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 ن الرحيم الرمحبسم هللا 
 . والتابعني  اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه

 !!!عـــلى إثر حـــــــــــدث
فحات اإلهلية النهـ، شهر التقوى واجلهاد والفتوحات و 1430مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك لعام  

الربية، و  سائر  الوفاء من  على  أهل  على  يسر ابألخص  والتقدير، ينالرعية،  التهنئة  عبارات  إليكم  أزف  أن   
العلوية   دفاعا عن احلق، بشأن أولئك الذين تزعموا الطريقة به قرحييت احملدودة نفعا للخلق و مرافقة ملا جادت  

يتربؤون على رؤوس األشهاد من توحيد اخلالص الوثنية العصرية، و راحوا يدجمون مع الزورا، مقاال ال حاال، و 
قد يطوق أتباعه بقيود "ال جيوز "، وهذا مناف طبعا ملطاحمهم ومشارعهم... و سالم احلنيف، ألنه بزعمهم  اإل

الدايانت النفتاح على الثقافات املعاصرة و ألفوا من أجل ذلك كتااب بعنوان " الصوفية اإلرث املشرتك"، بغية ا
 .القدمية

 والعدل بنيحكامنا حسن معاملة رعيتهم ابحلب السبيل، وأن يرزق  وإايهم سواءوهللا أسأل أن يهدينا 
 .هللكله    ويكون الدين إىل طاعة أويل األمر منهم حىت ال تكون فتنة    ويوفق احملكومني الناس،  

 أو أحببتموه يف هللا، ابلتوفيق والنجاح   وملن أحبكمتقبلوا مين فائق حتيايت العطرة ومتنيايت القلبية لكم  
 . والتابعني  هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه  وصلى  .آمـــــــني  يف الدارين 

 . دمتم ألخيكم الشيخ الطاهر بدوي                                              
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 ن الرحيمالرمحبسم هللا 
 والتابعني وصحبه وعلى آلهسيدان حممد  وسلم وابرك علىاللهم صل 

  …آميـــــــــــــــــــن  مأواك وجعل اجلنة عزيزي القارئ حفظك هللا ورعاك 

محد بن أأستاذان اهلمام سيدي  ة العلوية على يد شيخنا اإلمام و مبناسبة الذكرى املأوية لتأسيس الطريق
(، يسرين كثريا أن أقدم لك  نبذة 1934-1869( املوافق لـ )1352-1290مصطفى بن عليوة املستغامني )

إخوانه من أئمة اهلدى  عن سائراة هذا العارف ابهلل رمحه هللا ورضي عنه و خمتصرة بعنوان اآلية الباهرة عن حي
توفيقه من األذهان، ما قد يتعلق هبا من التزييف واألدران، نتيجة سوء أمجعني، ولكن بعدما أزيل بعون هللا و 

وساقهم إىل ما  غرهم ابهلل الغرورالطريقة العلوية قوال بال حال، و ذين يدعون االنتساب زورا إىل فهم أولئك ال
 .ال حول وال قوة إال ابهللال حتمد عقباه، و 

هبذه الذكرى املباركة، ألف كتاب   اجلمعية، احتفاءإن من هفواهتم أن زعيم هذه    وابهلل التوفيق فأقول   
جتسد   بصورة  زيّنه" اه " الصوفية اإلرث املشرتك "، وقد "مسعهدها القدمي و   منذحية  الرو حول اتريخ الرتبية  

سلم يف مجع من أصحابه الكرام برفقة جربيل عليه السالم ة الرسول األعظم صلى هللا عليه و بزعمه شخصي 
دجما يف جنمة   اجملاهد العظيم اليت أدجمهاالقادر اجلزائري العارف ابهلل و   على صورة حسناء، وبصورة لألمري عبد 

داود..   جنمة  يسموهنا  اليت  هذاصهيون  التسامح    وكل  علىحبجة  املعاصرة    واالنفتاح  ومعتقدات الثقافات 
ورمبا الفتاكة إىل أن صرح على املأل حوله    ومساوي العصبية السابقة، فرارا من االنغالق الفاحش    الدايانت 

 . "ال جيوز  ه بقيود " من ابلّدين الذي يطوق أتباع بال شعور، أنه ال يؤ   محاسة

 :وابهلل التوفيق فنقول ردا على هذا االحنراف  

 :1املصورينعن حترمي التصوير وإمث   (أ
ما فيه   وعن تصويرلقد جاءت األحاديث النبوية الشريفة تصرح ابلنهي الشديد عن صناعة التماثيل  

جيوز تصويره.   واألزهار وحنوها فإنهروح سواء أكان إنساان أم حيواان أم طريا. أما ما ال روح فيه كاألشجار  
 :والدليل على ذلك ما يلي

: " من صور صورة يف وسلمفعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال. قال رسول هللا صلى هللا عليه  (  1
  .(" )أخرجه البخاري وليس بنافخالروح  الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها  

 
 . 2( انظر فقه السنة لسيد سابق مجلد   1
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مر (  2 عليه و ما روي  الرسول صلى هللا  إىل  القيامة   : قالسلم  فوعا  يوم  عذااب  الناس  أشد  "إن من 
 ."الذين يصورون هذه الصور 

إين أصور هذه الصور   : فقالروى مسلم يف صحيحه أن رجال جاء ابن عباس رضي هللا عنهما  (  3
فدان منه، مث أعادها فدان منه، فوضع يده على رأسه فقال: أنبئك مبا مسعت.   مين.فأفتين فيها. فقال له أْدُن  

: " كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة يصورها نفس فتعذبه وسلم يقولمسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
 .نفس له   وما الكنت البد فاعال، فصور الشجر    . وقال إن" يف جهنم  

"  :  فقالسلم يف جنازة هللا عليه و  هللا صلى كان رسول    : قالجهه كرم و وعن علي رضي هللا عنه و ( 4
إال لطخها ؟ " فقال رجل أان  صورةال  و سواه  الكسره وال قربا إأيكم ينطلق إىل املدينة، فال يدع هبا صنما إال  

مث رجع فقال: اي رسول هللا: مل أدع هبا وثنا إال كسرته   وانطلق الرجلاي رسول هللا. قال فهاب أهل املدينة.  
: " من عاد إىل صنعة شيء وسلم  إال لطختها، مث قال رسول هللا صلى هللا عليه  وال صورةسويته    إال  وال قربا

 (. " )رواه أمحد إبسناد حسن وسلم من هذا فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى هللا عليه  

روى البخاري بسنده قال حدثين حممد بن املثىن قال حدثنا حيىي عن هشام قال حدثين أيب عن (  5
أم حبيبة وأم سلمة رضي هللا عنهما ذكرات كنيسة ر  تصاوير  عائشة رضي هللا عنها عن  فيها  أيناها ابحلبشة 

عليه وسلم   للنيب صلى هللا  قربه   : فقالفذكرات  على  بنو  فمات،  الصاحل  الرجل  فيهم  إذا كان  أولئك  "إن 
 "مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار اخللق عند هللا يوم القيامة 

ووضعها    (ب اقتناؤها  حيرم كذلك  والصور  التماثيل  صنع  حيرم  ومن كما  البيت  يف  زينة 
  :الواجب كسرها حىت ال تبقى على صورة متثال. والدليل على ذلك

الصالة  (1 عليه  يكن  مل  أنه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  إىل  بسنده  البخاري  اإلمام  رواه  ما 
م والسالم يرتك يف بيته شيئا فيه تصاليب إال نقضه. ألن ذلك اقتداء ابلنصارى الذين يزينون كنائسهم وحمارهب 

بصور جيسدون فيها نيب هللا عيسى وأمه مرمي العذراء عليهما السالم وشخصيات أخرى من صاحليهم وحىت 
مالئكة الرمحان برهاان على حبهم املفرط إايهم. وقد أدى ذلك إىل أتليه املسيح عيسى فقالوا "هو ابن هللا"  

واالبن " وطورا آخر هللا أبقانيم ثالثة " األب  هللا هو املسيح بن مرمي"وطورا  كما قالت اليهود ُعزير ابن هللا،  
وقد هناان الرسول الكرمي عن هذا وحذر من الوقوع يف هذا الزلق بقوله صلوات هللا وسالمه   ."والروح القدس

ال تطروين كما أطرت النصارى املسيح بن مرمي".. وإىل هذا املعىن يشري اإلمام البوصريي رمحه هللا يف "  :عليه
 :قالبردته حني  

 احتكم*  واحكم مبا شئت مدحا فيه و     دع ما ادعته النصارى يف نبيهم                        
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 م عظنسب إىل ذاته ما شئت من شرف *  وانسب إىل قدره ما شئت مـــــن او                       

: وسلمآخر عن أيب سعيد اخلذري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه    ويف حديث     
حىت لو دخلوا جحر ضب التبعتموهم." قلنا اي رسول هللا:   وذراعا بذراع لتتبعن َسَنَن من قبلكم شربا بشرب  "

  1فمن؟؟  قال  والنصارىاليهود  

يث أخرجه البخاري ومسلم قال:" إن ما روي عن الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم يف حد(  2
فيه  بيتا  تدخل  املالئكة ال  "أن  إىل ذلك  أحاديث كثرية تضيف  متاثيل". وهناك  فيه  بيتا  تدخل  املالئكة ال 
صورة أو كلب". فاقتناء الكلب منهي عنه هني التحرمي لتعلق القاذورات به غالبا إال أن يكون كلب صيد أو 

األهل واألوالد. وأما الصور فِلما حتتويه من بذور الوثنية ألن الشرك جناسة حراسة ومقيما خارج الدار ال مع  
قال تعاىل يف سورة التوبة: " إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد   ، معنوية بصريح اآلية الكرمية

 (. 28عامهم هذا" )

الصور   ورق  وعلى  احلائط  يف  هلا كالنقوش  ظل  ال  اليت  الصور  والستور أما  املالبس  يف  تؤخذ  اليت 
 .والصور الفوتوغرافية، فهذه كلها جائزة ألهنا أبعد ما تكون مقدسة 

مث أعلم رمحك هللا أن ما يدل على املنع ما ذكرته السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت:" دخل علي       
بيتها بسرت رقيق( فيه متاثيل.   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد سرتت سهوة يل بقرام )أي غطت طاق 

" اي عائشة   عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال:  الذين أفلما رآه صلى هللا  القيامة  يوم  الناس عذااب  شد 
 وحدها توحي يضاهون خبلق هللا. قالت عائشة فقطعناه، فجعلنا منه وسادة أو وسادتني." فرؤية التماثيل هي  

إال هلل جل يف عاله كما هي احلال ابلنسبة للوحة اليت     ينبغي وال ال جيوز    والتعظيم الذي بشيء من التقديس  
هبا   التقديس من "كتاب  زينوا  آاثر  بال شك كل  أذهب  قد  وسادة  السرت  واختاذ  املشرتك"  اإلرث  الصوفية 
 .وأزالهاألذهان  

 :ج( والذي يدل على الرتخيص
عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ما رواه يسر بن سعد عن زيد بن خالد عن أيب طلحة رضي هللا  (1

بيتا فيه صور. قال يسر: مث اشتكى زيد فعدانه وكان على اببه سرت فيه  أنه قال: " إن املالئكة ال تدخل 
صور. فقلت لعبيد هللا ربيب ميمونة رضي هللا عنها زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أمل خيربان زيد عن الصور 

 (. مل تسمعه حني قال: إال رقما يف ثوب )رواه اخلمسةيوم األول؟  فقال عبيد هللا أ 

 
 ( انظر كتابنا: حالة المسلمين اليوم وأزمات األسرة المعاصرة.  1
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الداخل إذا    (2  لنا سرت فيه متثال طائر وكان  ما روته السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت: "كان 
الدنيا")رواه  دخل استقبله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حويل هذا فإين كلما دخلت رأيته ذكرت 

ىن غفلة عن مواله مسلم(. فإذا كان هذا حال الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم الذي عصمه هللا من أد
هللا   ولكنه صلى حيصل له هذا    وحاشاه أن الستغراقه يف شهود جالله ومجاله سبحانه، تذكره الصور ابلدنيا  

بني   والسالم والعدل عليه وسلم يشرع ألمته حىت ال تلتفت إىل ما يشغلها عن عبودية هللا تعاىل وإقامة احملبة  
أليس اجلدير به أن يبتعد عن الشبهات حىت ال   شهواته؟أوحال  الناس فكيف مبن سواه غريق يف حبار نزواته و 

      يقع يف احملظورات؟

مث إن هذا احلديث النبوي الشريف يدل على أن اختاذ السرت املرقوم ليس حبرام ألنه لو كان حراما يف 
ذكر صلى هللا آخر األمر، ألمر عليه الصالة والسالم هبتكه وملا اكتفى مبجرد حتول وجهه الشريف عنه، مث  

  . أهنا تذكر ابلدنياة حتول وجهه وبنّي عليه وسلم علّ 

احلميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد   حدثنا   (3
بنت خالد قالت: قدمت من أرض احلبشة وأان جويرية فكساين رسول هللا مخيصة هلا أعالم فجعل رسول هللا 

 . وسلم ميسح األعالم بيده ويقول سناه، سناه. قال احلميدي: يعين حسن صلى هللا عليه  

وأيد هذا املفهوم اإلمام الطحاوي رمحه هللا من أئمة األحناف فقال: "إمنا هنى الشارع أوال عن الصور  
كلها وإن كانت رقما، ألهنم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى صلى هللا عليه وسلم عن ذلك مجلة، مث 
ملا تقرر هنيه عن ذلك أابح ما كان رقما يف ثوب للضرورة إىل اختاذ الثياب وأابح ما ميتهن ألنه أيمن على 

 .اجلاهل تعظيم ما ميتهن وبقي النهي فيما ال ميتهن

إذن فالصور الكاريكاتورية اليت يف الكتاب "املتهم" ال ختلو من فكرة التقديس تشبها ابلنصارى كما 
هذا دّل  وإن  إايهم   قلنا،  ومواالهتم  املشرتك"  اإلرث  "الصوفية  أصحاب  حب  على  يدل  فإمنا  شيء  على 

ابلرغم من أن هللا تعاىل حذران من مواالة أهل الكتاب بقوله سبحانه يف سورة املائدة " اي أيها الذين آمنوا ال 
إن هللا منهم  فإنه  منكم  يتوهلم  ومن  بعض  أولياء  بعضهم  أولياء  والنصارى  اليهود  القوم تتخذوا  يهدي  ال   

 . (51الظاملني")

والذي حيبهم ويسارع يف واليتهم مصاب بداء عضال وبعدوى شنيعة ال يداويها إال التوحيد اخلالص 
القوم عن خطيئتهم هذه أجابوك أبن الصحابة رضي هللا عنهم ...  هللاوحب املؤمنني يف   فإذا سألت هؤالء 

لقية، فكأمنا صوروه وما الضري إذا اقتدينا هبم؟ وكيف ية واخلُ حكوا مشائل الرسول صلى هللا عليه وسلم اخلَلق 
مهما كان  الروحية  أو من قريب ابلرتبية  بعيد  يتعلق من  ما  بوتقة واحدة كل  يدجموا يف  أن  يريدون  ال وهم 
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"الصوفية عنونوا كتاهبم  مصدرها، مسيحية كانت أم يهودية أو بوذية أو هندية إخل. وهذا ما دفع هبم إىل أن يُ 
 ." اإلرث املشرتك

التوحيد  على  وأسسها  احلنيف  اإلسالم  إليها  دعا  اليت  واألخالقية  الروحية  الرتبية  خيلطون  فكيف 
اخلالص والعبودية هلل تعاىل وحده مع ما سواها واليت احنرف أهلها عن الصراط املستقيم نتيجة حتريف رهباهنم 

 .حانهوأحبارهم آلايت هللا تعاىل ونقضهم لعهده سب

ولو استغاثوا قليال بعقوهلم ألدركوا أن الصحايب الذي حكى مشائل الرسول صلى هللا عليه وسلم، إمنا 
شاهدها ابلبصر والبصرية، مشاهدة تنبئ عن فنائه بكليته قلبا وقالبا يف حب املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

الرسو  مادحو  أنشده  ما  فحسب  تدبرت  وإذا  مادية.  بريشة  يصورها  غري ومل  من  وسلم  عليه  هللا  صلى  ل 
إىل  وتعرج  تسري  روحك  أبن  لشعرت  قصيدته  يف  وشوقي  وبردته  مهزيته  يف  الكرام كالبوصريي  صحابته 

 .ألبتهفضاءات سيد الوجود صلى هللا عليه وسلم وبعد قليل ال تشعر بوجودك  

الروحي وبعد قليل ال   فكيف إذن يتسىن ملصور مهما بلغ من الرباعة والفنية أن يذيقنا حالوة اإلسراء
 .يصعد بنا إىل هذه الفضاءات 

أرذل  إىل  رّد  شبيهة مبن  بيضاء  عليه وسلم كانت  الرسول صلى هللا  حلية  أن  ترى  اي  مث كيف علموا 
الكرمي... على هللا تعاىل وعلى شخص رسوله   العمر؟ فهذا ال ريب رجم ابلغيب وتغيري خللق هللا تعاىل وافرتاء 

كان يف حليته الشريفة حني التحق ابلرفيق األعلى إال شعريات بيضاء تعدهن على األصابع، أمل يعلموا أنه ما  
 .يف ذقنه ورأسه فمن أين أتوا هبذا االفرتاء؟ وال حول وال قوة إال ابهلل

اتهلل لتخلق مبن زعموا أن املالئكة بنات ه السالم على صورة امرأة؟ فهذا  مث كيف علموا أن جربيل علي 
 .مــــن الوثنـييـن وغـيـرهـــــــــمهللا تعاىل 

د زعم جاهليتهم وشركهم بقوله: " وجعلوا املالئكة الذين هم عند الرمحان إاناث هللا تعاىل وفنّ   وقد ردّ 
أهنم إانث؟    (1/    الزخرف  )أَُأشهدوا خلقهم ستكتب شهادهتم وُيسألون". أَُأشهدوا خلقهم؟ فعلموا  أجل 

بصاحب الدعوى أن يرتكز إليه وما ميلكون أن يزعموا أهنم شهدوا خلقهم ولكن فالرؤية حجة ودليل، يليق  
 .يشهدون هبذا ويدعونه فليحتملوا إذن تبعة هذه الشهادة بغري ما كانوا حاضريه

وهناك دليل آخر على والية هؤالء القوم لليهود: قد أدجموا صورة األمري عبد القادر اجلزائري الصويف 
 واجملاهد اهلمام يف ما مسوه بنجمة داود، ونيب هللا داود عليه السالم أيضا براء من هذا الكبري والعارف ابهلل

أنبيائهم  اليهود يف حق  ارتكبه  ملا  فهذا ضئيل ابلنسبة  السالم،  عليه  يوسف  الذئب من دم  براءة  االفرتاء، 
خذ نيب هللا رمزا وثنيا وقد الكرام من إابدة وصلب وتشويه وهم يعرفون أهنم أصفياء هللا وأحباؤه ... كيف يت 
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آلن له احلديد أاصطفاه سبحانه وتعاىل على معاصريه ابمللك والنبوة وسخر له اجلبال يسبحن معه والطري و 
الوثنية وسلوكاهتم  اليهود  وما إىل ذلك من املعجزات. فهذه جنمة صهيونية اليت ترمز إىل عقائد ومعتقدات 

 . هللا داود منها براءاإلابحية واليت ورثوها منذ القدمي ونيب

 : د(  تصريح جير إىل ردة
أما يقول زعيمهم إنه ال يؤمن بدين يقوض أتباعه أبغالل " ال جيوز " فهذا عند البسيط من املسلمني 
على  االنفتاح  بذلك  ويريد  نية  حسن  على  أو كان  يقصدها  ال  املقالة  هذه  صاحب  وإن كان  ردة  يعترب 

فرضا فال   كذلك مر  حضارات العصر والسماحة بني األداين والبعد عن كل تطرف بشىت أنواعه، ولو كان األ
  :قالتنتفي التهمة على كل حال. وهلل در من  

 إن كنت ال تدري فتلك مصيبة  **   وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم                           

فكأن لسان حاله يقول أان ال أومن ابلقرآن وال ابلسنة النبوية ألن فيهما " ال جيوز " فالقرآن الكرمي 
بات وحيرم اخلبائث. فما كان جممال املطهرة املباركة كالمها أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر وحيلل الطيّ والسنة 

تباع ما أمر به ايف القرآن فّصلته السنة املباركة وكالمها وحي من هللا تعاىل وكالمها جيب اإلميان واألخذ عنه و 
تعاىل الرسول وأويل األمر منكم "  : " لقوله  أطيعوا هللا وأطيعوا  الذين آمنوا  أيها  . فلم جيعل (59النساء/)اي 

أنه "من يطع  إال  اخلالق،  طاعة أويل األمر مستقلة عن طاعة هللا ورسوله ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية 
 . سبحانه يف آية أخرى ويف نفس السورةالرسول فقد أطاع هللا " كما بنّي 

رآن يعرب بـ " ال جيوز " بقوله " تلك حدود هللا فال تعتدوها" يف املباحات، وبقوله: " تلك حدود فالق 
احملرمات يف  تقربوها"  فال  وامليسر  ،هللا  اخلمر  حترمي  يف  قال  تفلحون"  :كما  لعلكم    (90/املائدة)  "فاجتنبوه 

 .ونفس احلال ابلنسبة إىل السنة النبوية

وإذا سألته عن رخصته للسياقة كيف انهلا؟ فيجيب فورا أنه انهلا ألنه فاز يف امتحاهنا ابحرتام " ال جيوز 
غابة  يف  لعاشوا  املمنوعات  هلذه  الناس  احرتام  ولوال  السياقة..  قانون  عليها  نص  اليت  املمنوعات  أعىن   "

أبدا بينهم على أرجاء املعمورة. فكيف اي ترى بصاحبنا حيرتم " ال جيوز " يف قانون يهيمون وملا ساد األمن  
السياقة وال حيرتم هذا البند يف القرآن الكرمي املقدس أو يف السنة النبوية؟ وكالمها كما قلنا وحي من هللا جل 

 .يف عاله 

به؟ إال إن كان قصده أولئك وهل يعلم صاحبنا حكم من يتربأ من الّدين احلنيف ويصرح أنه ال يؤمن  
 هذا اإلشكال وال يعمم دون على األمة ويهرفون مبا ال يعرفون ... فكان ينبغي له أن يبنّي املتنطعون املشدّ 

 .ويقول " إن الّدين كذا ... " ويكون لو فعل ذلك قد أصاب جوهر الّدين احلنيف إىل أبعد احلدود
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والتعسري حلديثه صلى هللا عليه وسلم: "   ري ال ابلتشديدنعم، فقد جاء اإلسالم احلنيف ابلرفق والتيس
الّدين"   إكراه يف  تعاىل: "ال  قال  االعتقاد،  " وجاء ابحلرية يف  معسرين  تبعثوا  بعثتم ميسرين ومل  البقرة )إمنا 

مة خاصة وإىل الناس عامة، أمل يزر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو من واإلحسان إىل أهل الذّ   (256/
هو، جاره اليهودي يف مرضه؟ والتحق ابلرفيق األعلى وهو من هو، ودرعه مرهون عند يهودي. أليس هذا 
دليل على السماحة ونبل األخالق؟ وجاء اإلسالم بكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة وابملساواة بني الناس ال 

. وحرم الظلم والبغي بغري احلق (13/احلجرات )طبقية وال عنصرية وال عصبية " إن أكرمكم عند هللا أتقاكم " 
واالفرتاء على هللا تعاىل. قال سبحانه يف سورة األعراف: " قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

 (. 33)طاان وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون "  واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا ابهلل ما مل ينزل به سل 

فوصااي الّدين احلنيف كثرية ونبيلة يسعد هبا يف الدارين كل لبيب، والّدين عند هللا واحد هو اإلسالم 
هو اإلميان وهذا هو   ابلكتب املقدسة مجيعها ال احملرفة فهذاا وطاعة آمن ابألنبياء مجيعهم، و فمن اعتنقه حب

 ..سواه إغراق يف إغالق   مااالنفتاح، و 

وينبغي عزيزي القارئ أن أحذرك أيضا، من مكائد أعداء األمة من أبنائها ومن غريهم،   هـ(
أمتنا   أعالم  ضد  املزورة  واالهتامات  والقذف  ابلنميمة  أنفسهم  عند  من  حسدا  يسعون  الذين 

إن الشيخ ابن عليوة كان سببا يف حماولة اغتيال اإلمام ابن ابديس.. فكيف اجمليدة.. فمن قائل يقول:  
أي بستة أعوام قبل وفاة اإلمام   1934ن ذلك وقد انتقل الشيخ ابن عليوة إىل الرفيق األعلى يف سنة  يكو 

والزوااي  العلماء  مجعية  بني  ابلعداوة  الزاندقة  هؤالء  علم  وكيف  عنهما.  هللا  رضي  ابديس  ابن  احلميد  عبد 
ياء هللا تعاىل وقذف صريح جيلدون العالوية؟ فهذا اتهلل افرتاء على أولصوفية وعلى وجه اخلصوص الزاوية  ال

 .عليه
مث أمل يعلم هؤالء الفساق أن هناك صورا تذكارية لبعض علماء اجلزائر أعين الشيخ أمحد ابن عليوة، 
ابجلزائر  الرتقي  بنادي  مجعهم  لقاء  يف  وغريهم،  العقيب  الطيب  والشيخ  ابديس،  ابن  احلميد  عبد  والشيخ 

ميد بن مجعية العلماء املباركة؟ أمل يعلموا كذلك أن اإلمام عبد احلقبل أتسيس    1931العاصمة، وذلك عام  
حياته  الذي كرس  عن   ابديس،  والدفاع  الفاضلة،  واألخالق  النافع،  والعلم  الصحيحة،  العقيدة  لنشر 

مقدسات الوطن والّدين احلنيف، أثىن على مشيخة مستغامن أنذاك وخاصة على اإلمـــام أمحد بــن عليــوة يف 
بــيـــده  وثــي من   بنفسه وأمــضـــــاهاــقــة كتــبــهــا  األتباع  أحد  فإن وقع  بينهما؟..  إذن  العداوة  فأين  رمحه هللا.. 

املتطرفني يف بعض الزلق، فذلك نتيجة غلوه وتعصبه األعمى لشيخه، والشيخ منها براء شأنه شأن أولئك 
هو تلميذ اإلمام الشافعي رضي هللا عنه، و   املتعصبني من أتباع اإلمام مالك رضي هللا عنه، الذين سفكوا دم

أدّ مل التقديس يف غري حمله  ى هبم إىل الك حني اهتموه أبنه خيالف شيخه، فمالك عندهم ال خيطئ.. وهذا 



 

9 
 

ت بدورها إىل ارتكاب اجلرمية الشنعاء. فهل نتهم مالكا مبا فعل أتباعه املغالون؟ فقطعا ال! العصبية وهذه أدّ 
ين أمام جهودهم اجلبارة اليت بذلوها يف شأن فينبغي لنا إذا أن ننظر إىل أعالمنا بعني الرضا والتقدير ولننح

و هنو  صرب  "وَلَمن  تعاىل:  قال  املعمورة..  شعوب  الصالة ض  عليه  وقال  األمور".  عزم  ملن  ذلك  إن  غفر 
  ."والسالم: "التائب من الذنب كمن ال ذنب له

القدر كفاية.. وهللا أسأل أن يلهمنا الصواب ويتوب على من اتب وصلى هللا على   سيدان ويف هذا 
 .حممد وعلى آله وصحابته والتابعني

عليوة رمحه هللا  بن  إايها عن شيخنا سيدي أمحد  اليت وعدتك  املباركة  النبذة  القارئ  عزيزي  وإليك 
  1تعاىل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  ( انظر معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر لألستاذ عادل نويهض.1
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 اآلية البــاهرة
 الشيخ اإلمام سيدي بن عليوة املستغامني 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ـاركــــــــــــــــــــوب   ـمــــــــــــــــــــــــلــــــــوس  ـل ـــــــــــــــــ صـ مـــــــــــالـــلـه

ــــ ـل ـــ عـ ــــ ــمـحـــا مــــــــوالنــــــــــــــــوم ــا  ــــــــــــــدنــــــــسي   ى ـــــ  د ــــــ

 ة ــــــــــــــــــيـــــــــورانــــــــل النــــــــــــــــــــــ رة األصـ ــــــــــــــــ ـجـ ـــــــــــــشـ 

 ـــة ـــــــي ـ ـانـ ــــــم ـــ ـة الرحــــــــ ضــــــــــــب ــــــة القـــــــــعــــ ـــــــــــــــــم ـــــول

 ــة ــــــــــــــــيـــانـــــ ســ اإلن وأفــــــــــــــــضــــــــــــــل اخلـــــلـيــــــقــــــــة 

 ــة ــــــيـــــــ انــــــ ـم ــ ــســـ جـ ال  وأشـــــــــــــــــــرف الــصــــــــــــــــــــــورة 

ــــ انــــــــــــ ربـــ ال  ـــــــرارومـــــــــــــعــــــــــــــــــــدن األســـــــــــــــ  ـــــــة ـــــيـ ــ

 ة ئــــــيــــــــاــطـــــفـــ االص ـوم ـــــوخــــــــــــــزائــــــــــــــــــن العــــــلـــــــ 

ــــ لـــــ ـــة األصـــــــــ ض ـــــــــ ب ـــــ ق ـ ب الـــــــــــ احـــــــ ص  ـــة ـــ ــــــــــــــــيـ ــــ

 ــــة ــــــ ليـــ ع ـ ـة الـــــبـــــــرتـوال  ـــةـــ والــبـــــــهـــــجــــــــــة الـــســنــي 

 من اندرجت النبيئون حتت لوائه فهم منه وإليه 

 ه ـ ب ـ ه وصحــــــ لى آلـه وع ـ ل وسلم وابرك علي ـ وص

 ـت ــــــــي ــــ يـت وأحــــ ت وأمـ ـ ورزقت ــــ قــدد ما خلـــ ع 

 ــت ــــ ـــــــــــــــــيـ ــ نــ ن أفــ ـث مـ ــــــ عــ ـــــبــــوم تــــــــــــــــ ى يـــــــــــــإلـ 

 ميـنــــ الــ رب الع   واحلمد هلل كثريا    وسلم تسليما
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 إبحسان إىل يوم الزحاموصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه الكرام ومن اتبع هنجهم  

 :أما بعد

العاملني  املنتسبني إىل حضرة رب  العلويني وسائر  الفقراء  أقدم إلخواين  البهيج،  فبمناسبة هذا احلفل 
ابن   شيخنا  حياة  عن  وجيزة  الشهداء عليوة نبذة  من  إخوانه  مع  فسيح رضوانه  وأسكنه  روحه  قدس هللا   :

 .... املنيوالصاحلني والعلماء والعارفني ابهلل رب الع

اهلمام، سيدي أمحد بن مصطفى بن حممد بن أمحد  الشيخ اإلمام والفرد  ـ هو  التوفيق  فأقول وابهلل 
 .املستغامني أبو العباس الشهري ابلعلوي واببن عليوة، من أهل مستغامن

 : طريقته *
اإلنفاق، طريقته يف التصوف على أساس احملبة والزهد والتضحية والتواضع و   –أنشأ ـ رضي هللا عنه  

مقتفيا يف ذلك آاثر سلفنا الصاحل. بعد أن حضي ابإلذن من طرف شيخه سيدي "حممد البوزيدي"   رضي 
 .هللا عنه ومن ابب حضرة هللا سيدان حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، اللذان بشراه ابلنصر والقبول

 :فيقول رمحه هللا

 ور ـــ ابلنصر مع الظه              دورـــ در البـــ ي ب ــ بشرن

 هللا ا بلطف  فحمفو               ـرورــــــ ي سـ ـــــ ا ف ـــ حمبن 

 بشرين روح األستاذ             البوزيدي عني املدد 

 م ابهلل ــــس ــ د أن ق ــ عـب              ادـ هـ إذ قال يل ابجت 

 :وإىل ضرورة مصاحبة الصادقني ويشري إىل قوة املدد اإلهلي الذي رزقه هللا عز وجل إايه  

 ا رفيقــــ هـ ننصح له يف الطريق            جيعلين في 

 ه هللا ـــــ وج ــ ا ل ــ ص ـ خال              يقـقـى التحـ ن ـ نريه مع

 ال نطلب منه أعوام               ي أيـــــــــامــ ي فـ ن ـ يوافق
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 ... هــــــ ل ــدا لــــ ب ــ ون ع ــ يك             رام ــــ ل املفإن حصّ 

 :وفيما يتعلق بعموم مهمته يقول
 عندي حملو السوى               عندي للخلق الدوا

 غـنــــي بفـــــضـــــــــل هللا                وةــط ـ ه ســـ ال نرجو ب

 :جهاده وخلقه النبيل*
عنه    –كّرس   للقاصي والداين    –رضي هللا  وتلقينها  التوحيد  والبـادي حياته إلعالء كلمة  وللحاضر 

  :فيقول يف هذا الشأن
 خبمــــرة التـــوحيــــــد                د ــــــــــــ ري ــــ ا م ــ ك يــ علي

 نساهاد              فالغري عنك  ــــــزيــ م ـغ الـــــ ب ــ وإن ت

عالّ  وكان  أحد،  من  جاها  وال  ماال  وال  ملكا  طلب  زاخرا  فما  وحبرا  احلنيف  الشرع  علوم  يف  يف مة 
ته التصوف وعلم الباطن اللطيف. وقد كان يهابه كل من رآه أو مسع به حىت أعداؤه سواء من أبناء وطنه وملّ 

يسيء إليه، أو   عمن أو غريهم وحيرتمونه لرجاحة عقله وحكمته، فال جيازي السيئة مبثلها بل يصفح ويتجاوز  
منازهلا  الناس  ينزل  لومة الئم.  إال هلل وال خياف يف هللا  يغضب  فال  وقته  له كيدا وكانوا كثرة يف  يكيد  من 

  ... والنصوص أماكنها

كان يعرف للوقت قيمته، وال يعوقه يف سريه شيء، وال يتعلق قلبه بشيء إال مبن ليس كمثله شيء  
  ... وهو السميع البصري

لوك النبيل واخللق القومي استطاع رضي هللا عنه أن جيلب إىل طريقته َخلقا كثريا من خمتلف فبهذا الس
العقول   ميلك  وأن  األرض  أهل   ، والقلوب أقطار  من  العرفان  وأهل  الرهبان  من  يده كثري  على  دخل  ولقد 

 له أن يتمه ولو كره الكتاب وغريهم يف دين هللا اإلسالم، فصاروا من بعده دعاة إىل هذا النور الذي كتب هللا
الكافرون، وكتب ألحبابه اخللود وألعدائه الذل واهلوان. قال تعاىل: " إن شانئك هو األبرت". وقال أيضا: " 

 إن هللا يدافع عن الذين آمنوا إن هللا ال حيب كل خوان كفور ". 

 

  :ويعرب شيخنا عن هاته السعادة الروحية بقوله

 حمــبــكـــم ال يـبــــــــور    طريقكم ال تغــــــــور        
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 اتهلل لكــــم ظهـــــــور          فـي مجيع خلــق هللا 

 حمبكم يف أمــــــان          مريدكم يف ضمـــــان

 ... أنتم عيون الرمحن          بيـدكــــــم ســــــر اللـــــــه                                  

رسول   حديث  بذلك  صلى مفسرا  و   هللا  عليه  وجه   سلم: هللا  على  ظاهرة  أميت  من  طائفة  تزال  "ال 
 ..."األرض ال يضرهم من خالفهم " واحلديث: " ال تقوم الساعة وعلى وجه األرض من يقول : هللا... هللا

د جاهلية، وأيّ   والصفوف، وحارب كل عصبية وخنوة   ولقد دعى رضي هللا عنه كل العباد إىل توحيد الكلمة 
القوى  ضد  عثرة  حجر  ووقف  الضالة،  الفرق  من  سواها  من  على  الناجية  الطائفة  حزب  وسره  بعلمه 

 ... االستعمارية

  :من مؤلفاته وآاثره*
 املنح القدسية يف شرح املرشد املعني بطريق الصوفية -

  األمنوذج الفريد-

  القول املقبول فيما تتوصل إليه العقول –

 " العلم يف تفسري سورة " والنجملباب   –

  دوحة األسرار يف معىن الصالة على النيب املختار –

  نور األمثد يف سنة وضع اليد على اليد –

  منظومة يف أصول الّدين  : العلويةالرسالة   –

  القول املعروف يف الرد عل من أنكر التصوف –

 (األول مبادئ التأييد يف بعض ما حيتاج إليه املريد )اجلزء   –

  " تفسري سورة " والعصر –

  هللا، القول املعتمد يف مشروعية الذكر ابالسم املفرد –

  رسالة الناصر املعروف يف الذب عن جمد التصوف –

 .ديوان من نظمه –
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كلها نشرت يف حياته. وللدكتور " مارتن لنجز "   "الشهري " ابحلاج أيب بكر سرياج الّدين " كتاب يف 
جزامها هللا عن اإلسالم خريا ...  وقد زار كتور " حممد إمساعيل املوايف".  والذي نقله إىل العربية الد سريته،  

أقطار املغرب الكبري واملشرق العريب حيث أدى فريضة احلج، مث زار إسطنبول، وعاد   عليوة إمامنا الشيخ ابن 
 .ب هللا مثواهإىل مستغامن وتويف هبا ودفن بزاويته طيّ 

 ة خــــامت
كان رضي هللا عنه آية من آايت هللا الباهرات اليت كلما تقربت منها لتعرفها اختفت عنك وتركتك 
حريان تسبح يف مساء أخالقه وحبر أنواره، فتشاهد حينا أتباعه كالنجوم هبم يسقى الناس ويرزقون وتذوق حينا 

   ... آخر من حبره رحيق العلوم

اآلية عقول بعض   توفيق املدين " رمحه هللا وأهبرت هذه  أبناء وطنه كاألستاذ   "  املفكرين حىت من 
الذي قال عنه يف " مذاكرته ": ال أزال يف حرية من أمره، ولن أزال، كيف متكن من إنشاء طريقة صوفية وهو 

ة شبه أمي؟ وكيف كان له سلطان على الناس وهو ال يكاد يبني ؟؟ نعم هو شبيه ابألمي احلقيقي عليه الصال
عليه  جلربيل  وسلم  عليه  هللا  صلى  رسول هللا  حممد  سيدان  يقل  أمل  وصفه.  يف  خيطئ  مل  أراه  ولذا  والسالم 

اجل  امللك  من  ابلتنزيل  حينما جاءه   " بقارئ  لست   " بلـــــىالسالم:  األمني؟؟  القوي  أنه  علمه  مع  ... ليل، 
ة ليها ... الذين حيبهم رهبم وحيبونه، أذلّ وهذه هي صفة خلفائه رضي هللا عنهم إىل أن يرث هللا األرض ومن ع

على املؤمنني أعزة على الكافرين، جياهدون يف سبيل هللا وال خيافون يف هللا لومة الئم، ذلك فضل هللا يؤتيه 
من يشاء وهللا واسع عليم ... ألن العلم على أساس األمية ال يعرتيه عجب وال رايء وال مسعة، فهو من هللا 

  ...  جل عالهوابهلل وإىل هللا 

األستاذ  هذا  مع  وحمبته وحيشران  مشاهدته،  عن  يباعدان  من كل وصف  قلوبنا  يطهر  أن  أسأل  وهللا 
 .آمـــيـــــن واحلمد هلل رب العاملني     ... اهلمام، يف زمرة سيدان حممد خري األانم وصحابته األعالم

 

 الشيخ الطاهر بدوي                                                               
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 :امللحــــق*
صورة تذكارية لبعض علماء اجلزائر منهم الشيخ أمحد ابن عليوة، والشيخ عبد احلميد ابن ابديس،   *

 ..وغريمها  -  جنبجنبا إىل    -

املسلمني" شهادة مأخوذة من جملة البصائر "آاثر اإلمام عبد احلميد ابن ابديس رئيس مجعية العلماء *
 .أثىن على مشيخة مستغامن أنذاك وخاصة على اإلمام أمحد بن عليوة يف وثيقة كتبها بيده

الرابع)* نشر من طرف الشؤون   250ـــــ    246( ص4من آاثر الشيخ عبد احلميد بن ابديس اجلزء 
 .م1985الدينية عام  
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