تصدير سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
للشيخ حممد البشري اإلبراهيمي رمحه هللا
()3
بدء تفرق املسلمني يف الدين
أقام سلفنا الصاحل دين هللا كما جيب أن يقام ،واستقاموا على طريقته أت استقامة ،وكانوا يقفون عند
نصوصه من الكتاب والسنة ،ال يتعدوهنا وال يتناولوهنا ابلتأويل ،وكانت أدواهتم لفهم القرآن روح القرآن
وبيان السنة وداللة اللغة واالعتبارات الدينية العامة ،ومن وراء ذلك فطرة سليمة ،وذوق متمكن ،ونظر
سديد ،وإخالص غي مدخول ،واسترباء للدين قد بلغ من نفوسهم غايته ،وعزوف عن فتنة الرأي وفتنة
التأويل.
أدهبم قوله تعاىل{ :أن أقيموا الدين وال ت ت فرقوا فيه} [الشورى ،]13 :وقوله تعاىل{ :فإن ت نازعتم ف شيء
ف ردوه إىل اّلل والرسول} [النساء ،]59 :فكانوا أحرص الناس على وفاق ،وكانوا كلما طاف هبم طائف
اخلالف ف مسألة دينية ابدروه ابلرد إىل كتاب هللا وإىل سنة رسوله ،فانسم الداء واجنابت الية.
وكان العلماء هم املرجع األعلى للعامة ف كل ما حيزهبا من شؤون دينها ،يرجعون إليهم بال عصبية،
ويصدرون عن رأيهم بال عصبية ،وكان العلماء ميثلون االستخالف الدين والوراثة النبوية متام التمثيل،
يقودون األمة ابلق إىل الق ،وأيمرون ابملعروف ،وينهون عن املنكر ،وال أتخذهم ف هللا لومة الئم.
وأول ما نشأ ف اجملتمع اإلسالمي من جراثيم التفرق ف الدين الكالم ف القدر واخلوض ف الصفات،
وقارن ذلك حدوث اخلالف ف اخلالفة :هل هي شعبة من الدين تفتقر إىل تنصيص من الشارع ،أو هي
مصلحة دنيوية ترجع إىل اختيار أهل الرأي من األمة .وقد سبق اخلالف العملي اخلالف العلمي ف هذه
املسألة ،وهي املعتك األول الذي اشتجرت فيه اآلراء حىت تطرفت ،بعد أن اشتجرت فيه الرماح حىت
تقصفت ،كما أهنا أول مسألة امتزجت فيها األنظار الدينية ابألنظار الدنيوية (أو السياسة كما يقولون
اليوم) ،وف هذا املعتك نبتت جرثومة التعصب اخلبيثة.

ث توسعت الفتوحات ،وبسط اإلسالم ظله على كثي من املمالك اليت كانت هلا أاثرة من عمران
وشيء من سلطان ،ودانت له كثي من األمم ،وف كل أمة طوائف دخلت ف اإلسالم وهي حتمل أوزارا
من بقاي ماضيها ،وما كادت هذه اجملموعات البشرية متتزج ويفعل اإلسالم فيها فعله ،حىت ظهرت عليها
أعراض التفرق ،فظهر أصحاب املقاالت ف العقائد ،وأحدثوا بدعة التأويل الذي هو ف القيقة حتريف
مسمى بغي امسه.
وتوفرت الدواعي لظهور املذاهب الفقهية واملذاهب الكالمية واملذاهب الصوفية ف أزمنة متقاربة ،وكان
لتمجة الفلسفة اليواننية والكمة الفارسية واهلندية أثر قوي ف تعدد املذاهب الكالمية والصوفية؛ مبا أتت
به األوىل من حبث ف اإلهليات على الطريقة العقلية الصرفة ،ومبا غذت به املتكلمني من األنظار املختلفة
وأمدهتم به من طرائق اجلدل وقوانينه ،وهذا هو مبدأ التفرق القيقي ف الدين؛ ألن املتكلمني يزعمون أن
علومهم هي أساس اإلسالم ،والصوفية يقولون :إن علومهم هي لباب الشريعة وحقيقتها.

***
أما املذاهب الفقهية فحدوثها ضروري وطبيعي ما دامت السنة مل تمع ،وبعد مجعها مل تكن وافية
ابلتنصيص على الوقائع اجلزئية ،ومتوهنا وأسانيدها بعد خاضعة للتزكية والتجريح؛ ألهنا مل تنقل بطريق
التواتر ،وما دامت مدارك اجملتهدين الذين هم املرجع ف هذا الباب متفاوتة ابلقوة والضعف ف االستنباط
ووجوه القياس وعلله ،وما دامت الوقائع اليت تناط هبا األحكام ال تنضبط ،وقد استحدث العمران أنواعا
جديدة من املعامالت الدنيوية ال عهد لإلسالم الفطري هبا ،وصورا شىت من املعايش ووجوه الكسب مل
تكن معروفة ،فمن مساحة التشريع اإلسالمي ومرونته أن ت تناول هذه املستحداثت اجلديدة أبنظار جديدة،
وتستنبط من أصوله أحكام لفروعها ،وكل هذا ال حرج فيه ،وليس داخال فيما نشكوه ،بل نن أول من
يقدر قدر تلك األنظار الصائبة واملدارك الراقية ،ويقيمها دليال على اتساع التشريع اإلسالمي ملصاحل الناس
وصالحيته جلميع األزمنة ،وينكر على من سد هذا الباب على األمة فزهدها ف استجماع وسائله ،ونن
أول من يقدر قدر أولئك األئمة العظام الذين هم مفاخر اإلسالم.

واملذاهب الفقهية ف حد ذاهتا ليست هي اليت فرقت املسلمني ،وليس أصحاهبا هم الذين ألزموا الناس
هبا ،أو فرضوا على األمة تقليدهم ،فحاشاهم من هذا ،بل نصحوا وبينوا ،وبذلوا اجلهد ف اإلبالغ ،وحكموا
الدليل ما وجدوا إىل ذلك السبيل ،وأتوا ابلغرائب ف ابب االستنباط والتعليل ،والتفريع والتأصيل ،وهلم ف
ابب استخراج علل األحكام وبناء الفروع على األصول ومجع األشباه ابألشباه واالحتياط ومراعاة املصاحل
ما فاقوا به املشرعني من مجيع األمم.
وإّنا الذي نعده ف أسباب تفرق املسلمني هو هذه العصبية العمياء اليت حدثت بعدهم للمذاهب،
واليت نعتقد أهنم لو بعثوا من جديد إىل هذا العامل ألنكروها على أتباعهم ومقلديهم ،وتربؤوا إىل هللا منهم
ومنها؛ ألهنا ليست من الدين الذي اؤمتنوا عليه ،وال من العلم الذي وسعوا دائرته.
وكيف يرضون هذه العصبية الرعناء ويقرون عليها مقلدهتم ومن آاثرها فيهم جعل كالم غي املعصوم
أصال وكالم هللا ورسوله فرعا ،يذكر للتقوية والتأييد إن وافق ،فإن خالف أرغم ابلتأويل حىت يوافق؟! وهذا
شر ما بلغته العصبية أبهلها ،ومن آاثرها فيهم معرفة الق ابلرجال ،ومن آاثرها فيهم اعتبار املخالف ف
املذهب كاملخالف ف الدين ،يتلف ف إمامته ومصاهرته وذكاته وشهادته ،إىل غي ذلك مما نعد منه وال
نعدده.
وقد طغت شرور العصبية للمذاهب الفقهية ف مجيع األقطار اإلسالمية ،وكان هلا أسوأ األثر ف تفريق
كلمة املسلمني ،وإن ف وجه التاريخ اإلسالمي منها لندواب.
أما آاثرها ف العلوم اإلسالمية فإهنا مل متدها إال بنوع سخيف من اجلدل املكابر ،ال يسمن وال يغن
من جوع ،وال عاصم من شرور هذه العصبية إال صرف الناشئة إىل تعليم فقهي يستند على االستقالل ف
االستدالل ،وإعدادها لبلوغ مراتب الكمال ،وعدم التحجي عليها ف استخدام مواهبها إىل أقصى حد.

***
وأما املذاهب الكالمية فلم يكن أثرها ابلقليل ف تفرق املسلمني ومتزق مشلهم ،ولكنها ملا كان موضوعها
البحث ف وجود هللا وإثبات صفاته ،وما جيب له من كمال وما يستحيل عليه من نقص -كل ذلك من
طريق العقل -كانت دائرهتا حمدودة ،وكان التعمق فيها من شأن اخلواص ،وقعد ابلعامة عن الدخول ف

معتكها إحساسها ابلتقصي ف أدواته من جدل وعقليات حيتاج إليها ف مقامات املناظرة والجاج ،فليس
علم الكالم كعلم التصوف مطية ذلوال يندفع لركوهبا العاجز والازم ،فالتصوف شيء غامض ،يسعى إليه
بوسائل غامضة ،ويسهل على كل واحد ادعاؤه والتلبيس به .فإن خاف مدعيه الفضيحة مل يعدم سالحا
من اجلمجمة( )1والرمز وتسمية األشياء بغي أمسائها ،ث الفزع إىل لزوم السمت والتدرع ابلصمت واإلعراض
عن اخللق ،واالنقطاع واهلروب منهم ،ما دام هذا كله معدودا ف التصوف وداخال ف حدوده .وال كذلك
علم الكالم الذي يفتقر إىل عقل ني وقرحية وقادة وذكاء انفذ ،وحيتاج منتحله إىل براعة ولسن ومران على
املنطق ومقدماته ونتائجه وأقيسته وأشكاله .ومل كل هذه العدد؟ كل هذه العدد للمناظرات وما تستلزمه
من إيراد ودفع وإفحام وإلزام ،وأين العامة من هذا كله؟! لذلك مل يكن هلا من حظ ف هذا العلم إال معرفة
أمساء بعض الفرق واالنتصار هلا انتصارا تقليدي؛ ولذلك كانت آاثر التفريق الناشئة عن هذه املذاهب
الكالمية قاصرة على طبقات خمصوصة ،ومل تتغلغل ف العامة كما تغلغلت آاثر التصوف.
وقد انقرضت تلك الفرق ،وانقرض ابنقراضها سبب جوهري من أسباب التفرق ،بل مات مبوهتا شاغل
طاملا شغل طائفة من خية علماء املسلمني ببعضهم ،وجعل أبسهم بينهم شديدا ،وأهلاهم مبا يضر عما
ينفع.
تالشت تلك الفرق ومل تبق إال أخبار معاركها اجلدلية ف كتب التاريخ ،وإال آراؤها املدونة ف كتبها
فتنة للضعفاء وتبصرة للحصفاء( ،)2ومل يبق من تلك األمساء اليت كونت قاموسا ف األنساب إال امسان
يدوران ف أفواه العامة وأشباه العامة ،ويستعملوهنما ف أغراض عامية ومها( :أهل السنة واملعتزلة).
ومن احملزن أن دراسة علم التوحيد حىت ف كلياتنا (الراقية) كاألزهر والزيتونة ال تزال جارية على تلك
الطرائق ،وف تلك الكتب ،وال تزال تقرر فيها تلك اآلراء ،وال تزال تذكر فيها أمساء تلك الفرق اليت مل يبق
هلا وجود ،ويستعرض سيدان املدرس تلك اآلراء ث يدحضها ،ويقيمها ث ينقضها .وتقتطع أوقات الطلبة
املساكني ف ذلك ،وي ضيعة األعمار!
( )1اجلمجمة :الكالم غي املبني.
( )2مجع حصيف وهو :صاحب العقل والرأي السديد.

أما الشبهات اليت يوردها كل يوم مالحدة العصر ومبشرو املسيحية على اإلسالم ،ويفتنون هبا العلماء
فضال عن العوام ،فإن كلياتنا (العلمية الدينية) ومدرسيها ال يعيوهنا أدىن اهتمام ،وال يعمرون هبا وقت
الطلبة ،فيا للفضيحة!

***
وإذا نن وازان بني ما أجداه علينا علم الكالم وبني ما خسرانه بسببه وجدان اخلسارة تربو على الربح،
فتوحيد هللا مقرر ف القرآن أبجدى بيان وأكمل برهان ،وصفاته ال يطمع طامع أن أيت ف إثباهتا أبكمل
مما أتى به القرآن ،وطريقة القرآن ف التنزيه أقوم طريقة ،وقد جرى عليها الصحابة فكانوا أكمل الناس
توحيدا ،مع أهنم ال يعرفون اجلوهر والعرض ،وهل يبقى زمانني؟ وال الكم وال الكيف مبعانيها الفلسفية
الدقيقة .وعلى هذا فما معىن إضاعة الوقت وإعنات النفس ف معرفة هذا العلم املسمى بعلم الكالم؟!
ولو كان هذا العلم املستحدث ذا قواعد طبيعية ال تنقض -كقواعد الساب أو اهلندسة مثال -خلف
ما يلقى الناس ف تعلمه من عناء ،ولكننا رأينا تلك القواعد تتهاوى ف املناظرات القولية أو القلمية كفقاقيع
املاء ،فال يكاد يبن الباين حىت ينربي له هادم ينقض ما بىن ويترب ما عال.
فوا أسفاه على تلك المالت العنيفة اليت كانت جهادا ولكن ف غي عدو ،ووا هلفاه على ذلك
النقع( )3املثار وقد اجنلى عن غي فتح وال غنيمة ،ووا حسراته على ذلك الذكاء الذي كانت تكاد تشف
له حجب الغيب -ذكاء أيب بكر الباقالين وفخر الدين الرازي وأيب اهلذيل وابن املعلم -وقد ضاع فيما ال
تعود على اإلسالم منه عائدة ،وال تنجر له منه فائدة.
وإنك لتطالع تفسي الرازي مثال فتتلمح من مجلته ذكاء يشع ،وقرحية تتقد ،وأملعية تكاد تنتزع منك
بنات صدرك ،فتظن أن سيكشف لك عن اجلهات املتصلة بنفسك من القرآن ،وجيلي لك سنن هللا ف
األنفس واآلفاق ،وإذا ابلظن ييب والفأل يكذب؛ إذ ترى تلك القوى مصروفة إىل جهة غي اليت تريد،
وترى الرجل وقد غلب على ذكائه وجرفته العادة اليت متلكته إىل اآلراء والعقليات وإاثرة الشبهات ،وترى

( )3أي :الغبار.

ذلك الذهن العات يتخبط ف مضائق هي دون قدر القرآن ودون قيمة ذلك الذهن ،حىت ليسف( )4فيزعم
لك مثال أن أويل العلم ف قوله تعاىل{ :شهد اّلل أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولو العلم قائما ابلقسط}
[آل عمران ]18 :هم أهل األصول.
ونن نعتقد أن الرجل وأمثاله من األذكياء ما أتوا إال من غرامهم هبذه املباحث الكالمية واستهتارهم
فيها .وميينا لو أن تلك اجلهود اليت تفرقت على الكالم أتلفت على جهة عقلية أخرى لفتحت ف العلم
فتحا أغر زاهرا ،ولتعجلت به الفخر لإلسالم وأهله.

***
وأما املذاهب الصوفية فهي أبعد أثرا ف تشويه حقائق الدين ،وأشد منافاة لروحه ،وأقوى أتثيا ف
تفريق كلمة املسلمني؛ ألهنا ترجع ف أصلها إىل نزعة غامضة مبهمة ،تستت ف أول أمرها ابالنقطاع
للعبادة والتجرد من األسباب والعزوف عن اللذات اجلسدية والتظاهر ابخلصوصية ،وكانت أتخذ منتحليها
بشيء من مظاهر املسيحية ،وهو التسليم املطلق ،وشيء من مظاهر الربمهية ،وهو تعذيب اجلسد وإرهاقه
توصال إىل كمال الروح زعموا .وأين هذا كله من روح اإلسالم وهدي اإلسالم؟! ومل يتبني الناس خيها من
شرها ملا كان يسودها من التكتم واالحتاس ،حىت جرت على ألسنة بعض منتحليها كلمات كانت ترمجة
لبعض ما حتمل من أوزار ،فراب أئمة الدين أمرها ،وانفتحت أعني حراس الشريعة ،فوقفوا هلا ابملرصاد،
فالذ منتحلوها بفروق مبتدعة يريدون أن يثبتوا هبا خصوصيتهم؛ كالظاهر والباطن ،والقيقة والشريعة ،إىل
ألفاظ أخرى من هذا القبيل ،ال خترج ف فحواها عن جعل الدين الواحد دينني.
وما كاد السيف الذي سل على الالج وصرعى خمرقته( )5يغمد ويوقن القوم أهنم أصبحوا مبنجاة من
فتكاته ،حىت أمجعوا أمرهم وأبدوا للناس بعض مكنوانت أسرارهم ،ملفوفة ف أغشية مجيلة من األلفاظ،
وحمفوفة بظواهر مقبولة من األعمال ،وحاولوا أن يصلوا نلتهم تلك بعجرها وبرها بصاحب الشريعة أو
أبحد أصحابه ،فلم يفلحوا ،وافتضحت حيلتهم ،وانقطع البل من أيديهم ،فرجعوا إىل ادعاء الكشف
( )4أي :هبط إىل مستوى متدن.
( )5أي :كذبه ودجله وافتائه.

وخرق الجب واالطالع على ما وراء الس ،إىل آخر تلك (القائمة) اليت ال زلت تسمعها حىت من أفواه
العامة وتدها ف معتقداهتم.
ث أمر أمر هذه الصوفية ،وتقوت على الزمن ،والتقت مع الباطنية وغيها من اجلمعيات اليت تبن أمرها
على التست على طبيعة دساسة وعرق نزاع ومزاج متحد ،واخت لطت تعاليم هذه بتعاليم تلك ،وتشاهبت
االصطالحات ،وابتلي املسلمون من هذه النحل ابلداء العضال.
وقد اتسع صدرها بعد أن تعددت مذاهبها ،واختلفت مشارهبا ف القرون الوسطى واألخية من اتريخ
اإلسالم ،فانضوى حتت لوائها كل ذي دخلة سيئة وعقيدة رديئة ،حىت أصبح التصوف حيلة كل حمتال،
وحلية كل دجال .وإن هذه الطرق املنتشرة بني املسلمني ،واليت تربو على املذاهب الفقهية عدا ،كلها -
على ما بينها من تباين األوضاع واختالف الطباع وتنافر األتباع -تنتسب إىل هذا التصوف ،ولكنه انتساب
صوري امسي ،وشتان ما بني الفرع وأصله! فمبىن التصوف ف أغلب مظاهره -كما أسلفنا -على االنقطاع
والزهد ف الدنيا ،والتجرد والتقشف وريضة النفس على املشاق ،وفطمها عن الشهوات ،ومبىن هذه الطرق
ف ظاهر أمرها وابطنه على حيوانية شرهة ،ال تقف عند حد ف التمتع ابلشهوات واالهنماك ف اللذائذ
واحتجان األموال( )6من طريق الرام والالل ،واصطياد اجلاه وحب الظهور واالختالط أبهل اجلاه وإيثارهم
والتزلف إليهم.

***

( )6أي :مجعها.

