
  



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

(5) 
 

 يف هذا املقام          قض فرية      ون            فع شبهة     د  
 ولكن كثري،  من       قليل   وهو ،      صحيح   ه    كل    ئة       السي    الطرق آاثر من ذكرمتوه ما    ن  إ الناس: بعض سيقول

 إنكاركم يف تذهبون -املصلحني معشر- وأنتم األخرية، القرون يف     إل   فسادواإل         الفساد   ها     يعت   مل الطرق هذه
 البعيدة         واألصول   والقدماء ثني   د      امل   سون      تدر    وما ختطبون وما بون     تكت   فيما وتتناولون ،        القرون   هذه قبل ما إىل

       ولعل   ،م     احلر   كحمام         اليوم   قبل كانت  وأمساء         مقامات   إىل وء     ابلس   ألسنتكم م      بسطت   حىت ،القريبة          والفروع  
 .األمساء هذه عن هلم م     سكت   لو       احلق    إىل للرجوع أدىن يكونون كم      خصوم  

 مما        مقتبس         كالمك    ن   م   األخري اجلزء     إن   :-      احلق    ببعض العتاف على كره   ش   بعد- نقول القائل هلذا
 هم        ومراتب   األولياء         كرامات    وننكر ،        األموات   حنتم ول ،        القبور   ننبش أننا وهو اإلصالح،       خصوم   علينا به ع      يشن   
 :هذا اي فامسع. ا    عن   يتناقلوهنا          وأراجيف   قوهنا      يلف            أكاذيب   إىل ،ة(         وقطباني   ة     وثي     غ   )من

 نعرف ل نا   ن  إو  والتابعني، الصحابة سرية يف لة       متمث    وآدابه ،       منصوب   وميزانه ،       قائمة   اإلسالم ة    حج       إن  
 أو ى     اهلد   هو وإمنا ،     حي    على ت     ملي    ول ث،    حمد   على لقدمي       ميزة   ة        الفاضل           الثالثة   ه      قرون   بعد اإلسالم يف

 وترسب ،هرة     ابلش   و     تطف   أمساء عن        عبارة   اإلسالم ناها   ث      ور   اليت التكة        وليست   البتداع، أو باع       والت    الضالل،
 واألعمال ،ة       األبدي          احلكمة   نا   ث      ور   وإمنا. كاألصنام  هبا فتنون   ي   أو كاألعالم،  حوهلا الناس ويقتتل ،ابخلمول
 .الدليل على       املبن   والعلم اإلرادة، عن          الناشئة  



        عبادة   من       غريب        نوع   إىل        الغلو   ذلك اهم     فأد   ،ا      منكر   ا     غلو   األمساء      بعض   تعظيم يف وا   ل     غ   املسلمني      وإن  
      شيت     خ  ) وقال: ،الوليد بن       خالد        عمر   ل    عز   وقد. عوا    صن   ما ران      وحيذ    نا   ظ     ع      لي   ؛نا     قبل   من على         القرآن   عاه   ن   األمساء

 .(1)(اس     الن   به    ت      فت     ي   أن
 املستطري       الشر         كانت    املسلمني يف         الغلو    هذا وآاثر ،آباثرها عليها م    حنك   األشياء على م    حنك   حني وحنن

 .املاحق    ق          والتفر  
 أم       سابق   ن   م   درت    أص   علينا سواء ،العقائد     من            والباطل   األعمال،     من           الفاسد   ر     ننك   إمنا ر     ننك   إذ وحنن

         الفاسد   العمل       صدور   وليس لني،       العام   على ل األعمال على احلكم     ألن   ؛ت     مي    من أم      حي    ومن لحق، من
 فال ه،      رسول         ولسن ة هللا لكتاب    ة       احلج   بل الالحقني، على ة    حج   ه      يصري    أو       حرمة   له ث   د     حي   ابلذي       سابق   من
 العلماء إمجاع أو هبما، والتابعني الصحابة عمل من ه      سبيل   ضح     وات   ،منهما ه      دليل   قام ما إل اإلسالم يف     حق  

 .   د       فري    ابطل أو ،قبل    في       حق   إما الناس         فأعمال           امليزان   وهبذا. عليهما يستند ما على بشرطه
ا أن م    زع   فقد       حسنة   يراها       بدعة          اإلسالم   يف        ابتدع   من ه    أن   ك     مال   اإلمام عن قات      الث    روى وقد       خان        حممد 
 يكون فال      دين ا        يومئذ   يكن مل فما ،[3]املائدة:  اآلية           د ين ك م {        ل ك م              أ ك م ل ت               }ال ي  و م   يقول: هللا ألن ؛         الرسالة  

 من ذلك ه     وعد   الة     الص   يف ه      أمام   الرداء      وضع   مهدي بن        الرمحن   عبد اإلمام على ه        وإنكار   ،(2)     دين ا اليوم
 ضعة   ب   هي إمنا له: وقال املدينة د     مسج   من اإلحرام عن ه     سأل   الذي الرجل مع ه        وحكايت   ،(3)       معروف   ث     احلد  

يب  ه م        أ ن            أ م ر ه        ع ن               ُي  ال ف ون            ال ذ ين                  }ف  ل ي ح ذ ر   تعاىل: بقوله اإلمام واستشهاد ها،      أزيد          أميال   يب  ه م        أ و             ف ت  ن ة                ت ص                ي ص 
 .       مشهور          معروف   ذلك كل  ،(4)[63]النور:          أ ل يم {         ع ذ اب  

                                                            

 /4رواه الطربي يف اترُيه ) -رضي هللا عنهم-                                                          كتاب  عمر  بن اخلطاب أليب عبيدة  بتوليته وعزل خالد بن الوليد   (1)
 .(، وليس فيه التعليل املذكور355

، 18 /2، 49 /1(. وينظر: العتصام للشاطيب )58 /6                                                روى هذا القول  عن اإلمام مالك ابن  حزم يف اإلحكام ) (2)
53). 

 .(68 /2، 116 /1(، والعتصام )40 /2ينظر: ترتيب املدارك للقاضي عياض ) (3)
 .(64، 62، 52 /2، 131 /1(. وينظر: العتصام )432 /3رواه ابن العريب يف أحكام القرآن ) (4)



* * * 
 األقوى ب      السب   هي وأهنا ،        متشاهبة   فيه آاثرها      وأن   ،         اإلسالمي           العامل   يف         منتشرة          الطرق       أن   علم   ن   نا    أن   ومع

      أول   هة     موج   نا     حرب        فإن   ؛كه     ممال   لستعمار       فتاح ا   م   كانت  ما       وكثري ا والنكبات،         األرزاء   من به     حل   مما      كثري    يف
 هؤلء قدار   م   فعلى. الواحد يء      كالش    لها    جيع   ما الوشائج     من   وبينها ،        فريقي   اإل الشمال ة    قي     ر     ط   إىل ات      وابلذ  
 .هام      الس    د      نسد    ف     اهلد   هذا وإىل القول، ل      نفص    هم      وأصل   هم    رع      وف  صلهم     وف   نسهم   ج   نعرف الذين

 حداها   إ   من بنا ون       ينتقل   ،       مراحل   على        وسائر   ،       أحوال   على       دائر   الغارة ت    شن   يوم ن   م   وبينهم بيننا        واألمر  
 .اآلن إىل ق     أضي   إىل    ق       ضي    من ئون      يلتج   وهم هم       نطارد   نزال ول ،ى      األخر   إىل

 ضنا    نق   وملا ين،     الد   هي         الطريق       أن   موا    زع  الدين       ابسم   يرتكبونه الذي هم   ل      ابط   عليهم ران     أنك   ملا نا    أن   وذلك
ا    وس   ين      ابلد          واصال        حبال   هلا     أن   موا     فزع   لوا     تنز   عوى     الد   هذه هلم  احلبل     أن   هلم ا   ن       بي    وملا لف،     ابلس       صال      مت       ند 

 عدم     أن   هلم ا   ن        فبي    ،         العلماء   نكرها   ي   ومل       قرون   عليها ت    مر      ة          الطرقي   هذه إن :قالوا طع     منق   السند      وأن          مقطوع  
    ة          الطرقي   يف كم    لف     س   كان  إذا :هلم لنا    وق   ا،    حق   ه     صري      ي   ل عليه ن      الزم   ومرور ا،    حق   ه    ري      ص     ي   ل         الباطل            العلماء   إنكار

 ن   م   م     نعل   وحنن ني،    ي         بطرق   فليسوا          الشرعي    املنهاج على كانوا  وإذا كم،    ثل     م   لون    بط     م   فهم أعمالكم      مثل   لون    عم     ي  
 ق       والطر   ف       التصو   عامل يف          الدائرة   األمساء هذه أصحاب بعض     أن   -ة       العام   هرة     الش   طريق من ل- التاريخ طريق
 ولكن رعي،     الش   ابملعىن صاحلون فهم ،هللا حدود عند        ووقوف   ة      ابلسن   ل   م      وع   ة      شرعي      ة          استقام   على كانوا
 إمنا ني         الشرعي    الصاحلني هؤلء مثل ويف ن،       التدي          نتيجة   هو وإمنا ،ق   ر       الط   أو ف       التصو   من أيهتم مل الح     الص  
 إن !يلهم   و   فيا ق،   ر     ط   وأصحاب ة      صوفي   وهنم     يسم   وهم ،املؤمنني صاحلي يهم      نسم    فنحن األمساء، يف ف     خنتل  

 ؟!      كثرية    ق    طر   إىل املسلمني حاجة فما دة،     واح   اإلسالم        طريقة  
 أو الدين مظاهر من      ظهر ا   م   ه    قر     ن   ل نا    إن   !به؟        النقي            الفطري    لإلسالم عهد ل الذي ف       التصو   هذا ما مث
 ،والصديقية ،النبوة :        الدين    القاموس يف مبا     إل   ب       املرات   هذه أمساء من نعتف ول مراتبه، من ا     علي          مرتبة  
    ة     ف       فلس   ه     نقر   ا    كن    وإن .قوى     الت   أثر هي اليت الولية مث املؤمنون، هبا ل       يتفاض   اليت قوى     الت   مث ،والتباع ،حبة      والص  

 .     ين         الد    للتحليل اخلضوع على رغمها    ون   ،ين     الد   طريق ري   غ   من تنا     جاء   ة        روحاني  



 من        نستعري   حىت املعاين حتديد يف العجيبة ة   ق         والد    ح       الواض   املفهوم      ذات   ة        الديني           األلفاظ   بنا ت     ضاق   وهل
 !؟     شر           ولكل        خري         لكل    معناها سع    يت   اليت ضة       الغام   ة   م        املبه   فظة     الل   هذه الفرس ة   ق        جرام   أو اليوانن (5)ة   ق        جرام  

 يف        تفتيش          ديوان   ببغداد ة        الفكري   )املعامل( ت   ن        وتكو  الفتوحات  سعت    ات        يوم   للمسلمني      كان    لو        وميين ا،
... الدخول املرمة (األولية املواد) من ة   م        الكل   هذه لكانت ؛العجمي العراق ومنافذ الروم        ودروب   العواصم

       قلعة   ت   ح        فأصب   الزمن هبا متادى    مث  . والفاجر      الرب      د      تل         ولود ا    م ا   أ   عنها غفلوا اليت         الكلمة   هذه ت   ح       أصب   فقد
. أثيم اك    أف        وكل   ،     لص         وكل   ،      ساحر        وكل   ،      داعر        وكل   ،(6)ق   ر     خ      مم         وكل   ،زنديق      وكل   ،      فاسق       كل    ؤوي   ت   نة    حمص  

 وهم- القلعة هبذه مني     املت          أصناف       جتد   تب     الك   من رارها   غ   على ع   ب     ط   وما "الكربى الشعراين طبقات" وانظر
 .ريعة     الش         قيود   ن   م          طلقاء   -ها   ت       محاي   بربكة

 ضارب      وكل   ،     صويف         راقص        فكل   ،       اليوم   نا       ألصحاب   ى     األمح   واملالذ األمسى ل      املعق   هلي         القلعة   هذه      وإن  
 وكل ،     صويف   العقل        مسلوب        وكل   ،     صويف         خليع         ماجن   وكل ،     صويف   هللا أبحكام       عابث        وكل   ،     صويف   ابلطبل

 .     سحب ا       وهلم   ،     صويف   هللا آايت يف       ملحد        وكل   ،     صويف   ين     ابلد   للدنيا      آكل  
 عليها لوا    حيم   أن عليهم جيب أم ،يه    ؤو      وت          الضالل   حتمي         القلعة   هذه عوا   د     ي   أن اإلصالح جبنود ل    جم       أفي  

 على     ية       خاو   ويذروها ،    سف ا   ن   وينسفوها ،ا    دك   وها     يدك   حىت ؛اإلسالم" يف ة      صوفي   "ل :هم      شعار   ،صادقة      محلة  
 !عروشها؟

 تكن مل إذا مبا        مشروط   -نفوسهم وحبسوا هم   س  و رؤ  فحصوا      قوم ا فيها     ألن  -          واألديرة   الصوامع        احتام       إن  
 .احتامها زال وإل ة،   ل          للمقات   مأوى

* * * 
 وها      وأعط   ،        األابطيل   هذه هلا لوا       فانتح   ،ة        الديني   دسية     ابلق   هم     طرق   يصبغوا أن أرادوا ني         الطرقي        أن            واحلقيقة  

 ،ين     الد   عن داد       كالرت    -رى    أخ          طريقة   إىل ولو-        طريقة   من        اخلروج   ون     يعد   أهنم تر أمل. ها    كل    ين     الد   خصائص

                                                            

 .                       اجلرام ق ة: قوم من العجم (5)
 .           أي: مم  و  ه (6)



 ضاللة إىل وإما ،ى    هد   إىل إما ،      ضاللة   من       خروج       إل   هو فما ،هللا حهم    قب   ؟!اخلامتة سوء على ه      فاعل   ميوت
 . ع     أشن  

    ن  إ... و ل       األوائ   على رية     الغ   ابسم يستصرخوهنا ة       العام   إىل واؤ جل ها     كل     النواحي هذه من ضحناهم   ف   وملا
        ظواهر   ل   ح       ينت   من وهنم     يعن   الذين األوائل هؤلء يف      كان    وقد. ه     وجد           القريب   أابه ابألوائل عن    لي   منهم      كثري ا
 هة    ممو      ر        ظواه   فوجدان ،هم       أخبار   وان   ل       وب    منهم      كثري ا  أدركنا وحنن. ة   س        األابل   عل   ف   فعل   ي   من وفيهم ن،       التدي       من  

 يقوهلا كان  اليت امللحونة ة        الشعري            األماديح   لتلك هم       إقرار   ندي   ع   فيهم ة      ديني        رحة     ج         وأكرب   هة،     مشو   ن      بواط   على
 من        الكفر        دون   أو        الكفر   هو ما وفيها ة،       العام   حمافلهم يف يهم     أيد   بني وينشدوهنا فون،        املتزل             الشعراء   فيهم

 ،النار من واإلنقاذ ة     اجلن           وإدخال   واإلفقار اإلغناء على درهتم    وق   واألرضني، واتاالسم يف ف    صر       ابلت   م      وصفه  
 ،ح      املاد   ثيبون    وي   بون،      ويطر   لذلك عجبون   ي   بل تون،     ساك   وهم ذلك     كل    فر،    غت     ت   قد اليت           املبالغات        عنك   دع
 وا   ض     ر   ملا ين     الد       من        شيء   على كانوا  ولو ،املال       وتدر   األتباع جتلب ثمرة   م         عاية     د   املديح ذلك     أن   منهم     لم ا   ع  
 بعقائدها،         وتغرير ا ة       للعام          تضليال   فيها     أن   ويعلمون أنفسهم، ن   م   هبا    كذ    يعلمون وهم          األماديح   تلك عوا     يسم   أن

        الكثري   عنا   مس   وقد فيه، هلا      وتغو   قية      الطر   انتشار     سر   هي هذا نا     وطن   يف الناس بني املنشورة          األماديح   تلك      وأن  
 .هللا      شاء   إن أخرى      رصة     ف   يف ابلكتابة فردها    سن   ة،     خاص         لسفة     ف   فيه ت     قيل   وفيمن فيها ولنا ،منها

 ،شهوات اد   ب      وع   دنيا ب   ال     ط   :قولك عهم    جيم   وأبناء آابء ن   م   أدركناه الذي     قي     ر       الط   راز      الط    فهذا جلملة،    واب  
 قون    يت   مبا قوهم     ولت   ،الناس على هم     أمر   هلان      باك ا   ش   ين      الد    خذوا    يت   أن غري ن   م   ابلباطل الناس        أموال   أكلوا ولو
 هللا م    حر   ومبا العبث، هذا     كل    ابلدين ثوا    عب     ي   أن فأما. (7)ة   ع     ز        والو   وانني     الق   إىل حنن ناهم   ل     ك       ولو   صوص،     الل   به

 ول وهللا فال قبلنا، ن   م            العلماء   كت   س   كما  عنهم       نسكت   أن يريدون مث ،واهلمموأ املسلمني أعراض من
 .   ة        كرام  

     أن   أحكامها ن   م   أصبح فقد ؛األخري        الطور   هذا هو اترُيها يف الطرقية على     مر        طور         أسخف         ولعل  
 (8)(تناسلوا تناكحوا)     إل   ة      السن   من يعرفون ل -هم      دابر   هللا قطع- وهم ،طريقة      شيخ       إل   د    يل   ل الطريقة      شيخ  

                                                            

 .ن حمارم هللا تعاىل                  الولة  املانعون م                                                     الو ز ع ة: مجع وازع، وهو الزاجر واملانع، واملقصود هبم:  (7)
. (فإين مكاثر بكم األمم ؛جوا الولود الودود     تزو  ): ا       مرفوع   رضي هللا عنه قل بن يسارمع       حديث  من عناه مبجاء  (8)

 .اوغريمه(، 3227) والنسائي (،2050) أبو داود أخرجه



 ول        تربية   على ف      يتوق   ل ة       املشيخ   هذه      أمر   وأصبح الطرق(، )مشائخ بكثرته وكثرت ،هم     نسل   فكثر إخل،
 ة        احلكومي   التولية وهو آخر      شيء   على أو (،لالبن األب بز   خ  ) :قاعدة على ف      يتوق   وإمنا ،       إجازة   ول        تسليك  

 بولية احلكومية واملراسيم ة       العلي   واألوامر ة    ني       الس   اإلرادات صدور من واجلزائر وتونس مصر عن م     نعل   ما مثل
 !خرية    لس     ل   فيا. الطرقية املشيخة

 ة   ي      يو        العل   الطائفة عند خاب      ابلنت   الطريقة      شيخ   الطرقية اتريخ يف ة    مر   ل    ألو   ا      رأين   نا    أن   هذا ن   م          وأغرب  
 .ن(   ر      ود     م       )ال   ة        العصري   دة     اجملد  

* * * 
ا   ح   هم       ألحفاد   ول ألولدهم ول خئاملشا هلؤلء ل    حنم   ل نا    إن    س     ننف   ول       شيئ ا، عليهم غن    ضط     ن   ول ،    قد 
 (10)      ذحول   ول قدمية، (9)رات   ت   وبينهم نا     بين   وليس حرزوه،   أ   حساهبا على      جاه ا ول وه،      ابتز   ة     األم   من      مال   عليهم

 على عواء   ش      ة       غار   اها   ن      ن       وش   لنا،    فق   نا   ق      نط     أ   ه        وحرمات   ه       ولدين   هلل ب      الغض   هو وإمنا ،غرومة   م   (11)       طوائل   ول متوارثة،
 :القائل مع لقلنا بسبيل عرايت     الش   من ا    كن    ولو الشجرة، تلك ن   م   صن     الغ   هذا دام ما واألبناء، اآلابء

 (12)        َث  ر ه        م ن           ال م ر             ب  ل و ت        ق د          ش ج ر        ع ن           الط ري            أ ذ ود      ل  

* * * 
 

                                                            

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


