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ABSTRACT 

The nation's youth are the source of its strength, and the makers of 
glory, they are men of the future, and to them belongs the leadership of the 
nation in all its affairs, because youth time is the stage at which human 
enjoys the full strength, of mind and heart. Young people are contributing 
an active role in shaping the present and foreseeing future prospects. 

Care and upbringing of young people, reformation through of 
reform of the educational curriculum in line with current developments and 
requirements, with emphasis on the fundamentals of the Islamic nation, 
and not merging with others is very importants. That’s why reformers are 
interested in youth, directing and upbringing them with sound education, 
correcting their distractions and the protection of their morals, in the 
development of sense of responsibility in serving their communities, and 
this is the most important duties of scientists and thinkers, the first defense 
of the nation Fort is beliefs and religion.  

Therefore, it is incumbent upon us in this day and era to be aware 
of our intellectuals, spreading their virtues and perpetuate the memory of 
them. To highlight this issue the researchwr has choosen Skaykh 
Muhammad Ibrāhīmī a reknown scientist and scholar of Algeria by 
highlighting his efforts in the field. 

This research paper is about the importance of youth in the 
advancement of society, and the negative impact of external factors on 
them; define responsibilities for deviating, and ways to reform, and the 
means to achieve it, through the efforts of Shaykh Al Ibrāhīmī, and his 
vision to reform and train youth keeping in view all the causes and factors 
involved in the proper training of youth. 
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 ٢٢٠ 

  املقدمة

وإليهم تؤول قيادة األمة يف ، وهم رجال املستقبل، وصنّاع جمدهاشباب األمة هم مصدر قّو�ا 

ذلك أن زمن الشباب هو املرحلة اليت يتمتع فيها اإلنسان بكامل قوته فهو مرحلة النضج ، مجيع شؤو�ا

  واستشراف آفاق املستقبل.، فالشباب يسهمون بدور فاعل يف تشكيل مالمح احلاضر، والعقل واالتزان

ذكرهم هللا عز وجل يف القرآن الكرمي وأثىن عليهم فقال تعاىل يف قصة أصحاب  وألمهية الشباب

ِْم َوزِْدَ�ُهْم ُهًدى﴾ الكهف َيٌة آَمُنوا بَِر�ِّ وهكذا " قال ابن كثري :، )١(﴿َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك نـََبَأُهْم ِ�ْحلَقِّ إِنـَُّهْم ِفتـْ

، )٢("وأهدى للّسبيل من الشيوخ، وهم أقبل للحق، شبا�ً أخرب تعاىل عن أصحاب الكهف أ�م كانوا فتية 

ْعَنا فـًَىت يَْذُكُرُهْم يـَُقاُل َلُه إِبـْرَاِهيُم﴾ :عليه السالموقال تعاىل يف قصة إبراهيم  : ﴿َفَما عاىلوقال ت، )٣(﴿قَالُوا مسَِ

مع ما جاء به من اآل�ت ، السالم عليهأي أنه مل يؤمن مبوسى ، )٤(آَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذرِّيٌَّة ِمْن قـَْوِمِه﴾

، )٥(من الذرية وهم الشباب، إال القليل من قوم فرعون، البينات واحلجج القاطعات والرباهني الساطعات

حديث أَِيب  منها :و، �م  كما وردت أحاديث نبوية كثرية تدل على مكانة الشباب وعناية املصطفى

ِه يـَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّهُ «قَاَل: َعْن النَِّيبِّ  ُهرَيـْرََة 
َعٌة يُِظلُُّهْم ا�َُّ تـََعاَىل ِيف ِظلِّ َشابٌّ «...وذكر منهم: »َسبـْ

ِإنَّ ا�ََّ َعزَّ َوَجلَّ لَيَـْعَجُب ِمْن «:وحديث عقبة بن عامر قال قال رسول هللا ، )٦(»َنَشَأ ِيف ِعَباَدِة ا�َِّ 

  ....وغريها كثري .)٨("أي ميل إىل اهلوى" وصبوة: )٧(»الشَّاّبِ لَْيَسْت لَُه َصبـَْوةٌ 

لذلك كان أكثر املعتنقني ، أي هلم قابلية واستعداد للتغري، فالشباب أكثر �ثرا أل�م يف فرتة بناء 

أخالقية �يئهم ألداء األمانة  هم على أسس إميانيةور�ّ  هم النيب أعدّ  ، شبا�ً  عند بعثة النيب  سالملإل

وخضعت ، ة لدينهصر والعزّ ق هللا على أيديهم النّ فحقّ ، إىل هللا فكانوا هم الذين محلوا راية الدعوة، التبليغية

____________________ 

   ١٣: اآلية، سورة الكهف  )١(

حتقيق: سامي بن ، تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء، يإمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشق، ابن كثري  )٢(

  ٥/١٤٠، م١٩٩٩الطبعة الثانية:، دار طيبة للنشر والتوزيع، حممد سالمة

 ٦٠:اآلية ، سورة األنبياء  )٣(

 ٨٣:اآلية ، سورة يونس  )٤(

  ٤/٢٨٧، تفسري القرآن العظيم  )٥(

، ١٣٥٧رقم احلديث:، �ب الصدقة �ليمني، اجلامع الصحيح، أبو عبدهللا، حممد بن إمساعيل، البخاري  )٦(

  ٢/٥١٧، م١٩٨٧الثالثة: الطبعة ، بريوت، اليمامة، دار ابن كثري، مصطفى ديب البغاحتقيق:

، ١٧٤٠٩رقم احلديث:، القاهرة، مؤسسة قرطبة، املسند، أبو عبدهللا الشيباين، أمحد بن حنبل، ابن حنبل  )٧(

٤/١٥١  

حممود ، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي، يف غريب احلديث واألثر يةاالنه، أبو السعادات، املبارك بن حممد، اجلزري  )٨(

 ٣/١١، �ب الصاد مع الباء، م١٩٧٩، بريوت، العلميةاملكتبة ، حممد الطناحي
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، ه يف عهد اخلالفة الراشدةق ذلك كلّ ! حتقّ فريقي!مال اإلام ومصر والشّ وا الشّ دخلو ، ومالرّ فارس و  اهلم دولت

بتوجيهم وتربيتهم الرتبية ، املصلحون �لشبابوهلذا اهتم ، آنذاك شبا�!! القادة الفاحتني إذ كان جلّ 

  .ل املسئولية يف خدمة جمتمعا�محمّ إعدادا هلم لت، ومحاية أخالقهم، حنرافهماوتقومي ، ليمةالسّ 

  :على الّنحو التايل، وخامتة ثالثة مباحثو ، مقدمة وقد جعلت هذا املوضوع يف

  .�ضة ا�تمع: مكانة العلماء ودورهم يف املبحث األول

  .الشيخ حممد البشري اإلبراهيميترمجة  : املبحث الثاين

  .يحية عند الشيخ البشري اإلبراهيم: معامل الرؤية اإلصالاملبحث الثالث

 والتوصيات. اخلامتة: وفيها أهّم نتائج البحث

  �ضة ا�تمععلماء ودورهم يف املبحث األول: مكانة ال

فهم عقلها ، وحضار�ا، وهويّتها، وشرائعها، يف حفظ دينها، للعلماء فضل كبري على أّمتهم

وقلعتها ، وأرجلها اليت تتقّدم �ا، وسواعدها اليت تدافع �ا، وعيو�ا اليت تبصر �ا، الذي يدير شؤو�ا

وهم مرجع ، والّصعو�ت، توحصنها القوي الذي تنكسر عند أسواره التحد�، املنيعة اليت حتتمي �ا

ومتّيز �م بني ، ويف أوقات اليسر والّرخاء ،يف احملن والشدائد، لبصرية واخلربة منهمتستنري �راء أهل ااألّمة 

وحتّل �م أعوص ، وتتجاوز �م املصائب واألزمات ،وتتقي �م من الوقوع يف املهلكات، احلّق والباطل

عزيزة  ، فيخرجو�ا من كّل املآزق، وتستعني �م على انتهاج طريق االستقامة واالعتدال، املشكالت

  .)١(حافظني هلا شرفها ومصلحتها، رميةك

ومقامهم  ، وقدرهم عظيم، ودرجا�م عالية، ومنزلتهم مرموقة، ومكانة العلماء يف اإلسالم رفيعة

، )٣(وجعلهم ورثة األنبياء، )٢(وفّقههم يف الّدين، وعّلمهم التأويل، وقد مّن هللا تعاىل عليهم بفضله، كرمي

وأثىن عليهم يف آ�ت  ، وادثوما يقع هلم يف الّنوازل واحل، والّرجوع إليهم ملعرفة دينهموأمر الّناس بسؤاهلم 

  .)٤(﴾ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال يـَْعَلُمونَ ﴿فقال تعاىل:  كثرية

____________________ 

، تونس، دار الغرب اإلسالمي، آ�ر اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي، الدكتور أمحد طالب، اإلبراهيمي :انظر  )١(

 بتصرف، ٢/١٢٦، م١٩٩٧الطبعة األوىل:
، ٦٩رقم احلديث:، هللا به خرياً �ب :من يرد ، لعلمكتاب ا،  اجلامع الصحيح، حممد بن إمساعيل، البخاري  )٢(

١/١٢٦ 

، مكتبة املعارف، ٢٦٨٢رقم احلديث: ، صحيح وضعيف سنن الرتمذي، حممد �صر الدين، األلباينانظر:  )٣(

 .قال الشيخ األلباين: صحيح ،٣/٧١، ه١٤٢٠الطبعة األوىل:، الر�ض

  ٩اآلية :، سورة الزمر  )٤(
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الذي ويعلمون دينه ، وقد ذكر الشيح السعدي أّن الفرق بني الذين يعلمون خالقهم وفاطرهم

، وبني الذين ال يعلمون شيئا من ذلك، وما فيه من احلكم واألسرار، وشرعه الذي أمر� �لتزامه، أنزله

   .)١(واملياه والنريان، والنور والظالم، والفرق بينهم كالفرق بني الليل والنهار، إ�م ال يستوون

ُ الَِّذيَن آَمُنوا ﴿: قالقد مدحهم هللا تعاىل فو    .)٢(﴾ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ يـَْرَفِع ا�َّ

واملعىن أنه يرفع هللا الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ، مدح هللا العلماء يف هذه اآلية"قال ابن مسعود: 

  .) ٣("ومل يؤتوا العلم( َدَرَجاٍت) أي درجات يف دينهم إذا فعلوا ما أمروا به

طاعة � ، جعل هللا تعاىل طاعتهم، اليت حظي �ا العلماء يف اإلسالمونظرا للمنزلة العظيمة 

وأويل ، )٤(﴾َ�أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا ا�ََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ ﴿ فقال: وطاعة لرسوله 

أو ، وسؤاهلم إذا َحزَّ بَنا أمر أمر� �لرجوع إليهم.كما )٥(األمر هنا هم األمراء و العلماء كما قال املفسرون

ُتْم َال تـَْعَلُمونَ ﴿ فقال تعاىل:، فاجأتنا حادثة   .)٦(﴾فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ

لتقتدي ، وإحياء ذكراهم، ونشر فضائلهم، لذلك كان لزاما علينا يف هذا العصر التعريف بعلمائنا

وحتقيق األمن ، وحتذو حذوهم يف خدمة أّمتها، وتتأسى �م يف اخلري والّصالح، �م األجيال الصاعدة

  إالّ مبا صلح به أّوهلا.، احاهل يستقيمال  هذه األّمة ألنّ ، الرقي �ا يف سّلم احلضارةو ، والّسالم

وإصالح ، الذين كان هلم دور كبري يف الّدفاع عن األّمة، ومن هؤالء العلماء األعالم األفذاذ

، والعبقري الّنحرير، وإين �ختياري هلذا العلم الرائد، العالمة الشيخ حمّمد البشري اإلبراهيمي، شأ�ا

فكانت حياته زاخرة ، فهذا الّرجل العظيم عاش عصره �ثرا و �ثريا، وجدت نفسي أمام حبر الساحل له

يف هذا البحث مالمح الرؤية حافلة �ألعمال اجلليلة خدمة ألّمته ودينه....لذلك سأتناول ، �لعطاء

شغل ، اإلصالحية للّنهوض ��تمع عند الشيخ اإلبراهيمي بوصفه عاملا من علماء األمة اإلسالمية

  موضوع إصالح الّشباب حيزا كبريا من اهتماماته.

  
____________________ 

:عبد الرمحن قيقحت، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد هللاعبد الرمحن بن �صر بن ، السعديانظر   )١(

  ١/٧٢٠، هـ١٤٢٠الطبعة األوىل:، بريوت، مؤسسة الرسالة، بن معال اللوحيق

  ١١:اآلية ، سورة ا�ادلة  )٢(

: قيقحت، القراناجلامع ألحكام ، مشس الدين، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي، القرطيب  )٣(

  ١٧/٢٩٩، هـ١٤٢٣، اململكة العربية السعودية، دار عامل الكتب، هشام مسري البخاري

 ٥٩:اآلية ، النساءسورة   )٤(

 ٢/٣٤٥، تفسري القرآن العظيم  )٥(

 ٧:اآلية ، سورة األنبياء  )٦(



 
 )منوذجاً  اإلبراهيمي البشري حمّمد اإلمام( واملفكرين العلماء عند الشباب تربية ٢٢٣

  اإلبراهيمي الشيخ حممد البشري ترمجة  :املبحث الثاين

  امسه ونسبه

عبد هللا بن عمر  الّسعدي بن عمر بن حمّمد الّسعدي بنهو الشيخ حمّمد البشري بن حمّمد 

قبيلة عربية تعرف بـ "أوالد إبراهم"يرجع نسبها إىل إدريس بن عبد هللا مؤسس دولة  من، اإلبراهيمي

وقد ولد يوم اخلميس الرابع عشر من شوال عام ست وثالث مائة وألف هجرية ، األدارسة يف املغرب

ميالدية بقرية "رأس الوادي " يف ضاحية مدينة سطيف �لشرق  ١٨٨٩املوافق للثالث عشر جوان 

   . )١( م١٩٦٥مايو  ٢٠يوم اخلميس -وهو حبيس اإلقامة اجلربية  -وتويف رمحه هللا ، اجلزائري

  نشأته وتعليمه

ونبغ منها ، كان العلم مرياثها جيال بعد جيل،  نشأ الشيخ اإلبراهيمي بني أحضان أسرة علمية

أصغر أعمامه الشيخ حممد املّكي اإلبراهيمي الذي كان �بغة يف ، وتعهده �لرتبية والتعليم، علماء كثريون

وقد ظهرت عالمات النبوغ على ، )٢(ومرجع طالب العلم يف عصره ، علوم اللسان العريب يف اجلزائر

كما حفظ ،  أّمت حفظ القرآن الكرمي وأتقنه حيث، الشيخ اإلبراهيمي منذ أن كان يف التاسعة من عمره

وألفييت العراقي يف ، منها: ألفية ابن مالك وابن معطي يف النحو والصرف، يف علوم شىت، ألفيات كثرية

والكثري من شعر الرضي وأيب متام ، وأشعار املتنيب، واملفضليات، كما حفظ املعلقات،  السري واألثر

منها: مجع ، حفظ كتبا مجة، احلفظ واسع، وكان قوي الذاكرة، والبحرتي وابن الرومي وأيب نواس وغريهم

، وكتاب كفاية املتحفظ لألجدايب الطرابلسي، وتلخيص املفتاح للقاضي القزويين، اجلوامع يف األصول

والكامل ، وإصالح املنطق ليعقوب الِسّكِّيت، وكتاب الفصيح لثعلب، وكتاب األلفاظ الكتابية للهمداين

وهو ال ، يعّلم الطالب، جلس يف كرسي التدريس، موت عّمهوبعد ، وأدب الكاتب، والبيان، يف األدب

ّمث هاجر متخفيا إىل ، واستمّر على ذلك حىت بلغ عمره عشرين سنة، يزال يف الرابعة عشرة من عمره

م فرارا من ظلم االحتالل ١٩٠٨وحلق بوالده الذي سبقه �هلجرة إليها سنة ، م١٩١١املدينة املنورة سنة 

متنقال بني حلقات العلم يف ، فبقي فيها ثالثة أشهر، جرته للمدينة مّر �لقاهرةويف طريق ه، الفرنسي

  .هوتعّرف على أشهر العلماء في، زهراأل

وحسني ، العزيز الوزير التونسيرافق الشيخني الفاضلني:، النبويةوحني وصل إىل املدينة  

____________________ 

آ�ر اإلمام حمّمد البشري عن نقال ، »جملة جممع اللغة العربية» «أ�«مقالة اإلبراهيمي حتت عنوان:  انظر ترمجته يف  )١(

، م١٩٩٧الطعبة األوىل:، دار الغرب اإلسالمي، مجع وترتيب :جنله الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي، اإلبراهيمي

١٦٥- ٥/١٦٣ 

  ٥/١٦٤، آ�ر اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي  )٢(



 
)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة

 ٢٢٤ 

وأخذ علم التفسري من الشيخ ، أمحد الفيض أ�دي اهلندي و�ل من علمهما يف احلديث رواية ودراية

حيث قررت احلكومة ، م١٩١٧مث وىل وجهه مع والده شطر دمشف يف سنة ، إبراهيم األسكويب

، م قالئل بعد وصوله دمشقأ�ّ  وما هي إالّ ، العثمانية ترحيل سكان املدينة إىل دمشق بسبب احلرب

وإلقاء الدروس يف رمضان ، حىت جاءته العروض من جهات عديدة للتدريس يف املدارس األهلية

  .�جلامع األموي

للتدريس  وجهت له دعوى، ورحل األتراك عن دمشق، وبعد أن قامت حكومة االستقالل العريب

وحظي طالب ، و�ريخ اللغة وعلومها، و�شر عمله أستاًذا لألدب العريب، �ملدرسة السلطانية األوىل

  .وطالئع العاملني يف حقل العروبة، يف العلم وخترج منهم رواد، العلم بفرصة التتلمذ على يديه

فعرض ، وبعد أن ملع امسه أراده األمري فيصل بن احلسني أن يتوىل إدارة املعارف �ملدينة املنورة

وأّسس ، ونزل مبدينة سطيف، م١٩٢٠واختذ قراره �لعودة إىل اجلزائر سنة ، لكّنه رفض ذلك، عليه األمر

  .)١( نواة األوىل يف عمله االصالحيليكو� ال، فيها مسجدا ومدرسة

  مؤلفاته

عاش الشيخ اإلبراهيمي حياته �ثرا و�ثريا؛حيمل هّم اجلزائر وما تعانيه من ظلم االحتالل 

وطرده من ، ووجد أّن السبيل األمثل للتحّرر من االحتالل املاكر، أينما حّل وارحتل، الفرنسي الغاشم

اليت بذلت فرنسا كّل جهدها ، على حفظ اهلوية العربية اإلسالميةهو إعداد الرجال القادرين ، البالد

، يعمل ليال و�ارا يف مالحقة االحتالل، فكان رمحه هللا، وسعت والزالت تسعى إىل مسخها، حملوها

قلبا ، جلعل اجلزائر فرنسية ويفضح خططه الرامية، وصادر حقوقه، وسلب حريته، الذي استعبد شعبه

ان يواسي نفسه �نّه أّلف للشعب فك، مل يتسع وقته للتأليف والكتابة، اجلهد الكبري ذانظرا هلو ، وقالبا

يدافعون ، جاعة واإل�ءة والشّ �لعزّ  صفونويت، ين فهما صحيحاويفهمون الدّ ، حيملون فكرا سليما، رجاال

وهذه ، املهضومةواسرتجاع حقوقه ، لتحريره من االحتالل، ما أوتوا من قوة ويسعون بكلّ عن شعبهم 

فقد أثرى املكتبة ، ومع انشغاالته الكثرية، ورضى شعبه، األعمال اجلليلة تقّرب صاحبها من رضى ربّه

وقد ، وأسرار الضمائر يف العربية، وكاهنة األوراس، منها: عيون البصائر، وكتب قيمة، مبوضوعات مفيدة

هذا هو الشيخ ، )٢(الت العربيةونشرت مقاالت يف ا�، ومجع شتا�ا من تالمذته، ضاع أغلبها

   .)٣( اإلبراهيمي الذي كان قّمة من القمم الشاخمة يف الكتابة والعلم واخللق واجلهاد والتضحية

____________________ 

  ٥/١٦٦، آ�ر اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي  )١(

 ٦٨- ٦٤ص:، م١٩٨٨الطبعة األوىل:، دمشق، الفكر دار، وأدبه نضاله اإلبراهيمي البشري، املهداوي انظر حممَّد  )٢(

  ٥/٢٨٩ ،آ�ر الشيخ اإلبراهيمي  )٣(



 
 )منوذجاً  اإلبراهيمي البشري حمّمد اإلمام( واملفكرين العلماء عند الشباب تربية ٢٢٥

  مصادر ثقافته

إال ، ال تدع شاردة وال واردة، االستعداد الفطري فقد وهبه هللا تعاىل ذاكرة قوية خارقة أوال:

وأعجوبة من عجائب ، فكان آية من آ�ت هللا يف احلفظ، بعيدةتصطاد املعاين ولو كانت ، وقيد�ا

  .)١(زمانه

، حيث نشأ يف بيت توارث العلم قرو� عديدة، نشأته يف بيت علم حيث يقول اإلبراهيمي �نيا:

وبذلوا قصارى جهدهم يف تعليمها لألجيال ، اهتّموا بعلوم اللغة العربية، وظهر فيهم علماء أجالء

  .)٢(د ها يف ربوع البالونشر ، الّناشئة

  �لثا: شيوخه

  علميا وفكر�  اإلبراهيميمن أبرز العلماء الذين أثروا على الشيخ 

  اإلبراهيمي الشيخ حممد املكي 

�بغة يف النحو ، مرجعا لطالب العلم يف عصره، كان الشيخ حممد املكي شقيق والده األصغر

ومربّيه الفاضل الذي أثّر ، فكان معّلمه القدير، االهتماممهتما �لشيخ اإلبراهيمي غاية ، والصرف والفقه

وقد كان الشيخ اإلبراهيمي ، وتوجهاته الفكرية، حىت ظهر ذلك يف حياة الشيخ العلمية، فيه �ثريا كبريا

  م.١٩٠٣إىل أن تويف رمحه هللا سنة ، مالزما له

  ذين تلقى عنهم العلم �لقاهرةالعلماء ال

متنقال بني جمالس ، وبقي يف القاهرة ما يقارب ثالثة أشهر، ىل املشرقرحل الشيخ اإلبراهيمي إ

   :ومنهم، العلم اليت تعقد فيها وتعرف خالهلا على أشهر علماء األزهر

  .وكان عاملا يف البالغة، الشيخ يوسف الدجوي يف األزهر -١

  .البخارياجلامع الصحيح لإلمام ، وكان يدرس يف الرواق العباسي، الشيخ حممد خبيت -٢

  .موطأ اإلمام مالك بن أنس، وكان يدرس جبامع الفاكهاين، الشيخ سعيد املوجي -٣

  .)٣( وقد لقيه يف دار الدعوة واإلرشاد، الشيخ رشيد رضا -٤

  أخذ عنهم العلم �ملدينة املنورةالعلماء الذين 

  الشيخ الوزير التونسي

وله نفس تواقة إىل ، االستزادة من العلمشديد الرغبة يف ، كان الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي

وتعّرف على الشيخ ، لذا ملا أقام رحله يف املدينة النبوية، حريصة على مصاحبة العلماء احملققني، املعرفة

____________________ 

  ٥/٢٧٤، آ�ر اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي  )١(

  ٥/٢٧٣ املرجع السابق  )٢(

  ٥/٢٩٩، املرجع السابق  )٣(



 
)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة

 ٢٢٦ 

وما مّن هللا عليه من دقائق علم احلديث رواية ، وتبيّنت له مكانة الشيخ بني العلماء، الوزيرالتونسي

ومراده الذي يبحث ، أحّس اإلبراهيمي �نّه قد وجد ضالته، من علم التفسريوما فتح به عليه ، ودراية

وبقية ، وكتاب التوضيح البن هشام، وفقه اإلمام مالك بن أنس، وأخذ عنه املوطأ دراية، فلزمه، عنه

  .)١(العلوم اإلسالمية

  الشيخ حسني أمحد الفيض أ�دي اهلندي

، إّال إذا كان حمّققا �رعا، وينال إعجابه، اإلبراهيميليس من الّسهل أن ينال عامل رضى الشيخ 

واسع ، بليغ املعاين، فصيح الكالم، مستقيم اللسان، متمّيزا يف فهمه وتفكريه، حيمل علما صحيحا �فعا

وينري �ا عقول ، فيستخرج كنوزها، ويغوص يف أعماق العلوم، ويوّضح الغامض، يقّرب البعيد، األفق

لذلك كان صعبا جدا أن يقتنع الشيخ اإلبراهيمي �لعامل ، إىل ما فيه خريهم ورشادهمويهديهم ، الّناس

فلم يطمئن قلبه ملن ، وقد ضّل يطوف مبجالس العلم يف احلرم النّبوي، ويعرف ما عنده، قبل أن خيتربه

طّلع إىل تت، وعزفت عن جمالستهم، فنأت نفسه عنهم، ومل يكونوا يف نظره من أهل التحقيق والنظر، رآهم

حىت ظّن أن تلك الصورة اليت ارتستمت يف ذهنه ، يف كتب الرتاجم والطبقات، مشايخ قرأ عن أوصافهم

ومها: الشيخ العزيز الوزير ، حىت لقي شيخني عّز الزمان أن جيود مبثلهما، منذ أزمان بعيدة، مل تتحّقق

وبذلك حتولت ، ا نظريا يف زمانهوكان ال يرى هلم، والشيخ حسني أمحد الفيض أ�دي اهلندي، التونسي

وأثىن عليهما ، وقد أعجب �ما غاية اإلعجاب، وأدرك اإلبراهيمي بغيته بلقائهما، األمنية إىل حقيقة

، لذلك لزمهما، وحسبك بثنائه من ثناء، فقد بلغ الثر�، وإذا أثىن اإلبراهيمي على شخص، ثناء عظيما

فقد كا� رمحهما هللا تعاىل من أعاجيب ، وفقه السّنة، يثوخاصة يف علوم احلد، و�ل من علمها الغزير

  .)٢(واستنباط احلكم واألسرار، ودقة املالحظة، وسعة األفق، والتحقيق، يف الفهم، الدهر

  الشيخ إبراهيم األسكويب

الشيخ األسكويب الذي أخذ ، و�لوا رضاه، ومن املشايخ الذين أعجب �م الشيخ اإلبراهيمي

يشار ، وكان الشيخ األسكويب عاملا �رعا يف علم التفسري، أ�م كان يف املدينة النّبوية، عنه علم التفسري

  .)٣( اليدانيه أحد، فقد كان متمّيزا، وأّما يف الورع والتصاون، إليه فيه �لبنان

  اإلبراهيمي حية عند الشيخ البشري معامل الرؤية اإلصال املبحث الثالث:

  ال: أسباب احنراف الشبابأوّ 

هو مصدر ، البشري اإلبراهيمي أنَّ االفتتان �حلضارة الغربية �سم التقدم املزعوم يرى الشيخ   

____________________ 

 ٥/٢٧٥، آ�ر اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي  )١(

 ٥/٢٧٥، املرجع السابق  )٢(

  ٥/٢٧٥، املرجع السابق  )٣(



 
 )منوذجاً  اإلبراهيمي البشري حمّمد اإلمام( واملفكرين العلماء عند الشباب تربية ٢٢٧

ألنه سيؤدي ، لذلك كان حيذر من اإلفراط يف هذا التأثر، وبعدهم عن الّروح االسالمية، احنراف الشباب

ويف  ، على مّر الّدهور واألزمانواعترب الشباب ، ومن مثّ القضاء عليها، إىل ذو�ن شخصية األّمة يف غريها

 وإذا فسد هذه الّدم أليّ ، وحيمل خصائصها الوراثية، هم الّدم الذي جيّدد لألّمة حيا�ا، كل ا�تمعات

وظهر ، بابانعكست آ�ره السيئة على الشّ ، أو طرأ على خصائصها الوراثية سوء، سبب من األسباب

وحّوهلا من أستاذة ، وجعلها �بعة لغريها، ت تلو الويالتوجّر على أّمته الويال، التهّور مكان التطّور

ومن ، تقرتب يوما بعد يوم من حتفها، فاقدة هلويتها، إىل خادمة مستعبدة، ترتبع على عرش السيادة

  .)١( العجب أن يكون الّشباب هو حياة األّمة ومو�ا

إال أنّه ال يلقي  ، املسؤوليةودوره يف حتّمل ، ومع ما يراه الشيخ اإلبراهيمي من أمهية الشباب

وأفقده دوره اإلجيايب يف ، بل يرى أّن املسؤول عّما أصاب الشباب، كامل املسؤولية على عاتق الشباب

 فيعترب أّن اجليل السابق، من ذلكوالقادة بل إنّه يذهب إىل أبعد ، واحلّكام، هم اآل�ء، �ضة أّمته

و�ّخر عن ، واحنالل يف األخالق، من اختالل يف املوازينفيما أصاب اجليل الالحق ، يتحّمل مسؤوليته

  .)٢(ركب احلضارة 

هو  باب من براثن الفساد واإلحنرافإلنقاذ الشّ ، يخ اإلبراهيمي أّن احلّل يف نظرهلذلك يرى الشّ 

، فيتداركون روحه وعقله وهواه، بواجبهم حنو الشباب، أن ينهض علماء األّمة اإلسالمية واملصلحون فيها

  .)٣(ويقوم بدوره الر�دي، حىت يعود إليها

  اإلبراهيميوسائل اإلصالح يف نظر الشيخ  �نيا:

لتسرتّد مكانتها ، من أجل أن �ود األّمة إىل دينها، لقد جاهد الشيخ البشري اإلبراهيمي جهادا كبريا

  وتتمثّل فيما يلي:، واضحةوكانت وسائل اإلصالح يف نظره ، وتتقّدم يف سّلم الرقّي والّسعادة، الر�دية

  والتأّسي �لّسلف الّصاحل، التمّسك �لكتاب والسّنة

، وتكالب األعداء عليها، والتاّخر، يتعّجب الشيخ اإلبراهيمي من أّمة تعاين من التفّرق والتناحر

، وجعله ينعم برغد العيش، احلومعها القرآن الكرمي الذي أسعد سلفها الصّ ، وتشقى، وسخرية الزمان

ففازوا ، واتّبعوا أوامره، حني تدبّروا معاين القرآن، ومجع بينهم، ووّحد األّولني على التقوى، واألمن والّسالم

وتعيش يف ربوع ، تنهل منه، وليس من حّل هلذه األّمة إال بعود�ا إىل معني الدين الصايف، �لعلم والعمل

، واالتباع املدخول، تتخّلص من إميا�ا املعلولو ، وتستعيد عافيتها، كي تنهض من كبو�ا،  القرآن الكرمي

، ألّن اإلنسان جيين عواقب ما يزرع، واألعمال البشعة، والتأويالت الباطلة، وتتحّرر من األفهام الّسقيمة

____________________ 

  ، بتصرف٤/٢٥، آ�ر اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي  )١(

 ٤/٢٥، املرجع السابق  )٢(

 ٤/٢٥، املرجع السابق  )٣(



 
)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة

 ٢٢٨ 

   .)١(وتعمل الّصاحلات، حىت تؤمن إميا� صحيحا، ولن يبزغ الفجر على هذه األّمة

هلا  يكفلألنّه املرجع الوحيد الذي ، يدعو األّمة إىل االهتداء �لقرآن الكرمي فالشيخ اإلبراهيمي

وهذا ما كان عليه األّولون ، وحيّقق هلا أمانيها، وحيفظ هلا كرامتها وعّز�ا، وينقذها من التيه والضياع، سعاد�ا

يرى أّن من التمّسك �لقرآن  كما أنّه،  وعاشوا حياة سعيدة يف ظالل القرآن الكرمي، فسادوا، من هذه األّمة

�متر ، خلقه القرآن وقد كان ، اليت هي مفتاح فهم كتاب هللا تعاىل، التمّسك بسّنة الّنيب ، الكرمي

، رّىب عليه نفسه، فكان خلقه القرآن، ويلتزم �دابه وأخالقه، وال يتعّدى حدوده، وينتهي عن نواهيه، �وامره

قوه ورأوه وآمنوا به الذين ل فاعترب، مث شهد هلذه األّمة خبري شهادة، ليهمورّىب عليه أصحابه رضوان هللا ع

ألّ�ا ، و�هلا من شهادة جتعل صاحبها يتيه شرفا وفخرا �ا، )٢(ومل يروه إخوانه، والذين آمنوا به، أصحابه

   جاءت على لسان خامت النّبّيني.

وهو األنفع ، ألنّه كتاب معصوم، إىل الرتكيز على القرآن الكرمي اإلبراهيمي ويدعو الشيخ

، من كتب السري اليت أسهبت يف ذكر أمور ال جيب فيها االقتداء، واألجدر يف االقتداء بسرية الّرسول

، وحسن الّصلة �� تعاىل، والصاحلات، وأمهلت جوانب كثرية هلا أثر كبري يف احلّث على اخلريات

  ، واملآخاة والتناصح، على تقوى هللا تعاىل، تربية أصحابهعلى   وحرصه، والّشجاعة، والتحّلي �لّصرب

وجنوم ، الذين هم أنوار اهلدى، وال يغفل الشيخ اإلبراهيمي عن أمهية االقتداء �لعلماء الرّ�نيني

ومالت عن احلّق ، كّلما حادت عن جادة الصواب،  جيّددون لألّمة دينها، الّسماء اليت متشي على األرض

، والليايل احلالكة، عند الشدائدوجعلها مصابيح ، وأخذ العرب منهم، إىل إحياء ذكراهم ويدعو، ادوالّرش

والّسهر ، يف حفظ توازن األّمة، ألّ�م مجيعا يعّدون امليزان احملكم، ويشارك املثقفون العلماء يف �ضة األّمة

بعد عن املغر�ت وال، ومحاية األخالق من االحنراف والفساد، على مراقبة احلدود من االنتهاك

  .)٤(فال متتّد يده إىل العبث وا�ون، وخيشاهم املستبد الغشوم، فيقتدي �م العامي، )٣(واملغو�ت

وحيتكوا ، ويعيشوا بينهم، ويتحببوا إليهم، لذلك كان لزاما على العلماء واملثقفني أن خيالطوا الّناس

يف عملية ، اليت هي رأس ماهلم، ليكسبوا ثقتهم، ويشاركوهم يف مهومهم، ويطلعوا على أحواهلم، �م

، واجتناب الشرّ ، لفعل اخلري، وتوجيههم، وإرشادهم، ومن مثّة يقومون بنصحهم، إصالح ا�تمع

ويصححون ، واألميةفيهم وحياربون اجلهل ، وترك الكسل، وحيثّو�م على العمل، ويعلمو�م العلم الّنافع

، ويؤاخون بينهم، وينظفون هلم أفكارهم من اخلرافات واألساطري، ونظر�م للحياة، هلم فهمهم لدينهم

____________________ 

 ، بتصرف١٥٨-١/١٥٧، آ�ر اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي  )١(

  ٤/١٤٥، املرجع السابق  )٢(

  ٥/١٩٣، اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيميآ�ر   )٣(

  ١/١٦، املرجع السابق  )٤(



 
 )منوذجاً  اإلبراهيمي البشري حمّمد اإلمام( واملفكرين العلماء عند الشباب تربية ٢٢٩

حمسنني إىل ، مرتامحني، ليعيشوا إخوة متحابني، ويصلون بني العامة واخلاصة منهم، ويوحدون صفوفهم

  .)١(اخللق أمجعني

  االهتمام �لعلم

و�سف ، أهّم أسباب الرقي والتحّضر ومن، أساس حياة األمم العلم اإلبراهيميالشيخ  يعترب

ألنّه أساس ، على املبادرة بلزوم العلم هاوحيثّ ، أن تكون متأخرة عن ركب احلضارة، على أّمة القرآن الكرمي

لعلم إال �، ورقي، مل تصل إىل ما وصلت إليه من قوة، ألّن األمم احلية يف عصر�، التقّدم واالزدهار

  .)٢(ة والكتابةالذي أساسه القراء، التطبيقي

حىت يتمّكن الطالب من ، ونشر العلم، بتشييد املدارس، لذلك ال بّد من حماربة اجلهل واألمّية

  .)٣(ومن طلب غريه زلّ ، من تركه ضلّ ، وهذا هو الطريق الصحيح، وتقدمي اخلدمات ألّمتهم، التعلم

  االستفادة من العلوم العصرية

ا عبارة عن إسهامات أل�ّ ، االستفادة من العلوم العصرية يف حرجا اإلبراهيميالشيخ ال يرى 

  .)٤(والعوامل املؤثرة فيه، حبسب الوسائل املتوفرة لديه، فيزيد فيها وينقص، يسّلمها جيل إىل جيل، إنسانية

  الدعوة إىل مكارم األخالق 

تتمتع به من أخالق ما ، يرى الشيخ اإلبراهيمي أّن مما مييز األمة اإلسالمية عن غريها من األمم

وعّم ، خاصة يف هذا العصر الذي انتشرت فيه الرذائل، واحلرص عليها، لذلك ينبغي التمسك �ا، فاضلة

ورفعت فيه معاول ، وانقلبت فيه املوازين والقيم، وفسدت فيه األذواق، وأبيحت احملّرمات، فيه الفساد

  .)٥(وقّدمت فيه الرذائل على الفضائل ، هدم األخالق

، تكثيف اجلهودإىل  اإلبراهيمييدعو الشيخ ، ي نواجه هذه احلملة الشرسة على األخالقولك

هو كفيل �ن ، ألننا منتلك مريا� أخالقيا قيما، ومضاعفة أعماله يف تربية أفراده، واالعتناء الشديد �لبيت

اجلراثيم األخالقية اليت أرادت أن والقضاء على هذه ، لألسرة من االحنراف، واحلصن املنيع، يكون الدرع الواقي

  .)٦( يتحقق الّنصر �ذن هللا تعاىل، والتزام النهج الصحيح، وبتظافر اجلهود، تفتك مبجتماعتنا اإلسالمية

وال يرى للمصلحني ، ومفتاح الّنصر، هو اجلهاد األكرب، العمل اجلاد يف البيت واملدرسة ويعترب

____________________ 

 ٢/٢٩، آ�ر اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي  )١(

 ١/٢٠٣ ،السابق املرجع  )٢(

 ١/٢٥٨، آ�ر اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي  )٣(

  ١/٣٧٤، السابقاملرجع  انظر  )٤(

  ١/٥٢، السابقاملرجع  انظر  )٥(

  ٥٣- ١/٥٢، حمّمد البشري اإلبراهيميآ�ر اإلمام   )٦(



 
)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة

 ٢٣٠ 

هي معركة بني ، املعركة يف حقيقتها ألنّ ، عن العمل يف امليداننييف التخلف ، يف العامل اإلسالمي عذرا

  .)١(اإلميان والكفر

  طيب هللا ثراه . اإلبراهيميفهذه هي معامل املشروع االصالحي للشيخ البشري 

  اخلامتة

  أهّم نتائج البحث

  هي أساس صالح ا�تمع. العودة إىل االهتداء بنور القرآن وسنة املصطفى  -١

  الشباب يف خدمة ا�تمع مرتبطة برتبيته وتعزيز انتمائه إىل وطنه.مشاركة  -٢

  تكامل دور البيت واملدرسة يف محاية األخالق الفاضلة وبثها يف ا�تمع. -٣

  ضرورة االستفادة من احلضارة الغربية يف جمال التعليم وتطوير وسائله. -٤

  مة ا�تمع من اآلفات.أساس سال، املسلمة وحتصينها من التيارات اهلدامة محاية األسرة -٥

  التوصيات

  االستفادة من جهود العلماء واملصلحنب يف إصالح ا�تمع.  -١

إصالح مناهج التعليم مبا يواكب مستجدات العصر ومتطلباته مع احلرص على ثوابت   -٢

  ية وعدم إدغامها يف غريها.سالماألمة اإل

  . منح الثقة للشباب �شراكه يف املهام الكربى �سيا برسولنا   -٣

،  ظروف عملها وحتسينها إىل تفعيل دور املرأة املسلمة يف خدمة اجلتمع ,مبراجعة االلتفات  -٤

  وأماكن العمل..، كنصاب ساعات العمل مبا يناسب مسئوليا�ا

  وصلى هللا على نبيّنا حممَّد وعلى آله وصحبه وسَلم تسليما.

 

    

____________________ 

  ١٤/٢٧ ،آ�ر اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي  )١(
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