
  



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

(3) 
 

 ق املسلمني يف الديندء تفر  ب  
 عند فونيق   وكانوا ،استقامة   أت   طريقته على واستقاموا ،يقام   أن جيب كما  هللا دين   الصاحل ناسلف   أقام

 القرآن روحالقرآن  هملف   أدواهتم وكانت ابلتأويل، يتناولوهنا وال وهنايتعد   ال والسنة، الكتاب من هنصوص  
 ر  ونظ   ،نمتمك    وقوذ   ،سليمة طرة  ف   ذلك وراء نوم   ة،العام   ةالديني   واالعتبارات ةغ  الل   وداللة ةن  الس   وبيان

 وفتنة الرأي   فتنة عن وعزوف   ،غايته نفوسهم من بلغ قد ينللد    رباء  واست   ،مدخول غي   وإخالص   ،ديدس  
 .أويلالت  

وا }أ ن   تعاىل: هقول   أدهبم ين   أ ق يم  ر ق وا و ال   الد   ف  ت م   }ف إ ن   تعاىل: هوقول   ،[13]الشورى:  ف يه { ت  ت   ء   ف   ت  ن از ع  ي   ش 
{ اّلل    إ ىل   ف  ر د وه   ول   طائف   هبم طاف ماكل    وكانوا فاق،و   على الناس أحرص   فكانوا ،[59]النساء:  و الر س 

 .يةال   واجنابت   الداء   سمفان   ،رسوله ةسن   وإىل هللا كتاب  إىل ابلرد    روهابد   دينية مسألة   ف اخلالف
ا ما كل     ف ةللعام   األعلى عاملرج   هم العلماء   وكان  ،ة  ي  عصب   بال إليهم يرجعون ،هادين   شؤون من حيزهب 

 التمثيل، متام   ةالنبوي   والوراثة الدين   االستخالف   لونميث    العلماء   وكان ة،عصبي   بال همرأي   عن رونويصد  
 .الئم   ةلوم   هللا ف ذهمأتخ   وال ،راملنك   عن وينهون ،ابملعروف وأيمرون ،الق    إىل ابلق    ة  األم   يقودون
 فات،الص    ف واخلوض   رالقد   ف الكالم   ينالد    ف قالتفر   جراثيم   من اإلسالمي    اجملتمع ف نشأ ما لوأو  

 هي أو الشارع، من تنصيص   إىل رتفتق   الدين من   شعبة   هي هل :اخلالفة   ف اخلالف   حدوث ذلك ن  وقار  
 هذه ف العلمي   اخلالف   العملي   اخلالف   قسب   وقد .ةاألم   من   الرأي أهل اختيار   إىل عترج   ةدنيوي   حةمصل  

 حىت الرماح   فيه رتج  اشت   أن بعد   فت،تطر   حىت اآلراء   فيه تجر  اشت   الذي لاألو   كاملعت   وهي ة،املسأل  
 يقولون كماالسياسة   )أو ةالدنيوي   ابألنظار الدينية األنظار   فيها امتزجت مسألة   لأو   أهنا كما  فت،تقص  
 .اخلبيثة   بالتعص   رثومةج   تنبت   املعتك هذا وف ،(اليوم



 عمران نم   أاثرة   هلا تكان    اليت املمالك من   كثي    على هظل   اإلسالم طوبس   ،الفتوحات   عتتوس   ث  
 أوزار ا لحتم   وهي اإلسالم ف دخلت طوائف   ةأم   كل     وف م،األم   من كثي    له   ودانت سلطان، نم   وشيء  

 عليها هرتظ   حىت ه،عل  ف   فيها اإلسالم   ويفعل متتزج البشرية اجملموعات   هذه تكاد    وما يها،ماض   بقاي   من
 حتريف   القيقة   ف هو الذي التأويل بدعة   ثواوأحد   العقائد، ف املقاالت   أصحاب   فظهر، قفر  الت   أعراض  

 .امسه بغي ىمسم  
 وكان بة،متقار   ةن  أزم   ف ةالصوفي   واملذاهب ةالكالمي   واملذاهب ةالفقهي   املذاهب لظهور   واعيالد   رتوتوف  

 أتت مبا ؛والصوفية الكالمية املذاهب دتعد   ف قوي   أثر   واهلندية ةالفارسي   والكمة ةاليوانني   الفلسفة   لتمجة
ت ومبا رفة،الص    ةالعقلي   الطريقة   على هلياتاإل ف حبث   من األوىل به  لفةاملخت   األنظار من منياملتكل    به غذ 

 أن   يزعمون املتكلمني ألن   ؛الدين ف القيقي   قالتفر   مبدأ هو وهذا وقوانينه، اجلدل طرائق من به هتموأمد  
 .هاوحقيقت   الشريعة لباب هي همعلوم   إن   :يقولون ةوالصوفي   اإلسالم، أساس هي همعلوم  

* * * 
 ة  وافي   تكن مل هامجع   وبعد مع،ت   مل ةن  الس   دامت ما وطبيعي   ي  ر ضرو  هافحدوث   ةالفقهي   املذاهب   اأم  

 بطريق نقلت   مل ألهنا ؛والتجريح للتزكية عة  خاض   بعد   هاوأسانيد   ومتوهنا اجلزئية، الوقائع   على ابلتنصيص
 االستنباط ف عفوالض   ابلقو ة متفاوتة   الباب هذا ف عاملرج   هم الذين اجملتهدين مدارك   دامت وما التواتر،

 أنواع ا مرانالع   استحدث وقد   بط،نض  ت   ال األحكام هبا ناطت   اليت عالوقائ   دامت وما له،ل  وع   القياس ووجوه
 مل سبالك   ووجوه   شاملعاي   من شىت   وصور ا هبا، الفطري    لإلسالم عهد   ال ةي  الدنيو  املعامالت من جديدة  

 جديدة، أبنظار   اجلديدة املستحداثت   هذه ناولت  ت    أن هومرونت   اإلسالمي    التشريع مساحة نفم   ،معروفة   تكن
 من لأو   نن بل وه،نشك   فيما داخال   وليس ،فيه جحر   ال هذا وكل   لفروعها، أحكام   أصوله من نبطست  وت  

 الناس   ملصاحل اإلسالمي    التشريع ات ساع على دليال   ويقيمها الراقية، واملدارك ةالصائب   األنظار تلك قدر   يقدر
دها ةاألم   على الباب   هذا سد   من على وينكر األزمنة، جلميع تهوصالحي    ونن له،وسائ   استجماع ف فزه 

 .اإلسالم رمفاخ   مه   الذين العظام ةاألئم   أولئك   قدر   يقدر من لأو  



 الناس   مواألز   الذين هم أصحاهبا وليس املسلمني، قتفر   اليت هي ليست ذاهتا حد    ف ةالفقهي   واملذاهب
 مواوحك   ،اإلبالغ ف اجلهد   لواوبذ   ،نواوبي   حوانص   بل هذا، من فحاشاهم هم،تقليد   ةاألم   على فرضوا أو ،هبا

 ف وهلم والتأصيل، والتفريع والتعليل، االستنباط ابب ف ابلغرائب وأتوا بيل،الس   ذلك إىل دواوج   ما الدليل  
 املصاحل ومراعاة واالحتياط   ابألشباه   األشباه ومجع  األصول  على الفروع وبناء   األحكام علل استخراج ابب  

 .ماألم   مجيع من عنياملشر    به وافاق   ما
 للمذاهب، بعدهم ثتحد   اليت العمياء ة  العصبي   هذه هو املسلمني قتفر   أسباب ف هنعد   الذي اوإّن  

 منهم هللا إىل واؤ وترب   ديهم،ومقل    أتباعهم على ألنكروها العامل   هذا إىل جديد   من عثواب   لو أهنم دنعتق   واليت
عوا الذي لمالع   من وال عليه، نوااؤمت   الذي ينالد    من ليست ألهنا ؛ومنها  .دائرته وس 

 املعصوم   غي كالم    جعل   فيهم آاثرها نوم  م دهت  مقل    عليها ونر  ويق   الرعناء   ةالعصبي   هذه ونرض  ي   وكيف
 وهذا ؟!يوافق حىت   ابلتأويل مرغ  أ   خالف   فإن وافق، إن والتأييد   للتقوية ذكري   ،فرع ا ورسوله هللا وكالم أصال  

 ف فاملخال   اعتبار   مفيه   آاثرها ومن ابلرجال، الق    معرفة   فيهم آاثرها نوم   أبهلها، ةالعصبي   بلغته ما شر  
 وال منه نعد   مما ذلك غي إىل ،هوشهادت   هوذكات   رتهومصاه   تهإمام   ف تلفي   ين،الد    ف كاملخالف  باملذه  

 .دهنعد   
 تفريق ف األثر أسوأ   هلا وكان ة،اإلسالمي   األقطار مجيع ف ةالفقهي   للمذاهب ةالعصبي   شرور تطغ   وقد

 .دواب  لن   منها اإلسالمي    التاريخ وجه ف وإن   املسلمني، كلمة
 غني   وال نسم  ي   ال ،املكابر اجلدل ن  م   سخيف   بنوع   إال   هامتد   مل فإهنا ةاإلسالمي   العلوم ف هاآاثر   اأم  

 ف االستقالل على دن  يست   فقهي    تعليم   إىل الناشئة   صرف   إال   ةالعصبي   هذه شرور نم   عاصم   وال ،جوع   من
 .حد    أقصى إىل بهامواه   خداماست   ف عليها حجيالت   موعد   الكمال، ب  مرات   لبلوغ وإعدادها االستدالل،

* * * 
 هاموضوع   كان  ملا ولكنها هم،مشل   قومتز   املسلمني قتفر   ف ابلقليل   هاأثر   نيك   فلم ةالكالمي   املذاهب   اوأم  
 من ذلك كل  - قصن   من عليه يستحيل وما كمال    من له جيب وما صفاته، وإثبات هللا وجود   ف البحث  

 ف الدخول عن   ةابلعام   دوقع   ،اخلواص    شأن   من فيها قالتعم   وكان ،حمدودة   دائرهتا كانت  -العقل طريق  



 فليس جاج،وال   املناظرة مقامات ف إليها حيتاج وعقليات   جدل   من أدواته ف ابلتقصي إحساسها معتكها
 إليه سعىي   ،ضغام   شيء   فصو  فالت   ،والازم زالعاج   لركوهبا عف  ند  ي   ذلوال   ة  مطي   فالتصو   كعلم    الكالم علم  

ا ميعد   مل الفضيحة   عيهمد   خاف فإن. به والتلبيس عاؤهاد    واحد   كل     على لويسه   ،غامضة   لبوسائ    سالح 
عراض متابلص   عوالتدر   متالس   لزوم إىل الفزع ث   ،أمسائها بغي األشياء   وتسمية والرمز (1)مةمج  اجل   من  واإل 

 كذلك  وال. هحدود   ف وداخال   فالتصو   ف معدود ا كله  هذا دام ما ،منهم واهلروب واالنقطاع اخللق، عن
 على رانوم   ن  ولس براعة   إىل هل  منتح   وحيتاج ذ،انف   وذكاء ادةوق   وقرحية   ني     عقل إىل ريفتق   الذي الكالم علم  

 تستلزمه وما للمناظرات د  العد   هذه كل    د؟العد   هذه كل    ومل   . وأشكاله هوأقيست   ونتائجه ماتهومقد   قاملنط  
 معرفة إال   لمالع   هذا ف حظ    من هلا يكن مل لذلك !كله؟  هذا من ةالعام   وأين ،وإلزام وإفحام   ودفع إيراد   من

 باملذاه   هذه عن الناشئة التفريق آاثر   كانت  ولذلك ؛تقليدي   انتصار ا هلا واالنتصار الفرق بعض   أمساء
 .فالتصو   آاثر تغلغلت كما  ةالعام   ف لتتغلغ   ومل ة،خمصوص   طبقات على قاصرة   ةالكالمي  

 شاغل   مبوهتا مات   بل ق،التفر   أسباب من جوهري   سبب   ابنقراضها رضوانق   ،الفرق   تلك تانقرض   وقد
ا، بينهم سهمأب   وجعل هم،ببعض   املسلمني علماء يةخ   من طائفة   لشغ   طاملا  اعم   يضر   مبا وأهلاهم شديد 
 .ينفع

 كتبها  ف نةاملدو   آراؤها الإو  التاريخ، كتب  ف ةاجلدلي   معاركها أخبار   إال   تبق ومل الفرق   تلك تتالش  
ا نتكو    اليت األمساء   تلك من يبق   ومل ،(2)للحصفاء وتبصرة   للضعفاء فتنة    امسان إال   األنساب ف قاموس 

 .واملعتزلة( ةن  الس   )أهل :ومها ةي  عام    أغراض   ف لوهنماويستعم   ،ةالعام   وأشباه   ةالعام   أفواه   ف يدوران
 تلك على جارية   تزال ال يتونةوالز   كاألزهر  )الراقية( اتناي  كل     ف حىت التوحيد   علم دراسة   أن   احملزن   ن  وم  
 يبق   مل اليت قالفر   تلك أمساء فيها ذكرت   تزال وال اآلراء، تلك   فيها رتقر   تزال وال ب،الكت   تلك   وف ،الطرائق  

 الطلبة أوقات   عط  قت  وت  . ضهاينق   ث   قيمهاوي   ،هايدحض   ث   اآلراء   تلك ساملدر    اند  سي    ضعر  ست  وي   ،وجود   هلا
 !األعمار ضيعة   وي ،ذلك ف املساكني

                                                            

 .اجل مجمة: الكالم غي املبني (1)
 .مجع حصيف وهو: صاحب العقل والرأي السديد (2)



 العلماء   هبا نونفت  وي   اإلسالم، على ةاملسيحي   روومبش    صرالع   مالحدة   يوم   كل    هاد  يور   اليت الشبهات   اأم  
 وقت   هبا رونعم  ي   وال مام،اهت   أدىن عيوهناي   ال يهاسومدر    ة(الديني   ة)العلمي   اتناي  كل     فإن   ،العوام   عن فضال  

 !لفضيحةل   فيا ،الطلبة

* * * 
 ،بحالر    على وترب   اخلسارة   وجدان هب  بسب   رانهخس   ما وبني الكالم علم   اعلين   جداهأ   ما بني وازان   نن وإذا

 أبكمل إثباهتا ف أيت   أن طامع   عيطم   ال وصفاته ،برهان   وأكمل   بيان   ىأبجد   القرآن ف رمقر   هللا فتوحيد  
 الناس لأكم   فكانوا الصحابة   عليها رىج   وقد طريقة، أقوم   التنزيه ف القرآن وطريقة   ،القرآن به أتى امم  

ا  ةالفلسفي   مبعانيها الكيف وال م  الك   وال ني؟زمان   يبقى وهل ،والعرض ر  اجلوه   يعرفون ال أهنم مع ،توحيد 
 ؟!الكالم بعلم ىاملسم   العلم هذا معرفة   ف النفس عناتوإ   الوقت إضاعة   معىن فما هذا وعلى. قيقةالد  

 خلف   -مثال   اهلندسة أو الساب كقواعد  -نقض ت   ال طبيعية   قواعد   ذا ثاملستحد   العلم   هذا كان  ولو
 كفقاقيع  ةالقلمي   أو ةالقولي   املناظرات ف تتهاوى القواعد   تلك ارأين   ناولكن   ناء،ع   من مهتعل   ف الناس   يلقى ما

 .عال ما ويترب    بىن ما ضينق   مهاد   له ينربي حىت الباين بني   يكاد فال املاء،
 ذلك على هلفاه ووا ،عدو    غي ف ولكن جهاد ا كانت  اليت العنيفة المالت   تلك على فاهأس   افو  

 تشف   تكاد   كانت  الذي الذكاء   ذلك   على سراتهح   ووا ،ةغنيم   وال فتح   غي   عن اجنلى وقد   املثار (3)قعالن  
 ال افيم   ضاع وقد -ماملعل   وابن اهلذيل وأيب الرازي ينالد    وفخر ينالباقال   بكر أيب ذكاء- بالغي   بحج   له

 .دةفائ   منه له تنجر   وال دة،عائ   منه اإلسالم على تعود  
 منك تنتزع تكاد ة  وأملعي   ،قدتت   ةوقرحي   ،يشع   ذكاء   مجلته من حفتتلم   مثال   الرازي    تفسي   علتطال   كوإن  

 ف هللا ننس   لك يوجيل    القرآن، من   كبنفس   صلةاملت   اجلهات عن لك سيكشف أن فتظن   صدرك، بنات  
 ،ريدت   اليت غي جهة   إىل مصروفة   وىالق   تلك ترى إذ ؛يكذب لأوالف ييب ابلظن    وإذا ،واآلفاق األنفس

 وترى ،الشبهات وإاثرة والعقليات   اآلراء إىل كتهمتل   اليت العادة   رفتهوج   ذكائه على لبغ   وقد الرجل   وترى

                                                            

 .أي: الغبار (3)



 فيزعم (4)سف  لي   حىت الذهن، ذلك قيمة   ودون   القرآن قدر   دون   هي مضائق   ف طيتخب   العات هنالذ    ذلك
د   تعاىل: قوله ف العلم أويل أن   مثال  لك  ه  و   إ ال   إ ل ه   ال   أ ن ه   اّلل    }ش  ة   ه  ئ ك  ال  ا ال ع ل م   و أ ول و و ال م  { ق ائ م  ط  س  ل ق   اب 

 .صولاأل أهل هم [18]آل عمران: 
 واستهتارهم ةالكالمي   املباحث هبذه رامهمغ   من إال   تواأ   ما األذكياء   من هوأمثال   الرجل   أن   دنعتق   ونن

 العلم ف حتلفت   أخرى عقلية   هة  ج   على فتأتل   الكالم   على قتتفر   اليت اجلهود   تلك أن   لو وميين ا. فيها
ا  .هوأهل   لإلسالم الفخر به لتولتعج   زاهر ا، أغر   فتح 

* * * 
 ف أتثي ا وأقوى ه،لروح   منافاة وأشد   ،الدين حقائق   تشويه   ف أثر ا أبعد   فهي ةالصوفي   املذاهب   اوأم  

 ابالنقطاع أمرها لأو   ف تتست   ة،م  مبه   غامضة نزعة   إىل هاأصل   ف ترجع ألهنا ؛املسلمني كلمة    تفريق  
 يهامنتحل   أتخذ   وكانت ة،ابخلصوصي   روالتظاه   اجلسدية اتذ  الل   عن والعزوف   األسباب من دوالتجر   للعبادة

 هوإرهاق   داجلس   تعذيب وهو ،ةالربمهي   رمظاه   من وشيء   ق،املطل   التسليم وهو ة،املسيحي   مظاهر من بشيء  
 من هاخي   الناس يتبني   ومل !اإلسالم؟ وهدي اإلسالم روح من هكل    هذا وأين. وازعم   الروح كمال    إىل ال  توص  

 ترمجة   كانت  كلمات    منتحليها بعض ةألسن   على تجر   حىت واالحتاس، مالتكت   من هايسود   كان  ملا هاشر   
 ،ابملرصاد   هلا فوقفوا ،الشريعة اسحر   أعني   حتوانفت   ها،أمر   الدين ة  أئم   فراب ،أوزار من حتمل ما لبعض

 إىل والشريعة، والقيقة والباطن، كالظاهر  ؛تهمخصوصي   هبا توايثب   أن يريدون ةع  د  مبت   روق  بف   منتحلوها فالذ
 .نيدين   الواحد ينالد    جعل عن حواهاف   ف خترج ال ،القبيل   هذا من أخرى ألفاظ  

 من مبنجاة واأصبح   مأهن   القوم   نويوق   دغم  ي   (5)تهق  خمر   ىرع  وص   جالال   على ل  س   الذي السيف   كاد  وما
 األلفاظ، من مجيلة أغشية   ف ملفوفة   ،أسرارهم مكنوانت   بعض   اسللن   واوأبد   همأمر   أمجعوا حىت ه،فتكات  

 أو الشريعة بصاحب   رهاوب   جرهابع   تلك همنلت   لوايص   أن وحاولوا ،األعمال من مقبولة   ر  بظواه   وحمفوفة  
 الكشف عاءاد    إىل فرجعوا أيديهم، نم   البل طعوانق   ،تهمحيل   توافتضح   فلحوا،ي   فلم ،أصحابه أبحد  

                                                            

 .متدن    ىهبط إىل مستو  أي:  (4)
 .أي: كذب ه ودجله وافتائ ه (5)



 أفواه من حىت هاع  تسم   زلت   ال اليت )القائمة( تلك   ر  آخ   إىل ،الس    وراء ما على العواالط    الجب رقوخ  
 .معتقداهتم ف هاوتد   ةالعام  

ر   ث  أمرها تبن اليت اتاجلمعي   من وغيها ةالباطني   مع توالتق   الزمن، على توتقو   ،الصوفية   هذه أمر   أ م 
 وتشاهبت تلك، بتعاليم هذه تعاليم طتل  واخت    ،تحد  م   اجومز   نز اع رقوع   اسةدس   طبيعة   على التست   على

 .ضالالع   ابلداء لح  الن    هذه من املسلمون وابتلي ،االصطالحات
لوسطى واألخية من اتريخ ا القرون ف اشارهب  م   تواختلف   ها،مذاهب   دتتعد   أن بعد هادر  ص   سعات   وقد  
 حمتال، كل     حيلة   فالتصو   حأصب   حىت ،ةرديئ   وعقيدة   ئةسي    خلةد   ذي كل    هالوائ   حتت وىفانض   ،اإلسالم

ا، ةالفقهي   املذاهب على تربو واليت ،املسلمني بني املنتشرة   الطرق   هذه ن  إو . الدج   كل     ة  لي  وح   -ها ل  ك  عد 
 انتساب   هولكن   ،فالتصو   هذا إىل تنتسب -األتباع روتناف   باعالط    واختالفاألوضاع  نتباي   من هابين   ما على

 االنقطاع على -أسلفنا كما- مظاهره أغلب ف فالتصو   فمبىن !وأصله الفرع بني ما انوشت   ،امسي   صوري  
 الطرق   هذه ومبىن ،الشهوات عن وفطمها ،املشاق    على النفس وريضة فوالتقش   دوالتجر   الدنيا، ف هدوالز  

 ذائذالل   ف واالهنماكهوات ابلش   عمت  الت   ف حد    عند تقف ال ،هةشر   ة  حيواني   على هوابطن   هاأمر   رظاه   ف
 وإيثارهم اجلاه أبهل واالختالط الظهور وحب    اجلاه   واصطياد   والالل، الرام طريق   من (6)األموال جانواحت  
 .إليهم فوالتزل  

* * * 
 

                                                            

 .أي: مجعها (6)


