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 ملخص :
التعليمي يف اجلزائر.شكلت مبادئ مجعية العلماء واحد من صناع الفعل الرتبوي و ( 6015-6880الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي )   

ه األسطر تتبع الرؤية و اإلسرتاتيجية اليت تبناها ذاله ترمجة خلطها الفكري. حتاول هاملسلمني مرجعيته الفكرية و املعرفية  فكانت أعم
 التعليم يقاوم اجلهل.  مة االستعمار كما أنه بالرتبية و تقاوم األ الشيخ اإلبراهيمي من أجل ترسيخ فكرة أنه بالرتبية و التعليم

 اإلسرتاتيجية التعليم؛الرؤية؛ :الرتبية؛ الكلمات املفتاحية
Summary : Sheikh Mohammed al-Bashir al-Ibrahimi (1889-1965) is one of the founders of 

educational in Algeria.                                                                                                                

    The Association of Muslim Scholars formed its intellectual and cognitive reference,  his 

works  translate its intellect. This summary attempts to follow the strategy of Sheikh Ibrahimi in 

order to consolidate that education resists the colonization  and ignorance. 
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 مقدمة : .  0

ميكن اعتبار الرؤية الرتبوية والتعليمية يف املنظومة الفكرية للبشري اإلبراهيمي على أهنا تقدم جتربة رائدة ،تعكس         
الرؤية العامة جلمعية العلماء املسلمني واليت ترى املعلم أبا روحيا وصاحب رسالة وداعيا للخري ومصلحا للمجتمع أي هو 

 مدية القائمة على ميم ا ق، ،واخلري والعدل واحملبة واجلمال . بالفعل  استمرار لفكرة الرسالة احمل
 –واليت ال ميكن أن ننظر إليها إال يف إطار مجعية العلماء املسلمني  –إن أفكار البشري اإلبراهيمي يف الرتبية والتعليم     

التنوير العسكرية ، معتمدة إسرتاجتية استطاعت أن حترك الثورة ، وهتز أركان االستدمار الفرنسي وختلخل مواه السياسية و 
 التثوير الذي ينطل، من أسس التنوير .الذي يقود إىل 

فكانت الرؤية ا قضارية اليت تبشر جبيل ينتمي إىل مدرسة، هي املدرسة العربية اليت تدعو إىل التسلح بالعلم باعتباره     
إلنسان واملواطن الصاحل الساعي إىل حتقي، إنسانيته يف وسيلة للمقاومة والفهم الصحيح للحياة، ومن مثة تنشد بناء ا

 نفسه وحميطه وجمتمعه وأمته موال وفعال وانفعاال.
 مفاهيم أولية حول الرتبية :. 9

لقد كانت الرتبية ، وال تزال ملجأ املصلحني ،ومادة اجملتمع يف سائر مراحل التاريخ، يلجؤون إليها لتحقي، رسالتهم     
إن الرتبية عمليات متواصلة متكاملة متناضحة متوازنة . 1ل تغيري أوضاع اجملتمع من حال إىل حالاإلصالحية من أج

لتفتي، القدرات وامللكات وإزهار املهارات والطامات يف الفرد واجملتمع إن الرتبية بذلك عملية تنمية ذات اجتاه معني 
مير هبذه العملية ، أي أهنا تقوم على أساسني ويرتتب على ذلك أهنا حتتاج إىل وكيل تربوي يوجه الشخص الذي 

 2ومها :املتعلم والوسيلة الرتبوية اليت تشكل طبيعته اإلنسانية .
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الرتبية هي حتقي، منو الفرد يف مجيع جوانبه اجلسدية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية ،الرتبية هي ا قياة مبعناها الغين     
 3موعة اجلهود اليت يقوم هبا اآلخرون ليتيحوا للفرد حتقي، ذاته وتكوينها .املتعدد اجلوانب ، الرتبية هي جم

 4إن الرتبية هي عملية جتنيد كل اجلهود وتوجيهها حنو حتقي، اهلدف الذي جيسد غايات األمة وخصوصياهتا ا قضارية     
ا تفيد مع ى السياسة ، والقيادة ، والتنمية، ومد كانت الرتبية منطل، اهتمام علماء ا قضارة العربية اإلسالمية  واليت يعتربوهن

وكان فالسفة العرب يسمون هذا الفن "سياسة " كما هو معروف عند ابن سينا مثال ، وكان العرب يقولون عن الذي 
 ينشئ الولد ويرعاه "املؤدب" و املهذب ، واملريب، واملعلم غري أن لفظة املؤدب أشيع ألهنا تفيد الرياضة والسياسة وتدل

 . 5على العلم واألخالق معا
إذن الرتبية خمزن أمان األمة اليت حتق، من خالله نظرهتا املنظمة للعالمة بني الكون وبني اإلنسان وا قياة يف تناغم     

ويف  وانسجام  . والنظر يف اإلنسان املثايل واجملتمع الفاضل واجلماعة الكاملة والطرائ، اليت أنتجها إنساننا يف جماهبة الوامع
.وكما يقول كانط " ال يصبح اإلنسان إنسانا إال بالرتبية " فان اإلنسان هو العنصر  6األساليب املعيشية ، ويف التعاملية

الفاعل الذي تبدأ منه عملية الرتبية والتغيري االجتماعي وأن دور هذا اإلنسان يف اجملتمع ال يتومف على حفظ النوع ، بل 
ذه الوظيفة االستخالفية توجب إجراء عملية تغيري نفسي واجتماعي خيضع هلا اإلنسان من هو خليفة هللا يف أرضه، وه

، ولن يتأتى 7خالل الثقافة املستمدة أنسامها من العقيدة الدينية ليكون األمدر على القيام بدوره الفاعل يف بناء جمتمعه 
ملفاهيم وف، رؤية تؤكد أن الرتبية تع ى بالسلوك له ذلك إال بتوفري أسباب هذا التغيري ولعل أول األسباب ، ترسيخ ا

اإلنساين وتنميته وتطويره وتغيريه أي أن هدفها أن تنقل إىل أفراد اجليل اجلديد املهارات واملعتقدات واالجتاهات وأمناط 
أي أن الرتبية السلوك املختلفة ، اليت جتعل منهم مواطنني صا قني يف جمتمعهم متكيفني مع اجلماعة اليت يعيشون بينها 

،وان كان لكل مشروع تربوي مرجعيته اليت يستمد منها غاياته  8عملية تعليم وتعلم ألمناط متومعة من السلوك اإلنساين 
ومراميه وحيدد من خالهلا أهدافه املعلنة أو املضمرة  للمأمول واملنتظر على الصعيدين الفردي واالجتماعي. فكيف نظر 

 عملية الرتبوية و ما هي  اإلسرتاتيجية املتبعة يف ذلك ؟  البشري اإلبراهيمي إىل ال
 اإلسرتاتيجية الرتبوية عند البشر اإلبراهيمي. مقومات 3
 اإلسرتاتيجية الرتبوية عند البشر اإلبراهيمي :. 0. 3

إذا كانت اإلسرتاتيجية هي فن اختيار وتنسي، واستعمال الوسائل من أجل حتقي، اهلدف، وسط الظروف        
واملالبسات وخمتلف التحوالت، وإذا كان هذا املصطلح يرتبط أساسا مبل دخوله إىل األدبيات ا لرتبوية، بفن اخلطة 

جيد أنه كان يتمثل هذا املفهوم وينطل، منه، من بعد العسكرية فإن الباحث وهو يتدبر أفكار البشري اإلبراهيمي 
العريب اإلسالمي هلذه األمة،  نتماءبوية موامها احملافظة على ميم االحضاري ومن مثة راح يرسي مالمح إسرتاتيجية تر 

 باألعمال الصاحلة" وكما أن جهنم تتقى وجماهبة التحديات االستدمارية بكل أشكاهلا يقول البشري اإلبراهيمي
،وأساسها اإلميان فان االستعمار يتقى باألعمال الصاحلة وأساسها العلم، وإذا كان العدو األكرب جلهنم هو العمل 

 . 9الصاحل فان العدو األكرب لالستعمار هو التعليم 
وحتقي، أن يربط البشري اإلبراهيمي بني جهنم واالستعمار وجيعلهما يف كفة واحدة، فذلك حتما لتأكيد رؤية           

هدف يبدأ بضرورة إحداث التغيري على املستوى الفردي واالجتماعي، إن هذا التغيري حيدث إذا وفقط إذا استيقظت 
 الشرارة الروحية يف النفوس.
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و يقول حممد البشري اإلبراهيمي يف موضع آخر" احرصوا كل ا قرص على أن تكون الرتبية مبل التعليم، واجعلوا       
نصب أعينكم واجعلوها حاديكم يف تربية هذا اجليل الصغري وهاديكم يف تكوينه، وهي أن هذا اجليل الذي  ا ققيقة اآلتية

أنتم منه مل يؤت يف خيبته يف ا قياة من نقص يف العلم وإمنا خاب أكثر ما خاب من نقص يف األخالق فمنها كانت 
إطار نصائح يوجها البشري اإلبراهيمي إىل املعلمني ومد . تأيت هذه الرؤية الرتبوية يف  10اخليبة ، ومنها كان اإلخفاق 

وصفهم باألبناء الربرة. واملؤكد أهنا رؤية تعود يف أصوهلا إىل الفكر الرتبوي األصيل الذي ينبع من تراث فكري وعلمي له 
رج النباتات الشوكية جذوره وأسسه ويف ذلك يقول أبوحامد الغزايل "  إن الرتبية تشبه فعل  الفالح الذي يقلع الشوك وخي

 .11من بني الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه
إن الرتبية وسيلة فعالة وإسرتاتيجية حضارية لبناء اإلنسان املنشود الذي يسعى إىل حتقي، شرائط الوجود، وعليه فال بد     

من مقومات أساسية جتسد فكرة الرتبية وامعا حيا، يقول البشري اإلبراهيمي " ومن عرف االستعمار معرفتنا به مل يعجب ومل 
لغته العربية، ودينه اإلسالم وطن أهنكه االستعمار فلم يب، منه  قما إال تعرمه وال عظما  يندهش ، خصوصا يف وطن كاجلزائر

إال هشمه، فانتزع خرياته الطبيعية من أيدي أهله، مث تسلل إىل مكامن النفوس لينزع اإلميان من ملوهبم، هبذه الوسائل اليت 
م فلما رآهم هبوا ودبوا، وأيقن أهنم رمبا أوضعوا وخبوا، منها تسيري مساجدهم على هواه وحرماهنم من تعلم دينهم ولغته
"يقول البشري إلبراهيمي وهو يبني رفضه التام للقوانني 12رماهم هبذه القوانني اليت بعضها يشل وبعضها يغل  ومجيعها يقتل 

يت ألبنائها سوء التغذية الفرنسية اجلائرة اليت حتاول طمس كل ماله عالمة بقيم هذا اجملتمع و يؤكد أن هذه األمة  إن رض
،من 13لكنها لن ترضى هلم أبدا سوء الرتبية وإهنا  وإن صربت مكرهة على أسباب الفقر فلن تصرب أبدا عن موجبات الكفر 

 أجل ذلك تأيت وصايا البشري  اإلبراهيمي لتؤكد ضرورة التسلح بالعلم باعتباره الوجه املكمل واملقوي للمواجهة العسكرية .
 ات األساسية للعمل الرتبوي والتعليمي عند البشري اإلبراهيمياملقوم.9.3

ذكرت سابقا أن اإلسرتاتيجية ترتبط مبل دخوهلا إىل األدبيات الرتبوية باخلطة العسكرية وا قربية، واملتأمل يف فكر البشري     
ه تتحرك رؤيته الرتبوية، وال اإلبراهيمي جيد أن مصطلحات اجملاهد،واجلندي والثغور،  تشكل العصب ا قي الذي يف ضوئ

ميكن أن نقف على حقيقة هذه الرؤية إال بوضعها يف إطار الفلسفة الرتبوية اليت ينتمي إليها البشري اإلبراهيمي باعتباره 
يعكس رؤية  مجعية العلماء املسلمني .واملقومات األساسية يف العمل الرتبوي ستشمل العنصر البشري باعتباره الفاعل 

 وا ققيقي هلذه املقومات ومن مجلة املقومات :الوظيفي 
: هي نقطة االلتقاء لعدد كبري من العالمات االجتماعية املتداخلة، وهذه العالمات االجتماعية هي  املدرسة -أ

املسالك اليت يتخذها التفاعل االجتماعي والقنوات اليت جيري فيها التأثري االجتماعي والعالمات االجتماعية املركز يف 
املدرسة ميكن حتليلها على أساس اجلماعات املتفاعلة فيها واهم جمموعتني مها: جمموعة املدرسني وجمموعة التالميذ  

14. 
ويؤكد املنظور السوسيولوجي على اعتبار املدرسة يف بناها ومضامينها مؤسسة اجتماعية ومعلوم أن " لكل       

قيقها والوظيفة االجتماعية املنوطة باملدرسة هي أساسا، مؤسسة اجتماعية هدف أو أهداف حمددة تعمل على حت
وظيفة التطبيع االجتماعي الذي متارسه على املتلقي / الناشئ، حماولة تشريبه ميم ومثل ومعايري ومعتقدات اجملتمع 

لعلم ومشرع ويف ذلك يقول البشري اإلبراهيمي حياة األمم يف هذا العصر باملدارس، واملدرسة منبع ا 15الذي ينتمي إليه
لقد حدد البشري اإلبراهيمي الوظيفة األساسية واملهام املوكلة للمدرسة فما  16العرفان وطري، اهلداية إىل ا قياة الشريفة
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الغاية منها؟ يقول اإلبراهيمي " وما دمنا من بناة  هذه املدرسة ومن أول الداعني إليها، والقائدين  قركتها والواضعني 
على كل دميقة وجليلة فيها واملعرضني للبالء يف سبيلها ففينا من اجلرأة ما يدفعنا إىل اجلواب عن لرباجمها، واملشرفني 

 . 17السؤال  ) الغاية من املدرسة هي تربية هذا اجليل وتعليمه (
إلسالمي يعترب املعلم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي العّبارة اليت ينتقل هبا الصيب إىل االمتداء بالنموذج ا املعلم : -ب

وهذه الفكرة هي أس التوجه الرتبوي يف أراء اإلبراهيمي حيث يقول ونعين 18املتمثل يف النيب صلى هللا عليه وسلم 
باملعلمني هذه الطائفة اجملاهدة يف سبيل تعليم أبناء األمة لغتهم وتربيتهم على عقائد ومواعد دينهم، وطبعهم على 

 . 19مالب من آداهبم وأخالمه 
اسبة أخرى يصف البشري اإلبراهيمي املعلم باجلندي وهي مفردة أخرى تؤكد البعد االسرتاتيجي يف مفهومه ويف من    

األول : "انتم جنود العلم ولكلمة "جندي " مع ى يبعث الروعة، ويوحي باالحرتام ، وجيلب الشرف ويغلي القيمة؛ ألنه 
من واجبات اجلندي الصرب على املكاره والثبات يف  يف غاية معناه حارس جمد، وحافظ أمانة وميم امة .لذلك كان

الشدائد واألزمات والسمع والطاعة فيما يغمض على األذهان فهمه من العلل، ويعسر على العقول هضمه من ا قكم، 
فإذا اسرتسل اجلندي يف اجلزع  والشكوى أو خانه الصرب فالذ بالضجر، أخطا النصر، وضاع الثغر، وإمنا انتم حراس 

ويؤكد البشري  20، ومرابطة ثغور ،فاصربوا واثبتوا، ومد كفيناكم سداد الرأي، فهاتوا سداد اإلرادة وسداد العمل " دروب
اإلبراهيمي هلؤالء املعلمني األحرار )اجلنود( وانتم ممثلو مجعية العلماء يف ناحية من أهم أعماهلا ، وهي الرتبية والتعليم ، 

معية يف نظر األمة، ومجعية العلماء هي رمز الدين الصحيح ، وهي حارس فكل واحد منكم صورة مصغرة من اجل
الفضيلة اإلسالمية، وهي املثال املفسر للحكمة احملمدية بأحسن تفسرياهتا، وهي املثل املضروب يف مقاومة الباطل 

ها ، واألريج املتضرع ملء مسع األمة وبصر  –لذلك كله  -واملبطلني، وهي مظهر القدوة الدينية اعتقادا وعمال ، فهي 
 –أمثلة صحيحة منها، واعلموا أن كل زلة منكم –يف مظهركم وخمربكم  –بسمعة اجلزائر يف العامل اإلسالمي، فكونوا 

.    إن وظيفة املعلم يف الفكر الرتبوي للبشري اإلبراهيمي 21منسوبة إليها –حمسوبة على مجعية العلماء  –وإن صغرت 
ي جلمعية العلماء املسلمني اليت من أهم أهدافها الرتبية والتعليم من أجل ا قفاظ على ميثل امتدادا للخط الفكر 

اخلصوصية ا قضارية هلذه األمة ،يقول البشري اإلبراهيمي " ويف وطنكم موجة من اإل قاد جاءت يف ركاب الثقافة الغربية 
اجليل جهله حبقائ، اإلسالم ،وضعف ، ومكن هلا القصد الصحيح من غايات االستعمار، ومهد هلا يف نفوس هذا 

صلته باهلل ،.وإن تساهلكم يف إمامة شعائر الدين، أو استخفافكم بإحكامه ،معني على تفشي اإل قاد يف اجليل اجلديد 
"، لقد أبانت ا قكومة الفرنسية على حقيقتها  22الذي تقومون على تربيته، فاحذروا الظهور مبظهر املستخف بالدين

ها الظاملة واجلائرة ومراراهتا التعسفية إهنا باختصار " حرب على ديننا ولغتنا وإننا ال نرضى إال با قرية من خالل موانين
 الصرحية ، فإن مل تكن فاملوتة املرحية " .

إن املعلم يف نظر البشري اإلبراهيمي " هو من استح، أجر اجلهاد وشكر العباد وصرب على عنت الزمان ، وجحود     
 23لف السلطان "اإلنسان وك
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إن املعلم هو الركن األساس يف عملية الرتبية والتعليم،  فهو العقل املفكر واليد املنفذة واألب واملوجه ولوال العلماء     
لصار الناس مثل البهائم ،كما جاء يف اإلحياء أليب حامد الغزايل أي أهنم بالتعليم خيرجون الناس من حد البهيمية 

 إىل حد اإلنسانية.
ومد مال الشيخ عبد ا قميد بن باديس رمحه هللا ذات مرة جوابا عن سؤال وجه  إليه ، وهو ملاذا ال تؤلف كتبا تبقى     

مرجعا للناس يف الفكرة اإلصالحية فقال : شغلنا تأليف الرجال عن تأليف الكتب ، والشيخ ابن باديس كما هو معروف مد 
واملصلح يف ومت واحد ومد شغلته عملية تكوين جيل مائد يف اجلزائر يعمل على مجع يف شخصه بني صفات املعلم، واملريب، 

النهوض هبا وحتريرها من االحتالل عن عملية تأليف الكتب وإن كانت هامة إال أهنا ليست يف أمهية  تكوين الرجال 
أن يكون املعلم الذي يهب  وإصالح اجملتمع وهذا هو شأن املعلمني املصلحني يف كل زمان ومكان ،لذلك فإن الواجب هو

نفسه ملهنة التعليم مصلحا، يشعر بشعور املصلح ويعمل عمل املصلحني ال عمل املوظفني الروتينني، وينبغي أن يكون شعوره 
يف اإلصالح مبنيا على املعرفة والدراسة العلمية الدميقة للمجتمع حىت يستطيع أن يساهم يف اإلصالح عن بصرية وعلم 

و إذن فاألخالق و الفلسفة األخالمية هي أوىل املقومات يف اخلطة الرتبوية ألية أمة تتغيىا   24ه السليمويوجهه التوجي
اإلصالح ومد أكد  الشيخ عبد ا قميد بن باديس يف كثري من املناسبات على مضية اإلصالح حىت أنه شبه صالح علماء 

فسد فسد اجلسد كله ولن يصلح العلماء إال إذا صلح  األمة مبثابة القلب من اجلسم إذا صلح صلح اجلسد كله، وإذا
تعليمهم،  فالتعليم هو الذي يطبع املتعلم بالطابع الذي يكون عليه يف مستقبل حياته وما يستقبل من عمل لنفسه وغريه 

و معلوم رئيس فإذا أردنا أن نصلح العلماء فلنصلح التعليم، واملعلم هو أساس إصالح التعليم وعبد ا قميد بن باديس كما ه
جلمعية العلماء املسلمني وواضع منهجها التعليمي الذي يتبناه البشري اإلبراهيمي يف فكره الرتبوي حيث جنده يقول " نعين 
باملعلمني هذه الطائفة اجملاهدة يف سبيل تعليم أبناء األمة لغتهم وتربيتهم على عقائد ومواعد دينهم، وطبعهم على مالب 

هذه الطائفة هي عماد مجعية العلماء يف أجل وظائفها وهي الرتبية والتعليم، وهي العصب املدبر  قياة  25آدابه وأخالمه " 
واجبات تشرعها اجلمعية بالنظام والقانون وتؤكدها بالدعوة واإلرشاد ،  –حبكم األمانة والدين  -هذه ا قركة املباركة، فعليها 

يالحظ أن الفعل الرتبوي فعل  26حقوق تتقامسها اجلمعية واألمة أمرا وتنفيذا وتستعني على حتقيقها باملرامبة والتفتيش ،وهلا
يستدعي تكاثف اجلهود وتضافرها ، مادام اهلدف واحد والغاية واحدة وهي حترير العقول والنفوس والبالد من بطش سياسة 

 التجهيل واالستعباد .
 ي:صفات املعلم يف الرؤية الرتبوية عند البشري اإلبراهيم. 3.3
الرؤية الرتبوية عند البشري اإلبراهيمي حلقة تارخيية مضيئة، تضرب يف جذور الفكر الرتبوي للحضارة العربية اإلسالمية     

وتتقاطع يف نقاط كثرية منها مع الفكر الرتبوي ا قديث ، ومن هنا جند أن الرؤية الرتبوية عنده مد احتوت أفكار متقدمة يف 
 حصر اخلصال والصفات فيما يأيت :  علم النفس الرتبوي، وميكن

 تقوى هللا :           -
عونة يف امللمات وهي مهبط الروح والطمأنينة وهي متنزل الصرب والسكينة وهي مبعث فهي العدة يف الشدائد وامل    

 يف الفنت.تثبت األمدام يف املزال،  وتربط على القلوب    القوة واليقني وهي معراج السمو إىل السماء وهي اليت
 الرف، واألناة . -
 االبتعاد عن ا قزبيات ألهنا تفتك باخلري والعلم . -
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 حسن العشرة يف االجتماع وحفظ العهد والغيب عند االفرتاق . -
اتقاء مواطن الشبه و إجرار األلسنة عن مراتع الغيبة والنميمة وفطمها عن مراضع اللغو و اللجاج ألهنا مفتاح  -

يؤكد البشري اإلبراهيمي على هذه الصفات وأخرى وهو يقدم نصائحه من  27وة والبغضاء باب الشر وثقاب نار العدا
مومع األب الروحي يقول " أي أبنائي!إن هذا القلب الذي أمحله حيمل من الشفقة عليكم والرمحة بكم واالهتمام 

اح األزمات ويود بقطع وتينه لو بشؤونكم، ما تنبت منه ا قبال وتنوء حبمله اجلبال، وهو يرثي حبالكم من الغربة وإ ق
سود ومىت عاش األسد يف التدليل ؟ أ أزحيت عللكم، ورمع بالسداد خللكم، ولكنكم جنود ومىت طمع رفهنية العيش

رجال  حركة فال تشينوها بالسكون وأبطال معركة، فال يكن منكم  -أبنائي  -وهو يشعر أن التدليل تذليل أنكم يا 
هكذا تتجلى معامل اإلسرتاتيجية الرتبوية اليت  28رجال مجعية العلماء فشرفوا مجعية العلماء إىل أهلوينا ركون وأنكم 

تراهن على االستثمار يف العنصر البشري باعتباره الفاعل يف عملية التغيري واإلصالح االجتماعي من أجل تنوير 
لتضليل والتغريب هذه هي صفات العقول وتوجيهها الوجهة الصحيحة والسليمة يف مقارعة وجماهبة كل أشكال ا

 الطائفة اليت استحقت فعال اجر اجلهاد وشكر العباد . 

بوية املتعلم هو حمور العملية الرت  ال شك يف أن:الرتبوية عند البشري اإلبراهيمي صفات املتعلم يف الرؤية. 3.3
والنهوض به . ومهما كان املنهج ة فقد انصبت النظريات الرتبوية على هذا العنصر مثوهو املستهدف والغاية ومن 

حيق، أهدافه املرسومة إذا توىل تنفيذه معلم ال يؤمن بوظيفته ورسالته ا قضارية ، لذلك كان  حمكم البناء فإنه مد ال
من واجبات املعلم يف الفكر الرتبوي عند اإلبراهيمي أن يتمثل أهداف وغايات مجعية العلماء وان يعترب نفسه صورة 

 وما ينبغي أن يدركه املعلم هو أن التعليم أمانة حيملها وليس جمرد وظيفة ميارسها .مصغرة هلا . 
إن العامة اليت ائتمنتكم على تربية أبنائها تنظر إىل أعمالكم باملرآة املكربة خياطب البشري اإلبراهيمي املتعلمني           

سمان حياة علمية وحياة عملية وإن الثانية منها تب ى على خاصة أوالئك الذين هاجروا يف سبيل حتصيل العلم " إن ا قياة م
األوىل موة وضعفا ، وإنتاجا وعمقا إنكم " ، " إنكم ال تكونون يف العمل أموياء إال إذا كنتم أموياء يف علم وال تكونون 

مهره السهاد وصرف إليه أعنة أموياء يف علم إال إذا انقطعتم له وومفتم عليه الومت كله ، إن العلم ال يعطى القياد إال ملن 
والرحلة يف طلب العلم من أهم مميزات ا قضارة العربية اإلسالمية إن املشاق واألخطار مل تقف حائال دون  29االجتهاد " 

تنفيذ رحالت مألت نتائجها و أخبارها بطون الكتب ، فقد محلهم دافع العقيدة وحب العلم إىل أفاق بعيدة ومن منطل، 
 بأحوال العلم والتعليم يقدم اإلبراهيمي للمتعلمني مجلة من النصائح ميكن اختصارها يف : املعلم العارف

 عدم االعتماد على حل، الدروس وحدها . -
 تعزيز هذه ا قل، حبل، املذاكرة ذلك أن املذاكرة لقاح العلم . -
 عدم االكتفاء بالكتاب املقرر. -
 اختيار النافع واملفيد من الكتب. -
 جيعل من االرتياح البدين سبيال للقوة العلمية وليس هدرا للومت . توزيع الومت بشكل -
 االطالع على كل ما يقوي املادة اللغوية وينمي الثروة الفكرية، ويغذي امللكة البيانية . -

لغة اعتبار القران الكرمي املبتدى واملنتهى ، إن الغاية من التعليم وسعي املتعلم فيه هدفه األمسى التفقه يف الدين وال -
ومعرفة التاريخ ، على املتعلم إذن أن يتشرب الفضائل اإلنسانية اليت تؤهله ألن يكون بدوره جنديا ، فاألمم إمنا 
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تتفاضل وتتعاىل بالبناء للخري واملنفعة واجلمال والقوة من هنا سعى الفكر الرتبوي عند اإلبراهيمي إىل أن يؤكد على 
عن طري، ترسيخ عالمة بني املعلم واملتعلم حماطة مبعاين التقدير والتبجيل. وتبقى ضرورة التمكني لفكرة الرتبية والتعليم 

 معرفة سياسة املتعلمني وتدبريهم بابا عظيم اخلطر جليل القدر . 
 

 :امتةخ. 3
الشيخ حممد  إلبراهيمي" يا هؤالء إن االستعمار شيطان وإن الشيطان عدو فاختذوه عدوا هذا ما آمن بهايقول  

والرؤية وراح يرسخ أنه بالرتبية والتعليم يتقى االستدمار كما تتقى جهنم  فهيأ له اإلسرتاتيجيةالبشري اإلبراهيمي 
 باإلميان وصاحل األعمال. 

 أن يرسم إسرتاتيجيته الرتبوية والتعليمية ببعد رؤية وحسن تقدير للحال. لقد استطاع البشري اإلبراهيمي   
من خالل الرؤية الرتبوية للبشري اإلبراهيمي أن فكره الرتبوي كان ممتدا للفكر الرتبوي اإلسالمي الذي ركز لقد تأكد    

على اجلانب األخالمي يف العملية التعليمية/التعلمية ،معتربا أن العلم بدون ميم حترسه هو مناف ملبدأ أن املدرس يريب 
 ويعلم يف آن واحد. 

اج إىل الدين من أجل محاية األخالق، وحيتاج إىل األخالق من أجل محاية ا قرية، وحيتاج إن اجملتمع اإلنساين حيت   
 إىل ا قرية من أجل كرامة اإلنسان.
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