
 الشيخ البشري اإلبراهيمي اجلزائري ومقاومته للصوفية

  بقلم الشيخ مشهور حسن آل سلمان
  من علماء األردن

   

ترتبط مقاومة الصُّوفيَّة املبتدعة إبصالح العقيدة ارتباطًا وثيقاً، وقَد كشَف اإلبراهيميُّ رمحه اَّللَّ عن خمازي هؤالء 
ألَّهنم اتجروا ابسم الد ِّين، وزجَّت هبم فرنسا يف أتون املعركة، َفَأصغِّ إليه  وحارهبم بشدَّة، وعاملهم مبا يستحقُّون

 وهو يقول : 

رَت عن حقيقتهم  م احلملة الكربى على احلكومة الفرنسيَّة ظهَر هؤالء مبظهر مناقض للد ِّين، فكشفوا الس ِّ "يف أَّيَّ
م وللمدافعني عن حريَّته مطالبني بتأييد استعباده، املستوردة، ووقفوا يف صف ِّ احلكومة مؤي ِّدين هلا، خاذلني لدينه

عاملني بُكل  جهدهم على بقائه بيد حكومة مستحي ِّة ختر ِّبه أبيديهم، وتشو ِّه حقائقه أبلسنتهم، وتلو ُِّث حماربيه 
 ومنابره بضاللتهم" 

 ويقول : 

مالء من احلكومة للد ِّفاع عن "وقد أَخذوا يف الزَّمن األخري ببعض مظاهر العصر، وتسلَّموا بعَض أسلحتهم إب
ليشرتك عاقلهم وسفيههم يف هذه  -الباطل، فكوَّنوا مجعيَّة، وأنشأوا جملَّة، وجهَّزوا كتيبة من الُكتَّاب يقودها أعمى 

دافعناهم … املخزََّيت، وحبكم العموميَّة يف اجلمعيَّة، واالشرتاك يف اجمللة، ولو يف دائرته الضي َِّقة ومن أهله وجريانه
ابحلق فركبوا رؤوسهم، فتساحمنا قلياًل إبقاًء على حرمة )احملراب( و)املنرب( اليت  -عندما ظهروا بذلك املظهر -

انتهكوها، فشدَّدوا إبقاًء على حرمة )اخلبزة( !! فكشفنا عن بعض احلقائق املستوردة فلجُّوا وخاضوا، واثروا 
م رميناهم ابآل م … وهي أنَّ الصَّالة خلفهم ابطلة، ألنَّ إمامتهم ابطلة… بَدةوخاروا، فلمَّا َعتَ ْوا من أمر رهب ِّ ألهنَّ

 جواسيس" !! 

وقد عد الشيخ اإلبراهيمي الصُّوفيََّة داًء ُعضااًل حيب التَّخلُُّص منه، لُِّتَحر ر عقيدة املسلم من التَّشويش، وتطلق 
 لعقله العنان يف التَّشبُّع وفهم الشريعة، فرتاه يصر ِّح بقوله: 

و ِّي والتَّثبُّت ودراسة أحوال اأُلمَّة ومناشئ أمراضها أنَّ هذه الطُّرق املبتدعة يف "إ ننا علمنا حقَّ العلم بعد الرتَّ
اإلسالم هي سبُب تفرُّق املسلمني ، ونعلم أنَّنا حني نقاومها نقاوم كلَّ شر، إنَّ هذه الطُّرق مل تسلم منها بقعة من 

ا ختتلف يف التَّعاليم والرُّسوم الظاهر كثرياً، وال ختتلف يف اآلاثر النَّفسيَّة إال  قلياًل، وجتتمُع كلها  بقاع اإلسالم، وإهنَّ
نيا"يف نقطة واحدة وهي التَّ   حذير واإلهلاء عن الد ِّين والدُّ

ويتابُع شارحًا خماطَر الطرقيَّة وبدعها، حيث تعلََّق كثرٌي من املسلمني بطقوس طريقتهم، وبطروحات مشاخيهم، ومل 
يعودوا على ات ِّصال مباشر مع الكتاب وصحيح السُّنَّة ، بل أصبحت هذه الطُّرُق حاجزًا بينهم وبني مصادر 

ا دين جديد، لقد أصبحت بعض الطُّرق الشريعة، وكأ يف بالد العرب واملسلمني، ويف  -كما يرى اإلبراهيمي  -هنَّ
اجلزائر خباصَّة، إضافة جديدة إىل حماوالت الدَّس اليت قام هبا أعداء كثريون لإلسالم، إن كان بنحل األحاديث، أو 



ركات الباطنيَّة، ولكن يعود ليؤك ِّد أن هذا كان خطره ابلتَّأويالت املز ِّورة للحقيقة، أو ما شاع عند العديد من احل
 أقل بكثري من خطر هذه الطَّريقة، فيقول : 

"أما وهللا ما بلَغ الوضَّاعون للحديث، وال بلغت اجلمعيَّات السريَّة والعلنيَّة الكائدة لإلسالم من هذا الد ِّين عشر 
هلَّوة العميقة اليت أصبحت حاجزة بني األمَّة وقرآهنا هي من إنَّ هذه ا… معشار ما بلغتُه من هذه الطُّرق املشؤومة

 صنع أيدي الطرقي ِّني" . 

 ويقول مقر ِّعاً والطَّرقيَّة وفَ ْهَمهم اخلاطئ لإلسالم: 

".. فكل راقٍص صويف ، وكل ضارٍب ابلطَّبل صويف، وكل عابٍث أبحكام هللا صويف، وكل ماجٍن خليٍع صويف ، 
وكل آكل للدُّنيا ابلدين صويف، وكل ملحٍد آبَّيت هللا صويف ، وَهلُّم سحبًا ، َأفَيْجُمُل  وكل مسلوب الَعقل صويف،

جبنودِّ اإلصالح أن َيَدُعوا هذه القلعة حتمي الضَّالل وتُ ْؤويه، أم جيب عليهم أن حيملوا عليها محلًة صادَقًة شعارهم: 
 ا نسفاً، ويذروها خاويًة على عروشها" . )ال صوفيَّ  ة يف اإلس  الم( حىت يدكُّوها دكَّاً، وينسفوه

وقد كان رمحه هللا تعاىل يف حماربتهِّ للصُّوفيَّة وخرافاهتا وتُ ر هاهتم متأث ِّرًا بتعاليم حركة الشيخ حممد بن عبد الوهَّاب 
ن ِّيَّ  ة اإلصالحيَّ ة يف البالد اإلصالحيَّة، ويتَّضُح ذلك عندما نراه يُ َعل ل هجوم املتاجرين ابلدَّين على هذه الدَّعوةِّ السُّ

اها خصوُمها بِّ ) الوهَّابيَّ ة(  ا قضت على بدعهم، وحاربت خرافاهتم ،  -تنفريًا وَتشويهاً  -احلجازيَّة اليت َّسَّ ألهنَّ
 فيقول: 

م موتورون هلذه الوهَّابيَّة اليت هدمت أنصاهبم، وحمت بدعهم فيما وقَع حتَت سلطاهنم من أرضِّ هللا ، وَقد ضجَّ   "إهنَّ
مبتدعة احلجاز فضجَّ هؤالء لضجيجهم والبدعة رحم ماسة، فليس ما نسمعُه هنا من ترديد كلمة )وهايب( تُقذف 

 يف وجه كل داٍع إىل احلق ِّ إال  نواحاً مردَّداً على البدع اليت ذهبت صرعى هذه الوهَّابيَّة". 

  ري اإلبراهيمي".( بعنوان "الشيخ حممَّد البش1* مقالة نشرت مبجلة األصالة العدد )
 

 


