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 ملخص ال
المعرفـة كمـا ویهـدف التعـرف  في تربیة االنسان والعلـم و وأفكاره وآراءه الفلسفیة بن بادیسیهدف البحث التعرف على الشیخ 

  ).بن بادیس(على التربیة الریاضیة عند 
 اعتمد الفلسفة الواقعیة فلسفة له و أولى اهتمام كبیـر باإلنـسان وجعلـه محـورا لخطتـه بن بادیس الشیخ إن:واستنتج الباحثان

 أهـمعتمـد مـصادر التربیـة اإلسـالمیة فـي ذلـك، التربویة وغایتها كما انـه اهـتم بالتربیـة البدنیـة وأكـد علـى الـصلة بـین الجـسم والعقـل وا
بالریاضة والفراغ وكتب عنها، اهـتم باسـتثمار طاقـات الـشباب وتوجیههـا الوجهـة الـصحیحة بطریقـة تـستهوي میـولهم ورغبـاتهم، سـاعد 

  .الشباب التخاذ قراره في كل مشاكلهم
  :و أوصى الباحثان

فعـــال فـــي التربیـــة والتربیـــة الریاضـــیة مـــن خـــالل إقامـــة الـــدورات او كتابـــة  وبیـــان دوره البـــن بـــادیسبالعمـــل علـــى التعریـــف بشخـــصیة 
  .... وبیان الدور الذي قام به في مجالت أخرى مثل الصحافة والسیاسیةبن بادیسالمقاالت، وٕاجراء بحوث أخرى عن شخصیة 

  

" Education and sport education at Ibn- Badies"  
  

Asst.prof.Dr.saud.a.muhsen                         Asst.prof.Dr.alaa.a.hussein 

ABSTRACT  
This paper aims to know the following: 

AL- sheik Ibn- Badies and his philosophic opinion and his ides in education, human being , science, 
and knowledge. Also, it aims to know physical education at Ibn-Badies. 
The researchers conclude that: 
Al- sheik Ibn-Badies depends on actual philosophy in his philosophy and he pays a big attention to 
human being and makes him axis to his educational plan and his aims. 
Also, he emphasizes on the relation between mind and body and he depends on Islamic education 
resources in that. 
The researchers recommend the following: 
Make introduction to Ibn- Badies character and declarating his active role in education and physical 
education through making seminars and writing essays, and making other researcher a bout Ibn- 
Badies and declarating his role in other domains as politics and journalism   

  : التعریف بالبحث-١
  : المقدمة وأهمیة البحث١-١

 تربیـة متكاملـة جـسما وعقـال الـنشء في تحقیق التربیة المتكاملـة مـن خـالل تربیـة  بارزاً  التربیة الریاضیة دوراً تؤدي
ذة ى الكثیـر مـن األسـاتوقـد نـاد،وروحا داخل إطار مـن قـیم المجتمـع وتقالیـده وأعرافـه بهـدف تهیئـة وتنـشئة المـواطن الـصالح

فــي جمیــع العــصور بالتربیــة والتربیــة البدنیــة فجعلوهــا عنوانــا لكتــبهم ومقــاالتهم ومدارســهم و كمــا أن الغــرب كتــب والفالســفة 
 بهـذا الـدین واثـروا فیـه اعن التربیة والتربیة البدنیة فان تاریخنا العربي واإلسالمي یزخر بمبـدعین ومفكـرین ومجاهـدین تـأثرو 

                           
 ٠العراق/جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة / فرع العلوم الریاضیة  ١
 ٠العراق/جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة / فرع العلوم الریاضیة  ٢
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ا كانت قبلهم فتركـوا بـصمات واضـحة وجلیـة للعیـان اعتـرف بعظمتهـا األعـداء قبـل األصـدقاء فكانت الدنیا بعدهم لیست كم
وكانوا انعكاسـًا لهمـوم األمـة وطموحاتهـا فأصـلحوا الـبالد والعبـاد ونـشروا الثقافـة والعلـم والفلـسفة وغیرهـا مـن میـادین المعرفـة 

 الــذي یعــد تاریخــا بــن بــادیس كتــب عــنهم التــاریخ الــشیخ ومــن هــؤالء النوابــغ الــذین. فتــأثر بهــم النــاس واتخــذوهم قــدوة حــسنة
طـویال مـن العمـل المــضني الـدؤوب المثمـر المقـرون بالتوكــل والتوفیـق علـى اهللا سـبحانه وتعــالى ومثـاال صـادقا لكفـاح رجــل 

الممـزوج یقتدى به وقصة جهاد طویلة شعارها الجد واإلخالص والصدق والتعـاون والمثـابرة والبـر واإلحـسان والعمـل الطیـب 
كـــان مـــن العلمــاء الـــذین اخلـــصوا هللا وترفعـــوا عــن الغایـــات الدنیویـــة لـــذلك . بالرحمــة والتـــسامح والعطـــف والعفـــو عــن النـــاس

 كــان قــوي الــنفس صــادق العزیمــة كبیــر إذانتفعــت بــه األمــة، انتفعــت بــسلوكه وانتفعــت بــه مدرســا وعالمــا وناصــحا ومرشــدا 
كتـب الكثیـرین وقـد ،ي یعـیش فیـه وكـان یجمـع بـین العلـم الراسـخ والعمـل المجـديالنشاط محبا لالنتصار للحق وللمجتمع الذ

 فــي الــصحافة أثــارهعــن الــشیخ عبــد الحمیــد بــن بــادیس عــن حیاتــه وأعمالــه ومبادئــه ودوره فــي تحریــر الــبالد والعبــاد وعــن 
ارسـتها وآراءه وأفكـاره فیهـا وتـأثیره والجهاد والتربیة وقد غفل أكثرهم دوره في نشر التربیة الریاضـیة بـین النـاس وتـشجیعه لمم

 لـىلتعـرف عفـي االكبیر في نشر التربیة والتربیـة البدنیـة بـین صـفوف النـاس كبـارا وصـغارا، مـن هنـا ظهـرت أهمیـة البحـث 
  . عبد الحمید بن بادیس في التربیة والتعلیم والریاضةآراء
  : مشكلة البحث٢-١

 فكتــب عــنهم الكثیــر وروج ألفكــارهم وفلــسفتهم ودورهــم فــي إحــداث اهــتم اإلعــالم والنــشر الغربــي بفالســفته ومفكریــه
ولـم یحـض الفالسـفة . التغیر في المجتمع والتربیة فأدخلت أفكارهم ومؤلفاتهم في المناهج الدراسـیة فـي المـدارس والجامعـات

ر مـن االهتمـام حتـى بـدء النـاس والمفكرین العرب والمسلمین ممن اثروا وأحدثوا التغیر في التعلیم و التربیة والبدن بهذا القـد
 مفاهیمـه وسـعیه إیـضاحبن بادیس وإلعطـاء حـق هـذا المفكـر فـي تهم ومن هؤالء الشیخ عبد الحمید ینسونهم وینسون منجزا

فــي نــشر التربیــة البدنیــة وتغذیــة المكتبــة العربیــة بمــا یوضــح دور الفالســفة والمفكــرین العــرب والمــسلمین ومــن هنــا ظهــرت 
  .بادیس في التربیة والتربیة البدنیةبن  الشیخ عبد الحمید أثاررف على مشكلة البحث للتع

  هدف البحث التعرف على: أهداف البحث٣-١
  .بن بادیسمنشأ وشخصیة الشیخ عبد الحمید ١-٣-١ 
 .)ه في العلم والمعرفةأفكاره الفلسفیة، آرائه في التربیة، آرائه في اإلنسان، آرائ( الفلسفیة بن بادیسأراء ٢-٣-١ 

  .بن بادیسالتربیة البدنیة عند ٣-٣-١ 
 

  :  والدراسات السابقةياإلطار النظر -٢
  : النظرياالطار ١-٢

 الشخـصیة و شـیوخه، رحالتـه بـن بـادیس، والدتـه ونـشأته، سـمات بـن بـادیسالمحور األول التعریف بالـشیخ 
  .في طلب العلم، الوظائف التي شغلها

الموافــــق )  هـــــ١٣٠٨( عاصـــمة الــــشرق الجزائــــري ســـنة ة بمدینــــة قــــسطنطینیبــــن بـــادیسولــــد الــــشیخ عبـــد الحمیــــد  : والدتـــه
كــان والــده محمــد مــصطفى بــن مكــي بــن بــادیس حــافظ للقــران الكــریم كــان یــشتغل بالتجــارة والفالحــة، ویعــد مــن ) م١٨٨٩(

 أبـن بـادیسسـرة أعیان الجزائر وكانت والدته من عائلة اشتهرت بالعلم والتدین وهـي زهیـرة بنـت علـي بـن جلـول وقـد كانـت أ
مشهورة في شمالي أفریقیا وقد نبغ منها عظماء الرجال وكانت تجمع بین العلم والجاه وتنحدر مـن العائلـة الـصنهاجیة التـي 

معجـم ) (٢٩-٢٨، ١٩٨٠نـویهض، ( والملك في المغرب األوسـط فـي القـرن الرابـع الهجـري اإلمارةسطع نجمها في میدان 
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  .)٥٩، ١٩٨٤ الفكر، أعالم
 فـي أحـضان أســرة تبنـت العلـم وحرصـت علــى الـدین، وعهـده والـده واحتــضنه وربـاه تربیـة إســالمیة أبـن بــادیسنـشأ  : نـشأته

فحفــظ علــى یدیــه القــران وتجویــده وعمــره ال یتجــاوز الثالثــة عــشر نــشأ منــذ ) محمــد بــن المداســي(خاصــة فأرســله إلــى الــشیخ 
 لبــث ان وجهــه إلــى المربــي الكبیــر والعــالم الجلیــل الــشیخ صــباه فــي رحــاب القــران فــشب علــى حبــه والتخلــق بأخالقــه ثــم مــا

حمــدان الونبــسي فتلقــى منــه العلــوم العربیــة واإلســالمیة ومكــارم األخــالق فنــال إعجــاب أســاتذته بمــا اظهــر مــن اســتقامة فــي 
  ).٦٢، ١٩٩٧ اتو، حمید(ة وشغف كثیرا في طلب العلم الخلق وطیبة في السیر 

ــادیسســمات   مدرســة أخالقیــة بــسلوكه وتــصرفاته ومعامالتــه وكانــت أقوالــه ونظریاتــه بــن بــادیسأكــان  :  الشخــصیةبــن ب
صــورة هادفــة لواقــع حیاتــه وعــصارة خالــصة إلعمالــه ومعتقداتــه، كــان أســوة فــي التواضــع والتقــشف والزهــد واالنــصراف عــن 

ار علمـاء الـسلف والخلـف علـى كـان یتـصف بـالحلم والتـسامح اذا سـ. متاع الدنیا فقد كان متواضعا تواضع العلماء العارفین
كـان یتـصف . في حلمه وتسامحه فكانوا خیـر مـن حمـل إلینـا هـذه األخـالق العالیـة والـصفات الـسامیة) r(هدي رسول اهللا 

فقــد كــان فــي مواقفــه لینــا دون ضــعف فهــو فــي الحــق صــارم وكــان شــجاع شــجاعة مــن ال . بالــشجاعة والــصرامة فــي الحــق
تـى بـدا لــه كـان القــدوة الحـسنة بـاالعتراف بالخطــأ والرجـوع إلـى الحــق م. رسـة ظــالم متجبـریخـاف فـي اهللا لومــة الئـم وال غط

  )١٢٨-١٠٤، ١٩٩٧ اتو، حمید.(وجه الصواب فیه
 الفـضل فـي تكوینـه العلمـي إلـى والـده الـذي ربـاه تربیـة صـالحة ووجهـه وجهـه سـلیمة بـن بـادیسالیرجع  : بن بادیسشیوخ 

  :ومن شیوخه.  یرده ولم یشغله بأعباء الحیاة فكفله وحماهورضى له العلم طریقا یتبعه ومشربا
 فــي زمانــه تلقــى علــى یدیــه حفــظ القــرآن ةأول معلــم لــه الــشیخ محمــد بــن المداســي أشــهر مقــريء فــي مدینــة قــسطنطینی -

  ).٦٣، ١٩٩٧حمید، اتو، . (وتجویده
، بــن بــادیس(ابع أخالقــي روحــي الــشیخ حمــدان الونبــسي الــذي علمــه العلــم واثــر فــي نفــسیته فطبــع حیاتــه العلمیــة بطــ -

 ).١٦٤رابح، ب ت، ) (٤٧٥، ١٩٨٤

الشیخ محمد الطاهر بن عاشور الذي الزمه قرابـة ثـالث سـنوات فأخـذ عنـه األدب العربـي ودیـوان الحماسـة ألبـي تمـام  -
 ).٢٧٢، ١٩٦٨الطالبي، (

 الحكمـة مـن بحـر الخیـر الــذي یسأبـن بــادالـشیخ محمـد النخلـي القیروانـي أسـتاذ التفــسیر فـي جـامع الزیتونـة اذا اسـتقى  -
 .كان یتدفق من صدر العالم العامل فكان لذلك اثر عمیق في توجهه العلمي والعملي

الشیخ البشیر صفر ابرز علماء تونس ومن القالئل التي جمعت بین التعلیم العربي اإلسـالمي والتعلـیم لغربـي األوربـي  -
 .خ العربي اإلسالميمع إتقان عدة لغات حیة وهو من أشهر أساتذة التاری

 یــذكره كثیــرا ویــرجح إلیــه الفــضل إلــى بــن بــادیسالعالمــة الكبیــر الــسید حــسین احمــد الهنــدي الفــیض ابــادي الــذي كــان  -
عنـدما التقـى بـه فـي المدینـة المنـورة وكـان الـشیخ الهنـدي یـشرح صـحیح مـسلم فـي المـسجد . توجیهه للعمل في الجزائـر

 تنقـل هـذا الـشیخ یـتعلم عنـد هـؤالء األعـالم فنهـل الكثیـر واخـذ عـنهم وتـأدب وهكذا).٧١-١٩٩٧،٦٨حمید اتو،(النبوي 
بـــأدبهم وســـار علـــى نهجهـــم وكـــان نـــصب عینـــه أبیـــه وأصـــبح مـــن الطـــالب المتمیـــزین وحـــوى فـــي قلبـــه ینـــابیع الحكمـــة 

 .نوخواص الهدایة وأصول الدعوة و اإلرشاد و تواضع هللا فأرشده إلى الطریق فسار به وأنار الدرب للسائری

 فــي طلــب العلــم فــشاهد الــبالد وتعــرف علــى أحــوال أهلهــا وتقالیــدهم وعــاداتهم بــن بــادیسأ رحــل :  رحالتــه فــي طلــب العلــم
  :واختالف طبائعهم فاخذ عن شیوخها وأعیانها یتلقى العلم علیهم فكثر اطالعه وثقافته ومن أهم رحالته
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 ٢١٣

لـشیخ محمـد النخلـي، ومحمـد طـاهر بـن عاشـور، ودرس رحلته إلى تونس، رحل إلـى جـامع الزیتونـة، لتلقـي العلـم مـن ا -
  ).٦٣، ١٩٩٧ اتو، حمید( مدرسا في الجامع سنة واحدة طیلة أربع سنوات ثم عمل

 وكــذلك التقــى بعــالم الهنــد يالــو نبــسارتحــل إلــى الــشیخ حمــدان )  ١٩١٣  (رحلتــه إلــى المــشرق فــي موســم الحــج عــام -
 اإلبراهیمي وقد تلقى دروس خالل ثالثـة أشـهر فـي مـسجد رسـول اهللا الكبیر الشیخ حسین احمد الهندي والشیخ البشیر

)r) ( ،١٧١رابح، ب ت.( 

وفــي أثنــاء عودتــه إلــى الجزائــر طــاف بعــدة بلــدان أخــرى فــزار ســوریا ومــصر التــي التقــى فیهــا بالــشیخ محمــد نجیــب  -
 ).٤٨١، ١٩٨٤، بن بادیسأ(المطبعي والشیخ أبي الفضل الجیزاوي 

  : بن بادیسالشیخ الوظائف التي شغلها 
 یــدرس النبغــاء مــن الطلبــة ســنة فیــه بعــد أن جــرت العــادة إذقــام بالتــدریس فــي جــامع الزیتونــة بتــونس بعــد تخرجــه منــه  -

 .م)١٩١٢ -١٩١١( دراستهم وذلك سنة إنهاء

ــاإقامتــه أثنــاءوفــي  - ر فــي  فــي المدینــة المنــورة ألقــى دروســا عدیــدة فــي المــسجد النبــوي الــشریف ولــم یكتفــي بتعلــیم الكب
 ).٧٦-٧٥، ١٩٩٧حمید اتو، (المساجد بل كان یهتم بالناشئة والصغار 

 اإلصـالحیة توسـع واشـتهر عنـد قیـام الـصحافة األمـر هـذا أن الفتـوى مـع انتـصابه للتـدریس إال بـن بـادیسبدء : اإلفتاء -
 ).٣٠٨، ٢، ج١٩٦٨الطالبي، . ( القطر فكان یجیب علیهاأرجاء من كافة إلیه ترد األسئلةفكانت 

 جریــدة المنتقــد وتــولى رئاســة )١٩٢٥( ســنة وأســساشــتغال بالــصحافة وكــان مــن مؤســسي جریــدة النجــاح ثــم تخلــى عنهــا 
ـــدة  ـــم تحولـــت مـــن جری ـــدة الـــشهاب ث ـــشهید احمـــد بـــو شـــمال ثـــم اصـــدر جری ـــى مجلـــة أســـبوعیةتحریرهـــا واســـند أدارتهـــا لل  إل

 ســنة ة جمعیــة التربیــة والتعلــیم اإلســالمیة بقــسطنطینیوتمهیــدا إلــى جمــع شــمل العلمــاء فــي الجزائــر بــادر إلــى تأســیس.شــهریة
  Pttp://www.djelfa.info/vb/showhreed.php?p=867-698. وتولى رئاستها حتى وفاته)١٩٣١(

  : بعد وفاته نذكر منها ما یأتيبن بادیسالقد جمع الكثیر من أثار  :  العلمیةبن بادیسأ آثار
  مد العـالم وتوفیـق محمـد نقـال عـن مجـالس التـذكیر الـذي طبـع ونـشر سـنة الذي نشره األستاذان محبن بادیسأتفسیر  -

) ١٩٤٨(. 

 .)١٩٨٣(مجالس التذكیر في حدیث البشیر النذیر طبعته وزارة الشؤون الدینیة سنة  -

 علـــى بـــن بـــادیسوتـــشمل الـــدروس التـــي یملیهـــا االســـتاذ : العقائـــد اإلســـالمیة مـــن اآلیـــات القرآنیـــة واألحادیـــث النبویـــة -
 . وقد جمعها تلمیذه االستاذ محمد العالم رمضانتالمیذه،

 لبعض الصحابة رضوان اهللا علـیهم ومـالهم مـن بن بادیس امجموعة مقاالت ترجم فیها) رجال السلف ونساؤه(كتاب  -
 .صفات وأعمال في سبیل اإلسالم نشرت في مجلة الشهاب

 .بن العربي ألإلمام مالقوا صكتاب العواصم من  بن بادیساحقق  -

تــراجم ( مــن الــسلف والخلــف فــي صــفحات مجلــة الــشهاب تحــت عنــوان اإلســالم أعــالم الكثیــر مــن بــن بــادیسأتــرجم  -
 ).٧٥، ١٩٩٧حمید اتو، ) (وأعالم

  
   :) الفلسفیةبن بادیسأراء (المحور الثاني 

   :بن بادیس التفكیر الفلسفي عند 
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 واع مــرتبط بوطنــه وملتــزم بحقــائق دینیــة  واقعیــة تنبــع مــن تفكیــر انــسان فلــسفةً بــن بــادیسأ الفلــسفة التــي تطبــع إن
 معاناة بالده متطلع إلى معایـشة عـصره، فلـسفة تلـح علـى تمتـین الـصلة بـین الفكـر والعمـل والمزاوجـة بـین أسبابمستوعب 

  والعملیــة الوجدانیــة والعقلیــة ولكــن الــسمةواألخــالقالنظریــة والتطبیــق وســمات تفكیــره تمتــزج بهــا الجوانــب الدینیــة والــسیاسیة 
 أفكــاره بــن بــادیسأوقــد جــسد .  عملــهوأداة اإلنــسانكــون العقــل میــزة . البــارزة فــي تفكیــره هــي الــسمة الدینیــة المطعمــة بالعقــل

 منـه نظریـة وفلـسفة تـستمد أكثـر وبرنامجـه التعلیمـي وفلـسفته عملیـة اإلصـالحیة مـشاریعه أساسـها علـى وبنيه ئراأومواقفه و 
 وتقریبها من النـاس واالسـتفادة منهـا وتـصحیح المفـاهیم األصولدفها تجسید هذه  وتجعل هوأصوله اإلسالمروحها من روح 

 أهـال فـي تغیـر واقعهـم وتحـسین ظـروفهم لیكونـوا اإلسهامواالعتقادات وتهذیب السلوك الفردي واالجتماعي ودفع الناس إلى 
         t?php.showthread/vb/com.tebasel://http=3482.أرضهلالستخالف الذي استخلفه اهللا في 

 إذا مـن خـالل قولـه لـن یـصلح المـسلمون إال بن بـادیس تتعرف على التربیة عند أنیمكن  : بن بادیسفلسفة التربیة عند 
وموضــوعه ومادتــه وصــورته فقــد صــح  رجعنــا بــه إلــى التعلــیم النبــوي فــي شــكله إذاصــلح علمــاؤهم ال نهــم  بمثابــة القلــب إال 

العلم قبل العمـل ومـن دخـل العمـل بغیـر علـم ال یـأمن علـى نفـسه : بن بادیسأویقول )).  بعثت معلماإنما) ((r(عن النبي 
  .من الضالل

 نظـره واقعیـة ال لإلنـسانفنظـر .  اإلنسان محور خطته التربویـة وغایتهـابن بادیسجعل  : بن بادیس فلسفة اإلنسان عند 
 مثــل الفكــر والــروح والــدوافع إنــسانا اإلنــسان وال تخترقهــا فــي بعــد واحــد بــل تــشمل جمیــع مــا یكــون بــه اإلنــسانزى حقیقــة تجــ
 كـل متكامـل فكـرا وغریـزة بـن بـادیس فـي نظـر فاإلنـسان الفكـر وأعمـالواالعتقادات التي تحصل عن طریق العلـم ) الغرائز(

 المودعـة كلهـا فـي جزئـه وأعمالـه هـو انـسان بفكـره وغرائـزه وعقائـده إنمـا االنسان إن(( :وعقیدة وعمل ویوضح ذلك في قوله
  )). یسقطأو ینهض االنسان األربعة األصولوبهذه ) وهو الروح(في جزئه المعقول الباقي ) هو الجسد(المحسوس الفاني 

 وأداةللنـاس كونهـا مـادة التربیـة  ودعا إلى تلقینها بن بادیسأالمعرفة التي اهتم بها  : بن بادیسفلسفة العلم والمعرفة عند 
 مــن الفــساد والفكــر مــن واألخــالق وتعــصم االعتقــادات مــن االنحــراف اإلیمــانالتثقیــف والتهــذیب هــي المعرفــة التــي ترســخ 

وقد كان یهتم اهتمام بالغا في العلوم المتعلقة بالحیاة فـضال عـن اهتمامـه .الضالل وتقید االنسان في حیاته الدینیة والدنیویة
 تأخرنـا وانحطاطنـا وكـان یعیـب أسـباب سـببا مـن األخرى باقي العلوم وٕاهمالعّد االهتمام بالعلوم الشرعیة . لوم الشرعیةبالع

وكـان مـن فلـسفة الخاصـة فـي تعلـیم المـرأة انـه .  إلى ما هي علیـهأوروبا أوصلتعلى العلماء الذین أهملوا هذه العلوم التي 
 أن الحضاري اإلسالمي منـسجمة متماسـكة وتـستطیع اإلطارأهمیة تعلیم البنت ضمن نبه العلماء وأولیاء أمور البنات إلى 

 التحریـر الحقیقـي وهـو المـرأةوقـد دعـى إلـى تحریـر . وفـي المجتمـع اضـطالعا كـامالاألسرةتضطلع بوظیفتها التربویة داخل 
 ترفعــوا حجــاب الــستر عــن أن قبــل المــرأة فــارفعوا حجــاب الجهــل عــن عقــل إصــالحا أردتــم إذا: تحریرهــا مــن الجهــل فقــال 

 حجاب الستر فانه ما ضرها في زمن تقـدمها، فقـد بلغـت بنـات بغـداد وبنـات وأما أخرهاوجهها فان حجاب الجهل هو الذي 
  .قرطبة مكانة عالیة ما ضرهن في العلم وهن متحجبات

3482=t?php.showthread/vb/com.tebasel://http                   
 علـى سـتر نفـسها بالحجـاب ویأمرهـا فـي الوقـت نفـسه فـي طلـب العلـم المرأةوهو بذلك انتهج المنهج اإلسالمي الذي یخص 

ِبیــِبِهنَّ َذِلــَك  ُیــْدِنیَن َعَلــْیِهنَّ ِمــن َجال َوَبَناِتــَك َوِنــَساء اْلُمــْؤِمِنینَ ألزواجــكَیــا َأیَُّهــا النَِّبــيُّ ُقــل (قــال تعــالى :  الكریمــةاآلیــةكمــا فــي 
ــْؤَذْیَن َوَكــاَن اللَّــُه َغُفــورًا رَِّحیمــاً  ــَال ُی ــَرْفَن َف  بــدأ اهللا بزوجــات وبنــات اآلیــةفــي هــذه ). ٥٩ اآلیــة :األحــزابســورة ) (َأْدَنــى َأن ُیْع

 نــساء المــؤمنین بالتحجــب أمــرلبــاب ثــم  بالحجــاب والجأمــرهنبــدأ بالعفیفــات الطــاهرات الــصالحات الزاهــدات ) r(الرســول 
  )٤٢، ٢٠٠٥الحاج احمد، (.وعدم التكشف والستر
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  : )بن بادیسالتربي البدنیة عند (المحور الثالث 
تعد التربیة البدنیة جزء من التربیة العامة التـي تـستثمر دوافـع النـشاط الطبیعیـة  :  بالتربیة البدنیةبن بادیسا آراء

، ١٩٨٦الـسراج، (. ته من الناحیة العفویة والتوافق العضلي والعـصبي والناحیـة العقلیـة والعاطفیـةالموجودة في كل فرد لتنمی
 العلمــاء المــسلمون أهمیــة الــصلة بــین الجــسم والعقــل ولهــذا عنــو بالجــسم والتربیــة البدنیــة وخففــوا عنــه أدركومنــذ القــدم ،)٥٩

 یــرهن االنــسان قــواه الجــسمانیة عــن طریــق الحرمــان أنجیــزوا  یــساعد العقــل علــى الــتعلم والتعلــیم ولــم یأن لیــستطیع اإلعیــاء
فـان .  یتخلـل ذلـك راحـة و ریاضـةأن االنسان في سبیل العلم ومن مواصلة الدرس والجهـد دون إرهاقوالشظف وحذروا من 

بــن أوقــد اتبــع ).١٣١، ٢٠٠٠الخطیــب، (، )١٨٥-١٨٤، ١٩٧٣عبــد الــدائم، (نــشاط الجــسم یقظــة للعقــل وصــفاء للــذهن 
 نهج سلفه في االهتمام بالتربیة البدنیة للمحافظة علـى الجـسم سـلیما فكانـت مـصادر التربیـة البدنیـة عنـده هـي نفـسها یسباد

 أبــدا بعــدي ا تمــسكتم بهمــا ال تــضلو إنتركــت فــیكم شــیئین مــا ) (( r( مــصدقا لقــول رســول اهللا اإلســالمیةمــصادر التربیــة 
هــو بــذلك انــتهج الفكــر الفلــسفي التربــوي اإلســالمي الــذي یــشمل الجــسم و ،)٢٤ابــن عبــد البــر، ب ت، )) (كتــاب اهللا وســنتي

 كمـــا شـــمل العلـــوم الدینیـــة والطبیعیـــة والمـــرأةولـــم یخـــص فئـــة محـــددة بـــل شـــمل الـــصغیر والكبیـــر والرجـــل . والعقـــل والـــنفس
الل طاقــة  باســتغبــن بــادیسأ فــي الریاضــة والــصحة والفــراغ، اهــتم بــن بــادیسأفكتــب ).١٢٦، ٢٠٠٧كمــال، (واالجتماعیــة 

 الفتـوة والـشباب مـن أن إذ.الشباب وتوجیهها وجهتها الصحیحة بطریقة تستهوي میولهم ورغباتهم وتبـث فـیهم المـرح والحیویـة
 مـشكلة أو تـزول أن شاب عادي من مـشكلة سـطحیة ال تلبـث أو وقد ال تخلو حیاة أي فتى اإلنسانیة مراحل الحیاة أصعب

 یقـدم لـه أن االجتماعي فهو في مفترق طرق الحیـاة المـستقبلیة وال بـد أو المهني أو عمیقة قد تقضي على مستقبله الدراسي
المــساعدة لیقــوم هــو باتخــاذ قــراره الــذي یحــدد مــصیره ویجــب رعایتــه مــن الناحیــة الــصحیة ومتابعــة النمــو الــسلیم والــسلوك 

  .الحسن خلقیا لضمان السالمة والصحة
  )١٧٣، ١٩٧١المعروف، ) (١١٨-١١٥، ١٩٨٦الهاشمي، ( 

 إلـى طـرق رعایـة الـشباب أصـحابه) r (أوصـى اهتمامـا بالغـا فیهـا فقـد اإلسـالم أولىوفي قضیة الشباب والفتیات 
 الطاقـة المتولـدة لـدى االنــسان إن مختلفـة مثـل سـباق الخیــل البعیـد عـن العبـث فالحقیقــة تعـن طریـق تـوجیههم نحـو ریاضــا

و عمــل ایجــابي بنــاء وان كبحهــا وتخزینهــا مــن غیــر مبــرر تخــل  وتوجیههــا نحــإطالقهــاعمومــا والــشباب خــصوصا ینبغــي 
والتربیـــة الریاضـــیة تحقـــق مـــن خـــالل ممارســـتها الـــسرور ،)١٧٨ ،١٩٩٧ حمیـــد اتـــو،(لإلنـــسانبـــالتوازن الجـــسمي والنفـــسي 

ة  الرغبــات والمیــول بــصفة خاصــة ویتــضح ذلــك عنــدما یــتعلم الفــرد مهــارة جدیــدة نافعــوٕاشــباعوالـسعادة بــصفة عامــة والرضــا 
 أو مهنیـــة أو دراســـیة أخـــرى هـــذه المهـــارات قـــد یعـــوض الفـــرد عـــن بعـــض مظـــاهر الفـــشل فـــي مجـــاالت إحـــدى فـــي أنكمـــا 

، ٢٠٠١سـالمة، (اجتماعیة تقابله في صیانة وهـذا كلـه یـساعده علـى االلتـزام النفـسي ویحـسن مـن مـستوى الـصحة النفـسیة 
 سـعادة كمـواطن یتمتـع بالـصحة الفعلیـة والشخـصیة فـي كثـرأ یحیا بشكل أن التمتع بحیاة صحیة جیدة تسمح للفرد إن).٤٧

 البالغــة لعملیــة توجیــه طاقــة األهمیــة) رحمــه اهللا (بــن بــادیسأ اإلمــام أدركوقــد )٢٤، ٢٠٠٠رشــاد، (. بیئتــه وفــي مجتمعــه
تبــذیر الـشباب المخزونـة وتفریغهـا فـي مـا یعـود علـیهم بالمـصلحة لحمــایتهم مـن االنحـراف والـشذوذ فكـان بنهـي متعلمـة عـن 

 بمــا یطیــب لهــم المباحتــات والمــستباحات كالــسباحة أنفــسهم وجهــودهم فیمــا ال فائــدة فیــه ویرشــدهم إلــى التــرویح عــن أوقــاتهم
 بــن بــادیسأ أنونــرى ).١٧٩، ١٩٩٧حمیــد، اتــو، . ( والتفكیــر فــي مبــدعهاأحــضانهاوالخــروج إلــى الطبیعــة واالســتمتاع فــي 

قـة فــي فهــم نفــوس متعلمیـه ومعرفــة میــولهم وحاجــاتهم إلـى مــا یبحــث المــرح كـان مربیــا محنكــا لـه حــس مرهــف وعبقریــة متدف
 وقــت فــراغ للعــب والریاضــة وٕاتاحــةمــا أهمیــة نفــسیة فــي التعلــیم والتــشخیص والعــالج فاللعــب والریاضــة له.والحیویــة والتفــاؤل
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لعب والترویح هـو تعبیـر عـن وال ، )٢٧، ١٩٨٦زهران، .( المتنوعة والمشوقة توالریاضا األلعاب مكان له واختیار وٕافساح
ذات الفرد ونواحي تفكیره ویحل الفرد عـن طریـق اللعـب والریاضـة مـشاكله النفـسیة وهـي طریقـة للتنفـیس عـن حـاالت نفـسیة 

  ).٨٩-٨٨، ١٩٨٧حنتوش، . (یشعر بها الفرد من الكبت والمضایقات التي تصادفه في حیاته الیومیة
ُســُل ُكُلــوا ِمــَن الطَّیَِّبــاِت َواْعَمُلــوا (یــة مــن خــالل تفــسیره لآلیــة الكریمــة  بالتغذبــن بــادیسأاهــتم  : التغذیــة والــصحة ــا َأیَُّهــا الرُّ َی

 تتوقـف اإلعمـال إن مـن خـالل تفـسیره لآلیـة  بـادیسأبـنوقـال ).٥١: اآلیـة ،المؤمنـونسـورة ) (َصاِلحًا ِإنِّي ِبَما َتْعَمُلوَن َعِلـیمٌ 
 بالعمـل فلـیس مـن األمـر علـى باألكـل األمـرولهـذا قـدم .  مـن الواجبـاتبـداناأل فكانـت المحافظـة علـى األبـدانعلى سالمة 

 ففــي األكــل النبویــة فــي األحادیــث اهللا كمــا حــرم غــالة المتــصوفة اللحــم كمــا انــه اتبــع أحلهــا تحــریم الطیبــات التــي اإلســالم
ن ادم لقیمـات یقمـن صـلبه، مـا مـأل ابـن ادم وعـاء شـرا مـن بطنـه حـسب ابـ (األكـلفي ) r(الحدیث الشریف قال رسول اهللا 

 االنـسان بجزئـه إن بـن بـادیسفقـال ).٧٨، ٢٠٠١الخـولي، ) (فإن كان ال محالة فثلث لطعامـه، وثلـث لـشرابه، وثلـث لنفـسه
والجـسد الـه الـروح مالزمـة لهـا فـي الـدنیا . الترابي هو بدنه وهو مخلوق ارضي وبجزئـه النـوراني وهـو روحـه مخلـوق سـماوي

 یعطـي الجـسد حقـه كمـا یعطـي الـروح حقهـا فـي التغذیـة بمـا أنة ومـن العـدل والواجـب علـى االنـسان ومالزمة لها في اآلخر 
وقــد جعـل اهللا فـي االنـسان وعــاء وهـو المعـدة وهــو مخـزن الغـذاء وبیــت .واألدب واألخـالقینیـر عقلهـا مـن العلــوم والمعـارف 

 مـأل ابـن ادم بطنـه كـان علیـه فـإذالـسقم والـشفاء  یحفظ على الوعاء فعلیـه ترتـب الـصحة والمـرض واأنالداء وعلى االنسان 
ذا.  البدن وانشغال الـروح وظلمـات العقـلأسقامشر وعاء فانبعث منه   تحـسن البـدن وتحفـظ أكـالت علـى أكلـه اقتـصر فـي وٕا

دة  دون الـشبع و یمـأل كـل المعـاألكـل غلبت الشهوة االنسان فلیقـف عـن فإذا.  المرضي ونعم بالعافیةاأللمسالمة البدن من 
، ١٩٨٦، ألطـالبي( الحیـاة البدنیـة الثالثـة طعامـه وشـرابه ونفـسه فـأعطى لكـل واحـد الثلـث أصـولوبذلك یكون قد عدل بـین 

١٧٨-١٧٧.(  
 الـــسمنة والبدانـــة تـــؤثر علـــى عمـــر أن أكـــدت التقـــاریر الحدیثـــة مـــن المعهـــد العلمـــي للـــصحة أنوممـــا ال شـــك فیـــه 

طیــرة فالبدانــة مــرض فتــاك فــان زیــادة الــدهون فــي الجــسم تــسبب مــرض  وزیــادة الــوزن تــؤدي إلــى عواقــب صــحیة خاإلنــسان
ــدم المرتفــع والكولــسترول والــسكر اإلصــابةالــشرایین القلبیــة تزیــد خطــر   هنــاك أنكمــا ،)١٤٤، ١٩٩٧الــسكري، ( بــضغط ال

 وكثیــر مــن  البــدناء یعــانون مــن الهبــوط النفــسي والقلــق والــشعور بالحرمــان العــاطفياألشــخاص إنمــضاعفات للبدانــة منهــا 
 مـن وعلـى الـرغم).٣٣، ١٩٨٦عمـر، ( مـشاكل جنـسیة ونفـسیة إلىالناس البدناء یتضایقون من شكلهم الخارجي وهذا یقود 

 ودیننـا الحنیـف دیـن الفطـرة حـث إفـراط اسـتخدم دون إذا الغذاء الوسیلة المـؤثرة للـصحة والعافیـة و مـصدرا للقـوة والنـشاط أن
 مبــدأ بــن بـادیسا هــذا المبـدأ الــذي انتهجـه إن، )٣، ٢٠٠٦، ألحـوري( فیـه اإلســرافم دعلـى االعتـدال فــي تنـاول الطعــام وعـ

ویحـدث التـوازن بـین . یعد المسلم ویربیه تربیة خلقیة وصـحیة وروحیـةفاإلسالم حیاته أمورالوسطیة قام بتطبیقه على جمیع 
 الــذي یرفــد اإلبــداع مــن األقــصىه ویــسهم بالحــد  مجــاال واســعا تنتفــع فیــه قابلیاتــاإلنــسانالقــیم المادیــة والروحیــة وبــذلك یمــنح 

 فـي أي عمـل یمارسـه ال یتجـاوز مطالـب منهجـه الـدیني مـن جهـة ویتحـرك مـن ألنهالعطاء الحضاري في شتى االتجاهات 
 بكلیتــه دونمــا أي شــعور إلیــه صــوب مــصیر متوحــد یــستقطب القــیم الطبیعیــة والروحیــة والعقلیــة والحــسیة ویتجــه أخــرىجهــة 

 اإلنـسانكمـا انـه یتجـاوز سـفوح الـدنیا للنـشاط البـشري إلـى القمـم التـي تلیـق بمكانـة ،)٢,٢٠٠٨،خلیل، (  الضیاعأوبالتفكك 
البــشریة فــي ســاحة العلــم وبهــذا تــسقط كــل الــسلبیات التــي یمكــن أن تعلــق بــأي نــشاط حــضاري ال یعتمــد برنامجــا شــامال وال 

          .)٢,٢٠٠٨،خلیل، (یسعى إلى هدف واضح وال یلتزم أخالقیة اإلنسان
.  یختــار احــدها وذلــك هــو القــدر المحتــوم الــذي قهــر بــه اهللا البــشرأن لإلنــسان لمــسیرة الحیــاة بدایــة ونهایــة ولــیس إن:وفاتــه
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 رجـال طیـب القلـب األمـةوبـذلك فقـدت . ة بادیس بقسطنطینیألم ودفن في مقبرة )١٩٤٠(فانتقل إلى العزیز الغفار في عام 
 بــین النــاس رجــل عــرف الحــق ودعــا لــه  ودافــع عنــه ولــم تأخــذه فــي اهللا واإلصــالحیل الخیــر صــافي المعــشر، ســاع فــي ســب

كرمتـه .  و أحـد كبـار المعلمـیناإلسـالم أعـالملومة الئم وترك لنـا تراثـا علمیـا وثقافیـا لطـالب العلـم والمعرفـة الـذي كـان مـن 
  .في مستیغانم في الجزائر بأسمه" بادیسجامعة بن "الحكومة الجزائریة اعترافا بدوره العلمي والتربوي بتسمیة 

  :الدراسات السابقة ٢-٢
  :حصل الباحثان على ملخص بحث كما یأتي

  "عبد الحمید بن بادیس سیرة عالم شغل ببناء االنسان عن تألیف الكتب" )سید یوسف، ب ت(دراسة ١-٢-٢
 الـــشعریة ومواقفـــه مـــن أقوالـــهو  وأثـــاره وجهـــوده وأســـاتذتههـــدف البحـــث لتعـــرف علـــى نـــشأة عبـــد الحمیـــد بـــن بـــادیس 

   http//www.saaid.net/Minute/276.htm.االستعمار
  

  : االستنتاجات والتوصیات
  :استنتج الباحثان ما یأتي : االستنتاجات

  . بریاضة الفراغ وكتب عنهابن بادیسأاهتم  -١
 .اهتم باستثمار طاقات الشباب وتوجیهها وجهتها الصحیحة بطریقة تستهوي میولهم ورغباتهم -٢

 .ساعد الشباب التخاذ قرارهم في حل مشاكلهم -٣

 . بتوجیه طاقة الشباب المخزونة وتفریغها في ما یعود علیهم بالمصلحةأوصى -٤

 . أي الوسطیةاألكل باالعتدال في وأوصى بالعمل األمر على باألكل األمرهتم بالتغذیة وقدم أ -٥

 .هتم بالتربیة وجعلها في مرتبة قبل العملأ -٦

 .ا إلى تلقینها للناسهتم بالمعرفة ودعأ -٧

 .جعل االنسان محورا لخطته التربویة وغایتها -٨

 على الصلة بین الجسم والعقل أي التوازن بین القیم المادیة والروحیـة واعتمـد مـصادر التربیـة وأكداهتم بالتربیة البدنیة  -٩
 . في ذلكاإلسالمیة

 . على تعلیمهاوأكد بالمرأةاهتم  -١٠

  :لتوصیاتا
 وبیــان دوره الفعــال فــي مجــال التربیــة والتربیــة بــن بــادیسأشخــصیة المفكــر والفیلــسوف والمربــي العمــل علــى التعریــف ب -

  . ندوات خاصة توضح ذلكإقامةالبدنیة من خالل 
  . بباقي المفكرین الغربیینأسوة التربویة في المناهج الدراسیة وأفكاره سیرة حیاته إدخال -
 مثـــل الــصحافة والـــسیاسیة أخــرىالــدور الــذي قـــام بــه فـــي مجــاالت  وبیـــان بـــن بــادیسأ عــن الــشیخ أخـــرى بحــوث إجــراء -

  .وغیرها
  :  العربیة واألجنبیةالمصادر

  .١٩٨٤، عبد الحمید، مجال التذكیر من كالم الخبیر، مكتبة الشركة الجزائریة، بن بادیسأ •
 .ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضله، دار الكتب العلمیة، بیروت، ب ت •

 .٢٠٠٥ف، الحجاب في اإلسالم، مكتبة ابن حجر، دمشق، الحاج احمد، یوس •
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  "بن باديس وآراؤه يف الرتبية والرتبية الرياضية"

 

 ٢١٨

 .١٩٩٧، الدوحة، ١ جهوده التربوي، مطابع القطر الوطنیة، طبن بادیسحمید اتو، مصطفى محمد، عبد الحمید  •

  .١٩٨٧حنتوش، معیوف ذنون، علم النفس الریاضي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،  •

 .٢٠٠٦ل إلى التغذیة والوزن واللیاقة، مطبعة البرهان، بغداد، ، عكلة سلیمان، الدلیألحوري •

 .٢٠٠٠الخطیب، منذر هاشم، تاریخ التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر،  •

 .٢٠٠٨، ٢٤٢خلیل، عماد الدین، الوفاق الكبیر، جریدة فتى العراق، العدد  •

 .٢٠٠٩، ٢٤٧ة فتى العراق، العددخلیل، عماد الدین، التوحد الذي منحنا إیاه اإلسالم، جرید •

 .٢٠٠١الخولي، أمین أنور، أصول التربیة البدنیة والریاضیة، دار الفكر العربي، القاهرة،  •

 . والتربیة في الجزائر، ب تاإلصالح، دار بن بادیسارابح، تركي، عبد الحمید  •

 .٢٠٠٠رشاد، نادیة محمد، التربیة الصحیة واألمان، دار المعارف، اإلسكندریة،  •

 .١٩٩٧رشدي، محمد عادل، الطب الریاضي في الصحة والمرض، دار المعارف، اإلسكندریة،  •

 .١٩٨٦، ٨زهران، حامد عبد السالم،علم نفس النمو والطفولة والمراهقة، عالم الكتب، القاهرة ط •

 .١٩٨٦السراج، فؤاد إبراهیم، المدخل إلى فلسفة التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، •

 .٢٠٠١سالمة، بهاء الدین إبراهیم، الصحة والتربیة الصحیة، دار الكتاب العربي، القاهرة،  •

 .١٩٨٦، ١ جـ١ حیاته وأثاره، دار الشركة الجزائریة، طبن بادیسالطالبي، عمار،  •

 .١٩٨٦، ٢ جـ١ حیاته وأثاره، دار الشركة الجزائریة، طبن بادیسالطالبي، عمار، •

 .١٩٧٣ربیة عبر التاریخ، دار العلم للمالیین، بیروت، عبد الدائم، عبد اهللا، الت •

 .١٩٨٦عمر، فاضل العبید، الطرق الحدیثة لعالج البدانة، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة،  •

 .٢٠٠٧كمال، نادیة یوسف، فلسفات في التربیة، معهد البحوث والدراسات التربویة، مصر،  •

 .١٩٨٤عة مؤلفین، الهیئة المصریة العامة للكتاب، معجم أعالم الفكر اإلنساني، إعداد مجمو  •

المعــروف، صــبحي عبــد اللطیــف، علــم نفــس الطفــل والمراهــق ومــشاكل انحــراف األحــداث، مطبعــة دار حــداد، البــصرة،  •
١٩٧١. 

نــــویهض، عــــادل، معجــــم إعــــالم الجزائــــر مــــن صــــدر اإلســــالم حتــــى العــــصر الحاضــــر، مؤســــسة نــــویهض الثقافیــــة،  •
 .١٩٨٠بیروت،

 .١٩٨٦ عبد الحمید محمد، التوجیه واإلرشاد النفسي والصحة النفسیة والوقائیة، دار الشروق، جده، الهاشمي، •
• http://thbasel.com/vb/show Thread-php?.  

• http://www.djelfa.info/vb/show Thread.php?p.   
• http://www.saaid.net/Minute.htm 

• http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id  
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