
جدیدة وثائق
حیاة عن جوانب خفیة في

االمام عبد الحمید بن بادیس 
الدراسیة

الدكتور عبد العزیز فیاللي



.الدكتور عبد العزيز فياليل:املؤلف 
.تابع دراسته يف اجلزائر و ليبيا و مصر و فرنسا

.1971يعمل أستاذا يف جامعة منتوري منذ سنة 
.علمية و بيداغوجية عديدةتقلد وظائف إدارية و 

ن رئيسا جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالميةعي.
.انتخب عضوا يف الربملان

لس األعلى للقضاء و انتخب مبكتبه الدائمعيحصة رئيس اجلمهورية(ن عضوا با.(
.54عضو الس العلمي للمركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة 

.رئيس مؤسسة اإلمام الشيخ عبد احلميد بن باديس
.عربيةالوطنية و الالت العلمية يف االت احملكمة انشر العشرات من املق

.نشر عدة كتب عن تاريخ املغرب اإلسالمي و األندلس و اجلزائر

ابــذا الكتــه

و يتضمن " اإلمام عبد احلميد بن باديس الدراسية وثائق جديدة عن جوانب خفية يف حياة "حيمل هذا الكتاب عنوان
حقائق تارخيية جديدة عن نقاط من حياته الدراسية و البيداغوجية،و معطيات نادرة ظلت خمفية و جمهولة ما يزيد عن مثانني 

على املواد و سنة،و السيما اليت تتعلق بدراسته،و تتمثل الوثيقة التارخيية يف دفتر امتحانه من جامع الزيتونة،و يشتمل
الكتب اليت كانت مقررة عليه يف مرحلة التطويع و ما بعد التطويع،و تتضمن أمساء األساتذة الذين درسوه يف املرحلتني و 

و حيتوي على املالحظات اليت .أجازوه إجازات خاصة و عامة يف كل من الزيتونة و املدينة املنورة و القاهرة و اإلسكندرية
ل حتصيله و مواظبته و سلوكه،و تواريخ االمتحانات اليت اجتازها و تواريخ االجازات اليت منحت له أبداها األساتذة  حو

و املدة الزمنية اليت قضاها يف التحصيل و الدراسة بالزيتونة و مصر و احلجاز،و هي حقائق تارخيية جديدة،تصحح بعض 
.املعلومات القدمية يف الدراسات السابقة

.ة و حتقيقها و التعليق عليها و استقراء الشواهد التارخيية،و استنباط معانيهاحاولنا دراسة الوثيق

املؤلف



فهرس الموضوعات

 01................................................................................ املقدمة

 05.........................................................................باديساسرة ابن

09.................................................................................. نشأته

13..... ..................................................................دراسته يف الزيتونة

22)..................................................................1(جدول االساتذة رقم

 25....................................................................مرحلة ما بعد التطويع

 30.......................)  .........................................2(جدول االساتذة رقم

 33.............................................................رحلته اىل احلج و طلب العلم

 36....................................................مقتطفات من االجازات املتحصل عليها

43.................................. .............................) ..3(جدول االساتذة رقم

46.............................................................................بعض شيوخه

52........................................................................و احلواشاهلوامش

 56..........................................................................مالحق صور و

65... .......................................................................دفتر الشهادات

68......................................الكتب و املواد الدراسية و هيأة التدريس ملرحلة التطويع

92......................................الكتب و املواد الدراسية و هيأة التدريس ما بعد التطويع

104..........................................................اجازة الشيخ حممد خبيت املطيعي

 106.........................................................الونيسياجازة الشيخ حممد محدان

109.............................................اجازة الشيخ حسني امحد الفيضي أبادي اهلندي

112................................................اجازة الشيخ حممد العزيز الوزيري التونسي

115.....................................................ازة الشيخ حممد أبو الفضل اجليزاوياج

117............................................................. اجازة الشيخ حممد بن يوسف



:املقدمة

املصطفى على بركة مبولودها األول البكر،مساه والده حممد" زهرية بن جلول"ازدان فراش
على اجلبني،و قرأ يف ّجده املكيلهقب،مأل البيت فرحا و سرورا،1889يف اية سنة " عبد احلميد"اهللا

و نظم وليمة على عادة .و تربكا حبسن الطالعناتيمأذنه اليمىن آية كرمية من الذكر احلكيم،
.العائالت الكبرية امليسورة لألقربـــاء   و األحباب و الفقراء  و املساكني

نشأ عبد احلميد بني أحضان عائلة متمسكة بالدين اإلسالمي و طقوســـه   و حمافظة على 
مبادئه،فتكونت لعبد احلميد القيام بشعائره،و تنشئة أبنائها على تقاليده و أصالتــــه و 

.استعدادات خاصة،لطلب العلم و الرغبة فيه منذ نعومة أظفاره

حتتضنه و تضمه اىل صدرها و مس يف أذنه،و تدندن أهازيج تعرب فيها عن "زهرية"كانت األم
.ةواألخرويالسعادة الدنيوية ريوفّألن العلم .رغبتها بأن يصري ولدها عاملا

طالع اجلزائر،و من تذابري األقدار اإلهلية،و من خمبآت الكون       و الغيوب،أن فكان من حسن
مين الذي كانت فيه األمة اجلزائرية يف حاجة اليه و ◌ّ يأيت عبد احلميد بن باديس يف هذا الظرف الز

خره ملثل هذا ّو قد شاءت األقدار أن يئه و تد.اىل أمثاله،ممن يبعثون فيها اليقظة و يأخذون بيدها
الظرف البائس،ليحمل املسؤولية بكل شجاعة،و تضحية يف بناء جمتمع أكه االستعمار و أفقره،و 

بإجراءات و قيود قانونية ال انسانية،جعلته يغرق يف وحل االمية و اجلهللهكب.

ة مع نشأ عبد احلميد و ترعرع يف هذه البيئة االستعمارية،و شاهد سياسة االدارة الفرنسي
و على الرغم من أنه .األهايل و عايش أهواهلا،فأخذ يتعلم من هذا الوسط و يدرك ما يدور حوله

من بيت ميسور احلال و اجلاه و الوظيف،فانه كان يعي كل الوعي،و حيس جبوارحه و أحاسيسه 
هي معاناة أمته و جمتمعه،فكان مهه كبريا،ملا صارت إليه اجلزائر و شعبها،فكانت هذه الظروف 

القاعدة األساسية اليت بىن عليها مشروعه الطويل املدى لتغيري جمتمع و النهوض به،حنو مستقبل 
سنة 25أفضل،فاختار طريق التربية و التعليم و اإلرشاد و الوعظ و التوعية،و سنه ال يزيد عن 

ع،حافظ للقرآن و األصول و الفرومفعم باحليوية و النشاط مليء بالعافية،عامل باملعقول و املنقول



الكرمي فاهم ألسراره و إعجازه متأدب بآدابه،متضلع يف الشريعة اإلسالمية،مدرك للسياسة،عارف 
.و ظلمهخببايا االستعمار

و يطفىء .    يشرب من منابعه،يف الوطن و خارجه ليشفى علتهذكان شغفه للعلم شديدا،أخ
حرارته باملعارف،ألن العلم يف نظره،حمط الرجال و منتهى اآلمال،و مشرق السعادة،و منهض 

.لذا عين به منذ زهرة شبابه،فأخذ بأسبابه،و هجر يف طلبه األهل و الوطن.األمم

فائقة،و ذكاء يتوقد و عزمية قوية،جيمع بني العلم و عاد اىل وطنه بعلم غزير مفيد و مة صادقة 
.العمل،و كان قد عزم على الوصول به اىل االمل املنشود

،        و التقريب بني عمل على مجع مشل العلماء،و توحيد جهودهم و خططهم و أسلوم
،و القدرة وجهات نظرهم،و السيما منهم الذين رآى فيهم الصدق                 و االمانة

العلمية،فجعلهم متحابني يف احلق،جمتمعة قلوم على اإلسالم و اللغة العربية و حب 
و تعاون .ى م زنادهّاجلزائر،يتميزون مثله بالعلم و العمل،فهؤالء هم الذين آزروه و هم الذين ور

و بفلذات معه أهل اخلري من أمته ألم فهموا قصده و تبينوه،فأعانوه بأقواهلم و بأمواهلم 
.فكانوا حافزا له.أكبادهم

وثائق جديدة عن جوانب "اء الذي حيمل عنوان ◌ّ أما عن الكتاب الذي نضعه بني أيدي القر
فيحمل يف طياته معلومات جديدة و " حياة اإلمام عبد احلميد بن باديس الدراسيةخفية يف 

سنة،و خاصة 80حقائق تارخيية نادرة،ظلت خمفية و جمهولــــــة و غامضة ما يزيد عن 
منها تلك اليت تتعلق حبياته الدراسيــــة  و البيداغوجية،و تتمثل هذه املعطيات اجلديدة يف 

حلة التطويع و ما بعد التطويع،و دفتر امتحانه الذي يشمل على املواد و الكتب اليت درسها يف مر
سوه يف املرحلتني و أجازوه إجازات علمية عامــة و ◌ّ تتضمن أيضا أمساء األساتذة الذين در

نوها يف دفتره حول استعداداته،و حتصيله العلمي و شخصه و ◌ّ خاصة،و املالحظات اليت دو
تواريخ اإلجازات اليت سلوكه و مواظبته على الدروس،و تواريخ االمتحانات اليت اجتازها، و 

و هي حقائق .حتصل عليها،و املدة الزمنية اليت قضاها يف حتصيل العلم يف الزيتونة و مصر و احلجاز
رتغيتارخيية،تصحح املعلومات القدميــة و تفند ما جاء يف بعض الدراسات يف هذا اال،و 

.بعض االستنتاجات  و التأويالت،و تضيف جديدا لألحباث السابقة



و قد قمنا بدراسة هذه الوثيقة دراسة علمية حتقيقية حتليلية هلذه الفترة من حياته و حققنا يف 
سوه و علقنا على بعض القضايا و صححنا ّبعض الكتب اليت درسها و يف بعض األساتذة الذين در

ل إلينا كما فضلنا أن ننشر الدفتر كامال كما وص.بعض التواريخ اليت جاءت به الدراسات القدمية
. عسى ان جيد فيه الباحثون و املهتمون حبياة اإلمام و تراثه ضالتهم املنشودة

دنا ّو يف اخلتام ال يسعين إال أن أتوجه بالشكر اجلزيل اىل األستاذ عبد احلق بن باديس،الذي زو
مسان الذي ذا الدفتر الدراسي ألخيه اإلمام فقد وجده يف حمفظة العالمة اليت أهداها له و قد تل

فقد ظل عبد احلق حيفظه .1938جاء اىل قسنطينة حلضور مراسيم االحتالل خلتمه للقرآن الكرمي عام 
دها مبا تبقى من تراث اإلمام العلمي و ◌ّ و حيافظ عليه ما يزيد عن سبعني سنة  و نتمىن ان يزو

.مضة يف حياتهاملخزون،حىت منيط اللثام على العديد من النقاط و اجلوانب اليت ال تزال غا

و من اهللا التوفيق و السداد
2012فيفري 20قسنطينة 



الشيـخ اإلمـام عبـد الحميـد بن باديـس

)حيـاته الدراسيــة(

:أسـرة ابن باديـس

ينحدر الشيخ اإلمام، رائد النهضة احلديثة يف اجلزائر، من أسرة عريقة أصيلة يف العلم واجلاه 
عود أصوهلا إىل توالوظيف هلا باع طويل يف العلوم الشرعية مبدينة قسنطينة منذ العصور الوسطى، 

على الدولة ،الذي ثار)م1061–1010/هـ452-406(األمري املعز لدين اهللا بن باديس الزيري الصنهاجي 
املذهب الشيعي، وأعاد االعتبار إىل ىالفاطمية يف مصر،وقطع الصلة السياسية واملذهبية معها، وألغ

.) 1()اجلزائر(املذهب املالكي،مذهب األغلبية يف ربوع افريقية واملغرب األوسط 

وتقلد بعض أفراد األسرة الباديسية خالل القرنني السابع والثامن اهلجريني، الثالث عشر 
والرابع عشر امليالديني،العديد من الوظائف السامية مبدينة قسنطينـة، حبيث متيز حسن بن بلقاسم 
بن باديس بالعلم وأصول الدين واخلطابة والقضاء،ويعد أحد أعمدة الفقه املالكي،يف مدينة 

.)2(قسنطينة خالل القرن السابع اهلجري الثالث عشر امليالدي

قاضيا وخطيبا مبدينة قسنطينة ) 784/1382ت(وعين الشيخ أبو علي حسن بن خلف بن باديس 
)3(.إىل وفاته، كان مشهورا بغزارة علمه وبراعته يف الفقه املالكي واألصول

فقد أشتهر هو اآلخر، ) 1385/هـ787ت(أما أبو علي حسن بن أيب القاسم بن باديس 
بغزارة العلم وبكثرة تصانيفه ونظمه وشروحه شغل هو اآلخر، منصب اخلطابة والقضاء مبسقط 
رأسه، مث قاضي اجلماعة باحلاضرة التونسية، واحتل نفس الوظيفـة بعد عودته إىل مدينة قسنطينة، 

" بالنفحات القدسية"سماة بالتصوف، نظم قصيدة شعرية مشهورة بالسينية واملاكان متشبع
) م1165/هـ560(تتحدث عن املشيخة، وتتضمن الثناء على الشيخ الصويف عبد القادر الكيالين 

)4(.ه وسلوكه وزهده وبركاتهقبومنا



زو املريين،مبدينـة قسنطينـة سنة غثار علماء األسرة الباديسية،كسابق عهدهم،ضد ال
مع أهل احلاضرة، وهو ما سبب هلم السجن والنفي ، وقاوموه بشدة، وتصدوا له )1358/هـ758(

)5(.والتشريد

القضاة يف العهد العثماين نذكر ووبرز من هذا البيت كوكبة من العلماء و الفقهاء و اخلطباء 
الذي ) م1561/هـ969ت (أبو العباس أمحد املدعو محيدة بن باديس: منهم على سبيل املثال

)6(.القضاء واإلمامة جبامع قصبة مدينة قسنطينةكان يشغل منصب املشيخة و

ومنهم حيي بن باديس إبن املدعو محيدة، كان كثري املداعبة والتواضع كثري القراءة، ذا 
تالوة حسنةللقرآن الكرمي، شغل هو اآلخر منصب نائب عن قضاة العجم، وخطيب جامع 

)7(.ة واخلطابةقصبتها، يستخلف يف كثري من األحيان إبن لفقون اجلد يف الصال

أبو عبد اهللا حممد بن باديس الذي تتلمذ على عبد الكرمي م17/هـ11وظهر منهم يف القرن 
لفقون صاحب منشور اهلداية، وكان يكاتبه كثريا يف مسائل فقهية وقضايا حنوية وعند سفره إىل 

، حيث "نفح الطيب"البقاع املقدسة إلتقى يف مصر بأيب العباس أمحد املقري صاحب كتاب 
)8(.تباحث معه يف قضايا فكرية و لغوية و أخذ عنه الكثري

ومنهم أيضا محيدة بن باديس الذي تبوأ منصب كاتب البالط العثماين مبدينة قسنطينة 
اجلزائر يعد من كبار األدباء والكتاب حيبه الناس ألنه ال يدخر وسعا يف سبيل قضاء بوكذلك 

)9(.املدينة مث ترقى إىل خطة اإلفتاءحوائجهم،توىل اخلطابة يف جامع قصبة

التأليف شتهر منهم املفيت بركات بن باديس دفني مسجد سيدي قموش،يتميز بغزارةاو
)10(.م18/هـ12والتصنيف يف الفقه واأللغازوالتصوف،عاش يف القرن

ل امليالديني يف ميدان العلم والقضاء والنضا20و 19وأشتهر من هذا البيت أيضا يف القرنني 
الذي تبوأ مناصب عديدة، منها عضو الس ) 1951(حممد مصطفى بن املكي : السياسي، والده 

و باش آغا شرفيا و مستشارا بلديا و العمايل قسنطينـة،املايلاجلزائري األعلى وعضو الس
كما تقلد عمه محيدة بن باديس منصب نائب )11(وشح بوسام االحترام من قبل االدارة الفرنسية 



امليالدي واشترك مع بعض زمالئه من النواب ) 19(عمايل عن عمالة قسنطينـة، يف أواخر القرن 
يف حترير عريضة سياسية طويلة، شرحوا فيها حالة اتمع اجلزائري املزرية وأوضاعه املتردية 

.م1891اء جملس الشيوخ الفرنسي سنـة ـوقدموها إىل أحد أعض

املعروف بسعة اطالعه على العلوم الشرعية، ) م1899(يس واشتغل جده الشيخ املكي بن باد
ة البلدية ملدينة ن، وتقلد العضوية يف الس العام ويف اللج)12(.منصب القضاء أيضا مبدينة قسنطينة

قسنطينة وكان شخصية مرموقة إستشارية للحكومة الفرنسية،قدم خدمات جليلة ألبناء وطنه وال 
.1868-1862ناء ااعة الكبرية اليت حلت بالبالد ما بني سنيت سيما منها تلك اليت قدمها أث

تات العريقة ووتنتمي أمه السيدة زهرية بنت حممد بن عبد اجلليل بن جلول إىل بيت من البي
تها و أصوهلا إىل أربعة قرون من الزمن، تنحدر من قبيلة بين قاملشهورة يف مدينة قسنطينة،متتد عرا

ل أحد أفرادها إىل مدينة قسنطينة، واستقر ا يف العهد العثماين، وتزوج من األوراسية، إنتقمعاىف
)13(.أمرية تركية هي جدة أسرة بن جلول

،فكان هلا باع طويل يف متثيل )املخزن(متيزت هذه األسرة أيضا باجلاه والعلم والسياسة 
وروث أيضا أثره يف تكوين شخصية اتمع القسنطيين يف النيابة واالس احمللية، فكان هلذا الرافد م

.الشيخ اإلمام عبد احلميد بن باديس ومواهبه العلمية والفقهية والسياسية

تزوج حممد بن مصطفى بن باديس زهرية بن جلول وأجنب منها مخسة ذكور وبنتان فكان 
)14(.عبد احلميد أكربهم و عبد احلق أصغرهم

:نشأتــه

1307ربيع الثاين 11مبدينة قسنطينة يوم األربعاء احلميد بن باديسولد الشيخ اإلمام عبد 

على الساعة الرابعة بعد الظهر و سجل يف البلدية يوم اخلميس ربيع م1889ديسمرب 4املوافق ل 
وترعرع يف أحضان أسرة عريقة يف م1889سنـة )15(م1889ديسمرب 5املوافق ليوم 1807الثاين سنة 

الوظيف والنضال كما أسلفنا وليس غريبا أن يكون سليل أجداده العلماء، علم واجلاه واملال وال
ولعل التقاليد العلمية اليت تعودت عليها هذه األسرة، جعلت والده، خيتار له منذ البداية، دراسة 



العلوم الدينيـة والتخصص فيها، فحفظ القرآن الكرمي، وهو إبن الثالث عشرة من عمره، وتعلم 
عربية، على علماء املدينة وشيوخها، ومل يقدمه إىل املدارس الفرنسية الكولونيالية، كغريه من اللغة ال

أبناء البيوتات االرستقراطية آنذاك، وكبار املوظفني يف املدينة، ألنه كان يريد له أن يسلك سلوك 
)16(.أجداده يف دراسـة العلوم اإلسالمية

له طريق العلم وانتقى له معلمني يتميزون اختارفوقد وجهه والده وجهة صاحلة يف احلياة 
اإلستقامة، ورعاه وهو صغري،وكفاه مؤونة احلياة وهو كبري وأعاشه بالكفاءة والعلم والتقوى و

وفر له كل أسباب وبراه كالسهم ومحاه من كيد الكائدين، ووقاه من ظلم االستعمار وبطشه،و
إن «:من أجل األمة،ويف ذلك يقول الشيخ اإلماماحلياة،حىت يتفرغ للعلم واملعارف والنضال 

الفضل يرجع أوال إىل والدي الذي رباين تربية صاحلة ووجهين وجهة صاحلة ورضي يل العلم 
اين كالسهم وراشين ومحاين من املكاره صغريا ◌ّ طريقة أتبعها، ومشربا أرده،وقاتين وأعاشين وبر

)17(.»وكبريا وكفاين كلف احلياة 

كانت :"االمام عبد احلميد بن باديس،عن نشأته العلمية و التربوية و الدينية قائالو يضيف
يف املدينة،املعروفة بتمسكها بالدين نشأيت اسالمية بفضل انتماء بيتنا يف بيوتات أخرى

االسالمي،و احملافظة على القيام بشعائره،و احلرص على تنشئة أبنائها،على أساس تربية إسالمية 
ستعدادا خاصا ٳ◌ّ نت يف◌ّ أصيلة،و كان الفضل يف تكويين األول هلذه التربية،فقد كوو تقاليد

)18("لطلب العلم

،أنه أوصى ولده عبد احلميد منذ )م1951ت(بن باديسحممد املصطفىو مما ذكر عن والده
طلبت أنا أكفيك أمر الدنيا،انفق عليك،و اقوم بكل أمورك،ما !يا عبد احلميد :"صغره بقوله

شيئا إال لبيت طلبك،كلمح البصر،فاكفين أمر اآلخرة،كن الولد الصاحل العامل الذي ألقي به 
.)19("وجه اهللا

و قد تلقى التلميذ عبد احلميد بن باديس،القرآن الكرمي يف مكتب القرآن على أشهر املقرئني يف 
بإحدى زوايا ،)1894(نواتمنذ أن كان عمره مخس س" حممد املداسي"مدينة قسنطينة،و هو الشيخ

القادرية،يف حي السويقة،العتيق بقسنطينة،ألن أسرته من أتباع الشيخ القطب عبد القادر الكيالين 



منذ عهد جدهم الشيخ الفقيه قاضي اجلماعة يف تونس و ) م1165/هـ560ت(أو اجليالين
الذي كان متشبعا بالتصوف ).م1385/هـ787ت(أبو علي حسن بن أيب القاسم بن باديس"قسنطينة

السين على الطــريقة القادرية،نظم قصيدة شعريــــة مشهورة بالسينيــــة               
عجابه بالصويف عبد القادر إحتدث فيها عن املشيخة،و ضمنها " النفحات القدسية"و املسماة

)20(.الكيالين،و أثىن عليه  و أبرز فيها مناقبه

ميد بن باديس حفظه و جتويده للقرآن الكرمي،حىت ختمه فاحتفى به والده،على و اتقن عبد احل
م شيخه حممد املداسي،تكرميا يليق باحلدث،وجعل ◌ّ عادة أهل املدينة آنذاك،احتفاءا كبريا،و كر

)21(.ابنه احملتفى به يغرف بيده يف إناء حيتوي على قطع من الذهب غرفة،و ناوهلا ملؤدبة

يف هميؤمجب به و حبفظه و بنباهته و حسن تالوته،فقدمه ليصلي باملصلني و و كان شيخه مع
صالة التراويح ملدة ثالث سنوات متتالية،و عمره ال يزيد عن ثالثة عشر سنة،بأعتق مسجد جامع 
و أكربه و أشهره يف املدينة،و هو اجلامع الكبري ببطحاء سيدي الشيخ،فكان حسن القراءة و حلو 

.التالوة

م انتقل عبد احلميد بن باديس اىل التتلمذ على املريب القدير     و الشيخ الكبري 1903يف سنة و
فتلقى عليه العلوم االسالمية    و االدب و اللغة العربية،ومكارم ).م1920ت(حممد محدان الونيسي

ملا رأى فيه من االخالق،فأثر فيه االستاذ تأثريا كبريا و طبعه بأحلى حلة علمية تربوية،واعتىن به 
استعداد للعلم و موهبة و نبوغ و جنابة    و ذكاء منذ نعومة أظفاره،فواصل عبد احلميد تعليمه مع 
حممد محدان الونيسي،حىت بلغ تقريبا مستوى اية الدروس الثانوية،من حيث املقررات،باجلامع 

)22(.لسويقةاملعروف بسيدي النجار،الكائن بالقرب من جامع سيدي عبد املومن حبي ا

،واضع )1914ت(و كان الشيخ حممد محدان الونيسي،من تالميذ الشيخ العامل عبد القادر ااوي
.م19أسس النهضة يف اجلزائر يف النصف الثاين من القرن 

و املدرس مبدرسة سيدي الكتاين،املدرسة الشرعية الرمسية،و مبساجد قسنطينة مث باملدرسة 
)23(.الثعالبية العليا باجلزائر العاصمة



حاول عبد احلميد بن باديس أن يتبع أستاذه حممد محدان الونيسي،الذي هاجر اىل املدينة 
ا،و يلحق به يف املهجر         و بدروسه يف ا من ظلم االدارة الفرنسية و مضايقا◌ّ املنورة،فار

.لكن عاطفة األب و خوفه عليه حالت دون ذلك،فرفض سعيه و وجهته.املسجد النبوي الشريف

و كان الشيخ محدان الونيسي قد أوصى والده حممد املصطفى قبل أن يغادر مدينة قسنطينة،بأن 
في علتــــــــه و يطفي حرارته يرسله اىل جامع الزيتونة بتونس ليكمل قراءته و يش

،فأقنع الوالد،بإرساله اىل جامع "حممد املداسي"وكذلك تدخل الشيخ)24(.حسب تعبري الونيسي
واحلقيقة فيما يبدو أن الشيخ )25(.الزيتونة،الستكمال دراسته فاستحسن رأيه كل من األب و اإلبن

قدسة يف نفس السنة اليت شد فيها عبد محدان الونيسي يكون قد غادر مدينة قسنطينة اىل البقاع امل
احلميد بن باديس الرحال اىل الزيتونة ألن الوثائق ال تشري اىل تتلمذ عبد احلميد بن باديس على 

و أن هناك ما يشري ) 1910- 1908(شيخ آخر بعد محدان الونيسي و هي فترة طويلة تزيد عن سنتني
)م25(.كما ذهب بعض الباحثني1908و ليس 1910اىل أن الشيخ محدان الونيسي غادر اجلزائر سنة 

يف " يامنة بنت أبو بكر بن باديس"ج حممد املصطفى ابنه عبد احلميد من ابنة عمه املسماة◌ّ زو
سنة،كعادة كبار العائالت القسنطينية اليت تفرح باالبن األكرب،و 15سن مبكرة ال يزيد عمره على 
ولدا مساه على بركة "اليامنة"فأجنبت له1904ك سنةوكان ذل.حتتفظ ببنات العمومة ألبنائها

فبقي . لكن هذه الزجية مل تستمر طويال ألن الزوجة رفضت اإلقامة عند أهله" عبده امساعيل"اهللا
سنة،حيث شاء القدر أن 17إبنه حتت حضانة جده،يدرس يف حلقات والده إىل أن وصل عمره 

.م1919جوان 17يف يف حادث مؤمل  و مفاجيء" عبده امساعيل"يتوىف

رفض الشيخ االمام أن يتزوج مرة أخرى،ليتفرغ ملهمة التدريس و التربيـــة   و الوعظ و 
س حياته ّاإلرشاد،و إصالح اتمع يف دينه و عقيدته و عقله و سلوكــــاته،    و ألنه كر

تفرغ خلدمة األمة و أيضا و خصصها خلدمة اإلسالم و اجلزائر و بالتايل طلق الدنيا و رجها و 
.الوطن

:دراسته يف الزيتونة



خ حلياة االمام عبد احلميد بن باديس و كتب ّأما عن دراسته يف الزيتونة،فيذكر جل من أر
و انتسابه جلامع . م1908عن سريته التعليمية،بأنه شد رحاله اىل تونس ألول مرة كانت سنة 

من العلوم االسالمية يف السنة املذكورة،عندما كان الزيتونة و معهدها لطلب العلم و االستزادة 
سنة،لتحضري شهادة التطويع،اليت متنحها الزيتونة لطالب اية املرحلة 19سنه ال يزيد عن 

و جيمع الباحثون على .كما جرت العادة عند طالب قسنطينة خاصة و طالب اجلزائر عامة.الثانوية
)26(طالبا يف الزيتونة تتراوح ما بني ثالث و مخس سنوات،أن املدة الزمنية اليت قضاها إبن باديس 

عند البعض و على التطويع فقط عند آخرين،لعدم " التطويع و العاملية"حتصل خالهلا على شهاديت 
.)27(بالزيتونة" العاملية"وجود النظام التربوي حينذاك لشهادة

لتحق مبعهد الزيتونة ٳجمالسه بأنه و يذكر أحد تالميذه،بأنه مسع الشيخ اإلمام يف جملس من
سنة من عمره،و عاد منها حيمل معه شهادة التطويع،و هي معلومة تتناقض 19و  هو يف 1908سنة 

،من حصوله على شهادة "الشهاب"مع ما صرح به االمام عبد احلميد بن باديس يف جملة 
)28(.العاملية

مل تزد عن سنتني فقط و سنة " التطويع"و منهم من ذهب اىل أن فترة حصوله على شهادة 
و هي .و دراسةّأخرى باشر فيها التعليم يف الزيتونة للتالميذ األقل منه سنــــا

معطيات مستقاة و مسندة إىل روايات تالميذه أو رفاقه أو املقربني إليه،أو من تلك النتف و 
ات و االشارات املقتضبة،اليت كتبها اإلمام عبد احلميد بن باديس يف صحافته أو من خالل الشدر

.حديثه مع تالميذه و رفاقه

فالشهادات احلية اليت تتحدث عن شبابه،و عن سريته و حياته الدراسية مقتضبة،ألن الشيخ 
ما كتب عنه،مجع من اإلمام،كان شديد التواضع،ال يسهب يف احلديث عن نفسه أو أسرته،فأغلب 

أو من حديثه املوجز يف هذا اال مع تالميذه أو أصدقائه،و هي " الشهاب"جرائده و خاصة منها 
جزئيات بسيطة ال تسمح بتكوين فكرة كبرية عنه أو بإيراد تفسري ائي حلياته الدراسية،و اإلحاطة 

رض يف كثري من األحيان مع لوا تأويال يتعا◌ّ ا إحاطة كاملة ،مما جعل بعض الدارسني يؤو
)29(.احلقيقة



دوا ◌ّ و قد سادت هذه املعلومات و انتشرت بني الدارسني و الباحثني،يكرروا        و يرد
يف دراسام و أحباثهم حىت اآلن أي أزيد من مثانني سنة وخاصة منها تلك اليت تعاجل حياة العالمة 

لبيداغوجية،دون أن يكلفوا أنفسهم للبحث عن عبد احلميد بن باديس الدراسيـــة   و ا
و الدراسية،من أرشيف جامع ميةالتعلّاملصادر األساسية و الوثائق األصلية املكتوبة عن حياته 

.                              الزيتونــة          و معهدها،أو يف خزانة الكتب اليت تركها االمام يف منزله

فيهم عذرا بسبب عزوف علماء اجلزائر و أقطاب املعرفة فيها،عن ذكر و لعلنا نلتمس
جزئيات من حيام يف شكل مذكرات خاصة من جهة،أو لعدم توفر هذه الوثائق الرمسية األساسية 

.يف متناول يد الباحثني و الدارسني،ألا كانت حمبوسة أو مغلق عليها داخل علب أصحاا

و قد أسعفنا احلظ أخريا يف مؤسسة اإلمام الشيخ عبد احلميد بن باديس،إذ تكرم شقيقه 
دنا بالدفتر الدراسي ألخيه اإلمام،الذي ظل حيفظه و حيافظ عليه ّاألستاذ عبد احلق بن باديس،فزو

حيتوي على معلومات دقيقة و نادرة و يتضمن معطيات .سنة و هو مشكور على ذلك70أكثر من 
ديدة هامة تلقى الضوء على اجلانب العلمي و التعليمي الذي تلقاه اإلمام يف الزيتونة و مصر        ج

و املدينة املنورة،و متيط اللثام عما كان غامضا فيه،و توضح مكانته و إمكانياته الذهنية و العلمية،و 
يه طلبتنا ملا حيتويه من تفوقه على أقرانه يف هذا اال،عند ذلك ظفرنا ببغيتنــا    و وجدنا ف

مادة تارخيية غزيرة و معلومات مكنتنا من إضافات جديدة يف تاريخ حياة العالمة عبد احلميد بن 
باديس الدراسية،يف كل من الزيتونة بتونس و اإلسكندرية و القاهرةو املدينة املنورة و تصحيح 

فة العديد من األساتذة الذين الكثري من التواريخ و رصد الكثري من الكتب اليت درسها و اضا
سوه و ذكر مجيع  االجيازات العلمية اليت منحت له و هي معطيات جديدة تضاف اىل ◌ّ در

.الدراسات القدمية عن حياة اإلمام

و تتمثل هذه الوثيقة التارخيية يف دفتر امتحانه،يشتمل على املواد و الكتب اليت كان يدرسها،و 
، و على أمساء هيئة ةالعامليتطويع،و ما بعد التطويع و هي مرحلة املقررة عليه خالل مرحلة ال

سته و امتحنته،و أجازته إجازات علمية خاصة يف الكتب و املواد اليت حفظها و ّالتدريس اليت در
أستوعب حمتواها العلمـي   و الفكري،و املالحظات اليت أبدوها حول استعداده و حتصيله العلمي 
و شخصه و سلوكه و مواظبته للعلم،و تواريخ االمتحانات اليت اجتازها و تواريخ اإلجازات 



ملدة الزمنية اليت قضاها يف حتصيل العلم بالزيتونة و مصــر  و احلجاز،و هي املمنوحة له،و ا
من بعض االستنتاجات و رتغيبعض ما جاء فيها،و دتفنأخبار تصحح بعض املعلومات القدمية و 

.)30(التأويالت و تضيف جديدا لألحباث السابقة

سنة و 21جامع الزيتونة بتونس  و عمره و الظاهر أن اإلمام عبد احلميد بن باديس،قد سافر اىل 
يف أواسط -حسب دفتره–و كان ذلك        . سنة كما ذهب إليه الكثري من الدارسني19ليس

،كما هو عند 1908م،و ليس سنة 1910من شهر جانفي سنة 27هـ املوافق ل 1328حمرم من سنة 
حممد محدان الونيسي اىل املدينة من كتبوا عن حياته،و هي السنة تقريبا اليت هاجر فيها استاذخ 

.املنورة

و قد أجري له اختبار إلثبات مستواه العلمي،من قبل جلنة علمية مكونة من خرية أساتذة 
الزيتونة و نظارا،مستفيذا من هذا النظام الذي أجل تطبيقه بسبب احتجاجات طلبة الزيتونة،و 

ح ا أمام ّيف مدينة قسنطينة و هي املواد اليت صريتضمن إختبار املواد و الكتب اليت درسها االمام 
ل للجنة العلمية ، ّو هو االختبار الذي حيدد مستواه العلمي و الفكري و خيو)31(.جلنة االمتحان
)32(.الذي يتناسب مع حتصيله العلمي و يتالءم معهفالصأن توجهه اىل 

و نضجا فكريا رابكّلعلمية نبوغا علميا مأظهر اإلمام عبد احلميد بن باديس، أثناء احملاورة ا
متميزا،و ثقافة إسالمية واسعة و عميقة،و لغة عربية سليمة،تدل على انه ميلك زمامها،أر 

لوا له باإلمجاع االلتحاق جبامع الزيتونة و ◌ّ ممتحنيه،و جذب انتباههم إليه و اىل خمزونه املعريف،فخو
و حددوا له الكتب و املواد اليت " التطويع"الدراسة بالصف ما قبل األخري،للحصول على شهادة 

)33(.له يف دفترهوها دونيزاوهلا بالزيتونة،و 

قراءة له ما يزاوله عليهم من حوايصحو طلبت نظارة الزيتونةمن الشيوخ و هيأة التدريس،بأن 
احلمد هللا من املشايخ النظارة،لسائر املشايخ املدرسني و :"الكتب و املواد املقررة عليه جاء فيها
عبد احلميد بن حممد املصطفى بن باديس الغريب من (املتطوعني،بأن التلميذ املسمى اعاله

عى القراءة ببلده،و أجرى عليه االختبار من قبل جلنة ◌ّ هلذا الدفتر،ملن ادداملتقلّ) قسنطينة



الوسطى يف "عى القراءة فيه من الكتب العلمية،و تبني لدينا أنه أهل لقراءة◌ّ علمية،فيما اد
"التوحيد

"بالشرح من الربع الثاين من علم الفقيه"و لقراءة املختصر الفقهي

.على اخلالصة يف النحو" االمشوين"و لقراءة 

.يف أصول الفقه◌ّ و شرح احمللي" السقيح"و لقراءة 

يف الصرف  " شرح الزجناين"بالشرح مع "المية االفعال"و لقراءة

.من االول يف البالغة" خمتصر السعد"و القراءة 

.يف املنطق" التهذيب"و لقراءة 

.ابتداء النووي يف احلديث"علم مصطلح احلديث"و لقراءة 

بدفتره،هذا مع نةاملبيله عليكم من قراءة الكتب املذكورة و حماهلا له ما يزاوحوافلتصحو عليه 
يكم التام يف ذلك،و اهللا ويل إعانة اجلميع،كتب يف أواسط احملرم احلرام فاتح شهور عام ◌ّ حتر

.م1910جانفي سنة 27املوافق ل )34(" 1328

مع تالميذها،        و بدأ إلتحق اإلمام عبد احلميد بالزيتونة يف التاريخ املذكور و انتظم
،بكل "التطويع"وهي مواد متعلقة بشهادة )35(.دراسة املواد العلمية املقرر عليه من قبل النظارة

جدية و شغف و مواظبة على الدروس و احملاضرات حمتكا مبشاخيه  و ملتفا حول حلقام و 
:السيما منهم

.ءات و التجويدالذي درس عليه علم القرا" الشريف بن سعيد" الشيخ 

خمتصر "،تلقى عليه علوم البالغــة  و ماديت"بلحسن بن الشيخ املفيت حممد النجار"الشيخ 
و مواد أخرى كصحيح مسلم و دروس التوثيق  و قد ذكره تلميذه بالعالمة "التهذيب"و"السعد

.االصويل الباحث اجلامع

.شرحه و رسالة الوضعو " االمشوين"، اخذ عنه كتاب "حممد بن الشريف"و الشيخ 



خمتصر السعد أيضا على التلخيص و ختم عليه التاودي و نهلقّ" حممد الصادق النيفر"و الشيخ 
.     الشمائل و الشفا و درس عليه الفقه من كتب الدردير و الثاوري          و الرسالة

.على التحف" التسويل"تعلم عليه كتاب"صاحل اهلواري"و الشيخ 

.الذي درس عليه التهذيب و الدردير و مصطلح احلديث"مد خلضر بن حسنيحم"و الشيخ 

.أيضا" االمشوين"درس عليه كتاب"و الشيخ حممد بن اخلوجة

.على التحفة"التاودي"أخذ عنه" ينّنابالعبد الرمحان"و الشيخ

"إبن القاضي على الشاطبية"تلقى عليه كتاب " حسن بن احلاج عمر"و الشيخ 

للغرايب و ديوان احلماسة   و تفسري البيضاوي و " التنقيح"تعلم عليه " هر بن عاشورالطا"و الشيخ 
.شرح املوطأ و املطول

.درس عليه الوردي على املختصر" حممد بن الطيب بوشناق"و الشيخ 

)36(درس عليه احمللى على مجع اجلوامع"حممد الصادق بن القاضي"و الشيخ 

ن عليها االمام عبد احلميد بن باديس يف هذه ◌ّ إن املالحظ لقائمة هيئة التدريس،اليت تكو
،ال تتضمن االستاذين الكبريين املشهورين "التطويع"املرحلة من التعليم الثانوي لتحضري شهادة 

البشري "خ،و الشي"حممد النخلى القريواين:"الذين أشاد ما تلميذمها عبد احلميد بن باديس  و مها
.مل يكونا من هيئة التدريس يف هذه املرحلةهمالعلّ"صفر

إستطاع اإلمام عبد احلميد بن باديس، أن يزاول دراسته جبدية و اجتهاد،   و دخل االمتحانات 
هـ املوافق لشهر 1328بزاد وفري من العلم،ابتداءا من شهر حمرم اىل شهر مجادى الثانية من سنة 

،و كذلك دخل يف العام الثاين من شهر حمرم اىل شهر مجادى 1910ن سنة جانفي اىل شهر جوا
يوم " التطويع"و حتصل على شهادة.م1911املوافق لشهر جانفي و شهر جوان1329الثانية من سنة 

1911من شهر جويلية سنة25املوافق ليوم1329رجب 29الثالثاء 
و بالتايل يكون قد اجنز مقرره )37(

و انتقل اىل .ترة يف مدة ال تزيد عن سنة و نصف فقط،عكس ما ذكره الدارسونالدراسي هلذه الف
".بالكماالت العلمية"االستزادة من مرحلة أخرى مساها النص الوزاري



و أهله من احلمد هللا الذي جعل العلم من أسباب النجاح:"و يؤكد ذلك ما جاء يف دفتره
املنزل عليه،امنا خيشى اهللا من عباده العلماء،و ذوي الرشد و الفالح،و الصالة و السالم على 

و التفهيم،و انقشعت سحب على آله و صحابته النجباء الكرام،ما اجتهد جمتهد يف التحصيل
فإن الفقيه النبيه املشارك سي عبد احلميد بن باديس،املتقلد هلذا :"و بعد" اجلهل بالعلم و التعليم

دام اهللا أمع الزيتونةاي الواقع باجلامع االعظم،جالدفتر،ممن تقدم لس االمتحان السنو
و قضى بتقدمه املذكور ما يلزم من أداء واجبات بصول القرار الوزيري املؤرخ يف ...عمرانه

الصادر يف كيفية امتحان إجراء امتحان 338عدد1911ماي 31م املوافق ل 1329مجادى الثانية3
تالمذة اجلامع املذكور الراغبني يف احلصول على رتبة التطويع،و من تلك الواجبات،اقراء 
الدرس من السقيح يف فن األصول من قول املويب،مباحث القياس اخلامس اىل قوله،الفصل 

لك االمتحان ما بان،و جرى اخلامس يف تعدد امللل،و حيث بأن مكانته العلمية،بانتظامه يف س
جواد،يف ذلك املضمار و محد من بني ّفيه على اختالف مسالكه الفنية طلق العنان و جلي

،فأذن له يف ذلك "التطويع"أقرانه اإليراد مندد اإلصرار،أنتج النظر أن يكون مستحقا لرتبة
ق خلري القول و حسن ليزداد رغبة يف حتصيل الكماالت العلمية،و اهللا سبحانه املسؤول بالتوفي

جويلية 25هـ و من 1329رجب االحب 29العمل،فإنه أكرم من تفضل بتاريخ يوم  الثالثاء من 
)38("م1911

حتصل على و1910و يعين هذا أن اإلمام عبد احلميد بن باديس دخل الزيتونة يف شهر جانفي 
و بالتايل يكون قد اجنز مقرره الدراسي و حفظه و تقدم به اىل م1911التطويع يف شهر جويلية 

االمتحان خالل سنة و نصف،فاكتسب بذلك حنو مخس سنوات اذا ما اعتربنا النظام اجلديد 
يذكر الشيخ الطاهر بن و .)39(د بسبع سنوات للحصول على شهادة التطويع◌ّ للزيتونة،الذي حد

الة البيداغوجية و النظامية اليت كان عليها التعليم يف حد شيوخ الزيتونة املشهورين،احلأعاشور،
و ال كان التعليم يف اجلامع االعظم،خيضع لالمتحان و التحصيل،:"،قائال1908الزيتونة سنة 

يشترط مكوث الطالب عدة سنوات معينة للحصول على شهادة التطويع،إال انه صدر مكتوب من 
اال " بل طلب تلميذ يرغب يف امتحان التطويع يف هذا العامم،بأن ال يق1908اجلامع بتاريخ نظارة

بعد ان يثبت بأنه قضى سبع سنوات من تاريخ تسلمه الدفتر و استطاع الطالب باحتجاجهم،ان 
لكن فيما ) م1909(تطبيق هذا االجراء  اىل السنة القادمةءو ترجىجيعلوا النظارة تتراجع 



كثر من سنة ألن االمام عبد احلميد بن باديس،استفاد منه و من يبدو ان االجراء يكون قد مجد أ
.1910االدعاء القدمي  و اجتاز اختبار املستوى يف جانفي 

كما يشري أحد الباحثني اىل أن االمام مل يدرس يف جامع الزيتونة إال ثالث سنوات نال 
)م39(.مبقتضاها الشهادة و السنة الرابعة قضاها مدرسا

االمام عبد احلميد بن باديس أثناء اقامته يف تونس يف املدرسة اليوسفية مث املدرسة سكن
احلسينية املعروفة مبدرسة النخلة يف حي تربة الباي،القريبة من ادارة نظارة اجلامع األعظم بالزيتونة 

ماء عصره يف و ااورة جلامع القبة الذي تعلم فيه العالمة عبد الرمحان بن خلدون على يد كبار عل
.م حيث يوجد صديقه الشيخ معاوية التميمي،الذي كان يدرس ذا املسجد 14/هـ8القرن 

فكان بيت االمام عبد احلميد بن باديس،منتدى فكريا و علميا يؤمه زمالؤه       و رفاقه يف 
قشة الكثري من الدراسة،يعقد فيه الندوات العلمية و اجللسات الفكرية و املطارحات االدبية،و منا

القضايا االصالحية و التربوية و السياسية،و كان االمام عبد احلميد بن باديس يف كثري من االحيان 
هو الذي يترأس هذا املنتدى           و يدير جلساته،فأكسبه ذلك بعدا ثقافيا واسعا و احتراما ما 

الصالحي و النضال السياسي           بني زمالئه و شيوخه و هيأه ليلعب دوره يف اال التربوي و ا
)م40(.و االعالمي يف اجلزائر



)1(جدول رقم

و املواد و سوا للعالمة عبد احلميد بن باديس◌ّ جدول خاص باألساتذة الشيوخ الذين در
.الكتب املقررة لشهادة التطويع و تواريخ االختبار

االمتحانتاريخاسم املادة و الكتاباألستاذ الشيخ
الورديصاحل العصييب

التنقيح
م1910فيفري/هـ1328صفر
م1910فيفري/هـ1328صفر

االمشوينصاحل احللقي
المية االفعال

م1910فيفري/هـ1328صفر
م1910جوان/هـ1328مجادى الثانية

ىالتجويد بأداء القاضي  زكريا علالسعيد املقرىءالشريف بن 
اجلزرية

م1910جوان/هـ1328الثانيةمجادى 

ىاحمللبلحسن النجار
خمتصر السعد

م1910فيفري/هـ1328صفر
م1910جوان/هـ1328مجادى الثانية

الوردي علي املختصربن الطيب بوشناق
خمتصر السعد
السوسي يف الشرح الكبري

م1910فيفري/هـ1328صفر
م1910جوان/هـ1328مجادى الثانية

م1910جوان/هـ1328الثانيةمجادى 
شرح االمشوينحممد بن يوسف

خمتصر السعد
 العضديةرسالة

1910افريل/هـ1328ربيع االول 
م1910جوان/هـ1328مجادى الثانية

م1910جوان/هـ1328مجادى الثانية
حممد بن الصادق
بن القاضي خلضر

خمتصر السعد
على التلخيص

1910افريل/هـ1328ربيع الثاين 
م1910جوان/هـ1328الثانيةمجادى 

الورديصاحل اهلواري
الوسطى
التسويل على التحف

1910افريل/هـ1328ربيع الثاين 
م1910جوان/هـ1328مجادى الثانية
م1910جوان/هـ1328مجادى الثانية

التاودي على حتفة الكالمحممد الصادق النيفر
التاودي على حتفة الكالم

م1910افريل/هـ1328ربيع الثاين 
م1910جوان/هـ1328مجادى الثانية

التهذيبسنياحلخلضر بن حممد 
التهذيب

م1910افريل/هـ1328بيع الثاين 
م1910جوان/هـ1328مجادى الثانية

يناالمشوحممد اخلوجة
يناالمشو

م1910افريل/هـ1328بيع الثاين 
م1910جوان/هـ1328مجادى الثانية

التاودي على التحفةعبد الرمحان البناين
الرحيبة
الرحيبة

م1910ماي/هـ1328مجادى االول
م1910ماي/هـ1328مجادى االول
م1910جوان/هـ1328مجادى الثاين

احلبيس على التهذيببلحسن النجار 
خمتصر السعد

م1910جوان/هـ1328مجادى الثاين
م1910جوان/هـ1328مجادى الثاين

م1910نوفمرب/هـ1328ذو القعدةللغرايبالتنقيح الطاهر بن عاشورحممد 



اخلالصةلىاالمشوين عصاحل احللقي
الزرقاين على البيقونية

م1911جانفي/هـ1329احملرم

الوردي على املختصرالطيب بوشناق
الوردي على املختصر

م1911جانفي/هـ1329احملرم
م1911افريل/هـ1329مجادى الثاين

التحفةالتاودي على الصادق النيفرحممد 
التاودي على التحفة

م1911ماي/هـ1329مجادى الثاين
م1911ماي/هـ1329مجادى الثاين

م1911ماي/هـ1329مجادى الثاينعلى مجع اجلوامعىاحمللحممد الصادق بن القاضي
روح قالون على نافع...بن حممد 

القاضي على اجلزرية
م1911ماي/هـ1329مجادى الثاين

م1911ماي/هـ1329الثاينمجادى 

التاوديعبد الرمحان البناين
الرحيبة
االمشوين
التهذيب
البيقونية
الوسطى

م1911ماي/هـ1329مجادى الثاين

م1911افريل/هـ1329مجادى االولالسعدصاحل العصييب
م1911افريل/هـ1329مجادى االولالوسطىاهلواريصاحل 

التجويدالشريف بن السعيد املقرئ
القاضي زكريا على اجلزرية

م1911ماي/هـ1329مجادى الثاين

م1911ماي/هـ1329مجادى الثاينخمتصر السعدبلحسن النجار
القاضي زكريا على اجلزرية حسن بن احلاج السيناين

الشاطبيةالقاضي علىابن
م1911ماي/هـ1329مجادى الثاين

م1911ماي/هـ1329مجادى الثاينراىبفللحالتنقيلطاهر بن عاشورحممد ا

خمتصرة لقد جاءت عناوين الكتب املقررة على طالب الزيتونة يف مرحلة التطويع و ما بعده
.جدا يف دفتر االمام عبد احلميد بن باديس املخطوط،و أمساء اساتذته

و قد متكنا من قراءا مجيعا ما عدا اسم واحد تعذر علينا فك رمزه و قراءة امسه كامال و هو 
.25و 2و كذا اسم احد شيوخ نظارة املسجد اجلامع ورقة ) 30و23ورقة ...(حممد بن 

و حاولنا ان حنقق يف بعض عناوين الكتب و مؤلفيها،و كذلك يف بعض أساتذته،على سبيل 
:ال ال احلصر املث

.يف الفقه املالكي) هـ803ت(خمتصر ابن عرفة حممد بن حممد الورغمي-1
.للعالمة سعد التفتازاين:التهذيب يف املنطق -2



فصول يف مصطلح احلديث و علومه لالمام حمي الدين أبو زكرياء حيي بن الشريف -3
).هـ676ت (النووي

الباقي بن يوسف بن امحد بن علوان شرح البيقونة يف مصطلح احلديث لالمام حممد عبد -4
.الزرقاين املالكي

شرح اجلالل مشس الدين حممد بن امحد احمللي على منت مجع اجلوامع لالمام تاج الدين -5
.2ج1عبد الوهاب بن السبكي ج

لعبد الفتاح الغين القاضي:الوايف يف شرح الشاطبية القراءات السبع-6
.ي زادهشرح الرسالة العضدية يف االدب لطاشكرب-7
للقاضي زكرياء االنصاري ) اجلزرية(الدقائق احملكمة يف شرح مقدمة ابن اجلزري -8

.الشافعي
مكتبة دار (للعالمة عبد الرمحان جالل الدين السيوطي :املزهر يف علوم اللغة و أنواعها-9

).التراث القاهرة
.البن الوردي) خمتصر أيب الفداء(تتمة املختصر-10
لدين التفتازاين على تلخيص املفتاح للخطيب القزويين يف املعاين لسعد ا: شرح املختصر-11

.و البيان و البديع
.أو خمتصر املعاين لسعد مسعود التفتازاين يف البالغة-12

:رحلة ما بعد التطويعم
الكماالت "بقي االمام عبد احلميد بن باديس يف تونس بعد حتصيله على التطويع الستكمال 

س بالزيتونة،اىل جانب شيوخه،على عادة نظامها الداخلي الذي يسمح حلامل شهادة ّ،يدر"العلمية
أن اإلمام مل يكتف بذلك بل انتظم للدارسة يف ّس ا مدة سنة متطوعا،إالّأن يدرزاملتميالتطويع 

مرحلة ما بعد التطويع يطلب العلم و يتعمق فيه،  و قراءة أمهات الكتب، اليت تتضمن الفكر 
مي و علومه و عقيدته و حضارته و اللغة العربية و فنوا، ينهل منها بشغف يف أوقات اإلسال

الدراسة و خارجها،،حىت حصل على زاد علمي وفري من العلوم العقلية و العلوم النقلية و حضور 
فقد كان حيضر .الندوات الفكرية يف الزيتونة و خارجها،و تلقي الدروس يف منازل بعض الشيوخ



الشيخ خلضر بن حسني على طريقة البيضاوي،و يتردد على احملاضرات و "تفسري يف بيت دروس ال
،و مطالعة الصحف  و اجلرائد و االت، و )40(الندوات اليت تنظمها مجعية الصادقية و اخللدونية

يتتبع ما يدور يف الساحة السياسية و اإلعالمية،يف املنطقة و يف العامل،و يكون قد تأثر باجلو 
و كان يترقب       و يشاهد أحداثها،فانفتح )41(.لسياسي و االصالحي الذي يدور يف تونسا

ذهنه على النضال و خوض غمار اإلصالح، و مترس فيه و بالبيئة الوطنية التونسية،فكانت له 
منعرجات جديدة يف فكره و مواقفه فصقلت موهبته املدعمة بأفاق علمية واسعة،و فكرية و 

ضويــة  و إصالحية،فبىن لنفسه جمدا علميا بني طالبه و أساتذته الذين أعجبوا به            سياسية و 
و بذكائه و مبواهبه املتعددة،لدرجة أم وصفوه مجيعا،باألوصاف احلميدة   و األخالق  احلسنة،و 

اظبة التامة على لقبوه بالفقيه النبيه،و باحلاذق النجيب و األديب األملعي الفطن،و شهدوا له باملو
نوا هذه الشهادات و املالحظات يف دفتره ّالدروس،واألهلية و االجتهاد و حسن السرية،و دو

فانتقل بذلك االمام اىل مصاف املشيخة العلمية الزيتونية،بفضل اجتهاده و حتصيله )42(.الدراسي
60ته اليت كانت تتكون من العلمي الغزير فتبوأ املرتبة األوىل بني أقرانه يف شهادة التطويع يف دفع

( و أن وجود بعض التقاريظ من أساتذته له)43(.طالب،و كان الوحيد من اجلزائريني يف هذه الدفعة
يف الرسالة اليت وجهها ابن باديس البن عليوة،تدل على مدى اعتزاز ) النيفر.ابن عاشور. النخلي

م،و اعجام بشخصه ملا يتميز به من أساتذته به و بانتسابه اىل مدرستهم        و التتلمذ عليه
)م43(.التحصيل و جنابة و بداهة يف الدرس و جرأة يف الرأي

و قد متكن من التوفيق بني التدريس متطوعا الكتساب اخلربة البيداغوجية،   و مزاولة الدراسة 
لتحضري اجازات علمية أخرى على يد كبار شيوخ الزيتونة،بانتظامه حللقات الدروس العامة و 

:اخلاصة و املواظبة عليها،فكان حيضر حماضرات

آداب البحث،فأجازه اجازة خاصة يف هذه الشيخ بلحسن النجار يف شرح كتاب العضدية يف
.م1912هـ املوافق لشهر مارس1330العلوم يف ربيع الثاين سنة 

يف كتايب،صحيح البخاري و شرح احمللى على )م43(و حضر دروس الشيخ االستاذ حممد بن يوسف
.1912هـ املوافق لشهر افريل من سنة 1330و اجازة فيهما يف مجادى االوىل سنة " اجلوامع



شرح احمللى على مجع اجلوامع "حممد الطاهر بن عاشور كتاب"و تعلم على يد األستاذ الشيخ
ل على التصحيف،و كتاب املرزوقي على ديوان احلماسة،و أجازه فيهم ◌ّ أيضا،و كتاب املطو

.1912م املوافق لشهر ماي 1330مجيعا يف شهر مجادى الثانية عام 

خليالناملزهر للسيوطي على يد األستاذ القدير حممد و درس كتاب احلولية و كتاب
.)44(م1912هـ املوافق لشهر ماي 1330القريواين،وأجازه فيهما يف مجادى الثانية عام 

،و "حممد بن يوسف"و شرح البخاري و تفسري البيضاوي على الشيخ " احمللى"و تلقى كتاب 
.م1912املوافق لشهر جوان 1330أجازه فيهم مجيعا يف شهر رجب من سنة

و املرزوقي "   ل◌ّ املطو"و حضر حلقات األستاذ حممد الطاهر بن عاشور، اليت تضمنت كتايب 
و كان من .م1913هـ املوافق لشهر جوان 1331على احلماسة،و أجازه فيهما يف شهر رجب 

رجلني بالرسوخ يف العلم االساتذة الذين اعجب م االمام عبد احلميد بن باديس وصفه بأنه ثاين ال
.)م44(يف النظر و التحقيق     و السمو و اتساع يف الفكر 

يف التفسري على طريقة البيضاوي،و منحه ارالنجو واظب على دروس الشيخ بلحسن بن حممد 
.م1913من شهر جوان 24هـ املوافق ل1331رجب سنة 19إجازة يف هذا العلم يوم 

باحلواشي و " املغين"القريواين يف شرح كتبليخالناألستاذ حممد كما واضب حضور حلقات
املزهر للسيوطي وختم العضد على خمتصر ابن احلاجب و التفسري و شرح املوطأ،و أجازه فيهم 

م و كان االمام عبد احلميد معجبا 1913من شهر جوان 30هـ املوافق ل 1331رجب 25مجيعا يوم 
بأستاذه فوصفه بالعالمة النظار املستقل زعيم النهضة الفكرية جلامع الزيتونة،و قد وجهه شيخه 

يف 1927-1926لنشر كتاب العواصم من القواصم أليب بكر بن العريب فنشره يف جزئني بني سنيت 
.املطبعة اجلزائرية االسالمية بقسنطينة

و ختم عليه القرآن " الشريف بن السعيد"القراءات على األستاذ الشيخو درس علم 
.م1913هـ املوافق لشهر جوان 1331العظيم،بقراءات األئمة السبع و أجازه يف شهر رجب 



و استمر مع أستاذه الشريف بن السعيد يف قراءة القرآن و حفظه رواية فردا       و مجعا 
يخه يف مجيع ما قرأه و رواه عليه بالقراءات السبع و أوصاه مبا بقراءة األئمة السبع،فأجازه ش

رجب من سنة 23،بتقوى اهللا و املداومة على قراءة القرآن،     و كان ذلك يوم )45(أوصى تالميذه
.م1913جوان 28هـ املوافق ل 1331

رح و الزم دروس األستاذ الشيخ حممد بن يوسف،يف كتاب صحيح اإلمام البخاري،  و ش
هـ املوافق لشهر 1331ى على مجع اجلوامع،وأجازه فيهم مجيعا يف شعبان من عام حمللّاجلالل و ا

)46(م1913جويلية 

فهذه املعلومات اجلديدة،اليت توضح مرحلة ما بعد التطويع من حياة االمام التعليمية و الدروس 
اليت انتظم فيها،و الكتب اليت قرأها على الشيوخ و التواريخ اليت أجنز فيها دراسته،هي معطيات 

.جديدة هامة ظلت خمفية و جمهولة حقبة زادت عن مثانني سنة

بد احلميد بن باديس،يف دراسته و حتصيله العلمي يف الزيتونة بعد حصوله فقد استمر اإلمام ع
كاملة اىل اية شهر جويلية 1912و خالل سنة 1911على شهادة التطويع من النصف الثاين لسنة 

و بالتايل فقد أجنز ما يعادل شهادة العاملية أو يفوقها،و حتصل عليها بعد سنتني من 1913من سنة 
و بذلك يصبح جمموع السنوات اليت قضاها اإلمام يف .و التحصيل و املواظبةالدراسة    

اىل شهر جويلية 1910جامع الزيتونة يف تونس احملروسة حنو ثالث سنوات و نصف أي من جانفي 
1913م و أن عودته اىل مسقط رأسه مبدينة قسنطينة ،كانت يف بداية السداسي الثاين من سنة 1913

.)47(،كما ذهب إليه الكثري من الباحثني و الدارسني1912و ليس سنة



)2(جدول رقم

يف مرحلة ما بعد عبد احلميد بن باديس و املواد االمامسوا ّجدول خاص باألساتذة الذين در
التطويع و أجازوه اجازات خاصة

تاريخ االمتحاناسم املادة و الكتاب املقرراالستاذ
م1912مارس / هـ1330ربيع الثاين العضدية يف آداب البحثشرح بلحسن النجار

صحيح البخاريحممد بن يوسف
شرح احمللى على مجع اجلوامع

م1912افريل/ هـ1330مجادى االول 

على مجع اجلوامعىشرح احمللحممد الطاهر بن عاشور
املطول على التلخيص
املرزوقية على ديوان احلماسة


م1912ماي / هـ1330مجادى الثانية 

املغين باحلواشيحممد النخلي القرواين
املزهر للسيوطي

م1912ماي / هـ1330مجادى الثانية 

م1912ماي / هـ1330مجادى الثانية خمتصر السعدبلحسن النجار
م1912جوان / هـ1330رجب شرح احمللي على مجع اجلوامعحممد بن يوسف
م1912جوان / هـ1330رجب التفسري البيضاوياحلزب اخلامس يف بلحسن النجار

املطول على التلخيصحممد الطاهر بن عاشور
املرزوقية على ديوان احلماسة

م1913جوان / هـ1331رجب 28

م1913جوان 24/ هـ1331رجب 25املغين باحلواشيحممد النخلي القريواين
االئمة ختم القرآن الكرمي بقراءات الشريف بن السعيد املقرئ

السبع
م1912جوان / هـ1330رجب 

م1913جوان / هـ1331رجب 23قراءة القرآن الكرمي بقراءة األئمة السبعالشريف بن سعيد املقرئ

صحيح االمام البخاريحممد بن يوسف
شرح اجلالل

على مجع اجلوامعىاحملل

م1913جويلية /هـ1331شعبان 

سوا اإلمام عبد احلميد بن باديس قد ّو يتضح من هذا اجلدول أن عدد األساتذة الذين در
أستاذ ينتمون اىل هيئة التدريس باجلامع الكبري بالزيتونة، فضال عن من تلقى 20وصل اىل حنو 

عليهم يف حلقات و حماضرات و ندوات فكرية أخرى يف أماكن خارج حرم الزيتونة،و الدليل 
مل جند امسه ضمن هيئة " البشري صفر"لك أن أحد شيوخه الكبار الذين تأثر م و هو على ذ



التدريس يف الزيتونة،و يكون قد تلقى عليه تاريخ االسالم و حضارته خارج حرم الزيتونة يف 
س فيها األستاذ البشري صفر و قد أشاد االمام  بغزارة ◌ّ دروس خاصة أو يف اخللدونية اليت يدر

وسه اليت كانت حافلة بالنظرة االصالحية و التحرير و التنوير،أو يكون قد تعلم من علمه وبدر
كراريسه املقررة على الطالب،ألن هناك ما يشري اىل أن الشيخ البشري صفر عني قبل وجود االمام 

1908عبد احلميد بن باديس يف تونس واليا على سوسة سنة
. )م47(

إذن فقد قضى عبد احلميد بن باديس سنة و نصف يف حتضري شهادة التطويع       و سنتني يف 
دراسة ما بعد التطويع،حمضرا إلجازات أخرى و بالتايل فقد كان عصاميا كثري املطالعة و القراءة 

تونس و (ألمهات الكتب و املصادر العلمية اهلامة،فجاء حتصيله،نتيجة دراسة تقليدية يف البلدين 
،غري حمددة بالسنوات و ال معددة بالكتب و املواد و املقرارات الدراسية،كما هو الشأن )قسنطينة

يف األزهر الشريف،و إمنا كان علمه نتيجة استعداد فطري قوي،وذكاء خارق، وفهم دقيق      و 
.)48(اص اىل ايتها حسب تعبري االبراهيميّذهن صيود لشوارد املعاين غو

الشيخ االمام اىل دياره بتحصيل علمي غزير،و نفسه تواقة اىل نشره بني أهله يف الوطن عاد 
حامال معه شهادة التطويع و العاملية أو ما يعادهلا من جامع الزيتونة،استقبله والده باألحضان، و 

نه،زاده تقدمت إليه والدته بالزغاريد، فكان هلذا االستقبال وقع كبري يف نفسه،و اثر بليغ يف وجدا
حينما :" و خنوة و مسؤولية كبرية،ظل عالقا بذهنه يتذكره دائما باعتزاز و فخر،حيث قالةمهّ

أيب فعانقين،و قال ألمي يف سرور و ابتهاج،ها هو قد جاءك ّار أسرع ايلّوجلت باب الد
عاملا،فانطلقت من فيها زغرودة،مازلت أتذكرها و لن أنساها،و شعرت من أعماقي منذ ذلك 

يوم، مبدى عبئي املسؤولية اليت امحلها، و على عاتقي بصفيت عاملا و مبا أثرت به يف نفسي ال
.)49("تلك املناسبة الباقية يف ذاكريت ما دمت حيا

فقد عاد بأفكار إصالحية و ذهنية متفتحة متحليا بالواقعية يتمتع بكفاءة علمية عالية و صالبة 
يف الطبع ال خياف لومة الئم،أسهمت جمموعة من العوامل يف تكوين شخصيته النفسية و التربوية و 

براه العلمية،منها أسرته و والده الذي أحسن تربيته و وجهه الوجهة الصحيحة الصاحلة و 
و تركوا فيه األثر احلسن،و السيما منهم وهربو موهعلّكالسهم،و كذلك عمل مشائخه الذين 

محدان لونيسي        و الشيخ النخلي القريواين و البشري صفر و الطاهر بن عاشور و غريهم، و 



جمتمعة قلوم من العوامل أيضا ما يعود اىل إخوانه العلماء الذين آزروه يف العمل،متحابني يف احلق 
على االسالم و اللغة العربية و حب اجلزائر،يتميزون بالعلم      و العمل،فهؤالء هم الذين ورى 
م زناده،فمن حظ اجلزائر السعيد و من مفاخرها أن جيتمع فيها مثل هذه النخبة،و قلما جند مثلها 

)50(.يف بلدان اإلسالم حسب رأي اإلمام

كوين شخصيتة،األمة اجلزائرية املتعاونة على اخلري،ألا عرفت قصده و و من العوامل أيضا يف ت
و شاهدت أعماله على حقيقتها فأعانته،و نشطت بأقواهلا      و أمواهلا و بأبنائها،فكان هلا نتهتبي،

الفضل يف دفعه و تكوينه العلمي،و الفضل هللا         و كتابه املبني الذي هداه ففهمه و اطلع على 
.)51(ره و إعجازه و التأدب بآدابهإسرا

و ميكن أن نضيف عوامل أخرى سامهت يف تكوين شخصيته هو عقله الواسع املتفتح على 
العلوم و البيئة السياسيــة و االجتماعية و الثقافية اليت يعيشهــا   و الظروف اليت يعايشها 

.ثالثحتت نري االستعمار و اإلدارة الفرنسية و هو شاب يف عقده ال

انتصب اإلمام بعد عودته للتدريس يف بداية األمر،باجلامع االعظم مبدينة قسنطينة، فكان 
،و )م544/1145ت (للقاضي عياض السبيت " الشفا بأحوال املصطفى"س فيه للطلبة كتاب◌ّ يدر

.يلقى درس الوعظ و اإلرشاد على عامة الناس

و لكن االستعمار و أذنابه كعادم،حالوا دون استمراره يف هذا املسجد،فمنع من التدريس 
فيه،حبجة ظاهرية و هي عدم حصوله على رخصة التدريس،و يف باطنها التوجس و اخلوف من 

،املفيت بالديار )1939ت(علمه و عمله و جرأته،فتصدى له االمام اخلطيب الشيخ املولود بن املوهوب
)52(.سنطينية،و منعه من التدريس يف هذا املسجدالق

:رحلته اىل احلج وطلب العلم

بعد منعه من مزاولة نشاطه التربوي و التعليمي يف املسجد اجلامع،فضل اإلمام عبد احلميد بن 
باديس،أن يتوجه اىل احلجاز ألداء فريضة احلج و مناسكه،و الرحلة يف طلب العلم ثانية،يف شهر 

ففاتح والده مبقصده و نيته،ففرح .سنة24م و عمره ال يزيد عن 1913شهر أكتوبر من سنة منتصف 
.له أسباب السفر          و لوازمهروفّلذلك أبوه،و 



توجه االمام عبد احلميد بن باديس اىل البقاع املقدسة عن طريق البحر ألداء طقوس احلج و 
شيوخ املنطقة،و اكتشاف علماء آخرين و االحتكاك العمرة،و االستزادة يف طلب العلم من كبار
.م و التزود من معارفهم و طلب اجازام

و من هذه  املدينة 1913أكتوبر 20فكانت حمطته األوىل مدينة بورسعيد اليت وصل إليها يوم 
و منها عرب البحر األمحر و قناة 1913اكتوبر 20أرسل لوالده رسالة على شكل بطاقة حتمل تاريخ 

السويس املصرية اىل ميناء عيدات املقابل مليناء جدة و من هذه األخرية اىل مكة املكرمة،ألن زيارة 
البقاع املقدسة،ينتج عنها فوائد عديدة منها آداء الفرائض و السنن و التماس التوبة واملغفرة، و 

غريها من األماكن الشريفة يف مكة، و االلتقاء زيارة أماكن أخرى،كغار ثور و غار حرياء و 
.باملسلمني و االحتكاك  بنخبهم يف هذا املؤمتر الديين العلمي الثقايف العاملي، و التعرف عليهم

حممد محدان "و ملا انتهى من مناسكه يف مكة،انتقل اىل املدينة املنورة و هو متشوق للقاء أستاذه
أراد حيث اجتمع بأستاذه املفضل باملدينة،و حضر دروسه يف ،و كان له ما)"1920ت(الونيسي

املسجد النبوي الشريف،و دروس غريه من علماء املدينة و شيوخها،و ألقى هو اآلخر دروسا أمام 
أستاذه و شيوخ املسجد  و غريهم فأعجبوا بفصاحته و علمه إعجابا كبريا حبيث جذب األنظار 

دان الونيسي ينصحه باإلقامة الدائمة يف املدينة املنورة،لينتفع إليه،و لعل هذا ما جعل األستاذ مح
أقنعه ) م1377/1957ت(لكن الشيخ حسني أمحد أبادي اهلندي.بعلمه الزائرون هلا من املسلمني

بالعودة اىل وطنه الذي حيتاج إليه أكثر و اىل علمه و جهده يف التعليم و اإلصالح     و مكافحة 
.االستعمار

ملدينة املنورة ثالثة أشهر ظل فيها حىت شهد ذكرى املولد النبوي الشريف باملسجد فمكث با
،الذي استقر باملدينة سنة )م1965- 1889(النبوي،رفقة أستاذه و صديقه  حممد البشري اإلبراهيمي

و .درس باملدينة املنورة.1907سنة،التحق بأبيه الذي هاجر اليها سنة 22و عمره ال يزيد عن 1911
استاذا باملدرسة السلطانية،وكان يقدم دروسا مبسجد نعيأقام بدمشق مع أبيهو 1917نة يف س

األمويني بدمشق تعرف االمام عبد احلميد عليه يف هذه الرحاب،و ظل اىل جانبه طوال فترة إقامته 
ها باملدينة، يتسامرون يف بيت اإلبراهيمي،و يتدارسون و خيططون إلخراج اجلزائر من جهلها و فقر

مبدينة ) 1961-1888(و طرد االستعمار من ديارها،كما تعرف أيضا على الشيخ الطيب العقيب 



و هو ال يتعدى السابعة من عمره و تقابل أيضا 1895،اليت هاجر اليها مع اسرته سنة )ص(الرسول
).1917ت(مع األستاذ القدير العزيز الوزير التونسي 

و خالل مدة اقامته باملدينة املنورة،مل يتوقف عن أخذ العلم و االستزادة منه،فطلب من أستاذه 
محدان الونيسي إجازة علمية،و كان هذا األخري قد منحه أياها شفويا عندما كان يف مدينة 

من قسنطينة،فلىب األستاذ طلبه و أجازه إجازة علمية عامة مطلقة، ضمنها ما أخذه من أساتذته 
فيفري 9املوافق ل 1332من ربيع األنوار سنة 13علوم املعقول و املنقول و الفروع  و األصول يف

.)53(م1914

و اجلدير بالذكر أن االجازة عبارة عن شهادة علمية مينحها األستاذ لتلميذه يف الدروس و 
.الكتب اليت أخذها عنه،و هي نوعان

إجازة خاصة و تشتمل على الكتب اليت أخذها عن الشيخ،و إجازة عامة مطلقة،تتضمن العلوم 
س هذه العلوم كلها ◌ّ فهي شهادة عامة جتيز حلاملها أن يروي         و يدر.العقلية و النقلية

و االجازة يأخذها الدارس بعد حماورة علمية عميقة و واسعة تشمل علوم كثرية من .للطالب
قول و املعقول مع األستاذ ايز تسمح له باالرتقاء اىل مصاف الشيوخ و األساتذة،و تشتمل املن

و يتمىن للمجاز ) ص(اإلجازة على مقدمة أو ديباجة حيمد ايز اهللا فيها و يصلي على رسوله
م و الفالح يف أعماله العلمية و العملية،مث يذكر فيها اسم ااز و صفته و ما أخذه عنه من علو

مواد دراسية و يضيف نوع اإلجازة،و الكتب أو املواد ااز فيها،مث يتطرق اىل ايز و صفته و 
العلوم اليت درسها و املشايخ الذين تعلم عليهم و روى عنهم العلوم        و أسانيدهم يف خمتلف 

يطلب منه الدعوات املنقول و املعقول،و خيتم اإلجازة بالدعاء للمجاز و بالنصائح اليت يتبعها،و
.الصاحلات



:مقتطفات من اإلجازات احملصل عليها

نبدأها بإجازة محدان الونيسي اليت أجازه ا إجازة عامة مطلقة يف املعقول        و املنقول و 
و :"كما أسلفنا جاء فيها1914فيفري 9املوافق ل 1332ربيع األنوار 13الفروع و األصول يف 

من مجلة من قرأ علينا       و استفاذ و امتاز بصفة العلم و اإلدراك )يعين اإلمام عبد احلميد(كان
بني األنداد،إبننا الفقيه األجل الشيخ سيدي عبد احلميد بن باديس،وكنت أجزته مشافهة إذ كنت 

أردت مبارحتها،أوصيت أباه األجل سيدي باألقطار اجلزائرية أعادها اهللا اىل دار االسالم،و ملا 
مراده و مفتقراءته و يشفي علته و يطفي حرارته،ليكمحممد املصطفى،بأن يرسله إىل تونس 

احلمد هللا،و حصل و رجع اىل بلده قسنطينة إلفادة طالب العلم و مريديه،صحيح اإلدراك و 
قربه عليه الصالة و السالم،و مكث إىل بيت احلرام،و زيارة ا حاجالفهم،مث يف هذه السنة جاء 

.عندنا باملدينة املنورة اىل مولده صلى اهللا عليه و سلم

و ملا عزم السفر إىل مسقط الرأس،حيث املستقر،طلب من الفقري أن يسطر له ما كان 
شفاها،ليتم له املقصود من االجازة،و يكمل اها،فقلت بعد االستخارة،وأنا الفقري الذي ال حول 

قوة ،تطفال على موائد الكرام ذوي املفاخر العظام،عسى اهللا أن ينفعين م و إياهم،فإم أهل و ال
القرب و اجلاه، أجزت إبننا املذكور يف كل ما عندي يف املعقول و املنقول و الفروع و األصول 

و إجازة عامة مطلقة،بشرط أن يعطي من التأمل و البحث مسألتــه حقها و من بيـــاا   
و اىل أروى التفسري و احلديث و الفقه و االصول و سائر العلوم اآللية عن شيخنا ...توضيحها

ابن اإلمام أيب حممد سيدي عبد )1914ت(العالمة سيدي أيب املواهب عبد القادر ااوي القسنطيين
دي حممد اهللا ااوي،أطال اهللا حياته،أمني عن شيخه سيدي الصاحل الشاوي و خامتة احملققني سي

و املشايخ باملغارب و ...الفاسيني،بسندمها و عن مجيع مشيخة قسنطينة)كنون(قنون
.1914فيفري  9املوافق ل )54()هـ1332حرر يف الثالث عشر من ربيع االنوار عام ..(املشارق

خادم العلم باملسجد الشريف فقد ) م1957ت(أما الشيخ حسني أمحد الفيضي أبادي اهلندي
أجازه هو اآلخر صدر املدرسني بدار العلوم الديونبدية إجازة عامة جبميع ما أجازه شيوخه العلماء 

و يف ذلك )مكة املكرمة(و البلد األمني)املدينة املنورة(و رؤسائهم العاملني يف اهلند و يف دار اهلجرة
سيدي عبد احلميد بن فان اخانا يف اهللا الفىت اللبيب الفاضل األريب الفقيه العالمة ...:"يقول



باملدينة )م1914/هـ1332حممد املصطفى بن باديس املغريب القسنطيين،قد اجتمعت به عام
املنورة،حني قدومه من احلج لزيارة سيد الرسل عليه الصالة و السالم،فاستجازين بالصحاح 

ازين حسب ما أج...الست،مما جتوز يل روايته من كتب املعقول و املنقول،فأجزته جبميع ذلك
مشاخيي الكرام بالشروط املعربة املعروفة عند العلماء العظماء،و إين أروي العلـــوم  و 
الكتب عن مشايخ كثريين،من رؤوس علماء اهلند و دار اهلجرة و البلد األمني،جلهم من 

موالنا أبو امليمون حممود احلسن احلنفي العثماين ...العلماء العاملني أمام الفقهاء احملدثني
وكان ذلك يف ربيع األول )55(..."من صرف صدر املدرسني بدار العلوم الديونبدية...نقشبنديال

.1914املوافق لشهر فيفري 1332من سنة 

الذي لقيه باملدينة )1917ت(و أجازه أيضا االستاذ الشيخ حممد العزيز الوزير التونسي
من شهر فيفري سنة 10املوافق ل 1332أشرف ربيعي سنة 14املنورة،اجازة تامة مطلقة عامة يف 

جامع شتات املزايا الفاخرة،و اخلصال احلميدة الباهرة الشيخ :"...و يف ذلك يقول.م1914
سيدي عبد احلميد بن حممد املصطفى بن باديس القسنطيين،فكان من صاحل نياته احلسنة،و 

ّفلم تسعين اال...املستجارةطويات سرائره املستحسنة،أن رغب االجازة،على العادة املألوفة 
..." إجابته و امتثال ما حتصل به رغبته، و إن كنت مبراحل عن سلوك هذا ااز

و اتصلت روايته لون من معقول و ّفأجزت أخانا الفاضل املذكور بكل ما وصل ايل"
شيخ منقول يف فروع و أصول،ملا أجازين به مشاخيي اجلهابدة األنام حباضرة تونس سيدي ال

أمحد بوخريص املفيت املالكي،و الشيخ سيدي صاحل بوحاجب املفيت املالكي،و الشيخ سيدي 
حممد الطيب النيفر املفيت املالكي،و سيدي حممد النجار املفيت املالكي و سيدي الشاذيل بن 

و من مكة املكرمة مسند احلجاز الشيخ سيدي حسب اهللا،و من املدينة ...القاضي احلنفي
و من اهلند سيدي حممد عني القضاة،إجازة تامة ...لشيخ سيدي حممد فاحل الظاهرياملنورة ا

و أوصية مبا أوصيت به من التقوى و ...مطلقة عامة،حاوية إلثبات املشاهري و أسانيد العلماء
من شهر 10املوافق ل )56("هـ1332اشرف ربيعي 14النصح من حترير حممد العزيز الوزيري يف 

.م1914فيفري 



على بالد الشام عن طريق الرب جّالعودة اىل الوطن عرو ملا قرر اإلمام عبد احلميد بن باديس
◌ّ كعادة حجاج اجلزائر حيث مر.حنو الشمال من املدينة املنورة اىل هدية و املعظــم   و تبوك

بدمشق و مكث ا أياما و منها اىل بريوت و من هذه األخرية نزل جنوبا اىل فلسطني حيث زار 
و منه سافر اىل .،و وقف يف رحابه و الصالة أمام حمرابه)م56(ثالث احلرمني الشريفني،بيت املقدس

ة،و توقف اىل مدينة االسكندري- فيما يبدو-العريش و بورسعيد بالديار املصرية،أين اجته مباشرة 
ا عدة أيام التقى فيها بشيوخها و علمائها و كانت له جلسات علمية و حلقات فقهية معهم و 
السيما مع كبري علماء االسكندرية االستاذ الشيخ حممد أبو الفضل اجليزاوي 

شهر ربيع األول ايةالذي تقلد رئاسة االزهر الشريف،فأجازه إجازة عامة يف )1928/هـ1346ت(
)م57(.م1914فرباير24هـ املوافق ل 1332سنة 

و فقد حضر لدينا بالثغر االسكندري،حضرة العالمة الفاضل:"و قد جاء فيها
الفهامة الكامل، الشيخ عبد احلميد بن باديس املغريب من علماء الغرب باجلزائر، وطلب منا أن 
جنيزه مبا تلقيناه من املعقول و املنقول عمال باتصال السنة الذي هو من خصائص هذه األمة 

" و النقليةفأجبناه لذلك،و أجزناه مبا تصح لنا روايته، و تنقل عنا روايته من العلوم العقلية ....
.1914فيفري 24املوافق ل )57(من اهلجرة النبوية1332ربيع األول من سنة اية شهرحرر يف

ن شيخ شيوخ االسكندرية االستاذ حممد أبو الفضل اجليزاوي،تاريخ االجازة اليت ّلقد دو
.1332ربيع االول من سنة 8منحها لإلمام العالمة عبد احلميد بن باديس ب 

ربيع االول ألن االمام عبد احلميد كان مقيما يف املدينة 28أو 18و حنن نشك يف ذلك،فلعلها 
ربيع االول من نفس 13املنورة يف هذا التاريخ،بدليل أن الشيخ محدان الونيسي أجازه بتاريخ 

السنة،و كذلك الشيخ اهلندي،و االستاذ الشيخ حممد العزيز الوزير الذي منحه هو اآلخر االجازة 
ربيع االول باملدينة املنورة،و بالتايل فإننا نرجح أن يكون تاريخ وجوده يف االسكندرية  و 14يف يوم

ألن 1914فيفري 24املوافق ل 1332ربيع االول 28حصوله على االجازة من الشيخ اجليزاوي يف 
الفترة الواقعة ما بني منتصف ربيع األول و ايته كان االمام عبد احلميد بن باديس جيول خالهلا يف 

.بالد الشام



،فزار -حسب ترتيب تاريخ االجازات-و لعله انتقل من االسكندرية، اىل مدينة القاهرة املعزية
س يف رحابه،والزم بعض حلقاته العلمية و الفكرية،و اطلع االزهر الشريف،و حضر بعض الدرو

على براجمه الدراسية،و أساليب التعليم و طرق التدريس فيه،و التقى مبفيت الديار املصرية الشيخ 
و األستاذ باألزهر الشريف يف منزله حبلوان و هي ضاحية من )         1935(حممد خبيت املطيعي

م له رسالة من ّاملدرس باألزهر هو اآلخر،و قد" مساعيل جغريا"ضواحي القاهرة،رفقة صديقه
أستاذه محدان الونيسي،فأحسن استقباله،و ناظره يف مسائل فقهية و علمية عديدة،فاستحسن 
خمزونه العلمي و الفكري و لغته السليمة،فأجازه إجازة عامة يف املعقول و املنقول نقتطف منها ما 

صرت حضرة األستاذ الفاضل الشيخ عبد احلميد بن باديس فإين قد استخرت اهللا و ا:"يلي
فلكم من مرويايت،من املعقول و املنقول و مؤلفات ممن ...القسنطيين من اعمال اجلزائر املغربية

و الشيخ ...      أجازين شيخنا املرحوم عبد الرمحان الشربيين الشافعي شيخ اجلامع األزهر
و الشيخ إبراهيم السقا و غريهم و كان ذلك يف حممد االمري عبد الكبري بسنده الشهري

"1914املوافق لشهر مارس 1332شهر ربيع الآلخر سنة 

اشتغاله ا و و آخر إجازة حتصل عليها االمام عبد احلميد بن باديس بعد عودته اىل قسنطينة
سنة،من استاذه القدمي بالزيتونة الشيخ 31يف حقل التدريس و الوعظ  و االرشاد و عمره حنو 

حممد بن يوسف املفيت احلنفي،و كان االمام قد تتلمذ عليه يف فترة إقامته يف تونس أثناء دراسته 
.م1913و 1910مبرحلة التطويع و ما بعدها،و أجازه إجازات خاصة بالزيتونة ما بني سنيت 

املشرق التقى بالشيخ املذكور يف زيارة و بعد ست سنوات من عودته اىل دياره من بالد 
.1920جوان 27املوافق ل 1338شوال من سنة 10فأجازه اجازة عامة يف م1920للزيتونة يف صيف 

فإن العامل الفاضل الكامل الشيخ عبد احلميد بن باديس ممن عين بالعلم زهرة .:"..جاء فيها 
من بابه        و وفق على أربابه،و هجر يف طلبه شبابه ودعته االرحيية اىل أسبابه،فأتى البيت 

فشحد القرحية و ورد ماء مدين من عيونه،متضلعا يف حنائفها متطلعا ...االهل و الوطن
لدنائفها،و ساقته املقادير،أثناء ذلك املالزمة الصيد يف بنوى عديدة و كتب عديدة و كتب 

و مل يزل بني ...ذكاء يتوقد و حماورة مجيلةعالية مفيدة،يباركها بفهمه صادقة و املعية فائقة، و
علم و عمل حىت بلغ االمل فعاد اىل مطلعه كالبدر يف الكمال،و ال غرو أن يكون عبد احلميد 



اخلصال،مث رغب مين أن أجيزه و أرجع بالسند العلمي إبريزه،و لتمام أهليته و حسن 
للشيخ املذكور أن يروي عين مجيع أجزت: نيته،رأيت بعد االستخارة أن أبادر اىل منيته فأقول

ما تضمنه ثبت الشيخ سيدي أمحد الصباغ السكندري و ثبت الشيخ سيدي حممد األمري الكبري 
و حممد سيدي أمحد املكودي من الكتب        و الفنون و املسلسالت املذكورة يف الثبتني،و 

سيدي املفيت حسن بن حسني عن اموع بطريقها املتصلة بأصحاا،كما أجازين روايته بالثبتني
و عن ...والده خامتة احملققني سي امحد بن حسني،عن شيخه رئيس أهل الفتيا إبراهيم الرياحي

سيدي حممد خبيت األزهري عن شيخه عبد الرمحان الشربيين و الشيخ إبراهيم السقا و الشيخ 
العالمة حممد بريم و عن أمحد املكودي و الشيخ حممد النجار عن العالمة الشاذيل بن صاحل و 

حرره العبد الفقري اىل .)58(و يف النهاية هلذا الركز...جده حممد بريم عن الشيخ حممد املكودي
املوافق ل "هـ1338شوال املبارك سنة 10ربه حممد بن يوسف املفيت احلنفي بالديار التونسية يف 
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)3(جدول رقن

يف كل من املدينة املنورة و عبد احلميد بن باديس العالمةا أجازوجدول خاص باألساتذة الذين 
م1914االسكندرية و القاهرة و تونس عام 

تاريخ اإلجازة و مكاانوع اإلجازة و مادااألستاذ الشيخ
إجازة عامة مطلقة يف املعقول   و املنقول حممد  محدان الونيسي

االصولو الفروع و 
فيفري 9لاملوافق هـ1332ربيع االنوار 13

باملدينة املنورةم1914
اجازة مبا جيوز له روايته من كتب املنقول حسني امحد الفيضي ابادي اهلندي

و املعقول و ما تضمن ثبت شيوخه يف 
مكة     و املدينة و بالد اهلند

باملدينة املنورة تقريبا يف نفس التاريخ
فيفري 9املوافق ل 1332ول من سنة ربيع اال13

1914

إجازة تامة مطلقة بكل ما اتصلحممد العزيز الوزير التونسي
بروايته لون من معقول و منقول 

و يف الفروع و االصول

10هـ املوافق ل 1332اشرف ربيعي 14
م باملدينة املنورة1914فيفري سنة

اجازة عامة تامة مبا تصح له حممد أبو الفضل اجليزاوي
روايته و تنقل عنه درايته من العلوم 

العقلية و النقلية

24هـ املوافق ل 1332اية ربيع االول سنة 
م باالسكندرية1914فيفري

أجازه اجازة عامة يف مروياته حممد خبيت املطيعي
املؤلفاتمن املعقول و املنقول و 

م 1914مارسهـ املوافق لشهر 1332ربيع الثاين
بالقاهرة

اجازة عامة يروي عنه مجيع ما تضمنه ثبت حممد بن يوسف
شيوخه يف تونس و مصر و مكة املكرمة 

و بالد اهلند

1920املوافق لشهر جوان 1338شوال 10
بتونس

و مما جتدر اإلشارة إليه،فان مجيع من أجازوه و وصفوه بالعالمة الفاضل  و الفهامة الكامل،و 
بالفىت اللبيب األريب و بالفقيه النبيه و باألستاذ الفاضل           و الشيخ األملعي و غريها من 

مام عبد سنة فهي أوصاف تذل على نضج اال24النعوت احلسنة و هو شاب ال يزيد عمره عن 
احلميد بن باديس يف اال الفقهي و العلمي و الفكري أمام جهابدة و أساتذة مشهود هلم يف 

.الديار املصرية  و احلجازية و التونسية جتعله يتبوأ املشيخة و األستاذية عن جدارة و استحقاق

ائر    و اهلند و و من املالحظ أيضا أن هذه اإلجازات حتمل أمساء المعة وقعها شيوخ من اجلز
تونس و مصر،و مل يشمل دفتره الدراسي إجازات من علماء مكة املكرمة أو من الشام أو من بيت 

و لعل الورقة البيضاء من دفتره اليت حتمل .املقدس،اليت زارها و التقى ببعض علمائها  و شيوخها



و أن اإلمام عبد احلميد ال تزال بيضاء خالية من اإلجازات تركها هلذا الغرض،و السيما 37رقم 
بن باديس،كان حريصا كل احلرص،على االحتكاك بعلماء املدن و البلدان اليت يزورها و التتلمذ 

يكون قد صرف النظر -فيما يبدو-إال أنه .عليهم وحضور حلقام و حماورم و أخذ إجازام
و .رة اليت مل تسمح له بذلكعن ذلك،ألنه مل يكن مقتنعا مبن لقيهم،أو لضيق الوقت و لقصر الزيا

قد دامت رحلته،هذه حنو ستة اشهر ما بني مكة املكرمة و املدينة املنورة      و الشام و فلسطني و 
عاد 1914و انتهت مع منتصف شهر مارس 1913مصر حبيث بدأت يف شهر أكتوبر من سنة 

و يستجلي خباياها و مبخزونه العلمي و فصاحة لسانه،يغوص يذكائه يف أعماق النصوص       
يدرك معانيها،و يكشف أسرارها،بذاكرته القوية اليت يتميز ا عن أقرانه،يقارن بني النصوص و 
يقابل بينها،و يستنبط منها املعاين اجليدة و اجلديدة املفيدة،و يتميز أيضا حبافظة فريدة عجيبة ختتزن 

يف املعقول واملنقول،واسع االطالع سلس من املوروث الثقايف  و العلمي ما جيعله مرجعية قوية 
العبارة فصيح اللسان،حيسن اختيار ألفاظه،ال ميل سامع منه لوقت طويل،اتسمت ذاكرته بقوة 

.االستيعاب و القدرة على احلفظ و املهارة يف نقد النصوص و األطروحات

فصل الربيع من سنة و عند عودته اىل وطنه و أهله مهيء لعضوية املشيخة و جملس العلماء يف 
و هو شاب مفعم باحليوية   و النشاط،ال يزيد عمره عن .1914املوافق لشهر مارس من عام 1332

سنة حيمل يف فكره وعقله و وجدانه،ما أخذه و مسعه من شيوخه و أساتدته من علوم و 25
ن اجلهل و مهوم معرفة،و مبا وجهوه اليه و أوصوه بالعمل على ضة اجلزائر و شعبها و حتريرها م

.1830االستعمار،الذي يعاين من وطأته منذ سنة 

فبدأ بوضع خطة و استراتيجية طويلة املدى يف اال الثقايف و التربوي          و الديين و 
و النهوض ا و هي اخلطة اليت ةـاألماإلصالحي و السياسي و االجتماعي،غايته رفع مستوى 

تدارسها مع رفيق دربه الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي باملدينة املنورة،و يف ذلك يقول هذا األخري 
كان من تذابري األقدار االهلية للجزائر،و من خمبآت الغيوب هلا أن يرد علي بعد استقراري :"

اجلهاد،بعد ذلك، الشيخ عبد احلميد بن باملدينة املنورة،سنة و بضعة اشهر،أخي و رفيقي يف
باديس،أعلم علماء الشمال اإلفريقي و ال أغايل،و باين النهضات العلمية و األدبية و 

كانت هذه األمساء املتواصلة كلها تدابري "و يضيف اإلبراهيمي " االجتماعية و السياسية للجزائر
ة لتلك النهضات الشاملة،اليت كانت للوسائل اليت تنهض ا اجلزائر،و وضع الربامج املفصل



و اشهد اهللا على ان تلك ...و صحبها من حسن النيةلتناخميكلها صورا ذهنية تتراءى يف
جلمعية العلماء املسلمني " م و هي اليت وضعت فيها األسس األوىل1914الليايل من عام 

)59("1931اليت مل تربز للوجود اال يف عام "اجلزائريني

ر له والده رخصة رمسية من عامل العمالة بقسنطينة،تسمح له بالتدريس يف اجلامع استصد
و منه وضع االمام عبد احلميد بن باديس استراتيجية ) رحبة الصوف(االخضر الواقع باجلزارين

كاملة و خطة شاملة طويلة املدى للنهضة باجلزائر ثقافيا و دينيا و اجتماعيا و سياسيا،للتغيري و 
و املواجهة السياسية،و سرعان ما أصبح هذا املسجد مركز اشعاع فكري و اصالحي و البناء 

اسالمي،و مكانا مميزا لتجديد الثقافة و احلضارة اإلسالمية و إحياء اللغة العربية و تراث األمة         
البدع و التصدي للشعوذة و )60(.و صار مقرا مفضال لتلقني الدين الصحيح  و النهضة االجتماعية

.اليت سادت يف بعض األوساط

:بعض شيوخه

استاذ من اجلزائر   و تونس و 20تتلمذ االمام عبد احلميد بن باديس مباشرة على أكثر من 
:املدينة املنورة و مصر نذكر منهم

:)1920ت(حممد محدان الونيسي-1
لماء من أهل قسنطينة،تلقى دراسته يف مساجد و مدارس هذه املدينة،على كبار ع

، شيخ شيوخ املدينة و )1914ت(عصره،والسيما منهم الشيخ االستاذ عبد القادر ااوي 
مؤسسة النهضة يف اجلزائر،توىل التدريس و االمامة جبامع سيدي حممد النجار،مت التدريس 

و كان استاذا باملدرسة الرمسية يف 1881باجلامع الكبري ببطحاء سيدي الشيخ منذ سنة
الكتانية أيضا،كان له نشاط علمي و دعوى دؤوب يف املدينة،اعتىن باالمام عبد احلميد بن 
باديس عناية خاصة ملا وجد فيه نبوغ فكري مبكر،و شغف كبري للعلم و املعرفة،تعرض 

امع الكبري،بسبب محدان الونيسي ملضايقات االدارة الفرنسية فأوقفوه من التدريس يف اجل
نشاطه العلمي و الديين و الوطين،فهاجر اىل املدينة املنورة هروبا من هذه املضايقات،و 
كان االمام عبد احلميد يرغب يف اهلجرة معه،لكن أستاذه أشار اىل حممد املصطفى والد 

.عبد احلميد بن باديس بإرساله اىل الزيتونة الستكمال دراسته



أي يف الفترة 1910محدان الونيسي اىل بالد املشرق كانت يف سنة و الظاهر أن هجرة
م كما ذهب اليه الكثري من 1908اليت تنقل فيها عبد احلميد اىل جامع الزيتونة و ليس سنة 

الدارسني،و الدليل على ذلك أن الشيخ لونيسي هو آخر من تلقى عليه االمام عبد احلميد 
ري اىل دروس االمام يف قسنطينة بعد غياب استاذه،و الدروس بقسنطينة،و ليس هناك ما يش

يؤكد ما ال نعرف عن مواصلة تعليمه بعد هذا االخري،و لعل ما جاء يف بعض الوثائق 
)61(.ذهبنا إليه

):1924- 1867(حممد النخلي القريواين-2
س فلسفة االخالق باملدرسة ّتوىل التدريس بالزيتونة و كان من كبار شيوخها،در

ية،يعد من أهم أساتذة االمام عبد احلميد بن باديس بالزيتونة،و زعيم النهضة اخللدون
سه التفسري،فأثر فيه تأثريا علميا كبريا و هلذا كان يفتخر به ّالفكرية يف تونس در

اين متربم بأساليب املفسرين و ادخاهلم تأويالم اجلدلية و اصطالحام املذهبية :"فيقول
الصدر من اختالفام فيما ال اختالف فيه من القرآن       و ضيق ...يف كالم اهللا

كانت على ذهين بقية غشاوة من التقليد و احترام آراء الرجال،حىت يف دين اهللا و 
كتاب اهللا،فذاكرت الشيخ النخلي فيما أجده يف نفسي من التربم و القلق فأجابين 

النخلي مبا جيدد حقيقة الفكر النخلي فيما أجده يف نفسي من التربم و القلق فأجابين
اجعل ذهنك مصفاة هلذه األساليب املعقدة و هذه األقوال املختلفة و هذه ':الديين

فواهللا لقد فتح عقدة .اآلراء املضطربة يسقط الساقط و يبقى الصحيح  و تستريح
و له عده مؤلفات يف التفسري)62('.الكلمة العليلة على ذهين آفاقا واسعة ال عهد يل ا

غريه لكن أغلبها مل ينشر،درس االمام عبد احلميد بن باديس يف مرحلة ما بعد التطويع و 
.اجازه اجازات خاصة

):1973- 1879(حممد الطاهر بن عاشور-3
و صار مدرسا به و 1896درس جبامع الزيتونة و حتصل منه على شهادة التطويع سنة 

و عمادة جملس 1944ية بتونس سنة مبدرسة الصادقية ،توىل منصب قاضي القضاة املالك
الشورى املالكي و مشيخة جامع الزيتونة،اهتم بتفسري القرآن الكرمي اىل جانب علوم 
أخرى،له عدة مؤلفات يف االدب و التراث،من الذين نادوا باصالح التدريس 



ام درس االمام عبد احلميد بن باديس يف مرحلة التطويع و ما بعده يقول عنه االم.بالزيتونة
عرفت هذا االستاذ يف جامع الزيتونة و هو ثاين الرجلني الذين سيشار اليهما :"

و إن أنس فال أنسى دروسا قرأا من ديوان احلماسة على االستاذ بن ...العلم
و عاشور،وكانت من أول ما قرأت عليه،فقد حببين يف االدب و الفقه يف كالم العرب

الشعور بعز العروبة،و ◌ّ و املنثور و أحيت يفروحا جديدا يف فهم املنظوم ّيفبثت
)63(".االعتزاز ا كما اعتز باالسالم

:)1911-1841(حممد العزيز الوزير -4
أي يف 1910،مث توىل التدريس ا سنة 1907حتصل على شهادة التطويع من الزيتونة سنة 

السنة اليت التحق ا االمام عبد احلميد بن باديس،كان من بني االساتذة الذين عملوا على 
،و لقب 1943اصالح التعليم بالزيتونة،تقلد مفيت املالكية،و ترأس مشيخة الزيتونة سنة 

و هلذا يلقب 1947،و توىل وزارة العدل بتونس سنة 1945بشيخ االسالم املكية سنة 
أجاز االمام عبد احلميد بن باديس اجازة عامة عندما التقى به يف 1970بالوزير،تويف سنة 

.1914املدينة املنورة يف شهر فرباير 
:)1938-1863(حممد بن يوسف-5

على التطويع،و صار مدرسا ا و شارك يف مؤمتر درس بالزيتونة و حتصل منها 
و لقب بشيخ االسالم على 1913،توىل خطة االفتاء سنة 1906املستشرقني يف باريس سنة 

،و أجاز االمام عبد احلميد بن باديس اجازات خاصة و اجازة م1931املذهب احلنبلي سنة 
.1920عامة آخرها كانت سنة 

):1917-1856(حممد البشري صفر-6
،تعلم مبدرسة الصادقية و حفظ نصيبا من القرآن الكرمي،و 1856ولد بتونس سنة 

أخذ بعض العلوم من الزيتونة،أرسل يف بعثة لفرنسا لدراسة اهلندسة و الرياضيات،تقلد 
مناصب يف الدولة التونسية منها رئيسا جلمعية األوقاف،مث واليا على مدينة سوسة سنة 

بأن كراريس البشري صغر :"ام دراسة غري مباشرة حيث يقولرمبا درس عليه االم.1908
الصغرية احلجم العزيزة العلم هي اليت كان هلا الفضل يف اطالعي على تاريخ أميت و 



اليت زرعت يف صدري هذه الروح اليت انتهت اليوم ألن أكون جنديا من جنود 
.)64("اجلزائر

):1938-1882(الصادق النيفرحممد-7
توىل التدريس جبامع الزيتونة،تقلد القضاء املالكي و صار قاضي القضاة يف تونس،كما 

،توىل 1918اخنرط يف العمل السياسي و أصبح عضوا يف اللجنة التنفيذية للحزب احلر،سنة 
س االمام عبد احلميد بن باديس يف مرحلة التطويع و ّاالمامة و اخلطابة جبامع الزيتونة،در

.ما بعده
):1911-1850(مد الصادق بن القاضيحم-8

اماما خطيبا مساعدا جبامع نعياشتغل بالتدريس يف جامع الزيتونة و املدرسة الصادقية ،
محودة باشا بتونس العاصمة كان يتبع الطريقة التجانية،تتلمذ عليه االمام يف مرحلة 
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منه أن يفيت بضرورة اخلروج عن الدولة،لكنه رفض، فنفي اىل مالطة،و أطلق سراحه بعد 
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