
 البشري اإلبراهيمي.. املسرية واجلهود حممد

هـ 1306من شوال  15مولده:  يف ذكرى) ) 

  بقلم مسري حليب
   

منذ عشرات القرون والعامل العريب واإلسالمي حمط أطماع كثري من الدول االستعمارية املرتبصة به، واليت 
اوالت االستعمارية العديدة املنظمة يف استهدفت دائما تفكيك أوصاله واستنزاف ثرواته، وجنحت أغلب تلك احمل

أن تفرض سيطرهتا وتبسط نفوذها وهيمنتها على بعض أقطار الوطن العريب واإلسالمي يف فرتات متفاوتة من اتريخ 
األمة العربية واإلسالمية عرب مسرية اترخيها الطويل، ولكن إرادة التحرر وعزمية أبناء تلك األمة كانت دائما تنتصر 

ع الغزاة واملستعمرين مهما طال الزمان، وكان هللا يقيض هلذه األمة روادا من بني أبنائها يبعثون فيها روح على أطما 
اجلهاد، ويشعلون فيها إرادة املقاومة حىت تنتصر على أعدائها وتستعيد حريتها وكرامتها، ومتلك زمام أمرها من 

 جديد. 

الرواد والزعماء الذين أشعلوا تلك اجلذوة يف نفوس أبناء وكان "حممد البشري اإلبراهيمي" واحدا من هؤالء 
أمتهم، وسامهوا يف رفع راية اجلهاد ضد االستعمار يف أوطاهنم، ويف إيقاظ الوعي بني أبناء أمتهم حىت حتقق هلا 

 النصر وحتررت من أغالل االستعمار البغيض. 

 اجلزائر ضد االستعمار الفرنسي، وأحد لقد كان "البشري اإلبراهيمي" حلقة من حلقات اجلهاد الطويل يف
الذين شكلوا وعي ووجدان األمة العربية واإلسالمية على امتداد أقطارها؛ حيث كان أحد رواد احلركة اإلصالحية 
يف "اجلزائر"، وأحد مؤسسي "مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"، وكان زميال للشيخ "عبد احلميد بن ابديس" يف 

 اإلصالحية، وانئبه يف رائسة مجعية العلماء، ورفيق نضاله لتحرير عقل املسلم من اخلرافات والبدع. قيادة احلركة 

 البداية والتعلم 

م( يف قرية 1889من يوليو  16هـ=  1306من شوال  15ولد "حممد البشري اإلبراهيمي" يف )
ت اجلزائر، يرجع نسبه إىل "سيدي عبد هللا" قرب "سطيف" غرب مدينة "قسنطينة"، يف بيت من أعرق بيو 

األدارسة العلويني من أمراء املغرب العريب يف أزهى عصوره، وتلقى تعليمه األوَّيل على والده وعمه الشيخ "حممد 
املكي اإلبراهيمي" الذي كان من أبرز علماء "اجلزائر" يف عصره؛ فحفظ القرآن ودرس بعض املتون يف الفقه 

ن اللغة ودواوين فحول الشعراء، فلما مات عمه صار ُيَدر ِّس ما تلقاه عنه، ومل واللغة، كما حفظ العديد من متو 
 يكن قد جاوز الرابعة عشرة من عمره. 

هـ =  1330سنة )-لكنه ما لبث أن غادر "اجلزائر" إىل "احلجاز" وهو يف العشرين من عمره 
 أعوام. ليلحق أببيه الذي كان قد سبقه إىل هناك قبل ذلك بنحو أربعة  -م(1911

وواصل "البشري" تعليمه يف "املدينة"، واتصل بعاملني كبريين كان هلما أثر كبري يف توجيهه وتكوين فكره، ومها 
الشيخ "عبد العزيز الوزير التونسي" وقد درس عليه الفقه املالكي وأخذ عنه "موطأ مالك"، والشيخ "حسني أمحد 

. وكان "البشري" شغوفا ابلعلم، يقضي معظم وقته بني الفيض آابدي اهلندي" الذي أخذ عنه "صحيح مسلم"
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 املكتبات الشهرية بـ"املدينة"، ينهل من كنوزها، لريوي ظمأه املعريف ويشبع هنمه العلمي. 

 عالقة اببن ابديس 

ويف أثناء إقامته يف املدينة تعرف على الشيخ "عبد احلميد بن ابديس" عندما قدم ألداء فريضة احلج عام 
م(، كما التقى بعامل جزائري آخر هو "الطيب العقيب" وكان قد سبقه إليها قبل سنوات، 1913=  هـ 1331)

ومجعت بني ثالثتهم ألفة ومودة شديدة زادهتا اتصاال ميوهلم واهتماماهتم املشرتكة، وأضفت عليها الغربة مزيدا من 
 القوة والعمق. 

اإلصالحي، بينما ظلَّ "البشري" يف املدينة حىت غادرها إىل  وعاد "ابن ابديس" إىل "اجلزائر" ليبدأ هبا برانجمه 
م( حيث اشتغل ابلتدريس، وشارك يف أتسيس "اجملمع العلمي" الذي كان 1916هـ = 1335دمشق سنة )

 من غاايته تعريب اإلدارات احلكومية، وهناك التقى ابلعديد من علماء دمشق وأدابئها. 

 أتسيس مجعية العلماء 

م( غادر "البشري اإلبراهيمي" دمشق عائدا إىل "اجلزائر"، وبدأ بدعوته إىل 1920هـ = 1338ويف عام )
اإلصالح ونشر العلم يف مدينة "سطيف"، وبدأ يف إلقاء الدروس الدينية واحملاضرات العلمية لطالب العلم من أبناء 

رسة لتدريب الشباب على بلده، وعندما رأى إقبال طالب العلم على دروسه وخطبه شجعه ذلك على إنشاء مد
اخلطابة وفنون اللغة واألدب، ومل تنقطع صلته بصديقه "ابن ابديس" طوال تلك الفرتة، فكاان يتبادالن الزايرات من 

 حني آلخر. 

م( زاره "ابن ابديس" وعرض عليه فكرة إقامة "مجعية العلماء"، فالقت  1924هـ =  1342ويف عام )
الفكرة قبوال يف نفس "البشري"، فأخذا يدرساهنا ويضعان هلا األطر واألهداف اليت تقوم عليها تلك اجلمعية، وقد 

من ذي احلجة  17سيسي هلا يف )استغرق ذلك زمنا طويال حىت خرجت إىل حيز الوجود، وعقد املؤمتر التأ
م(، وذلك يف أعقاب احتفال "فرنسا" ابلعيد املئوي الحتالل "اجلزائر"،  1931من مايو  5هـ =  1349

وبعد أتسيس اجلمعية اختِّري "ابن ابديس" رئيسا هلا واختري "اإلبراهيمي" انئبا لرئيسها، وانتدب من قِّبل اجلمعية 
غرب "اجلزائر" ويف مدينة "وهران" وهي املعقل احلصني للصوفية الطرقيني، ألصعب مهمة، وهي نشر اإلصالح يف 

فبادر إىل ذلك وبدأ ببناء املدارس احلرة، وكان حياضر يف كل مكان يصل إليه، وبىن أكثر من مائيت مسجد، وامتد 
 نشاطه إىل "تلمسان"، وهي واحة الثقافة العربية يف غرب "اجلزائر". 

" حفيظة الفرنسيني كما أاثر قلقهم وخماوفهم من نتيجة هذا الغرس الذي يؤدي إىل وقد أاثر نشاط "البشري
هـ =  1359صحوة إسالمية عارمة، وإيقاظ وعي أبناء األمة، فأسرعوا ابعتقاله ونفيه إىل صحراء "وهران" سنة )

فا له، ومل يُفرج عنه م(، وبعد أسبوع من اعتقاله تويف "ابن ابديس" فاختاره العلماء رئيسا جلمعيتهم خل 1940
م(، لكنه ما لبث أن اعتقل مرة اثنية عام  1943هـ =  1362إال بعد انتهاء "احلرب العاملية الثانية" سنة )

 م(، وأفرج عنه بعد عام واحد.  1945هـ =  1364)

م( عادت جملة "البصائر" للصدور، وكانت مقاالت "اإلبراهيمي" فيها  1947هـ =  1366وىف عام )
 يف القوة والبالغة، وتتسم بقدر كبري من اجلرأة والصراحة والنقد القاسي لفرنسا وعمالء "فرنسا". غاية 

 قضااي واهتمامات 
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مدافعا عن اللغة العربية ضد محالت التغريب من املستعمر الفرنسي  -يف "البصائر"-وقد وقف "البشري" 
ر اجلزائري ليست غريبة، وال دخيلة، بل هي يف دارها وبني وأعوانه، يقول عن اللغة العربية: "اللغة العربية يف القط

محاهتا وأنصارها، وهي ممتدة اجلذور مع املاضي، مشتدة األواصر مع احلاضر، طويلة األفنان يف املستقبل".. كما 
 اهتم أيضا ابلدفاع عن قضية "فلسطني"، وسخر قلمه للتعريف هبا والدفاع عنها. 

" واسع املعرفة، متنوع الثقافة، متعدد امليول واالهتمامات، ألف يف األدب وقد كان "البشري اإلبراهيمي
واللغة، كما صنف يف الفقه واملعامالت، ونظم الشعر وكتب العديد من املقاالت، وترك "البشري" ترااث علمي ا وأدبي ا  

 كبريا ما يزال بعضه حبيسا حىت اآلن، ومن أهم تلك األعمال: 

 ية. أسرار الضمائر العرب -

 االطراد والشذوذ يف العربية.  -

 التسمية ابملصدر.  -

 حكمة مشروعية الزكاة.  -

 رواية "كاهنة أوراس".  -

 شعب اإلميان )يف الفضائل واألخالق اإلسالمية(.  -

 الصفات اليت جاءت على وزن "فـَُعل".  -

 . عيون "البصائر"، )وهي جمموعة مقاالته اليت نشرت يف جريدة "البصائر"( -

 فتاوى متناثرة.  -

 امللحة الرجزية يف التاريخ.  -

وقد عاش "البشري اإلبراهيمي" حىت استقلت اجلزائر، فلما ُأْعلِّن االستقالل عاد إىل وطنه، وخطب ألول 
 صالة مجعة يف مسجد "كتشاوة" ابلعاصمة اجلزائرية، وكان الفرنسيون قد حولوه إىل كنيسة بعد احتالهلم "اجلزائر". 

لزم "البشري" بيته بعد عودته، ومل يشارك يف احلياة العامة بعد أن تقدم به العمر ووهنت صحته، إال أنه مل وقد 
م(  1964هـ =  1384يكن راضيا عن االجتاه الذي بدأت تتجه إليه الدولة بعد االستقالل؛ فأصدر عام )

ن تنبعث من صميم جذوران العربية اإلسالمية بياان قال فيه: "إن األسس النظرية اليت يقيمون عليها أعماهلم جيب أ
 ال من مذاهب أجنبية". 

م( عن عمر بلغ 1965من مايو19هـ =  1385من احملرم  18يوم اخلميس ) -رمحه هللا-تُويف 
  ( سنة، قضاها يف خدمة اإلسالم واملسلمني. 76)

 أهم مصادر الدراسة: 

القاهرة:  -الجزائر: نبيل أحمد بالسي، الهيئة المصرية العامة للكتاب  االتجاه العربي واإلسالمي ودوره في تحرير        ·

 م[. 1990هـ =  1410]

هـ = 1385القاهرة : ]-الدار القومية للطباعة والنشر  الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا: أنور الجندي،         ·
 م[. 1965

 م[. 1986هـ =  1406القاهرة : ]-م، مجمع اللغة العربية المجمعيون في خمسين عاما: محمد مهدي عال        ·

هـ =  1415دمشق: ]-دار القلم  النهضة اإلسالمية في سير أعالمها المعاصرين: د. محمد رجب البيومي،         ·
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 م[. 1995

هـ = 1422الكويت: ]-ية مكتبة المنار اإلسالم من أعالم الحركة والدعوة اإلسالمية المعاصرة: عبد هللا العقيل،         ·
 م[. 2001
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