
 ذكرى الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي

 صليت ابإلمام اإلبراهيمي

  بقلم: فضيلة الشيخ حممد املختار السالمي )تونس(
   

بسم هللا الرمحن الرحيم اللهم صل على إمامنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدان سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
 هداه إىل يوم الدين 

 بركاته . السالم عليكم ورمحة هللا و 

 أما بعد: 

فإين أرفع يف فاحتة كلميت هذه أخلص ابتهااليت وأرقاها, وأمساها وأنقاها, إىل ساحة الفضل اإلهلي الذي ال حيد 
عطاؤه وال ينتهي مدده , وأرغب منكم إخواين أن تشاركوين , يف هذا املوكب اخلاشع الطاهر اآلمل , التوجه إىل 

ام الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي رمحة متيزه عنده مبنزلة العز والقرب , ومستقر هللا العلي األعلى أن يرحم اإلم
الكرامة والرضا , ومقعد الصدق والفوز العظيم, كما ميزه يف حياته الدنيا برتبة اإلمامة يف العلم, والبصر يف القيادة 

قائق الكامنة والغاايت البعيدة بنور , والشجاعة يف احلق, وصائب النظر الذي خيرتق ظالم املشاكل فتتجلى له احل
 اإلميان ومدد اإلخالص. 

حنن اليوم يف ذكرى كوكب من اجملرة النرية للرجال األفذاذ الذين أثروا يف احلضارة اإلسالمية, وتركوا بصماهتم يف  
تنع االقتناع الفكر اإلسالمي اخلالص من الشوائب , فالشيخ العالمة اإلمام هو عامل سين قاوم البدعة بعد أن اق

اليقيين أبن االحنراف ابلزيد أو النقص أو التبديل والتحريف ملرياث النبوة هو العلة اليت تبعتها سائر األسقام اليت 
أصابت جسم األمة اإلسالمية ابلوهن, وفكرها ابجلمود والضياع , وعزميتها ابخلور والضعف , وأصابت جامعتها 

 ا اجلامعة فحولته إىل قطع متناثرة بددا. ابلتفكك والتالشي , ومزقت أدمي أخوهت

أن  -رضي هللا عنها-إن افتتاح كلميت ابلدعاء ابلرمحة هو تطبيق لصحيح احلديث الذي روته أم املؤمنني عائشة 
خرج إىل البقيع وترحم على أهله , وأنه أمر صحابته ومن تبعهم ابلرتحم والسالم  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 

ار من املؤمنني, فاتباع السنة يف ذكرى أحد أئمة السنة وفاء له وتقدير, ومن حقه علينا أن نوايل على أصحاب الد
 الدعاء له ابلرمحة واملغفرة. 

وإذ أتبع ترمحي إببراز مزاايه مثنيا فإن سندي احلديث الصحيح الذي أخرجه اإلمام مسلم عن السيدين  
أنه مر  -رضي هللا عنهم-ق واملختص بشرف اخلدمة أنس بن مالك الصحابيني اجلليلني أمري املؤمنني عمر الفارو 

:" وجبت له اجلنة -صلى هللا عليه وسلم-جبنازة فأثنوا عليها خريا, فقال  -صلى هللا عليه وسلم-على رسول هللا 
 أنتم شهداء هللا". 
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ذكر حييت مشاهد أيها السادة : إن عددا غري قليل من بينكم سعد مبجالسكم الشيخ حممد البشري فكلما 
يتمالها فينعم هبا مبقدار ما يتحسر على انطفاء املصباح الساري أنواره يف البصائر والعقول والذوق واملشاعر، هو 

والذي أخرجه الرتمذي وغريه إبسناد صحيح قال: ملا كان  -رضي هللا عنه–املعىن الذي عرب عنه أنس بن مالك 
املدينة أضاء كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه  - عليه وسلمصلى هللا–اليوم الذي دخل فيه رسول هللا 

األيدي، وإان لفي دفنه، حىت أنكران  -صلى هللا عليه وسلم–أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن رسول هللا 
 (. 3618قلوبنا)

مبحاورته طلبا وعدد آخر عرفه دون أن يراه، وأكربه إكبار اإلعجاب دون أن حيضر جمالسه، وأتثر به ومل حيظ 
 للمزيد والتدقيق، وارتسمت يف مداركه صورته صورة متألقة مشعة انفذة. 

مل يقدر هللا يل أن ألتقي به وأرتوي من علمه وأدبه مباشرة، تعرفت عليه عن طريق البصائر، وكنت مع أترايب وقتها 
سالة، اليت ربطتنا ابحلياة يف تدفقاهتا يف مقتبل العمر وبواكري الشباب نتبادل بيننا ما يصلنا متقطعا من جملة الر 

وابألدب يف معاجلته لكثري من قضااي الفكر، وكنا نقدر الدور األديب والعقلي الذي تقوم به، ونرى فيها اخليط 
اجلامع بني أطراف األمة اإلسالمية، وبني أعضاء جسم األمة العربية، ونعتز ابملفكر اهلادئ أمحد أمني، واألديب 

حسن الزايت، واملؤمن الغيور مصطفى صادق الرافعي، واألديب الكبري طه حسني، وبقية أئمة  املرتسل أمحد
البيان رمحهم هللا مجيعا، الذين أثروا فينا أتثريا داخل تكويننا الفكري واللساين والعاطفي، مبا قدمته أقالمهم من 

عشرين، وحركت العقول واملشاعر مناذج رفيعة املستوى طورت األدب العريب يف النصف األول من القرن ال
 وعملت على تقريب األجيال من منابع املعرفة. 

فتحت أعيننا  -رمحه هللا–وملا وصلتنا األعداد األوىل من البصائر، اليت كان قد اختص بتوزيعها الشيخ الثميين 
هلدف حمركة للمشاعر، على نوع آخر من البيان، جيمع بني كتاهبا جامعة اإلخالص، وأكرم هبا جامعة انفذة إىل ا

وإنه ال سلطان أقدر على التأثري من اإلخالص، ويتألق من بينها كالعلم الفرد يف سلسلة اجلبال الراسيات من 
اجملاهدين احملركني ملشاعر العزة، يتألق لسان الشيخ اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، وجدان فيه منطا هو امتداد 

وابن العميد وبديع الزمان وأضراهبم، وقوال فصال كتوقيعات امللهمني من أويل  لنفس اجلاحظ وعبد احلميد الكاتب
األمر وكبار الكتاب يف العصور اإلسالمية الزاهرة، ومع ذلك هو يتناول فيما يتناول على تلكم الطريقة قضااي 

ت االستعمار الفرنسي العامل اإلسالمي بصفة عامة والقضية الكربى اليت نعيش آالمها وتفاعالهتا قضية هدم طاغو 
املستكرب العايت العنيد، فإذا كان الكتاب امللهمون من مفكري العصور اإلسالمية املتعاقبة قد أصلوا فينا املنطق 
الصائب والفكر املستقيم، وفن التعبري الرائق البديع، فإن الشيخ اإلمام طوع األدب بكل تلكم املزااي للقضية 

 ملسخ اهلوية، وسلخ الشخصية، وقطع الصلة ابملاضي املاجد.  الكربى قضية املكر االستعماري

وجدان يف لوحات مقاالته، ويف اثقب نظراته، ويف نسيج حتليالته، اعتزازا ابلعروبة واإلسالم، ومتسكا ابملنهج 
اد على السلفي الواضح املعامل، ونسقا أدبيا وفكراي استوىل على القلوب واملشاعر فسران معه يف ركبه، ركب االعتم

حقائق املنقول واملعقول، وإبراز ما بينهما من االرتباط والتكامل يف اإلسالم والرتبية على العزم واملتوثب واإلرادة 
 اخلرية اليت ال تغالب، والنظر يف سنن هللا يف اخلليقة اليت ال تتخلف نتائجها. 
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يته وكنت سعيدا جدا أن جتمع عندي ما عيون البصائر، اشرت  -رمحة هللا عليه-مث قدم يل يوما الشيخ الثميين 
غاب عين من بديع آاثره وروائع إنتاجه، مث اخرتت له يف مكتبيت املكان الذي جعله ال يفارق انظري، أعود إليه 
ألتهم مقاالته، ويلتهم هو وقيت فيمضي سريعا دون أن أشعر أين قد عشت معه ساعات طويلة، وأخذت صورة 

 وأتلقا وإشعاعا يف نفسي، ومنا إعجايب بنبوغه ومتيزه،  وأفدت منه ما يسره هللا يل. الشيخ اإلمام تزداد وضوحا 

مث طبعت اجمللدات اخلمس من آاثر الشيخ اإلمام فاكتمل البناء، وتبني احلق أبلج كفلق الصبح يفري الظالم، 
 وحيرك النيام، ويوقظ األانم. 

ه وبلوغه ما بلغ من املقام السامي عوامل هي من نسج بدت يل معامل شخصيته، واقتنعت أبنه تعاونت على نضج
القدر املساعد، وقيض من ألطاف إهلية كرمية حفت به ، إذ رزقه هللا حافظة قوية مساعدة، كان ما مير على مسعه 

 وبصره كأمنا تناوله إزميل النحات فينتقش واضحا ال خيتلط بغريه، وال تكاد عوامل الزمن تعفي منه شيئا، ورزقه هللا
ذكاء حادا كأمنا تنشق له حجب املستقبل فينكشف له حاضرا جملوا ، وتنقشع غمامات الظواهر عن األسرار 
البعيدة فيدركها حاضرة بني يديه ، ورزقه هللا مهة علمية وصربا على التعلم، ويسر هللا له أسرة اعتنت به منذ 

ادة، وقرحية نرية، وذهنا صيودا للمعاين وإن كانت بواكري صباه، يقول عن نفسه: إن هللا وهبين حافظة خارقة للع
 بعيدة، فهذه كلها من عطاء هللا خيتص بفضله من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم. 

والناحية التالية هي جانب االكتساب والسعي الذي هو غاية االستخالف يف األرض كما قال تعاىل:]   
 ْيَف تَ ْعَمُلوَن[. َوَيْسَتْخِلَفُكْم يف اأْلَْرِض فَ َينُظَر كَ 

إذ رحل الشيخ اإلمام بعد أن هتيأ ملقام التلقي العايل، وبعد أن استقام له امليزان الذي يدرك به منازل العلماء، 
، -صلى هللا عليه وسلم–رحل إىل مصر رحلة قصرية، مث إىل املدينة املنورة، ويف احلرم املدين يف جوار املصطفى 

دينة، وكان العاملان اجلليالن احملققان الشيخ العزيز الوزير التونسي والشيخ حسني خترج على كثري من علماء امل
أمحد القبض أابدي اهلندي مها عمدته ومطمح نظره، لزمهما وارتوى من فيضهما، فالتقى هبما يف تكوينه العلمي 

الفيض أابدي رمحهما هللا، وإين هنر سند العلم الزيتوين يف اجلناح املغريب من العامل اإلسالمي يف شيخه حسني أمحد 
وإن كنت مل أطلع على ما متيز به كل واحد منهما، إال أين أرجح أن الشيخ الوزير كان معنيا ابلتحقيق، كما هو 
شأن كبار علماء عصره من شيوخ الزيتونة، وكما هي سنتهم يف التدريس، وأن الشيخ حسني كان املقدم يف علوم 

، كما هو شأن علماء اهلند يف ذلكم العصر أيضا، وهو ما يشري إليه كالم الشيخ اإلمام السنة النبوية رواية ودراية
حممد البشري الذي نوه بشيخيه تنويها يدل على كمال أدبه وعلو خلقه يقول: الزمتهما مالزمة الظل، وأخذت 

 فقه اإلمام مالك، ودرسه يف عن األول املوطأ دراية، مث أدهشين حتقيقه يف بقية العلوم اإلسالمية، فالزمت درسه يف
التوضيح البن هشام، والزمت الثاين يف درسه لصحيح مسلم، وأشهد أين مل أر هلذين الشيخني نظريا من علماء 
اإلسالم إىل اآلن، وقد عال سين واستحكمت التجربة وتكاملت امللكة يف بعض العلوم، ولقيت من املشائخ ما 

ل الشيخني يف فصاحة التعبري، ودقة املالحظة، والغوص على املعاين، واستنارة شاء هللا أن ألقى، ولكنين مل أر مث
الفكر، والتوضيح للغوامض، والتقريب للمعاين القصية، ولقد كنت لكثرة مطالعايت لكتب الرتاجم والطبقات قد  

هم، وكنت أعتقد أن كونت صورة للعامل املربز يف العلوم اإلسالمية منتزعة مما يصف به كتاب الرتاجم بعض مرتمجي
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 تلك الصورة الذهنية مل تتحقق يف الوجود اخلارجي منذ أزمان، ولكنين وجدهتا حمققة يف هذين العاملني اجلليلني. 

، والتزم رمحة هللا 1961جاء هذا يف كلمته اليت ألقاها مبناسبة انتخابه عضوا عامال يف جممع اللغة العربية عام  
يخيه حىت أواخر حياته, شأنه شأن العلماء احملققني مع الرجال الذين فتحوا بصائرهم عليه هذا الثناء والتقدير لش

على حقائق املعرفة, ورووهم سلسبيل العلم, من االعرتاف ابلفضل, والتشرف إبظهار آايت اإلكبار والتقدير , 
جبت من بعض , وع1964ومواالة الرتحم ونشر الذكر, كما جاء يف ذلك إجازته للشيخ حممد الفاسي سنة 

صلى -مستغربني كيف بلغ هذا املبلغ وقد خترج على أيدي علماء تقليديني. وقد قال  الكتاب الذين كتبوا عنه
-قال: قال النيب  -رضي هللا عنه-فيما رواه اإلمام البخاري بسنده إىل أيب موسى األشعري  -هللا عليه وسلم

ب أرضا, فكان منها نقية :" مثل ما بعثين هللا به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصا-صلى هللا عليه وسلم 
قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري, وكان منها أجادب أمسكت املاء فنفع هللا هبا الناس فشربوا وسقوا 

رمحة هللا -ورعوا , وأصابت منها طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل ". وأذكر قول شوقي 
 لذين ظلمهم بعض معاصرينا ممن جهلوا مقاماهتم العلمية وآاثرهم العلية . وهو يتحدث عن هؤالء العلماء ا -عليه

 قال شوقي: 

 كانوا أجل من امللوك جاللة          

 وأعز سلطاان وأفخم مظهرا                                                          

 ال حتذ حذو عصابة مفتونة        

 جيدون كل قدمي شيء منكرا                                                          

 ولو استطاعوا يف اجملامع أنكروا       

 من كان من آابئهم أو عمرا                                                          

-عبد احلميد بن ابديس وهبذا السند الزيتوين من شيخه العزيز الوزير التقى مع أخيه ورفيقه يف النضال الشيخ 
فإنه أيضا قد خترج على علماء جلة منهم شيخه حممد النخلي الذي نوه بعلمه وبريق ذهنه  -رمحة هللا عليه

وصفائه , وسجل أنه أخذ بيده إىل اآلفاق اليت حررته من ربقة التقليد, وفتحت له منافذ كشفت له ما كان حمجواب 
اذكر للشيخ النخلي أنين كنت متربما أبساليب املفسرين وإدخاهلم عنه من احلق, يقول الشيخ عبد احلميد: 

أتويالهتم اجلدلية واصطالحاهتم املذهبية يف كالم هللا , ضيق الصدر من اختالفاهتم فيما ال اختالف فيه من القرآن 
فذكرت الشيخ  . وكانت على ذهين بقية غشاوة من التقليد واحرتام آراء الرجال , حىت يف دين هللا وكتاب هللا ,

النخلي فيما أجده يف نفسي من التربم والقلق, فقال: اجعل ذهنك مصفاة هلذه األساليب املعقدة , وهذه األقوال 
املختلفة , وهذه اآلراء املضطربة , يسقط الساقط ويبقى الصحيح, فو هللا لقد فتح هبذه الكلمة القليلة على 
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 (. 340ص  –آاثر حممد النخلي  – 1938شهاب يونيو ذهين آفاقا واسعة ال عهد يل هبا. )جريدة ال

وكانت هذه املدرسة اإلصالحية يف الزيتونة يشتد عودها ويقوى أثرها وتكتسب امتدادا ونفاذا متطورة من عهد 
املشري أمحد ابي األول, وقد كان هلا أن تقلب األوضاع اجلامدة , وحترك عوامل النهضة يف كل ميدان , لوال 

االستبداد يف احلكم الذي مهد للمرض العضال االستعمار الذي عطل كل سبيل لإلصالح, وأقام فساد جرثومة 
سدودا منيعة يف كل ميدان ختنق أنفاس احلرية واملبادرة والتغيري.فتحولت قوى البناء واخلري إىل النضال هلدم أركانه 

  حىت طردوه , فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب العاملني .

وليس املقام مقام إسهاب يف هذا املوضوع اهلام, تكفي فيه اإلشارة ألمثالكم من األلباء, وهبا يربز أحد أهم أركان 
 , يف أخوة اجلوار. -صلى هللا عليه وسلم-بناء الوحدة اإلسالمية كما أسسها النيب 

ت تنشره جملة املنار من آراء احلكيم والعامل الكبري الذي أبرز شخصيته وأثر فيه أبلغ التأثري وأنفعه هو ما كان
مجال الدين األفغاين , والشيخ األملعي حممد عبده الثائرين على أوضاع األمة اإلسالمية, العاملني على استنهاض 
مهتها لألخذ أبسباب الرقي والنهوض ابألمانة, وقد توفر ملنهجهما العقل البصري, والقصد العايل , واألسلوب 

ازي, فكان ما ينشره الشيخ حممد رشيد رضا حيرك اجملتمعات اإلسالمية بني مقبل على املنهج العريب البديع الغ
اإلصالحي , وبني رافض له خيشى على مرياث النبوة , وال حيرك بصريته ليتحقق أن الغاية واحدة, وأن ما يضن به 

 هؤالء وهؤالء ينتشر الفكر وخيشى عليه هو ما خُيشى منه على ذلكم اإلرث العظيم وعلى أهله ومحلته, وبني
اإلصالحي للشيخني, فيستهوي العامل واألديب واملفكر والفيلسوف واملسلم وغري املسلم واملثقف واحملدود منها, 
وتتوسع العصابة اليت تؤيده وتؤمن به منقذا من الدرك الذي وصل إليه العامل اإلسالمي, فتحقق بذلكم التفرق بني 

 صورها أبو الطيب.  األخذ والرد الصورة اليت

 وتركك يف الدنيا دواي كأمنا                    

 َتداول مسَع املرء أمنله العشر                                                                  

كانت آراء اإلصالح هذه إحدى ركائز شخصية الشيخ اإلمام, وجد فيها صدى نفسه , ومتنفس آرائه, وصورة 
مينة ملا بلغته مداركه , فامتزج هبا ودافع عنها وجعلها إحدى ركائزه يف اجلهاد, يقول: ال نزاع يف أن أول صيحة أ

ارتفعت يف العلم اإلسالمي بلزوم اإلصالح الديين والعلمي يف اجليل السابق جليلنا هي صيحة إمام املصلحني 
ندى األئمة املصلحني صوات, وأبعدهم صيتا يف عامل وأنه أ -رضي هللا عنه-األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده 

اإلصالح..كانت تلك الصيحة الداوية يف فم ذلك املصلح العظيم صاخة آلذان املرتبصني ابإلسالم وآلذان 
 املبطلني من جتار الوالية والكرامة وعبدة األجداث واألنصاب, وآلذان اجلامدين من العلماء. 

شري الفكرية والعلمية بكل ما قدمناه, وقد بدأ خيرج من حميط التلقي إىل يفاع تكاملت شخصية اإلمام حممد الب
اإلفادة منذ بواكري شبابه يف اجلزائر قبل أن يرحل إىل املدينة, وكذلك يف املدينة املنورة, فقد كان جيلس إىل الشيوخ 

 لألخذ عنهم, ويقوم ابلتدريس وأيخذ عنه طلبة العلم. 
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د به قلمه وجرى على لسانه , فتبني يل أنه رمحه هللا يصدر عن ثوابت ال تكاد ختفى يف ما  وقد تتبعت كثريا مما جا
 كتبه ونشره وحاضر به وقرره. 

 تتمثل هذه الثوابت يف: 

أوال: القرآن الكرمي, لقد ألف القرآن وألفه القرآن, وامتزجت روحه ومداركه حبقائقه , وصقل ذوقه وفكره أبسلوبه 
القرآن زاده اللغوي , فالكلمات القرآنية املشحونة املدوية املزلزلة تتأتى له أنيسة طبعه وكالمه,  وبيانه, وأثرت لغة

واحلجج القرآنية تسرع إليه تتنزل يف منزلتها غري انبية وال مفتعلة , فإذا هي قوته املؤيدة يف الدعوة والبيان, 
ألابطيل والشبه والظلم والتعسف , والقرآن وسالحه املاضي يف إفحام خصومه, وسراين سلطان احلق الداحض ل

 حيلي بيانه مبا يقتبسه من كالم رب العزة فيدخله يف النسيج العام بقوي إشعاعه وبديع مجاله. 

اثنيا: التمسك ابلدين مصفى مما امتزج به من البدع عرب العصور, فهو ملتزم ابملنهج السلفي يدافع عنه ويعلنه 
 ىل تلكم الطريقة يف فهم الدين والدعوة إليه. إعالان واضحا, ويرجع دوما إ

اثلثا: إميانه ابلعربية لغة وجامعة ومحالة لدقيق املعاين وأعمق ما جيري يف ابطن اإلنسان من مشاعر وأحاسيس 
 وتفكري. 

رابعا: إميانه ابألخوة اإلسالمية, مع جتذره يف املنبت اجلزائري , فقد كانت قضية اجلزائر ومقاومة الظلم 
ستعماري وافتكاك احلق اجلزائري من براثن التسلط الفرنسي, وعمله على أن تبقى اجلزائر حرة مسلمة عربية , اال

قد استقر ذلك يف نفسه استقرارا الزمه وال يكاد يغفل عنه , ودافع عنه دفاعا هو هالة من شرف اجلهاد يبقى حيا 
 وإن تقلبت الظروف وحتولت األحوال. 

يتحمل مسؤولية إصالح أوضاع العامل اإلسالمي بصفة عامة واجلزائري بصفة خاصة, فهو ال خامسا: إميانه أبنه 
 يرقب األحداث من اخلارج وإمنا يقدر دوره أنه أحد عمد التأثري فيها. 

سادسا: إميانه أبن سنن الكون هي سنن اثبتة تقتضي ممن يتحمل املسؤولية أن يتأمل يف الطريقة اليت جتري عليها 
 , فال خيدع مبا يضلل الناظر من الفقاقيع اليت تتعجل ابلربوز إىل السطح. األحداث

 إن هذه الثوابت لتعمر خصب إنتاجه الذي قّسمه إىل وحدات كربى ثالث: 

األوىل: هي مقاالته اليت كان ينشرها يف البصائر وغريها, وقد تعددت أغراضها , ومع تنوعها تكاد تعرف من 
 ا أهنا بقلم الشيخ اإلمام. طريقة ترتيبها وحبك نسجه

الثانية: خطبه اليت كان يصحب ما فيها من براعة وإبداع , نفس اخلطاب املباشر وما حيويه من تدفق احلياة وما 
 يسعفه به سرعة اخلاطر من إهلام حيس به القارئ لتلكم اخلطب ويتفاعل معها كما أحس احلاضر املشاهد وتفاعل. 

ه جبامع كتشاوة يف اليوم املشهود وبني خطبة الشيخ حميي الدين بن زكي الدين وقد قمت ابملقارنة بني خطبت
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وما  230ص  4البديعة اليت خطب هبا يف أول مجعة صليت ابلقدس بعد الفتح )وفيات األعيان ابن خلكان ج 
 بعدها( واستمتعت ابخلطبتني وما صحب اخلطيبني من التوفيق وما سجاله يف اتريخ األمة اإلسالمية. 

الثالثة: رسائله اليت كانت جملى لسعة مداركه , وغزير معارفه , وواسع علمه, واليت تكشف عن منهجه يف غربلة 
ما يرويه الرواة, وما يستشهد به النحاة, وبروزه علما يدقق وحيقق, كرسالة الضب اليت أعتقد جازما أنه لو وجه 

 يع خطواته بنصها حلرب كتااب مفيدا جدا. أحد العلماء جهده لشرحها والتعليق عليها مرتبطا يف مج

هذا هو الشيخ اإلمام حممد البشري كما اتصلت به, وإن أكن وفقت يف جتلية نبوغه وإمامته فاحلمد هلل الذي أعان 
 وسدد, وإن كانت األخرى فإنه ال ينتقص من مقام الشيخ اإلمام شيء. 

مار وسيئاته , ظلمت الشيخ ظلما كبريا , إذ أجربته على ولقد زدت يقينا طيلة خمالطيت آلاثره أن مساوئ االستع 
حمض قلمه وفكره وجهاده لإلجهاز عليه وجنح , واحلق أنه معلم أجيال , ومنشء أبطال, وأن مكانه الذي هو 
أهل له هو أن يتصدر للتدريس وصياغة العقول واملدارك , وهو ما أحس به هو من نفسه إذ يقول عن توليه خطة 

اب العربية واتريخ اللغة وأطوارها وفلسفتها ابملدرسة السلطانية, يقول "واطمأنت يب الدار إذ وقعت أستاذ اآلد
 (. 166ص 5على وظيفيت الطبيعية" )آاثر اإلمام ج

ويف خامتة كلميت أريد أن أسجل يف هذه املناسبة شكري وتقديري جلمعية العلماء اليت أقامت له هذه الذكرى 
ض رجاهلا السائرين على الدرب, ُخلق الوفاء, وما أكرمه وأعزه وفاء حبقوقه على ونظمت أمرها , فقد أهن

 األجيال. 

وإن من آكد حقوق الشيخ اإلمام أن ينتخب رجال الرتبية من كتابته نصوصا تدرس يف مجيع مراحل التعليم من  
متخصصة يف كل انحية من نواحي نبوغه  االبتدائي إىل الثانوي إىل العايل, وأن يوجه طلبة اجلامعة إىل القيام برسائل

 العام, ويبقى فضله أكرب من ذلك. 

فاهلل نسأل أن جيزل مثوبته, وأن يسكنه فسيح جنته, وأن يرفعه عنده مقاما عليا , مع الذين أنعم هللا عليهم من  
 النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا. 

 العاملني والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. وآخر دعواان أن احلمد هلل رب 
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