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  : احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد واله وصحبه أمجعني، أما بعد   
فقه احلديث عند اإلمام عبد احلميد بن باديس من : (فهذا البحث املوسوم بـــ     
، الذي هو يف األصل دروس كان يلقيها ")جمالس التذكري من حديث البشري النذير"خالل 

، حاولت أن أبرز فيه )جملة الشهاب(ملساجد، ودونت على صفحات الشيخ مشافهة يف ا
  .أهم معامل فقه احلديث عند اإلمام ابن باديس

ومن األهداف اهلامة للبحث، التنويه بعبقرية اإلمام ابن باديس، يف خمتلف العلوم    
والفنون، لكن موسوعية الشيخ جعلتين آخذ من كل فن طرف، مع التركيز على فقه 

  ).جمالس التذكري(عند الشيخ، من خالل  احلديث
  .وقد اقتضت خطة البحث أن يأيت يف ثالثة فصول وخامتة   
خصصته للتعريف باإلمام ابن باديس، ومجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، : الفصل األول   

اب فقد تطرقت فيه للتعريف مبجالس التذكري، وأقسام الكت: وأهم أعماهلا، أما الفصل الثاين
ومنهجية الشيخ يف تعامله مع األحاديث النبوية، وبعض علوم احلديث يف , وموضوعاته

فقد حاولت فيه إبراز أهم معامل فقه احلديث عند اإلمام ابن : الكتاب، وأما الفصل الثالث
، مركزا على أهم اجلوانب اليت تناوهلا الشيخ بشكل )جمالس التذكري(باديس من خالل 
  .تتعلق بالعقيدة، واألحاديث املتعلقة بفقه النساء، و الدعوة والتربيةأوسع،  من أحاديث 

واسأل اهللا العليم رب العرش العظيم أن ينفع به، وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي،    
واحلمد هللا الذي بنعمته وجالله تتم الصاحلات، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه 

 .والتابعني
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   Praise be to Allah� Lord of the Worlds� prayer and peace upon our Prophet Muhammad�  

and his family and companions� but after: 

     This research is marked by: �jurisprudence to talk to Imam Abdul−Hamid Ben Badis 

through th ?boards of reminders from the hadeeth of al−Bashir prognostic�majalis−

ettedhkir$� who is originally lessons was given by Sheikh verbally in the mosques� and 

recorded on the pages �Journal of the meteor"shihab"$� I tried to highlight the most 

important features of modern jurisprudence at Imam Ibn Badis+ 

   An important objective of the research� noted genius of Imam Ibn Badis� in various 

sciences and the arts� but encyclopedic Sheikh made me take all the party art� with a focus 

on modern jurisprudence when Sheikh� through ?recall the boards �majalis−ettedhkir$+ 

The required research plan that comes in three chapters and a conclusion+ 

   Chapter IChapter IChapter IChapter I: I dedicated to the definition of Imam Ibn Badis� the Association of Algerian 

Muslim Scholars� the most important work� of the Association+ 

The second chapterThe second chapterThe second chapterThe second chapter: it dealt with the definition councils reminders�majalis−ettedhkir$+� 

and sections of the book and its themes� and methodology of Sheikh in his dealings with 

the hadith� and some of modern science in the book+ 

Chapter IChapter IChapter IChapter IIIIIIIII: has attempted to highlight the most important features of modern 

jurisprudence at Imam Ibn Badis through �recall the boards$� focusing on the most 

important aspects addressed by the Sheikh� more broadly� concerning the doctrine of the 

conversations� conversations relating to the jurisprudence of women� advocacy and 

education+ 

   Knowing God and ask the Lord of the Mighty Throne� to make it purely for His holy� 

and thank God that His grace and majesty is righteous� and God bless our Prophet 

Muhammad and his family and followers+ 
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