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 الرواية املسرح الشعر القصة الدراسات أدب الطفل فهرس الكتاب

   
 )البشري اإلبراهيمي )الشيخ اجملاهد بلسانه وقلمه حممد

  أواًل: آاثر الشيخ اإلبراهيمي:

اء يعحين  يكيذ كلي  يف بيّق هنيا  أبيّ   ا الينف  مين  حمية بيّق وقيال  وموقي  وفي ليي 
الكثي  ألمتي   وأي ذ يي اييذاً كا بل  بيل  ياه جيصادو الّصيدود  والتناسيي  بي   جييل أعطي 
هيييو السيينوات األ يي ا ذييّر الييي روت ا اصيية بوفيياا بعيي  أعالمنييا الفكرييية يف  صييارت يف

يف بضييور يييحييب بييصت  واةتهااييية سياسييية و عالمييية  وميين بيي  هيي الء:  صييمم مط،ييق 
م( و ه  يياه 1965-1889واملصييحا الشيييخ  امييد ال،شيي  اإلبراهيمييي  املفكيير واألدييي 

بلنسيي،ة ليحيي  والبقيي   وليي،ع  ال،ييابث  واملثقفيي   فهييو يكيياد  الشيييخ ينيييا عيين التعرييي 
  أليح،ية من قراء العربية يف الوطن العرت. يكوه جمهوالً بلنس،ة

 ،يحة  أوالد  براهيم( بوالية  سطي ( واةتقليف ق 1889ولد الشيخ  اإلبراهيمي( سنة  لقد

 ا  ( وعيياد1916 ا  احلحيياا( فأقييام مييه والييدو يف املدينيية املنييّورا  م اةتقييل  ا دمشييق  
مجعية ) ( بيث استقّر وأسهم يف احلر ة اإلصالبية  و اه انئ،ا لرئي 1920 الصائر( يف  

ورئيسياً  (1931( بي  سسسيم يف  العحماء املسحم  الصائري (  ع،يد احلمييد بين بديي 
عيّدا أقطيار  ( لييصور1952( م اةتقل  ا  القاهرا( يف ربحية  سينة  1952هلا بعدو ب   

يف القيياهرا  ( فأقييام1954عربييية و سييالمية  بيي  اةييدلعم حييورا التررييير الصائرييية  ةييوفمذ 
ا يال  بيني   دله( عياد  ا  الصائير( بييث اةي1962م اارا لحثيورا  وبعيد االسيتقالل سينة  

واالجتمياعي  وبي  النايام الييح البيه فيي  الشييخ اعرافيا عحي  اإلسيالم يف سحي  السياسيي
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األدت  ( خمّحفييياً وراءو عيييدا آاثر.. وبعييي  األحييير1965مييياح  19بييي   اةيييم وفاوييي  يف  
  والفكرح.

 طي،يا  جنيااات معتيذا يف احلر ية اإلصيالبية منيي العشيرينيات  كه يف هييا القيره:   لحشييخ

جرييدا أوال   (واعاا  و او،ا  ورّّبا  ياه األحير األ ثير اوسياعاً ورسيو اً بكتابوي  يف  الشيهاب
الريييدا األ يي ا اليي   وجمحيية اثةيييا  و ال،صييائر( يف سحسييحتيها   صوصيياً افتتابياويي  يف هيييو
إبايراف  يف  1963سينة  مجعهيا يف  تياب  عييوه ال،صيائر( الييح صيدر أول ميرّا يف القياهرا

افتتابييات( يف السحسيحة ) ار  املعار ( بلقياهرا  فريوه هييا الكتياب مقاالوي  الي   اةيمد
مييرو  احنتيي  يف  ( وأعيييد ط،عيي 1953( و 1947الثاةييية ميين  ال،صييائر(  بيي  سيينوات  

بداييية الهييد اليييح ايير    الصائيير( بعييد وفاويي  واعتييذ جييصءاً اثةييياً  أمييا الييصء األول فقييد  يياه
أمحييد(  ميين أجييل مجييه آاثرو  .  وأصييدقائ  بعييد وفاويي  ّبسيياعدا ابنيي   دي،يليي  بعيي  والميويي

  الفكرية واألدبية وةشرها

هيييي 1398اليييصء األول صيييدر عييين  امل سسييية الوطنيييية لحكتييياب( يف  الصائييير( سييينة   هييييا
يشييتمل عحيي  مييا  ت،يي  بعييد عودويي  األوا ميين املشييرن العييرت ابتييداء مييين  م( وهييو1978/

  ط،اً واايرات  ا جاة  ما ةشرو يف  الشهاب( و ال،صائر( فضمّ  منتص  العشرينيات 
م( عيين ةفيي  الييدار  بينمييا 1982أمييا الييصء الثالييث فقييد صييدر سيينة   يف سحسييحتها األوا 

فضييّم الثالييث مييا ةشييرو يف  ال،صييائر(  صوصيياً   ّييا أي  (1985) صييدر الييصء الرابييه سيينة
ادو  سي،ق ةشيرها  يارا  الصائير( يف الصيرافة أما الصء الرابه فمعام م يتضّمن  الصء الثاين 

وجميالت  مثيل  األ يوا اإلسيالمية(   املسيحموه(   املنهيل(   منيذ الشيرن(   العربيية: جرائيد
  األهرام(.)  ( اإلرااد

صييمم بحيير عشيير سيينوات صييدر  تيياب جديييد لحشيييخ عيين  دار األميية( كات التّوّجيي   وبعييد
( ييّم  تيابت  اإلبراهيميي( يف قضياو 1964-1954بعنيواه:  يف قحي  املعر ية  القيومي 

أحنيياء الثييورا الترريرييية أو بعييد االسييتقالل  منهييا مييا ةشيير سييابقاً  ومنهييا مييا أي  سييا نة  سييواء
بي   اةيم الفرصية يف هييا الكتياب. وقيد أاير  عحي  مجيه امليادا يف هييو امليرا ابني   ينشير 
 هيوارح بوميدين( و الشيياك   أمحيد طالي  اإلبراهيميي( اليواير السيابق يف عهيد  يّل مين . د
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  جديد( وايرا لحرتبية  واإلعالم والثقافة  وا ارجية. بن

ليي  سسيحوب  املتمييص دائمياً  والكتابية  ييافة جدييدا جياّدا يف املكت،ية العربيية ومنهيا الصائريية 
موحقيية   اةيم جمهولية أو يامضيية  فرسي   و ايا ّبادوي   وّبييا وقّدمي  هييو امليادا ميين بقيائق

  م(.1962-1954الثورا الترريرية   س،ة لح،ع   من بينها دور  مجعية العحماء( يفبلن

 بكتابة وصدير لحكتاب األستاك الامعي ال،ابث امل رخ الد تور أبيو القاسيم سيعد    وقام

 اليييح قييال يف وصييديرو عيين مييادا الكتيياب   سييا رواثئييق بييول الثييورا ميين بييياانت وبرقيييات

 ث وةداءات برّرها أو ألقاها بسم مجعية العحماء وج،هة الترريرووصرحيات و ط  وأبادي

  ر.1964-1954الوطين  و كا اذم بسم الشع  الصائرح ب  

( اليييح أعحيين 1954ك يير صيياب  التصييدير يف املناسيي،ة بط،عيية بييياه  أول ةييوفمذ   مييا
 ييا ومستق،اًل   مايالبه يياب رمل،ادئر مجعية العحماء ال  رمستها الصائر ما الثورا  بيث

 يالبه أه ال،ياه ال جيي  عح  بع  النقاط بويوح  اهلوية واإلسالم والعروبة  وأة  ليي 

 ميثاقييياً أو عريضيييية مرجعيييية كات فحسييييفة ووصييييورات بضيييارية  و اييييا هيييو وحيقيييية سياسييييية

 (  ت،م عح  عحل  لي  من اليس  أه ي،ادر فورا أمثال  اإلبراهيمي( لت،ّنيها 1صرفيةر 

 ا   الم ينّ،   ا ما يرّدد عين وقياع  ينسي  لححمعيية الي  أي و،يادر إبعياله االةضيمام  وهو
  م(.1954ةوفمذ 1الثورا املسحرة ب  اةدلعم  فحر 

 جاة  من التهمة ال  حياول التيار اليسارح ب صوص  لصاقها جبمعيية العحمياء  ويف وهيا

جدييدا  الصائرح ق،ل الثورا  و را يف ج،يةقيادا هيا التيار ما  اه يسم  بحلصب الشيوعي 
  ( حتم أمساء خمتحفة.1989بعد:  

وآراء  هنيا س  األييية الك،ي ا هلييو الواثئيق الي  وضيمّنها الكتياب  ّبيا فيهيا مين أفكيار ومين
مقييدمتهم  ومواقيي  وقضيياو  وووقيعييات لشسصيييات سياسييية يف قيييادا الثييورا ب ييارا  ويف

  ين( و  يضر( و آيم أمحد( وي هم. أمحد بن بحة( و الوروال

محته،يية عيين  والكتياب بافييل ّبقيياالت واايييرات وبييياانت و طيي  وسييواها  بعضييها أفكييار
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مواقيي  يف  ابتيدام الصيرا  احلضييارح بي   فرةسييا( و الصائير( عحيي  مسيتوه الفكيير وبعضيها
  وبعضيها اخ ير الفرةسي  املواجهة املسحرة ال   ايها اجملاهدوه الصائريوه يف وج  الغصاا
وحالحي  سينة  ومنهيا ميا هيو  عن مشا ل كات عالقة بلفعل االستعمارح  الل قره واحنت 

يف الصائيرر وهيو املوييو   كو طابه بضارح بوجه  القومي يف مثل مويو  رمشكحة العروبة
ا وفييي  يقييول  اإلبراهيمييي(: رأميي اليييح ال وييصال ليي  بيويتيي  عربييياً عموميياً وجصائييروً  صوصيياً 

لتتفرغ لحمشكالت الديدا  ومين سيح   األمم الارية مه احلياا فإسا حتّل مشكالهتا القدمية
وجيدت العقيول متهييأا حلحهيا قيادرا عحيي   هيا الس،يل أي ي،ق لي  مشيكحة  أله املشيكالت  كا
مشكالت  ال العرب وعقيول العيرب  فهيم  متفرية ل  أي وعد مشكحة  وما صّ  قضاو العرب

 اييكااًل  و مييا أه يعتمييدوا يف بّحهييا عحيي   بيياالت حييالا  مييا أه يسييكتوا فت،قيي فيهييا بيي  
لصييياحلهم  و مييا أّه يعالوهييا سةفسييهم ولكييين  ييي هم فيصيييدها وعقيييداً أو حيّحهييا لصييياحل  ال

ويياوت مت،اينية و رادات مسيت،عدا ومقاصيد  بنييات مد ولية وييمائر مريضية وعقيول انقصية
( م يضيي  بعيد هييا بقحييل 2بيالء مضياعفار    و اا يكيوهاتفهة  فال يكوه العالا عالجاً 

والحهحات العامية  والحغات األجن،ية  والرطياانت  روالعروبة لغة: يمرهتا الرطاانت األعحمية
والحهحيات العاميية مّصقتهيا  وأصي،رم بّحية عحيهيا  األعحمية أ ييت منهيا م وعاليم عنهيا 
يف يييعفاء اهلمييم والعييصائم ميين أبنائهييا  وهيييو  اامحتهييا  ومييدا ل ييييم هلييا  والحغييات األجن،ييية
  يف اجملتمه العرتر.  حها مشكالت كات أحر سيء وعميق

 يذت مشيكالت العروبية  فهيي يف  الصائير( صيغ ا   ميا  ياه يناير  ليهيا الرجيل  مين  و ه
يحغي  بساس  بقوه جتعل من العروبة اةتماء: مشيكحة وعقيدا ليده بعي   ونحي   دوه أه

   صوصاً يف  الصائر(. مشكحة أ ره 

لحثيورا  عحي  املسيتوه السياسيي فيإه بيياانت  اإلبراهيميي( و اليوروالين( يف  عياله املي اارا أميا
( بسييييم  مجعييييية العحميييياء( وايييييرة  وتصييييّدر صييييفرات الكتيييياب  وهييييي بييييياانت 54-62 

 ورا( ةشرهتا صر  وبثّتها  كاعات   حها و،ار  الثي1954ابتداء من  الثاين ةوفمذ  ونطحق

 املسييييحرة اليييي  اةطحقييييم يف وجيييي  االسييييتعمار الفرةسييييي بلصائيييير يف الفيييياوا ميييين ةييييوفمذ

(1954).  
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ال،يياه  كل  عموماً سسحوب  اإلبراهيمي( بعربيتي  املتينية الغنيية  املرّ يصا  وابيد مين أميراء جاء
بريية مقالتي    يف النثر العرت  ويتحّسد كل  يف أ ثر من موقه هبيا الكتاب ةفس   يف مثيل

اليييح  يياه  -اجملمييه  األديي ( وودّ حيي  يف  جممييه الحغيية العربييية( بلقيياهرا  اطيي  امييالء يف
وأبيييا م  وأبقييا م لحعروبيية  عضييواً فييي : رأيهييا األ ييوا الكييرام: بيّييا م   وبيّييا م  وأدامكييم
اييتاهتا وحتيييوه مواهتييا  وورعييوه  وصييوةوه عريييها  ووسييرتّدوه قريييها  ولحغيية العييرب جتمعييوه

وعحييوه بنياةي  وورفعييوه عحيي  العمييل  جتّهييم األبييداا وسيف  الييورّاا متاهتييا  وهليييا اجملميهعحي  
  (.3النافه أر اة ر 

يف قحيي  املعر يية(  ييياءا جديييدا لواةيي  يف فكيير  اإلبراهيمييي( ومواقيي   مجعييية )  تيياب
 ودورهيا يف حيورا الترريير   ميا يتيوّفر عحي  عناصير كات أيييةاملسيحم  الصائيري (  العحمياء

  ،ييي ا يف  تابييية اترييييخ الثيييورا الصائريييية  املوييييو  الييييح ال ييييصال وسيييي،ق  جيييديراً بل،ريييث

  والتقصي والتأمل والفرا والتقييم.

 لعحيي  يقيي  اتم أه فكيير الشيييخ  امييد ال،شيي  اإلبراهيمييي( القييومي: ميي حرات وآاثرا  و ين

 ات ومقاصد: ال يصال يف اةتاار جهد  ،ي   لكين مين ببيث متيأه يف  جنياا جيامعيمنطحق

بقيهيا عين  أ ادميي( ين  وح  الواة : مين واقيه بيياا الرجيل وآاثرو الي  ةتميّي أال يتيأّ ر)
ويس ا عح  ال،ابث    النشر  مهما قّحم مادهتا  ويع  اأسا العام: اتر يا  وفكروً وفنياً 

و ةصيافاً ملربحية اتر يية  -احلحيود يف امن قّل اإلةصا  في  و يذ - لحرجل ولرعيح  م  ةصافاً 
هويتهيا واةتمائهيا احلضيارح  وقوفياً إببء يف  من ةضال  الصائر( القومي  وجهادها دفاعاً عن

  لحهيمنة: لغة وفكراً وقيما. وج  املسخ األوروت  وااوالو  الشرسة

  حمة لده  اإلبراهيمي(اثةياً: الرأح ومس ولية الك

العقيول( فوقيه قطيرا بيذ ) الكحمة الصادقة يرب من  ارسة الفعيل الناقيد يف  القحيوب( ويف
الصاوييية   تائي ( مرتاصيية  صيادقة أايّد فتكييا  بألعيداء ميين طحقية رصيياص  فيالقحم ميين هييو
املييذأا ميين وطهييرا يف النييات..  هيادرا: وقحيييل هيو بامحيي : اقتناعيياً بملهمية وصييدقاً يف القييول 
امننيا هييا الييح ةشيهد فيي   ر يام(  األهيواء الارفيية  أهيواء الييات  والطميه الير ي   ريال
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األقيييالم الرائيييدا املفعمييية  عصمييياً..  األقيييالم  املغحولييية( الفاسيييدا األداء  أيييين هيييي مييين وحييي 
مين وحيي  األقيالم  اجملاهيدا( أقدميي   (وصيدقا.. و ميياان.. وب،ياه فهييل   أه أ يث عين  قحييم

مستيي  الغال،يية  وا نييو  طابعييي    (ا ميين صييور  الهيياد( بلكحمييةه يف اميين يييدا  اليينصييور 
احملييدود  فحيين ةغفييرو مليين ميسيي   و التمحييق( دربيي   فييإه يفييران ألبييد هيييو يف سييحو   اليييومي
سضييتنا احلديثيية  فهييل أسّ يير يف   القحييم( فهكيييا عّحمنييا رجييال بواسييل ميين الرعيييل الرائييد يف

ميا أقحهيا  وميا أبّ،هيا  ا الينف  يف  ميي مين وحي  األقيالم الفييا  لكين عياله  قحيم( اإلبراهي
القيومي الوبيدوح  وبليروح اإلسيالمية   يا  الوقم كاو   وهو اليح وشّ،ه مني ا،اب  بلفكير
وطيين ايرس  حملاربية االسيتعمار وأكانبي   يف  عكس  قحم  اليح صال ّبس ولية  امحة  وعنياد

ال،صييائر( بلصائيير  وبشييكل أ ييّ  يف سحسييحتها ) جريييداالصييرافة العربييية   صوصيياً منهييا 
( الي   اةيم افتتابياهتيا بقحمي  بي  1956بي   1947الثاةيية بعيد احليرب العامليية  مين: 

 ثاً عن س،ل استذصاهلا  ف،اوم لقحمي  ةكهية  م( جبرأا وقوا لتشسي  األدوار1952سنة  
ئير( ويف  اليوطن العيرت( عمومياً لتميّيص القوميية يف  الصا  اصة مين بي  سيائر األقيالم الوطنيية

النثر العرت احلديث بقحم جاد قوح  سيال  اةطحيق مين ييوم وطنيية  ةثرو اليح يعتذ من يرر
املعالييية مليييا وعاةيييي  أمييية العيييرب واإلسيييالم  مييين مكائيييد ومييي امرات   قضيييية  احيييية  لييييعّمم
ئيحي  بييي  صيييار هييييا بيييّير  يييا ينتارهيييا مييين مييال ق،يييل االبيييتالل اإلسيييرا  فحسييط ( الييي 

  دولة عربيدا.. طايية هتّدد من بوهلا  وما بوهلا. االبتالل واقعا  بل

وطنييا   (وطني   الصائير( صيار  االبيتالل: سياسيياً  ودينييا  وحقافيياً  دفاعياً عين  الصائير يف
يسياً بديي ( م رئ وهوية  فكاه انئ،اً لرئي   مجعية العحماء املسحم  الصائري ( الشيخ  ابين

الصائير( ودينهيا  ) ( مسيّسرا هييا القحيم لحيدفا  عين1940هلا بعد وفاا  ابين بديي ( سينة  
لتهميشيها والتشيكي  فيهيا لغية  ولغتها  العربية( الي   اةيم وحقي  التشيوي   والتعتييم  والعميل

( يف 1941الذبريية( فكتي  سينة  ) لصائري  برصاً عح   التمك ( لحفرةسية  حتم جناح
الصائير: عقيحية بيرا ليي  هليا ييرّار قيال يف   ال،صائر( مقالة بعنيواه: رالحغية العربيية يفجريدا 
  مقدمتها:

دارهييا وبيي  محاهتييا  الحغيية العربييية يف القطيير الصائييرح ليسييم يري،يية  وال د يحيية  بييل هييي يف"
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طويحية األفنياه يف  وأةصيارها  وهيي  تيدا الييور ميه املاييي  مشيتدا األوا يي ميه احلايير 
ألسيينة الفيياحت    املسييتق،ل   تييدا مييه املايييي  ألسييا د حييم هيييا الييوطن مييه اإلسييالم عحيي 

اإلفريقيييي  قامييية األبيييد  وربييل بيييربيحهم  ووقييييم إبقييامتهم  فحميييا أقيييام اإلسيييالم هبيييا الشيييمال
اإلسييالم مقيميياً ال يتصبييصح   وييرب جبراةيي  فييي  أقامييم معيي  العربييية ال وييرد وال وييذح  مييا دام

والحهييوات  وونسيياب بيي     بييدأت وتغحغييل يف النفييوس  وونسيياغ يف األلسيينةوميين كليي  احليي
وأه الصيحوات هبيا و،يدأ و،يتم  فميا  الشفاو واألفواو  يصيدها طي،اً وعيوبة أه القرآه هبا يتحي  

احلييواس والشييواعر  وجيياوات  مضيي  عحيهييا جيييل أو جييياله بيي  اوسييعم دائرهتييا و الطييم
ودةيييا معيياً  وجيياء دور القحييم  ن الييدةيا  فأصيي،رم لغيية ديييناإلبةيية عيين الييدين  ا اإلبةيية عيي

وروباةيتي   وعير  الذبير عحي  طريقهيا  والتيدوين فيدوّةم هبيا عحيوم اإلسيالم وآدابي   وفحسيفت 
وسيتحديها ال،يياه ووسيتعديها عحي  الصمياه   ما أي يكوةوا يعرفوه  وسعم  ليهيا بكمية ييوانه
وكن لتط و لغة الرومياه.. وسيحطم سيررها  فأجدت وأعدت  وطار  ا الذبر منها ق،  أي
ب تييار ال أحير فيي  لححيذ  واقتنيا  ال ييد فيي   عح  النفوس الذبرية فأبالتها عربيية   يل كلي 

لالسيتعمار  و ييب وفحير  يل مين يسيمي الفيتا اإلسيالمي  لحقهر  ودميقراطية ال ا،ا فيها
اب الواص   و ةصا  لحذبير مين الناص   ورمحة من العي استعمارا  و اا هو رابة من اهلمّ 

  (.4الور الروماين ال،غي ر 

 ميا ايغل هييا القحيم بلهياد يف صيرا   الصائير( ميه اتحهيا  الفرةسيي( احليري  عحي  وبقيدر

واملسييحم     لغياء( لغتهييا  وااربية دينهييا  اهييتم بلقضياو القومييية الكييذه يف اي وه العييرب)
ويف مقيدمتها مناسي،ات  دينية  ملا هلا من وقه يف النفوس مستغالً ا  املناس،ات التار ية وال

ذميير بيي  دينهييا ميين ااربييية   رمضيياه( و املولييد الن،ييوح( و العيييدين( اّفييصا اهلمييم لحعمييل ّبييا
بلصائيير ّبناسيي،ة  عيييد  (م(  تيي  يف جريييدا  ال،صييائر1947املسييتعمر الايياأي  ففييي سيينة  

عييد ألقسيمم ّبيا عاّيم    ليو محكيم النطيق واألير ( قائالً يف  تام مقالت : رأميا و  
أومي  ومناسيك   ولقحيم  مين برماوي   وّبيا  اةيم وقسيم بي  العيرب مين اليدماء املراقية يف

العييد  وميا أ حفيم ميين  هلييو الميو  املهيضية اهلضييمة مين أو،يا  اميد  و قيوم: ميا أ حي 
فتم.. فحيو أةكيم آمنييتم ب  أسيح ربكيم املواعييد. ولكينكم أ حفيتم  وأسييحفتم الشيّر فحيصيتم ّبيا
ومنهييا مجييه الكحميية  و عييداد القييّوا   بيّق اإلمييياه  وعمحييتم الصيياحلات اليي  جيياء هبييا القييرآه 
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وجعحكيم  الئيي  األرو  ولكيينكم ونييااعتم  وايو التنيياا  ميين بيينكم ألجنييص   لكييم وعيدو 
: عيييد م محميتم أةفسيكم. أيهيا املسيحموه ففشيحتم وكه،يم رحيكيم  وميا محمكيم    ولكين
أه الييدعاء وبييدو يييرّد االعتييداء   ه مييادا  م،ييار   كا أرد   سييعيد  كا اسييتعدد   ال وانييوا
ينسسها  أعّد يعّد( و اسيتعّد يسيتعّد( فأعيّدوا   دعا يدعو( ال ونسخ مادا  عدا يعدو( و اا

  (.5أجماد مر  واستعدوا وصدهر أعياد م  وواهر

 و،حير األفذيدا والعقيول بعيد أ ثير مين ةصي  قيره  وصال هيو الكحميات يف باجية  ا أه وال

  واملسحموه عح  باهلم من  الت،اي ( و التدابر(.

 اهلياج  بقيي يف كهين  اإلبراهيميي( بعيد اةيدال  الثيورا املسيحرة يف  الصائير( فقيال يف هييا

( ميين  كاعيية  صييوت العييرب( بلقيياهرا خماط،يياً العيييد:  أةيي  و 1955ا ييام  ميين  جييواه 
 لنيا: رليو أبسينا اإلصيغاء: ال أمحي  لكيم ةفعياً وال ييراً  وال  ي اً وال ايراً  والوقيول  عييد

واعمحييوا  أسيون  لييكم عسيياً وال سيعدا  وال برقياً وال رعييداً  فأصيحروا أةفسييكم واوقيوا رّبكيم 
وآت يوا عحي  احليق   صاحلاً  وامجعوا  حمتكم  وصّرروا عقائد م وعصائمكم  وحتيابوا يف   

وييدابروا  وال ونيييااعوا فتفشيييحوا     الييذ والتقيييوه.. وال وقيياطعوا وال و،ايضيييوا والووعيياوةوا عحييي
  وويه  رحيكمر.

الصائيير(  صوصيياً  وهييّم  العييرب( عموميياً  وهييّم  املسييحم ( بشييكل أعييّم  يياه ايي  ) هييمّ 
 الشيخ  امد ال،ش  اإلبراهيمي( وميداه قحم  اليح أبح  ال،الء احلسن  فكاه هيا اهتمام

القويية  ل القحميي: اجتماعيياً ودينيياً  وسياسيياً  صيورا مين صيور الهياد بلكحمية احليية النضيا
يف  يل ك يره  الصادقة  يعضدها  مياه الرجل بربّ   وب،  وطن   وحقت  يف أمت   فالرمحية عحيي 

  ذّر بعد وفاو .

  هوامش

  .1995ر    دار األمة  الصائ7امد ال،ش  اإلبراهيمي  يف قح  املعر ة  ص: -1

  .102املصدر ةفس   ص -2
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