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Abstract: The Imam Abd Al-Hameed bin Badees (1889-1940) was one of  scholars of Islamic reform 

movement in Algeria. He instituted the basic fundamentals of hope for the launching of Arab and 

Islamic Renaissance in Algeria and the North African Arab countries. This study aims at investigating 

the nature of the intellectual system of Bin Badees through his attitudes towards some of the most 

important issues he was interested in like Sufism, Islamic Caliphate, Arabism, national identity, 

western civilization, and the relation of Islam to other religions, youth, and woman. This study also 

focuses on the factors and circumstances that ushered to the development of his intellectual school of 

thoughts which has great influence on reforming the Arab and Islamic thought process and the 

possibility to disprove the association of Islam with extremism and backwardness.  
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 مقدمة 

هو أحد  ،م(1940 -م1889عبداحلميد بن باديس)

لت مسرية متث   ،رجال اإلصالح اإلسالمي والرتبوي

 ؛حياته بنرش العلم والتعليم وحماربة اخلرافات والبدع

 يف مدةليزرع أرًضا ممهدة ألجيال من الثوار، وقد أنجز 

أكثر مم ا تستطيع إنجازه  عاًما،( 51عمره القصري)

أجيال، فكان له مواقف بارزة  يفمجاعة من الرجال 

للنهضة يف الرتبية والتعليم والدفاع عن الشخصية 

 هنضة األمة ال تكون إال   ن  القومية العربية، وأدرك بأ  

نرش الوعي والفهم للعديد من  بواسطةبإصالحها 

 ،ن بالقومية العربيةالقيم واألفكار، فكان من املبرشي

ومن أكرب املصلحني يف العرص احلديث، ومن هنا 

تناول أفكاره ومواقفه جتاه تل ؛جاءت هذه الدراسة

 العديد من القضايا الدينية والسياسية والثقافية...

 األوضاعدت وترعرعت يف ضوء وغريها التي تول  

التي عاشها هو والشعب اجلزائري، مع بيان طبيعة هذا 

الشعوب  إصالحوإمكانية االستفادة منه يف الفكر 

رتقاء هبم يف جمتمعاتنا، ومدى قدرة هذا الفكر عىل الوا

الدفاع عن محلة االعتداءات التي يتعرض هلا اإلسالم 

دين قائم عىل التشدد  بوصفه ،يف الوقت الراهن

 .والتعصب

 مشكلة الدراسة: 

جاءت هذه الدراسة لإلجابة عىل السؤال البحثي 

     ما هي طبيعة فكر "س الذي يتلخص يف: الرئي

عبداحلميد بن باديس ومواقفه جتاه بعض القضايا 

رساء قواعد إواملفاهيم التي نالت اهتاممه، وسامهت يف 

اإلصالح  يف املجتمع؟ ولإلجابة عىل هذا السؤال 

سئلة ألالبحثي الرئيس، تلزم اإلجابة عىل عدد من ا

بالتي  ،الفرعية اآلتية ما سريد يف هذه  تيجةن ستصو 

 الدراسة، وهي:

بن باديس من اطبيعة العرص الذي عاش فيه  -1

م مطلق، ساهم ستعامرية واستبداد طاغ وحتك  اسيطرة 

يف تكوين فكر متشدد لإلمام ابن باديس يف خمتلف 

 .املجاالت

فصل اإلسالم عن النظام السيايس من املبادئ  -2

فهومه األساسية التي ارتكز عليها ابن باديس يف م

 .للحكم واخلالفة

ابن باديس الطرقية أداة من أدوات  عد   -3

لطمس اهلوية اإلسالمية ونرش  ؛حتالل الفرنيسالا

 .اخلرافات والبدع وجتهيل عقول الشعوب

التعليم  بمنظور ابن باديس يكون صاحلًا يف  -4

غفال التطورات الفكرية واحلضارية والعلمية إحاِل 

، مع الرتكيز عىل رضورة املعارصة وعدم مواكبة املدنية

عزل احلضارة اإلسالمية عن احلضارة الغربية 

 .ألغراض احلفاظ عىل املوروث اإلسالمي والعريب

يف االهتاممات  هلام نصيٌب  كاناملرأة والشباب  -5

 .الفكرية البن باديس
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الفكر البادييس فكر متجدد ومتطور قادر عىل  -6

 وقادرٌ رتقاء هبم يف جمتمعاتنا، الالشعوب وا إصالح

عىل الدفاع عن محلة االعتداءات التي يتعرض هلا 

عىل  دين قائمٌ  بوصفه ،اإلسالم يف الوقت الراهن

، والتأكيد بأن ه دين قائم عىل التشدد والتعصب

   اإلعتدال والوسطية.

 أمهية الدراسة: 

هناك العديد من الدراسات التي تناولت دراسة  

اإلصالح، كام منهج اإلمام عبداحلميد بن باديس يف 

هذه   أن  تناولت دراسة الفكر السيايس والديني له، إال  

الضوء عىل املنظومة الفكرية  الدراسة جاءت لتسليط  

لإلمام عبداحلميد بن باديس جتاه العديد من القضايا 

التي نالت اهتاممه، ومنها: الصوفية، اخلالفة 

قة اإلسالمية، العروبة والقومية، احلضارة الغربية، عال

اإلسالم مع الديانات األخرى، الشباب، واملرأة، 

واملصادر التي استند إليها يف تشكيل هذه املنظومة، 

فكره يف وضع العديد من القواعد  أسهموكيف 

وجد دراسات تناولت تإلصالح املجتمع، كونه ال 

 .فكر ابن باديس وفًقا هلذا املنهج

 أهداف الدراسة: 

 ضوعات اآلتية:هتدف الدراسة إىل تناول املو

طبيعية األوضاع السياسية والدينية والثقافية  -1

قتصادية التي سادت يف عرص الجتامعية واالوا

 عبداحلميد بن باديس.

 هـنشأة عبداحلميد بن باديس وأهم آثار -2

 بنالقضايا التي حظيت باهتامم ودراسة ا -3

 املجتمع. إصالحباديس وسامهت يف 

 منهجية الدراسة: 

املنهج التارخيي الذي يستند استخدمت الدراسة  

عىل دراسة أحداث املايض، ومجع املعلومات من 

مصادرها وحتليلها وتفسريها، هبدف ربط األحداث 

من أهم  د  وإجياد العالقات السببية هلا، ويع ،التارخيية

حتديد املشكلة ومصادر  املنهج التارخييخطوات 

ليل وحت ،املعلومات ووحدة التحليل الزمنية واملكانية

لذا سيتناول  ؛البيانات التارخيية والتأكد من مصداقيتها

هذا البحث دراسة العرص الذي واكبه عبداحلميد بن 

جوانبه السياسية والثقافية والدينية  مجيعباديس يف 

نسبه ونشأته  إىل إضافة ‘قتصاديةالجتامعية واالوا

الذي يعتمد املنهج الوصفي وآثاره، وكذلك استخدام 

صف البيانات وحتليل وربط وتفسري عىل مجع وو

واستخالص النتائج منها  ،البيانات وتصنيفها وقياسها

وصف أسباب اليقظة الفكرية يف املجتمع  بواسطة

راسة وحتليل فكر اإلمام بن باديس جتاه داجلزائري، و

العديد من القضايا التي سامهت يف إصالح املجتمع 

 اجلزائري.

 الدراسات السابقة: 

يد من الدراسات التي تناولت البحث هناك العد

يف منهج اإلمام عبداحلميد بن باديس يف اإلصالح، 
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هذه   أن  ودراسة الفكر السيايس والديني له، إال  

الدراسة ستقوم بتسليط الضوء عىل فكر ومواقف 

عبداحلميد بن باديس جتاه العديد من القضايا      اإلمام 

ثقافية، والسعي نحو يف املجاالت السياسية والدينية وال

االستفادة من فكر اإلمام بن باديس يف تعزيز القيم 

 ؛سالم والنهوض هبا من جديدإلاملجتمعية اإلجيابية ل

نتيجة للتغريات الراهنة التي طرأت عىل املوروث 

الثقايف واإلسالمي يف ظل عرص العوملة، كام  أ ن   

، منهجية هذه الدراسة ختتلف عام  سبقها من دراسات

 ومن هذه الدراسات:

اجلزار، أمحد، اإلمام املجدد ابن باديس  -1

 م.1999 سكندرية،إل، منشأة املعارف، ا1ط والتصوف،

سعد، فهمي، حركة عبداحلميد بن باديس  -2

بريوت،   ،، دار الرحاب1ودورها يف يقظة اجلزائر، ط

 م.1973

قاسم، حممود، اإلمام عبداحلميد بن باديس  -3

، دار 2حرير اجلزائرية، طالزعيم الروحي حلرب الت

 م.1988املعارف، القاهرة، 

السيايس عند  مالك، بن خليف، الفكر -4

، اجلزائر، دار 1العالمة عبداحلميد بن باديس، ط

 م.2010طليطلة، 

مطبقاين، مازن، عبداحلميد بن باديس العامل  -5

، دار القلم، دمشق، 1الرباين والزعيم السيايس، ط

 م.1989

: عرص اإلمام عب  داحلميد بن باديسأوًلا

أوضاع تدهور ساهم االحتالل الفرنيس يف 

ت اللغة حل  إْذ ، اجلزائري يف خمتلف املجاالت ملجتمعا

ورص الدين يف أضيق الفرنسية حمل اللغة العربية، وح  

ومن هنا واجلهل،  اخلرافات والبدع وانترشتنطاق، 

كان ال بد من تناول األوضاع السياسية والدينية 

التي   ،قتصاديةالجتامعية واالوالثقافية وا والتعليمية

حتالل الفرنيس للجزائر عام الا يف أثناءكانت سائدة 

بن باديس، عبداحلميد وقبل ظهور اإلمام  ،م1830

بالتأثري عىل شخص هذا  ةمبارش بصورةسامهت  كوهنا

، وتكوين توجهاته ومعتقداته املفكر والتفاعل معها

إلصالح يف املجتمع الفكرية، فكان رائًدا حلركة ا

ألهل البدع وحمارًبا قدوة ألهل العلم، اجلزائري، و

 هـعىل املستعمر وأتباع اونارً اخلرافات، و

 الوضع السيايس -1

م  1830حتالل الفرنيس للجزائر عام البعد ا

أصبحت اجلزائر مقاطعة فرنسية مطبق عليها نظام 

راء الذي جعل اجلزائر امتداًدا لفرنسا فيام و ،ندماجإلا

البحار،  فأصبحت اجلزائر للفرنسيني هي فرنسا 

يتجه إىل االستقالل  ر جيب أنْ أو ق طْ  ةوليست مستعمر

واستمراًرا يف هذا املبدأ من  ،(1)تونس ومراكش :مثل

                                                 
رف اجلزء الغريب من بالد املغرب )تونس،  (1) مراكش: ع 

ِسْت  اجلزائر، مراكش( باسم عاصمته مراكش منذ أْن أ سِّ

=      دولتهم املرابطني ومؤسسهـ عىل يد زعيم 450عام 
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حتالل الجانب احلكومات الفرنسية املتعاقبة منذ ا

بدأت سياسة جتاهل سكان البالد األصليني ومالمح 

وأصبح التأثري الفرنيس واضًحا الشخصية اجلزائرية، 

عام  يف املجتمع اجلزائري حتى أصبحت لغة الثوار

، 2001)دسوقي، م هي اللغة الفرنسية1954

السياسة إىل هبذه وهدفت فرنسا  ،(17-14ص

والقضاء عىل  ،تذويب الشخصية اجلزائرية وتغريبها

السامت املميزة للمجتمع العريب يف اجلزائر)اخلطيب، 

 .(25، 24، ص1985

حتالل الفرنيس عاشت اجلزائر يف الوطأ ا نْ ومنذ أِ 

 مع عملًيا إال   قتال عسكري مستمر ومشتت مل ينتهِ 

 ،1997نتهاء احلرب العاملية األوىل )بوحوش،ا

إذ انتهجوا سياسة جديدة متثلت  ،(202، 201ص

حمله الكفاح السيايس  الكفاح املسلح ليحل   بوقف

سياسية التي قدمت إقامة التنظيامت واألحزاب الب

اجته أغلبها نحو إبراز الشخصية  ،مطالب متباينة

 ،25ص ،1985اجلزائرية املستقلة )اخلطيب،

( و كانت االجتاهات التي  سادت يف اجلزائر ما 37،36

                                             
غري أن  حكومة مراكش بعد  "يوسف بن تاشفني"  =

عىل اجلزء الغريب من  "املغرب"االستقالل اختارت اسم

بالد املغرب، أو األرايض التي تقع حتت سيطرهتا. انظر 

(، وجاء يف كتاب القريواين أ ن  حد 6م، ص1996)شاكر، 

ساحل املحيط األطليس.  املغرب من بحر النيل باملرشق إىل

(، وتسمية مراكش 16ه، ص1286انظر )القريواين، 

 اختص هبا املشارقة بدل املغرب أو املغرب األقىص.

 العامليتني كثرية ومتعددة  تراوحت بني بني احلربنْي 

واملطالبة باملساواة بني  ،حتاللالالرفض الشكيل ل

والفرنسيني يف احلقوق والواجبات مع  اجلزائريني

 ،املحافظة عىل قانون األحوال الشخصية اإلسالمي

وبني املناداه  ،ندماج مع فرنساالوبني تطبيق سياسة ا

ستعامر الوبعضهم أصبحوا عمالء ل ،باالستقالل التام

، 1981رابح،(الفرنيس ضد مصالح بالدهم العليا

 .)161،160ص

 الوضع الديني -2

حتالل الفرنيس الزائر قبل خضوعها لكانت اجل 

بلًدا حمافًظا دينيًا مل يتأثر بالتيارات السلفية املشككة التي 

رساليات إلظهرت يف أوروبا، كام  كانت مغلقة أمام ا

التبشريية التي كان هلا تأثري ظاهر يف املرشق العريب، 

هذا التمسك  لذلك خشيت احلكومة الفرنسية أن يقف  

ه ال يمكن ستعامرية، واعتربت بأن  الامع االديني أمام املط

 بإجراء حتويل ديني هناك استقرار سيايس إال   يكون   نْ أ  

ذا مل يكن إىل املسيحية فليكن إىل االنحالل والتميع، إ

لذلك شنت إىل جانب حرهبا اإلستعامرية حرًبا صليبية 

سياسة واضحة للقضاء عىل الشخصية الدينية  تاتبع

 ،1985)اخلطيب، ء عىل اإلسالموالقضا اجلزائرية

(، ففتحت املدارس الفرنسية لتعليم بعض 49،48ص

ستيالء الأبناء اجلزائر تعلياًم فرنسيًا ال دينيًا، وقامت با

فتسبب يف حتطيم املورد املايل  ؛عىل األوقاف اإلسالمية

ستيالء عىل املساجد الوقامت با ،للتعليم اإلسالمي
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 مكاتب وثكنات وحتويل بعضها إىل ،وهدم معظمها

وعملت عىل التدخل يف مناهج التدريس،  ،عسكرية

تشجيع البعثات التنصريية ملحاربة اإلسالم التي كانت و

وسيلة لتنصري الشعب اجلزائري، وتشجيع اخلرافات 

والرضوخ إىل  ،(24، 23، ص1989والبدع )مطبقاين، 

التي  كانت ممثلة يف املرابطني  (1)رستقراطية الدينيةألا

شجع عىل التي  كانت ت   ،ولياء والطرق الصوفيةواأل

وما يستتبع ذلك من  ،زيارة أرضحة ومقامات األولياء

 (.89، ص1985)اخلطيب،  عادات جاهلية

  الوضع التعليمي -3

اجلزائر مل ت عرف تارخيًيا بكوهنا مركًزا للتعليم 

يف املغرب،  "القرويني "اإلسالمي عىل غرار

 "يف مرص، أو "األزهر"ويف تونس، أ "الزيتونة"أو

                                                 
األرستقراطية الدينية: يعد  مصطلح األرستقراطية ذات  ( 1)

حكم "أصول يونانية مشتقة من مقطعني معنامها 

ية ، ويف معناها السيايس هي الطبقة االجتامع"األفضل

النبيلة التي تتوىل احلكم وتتمتع بامتيازات خاصة كاملال 

والتجارة واملراكز االجتامعية التي يكسبوهنا بالوارثة، 

(، واملقصود 18م، ص2015انظر)مشاقبة، 

الدينية هم رجال الدين الذين أطلق عليهم   باألرستقراطية

اسم املرابطني واألرشاف ورؤساء الطرق الصوفية، كان 

ة يف قلوب الناس العامة، ويتمتعون بوضع هلم قداس

اقتصادي ممتاز، وكثري ما دافع هؤالء عن العامة ضد 

م، 1992احلكام. ملزيد من املعلومات انظر )سعداهلل، 

 (.246،245ص

يف العراق، بل كانت مراكز التعليم فيها  "النجف

رشف عليها علامء خترجوا من املراكز متواضعة ي  

كانت الكتاتيب  :السابقة، فعىل املستوى االبتدائي

ارس عملية التثقيف واإلعداد والرتبية إىل القرآنية مت  

فة إىل جانب املدارس القرآنية التابعة إىل املساجد، إضا

الزوايا، وكان التعليم يقترص عىل القراءة والكتابة 

وحفظ القرآن وجتويده واحلساب، وعىل املستوى 

 ب نيترس يف مدارس خاصة كان يد   :الثانوي

 :واألوقاف تتناول تدريس العلوم النقلية ،بالتربعات

واحلديث، وأصول الفقه، وعلوم الدين،  ،كالتفسري

د، والبالغة، واملنطق، وعلم كالقواع :والعلوم العقلية

، 1981)الشامي، التوحيد، واحلساب، والتاريخ

حتالل الفرنيس منذ الوقد عمل ا ،(173، 172ص

عىل حماربة الثقافة العربية فقضت عىل  م1830 عام

املراكز الثقافية املزدهرة وأغلقت نحو ألف مدرسة 

حالل إوثانوية  كانت موجودة، وعملت عىل  ابتدائية

ساليات التبشريية إلرالفرنسية ومدارس ا املدارس

ى بدراسة عن  وكانت هلا براجمها اهلادفة، فهي ت      حملها، 

حتى  ،تاريخ فرنسا وحضارهتا وعظمة جيوشها

، مع احلرص عىل احلط من ءْش تترسب إىل نفوس الن  

، 1985حضارة العرب واملسلمني )اخلطيب، 

تقوم عىل وكانت سياسة فرنسا التعليمية ،       (63ص

، واجلزائريون   التمييز بني طالب العلم األوروبيون  

ق فْ هبا و  طال   د  عِ ت   ني  ففي حني  كانت مدارس األوروبي
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يف الوقت الذي   ،وسائل تعليمية متطورة ومتنوعة

 هاملدارس التي أنشأهتا فرنسا للجزائريني أشب فيهكانت 

نشاء إللسامح ب ابمدارس حمو األمية، ووضعت رشوطً 

لت باقتصار التعليم عىل حفظ سالمية متث  إمدارس 

دون التعرض إىل تفسري اآليات القرآنية  ه،القرآن وحد

ندد بالظلم وخاصة اآليات التي حتض عىل اجلهاد وت  

ستبداد، واستبعاد دراسة التاريخ العريب اإلسالمي الوا

واجلزائري ودراسة جغرافيا البالد العربية واألدب 

ملواد الرياضية والعلمية )الشامي، العريب وتدريس ا

حتالل الواستطاع ا (،173، 172، ص1981

يفرض لغته عىل كثري من املثقفيـن يف  نْ الفرنيس أ  

 ينال   نْ ه مل يستطيع أ  غري أن  ، 1اجلزائـر وشامل إفريقيا

                                                 
شامل إفريقيا: أطلق املسلمون بعد فتح مرص عىل املناطق  ( 1)

 بام "بالد املغرب "الواقعة إىل الغرب من وادي النيل اسم 

زئت املناطق  يف ذلك الصحراء الغربية املرصية. فلام  ج 

سمت هلا حدود سياسية، أصبحت األجزاء التي تقع  ور 

غرب حدود مرص هي بالد املغرب بدًءا من ليبيا ومروًرا 

بتونس، واجلزائر، واملغرب، وانتهاًء بموريتانيا، ومل ا جاء 

املغرب االستعامر وتقاسم األمصار بني دولة أصبحت بالد 

هي تونس واجلزائر ومراكش وعرفت باسم بالد املغرب 

العريب، وكلها خضعت حتت االحتالل الفرنيس، انظر 

(، ث م  أصبح مصطلح شامل 5،3م، ص1996)شاكر، 

إفريقيا يطلق عىل الساحل اجلنوبى للبحر األبيض 

املتوسط. وكان ي قصد به يف الكتابات الفرنسية للعهد 

رات الفرنسية الثالث: اجلزائر وتونس االستعامري املستعم

=           واملغرب. غري أن ه اتسع فيام بعد ليضم كاًل من ليبيا

كثرًيا من العقيدة اإلسالمية رغم ما بذله املختصون يف 

عقلية اجلزائرية الثقافة من حماوالت لطمس ال شؤونِ 

تمجيد التصوف الكاذب وإشاعة اخلرافات ب

 (.179، 176، 8، 7، ص1988)قاسم،  واألباطيل

 قتصاديًلجتامعي واًلالوضع ا -4

الشعب اجلزائري من الفقر والبؤس واجلهل  ىعان

حتالل الفرنيس الواملهانة والسيطرة واالستعباد، فا

تعمل عىل  ،قوانني يف غاية القسوة والشدة والعنف فرض

تكتيم أفواههم وكبت أفكارهم وآرائهم، )رابح، 

 (2)فاملجتمع العريب يف اجلزائر ،)161 ،160، ص1981

                                             
وموريتانيا أْي ما ي عرف باملغرب العريب، وأضيفت إليه  =

 أحياًنا مرص.

مل يكن املجتمع اجلزائري قبيل االحتالل الفرنيس عام    (2)

تمع مسلم تعايش فيه م جمتمًعا عربًيا خالًصا، فهو جم1830

العرب واألمازيغ واألتراك وبعض األقليات من أهل 

الذمة كاليهود. إْذ تعود أصول املجتمع اجلزائري إىل قبائل 

العرب    األمازيغ الذين دخلوا اإلسالم بعد وصول قوافل

العربية،  ه(، وتعل موا لغة اإلسالم1الفاحتني يف ق )

حًدا، فأصبحت اللغة وامتزجوا بالعرب وأصبحوا شعًبا وا

العربية واآلداب العربية هي لسان األمة اجلزائرية كلها، 

وأصبحت العربية لغة الكتابة واخلطابة والتعليم، إضافة 

إىل بعض األقليات من أهل الذمة، كاليهود الذين خرجوا 

من األندلس بعد سقوطها من يد املسلمني، وكذلك 

سيطرة الدولة العثامنية األتراك الذين دخلوا إىل اجلزائر بعد 

=        م،1996م. انظر)شاكر، 1830-م1518يف احلقبة 
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حتالل الفرنيس كان جمتمًعا قبليًا عشائرًيا ينقسم القبيل ا

رستقراطية السياسية ألطبقتني، طبقة عليا: تتكون من ا

رستقراطية الدينية ألأي احلكام ورؤساء العشائر، وا

ألرشاف املرابطون ورؤساء الطرق الصوفية(، )ا

ا الطبقة الدنيا: م  واقطاعي األرض، وكبار التجار، أ  

فكانت تشمل الشعب اجلزائري وكانت السمة الغالبة 

هلذا الشعب هي الفالحة والرعي، وضمن هذه الطبقة  

كانت فئة قليلة مميزة من سكان املدن تضم املعلمني 

ى بربجوازية سم  ل ما ي  والقضاة وصغار التجار تشك

املدن، و كانت العالقة بني الطبقتني عالقة استغالل فالح 

 ،اليومي هيكد ويتعب يكاد حيصل عىل اكتفائ

رستقراطي يرتع ببحبوحة العيش، يف هذا اجلو كان أو

الشعب اجلزائري يعيش حياة اجتامعية غري راقية إذا 

خلطيب، قيست مع حياة املجتمعات األوروبية املتقدمة )ا

 (.81،80، صم1985

اإلحتالل الفرنيس رسق األرض من  لدخ ماعندو

اجلزائريني دون متييز، وساد االستعباد بال استثناء 

احلرب ضد  رستقراطية الدينية التي قادْت ألا واهنارْت 

الفرنسيني، وبسقوطها عجز املجتمع عن الصمود أمام 

اإلحتالل الفرنيس، فعم البؤس والفقر وقىض عىل 

رف اليدوية والصناعات اخلفيفة أمام هجمة احل

 (.81،80، صم1985املصنوعات الفرنسية )اخلطيب، 

                                             
(، و)املشهداين، 48م، ص2007(، و)املييل، 7،6ص= 

 (.413م. ص2013ورمضان، 

ومم ا سبق؛ نجم عن االحتالل الفرنيس للجزائر 

ردود فعٍل خمتلفة مدنية وعسكرية، فالعنف، 

والتعصب الديني، واالستهتار بالدين اإلسالمي 

ية  والقيم اإلسالمية، واالعتداء عىل األمالك الشخص

والدينية، كل ذلك أ د ى إىل ظهور أشكال خمتلفة من 

املقاومة، وكان مدعاة للبحث عن وسائل الوحدة 

ومجع الصفوف ضد العدو وخماطبة املشاعر العليا التي 

حترك اجلميع كالدين والوطن، فاختذت ردود الفعل 

اجلزائرية عىل االحتالل الفرنيس عدة أشكااًل منها: 

أوالسياسية واملقاومة الريفية أو املقاومة املدنية 

 (،102،101، ص1992)سعد اهلل،العسكرية 

كانت حارضة يف اجلزائر منذ  الوطنية العامة اليقظةف

ا أضحت أكثر 1830االحتالل الفرنيس سنة  م، إال  أ هن 

العرص الذي عاش فيه ابن باديس، تنظياًم ووضوًحا يف 

طريقة عن لم ينفك املجتمع اجلزائري عن البحث ف

بكل  حتالل الذي أطبق عليهالللخروج من ظالم ا

نسان يف القرن إلقواه، وسلبه مجيع احلقوق األساسية ل

العرشين، وهذه أهم مظاهر عرص ابن باديس الذي 

ستعامرية خانقة اناضل وسط تياراته املتمثلة بسيطرة 

للشعب اجلزائري، وحرمان كامل من احلقوق 

طاغ، وحتكم مطلق يف  اإلنسانية األساسية واستبداد

مقدرات الشعب اجلزائري السياسية والدينية  كلِّ 

، 1981رابح،  ) قتصاديةالجتامعية واالوالثقافية وا

 .)162، 160ص
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 ثانياا:  نشأة اإلمام عبداحلميد بن باديس

 كانون األول سنة 5ولد عبداحلميد بن باديس يف  

، بويهبن البكر ألاالكان ف يف مدينة القسنطينة ،م1889

وأرسته أرسة قسنطينية مشهورة بالعلم والثراء واجلاه، 

وكانت منذ القدم ذات نفوذ ومسرية للسياسة واحلكم 

(، 72م)أ(، ص1997)الطالبي، يف املغرب اإلسالمي

 ترجع أصوهلا إىل املعز بن باديس الصنهاجيو

 ،مؤسس الدولة الصنهاجية األوىل م1063-م1014

أبو  ىل مملكة القريوان)التي خلفت دولة األغالبة ع

والده مصطفى بن  (،158، 157، ص2013،سعيدة

مكي بن باديس من محلة القرآن الكريم وعضو 

يل لقسنطينة  املجلس اجلزائري األعىل واملجلس العام 

نائًبا عن املدينة، وأمه زهرية بنت عيل بن حلول من 

سعد، ) أرسة مشهورة بقسنطينة بالعلم والثراء

وكان جده جماهًدا مشهوًرا  ،(47م، ص1973

بمواقفه العدائية يف وجوه امللحدين واخلارجني عىل 

 (.60، ص م2000الدين اإلسالمي)عبل، 

ومل  ،بن باديس العلم عىل الطريقة التقليديةاتلقى  

والده فضل تنشئته عىل  ن  أل   ؛يلحق باملدارس الفرنسية

 (،48،47، ص1973)سعد،  تربية إسالمية خالصة

كان األثرياء والضالعون يف السري يف ركب يف حني 

أبناءهم للتعليم الغريب األورويب،  يوجهونِ  االستعامر

فكانت الدروس األوىل التي تلقاها ابن باديس يف 

الكتاب حفظ القرآن الكريم عىل يد الشيخ حممد 

حفظ القرآن وهو يف  م  فأت   ،م1894املادايس يف سنة 

تقل للدراسة عىل يد الشيخ ان م  الثالثة عرش من عمره، ث  

تلقى علوم العربية والفقه  ، إذ(1)محدان الونييس

 مطبقاين،) والثقافة العربية اإلسالمية واحلديث

م رحل ابن 1908(، ويف سنة 31،30، صم1989

 ةوألول مر ،باديس وعمره حينذاك تسعة عرش عاًما

نال  بالزيتونةإىل تونس ابتغاء طلب العلم، وأمىض زمنًا 

 أتيح له أنْ  م  م، ث  1912شهادة التطويع سنة  فيها

، 1981مرتاض، ) يّدرس بجامع الزيتونة سنة واحدة،

مراحل الدراسة املقررة  وقد استطاع اختصار، (41ص

له ه  أ   إذْ وهي سبع سنوات إىل ثالث سنوات فقط، 

لتحاق بالسنة التعليمه عىل يد الشيخ محدان الونييس ا

 ن   أ  إال  ، (33-31ص ،م1989)مطبقاين،  الرابعة

مستوى الدراسة يف الزيتونة مل تكن يف املستوى الذي 

انتقد منهج  ، إذتتطلبه نزعته العلمية واإلصالحية

                                                 
م(: املعلومات الواردة 1920-1856محدان الونييس )  (1)

رف بأن ه عامل من زعامء احلركة القومية  عنه قليلة وع 

جلزائر، من أهل قسنطينة وهو ابن أمحد اإلسالمية يف ا

 1880الونييس، عمل مدرًسا يف اجلامع الكبري من 

م، اشتغل بالكتب سيام النسخ، عزل من التدريس 1881أو

م دون ذكر السبب، ث م  هاجر إىل احلرمني، 1910سنة 

، 1998واستقر باملدينة املنورة حتى وفاته، انظر )سعداهلل، 

 (.346،347، ص1980(، و) نوهيض، 140-130ص
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إْذ  ،يف تدريس العلوم اإلسالمية بجامع الزيتونة ،(1)القوم

واقترصنا عىل قراءة الفروع الفقهية، جمردة بال " قال:

ن األلفاظ املخترصة، نظر، جافة بال حكمة وراء أسوار م

، 1932)ابن باديس،  "تفني األعامر قبل الوصول إليها

م عاد إىل اجلزائر وعمل 1913ويف سنة  (،70ص

الفقه  :مدرًسا للعلوم التقليدية املعروفة آنذال مثل

لقب باملرشد وكان ي   ،وتفسري القرآن الكريم والنحو

 (.247، صم2001األكرب وإمام اجلامعة )دسوقي،

صفات ابن باديس من التواضع والرفق  وتتدرج

بالناس والتسامح معهم إىل التفاؤل واالعتامد عىل 

اخلالق، إضافة إىل ذكاء جعله قادًرا عىل توجيه األمة 

كذلك اتسم  ،وشجاعة ال تقف عند حد   اجلزائرية،

بخلق العفو، ورصامته يف احلق واحرتامه للوقت 

يف متهيد  ةكبري بدرجةوهذه السامت سامهت  ،والنظام

األساليب  بواسطةلنجاح حركته اإلصالحية  ؛الطريق

وخلق  ،التي استخدمها للتأثري عىل الشعب اجلزائري

الوعي بينهم والقضاء عىل اجلهل واخلرافات والبدع 

، 42-35، صم1988)قاسم،  التي كانوا يؤمنون هبا

 (.42-38، صم1989)مطبقاين، ، و(167

                                                 
ـج القـــوم: وهو منهج التعليم السائد آنذاك، إذ ـمنه( 1)

كانت مناهج تدريس العلوم اإلسالمية هتتم بالفروع 

واأللفاظ، وينصب اهتامم املفرسون عىل القشور دون 

 االهتامم باللب واالهتامم باملظهر دون اجلوهر. انظر

 (. 152هـ، ص 1418)محيداتو، 

حياته  طوالس مل هيتم ابن بادي وعىل ما يبدو بأن  

املعطاة بوضع مؤلف يف موضوع حمدد أو تأليف كتاب 

التي كان  ،جيمع آثاره يرشح فيه أهدافه وآرائه أو

ينرشها يف اجلرائد اإلصالحية ويلقيها يف حلقات 

 (، إال  143، صم1985)اخلطيب،  الوعظ والتدريس

ه بعد االستقالل مجع آثار ابن باديس وظهرت له ن  أ

 فات اآلتية: املصن

 تفسري ابن باديس للقرآن الكريم. -1

 ومن اهلدي النبوي. -2

 عقيدة التوحيد. -3

 أحسن القصص. -4

 رسالة األصول. -5

ر  -6 مقاالت كثرية مجعها املفكر اإلسالمي عام 

، م2001)أمحد، "آثار ابن باديس"الطالبي يف 

 (.112ص

م 1940نيسان  16ويف ابن باديس يف يوم الثالثاء ت  

م، 1985)اخلطيب،  ة قسنطينةبمسقط رأسه بمدين

فصيحتي  فإذا هلكت  "وهو هيتف:  ،(147، 146ص

 .(م2005) موقع ابن باديس، "حتيا اجلزائر والعرب

 

ثالثاا: موقف عبداحلميد بن باديس جتاه العديد من 

 القضايا واملفاهيم

ابن باديس من رواد النزعة األخالقية  د  يع

ذين نادوا ومن العلامء ال ،التجديدية يف اإلسالم
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بإصالح األمة من داخل ذوات أبنائها، وقد تناول 

لت أسس احلديث عن قضايا ومفاهيم متعددة مث  

حركة اإلصالح الباديسية، ومن هذه القضايا 

 واملفاهيم:

 

 التصوف

دعا ابن باديس إىل متسك األمة بأحكام الكتاب 

والسنة النبوية التي حتفظ هلا جمدها وكرامتها وانتامئها 

الدنيا  القرآن كتاب جامع لكل أمور ضاري، ألن  احل

وهو املنطلق لكل دعوة تسعى إىل التغيري  ،واآلخرة

الطريق يوجه الفرد إىل ه الدستور الذي ألن   ؛واإلصالح

ودعا لإليامن بالتوحيد باهلل  ،السليم للتجديد والتطوير

بالعباده والتنزيه عن  هيف ألوهيته وربوبيته وإفراد

، وسعى إىل إرجاع املسلمني وتثبيتهم عىل الرشك باهلل

العقيدة الصحيحة واملحافظة عىل تقاليد الدين 

السامية، وإعداد النفوس والعقول لقبول ما هو من 

كل  جتاهمبادئ الرشع وأسس اإلسالم والوقوف 

ثمرة هذه " تيارات الكفر واإلحلاد، ويف هذا يقول:

قائد هي رجوع املسلمني وتثبيتهم عىل ع :الدعوة

وفضائله، املبنية عىل القوة  ماإلسالم املبنية عىل العلو

والرمحة، وأحكامه املبنية عىل العدل واإلحسان، 

ونظمه املبنية عىل التعارف بني األفراد واجلامعات 

 ، بتقوى اهللال فضل ألحد إال   ن  والتآلف والتعاون، وأ  

 )ابن باديس، "تقى اهلل فهو أنفع اخللق بعبادهان وم  

ودعا إىل الوقوف يف وجه (، 354)ب(، ص1936

حماربة و ،(1)ستدمارإلة التي  كانت عملية لوفيِّ الص  

وبدعة املآتم  والعطايا (2)الزردات والوعدات والفدوات

 .(49-47ص ،م2011)رشيف،  .ومنكرات الوالئم

 عندما املسلمني مل يضعفوا إال   د ابن باديس بأن  أك  و

لعمل فكثرت البدع وصنوف فرقوا بني العقيدة وا

خمطط الفرق الباطنية وما صاحبه من  الضالل، وأن  

                                                 
و استخراب: وي قصد هبا يف متن البحث بأن  استدمار أ (1)

البدع واخلرافات التي كان يقوم هبا بعض املبتدعني من 

طرقية عرص ابن باديس تؤدِّي إىل إحلاق الدمار واخلراب 

 يف بنية املجتمع اجلزائري.

الزردة والوعدة والفدوة: الزردة هي الطعام ويسميها  (2)

 وهو من أفاضل علامء البعض الوعدة، وأشار املبارك املييل

طعام يتخذ عىل  م بأن  الزردة:1945-1898اجلزائر 

ذبائح من هبيمة األنعام عند مزارات من يعتقد صالحهم، 

وهلا وقتان أحدمها يف فصل اخلريف عند االستعداد 

للحرث، واآلخر يف فصل الربيع عند رجاء الغلة، 

والغرض منها التقرب من ذلك الصالح كي يغيثهم 

مطار تسهياًل للحرث أو حفًظا للغلة، ويذكرون اسم باأل

، وذلك بغرض "اهلل عىل ذبيحتها ونيتهم الذبح للصالح

ا حكمها فهي من دون  التقرب من صاحب املزار، أم 

ا الفدوة 380، 379، ص2001الدين،  انظر )املييل،  (، أم 

) فدوة اخلالص( فهي دفع أموال لتخلص مموهلا يوم 

وب كام هي عند أئمة الطريقة التجانية، انظر القيامة من الذن

ة للبحوث العلمية واالفتاء، )موقع الرئاسة العام

 (.347ص
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تطور التصوف الفلسفي قىض عىل الدولة اإلسالمية 

العلم وسيلة من وسائل البلوغ  عد  الكربى يف بغداد، و

العقل البرشي يكتسب  إىل الدين الصحيح، وأن  

العلوم الصحيحة ويستخدمها يف حياته فتنعكس عىل 

أفعال اإلنسان وسلوكه ناشئة عن  ألن   ؛وكياتهسل

ويف هذا ، (50ص ،2011اعتقاداته العقلية، )رشيف، 

بتفكريه  وسلوك اإلنسان يف احلياة مرتبطٌ "يقول: 

ج باعوجاجه، عو  ارتباًطا وثيًقا يستقيم باستقامته وي  

أفعاله ناشئة عن اعتقاداته، واعتقادته ثمرة إدراكه  ألن  

 (.530، ص1930)ابن باديس،   ريهاحلاصل عن تفك

لقد كان ابن باديس ناقًدا لألوضاع البدعية ضد 

الطرقيني من صوفية عرصه، وهاجم بعض املبتدعني 

ه مل هياجم التصوف، ومل يرفضه  أن  من طرقية عرصه، إال  

، فكان التصوف الذي يقبله قائم عىل الكامل اتامً  رفًضا

والتخيل عن  ،لباطنيف عبادة اهلل تعاىل يف الظاهر وا

والتحيل بالفضائل األخالقية من ناحية  ،الرذائل

 أخرى، ويتحقق هذا حني يكون التصوف عاماًل 

يرتكز و ،وتقويم األخالق ،أساسًيا يف تزكية النفس

 عىل اآليت:

ففيه  التقيد بمنطق القرآن الكريم وهدايته، -1

البيان الكايف والدواء الشايف ألمراض النفس اخللقية، 

ستقامة يف العبادة اله وسائل تزكيتها بام حيقق اوفي

طريق السلوك الرشعي "فريى ابن باديس أن  ، واخللق

، وأكمل أحوال العبد أْن خيشى اتباع القرآنإن ام هي 

  (.196ص ، م1934)ابن باديس،  "اهلل ويرجو رمحته

يكون تزكية للنفس يف أخالقها وعوًنا هلا  نْ أ   -2

تباع الكامل الاعة هلل تعاىل باعىل كامل العبادة والط

لسلوك األنبياء واملرسلني، واملثل األعىل لذلك حياة 

هي اجلامعة " فسريته كام يقول ابن باديس: حممد

)ابن باديس،  "ملحاسن اإلسالم والغاية لكل كامل

وألجل هذا كله فنحن مأمورون  (،344م، ص1939

هنى عنه نتهاء عام  الباألخذ عنه، فيام أخذ به نفسه وا

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ  :تعاىل لقوله ،نفسه

 (.7)سورة احلرش، آية  چ ۀ    ہ  ہ

فذلك ماال  ،مهال احلياة الدنيوية بكليتهاإعدم  -3

الوسط العدل هو حتقيق  يتفق ووسطية اإلسالم إذْ 

الكامل يف احلياتني مًعا، وبغري هذا ال يكون للحياة 

وأصول الروحية يف اإلسالم املعنى الذي يستقيم 

 يامنه وتقواه أال  إاإلسالم، ويتعني عىل املسلم الكامل يف 

يقطع صلته باحلياة الدنيوية كاماًل طلًبا للكامل يف 

فالكامل هو اجلمع بني  ،العبادة أو الزيادة من ثواب اهلل

ا يمثالن الوسطية التي احلياتني املادية والروحية فهام معً 

ه كام ي البدن حق  ن يعطي أ  تعرب عن جوهر اإلسالم، أ  

 ساًم االزهد اإلسالمي ليس  ن  إ ذْ ها. إِ يعطي للروح حقّ 

نقطاع عن الدنيا، الشكل ظاهري من مظاهر ا يِّ أل  

يامين لدى اإلنسان يطمح إام هو عمل قلبي ومظهر وإن  

إىل حتقيق أعىل مستوى من العبادة واملعرفة، وهذا ه من

حية واليهودية، التوازن أمر ينفرد فيه اإلسالم عن املسي
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قترص اهتاممها عىل اجلانب يفالعقيدة اإلسالمية مل 

ام اهتمت باملجاالت األخرى املادية الروحي وإن  

والعلمية النفسية، وبذلك يكون التصوف تعبرًيا عن 

قيم اإلسالم من حيث هو دين جامع بني العمل 

، م1999)اجلزار، الدنيوي والعمل األخروي 

فاجلسد ": ا ابن باديس، ويقول هن(148 -145ص

آلة بديعة للروح الزمة هلا يف الدنيا ومالزمة هلا يف 

اآلخرة... ومن العدل الواجب عىل اإلنسان أ ْن يعطيها 

)ابن باديس،  "كام يعطي الروح حقها من االعتناء

 (.393م)ج(، ص1936

 

 اخلالفة اإلسالمية

اخلالفة واإلمامة العظمى  يرى ابن باديس بأن  

ال  ،ملؤمنني ألفاظ مرتادفة عىل معنى واحدوإمارة ا

خترج عبارات املتكلمني عليه من علامء الطوائف عام  

يف مقاصدة  1زاينامة املحقق سعد الدين التفتقاله العال  

رئاسة عامة يف أمر الدين والدنيا خالفة عن  مةاإلما ن  بأ  

فيه  يترصف   نْ وهي وضع رشعي ليس ألحد أ  ، النبي 

                                                 
م(: هو سعد الدين مسعود بن عمر 791-712التفتازاين ) -1

، "طبقات النحاة"بن عبداهلل هكذا أثبته السيوطي يف 

مر"وأثبته ابن حجر يف كتابه  بلفظ حممود بن  "أنباء الغ 

عبداهلل التفتازاين، عامل يف النحو، والرصف، عمر بن 

لد يف تفتازان وهي قرية  واملعاين والبيان واملنطق وغريها، و 

نواحي نسا، وقد انتفع الناس بتصانيفه، وت ويف يف سمرقند، 

 (.549-547م، ص1992انظر )ابن العامد احلنبيل، 

 تغيري، حدد معناها الرشع عىل وجه بتبديل وال

خمصوص، وألزم بنصبها عىل الوجه الذي رشعه اهلل 

اخلليفة عىل سنة اهلل  وهو ،وبمبايعة القائم بأعبائها

والطاعة من جهتهم، فإذا  ،وسنة الرسول من جهته

احلقوق  وقعت البيعة عىل وجهها الرشعي لزم اجلانبنيِ 

لرعية وحقوقها املفروضة عليه، حقوق الراعي عىل ا

 .(283، 282، صم2010 )مالك، عليه

بثالثة عرش أصاًل د ابن باديس أصول الوالية حد  و

 ع باخلالفةيِ وْ ا ب  مل   ،من خطبة أيب بكر الصديق اشتقها

عليكم  ت  يْ لِّ قد و   ا الناس فإينِّ أهي  "والتي قال فيها: 

 أسأت   نْ فأعينوين، وإِ  أحسنت   نْ بخريكم، فإِ  ولست  

الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف  ين،فقومو

 شاء اهلل، ه إنْ ت  عل   حتى أزيح   ]عندي[ي فيكم قو

شاء  فيكم ضعيف حتى آخذ منه احلق إنْ  يوالقو

أطيعوين ما أطعت اهلل ورسوله، فإذا عصيت اهلل ...اهلل،

عليكم، قوموا إىل صالتكم  ورسوله فال طاعة يل

 (.493م، ص1976)ابن كثري،  "يرمحكم اهلل

 

رأى ابن باديس أن  الرجوع إىل هذه األصول يف 

ا  الوالية تقود األمم إىل النجاة من تعاسة العامل، وأ هن 

بالنظر يف  األمة هي صاحبة احلق والسلطةتقوم عىل أ ن  

ا مصدر هن  أل  تهم؛ مراقبوعزهلم و ،أويل األمروالية 

، وهذا األصل مأخوذ من قول أيب بكر: سلطتهم

، وعىل الوايل أ ْن يتمتع  بالكفاءة، فهو "عليكم ت  يْ لِّ و  "
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منها  خريٌ ألن ه ال  ألن ه من أكفاِئها ؛من أمور األمةيتوىل 

اخلريية تنال بالسلوك ، وأن  يف سلوكه الشخيص

ملجرد  ذلك فليس ،واألعامل، فأبو بكر إذا كان خريهم

وهذا األصل  ،بل ذلك ألعامله ومواقفه ،واليته عليهم

. كام أشار ابن "بخريكم ولست  "خوذ من قوله: مأ

 حق الوايل عىل األمة إذا رأت استقامتهباديس بأن  ِمن 

أ ْن تتضامن معه وتؤيده إْذ هي رشيكة معه يف 

 فإنْ  "املسؤولية. وهذا األصل مأخوذ من قوله:

أ ْن تقوم  حق الوايل عىل األمة ، وإن  "فأعينوين ت  أحسنْ 

عنه،  ته عىل احلق إذا ضل  نصحه وإرشاده وداللب

وهذا األصل  يف سلوكه،وتقويمه عىل الطريق إذا زاغ 

، وهذا يعني "فقوموين أسأت   وإنْ  "مأخوذ من قوله:

الراعي والرعية  مسؤولية مشرتكة بنيبأ ن  هناك 

اخلطة لألمة  يبنيِّ   نْ أ   ، وعىل الوايلصالح املجتمعإل

يكون سائًرا يف عليها ليكونوا عىل بصرية، و التي يسري

 ال حتكم األمة إال  ، وأن األمة عن رىض طةتلك اخل

وما  ،بالقانون الذي رضيته لنفسها وعرفت فيه فائدهتا

، فخطة أيب بكر هي طاعة  منفذون إلرادهتاالوالة إال  

وهذا األصل مأخوٌذ من قوله:  اهلل والرسول،

اهلل  اهلل ورسوله، فإذا عصيت   أطيعوين ما أطعت  "

صون ، وعىل الوايل "عليكم له فال طاعة يلورسو

 كلهم أمام القانون سواء، فاألفراد واجلامعات حقوق

حفظ التوازن بني ال فرق بني قوهيم وضعيفهم، وعليه 

، وهذا األصل طبقات األمة عند صون حقوق الناس

 ]عندي[ي والضعيف فيكم قو"مأخوذ من قوله: 

م ضعيف فيك يوالقو شاء اهلل، حتى أزيح علته إنْ 

م 1938ابن باديس، شاء اهلل ) حتى آخذ منه احلق إنْ 

  (.471-468)أ(، ص

 

بدأ اهتامم ابن باديس بموضوع اخلالفة بعد لقد 

وتفهم سياسة مصطفى كامل احلرب العاملية األوىل 

، وبرر والئه له قبل إلغاء نظام اخلالفة 1أتاتورك

، ...فلِئن والينا الكامليني باألمس ومدحناهم"فقال:

م قاموا يذبون عن محى اخلالفة، وينتشلون أمة  فألهن 

إسالمية عظيمة من خمالب الظاملني، وقد سمعناهم 

يقولون يف دستورهم: إن  دين الدولة الرسمي هو 

(، وبذلك 2، 1م، ص1924)ابن باديس،  "اإلسالم

نجازات أتاتورك إعجابه بإمل خيفي فإن  ابن باديس 

من املعتدين أو يف ميدان محاية تركيا  القائمة عىل

ه ه وج   أن  قتصادية والعلمية بعد ذلك، إال  الالنهضة ا

انتقاده إىل سياسة أتاتورك جتاه الدين اإلسالمي، 

ذاته بل  مل تستهدف اإلسالم بحدِّ  سياسته موضًحا بأن  

دراوي، ) غري مرض تطبيقه عىل نحوٍ  استهدفْت 

نهم ولئن تربأنا م"، فقال: (241-229م، ص2011

                                                 
و لد في مقاطعة م(: 1938-1880مصطفى أتاتورك )-1

ل وهو تحق بالدراسة الحربية في اسطنبوال، واسالنيك

انظر            مؤسس اجلمهورية الرتكية احلديثة، 

 (.36م، ص 1981، أمحد، يـ)النعيم
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م تربؤا من الدين وخلعوا اليوم وعاديناهم فألهن  

عمل بعمل أهل اجلنة  نْ خليفة املسلمني، فكانوا مم  

فعمل بعمل أهل النار  ، ذراعحتى مل يبق بينه وبينها إال  

نام األمور بخوامتها والعاقبة فكان من اخلارسين، وإ  

 (.2 -1م. ص، 1924)ابن باديس،  "للمتقني

 

التي رون من قيام اخلالفة العثامنية ق ةبعد أربع

رمًزا دينًيا وسياسًيا للمسلمني عىل الرغم من مث لْت 

قام  إليها،ت ه  جِّ واالنتقادات التي و   ،مظاهر ضعفها

فصل بمصطفى كامل أتاتورك بمعية اجلمعية الوطنية 

السلطنة عن اخلالفة وحتويلها إىل مجهورية عام 

عبداملجيد الثاين آخر طان لنفي السومن ث م   ،م1922

، وألمهية هذا املنصب م1924اخللفاء العثامنيني عام 

وقامت  ،يف العامل اإلسالمي وقع اضطراب كبري

حركات تنديد واحتجاج واسعة ضد قرار أتاتورك 

 الذي قىض عىل آخر مظهر من مظاهر األمة اإلسالمية

وشكلت إحدى ، (285، 284، صم2010)مالك، 

ابن  ، وقاللرأي العام اإلسالمياملوضوعات الكربى ل

ا نغض الطرف عن رشورهم كن  ":هذا الشأنباديس يف 

عىل  بقاءً إ ،ومفاسدهم ساكتني عن ذكر مقابحهم

الوحدة اإلسالمية التي اجتهت نحوهم مل ًا لشعث 

املسلمني حول سدة خليفتهم تأييًدا لألمة الرتكية 

ألعداء  خادمة امللة التابعة هلم وإرغاًما هلم وإرغاًما

ال خالفة بعد اليوم، "، ويقول: "املسلمني هبم

ولنرفض كل خليفة تشم منه رائحة األجنبي كائنًا ما 

كان، ولتعمل كل أمة مسلمة عىل النهوض بنفسها إزاء 

التعارف والتعاضد عىل احلق مع إخواننا حسب 

اإلمكان، وال يكونن ما وقع مضعًفا لعزائمنا مثبًطا 

وهو الرابطة العظمى  ،سالم دينناألعاملنا ما دام اإل

)ابن  "التي تربطنا واجلامعة الكربى التي جتمعنا

ودعا لكي يكون سلطان  (،2، 1م. ص1924باديس، 

املسلمني القرآن ووجهتهم الدين وكل ذي مالك عىل 

ملكه يسعى بجهده حلفظ اآلخر، ويرى بعدم جدوى 

ي، )دراو األجنبياالستعامر من  خالفة تأيت بإيعاز أّي 

 .(241-229ص  م.2011

 

كان ابن باديس من أوائل الذين عربوا  وبذلك فقد

عن وجهة جديدة يف فهمهم ملنصب اخلالفة 

الصورة التي انتهت إليها خالفة  اإلسالمي، واستنكر

اخلالفة هي املنصب  بأن  " إْذ يرى ابن باديس األتراك،

اإلسالمي األعىل الذي يقوم عىل تنفيذ الرشع بواسطة 

شورى من أهل احلل والعقد من ذوي العلم واخلربة ال

وبالقوة من اجلنود والقواد وسائر وسائل  ،والنظر

يتوىل هذا املنصب شخص  نْ الدفاع، ولقد أمكن أ  

قضت الرضورة بتعدده  م  واحد يف صدر اإلسالم...، ث  

انسلخ عن معناه األصيل وبقي  م  يف الرشق والغرب، ث  

ليس من أوضاع اإلسالم يف  رمًزا ظاهرًيا تقديسًيا

يشء، فيوم ألغى األتراك اخلالفة، مل يلغوا اخلالفة 
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ام ألغوا نظاًما حكومًيا اإلسالمية بمعناه اإلسالمي، وإن  

وأزالوا رمًزا خيالًيا فتن به املسلمون لغري  ،خاًصا هبم

جدوى، وحاربتهم من أجله الدول الغربية املتعصبة 

)ابن باديس،  "واملتخوفة من شبح اإلسالم

 (.63-61م)ج(، ص1938

 

نظام اخلالفة  "تارخيية"ابن باديس أبرز وبذلك فإن   

 نْ يفصله عن اإلسالم أو أ   نْ وتطوره عرب الزمان دون أ  

سالم أو خارًجا عليه، بحيث تكون إلجيعله مناقًضا ل

قائمة عىل الشورى، حاكمة وحمكومة بالرشيعة 

امية، مضطلعة اإلسالمية، حائزة لوسائل القوة واحل

حماولة ماضية أو حارضة  ي  أ   ن  بواجبها ومهامها، وأ  

إْذ أقر  جتايف األركان والرشوط املقررة مرفوضة رشًعا، 

انتهاء اخلالفة القانونية وهناية كل مرشع وحدوي ب

 مل ير  وهيدف إىل توحيد املسلمني أو بالد املسلمني، 

ائها كوهنا لغإحرًجا يف إلغاء اخلالفة بل وأثنى عىل 

من حيث واجبات ، فتقدت األصول التي تستند عليهاا

 الرعيةعن مصالح  هفااخلليفة ومهامه احلقيقة وانرص

قرتح يف املقابل او ة،كام كان يف شأن اخللفاء واألئم

إقامة مؤسسة أو جهاز يتوىل املسائل الروحية 

واألخالقية والدينية يف حني يرتك بقية الشؤون للدول 

عىل  ةوهذه نظرة متفتح ، العامل اإلسالمياألعضاء يف

 "مجاعة املسلمني" ضح أن  أوحقائق العرص اجلديد، و

متثل الشعوب اإلسالمية يف العامل كله مستقلة أو غري 

مستقلة وتعمل عىل تيسري النفع العام للمسلمني 

دعا إىل التعاون الثقايف وجتامعية، الومصاحلهم ا

 دون انتظار االحتاد جتامعي العام بني املسلمنيالوا

         (179 -178،ص م.1987السيايس )عثامن، 

 .(241-229ص  م.2011)دراوي، و

 

 

 العروبة والقومية

أركان النهضة هي اإلسالم  ن  رأى ابن باديس بأ  

والعروبة والعلم والفضيلة، لذلك اختذت اللغة 

العربية حيًزا كبرًيا من اهتامماته يف اإلصالح والنهضة، 

اللغة العربية هي الرابط الذي يربط بني املايض  وعد  

 ،ولغة اجلنس ،ا لغة الدينألهن   ؛واحلارض واملستقبل

ولغة الوطنية، وهي عامل مشرتك من ، 1ولغة القومية

عوامل وحدة األمم والشعوب ووسيلة االتصال بينهم 

ابن أشار ، إْذ (48 -47م. ص2009فرسوين، )

الرب  اس إن  ا الن  هي  يا أ  " الرسولباديس إىل قول 

واحد، واألب واحد، وليست العربية بأحدكم من أب 

م بالعربية فهو ام هي اللسان، فمن تكل  وال أم، وإن  

                                                 
القومية: مذهب يقوم عىل أساس املواالة للقوم بحيث  - 1

يوايل اإلنسان ويعادي بناًء عىل االنتساب إىل القوم والعمل 

لالجتامع وحتقيق  من أجل هذا املعنى، وجعله سبًبا

(، 68م. ص2015املصالح ودفع املفاسد انظر) املشاقبة، 

 وهي حب األمة.  

http://site.ebrary.com/lib/hujoalmanhal/search.action?p09=%d9%81%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%8a+%d8%8c+%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b3+%d8%ad%d9%85%d8%af&f09=author&adv.x=1&p00=%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
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(، فريى 106م.)أ(، ص1936)ابن باديس، 1"عريب

قىض عىل العصبية عندما نب ه  ابن باديس أ ن  الرسول 

م خملوقون هلل، فرهبم واحد وأبوهم  بتساوي البرش بأهن 

آدم واحد، فوضع بذلك لألمة قانون ديني واجتامعي 

يتسع دائرته جلميع األمم، األمر الذي يسهم بنرش 

اإلسالم وامتزاج العنارص البرشية فتكونت األمة 

ن  مكونات األمة ال تتوقف عىل رابطة العربية ويرى بأ

ا تتمثل الدم وإن ام تقوم عىل روابط مشرتكة فيام بينه

برابطة اللغة، واجلنس، والتاريخ، واألمل، واألمل، 

( وهذا األمر يتفق 398م)ب(، ص1997)الطالبي، 

وتعريف األمة يف عرصنا احلايل، بوصفها جمموعة من 

األفراد أو اجلامعات الذين يرتبطون مع بعضهم 

البعض بروابط مشرتكة منها اللغة أوالدين أوالتاريخ 

  شرتكة.املشرتك أواآلمال امل

الشعوب ختتلف بمقوماهتا  بأن  يرى ابن باديس و

ومميزاهتا، وال بقاء لشعب إال  ببقاء مقوماته ومميزاته، 

التي  املقومات وامليزاتتلك جمموع هي  قوميةوأن  ال

عرف هبا ويتأدب بأدهبا، والعقيدة التي ي  تتمثل يف اللغة 

ية التي يبني حياته عىل أساسها، والذكريات التارخي

                                                 
بأن  احلديث ضعيف جًدا، وعىل  يف كتاب األلباين ورد - 1

من رواية السلفي،  "االقتضاء "الصواب ذكره ابن تيمية يف

هذا احلديث ضعيف، وكأن ه مركب "ث م  قال ابن تيمية: 

معناه ليس ببعيد، بْل هو صحيح من عىل مالك، لكن 

، 926انظر )األلباين، حديث رقم  ."بعض الوجوه

 (.325ص

، والشعور هاالتي يعيش عليها وينظر ملستقبله من

يف هذه املقومات  هاملشرتك بينه وبني من يشارك

 ،(504م)ب(، ص1937)ابن باديس، واملميزات

حممد هو رسول اإلنسانية  كانت أول "وأوضح بأن  

، و كانت دعوته ترتيب بديع إىل قومه ةعنايته موجه

الناس من أمهل أمر ينفع  نْ حيث ال يستطيع أ  حكيم... 

ليكون ذا أثر نافع يف  ةنفسه، فعناية املرء بنفسه الزم

فهو  ،(106م.)أ(، ص1936)ابن باديس،  "الناس

كانت بالتدريج بناًء عىل أمر  يرى بأن  دعوة الرسول

ه دعوته لإلصالح أواًل إىل قومه، ثم إىل  رباين إْذ وج 

ام بنرش بقية العرب يف اجلزيرة العربية، وبعد ذلك ق

الدعوة خارج اجلزيرة العربية، وبذلك يكون الرسول 

  ،وقد سلك ابن قد هي أ  العرب لقيادة األمم وهدايتها

ريه للقومية العربية يف الرتتيب املنطقي  باديس يف س 

عندما  نفسه، الذي استنتجه من عمل خاتم األنبياء

حدد مقومات الشخصية اجلزائرية القائمة عىل حتقيق 

 والنفع للمجتمع اجلزائري أواًل، وِمْن ث م  اخلري

للمغرب العريب، وِمْن ث م  يأيت الوطن العريب 

اإلسالمي، فاإلطار القومي عند ابن باديس كان 

مجاعة أو شعب بأمر نفسه كل واضًحا يقوم عىل عناية 

إىل حتقيق الوحدة  االلتفافالسعي نحو  م  ث   نْ ومِ  أواًل،

ث عن وطن عريب، وِمْن ث م  وطن فهو ال يتحد القومية،

إسالمي، بل هو يتحدث عن وطن عريب يرتكز عىل 

 (.  57م، ص2007الرتاث اإلسالمي )املييل، 
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كام اهتم ابن باديس بتطورات األوضاع يف 

مظهر من مظاهر التيار القومي،  بوصفها ،فلسطني

كتابة املقاالت ونرشها يف با وعرب عن هذا االهتامم إم  

  املساعدات املالية منذ أنْ ب ملجالت، أوالصحف وا

بدأت مالمح ومقدمات تعاظم النفوذ اليهودي 

رض والصهيوين حتت غطاء االنتداب الربيطاين الذي ف  

مبكرة تعود إىل  مدةي يف ، أ  م1920عىل فلسطني عام 

رهاصات األوىل هلذه القضية، فعند قيام الثورة إلا

الدين  قادها عزالتي  م،1936الفلسطينية الكربى عام 

القسام، سارع الشيخ ابن باديس إىل فتح اكتتاب جلمع 

األموال لصالح فلسطني، وقدم طلب إىل الوالية 

بذلك، وعقد اجتامع لبعض أعضاء اجلمعية هبدف 

تكوين جلنة تتكفل بجمع األموال وإرساهلا إىل 

الفرنسية  االستعامريةدارة إلالفلسطينيني، ورغم منع ا

ذلك مل يمنع من   أن  إال   كتتاباالورفض ترخيص 

 185ص م.2012أمحد، املواصلة يف عملية التربع )

201.) 

 م1938 عن مأساة فلسطني عاموكتب ابن باديس 

فليست اخلصومة بني كل عرب فلسطني ...، "قال: إذْ 

وال بني كل مسلم وهيودي عىل وجه وهيودها، 

واالستعامر بل اخلصومة بني الصهيونية األرض، 

اإلسالم والعرب من جهة، ، وجهةمن اإلنجليزي 

 ،"والشهداء محاة القدس الرشيف الضحية فلسطنيو

 أهل فلسطني فالقضية الفلسطينية مل تكن بأمر خيص  

بل هي قضية العامل اإلسالمي كله والعرب  ،وحدهم

نجليزي الغاشم إلا االستعامرتزاوج " ويقول:، مجعنيأ

فأنتجا لقسم كبري من اليهود  ،الرشهةبالصهيونية 

نساهم كل ذلك اجلميل، وقذف أالطمع العمى الذي 

، فأحالوها ةهبم يف فلسطني اآلمنة والرحاب املقدس

جحياًم ال يطاق وجرحوا قلب اإلسالم والعرب جرًحا 

 نجليزي الغاشم أنْ إلااالستعامر ال يندمل...، يريد 

ريب، لتقسيم اجلسم الع الرشهةيستعمل الصهيونية 

قدس اإلسالم فيمأل فلسطني بالصهيونيني  وحط

املنبوذين من أمم العامل، وألجل هذه الغاية الظاملة جتند 

، وتسفك ةنجليز، وجتمع أموال الصهاينإلجنود ا

)ابن  ،"الدماء الربيئة وتلطخ هبا الرحاب املقدسة..

فابن باديس (، 309-307م.)د(، ص1938باديس، 

د العدوان الصهيوين الذي نرصة فلسطني ض يرى بأن  

الربيطاين واجب عىل كل مسلم  االستعامرظاهره 

عريب، وكل مسلم مسؤول أعظم مسؤولية عند اهلل 

كام لو كان ذلك كله  ،تعاىل عن كل ما جيري هنالك

 .(159ص  م.1987ثامن، عواقًعا بمكة أو املدينة )

ابن باديس كان يشعر بمسؤولية  وبذلك فإن  

يا األمة العربية اإلسالمية متأثًرا رشعية جتاه قضا

أمثال: مجال الدين  ،بأفكار أسالفه اإلصالحيني

التي ، 2وحممد رشيد رضا، 1وحممد عبده، 1األفغاين

                                                 
لد يف قرية 1897 -1839مجال الدين األفغاين ) -1 م.(: و 

=         اـــسعد إياد يف أفغانستان، وتلقى علوًما كثرية منه
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هتدف إىل هنضة األمة العربية اإلسالمية عن طريق 

التحرير ونرش الوعي والدين الصحيح وتوحيد األمة. 

من القضايا  كانت الوحدة السياسية لألمة العربية إذْ 

املثارة يف الصحف العربية، وكتب ابن باديس يف هذا 

حدة هل بني العرب و  " املجال مقال بعنوان:

 فيه الصعوبات التي تعرتض إقامة ، بني  "؟سياسية

ر بصعوبة أقستعامر، وقد الوحدة عربية وحرصها با

ه يف الوقت نفسه كان يرى رضورة جتسيد الوحدة لكن  

حدة األمنية جيب العمل من أجل و  ال حتقيقها، وأن  

حدة الو   عد  حيث  ،حدة السياسيةبلوغها وخاصة الو  

تعبريه، وأشار  األدبية القومية متحققة ال حمالة عىل حدِّ 

                                             
اللغة العربية وعلوم الرشيعة العلوم العقلية من منطق = 

ها، قاد حركة جتديدة يف الدين هبدف وحكمة وغري

استئصال ما رسخ يف عقول الناس مم ا ف ِهم  من بعض 

العقائد الدينية عىل غري وجهها احلقيقي، وتويف يف 

 (. 10، 2م. ص1979االستبانة. نظر) عبد السميع، 

لد يف قرية 1905-1849اإلمام حممد عبده ) -1 م.(: و 

لقرآن والكتابة، توىل مرصية، حملة نرص، وعل مه والده ا

زعامة الفكر يف مرص فاشتغل بالتجديد الديني واإلصالح 

االجتامعي فكان رجل علم وعمل، ودين ودنيا... 

 (. 45-35م. ص1979انظر)عبد السميع، 

لد يف قرية القلمون يف 1935-1865رشيد رضا ) -2 م.(: و 

لبنان، توىّل الدعوة لإلصالح الديني واالجتامعي واإليقاظ 

لعلمي والسيايس، وحث  الناس عىل ترك البدع والتربك ا

بأصحاب القبور وغري ذلك من األعامل التي ال يقرها 

 (. 91 -90م. ص1979الرشع. انظر) عبد السميع، 

توحيد الثقافة ببلوغ الوحدة السياسية يكون  بأن  

واالمتزاج الروحي والتقارب يف األمور اإلقتصادية 

ه مل ركية، هذا يعني بأن  واملالية وختفيف احلواجز اجلم

ام وإن   ،باحلديث عن الدعوة إىل الوحدة العربية يكتِف 

ابتكر الوسائل والطرق الكفيلة بتحقيقها، ويرى يف 

اإلسالم والعروبة والشخصية والقومية مقومات 

حماولة  عملية وحدوية هنضوية وأّي  أساسية يف أيِّ 

 لرضب من هذه املقومات هي حماولة لرضب الوحدة،

لذلك كان تركيزه عىل هذه اجلوانب إلصالحها )فتح 

 .(267 -258ص م.2012الدين، 

ال تكون "الوحدة السياسية  بأن  ابن باديس  ىورأ

 بني شعوب تسوس نفسها فتضع خطة واحدة تسري إال  

وتتعاقد عىل  ،عليها يف عالقاهتا مع غريها من األمم

ا يًدا الدفاع عنه، وتكون كلها يف تنفيذها وتنفيذها

الدول التي حققت استقالهلا  أن  بيشري  م  ث   ،"واحدة

ا األمم املغلوبة عىل أمرها فهذه ال أم  ، تتحد   جيب أنْ 

تضعه  نْ فكيف تستطيع أ   ،تضع أمًرا لنفسها تستطيع أنْ 

حدة عن نفسها، فالو   تدافع   لغريها وال تستطيع أنْ 

ممكن  أمر غرياملغلوبة عىل أمرها السياسية بني األمم 

م.)ب( 1938)ابن باديس، وال معقول وال مقبول 

من رشوط  ه يرى أن  وبذلك فإن  (، 473-472ص

حدة رضورة االستقالل لتلك الشعوب حتقيق الو  

وقد امتدح ابن  ،حدة والدفاع عنهاوتنفيذها للو  

التي برزت يف  الن(،شكيب أرس)باديس أفكار 
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ية، فهو حدة السياساملرشق واملغرب العريب حول الو  

 ،تقع دفعة واحدة حدة العرب ال يمكن أنْ و   يرى أن  

 كسائر املرشوعات العظيمة غري قابلة للتحقيق إال   بْل 

د ابن تدرجيًيا وهذا التدريج يكون كاًم وكيًفا، وأك  

حدة بني األجزاء املستقلة باديس عىل رضورة حتقيق الو  

من الوطن العريب، حتى تتمكن من حتقيق الوحدة 

 .(52 -50ص م.2009فرسوين، ) شاملةال

 

 احلضارة الغربية

ا أخذوا بأسباب مل   املسلمني   يرى ابن باديس بأن  

سادوا العامل ورفعوا املدنية  ؛العمران كام يأمرهم دينهم

سباب ألاحلقة بالعلوم والصنائع، وحني أمهلوا تلك ا

ه ما غري تأخروا، فاملسلم ما تأخر بسبب إسالمه وأن  

السبب يف التقدم والتأخر  إن   م بعدم إسالمه، بْل تقد  

 م،1988هو التمسك والرتك لألسباب )جدعان، 

احلضارة الغربية قامت باقتباس  ويرى بأن  ، (354ص

أصول املدنية واحلضارة من بالد اإلسالم، ويقول يف 

لقد كانت أوروبا يف القرون الوسطى تتسكع  " ذلك:

واجلهل، حتى قامت بمرشوعها  يف ظلامت اهلمجية

العمومي العظيم وهو احلروب الصليبية، فرمت 

بمئات اآلالف من أبنائها بعاصفة التعصب الديني 

نحو الرشق املزدهر إذ ذاك بالعلم والعمران، فقاموا 

حيتكون باألمم الرشقية اإلسالمية أكثر من قرنني، 

 فكان لذلك أثر يف أخالقهم وعقوهلم وأدهبم، فرجعوا

وقد جاؤوا لفتح الرشق، وفتحوا بذلك بصائرهم 

حلقائق احلياة ونظم العمران التي كانوا هبا جاهلني 

وعنها بعيدين، فاختلطوا باألمم الرشقية اإلسالمية 

هناك اعرتاف من  ويدلل ابن باديس بأن   ،"املتمدنة

األفراد ومن األمم بفضل احلضارة العربية اإلسالمية 

بانيا بمرور ألف أسدما احتفلت عىل الغرب، ومنها عن

عام عىل تأسيس اخلالفة اإلسالمية يف قرطبة، وهذا 

مدينة يعني اعرتاف بفضل اخلالفة اإلسالمية عىل 

سبانيا التي سامهت يف رفع منارة العلم والعمران أ

الوقت الذي  كانت فيه أمم الغرب تعيش يف  ، يففيها

 .(228 -227ص م.2010)مالك،  الظالم واهلمجية

اختذ ابن باديس موقًفا توفيقيًا بني االستفادة من 

احلضارة الغربية وبني احلفاظ عىل حضارة األمة 

شكالية وسائل إلومقوماهتا الشخصية، وأوجد حاًل 

إدراك  بواسطةالنهوض بمجتمعاتنا اإلسالمية 

املستوى احلضاري الذي توجد عليه املجتمعات 

ملجتمعات وجد عليه االعربية، واملستوى الذي ت  

األخرى وإدراك اهلوة بينهام، لذلك رأى فائدة املجتمع 

مع ما يتوافق  خر، وأن تأخذ  آلتعتمد عىل حضارة ا نْ أ  

الثقافة اإلسالمية وتراثها من منطلق املبدأ الديني الذي 

ال يرى منه تناقًدا بني الدين اإلسالمي والعلم، ورأى 

وم احلديثة ا دخلت العللو كان هناك تعارض بينهام مل  

ابن باديس  وحث  ، إلينا يف القرنني الثامن والتاسع عرش

يفاد الوفود والبعثات إىل بإلألخذ من احلضارة الغربية 

http://site.ebrary.com/lib/hujoalmanhal/search.action?p09=%d9%81%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%8a+%d8%8c+%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b3+%d8%ad%d9%85%d8%af&f09=author&adv.x=1&p00=%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
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ه إذا ستفادة من العلوم املختلفة، وأفاد بأن  لالفرنسا 

 ،اذ من احلضارة الغربية كام أخذوا من  نأخ   أردنا أنْ 

حيث مظهر  ،موخمالطتهم يف دياره ،فعلينا خمالطتهم

املدنية يف مؤسساهتم العلمية والصناعية والتجارية، 

وخمالطتهم يف أحزاهبم عىل اختالف مبادئها ويف 

مجعياهتم عىل اختالف غاياهتا، وخمالطة أصحاب 

األدمغة التي متسك بدفة السياسة وتدبر أمور التجارة 

سفينة العلم، فاالختالط هبم يعود عليهم بالنفع  وتسريِّ 

ئدة هلم وألمتهم التي ستكون أساًسا للتقدم والفا

ولكن دون  ،(230ص م.2010 والرقي )مالك،

األخذ من احلضارة الغربية نمطها الغريب يف مجيع 

مظاهرها وصورها، والرتكيز عىل أخذ اجلانب املادي 

 ؛احلضاري منها، وترك اجلانب الروحي واألخالقي

اءت هبا املجتمع اإلسالمي له من القيم التي جألن  

رشيعته اإلسالمية ما يمكن إغناؤه عن كل قيم ظاهرة 

مستمدة من حضارات أخرى، كون احلضارة 

خصوًصا يف  ،اإلسالمية فريدة عن كل احلضارات

 م.2000نزعتها اإلنسانية غري العرقية )العناين، 

 .(98 -97ص

ه ابن باديس مل يظهر لديه ما يدل عىل أن   ن  إوبذلك ف

ضارة املعارصة، بل  كانت غايته يعادي مظاهر احل

الكربى احلفاظ عىل الرتاث العلمي والثقايف اإلسالمي 

       دون الزهد يف اخلري واحلياة، بل دعا إىل التجديد 

 وأن   ،(172-157ص م.2013)أبو سعيدة، 

املحافظة عىل الشخصية القومية ال تعني التمسك 

أساس  هبالرتاث القديم بحسناته وسيئاته بدعوى أن  

الثقافة اجلديدة ال تنايف اإلسالم  األصالة، ويقرر بأن  

الصحيح، وال تتعارض مع مقومات اجلنسية القومية، 

 نام ينفع املجتمع اإلنساين ويؤثر يف سريه مإن  " قال: إذ

شعر بنفسه فنظر إىل ماضيه  كان من الشعوب قد

وحاله ومستقبله، فأخذ األصول الثابته من املايض، 

يده لبناء املستقبل، يتناول  شأنه يف احلال، ومد  وأصلح 

من زمنه وأمم عرصه ما يصلح لبنائه، معرًضا عام  ال 

حاجة له به أو ما ال يناسب شكل بنائه الذي وضعه 

ابن باديس، ) "عىل مقتىض ذوقه ومصلحته

 (.103صأ(، (م.1936

وقد أخذ ابن باديس بفكرة العاملية القائمة عىل 

مستوى القيم واملثل اإلنسانية كام تطلع  جتمع الناس يف

خدمة اإلنسانية يف  ن  أ  " نحو سالم دائم، فهو يعلن:

مجيع شعوهبا واحلدب عليها يف مجيع أوطاهنا 

هو ما  واحرتامها يف مجيع مظاهر تفكريها ونزعاهتا

نقصد ونرمي إليه، ونعمل عىل تربيتنا وتربية من إلينا 

 (.425ص، )أ(م. 1937)ابن باديس،  "عليه

 

 عالقة اإلسالم مع الديانات اًلخرى

التسامح الديني يف اإلسالم  ابن باديس بأن   يرى 

ليس شعاًرا يرفع أو عاطفة إنسانية تفرض عىل قلوب 

املصلحي،  الوضعاملسلمني من باب الوئام السيايس أو 
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بل التسامح يف اإلسالم نظرية عقدية قررها اإلسالم 

اإلسالم هو دين البرشية الذي  وهي رشيعة دائمة، وأن  

ه يدعو إىل األخوة اإلسالمية بني ألن   ؛ بهال تسعد إال  

مجيع املسلمني والبرش، ويسوي يف الكرامة البرشية 

واحلقوق اإلنسانية بني مجيع األجناس واأللوان، 

ويفرض العدل بني مجيع الناس بال متييز ويدعو إىل 

وجوهه، ويرتك حسان العام، وحيرم الظلم بجميع إلا

ألهل كل دين دينهم يفهمونه ويطبقونه كام يشاؤون. 

أسس التسامح مع غري املسلمني تقوم عىل  ن  ويرى بأ  

تستلزم احلقد عىل الكافرين،  جمانبة عقائد الكفر التي ال

أو حتقري هلم أو ملعتقداهتم  أو يمسوهم بأذى من سب  

حل هو االختالف يف األديان والن ن  أو يكرهوهم، وأ  

تباين املشارب واملدارك رضوري  ن  من مشيئة اهلل، وأ  

لنمو العمران، وتقدم اإلنسان وظهور حقائق األفراد 

أديان  اإلسالم أقر   ن  واألمم باالبتالء واالختبار، كام أ  

املخالفني وكتبهم ومعابدهم ووجوب احرتامها بام 

ذلك وقرهنا باملساجد تأكيًدا ل ،يذكر فيها من اسم اهلل

التسامح يف اإلسالم يف الدعاء  ن  االحرتام، وأ  

والصالة، فاملسلم يتمسك بدينه ويرتك غري أهل دينه، 

وهبذه التغذية يكون املسلم نقي القلب من احلقد 

)مالك،  الديني، وواسع الصدر، وعظيم التسامح

 .(237 -231ص م.2010

ت أركاهنا عىل الدين، فكانت ي  نِ النهضة ب   وأ ن  

ال خيشاها واهلل ال النرصاين " للبرشية، إذ قال: اسالمً 

لنرصانيته، وال اليهودي ليهوديته، بل وال املجويس 

خيشاها الظامل لظلمه،  نْ ملجوسيته، لكن جيب واهلل أ  

 )ابن باديس، واخلائن خليانته، والدجال لدجله

هذا هو اإلسالم، ال يعادي ( 358)د(، ص م.1937

للظلم  فهو عدوٌ  .ا مساملنيكانو إذاأصحاب الديانات 

لكل دين من  مصدر كان، إذْ  يف مجيع أشكاله ومن أيِّ 

، فاإلسالم حيرتم كل االحرتامأديان اإلنسانية حقه من 

اإلنسانية ويقرر التساوي واألخوة، ويدعو إىل 

التعاطف والرتاحم ويقرر التضامن اإلنساين العام، 

م، ويأمر ويعرتف باألديان األخرى، ويقرر رشائع األم

م. 2013زيتوين، ) بالعدل العام، وحيرم االعتداء

 .(50-41ص

 

 الشباب واملرأة

لدى ابن  مهاًم  اقضايا الشباب واملرأة مكانً  نالت

 إذْ الشباب واملرأة مستقبل البالد،  بوصف ،باديس

الشباب بقسم كبري من نشاطهم الرتبوي  خص  

 يفابن باديس أمراض الشباب  واإلجتامعي، وخلص  

سارت عليه حركة  ووضع خطنيِ  ،عرشين عاًما

اإلصالح ومها: حماربة اجلهل وحماربة التفرنس بواسطة 

لتكون جمااًل ثقافًيا بداًل  ؛املؤسسات التعليمية والنوادي

ودعا  ، (91ص م.1973من اللقاء يف املقاهي )سعد، 

إىل استقامة الشباب اخللقية بغية النهضة الشاملة 

املشكالت الصعبة  لقدرة عىل حلِّ ملواجهة احلياة وا
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التي تعرتضهم بنجاح ودفهم إىل رضورة االستفادة 

جياد السبل الكفيلة بحلها، إمن األزمات والعمل عىل 

وإعداد الفرد للمسامهة يف بناء احلضارة ومواكبة 

العرص والتفكري والعمل مع الرتكيز عىل البعد الزماين 

أهيل الفرد واحلضاري ومواكبة مستجدات العرص، وت

برضورة مواجهة كل أصناف الرصاع احلضاري التي 

إذا "تستخدمه تقنيات الشعوب واألمم، وهبذا يقول: 

تسري مع العرص  ،احلياة هلذا كله فكن ابن وقتك أردت  

فيه بام يناسبه من أسباب وطرق املعارشة  الذي أنت  

ا يف فكرك وعملك ويف جتارتك كن عرصيً  والتعامل...

 "ويف فالحتك، يف متدنك ويف رقيك ويف صناعتك

، فكان ابن باديس يدعو (3م. ص1926)ابن باديس، 

كبة التطورات دون املساس باألصول التي ااألمة إىل مو

هي يف نظره املعامل البارزة التي حتفظ لألمة استمراريتها 

فتوى ضد  ابن باديس أصدر، وبني األمم والشعوب

الزواج من  إذ رأى بأن  ، الزواج من األوروبيات

الفرنسيات واألوروبيات يمثل خطًرا كبرًيا عىل عروبة 

ن أب جزائري وأم األطفال اجلزائريني املتحررين مِ 

 .)167ص  م.1981رابح، )أوروبية، وعىل إسالمهم 

ا تأيت بعد الرجل ابن باديس بأهن   عد  ا املرأة فقد أم  

تم مستنًدا إىل الفروقات اجلسامنية والبيولوجية، واه

بتعليمها منذ صغرها، فاملرأة هي زوجة وقرينة 

الشاب، وهي ربة البيت وراعيته، وهي مربية األجيال 

 ؛واحلارس األول عىل قيمهم الدينية واخللقية والقومية

حيفظون أمانة  اأوالدً  لذلك وجب تعليمها لتلد  

لذلك أنشأ ابن باديس  ؛األجيال املاشية لألجيال اآلتية

التعليم وجعل تعليم املرأة فيها جماًنا مجعية الرتبية و

عطاء إحتى تقوم بتأدية رسالتها، والعمل عىل 

، (366 -365م. ص2010)مالك،  الدروس هلم

ويربط تعليم املرأة برشوط منها وجوب تربية املرأة عىل 

يتناسب التعليم مع خلقها ودينها  ن  األخالق، وأ  

ع عىل شج   لألمة أبناء يعرفوهنا، كام وقوميتها لتلد  

مجعية "رسال الفتيات إىل دمشق لتعليمهم يف مدرسة إ

، (106 -105ص م.1973)سعد،  "دوحة األدب

للمرأة كرامتها ودورها السيايس  يعيد   نْ باديس أ   داأرو

ستعامر املرأة باملهانة اليف بناء املجتمع بعد أن نكب ا

واالحتقار واجلهل، فكتب يف الشهباء عىل إثر ذكر 

 ابية اجلليلة الربيع بنت معوذ، إذ قال:قصة الصح

قد  -ريض اهلل عنهن  -هؤالء السيدات الصحابيات "

يشاركن الرجال يف احلرب، وهي أبعد األشياء عن  كن  

 فلنا فيهم وفيهن    يليق هبن  معهم بام   ويقمن   ،طبعهن  

نا فيام نقوم به من ؤالقدوة احلسنة بأن تشرتك معنا نسا

بقسط مم ا يليق هبم يف احلياة عىل  قمن  لي ؛مهام مصاحلنا

وعدم  ةاإلسالم من صون وعدم زين ما يفرضه عليهن  

 بحياة شطرهيا الذكر ولن تكتمل حياة أمة إال   ،اختالط

 (.83م. )ج(، ص1937)ابن باديس،  "واألنثى
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 اخلامتـــة

اإلمام عبداحلميد بن  من الدراسة بأن   لنا تبني

 ،حتالل الفرنيس للجزائرالباديس قد عاش يف ظل ا

حتالل من قهر واضطهاد وحرمان الوما صاحب هذا ا

واستبداد طاغ  ،لكامل احلقوق اإلنسانية األساسية

وحتكم مطلق يف كل مقدرات الشعب اجلزائري 

السياسية والدينية والثقافية واإلجتامعية واإلقتصادية، 

تربية ابن باديس الدينية اخلالصة عىل أحكام  وأن  

لرشيعة اإلسالمية سامهت يف تكوين اجتاهات فكرية ا

معتدلة ووسيطة يف خمتلف جوانب حياته، فكان رجاًل 

سياسًيا ومصلًحا اجتامعًيا سعى إىل حترير العقول 

ودفعها للعمل بكل قوة وإرادة، وسعى إلعداد األفراد 

رتقاء هبم إىل أعىل وأسمى درجات الفكرًيا وسلوكًيا ل

 لعمل. العلم واملعرفة وا

منهج ابن باديس كان  يف الدراسة بأن   ظ  حِ وْ ول  

منهًجا فكرًيا شاماًل تناول فيه خمتلف جوانب احلياة، إذ 

يف متهيد الطريق  ةكبري بدرجةسامهت سامته الشخصية 

وخلق الوعي والقضاء عىل  ،لنجاح حركته اإلصالحية

اجلهل واخلرافات والبدع التي  سادت يف العرص الذي 

ابن باديس كان معينًا ال ينضب من املعارف عاشه، ف

النهوض باملجتمع  بواسطتهاوالعلوم التي حاول 

اجلزائري وصواًل به إىل التحرر واالستقالل، فابن 

من الرجال  جيلنيِ  يريب   باديس كان مربًيا استطاع أنْ 

ا عمدة النهضة العربية، وكان مصلًحا دينًيا كان  

وحماربة  ،دع واخلرافاتقيامه بمقاومة الببواجتامعًيا 

رجال الطرق الصوفية الذين أكثروا من البدع التي 

عن العمل اجلاد  شوهت اإلسالم ورصفت املسلمني  

حتالل الالطرقية أداة من أدوات ا عد  لدينهم، و

اخلرافات  الفرنيس لطمس اهلوية اإلسالمية ونرش

والبدع وجتهيل عقول الشعوب، وكان مفرًسا للقرآن 

قة السلفية فرياعي متطلبات العرص عىل الطري

ومقتضايته بحيث يعتمد عىل تفسري القرآن بالقرآن، 

 ـوعىل بيان السنة النبوية من أفعال النبي وأقواهل

عبداحلميد بن باديس ذلك اإلمام الذي استقى 

فكره من أحكام الرشيعة اإلسالمية والسنة النبوية، 

تطلباته ذلك الفكر الشامل الذي ينطلق من الواقع وم

ويوضح مفاهيم وقيم كثرية قادرة عىل تفسري اإلسالم 

رتقاء هبا، فكر الوخصائصة للنهوض بمجتمعاتنا وا

واع متجدد يستطيع مواكبة التطورات الراهنة يف 

جمتمعاتنا واملتمثلة بالعديد من املظاهر، ومنها قيام 

الثورة التكنولوجية التي رافقها ظهور مصطلح العوملة 

مل بمثابة قرية صغرية ال حدود بينها، سامهت العا عد  و

يف تراجع العديد من القيم اإلسالمية املرتبطة بأحكام 

الرشيعة اإلسالمية، األمر الذي تطلب منا السعي نحو 

حركة إصالحية تعزز من قيمنا اإلسالمية والنهوض 

هبا من جديد، والسعي نحو االستفادة من فكر اإلمام 

يم املجتمعية اإلجيابية يف ظل بن باديس يف تعزيز الق

بعض هذه الدراسة لتناول وبعد هذه التغريات، 
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تبني  التي نالت اهتامم ابن باديس املهمةالقضايا 

إمكانية االرتكاز عىل منهجه القائم عىل إصالح األمة 

من داخل ذوات أبنائها بالعودة إىل الفهم الصحيح 

 لإلسالم إلصالح جمتمعاتنا.

 التصوفباديس احلديث عن  فعندما تناول ابن

 يقوم عىله ًدا بأن  وضح مرتكزات هذا املفهوم مؤكِّ 

العقيدة اإلسالمية مل يقترص  ألن   ؛االعتدال والوسطية

اهتاممها عىل اجلانب الروحي وإنام اهتمت باملجاالت 

األخرى املادية والعلمية والنفسية، وبذلك يكون 

كونه هو دين  التصوف تعبرًيا عن قيم اإلسالم من حيث 

اخلالفة ا م  جامع بني العمل الدنيوي والعمل األخروي، أ  

فقد جاء ابن باديس بتصور جديد هلذا  اإلسالمية

املنصب، كون اخلالفة قد افتقدت لألصول التي تستند 

احلقيقية، وقدم  عليها من حيث واجبات اخلليفة ومهامه

ن مرشوع بديل للخالفة يتمثل بإقامة مؤسسة أو جهاز م

أهل العلم واخلربة للنظر يف مصالح املسلمني من الناحية 

الدينية واألدبية واملسائل الروحية واألخالقية والدينية 

دون التدخل يف الشؤون السياسية، وترتك بقية الشؤون 

وتدخل احلكومة سواء أ كانت إسالمية أم غري  ة،للدول

 حمل سلطة اخلالفة، فلم تكن غايته فصلفتكون إسالمية 

حتالل البعاد اإ -يف زمنه –الدين عن الدولة، بل أراد 

الشخصية عىل عن اإلدارة الدينية واألدبية للحفاظ 

فقد  بالقومية والعروبةالعربية اإلسالمية، وفيام يتعلق 

اللغة العربية والعمل عىل ب ةكبري بدرجةاهتم ابن باديس 

ا ألهن   ؛وسيلة لإلصالح والنهضة بوصفها ،حيائهاإ

 مل املشرتك لوحدة األمم والشعوب، وهذا يعني بأن  العا

 عن شعور معنوي ابن باديس كان لديه فكر قومي يعربِّ 

الشعوب العربية جمتمعة حتت نظام حكم واحد،  لتصبح  

التي تعيشها الشعوب  األوضاعه أدرك طبيعة ولكن  

بنفسها  هتتم   عىل كل دولة أنْ  لذلك أشار بأن    ،العربية

حدة القومية والعربية املستندة االلتفاف للو   م  ن ث  م وِ أواًل 

إىل مقومات ومميزات واضحة، وهذا يدل عىل فكر قومي 

 بعد ه لعدم إمكانية حتقيق هذه الوحدة إال  ناضج عندما تنب  

 ألن   ؛إرساء بناء داخيل متني لدى الشعوب العربية نفسها

أمًرا  تضع   نْ الشعوب املغلوبة عىل أمرها ال تستطيع أ  

عن نفسها فكيف تستطيع  تدافع   نْ لنفسها وال تستطيع أ  

احلضارة ا حول موقف اإلسالم من تضعه لغريها، أم   نْ أ  

فقد اختذ ابن باديس موقًفا توفيقيًا بني االستفادة  الغربية

من احلضارة الغربية وبني احلفاظ عىل حضارة األمة 

لغربية ومقوماهتا الشخصية، ودعا لألخذ من احلضارة ا

دون األخذ بنمطها الغريب يف مجيع مظاهرها وصورها، 

د عىل رضورة أخذ اجلانب املادي احلضاري منها، وأك  

املجتمع  ألن   ؛وترك اجلانب الروحي واألخالقي

اإلسالمي له من القيم التي جاءت هبا رشيعته اإلسالمية 

ما يمكن إغناؤه عن كل قيم ظاهرة مستمدة من 

 اهتم ابن باديس يف البحث عن حضارات أخرى، كام

 وأوضح بأن   الديانات األخرىعالقة اإلسالم مع 

اإلسالم هو دين البرشية يدعو إىل األخوة بني مجيع 
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ي يف الكرامة البرشية واحلقوق املسلمني والبرش، ويسوّ 

اإلنسانية بني مجيع األجناس واأللوان، ويفرض العدل 

االحسان العام،  بني مجيع الناس بال متييز ويدعو إىل

وحيرم الظلم بجميع وجوهه، ويرتك ألهل كل دين 

 نالتدينهم يفهمونه ويطبقونه كام يشاؤون، كذلك 

 ،لدى ابن باديس مهاًم  امكانً  الشباب واملرأةمن  قضايا كل  

مستقبل البالد، ودعا إىل حماربة اجلهل وإعداد  بوصفهام

 الفرد للمسامهة يف بناء احلضارة ومواكبة العرص

والعمل مع الرتكيز عىل البعد الزماين  ،والتفكري

واحلضاري ومواكبة مستجدات العرص، وتأهيل الفرد 

برضورة مواجهة كل أصناف الرصاع احلضاري التي 

فقد أوىل هلا  املرأةا تستخدمه تقنيات الشعوب واألمم، أم  

مربية لألجيال لذلك  بوصفها ،ابن باديس عناية خاصة

أمانة  حيفظون   اأوالدً  ذ صغرها، لتلد  اهتم بتعليمها من

 .الالحقةلألجيال  السابقةاألجيال 

املتتبع للتغريات التي طرأت داخل املجتمعات  ن  إِ 

هنيار العديد من القيم املرتبطة ا يلحظ ،العربية

هناك العديد من  باملوروث والثقافة اإلسالمية، وأن  

صورة اإلسالم  هاحلمالت التي هدفت إىل تشوي

رهاب والقتل والتشدد إله دين قائم عىل ادعاء بأن  الاب

والتعصب ضد الطوائف األخرى من غري املسلمني، 

الفكر البادييس قادر عىل  الدارسة أثبتت بأن    أن  إال  

 ،عتداءات التي يتعرض هلا اإلسالمالحماربة مثل هذه ا

ة  للعامل ماهي  وقادر عىل القيام بحركة إصالحية تبنيِّ 

 انعكاس فكره ما هو إال   ن أن  نطالًقا مِ االم، اإلس

لترشيعات اإلسالم الربانية وللقيم اإلسالمية املرشقة 

التي ترتكز عىل احلفاظ عىل عرض املسلم، ودمه، 

اإلسالم بعيد كل البعد عن  وماله، وحتريم القتل، وأن  

اإلسالم  ن  التعصب والتشدد، بل أوضحت الدراسة بأ  

زمان ومكان يف خمتلف اجلوانب  كلِّ دين مرن صالح ل

قتصادية والدينية والثقافية، دين قائم الالسياسية وا

عىل التسامح واملحبة والسالم، قائم عىل منح حرية 

ممارسة الشعائر الدينية للطوائف األخرى، دين قائم 

عىل احلوار ما بني احلضارات ويسمح باالنفتاح عىل 

الرشيعة اإلسالمية  بام يتالئم وأحكام ،تلك احلضارات

هبدف أخذ العلم والتطور التكنولوجي والبحثي الذي 

  .رتقاء بأبناء املجتمع ملا هو أفضلالمن شأنه ا
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