
 مقومات الفكر اإلصالحي 

  اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي عند

  بقلم الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي
   

اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي : أحد أئمة اإلصالح والتجديد يف العصر احلديث، ومن 
بدعًا، عايشه واستمع إليه خطيبًا وحماضرًا ومدرسًا وحمداثً، أو قرأ مقاالته وحبوثه كاتبًا م

وابحثًا متعمقاً، سواء قرأ ذلك يف حياته أم بعد مماته: أدرك متام اإلدراك أننا أمام رجل 
مصلح يعرف ماذا يريد من إصالح لوطنه وشعبه وأمته ؟ وكيف الطريق إىل حتقيق ما يريد 

َك نه ؟ وميلك من األدوات واملؤهالت )العقلية والعلمية والنفسية واخللقية والبيانية(: ما ميم
 من حتقيق هدفه الذي يصبو إليه. 

العامل املريب املصلح  –وال يستطيع دارس أن يعرف حقيقة الدور الذي قام به اإلبراهيمي 
إال إذا عرف دور )مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني( وما قامت به يف  –الثائر اجملاهد 

ا افرتق، ومن بناء ملا هتدم، اجلزائر من إحياء ملا مات، ومن جتديد ملا رث، ومن جتميع مل
ومن تطهري ملا تلوث. وقد كان البشري اإلبراهيمي شريكًا مع مؤسس اجلمعية، وابين 
النهضة اجلزائرية الشيخ اإلمام عبد احلميد بن ابديس، فقد كان انئبه يف حياته، وخليفته 

 بعد وفاته. 

ملرؤوس املزهو وحديث اإلبراهيمي عن ابن ابديس: حديث األخ املعجب أبخيه، وا
برئيسه، والصديق الويّف لصديقه، الذي جعله شيخًا له وإمامًا يف العلم والعمل واخللق 

 والدعوة والرتبية واجلهاد. 

ومن أتمل يف سرية اإلمام اإلبراهيمي، ويف تراثه األديب والفكري: تبني له بوضوح وجالء: 
 خطه اإلصالحي، ومنهجه التجديدي. 

مات الفكر اإلصالحي والتجديدي عند البشري اإلبراهيمي يف هذه ونستطيع أن جنمل مقو 
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 أساساً ومنطلقًا :  اإلسالم والعروبة -1

كان اإلسالم هو املرجعية األوىل، بل املرجعية الوحيدة لإلبراهيمي ومجاعته وهو أمر طبيعي 
 . ال غرابة فيه وال دهشة منه، بل الغريب أن تكون له مرجعية أخرى غري اإلسالم

ذ صباه، وقرأ احلديث، ودرس التوحيد والفقه فالرجل عامل مسلم، حفظ القرآن من
واألصول، وسائر علوم اإلسالم، ونبغ فيها، وأمسى معلما هلا، وداعيا إليها، فال يتصور 

 . منه أن يتخذ مرجعا غري اإلسالم

ولكن ما مفهوم اإلسالم الذي يؤمن به الشيخ ويدعو إليه، ويزود عنه شبهات املراتبني 
 . وأكاذيب املفرتين ؟

ه ليس اإلسالم الذي شابته شوائب األزمنة واألمكنة، واألعراف املتباينة، فكدرت إن
صفاءه، وغبشت ضياءه. إنه ليس لإلسالم مذهب من املذاهب، وال طائفة من 
الطوائف، وال قطر من األقطار، وال عصر من األعصار. إنه )اإلسالم األول( إسالم 

سول الكرمي وصحابته امليامني، وتالميذهم القرآن الكرمي، والسنة الصحيحة. إسالم الر 
 األخيار من التابعني. 
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إنه إسالم القوة ال الضعف، وإسالم التجديد ال اجلمود، وإسالم احلرية ال القيود، وإسالم 
ولقد حرص اإلبراهيمي على أن يبني ابستمرار رسوخ !  القوة والكرامة، ال الذلة واملهانة

ل الشم، وأنه أصل أصول حياهتا، وأنه منها مبثابة الروح من اإلسالم يف اجلزائر رسوخ اجلبا
  اجلسد. إذا انفصل أحدمها عن األخر فمعناه املوت.

يقول يف مقالة له : )إن اإلسالم يف اجلزائر اثبت ثبوت الرواسي، متني القواعد واألواسي، 
 بنوره قد جال اإلصالح حقائقه فكان له منه كفيل مؤمتن، واستنارت بصائر املصلحني

فكان له منهم حارس يقظ، وعاد كتابه )القرآن( إىل منزلته يف اإلمامة فكان له منه احلمى 
   . 1الذي ال يطرق، والسياج الذي ال خيرق(

 : اإلسالم الذي يدعو إليه اإلبراهيمي
وطاملا شرح اإلمام اإلبراهيمي هذا اإلسالم العظيم بقلمه الفياض، وعباراته املشرقة، فجلى 

اره، وجسد آاثره، وكشف اللثام عن عقيدته احلنيفية، وعن شريعته السمحة، وعن أسر 
 . قيمه املالئمة للفطرة، املهذبة للغريزة، اليت تسمو ابإلنسان حىت يتميز عن احليوان

 :  2اقرأ له هذه القطعة، اليت يتحدث فيها عن اإلسالم دين التحرير، فيقول
، فنرسل هذا الوصف إرسااًل بدون حتفظ وال استثناء، إن اإلسالم هو "دين التحرير العام"

تلك األجيال اليت : ألنه احلق الذي قامت شواهده، وتواترت بيناته، ومن شواهده وشهوده
صحبت حممدًا وآمنت به، واتبعت النور الذي أنزل معه، مث الذين صحبوهم، مث الذين 

 اتبعوهم إبحسان. 
فاظ ومعانيها مل تنقطع عند مجيع العقالء من أجناس وحنمد هللا على أن العالقة بني األل

البشر، والعقالء هم حجة هللا على من سواهم، وما زال اخلري يسمى خرياً، والشر يسمى 
شراً، والفضيلة فضيلة، والرذيلة رذيلة، فالسارق يسرق وهو يعتقد أنه متعد على مال 

إبليس، وإمنا يقول : لعنة هللا،  رضي هللا عن:  الغري، واملتبع خلطوات الشيطان ال يقول
وأن هذه ملن أسرار فطرة هللا اليت فطر خلقه عليها، يواقعون الشر وال يسمونه خرياً، 

فيسجلون بذلك الشهادة على أنفسهم، إال املطبوع على قلوهبم، الفاقدين للشعور،  
التقليد إمنا حنن مصلحون، وكصرعى : كالذين إذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض. قالوا
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للحضارة الغربية الذين اسرتقتهم الشهوات فاستباحوا احملرمات ابسم احلرية. وكاملسريين 
 . للدول الغربية، أسكرهتم القوة فبغوا على الضعفاء وسلبوا أوطاهنم، ومسوا بغيهم استعماراً 

إن من الظلم واحليف والغش والفساد يف األرض تسمية األشياء بغري أمسائها، ألنه قطع 
"َويَ ْقَطعموَن َما أََمَر اَّللهم ِبِه َأن يموَصَل" ]البقرة : لألسباب عن مسبباهتا وقد قيل يف قوله تعاىل

[ أن منه قطع الدوايل عن مدلوالهتا، وأن أعظم شرور هذه احلضارة الغربية أهنا فتحت 27
حممد والضمري الذي مساه  -الباب هلذا النوع من املسخ وشجعت عليه، فأفسدت الفطرة 

وازع هللا يف نفس املؤمن والتحرير الذي جاء به اإلسالم شامل  -عليه الصالة والسالم 
لكل ما تقوم به احلياة وتصلح عليه كل املعاين واألشخاص، والدين اإلسالمي ال يفهم 
التحرير ابملعىن الضيق، وإمنا يفهمه على أنه كل إطالق من تقييد، أو تعديل لوضع 

ضعيف من قوى، أو نقل شئ من غري نصابه إىل نصابه، قالت منحرف، أو إنصاف ل
 .فكأمنا أعتقين: أمساء بنت أيب بكر حينما بعث هلا أبوها جبارية تقوم هلا بعلف الفرس

  :اإلسالم دين التحرير العام
حرر اإلسالم العقل ومجيع القوى التابعة له يف النفوس البشرية، والعقل هو القوة املميزة 

املتنافرات اليت بىن عليها هذا العامل، كالصالح والفساد، واخلري والشر، والنفع للمتضادات و 
والضر، ولذلك جعل مناطا للتكاليف الدينية والدنيوية، وقد يطرأ عليه ما يطرأ على 
املوازين املادية من االختالل فيتعطل أو ينعكس إدراكه، واإلسالم يعلو بتقدير العقل 

يقرر أن إدراك احلقائق العليا يف الدين أو الكون إمنا هو حظ والفكر إىل أعلى درجة، و 
العقول الراجحة واألفكار املسددة، وأن العقول املريضة واألفكار العقيمة تنزل بصاحبها 
وَن هِبَا َوهَلمْم  إىل احليوانية بل إىل أحط من احليوانية، ففي القرآن العظيم "هَلمْم ق ملموٌب اله يَ ْفَقهم

ٌ اله  ْم َأَضلُّ"  ]األعراف َأْعنيم  ي مْبِصرموَن هِبَا َوهَلمْم آَذاٌن اله َيْسَمعموَن هِبَا أمْولَ ِئَك َكاألَنْ َعاِم َبْل هم
179 .] 

وهلذه املنزلة اليت وضع اإلسالم العقل فيها محاه من املؤثرات واألمراض والعوائق، وأحط 
عن أداء وظيفته حني ال يسمو دركة يرتكز فيها العقل هي الوثنية، فهي أكرب معطل له 

  إىل اجلوالن يف العوامل الروحية وحني تفتنه ابملادايت بظواهرها من طريق اجلوارح احلسية.
أعلن اإلسالم من أول يوم حراب شعواء على الوثنية جبميع أنواعها، وهي أشد ما كانت 
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، حىت اجتثها وحما سلطاان على النفوس، وتغلال فيها، وإفسادا لفطرة اخلري وإطفاء لنورها
آاثرها من النفوس واآلفاق، وعمر مكاهنا ابلتوحيد، أتدرون السر يف تلك احلمالت على 
الوثنية ؟ هو حترير العقل من نفوذها وسلطاهنا حىت يواجه أمانة الدين اجلديد صحيحا 
معاىف، ويؤدي الوظيفة اليت خلق ألدائها، وما هدم أصحاب حممد األصنام أبيديهم إال 

د أن هدم حممد الوثنية يف نفوسهم، وبعد أن بىن عقوهلم من جديد على صخرة بع
  التوحيد، ولوال ذلك ملا أقدم خالد على هدم طاغية ثقيف.

وحررت اخللطاء بعضهم من بعض مبا شرعه هللا من أحكام عادلة تقوم ابلقسط، وترفع 
 . احليف والظلم، ووقف بكل واحد عند حده، وحفظ له حقوقه

حلدود بني املرأة والرجل، وبني احملكوم واحلاكم، وبني الفقري والغين، وبني العبيد فحد ا
والسادة، وبني العمال وأصحاب املال، وهذه األنواع من التحرير تناولتها النصوص 
القطعية من القرآن واألحاديث، واكتنفتها يف طلب النصوص مؤثرات من الرتغيب 

لنفس فأما حترير احملكومني من احلاكمني فال مطمع أن والرتهيب تزيدها قوة ورسوخا يف ا
أييت فيه على وجه الدهر ما جاء به اإلسالم من شرائع العدل واإلحسان والشورى والرفق 

 . والرمحة وعدم احملاابة حىت يف النظرة والكلمة واجمللس
 وأقضيته يف  –عليه الصالة والسالم  – وأول ما يسرتعي النظر من ذلك سرية حممد

ْم : حياته وما أدبه به ربه من مثل قوله م مبَآ أَنَزَل اَّلّلم َواَل تَ تهِبْع َأْهَواءهم نَ هم م بَ ي ْ "َوَأِن اْحكم
ْم َأن يَ ْفِتنموَك َعن بَ ْعِض َما أَنَزَل اَّلّلم ِإلَْيَك " ]املائدة م  49َواْحَذْرهم [ "قمل لهْستم َعَلْيكم

[ مث سرية اخللفاء الراشدين يف 45َعَلْيِهم جِبَبهاٍر"]ق  [ "َوَما أَنتَ 66ِبوَِكيٍل" ]األنعام  
احلكم فإهنا كانت مثاال من أحكام النبوة اليت هي وحي يوحى، وأن األمثلة اليت ضرهبا 
عمر يف إقامة العدل وقوة االضطالع، ألمثلة خالدة على الدهر، فاق هبا من قبله، 

عواجا يف فليقومه، وأروع منه قول وأعجز من بعده، وما أروع قوله : من رأى منكم إ
جميب من أفراد الرعية : لو رأينا فيك إعوجاجا لقومناه بسيوفنا، وأبلغ منهما يف الروعة أن 

 . حيمد عمر ربه على أن يكون يف أمة حممد من يقوم عمر بسيفه
والتشريع اإلسالمي متصل احللقات من العقائد والعبادات إىل اآلداب واملعامالت، وكله 

رمي إىل غاية واحدة، وهي إنشاء أمة متحدة املبادئ والغاايت، متناسقة ما بينها، ي
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لتحمل األمانة كاملة صحيحة إىل األجيال الالحقة، وقد مت لإلسالم ما أراد عدة قرون، 
  حنمل بقااي من ذلك، ولوالها لكنا يف الغابرين. – حبمد هللا – وما زلنا

جعل للفقراء حقا معلوما يف أموال األغنياء، ووجه وحرر اإلسالم الفقري من الغين، ف
التحرير هنا أن الفقري كان يسأل الغين فيعطيه أو حيرمه تبعا خللقه من تسهل أو كزازة، 
فإذا أعطاه شيئا أخذه على أنه مكرمة ممنونة، جترح نفسه، وإن أشبعت بطنه، ولكن 

وما، وتسمية هذا املال حقا هلل تشعر اإلسالم ألزم الغين بدفع الزكاة للفقري ومساها حقا معل
الغين ابلرضا والتسليم، واالطمئنان إىل أخالقه ومضاعفته، وترفع عن الفقري غضاضة 
االستجداء ومهانة السؤال، وتطهر نفسه مع ذلك من رذيلة احلقد على الغين، وهذا احلقد 

 . هو أساس الشيوعية
األحكام، أنه ال أيمر بشيء وال ينهى  ومن عجائب اإلسالم يف إدخال الرتبية النفسية يف

عن شئ من العمليات إال بعد أن ميهد للنفس ويعمرها خبوف هللا وحده، ويقنعها ابآلاثر 
اليت ترتتب على املأمور به أو املنهي عنه، فإذا جاء دور العمل كانت النفس مطمئنة 

ه وأحكامه وآدابه  ابلعلم وراضية ابلعمل مهما شق، وهلذا كانت عقائد اإلسالم وعبادات
كلها مرتابطة وكلها متعاونة على هتذيب املسلم، وهلذا السر أيضا صلح شأن املسلمني 
األولني، ألهنم أقاموا الدين كله، عينيا يف العينيات، وكفائيا يف الكفائيات، وكانوا ال 

وا الدِّ : يتهاونون يف الصغرية، احتياطا للكبرية، ومن أوامر القرآن يَن َواَل تَ تَ َفرهقموا "َأْن أَِقيمم
  [.13ِفيِه" ]الشورى 

وحرر اإلسالم املرأة من ظلم الرجال وحتكمهم فقد كانت املرأة يف العامل كله يف منزلة بني 
احليوانية واإلنسانية، بل هي إىل احليوانية أقرب، تتحكم فيها أهواء الرجال وتتصرف فيها 

ينا متاع يتخطف، وهي اترة كرة تتلقف، االعتبارات العادية اجملردة من العقل، فهي ح
تعترب أداة للنسل أو مطية للشهوات، ورمبا كانت حالتها عند العرب أحسن، ومنزلتها 
أرفع، يرون فيها عاماًل من عوامل ترقيق العواطف وإرهاف النفس، ودواء لكثافة الطبع 

 – على كثرهتا – وبالدة احلس، وجيدون فيها معاين جليلة من السمو اإلنساين، وأشعارهم
عامرة ابالعرتاف بسلطان املرأة على قلوهبم وبشرح املعاين العالية اليت جيدوهنا فيها، وال 
عربة مبا شاع عنهم من وأد البنات، فإنه مل يكن عامًا فاشيًا فيهم، وتعليله عند فاعليه 
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جة  يشعر أنه نتيجة حب طغى حىت احنرف، وأثر عقل أسرف يف تقدير العواقب، ال نتي
كراهية لنوع األنثى، وعلى كل حال فالوأد خطأ كبري، وجرمية شنيعة، وشذوذ يف أحكام 
وَن"  مم الرجال خارج عن نطاق اإلنسانية، وحسبه تسفيه قوله تعاىل : "َأاَل َساء َما حَيْكم

  [.59]النحل 
ال وحرر اإلسالم احليوان األعجم من اإلنسان، وحرم عليه أن حيمله ماال يتيح من األمح

واألعمال، وأن جييعه أو يعطشه، فإذا فعل فيه شيئا من ذلك بيع عليه جربا حبكم احلاكم، 
وأوصي يف الرفق ابحليوان وصااي زاجرة، ويف حديث نبوي أن امرأة دخلت النار بسبب 
هرة أمسكتها فلم تطعمها ومل تدعها أتكل من حشائش األرض، وأن امرأة عاصية هلل 

جدته يلهث عطشًا على حف بئر فأدلت خفها وسقته، وما دخلت اجلنة بسبب كلب و 
من شيء تفعله مجعيات الرفق ابحليوان يف هذا العصر إال وقد سبق اإلسالم إىل أكمل 

  منه.
 : ربط اإلسالم ابلعروبة

واإلسالم الذي يدعو إليه اإلبراهيمي : خمتلط ابلعروبة اختالط اللحم ابلدم وكأمنا عنده 
فيه العنصران كما امتزج األكسوجني واهليدروجني فكوان )املاء( الذي مركب كيماوي امتزج 

  جعل هللا به كل شيء حي.
والعروبة اليت يدعو إليها ليست عرقية وال عنصرية، بل هي عروبة لغة وثقافة، وجوهرها 

ْلِبَك َعَلى ق َ *  اللسان العريب وهو الذي نزل به القرآن الكرمي : "نَ َزَل ِبِه الرُّوحم اأْلَِمنيم 
نِذرِينَ  وَن ِمَن اْلمم ِبنٍي" ]الشعراء *  لَِتكم  [. 195، 194، 193بِِلَساٍن َعَريبٍّ مُّ

وهو الذي تكلم به الرسول عليه الصالة والسالم، ورويت به أحاديثه، ودونت به سنته، 
 . اليت هي املصدر الثاين لإلسالم بعد القرآن

 . ة يف الصالة، والتلبية يف احلج وغريهاوالعربية هي لغة األذان واإلقامة، والقراء
وقد أوجب اإلمام الشافعي على كل مسلم أن يتعلم من العربية ما يؤدي به صالته 

  وعبادته.
كما أن القرآن عريب، وحممد عليه الصالة والسالم رسول اإلسالم عريب، وأصحابه الذين 
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رب، حىت من مل يكن منهم عريب آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزله معه : ع
األرومة والعرق، فقد تعرب ابللسان حني تكلم العربية، وقد روي حديث عن النيب عليه 

  .3الصالة والسالم يقول: "إمنا العروبة اللسان، فمن تكلم ابلعربية فهو عريب"
، وأرض العرب هي أرض اإلسالم ومهده ومنبته، فيها نشأت الدعوة، وإليها كانت اهلجرة

وهبا كانت الوفاة، وهي اليت ضمت رفاته عليه السالم، واملساجد الكربى املقدسة يف 
اإلسالم واليت ال تشد الرحال إال إليها يف أرض العرب : املسجد احلرام، واملسجد النبوي، 

 . واملسجد األقصى
بة( ويعترب الشيخ اإلبراهيمي أهم مكوانت )الذات اجلزائرية( إمنا هي )اإلسالم والعرو 

اإلسالم الذي ال يرفض العروبة، مثل إسالم الغالة، الذين زعموا أن اإلسالم يرفض كل 
القوميات، ال فرق بني قومية عربية، وقومية هندية أو طورانية أو فرعونية أو غريها. ونسوا 

 . خصوصية العروبة وما هلا من صلة محيمة ابإلسالم، أشران إليها
سالم وال تعترب نفسها ندًا له أو خصماً. مثل عروبة والعروبة اليت ال تنفصل عن اإل

)القوميني( املتعصبني الذين ينصبون حراًب بني العروبة واإلسالم، والذين اعترب بعضهم 
 : القومية العربية )ديناً جديداً( أو )نبوة( جديدة والذين قال شاعرهم

 ! ومن أجلها أفطر، ومن أجلها ص م  بالدك قدمها على كل ملة
  وأه ال وسه ال بع ده جبه ن م  م على كفر يوحد بينناسال

وطاملا أبدأ الشيخ وأعاد، وأفاض وأجاد، حول هذه القضية، ليقنع هبا العقول، وحيرك هبا 
 . العواطف، وحيفز هبا العزائم

 : محاية اإلسالم من املتأكلني ابمسه
ضبه على أولئك وكان من حرص الشيخ على محاية اإلسالم من الدجالني، يصب جام غ

الذين يلبسون لبوس العلماء، مث هم يعملون خلدمة االستعمار حتت عنوان الوظائف 
الدينية : كاإلمامة واخلطابة والتدريس والفتوى، وهذه هي الكارثة : أن يتحدث ابسم 
اإلسالم رؤوس جهال، يمسألون فيفتون بغري علم، فَيضلون ويمضلون أو أسوأ من ذلك : 

يرضي سادة االستعمار، وإن أسخط الواحد القهار، وإمنا ينتصر اإلسالم أن يفتوا مبا 
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 ابلعلماء ال ابلعمالء، وابلدعاة ال ابألدعياء. 
يقول الشيخ : إن املسجد ال يؤدي وظيفته، وال يكون مدرسة للقرآن، إال إذا شاده أهل 

آن املساجد هلل، القرآن، وعمروه على مناهج القرآن، وذادوا عنه كل عادية. وما جعل القر 
، 4إال لتكون منبعًا هلدايته، وما وصف الذين يعمرون مساجد هللا أبهنم ال خيشون إال هللا

 . إال ليقيم احلجة على ضعفاء اإلميان ويعزهلم عن هذه املرتبة
وصدق هللا وصدق رسوله عليه الصالة والسالم الذي وصف القرآن أبنه )ال تنقضي 

اجلملة "ملَْ خَيَْش ِإاله اَّلّلَ" من هذه اآلية هبذا األسلوب املقيد  فوهللا لكأن هذه!  عجائبه(
للحصر أببلغ صورة نزلت اليوم، وّهاجة أبنوار الرسالة، مطولة أبنداء الوحي، لتكون 
حجتنا القاطعة على هذا النمط من عمار املساجد الذين خيشون املخلوق وال خيشون 

 . 5هللا
د عن اإلسالم يف شىت امليادين، كما يذود األسد عن عرينه، لقد وقفت مجعية العلماء لتذو 

 . وكما يدافع احلر عن عرضه، وكما يدافع الوالد عن ولده وفلذة كبده
 : دافعت عنه يف ثالث ميادين يف وقت واحد

يف امليدان اخلارجي مبا ردت به من شبه الطاعنني، وكفكفت من غلواء املبشرين، ومبا  -أ
 . وجوه امللحدين أقامت من حصون يف

ويف امليدان اخلاص ابحلكومة اجلزائرية، وخصوصًا يف قضية )فصل الدين عن   -ب
احلكومة( اليت تناوهلا الشيخ يف مقاالت عدة حتمل النور والنار، تناولتها ابلشرح والتحليل، 

د وال وابلبيان والتذليل، ومل يهن هلا عزمية، وال خارت هلا يف املطالبة قوة، مل خيدعها وع
 . ردها وعيد

ويف امليدان الداخلي : بينها وبني قومها وأبناء ملتها، حىت تعلم اجلاهل، واهتدى  -ج
  الضال، وفاء إىل الرشد الغوي.

 : عمل مجعية العلماء خلدمة اإلسالم
وخياطب الشيخ االستعمار الفرنسي بلغة قوية ال دهن فيها صرحية ال مججمة فيها، 

عية العلماء وما تعمل من أجل اإلسالم والعروبة فيقول : )اي حضرة موضحًا ماذا تريده مج
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االستعمار( إن مجعية العلماء تعمل لإلسالم إبصالح عقائده، وتفهيم حقائقه، وإحياء 
 . آدابه واترخيه، وتطالبك بتسليم مساجده وأوقافه إىل أهلها

: ابده وقضائهوتطالبك ابستقالل قضائه، وتسمي عدوانك على اإلسالم ولسانه ومع
 . عدواان بصريح اللفظ

وتطالبك حبرية التعليم العريب، وتدافع عن )الذاتية اجلزائرية( اليت هي عبارة عن )العروبة 
 . واإلسالم( جمتمعني يف وطن

 . وتعمل إلحياء اللغة العربية وآداهبا واترخيها، يف موطن عريب، وبني قوم من الغرب
الدين والدنيا. وتعمل لتمكني أخّوة اإلسالم العامة بني وتعمل لتوحيد كلمة املسلمني يف 

 . املسلمني كلهم
 . وتذكر املسلمني الذين يبلغهم صوهتا حبقائق دينهم، وسري أعالمهم، وأجماد اترخيهم

 . وتعمل لتقوية رابطة العروبة بني العريب والعريب ؛ ألن ذلك طريق إىل خدمة اللغة واألدب
)سياسة(، فنحن سياسيون يف  – يف فهمك ونظرك – عدفإذا كانت هذه األعمال ت

 . العالنية ال يف السر، وابلصراحة ال ابجلمجمة
إننا نعد كل هذا )ديناً( على احلقيقة ال على التوسع والتخيل، ونعده من واجبات اإلسالم 

 . اليت ال خنرج من عهدهتا إال أبدائها على وجهها الصحيح الكامل
الم على حقيقته ؛ وأننا ال نستنزل عن ذلك الفهم برقية راق، وال ولتعلم أننا نفهم اإلس

بتهديد مهدد ؛ ولتعلم سلفاً، ولتسلم منطقيًا وواقعيًا : أننا حني ختتلف األنظار بينك 
وبني اإلسالم، فنحن مع اإلسالم، ألننا مسلمون ؛ ولتعلم أن تلك األعمال تزيدان مع 

  جالل العلم جالل العمل.
م اإلسالم عقيدًة وشعائر، وقرآاًن وحديثاً، وقبلة واحدة، فاملسلمون كلهم أمة لتعلم ما دا

واحدة؛ وما دامت اللغة العربية لسااًن وبيااًن وترمجااًن فالعرب كلهم أمة واحدة ؛ كل ذلك  
كلما أراد القدر املقدور، والطبيعة املطبوعة، واألعراق املتواصلة، واألرحام املتاشبكة، )فال 

  كما تريد وال عنصرية بربرية كما تشاء.  6زائري(إسالم ج
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 – أن زمناً كنت تسلط فيه املسلم على املسلم ليقتله يف سبيلك – آخر ما تعلم – ولتعلم
  قد انقضى وأنه لن يعود ...

يف تدخلك يف ديننا، وابتالعك ألوقافنا، واحتكارك  – أيها االستعمار – ولكن ما قولك
وحتكمك يف شعائران، وتسلطك على قضائنا، وامتهانك للغتنا للتصرف يف وظائف ديننا، 

  ؟
  أهو من الدين أم من السياسة ؟ – ما قولك يف كل ذلك

وكيف تبيح لنفسك التدخل فيما ال يعنيك من شئون ديننا، مث حترم علينا الدخول فيما 
  يعنينا من شؤون دنياان ؟

ملاً، وفريق أدخل السياسة يف الدين وهبنا وإايك فريقني، فريق أخضع الدين للسياسة ظا
متظلما فهل يستواين ؟ إننا إذا حاكمناك إىل احلق غلبناك، وإذا حكمتنا إىل القوة غلبتنا؛ 

 . 7ولكننا قوم ندين أبن العاقبة للحق ال للقوة
   

 الوحدة واحلرية : حموراً وهدفاً.  -2

ي بدأه مع ابن ابديس وكان هدف الشيخ اإلبراهيمي من عمله اإلصالحي الكبري الذ
ورفقائه يف الدرب، هو إعداد الشعب اجلزائري املسلم ليوم ال ريب فيه، هو يوم التحرر 

 . من االستعمار الفرنسي االستيطاين املتغطرس، الذي طال ليله، وّطم سيله

ولن حيرر الوطن اجلزائري من نري االستعمار إال الشعب اجلزائري، ولن يتم ذلك إال إذا 
 نفسية الشعب من اخلنوع للمستعمر، ومن التبعية لثقافته، ومن اليأس من مقاومته. حرران 

وحينئذ سيتحول هذا الشعب كله إىل جنود للكفاح، بل إىل أبطال تنشد اجلهاد 
ّل العقدة، وتتحكم العقيدة، وتتضح الغاية، وتستبني الطريق،  واالستشهاد، حني حتم

اإلميان ابهلل، والثقة بنصره، واإلميان أبن احلق مع : وتستحكم العزمية، ويسود قبل ذلك كله
. الشعب اجملاهد، وأن الباطل مع العدو املستعِمر، وأن احلق ال بد أن ينتصر على الباطل

َو زَاِهٌق " ]األنبياء   [. 18"َبْل نَ ْقِذفم اِبحلَْقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَ َيْدَمغمهم فَِإَذا هم
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ألنفس، واليقني يف السرائر، واألمل يف القلوب، والبغض كان ال بد من غرس العزة يف ا
للذل واخلنوع، والشعور ابلّسيادة، والتوق إىل احلرية، وهذا ما فذ ب )مجعية العلماء( ورجاهلا 
منذ أتسيسها، ويف مقدمتهم رئيس اجلمعية األول : اإلمام عبد احلميد بن ابديس، وانئبه 

 . اإلمام حممد السيد اإلبراهيمي
 – وهو أديب من الطراز األول، له طابعه املتميز وأسلوبه اخلاص - ن اإلبراهيميوكا

يرسل قلمه شواظا من انر على االستعمار ووحشيته، وأساليبه يف القهر واإلذالل، وحماولة 
 . طمس اهلموية، وتغيري معامل الشخصية اجلزائرية

حات على الوطن، ولفحات وكانت )البصائر( حتمل دائما ما جيود به قلم الشيخ، من نف
 . على االستعمار

 : التحرير الذي ينشده اإلبراهيمي
والتحرير الذي ينشده اإلمام اإلبراهيمي : حترير عام شامل، يشمل حترير اإلنسان، وحترير 
األرض، حترير الفرد، وحترير اجملتمع.. حترير الرجل، وحترير املرأة.. حترير العقل، وحترير 

االستعمار اخلارجي، والتحرير من االستعمار الداخلي.. هذا هو  البدن. التحرير من
التحرير املنشود لإلبراهيمي، وإن شئت قلت : إنه التحرير الذي تنشده مجعية العلماء، 

عرب، وعقلها املفِكر، وداعيتها املذِكر
م

 . فما الشيخ يف وقفته إال لساهنا امل
 : إشاعة كلمة  )احلرية( يف حميط الشعب

كلمة  )احلرية( من الكلمات احملظورة، اليت ال جيوز ذكرها يف حديث وال خطبة،   وكانت
وال درس وال حماضرة وال كتاب. كأمنا ال توجد يف اللغة أصال. وكان االستعمار حريصا 
على إخفائها وإماتتها، حىت جاء ابن ابديس وإخوانه، فأحيوها بعد موهتا، ونشروها من 

س، وحبّبوها إليهم. يقول العالمة اإلبراهيمي متحداث عن سنوات قربها، وأشاعوها بني النا
 : املخاض والتحضري للنهضة الكربى

كانت السنوات العشر اليت هي أوائل املرحلة الثالثة يف تقسيمنا كلها إرهاصات بتكوين 
مجعية العلماء، وكانت كلمات الوطنية، واإلسالم واترخيه، واحلرية واالستقالل، قد وجدت 

غها يف النفوس، وممرها إىل العقول، ألهنا كانت خترج من لسان ابن ابديس وصحبه مسا
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العلماء الشجعان، املوثوق بعلمهم ودينهم وأمانتهم، فرين رنينها يف اآلذان، وجياوز صداها 
إىل األذهان، بعد أن كانت هذه الكلمات حمرمة يف فقه االستعمار، ومهجورة يف فقه 

حتت رهبة االستعمار، وجمهولة عند بقية األمة، فكان أول من نطق الفقهاء، الذين نشأوا 
هبا على أهنا لغة حّية صحيحة االستعمال، هو عبد احلميد بن ابديس العامل الديين، واثنان 
 ، أو ثالثة من طرازه، ولكن ابن ابديس كان يقوهلا لتالمذته يف ِحَلق الدرس ليطبعهم عليها

صبحت هذه )العملة( مطروحة لالستعمال يف السوق فلما أحس ابلنجدة من إخوانه أ
العامة، ولذلك اراتع هلا االستعمار وقدر عواقبها الوخيمة عليه، فاحتاط هلا مبا نشرحه 

 . لكم يف الفصل الثاين، وهو : أعمال االستعمار يف هذه املرحلة
ع وكنت على أثر رجوعي واجتماعي هبذا األخ نتداول الرأي يف هذا املوضوع، ونض

مناهجه، وخنطط خططه، ومعنا بعض اإلخوان، فأمجعنا يف معرض الرأي الفاصل على 
 . أننا أمام استعمارين يلتقيان عند غاية

  :استعمار روحاين داخلي:  أحدمها
يقوم به مجاعة من إخواننا الذين يمصّلون لقبلتنا ابسم الدين، وغايتهم استغالل األمة، 

حىت يستمر هلم استغالهلا، وهؤالء مشايخ الطرق الصوفية ووسيلتهم صّد األمة عن العلم، 
 . اليت شوهت حماسن اإلسالم

 : استعمار مادي: والثاين
تقوم به حكومة اجلزائر ابسم فرنسا، وغايته استغالل األمة، ووسيلته سد أبواب العلم يف 

ن املعونة، كل وجه األمة حىت يتم هلا استغالهلا، واالستعماران يتقارضان التأييد، ويتبادال
ذلك على حساب األمة اجلزائرية املسكينة، أولئك يضّلوهنا، وهؤالء يذّلوهنا، ومجيعهم 

 !! يستغّلوهنا
كنا نتفق على هذا، ولكننا جنمل الرأي يف أي االستعماريني، جيب أن نبدأ ابهلجوم عليه، 

أن نبدأ  ومل يكن من الصعب علينا االتفاق على اهلدف األول للهجوم، فاتفقنا على
ابهلجوم على االستعمار األول وهو الطرق الصوفية، ألهنا هي مطااي االستعمار الفرنسي 

 . يف مشال أفريقيا ووسطها وغرهبا، ولوالها مل يتم له متام
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والصوفية أو الطُّرمقية كما نسميها حنن يف مواقفنا معها، هي نزعة مستحدثة يف اإلسالم، 
، مبا أّن نشأة هذه النزعة كانت ببغداد يف النصف الثاين من ال ختلو من بذور فارسية قدمية

القرن الثاين للهجرة، واصطباغ بغداد ابأللوان الفارسية يف الدين والدنيا معروف، وتدسس 
بعض املتنطعني من الفرس إىل مكامن العقائد اإلسالمية إلفسادها، ال يقل عن تدسس 

ل اجملتمع وآداهبا إلفسادها، ومبىن هذه بعضهم إىل جمامع السياسة، وبعضهم إىل فضائ
النحلة يف ظاهر أمرها التبتل واالنقطاع للعبادات اليت جاء هبا اإلسالم، وجماهدة النفس 
من طريق الرايضة بفطمها عن الشهوات، حىت تصفو الروح وَتِشف وَترِق، وتتأهل ملشارفة 

عبادة الروحية، وقد افرتق املأل األعلى، وتكون مبقربة من أفق النبوة، وتتذوق لذة ال
وذهبوا فيها مذاهب، من القصد الذي ميثله .النازعون إىل هذه النزعة من أول خطوة فرقا

 . أبو القاسم اجلنيد، إىل الغلو الذي ميثله أبو منصور احلالج، إىل ما بني هذين الطرفني
: مواقف مع وكانت ألئمة السنة ومحاهتا، الواقفني عند حدودها ومقاصدها ومأثوراهتا 

احلاملني هلذه النزعة، وموازين يزنون هبا أعماهلم وآراءهم، وما يبدر على ألسنتهم من القول 
فيها، ولسان هذه املوازين هو صريح الكتاب وصحيح السنة، وكانت يف أول ظهورها 
بسيطة تنحصر يف اخلْلوة للعبادة، أو اجللوس إلرشاد وتربية من يشهد جمالسهم، مث 

رها فاستحالت علما مستقال، يشكل معجما كامال لالصطالحات، ودونت استفحل أم
فيها الدواوين اليت حتلل وتشرح، وتصف األلوان الباطنية للنفس، وتبني الطريق املوصل إىل 
هللا، والوسيلة املؤدية للسعادة، وكيفية اخلالص من مضايق هذا الطريق وأوعاره، مث انتقلت 

عمال اليت تسرت أصحاهبا، إىل األقوال اليت تفضحهم، يف القرون الوسطى من تلك األ
فخاضوا يف شرح مغيبات، وأفاضوا يف جدال مكشوف بينهم وبني خصومهم، وكانوا سببا 
من األسباب األصيلة يف شق األمة شقني : أنصار، ومنكرين، وضاعت يف هذا الضجيج 

نزواهتا البدنية، وأصبحت  مثرة هذه النحلة، وهي رايضة النفس اللجوج على العبادة، وقمع
هذه النحلة أقواال تدافع، يقوهلا من ال يفقه هلا معىن، فضال عن أن تصطبغ هبا نفسه. 
واحلق يف هذه النزعة أهنا صبغة روحية مرجوحة يف ميزان الشرع وأحكامه، وإمنا يقبل منها 

د تكامل خبتام ما يساير املأثور، وال جيايف املعروف من هدي حممد وأصحابه، فإن الدين ق
الوحي، والزايدة فيه بعد ذلك كالنقص منه، كالمها منكر، وكالمها مرفوض، وما مل يكن 
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 . يومئذ دينا فليس بدين بعد ذلك
ولكن تلك النزعة اليت عفا َرمْسمها، بقي امسها، ومل يبق بقاء اترخييا للعظة واالعتبار، وإمنا 

اشقون فيه ويتنازعون، ولعامتهم يلهون فيه بقي فتنة بني املسلمني، وميداان لعلمائهم يرت 
 . ويلعبون، ويضلون بسببه عن حقائق دينهم ودنياهم

 –وانتهى هبا األمر يف القرون األخرية إىل نسبة جمردة من مجيع املعاين، ينتسب إليها
كل من هّب ودب، ال يطلبها من طريق علم وال تربية، ولكن من طريق الشعوذة   -تقحما

ومصيدة البتزاز أموال العامة، ! تدلت دركة أخرى، فأصبحت وسيلة معاشواحليلة، مث 
وانتهاكا ألعراضهم.. وهناك التقت مع االستعمار يف طريق واحد، فتعارفا وتعاهدا على 

 . الوالء
احبثوا يف اتريخ االستعمار العام، واستقصوا أنواع األسلحة اليت فتك هبا يف الشعوب، 

هذا النوع الذي يسمى  )الطرق الصوفية(، وإذا خفي هذا يف  جتدوا فتكها يف االستعمال
الشرق، أو مل تظهر آاثره جلّية يف االستعمار اإلجنليزي، فإن االستعمار الفرنسي مارست 
قواعده يف اجلزائر، ويف مشال أفريقيا على العموم، ويف أفريقيا الغربية ويف أفريقيا الوسطى، 

 ! إال على الطرق الصوفية وبواسطتها
ولقد قال قائد عسكري فرنسي معروف، كلمة أحاطت ابملعىن من مجيع أطرافه قال : )إن  

كسب شيخ طريقة صوفية أنفع لنا من جتهيز جيش كامل، وقد يكونون ماليني، ولو 
اعتمدان يف إخضاعهم على األموال واجليوش ملا أفادتنا ما تفيده تلك الكلمة الواحدة من 

أما كلمة الشيخ . وتنا ال تؤمن عواقبه ألنه ليس من القلبالشيخ، على أن اخلضوع لق
  فإهنا جتلب لنا القلوب واألبدان واألموال أيضا(.

هذا معىن كلمة القائد الفرنسي وشرحها، ولعمري إهنا لكلمة تكشف الغطاء عن حقيقة 
ما زال كثري من إخواننا الشرقيني منها يف شك مريب، وهم ال يدرون أن أول من خرج 

مجاعة األمري عبد القادر اجلزائري يف أايم جهاده شيخ طريقة معروفة، وأن من أكرب  عن
أسباب هزميته استعانة فرنسا عليه مبشايخ الطرق الصوفية، وإعالن كثري من أتباعهم 
اخلضوع لفرنسا، فهل حنتاج بعد هذا إىل دليل؟ وأن اتريخ تلك الوقائع مل يزل مداده طراّي، 
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  ر ابجلزائر يمسمي هؤالء املشايخ  )أحباب فرنسا(.وما زال االستعما
أصبحوا من أكرب  – إال ما قل – وإين أتعجل لكم البشرى أبن أحفاد أولئك املشايخ

الناقمني على االستعمار، بل أصبح بعضهم من الغالة يف الوطنية، ومن الصفوف األوىل 
نشرمها ابجلاه واملال، وال تكاد  من أنصار العلم والتعليم، والداعني إليهما، والعاملني على

توجد مدرسة من مدارس مجعية العلماء خالية من عدد من أوالدهم، متعلمني أو معلمني، 
  .8القرويني والزيتونة واألزهر: ومنهم كثري يف اجلامعات اإلسالمية

 : ويل مالحظتان على محلة العالمة اإلبراهيمي على الطرق الصوفية ومشاخيها
"ِإاله الهِذيَن آَمنموا َوَعِملموا : مل يستحسن أحدا، على حنو ما قال تعاىل أنه األوىل :

ْم"  ]ص  ا هم احِلَاِت َوقَِليٌل مه   [.24الصه
: أن الشيخ اإلبراهيمي كان شديد الوطأة، حار اهلجوم، حديد اللسان، على الثانية 

 . التصوف والصوفية
ي اليت زادت النار اشتعاال، وأن االستعمار  ولعل احلرب اليت كانت دائرة بني الطرفني، ه

كان يؤيد أصحاب الطرق ويستعني هبم، وأن املتصوفة كانوا يتطرفون يف حماربة دعاة 
اإلصالح والتجديد، حىت حكى اإلبراهيمي أنه مسع أحد الصوفية الكبار يقول عن 

 . إنه أضر على اإلسالم من ألف كافر: العالمة رشيد رضا
 : ف الثاينالتوحيد هو اهلد

هي األمل األول الذي يسعى إىل حتقيقه اإلمام اإلبراهيمي،   –أو التحرير – كانت احلرية
 . هي األمل الثاين الذي يرنو إليه أو يصر عليه  –أو التوحيد – وكانت الوحدة

وهذه الوحدة تبدأ بوحدة اجلزائر أوال، قوة الشمال اإلفريقي أو املغرب العريب، فوحدة 
 ربية، وانتهاء بوحدة األمة اإلسالمية. األمة الع

وكانت وحدة اجلزائر واجلزائريني هي شغله الشاغل، فهو يعمل دائبا بعلمه ولسانه، وفكره 
كما هو   – ووجدانه، وحركته مع إخوانه، لصهر عنصري الشعب اجلزائري : عربه وبربره

ائري، كما عّرب يف بوتقة واحدة. ويرى أن اإلسالم قد عّرب الشعب اجلز   – الواقع
  املغرب العريب كله.
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وهو يعجب من الذين يريدون أن جيعلوا الرببر فرنسيني، وليس بينهم وبني فرنسا نسب وال 
يف حني بينهم وبني العروبة أكثر من  – آصرة دينية، وال عرقية، وال اترخيية، وال جغرافية

 !!. آصرة
 : البداية بتوحيد الشعب اجلزائري

 جمال التجميع والتوحيد : البدء بتوحيد الشعب اجلزائري أوال. وهذا كان سعي الشيخ يف
  .9بدء طبيعي منطقي كما يف احلديث : "ابدأ بنفسك مث مبن تعول"

كان يريد أن يتوحد الشعب اجلزائري توحدا حقيقيا، حبيث يكون كالبنيان املرصوص، 
 سائر األعضاء. يشد بعضه بعضا، أو كاجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو أتمل 

وهنا ال يسمح إباثرة أي نوع من اخلالفات املفرقة بني الشعب الواحد، فال جمال للقول 
ابنقسام اجلزائر إىل عرب وبربر، فقد عّرب اإلسالم الرببر، كما عّرب املصريني وغريَهم من 

 الشعوب. 
أن األخوة  ولقد بذل األستاذ جهده، بتفنيد هذه األسطورة، فنقضها من أساسها، وأثبت

  اإلسالمية قد أذابت الفوارق بينهما، وجعلت منهما شيئا واحدا، على مدار التاريخ.
واجتهد الشيخ اإلبراهيمي أن جيمَّنب الشعب اجلزائري أسباب اخلالف الديين، من جرّاء 

  االختالف يف قضااي علم الكالم، أو مذاهب الفقه، أو اجتاهات التصوف.
يد االستعمار ودسائسه، ومن مهزاته ووساوسه، ومن سياسته كما حّذر الشيخ من مكا

 املعروفة، اليت شعارها  )فرق تسد(. 
وحاول الشيخ هو ورفقاء دربه : أن جيمعوا الشعب على اإلسالم الصحيح، اإلسالم 
األول، إسالم القرآن والسنة، وأن حيرروه مما سوى ذلك من مبتدعات العامة، وضالالت 

 . ه اإلمام حممد عبده : شهوات سالطني، أو نزغات شياطنياخلاصة، أو ما مسا
وقد حرص اإلبراهيمي على توحيد الشعب اجلزائري يف شعائره الدينية، كما حرص على 
توحيد مواقفه الوطنية، وقد جاهد وكافح من أجل توحيد الشعب يف صيامه وفطره وكتب 

ينة من قبل السلطة الفرنسية، ويهيب يف ذلك مقاالت ضافية، يَ رمّد هبا على جلنة األهلة املع
 . ابلشعب املسلم أن يّوحد صيامه وإفطاره
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 : ضرورة االحتاد وضرر اخلالف
أن تتحد اجلزائر : بدأ الشيخ دعوته إىل االحتاد   كما قلنا   من املنطلق الطبيعي واملنطقي

إىل توحيد  وشعبها أوال يف مواجهة االستعمار الفرنسي بسلطانه وجربوته، فكانت الدعوة
عنصري الوطن : العرب والرببر. مث كانت الدعوة إىل احتاد األحزاب الوطنية اليت تعمل 
لتحرير اجلزائر. وكان الشيخ يلح يف هذه الدعوة ويؤكدها ويكررها، ويناضل عنها بقوة 

  يقول يف ذلك :
ه ما نَ َود، )كل مسلم عريب جزائري خملص يمؤيدان يف الدعوة إىل هذا االحتاد. َويَودم من

ويَعتقد فيها ما نعتقده، من أنّه املعقل الوحيد للقضية اجلزائرية، والوسيلة الوحيدة 
لنجاحها؛ ويرى ما نرى من آاثر هذا التفرق الشنيع الذي شّتت مشل هذه األمة الضعيفة، 
فزادها ضعفا على ضعف، يف وقت تطّلعْت فيه إىل املطالبة حبقها، فهي فيه أحوج ما 

 .  مجع القوى، والتئام الشمل، واحتاد الكلمةتكون إىل
َترِد علينا رسائل كثرية من عقالء األمة املخلصني هلا، الساملني من عصبية احلزبية، وكلها 
حض على السعي يف االحتاد بني األحزاب، ومجع الكلمة املتفرقة يف هذا الوقت، اليت 

هذا اجلو الذي كله نذر  جتمعت فيه مجوع االستعمار على دحض حقنا بباطله، ويف
وخماوف، والرسائل على كثرهتا حبيث ال خيلو منها بريد يومي، وخصوصا يف األسابيع 

التشهري بضرر اخلالف، والتنويه بضرورة : كأمنا كتبت بقلم واحد يف أمور ثالثة  – األخرية
د تغاىل االحتاد، وتعليق األمل يف مجع الكلمة على كاتب هذه السطور ومجعية العلماء. وق

بعض الكاتبني، فعصب قضية االحتاد برأس كاتب هذه الكلمة، وجعلها عهدة يف عنقه، 
فقفز إىل  – وهو من ذوي اآلراء النرية والعلم الواسع واإلخالص احملقق – وابلغ بعضهم

 . غاية الغاايت، وهي مجع الكفاءات يف حزب واحد
وي يف إدراكه مجيع الناس، وأما أما ضرر اخلالف على القضية اجلزائرية، فهو أمر يست

ضرورة االحتاد فهي أمر ال خيتلف فيه عاقالن، وهو أمنية كل مسلم خملص لدينه وجنسه 
ووطنه، وقد شعر به املسؤولون من رجال األحزاب فتداعوا إليه جهرة، يف حني حّدة 

نظر يف اخلالف وعنفوانه، ووجود أقوى أسبابه. وال مياري يف لزوم االحتاد إال قصري ال
العواقب، أو خادم لركاب االستعمار من حيث يدري أو ال يدري، أو مدخول النسب يف 
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 . 10الوطنية(
 : توحيد الشمال اإلفريقي

توحيد فكرهتا، وتوحيد عبادهتا، وتوحيد وقفتها، ورصها : وبعد توحيد اجلزائر شعبا ووطنا
إجته الشيخ إىل توحيد :  ريب فيهصفا واحدا يف مواجهة املعركة املرتقبة، اآلتية يف يوم ال 

كله. فإمنا هو وطن واحد، وشعب واحد، بعضه   -أو املغرب العريب – الشمال اإلفريقي
من بعض، وأقصاه موصول أبدانه، فهو شعب عريب مسلم، ربطت بينه العروبة واإلسالم،  

لبالد من نريه كما ربط بينه اهلَّم الواحد، واملصري الواحد، هو حماربة االستعمار، وحترير ا
 . وانره، ومن ذله وإساره

لذا كان حريصا أن يثبت بنصاعة بيانه، وفصاحة لسانه، وسطوع برهانه : أن الشمال 
وأن اإلسالم قد أذاب بني اجلميع كل الفروق .  اإلفريقي كله عريب، كما أن كله مسلم

لصالة خلف العرقية، ووحدهم خلف القرآن الكرمي، والرسول العظيم، كما وحدهم يف ا
إمام واحد، يتلون كتااب واحدا، ويؤدون حركات واحدة، ويتعرفون إىل هللا بعبادة واحدة، 

 . تفتتح ابلتكبري، وتنتهي ابلتسليم
حتدث الشيخ عن وحدة الشمال اإلفريقي بلسان صادق، وبيان دافق، وبرهان انطق، يقيم 

ادل، تقرأ للشيخ مقاال يف  احلجة على اخلصم، وخيرس لسانه فال يتكلم، ويفحمه فال جي
 : )البصائر( حتت عنوان  )عروبة الشمال اإلفريقي(  يقول فيه

)عروبة الشمال اإلفريقي جبميع أجزائه طبيعية، كيفما كانت األصول اليت احنَدرْت منها 
الدماء، والينابيع اليت انفجرْت منها األخالق واخلصائص، والنواحي اليت جاءت منها 

ليد؛ وهي أثبتم أساسا، وأقدم عهًدا، أصفى عنصرًا من إنكليزية اإلنكليز، العادات والتقا
 . وأملانية األملان

قضت العروبة بقّوهتا وروحانيتها، وأدهبا، ومسمّو خصائصها، وامتداد عروقها، يف األكرمني 
على بربرية كانت منتشرة هبذا  – األمَول من نبات الصحارى، وبمناة احلضارات فيها

وبقااي آرية كانت منتشرة فيه؛ وفعل الزمن الطويل فعَله حىت نسى الناس ونسي الشمال، 
التاريخم احلديثم أنه هنا جنسا غري عريب؛ وضرب اإلسالم بيسره ولطف مداخله، ومالءمة 
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على كل عرق  – عقائده للفطر، وعبادته لألرواح، وآدابه للنفوس، وأحكامه للمصاحل
صوت يهتف بذكرى إىل ماض بعيد؛ وزاد العروبَة تثبيتا ينبض حبنني إىل أصل، وعلى كل 

ومتكينا يف هذا الشمال هذه األجبدية العربية الشائعة اليت حفظت أصول الدين، وحافظت 
لت األحكام واحلقوق،  على متون اللغة، ودّونت اآلداب والشرائع، وَكَتبت التاريخ، وسجه

 ارة. وفتحت الباب إىل العلم، وكانت السبيل إىل احلض
كل هذه العوامل صرّيت هذا الشمال عربيا قاره العروبة على األسس الثابتة : من دين 

 عريب، ولغة عربية، وكتابة عربية، وآداب عربية، ومنازع عربية، وتشريع عريب.. وجاء التاريخ
ى، وجاءت اجلغرافيا الطبيعية فوصلت هذا  – وهو احلكم يف مثل هذا – فشهد وأده

ت العروبة من جزيرة العرب.. وجاء الزمن بثالثة عشر قران، تشَهد ِسنوها الشمال مبناب
  .11وأايمها أبهنا فَرغْت من عملها، ومّت التمام(

ويعود إىل املوضوع يف خطابه التارخيي للوفود العربية واإلسالمية لألمم املتحدة يف ابريس 
 : فيقول

جزائه دماء األجداد، ولسان العرب، )وإن هذا الشمال اإلفريقي كل ال يتجزأ تربط بني أ
ودين اإلسالم، وسواحل البحر يف الشمال، وحبال الرمال يف الصحاري وسالسل 

واحتاد املاء واهلواء والغذاء، وإهنا خلصائص جتمع األوطان . األطلس األشم يف الوسط
وإمنا  املتباينة، فيكف ال جتمع الوطن الواحد؟ إن تفرق هذه األجزاء مل أيت من طبيعتها

جاء من طبائعنا الدخيلة، ومن أتثراتنا الغربية ابلدخالء، وإنين متفائل أبن هذه الليلة 
ستكون فاحتة لعهد جديد، واحتاد عتيد، ونور من الرمحة واإلخاء، يتنظم املغارب يف 
سلك، إنين متفائل مبا يتفاءل به السارون املدجلون من انبالج الفجر، فعسى أن يتحقق 

ل فتكون هذه الليلة أول خيط يف نسيج الوحدة اإلفريقية اليت هي آخر أمل هذا التفاؤ 
للمتفائلني مثلي، وأن العنوان الدال على ما وراءه هو : اجتماع مجيع حركات الشمال 
اإلفريقي يف هذا احملفل الزاهر، وأن البشري بتحقق هذا األمل هو امتزاجنا إبخواننا الشرقيني 

كاهتم أن جتتمع حركاتنا كلها يف صعيد واحد، وكلها لسان يعرب، حول هذه املوائد ومن بر 
وقلب يفكر، وآذان تسمع، وإان لنرجو أن تكون قلوبنا غدا غري قلوبنا ابألمس، وأن نفيء 

 . 12إىل احلق الذي أمر هللا ابلفيأة إليه، وإن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم(
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  :توحيد العرب
اجلار ذي القرىب، يسعى إىل اجلار اجلنب، : مال اإلفريقي أو املغرب العريبوبعد وحدة الش

بقية العرب يف املشرق، فيدعو إىل وحدة أمة العرب مجعاء، من حميطها إىل : وهم
 . خليجها

  :توحيد أمة اإلسالم
ينتهي إىل : وهو حني يدعو إىل وحدة اجلزائر، فوحدة املغرب العريب، فوحدة العرب

 . كربى ألمة اإلسالم كلها، من احمليط إىل احمليط، من جاكرات إىل مراكشالوحدة ال
وطاملا كتب اإلبراهيمي يستصرخ املسلمني ليجتمع مشلهم، ويتحد صفهم، وينعي عليهم 
تفرقهم، ودينهم يوجب عليهم أن جيتمعوا، وينكر عليهم تقاطعهم ومصلحتهم تفرض 

البصائر حتت عنوان  )أرحام تتعاطف( جاء وقد كتب كلمة قوية يف . عليهم أن يتواصلوا
 : فيها

)طاملا نعينا على املسلمني خصوصاً، وعلى الشرقيني عموما، هذا التقاطع الذي شتت 
مشلهم، وفّرق جامعتهم، وصرّيهم لقمة سائغة للمستعمرين، وطاملا شرحنا للمسلمني أسرار 

األدلة، وضربنا هلم األمثال،  التواصل والرتاحم والتقارب الكامنة يف دينهم، وأقمنا هلم
ر الشر تتواىل، فيتماَرْون هبا، وصيحاتم الضحااي  قنا املثمالت، وَجلْوان العرب؛ وكانت نمذم وسم

ون عنها ؛ والزمن سائر، والفلك دائر ؛ وهم يف غفلة ساهون  . منهم تتعاىل، فيِصمُّ
سالم ؛ إىل الروحانية دعوانهم إىل اجلامعة الواسعة اليت ال تضيق بنزيل، وهي جامعة اإل

اخلالصة اليت ال تشاب بدخيل، وهي روحانية الشرق ؛ وحّذرانهم من هذه األفاحيص 
الضيقة، والوطنيات احملدودة، اليت هي منبع شقائهم، ومبعث بالئهم، وبيهنا هلم أهنا 

هم منها التف ُم ريق، دسيسة استعمارية، زيّنها هلم مساسرة الغرب، وعلماؤه وأّدالؤه ؛ وغايتم
يمفسد  – هبذه الدسيسة وأشباهها – مث التمزيق، مث القضم، مث اهلضم، وأن االستعمار

ض دين هللا عندهم ؛ ففطرة هللا تملِهم نصر األخ ألخيه، ومحاية اجلار  فطرة هللا فيهم، وينقم
جلاره؛ ودين هللا يوجب حقوق األخوة، ويدعو إىل إيثار اجلار واإلحسان إليه ؛ وهو هبذا 

م التناصر، ويقيم يف األرض شرعة التعاون، فما من جار إال له جار والناس كلهم يعمِّ 
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متجاورون، جوار الدار للدار، فجوار القرية للقرية، فجوار املدينة للمدينة، فجوار الوطن 
للوطن؛ فإذا أخذوا هبذه الشرعة وأقاموا حدودها عّم التناصر والتعاون، وسّدت املنافذ 

 . 13على املفسدين يف األرض(على املتغريين، و 
  :داؤان االنقسام ودواؤان الوحدة

ويذكر الشيخ اإلبراهيمي يف خطابه الذي ألقاه يف ابريس أمام الوفود العربية اإلسالمية يف 
األمم املتحدة هذه الكلمات القوية املزلزلة واملعربة عن داء الفرقة ودواء الوحدة بقلمه البليغ 

 : أيها األخوان : املبدع
)إن النقطة اليت ابتدأ منها بالؤان وشقاؤان هي أهنم أرادوان على االنقسام، وزينوه لنا كما 
يزين الشيطان لإلنسان سوء عمله، فأطعناهم وانقسمنا، فوسعوا شقة االنقسام بيننا 
أبمواهلم وأعماهلم وآرائهم وعلومهم، ومل يرتكوا أداة من أدوات التقسيم إال حشدوها يف هذا 

يل، ومل يغفلوا األستاذ والكاتب والراهب واملرأة والتاجر والسمسار حىت بلغوا الغاية يف السب
تقسيمنا شيعا ودوال وممالك، كما توزع قطعة األرض الكبرية الصاحلة، إىل قطع صغرية ال 
تصلح واحدة منها وال تكفي، مث عمدوا إىل خريات األرض فاحتكروها ألنفسهم، 

رة، فكان هلم منها حظ العقل، ولنا منها حظ واستخرجوها بعقوهلم امل دبِّرة، وأيدينا املسخه
اليد، ولو أننا تعاسران عليهم من أول يوم يف تقسيمنا، ولذان بكعبة الوحدة نطوف هبا 

 . ونلتزم أركاهنا ملا انلوا منها نيال، وملا وصلنا إىل هذه احلالة
درجة من الضعف املادي والضعف أما وقد بلغوا من تقسيمنا ما يريدون، وأصبحنا يف 

العقلي نعتقد فيها أن هللا خلقنا خلقة األرنب، وخلقهم خلقة األسد، وجف القلم، وال 
تبديل خللق هللا فأول واجب علينا، بل أول نقطة جيب أن نبتدئ منها السري، هي أن 

ر عليه بضده، وهو الوحدة الشاملة جلميع األ ر هبذا االنقسام، ونمَكفِّ جزاء، وكيف نمَكفِّ
يكون ذلك وقد بنيت على ذلك التقسيم أوضاع جديدة، وممالك وملوك وحدود، وإن 
تغيري املمالك لصعب، وإن فطام امللوك عن لذة امللك ألصعب منه ؟ فلنلتمس مفتاح 
قضيتنا من بني هذا الركام من األدوات البالية، ولنعتصم ابألمر امليسور، وهو أن نوّحد 

والتجارة وأوضاعها، ولنطمس هذه احلدود الفاصلة بني أجزاء الوطن التعليم ومناهجه، 
الواحد، ولريتفق بعضنا ببعضنا، فيما يزيد فيه بعضنا على بعضنا، ولنكن يدا واحدة على 

This file was downloaded from QuranicThought.com



األجنيب، ولنعترب املعتدي على جزء منا معتداي على مجيع األجزاء، وعدو العراق هو عدو 
لته إيطاليا يف ضم أجزائها، وما فعلته أملانيا، وما مراكش، ولنذكر من خصال األمم ما فع

فعلته فرنسا اليت مل تنم هلا عني يف قضية األلزاس واللورين، ولو أن معتداي اعتدى على جزء 
من إنكلرتا )وهي كجزيرة العرب( تداعى اإلنكليز من أطراف األرض السرتجاعه، فلم ال 

  نكون كذلك ؟
جدان فيه اتبوا عن سريهتم فينا وأقلعوا، أما من الن  إهنم إن علموا ذلك منا، وعلموا

 . لألكل فليس من حقه أن يلوم اأَلَكَلة
والذي روحي بيده... ما يسرين أن للعرب مثاين دول، وال أن للمسلمني عشرين دولة، ما 
داموا على هذه احلالة، وإمنا يسّرين ويثلج صدري ؛ أن يكون املسلمون كلهم شعبا واحدا 

واحدة، وعلى عقيدة يف احلياة واحدة، وعلى اجتاه إىل السعادة واحد، فإذا وجد حبكومة 
هذا الشعب مل يبق هلؤالء األقوايء إال أن يقولوا : إن يف الشرق قوما جبارين، وإنه مل يبق 

 . لنا بينهم موضع
وا وحتمْيوا إن القوم استضعفوان، ففرقوان فأكلوان لقمة لقمة، فَأْوِجدوا هذا الشعب املوحد حَتْي

العامل به، أْوِجدوه َتْسَعدوا وتمْسِعدوا العامل به... إن العامل اليوم مريض، وإنه يلتمس الشفاء، 
فأروه أن يف اإلسالم شفاءه، وأنه يف خصام منهك، وأنه يلتمس احلكم، فأحيوا اإلسالم 

ففي الصحيح يكن حكما يف مشكلة هذا العصر... مشكلة الِغىَن والفقر... تكّتلوا 
استطاعتكم أن تتكتلوا... تكّتلوا ميدكم العصر بروحه... إنه عصر التكتل، وإن األقوايء مل 
ت مْغن عنهم قوهتم شيئا، فأصبحوا يلتمسون أنواعا من التكتل مع القريب، ومع الغريب، 

  .14! فهذه، إنكلرتا تتكتل، وهذه أمريكا، وهذه روسيا... فكيف ال يتكتل الضعفاء؟
م( فكيف لو عاش إىل عصران، 1952 يخ قبل أكثر من نصف قرن  )سنة قال هذا الش

ورأى ما فيه من تكتالت واحتادات مثل االحتاد األورويب؟!. الذي أمسى حقيقة واقعة، 
بعد حروب بني األوربيني بعضهم وبعض استمرت قروان، آخرها احلرابن العامليتان، اللتان 

 . سقط فيهما من القتلى والضحااي ابملاليني
  :بدء تفرق املسلمني يف الدين

This file was downloaded from QuranicThought.com



ويتحدث الشيخ اإلبراهيمي عن بدء ظهور التفرق يف املسلمني حديثًا ينبئ عن وعي 
 : بتاريخ األمة الفكري فيقول

أول ما نشأ يف اجملتمع اإلسالمي من جراثيم التفرق يف الدين : الكالم يف القدر واخلوض 
الفة : فهل هي شعبة من الدين تفتقر يف الصفات. وقاَرن ذلك حدوث اخلالف يف اخل

إىل تنصيص من الشارع ؟ أو هي مصلحة دنيوية ترجع إىل اختيار أهل الرأي من األمة؟ 
وقد سبق اخلالف العملي اخلالف العلمي يف هذه املسألة. وهي املعرتك األول الذي 

أهنا اشتجرت فيه اآلراء حىت تطرفت، بعد أن اشتجرت فيه الرماح حىت تقصفت. كما 
أول مسألة امتزجت فيها األنظار الدينية ابألنظار الدنيوية  )أو السياسية( كما يقولون. 

 . ويف هذا املعرتك جرثومة من التعصب اخلبيثة
مث توسعت الفتوحات وبسط اإلسالم ظله على كثري من املمالك اليت كانت هلا أاثره من 

 كل أمة طوائف دخلت عمران وشيء من سلطان. ودانت له كثري من األمم. ويف
اإلسالم، وهي حتمل أوزارًا من بقااي ماضيها. وما كادت هذه اجملموعات البشرية متتزج 

 . حىت ظهرت عليها أعراض التفرق. ويفعل اإلسالم فيها فعله
فظهر أصحاب املقاالت يف العقائد، وأحدثوا بدعة  )التأويل( الذي هو يف احلقيقة 

  حتريف مسمى بغري امسه.
فرت الدواعي لظهور املذاهب الفقهية، واملذاهب الكالمية، واملذاهب الصوفية، يف وتو 

أزمنة متقاربة، وكان لرتمجة الفلسفة اليواننية واحلكمة الفارسية واهلندية : أثر قوي يف تعدد 
املذاهب الكالمية والصوفية، مبا أتت به األوىل من حبث يف اإلهليات على الطريقة العقلية 

ومبا غذت به املتكلمني من األنظار املختلفة، وأمدهتم به من طرائق اجلدل الصرفة، 
وقوانينه. وهذا هو مبدأ التفرق احلقيق يف الدين ؛ ألن املتكلمني يزعمون أن علومهم هي 

  15! إن علومهم هي لباب الشريعة وحقيقتها: و الصوفية يقولون. أساس اإلسالم
 : ظهور املذاهب الفقهية و التعصب هلا

أما املذاهب الفقهية، فحدوثها ضروري وطبيعي ما دامت السنة مل جتمَْمع، وبعد مجعها مل 
تكن وافية ابلتنصيص على الوقائع اجلزئية. ومتوهنا وأسانيدها بعد خاضعة للتزكية 
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والتجريح؛ ألهنا مل تنقل بطريق التواتر. وما دامت مدارك اجملتهدين الذين هم املرجع يف 
فاوتة ابلقوة والضعف يف االستنباط ووجوه القياس وعلله، وما دامت الوقائع هذا الباب مت

 اليت تناط هبا األحكام ال تنضبط. 
وقد استحدث العمران أنواعاً جديدة من املعامالت الدنيوية ال عهد لإلسالم الفطري هبا. 

سالمي وصورًا شىّت من املعايش ووجوه الكسب مل تكن معروفه. فمن مساحة التشريع اإل
ومرونته أن نتناول هذه املستحداثت اجلديدة أبنظار جديدة، وتستنبط من أصوله أحكام 
لفروعها. وكل هذا ال حرج فيه ويس داخالً فيما نشكوه، بل حنن أول من يقدر قدر تلك 
األنظار الصائبة، واملدارك الراقية، ويقيمها دلياًل على اتساع التشريع اإلسالمي ملصاحل 

حيته جلميع األزمنة، وينكر على من سد هذا الباب على األمة، فزّهدها يف الناس، وصال
 استجماع وائله. وحنن أول من يقدر قدر أولئك األئمة الذين هم مفاخر اإلسالم. 

وهي يف حد ذاهتا ليست هي اليت فّرقت املسلمني، وليس أصحاهبا هم الذين ألزموا الناس 
فحاشاهم من هذا بل نصحوا وبينوا، وذلوا اجلهد يف هبا، أو فرضوا على األمة تقليدهم، 

اإلبالغ. وحّكموا الدليل ما وجدوا إىل ذلك السبيل، وأتوا ابلغرائب يف ابب االستنباط 
والتعليل، والتفريع والتأصيل، وهلم يف ابب استخراج علل األحكام، وبناء الفروع على 

املصاحل ما فاقوا به املتشرعني من األصول، ومجع األشباه ابألشباه، واالحتياط ومراعاة 
 . مجيع األمم

وإمنا الذي نعده يف أسباب تفرق املسلمني هو هذه العصبية العمياء اليت حدثت بعدها 
للمذاهب، واليت نعتقد أهنم لو بمعثوا من جديد إىل هذا العامل، ألنكروها على أتباعهم 

من الدين الذي أؤمتنوا عليه، وال من  ومقلديهم، و تربءوا إىل هللا منهم ومنها ؛ ألهنا ليست
 . العلم الذي وّسعوا دائرته

وقد طغت شرور العصبية للمذاهب الفقهية يف مجيع األقطار اإلسالمية، وكان هلا أسوأ 
  األثر يف تفريق كلمة املسلمني. وإن يف وجه التاريخ اإلسالمي منها لندواب.

دها إال بنوع سخيف من اجلدل املكابر، ال أما آاثرها يف العلوم اإلسالمية، فإهنا مل مت
يسمن وال يغين من جوع. وال عاصم من شرور هذه العصبية إال صرف الناشئة إىل تعليم 
فقهي يستند على االستقالل يف االستدالل، وإعدادها لبلوغ مراتب الكمال، وعدم 
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  .16التحجري عليها يف استخدام مواهبها إىل أقصى حد
 : خطرها املذاهب الكالمية و

وأما املذاهب الكالمية، فلم يكن أثرها ابلقليل يف تفرق املسلمني و متزق مشلهم. ولكنها 
ملا كان موضوعها البحث يف وجود هللا وإثبات صفاته، وما جيب له من كمال، وما 

كانت دائرهتا حمدودة، وكان التعمق   – يستحيل عليه من نقص، كل ذلك من طريق العقل
واص. وقعد ابلعامة عن الدخول يف معرتكها إحساسها ابلتقصري يف فيها من شأن اخل

أدواته، من جدل وعقليات حيتاج إليها يف مقامات املناظرة واحلجاج. فليس علم الكالم  
كعلم التصوف : مطية ذلواًل يندفع لركوهبا العاجز واحلازم. فالتصوف شيء غامض يسعى 

اؤه والتلبيس به. فإن خاف مدعيه إليه بوسائل غامضة. ويسهل على كل واحد ادع
الفضيحة مل يعدم سالحًا من اجلمجمة والرمز وتسمية األشياء بغري أمسائها. مت الفزع إىل 
لزوم السمت، والتذرع ابلصمت، واألعراض عن اخللق، واالنقطاع واهلروب منهم، ما دام 

الذي يفتقر إىل  هذا كله معدوداً يف التصوف، وداخاًل يف حدوده. وال كذلك علم الكالم
عقل نري وقرحية وقادة وذكاء انفذ وحيتاج منتحله إىل براعة ولسن ومران على املنطق 
ومقدامته ونتائجه وأقيسته وأشكاله. ومل كل هذا العدد ؟ كل هذه العدد للمناظرات وما 
تستلزمه من إيراد ودفع وافحام وإلزام. وأين العامة من هذا كله ؟ لذلك مل يكن هلا من 

ظ يف هذا العلم إال معرفة أمساء بعض الفرق واالنتصار هلا انتصاراً تقليدايً ولذلك كانت ح
آاثر التفريق الناشئة عن هذه املذاهب الكالمية قاصرة على طبقات خمصوصة ومل تتغلغل 

 . يف العامة كما تغلغلت آاثر التصوف
التفرق، بل مات وقد انقرضت تلك الفرق، وانقرض ابنقراضها سبب جوهري من أسباب 

مبوهتا شاغل طاملا شغل طائفة من خرية علماء املسلمني ببعضهم، وجعل أبسهم بينهم 
 شديداً، وأهلاهم مبا يضر عما ينفع. 

تالشت تلك الفرق ومل تبق إال أخبار معاركها اجلدلية يف كتب التاريخ، وإال آراؤها املدونة 
بق من تلك األمساء اليت كونت قاموساً يف يف كتبها فتنة للضعفاء، وتبصرة للحصفاء. ومل ي

األنساب إال امسان يدوران يف أفواه العامة وأشباه العامة، و يستعملوهنا يف أغراض عامية، 
  .17ومها  )أهل السنة واملعتزلة(
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  :ختلف دراسة علم التوحيد
ال تزال  -ةكاألزهر والزيتون  -ومن احملزن أن دراسة علم التوحيد حىت يف كلياتنا )الراقية( 

جارية على تلك الطرائق، ويف تلك الكتب. وال تزال تقرر فيها تلك اآلراء، وال تزال تذكر 
. يستعرض سيدان املدرس تلك اآلراء، مث .فيها أمساء تلك الفرق اليت مل يبق هلا وجود

واي ضيعة . يدحضها، ويقيمها مث ينقضها. وتقطع أوقات الطلبة املساكني يف ذلك
 األعمار. 

ما الشبهات اليت يوردها كل يوم مالحدة العصر ومبشرو املسيحية على اإلسالم، ويفتنون أ
هبا العلماء فضاًل عن العوام، فإن كلياتنا )العلمية الدينية( ومدرسيها ال يعريوهنا أدىن 

 . اهتمام، وال يعمرون هبا وقت الطلبة. فيا للفضيحة
يه حقائق الدين وأشد منافاة لروحه، وأقوى وأما املذاهب الصوفية فهي أبعد أثرًا يف تشو 

أتثريًا يف تفريق كلمة املسلمني؛ ألهنا ترجع يف أصلها إىل نزعة غامضة مبهمة تسرتت يف 
أول أمرها ابالنقطاع للعبادة، والتجرد من األسباب، والعزوف عن اللذات اجلسدية، 

يحية، وهو التسليم والتظاهر ابخلصوصية، وكانت أتخذ منتحليها بشيء من مظاهر املس
املطلق، وشيء من مظاهر الربمهية، وهو تعذيب اجلسد وإرهاقه، توصاًل إىل كمال الروح، 

وأين هذا كله من روح اإلسالم و هدي اإلسالم ؟ ومل يتبني الناس خريها من !  زعموا
شرها ملا كان يسودها من التكتم واالحرتاس حىت جرت على ألسنة بعض منتحليها  

فراب أئمة الدين أمرها. وانفتحت أعني . ترمجة لبعض ما حتمل من أوزار كلمات كانت
حراس الشريعة، فوقفوا هلا ابملرصاد، فالذ منتحلوها بفروق مبتدعة يريدون أن يثبتوا هبا 
خصوصيتهم كالظاهر والباطن، واحلقيقة والشريعة، إىل ألفاظ أخرى من هذا ال خترج يف 

 . ننيفحواها عن جعل الدين الواحد دي
وما كاد السيف الذي سّل على احلالج وصرعى خمرقته يغمد، ويوقن القوم أهنم أصبحوا 
مبنجاة من فتكاته حىت أمجعوا أمرهم و أبدوا للناس بعض مكنوانت أسرارهم ملفوفة يف 
أغشية مجيلة من األلفاظ، و حمفوفة بظواهر مقبولة من األعمال. وحاولوا أن يصلوا حنلتهم 

جبرها بصاحب الشريعة أو أبحد أصحابه فلم يفلحوا وافتضحت حيلتهم تلك بعجرها و 
وانقطع احلبل من أيديهم فرجعوا إىل ادعاء الكشف وخرق احلجب واالطالع على ما وراء 
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احلس إىل آخر تلك  )القائمة( اليت ال زلت تسمعها حىت من أفواه العامة، وجتدها يف 
  .18معتقداهتم

   

 نهاجاً وطريقاً. التوعية والرتبية: م -3

اعتمد الشيخ اإلبراهيمي يف منهجه اإلصالحي على ركيزتني أساسيتني؛ مها: التوعية 
والرتبية. ومها يف الواقع ركيزات مجعية العلماء، فما كان للشيخ أن حييد عنهما. وهو األمني 

ما يف طريقها الذي رمسته من أول يوم.  ِضي هبا ٌقدم
م

 على مسرية اجلمعية وامل

  التوعية، فهي جلماهري الشعب، الذي هو هدف اإلصالح ووسيلته معا.أما 

وأما الرتبية، فهي للطالئع اليت ينتظر منها أن تقود معركة التحرير، ومعركة البناء والتقدم 
 فيما بعد. 

 التوعية: 

تقوم  -كما هي يف نظر مجعية اإلصالح منذ نشأت   -وكانت التوعية يف نظر الشيخ 
فهما صحيحا، حبيث تنشئ مسلما سليم العقيدة، صحيح العبادة،  على فهم الدين

مستقيم السلوك، عزيز النفس، قوي اجلسم، حر اإلرادة، مستنري العقل، حمبا للخري، غيورا 
 . على أهله ووطنه ودينه، عاملا مبن هو صديقه ومن هو عدوه

األمل يف حتقيق النصر وكان إنشاء هذا اجليل هو ق مرّة عني الشيخ وإخوانه، وكان هو معقد 
املنشود على االستعمار الفرنسي، وما خّلفه من آاثر يف األنفس والعقول واحلياة، وكان 
االستعمار الفرنسي اللعني يعرف متام املعرفة : أن هذا اجليل هو اخلطر احلقيقي على 

، ولكن وجوده وبقائه يف اجلزائر، ولذا كان له ابملرصاد، وكان يعوق طريقه بكل ما ميكنه
اإلبراهيمي كان ماضيا يف سبيله، مستعينا بربه، مشدود األزر إبخوانه من العلماء، وبشعبه 

 اجلزائري األيّب. 
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وكانت جوالت الشيخ يف طول البالد وعرضها، ودروسه وخطبه وحماضراته، وأحاديثه 
قيقي، اخلاصة والعامة، ومقاالته يف )البصائر(: كلها تدور حول إيقاظ الوعي الديين احل

وتنقية الفكر اإلسالمي من اخلرافات واألابطيل والبدع، اليت شّوهت وجه الدين اجلميل، 
وأضافت إليه من الزوائد والشوائب ما كّدر صفاءه، ولوث نقاءه، ومن احملداثت ما عّسر 

 الدين الذي أراد هللا به اليمسر ومل يرد به العمسر، وما جعل فيه من حرج. 

سبيل يهدم لبنة من لبنات االستعمار املخرِّب، ويضع لبنة يف بنيان وكل عمل يف هذا ال
اجلزائر العربية املسلمة، جزائر الغد، ويغرس اآلمال يف أنفس اجلزائريني؛ بقدر ما يغرس 

 . املخاوف يف قلوب الفرنسيني

 : أشنع أعمال فرنسا يف اجلزائر

سته فرنسا يف اجلزائر منذ ويتحدث العالمة اإلبراهيمي عن التخريب اهلائل الذي مار 
 :  19احتالهلا، فيقول

م دولة مستقلة غنية، متلك  1830كانت اجلزائر قبل احتالل الفرنسيني هلا يف سنة 
خصائص الدولة يف ذلك العصر، وأمهها العلم ابلدين والدنيا، وفيها من األوقاف 

يف قمْطر إسالمي آخر، اإلسالمية الدارّة على العلم والدين ووجوه الرب ما ال يوجد مثله 
ومنذ تغّلب عليها االستعمار الفريد يف اخلبث، وهو يعمل جاهدا على قتل شخصيتها 
ابلقضاء على الدين واللغة العربية، وكان أول عمل قام به هو مصادرة األوقاف اإلسالمية 

ت واملعاهد التابعة هلا من مساجد ومدارس وزوااي، وحتويلها إىل كنائس وثكنات وإسطبال
وميادين ومرافق عامة، مث أصدرت قانوان ال نعرف له نظريا يف اتريخ البشرية العاقلة يقضي 
ابعتبار اللغة العربية لغة أجنبية يف وطنها وبني أهلها، يتوقف تعليمها على إذن خاص 
وشروط ثقيلة، وزادت تلك الشروط على األايم ثقال وعنتا، حىت أصبحت يف السنوات 

وأصبح معّلم العربية يقف يف قفص االهتام مع اللصوص والسافكني،  األخرية ال تطاق،
 وجتري عليه العقوابت مثلهم ابلسجن والتغرمي والتعذيب. 

مث دأب االستعمار )من مائة ونيف وعشرين سنة( على طمس كل أثر لإلسالم والعربية، 
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ها يف األمة وقطع كل صلة بينهما وبني الشرق، ليتم له مسخ األمة اجلزائرية، وإدماج
الفرنسية، ولكن املناعة الطبيعية يف هذه األمة، وتصلبها يف احملافظة على الرتاث اإلسالمي 

 املقدس، وعلى خصائصها الشريفة: دفع عنها ذلك البالء، وأنقذها من ذلك املصري. 

 : توعية الشعب وتنويره

زائري، وحترير عقله ويشرح الشيخ ما تقوم به مجعية العلماء من تنوير وتوعية للشعب اجل
ووجدانه وإرادته من األوهام والضالالت، وشغله مبعايل األمور عن سفاسفها، ووصله 
ابحلق بدال من ركضه وراء الباطل، عن طريق املساجد واألندية وغريها. فيتحدث عن مبدأ 

 مجعية العلماء وغايتها فيقول: 

 : غاية مجعية العلماء حترير الشعب اجلزائري

ية العلماء يرمي إىل غاية جليلة، فاملبدأ هو العلم، والغاية هي حترير الشعب مبدأ مجع
اجلزائري، والتحرير يف نظرها قسمان: حترير العقول واألرواح وحترير األبدان واألوطان، 
واألول أصل للثاين، فإذا مل تتحرر العقول واألرواح من األوهام يف الدين ويف الدنيا، كان 

العبودية واألوطان من االحتالل متعذرا أو متعسرا، حىت إذا مت منه شيء  حترير األبدان من
 اليوم، ضاع غدا، ألنه بناء على غري أساس، واملتوهم ليس له أمل، فال يرجى منه عمل. 

بتحرير العقول واألرواح، متهيدا  -من أول يوم نشأهتا  -لذلك بدأت مجعية العلماء 
حمكما، لوعظ الكبار وإرشادهم ابلدروس واحملاضرات، للتحرير النهائي، فوضعت برانجما 

يف –حىت بلغت من ذلك أقصى غاية من اجلهد وأقصى غاية من النتائج، وأصبح الشعب 
صايف الفكر، مستقل العقل، متوهج الشعور، مشرق الروح، فامها للحياة، واسع  -مجلته

على ربط احلاضر ابملاضي، األمل فيها، عامال للحرية واالستقالل، مؤمنا مباضيه، عامال 
ووصله ابلوطن العريب األكرب، متبصرا يف وزن رجاله، ال ينطلي عليه غش الغشاشني وال 
تدجيل الدجالني. ومعلوم أن هذه املعاين ال تدخل النفوس دفعة واحدة، وإمنا تكمل 
ابلتدرج، والذي وصل إليه الشعب اجلزائري من هذا هو نتيجة نيف وعشرين سنة من 
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 ل جدية متواصلة، ولكنه ال يتم عادة يف أقل من مخسني سنة. أعما

 : أعمال مجعية العلماء يف التعليم العريب والتوعية

 ويعدد الشيخ ما قامت به مجعية العلماء من أعمال جميدة للشعب، فيقول: 

زادت اجلمعية على هذا العمل العام آخر خاصا، وهو العمل على ختريج جيل :  أوال
ى هذه املعاين يف الصغر، ويثبتها ابلعلم الصحيح، لتحارب االستعمار بسالح جديد، يتلق

من نوع سالحه وهو العلم، فأسست يف هذين العقدين من السنني حنو مائة ومخسني من 
املدارس االبتدائية للعربية والدين، وشيدهتا مبال األمة، وصريهتا ملكا لألمة، وهي تضم 

لميذ، من محلة الشهادات االبتدائية من مدارس اجلمعية. اليوم ما يقرب من مخسني ألف ت
 )وسنتحدث بتفصيل عن هذا األمر عند حديثنا عن عنصر الرتبية(. 

مبا أن املساجد اليت هي تراث األجداد، صادرهتا احلكومة الفرنسية وصادرت :  اثنيا
كثريا   أوقافها من يوم االحتالل، فأحالت بعضها كنائس وبعضها مرافق عامة، وهدمت

منها لتوسيع الشوارع واحلدائق، واحتفظت ابلباقي لتتخذ منه حبالة جتر أشباه املوظفني 
الدينيني، وما زالت إىل اآلن هي اليت تعني األئمة واخلطباء واملؤذنني والقومة، ولكنها 
تستخدمهم يف اجلاسوسية واملخابرات، وجتري عليهم املرتبات من اخلزينة العامة، لذلك 

اجلمعية إىل هذه الناحية احليوية وشيدت مبال األمة حنو سبعني مسجدا يف أحناء  التفتت
القطر، ألداء الشعائر وإلقاء الدروس الدينية، واحلكومة الفرنسية تنظر إىل هذه املساجد 

 نظرهتا إىل احلصون املسلحة. 

الديين والعريب،  يف اجلزائر مئات اآلالف من الشبان العرب املسلمني، فاهتم التعليم:  اثلثا
وال تلقاهم اجلمعية يف املدارس وال يف املساجد، واالعتناء هبم واجب، فأنشأت هلم 
اجلمعية عشرات من النوادي املنظمة اجلذابة، تلقي عليهم فيها احملاضرات العلمية والدينية، 

 لتوجيه. واالجتماعية، وأّدت هذه النوادي أكثر مما تؤديه املدارس واملساجد من الرتبية وا

: أنشأت اجلمعية للعمال اجلزائريني يف ابريس وغريها من مدن فرنسا عشرات من رابعا 
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النوادي وزّودهتا بطائفة من الوعاظ واملعلمني من رجاهلا، يتعلم فيها أولئك العملة 
ضرورايت دينهم ودنياهم، ويتعلم فيها أبناؤهم اللغة العربية تكلما وكتابة، ويرتبون على 

الوطنية، وقد استفحل أمر هذه النوادي وأتت مثراهتا قبل احلرب األخرية، مث قضت الدين و 
عليها احلرب، مث حاولت اجلمعية جتديدها بعد احلرب، غري أن التكاليف املالية تضاعف 

 وأحدها إىل اآلالف، فكان ذلك وحده سببا للعجز. 

مية، بوسائل دبرهتا أنقذت اجلمعية عشرات اآلالف من أبناء اجلزائر من األ: خامسا
 . 20وجنحت فيها جناحا عجيبا، وأن هذا العمل من غرر أعماهلا ألن األمية تشل الشعوب

 امليدان الداخلي أوىل ابالهتمام: 

ميداانن للكفاح : ميدان  -ومن قبله الشيخ ابن ابديس -كان أمام الشيخ البشري 
مار العقول والنفوس والضمائر االستعمار اخلارجي، وميدان االستعمار الداخلي... استع

ابألوهام والضالالت والبدع، فاختار الشيخان البدء ابمليدان الداخلي، فهو أحق وأوىل 
 ابالهتمام. 

 وعلل ذلك الشيخ اإلبراهيمي، فقال : 

كانت احلكمة الختياران امليدان األول للهجوم، أن موضوع النزاع ديين، وحنن علماء دين 
لعلمية حىت االستعمار وأعوانه، وال يستطيع االستعمار أن ينتصر يعرتف لنا ابإلمامة ا

وإمنا ينتصر هلم بوسائل أخرى ال تؤثر يف هدفنا الذي ، ألوليائه يف نزاع ديين انتصارا سافرا
نرمي إليه، وهو انتزاع األمة من هؤالء املستغلني هلا ابسم الدين، وإنقاذها من جربوهتم، 

هنم الومهي، كانت معنا على االستعمار اخلارجي احلقيقي، ومن وأننا إذا حررانهم من سلطا
 مل يكن الشعب معه كان خمذوال يف كل ميدان. 

بدأان هذه احلركة جبنب حركة التعليم الديين العريب، وأطلقنا عليها امسها احلقيقي، وهو: 
 )اإلصالح الديين( وهو اسم يهيج أصحاب البدع والضالالت من املسلمني يف الدرجة

األوىل، ويهيج االستعمار اخلارجي يف الدرجة الثانية، فكان من تفاوت التهيج فسحة، 
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سران فيها خطوات إىل النجاح، وكانت أعمالنا تسري يف دائرة ضيقة، ألن االستعداد 
 لظهور مجعية العلماء مل يتم إذ ذلك، وكان مبدأ )العمليات( بدروس دينية وحماضرات. 

د بن ابديس: أنه ال بد من جريدة تظاهر الفكرة وختدمها، فأنشأ ورأى املرحوم عبد احلمي
جريدة )املنتقد( وهي أول جريدة إصالحية ابلشمال اإلفريقي، فكانت أرفع صوت وأفعل 
وسيلة لنشر اإلصالح الديين، فاراتع هلا االستعمار الفرنسي وعطلها يف مدة قريبة مبا 

ابسم )الشهاب( كانت أسد رماية، وأوسع  ميلك من قوانني، فأصدر املرحوم جريدة أخرى
خطى من سابقتها، وسكت عنها االستعمار فنقلها صاحبها من جريدة إىل جملة، طال 
عمرها بضع عشرة سنة ورافقت سنوات اإلرهاص جبمعية العلماء، فسجلت خطوات 

د احلركة، وكانت هلا مواقف رائعة يف عدة ميادين، فخدمت العلم والدين والسياسة، وترد
صداها يف املغارب الثالثة، فرتكت يف كل قطر أثرا محيدا يف النفوس، وفضحت االستعمار 
الفرنسي فضائح ال ينسى خزيها، وبدروس األستاذ عبد احلميد بن ابديس، وجملته 
الشهاب، استحق لقب )ابين النهضة اجلزائرية جبميع فروعها(، وأنشأ بعض اإلخوان 

 ا جوالت يف حرب البدع ولكنها مل تعمر إال قليال. جريدة مساها )اإلصالح( كانت هل

تساوقت اآلاثر املختلفة إىل غرض واحد، آاثر دروس اإلسالم احلية من ابن ابديس، يف 
نفوس تالميذه، وقد أصبحوا آالفا، وآاثر دروسه العامة يف التفسري واألخالق واالجتماع، 

كثرهم من العامة، وآاثر احلرب يف وقد أصبح سامعوها املتأثرون هبا عشرات اآلالف، وأ
األمة كلها، وآاثر العلماء املصلحني بعد أن تكاثر عددهم وتالحق مددهم، وعاونوا على 
تنوير األفكار وتوجيه األذهان لفهم حقائق الدين والدنيا، وهداية النفوس الضالة إبرشاد 

 القرآن وسرية حممد وأصحابه، وجتلية التاريخ اإلسالمي. 

ذلك كله حداء قوي مطرب، سارت عليه األمة اجلزائرية عقدا من السنني، من  وأتلف يف
م، واستوى يف التأثر املوافق منها واملخالف، وأوائل 1930م إىل سنة 1920سنة 

هنضات األمم تفتقر دائما إىل املخض العنيف ابلكالم والرأي واجلدال والوفاق واخلالف، 
  .21ة مث يصفيها، وهو دليل حياة الشعور فيهاوذلك املخض هو الذي ينشئ فيها احليا
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 : الرتبية

ْثلى لغرس التعاليم  -ويف نظر اجلمعية  -وكانت الرتبية يف نظر الشيخ 
م

هي الوسيلة امل
، يف عقول الناشئة ويف قلوهبم. -ومعها النزعة العروبية والوطنية -اإلسالمية التجديدية، 

حتل اجلزائر على أن جيردها من هويتها ومقاومة تيار )الفرنسة( الذي يعمل منذ ا
اإلسالمية والعربية. وذلك بفرض الفرنسية لغة وحيدة يف التعليم، وإبعاد العربية متاما عن 
هذا اجملال. وحذف الدين اإلسالمي من جمال الرتبية والتعليم حذفا اتما، ابعتبار أن 

 . الدولة )علمانية( )الئكية( وأهنا ال تعلم الدين يف مدارسها

فكان املطلوب هنا عمال مضادا ملا يهدف إليه املستعمر، تقوم الرتبية فيه على أساس أن 
 . الدين هو األساس. والعربية هي اللسان

فإذا كان التعليم الفرنسي السائد يقصد إىل فرنسة اجلزائريني، فإن التعليم الذي قاده من 
إعادة )أسلمة( اجلزائريني قبل ابن ابديس، وقاده من بعده اإلبراهيمي، يقصد إىل 

و)تعريبهم( أو إىل إبقاء اإلسالم والعروبة عند من بقيا عنده، وكان شعار مجعية العلماء 
 منذ البداية: اإلسالم ديننا.. العربية لغتنا.. اجلزائر وطننا!! 

ولذا كان تركيزهم املستمر والدؤوب على ضرورة )التعليم العريب( الذي جيب أن تتاح له 
 وار )التعليم الفرنسي( السائد واملهيمن على الساحة كلها(. فرصة جب

وكانت مناهج هذا التعليم وكتبه ولغته ومعلموه وإدارته واجلو املدرسي العام، كلها تصب 
 . يف هذا االجتاه

حىت األانشيد اليت حتفظ للطالب تغرس فيهم هذه املعاين، وتنمي فيهم هذه املشاعر، مثل 
 ي ألفه اإلمام ابن ابديس نفسه، وحيفظه اجلميع: النشيد املعروف الذ

 شعب اجلزائر مسلم وإىل العروبة ينتسْب 

من قال حاد عن أصله أو قال: مات، فقد كذْب ومن حسن حظ اجلزائر: أن هللا تعاىل 
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وهبها رجال مربيا من الطراز األول، ومنحه من املواهب وامللكات ما قاد به كتيبة الرتبية 
ي ابهلدف املنشود، واملنهج املقصود، وأعد له من الرجال الكفاءة من على بصرية ووع

يذلل هبم الصعاب، ويتخطى هبم العقاب. إنه اإلمام ابن ابديس الذي كان هدية هللا 
 للجزائر، كما يتحدث عنه اإلبراهيمي. 

ابن ومن أراد أن يعرف أثر الرتبية والتعليم الذي قامت به مجعية العلماء، وبدأها اإلمام 
ابديس، فليقرأ ما كتبه اإلمام اإلبراهيمي يف البصائر، ونشر الكثري منه يف )آاثره( اليت 

 نشرت بعد وفاته، وإن مل تستوعب كل ما خطه قلمه. 

  يقول اإلبراهيمي يف إحدى مقاالته أو دراساته عن مجعية العلماء ومؤسسها :

شها: عامل ديين، ولكنه ليس  وعبد احلميد بن ابديس ابين النهضة وإمامها ومدرب جيو 
كعلماء الدين الذين عرفهم التاريخ اإلسالمي يف قرونه األخرية، مجع هللا فيه ما تفّرق يف 
غريه من علماء الدين يف هذا العصر، وأرىب عليهم ابلبيان الناصع، واللسان املطاوع، 

ائق القرآن وأسرار والذكاء اخلارق، والفكر الولود، والعقل اللماح، والفهم الغواص على دق
التشريع اإلسالمي، واالطالع الواسع على أحوال املسلمني ومناشئ أمراضهم، وطرق 
عالجها، والرأي السديد يف العلميات والعمليات، من فقه اإلسالم وأطوار اترخيه، واإلملام 

غري الكايف مبعارف العصر، مع التمييز بني ضارها وانفعها، مع أنه ال حيسن لغة من لغاهتا 
العربية، وكان التضلع يف العلوم الدينية واستقالله يف فهمها. إماما يف العلوم االجتماعية، 
يكمل ذلك كله: قلم بليغ شجاع جياري لسانه يف البيان والسحر، فكان من أخطب 

 خطباء العربية وفرسان منابرها، كما كان من أكتب كتاهبا. 

يتصل نسبه الثابت احملقق ابملعز بن ابديس،  وهو من بيت عريق يف اجملد وامللك والعلم،
مؤسس الدولة الباديسية الصنهاجية، إىل صنهاجة القبيلة الرببرية العظيمة اليت حدثناكم 
عن دوهلا وأاثرها ابجلزائر، واملعز بن ابديس هو جذم الدولة اليت كانت ابلقريوان، ويزعم 

 إحدى املوجات اليت رمى هبا الشرق بعض النّسابني أهنا مينية وقعت إىل مشال إفريقيا يف
 الغرب من طريق برزخ السويس يف األولني، كما رماه ابملوجة اهلاللية يف اآلخرين. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



هذا الرجل النابغة يشهد التاريخ أنه واضع أساس النهضة الفكرية يف اجلزائر، وقد سلك 
لك استعداده هلا املسلك العلمي احلكيم، وهو مسلك الرتبية والتعليم، وأعانه على ذ

م ببلدة قسطنطينة اليت هي  1914الفكري وكمال أدواته، فتصدر للتعليم حوايل سنة 
مستقر أسرته من املائة السابعة للهجرة، وعمره إذ ذاك دون اخلامسة والعشرين، فجمع 
عليه عشرات من الشبان املستعدين فعلمهم ورابهم وطبعهم على قالبه ونفخ فيهم من 

 وعا واحتسااب، ال يرجو إال جزاء ربه وال يقصد غري نفع وطنه. روحه، وبيانه، تط

يؤثر الرتبية على التعليم، وحيرص على غرس الفضائل يف نفوس  -رمحه هللا  -وكان 
تالمذته قبل غرس القواعد اجلافة يف أدمغتهم، ويدرهبم على أن ينهجوا هنجه يف العمل 

األوىل حىت خترّج على يده وعلى طريقته جيل للعروبة واإلسالم، فما انتهت احلرب العاملية 
من الشبان، تتفاوت حظوظهم من العلم النظري، ولكنهم طراز واحد يف العمل، وصحة 

 التفكري، واالنقطاع للجهاد. 

وكان من طريقته يف الرتبية: أن يرمي إىل تصحيح الفكر، وصقل العقل، وترقية الروح، 
ياة، وأنه يستخرج من قواعد العلوم التعليمية قواعد وتقوية اخللق، وتسديد االجتاه يف احل

 . لالجتماع، وينتزع منها دروسا يف الرتبية واألخالق

الفاعل مرفوع، والعامل يتقدم. فمن  -مثال  -فمن القواعد اإلصالحية املعروفة قوهلم 
نيها أمثال هذه اجلمل املبتذلة الدائرة على األلسن يف دراسة العلوم: كان يستخرج من معا

اللغوية: نظرات اجتماعية طبيعية. ككون الفاعل العامل مرفوع القدر عند الناس، وككون 
 العامل جيب تقدميه على الكسالن العاطل، يف مجيع املقامات. 

يف قول صاحب األلفية: )كالمنا لفظ مفيد   22وقد ذكر يل بعض من حضر درسه
رادها ابن مالك فسمعت ما أدهشين كاستقم(. قال: مسعته يقرر القاعدة النحوية اليت أ

من التحقيق الذي مل يعهد من علماء عصران، ابألسلوب الذي مل يعهد من شراح األلفية 
سابقهم والحقهم، ما عدا أاب إسحاق الشاطيب، مث انتقل إىل شيء آخر نقلين إىل شيء 

، آخر، ومسا يب من الدهشة اليت ما فوقها مما ال أجد هلا امسا، فكان درسا اج تماعيا
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أخالقيا، على ما جيب أن يكون عليه احلديث الدائر بني الناس، وأنه إذا مل يكن مفيدا يف 
املعاش واملعاد: كان لغوا وثرثرة وختليط جمانني، وإن مسّته القواعد كالما، مث أفاض يف 
االستقامة الدينية والدنيوية وأثرها يف اجملتمع، فعلمت أن الرجل يعمل على أن خيرج من 
تالمذته رجاال، وأنه جيري هبم على هذه الطرائق ليجمع هلم بني الرتبية والتعليم، وكأنه 

 يتعجل هلم الفوائد، ويسابق هبم الزمن، ما دامت األمم قد سبقتنا ابلزمن. 

وهكذا كان األمر، فإنه أخرج لألمة اجلزائرية يف الزمن اليسري جيال يفهم احلياة، ويطلبها 
ع إليها ابألخالق املتينة، وقد كان يدرهبم على األعمال النافعة، كما عزيزة شريفة، ويتدر 

يدرب القائد املخلص جنوده، ويعدهم لفتح مصٍر، أو لقاء مصرع، ولتالمذته إىل اليوم 
مسات ابرزة يف إتقان الدعوة اإلصالحية، اليت أعلنتها مجعية العلماء يف حياته، ويف صدق 

ليم على طريقته. وهم الرعيل األول يف الثورة الفكرية اجلارفة، االجتاه، ويف إتقان صناعة التع
 اليت نقلت اجلزائر من حال إىل حال. 

وقد كان تعليمه واآلفاق اليت فتحها ذهنه اجلبار، وأسلوبه يف الدروس واحملاضرات، كل 
ا، ذلك كان ثورة على األوضاع التعليمية املعروفة يف بدلنا، حيث ابتدأ التعلم، وتوسط فيه

ويف جامع الزيتونة حيث انتهى، ومل يكن علمه نتيجة دراسته التقليدية يف البلدين، 
احملدودة بسنوات معدودة، وكتب مقروءة، على حنو ما يف األزهر، وإمنا كان علمه نتيجة 

استعداد قوي، وذكاء خارق، وفهم دقيق، وذهن صيود لشوارد املعاين، غواص إىل هناايهتا،  
 ول احلديث. كما وصفناه يف أ

م ومر ابلقاهرة ذاهبا وبدمشق آيبا وجاور ابملدينة ثالثة أشهر بعد  1913وحج يف سنة 
هجريت إليها بسنتني، وكنا جنتمع يف أغلب الليايل اجتماعا خاصا ال نتحدث فيه إال عن 
القطر الذي جيمعنا وهو اجلزائر، والبلد الذي يضمنا وهو قسطنطينة، واآلمال اليت متأل 

نا، يف ترقيته وإعداده للتحرير، فكنا جنمِْمع على أن ال وسيلة لذلك إال العلم تنتشر نفوس
أعالمه، واجلهل ينقشع ظالمه، مث تصور اخلواطر يل وله مدارس تشاد للنشء وألسنة تفتق 
على العربية، وأقالما تتشقق على الكتابة، فتصور لنا قوة األمل، ذلك كله كأنه واقع نراه 

فإذا انتهينا من التصورات أخذين ابحلجة، وألزمين ابلرجوع إىل اجلزائر، لنشرتك رأي العني. 
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يف العمل، احملقق لألمل، وأقام يل الدليل من الدين على أن هذا العمل أشرف وأقرب إىل 
كان أيىب على   -رمحه هللا -رضى هللا من اهلجرة، ومل أكن أنكر عليه هذا، ولكن والدي 

 عد ابلرجوع عند سنوح الفرصة. ذلك، فكنت أختلص ابلو 

ورجع هو من عامه، فابتدأ التعليم، وانثال عليه الطلبة من املقاطعات الثالث، وقّدر هللا 
فرجعت بعد سبع سنوات من افرتاقنا، فوجدت عمله قد أمثر، وأملنا قد بدأ يتحقق، 

 ووجدت احلرب قد فعلت فعلها يف نفوس أميت، فكان من آاثرها حياة االستعداد
الفطري، الذي أماته االستعمار يف تلك املرحلة، اليت عددان لكم ما غرسته أايمها يف 

 نفوس اجلزائريني من بذور خبيثة، كان من مثراهتا: ختدير الشعور، وإضعاف املعنوايت. 

وكان لرجوعي إىل اجلزائر يف نفس الشيخ عبد احلميد بن ابديس ما يكون يف نفس القائد 
ين، وعجز عن اقتحامها كلها، فجاءه املد لوقته، وتلقاين رمحه هللا اتسعت عليه املياد

مبدينة تونس، مهنئا يل ولنفسه وللوطن، ومذكرا بعهود املدينة املنورة، ومبشرا مبوااتة 
األحوال، وحتقق اآلمال، فكانت مشاركيت له ابلرأي والتفكري والتقدير والدعاية، أكثر مما 

ان حيول بيين وبني االنقطاع إىل ذلك من عوائق، وإن كنت هي ابلتعليم والتدريب، ملا ك
شاركت يف حتضري أذهان العامة للنهضة الكربى بسهم وافر، بواسطة دروس وحماضرات، 
ورجع أفراد من اإلخوان الذين كانوا ابلشرق مهاجرين، أو طالاب للعلم، ومجاعة من تالمذة 

ع الزيتونة، تنطوي نفوسهم من أستاذهم األستاذ ابن ابديس الذين أكملوا معلوماهتم جبام
على فكره وروحه، ومن جامع الزيتونة على متونه وشروحه، فاستقام الصدد، وانفتح 
السدد، وتالحق املدد، وكانت من أصواتنا مسموعة ما يكون من الصيحة َرّجت النائم، 

انت تلك ومن أعمالنا جمموعة ما يكون من الروافد انصبت يف النهر فجاشت غواربه، وك
  .23بداية النهضة جبميع فروعها، والثورة الفكرية بتمام معانيها

وبعد الشيخ ابن ابديس : قاد اإلبراهيمي سفينة الرتبية والتعليم، فكان يعلم بنفسه أحياان، 
ويوجه املعلمني، ويؤلف يف الرتبية، حىت أنه صنف كتااب ابسم )مرشد املعلمني( قدمه أحد 

  تاذ حممد الغسريي( فقال :أبناء اجلمعية )األس
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وضع أستاذان اجلليل حممد البشري اإلبراهيمي رئيس مجعية العلماء منذ سنوات، برانجما 
حافال للتعليم العريب جبميع أنواعه، وضّمنه أصوال عظيمة من علم الرتبية، وقد سألناه منذ 

ل، وسّلمه لنا عامني: أن جيرد لنا فصوال عملية تتعلق ابلسنوات الست االبتدائية ففع
لنطبعه وننتفع به، وطالعناه فلم جنده كالربامج املعتادة، وإمنا هو )معلم مكتوب(. فهو 
أيخذ بيد املعلم ويسري به خطوة خبطوة إىل الغاية ال يضل عنها وال جيوز، وكأمنا هو 
)ملقن( من وراء املعلم ميلي عليه الكالم ويرشده إىل كيفية العمل. لذلك آثر مجاعة من 

  .24قدماء املعلمني تسميته)مرشد املعلمني(

   

 العمل اجلماعي: ضرورة وشرطاً.  -4

وإذا كان الشيخ اإلبراهيمي يؤمن ابلتوعية والرتبية منهاجا لإلصالح، وال يكتفي مبجرد 
اخلطب الراننة، والكلمات املسجوعة، أو الدعاايت احلزبية، فإنه يؤمن كذلك، كما آمن 

اإلمام ابن ابديس )ابلعمل اجلماعي( ضرورة وشرطًا للنجاح وحتقيق شيخه ورفيقه وأسوته 
 الرجاء. 

فالعمل الفردي   مهما يصحبه من اإلتقان واإلخالص حمدود   األثر، حمصور الق درة، مقي د 
اإلمكاانت، ولكن إذا تضاّمت اجله ود، وتالمح ت الق وى، أص بحت اللبن ات املتفرق ة بني اان 

 مرصوصا، يشد بعضه بعضا. 
املرء قليل بنفسه، كثري إبخوانه، ضعيف مبفرده، قوي جبماعته، وي د هللا م ع اجلماع ة، وإمن ا ف

أيكل الذئب من الغنم القاصية، والشيطان مع الواحد، وهو من االثنني أبعد، وقد ق ال هللا 
دُّ َعضمَدَك أبَِِخيَك" تعاىل ملوسى:  [. 35]القصص:"َسَنشم

نا، هي نفس فكرة اإلمام حسن البن ا وإخوان ه يف مص ر، وفكرة اإلمام ابن ابديس ورفقائه ه
حي ث مل يكت ف ابل وعظ واإلرش اد طريق ا لإلص الح، ولكن ه رأى أن العم ل اجلم اعي امل  نظم 
ضرورة البد منها لنصرة اإلسالم وإحيائه وجتديد أثره يف األمة، ولتحرير مصر وبالد الع رب 

 دولة اإلسالم فيها. واملسلمني من االستعمار وكل سلطان أجنيب إلقامة 
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تواف  ق اإلمام  ان عل  ى غ  ري التق  اء بينهم  ا، وأنش  أ حس  ن البن  ا مجعي  ة اإلخ  وان املس  لمني، س  نة 
 م. 1931م وأسس ابن ابديس مجعية العلماء سنة 1929أو  1928

وإن كنت قرأت مقالة العالمة اإلبراهيمي: أن فك رة الش يخ اب ن ابدي س يف إنش اء اجلمعي ة،  
فق د ح اول أن ينش ئ مجعي ة أطل ق عليه ا: مجعي ة )اإلخ اء العلم ي( كانت أسبق من ذلك، 

 م ولكن حالت احلوائل دون ذلك. 1924سنة 
أسس ابن ابديس مجعية العلماء للنهضة واإلصالح والتحرير، وكان انئبه ورفيق دربه البشري 

أن اإلبراهيم  ي. وبع  د وفات  ه ك  ان أمين  ا عل  ى العم  ل ال  ذي ب  دأه مع  ا، وفيّ  ا ل  ه، حريص  ا عل  ى 
له، وحتقيق أهدافه الكبرية. كما كان حريصا أبلغ احلرص على أن يعط ي   يستمر يف إيتاء أمكم

كل ذي حق حقه، فيتحدث عن ابن ابديس أنه : هو املؤسس والباين والب ادئ، وأول م ن 
بذر بذور اإلصالح والتجديد، وأول من ارتفعت صحيفته بتحري ر اجلزائ ر وهنوض ها وبنياهن ا 

 ل داعية إىل التجديد واإلصالح يف املغرب العريب كله. من جديد. بل أو 
 من آاثر العمل اجلماعي: 

والعم   ل اجلم   اعي أق   در عل   ى إجن   از املش   روعات الكب   رية، وحتقي   ق اآلم   ال الطموح   ة، مم   ا ال 
أن حيقق وه. وه ا ه و اإلبراهيم ي يع دد لن ا يف مق ال  –وإن بلغوا ما بلغوا  –يستطيع األفراد 

"َواْلبَ لَ دم الطهيِّ بم خَيْ رمجم عي ة العلم اء( م ن أعم ال أص يلة ومنج زات جليل ة له: ما قام ت ب ه )مج
 [. 58]األعراف: نَ َباتمهم إبِِْذِن َربِِّه"

)مائة وثالثون مدرسة عربية جمهزة بكل األسباب املادية العصرية الالزم ة للم دارس، وجبه از 
ملعلم   ني األكف   اء قوام   ه: آخ   ر م   ن املعن   وايت أعظ   م منه   ا ش   أان وأج   ل خط   را، وجبن   د م   ن ا

مائت   ان ومخس   ون معلم   ا، م   ن بي   نهم عش   رات النواب   غ يف التعل   يم واإلدارة، ومش   حونة بزه   اء 
ثالث  ني أل  ف تلمي  ذ م  ن أبن  اء األم  ة بن  ني وبن  ات، يتلق  ون مب  ادئ ال  دين الص  حيح: عقي  دة 

يقي  ة وأعم  اال، ومب  ادئ العربي  ة الفص  يحة: نطق  ا وكتاب  ة وإنش  اء، ويرتب  ون عل  ى الوطني  ة احلق
وعلى اهلداية اإلسالمية واآلداب العربية، ويتك ّون م نهم جي ل مس ّلح ابلعل م، اثب ت العقي دة 
يف دينه ووطنه، قوي العزمية يف العمل هلما.. ويزيد يف قيم ة ه ذه احلص ون العلمي ة أن األم ة 
متلك أعيان حنو اخلمسني منها، ومتل ك االنتف اع ابلب اقي عل ى وج ه الك راء. وس بعة وثالث ون 
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مدرس  ة أخ  رى ش  رعت األم  ة اإلس  المية يف تش  ييدها يف ه  ذه الس  نة، وفيه  ا م  ا حيت  وي عل  ى 
 ستة عشر قسما، وفيها ما تقدر نفقاته خبمسة عشر مليوان من الفرنكات. 

ومعه  د جتهي   زي عظ  يم، خيط   و إىل الرق  ي والكم   ال يف ك  ل ي   وم يف نظام  ه وبراجم   ه وأس   اتذته 
لي  زود األم  ة م  نهم ابلوع  اظ واملرش  دين وخطب  اء  وتالمذت  ه. ي  ؤوي م  ن خترج  ه تل  ك امل  دارس،

 املنابر، ويزود الطاحمني منهم إىل املزيد من العلم ابملؤهالت إىل ما يطمحون إليه. 
ومجعي ات بلغ  ت املئ  ات، مقس  مة عل  ى العل م واإلحس  ان واألدب والرايض  ة، تب  ث يف األم  ة: 

تعلمه  ا كي  ف تن  اقش، وكي  ف النظ  ام، واإلدارة، وآداب االجتم  اع، ودميقراطي  ة االنتخ  اب، و 
تص   وغ ال   رأي، وكي   ف ت   دافع عن   ه، وكي   ف تنقض   ه ابحلج   ة، وكي   ف ت   زن األفك   ار، وكي   ف 
حتاس  ب الع  املني. وت  درهبا عل  ى الت  درج م  ن اإلدارات الص  غرى إىل اإلدارات الك  ربى. ألن 

إدارة جمل     س فض    ال ع     ن  –األم    ة ال    يت ال حتس     ن إدارة مجعي    ة ص     غرية، ال حتس    ن ابلطب    ع 
 كاجلمعيات مدارس تدريب، ومناذج جتريب.   حكومة، وال

ونواد بلغت العشرات، غايتها إص الح م ا أفس دت املق اهي واملاله ي م ن أخ الق الش باب، 
 وكلها ميادين للعمل، ومنابر للخطابة، ومستغالت للعلم والتعليم. 

وآالف م   ن الش   باب الع   ريب املس   لم ك   ان ك   اجملهول يف نس   به، وكاجلاه   ل حلس   به، ففتح   ت 
عل  ى أن ض  رات احلي  ة أذهان  ه عل  ى اتري  خ أس  الفه وفتق  ت ألس  نته عل  ى آداهب  م، فتقاس  م احملا

يقفو األثر، وجيدد ما ان دثر، وأقب ل عل ى العل م ح ىت إذا ض اقت ب ه اجلزائ ر فارقه ا كالنحل ة، 
 ترحل إىل املكان السحيق، لرتجع إىل خليتها ابلرحيق. 

طهره   ا م  ن الش  وائب ال  يت ش   ابت وإص  الح دي  ين متك  ن م   ن النف  وس وتغلغ  ل يف األفئ  دة، ف
ال   دين، وم   ن النق   ائص ال   يت ش   انت ال   دنيا، وص   حح العقائ   د فص   حت القواع   د، وص   حح 
الع  زائم، فأق  دمت عل  ى العظ  ائم، وإذا ص  حت العقائ  د وص  لحت الني  ات، ظه  رت اآلاثر يف 

 العزائم واإليرادات. 
ة الت    اريخ، وفض   ائل ش   رقية كان   ت مش    رفة عل   ى التالش   ي فأحيته   ا مدارس    ة الق   رآن وممارس   

 وإفشاء اآلداب العربية، ونشر املآثر العربية. 
وأم ة كامل  ة كان  ت هنب  ا مقس  ما ب  ني اس تعمارين متع  اونني عل  ى إابدهت  ا: م  ادي متس  لط عل  ى 
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األب  دان. وروح  اين متس  لط عل  ى العق  ول، فص  ححت حرك  ة اإلص  الح ال  ديين عقوهل  ا فص  ح 
ن حتري  ر العق  ول م  ن األوه  ام، س  بيل تفكريه  ا، وات  زن تق  ديرها، واس  تقام اجتاهه  ا للحي  اة. وإ

 ممهد إىل حترير األبدان من االستعباد. 
هذا هو رأس املال الضخم الذي أثلته مجعية العلماء لألمة اجلزائرية يف بضع سنني، وغدت 

 به البقااي املدخرة من مرياث األسالف(. 
ت هلم   ا وطن   ا )وه  ذه ه   ي األعم   ال ال   يت عملته   ا مجعي   ة العلم  اء للعروب   ة واإلس   الم، فحفظ   

أشرف على الضياع، وأم ة أحاط ت هب ا عوام ل املس خ، فأص بحت أم ة عربي ة مس لمة ش رقية 
 نضاهي هبا أخواهتا يف العروبة واإلسالم، بل نباهيهن هبا. 

وم  ا ش  يدت مجعي  ة العلم  اء ه  ذا البن  اء الش  امخ م  ن امل  ادايت واملعن  وايت ورفع  ت مسك  ه إال 
ل تن   وء ابلعص   ب أويل الق   وة واألي   د، وبع   د أن بع   د أن أزال   ت أنقاض   ا م   ن الباط   ل والض   ال

انزل  ت جيوش  ا م  ن املبطل  ني املض  للني تك  ع ع  ن لقائه  ا األبط  ال، وبع  د أن لقي  ت م  ن مح  اة 
االس  تعماريني م  ا تلق  اه فئ  ة احل  ق م  ن فئ  ات الباط  ل: ك  انوا أكث  ر وأوف  ر، وكن  ا أثب  ت وأص  رب، 

 . 25وكانت العاقبة للصابرين(
   
  مية : ساحة وميداانً األمة العربية واإلسال -5

كان اإلمام اإلبراهيمي جياهد يف معركة كبرية، َكثمر فيها اخلصوم واألعداء، وقل فيها 
األعوان والنصراء، وشحذت فيها أسلحة كثرية من قبل هؤالء األعداء، اجملّهزين بكل ما 

ابلعدد تطلبه املعركة، فهم جمهزون ابلعلم، وجمهزون ابملال، وجمهزون ابملكر، وجمهزون 
والعدة، وجمهزون ابلتكاتف والتعاضد. فهم خيتلفون فيما بينهم على أمور شىت، ولكن إذا  

كان العدو هو اإلسالم: اتفقت كلمتهم، والتأم مشلهم، وتوحد صفهم، ونسوا ما بينهم 
 من خالفات جانبية. 

ها ومما ضاعف من صعوبة هذه املعركة وشدهتا وخطرها: أن ساحتها واسعة جدا، مساحت
)األمة اإلسالمية( على امتداد أقطارها، واتساع مساحاهتا، وتباعد أطرافها، وتنوع 
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 عروقها، وتعدد لغاهتا. 

 األمة املسلمة يف مشارق األرض ومغارهبا كانت ميدان العمل والدعوة واجلهاد لإلبراهيمي. 

  :قضية فلسطني يف املقدمة

قضيتها احملورية: قضية أرض اإلسراء  ولذا كان اهتمامه بكل قضااي األمة، وعلى رأسها
واملعراج واألقصى: فلسطني، اليت خّصها ابملزيد من االهتمام فهو يعيش فيها، وتعيش فيه، 
يذكر مبحنتها، وحيامي عن حقها، وحيرض العرب واملسلمني على الذود عن حياضها، 

رهتا بكل ما ويدعو اجلزائريني خاصة أن ينهضوا بواجبهم حنوها، وال يتخاذلوا عن نص
 يستطيعون. 

 . كان هذا موقفه قبل أن تقوم دولة الكيان الصهيوين، وبعد أن قامت

 : م1947( سنة 5استمع معي إىل ما كتبه يف البصائر يف العدد )

)اي فلسطني ! إن يف قلب كل مسلم جزائري من قضيتك جروحا دامية، ويف جفن كل 
ان كل مسلم جزائري يف حقك كلمة مسلم جزائري من حمنتك عربات هامية، وعلى لس

مرتددة هي: فلسطني قطعة من وطين اإلسالمي الكبري قبل أن تكون قطعة من وطين 
حق واجب األداء،  –اي فلسطني  –العريب الصغري؛ ويف عنق كل مسلم جزائري لك 

وذمام متأكد الرعاية، فإن فّرط يف جنبك، أو ضاع بعض حقك، فما الذنب ذنبه، وإمنا 
 االستعمار الذي حيول بني املرء وأخيه، واملرء وداره، واملسلم وقبيلته.  هو ذنب

اي فلسطني ! إذا كان حب األوطان من أثر اهلواء والرتاب، واملآرب اليت يقضيها الشباب، 
فإن هوى املسلم لك أن فيك أوىل القبلتني، وأن فيك املسجد األقصى الذي ابرك هللا 

ة األرضية، وبداية املرحلة السماوية، من تلك املرحلة حوله، وإنك كنت هناية املرحل
الواصلة بني السماء واألرض صعودا، بعد رحلة آدم الواصلة بينهما هبوطا ؛ وإليك إليك 
ترامت مِهم الفاحتني، وترامت األيْ نمق الذللم ابلفاحتني، حتمل اهلدى والسالم، وشرائع 

ت اخلاصة، ومثار الوحي اجلديد، إىل منابت اإلسالم، وتنقل النبوة العامة إىل أرض النبوا
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الوحي القدمي، وتكشف عن احلقيقة اليت كانت وقفت عند تبوك بقيادة حممد بن عبد 
هللا، مث وقفت عند مؤتة بقيادة زيد بن حارثة، فكانت الغزواتن حتوميا من اإلسالم عليك، 

لرومان، كما طهر وكانت الثالثة وردا، وكانت النتيجة أن اإلسالم طّهرك من رجس ا
  .26أطراف اجلزيرة قبلك من رجس األواثن(

ويف هذه املقالة يقول: )أيظن الظانون أن اجلزائر بعراقتها يف اإلسالم والعروبة تنسى 
فلسطني ؟! وتضعها يف غري منزلتها اليت وضعها اإلسالم من نفسها ؟ ال وهللا: أيىب هلا 

 قرىب. ذلك شرف اإلسالم، وجمد العروبة ووشائج ال

ولكن االستعمار الذي عقد العقدة ملصلحته، وأىب أن حيلها ملصلحته، وقايض بفلسطني 
ملصلحته: هو الذي يباعد بني أجزاء اإلسالم لئال تلتئم، ويقطع أوصال العروبة كيال 

  تلتحم، وهيهات(.

ألمة  ومجع ا، ويستمر الشيخ على هذا النهج يف الرتكيز بفلسطني، والتعريف بعدالة قضيتها
ّرك السواكن، ويثري  كلها حوهلا، يف سبع مقاالت مطولة، أبسلوب الشيخ الذي حيم

 الكوامن، ويفجر املكنون من الطاقات. 

انظر ما كتبه عن )عيد األضحى وفلسطني( : النفوس حزينة، واليوم يوم الزينة، فماذا 
 نصنع ؟ 

 إخواننا مشردون، فهل حنن من الرمحة والعطف جمردون ؟ 

اان العادة أن نفرح يف العيد ونبتهج، وأن نتبادل التهاين، وأن نطرح اهلموم، وأن تتقاض
 نتهادى البشائر. 

 وتتقاضاان فلسطني أن حنزن حملنتها ونغتم، ون مْعىَن بقضيتها وهنتم. 

ويتقاضاان إخواننا املشردون يف الفيايف، أبداهنم للسوايف، وأشالؤهم للعواىف، أن ال ننعم 
 وأن ال نطعم حىت يطعموا. حىت ينعموا، 
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 ليت شعرى !... هل أتى عّباد الفلس والطني، ما حل ببين أبيهم يف فلسطني ؟ 

أيها العرب، ال عيد حىت تنفذوا يف صهيون الوعيد، وتنجزوا لفلسطني املواعيد، وال حنر 
 . حىت تقذفوا بصهيون يف البحر

 . وال أضحى حىت يظمأ صهيون يف أرض فلسطني ويضحى

العرب: حرام أن تنعموا وإخوانكم بؤساء، وحرام أن تطعموا وإخوانكم جياع، وحرام  أيها
 . أن تطمئن بكم املضاجع وإخوانكم يفرتشون الغرباء

أيها املسلمون: افهموا ما يف هذا العيد من رموز الفداء والتضحية واملعاانة ال ما فيه من 
 . لروح، وهذا حق اجلسد عليكممعاين الزينة والدعة واملطاعم، ذلك حق هللا على ا

ته أن جيري  إن بني جنيب أملًا يتنّزى، وإن يف جواحني انرًا تتلظى، وإن بني أانملي قلمًا مسم
فجمح، وأن يسمح فما مسح، وإن يف ذهين معاين أحنى عليها اهلم فتهافتت، وإن على 

 . لساين كلمات حبسها الغم فتخافتت

  .27ولكن الرماح أَجّرتولو أن قومي أنطقتىن رماحهم نطقت 

 وكتب مرة أخرى مبرارة مقاالً يقول فيه: هل ملن أضاع فلسطني عيد ؟؟ 

ولنقرأ هذه الكلمات البليغة املعربة اليت ارجتلها اإلبراهيمي يف حفل إقامة مجعية اإلخوة 
 : 28اإلسالمية يف العراق ونشرهتا جملتها: قال

، إن معرفة كارثة فلسطني ال تعدو أن تكون أ سئلة وأجوبة ؛ فإن استطعنا أن نعرف الداء
  مث نعاجله..

 : أما السؤال األول، فهو

 هل أضعنا فلسطني ؟ 
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 . اجلواب: نعم

 : السؤال الثاين

 هل أعطيناها أم أخذوها منا ؟ 

 اجلواب: أعطيناها حنن !! 

 : السؤال الثالث

 هل ميكن اسرتجاعها ؟ 

 . . اجلواب: ميكن اسرتجاعها

 ذا أضعنا فلسطني ؟ مث قال: مبا

 . اجلواب: أضعناها ابلكالم

فقد كان الشعراء ينظمون القصائد الطويلة العريضة يف مديح العرب وتسفيل اليهود، 
ّتاب يكتبون، والّساسة يصرحون، فبني النظم والتصريح والكتابة واخلطابة ضاعت  والكم

 فلسطني !! 

 : مث قال

  .الرجل البطل يعمل كثريا، وال يقول شيئا

 : ويف مقام آخر ختم مقالة هبذه الكلمات املضيئة اليت يكاد حيفظها اجلزائريون كافة

 !  أيها العرب، أيها املسلمون

إن فلسطني وديعة حممد عندان، وأمانة عمر يف ذمتنا، وعهد اإلسالم يف أعناقنا، فلئن 
 أخذها اليهود منا وحنن عصبة إان إذا خلاسرون ! 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 : امشاركة تونس يف حمنته

فال غرو أن يهتم ابملغرب العريب أو  –على بعد الدار  -وإذا كان الشيخ يهتم بفلسطني 
ويبكي يف أحزانه، ويشدو يف أفراحه. ، ابلشمال األقصى، وهو أقرب دارا فهو أيمل ألمله

وقد كتب حتت عنوان )كوارث االستعمار( مواسيا لتونس يقول: فات " البصائر " بسبب 
أن تشارك األمة التونسية العزيزة يف إعالن احلزن  –وعني يف آخر رمضان عطلة املطبعة أسب

على ما أصاهبا يف العهد األخري من كوارث االستعمار اليت جتلت يف احلادثتني الداميتني، 
 حادثة )جبل اجللود( وحادثة )صفاقس(. 

اننا الذين ماتوا أما التأمل واالمتعاض من قتل األبرايء املساملني، وأما احلزن واألسى إلخو 
مظلومني، وألطفاهلم وزوجاهتم الذين بقوا بال مال وال عائل فإن حظنا منها ال يقل عن 
حظ إخواننا التونسيني، وحمال أن يتأمل عضو من جسد وال يتأمل له سائر األعضاء، وقد 

ا أّلفت هذه املصائب املتوالية، وهذه املصائب املتحدة املصدر، بني قلوبنا أتليفا جديد
حمكم النسج، وأرهفت إحساسنا وصريتنا كتلة من حلم مرضوض، يف جلة من الدموع 

 املرفضة، فال ميتاز يف مصائبنا معز من معزى. 

عذران إىل إخواننا أننا مل خنسر يف ابب التعزية إال سطورا سوداء يف أوراق بيضاء تقرأ 
  .29وهتجر. وعوضنا الغايل عنها إحساسات مضطربة يف نفوس متأملة

ويكتب املقاالت يف الصفحات املتعددة عن )املغرب( وقد كان يسمى يف ذلك الوقت 
)مراكش(. أو املغرب األقصى، ويتحدث عن امللك حممد اخلامس الذي وقف ضد 
فرنسا، وقامت بنفيه خارج البالد، وأثىن عليه مجيال، على قلة ثنائه على امللوك واألمراء. 

 لمه، الذي نراه أحياان أحّد من السيف. بل كثريا ما يصليهم انرا من ك

 : ولليبيا حق مؤكد

 -أو املغرب األقصى كما كان يسمى  -كما حتدث الشيخ كثريًا عن تونس ومراكش 
علينا حق  -أو الطرابلسيني كما نسميهم  -حتدث عن ليبيا فقال: وإلخواننا الليبيني 
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اك يف اآلالم واحملن، ويف اآلمال الدين، وحق اللغة، وحق اجلنس، وحق اجلوار، وحق االشرت 
املقرتحة على الزمن، وهذه كلها أرحام جيب أن تبل ببالهلا، وحقوق يف ذمة املروءة والوفاء 
جيب أن تؤدى، وإن من حسن القضاء عند الكرام األوفياء أن يكون يف وقت احلاجة 

واء واملطامع، إليه، وإن هؤالء اإلخوان اليوم يف طور امتحان عسري معقد، تتخلله األه
وحييط به الكيد والتعنيت من كل جانب، وإن جناحهم فيه يتوقف على مجع الكلمة، 
وتسوية الصف، وتوحيد الرأي، ومتانة اإلميان ابحلق، واحلذر الشديد من األشراك املنصوبة 
والعمَصب الدخيلة، والنظر البعيد يف العواقب املخبوءة واملكايد اخلفية، واالحتفاظ بكلمة 

لفصل، يقوهلا الواحد فرتددها املاليني، وإهنم يف حالة انتقال، من حال إىل حال، من ا
حال كانوا يواجهون فيه عدواً واحداً مكشوف النيات والسرائر، حيواين الشهوات واملنازع، 
إىل حال يواجهون فيه ثالثة أعداء متشاكسي املصاحل، متبايين املطامع، متظاهرين ابلتقوى 

نصيحة الرشيدة للمستضعفني، ولكنهم متفقون على االستغالل ال على والعدل، وال
االستقالل، ومن ورائهم ذلك الثعلب القدمي، وقصمت احلرب ظهره، جائعًا يتضور، 

 وقابعاً يتحفز، وحانقاً يتلظى، وراجياً يتعلق، وطامعاً يتملق. 

ستميت، مل يثنهم التقتيل قاوم هؤالء اإلخوان االستعمار اإليطايل، ووقفوا يف وجهه وقفة امل
والتشريد، حىت إذا استيأسوا، وظنوا أن هذا اجلار العنيد ختم عليهم ابلعبودية املؤبدة 
جاءت احلرب األخرية، وعاد الرجاء، ونبض عرق البطولة، وهّب املغاوير من سالئل 

ائرها، العرب، يثأرون لعمر املختار، والشهداء األبرار، حىت اشتفوا، وأوبقت إيطاليا جر 
فأابدها هللا، وما كان إخواننا يدرون أهنم يعينون استعمارًا على استعمار، وأهنم سينتقلون 
من شدق األفعى، إىل انب األفعوان، ولكنهم مل يهنوا ومل يفشلوا يف طلب استقالهلم، 
فصممت اآلذان عن مساع صوهتم حينًا مث تصادمت املطامع، فكان ألصوات الدول 

األمم جمال يف اآلذان الصماء، ومنفذ إىل القلوب الغلف، فقضى ذلك  الضعيفة يف جملس
 م.  1952اجمللس ابستقالل ليبيا طائعاً كمكره، ولكنه أرجأ اإلجناز إىل أول سنة 

  :جزيرة العرب يف وجدان اإلبراهيمي

وهو يتابع بفكره وقلبه وأعصابه وإحساسه كل بالد اإلسالم. فاقرأه وهو يتحدث عن 
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 عرب، ومصر ومشال أفريقيا وغريها يقول: جزيرة ال

وهذه اجلزيرة العربية جَمْلى البيان والوحي، ومسرح اخليال والشعر، ومنبت محاة احلقائق من 
تنصب فيها أشراك الشركات ووراء كل شرك صائد ؛ وتتناطح فيها  –قطحان وعدانن 

وأيد حريرية حتمل رؤوس األموال ؛ ووراء كل رأس مال رؤوس حيوانية تفكر يف الكيد، 
القيد ؛ وأرجل تسعى لالحتالل واالستغالل ؛ وقد فجعت صحراؤها يف الدليل الذي كان 

ما  32أطباق األرض، ويشتفّ  31، ابلدليل الذي جاء يستشفّ 30يستاف أخالف الطرق
فيها من سوائل ؛ وأصبح ما يف األرض من الكنوز السائلة واجلامدة بالء وشقاء ملن على 

  هل وسكان.ظهرها من أ

وهذه مصر كنانة السهام ؛ أرض العبقرية ومساء اإلهلام، وقبلة العرب وحمراب اإلسالم تدفع 
بقوة إمياهنا ألوهية فرعون جديد. وتدفع بيقظتها كيد شيطان مريد، بعد أن أنقذها 

وإنه  –كأخيه   –اإلسالم من تعبد الفراعنة األولني ؛ وإن فرعون اجلديد لعال يف األرض 
 . املفسدينملن 

قد أصبح أهله كأصحاب الشمال، يف مسوم من االستعمار ومحيم، وظل  33وهذا الشمال
 من حيموم، ال ابرد وال كرمي ؛ أفسد االستعمار أخالقهم. 

 : وملصر مكانة خاصة

 : ويتحدث يف مقال خاص رائع خياطب فيه مصر )اي مصر( فيقول وما أبدع ما يقول

فإن مل جتدي فيها سالح احلديد والنار فال تراعي،  – اي كنانة هللا –)انثري كنانتك 
واحرصي على أن جتدي فيها السالح الذي يفل احلديد، وهو العزائم ؛ واملادة اليت تطفئ 

 –النار، وهي احتاد الصفوف؛ واملِسن الذي يشحذ هذين، وهو العفة والصرب ؛ فلعمرك 
اعة من هنار، ولكنهم قاتلوك يف الزمن  إهنم مل يقاتلوك ابحلديد والنار، إال س –اي مصر 

كله ابألستاذ الذي يفسد الفكر، وابلكتاب الذي يزرع الشك، وابلعلم الذي ميرض 
اليقني، وابلصحيفة اليت تنشر الرذيلة، وابلفيلم الذي يزين الفاحشة، وابلبغي اليت خترب 
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لراقصة اليت تغري البيت؛ وابحلشيش الذي يهدم الصحة؛ وابملمثلة اليت متثل الفجور؛ واب
ابلتخنث ؛ وابملهازل اليت تقتل اجلد والشهامة؛ وابخلمرة اليت تذهب ابلدين والبدن والعقل 
واملال؛ وابلشهوات اليت تفسد الرجولة، وابلكماليات اليت تثقل احلياة ؛ وابلعادات اليت 

ن شئت أن تذييب تناقض فطرة هللا ؛ وابملعاين الكافرة اليت تطرد معاين هللا من القلوب ؛ فإ
هذه األسلحة كلها يف أيدي أصحاهبا فما أمرك إال واحدة، وهي أن تقويل: إين 
مسلمة... مث تصومي عن هذه املطاعم كلها... إن القوم جتار سوء، فقاطعيهم تنتصري 
عليهم... وقابلي أسلحتهم كلها بسالح واحد، وهو التعفف عن هذه األسلحة كلها... 

حاجة لك هبم، أيقنوا أهنم ال حاجة هلم فيك، وانصرفوا... وماذا يصنع فإذا أيقنوا أنك ال 
 . 34" املرايب" يف بلدة ال جيد فيها من يتعامل مع ه ابلراب؟(

 : قومي هم العرب واملسلمون

ويتحدث الشيخ عن قومه وقضاايهم ومآسيهم اليت تمؤرق عليه ليله، وتكدر عليه هناره. 
 : ول رمحه هللاوقومه هم العرب واملسلمون. يق

أظّلتين معه سحابة من  – واحلقيقة هي أين كلما أظّلين عيد من أعيادان الدينية أو القومية
احلزن حلال قومي، وما هم عليه من التخاذل واالحنالل والبعد عن الصاحلات، والقرب من 

 املوبقات. ... وقومي هم العرب أوال، واملسلمون اثنيا، فهم شغل خواطري، وهم جمال
 . سرائري وهم مالئو أرجاء نفسي، ومالكو أزمة تفكريي

هم يتخّبطون يف داجية ال صباح هلا، ويمفَتنون يف كل عام مرًة  أفكِّر يف قومي العرب فأجدم
أو مرتني، مث ال يتوبون وال هم يذّكرون، وأراهم ال ينقلون قدما إىل أمام، إال أتخروا 

ألمم منزلة األمة الوكعاء من احلرائر، عجزت أن خطوات إىل وراء، وقد أنزلوا أنفسهم من ا
تتسامى لعالهن، أو تتحلى حبالهن، فحصرت مهها يف إاثرة غرية حرة على حرة، وتسخري 
نفسها لَضرّة، نكاية يف ضرة، وأفكر يف علة هذا البالء النازل هبم، ويف هذا التفرق املبيد 

 منهم الذين أشربوا يف قلوهبم الذل، هلم، فأجدها آتية من كربائهم وملوكهم، ومن املعوقني
فرئموا الضيم واملهانة، واستحبوا احلياة الدنيا فرضوا بسفافها، ونزل الشرف من نفوسهم 
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بدار غريبة فلم يقيم، ونزل اهلوان منها بدار إقامة فلم يَرِم ؛ وأصبحوا يتومهون كل حركة من 
 إسرائيل، أشباحا من عزرائيل. 

ني فأجدهم قد ورثوا من الدين قشورا بال لباب، وألفاظا بال معان ؛ وأفّكر يف قومي املسلم
مث عمدوا إىل روحه فأزهقوها ابلتعطيل، وإىل زواجره فأرهقوها ابلتأويل، وإىل هدايته 
اخلالصة فمّوهوها ابلتضليل، وإىل وحدته اجلامعة فمّزقوها ابملذاهب والطرق والنحل 

يفتتنون هبا ويقتتلون حوهلا، ويتعادون ألجلها ؛ والشيع ؛ قد نصبوا من األموات هياكل 
وقد نسوا حاضرهم افتناان مباضيهم، وذهلوا عن أنفسهم اعتمادا على أوليهم، ومل حيفلوا 

غيب، والغيب هلل، وصدق هللا وكذبوا، فما كانت أعمال  –زعموا  –مستقبلهم ألنه 
أكل هو وأصحابه من حممد وأصحابه إال للمستقبل، وما غرس حممد شجرة اإلسالم لي

 مثارها، ولكن زرع األولون، ليجين اآلخرون. 

وهم على ذلك إذ طوقتهم أورواب أبطواق من حديد، وسامتهم العذاب الشديد، 
 –وأخرجتهم من زمرة األحرار إىل حظرية العبيد، وورثت ابلقوة والكيد والصولة واأليد 

أصبحوا غرابء فيها، حظهم منها أرضهم ودايرهم، واحتجنت أمواهلم وخريات أوطاهنم، و 
 حظ األوكس، وجزائهم منها جزاء األخبس. 

يفضي به التفكري  –إن من يفكر يف حال املسلمني، ويسرتسل مع خواطره إىل األعماق 
 إىل إحدى نتيجتني: إما أن ييأس فيكفر، وإما أن جين فيسرتيح! 

ن يف اجلزائر بلغ املنتهى، وجاء هذا العيد. .. واهلوى يف مراكش أيمر وينهي، والطغيا
والكيد يف تونس يسلط األخ على أخيه، وينام ملء عينيه، واأليدي العابثة يف ليبيا متزق 
األوصال، وتداوي اجلروح ابلقروح، وفرعون يف مصر حياول احملال، ويطاول يف اآلجال ؛ 

دن قنطرة ومشكلة فلسطني أكلة خبيثة يف وجه اجلزيرة العربية، تسري وتستشري ؛ واألر 
عبور، للويل والثبور، وسوراي ولبنان يتبادالن القطيعة، واحلجاز مطمح وراث متعاكسني، 
وهنزة شركاء متشاكسني، وقد أصبحت محاية )بيته(، معلقة حبماية زيته، واليمن السعيدة 
شقية أبمرائها، مقتولة بسيوفها ؛ والعراق، أعيا داؤه الراق ؛ وتركيا لقمة يف هلوات ضيغم، 
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وهي تستدفع تيارا بتيار، وتستجري من الرمضاء ابلنار، وفارس طريدة ليثني يتخاطران، 
وابكستان مل تزمع التشمري، حىت رهصت بكشمري؛ واألفغان حتاول الكمال، فيصدها 

 اخلوف من الشمال، وجاوة مل تزل حتبو، تنهض وتكبو، وتومض وختبو. 

وقل غناؤها ؛ وهذه أحوال العرب هذه ممالك العروبة واإلسالم، كثرت أمساؤها، 
واملسلمني، الذين يقبل عليهم العيد فيقبل بعضهم على بعض، يتقارضون التهاين، 
ويتعللون ابألماين ؛ أفال أعذر إذا لقيت األعياد بوجه عابس، ولسان بكي، وقلم جاف، 

 . .. وقلب حزين ؟

 : حركة اإلسالم يف أوراب

وأمته يف العامل اإلسالمي فقط، بل متتد مهمه إىل  وال يكتفي الشيخ حبمل مهوم اإلسالم
األقليات اإلسالمية اليت تعيش يف الغرب ويف غريه، فرتاه يكتب عن حركة اإلسالم يف أوراب 

 : 35قائال

اإلسالم روح جتري؛ ونفحة تسري، وحقيقة ليس بني قبوهلا إال مواجهتها هلا، وليس بني 
 عليها من جماليها األوىل.  النفوس وبني اإلذعان هلا إال إشراقها

لذلك نراه يف مجيع مراحل التاريخ يقطع الفيايف بال دليل، ويقطع البحار بال هاد، ويغزو 
جماهل أفريقيا يف الوسط واجلنوب، ومنتبذات آسيا يف الوسط والشرق، مث يدخل شرق 

ة، وكما أوراب مع الفتوحات العثمانية. كما دخل غرهبا يف اجلنوب مع الفتوحات األموي
 دخل جنوهبا مع الفتوحات القريوانية. وهو يف كل ذلك يقتحم األذهان من غري استئذان. 

وليست تلك الفتوحات احلربية هي اليت غرسته أو مكنت له، ألن الفتح يف اإلسالم مل 
ه  يكن يف يوم ما إكراها على الدين. وإمنا مكنت لإلسالم : طبيعته ويسره ولطف مدخل

ءمته للفطر واألذواق والعقول. ولو بقي اإلسالم على روحانيته القوية، على النفوس ومال
، ونورانيته املشرقة، ولو مل يفسده أهله مبا أدخلوه عليه من بدع، وشانوه به من ضالل

لطبق اخلافقني، وجلمع أبناءه على القوة والعزة والسيادة حىت ميلكوا به الكون كله، ولكنهم 
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رقوه شيعا ومذاهب، فضعف أتثريهم به، فضعف أتثريه فيهم، أفسدوه واختلفوا فيه، وف
 . فصاروا إىل ما نسمع

ال يعود املسلم إىل العزة والسيادة حىت يغري ما به، فريجع إىل حقائق القرآن يستلهما 
الرشد، ويستمد منها تشديد العزمية، وتسديد الرأي، وإصابة الصواب، ومتانة األخالق، 

إىل أن أيخذ دنياه بقوة، ويقوده كل ذلك إىل أخذ السعادة  فيأخذ دينه بقوة، هتديه
 أبسباهبا. 

ولو كان املسلم مسلما حقا لعرف نفسه، ولو عرف نفسه لعرف أخاه، ولو عرف أخاه 
لكان قواي به يف املادة. ويوم نصل إىل هذه الدرجة نكون قد أعدان اتريخ اإلسالم من 

ادي العصري الفوار: عنصرا روحانيا فوارا جديد. ونكون قد أضفنا إىل هذا العصر امل
يلطف من حدته، وخيفف من شدته، فيتكون منهما مزاج صاحل، يصلح عليه الكون كله، 

 ال املسلمون وحدهم. 

إنك لرتى للمسلمني وجودا يف كل قطر، وتسمع عنهم نبأ يف كل انحية، ولكنهم متفرقون 
يف وقت أصبح فيه التقارب أساسا  يف زمن أصبح فيه التكتل شرطا للحياة، ومتباعدون

للقوة، ومتناكرون يف عصر أصبح فيه التعارف أقوى وسائل التعاون. ومنصرفون عن 
اجلامعة اإلسالمية الواسعة إىل جوامع أخرى ضعيفة اآلفاق، من جنسية وإقليمية، يف هذا 

 التجمع حول إىل –الزمن الذي يتداعى فيه أتباع األداين القدمية، ومعتنقو النحل احلديثة 
 املبادئ الروحية أو الفكرية. 

وهناك يف األقاصي من مشايل أوراب طوائف من إخواننا املسلمني املنحدرين من السالئل 
الرتكية والصقلبية اليت امتزجت يف شبه جزيرة البلقان، مث مدت مدها إىل النمسا وهنغاراي، 

 ه اجملموعة املتوطنة يف )فنلندا(. مث نزحت منها جماميع إىل الشمال، فكان من بقاايها هذ

وال نشك أن إخواننا هؤالء قد اصطبغوا بصبغة ذلك الوطن يف حياهتم الدنيوية وطرق 
معايشهم، وال نشك أهنم أخذوا فيها بنظام العصر وقوته وجده، ولكنهم يف حياهتم الدينية 

، تقوي ضعفهم مستضعفون حمتاجون إىل إمداد من إخواهنم املسلمني يف مجيع األقطار –
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 املادي، وتكمل نقصهم العلمي، وتشعرهم ابلعزة والكرامة، وترفع رؤوسهم بني مواطنيهم. 

ويظهر للقارئ من كلمة األستاذ حممد فهمي عوض املنشورة يف املاضي ومن الصور اليت 
ننشرها اليوم، ومن الرسالة املفصلة اليت كتبها إلينا الشيخ حبيب الرمحان شاكر إمام 

يظهر من ذلك كله ما هم يف حاجة إليه، فليس هلم مسجد جامع  –مني يف فنلندا املسل
يؤدون فيه الشعائر الدينية، وإمنا يصلون اجلمعة يف قاعة سينما يكرتوهنا لساعات، وليس 
عندهم من الكتب الدينية العربية شيء إال املصاحف، وإمنا يتمتعون بشيئني مهما تكن 

 نيان عن املفقود. ومها: العقيدة املتينة، واحلرية التامة. قيمتها غالية فإهنما ال تغ

ومجعية العلماء تبتهج هبذه الصلة اجلديدة إبخواننا مسلمي فنلندا، وتصل هبذه الكلمة 
وشائج القرىب الدينية، وحترك هبا سواكن مهم املسلمني يف الشرق والغرب ليلتفتوا إىل هذه 

دوا خلتها، ويرحبون هبا ما يزيد يف عددهم ؛ وإن الناحية من جسمهم فيداووا علتها، ويس
 هذا ألقل ما يوجبه اإلسالم على املسلم( 

   

 خامتة 

 دعاء وابتهال 

وخنتم حبثنا هذا عن العالمة اإلبراهيمي بدعاء جامع، اقتبسناه من كالم الشيخ رمحه هللا، 
يين صادرة عن قلب ذكره يف مقدمة التقرير األديب. وهي خطبة أدبية رائعة من األدب الد

 : 36مؤمن، عرب عنها قلم بليغ 

" ابم نَك َرمْحًَة ِإنهَك أَنَت اْلَوهه ]آل  "َرب هَنا اَل تمزِْغ ق ملموبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمن لهدم
 [ 8عمران:

َناِداًي ي مَناِدي ِلإِلميَ اِن َأْن آِمنم واْ بِ  ْعَنا مم ْم َفآَمنه ا َرب هنَ ا فَ اْغِفْر لَنَ ا ذمنموبَ نَ ا وََكفِّ ْر َعنه ا "رهب هَنا ِإن هَنا مسَِ َربِّكم
ْ زاَِن يَ  ْوَم اْلِقَيا َم ِة ِإنه َك الَ َسيَِّئاتَِنا َوتَ َوف هَنا َمَع األبْ رَاِر * َرب هَنا َوآتَِنا َم ا َوَع دت هَنا َعلَ ى رمسم ِلَك َوالَ ختم
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  [.194-193]آل عمران: ختمِْلفم اْلِميَعاَد"
اللهم هب لنا توفيقا ينري الطريق، وهداية تقي العثرات، وعناية أتخذ ابليد إىل احلق، ويقينا 
يزيل اللبس يف مواطن الش بهات، وأتيي دا يثب ت األق دام يف مواض ع الزل ل، وثب اات يعص م م ن 
الف    رار يف مي    ادين الص    راع ب    ني اخل    ري والش    ر، وص    ربا ي    زع ع    ن النك    وص عل    ى األعق    اب، 

احلدي   د، وتنس   خ آي   ة ه   ذا العص   ر اجلدي   د، وبي   اان يفح   م اخلص   م يف مواق   ف وش  جاعة تف   ل 
اجل   دل، وعف   ة تقه   ر الغرائ   ز اجلاحم   ة، والش   هوات العارم   ة، واملط   امع املتعرض   ة بك   ل س   بيل، 
وأف   ض علين   ا لطف   ا يص   حب خف   ااي األق   دار عن   د حل   ول املص   ائب، وأص   حبنا والي   ة من   ك 

نَ  ا َص  رْبًا َوثَ بِّ  ْت أَقْ  َداَمَنا َوانصم  ْراَن َعلَ  ى اْلَق  ْوِم "َرب هنَ  ا أَفْ  خترجن  ا م  ن الظلم  ات إىل الن  ور،  رِْغ َعَلي ْ
 [. 250]البقرة: اْلَكاِفرِيَن"

اللهم جنبنا زلة الرأي، وزلزلة العقيدة، ودغل الضمري، ورين البصرية، وخيبة الرج اء، وط يش 
لرهب  ة م   ن الس  هام، وجنبن  ا اخل   وف م  ن غ   ريك، واجلح  ود خل  ريك، والبخ   ل علي  ك برزق   ك، وا

ع      دوك، والض      الل يف معرفت      ك، واهلج      ر لكتاب      ك، والش      ك يف وع      دك، واالس      تخفاف 
بوعي  دك، وال  دخل يف االنتس  اب إلي  ك، واجنبن  ا وقومن  ا أن نعب  د ه  ذه األص  نام ال  يت أض  لت  

 كثريا من الناس. 
الله   م ارزق أم   ة حمم   د التف   اات ص   ادقا إلي   ك، والتف   اات حمكم   ا ح   ول كتاب   ك، واتباع   ا ك   امال 

وعرف  اان ش  امال أبنفس  هم فق  د جهلوه  ا، وتعارف  ا انفع  ا ب  ني أج  زائهم ف  إهنم أنكروه  ا،  لنبي  ك،
وبصرية انفذة يف حقائق احلياة فقد اش تبهت عل يهم س بلها الواض حة، وه ب هل م م ن ل دنك 
نفح   ة تص   حح األخ   وة الس   قيمة وتص   ل ال   رحم اجملف   وة، ومتك   ن للثق   ة بي   نهم، واحت   اد جيم   ع 

ضائع، ويرهب عدوك وعدوهم، ورجوعا إىل هديك يق رهبم م ن الشمل املمزق ويعيد اجملد ال
رضاك، ويسبب هلم رمحتك ويزحزحهم عن عذاب اخلزي، فإنه ال يذل من واليت، وال يع ز 

 من عاديت. 
الله  م واحف  ظ ه  ذه العص  ابة الذائ  دة ع  ن مح  اك، واملعظم  ة حلرمات  ك الواقف  ة ابملرص  اد لك  ل  

ع  ن بيوت  ك، القائ  دة لرعي  ل احل  ق يف  –وال من  ة  –معت  د عليه  ا، الناص  رة ل  دينك، واملدافع  ة 
س  بيلك، فإهن  ا كث  رية ب  ك، معت  زة بعزت  ك، قوي  ة بتوفيق  ك، وإهن  ا إن هلك  ت مل تعب  د يف ه  ذه 
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 األرض(. 
 أيها اإلخوان الكرام، أيها األبناء األعزاء ! 

مرحب   اً ابلوف   ود غ   ري خ   زااي وال ن   دامى، وس   الم لك   م م   ن أص   حاب اليم   ني، وس   الم عل   يكم 
  هللا وبركاته. ورمحة

   

 هوامش : 

  .م1947 السنة األوىل من السلسة الثانية  13 العدد -1

آاثر حممد البشري اإلبراهيمي : من حبث ضاف حتت عنوان : الرق يف اإلسالم. انظر -2
(4/356-360.)  

عن معاذ بن جبل، وقال شيخ ( 21/407) رواه ابن عساكر يف اتريخ دمشق -3
هذا احلديث ضعيف وكأنه مركب على مالك، :  لصراط املستقيماإلسالم يف اقتضاء ا

  .169لكن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه ص 

رم َمَساِجَد اَّلّلِ َمْن آَمَن اِبَّلّلِ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم  -4 َا يَ ْعمم يشري إىل قوله تعاىل  : "ِإمنه
الََة َوآَتى الزهَكاَة َوملَْ خيَْ  ْهَتِديَن" ]التوبة الصه ونمواْ ِمَن اْلمم   [.18َش ِإاله اَّلّلَ فَ َعَسى أمْولَ ِئَك َأن َيكم

كلمتنا عن :  م حتت عنوان1921 سنة  153 من مقالة نشرت يف البصائر العدد -5
  .األئمة

على  – اإلسالم اجلزائري هو غاية كان يعمل هلا االستعمار جبميع الوسائل ليفصل -6
  ! بني مسلمي اجلزائر وبني بقية املسلمني، ولكن هللا خيبه  – مر الزمن

 . 1947 من البصائر سنة ( 3) نشرت يف العدد -7

، وهو جزء من جمموعة 344 – 342ص   4آاثر البشري اإلبراهيمي ج :  أنظر -8
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حماضرات ألقاها الشيخ البشري يف معهد الدراسات العربية العليا يف القاهرة يف أوائل 
  .االستعمار الفرنسي يف اجلزائر: ينات من القرن العشرين حتت عنواناخلمس

، وحدة (97/3)رمضان : جلنة األهلة واألعياد اإلسالمية : انظر يف ذلك مقاالت -9
، أكرب زلة تقرتفها جلنة (301/3)، وبياانت لألمة اإلسالمية (169/3)الصوم واإلفطار

، هالل رمضان : معلومات ( 313/3)، وتعود إىل جلنة األهلة (307/3) األهلة
 . (319/3) وتنبيهات

  .337ص 3 من آاثر البشري اإلبراهيمي ج  -10

 م.    1951من جريدة البصائر سنة  150 نشرت يف العدد -11
  .م1952 فرباير  18 السنة اخلامسة من السلسة الثانية 183 البصائر العدد -12

  .م1951 سنة من جريدة البصائر 148 نشرت يف العدد -13

  .م1952 فرباير  18 السنة اخلامسة من السلسة الثانية 183دار البصائر العدد  -14

  (.95، 1/94انظر : آاثر البشر اإلبراهيمي ) -15

  (.96، 1/95انظر : آاثر البشر اإلبراهيمي ) -16

  (.97، 1/96انظر : آاثر البشر اإلبراهيمي ) -17

  (.99، 1/97هيمي )انظر : آاثر البشر اإلبرا -18

يف املذكرة اليت قدمها مكتب مجعية العلماء يف القاهرة إىل جملس اجلامعة العربية،  -19
 . م. القاهرة1954ونشرت يف صحيفة )منرب الشرق( و)الدعوة( يف أغسطس 

 . م1654نشرت يف صحيفة )منرب الشرق( وصحيفة)الدعوة( أغسطس  -20
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 وما بعدها(.  4/342) انظر: آاثر البشري اإلبراهيمي -21

 . مسعت هذا شخصيا من اجلزائري اجملاهد األستاذ الفضيل الورتالين رمحه هللا -22

  وما بعدها(. 4/340انظر: آاثر البشر اإلبراهيمي ) -23

 . م1949/  2 /19السنة الثانية من السلسلة الثانية  /67العدد: البصائر -24

  .م1948أوت  23من السلسلة الثانية  السنة الثانية  46العدد : البصائر -25

 . 1947( من جريدة البصائر سنة 5نشرت يف العدد ) -26

 . 1948( من جريدة البصائر سنة 53نشرت يف العدد ) -27

ه  1372مجادى األوىل  20جملة األخوة اإلسالمية العدد الرابع، بغداد، اجلمعة  -28
 . م، السنة الثانية1954فيفري  5املوافق 

م.  1947سبتمرب  5 –السنة األوىل من السلسة الثانية  –( 5العدد ) –البصائر  -29
  )بدون إمضاء(.

االستياف: شم الدليل لرتاب األرض ليعرف أين موقعه عند الضالل، ومن هذا  -30
 . الفعل أخذت كلمة املسافة

 . استشف الشيئ صريه شفافا أو وجده كذلك بعد االختيار -31

 . إلانء إذا أتى على آخره فلم يرتك منه شيئااشتف ما يف ا -32

 . يريد مشال إفريقية -33

 . م1952من جريدة البصائر سنة  178نشرت يف العدد  -34
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