
  



           اجلزائري  ني املسلمني العلماء      مجعي ة مؤمتر     جل     س   تصدير
 هللا رمحه اإلبراهيمي البشري حممد للشيخ

(6) 
 

 عت ابإلصالح يف العهد األخري      ارتف         صيحة        أول  
 السابق اجليل يف          والعلمي   يين     الد   اإلصالح بلزوم         اإلسالمي   العامل يف عت      ارتف         صيحة        أول       أن   يف       نزاع   ال
 ة      األئم   ى     أند   وأنه ،(1)عنه هللا رضي عبده حممد الشيخ اإلمام األستاذ املصلحني إمام       صيحة   هي جليلنا

 يف املسلمني بدعوة ر     وجه   ة،     املر   ابحلقيقة جاهر فلقد. اإلصالح عامل يف      صيت ا هم       وأبعد        صوت   املصلحني
 وإىل ه،      نبي    ة    سن   ومن هللا كتاب  من ه     هدي   ماس      والت   الصحيح ين     الد   إىل الرجوع إىل ومغارهبا       األرض   مشارق

 تستنزل        وبالغة      م       الص   ع    سم     ي         بصوت      ن ا      مبي    ؛هديهما وبني بيننا وحالت مها     نور   ا    عن   بت    حج   اليت ب   ج      احل   متزيق
 هلم كانت  اليت ة       املكان   تلك عن هم        واحنطاط  األمم        وراء   رهم     وأتخ   املسلمني سقوط يف لل     الع   ة    عل      ن  أ (2)صم     الع  
 يف وال الدنيا يف      فالح   هلم رجى   ي   ال ه   ن  أو  ،األعلى الروحاين اهلدي ذلك عن عدهم   ب   هي من     الز   سالف يف

     إال   األجانب، من الغاصبني ية     عاد   عنهم      ترد         جانب   ة    عز   وال املآل،      صالح   يستتبع      حال   صالح وال اآلخرة،
 أشبه      طوع   عن جروه   ه   وإمنا ب،     غاص   منهم يغصبه مل الذي       اهلدي   ذلك واسرتجعوا بصائرهم، عوا     راج   إذا

 .واخلسار ة   ع        والض  غار       والص   ة       ابملهان   وا   ؤ  فبا ابالضطرار، ه     أشب   واختيار ره،     ابلك  
 وآلذان ابإلسالم، صني       املرتب    آلذان    ة       صاخ   العظيم املصلح ذلك     فم   من          الداوية   حة      الصي   تلك كانت

 ،(3)هلا مجوا   و   ،العلماء من دين      اجلام   وآلذان واألنصاب، األجداث ة   د       وعب   والكرامات الوالية ار   ت   من املبطلني

                                                            

                                                فيما يلي ثناء  عظيم ا، ولعل ه قص د الثناء  عليه  -رمحهما هللا-                                              أثىن الشيخ البشري  اإلبراهيمي على الشيخ حممد عبده  (1)
                                                                                                              فيما دعا إليه من نبذ التعص ب والتقليد واجلمود واخلرافة، وإصالح التعليم، وإحياء العناية ابلقرآن الكرمي، ورد   األم ة 

                                                                              ن للشيخ حممد عبده آراء  اعتزالي ة وتوج هات  عقالنية  مشهورة عنه، رمحه هللا وغفر له.                        إىل منبعها الصايف، وإال  فإ
، واملعىن: بالغة تذل  ل الص عاب. (2)                                                                               الع صم: مجع أعصم، وهو الو عل الذي يف ذ راعيه بياض 
 .عن الكالم واوعجز  واكت   س  أي:  (3)



 ،صني       املرتب    على الطريق      قطع   هو النفوس يف لت    لغ      تغ   إذا آاثرها      أول       أن   منهم     لم ا   ع   ؛الذهول شية   غ   كتهم     ومل  
 كانوا  اليت اخلصبة املراعي        وجفاف   اخلادع، وجاههمالكاذبة  ومكانتهم الزائف املبطلني سلطان       وهدم  

 .لون    نه      وي   منها (5)     عل ون   ي   كانوا  اليت املال من ة       الروي   املنابع ضوب    ون   اهتم،     ولذ   هواهتم   ش   فيها (4)سيمون   ي  
ا ا    صف   شية     الغ        تلك   زوال      بعد   وا     وقف   د     ولق    ويكايدونه ابلبهت، لونه     جياد   ،املصلح ذلك      وجه   يف       واحد 
     إال        نيال   منه ينالوا فلم.        نقيصة   بكل ورموه رصد،   م         بكل    له فوا     ووق   واألقالم، األلسنة عليه بوا     وأل   ابإلفك،

 غريه ويف هذا وطننا يف البائد اجليل فقهاء كان  اليت دة      املرد   غمة     الن   هي وهذه ،   ة     ن     ه     و      ة     ن      وه   كافر،  إنه :قوهلم
 وهي غريبة، اشتقاقات منها وا       واشتق   ،اجليل هذا      أهل   عنهم ورثها وقد عن،      والل      ب       ابلس           مقرونة   دوهنا      يرد   

 .الدليل هم       وأعوز  احلجة  أعيتهم ما    كل    املصلحني وجوه يف هبا يقذفون اليت أسلحتهم
 واستنارة اخلاطر ة   د      وح   التفكري مق    وع   النظر عد    وب   ة       األملعي   يف األعاجيب         أعجوبة   اإلمام         األستاذ   وكان

 النظري منقطع، معىن من         الكلمة   هذه يه      تؤد    ما       بكل          حكيم   ،آت      املخب   واستشفاف االستنتاج رعة    وس   البصرية
 ن     ومتك  االستدالل  ونصاعةالفكر  واستقالل القرحية وخصبالعزمية  وصدقالفهم  داد    وس   اإلهلام      صدق   يف

        املنطق          فصاحة   من األدوات ستكمل   م   ،الفضيلة على واالنطباعخلة      الد   هارة   ط   من       احلظ    موفور، احلجة
 وكرباجلأش  ورابطةالبديهة  ومطاوعةالعبارة  وسالسةاملالحظة  ة     ودق   (7)الفراسة سة      وقرط   (6)اللسان القة    وذ  

 هللا ج    حج   من ة    حج  ، وأهله الزمان ملكاره الصدر واتساعالبيان  يف العارضة وقوةاخلطابية  امللكة ووفرة ة     اهلم  
 بطبائع العلم ويف واآلفاق، األنفس يف هللا بسنن البصر ويف وتطبيقها، ودقائقها الشريعة أسرار فهم يف

 .ونقائصه وعوارضه         البشري   االجتماع
 وإن املدارس جهم     ختر    وال ت،    دق   وإن الدراسات هنم      تكو    ال الذين األفذاذ من     فذ   فالرجل وابجلملة،

 حني على الزمن من لة       متطاو   فرتات يف حكمته وتربزهم ،الوجود هذا إىل هللا قدرة هبم تقذف وإمنا ت،     ترق  

                                                            

            أي: يرع ون. (4)
 أي: يشربون. (5)
            قته وحد ته.ذالقة اللسان: طال (6)
 قرطسة الفراسة: إصابتها. (7)



 ،بعباده هللا رمحة مظاهر من       مظهر ا هم      وجود   فيكون احلقيقة، وانطماس الفضيلة واندراس طرة     الف   انتكاس
 .      عميم ا      وخري ا       شامال          وإصالح ا قص،     الن   على للكمال    ة       وحج  

 :الشاعر قول     أن   ولو
ي  ه ات   يل             ِب  ث ل ه             الز م ان       إن              ِب  ث ل ه             الز م ان         َي  ت      ال              ه   (8)          ل ب خ 

 علينا الزمان م      يتكر   أشخاص      حق    يف ينشدونه صاروا حىت ه      موضع   غري يف بوضعه جال     للر   املرتمجون له      يبتذ   مل
 ة     وصح   ابنطباقه رجل      أحق   إن لقلنا: البيت هلذا خيف     الس            االبتذال   هذا لوال جيل، كل  يف مثلهم من      ِبآت  

 .اإلمام األستاذ عن هللا فرضي ،اإلمام األستاذ هو عليه إطالقه

* * * 
 كان  وقد ،رضا رشيد د    حمم   د      السي   ه      علوم   ووارث األكرب ه       تلميذ   اإلمام      موت   بعد اإلصالح       لواء   ل   مح  

 أعباء      حبمل   موته بعد لع      واضط  . ه     دون            واملدافع   عنه          واملنافح   اإلمام،        ابعرتاف   أفكاره        ترمجان   اإلمام حياة يف
 ،املاهر ن   اب       الر   فكان ه       سفينت   بتسيري         واستقل   ،       أقوام   محلها عن وضعف ،       أقوام   محلها عن ل    نك   حني اإلصالح

 ف    وق   حيث من اإلمام منهاج على التفسري إصدار على ى       فتماد   وله، هلا ا     وفي   أستاذه مبادئ على وأقام
 ابألمر اإلمام األستاذ تريخ وليس ،     فرد   به        استقل   عمل       أضخم   فكان ،اإلمام حياة       تريخ   ومجع اإلمام،

ا( الفرد ذلك يكن مل لو      فرد   به يقوم الذي       اهلني     .        )رشيد 
 هو عليه اشتملت        علمي    ذخر وأنفس املنار، جملة        إنشاء   اإلمام حياة يف رشيد يخ     الش        آاثر         أكمل   كان

 يف ينشرها كان  اليت اجلليلة الفتاوى وتلك ،املنار لتفسري األوىل النواة هي اليت التفسري يف اإلمام دروس
 .االستدالل يف االستقالل من العجيب النحو ذلك على واألحكام العقائد هات    أم  

ا     أن   لو ولعمري،  العامل على ألضاع اإلمام، دروس خالصات جيمع ومل غريه ر    قص   كما  ر    قص         رشيد 
 .الدنيا ِبال م      ي قو   ال ا      علمي        كنز ا  اإلسالمي

                                                            

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



 يف انتشاره ق    أف   سق     وات   ،املنار صدار   إ   على اإلمام      موت   بعد         فاستمر   رشيد،         األستاذ          أوقات   يف هللا      ابرك  
 ها       وأشد         عود ا أصلبها يف حىت-ث       وأحد   ،هللا رمحه يقول كان  كما  تالمذته أو اؤه    قر   ر     وكث   ة        اإلسالمي   األقطار

 حني      املصل        فات       مؤل   من ر     ونش   الكثرية، املؤلفات ف     وأل   ابلدنيا، وصلته ن      الدي   فهم يف       فكرّي          انقالاب   -     مجود ا
 العلمية، للنهضة      صاحل ا       غذاء            املؤلفات   تلك فكانت         ورسوخ ا،       متكين ا احلاضر اإلصالح به      زاد   ما ماء      القد   من

 األخري هذا يف آرائه      بعض   كانت  وإن وطنه، وبينلقومه            السياسي    واإلصالح          العلمي    اإلصالح يف وساهم
 .الشذوذ من ختلو ال

 من النصرانية ودعاة ،املسلمني من التدجيل دعاة فتني:ئطا على    ط ا     مسل        بالء   حياته طول وكان
 .رشيد د       السي    األستاذ غري        فضيحة       شر   ني         الطائفت   ضح   ف   من التاريخ يف نعرف فلم. ني         املسيحي   
 اإلسالم عن الدفاع يف يقفها كان  اليت العاتية املواقف تلك هي حياته     ل      ج     س   يف الصحائف أزهر      وإن  

 .عنه والضالل الكفر عوادي      ورد   صره،    ون  
 هذا يف ا      مرضي         راضي ا ه      برب    حلق أن إىل لم،     الق   شباة رهوب   م   اللسان (9)شباة مرهوب عاش ما وعاش

 .ض   و      تع   ال فيه خسارته     أبن           اإلسالمي   العامل فشعر ،العام
 شرة     الن   هذه يف        املقام   له سع    يت   ِبا ه    كر     ذ       ري     ن   أن       ألهله   ابلفضل واالعرتاف الوفاء واجب ن   م      ن  إو 

. الوثيق بب     ابلس   ة        الواسع   ومعارفه علومه إىل ل   ص       وتت   العريق، ب   س       ابلن   ومبادئه أعماله إىل    ت      مت    اليت ة        اإلصالحي  
 ويف عامة،      والد          الركن   صالحاإل بناء يف هو       لرجل           الوفاء   يوجبه مما ل     اجلم   هذه ع    تق   أين ولكن ،فعلنا وقد

 .ه     حق         بعض   يه       فنوف    األقدار        تساعد   أن وعسى !ة؟       واهلام   الرأس اإلصالح هيكل

* * * 
 لة       العام   ابهليئات صل     ليت   ها     جاء   وقد ،العظمى       احلرب           انتهاء   ثرإ على دمشق ة      ببلد   -هللا رمحه- لقيته

 .ة      مالي       الش   لبنان من مون   ل       الق   يف ه     أهل           وليزور   ب،      العر   خلري

                                                            

                       شباة الشيء: حد  طرف ه. (9)



 ث    بع     م   هو مشق   د   يف البيطار آل       وبيت   ،البيطار ت    هبج   الشيخ       لفي        الس   العامل نا      صديق   على      ضيف ا ونزل
 خة    ابذ          صداقة           القامسي   الدين مجال الشيخ ه       ورفيق   يطار     الب   الرزاق عبد الشيخ ولعميدهم ،ه     طلع      وم   اإلصالح

 واالستقالل ة   ق      احل   ة     لفي        والس   والرأي الفكرة       وحدة           الثالثة   تمع اإلمام، ابألستاذ رى     الع   وثيقة       وصلة   ،(10)رى     الذ  
 يف آاثرمها من       قرأت         ولكين   ،دمشق       دخلت   حني أدركهما مل جليالن عاملان والقامسي والبيطار. العلم يف

 م        املتعم    راز      الط    ذلك من ليسا أهنما يل شهد ماياها     رب   اليت النفوس يف آاثرمها من        ورأيت   كتباها،  اليت ب      الكت  
 .ه    صر     م   علماء      قدر         وفوق   ه،    در     ق   دون هي مطبوعة      آاثر   ولثانيهما مشق،    بد   أدركناه الذي

 اخلضر الشيخ األستاذ ذاك إذ ورفيقي ،رشيد الشيخ مع ر   م       للس   البيطار صديقنا دار إىل      ليال   نذهب كنا
 من     يض      بف   رشيد األستاذ فيها يغمران ،    عة      ممت         ليايل   كانت  أهنا وأشهد. األزهر يف اآلن املدرساحلسني  بن

 عىن   م   من بنا اخلروج يف له    حتي   طف    ول   ل       التنق   يف ه       إحسان       نس     أ   فال     نس     أ   وإن ،فة     خمتل         شؤون   يف العذب ه     كالم  
 .ة       العام   مني      املسل   شؤون من شأن إىل      آية  

      رصة     ف   غريه   ل   ع    يد   فال ول،     الق   عنان       وميلك   س     اجملل   على يستويل فيها به معنا     اجت   اليت يايل     الل   يف وكان
 ة        املستقل   األفكار أهل من        عظيمة          طائفة   على اجمللس اشتمال مع ،      سائل   ؤال   س         يكون   أن     إال   ،الم     للك  

 .ه   ب       وأد   فضله يف ة     ميز     غ   فهي ا    حق   قالوه ما كان  فإن ه،   ت       عاد   تلك     أن   عارفوه وأخربين. ة        املستدل   واأللسنة
 وتكشف ،العرب     من         ضروب   على تنطوي وهي به، ق     تعل   هلا ة    قص         ذاكر   فأانرشيد  للشيخ ي      لقائ   وِبناسبة

 ال مما عظائم، من به موهنم    يص   وما ة،    ني         وسوء        كيد    من املصلحني للعلماء اجلامدون          العلماء   يضمره ا    عم  
 :تعليق بدون        القصة   أذكر وإنين. العامل عن      فضال       ي         عام    مسلم من ر     يصد  

 مون      القل   إىل رشيد يخ     الش   وخرج اجلزائر، إىل الرجوع على ي     عزم   الشام إىل رشيد الشيخ       قدوم   ف     صاد  
 بن املكي حممد         األستاذ   جهة     الو   هذه يف رفاقي من وكان ،املغرب إىل وجهيت يف بريوت إىل ه     بعد   فخرجت
 يف -املشهور اخلرايف- النبهاين يوسف ابلشيخ صباح      ذات   فاجتمعنا ،املتقدم اخلضر الشيخ شقيق احلسني

 اتعارفن قد ا    كن    إذ رة،      املنو   ابملدينة اجلوار      حلق          قاضي ا    م ا      مسل    فجاء يب مسع          النبهاين   وكان ار،   ج       الت   أحد ان    دك  
 ف      أتعر   ويسأله: رفيقي يلفت          النبهاين       إال   راعين وما ،نره ومل ان    ير   ومل رشيد الشيخ بنا مر إذ لك    كذ     ل        فإان   فيها،

                                                            

                                                                   الذ رى: مجع ذروة، وهي القم ة، واملقصود أن  الصداقة بينهم كانت عظيمة. (10)



 من سالماإل على      أضر   هذا قال: أن     إال   النبهاين من كان  فما ،رضا الشيخ هذا !ال؟ وكيف فأجابه: هذا؟
 .االنفضاض ة     سرع   نتائجه ت   ع      قط           امتعاض   فكان كافر،       ألف  

* * *  
 


