
   



 (1)هعصر   تيمية   ابن امليلي مبارك الشيخ
 

 :ولقبه ونسبته ونسبه امسه
  .براهيمي :أسرته ولقب ،اجلزائري   امليلي اهلاليل رابح بن دمحم بن مبارك الشيخ هو

 العربية القبائل من وهم ،نياهلاللي    العرب ثبج،األ من حباس بن مبارك أوالد من ينحدر
 .ليج  ج   نواحي يف القليلة

 مولده:
 سنة احملرم من 4 يومل املوافق ،م5989 سنة قيل:و  م،5982 سنة ماي 52 بتاريخ ولد
 .اجلزائري رقالش   يف ،السطارة دائرةب غبالة، ببلدية تقع اليت الرمامن ةشت  م   قرية يف هـ،5151

 العلمي: وتكوينه نشأته
 تي  توف    والده وفاة ب عيدو  ،سنني أربع   وعمره أبوه تويف    فقد يتيًما، امليلي مبارك الشيخ نشأ

 تويف    الذي رابح هجد   فكفله ،م5895 سنة وذلك محروش فرحات بن أمحد بنت ةتركي   هأم  
 .وأمحد وةال  ع   عم اه كفله ث   م،5899 سنة

 حىت مزهود الطاهر بن أمحد الشيخ رعاية حتت ابمليلية مبارك أبوالد تعليمه الشيخ بدأو 
 تستقطب كبرية ةعلمي   حاضرة آنذاك وكانت ميلة مدينة إىل انتقل ث .القرآن حفظ أت  

 على وزز  ع   سيدي جبامع هبا تعليمه فواصل ،مشكور وكرم رحب بصدر القرآن حفظ طالب
                                                           

 جنله له قدم ،امليلي دمحم بن مبارك للشيخ واحلديث القدمي يف اجلزائر اتريخ لرتمجته: ينظر (5)
 العدد ،البصائر جريدة (،41-18 /1) اإلبراهيمي البشري دمحم الشيخ اثرآ ،امليلي دمحم

 مجعية ،-امليلي مبارك الشيخ وفاة بذكرى خاص عدد- الثانية السلسلة من (51)
 صراع ،اخلطيب أمحد للدكتور اجلزائر يف اإلصالحي وأثرها اجلزائريني املسلمني العلماء

 حىت اإلسالم صدر من اجلزائر أعالم معجم ،محاين أمحد للشيخ والبدعة السنة بني
 وثورهتا احلديثة اجلزائر هنضة ،اجلزائر يف اإلصالح أعالم ،نويهض عادلل احلديث العصر
 توميات. احلليم عبد للشيخ احلق، نرباس موقع: ،دبوز يعل مدحمل كالمها ،املباركة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 الثانية السن عندها يتجاوز ومل ،سنوات أربع ملدة امليلي معنصر بن دمحم ماملعل    الشيخ يد
 التحق إذ ؛اجلزائري الشرق عاصمة قسنطينة مدينة إىل توج ه م5859 سنة يف ث شرة.ع  

 يف بغيته وجد وهناك ،ابديس بن احلميد عبد اإلمام يد على مهتعل   ليتابع األخضر ابجلامع
 تالميذه أجنب من فكان وإميان، حبماس اإلصالحية األفكار منه ىوتلق   ة،احلي   األستاذ دروس

 .إليه بهوقر   اكثريً  هوأحب   أستاذه به فأعجب ،التحصيل يف الراغبني اجملتهدين يناجلاد   ومن
 منهم: به، واملعرفة العلم رجال جل ة عن وأخذ ،بتونس الزيتونة جامع إىل رحل ذلك بعدو 

 عاشور، بن الطاهر دمحم والشيخ ،النيفر الصادق دمحم والشيخ القريواين، النخلي دمحم الشيخ
 على لحتص   حىت هناك وظل   ،وغريهم القاضي بن دمحم واألستاذ النجار، نس  ح  ل  بـ   والشيخ
 .م5854 سنة العاملية شهادة

 عليه: العلماء ثناء
 تيمية   ابن املؤر خ، مةالعال   صديقنا" :هللا رمحه الز واوي يعلى أبو الشيخ فيه قال -5
 ".والبدع اإلشراك حمارب ه،عصر  

 واحدة انفسً  أحيا من مبارك، أخي" :هللا رمحه ابديس بن احلميد عبد اإلمام وقال -5
ا  وحياهتما وحاضرها، ماضي ها أحيا !كاملة؟ أم ة أحيا مبن فكيف مجيعا، الن اس أحيا فكأّن 

 أن كفاؤه ولكن األفراد، تشكرك أن عملك كفاء وهللا فليس مستقبلها، حياة أبنائها عند
 ا،كثريً  الغابرة األجيال يف فسيكون قليال، املعاصر اجليل يف هذا كان وإذا األجيال، تشكرك

 ".تبديال هللا لسنة جتد ولن ونوابغها، األمم عظماء يف هللا سن ة وتلك
 وعمل، جد   كل ها حياة  " تعاىل: هللا رمحه اإلبراهيمي البشري دمحم الشيخ مةالعال وقال -1
 كل ها وكهولة واستفادة، تلق    كل ه وشباب وحتصيل، درس كل ه وعمر وعلم، فكر كل ه وحي
، ضمري   كل ها ونفس وإفادة، إنتاج  وبصرية، رأي كل ه وعقل وعقل، ذكاء كلها وروح وواجب 

 رجل يف اجتمعت أن قل   مفيدة وأعمال سديدة خالل وجمموعة وإشراق، نور كل ها وبصرية
 له ومه دت اجليل، قيادة من مكانه لصاحبها هيأت اجتمعت فإذا النهضات، رجال من
 ففقدت ؛سنني ثالث من اجلزائر فقدته الذي امليلي مبارك ذلكم ،النهضة زعامة من دهمقع

 عراه ووصل املظلمة، جوانبه وإانرة املغمور، اترخيها جتلية على احلريص مؤرخها بفقده
 صحيح هبا، عاماًل  احلقة ابلسلفية امً عال   منه ففقدت ؛اإلصالحية احملافل وفقدته املنفصمة،



 والتمييز هلا الفهم دقيق والفهوم، النصوص على االطالع واسع والسن ة، الكتاب لفقه اإلدراك
 العبارة، جزل األسلوب، فحل اكاتبً  ففقدت ؛الكتابة دواوين وفقدته لكلياهتا، والتطبيق بينها

 وضبط ابألطراف واإلحاطة التصوير دقة يف ممتازة طبقة املعاين، على األلفاظ بتوزيع البقً 
 احل ج ة سوق يف يبارى ال امدرهً  ففقدت ؛والرأي النظر جمالس وفقدته لعنانة، وامللك املوضوع
 مجعية وفقدته حدوده، عند والوقوف حلقا يف والصالبة الرمي ة وسداد البديهة وحضور
 مبا امضطلعً  ابلعبء، اهن اضً  بل ،و كاًل  وال كاًل  ال أركاهنا، من اابذخً  اركنً  ففقدت ؛العلماء

 لذيا اخلصم ختشى وال سد ه، إليه تكل الذي الثغر من اجلمعية تؤتى ال ،واجب من مح  ل
 الرأي يرى فال الت،املشك يف برأيه تستضيء كانت اع ل مً  هبفقد وفقدت مراسه، إليه تسند

 انظره أو وذاكره امباركً  عرف من كل "يشهد قال: ث ".الصبح فلق مثل جاء إال معضلة يف
 جاذبه أو عامله جاهله فيه يسأل أو يتناظرون أو الناس فيه يتذاكر مما شيء يف سأله أو

 عامل، أي   امً عال   منه خياطب أنه االجتماع وعوارض التاريخ ووقائع األمم أحوال يف احلديث
 ال اوحربً  جلته ختاض ال احبرً  منه يساجل وأنه حكاك، وجدل عراك فحل منه يناظر وأنه

 خيتل، ال ومنطق يضل   ال ودليل رصني ورأي متني عقل إىل منه يرجع وأنه حجته، تدحض
 شهدان، وهبذا ،امباركً  عرفنا هكذا كشافة. ةوأملعي   مشبوب وطبع صيود وذهن خصبة وقرحية
 يف خنتلف ال شهادهتم، إىل طمأن  وي   إنصافهم إىل وي راتح مبعرفتهم ي وثق من عرفه وهكذا

 ".هذا
 فنهض" :ومظاهره الش رك لكتاب تقدميه يف -هللا رمحه- التبسي العريب الش يخ وقال -4

 مجعي ة مال أمني ،امليلي مبارك الش يخ اجلزائر مؤر خ احملق ق األستاذ الكفائي الفرض هبذا
 السن ة، هبا ونصر اإلسالم هبا خدم ،ومظاهره الش رك رسالة عنوان: حتت رسالة ومجع العلماء،

 ".للعقول املفسدة واخلرافات الضال ة العوائد هبا وقاوم
 رجالنا من كان لقد" تعاىل: هللا رمحه املدين توفيق أمحد املؤر خ األستاذ وقال -2

 ةاجلليل أبعماهلم أمساءهم خل دوا الذين من وكان املذكورين، تناقومي   ب ناة من ناوك املعدودين،
 أو ل -هللا رمحه- "كان وقال: ".الثري احلافل الوطين التاريخ صفحات يف املوفق وجهادهم

 أنين قسم"وأ   وقال: ".احلقة ةوالوطني الصحيح العمل رجال من رياجلزائ القطر يف عرفت من
 باحلز  ضمن اجلهاد سين استثنيت إذا-لنفسي وأمتع إيل أحب   عماًل  أحد مع عملت ما



 امليلي. مبارك جانب إىل القصرية الفرتة تلك خالل ذلك عملي من -التونسي الدستوري
 أؤديها شهادة وهذه الصادق، املؤرخ ّنوذج نظري يف ج ع ل ت ه خالاًل  يومئذ فيه رأيت ولقد
 النظري منقطعة ومهارة والتدقيق، التحقيق يف لو  عو  البحث، على صرب ولألجيال: صرينللمعا

 أسباب يف صادق وحكم الغوامض، استجالء يف صائبة ونظرة النصوص، بني املقابلة يف
 كالسلسلة كل ه التاريخ جيعل سبك وحسن والتبويب، الرتتيب يف ومهارة ونتائجها، احلوادث
 وإن أحسن، هي فباليت جادل وإن واقتناع، وإميان   ة  فبقو   مسألة قر ر إن" وقال: .املفرغة"

 من وأهنار املنثور فالدر   سامر أو حاضر وإن ب،تعص   أو عناد غري نفم   الرأي يف كخالف  
 درجة بلغا ومشم وشهامة فاضلة ة  وأرحيي   كرمي وخلق حممود تواضع   يف ذلك كل   مصف ى، عسل

 اوحبً  ا،كبريً  اوتقديرً  ا،عظيمً  ااحرتامً  اجلليل مةالعال   امليلي ملبارك أ ك ن   كنت" وقال: ".الكمال
 عاملا الزيتونة من رجع منذ- كل ها حياته وضع ال ذي األيب ، احلر   املثايل الر جل إن ه ا،مجً 

 حنلة كان ا.نصوحً  اومرشدً  ا،عميقً  اومفك رً  ا،وحماضرً  امدر سً  وشعبه، دينه خدمة يف -جليال
 ".شهيا عسال مجاعتها مع واضعة أو زهرة، رحيق وراء ساعية إال تراها ال منتجة
 امليلي دمحم بن مبارك الشيخ اجلليل ةمالعال  " :تعاىل هللا رمحه محاين أمحد الشيخ وقال -1

 اجلزائر علماء وأحد وكفاءة، وفضاًل  اعلمً  ومدرسته ابديس ابن األستاذ تالميذ أكرب هللا، رمحه
 والعاطفة العربية ابللغة للجزائر أل ف من وأو ل األفذاذ، اإلصالحية العربية هنضتها وبناة

 والبدع الض الالت حرب يف شديدا قلمه وكان" وقال: ".انفيسً  اوطنيً  اقوميً  ااترخيً  الوطنية
 الوجود، ووحدة احللول دعاة اوخصوصً  التصو ف، إىل املنتسبني بعض ودجل واخلرافات،

 ".والس لوك واالعتقاد القول يف احلق   عن لب عد هم
 مبارك األستاذ من عرفنا" تعاىل: هللا رمحه األغواطي بكر أبو الشيخ تلميذه وقال -7
 من اعلمً  منه جعلت اليت وهي هبا، صفيت   من اليوم بيننا قل   صفات -هللا رمحه- امليلي
 األعباء وحتمل فيه، واجلد   العمل حب   هي تلك رجالنا، خرية من ورجاًل  ،هنضتنا أعالم

 تقديره وسداد عزميته وصدق خلقه متانة إىل ترجع وكلها عليا، أهداف حتقيق على واملصابرة
 تدبريه". وحمكم
 الشيخ كتاب على اط لع بعدما -تعاىل هللا رمحه- أرسالن شكيب البيان أمري وهذا -9
 اجلزائر اتريخ وأم ا" :العقيب الطيب الش يخ إىل وج هها رسالة يف قال اجلزائر، اتريخ امليلي:



 به أعجبت ولقد الفري، هذا يفري من اجلزائر يف أظن كنت ما فوهللا امليلي مبارك للشيخ
 ".اكثريً 

 وجهاده: دعوته
 ثناءأ يف نشط فقد ،زائرياجل ابلقطر صالحاإل لارج أشهر من امليلي مبارك الشيخ

 وتتمي ز ،اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية يف اابرزً  اعضوً  كانو  ،للجزائر الفرنسي حتاللاال
 .والبدع الشرك ومظاهر ةواخلراف ةذالشعو  وحماربة التوحيد إقامة إىل ابلدعوة ومبادئه فكارهأ

 الرتبية مهم ة ليتوىل   وطنه إىل رجع الزيتونة امعجب التطويع شهادة على هحتصيل بعدف
 وسيدي بومعزة سيدي مبكتب ميعل    مباشرة خترجه بعد فشرع تعاىل، هللا إىل والدعوة والتعليم

 مبا عقوهلم وأانر والبنات، بننيال يف ةاإلسالمي   اهلوية روح إلحياء ىوتصد   بقسنطينة، هللا فتح
 .احلكمةو  العلم من هللا اتهآ

 مطبعة إنشاء على العلم وأهل الطالب ليحث   أساسي   قانون ةدمسو   الشيخ مع وكان
 ووجد ة،نظري   ال ةعملي   حياة تهأم   يالتح ؛واجملالت اجلرائد وتنشر املخطوطات، تطبع كربى
 من اخلالص إىل داعية ،الوطن أرجاء يف يةمدو    صيحة بقلمه بعث قد احلميد عبد أستاذه

 بعدها أخرج ث ""املنتقد جريدة فأصدر للبدع، العبودية أغالل من والتحرر الشرك ربقة
 قلمه امليلي مبارك الشيخ رفع أن إىل وحده يكافح كذلك وظل   األسبوعي، "الشهاب"

 يف همويس ،حتريرمها يف يشارك -هللا رمحه- فكان ويناصره، يؤازره أستاذه لواء حتت وانضوى
 أخرى. ةمر   ""بيضاوي ءوإبمضا ،مرة الصريح إبمضائه هلما النافعة املقاالت حتبري

 العظيم، اإلقبال منهم فوجد أهلها، من بدعوة األغواط ىلإ انتقل م5857 سنة ويف
 هذه يف وقضى احلر، فكريوالت   الص حيح العلم روح فيهم نفخ الشباب من ثلة حوله توالتف  

 يف النادرة العصرية املدارس أوىل من وهي ،"الشبيبه مدرسة" فيها أسس سنوات سبع البلدة
 اليت املتخلفة الطرقية سطوة من متحررة عصرية مبناهج راجلزائ أبناء تعليم هدفها ،الوقت ذلك

 مبناهجه املدينة سكان أعجبف الوقت، ذلك يف السائدة واخلرافات الشعوذة عليها دخلت
 افً وتله   اترحيبً  القى حيث ،السكان بني يتنامى أتثريه بدأو  التعليم، يف اإلصالحية التجديدية

 السائدة واخلرافات الشعوذة قيود من روالتحر   اجملتمع إصالح إىل تدعو اليت أبفكاره األخذ يف



 يف وعائًقا ثقياًل  ًئاعب عتربهاا اليت الصوفية الطرق وترك العصر ذلك يف العلم أهل أوساط بني
 ابرز دور بعد فيما هلم كان طلبةال من ثلة املدرسة هذه من خترج وقد .والتقدم النهوض طريق

 بن أمحد والشيخ األغواطي، عيسى احلاج بكر أبو الشيخ :أشهرهم ومن اإلصالحية احلركة يف
  .التهامي بن شطة أمحد الشيخو  ،قصيبة زيد أيب

 اخلريية "اجلمعية إىل ابإلضافة ،ابملدينة رايضي    اند   لأو   بتأسيس أيًضا الشيخ قام كما
 واإلحسان. الرب   ميدان يف إجيايب   أثر هلا فكان ،"واأليتام واملساكني الفقراء إلسعاف
 له كان مما ؛الناس عامة على ابملسجد يلقيها واإلرشاد الوعظ يف ليلي ة دروس له وكان

 اشرقً  بوسعادة مدينةو  مشااًل  اجللفة مدينة إىل خيرج كان وكذلك ،النفوس يف البالغ األثر
 لإلصالح فيدعوهم ،أهلها على آخر إىل حني من الدروس تلك مثل إللقاء غرابً  آفلو مدينةو 

 الدين. يف البدعة وحماربة والكسل اجلهل غبار ونفض والسنة ابلكتاب والتمسك
 دراسيةال البعثات منها و س ري   ،قوية علمية حركة األغواط يف -هللا رمحه- الشيخ أنشأ لقد

 سلطات أزعج الذي األمر ؛ابديس ابن أستاذه يفعل كان ما غرار على الزيتونة جامع حنو
 بعد املدينة غادرةمب الفرنسية اإلدارة أمرتهف ،الصوفية الطرق شيوخ وبعض الفرنسي االحتالل

 نشاطه يبدأ يكد مل لكنه ،بوسعادة مدينة إىل بعدها توجهف هبا، إقامته من سنوات سبع
 ،ميلة مدينة باالص    موطن إىل بعدها عادف ،املدينة من ابلطرد املصري نفس القى حىت التوعوي

 أشرف يتال ""احلياة ومدرسة فيه، واملرشد والواعظ هخطيب كان اعظيمً  اجامعً  فيها فأنشأ
  .فيه حياضر الذي "اإلصالح اندي"و فيها، التعليم سري على

 مبارك الشيخ فانتخب ،اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية ستأس    م5815 سنة ويف
 هللا رمحه- إليه أ سندت م5817 سنة أكتوبر يفو  ملاليتها. اوأمينً  إدارهتا جملس يف اعضوً 

 رمحه العقيب الطيب الشيخ عنها ختلى أن بعد األسبوعية ""البصائر جريدة حترير رائسة -ىلتعا
 أن إىل ،قواه أهنك الذي السكري مرض رغم قيام أحسن بواجبه وقام ابملهم ة فاضطلع ،هللا

 .الصدور عن البصائر"" جريدة فتوق فت ،م5818 سنة يف السكوت العلماء مجعية قررت
 مبارك الشيخ خلفه م5849 سنة أبريل يف ابديس بن احلميد عبد الشيخ تويف   وعندما

 يقوم الشيخ وكان .الدروس على واإلشراف بقسنطينة األخضر اجلامع شؤون إدارة يف امليلي



 إىل أيضا وسافر ،اجلزائريني العلماء مجعية بع  ش   لتفقد اجلزائري القطر عرب رحالت بعدة
 ومندويب اإلصالح برجال خالهلا والتقى واستشفائية، ةعلمي   ةمهم   يف م5819 سنة يف فرنسا
 الشيخو  البيباين سعيد الشيخو  صاحلي سعيد الشيخ رأسهم وعلى ،فرنسا يف العلماء مجعية

 .الزاهي دمحم
 :العلمية آاثره
 واشتغاله له املرض ومالزمة (اعامً  47) القصري امليلي الشيخ عمر من الرغم على

ف رين خلف أنه إال الرجال، وبناء تعاىل هللا إىل والدعوة إلصالحاب  :انفعني س 
 ابتداء عند توقف بل هيتم   ومل ،ينأجز  يف ،واحلديث القدمي يف اجلزائر اتريخ األّول:

 ابديس ابن العالمة شيخه منهم واحد، غري عليه أثىن حافل، كتاب وهو العثماين، الدور
 اتريخ :كتابك من األول اجلزء على وقفت" :فيها جاء برسالة إليه بعث الذي هللا رمحه

 أو ل فهو ،اخليقً  بذلك لكان اجلزائر حياة :مسيته لو فقلت: واحلديث، القدمي يف اجلزائر
 متفرقة أشالء الصورة تلك كانت بعدما سوي ة، اتمة صورة الضاد لغة يف اجلزائر صو ر كتاب

 على حي ة سيبقيها ما والوطين الديين إميانك روح من الصورة تلك يف نفخت   وقد وهناك. هنا
 ".اخلالدين كتاب يف بيمينها وختط ه الع ال، مساء يف هلا ااتجً  امسك حتفظ الدهر، وجه

 موضوعه، يف فريد   اببه، يف النفاسة غاية يف كتاب   وهو ،ومظاهره الشرك رسالة الثاين:
 املسلمني ودعا عليه، اشتمل ما العلماء معيةجل اإلداري اجمللس أقر   وقد منواله، على ينسج مل

 هللا رمحه- التبسي العريب الشيخ العام كاتبها التقرير هذا وحر ر فيه، مبا والعمل دراسته إىل
 تقر   البدع، وإماتة السنن نصر يف املؤلفة الكتب أو الرسائل أوليات "يف فعدها بقلمه، -تعاىل

 الغاشني أولئك على نكبة وتكون املؤمنني، صدور هلا وينشرح ني،ي   والسن السنة عني هبا
 البدع هذه من جيدون الذين املستعمرين أمحرة ومن ،املسلمني جهلة من واملسلمني لإلسالم

 الدين إىل ونالبدعي   ينسبها اليت البدع هذه فيتخذون األمم، استعباد على هلم عون أكرب
 عليها جترو  وأصبحت العقول ختد رت وإذا ،اجلماهري عقول هبا خيد رون اخمد رً  اإلسالمي

 دنيويني أو نيديني   برؤساء املصابة لألمم املستعمرين غالة يرجوها اليت األجواء وجدت األوهام
 ".فيها ويتاجرون أممهم يغش ون



 النافعة والبحوث القي مة املقاالت من جمموعة -تعاىل هللا رمحه- الشيخ ترك كما
 "البصائر"و "،الشهاب"و "املنتقد" :كـ ،اوجمالهت العلماء مجعية جرائد يف البديعة والتعليقات

 .جلياًل  ام ص نـ فً  لكان مجع لو مما وغريها
 مائيت على أربت وقد الشباب، وبني بينه خاصة رسائل له كان ذلك كل إىل وابإلضافة

 األدبية ومنها والتدقيق، التحقيق يف الوزن ذات العلمية ومنها الودية، األخوية منها رسالة،
 حول تساؤالت تثري أو العهود، من عهد يف خاصة واثئق إىل تشري اليت والتارخيية الرائعة،

 .عبقرية أو فذة شخصية
 وفاته:

 بداء ابتلي م5811 سنة حوايل األغواط مدينة من -هللا رمحه- مبارك الشيخ خروج بعد
 حاول وقد ،السكري داء وهو أال حياته، عليه ونغ ص قواه أهنك مضين، مزمن ومرض عضال
 سرعان لكن ،بفرنسا فيشي إىل أجله من فسافر ،وخارجها اجلزائر يف مر ة غري عالجه الشيخ

 ضالهن   ورفيق صحبه وأعز   شيخه وفاة خبرب مساعه عند اخصوصً  ،به واشتد   املرض هعاود ما
 عن -هللا رمحه- قال م،5849 إبريل 51 يف ابديس بن احلميد عبد اإلمام الشيخ ودربه
 أصبحت الدموية الدورة أن شعرت   مبوته قسنطينة إىل وصويل ىلد   مسعت عندما" ذلك:
 يفارقين لن وأنه ،عاودين قد السكر داء أن احلني يف وعرفت املعهود، االجتاه عكس يف تسري
 فرباير 8 لـ: املوافق هـ،5114 سنة صفر 54 يوم يف املنية وافته نأ إىل "،علي   يقضي حىت
 م.5842 سنة

 وأصدقائه حمب يه من عديدة آالف حبضور ،مهيب موكب يف الغد من جنازته وشي عت
 رمحه اإلبراهيمي البشري دمحم الشيخ مةالعال   مقدمتهم ويف اجلهات، سائر من دواور   ،وزمالئه

 .والفضل العلم أهل من مجع وراثه تعاىل، هللا رمحه امليلة مقربة يف ودفن ،تعاىل هللا
 اإلصالحية: كلماته من
 يشركوا ال يعبدوه أن عباده على هللا حق   إن  " الشرك: خطورة مبي  ًنا -هللا رمحه- قال -5

 يعرض اإل بصار، من والعمى النهار من الليل نسبة التوحيد من الشرك نسبة وإن ا،شيئً  به
 ،األجسام على األسقام تطرأ كما هاعلي ويطرأ للضياء، المالظ   يعرض كما دةاملوح    لألمم



 البصائر، لنوم ةفعل   الشرك أما لألشباح، الراحة فادةإل   األبصار لنوم ابعث الظالم أن   غري
 ابلعلم التوحيد حفظ فإن والدواء، ابلغذاء الصحة حفظ كان وإذا األرواح. لشقاء املوجب

 كالدعوة دعوة الشرك يل   جت   وال والسنة، الكتاب كعلم علم   التوحيد حيفظ وال والدعوة،
 .(2)"أبسلوهبما

 العلماء جل   مهلأ   أعصر تمر   قد" :والسنة ابلكتاب الدعوة إمهال أثر مبي  ًنا وقال -5
 املسلمني مجهور فجهل واحلديث؛ القرآن أسلوب عن فيها حادوا أو الدعوة، شأن فيها

 على طرأ ما عليهم فطرأ األمد، عليهم وطال ينافيها، ما عليهم خفي أو اإل سالم، عقائد
 األنساب، مع ىتتمش   جنسية اإل سالم ظنوا حىت سائدة، وبدع زائفة عقائد من قبلهم األمم

 الكتاب عليهم يتلو مبن عليهم هللا من   فإن واالكتساب؛ ابلتلقني تنال وآداب عقائد أنه ال
إ ذ ا بقوله: هللا وصفهم ابلذين حااًل  أشبه كانوا آبايته ويعظهم ل ى }و  تُ ن ا ع ل ْيه مْ  تُ ت ْ  ب  يّ ن ات   آَي 
لَّذ ين   ي ْسطُون   ي ك اُدون   اْلُمْنك ر   ك ف ُروا الَّذ ين   ُوُجوه   يف   ت  ْعر فُ  ُلون   ِب  ت ن ا{ ع ل ْيه مْ  ي  ت ْ  ]احلج: آَي 

 .(3)"وا!اغتبط   وبفسادهم سطوا كم بل ،[575
 اشديدً  الشرك معرفة إىل االحتياج كان إذا" وتعريته: الشرك بيان حماسن مبي  ًنا وقال -1

 العقيدة إقامة التعريف هذا على ثالباع كان وإذا ،اأكيدً  االزمً  اأمرً  به الناس تعريف كان
 الباطل على التنبيه من أبوىل النافع اخلري إىل اإل رشاد وليس احلميدة، املفيدة النصيحة من فهو

 محل ما وهذا س نن، خري يف الساعون عنه يعدل ال وس نن، حسن غرض كالمها بل الضار،
 خياالت من وختليصه التوحيد إقامة إىل املسلمني بدعوة االهتمام على اجملددين املصلحني
 .(4)"املشركني
 األمم احنطاط علل يف اابحثً  كنت إن" اجملتمع: على الضارة الشرك آاثر مبي  ًنا وقال -4

 كهذه جتد ولن األخالق، وفساد األحالم وسفه القلوب ظلمة على أدل كالشرك جتد فلن
 فلن الرقي أسباب عن اابحثً  كنت وإن للشعوب، وأذل   للفوضى وأدر   ابالحتاد أضر   النقائص
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 أحفظ األسس كهذه جتد ولن لألخالق، وأقوم للعقول وأرشد للقلوب أطهر كالتوحيد جتد
 قبل العرب حياة يف نظرة وإن الطاهرة، املدنية منار محل على وأقوى للسيادة وأضمن للحياة
 لتبعث البعثة بعد حياهتم على فةوق وإن ونتائج، علل من الشرك إىل أضفناه ما لتؤيد البعثة
 ملفتاحان الوقفة وهاته النظرة تلك وإن ومثرات، أسباب من ابلتوحيد أنطناه مبا التصديق على
 غري من جرياننا وحياة اليوم حياتنا بني قارن من وكل النبوة، عصر بعد املسلمني حياة لسر
 ظهرت قد نتائجه وأن أمد، منذ املسلمني يف وجدت قد الشرك وسائل أن استيقن ملتنا

 .(5)"أحد على ختفى فال عليهم،
 عند   ومل مرشدون، اظع  و   إال حنن ما" التكفري: من اإلصالح رجال براءة مبي  ًنا وقال -2

 يتقدم من خلف نصلي فتجدان التباس؛ كل ترفع للناس ومعاملتنا ذون،منف    امحك   أننا
 منها، مسلم ألي منع غري من ،العامة املقابر يف وندفن لقينا، من على ونسلم لإل مامة،
 املسرتشدين من كونه عن حبث غري من ذلك كل الشهادتني، يشهد مم  ن   اللحم ونشرتي
 ص لى الكرمي الرسول به جاء ملا مشاقته لنا تتبني مل ما علينا، الطاعنني اخلصوم من أم إبرشادان

 من وغرضنا ابلشرك، معني على حنكم ال أننا على واقعية شواهد فهذه .ل مسو  هع ل ي هللا
 .(6)"اتعيينً  به عليهم احلكم ال منه املسلمني حتذير الشرك حديث يف اخلوض
 غري دعاء   املسلمني يف فشا لقد" األمة: يف الشرك مظاهر انتشار عن متحد  اث وقال -1

 رونهيؤث   منهم بقر   ومن اجلهلة صار حىت منه، همنبي    وحتذير له كتاهبم إنكار ةشد   على هللا
 .(7)"وحده هللا دعاء على

 إىل املنتسبني بعض جتد" السحر: أعمال ميارسون الذين الدجالني واصًفا وقال -7
 مبخاريق العوام لهب   على لونيدج   -أكثرهم! وما- الصوفية الطرق دور أو الصالح بيوت

 تعلموا من بعض وترى الروحانيات، يف تصرف أولوو  كرامات ذوو أهنم هبا مهوهنميو  سحرية،
 على مبنية وأعمااًل  أقوااًل  منها أيخذون للبوين، املعارف مشس على ونيكب   والكتابة القراءة
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 فيعتقدون العامل، هذا يف احلاكمة أهنا املزعوم الكواكب طبائع إىل فيه املنظور احلروف علم
 بتطويع إليهم ويشار ،ابحلكمة لينعتوا ذلك كل القرآن، أهل لباس ويلبسون الكلدان، اعتقاد
 .(8)"اجلان ملوك

 تنايف ال والسنة الكتاب دعوة أن   ومبي  ًنا اإلسالم علماء جبهود مشيًدا وقال -9
 بل املهتدين، الدين ةأئم   صنتنق   وال االجتهاد، عيند   ال حنن" العلماء: من االستفادة
 لنا همبسن    االتباع طريق لنا دواومه   ابإل ميان، سبقوان لكوهنم ابلفضيلة؛ هلم ونعرتف حنرتمهم،

 ر ب َّن ا ي  ُقوُلون   ب  ْعد ه مْ  م نْ  ج اُءوا }و الَّذ ين   تعاىل: هللا قال وقد ،التعليم وأصول التأليف صناعة
ْخو ان ن ا ل ن ا اْغف رْ  مي ان   س ب  ُقون   الَّذ ين   و إل   إْل   ]احلشر: آم ُنوا{ ل لَّذ ين   غ اًل  قُ ُلوب ن ا يف   َت ْع لْ  و ل   ِب 

 وهجراانً  املتقدمني لتصانيف مواتً  هبما واألنس والسنة الكتاب إحياء يف اعتقد ومن ...[59
 سخط حيرك هذي ا)رض الضرتني بني ما وبينهما ينهاب وأن هلما، منافية أهنا اعتقد فقد هلا

 نرى ال وحنن شقاوة. مغبتها غباوة وتلك األصل، ومها عليهما الفرع وهي آثرها ث هذي(،
 يف اتزهيدً  إليهما الدعوة وليست العلماء، مؤلفات ودراسة والسنة الكتاب تفهم بني منافاة
 حيتاج فيهما الناظر ألن ؛مالقي   الرتاث بذلك االنتفاع على حث   هي بل أسالفنا، من تراثنا
 إىل بذلك يتعرف وقد إليهما، وسيلة هو وما منهما استنبط وما عليهما كتب فيما النظر إىل

 يف طريقتهما وإحياء أسلوهبما، من البيان ملكة حتصيل إىل هذا فيهما، جمملة كونية علوم
 مثاًل  الفقه كتب إىل الدعوة أما ،امعً  والفرع األصل إىل دعوة إليهما الدعوة فتكون اهلداية،
 يشبع ال الذي والنهم لألصل، وإمهال الفرع إىل دعوة فهي -املعارضون يريد كما- خاصةً 

 يقيد أن به جيمل ال الشهوان غري والقهم والسنة، الكتاب غري لنهمه يتسع ال العلم طلب من
 بقول له يتمثل واملكابر القوي، لقوة امقياسً  ضعفه من يتخذ أن يزينه وال بعجزه، غريه قدرة

 الشاعر:
 س ق م   م ن   ال م اء   ط ع م   ال ف م   و يـ ن ك ر   ر م د   م ن   الش م س   ض و ء   ال ع ني    تـ ن ك ر   ق د  
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 مشهورون واحملدثني املفسرين وجل ااجتهادً  والسنة الكتاب يف رالنظ يكون وكيف
 هبا يرمى فكيف الدعوة هبذه النبز من سلموا وإذا األقدمني؟! األئمة مذاهب إىل ابالنتماء

 .(9)"للناس؟! وتفهيمه كالمهم فهم قصاراه من
 يف احلكم علمت   قدو " التوحيد: جناب محاية يف الكرام الصحابة هدي   امبي  نً  وقال -8
 جلس اليت األمكنة على بنواي   فلم به، العمل على الصحابة وأمجع ه،وحكمت   القبور على البناء
 ومل له، احلب    وشديدو هبا، عاملون وهم والغزو، والعمرة احلج إىل أسفاره يف الرسول فيها

 قب لوا وال ومصابيح، مباخر حتتها وضعوا وال ،اوخرقً  اخيوطً  غريها وال الرضوان بشجرة ينوطوا
 هذه وحمد ث املؤمنني أمري هنى بل البيت، أركان غري من بشيء متسحوا أو األسود احلجر غري

 طريق يف س ل مو  ع ليه   هللا   ص لى سجوده مواضع إىل العدول تعمد نع اخلطاب بن عمر األمة
 هذا من أنتم أين ...األسود للحجر تقبيله وجه وبني   الرضوان، شجرة وقطع مكة، إىل املدينة

 القصور، عليها وشيدت الدنيا، احلياة يف بينكم مودة أواثانً  واملزارات القبور من اختذت من اي
 على فبنيتم الشرك؛ ملظاهر اتكثريً  ذلك وجاوزت األرابب برب كتموهاوأشر  القباب، ورفعتم
 واخليوط، اخلرق به تعلقون أنواط ذات وغريمها والسدر البطم شجر من واختذت القبور، ]غري[

 إىل الشرك يف اإغراقً  ذلك وجاوزت والرايحني، ابملباخري وتعطرونه األضواء، له وتسرجون
 ها املأفون؟! املبتدع تربككم املسنون ابلتربك واستبدلتم املوحشة، واألودية الضخمة الصخور

 القول يستمعون الذين هللا عباد من فكونوا وغي؛ رشد من الزايرة يف ما لكم أوضحنا قد
ت    ع نْ  }س أ ْصر فُ  هللا: كلمة عليهم حقت ممن تكونوا وال أحسنه، فيتبعون  الَّذ ين   آَي 

ب َُّرون   ُنوا ل   آي ة   ُكلَّ  ي  ر ْوا و إ نْ  احلْ قّ   ب غ ْي   اأْل ْرض   يف   ي  ت ك   ل   الرُّْشد   س ب يل   ي  ر ْوا و إ نْ  ِب  ا يُ ْؤم 
ُذوهُ  ُذوهُ  اْلغ يّ   س ب يل   ي  ر ْوا و إ نْ  س ب ياًل  ي  تَّخ   .(10)"[541 ]األعراف: س ب ياًل{ ي  تَّخ 

 أمجعني. وصحبه آله وعلى دمحم، نبينا على وابرك وسلم هللا وصلى
 

                                                           

 (.78-79 )ص: نفسه املرجع (8)
 (.114-111 )ص: نفسه املرجع (59)


