
  



           اجلزائري  ني املسلمني العلماء      مجعي ة مؤمتر     جل     س   تصدير
 هللا رمحه اإلبراهيمي البشري حممد للشيخ

(9) 
 

 ]مواقف مجعية العلماء[
 :موقف مجعية العلماء املسلمني من الطرق

 فرادى، املصلحون له ل     يعم   كان  الذي معانيه،       أبوسع   الديين اإلصالح هو املسلمني العلماء مجعية مبدأ
 نظام على         مستندة   ها     نفس   الفكرة بتلك ين     مسّي   فأصبحوا ،      نظام   على تستند ال بفكرة ين   ّي      مس   كانوا  وإمنا
 .ر    حمر   وبرانمج    ر       مقر  

 العلماء مجعية ست    أتس   فلما ابقة،     الس   الفصول من القارئ مه    عل   ما ق      الطر   مع حني      املصل        حال   كان  وقد
 عن     إال   -وحماربني مساملني- يعملون ال املصلحني هؤالء ألن ؛منها صوا     ينق   ومل       احلال   تلك على يزيدوا مل

 يف     ش        متف   هو ما كل  وأن الشرور،        ومنبع   فساداإل يف العلل ة    عل   أهنا هي الطرق يف م        وعقيدت   وعقيدة،       إميان  
 ه       فمنشؤ  الناشئة  يف حلادإو  احلياة عن وغفلة      شيء         بكل    وجهل العقيدة يف وضاللالدين  يف         ابتداع   من ة     األم  
 .ه     بعض   وستعلم ،ئة       السي    الطرق آاثر      فصل   من ذلك      بعض         علمت   كما  ،إليها ه       ومرجع   الطرق، من

 ؛مقاومتها يف قوتم واستنفدوا ،ابلطرق أوقاتم لوا    شغ   املصلحني    ن  إ قائل:    ن        يقول   وال جاهل،       جيهلن   فال
 جيب       نقطة   وهذه به، لوا   غ     ش   مما ابالهتمام      أحق   هو ما عنه لوا   غ     ش   فيما كان  ورمبا شيء،      كل     عن أهلتهم حىت

 .لألوهام      دفع ا ها       إيضاح  
        الطرق   هذه    ن  أ -أمراضها         ومناشئ   األمة أحوال ودراسة ت        والتثب   ي       الرتو    بعد-العلم      حق   علمنا نا   ن  إ

 يف يكابر أن أبوهامها ل     يبت   ومل منها م    سل         عاقل   يستطيع ال املسلمني، ق     تفر        سبب   هي اإلسالم يف          املبتدعة  
 يف ف     ختتل   آاثرها أن م      ونعل   نيا،      والد   ين     الد   يف ضالهلم يف       األكب   السبب هي أهنا منا     وعل   ه،   ع        يدف    أو هذا
 يف ومظاهر      صور ا ع      وأشن           وأعراض ا      آاثر ا       أظهر   أهنا م      ونعل   األقطار، ابختالف      يسّي ا        اختالف ا         والضعف         القو ة



       فروع   األقطار هذه يف ألهنا ؛غّيه يف منها         القريب   اجلوار         ارتباط   به املرتبطة واألقطار           اجلزائري    القطر هذا
 نقضي -هللا شاء نإ- عليها نقضي حني وأننا شر،     كل    م      نقاو   نقاومها حني نا    أن   ونعلم بعض، من بعضها

 من فرع أي يف       إصالح   اجلزائرية ة     األم   يف      يتم   ال أنه ذلك على       زايدة   ونعلم وضالل، ر      ومنك   ابطل      كل     على
 فيها ما ومع واألبدان، األرواح على        سلطان   من هلا ما ومع ومة،ؤ املش ة        الطرقي   هذه وجود مع احلياة فروع
 .للمواهب وقتل للعقول فسادإ من

 ض     معر   واحلجاز ،         العثمان   العهد يف عديدة        سنوات   احلجاز يف       يقيم   أن له ر     قد           األسطر   هذه كاتب     ن  إ
 التعاليم يف ف     ختتل   أهنا ورأى اإلسالم، بقاع من       بقعة   منها م     تسل   مل        الطرق   هذه     أن   فرأى اإلسالمية، م     األم  

،     إال   ة        النفسي   اآلاثر يف ختتلف وال       كثّي ا،  واملظاهر والرسوم  التخدير :وهي واحدة       نقطة   يف ها    كل    وجتتمع       قليال 
 .والدنيا ين      الد    عن واإلهلاء

 هللا رسول      حرم   يف جيتمعون غات      والل   واألجناس األقطار ي        املختلف   املسلمني أرى كنت  -وهللا- ولقد
 أقرأ وال ابملسلم، يلتقي حني        املسلم   ده   جي   كان  الذي       األنس   ذلك بينهم د    أج   فال اجلامع، الوحي مهبط ويف
 بتباعد اجلافية          الظاهرة   تلك       أعل  ل فال ة،       التحي   إىل         األلسنة   ق      تساب   كانت  اليت          البشاشة   تلك وجوههم يف

 يب،     الغ   يف واحلنني الشوق إىل ى     أدع   الدار     عد     ب   لكان       صحيح ا       صادق ا ة      ابألخو   الشعور كان  لو إذ ؛الداير
 ال واألسارير والوجوه         النفوس   ألن ؛        اللغات   ابختالف له      أعل    وال د،      املشه   يف الوجه وبشاشة اللقاء كرم  وإىل

 ق      الطر   وهي- الروحية املفرقات فينا ثته     أحد   مبا         العابس           اللقاء   هذا ل      أعل    كنت  ولكين ،ترمجان إىل حتتاج
 .       أعداء   اإلخوة ل    جع   حىت         الزمان   على        ع ظ م          تنافر   من -واملذاهب
 بل !         املالكي         خلف   ي      يصل    ال           والشافعي   ،          الشافعي         خلف   ي      يصل    ال        احلنفي   أرى حني ض      أمتع   كنت  وكم

 عهم    جتم   وإمنا لم،   ع   ملدارسة الناس ع    جتم   ال اليت ة        الطرقي   لق    احل   د       ولتعد   ه،     أصل   من ة      األئم   د      لتعد   ض      أمتع   كنت
         اجتماع   نا      ينفع   فهل هللا، دين على هللا رسول حرم يف قلوبنا ع     جتتم   مل إذا :نفسي يف وأقول هم،   و   لتحكيم
 !األبدان؟

 هذه إىل أبمجعها قواتا ه      توج    ومل ،ها    كل    أوقاتا نفق   ت   مل          العلماء   مجعية     إن   فنقول: موضوعنا إىل ونعود
 أعماهلا     عة        موز    وهي        حكيم ا، ا      عملي   ا       إصالحي         برانجم ا ة        للجمعي       إن   بل الوامهني،      بعض   م      يتوه   كما  فقط اجلهة
 من ر       ويتيس   وسائله، من هلا أ      يتهي   ما عند عمل      كل     يف        واقفة   ه،       يستحق   ما فصل     كل       ة        معطي   ه،      فصول   على



 لسارت رة،        املتكر    العوائق وجهها يف تقف ومل عة،        املتنو    العقبات تصادمها ومل الزمن، هلا م      يتجه   مل ولو أسبابه،
 دت    شد   اليت         املكاره   تلك على هللا حتمد ولكنها        حثيث ا،     سّي ا برانجمها يشملها اليت اإلصالح       فروع   مجيع يف
 على حتمده ما        أضعاف         احلق    يف       ثبات   وزادتا حنكتها، من لت     وكم   طاها،   خ   من دت     وسد   عزائمها، من

 .     تغر   وقد      تسر   اليت       احملاب  
 :موقف اجلمعية يف التعليم

 دائرة يف يدور      احلر          العريب            التعليم   كان  فقد فها،      مواق   أبرز هو يين       والد    العريب التعليم يف ة       اجلمعي         موقف  
 إبحداث األمكنة        دائرة   ع      توس    أن        أسباب   من ت        استطاع   مبا اجلمعية ت   ع      فس   به،   ت      وك   وأساليبه ه       أمكنت   من قة     ضي   

 وبتنظيم املساجد، يف يين      الد    واإلرشاد الوعظ يف       دروس   وبتنظيم غار،      للص    املكتيب للتعليم      حرة          مكاتب  
 يف مساعيها فنجحت ،تعاىل هللا        توفيق   بها     وصح   النوادي، يف ة       العام   احلياة وشؤون التهذيب يف حماضرات

 بعض لق   غ   يف اجلائرة ة        اإلداري   األحكام من ع      موان   ولوال       انفع ا،      مثار ا   إ   ا       أعماهل   وأمثرت        عظيم ا،      جناح ا        الباب   هذا
 ط      تغتب   مما اليوم          النتيجة   لكانت ؛اظ      الوع   وجوه يف د       املساج   وإيصاد ص،   خ       الر   إعطاء يف والتضييق املكاتب،

 على حتكم أن ب   جي   اليت احلكومة به وتغتبط املقبلة، شة        املتعط    ة     األم   به وتغتبط صة،      املخل   لة       العام   اجلمعية به
 أو ،فيها ترتب أو ،         النتائج   هذه ل       تتجاه   -األسف مع- اآلن إىل حكومتنا كانت  وإن ها،        بنتائج   األشياء

 .عليه هي ما      خالف   على رها      تتصو  
 -         واملسجدي   املكتيب- يه    سم      بق   تعليمها يف ت     فقض   التعليم، أساليب إصالح إىل ة       اجلمعي   سعت كذلك

 يف ر        والتذم   كوى     للش         مثار ا زالت ما واليت التعليم، هبا ر      يباش   كان  اليت          العقيمة            العتيقة            األساليب   تلك على
 ظهور مع منها ص       التخل   واملعاهد املكاتب تلك تستطع ومل اجلزائر، بغّي العلم ومعاهد التعليم مكاتب
 .فسادها
 شرحه   ت  هللا  بكتاب ر     ذك      ت   ف،   ل       الس   طريقة هي والتذكّي الوعظ يف ة       اجلمعي   فطريقة املساجد يف ا    أم  

 على الناس       وتدل   جتلوهاة         العملي   وبسّيته وتنشرها، نها      تبي   هللا  رسول     سن ة من وابلصحيح ،     عبه   ي        وتستجد  
 أقواهلم يف        احملمدي   اهلدي وحلة النبوية، السنة ة   ل     ح   سّي مث وهديهم، الصحابة سّي مث منها، ي        التأس    مواضع

 .كذلك  وأعماهلم



 من صميمه إىل والنفوذ ،ابملعىن          العناية   :       إطالقه   على املساجد يف         الديين    التعليم يف ة       اجلمعي           وأسلوب  
 واخلالفات اللفظيات عن          واإلعراض   ة،          التطبيقي   العملية ر      ابلصو   للسامعني ه       وجتليت   إليه، ي      يؤد          طريق   أقرب
 .املقصود املعىن ر     تصو   عن د    بع     ي   أو ش      يشو    ما       وكل   

 الذين األساتذة إىل د     تعه   فهي رها،      مفاخ        أحد   هو ة        العربي   تلقني يف ة       اجلمعي           فأسلوب          املكتيب   التعليم ا     وأم  
 التطبيقية، ابلتمرينات هم      نفوس   من متكينها مث الرتاكيب،       أسهل   يف القواعد       أبسط            التالمذة          بتلقني   ها   ر     ظ      لن   هم

 إصالح ويف نفوسهم، يف واالستنتاج وق     الذ   ة   ك     ل     م   تربية يف واالجتهاد ،ونؤ يقر  ما معىن شراهبمإ على واحلرص
 والتشجيع وخمارجها، وهيأتا احلروف على اللسان وتقومي ،       العريب   سبيلها عن ة   ي          العام    فتها    حر   اليت اللهجات

 العادة تلك واقتالع كتاب،  أو م      معل         وحي   على         اعتماد   غّي من اخلاطر يه    ميل   مبا الناس أمام م       التكل   على
 . واحلصر ة      اهليب   عادة وهي املنزلية، األوضاع يف عريقة املكاتب، يف        سائدة   كانت  اليت ئة      السي  

 .ة    لي      أو   عن عون    دف     ي   وال كمال،  عن رون     يقص   ال         أساتذة          الباب   هذا يف -هللا        حب م د  - وللجمعية
 ،قليلة    ة      مد   ولو اجلمعية لنظر اليت املكاتب يف قرأ تلميذ      كل     يف    ة       جلي   التعليم هذا نتائج ظهرت وقد

 أن ويرجى ة،        البشري   البالبل بعض يف ع      تنطب   ة       اخلطاب   كة    مل   وبدأت هجات،     الل   ت     وصح   األلسنة،           فاستقامت  
 .منه ن     أحس         ختام   احلسن أبدامل هلذا يكون

 ابلقرآن تتم ال وكيف اهتمامها، من      جزء ا تعطيه ة        فاجلمعي   القرآن،        قراءة          املكتيب   التعليم     ابب   يف ويدخل
 ها      مبدأ   بنت إليه عوة     الد   وعلى ة،      الشد   يف تا     وعد   تصول، به الذي ها      وسيف   ل،      تناض   به الذي سالحها وهو

 ؟!ابلعظائم ورميتاألذى  لقيت إليه الدعوة ويف ،        اإلصالحي  
 إىل وحتبيبه بينهم، فضائله ونشر للناس، ه       حقائق   تبيني من القرآن به مت    خد   ما على العلماء       مجعية   إن

 أمامها ح      تتفس   لو       تتمىن   ذلك      كل     على، والوعظ التذكّي يف       أساس ا وجعله فيهم، مزاايه وشرح نفوسهم،
 لتقوم ؛اهلا     وعم   احلكومة وإعنات وأذانهبم، ني         الطرقي            معاكسة   من طريقها يف تالقيه ما عنها      وخيف   ل،      السب  
 ه،       وأداء   القرآن      حفظ   ن     يتق   ا       قرآني        جيال   ة     األم          أبناء   من فتنشئ ،     حق    من للقرآن عليها جيب مبا القيام     كل  

 .هللا أرض يف هللا      دين   بواسطته ينشر مث ه،     هدي   على       ويرتّب   أبخالقه ق       ويتخل   به         والعمل   ه     فهم   ن     وحيس  



       أهم    من        الفرع   وهذا عنهم،    ة     ي        األم    يرفع ما        مقدار   الكبار من ني    ي         األم    تعليم        املكتيب   التعليم فروع ن    وم  
 ومساعيها        قليلة   اآلن      حلد    فيه أعماهلا كانت  وإذا ،        الفسيح   ل     األم   فيه وهلا اجلمعية،      نظر   يف التعليم فروع

 ر      وتيس          الش ع ب        تعميم   من املسألة هلذه استعدادها    ت   ومىت ،       جليلة   األمية حماربة يف ها       مقاصد   فإن ،       ضئيلة  
 .هللا شاء نإ تريد ما منها وستبلغ شعواء، غارة ة   ي        األم    على       ستشن   فإهنا ،املال

 للنفوس، احلافزة العقول، يف رة       املؤث    ات        اخلطابي          أسلوب   فيها ة       اجلمعي   فأسلوب ة          التهذيبي   احملاضرات وأما
 .والرتهيب الرتغيب طريقة على للمشاعر هة       املنب   

         ونصاعة   جأش،        ورابطة          فصاحة  ة        الغاي   غوا    بل   قد وحماضرون الة،    سي          ألسنة   -هللا فضل من- وللجمعية
 .إلقاء         ومتانة   هلا،       وملك ا ،املواضيع يف    ن ا       وتفن    لفظ،

* * * 
هللا  كتاب  على التذكّي يف اجلمعية       عمدة   فإن الكتب إصالح ا     وأم   األسلوب،       إصالح   يف شأهنا هذا
 يف يلتزمون وهم معلوم،       مقام   العلم يف له من     إال   منهم ما سوها       ومدر    والسالم، الصالة عليه ه      نبي           وحديث  
 ،         متوافرة   موجودة ة   د         املعتم            الصحيحة   احلديث          ودواوين   توهنا،    وم   أسانيدها ت    صح   اليت          األحاديث   تذكّيهم

       وكتب   هبا املوثوق التفسّي أمهات     أن   القطر هذا على العلماء مجعية بركات ن    وم   .الباب هذا يف       عناء   فال
 وقتلت الناس لت    ضل   اليت        الكتب   تلك حت       واكتس   اخلزائن، رت     وعم   الناس، بني ت     راج            الصحيحة   احلديث

         أحاديث   ع     رص       وت   اجملالس، يف ناول   ت       وت    ،        األلسنة   على داول   ت      ت    بدأت          الصحيحة   األحاديث نإو  مشاعرهم،
 .ش      تنتع   دأت   ب   احلديث رواية    ن  إو  االستدالل، مواطن يف الناس
 حتصيل على ون     وأع   ،اإلفادة إىل       أقرب   هو ما الكتب من هلا ختتار ة       اجلمعي        فإن   األخرى         الدروس   ا    أم  

        نشاط ا، ارس     الد        نفس   يف تبعث وال ،     ذهن ا تفتق ال اليت دة      املعق           اجلامدة          الكتب   ب      وجتتن   ة،        العلمي   ة   ك       املل  
 هلا وما ،ب      الكت   يف القول        تفصيل       حمل   هذا وليس هلة،     الس   ة     احلي          الكتب  العلوم  خمتلف يف للمطالعة وختتار

 صاحلها ويف فيها القول        ميدان        وإن   التعليم، نتائج يف      دخل   من هلا وما واملطالع، الدارس نفس يف      أثر   من
 .الباب هذا يف االختصاص      أهل   من هو ن   م     ل   البارزين اجلمعية رجال يف نإو  ،       لفسيح   وفاسدها



 املطالعة      روح   طريقتها على مني         واملتعل    أعضائها       ومجيع   وتالمذتا أساتذتا يف    ث      تب   العلماء مجعية إن
واألدب  واالجتماع التاريخ يف        البحث   وطرائق املطالعة ة      كيفي    إىل هم       وترشد   ديد،     الس           العلمي   والبحث النافعة،
 النهضة فإن وغّيها، الدروس        شواغل   عنها هم     تصد        اآلن   املباحث هلذه لون        املتأه    كان  وإذا والكتب،          والرجال  
 حباثاأل يف تساهم ئة      بناش   ضان       ستتمخ   تا    غذ   اليت الفكرية واحلركةالعلماء  مجعية نتها    كو    اليت ة        العلمي   ة         اجلزائري  
 .مة     قي           مسامهة   هللا شاء نإ ة        العلمي  

 :ة                  ع واملنكرات العام     د       الب   يفموقف مجعية العلماء 
 اجلنائز، وبدع ،        املساجد   كبدع- ثة        املستحد   والشعائر ة       العام   ع      البد   من املسلمني          العلماء   ة     مجعي   ت     وقف  

 ،الطرق وضالالت رق     الط        بدع   من وقفت كما  -ذور     الن   وبدع االستسقاء، وبدع ،      احلج    وبدع ر،       املقاب   وبدع
 أصبحت حىت        البدع   هذه فيه ت        استحكم        وقت   يف ،الئم       لومة         احلق    يف ى    خيش   ال الذي         املشتد           املنكر         وقفة  
 قت     وطب   ة،     ابحلج   وقارعت ابلدليل، نت     وبي   ابلفعل، ت       وأغار   ابلقول، ت     فغّي   راسخة، وعقيدةا        مستقر        دين ا

 الدين يف       حمدثة       كل        أن   الباب هذا يف وشعارها ،للناس حسنة    ة       أسو   أعضائها أعمال يف وكان ابلعمل،
 .       ضاللة   بدعة      وكل   ،      بدعة  

 البقية على       تقضي   أن -هللا مبعونة- لرتجو هناإو  كثّية،  سنن حياءإو  كثّية،       بدع   إبماتة ها     عين   هللا أقر وقد
 .خطاها د     وسد   هللا قها    وف   ني،         املستغل    وعويلاملبطلني        صراخ   برغم ،       البدع   من          الباقية  

 :حلاداإلموقف اجلمعية من 
 ،     ديين       الال   التعليم طريق من ة         األوروبي            الثقافة   أبنائه بني ت       انتشر   منذ القطر هبذا     حل         ثقيل        ضيف        حلاد  اإل

 .أبنائهم من          الضعيفة   ة        الناحي   هذه عن واألولياء اآلابء       غفلة   ته     وغذ   ى،      األعم   التقليد طريق من أو
 ما مبنافرة التعليم يف مه    أاي   ل    أو   من     حيس   ة    كي  ئالال املدارس هذه يف          التعليم   ى      يتلق   الذي الناشئ     أن   ذلك

       رسوخ ا املدارس يف عه     يسم   ما        يزداد   مث ،    يه      هل     أ   من ه     مساع   د     تعو   ا   م     ل        مثال   الكون حقائق من املدارس يف مه      يتعل  
 ينقلب مث هليه،   أ   من يسمعه ما      كل     من       نفور ا ذلك      قدر   على         فيزداد   ،الدالئل من عليه يقام مبا ه     نفس   يف

 به ينتهي حىت ،وأزايء        عوائد   من يالبسهم ما        ولكل    وله، هلم         احتقار ا منهم عه     يسم   ومما منهم         النفور   ذلك
 على وه     نشئ     ي   مل هم    مث   ابخلرافات،    ة        ممزوج         قشور ا     إال   منه يعرفون ال ه        وأقارب   بويه   أ   جيد إذ ؛ين      الد    إىل       األمر  



 وهو التعليم        مراحل   به ت     متاد   فإذا ره،      شعائ   إقامة على ضوه      يرو    ومل ،غر      الص    من ه    حب   شربوه   ي   ومل ،ين      الد           احرتام  
 وهذه ك،    رب   م    رح   من     إال   ه     أمر   عليه حلاداإل ك     ومل   ،ه      ودين          ولغته   ه     قوم   من         الوحشة   على     شب  احلالة  هذه على
 على احلبل ألبنائهم قون     يطل   اآلابء من      كثّي ا       فإن   ة،         اجلزائري   األوساط مثل يف ي        املتفش    لإلمهال ة       طبيعي          عاقبة  

 فاسدة        عادات   إىل لوهنم    يك   بل تهم،       وقومي   وأخالقهم دينهم حلماية الالزمة عاية      ابلر    حيوطوهنم وال ،الغارب
 ابة    جذ   ة     قوي   رات      مؤث    من يوم     كل    م      عقوهل   ويغزو رهم      مشاع   على     جيد   ما ة       مقاوم   على ى     تقو   ال ضعيفة رات       ومؤث   
 .ابلدليل حة     مسل  

 ضئيلة،        بنسبة       إال   مني        املتعل    أبنائها       عقول   إىل ب      يتسر   مل حلاداإل     أن           اجلزائر   على هللا فضل ن   م       أن   على
 إىل أخرى      جهة   ومن به،       جاهال   كان  وإن دينه يف اجلزائري ب     تصل   إىل      جهة   من ع     يرج   ذلك يف        والسر  

 .التعليم    ف  وصفو  التعليم يف حىت آاثرها م        املتعل    د     يشه   اليت ئة      اخلاط   امليز        سياسة  
 حونه     يشر   ومبا الدين،        حقائق   من رجاهلا ه     يبث   مبا حلاداإل ة       مقاوم   يف احملمودة       اآلاثر   العلماء ة      جلمعي   كان  وقد

 إليه دوا     أرش   ومبا املدنية، للحياة ومسايرته العلم قضااي مع فاقه      وات    قل     للع   ه        مطابقت   من وحماضراتم دروسهم يف
 .والفضيلة واخلّي الدين ر أمامهم مبظهر القدوة الصاحله يفوالظهو          األبناء          رعاية   من       اآلابء  
 هلم اجلامدين الدين        علماء   ة   ب  ان   جم   مني        املتعل    ان   ب       الش   نفوس يف لإلحلاد نت    مك   اليت األسباب من    ن  إو 

 كادوا          السيئة   ة       العاد   وهبذه اآلن، إىل العلماء من        الصنف   هذا هبا سم    يت   يزال ما       عادة   وهي نهم،   م   ونفورهم
 العلماء مجعية رجال ولكن ة،      للشد   تا     وعد   للمستقبل ها    خر     ذ   هم أبنائها من        طائفة   ة     األم   على عون      يضي   

 مل وإن- وأهنا واهتمام، عناية       بكل    جديرة ا   هن  أو  ،األمة       زهرة   هي حلادلإل ضة      املعر            الطائفة   هذه     أن   يعلمون
 معها مبا       احلق    إىل والرجوع اإلصالح إىل       أقرب   وأهنا خريف،      والت   اجلمود من       ساملة   -حلاداإل طائف تسلم

 وعرفوا ،أبنفسهم وخلطوها    ة  الطائف هذه مازجوا لذلك ؛اللاالستد        ملكات   من فيها ومبا ،      صحيح   إدراك من
 زيغ تقومي يف الصاحل ها     أثر            الرشيدة            الطريقة   هلذه فكان ة،        الديني   والدروس احملاضرات إىل جيذبوهنا كيف

 هذه       حتبيب   وهي أخرى ة      نتيج   ذلك عن ت      ونتج   سهولة،       بكل    الدين حظّية إىل وإرجاعهم ،منها الزائغني
 بقدر         متدارك ا جنبها، يف ط    فر   ما على      اندم ا هبا، ا      معني   منها        الكثّي   أصبح حىت ،العربية غة     الل   يف          الطائفة  

 .منها فاته ما اإلمكان



         الدواء   أما ،الباب هذا يف ن      املمك         غاية   هو حلاداإل مقاومة يف العلماء ة     مجعي   جتهده الذي       اجلهد   هذا     إن  
 أبناؤان دام وما الصحيحة، الدينية الرتبية من بهم      بواج   اآلابء       قيام   فهو أصلها من    ة        العل   هذه      جيتث   الذي
 ندري ال ني     حال   بني فنحن ات،        اخلرافي   اجلاهالت ها        وقعائد   واخلرافات،       اجلهل   قواعدها       بيوت   إىل أيوون

 .اإلحلاد ومعها القراءة أو ،         التخريف   ومعها األمية :شر هما    أي  
 بني اإلحلاد       فشو    يف      كبّي ا       أثر ا األمة بني        الطرق   وأضاليل          اخلرافات         لفشو   إن :     قلت   إذا       تبعد   ال وإنك

غر من لون    حيم   ألهنم ؛دينهم حبقائق اجلاهلني ا،        أوروبي      م ا     تعل   مني        املتعل    أبنائها           األضاليل   هذه     أن         فكرة          الص  
 عقل، وال      علم   منهم يستسغها مل         والعقل          العلم   هبم م     تقد   فإذا الدين،      حلة   هم ها     أهل   وأن الدين، هي ة        الطرقي  
، ا    حق   روها      فأنك    .الدين على ة        الطرقي   جناايت ى     إحد   وهذه ،      وجهال        ظلم ا ين      الد    معها وأنكروا       وعدال 

 !أسبابه؟ لبعض       وحسم   معانيه بعض يف اإلحلاد على       قضاء   ة        الطرقي   على القضاء     أن   أرأيت
 من اجلهة هلذه ا      إمهاهل   العلماء ة     مجعي   على فيه          ي  ن  ع ى       مقاال           تونسي       ب  اتلك األايم هذه يف       قرأت   وقد
 صالحاإل نواحي يف قعدوا وإن-أبهنم  الزيتونة جامع        علماء   عن ر       واعتذ   اإلحلاد، جهة وهي الفساد       جهات  

 هذا يف لهم    عم   ر    حص   ه      ولكن   عليه، رهم    شك   مبا اإلحلاد      حرب   يف قاموا -وتضع العلماء مجعية فيها     ختب   اليت
 .رونه      وحيذ    ابإلحلاد فيها دون      يند    ة    عي      مج       ب      خط   يف السبيل

 معاقله، ع     أمن   يف هامجته بل ،حلاداإل عن ت     تسك   مل العلماء       مجعية   أن         الفاضل           الكاتب   هذا وفات
 .ه        ميادين   أضيق يف وانزلته

 !املصلني؟ على لقى   ت   اليت ة    عي     م      اجل   اخلطب أتثّي فما ،        املساجد       ون       يغش   ال حلاداإل صرعى     أن   فاته كما
 ال بيب،      كالط    د      املرش   العامل     إن   أال !املرض؟ أسباب أو ض     املر   من اء      األصح   ير      بتحذ   املريض ى      يداو   وهل
 .املوت جراثيم          ومباشرة         املوت   مواقع         بغشيان   إال       املوت   من املريض        إنقاذ   يف ح     ينج  

 :موقف اجلمعية من التبشري
 الطاغية       القو ة         مواليد   من         ومولود   ح،      املسل            املسيحي    ب       التعص   نتائج من        نتيجة   ر      احلاض   ه      بشكل           التبشّي  

 من وأداة جتارة، ة   ي       حر    أو فكر، ة   ي       حر    أو ،دين ة   ي       حر    :املنكرة األعمال من عنه ى     ترض   ما     كل    ي      تسم    اليت
 االستعمار، إىل وقائدها الفتح يف ها      رائد   ليكون      أوال   دفعته ،       كهنوت          وشكل   ديين ثوب يف السياسة أدوات



 صاح إذا حىت ه،       أوطان   األوطان      مجيع   حت      وأصب   شطانه،أ      فمد   والرعاية، والصيانة واحلماية، ابملعونة ته      وأمد  
 وأان     حر   هو ملي،   ع   ن   م   التبشّي ل     فعم   ت     اسك   السياسة: قالت ابلليل، يث      مستغ   صرخ أو ،ابلويل       صائح  
 .ة         اإلنساني   ذة     منق   وأان (      نسان  إ) وهو ية،      احلر    ة      حامي  

 إىل يدعون ألهنم ؛املسلمون املصلحون له       عدو    أعدى     أن   يرى (         )اإلنسان   املسيحي التبشّي وهذا
 هللا رضي- رضا رشيد ابلشيخ ان    هد     ع   وما ،حاه      طرق   يف للتبشّي مطمع ال        النقي           واإلسالم   ،        النقي    اإلسالم

 .ببعيد للمبشرين ومناظراته للمبشرين ومنازالته -عنه
 التبشّيية اجلمعيات ت    أمت   مث ة،      املهم   ه       مراكز   س     وأس   ،الفيجري الكردينال اجلزائر يف التبشّي       أساس      ع      وض  

 رجال ها     وميد   املال، من ابملاليني )املتساحمني( املسيحيني من األغنياء ها    ميد   ة     قوي   ات     مجعي   وهي ،    به   بدأ ما
 .والتأييد ابملعونة ة(          )الالديني   احلكومات ها     ومتد   ابألعمال، ونساؤه الكهنوت
       مركز   املراكز أهم ن    وم   املعيشة، ة      وحال   السكان    ة        نفسي   املراكز         اختيار   يف ات       اجلمعي   هذه راعت وقد

 يغيلإ ومركز ،جباية قرب (2)مساعيلإ بين ومركز ات،      اجملاع   طروق يكثر حيث ،اجلزائري اجلنوب يف (1)رقلة   و  
 .زواوة ومراكز ،علي

 األقطار يف به أيت مما       أكثر   بنتائج وأيت ،          اجلزائري           القطر   يف التبشّي       يثمر   أن         املعقول   من كان  ولقد
: اعتبارات، لعدة األخرى  واألمية اجلهل      فشو         اثلث ا: حيميه، الذي االستعمار صولة        واثني ا: عهده، تقادم      أوال 
 له دة        واملمه    ته   ل        وكاف   التبشّي ظئر هي اليت الطرقية انتشار        رابع ا: التبشّي، فريسة هي اليت األمة يف والفقر

 عن الدين        علماء   قعود        خامس ا: التبشّي،     مة        مقاو   حسناتا من وا   د      فع        قوم   هذا ل    جه   وإن ومعىن، ا    حس  
 .العلماء مجعية قبل املعارضة عن وسكوتم املقاومة

 اجلهود مع يتناسب الذي         النجاح        يلق   مل ة      العد   واستكمال ة     املد        طول   مع التبشّي أن الواقع ولكن
 به غت    بل   مهما دينه يف           اجلزائري    ب     تصل   هو       واحد   شيء إىل ع     يرج   ذلك يف األكب         والسبب   فيه، املبذولة

 .والفقر ة   ي         واألم    ة   ي          العام   

                                                            

                                  كلم تقريب ا جنوب اجلزائر العاصمة.   820                           الصحراء اجلزائرية، على ب عد  ورقلة: مدينة يف (1)
                                                                     أو آيت مساعيل وإيغيل علي : بلد تن من بلداي ت جباية، شرق اجلزائر العاصمة. بين إمساعيل (2)



 برانجمها من      فإن   -هد     الع   ببعيد ها      وجود   وما- وجودها بعد ا     فأم   العلماء، مجعية       وجود   قبل ه    كل    هذا
 عنصر       وأهم   جة،     منت   مقاومة لتنظيم الكافية          الوسائل   لديها ر      تتوف   مل اآلن وإىل املستطاع، بقدر التبشّي         مقاومة  

 العلماء مجعية     جو   من التبشّي مبقاومة ة     حار          أصوات   ارتفعت فقد ذلك على       ورغم ا املال، هو الباب هذا يف
 .السيارة ف       والصح   ة       العام   احملاضرات يف

 كانت  مهما التبشّي به ب     حيار   الذي السالح هي ليست األقوال     أن   -الواقع هو كما-نعتقد  ولكنا
 يف اك      الفت   املاضي السالح وإمنا ،رين       املبش    شراكأ يف الوقوع من          التحذير   صاراها    وق   احلجة،        متينة   بليغة    ة       حار  
 عليها تغدق ة     غني   م    أم   ورائها من ،    مة       منظ          مجعيات          تقاوم   أن تستطيع كيف  ولعمري. املال هو امليدان هذا
 من ممتازة       أخالق          اجلميع   د      يوح    ضات،        واملمر    واألطباء والراهبات الرهبان من الوفّية ابجليوش زة    جمه   ،      املال  

 .له هم      أنفس   فوا    وق   ما عاقبة سن   حب   اجلازم واإلميان          والثبات   الصب
         التبشّي   هذا وا     لطو   ؛الدين سبيل يف اليد مساحة من هؤالء عند ما      بعض   املسلمني         أغنياء   عند     أن   ولو

 !دينهم؟ من هم أين ولكن هبذا، ليأمرهم دينهم      وإن   ها،     كل     األرض أقطار يف اإلسالم ولنشروا ،الزائغ
 :موقف اجلمعية من بقية الرذائل

 إىل املسلمني من الغاوين        إرجاع  العلماء        مجعية   تها    جن   اليت األوىل جاح     الن   بواكر من     إن   :قلنا إذا        نبالغ   ال
 احلسية بشروطها الصلوات على حيافظون فأصبحوا ،مبواعظها روا    أتث   الذين      عدد   صى   حي   وال الدين،       حظّية  

 ،ابرزة         ملموسة   اخلمر عن اإلعراض نتائج كانت  لقد بل ،اخلمر اخلبائث أم هجروا الذين د    عد   وال واملعنوية،
 مشائخ        أصوات   تعالت كما  ر،       ابلتذم   م       أصوات   وتعالت ،والثبور ابلويل عوها    ابئ   وتنادى ،اخلمر ار    جت    هلا     ضج  

 .القبور        وسدنة   الزوااي
 ومسارعة وفجور، مخر من- اجلزائرية األمة يف ية        املتفش    الرذائل مجيع من اجلمعية وقفت فقد وابجلملة،

 -حتمل زالت وما- عليها وحلت ار،     اجلب         اخلصم         موقف   -زور وشهادة صالة، وترك الفاجرة، األميان يف
 .فون        املتعس    شأهنا من ل    قل   وإن فون      املنص   هلا شكرها ،       صادقة        حالت  

* * * 
 


