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 هداءإ

***أايم مضت من عمران بدأانها خبطوة وها حنن اليوم 
نقطف مثار مسرية أعوام كان هدفنا فيها واضحا وكّنا نسعى 

صعبا , وها حنن يف كل يوم لتحقيقه والوصول إليه مهما كان  
وصلنا بفضل هللا والشكر هلل أّوال وأخريا على أن وفقنا 

وساعدان على ذلك مث أتقدم ابلشكر إىل كانت جبانيب بكل 
مراحل حيايت أمي احلبيبة أطال هللا يف عمرها. **وكل الفضل 

لوالدي العزيز الذي علمين كيف أحتدى الصعاب للوصول 
  عمره.إىل املبتغى حفظه هللا وأطال يف  

**إىل من متنوا يل النجاح والتوفيق إخويت كل ابمسه ,عائليت 
 ,أصدقائي وزمالئي  وكل من له ذرة حب يف قليب. 

**إىل من كانت يل سند يف مسرييت البحثية زميليت :فاطمة 
 وأساتذيت وكل من أسهم من قريب أو بعيد يف إجنازه. 

ةيسم  



 

  

هدإءم مإ 

لهي مم إمحلدمهللمإذليمبنعمتهمتمتمإلصاحلات، أ شكركمإ 

أ شكركموهمامممخالق معىلمجودكموعطفكموكرمك

مشكرتمفلنميويفمشكريممقامك.م

مإ ىلممنمهلاممفضلموجوديميفمهذهمإحلياةمأ يمموأ يب

ليمكمإ خويتملكموإحدمابسه مإ 

موإىلملكمطالبمعملمأ هديمهذإمإلعملم

مفاطمةم



 

  

 شكر وعرفان

وجعل  وجعل لكل شرح علما, ولكّل سبب شرحا,   شيء سببا, جعل هللا لكّل 
فاحلمد هلل محدا يليق بعظمته ال إله إالّ هو بديع السماوات  ، لكّل علم اباب انطقا

والصالة والسالم على سيد األانم احلبيب املصطفى  .اجلالل واإلكرام يذ ،واألرض
 له.على آجوامع الكلم و هللا  الذي علمه 

ابلشكر اجلزيل لألستاذ املشرف "العلمي حدابوي" عرفاان وتقديرا ملا أبداه  نتقدم 
لنا من نصائح وتوجيهات قيمة ومفيدة أانرت لنا طريق البحث. كما نتوجه  
ابلشكر اجلزيل لكل األساتذة الذين أسهموا من قريب أو بعيد وقّدموا لنا يد  

                                        املساعدة إلجناز هذه املذكرة منذ بداايهتا األوىل. 
 ويف األخري نسأل هللا عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل

 فاطمة /مسية
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 مقدمة 

احلمد هلل الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا والصالة والسالم على من بعث للعاملني 
 نذيرا وسراجا وقمرا منريا. 

، خاصة وأهنا قضية ختص راسات اجلامعيةمهية البالغة يف الدّ املكانة األمسى، واألتشغل قضية التعليم العريب 
األماكن واأل  ،نسان اإل أعليم عملية غري حمدو فالتّ   زمان.بل تصاحبه يف سائر  بزمان  وقد   مكان   ودة، وال مرتبطة 
العرب  قدمائ  رف عن ع   إم  هنّ أنا  وقت،  أي  مكان ويف  يتعّلمون يف كل  يتعلّ كانوا  البيوت ويف ذ جندهم  مون يف 

الدّ الشّ  الطّ وارع ويف  التّ   رق. كاكني وحىت يف  بدأعليم حمبّ فبقيت عملية  فشيئا  تتطور بة عندهم ومقدسة، وشيئا  ت 
سالم  خاصة بعد ظهور اإل  وفقها،نظمة خاصة تسري أماكن ووسائل كما وضعوا هلا نظاما أو أ  لديهم فخصصوا هلا 

واملساجد، والزوااي  الكتاتيب  ظهرت  دينيا  حيث  طابعا  التعليم  أ  ،فاختذ  ي  أي  كان  وحده نه  الديين  ابجلانب  عىن 
يين وحده بل يقتصر على اجلانب الدّ   عليم ال صبح التّ ه األماكن، إىل أن ظهرت املدارس، وأ لقى يف هذ وأصبح ي  

 زمان. االته بتطور األ وتعّدد، وتطّورت جم  عتفرّ 

انلت اهتمام اإلنسان وشغلته، بل أصحبت يف مقدمة اهتماماته وأصبحت عليم قد  وملا كانت قضية التّ 
, فحظيت األمة ويسعون لتعليمها  ،ة رجال يدافعون عنهامّ ن لكل أ وكا  مم، املتعلمة ي ضرب هبا املثل بني األ  مة األ

حد كبار علماء اجلزائر  كاإلمام حممد البشري اإلبراهيمي رمحة هللا عليه، وهو أ من هؤالء  خرى برجال  اجلزائرية هي األ 
ع حبثنا موضو  نبحث جهوده اليت حبثها يف هذا اجملال احليوي، وكان ن لذلك ارأتينا أ  ومشاخيها العظماء املخلصني. 
دونة اليت مثلت املصدر الذي "، وكانت امل براهيمييخ حممد البشري اإلعليمي عند الشّ موسوما بعنوان : "اجلهد التّ 

 جزائه اخلمسة.تنصب عليه الدراسة هي كتاب آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، أب

حث أساسا على فرضيات ين هذا البفقد ب    ، ةبىن على فرضيات عامّ ن ي   حبث من ألكلّ   ذا كان البدّ وإ
اجلزائر قبل وأثناء االحتالل الفرنسي؟ وإىل   م يفعليوكيف كان التّ   ؟وكيف نشأ؟  عليم  ما مفهوم التّ   مهها :مركزية أ

 عليمي للبشري اإلبراهيمي يف كتاب : آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي؟د اجلهد التّ ي مدى جتسّ أ

عليم وواقعه يف ول املعنون بتاريخ التّ ة، يليها فصالن: الفصل األقد رمسنا لبحثنا هذا خطة مفتتحة مبقدمو 
األ موقد قسّ ،  اجلزائر املبحث  فيه عن   ومصطلحات،  نون مبفاهيمول والذي ع  ناه إىل ثالثة مباحث،  مت احلديث 

ما املبحث الثاين واملعنون أ  عليم.بية والتّ العالقة بني التّ و   بية،مفهوم التّ و   م،علّ عليم والتّ الفرق بني التّ و   مفهوم التعليم، 
 واختتمنا فصلنا هذا مببحث اثلث وعنوانه:   عليم عند العرب.الغرب والتّ عليم عند  وردان فيه التّ عليم فقد أ بتاريخ التّ 

 .اجلزائر قبل وأثناء االحتالل الفرنسي  عليم يفاحلديث فيه عن التّ  فقد متّ   ،عليم يف اجلزائرواقع التّ 
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الثاين الفصل  الّتطبيقي  : أما  الفصل  الشّ   ،وهو  الّتعليمي عند  للجهد  البشري فقد خّصصناه  يخ حممد 
بعض  اإل قمنا ابستخراج  إذ  هبابراهيمي,  اهتم  اليت  التعليمية  اإلبراهيمي  املعاين  الفصل   ،البشري  هذا  واشتمل 

وأشران فيه إىل بعض أماكن الّتعليم اليت   ،أبماكن الّتعليم  :حيث ع نون املبحث األول  مباحث،   ة أيضا على ثالث
اإلبراهيمي البشري  عنها  كاآليت:   ،حتّدث  الثاين.  املعاهد   ارس،املد   املساجد،   وهي  املبحث  بوسائل   : وع نون 

 : أما املبحث الثالث واألخري  .وتناولنا فيه أيضا بعض وسائل الّتعليم اليت حتدث عنها البشري اإلبراهيمي ،الّتعليم
فقد احتوى جمموعة من اجلهود الّتعليمية املختلفة  اليت ال تنتمي إىل أماكن الّتعليم وال وسائل الّتعليم هلذا جاء 

البنت،  الّتعليم،  وهي: ،  مبتفرقات  : معنوان العربية،  تعليم  الفرنسي،  الّلغة  االحتالل  أثناء  أعمال مجعية   الّتعليم 
 العلماء يف الّتعليم العريب للّصغار.

ة عليميّ حليلي الذي يعتمد على وصف اجلهود التّ ن نتخذ املنهج الوصفي التّ أ   اقتضت طبيعة املوضوع  وقد 
، وأمهية جهدان يف هذا الفصل هو وضع اليد على بعض أنواع اجلهود اليت قام هبا اإلبراهيمي من اثرالبارزة يف اآل

 . خالل مجعية العلماء

عليمية لشخصيات ابقة اليت تناولت اجلهود التّ راسات السّ ن الدّ م هناك عددا    أنّ  شارة إىلكما ال ننسى اإل
اطّ   خمتلفة، الدّ وقد  هذه  إحدى  على  ماجستري  ،راساتلعنا  مذكرة  التّ   ، وهي  اجلهود  تناولت  البن واليت  عليمية 

 عليمي عند ابن خلدون لربيعة ببلحاج. رس التّ وعنوان هذه املذكرة مالمح الدّ  ،املقدمةكتاب  خلدون من خالل  

التّ  اجلهود  عن  الكشف  فهو  املوضوع  هلذا  اختياران  سبب  للشّ وأما  اإلعليمية  البشري  حممد  ، براهيمي يخ 
 اثر. د هذه اجلهود يف كتاب اآلىل معرفة مدى جتسّ إضافة إ 

ية املختلفة اليت حيملها كتاب اآلاثر، كما يرمي البحث عليمىل اجلهود التّ ويهدف هذا البحث للوصول إ
 عليم يف اجلزائر خاصة أثناء االحتالل الفرنسي. براهيمي يف تطوير وتنمية التّ مدى مسامهة البشري اإلني ىل تبيإ

غنية  هم الكتب ا اليت اعتمدان عليها : ومن أ  وقد تنوعت مصادر البحث وتشعبت مراجعه بتنوع فصوله،
وكتاب   جاويش،  العزيز  لعبد  والّتعليم  للّتبية  احلديثة  الطّرق  يف  الدامي، املؤدبني  عبد  هللا  لعبد  الّتاريخ  عرب  الّتبية 

وكتاب احلركة الوطنية اجلزائرية أليب القاسم سعد هللا، وكذا كتاب اتريخ اجلزائر الثقايف أليب القاسم سعد هللا أيضا 
هو وال ننسى أن نذكر أن يف مقدمة هذه الكتب اليت رجعنا إليها هو كتاب آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، و 

 حمور الّدراسة يف جانبها الّتطبيقي.

عوابت من أمّهها: الّتنقل بني أجزاء آاثر الشيخ ثناء اجنازان هلذا البحث مجلة من الصّ وقد اعتض طريقنا أ
التعليمية من بني جهوده اليت ال حصر هلا، واملنثورة يف مقاالت بلغ عددها ما يقارب املطبوعة، وانتقاء اجلهود  
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 املبحث األول : مفاهيم 

 مفهوم التعليم : -1

، إاّل أّن البحث يف يتأملون حاله  وقف كثري من الّدارسني واملفّكرين حول قضية التعليم يف التاث العريب 
القضية مل يلق ما يستحقه من عناية واهتمام الكلمة   . وقدهذه  تنوعت اآلراء واختلفت حول معرفة معىن هذه 

 اللغوية هلا. وسنقف على بعض التعريفات  

 التعريف اللغوي : -أ

 منها: عددا  من الّدالالت الّلغوية  "علم"جاء يف اتج العروس للزبيدي أّن ملادة  

والثاين احلكم على الّشيء بوجود شيء   إدراك الّشيء حبقيقته وذلك ضرابن: إدراك ذات الّشيء،  لم :الع  
وعليٌم ج علماء ، وعّلمه  العلم تعليما  ،  والعلم  ضد اجلهل.  عنه  يشيء هو منف  أو نفي    هو موجود له، ورجٌل عامل ٌ

فتعّلَم،وع   إاّيه    الّما   الّتعليَم واإلعالَم شيءٌ   ،فتعّلمه  وأعلمه   فقال  وهو صريح يف إنَّ  بينهما   :واحد، وفّرق سيبويه 
 والتعليم اختصَّ   ،سريع   وقال الرّاغب: "إال أّن اإلعالم اختص مبا كان إبخبار    .مت  كآَذْنت  لَ وأعْ   ،مت  كأّذْنت  علَّ 

 .1م يف نفس املتعلّ  رٌ مبا يكون بتكرير وتكثري حني حيصل منه أث َ 

 أما الّدالالت الّلغوية ملادة "علم" يف لسان العرب فهي كما يلي :-

 2﴾ وهو اخلاّلق العليم﴿ والعامل والعاَلم  لقوله تعاىل:  ،علم: من صفات هللا عز وجل العليم

مت الّشيء أعلمه علما  :عرفته. . وعل مني وصفه ابلعلم، وعاَلم من قوم عالمة إذا ابلغت يف وعاّلم وعاّل 
 .3وعلم وفقه أي ساد العلماء والفقهاء   ابن بري: وتقول علم وفقه أي تعَلم وتفقَّه، قال  

 وجاء يف مقاييس الّلغة البن فارس يف مادة علم : 

يقال: عّلمت على الّشيء  العني والالّم وامليم أصل صحيح واحد يدّل على أثر الّشيء يتميز به عن غريه.
 وخرج فالن معلما بكذا.، كانت له عالمة يف احلربويقال أعلم الفارس إذا   عالمة.

 
 

العروس،ينظر:    -1 الزبيدي،   اتج  التزي،إ  : حتقيق  حممد مرتضى احلسيين  والفنون واآل  براهيم  للثقافة  الوطين    : 1الكويت، ط  داب، اجمللس 
 . 129-127/ 33 م،200
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الّشقُّ يف الشَّفة   ومجع العلم أعالم أيضا. والَعَلم:  ،وكل شيء يكون معلما : خالف اجملهل  م: اجلبل،لَ والعَ 
 العليا، والرجل أعلم. 

ة بعض القرّاء: والّدليل على أهنما من قياس واحد قراء  وقياسه قياس العلم والعالمة،   م نقيض اجلهل،لْ والع  
لم. قال قيس عْ والعرب تقول: تعّلم أنه كان كذا، مبعىن ا    ، وتعّلمت الّشيء إذا أخذت علمه  1﴾ اعة للسَّ   مٌ لْ ع  وإنّه لَ ﴿

 بن زهري: 

 2تَ َعّلم أّن خري الّناس حياًّ              على جفر اهلباءة ال يرمي

إذ نرى أّن كّل   وهذا ما جنده يف معامجهم،  ، من لغوي إىل آخرقليال  فالتعريف الّلغوي ملادة علم خيتلف  
يف اجململ جندهم    لكن  للتعريف الذي ذكره الّلغوّي الذي قبله، شيئا ما  واحد منهم عّرف مادة علم بتعريف مغاير  

 .وهو أهنا إدراك الشيء ومعرفته  هلذه املادة  املعىن األساسياتّفقوا يف  

 الّتعليم يف االصطالح:-ب

الّلغوية للفظة تعليم واملشتقة من مادة   سنقوم بتعريف هذه املادة يف   -علم–بعد ما تعرفنا على الّداللة 
كانوا   القدماء  الباحثني  ابختالف  واختلفت  مفاهيمها  تعددت  واليت  حمدثنيأاالصطالح  من ذ هو   ،و  بعض  ه 

 : الّتعريفات وقفنا عليها  

مكانيات ابإلضافة إىل توفري األجواء واإل  ،الّتعليم هو عملية حتفيز وإاثرة قوى املتعّلم العقلية ونشاطه الذايت
املالئمة اليت تساعد املتعلم على القيام بتغيري يف سلوكه الناتج عن املثريات الداخلية واخلارجية مما يؤكد على حصول 

والتعليم اجليد يضمن فيه أثر التعلم والتدريب وتطبيق املبادئ اليت حيصل عليها املتعلم على جماالت أخرى   م.التعل
 .3املتعلم, املادة التعليمية   ويشتط يف هذه العملية وجود ثالثة عناصر وهي: املعلم,  ، يف حياته

املتعّلم يف جماالت حياته األخرى وتتم   هذا اجلهد على  فالّتعليم حيتاج إىل جهد يبذله املعلم حىت يظهر أثر
"عملية نقل املعرفة أو العلم وتوصيله من املستوى األعلى   :وهو أيضا  ؛هذه العملية وفق عناصر العملية الّتعليمية

 5﴾ مت َرشدا  ا ع لّ  مين مم َ ّن ت  ْعلّ أهل اتّب عَك َعلى  ﴿   : . كقول موسى للخضر يف قوله تعاىل4إىل من دونه

 
 . 61سورة الزخرف، اآلية  - 1

 1،1991مقاييس اللغة ،أيب احلسن أمحد بن فارس بن زكرايء،تح:عبد السالم حممد هارون،دار اجليل ،بريوت ط - 2

 .265, ص 1994, 1األردن,ط-والتوزيع, عماناملدخل إىل علم التبية والتعليم, نعيم جعنيين, دار الشروق للنشر  - 3

 .8قضية التعليم يف العامل اإلسالمي , كمال الدين عبد الغين املرسي ,دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر,د.ط,ص:  - 4

 . 66الكهف، اآلية سورة  - 5
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  :منها قوله تعاىل ،ن الكرمي توضيح وبيان لفضل ومنزلة التعليمآمواطن أخرى يف القر ويف 

الدّ ين  ﴿ يف   وا  ت ََفقَّه  ل ي َ طَائ َفٌة  ْم  ه  ن ْ م  ف ْرَقة   لّ   ْن ك  م  نَ َفَر  َلْواَل  ْم   فَ  لَعّله  م  إلْيه  رََجع وا  إَذا  ْم  قَ ْوَمه  َولي  ْنذر وا 
 .1 ﴾حَيَْذر ونَ 

إذ ابلتعليم تسمو   ،على طلب العلم ونيله ملا له من أمهية ومكانة يف حياة اإلنسان   الكرمي حثّ فالقرآن  
 مت ذكره سابقا .   منها ما   ، ولذلك جاء يف القرآن الكرمي آايت عديدة تدعوا إىل ذلك  ، األمم وتنضج العقول

املعلومات على التفاعل بني إحدى حاالت التدريس اليت يعتمد فيها إيصال  )   :ف التعليم أيضا أبنهوعرّ 
 .2( املعلم وطالب العلم أو طالب العلم ويتضمن تفاعال َحّيا َوَواق ّعيا  

والفرد الذي يرغب يف   ،املعلمهو  الذي    ،أي أّن التعليم يستلزم وجود عملية تفاعل بني املوجه أو املرشد 
 أال وهو املتعّلم.  ،الّتعلم

 الفرق بني التعليم والتعّلم:  -2

شكال متشاهبان  مصطلحان  والتعّلم  جوهرا  ،الّتعليم  مرتبط    ،وخمتلفان  األدائي،فالّتعليم  بينما    ابجلانب 
  .هذا ما يوضح الفرق بني املصطلحني  التلقي، يرتبط التعلم جبانب  

ما البد من التعرف على كل من الّتعليم والتعلم, فالتعليم تطرقنا له سابقا وأأكثر  هذا الفرق بينهما  بيانول
العملية اليت يكتسب بواسطتها الشخص خربات يستطيع )  : التعّلم فهو كما جاء يف كتاب علم اللغة النفسي أبنه

 3(.عند استعادهتا أن يقلل من جهوده وخيتصر من طاقته وحيسن التصرف يف اجلديد من املواقف

و  العقلية  السلوكية  املظاهر  مجيع  يف  نسبيا  الثابتة  الّتغريات  مجيع  هو  والّلغوية أو  واالنفعالية  االجتماعية 
 .4واحلركية الناجتة من تفاعل الفرد مع البيئة املادية واالجتماعية 

 :   جلدول اآليت ابالفرق بينهما ميكن أن نتبنّي  و 

 
 

 . 122، اآليةالتوبةسورة  - 1

العلوم التبوية,   - 2 العديلي, دار املسرية للنشر والتوزيع, عمّ نواف أمحد مسارة,    مفاهيم ومصطلحات يف  األردن،  ان,  عبد السالم موسى 
 . 67ص: م, 2008, 1ط

)املناهج والنظرايت(, جالل مشس الدين, مؤسسة الثقافة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع,    علم اللغة النفسي مناهجه ونظرايته وقضاايه  - 3
 . 1/125اإلسكندرية, د.ط, د.ت, 

 . 82م, ص2012, 2ط علم النفس التبوي, عماد عبد الرحيم الزغلول, جامعة مؤتة, األردن,مبادئ  - 4
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 م  التعلّ  الّتعليم
التعلم ليس ابلضرورة أن تكون 1         /عملية التعليم منظمة وهادفة.1 / عملية 

 وهادفة.منظمة  
/ عملية التعلم ال تتم وفق مناهج حمددة 2 / عملية التعليم تتم وفق مناهج حمددة . 2

 فقد أتيت بقصد أو بغري قصد. 
/ عملية التعليم حمددة يف زمن حمدد أي 3

)ابتدائي الرمسي  التعليم  فتة   –متوسط    -وفق 
 جامعي (   –اثنوي  

ورمبا 3 الوالدة  منذ  تبدأ  التعلم  /عملية 
 ىت وفاة الشخص . تستمر ح

/عملية التعليم تتم يف مؤسسات أعدت 4
 خصيصا هلذا الغرض. 

ال4 التعلم  عملية  ابلضرورة   /  تتطلب 
يف  التعلم  حيدث  قد  إذ  خاصة  مؤسسات  وجود 
مكان  أي  أو  املدرسة  أو  البيت  يف  أو  الشارع 

 آخر. 
/هتدف عملية التعليم إىل حتقيق أهدف 5

 .هاو نواتج تعليمية مرغوب فيمعينة أ
حتقيق 5 إىل  هتدف  التعلم  عملية   /

ومهارات  خربات  الفرد  يتعلم  فقد  معينة  أهداف 
 مرغوب فيها.

رمسية 6 جهات  تتطلب  التعليم  /عملية 
 لإلشراف عليها وتنفيذها لدى األفراد .

التعلم  6 الفرد  /عملية  ذاتية  على  تعتمد 
 .وجمهوداته

عملية 7 تؤدي  رمبا  األحيان  بعض  /يف 
إىل   سلوك التعليم  يف  املطلوب  التغري  إحداث 

اإلجراءات املتخذة لتنفيذها أو   اإلفراد بسبب سوء
 .1بسبب غياب الدافعية واالهتمام من قبل الفرد 

يف 7 التغري  فيها  يظهر  التعلم  /عملية 
دوافع  لوجود  التعلم  عملية  بسبب  األفراد  سلوك 

 ملمارسة هذه العملية.             

 

 

 

 
 .80مبادئ علم النفس التبوي, ص - 1
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توحي   الفروق  ذوأبفهذه  التعلم  دراسي  ن  مبنهج  ترتبط  ال  عفوية  سلوكية  ومكان بوال    ،طبيعة  زمان 
م   حمددين,  وفق  يسري  جنده  إذ  ذلك,  يستلزم  التعليم  دراسيبينما  حمدد   ،نهاج  وزمان  وأدوات  وسائل  وبواسطة 

 ومكان حمدد. 

 مفهوم الّتبية : -3

 التبية لغة : -أ

وربَيت   ،وربوت  ، يت يف حجرهب  رَ   : عرايبقول ابن األي  ، يف مادة "راب"  جاء يف لسان العرب البن منظور 
 وأنشد قائال :   ؛أرىب راب  وربوا  

َا َعيّن فإيّن          َيك  َسائ ال    َفَمن َ َوهب  َّكَة َمْنز يل   َرب يت    مب 

أَْرب و  : ويقول األصمعي فيهم  ،َربَ ْوت  يف بين فالن  َوَربَ ب ْت ه ورب َّْبته   .َنَشْأت   وتَ َربّيت ه  تَ ْربَي ة   أ َربّي ه   َوَربّ ْيت  فالان 
 مبعىن واحد. 

ت ه  تَ ْرب ية  َوَتربّ ي ْت ه أي َغَذْوت ه  قَاَل : هذا لكّل ما ينمو كالولد والّزرْع  َوحَنْو ه   ويقول اجلوهري:  .1ربّ ي ْ

 : وجاء يف املعجم الوسيط  

الّشيء    تعاىل  ،منا وزاد  :َور ب  ّوا     ،َرْبوا     –َراَب  قوله  العزيز  التنزيل  َزلَنا  ﴿  :ويف  أنْ  فَإَذا  دة   َهام  َااَلْرَض  َوَترى 
ّزْت َورَبْت وَأنبتت من كل زوج هبيجَعلَ  َها ال َماَء َاْهت َ   2. ﴾ي ْ

 . خلها من املاء والنباتزادت وانتفخت ملا يد 

 نشأ   :َرْبوا , َور بّوا    ، نشأ. )ريب(يف بين فالن   :ويف بين فالن  ،ويف البيت  . زاد وعال وارتفع   ،راب املاء  :ويقال
 وأخذ أكثر مما أعطى.  ،زاد  : على اخلمسني وحنوها )أْرىَب(  فيهم.

 أَه.َغّذاه  ونشّ   :وفالان .منّاه  :   )راّبه(

 .3وتغّذى وتثقَّف  تنّشأ  :  )تَ َرىّب(

 
 . 1117 /2لسان العرب,   - 1

 . 5احلج، اآلية سورة  - 2

 . 326الوسيط, صاملعجم  - 3
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: راب اجلرح واألرض واملال وكّل شيء (  ربو)مادة  يف  معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي  يف  وجاء  
 يَ ْربو ربوا , إذا زاد.

  هبا ربٌو. ٌس يف جوفه ودابة  وراب فالٌن, أي أصابه نَ فَ 

 . ]أي: غذوته[  َربّ ْيته َوتَ َربَ ْيته  :وتقول   . ما ارتفع من األرض  :والرابية   

 . 1وجّل حرام  والّراب يف كتاب اّلّل عز   .يزداد, وصاحب ه  م ْرب    وَراب املال  يَ ْربو يف الرّ اب، أي: 

 . ومعىن النشوء والّتعرع،  اللغوية للفظ التبية على معىن النمو والزايدة والتزكية  ات مع هذه الّتعريفوجت  

 التبية اصطالحا  :    -ب

الفرديةت   بناء الشخصية  التبية يف االصطالح أبهنا عملية   تقوم هبا عّدة جهات اجتماعية أمهها:   ،عرف 
الواسع, واجملتمع  واملدرسة  الفرد    األسرة  تنمية  وبيولوجيا  وهي  وسلوكيا   نفسيا   الوظيفي   ، ورعايته  للّدور  لتأهليه 

الّتنشئة, أي االرتقاء ابلفرد من مرحلة   :  واألسري واالجتماعي املتوقع منه يف حياته الرّاشدة الاّلحقة. والّتبية تعين
الب البّناء مع  الّتكّيف  قدراته على  زايدة  وأقدر هي  أعلى  أخرى  مرحلة  إىل  الّناجح   ،يئةنفسية وسلوكية  والّتعامل 

)وهي    معها.  ملواصفاته :  واجملتمع  واملدرسة  األسرة  تطوير  أو  بنفسه,  نفسه  تطوير  الفرد  هبا  ي تم  اليت  الوسيلة 
حيث   ، وأداة مقصودة للتحّول الفردي من حالة سلوكية ألخرى   ، الشخصية املرغوبة, فالّتبية وسيلة هادفة للنمو

 2(. الغاب الّتائه بسلوكياته وتعامالته اليوميةيَقر ب بدوهنا من طبيعة إنسان 

ومعىن )بس فيها وذلك بقوله:  از ووضوح ال لم( مفهوم الّتبية إبي 1111-ه 505ت )  وقد حدد الغزايل 
رج الّنبااتت األجنبية من بني الّزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه   ،الّتبية يشبه فعل الّفالح الذي يقلع الّشوك  .3( وخي 

 وهي وسيلة هادفة للكشف عن سلوك الفرد.   ، عملية ضبط  لإلنسان فالتبية  

إذا قارانها عبارته    كما أن  ،ما توصل إليه من سبقوه من علماء الّتبيةبعض  وتعريف الغزايل هذا يلخص  
املسلمني  ب املعاصرين غري  املفكرين  اإلطار ا شاسع  افرقجند  عبارات  بينه وبينهم يف  اتّفاق  أو  تشابه  أّن هناك  إذ   ,

 
 . 238  /8لّسامرائي, إبراهيم او : مهدي املخزومي, قيقحت العني, اخلليل بن أمحد الفراهيدي,  - 1

عمان  - 2 احلديثة,  التبية  دار  محدان,  زايد  حممد  واجملتمع,  الفرد  منو  يف  ودورها  وتطوراهتا  ملفاهيمها  موجز  التاريخ  عرب    األردن,   ، التبية 
 . 5ص  م,1989

 . 713م, ص1996, 1, أيوب دخل هللا, املكتبة العصرية, بريوت, طية اإلسالمية عند اإلمام الغزايلالتب - 3
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ومرّد ذلك إىل أّن  الغزايل قال ما قاله من   ،ولكن إذا أتملنا يف قوله وقوهلم وجدان هذا الّتشابه ظاهراي  فقط  ؛العام
 .1منطق اعتقادي خالص رآه اإلسالم

وهو أحد علماء علم   م( 1917ت )  يل دوركامي ومن الّتعريفات املعاصرة للّتبية عند الغربيني جند تعريف إمي
يف  و   ،االجتماع إسهامات  بقوله:    الّتبية,علم  له  يعّرفها  على )حيث  الراّشدين  أجيال  متارسه  الذي  العمل  هي 

 .2وهذا تعريف يرّكز على اجلانب اإلجرائي العلمي يف الّتبية  ( أجيال مل يتم نضجها بعد للحياة االجتماعية

 ية والتعليم : العالقة بني التب
ابلّتع التبية  عالقة  عن  احلديث  منهما إّن  لكل  تعريف  إعطاء  يستلزم  يتلّقاه ليم  ما  كل  تعين  فالّتبية   ,

سواء أكانت هذه التأثريات واردة بقصد أو بغري قصد   ، اإلنسان من أتثريات يف خمتلف عناصر احلياة احمليطة به
 .3ومعىن هذا أنه ال تقتصر على ما يتلّقاه اإلنسان يف معاهد الّتعليم املعروفة   ،وسواء أكانت حّية أو غري حّية

الّتعليم   طابع فأما  أيخذ  والّتعليم  آخر,  إىل  من شخص  معلومات  مبوجبه حتويل  يتم  الذي  الّنشاط  هو 
 .4وهادف وواضح يف مستوايته الفردية واالجتماعية واملدرسية   نشاط منظّم

فن   أو   ، فالّتعليم جزء من الّتبية العقلية والغرض منه كسب املعرفة وكسب املهارة والّدراية بعلم من العلوم
 .5أو حرفة من احلرف  ، من الفنون 
الّتبية   الّتعليم عملية تقع داخل دائرة  أّن  من   اوابعتباره جزء  .بية أعم وأمشل منهوالتّ   ،فهو أضيق  ،كما 

 الّتبية يّتجه إىل املعرفة والّتفكري دون أي مظهر آخر من مظاهر تربية الطّفل مبعناه الّشامل. 
 وتتمّيز الّتبية عن الّتعليم :  -

سط الذي بطابعها الّشمويل واملعّقد, فهي عملية معّقدة تشمل خمتلف حلظات الّتفاعل بني اإلنسان والو 
 .عيش فيهي

 .6ل حالة تربوية خاصة يف وضعية مشولية هي الّتبيةّن الّتعليم يشكّ إ ومنه ميكن القول:  
 

  

 
 . 137ص ، املرجع السابقانظر  - 1

 أصول التبية : ينظر - 2

 . 32ص  م, 2005, 2ط دار الفكر العريب, القاهرة, سعيد إمساعيل علي,  فقه التبية )مدخل إىل العلوم التبوية (,  - 3

 . 25م, ص2014, 1ط اإلمارات,  ،عبد السالم اجلعافرة وآخرون, دار الكتاب اجلامعي, العني مدخل إىل علم التبية, - 4

 . 33ص فقه التبية, - 5

 . 25ص  مدخل إىل علم التبية, - 6
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 املبحث الثاين : اتريخ التعليم 
الرباري والصحاري، التقليدي كانت   ملّا كان اإلنسان قدميا يعيش يف  البدائي  الّنظام  يعيش على  وكان 

مثّ التفت إىل أنّه البّد   ،فظّل مسايرا هلذه الطبيعة ومتحمال  لقساوهتا  وقساوهتا،حياته صعبة نظرا لصعوبة الطبيعة  
إذ كان   وكانت الطبيعة مصدرا  لذلك،   فما وجد احلّل إالّ يف الّتعليم.  للخروج من هذه احلياة وتغيري ما يب تغيريه، 

ب فشيئا   فيها من شجر وحجر وهنر.....وشيئا   ما  ويكد يستنطق كّل  يتعّلم  ويتطورأ  الّتعليم   ،تشف  ومنه أصبح 
 . ومصاحبة ومالزمة له ،عملّية مهّمة لديه

القضية سواء  التعليم مصاحبة ومالزمة لإلنسان فالبّد من معرفة جذور وإرهاصات هذه  أّن عملية  ومبا 
 . الغرب والعرب،  وقد خصصنا هذا املبحث للحديث عن اتريخ التعليم عند كليهما عند الغرب  أو عند العرب.

 الّتعليم عند الغرب :  -1
وفيما يلي عرض لبداية الّتعليم عند بعض األقوام   ،منذ القدم  االشك أّن الّتعليم عند الغرب كان سائد 

  ( إسرائيل    –اليوانن  الغربية  خفي  –الّصني    –اهلنود    -بنو  قمنا إبشارات   ) الّتعليم الياابن  بداية  إىل  توحي  فة 
الفردية يف   يواننيني ابعتبار اليوانن هي من فتحت جماال  واسعا  لنمو الّشخصية , مث فّصلنا يف ذلك عند العندهم

 اخل.  مجيع مظاهرها الّسياسية منها واخللقية والعلمية والفّنية
 الّتبية عند اهلنود :   -أ

سنة قبل   200إّن الّتبية والّتعليم يف اهلند اعتمد مصادر تربوية قدمية هي العقائد اليت سادت آنذاك منذ  
كتابو   ،امليالد ما   االفيد   على  بكل  الّدين  طريق  عن  العلم  وتعين  جمهول(  )  مثل هو  هبم  اخلاصة  والدايانت   ، 
الّتبية والّتعليم  .البوذيةو ية,  تالربامها الطّبقي االجتماعي أثر واضح يف تشكيل نظام  للّدين والّنظام  وكانت   ،وكان 

الرب  الّدين من  اهلنود وذلك لضمان   ، ن وغريهممها االّتبية خاضعة لرجال  اقتصرت على عدد قليل من  تربية  وهي 
 .1وال يعلوها مشاعة للجميع  ،حفظ أسرار الّنصوص املقّدسة 

 نذكر التايل :   ومن مالمح الفكر الّتبوي يف اهلند القدمية
مهانيني :    عند الربا

الّتبية عندهم   واجلسم, فكان اجلسم يبقى على هيئة واحدة مدة ىل الّتحكم يف العقل واإلرادة  إ هدفت 
والّرغبات  ، طويلة الّنزعات  على  للّسيطرة  ضروراي   الّتحكم  هذا  الّتبية   ،وكان  وعماد  الّتبية,  غاية  الّنظام  وكان 

 الربامهانية هو املعّلم. 
 عند البوذية : 

 وهي يف ذلك تتكون من أربع حقائق نبيلة:  الروحي،والّتبية البوذية نلمحها من دعوهتا للّزهد والسمّو  
 

 
 . 53م, ص2006, 3ط الفكر التبوي مدارسه واجتاهات تطوره, مصطفى عبد القادر زايدة وآخرون, مكتبة الرشد, - 1
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 . الوجود شقاء  -1
 يتسبب الّشقاء يف الّرغبات األاننية.  -2
 ميكن تدمري الّرغبات األاننية .  -3
 وخطواته هي :  ،يتم تدمري هذه الرغبات ابتباع طريق ذي مثان شعب  -4
 الفهم السليم .   -أ

 الغرض الّصحيح .   -ب
 القول احلسن .   -ج
 الّسلوك القومي .   -د
 املهنة املناسبة. -ه 
 احملاولة اجلادة .   -و
 اليقظة الواعية .   -ز
 الّتكيز الّصادق .   -ح

اآلداب   اهلنديةوعلى هذا األساس حّلت  الّتبية  للحكمة واآلدب يف  الفيدا كمصدر  أّما   ،البوذية حمل 
ليبدأ دراسته   ،وينهيها يف سّن العشرين  ،نظام وطريقة الّتعليم عند البوذية فكان يبدأ عند التالميذ يف سن السادسة

جنح   امن اجلامعات البوذية إذ, وبعدها قد يلتحق بواحدة  اخل  العليا يف الّشعر واملنطق والفلسفة وامليتافيزقيا والّطب
 يف امتحان القبول . 

ابلّدين,   الّصّلة  وثيقة  اهلنود كانت  والّتعليم عند  الّتبية  أّن  الّديين على   فاملالحظ  اجلانب  أثر  و ّضَح  إذ 
يف الّتبية والّتعليم, ويظهر ذلك جليا  عندما حلت اآلداب البوذية حمل الفيدا كمصدر للحكمة واألخالق والّتبية  

 .1اهلند 
ماكن التعليم عند اهلنود بدأت يف قلب الّريف حتت ظل األشجار, أو حتت األروقة يف إن أوعلى العموم ف

وكانت التمارين على الكتابة جتري يف العهود األوىل ابخلط على الّرمل بواسطة القضبان مث على سعاف  ، أاّيم املطر
 اليابسة بواسطة  املداد .   وراق البالاننعلى أ وأخريا     ،الّنخل بواسطة قضبان من احلديد 

 الّتبية عند بين إسرائيل: -ب
جاء يف الكتاب   أي ما   ،كانت الّتبية عندهم حمصورة يف املنزل, فكان األب يعّلم أبناءه األمور الّدينية

فحمل الّناس على الّتبية جربا    ،ىل أن جاء يوشع بن محال أحد مشهوري اليهودإوبقي األمر على ذلك    ،املقّدس
 وحتّملهم ملساعدة املدرسة أبعبائها وتكاليفها. 

 
 . 57القادر زايدة وآخرون, ص:املرجع السابق :الفكر التبوي مدارسه واجتاهات تطوره, مصطفى عبد  - 1
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القسم   التالميذ يف  اعتمدوها عدم جماوزة  اليت  القوانني  أهل   ،تلميذا    25أّما  تكّلف  ذلك  زاد عن  وإن 
ضوا أبن يكون انظر تلميذا  وجب نصب معّلمني, كما فر   40املدينة إبياد مساعد لّلمعلم, أّما إذا جتاوز العدد  

دوا على الّصرب كصفة يب أن يتحّلى هبا ااملدرسة متزوجا  ألهنم ال يضعون ثقتهم إال ابملعلمني املتزوجني, كما اعت
 املعّلم.

الفلك وعلم  اّلطبيعي  الّتاريخ  ومبادئ  والكتابة  القراءة  على  يقتصر  تعليمهم  أّن   ، وكان  البديهي  ومن 
 مايلّقنونه.  الكتاب املقّدس كان يف مقّدمة 

حىّت أّن عقوابهتم    ، ومتّيزوا ابلّلني واملالطفة يف تعليمه  ،واخّتذ املعّلمون من املطالعة وسيلة لتهذيب الطّفل 
 1احلرمان من اّلطعام مث الّضرب بعد ذلك.   كانت أخّف كالّلطم بيد  واحدة ,

ّدس من طرف األب, مّث تغرّي األمر فالّتبية عند بين إسرائيل بدأت منزلية مقتصرة على تعليم الكتاب املق 
بعد جميء يوشع بن مجال الذي غرّي نظام الّتبية من املنزل إىل املدرسة, فأصبحت الّتبية هلا نظام خاص ابلتالميذ, 

 وكان أّوهلا وأمّهها الكتاب املقّدس هذا قبل ظهور املسحية.  ،واقتصرت الّتبية آنذاك على مواد قليلة
 :  ينيالّصينالتبية عند   -ج

عادات  على  الفرد  وتنشئة  احملافظة  بروح  تتصف  فهي  الشرقية,  للّتبية  الواضح  النموذج  الّصينية  الّتبية 
فا   ، فكرية وعلمية املطلق واجلمود,  الّرتيبة والّسكون  فيها ابحلياة  الّصيين  الّشعب  لّتعليم عنده آيّل صورّي ال ومتّيز 

فطرق الّتدريس عندهم   . بتكوين اخللق احلقيقي العميق أكثر مما ي عىَن   ، العمل والّسلوك ابلّلباقة يف  املعّلم فيه إالّ  ي عىن
ويكرر   ت عىن بكتابه لوحده  تلميذ عندهم خيتلي  امللكات فكل  الفكر وتعّهد  بتكوين  الّذاكرة واحلافظة ال  بتمرين 

يرسخ يف ذهنه  ،وبصوت  عال    ،درسه مرات عديدة قراءته على أستاذه  .حىت  النظر  -غيبا     ويعيد  ىل إ أي بدون 
يف القراءة حىت كانت كل قرية حتتوي على مدرسة من أجل نشر العلم غري أهنّا    إسراع  ، وبصوت عال    –الكتاب

تتغلغل إىل األعماق هتدف إىل نقل األفكار واملعلومات نقال   ثقافة سطحية ال  ال إىل تكوين شخصية   ، كانت 
 .2انمية متكاملة 

املعيار  لديهم هي  فاالمتحاانت  تقاليد شكلية صورية,  فيه من  وما  الّتعليم عندهم ابجلمود  اتّصف  فقد 
احلكومة موظفو  به  ي  ن َْتَخب   فياوالن  ،الذي  واحتامه،  جح  الشعب  ثقة  موضع  يكون  يرتديه ها  خاص  لباس  وله 

 .عياد واملواسمارة يف احلفالت واألوله الّصد  ،وأومسة خاصة حيملها
اجتازوا   ي وجتر  اّلذين  املعّلمني  كبار  إىل  إبدارهتا  تعهد  اليت  احلكومة  إشراف  حتت  االمتحاانت  هذه 

 قسام: أ  ةىل ثالثإوتقّسم هذه االمتحاانت   ، االمتحاانت نفسها
 امتحاانت الدرجة األوىل :  -1

 
 . 6، 5م, ص1903 مصر,  , عبد العزيز جاويش, مطبعة الشعب,الطرق احلديثة للتبية والتعليم  غنية املؤدبني يف  - 1

 . 32ص املرجع نفسه, - 2
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يها أن ينشئ ثالث رسائل يف موضوعات خمتارة من ويطلب من الطّالب ف  ،مرّة كل ثالثة أعوام  ي وجتر 
كونفوشيوش" ملدة    ، "كتاب  عن غريه  منفصال   كتابة   24ويوضع يف حجرة خاصة  عقله يف  ساعة حىت يهد 

 %. 4تتجاوز   ونسبة النجاح فيها ضئيلة ال   ، املوضوعات
 امتحاانت الدرجة الثانية :   -2

وجتري مرة كل ثالثة أعوام غري  ، وىلت الدرجة األأشهر من امتحاان 4بعد مضي هذه االمتحاانت وتقام 
 %. 1  ونسبة الّنجاح فيها ضئيلة ال تتجاوز   ، حيث تقّدر بثالثة أايم ،أن م ّدهَتا أكثر من امتحاانت الّدرجة األوىل 

 امتحاانت الدرجة الثالثة :   -3
 االمتحاانت الّسابقة. يوما , ونسبة الّنجاح فيها أكرب من    وتدوم ثالثة عشر  ، وتقام يف العاصمة

 يلي :   من املوضوعات املقدمة فيها ما -*
أن يكون اإلنسان مقتدرا  ويطلب املعونة من العاجزين, أن يكون عاملا  ويطلب العلم من اجلاهل أن   -1

 غنّيا  ويظهر مبظاهر الفقر.يكون  
 أمينا .   أن يكون الّرجل املخلص ذكّيا    -2
 .1ياه" عرض موضوع "خضرة الّتالل وامل  -3
 التعليم عند الياابن : -د

اعتمد على رواية األساطري   فواي( يف الياابن منذ أقدم العصور بكونه تعليما  شماماع رف الّتعليم )كيواكو  
واألعر  ابلتاريخ  املتعلقة  اثية  الت  معارفه من جيل    ،فاوالقصص  واحملاكاة  آ ىل  إ لتنقل  التقليد  إىل   ىأدّ   مماخر عرب 

من اآلابء إىل   ةانتشار الرواايت الشعبية على نطاق واسع, ويف أثر اكتساب املهارات الالزم للحياة اليومية تدرييا  
 األبناء.

امليالديني مع  الّسابع  القرن  السادس ومطلع  القرن  أواخر  الياابن  والكتابة يف  القراءة  تعليم  عملية  بدأت 
الداينة )البوذية             ( واتباع نظام األحرف اّلذي تزامن مع دخول  بداية االنفتاح على الثقافة الصينية  

م عالقتها من حيث املقاطع والرموز التصويرية اليت عرفت ب  )كاجني            ( ذات دالّصينية على الّرغم من ع
 .2وزه آالف احلروف األسلوب الكتايب املعقد اّلذي ال يستند إىل قواعد هجائية دقيقة، وبلغ عدد مقاطعه ورم

 الّتبية عند اليوانن : -ه
ي سبق إليها من قبل مل   عن غريهم هو وضع القوانني واملسائل العلمية والعملية اليت  نياليوانني  ميّيز  إّن ما 

الّنفس بعلم  اشتغلوا  فالسفتها  من  كثريا   أطواره  ، فإن ّ مجيع  يف  العقل  أحوال  غايتهم    ،ودرسوا  كانت  أثينا  فأهل 

 
 . 35 -32ص  املرجع السابق, - 1

نسانية, جامعة  كلية التبية األساسية للعلوم التبوية اإلجملة  مىن عبد اجلبار عبود,    وليد عبود حممد,  م,1600التعليم يف الياابن إىل عام    - 2
 . 570م, ص2016 ان,ر يز , ح27اببل, العدد
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 إذ كانوا يدفعون ابلعقول يف ذلك شوطا  بعيدا , بينما عنايتهم ابألجسام كانوا ال   العظمى هي تربية عقول الّناس,
ألجسام بدل العقول, يصرفون فيها إاّل شيئا  يسريا  من زمنهم وعنايتهم. أّما أهل إسبارطة فكانوا يقّدمون العناية اب

البدنية والعافية اجلسمية ليكون قواي  متصّداي   الّرايضة  أفانني  يناله من  الّرجل مبا  القصوى استفادة  وكانت غايتهم 
 للمخاوف واحلروب. 

 يلي:   ومن النتائج املتوّصل إليها من خالل التبية عند اليواننيني ما
ها الّتبية عندهم االعتدال والّتناسب بني اجلسم والعقل إّن يف مقّدمة األغراض اليت كانت ترمي إلي  -1

 على الّسواء.
الغرض األمثل من املعّلم تعويد الّناشئة الّنظام يف األعمال وهتذيب األخالق ال تعّلم الّتالميذ مسائل   -2

 بها.عَ الفنون املختلفة واإلطاحة هبم يف مهاوي ش  
أي وسيلة إىل   ،ى هبا إمّنا يقصد هبا أن تكون وسيلة ال غاية الّرايضة البدنية وإن وجبت العناية الكرب   -3

يكون إاّل يف اجلسم   ضرورة أّن العقل الّسليم ال   ،من األمراض والعلل والّضعف واالحنالل  حفظ اجلسم صحيحا  
 الّسليم. 

  الواسطة العظمى والطريقة املثلى للّتعليم هي :   -4
وإمّنا األخذ والّرد والبحث   ،الطريقة على عدم حفظ األحكام  وتعتمد هذه   ، املناقشة أو طريقة التحاور  -أ

 والّتمثيل بني املعّلم واملتعّلم . 
 الّشرح واإليضاح.   -ب
 . ىل مبادئهأي الّرجوع ابلشيء إ ،الّتحليل  / -ج
تعليمهم املوسيقى وذلك لداللة حرصهم على تربية االنفعاالت الّنفسانية يف النوع اإلنساين لتهذيب  / -5

 .1س وتلطيفها الّنف
 اتريخ التعليم عند العرب  -2

لقوله:  وذلك  عبادته  وهي  لغاية  خلقه  وإمّنا  عبثا   خيلقه  مل  اإلنسان  وتعاىل  سبحانه  اّلّل  خلق  عندما 
َنا اَل ت  ْرَجع ون﴿ م  إَلي ْ م َعَبثا  َوأَّنك   .2﴾ َأفحسبت م  َأمّنَا َخَلْقَناك 

: أيضا   َخَلْقت   ﴿  وقوله  َأْن َوَما  أ ر يد   َوَما  ر ْزق   ْن  م  ْم  ه  ن ْ م  أ ر يد   َما   )( ل ي َْعب د ون   إ الَّ  ْنَس  َواإْل  اجلْ نَّ 
 ّبد من معرفة أوامره ونواهيه.  ال   ،أي عبادة اّلّل سبحانه وتعاىل   ،ولتحقيق هذه الغاية  3﴾ ي ْطع م ون  

 
 . 8ص املرجع السابق،  - 1

 . 115، اآليةمنونؤ املسورة  - 2

 . 57، 56، اآليتانالذارايتسورة  - 3
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و  عليه  اّلرس ول صلى هللا  الوَقد خ ّص  هبذه  مع َسّلم  وهو  البشريةم ه ّمة  القرآن   ،لم  عليه  أنزل  م ذ  وذلك 
َعَلق  ﴿وأول ما أنزل عليه قوله تعاىل:    ،الكرمي  ْن  ْنَساَن م  اإْل  الَّذ ي َخَلَق )( َخَلَق  ْسم  رَبّ َك  َرْأ اب  ق ْ فحمل صلى   1﴾ ا

تبعه يف ذلك الّصحابة وغريهم من الّتابعني و   ، وبدأ يف نشر العلم وتعليم تعاليم الّدين  ، اّلّل عليه وسلم هذه الّرسالة
 ينشرون العلم خدمة للموىل سبحانه وتعاىل واستجابة ملا أمر به.

وكان يَ ّتكئ على التجربة فيسري سريا    ،فالّتعليم يف ابدئ أمره َظَهَر ضئيال  عند اجلماعات األوىل من البشر"
مع اإل  بطيئا   أّن  على  َتد ل   والشواهد  واألحوال,  مظاهر الّزمان  من  التعاليم  يتلقى  كان  األوىل  عصوره  يف  نسان 

 . "الطّبيعة وأحوال احليوان إبهلام من اّلّل تعاىل
األخبار علم  أهل  السري  ،والعرب  معرفة  النجوم   ومعدن  مطالع  أبوقات  معرفة  هلم  وكانت  واألمصار, 

الك أبنواء  وعلم  وأمطارها.ومغارهبا,  أمّيني  واكب  كانوا  اكتسبوها   ،فالبدو  فنون  مجلة  إىل  َهَدهْت م  احلاجة  ولكن 
واإل النجوم  وعلم  واخلطابة  كالشعر  والّسماع  ابلّرواية  وتناقلوها  واأل ابلتجربة  والّطب نسان  األرض  ووصف  خبار 

 . واألنواء اخل
فيها شاعر أتت القبائل فهّنأهتا بذلك   إذ كانت قبائل العرب إذا نبغ  ،والشك أن الشعر أكثر علوم العرب

فمنهم    ، أما أدايهنم فتنوعت واختلفت  .واجتمعت الّنساء يلعنب ابملزامري كما يصنعن ابألعراس  ، وصنعت األطعمة
 .2ة والزاندقة واليهود والّنصارى اخل والصابئاملوحدون وعبدة األصنام وعّباد الشمس وعباد القمر  

إمّنا كان عشوائيا    ،ما  حم َكفالتعليم يف اجلاهلية مل يكن    ومل يكن له منهج أو ذا طريق حمدد يسري وفقه, 
مصدره الطبيعة  ع ل وما    ، وكانت  اكتسبوا  أهّنم  إاّل  أ ّميَّتهم  جتارهبم  ورغم  طريق  ابلّرواية   ،عن  بينهم  فيما  وتوارثوها 

 والّسماع كما أشران سابقا . 
بقاءه  ،أبطل  أبطل من عاداهتم ما   فلما جاء اإلسالم  اّلّل  فاإلسالم هو   ، وأبقى منها ما اختار 

الوحيد من  به  بني سائر  الّدين  العلم واألمر ابالّتصاف  انفرد ابلّتنويه بفضل  الذي  . قال تعاىل 3األداين 
َا يَ َتذَ ﴿" وَن إ منَّ وَن َوالَّذ يَن اَل يَ ْعَلم  ر  أ ول و اأْلَْلَباب  ق ْل َهْل َيْسَتو ي الَّذ يَن يَ ْعَلم   .4" ﴾كَّ

هذا الغرض قادهم إىل الّتزيد من أمور كثرية ،  وكان الغرض من الّتبية عند املسلمني غرضا  دينيا  و دنيواي  
لدينهم إصالح  والّتاريخ   ، ودنياهم  فيها  الّلسان  علوم  بدراسة  اعتنوا  كما  والشريعة,  الّدين  علوم  بتدريس  فاعتنوا 
 والفيزايء والّطب اخل.   واجلغرافيا والكيمياء

 
 . 2،  1، اآليتانالعلقسورة  - 1

حىت   - 2 القدمية  العصور  من  التاريخ  عرب  بريوت  التبية  للماليني,  العلم  دار  الدامي,  عبد  هللا  عبد  العشرين,  القرن  ,  1ط  لبنان,   ، أوائل 
 . 134ص  م,1973

 . 135أليس الصبح بقريب, ص - 3

 . 9، اآليةالزمرسورة  - 4
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الّتبية اجلامعة كانت م ْنط ل َقا   د حضارة رائعة قّدمت للعامل زادا  ثقافيا  علميا  كان هو يهل م يف تشي  وهذه 
 . 1يثة األساس يف تطور احلضارة احلد

إىل عامل منتظم ممنهج ساد  ، فظهور اإلسالم مرحلة انتقالية من عامل سادت فيه العشوائية والّنظام والالّنظام
 فيه الّنظام واالستقرار. 

 أمكنة الّتعليم قبل ظهور اإلسالم :   -*
كاملساجد ومنازل العلماء ودكاكني   ،الّتعليم يف بداية األمر كان يف شكل حلقات تعقد يف أماكن خمتلفة

 الّكتاب وما إىل ذلك. 
 الك تاب :   -1

وكان الك ّتاب عبارة عن مكان   ،وقد يطلق عليه أحياان  اسم مكتب  ،وهو أحد مراكز الّتعليم يف اإلسالم
 ة.مة من مجلة خيام احلي يف الَباديأوخي  ، أو ملحقة ،حجرة جماورة للمسجد  أو   ،مستقل أو غرفة يف منزل

ففي اجلزائر العاصمة وتلمسان ت َسمى الكّتاب   ، وللكّتاب عدة  أمساء ختتلف ابختالف املناطق والبلدان 
أّما عند القرآنية ابملسيد,  املدرسة  الريفي  أو  اجلامع نيبعض  فيسمى  والّرابط  فاس  اجلزائري ويف  التل  وي سمى   ،  يف 

 . 2إخل   طلق عليه الّرحالة اجلزائريون اسم املعمرة وي  ،الشريعة بقسنطينة ووهران واملغرب األقصى مبناطق التل
 القصور :   -2
وهذا الّنوع من الّتعليم يرتبط ابلك ّتاب ألن هدف كليهما هو تعليم الصبيان, غري أن املنهاج يف القصور   

الكّتاب. املنهاج يف  الّصبا   خيتلف عن  يتجاوز عهد  واملعّلم حىّت  يشارك يف وضعه  أو  األب  يضعه  هنا  فاملنهاج 
 املساجد أو املدارس.   وينتقل من مستوى تلميذ الك تاب إىل مستوى الطّالب يف حلقات

 حوانيت الورّاقني :   -3
ومل يكن ابئعو الكتب يف العواصم والبلدان املختلفة,    وانتشرت سريعا    ،وظهرت يف مطلع الّدولة العباسية  

إمّنا كانوا يف معظم األحيان أدابء ذوي ثقافة يسعون لّلّذة العقلية من وراء هذه احلرفة.   ، نشدون الربحجمرد جتار ي
ن  اب"  املعروف ب احملسن بن احلسني بن علي العبسيّ  ه( صاحب الفهرست,380ابن الّندمي) وأشهر هؤالء الورّاقني

 ( مؤلف معجم األدابء ومعجم البلدان. ه 626ت  وايقوت احلموي)  ،ك"كوج  
 نازل العلماء: م  -4

ابن  عليه وسلم دار األرقم  رسول صلى هللايوم اختذ ال  ،بدأ الّتعليم يف اإلسالم ابملنازل قبل نشأة املساجد
تبعه  اه( مركز 55أيب األرقم ) الرسول   ،يلتقي فيه أبصحابه ومن  الّدين اجلديد, إضافة إىل بيت  ليعّلمهم مبادئ 

 
 . 146التبية عرب التاريخ, ص - 1

اجلزائرية  - 2 الوطنية  واحلركة  االستعماري  التسلط  أبو  1954-م1830سياسة  حيىي  وزارة  م,  السابعة,  السنة  املسجد  رسالة  جملة:  عزيز, 
 . 71ص م2009ه, أفريل1430الشؤون الدينية واألوقاف, اجلزائر, العدد الرابع, ربيع الثاين 
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فغدت بعض املنازل   ،حوله املسلمون ليعّلمهم ويزكيهم  نزله, ويلتفّ صلى اّلّل عليه وسلم مبكة حيث كان يلس مب
 منها :  ؛ نذكرسنيفيما بعد ملتقى للطالب واملدرّ 
ه( , حممد بن طاهر بن هبرام, أّما 275-م888, منزل أيب سليمان الّسجستاين) منزل الرئيس ابن سينا

 . م(1111-ه 504الغزايل )  منازل العلم القدامى فاشتهر منها منزل أو دار اإلمام  
 الّصالوانت األدبية :   -5

القصور  بتاريخ  اخللفاء  ،ويرتبط اترخيها  قصور  معاوية   ، وابخلصوص  عهد  األدبية يف  الّصالوانت  فبدأت 
له وحيّدثوه عن اتريخ العرب ا  اخلليفة األموي األول, فكان يستدعي بعض العلماء واألدابء وأرابب الّسري ليقرؤو 

 أو عن اتريخ ملوك الف رس ونظم حكوماهتم وإدارهتم وَسرْي األمور يف ممالكهم.  ،هريةومواقعهم الشّ 
الش عراء  اّلذي كان يعقد يف جملسه م ناظرات بني  الّرشيد  األدبية يف عهد  الصالوانت  وَقْد ن ّشطت هذه 

الفقهاء بني  واألدابء  ، ومناقشات  الفتوى  أهل  بني  اللّ   ،ومساجالت  املناظرة  منها  بني واشتهرت  الّشهرية  غوية 
 م(. 805  -ه 189م( والكسائي)796-ه180سيبويه)

 البادية :  -6
بقيت الّلغة سليمة متاما  يف البوادي اليت   ،بينما كان الّلحن يفشو يف احلضر حيث اختلط العرب ابألعاجم

ع تؤخذ  الذين  هم   البدو  أصبح  األساس  هذا  وعلى  لغتهم,  فسدْت  َمن  وال  األعاجم  إليها  جتذب  الّلغة مل  نهم 
وال  . الصحيحة القرى  إىل  فوفدوا  الفرصة,  هذه  البدو  ي عّلمون  فانتهز  نفسه أخذ أانس آخرون   ، م د ن  الوقت  ويف 

 .1يهجرون احلضر ويذهبون إىل البوادي ليتعّلموا الّلغة من منبعها األصيل
 املساجد :   -7

 مهها : أهاما  حيث كانت تقوم بوظائف متعددة   تربواي    لعبت املساجد دورا  
 للعبادة والّصالة.   أهّنا كانت دورا    -أ

هامة تعقد هبا حلقات العلماء لدراسة القرآن الكرمي والفقه والّلغة  أهّنا كانت مراكز تربوية وثقافية    -ب
 كما كانت أماكن للفتوى. 

 .2كمعاهد لتعليم الّناشئة أصول الّدين والّلغة واألدب   أهّنا كانت تستخدم أيضا    -ج
حّيا يف املدينة بدون والعناية ابملساجد كانت ظاهرة ابرزة يف اجملتمع اجلزائري املسلم فال تكاد جتد قرية أو 

وهو قلب القرية  ،وَمْنشط احلياة العلمية واالجتماعية ، وجممع األعيان  ،فقد كان املسجد هو ملتقى العباد ،مسجد
 وروح احلي يف املدينة. ،يف الريف

 
 . 146التبية عرب التاريخ, ص - 1

 . 70ص رسالة املسجد, مقال: م, 1954-م1830سياسة التسلط االستعماري واحلركة الوطنية اجلزائرية  - 2
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شتكون كما كانوا مجيعا  ي   ،يف بنائه  وهو أيضا  الرابطة بني أهل القرية واملدينة أو احلي ألهنم يشتكون مجيعا  
 .1يف أداء الوظائف 

 التعليم بعد ظهور املدارس : 
وما نشأت فكرة وضع املدارس لدراسة   ،عرضنا فيما سبق أن التعليم يف بدايته مل يكن له مدارس حمدّدة 

 العلوم بل كانت األماكن مفتوحة وبسيطة كالكتاتيب واحلوانيت إخل. 
م( حلقة الّطب اليت فَ ّوض 775-ه158ّما وضع أبو جعفر املنصور) ظهور املدارس فكان يف بغداد ل  أّما 

وكانت هذه احللقة جممعا  لعلماء الّطب .  ه(218أمرها إىل "فرات بن سحتااث" الفارسي الطبيب يف حدود سنة )
م( دار احلكمة لتمجة كتب العلوم اجلديدة ونسخها, 218-م 833ليتذكروا علمهم وجتارهبم, وبعده وضع املأمون) 

ووسائلها الّشرعية  للعلوم  ببغداد  ذلك  بعد  املدارس  كانت  الّنظامية  ،مث  املدرسة  املدرسة   ،فكانت  سبقتها  وقد 
نيسابو  يف  أيب   ، رالّنظامية  عن  الفقه,  أصول  احلرمني  إمام  فيها  أخذ  اليت  البيهقي  مدرسة  نيسابور  مدرسة  وقبل 
اإلسكايف) سنة    ، ه(452القاسم  بن 434يف  نصر  بناها  الّنظامية  املدرسة  قبل  السعدية  املدرسة  أيضا   ه 

 . ملا كان واليا  يف نيسابورالسلطان حممود    م( أخو997-ه 387سبكتكني)
فكان الّصوفية  مدارسوا  أّما  وأوالها   ، يؤّسسون  خانقاه،  منها  الدين   الواحدة  صالح  مدرسة  وأشهرها 

 .2موىل اخلليفة   "سعداءاليت جعلها يف دار "سعيد ال  ه(589-م1193األيويب)
وتنسب مدرسة اخلنقة إىل مؤسسها   ،ومدرسة مازونة  ،ومن أشهر املدارس يف غري العواصم مدرسة اخلنقة

وكانت مقصد  لذلك ت ّسمى ابلّناصرية. وقد اشتهرت بعلوم النحو والفقه واحلديث.م أمحد بن انصر, 1171سنة 
 وحىت قسنطينة وعنابة.  ، واألوراس  ، ووادي سوف  ، طلبة الزيبان 

أّما مدرسة مازونة فقد كانت على درجة كبرية من األمهية يف النواحي الغربية من البالد, وكان هلا نظام 
متينة   وتقاليد  األقصىراسخ  واملغرب  واألندلس  تلمسان  يف  ابلتعليم  أقدم   .استمدهتا من صلتها  من  أيضا   وهي 

 .3املدارس اليت أّسست يف العهد العثماين 

  

 
 . 246/ 1 م, 2009, 6اتريخ اجلزائر الثقايف, أبو القاسم سعد هللا, دار البصائر, اجلزائر, ط - 1

 . 50أليس الصبح بقريب, ص - 2

 . 274/ 1اتريخ اجلزائر الثقايف,  - 3
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 التعليم  أماكن:  األول املبحث

 متهيد 

 فخالل   السابقة،  احلقبة  عن   متيزها   خبصائص   فتة   كل   متيزت  حيث   خمتلفة،   زمنية  ا حقب    اجلزائر  عاشت 
 وانقلبت  الفتة   تلك   اسوّدت  كما   ،والتشريد   والقتل   العنف  من   دوامة  يف   اجلزائر  دخلت   الفرنسي  االحتالل  حكم

 والصغري   الكبري   منه  يعاين   احتالل  وطأة  حتت  وطن ال  بقيو   ،استقرارالال  و  أمان الال  إىل  واستقرار  أمان    من   األوضاع
 كل   نفوس  يف انرا  وأشعل  ، الضمائر  أيقظ  التسلط   هذا  أن  إال  ،واملريض  والصحيح   ،والصيب   والعجوز   ، والرجل  واملرأة

 . للوطن  حب  ذرة  ولو  له   من

 ابلّسيف   جاهد  من   فمنهم  , له  فتصّدوا   االحتالل،  ونويكافح  ونيواجه  واحد  رجل   وقفة   اجلزائريون  وقف
 مجعية   أعضاء  فعل  كما   ،اخلفيّ   اجملاهد  وقفة  وقف  من  ومنهم  ، علنا  جاهد   من  ومنهم  ، ابلقلم  جاهد  من   ومنهم

 وحممد   الّتبسي  والعريب   ،ابديس   بن   احلميد  كعبد ووّجهوا وأرشدوا  وأصلحوا   عّلموا   الّلذين  اجلزائريني  املسلمني   العلماء 
 .عليهم  هللا   رمحة  اإلبراهيمي  البشري

 اليت   األخرى   جهوده   بني   من  اإلبراهيمي  للبشري  التعليمية  اجلهود  استخراج  على  هذا  حبثنا  يف  وقفنا   وقد 
 نظرا  الشخصية  حياته  ن م  معتصرة  خمتصرة  بنبذة  مبتدئني  ،والوعظية  واإلرشادية  اإلصالحية  كجهوده   ، هبا  ع رف

 .حياته درست  يت ال  والبحوث   الكتب  كل   يف وانتشارها  لتوّفرها

 : اإلبراهيمي البشري  حممد الشيخ  حياة من نبذة

 : ومولده ونسبه أصله-1

 شهر   من   14  اخلميس   يوم   مواليد  من   اإلبراهيمي،  عمر  بن  الّسعدي   حممد   بن  البشري   حممد   الكامل  امسه
 والية   إبراهيم  أوالد   مدينة  من   ، ريغة  قبيلة  ،الطري  قصر  يف   م 1889  جوان   13  ل  املوافق  ، ه1306  سنة  شوال

  مالزمة  والزمه   ،تربيته  على  قام   الذي   اإلبراهيمي  املكي  حممد  الشيخ   عمه   يد  على  األوىل   دروسه   تلقى   سطيف،
 .1كبرية 

 

 

 
 . 14ص ،ه، 1438 ،2ط  العاملية للطباعة واخلدمات، حممد بن قاسم انصر بوحجام، الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي والشباب، -1
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 :مؤلفاته-2

 املقاالت   من   كبريا  عددا  لنا   ترك  كما   األدبية،و   الّلغوية   املؤلفات   من   جمموعة  اإلبراهيمي  البشري   الشيخ  ترك
 مث  ،م 1939-1935  األوىل   سلسلتها  يف   البصائر  وجريدة   ،م1939-1925  الّشهاب  جملة   جريدة   يف   املكتوبة

 م1956  أفريل  16  توقفها  حني   إىل   م1947  جويلية  25  يوم   إنشائها   منذ  حتريرها   رأس   اليت  الثانية  سلسلتها  يف
 .فيها   املكثرين  الكّتاب  من   وكان

 :فهي  -  املفقود   حكم   يف بعضها   أن   العلم   مع –  كتبه  أّما

 . البصائر  عيون   مقاالت  -

 . ابجلزائر  العامية  الّلهجة  يف العربية  فصيح   بقااي  -

 . العرب  لغة  يف   والّنفاايت   الّنقاايت  -

 .العربية  يف الّضمائر  أسرار-

 .   ابملصدر   الّتسمية  -

 .   أوراس  كاهنة   رواية  -

 . اإلسالم  يف الزكاة  مشروعية  حكمة  -

 . اإلميان   شعب   -

 . م1935اجلزائريني  املسلمني  العلماء  مجعية   مؤمتر سجل  -

 . ملحمية  أرجوزة  -

 :وفاته-3

 العاصمة   ابجلزائر  ه1385  حمرم   19 ل  املوافق  ، م1965  ماي  20  يوم  اإلبراهيمي  بشريال  الّشيخ  تويف
  اجلزائر  أوضاع   على   متأملة  ونفسه   األعلى   ابلرفيق  اإلبراهيمي  البشري  حممد  الّشيخ  يلتحق  وهكذا.  عضال  مرض   بعد 
 .1اخل
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 : التعليم أماكن-1

 : املدارس -أ

 عنها  حتّدث  وقد عليه،   هللا رمحة  اإلبراهيمي  البشري  عنها  حتّدث   اليت  البارزة  العلمية  اجلهود  بني  من  املدارس 
 وأن ...)  :املدرسة  عن  قال  ومما  ،متفرقة  أخرى  مقاالت  يف  عنها  حتّدث  كما  ،املسلمني  العلماء  مجعية  أعمال  ضمن

 (.1السعادة   وطريق  الّنجاة   وطريق  احلياة   طريق هي املدرسة

 حىت   املدارس   إنشاء   يف   ة املسامه    للحركة  املسلمني  العلماء  مجعية  تدعيم  عن   حتّدث   أخرى   مقالة   ويف
 ب نَيتْ   كلها  املدارس  هذه   أنّ   إىل   أيضا  وأشار   ،املدارس  تكثيف  ذلك   عن   فنتج  ،اجلمعية  رجال   جهود   تضاعفت 

 على    املباركة  اجلمعية  هلذه  العلماء  مجعية  تشجيع   وكان )  منهم  بقصد  ذلك  وكان  ،املظهر  متقارب   واحد   طراز  على
 وضاعف ...  الفائرة   للحمية  تربيد   املتوثبة  اهلمم  تثبيط  أنّ   وهي   ،حكمة  على  مبنيا  االندفاع  أخطار   من  فيها  ما

 السنوات  هذه  يف   متَّ   أنْ   والتنشيط  النشاط  من  املزيج  هذا  آاثر  من  وكان   ،التنشيط  يف   جهودهم  اجلمعية  رجال
 للجمعية   األول  الطور  مفاخر  من  كان   ولئن  الّساخر،  وملجمة    ،الفاخر   َمْفخرَة   هي  املدارس  من  عدد  اخلمس
 جبيجل   احلياة  مدرسة  الثاين  الطور   مفاخر  من   وكان  بتبسة،  البنني  هتذيب   ومدرسة  بتلمسان  احلديث   دار   مدرسة 

 ومدرسة   العباس  أيب  ومدرسة  وهران   ومدرسة   ندرومة   مدرسة   خري األ   الطور  هذا  مفاخر  فمن  شاطودان،   ومدرسة
 (.2..بوفاريك  ومدرسة  األغواط  ومدرسة  األصنام   ومدرسة    تيهرت

 :املساجد-2

 كبري  بشكل  سهمتأ واليت  ،اإلسالم  ظهور  بعد  اجلزائر  يف  انتشرت  اليت  التعليم  أماكن  بني   من املساجد   إنّ 
 .الّدين   أمور  ومعرفة  الّصلوات  وأداء  العلم  لطلب  إليها   يذهبون الناس  كان  وقد  العلم،   نشر  يف

 سطيف  مسجد  افتتاح عن حتّدث   فقد  ،مقاالته ضمن اإلبراهيمي البشري عنه حتّدث   ما أهم  من  املساجد و 
 العادات  حماربة  أجل   من  وهذا  للبالد  اخلري  يريدون   الذين  املصلحون   هبا   جاء  املسجد  هذا  أتسيس  فكرة   أن   ووضح 
 يف   احللّ   فوجدوا   ، الّديين  الوازع  ضعف   سببها  كان  واليت  ...  والفجور  والقمار   كاخلمر  ،هناك  سادت  اليت  الّسّيئة
 القرآن   لتعليم  قرآنية  مدارس  إنشاء  على  املصلحون   فعمل  األمراض،  هذه  ملعاجلة  دواء  فيه  الذي  اإلسالم   إىل   العودة
 اتبعة   عمومية  ملكتبة  خاصة  قاعة   فتح  إىل   إضافة  ،الّدينّية  العربية  العلوم  مبادئ   فيها  تعّلم  كما  ، واإلانث  للذكور
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 والعبادات   العقائد  من   يلزمهم  ما   الّناس   فيها  يتعلم   ابلعامّية  حماضرات   إللقاء   كربى   قاعة  ختصيص   وكذلك   ، للجامع 
 . والّدينّية  واألدبّية  العلمية   واألحكام 

 العريب   الفراغ   هذا تعمري  هو   عنه   احلديث   مساع إىل  شّوقتكم  الذي   اجلانب   هذا):  يلي  ما  ذلك  يف   قوله   ومن 
 عملّية   بصورة  فيها  والّدينّية  العربية  العلوم   مبادئ   وتَعلُّم  ،والبنني  للبنات   اّللّ   كتاب  فيها   ي  َعلَّم  قرآنّية  مدارس   بعّدة 

 تلقى   كربى   قاعة  وختّصص   له،   ومكّملة   إليه  ومنسوبة  للجامع   اتبعة   ستكون  عمومّية   ملكتبة  قاعة  وختصيص  ،مفيدة
 الّدينية   واآلداب  العملية   واألحكام   والعبادات  العقائد   من   معرفته  ت  ْلَزم   ما  ببيان  العامّية  ابللغة   حماضرات   فيها

 (.1... واألهل  األقارب وسياسة ،األوالد  وتربية  ، العشرة  حسن  إىل  يرجع   ما وخصوصا  ، العامة  اإلسالمّية  واألخالق

 اهلندسة  متقارب   طراز  على   كّلها   شّيدت  املدارس  هذه  أنّ   االنتباه  يستعي  وممّا ):  املدارس  عن  أيضا  وقال
 هذا  أنّ   اآلتية األجيال  تفهم أن وهو  سره، تطلب  يف  الّنجعة وأبعدان  ، ونفذانه به أشران  مقصود  شيء وهو ،واملظهر

 .2( الّذوق   منسجم   جيال    كان  وشّيد   بىن   الذي  اجليل

 والذي   املدارس   هلذه   اإلمجايل   العدد   عليه   هللا   رمحة  اإلبراهيمي   البشري   قّدم   املدارس  عن   احلديث   هذا   وبعد
 املدارس   عدد  بلغ)  :مقاالته إحدى يف جاء  حيث   واملّدرسني   املتمدرسني   لعدد  إمجاال   قّدم   كما   ،مدرسة 125 بلغ 

  وبلغ  ،فصل  ثالمثئة  من   أكثر  على  املدارس   هذه  وتشتمل   ، مدرسة وعشرين ومخسا  مئة  االبتدائّية

 تلميذا   1986  :املتالزمني  الّنهاريني   التالميذ   عدد

 10590 :منهم  الذكور 

 5696  :اإلانث

 الّتالميذ  فمجموع   ، 20000  :ابلنهار  الفرنسية  املكاتب   ت َشّغل ه م   اّلذين  الّليليني  التالميذ  عدد   وبلغ 
 . األوقات  بعض  يف ألفا األربعني  يتجاوزون  وقد  ،تلميذ   ألف  وثالثني سبعة  من  قريب  دارس امل   تض مُّهم  الذين

 وثالثني   سبعة   تبلغ   لضرورايهتم  تكفي   تكاد   ال  أجورا  يتقاضون  ،معّلما  275  بلغ   فقد   املعّلمني   عدد  أّما 
 3. تقريبا  السنة  يف مليوان
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 : املعاهد

 التعليم   من  حظها  يفتها  فلم  للّتعليم،  أماكن  ابعتبارها   املعاهد   عن  عليه  هللا  رمحة   اإلبراهيمي  البشري  حتّدث  
 الّضياع   من   ألمة ل   منقذة   املعاهد  هذه   فكانت   جاهلني   كانوا  بعدما  واملثقفني   املتعّلمني   من   طوائف   خّرجت   بل

 .واألمّية  واجلهل

 ابلعناوين   ع نوَنت  واليت   ، املعاهد   عن  عليه  هللا  رمحة   اإلبراهيمي  البشري   قاله  مما   بعضا  سنعرض   يلي   وفيما
 .ابديس  بن  احلميد  عبد  معهد  الباديسي، املعهد   قسنطينة،  معهد   :التالية

 : قسنطينة  معهد -1

  اهليئة :  هيئات  ثالث   من  تتكّون   فإدارته  به،  االلتحاق  وشروط  وبرانجمه  إدارته  عن  اإلبراهيمي  حتّدث
 الّتالميذ  وامتحان   الكتب  واختيار   وتنفيذه  الربانمج   وضع  ووظيفتها  واملدّرسني،   املشايخ   من   وتتكّون   العلمّية،
 . واالستحقاق  األهلّية  حسب  الّسنوات  على   وتوزيعهم

 . جمتمعة  الثالث   اهليئات  تقررها  اليت   املعهد   مصال   يف   وصرفه وضبطه  املال   جبمع  وتقوم :    املالّية  اهليئة

 مدة   وأما   دقيقة،  مراقبة  املعهد  خارج  ومراقبتهم  التالميذ  أمساء   بتسجيل   فتقوم  والضبط  املراقبة  هيئة   أما 
 صاحبها   متنح   بشهادة  األربع  الّسنوات  وتنتهي  االمتحان   يري   الثالثة  السنة   ويف   ،سنوات  أربع  فهي  ابملعهد  الّدراسة

 1.الثانوي  القسم   يف الّدخول   فرصة

 الواحد  الّدرس   ومدة   ،املساء  يف   وثالثة  الصباح  يف   ثالثة  ،اليوم  يف  دروس  ست   فهي  اليومية  الّدروس  أما 
 .دقائق  عشر إال  ساعة   ، دقيقة  مخسون 

 بعض   يف  فقط  وخيالفه   ،الزيتونة  جامع   يف  االبتدائية  السنوات  برانمج  نفسه  فهو  الّدراسة  برانمج  وأما
  . الّصغرية  اجلزئيات

 الطّبيعّيات،   الرايضيات،  : التالية  املواد  خيص   ما   وهو   املعهد  هذا  يف   يدرس   الذي   احملتوى  عن   حتدث   كما 
 . األشياء  وأصول   الّصحة  حفظ  التاريخ،  اجلغرافيا،

 : كاآليت  وهي  نقاط  يف املعهد   يف   التالميذ  قبول   شروط  عن أيضا  وحتدث 

 . سنة  عشرة  ست  عن   التلميذ   عمر  ينقص  ال أن :  أّوال  
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 .املعهد  طبيب   بشهادة   م عد   مبرض  مصااب يكون   ال أن:  اثنيا

 بلوازم   فيه  دويتعهّ   ، ورضاه  علمه   يتضّمن   كتايب  بتعريف  -قاصرا  مادام –  َولّيه  أو   أبوه   يقّدمه   أن:   اثلثا
 . وضرورايته  الّتلميذ 

 حافظ   أّما   .منه  أقل   حيفظ   من   يقبل   وال   ، كالّربع   ،الكرمي   القرآن  من   معترب   جلزء   حافظا   يكون  أن:  رابعا
 . االمتيازات  مجيع   ويف   القبول  يف يقدم  كله  القرآن 

 نظرا   ذلك   من   بشيء  يلتزم   ال   واملعهد  التلميذ،  حال   حبسب   والسكىن   األكل   نفقات   على   القدرة :  خامسا
 . اخل  املالّية  موارده لضيق

 . 1وغطاء  وفراش  ، الطّالب  حال  حسب على   للّشتاء كسواتن :  سادسا

 :   الباديسي املعهد- 2

 هذا   أبن   صرّح   كما  ، سنة   كل   يف  يتزايدون  املعهد   تالميذ  نأب  فيه  صرّح   فقد  الباديسي  املعهد  عن   حديثه  أما 
 ال   ، واملدّرس  املدير  جهة  وهي  واحدة   جهة  من   نشاط  ولكّنه  ،والّنشاط  ابحلركة   امتازت  قويّة  انطالقة  انطلق  املعهد 

 يف  نتائجهم  كانت   بعدما   الّدراسية  السنة  من  األخري  الّنصف  يف  بدأ  الّتالميذ   نشاط  ولكن   الّتالميذ،   جهة   من
 . جيدة  االمتحان 

 : يلي  مبا  السنة  هذه   فامتازت   ، واملتمدرسني  املّدرسني   بني  ا مزدوج  النشاط  فكان  الثانية  السنة  يف   أما 

 . تلميذ   مئة   ست   عددهم  بلغ   إذ  ،املاضية  السنة  يف عليه  كانوا  ما بضعف  املقبولني   عدد  زايدة

 .   األهلية   الّشهادة  على  هنايتها  يف   التلميذ  حيصل  اليت   الرابعة  السنة  إنشاء

 .اخل   أكفاء   مّدرسني   ثالث   زايدة

 . احلياة  وعلوم  الرايضيات   برانمج  حتسني

 . والّدراسي  الّداخلي  الّنظامني  يف   أثر ذات  واسعة  حتسينات

 2.األخالقّية  الّناحّية  يف  الّتالميذ   على  املراقبة  تشديد 
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 : ابديس  بن احلميد عبد معهد-3

 عن   املقالة  هذه   يف    احلديث   وكان  مقاالته،   إحدى   يف   عليه  هللا   رمحة  اإلبراهيمي  البشري  عنه   حتّدث   والذي
 علما   تقويتهم  على   فعمل   خاصة،   جهود  له   من   وكل   ، ابتدائية  اخلامسة   من  املتخّرجني   احتضن  الذي  املعهد  هذا

 كعلوم   أخرى علوما  تعليمهم إىل  إضافة   ،واخلطابة والكتابة القراءة وتعليمهم ، وفهمه حبفظه  الكرمي القرآن يف  وعمال 
 ومن   ابتدائية  اخلامسة  السنة  من  املتخرجني  حيتضن   جتهيزاي  معهدا  إال   ليس  املعهد   وهذا)  ،اخل  والرايضيات   الطّبيعة
  ألسنتهم  ويروض   ، وفهما  حفظا   القرآن  ويف   ، وعمال  علما   الّدينيات   يف   يهمفيقوّ   اخلاّصة،  اجلهود   ذوي  من   ماثلهم

 علوم   على   ويشرف   ...  الصحيح   الّتفكري    على   وعقوهلم  والكتابة  اإلنشاء   على   وأقالمهم  واخلطابة،   القراءة  على
 .1(والرايضيات  الطّبيعيات   ابب  من   احلياة

 نواح   عدة  يف  انجحة   كانت   واليت  ،فيه  الّتدريس  من  عامني  بعد   املعهد   هذا  نتائج  إىل  الشيخ  أشار   كما     
 . الّتعليم  نتائج  يف   جناحه   منها

 النتائج   وكانت   ، العجاب  ابلعجب  السنة  هذه   يف   أتى   فقد  الّتعليم،  نتائج  يف  جناحه  وظهر: )   الشيخ   يقول
 هو  الّنجاح  هذا يف والّسر ،الثانية السنة يف  النظري منقطع   النجاح كان  بل ،السنوات  مجيع يف  العادي املستوى فوق
 واخللقي  والفكري   العقلي  التوجيه  صحة  يف  جناحه  وظهر   ...السنة  هذه  يف  صّفدت  الوسوسة   شياطني   أن 

 .2( والنظام   واحلزم  الضبط   يف عالي ا  مثاال   كانت  فقد   اإلدارة،  يف جناحه وظهر...  لتالميذه

 املعاهد  وّ خلل    نظرا  وذلك  ،والطّبيعيات  الرايضيات  هي  تدريسها  يف  املعهد   يف  عليها  ركزّ   اليت  املواد  أّما
  منهم  الصحة   يف  دروس   إبلقاء   األساتذة   من   عدد  تطوع  حيث  ، وانجحة  موفقة   التجربة  هذه   فكانت   ، منها  العربية

 دروسهم  فكانت" الرمحان   عبد  بن حممد  اجليلي حممد"و"  عباس عالوة األستاذ"و" شريف بن القادر  عبد  الدكتور"
 على   إيابية  آاثر   الدروس   هلذه   كانت و   . احلسابو   اجلغرافيا،و   اجلسم،  وتركيب   ، األعضاء  وظائف   علم  بني   متنوعة
 .3املوالية  السنة  يف األسبوعية  احلصص   يف   وزايدة   الربانمج   توسيع  إىل  املعهد   رةادإب  أّدى   مما   املعهد   تالمذة 
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 :  املتعّلم-1

 احلس  مرهف أبنه وصفه  وقد مقاالته،  يف  اإلبراهيمي البشري هاعن حتدث  اليت الّتعليمية الوسائل أحد وهو  
 ما   رغم  العلم   طلب   يف    وخملصني   وجمتهدين  جمّدين   كانوا  أبهنم  وصفهم   كما  ،والكماالت  للمعايب   اإلدراك  قوي
 . العلماء  وشتم  العلم  َسبّ   وي عّلموهنم  ،العلم  عن  وي ضّلوهنم  يقتحموهنم  كانوا  الذين  األزقة   شياطني   من  هبم  حييط

 لشياطني   كان   ولقد)   االمتحاانت  يف  خيبتهم  يف  عليهم  ذلك  وظهر  الّشياطني  هبؤالء  بعضهم  أتثر  وقد 
 ويصّدوهنم   العلم  عن  يضّلوهنم  صراط  بكل  هلم  يقعدون   فكانوا  واقتحام،  ومساورة   وإملام  َلَممٌ   التالميذ  هبؤالء  األزقة

 اأَلْغرَار   بعض   ألسنة   على  أثره  رظه  مما   ،العلماء  وشتم  ، العلم  سب   ويلّقنوهنم  ، املعهد   مفارقة  هلم  وي زيّنون  سبيله  عن
 .1( االمتحان   يف   خيبتهم  يف أثرهم  فظهر  ،الطّلبة  صغار   من

 التعليم   من   الغاية  أنّ   وذكر"  علينا  الناشئ  اجليل  حقوق "  بعنوان  أخرى   مقالة   يف   املتعلم   عن   أيضا   وحتدث 
 وتعريفه   ولغته   دينه  يف   تفقيهه  هي  التعليم  غاية)  نفسه؛  يعرف  حىت  بتارخيه   وتعريفه   ه ولغت  دينه  يف  املتعّلم  تفقيه   هي

 .2(بنفسه

 :  املعّلم-2

 اليت   صفاهتم   منف   .وجهودهم  صفاهتم   ذاكرا  ، خمتلفة  مقاالت   يف  املعلم   عن  اإلبراهيمي  البشري   حتدث   
 حاجزا   تقف   اليت   والصعوابت  للعوارض   متصّدين  ،واجبهم  أداء  يف   خملصني   ،تعليمهم  يف   صني ي حر   كانوا  أهنم  ذكرها 

 .3والتعليم  التبية  أمام

 . خالقهم  عند  همءجزا وأنّ   ،مسؤولون  أبهنم  وذّكرهم 

 إن)  ، الناشئ  اجليل  على   حيافظون  الذين   فهم  ، هلم  حباجة   األّمة   أنّ   أيضا   عنهم  اإلبراهيمي  البشري   قاله   ومما
 .4( آابئهم  مواهب  على   ابلشلل  ضربت  اليت   األمية  من الناشئ  اجليل  هذا  تنقذوا  أن  هي   إليكم حاجتنا

 على   والّتعاون   التآخي  روح   فيهم  ويزرع  ،لغتهم  هلم  وحيّبب  ،اجلهل  من   نياملتعلم   إخراج  هو  املعلم  فدور
 . كبار  وهم  عليها  حيافظوا  حىت  صغار  وهم  الّدينية  الّشعائر  وممارسة   ، اإلسالمية  الشريعة   على  يربّيهم  كما  ،اخلري
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 ووصفهم   ،املعّلمني  عن   الشيخ  حتدث   "األمة  على   األحرار  املعّلمني  حقوق"  بعنوان   أخرى   مقالة  ويف
  وصابرين  ،دينهم  مبادئ  على  وتربيتهم  لغتهم  الوطن   أبّناء  تعليم  ،والّتبية  الّتعليم  يف  جماهدين  ،والّصابرين  ابجملاهدين

 يف   اجملاهدة  الطّائفة  هذه  ابملعّلمني  ونعين ):    هللا  رمحه  قوله  يف  ذلك  ويظهر  شيء  كل   من  حمرومني  ،املكاره  على
 .1(وأخالقه  آدابه  من   قالب   على  وطبعهم  ،دينهم  وقواعد  عقائد  على  وتربيتهم ،لغتهم  األمة   أبناء  تعليم  سبيل

 مجيع   يف   واالطمئنان  الرّاحة   من   احملرومة   كّلها   احلياة  مكاره   على   الصابرة   الطائفة  هذه   نعين ):  أيضا  وقوله 
 من  ضيق على  وتعاين تكابد ذلك بني وفيما  وتنصب، تضحى الّصيف ويف وتتعب،  تشقى  الشتاء يف  فهي ،أوقاهتا
 مشل   وال  ، مريح  مسكن  فال  ،والّتنشيط  الّرغبة  من  للحافز  وفقدان   الوالة،  من   وجتّهم  ،الدهر  من  كروتن  ،العيش
 .2(لذ الّتب  على   اهلمة   ويصون  ،اهلمم  وخيفق  ، الضعيف  ويقوي ،الضرورة  يسدّ   كاف   مرتب وال  ، جمموع

 والعيش   املتعة  من   وحرماهنم  ،الظروف  قساوة  رغم  وصربهم  ،والّتعليم  الّتبية  يف   املعلمني  جهد   صور  فقد 
 ظل   يف   الوطن   أبناء  وتربية  تعليم   على   حرصوا  بل  ،يستسلموا  ومل   وكابدوا  ،واحلر  الربد  يف  جاهدوا  أهنم  إذ  .احلسن

 . ةالقاسي  والظروف   اجلو  هذا

 يكون  حىت  ،قلوهبم  يف   وزيّنته  ،هلم  فحّببته  ،املسلمني   العلماء  مجعية   عليه   عملت   فقد  للتعليم  حّبهم  أما 
 .بعقوهلم  األبناء  ويتأثر  ،بقلوهبم  صلة  له األّمة  ألبناء  تعليمهم

 :   احملتوى- 3

 ال   أبن  فأوصاهم  الّطالب،   يدرسها  أو  أيخذها  أن   يب   اليت   املادة   أو   احملتوى  عن   اإلبراهيمي  حتدث و 
 على   مركزا  ،الّلغوية  واملادة  ،الفكرية  الثروة   ويقوي   يينمّ   ما   كل  حيفظوا  أن  عليهم  وإمّنا  ، لوحدها  املتون  حبفظ   يكتفوا
)يقول   ،احلياة  دستور   ابعتباره   الكرمي   القرآن   على  ألسنتهم  وربّوا  ،ابلّتالوة  وأحّبوه  ، ابحلفظ  تعاهدوه  والقرآن : 

 وعلى   ، اجلدل  يف   به   االستظهار  وعلى   ، واألخالق  الّدين  يف   به   االستشهاد  وعلى   والقواعد،  الّلغة  يف   به  االستشهاد
 .3( الكون   يف هللا  بسنن  االعتبار   يف   عليه   االعتماد

 املستمدة   والعلوم   العربية  يف   القضائي   الّتعليم  برامج  وتوسيع  ،املدروس  احملتوى  إعادة   ضرورة  على   رّكز   كما 
 العربية  مادة  يف   القضائي  الّتعليم  برامج   توسيع   يب)  اخل،  والتفسري  واألصول   كالفقه   له  والتابعة  ، الكرمي   القرآن  من
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 وعلم  الّتشريع  وفلسفة  اإلسالم يف  القضاء واتريخ  ، معا  األحكام ومأخذ  واحلديث  الّتفسري ودراسة ، واألصول والفقه
 (.1النفس

 : الربانمج -3

 الربانمج   هذا   أنّ   هو   نالحظه   وما   ، العريب  للتعليم  برانمج   وضع  على   عليه   هللا  رمحة   اإلبراهيمي  البشري   عمل
 املراحل وهي ،متوالية سنوات ست على االبتدائي التعليم ملواد  مقسما الربانمج  جاء فقد الّدينّية، املبادئ وفق وضع 
 املرحلة   هذه   إمتام   بعد   ويكون  االبتدائي،  التعليم   بشهادة  املراحل   هذه   التلميذ  وخيتم   ، الناشئ  التلميذ  عمر   يف   األوىل 

 التلميذ   حيفظ  كما  .النبوية  كالسرية   ،الّتارخيي  الّدين   ومبادئ  ، اإلسالمي  الدين   ومبادئ  والكتابة  القراءة  تعلم  قد 
 بكيفية   دراية  التجويد  ومبادئ   ، املعىن  وخالصة   ،العربية  املفردات  فهم  مع  ، متقنا  حفظا  الكرمي  القرآن  من   أجزاء
 . ىالعل  الدرجات  وبلوغ  املواد  هذه   يف   للتّوسع  تؤهله

 من   متكن  قد  يكون   حبيث  ا انجح  يكون   حتصيله  فإن  الربانمج   هذا  من   األوىل   مراحله  يف  التلميذ   متكن  فإذا
 إىل  وصل   قد  تعليمه   يكون  ومنه   ، الكرمي   نآ القر   من   أجزاء  حفظ   إىل   إضافة   ، الّدينية  املبادئ   ومعرفة   والكتابة   القراءة
 . منه  اهلدف

 صاحلا   كان  تكوينه  صلح   فكلما   ،وينشأ  التلميذ   فيها  يتكون  اليت  املرحلة  هي  االبتدائي  التعليم  مرحلة   إن  
 هي   االبتدائي  التعليم  مراحل) :  اإلبراهيمي  البشري   قول  على   بناء  وذلك   . انقصة  حياته  كانت   نقص  وكلما   ،جملتمعه

  صاحلا  التكوين   هذا  كان   فإن   ،احلياة  يف   مستقبلهم  يبىن  أساسها  وعلى   ، للناشئة  األول   التكوين  مراحل   -األصول–
 يف  آاثره  وساءت  ،فساد على  كله   اجليل حياة  بنيت  زائفا خمتال  انقصا  كان  وإن  وألنفسهم،  ألمتهم صاحلني  كانوا
 .2( عافية  وأسلم   منه  هلا   أصلح  األمّية   وكانت   ،األمة

 الكتب   لقلة   نظرا  املسائل   تنسيق  على   ويساعدهم   ،الّتعليم  يف   احلسنة  الطرق  هلم  ليبنّي   وضعه   الربانمج   فهذا
  اجليل   هذا  لينشأ  ،والتعليم  التبية  توحيد   هي  توحيده  من  والغاية  ،موحدا  جاء  الربانمج  هذا  أنّ   وضح   كما  ،آنذاك

 والربانمج  املعلمني  أبنائي  أيدي   بني   أضعه  الذي   الربانمج  هذا  إن)  :   قائال  به    صرّح   ما   وهذا  ، واحد   بطابع  مطبوعا 
 يف   الطرائق  نسأح  إىل   هلم   مرشدة  كلها  ،املسلمة   البنت  لتعليم  وضعته  والذي   ،التجهيزي  للتعليم  وضعته  الذي

 أنّ    وليتبّينوا  ...   تتعذر   وكادت   ، الكتب  فيه  سرتتع  الذي  الوقت   هذا   يف   املسائل  سيقتن  على   هلم  ومعينة  التعليم،
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 وبيانه   لسانه  يف  واحد   بطابع  مطبوعا  اجليل  هذا  ينشأ  حىت   ،والتبية  التعليم  توحيد  هو   الربانمج  توحيد   من   الغاية
 .1( عليها  وأحكامه  إليها  ونظرته احلياة  يف  آرائه  ويف  ،ومشربه تفكريه  ويف  ،وقلمه

 وال   يتعدد   ال   الصال  ألن  ، األمة  فساد  يف   تسببت  اختلفت  كلما   واملناهج  األصول  أن  إىل   الشيخ  نّبه   كما 
 وال  يتعدد   ال   كاحلق  الصال   ألنّ  ، فاسدة  كّلها   كانت  واحدة   أمة  يف   واملناهج   األصول   اختلفت  وإذا)  :  فيه  اختالف

 .2( خيتلف

 إىل   الوصول  بقصد   الصغار   تربية  يف  والكتب  الربامج  على  االعتماد  عدم   إىل   املعلمني  أيضا  الشيخ  ونّبه
 التبية   أّما  .واملقصد   الغاية  ىلإ   وتوصل  تعني  فقط  ضوابط  هي  وامنا  ئ،تنش  وال   تكّون  ال   ألهنا  ، رجولةال  معاين

 : وعزم  قوة  من  أرواحهم  يف  يزرعون   وما  ،منهم  املتعّلمون   وأيخذها   أخالق  من   املعلمون  حيتويه   مبا   فتكون   احلقيقية
 الّنظم   فإنّ   والكتب،   الربامج  على   للرجولة   الّصغار   تربية  يف   اعتمادكم  كل   جتعلوا  أن  املعلمني   أبنائي  ابهلل   أعيذكم )

 على   وتعني  ،الغاية  إىل  ترشد   وأعالم   ضوابط  هي  وإمنا  حياة،  جتدد  وال  ،أمة  تكون   وال   ،عاملا  تنشئ  ال  اآللية
 قومية  طاهرة  أخالق  من  الوصول  يف  احلقيقّية  العمدة  أما   .السوي  الّنهج  وعلى  ،قاصد   طريق  من  إليها  الوصول

 3. (وعزم  قوة  من  أرواحهم  يف   هنو ثتب  وما  ،منكم ويقتبسوهنا ،فيها  حيتذونكم

 :األسلوب -4

 قضت  قد املسلمني العلماء  مجعية أنّ  إىل   أشار  فقد  "التعليم أسلوب "  األسلوب عن  الشيخ حديث  يف  أّما 
  للّتعليم   ابلنسبة  هذا  ،والتذكري  الوعظ  يف   الّسلف   طريقة  فاعتمدت   ،القدمي   يف   متبعا  كان   الذي  األسلوب   على

 القواعد  التالميذ   يلقنون   املعلمون   كان   إذ  العربية،  تلقني  أسلوب   فيه  اجلمعية   فاتّبعت  املكتيب  الّتعليم  أّما  ، املسجدي
 ما   معىن   إعطائهم  إىل   الوصول  على   فكان  الشديد  حرصهم  وأّما   .تطبيقية  متارين   هلم  يقّدمون  مث  ، سهلة  تراكيب   يف 

 .لديهم  امللكة  وتقوى أبنفسهم  فهموا  ما استنتاج  من  يتمكنوا  حىت  يقرئون 

 دون   خواطرهم   من   فاض   مبا  وخماطبتهم  الناس  أمام   الوقوف  على   تشجيعهم  على  أيضا   اجلمعية   وعملت
 : اآلاثر  من  األول  اجلزء  يف  جاء  حيث   ،الكتب  به  جاءت  ما  أو  ،معلمهم  به  جاء  ما  على  االعتماد  أو  العودة

 تلك   على  واملسجدي  املكتيب  بقسميه  تعليمها  يف  فقضت  ،التعليم  أساليب  إصالح  إىل  اجلمعية  سعت  كذلك)
 هي   والتذكري  الوعظ   يف  اجلمعية  فطريقة  املساجد   يف  أّما   ...  التعليم  هبا  يباشر  كان   اليت  العميقة   العتيقة   األساليب

 وبسريته.  وتنشرها  تبينها  هللا   رسول   سنة   من   وابلصحيح   . عربه  وتستجلي   تشرحه   ،هللا  بكتاب   ت ذَّكر   ، السلف  طريقة 
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 ومحلة   النبوية  السنة  محلة  سري  مث   وهديهم،  الصحابة   سري  مث   .منها  التأّسي   مواضع   على  الناس  وتدل   جتلوها   العملية
 أحد   هو   العربية  تلقني   يف  اجلمعية  فأسلوب   املكتيب  التعليم  وأما ...  كذلك  وأعماهلم  أقواهلم  يف   احملمدي   اهلدي

 متكينها مث   ،التاكيب أسهل يف  القواعد  أبسط التالميذ  بتلقني ، لنظرها  هم الذين األساتذة إىل تعهد  فهي ،مفاخرها
 الذوق   ملكة   تربية  يف   واالجتهاد   ، ون يقرأ  ما   معىن   إشراهبم   على   واحلرص   ،الّتطبيقية  ابلتمرينات   نفوسهم   من 

  أو   معلم   وحي   على   اعتماد  غري   من   اخلاطر   ميليه   مبا   الناس  أمام   التكلم   على  والتشجيع   ...   نفوسهم   يف   واالستنتاج
 .1( اخل  كتاب

 التعليم   يف   مثمرة   نتائج   له   ، قدميا  عليه   كان  مما  ، األسلوب  يف   تغيري   من   اجلمعية  إليه  هدفت   ما  أنّ   شك   ال
 هللا   لكتاب  وشرح  وعظ   من  سالمياإل  الّدين  مببادئ  وثيقا  ارتباطا  ارتبط  اعتمدته  الذي  األسلوب  وأنّ   السيما
 هلم   وبّينت  ،إليهم  وحببته  ،للناس  فشرحته  الكرمي،  القرآن   على   التكيز  كل   زتورك  ،وسلم  عليه   هللا   صلى  نبيه  ولسنة

 كالم   حفظ   يتقن  قرآين  جيل   إنشاء  هو  كله  ذلك   يف  ومبتغاها   شيء،  كل   يف   إليه  يرجع   الذي  الصحيح  املنهج  أنّه
 .به  يعمل   حىت الفهم  حق   ويفهمه   ،وأدائه  هللا

 كل   يف  جلية   التعليم  هذا   نتائج  ظهرت   وقد ):  يلي  ما   ذلك   يف   عليه   هللا   رمحة  اإلبراهيمي  البشري   قول   ومن 
 قراءة  املكتيب  التعليم  ابب  يف  ويدخل  ...   الّلهجات  وص ّححت   األلسنة  فاستقامت   ...   املكاتب  يف  قرأ  تلميذ 
 به   الذي   وسيفها   تناضل  به  الذي   سالحها   وهو   ابلقرآن  هتتم   ال   وكيف   اهتمامها،   من  جزءا  تعطيه  فاجلمعية  ، القرآن 
 إىل   وحتبيبه  ،بينهم  فضائله  ونشر  ،للناس  حقائقه  نيتبي  من   القرآن   به  خدمت   ما  على  العلماء  مجعية  إنّ   ...   تصول

 أبناء   من  فتنشئ  ،حق  من   للقرآن   عليها  يب  مبا   القيام  كل   لتقوم  ...  والوعظ  التذكري  يف   أساسا  وجعله  ،نفوسهم
 ينشر  مث  ، هديه  على  ويتىب  ، أبخالقه  ويتخلق   ، به  والعمل  فهمه   وحيسن   ، وأداءه  القرآن  حفظ  يتقن  قرآنيا   جيال األمة

 (.2هللا   أرض   يف  هللا  دين  بواسطته
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 مقتبسات:  الثالث املبحث

 :  التعليم -1

 :   يلي   ما  التعليم  عن   اإلبراهيمي  البشري  خطاب  يف جاء

 ونعيم   راحة   مسرح  ال   ،وجهاد  تضحية   ميدان   هذه   أمتكم   ويف   هذا  بوطنكم  الّتعليم   إن ):  اإلخوان   أيها
  فانسوا  األهل،  عن  االغتاب  عيش  عيشهم  ولنعش  ،الطلبة  كأبنائنا  املعهد   يف  ولنسكن...    العلم  جنود  فلنكن
 أان   فها  ذلك   ومع   الكايف،  وجود   وعدم  للبعد  ابلعيال  ذراعا   أضيقكم  أان  ،ملاما  إال  تزوروهم  وال  ، والعشرية  األهل
 (.1فاتّبعوا  ابدئ  اأنذ   وها   ،فافعلوا  فاعل

.  والنعيم  ابلراحة  نالي    وال   ،والتضحية  اجلهاد  إىل   حيتاج  الّتعليم  أنّ   هلم  ليوضح  للّشعب   وجهها   كلمة   فهذه
 اليت   ابلتبية  يوم  أول  من  لي عىن  معهدان  وإن   املعهد،  من  والغاية  الغرض  هو  الّتعليم):  قائال  الّتعليم  عن  حتّدث  كما

 العقائد  بغرس  يعىن   كما   املقّدم،   واألهم  األصل   هي  أهنا   مع   فيها  تتساهل  أو   ،وصغريها  كبريها  املعاهد   هتملها
 قام   وما  .للصاحلات  عاملني  مؤمنني  واأينش  حىت  ،البدنية  العبادات  على  وبتعويدهم  ، التالميذ   أذهان   يف  الّصحيحة

 يف   فرطت والغرب الشرق يف  اإلسالمية  معاهدان   إن  آسفني ونقول   .الصاحلات وعملوا منواآ  الذين على إال  اإلسالم
 االمتداد   يف   اآلخذة   اإلصالح  موجة   ولعل  ،الصال  على  واقتصرت  ، اإلصالح  وأمهلت   العظيم،  األصل   هذا   جنب

 .2( ابلكماالت  وأتيت   النقائص   على   أتيت

 غرس   إىل   إضافة  ،والتبية  التعليم  هو   املعهد  هذا  إنشاء   من   الغاية  أو   اهلدف   أن  يتضح   هذا  قوله   فمن       
 املبادئ   بتعليمها  إال  يكون  ال   األمة   صالح   ألنّ   ،إصالحهم  أجل   من   املتعلمني   أذهان  يف   الصحيحة   العقائد

 واملعرفة   التجربة   ابعتبار  اختيارهم  مت  فقد   املعهد   هذا   يف   املدّرسني   عن   ماأ  عليها،  تسري   اليت   الصحيحة   واملناهج
 بل   االعتبار،  بعني   تؤخذ  ال   شهاداهتم  أن  يعين   ال   وهذا  ، اجلامعية  شهاداهتم  إىل   ينظروا  ومل   ، التحصيل  بدرجة  اليقينية

  .للمتعلمني  املعلومات   إيصال   على  قادرا  جتعله  كفاءة   ذو  املدّرس   أنّ   إىل  توحي   واخلربة  التجربة  ألن

 هذه   يف   التعليم  أمر   إليهم  دان س و   الذين  املشايخ  يف   االختيار   صدق   وقد):  قوله  يف   الشيخ  يوضحه   ما  وهذا
 واملعرفة  التجربة   أساس  على   اختيارهم  بنينا  وقد  ،الظن  وحقق   ، الغاية  وأحرز   ، وجلى  جال   من  إال  منهم  فما  ،السنة

 .3( هبا  نستخف  وال   قدرها   حق   نقّدرها   كنا  وإن  اجلامعية  الشهادات  اعتبار  على  ال   ، التحصيل  بدرجة  اليقينية
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 من   احلالل   عرفي    به  إذ   ضرورته   على   وأّكد  ، املسجدي  التعليم  عن   احلديث   أيضا   مقاالته   يف  جاء  كما 
 وحديث   تفسري   من  الدينية  العلوم  يف   معينة  كتب   فيه  تلتزم   الذي  التعليم  ذلك)  :املسجدي  ابلتعليم  ويقصد   ،احلرام
 1. (وغريمها  وحساب  اتريخ  من   للدين  اخلادمة   والعلوم  وأدب  ولغة  قواعد  من  الّلسانية والعلوم  ، وأخالق  وأصول  وفقه

 مسجداي   يومس    ، اإلسالم  على   حافظ   الذي   التعليم  هو   وإمنا  ،عبثا  يكن  مل  التعليم  من   النوع  هلذا   فإحياءهم
 . يزل  ومل املساجد   يف   يلقى   وهو   اآلن   إىل   اإلسالم   فجر   يف ظهر منذ   ألنه

 :   العربية اللغة-2

 مع  اجلذور   املمتدة   الّلغة   الّدين،   لغة  القرآن،   لغة  العربية   الّلغة   اإلبراهيمي   البشري  عنه   حتدث  ما   أهم  من   إن  
 هذه   أمهية  عن  اإلبراهيمي  البشري  أفصح   فقد   ،املستقبل  يف   األفنان  الطويلة  ،احلاضر  مع  األواخي  ة تدّ شامل  ،املاضي

 .2وروحانيته وفلسفته  وآدابه  اإلسالم   كعلوم  العلوم  جل دونت  وهبا   ،الصلوات  تقام وهبا  ، القرآن   يتلى  هبا   إذ ،اللغة

 جهاد   وعن  ،العربية   الّلغة  عن  الشيخ  حتّدث   "العريب  التعليم  معىن  يف  ذهنيني  اختالف"  :عنوان ب  مقالة   ويف
  من  زء ج ألهنا  العربية اللغة عن اجلزائرية األمة  دفاع عن  حتدث   كما   ،رمسية الّلغة هذه   ألن   ،سبيلها يف اجلزائرية األمة 

 هذه   ،فيه  النصر  مثرات  من   كان  ،متواصال  جهادا  لغتها  سبيل  يف   األّمة   هذه   جاهدت : )والديين  السياسي  كياهنا 
 يف   األمة  إحلاح  النهضة  هذه  نتائج  من   وكان   ...  والوعاظ  واخلطباء  والشعراء  الكتاب  ولدت  اليت  التعليمية  النهضة
 هلا  يعتف   وأن  ، واألحكام  واألقالم   والّدواوين  املدارس  يف   رمسية  تكون   أن   وهي  ،للغتها   سياسي  مبظهر  املطالبة

 والديين   السياسي   كياهنا  من  جزء   ا هلغت  أنّ   -اعتقادها   على   ومتوت   -تعتقد  األمة  هذه   إن...  وطنها  يف   مبكانتها
 .3(رأي  فيه  هلما   خيتلف   فلم  والسياسي  الديين  سبيلها  يف الكفاح  على  التقى  وقد  بقائها   يف   وشرط

 : البنت  تعليم -3

 كل   على  عنه  احلديث   كان   قدميا  أنّ   أي   ،التناول   قدمي  موضوع  "البنت  تعليم"  عن  احلديث  أنّ   شك   ال
  إذ   قدميا   اجملتمعات   عليه  كانت  ما  وهذا  ،التعليم  يف   الذّكر   هااأخ  تشارك   أن  هلا  يرضى  ال   البنت   وكانت  لسان، 
 هذا   خالفت  العلم   أهل   من   طائفة   نأ  إال  . اإلانث  خيص  وال  ، ابلذّكور  خاص  التعليم  أنّ   وهي   فكرة  حتمل  كانت 
 بني   جدل   حمل  القضية  فبقيت   له،   ومربية  لنشءل  نشئةم    وأهّنا  خاصة  ،تتعلم  أن   هلا  البدّ   البنت  أبنّ   ورأت  ،الرأي

 . تعليمها  وعدم  تعليمها
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 فقد   شعرية،   أبيات  يف  وذلك  ، القضية  هذه   عن   املدافعني   أحد  اإلبراهيمي  البشري   حممد  الشيخ   وهاهو
 فيه  زرعت   متعّلمة   كانت   فإذا  ، النشء  تصنع  اليت   وهي  ،الذَّكر  يعّلم   مثلما   بتعليمها   واندى   البنت   تعليم  عن   حتّدث 

 . طباعها سيحمل  فإنه  ذلك   غري  كانت   وإن   ،والتبية  األخالق

 يلجأ   وملجأ   ومثمرة  انفعة   فكانت   مت علّ   إذا  أما   . والضرر  البالء  ويزيد  ،خطرا  يشكل   إمهاهلا   أنّ   ذكر  ما ك
 ومن   .يثبته  دليل  هناك  وليس  ،حمّرما  ليس  تعليمها   أن  أّكد   كما  ،ثقيال  محال   أصبحت  تعليم  دون   بقيت   وإن  ،إليها
 : ذلك  يف   قوله

 األثرْ   س وءَ   َجالبٌ  َفوْزرٌ   الَ   َأوْ    َوَزرْ   كانت   ع لََّمت  إن وإهّنا

 َخرَبْ   وال  آيَةٌ   فيه  أْتت    ْ مل    والنََّظرْ   الكَتاب  من   ها وَمن ْع  

 عجز  يف   الواو  بكسر  ْزر  الو    أما   ، "َمْلجأّْ  ال"  يعين   األول   الشطر  من   األول  البيت   يف   الواو  بفتح   فالَوْزر      
 ". الثقيل  احلمل "  فيعين  البيت

 : البنت  تعليم  عن اإلبراهيمي  لبشريا  حممد  للّشيخ أبيات  من   مقتطفات   وهذه 

 فَاْزدَهرْ   قومٌ   ابلتَّعليم  َواختصَّ 
 

 َخَورْ   َغرْي   من   النَّشء    ع قولَ   يَبين 
 

 اأَلَغر   لْلنَّصر   العْلم   جي وشَ   قَادَ 
 

 َحَجرْ   فَ ْوق   َحَجرا    يعلو  كالسُّور 
 

َتثر   الّزَمامَ   حملول    واجليش    م ن ْ
 

 رْ م ْسَتق  بنظام  ي سوَّرْ  ْ ملَ   ماَ  
 

 َنَظرْ   ب  ْعد    َمال  ال  يف   يق ْده   وملَْ 
 

 وَخربْ   األمورَ   َساسَ   قائد  منْ  
 

نَّك  ونَشرْ   الّزمان  طوى   حم 
 

 والصَُّورْ   املعاين   كلّ    يف  يش  واجل 
 

 السَُّورْ   بني   ما  كالّربط  تَناس قٌ 
 

 ي دََّخر   لنَ ْفع  أ ستاذٌ   واجلَْيش   
 

 ي  ْنتَظرْ   ليْوم   أشبالٌ   واجليش  
 

 بَقَدرْ   إلْيك   سيق وا  قد  والك لُّ  
 

 م قَتدرْ  ال  العزيز  اّللَ   منَ   ص ْنعٌ 
 

 م حتَ َقرْ   ال  لْلضَّعيف   اهل َوْيىن   َخلّ  
 

 َخَطرْ   فاألمر    احلزم   جواد  َواركب
 

 النََّظر   َعفَّ   عرفت ه    أخا    فَ َيا 
 

 والفْكر   الّلسان    عفَّ   اخل طى   َعفَّ 
 

 السََّفرْ   َمْرمى   جعْلت ه    أخا    اي  و 
 

 احَلضرْ   يف   ال م فيد  اجلمع   وغايَةَ 
 

 وسرَيْ   خاللٌ   بك  جَتمعين 
 

 وقَ رْ   اخلري    ثَوى  إالَّ   اجتمعت   ما
 

 جَتَرْ   وما   اتجرٌ   فيها   وليس 
 

 وجرْ   الباغي  بغى  ما  منها  وليس
 

 ي  َقرْ   فينا  الثّنا  تَقار ض    وما  
 

 َسَقرْ   من  جزءٌ   الَقول  ف ضولَ   إنَّ 
 

 َخطر  ٌ لْيث   أخي  يف  أقول  فال 
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 َقَطرْ   غيثٌ   إنَّين   يقول  وال 
 

ا    وعرَبٌ   عظاتٌ   هي   وإمنَّ
 

 اخلربْ   متَّ   فهل   َمْبَداَها   عرفتَ 
 

 ت دََّكرْ   ن ْصح   أسباب    وبيننا 
 

ا   وَضررْ   وغشٌ  ٌ َغنب  كتماهن 
 

ا (  َحوَّا)   تْنسَ   ال    الذََّكرْ   أ خت    أهنَّ
 

 وشرّ   خرْي   من  حَيْمل    ما  حَتْمل  
 

 وم رّ   ح ْلو  من   ي  ْثمر    ما   ت  ْثمر   
 

 الثََّمر   كان  تكوََّنتْ   وكيفما 
 

 اسَتقرْ   فيها  تضعه    ما   وكلُّ  
 

 َتستمرْ   أنْ   عاقلٌ   يَرضى   وكيف
 

 والطَُّررْ   احلََواشي  على   َمزيدة   
 

 اخلََورْ   أفاننيَ   النَّشء  يف   تَ ْزرع
 

 الّدَررْ   مع  أخالقها  ت رضع ه 
 

ا  اخَلطرْ   كان  أ مْهَلت  إنْ   وإهنَّ
 

 الضََّررْ   كان  الَفَنا  كان  الَبالَ   كان  
 

ا  َوَزرْ   كانت  ع ّلَمتْ   إن  وإهنَّ
 

 األثَ رْ   س وءَ   جالبٌ   َفوْزرٌ   ال  أو 
 

 والنَّظر  الكتاب   منَ   وَمْنعها  
 

 خرَبْ   وال   آيةٌ   فيه  أْتت  مل 
 

 َغرَب   َصْدر    َسان    منْ   والف ْضَلَيات  
 

 وَصَدرْ   ْردٌ و    العرفان   يف  هلنَّ  
 

َتَظرْ   ماذا  هللا  هداك  وانظ رْ   ي  ن ْ
 

 اخَلَدرْ   نْصَفها   شلَّ   قدْ   أ مَّة   من 
 

 الّنظر  للخري   يهديك  فقد   واْنظر
 

 العرَبْ   جَتَاريب   الدَّهر  منَ   وخذْ  
 

 الك رَبْ   اجلماهري   من   أ مَّةٌ   هل
 

 وَحَضر   الق ر ون   من  مضى  فيَما 
 

 الّسرَيْ   ح ْسن  ومنَ   َمْجد  ال  منَ   َخطَّت
 

 وذََكرْ   أب نْثى   إالَّ   اَترخَيَها 
 

 َوَشرْ   َغي    عْلمها   يف   يَ ق لْ   َوَمنْ 
 

 َأَشرْ   اجلهل   مع  هي   لَه    فقلْ  
 

 َكَدرْ   َعن  إالّ   الصَّْفو    يكون   وال
 

 م ْنَحدرْ   ال  الزَّمان   تيَّارَ   وإنّ  
 

 م ْشَمخرْ   بَناء  ك لَّ   جَلَارفٌ 
 

 احَلَذرْ   ي ْدي   فَ َعسى   وَسابقْ   فَاْحَذرْ  
 

 والغرَيْ   م نَكرَات ال  أبنَّ   واْعَلم
 

 واحل َجرْ   لْلغ ر فَات  َتَدسََّستْ  
 

 َهَجرْ  َشطّ  ْ ومن  والشَّام  مْصرَ  منْ 
ا  َمَفرْ   وال  ٌ قَارئَة   وإهنَّ

 

 ا َخرْ   قَ ْوم   فَ َعنْ   َعْنك   يكنْ   ملَ   إنْ  
 

 مَمَرْ   الَعْقل  إىَل   الذّْكَرى   َففي  واذْك ر
 

 (انْ َتَحرْ   مث َّ   بَيدي )  قْدما    قَالَ   َمنْ  
 

 األَبَ رْ   واخل ْلق   الّدين  بعْلم  ح ْطَها
 

 الضََّررْ   بَ َوائقَ   أَتَْمنْ      َصبيَّة 
 

 َكربْ   إَذا   َنْشَأانَ   أبَنَّ  ْ واْعَلم
 

 اأَلَغرْ   الَعمّ   اببْ َنة   الزََّواجَ   َعافَ  
 

 َهَجرْ   فيَمن  َغد  بَ ْعدَ   يَ ْهج ر َها 
 

َا    احَلَجرْ   مْثل    رَأْيه   يف   أَلهنَّ
 

 الَغَجرْ   منَ    َقريَنة  وَيْصطَفي 
 

َا    الَبَشرْ   مْثل   ٌ قَارئَة  أَلهنَّ
 

 الدَُّررْ   منَ   د رَّة    إلَْيكَ   خ ْذَها
 

 وَخرَبْ   األ م ورَ   رَازَ   َصاحب  منْ  
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 م َضرْ   منْ   م ْنجَبات  ال  يف   َصميَمة  
 

 1احَلَضر   وس ْكَناَها   الَبْدو    نْسبَ ت  َها 
 

 قفت و   قدو   . املرأة  تعليم  من   اجلزائريني  املسلمني  العلماء   مجعية  موقف  عن   الشيخ   حتّدث   أخرى   مقالة   ويف
 كما  ،العلم  وهو  واسع   فضاء  إىل  ،اجلهل  وهو  ، مغلق  سجن   من  البنت  إخراج   وحاولت   القضية  هذه  عند  اجلمعية

 . واحد   جبناح  يطري   ال والطائر  ، ن اجناح   له   الذي   ابلطائر  األمة   وشبه واملرأة  الرجل  ومها  قطبني  حتتوي   األمة   أنّ   ذكر

 اجلمود   كان)  :قوله   ذلك  ومن  ،واحد  جبناح  تطري   ال   حىت   املرأة  بتعليم  تسمح  أن   األمة   على  وجب   هلذا
 املرأة  وأخرجت   ، السدود  وكسرت   اجلمود   وأذابت   العلماء   مجعية   فجاءت   ، تعليمها  من   ومانعا   املرأة   سبيل   يف   واقفا
 أمرها   تبين   واجلمعية   فيها،  املرأة   وضعت   اليت   واملنزلة   سالميةاإل  التبية   دائرة  يف   ،العلم  فضاء  إىل   اجلهل  سجن   من

 الذكر   ختص   اليت   فاألّمة  . والرجل  املرأة   مها   وجناحاها   ، جبناحني  إاّل   تطري   ال   كالطائرة   األّمة  أنّ   وهي   حقيقة   على
 .2( امليدان   هذا يف موفقة  جوالت  العلماء  وجلمعية  حمالة،  ال   واقعة  فهي  ، واحد   جبناح تطري  أن  تريد   ابلتعليم

 : الفرنسي االحتالل أثناء التعليم -4

  املستعمرة   هذه   عاشتها  اليت  السوداء  الزمنية  احلقبة  عن   احلديث   ابلضرورة   يستلزم  اجلزائر  عن  احلديث   إن 
 عملت   كما   ،أهلها  وتقييد   تشريد   على  فعملت  هلا  موطنا  اجلزائر  من  اختذت  واليت  ،الفرنسية  احلكومة  سيطرة  حتت 
 . املستعمرة  هذه داخل  احلكومة   هذه   به  قامت   مما   ذلك  غري  إىل   ،هويته وحمو  الشعب   هذا طمس على

" التعليم"  على  يدها  وضعت   الفرنسية  احلكومة   نأو   خاصة   ،طويل  الزمنية  احلقبة   تلك  عن   فاحلديث 
 . مقاالته  يف   عليه   هللا  رمحة   اإلبراهيمي  البشري  حممد الشيخ  هلا   تطرق  اليت  املوضوعات   أهم  من  والتعليم

 التعليم   الفرنسي  االستعمار   رمحي: )  قوله  الفرنسي  االحتالل  أثناء  اجلزائر  يف  التعليم  عن لشيخا  كلمات  منو 
 .3( وطنه  ويف   أبنائه  على   فرضهيو   اجلزائريني  على

 معاملة   عن   الشيخ  حتدث   كما   ،األكرب   عدوها  ابعتباره  اجلزائر  يف  التعليم  حتطيم  على  عملت  ففرنسا
 ردة   إىل  أيضا  اإلبراهيمي  وأشار   ،ومعاكسته  ومضايقته  حموه  على  صممت   واليت  ،العريب  للتعليم  الفرنسية  احلكومة

 كانوا   والذي  ،أبنائهم  لتعليم  "تيغلت"  قرية  أهل  أسّسه  الذي  ابلكّتاب  علمت  بعدما   واملدمرة  العنيفة  فرنسا  فعل
 فقامت   ،املعلم  وطرد  ،املدرسة  بغلق  االستعمار  فأمر  ،منها   الكلمات   وتركيب  ،العربية  احلروف  أشكال  فيه  يتعلمون 

 وما ) :  قوله  يف  ذلك  جاء  وقد   ،ابلقوة  خرجتهموأ  إجبارهم،  على  ملتفع  هلا  يستجيبوا  مل  أهّنم  إالّ   ،بتهديدهم  فرنسا
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 املعلم   ىواستدع  ...  وأعوانه"  مايو"   حوز  متصّرف   ممثلها  ونشط  ،وماجت  احلكومة  هاجت  حىت  أسابيع  مضت
 مل  كالمه  أن   ى رأ   وملا  ...   كالمه   يف  دهموهدّ   ،املعلم  وطرد  ، املدرسة  إبغالق  وأمرهم  ،امرار   هإدارت  إىل   اجلمعية   وأعضاءَ 

 وأحاهلم   اجلندرمة   بقوة   اجلميع  جلب   ، ت غلق  مل   املدرسة   وأنّ   ، يذهب   مل   املعلم   وأنّ   ،فرعونيته  يرضي   الذي   التأثري   يؤثر
 1(. السري  البوليس   دائرة  على

 العريب   التعليم  طمس  إىل   به  هتدف   ي ذ وال   ،فرنسا  وضعته   الذي   الربانمج  عن  عليه   هللا   رمحة   حتّدث  كما   
 يف   التساهل :  يلي  ما   الربانمج  هذا   آاثر  ومن .  ابلفشل  ابءت   حماوالت   عدة   بعد  الربانمج   هذا   وضعت   وقد  ، وحموه
 خسارة   الربانمج  هذا  من  واهلدف   . املسلمني  أوالد   بتعليم  العناية   عدم   ،الفرنسية  االبتدائية  ابملكاتب  التالميذ  قبول

 . العريب  التعليم

) اإلبراهيمي  يقول     التالميذ  قبول  يف   عظيما   تساهال   القرى   من  كثري  يف  الربانمج  هذا  آاثر   من   رأينا: 
 عليها   نعيناه طاملا  الذي  ...  املطلق  لعملها وخالفا   احلكومة، عند املقررة  للسنة خالفا ،الفرنسية االبتدائية ابملكاتب 
 عدد   أكرب  لتصد   ولكن  ، هبم  منها  رمحة  التساهل  هذا  كان  وما  ،املسلمني  أوالد  بتعليم  عنايتها  عدم   وهو  وأنكرانه،

 من   فمنهم  ،الساعات  مضطرب   ،الّتوافه  من  إال  فارغ  برانمج   على  هميجتر   مث  ،احلرة  العربية  املدارس  يان شغ  من  منهم
 .2(الفرنسي  التعليم  على حيصل  وال  ، العريب  التعليم  فيخسر  أربعا  أيخذ   من منهمو   ساعتني،   أيخذ

 أوقات   تفويت  وهو  هلدف  وهذا  مساء ،  اخلامسة  إىل  الّدراسة  أتخري  أيضا  الربانمج  هذا  سلبيات  ومن   
 . التالميذ   على   الّدراسة

 تصبح   ومنه  ،الشوارع  يف  فيتفرقون   ، التالميذ   وجوه   يف  املدارس  بغلق   تقوم  الفرنسية   احلكومة   كانت   كما
 يف   غلقت    حني   ة التالمذ   هؤالء  ولكن : )وأخالقهم  طبائعهم  فساد  أي   ،إليه  هتدف   كانت  ما  وهذا   ، فاسدة  أخالقهم
 3.(أبداهنم فتعتلّ   رطبة  مساكن   إىل   أيوون  أو ،أخالقهم  فتفسد   الشوارع  يف فيهيمون   املدرسة   وجوههم

 القضاء   إىل   يهدف  كان  الذي  الفرنسي  االستعمار  حماربة  يف  ابديس  وابن  هو   جهوده  عن  أيضا   وحتّدث 
 ما   اجلمعية إليه وصلت ومما ،الطريق اوةسق رغم  االستعمار مبحاربة اجلمعية تبدأ  أن على  فاتفقا العريب، التعليم على
 :  يلي
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 ودروس   واحملاضرات  اخلطب  بواسطة  الدين  يف  والضالل  واخلرافات  البدع  على   جارفة  محلة  تنظيم-1
 ها آأنش اليت  رائد اجل  يف واملقاالت   ،األسواق  يف  حىت  واخلاصة  العامة   واألماكن   واألندية  املساجد  يف   ، واإلرشاد  الوعظ
 . اإلصالحية  الفكرة  خلدمة 

 رحبا   ،ابءاآل  بيوت  ويف  ،األماكن  من  أيدينا  إليه  تصل   ما  يف  للصغار  العريب   التعليم  يف   العاجل   الشروع-2
 . املدارس  بناء  قبل  للوقت 

 تعليم   يف  للعمل  الزيتونة  جامع   من   املتخرجني   الشبان   ودعوة  ،املتخرجني  تالميذال  من  املئات  جتنيد  -3
 . الشعب  أبناء

 . ابديس  ابن  به  بدأ  الذي  النمط   على  للشبان   العريب  التعليم   تعميم  على   العمل   -4

 األمة   تعليم  يف  لتستخدمها  ،عليها  استولت  اليت  عاهد امل و   ساجد امل  نع  يدها  برفع   احلكومة  مطالبة-5
 .لغتهم  أبنائها  وتعليم  دينها

 اليت   مصارفها  يف   لتصرف  معمريها  على  ووزعتها  احتجزهتا  اليت  سالم اإل  وقافأ  بتسليم  احلكومة  مطالبة-6
 .1اخل ...عليها  وقفت 

 : للصغار العريب  التعليم يف  العلماء مجعية أعمال-5

 : وهي  مقاالته  إحدى  يف   األعمال   هذه  اإلبراهيمي  البشري  حممد  الّشيخ   أورد    

 : يلي  ما   األعمال  هذه   وتضّمنت"   العربية  اجلامعة   إىل  العلماء   مجعية  عن مذكرة"

 من   املدارس   تكثيف  على   فعملت   ، العلم  بسالح   االستعمار   يواجه   متعلم   جديد  جيل   وختريج   تنشئة  -1
 لغتهم   لتدريس   مدرسة   150  يقارب   ما   العقدين   هذين   يف  االبتدائية  املدارس   عدد   بلغ  إذ   اجلديد،   اجليل   هذا  أجل 
 زادت)   ،تلميذ   ألف   مخسني  يقارب  ما  االبتدائية  للشهادات  احلاملني  التالميذ   عدد  جعل  ما  وهذا  ،دينهم  وأمور 

 من   بسالح   االستعمار  لتحارب  ...  جديد  جيل  ختريج  على  العمل  وهو  خاصا   آخر  عاما   العمل   هذا  على   اجلمعية
 للعربية   االبتدائية  املدارس  من  ومخسني  مائة  حنو  السنني  من  العقدين  هذين  يف   فأّسست  ،العلم  وهو  ،سالحه  نوع

 مدارس   يف  االبتدائية  الشهادات  محلة  من  تلميذ  ألف  مخسني  من   يقارب   ما  اليوم  تضم  وهي.........والّدين
 .2(اجلمعية
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 ببناء  األمة   مبال  اجلمعية   فاستعانت   الّدينية  والدروس  الشعائر   أتدية   الستمرار  املساجد  عدد  تكثيف -  2  
 .  الشعائر  هذه   تنقطع   ال حىت (  اجلزائر)  البالد  أحناء خمتلف يف املساجد   من الوفري  العدد  هذا

 كانت   اليت  املساجد   وهدم   حتطيم  على  الفرنسية  احلكومة   عملت  بعدما  اجلمعية  هبا  قامت  املبادرة   وهذه    
 واخلطباء   واألئمة  الدين  رجال   توظيف   على   بنفسها  أشرفت   ،كما  اخل  واحلدائق  الشوارع  توسيع  أجل   من   موجودة 
 احلكومة  صادرهتا تراث  هي  اليت  املساجد أن  مبا): هدفها  وبلوغ  مصلحتها  كسب  أجل  من  هذا كل  ،اخل واملؤذنني
 منها  كثريا  وهدمت  ، عامة  مرافق  وبعضها   كنائس  بعضها  فأحالت   االحتالل   يوم   من   أوقاهتا   وصادرت   الفرنسية
 هي  اآلن إىل   ومازالت الّدينيني املوظفني  أشباه   جتر  حبالة منها  لتتخذ  ببعضها واحتفظت واحلدائق، الشوارع لتوسيع 

 األمة   مبَال  وشّيدت  احليوية  الناحية  هذه   إىل  اجلمعية  التفتت  لذلك  ...  والقومة   واملؤذنني  واخلطباء  األئمة  تعني   اليت
 هذه   إىل  تنظر  الفرنسية  واحلكومة  الّدينية،  الّدروس   وإلقاء   ،الّشعائر  ألداء  القطر  أحناء   يف  مسجدا  سبعني  حنو

 .1( املسلحة  احلصون  إىل  نظرهتا  املساجد

 فكانت   ،النوادي  إبنشاء   وذلك   ، املساجد   إىل   وال  املدارس  إىل   ينتمون   ال   الذين  الشباب   استقطاب -3  
)تعليمي  هدفها  أنّ   أي  ،واملساجد   املدارس  مبثابة  النوادي  هذه  العرب   الشباب  من  اآلالف  مئات  اجلزائر  يف: 

 واجب،   هبم  واالعتناء  ،املساجد  يف  وال  املدارس   يف   اجلمعية   تلقاهم  وال   والعريب،  الديين   التعليم  فاهتم  املسلمني
 وأّدت  واالجتماعية، والّدينية العلمية احملاضرات فيها عليهم  نلقي ،اجلذابة املنظمة النوادي من عشرات هلم فأنشأت

 .2( والّتوجيه  الّتبية  من   واملساجد  املدارس  تؤّديه  مما  أكثر  النوادي  هذه 

 من   تكليفو   النوادي  إنشاء   على   اجلمعية   عملت   إذ  فرنسا،  يف   املقيمني   اجلزائريني  ابلعمال   االهتمام   -4  
 وكانت   ،وطنيتهم  على  وحيافظوا  دينهم  على  يثبتوا  حىت  العربية  اللغة   أبنائهم  بتعليم  تكلفت   وكذا  ،دينهم  موهنعلمي

 على  عملت   بل   لذلك   تستسلم  مل   اجلمعية   ولكن   ،عليها  قضت   عاملية ال   رباحل  أن  إال   . مثمرة  النوادي  هذه   نتائج
 عشرات   فرنسا  مدن   من  وغريها  ابريس  يف  اجلزائريني  للعمال  اجلمعية   أنشأت)   :قوله  من   وذلك  جديد   من  جتديدها 

 ودنياهم  دينهم  ضرورايت   العملة   أولئك  فيها  يتعلم  رجاهلا،  من  واملعلمني  الوعاظ   من  بطائفة   وزودهتا  النوادي  من
 وأتت   النوادي  هذه   أمر  استفحل  وقد   ،والوطنية  الدين  على   ويتبون   ،وكتابة  تكلما  العربية  اللغة   همؤ أبنا  فيها  ويتعلم
 .3( احلرب  بعد   جتديدها  اجلمعية  حاولت   مث  احلرب،   عليها  قضت   مث  ، األخرية  احلرب  قبل  مثراهتا

 ومن   ،الوطن  أبناء  من   كبري   لعدد  منقذا  العمل   هذا  وكان  ، األمية  على   القضاء  على   اجلمعية   عملت -  5
 : يلي  ما   ذلك   يف   اإلبراهيمي  قول   ومن  ، لتدبريها  وسائل  استخدمت   ذلك  جناح أجل
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 عجيبا   جناحا   فيها  وجنحت   ،دبرهتا  بوسائل  األمية   من   اجلزائر  أبناء  من   اآلالف  عشرات  اجلمعية   أنقذت )
 .1( الّشعوب  شلل  األمية   ألن ،أعماهلا غرر  من   العمل   هذا وأن 

 وخلوف   املالية  مواردها   حملدودية  وذلك   ،األطفال  من  مليونني  حوايل  تعليم  يف  العلماء   مجعية  إخفاق-  6  
 اجلزائر  أبناء  من   بقي  ، كلها  اجلهود  هذه   بعد)  :منهم  فرنسا  انتقام  من   خوفا  ،مساعدهتا  من   غنياء واأل  املوظفني

 ألنّ   متهمعلّ   هي  فال  ،الرمسية   وإحصاءاهتا   احلكومة   بشهادة  أنواعه،  جبميع  التعليم  من  حمرومني  األطفال   من   نمليوان
 ألنّ   ، املليونني  هذين  من  إنقاذه   ميكن  ما   تنقذ   أن  استطاعت  العلماء  مجعية   وال   ذلك،  عليها   أتىب   التجهيل  سياسة
 .2  (فرنسا  انتقام   من  خوفا  بشيء  عليها يودون ال واملوظفني  األغنياء  وألن ... حمدودة املالية  مواردها

 ال   قليلة  فئة  أهّنا  إالّ   ، (سوراي  الكويت  العراق  مصر )  العريب   الشرق  إىل   بعثات  إرسال  إىل   اجلمعية  سعي-7
)الغرض  حيقق  ال   عدد  وهذا  ا،تلميذ   عشرين  الواحدة   البعثة  يف  التالميذ   عدد   يتجاوز  إرسال   العلماء  جلمعية   متَّ : 
 القدر  ولكن   ، احلكومات هذه  نفقة  على  اجلملة  يف  تدرس ، ومدارسها معهدها   تالمذة من  العريب  الشرق إىل  بعثات
 .3 (يقاربه  ما وال  ، املقصود  من   الغرض   حيقق  ال   ،جدا  قليال  يزل   مل مت  الذي

 التعليم  قضية  حول  اجلزائريني  املسلمني   العلماء   مجعية   جهود   عن   أخرى  مقالة  يف   اإلبراهيمي  حتدث   كما   
 :   كاآليت   وهي  ،نقاط  عدة   وفق  وذلك  "العلماء  مجعية  أعمال   أمهات "   عنوان   حتت 

 : األمّية  مقاومة  -أ   

 الشيخ   وصف وقد  ، املمكنة  الطرق  بكل  حاربتها حيث  اجلزائريني  املسلمني   العلماء   مجعية   به  قامت   ما   وهو
 الدروس   هذه  تعميم  مث   ، للكبار  ليلية   دروس   بتنظيم  وذلك  ،الداء  هذا  حماربة   يف   اجلمعية  جهد  ووضح   ، ابلداء  األمية

 ، اآلالف  عشرات  عددهم  بلغ  حىت  املدارس  إىل  األميني  من  كبري  عدد  إقبال  النتائج  فكانت  ،واملدارس  النوادي  يف
 ، الكرمي   القرآن   من  أجزاء  بعضهم  فحفظ  ،احلفظ  إىل  انتقلوا  وبعدها   ، صحيحة  بطريقة  ويكتبون   يقرؤون   وأصبحوا

 والضمري   الفكر   يقتل  الذي  الوبيل  الداء  هذا  العلماء  مجعية   حاربت: ) به  يتعلق  وما   دينهم  يفهمون   أصبحوا  ومنه
 ،حربه  على  العزائم  تدوشدّ   االستعداد،  ويضعف  ،املشاعر  وخيدش  املواهب  ويطفئ  ، والروح  العقل  على  ويقضي
 من   وكثري  ،نواديها  يف  ابلتدرج   الدروس  تلك  وعممت  ،املقررة  الربامج  تزاحم  ال  للكبار  ليلية  دروسا  وفتحت
 بني   فيما   اآلالف  عشرات  األحيان  بعض   يف   بلغوا  حىت   عليها   األميني   إقبال  واشتدّ   الدروس  هذه   وراجت   . مدارسها

 صحيحة   كتابة   ويكتب  ،صحيحة   قراءة  يقرأ   منهم  الكثري  أصبح  حىت  سنتان   متض  ومل  . م1939و  م 1937  سنيت
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 من   كثريا   يفهمون   فأصبحوا  الفهم   إىل   وتشوقوا  ، القرآن   من   أجزاء  بعضهم  فحفظ   ،احلفظ  على   الكتابة   وأغرهتم   ...
 .1(القريبة  الّدين  حقائق

 :واالجتماعية الّدينية احملاضرات- ب

 عامة   كانت   أهنا  أي   ، ابلعموم  الوسيلة  و أ  الطريقة  هذه  واّتصفت  الّتعليم،  يف  اجلمعية  اتبعتها  وسيلة  وهي    
 من   املتعلمة  الطائفة   به  فكلفت   احملاضرات  هذه   إلقاء   أما   . اخاص  مكاان   تعتمد  ومل   ، مكان   كل   يف  تلقى   وكانت 
 اليت   الطّريقة   أما   حقيقتها،  على   احلياة   يفهم  وأصبح  ، الشعب  أفكار   احملاضرات  هذه  وحركت  ،اجلمعية  أعضاء 

 .2نفعه   من   أكثر  ضرره   التبية  من اخلايل  العلم  أنّ   رأت   حيث   والتعليم  التبية  بني  اجلمع  طريقة هي   اجلمعية  اعتمدهتا

 :  العلمّية  للنوادي أتسيسها -ج

 املدارس   يف  تتعلم  حىت   صغرية  ليست  اليت  الفئة  هذه  ,الشباب  استقطاب  وهو   واحد  ملقصد  ذلك  وكان
 هذه   الستقطاب   املثلى  الطريقة   أنّ   اجلمعية  فرأت  ،الكبار  مثل   املساجد  إىل   تذهب   كبرية   وليست  ، األطفال  مثل
 إليها   ودعت   النوادي  هذه   فأنشأت  واملساجد،   املدارس  بني  واسطة   لتكون  النوادي  أتسيس   هي (  الشباب)  الفئة

 حماضرات   فيها  فنظمت  التعليم  من   حظها  النوادي  هذه   لقيت  كما   .طرفهم  من  واسعا  إقباال  ولقيت  الشباب
 بني   طبيعيا  وسطا  لتكون   النوادي  مشروع  فأنشأت: )األطفال   يف   املدرسة   كأثر  الشباب  يف  أثرها  وكان  ا،ودروس

 مدة  يف   اجلمعية  فأنشأت  ،واألطفال  الشيوخ  بني  طبيعي  وسط   هم   الذين  ابلشبان   فيها  وتلتقي  ، واملدارس  املساجد
 أمزجتهم  إىل  أقرب  ألهنا  عليها  وأقبلوا  فاستجابوا  الشبان   إليها  ودعت  ، والقرى  املدن  يف  النوادي  عشرات  قصرية
  فيهم  هللا   حبق   وقامت   ، ابلشبان   اجلمعية  التقت  اجلوانب  هذه   ظل  ويف   ...   واملرح  الّتسلية  من  شيء  فيها   وألن 

 ودروسا  قوهتم وجتمع  ،األمة يف ومنزلتهم وقيمتهم أبنفسهم وتعّرفهم ،أخالقهم هبا هتذب حماضرات فيها هلم فنظمت
 آاثر   وتفوق   األطفال   يف  املدرسة   كآاثر   الشبان   يف   آاثر  النوادي  ملشروع   فكان  .واترخيهم  ولغتهم   دينهم  هبا   تعلمهم

 .3( والكهول  الشيوخ   يف   املساجد

 كما   املساجد،  يف  الدروس  وإلقاء  ،احملاضرات  هذه  إلقاء  من   احملاضرين مبنع أمرت  كعادهتا   احلكومة أنّ  إالّ 
 .النوادي  هذه  إغالق   إىل  هبذا  هتدف  وهي  ، األعمال  بعض  من  النوادي  حرمان وهو  آخر   أمرا  أصدرت 
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 ليس   األماكن  مجيع  يف  احملاضرات  وإلقاء  ،املساجد  يف  إببقائها  القوانني  هذه   على  تفردّ   اجلمعية  أّما 
 قول   يف  جاء   ما   وهذا  ،فيها  الدروس  إلقاء  عن  أبدا  اجلمعية  تتوقف  فلم  النوادي  خيص   فيما  أما   .فقط  املساجد

( احلكومية)  املساجد  يف   الدروس   إلقاء   من   العلماء   مجعية  رجال   مينع  أمرا  العام   احلاكم   فأصدر ):  اإلبراهيمي  البشري
 القهوة   كبيع   االمتيازات  بعض  من  النوادي  حبرمان   آخر  أمرا  أصدر  مدة  بعد و   ،سياسية  دروس–  رأيه  يف  ألهنا

 .1(النوادي  إغالق   هو   -قانون ال   نفوذ  اجلزائر  يف له  الذي -  القرار   هذا ومغزى  ...  ألعضائها   والشاي

 :  املدارس   بناء -د

 واندت   اجلمعية  جاءت   أن  إىل  ،الكتاتيب  سوى  احلرة  النظامية  العربية  املدارس  تعرف  اجلزائر  تكن  مل  
 فضاعفت   ،التعليم  هو  الكل  همّ   أصبح   ، سابقا  ها ذكران  واليت   ،هبا  قامت  اليت  احملاضرات  تلك  وبعد  العربية،  إبحياء
) املدارس  عدد   اجلمعية  وكانت   ...   االستعمار  أنف   رغم   على   العربية   إبحياء   منادية   العلماء   مجعية   قامت   مث : 
 للغتها  محيتها  ج وأتج  هبا  األمة   وأتثر  احملاضرات  محلة  بعد  ولكّنها   ، العشر  إىل  تنته  مل  السنوات  تلك  يف   املدارس

 إىل   عشرة  من  املدارس  عدد   فقفز  ،والقرى  املدن   يف  امليدان  هذا  يف  التنافس  واحتدّ   ،فيها  الكامنة  الرغبات  اثرت
 .2(عشرات

 :  الباديسي املعهد -ه 

 الشهادات  حاملي  أنّ   ورأت   ،ابتدائيا  تعليما  تعلم   كلها  أنشأهتا  اليت   املدارس  أن  اجلمعية  رأت  بعدما   
 اثنوي  معهد   إنشاء  هو  املخرج  أو  احلل  كان   الثانوي،  التعليم  إىل  االبتدائي  التعليم  من   االنتقال  يطلبون   االبتدائية

 كما   العربية، والعلوم  الّدينية العلوم  يدرسون ، الّدارسني من   اوفري  ا عدد  احتوى الذي  بقسنطينة الباديسي املعهد وهو
 هذا ) :  اإلبراهيمي  قول  يف   جاء   حيث  ،االبتدائية  الشهادات  حلاملي  الفرنسية  لتعليم  إضافية  اأقسام   املعهد  احتوى
 لعدوّ   واملنافسة   واإلخالص   العقل   عمل   ألنه   متني  فيه  التعليم   ولكن   ،ابتدائي  كله   املدارس  من   ذكرانه   الذي   العدد 
  قسنطينة  مبدينة(  الباديسي  املعهد )  وهو  سنوات  مخس  ذي  اثنوي   معهد   إنشاء  على  اجلمعية  فأقدمت  ...  حقود 

 ومنها  العريب  اللسان   وعلوم  الدين  علوم  -احلديثة  املناهج  على–  يدرسون   تلميذ   ألف  على  حيتوي  اليوم  واملعهد   ...
 عليها   التمرن  مع  اخلطابة  وأصول  ، الدعوة  أصول  فيه  وأيخذون  ،والرايضيات  واجلغرافيا  اإلسالم   واتريخ  األدب
 .3(االبتدائية  الّشهادات  حباملي   خاصة   للفرنسية  إضافية  أقساما  وفيه عمليا
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 وتوجيهها   العلماء  مجعية  أعمال  من   إيابية  بنتائج   عليه  هللا  رمحة  اإلبراهيمي  البشري  حممد   الشيخ  وخرج
 :   العريب  التعليم  خيص  ما منها  وسننتقي

 . النفوس  يف   العربية  النزعة   إذكاء  -1

 .التبية  من   املسجد  يؤديه   كان   مما  مناذج  على  حرا مسجدا  سبعني   تشييد   -2

 . تلميذ   ألف  خلمسني   تتسع   جتهيز  أحسن  جمهزة  ابتدائية  مدرسة  وأربعون  وبضع  مائة  -3

 . تلميذ   ألف  على   حيتوي  واملرافق  األدوات  كامل  اثنوي  معهد- 4

 . تلميذ    ومخسمئة  ا ألف  تبلغ  الزيتونة  جامعة  إىل   بعثات - 5

 . تلميذ   مائيت  تبلغ   القرويني  جامع   إىل   بعثات - 6

  من   االستعمار  يد  أتلفته  ما  وتعوض   ، البحث  مراجع  للباحثني  هتيئ  املعهد  يف   حافلة   جديدة  مكتبة-7  
 . ومكتباتنا  كتبنا

 البعثات   على  وليشرق  ،والشرق  اجلزائر  بني  صلة   ليكون   القاهرة   يف   للجمعية  ثقايف   مكتب  إنشاء  -8
 .1واملنتظرة   احلاضرة

 :  والّتعليم الّتبية ميدان يف   اإلبراهيمي إجنازات أهم

 :  ابديس  بن احلميد  عبد معهد أتسيس - 1

 اإلمامَ   أهمَّ )  فقد   ،االبتدائية  دراستهم  استكملوا  الذين   التالميذ  أجل   من   كان  ابديس  ابن  معهد  أتسيس
 عنوان   يكون   معهد   أتسس  يف  ففكر  اجلمعية  مبدارس  االبتدائي  التعليم  مرحلة  أهنوا  الذين  التالميذ  مصري    اإلبراهيمي

 .2(دراستهم  التالميذ    أولئك  فيه  يستكمل  احلضاري  اجلزائري  الشعب  جهاد يف جديدة  مرحلة 

 فتمّ )  :هللا  رمحه  اإلبراهيمي  البشري   ذكرمها  نيهلدف  وذلك  ،الزيتونة  جبامع  بربطه  قام  املعهد   هلذا   أتسيسه  بعدو 
 لربط  يسعى  أن  اإلبراهيمي اإلمام  إىل   ربك وأوحى  ...ابديس ابن احلميد  عبد  اإلمام   اسم عليه أطلق  معهد  أتسيس
 :   هدفان ذلك  وراء  من    ولإلمام  ،العهيد   الزيتونة  جبامع   الوليد  املعهد 
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 . العربية  العلمية  املؤسسات   بني  علمية  ثقافية  عالقة   إياد-1

 ينوي   ألنه  العريب   املشرق   يف  العليا   التعليمية  ابملؤسسات   االلتحاق   من  املعهد   شهادة   حاملي   متكني -2
 .1الزيتونة  غري  أخرى جهة  يف   معلوماهتم   استكمال   إىل  غ وابنال  توجيه

 : املدارس  بناء   -2

 وأن  ،جماهدين  واملعلمني  ،جهاد  ميادين  املدارس  وأن   ،اجلهاد  من  نوع  التعليم  ن أ  اإلبراهيمي  رأى   ندماع
 على   جاهدا  عمل   االستعمار،   من   ر التحر   هو   املرحلة   تلك  يف   اجلزائر  هدف  وأن  ، األلدّ   االستعمار   عدو   هو  التعليم

 إىل   الوصول  التنقالت   هذه  وراء  من   وهدفه   ، الغرب  يف  أخرى   تدشني   مث   ، الشرق  يف  مدرسة   أساس   حجر   يضع  أن
 تنال   حىت   عنها   وجداله   البنت   تعليم  عن   حديثه  الفتة   هذه   يف   يالحظ   كما   .األمة  يف   الوعي   انتشار  مدى   معرفة 
 وتنقل   دائم،  وترحال   كثرية،  أسفار  من   به   له  طاقة  ال   ما   املريض   جسمه  اإلبراهيمي  اإلمام   محَّل )  :التعليم  يف   حقها 

 ولإلمام   ...  دواليك  وهكذا  ،الغرب  يف  مدرسة  لتدشني  ينتقل  مث   الشرق،  يف  مدرسة  أساس  حجر  ليضع   ،مستمر
 يف   وارتفاعه  الوعي  انتشار  مدى   معرفة  وهي  ،اجتماعية  فلسفة  املضنية  الكثرية  التنقالت  هذه  وراء  من  اإلبراهيمي

 الفتة   هذه  يف   ويالحظ  ...  البدعية  وأ  احلزبية  التجمعات  تلك  بدل  ،اهلادفة  التجمعات  على  وتعويدها  ،مةاأل
 اإلبراهيمي  اإلمام   جادل  وقد  الكرب،   إحدى   البنت   تعليم  يعترب   كان  جمتمع   يف   ،اجلزائرية  البنت   تعليم  يف   التوسع 
 أو   كان   ذكرا  املسلم  على  فريضة  العلم  يعل   اإلسالم  إذ  عليها،  واجبه  عن  بل  التعليم،  يف  حقها  عن   كبريا  جداال 
 ألف   عشرة  ثالث  إىل  ،ليقفز1951  سنة  بنت  5696  إىل  اجلمعية  مدارس  يف  اإلانث  عدد  وصل  وبذلك  أنثى،
 .2( 1953  سنة  بنت

 هذه   رغم  ولكن  ،آنذاك  السائدة  والنفسية  واالجتماعية  املادية   للظروف   نظران  لو   وضخم   كبري  العدد  فهذا
 ومعهد  للمعلمات   دار  إلنشاء   التخطيط   يف   وبدأ   حتداها  عليه  هللا  رمحة   اإلبراهيمي  البشري   أن  إال   الصعبة  الظروف 
 . للذكور  ابديس ابن  معهد  غرار  على   ،للبنات

  ستنشئ   ومنه   ، صاحلة  أصبحت   علمت  إن   ألهنا   اجلزائرية  البنت   تعليم  رفض  الفرنسي  االستعمار   أن   إال 
  على   اجلزائرية  البنت  قبلت    أن   الفرنسي  االستعمار  ساء)  تعليمها   يرفض  االستعمار  جعل  ما  وهذا  ،صاحلا  جيال

 .3( القومي   ابخللق   وتتخلق   ،الصاحلة   التبية  وتتىب  ،النافع   العلم   تتلقى  حيث  العلماء،   مجعية  مدارس 
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 بنت   تكوين   تهنتيج  ألنّ   ، املسلمة  للبنت   -اجلمعية -بتعليمها   متشائم   االستعمار   أن  وهو):  أيضا  وقال
 صاحلا   جيال  لدنيف  ابلصاحلات  البيوت   تعمر   أن  هاله و   ، صاحلة  ّما أ  غد  وبعد  ،صاحلة  زوجة   غدا  تصبح   ، صاحلة

 . 1(قصته  به  تنتهي  مث  غصته   به   فنطول  ،احلياة  إىل  طموحا  ، األخالق  قومي   ، اإلميان   متني العقائد   صحيح

 : العليا التعليم  جلنة تكوين-3

 وضع   أجل  من  العليا   التعليم  جلنة   تكوين  اجلزائريني  املسلمني  العلماء  مجعية   قادة   مع  اإلبراهيمي  البشري   قرره
 ابلتعليم  خاصة  جلنة  إنشاء  اجلمعية   قادة  إخوانه  مع   قرر   ولذلك )   :  اآلاثر  يف  جاء  حيث  ،ابلتعليم  خاص  نظام

 كتب   وتقرير  الربامج  بوضع   إليها  وعهد"  شعبية  تربية  وزارة  مبثابة  كانت " و  1948  سبتمرب   13  يف  فأنشئت
 ملتقيات  وتنظيم  ،املفتشني  واختيار  هلم،  الدرجات   ووضع  ،املعلمني  وتفتيش  ،التنظيمية  الّلوائح  وإصدار  الّدراسة

 الذي   التطور  على   اللجنة  هذه  إنشاء  ويدلّ   .مستواه  ورفع   وحتسينه  التعليم  قضااي  ملناقشة  بيداغوجية  وندوات  تربوية
 .2( أعماهلا  تطبع  أصبحت  اليت  التنظيمية  الروح   وعلى   ، اجلمعية  أحرزته

 :  االبتدائية الّشهادة  إنشاء -4

 املرحلة   مبتابعة  حلاملها   السماح  أجل  من  وذلك  االبتدائية،  الّشهادة  إنشاء  على  العلماء  مجعية  عملت
 املوالية   التعليمية  املرحلة    مبتابعة   له   وتسمح   ،االبتدائية  الّدراسة   متابعة   حلاملها   تثبت  شهادة )  وهي   ،املوالية  التعليمية

 حمتوى   يف   املعنوي   األثر  هذا  ويظهر  ، املادي  جانبها   من   أكرب  الشهادة  هلذه  النفسي  املعنوي   اجلانب   أنّ   شك  وال 
 .3 (الشهادة  هذه 

 :العربية الدول  إىل الطالبية البعثات إرسال-5

 هذه   إيواء  اجلمعية  تولت   وقد   ،واملغرب  تونس  من  كل  إىل   طالبية  بعثات  إبرسال   اجلمعية   قامت   وقد    
 ...   1938  سنة   املشرق  إىل   طالبية  بعثات   إرسال   يف  التفكري   العلماء   مجعية   بدأت )  : واملغرب  تونس   يف   البعثات
 ومائيت  ألفا  1953  سنة  فيهما  الطالب  عدد   بلغ  حيث  واملغرب،  تونس  ومها  اجلزائر  إىل  البلدان   أبقرب  وبدأت
 يضم   الفوج   ذلك  وكان   ،1952-1951  الّدراسية  السنة  يف   مصر  إىل  األول   الفوج  إرسال   من  متّكنت   مث   ،طالب
 أولئك   إيواء  تكاليف   حتملت  قد   املشرق  يف  العربية  احلكومات  كانت  وإذا  ...  واحدة   وطالبة  اطالب  وعشرين  مخسة
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 إلسكاهنم،   تونس  يف   دارين  اكتت   حيث   واملغرب،   تونس  يف   إيواءهم  تولت  اليت   هي  العلماء   مجعية   فإن  الطلبة،
 .1( الطّلبة  جلمعية  مركزا واكتت

 : املثقفون  

 أبهنم   فقال   األوصاف  أبعلى  وصفهم  فقد   ،ومنزلتهم  مكانتهم  وبنّي   ، املثقفني  عن   اإلبراهيمي  البشري  حتّدث 
 يف   األمة  هبم  تستعني  من  فهم  إليها،  يرتقوا  أن   يب  اليت  املكانة  عظم  على  يدل  مما  وهذا  وسادهتا،  احلية  مةاأل  خيار

 حنوهم   األمة  تقوم  . وجمدها  عّزها   وحراس  وقادهتا  وسادهتا  خيارها  هم  احلّية  األمم  يف   واملثقفون)  :وأْمنها  خوفها
 أايم  يف   إليهم  حتتاج   ...  األمم  ةعام  زالت   وما   ،والّتدبري  القيادة  بواجب  هلا  هم  ويقومون   ،والّتقدير  االعتبار  بواجب
 وآرائهم   علمهم  من وي غّذوهنا ،احلياة  يف السعادة  سبيل هلا   لينهجوا  األمن  أايم  يف  إليهم  حتتاج  اخلوف،  أايم   ويف   األمن

 من   وخيرجوها   املعقدة   املشكالت  هلا  ليحّلوا  اخلوف   أايم  يف   إليهم  وحتتاج   ،واالعتدال  االستقامة  على   حيملها  مبا
 .2( واملصلحة  الشرف  حمفوظة  املضائق

 جمتمعهم   إصالح  واثنيا  ،أنفسهم  إصالح   هو  األول   فواجبهم  األمة،   حنو  املثقفني  واجب  عن   حتّدث   كما 
 املقياس   تصحيح   على  االتفاق   فهو  الرابع   الواجب  أّما  ،إليها  الّنظر  وجوه   يححوتص  احلياة  إدراك  يف  التفاهم  واثلثا
  شيء   كل  قبل  أنفسهم  إصالح  هو  املثقفني  على  واجب  أول  إنّ ):  اإلبراهيمي  يقول.  الثقافة  درجة  به  تقاس  الذي
 مؤهالهتم   واستكمال   العلمية  نقائصهم   إكمال   مث  ه،نفسَ   يصلح   ال   من   ه غريَ   يصلح   ال   إذ   ،ذاته  حد  يف   واحد  كل 

 ابلتعارف   طائفة  كل  مع   طائفة  كل  ،جمتمعهم  إصالح  هو  واجب  واثين  ...   غريهم  لتثقيف   لحواصْ يَ   حىت   التثقيفية
 على   وابالتفاق   ،اثلثا  إليها  الّنظر  وجوه   وتصحيح   احلياة  إدراك   يف   وابلتفاهم   ...   اثنيا  األفكار  يف   وابلتقارب   ،أّوال

 .3( رابعا  الثقافة  درجة  به  تقاس   الذي   املقياس  تصحيح

 :ومعّلموه ومدارسه احلر  العريب الّتعليم 

 نظرا   معه  تتساهل  اجلزائرية   احلكومة   كانت   وكيف   ،احلر  العريب  الّتعليم  عن  اإلبراهيمي  البشري   حتدث  وقد 
 احلر   العريب  التعليم  مع   الّتساهل   من   بشيء  تتظاهر  م1914  حرب   قبل  ما  إىل   اجلزائرية  اإلدارة  كانت)   :لقصوره

 .4( لغوية  ملكة   يريّب   وال  عقال   يغذي   وال ذهنا  يفتح ال   قاصرا  -ذاك  إذ–  كان   ألنه
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 أنّ   إالّ   .نظام  له    أصبح  فقد   ،العلماء  مجعية  ظهور  بعد  خاصة   ،ذلك  بعد  تطور  احلر  التعليم  أن   إاّل 
 تكتف   ومل   ،العربية  الّلغة   قتل  إىل  هبا   هتدف   القرارات   بعض  إصدار   على   فعملت   ،ذلك  تتقبل  مل   اجلزائرية  احلكومة

 وأصبح   احلية،  الكائنات كسائر  اآلخرين  العقدين  يف  احلر  التعليم  وتطور)  :أجنبية لغة العربية  الّلغة   اعتربت  بل   بذلك
 عّدة  فأنشأت...    لذلك  اجلزائرية  اإلدارة  قلقت   العلماء  مجعية  ظهور  بعد  خصوصاو   واحلياة   الّنظام  من   شيء  على

 وجرحا   إيالما  وأشد   شرّا  القرارات  تلك  يف  ما  أسوأ  ومن  ...  العربية  اللغة  قتل  وهو  واحد   غرض  إىل  ترمي  قرارات
 يف   أجنبية  لغة   العربية  الّلغة  اعتبار  من   القرارات  تلك  بنود  بعض  يف   جاء   ما   خاصة  وللعرب  عامة   املسلمني   لعواطف 

 .1(اجلزائر  وهي  عربية  بالد

 هلا   ورافضا   ،القرارات  هلذه   مغايرا  ا موقف   اجلمعية  وقفت  اجلزائر  احلكومة   أصدرهتا  اليت   القرارات  هذه   وأمام 
 :كالتايل   اجلمعية  مطالب  وكانت

 .وزارية  أو   إدارية  كانت   سواء  صرحيا   إلغاء   ابلتعليم  لقةتعامل  السابقة  القرارات  مجيع  إلغاء: أّوال

 يف   ويالحظ   ،بشيء  تقييده   وعدم   العريب   التعليم  حرية  يقرر   صريح   بقانون  القرارات  تلك   مجيع  نسخ :  اثنيا
 :اآلتية  املسائل   القانون   ذلك  وضع

 من   تشاء  فيما  املدارس  من   تشاء   ما  تنشئ  أن   احلق  هلا   يكون  األخرى   العلمية  اجلمعية  أو  العلماء  مجعية:  أ
 . البلدان 

 يف   نشرع  مث  فيها،  املعلمني   وأبمساء   ، وحمّلها  املدرسة  ابسم   اإلدارة  إعالم   إال   اجلمعيات   تلك   على   ليس :  ب
 . أخرى  إجراءات  على   توقف  بال   العمل

 السياسية   لألسباب العربية  املدارس  تعطيل  إىل االلتجاء   عدم   يف   مقنعة   كافية ضماانت  القانون  يتضمن :  ج
 وهذا   أسباهبا  يقتفوا  مل   املتعلمني   لألوالد  عقوبة  عدّ ي  نتيجته  يف   العربية  املدرسة   عطيلت   ألن   االعتبارات،  من   وغريها 

 . هلم  ظلم

 اختيار   يف  وال  ،الّتعليمية  الربامج  وضع   يف  تتدخل   وال  ،املعلمني  اختبار  يف   اإلدارة  تتدخل  ال   كما :  د
 .املدرسية  الكتب

  قوانينها  دائرة  يف  العامة  الّصحية  للمراقبة  ختضع   أن   األخرى  العلمية  اجلمعيات  أو  العلماء  مجعية  على  :ه
 . الرمسي  التفتيش  وملراقبة
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 :العلماء مجعية أنشأهتا  اليت املشاريع

 وعلوم   الّدين  وعلوم  مبادئ   يدرسون  وبنات   بنني  من   ألفا   مخسني   تضم  ابتدائية  مدرسة   ومخسون  مائة:  أوال
 . نظام  وأقوى  هاجمن  أحسن  على العامة  احلياة

 والرايضيات   اإلسالمي  والّتاريخ   والّدين  الّلغة  علوم   يدرسون  تلميذ  مئة  وثالث  ألفا   يضم   اثنوي  معهد :  اثنيا
 .الواسعة  الثانوية  املناهج   على   احلياة   وعلوم

 أن  تستطع  مل  ولكنها  ،تلميذ   ألف  ومخسني  مائتني   حنو  بتدائيةاال  مدارسها  من  اجلمعية   خّرجت:  اثلثا
 سبعني   د يتشي  يستلزم  العدد  هذا  استيعاب  ألن   ،املال  فقد  إال   لذلك  سبب   وال  ،الّضروري  الثانوي  التعليم  تعلمهم
 جبميع  الّتعليم   من   حمرومني   مليون  ونصف   مليون  األّمة   أبناء  من  يوجد  أنّه   كما   .األقل  على  كبرية  اثنوية  مدرسة 
 .متقاربة دفعا  أو  واحدة   دفعة  تعّلمهم  أن تستطيع   ال   واجلمعية  ،تعّلمهم  أن تريد   ال   وفرنسا  ،أنواعه

 ألف   سبعمائة   حنو   وإرشادها   أبعماهلا   أنقذت   وقد  ، األمية  حمو   مشروع  اجلمعية  هذه  أعمال  من:  رابعا
 .األمية   مصيبة  من   ألفا   ومخسني

 وهلا   تلميذ   ئةاوسبعم   ا ألف  السنني   بعض   يف   تبلغ  تونس   يف   الزيتونة  جامع  إىل  بعثات   اجلمعية  هلذه :  خامسا
 . وتزيد   املائتني  إىل  الّسنني  بعض   يف   تصل  بعثات   األقصى   املغرب   من فاس  مبدينة  القرويني  جامع   يف

 العراق   يف   وهلا   ، تلميذ   أربعني   من   مركبة  بعثة  مصر  يف  فلها  بعثات،   العريب   الشرق  يف   اجلمعية  هلذه :  سادسا
 البعثات  إرسال  يف  ساعية  وهي  تالميذ،  عشرة  من  مركبة   بعثة  سوراي   يف   وهلا  ا،تلميذ   عشر   أحد   من   مركبة  بعثة

 .واإلسالمية  العربية  األقطار  إىل  األخرى 

 وما   احلالية   البعثات  هذه   على   ليشرف   األعمال   واسع  مكتبا  القاهرة   يف   اجلمعية  هذه   أنشأت  وقد:  سابعا
 . العريب  واملغرب   الغريب   الشرق  بني  اّتصال   أداة وليكون  وسلوكها  دراستها  ولرياقب  . بعدها  يتجدد

 على   ليحفظوا  مبعّلمني  وزودته  ابريس  يف   إسالميا    مكتبا  طويلة  مدة   من   اجلمعية  هذه  أنشأت  كما :  اثمنا
 لغتهم  بفرنسا   املولودين  بنائهمأ  على   وليحفظوا  لف، أ   مخسمئة  من   كثر أ  وعددهم  ،همدينَ   اجلزائريني  املسلمني   العّمال 

 . ألفا  ثالثني  من  أكثر األطفال  وهؤالء   اإلسالمية  وتربيتهم

 على   يشتمل  منّظم  جند  وهلا   ، وجه  أكمل   على  واإلرشاد  ابلوعظ   القيام   اجلمعية  هذه   أعمال   ومن:  اتسعا
 . ديين  واعظ   مائيت  حنو
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 الصاحلني   ابألئمة   وعمرهتا   ، والقرى  املدن  يف   مسجدا   سبعني   حنو   اترخيها  يف  اجلمعية  هذه   أنشأت :  عاشرا
 . االحتالل  يوم   من   فرنسا  عليها  استولت   العظيمة   العتيقة  املساجد   ألن النافعني   واملدرسني

 للتهذيب   نواديها  والقرى  املدن   من   كثري  يف  العلماء  مجعية  أنشأت  فقد   ،النوادي  مشروع :  عشر  حادي
 من   فتنقذهم  الّشبان   إىل  النوادي  هذه   بواسطة  دعوهتا  غلتبلّ   ،انداي  مثانني  األحيان   بعض  يف   بلغت  اإلسالمية  والتبية
 .1واملساجد  واملدارس   النوادي  إىل  وجتّرهم  ، املقاهي

 : اجلزائر يف  العروبة مشكلة

 كما   مشكلة،  جعلها  من   هو   كان   الفرنسي  االستعمار   أبنّ   وصرّح  العروبة،  عن   اإلبراهيمي  البشري  حتّدث 
 يف   أّما)  : الشيخ  يقول  ،فتتطور  عليها   االستعمار  يغلبنا  أن   وإما   أبيدينا  نعاجلها   أن  إّما   املشكلة  هذه  أن   إىل  أشار

 ودينهم  ولغتهم  وعروبتهم  للعرب   سافر   عدو  وهو  ،الفرنسي  االستعمار   وسببها  أساسها  العروبة  مشكلة   فإن   اجلزائر
 ونعال   عروبتنا  على   االستعمار  نغلب  أن  إّما   ،اثنني  من   واحد   إىل   سائرة   اجلزائر  يف  العروبة  فمشكلة   ...  اإلسالم
 يقض   ما  وهو   ، آخر  شيء   إىل   املشكلة  فتتطور  عروبتنا  على   االستعمار   يغلبنا   أن  وإّما ...    أبيدينا   مشكلتنا
 .2( مضاجعنا

 قامت   وما)  :الفرنسي  االستعمار  أحدثها  اليت  العروبة  مشكلة  مواجهة  يف  اجلمعية  دور   أيضا   الشيخ  وذكر
 .3( حموها على   االستعمار  صّمم  اليت  والعربية  والعروبة  اإلسالم  إلحياء  إال  اجلمعية   هذه 

 جلمعية   الثاين   الّدور  جاء )   :يقول  ،احلرّ   االبتدائي  العريب   والّتعليم  اإلسالمية   الّتبية  يف  دورها   إىل   إضافة
 التاريخ   ومبادئ  وآداهبا  العربية   مبادئ  على  املشتمل  ،احلرّ   االبتدائي  والتعليم   اإلسالمية  التبية  دور  وهو  ، العلماء

 .4( الّصاحلة   اإلسالمية   والتبية  اإلسالمي

 عليها   الءيستابال  االستعمار   قام   واليت   ، العلم  لطلب   اجلمعية   شّيدهتا   اليت   املدارس  عن   أيضا   الشيخ   وحتّدث 
 العلم  سبيل  يف  البذل  ةسنّ   ييلتح  األّمة  مبال   فخمة  مدارس  تشييد   على  اجلمعية  صّممت)  يها،معّلم  ونفي  واعتقال

  يف   فتباروا  ،اجلزائريني  نفوس  يف   العلماء   مجعية  فأحيتها  ، االستعماري  التحذير  بفعل   هاينس  املسلم  يف   منقبة  فهي
 واراتع   ومدّرسني،   وكتب   برامج   من   يكمله   مبا   االجتاه   هذا   اجلمعية  وقابلت   ،املدارس  بناء  يف   وتنافسوا  ،البذل

 ابلّتعطيل–  معظمها   على  وقضى   األخرية،   احلرب   تعالشا  هبا  وترّبص  ، اخلطرية  التعليمية  النهضة   هلذه   االستعمار 
 

 . 256 -254/ 4ينظر املصدر السابق،  - 1

 . 150/ 5املصدر نفسه،   - 2

 . 151/ 5املصدر نفسه،   - 3

 . 153/ 5املصدر نفسه،   - 4



 اإلبراهيمي  عند  التعليمي   اجلهد                                                  :  الثاين الفصل
 

 
51 

 ونفى   ،الّتعليم  ورجال   العلماء  من   اكثري   واعتقل  –  احلربية  املصال  يف   الستعماهلا   املدارس  من   كثري   على  واالستيالء
 .1  (الّصحراء  إىل   قادهتم

 مل   اجلمعية  أنّ   إالّ   اجلمعية  شّيدهتا  اليت  املدارس  جتاه  الفرنسي  االستعمار   به  قام   الذي  االضطهاد  هذا  فرغم
 ختمد  مل  اجلذوة   ولكن ):  اإلبراهيمي  البشري  قول   ذلك  ومن   .املدارس  تشييد   واصلت  بل  ، االضطهاد  هذا  أمام  تقف

 املدارس   تشييد   إىل  األمة  اندفعت  فقد   انتهائها،  وعند   ،احلرب  أخرايت  يف  أثره  ظهر  ،التهااب  زادت  بل  الّنفوس،  يف
 الفرنسي   االستعمار   رغم  حرة  ابتدائية  مدرسة  ومخسني   مائة  من  أكثر  –  اجلزائرية  ألّمةل  بل–  اآلن  وللجمعية  ...

 وآداهبا   لغتهم  مبادئ   يدرسون  ، وبنات  بنني  اجلزائرية  األّمة   أبناء  من   تلميذ  ألف   مخسني   من   أكثر   عليها  يتدد
 الوطنية   القومية  اإلسالمية  الّتبية  وإيابيات  العلم  ضرورايت  يمع   برانمج   على  قومهم  واتريخ  دينهم  وأصول

 قومية،   وعقيدة  صحيح  فكر   ومعه  قليال    علما    حيملون   اآلالف  عشرات  املّدة  هذه  يف   منها   خترّج  وقد  الصحيحة، 
 .2  (وفخم  رائع  ومعظمها  ،عصريني ونظام  طراز   على   املدارس   هذه  وكل  سديدة،  احلياة  إىل  ونظرة

 حتّدث   وقد  ،إليه   واألساتذة   التالميذ  وجلب   عليه   ابإلنفاق   تكلفت   اثنوي  ملعهد   تشييدها  إىل  إضافة   
 كخطوة   اثنواي   معهدا  اجلمعية  شّيدت  مث )  :اجلزائر  يف   الكربى  العروبة   مشكلة   فيهما  تتجلى  انحيتني  عن   أيضا   الشيخ

 مشكلة   تربز  وهنا  ،أستاذ  وعشرين  تلميذ   أبلف   وعّمرته  ،مصري   جنية  ألف   ستني  عليه  أنفقت   الثانوي  للتعليم  أوىل
 :   انحيتني  يف  متجلية  اجلزائر  يف الكربى  العروبة 

 احلالية   واملوارد  ، عليه  نعتمد  ار ق  مايل   مورد لنا  وليس   ، املدارس  هذه   من   املوجود   على   حنافظ  كيف: األوىل   
 شهرية  تعليم   ورسوم   ،واملؤمنة  الفقرية   األّمة   طبقات   من  بسيطة  شهرية   اشتاكات   عن  عبارة   هي   إذ  عليها  عتمدي    ال 

 . أيضا مضبوطة غري  الّشرعية  الزّكوات  من   ومقادير  مضبوطة   غري   وتربعات  التالميذ  آابء   من

 لسياسة   ومراغمة  ، األّمة  لرغبة  مسايرة   ،اجلديدة  املدارس   إنشاء   يف   االستمرار  نستطيع  كيف:    الثانية
 يف   وال   ،احلكومية  املدارس  يف  مكاان  يدون  ال   مسلم  عريب   طفل  مليوين   من  إنقاذه  ميكن  ملا   وإنقاذا  ، االستعمار

 .3( العلماء  مجعية  مدارس 

 : التعريب 

  اجلزائر   يف  أحدثتها  اليت   هي   فرنسا  أنّ   مصّرحا    ،اإلبراهيمي  البشري   عنها   حتّدث  أخرى   مشكلة   التعريب   
 .1( إنساان  أو   مادة   أو  معىن   كان  سواء  ،عربيا  الشيء جعل  وهي )  :بقوله   عرفها   وقد 
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 األلسنة   خيصّ   فاألّول   الكّلي،  والّتعليم  ،اجلزئي  الّتعريب  الّتعريب،  من   نوعني  عن   الشيخ  حتّدث   وقد 
 الّتخلق   إىل  إضافة  اجلزئي  فيشمل   الكّلي   أّما .العلمية  الّدروس  تعريب   أيضا   ويضم   ،وكتابة  خطابة  من   اثره آو   واألقالم
 تعريب   هو   اجلزئي  فالّتعريب  ،كّلي  ونوع  جزئي  نوع  ، نوعان   الّتعريب):    قوله   يف   جنده   ما   هو و   ،العرب  أبخالق
 ويشمل   هذا  يشمل   :والثاين  . التعليمية  الّدروس   تعريب  فيه  ويدخل   .وكتابة  خطابة  من   وآاثرمها   واألقالم   األلسنة
 أعمالكم  جدول  من  وصلين  مما  ويظهر  ،وفضائل  حمامد  من  عنهم  اشتهر  ما  بكل  والتحلي  ، العرب  أبخالق  الّتخلق

 وكتبه   والتعليم  واملصطلحات  األلفاظ  من  استطعنا  ما  ولنعرب   العنان  هذا  يف   معكم  فلنجر  األّول  تقصدون  أّنكم
 ضرورة   وقت   يف   اليوم   فإننا   ، للّزمن  والغربلة   الّتصفية   بقية   ولنكل   ، اإلمكان   قدر   على  ولننقح   ...  ولغته   وأساليبه
 ندع وال  ، ولغاته االستعمار  أوضار  من   لغتنا  ولنطهر  ين، أ كاملت  املستعجل وليس  ،شيء  كل   يف االستعجال  تتقاضاان
 معاين   فيها  ونغرس   هبا  االحتاز  معاين   جلب   يف  هلا  ل تحيّ ن  بل  ،لغتها  يف  انقص  اعتقاد  على  تنشأ  الناشئة  أجيالنا 

 األجيال  يعرف   حىت   املعرب  من  وتصفيتها  العربية  تطهري  إىل  دعا   عليه  هللا   رمحة   اإلبراهيمي  فالبشري   .2( هلا  التمجيد 
 .   الّصافية  الّصحيحة  لغتهم
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 هي :  اتستنتاجاال  ببعضخنتم حبثنا هذا  
األمهية ابلغة  عملية  الّتعليم  عملية  تعد  الّدارسني  ، *  من  عدد  حوهلا  التّف  والبحث   وهلذا  والدراسة  ابلتعريف 

 النظري وامليداين. 

والّتعلم، الّتعليم  من  يضم كل  الّتعليم   *الّتبية مصطلح شامل  به  ويراد  القدمي  يستعمل يف  وهي مصطلح كان 
 متادفني.التبية والتعليم  ولذلك جند بعض العلماء يعلوهنما  

بينما الثاين يتعلق   ،فاألول يندرج ضمن جمال التبية  ، وخمتلفان معىن  ، *الّتعليم والّتعلم مصطلحان متقارابن لفظا
 منها نظرية الّتعلم لثورندايك.  ،ومنه تناول جّل علماء الّنفس نظرايت الّتعلم  مبجال علم النفس، 

فتوحة فالّتبية أوسع وأمشل من الّتعليم. كما أّن الّتبية عملية م  * تبقى العالقة بني الّتبية والّتعليم عالقة احتواء،   
أماكن خاصة  ، ميكن حدوثها يف أي مكان ويف أي زمان  الذي حيدث أساسا يف  الّتعليم  فهو مضبوط بعض   ، عكس 

 الّشي ء إذا ما قارنناه ابلّتبية.

فقد بدأت عندهم من األسرة   ،ممابعتبارهم أقدم األ  *اإلرهاصات األوىل للّتعليم عند الغربيني ع رفت مع اليوانن 
تعّددت طرق الّتعليم عند الغربيني واختلفت ابختالف شعوهبا وأقوامها إذ جند كل بوان يتكفالن بذلك، وقد  إذ كان األ

 . وهكذا  ،فالّتعليم يف الياابن خيتلف عن الّتعليم يف اليوانن   قوم ينتهجون طريقا يف الّتبية والّتعليم،

لذي كان يعيش يف البادية وحياكي احلجر والشجر *البداايت األوىل للّتعليم العريب كانت مع االنسان البدائي ا
 وكل ما وجد يف الطبيعة. 

 . من حيث تكامل تعليمه وعمق أثره وخلوده  معلم يف اتريخ البشرية  أعظم*الرسول صلى هللا عليه وسلم 

هبا *تفتخر اجلزائر برجاهلا الذين بنوها وهنضوا هبا وضحوا من أجلها خاصة يف ظل ظروفها الّصعبة اليت  مرت  
أحد أعظم الّشخصيات اليت تركت أثرا  الذي يعد  الّشيخ حممد البشري اإلبراهيمي  ، ومن هؤالء  أثناء االحتالل الفرنسي

 اليت بذهلا من أجل وطنه. الفكرية وامليدانية  ابرزا يف اجلزائر، ويتجّلى ذلك يف جهوده اجلّبارة  

ا اجلهود  هذه  على  اإلبراهيمي  البشري  حممد  الّشيخ  يقف  سابقا*مل  ذكرها  مت  اليت  على   لّتعليمية  فيها  واملعتمد 
 توجيهّية.  إرشادية،  بل جتاوز ذلك إىل جهود إصالحية،  جمموع آاثره املكتوبة، 
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