
  



اجيالدر   ابن فرحات
(1)

 

 ونسبته: ونسبه اسمه

 .الجزائري يبسكرال يانيشل   ال حامد بوأ الدراجي ابن فرحات الشيخ

 مولده:

بسكرة واليةب ليشانة بلدة في ولد
(2)

  .م1909 عام في بالجزائر 

 العلمي: تكوينه

 كانوا الذين الفرنسيين، حثالة من خوف على والدين اللغة مبادئ وتعلم الكريم، القرآن حفظ
 الجزائريين بين فرق هناك يكن لم وإن ا،عسكري   حكما الجزائري الجنوب منطقة يحكمون

 .الشمال في لمدنيا للحكم والخاضعين الجنوب في الفرنسي العسكري للحكم الخاضعين

 وكان ا،وديني   اأدبي   انشاط   تعرف الماضي القرن من العشرينيات بداية في بسكرة منطقة كانت
 الشاب ومنهم الناهض الشباب حوله والتف   الحجاز، من رجع الذي العقبي الطيب الشيخ يتواله

 عد  ي   أن عليه كانو ،واألدباء العلماء هؤالء مراتب إلى يرتقي أن إلى هنفس فتطلعت ،فرحات
 .المعمور جامعها حلقات في وانخرط تونس، بمدينة م1924 سنة في فالتحق لذلك،

 العام هذا وفي ،التطويع بشهادة م1931 عام في الزيتونة جامع في فرحات الشاب تخرجو
 اإليه آوى التي القلعة فكانت الجزائريين، المسلمين العلماء جمعية ستؤس   أن وجل عز هللا كتب

 .بالسنان للجهاد اإعداد   ،واللسان بالقرآن يجاهدوال ؛الشبان من غيره مع فرحات الشاب

 القراءة، كثير كان أنه على وعارفوه ؤهأصدقا أجمع لقدف العلم؛ بكتب شغوفا -هللا رحمه- وكان
 وامتالك القراءة هذه عن يتخل   ولم أهله، معيشة حساب على ولو الكتب اقتناء في اه  شر   وكان
 لقد" :له فقال مرضه، في زاره أنه بوكوشة حمزة الشيخ ذكر فقد أيامه، أخريات في حتى الكتب
 أموت أن وأخشى الحيوان، كتاب من الجديدة الطبعة وفيها وصلت قد الكتب من كمية   أن علمت  

 جاءه الم   حمزة الشيخ أن والمفاجأة "،بالكتاب تنيأ  و ذهباف قلبي، في حرقة فتبقى أطالعه، ولم
 يزوره: وهو التركي عباس لصديقه قاله مما وكان .عنده الكتاب من أخرى نسخة وجد بالكتاب

  ."شفائي فيه فإن ؛المعيار كتاب عن لي ابحث عباس يا السالمة أرزق أن أردتني إن"

 عليه: العلماء ثناء

                                                           

 بموقع: نشر الزاب"، "مفخرة بعنوان: الحسني هادي محمداألستاذ  للشيخ مقال من مختصرة الترجمة هذه (1)
ينظر: رواد حركة اإلصالح من  اإلضافات. بعض عليها وأضفنام، 2018 /06 /21بوابة الشروق، في 

منطقة الزاب الغربي: الشيخ أحمد سحنون نموذجا، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في التاريخ المعاصر، 
 ستاذة شهرزاد شلبي.إعداد: زينب لمونس، إشراف: األ

 .كلم 400تقع بسكرة جنوب الجزائر العاصمة، إلى الشرق قليال، وتبعد عنها بحوالي  (2)



 قادتها من هو بل الجزائريين، المسلمين العلماء جمعية أعضاء أحد الدراجي فرحات الشيخ
 العلماء. جمعية رجاالت بعض عليه أثنى وقد فيها، الرأي وأهل

الزاب مفاخر من مفخرة الدراجي بن فرحات الشيخ" الميلي: مبارك الشيخ فقال
(3)

 وشخصية ،

 البحث على صبور ،والتحصيل المطالعة على دؤوب ،الناهض المثقف شبابنا بين بارزة

"مجهوال نهضتنا مستقبل يبق لم أمثاله كثر لو ،المستقبل مصابيح أضوأ من وهو ،والتحليل
(4)

. 

 ومثال الدروس، على والمواظبة واالجتهاد الحرص   مثال   كان" :بوكوشة حمزة الشيخ قالو

"واستظهارها المتون حفظ في التالمذة بين اشرود  
(5)

. 

 فرحات الشيخ وزميله صديقه بها امتاز التي مميزاتال عن امتحد  ث   سحنون أحمد الشيخ وقال
 في الشديدة وجرأته النقد، في القوية ولهجته المرهف، وإحساسه الواسع، طالعه"ا الدراجي:

"االرتجال في الحاضرة وبديهته الرأي، إبداء
(6)

.  

 وجهاده: نشاطه

 -الجزائريين المسلمين العلماء جمعية أعضاء مثل همثل- الدراجي فرحات الشيخ كان
 هللا له وهبه ما مستغال   ا،مستعد   يكن واألحوال بالرجال البصيرة القيادة ههتوج    أينما كالمجاهد

 ني   ع  ف األبدان، لتحرير كمقدمة األذهان تحرير :وهو األكبر، الجمعية هدف تحقيق في وجل عز
 إلى انتقل ثم ،هناك الدعوة فواصل التبسي، العربي للشيخ خل ف ا يقس   مدينة مدرسة في ام  معل  

 وبصحبة خليفة آل العيد محمد إدارة تحت الجزائر مدينة في الشبيبة مدرسة في فعمل ،العاصمة
 .يالجيالل الرحمن وعبد البدوي وجلول عمر بن باعزيز المشايخ

 بالجالية اهتمت بل ،فقط الجزائر على اإلصالحي مشروعها في العلماء جمعية تقتصر لمو
 ديار في والتعليم التوجيه أماكن وقلة المهاجرين عدد لتزايد نظرا   فرنسا في المقيمة الجزائرية

 المشرفين التقى الجزائر، عبر بجولة الورتالني الفضيل الشيخ قام م1938 يناير فيف ،الغربة
 إلى نشاطها امتداد بعد خاصة المدرسين إلى النوادي حاجة مدى لهم وشرح العلماء جمعية على

 الزاهي ومحمد عتيق بن صالح محمد إرسال على الجمعية فوافقت الكبرى، الفرنسية المدن
 فرحات إرسالو ليون، إلى بوكوشة حمزة إرسالو باريس، إلى السنوسي والهادي البيباني وسعيد

وقد تم اختيار الشيخ فرحات لهذه المهمة  .يانتت سان إلى يل  ع  و   ومحمد ،مرسيليا إلى الدراجي

                                                           

 مساحة أصغر منطقة على اآلن يطلق ولكنه الجزائر، شرق من واسعة منطقة على اقديم   يطلق كان الزاب (3)
 الحضنة سهول بين الفاصلة الجبال سفوح في ويقع ،األعوام وغابر األيام سالف في عليه كانت مما

 .بسكرة مدينة هي هذا يومنا في والتجارية اإلدارية ابالز   وقصبة والصحراء،
 .(3: ص) م،1951 جويلية 2 في ،2 سلسلة ،162 :العدد ،البصائر جريدة :ينظر (4)
 .(3: ص) م،1951 /6 /4 في ،158 العدد: البصائر،ينظر:  (5)
 .(3: ص) م،1951 /5 /21 في ،156 العدد: البصائر،ينظر:  (6)



العظيمة لما ع رف عنه من سعة االطالع، وقدرته في مجال الدعوة والوعظ واإلرشاد، باإلضافة 
 إلى إجادته للغة الفرنسية، كل ذلك أه له إللقاء المحاضرات والدروس في نادي التهذيب بمرسيليا. 

 المسلمين العلماء لجمعية العام للكاتب نائبا م1937 سنة في الدراجي فرحات الشيخ انتخب
 سنة صائفة في الجمعية نشاط أوقف أن إلى اإلداري مجلسها في فاعال عضوا وظل   الجزائريين،

 الدولة بأمن المساس بتهمة للسجن ضتعر   ثم الثانية. العالمية الحرب قيام بسبب م1939
 الجبرية. لإلقامة بسكرة دائرة إلى الجزائر مدينة من نفيه مع سراحه أطلق أشهر وبعد الفرنسية،

 مؤقتة بصفة كلف حيث الجزائر مدينة إلى عاد م1943 سنة مطلع في سراحه أطلق دماوعن
 هيئة في عضوا عي ن م1947 سنة البصائر دةجري صدور استئناف وبعد العام. الكاتب بمنصب
يترأسها الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي، كما أنه عين عضوا في لجنة تنظيم التعليم التي  .التحرير

 وكاتبا عاما للجنة األدب.

 في البصائر يدةجر على لإلشراف اإلبراهيمي البشير الشيخ اصطفاهم الذين من الشيخ وكان
 بسبب م1948 سنة البليدة إلى انتقل أن إلى "،البصائر بريد" يحرر كان حيث ،الثانية سلسلتها
 عرف لما الباب بهذا لفرحات اإلبراهيمي الشيخ تكليف ولعل .سنوات ثالث أثقله الذي المرض

 كما نضجهما أيام اسيوالعب   األندلسي ينب  باألد   والولوع ،العمل في والتنظيم التفكير عمق من عنه

العرباوي عمر الشيخ قال
(7)

. 

 الجزائريين المسلمين لماءالع جمعية في إخوانه أصاب ما الدراجي فرحات الشيخ أصاب وقد
 ،عمالئهم ومن الفرنسيين األعداء من هللا سبيل في أصابه لما وهن فما ،ونفي وتغريم سجن من

 حمزة الشيخ يقول كما "مشكورة مشهودة مواقف له" فكانت ،الدين رجال يسمون ممن حتى
 من به ابتلي ما رغم العرباوي، عمر الشيخ شهد كما "الكاملة الرجولة مثال" وكان بوكوشة،
 .الرجولة أوج في وهو عليه قضت أمراض

 :العلمي تراثه

ت الجرائد من عدد   في المقاالت من العديد الدراجي فرحات الشيخ ترك  المنابرو والمجال 
، لسان البصائر الشهاب، الصراط، الشريعة، )السنة، الوقت: ذلك في صالحيةاإل اإلعالمية

 .(الشعب، األمة

 مجلة من 35 العدد في شرهن فرحات الشيخ عن له مقال في ذياب ابن أحمد الشيخ وذكر
 لهو التلمساني، للشريف "األصول على الفروع لبناء الوصول مفتاح" على اشرح   له أن الثقافة

القيرواني البراذعي سعيد ألبي "ةالمدون تهذيب" على عمل
(8)

. 

 وفاته:

                                                           

 .(8: صم، )1953 جوان 12 في ،233 العدد: البصائر،ينظر:  (7)
 (،323 :ص) شترة الدين خيرل ،التونسية والفكرية السياسية الحياة في الجزائرية النخبة إسهامات نظر:ي (8)

 .البصائر دار



 .عضال مرض إثر م1951 سنة من وماي 13 في يدةل  الب  ب فرحات الشيخ توف ي

 فرحات الشيخ زميلهم وفاة تركته الذي الفراغ بحجم اإلصالحية الحركة أنصار أحس   وقد
 :سحنون أحمد الشيخ لسان على فقالوا الدراجي،

؟!أصماكا األقدار من سهم وأي  !لنا؟ تركت قد فراغ أي   ،فرحات  
(9)

 

 الشاعر قال كما كان ألنه ؛اشديد   احزن   عليه وحزنوا ا،وشعر   انثر   أصدقائه من كثير أب نهو
 :العقون الكريم عبد

 يبتسم به دهر نبا ما إذا  بشاشة رمز كان الذي ولىت

 يتكرم به تحصيل وجودة بداهة وكنز أبحاث ومجمع

 منظم كالجمان نفيس ونثر روائع حفل كل في له خطيبا

 مغرم بالمجد أنت مجدا لتدرك غاية كل إلى سباقا كنت لقد

 !المقدم؟ فينا أنت عزيزا رفقا بيننا تك ألم عنا راحال فيا

 اإلصالحية: كلماته من

ول إليها، وهدفنا الذي نرمي "إن غايتنا التي نسعى في الوص :الدراجي فرحات الشيخقال 
له وعمل على تنقيته مما ألصق به، ولكن ال يكون ذلك إال بالرجوع ألصهض باإلسالم وننن إليه أن

 حتى يرجع إليه جماله وجالله، وأن نعمل على إحياء لغة القرآن ومصادره الصحيحة ىاألول
ى، وبين حتى يرجع إليها سالف مجدها وغابر عزها، وحتى تصبح منتشرة في المدن والقر

لها نعمل ما دام فينا عرق ينبض، ولن يضدنا عنها  ي الغاية التياألفراد والجماعات، هذه ه
وأعمالنا للذين يحاولون أو يعملون بالفعل على قطع كل صلة لنبرهن بأقوالنا  تهديد وال وعيد؛

تربطنا باإلسالم الصحيح والعربية الفصيحة، لنبرهن لهؤالء أن اإلسالم روح المسلم، والعربية 

"لسانه، وليس في اإلمكان أن يعيش إنسان بال روح ومن غير لسان
(10)

. 

البحار، وتجوب القفار، وتنفذ  "استطاعت دعوة جمعية العلماء المسلمين أن تتخطىوقال: 
إلى الديار الفرنسية، وتتغلغل في األحياء الباريسية؛ ألن دعوة جمعية العلماء دعوة إلى الحق، 

والحق ال يحجبه أي حاجب مهما كان صفيق ا"
(11)

. 

                                                           

 .156 العدد: البصائر،ينظر:  (9)
 .(43رواد حركة اإلصالح من منطقة الزاب الغربي )ص:  (،204سجل الجمعية )ص:  ينظر: (10)
 .(43رواد حركة اإلصالح من منطقة الزاب الغربي )ص: ينظر:  (11)



 تحصيل على عون أكبر أنها لعلمي ؛القدماء وآثار السلف بكتب غرالص   عهد من لعتو  "وقال: 
 رضي السلف وألن اإلسالم، ازدهار عصور في أ ل  ف ت ألنها ؛الدين متفه   إلى موصل وأقرب ،العلم

"الخلف من مقاصدهم عن اتعبير   وأفصح ،فا في علومهمتصر   أقدر كانوا عنهم هللا
(12)

. 

ككتاب - مةالقي   السلف كتب من وغيره تهذيب المدونة للبراذعي كتابإن في نشر وقال: "
 والكافي ،رشد البنوشرحه لإلمام المازري، والبيان والتحصيل  ،الوهاب عبد للقاضيالتلقين 

فيرا -البر عبد البن  طالب أما. الدين في التفقه من له وتمكينا بفكره، ورفقا الطالب، لوقت ل ت و 
 وإجهاد ،للوقت مضيعة فهو األمير ومجموع خليل ومختصر الحاجب ابن مختصر من الفقه
 المسألة بتحصيل يشتغل أن بدل المختصرات هذه في الناظر فإن ؛طائل الو جدوى غير في للفكر

 قريحته ويجهد فكره يعصر تراه والسنة، الكتاب من عليها واالستدالل النظر جهة من فيها والتفقه
 وأخرى فارغة بيد يخرج ثم وتعمية، تعقيد من فيها ما وكشف ،المختصرات هذه رموز حل   في
عالوة -اختصارها حتى كادت تكون ألغازا إن هذه الكتب التي بالغ أصحابها في . فيها ءشي ال

أجهزت  -ا بيننا وبين كتب السلف التي تمثل يسر اإلسالم وسماحتها منيع  عن كونها وقفت سد  
عن تفهم روح التشريع اإلسالمي، كما كانت سببا  وكانت سببا مباشرا في الصد   ،على كتب الفقه
ا وحسب القارئ معرفة  بهذه المختصرات وتقدير  . وشلها عن التفكير الصحيح في قتل األفكار

، ، وأعني به وقوف المسلمين عن التقدم في الفتوحاتأ ل  ف في عصر الوقوف لقيمتها أن بعضها
، وهو العصر الذي استولت فيه الدول خر ألف في عصر التدهور واالنحطاطوأن بعضها اآل

"اإلسالمية الغربية على معظم الممالك
(13)

. 

 اإلسالم إلى برجوعهم إال   قائمة لهم تقوم لن المسلمين أن   جازما ااعتقاد   نعتقد إن نا" قال:و
ق ما كل   من الخالص الص حيح هت خرافات من ؛جهال أو عمدا به أ لص   يطمس وكاد جماله، شو 
جوع إال   وسماحته اإلسالم يسر فيه يتمث ل فهما فهم ه يمكن ال اإلسالمي الفقه وأن   معالمه،  بالر 

 نقول العصر. روح يمث ل طبعا وطبعها بمطالعتها، يغري عرضا عرضها بعد الس لف كتب إلى
 دامت وما عاصم. ابن وشروح األمير ومجموع خليل الش يخ مختصر هي الفقه كتب دامت ما هذا

 يكون بحيث اإلسالمي الفقه في عام   كتاب وضع في جديا تفكيرا تفكر لم اإلسالمية الحكومات
 وسنة هللا كتاب من الصحيح الدليل رائده فيكون لطائفة، زمتحي   وال بمذهب مقيد غير امانع   اجامع  

 بهذه إسالمية حكومات أو حكومة قامت إذا أم ا .كان طائفة أي ومع الدليل هذا وجد أينما رسوله،
 وإزالة المسلمين، كلمة توحيد يمكن وبهذا الناحية، هذه من نفوسنا إليه تطمح ما أكبر فإن المهمة،

"خالف من بينهم ما تقليل أو
(14)

. 

 

                                                           

 .م1939 جوليت /هـ1358 سنة الثانية جمادى ،15 مجلد 6 الجزء الشهاب مجلة: ينظر (12)
 .ينظر: المرجع نفسه (13)
 .المرجع نفسهينظر:  (14)



  محمد نبينا على وبارك وسلم هللا وصلى

  وصحبه آله وعلى

 أجمعين


