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ُمقَ َّد َمة:
ُم َق َّد َمة :إن فكرة الكتابة يف موضوع الرتبية مهم غاية االهمية ،ذلك انها قاعدة من قواعد
التأصيل والتوجيه احلسن للنشأ الصاعد ،والذي سيكون مادة جمتمع املستقبل ،ومادام احلال
كذلك ،فإن االمم اهتمت بها من قدمي ،ومن تلك األمم ،امتنا العربية من قدمي ،وملا جاء اإلسالم،
أمت مكارم االخالق والفضل فيها ،وهكذا انتشرت مبادئه يف األقطار ،ومنها قطرنا اجلزائري ،ولكن
دائما جتد يف طريق اإلصالح عواقب وعتبات ومنها ،ضعف ثقافة أوطاننا ودخول الغرب عليها
طامعا يف أرزاقها ،ساعيا للتمكني فيها ،زارعا ألسباب البقاء يف أرضها ،ومنها ذلك االستدمار
الفرنسي الغاشم الذي خرب بلدنا طيلة قرن ونيف من السنني ،فعثا يف أرضنا فسادا ،وسعى
فتصدى له علماء هذا القطر ومنهم
يف خرابها من جهة تربية أبنائها تربية ُترضيه وعلى منواله،
ّ
العالمة اإلمام حممد البشري اإلبراهيم (1383/1303هـ 1889/1965 -م)( - .)1رحمه
اهلل -الذي آثرنا يف مقالنا هذا أن نبحث منهجه الرتبوي والقواعد التي أرادها بنيانا ألبناء بلده
اجلزائر العربي املسلم ،وجاءعنوان البحث أو املقال مبامفاده :تربية األمةعند اإلمام:حممد
البشري اإلبراهيمي ،هذا العا ِلم الذي جاهد بقلمه ولسانه ويده ،فتكلم وكتب كلمات تكتببماء
الذهب ،لقد كان رحمه اهلل»فخر علماء اجلزائر»( )2كما وصفه صديقه العالمة ابن باديس.
(فيا لهما من فرقدين بأفقنا  ...أنارا وغارا فرقد ثم فرقد)( ،سالم على األعالم ما طاب ذكرهم...
وآثارهم يف العلم والعلم يخلد)(- ،)3رحمهما اهلل تعاىل-علماء اتفقوا على أن البدء يكون
بفكرة»األمة واحدة»:
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«إن ه��ذه األ ّم��ة اجلزائرية أ ّمة
يخاطب اإلم��ام أمته بقولة نرتّلها كالصالة ،آياتهاّ :
واحدة وال كالم ،ر ّبُها اللّه وإمامها القرآن ونب ّيها محمد ولغتها العربية ودينها اإلسالم،
وإ ّنها حتمل ما حتمله األمم من املق ّومات الكل ّية ،وإن كانت ال حتمل ما حتمله األمم من
املؤهالت للحياة .وقد أخذت تشعر بنقائصها االجتماعية وأخذت تتل ّمس ُسبل الهداية
لس ّد تلك النقائص ،وجتلّي هذا ّ
الصادقة
الشعور في رغبتها الصادقة في العلم ،ورغبتها ّ
في التّعارف واالجتماع ،...إن أخوف ما نخافه على هذه األ ّمة وهي في اخلطوة األولى من
السبل ويضيع صوابها بني تفاؤل املتفائلني وتشاؤم املتشائمني-
نهضتها -أن تتشابه عليها ُّ
وان تكبو في غبار هذه امل��ش��ا ّدات القائمة وفي ميدان
<<
األنظار املختلفة -في أي ّ
الطرق هي أقرب للغاية وأمكن
من أقوال اإلبراهيمي:
منها وأش ّد مالءمة لروح األ ّمة»( ،)4حتى تتكون وتتش ّكل
إن أخوف ما نخافه على
أم��ة ف��ي نظر اإلب��راه��ي��م��ي صحيحة ال��ع��ق��ي��دة ،سليمة
األمة – وهي
هذه
ّ
املنهج ،نظيفة الفكر،حسنة األعمال ،حتمل بذورا للبقاء،
في الخطوة األولى من
نهضتها -أن تتشابه
قائمة على النقاء ،مجانبة للدهماء ،يحكمها األمناء،
السبل ويضيع
عليها
ُّ
األخ��ي��ار العلماء .ول��ه��ذا يعتقد اإلم���ام أن إح��ي��اء األمة
صوابها بين تفاؤل
مَ َّ
ت��و سيبقى بالقرآن املتواتر والسنة الصحيحة ،ولكن
المتفائلين وتشاؤم
بفهم السلف كعمل إصالحي أولي بني األ ّمة وقرآنها(.)5
المتشائمين
إن لم تذكروها
فـاذكروا حقوق أ ّمتكم عليكم في النّهاياتّ ،
في البدايات ،واذكروها في النّتائج وإن أغفلتموها في
()6
املقدمات ،واذكروها عند اقتسام املصالح لعلّها تغفر لكم بعض الس ّيئات»  .فبذكر حق
ّ
غيرنا علينا نعرف حقنا عند غيرنا .وال تيأسوا «مادام اإلسال ُم عقيد ًة وشعائر ،وقرآ ًنا
وحدي ًثا ،وقبلة واحد ًة ،فاملسلمون كلهم ا ّمة واحد ًة ،وما دامت اللّغة العرب ّية لسا ًنا وبيا ًنا
ّ
والطبيعة املطبوعة،
وتُرجما ًنا فالعرب كلهم أ ّمة واحدة ،كل ذلك كما أراد القدر املقدور،
واألعراق املتواصلة ،واألرحام املتشابكة ،فال (إسالم جزائري)( )7كما تريد ،وال عنصرية
قاض بل وقضى أن يُع ّز االمة مبا أودع الله فيه من صدق
بربرية كما تشاء»( .)8بل االسالم ٍ
املقال ورون��ق احلق والبيان ،وص��دق االخبار ،ونفحات الرحمن .وعقيدة احل��ق ،عقيدة
يضرها وما
األمن واإلميان .ومبا أننا «أفراد من األ ّمة-يقول الشيخ ،-لنا رأي في كل ما ّ
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أوال -األمة واحدة:
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ينفعها ،...هذه األمة في مجموعها ُق َّوة ،...ق ّوة بعددها ،وباملعاني التّي استيقظت فيها،
وبإميانها بحقّها ،وبتصميمها على استرجاعه»( ،)9فال تضيعوا حقوقكم بينكم بالتفرق
شيعا واحزابا( ،)10فتذهب ريحكم( )11وحينها يا ويحكم ،بتضييع أسس ُك ْم من إسالم وعربية
وقص
تخص ُكم ،وهي أُسس تربيتكم التي وبها «انتهى إلينا من تسقط األخبار،
وثقافة
ُّ
ّ
اآلثار ،أ ْن األ ّمة كانت بعد تلك الكلمات
أزواجا ثالثة( .)13(»)12فال تض ّيعوا ماضيكم فهو
ً
حجر أساس مستقبلكم ،ومنه:
ثانيا  -مستقبل األمة:
 يقول الشيخ« :جاء اإلسالم باحلضارة التي ال تبيد ،واملدنية املبنية علىحكم اللهوآداب الن ّبوة ،فكان التوحيد أساسها والفضائ ألركانها والتشريع اإللهي العادل سياجها
واللغة العربية النّاصعةِ البيانِ الواسعة األُ ُفق ِلسانها .وبذلك كله أصبحت مهيمنة على
املدنيات كلها ووضع اإلسالم هذه احلضارة اخلالدة على القواعدِ الثابتة مما ذكرناه»(،)14
ولهذا فإن «مستقبل األمة إمنا يُبنى على ماضيها ،وانه ال تنافى بني اإلس�لام واملدينة
الصحيحة بل هو روحها وخالصتها إذا أقيم على وجهه الصحيح ،وان نواميس الكون
هي سنن الله فيه ،وان األخذ بأسباب احلياة هو حتقيق حلكمة الله في تلك السنن ،وان
جتديد األمة اجلزائرية إنمّ ا هو في غير ما هي به مسلمة وفي غير ما هي به عربية»(،)15
فال جتديد مع قتل مق ّوماتنا ،والصالة عليها بآيات الغرب الكافر ،ومن ثم دفنها في مقبرة
التاريخ ،ومن ثم تخليدها بالقلم األسود في اللوح األسود ،ومن يستطيع قراءتها حينها ،إ ًذا
التجديد أصله ليس في قتل مقوماتنا التي ال نبغي عنها حوال ،وال يكون جتدي ٌدالبتّة بنفي
أصول أمتنا ،وعليه ننبه امتنا إلى لطيفة مفادها ،أن ال نأخذ مستقبل اإلسالم دون ماضيه
وحاضره ،وغباءوعناءأن نرفض ماضينا ألجل مستقبل موهوم ،بقول أحدنا نرفض التّراث
الدهر ،وهل رفض
ونحدث القطيعة معه !!! ،وهل رفضت أمة من األمم نفسها يو ًما من ّ
هذا القائل أهله وفصله وأصله .بل ونقول :ال ميكن عقلاً وجترب ًة ،حسا وحدسا ،الفصل
ناصحا للجزائريني
بني هذه الثالث (م��اض ،وحاضر ،ومستقبل) ،ولذلك يقول الشيخ
ً
بقولة اسمعوها و ُع ْو َهاِ :
«صلُوا ُمستقبل ال ّث َقافة اإلسالمية مباضيها ال َبعِ يد ،واقطعوا من
السلسلة ّ
عدة حلقات ،...ستفترقون غ ًدا .وسيقول النّاس عنكم ما يقولون،
الطويلة ّ
هذه ِّ
فاحذروا أ ْن يقولوا عنكم بعد اآلن ما كانوا يقولون :إ ّنهم ق ّوالون»( ،)16ولذلكم يلزمنا عدم
فقد حلقة من سلسلة تاريخنا ّ
الذهبية املد ّبجة باإلسالم والعربية ،باحلكمة والفهم والعقل
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وإن من أهم شيء لبناء األ ّمة تعلم العلوم املعاصرة وتدريسها للنّشء الذي هو رجائنا،
ّ
الدراسية مبعهد عبد احلميد
السنة ّ
ويحكي الشيخ «عبد ال ّرحمن شيبان» في (حفل ختام ّ
أن« :لكل عصر سالحه،
بن باديس)( ،)17عن اإلمام أ ّنه ّ
حض على ما أشرنا إليه بقولة مفادها ّ
فإن العلوم التّي عندنا ال تكفي ،وال يقول خالف ذلك إ ّال
فلنتق ّدم لعصرنا بسالح عصرناّ ،
الدينيةِ وحدها ،إ ّال مع التّح ُّققِ
جهول أو جحودّ ،
الصالح لم يقت َِصر على العلوم ّ
فإن سلفنا ّ
بأن لكل ميدان من ميادين حياتهم ،رجاله القائمني بشؤونه»( ،)18ولهذا يشترط اإلبراهيمي
ّ
على املثقفني االمتزاج دائما باألمة بطبقاتها على تنوعها وبالتالي مشاركتها شؤونها،ولكن
لألسف نرى في واقعنا املعاصر أشياء يندى لها اجلبني وتقشعر منها األنفس فتصاب
وبالدوار أخرى ،من شرذمة مثقفني ينشرون خالف وصية علماء أمتها
باليأس أحيانا،
ّ
املأمونني الصادقني ،إنهم يبشرون بقتل اإلسالم ولسانه العربية ،ويتوعدون أن لو يحكمون
أن ينزعوا دين الله احلق من صدور الناس ،وان يستبدلوه بكالم رجالهم وبُنَ َّيات أفكارهم.
يدعي وصال باحلقيقة) ،فإنها
ومبا أن األمة بني زعماء وخطباء وفالسفة ومفكرين و(كل ّ
لزاما ستجد نفسها بني مفترق طرق ،ولذلك فاألمة في مفترق طرق:
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والنور ،بالتّراث والوطنية.بالتربية الصاحلة الزكية ،تلك السلسلة التي ابتدأها رسولنا
الكرمي بوحي من رب العاملني ،ذلك الرسول الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ،هل نبغي عنها
ِحوال ؟ كال وربي .لن نتركها لسفاسف وسفسطة وهرطقة وخزعبالت وترهات وخلط
وخطل عقول بشر مثلنا ،زعموا ان سيقتلون مربعا ،فأبشر بطول سالمة يا مربع.

ثالثا  -األمة في مفترق طرق:
واجب العلماء نحو من يعاكسها طريق العلم ،ويناكسها سبيل التربية ،ويلعب معها في
ص جناتها على ِّ
ويز ُن معها
الشدقنيِ ،
مستقبل األمة من ال ّرعاع على احلبلني ،ويأكل ُف َر َ
وت وتوكيلهم إلى الله ،وحسبها ر ّدا
الس ُك ُ
األقوال واألعمال مبيزانني« ،واجبُها نحو هؤالء ُّ
عليهم أعمالها ،إ ّال إذا وصل العداء إلى درجة إفسادها أو إفساد أعمالها ،فيجب أن تدفع
بالتي هي أحسن»( ،)19للتي هي أقوم ،مصداقا لقوله تعالى{ :ا ْد ُع ِإلَى َسبِيلِ َر ِّب َك بِالحْ ِ ْك َمةِ
َوالمَْ ْو ِع َظةِ الحَْ َسنَةِ َو َجادِ لْ ُه ْم بِا َّلتِي ِه َي أَ ْح َس ُن إ َِّن َر َّب َك ُه َو أَ ْعل َ ُم بمَِ ْن َ
ض َّل َع ْن َسبِيلِهِ َو ُه َو
أَ ْعل َ ُم ِبالمْ ُ ْهتَدِ ي َن} (النحل ،)125 :وقوله تعالىَ { :و ُق ْل لِعِ َبادِ ي يَقُولُوا ا َّلتِي ِه َي أَ ْح َس ُن إ َِّن
الشيْ َطا َن يَن َز ُغ بَيْنَ ُه ْم إ َِّن َّ
َّ
نسانِ َع ُد ّواً ُمبِيناً} (اإلسراء ،)53 :وقوله تعالى:
الشيْ َطا َن َكا َن ل ِ
ِإل َ
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الس ِّيئَ َة نَ ْح ُن أَ ْعل َ ُم بمَِ ا يَ ِصفُو َن} (املؤمنون ،)96 :وقوله تعالى:
{ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي أَ ْح َس ُن َّ
َاب ِإ َّال بِا َّلتِي ِه َي أَ ْح َس ُن ِإ َّال ا َّلذِ ي َن َظل َ ُموا مِ نْ ُه ْم َو ُقولُوا آ َمنَّا بِا َّلذِ ي
{ َوال تجَُ ادِ لُوا أَ ْه َل الْكِ ت ِ
أُنْ ِز َل ِإلَيْنَا َوأُنْ ِ��ز َل ِإلَيْ ُك ْم َو ِإلَ ُهنَا َو ِإلَ ُه ُك ْم َو ِ
اح ٌد َونَ ْح ُن لَ ُه ُم ْس ِل ُمو َن}(العنكبوت ،)46 :ولقد
سكتت اجلمعية (أي جمعية العلماء اجلزائريني)( )20ده ًرا عن من يحاربها وهو ليس كفؤا
لها علما وعمال ووطنية وإسال ًما وعروبة وانتماء جزائريا ،من مثل سكوتها عن (حركة
االنتصار للحريات الدميقراطية) ،هذه األخيرة وقفت موقف العِ داء ،للعلماء ،التي عرفها
النّاس و ُع ِرفوا بها ،فأعتبر الشيخ حربهم حربا على العلماء ،وبالتالي حرب على اإلسالم
وعلى لسانه .وقد ر ّدت على أشهر حزب في زمن رئيسها وهو مصالي احلاج( .)21وهكذا
نبهنا اإلبراهيمي هنا إلى ما قام به العلماء األمناء من تربية لألمة على أصولها النافعة،
وما دام أن التربية النافعة قد ّ
متت ولو مع أفراد ،فقد جاء االستبشار إذن ،وفيه استبشار
باألمة:
رابعا  -استبشار اإلمام باألمة اجلزائرية:
وهكذا ترى عاملنا اإلبراهيمي مستبشرا خيرا مبا ستؤول إليه األمة اجلزائرية ،فما
قطع األم��ل يوما من أيامه الغالية على قلوب أم�� ّت��ه ،حتّى ق��ال قولة تُكتب مب��اء العني
يحدده التاريخ لهذه اجلمع ّية هو اليوم ال��ذي يصبح فيه
وفيها ّ
«أن احل َّداألخير ال��ذي ِ ّ
املسلمون كلّ ُهم بهذا الوطن والمرجع لهم في التماس الهداية إال كتاب الله وسنّة رسوله،...
والمصرف جلوارحهم وإرادتهم إال اإلميان الصحيح ،...اليعبدون غيره واليدعون سواه
ِّ
()22
واليُسلمون وجوههم إال إليه ،واليتَّخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله»  .وهذا منه
بأن هدف تربية األمة هو ا َ
خللوص بها إلى اسالمها الذي اختاره لها ر ُّبها الله تعالى،
إيذانا ّ
مبا رأت حكمة شيخها-رحمه الله ،-وحك ُم ُه هذا جاء من وسطيته التي كانت من ارض
صدق في األولني ،ال تأخذه فيه لومة الئم ،كيف ال وهو الذي كان ألبناء أمته أبا رحيما،
يأبوهم ويحبوهم ،سعيا حثيثا لتفويت الفرصة على عد ّو أمتّه ما استطاع إلى ذلك سبيال،
«إن الدستور الذي وضعته احلكومة الفرنسية
وانظر حكمته في مقاله في دستور 1947مّ :
للجزائر ووافق عليه البرملان في أكتوبر 1947م هو دستور ناقص ،...واملجلس اجلزائري
ّ
الذي ينفّذ ذلك الدستور هو مجلس ناقص ،...ومع تلك النقائص كلها فإن مصلحة األ ّمة
الدستور من خير»(.)23
احلقيقية توجب عليها أن جتاري الظروف وأن تستغل ما في هذا ّ
وهذاالتقرير من الشيخ نصرة لوطنه وإع��دادِ من يصل ُح منهم لبناء الوطن ونصرته يوم
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األمة:
خامسا  -مسار اجلمعية برئاسة امامها جتاه ّ
«ال تستطيع هيئة من الهيئات العاملة خلير اجلزائر أن تتعلق بغبار جمعية العلماء
للصاحلات،
تدعي ّ
في هذا املضمار ،أو ّ
أن لها ي ًدا مثل يدها في توجيه األ ّمة اجلزائرية ّ
وتربيتها التّربية العقلية وال ّروحية املُثمرة ،ورياضتها على الفضيلة ّ
الشرقية اإلسالمية،
()24
وتصحيح نظرتها للحياة ،وو ْزنِها لل ِّرجال ،وتقديرها لألعمال ،...بذلك التّحرير العقلي
ّ
الذي أساسه توحي ُد الله ،مت ّكنت اجلمعية من توحيد امليول املختلفة ،واملشارب املتباينة.
الصالح من
والنّزاعات املتضاربة .وبذلك التّحرير أيقظت في األ ّم��ة قوة التّمييز بني ّ
ال ّرجال والصحيح من املبادئ ،وبني ّ
الطالح والزّائف منهما .وبذلك التّحرير أراحت األ ّمة
إن األ ّمة اجلزائرية ،كغيرها
السياسةّ ،...
من أصنام كانت تتع ّبدها باسم ال ّدين أو باسم ِّ
من األمم اإلسالمية ،ما سقطت في هذه اله ّوة السحيقة من االنحطاط إال حني فقدت
الدين… ،فإذا وجدت األ ّمة هذه القيادة التي ال يسف ُه في يدها زمام،
القيادة ال ّرشيدة في ّ
وال تضطرب ُمقادة ،وج��دت نفسها ،ومن وجد نفسه وجد احلقيقة»( .)25ولذلكم جتد
فإن وجدان
«العاقل من جارى العقالء في أعمالهم في دائرة دينه وقوميته ووجدانه»(ّ ،)26
أف��راد امتنا مبناه على القومية العربية اإلسالمية ،هذا ولم يعني العالمة بالقومية ما
يقصد به من يتكلم في الفكر العربي احلديث واملعاصر اليوم ،بل يقصد اجتماع األمة
على دينها تعلما بلسانها وعمال بأركانها (االسالم ،واللغة ،وشرعتها ومنهاجها) ،ولو قصد
(القومية العربية التي قصدها مثال محمد عابد اجلابري) ف ِل َما ثنّى باإلسالم إذن؟ ،ذلك
ويوضحه
أن العرب املسيحيني سيخرجون لزاما من القومية اإلسالمية ،وهذا واض��ح،
ّ
ّ
كالمه نفسه حني يتكلّم عن اجلمعية بأن« :أعمال جمعية العلماء لإلسالم والعربية هي
الصحيح للوطنيةّ ،
والشرح العملي ملعنى األ ّمة»( .)27وهكذا
البناء املتني للقومية ،والتّفسير ّ
وصل مسار الشيخ إلى التأكيد على أهمية تربية األمة في ظل اإلسالم وأخالق العرب،
فمثال «احلديث عن مكارم األخالق في آداب امللوك هو غاية اسالمية»( ،)28ولذا تظهر
أهمية التربية العربية االسالمية ،وعليه فمن سديد الرأي في العمل عند اإلمام إرشا ُد
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التّنادي ،يوم يقول املجاهد في اجلهاد بالدي .أال يعد العاقل أن دور اجلمعية ورئيسها
وسبُلِهِ واضح كالشمس في
اإلبراهيمي هنا تربية منه على كيفية األخذ بأسباب النصر ُ
رائعة النّهار ،بنا ًءا منه أرضية صلبة لتلك الثورة ،ليس هذا فقط ،بل رأيناه حكيما يُس ِّدد
ويقارب وفق منهج االسالم احلقّ  ،ولذلكم كان للشيخ مسارا جتاه أمته:
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األ ّم��ةِ اإلسالمية إلى معرفة ما ض ّيعت من خير وما خسرت من هداية ،فأم ٌة ض ّيعت
(لغتها ،ودينها) ضيعت ثقافتها ،ومن ضيع ثقافته ضيع هويته ،ولهذا ب��دأت اجلمعية
بإرجاع ركائز الهوية لألمة معتقدة أنها أولى أ ُ ُس ِس التّربية ،وملّا يدخلِ اإلسالم املصفى
قلوبهم ،وملّا تستقيم ألسنتهم بالعربية لسان قرآنهم ،يستقيم وجدانهم فيستقيم فكرهم
على سبيل واحدة ومنهاج قومي ،بها تعرف األمة انتماءها فتعرف جزائريتها فتطلبها ،وهذا
أن جمعية العلماء املسلمني السلفيني
السر الذي جعلنا نعتقد ما اعتقد اإلبراهيمي ،من ّ
هو ّ
اجلزائريني هم من صنعوا األمة والثورة واالستقالل وليس غيرهم ،ذلك أنهم صنعوا أمة
على عينهم بتربية أزكى من رحيق مختوم ،ختامه مسك ،وفي ذلك تنافس املتنافسون ،وما
ال ّثوار واملجاهدين واملس ّبلني ومن استشهد منهم إال جزءا من تلك األمة التي صنعها أولئك
العلماء السلفيون من جمعيتنا الزّكية .ذلكم «أن سنّة االجتماع تقضي ببقاء األنسب ،فإذا
كنّا نريد أن نكون أنسب للبقاء فها هي احلكمة الهادئة»( )29وسنّة اإلسالم الهادية ،وإرادة
الشعب العائدة .وهكذا صار للجزائر نهضة ،وأ ّمة ،ووطن ووطنية .ومت هذا بفضل الله أوال
وعلماء اجلمعية ثانيا ،وصارت األخيرة متثل ضمير األمة ،شخصيتها ،وكيانها .احلافظة
ملقوماتها ،وبهذا أش��ار الشاعر احلكيم مفدي زكريا بشعره« :جمعية العلماء املسلمني
ِ
وم ْن ...للمسلمني
سواك اليوم منشود؟»(.)30
سادسا -أهمية اإلصالح الديني ،القائم على التربية العربية االسالمية:
الديني ال يت ّم إال باإلصالح
أن «اإلس�ل�ام دي��ن واج��ت��م��اعّ ،...
وفيها ّ
وإن اإلص�ل�اح ّ
االجتماعي ،ولهذا االرتباط بني القسمني ،فإن جمعية العلماء -وهي اجلمعية ال ّرشيدة
أن
العاملة بحقائق اإلس�لام -عملت منذ تكوينها في اإلصالحيني املتالزمني ،وهي تعلم ّ
املسلم ال يكون مسل ًما حقيق ًيا مستقي ًما في دينه على ّ
الطريقة حتى تستقيم اجتماعيته
ّ
بحظه منها
فيحسن إدراك��ه لألشياء وفهمه ملعنى احلياة وتقديره لوظيفته فيها وعلمه
وينضح عقله وتفكيره ويُلِّ َم بزمانه وأهل زمانه ويتقاضى من أفراد البشرية ما يتقاضونه
منه من حقوق وواج��ب��ات ،...وق��د جنحت اجلمعية إل��ى ح ٍّ��د بعيد في إفهام األم��ة هذه
املعاني ،...ألن تكون أ ّمة عزيزة اجلناب مرعية احلقوق»( .)31ذلك أن ّدستور حقوقنا هو
اإلسالم-حسب اإلبراهيمي .)32(-وملثل هذا يضيف «أن احلقوق التي أُخذت اغتصاباً ال
تُسترجع إ ّال غالباً»( ،)33وهو ِّ
الشعار الذي اتّخذ معناه جيش التحرير املسلم اجلزائري
سلسبيال ،وانتهج نهجه معينًا.
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أن األمة اإلسالمية العربية اجلزائرية وكما يرى الشيخ أنها« :أمة كانت قبل االستعمار
ّ
ذات مق ّومات من دينها ولسانها ،وذات مقو ّيات من ماضيها وحاضرها ،وكانت أرقى عقلاً ،
أن هذه األ ّمة
روحا ،وأوفر عل ًما ،وأعلى فك ًرا من أمم البلقان لذلك العهد ،بدليل ّ
وأسمى ً
كان لها ّ
حظ من حكم نفسها بنفسها( )35لم تصل إليه تلك ،...إننا أ ّمة علم ودين ،لم ينقطع
سندنا فيهما إلى آبائنا األولني ،وإننا أ ّمة شكران ال أمة نكران»( .)36ولهذا فما صلُح لتربية
آبائنا وسلفنا يصلح لزاما لتربية نشئنا وأبنائنا-حسب الشيخ ،-والذي صلُح لعزّة سلفنا
سيصلح لعزة خلفنا ،أليس القرآن مصلح صالح لك ّل زمان وآن ومكان .ذلك أننا أمة أعزّها
الله باإلسالم ،ومن ابتغى العزة في غير ما اختار الله لها ،اذ ّله الله ولو بعد حني.

()34

فكان واجب اجلمعية ،ومنها رئيسها الثاني االبراهيمي ،جمع هذه الترفق بتربية النشأ
والضالل،
«ان األ ّمة كانت فِ ر ًقا شتّى كلّها على الباطل
ّ
تربية موح ّدة ،يقول الشيخ عن حالهاّ :
فجاءت جمعية العلماء فر ّدت تلك الفرق إلى فرقتني ،إحداهما على احلقّ والهدى ،هذه
أن خطباء األمة
صا ُر الن ِ
ّظر صغار العقول»( .)37من جهة ّ
هي احلقيقة ال ما يهذي بها ُق ّ
آنذاك أكثركم يقولون ما ال يفعلون ،وفي كل ٍ
واد كالشعراء يهيمون ،فبينت لهم اجلمعية،
«دب في األ ّمة اجلزائرية دبيب احلياة وقوى فيها ّ
الشعور بسوء
أنه وبالتربية الصاحلة قد ّ
احلال التي هي عليها ،والشعور بالفساد هو أول مراحل اإلصالح ،وجتلّى هذا الشعور في
نواح من حياتها العا ّمة ،...وجتلّى في النّاحية النّفسية بالتفكير اجل ّدي املستقيم،...
ع ّدة ٍ
عرفت الس ّبب ُ
ِ
بطل العجب.
واإلميان بوجود شيىء اسمه األمة»( .)38وملا
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سابعا  -امتنا متلك مقومات التربية احلقّ ة:

وأن ما وصل إليه الشيخ وإخوانه العلماء حول األ ّم��ة ،فهو أن العلماء هم من َرفع
األ ّمة ،ودليله التاريخ الذي يشهد أن أولئك اجلمع مبا يلخص الشيخ نفسه وهو شاهد
عيان صدوق ثقة ثبت حجة ُمعتَ َم ُد ال ّرواية ،يقول-عن األ ّم��ة« :-رفعنا منارها في وطن
واخلسة وللجهل
للدناءة
لم يُبْقِ االستعمار من عروبته إال (اسم اجلنس) ،يضربه مثلاً ّ
ّ
والسب ّ
والشتم»(،)39
واالنحطاط ،ولم يبق من عربيته إال (اسم الفعل) يجعله رمزًا للبذاءة ّ
بالدور االكبر سواهم ،أعني بدور التربية.
ولم يَقُم ّ
وخالصة الكالم :أن على األمة أن ال تبحث في تربية عوجاء ،بترك أسباب القوة
واملعرفة في تربية الناس تربية علمية ثقافية تنّور العقل ،ألن الوعي بالفكر والتنوير ال
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الصحيحة ،أي «حترير العقول» ،وهذا لن يتم إال بتحرير
يكون إال بعد التّربية العلمية ّ
العقيدة مما علق بها عبر تاريخها( ،)40وهذا لن يتم إال بشيئني اثنني :التصفية والتربية(،)41
ونعني بهما ،تصفية قلوب أفراد األمة وسلوكياتهم من ِّ
الشركيات والبِدعيات وا ُ
خلرافات
وا ُ
خلزعبالت واللاّ عقليات واجلاهليات والفِ ْسقِ َيات وكل ما يُخال ُ
ِف دي َن االس�لام ،ومن
ثَ َم تربية اخللق على تلك العقيدة الصحيحة املصفاة مبصفاة املنهج الصحيح والعقيدة
الطيبة ،وهذا هو طريق النبوة في التربية و«منهج االنبياء في الدعوة إلى اللهّ ،
الذي فيه
احلكمة والعقل» .وهكذا كان «حترير العقولِ من األوهام ،سبيل مم ّهد إلى حترير األبدان
الضخم الذي أثلته جمعية العلماء لأل ّمة اجلزائرية في
من االستعباد ،هذا هو رأس املال ّ
بضع سننيّ ،
وغذت به البقايا امل ّدخرة من ميراث األسالف ،وهذه هي األعمال التي عملتها
الضياع ،وأ ّمة أحاطت بها
جمعية العلماء للعروبة واإلسالم ،فحفظت لهم وطنًا أشرف على ّ
عوامل املسخ»( .)42ومن عوامل املسخ الذي قام به االستدمار الصليبي كما يسميه الشيخ
نفسه ،ويدعوا لتأمل ذلك في محاولة قتل فرنسا لقتل اإلسالم مع «مسجد (كيتشاوة)
العظيم ال ّذي ص ّيرته (كاتدرائية) عظمى في العاصمة وكأ ّنها فعلت ذلك لتجعله عنوا ًنا ملا
الصليبية
تب ِّيتُ ُه لإلسالم من ش ّر ...،دليل ماثل علىأن احتالل فرنسا للجزائر كان حلقة من ّ
األولى»( )43فكان يح ّذر من قتل أسس تربيتنا.
وهكذا نخلص إلى فوائد ونتائج منها:
أوال :أنه يجب علينا أن نبني للمجتمع االسالمي الذي أصبح مخت ّل ،معت ّل ،أنهاملسؤول
عما ينفلت من تربيتنا أمام شرقنا وغربنا ،وعن شبابنا( )44يُسأل اآلباء ودورهم املنسي،
وكذا االمهات مع البنات ،وكل جيل سابق عن الحق« ،فإذا تداخلت االجيال السابقة تعلّقت
التّبعة بهم جمي ًعا ،...لذلك كلّه أصبح من الواجب على قادة النهضة اإلسالمية وحماتها
أن يرسلوا صيحة جهيرة وراء هذا اجليل ال ّراحل عن ال ّديار بروحه وعقله وهواه ،...هذه
هي النقطة التي يجب أن تبدأ منها أعمال املصلحني ،...فإن كانوا فاعلني فليبدأوا العمل
في ميدانني :في البيت الذي هو معمل التكوين ،وفي املدرسة التي هي معمل التلوين،
ألن «غياب الفلسفة التربوية يؤدي
الدينية»(ّ )45
وليتعاهدوا البيت بالتّطهير وتقوية التربية ّ
بالضرورة إلى عدم جدوى من وضع استراتيجية لتطوير النظام التعليمي»(.)46
نبي للمجتمع :أنه «ال توجد األ ّمة إلاّ بتثبيت مق ّوماتها من جنس ،ولغة،
ثانيا :وأن نّ
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ثالثا :وأن نبني للناس :ان اإلصالح يُبنى على التربية وان التربية لها شروطها ،ومن
شروطها البدء بصغار املسائل قبل كبارها ،وأن تُرتَّب على أبوابها ،فمن رام التربية جملة
السلف الصالح من علمائنا
ضاعت عنه جملة ،وإمنا على م ّر األيام واللّيالي ،ولذا كان ّ
والسلوك احلسن) قبل طلب مواد
يبدؤون باألدب قبل الطلب ،ويجعلون األدب (التربية
ّ
املعرفة ،وبقي شيىء من أثار ذلك إلى اليوم ،ألم ترى أننا نسمي املواد بادئني بالتربية،
فنقول التربية اإلسالمية( .)48وهذا النّهج ،هو الذي انتهجته وسلكته جمعية علمائنا عندنا
وحققت منه ما ُق ِّدر لها ،من جهة أنها «أعطت لكل مرحلة حقّها ،ولم تطلب منها ما ال
السياسية ،فلم تتجاوز مرحلة إلى ما
حتتمله ظروفها االجتماعية وأحوالها وأوضاعها ّ
بعدها إال بعد االطمئنان إلى متام املرحلة السابقة ،فأقامت كيانها َط َب ًقا عن طبق ،وأعلنت
بُنيانها سا ًفا بعد ٍ
ساف ،مما جعلها ت َْسل َ ُم من االنتكاس ،وتنجوا من االرتكاس»( )49الذي
السياسية والطرق الصوفية آنذاك.
وقعت فيه االحزاب ّ
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ودين ،وتقاليد صحيحة ،وعادات صاحلة ،وفضائل جنسية أصل ّية ،وبتصحيح عقيدتها
وإميانها باحلياة ،وبتربيتها على االعتداد بنفسها ،واالعتزاز بق ّوتها املعنوية ،واملغاالة
بقيمتها ومبيراثها ،وباإلمعان في ذلك كله حتى يكون لها عقيد ًة راسخة تناضل عنها،
أن وجود تلك املق ّومات شرط لوجودها ،فإذا انعدم ّ
الشرط
وتستميت في سبيلها ،وترى ّ
��أن تلك املق ّومات متى اجتمعت تال َق َح ْت ،ومتى تالقحت ول َدت
انعدم امل��ش��روط ...،ب ّ
وان االستعمار ما عكف على هدم تلك املق ّومات قر ًنا كاملاً إ ّال أل ّنه يعلم أنه
(وطنًا)ّ ،...
()47
سيأتي يوم يصيح فيه صائح بكلمة (حقي)» .

رابعا :وأن يعلم اخللق :أن دين اإلسالم وآداب العروبة :هما أرضية تربية االمة التربية
الصاحلة :ولهذا بدأ اإلبراهيمي رحمه الله بال ّدين كونه من الله الذي اكمله فارتضاه
لعبده ،ولم يرضى له سواه ،ومن ابتغى غير اإلسالم دينا فلن يُقبل منه ،وكان باخلسران
أحق وأولى ،في األولى واألخرى ،ومرة أخرى ،في ال ّدار األخرى ،فكان البد للشيخ اإلمام
أن ينبه أمته ملا علمه لها من خير ،ويحذرها مما علمه لها من ش ّر وويل ،فبدأ مبا بدأت به
الرسل واألنبياء ،منبأ قومه أن األخذ بهذا ال ّدين شرط النجاة وسبيل النّجاح ،فهو مقوم
السمة أن تكون أصال في فقه سياسة
القوة واالنحياز والتّميز عن الغير ،فكان البد لهذه ّ
التّربية عند إمامنا اإلبراهيمي-رحمه الله -وهذا ما جعله يُبينّ لشعبه حقيقة االسالم،
بأن اإلسالم هو دين التحرير ،...والتّحرير الذي جاء به اإلسالم شام ٌل لك ِّل ما تقوم
فقال ّ
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ْ
الدين  -وإن اختلفت أوضاعه -يأمر
اني
خاص»(« ،)50ألن ّ
واألش ُ
به احلياةُ وت ْ
َصل ُ ُح عليه امل َ َع ُّ
ّ
ويرش حب الرحمة ،ويق ّيد العزائم احليوانية ،ويضع املوازين
باخلير ويدعو إلى اإلحسان
القسط لكل شيىء»( )51كونه «كتاب الثقافة األكبر»(- )52على حد تعبير الشعراء -وما دام
من صفات االسالم هذا ،فهذا ال ّذي أراده الشيخ غرسا في نفوس أبناء اجلزائر ،ل َينْبُت
موحدة تنصر دينه وتط ِّب ُق تعاليمه،
موحدة ،كلّها لله ِّ
النشأ نباتا حسنا ،مسلما ذا خلفية َّ
فبدأت اجلمعية وأفرادها بواجب الواجبات االجتماعية ،لقد بدأت بعالج أسباب التّفرق
«إن التّف ّرق
والتي هي من عمل الشيطان وأعوانه ألجل ل ّم شمل اجلزائريني ،ولهذا يضيف ّ
الدين ما كان
الدين ،وأشنع أنواع التّف ّرق في ّ
ش ّر كله( ،)53وش ّر أنواع التّفرق ما كان في ّ
منشؤه الهوى والغرض ،ونتيجته التّعادي والتّباغض وأثره في نفوس األجانب السخرية من
ال ّدين والتّنقصله»( ،)54وميزة محاربة التّف ُّر ُق ألجل اجلمع هي منهج الله تعالى الذي نهى
عن التّفرق لتعزيز القوة ،ولهذا يقول الشيخ -رحمه الله« -عاجلت (البصائر) في مسته ّل
سنتها األولى قضية األحزاب وهي الفتنة التي مزّقت ّ
وصدعت الوحدة ،وأفسدت
الشمل،
ّ
صلُح من ضمائر األمة»(.)55
ما َ
واألخير :مِ َلا وصف الشيخ تربية فرنسا ألبناء اجلزائر بالصليبية(:)56
لقد ف ّرق الشيخ بني تربيتنا القائمة على أصولنا ،وتربية غيرنا القائمة على أصوله
بيانا شافيا في كثير من كالمه ِ
وحكمه ألسباب ال يتسع لها املقام ،نذكر منها على سيبل
املثال ال احلصر ،قول الشيخ نفسه- :رحمه الله -وهو عالم ومؤرخ وشاهد عيان« :تعدو
أطماع فرنسا في اجلزائر إلى ما قبل سنة  1830بوقت طويل ،...وتن ّوعت مشروعاتها،
التّي تتح ّدث جميعها عن استعادة هذه البالد-اجلزائر -للمسيحية»( ،)57وحقّق الفرنسيون
أملهم باحتالل بلدنا احلبيب سنة 1930م وشرعوا في خطة محو اإلس�لام بتبشرهم،
والعروبة بفرنستهم ،واجلزائر بعسكرهم .ولذلك اعتبر الشيخ احتالل فرنسا للجزائر
«حلق ًة من الصليبية األولى»( ،)58ويصف االستدمار الغربي بأنه« :قر ٌن من الصليب ّية َ
نم،
ال جيش من الفرنسيني َه َجم»( ،)59فلما رأى الشيخ حرص فرنسا على التثليث والصليبية
والفرنسية وجعلها موادا في مدارس املسلمني ،ذهب يبينّ حقيقتهم ويكشفها بقوله :لقد
والصليب ،ذاك للتّمكن ،وهذا للتمكني...،
السيف
ّ
«جاء االستعمار ال ّدنس اجلزائر يحملّ :
كان استعما ًرا دين ًّيا مسيح ًّيا عار ًّيا ،وقف لإلسالم باملرصاد من أول يوم ،وانتهك حرماته
من أول ي��وم ...،ك ّل ذلك ب��روح مسيحية رومانية تش ّع باحلقد وتفور باالنتقام ،...هنا
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ولهذا فمن لوازم اصالح املجتمع تربويا اصالح ثقافته( )61جتاه الكتاب ،والقراءة.
الهوامش
( )1هو :العالمة محمد البشير اإلبراهيمي ،ولد يوم اخلميس عند طلوع الشمس في الرابع عشر من
شهر ش ّوال سنة ست وثالثمائة وألف ،ويوافق الثالث عشر من يونيو سنة (1889م) ،في إحدى بيوتات
العِ لم ،فنشأ في بيت والده ،وبدأ في التّعلم بحفظ القرآن الكرمي في الثالثة من عمره على التقليد املتّبع
في بيته الشائع في بلدنا ،ويشرف عليه إشرا ًفا عال ًّيا عالم البيت بل الوطن كله في ذلك الزّمان ،عمه
محمد املكي اإلبراهيمي-رحمه الله -وكان حامل لواء الفنون العربية ،فما بلغ تسع سنني من عمره حتى
حفظ القرآن مع فهم مفرداته وغريبه ،وكان يحفظ عشرات املتون العلمية ،ولم يزل عمه يتد ّرج به في
العلوم حتى بلغ احلادية عشرة ،وأجازه بتدريسها ،وعمره أربع عشرة سنة لطلبته الذين كانوا زمالئه
وغيرهم ،ودام مدرسا إلى أن جاوز العشرين من عمره ،وسافر بعدها للمدينة ،وم ّر مبصر ومكث فيها
ثالثة أشهر ،وكان وصوله للمدينة في أواخر سنة1911م .وأخذ أيام املدينة التفسير ،واجلرح والتعديل
وأسماء الرجال ،وأنساب العرب وأدبهم اجلاهلي ،والسيرة النبوية ،وأمتم علم املنطق ،وكان يلقي دروسا
هناك ،وخرج مع والده في شتاء 1917م (إلى دمشق) ،ودرس باملدارس االهلية ،وتخرج عنهأمثاجلميل
السنية السلفية وكان رئيسها بعد وفاة
صليبا ،وحل ببلده وأسس جمعية العلماء مع غيره من العلماء ُ
رئيسها األول عبد احلميد بن باديس .تلخيص الترجمة من آث��اره :محمد البشير اإلبراهيمي :آثار
اإلبراهيمي :جمع وتقدمي جنله :أحمد طالب اإلبراهيمي (دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط997 :1م)ج:5
ص 272و ج :3ص 484فما فوق .له اعمال ال تزال مخطوطة،منها نحو خمسة آالف في تاريخ اإلسالم
وحقائقه» .وآثار الشيخ :ما مت جمعه له من كلماته ،عمِ ل على جمعها جنله ،وطبعها في هذه املجلدات
التي اعتمدناها مصدرا له رحمه الله.
( )2آثار اإلمام عبد احلميد بن باديس ،اجلزائر ،وزارة الشؤون ال ّدينية1994 ،م ،ج :6ص/.156
نقال عن :آثار االبراهيمي :حاشية :ج :1ص.26
( )3من شعر محمد العيد آل خليفة /ج ،40 :3من اآلثار .امللقب بشاعر جمعية العلماء آنذاك.
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في اجلزائر»( .)60فلِما سعت فرنسا لغرس الصليبية إذا ،ألنها تعلم أن من نتائجه جمع
العقائد ،واذا اجتمعت وتوحدت في قلوب الناس سهل جمع ابدانهم ،واذا اجتمعت االبدان
سهل ترويضها وقتل ابداع الناس هو خالصتها ،ولهذا بدأت به،هكذا أراد الغرب أن يربي
النشأ املسلم –كما بني الشيخ ،-ولكن الله سلّم وحفظ لألمة قرآنها ولسانها وتراثها الذي
ما ُفتّش جميعه إلى يوم الناس هذا ،ألن اجليل لم يتربى على القراءة بل تربى على الكسل
وساء سبيال.
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( )4آثار اإلبراهيمي :ج :1ص.141
( )5املصدر السابقج.318 :1
( )6ج :3ص.187
( )7قال الشيخ“ :سلكت هذه احلكومة االستعمارية-منذ كانت -إلى محو اإلس�لام من اجلزائر
مسالك شتّى” .اهـ من :آثار الشيخ :ج :3ص.121
( )8ج :3ص.63
( )9ج :3ص.173 171-
ِحبْلِ اللَّهِ َجمِ يعاً َوال تَ َف َّر ُقوا َوا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َة اللَّهِ َعلَيْ ُك ْم ِإ ْذ ُكنْتُ ْم
( )10مصداقا لقوله تعالىَ { :و ْ
اعت َِص ُموا ب َ
ً
ص َب ْحتُ ْم ِب ِن ْع َمتِهِ ِإخْ َوانا} آل عمران.103 :
أَ ْع َدا ًء َف َأ َّل َف بَينَْ ُقلُو ِب ُك ْم َف َأ ْ
يح ُك ْم}سورة
( )11مصداقا لقوله تعالىَ { :وأَ ِطي ُعوا اللَّ َه َو َر ُسولَ ُه َوال تَنَا َز ُعوا َفتَف َْشلُوا َوتَ ْذ َه َب رِ ُ
األنفال.46 :
َ
ً
َ
َ
ً
ّ
ُ
( )12قال تعالىَ { :وكنتُ ْم أ ْز َواج���ا ثالثة} الواقعة .7 :فش ّببهم الشيخ مبا مثله القرآن في سورة
اب المَْ ْشئَ َمةِ
ص َح ُ
ص َح ُ
ص َح ُ
اب المَْيْ َمنَةِ َما أَ ْ
الواقعة :وكنتم -أيها الناس -أصنا ًفا ثالثةَ { :ف َأ ْ
اب المَْيْ َمنَةِ (َ )8وأَ ْ
السا ِبقُونَ( .})10الواقعة.
ص َح ُ
َما أَ ْ
السا ِبقُو َن َّ
اب المَْ ْشئَ َمةِ (َ )9و َّ
( )13ج :3ص.190-189
( )14آثار الشيخ :ج :1ص.375
( )15آثار اإلبراهيمي :ج :1ص.84
( )16ج :2ص.310
( )17انظر للتفصيل ج :2ص .437-435حول :املعهد الباديسي .وانظر مقال :معهد عبد احلميد
بن باديس /ج :2ص .289وانظر :مقال :معهد عبد احلميد بن باديس .ج :2ص.446
( )18ج :2ص.313
( )19آثار اإلبراهيمي :ج :1ص .90وانظر :ج :2ص /.248-247ومبا أن لإلبراهيمي مشرب
اجلمعية ميكن القول أن (مادة اجلمعية رقم  83من مواد قوانينها).
بالصفة األول��ى تعلم وتدعو إلى العلم،
(« )20جمعية العلماء جمعية علمية دينية تهذيبية ،فهي
ّ
بالصفة الثانية تُعلم
وترغب فيه وتعمل على متكينه في النّفوس بوسائل علنية واضحة ال تتستّر ،وهي
ّ
اخلصوصي،
الدين منحاها
ال ّدين والعربية ألنهما شيئا متالزمان وتدعو إليهما وترغب فيهما وتنحو في ّ
ّ
الصفة الثالثة تدعو
وهو ال ّرجوع يه إلى نقاوته األولى وسماحته في عقائده وعباداته ،...ومبقتضى ّ
حض ال ّدين والعقل عليها أل ّنها من كمالهما ،وحتارب ال ّرذائل االجتماعية التّي
إلى مكارم األخالق التّي ّ
الدين اقترافها وذ ّم مقترفيها ،...فاجلمعية -بهذا الوصف احلقيقي لها -أداة من أدوات اخلير
َق َّب َح ِ ّ
ألن أعضاءها كلّهم
والصالح ،...اجلمعية جزائرية محدودة بحدود اجلزائر ،مربوطة بقانون اجلزائرّ ،
ّ
من أنباء اجلزائر» .ج :1ص.200-199
( )21آثار اإلبراهيمي :ج :2ص.261في مثال يرويه العالمة اإلبراهيمي عن لسان ولده وأخيه الشيخ
«الطيب العقبي» في نفس اجلزء والصفحة السابقني.
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( )22آثاراإلبراهيمي :ج :1ص.138 :
(( )23ج :2ص ص /.)192 190- :البصائر العدد .29السنة األولى من السلسلة الثانية 29 ،مارس
1948م.
أن اهم إعداد لذلك اجلهاد –جهاد البدن -هو حترير عقول اجلزائريني
( )24فالشيخ «كان يؤمن ّ
ونفسياتهم ألنه (محال أن يتح ّرر بد ٌن يحمل عقلاً عب ًدا)» ج :5ص .17وانظر مقال :جمعية العلماء:
اعمالها ومواقفها  /-1ج 3من اآلثار.
( )25آثار الشيخ :ج.56 :3
( )26آثار اإلبراهيمي :ج :1ص.56
( )27آثار اإلبراهيمي :ج :2ص.246
( )28عز ال ّدين العالم :مقال :اخالقيات احلاكم بني آداب امللوك االسالمية ومرايا االمراء املسيحية
(مجلة :الباب .العدد ،5الرباط املغرب ،ربيع 2015م) ص.50
( )29آثار اإلبراهيمي :ج :1ص.55
( )30مفدي زكريا :ديوان اللهب املق ّدس (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر1983 ،م) ص.268
والقصيدة بتاريخ  25أكتوبر  .1953نقال عن حاشية ج :3ص .18من آثاره رحمه الله.
( )31ج :1ص.283 :
( )32مجلة الشهاب ،ج :4املجلد  ،12قسنطينة ،جويلية 1962 .وانظر مقال(يوم اجلزائر) في هذا
اجلزء من اآلثار /عن مقدمة ج :1ص .34مجلة من مجالت اجلمعية األولى.
الديني ال يتم إال
( )33جريدة البصائر ،عدد  ،37اجلزائر 2 ،أكتوبر  1936وانظر مقال(اإلصالح ّ
باإلصالح االجتماعي) في هذا اجلزء من اآلثار /نقال عن ج :1ص /35وانظر للتفصيل ج :5ص.17
وفيه« :إن القوم -الفرنسيني -ال يدينون إلاّ بالق ّوة ،فأطلبها بأسبابها ،وأتها من أبوابها ،وأقوى أسبابها
العلم ،وأوسع أبوابها العمل ،فخذهما بق ّوة تعش حمي ًدا ومتت شهي ًدا» إهـ .وانظر مقال :ويحهم ..أهي
حملة حربية .في ج 3من آثاره.
( )34مادة هذه الكلمة هي (العمارة= معناها ال ّركب) ومن مشتّقاتها التعمير ،والعمران ،وفي القرآن:
{ ُه َو أَ َ
يب} (سورة هود،)61:
نش َأ ُك ْم مِ ْن األَ ْر ِ
يب ُم ِج ٌ
استَغْفِ ُروهُ ثُ َّم تُوبُوا ِإلَيْهِ إ َِّن َر ِّبي َقرِ ٌ
استَ ْع َم َر ُك ْم فِ ي َها َف ْ
ض َو ْ
فأصل هذه الكلمة في لغتنا ط ّيب ،وفروعها ط ّيبة ،ومعناها القرآني أطيب وأطيب” ج .506 :3فمراد
الشيخ أن هذه الكلمة كلمة حق ،أراد بها الغرب باطال ،فلينتبه.
ّ
( )35ال يقصد الشيخ هنا ما تقصده الدميقراطية من حكم الشعب نفسه بنفسه ،ألن��ه رفض
أن َّ
السلْطة ،ومن ثَ َّم فهو
الدميقراطية أصال :إذ يقول :عنها بأنها حكم« :قائم على ّ
الشعب هو مصد ُر ُ
َص َف الله للحقِّ
ِ
باإلسالم،
صاح ُب احلقِّ والتّشريع ،وعلى ّ
أن األفراد ُمت ََساوون في هذا احلقّ  ...إلى أن انْت َ
ِ
فجاء ُّ
بالشورى واملساواة -حك ًما من الله-وأين ُح ْك ُم العقول من ُح ْك ِم خالق العقول؟” آثار الشيخ :ج:3
 .508فأمة الرسول نفسها في وقته صلى الله عليه وسلم ،كانت أمة حتكم نفسها بنفسها ،هذا هو
قصده ،بدليل أن احلكومةآنذاك كانت فرنسية وليست اسالمية ،ولهذا يقصد حكم األمة نفسها بنفسها
اسالميا بالشورى كما ذكر في ثنايا كالمه ،منفصلة عن الباباوات الفرنسية احلاكمة للجزائر آنذاك.
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لن يفهم كثير من الناس كالم الشيخ ما لم يعرفوا ثالث :أنه عالم مسلم ذو منهج سلفي ،والثاني:
أن احلكومة آنذاك صليبية حتارب االسالم والعربية ،والثالث أن هذه احلكومة تعتقد أن اجلزائر قطعة
فرنسية ،ولهذا كان ينتصر لإلسالم ويكتب بتلك العربية العالية ،ليميز املسلم اجلزائري بلسانه واسالمه
ووطنه.
( )36ج :3ص ./98وانظر مقال :الرجال أعمال .في اجلزء .3
( )37ج :1ص.200-199
( )38آثار اإلبراهيمي :ج :1ص .187
( )39ج .58 :3انظر مقال :جمعية العلماء :أعمالها ومواقفها .في نفس اجلزء.
( )40وهناك كتابني فيما أعلم حول «تاريخ العقيدة» إحداهما لـ :عبد السالم بن برجس آل عبد
الكرمي ،والثاني لـ :محمد أمان بن علي اجلامي ،وسمى األخير كتابه :العقيدة االسالمية وتاريخها(دار
املنهاج1425 ،ه2004 ،م) عدد صفحات الكتاب 152 :ويوجد للشيخ محاضرات صوتية في تاريخ
العقيدة لعلّها هي التي ُف ِّرغت فكانت كتا ًبا (اجلامي :عالم معاصر متخصص في العقيدة ،وقد كان عميد
كلية احلديث ورئيس شعبة العقيدة للدراسات العليا باجلامعة االسالمية باملدينة ساب ًقا).
( )41هناك رسالة مستقلة بهذا العنوان :التصفية والتربية وحاجة املسلمني إليهما ،ملؤلفها :محمد
ناصر ال ّدين األلباني (املكتب اإلسالمي ،طُ ،1ع ّمان ،األردن1421 :ه) ،وينبه صاحبها صفحة.29 :
( )42ج :2ص .235لقد حو ّلت صليبية فرنسا اكبر مسجد في العاصمة إلى كنيسة في أول أيامها.
يقول اإلبراهيمي :وانظر مقال :التقرير األدبي .في هذا اجلزء .والبصائر ،العدد  173 ،172السنّة
الرابعة من السلسلة الثانية 15 ،أكتوبر 1951م.
( )43آثار الشيخ( :ج :3ص“ .)164-163 :
الد ُم اجلديد في حياتها ،فمن الواجب أن يُصا َن هذا ال ّد ُم عن أخالط
( )44ذلك ّ
«أن شباب األ ّمة هو َّ
الواجب أن يتم ّثل فيهم ّ
الصدق
الفساد ،ومن
ِ
الطهر والفضيلة واخلير ،ومن الواجب أن تربي ألسنتهم على ّ
وقول احلقّ  ،ال على البذاء وعورات الكالم» .آثار الشيخ :ج :3ص.67
( )45ج :4ص.27 26-
( )46جمال على الدهشان :مقال :نحو رؤي��ة نقدية للبحث التربوي العربي (مجلة :نقد وتنوير،
العدد :1مايو/آيار -الكويت2015 :م) ص.52
(( )47ج :3ص /)64وارج��ع إل��ى :محمد فاضل اجلمالي :الشيخ االبراهيمي كما عرفته (مجلة
الثقافة ،عدد  ،87اجلزائر ،مايو ،يونيو 1985م)( .الفاضل وزير سابق في احلكومة العراقية) ،وانظر
مقال« :مذكرة ايضاحية» في ج.4
( )48هناك دراسات مستقلة بهذا العنوان ملن أراد تفصيل البيان وما يحمله من معان :مثال دراسة
بعنوان :فسلفة التربية في العالم اإلسالمي ،املشكالت واحللول .لـ :يزيد عيسى سطورطي.
( )49ج :4ص.10
( )50آثار اإلبراهيمي :ج :4ص 357و.358
( )51آثار اإلبراهيمي :ج :2ص.285
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 )52ميلود مصطفى عاشور وآخرون :مقال:آليات انسجام النص في شعر رجب املاجري (مجلة :جيل
للدراسات األدبية والفكرية ،العدد 7ـ مايو 2015م) ص.101
أن «اختالف أمتي رحمة» يقول احملدث االلباني-رحمه
( )53وأن املروي عن النبي [ والذي فيه ّ
الله -في :سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ في األم��ة ،حتت حديث رق��م)57( :
«اختالف أمتي رحمة» .الأصلله ،...ثم إن معنى هذااحلديث مستنكر عنداحملققني من العلماء ،فقال
العالمةابن حزم في «اإلحكام في أصول األحكام» ( )64 / 5بعدأن أشار إلىأنه ليس بحديث :وهذا من
أفسد قول يكون ،ألنه لوكان االختالف رحمة لكان االتفاق سخطا ،وهذا ما ال يقوله مسلم ،ألنه ليس إال
اتفاق أو اختالف ،وليس إال رحمة أو سخط.
( )54آثار اإلبراهيمي :ج.162 :2
( )55ج/.317 :2و«جريدة البصائر هي أحد األلسنة األربعة الصامتة جلمعية العلماء ...،وتلك
ّ
للص ِ
حف
هي :السنّة،
والشريعة ،والصراط ،والبصائر :أسما ٌء أَلْ َه َم القرآن استعمالها ...،وإذا ُكتب ّ ُ
الثالث األُول أن تستشهد في املعتَرك ،...فقد ُقدِّر (للبصائر) أن تُع ِّم َر وأن حتتك بالزّمن» .ج/.42 :3
السنة الثانية،...
ويضيف رحمه مبينا عمل البصائر في سنتها الثانية في نفس اجلزء :2ص« :318أما ّ
فقد كانت قض ّيتها ّ
الشاغلة هي :التّعليم العربي ،وفصل ال ّدين عن احلكومة».ال يقصد الشيخ بالفصل
أن احلكومة آنذاك فرنسية صليبية ،والشعب جزائري مسلم
هنا ،مقصد العلمانيني والليبيراليني ،ذلك ّ
معظمه ،فأرد الشيخ :فصل الدين االسالمي عن حكومة فرنسا التي كانت تتدخل في امليراث ،واملسجد،
واحلقوق والواجبات الفردية .وقد كتبنا مقاال مستقال في هذا «الفصل» وسينشر قريبا .وأنظر مقالنا:
السياسة عند اإلبراهيمي (مجلة احلكمة ،تصدر عن :كنوز احلكمة ،صنف دراسات اسالمية ،العدد /25
اجلزائر2015م) ففيه التفصيل.
وقد أثبتنا فيه من كالمه هذا املقصد .وأنظر :آثار العربي التبسي ،دراسة فنية ،لـ :أقيس خالد(رسالة
مقدمة لنيل شهادة املاجستير في األدب العربي /جامعة :قسنطينة ،السنة اجلامعية2007 :م).
(« )56خلطوا صليبك واخلناجر واملُدى ٌّ
كل أداة لألذى ِ
وحما ُم» (ج :3ص)379
الدين ...حملات تاريخية) في اجلزء
( )57ج .23 :3وأنظر حول املسيحية :مقال( :قضية فصل ّ
الثالث .من آثاره  -رحمه الله ،-ومقال :األديان الثالثة في اجلزائر(ج :3ص .)78وال ّدين املسيحي «دين
فرنسا الرسمي (بنت الكنيسة البكر)» (ج :3ص.)120
( )58أنظر :مقال :قضية فصل ال ّدين ...حملات تاريخية .في اجلزء الثالث .من آثاره  -رحمه الله-
( )59ج :3ص .164وأنظر الكلمة في مقال :قضية فصل ال�� ّدي��ن ...حمل��ات تاريخية .من اجلزء
والصفحة نفسها.
( )60آثار الشيخ :ج :3ص.81-80
( )61ولدينا مقاال في هذا املوضوع ،عسى أن يرى النور قريبا.
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أهم املصادر واملراجع التي ميكن االستعانة بها:
 القرآن الكرمي. آث��ار اإلبراهيمي :جمع وتقدمي جنله :أحمد طالب اإلبراهيمي(دار الغرب اإلسالمي،بيروت ،ط997 :1م).
 محمد فاضل اجلمالي :الشيخ االبراهيمي كما عرفته (مجلة الثقافة ،عدد  ،87اجلزائر،مايو ،يونوي 1985م)
الس ِن ّية لعلماء اجلمعية :السنة النبوية احملمدية.
 املجالت ُ ّالشريعة النبوية احمل ّمدية.
الصراط السوي.
 ّ مجلة الشهاب. جريدة البصائر.الدينية1994 ،م.
 آثار اإلمام عبد احلميد بن باديس ،اجلزائر ،وزارة الشؤون ّ آثار العربي التبسي ،دراسة فنية ،لـ :أقيس خالد(رسالة ماجستير في األدب العربي/جامعة :قسنطينة ،السنة اجلامعية2007 :م).
 محمد مبارك امليلي :تاريخ اجلزائر في القدمي واحلديث ،تقدمي :محمد امليلي (املؤسسةالوطنية للكتاب /دار العرب االسالمي :بيروت لبنان :لم ارى فيه سنة طبع).
املقدس(الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر1983 ،م).
 مفدي زكريا :ديوان اللهبّ
 مجلة :التجديد في فسلفة التربية العربية ،ملواجهة حتديات العوملة .رؤية نقدية من منظورمستقبلي ،لصاحبها :السيد سالمة اخلميسي ،في.)www.gulfkids.com :
الدراسات التربوية النفسية (املجلد ،4العدد 2010 ،1م).
 مجلةّ : عبد القادر تومي :التربية واملجتمع في زمن العوملة وأسئلة األوليات ،نحو رؤية حتليلية(مجلة :التربية واالبستمولوجيا ،املدرسة العليا لألساتذة ،العدد2011 ،01 :م).
 البار عبد احلفيظ :فلسفة التربية عند جون ديوي (مذكرة ماجستير ،جامعة قسنطينة،2010 2009م). أحمد اخلطيب :جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني وأثرها اإلصالحي في اجلزائر(اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب1985 ،م).
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