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دور الشيخ البشير اإلبراهيمي في التعريف بالقضية الجزائرية 

 خالل

 رحلته المشرقية

 -العراق نموذجا-

 
 بقلم

 آمال سالم عطية

 الجزائر \معسكر -جامعة مصطفى اسطمبولي 
 

 :مقدمة

فاصلة في تاريخ جهاد الشعب الجزائري ضد االستعمار، وكان تعتبر بداية الخمسينات مرحلة          

أبناء الجزائر قد استفرغوا الوسع  وبذلوا الجهد وكان البد من أن يتحملوا مسؤوليتهم  التاريخية 

وها هو اإلمام اإلبراهيمي يرفع صوته جهيرا من خالل الجهود التي قام بها . والدينية والوطنية تجاهه 

يقة االستعمار وفضح مخططاته وقد زار عدة دول إسالمية وعربية، ومنها دولة من أجل تبيين  حق

العراق التي تعتبر محطة بارزة في حياته وهو ما تجلى من خالل المقاالت و الخطب التي ألقاها في 

اإلذاعة العراقية وفي المحافل الثقافية  والجمعيات والمساجد، والتي تؤكد في مجملها على أن العراق 

فما هي دوافع الشيخ اإلبراهيمي في زيارته .تداد للجزائر وان الجزائر فلذة كبد العرب والمسلمين ام

 .للعراق؟ وبماذا تميزت عالقته بالشعب العراقي مثقفين؛ وحكومةً وما هي النتائج التي حققها؟

 :راقدوافع وأهداف الشيخ البشري اإلبراهيمي يف التعريف ابلقضية اجلزائرية يف الع -1   

م وتعود دوافع هذه الرحلة إىل عدة أمور 1591/ هـ1731إىل املشرق بتكليف من اجلمعية يف سنة  (1)رحل اإلبراهيمي-أ
 :هي

العمل على إرسال بعثات عليمة من الشباب اجلزائري إىل املشرق بغرض الدراسة يف خمتلف مدارسه ومعاهده  -ب
 .وجامعاته

علماء من األشقاء العرب واملسلمني كي تستطيع مواصلة رسالتها يف ميدان نشر التعليم طلب املساعدة املادية جلمعية ال -ج
العريب، واحملافظة على الشخصية العربية واإلسالمية للشعب اجلزائري اليت كانت تواجه حماوالت كبرية هلدمها من طرف 

ميالدية 1591ويف عام :... ء عنه حيث قال، نورد ما جا(1)االستعمار الفرنسي ورجال التبشري املسيحي املتعاونني معه
 :وكان الباعث على هذه الرحلة أمرين( يقصد مجعية العلماء)رحلت إىل الشرق بتكليف من مجعييت 

 .السعي لدى احلكومات العربية لتقبل لنا بعثات من أبناء اجلزائر:أوال

اجلمعية أن تواصل أعماهلا بقوة الن امليدان اتسع خماطبة حكومات العرب واملسلمني يف إعانتنا ماليا حىت تستطيع : اثنيا
 .(7)وهذا ما ينتظره االستعمار لنا.أمامها، والشعب اجلزائر حمدود القوة املالية، فإذا مل يعنا إخواننا فرمبا تنتكس حركتنا
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ة اليت زارها وتعريف الرأي الدعاية للقضية اجلزائرية وشرح ظروف الكفاح اجلزائري إىل قادة احلكومات العربية واإلسالمي:اثلثا
العام العريب واإلسالمي مبختلف جوانب كفاح الشعب اجلزائري ضد االستعمار الفرنسي وما يقاسه من عدوان صارخ على 

، وهو ما أكده من خالل الكلمة اليت ألقاها يف إذاعة بغداد (4)مقدساته اإلسالمية ولغته العربية وكرامته وسيادته الوطنية
وأان  اآلن يف العراق، سأواصل رحليت لبقية األقطار اإلسالمية هلذا الغرض، وهو الدراسة "...مما جاء فيها م1591يونيو 

والتعّرف، فإن من النقائص اليت الزمت املسلمني قرواًن وفوتت وفّوتْت عليهم خريًا كثريا وكانت سببًا يف إطالة آالمهم 
آن األوان ألن جتتمع هذه األجزاء املتنافرة من اجلسم اإلسالمي الكبري، ...وأمراضهم، هذا التناكر الذي يسود جمتمعاهتم،

يف العامل اإلسالمي مؤسسات كثرية ومجعيات وأحزاب وجرائد وجمالت، وهذه املؤسسات هي اليت جيب عليها أن ...  
تعريف املسلم أبخيه : وهي تتعارف بتبادل الزايرات واجلرائد والكتب والنشرايت، وان تقف  جهودها كلها من نقطة ارتكاز
(.9)..."املسلم، وتقريب وسائل استفادة املسلم من أخيه املسلم، حىت يكون التعارف مثمراً مثرات كاملة

 

والسعي وراء إحياء . "1591التأكيد على الوحدة اإلسالمية  كما جاء يف الكلمة اليت ألقاها يف املوصل شهر يوليو: رابعا
 .(6)"ي خري ما جيتمع عليه الشرق وأممه ومللهاجلامعة اإلسالمية اليت ه

 :أهم اإلعمال اليت قام هبا الشيخ البشري اإلبراهيمي يف العراق للتعريف ابلقضية اجلزائرية -1

أقام الشيخ البشري اإلبراهيمي عالقات متينة مع مثقفي العراق وحكومتها، وهي العالقة اليت أمثرت  عدة نتائج  من      
اليت أفادته إىل دولة العراق  وخمتلف حمافظاته، وبرز دوره اجللي من خالل اخلطب اليت ألقاها واللقاءات خالل الرحالت 

اليت مجعته مع احلكومة العراقية، ونذكر هنا رحلة الشيخ اإلبراهيمي إىل دولة العراق ، حيث استقبل  يف بغداد  
، وأقيمت مأدبة إفطار على شرفه "حدة فاضل اجلمايلمندوب العراق يف هيئة األمم املت"من طرف   11/66/1591يوم

م من تنظيم األستاذ فهمي درويش،  وهذا حبضور األستاذ طه الفياضل صاحب 14/6/1591مساء يوم مساء السبت 
، واألستاذ الصواف و الدكتور دمحم تقي الدين اهلاليل، وقد انبهر احلضور من الصحافيني من اخلطبة "السجل"جريدة 

وقف الرئيس وتناول الصحفيون األقالم لتسجيل اخلطبة إال أهنم ومجوا وتركوها "... فقد جاء يف جريدة  البصائر لفصاحته 
انحية ألهنم اخذوا ابلفصاحة والبيان وسحروا ابخلطيب املفوه الذي كان ينحدر كالسيل ويقود السامعني إىل حيث 

ا إليهم النصائح الغالية للمسلمني طالبا إليهم العمل وترك اجملامالت ذاكرا كيفية أتسيس مجعية العلماء املسلمني انثر ...شاء
"...(3). 

كما ألقى الشيخ البشري اإلبراهيمي عدة خطب عرب إذاعة بغداد، أبرز فيها مدى احلاجة إىل وحدة العامل اإلسالمي       
 ".تعارف املسلمني مدعاة لقوهتم وعزهتم" ومنها خطبة بعنوان

 :أيها املستمعون الكرام"...هاحيث جاء يف مستهل

أبعث إليكم على أمواج األثري بواسطة راديو بغداد حتيات اإلسالم الطيبات الزكيات، وأعرفكم يف مجل قصرية مبغزى رحليت 
وبشيء من أعمال اجلمعية اليت أوفدتين، وسأحدثكم بعد الليلة بشيء من أحوال الشمال اإلفريقي الذي هو قطعة من 

 .(8)..."أوطان اإلسالم
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كما سجلت دار اإلذاعة الالسلكية العراقية بعض األحاديث الدينية وال ريب أن هذه  التسجيالت تعترب ظافرا كبريا      
 .(5)لدار اإلذاعة

عندما كان الشيخ البشري اإلبراهيمي رمحه هللا  يف العراق مل تقتصر خطبه على بغداد فقط، بل جتاوزهتا إىل حمافظات       
نها املوصل اليت كانت املركز الثاين يف رحلة البشري بعد بغداد حيث ربطته مبثقفيها رابطة وعلمائها  وشخصياهتا أخرى  م

البارزة ، رابطة قوية ، ويف مقدمة هؤالء  الشيخ دمحم حممود الصواف و الشيخ عبد هللا احلسو، و الشيخ بشري الصقال 
على  –دمحم عبد هللا احلسو  -بيلي وغريهم، وقد حرص األديب املوصليوالشيخ امساعيل الكتيب  والشيخ عبد هللا األر 

مرافقة  الشيخ اإلبراهيمي طوال إقامته  يف املوصل  مث أعقب ذلك بكتابة مقال عن هذه الزايرة نشره يف جملة البصائر  
ل  نستشف درجة املكان اليت بلغها خالل هذا املقا"  املوصل احلدابء تستقبل مساحة العالمة دمحم البشري اإلبراهيمي"بعنوان 

وتنادى الناس  أن من مل يشهد مجال الدين األفغاين ودمحم عبده  ورشيد رضا فليشهد اإلمام :"...عند الناس حيث قال
 .(16)..."اإلبراهيمي فإن فيه اقباسا من مجال الدين وحملات من إصالح دمحم عبده، وفيوضا من علم رشيد رضا 

اإلبراهيمي يف اجلامع الكبري وهو أضخم مساجد املوصل ألنه جامع أثري قدمي، أنشأه حممود بن  كما خطب الشيخ      
وقد  ابتدأت  اخلطبة . (11)عماد زنكي، و قد امتأل صحن اجلامع لكثرة اجلموع من الرجال والنساء والشباب وطالب العلم

اريخ ودورها فيه، وأكد على ضرورة االحتاد يف وجه ابحلديث عن اتريخ املوصل وعن الشخصيات اإلسالمية اليت صنعت الت
(.11)االستعمار الذي ال يهدد اجلزائر فقط بل كل العامل اإلسالمي وعلى ضرورة التكاتف ضده

 

ببغداد وقد أثىن الشيخ على القائمني عليه ابلتسمية يف إشارة منه " اندي القلم" كان للشيخ اإلبراهيمي أيضا  كلمة يف     
جزء من العمل الذي يقوم به املسريين عليه، وخالل الكلمة بني أمهية القلم الذي أصبح هو القوة الكربى يف  أن التسمية

 .(17)العامل وعلى أن القلم هو احملرر الشعوب واللسان املعرب والعقل املدبر فإذا ضاعت هذه فالوجود هو العدم

حركتنا حركة "يف املركز العام كان عنوان اخلطبة ( اإلسالميةمجعية األخوة )خطب الشيخ البشري على شباب األخوان      
حيث أثىن يف البداية عليهم العمل الذي تقوم  به مجعية األخوة اإلسالمية وابرز مدى تشابه حركة اجلمعية جبمعية " إحياء

ماس يف الكماليات العلماء املسلمني يف األهداف، وان األمة اإلسالمية تعول عليهم، وان سبب استعماران هو االنغ
 (14)السخيفة اليت غمروان هبا واليت متأل حياة املسلمني، وعلى ضرورة االستعداد الروحي وانو يكونوا قدوة صاحلة للمسلمني

. 

يف جامع اإلمام األعظم  3/1/1594وكانت له معهم أيضا خطبة عندما قدم من مصر مع الورتالين وهذا مساء اخلميس 
كل أمة تكثر فيها األقوال تقل فيها األعمال وكل امة تكثر فيها األعمال :" جاء يف خطبته( اثبت أيب حنيفة النعمان بن)

أهنا ما ضاعت  وحنن قليل بل من  : وحتدث عن مأساة فلسطني قائال...هذه سنة طبقوها على أنفسكم...تقل فيها األقوال 
(.19)..."كثري

 

لشيخ حول مشاركة اجلزائر يف العراق يف  برانمج صوت اجلزائر اليوم وجاء أسبوع اجلزائر يف العراق والذي بثت كلمة ل     
إمنا هي صوت من اجلزائر جيب أن يسمع يف هذا الوقت واجلمع حافل، فعزيز على اجلزائر ان يقام هلا يف العراق :"... فيها

الدور الكبري الذي تقوم جبه التحرير   وخالصة الكلمة انه ابرز فيه.(16)..."الشقيق أسبوع، مث ال يكون هلا فيه صوت مرفوع
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الوطين لتحرير اجلزائر، داعيا مجيع العرب من شعراء وخطباء وكتاب بضرورة اإلشادة ابلثورة اجلزائرية، وكذلك طلب يد 
املساعدة ملساعدة اجملاهدين يف ميدان املعركة، مؤكدا على أن اجلزائر والعراق وطن واحد و أن حياة اجلزائر حياهتم، 

 .(13)انتصارها انتصارهم، واندحارها اندحارهمو 

 :                شهادات  وأقوال من العراق حبق الشيخ اإلبراهيمي -7      

 :يف الرتحيب ابلشيخ البشري اإلبراهيمي جاء فيها  (18)قصيدة الشاعر وليد األعظمي .1

ِسُم اأْلُُخوَِّة ُأْستـاهالُّ كاالاماي               ِه أُِفيُض عالاى اْلواراى أانـْغااماي وابِ ......ابا

ًبا             امِ ..... أاباشرياانا اِبْلِعزِّ ِجْئِت فاماْرحا  ِبكا اي باشرُي النَّْصِر وااإْلْقدا

 ِمْن نُورِهاا ينجاب ُكلُّ ظاالِم ..... الا زِْلِت اي نـاعاْم اإْلمااُم مانااراةً             

هاا أاواْجُه اللَّوَّاِم .....نّفاذٌة ( باصائِرا ) ُمورِ لاكا يف اأْلُ                 تاْسوادَّ ِمنـْ

جا اْلِعزِّ وااإْلْكرااِم .....أامَّا اْلبـاياانا فـاقاْد ُمِلْكِت زِماماُه                والُِبْسِت اتا

ِصٍح                ُ ُدرِّكا ِمْن إمااِم انا ُ ِمْقداامِ .....لِلِِ  ُحٍر أايب عااملا

 قااماْت عالاى اآْلماِل وااآْلالامِ ..... هللاُ أْكرباِ يف اجلْازاائِِر ثـاْوراةا              

شهادة الدكتور عابد توفيق الهاشمي .1
(91)

 

كما تعرفت إىل فضيلة الشيخ دمحم بشري اإلبراهيمي، رئيس علماء اجلزائر، يف أوائل اخلمسينيات يف اجلامع ..."      
ايا أايُـّهاا الَِّذينا آماُنوْا ماا لاُكْم ِإذاا }: ة احلدابء الشهرية، وخطب ثالث خطب متتالية، ابتدأها بقوله تعاىلصاحب منار « النوري»

قـاْلُتْم ِإىلا األاْرِض  يف ( عصرًا إىل أذان املغرب 4من )، استمرت ثالث ساعات (78:التوبة){ِقيلا لاُكُم انِفُروْا يف ساِبيِل الِلَِّ ااثَّ
وامتأل املسجد أبكثر من ألف شخص، ويف اليوم الثاين غّص املسجد وساحته أبكثر من ألفي مصل، فأكمل اآلية، الصيف، 

وشرح اآلية التالية، ويف اليوم الثالث شرح اآلية اليت بعدها يف ثالث ساعات، فامتأل املسجد وساحته والشوارع احمليطة به، 
(16)..."ويف اليوم الرابع اجتمعت اآلالف

 

 .يتحدث عن نظرة الشيخ اإلبراهيمي  للموصل  (11)محوداتغامن  .2

دروس يف اجلامع الكبري، ورأى  7كبري علماء اجلزائر الشيخ دمحم بشري اإلبراهيمي وألقى   1591وقد زار املوصل عام "...
من هذا البلد وقال ان اهلّبة اليت سرتد للعامل اإلسالمي هيبته ستهب . شدة إقبال أهل املوصل على هذه الدروس

 . (11.)..."األمني

 ،(17)شهادة األستاذ الدكتور أمحد عبد هللا احلسو عن الشيخ البشري اإلبراهيمي    -ج

 .11/11/1617بتاريخ  -مشكورا–وهي شهادة حية حديثة أرسلها        
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حىت غمر الناس فيها فرح ال 1591ما إن عرفت املوصل أن الشيخ اإلبراهيمي يف طريقه إليها يف يوم من أايم سنة        
أكاد أجد له وصفا فهو انعكاس العتزازهم بثورة اجلزائر ، وللشعور بوحدة الوطن العريب ؛ مشرقه ومغربه ، وبشخصية 

كانوا يتابعون أخبار حتركاته وخطبه العصماء يف عاصمة بالدهم بغداد ..عظيمة وهبت نفسها للحق وملقارعة الظلم والطغيان
: قرأوا ترحيب  األستاذ طه فياض؛ صاحب ورئيس حترير جريدة السجل البغدادية به وهو يقول ..مدن العراق وغريها من

أعاد إىل األذهان ذكرى )وقرؤوا وصف الصحف األخرى له بنابغة املغرب الذي .. مرحبا ابإلبراهيمي، مرحبا جباحظ العصر
لقد رأوا فيه ثورة اجلزائر العظيمة ..األايم للقائه واالستماع إليه  فتشوقوا إىل رؤيته وصاروا يعدون( التوحيدي وابن املقفع

كيف هرع الناس الستقباله دون أن يقتصر األمر علي كبار علماء (  1591)وما زلت أتذكر  يوم وصوله . وشعبها املكافح 
كانت الشوارع تغص ابلناس يف (..كنت آنذاك يف الرابعة عشرة من العمر )البلد ومثقفيه بل مشل جيلنا حنن الشاب آنذاك 

لرؤية الرجل واالستماع إليه يف ثالث حماضرات كان الناس فيها ( املعروف ابجلامع الكبري ) متجه واحد هو اجلامع النوري 
ولن أنسى ذلك احلضور النسوي الكبري يف اجلناح املخصص للنساء يف املسجد وهن .  حييطون به إحاطة السوار ابملعصم

مي حليهن الذهبية حيث يتسارعن يف نزع ما كن يتحلي نبه تربعا واسنادا،  و كنت أشاهد الشيخ اجلليل دمحم يتزامحن لتقد
حممود الصواف رئيس مجعية األخوة اإلسالمية حميطا به ومقدما له كما رافقه مدة مكوثه يف املوصل وكتب عنها أخي األديب 

ت وحوارات معه ومنهم والدي الشيخ عبد هللا احلسو والشيخ بشري دمحم احلسو، كما كان لعلماء املوصل ورجاهلا لقاءا
الصقال والشيخ بشري النعمة والشيخ عبد هللا االربيللي واألستاذ دمحم علي العدواين واألستاذ غامن محودات واألستاذ عبد 

 اإلبراهيمي وتغمده برمحته احلافظ سليمان واألستاذ عابد سيد توفيق وشخصيات أخرى كثرية رحم هللا الشيخ اجلليل البشري
 .وأاثبه على ما قدم خريا خبري والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :ما قالته الصحف العراقية -4

 :تناولت الصحف العراقية أخبار الشيخ، وأمجعت على مكانته ودوره يف خدمة القضية اجلزائرية ، وفيما يلي بعض مما قالته

مرحبا جباحظ العصر وأمري البيان، مرحبا ابلشيخوخة الصاحلة اليت ال :" هـ قالت1731رمضان 19صحيفة السجل يوم     
(.14)..."تعرف معىن الراحة  حىت تؤدي ما عليها من واجب اجلهاد يف سبيل العروبة

 

نرحب أيها الواعظ الرشيد انه ليسعدان أن : ...هـ1731رمضان 15بتاريخ  797البصرية يف عددها " الربيد"صحيفة       
انضلت ورفعت ذكر اإلسالم ... ولعلنا نستنشق  بعض اعطارك الزكية ورشادك القومي....مبقدمك الكرمي 

 (.19)..."واملسلمني

وابجلملة فأن :"... وكانت بعنوان تكرمي  البشري اإلبراهيمي1591جوان 16بتاريخ  149يف العدد " اليقظة" جريدة     
 .(16)..."لعصر علما وجهادا وصدقا وإخالصا، وكفاءة وفضيلة اإلمام اإلبراهيمي فلتة من فلتات ا

مث استمع احلاضرون إىل كلمة من اجملاهد :..1591جوان  13الصادرة بتاريخ  7439العراقية عدد" األخبار"صحيفة        
مدعاة الدهشة  فكان خطابه... العظيم  األستاذ البشري  الذي قام على منرب هو قلب كل مستمع فكان يهز اجلميع هزا 

 .(13)..."واإلعجاب والسرور، مدعاة الدهشة ألننا مل نرى هلا ندا أو مثيال
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ال يزال مساحة العالمة الكبري الشيخ دمحم البشري :"... 1591جوان  13بتاريخ  4416العدد " الزمان "جريدة     
لدينية والقومية اليت تعرف سابقته يف اجلهاد، اإلبراهيمي كبري علماء اجلزائر موضع احلفاوة والتكرمي من مجيع اهليئات ا

 .(18)..."وماضيه الالمع يف الكفاح الوطين

 :نتائج رحالت الشيخ البشري اإلبراهيمي إىل العراق -9

متكن من إرسال بعثة من الطالب اجلزائريني للدراسة على نفقة احلكومة العراقية، وهذا بعد االجتماع الذي مجعه مع رئيس 
 .(15)سيد نوري السعيد  ووزيره خليل كنة وزير املعارفالوزراء ال

 :تتكون البعثة من

76)معهد احلقوق بدار املعلمني العاملية )
 البعثة               السنة الثانية 

        //                      

// 

// 

 

// 

 

// 

 // 

// 

// 

// 

 

 

   

// 

// 

// 

 

// 

 

// 

// 

// 

// 

// 

 

 

 

 العباسي    مسعود دمحم -

 املولود شرحبيل -

 رابح منصر                  -

 أبو العيد دودو                -

  زروق علي موساوي             -

    بشري كلشا                   -

 عبد اجمليد بوذراع    -

 اجلموع املشري   -

 األخضر بو الطمني   -

 عبد العزيز خليفة    -

                 قريصاتعبد القادر  -
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وهنا .( 71)وال بد هنا أن نشري إىل ما تركه البشري اإلبراهيمي من أثر يف كسب شخصيات عراقية لصاحل القضية اجلزائرية     
يف احملافل  كان العراق يثري قضية اجلزائر:"...نذكر شهادة دمحم فاضل اجلمايل حول املساعدات اليت قدمها العراق للجزائر 

، فقد كان حق تقرير املصري (71)..."1599ففي يف ميثاق بغداد السرية ويف مؤمتر ابندونغ ربيع . الدولية كلما تيسر له ذلك
 .من األمور اليت اعتربت غري قابلة للنقاش

على بذل أقصى ما ميكن  أما من الناحية املادية فقد كان الشيخ البشري اإلبراهيمي حيض احلكومة العراقية:"...وأضاف قائال
وملا كانت املبالغ املالية املخصصة يف ميزانية الدولة متواضعة ال تتناسب مع ما يؤمل من . من عون مادي للثورة اجلزائرية

العراق تقدميه للثورة اجلزائرية  تقرر تشكيل جلنة جلمع التربعات من الشعب العراقي للثورة اجلزائرية، وقد أوكل إيل شرف 
 .اللجنةرائسة 

خطب الشيخ خطااب حرك الضمائر .فكان أول ما قمنا به عقد اجتماع عام يف بغداد حتت رعاية جاللة امللك وحبضوره  
وبعد ذلك االجتماع يف بغداد بدأت اللجنة يرافقها األستاذ اجملاهد أمحد بودة  يف التنقل يف شىت والايت العراق جلمع . احلية

(77)."التربعات 
 

العسكرية إرسال كمية من السالح والعتاد إىل الثورة اجلزائرية كان العراق حتصل على السالح من حكومة فيشي  ويف الناحية
فكان يرسل عرب طريق دمشق بتوجيه من أمحد بودة، مث بدؤوا .1541يف حركة السيد عايل الكيالين ضد االجنليز سنة 

 .(74)ائريرسلونه يف طائرة عسكرية خاصة إيل ليبيا ليصل إىل اجلز 

 :خامتة

كان الشيخ دمحم البشري اإلبراهيمي شخصية  مجعت بني جمموعة من القدرات فهو األديب املفوه، واملفكر واإلمام         
املصلح، واجملاهد حامل راية الكفاح والنضال، إضافة إىل ذلك برز كسياسي حمنك استطاع كسب  الدعم  للقضية اجلزائرية 
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مل يبخل الشعب العراقي الشقيق يف تقدمي املساعدة، وهذا بفضل اجلهود اليت قام هبا  من خالل يف العراق ويف املقابل 
اخلطب اليت ألقاها يف املساجد أو عرب اإلذاعة العراقية واالجتماعات مع وزراء احلكومة العراقية  والعالقات الطيبة اليت 

 .راهيمي  و طيب هللا ثراهمجعته مع مثقفيها فرمحة هللا  على شيخنا دمحم البشري اإلب
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(         01) 
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 الهوامش  

م بأوالد إبراهيم بالقرب من راس الوادي بوالية برج بوعريريج، حفظ القرآن ومتون العلم 9881ولد سنة : الشيخ دمحم البشير اإلبراهيمي .1

والعربية رحل إلى المدينة مكث بها مدة، وبعد انتهاء وهو ابن تسع سنين تربى في بيت عريق بالعلم خرج منه أفذاذ في علوم الدين 

رحمه )الحربين العالمية األولى رجع الى الجزائر، يعتبر الشيخ أحد اثنين في تكوين جمعية العلماء المسلمين مع عبد الحميد بن باديس 

مد طالب اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي، آثار اإلمام دمحم البشير اإلبراهيمي، جمع وتقديم نجله، اح: ينظر. 9191توفي سنة ( هللا

 .219، 212، ص1، ج9،ط9111لبنان، 
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 .772،ص7،ط7002مجموعة من المؤلفين، الشيخ البشير اإلبراهيمي بأقالم معاصريه، دار األمة، الجزائر، .2

 .219، ص1آثار اإلبراهيمي، المرجع السابق،ج .3

 .772مجموعة من المؤلفين، المرجع السابق، ص .4

 .69،62، ص 2البشير اإلبراهيمي، جآثار دمحم  .5

 .66،207،ص2المصدرنفسه،ج .6

، السنة الخامسة من السلسلة الثانية، دار الغرب اإلسالمي، بيروت لبنان، 262مجلة البصائر،رسالة العراق، العدد .7

 .222،ص2،7009ط

 .69، ص2أثار البشير اإلبراهيمي، ج .8

 .221، من السلسلة الثانية، ص262مجلة البصائر،العدد  .9

درس  على يد والده الشيخ عبد . هو عالم أزهري متخصص باللغة العربية وآدابها وله إسهامات أدبية وديوان  شعر : دمحم عبد هللا الحسو .11

هللا الحسو في مدرسة آل الرضواني الموصلية ثم  في المدرسة الفيصلية ورشح بعدها مع مجموعة من خريجي هذه المدرسة المتميزين 

كما شغل منصب مدير أوقاف بغداد ردحا من الزمن . األزهر، عمل في التدريس وتخرج على يده أجيال من الطلبة  لاللتحاق بجامعة

 .221، ص 700رسالة الموصل، مجلة البصائر، العدد،  م7002د سنة وتوفي في بغدا9129ولد في الموصل سنة .

 .221نفس المصدر، ص .11

 .66،200،202،207، ص2أثار البشير اإلبراهيمي، ج .12

 .702،709المصدر نفسه،  ص .13

 .706،720،722المصدر نفسه، ص .14

 .722، السلسة الثانية، ص722البصائر، العدد  .15

 .226، ص2أثار البشير اإلبراهيمي،ج .16

 .210،212،217المصدرنفسه، ص .17

كذلك حضر دروس األستاذ  بغدادمفتي  قاسم القيسيحضر دروس العالمة . م2620/هـ2221، عام األعظميةولد في : وليد األعظمي .18

من  الخط العربياإلسالمية نال إجازة في  والزخرفة الخط العربيببغداد من قسم  معهد الفنون الجميلةتخرج في  أمجد الزهاويالشيخ 

دمحم إبراهيم الشهير  المصريمن الخطاط  الخط العربينال إجازة في فن  مكة المكرمةخطاط مصحف )المكي  دمحم طاهر الكرديالشيخ 

تراجم : من مؤلفاتهالكعبة المشرفةط كسوة خطا) أمين البخاريمن الشيخ  الخط العربينال إجازة (. بمكة المسجد الحرامخطاط ) البرنس

من موقع . م7002، توفي سنة .شعراء الرسول ،بغدادخطاطي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A
3%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A 

السودان،  عمل في التعليم  -، متحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القرآن الكريم2620من مواليد العراق سنة : عابد توفيق .19

كتابا، مجاالت القرآن  222، كما تولى عدة مناصب إدارية، بلغت كتبه المؤلفة 2667الجامعي  وتحصل على درجة األستاذية سنة 

. الكريم والسنة المطهرة، والسيرة النبوية الشريفة، والتربية  والمناهج وطرائق التدريس

http://safwan1970.arabblogs.com/archive/2010/4/1040743.html 

 .يت د، تعابد  توفيق الهاشمي، مجلة المجتمع، تصدر عن جمعية اإلصالح االجتماعي، الكو. مع المربي والمفكرد .21

، نشأ في بيت محافظ، وقد ختم القرآن قبل أن يدخل  2620يعتبر من ابرز المربين في الموصل، ولد في الموصل سنة : غانم حمودات .21

إبراهيم خليل العالف، : ، عمل في مدارس عديدة ينظر2622المدرسة االبتدائية، وحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية سنة 

 لكلمة الطيبة الصادقة، موقع دنيا الرأيغانم حمودات وا

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/03/03/125163.html 

الدكتور ذنون الطائي، مركز الحسو للدراسات الكمية /المعطيات الفكرية للداعية  اإلسالمي األستاذ غانم حمودات، حوار أجراه معه أ .22

 .والتراثية، انجلترا

http://ar.wikipedia.org/wiki/الأعظمية
http://ar.wikipedia.org/wiki/1348هـ
http://ar.wikipedia.org/wiki/1930
http://ar.wikipedia.org/wiki/قاسم_القيسي
http://ar.wikipedia.org/wiki/بغداد
http://ar.wikipedia.org/wiki/أمجد_الزهاوي
http://ar.wikipedia.org/wiki/معهد_الفنون_الجميلة
http://ar.wikipedia.org/wiki/الخط_العربي
http://ar.wikipedia.org/wiki/زخرفة
http://ar.wikipedia.org/wiki/الخط_العربي
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=محمد_طاهر_الكردي&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/مكة_المكرمة
http://ar.wikipedia.org/wiki/الخط_العربي
http://ar.wikipedia.org/wiki/مصر
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=محمد_إبراهيم_البرنس&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=محمد_إبراهيم_البرنس&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=محمد_إبراهيم_البرنس&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=محمد_إبراهيم_البرنس&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/المسجد_الحرام
http://ar.wikipedia.org/wiki/الخط_العربي
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=أمين_البخاري&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/الكعبة_المشرفة
http://ar.wikipedia.org/wiki/بغداد
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حسو للدراسات الكمية والتراثية، أستاذ العصور اإلسالمية المتأخرة، دكتوراه  فلسفة التاريخ اإلسالمي، درس في العديد مدير مركز ال .23
مجلة  .عضو جمعية المؤرخين واآلثاريين العراقيين، عضو اتحاد المؤرخين العرب .من الجامعات العربية، له عدد كبير من المؤلفات 

 .221.،222ة الثانية، ص ، السلسل262العدد  ،البصائر

 .221، ص262العدد، مجلة البصائر .24

 .نفس العدد والصفحة .25

 .نفس العدد والصفحة .26

 .نفس العدد والصفحة .27

 .769، السنة السادسة، ص797والعدد 221، ص، 262مجلة البصائر، العدد .28

, يريد االلتحاق بها دفع رسوم دراسيةحيث كان على من  2672هي مؤسسة تربوية قديمة أسست في بغداد عام : دار المعلمين العالمية .29
 2672في سنة . كما وتقرر أن ال يقبل فيها إال الذين يرغبون في إعداد أنفسهم للتعليم في المدارس الثانوية من معلمي المدارس االبتدائية

. ملحق بها( قسم داخلي)يتين مع ولمدة سنتين دراس( علمي وأدبي)معهدا قائما بذاته بمنهج نهاري كامل ( دار المعلمين العالية)أصبحت 
إبراهيم : ينظر.ديثة العهد آنذاكح دجامعه بغدابوالحقت في العام نفسه  كلية التربيةم تغير اسم دار المعلمين العالية إلى  2621وفي عام 

م،  صفحة من تأريخ التعليم الجامعي،  كمجلة 2672/2621خليل العالف، الثقافة والسياسة في العراق المعاصر، دار المعلمين العالية  

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124219. 2118-1-7، 7212الحوار المتمدن، العدد

 .272مرجع سابق، ص الشيخ البشير اإلبراهيمي كما عرفته، الي،دمحم فاضل الجم .31

 .272المصدر نفسه، ص  .31

 .272المصدر نفسه، ص .32

 .279ص، المصدر نفسه .33

 :المالحق

 .902، ص4آثار البشير اإلبراهيمي، ج: 9ملحق رقم .1

 .998،ص911مجلة البصائر، العدد: 2ملحق رقم  .2
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