
 نقاط هامة استوقفتين يف فكر اإلمام اإلبراهيمي

 بقلم: فضيلة األستاذ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي )سوراي(
  

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أذكر عهدا كان اسم الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي فيه مرتبطا يف ذهين ابلبيان اجلزل 
يل التفاتة إىل ما وراء ذلك من املعاين واألدب الرصني والسبك العريب السامي, مث مل تكن 

 واألفكار السارية يف داخله. 

كان ذلك يف صدر حيايت , يوم كانت النزعة األدبية ملء كياين, وكان هوى البيان العريب   
شغلي الشاغل..فلما لطف هللا يب ونقلين من هوى التمتع بوعاء األدب والبيان , إىل 

الوعاء من القيم وحقائق الدين وموازين العلم ، أصبحت  االهتمام مبا ينبغي أن حيويه هذا
أجتاوز الصور البيانية املشرقة يف حبوث الشيخ البشري اإلبراهيمي وكتاابته إىل األفكار اليت 

 ينادي هبا والقيم اليت يدعو إليها, وأتتبع مواقفه الثائرة فيها على االحتالل وذيوله. 

لبيان العريب اجلزل هلذا العامل الثائر اجلليل , ولعلي ال على أين مع ذلك ال أزال مأخوذا اب 
أشرد إىل الغلو إن قلت : إهنا مزية يعلو هبا الشيخ اإلبراهيمي على سائر علماء ومفكري 

 عصره يف اجلزائر. 

غري أين اآلن لست بصدد احلديث عن علّو كعبه يف العربية وعلومها وآداهبا, وفيما يتمتع  
وإشراقه , وإمنا الذي يهمين يف هذا الصدد , أن أقف بكم على طائفة  به من مسّو البيان

من اجتهاداته وأفكاره اليت لو وعاها العاملون يف احلقل اإلسالمي, وأخذوا أنفسهم هبا 
لكفوا أمتهم بالء االحندار إىل املنعرجات التائهة املفرقة , وجلّنبتهم االنزالق إىل أودية 

 تقصف فيها رايح الفنت. 

سأكتفي من هذه األفكار واالجتهادات , أبهم ما يتعلق مبشكالت الدعوة إىل هللا يف  
هذا العصر , أقف عندها وآمل من شبابنا التائه أن يتبينوا فيها سبيل الرشد يف أنشطتهم 
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 اإلسالمية ومواقفهم الدعوية. 

: أحدمها مّتجه أوهلا حديثه عن السياسة ومعانيها وتقوميه هلا , فهو يرى هلا بعدين اثنني
 إىل العلو, واآلخر هابط إىل الدون, ومساحة ما بني الطرفني كلها مشمول مبعىن السياسة. 

أما بعدها الصاعد إىل األعلى , فيتمثل يف سياسة إحياء القيم واملبادئ اليت أمهلت أو 
د ضعف سلطاهنا , من دين ولغة وأخالق , وارتباط مباضي الرتاث وجتديد حلاضره , وتعه

لعوامل التضامن والوحدة , ونبذ ألسباب الفرقة والنزاع , فهذا هو البعد الذي جيب أن 
يسعى إليه العاملون يف حقل الدعوة , الناهضون لبناء اجملتمع الصاحل ؛ وأما بعدها اهلابط 
إىل الدون , فهو ذاك الذي يصري إىل التنافس على الرائسة والتهافت على كرسي النيابة , 

ع ذلك من ذيول املناقشات الفارغة واجلدل املوقظ لألضغان , واملناورات اليت وما يتب
تتسابق إىل االمتيازات واحلظوظ , وهذا هو البعد الذي جيب أن تتسامى فوقه جهود 

 العاملني يف حقول الدعوة إىل هللا. 

َ على مقاصد صحيحة , فلم أتت بنتائج  يقول رمحه هللا:" إن هذه السفاسف مل ُتْبن
صحيحة , ومل تنشأ عن إميان راسخ , فلم تظهر هلا مثرة انضجة , وملا بُلَيتن السرائر تبنّي 
أن سياسيينا كلهم يتسابقون إىل غاية واحدة , هي كراسي النياابت وما قد يتبعها من 
األلقاب واملرتبات , وإذا كان كل شيء مبدؤه السياسة , فنهايته التجارة واألعمال 

  (1خبواتيمها( )

أقول : ولقد استسلمت مجهرة كربى من الناشطني يف أعمال الدعوة وخدمة اإلسالم 
جلاذبية هذا البعد الثاين اهلابط من معىن السياسة , فشغلوا عن تربية اجليل والّسمو به إىل 
صعيد األخالق الفاضلة , وإحياء جذوة العواطف اإلميانية  بني جواحنه , مضبوطة 

عن ذلك ابلتسابق إىل مراكز احلكم وكراسي النيابة , وجعلوا مشكلة  بقواعد العلم , شغلوا
ما بينهم وبني احلكام الصراع على مراكز السلطة ..فلم ينالوا من أنشطتهم تلك ما يصلح 
للدين أمرا أو يقّوم لألمة اعوجاجا , أو ما يقرهبم شدوى نقري إىل احلكم مبا أنزل هللا..ومل 

م إال صورة من ميتطي اإلسالم إىل مراكز الرائسة واحلكم وبلوغ يرتسخ يف أذهان الناس عنه
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 املصاحل. 

جيعل من مجعية العلماء منوذجا للنشاط اإلسالمي الذي  -رمحه هللا-إن اإلمام اإلبراهيمي 
جيب أن يتسامى إىل البعد الصاعد ملعىن السياسة , وأن ال يتورط يف اهلبوط إىل دركها 

 رصني املعهود: األسفل , فيقول ببيانه ال

)إن مجعية العلماء تعمل لسياسة الرتبية , ألهنا األصل , وبعضهم مع األسف يعملون 
لرتبية السياسة , وال يعلمون أهنا فرع ال يقوم إال على أصله , وأي عاقل ال يدرك أن 
األصول مقدمة على الفروع , وإن االستعمار ألفقه وأقوى ذكاء وأصدق حسا من هؤالء 

أعمال مجعية العلماء سياسة , وما هي ابلسياسة يف معناها املعروف , وال  حني يسمي
قريبة منه , ولكن يسميها كذلك , ألنه يعرف نتائجها وآاثرها ويعرف أهنا اللباب وغريها 
القشور, ويعرف أهنا إجياد لـما أعنَدم , وبناء ملا هَدم , وزرع ملا قَلع ، وجتديد ملا أتَلف , 

 (. 2هي حتّد صارخ ألسلوبه ) ويف كلمة واحدة

أما اثين هذه األفكار الصائبة الثاقبة , فهو حتذيره من اخلداع القائل: إن كثرة األحزاب يف 
ساحات اجملتمعات اإلسالمية , مظهر حلريتها الفكرية , ودليل على وعيها الثقايف 

 والسياسي. 

ولة اإلسالمية الواحدة , يف إن كثرة األحزاب داخل األمة اإلسالمية , أو ضمن دائرة الد
يقني اإلمام البشري اإلبراهيمي, عنوان دال على تفرقها , وتناثر فرقها يف سبل شىت , 
وابعث قوي على تسرب الشقاق فاخلصام فيما بينها , وسبب للكيد الذي يضمره كل 

ناخ منها لآلخر, ومن مث فإن تكاثر األحزاب يف اجملتمع اإلسالمي, من شأنه أن يوفر امل
لقوى االستعمار  أن تبسط سلطاهنا عليه , وأن تلجئ تلك األحزاب إىل التوجه إليها 

 واالستعانة هبا مث االنقياد هلا. 

إن تعدد األحزاب فرع عن تعدد املذاهب السياسية , وال جتتمع هااتن الـخستان إالّ  
 ياهتا. الستيالد نتيجة مدّمرة لكيان األمة حمطمة حلصن القيم واألخالق يف ح
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: )ليت شعري , إذا كان من خصائص االستعمار أن ميحق املقّومات -رمحه هللا-يقول 
ومييتها , مث يكون من خصائص أغلب األحزاب أهنا هتملها وال تلتفت إليها, فهل يالم 
العقالء إذا حكموا أبن هذه األحزاب شّر على الشرق من االستعمار؟ ..ألن االستعمار 

, واحلذر دائما يقظ, أما هذه األحزاب فإهنا أتتيه من حيث  أيتيه من حيث حيذر
أيمن..واآلمن أبدا انئم , فإذا انضم إىل هذا الداء املستشري خالف األحزاب ومنازعاهتا,  

  وما نسمع.. وإنك كانت النتيجة الطبيعية ما نرى 

وصوهلا إىل لرتاهم يقولون : إن كثرة األحزاب يف أمة عنوان يقظتها وانتباهها, وضمان ل
حقها...ولكن مل نر من األحزاب إال نقصا يف القوة، ونقضا للوحدة , وتنفيسا على 
اخلصم , واشتغاال من بعضهم ببعض , وتعالت كلمة القرآن , فإنه ال يكاد يذكر 
زَاُب ِمنن بـَينِنِهمن {  َحن تَـَلَف األن األحزاب بلفظ اجلمع إال يف مقام اخلالف واهلزمية } فَاخن

زَاِب {. وال يكاد يذكر احلزب بلفظ املفرد إال يف مقام ،}ُجند   َحن ُزوم  ِمنن األن  َما ُهَناِلَك َمهن
ِلُحوَن { وإن حزب هللا يف األمة اجلزائرية هو  اخلري والفالح  }َأاَل ِإنَّ ِحزنَب اَّللَِّ ُهمن النُمفن

 (. 3مجعية العلماء , وإهنا املفلحة ال حمالة )

ذوي اهلواايت احلزبية يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية يدافعون عن  أقول: ومن املعلوم أن
هوايتهم هذه , مبا يرددونه يف األوساط , يف كل مناسبة , من أن هلم يف اجملتمعات الغربية 
أسوة حسنة , وقد كانت تلك اجملتمعات وال تزال تسري إىل غاايهتا املشرتكة بدفع من قوى 

ناسني فرق ما بني تلك اجملتمعات املتحكمة نافسة , انسني أو متاألحزاب املتعددة بل املت
, وجمتمعاتنا اإلسالمية احملكومة ..يرد عليهم اإلمام اإلبراهيمي قائال:" إن من الغفلة والبله 
أن نقيس أحزابنا ابألحزاب األوربية , فإن تلك األحزاب ظهرت يف أمم استكملت تربيتها 

ء أحيوا اللغة , ومعلمني راضوا وصححت مقوماهتا , بدعوة دعاة مجعوا الكلمة وعلما
 (.  4األجيال على ذلك , وأين حنن وأحزابنا من ذلك )

أقول: وحنن ال نقيم وزان لرتبيتها املستكملة , وال ملقوماهتا املصححة , ولكن نقيم الوزن  
كله للقوة اليت تنهض عليها تربيتها, والتفوق الذي تتمتع به مقوماهتا إذا غدت تلك 

ك حاكمة ومتحكمة , يف اجملتمعات العربية واإلسالمية ومن مث فإن أحزاهبا اجملتمعات بذل
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املتكاثرة ال تزيد إال إمعاان يف تسلطها علينا , وشدة يف ضراوهتا لنا , وهذا هو اجلامع 
 املشرتك الذي تتالقى عليه أحزاهبم املتخالفة كلها. 

ا هو اجلامع املشرتك الذي تتالقى أما أحزابنا املتهارجة يف عاملنا العريب واإلسالمي , فم
 عليه؟ 

واثلث هذه األفكار والرؤى اليت أقف عندها وقفة درس وعربة , حديث اإلمام البشري 
اإلبراهيمي عن شرعة احلرب يف اإلسالم , واحلقيقة أن حديثه عن هذه الشرعة ليس وليد 

عليه جهود فقهاء  فكر أو اجتهاد شخصي اختص به , وإمنا هو رواية أمينة منه ملا اتفق
 املسلمني , من املالكية واحلنفية واحلنابلة وبعض الشافعية. 

)احلرب يف اإلسالم ال تكون إال  1955يقول يف كلمة أذيعت له من صوت العرب عام 
ملن آذنه ابحلرب , أو وقف يف وجه دعوته , يصد عنه املستعّدين لتلقيها , واإلسالم يف 

سدة ال ترتكب إال لدفع مفسدة أعظم منها, وأول مفسدة أعلى مقاصده يعترب احلرب مف
شرعت احلرب لدفعها , مفسدة الوثنية ومفسدة الوقوف يف وجه الدعوة اإلسالمية ابلقوة 
, ولو أن قريشا مل يقفوا يف طريق الدعوة اإلسالمية ابلقوة , وتركوها جتري إىل غايتها 

ولكنهم بدؤوه ابلعدوان والتقبيح  -مصلى هللا عليه وسل-ابإلقناع , ملا قاتلهم حممد 
 واحليلولة بينها وبني بقية العرب , والقعود بكل صراط لصد الناس عنها . 

تعاىل على هذا أن آية األنفال جاءت آمرة ابجلنوح إىل  -رمحه هللا-ومما استشهد به 
السلم , إن جنح املشركون إليها, حىت ال يسبق املسلمون إىل فضيلة , أي إن شرعة 
اجلهاد لو كانت حلمل الكافرين على اإلسالم قسرا , ملا صح أن جينح املسلمون معهم إىل 

 السلم استجابة لرغبتهم يف املساملة واالبتعاد عن احلرب, مع بقائهم على الكفر. 

أقول : ورمبا انقش يف هذا من يقول: ولكن هللا هنى املسلمني عن اجلنوح إىل السلم, يف 
َعنَلونَن  - عليه وسلمصلى هللا-سورة حممد  ُعوا ِإىَل السَّلنِم َوأَنـنُتمن األن فقال: } َفاَل هَتُِنوا َوَتدن

ُ َمَعُكمن َوَلنن َيرتَُكمن َأعنَماَلُكمن {.   َواَّللَّ
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واجلواب عن ذلك هو أن نعلم أوال أن القرآن منزه عن التناقض والتهافت يف أحكامه 
اغة يف اآليتني , فآية األنفال تقول: }َوِإنن َجَنُحوا وإعالمه , مث أن نتبني فرق ما بني الصي

َنحن هَلَا{, فافرتضت أن تكون البداءة يف اجلنوح إىل السلم من الكافرين , واآلية  لِلسَّلنِم فَاجن
ُعوا ِإىَل السَّلنِم{ فافرتضت أن تكون البداءة يف إعالن الرغبة يف  الثانية تقول }َفاَل هَتُِنوا َوَتدن

املسلمني..إن مالحقة الكافرين للمسلمني يف ساحة احلرب يف اسرتضائهم السلم من 
ابلسلم وبيان رغبتهم يف الصلح, ال تتم إال عندما يكون املسلمون متحكمني ابملوقف 
يتمتعون ابملنعة والقوة , وعندئذ تكون استجابتهم لرغبة الكافرين موقفا يتم اختاذه من 

ن مكيدة يضمرها األعداء أو من شروط مهينة عل، فال خوف على املسلمني حينئذ م
 يفرضوهنا على املسلمني. 

أما مالحقة املسلمني للكافرين يف اسرتضائهم ابلسلم , والعمل على إقناعهم ابجلنوح إليه 
, فمظنة كبرية لتحكم األعداء هبم وإمالء الشروط الظاملة يف قبول ذلك عليهم, وإهنا 

 سلمون عليها. ملهانة خطرية جيب أن يتسامى امل

عودوا أيها االخوة, فتأملوا يف فرق ما بني صياغة احلكم يف اآليتني , تزدادون يقينا بدقة 
البيان اإلهلي, واملعىن الرتبوي السامي الذي أيخذ هللا به عباده املؤمنني , يف اتباع ما 

 تقتضيه آداب احلرب والسلم. 

براهيمي , إذ ينهج هذا النهج يف فهم مث إن يف الناس من قد حيسب أن الشيخ البشري اإل
شرعة احلرب يف اإلسالم, إمنا ينزع يف ذلك من رأي يرتئيه واجتهاد شخصي انتهى إليه.. 
ولكن الواقع ليس كذلك إن هذا الذي يذهب إليه اإلمام اإلبراهيمي هو القرار الذي 

أيني لإلمام الشافعي ذهب إليه مجاهري الفقهاء من املالكية واحلنفية واحلنابلة, وهو أحد ر 
( واملتأمل يف آي الكتاب املبني, ورابطة ما بينها من سياق وسباق , الشك يف أن هللا 5)

أرسل رسوله مبلغا ونذيرا وبشريا ومل يرسله مكرها للناس على ما ال يؤمنون , وحسبكم من 
وَنُكمن َواَل تـَعنَتُدوا ِإنَّ اَّللََّ اَل حيُِبُّ ذلك قول هللا تعاىل:{ن َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذيَن يـَُقاتِلُ 

النُمعنَتِديَن{ أما اآلية اليت جاءت بصيغة اإلخبار املنبئ عن أن هللا تعاىل ال ينهى عباده 
املؤمنني , عن الرب ابلكافرين الذين مل يقاتلوهم يف الدين ومل خيرجوهم من دايرهم ومل 
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ُ َعنن الَِّذيَن ملَن يـَُقاتُِلوُكمن يف الدِّيِن يظاهروا على إخراجهم , فهي قوله تعا َهاُكمن اَّللَّ ىل: " اَل يـَنـن
َا ِسِطنَي ِإمنَّ ِسطُوا ِإلَينِهمن ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ النُمقن َهاُكمن اَّللَُّ  َوملَن خُينرُِجوُكمن ِمنن ِداَيرُِكمن َأنن َترَبُّوُهمن َوتـُقن يـَنـن

رَاِجُكمن َأنن تـََولَّونُهمن َوَمنن َعنن الَِّذيَن قَاتـَُلوُكمن يف  َرُجوُكمن ِمنن ِداَيرُِكمن َوظَاَهُروا َعَلى ِإخن الدِّيِن َوَأخن
لَِئَك ُهمن الظَّالُِموَن " وقد علمنا أن من املتفق عليه أن كل ما جاء بصيغة  ُمن فَأُون يـَتَـَوهلَّ

إذ هو لو مت الستلزم أن اإلخبار يف كتاب هللا تعاىل فهو من احملكم الذي ال يقبل النسخ..
 يكون الناسخ أو املنسوخ كذاب, وكالم هللا منزه عن ذلك. 

أيها االخوة : إن اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي , يعد اثين اثنني على صعيد القيادة 
الفكرية والروحية للثورة اجلزائرية املباركة , اليت طهر هللا هبا أرض اجلزائر من بغي 

قضى هللا أبن يرحل عن هذه الدنيا جبسمه , فإن مبدأه الذي كان يسري االستعمار, ولئن 
وتسري اجلزائر عليه غري قابل للرحيل , إذ مل يكن فكرا ابتدعه من عنده , وإمنا هو شرعة 
هللا وحكمه استلهمهما من كتاب هللا وهدي نبيه وما كان عليه سلف هذه األمة رضوان 

 بقي الزمان.  هللا عليهم , وشرعة هللا ابقية ما

لذا, فإنه لن يكون الحتفالكم بذكرى البشري اإلبراهيمي من معىن أو فائدة , إن مل جتددوا 
البيعة ملبدئه ومنهجه اللذين مها السبل الذي سار عليه الشيخ عبد احلميد بن ابديس من 

ت قبله , فكان الشعلة اليت استضاءت هبا اجلزائر على طريق اجلهاد يف سبيل هللا وانل
 بفضله احلرية والتحرر. 

حصنوا أرضكم هذه ضد أطماع الطامعني , وهم كثري, ابلتالقي على وحدة املبدأ وقدسية 
اهلدف, ونبذ الفرقة وأسباهبا , وإغالق السبيل يف وجه الداعني إليها واملروجني هلا, وختيلوا 

ديس والبشري أن االستعمار ما يزال جامثا على أرضكم , وأن كال من عبد احلميد بن اب
 اإلبراهيمي بني ظهرانيكم, فما أنتم فاعلون؟.. 
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