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شيخ العلم والثقافة العم محمد صالح اإلبراهيم في ذمة اهللا
غّيــب املــوت املغفور له بــإذن اهللا 
تعالى العم محمد الشيخ صالح االبراهيم 
الباحث واألديب واملؤلف صاحب التاريخ 
احلافل باالهتمام بالثقافة واألدب والعمل 
علــى تدعيــم أركان املعرفــة واالطالع 
وضــرورة إيالئهما األهميــة القصوى، 
فأول كتاب طبع ووزع في الكويت كان 
«نيل املآرب» الــذي صدر عام ١٨٧١ من 
مطابع بوالق بالقاهرة، وكان على نفقته، 
كما ساهمت أسرته مساهمة كبيرة في 
إنشــاء أول مدرســة كويتية «املدرسة 

املباركية».
العم بوصالح رحمه اهللا، كان رجال 
من الزمن اجلميل، ورجال بأّمة، فما قدمه 
يصعب حصره في مجاالت عدة من الفكر 
والثقافة واألدب والفقه والتاريخ، كان 
عاملا، حصيفا، قليل الكالم، واسع املعرفة 
باللغة واألدب والشعر، ومن يقرأ مقدمة 
كتابــه «من خصائص القــرآن» يعرف 
انه كان عاملا فقيها يتقن اللغة العربية 
بنحوها ومتمكنا من فهم خصائص القرآن 
والتوحيد، وتذيل كتبه دائما عبارة «هذا 

الكتاب من نشر املؤلف وال يباع».
فمن مؤلفات املرحوم محمد الشيخ 
صالح االبراهيــم كتاب «من خصائص 
القــرآن» وكتاب «اخليل عنــد العرب» 
وله ثالث رسائل منها «أما آن لهذه األمة 
أن تستيقظ»، «بلدي الكرمي» و«وطني 
األشــم» وكان للمرحوم مكتبة خاصة 
خصــص لها منــزال خاصا كتــب على 
مدخلهــا (رأس احلكمــة مخافــة اهللا) 
وكانت تعتبر محرابــا ملقتنيات األدب 
واملخطوطــات النــادرة، وجمع األديب 
الراحــل الكتب واحــدا تلو اآلخر خالل 
ســنوات عمره األدبية، وتضم مكتبته 
٧٠٠٠ كتــاب وتقريبــا ٨٠٠ مخطوطــة 
نــادرة، ومن هــذه املخطوطات النادرة 
كتاب «الطريقة احملمدية للمؤلف» تقي 
الدين علي البركوي الرومي احلنفي عام 
٩٢٩ هجــري، وأيضا روايــة عن قصة 
موسى گ بخط النسخ، وأيضا مصحف 
شريف نادر غالف من اجللد في وسطه 
طرة ذهب، ومصحف نادر آخر عام ٩٧٠ 
هجري مغلــف باجللد وفواصل اآليات 

واإلطار اخلارجي خّط مباء الذهب.
حب املرحوم محمد صالح اإلبراهيم 
للعلم كان منذ الصغر قبل تعلم القراءة 
والكتابة من خالل االستماع إلى أبيات 
الشعر العربي من األدباء والشعراء الذين 
يأتون إلــى ديوان والــده، رحمه اهللا، 
وبعد تعلم القــراءة والكتابة كان حني 
يلعب مع أقرانه في صغره يتركهم فترة 
من أجل قراءه تاريخ املســعودي وكان 
يشتري الكتب من املكتبات الكويتية في 
ذلك الوقت والتي لم تكن تتعدى ثالث 
مكتبــات، وبعد ذلك أصبحــت القراءة 

والكتابة مبنزلة طقس يومي.
وفــي احد لقاءاتــه الصحافية، عبر 
الراحل عن شغفه وبداياته مع القراءة 
والكتابــة قائال: حب الكتــب والقراءة 
بدأ معي منــذ أيام الطفولة، وذلك قبل 
تعلم القراءة والكتابة، كانت البداية من 
خالل االستماع إلى أبيات الشعر العربي 
من األدباء والشــعراء الذين يأتون إلى 
ديواننــا، كما كنت في الصغر أســتمع 
إلى بعض الدراويش وهم يقفون على 

باب البيت وينشدون األشعار.
ثم تواصل االهتمام من خالل االطالع 
على الصور فــي الصحف، وبعد تعلم 
القراءة والكتابة زاد االهتمام وأصبحت 
القــراءة مبنزلــة طقس ثابــت ويومي 
لي، حتــى وأنا ألعب مــع أقراني كنت 
أتركهم فترة من أجل القراءة في تاريخ 
املسعودي، وكانت املكتبات في الكويت 
قليلــة ال تتعدى اثنتني أو ثالثا وكنت 
أذهب أو أطلب من املوظفني لدينا جلب 

الكتب لي من هذه املكتبات.
وعن مكتبتــه الضخمة أجاب: هذه 
املكتبة تكونت وتطورت وزاد عدد كتبها 
مع الزمن كما يحدث مع كل قارئ وعاشق 
للكتــاب، كان حــب الكتب قــد متلكني 
وكنت اشتري الكثير من الكتب، وكان 

أول مــكان أذهــب إليه فــي البالد التي 
أزورها هي املكتبات واشتري منها الكثير 
من اإلصدارات، حتى أثناء ســفري إلى 
أوروبا بالباخرة كنــت أنزل في مصر 
ملدة ساعات وازور املكتبات ودور النشر 
هناك واختار الكتب التي أريدها وأدفع 
ثمنها وأطلب منهم إرسالها إلى الكويت، 
كما كنــت أزوار معارض الكتب ومنها 
معرض الكويت، ومع األيام ضاق البيت 
باملكتبة فنقلتها إلــى مبنى خاص بها 

أمام البيت.
فمكتبــة العــم محمــد الصالــح آل 
إبراهيــم، رحمه اهللا، تشــبه املكتبات 
العامــة التي يحلم بها أي مثقف، وألن 
البيت ضاق باملكتبة في السنوات املاضية 
فقــد خصــص لها مبنــى منفصال أمام 
البيت، واملكتبــة مكونة من قاعات كل 
منهــا يضــم موضوعا أو اثنــني، وفي 
إحــدى القاعــات وضعــت لوحة كتب 
عليها عبارة «رأس احلكمة مخافة اهللا»، 
كمــا تضم مكتبة العــم محمد الصالح 
آل إبراهيــم قاعة يحتفــظ فيها بأربع 
خزائــن يتم غلقها باألرقــام واملفاتيح 
مليئة باملخطوطات النادرة التي يصل 
عددهــا الى ٦٠٠ مخطوطــة، باإلضافة 
إلى فقــدان ٧٠ مخطوطة نــادرة أثناء 
الغــزو العراقي للكويت، وهو عاشــق 
للمخطوطات ويبحث عنها أينما ذهب 
كما أن الكثير من جتار املخطوطات كانوا 

يأتون إليه في الكويت ويشتري منهم.
وكان رحمــه اهللا ينصــح الشــباب 
دائما بتبني التفكير السليم واألسلوب 
الصحيــح للحيــاة والتبصــر الفكري 
كأدوات لعصرها، فاملهم ليس فقط القراءة 
في الكتب وإمنا هناك أيضا جتارب احلياة 
التي يجب أن يتعرف عليها النشء سواء 
من الكتب أو غيرها، لكن ال بد أن نضع 
هذه األجيال الشابة على بداية الطريق 
الصحيح، واألمر يحتاج بحسب رؤيته 
«رحمه اهللا» إلى تضافر الدولة واألسرة، 
كمــا أن هذه األجيــال عليها بذل بعض 

اجلهد في القراءة والبحث والتفكير.
كما كان رحمه اهللا يعتبر ان جرعة 
الثقافة فــي تلفزيون الدولة الرســمي 
محدودة للغاية، فاإلعالم كان في نظره 
له تأثيره البالغ، فاإلعالم يقوم مبنزلة 
التربيــة، ولذا يجب أن يتــم انتقاء ما 
يقــدم للناس، لكن بنظــره ما يقدم من 
ثقافة كان قليال للغاية وال يتناسب مع 

أهمية ودور اإلعالم.
العم محمد الصالح آل إبراهيم رحمه 
اهللا لم يكن مجرد مثقف أو عاشق للكتب 
والقراءة بل مارس التأليف أيضا، لكن 
ألنــه لم يكن يحــب تســليط األضواء 
عليه وال على أعماله، فقد كانت مؤلفاته 
تطبع على نفقته اخلاصة ويهديها إلى 
املؤسسات الثقافية بالدولة، وله كتابان 
مميزان «اخليل عند العرب» والثاني «من 

خصائص القرآن الكرمي»، كما له العديد 
من الرسائل مثل «وطني األشم» و«أما 

آن لهذه األمة أن تستيقظ».
كما استرجع العم محمد الصالح آل 
ابراهيم، رحمه اهللا، ذكرياته في احد 
اللقــاءات صحافية، معتبــرا ان فترة 
اخلمســينيات وحتــى الســبعينيات 
كانت فترة االزدهار األدبي في الكويت 
حيث جــاءت اليها أســماء كبيرة في 
عالم الثقافة والفكر قائال: كنت احضر 
هذه الندوات والتقي ببعض ضيوفها، 
لكن املقارنة بني هذه الفترة الســابقة 
وبني األيام احلالية يجب أن تكون لها 
معادالتها، ففي الفترة السابقة لم تكن 
هناك جامعة، ولم يكن هناك مفكرون 
وأساتذة كثر على أرض الكويت، اآلن 
تغير الوضع أصبحت هناك جامعات 
ومفكرون وأســاتذة وفضائيات، لكن 

بالطبع كانت هذه الفترة خصبة.
وكان العم محمد الصالح آل إبراهيم 
رحمه اهللا ملجأ لكل باحث عن معلومة 
أو كتاب لينهل من علم وأدب هذا الرجل 
الذي كان يضم مجلسه في ديوانه مساء 
اجلمعة املفكر والباحث وطالب احلاجة 
والدعاة واملثقفني والعوام ونخب القوم 
وقياداتــه، حيث اســتقبل ديوانه كبار 
الرواد الراحلني مثل أحمد بشر الرومي 
وعبداهللا احلامت وعبداهللا محمد الفرج 

وعبداهللا زكريا األنصاري وغيرهم.

 مكتبة العم محمد صالح االبراهيم رحمه اهللا

الراحل مع الزميل يوسف عبد الرحمن وعلي الشريف وعبد العزيز النجدي ومحمد بشير خالل احد لقاءات  
جمعية املعلمني في املؤمتر التربوي الـ ١٣

الراحل محمد صالح االبراهيم رحمه اهللا

ومضات

وترّجل العالم الورع..
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y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

العم محمد صالح االبراهيم مع الزميل يوسف عبد الرحمن في احد اللقاءات

املؤمن يعلم أن اهللا هو الذي أعطى وهو الذي أخذ وأن بعد هذا الفراق 
لقاء، حيث يلتقي الصاحلون في اجلنة.

باألمس قبيل صالة التهجد والقيام تسلمت رسالة واتساب من أخي 
الدكتور عادل اإلبراهيم ثم من ابنته أم سعود ينعيان والدنا العم الشيخ 
محمد صالح اإلبراهيم. بكيت في القيام والســجود وأنا أدعو له بالعفو 
واملغفرة، وسألت اهللا عّز وجّل أن يجمعنا معه في دار النعيم يوم يوّفى 

الصابرون أجرهم بغير حساب.
تربطني بالعم اجلليل العالم املتبحر (أبوصالح) طيب اهللا ثراه ومأواه، 
عالقة تلميذ بأســتاذه، فمنذ سكنت في منطقة أبواحلصانية عام ٢٠٠٠ 
وأنا أحضر ديوانه في ليلة اجلمعة من كل أســبوع ما لم أكن في شاليه 
أو طلعة بر، وفي ليلة اجلمعة يكون هناك من يعطي درســا أو خاطرة، 
واألجمل من هذا كله إذا مت توجيه سؤال إلى العم أبوصالح وبدأ يجاوب 

السؤال بكل تفريعاته الشرعية واألدبية.
وأحياناً كثيرة كنت أحرص على املشــي معه من مسجدهم، مسجد 
والدته (هيا اإلبراهيم) بعد صالة اجلمعة وأجلس ســاعة أطرح أسئلتي 
التاريخية والشــرعية واألدبية ويبدأ هو باإلجابة وأشرب (بيالة الچاي 

وفنجان القهوة وال أشعر بهما) اندماجا مع إجاباته والتحاور معه.
بوصالح عالم ورع من الزمن اجلميل وينتمي إلى أُســرة اإلبراهيم 
املعروفــة مبواقفها الوطنية والدينية ومعروفــة باهتمامها بدعم الدين 
والعلماء، والعم بوصالح أنشأ بالقرب من قصره (املكتبة اخلاصة) التي 
تضم أكثر من ٧٠٠٠ كتــاب و٦٧٠ مخطوطة نادرة ومؤلفات قيمة مثل 

«سبائك الذهب» ملؤلفه ابن رزق.
وقد تعرضت هذه املكتبة اخلاصة التي تضم ذخائر من الكتب القيمة 
واملخطوطات الى أضرار من االحتالل العراقي الصدامي الغاشم، حيث 
سرقت كل أجهزتها الى جانب ٣٠٪ من املخطوطات النادرة والكتب األثرية 

القدمية مثل كتاب «سبائك الذهب» وأيضا بعض السجاد النادر..
إنني أقترح على أســرته الكرمية أن تتبرع بهذه املكتبة الى املجلس 

الوطني للثقافة واآلداب.
كثيرة هي املرات التي حدثني فيها عن حبه وعشقه للقراءة والكتاب، 
ومعروف عن الشيخ أنه عندما كان يزور بلدا يحرص على االطالع على 
اإلصدارات خاصة مصر التي زارها أثناء ســفره إلى أوروبا بالباخرة، 
وكان ينزل من الباخرة لعدة ســاعات يزور املكتبات ودور النشر في 
مصر ويختار الكتب ويطلب منهم إرسالها إلى الكويت، وأيضاً كان يزور 
معــارض الكتب في الكويت، وفي أوائــل الثمانينيات جمع هذه الكتب 
وغيرها من املخطوطات التي كان يتابع مزاداتها في الكويت وخارجها، 
وكان مييــل إلى الكتب األدبية ويقرأ في علــوم الدين، لهذا عندما كان 
يُســأل تكون دائماً إجاباته وافية كثيرة املعلومات ألنه باألساس عاشق 
للكتــاب منذ صغره، ومع تواجد األدباء والشــعراء واخلطباء والوعاظ 
واملشــايخ والدعاة استقى الشيخ محمد اإلبراهيم خبرته التراكمية في 

الردود املثلى على األسئلة.
والعم أبوصالح وإن كان أستاذا مميزا إال أنه بكثير من التواضع اجلّم 
كان يتذكر أساتذته ويقول تعلمت منهم، ومن هؤالء الذين كان يذكرهم 
ويترحم عليهم ويشيد بهم أحمد بشر الرومي والباحث عبداهللا احلامت 
والشاعر عبداهللا الفرج واألديب عبداهللا زكريا األنصاري والشيخ يوسف 
جاسم احلجي والعالم اجلليل الشيخ محمود عيد والشيخ محمد سرانك 
وسامي ياسني وقال لي: كان عمري ١٢ عاما عندما كنت أجلس مبجلس 
فيه احمد النبهاني الذي علم األســتاذ صالح العجيري علم الفلك وكنت 

اناقش االديب عبداهللا الصانع دائما.
أهداني «وطني األشــم» صاغها في عام ١٩٧٧ من ١٦ صفحة كالعقد 
الفريد من ناصح ألهله وشعبه ثم طبعها مرة ثانية بعنوان: أما آن لهذه 
األمة أن تســتيقظ؟ وهي تصلح لكل زمان ألنها ُكتبت من (غيور) على 
كيان وطنه، واع ملا يراد به، ملتزم باحلق، متمسك بالعهد، وللعلم فإنها 
طبعت في لبنان غير انه جمعها في حتفة ادبية غاية في الروعة باســم 
الرســائل، وأمتنى بصدق ان تلتفت كلية اآلداب لهذه الرســائل األدبية 

لينهل منها خريجو كلية اآلداب ألهميتها.
يعتبر كتابه «اخليل» مرجعا للخيل العربي وفيه اتضحت سعة معرفته 
باألمثال واألشــعار وما ورد في القرآن الكرمي من ذكر للخيل وربطها 
باخليــر وذكر الكتب التي تناولت اخليول العربية وذكر األصمعي وابن 

عربي وغيرهما.
وفي إحدى اجللســات معه اكد لي ان عائلته قامت في عام ١٢٨٨هـ 
بطبع كتاب «نيل املآرب» على نفقتهم اخلاصة جلمهورية مصر العربية، 
كما ان اسرة اإلبراهيم ساهمت في انشاء املدرسة املباركية وغيرها من 

املشاريع التعليمية والثقافية.
العــم الغالي محمد صالح االبراهيم - صعب أن حتصر إجنازاته في 
مقــال او بحث - فهو مثال وأمنوذج في الكــرم والعلم والفكر والفقه 

واللغة العربية والتاريخ.

ومضة: في غياب هذا العالم القدير نستذكر مواقفه وأقواله وأفعاله وما 
قدم للثقافة العربية ووطنه الكويت وكان شعاره الدائم: 

بيتــي ولزمــت  بوحدتــي  أنســت 
وطــاب لــي اجللــوس مــع الكتــاب

هــذا الرجل صعب مجاراته في كل شــيء، في كرمه احلامتي وفي 
علمه وحلمه وحكمته وحنكتــه وقدرته على ترك األثر احلميد في كل 

من يتعامل معه.
في شهوره املاضية زرته ومجموعة من رواد مسجد هيا اإلبراهيم 
وكان معي األخ خالد شميس واإلمام عصام العبيد واألخ د.جمال الزنكي.
ونشكر ابنته أم سعود، اهللا يطول في عمرها، التي سمحت لنا بأن 
نلتقيــه وحققت لنا رغبة قوية في اجللوس بني يديه ندعو له ونتذكره 

ونذّكره باألحداث واملواقف، وأحيانا كان يتجاوب ويبتسم!

آخر الكالم: من مؤلفاته القيمة كتاب «من خصائص القرآن» ولعل في 
هذا الكتاب اتضح مبا ال يقبل الشك واجلدل عمق ثقافته وفهمه لكتاب اهللا 
ولعل من يقرأ عباراته وشرحه يعي متاما انه امام فارس للكلمة العربية 
واملفردة وكيف يربطها بفهمه الواسع وثقافته املبنية على الكتاب والسنة.

إنني أقترح وأمتنى على الدولة أن تسمي الشارع الرئيسي الذي يربط 
أبواحلصانية في القطعة (١٠ - ١١) باســم شارع محمد صالح اإلبراهيم 
وهو يستحق هذا التكرمي املســتحق من كويتنا التي عشقها وأخلص 

لها طوال حياته.

زبدة احلچي:   توفي في يــوم اجلمعة ٢٢ من رمضان ١٤٤١هـ املوافق 
١٥ مايو ٢٠٢٠ ودفن في مقبرة الصليبخات.. عن عمر يناهز ٨٤ عاما.

كنا نتمنى أن نشرف بحمله والسير في جنازته، لكن قاتل اهللا الكورونا 
فقد حرمتنا من السير معه إلى مأواه الدنيوي ونذكر بجواز الصالة على 
امليت غائبا، وقد دفن، رحمه اهللا، في الساعة ٩:٣٠ من صباح يوم السبت 

٢٣ من رمضان ١٤٤١هـ املوافق ١٦ من مايو ٢٠٢٠م.
ولعزاء الرجال: ٩٩٦٨٣٠٣٣ - ٥٥٥٨٠٠٥٥.

وللنساء: ٦٩٩٧١٢١٠.

إلى كل محبي الشــيخ محمد صالح اإلبراهيــم، رحمه اهللا، داخل 
الكويت وخارجها «عّظم اهللا أجركم جميعاً بهذا العالم الفذ الورع» وهو 

بالفعل «فقيد يُفتقد».
ونتقدم ألسرته الكرمية آل اإلبراهيم الكرام بعظيم مواساتنا. وعظم 

اهللا أجركم وتسقط دمعات على رجل بأّمة.
رحم اهللا شيخي وأستاذي ومعلمي. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

في أمان اهللا


