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  بقلم: الشيخ عبد الرمحن شيبان
  رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

   

ليس من اليسري أن يتأتى للكاتب أن جيمع، فيما ينتج و يبدع، بني احلقيقة العلمية، أو احلكمة اخللقية، وبني األداء 
لإلمام حممد البشري  -فيما يلي -يبه األذواق وتراتح له العقول والقلوب مجيعا. ونسوقالبني اجلميل الذي تستط

 اإلبراهيمي، منوذجني: 

إحدامها يتعلق بتعريف حقيقة اجتماعية نذر نفسه لنشرها يف جمتمعة اجلزائري لينهض من كبوته ويفك أغالله، 
وسع مدلوله، وأنبل مقاصده، منددا ابلعلماء الذين ويسرتجع كرامته واستقالله، أعين بذلك معىن "اإلصالح" يف أ

يريدون أن يقتصر نشاط "مجعية العلماء" على جانب اللغة والدين فقط، فيقول من خطاب بعنوان: "اإلصالح 
الديين ال يتم إال ابإلصالح االجتماعي " ألقاه بنادي الرتقي يف االجتماع العام اخلامس جلمعية العلماء املسلمني 

جاء فيه: " اي ويح اجلاهلني، أيريدون من كلمة اإلصالح أن تقول للمسلم قل: ال اله  -1936يني يف سبتمرباجلزائر 
إال هللا مذعنا طائعا، وصل لربك آواها خاشعا، وصم له مبتهال ضارعا، وحج بيت هللا أوااب راجعا، مث كن ما شئت 

 هنبة للناهب، وغنيمة للغاصب, ومطية ذلوال للراكب. 

هذا ما يريدون فال، وال قرة عني، و إمنا نقول للمسلم، إذا فصلنا، كن رجال عزيزا، قواي، عاملا، هاداي،  إن كان
حمسنا، كسواب، معطيا من نفسك، آخذا هلا، عارفا ابحلياة، سباقا يف ميادينها، صادقا، صابرا، هينا إذا أريد منك 

 كن مسلما كما يريد منك القرآن وكفى".   اخلري، صلبا إذا أردت على الشر. و نقول له إذا أمجلنا:

 واستمتع أيها القارئ الكرمي ابحلقائق االجتماعية تنساب إىل مداخلك موقرة زاهرة زاهية صيغها البيانية الراضية
املرضية. أما النموذج الثاين فتلتمسه يف جمال العقائد الدينية اليت يتهيؤه الدارسون واملدرسون خلطورة شأنه وأثره، 
هداية وضالل وجناة وهالكا وخاصة العنصر السادس من عناصر اإلميان: "القضاء والقدر" تعاىل نتجول فيما 

 –هبا صالة أول مجعة صليت يف عهد االستقالل جبامع كتشاوة جاءت به قرحية، وألستاذ اإلميان يف اخلطبة اليت أم 
أنظر إىل اإلبراهيمي كيف يصور هاذين  –الذي كان أول ما حول احملتلون الفرنسيون إىل كنيسة }كاتدرائية{ 

م ابملعىن الصحيح للقضاء 1962م واالستقالل يف  1830احلدثني احلامسني يف اتريخ اجلزائر،أعين االحتالل يف 
قدر، خالفا ملذهب "القدرية" القائلني أبن الناس خيلقون أفعاهلم، وخالفا للجربية القائلني أبن ال أثر للناس يف وال

أفعاهلم مطلقا، فيقرر العامل احلقيقي للحدثني معا. فيقول :" سبحانه تعاىل جده جتلى على بعض عباده ابلغضب 
التثليث، وجتلى برمحته ورضاه على آخرين، فأحال فيهم   والسخط ، فأحال مساجد التوحيد بني أيديهم إىل كنائس

كنائس التثليث إىل مساجد للتوحيد، وما ظلم األولني، ال حاىب اآلخرين ، ولكنها سنته يف الكون وآايته يف 
األفاق،يتبعها قوم فيفلحون و يعرض عليها قوم فيخسرون وأ شهد أن ال إله إال هللا وحده صدق وعده ونصر 

ز جنده و هزم األحزاب وحده ، وأشهد أن حممد عبده ورسوله،شرع اجلهاد يف سبيل هللا وقاتل إلعالء  عبده، و أع



كلمة هللا، حىت استقام دين احلق يف نصابه وأدبر الباطل على كثرة أنصاره  وأحزابه، وجعل نصر الفئة القليلة على 
 به وكل متبع هلداه،داع إىل يوم الدين ". الفئة الكثرية منوطا ابإلميان والصرب،صل هللا عليه وآله وأصحا

هبذا التفسري السين لعقيدة " القضاء و القدر " وزن اإلمام اإلبراهيمي حادث احتالل فرنسا للجزائر وحادث 
استقالهلا ليوجه الشعب اجلزائري إىل أن انتصارهم يف كل معركة يقتضي األخذ جبميعي األسباب والتبصر يف 

 ختيار الكفاءات يف كنف اإلميان و اإلخالص و الوحدة، اليوم و غدا و بعد غد. الوسائل و املراح، وا
 

 


