تصدير سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
للشيخ حممد البشري اإلبراهيمي رمحه هللا
()6
أول صيحة ارتفعت ابإلصالح يف العهد األخري
ال نزاع يف أن أول صيحة ارتفعت يف العامل اإلسالمي بلزوم اإلصالح الديين والعلمي يف اجليل السابق
جليلنا هي صيحة إمام املصلحني األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده رضي هللا عنه( ،)1وأنه أندى األئمة
املصلحني صوت وأبعدهم صيتا يف عامل اإلصالح .فلقد جاهر ابحلقيقة املرة ،وجهر بدعوة املسلمني يف
مشارق األرض ومغارهبا إىل الرجوع إىل الدين الصحيح والتماس هديه من كتاب هللا ومن سنة نبيه ،وإىل
متزيق احلجب اليت حجبت عنا نورمها وحالت بيننا وبني هديهما؛ مبينا بصوت يسمع الصم وبالغة تستنزل
العصم( )2أن علة العلل يف سقوط املسلمني وأتخرهم وراء األمم واحنطاطهم عن تلك املكانة اليت كانت هلم
يف سالف الزمن هي بعدهم عن ذلك اهلدي الروحاين األعلى ،وأنه ال يرجى هلم فالح يف الدنيا وال يف
اآلخرة ،وال صالح حال يستتبع صالح املآل ،وال عزة جانب ترد عنهم عادية الغاصبني من األجانب ،إال
إذا راجعوا بصائرهم ،واسرتجعوا ذلك اهلدي الذي مل يغصبه منهم غاصب ،وإمنا هجروه عن طوع أشبه
ابلكره ،واختيار أشبه ابالضطرار ،فباؤوا ابملهانة والصغار والضعة واخلسار.
كانت تلك الصيحة الداوية من فم ذلك املصلح العظيم صاخة آلذان املرتبصني ابإلسالم ،وآلذان
املبطلني من تار الوالية والكرامات وعبدة األجداث واألنصاب ،وآلذان اجلامدين من العلماء ،ومجوا هلا(،)3
( )1أثىن الشيخ البشري اإلبراهيمي على الشيخ حممد عبده -رمحهما هللا -فيما يلي ثناء عظيما ،ولعله قصد الثناء عليه
فيما دعا إليه من نبذ التعصب والتقليد واجلمود واخلرافة ،وإصالح التعليم ،وإحياء العناية ابلقرآن الكرمي ،ورد األمة
إىل منبعها الصايف ،وإال فإن للشيخ حممد عبده آراء اعتزالية وتوجهات عقالنية مشهورة عنه ،رمحه هللا وغفر له.
( )2العصم :مجع أعصم ،وهو الوعل الذي يف ذراعيه بياض ،واملعىن :بالغة تذلل الصعاب.
( )3أي :سكتوا وعجزوا عن الكالم.

وملكتهم غشية الذهول؛ علما منهم أن أول آاثرها إذا تغلغلت يف النفوس هو قطع الطريق على املرتبصني،
وهدم سلطان املبطلني الزائف ومكانتهم الكاذبة وجاههم اخلادع ،وجفاف املراعي اخلصبة اليت كانوا
يسيمون( )4فيها شهواهتم ولذاهتم ،ونضوب املنابع الروية من املال اليت كانوا يعلون( )5منها وينهلون.
ولقد وقفوا بعد زوال تلك الغشية صفا واحدا يف وجه ذلك املصلح ،جيادلونه ابلبهت ،ويكايدونه
ابإلفك ،وألبوا عليه األلسنة واألقالم ،ووقفوا له بكل مرصد ،ورموه بكل نقيصة .فلم ينالوا منه نيال إال
قوهلم :إنه كافر ،وهنة وهنة ،وهذه هي النغمة املرددة اليت كان فقهاء اجليل البائد يف وطننا هذا ويف غريه
يرددوهنا مقرونة ابلسب واللعن ،وقد ورثها عنهم أهل هذا اجليل ،واشتقوا منها اشتقاقات غريبة ،وهي
أسلحتهم اليت يقذفون هبا يف وجوه املصلحني كلما أعيتهم احلجة وأعوزهم الدليل.
وكان األستاذ اإلمام أعجوبة األعاجيب يف األملعية وبعد النظر وعمق التفكري وحدة اخلاطر واستنارة
البصرية وسرعة االستنتاج واستشفاف املخبآت ،حكيم بكل ما تؤديه هذه الكلمة من معىن ،منقطع النظري
يف صدق اإلهلام وسداد الفهم وصدق العزمية وخصب القرحية واستقالل الفكر ونصاعة االستدالل ومتكن
احلجة ،موفور احلظ من طهارة الدخلة واالنطباع على الفضيلة ،مستكمل األدوات من فصاحة املنطق
وذالقة اللسان( )6وقرطسة الفراسة( )7ودقة املالحظة وسالسة العبارة ومطاوعة البديهة ورابطة اجلأش وكرب
اهلمة ووفرة امللكة اخلطابية وقوة العارضة يف البيان واتساع الصدر ملكاره الزمان وأهله ،حجة من حجج هللا
يف فهم أسرار الشريعة ودقائقها وتطبيقها ،ويف البصر بسنن هللا يف األنفس واآلفاق ،ويف العلم بطبائع
االجتماع البشري وعوارضه ونقائصه.
وابجلملة ،فالرجل فذ من األفذاذ الذين ال تكوهنم الدراسات وإن دقت ،وال خترجهم املدارس وإن
ترقت ،وإمنا تقذف هبم قدرة هللا إىل هذا الوجود ،وتربزهم حكمته يف فرتات متطاولة من الزمن على حني

( )4أي :يرعون.
( )5أي :يشربون.
( )6ذالقة اللسان :طالقته وحدته.
( )7قرطسة الفراسة :إصابتها.

انتكاس الفطرة واندراس الفضيلة وانطماس احلقيقة ،فيكون وجودهم مظهرا من مظاهر رمحة هللا بعباده،
وحجة للكمال على النقص ،وإصالحا شامال وخريا عميما.
ولو أن قول الشاعر:
هي هات ال َيت الزمان ِبثله

()8

إن الزمان ِبثله لبخيل

مل يبتذله املرتمجون للرجال بوضعه يف غري موضعه حىت صاروا ينشدونه يف حق أشخاص يتكرم الزمان علينا
ِبآت من مثلهم يف كل جيل ،لوال هذا االبتذال السخيف هلذا البيت لقلنا :إن أحق رجل ابنطباقه وصحة
إطالقه عليه هو األستاذ اإلمام ،فرضي هللا عن األستاذ اإلمام.

***
محل لواء اإلصالح بعد موت اإلمام تلميذه األكرب ووارث علومه السيد حممد رشيد رضا ،وقد كان
يف حياة اإلمام ترمجان أفكاره ابعرتاف اإلمام ،واملنافح عنه واملدافع دونه .واضطلع بعد موته حبمل أعباء
اإلصالح حني نكل عن محلها أقوام ،وضعف عن محلها أقوام ،واستقل بتسيري سفينته فكان الرابن املاهر،
وأقام على مبادئ أستاذه وفيا هلا وله ،فتمادى على إصدار التفسري على منهاج اإلمام من حيث وقف
اإلمام ،ومجع تريخ حياة اإلمام ،فكان أضخم عمل استقل به فرد ،وليس تريخ األستاذ اإلمام ابألمر
اهلني الذي يقوم به فرد لو مل يكن ذلك الفرد (رشيدا).
كان أكمل آاثر الشيخ رشيد يف حياة اإلمام إنشاء جملة املنار ،وأنفس ذخر علمي اشتملت عليه هو
دروس اإلمام يف التفسري اليت هي النواة األوىل لتفسري املنار ،وتلك الفتاوى اجلليلة اليت كان ينشرها يف
أمهات العقائد واألحكام على ذلك النحو العجيب من االستقالل يف االستدالل.
ولعمري ،لو أن رشيدا قصر كما قصر غريه ومل جيمع خالصات دروس اإلمام ،ألضاع على العامل
اإلسالمي كنزا علميا ال يقوم ِبال الدنيا.

( )8هذا البيت أليب متام من قصيدة ميدح هبا حممد بن محيد ،ينظر :ديوانه (ص.)226 :

ابرك هللا يف أوقات األستاذ رشيد ،فاستمر بعد موت اإلمام على إصدار املنار ،واتسق أفق انتشاره يف
األقطار اإلسالمية وكثر قراؤه أو تالمذته كما كان يقول رمحه هللا ،وأحدث -حىت يف أصلبها عودا وأشدها
مجودا -انقالاب فكرّي يف فهم الدين وصلته ابلدنيا ،وألف املؤلفات الكثرية ،ونشر من مؤلفات املصلحني
من القدماء ما زاد به اإلصالح احلاضر متكينا ورسوخا ،فكانت تلك املؤلفات غذاء صاحلا للنهضة العلمية،
وساهم يف اإلصالح العلمي واإلصالح السياسي لقومه وبين وطنه ،وإن كانت بعض آرائه يف هذا األخري
ال ختلو من الشذوذ.
وكان طول حياته بالء مسلطا على طائفتني :دعاة التدجيل من املسلمني ،ودعاة النصرانية من
املسيحيني .فلم نعرف يف التاريخ من فضح الطائفتني شر فضيحة غري األستاذ السيد رشيد.
وإن أزهر الصحائف يف سجل حياته هي تلك املواقف العاتية اليت كان يقفها يف الدفاع عن اإلسالم
ونصره ،ورد عوادي الكفر والضالل عنه.
وعاش ما عاش مرهوب شباة( )9اللسان مرهوب شباة القلم ،إىل أن حلق بربه راضيا مرضيا يف هذا
العام ،فشعر العامل اإلسالمي أبن خسارته فيه ال تعوض.
وإن من واجب الوفاء واالعرتاف ابلفضل ألهله أن نري ذكره ِبا يتسع له املقام يف هذه النشرة
اإلصالحية اليت متت إىل أعماله ومبادئه ابلنسب العريق ،وتتصل إىل علومه ومعارفه الواسعة ابلسبب الوثيق.
وقد فعلنا ،ولكن أين تقع هذه اجلمل مما يوجبه الوفاء لرجل هو يف بناء اإلصالح الركن والدعامة ،ويف
هيكل اإلصالح الرأس واهلامة؟! وعسى أن تساعد األقدار فنوفيه بعض حقه.

***
لقيته -رمحه هللا -ببلدة دمشق على إثر انتهاء احلرب العظمى ،وقد جاءها ليتصل ابهليئات العاملة
خلري العرب ،وليزور أهله يف القلمون من لبنان الشمالية.

( )9شباة الشيء :حد طرفه.

ونزل ضيفا على صديقنا العامل السلفي الشيخ هبجت البيطار ،وبيت آل البيطار يف دمشق هو مبعث
اإلصالح ومطلعه ،ولعميدهم الشيخ عبد الرزاق البيطار ورفيقه الشيخ مجال الدين القامسي صداقة ابذخة
الذرى( ،)10وصلة وثيقة العرى ابألستاذ اإلمام ،تمع الثالثة وحدة الفكرة والرأي والسلفية احلقة واالستقالل
يف العلم .والبيطار والقامسي عاملان جليالن مل أدركهما حني دخلت دمشق ،ولكين قرأت من آاثرمها يف
الكتب اليت كتباها ،ورأيت من آاثرمها يف النفوس اليت ربياها ما شهد يل أهنما ليسا من ذلك الطراز املتعمم
الذي أدركناه بدمشق ،ولثانيهما آاثر مطبوعة هي دون قدره ،وفوق قدر علماء مصره.
كنا نذهب ليال إىل دار صديقنا البيطار للسمر مع الشيخ رشيد ،ورفيقي إذ ذاك األستاذ الشيخ اخلضر
بن احلسني املدرس اآلن يف األزهر .وأشهد أهنا كانت ليايل ممتعة ،يغمران فيها األستاذ رشيد بفيض من
كالمه العذب يف شؤون خمتلفة ،وإن أنس فال أنس إحسانه يف التنقل ولطف حتيله يف اخلروج بنا من معىن
آية إىل شأن من شؤون املسلمني العامة.
وكان يف الليايل اليت اجتمعنا به فيها يستويل على اجمللس وميلك عنان القول ،فال يدع لغريه فرصة
للكالم ،إال أن يكون سؤال سائل ،مع اشتمال اجمللس على طائفة عظيمة من أهل األفكار املستقلة
واأللسنة املستدلة .وأخربين عارفوه أن تلك عادته ،فإن كان ما قالوه حقا فهي غميزة يف فضله وأدبه.
وِبناسبة لقائي للشيخ رشيد فأان ذاكر قصة هلا تعلق به ،وهي تنطوي على ضروب من العرب ،وتكشف
عما يضمره العلماء اجلامدون للعلماء املصلحني من كيد وسوء نية ،وما يصموهنم به من عظائم ،مما ال
يصدر من مسلم عامي فضال عن العامل .وإنين أذكر القصة بدون تعليق:
صادف قدوم الشيخ رشيد إىل الشام عزمي على الرجوع إىل اجلزائر ،وخرج الشيخ رشيد إىل القلمون
فخرجت بعده إىل بريوت يف وجهيت إىل املغرب ،وكان من رفاقي يف هذه الوجهة األستاذ حممد املكي بن
احلسني شقيق الشيخ اخلضر املتقدم ،فاجتمعنا ذات صباح ابلشيخ يوسف النبهاين -اخلرايف املشهور -يف
دكان أحد التجار ،وكان النبهاين مسع يب فجاء مسلما قاضيا حلق اجلوار ابملدينة املنورة ،إذ كنا قد تعارفنا
فيها ،فإان لكذلك إذ مر بنا الشيخ رشيد ومل يران ومل نره ،وما راعين إال النبهاين يلفت رفيقي ويسأله :أتعرف
( )10الذرى :مجع ذروة ،وهي القمة ،واملقصود أن الصداقة بينهم كانت عظيمة.

هذا؟ فأجابه :وكيف ال؟! هذا الشيخ رضا ،فما كان من النبهاين إال أن قال :هذا أضر على اإلسالم من
ألف كافر ،فكان امتعاض قطعت نتائجه سرعة االنفضاض.

***

