تصدير سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
للشيخ حممد البشري اإلبراهيمي رمحه هللا
()2
تفرق أهل الكتب السماوية يف الدين قبل اإلسالم
ليسعدواَيفَ
احلق؛َ ََ
اهلدىَو َََ
أهلَهاَعلىَ ََ
مجعَ َ
ومقصدَأعلَىَ،وهوَ ََ
سماويةَيفََ َكَلَمةَسو ََاءَ ََ
لتقيَاألداي َنَال َ
َت ََ
كتَبها.
جاءَتَاألداينَاملعروف َةَ،وهبذاَنزلَتََ َ
لسعادةَاألخرىَ.هبذاَ َ
ََ
الدنياَ َ،ويَستع َدواَ

اإلجنيلَ
إمامَورمحةَ،وأ َنَهللاَتعاىلَأنزلَالتوراَةَو ََ
كتابَموسىَ ََ
يم ََنَ ََعليهاَ ََيربانَأب َنََ ََ
امله ََ
والقرآ َنَالذيَهوَ ََ
وحدهَفيماَيعلوَ
احدَوالرجوعَإليهَ ََ
إلهَو ََ
منَالدعوةَإىلَعبادةَ ََ
جاءَاَمباَجاءَبهَالقرآ َنَ ََ
هدىَللناسَ،وأهنماَ َ
ََ
وم ََنَاألم َرَابخلريَوالنَهيَعنَ
للبعضََ َ،
بعضهمَ ََ
وعدمَاستعبادَ ََ
الناسَ ََ
التآخيَبنيَ ََ
بثَ ََ
ومنَ َََ
البَشرََ َ،
سبَ َ
َك ََ
الدينَوالَيتفَرقواَفيهَ،
يقيمواَ ََ
رسلَهاَهيَأنَ ََ
اجلامعةَ َلتَلكَاألم َمَعلىَألسنةَ َ
ويََربانَأ َنَََمنَوصاايَهللاَ ََ
شََرََ َ،
ال َ
السبيل َالواحد َ ََس َبًلَ ،واختلفت َيفَ
لت َ ََ
وجع ََ
األمم َمل َحت َفظ َوصية َهللا َفتفَرقت َيف َال ََدين َ ََشيََ َعاََ َ ،
وأ َن َتلك َ ََ
جةََ ،وحَقت َعليهاََكلمةَ َهللاَ ،وكان َعاقبةََ
جاءها َمن َالعلم َوالبيناتَ ،فقامت َعليها َاحل َ
احلق َََمن َبعد َما َ ََ
َََ
سرا.
أمرهاَ ََخ َ
ومصادرهمَ
ويقصَعليناَمنَمبادئَبينَإسرائيلَومصائرهمَومواردهمَ ََ
البابََ َ،
والقرآ َنََيَبدئَويعيدَيفَهذاَ ََ
فنهلَكََكماَهَلكوا.
كَالطريقَالذيَسلكواَ َ،
لنعتربَأبحواهلمَ،والَنسَل ََ
كلَذلكَ ََ
مزدجرََ ََ،
ماَفيهَ ََ

صحا َ َوإبًل َغا َيف َهذا َالبابَ ،وكيف َال َوقد َأنزل َعليه َربهَ:
ومل َأيل َنبَينا َصلى َهللا َعليه َوسلم َأ َمَتَه ََن َ
أخشىَماَيشاهَعلىَ
يفَ َش َيَء}َ[األنعام]159َ:؟!َفكانَ ََ
تََمَن َه ََمََ َ
ينَفََرقَواَ َدينَ َه ََمََوَكانَواَ َشيَ َعاَلَ َس ََ
{إَ َنَالَ َذ ََ
فتختََلَفََكماَاختََلَ َفتَ،وتتفَرقَيفَالدينََكماَتفَرقت.
األممَقبلَهاَ َ،
يدبَفيهاَداءَ ََ
أ َمتهَأنَ ََ
بعضاَابسمَال ََدينَ،
وقدَوقعَماََكانَيشاهَصلىَهللاَعليهَوسلمَ،فتفَرقتَأ َمَتَهَيفَال ََدينَ،ولعنَ ََ
بعضهاَ َ
تَاألعراضَواحلرماتَابسمَالدينَ،واتَبعتَ َسنَ ََنَمنَقبلهاَ
مالَبعضَابسمَال ََدينَ،وانته َك ََ
بعضهاَ ََ
وأ َكلَ ََ

الصاد ََعةَمنََكًلمَهللاَوكًلمَرسولهَ،حىتَ
البالغةَوالنَ َذرَ ََ
العظاتَ ََ
ََ
تنتفعَبتلكَ
اعاَبذراعَ.وملَ ََ
شرباَبشربَوذر َ
َ
َ
َسََوأَحالَمنَاخلز َيَوالنَكال.
ح َقتَعليهاَ َ
الكلمةَ،وصارتَإىلَأ َ

منبَعَ
لضياعََ َكَتَبها َاليت َهي َ َ
العذر َيف َاملصري َالذي َصارت َإليه؛ َ ََ
لعل َ َلتَلك َاألممَََالكتابيَة َما ََيَشبه َ ََ
و ََ
الفقهَ
ممدودَ،واببَ ََ
اهلدايةَبنيَالتحريفَوالتبديلَوالنسيانَوالتأويلَ،أ َماَهذهَاأل َم َةَفإ َنَحبلَهللاَاملتنيَفيهاَ ََ
ّل(َ)1والَََمطرودَ،ولكنَتناوَلهَأ َو َهلمَابلتأويلَ،وآخرهمَ
العذبَغريَ َُمََََ
نهلَهَ ََ
مفتوحَغريَََمسدودَ،وواردَََم َ
فيهَ ََ
ورمحةَ،وعلمَ
فح َرمواَماَفيهَََمنَشفاءَ ََ
ُمظوراََ َ،
مهجوراَ،وجعلواَتفسريهَ ََ
ابلتَعطيل؛َحىتَ ََ
أمراَ َ
اّتذوهَ َ
وفهمهَ َ
الهنيَ
وعصمة َوجناةَ ،وابقيات َصاحلاتَ ،فلم َيزالوا َ ََ
وحكمةَ ،وبًلغ َوبيانَ ،وهدى َوفرقانَ ،ونور َوحياةََ َ ،
السباعَالبشريَةَ
اثنَمنَ َََ
ادثَالدهرَعليهَ،فاستشعرواَ-وهمَبنيَبر ََ
صور َيَإليهَ،حىتَدلَتهمَحو ََ
ابالنتَسابَال َ
َ
قدَ
العَََزَ ،وَف ََ
يهيب َابألرواح َإىل َ َ
هاد ََيه َالذيََكان َ ََ
تتخطَفَ ،وصواجلة(َ )2من َاألمم َالغالبة َتتل َقفَ َ -غ َيبَة َ ََ
فأقبَلواَ
الغممَ َ ،
اختفاءََنوره َالذيََكان َجيلَو َالبصائر َ َويَزيل َ ََ
النفوس َإىل َالكرامةَ ،و َ
حاد ََيه َالذيََكان ََيَسوق َ ََ
ََ
السننيَ
اعيَ َََ
سسونهََ،يَرجونَمنهَماََيَرجوَاملدجلَاحلريا َنَََم َنَانبًلجَال َفجرَ،ور ََ
يتل َمسونهَ،وانثالوا(َ)3عليهَيتح َ
الغَرب(َ)4م َنَ َاهنًللَالَقطَرَ،وقدَقَوىَأمَلناَيفَرجوعهمَإليهَوإقبا َهلمَعليهَماَنراهَم َنَاصطباغَاحلركةَاإلصًلحَيةَ
َ
تصولَوبهَحتا َربَ،
مرشدةَبهَ،مستدلَةَآبايتهَ،بهَ ََ
ابلصبغةَالقرآنَيةَ،فهيَسائرَةَإىلَغايتهَ،داعي َةَإليهََ َ،
احلديثةَ َََ
بضئيلةَاألثرَ،والَهيَبقليلَةَاألتباعَ،وإ َنَ
يومناَهذاَ ََ
تنافَحَ،وماَاحلرك َةَاإلصًلحيَةَيفَ ََ
وعليهَحتاميَودونهَ َ
رجوعَاملسلمنيَإىلَالقرآن.
ملوضعَالرجاءَيفَ ََ
هذاَ ََ

*َ*َ* َ

وطًلئع َالعهد َاجلديدَ،خذوهاَ
ََ
ومستودع َاآلمال َ َوبَناة َاملستقبل َ
أي َ ََ
شباب َاإلسًلمَ ،محلةَ َاألمانة َ ََ
استعصت َعلىَ
األطباءَ َو ََ
أعيَت َ َ
حبجابَ:إ َن َعلَتكم َاليت َ َ
تتست َ ََبلبابَ ،وال َتتوارى َ ََ
فصيح َة َصرحي َةَ ،ال َ ََ
غريَُمَّلَأيَ:غريَممنوعَ .
(َ َ)1
اجلةَمجعَ:صوجلَوصوجلانَ،وهيَ:عصاَامللكَ،ترمزَلسلطانهَ .
صو
(َ)2ال َ
َ
(َ)3أيَ:انصبَواَوتتابعَواَ .
(َ)4أيَ:السننيَالشديدةَاجملدبةَ .

أسواَ
ستقمَ،و ََ
صلحَوَت ََ
األخًلقَابلقرآنََت ََ
ََ
فداوواَ
أخًلقَكمَ ََ
ضعفَ َ
ََحكمةَاحلكماءَهيَََمنَ ََ
ووهنَعزائمكمََ َ.
وتشتَ َد.
قوَ َ
ابلقرآنََت ََ
ائمَ ََ
العز ََ

اختًلف َقلوهبا َوَتشتَتَ
ََ
القافلة َهو َ
خرايت َ ََ
ََ
قعد َأب َمتكم َعن َ
وإ َن َالذي َ ََ
الصاحلات َوأعدها َهلا َيف َأَ ََ
اآلخر َماَ
آخرهاََكما َمجع َُم َم َد َصلى َهللا َعليه َوسلم َأ َوهلاََ ،يَ َنتَج َلكم َهذا َ ََ
مجَعوا َعلى َالقرآن َ ََ
أهوَائَهاَ ،فا َ
وعَقولََنَََرية.
وهمََكبريةَ َ
لسنةَ ََحدادَ ََ
ائمَ ََشدادَوأَ ََ
األولَمنَعز ََ
أنتجهَذلكَ َ
ََ

انغماساَيفَالَرذائلَ،فلمَيزلَهباَهذاَالقرآ َنَحىتَ
شبيهََ ََ
وإ َنَ َأولَأ َمَتَكمَ َ
آبخرهاَ َعَزوفَاَعنَالفضائلَ،و َ
اعمَأ َنَالزمانَ
زعمَز ََ
احلَكمةَ.فإنَ ََ
أعًلمَالعلمَو َ
أخرجَََمنَرعاةَالنَ ََعمَََرعاَةَاألَممَ،وأخرجَمنَمخولَاألََََمَيةَ ََ
ََ
غريََالزمانَ،فقولواَ:ولك َنَاإلنسا َنَهوَاإلنسا َن.
َ
سعيَهاَ،فكيفَالَ
وس ََعواَهلاَ َ
وسعَاحلياَةَاألبدَيةَفبَينهاَحىتَف َه ََمهاَالناسَواعتََ َقدوهاََ َ،
وإ َنَهذاَالقرآ َنَ ََ
هذه؟!
يس ََعَحياتكمَ ََ
ََ

األلسَنَةَ،وإمناَالذيَجيمعَاألرواحَ
شبابَاإلسًلمَ،إ َنَاألوطا َنَجتمعَاألبدانَ َ،وإ َنَاللَغاتَجتمعَ ََ
أيَ ََ
ويصل َبني َنكرات َالقلوب َ ََ
ضيََقةَ ،ولكنَ
اآلفاق َال َ
الوحدة َيف َ ََ
فيعرفها َهو َال ََدينَ ،فًل َتلتمسوا َ ََ
ويؤلََفها َ ََ
القََوىَأَوفَرَ .
كثَرَ،و ََ
العديدَأَ َ
أمجَعَ،و ََ
الدارَ َ
أوس ََعَ،و ََ
األفقَ ََ
التمسوهاَمنَالقرآنََ َ،جتدواَ ََ
التمسوهاَيفَالدينَ،و ََ
ََ

*َ*َ* َ

