تصدير سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
للشيخ حممد البشري اإلبراهيمي رمحه هللا
()5
دفع شبهة ونقض فرية يف هذا املقام
سيقول بعض الناس :إن ما ذكرمتوه من آاثر الطرق السيئة كله صحيح ،وهو قليل من كثري ،ولكن
هذه الطرق مل يعتها الفساد واإلفساد إل يف القرون األخرية ،وأنتم -معشر املصلحني -تذهبون يف إنكاركم
إىل ما قبل هذه القرون ،وتتناولون فيما تكتبون وما ختطبون وما تدرسون املدثني والقدماء واألصول البعيدة
والفروع القريبة ،حىت بسطتم ألسنتكم ابلسوء إىل مقامات وأمساء كانت قبل اليوم كحمام احلرم ،ولعل
خصومكم يكونون أدىن للرجوع إىل احلق لو سكتم هلم عن هذه األمساء.
هلذا القائل نقول -بعد شكره على العتاف ببعض احلق :-إن اجلزء األخري من كالمك مقتبس مما
يشنع به علينا خصوم اإلصالح ،وهو أننا ننبش القبور ،ول حنتم األموات ،وننكر كرامات األولياء ومراتبهم
(من غوثية وقطبانية) ،إىل أكاذيب يلفقوهنا وأراجيف يتناقلوهنا عنا .فامسع اي هذا:
إن حجة اإلسالم قائمة ،وميزانه منصوب ،وآدابه متمثلة يف سرية الصحابة والتابعني ،وإننا ل نعرف
يف اإلسالم بعد قرونه الثالثة الفاضلة ميزة لقدمي على حمدث ،ول مليت على حي ،وإمنا هو اهلدى أو
الضالل ،والتباع أو البتداع ،وليست التكة اليت ورثناها اإلسالم عبارة عن أمساء تطفو ابلشهرة ،وترسب
ابخلمول ،ويقتتل الناس حوهلا كاألعالم ،أو يفتنون هبا كاألصنام .وإمنا ورثنا احلكمة األبدية ،واألعمال
الناشئة عن اإلرادة ،والعلم املبن على الدليل.

وإن املسلمني غلوا يف تعظيم بعض األمساء غلوا منكرا ،فأداهم ذلك الغلو إىل نوع غريب من عبادة
األمساء نعاه القرآن على من قبلنا؛ ليعظنا وحيذران ما صنعوا .وقد عزل عمر خالد بن الوليد ،وقال( :خشيت
أن يفتت به الناس)(.)1
وحنن حني حنكم على األشياء حنكم عليها آباثرها ،وآاثر هذا الغلو يف املسلمني كانت الشر املستطري
والتفرق املاحق.
وحنن إذ ننكر إمنا ننكر الفاسد من األعمال ،والباطل من العقائد ،سواء علينا أصدرت من سابق أم
من لحق ،ومن حي أم من ميت؛ ألن احلكم على األعمال ل على العاملني ،وليس صدور العمل الفاسد
من سابق ابلذي حيدث له حرمة أو يصريه حجة على الالحقني ،بل احلجة لكتاب هللا ولسنة رسوله ،فال
حق يف اإلسالم إل ما قام دليله منهما ،واتضح سبيله من عمل الصحابة والتابعني هبما ،أو إمجاع العلماء
بشرطه على ما يستند عليهما .وهبذا امليزان فأعمال الناس إما حق فيقبل ،أو ابطل فريد.
وقد روى الثقات عن اإلمام مالك أنه من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حممدا خان
الرسالة؛ ألن هللا يقول{ :الي وم أكملت لكم دينكم} اآلية [املائدة ،]3 :فما مل يكن يومئذ دينا فال يكون
اليوم دينا( ،)2وإنكاره على اإلمام عبد الرمحن بن مهدي وضع الرداء أمامه يف الصالة وعده ذلك من
احلدث معروف( ،)3وحكايته مع الرجل الذي سأله عن اإلحرام من مسجد املدينة وقال له :إمنا هي بضعة
أميال أزيدها ،واستشهاد اإلمام بقوله تعاىل{ :ف ليحذر الذين ُيالفون عن أمره أن تصيب هم فت نة أو يصيب هم
عذاب أليم} [النور ،)4(]63 :كل ذلك معروف مشهور.

( )1كتاب عمر بن اخلطاب أليب عبيدة بتوليته وعزل خالد بن الوليد -رضي هللا عنهم -رواه الطربي يف اترُيه (/4
 ،)355وليس فيه التعليل املذكور.
( )2روى هذا القول عن اإلمام مالك ابن حزم يف اإلحكام ( .)58 /6وينظر :العتصام للشاطيب (،18 /2 ،49 /1
.)53
( )3ينظر :ترتيب املدارك للقاضي عياض ( ،)40 /2والعتصام (.)68 /2 ،116 /1
( )4رواه ابن العريب يف أحكام القرآن ( .)432 /3وينظر :العتصام (.)64 ،62 ،52 /2 ،131 /1

***
ومع أننا نعلم أن الطرق منتشرة يف العامل اإلسالمي ،وأن آاثرها فيه متشاهبة ،وأهنا هي السبب األقوى
يف كثري مما حل به من األرزاء والنكبات ،وكثريا ما كانت مفتاحا لستعمار ممالكه؛ فإن حربنا موجهة أول
وابلذات إىل طرقية الشمال اإلفريقي ،وبينها من الوشائج ما جيعلها كالشيء الواحد .فعلى مقدار هؤلء
الذين نعرف جنسهم وفصلهم وفرعهم وأصلهم نفصل القول ،وإىل هذا اهلدف نسدد السهام.
واألمر بيننا وبينهم من يوم شنت الغارة دائر على أحوال ،وسائر على مراحل ،ينتقلون بنا من إحداها
إىل األخرى ،ول نزال نطاردهم وهم يلتجئون من ضيق إىل أضيق إىل اآلن.
وذلك أننا ملا أنكران عليهم ابطلهم الذي يرتكبونه ابسم الدين زعموا أن الطريق هي الدين ،وملا نقضنا
هلم هذه الدعوى تنزلوا فزعموا أن هلا حبال واصال ابلدين وسندا متصال ابلسلف ،وملا بي نا هلم أن احلبل
مقطوع وأن السند منقطع قالوا :إن هذه الطرقية مرت عليها قرون ومل ينكرها العلماء ،فبي نا هلم أن عدم
إنكار العلماء الباطل ل يصريه حقا ،ومرور الزمن عليه ل يصريه حقا ،وقلنا هلم :إذا كان سلفكم يف الطرقية
يعملون مثل أعمالكم فهم مبطلون مثلكم ،وإذا كانوا على املنهاج الشرعي فليسوا بطرقيني ،وحنن نعلم من
طريق التاريخ -ل من طريق الشهرة العامة -أن بعض أصحاب هذه األمساء الدائرة يف عامل التصوف والطرق
كانوا على استقامة شرعية وعمل ابلسنة ووقوف عند حدود هللا ،فهم صاحلون ابملعىن الشرعي ،ولكن
الصالح مل أيهتم من التصوف أو الطرق ،وإمنا هو نتيجة التدين ،ويف مثل هؤلء الصاحلني الشرعيني إمنا
خنتلف يف األمساء ،فنحن نسميهم صاحلي املؤمنني ،وهم يسموهنم صوفية وأصحاب طرق ،فيا ويلهم! إن
طريقة اإلسالم واحدة ،فما حاجة املسلمني إىل طرق كثرية؟!
مث ما هذا التصوف الذي ل عهد لإلسالم الفطري النقي به؟! إننا ل نقره مظهرا من مظاهر الدين أو
مرتبة عليا من مراتبه ،ول نعتف من أمساء هذه املراتب إل مبا يف القاموس الدين :النبوة ،والصديقية،
والصحبة ،والتباع ،مث التقوى اليت يتفاضل هبا املؤمنون ،مث الولية اليت هي أثر التقوى .وإن كنا نقره فلسفة
روحانية جاءتنا من غري طريق الدين ،ونرغمها على اخلضوع للتحليل الدين.

وهل ضاقت بنا األلفاظ الدينية ذات املفهوم الواضح والدقة العجيبة يف حتديد املعاين حىت نستعري من
جرامقة( )5اليوانن أو جرامقة الفرس هذه اللفظة املبهمة الغامضة اليت يتسع معناها لكل خري ولكل شر؟!
وميينا ،لو كان للمسلمني يوم اتسعت الفتوحات وتكونت (املعامل) الفكرية ببغداد ديوان تفتيش يف
العواصم ودروب الروم ومنافذ العراق العجمي؛ لكانت هذه الكلمة من (املواد األولية) املرمة الدخول...
فقد أصبحت هذه الكلمة اليت غفلوا عنها أما ولودا تلد الرب والفاجر .مث متادى هبا الزمن فأصبحت قلعة
حمصنة تؤوي كل فاسق ،وكل زنديق ،وكل ممخرق( ،)6وكل داعر ،وكل ساحر ،وكل لص ،وكل أفاك أثيم.
وانظر "طبقات الشعراين الكربى" وما طبع على غرارها من الكتب جتد أصناف املتمني هبذه القلعة -وهم
بربكة محايتها -طلقاء من قيود الشريعة.
وإن هذه القلعة هلي املعقل األمسى واملالذ األمحى ألصحابنا اليوم ،فكل راقص صويف ،وكل ضارب
ابلطبل صويف ،وكل عابث أبحكام هللا صويف ،وكل ماجن خليع صويف ،وكل مسلوب العقل صويف ،وكل
آكل للدنيا ابلدين صويف ،وكل ملحد يف آايت هللا صويف ،وهلم سحبا.
أفيجمل جبنود اإلصالح أن يدعوا هذه القلعة حتمي الضالل وتؤويه ،أم جيب عليهم أن حيملوا عليها
محلة صادقة ،شعارهم" :ل صوفية يف اإلسالم"؛ حىت يدكوها دكا ،وينسفوها نسفا ،ويذروها خاوية على
عروشها؟!
إن احتام الصوامع واألديرة -ألن فيها قوما فحصوا رؤوسهم وحبسوا نفوسهم -مشروط مبا إذا مل تكن
مأوى للمقاتلة ،وإل زال احتامها.

***
واحلقيقة أن الطرقيني أرادوا أن يصبغوا طرقهم ابلقدسية الدينية ،فانتحلوا هلا هذه األابطيل ،وأعطوها
خصائص الدين كلها .أمل تر أهنم يعدون اخلروج من طريقة -ولو إىل طريقة أخرى -كالرتداد عن الدين،

( )5اجلرامقة :قوم من العجم.
( )6أي :مموه.

ميوت فاعله على سوء اخلامتة؟! قبحهم هللا ،فما هو إل خروج من ضاللة ،إما إىل هدى ،وإما إىل ضاللة
أشنع.
وملا فضحناهم من هذه النواحي كلها جلؤوا إىل العامة يستصرخوهنا ابسم الغرية على األوائل ...وإن
كثريا منهم ليعن ابألوائل أابه القريب وجده .وقد كان يف هؤلء األوائل الذين يعنوهنم من ينتحل ظواهر
من التدين ،وفيهم من يفعل فعل األابلسة .وحنن أدركنا كثريا منهم وب لوان أخبارهم ،فوجدان ظواهر مموهة
على بواطن مشوهة ،وأكرب جرحة دينية فيهم عندي إقرارهم لتلك األماديح الشعرية امللحونة اليت كان يقوهلا
فيهم الشعراء املتزلفون ،وينشدوهنا بني أيديهم يف حمافلهم العامة ،وفيها ما هو الكفر أو دون الكفر من
وصفهم ابلتصرف يف السماوات واألرضني ،وقدرهتم على اإلغناء واإلفقار وإدخال اجلنة واإلنقاذ من النار،
دع عنك املبالغات اليت قد تغتفر ،كل ذلك وهم ساكتون ،بل يعجبون لذلك ويطربون ،ويثيبون املادح،
علما منهم أن ذلك املديح دعاية مثمرة جتلب األتباع وتدر املال ،ولو كانوا على شيء من الدين ملا رضوا
أن يسمعوا تلك األماديح وهم يعلمون كذهبا من أنفسهم ،ويعلمون أن فيها تضليال للعامة وتغريرا بعقائدها،
وأن تلك األماديح املنشورة بني الناس يف وطننا هذا هي سر انتشار الطرقية وتغوهلا فيه ،وقد مسعنا الكثري
منها ،ولنا فيها وفيمن قيلت فيه فلسفة خاصة ،سنفردها ابلكتابة يف فرصة أخرى إن شاء هللا.
وابجلملة ،فهذا الطراز الطرقي الذي أدركناه من آابء وأبناء جيمعهم قولك :طالب دنيا وعباد شهوات،
ولو أكلوا أموال الناس ابلباطل من غري أن يتخذوا الدين شباكا هلان أمرهم على الناس ،ولتقوهم مبا يتقون
به اللصوص ،ولوكلناهم حنن إىل القوانني والوزعة( .)7فأما أن يعبثوا ابلدين كل هذا العبث ،ومبا حرم هللا
من أعراض املسلمني وأمواهلم ،مث يريدون أن نسكت عنهم كما سكت العلماء من قبلنا ،فال وهللا ول
كرامة.
ولعل أسخف طور مر على الطرقية يف اترُيها هو هذا الطور األخري؛ فقد أصبح من أحكامها أن
()8
شيخ الطريقة ل يلد إل شيخ طريقة ،وهم -قطع هللا دابرهم -ل يعرفون من السنة إل (تناكحوا تناسلوا)
( )7الوزعة :مجع وازع ،وهو الزاجر واملانع ،واملقصود هبم :الولة املانعون من حمارم هللا تعاىل.

( )8جاء مبعناه من حديث معقل بن يسار رضي هللا عنه مرفوعا( :تزوجوا الولود الودود؛ فإين مكاثر بكم األمم).
أخرجه أبو داود ( ،)2050والنسائي ( ،)3227وغريمها.

إخل ،فكثر نسلهم ،وكثرت بكثرته (مشائخ الطرق) ،وأصبح أمر هذه املشيخة ل يتوقف على تربية ول
تسليك ول إجازة ،وإمنا يتوقف على قاعدة( :خبز األب لالبن) ،أو على شيء آخر وهو التولية احلكومية
مثل ما نعلم عن مصر وتونس واجلزائر من صدور اإلرادات السنية واألوامر العلية واملراسيم احلكومية بولية
املشيخة الطرقية .فيا للسخرية!
وأغرب من هذا أننا رأينا ألول مرة يف اتريخ الطرقية شيخ الطريقة ابلنتخاب عند الطائفة العليوية
اجملددة العصرية (المودرن).

***
إننا ل حنمل هلؤلء املشائخ ول ألولدهم ول ألحفادهم حقدا ،ول نضطغن عليهم شيئا ،ول ننفس
()10
عليهم مال من األمة ابتزوه ،ول جاها على حساهبا أحرزوه ،وليس بيننا وبينهم ترات( )9قدمية ،ول ذحول
متوارثة ،ول طوائل( )11مغرومة ،وإمنا هو الغضب هلل ولدينه وحرماته أنطقنا فقلنا ،وشن ناها غارة شعواء على
اآلابء واألبناء ،ما دام هذا الغصن من تلك الشجرة ،ولو كنا من الشعرايت بسبيل لقلنا مع القائل:
ل أذود الطري عن شجر

قد ب لوت المر من َثره

()12

***

( )9أي :عداوات.
( )10الذحول :الثارات واألحقاد.
( )11يقال :بينهما طائلة ،أي :عداوة وأثر.
( )12البيت أليب نواس ،من قصيدة ميدح فيها العباس بن عبيد هللا بن أيب جعفر املنصور .ينظر :ديوانه (ص.)66 :

