قرآنيكا ،مجلة عاملية لبحوث القرآن
املجلد  ،7العدد ( ،)1يونيو 1015م ،ص150-111

©  1015مركز بحوث القرآن
جامعة ماليا ،ماليزيا

من خصائص الخطاب اإلصالحي في تفسير اإلمام
عبد الحميد بن باديس
باي زكوب عبد العالي

1

(*)

 1دكتوراه ،قسم دراسات القرآن والسنة ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا،
مساعد حترير جملة اإلسالم يف آسيا باجلامعة نفسها .الربيد اإللكرتوين:

(*)

قرآنيكا( ،7 ،ع )1يونيو 4015م.

ملخص

من خصائص الخطاب إلاصالحي

باي زكوب عبد العالي

يع ّد عبد احلميد بن باديس أحد العلماء اجلزائريني البارزين باإلصالح
السياسي والرتبوي ،عاش مخسني سنة يف القرن العشرين
االجتماعي وال ّديين و ّ
امليالدي ،حيث كانت والدته سنة 1881م ،وكانت وفاته سنة 1191م ،وقد
عصري آليات قرآنية خمتارة ،مالئمة لكل
كان له دور فاعل يف القيام بتفسري
ّ
فئات وطبقات اجملتمع اجلزائري يومئذ ،يهدف هذا البحث إىل استنباط
خصائص اخلطاب اإلصالحي يف تفسري ابن باديس ،فيبدأ ّأوالً باحلديث عن
حياة ابن باديس وعصره ،مث باحلديث عن مفهوم اخلطاب؛ ومن مثّ يتناول
بال ّدراسة والتّحليل خصائص اخلطاب اإلصالحي الباديسي اليت أوصلها الباحث
إىل ثالث عشرة خاصيّة؛ مستعينا باملنهج االستقرائي والوصفي والتحليلي،
فسر املصلح
جيسد أمنوذج امل ِّ
وخيلص الباحث يف هذه ال ّدراسة إىل أ ّن ابن باديس ّ
الذي استطاع أن يوظّف هداية القرآن الكرمي يف خطابه اإلصالحي العام الذي
غطَّى به معظم جوانب احلياة.

كلمات دالَّة :اخلطاب اإلصالحي ،تفسري ،عبد احلميد بن باديس ،القرآن.

 1مقدمة

لقد كانت املرحلة اليت عاش فيها عبد احلميد بن باديس إبَّان االحتالل الفرنسي الغاشم
توصف بأصعب املراحل يف تاريخ اجلزائر القدمي واحلديث ،حيث تقهقرت فيها اجلزائر يف
مجيع اجملاالت ،إضافة إىل بعد عموم النّاس عن تعاليم دينهم .فهم من ناحية ينظرون بعني
اإلعجاب إىل مدنية فرنسا وما فيها من ِعٍّز وسيادة ،وتق ّدم علمي ِ
وعمراين مما يدفعهم إىل
تقليدها يف كل شيء حىت سيّئاهتا ،وينظرون بعني االزدراء إىل كل شيء عند املسلمني حىت
أعز عزيز مما يدفعهم إىل ترك العمل باإلسالم كمنهج حياة من ناحية أخرى .وقد فرض هذا
ّ
حىت يسهم يف
الظَّرف َّ
الصعب على ابن باديس أن يسلك طريق أجداده وهو طلب العلم ّ
إصالح اجلزائر وإعادة ثقة الناس بدينهم وثقافتهم وحضارهتم ،واألخذ بأيديهم إىل الطريق
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األقوم ،وبالفعل فقد حت ّقق أمل ابن باديس عندما ارحتل إىل املشرق واملغرب العريب طالباً للعلم
النّافع والصاحل ملعاجلة أدواء قومه.
استطاع ابن باديس بعد مخس سنني قضاها خارج اجلزائر أن يضع املنهج ،وحي ّدد
ِ
الع ّدة ملواجهة االحتالل الفرنسي من ع ّدة جبهات كلّها
الرجال ،ويُع َّد ُ
األهداف ،وينظّم ّ
األميّة.
ُّ
تصب يف تعليم اإلسالم والعربيّة ،وتثبيت العروبة واهلُويّة ،وحماربة اجلهل و ّ
املقرب البشري اإلبراهيمي عن قناعة،
ويف احلقيقة ،فقد رأى ابن باديس مع صديقه ّ
احلل يكمن يف تربية جيل قرآينّ ينهض باجلزائر
ليايل وأيّاماً أن ّ
وبصرية ثاقبة ،ودراسة دامت َ
ودنياً ،وأ ّن الطريقة املثلى يف تربية هذا اجليل هي :تربيّتهم على فكرة صحيحة ،وجعل
ِديناً
ُ
ُ
شرتط يف
ي
وال
نفوسهم،
يف
الفضائل
غرس
على
احلرص
و
املساجد،
قلوهبم معلّقة بالقرآن و
ُ َ
التوسع يف العلم الذي ال فائدة ترجى من ورائه .وقد كان البن باديس إاماناً عميقاً بأ ّن
ذلك ّ
العمل التفسريي هو أفضل الطرق وأخصرها إىل التغيري واإلصالح والتجديد.

 2ابن باديس :حياته وعصره

هو اإلمام املصلح عبد احلميد بن حممد املصطفى بن مكي بن باديس ،ينتهي نسبه
الصنهاجي مؤسس ال ّدولة الصنهاجية اليت حكمت مملكة القريوان يف
املعز بن باديس ّ
إىل ّ
مشال إفريقيا بعد دولة األغالبة ودولة الفاطميني .ولد سنة 1881م يف اجلزائر مبدينة قسنطينة
حتديداً ،ونشأ هباّ ،أما عن سريته العلميّة فقد تل ّقى مبادئ العلوم ،والتحق جبامع الزيتونة ،وملا
خترج سافر لزيارة البالد الشرقية ،وملا عاد إىل وطنه اشتغل باحلركة الوطنية وال ّدفاع عن اجلزائر،
وعن اللّغة العربية ،وحماربة االستعمار الفرنسي ،واشتغل بالعلوم الدينية ،والصحافة ،والتحرير
يف الصحف ،وشارك يف تأسيس جريدة النّجاح ،ويف سنة 1191م أنشأ جريدة املنتقد ،وتوىل
الشهاب ،وأصدر أيضاً صحفاً أخرى:
رئاسة حتريرها ،وملَّا عطّلتها احلكومة أصدر جملة ّ
الشريعة ،والسنة احملمدية ،والصراط ،وكان يف كتاباته وخطبه يعترب ال ّدفاع عن الوطن قبل كل
التحرر من االستعمار ،وإصالح القضاء اإلسالمي ،وعدم خضوعه للقضاء الفرنسي.
شيء ،و ّ
ِ
ب رئيساً هلا ،واشتغل
ويف سنة 1191م أسس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،وانتُخ َ
بتدريس تفسري القرآن الكرمي والعلوم باجلامع األخضر .وملا أمتّ التفسري أقيمت مبناسبة ختمه
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وخترجت عليه طبقة
احتفاالت كبرية سنة 1198م حضرها ألوف من خمتلف املدن اجلزائريةّ ،
من العلماء واألدباء فكانوا ّرواد النّهضة اجلزائرية احلديثة يف العلم ،واألدب ،والوطنية .تويف
سنة 1191م يف اجلزائر.1
أما عن عصره ،فقد شهد عصر ابن باديس حت ّكم ثقافة املستعمر الفرنسي يف اجلزائر،
وتأثر بعض النّخبة من أبناء اجلزائر هبا ،وكذا سيطرة الطرق الصوفية على الفكر اإلسالمي
سيطرة واسعة مما ّأدى إىل انتشار البدع واخلرافات واالعتقادات الواهية .هذه احلالة السيّئة
عرب عنه الشيخ حممد بن مصطفى بن
أقلقت ضمري العلماء املصلحني يف اجلزائر وهذا ما ّ
اخلوجة (ت 1111م) يف قوله:
سره *** ويشرحه وفق الفنون احلواضر".9
"فمن لكتاب اهلل يكشف ّ
األمة اجلزائرية من ظلمات
فقد كان هؤالء املصلحون يدركون أ ّن أفضل طريق إلخراج ّ
اجلهل والوهم واخلرافة إىل نور اهلداية والتوحيد هو تفسري كتاب اهلل عز وجل وفق مقتضيات
العصر احلديث حىت يسهم يف معاجلة القضايا الفكرية والشرعية اليت ابتليت هبا األمة اإلسالمية
على العموم ،والشعب اجلزائري على اخلصوص .وقد ح ّقق اهلل رغبتهم هذه عندما شرع ابن
باديس يف تفسري القرآن الكرمي تفسرياً شفوياً للناس يف مسجد قسنطينة ابتداء من سنة
(1119م) ،وعمره يومئذ أربع وعشرون سنة .ويف سنة (1191م) أصدر ابن باديس جملة
حتولت ابتداء من سنة (1191م) إىل جملّة شهرية .هنا بدأ ابن
الشهاب األسبوعية اليت ّ
حيرر بقلمه تفسري بعض اآليات من القرآن الكرمي ،ومن مثّ ينشرها يف هذه اجمللة أمالً
باديس ّ
منه أن يسهم يف هنضة الشعب اجلزائري فكراً وعقيد ًة وسلوكاً .وقد سلك ابن باديس يف
تفسريه لكتاب اهلل تعاىل طريقتني :األوىل شفهيّة ،والثانية :حتريريّة.
الشفوي عام (1198م) .يقول الشيخ اإلبراهيمي" :أمت اهلل نعمته
وقد أمتّ تفسريه
ّ
على القطر اجلزائري خبتم األستاذ عبد احلميد بن باديس لتفسري الكتاب الكرمي درسا على
 1انظر :جماهد ،زكي حممد ،األعالم الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
ط1119 ،9م) ،ج ،9ص .1191

 9حممد رشيد رضا ،تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده( ،مصر :مطبعة املنار ,ط ،1د.ت) ،ج.911 ،9
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الطريقة السلفية .وكان إكماله إياه على هذه الطريقة يف مخس وعشرين سنة متواليات مفخرة
مدخرة هلذا القطر" .1وعلى إثر هذا اخلتم أقام رجال مجعية العلماء حفالً تكراميّاً هبيجاً،
وذلك تقديراً جلهود ابن باديس يف تفسري القرآن الكرمي ملدة نيّف وعشرين سنة ،وهبذه املناسبة
الكرامة يقول البشري اإلبراهيمي" :هذا اليوم الذي خيتم فيه إمام سلفي تفسري كتاب اهلل تفسرياً
سلفياً لريجع املسلمون إىل فهمه فهماً سلفياً ،يف وقت طغت فيه املادة على الروح ولعب فيه
اهلوى بالفكر ،وهفت فيه العاطفة بالعقل ،ودخلت فيه على املسلم دخائل الزيغ يف عقائده
وأخالقه وأفكاره".9
تمه ،وهو عبارة عن جمموعة دروس يف تفسري آيات متفرقة
املدون فلم يُ َّ
أما تفسريه ّ
احلج،
ومقصودة من سور املائدة ،ويوسف ،والنّحل ،واإلسراء ،ومرمي ،وطه ،واألنبياء ،و ّ
واملؤمنون ،والنّور ،والفرقان ،والنّمل ،واألحزاب ،ويس ،و َّ
عوذتني ،إضافة إىل
الذاريات ،واملُ ّ
موضوعي عن" :العرب يف القرآن" ،نشرها ابن باديس كافتتاحيات جمللة الشهاب
تفس ٍري
ٍّ

الشهرية وكان يسميها "مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير" ،وأعاد نشرها وعلّق
عليها األستاذان حممد الصاحل رمضان اجلزائري وتوفيق حممد شاهني املصري يف جملد واحد
املتوسط.9
فقط ،عدد صفحاته أربعمائة من احلجم ّ
يتحسر على عدم تدوين تفسري ابن باديس" :مل يكتب
قال البشري اإلبراهيمي وهو ّ
األخ الصديق أماليه يف التفسري ،ومل يكتب تالمذته الكثريون شيئا منها .وضاع على األمة
يعوض حبال .ومات فمات علم التفسري وماتت "طريقة ابن
يقوم مبال ،وال ّ
كنز علم ال ّ
باديس" يف التفسري .ولكن اهلل تعاىل أىب إال أن يذيع فضله وعلمه .فأهلمه كتابة جمالس
معدودة من تلك الدروس ،وكان ينثرها فواتح ألعداد جملة "الشهاب" ويسميها "جمالس

 1اإلبراهيمي ،آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي( ،مصر :مطبعة املنار ,ط ،1د.ت) ،ج ،1ص.918
 9املصدر السابق ،ج ،1ص.919

 9ابن باديس ،عبد احلميد ،في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير ،مجع وترتيب :توفيق حممد شاهني،
حممد الصاحل رمضان ،حتقيق :أمحد مشس ال ّدين( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1111 ،1م).
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التذكري من كالم احلكيم اخلبري " ،وهي منوذج صادق من فهمه للقرآن وتفسريه له ،كما أهنا
منوذج من أسلوبه الكتايب".1
وأعتقد أ ّن عدم كتابة ابن باديس لتفسري كامل يعود إىل ما يراه ابن باديس نفسه يف
األمة ،هلذا فال حاجة عنده إىل إعادة كتابة
أن املفسرين األقدمني قد س ّدوا هذا الدَّين عن ّ
تفسري كامل لكونه حسب رأيه مشغلة عن العمل املق ّدم.

 3مفهوم الخطاب

ِ
لغوي :استعملته العرب ،وورد يف القرآن الكرمي ،ويف السنّة النّبويّة
للخطاب مفهومان ،مفهوم ّ
اصطالحي :وهو ما تُ ُدوِوَل
املطهرة ،ويف املعاجم اليت تُعىن باللّغة العربيّة الشريفة؛ ومفهوم
ّ
ّ
العمل به عند أهل العلم على وجه العموم ،والدعاة إىل اهلل على وجه اخلصوص.

 3-1على مستوى المفهوم اللُّغوي:

جاء يف( :لسان العرب) ،اخلِطاب واملخاطبة :مراجعة الكالم ،وقد خاطبه بالكالم خماطبة
ُ
ِ
وخطاباً ،ومها يتخاطبان .9وقد جاء يف( :الرائد) ،اخلطاب :مصدر خاطب ،ما يكلّم به
اإلنسان صاحبه .9واخلطاب كما ورد يف( :الكليات) ،هو الكالم املقصود به إفهام من هو
يسمى ِخطاباً .9احرتز "مبن
متهيّئ لفهمه ،والكالم الذي مل يقصد به إفهام املستمع ،فإنّه ال َّ
الصيب غري احملتلم.
هو متهيّئ لفهمه" عن النائم ،واجملنون ،و ّ
ب يف القرآن الكرمي بصيغة "خطاب" ثالث ّمرات ،يف قوله تعاىل:
أيضاً وردت كلمة َخطَ َ
وآتَي نَاه ِْ
صل اخلِطَ ِ
اخلِطَ ِ
اب هو "فصل اخلصام
ص َل ْ
اب( ص )91:واملقصود ب َف ْ
ْمةَ َوفَ ْ
َ ْ ُ
احلك َ

 1املرجع السابق ،ص .91
9انظر :ابن منظور ،أبو الفضل ،لسان العرب  ،ت :أمني حممد عبد الوهاب ،وحممد الصاوي العبيدي( ،بريوت،
دار إحياء الرتاث العريب ،ط ،9د.ت) ،ج ،9ص.199
 9انظر :مسعود ،جربان ،الرائد معجم لغوي عصري( ،بريوت ،دار العلم للماليني ،ط1181 ،1م) ،مج ،1ص .191

 9انظر :الكفوي ،أبو البقاء ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،ت :عدنان درويش ،وحممد
املصري( ،بريوت ،الرسالة ،ط1119 ،9م) ،ص .911
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ال أَ ْك ِف ْلنِ َيها
الشبه ،وإقامة الدالئل"1؛ وقوله سبحانه :فَ َق َ
بتمييز احلق من الباطل ،ورفع ّ
اب( ص .)99:حيث املقصود بعَّزِين ِيف اخلِطَ ِ
اخلِطَ ِ
اب أنّه " َغلَبين يف امل َكالَمة"9؛
َو َعَّزِين ِيف ْ
َ
ُ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
الرمحَ ِن الَ امَْلِ ُكو َن ِمْنهُ ِخطَابًا
وقوله تعاىل ِذ ْكُرهَُ  :ر ِّ
ض َوَما بَْي نَ ُه َما ْ
ب َّ َ َ
(النبأ ،)91:واملعىن املراد ِمن الَ امَْلِ ُكو َن ِمْنهُ ِخطَاباً أي" :ال املكون أن خياطبوه بشيء من
9
ويالح ُ
ومرةً
مرًة باحلكمةَّ ،
نقص العذاب" َ .
ظ يف هذه اآليات البيّنات أن اخلطاب قد اقرتن ّ
وقوة البيان واحلجة والربهان ،وأخرى بالعظمة واهليبة .وهذه كلّها من مواصفات
باإلقناع ّ
اخلطاب الناجح.

ثانياً :على المستوى االصطالحي:

جاء يف" :املوسوعة العربية العاملية" ،اخلَطابة (أو اخلِطاب)" :هي قول املنطوق املخاطَب به
9
امليسرة
مجع من الناس بقصد التعليم أو اإلقناع أو التسلية"  .وجاء يف" :املوسوعة العربية ّ
ِ
"فن خماطبة اجلمهور ،القائم على اإلقناع واالستمالة.
و ّ
املوسعة" ،اخلَطابة (أو اخلطاب)ّ :
وتعتمد اخلطبة على اجلمل القصرية ،واأللفاظ املألوفة ،واملعاين القريبة ،والرتتيب املنطقي،
ووحدة املوضوع ،وخماطبة العقل ،والقلب معاً ،وتزدهر يف االضطرابات واالنقسامات وجماالت
1
عرف اخلطاب بأنّه "امثّل مجلةً من املنطوقات أو التش ّكالت األدائية
حرية القول"  .وهناك من ّ
اليت تنتظم يف سلسلة معيّنة لتنتج –على حنو تارخيي -داللة ما ،وحتقق أثراً معيّناً .وخيلق

 1القامسي ،مجال ال ّدين ،تفسير القاسمي( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1111 ،1م) ،ج ،8ص .991
 9املرجع السابق ،ج ،8ص .991
 9املرجع نفسه ،ج ،1ص .919

 9جمموعة من األساتذة ،الموسوعة العربية العالمية( ،الرياض ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع ،ط،1
1111م) ،ج ،11ص .119

 1ياسني صالوايت ،الموسوعة العربية الميسرة والموسعة( ،بريوت ،مؤسسة التاريخ العريب ،ط9111 ،1م) ،مج
 ،9ص .1111

قرآنيكا( ،7 ،ع )1يونيو 4015م.

من خصائص الخطاب إلاصالحي

باي زكوب عبد العالي

اخلطاب تفاعالً حوارياً مع اجملال االجتماعي الذي يع ّد مهاداً لتلقي موضوعه ،فيتجادل مع
غريه من اخلطابات ويشتبك مع وعي امل َخاطَبني يف حماو ٍلة لدفعهم إىل حقل قناعاته".1
ُ
يتبني لنا بعد معرفة ماهية اخلطاب ودالالته على املستوى اللغوي واالصطالحي
ّ
ٍ
معاً ،أ ّن اخلطاب اإلسالمي هو عبارة عن "أداة يف التبليغ وتفنيد حجج اخلصوم ،وإعالن
9
عرف اخلطاب اإلسالمي بأنّه امثّل "جممل
قيم اإلسالم ُ
ومثُله وآدابه وأحكامه"  .وهناك من ّ
الفعاليات االتصالية اإلسالمية –من وسائل وأساليب ومناهج ومواقف -اجملنّدة واملستخدمة
يف العمليات التغيريية املخطّطة أو العفوية ،اهلادفة إىل نصرة اإلسالم كمنهج ،وكتاريخ
وكحضارة وكمستقبل ،والتمكني له يف الواقع اإلسالمي ّأوالً ،والواقع اإلنساين ثانياً".9
وعموماً ،يرى الباحث من خالل معاجم اللغة العربية ،ونصوص القرآن الكرمي،
والتّعاريف االصطالحية بأ ّن اخلطاب هو :إيصال الكالم إىل النّاس باحلكمة ،واملوعظة
احلسنة ،واجلدال باليت هي أحسن قصد اإلفهام ،واإلقناع ،واملغالبة ،عن طريق إقامة احلجج،
الشبه ،ومتييز احلق من الباطل ألجل التّمكني لإلسالم يف الواقع اإلنساين ونصرته.
ورفع ّ

 4خصائص الخطاب اإلصالحي عند ابن باديس

ِ
متر هبا اجلزائر إبّان
إ ّن خربة ابن باديس بأمور قومه ،ووعيه باأليّام الن ْ
َّح َسات اليت كانت ّ
شىت جماالت احلياة :يف اجملال
االحتالل الفرنسيّ ،أهله ألن يكون خطيباً َّ
مفوهاً يف ّ
االقتصادي ،والسياسي ،والرتبوي ،والتارخيي ،والديين ،واإلعالمي ،وغري ذلك.

 1منري ،وليد ،النص القرآني من الجملة إلى العالم( ،القاهرة ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1111 ،1م) ،ص
.11
 9جمموعة من األساتذة ،الموسوعة العربية العالمية ،ج ،11ص .111

 9مراح ،حممد ،من خصائص خطاب التغيير اإلسالمي عند اإلمام عبد الحميد بن باديس ( ،القاهرة ،جملة
املسلم املعاصر ،العدد  ،11سبتمرب 9111م) ،ص .19

قرآنيكا( ،7 ،ع )1يونيو 4015م.

من خصائص الخطاب إلاصالحي...

باي زكوب عبد العالي

هبذه اخلربة الطويلة ،وهذه اليقظة املتّقدة ،استطاع ابن باديس يف وقت ِّ
مبكر أن
حيسم كثرياً من القضايا الكربى 1اليت كانت ستشكل خطراً رهيباً على مستقبل اجلزائر املسلمة
لوال عناية اهلل ،مث يقظة ابن باديس مبا حياك حول وطنه.
أهم خصائص خطاب اإلصالح اإلسالمي اليت وردت يف تفسري
ولنعد اآلن إىل ذكر ّ
اإلمام املصلح عبد احلميد ابن باديس:

 4-1الدعوة إلى استخدام القرآن والسنة :من خصائص خطاب ابن باديس اإلصالحي
استخدام أدلّة القرآن والسنة من أجل تقريب املسلمني إىل أصل دينهم وتذويقهم حالوته،
قال ابن باديس" :ومما ينبغي ألهل العلم أيضاً –إذا أفتوا أو أرشدوا -أن يذكروا أدلّة القرآن
ويعرفوهم
ليقربوا املسلمني إىل أصل دينهم ويذيقوهم حالوتهّ ،
والسنّة لفتاويهم ومواعظهمّ ،
منزلته ،وجيعلوه منهم دائماً على ذكر ،وينيلوهم العلم واحلكمة من قريب ،ويكون لفتواهم
ومواعظهم رسوخ يف القلوب ،وأثر يف النفوس .فإىل القرآن والسنة أيها العلماء إن كنتم للخري
تريدون".9
 4-2الدعوة إلى الفهم الصحيح والعمل المستقيم :كان ابن باديس يدعو املسلمني
إىل فهم اإلسالم فهماً صحيحاً ،وتطبيقه تطبيقاً مستقيماً حبيث جيعلهم ينهضون بأنفسهم
تأخروا يف مجيع شؤون حياهتم إال بسبب غفلتهم عن
وبغريهم من األمم ،أل ّن املسلمني ما ّ
حقيقة دينهم علماً وعمالً ومنهجاً .عند قوله تعاىل على سبيل املثالَّ  :من َكا َن ي ِريد الْع ِ
اجلَةَ
ُ ُ َ
ِ
ِ
يد ُمثَّ جعْلنَا لَه جهنَّم يصالها م ْذموما َّم ْدحورا ومن أَراد ِ
اآلخَرةَ
َع َّجْلنَا لَهُ ف َيها َما نَ َشاء ل َمن نُِّر ُ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ً ُ ً َ َ ْ َ َ
ورا( اإلسراء .)18:يقول ابن
َو َس َعى َهلَا َس ْعيَ َها َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
ك َكا َن َس ْعيُ ُهم َّم ْش ُك ً
باديس" :وقد أفادت هذه اآليات كلها ،أن األسباب الكونية اليت وضعها اهلل تعاىل يف هذه
متسك هبا إىل ما جعلت وسيلة إليه،
احلياة وسائل ملسبباهتا ،موصلة –بإذن اهلل تعاىل -من ّ
املتمسك هبا ال
مبقتضى أمر اهلل وتقديره وسنّته يف نظام هذه احلياة والكون ،ولو كان ذلك
ّ
1
األمة
األمة اجلزائرية ،املطالبة حبقوق ّ
مثل :وجوب تعليم املرأة ،القضاء على الفوارق العرقية ،احملافظة على ثوابت ّ
حترم التجنّس باجلنسية الفرنسية (.)...
اجلزائرية ،فتوى ّ
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من خصائص الخطاب إلاصالحي

باي زكوب عبد العالي

يؤمن باهلل وال باليوم اآلخر وال يص ّدق املرسلني .ومن مقتضى هذا :أ ّن من أمهل تلك األسباب
الكونية التقديرية اإلهلية ،ومل يأخذ هبا مل ينل مسبباهتا ولو كان من املؤمنني ،وهذا معلوم
ومشاهد من تاريخ البشر يف ماضيهم وحاضرهم" ،1مث يواصل حديثه ليقول" :السبب يف
متسك هبا كما يأمره اإلسالم،
التق ّدم و ّ
التمسك أو الرتك لألسباب ،ولو أ ّن املسلم ّ
التأخر هو ّ
لكان –مثل سالف أيّامه -سيّد األنام".9
 4-3الدعوة إلى إصالح النفوس :إن إصالح الفرد هو أساس إصالح اجملتمع ،فال امكن
أن ننتقل إىل إصالح اجملتمع إال بعد إصالح الفرد ،مث األقرب فاألقرب .وهذا هو حقيقة
قوله   :إِ َّن اللّهَ الَ يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوٍم َح َّىت يُغَيِّ ُرواْ َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم( الرعد .)19:فالتغيري احلقيقي
إذاً يبدأ بالعناية بالفرد الواحد لينتقل بعد ذلك إىل اجلماعة الكبرية أو اجملتمع ،وعلى هذا
املنهج قامت دعوة رسول اهلل  ،ألجل ذلك جند أ ّن ابن باديس كان خيتار يف تفسريه أو
عىن بإصالح النّفوس وتزكيتها .عند قوله  على سبيل
يف خطاباته الوعظية اآليات اليت تُ َ
ِ
وس ُكم إِن تَ ُكونُواْ ِِ
ِ
ِ
ورا
ني فَِإنَّهُ َكا َن لأل ََّوابِ َ
صاحل َ
َ
املثال ال احلصرَّ  :ربُّ ُك ْم أ َْعلَ ُم مبَا ِيف نُ ُف ْ
ني َغ ُف ً
(اإلسراء .)91:قال ابن باديس" :وصالح القلب –مبعىن النفس -بالعقائد احل ّقة ،واألخالق
وصحة اإلرادة ،فإذا صلحت النّفس هذا الصالح صلح
بصحة العلمّ ،
الفاضلة ،وإمنا يكونان ّ
البدن كله ،جبريان األعضاء كلها يف األعمال املستقيمة ،وإذا فسدت النّفس من ناحية العقد،
أو ناحية اخللق ،أو ناحية العلم ،أو ناحية اإلرادة فسد البدن ،وجرت أعمال اجلوارح على
السداد ،فصالح النفس هو صالح الفرد ،وصالح الفرد هو صالح اجملموع ،والعناية
غري وجه ّ
الشرعية متوجهة كلها إىل إصالح النفوس :إما مباشرة وإما بواسطة .فما من شيء مما شرعه
بالصالح ،وما من
اهلل تعاىل لعباده من احلق واخلري والعدل واإلحسان إال هو راجع عليها ّ
الشّر والظلم والسوء إال هو عائد عليها بالفساد .فتكميل
شيء هنى اهلل تعاىل عنه من الباطل و ّ
النفس اإلنسانية هو أعظم املقصود من إنزال الكتب ،وإرسال الرسل ،وشرع الشرائع".9
 1ابن باديس ،في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير ،ص .11
 9املصدر السابق ،ص .11

 9ابن باديس ،في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير ،ص .19-19
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باي زكوب عبد العالي

برمته –
 4-4الدعوة إلى االجتماع والتعاون :بعدما ّ
حث ابن باديس الشعب اجلزائري ّ

أي :على اختالف أطيافه ومشاربه -على إصالح النّفوس وتزكيّتها ،دعاه إىل االجتماع
والتعاون ألجل حتقيق حاجيات احلياة ،ولوازم البقاء ،والتق ّدم يف العمران .قال ابن باديس:
"الناس كلهم يف حاجة مشرتكة إىل بعضهم ،وما من أحد إال وله حقوق على غريه ،ولغريه
حقوق عليه ،وهلذه احلاجة املشرتكة واحلقوق املمتزجة كان االجتماع والتعاون ضروريني حلياة
اجملتمع البشري واطّراد نظامه".1
 4-5الدعوة إلى النظام والشورى :بعدما دعا ابن باديس النّاس إىل االجتماع والتعاون،
َِّ ِ َّ ِ
ين َآمنُوا بِاللَِّه َوَر ُسولِِه
ّ
شجعهم أيضاً على النظام والشورى ،وعند قوله تعاىل :إمنَا الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
ِ
ِ
وه( النور ،من اآلية .)19:يقول ابن باديس:
َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أ َْم ٍر َجام ٍع َملْ يَ ْذ َهبُوا َح َّىت يَ ْستَأْذنُ ُ
"إّمنا ينهض املسلمون مبقتضيات إاماهنم باهلل ورسوله إذا كانت هلم ّقوة ،وإّمنا تكون هلم ّقوة إذا
املضرة ،متساندة
كان هلم مجاعة منظّمة تف ّكر وتدبّر وتتشاور وتتآزر وتنهض جللب املصلحة ودفع ّ
يف العمل عن فكر وعزامة .. ،ما أصيب املسلمون يف أعظم ما أصيبوا به إال بإمهاهلم ألمر
أئمتهم وقادهتم ،و ّإما بانتثار مجاعتهم بضعف روح ال ّدين فيهم،
االجتماع ونظامهّ ،إما باستبداد ّ
وجهلهم مبا يفرضه عليهم ،وما ذاك إال من سكوت علمائهم وقعودهم عن القيام بواجبهم يف
السامي يف املسلمني".9
قيام املستب ّدين وتعليم اجلاهلنيّ ،
وبث روح اإلسالم اإلنساين ّ
 4-6الدعوة إلى الوحدة واالتحاد :كان ابن باديس حريصاً ج ّداً على توحيد املسلمني
السعي إىل تقريب فيما بينهم حىت ال يكونوا آلة
وجتديد روابط األخوة اإلامانية فيما بينهم ،و ّ
ين ّفذ هبا خمططات األعداء ،وتطبيقاً هلذه ال ّدعوة فإن ابن باديس كان يرفض فكرة إقصاء من
خيالفونه يف الرأي للعمل والنشاط داخل اجلمعية اليت كان يرأسها .قال ابن باديس:
أخوة اإلامان اليت جتعلنا كجسد واحد ولنشرع يف ذلك ،غري حمتقرين ألنفسنا،
"ولنستشعر ّ
السعي واستمراره،
وال قانطني من رمحة ربّنا ،وال مستقلني ملا نزيله كل يوم من فسادنا ،فبدوام ّ

 1املصدر السابق ،اآليات 91-91 :من سورة اإلسراء ،ص .11-18
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يأيت ذلك القليل من اإلصالح على صرح الفساد العظيم من أصله ،وليكن دليلنا يف ذلك
وإمامنا كتاب ربّنا ،وسنة نبيّنا ،وسرية صاحل سلفنا ،ففي ذلك كله ما يعرفنا باحلق ،ويبصرنا
السيادة العادلة يف
القوة و ّ
يف العلم ،ويفقهنا يف الدين ،ويهدينا إىل األخذ بأسباب ّ
العز و ّ
الدنيا ،ونيل السعادة الكربى يف األخرى ،وليس هذا على العاملني ببعيد ،وما هو على اهلل
بعزيز".1
األخوة اإلامانية وبني نيل حسنيت
الح ُ
يُ َ
ظ يف هذا اخلطاب أن ابن باديس ربط بني ّ
الدنيا واآلخرة ،ويف هذا إشارة إىل أ ّن حتقيق العز يف الدنيا ،ونيل السعادة الكربى يف اآلخرة
ورداً على دسائس األعداء ألجل
متوقّف على حتقيق األخوة اإلامانية بني املسلمني أمجعنيّ .
التفريق بني املسلمني اجلزائريني باسم اجلنسية والعصبية املمقوتة ،يقول ابن باديس" :إن أبناء
يعرب وأبناء مازيغ 9قد مجع بينهم اإلسالم منذ بضع عشرة قرناً ،مث دأبت تلك القرون متزج
الضراء،
الرخاء ،وتؤلّف بينهم يف العسر واليسرّ ،
لسراء و ّ
وتوحدهم يف ا ّ
ما بينهم يف الش ّدة و ّ
كونت منهم منذ أحقاب بعيدة عنصراً مسلماً جزائريّاًّ ،أمه اجلزائر وأبوه اإلسالم .وقد كتب
حىت ّ
أبناء يعرب وأبناء مازيغ آيات ّاحتادهم على صفحات هذه القرون مبا أراقوا من دمائهم يف ميادين
 1املصدر السابق ،اآلية 18 :من سورة اإلسراء ،ص .191-191
 9األمازيغ أو الرببر هم الس ّكان األصليّون يف اجلزائر القدامة قبل اإلسالم ،وملا دخل اإلسالم إىل اجلزائر يف عجز
ّ
القرن األول اهلجري على يد التابعي اجلليل عقبة بن نافع القرشي ِ
الفهري (ت 19ه ) ،امتزجوا باملسلمني العرب
ّ
ّ
العريب املبني ،وأجنبوا منهم األطفال ،ومع مرور السنوات تلو السنوات صاروا شعب ًا
اللسان
و
اإلسالم
عنهم
وأخذوا
ّ
واحداً ُّأمهُ اإلسالم ،وأبوه اجلزائر .واآلن هم يتمركزون يف بعض مناطق الشرق واجلنوب اجلزائري ،ويعرفون باسم:
"ال َقبَايِل" حبكم ّأهنم عبارة عن قبائل متع ّددة .يرى ابن خلدون ّأهنم من ولد كنعان بن حام بن نوح ،وأ ّن اسم أبيهم
مازيغ .انظر :ابن خلدون ،ابن خلدون ،عبد الرمحن ،كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم

والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1119 ،1م) ،مج ،1ص
ِ
ت من شبه
 .119ويرى عثمان سعدي أ ّن األصول احلقيقية للرببر هي أصول عربية باعتبار أ ّن الرببر قبائل قَد َم ْ
اجلزيرة العربية ومنطقة اهلالل اخلصيب ،عرب سيناء ومصر ،واستوطنت يف مشال إفريقيا ،وقد استعان الباحث على
ؤرخني
إثبات هذه الرؤية بعلم دراسة اجلماجم القدامة ،وعلم دراسة جذور= =السالالت اعتماداً على بعض امل ّ
املؤرخني الغربيني النّزيهني مثل سالوي وغوتيه وغريمها .انظر:
الطربي وغريمها ،وبعض ّ
املسلمني مثل ابن خلدون و ّ
سعدي ،عثمان ،عروبة الجزائر عبر التاريخ( ،اجلزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع1189 ،م) ،ص .91 -11
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فأي ّقوة بعد
ّ
الشرف إلعالء كلمة اهلل ،وما أسالوا من حمابرهم يف جمالس ال ّدرس خلدمة العلمّ ،
تفرقهم؟ لوال الظنون الكواذب واألماينّ اخلوادع يا عجباً! مل يفرتقوا
هذا يقول عاقل تستطيع أن ّ
القوي كال واهلل ،بل ال تزيد كل حماولة للتفريق بينهم إال ش ّدة
وهم أقوياء ،فكيف يفرتقون وغريهم ّ
وقوة لرابطتهم".1
يف احتادهم ّ
قال ابن باديس يف األصل العشرين من أصول مجعية العلماء" :عند املصلحة العامة
للشر ثغرة،
يفرق الكلمة ،ويصدع الوحدة ،ويوجد ّ
من مصاحل األمة جيب تناسي كل خالف ّ
احلق ،وادراع
بقوة ّ
ويتحتّم التآزر ،والتكاثف حىت تنفرج األزمة ،وتزول الش ّدة بإذن اهلل ،مثّ ّ
الصرب ،وسالح العلم ،والعمل ،واحلكمة".9
 4-7الدعوة إلى طلب العلم الصحيح :من خصائص خطاب اإلصالح عند ابن باديس هو
الدعوة إىل طلب العلم الصحيح باعتباره األساس يف إصالح وترقية اجملتمع اجلزائري املسلم ،وت ّبوئه
للمنزلة احلسنة بني جمتمعات األمم األخرى ،قال ابن باديس" :سلوك اإلنسان يف احلياة مرتبط
يعوج باعوجاجه ،ويثمر بإمثاره ،ويعقم
بتفكريه (أي :علمه) ارتباطاً وثيقاً :يستقيم باستقامته و ّ
بعقمه؛ أل ّن أفعاله ناشئة عن اعتقاداته ،وأقواله إعراب عن تلك االعتقادات ،واعتقاداته مثرة إدراكه
احلاصل عن تفكريه ونظره" ،9ويقول أيضاً" :علينا أن ننشر العلم بالقلم يف أبنائنا وبناتنا ،يف رجالنا
ونسائنا على أساس ديننا وقوميّتنا إىل أقصى ما امكننا أن نصل إليه من العلم الذي هو تراث
نتبوأ منزلتنا الالئقة
البشرية مجعاء ،ومثار جهادها يف أحقاب التاريخ املتطاولة ،وبذلك نستحق أن ّ
بنا واليت كانت لنا بني األمم".9
يالحظ من اخلطاب أعاله أن ابن باديس مل خيص الرجل فقط هبذه الدعوة ،وإّمنا
ورداً على
دعا املرأة أيضاً إىل طلب العلم باعتبارها شقيقة الرجل وشريكته يف البيت واحلياةّ ،
السرت عن املرأة زعماً منهم بأنّه يش ّكل حاجزاً بني املرأة وبني
الذين دعوا إىل رفع حجاب ّ
 1الطاليب ،ابن باديس حياته وآثاره ،ج ،9ص .989
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ضرها يف زمان تق ّدمها ،فقد
السرت فإنّه ما ّ
طلبها للعلم ،يقول ابن باديس" :و ّأما حجاب ّ
وهن متحجبات".1
بلغت بنات بغداد وبنات قرطبة وبنات جباية مكاناً عالياً يف العلم ّ
نستشف من خالل هذا القول أ ّن ابن باديس يرفض فكرة الفصل بني العلم واألخالق ألهنما
ُّ
ك بِِه ِعْل ٌم إِ َّن
س لَ َ
وحدة ال تتجزأ ،وتأكيداً هلذه الرؤية فعند قوله تعاىلَ  :والَ تَ ْق ُ
ف َما لَْي َ
ك َكا َن َعْنهُ َم ْس ُؤوالً( اإلسراء .)91:يقول ابن باديس" :العلم
َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُولئِ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
9
الصحيح ،واخللق املتني ،مها األصالن اللذان ينبين عليهما كمال اإلنسان" .
 4-8الدعوة إلى حب الوطن :كانت فلسفة ابن باديس اإلصالحية ترتكز أساساً على
خدمة وطنه اخلاص الذي يفرض عليه احلدب عليه والقيام بواجباته ،ويليه خدمة األوطان
األخرى اجملاورة ،مث الوطن العريب اإلسالمي ،مث وطن اإلنسانية العام ،ويرى ابن باديس بأ ّن
مر معنا سابقاً.
خدمة هذه األوطان كلّها متوقفة على خدمة كل ذي وطن خاص لوطنه كما ّ
قال ابن باديس يف كلمة بليغة" :إّمنا ينسب للوطن أفراده الذين ربطتهم ذكريات املاضي،
ومصاحل احلاضر ،وآمال املستقبل ،فالذين يعمرون هذا القطر وتربطهم هذه الروابط هم
جزائريون ،والنّسبة للوطن توجب علم تارخيه ،والقيام بواجباته ،من هنضة علمية ،واقتصادية،
وعمرانية ،واحملافظة على شرف امسه ،ومسعة بنيه ،فال شرف ملن ال حيافظ على شرف وطنه،
وال مسعة ملن ال مسعة لقومه".9
يستدل على هذه الرؤية أيضاً مبا ذكره ابن باديس عند تفسريه لقوله تعاىل:
وقد
ّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
يدا َكا َن ذَلِك ِيف
وها َع َذابًا َشد ً
وها قَْب َل يَ ْوم الْقيَ َامة أ َْو ُم َع ِّذبُ َ
َ وإِن َّمن قَ ْريَة إِالَّ َْحن ُن ُم ْهل ُك َ
ِ ِ
ورا( إلسراء .)18:حيث قال" :وال ننهض هبذا العالج العظيم إال إذا قمنا
الْكتَاب َم ْسطُ ً
متعاونني أفراداً ومجاعات ،فجعل كل واحد ذلك نصب عينيه ،وبدأ به يف نفسه ،مث فيمن يليه
9
يالحظ هنا أ ّن ابن باديس ق ّدم خدمة
مث فيمن يليه من عشريته وقومه ،مث مجيع أهل ملّته" َ .
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العشرية والقوم (وهو الوطن مبصطلحنا املعاصر) على خدمة أهل امللّة أل ّن خدمة الوطن ما هو
إال مطيّة خلدمة أهل امللّة .وأعتقد َّ
حب الوطن يستدعي احملافظة على ثوابته وعلى مق ّومات
أن َّ
الشخصيّة اإلسالمية ،لذلك عمل ابن باديس على تعميم تعليم القرآن ،واإلسالم ،والعربية
أي حماولة داخلية أو خارجية للعبث
الشريفة حفاظاً على ثوابت ّ
األمة اجلزائرية املسلمة من ّ
مقومات الوطن واملواطن اجلزائري.
بثوابت و ّ
ألجل ذلك كانت مبادئ مجعية العلماء تتلخص يف الشعار الذي ينسب إىل ابن
باديس وهو" :اإلسالم ديننا ،والعربية لغتنا ،واجلزائر وطننا" ،1ويروي لنا التاريخ أنّه ملا فرضت
فرنسا سياسة التجنيس على اجلزائريني ألجل نيل احلقوق الفرنسوية مقابل االنسالخ على الذاتية
حترم التجنّس باجلنسية الفرنسية جاء فيها" :التجنّس جبنسية
اإلسالمية ،أصدر ابن باديس فتوى ّ
غري إسالمية يقتضي رفع أحكام الشريعة ،ومن رفض حكماً واحداً من أحكام اإلسالم ُع َّد
مرت ّداً عن اإلسالم باإلمجاع ،فاملتجنّس مر ٌّ
تد باإلمجاع ،9 "..وهبذه الفتوى حافظ ابن باديس
على الشخصية اجلزائرية اإلسالمية من االنسالخ من حظرية اإلسالم ،والذوبان يف حظرية غري
اإلسالم.
 4-9الدعوة إلى الوضوح في الفكرة :من خصائص اخلطاب الباديسي وضوح الفكرة،
وخماطبة الناس مبا يفهمون ،ومبا تقتضيه عقوهلم حىت ال يُ َّ
ب اهلل ورسوله ،قال ابن باديس:
كذ َ
"فقد أ ُِمرنا أن حن ّدث الناس مبا يفهمون" .9فبهذا الوضوح ِ
السمع
حظ َي ابن باديس باالحرتام و َّ
العامة مرشداً هلا ،فكان
العامة ،فانتخبته ّ
والطاعة لدى ّ
اخلاصة رئيساً هلا ،و ّاختذته ّ
اخلاصة و ّ
حبق رئيساً ومرشداً للمسلمني اجلزائريني.
ٍّ
 4-11الدعوة إلى الواقعية والتدرج في التغيير :امتاز خطاب ابن باديس اإلصالحي
التدرج يف معاجلة الواقع اجلزائري الذي كانت تنخلع
مبراعاة مقتضيات الزمان واملكان واحلال ،و ّ
 1تركي ،جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية (( ،)1956 -1931اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للفنون
املطبعية ،ط9119 ،1م) ،ص .99
 9املرجع السابق ،ص .91
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عقائدي وقع
منه القلوب ،وترتعد منه الفرائص ،ويف معرض حديث ابن باديس عن احنراف
ٍّ
التوجه بشيء من الدعاء لغري اهلل عز وجل،
عامة اجلزائريني ،وهو ّ
السواد األعظم من ّ
فيه ّ
يتوجهوا بشيء من دعائهم لغري اهلل ،وليح ّذروا غريهم منه،
قال" :فليحذر ّقراؤنا من أن ّ
ولينشروا هذه احلقائق بني إخواهنم املسلمني ،مبا استطاعوا ،عسى أن يتنبّه الغافل ،ويتعلم
اجلاهل ،ويقلع الضالُّون عن ضالهلم ،ولو بطريق التدريج؛ وبذلك يكون َّقراؤنا قد َّأدوا أمانة
العلم ،وقاموا بفريضة النّصح ،وخدموا اإلسالم واملسلمني".1
األول :التزام ابن باديس الواقعية يف معاجلة
الح ُ
ويُ َ
مهمانّ ،
ظ يف هذا اخلطاب أمران ّ
الضالل العقائدي ،أل ّن معرفة الواقع يتطلّب من الفقيه أو املصلح معرفة ال ّداء قبل تنزيل
هذا ّ
التهور
ال ّدواء؛ والثاين :اإلسهام يف معاجلة هذا االحنراف العقائدي بطريق التدريج ال بطريق ّ
واحل ّدة .وقال ابن باديس راجياً ومتفائالً لعموم اخلري" :إ ّن املطّلع على أحوال األمم اإلسالمية
أحست بالعذاب ،وأخذت يف العالج ،وإن ذلك ،وإن كان
يعلم أ ّهنا قد شعرت بال ّداء ،و ّ
يبدو -اليوم -قليالً ،لكنه  -مبا حيوطه من عناية اهلل ،وما يبذل فيه من جهود املصلحني-
بإذن اهلل كثرياً".9
 4-11الدعوة إلى الشمول :من خصائص خطاب اإلصالح عند ابن باديس مراعاة
كل جماالت
الشمولية عند خماطبة اإلنسان ،وذلك من منطلق أ ّن اإلسالم رسالة لإلنسان يف ّ
وشؤون حياته ،ألجل ذلك مل يكن خطاب ابن باديس اإلصالحي مقتصراً على جانب و ٍ
احد
من جوانب احلياة البشرية ،وإّمنا حاول ابن باديس يف خطاباته استيعاب مجيع جوانب احلياة
تأمالً وتالوًة،
لعل كثرة تعامل ابن باديس مع القرآن الكرمي ّ
اليت ختدم اإلنسان يف كل أطواره ،و ّ
وتفسرياً وتطبيقاً ،هو الذي أكسبه هذه الشمولية ،أيضاً فإ ّن طبيعة الواقع الذي كان سائداً
يف اجلزائر وقتذاك دفعه للعمل هبذا املبدأ النّبيل.
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املتأمل يف تفسري ابن باديس جيد أ ّن خطابه اإلصالحي قد اتّسم بالشموليّة،
إ ّن ّ
ِ
ِ
ِ
ني( الذاريات .)11:قال
ولنقف اآلن عند قوله تعاىل :فَفُّروا إِ َىل اللَّه إِ ِّين لَ ُكم ِّمْنهُ نَذ ٌير ُّمبِ ٌ
السعي والعمل ،وتعاطي األسباب املشروعة
ابن باديس" :ليس املقصود بالفرار من الدنيا ترك ّ
لتحصيل القوت ،ورغد العيش ،وتوسيع العمران ،وتشييد املدنية ،بل املقصود الفرار من
شرورها وفتنتها ،وتناول ذلك كلّه على الوجه املشروع هو من الفرار إليه ،وال ّدخول حتت
ضل قوم فزعموا ذلك طاعة وعبادة ،فعطّلوا األسباب ،وخالفوا الشريعة ،وحادوا
شرعه .وقد ّ
عما ثبت من السنة ،وفيهم سئل إمام احلديث والسنة أمحد بن حنبل رمحه اهلل؛ سئل عن
ّ
قائل :أجلس ال أعمل شيئاً حىت يأتيين رزقي؟ فقال :هذا رجل جهل العلم :أما مسع قول
النيب " :إ ّن اهلل جعل رزقي حتت ظل رحمي" 1؟ وقوله" :تغدوا ِمخاصاً وتروح بِطاناً"؟! "9
ّ
يالحظ هنا أ ّن ابن باديس مل يقتصر على اخلطاب الوعظي يف تفسريه هلذه اآلية
َ
9
الكرامة كما هو ديدن بعض املفسرين  ،وإّمنا حاول أن خيرج من هذه الدائرة الضيّقة إىل دائرة

1
ظل
"جعل رزقي تحت ِّ
النيب صلى اهلل عليه وسلم قالُ :
رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ،عن ّ
محي ،وجعل ِ
ر ِ
والصغَار على من خالف أمري" .راجع :البخاري ،إمساعيل ،الجامع المسند الصحيح من
الذلَّة َّ
ُ
ُ َ

السري ،باب ما
أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط9119 ،9م) ،كتاب اجلهاد و ّ

الرماح ،مج ،9ص .911
قيل يف ِّ

 9ابن باديس ،في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير ،ص  .919-919واحلديث :رواه ابن ماجه من
حديث عمر رضي اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول" :لو أنكم توكلتم على اهلل حق
توكله لرزقكم كما يرزق الطير ،تغدوا ِخماصاً ،وتروح بِطاناً" .راجع :ابن ماجه ،حممد بن يزيد ،سنن المصطفى

 ،حتقيق :حممود حسن نصار( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1118 ،1م) ،كتاب الزهد ،باب التوكل واليقني،
ح  ،9119مج ،9ص .919
9
فسر الشيخ مجال ال ّدين القامسي هذه اآلية بقوله" :أي فُِّروا من عقابه إىل رمحته ،باإلامان به ،واتّباع أمره،
لقد ّ
فسر هذه اآلية بقوله" :أي فاجلئوا
والعمل بطاعته" .راجع :القامسي ،ج ،1ص 91؛ و ّأما أمحد مصطفى املراغي فقد ّ
إىل اهلل واعتمدوا عليه يف مجيع أموركم ،واتبعوا أوامره ،واعملوا على طاعته ،مث علّل األمر بالفرار إليه بقوله (إين لكم
أخوفكم عذابه الذي أحلّه هبؤالء األمم اليت قص عليكم
منه نذير مبني) أي إين لكم نذير من اهلل أنذركم عقابه ،و ِّ

مبني لكم ما جيب عليكم أن حتذروه" .راجع :املراغي ،مصطفى أمحد ،تفسير المراغي( ،بريوت،
قصصها ،وإين ّ
دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ،مج ،1ج ،91ص .11
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أوسع عندما حت ّدث عن أمهيّة اختاذ األسباب لتحصيل القوت ،ورغد العيش ،وتوسيع العمران،
وتشييد املدنية وهذا كلّه يشمل اخلطاب االجتماعي واالقتصادي والسياسي.
 4-12الدعوة إلى عفة اللسان والقلم :امتاز خطاب ابن باديس اإلصالحي بع ّفة قلمه
الرقيع .قال ابن باديس
الشتم والكذب واخليانة ،وع ّفة لسانه عن الفحش و ّ
عن ّ
الشتم البذيء ّ
السافلة ،وجناري
الصفات" :لو كنا نستطيع أن ننح ّ
عريه ووصمه بأقبح ِّ
ملن ّ
ط إىل تلك ال ّدركة ّ
احملررين يف أسلوهبم لقلنا هلم أهنم أنذال ،سفهاء ليس هلم ضمري ،وال يعرفون شهامة
أولئك ّ
نوجه هلم أمثال هذا الكالم ،فلنا آدابنا اإلسالمية،
وال كرامة ،لكننا ال نقول هلم هذا ،وال ّ
ولنا من شهامتنا العربية ما امنعنا عن االنغماس يف مستنقعهم النّنت" .1وقال أيضاً" :على
ال ّداعي إىل اهلل واملناظر يف العلم ،أن يقصد إحقاق احلق وإبطال الباطل ،وإقناع اخلصم باحلق
وجلبه إليه؛ فيقتصر من كل حديثه على ما حيصل له ذلك ،ويتجنّب ذكر العيوب واملثالب،
ولو كانت هنالك عيوب ومثالب؛ اقتداء هبذا األدب القرآين النّبوي يف التجاوز مما يف القوم
وتعد على اخلصم
عن كثري ،ويف ذكر العيوب واملثالب خروج عن القصد وبعد عن األدبٍّ ،
وإبعاد له ،وتنفري عن االستماع والقبول ،ومها املقصود من الدعوة واملناظرة".9
مر معنا سابقاً ذكر إنكار ابن باديس تلميحاً ال تصرحياً 9على من زعموا أ ّن
لقد ّ
كمال التعظيم هلل ينافيه أن تكون العبادة معها خوف من عقابه ،أو طمع يف ثوابه ،ويف هذا
يقول ابن باديس" :هذا كلّه دون أن نصّرح بشخص وال بطائفة؛ أل ّن الكالم مع القول
حيب هو اليوم التظاهر بال ّدفاع
وال ّدليل ،فأىب حضرته إالَّ أن ّ
حيمل كالمنا على طائفة خمصوصة ّ
تطرق من ذلك إىل رمينا مبا يناسب غرضه من اجلراءة وقالّة النّصيحة ،والتطاول
عنها ،مث ّ

 1الطاليب ،ابن باديس حياته وآثاره ،ج ،9ص .991-911

 9ابن باديس ،في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير ،اآليتان 11 :و 11من سورة املائدة ،ص .991
9
يتفوه باسم املخالِف يف ّأول األمر ،ولكن ملا أىب املخالِف إال العناد والتطاول على
يالحظ بأ ّن ابن باديس مل
َ
ّ
ّ
الصواب.
ّ
اضطر ابن باديس إىل ذكر امسه حتذيراً للنّاس من أفكاره اليت حادت به عن طريق ّ
احلق وعلى األئمة ّ
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األئمة إىل ما يريد أن يصفنا به؛ ليقول القارئ إ ّن حضرته موصوف بض ّده ،وربّك أعلم
على ّ
بتلك األوصاف وأهلها".1
ِ
متأدباً مع خمالِفه؛ فتارةً يدعوه بالشيخ،
إ ّن القارئ هلذا املقال يالحظ أ ّن ابن باديس كان ّ
يقول ابن باديس مثالً" :واآلن نعطف بالكالم على مقال الشيخ وحنصره يف مواضع" ،9وتارًة أخرى
1
9
9
احلق يكفي هذا
احلق أ ّن حضرته"  .ويف ّ
خياطبه قائالً" :فأىب حضرته" " ،لكن حضرته" " ،ويف ّ
الشتم واخليانة ،وع ّفة لسانه عن الفحش والتّطاول.
دليالً على ع ّفة قلم ابن باديس عن ّ
 4-13الدعوة إلى المرونة في الجزئيات والثبات في الكليات :من خصائص خطاب
اإلصالح اإلسالمي عند ابن باديس املرونة يف اجلزئيات والفروع ،والثبات يف الكليات
يرحب بكل جديد يأيت من الداخل أو من اخلارج شريطة أالَّ
واألصول ،كان ابن باديس ّ
ٍ
إسالم،
األمة اجلزائرية مبا يف ذلك من
يتصادم هذا اجلديد مع ثوابت اإلسالم ،وثوابت ّ
ٍ1
يخ ،وه ٍ
ائد و ٍ
أخالق حسنة .مث َّ
إن هذه الثوابت والكليّات
وية ،وعو َ
وعروبة  ،وحضارةٍ ،وتار ٍ ُ
الركائز األساسية اليت ال ينبغي التنازل عنها ،أو النّظر فيها بغية الرتاجع عنها مهما
هي من ّ
يكن من أمر ،ألنّه بزواهلا واندثارها ال بقاء ملعىن العروبة ،والقرآن واإلسالم يف اجلزائر .ويف
معرض حديث ابن باديس عن أمهيّة االجتهاد يقول" :ال نعتمد يف إثبات العقائد واألحكام
للنيب  من احلديث الضعيف؛ ألنّه ليس لنا علم به ،فإذا كان احلكم ثابتاً
على ما ينسب ّ
باحلديث الصحيح مثل قيام الليل ،مث وجدنا حديثاً يف فضل قيام الليل بذكر ثواب عليه مما
ير ّغب فيه جاز عند األكثر أن نذكره مع التنبيه على ضعفه الذي مل يكن شديداً على وجه
الرتغيب ،فما مل يثبت بال ّدليل الصحيح يف نفسه ،ال يثبت مبا جاء من احلديث الضعيف يف
 1ابن باديس ،في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير ،اآليتان 11 :و 11من سورة الفرقان ،ص .911
 9املصدر السابق ،اآليتان 11 :و 11من سورة الفرقان ،ص .911
 9املصدر نفسه ،اآليتان 11 :و 11من سورة الفرقان ،ص .911
 9املصدر نفسه ،اآليتان 11 :و 11من سورة الفرقان ،ص .911
 1املصدر نفسه ،اآليتان 11 :و 11من سورة الفرقان ،ص .911
 1العروبة هنا تشمل القومية العربية ،واللغة العربية.
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ذكر فضائله ،باتفاق من أهل العلم أمجعني" .1وهنا فيه إشارة على ضرورة احملافظة على
الكليات اليت ال تثبت إال باألدلّة الصحيحة.

 -5الخاتمة

هكذا إذن كان ابن باديس ابن زمانه ،يعيش مع واقعه ،ويدور معه حيث دار ،وما تعدُّد
خصائص اخلطاب اإلصالحي عنده إال دليالً على سعة أفقه ونضوجه الفكري.
لقد حاول ابن باديس يف خطابه اإلصالحي الواضح والشامل تقدمي اإلسالم بطريقة
صحيحة مبنيّة على نقل صحيح وعقل صريح مع مراعاة مقتضيات الزمان واملكان واحلال.
هذه الواقعية اقتضت من ابن باديس الثبات يف الكليات والتيسري يف اجلزئيات واحلفاظ على
الرتحاب
األهداف مع التنويع يف وسائلها ،ومن َمثَّ االنتفاع بكل ما هو جدي ٌد بال ذوبان ،و َّ
تعصب ممقوت ،ومجود مذموم ،وضالل َمن ُكور.
بكل شيء نافع وصاحل ،واالستياء من كل ّ
وقد توصل الباحث خالل دراسته خلصائص اخلطاب اإلصالحي يف تفسري ابن
باديس إىل ثالث عشرة خاصيّة ،هي :ال ّدعوة إىل استخدام القرآن والسنة ،ال ّدعوة إىل الفهم
الصحيح والعمل املستقيم ،ال ّدعوة إىل إصالح النفوس ،ال ّدعوة إىل االجتماع والتعاون ،ال ّدعوة
الشورى ،ال ّدعوة إىل الوحدة واالحتاد ،ال ّدعوة إىل طلب العلم الصحيح ،ال ّدعوة
إىل النّظام و ّ
التدرج يف التغيري ،ال ّدعوة
حب الوطن ،ال ّدعوة إىل الوضوح يف الفكرة ،ال ّدعوة إىل الواقعية و ّ
إىل ّ
إىل الشمول ،ال ّدعوة إىل ع ّفة اللسان والقلم ،وال ّدعوة إىل املرونة يف اجلزئيات والثبات يف
الكليّات.
الشيخ عبد احلميد بن باديس مل يأل جهداً يف خدمة اإلسالم
شك أ ّن ّ
هذا وال ّ
الروح إىل باريها .قال سعيد
والقرآن ولغتهما بكل الوسائل املتاحة يف عصره إىل أن أسلم ّ
الصاحلي" :وإن أنس ال أنسى موظّفاً سامياً فرنسياً استدعى الشيخ عبد احلميد رئيس اجلمعية
فقال له :إما أن تقلع عن هذه األفكار وإال أغلقنا املسجد الذي تنفث فيه مسومكم ض ّدنا.
فأجابه :لن تستطيع ذلك ،وبعد حوار قال له الشيخ :فأنا إن كنت يف عرس علمت احملتفلني،
 1ابن باديس ،في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير ،اآلية 91 :من سورة اإلسراء ،ص .111
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وإن كنت يف مأمت وعظت املعزين ،أو يف القطار علمت املسافرين ،أو يف السجن أرشدت
فاألمة استجابت لداعي اهلل حيييها ،وخري لكم
املسجونني ،فأنا معلم مرشد يف مجيع امليادينّ ،
تتعرضوا هلا يف دينها ولغتها".1
أن ال ّ
إ ّن هذا فيض من غيض ،ونطفة من جلّة ،مما كان ينبغي أن نق ّدمه يف هذه ال ّدراسة
عن خصائص اخلطاب اإلصالحي البن باديس ،مهندس النّهضة اإلسالمية العلمية باجلزائر،
وواضع اللَّبِنات األوىل الندالع اجلهاد املبارك .وأهم من ذلك كله إنه كان سبباً يف تثبيت
ُهوية اجلزائر اإلسالمية والعربية يف وجه االستعمار الفرنسي.
الشيخ عبد احلميد بن باديس مدى األيّام ما قرئت صحيفة ،وجزاه عن
رحم اهلل ّ
هم هذا اجلهد ،وعليك
اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء إىل يوم ال ّدين .وهلل احلمد واملنّة .اللّ ّ
حممد وعلى آله وصحبه وسلّم .واهلل من وراء القصد وهو
التّكالن ،وصلّى اهلل على سيّدنا ّ
يهدي السبيل .واحلمد هلل رب العاملني.

1
السحمراين ،أسعد ،مالك بن نبي مفكرا إصالحيا( ،بريوت ،دار النفائس ،ط1181 ،9م) ،ص  .11نقالً
عن :الصاحلي ،سعيد ،كفاح الشعب الجزائري ( ،الكويت ،جملة اجملتمع ،العدد  99 ،199صفر 1919ه 91 ،
مارس 1119م) ،ص .11
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