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01المحاضرة رقم

عبد الحميد ابن باديس رائد النهضة والصإلحا في الجزائر

نبذة عن حياته وأعماله:

 ثريةمن أسرة  بقسنطينة،1889ولد عبد الحميد بن باديس سنة      
ذات جاه ونفوذ. كان والده عضوا في المجلس الجزائري العلى إبببانو

الفترة الستعمارية. تلقببى تعليمببه الولببي فببي الكتبباب وحفببظ القببرآن
 له والببده أحببد الشببيوخ الصببالحينعينالكريم. ولما اختار طريق العلم 

من ذوي المعارف السلمية والعربية وهو الشيح حمدان لونيسي، فأخذ
يعلمه مبادئ اللغة العربية والعلوم السلمية . وبعببد ذلببك أي فببي سببنة

 سافر إلى تونس طلبا للمزيد مببن العلببم، فانتسببب إلببى جامعببة1908
الزيتونة ودرس على كبار علمائها ومشايخها،مببن أمثببال محمببد النخلببي
القيرواني والشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي كان له التببأثير الكبببير
في  تكوينه اللغوي وفي الشغف بببالدب العربببي والعببتزاز بببه. تببوجت

.1912دراسته في تونس بنيله شهادة التطويع سنة 

وبعد عودته من تونس قصد الجامع الكبير وبدأ يلقي فيه الدروس    
علببى الطلب. سببافر إلببى الحجبباز وبلد المشببرق والتقببى الكببثير مببن

كمببا تببأثر بالحركببات الصإببلحية الببتي قببامت فببي العلماء واحتك بهببم .
 الجزائببرإلببىالمشرق ولسيما إصإلحية محمد عبده ورشيد رضببا. عبباد 

واتخذ منهج الصإلحا الديني والتربوي بوجه خاص. فاشببتغل بببالتعليم أي
تعليم اللغة العربية ومبادئ السلم الصحيح،ومحاربة البدع والخرافببات.
واهتم بنشر الوعي في الشعب الجزائري الذي تعرض إلى حملة تجهيل

الذي حاول القضبباء علببى هببويته،واسعة من طرف الستعمار الفرنسي
ومقومات حضارته. ولهذا الغرض أسس جمعية الشهاب رفقة مجموعة
من المثقفين بالعربية وهم قلببة مببن علمبباء الببدين واللغببة العربيببة مبن

 والعربببي التبسببي ومبببارك والطيببب العقبببيأمثال البشببير البراهيمببي
الميلي والفضببيل الببورتلني وغيرهببم. ثببم تببم تأسببيس جمعيببة العلمبباء
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.وانتخببب رئيسببا لهببا إلببى أن وافتببه1931المسلمين الجزائرييببن سببنة 
.1940المنية بمسقط رأسه سنة

لقد كببان ابببن ببباديس -كمببا وصإببفه مالببك بببن نبببي-: " منبباظرا     
فحما،ومربيا بنبباء،ومؤمنببا متحمسببا،وصإببوفيا ولهببا،ومجتهببدا يرجببع إلببى
الصإول اليمانية المذهبية، ويفكر في التوفيق بين هذه الصإببول توفيقببا
عزب عن النظار، إبببان العصببور الخيببرة  للتفكيببر السببلمي". وكببانت
شخصية المام ابن باديس -كمبا عنبه يقبول البدكتور عمبار الطبالبي-:"
غنية ومعبرة عن أزمة المجتمع السببلمي ل تمبباثله إل شخصببية جمببال
الدين الفغاني في ثرائها وشمولها وجرأتها،وتعبيرها عببن جميببع جبوانب
المشببكلت الجتماعيببة والخلقيببة والدينيببة والعلميببة والسياسببية الببتي

يتخبط فيها العالم السلمي".

ومن أعماله ومؤلفاته التي تركها نذكر منها مايلي:

-تفسير ابن باديس أو مجالس التذكير من كلم الحكيم.

- العقائد السلمية

-الدرر الغالية في أدب الدعوة والداعية.

ن المقبالت البتي كتبهبا نشبرها فبي جرائبد هذا بالضافة الى الكبثير م
عديدة مثل الشهاب والمنتقد والصراط والبصائر.

خلصإة المنهج الصإلحي عند ابن باديس:

تميزت نواة الحركة الصإلحية في الجزائر بعنصرين أساسيين:هما     
شخصية ابن باديس وعمله ثببم مببا يمكببن أن نسببميه جمعيببة الشببهاب.
وبعببد ذلببك تطببورت الحركببة الصإببلحية تطببورا هامببا بتأسببيس جمعيببة
العلماء المسلمين. وقبل تأسيسها وجه ابن باديس نببداء إلببى المثقفيببن
الجزائرييببن مببن ذوي التجبباه الصإببلحي والمتفرقيببن والمبعببثرين فببي
الداخل والخارج،إلى ضرورة التحاد والتعارف وتوحيد الصف، مببن اجببل
تأسيس جمعية تلم شملهم وتوحببد جهببودهم بهببدف تطهيببر الببدين مببن

 القرآنيببة والنبويببة.الصإولالخرافات والمعتقدات الخاطئة والعودة إلى 
وهكذا استجاب الكثير من أنصار الصإلحا إلى نداء ابن باديس فتأسست

. ويمكن تلخيببص1931بذلك جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 
أهداف الجمعية في يلي:
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-إصإببلحا عقيببدة الشببعب الجزائببري،وتنقيتهببا مببن الخرافببات والبببدع
وتطهيرها من مظاهر التخاذل والتواكببل الببتي تغببذيها الطببرق الصببوفية

المنحرفة.

-محاربببة الجهببل بتثقيببف العقببول،والرجببوع بهببا إلببى القببرآن والسببنة
الصحيحة عن طريق التربية والتعليم.

المحافظة على الشخصية العربية السلمية للشعب الجزائري،بمقاومببة
سياسة التنصير والفرنسة التي تتبعها سلطات الحتلل.

ومما جاء في القانون الداخلي لهذه الجمعية،أنها جمعية دينية دعوية    
وإرشادية تهذيبية، وليست سياسببية ول تخببوض فببي المببور السياسببية.
وهببذا تجنبببا للصإببطدام بالسببلطة السببتعمارية حببتى تسببمح  للجمعيببة

دونمببا منببع أو تضببييق وتيسببره لهببا بممارسة نشاطها التعليمي التربوي
. وليقتصببر الهببدف مببن تشببكيلها هببو محاربببة الفبباتعلببى نشبباطها

إلببىالجتماعية وكل ما يحرمه صإريح الشرع  وينكببره العقببل.والسببعي 
إحياء اللغة العربية وتعليما للنشء، وتطهير السببلم ممببا علببق بببه مببن
شوائب،ومحاربة أصإحاب الزوايا والطرقيين المتواطئين مع السببتعمار.

 شن ابن ببباديس حملببة عنيفببة علببىوهنا يبرز تأثره بالمنهج السلفي إذ
الطرقيين الذين يشكلون في نظره عامل أساسيا مببن عوامببل التخلببف
والجمود في المجتمع وكان يرى أن بقبباءهم واسببتمرارهم ضببمان أكيببد

لقوة المستعمر .

اهتم ابن باديس بالتربية وأولها اهتماما كبببيرا، واتخببذها وسببيلة     
 وكببان لفلسببفته التربويببة الثقببافي والجتمبباعي والسياسببي.للصإببلحا

منبعان أساسيان :هما الدين السلمي بكببل ميراثببه الروحببي والثقببافي
والحضاري والخلقي، وواقع المجتمع الجزائري بكل مشكلته وأمراضه

وتخلفه . وكان يهدف من وراء التربية والتعليم الى :

-تكوين المواطن المؤمن المتميز عن المسببتعمر المغتصببب فببي جميببع
جوانب حياته،وبالتالي إحداث التميببز الجتمبباعي للمببة الجزائريببة الببتي

أرادت فرنسا احتواءها وابتلعها.
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-ترقية المجتمع الجزائببري إلببى أقصببى مبا ترتقببي إليببه المببم، ليكونببوا
محترمين من أنفسهم ومن غيرهم، يفيدون ويستفيدون، ويعرفون كيف

يساسون وكيف يسوسون .

لقد كانت رؤية ابن باديس الصإلحية  جزءا مببن حركببة أوسببع هببي   
حركة الصإلحا السلمية السببلفية .فكببان أول مببا اتجببه إليببه هببو جببانب
العقيببدة لنهببا هبي اللحمبة الساسبية فبي بنبباء السبلم. وهببذا المنهببج
القرآني عند ابن باديس ل يلغي دور العقببل بببل يعطيببه دورا فعببال فببي
البحث والتأمل. كذلك في فهببم نصببوص القببرآن واسببتدللته فببي الببرد
والحجبباج،وهببو يعتقببد إن المببدارك العقليببة الببتي تمتبباز بقببوة التحليببل
والتركيب هي التي تجعلها تتغلب على الطبيعة وتسخرها، وان الظببواهر
الجتماعية تخضع لمبدأ السباب والمسببات، وانه ل ينبغي الوقوف عند

 دونالمببور ظببواهر إلببى ننظببر ألمجببرد المحسوسببات وعلمنببا اللببه 
إلببى البواطن وننظر من المحسوس إلىبواطنها، بل نعبر من الظواهر 

المعقببول،ونجعببل مببن حواسببنا خادمببة لعقولنببا،ونجعببل عقولنببا هببي
المتصرفة الحاكمة بالنظر والتفكير. 

 محاربببة المتكلميببن ونبببذإلببىونجببد فببي فكببر ابببن ببباديس مببا يببدعو 
 الفكببرأن ليمببانهطرائقهببم، والببى البتعبباد عببن الفلسببفة ومنبباهجهم، 

.ومببع ذلببكإسببلمية يصب في قوالب يونانية غيببر أن ل يمكن السلمي
كان ابن باديس قريبا من مذهب المعتزلة وخاصإببة فببي مسببالة الحريببة

 النسان حر مختار لفعاله وان العقببل يببدرك ذاتيببا مببا فببيأنفهو يرى 
 من حسن وقبح ويميز بينهما. الشياء

لم يكن ابن باديس مواليا للسلطة الستعمارية ول نصببيرا لهببا ،أو    
المة الجزائريييةداعيببا مببن دعبباة الدمبباج ،كيببف وهببو القائببل إن: "

ليست فرنسية،ول يمكن أن تكون فرنسييية ول تسييتطيع أن
بل كان مضطرا لمهادنببة سببلطة المحتببل والتعامببل تصير فرنسية".

معها بنوع من الليونة والرياء السياسي،وذلك حتى ل يصطدم بسببلطتها
فتمببارس الخنبباق والتضببيق علببى نشبباطه ونشبباط جمعيتببه الببتربوي
التعليمي. وهذا مببا يقتضببيه المنهببج الصإببلحي الببذي أخببذه عببن المببام
محمد عبده الذي كان مقربببا مببن سببلطة السببتعمار النجليببزي لمصببر
،وكان له علقة حميمة "باللورد كرومر" وذلك كله حتى يتسنى له إتمام

التربية والتعليم والتنوير الفكري، ولهببذاالقائم على مشروعه الصإلحي 
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من قبل مببعابتعد عن المواجهة والعمل السياسي المباشر،الذي  جربه 
 وذاق مببرارة فشببله.لمببا فشببلت ثببورة عرابببي زج بببه فببيثورة عرابي

 السجن ثم نفي خارج مصر.

 يقبل بأي وظيفببة فببي الدارةأضف الى ذلك ،ان ابن باديس لم     
السببتعمارية. وتأسيسببه لجمعيببة العلمبباء يعببد تحببديا اكبببر للسببتعمار
الفرنسي.والحركة الصإلحية التي قادها كانت من اجل المحافظة علببى
الكيان الجزائري عبر مفهوم وطنببي متسلسببل يبببدأ مببن السببرة وهببي
الوطن الصإغر،ثم الوطن الكبير الببذي هببو الجزائببر ،ثببم الببوطن الكبببر

 ال مببن عببرفالكبببرالذي هببو النسببانية. ول يعببرف ول يحببب الببوطن 
واجببب الببوطن الكبببير،ول يعببرف الببوطن الكبببير ال مببن عببرف واجببب

الوطن الصغير. 

ل م يتنكببر ابببن ببباديس للمازيغيببة بوصإببفها بعببدا مببن أبعبباد الهويببة  
الجزائرية إلى جانب العربية والسلم، داعيا إلى الوحدة وعببدم الفرقببة
بين أبناء الوطن الواحد.كيف ل وهو المازيغي الصنهاجي، حيث ذكر في

 أن  المببة1938جريببدة الشببهاب -لسببان حببال جمعيببة العلمبباء- سببنة 
الجزائرية كانت أمازيغية منذ قديم عهدها ول ينكر ذلك إل جاحببد، وبعببد
الفتح السلمي امتزج العرب الفاتحون بالمازيغ وهم السكان الصإليون
عن طريق النسب والمصاهرة فببامتزجوا واتحببدوا وصإبباروا شببعبا واحببد

تجمع بينهم لحمة العقيدة والدين .
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