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 مقدمة
شكَّل القرآن الكرمي الركيزة األساسية اليت استند إليها الشيخ عبد احلميد بن باديس يف مشروعه النهضوي الذي  

ة أشرفت على االندثار حتت ضربات املستعمر الفرنسي الذي استهدف دينها ولغتها كان يهدف من ورائه إىل إحياء أم
وقد بدا واضحا منذ الوهلة األوىل أن حركة النهضة واإلصالح اليت قادها تعتمد اعتمادا  .  وتارخيها باملسخ واحملو والتشويه

ب األزمة احلضارية اخلانقة اليت تعصف كليا على القرآن الكرمي من خالل تدبّره واستنطاق آياته للوقوف على أسبا
 . باجملتمع اجلزائري وتكاد متحو أثره من الوجود، واستلهام احللول الكفيلة حبلها وبث الروح من جديد يف كيان حيتضر

وتدبره بطريقة تدرجيية  ويف سبيل حتقيق هذا اهلدف الكبري اختار ابن باديس إسرتاتيجية متميزة يف فهم القرآن
من  صلةختم خالهلا تفسري القرآن تدريسا عن طريق سلسلة متوا( 9111إىل  9191من )بة ثالثة عقود قرا امتدت

الدروس اليومية، حاول أن يقف ـ أثناءها ـ وقوفا متأنيا أمام النصوص القرآنية وأن يغوص يف أعماقها الستخراج معانيها 
ربطا عمليا هبا حىت يكون القرآن هو احملّرك الذي يبعث فيه  البعيدة ومقاصدها الكربى، ومن َثمَّ يربط اإلنسان اجلزائري

 . تيار النهضة ويوقظ يف داخله إرادة التغيري
وقد كان يؤمن من خالل انتهاج هذه اإلسرتاتيجية إميانا صادقا أن بناء الرجال ـ يف هذه املرحلة احلرجة من حياة 

القرآن الكرمي يف عشرات اجمللدات يف فرتة زمنية قصرية كما فعل  األمة ـ أوىل من تأليف الكتب، إذ كان بإمكانه أن يفسر
غريه من املفسرين نظرا ملا حباه اهلل به من العلم الواسع والذكاء احلاد والنظر الثاقب، ولكنه آثر إعادة الفعالية احلضارية 

ذه املهمة النبيلة أن يفين عمره كله يف لإلنسان اجلزائري باعتباره مفتاح التغيري وأساس البناء احلضاري، وقد تطلبت منه ه
 . القيام هبا

سرتاتيجيته يف تدبر القرآن وفهمه وبني اواجلدير بالذكر يف هذا املقام أن ابن باديس قد ربط ربطا حمكما بني 
تفصيل فلم يكن مهه حمصورا يف رصد األقوال واستعراض اآلراء و . األبعاد العملية التطبيقية اليت تشحذ فعالية اإلنسان

املناهج وطرح قضايا االختالف واالهتمام الزائد بعلوم الوسائل والعناية بالفروع على حساب األصول كما هو حال 
أغلب املفسرين، بل إنه انتقد انتقادا الذعا مجيع املناهج الرتبوية والتعليمية اليت كانت تنتهجها املعاهد واجلوامع اإلسالمية 

ىل حتويل التوجيهات القرآنية إىل ابتعادها عن مصدر اهلداية األساسي، وإمنا كان يرمي إيف وقته وعاب عليها جفافها و 
سرتاتيجيته يف فهم القرآن وتدبره إسرتاتيجية فريدة على مستوى اعملية تصنع واقعا جديدا، وهذا ما جعل  سلوكيات

 . العامل اإلسالمي
صلحني الذين أكربوا جهوده يف بعث النهضة العربية وقد شهد له هبذا التمّيز والتفرد كوكبة من العلماء وامل

وتقويض أركان املشروع الصلييب االستعماري من خالل دروسه القرآنية اليت أينعت وآتت أكلها طيبا  ،اإلسالمية يف اجلزائر
العالمة  الحنكتفي هنا بشهادة رفيقه يف اإلصيف جيل الثورة التحريرية الكربى اليت طهرت البالد من أرجاس احملتل، و 

ذوق خاص  - رمحه اهلل -كان لألخ الصديق عبد احلميد بن باديس : "الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي الذي قال عنه 
يف فهم القرآن كأنه حاسة زائدة ُخصَّ هبا، يرفده ـ بعد الذكاء املشرق، والقرحية الوقادة والبصرية النافذة ـ بيان ناصع 
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رأي بـمَنم عليه كل أعماله يف العلم واإلصالح والرتبية والتعليم وهو أنه ال فالح للمسلمني  وله يف القرآن...واطالع واسع
 ".إال بالرجوع إىل هدايته، واالستقامة على طريقته

يان مركزية القرآن وب ،اإلصالحية جتربتهو ابن باديس حياة احملطات البارزة واملهمة يف  تتبعإىل  وهتدف هذه الورقة
، هها تدبر القرآن الكرمي وفهمه عنداألبعاد والدالالت اليت يكتسيو  واألمهية املفهوم، واستجالء ضويه النهمشروع يف

، اليت يعتمد عليها منهجه يف التدبر من خالل جمموعة من القواعد واألجبديات ورصد املعامل الكربى السرتاتيجيته
، واالنتهاء بتقييم هذه اإلسرتاتيجية وحماولة االستهداء سيوالوقوف على دور تدبر القرآن يف بناء املشروع النهضوي البادي

 .     هبا اليوم للخروج باألمة من حالة املغلوبية احلضارية اليت تتخبط فيها
 : رائد النهضة العلمية واإلصالحية باجلزائر ابن باديس: أوال 

، بل إنه الغرة  احلديث ن أعالم اجلزائر يف العصرعلم بارز م( م9191 -9881)عبد احلميد بن باديس 
حرجة جدا من تاريخ ولد ابن باديس يف فرتة  . ي قاد جحافلها حنو النصر املبنيالفارس الذالالمعة يف جبني هنضتها و 

ي عاث ه يف براثن االستعمار الفرنسي الذ، فقد جاء إىل الدنيا بعد مرور قرابة سبعني سنة على وقوع بالداجلزائر املعاصر
تقشعر منه األبدان ويندى له   أهلك احلرث والنسل، وقمع الثورات العديدة اليت قاومته قمعا دمويا وحشيافيها فسادا ، و 

وهي القوانني الرهيبة اليت كانت تـُْعرف بقوانني  جبني اإلنسانية خجال ، وسلط على الفرد اجلزائري قوانينه اجلائرة
، وجفف منابع ثقافته وجردته من أمالكه فسحقه الفقر، الكرامةاليت قتلت فيه كل معاين اآلدمية ومشاعر  ( )األندجينا

وأصبح تعّلم العربية جرمية تصل إىل حد اخليانة العظمى ، حيث أصدر أحد  فغرق يف دياجري اجلهلالعربية اإلسالمية 
ا أجنبية ويعّد تعليمها ونشرهبيانا مينع فيه منعا باتا تعليم اللغة العربية ويعتربها لغة  م 9111عام  وزراء الداخلية الفرنسية

على مشارف القرن  ـ وهواجملتمع اجلزائري وأضحى  ،( )"حماولة عدائية لصبغ اجلزائر بالصبغة العربية: " بني أبناء اجلزائر
كما وصفه الشيخ حممد   ، وال يدري ما يدور حوله من أحداث احلياةمسلوبا ال ميلك من أمره شيئا العشرين ـ حمطما

كم ما يريد وال يفقه ، ال حيي الغيبة واملشهد يف تقدير حياتهغثاء من األناسي كغثاء السيل املتساو : " راهيمي البشري اإلب
املستقبل فهو ال يفكر يف  ، ومعَنه معَن املاضي فهو يعيش بال ماضي، قد حمت األحداث من خمّيلتما يراد به
  . ( )"مستقبل

طبعه  الذي يرر امل هذا الواقع فل  أم ، وعندما بلغ رشده يه على احلياةفتح ابن باديس عينيف هذه الظروف العصيبة 
حييط به من كل  بصبغة اجلهل والفقر واالستعباد واالستغالل ي بطابع الظلم والقهر والذل وصبغهاالستعمار الفرنس

فاحلقوق معدومة، من أغرب وأفتك األزمات، كانت اجلزائر يف تلك األوقات تعاين أزمة : " ه بقوله ، وهو يصفجانب
جيتمع ثالثة من املسلمني حىت يكون البوليس واملظامل مرهقة، والضرائب فادحة، واألحكام الزجرية قاسية رهيبة، وال يكاد 

                                                           
باديس  الشيخ عبد احلميد بن : و.   119ص .  9191.  2ط. دار الكتاب اجلزائري . أمحد توفيق املدين .  ئرااجلز كتاب : راجع  - 9

 01إىل  01ص .  9189.  1ط . اجلزائر . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . رابح تركي . رائد اإلصالح والرتبية يف اجلزائر 
 911ص .  9101. القاهرة . دار اهلالل . حممد علوي الشريف وآخرون : ترمجة . جانسون  سيوفرانسكوليت . اجلزائر الثائرة  -  
 990ص . م  9118.  9ط . اجلزائر . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  .اهيمي البشري اإلبر  آثار الشيخ حممد - 1
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حتّرك ُعدَّ ثائرا مقاوما اخلنوع واالنزواء، ومن تكّلم أو ت النفوس لفم وقد احنطت األخالق جتاه هذه النكبات، وأم . رابعهم
اعية الراقية واملكانة االجتم ،الوفرية والثروة ،تتمتع باجلاه العريضوعلى الرغم من نشأته يف عائلة أرستقراطية . ( )"للسلطة 

ده شبح احملو واملسخ احلضاري حفر ويرتصّ  ،املهانةع كؤوس ويتجرّ  ،ي يرسف يف أغالل األسرإال أن جرح شعبه الذ
 . ة ملواجهة احلياة يعد العدّ  امضجعه وهو ال يزال شابا يافع ، وأقضّ عميقا يف قلبه

وحياة اجلهاد واملواجهة  ،خيرّي نفسه بني حياة الدعة والراحة أن -بعد أن أهنى رحلته العلمية  -وهذا ما حدا به 
يقول  ،أن خيدمه حىت آخر نـمفمس فيهونذر نفسه  ،شعبه واملشقة واملعاناة ، فاختار عن قناعة تامة أن يقف يف صفّ 

واتصلت فيها بشيخي األستاذ محدان لونيسي ( م9191عام )املدينة املنورة  أذكر أين ملا زرتُ : " قفمصّورا هذا املو 
، املنورة وقطع كل عالقة يل بالوطنوشيخي حسني أمحد اهلندي أشار عملميَّ األول باهلجرة إىل املدينة  ،املهاجر اجلزائري

رأي الشيخ فحّقق اهلل . فيه والعربية بقدر اجلهد الوطن وخدمة اإلسالم ـ بالعودة إىلوأشار عملميَّ الثاين ـ وكان عاملا حكيما 
اس اإلسالم والعربية والقومية جبميع مدعماهتا يف هذا ، ورجعنا إىل الوطن بقصد خدمته، فنحن ال هناجر، حنن حرّ الثاين
، وتسامت نفسه وعظائم املهمات عمالوبدأ حياة حافلة جبالئل األ ،احلياة اهلادئة والعيش الرغيدودّع  وبذلك. (2)"الوطن

العوائق والتحديات ما تنوء حبمله وواجه من  ،ل من الصعابوحتمّ  ،ل من اجلهودفبذإىل آفاق اهلدف الذي يسعى إليه 
 .اجلبال 

  أخضع ابن باديس ـ بنظرته الثاقبة وذكائه احلاد واستئناسه مبشورة أساتذته ورفاقه املقربني ـ الواقع اجلزائري
ح لديه أن أجنع دواء هلذا حىت ترجّ  ،واستفرغ اجلهد يف العثور على الدواء ،حيص والتحليل، ووضع يده على الداءللتم

ضمرت فيها ، وإحياء النفوس بالعلم ، وبعث املعاين اإلنسانية اليت ي هو املرابطة على اجلبهة الثقافية الواقع املريض املرتدّ 
األمل يف األرواح اليت قتلها اليأس فاستنامت  ، وبثّ احلقيقية االشعب بقيمتهوتبصري مجوع ، من طول القهر واإلذالل

 " .نأكل القوت وننتظر املوت"لواقعها البائس ولسان حاهلا يقول 
، ئرية احلديثة اليت قلبت املوازينمن هنا بدأت الرحلة املباركة البن باديس يف وضع حجر األساس للنهضة اجلزا

، وجعلت كل اجلهود اليت بذهلا طيلة ار، وخلطت أوراق االستعماملارد اجلزائري من حتت الرمادت وبعث ،وغرّيت األوضاع
على مستوى الفرد وقلب األوضاع السلوكية ذلك أن قدرة التعليم على غرس القيم : " قرن من االحتالل هباًء منثورا

لذلك كان اجتاه ابن باديس إىل تعليم الناس هو واجملتمع ، وقلب األوضاع السياسية واالقتصادية أمرا ال ينكره أحد ، و 
 .(1)"جهده دون حصاد نافع آخر ألضاع الفرصة وضّيعم  الصواب بعينه، ولو اختار منفذاً 

 ،استهل ابن باديس عمله اجلبار يف هدوء وسكون، حيث مجع حوله رواد املساجد من رجال ونساء وأطفال
، وكان سرية والوعظ واإلرشادبة والقراءة وحفظ القرآن والفقه والتفسري والص لكل فئة دروسا تناسبها يف تعليم الكتاوخصّ 

واليت  لزم نفسه هبال الدروس اليومية العشرة اليت أليتمكن من إكما ؛من سواد ليله اذلك يستغرق منه بياض هناره وجزءً 
                                                           

 911ص .  1ج .م  9189هـ ـ  9910.  9ط . اجلزائر. قسنطينة . دار البعث . آثار اإلمام عبد احلميد بن باديس  - 9
 9111عدد أكتوبر .  100ص .  91مج .  8ج . الشهاب  -  2
 11ص .  9ط . تونس  .صالح الدين اجلورشي . صالح جتربة يف اإل - 1
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رها بعقائد اإلسالم واألضاليل ، وينوّ  ر العقول من اخلرافات والبدعحيرّ  ،(9)الليليبدؤها من بعد صالة الفجر إىل منتصف 
 .وآدابه وأخالقه وفضائله

وقدرة على ونبوغا  وينتدب من يرى فيه ذكاءً  ،وظل يتابع تالمذته الكبار والصغار بالتعليم والتوجيه والتهذيب 
أزره  وشدّ  ،(2)ةلدروس مماثل لينشئ بدوره حلقاتأو يبتعثه إىل مكان إقامته  ،يف مساجد أخرى ليعينه يف مهمتهالعمل 

خالل هذه املرحلة ثلة من أبناء اجلزائر الذين خترجوا من معاهد احلجاز والقاهرة وتونس ووجدوا هذه احلركة العلمية املباركة 
 .مدهنم وقراهمببطء وثقة فاتصلوا بصاحبها ووضعوا أيديهم يف يده وحذوا حذوه يف نشر العلم وإرشاد الناس يف تسري 
ا رفيقا هادفا يف أوساط الطبقات الشعبية اليت هرعت إليه  ل قرابة عشرين سنة يبث العلم متطوعا بث  على هذه احلا وظلّ 

، ت بني الناس روح جديدة مل يعهدوها من قبلرم وسم  ،رت األذهان، وتنوّ حت العقول، فتفتّ نبع املاءكما يهرع الظمآن إىل 
ل الذل واالستعباد تلملم أشالءها املمزقة وتنظر إىل الغد مة املسحوقة حتت أثقاوبدأت شخصية الفرد اجلزائري احملطّ 

 .استبشاربتفاؤل و 
واليت تتمثل يف تأسيس  بن باديس، العمل احلضاري الكبري الذي أجنزه عبد احلميدَث جاءت املرحلة الثانية من 
لصاخبة واالستفزازية اليت وهو التاريخ الذي تزامن مع االحتفاالت ا م،9119سنة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 

يف القضاء على  ا، واإلعالن عن جناحهنظمتها حكومة االحتالل الفرنسي لالحتفال مبرور مائة سنة على غزو اجلزائر
من بلوغنا مئة سنة يف  االحتفاالتال تظنوا أن هذه : " ح أحد الساسة الفرنسيني بذلك قائال، حيث صرّ اإلسالم فيها
هو تشييع أال فلتعلموا أن مغزى هذه املهرجانات . يه ثالثة قرون ومع ذلك خرجوا منهلرومان قبلنا ف، فقد أقام اهذا البلد

 . (1)"جنازة اإلسالم هبذه الديار
للتصرحيات االستعمارية يؤكد أن  امضاد ا، وإعالنرد فعل عملي على هذه االستفزازاتفكان ظهور اجلمعية 

وكان . كتمت أنفاسه طوال هذه الفرتة ال يزال يتنفس اإلسالم وحييا بهسية و الشعب الذي سحقته اآللة العسكرية الفرن
ستفيد فيه من مجيع رناجمه اإلصالحي يف إطار قانوين يفرصة عظيمة البن باديس ليطبق ب ـ من جهة أخرى ـظهورها 

، فنشطت ـ يف هذه املرحلة ـ حركة قة اليت أفرزهتا املرحلة األوىل من التكوين العلمي الذي أشرف عليه بنفسهالطاقات اخلالَّ 
، والنوادي واجلمعيات اخلريية، لة عن إدارة االحتالل الفرنسي، واملساجد املستقاملدارس النظامية العربية احلرة تأسيس

ميوج وأصبح اجملتمع اجلزائري  واملؤرخني ، وإصدار الصحف اليت ترعى األقالم الناشئة من األدباء والشعراء واخلطباء
 . واحليوية كخلية النحل اطبالنش

أربكته هذه املوجة من اليقظة وفاجأته بعمقها واتساعها إال أنه مل وعلى الرغم من أن االستعمار الفرنسي قد 
والنهضة كانت قد حفرت عميقا يف  ،لكن الوقت كان قد فات، ربتها بكل ما أتيح له من الوسائليْأُل جهدا يف حما
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على حنو مل يفطن له املستعمر أول  باديس اإلصالح سهال هّينا، وانتهى به صارما ممتنعابدأ ابن : "األرض اجلزائرية 
لقد أراد أن حياصر اجلزائر مبحو شخصيتها العربية اإلسالمية، فحاصره . األمر، ومل يستطع القضاء عليه بعد أن مّت بالفعل

 . (9)"عجزةباجلزائر العربية املسلمة اليت ميكن القول بأهنا جنت مبابن باديس 
يف  احلياة الكرميةيدافع عن إجنازات الشعب وحقه يف كالطود الشامخ يف وجه هذه املؤامرات  ووقف ابن باديس  

وكانت له مع اإلدارة ، البناءإخوانه من العلماء ورفاقه يف ، ومن ورائه ومقوماته احلضارية اإلسالمية شخصيته ظل 
، منها رفضه لقرار فرنسي بغلق مدرسة عربية وحتويلها لتعليم الفرنسية حبجة يخسجلها له التار االستعمارية مواقف خالدة 

الفرنسية وُتطرد  ال ميكن أن حتلّ : " ليم هبا وقال ملن جاء ينفذ األمرملزاولة التععدم حصول أصحاهبا على رخصة قانونية 
من هذه املدرسة حىت خترج روحي من  لن خترج العربية، و لتعليم العربيةسها الشعب بأمواله العربية من مدرسة أسّ 

جبمعية العلماء بعد أن قدمت مجلة من  9111عام  ، ومنها رّده القوّي على حتّرش الصحافة الفرنسية (2)"جسدي
املطالب لتحسني أوضاع اجلزائريني االقتصادية واالجتماعية والدينية، وتنبيهه غالة املعّمرين إىل أن الزمن الذي كان فيه 

ين ما مل يسؤْ : "زائري مطأطئ الرأس ذليال خائفا قد وىّل إىل األبد بربكة النهضة القرآنية اليت سرت بني أفراده الشعب اجل
ألن ذلك دليل حصول ما قصدته من تأثري احلق والصدق فيمن مل يتعّودوا  ؛من عبارات احلقد والتحريش عّلقتم به عليه 

إخالصا ألمتكم ووطنكم ، كما كنت أنا على ذلك ما دمتم ترونه لومكم وال أ. مساعه من املسلمني اجلزائريني أمثالكم
وإمنا أريد أن أحقق لكم أن حتريشكم ال خييف صغارا من تالميذنا، فمن باب أحرى . خملصا يف منشوري ألميت ووطين

 .  (1)"وأوىل أن ال يكون له أدىن تأثري يف كبارنا يف السري على خطتنا إىل غايتنا
، ، بل استغل كل حلظة إلجناز عمل وكأنه يسابق الزمن خالل هذه املرحلة دقيقة من وقته باديس ومل يهدر ابن

، ويكتب افتتاحيات جملة الشهاب ويسافر إىل خمتلف املدن فكان كثري احلركة جممَّ النشاط، ال يتأخر أبدا عن دروسه
، أو ليؤسس مدرسة جديدة أو مسجدا أو معية فيهااجلوالقرى اجلزائرية بالليل حىت ال يضيع منه النهار ليتفقد أحوال 

، وكان له يف كل شرب من أرض اجلزائر (9)أو ليلقي حماضرة يف حفل أو درسا مبناسبة دينية ناديا أو ليصلح بني املتنازعني
ن ، نعم أخدمه وأدرجه حىت ال يكو ي وكل عقلي خلدمة وطين، كل حواسأنا رجل مسلم ورجل وطين: " يقول وكان  أثر،

ربه وهو يف أوج نشاطه وقمة عطائه، وكان من أجّل لقي وظل متوهجا كالشعلة إىل أن . (0)"هناك اندحار وال اهنيار
" الشهاب"لة جمل هتوقيفختمه لتفسري القرآن الكرمي تدريسا ، ومن أروع مواقفه يف أخريات أيامه أعماله قبل وفاته بقليل 

ىّت ال يضطّر حتت الضغط االستعماري وظروف احلرب العاملية الثانية أن ح ،عن الصدور وكانت من أحّب أعماله إليه
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 لو طلبت مين: " إخالصا ملبدئه الذي عرّب عنه مبقولته الشهريةينشر فيها ما ال يرضاه هلا ممّا تفرضه إدارة االحتالل عليه 
 .(9)"فرنسا أن أقول ال إله إال اهلل ما قلتها

انتشل أمة من موت حمقق كان ، و يشرف على اهلالكد أن أحيا شعبا كان رحل ابن باديس عن هذه الدنيا بع
اليت ال تصلح إال  هلم الطغيان االستعماري إىل قطيع من املخلوقاتبعد أن حوّ ، وأعاد للناس األمل يف احلياة يرتبص هبا

اجلزائري حتت لوائها َث  خلدمة األسياد، وهو الذي وضع حجر األساس املتني للنهضة املباركة اليت طوت أبناء الشعب
االحتالل الفرنسي ملدة قرن ونصف قرن من حريته اليت رهنها ليخوض حربا طويلة ومريرة وقاسية ويْفتكَّ أّهلته فيما بعد 

ما ر فيه ويفجّ  ،ليؤلف من الشعب ما عجزت عنه األيدي املهزوزة: " لقد ابتعثه القدر .ر أرضه من أرجاسه ويطهّ  ،الزمان
 .(2)"عقول املتحجرةقصرت عنه ال

 :مركزية القرآن في المشروع النهضوي عند ابن باديس : ثانيا 
قراء ودفعه والده إىل أحد أكرب ال وقت مبكر جدا ، حينما كان صبيابدأت عالقة ابن باديس بالقرآن الكرمي يف 

وهو يف الثانية عشر من  وختمهليحفظ على يديه القرآن فأبدع يف حفظه وحسن ترتيله  ؛آنذاك الشيخ حممد املداسي
 (1)ملدة ثالث سنواتمه إلمامة املصلني يف اجلامع األكرب يف صالة الرتاويح ، مما أثار إعجاب شيخه الذي قدالعمر

اختارهم له والده بعناية  الذين َث عّمق هذه العالقة ووّطد أركاهنا مشاخيه. وهو ال يزال يف هذه السن املبكرة متتاليات
يعلق عليه آماال عريضة ، وكان يربأ به أن ينخرط يف سلك التعليم النظامي الذي كانت تشرف عليه ألنه كان فائقة 

يا عبد احلميد أنا : " بنّي له بوضوح ما ينتظر منه فقال له ، و سلطات االحتالل خوفا عليه من تبعاته وعواقبه الوخيمة
ا إال لبيت طلبك كلمح البصر فاكفين أمر اآلخرة ، كن أكفيك أمر الدنيا ، أنفق عليك وأقوم بكل أمورك، ما طلبت شيئ

 . (9)"الولد الصاحل العامل الذي ألقى به وجه اهلل 
وقد لقي هذا االهتمام والرعاية اخلاصة نفسا شفافة لدى ابن باديس ، وروحا متطلعة إىل املعايل ، وذكاًء وقادا 

ن لديه وعي عميق بأن مهمة نبيلة تنتظره فعكف على طلب يستوعب أبعاد الواقع ويدرك إدراكا جيدا متطلباته ، فتكوّ 
فتحوا له صدورهم وبذلوا له أساتذة أجالء يف جامع الزيتونة بتونس شيوخا و العلم وشغف باالستزادة منه ، وقّيض اهلل له 

ف القضايا العلمية العلم والنصح ملا ملسوا فيه من خمايل النبوغ ، إذ كان يدخل معهم يف نقاشات عميقة وواعية حول خمتل
أسهموا بقسط وافر يف بث روح النهضة وإرادة ، كما  (0)واألحداث املستجّدة فيجد لديهم ما يروي نفسه العطشى

                                                           
 91ص . م  9111.  2ط . اجلزائر . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . حممد امليلي . ابن باديس وعروبة اجلزائر  - 9
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 91ص .  9189. املؤسسة الوطنية للكتاب .  حسن عبد الرمحن سلوادي. عبد احلميد بن باديس مفسرا  -  1
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، وساعدوه على التخلص من بقايا  (9)صالحيةمع ما كان يشهده املشرق العريب من حركات إ التغيري يف نفسه متاشياً 
الواسعة ، وحّلق يف مساء التفكري احلر اإلجيايب الذي  والنبوغ فتحت له أبواب اإلبداعالتقليد وتقديس الرجال وأقواهلم فان

إىل القيمة احلضارية اليت تكمن يف القرآن الكرمي  (2)، ونّبهه شيخه حممد النخلييساير حركة احلياة املتغرّية على الدوام 
 روعه أن القرآن كتاب حياة وكتاب هنضة وكتاب ، فهذا الشيخ هو الذي بث يفت وجهة حياته واتضحت له أهدافهفتغريّ 
ستاذ أن القرآن صفاته تلك من يوم عرفت من األ: " ، يقول ابن باديس ية وعمران وكتاب هداية للسعادتنيمدن

ارت كلمة ـ، وصاتـات هذه الصفـا فيه من مقتضيـلب م، وأطتلك صفاتهل وأدرسه باعتباره كتاباً أمقْـرمُؤُه ، أخذت الصفات
 .(1)"قرآن عندي هلا معَن غري الذي كان هلا  طالب

 ،تفاعل هذا الزاد العلمي الغزير الذي انطوت عليه جوانح ابن باديس مع مؤهالته النفسية وقدراته العقلية الفذة
طقها ، َث عكف عليها حيللها ويستناجلوانب للواقع اجلزائري البائس فاستطاع أن يرسم صورة متكاملة ،واستعداداته املتمّيزة

وجيّنبها مغّبة املوت احلضاري الذي يرتبص هبا ،  ،ليعثر يف ثناياها على مفتاح احلل الذي يصل باألمة إىل بر األمان
خباصة وأن املشروع الصلييب االستعماري كان قائما على قدم وساق يستعجل جين مثرات قرن كامل من اجلهود القتالع 

عة فرنسية ، فوجد أن الدواء الشايف يكمن يف العودة إىل القرآن الكرمي ومّد ويل اجلزائر إىل مقاطالشعب من جذوره وحت
القرآن هو شفاء : "ألن السائرينالستمداد النور الذي يضيئ درب  بهاجلزائري تقوية عالقة اإلنسان جسور التواصل معه و 

نظام التعامل وسياسة الناس ما فيه فقد شرع من أصول العدل وقواعد العمران و . االجتماع البشري كما هو شفاء لألفراد
رسم ابن  على ذلك فقد ، واعتماداً (9)"العالج الكايف والدواء الشايف ألمراض اجملتمع اإلنساين من مجيع أمراضه وعلله

... ال تكون لنا هنضة دينية إال بالقرآن  : " هنضة إال بالقرآن ال تكون للبالدقرر يف حزم وقوة أنه سرتاتيجيته و اباديس 
وعلى أهل العلم . ، عارفني مزيّتهلنتفّهمه ولنتفّقه فيه ولنعمل به، قادرين قدرهإذا أردنا أن ننهض هنضة دينية بالقرآن فو 

 .(0)"فليعملوا ، فاهلل مع العاملني . والفضل تبعة القيام هبذا ويف حضراهتم الثقة والرجاء 
إلسالمي الطويل الذين ساروا على مقولة مالك بن مع كبار املصلحني عرب التاريخ اهذا تفكريه يف وقد التقى 

وابن باديس له رأي يف القرآن بَن : "يقول اإلبراهيمي. أنس الذي قرر أنه ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا
واالستقامة على ه، تياح للمسلمني إال بالرجوع إىل هدالح والرتبية والتعليم وهو أنه ال فعليه كل أعماله يف العلم واإلصال

                                                           
 91ص . م  9111. هـ  9921.  9ط . دار الشروق . حممد هبي الدين سامل . ابن باديس فارس اإلصالح والتنوير  - 9
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، وهذا اعتمادا على السنن اإلهلية اليت تتحكم يف األنفس واجملتمعات (9)"وهو رأي اهلداة املصلحني من قبله، هتطريق
هنضة جمتمع ما تتم يف نفس الظروف العامة اليت مت فيها ميالده ، كذلك خيضع : "ن  عنها مالك بن نيب بقوله إواليت عرب

 .(2)"لنفس القانون  بناؤه وإعادة هذا البناء
وحيث أن اجملتمع اإلسالمي األول الذي أسسه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد بناه على دعائم القرآن الكرمي 
وأن اجملتمع اجلزائري يعّد امتدادا له حبكم اإلطار املرجعي الواحد الذي يتحكم يف كال الكيانني ، فقد رسخ لدى ابن 

ال جناة لنا من هذا التيه الذي حنن فيه، والعذاب املنوّع الذي نذوقه : " آن هو سبيل النجاة باديس اعتقاد جازم أن القر 
، والتفّقه فيه ويف السنة النبوية ونقاسيه إال بالرجوع إىل القرآن، إىل علمه وهديه وبناء العقائد واألحكام واآلداب عليه

ألن القرآن الكرمي مجع بني دفتيه مجيع ما  ؛(1)"لفهمشرحه وبيانه ، واالستعانة على ذلك بإخالص القصد، وصحة ا
: لريسم هلم سبيل اخلروج من حالة الرتدي اليت يعيشوهنا وهم ليسوا حباجة إىل مصدر آخر  ،حيتاجه املسلمون يف حياهتم

، ووجوه لتحصيل السعادتني من عقائد احلق، وأخالق الصدق، وأحكام العدل القرآن شامل لكل ما حيتاج إليه العباد" 
 .(9)"على غاية البيان واإلحكام لم يف القرآن تفصيالً ، كل هذا ُفص  اإلحسان

وارتكز بصفة رئيسية على القرآن الكرمي  ،مشروعه النهضويإسرتاتيجية وبذلك حدد ابن باديس بدقة معامل    
 كله ذلك ففي سلفنا صاحل ا وسريةنبين وسنة ربنا كتاب وإمامنا ذلك يف دليلنا وليكن: " يبدأ منهليكون املنطلق الذي 

 ونيل الدنيا يف العادلة والعزة والسيادة القوة بأسباب األخذ إىل ويهدينا الدين يف ويفهمنا العلم يف ويبصرنا باحلق يعرفنا ما
رآن ، واستهل دروسه بتفسري الق(0)"، وليس هذا عن العاملني ببعيد، وما هو على اهلل بعزيز اآلخرة يف الكربى السعادة
، معرضا عن مجيع ما اشتملت عليه التفاسري القدمية واحلديثة اليت اطلع عليها من هذا اهلدف الكبري بطريقة حتققوتدبّره 

مركزا على أمهية التدبّر ليكون سبيال إىل التطبيق العملي، فهو يرى أن  ،الكالمية والفقهية وغريهااالختالفات اللغوية و 
التفهم والتدبر آلياته ، والتفطن لتنبيهاته ووجوه داللته ، واستثارة علومه من : "تـُبـَْنم على  عالقة املسلم بالقرآن جيب أن

، وما نقل من فهوم وما جاء يف التفاسري املأثورة ،هامنطوقه ومفهومه على ما دلت عليه لغة العرب يف منظومها ومنثور 
شاد به يف شؤون احلياة، ال لالستغراق يف املباحث القدمية اليت لالستهداء بنوره واالسرت  (9)"األئمة املوثوق بعلمهم وأمانتهم

 .اليت شغلت الناس لقرون عديدة عن اهلدف األمسى من وجوده بينهم
وهتز وجدان اإلنسان  ،ّرك القلب والضمريقة اليت حتُ متوجها مباشرة إىل املعاين اخلالّ  لذلك كان يف جممل تفسريه

اضة تسعى يف األرض وطاقة فيّ وتدفعه إىل ترمجة هذه املعاين إىل فكرة َث سلوك حّي  ،وختلق فيه الرغبة القوية يف التغيري
                                                           

 20ص . تفسري ابن باديس يف جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري  - 9
 91ص . دمشق . دار الفكر .مالك بن نيب . ميالد جمتمع  - 2
  280ص . م اخلبري تفسري ابن باديس من جمالس التذكري من كالم احلكي - 1
 99ص  .  املصدر نفسه  - 9
 911ص . املصدر نفسه  - 0
 919، ص تفسري ابن باديس من جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري  -9
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يقول الشيخ . لساكنة إىل دائرة الفعل والتأثريوخيرجها من دائرة السلبية ا ،ينفض عنها غبار اجلمود والركود إجيابياً  سعياً 
لقد كان من حسن حظ اجلزائر أن باعث النهضة : "  آنهبذا األسلوب املمّيز يف فهم القر  حممد البشري اإلبراهيمي مشيداً 

 ،العلمية فيها األستاذ الشيخ عبد احلميد بن باديس قد وضع أساس هذه النهضة على قواعد صحيحة من أول يوم
 من آيات القرآن وأسرارها أكثر ، مستمداً األسلوب واملرمى عصريّ  ،سلفي النزعة واملادة فسلك يف درس كالم اهلل أسلوباً 

 .(9)"مما هو مستمد من التفاسري وأسفارها
يف ظل الفصام الذي وقع بني املسلمني وكتاب رهبم فباعد بني القرآن والفعل احلضاري  ناً هيّ  ومل يكن ذلك أمراً 
وجاؤوا بقراءته على األموات  ،اختذوه حرفة وجتارةمن بعدهم خلوف  توخلف: "  لدى العامة وأحاله إىل نص جنائزي

زرع ، كما (2)"بقبيح أعماهلم فأذهّلم اهلل سم حامل القرآنواحلقارة فأذلوا أنفسهم وأذلوا ا لبشاعة واملهانةبوجوه من ا
وإمنا هم حيرمون أنفسهم من  ،الرهبة يف النفوس من حماولة فهمه واالقرتاب منه مبالغة منهم يف تقديسهالصوفية  متأّخرو
فهم الذين : "االهتداء بالقرآن على الصوفية ختويف املسلمني من حماولة ياً يقول الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي ناع. خريه

، وما دمرمْوا مبا أومهوهم أنه عال على األفهامغري سبيله، و ، وأضلوهم عن سبيله، مبا زينوا هلم من اتباع أبعدوهم عن القرآن
أمساؤه ـ يصفه  ـ تعالت، وأىنَّ يكون هذا وُمنـمزّلُُه بثإذا كان ال يـُْفهمم فإنزاله ع بأن من الزم هذا املذهب كمفمرم ، وهو أنّه

وكيف يهدي إذا كان ال يـُْفهمم ؟ ، وينعته بأنه يهدي لليت هي أقوم، بأنه عريبٌّ مبني، وأنّه غري ذي عوج، وأنّه ميّسر للذكر
 .وطول زمن االستعباد والقهر، إضافة إىل اجلهل واألمّية (1)"

إليها كل ويسلك  ،، فلبث خياطب العقول والقلوبأقوى من كل التحديات باديس كانت غري أن عزمية ابن
، ويزيل سان، ويف توضيح املراد اإلهلي من اإلنئق القرآنية إليها كأصفى ما تكوناحلقا، ويستنفذ اجلهد يف توصيل طريق

ّرب الناس من كتاب رهبم ق، ويولني ورفق ،واالعتقادات السقيمة هبدوء وحكمة ،واألفكار املريضة ،التصورات اخلاطئة
، ويربطهم به ربطا تدرجييا حىت يصلوا فيقبلوا عليه برغبة ملّحةحىت يستأنسوا به وحيسوا حبالوته يف نفوسهم  فشيئاً  شيئاً 

وهو يعرّب  .م يف مجيع شؤوهنحتكيمه ، وأهنم مدفوعون دفعا إىل أن حياهتم كلها متصلة بهإىل املرحلة اليت يقتنعون فيها 
ة هذه املهّمة حينما يستعرض مواقف عديدة جملددين مسلمني حاولوا إرجاع الناس إىل كتاب رهبم وسنة نبّيهم صعوبعن 

فإذا كان احلال هكذا من تلك األيام، يف تلك الديار، وقد : " يف قرون مضت لكن التحديات كانت أكرب منهم فيقول 
والرجوع بالتعليم إىل التفّقه يف الكتاب والسنة وربط الفروع مضت عليه القرون يف هذه البالد وغريها، فإن قلعه عسري، 

                                                           
 191ص .  9ج . م  9111.  9ط .  بريوت . دار الغرب اإلسالمي . آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي  - 9
ص .  9ج . م  9111 هـ ـ  9991. 1ط . اجلزائر . الشركة اجلزائرية .عمار الطاليب : إعداد وتصنيف . ه ابن باديس حياته وآثار  - 2

211  
 229ص .  9ج . حممد البشري اإلبراهيمي  آثار اإلمام - 1
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غري أن ذلك ال مينعنا من السعي والعمل بصدق : " يف حزم وعزم  َث يستأنف قائالً  (9)"باملأخذ واألدلة أعسر وأعسر
 .(2)"الرجاء وقوة األمل ، وسننّفذه يف دروسنا هذا العام واهلل املستعان

عن القرآن اجلزائري  به بالصرب أن عزوف اجملتمعومأل قل ،زّوده باألمل، و همة الثقيلةا خّفف عليه وطأة املومم
من تراكم  ، وإمنا جاءنة املقدسة اليت ال تعلوها مكانةاملكا يف نفسه ، بل ال يزال حيتلّ عنه إعراضهمن يأت  ملوهدايته 

ويبعثنا على العمل هو أن ما  ،ويـُْفسح لنا اجملال ،جاءغري أن الذي يـُْبقى لنا يف املسلمني الرّ : " اجلهل وطغيان االستعمار
، وغفلة توالت عليها ، وإمنا هو جهل طال عليه األمديف اإلسالم وال عن قلة حمّبة فيهعليه أكثرنا ليس عن زهد 

وانمة على معْ : "باإلضافة إىل طيب معدن اإلنسان اجلزائري وحّبه للخري ، فهو يصف األمة اجلزائرية بأهنا ، (1)"احلقب
 . (9)"وأهنا ذات نسب عريق يف احملامد والفضائلاخلري، منطوية على استعدادات الكمال، 

مالك بن نيب أثر ابن باديس القوّي يف حتريك الواقع اجلزائري اجلامد وهتيئته للنهوض  وسجل املفكر اجلزائري
لقد بدأت معجزة البعث تتدّفق من  : " بقوله اته الذي كانت تدور حوله مجيع دروسه وتوجيهعلى القرآن الكرمي  اعتماداً 

، هلا من يقظة مجيلة مباركة ويا، خّدر يتحّركوبدأ الشعب اجلزائري امل ،فكانت تلك ساعة اليقظة، كلمات ابن باديس
وهكذا . فتحّولت املناجاة إىل خطب وحمادثات ومناقشات وجدل، يقظة شعب ما زالت مقلتاه مشحونتني بالنوم

 .(0)"وحتّولت مناجاة الفرد إىل حديث الشعب، عَن اجلماعياستيقظ امل
 التزاماً  ، وظل ملتزماً  م9199هـ املوافق لعام  9112ربيع سنة شرع ابن باديس يف تفسري القرآن الكرمي لقد  

عام ل املوافقهـ  9101العشاء إىل أن انتهى منه يف ربيع سنة بني صاليت املغرب و  يومياً بدرس التفسري الذي يلقيه  عجيباً 
أمّت اهلل نعمته على القطر اجلزائري خبتم األستاذ عبد احلميد بن باديس لتفسري الكتاب : " يقول اإلبراهيمي .  9118

ومل .  (9)"يف مخس وعشرين سنة مفخرة هلذا القطر ن إكماله إياه على هذه الطريقة، وكاعلى الطريقة السلفية الكرمي درساً 
 .يف املائة الثامنة للهجرة(1)طريق التدريس يف اجلزائر أحد غريه منذ أن ختمه أبو عبد اهلل التلمساين عن خيتم القرآن تفسرياً 

 .للهجرة

                                                           
 89ص .  9ج . آثار اإلمام عبد احلميد بن باديس  - 9
 89املصدر نفسه ، ص  - 2
 91.  9س .  9ع . الصراط جريدة " . املسلمون احفظوا اإلسالم على أبنائكم إن كنتم مسلمني أيها. "عبد احلميد بن باديس  - 1

 م 9111هـ ـ أكتوبر 9102مجادى الثانية 
 11ص .  9ج .  9مج . عمار الطاليب : وتصنيف  إعداد. باديس حياته وآثاره ابن  - 9
 .11ص، م9191، دار الفكر، 1ط، شاهنيبد الصبور عمر كامل مسقاوي وع: ترمجة  .مالك بن نيب . شروط النهضة - 0
 198ص .  9ج . آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي  -  9
كان مفسرا مشهودا له بالرباعة، حمّدثا   (هـ 119ـ  191)التلمساين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد اإلدريسي احلسين الشهري بالشريف  -  1

وأتى فيه بالعجب  ختم تفسري القرآن تدريسا يف ربع قرن.  كية ، مأل املغرب اإلسالمي علوما ومعارفوإماما جمتهدا، من كبار علماء املال
  (981ص . عادل نويهض . معجم أعالم اجلزائر: راجع ترمجته يف . )العجاب 
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وكان . على الطريقة السلفية قراءة وتالوة وتفسرياً  تدبّر القرآن وخدمتهربع قرن كامل يف  وبذلك يكون قد قضى 
مراض اجملتمع اإلسالمي بصفة وأ، مع اجلزائري بصفة خاصةض اجملتيغتنم كل فرصة ساحنة يف دروسه القرآنية لتحليل أمرا

، ويوّجه تالمذته ومستمعيه إىل وجوب العمل اجلاد املنظم ار، وينبه إليها األذهان والعقول، فريكز عليها األنظعامة
، ودستور ا عنهال بديل هل، ويغرس يف أعماق النفوس أن القرآن الكرمي مالذ األمة وحصنها الذي (9)لتخليص اجملتمع منها

ما خيتار تفسري آية أو عدة آيات قرآنية لتكون  ويذكر طلبته أنه أثناء رحالته كثرياً . حياهتا الذي ارتضاه هلا رب العاملني 
 .موضوع الدرس املطلوب منه إلقاؤه يف خمتلف القرى واملدن اليت يزورها 

وأدهشهم بغزارة  ،وأسلوبه الفذ يف تدبّر القرآن فسريإعجاهبم الكبري بطريقته يف الت وعندما أبدى تالمذته املقربون
قدرات الفذة رغبوا إليه أن يستغل هذه ال ،وتوفيقه يف تنزيل أحكام القرآن على الواقع اجلزائري ،وحسن استنباطه ،علمه

 ليس يا بينّ  إن الشعب"  :وحسن تقديره للوضع عن هدفه البعيد ، فأجاب أحدهم مبا يكشف يف تأليف الكتب النافعة
، وانقطعت انصرفُت إىل التأليفهمْب أنين . اليوم يف حاجة إىل تأليف الكتب بقدر ما هو يف حاجة إىل تأليف الرجال 

، فمن يقرأ كتيب وتآليفي ما دام ء األمة من أمثالكم ملواصلة عمليعّما أنا اليوم بصدده من نشر العلم وإعداد نش
إن إعداد معلم واحد كفء يتصدى حملاربة اجلهل الفاشي يف ربوعنا خلري . ب يتخبط  يف ظلمات اجلهل واألميةالشع

 .(2)"جملتمعنا من ألف كتاب 
بعض اآليات ويسميها فلم يصلنا من تفسريه إال تلك املقاالت اليت كان يكتبها يف جملة الشهاب يفسر فيها 

على هذه  يف اإلصالح براهيمي رفيق دربه اإلوقد أسف الشيخ حممد البشري" جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري"
فإن من دواعي األسف أنه مل ينتدب من مستمعي : " املسلمني واليت ال تقّدر مبال فقال  الثروة العلمية اليت ضاعت من

ل جليل بعم، والضطلع هذا ايـُقموَُّم مبالال  ، ولو ُوجد من يفعل ذلك لرحبت األمة ذخراً من يقّيدها بالكتابةهذه الدروس 
، ومن قرأ تلك قرن عن تفسري يكون حّجة هذا القرن على القرون اآلتية يباهي به مجيع األجيال، ولتمخض لنا ربع

 .(1)" النماذج القليلة املنشورة يف الشهاب باسم جمالس التذكري، علم أي علم ضاع وأيُّ كنز غّطى عليه اإلمهال
ردا على االحتفاالت الفرنسية بالذكرى م  9119عام ني ومثلما كان تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائري

عام ، كان االحتفال خبتم ابن باديس لتفسري القرآن الكرمي الن عن تشييع جنازة اإلسالم فيهااملئوية الحتالل اجلزائر واإلع
صدر قبل حفل  الذي( شوطان)يف حفل هبيج جدا دام قرابة أسبوع كامل ردا على قرار وزير الداخلية الفرنسي م  9118

مبثابة : " ها وتعليمها ، فكان هذا االحتفالواعترب أن اللغة العربية لغة أجنبية يف اجلزائر حيرم تعلُّمُ  ،اخلتم بثالثة أشهر
: وشدة تعلقها بكتاب العربية األكرب  ،وعمق إسالمها ،مظاهرة إسالمية وقومية عرّبت فيها اجلزائر عن أصالة عروبتها

 .(9)"القرآن الكرمي 
                                                           

 298ص . تركي رابح . الشيخ عبد احلميد بن باديس  رائد اإلصالح والرتبية يف اجلزائر  -9 
 29ص .  2119. اجلزائر . منشورات احلرب . باعزيز بن عمر . ايت عن اإلمامني الرئيسني من ذكري -  2
 199ص .  9ج . آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي - 1
 982ص . تركي رابح . الشيخ عبد احلميد بن باديس رائد اإلصالح والرتبية يف اجلزائر  - 9
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 :دالالته وأبعاده: عند ابن باديس تدبر القرآن  : ثالثا 
         :ـ التدبر املفهوم واألمهية ــ 9
 : مفهوم التدبر ـــ أ 

فهو يف معناه االصطالحي ، أما ر يف أدبارهاالنظر يف عواقب األمور والتفكّ معناه العام حول التدبر يف  يدور لفظ
ويكاد معَن التدبّر يقتصر عليه لوروده يف عدد من اآليات القرآنية اليت حتث عليه  ،لكرميبالقرآن ا وثيقاً  ارتباطاً يرتبط 

االمتثال ألوامر اهلل وتيسري سبل اهلداية و  ،ومعرفة اخلالق عز وجلوتبنّي أمهيته القصوى يف تثبيت اإلميان  ،وتستنكر إمهاله
 . ونواهيه حبب واستسالم

التدبر عند التعرض معَن بالتعاريف الكثرية اليت تدور حول  يةالقرآن توقد امتألت كتب التفاسري والدراسا
 ، وإن كانت أغلبيةيف فهم املراد القرآين، وعرض كل واحد ما توّصل إليه جهده لآليات الكرمية اليت ورد فيها هذا اللفظ 

ن هو فهمه والنظر فيه برويّة تنتهي إىل أن تدبر القرآمعاين متشاهبة هذه التعاريف تصب يف جمرى واحد وتلتقي عند 
والوقوف عند آياته والتأمل فيها والتفاعل معها لالنتفاع هبا  الستخالص املعاين العميقة اليت يشتمل عليهاوتفّكر 

  . واالمتثال ملا فيها
مان سل قال الشيخ، و (9)"ومعناه ليتفكروا فيها فيقفوا على ما فيه ويعملوا به ":"ليّدبّروا"قال النسفي يف معَن 

وما ال تتم  ،مطابقة وما دخل يف ضمنها اآلياتن هو تفهم معاين ألفاظه والتفكر فيما تدل عليه تدبر القرآ" : السنيدي
القلب بذلك ، خبشوعه عند مواعظه ،  وانتفاع والتنبيهات اإلشاراتبه مما مل يعرج اللفظ على ذكره من  إالتلك املعاين 

 .(2)"هوخضوعه ألوامره ، وأخذ العربة من
ا : والتدبر: "الطاهر بن عاشورالشيخ وقال  التفكر والتأمُّل الذي يبلغ به صاحبه معرفة املراد من املعاين، وإمنَّ

يكون ذلك يف كالم قليل اللفظ كثري املعاين اليت أودعت فيه، حبيُث ُكلَّما ازداد املتدبر تدبرًا، انكشف له معاٍن مل تكن 
 .(1)"بادية له بادئ النظر

حماولة إخراج ما يف النص من خمتلف الدالالت اليت ال تظهر بادي " :التدبر هو رى عبد اللطيف الربجياوي أن يو 
اإلتيان بالغريب من األقوال اليت تعارض ظاهر النصوص ، وإمنا هو كشف ملعاين : الرأي ، وليس من معَن التدبر 

 . (9)"والتأمل الكثريق والنظر مستك نَّة يف النصوص ال تتحصل إال بالفهم العمي
قرأت القرآن كله، : واهلل، ما تدبره حبفظ حروفه وإضاعة حدوده، حىتَّ إنَّ أحدهم ليقول: "قال احلسن البصريو 

 .(9)"وما يرى له القرآن يف خلق وال عمل

                                                           
 18ص .  9ج . بريوت . دار الكتاب العريب . بن أمحد النسفي أبو الربكات عبد اهلل . تفسري النسفي  - 9
 99 ص .  م 2112هـ ـ  9921.  2ط . الرياض . جملة البيان  .مان السنيديسل. القرآن تدبر  -  2
  202ص .  99ج. م  9111. تونس . دار سحنون للنشر والتوزيع  .الطاهر بن عاشور حممد . تفسري التحرير والتنوير  - 1
 21ص  .عبد اللطيف الربجياوي . رؤى يف قصار السور  - 9
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 :أمهية التدبر  ـــب 
متني من أركانه  ، وركننلتدبر مقصد عظيم من مقاصد القرآأن ا مع أغلب من تطرق إىل هذا املصطلحيكاد جي 

 ،والتعرض من خالله لنفحات الرمحن ،والتفاعل اإلجيايب معه ،من سبل التعامل مع كالم اهلل ناجعاً  لكونه سبيالً 
وهو اهلدف األكرب  وترمجة تعاليمه إىل سلوك فعلي ،اتباعهومحل النفس على  ،وإرشاده وهدايتهواستمطار حسن توفيقه 

، والفهم الصائب حاجة األمة ماسة إىل فهم القرآن":قال ابن تيمية  .مة األمسى لألنبياء والرسلوامله للرساالت السماوية
احلرية واالضطراب وعدم العمل، أو العمل : أساس العمل الصاحل، وإذا مل يتحقق حسن الفهم فإنه ال مناص من أمرين 

واملراد بالتدبر تفّهم املعاين وتدبر املقاصد . مودةعلى أساس منحرف أو خمتل ال يوصل إىل الغاية املنشودة والنهاية احمل
  .(2)" ليحصل االتعاظ ويقع العمل، وهو أمر مهم جعله اهلل مقصداً أساسياً لنـزول القرآن

مة فارقة يف وكان ـ منذ نزول القرآن الكرمي ـ عالمن هنا اكتسى التدبر أمهيته القصوى يف حياة الفرد واجملتمع ،  
يف  كانوا، فالرعيل األول منهم ـ وهم الصحابة ـ  والطبعما كان الصدر األول من سلفنا صاحلا باجلبّلة ": حياة األمة 

ووقفوا عند حدوده، وحّكموه يف ، واهتدوا هبديه، لحهم القرآن ملا استمسكوا بعروتهوإمنا أص، جاهلية جهالء كبقية العرب
فيمن بليهم كما أمر اهلل موا شعائره املزّكية، وشرائعه العادلة يف أنفسهم و ، وأقاألهوائهم وميوهلم ، وجعلوا منه ميزاناً أنفسهم
التدبر ينبع من ألن  ،فهو جتّل ألمسى عالقة تربط املسلم بكالم ربه.(1)"، فبذلك أصبحوا صاحلني مصلحني أن تقام

، نهج احلياة اليت ينبغي أن حيياهام، يبحث فيها عن ملا بني يديه من اآليات الكرمية الذي يوليه املتدبراالهتمام الكبري 
يف ألفاظها  ، ويغوص بفكره عميقاً اهلل منه أن يسري فيها سائلها عن أمور حياته كلها كيف يريدويُ  اآلياتويستنطق 

  ڦچ " : من أنوارها إميانا منه أن هذا الكتاب الكرمي قد مجع بني دفتيه خريي الدنيا واآلخرة  يقتبس نوراً ومعانيها لعله 

وإيقانا مبا وصفه به رسول  81: النحل چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ
حبُل اهلل  املتني  وهو الذ كُر احلكيُم وهو الص راُط املستقيُم ، هو الَّذي ال تزيُغ به األهواُء  هو ): اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

نُة وال يشبمُع منه العلماُء وال  .(9) (ن كثرة  الرَّد  وال تنقضي عجائُبهع خيلمقُ  وال تلتب ُس به األلس 
، سطور ليتحّول إىل واقع عملي معيشذا االهتمام الواعي هو الذي ينقل الوحي اإلهلي الذي نتلوه من اله 

ات ذات أبعاد حركية توّجه العمل اإلنساين وتعطيه صبغته املتمّيزة وتنأى به عن األهواء وتنزهه يويتجّسد يف شكل سلوك
، حيث تكمن قيمته احلقيقية يف قدرته اهلدف األساس الذي نزل من أجله القرآن الكرمي ، وهذا هو قة الضيعن املصاحل

فال شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبّر : " ا وإفساح اجملال له ليقوده على التغيري وترشيد حركة البشرية يف تدافعها
                                                                                                                                                                                                 

هـ ـ  9921.  2ط .  للنشر والتوزيع دار طيبة. سامي بن حممد السالمة : حتقيق . كثري   بن عمرإمساعيل بن . القرآن العظيم تفسري  - 9
 91ص .  9ج . م  9111

 . لطباعة املصحف الشريف مع امللك فهدجم. مد بن قاسم عبد الرمحن بن حم: حتقيق  .بن تيمية تقي الدين . جمموع الفتاوى  - 2
  111ص . 91ج . م 9110هـ ـ  9999.اململكة العربية السعودية 

  221 ص. 9 ج. آثار الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي  - 1
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وهو الذي يورث احملبة والشوق، ، ال العاملني، ومقامات العارفنيوأحو ، فإنه جامع جلميع منازل السائرين والتفّكر ،
مجيع الصفات واألفعال ، وكذلك يزجر عن حوال اليت هبا حياة القلب وكماله، وسائر األواخلوف والرجاء، واإلنابة والتوكل

ألن ؛...شتغلوا هبا عن كل ما سواها ال ؛فلو علم الناس ما يف قراءة القرآن بالتدبر .مومة اليت هبا فساد القلب وهالكهاملذ
 . (9)"قراءة القرآن بالتفكر هي أصل صالح القلب

 -يأمر " : سعدي موّضحا أمهية تدبّر القرآن والثمرات اليانعة اليت جينيها املتدبّر لهاللرمحن بن قال الشيخ عبد او  
كتاب اهلل ؛ فإن تدبُّر  ولوازم ذلك ادئه وعواقبه،، ويف مببتدبر كتابه، وهو التأمل يف معانيه، وحتديق الفكر فيه- تعاىل 

اد اإلميان يف القلب وترسخ شجرته؛ ، وبه يزدوُتستمخرمج منه مجيع العلوم خري ، وبه ُيستنتمج كلُّ مفتاح للعلوم واملعارف
املوصلة إليه وصفة الطريق  ويعر ف ،يعر ف بالرب املعبود، وما له من صفات الكمال، وما يُنزَّه عنه من مسات النقص فإنه

العدو الذي هو العدو على احلقيقة، والطريق املوصلة إىل العذاب، وصفة  ، ويعر فأهلها، وما هلم عند القدوم عليه
، ازداد علمًا وعماًل وبصريًة ، لذلك أمر اهلل وكلما ازداد العبد تأماًل فيه .وما هلم عند وجود أسباب العقاب أهلها،
 . (2)«املقصود بإنزال القرآن ( هو ) نه وحث عليه وأخرب أ بذلك

وتتفّتح بصريته على  ،صادقة ال بّد أن متتلئ نفسه نوراً ونية  آن املتدبّر يف آياته برغبة قويةوالعاكف على القر  
وتتجّلى له سنن اهلل اليت حتكم األنفس واآلفاق  ،حلياة اليت كانت خافية عليهوتنكشف له أسرار ا، حقائق الوجود

بحث ، ويقبل على نفسه يا يف موقعها الصحيح من هذه السننحتليل األحداث ووزهنا بامليزان الصحيح ليضعهفيحسن 
حّية، وهذا هو تحّول إىل طاقة ي، و ا على كتاب ربه ليقول كلمته فيها، ويعرض شؤوهنفيها عن مواطن اخللل ليصلحها

  .السبيل الوحيد ليستعيد القرآن الكرمي حيويته وفعاليته
د أشار املفكر اإلسالمي حممد إقبال إىل هذا املعَن إشارة لطيفة حينما حتدث عن النصيحة اليت أسداها إليه وق 

ألن قراءته هبذه الطريقة تستحضر القلب  ؛"القرآن كأمنا أنزل عليك اقرأ : " خبصوص تالوة القرآن فقال له  والده
لتستجيب ألمر اهلل ، وهذا هو اهلدف هلا فتستعد وتنتبه  وتستشعر النفس أن اخلطاب موّجه   ،وتستدعي تركيز العقل

 . األمسى للتدبر وهنا تكمن أمهيته 
الذي أحدث هذا الفرق الشاسع بني صدر األمة الذي  واعترب الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي أن تدبّر القرآن هو  

، وبية احلضارية واالستتباع األممييعيش املغلوبني آخر األمة الذي  ،كان يقف على قمة اجملد ويرتبع على سنام احلضارة
، أفقدنا العلم، فعدم التدبّر أول األمة وآخرها وإنه لفرق هائلتدبّر القرآن واتباعه مها فرق ما بني : " ويف ذلك يقول 

                                                           
 9999.  9ط. اململكة العربية السعودية . اخلرب . دار ابن عفان . ابن القّيم . دة مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرا - 9
 229ص . هـ 
ج . م2112. بريوت . لنشر والتوزيع مؤسسة الرسالة للطباعة وا. عبد الرمحن السعدي . تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  - 2
  911ـ  981ص .  9
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حىت نؤمن  ، وال نفلحوإننا ال ننتعش من هذه الكبوة إال بالرجوع إىل فهم القرآن واتباعه. وعدم االتباع أفقدنا العمل
 . (9)" "فالذين آمنوا به وعّزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون"ونعمل الصاحلات 

    ڳ  ڳچ : أمهية التدبر يف حياة املسلم يقول ابن باديس يف تفسريه لقوله تعاىل ويف تشديده على  

حالة املؤمن بالقرآن اآلية رت قد صوّ : " 11: الفرقان چ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ
 تقبيحاً  ،ال يتدبّره حبالة األصّم األعمى يف عدم انتفاعه مبا انكّب عليه، َث ال يتفّهمه و ويتلقاه بالقبول ،الذي ينكّب عليه
تسع به صائر، وتبالقرآن الذي تتفّتح به البعلى االنتفاع  ، وتنبيهاً منه ، وحتذيراً من املؤمن لآلياتبّر لعدم الفهم والتد

، إمنا يكون بتفّهمه وتدبّره املدارك، وتتهذب به األخالق، وتتزّكى به النفوس، وتتقّوى به األعمال، وتستقيم به األحوال
 . (2)"دون جمرد االنكباب عليه بال تفّهم وال تدبّر 

النتائج املرتتبة  ي يتحكم يفأن أسلوب التعامل مع القرآن الكرمي هو الذ الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي واعترب
دبّره والعمل مبقتضى هذا ، وأن ما حصل مع اجليل القرآين األول سيتكرر إذا توفّرت مقدماته األساسية وهي حسن تعنه

فإنه حقيق بأن يأيت بتلك املعجزات يف كل  ،وكما أتى القرآن ألول نزوله بالعجائب واملعجزات يف إصالح البشر: "التدبّر
، فإن القرآن سامي من اهلمم اليت نشرته وعممتهراز العايل من العقول اليت فهمته، وذلك النمط الزمان إذا وجد ذلك الط

، وتولّته بالتطبيق العلمي تولّته بالفهم عقول كعقول السلف ال يأيت مبعجزاته وال يؤيت آثاره يف إصالح النفوس إال إذا
ذا النمط من ، وهبه الصورة من احلفظ اجملرداملسلمني هبذأما انتشاره بني . منفوس سامية ومهم بعيدة كنفوسهم ومهمه

عن  ، بل يزيدهم بعداً وال يفيد هلم شيئاً   يفيدهم شيئاً ، فإنه السلوب من التفسري اللفظي، وهبذا األالفهم السطحي
 .(1)"يف التغلب عليهم وإمعاناً  ،هبم اً ، ويزيد أعداءهم استخفافهدايته

 :لتدبرالكربى ل بعاداأل ـــ 2
بعث إليقاظ الشعب اجلزائري من سباته و  وتدبّره ليبين عليه إسرتاتيجيتهلقرآن ا تفسريكان اختيار ابن باديس ل 

فلم ، خيي االستثنائي الذي كان يعيشهإجياد الطريقة اليت تتناسب مع الظرف التار بشائر النهضة يف أوساطه يستلزم منه 
ت علماء اإلسالم والدخول يف االختالفات الكثرية اليت شغل ،لفقهيةيكن الوضع يسمح بالتبسط يف املسائل اللغوية وا

املغرقة يف املباحث الفلسفية وال  ،، وال الوقت احلرج يتيح له بسط املسائل البالغية بكل تعقيداهتاطوال قرون عديدة
 كان وإمنا اإلسالمية كتبةهبا امل تزخر اليت الكثرية التفاسري إىل جديدا تفسريا يضيف أن إىل يهدف يكن ملو  .التجريد
والتعصب املذهيب أبعدته عنه قرون اجلمود العقلي  بعدما حظرية القرآن إىل اجلزائري الشعب األول واألخري إعادة هدفه

وكان يرى ـ حني تصدى لتفسري القرآن ـ أن يف : "حجبه االستعمار الفرنسي عن االهتداء بنوره ، و والتصوف املنحرف
فتتعّجل ة عن العمل املقدم وإضاعة لعمر الضالل ، لذلك آثر البدء بتفسريه درسا تسمعه اجلماهري مشغلتدوين التفسري 

                                                           
 121ص .  9ج .  اإلبراهيمي حممد البشريآثار اإلمام  - 9
 181ص . يف جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري  تفسري ابن باديس - 2
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وما يتعّجله املسافر العجالن من الزاد، وكان يستطيع أن جيمع بني من االهتداء به ما يتعّجله املريض املنهك من الدواء ، 
ومكافحة أمية ومعاجلة أمراض اجتماعية ومصارعة ة أمة لوال أنه كان مشغوال مع ذلك بتعليم جيل وتربياحلسنيني 

فاقتصر على تفسري القرآن درسا ينهل منه الصادي ، ويتزود منه الرائح والغادي ، وعكف عليه إىل أن . استعمار يؤيدها 
 .(9)"ختمه يف مخس وعشرين سنة

رمي حيويته يف النفوس ويبعث ، يعيد للقرآن الك ومنهج رصني وفّعال حيتاج إىل أسلوب حكيم لذلك رأى أنه
االعتقادات الضالة اليت فسدت عقيدهتا التصورات السقيمة و ، وأاجلموع اليت غشيها اجلهل املطبق طاقته الفياضة يف

أن أسلم طريق للوصول إىل هذا اهلدف هو التوّجه إىل القرآن ، وقد هداه تفكريه إىل شّوهت احلقيقة اإلسالمية الناصعة
منه بدون وسائط إال ما حيتاجه العكوف عليه وتدبّره وفهمه واستنطاق آياته الكرمية الستلهام احللول الكرمي مباشرة و 

بة اليت كانت حتيط به من كل يف ألفاظه ومعانيه، مراعاة للظروف العصياملتدبّر من وسائل ضرورية لفهم النص اإلهلي 
: ل، وكان يقول يف أمل وتفاؤل وثقة كبرية يف اهلل عز وجل متة على ساحة العم، والتحديات اليت تلقي بظالهلا القامكان
فهمه وتدبُّره ، ومُحلمت األنفس  إن القرآن الذي كموَّنم رجال السلف ال يكثر عليه أن يُكمّونم رجاال يف اخللف لو ُأْحسنم " 

 .(2)"على منهاجه 
، كان هلا أعظم األثر يف الواقع  ،هلا قلبهواطمأن  ،وعقد عليها عزمه ،اليت استقّر عليها رأيه وهذه اإلسرتاتيجية

 ،حيث كان يفسر القرآن الكرمي تفسريا بسيطا عمليا جيعل املستمع حيس أن الوحي خياطبه خماطبة مباشرة ،وأزكى الثمار
الب وجيعله يشعر أنه معيّن هبذا اخلطاب ومط ،واالجتاه حنو ربه دون واسطة ،ويطلب منه التحرك والتغيري ،ويأمره وينهاه
التفسري يلقيه ابن باديس درسا ال يشبه يف شيء ويذكر تلميذه الشيخ أمحد محاين أن التفسري الذي كان  .باالستجابة

وأوسع  التفسري الشفوية كانت أبلغ وأعمقالذي كان يكتبه يف جمالس التذكري وأن الفرق بينهما كبري ، مؤكدا أن دروس 
للقرآن الكرمي  يف مخسة وعشرين عاما ختم ابن باديس تفسريه: " قاصد واحلكمم تطرقا إىل املعاين اخلفية وإبانة عن امل

بذلك كل من استمع إليه يلقيه إلقاًء، ولكنه مل يكتب منه إال قليال، وكان له يف كّل منهما أسلوب وطريقة، حيس 
ُْلقمى اعا وقراءة وممْن مجع بينهما ـ مس. بقلمه مبجالس التذكري مبجلة الشهابأو قرأه مكتوبا ارجتاال، 

ـ تيّقن أنه يف الدرس امل
أبلغ منه وأعظم تأثريا منه يف املكتوب املقروء، وإن كان فيه ُمومفَّقا عظيم التوفيق، إذ كان يف إلقاء التفسري يبلغ به ما شاء 

  . (1)"وقلوب الواعني، وعقول احلاضرين اهلل أن يبلغ يف نفوس السامعني،
 : أمهها  الكربى من األبعاد ري الضخم حول مجلة منمتحور هذا العمل احلضاوقد 

 : البعد اهلدائي  ـــ 9
ن حبيــث ال تكــاد كانــت آثــاره يف أعمالــه باديـة للعيــا، و ابــن بــاديس بقــوة و وضـوح  إسـرتاتيجيةبـرز البعــد اهلــدائي يف

ريض حيتضـر بعـد ج مـال عجب يف ذلك ، فقد كان يف هذه األمة مبنزلة الطبيب الـذي يشـرف علـى عـالو . ختفى على أحد
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، ن يسـرع بإعطـاء الـدواء النـاجعه أكـان كـل مهّـ،  و خنته اجلراح وكاد نزيفها يودي به، أو مصاب أثسقاماألأن أثقلته العلل و 
يقــف علــى قدميــه ديــد و عيــد إليــه رمقــه ليســتجمع قوتــه مــن جمــن اجلرعــات القرآنيــة الــيت تن يتعاهــد هــذا العليــل مبــا ينفعــه أو 

 .سليما معاىف
يقـاظ األمـة وتنبيههـا مـن العمليـة كلهـا تصـب يف هـذا اجملـرى ، يف سـبيل إك كانت جهود ابن بـاديس العلميـة و لذل 

تطهــري روحهــا مــن البــدع واخلرافــات وحتصــينها بالعقيــدة الصــحيحة ، وتغذيــة عقلهــا بــالعلم النــافع املفيــد ، وربطهــا غفلتهــا و 
ديديـــة تتـــيح لـــه فرصـــة للـــرتف العقلـــي، أو يت تواجـــه حركتـــه التجومل تكـــن التحـــديات الضـــخمة الـــ. وطنهـــابتارخيهـــا ولغتهـــا و 
إىل بنـــاء يتـــه ، أو الـــذهاب مـــع اخلالفـــات الكالميـــة والتفريعـــات اللغويـــة والبالغيـــة ، بـــل كـــان متجهـــا بكلّ النظـــرات الفلســـفية
آخـر غـري صـريوا خلقـا ، ويالذي كان يسقي منه مرضـاه ليصـّحوااملعني الصايف  آن الكرمي هوكان القر ، و اإلنسان بناء جديدا

 .، وأسرته األفكار االهنزامية  فغدا كالبيت اخلراب ذلك الذي أهنكته األمراض، وحّطمته ظروف االستعباد
هـــا يف ابـــن بــاديس مــن تفســـريه الــذي كــان موجّ  ر لنــا جتــّذر البعـــد اهلــدائي يف إســرتاتيجيةولعلنــا ال جنــد مثــاال يصـــو  

وارتباطـه القـوي مبرجعيتـه  ،وأخالقـه العاليـة ،السلف الصاحل يف عقائده الصـافية أساسه األول إىل تكوين جيل قرآين يضاهي
وفهمــه هلــا فهمــا عمليــا يفضــي بشــكل تلقــائي إىل تنزيــل قيمهــا علــى أرض الواقــع لتتجســد يف األفهــام والتصــورات  ،القرآنيــة

واملفـردات والرتاكيـب النحويـة واملعـَن  فمـا إن ينتهـي مـن شـرحه للمناسـبة: " والسلوك بعيدا عـن التـأويالت واجلـدال العقـيم 
ويف سـبيل حتقيـق هـذا اهلـدف ... اإلمجايل للجملة القرآنية حىت يطوف بنا يف أجواء اآلية الكرميـة مستخلصـا العـربة والعظـة 

سـتطراد فإنه قد ينبه أحيانـا إىل فوائـد يتصـل حتقيقهـا بتنفيـذ اجلانـب العملـي مـن اآليـة ولـو بأقـل صـلة أحيانـا ، وهنـا يـربز اال
 . (9)"البديع واإلطناب الواقعي واالستنباط النافع اجملدي 

عـن وإن استعراضا سريعا لتفسريه جيعلنا نقف على جمموعة من العناوين الفرعية اليت يـذيل هبـا شـروحه، والـيت تنبـئ  
تيســـري ســـبيل تطبيـــق منهـــا هـــو  أن الغـــرض الـــرئيسوتؤكـــد  ،براعتـــه يف تـــدبّر القـــرآن والوقـــوف عنـــد أبعـــاد نصوصـــه املعصـــومة

اآليات القرآنية تطبيقا عمليا بربطها بالواقع ربطـا وثيقـا ، وبيـان صـلتها بظـروف اإلنسـان املسـلم الراهنـة وحالتـه االجتماعيـة 
 إخل ... اجلانب العملي يف اآلية ، إرشاد ، تطبيق ، حتذير ، عربة ، عظة ، سلوك ، توجيه ، تبصري : مثل 
يف تعلــيم ، حيــث اتبــع يف تلقينهــا الطريقــة العمليــة يف تــدريس العقيــدة يقــة الــيت انتهجهــااألمــر نفســه جنــده يف الطر و  

الصــالة  ، وكــان يســتدل عليهــا باآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة الصــحيحة أســوة بــالنيب عليــهأصــول العقائــد اإلســالمية
ه كـان يـرى أن طريقـة القـرآن يف تقريـر العقيـدة ال ، ألنـبسـرية السـلف الصـاحل يف االعتقـاد ، واقتداءوالسالم يف تربية أصحابه

، علــى عكــس مــا كــان شــائعا يف طــرق املتكلمــني وعفويتهــا وحســن مــدخلها إىل النفــوستعــدهلا طريقــة أخــرى يف بســاطتها 
، وأهنا أنسب طريقة ملعاجلة أمراض الشـعب اجلزائـري وتطهـري عقيدتـه وتصـحيح سفة من إجهاد للعقل وإعنات للفكروالفال
شـــروع علـــى اعتبـــار أن التوجيهـــات العقديـــة الـــيت يقـــدمها ملســـتمعيه هـــي م اهلدائيـــةلـــذلك كـــان يركـــز علـــى النـــواحي .مـــه أفها

 .ليست مسائل للمناقشة و تبادل اآلراء للتنفيذ على أرض الواقع ، و 

                                                           
 19ص .  9189. اجلزائر ، للكتاب  املؤسسة الوطنية. حسن عبد الرمحن سلوادي . عبد احلميد بن باديس مفسرا  - 9



19 

 

 : البعد التطبيقي ـــ 2
جيعل من اآليات  أهدافه الكربى أنفقد كان من بني . ابن باديس  واضح وبارز بروزا جلّيا يف إسرتاتيجية وهو 

القرآنية اليت يفّسرها للناس حافزا قويّا يدفعهم إىل تطبيقها يف أرض الواقع وجتسيدها يف سلوكهم اليومي وترمجتها إىل عمل 
ش  عي اآلية وما جيري يف الواقع امللذلك فإن اإلشارات اليت تقيم العالقة الوثيقة بني. ينفع اجملتمع صاحل يزّكي النفس و 

 اشّد إليهيوردها يف آخر التفسري على شكل مالحظة أو تنبيه أو استنتاج لي. كثرية وال يكاد خيلو منها جملس من جمالسه 
منهج متكامل ينّظم حياة اإلنسان  ، وأن اآليات القرآنيةيف روعها أن اخلطاب موّجه إليها ويلقياألذهان وحيّرك العقول 
 . ويوّجهها إىل أقوم السبل 

غالبة السمة التكون ظاهرة الربط الوثيق بني االعتقاد والعمل تكاد  ، إذذلك كثرية وال تكاد حتصى األمثلة علىو  
لقد حتّول التفسري إىل مسار عودة إىل كتاب  : "لصلتها املباشرة بواقع األمة وحبركة احلياة وسلوك اإلنسان دروسه على 
 .(9)" دون أن يمبدو التكّلف يف ذلكمن  وإىل حلقة وصل بني القرآن واحلياة، اهلل
  ۅ    ۅ            ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇچ  :ففي تفسريه لقوله تعاىل  

يتطّرق ابن باديس ـ بعد أن ينتهي من بيان معَن اآلية ـ إىل ظاهرة خطرية تفّشت يف   09: اإلسراء چ  ې  ۉ  ۉ
احنراف الطرق الصوفية وهي التوّجه بالدعاء لألولياء والصاحلني من بسبب نفوق العلم وعموم اجلهل و اجملتمع اجلزائري 

ذا وكان هل. بركتهم رجاء استجالب التماس الرزق والنسل ودفع املرض عندهم وتقدمي القرابني هلم أصحاب األضرحة و 
وع الشعب من هذا القيد ، فأراد ابن باديس أن حيّرر مجأثره السليب على العقول واإلرادات االعتقاد الضال والشرك الظاهر

ملا ثبت شرعا : " وتتهّيأ للحياة اجلديدة فيقول لتتخّلص نفوسهم من أكدار اجلهالة الثقيل ويعيدهم إىل صفاء التوحيد 
ن العربة بتسمية أل ؛ولو كان هو ال يسمي دعاءه عبادًة جهال منه أو عنادا  ،فمن دعا شيئا فقد عبده أن الدعاء عبادة
إذا علمتم هذه األحكام فانظر إىل حالتنا معشر املسلمني اجلزائريني جتد ...، ال بتسمية املكّلف واعتباره الشرع واعتباره

فرتاهم يدعون من يعتقدون فيهم الصالح من األحياء واألموات، . السواد األعظم من عامتنا غارقا يف هذا الضالل
. وإعطاء النسل، وإنزال الغيث، وغري ذلك مما يسألونق، من دفع الضّر، وجلب النفع، وتيسري الرز يسألوهنم حوائجهم 

وتراهم هنالك يف ذل  ...أو ظُّلمت هبا املساجد فيدعون من فيها  ويذهبون إىل األضرحة اليت ُشّيدمت عليها القباب
لوبا حىت على أنفسنا كيف لبسنا الدين لباسا مق فيا حسرتنا... قد ال يكون يف صالة من يصّلي منهموخشوع وتـمومجُّه 

 .(2)"أصبحنا يف هذه احلالة السيئة من الضالل
فليحذر قراؤنا من أن يتوجهوا بشيء من دعائهم لغري اهلل ، : " َث يعّقب على ذلك بتحذير وإرشاد يقول فيه  

اجلاهل،  وليحّذروا غريهم منه، ولينشروا هذه احلقائق بني إخواهنم املسلمني ما استطاعوا، عسى أن ينتبه الغافل، ويتعّلم
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فبادروا إىل توحيد اهلل بالدعاء الذي هو مخ العبادة، واقتصروا يف ...ويـُْقلع الضالون عن ضالهلم، ولو بطريق التدريج
  .(9)"جانب الصاحلني على حمبتهم والرتضية عليهم، وسؤال الرمحة هلم 

 چ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئچ : ويف تفسريه لقوله تعاىل     
يغرّي النظرة السائدة لدى عامة الناس من استحباب الفقر وترك السعي لتحصيل املال حياول ابن باديس أن  29: اءاإلسر 

حسان، ، وأداة اإلوهو قوام األعمال: "بنّي هلم أن املال عصب احلياة، فيبدعوى الزهد يف متاع الدنيا طمعا يف جنة اآلخرة
يف م واجب حتصيله من وجوهه الشرعية، وتوفريه وتثمريه والتزام حدود املصلحة ، وعلى املسل(2)"وبه ميكن القيام باحلقوق 

ماعية اليت تنتشر بني الناس واليت تصطدم هبذا التوجيه القرآين ويسقط ، َث يعرّج هبم إىل إحدى الظواهر االجت إنفاقه
واملآمت مما يعّرض يف الوالئم الكماليات وهي تبذير األموال واإلسراف يف اقتناء  عليها هذه املعاين لينّبههم إىل خطرها

يف الوالئم واملآمت حالة وطننا يف األعم األغلب :" األموال للضياع دون أن تستفيد منها األمة وهي يف أشد احلاجة إليها 
، فيكون اإلَث قد أصاب صاحبها بنوعيه، وأحاط به من إىل التقتري من بعدهاال ختلو من السرف فيها والذي يؤدي 

 .(1)"حيمتـمْيه نا
يعرض يف هذا املقام لظاهرة اجتماعية أخرى أفسدت العقيدة وذهبت بأموال الشعب وال ينسى ابن باديس أن  

فيما ال طائل حتته وهو اإلنفاق على زيارة القبور وقباب األولياء والتربك هبا والذبح عندها ونذر النذور هلا طمعا يف جلب 
يف الوقت الذي ميسك كثري من للمال العام وتضييع للحقوق من إهدار ....على هذه اخلري ودفع الضّر مع ما يرتّتب 

سد احلاجيات الضرورية لطلبة العلم القادمني من مناطق بعيدة الناس أيديهم عند طلب التربع لتأسيس مدرسة عربية أو 
ّر ما يف هذا الشر أنه يرتكب باسم وش:" أو شراء لوازم للمسجد أو غريها من وجوه الرب الذي يعود بالنفع على األمة 

إىل األحياء واألموات، وتقدمي النذور فأما إذا جاء وقت شّد الرحال : العاملني، وحيسبه اجُلهَّال أنه قربة لرب الدين
   .(9)"والكلفات، والتضييع للحقوق والواجباتوالزيارات، فّحّدث هنالك عن أنواع الّسرف 

 :البعد الرتبوي ـــ 1
رجل تربية من الطراز األول ، وقد استغل كل مواهبه يف هذا اجملال ليحقق هدفا أساسيا من  باديس كان ابن 

بناء اإلنسان وتأليف الرجال وتنشئة األجيال الصاعدة على العلم الصحيح واخللق املتني واإلرادة  أهداف النهضة وهو
 .  القوية والطموح إىل املعايل

، واستخالص قواعد األخالق وأسس بناء اإلنسان يضا على القرآن الكرمي وتدبّرهأ وكان ارتكازه يف هذا اجملال 
وهو أصل كل  (99امللك،)"أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري: " منه ، فهو املصدر الرباين الذي أنزله خالق الكون 
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خالق ومضارها ، وبنّي السبيل بنّي القرآن الكرمي مكارم األخالق ومنافعها ، ومساوئ األ : "خري ومصدر كل فضيلة 
 .(9)"للتخلي عن هذه والتحّلي بتلك مما حيصل عليه الفالح بتزكية النفس والسالمة من اخليبة 

ومثلما عمل ابن باديس على تنقية األخالق وهتذيب الطباع وترقية السلوك، عمل يف الوقت ذاته على التشجيع  
منزلة العلماء يف القرآن الكرمي ، وبيان ما له من فائدة لإلنسان ، موضحا على العلم والرتغيب فيه ، واحلث على حتصيله 

تنوير العقول مما يكسب اإلنسان قيمة كربى يستطيع هبا أن وفضلهم عند اهلل ومنّوها بدور العلم يف تفتيح األذهان و 
ال حياة إال بالعلم : "ملن هو أقوى منه وال عبدا ذليال يكون فاعال يف احلياة فال يعيش كال  على غريه وال عالة على جمتمعه

لكنه مهما حاز ...، وإمنا العلم بالتعّلم، فلن يكون عاملا إال من كان متعلما، كما لن يصلح معلما إال من قد كان متعلما
عليه أبدا ف...حباجة إىل العلموبلغ من درجة فيه، ومهما قضى من حياته يف التعّلم وتوسَّع فيه وتكمَّل فلن يزال من العلم 

أن يتعلم، وأن يطلب املزيد، ولذا أمر اهلل نبّيه صلى اهلل عليه وآله وسلم ـ وهو املعلم األعظم ـ أن يطلب من اهلل أن يزيده 
 .(2)" 999: طه چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺچ علما فقال

 چ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ     ەئ   ەئ  ائ  ائى  چ : " وقد استنبط من اآلية القرآنية  
 ،حمو  إلنسانيته ألنه بشكل من األشكال ؛ة بليغة تتمثل يف أن حرمان اإلنسان من العلم فيه مسخ لهحكم 29: النمل

ْن  : "وطمس آلدميته اليت ُفّضلم هبا على سائر املخلوقات  واإلنسان خاصيته التفكري يف أفق العلم الواسع الرحيب، فمم
ة اإلنسانية، وحموَّلُه إىل عيشة العجماوات، وذلك نوع من فردا أو مجاعة من العلم فقد حرمه من خصوصيحمرممم إنسانا 

 .(1)"املسخ، فهو عذاب شديد، وأيُّ عذاب شديد
يها جلمهوره من ، كان يسدة توجيهات تربوية غاية يف السدادتضمنت نظراته العميقة يف اآليات القرآني كما 

مل يكن يستثين من مهمته الرتبوية أحًدا و . وا أسوياء جنباء لينشئوا عليها الصغار فيشباملعلمني الطلبة والعامة، وينصح هبا 
بالعلم االستبصار يف حاجة دائمة إىل التزكية باألخالق و إذ كان يعتقد أن النفس اإلنسانية ـ كما أخرب عنها القرآن ـ  ،

مهّته حنو طلب  فيجب على كل فرد أن يستشعر يف نفسه النقص حىت تتحّرك. ل اإلنساينامحىت تبلغ أرقى درجات الك
، يستوي يف ذلك الكبري والصغري الكمال فتظل يف ارتقاء صاعد دائما ، وكلما ارتقت زادت املعاين اإلنسانية فيها تألقا

ألن  ؛احملسن واملسيء، فاجلميع مطالبون بالسعي الدائم حنو األفضل واألحسن، مع الثقة يف النفس وعدم احتقار الذات
ولنبدأ من اإلميان بتطهري عقائدنا من الشرك، وأخالقنا من "  :"لإلنسان باعتباره خملوقا ُمكمرًَّما  ذلك مناف للنظرة القرآنية

الفساد، وأعمالنا من املخالفات، ولنستشعر أخوة اإلميان اليت جتعلنا كجسد واحد، ولنشرع يف ذلك غري حمتقرين 
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كّل يوم من فسادنا، فبدوام السعي واستمراره يأيت ذلك القليل ألنفسنا، وال قانطني من رمحة ربنا، وال مستمقّلني ملا نزيله  
  .(9)"من اإلصالح على صرح الفساد العظيم من أصله

  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ  ۀ  ڻچ : يقول يف تفسري قوله تعاىل 

فيها مما طلب الرتب العليا يف اخلري والكمال، والسبق إليها والتقدم :"  19: الفرقان چ  ۓ  ے    ے   ھ
الغايات حىت إذا مل يصل مل يبعد، وحىت يكون يف يطلب أمسى فاملؤمن ... فيه، ويرغبنا مبثل هذه اآلية يدعونا إليه اهلل
  . (2)"بصحة القصد وصدق النيةمظنة الوصول 

دار املعاصي بناء األخالق وتصفية النفوس من أك، وبنّي أثره البعيد يف ألسلوب القرآين يف تربية األفرادونّوه با 
ذكر فائدته ومثرته للعباد يف الدارين،  إذا أمر القرآن بشيء:"فقال  وشوائب اآلفات النفسية واالجتماعية اليت تعرتيها

هذه هي سنة القرآن يف الرتبية ، وهي أجنح الطرق يف ...وكذلك إذا هنى عن شيء ذكر مضرّته وسوء عاقبته عليهم فيهما
اليت تنبين على امتثال األمر  فالرتبية. ، ويعمل لتنفيذها بعقله وإرادته لألمر والنهي يف كّل نفسه جعل املأمور واملنهّي ميتثل

واخلري كلُّه يف اتباع القرآن يف مجيع ما يفيده . والنهي من غري املعصوم واالنقياد هلما انقيادا أعمى خمالفة لرتبية القرآن 
 . (1)"القرآن 

الطرق ته الرتبوية بني العلم والعمل كما هو دأبه دائما، فكان يوّضح ملستمعيه وقرن يف مجيع نظراته وإرشادا 
يواظب على : " القرآنية لرتبية النفس وتزكيتها وختليصها من العادات القبيحة واخلالل الفاسدة، فأرشد املسلم إىل أن 

ة على ما يثبت فيه من أصول اخلري فإن ذلك زياد ،وأن جيتهد يف حصول األنس هبا واخلشوع فيها ،الطاعات بأنواعها
  .(9)"يقلع منه أصول الشر ومييت منه بواعثه

إلرادة اليت هي الدليل القوّي يؤدي بالضرورة إىل تقوية ا تربية النفس بتزكية باألخالق وتنويرها بالعلمواعترب أن 
 مها األصالن اللذان ينبين عليهما  العلم الصحيح واخللق املتني:" الفعلامتالك اإلنسان لزمام نفسه وقدرته على على 

  . (0)"كمال اإلنسان
بشبكة قوية من  وربط األفراد ،جيايب العاملوكان يهدف من وراء ذلك كله إىل تكوين اإلنسان السوّي اإل

وتفعيلها ويعمل على إثرائها وجتديدها  ،ليضمن احملافظة على مقومات الشخصية اإلسالمية ؛االجتماعيةالعالقات 
  .ن الشعب من خوض غمار املواجهة احلضارية اليت تنتظره ليتمك

 : البعد السنين  ـــ 9
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قــراءة وتــأمال وتــدبرا ، والتفكــر يف ســري التــاريخ اإلنســاين هبــدف االعتبــار  آن الكــرميإن العكــوف الــدائم علــى القــر 
اك أســـرار هنـــوض اجملتمعـــات ل إلدر ر لـــه الســـبياتـــه قــد أنـــار بصـــرية ابـــن بـــاديس ويّســ، واســـتنطاق الواقـــع وحتليـــل جمر واالتعــاظ
ة ، بـل هـي ، حني تبنّي له أن أحداث التاريخ ليسـت اعتباطيـة عفويـفها، وقيام الدول واهنيارهام األمم وختلّ ، وتقدّ وسقوطها

، رها لـتحكم حركـة احليـاة واألحيـاء، وقـد وضـعها اهلل وقـدّ تـة خيضـع هلـا العـامل اإلنسـاين، دقيقة وثابحركة واعية وسنن صارمة
   ۈئ  ۈئ  ۆئچ : تائجهــا كلمــا تــوفرت مقــدماهتا ردة ، تتكــرر نكمــا أهنــا مطّــ  ،وهــي ال تتبــدل وال تتغــري وال حتــايب أحــدا

 .    92: األحزاب چ   جئ  ی  یی  ی      ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ
حـىت ، وأكـد علـيهم ضـرورة السـري يف األرض د وّجـه املسـلمني إىل هـذه الناحيـةواستنتج من كتـاب اهلل أن القـرآن قـ 

ومـن  .من تسـخريها يف اإلجنـاز احلضـاري -بالتايل –، و يتمكنوا ليت حتكم حركة األنفس واجملتمعاتيكتشفوا هذه السنن ا
، وكانـــت لـــه آثـــاره البـــارزة يف حركتـــه التجديديـــة ويف توجيهاتـــه وأســـاليب بعـــد الســـنين موقعـــا هامـــا يف إســـرتاتيجيتهاحتـــل ال َثمَّ 

ألنــه  ؛ل بالتنبيــه إىل هــذا اجلانــب اهلــامالــيت حتفـ التفســرييةدروســه بـارزا بشــكل واضــح يف  غــري أن هــذا التوجــه يبــدو. نشـاطه 
، وكثــريا مــا يكتفــون يف اســتعراض احلــوادث بــالوقوف عنــد الظــواهر  يف أغلــبهم غــافلون عــن هــذه الســننالحــظ أن املســلمني

 .ماهتا الغفلة عن مقدو  ، واالهتمام بالنتائج البحث عن العلل اليت تقف وراءها دون
ون إىل التفســــري وهــــذا الــــداء الــــذي أصــــاب العقــــل املســــلم يف القــــرون املتــــأخرة هــــو الــــذي دفــــع باملســــلمني إىل الركــــ 

تــدفع إىل ، واملقــدمات بالنتــائج، واإلميــان بــاملعجزات والكرامــات الــيت العجــائيب للحــوادث، وعــدم ربــط األســباب باملســببات
ثريهـا وإدراك مـدى تأبتـدبّر القـرآن الكـرمي، بتوجيـه املسـلمني إىل فقـه هـذه السـنن ، وال دواء له إال الكسل واخلمول والتواكل
، ويكتسـبون ـ بالتـايل ـ ري أسـلوهبم يف التعامـل مـع الواقـعويتغـ ،، وبـذلك تتغـري نظـرهتم لألحـداثيف الفعـل اإلنسـاين ومآالتـه

طريـــق الصـــحيح لتـــداركها واالنطـــالق حصـــانة فكريـــة متكـــنهم مـــن حتديـــد أســـباب فشـــلهم وختلفهـــم ، ومـــن َث تضـــعهم يف ال
 .انطالقة جديدة ومدروسة 

 چ  ڇچ          چ  چ  چ    ڃ  ڃڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦچ  :ففـــــي تفســـــريه لقولـــــه تعـــــاىل  
ويف التمتـع ، ، ويف اإلرادة احلـرة، ويف العقـل املميـز املفكـرلقـة، أكد أن البشـر يف احليـاة الـدنيا قـد تسـاووا يف اخل  21: اإلسراء

يتسـاوى يف ذلـك املـؤمن  ،، فكل واحد يأخذ حظه من هذه النعم بقدر أخذه باألسباب املوصلة إليهاطيبات احلياة الدنياب
أن أســـباب احليـــاة والعمـــران  : "، وخيلـــص إىل أن اآليـــة أفـــادت ، ألن اهلل تعـــاىل مل جيعـــل العصـــيان ســـببا ملنـــع الـــرزقوالكـــافر
، سـواء أكـان بـرا أو فـاجرا ، سـبب بلـغ ـ بـإذن اهلل ـ إىل مسـّببهك بوأن مـن متّسـ، دم فيهـا مبذولـة للخلـق علـى السـواءوالتقـ

وتشـبعوا بالثقافـة السـننية  ني حينما فقهوا كتاب رهبم وتدبّروا معانيه بعمقويضرب لذلك مثال باملسلم.  (9)"مؤمنا أو كافرا 
وقـد تـأخروا حـىت كـادوا يكونـون : " وا العـامل أمجـع وهبمـا سـاد ،، وبرعـوا يف الصـنائعالتقدم فنبغوا يف العلـوم فأخذوا بأسباب

                                                           
 82، ص  . يف جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري  تفسري ابن باديس -  9



24 

 

دون األمــــم كلهــــا بإمهــــال تلــــك األســــباب فخســــروا دنيــــاهم وخــــالفوا مرضــــاة رهبــــم وعوقبــــوا مبــــا هــــم عليــــه اليــــوم مــــن الــــذل 
 . (9)"ولن يعود إليهم ما كان هلم إال إذا عادوا إىل امتثال أمر رهبم يف األخذ بتلك األسباب  ،واالحنطاط

على ذلك بأن إدراك املسلم لألسباب احلقيقية الـيت أوصـلته إىل هـذا الـدرك األسـفل مـن التـأخر هـو الـذي ب ويعقّ  
، ويعـي متامـا ملـاذا ختلـف هم الواقع الـذي يعيشـه فهمـا صـائباو ف من تفسري األحداث تفسريا صحيحا، يفتح بصريته وميّكنه

ل عـــن خـــذالن ، وحـــىت ال يـــذهب اجلهـــل بـــه إىل التســـاؤ أحـــداضـــوء ســـنن اهلل الـــيت ال حتـــايب املســـلمون وتقـــدم الغربيـــون يف 
فهــذه اآليــة مــن : " ، ألن هــذا التســاؤل لــيس حملــه هنــا صــار الكفــار وهــم علــى باطــل واحنــراف، وانتاملــؤمنني وعنــدهم احلــق

سالمه وأن غـريه تقـدم بعـدم أجنع الداء لفتنة املسلم املتأخر بغريه املتقدم، ملا فيها من بيان أن ذلك املسلم ما تأخر بسبب إ
ســالم ، ، ولــو أن املســلم متســك هبــا كمــا يــأمره اإلتــأخر هــو التمســك أو الــرتك لألســباب، ألن الســبب يف التقــدم والإســالمه

 . (2)"سيد األنام لكان ـ مثل سالف أيامه ـ 
ـــــه تعـــــاىل     ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀپ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ       ٻٱ  چ : ويف تفســـــريه لقول

علـى هــذا البعـد السـنين ويركـز ـ بشـكل خـاص ـ علـى أن ابـن بـاديس يلـح   98: اإلسـراء چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ
وقــد : " ، وأن اخــتالف االعتقـادات ال دخــل لــه يف النجـاح أو الفشــل اب هـو الســبيل املوصــل إىل األهـدافاألخـذ باألســب

، موصــلة ـ بــإذن اهلل هــذه احليــاة وســائل ملسـبباهتا يف أفـادت هــذه اآليــات كلهــا أن األسـباب الكونيــة الــيت وضــعها اهلل تعـاىل
، ولـو كـان ذلـك وسنته يف نظام هذه احلياة والكـونتعاىل ـ من متسك هبا إىل ما جعلت وسيلة إليه مبقتضى أمر اهلل وتقديره 

ب الكونيــة ســباومــن مقتضــى هــذا أن مــن أمهــل تلــك األ. ق املرســلنياملتمســك هبــا ال يــؤمن بــاهلل وال بــاليوم اآلخــر وال يصــدّ 
شــاهد مــن تــاريخ البشــر يف ماضــيهم ، وهــذا معلــوم ومنــل مســبباهتا ولــو كــان مــن املــؤمنني، ومل يأخــذ هبــا مل يالتقديريــة اإلهليــة

 . (1)"حاضرهم و 
علــى األفــراد بــل يشــمل اجملتمعــات وينبــه يف مواضــع أخــرى إىل أن األخــذ باألســباب بــاحرتام ســنن اهلل لــيس قاصــرا  
لــك مــن يشــاء وينــزع يــؤيت امل:  ســنن نافــذة مبقتضــى حكمتــه ومشــيئته يف ملــك األرض وســيادة األمــم وهلل: " الــدول أيضــا و 

، إىل مـا قـدر لـه مـن ع مـن تلـك السـنن بلغـت بـه وبلـغ هبـا، مــن أخــذ بنــو امللك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل مـن يشـاء
 . (9)"و آخذ هبا مقضي عليها بالفشلوذل وسعادة وشقاء وشدة ورخـاء، وكل حماولة لصدها عن غايتها، وهعز 

التصـورات املنحرفـة الـيت غلبـت علـى العقـول بتـأثري ا يف معاجلتـه للمفـاهيم اخلاطئـة و يربز البعد السنين واضحا أيضـو 
، حيـــث تنـــاول بالنقـــد إلســـالمية خـــالل القـــرون األخـــريةمـــن التيـــار الصـــويف املتطـــرف واملنحـــرف الـــذي طغـــى علـــى الســـاحة ا

تمـع لينـالوا رضـاه رج عليه بعض الناس من االعتقاد بأن اهلل حيبب إلـيهم الفـرار إليـه وتـرك الـدنيا واعتـزال اجملواالستنكار ما د
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أن ، (9) 01: الــذاريات چ   حت  جتمب   ىب  يب      خب  حبجب    يئ  ىئچ : فيبــني يف تفســريه لقولــه تعــاىل ، وينعمــوا جبنتــه
ي األســـباب املشـــروعة لتحصـــيل القـــوت، ورغـــد العـــيش، ، وتعـــاطرار مـــن الـــدنيا بـــرتك الســـعي والعمـــلالفـــ: " املقصـــود لـــيس

قــوم فزعمــوا ذلــك طاعــة وعبــادة،  وقــد ضــلّ ... ، بــل املقصــود الفــرار مــن شــرورها وفتنتهــا وتوســيع العمــران، وتشــييد املدنيــة
 .(2)" ، وخالفوا الشريعة وحادوا عما ثبت عن السنة فعطلوا األسباب

هــذا البعــد الســنين الــذي   الل مســريته اإلصــالحيةخــ فهــم القــرآن وتــدبره يفابــن بــاديس   ســرتاتيجيةاوقــد عكســت  
، ومل تعركـه األيـام بالقـدر الشـباب املـتحمس الـذي مل ينضـج بعـدكـان يثـري ـ يف بعـض األحيـان ـ اسـتغراب بعضـهم وخباصـة 

ونتبـني ذلـك بوضـوح . ه الذي يوضح له اهلدف البعيد الذي يسعى إليه الشيخ اجلليل من خالل احرتامه لسنن اهلل يف عمل
، ويف ناته ومعرفة العناصر املـؤثرة فيـه، ويف حتديـده لنقطـة البدايـةيف تشخيصه للواقع اجلزائري تشخيصا دقيقا بعد حتليل مكو 

وعـــدم اســـتعجال  ،س الطويـــل والصـــرب اجلميـــلنفم اختيـــاره ألســـلوب العمـــل املناســـب لكـــل مرحلـــة، ويف انتهاجـــه لسياســـة الَّـــ
، ويف اســتفادته مــن االلتــزام بالعمــل اجلمــاعي املــنظم ، ويفمــاده علــى سياســة املرحليــة والتــدرج، ويف اعتاالثمــرات قبــل أواهنــ

نتـه مـن السـري بقـوة وثقـة وثبـات يف طريـق اخلربة اإلنسانية وتفتحه على الثقافـة العامليـة ، وغريهـا مـن املظـاهر الكثـرية الـيت مكّ 
صــمد هلــا إال اجلبــال الرواســي ، واثقــا مــن وعــد اهلل الصــادق بــأن مــن أخــذ حمفــوف باملكــاره واألشــواك والتحــديات الــيت ال ت

 .باألسباب وسار وفق السنن اإلهلية وصل 
ـــة م هبـــذه احلقـــائق  9111عـــام وهـــا هـــو يواجـــه اإلدارة االســـتعمارية   أن وينبههـــا إىل يف صـــرامة وحـــزم وثقـــة متناهي

 ووصــلت إىل مرحلــة املواجهــة الســافرةمرحلــة االستضــعاف مســرية النهضــة قــد قطعــت أشــواطا بعيــدة مــن مشــوارها وجتــاوزت 
الـذي  جربوت فرنسـا يعـين هلـا شـيئا، فيقـول موّجهـا خطابـه إىل أحـد الصـحافينيعد مل يبعد أن ثّبتت أقدامها يف األرض ، و 

:" طنني مصــاحل املســتو  القــاطع ألّي إصــالحات متــس اجلزائــريني خوفــا علــى وعــرّب بوقاحــة عــن رفضــه حتــّرش بعلمــاء اجلمعيــة
، وتفكـرون فيهـا ـ يف القـرن العشـرين ـ بأفكـار وممـا يؤسـف لـه مـن أمثـالكم أنكـم ال تـدركون تطـورات األمـم وتقلبـات األيـام 

، (1)"يسري وال يقف ، وسنن الكون نافذة ال تتخلـف ، والويـل ملـن قعـد أو تعـامى إن الزمان ـ يا زميلي ـ . القرون الوسطى 
ئسـة إىل حالـة أفضـل بعـد أن أذن بتغيـري حالـة الشـعب البافـ أنفـذ سـنته يف الكـون أن اهلل قـد أما ابن باديس فقد كـان يـدرك

توفيــق اهلل وإنعامــه علــى العبــاد بتغيــري أحــواهلم مــن  الــيت تؤكــد أنعلــى تغيــري مــا بنفســه مصــداقا لآليــة الكرميــة  أقــدم الشــعب
  ۓ  ے   ے  ھ    ھچ : تغيــري مــا بأنفســـهم أوال  الســيء إىل احلســن ال يــأيت إال بعــد أن يقبلــوا بـــإرادهتم احملضــة علــى

غـــرّي نفســـك تغـــرّي التـــاريخ ، وعلـــى هـــدى هـــذه : وإهنـــا لشـــرعة الســـماء : " 99: الرعـــد چ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۓ
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بـوادر اإلنسـان، فبعـث فيـه روحـا وثابـة أشـرقت معهـا إىل تغيـري يف جوهره الكلمة بدأ اإلصالح اجلزائري من النفس ، هادفا 
 .(9)"ة الكربىالنهض
 :منهج ابن باديس يف تدبر القرآن  :رابعا 

 ،استخدامه يف بناء قاعدة النهضةتدبّر القرآن والتعامل مع نصوصه بغية املنهج الذي اعتمده ابن باديس يف إن  
ته حىت جتد حركعني االعتبار ب يأخذها مجيعاخيضع يف كثري من جوانبه ملعطيات الواقع اليت كانت تفرض عليه أن 

، وهذه الظروف االستثنائية هي اليت أعطت ملنهجه هريية اليت يتوّجه إليها باخلطاباإلصالحية استجابة من القاعدة اجلما
أمثرت مساعيها ، و  اجناعته تيف تدبّر القرآن متّيزه ، وشّكلت طريقته توّجها جديدا يف التعامل مع النص القرآين ، أثبت

التواصل مع  ، وبراعته يف الدارسني الذين أكربوا يف هذا الشيخ اجلليل حسن اختياره وأثارت إعجاب كثري من العلماء و 
وفيما يلي حماولة لتوضيح أهم القواعد واألسس اليت يقوم عليها . كتاب اهلل ، وجناحه الفائق يف حتريك اجلموع الغفرية 

-    :هذا املنهج 
 :هاستثمار عامل الزمن يف تدبر النص القرآين وفهم ـــ 9

فقد رأى أن . استلهم ابن باديس أسلوب تفسري القرآن تدريسا من الطريقة اليت نزل هبا القرآن الكرمي منّجما 
معاجلة الفرد واجملتمع هبذه الطريقة احلكيمة اليت جتعل من الزمن عامال أساسيا من عوامل التغيري ستؤيت مثارها الطيبة كما 

يتناول األحداث واألشخاص والنوازل وحيكم فيها حبكم اهلل فيكون ينزل متفرقا لفعلت مع اجليل األول حينما كان الوحي 
تكوُّن اجملتمع إىل أن اكتمل  ،تصور إسالمي جديد يف احلياة بدل التصور اجلاهلي الذي كان سائدا لولذلك إيذانا حب

 .باعا من السماء اإلسالمي الوليد َث الدولة اإلسالمية الفتية على وقع خطى الوحي الذي كان ينزل ت
وكانت : " وهو ينّوه هبذه اخلاصّية اليت متّيز هبا نزول القرآن ويبنّي أثرها البعيد يف تغيري الواقع اجلاهلي فيقول  

، فكانت اآليات تنزل مبا تتطلبه تلك الوقائع من بيان، ، واالعرتاضات تمردُ الوقائع تقع، واحلوادث حتدث، والشُّبمُه تـُْعرمض 
ويف بيان ...  إبطالوتلك االعرتاضات من تلك احلوادث من أحكام، وما تستدعيه تلك الشُّبمُه من رّد، ه وما تقتضي

ما فيه من  ، ورّد الّشبه عند عروضها، وإبطال االعرتاض عند ورودهالواقعة عند وقوعها، وذكر حكم احلادثة عند حدوثها 
، ، واستيالء على السامعنيوجالء يف البيان، وبالغة يف التطبيق ، ووْقع يف القلوب، ورسوخ يف العقول،تأثري يف النفوس

هذا الرتتيل العجيب، وهذا التنضيد الغريب الذي  وترتيلها وتنضيدهالوال تفريق اآليات يف التنزيل، وما كان هذا ليتأّتى 
 .(2)"وحده وجها من وجوه اإلعجاز دَّ عم بلغ الغاية يف احلسن واملنفعة، حىت إنه ليصّح أن يُـ 

الذي كان يتناول املسلم باإلرشاد والتهذيب والتوجيه بالقرآن الكرمي ويف موضع آخر يتحدث عن التعليم النبوي 
كما قال صلى اهلل عليه وسلم يف كان صلى اهلل عليه وسلم يعلم الناس دينهم من اإلميان واإلسالم واإلحسان  : " فيقول 

الوة القرآن عليهم كما وكان يعلمهم هذا الدين بت". ليعلم الناس دينهمهذا جربيل جاء : " جربيل يف احلديث املشهور 
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  ڇچ    چ   چ  چ    ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  چ  :قال تعاىل

فكان .  جمالس تعليمه، ويف مجيع أحوالهومبا بـميـَّنمه هلم من قوله وفعله وسريته وسلوكه يف 12 - 19: النملچ  ڇ  ڇ
  .(9)"، وما يتلّقون من بيان نبّيهم وتنفيذه ملا أوحى اهلل إليه من كالم رهبممبا يسمعون س يتعّلمون دينهم النا
بسبب قرون  يته القرآنيةفقد رأى ابن باديس أن هذا األسلوب هو األنسب واألجنع جملتمع كاد يقطع صلته مبرجع 

، ل الفرنسي على مقوماته احلضاريةاليت شّنتها قوات االحتال َث شراسة حرب اإلبادة الثقافية املنظمة ،الضعف واجلمود
الذي يعاجل يف كل  القرآن الكرميوهو أن يعطي هلذا الشعب املريض املنهك الذي يشرف على اهلالك جرعات صغرية من 

ا أثرها ة وواثقة هلجانبا من جوانب احلياة البائسة احملطمة اليت يعيشها فيتقّوى يوما بعد يوم ببطء لكن خبطوات ثابتمرة 
ويف سبيل تفعيل هذا األسلوب وتعميمه دعا خطباء اجلمعة إىل التخّلي عن الطرق التقليدية يف . الواضح يف سلوكه وواقعه

والتأّسي بطريقة نزول القرآن منّجما عن  ،والبعيدة كّل البعد عن روح العصراستنساخ خطب القدماء املليئة بالسجع 
قضية دينية أو اجتماعية أو اقتصادية متّس اجملتمع مس ا مباشرا وتشّد انتباه املصّلني معة ملعاجلة طريق استغالل خطبة اجل

كيف تنزل آياته   نظر إىل احلكمة يف تنزيل القرآن الكرميا : "وتقّدم هلم احلّل اإلسالمي ملشكالهتم واملخرج املثايل ألزماهتم 
، وتطبيقهم وّخيهم خُبطمبهم الوقائع النازلةئمة اجُلممع وخطبائها يف ت، أليس يف هذا قدوة صاحلة ألعلى حسب الوقائع

 (2)."خطبهم على مقتضى احلال؟ بلى واهلل ، بلى واهلل 
أمراض ": من طول النظر يف كتاب اهلل وتدبّر آياته استطاع أن يعاجل  ااستنبطه وباّتكائه على هذه القاعدة اليت

استطاع أن يريب للجزائر جيال من أبنائها الربرة تربية قرآنية كانوا عماد هنضتها العربية ، و ع اجلزائري بالقرآنومشاكل اجملتم
   .(1)"وطليعة املناضلني من أجل حتريرها من املستعمر الغاصب ،اإلسالمية

كتاب اهلل والغوص يف أعماقه ابن باديس لوكان هلذه املعايشة الطويلة للنص القرآين أثرها البعيد يف تدبر 
الناجعة منه الواقع واستلهام احللول حلظات حياته، وسببا وجيها يف قدرته الفذة على تنزيله على أرض  تصحابه يف كلواس

 . ملختلف املشكالت اليت تعرض له 
 :للنص القرآين القراءات املذهبية جتاوز ـــ 2
آياته تأمال مشوليا واالستعانة يف  كان التصال ابن باديس املباشر بالقرآن الكرمي وعكوفه على تدبّره والتأمل يف 

فهمه بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسريته العطرة قد انتهى به إىل االقتناع بأن مجيع املذاهب اليت نشأت يف 
قد أسهمت بقصد من أصحاهبا أو دون قصد تكشف أسراره وجتّلي حقائقه القرون التالية واليت زعمت أهنا ختدم القرآن و 

الفكرية  مبا استحدثت من التفريعات ومبا نتج عن هذه احلركات  حجب نوره عن املسلمني وشغلتهم عن هدايتهمنهم يف 
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واليت ثقلت وطأهتا على الفكر  (9)اليت عزلت كتاب اهلل وصّبت جّل اهتمامها على االجتهادات البشريةمن االختالفات 
العصبية والتقليد األعمى الذي فّرق مشل األمة ومّزق اإلسالمي خالل عصور االحنطاط واجلمود حينما طغت عليها 

كنت متربما : " يب بقوله ، وعرّب عن ضيقه من هذه األسالوحدهتا الفكرية ونشر بني أبنائها األحقاد والضغائن 
من وأشعر بضيق الصدر . واصطالحاهتم املذهبية يف كالم اهلل وإدخاهلم لتأويالهتم اجلدلية  ،املفّسرينبأساليب بعض 

 .(2)"اختالفهم فيما ال اختالف فيه من القرآن 
ليربهن  9192عام  عندما كان طالبا بهويضرب لنا مثال حّيا عن أسلوب تفسري القرآن يف جامع الزيتونة بتونس  

 :واخلالفات قد طغت على هداية القرآن وحجبته عن النفوس وحرمت املسلمني من أنواره  املذهبية لنا كيف أن النزاعات
فإنَّه ويا للمصيبة يقع يف ، إذا حضر الطالب بعد حتصيل التطويع يف درس التفسري، ره اهلل تعاىلويف جامع الزيتونة عمَّ "

فيقضي يف خصومة من اخلصومات أيامًا أو ، يف القواعد اليت كان حيسب أنّه فرغ منها من قبل... خصومات لفظية
وإمّنا . و ما جتاوزه إال قلياًل دون أن حيصل على شيء من حقيقة التفسريفتنتهي السنة وهو ال يزال حيث ابتدأ أ، شهوراً 

، كأنَّ التفسري إمّنا يُقرأ ألجل تطبيق القواعد اآللية، قضى سنته يف املماحكات بدعوى أهّنا تطبيقات للقواعد على اآليات
سبون أنفسهم أهنم يف خدمة مع أن أصحابه حي، فهذا هجر آخر للقرآن. ال ألجل فهم الشرائع واألحكام اإلهلية

 .، وهذه هي حقيقة التدبر عند ابن باديس (1)!"القرآن
وعندما يستعرض طريقة الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف تلقني العلم للصحابة الكرام، ويف هتذيبهم وتوجيههم  

، م الديين السين السلفيهو التعلي هذا": تصحيح أخطائهم بالقرآن الكرمي يعّقب على ذلك قائال وترشيد خطواهتم و 
فأين منه تعليمنا حنن اليوم وقبل اليوم منذ قرون وقرون؟ فقد حصلنا على شهادة العاملية من جامع الزيتونة وحنن مل ندرس 

ومن أين يكون لنا هذا وحنن مل نسمع من . أو أدىن رغبة يف ذلك ومل يكن عندنا أي شوق  ،واحدة من كتاب اهللآية 
 .(9)"ن تعلم الدين والتفّقه فيه وال منزلة السنة النبوية من ذلكة القرآن م  شيوخنا يوما منزل

وجتاوز مجيع القراءات املذهبية اليت تناولته عرب القرون ،  ،إىل املنبع األولتدبره للقرآن الكرمي  رجع يفلذلك  
مه للجماهري املتعطشة غضا طريا  ، وقدّ اليت كّبلته بقيودها وغّطت على مشربه الصايف وعزف عن االختالفات الكثرية 

تأسران القلب وهتزّان النفس وحترّكان العقل كما كان يتلوه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أصحابه يف بساطة ويسر 
 .حلقه من اإلضافات البشرية اليت اصطبغت بعصرها وألقت بظالهلا القامتة على املنبع األول للهداية بعيدا عن كّل ما 

 : اوز تعقيدات العلوم اآلليةجت ـــ 1
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مقوالهتا وتدعم صحة ؛ لثبت ومثلما جتاوز ابن باديس القراءات املذهبية اليت جعلت من النص القرآين مطية هلا
تب التفاسري وأحالتها ميدانا اليت مألت بعض ك من التعقيدات اللغوية والبالغية ، جتاوز أيضا الكّم اهلائلتوجهاهتا الفكرية

أن القرآن قد نزل ليخرج الناس من الظلمات ونسيت يف خضّم خصومات أصحاهبا  ،لف النظريات املتضاربةفسيحا ملخت
 .  حلبة صراع بني أتباع املدارس النحوية واللغوية والبالغية إىل النور ويهديهم لليت هي أقوم ومل ينزل ليكون
املعَن العرب يف منثورهم ومنظومهم مبا يوّضح بالضروري مما صح من كالم وهذا ما دفعه إىل االكتفاء يف تفسريه 

اجلهود فيما ال  تذهبو وتضيع معها اهلداية القرآنية احلاجة إىل اخلوض يف التفريعات اليت يتيه معها العقل  وجيّليه دون
بشؤون الفرد مما يتعّلق َث ينتقل مباشرة إىل ما تتضمنه اآليات القرآنية من اإلرشادات والتوجيهات واألحكام  ،هفائدة من

فقد : " ويف ذلك يقولبَن عليه دروسه ألهنا هي األصل الذي  ؛ويتبّسط فيها ويسهب يف بياهناواجملتمع وبناء النهضة، 
، وجنتيب مثارها بيسر من اهلل تعاىل وتيسري، على عادتنا يف عدنا إىل جمالس التذكري يف دروس التفسري ، نقطف أزهارها 

بوجوه املناسبات، ها اللغوية، ومحل الرتاكيب على أبلغ أساليبها البيانية، وربط اآليات تفسري األلفاظ بأرجح معاني
معتمدين يف ذلك على صحيح املنقول وسديد املعقول، مما جالُّه أئمة السلف املتقدمون، أو غاص عليه علماء اخللف 

 .(9)"املتأخرون رمحة اهلل عليهم أمجعني
ک     ڑ   ڑژ  ژ       ڈ  ڈڎ  ڎ  ڌ  ڌچ : تعاىل  ومن أمثلة ذلك نذكر تفسريه لقوله

جعلنا الليل : "، يقول  92: اإلسراء چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   
ان بتدبري : والنهار  خلقنامها، ووضعنامها آيتني، وجعل الشيء هو وضعه على حالة أو كيفية خاصة، فهما حادثان ُمسمريَّ
والنهار عندما تكون الشمس منرية جلانبها املقابل،  الوقت املظلم الذي يغشى جانبا من الكرة األرضيةوالليل هو . وتقدير

إزالة الكتابة من : اإلزالة احملو هو : فمحونا .  هو الوقت الذي يتجلى على جانب الكرة املقابل للشمس فتضيئه بنورها
  . (2)"الضوء منها  آية الليل إزالةفمحو . اللوح، وإزالة اآلثار من الديار

 : ن مع ربطه بالواقعتدبر القرآ  ـــ 9
حمورا من أهم يف منهج ابن باديس يف تدبر القرآن الكرمي ، بل كانت نقطة ارتكاز أساسية  شّكلت هذه القاعدة 

القرآنية على الواقع الكبري الذي يسعى إليه وهو تنزيل التوجيهات أوالها كل عنايته واهتمامه الرتباطها باهلدف احملاور اليت 
، ويسري يف الطريق اجلزائري لتتحّول إىل سلوك عملي يصنع من الفرد واجملتمع كيانا جديدا ميتلئ قوة وحيوية وفعالية 

 . ومغلوبيته الصحيح الذي خيّلصه من بؤسه وذلّه 
وينّبه األذهان  ،اقع اجلزائريملختلف اآليات القرآنية اليت ال يتعّداها دون أن يربطها بالو  واضح جدا يف تدبره وهذا

وتدبّره االتصال احلّي املباشر به ، وأن املطلوب منهم هو جتماعية حمتواة يف كتاب اهللإىل أن كل شؤون الناس الفردية واال
واستفتائه يف أحواهلم وأعماهلم ليستقيموا على  ،الستمداد الزاد واستلهام احللول للمشكالت اليت تعرتضهم بعمق وتأنّ 
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تستعبدهم قوى ه وتصلح به أمور حياهتم فال تضطرب عليهم الّسبل وال تتقاذفهم أمواج املذاهب الوضعية ، وال هنج
وأن ، الكرمي الطغيان العاملية وبني أيديهم املنهج الواضح ، لذلك فهو ينصح كل فرد أن يربط حياته بكل مكّوناهتا بالقرآن

أن نقرأ :"من غريه مفاتيح األزمات  إىل طلب احللول، وال استجداء يضطرال فتنفتح له األبواب فيعكف على تدبّره 
القرآن نتفهمه حىت تكون آياته على طرف ألسنتنا ومعانيه نصب أعيننا لنطبق آياته على أحوالنا وننزهلا عليها كما كانت 

وإذا عرضت شبهة أو  فإذا حدث مرض القلب أو االجتماع طلبنا دواءه يف القرآن ،. تنّزل على األحوال والوقائع 
وهكذا نذهب يف تطبيقه وتنزيله على الشؤون . اعرتاض طلبنا فيه الرد أو اإلبطال ، فإذا نزلت نازلة طلبنا فيه حكمها 

 .وقد طرحنا مجلة من األمثلة على ذلك يف مبحث سابق .(9)"واألحوال 
ته الفرصة لذلك نظرا خلطورته وأثره البعيد وهو يلّح على هذا األمر إحلاحا شديدا، ويكّرره على املسامع كلما وات

إن كل ما نأخذه من الشريعة املطّهرة علما وعمال فإننا نأخذه لنبلغ به ما نستطيع من  : "يف مسرية النهضة اليت يقودها 
 ، ويهيب بكل من يستمع إىل دروسه أن يوّطن نفسه على أن يظل مرتّددا دوما(2)"كمال حياتنا الفردية واالجتماعية 

على جمالس القرآن الكرمي ، عاكفا على تدبّره يصحح به عقيدته ويطّهر باطنه ويسارع إىل تنفيذه بشكل عملّي حىت ينال 
فعلى كل مؤمن أن يسلك " :ويكون يف ذاته قدوة إلخوانه املؤمنني  ،من درجات الكمال ما يتناسب مع جماهدته لنفسه
بآيات اهلل، وأحاديث رسوله ما يصّحح عقيدته ويزّكي نفسه، ويـُقمّومم  هذا السلوك ، فيحضر جمالس العلم اليت تذّكره

وليطّبق ما يسمع على نفسه، وليجاهد يف تنفيذه على ظاهره وباطنه، وليداوم على هذا، حىت يبلغ إىل ما ُقّدرم له . عمله
  . (1)"من كمال فيه، فريجع وهو قد صار قدوة لغريه يف حاله وسلوكه

 :مةرآن وأثره يف هنضة األتدبر الق: خامسا 
يضـعه يف ســياقه  إذا مل يفقـه أبعـاده احلضــاريةوي و ال يسـتطيع أحـد أن يـُقمــّيم عمـقم آثـار مشــروع ابـن بـاديس النهضــ 

 التارخيي الذي 
ُ
ذلـك أن تقـدير . ، وأجنـز فيـه أعمالـه اجلليلـة  د العظـيمد  جم ميّثل اإلطار الزماين واملكاين الذي حتّرك فيه هذا امل

العمــل احلضــاري الــذي مّت علــى  لضــخامةالصــورة احلقيقيــة يعطينــا ف االســتثنائية الــيت باشــر فيهــا حركتــه اإلصــالحية الظــرو 
، ال خيطـر علـى بـال أحـد ي كـان ضـربا مـن املسـتحيل يف أيامـهاإلسـرتاتيجي البعيـد الـذ ههدفـطرح مثاره وحّقق والذي  ،يديه

أنـه مـات موتـا أبـديا  انـتفض الشـعب الـذي ظـن االسـتعمار مـن الـزمن عـة عقـودأقـل مـن أربفبعد . يتمّناه بـملمْه أن حيلم به أو 
وانطـوت صـفحات وجـوده ، وضـرب أمثلـة رائعــة يف اإلميـان والصـمود والتضـحية ، واختـذ مــن شـعار ابـن بـاديس الـذي رفعــه 

يرتاجـــع ومل يستســـلم لـــآلالم ، ومل شـــعارا لـــه " اإلســـالم ديننـــا والعربيـــة لغتنـــا واجلزائـــر وطننـــا "للنهضـــة اجلزائريـــة الفتّيـــة عنوانـــا 
 .ني وطّهر أرضه من الغاصب ،واملآسي حىت افتّك حريته

كان أساسها املتني الذي ارتكزت عليه هو القرآن الكرمي الذي نصر مبني  إن هذه احلركة املباركة اليت اجنلت عن  
إليه العباد لتحصيل السعادتني من فكل ما حيتاج " : هاديه يف ظلمات الطريق ودياجريهاختار ابن باديس أن يكون 
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ل يف القرآن تفصيال، ُكلٌّ ُفّصلم على غاية عقائد احلق، وأخالق الصدق، وأحكام العدل، ووجوه اإلحسان، كل هذا ُفص  
البيان واإلحكام، وهذا دعاء وترغيب للخلق أن يطلبوا ذلك كّله من القرآن الذي يهدي لليت هي أقوم يف العلم والعمل، 

اليت اكتسبها من وقد دلّته نظرته السننية  .(9)"ا منه ويهتدوا به، فهو الغاية اليت ما وراءها غاية يف اهلدى والبيانويأخذو 
ما ورد فيه عن نشوء األمم وأسباب هنوضها والتعّمق فيطول النظر يف القرآن الكرمي وتدبّر آياته واستكناه أسراره 

ائري لن ينهض إال بالقرآن الكرمي ، فهو الوحيد الذي بإمكانه أن يصنع منه وانتكاسها وعوامل سقوطها أن اجملتمع اجلز 
ألنه هو نفسه الذي صنع من عرب اجلاهلية الغارقني يف محأة الشرك  ؛وية تصنع التاريخ وتوّجه األحداثأمة فاعلة ق
 فهمه والتفّقه يف أسراره، الفضل أوال وأخريا هلل وكتابه الذي هدانا إىل: " والضالل خري أمة أخرجت للناس واجلهل 

يكثر عليه أن يُكمّون رجاال يف اخللف لو أُْحسنم فهُمُه وتدبُـّرُُه ال وإّن القرآن الذي كّون رجال السلف . والتأدب بآرائه
 .(2)"لمت األنفس على منهاجهومحُ  
د وأعادوا للقرآن ، وخترّج على يديه رجال قرآنيون ونساء قرآنيات صنعوا األجماوقد صدق حدس ابن باديس  

ولعل يف ذلك احلادث الغريب الذي هّز السياسة االستعمارية وأثار سخط . الكرمي هيبته، وذّكروا األعداء بقوته الربانية 
الحتالل اجلزائر، أراد وزير املستعمرات أن يقدم لضيوفه فأثناء احتفال فرنسا بالذكرى املئوية . صحافتها ما يؤكد ذلك

انتصاره عليه ، فأحضر جمموعة من الفتيات اللوايت درسن يف القاطع على موت اإلسالم يف اجلزائر و  األوروبيني الدليل
، وعندما ليظهرن بالزي األورويب ويتحدثن الفرنسية بطالقة املدارس الفرنسية منذ صغرهن ، وتطّبعن بالطباع األوروبية

فقد ظهرت الفتيات يف لباسهن التقليدي اجلزائري  ،يعرفعت الستارة عليهن كانت املفاجأة الصاعقة اليت أذهلت اجلم
ماذا كنتم تفعلون طوال مائة : مجيع أجسامهن وال يظهر منهن إال العينني ، فقال أحد الصحفيني الذي يغطي ( احلايك)

ت هؤالء لقد أب إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ وماذا أفعل( : الكوست)عام يف اجلزائر إذن؟ فأجاب وزير املستعمرات 
دركن أبعاد املؤامرة االستعمارية اليت ما بذلت هلن هذا التعليم إال الفتيات أن يُكنَّ مصدر عار لشعبهن بعد أن أ

 . القتالعهن من جذورهن 
، وكانــت لديــه حاســة نافــذة مّكنتــه احلساســة يف الــنفس واجملتمــع  مجيــع املواقــع مشــروعه النهضــويى وقــد غطــ      

وميكننـا تلّمـس آثـار . فاستطاع أن حُيْدث التغيري املنشـود فيهـا برباعـة  ،مراعاة احتياجات الواقعيات و من ترتيب سلم األولو 
 : حركته اليت استند فيها إىل القرآن الكرمي واضحة جلّية يف امليادين التالية 

 :العقيدة تدبر القرآن وصياغة  - 1
وتصفيتها من الشوائب وتفنيد الشبهات املثارة واخلرافات عمل ابن باديس على تطهري العقيدة وتنقيتها من البدع   

وفساد يف اإلدراك، وتقليد أعمى لآلباء، واعتقاد يف الباطل وشك  ينجم عنه مجود يف النظر: "ألن فساد العقيدة  حوهلا
لى تدبّره تدبّرا والقدرة ع صياغة جديدة تؤهله لالحتكاك املباشر بالقرآن الكرمي، وصياغة العقل اجلزائري (1)"يف احلق
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قلوبنا معّرضة خلطرات الوسواس بل لألوهام والشكوك، فالذي يـُثمّبُتها ويدفع عنها االضطراب ويربطها باليقني هو : "سليما
، الرتاثية ورواسب األفكار الضالة الذي فرضته عليه الرتاكمات الضغطمن  ، كما عمل على ختليصه(9)"القرآن الكرمي 

اليت ، وتعيد هلذه العقيدة تألقها وفعاليتها االجتماعية واملمارسات الشاذة املنافية لروح اإلسالمواالعتقادات اخلاطئة 
يف التوحيد هي طريقة الشارع احلكيم املبنية على مراعاة يف تعليم العقائد خري طريقة : " ، حيث بَن أمره على أن تعطّلت

نينات البشرية اليت تعب األوائل يف وضعها وأتعبوا الناس يف السليمة ، البعيدة عن األوضاع والتقالفطمر اإلنسانية 
ألن يف القرآن من األدلة املقنعة والشواهد املؤيدة ما يرضي العقل ويطمئن النفس ، وهو قادر بواقعيته ووضوح ؛(2)"فهمها

 .والنفوسأدلته على التأثري يف العقول 
طريقة تدريس العقائد يف املعاهد مية اليت طغت على لذلك أعرض ـ يف دروسه ـ إعراضا تاما عن املناهج الكال

اإلسالمية وعاد باملسلمني إىل النبع األول الذي اغرتف منه السلف عقيدته قبل أن تشوهبا شوائب الفلسفة والدراسات 
ء عقيدة ما يكفي لبنايف ذلك أن يف القرآن الكرمي من األدّلة دليله  التجريدية املغرقة يف الغموض ، وكانالكالمية 

: يقولنبذ هلدايته، لكتاب اهلل و  ه من آراء البشر واجتهاداهتم هجر  ، واالستعانة يف حتقيق هذا املطلب بغري صحيحة متينة
فحق ... أدلة العقائد مبسوطة يف القرآن الكرمي بغاية البيان وهناية التيسري، وأدلة األحكام وأصوهلا مذكورة كلها فيه " 

: ويف موضع آخر يقول . (1)"ا بتعليم العامة لعقائدها الدينية وأدلة تلك العقائد من القرآن الكرميعلى أهل العلم أن يقومو 
أما اإلعراض عن أدلة القرآن والذهاب مع أدلة املتكلمني الصعبة ذات العبارات االصطالحية فإنه من اهلجر لكتاب اهلل " 

 .(9)"وتصعيب طريق العلم إىل عباده وهم يف أشد احلاجة إليه
ديس وضوحا ويذكر رفيقه يف اإلصالح الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي أن هذا األمر كان واضحا يف ذهن ابن با

يكون أسلوبه يف تعليم التالميذ خمالفا ملا تلّقاه هو يف جامع ، وقد عزم ـ يف هذه السن املبكرة ـ أن تاما منذ أن كان طالبا
يـُْنكر ـ وهو يف مقتبل الشباب ـ   عنه كان منذ طلبه للعلم بتونس، قبل ذلكرضي اهللواإلمام : " الزيتونة فكان له ما أراد 

، ويتمَن أن خُيْرجهم على من تربية تالمذهتم على طريقة املتكلمني يف العقائد اإلسالمية بذوقه ما كان يبين عليه مشاخيه 
أجياال على هذه الطريقة ُه اهلل أمنيته ، فأخرج لألمة اجلزائرية وقد بـملَّغم . يف العقائد يوم يصبح معّلما الطريقة القرآنية السلفية

وقد ترّبت . دوا حبضور دروسه وجمالسه العلميةالذين سمعالسلفية قاموا حبمل األمانة من بعده، ووراءهم أجيال من العواّم 
اليت هي من قايا اجلاهلية ، فطّهرت نفوسها من بالعباداتوبدع على هداية القرآن فهجرت ضالل العقائد هذه األجيال 
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وقضت الطريقة القرآنية على العادات والتقاليد املستحكمة يف النفوس وأتت على  ،يف التعليمآثار الطرائق القدمية 
 .(9)"سلطاهنا

توّضح منهجه يف  "رآنية واألحاديث النبويةالعقائد اإلسالمية من اآليات الق"وفيما يلي مناذج خمتصرة من كتابه 
لفي ، موّحد لربّه عقيدة مثلى يتعلمها الطالب فيأيت منه مسلم س: " ، وهي ـ كما يصفها اإلبراهيمي ـ عقيدةتناول ال

يف  (2)ويستدّل على ما يعتقد يف ربّه بآية من كالم ربّه ال بقول السنوسي، كأحسن ما يكون املسلم النقّي، بدالئل القرآن
 :   (1)("لعاملأما برهان وجوده تعاىل فحدوث ا)عقيدته الصغرى

جييء لفظ اإلسالم يف لسان الشرع مرادا به الدين كله الذي جاء به حممد صلى اهلل : " ـ يف بيان معَن اإلسالم 
ورضيت لكم }:وقوله تعاىل{ إن الدين عند اهلل اإلسالم}:د واألعمال واألحكام لقوله تعاىلمن العقائعليه وآله وسلم 

يم به الدين معناه االنقياد هلل تعاىل ظاهرا وباطنا واإلخالص له فيهما لقوله تعاىل واإلسالم الذي مسّ  .{اإلسالم دينا
من  بلى}:ولقوله{ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هلل وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واختذ اهلل إبراهيم خليال}:

 .{نأسلم وجهه هلل وهو حمسن فله أجره عند ربّه وال خوف عليهم وال هم حيزنو 
على االنقياد واإلذعان، املبنية مبعَن األعمال الظاهرة الّدالة حبسب الظاهر وجييء اإلسالم يف لسان الشرع أيضا 

فقال رسول اهلل . يا حممد أخربين عن اإلسالم ):حديث سؤال جربيل عليه السالم قالملا جاء يف على التصديق التام 
أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم اإلسالم أن تشهد : صلى اهلل عليه وآله وسلم

يف الظاهر دون وجييء اإلسالم مبعَن االستسالم .  (صدقت: قال جربيل رمضان وحتّج البيت إن استطعتم إليه سبيال،
  ڳ  ڳ  ڳک  گ  گ  گ   گ    کک  ک  ڑ  ڑچ  :إميان يف القلب، وهذا ال ينفع صاحبه لقوله تعاىل

 99: احلجرات چ  ڱڱ  ڱ  ڳ
هو املوجود احلّق لذاته، الذي ال يقبل وجوده العدم، فهو القدمي الذي ال بداية لوجوده، : "ـ عقيدة اإلميان باهلل 

هو األول واآلخر }:وقوله تعاىل{ أيف اهلل شكٌّ فاطر السموات واألرض}:وهو الباقي الذي ال هناية لوجوده لقوله تعاىل
، فكان تعاىل وحده وال شيء معه، َث وهو املوجود الذي سبق وجوُدُه كلَّ وجود. {والباطن وهو بكل شيء عليم والظاهر

وخلق كل شيء }، {الذي خلق السموات واألرض وما بينهما}، {هو األول}: خلق ما شاء من خملوقاته لقوله تعاىل
وهو الغين بذاته عن مجيع . {م َث استوى على العرشخلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيا}، {فقّدره تقديرا

   ھ  ھ  ھھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀچ  :املوجودات، وهي املفتقرة كلُّها ـ ابتداًء ودوما ـ إليه، لقوله تعاىل
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العقيدة الكربى ، : ترك مؤلفات عديدة يف خمتلف العلوم أشهرها على اإلطالق مؤلفاته يف علم التوحيد . يد، ذا نزعة صوفية التوح
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 چ  ۋ    ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ    ۇ     ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ۓ    ے        ے
    (9)" 91 - 90: فاطر

 :اإلسالميالفقه  جديد تدبر القرآن وت - 2
الـنص  دعا ابن باديس إىل إحياء الفقه اإلسـالمي وحتريـك العقـل االجتهـادي وجتـاوز القـراءات املذهبيـة الـيت تأسـر 

عـــرب الـــيت تراكمـــت البشـــرية ، وطـــرح االجتهـــادات وال تعـــرتف بوجهـــات النظـــر األخـــرى  املعصـــوم ضـــمن منظورهـــا الفقهـــي
، وانتقد بشّدة املقّلدين اجلامدين الـذين أغلقـوا بـاب كادت حتل حمّل الكتاب والسنةحىت  العصور، واكتست طابع القداسة 

وقطعـــوا الصـــلة الـــيت الفقهيـــة، حصـــر جهـــودهم يف شـــرح املتـــون واملختصـــرات وأرغمـــوهم علـــى  ،االجتهـــاد يف وجـــوه العلمـــاء
الــيت أماتــت األفكــار وحالــت بــني العــام اجلامــد أدخلــت علــى مــذهب أهــل العلــم بدعــة التقليــد : "تــربطهم بــالقرآن الكــرمي 

غـري حمتـاج إليهمـا مـن هنايـة القـرن الرابـع إىل قيـام السـاعة، طالب العلم معني السنة والكتـاب ، بـل صـرّيهتما ـ يف زعـم قـوم ـ 
بكتب الفروع من املتون واملختصرات، فأعرض الطـالب عـن ، وال تشريع ، استغناًء عنهما ـ زعموا ـ ال يف فقه، وال استنباط

 . (2)"جمهولة حىت عند كثري من املتصدرينلتفّقه يف الكتاب والسنة وكتب األئمة، وصارت معانيها الظاهرة بـملمه اخلفية ا
ـــه مـــن أجـــل إحـــداثوعمـــل علـــى الرجـــوع  ـــة إخصـــاب بـــني الـــنص  املباشـــر إىل القـــرآن الكـــرمي واالحتكـــام إلي عملي

للتحــديات إجابــات جديــدة اكتشــاف ين الــذي يفضــي إىل مــن خــالل التــدبر األمثــل للــنص القــرآالشــرعي والواقــع املعــيش 
فقهـاء ينظـرون إىل الـدنيا مـن مـرآة اإلسـالم : " ، وكان يريـد لطلبتـه أن يكونـوا املعاصرة عن طريق حركة االجتهاد والتجديد 

 .(1)"الواسعة ، ال من عني املذاهب الضيقة
مسـائل احلـالل واحلـرام وأتبـع ذلـك ببيـان حكممهـا  أن القرآن الكـرمي قـد بـنّي بوضـوح تـاموأّكد يف مناسبات عديدة 

يقنــع العقـل وميــأل الوجـدان ، غــري أن املتــأخرين عـدلوا عــن طـرح هــذه األحكــام وفوائـدها بأســلوبه املعجـز وبيانــه الرائـع الــذي 
يهــا لطــراوة مقطوعــة مــن أصــوهلا ال أثــر فللمســتفتني واســتبدلوها بأحكــام املــذاهب الفقهيــة الــيت تـُْلقــى علــى الســائلني جافــة 

القرآن الكرمي وحسن وقعه على النفوس وشدة تأثريه فيها ، فكـان ذلـك سـببا آخـر مـن أسـباب ابتعـاد املسـلمني عـن كتـاب 
بــنّي القـرآن أصــول األحكــام وأمهــات مسـائل احلــالل واحلــرام ووجـوه النظــر واالعتبــار مــع "  :رهبـم وانقطــاع صــلتهم احليّـة بــه 

الصاحل اخلاص والعام فهجرناها واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية جمّردة بال نظـر ، جافـة بيان حكم األحكام وفوائدها يف 
 .(9)"بال حكمة ، حمّجبة وراء أسوار من األلفاظ املختصرة تـمْفَنم األعمار قبل الوصول إليها 

يـد العالقـة احلميمـة بـني وحىّت تتجاوز حركة النهضة اجلزائرية اليت كان يشرف عليها من موقع القائد هذا اخللل وتع
اآليــات القرآنيــة الــيت تؤيــدها املســلم والقــرآن الكــرمي ، نصــح ابــن بــاديس مجيــع مــن يتــوىّل اإلفتــاء أن يــربط بــني الفتــوى وبــني 

حــىت يقــع يف نفــس املســتفيت أن هــذا األمــر صــادر مباشــرة مــن عنــد اهلل وأنــه يســتدعي منــه اإلذعــان واخلشــوع والتنفيــذ وهــذا 
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، ويف  وتفّهمـه واسـتجالء أسـراره وغوامضـهليـُْقبلـوا علـى تـدبّره  تقريب كتاب اهلل إىل عامة أفراد الشعبرق طريق آخر من ط
وممـا ينبغـي ألهـل العلـم أيضـا إذا أفتـوا أو أرشـدوا أن يـذكروا أدلـة القـرآن والسـنة لفتـاويهم ومـواعظهم ليقربـوا : " يقـول ذلك 

ويعرفـــوهم منزلتـــه ، وجيعلـــوه مـــنهم دائمـــا علـــى ذكـــر ، وينيلـــوهم العلـــم  املســـلمني إىل أصـــل ديـــنهم ، ويـــذيقوهم حالوتـــه ،
، فــإىل القــرآن والســنة أيهــا العلمــاء إذا   واحلكمــة مــن قريــب ، ويكــون لفتــواهم ومــواعظهم رســوخ يف القلــب وأثــر يف الــنفس

 . (9)" كنتم للخري تريدون
 :اإلسالمية األخالق تدبر القرآن وترقية  ـــ 1

أسـر املتـون والفـروع ورّده باديس على تطهري عقيدة اجلزائـريني بـالقرآن الكـرمي ، وحتريـر الفقـه مـن ومثلما عمل ابن  
إىل املنبـــع القـــرآين ، عـــاجل اآلفـــات النفســـية واالجتماعيـــة أيضـــا بـــالقرآن الكـــرمي ، وتناوهلـــا مـــن هـــذا اجلانـــب ، فأرشـــد طلبتـــه 

أثـر خـالق األمـة مـن نقـص وخلـل ، ومـا يشـيع فيهـا مـن مسـاوئ و واجلماهري الغفرية اليت كانت حتضر دروسه إىل ما يعرتي أ
ــه يف الفــرد واجملتمــع وطــرح علــيهم البــديل اإلجيــايب مــن القــرآن الكــرمي الــذي يتضــّمن بــني دفّتيــه موســوعة رائعــة مــن  ذلــك كّل

ق ومضـارها ، وبـنّي مكـارم األخـالق ومنافعهـا ، ومسـاوئ األخـالالقرآن الكرمي بنّي  : "األخالق الفاضلة واخلالل احلميدة 
، وهـو يقــّرر أنــه ال (2)"السـبيل للتخلــي عـن هــذه والتحلّـي بتلــك ممـا حيصــل عليــه الفـالح بتزكيــة الـنفس والســالمة مـن اخليبــة 

شـــفاء لألمـــراض الـــيت تصـــيب العقائـــد واألخـــالق فتقتـــل الفاعليـــة واإلجيابيـــة يف األفـــراد واجملتمعـــات إال بـــالرجوع إىل القـــرآن 
 .(1)"لب شفاءها يف غري القرآن فإنه ال يزيدها إال مرضاومن ط: " الكرمي 

ألهنـا هـي الوسـيلة الوحيـدة الـيت متّكـن  ؛وابن باديس يشّدد على أمهية األخالق وخطورهتا يف صالح الفـرد واجملتمـع
هنـا الوسـيلة املثلـى ، وألاإلنسان من االرتقاء يف سّلم الكماالت وتعطيه البعد اإلنساين الراقي الذي يليق خبليفة اهلل يف أرضه

الـنفس الكرميـة هـي الـيت كملـت مبحاسـن  :"رمحـةلرتبية اإلرادة القوية فيه مما ميّكنه من امتالك زمام نفسه والتصّرف حبكمـة و 
 (9)"األخالق اليت تتكون منها إرادة قوية يف الفعل والرتك متلك هبا زمامها

لعلم واألخالق فكّلما تنّور عقل اإلنسان بالعلم جيب أن وينّبه يف دروسه وتوجيهاته إىل ضرورة اجلمع بني ا.   
، وإال فما قيمة العلم إذا مل يزد يف إنسانية ليكون على بصرية من أمره تتزّكى نفسه ـ يف الوقت ذاته ـ باألخالق احلميدة 

 .(0)"العلم الصحيح واخللق املتني مها األصالن اللذان ينبين عليهما كمال اإلنسان": اإلنسان 
والزنـا وشـرب اخلمـر  واألنانيـة والبخـل واخليانـة والكـذب والغـش الظلـم والكـربابـن بـاديس حـارب ويف هذا اإلطار، 

بـر و  واإلخـالص الصـدق، ودعـا إىل كـل الرذائـل الـيت كانـت متفشـية يف اجملتمـع البطالة والتواكل والكسـل واليـأس و و  والقمار
 والعمـــل والتفـــاؤلالـــذات  ونكـــران والكـــرم الصـــربوالتســـامح والتواضـــع و لـــرتاحم واواإليثـــار واألخـــوة واحملبـــة والتعـــاون الوالـــدين 

                                                           
  212ص .  9ج .  املصدر نفسه - 9
 282ص .  جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبريتفسري ابن باديس يف  -  2
 221ص . املصدر نفسه  - 1
 911ص . جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبريتفسري ابن باديس يف  -  9
 991ص . املصدر نفسه  - 0



36 

 

مدّعما دعوتـه إىل هـذه الفضـائل مبـا احتـواه القـرآن الكـرمي مـن آيـات تـُْعلـي مـن شـأهنا وتنـّوه بأثرهـا الطيّـب يف احليـاة وحسـن 
 . جزاء صاحبها يف اآلخرة 

ـــاديست املكّونـــافهـــذه احملـــاور األساســـية ختتـــزل يف جوهرهـــا   يف  الرئيســـية للشخصـــية اإلنســـانية الـــيت عكـــف ابـــن ب
ويطّهـــر  ،علـــى تنميتهـــا وتطويرهـــا وتأهيلهـــا وتزويـــدها بـــالعلم النـــافع الـــذي خيّلصـــها مـــن ســـلبيتها القاتلـــة مشـــروعه النهضـــوي

 ثقـة وقـوة ، يـدفعها إىل اقتحـام احليـاة وخـوض معاركهـا يفويشعل يف داخلها جـذوة املعرفـة و  ،باطنها من القابلية لالستعمار
يانعة كانت خريا وبركة على اجلزائر اليت ظن كثري مـن املسـلمني آنـذاك أهنـا  وقد كان له ما أراد ، وأمثر جهاده الطويل مثرات

إنســانية اإلنســان واغتــال ذاكرتــه ، الطغيــان االســتعماري الــذي قتــل أنــدلس ثانيــة ملــا رأوا فيهــا مــن مظــاهر املســخ احلضــاري و 
 الفـائق يف ربطهـم بـالقرآن الكـرميالبشري اإلبراهيمي أثر ابن باديس يف مجوع الشعب اجلزائـري وجناحـه  يسّجل الشيخ حممدو 

 وأصـبح العــاميّ . عليــه بآيـة قرآنيــة كالمـا يف الــدين إال إذا اسـتدلّ فأصــبح العـامّي ال يقبــل مـن العمــامل  : " فيقـول  ربطـا عميقــا
علـــى عـــودة  ت يف مشائلـــه عالمـــة االقتنـــاع والقبـــول، وهـــذه أمـــارة دالّـــة  إذا مســـع االســـتدالل بـــالقرآن أو احلـــديث اهتـــّز وشـــاع

 .(9)"سلطان القرآن على النفوس يـُْرجمى منها كّل خري
كما يتحدث يف موضع آخر عن حال األمة قبل حركة ابن باديس وبعدها مثّمنا حجم التغيري الذي حصل 

بفضل القرآن الكرمي الذي بّث فيه روحا جديدة  ووضع الشعب على خط السري الصحيح الذي يفضي به إىل الفالح
قد كانت هذه األمة معرضة عن القرآن مشغولة : " وأيقظ إنسانيته املسلوبة، متفائال مبا ستؤول إليه هذه احلركة املباركة 

عن تالوته  عنه مبا ال يفيد، معتقدة فيه العقائد السخيفة، مستغنية عن فهمه حبفظه مع تقصريها يف أداء لفظه، مستعيضة
بتالوة األوراد واألذكار، وعن دراسته بدراسة كتب جافة من وضع املخلوق ال تبعث يف النفس نشاطا وال تنشر يف 
القلوب حياة، وال تغرس يف األفئدة فضيلة، وال تقتلع منها رذيلة، وال تشرق على القلوب املظلمة بنور، ولكنها بدأت 

اهلداية وأسرار الكائنات من آياته، وتأخذ احلياة قوية من تعاليمه، وكأهنا برجوعها  اليوم ترجع إىل القرآن وتستجلي أنوار
إىل القرآن جتدد نفسها وتستأنف يف احلياة تارخيها، وعسى أن تنتهي من هذه الوجهة اجلديدة إىل غايتها، فتنتهي إىل 

 . (2)"السعادة واخلري
قرآن الكرمي ، وامتألت علما وفقهـا، وأبصـرت مكاهنـا يف بعد أن استنارت النفوس بالقد صدق حدس الشيخ ، فو  

الــذل واالســـتعباد ، آمنــت حبقهــا يف الوجـــود، ورفضــت الــدنيا، وأطلّــت علـــى تارخيهــا اجمليــد، وعرفـــت عــدّوها عــن كثـــب ، و 
تأججــة إال لســبع ســنني متتاليــات ومل تنطفــئ نرياهنــا املم 9109عــام ترمجــت هــذه املعــاين كلهــا إىل ثــورة عارمــة اشــتعل أوارهــا 

ّــاين ـ أحــد . االحـتالل البغــيض وأمســك زمـام أمــره بيـده بعــد أن ختلّـص الشــعب مــن م  9192عـام  بــل إن الشــيخ أمحـد محم
وقـد حتّقـق : "  تالمذة الشيخ ابن باديس ـ يؤكد أن جهاد ابن باديس قد أعطـى نتائجـه بعـد مخـس سـنوات فقـط مـن وفاتـه
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، َث عـادت  ألفـا 90م، فاستشهد فيهـا 9190عام  س سنوات فقط من وفاتهمن بعده كل ما أمله، ونشبت الثورة بعد مخ
  (9)"فتمكنت من طرد الغاصبني واحلمد هلل رب العاملني 9109سنة 

مظهـرا كانـت فعـال ألفـا مـن اجلزائـريني يف ظـرف أيـام قالئـل   90 أكثر من اليت استشهد فيها 9190مايو  8ثورة و 
طرأ على الكيـان اجلزائـري بفعـل ريـاح النهضـة الـيت أيقظتـه وزرعـت فيـه روحـا جديـدة،  بارزا من مظاهر التغيري اجلذري الذي

فرنســا بالوفــاء بالعهــد الــذي قطعتــه علــى نفســها أثنــاء احلــرب العامليــة الثانيــة مبــنح االســتقالل  فقــد كانــت مبنيّــة علــى مطالبــة
شـــعبا غـــري الـــذي كانـــت أمامهـــا د فوجـــدت ، لكنهـــا خانـــت العهـــ حـــارب أبناؤهـــا إىل جانـــب اجليـــوش الفرنســـيةللجزائـــر إذا 

ون احلرب العاملية األوىل آالفا مـن الشـباب اجلزائـري الـذين لقـوا حـتفهم دفاعـا عـن ساقت إىل أتّ سبق هلا وإن  ، حيثتعرف
، غري أن األحداث أثبتت هلا عكـس ذلـك ، فكانـت ، وظّنت أن األمور ال تزال على ما هي عليه ومل حياسبها أحدأرضها 
 .يف نعشها الوحشية اليت ارتكبتها إلسكات هذه املطالب هي أول مسمار دقّته  اجملازر

قيــود األميــة واجلهــل وحتريــره مــن  مباضــيه وانتمائــه احلضــاري وتوعيتــهوتكوينــه الشــعب اجلزائــري  تعلــيموحنســب أن 
ـــذل واالســـتعباد مـــن نفســـه وختليصـــه مـــن أســـر اخلرافـــات والضـــالالت و  ـــهاقـــتالع جـــذور اخلـــوف ومشـــاعر ال لصـــياغة  وهتيئت

أجـّل وأمسـى عمـل حضـاري هـو يف ضوء الرتبية القرآنيـة وتعبئته ليصنع مصريه بنفسه ويسرتّد حقه يف أرضه وخرياته  مستقبله
نتنــاول القــرآن العظــيم دواء مــن :" القــرآن الكــرمي الــذي كــان يقــول عنــه فقــه عميــق يف تــدبر مســتندا إىل قــام بــه ابــن بــاديس 

عقولنــا وأمــراض نفوســنا، وأمــراض جمتمعنــا، فنتطلــب ذلــك منــه بتــدبّر آياتــه وتفّهــم إشــاراته ووجــوه  عنــد ربنــا، شــفاًء ألمــراض
  . (2)"دالالته

ميـدان املعركـة، وحيسـم قضـّية إسرتاتيجيته احلضـارية فريسـم ويكفيه عظمًة أنه استطاع بتوفيق من اهلل أن حيّدد بدقّة 
يسـّخر هلـا الوسـائل واألسـاليب علـى الـرغم مـن شـّح اإلمكانـات وإكراهـات املنهج ، ويتصـّور األهـداف البعيـدة والقريبـة ، و 

ــــهالواقــــع  ــــري مــــن أمثال ــــه كث ــــاريخ يف وقــــت فشــــل في ــــرتك بصــــماته العميقــــة يف الت ــــة  ، وأن ي ممــــن تــــوّفرت هلــــم الظــــروف املواتي
ه إال إذا عـــاد إىل اتبـــاع ولـــن يوفّيـــه حقـــبالشـــيء الكثـــري وال نبـــالغ إذا قلنـــا أن هـــذا الشـــعب يـــدين لـــه  واإلمكانـــات الواســـعة،
 .السبيل اليت رمسها له 

 :النتائج وامتة اخل
ويف ختــام هــذا البحــث  لــص إىل أن الشــيخ عبــد احلميــد بــن بــاديس كــان جمــّددا مــن الطــراز األعلــى مــن اجملــّددين  

دينهــا بعــد أن تبلــى  الــذين بّشــر رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم بــأن اهلل يبتعــثهم علــى رأس كــل مائــة عــام ليجــّددوا لألمــة
فقـد آمــن إميانـا صــادقا ال يشـوبه شــك أن القـرآن الكــرمي هـو العــروة الـوثقى الــيت تنقـذ املســلمني . حبالـه وتكــاد رحيـه تــذهب 

مــن بــراثن اجلهــل والتخلــف والطغيــان وتكالــب األمــم علــيهم ، وهــو احلبــل املتــني الــذي يشــّدهم إىل األعلــى وينتشــلهم مــن 
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عــن طريــق  .املغلوبيــة احلضــارية الــيت ســحقتهم حــىت أصــبحوا قــاب قوســني أو أدىن مــن االنــدثاروهــاد الــذل واالستضــعاف و 
 .وم على التدبر األمثل للنص القرآين إحداث عالقة جديدة تق

ومل يبق هذا اإلميان الراسخ قابعا يف أعماقـه بـل أخرجـه إىل الواقـع يف دفقـات حـارة مـن الطاقـة اإلميانيـة الـيت ترمجهـا  
واســـتيقظت األمـــة النائمـــة ونشـــطت مـــن عقاهلـــا فحـــدثت املعجـــزة حيثيـــات الزمـــان واملكـــان  بـــهاســـتوعب ج عمـــل إىل برنـــام

تبحــث عــن نفســها يف كتــاب رهبــا ، َث مــا لبثــت أن واســتجابت لــداعي احلــق ونفضــت عنهــا غبــار العجــز والكســل وراحــت 
رآين الـيت كـان الشـيخ ابـن بـاديس يشـحن هبـا قـلنـور المل وعيها واستعادت فعاليتها بفضـل إمـداد ااستوت على سوقها واكت
 .أرواحها وينري هبا عقوهلا 

هذه التجربة الرائدة اليت كانت ناجحة بكل املقاييس دليل حيٌّ على قدرة القرآن الكرمي ـ إذا وجد مـن يتـدبّره حـق  
ـ علـى بعـث احليـاة يف النفـوس الراكـدة تدبّره ويفهم املراد اإلهلي منه فهما موفـًّقـا ومتناغمـا مـع سـنن اهلل يف األنفـس واآلفـاق 

فقــد لبــث الشــيخ ابــن بــاديس . يغــرّي جمــرى التــاريخ ويصــنع احلــدث واجملتمعــات اجلامــدة ، وإحــداث التغيــري اإلجيــايب الــذي 
 معايشـة يوميـة ، يتـدبّره، ويتأّمـل آياتـه، يسـائلها ويغـوص يف ثناياهـا َث يعـرضالقرآن الكـرمي  يعايشطيلة ربع قرن من الزمان 

علــى الشــعب املغلــوب علــى أمــره ويبــين يف جوفــه اخلــرب كــل يــوم لبنــة جديــدة ، ويفــتح أعــني مــا يفــتح اهلل عليــه مــن األنــوار 
األطفال على نوره حىت ال تدركهم عوامل الـذّل والقهـر الـيت سـحقت آبـاءهم فـأردهتم صـرعى حتـت أقـدام الطغـاة الظـاملني ، 

وكـان يتـابع حباسـته اإلميانيـة هـذا التغيـري علـى مـّر . سـيؤيت أكلـه يومـا سـائغا طيبـا بأن هـذا اهلـدى الربّـاين وهو على ثقة تامة 
األيــام ، وعنــدما تأّكــد مــن أن غرســه قــد مــّد جــذوره عميقــا يف األرض ، وأرســل فروعــه عاليــة يف الســماء واجــه العــدّو بكــل 

ن تكـون فرنسـا، وال تسـتطيع أن تصـري فرنسـا إن هذه األمة اجلزائرية اإلسالمية ليست هي فرنسـا، وال ميكـن أ: " ثقة قائال 
، وهلــا ويف عنصــرها ويف دينهــا، ال تريــد أن تنــدمج ولــو أرادت، بــل هــي بعيــدة عــن فرنســا كــل البعــد يف لغتهــا ويف أخالقهــا

ة اإلدارة االســتعماري، وأرســل نشــيده اخلالــد الــذي زعــزع أركــان  (9)"وطــن حمــدود ومعــنّي هــو الــوطن اجلزائــري حبــدوده املعروفــة
 :قبل أن تزعزعها الثورة التحريرية 

ــــــــبْ    شمْعـُب اجلـزائر  ُمـْسـل ـم  ----- ومإىلم الـُعـروبة  يـمنتمـس 
ــــــــذبْ  ـادم عمْن أْصل ـه  ----- أمْو قـمـالم ممـاتم فـمقمْد كم   ممْن قـمـالم حم
ـال من الطَـّلمــــــبْ  ــاًجــا لـمــــــــُه ----- رمامم الـُمحم   أمْو رمامم إدمم
ــاُؤنـمـــــــا ----- ومبـ كم الصَّبـاُح قـمد  اقْـتمـــــــربْ    يما نمشُء أمنْـتم رمجم
ــــبْ  ـــــهـا ----- ومُخـض  اخلْـطُـوبم ومالم هتم المحم ـيـاة  س   ُخـْذ ل لحم

 : وقد انتهينا إلى جملة من النتائج نوجزها فيما يلي 
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ــَنم ـــ أن الشــيخ عبــد احلم 9 يــد بــن بــاديس كــان يــؤمن إميانــا مطلقــا أن القــرآن الكــرمي هــو األســاس الوحيــد الــذي ميكــن أن تـُبـْ
ألّي حركــة تغيرييــة أن تــنجح وتبلــغ أهــدافها يف البيئــة اجلزائريــة إذا مل تســتند إىل القــرآن  ، وال ميكــن عليــه النهضــة يف اجلزائــر

 . ص املعصوم وتنزيله على أرض الواقع تنزيال سليمامن خالل الفهم العميق للن كنقطة ارتكاز يف انطالقتها
قرآن يعرتيهــا كثــري مــن اخللــل والقصــور، وحــىت يكــون القــرآن صــاحلا أن عالقــة املســلمني بــالكــان يــدرك إدراكــا واعيــا   هـ أنــ 2

يــه لبنــاء النهضــة جيــب أن نعكــف عليــه نتــدبّره ونــتفّهم معانيــه ونســتجلي مقاصــده ونكشــف غوامضــه ونبحــث عــن أنفســنا ف
وهــو ال يفتــأ يؤّكــد علــى ضــرورة فهــم القــرآن . وعــن أســباب ســقوطنا يف ثنايــاه وعــن عــالج أســقامنا وأمراضــنا احلضــارية عنــده

نعثــر علــى كثــري مــن الــدقائق واألســرار واالســتنباطات الذكيــة واللمحــات يف كــل املناســبات ، وعنــدما نتأمــل تفســريه  وتــدبّره
بابـا مــن ص يف أعمــاق اآليـات القرآنيـة مــرارا وتكـرارا ويف كـل مـرة يفــتح اهلل عليـه واللطـائف الـيت تـدّل علــى أن الرجـل قـد غـا

    . أبواب اإلهلام تنبئ عن عقل جبار 
طريقـة متميّـزة ومسـتحدثة تفتقـت عنهـا عبقريتـه علـى والنهـوض سرتاتيجيته يف تدبّر القرآن ليكون سـبيله للتغيـري ـ أنه بَن ا 1

تقـوم علـى تفسـريه تدريسـا  ق كثري مـن احملـدثني واملعاصـرين يف التعامـل مـع الـنص القـرآينفسلك فيها أسلوبا خيتلف عن طرائ
، ولـيس تأليفــا العامـة والطلبــة ليكـون مـنهج حيــاة يسـلكونه النخبـة و خــاص إىل مباشـر و والتوّجـه بــه بشـكل يف جمـالس يوميـة 

 . يضاف إىل رفوف املكتبات 
ــ  9 ذكيــا جــدا ، حيــث أتــاح لــه تنجيمــه وتوزيــع دروســه علــى مــدار مخــس تثمارا أنــه اســتثمر عامــل الــزمن لتــدبّر القــرآن اســـ

الطلبــــة واجلمهــــور مــــن الظــــروف احمليطــــة وردود أفعــــال فرصــــة مثينــــة ملعايشــــته معايشــــة يوميــــة يســـتفيد خالهلــــا وعشـــرين ســــنة 
 .اره وخباياهصلته بالنّص القرآين وتنفتح له أبواب جديدة يف تدبّره واستكشاف أسر  ومستجدات الواقع فتتعمَّق

فقـد كـان يلـّح يف كــل . سـلوك حـّي تعاليمـه وأوامـره ونواهيــه إىل عنـده مـرتبط هبــدف أساسـي هـو ترمجـة ــ أّن تـدبّر القـرآن  0
ومــنهج جملـس مــن جمالســه علــى أن كـالم رّب العــاملني لــيس أفكــارا جمـّردة نضــيفها إىل ثقافتنــا العقليــة وإمنـا هــي دســتور عمــل 

أن يتلقَّــى لينفــذ ، وهــو ال يبخــل  ســتمعليتحقــق وعــد اهلل بالنصــر ، فعلــى كــّل ميف واقــع اإلنســان  جيــب أن تـُــرمى آثــارهحيــاة 
 .ليسّهل عليهم سبل التطبيق العمليعلى مستمعيه يف كل مرة بالعربة والعظة واحلكمة اليت يستنتجها من اآلية أو اآليات 

آنية بكـل عمقهـا وصـفائها وبسـاطتها إىل مجيـع شـرائح اجملتمـع أن ابن باديس قد جنح جناحا باهرا يف توصيل املعاين القر ـ  9
كـل القـراءات املذهبيـة الـيت يف دروسـه  جتـاوز  ، وبّث فيهم روح القرآن الشـفافة بعـد أنوربطهم بكتاب اهلل ربطم حمّبة وشغف

ت العلــوم اآلليــة الــيت التعصــب املــذهيب واجلمــود العقلــي ، وجتــاوز معهــا كــل تعقيــداعرفتهــا القــرون الســالفة وكانــت ســببا يف 
كتـــب التفاســـري حـــىت صـــرفت النـــاس عـــن االهتـــداء بـــالقرآن وشـــغلتهم بالبحـــث يف اختالفـــات اللغـــويني امـــتألت هبـــا بعـــض  

والبالغيــني وقــّدم الــنص القــرآين للجمــاهري دون وســائط بشــرية كمــا كــان يقدمــه رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ألصــحابه 
 .ّله فيجدون فيه اخلري كّله والفضل ك

أن اإلنسـان اجلزائـري قـد جتـاوب مـع املشـروع النهضـوي الباديسـي جتاوبـا عميقـا ، وانـدمج يف حركتـه اإلصـالحية بكـل  ـ  1
واســعة، بفضــل إســرتاتيجية الشــيخ ابــن بــاديس جتــد منــه اســتجابة  هــا مشــاركة حّيــة، وكانــت توجيهــاتجوارحــه ، وشــارك في
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فسـاقه إىل طريـق النهضـة واإلصـالح مـن أقـرب السـبل شعب الـذي يتعامـل معـه، اجملّدد الذي كان على دراية تامة بنفسية ال
 . إىل نفسه وهو القرآن الكرمي 

ــــ أن جتربـــة ابـــن بـــاديس اإلصـــالحية قـــد اتســـمت بالشـــمول وحـــاول صـــاحبها مـــا وســـعه اجلهـــد أن يســـّد كـــل الثغـــرات يف  8
هنضـة متكاملـة ، وتتكـّون لديـه نظـرة كليّـة لواقعـه  هضعـات احليويـة فيـه حـىت يـناجملتمع وأن يغطـي بعلمـه وعملـه مجيـع القطا

غــــريه يف أّي شــــأن مــــن شــــؤونه ، وعليــــه فقــــد مشــــل ابــــن بــــاديس وفــــق تصــــّور القــــرآن الكــــرمي هلــــا ، فــــال حيتــــاج ألن يســــتفيت 
عليـه القـرآن  ، وبّصـر النـاس مبـا اشـتملبإسرتاتيجيته النهضوية اجلوانب الدينية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية 

    .من أحكام صائبة تضبط هذه اجملاالت ليسريوا فيها على هدى
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