).صنبو أقام ميخائيل فلتس مدرسة للبنين وأخرى للبنات

                                                        

 . 5 1 عيد إمساعيل و عد مر ى، مرجع  ابق، ص ( 9 )
وكبذا ةيبارة مبدير أ ببيوط  578 يونيبو  9راجبع علبى  ببيل املثبال ةيبارة مبدير الشبرقية وحكمبدارها للمدر بة األمريكيبة بالزقباةيق املرشبد، ( 5 )

 . 18 ،ص 571 إبريل  9 للمدارس اإلميلية هبا، املرشد، 
( 7 )Watson, op. cit, p.9                                                                       
 . 51، ص  57 مارس  1  النش ة ا  ججلجة الم  ية، (11)
، اجمللببس األعلببى لرعايببة الفنببون وقدار، القبباهرة التعلااجم انبن اا   اا  م اا   اا  القاا  جن التاساا  عشاا  والعشاا ينجببرجس  بب مة، (  1)

 . 57  – 51 ، ص ص 715 
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بجهووود القووس يوحنووا هوووج  4568وبالنسووبة لكليووة أسوويوط التووى تأسسووت فووى مووارس 

، وعنود بنواع المبنوى الرئيسوى للكليوة توم إرسوال مكاتبوات لجميوع داخل حجرة فى بيت الحالج
 6511الجهات داخلية وخارجيوة، ووصول أول تبورم مون الكنسوية المشويخية باسوكتلندا وقودرة 

دوالرا، واعتمووودت الكليووووة علووووى مصوووروفات التالميووووذ والموووونح واإلعانوووات ودخوووول الكليووووة موووون 
ال للمناصوووووب الدينيوووووة فوووووى الكنيسوووووة أو وتمووووونح الكليوووووة دبلوموووووا موووووؤه( 11).أموالهوووووا المسوووووتثمرة

 (11).االلتحاق بكلية الالهوت، إضافة إلى تأهيل المدرسين
 

وتوسووووع نشوووواط اإلرسووووالية التعليمووووى فووووى الموووودن والقوووورى، وشوووومل نشوووواطها التعلوووويم 
مون إنشواع إحودى عشورة  4560االبتدائى واإلعدادى والثانوى، فتمكنت اإلرسالية حتوى عوام 

والجودول  (11)ه القبلى وثالثة فوى القواهرة ومدرسوتين باإلسوكندرية،مدرسة، منها ستة فى الوج
إلوى  4501يوضح تطور عدد المدارس اإلنجيلية فى مصر حتوى وصول فوى عوام ( 1)رقم 
شووهد أقصووى  4501وموون خووالل إحصووائية التربيووة والتعلوويم يتضووح أن عووام . مدرسووة 465

بوودأ اإلقبووال علووى الموودارس  جيووادة للموودارس األمريكيووة، ثووم أخووذ العوودد يقوول بعوود ذلووك، حيووث
الحكوميووووة التووووى اسووووتحدثت شووووهادة إتمووووام الدراسووووة الثانويووووة المؤهلووووة للعموووول فووووى الوظووووائف 

حتووى أن الطائفووة اإلنجيليووة حولووت بعووم الموودارس إلووى كنووائس  (18)،4551الحكوميووة عووام 
 (16).فى الخوانكه بمديرية أسيوط نظرا لعدم وجود كنائس بها 4098كما حدث عام 

 

إنشوواع الجامعووة األمريكيووة فهوووى ابنووه القوورن التاسووع عشوور، حيووث قوووررت  أمووا فكوورة
إنشاع معهد فى القاهرة على نسق كليوة أسويوط، وقوررت الهيئوة العليوا  4511اإلرسالية عام 

                                                        

 .59 أديب ميب، مرجع  ابق، ص ( 11)
 . 9 1جع  ابق، ص جرجس   مة، مر (  1)
 ببتمرب  11، كشبف إحصباء الت ميبذ املوجبودين باملبدارس العموميبة وا صوصبية ببالقطر املصبرى، إدانة عموم ا ح اء،  ظانة المالجة( 11)

 . 159، ص  57 
 .  1  – 8  ، ص ص (ت.د)، القاهرة القول التام    التعلجم العاميعقور أرتني، ( 18)
مذكرة نظارة الداخلية للعرض على احلضرة ا ديويبة،  71مطالب األقباط بإنشاء كنائس هلم، وثيقة رقم ، ملف عابدين 545محفظة  (11)

 . 718 أكتوبر  1 
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بالواليات المتحدة الموافقة على رصود مليوون دوالر،  يور أن اإلمكانوات الماديوة حالوت دون 
معووة األمريكيوة فووى القوواهرة بعوود ذلووك تشووارلج بوون القووس ذلوك، وأيووا كووان األموور فقوود أسووس الجا

إلوووى [ التحريوور حاليووا  ]وطسوون محوول الجامعووة األهليووة التووى انتقلوووت موون ميوودان اإلسووماعيلية 
 (11).الجيجة

 

مووون المووودارس األمريكيوووة إشووورافا مباشوووورا ، % 18وتشووورف اإلرسوووالية علوووى حووووالى 
أموووا  البيوووة المووودارس فتخضوووع  وتعتمووود فوووى تمويلهوووا علوووى المصوووروفات الدراسوووية للتالميوووذ،

إلشووووراف األهووووالى البروتسووووتانت الووووذين يتبرعووووون بتمويوووول المدرسووووة وبعضووووها يعتموووود علووووى 
مسوواعدة األهووالى إلووى جانووب المصووروفات التووى يوودفعها التالميووذ، مووع إشووراف  يوور مباشوور 
لإلرسووالية، أمووا اإلدارة فقوود حرصووت اإلرسووالية أن تكووون ألحوود رجالهووا، واسووتمر هووذا الوضووع 

ويووتم اإلعووالن  (15).عنوودما وضووعت اإلرسووالية خطووة إلدارة هووذه الموودارس 4501ى عووام حتوو
عن المدارس الجديودة بالنشور األسوبوعية لإلرسوالية أو بالصوحيفة الخاصوة بهوا، حيوث يعلون 
عوون مكووان المدرسووة ومبانيهووا والوودروس التووى تقوودمها للتالميووذ، إل ووراع أوليوواع األمووور بتعلوويم 

 (10).أوالدهم
 :  المعيــم* 

اعتمودت اإلرسووالية بدايووة علووى كواردهووا فووى التوودريس، وذلووك لتحقيووق الهوودف األول 
للعمليووة التعليميووة، أال وهووو التبشووير؛ فكووان القووس يعموول فووى المدرسووة نهووارا، ويعووظ بالكنيسووة 
ويباشور مهاموه األخورى بواقى اليووم، لوذا تحموول الرعيول األول مون رجوال اإلرسوالية عبوأ  كبيوورا  

وال شوك أن الخوجووه . المعلوم لقووب خوجوه، ويرصونف ضوومن طبقوة األفنديووةوكوان يطلوق علووى 
األجنبى كان يعطى للمدرسوة ثقول لودى أوليواع األموور، الوذى حودا بالمدرسوة اإلنجيليوة العليوا 
بأسوويوط أن توضووح فووى إعالنهووا أنهووا أحضوورت خوجووة إنجليووجى جديوود، فصووار لووديها ثمانيووة 

 (89).من المدرسين األجانب وتسعة من الوطنيين
 

                                                        

 . 115جرجس   مة، مرجع  ابق، ص (19)
(15 )Elder, op.cit, p80.                                                                                    
 .  195، ص   5  بتمرب  11اجع على  بيل املثال، النشرة اإلميلية املصرية، ر ( 17)
 .181، ص 711 أغسطس  1 املرشد، ( 81)
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. وحور  أعضوواع اإلرسووالية علووى لقوواع أوليواع واألمووور ومناقشووتهم وسوومام شووكواهم
فيوووروى هووووج فوووى . وكوووان علوووى المووودرس إقنوووام ولوووى األمووور بتووورك أمووور ابنوووه فوووى يووود المعلوووم

مذكراته ما حدث من ولى أمر تلميذ مسولم فوى إحودى هوذه اللقواعات، حيوث أبودى اعتراضوه 
فسووأل أحوود المدرسووين بلهجووة حووادة ( نجيوول والتوووارهاإل)علووى أن يوودرس ابنووه الكتوواب المقوودس 

فكوان جوواب المودرس أن هوذا لويس عملوه، إنموا  من أعطاك الحق فى تغيير ديـن التالميـ  
هوووو يعلوووم األوالد حسووون الخلوووق وطاعوووة الوالووودين وقوووول الحوووق وأاّل يكثووور الحلوووف بووواو، فهووودأ 

 (84).ألمر للمدرسالوالد، وبعد أن طالع درجات ابنه وتحسن مستواه وعد بترك ا

 

وعنوووودما جاد عوووودد الموووودارس أخووووذت اإلرسووووالية فووووى االسووووتعانة بمعلمووووين وطنيووووين، 
وكانت األولوية لإلنجيليين وخريجى المودارس اإلنجيليوة؛ فكانوت كليوة أسويوط مركوجا لتودريب 

 4511المدرسووين للعموول فووى الموودارس اإلنجيليووة فووى جميووع أنحوواع مصوور، وقوود شووهد عووام 
ومووووع  (81)ى ويوووودعى حنووووا عبيووود وتوالووووت بعووووده أعوووودد الخووووريجين،تخوووري  أول موووودرس مصوووور 

التوسع فى إنشاع المودارس اإلنجيليوة االبتدائيوة فوى األقواليم، اضوطرت اإلرسوالية إلوى تعيوين 
مدرسوووين لوووم يسوووتكملوا دراسوووتهم، علوووى أن يسوووتكملونها أثنووواع عملهوووم، وهوووذا موووا حووودث فوووى 

درسووة معلموووين جوودد، وكانوووت م 11عنوودما طلبوووت  4508الفصوول الدراسوووى األول موون عوووام 
الخطورة انشغال هوؤالع بالعمول عون الدراسوة، والسويما أنهوم يعملوون فوى أعمواق الريوف بعيودا 

دوالرا حسوووب الخبووورة  19و  1وكوووان مرتوووب المووودرس يتوووراو  بوووين  (81)عووون المووودارس العليوووا،
حووووالى  4510والكفوواعة وكوووان علوووى األهوووالى أن يتحملووووا أجووورة التووودريس، التوووى بلغوووت عوووام 

 (81).دوالرا 10119
 

التربويووة والثقافيووة للمعلووم، فشووجعت . وقوود حرصووت اإلرسووالية علووى تطوووير الكفوواعة
المعلموين علوى تكووين جمعيوات يتبوارى أفرادهوا فوى إلقواع المحاضورات وعمول األبحواث وموون 
هووذا المنطووق فكووور القووس كلوووى جفوون المرسووول األمريكووى بطنطوووا فووى تأسووويس جمعيووة، تضوووم 

                                                        

(8  )Elder, op.cit, pp.74,75                                                                          
 .57 أديب ميب، مرجع  ابق، ص ( 81)
 .1 1، ص 57 نوفمرب أول  الم شد،(  8)
 .Elder, op.cit,pp.80,84كان اجلنية املصرى يساوى جنية ا رتليىن ويعادل مخسة دوالرات  ( 81)
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يوووة بووودائرة طنطوووا، تقووودم الجمعيوووة برنوووام  ثقوووافى فوووى اللغوووة والموووواد معلموووى المووودارس اإلنجيل
العلميووة، ثووم تبعووث اإلرسووالية لجنووة الختبووار أعضوواع الجمعيووة فووى البرنووام  المحوودد شووفاهه 

 (88).وتحريرى لضمان جدية العمل، وانتشرت هذه الجمعيات فى جميع أنحاع البالد
 

 : التالميــ  * 
لتعليميووة فووى منوواجلهم بأعووداد محوودودة، ومووع تجايوود بوودأ أعضوواع اإلرسووالية العمليووة ا

العووودد توووم فوووتح المووودارس، وأدى التنوووافس موووع الطوائوووف األخووورى إلوووى جيوووادة عووودد المووودارس 
وفووى بدايووة العووام الدراسووى تعلوون الموودارس الجديوودة اسووتعدادها لقبووول . ومجانيووة التعلوويم فيهووا

تووى يووتم تصونيفهم فووى الفوورق التالميوذ موون كول جوونس وطائفووة، وتحودد لهووم موعوودا لالختبوار ح
 (86).كما يعقد االختبار نفسه للتالميذ المحولين من مدارس أخرى. المناسبة

وكانوووت السووومة العاموووة للتعلووويم فوووى النصوووف الثوووانى مووون القووورن التاسوووع عشووور هوووى 
المجانيووة، وذلووك بسووبب التنووافس بووين موودارس الطوائووف، وأيضووا التنووافس بووين التعلوويم العووام 

قباط األرثوذكس حووالى اثنتوى عشورة مدرسوة فوى القواهرة وحودها ناهيوك والخا ؛ إذ أنشأ األ
واستعاضوووووت اإلرسوووووالية عووووون . عووووون المووووودارس الكاثوليكيوووووة التوووووى كانوووووت تفووووووق هوووووذا العووووودد

فكووان معظووم طووالب أسوويوط بالقسووم الووداخلى، سوواهم  (81)المصووروفات بكنشوواع أقسووام داخليووة،
وشووهدت مدرسووة القوواهرة . ذ السووفرفووى ذلووك أنهووا تخوودم قطاعووا كبيوورا  ويصووعب علووى التالميوو

و  189تووراو  بووين  4501حتووى  4551مسووتوى ثابووت فووى أعووداد التالميووذ ففووى الفتوورة موون 
تلميووذ، فووى حووين شووهدت مدرسووة أسوويوط ارتفاعووا مطووردا فووى عوودد التالميووذ فقفووج العوودد  899
 (85).تلميذ فى نهاية القرن التاسع عشر 699إلى حوالى  4551عام  114من 

 
الية فى القسم الداخلى المسكن والمأكل والمشرب، وقسمتها إلى ووفرت اإلرس

قرشا ، والثانية  19قرشا شهريا، واألولى  419ثالث درجات؛ الدرجة الخصوصية تتكلف 

                                                        

 .91 ،  9 ، ص ص 575 يونيو   ، الم شد( 88)
 .115، ص 571 أغسطس  1 ، و911ص  571  بتمرب  15، الم شدراجع على  بيل املثال ( 81)
(89 )Watson, op. cit, p. 110                                                                           
 .111جرجس   مة، مرجع  ابق، ص ( 85)
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ذا كان التلميذ من  19قرشا، ويخصم من هذا المبل   88 قرشا لمن يحضر الخبج معه، واد
. ب أن يحضر معه فرشة وأدواتهالقسم العلمى يضاف عليه خمسة قرو ، وعلى الطال

قرشا كل فصل  441ومن أراد حجرة مستقلة خالية من اإلثاث فليدفع إضافة إلى ما سبق 
 19ويكون الدفع مقدما لمدة أربعة أشهر ونصف، أما أجرة التعليم فقط فهى  (80)دراسى،

 (69).للعملى 18قرشا ل دبى و 
 

مين مدارسها، طمعا فى وتطلعت اإلرسالية إلى دخول عدد من أبناع المسل
تنصيرهم، وفى البداية لم تشهد هذه المدارس إقباال من المسلمين، لكن العدد أخذ فى 

 118من إجمالى  16بل  عدد المسلمين فى مدرسة القاهرة  4511الجيارة، ففى عام 
تلميذا، وفى  415من إجمالى  11تلميذا، وفى مدرسة اإلسكندرية بل  عدد المسلمين 

وقد أثبت العمل التبشيرى بين التالميذ . تلميذا 51من  41نصورة كان عددهم مدرسة الم
المسلمين صعوبة بالغة، يعجيها المرسلون األوائل إلى طبيعة المجتمع، فيقول وطسن 
بذلت اإلرسالية جهدا كبيرا بين األطفال المسلمين، فى مدارس اإلرسالية فلم يترك أعضاع 

حوار معهم وبيع الكتب الدينية لهم، وكانت الصعوبة اإلرسالية والمدرسيين فرصة لل
الكبرى تتمثل فى عدم االعتراف بمدأ الحرية الدينية من جانب الحكومة، إضافة إلى أن 
المجتمع اإلسالمى ماجال يسوده اعتقاد قوى بأن األخ يقتل أخاه واألب يقتل ابنه، أفضل 

ة خالل الخمسين سنة األولى إال من أن يتحول إلى المسيحية، ولم تفلح جهود اإلرسالي
فى تحويل عدد قليل جدا من أبناع المسلمين أشهرهم أحمد فهمى الذى تعلم فى مدرسة 
اإلرسالية بالقاهرة وتم اختياره لتعليم المرسلين والمرسالت الجدد اللغة العربية، فتمكنت 

أهلة  من إقناعه بالمسيحية، وفشلت جهود  M. Smithإحداهن وتدعى مرجريت سميت
فى إعادته لإلسالم، ونجحت اإلرسالية فى حمايته مستعينة بالسلطات البريطانية حتى 

 (64).تمكن من الفرار إلى اسكتلندا حيث أكمل دراسة الطب وذهب للتبشير فى الصين
                                                        

 11، ص 571 يناير  9  الم شد، (87)
 .1 ، ص 577 يناير     الم شد، (11)
(1   )Missionary Herald, June 1864,proceedings of other societies, Vol. 60,pp.245-247 

Elder, op. cit, pp. 75-77.  
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وتربويا اهتمت المدارس اإلنجيلية بكشراك التالميذ فى اإلشراف المدرسى؛ فكان 
ووكيل وأمين صندوق ينتخبهم التالميذ، ومن رؤساع  لكل فصل مجلس مكون من رئيس

الفصول يتكون مجلس طالب المدرسة، مشتمال على بضعة لجان، منها لجنة السلوك 
التى تساعد التالميذ الجدد على تكوين صداقات مع جمالئهم القدامى، وهناك لجان 

دارس نظام الثواب كما اتبعت الم. تساعد التالميذ على النطق اللغوى الصحيح لإلنجليجية
والعقاب؛ فكان التلميذ الذى يقع فى خطأ تسجل له عالمة سوداع وتخصم منه درجات، 

وبعد اختبار اخر  (61)بينما يحصل التلميذ حسن السلوك اخر العام على نجمة ذهبية،
العام ترسل الشهادات إلى أولياع األمور، وبعضها عن طريق قس البلد، إلطالم أولياع 

 (61).األمور على المستوى العلمى والسلوكى ل والد
 

 : أجنشطة المدارس * 
وتشمل النشاط التعليمى والثقافى والتبشيرى، فبالنسبة للنشاط التعليمى ظلت 

، عندما خضعت االختبارات إلشراف 4501دراسة حتى عام اإلرسالية تحدد مناه  ال
التربية والتعليم، فقرر المشرفون على كلية أسيوط أن تكون الناه  فى االبتدائى والثانوى 
مطابقة للمناه  الحكومية، مع جيادة فى مناه  التاريخ واإلنجيل، والتقليل فى الثانوى من 

لتجربة بعد ذلك وكان التدريس باللغة العربية ثم منه  المنطق والعلوم العقلية، ثم عرممت ا
أصبح باللغة اإلنجليجية، ولم تهمل العربية، ودرست اللغة الفرنسية أربعة سنوات 

ولعل الهدف من التعديل فى المناه  أن توافق الفكر البروتستانتى وتخدم  (61)للمعرفة،
  9الهدف التبشيرى

 

وم من التعليم وللمذهب البروتستانتى؛ وكانت االختبارات فرصة للتروي  لهذا الن
حيث كانت تتم وسط احتفالية يحضرها عدد كبير من المرسلين األجانب ورجال الكنيسة 

فعلى . وأولياع األمور، وتوجه الدعوة إلى رجال اإلدارة وقناصل الدول إن تيسر األمر
                                                        

 . 1 1،   1جرجس   مة، مرجع  ابق، ص ص ( 11)
 .71 ، ص 571 يونيو  1 ، الم شد(  1)
 .188، ص 575 ، أول أغسطس والم شد، 9 1، 1 1جرجس   مة، مرجع  ابق، ص ص ( 11)
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كان فى  4500ر ديسمب 10سبيل المثال فى احتفال المدرسة اإلنجيلية العليا بأسيوط فى 
مقدمة الحاضرين اللورد كرومر والمستشار المالى ومدير أسيوط وقناصل الدول وكبار 

وفى االحتفال تستعرم المدرسة مهارة التالميذ فى اإلجابة على . مستخدمى الحكومة
لقاع الشعر الموسيقى والتمثيل من خالل روايات تهدف  أسئلة المناه  المقررة، والخطابة واد

المبادئ النافعة ومحاربة األفكار الهدامة فى المجتمع، فيخرج الجميع مرددا إلى  رس 
 (68).ايات الثناع على هذه المدارس والقائمين عليها

 

لم يكن هدف مدارس "أما عن النشاط الثقافى فيقول أحد خريجى هذه المدارس 
نما كان الهد ف الثقافة األمريكان تحضير الطالب للحصول على شهادة دراسية حكومية واد

فكان المدرسون يتابعون . العامة وتصحيح المفاهيم السائدة فى المجمع ومراعاة األخالق
كما أقيمت فى المدارس جمعيات أدبية  (66)،"تالميذهم ويدربونهم على اإللقاع والمناقشة

لتدريب التالميذ على التأليف واإلنشاع والخطابة والمناظرة باللغتين العربية واإلنجليجية، 
ضافة إلى ذلك اعتادت المدارس . تحت إشراف أساتذة متخصصون فى اللغتين وادابهما واد

 (61).األمريكية سنويا تقريبا استضافة كبار األدباع والمثقفين إللقاع محاضرات
 

وبما أن التبشير كان الهدف األول للمدارس األمريكية، فقد اهتمت بالنشاط 
فريضة العشاع الربانى، لضم األعضاع  الدينى، فخصصت قاعة للصالة، تمارس فيها

وفى منتصف العقد األخير من القرن التاسع  (65) .الجدد من الطالب المنضمون للكنيسة
عشر تكونت جمعيات الشبان المسيحيين بالمدارس اإلنجيلية على  رار مدارس أمريكا، 

إلى الكنيسة بهدف االهتمام بالعمل الدينى بين التالميذ وحثهم على الصالة واالنضمام 

                                                        

، ص 575 ينباير  1  والم شاد 95ص  ،551 مبراس  5، النشا ة انسا وعجة لسنساالجة انم يكجاة بجا وتراجع علبى  ببيل املثبال ( 18)
 . ، ص 711 يناير  8، و 8 1

 .  ، ص  71 ، دار املعارف، القاهرة حجاة ط جب، (طبيب)ميب حمفوظ ( 11)
 .188، 181، ص ص 575 ، أول أغسطس الم شد( 19)
 .1 1، ص 571 ديسمرب  18، الم شد( 15)
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اإلنجيلية، وتكريس جهودهم وحياتهم لهذا الهدف، لتأهيلهم لخدمة الدين المسيحى فى 
 (60).مجاالت العمل بعد ذلك

 

وبذلك اهتمت اإلرسالية بعناصر العملية التعليمية للبنين، ومارست التبشير بين 
شير وحقله التالميذ من خالل هذه العناصر، فكانت المدرسة هى أهم ركائج عملية التب

الخصب، واتخذت اإلرسالية من حفالت نهاية العام فرصة للدعاية للمذهب البروتستانتى 
  9ولهذا النوم من التعليم فى المجتمع

 
 : تعليم البنات : ثالثاً 

وقف راعى الكنيسة البروتستانتية فى احتفال مدرسة األمريكان للبنات بالقاهرة 
وال شك فى .. ما تحتاج إليه فرنسا فأجاب األمهات  سرئل نابليون األول ما أعظم"قائال 

أن معظم ما نشأ عليه المرع من ممدو  أو مذموم من تأثير الوالدة إرثا وتدريبا، وعلينا أن 
نرفع من عقولنا ما قد انطبع فيها من جهة البنت، واالستخفاف بها واحتقارها وتصغيرها، 

منكم أن نرفعها إلى المقام األسمى الذى  ال أريد… وأن نساويها من جهة التربية بأخيها
يطلبه الغير منا، ال ألن هذا مضر بها مفسد لطبيعتها مغاير لخلقها، لكن أطلب منكم 

وال شك أن هذه الكلمات عبرت عن وجهة نظر الكنسية فى قضية  (19)أال تهملوا أمرها،
 . تعليم المرأة

 
  9وجنتتبع فيما ييى عجنصر العميية التعييمية ليبجنا 

 : المدرســـة * 
بمدرسة افتتحت بحارة السقايين، ثم  4569بدأ تعليم البنات فى القاهرة عام 

أما فى  (14)بمدرسة حى األجبكيه التى بل  عدد التلميذات فيها مائة فى وقت قصير،
 4586اإلسكندرية فقد ورثت اإلرسالية مدرسة البنات التى افتتحتها اإلرسالية اإلسكتلندية 

تم افتتا  مدرسة للبنات بالمنصورة وأخرى بالفيوم  4566ود، وفى عام فى حى اليه
                                                        

 .  11،  111، ص ص 571 يونيو  11املرشد، ( 17)
 .9  ،  1 1، ص ص 571 إبريل  1 املرشد، ( 91)
(9  )Watson, op. cit, p. 124.                                                                          
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بجهود القس وليم هارفى، بدأت بخمس وأربعين تلميذة، كما أسس هارفى مدرسة أخرى 
وكانت اإلرسالية قد أنشأت مدرسة للبنات بأسيوط فى عام  4519فى سنورس عام 

إلى ثالثين، وتوالى بناع مدارس فى بيت الحالج، ثم جاد العدد فى نهاية العام  4568
 (11).البنات فى جميع أنحاع مصر

 :المعيمــا  * 
دارة المدارس واإلشراف على األقسام الداخلية معلمات  تولت التدريس للفتيات واد
أجنبيات تابعات لإلرسالية، شكلت جوجات المرسلين األوائل وطسن وهارفى وهوج 

ن المرسالت  ير المتجوجات؛ فعلى سبيل والنسن  ججع منهن، أما الغالبية فكانت م
التى جاعت إلى  M.Mackawnالمثال افتتحت مدرسة أسيوط اانسة مارتا مكاون 

، واستمرت فى الخدمة حتى كف بصرها وحملت عبع التدريس فى 4569مصر عام 
. 4585التى وصلت من دمشق عام  Sara Dealsمدرسة اإلسكندرية اانسة سارة ديلج 

التى وصلت عام  Elsa Johnstonالبنات بأسيوط اانسة إلجا جونستون  وخدمت بمدرسة
وظلت  Anna Thompsonوصلت اانسة أّنا ثومبسون  4514وفى عام . 4560

 (11).، و يرهن كثيرات4011تخدم بمدرسة حارة السقايين حتى توفيت عام 
 

فى وتذكر تقارير اإلرسالية أن حماس المرسالت المعلمات وتميجهن قد ساهم 
اهتداع كثير من التلميذات إلى طريق اإلنجيل، ور م ما يعانيه التلميذات من مضايقات 

وتسمح اإلرسالية بعد عدة سنوات  (11)أهلهن، فكنهن يدركن أن هدايتهن حقيقية،
للمرسالت بالسفر إلى بلدهن فى إجاجة لمدة ثالثة أو أربعة أشهر، بقصد الترويح عن 

ج، ويسبق السفر احتفال ودام تنظمه جميالت العمل مع النفس ورؤية األهل أو العال
 (18).بعم األسر اإلنجيلية

                                                        

 . 9 أديب ميب، مرجع  ابق، ص (  91)
(9  )Elder, op. cit, pp. 78,79.                                                                            
(91         )Missionary Herald, June 1864, proceedings of other societies, Vol.  

                                                                                               60,pp. 245-247 
 .171، ص 571 مارس  1 ، الم شد( 98)
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وبمرور الجمن وتخرج دفعات من الطالبات الوطنيات استعانت اإلرسالية بهن فى 
التدريس لمعاونة عضوات اإلرسالية، ومع التوسع فى تعليم البنات جادت نسبة المعلمات 

رن التاسع عشر فى مدرسة البنات بأسيوط ثالث الوطنيات ، حتى وصلت فى نهاية الق
واعتمدت اإلرسالية فى تخري   (16)معلمات أجنبيات مقابل ثمانى معلمات وطنيات،

المعلمات على مدرسة البنات بأسيوط التى خرجت فى األربعة عشر عاما  األولى خمس 
 9(11)وخمسون طالبة، تعين منهن فى حقل التدريس ثالثون

 
 

 :التيميــــ ا * 
واجهت اإلرسالية مشكلة فى تعليم البنات فيما يتعلق بعادات المصريين انذاك 
وقلة عدد المعلمات، وتغلبت اإلرسالية على هذه المشكلة بفتح أقسام داخلية للبنات فى 

افتتح قسم داخلى بمدرسة البنات فى األجبكية بدأ بخمس  4561وقت مبكر، ففى عام 
تلميذة، أما  419تلميذة من إجمالى  11إلى  4551تلميذات، ثم جاد العدد فى عام 

مدرسة البنات بأسيوط التى بدأت بثالث تلميذات فقد بل  عدد تلميذات القسم الداخلى بها 
 (15). أربع وعشرون تلميذة 4510عام 

 

وواجهت اإلرسالية مشكلة تحريم الكنيسة القبطية للفتيات على عدم حضور 
تقام بمدارس اإلرسالية، وتحريم أولياع أمور البنات على  الندوات الدينية والصلوات التى

منع بناتهم من الذهاب إلى مدارس اإلرسالية، وكانت هذه الجهود تنجح فى بعم 
الحاالت، تحت تهديد أن التعليم فى مثل هذه المدارس قد يعوق مسألة الجواج، األمر 

األسر تعول على القساوسة فى الذى يجع  األم التى تر ب فى جواج ابنتها مبكرا ، وكانت 
 (10).هذا األمر كثيرا  

 

                                                        

 .  181، 711 سطس أغ 1 ، الم شد( 91)
(99 )Watson, op.cit, p. 446.                                                                                               
 .5 1، 111جرجس   مة، مرجع  ابق، ص ص (  95)
(97) Watson , op. cit, p 162                                                                                                 
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وعلى الر م من حداثه طلب الفتاة المسلمة للعلم، فقد جاد إقبال المسلمات على 
فتاة مسلمة من  408بمدرسة حارة السقايين  4510مدارس اإلرسالية، فسجل عام 

المسلمات  تلميذة، وفرتحت فصول  ير منتظمة تتناسب مع ظروف الفتيات 110إجمالى 
، 50ونسبة الحضور اليومى حوالى  411، كانت نسبة الحضور الشهرى بها حوالى 

وتهدف إلى تعليمهم القراعة والكتابة وكانت التلميذات المسلمات ينتمين إلى مختلف 
أما فتيات اليهود فقد شكلن ثلثى تلميذات مدرسة اإلسكندرية التى توسطت ( 59)الطبقات،

قام اليهود بسحب بناتهم من مدرسة اإلرسالية ، وفتحوا  4561م حى اليهود، لكن فى عا
 (54).مدرسة لحسابهم، خوفا  من تحول بناتهم إلى المسيحية

قرشا شهريا  19أما بالنسبة ألجرة اإلقامة الداخلية شاملة التعليم واألكل فهى 
ر كتبها قرشا ل ولى، وعلى التلميذة أن تحض 09قرشا للثانية، و 88للدرجة الثالثة، و

ذا ر بت فى تعلم البيانو فتدفع  ذا  89وكل لواجمها من الفر  والغطا واد قرشا  شهريا ، واد
 (51).قرشا شهريا 19ر بت فى التقوية فى اللغة اإلنجليجية فتدفع 

 
ولعل أشهر تلميذات مدارس البنات اإلنجيلية كانت بامبة التى وقع عليها اختبار 

ن ملك البنجاب الهندى، ذلك الشاب الذى اعتنق ب Dhulup Singhاألمير دولوب سن  
المسيحية وعا  فى إنجلترا منذ نعومة أظافره استعدادا  لتولى الحكم بعد والده، ور م أن 
الملكة فيكتوريا نصحته بأن يتجوج من أميرة هندية إال أنه لم يكن يميل إلى حياة التكلف 

هرة ، فطلبها للجواج ، ونجحت اإلرسالية ، فبهرته بامبه وهو فى جيارة لمدرسة البنات بالقا
 (51).فى إتمام الجفاف، بعد أن قدم تبرعا  ألنشطتها

 
 

 :الجنشاط التعييمى* 
                                                        

(51                                                                                        )Elder, op.cit. p.75 
(5                                                                                  )Watson,  op. cit, p. 162 
 .181، ص 711 أغسطس  1 ، الم شد( 51)
 ,Missionary Herald , June 1869, Missions of other societiesملزيد من تفاصيل هذه الزواج راجع (  5)

Egypt, Vol. 65, p. 239.& Watson, op. cit, pp. 162-172                        
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تدرس الفتيات منه  البنين مضافا  إليه شغل الخياطة والتطريج وممارسة 
وبداية من عام  (51)األشغال المنجلية، وهى أعمال تؤهلها ألن تكون ربة أسرة نافعة

خلت اإلرسالية فى مدارس البنات الصالة واللقاعات الدينية التى يحضرها إلى أد 4561
واحتفلت المدارس باالختبارات وتخري   (58)جانب التلميذات هيئة التدريس واإلدارة

تلميذاتها وذلك من باب الدعاية لتعليم الفتاة وأيضا الدعاية للكنيسة اإلنجيلية، حيث توجه 
م راعى الكنيسة األنجيلية فى المنطقة إلى قناصل الدول ورجال إدارة المدرسة الدعوة باس

اإلدارة المحلية، كما يحضر المرسلين األجانب ورجال الكنيسة واألهالى،  وتستعرم 
إدارة المدرسة قدرة تلميذاتها على استيعاب دروسهن والخطابة والمحاورات األدبية والتدبير 

وتمثيل الروايات، كما توجم الجوائج على الطالبات المنجلى واأل انى واألناشيد والموسيقى 
وما قيل فى النشاط الثقافى والتبشيرى لمدارس البنين يقال أيضا  عن  (56)المتفوقات،

 9مدارس البنات
 

وبذلك خاضت اإلرسالية اإلنجيلية فى ميدان تعليم البنات فى مصر حقال بكرا  
ه إلى حد كبير فى وقت مبكر، واهتمت بكل عناصر عملية تعليم البنات، ونجحت في

وتوضح أعداد الفتيات فى المدارس مدى استجابة المجتمع المصرى لقضية تعليم الفتاة 
يمانه بحقها فى التعليم واثر ذلك فى تقدم المجتمع، واستغلت اإلرسالية هذا النجا   واد

 9للدعاية للمذهب البروتستانتى فى األوساط المصرية
 

 : ــــوتى التعليم الالهـ: رابعاً 

تهوووودف اإلرسوووووالية موووون التعلووووويم الالهووووووتى إلووووى تخوووووري  أكبووووور عوووودد مووووون القسوووووس 
قوورر  4561والمبشوورين المصووريين لنشوور المووذهب البروتسووتانتى؛ ففووى الخووامس موون فبرايوور 

المجمووع المشوويخى المصوورى إنشوواع مدرسووة الهوتيووة إنجيليووة، وفووى سووبتمبر موون العووام ذاتووه 

                                                        

 .181، ص 711  تمرب    الم شد، (51)
(58)Watson,  op. cit, p. 162                                                                                           
،  57 أول يونيو  والنش ة ا  ججلجة الم  ية،،  11، ص 551 أغسطسس   ، النش ة انس وعجة لسنسالجة انم يكجة ب ج وت( 51)

 . 8 ص 
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منتظمة بهودف إعوداد رعواة وطنيوين، والتحوق بهوا عودد افتتحت فصول الهوتية مسائية  ير 
تووم افتتووا   4561وفووى سوونة . شخصووا   41و  44موون معلمووى الموودارس، تووراو  عووددهم بووين 

صوووف الالهووووت، وينتقووول تبعوووا  لتووونقالت المرسووولين القوووائمين بالتووودريس، ثوووم اسوووتقر الصوووفين 
ين الثالوث والرابوع فوى يوحنوا هووج، والصوف. األول والثانى فى أسيوط، حيث يقوم بالتودريس د

اسووتقرت الدراسووة فووى القوواهرة،  4558وفووى عووام . وطسوون. القوواهرة، حيووث يقوووم بالتوودريس د
وتوولى إدارتهوا . واقتصورت الدراسوة علوى ثوالث سونوات" مدرسوة الالهووت"وتغير االسوم إلوى 

  9(51)وأعد مبانيها ومناه  الدراسة فيها 4046وطسن حتى عام . د
 

حصووول الطالووب علووى دبلوووم كليووة أسوويوط أو البكالوريووا وتشووترط مدرسووة الالهوووت 
العلووووم الالهوتيوووة، اللغوووة العبريوووة وادابهوووا، اللغوووة "وتتضووومن منووواه  الدراسوووة . أو موووا يعادلهوووا

اليونانيووة، التفسووير، توواريخ الكنيسووة، سياسووة الكنيسووة، اإلرسوواليات، مقوودمات وتفسووير العهوود 
والمالحوووظ أن  (55)والحفريوووات األثريوووة، الجديووود، علوووم الووووعظ، الكتووواب المقووودس، الموسووويقى،

الحفريات األثرية تعطى بعودا حضواريا لإلرسوالية يسواعدها علوى كشوف النقواب عون الجوذور 
التاريخيوووة للوووبالد التوووى يوووتم فيهوووا التبشوووير، وتوووذكير أهوووالى هوووذه الوووبالد بأصوووولهم الحضوووارية 

سوبعة أشوهر فوى كول  وتستمر الدراسوة لمودة. األولى التى تبتعد بهم عن الحضارة اإلسالمية
عام، يقووم الطالوب خاللهوا بدراسوة الموواد الدراسوية المقوررة ويتودرب علوى الووعظ، ثوم يموارس 

 (50).التبشير باقى العام
 

أمووووا عوووون أعضوووواع هيئووووة التوووودريس فقوووود اعتموووودت مدرسووووة الالهوووووت علووووى رجووووال 
 وموون (09)القووس المصوورى توودرس حنووا، 4501اإلرسووالية األمريكيووة، وانضووم إلوويهم فووى عووام 

رسالة بعث بها طالب الالهوت إلى مجلوة المرشود يشوكرون أسوتاذهم تودرس حنوا، نتبوين أن 
المعلم المصرى أكثور قودرة علوى توصويل المعلوموات لطالبوه، وأن معلموى الالهووت البود أن 

                                                        

 .78 ،  81  ابق، ص ص أديب ميب، مرجع ( 59)
 .81 املرجع نفس ، ص ( 55)
 . 8، ص  57 مارس  7 النش ة ا  ججلجة الم  ية،( 57)
 .81 أديب ميب، مرجع  ابق، ص ( 71)
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يتحلووا بالتواضووع والوداعوة ولووين العريكوة واللطووف والصووبر، إضوافة إلووى العلوم ومعرفووة لغتووى 
 (04).انية واليونانيةالكتاب المقدس العبر 

 

سوووبعة وسوووتون  4099حتوووى  4514وتخوورج فوووى مدرسوووة الالهووووت فوووى الفتوورة مووون 
قسيسوووا، وكوووان تووودرس يوسوووف أول قوووس إنجيلوووى مصووورى  81مبشووورا و  41خريجوووا ؛ مووونهم 

ذا كانوووت مدرسوووة الالهووووت قووود اهتموووت بتخوووري  القسوووس  (01)تخووورج فوووى مدرسوووة الالهووووت، واد
تربيووة الروحيوة للوون ع موون خووالل موودراس األحوود التووى والمبشورين فووكن الكنووائس قوود اهتمووت بال

حرصووت علووى تجميووع تالميووذ الموودارس موون البنووين والبنووات بالكنسووية، وتثقوويفهم موون خووالل 
محاضرات عن تاريخ األنبياع، ويتم إقناعهم بوالتبرم مون أمووالهم البسويطة لإلنفواق فوى عمول 

 (01).واألعمال الخيرية خيرى يحدده المشتركون، والهدف تعويدهم على البذل والعطاع
 

وبوووذلك حاولوووت اإلرسوووالية منوووذ وقوووت مبكووور إيجووواد كووووادر وطنيوووة يحملوووون عوووبع 
الدعوة للمذهب البروتستانتى بين أهلهم وذويهم، فمما ال شوك فيوه أنهوم سويكونون أكثور قودرة 
علوى توصويل الرسوالة، فهوم يعرفوون الظوروف االقتصوادية واالجتماعيوة ويملكوون اللغوة وهوى 

  9وصيل الحقيقية، وال سيما إذا كان الداعى يمتلك العلم والكفاعة الشخصيةأداة الت
 

 : تعليم النساء فى المنازل : خامساً 

عملوت اإلرسوالية األمريكيوة، علوى تكووين جمعيوات نسوائية أهمهوا جمعيوة االعتودال 
وجمعيووة التبشووير النسووائية، بهوودف نشوور المووذهب البروتسووتانتى بووين النسوواع، وانتهجووت هووذه 

لقووواع المحاضوووورات، لمحاربوووة الرذائوووول مثوووول ا لجمعيوووات عوووودة وسوووائل منهووووا إقاموووة النوووودوات واد
ومنهووا أيضووا  التعلوويم حيووث اسووتطاعت الجمعيووات النسووائية  (01)التوودخين والمخوودرات و يرهووا،

 9أن تنفذ من خالله إلى المرأة فى بيتها
 

                                                        

 .118، ص 578 إبريل  8، الم شد(  7)
 .15 أديب ميب، مرجع  ابق، ص ( 71)
 . 1ص  ،551 يناير  5  النش ة انس وعجة لسنسالجة انم يكجة ب ج وت،(  7)
 . 81، 811، ص ص 571 مايو    ، الم شد( 71)
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رسووالية كونوت جمعيووة تبشوير النسوواع مدرسووة تعلويم النسوواع فووى المنواجل، وعهوودت اإل
ومون خوالل اسوتعرام أسوماع المدرسوات نجود أن  9األمريكية لتلك الجمعيوة اإلشوراف عليهوا

هووذه المدرسووة بوودأت بمردرسووات أجنبيووات موون عضوووات اإلرسووالية، وبعوود تخووري  دفعووات موون 
موودارس النبووات أخووذت الجمعيووة تسووتعين بمدرسووات مصووريات إلووى جانووب األجنبيووات، ففووى 

أسوورة منهووا حوووالى  419وات هووذه المدرسووة قموون بجيووارة تبووين أن عضوو 4510سووجالت عووام 
أصووبح عوودد التلميووذات الالتووى يووتعلمن فووى بيوووتهن  4506وفووى عووام  (08)أسوورة مسوولمة، 69

 689، وفووى القطووور المصووورى عموموووا  توجووود 19وعووودد المعلموووات  184فووى القووواهرة وحووودها 
ب مووووون وكانوووووت الجمعيوووووة تطلووووو. مسووووولمات 11فتووووواة يتلقوووووين الووووودروس فوووووى بيووووووتهن، مووووونهن 

المدرسوووات أن تكوووون قووودوة لغيرهوووا فوووى القوووراعة واإلطوووالم والتووودين والصوووبر والثبوووات واألمانوووة 
ويقتصووور نشوواط المدرسوووة بووين المسووولمات ( 06).والتقوووى، وأن تووجرم حوووب العلووم فوووى تلميووذاتها

على التعليم والتأثير بالقدوة، أما بين المسيحيات من  يور العوائالت اإلنجيليوة فيضواف إلوى 
  9ويعد هذا نشاطا  تبشيريا  بين النساع فى بيوتهن( 01).سة اإلنجيل بمعانية الروحيةالعلم درا
  9بيوتهن

 
وبووذلك نجحووت اإلرسووالية فووى أن تتغلووب علووى العووادات االجتماعيووة وأن تنفووذ إلووى 
المرأة فى بيتها، وهذا إصرار كبيور، ولوم يقتصور هوذا النشواط علوى العوائالت المسويحية، بول 

راطية المسلمة، وال شك أن الكنيسوة اإلنجيليوة نجحوت فوى ذلوك تخطاه إلى العائالت األرستق
  9إلى حد بعيد

                                                        

(78                                                                                     )Elder , op. cit, p. 76. 
 .91 ،  9 ، ص ص 751 مايو  17، الم شد( 71)
 .11، ص 571 يناير  9 ، الم شد(  79)
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 الخـاتمـــة
بعد أقل من نصف قرن تمكنت اإلرسالية األمريكية من تثبيت أقدامها فى مصر  

و دا البروتستانت طائفة معترف بها، ولم يكن طريق العمل اإلنجيلى فى مصر معبدا ، 
عليها، ولعل أهم نتائ  العمل اإلنجيلى أنه أيقظ الكنيسة وأنما قابل صعوبات جمة تغلب 

األرثوذكية من  فوتها ، فكان بمثابة ناقوس الخطر، وتدخلت القنصلية األمريكية كلما 
دعت الضرورة لحماية حقوق الكنيسة اإلنجيلية، كما سمحت للجمعيات التبشيرية لديها 

 9ؤكد دورهابجمع األموال لدعم نشاط اإلرسالية فى مصر، بما ي
 

ولم يكن نشاط اإلرسالية اإلنجيلية فى ميدان التعلويم فوى مصور هودفا  فوى حود ذاتوه 
نما كان واحدة من أدوات التبشير، حيث اعتمدت اإلرسالية التعلويم طريقوا رئيسوا  للتبشوير،  واد
. وسوواعدتها الظووروف بانحسووار التعلوويم الوووطنى فووى أعقوواب انهيووار إمبراطوريووة محموود علووى

. جانيووة هووى السوومة العامووة للتعلوويم فووى النصووف الثووانى موون القوورن التاسووع عشووروكانووت الم
ولجووأت اإلرسووالية إلووى تطبيووق نظووام المصووروفات علووى بعووم الموودارس مووع توووفير اإلقامووة 

 9الداخلية للتغلب على كثرة النفقات
 

وتعوود الكنيسوووة اإلنجيليوووة رائووودة فوووى تعلووويم الفتوواة فوووى مصووور فجوووذبتها للتعلووويم بكافوووة 
ل، ونفذت إلى السيدات المستترات خلف جودران المنواجل، كموا تعود اسوتجابة المجتموع الوسائ

المصرى لتعليم الفتاة بصفة خاصوة وللتعلويم بصوفة عاموة، دلويال  علوى حضوارة هوذا الشوعب 
واستعداده لتصحيح أوضاعه إذا أتيحت له الظروف المالئمة، فقود سواهم األثريواع مون أبنواع 

اع المودارس واإلنفواق عليهوا، وانوتظم فوى هوذه المودارس أبنواع وبنوات الكنيسة اإلنجيلية فوى بنو
 9من مختلف القطاعات التى تشكل نسي  المجتمع المصرى
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456 4561 السنة / البيان
1 

4511 4511 4551 4551 4501 

 1141 8694 1118 4864 4419 846 116 تالميذ المدارس
 1191 1646 4194 810 110- -  المصروفات

 6166 1115 4611 4461 198- -  مدارس األحد تالميذ
 61 15 48- - - -  تبرم مدارس األحد

 15188 11690 18195 18195 41691 8158 1140 الكتب الدينية المباعة

 46108 4861 4911 4911 191 114-  أثمانها المدفوعة

 
 تطور النشاط المدرسى والدينى كل خمس سنوات( 4)جدول رقم

 119،   4501أكتوبر 11،   اإلجنيييية المصريةالجنشر : المصدر
 

 4501 4508 4509 4558 4559 4518 4519 السنة 
 465 440 499 80 11 11 41 عدد المدارس 
 44941 1018 6191 8998 1145 4416 611 عدد التالميذ
 111 408 481 498 58 19 41 عدد المدرسين

مصر فى النصف الثانى من تطور مدارس اإلرسالية األمريكية ب( 1)جدول رقم
 9القرن التاسع عشر
 Watson, The American mission in Egypt, P.443: المصدر
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 4501 4551 4551 4511 4511 4561 4561 السنة/ البيان
 48 44 49 5 1 1 6 إعداد المرسلين

المرسووووووووووووووووووووووووووالت  يوووووووووووووووووووووووووور 
 المتجوجات

1 1 8 6 1 49 0 

 41 49 0 1 1- -  قسس وطنيون
موووووون الرجووووووال  المشووووووتركون

 النساع
11 418 114 586 511 

165 
4101 1141 

4811 
 486 548 88 15 0 5 1 مراكج بها خدمة 

معوووووودل الحضووووووور صووووووبا  
 األحد

409 149 191 4616 1419 54 1119 

 14 1111 41 6 8 4-  جمعيات منتظمة
 5 11- - - - -  جمعيات النساع
 164 1- - - - -  عدد عضواتها
 19 489- - - - -  ةتبرعاتها بالجني

جمعيووووووووووووووووووووووووات الشووووووووووووووووووووووووبان 
 المسيحيين

 - - - - -19 1 

 09- - - - - -  عدد أعضاؤها
 19- - - - - -  تبرعاتها بالجنية
 1411 4460 581 4990 611 491-  تبرعات الكنائس

 تطور نشاط اإلرسالية األمريكية بمصر عينة كل خمس سنوات( 1)جدول رقم 
 .119،  4501أكتوبر  11المصرية،  النشرة اإلنجيلية: المصدر


