
  



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

(4) 
 

 ئة يف املسلمنيي   ق الس  ر  آاثر الط  
 

 (1)به مسعت   شيئ ا عود   تراه   ما ذخ  
 أن   يريد فهو ،هصد  ق   ضد    يف هبيت   مصراع   لناعم  است   إذا األحياء ن  م   نصارهأ   أو تاملي    الشاعر   رانيعذ  ل  

 .العكس   نريد   وحنن ،املفقود   من   أكمل   املشهود  
 وهو مثل   لهرس  أ   فقد ،هصراع  م   على جن   الذي هو املرحوم   الشاعر   أبن   ججنااحت   يعذروان أن واأب   نفإ  

 .واهبت  وتـ   باه  تن  ت   ياع،ج   بني صاعوق   مشاع، رث؛ إ  (2)ينال"وم  الك  ـ"ك  األمثال   أن   ميعل  
 !كثري؟  البلد يف يقوم   وأمثال مصراع على راعالص    هذا كل    ول   

 أنف برغم ،املصراع يف يتحبج   كمتمس    فأان ،اللفظ   قبيح   كل    إال اآلن   منها رينحيض   فلم ذلك ومع  
 : أنصاره أنوف ورغم ،رالشاع  

 به مسعت   شيئ ا عود   تراه ما ذخ  
 ن  واملدو   األخبار من رالغاب   له لننق   أن يف مع اط   هريق   بحتل   رمبا العنوان   هذا قارئ   فإن   ؛واضح   واملقصود  

 هحنيل   أن أخرى من له فعالن   تعجيل على واحلرص   جهة   من لالكس   اانفتقاض   ،اآلاثر هذه من األسفار يف
 كتوفك   ،كلمتهم  قتوفر   املسلمني، مشل   تتشت   اليت ئةالسي    اآلاثر هذه من مشس كل     طلعم   مع راهي   ما على

                                                            

 .زحل  عن غنيكي   ما الشمس طلعة   يفزه: ، وعج  سيف الدولة ويعتذر إليه هبا ميدحصدر بيت للمتنيب من قصيدة  (1)
 .البلدية إىل نسبة بلدي، :ومعناها( communal) فرنسية كلمة  (2)



 معاين من همنفوس   (3)قفرتأ  و  ،هتمطر  ف   تأفسد   أن بعد ،األجيال ةوسخري   األمم أضحوكة   تهموترك   هم،روابط  
 . والرجولة اخلري

 عربة   واحد   آن   يف واستفاد ،املسموع   للماضي عالتطل   عن غنيهي   ما املشهود   يف دوج   املي   لأتم   فإذا
 راحلاض   هلذا اليسرية الدراسة من ميعل   ألنه ؛واالستقصاء   اإلفاضة مؤونة   وكفاان املستقبل، ةظ  وع   احلاضر
 املهلكات   يف ةومسارع   الصاحلات عن وقعود   روتناك   وغفلة مجود   من منياملسل   يف يراه ما كل    أن   املشهود

 .اسللن   قهاطر   نم   كان  وال ،ق  الطر   هذه تكان    فل منها، بواسطة   أو مباشرة   أاتهوم   ،الطرق   إىل هفمرد  
 س،واخلر   لل  ابلش   فرتميها ،عنه املنافحة   اإلسلم   نة  ألس   وهم العلماء   إىل عمدت   أن الك ب ار كرهام   نوم  
 حىت هاوأوهام   سهابوساو   القدمي يف ةاألم   علماء   الطرق   هذه تابتل   فقد  . له تق  خل   ما غري يف هاوتصرف  
 تهموابتل   ،والتمجيد   والتنويه   هلا قرار  اإل تهمتقاض   بل ،ابلسكوت   منهم ف  تكت   ل مث ها،ل  ابط   نع   هلا سكتوا

 ؛ابألعتاب   والوقوف   واالنتساب   االتباع   قرار  واإل السكوت على زادوا حىت هاولقم   اهتابدريهم   احلديث   يف
 األشعري   امذهب   املالكي فلن" قوله: مبثل أتليفه صدر   يف للناس هنفس   فيعر    ف  املؤل    العال   رىن   أصبحنا حىت

 . "طريقة   التيجاين عقيدة  
 مبا منهم ترض ول ،استعباد ا دهتمواستعب   ،إذالال   العلماء   تأذل   أهنا رقابلط   احلال   غبل   هذا ناوقت   ويف

 ةالعام   أغرت بل ة،العام   بني واملكانة مةالس    وإبقاء قبوالل   سمالر   حفظ   نم   همف  سل   نم   هاسلف   هرضي  
 .ذالهلموإ   حقريهمبت  

* * * 
 األصيل أصله إىل شيء   كل     إرجاع   وأراد   التعليل ملكة   زقر   نم   املسلمني أحوال يف الناظر   كان    وإذا

 قيةر  الط   هذه   إىل واالجتماعية ةالديني   املسلمني علل هاتأم   يرجع   أن عليه ريعس   ال هفإن   األول، هت  ومنب  
 يف لوتتدخ   ودنياه، دينه يف موتتحك   اإلسلمي   العال تسود فكرة   قرون   من تأصبح   اليت ،اخلاطئة   الكاذبة
 .ودنياه هآخرت   معها أضاع قةطب  م   الذهول من مرة  غ   يف هو فإذا ه،طباع   يف تستحكم مث هوسياست   حياته

                                                            

 .أي: خل ت (3)



 من ؤهامنش   -وآدابه هديه من موحرماهن   للقرآن جفاؤهم وهي- املسلمني أصابت مصيبة   أعظم   إن  
 يف التزهيد روح   اخلبيثة   الروح   هبذه تهمي  وغش   ،فهاطائ   هبم طاف   ما لألو   املسلمني غش ت اليت فهي ،قر  الط  

 رق،الط   منه زعتهاانت   قد وبركات وخريات   فوائد   من فيه ما وكل   القرآن يف املسلمون ديزه   ال وكيف. القرآن
 ! وصعاليكها؟ ميهاومقد   شيوخها وحنلته عة،املخرت    ورسومهاة ع  املبتد   أورادها يف تهووضع   ،منها دتهوجر  

 عند والوقوف   أبخلقه قالتخل   على النفس ومحل ره،وتدب   القرآن فهم يف همأنفس   الناس   عن   ي   وملاذا
 رأبيس   أو بسب   وبل بتع   بل فو اع   الطريق يف جيده -بع  التـ   هذا مع- منه يناله ما كل    كان  إذا حدوده،

 ؟!سبب  
 ولااب  ت  ك    لوايدخ   ل وإنابهلل  عارفون   فالقوم   -بمطل   أعلى وهي- هللا معرفة يفيد القرآن   هذا كان  فإذا

 وقد. هشيخ   من حظةالل   دمبجر   أو االنتساب دمبجر   ابهلل عارف   فهو إليهم بينتس   من وكل   ،تااب  ك    واؤ  يقر 
 تطويل   ذلك ويف ،مونيزع   فيما هللا معرفة   إىل للوصول مدارج   الرتبية مراحل   من خذونيت   همقدماؤ   كان

 تنقيحات   لوافأدخ   ة،ئ  ابخلاط   هتباع  أو  ه  يو  ل  ع   ابن   الج  الد   جاء حىت ،شاق   املطلوب أبن   وإشعار   للمسافة
 )اخللوية( الرتبية مراحل حتديد   كةاملضح   تنقيحاهتم من وكان ،الشيطان عليهم   أملها سوم اور   الطريق   على
 جر،الش   قيس   نم   يخالش   خلدمة االنقطاع يف أعوام أو أشهر   تتبعها غري(، ال )فقط مأّي   بثلثة هللا ملعرفة
 ولئن عري،الش   كل  أ على واالقتصار الفقري، ابسم االعرتاف مع ،ورالد   وبناء ،الزرع وحصاد   البقر، ورعي  

 يف السرعة   بيتطل   الذي العصر لروح مراعاة   ذلك فعلنا :ن  ليقول   أّيم؟ ثلثة   إىل اخللوة ة  مد   لتمنز   ل    :سألتهم
 !ة؟ل  الدجاج   أيها ةدم  اخل   ةمد   واتنقص   ول اخللوة   ةمد   صتمق  نـ   ول    ،هللا لكمقات   هلم: فقل ،شيء   كل   

 بعض ا، همبعض   هبا يصف واحدة   ةلصف   مونملتز   هم فإذا ،هبا يرتاسلون اليت رسائلهم   نم   كثري ا  قرأان وقد
 عرفنا فقد ..وحنن. ةي  يو  العل   هم قبالل   هذا إعطاء يف سخاء   نيالطرقي    وأكثر   ،ابهلل( )العارف صفة وهي
 .ةق  انه   ر امح    إال   نعرفهم فلم ،ابهلل( )العارفني هؤالء من كثري ا

 ميستحك   ال وكيف !التضليل؟ هذا بعد الناحية هذه نم   الناس نفوس   يف قيمة   للقرآن تبقى فكيف
 !السبيل؟ سواء عن والصد    دجيلالت   هذا مع وقرآهنا األمة بني اجلفاء  

* * * 



امتعب   القرآن   هذا كان  وإذا  وهو القصري يجاين   الت    جنيلإ تلوة فإن   ،حزاب   ونست   وهو فظية  الل   هبتلوت   د 
 من وهو الغزو   شرع قد القرآن   كان  وإذا !القرآن من ةختم   آالف ةست   تعدل واحدة   مرة الفاتح( )صلة

 تقوم ال وهي !الغزوات آالف   لتعد   واحدة مرة   التيجاين اإلجنيل هذا تلوة فإن ها،وأشق    (4)األعمال ز  مح  أ  
 احلج   يفرض القرآن كان  وإذا .نانوالس    للرمح ض  تعر   وال للميدان، اقتحام   غري نم   ،اللسان حركة   على إال

 اآلالف ومئات   احلج    من املرات آالف   هتلوت   تعدل التيجاين    جنيلإ فإن   ،ومتاعب   مصاعب   من فيه ما وفيه
 .أصحابه وكتب التيجاين    كتب  يف منصوص   هو كما  ،الصلة من

 وأي !هذا؟ من أكرب حلكمها ونقض   اإلسلم لشعائر هتوين وأي   !هذا؟ من أعظم   للقرآن تعطيل   فأي  
 !الدجال؟ هذا مثل من الكلم هذا هيبلغ   ما غيبل   الشعائر   تلك من تفل  للت   تزيني  

 عهفض   هو، دين أي   متعل   وأنت ،هللا عبد بن دحمم   دين غري التيجاين    دين أن   متناعل   مبا منعل   إننا اللهم
 .يستحق   مبا لهوعام   ،متعل   حيث

 نم   سلم  لإل الكائدة نيةل  الع   وال يةر   الس    اجلمعيات تبلغ   وال للحديث، الوضاعون غبل   ما ،وهللا أما
 .ومةؤ املش رق  الط   هذه منه تهبلغ   ما عشارم   شرع   ينالد    هذا

 خرجت   فقد األمثلة من   لك ان  بيـ   مبا مقتنع ا -القرآن يف التزهيد   ابب- الباب   هذا من خرجت   فإذا
 .نيرقي   الط   أيدي نعص   من هي وقرآهنا األمة بني حاجزة   أصبحت اليت العميقة   ةو  اهل   هذه أن   وهي ،بنتيجة  

* * * 
 هلم وخل قرآهنا، وبني ةاإلسلمي   ةاألم   بني دواابع   أن بعد الطرق   أهل وإىل الطرق   إىل اآلن   وانظر  

 ةوالطاع   مفيه   جاءوالر   منهم اخلوف   قل  خ   فيها نواومك   ظ،اليق   احلارس نم   النفوس   باتجن   توخل   ها،وجه  
 سبيل   أي يف نظرا ،أيديهم يف -احملمدية ةاألم   ممعظ   وهم- والدمهاء ةالعام   مقاليد   حتوأصب   هلم، واخلضوع
 .صرفوها

                                                            

 .أمحز األعمال: أشد ها وأمتنها (4)



 من بينها أحكم ما كل    كواوفك   ،فضيلة   من فيها اإلسلم هغرس   ما وأماتوا ،طرهتاف   دواأفس   أن بعد مإهن  
 ؛ذلك على هلم تفاستقام   ،النور منافذ   عليها واوسد   ،واخلضوع واملهانة ل   الذ   على وراضوها ،ة  أخو   روابط

 العداوة   هابين   وأغروا واستعمارها، استغلهلا على يتزامحون نفوذ   مناطق   إىل موهاوقس   ،رق اف   قوهافر  
 اإلسلم ةأخو   يريدون   ال أهنم فاعلم ،خوانواإل خوةاأل :يقولون عهملتسم   كوإن   والبغضاء، (5)ضريبوالت  

 حق    نم   عليك   جيب ما وكل  . الطريق ةوأخو   الشيخ ةأخو   يريدون وإمنا ا،حق   حقوقها من ونيرع   وال ،ةالعام  
 ل من كل    بغضواي   أن عليهم تفرض القاطعة   األخوة   هذه نإ. و -منها هللا أعاذك- الطريق يف ألخيك فهو

 أو القرآن، وقراءة كالصلة  ةالشرعي   العبادات يف ولو معه عواجيتم   وال ،نابذوهوي   يخ،الش   حببل هممع   صليت  
 .روهيصاه   وال خلفه وايصل   ال أن )كالتيجانية( ببعضهم الغلو   يبلغ بل ة،اخلصوصي   همق  ل  كح    ةالبدعي  

 قبل الشيخ حق   أن   وعندهم .القرآن   إليه ادع   الذي اإلحسان يريدون ال وهم ،اإلحسان :يقولون وتسمعهم
 يصرفون إهنم بل ،واملسكني الفقري حق    قبل املال يف الشيخ وحق   واألجداد، واآلابء واألوالد الزوجة حق   
 نهابي   اليت مصارفها وأين !الزكاة؟ يف هللا حكمة فأين. بلد إىل بلد   من همألجل   وينقلوهنا ،كاملة    الزكاة   هلم

 !القرآن؟
 العصري    مبعناه واستعمار   وى،والق   املواهب   الستغلل احتكار   هاحقيقت   صميم يف الطرقية   إن   لعمرك

 .ومظاهره صوره أبفظع   واستعباد   الواسع،

* * * 
 أبعتابه، غتمر  وي   النذور، إليه وتساق القباب، عليه وتشاد   ،تهممي    سيقد   أشياخ   واألشياخ   هذا كل    جيري

 بعد فتنة   قربه ويكون عات،والتضر   لتالتوس   قربه عند وتفيض ،احلاجات   منه لتمسوت   برتابه، لح  كت  وي  
 وإذا ،فتنة هودار   فتنة، هوأوالد   ،تنة  ف   امسه فيكون ،الفنت تتوالد   مث. احلياة يف فتنة هشخص   كان  كما  ،املمات

 .املتون جمموع يف ما على اعد   تربو تون،ف   جمموع هو
 -وأمواهلا أعراضها من نتهمومك   الطاعة يد   إليهم وألقت ة  األم   هلم دانت وقد- األشياخ   هؤالء ضر   وما

 وامللبس والسيارات جور،والف   اخلمور يف دوهنايبد    ني،فاسق   هلم أوالد ا يورثوهنا مث سارقني، أمواهلا أيخذوا أن

                                                            

 .التضريب بني القوم هو: إغراء بعضهم ببعض (5)



 هلم والطاعة ذلالب   قل  خ   دام   ما هاأخلق   فسدت إذا همضر   ما ،نوامس   إذا ة  األم   هتزل   أن همضر   ما .والقصور
 همشر    على ة  ي  ومغض   واحرتامهم، همتعظيم   على عة  جمم   دامت ما األمة كلمة    قتتفر   أن همضر   ما ،صحيح ا

 وإجرامهم؟
 الشيطانية، لهموحي   خمازيهم بكشف حق    كلمة    ترتفع أن هو هممضاجع   ويقض   يضريهم الذي ولكن

 مونويقاو   والثبور، ابلويل وينادون ،قيامتهم تقوم فهنالك لهم؛وابط   إفكهم من وحتذيرهم ،منهم الناس وتنفري
 بينهم ةالطرقي   الفوارق   او  يتناس   أن احلال هبم ويبلغ سائس،الد   ودس    التضليل يف طريقتهم عن خيرج ال مبا

 هم،أشياخ   أبمساء ال ولكن ،ويتقامسوا (6))الزردة( على ويتصافحوا القدمية، واألحقاد ةاالستعماري   واملنافسات
 عتماجتم   فهل .تسليم حمل   ليست النقطة   هذه ألن   ؛عواصن   ما فيحبط ،نةالكام   الثوائر تثور أن خشية  

 ؟!احلق إىل الرجوع وهو وذاك هذا من خري ا وهل؟! الكاذبون أيها ابألمس

* * * 
 

                                                            

واألكل. وأصل اشتقاقها من  ذباجلو  رقصال وحيصل فيه ون،الطرقي   يقيمهالز ردة هي: احلفل واالجتماع الذي  (6)
 .الز رد، وهو: بلع اللقمة بسرعة  


