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الشیخ عبد الحمید  دعن يالواقع في الدرس الحدیث فقھ تتناول ھذه الدراسة
انتقائھ دقة ، ولنبوي في فكرها بن بادیس من خالل استجالء مكانة الحدیث

حقق الھدف المرجو بأسلوب سھل یتبویبھا بما و لألحادیث المرادة بالدرس
  .باعتبار الخطاب كان موجھا لشرائح متعددة في المجتمع الجزائري ،مبسط

كأصلین  السنَّةو و قد تجلت معالم ذلك في دعوتھ إلى التمسك بالكتاب
الوسط االجتماعي خرافات في و مكافحة ما انتشر من بدع، وللھویة الوطنیة

مؤكدا على مكانة المرأة في  ،الحث علیھاو التعلمو الدعوة إلى طلب العلمو آنذاك
التأكید و ،كونھا عصب األسرة المسلمة ،التعلمو نصیبھا في العلمو ھذا المجتمع
  .وغیرھا من الموضوعات ...بین األفراد  ینجتماعیالتالحم االو على التكافل
 ة فعالةأسلحدروس الحدیث خاصة والدرس البادیسي عامة،  كانتلقد 

ذلك تأكیدا منھ على و ،الفرقةو الضاللو ي روح الجھلضد مستعمر محتل یغذ
  .عمق المعایشة للواقع الجزائري

  .فقھ الواقع ؛الدرس الحدیثي ؛الحدیث النبوي ؛ابن بادیس: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This study deals with the conception of reality in the modern 
lesson of Sheikh Abdul Hamid bin Badis through the clarification of 
the position of Hadith in his thought, and the accuracy of his selection 
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of the Hadiths in the lesson and classify them in order to achieve the 
desired goal in a simple and easy way, considering the speech was 
directed to multiple segments of Algerian society. 

This has been reflected in his call to adhere to Quran and Sunnah as 
the origin of the national identity, and to combat the spread of heresies 
and myths in the social field at that time and call for seeking 
knowledge and learning and urging them, stressing the status of 
women in this society and its share in science and learning, being the 
backbone of the Muslim family, Emphasis on social solidarity and 
cohesion among individuals… and other topics. 

The lessons of Hadith in particular and the Badisian lesson in 
general, were effective weapons against an occupied colonial who fed 
the spirit of ignorance, misguidance and division, as a confirmation of 
the depth of coexistence of the Algerian reality. 
Key words: Ben Badis, Prophet’s Hadith, Hadith course, reality 
conception. 

 : مقدمة
 قض�ایاالالواق�ع ف�ي معالج�ة مختل�ف فق�ھ إل�ى بی�ان أث�ر  الدراسةتھدف ھذه 

عن��د  يالمتعلق��ة ب��المجتمع الجزائ��ري م��ن خ��الل ال��درس الح��دیث اتعوالموض��و
  .الشیخ ابن بادیس 

 مفی�دة عب�ر، وقدرة فائقة في استخالص دروس حی�ة-رحمھ هللالھ  فقد كان
  ...التفسیرو ة النبویة التي تعرض لھا بالشرحیحكم بالغة من النصوص الحدیثو

جان�ب م�ن جوان�ب بدت ھذه القدرة ف�ي دق�ة انتق�اء األحادی�ث ذات الص�لة ب
 یس�تنبط من�ھ حق�ائقو فن�راه یغ�وص ف�ي أعم�اق ال�نص النب�وي، ھذا الواقع المؤلم

كونی��ة كعادت��ھ ف���ي و تش��ریعیةو تاریخی���ة، وجتماعی��ةا، وأخالقی��ةو ق��یم نفس��یةو
المجتم�ع مطبق�ا ذل�ك و موجھا كل ذلك لخدمة االنس�ان....الدرس التفسیري أیضا 

  .اإلسالمیةاألمة و كلھ على المجتمع الجزائري
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خت��ار عن��اوین فرعی��ة ذات ین او للوص��ول إل��ى ھ��ذه األغ��راض كلھ��ا ك��
، تبص��رة، عب��رة، اعتب��ار، تطبی��ق، توجی��ھ: ة مث��لف��إش��ارات لطیو اتجاھ��ات ذكی��ة

  .وغیرھا …استدالل ، إرشاد ،تتمیم، تحذیر
ة بع�دا واقعی�ا إص�الحیا یحكم�ھ طرف��ان ی�مراعی�ا ف�ي ھ�ذه ال�دروس الحدیث 

 ب�ین ال�نص النب�ويو حك�ام الص�لة بین�ھإ، وس�اتھبالمؤلم بك�ل مالبسط الواقع : ھما
  ...إصالح ھذا الواقعو الدعوة من خاللھ إلى تغییرو

والتشریعیة بل تجاوزت  الجوانب الفقھیة ىفلم تكن عنایة الشیخ موجھة إل
الحض�اریة ذل�ك أن الھ�دف و السیاس�یةو ذلك إلى القضایا النفس�یة االجتماعی�ة ب�ل

ع��الج مش�كالت األم�ة عل�ى جمی��ع المس�تویات م�ن خ��الل  الس�نَّةم�ن وراء ش�رح 
ووص�ف الحل�ول الناجع�ة ل�ذلك كل�ھ م�ن ، مظ�اھر القص�ورالخلل ورصد مواطن 

  .النبویة المطھرة السنَّة
ال ینف�ك  "مج�الس الت�ذكیر م�ن ك�الم البش�یر الن�ذیر"لمقاالتھ ف�ي المتتبعإن 

 م�ن خ�الل ھ�ذه المج�الس مستنتجا أبرز المواضیع الحساس�ة الت�ي عالجھ�ا الش�یخ
م الخبی�ر ف�ي تفس�یر مج�الس الت�ذكیر م�ن ك�الم الحك�ی"م�ع اش�تركت فی�ھ ھذا م�ا و
  ".الكریم قرآنال

  : البادیسي درسالنبوي في ال الحدیثمكانة : أوال
النبوی���ة  الس���نَّةاالھتم���ام بو الحمی���د ش���دید االحتف���اءلق���د ك���ان الش���یخ عب���د 

الح��دیث م��ن العالم��ات الب��ارزة للحرك��ة  مل��ك��ان ی��رى أن االنش��غال بع، وش��ریفةال
ووصل ، علیھما وطد بنیانھا، والسنَّةو الكتاب اإلصالحیة التي أقام دعائمھا على

، مرض��اة �ال��ذود عنھ��ا ، وس��واده م��ن أج��ل التمك��ین لھ��او بیاض��ھ، ونھ��ارهو لیل�ھ
  .خدمة لألمة اإلسالمیةو

محارب��ة ، وی��اتإل��ى االقتص��ار عل��ى الص��حیح م��ن المروك��ان ی��دعو  لكل��ذ
محارب�ة اآلث�ار ، ولتح�ذیر األم�ة من�ھ، إال مع بیان رتبت�ھ، عدم روایتھو الضعیف

السیئة التي یتركھا الحدیث الضعیف عند رواجھ ف�ي عم�وم الن�اس عل�ى مس�توى 
  .السلوكو العلومو عتقاداالو الفكر
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ص��الحیة عل��ى أس��اس م��ن تق��وم ال��دعوة اإل": -رحم��ھ هللا–یق��ول الش��یخ 
 الق�ائمین علیھ�ا روای�ة، الس�نَّة جرم أكان رجالھا من المعتن�ین بفال السنَّةو الكتاب

  ...الناشرین لھا بین الناس، درایةو
ھا فال منیستندون إلیھ و من مظاھر ھذه العنایة تحریھم فیما یستدلون بھو 

ال ی�ذكرون منھ�ا ش�یئا إال م�ع ، وواالس�تناد لتجوز عل�یھم إال م�ا یص�لح لالس�تدال
مما لو التزمھ كل عالم كما ھو  بینةٍ  حتى یكون الواقف علىرتبتھ و بیان مخرجھ
الواھیات ب�ین الن�اس فأفس�دت عل�یھم كثی�را م�ن و الموضوعاتت جواجب لما را

  .)1("األعمالو العقائد
الش��ریفة ف��ي العملی��ة التربوی��ة، فق��د  (*)و إیمان��ا من��ھ بمكان��ة الس��نَّة النبوی��ة

جعلھ�ا م�ادة رئیس�یة وأساس�یة ف�ي البرن�امج الدراس�ي والمق�رر التعلیم�ي لتالمی�ذه 
لس�ان ح�ال " الصراط الس�وي"ففي البرنامج التعلیمي الذي أعلنت عنھ . وطالبھ 

تش�تمل ال�دروس : " جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، والذي جاء فیھ م�ا یل�ي
  )2("على التفسیر لكتاب هللا الحكیم وتجویده وعلى الحدیث الشریفالعلمیة 

ع��ن التعل��یم المس��جدي والحرك��ة "البص��ائر "إض��افة إل��ى تقری��ر جری��دة 
التعلیمی���ة بالج���امع األخض���ر تع���رض إل���ى العل���وم الت���ي ت���درس ف���ذكر التفس���یر 

  .)3("والحدیث
النبوی�ة  ف�ي الس�نَّة-رحم�ھ هللا–ھذا وقد وجد الشیخ عبد الحمی�د ب�ن ب�ادیس 

الش��ریفة القولی��ة والفعلی��ة والتقریری��ة، مص��درا متمی��زا وم��ادة حیوی��ة ف��ي عمل��ھ 
الدعوي واإلص�الحي، فك�ان كثی�ر الع�ودة إل�ى الس�نَّة النبوی�ة إذا أراد أن یح�ارب 
فكرة خاطئ�ة، أو یص�حح وض�عا ش�اذا، أو ی�دعو المس�لمین إل�ى أم�ر جدی�د ن�افع، 

  .والتأصیل لما یدعو إلیھ وأنھ من الدین ألنھ بھذا العمل كان یقوم بدور التأسیس
و ألنھ كان یعلم علم الیقین بأن عموم المسلمین لما یؤصل لھم ما یدعوھم 

  .إلیھ فإنھ یكون أدعى للقبول عندھم
و حدیث��ھ ھم��ا المث��ال األس��مى لتجس��ید   كم��ا ك��ان یعتب��ر أن س��نة النب��ي

اني، وف�ي ذل�ك یق�ول معاني الشریعة المطھرة علما وعمال، لتحقیق الكمال اإلنس�
ونكتة أخرى وھو أن كل ما نأخذه من  : "...بعد كالم عن آخر حدیث في الموطأ

الش��ریعة المطھ��رة علم��ا وعم��ال فإنن��ا نأخ��ذه لنبل��غ ب��ھ م��ا نس��تطیع م��ن كم��ال ف��ي 
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ف��ي  حیاتن��ا الفردی��ة واالجتماعی��ة، والمث��ال الكام��ل ل��ذلك كل��ھ ھ��و حی��اة محم��د 
عد ما تقدمھ من الكتاب كلھ مثل الغایة من الوسیلة ب )4(سیرتھ الطیبة فھذا الحدیث

  .)5(....."ھي الجامعة لمحاسن اإلسالم والغایة لكل كمال فسیرتھ 
فك��ان لتل��ك ال��دروس الحدیثی��ة األث��ر الب��الغ ف��ي دف��ع عجل��ة اإلص��الح ف��ي 
الجزائر في تلك المرحلة لما حوتھ من خطاب لعام�ة الجزائ�ریین وخاص�تھم فی�ھ 

وھ�ذا إن دل عل�ى ش�يء فإنم�ا ھ�و مزی�د عنای�ة م�ن ...التغییر حّث على ضرورة 
ب���القرآن الك���ریم والس���نَّة النبوی���ة، إذ یعتبرھم���ا أص���الن ال  -رحم���ھ هللا –الش���یخ 

  .ینفصالن عن بعضھما البعض
ھذا وقد تبوأ الحدیث والسنَّة النبویة منزلة متمیزة ف�ي فك�ر الش�یخ ویرج�ع 

إذ المتتبع ألط�وار حیات�ھ . للذین حظي بھماذلك لطبیعة التكوین العلمي والثقافي ا
یلم�س ذل�ك م�ن خ�الل ع�دة عوام�ل، منھ�ا محیط�ھ األس�ري، ت�أثره بأعم�دة الفك��ر 

م 1913وك��ذا رحلت��ھ إل��ى ب��الد الحج��از ع��ام  )6(واإلص��الح ف��ي تل��ك المرحل��ة 
ومكوث��ھ فیھ��ا ح��والي ثالث��ة أش��ھر مم��ا مكن��ھ م��ن إلق��اء دروس علمی��ة ف��ي مس��جد 

عض األمص�ار اإلس�المیة ولق�اؤه للعدی�د م�ن علم�اء مص�ر ث�م طواف�ھ ب�ب النبي 
  .والشام، مما أثر في شخصیتھ تأثیرا بلیغا تجلى فیما بعد في حركتھ اإلصالحیة

مال�ك ف�ي الج�امع األخض�ر  اإلم�امإضافة إلى عكوف�ھ عل�ى ت�دریس موط�أ 
م، وأق�یم 1939ھـ الموافق لــ ج�وان 1358بقسنطینة وختمھ في ربیع الثاني سنة 

احتفال بتلك المناسبة السعیدة حضرھا العلماء واألعیان واألشراف وعم�وم  لذلك
  .الناس

أم��ا األم��ر الواض��ح ال��ذي یب��رز مكان��ة الح��دیث النب��وي ف��ي فك��ر الش��یخ 
" بعن�وان" "الش�ھاب"وتجلیھا ھو التزامھ بتقدیم دروس حدیثیھ یص�در بھ�ا مجل�ة 

  .ائر أو السنَّةأو جریدة البص" مجالس التذكیر من كالم البشیر النذیر"
مج�الس الت�ذكیر "و كل ھذه الدروس الحدیثی�ة طبع�ت الحق�ا تح�ت مس�مى 

فكان لتلك الدروس األثر البالغ في دف�ع عجل�ة اإلص�الح " من كالم البشیر النذیر
في الجزائر في تلك المرحلة مما یدل على مزید عنای�ة الش�یخ رحم�ھ هللا ب�القرآن 

  ..".الكریم والسنَّة النبویة
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ظ�اھر ب��روز مالم�ح ھ�ذا البع��د ال�واقعي ف�ي ال��دروس الحدیثی�ة م��ا و م�ن م
  : اخترناه في ھذا المقام على سبیل التمثیل ال الحصر

  .تصحیح العقائد ومحاربة ظاھرة البدع في الوسط الجزائري -1
  .التعلم والتعلیم والحث علیھما، وحق المرأة في التعلیم -2
  .رقةالحث على التكافل االجتماعي ونبذ الف -3

والمتأمل لھذه النماذج المختارة وغیرھا ال ینفك یدرك عمق تعایش الشیخ 
  .مع آالم وواقع مجتمعھ عقدیا وأخالقیا وسیاسیا واجتماعیا

 مالمح فقھ الواقع في الدرس الحدیثي عند الشیخ ابن بادیس : ثانیا
لم یكن الدرس البادیسي في شرح الح�دیث النب�وي درس�ا تقلی�دیا جاف�ا، ب�ل 
ك���ان متض���منا لفق���ھ عمی���ق لواق���ع مجتمع���ھ، ت���نھش جس���ده أدواء ع���دة، یغ���ذیھا 
االستعمار وأعوانھ من جھل وفقر وظلم واستبداد، ذلك ما أثر على عقائ�د الن�اس 
وس��لوكاتھم، وأفس��د عالق��اتھم الفردی��ة واالجتماعی��ة، وھ��و م��ا تجل��ى ف��ي جمل��ة 

  :مالمح تم الوقوف على أھمھا فیما یلي
إن الواق����ع ال����ذي ك����ان یعیش����ھ : محارب����ة الب����دعتص����حیح العقائ����د و -1

الجزائری�ون تح�ت س��یطرة االح�تالل الفرنس��ي وانتش�ار الجھ��ل واس�تحكامھ عل��ى 
العق�ول، بس��بب انتش��ار الب�دع والخراف��ات ب��ین الن��اس حی�ث أض��حت البدع��ة س��نة 

  .والسنَّة بدعة والذي غذاه الفراغ العقدي في األوساط االجتماعیة آنذاك
یكثر من الدروس الحدیثیة حول ھ�ذه المس�ألة -مھ هللارح–مما جعل الشیخ 

بالذات وبعناوین متعددة لیبین من خاللھا أنواعھا وخطرھا على المجتمع المس�لم 
  ...معالجا لھا بتصحیح عقائد الناس وتخلیصھم من ربقة الجھل بتعالیم دینھم

–وھ��و یش��رح س��نة رس��ول هللا  -رحم��ھ هللا–فق��د وج��د الش��یخ اب��ن ب��ادیس 
القولیة والفعلیة والتقریریة، المجال أمامھ واسعا والفرص�ة  - علیھ وسلمصلى هللا

مواتیة لتصحیح الكثیر من العقائد التي شابھا الكدر والع�ودة بھ�ا إل�ى حال�ة النق�اء 
من كل شائبة، والتي كانت علیھا في عھد النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم وص�حابتھ 

لب�دع وتص�حیح العقائ�د وال�دلیل عل�ى الكرام فكانت لھ جھود جب�ارة ف�ي محارب�ة ا
ذلك العناوین المختلفة لمقاالتھ المتعددة التي تطرق فیھا لھذه الظ�واھر وخطرھ�ا 

  : تذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر: على المجتمع المسلم
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  .)7("لعن من اتخذ المساجد على القبور"مقال -
  .)8("النھي عن البناء على القبور"مقال -
  .)9("بناء المساجد على القبور من شرار الخلق عند هللا یوم القیامة"مقال  -
  .)10("تأكید النھي عن اتخاذ القبور مساجد"مقال -
  .)11("الصالة إلیھا: من اتخذ القبور مساجد"مقال -

یص��درھا تباع��ا م��ن  -رحم��ھ هللا–فك��ل ھ��ذه العن��اوین المتع��ددة ك��ان الش��یخ 
  .على القبور المبتدعةأجل الحد والقضاء على ظاھرة البناء 

و لم یكن الشیخ لینطلق في دروسھ الحدیثیة من فراغ، إنما كان مبدؤه في 
انتق��اء ال��درس الح��دیثي انطالق��ا م��ن حال��ة واقعی��ة یعیش��ھا الش��عب الجزائ��ري أو 

  .تملیھا ظروف خاصة معمما أحیانا ومخصصا أخرى
یش��رح  وھ�و )12("الش��رك والوثنی�ة ودع�وى النب�وة: "فف�ي مق�ال ل�ھ بعن�وان

ال تق�وم الس�اعة حت�ى : "رس�ول هللا : ق�ال: ق�ال -رضي هللا عن�ھ–حدیث ثوبان 
تلحق قبائل من أمتي بالمش�ركین وحت�ى یعب�دوا األوث�ان، وأن�ھ س�یكون ف�ي أمت�ي 

  .)13("ثالثون كذابون كلھم یزعم أنھ نبي، وأنھ خاتم النبیین، ال نبي بعدي
ح��دیث عل��ى أص��ناف الض��وء وھ��و یش��رح ھ��ذا ال -رحم��ھ هللا- س��لط الش��یخ

الب��دع ف��ي واق��ع المجتم��ع الجزائ��ري مح��ذرا منھ��ا وم��ن اتباعھ��ا واتخاذھ��ا س��نة 
وف�ي الن�اس الی�وم طوائ�ف كثی�رة تتوج�ھ ل�بعض : "فقال...متواترة في حیاة الناس

األم�وات وتتض�رع لھ�م وتق�ف أم�ام قب�ورھم بخض�وع وخش�وع ت�امین وتتض��رع 
ویتوس�طون بھ�ا إلی�ھ ویزی�دون أنھ�م وتنادیھم عل�ى اعتق�اد أنھ�م یقربونھ�ا إل�ى هللا 

ینص��رفون لھ��ا بقض��اء الح��وائج وجل��ب الرغائ��ب ودف��ع المص��ائب وم��ن أعم��ال 
المشركین في الجاھلیة أنھم یسرقون األنعام لطواغیتھم فینح�رون عن�دھا ط�البین 

  .رضاھا ومعونتھا
وفي الناس طوائف كثیرة تسوق األنعام إلى األضرحة والمقامات تنحرھ�ا 

وطلب���ا لمعونتھ���ا أو ج���زاء عل���ى  -عل���ى ح���د زعمھ���م -ألھلھ���ا  عن���دھا إرض���اء
  .تصرفاتھا وما جلبت من نفع أو دفعت من ضر
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ومن أق�وال المش�ركین ف�ي الجاھلی�ة حلفھ�م بط�واغیتھم متعظم�ا لھ�ا، وف�ي 
الن�اس الی�وم طوائ�ف كثی��رة یحلف�ون ب�ا� فیك�ذبون ویحلف��ون بم�ن  یعظمون�ھ م��ن 

  .)14("األحیاء أو األموات فال یكذبون
وإیمان��ا من��ھ ب��أن الم��نھج اإلص��الحي ال یُكتف��ى فی��ھ بع��رض الواق��ع الم��ؤلم 
والنقمة علیھ فقط بقدر ما یتطلب نجاحھ عرض الحلول والوسائل وأھمھا الدعوة 

  .إلى تغییره مناشدا أصحاب الشأن لتلبیة دعوتھ إلى ذلك
 فبعد بیانھ لھ�ذه األص�ناف وغیرھ�ا ف�ي واق�ع الن�اس دع�ا العلم�اء أن یھبّ�وا

  : واقتداء بالعلماء الصالحین فیقول  لتخلیص الناس منھا امتثاال لفعل النبي
ھذا كلھ واقع في األمة الش�ك فی�ھ، وكم�ا ك�ان م�ن نص�ح نبیھ�ا ص�لى هللا "

علیھ وسلم أن أنذرھا بوقوعھ فیھا قبل وقوعھ فإن نصح علمائھا لھا أن یعرفوھا 
ركیة  والوثنی�ة الت�ي ینف�ر بھ الیوم بعد وقوعھ، ویصوروه لھ�ا عل�ى ص�ورتھ الش�

و ل��و أن األم��ة س��معت ص��یحات اإلنك��ار م��ن ك��ل ذي عل��م .منھ��ا المس��لم بطبع��ھ
ألقلعت عن ضاللھا ورجعت إلى رش�ادھا فم�ا أس�عد م�ن نص�حھا م�ن أھ�ل العل�م 
وجاھ�د إلنقاذھ��ا وم��ا أش��قى م�ن غش��ھا وزادھ��ا رس��وخا ف�ي ض��اللھا وتمادی��ا ف��ي 

ص��حون المخلص��ون ف��إن عھ��د الغ��ش فف��ي العم��ل أیھ��ا المص��لحون النا.ھالكھ��ا؟
  .)15("والخدیعة قد أذن بذھاب وأن هللا ال یھدي من ھو مسرف كذاب

فھذا تعمیم للبدع المنتش�رة خ�ص بھ�ا الش�یخ خطاب�ھ للمجتم�ع وھ�و یش�رح 
ھا بال�ذكر والنھ�ي حدیث رسول هللا ونراه یخصص بالخطاب بدعا بعینھا وتخص�

  .عنھا واحتسابھا
نھ والتي عظمت بھا البلیة وخصھا الش�یخ اب�ن ومن البدع المنتشرة في زم

بناء المساجد على القبور، فعن�ون : بادیس رحمھ هللا بالتحلیل في الدرس الحدیثي
  : مقاال لھ
بن����اء المس����اجد عل����ى القب����ول م����ن فع����ل ش����رار الخل����ق عن����د هللا ی����وم "

أن أم حبیب�ة وأم س�لمة رض�ي هللا : صّدره بحدیث عائشة رض�ي ال�ھ عنھ�ا'القیامة
إن :"فق�ال ا ذكرتا كنیسة رأینھا بالحبشة فیھا تصاویر ف�ذكرن ذل�ك للنب�ي عنھم

أولئك إذا كان ف�یھم الرج�ل الص�الح فم�ات بن�وا عل�ى قب�ره مس�جدا وص�وروا فی�ھ 
  )16(".تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند هللا یوم القیامة



البادیسيفقھ الواقع في الحدیث النبوي من خالل الدرس   
 

  

 39                                                                                  مجلة اإلحیاء

بیّن الشیخ أن ھذا الحدیث صریح في النھي عن بن�اء المس�اجد عل�ى قب�ور 
  .الصالحین وتصویر صورھم مؤكدا على ما فیھ من الوعید الشدید لفاعلھ

أما البعد الواقعي الذي راعاه أثن�اء ھ�ذا ال�درس فك�ان إنك�اره لھ�ذا الس�لوك 
ھ�ذه ھ�ي حالتن�ا الی�وم معش�ر : "یسبب تفشیھ كظاھرة مخزیة ف�ي المجتم�ع فیق�ول

مبنی��ة عل��ى  مس��لمي الجزائ��ر وأحس��ب غیرن��ا مثلن��ا ث��م نج��د كثی��را م��ن مس��اجدنا
القبور المنسوب أصحابھا إل�ى الص�الح وم�نھم م�ن ك�انوا مع�روفین ب�ذلك وم�نھم 

إنم�ا بنی�ت المس�اجد عل�ى تل�ك القب�ور للتب�رك بأص�حابھا ال : المجھولون ف�إن قی�ل
إن النھي جاء عاما لبناء المسجد على القبر بقطع النظر على قص�د : لعبادتھم قلنا

لتب�رك م�رادة ب�النھي الس�تثناھا الش�رع، فلم�ا صاحبھ بھ ولو كانت صورة البناء ل
ل��م یس��تثنھا علمن��ا أن النھ��ي عل��ى العم��وم، وذل��ك ألنھ��ا وإن ل��م ت��ؤد إل��ى عب��ادة 
المخلوق في الحال فإنھ�ا ف�ي مظن�ة أن ت�ؤدي إل�ى ذل�ك ف�ي الم�آل وذرائ�ع الفس�اد 

  .)17("تسد السیما ذریعة الشرك ودعاء غیر هللا التي تھدم صروح التوحید
في درسھ التفسیري  ي التأكید على امتثال أوامر هللا ورسولھ وكعادتھ ف

أو الحدیثي نجد الشیخ ابن بادیس رحمھ هللا تختم مقالتھ بضرورة اإلیمان 
واالمتثال لفحوى ھذا النص النبوي والتأكید على ضرورة االلتزام بما یتضمنھ 

فنعلم أن بناء علینا أن نصدق بھذا الحدیث بقلوبنا، : "من إرشاد وتوجیھ قائال
وأن تنطق   المساجد على القبور من عمل شرار الخلق كما وصفھم النبي

ألسنتنا بذلك كما نطق بھ الحدیث الشریف وأن تبنى علیھ أعمالنا فال نبني 
مسجدا على قبر وال نعین علیھ، وأن ننكره كما ننكر سائر المنكرات حسب 

صھ وتذكیر الناس بھ والعمل ومن أعظم اإلنكار تبلیغ ھذا الحدیث بن. جھدنا
على نشره حتى یصیر معروفا عند عامة الناس وخاصتھم إذ ال دواء للبدع 
الشیطانیة إال نشر السنَّة النبویة، وال نستعظم انتشار البدعة وكثرة ناصریھا 

  .فإنھا ما انتشرت وكثر أھلھا إال بالسكوت عن مثل ھذا الحدیث والجھل بھ
ین عل�ى إی�راد لف�ظ الح�دیث وش�رحھ عل�ى أن�ھ و لنكن في إرشادنا مقتص�ر

واضح مفھوم بنفسھ وأن نم�س ش�یئا م�ن ش�ؤون أولئ�ك المقب�ورین ف�إنھم إخوانن�ا 
سبقونا باإلیمان، فلھم علینا حق الدعاء واالستغفار فإذا عملن�ا كلن�ا عل�ى ھ�ذا م�ن 
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 حسن قصد ومحبة في الخیر للمسلمین رجونا أن یؤیدنا هللا تع�الى، ویجع�ل النف�ع
ُ  َولَیَْنُصَرنَّ  یدینابأ َ  إِنَّ  یَْنُصُرهُ  َمنْ  هللاَّ   ).40: الحج( َعِزیزٌ  لَقَِويٌّ  هللاَّ

ومن جملة ما عالج�ھ الش�یخ م�ن : تحدید المعنى الشرعي لمعنى الذكر -2
قضایا الواق�ع العقدی�ة والمظ�اھر الفاس�دة الت�ي اكتس�تھا، والض�الالت الس�ائدة ف�ي 

الشرعي لمعنى ال�ذكر وم�ن ھ�و ال�ذاكر؟ وھ�و  الدرس الحدیثي تصحیحھ للمفھوم
م�ن أط�اع هللا فق�د ذك�ر "شعب اإلیم�ان"یعلق على حدیث رواه اإلمام البیھقي في 

هللا وإن قلّت صالتھ وصیامھ وتالوتھ القرآن، ومن عص�ى هللا فق�د نس�ي هللا وإن 
  ."كثرت صالتھ وصیامھ وتالوتھ القرآن

ذلك أن فئات كثیرة من المغرضین جعلوا ال�ذكر أق�رب إل�ى اللھ�و واللع�ب 
منھ إلى شيء آخر، حین ركزوا على الجان�ب الش�كلي مش�ترطین ف�ي ذل�ك م�ا ل�م 

وبھ��ذا الح��دیث وذل��ك : "یش��ترطھ الش��رع وح��ین باع��دوا بین��ھ وب��ین الطاع��ة فق��ال
 فَ���اْذُكُرونِي: األث���ر نعل���م أن الم���راد م���ن اآلی���ات اآلم���رة بال���ذكر كقول���ھ تع���الى

َ  اْذُك��ُروا: وقول��ھ تع��الى. )152: البق��رة( أَْذُك��ْرُكمْ  : األح��زاب( َكثِی��ًرا ِذْك��ًرا هللاَّ
فلیس المراد من الذكر في أمثال ھاتین اآلیتین خصوصا الذكر اللساني بل  ،)41

المراد الطاعة بجمیع أنواعھا من صالة وصیام وصدقة ونصیحة وتالوة الق�رآن 
د وتھلی�ل وغی�ر ذل�ك ف�إن المطی�ع إنم�ا أط�اع هللا لكون�ھ ذك�ر بقلب�ھ وتسبیح وتحمی

  .ولسانھ
  : و غرضنا من تقدیم ھذا الحدیث وھذا األثر إلى القراء أن یعلموا

أن معنى الذكر أوسع مما یتخیلون وأن بعض من یعدونھم من الُعباد : أوال
  .في غیر الذاكرین ھم في عرف الشرع من الذاكرین

أن ما علیھ كثیر ن العلوم من االعتماد على السبح دون : نیاثاو أن یعلموا 
الطاع��ة ھ��و غ��رور ف��ي غ��رور وأن كثی��را مم��ن یع��د نفس��ھ ویع��ده الن��اس م��ن 

  .الذاكرین ھو في عرف الشرع من الغافلین
فی��ا أیھ��ا المس��لمون تثبت��وا ف��ي الحق��ائق الش��رعیة واطلب��وا تفس��یرھا م��ن 

وال تعتمدوا في فھ�م حق�ائق دی�نكم صاحب الشریعة أو ممن قرب زمنھ من زمنھ 
على عرفكم وعاداتكم فإن الجھل بالسنَّة وخروج أمر العامة من ی�د الع�املین بھ�ا 

  .)18("مما ابتلیت بھ األمة اإلسالمیة قدیما
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كان�ت قض�یة ال�تعلم والتعل�یم : الحث على طل�ب العل�م وال�تعلم والتعل�یم -3
لش�یخ رحم�ھ هللا وجعلھ�ا أساس�ا وطلب العلم من أمھات القضایا التي ركز علیھا ا
  .للتغییر المنشود ودعامة اإلصالح المرجو تحقیقھ

و لھذا لم تخل مقاالتھ التفسیریة أو الحدیثة وكذا دروسھما من التنبیھ على 
  .أھمیتھا وضرورتھا لتحقیق ذلك

خاص��ة والمجتم��ع الجزائ��ري ی��ئن آن��ذاك تح��ت وط��أة الجھ��ل ال��ذي ك��ان 
تفش�یھ ونش�ره ف�ي األوس�اط االجتماعی�ة وعل�ى ك�ل االح�تالل یغذی�ھ ویعم�ل عل�ى 

المستویات حی�ث دع�ت الض�رورة اإلص�الحیة إل�ى مجابھ�ة ھ�ذه الحمل�ة الرھیب�ة 
  .والمنظمة

و كان الشیخ في كل مناس�بة دینی�ة أو وطنی�ة یس�لط األض�واء عل�ى قض�یة 
العلم والتعلم رائ�ده ف�ي ذل�ك ال�نص القرآن�ي والح�دیث النب�وي ، یقین�ا من�ھ بأھمی�ة 

  .ك إذ عده من أوكد الواجبات على المسلم عموما والجزائري خصوصاذل
ھ���ذا م���ا یس���تلھمھ المس���تقرئ لدروس���ھ الحدیث���ة الت���ي ك���ان ینش���رھا ف���ي 

  ".الشھاب"و" البصائر"
و تذكر ھنا ما عنون بھ درسھ الحدیثي وھو یسوق ثالثة آثار عن عب�د هللا 

  .بن عباس رضي هللا عنھما في ھذه المسألة
  .ومضمونھ ھذه األحادیث الثالثة" م وتعلمھالعل: "قولھ
  ."أن الرجل ال یولد عالما وإنما العلم بالتعلم: "أولھا

من ج�اء أجل�ھ وھ�و یطل�ب علم�ا لیحی�ي " :وثانیھما قولھ عن رسول هللا 
  ."بھ اإلسالم لم تفضلھ النبوة إال بدرجتھ

ففي سعي اب�ن عب�اس رض�ي هللا عنھم�ا ف�ي طل�ب العل�م م�ن : "وأما الثالث
  .ممن سبقھ لسماعھ وكونھ كان یسعى لذلك  أصحاب رسول هللا 

حس�ن أدب : أوالھم�ا: "استخلص الشیخ من ھذه اآلثار الثالثة فائدتین فقال
س�عي اب��ن عب�اس رض��ي ال�ھ عن��ھ ف�ي طل��ب العل�م ذل��ك : وثانیھم��ا آل الرس�ول 

إل�ى  ض�مني النب�ي : ھو الذي روى عنھ البخاري في صحیحھ أنھ قالالسعي و
  .)19("اللھم علّمھ الحكمة: صدره وقال
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وھ��و ی�ؤمن بقبول�ھ ألن��ھ یفھ�م أن ال��دعاء  فل�م یتك�ل عل��ى دع�اء الرس�ول 
بالشيء دعاء بتیسیر أسبابھ فالدعاء ال ینافى تعاطي األسباب بل على ال�داعي أو 

  .)20(باب اكتفاء بالدعاءالمدعو لھ أن ال یھمل األس
وساق جملة من اآلث�ار الحاث�ة عل�ى " العلم وتعلیمھ"كما بوب بابا آخر في 

ما جاء في عنوان الباب من ضرورة تعلیم الن�اس العل�م والس�عي ف�ي نش�ره وم�ن 
  : جملة ما ساق

 ...أثر عن إبراھیم النخعي ف�ي رجح�ان كف�ة حس�نات الس�اعي لتعل�یم العل�م
ا كان یوم القیامة توضع حسنات الرجل في كفة وس�یئاتھ ف�ي بلغني أنھ إذ: " فقال

تعلموا العل�م ف�إن تعلم�ھ � : "وحدیث عن معاذ بن جبل مرفوعا، "الكفة األخرى
  .)21(...."خشیة وطلبھ عبادة

أوح�ى هللا إل�ى موس�ى تعل�م الخی�ر وعلم�ھ : " و آخرھا قول لكعب األحبار
  .)22("قبورھم حتى ال یستوحشوا لمكانھم الناس فاني منور لمعلم العلم ومتعلمھ 

و ف�ي ك�ل ذل��ك دع�وة ض��منیة من�ھ لتعل��یم الن�اس العل��م خاص�ة م��ع م�ا ك��ان 
یكاب��ده المجتم��ع الجزائ��ري وقتئ��ذ م��ن ش��یوع الجھ��ل الفاض��ح والخراف��ة الزائف��ة 

  .والبدع الضالة الخادمة للمشروع االستعماري
رئیس�ھا مم�ا جعلھم�ا ھذا ما فقھت�ھ جمعی�ة العلم�اء المس�لمین الجزائ�ریین و

یریان في دور العل�م اللبن�ة األول�ى ف�ي المش�روع اإلص�الحي إلج�الء االس�تعمار 
  .الفرنسي

فس��عت جاھ��دة ش��رقا وغرب��ا وش��ماال وجنوب��ا بنش��ر العل��م وتعلیم��ھ وف��تح 
المدارس في القرى والمداش�ر والم�دن ف�ي ك�ل ھ�ذه األنح�اء إدراك�ا منھ�ا ألھمی�ة 

  .ماعیةانتشار العلم في األوساط االجت
و كانت المدرسة األولى متمثلة في المساجد باعتبارھا المكان الذي تغش�اه 
جمیع شرائح المجتمع، حیث دعا الشیخ رحم�ھ هللا إل�ى ض�رورة االبت�داء ب�التعلم 
فیھا كونھا دور علم وعبادة منھا تبدأ الخطوات األولى في طلب العل�م وتحص�یلھ 

  .والعلم والكتاب وھي بدایة قویة لمجابھة المستعمر باللوح



البادیسيفقھ الواقع في الحدیث النبوي من خالل الدرس   
 

  

 43                                                                                  مجلة اإلحیاء

وم�ن عظ��یم اش��تغال ال��رئیس الش��یخ اب�ن ب��ادیس رحم��ھ هللا ب��العلم وتعلیم��ھ 
وتنزیل��ھ لواق��ع الن��اس أن��ھ ال یم��ر بح��دیث إال ون��راه یس��تنبط من��ھ دررا وج��واھر 

  .یضئ بھا سماء الجزائریین وأبصارھم
و مث��ال ذل��ك م��ا اس��تنبطھ م��ن فوائ��د بع��د ذك��ره لح��دیث أب��ي الواق��د اللیث��ي 

ج��الس ف��ي المس��جد والن��اس مع��ھ إذ أقب��ل  بینم��ا رس��ول هللا " عنھم��ا رض��ي هللا
وذھب واحد، فلما وقف�ا عل�ى مجل�س رس�ول  ثالثة، فأقبل اثنان إلى رسول هللا 

، فأما أحدھما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فیھا وأما األخ�ر فجل�س خلفھ�م هللا 
فاستحیا هللا منھ، وأما اآلخر  فأوى إلى هللا فأواه هللا، وأما اآلخر فاستحیا من هللا،

  .)23("فأعرض هللا عنھ
ق�ال مب��رزا تل��ك ال��درر المتعلق��ة بواق��ع تعل�یم العل��م وفیھ��ا ترغی��ب من��ھ ف��ي 

  : ذلك
  الجلوس في المساجد حلقا للتعلم والتعلیم: األولى
تعل��یم الن��اس ووعظھ��م وإرش��ادھم ف��ي المس��اجد وھ��ذا مم��ا أجم��ع علی��ھ : الثانی��ة

  .األعصارالمسلمون في جمیع 
  التحلیق للعلم وتنظیم الحلقة وسد فرجھا فھي في ذلك كصفوف الصالة : الثالثة

  فضل اإلقبال على مجالس العلم وكراھة اإلعراض عنھا لغدر: الرابعة
بیان أحكام األعمال التي تق�ع أم�ام الن�اس ح�ین وقوعھ�ا لیرس�خ علمھ�ا : الخامسة

  .ویتعظ بما فیھا
یر ولم یحرص علی�ھ وإن ل�م یك�ن ذل�ك الخی�ر م�ن لوم من زھد في الخ: السادسة

  .الواجبات علیھ في تلك الحال
فالمتأمل لھ�ذه الفوائ�د واألحك�ام الت�ي اس�تنبطھا الش�یخ م�ن ال�نص الح�دیثي 

 وھي في مساجد عمومھا دعوة للعودة لما كانت علیھ أحوال الماجد في عھ�ده 
لفض���یلة ووأد الجھ���ل وأدائھ���ا ل���دورھا الفع���ال ف���ي التعل���یم كونھ���ا من���ابر لنش���ر ا

  .)24(والرذیلة 
وال یفوتن��ا ف��ي ھ��ذا المق��ام التنوی��ھ بف��رع ھ��ام متعل��ق ب��العلم والتعل��یم رك��ز 
الشیخ علیھ في دروسھ الحدیثیة وھو حق النساء في التعلیم ألن�ھ ك�ان یع�د الم�رأة 

  .الصرح القوي لبناء األسرة
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لق�د أدرك الش�یخ اب�ن ب�ادیس رحم�ھ هللا أن�ھ ال : حق المرأة ف�ي التعل�یم -4
یمكن إحداث تغیی�ر إیج�ابي ف�ي المجتم�ع والم�رأة محروم�ة م�ن ح�ق ال�تعلم؛ ألن 
األع�راف والع��ادات الجاھلی��ة أرادت ذل��ك وھ�ي أع��راف ناق��دة وع��ادات متحكم��ة 
لیس من الیسیر تجاوزھا أو العمل بخالفھا ألن أعداء الفكرة یھیجون العوام ضد 

فكره، فلم یجد الشیخ فرصة مواتیة للدعوة إلى تغییر ھ�ذا الواق�ع الم�ؤلم الرجل و
  .أحسن من الستناد إلى سنة النبي 

رض�ي هللا -ففي مقال لھ أورد فیھ حدیث البخاري عن ابي س�عید الخ�دري 
 غلبنا علیك الرج�ال اجع�ل لن�ا یوم�ا م�ن نفس�ك، قالت النساء للنبي : "قال -عنھ

م�ا م�نكن ام�رأة : فوعظھن وأمرھن فك�ان مم�ا ق�ال لھ�ن فوعظھن یوما لقیھن فیھ
واثن��ین ق��ال  ام��رأةتق��دم ثالث��ا م��ن ول��دھا إال ك��ان لھ��ا حجاب��ا م��ن الن��ار فقال��ت 

  .)25("واثنین
كما دعا ص�راحة إل�ى تعل�یم الم�رأة، ألن المجتم�ع ال ی�نھض إال بالجنس�ین 

ال ف��ي النس��اء ش��قائق الرج��: "مع��ا مث��ل لط��ائر ال یطی��ر إال بجناحی��ھ مع��ا فق��ال
التكلی��ف فم��ن الواج��ب تعل��یمھن وتعلمھ��ن، وق��د علّمھ��ن ص��لى هللا علی��ھ وس��لم 

  .)26("وأقّرھن على طلب التعلم
فاس�تنادا إل�ى ھ�ذه األدل�ة : "و قال في موضع آخ�ر داعی�ا إل�ى تعل�یم الم�رأة

وسیرا على ما استفاض في تاریخ األمة من العالمات الكاتبات الكثیرات، وعلین�ا 
لقلم ف��ي أبنائن��ا وبناتن��ا ف��ي رجالن��ا ونس��ائنا عل��ى أس��اس دینن��ا أن ننش��ر العل��م ب��ا

وقومیتنا إلى أقص�ى م�ا یمكنن�ا أن نص�ل إلی�ھ م�ن العل�م ال�ذي ھ�و ت�راث البش�ریة 
جمع��اء وثم��ار جھادھ��ا ف��ي أحق��اب الت��اریخ المتطاول��ة وب��ذلك تس��تحق أن تتب��وأ 

  .)27("منزلتھا الالئقة والتي كانت لنا بین األمم
لتعل�یم الم�رأة، دع�ا الش�یخ ص�راحة إل�ى خروجھ�ا إل�ى إض�افة إل�ى دعوت�ھ 

المساجد لتشھد الخیر والتفقھ ف�ي ال�دین وتك�ون مع�وال للبن�اء وأداة لإلص�الح ف�ي 
  .المجتمع

فأورد حدیث مسلم في صحیحھ بس�نده ع�ن س�الم ب�ن عب�د هللا ب�ن عم�ر أن 
وا ال تمنع�: "یق�ول  س�معت رس�ول هللا : "عبد هللا بن عمر رض�ي هللا عن�ھ ق�ال

وهللا لنمنعھن ق�ال : بالل بن عبد هللا: فقال: نساءكم المساجد إذا استأذنكم إلیھا قال
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فأقبل علیھ عب�د هللا فس�بّھ س�با ش�دیدا م�ا س�معتھ س�بّھ مثل�ھ ق�ط وق�ال أخب�رك ع�ن 
  .)28("وهللا لنمنعھن: وتقول رسول هللا 

لی��ة ث�م كت��ب یؤك�د ب��أن خ�روج النس��اء إل�ى المس��اجد أم�ر ثاب��ت بالس�نَّة العم
والقولی���ة لك���ن بجمل���ة م���ن الش���روط والض���وابط الت���ي وض���حھا أھ���ل العل���م ف���ي 
مواض��عھا وأن الواج��ب ف��ي ح��ق المس��لم أال یع��ارض أم��را ثب��ت أن��ھ م��ن ال��دین 

ھ�ذا ال�ذي وق�ع م�ن ب�الل كثی�را م�ا یق�ع فی�ھ مثل�ھ أو 'وشھدت ل�ھ األدل�ة الش�رعیة 
ص�ارت البدع�ة  نحوه من أھل الجھ�ل أو البدع�ة ال�ذین ش�بوا علیھ�ا وش�اقوا حت�ى

عندھم سنة والسنَّة بدعة فإذا ذكرت لھم الحكم الشرعي بدلیلھ من الكتاب والسنَّة 
ص���دوا ونف���روا وأب���وا واس���تكبروا وص���ارحوا بالمخالف���ة أو س���كتوا وأض���مروا 

فح��ذار إذا س��معت : "الخ��الف وم��ا ھ��ذا ش��أن الم��ؤمنین مح��ذرا ف��ي األخی��ر بقول��ھ
ویا صحیحا أن تقاب�ل ب�الخالف أو تض�مر حكما شرعیا أو نصا قرآنیا أو حدیثا نب

الخ��الف ب��ل نش���رح ب��ذلك ص���درا وال یك��ن ف���ي ص��درك ح���رج مم��ا قض���ى هللا 
  .)29(ورسولھ
سبق أن أشرت في مقدمة ھذه الورق�ة : الدعوة إلى التكافل االجتماعي -5

أن الش��یخ رحم��ھ هللا ل��م یقص��ر اھتمام��ھ عل��ى الجوان��ب الفقھی��ة والتش��ریعیة ب��ل 
القض�ایا النفس�یة االجتماعی�ة ب�ل والسیاس�یة والحض�اریة ذل�ك أن تجاوز ذلك إل�ى 

الھدف من شرح السنَّة عنده واالعتناء بمحتواھا ھو ع�الج مش�كالت األم�ة عل�ى 
  .جمیع المستویات

و بعد تقدیم نماذج من ذلك في المجال العقدي والفقھ�ي والتش�ریعي نس�وق 
أن الدعوة إل�ى التكاف�ل  نموذجا في المجال االجتماعي والسیاسي والحضاري، إذ

االجتماعي في تلك الحقب�ة الزمنی�ة أراه یمث�ل بع�دا اجتماعی�ا وسیاس�یا وحض�اریا 
  .في التعامل مع الوضع االستعماري وھیمنتھ على الفرد ھیمنة شاملة 

وھ��ذا م��ا ن��ّوه إلی��ھ الش��یخ اب��ن ب��ادیس رحم��ھ هللا وھ��و یش��رح ح��دیثا ألب��ي 
م��ؤمنین ف��ي ت��وادھم وت��راحمھم مث��ل مث��ل ال: "موس��ى األش��عري رض��ي هللا عن��ھ

  .)30("الجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالحمى والسھر
ی�رى الش�یخ أن الح�دیث یتض�من معن�ى كبی�را ومھِّم�ا ھ�و ارتب�اط ك�ل ف�رد 
بأمتھ ارتباط الجزء بالكل وعلیھ فالفرد ینظر إلیھ في النظر االجتماعي العام من 
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ى أمتھ سواء أساواھا في المستوى الذي ھو فی�ھ م�ن رق�ي أو خالل ما ینظر بھ إل
انحط��اط أم ك��ان أس��مى منھ��ا أو أدن��ى فقیمت��ھ ف��ي النظ��ر االجتم��اعي الع��ام ھ��ي 

  .)31(قیمتھا
و المتأمل في كالم الشیخ یدرك یقینا البعد الواقعي الذي رامھ وھو یش�رح 

راھن عل��ى الح��دیث النب��وي أال وھ��و قط��ع الطری��ق عل��ى االس��تعمار ال��ذي ك��ان ی��
إیج��اد نخب��ة متغرب��ة یقط��ع ك��ل لھ��ا بتاریخھ��ا ودینھ��ا وقومیتھ��ا وتس��عى جاھ��دة 
لالن��دماج ف��ي حض��ارة الغ��رب، واالنص��ھار ف��ي ثقافت��ھ ویعطیھ��ا بع��ض الحق��وق 
الش��كلیة فیبن��ي ب��ذلك جس��را م��ن خالل��ھ سیاس��ة االن��دماج وال��ذوبان ف��ي الحض��ارة 

  .الغریبة
اس�تنھاض ھم�م بع��ض ھ�ذا م�ن جھ��ة وم�ن جھ�ة أخ��رى ك�ان الش�یخ ی��روم 

النخب المثقفة الغربیة وتخّرج�ت م�ن الجامع�ات الفرنس�یة أن تق�وم بواجبھ�ا تج�اه 
والی�وم وق�د تجل�ت لك�م الحقیق�ة علمی�ا وعملی�ا عل�یكم أن : "أمتھا فتوجھ إلیھا قائال

تلتفتوا إلى أمتكم فتنشلوھا مما ھي فیھ بم�ا عن�دكم م�ن خب�رة مح�افظین لھ�ا عل�ى 
في موكب المدنی�ة الحق�ة ب�ین األم�م وبھ�ذا تخ�دمون أنفس�كم مقوماتھا سائرین بھا 

وتخدمون اإلنسانیة بإنھاض أمة تاریخیة عظیم�ة م�ن أممھ�ا ث�م ال یمن�ع ھ�ذا م�ن 
أخذ العلم عن كل أمھ وبأي لسان واقتباس كل ما ھو حس�ن مم�ا عن�د غیرن�ا وم�د 

  .)32(الید إلى كل من یري التعاون على الخیر والسعادة والسالم
الش���یخ عب���د الحمی���د ب���ن ب���ادیس رحم���ھ هللا ك���ان م���دركا لسیاس���ة و ألن 

المس��تعمر وأھداف��ھ القاض��یة ب��ین الش��عوب اإلس��المیة ب��ل وب��ین فئ��ات المجتم��ع 
فقد كان ھدف�ھ . الواحد من خالل بث النعرات الطائفیة والعرقیة والجھویة المقیتة

ع�اونھم، وأن من شرح السنَّة ھ�و اس�تیحاؤه أن ال ع�زة للمس�لمین إال باتح�ادھم وت
  .االتحاد عمل یبدأ باألفراد لینتھي بین الحكومات ورجال السیاسة

و أن یعمل الكل جاھ�دا عل�ى تفق�د البن�اء وتمتین�ھ ح�اال بع�د ح�ال ومحارب�ة 
كل مظاھر االخ�تالل الت�ي تعتری�ھ والفس�اد الت�ي تط�رأ علی�ھ فكت�ب تح�ت عن�وان 

ن الحج�ارة الكبی�رة أال ت�رى البنی�ان كی�ف یترك�ب م�: "م�ا نص�ھ" تبصرة"فرعي 
والحجارة الصغیرة والمواد األخ�رى الت�ي تلح�م بھ�ا الحج�ارة وتكس�ى وك�ل ذل�ك 
محت��اج إلی��ھ ف��ي تش��دید البنی��ان فك��ذلك بنی��ان الم��ؤمنین فإن��ھ مك��ون م��ن جمی��ع 
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أفرادھم، على اختالف طبقاتھم فالكبیر والجلی�ل ل�ھ مكان�ھ والص�غیر والحقی�ر ل�ھ 
ة الت�ي م�ن ناحیت�ھ م�ع ش�عوره بارتباط�ھ م�ع مكانھ وعلى كل واحد أن یس�د الثغ�ر

غیره من جمیع أجزاء البنیان التي ال غناء لھا عن�ھ كم�ا أن�ھ ال غن�اء ل�ھ ع�ن ك�ل 
واح��د منھ��ا فك��ل واح��د م��ن الم��ؤمنین علی��ھ تبعت��ھ فبمق��دار المرك��ز ال��ذي ھ��و فی��ھ 
والق�درة الت��ي عن��ده، وال یج��وز ألح��د وإن ك�ان أحق��ر حقی��ر أن یخ��ّل بواجب��ھ م��ن 

فإنھ إذا أزیل حجر صغیر من بنیان كبیر دخل فیھ الخلل بمق�دار م�ا أزی�ل ناحیتھ 
  .)33("وإذا ابتدأ الخلل من الصغیر تطرق للكبیر

فالش��یخ یؤك��د عل��ى ض��رورة ال��تالحم ب��ین األف��راد مھم��ا كان��ت مك��انتھم 
االجتماعی��ة ومس��تواھم العلم��ي وأال تحق��رّن الف��رد دوره ف��ي المجتم��ع والح��رص 

ث�م أال ت�رى أص�ابعك وفیھ�ا الق�وي وفیھ�ا : "التبص�رة بقول�ھعلى تماس�كھ ویخت�تم 
الضعیف حتى إذا شبكتھا صارت كشيء واحد لھ ق�وة ومتان�ة زائ�دة وك�ل أص�بع 
منھا یمكن أن یلوى م�ادام وح�ده ف�إذا ش�بكتھا عس�ر علیھ�ا وق�وي أمرھ�ا، فك�ذلك 

ل المؤمنون باتحادھم وفیھم القوي وفیھم الضعیف تكون لھم قوة عام�ة زائ�دة وك�
واح�د م��نھم بمف��رده یمك��ن قھ��ره فأم��ا إذا اتح��دوا ف��إنھم یكون��ون ق��وة اتح��ادھم ف��ي 

  .)34("مأمن من كل قھر
و ختاما نقول من خالل ھذه األمثلة وغیرھا كثیر نج�د اإلم�ام عب�د الحمی�د 
ب��ن ب��ادیس یغ��وص ف��ي أعم��اق ال��نص النب��وي لیس��تنبط من��ھ جمل��ة م��ن األحك��ام 

تحك��م س��یر الحض��ارات وقی��ام الم��دنیات الت��ي التش��ریعیة والس��نن الكونی��ة الت��ي 
یعرض واقع األمة اإلسالمیة على ذلك كلھ، لیحدد مدى قرب أو بعد واقع األم�ة 

  .من النموذج الذي حّدده لھ القرآن والسنَّة
ذل��ك أن الھ���دف األس��مى م���ن وراء دراس���ة الس��نَّة عن���ده ھ��و بن���اء األم���ة 

  .التي حددتھا لھا السنَّة اإلسالمیة وبذل الجھود للعودة بھا إلى المكانة
  : خاتمة

وعلیھ فقد أمكنن�ا الخ�روج بتص�ور ح�ول عم�ق البع�د ال�واقعي اإلص�الحي 
ال�ذي توخ�اه الش�یخ م�ن خ�الل مقاالت�ھ ف�ي ال�درس الح�دیثي فیم�ا تط�رق إلی�ھ م��ن 
مواضیع حساسة ومتنوعة على جمیع المستویات والتي تعلقت بحال الجزائ�ریین 

  : ري في ھذه النقاطیمكن إیجاز مظاھر ذلك التح
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الدقة في انتقاء األحادیث ذات الصلة بالواقع والتبویب لھا بما یوص�ل الرس�الة -1
  .المقصودة

ال��دعوة إل��ى التمس��ك بكت��اب هللا وس��نة نبی��ھ علی��ھ الص��الة والس��الم باعتبارھم��ا -2
مج���دافي النج���اة والخ���الص ونب���ذ ك���ل م���ن ش���أنھ أن یح���ل محلھ���ا م���ن ب���دع 

  ....وضالالت
على إلزامیة طلب العلم وال�تعلم والتعل�یم وإذاع�ة ھ�ذا ب�ین أبن�اء وطن�ھ  التأكید -3

مبادرة منھ لنجاح مشروعھ اإلصالحي للقضاء على االستعمار وإجالئھ ألن�ھ 
كان یغذي الجھل ویعزز تلك البدع والضالالت التي ال یتم دحضھا إال ب�العلم 

  .والتعلیم
الجزائ��ري بالح��ث عل��ى  الح��رص الواض��ح عل��ى مكان��ة الم��رأة ف��ي المجتم��ع -4

  .تعلیمھا وإعدادھا لتولي شؤون التربیة واإلصالح المنزلي
التأكید على مبدأ التكافل االجتماعي الذي یحق�ق الق�وة والمتان�ة االتح�اد وھم�ا  -5

ضرورتان كلبنة أساسیة في المشروع التغییري اإلصالحي ال�ذي یھ�دف إل�ى 
  .تغریب واإلدماجإجالء المستعمر الذي یعتدي الفرقة وسیاسة ال

لم�ن  یبق�ى الش�یخ عب�د الحمی�د ب�ن ب�ادیس ق�دوة بع�د النب�ي : وعلیھ نق�ول
یتولى رایة اإلصالح والتغیی�ر وھ�و أص�دق م�ن نّظ�ر وطبّ�ق مش�روع إص�الحي 

ال نجاة لن�ا : "ناجح على حد بعید مقارنة غیره من المصلحین كیف ال وھو القائل
من ھذا التیھ ال�ذي نح�ن فی�ھ والع�ذاب المن�وع ال�ذي نذوق�ھ ونقاس�یھ إال ب�الرجوع 

  .)35(...."سلف الصالحوما كان علیھ ال إلى كتاب هللا وسنة رسولھ 

  :قائمة المصادر والمراجع

، الشركة الجزائریة 1یس، طعمار طالبي، آثار الشیخ عبد الحمید بن باد - 1
  .م1968

 .م1984 ،الشركة الجزائریةعمار طالبي، ابن بادیس حیاتھ وآثاره،  - 2
ابن بادیس، مجالس التذكیر من كالم البشیر النذیر، مطبوعات وزارة  - 3

 .1983. 1الدینیة، الجزائر، طالشؤون 
مركز : الترمذي، الجامع الكبیر، تحقیق ، سننمحمد بن عیسى الترمذي - 5

 .م2016، 2البحوث، دار التأصیل، ط
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طبعة دار ، الصحیحالجامع صحیح البخاري، ، محمد بن اسماعیل البخاري - 6
 .ت.الشعب، د

، 1احمد زمیرلي، طابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلھ، تحقیق فواز  - 7
 .م2001/ـھ1424

تحقیق  محمد فؤاد عبد الباقي، دار التراث العربي، الموطأ، مالك بن أنس،  - 8
  .م1985/ ھـ 1406، 2بیروت لبنان، ط

إصدارات وزارة صحیح مسلم، ، أبو الحسین مسلم بن الحجاج اإلمام مسلم - 9
طبعة منقحة مع الشؤون اإلسالمیة واألوقاف، المملكة العربیة السعودیة، 

  .ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي
شرح منتقى األخبار، تحقیق عصام  نیل األوطار، محمد بن علي الشوكاني - 10

ھـ 1413، 1، وعماد السید، دار الحدیث، القاھرة، مصر، طالدین الصبابطي
  .م1993/ 

 
                                                             

 .388، ص2عمار طالبي، آثار االمام عبد الحمید بن بادیس، ج )1(
 "السنة"والمكانة ظاھرة في تسنیة إحدى الجرائد بـ  (*)

 .68، ص4المصدر نفسھ، ج )2(
 .100، ص4عمار طالبي، المصدر نفسھ ج )3(
أنا محمد وأنا أحمد وأنا : لي خمسة أسماء: " یقصد بذلك حدیث في الموطأ وھو حدیث )4(

 "على قدمیھ، وأنا العاقبالماحي الذي یمحو هللا بھ الكفر، وأنا الحاشر الذي یحشر الناس 
، 2م، ج1968، الشركة الجزائریة 1عمار طالبي، آثار الشیخ عبد الحمید بن بادیس، ط )5(

 .309ص
والشیخ محمد الطاھر بن عاشور ) م1923-ه1342(منھم محمد النخلي القیرواني  )6(

  .)م1973- ه1393(
مطبوعات وزارة الشؤون الدینیة، ابن بادیس، مجالس التذكیر من كالم البشیر النذیر،  )7(

 .152ص .1983 .1الجزائر، ط
 .153المصدر نفسھ ص )8(
 .154المصدر نفسھ ص )9(
 . 155المصدر نفسھ ص )10(
 .156المصدر نفسھ ص )11(
 .95المصدر نفسھ ص )12(
 .499ص.4الترمذي، السنن كتاب الفتن باب ال تقوم الساعة حتى یخرج دجالون ج )13(
  .94التذكیر، صمجالس  )14(
  .97مجالس التذكیر، ص )15(
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، 1البخاري، الصحیح، كتاب أبواب المساجد، باب ھل تنبش قبور مشركي الجاھلیة، ج )16(

 .165ص
 .151مجالس التذكیر، ص )17(
  .201، ص2آثارالشیخ عبد الحمید ابن بادیس، ج )18(
  .7/100، 3756، فتح الباري شرح صحیح البخاري، حدیث رقم ابن حجر العسقالني )19(
  .192مجالس التذكیر، ص )20(
، 1ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلھ، تحقیق فواز احمد زمیرلي، ط )21(

 .102، ص1م، ج2001.ه1424
  .127، ص1ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلھ، ج )22(
  .960، ص2الموطأ، كتاب السالم، باب جامع السالم، ج )23(
 .69التذكیر، صمجالس : انظر )24(
 .البخاري، صحیح البخاري، باب ھل للنساء یوم على حده في العلم )25(
 .158، ص2آثار االمام عبد الحمید بن بادیس، ج )26(
 .161، ص2المصدر نفسھ، ج )27(
 .11، ص4نیل األوطار، ج: صحیح مسلم، انظر )28(
  .المصدر نفسھ )29(
  .رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشیر )30(
 .103، ص2مام، جالشیخ اإل آثار:انظر )31(
 .104، ص2، جبن بادیس آثار الشیخ عبد الحمید )32(
  101، ص2المصدر نفسھ، ج )33(
 .101، ص2، ج بن بادیس آثار الشیخ عبد الحمید )34(
  .1/406حیاتھ وآثاره، .. ابن بادیس: عمار طالبي )35(


