تربوايت حممد البشري اإلبراهيمي
أ.د لطيفة حسين الكندري

 .1اإلمام اإلبراهيمي صاحب القلم البليغ عاشق العروبة واإلسالم هو املفكر والداعية واألديب
والعامل واجملاهد واملصلح الكبري.
 .2رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني .عاش يف الفرتة ( 1385 - 1306هـ = - 1889
 1965م).
" .3شيخ علماء اجلزائر ،وعضو جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر وعضو اجملمع اللغوي ابلقاهرة،
واجملمع العلمي بدمشق".
ابرزا يف
 .4قال حممد الغزايل عنه " كان لكلماته دوي بعيد املدى ،وكان متكنه من األدب العريب ً
أسلوب األداء وطريقة اإللقاء،
ساحرا ،وأتن ًقا يف العبارة يذكرًن أبدابء العربية يف أزهى عصورها...
 .5واحلق أن الرجل ُرِزق ً
بياًن ً

 .6حيمل يف فؤاده آالم اجلزائريني كلهم وهم يكافحون االستعمار الفرنسي،
سيال ال ينقطع حىت حيرروا أرضهم من الغاصبني الطغاة ،وكان يف ِخطاابتِِه يزأر
 .7ويقدمون املغارم ً
كأنه أسد جريح".
 .8من أقوال اإلبراهيمي "إمنا مكنت لإلسالم طبيعته ويسره ،ولطف مدخله على النفوس،
ومالءمته للفطر واألذواق ،والعقول".
 .9من الكتب الرائعة يف مكتبة منزيل األندلسي كتاب :آ اَثر ا ِإلمام ُحم َّمد الب ِشري ا ِإلبـر ِاه ِ
يمي "مجع
ُ ا ا ا
ْا
وتقدمي :جنله الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي.
الكتاب من مطبوعات دار الغرب اإلسالمي .الطبعة :األوىل .1997 ،والكتاب
.10
متوفر يف املكتبة الشاملة.
قال االبراهيمي عن الكويت "إن العرق الكرمي كرمي يف ذاته ،وإن الكويت والبيت
.11
اختصا برأس مال معنوي،
الصباحي فيه ّ

وهو اخلالل العربية الصميمة ومنها اجلد ،واآلداب اإلسالمية القومية ،ومنها حب اخلري
.12
مث فعله ،وهذا هو االستعداد الفطري السليم الذي ال يزيد املال فيه،
وال ينقص العدم منه ،فهذا هو رأس مال الكويت احلقيقي الذي مل تفسده العوامل
.13
الدخيلة ومل هتدمه املعاول املختلفة".
قررت حكومة الكويت قبول مخسة عشر طالبًا جلمعية العلماء اجلزائريني من سنة
.14
.1953
"وحنمد هللا ألمراء الكويت أن وفّقهم إىل أداء زكاة املال هبذه الصورة النافعة وأن وفقهم
.15
إىل شكره على النعم هبذه الصيغة العملية البليغة".
ويف تصديره جمللة «اإلرشاد» الكويتية قال اإلبراهيمي "وهذه صحيفة أخرى من صحائف
.16
األبرار ،تدعو إىل احلق " (ج ،4ص .)200
.17

ومن أقواله "زرت الكويت ورأيت ما رأيت ،وألقيت عدة حماضرات كانت  -بتوفيق هللا-

غيثًا على جدب ،وفر ًاًت على ظمٍإ".

أقرتح إضافة اسم اإلبراهيمي إىل كتاب" :اإلعالم مبن زار الكويت من العلماء
.18
واألعالم" والتعريف به وتسجيل كالمه لبليغ النفيس عن الكويت.
قال حممد البشري اإلبراهيمي :أشرف خدمة يق ّدمها العاملون املخلصون ألمتهم
.19
ولوطنهم هي التعليم والرتبية الصاحلة ،فهما سلّم احلياة وإكسري السعادة.
ويف وصيته للمعلمني قال اإلبراهيمي وأوصيكم حبسن العشرة مع بعضكم إذا اجتمعتم
.20
وحبفظ العهد والغيب لبعضكم إذا افرتقتم.
إن العامة اليت ائتمنتكم على تربية أبنائها تنظر اىل أعمالكم ابملرآة املكربة فالصغرية من
.21
أعمالكم تعدها كبرية واخلافتة من أقوالكم تسمعها جهرية ،فاحذروا مث احذروا .
ومن أقواله " إن اجملامالت ال تكون إال حيث يكون الضعف...
.22
ولذلك ال جندها عند أسالفنا الذين قوي يف نفوسهم سلطان األخالق،
وما نبتت هذه اجملامالت إال يف العصور اإلسالمية املتأخرة حينما وقف تيار العلم

.23
.24
واخللق.
تتفرع منه فروعه هو اجلهاد يف النفس حىت تستقيم
.25
أعلى مراتب اجلهاد وأصله الذي ّ
على صراط احلق والفضيلة،
وتستع ّد ملا بعد ذلك من أنواع اجلهاد اخلارج عن النفس.
.26

والنفس البشرية كسائر الكائنات احلية جيب أن تتعاهد ابلرتبية الصاحلة ،وتراض على
.27
الفضائل والكماالت وإن ش ّقت،
حىت ترجح قابليتها للخري على قابلية الشر...
.28
واملعلم واملريب ال يغنيان يف هذا الباب ما يغين صاحب النفس ،فهو أقدر على كبح
.29
مجاحها ،ومراقبة دخائلها،
وضبط أنفاسها ،وتنظيم خواطرها ،وقمع نزعاهتا الباطلة وحظوظها السافلة ونزواهتا
.30

الشهوانية ،وإفاضة النور املب ّدد للظالم يف جوانبها.
ليحذر املعلّمون الكرام من سلوك تلك الطريقة العتيقة اليت كانت شائعة بني معلّمي
.31
القرآن ،وهي أخذ األطفال ابلقسوة والرتهيب يف حفظ القرآن،
فإن تلك الطريقة هي اليت أفسدت هذا اجليل وغرست فيه رذائل مهلكة.
إن القسوة واإلرهاب والعنف حتمل األطفال على الكذب والنفاق ،وتغرس فيهم اجلنب

.32
.33
واخلوف،
وتُبغض إليهم القراءة والعلم .وكل ذلك معدود يف جناايت املعلّمني اجلاهلني أبصول
.34

الرتبية.
كانت املرأة املسلمة يف اجلزائر إىل عهد قريب ،ال جياوز أربعني سنة ،حمرومة من كل ما
.35
تعليما ّإال شيئًا من القرآن
ّ
يسمى ً
يؤدي إىل معرفة القراءة والكتابة البسيطة ،وهذا النوع على تفاهته خاص ببعض بيوت
.36
العلم ،وال جياوزون ابلبنت فيه الثانية عشرة من عمرها.
هذه هي احلالة السائدة يف اجلزائر منذ قرون وتشاركها فيها مجيع األقطار اإلسالمية
.37
على تفاوت بسيط بينها،
والسبب يف هذه احلالة نزعة قدمية خاطئة راجت بني املسلمني وهي أن تعليم البنت
.38
مفسدة هلا،
آَثرا مقطوعة األسانيد ،خمالفة ملقاصد الشريعة العامة
.39
ويلوك أصحاب هذه النزعة ً

وتربية حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -العملية لنسائه ونساء املسلمني العاملات،
.40
مث يؤيّدون تلك اآلَثر الضعيفة اإلسناد أبقوال الشعراء الذين يستم ّدون شعورهم من
.41
شريعة العواطف املتباينة ،ال من شريعة هللا اجلامعة...
هذه هي علة العلل يف احلالة اليت أفضت ابملرأة املسلمة إىل هذه الدرجة اليت ما زالت
.42
عقابيلها سارية يف اجملتمع اإلسالمي ،وما زالت لطخة عار فيه،
أخرته،
.43
وإن املرأة إذا تعطلت عطّلت الرجل وإذا أتخرت ّ

.44
.45

شوه الدين
وال سبب الحنطاط املرأة عندًن إال هذا الضالل الذي ّ
وقضى على املرأة ابخلمول فقضت على الرجل ابلفشل ،وكانت نكبة على املسلمني.

وما املرأة املسلمة اجلزائرية إال جزءًا من اجملموعة اإلسالمية.
.46
أما الفجر الصادق لتعليم الفتاة اجلزائرية فهو يبتدئ من سنة ،1931
.47
تكونت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني إلحياء العروبة واإلسالم ابلقطر اجلزائري
.48
يوم ّ
ومغالبة االستعمار عليهما.
من الدراسات اجليدة عن اإلبراهيمي :البيومي ،حممد رجب (1420هـ = 1999م).
.49
النهضة اإلسالمية يف سري أعالم املعاصرين .ط ،1بريوت :دار القلم.
اللهم ارحم حممد البشري اإلبراهيمي وابرك يف علومه وانفعنا هبا اي رب العاملني اي أكرم
.50
األكرمني.

