الشيخ الطيب العقبي

( )1

اسمه ونسبه ونسبته:
محمد بن إبراهيم بن الحاج صالح ال ُع ْقبي.
هو :الط ِّيب بن َّ
وإلى جدِّ ه صالح ينسب كل فرد من أسرته ،فيقال" :ابن الحاج صالح".
س رة ،والتي قدم إليها أحدُ أجداده
سيد ُعقب " التي تقع بوالي ببسبببب
سب إلى بلدة "سببببيد
والعقبي :ننسببببب
واستقر هبا.
َّ
األوراسبي  ،بجبل "أحمر خدو" ،بالجه التي
األصبل إلى قبيل أوالد عبد الرحمن األورا سي
نسببه يف األ صل
ويعود ن سبه
تسمى منه باسم" :كباش".
َّ
سب-
النسببب
شري الن
شهير عند أهل تلك الجه -ويقال :إنه شببري
صالح الالشببهير
سب بالرجل الالصببالح
النسببب
صل هذا الن
وي ّتّصببل
وهو :سيد َمحمد بن عبد اهلل -وينطقوهنا بفتح ميم محمد ،وكسر عين عبد اهلل .-فهو عبدر عبدلي
ُعقبي.
الشببهيرة بلقب" :ابن
س رة ،من عائل آل خليف ال شهيرة
الشببرقي بوالي ببسبب
ووالدته من بلدة "ليان " بالزاب ال شرقي
خليف ".
مولده:

( )1من مصادر هذه الترجمة :جريدة البصائر العدد ( )892بتاريخ1439 /4 /26 :هـ ،الموافق/1 /14 :
2018م ،ترجمة ذاتية كتبها بنفسه ونشرت في الجزء األول من كتاب" :شعراء الجزائر في العصر
الحاضر" لمؤلفه األديب الجزائري الكبير األستاذ محمد الهادي السنوسي الزاهري ،الطيب العقبي ودوره
اإلصالحي -مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر بجامعة محمد خيضر ببسكرة ،قسم العلوم

اإلنسانية ،شعبة التاريخ ،-إعداد الطالبة :حنان عدوان ،إشراف األستاذة :شهرزاد شلبي.

ولد ببلدة "سيد عقب " ليل النص

من شوال سن 1031ههببببب،ب ،الموافق1983 /30 /30 :م ،أو

بعد هذا التاريخ بنحو العام.
والشببببيخ
شيخ
شيخ ابن باديس وال
سرة ،وتزامن مولده مع العقد الذ ُولد فيه الالشببببيخ
األسببببرة،
وهو االبن األكرب يف األ
اإلبراهيمي.
نشأته وهجرته وتكوينه العلمي:
ش يف جو محافظ
فنشب
سيد عقب " ،فن
سنواته األولى من عمره يف بلدة "سببيد
شيخ الطيب العقبي سببنواته
ضى الالشببيخ
ققضببى
بعيد عن ح ضارة الم ستعمر وتقاليده ،وترعرع يف أ سرة هي من أو ساط س ان البلدة ،فال هي أعالها،
وال هي أدناها.
سفه ومحاولته فرض التجنيد اإلجبار على الجزائريين يف
وتعسب
الغاشبم وتع
المسبتعمر الغا شم
بسببب ظلم الم ستعمر
ثم ب سبب
ض ها
بقضبببب
سرته مهاجرة من بلدة "سببببيد
سي انت َق َلت أأسببببرته
الفرنسببببي
صفو الجيش الفرن
صببببفو
سيد عقب " إلى الحجاز بق ِّ
لحج ال عب
وقضيضها ،أنثاها وذكرها ،صغيرها وكبيرها ،وذلك سن 1010ههبببب،ب ،قاصدة م الم رم
ِّ
صحيح ،ولوال رجوعه إلى
الص ب
شيخ يف أفرادها الالصببغار
سن  ،وكان الالشببيخ
شرف يف تلك الالسببن
المشب َّبر
الم
صغار لم يبلغ التمييز ال َّ
بالده بعد ذلك ما كان ليعر شيئا فيها.
المنورة ،حتى إنه ُدفن هبا
استقرت األسرة ال ريم يف أول سن 1011ههبب -بعد الحج -بالمدين
ثم
ّ
ّ
وعم والده وأخته وغيرهم.
وعمه ِّ
يف بقيع الغرقد جل من هاجر إليها من أفراد األسرة ،ك َبو الشيخ ِّ
تو ِّفي والده -وهو يناهز البلوغ -ليل َ الخامس من شهر شعبان سن 1033ههببب ،و ُدفن يف القرب الذ
دفن فيه أخوه الشقيق الوحيد قبل نحو السن والنص

يف البقيع عند قرب اإلمام مالك.

وبعد وفاة والده بقي مع أخيه وأخته الشقيقين وأخته لألب تحت كفال والدته ،وتربى يف حجر أ ّمه
يتيما غريبا ،ال يحوطه وال ي فله غير امرأة ليست بعال َم وال صاحب إدراك ورأ سديد ،بل هي كنساء
أهل بلدة "سيد عقب " ،ولوال فضل اهلل عليه وعنايته به صغيرا يتيما لما كان ُهد َ سوا َء السبيل.

شرع على عهد والدته يف طلب العلم بالحرم
برع
ساتذة ممصببر
فقرأ القرآن على أأسبباتذة
صر ِّيين برواي حفص ،ثم شب َ
ٌ
شاغل ،وال ي صده عنه شيء ،حيث كان أخوه األ صغر هو الذ ت ِّل ُفه
النبو ِّ ال شري  ،ال ي شغله عنه
سر
بببر
شيخ الط ِّيب« :وقد
ضروريات المنزل َّي  ،ويف ذلك يقول الالشببببيخ
يلزم من الالضببببروريات
بقضبببباء
والدته بق
ُ
ضاء ما َ
أدركت سب َّ
مت م س ل » .فدرس
وفهمت ج ِّيدا قول اإلمام ال
االنقطاع لطلب العلم،
فت َب َصل ما تع َّل ُ
شافعي :لو ك ِّل ُ
ُ
ِّ
شيخ محمد بن عبد اهلل زيدان
شايخ ذلك الزمان ،ومنهم :الالشببيخ
شرعي يف الحرم المدين على يد ممشببايخ
العلوم الالشببرعي
سي الذ كان من أبرز العلماء
الونيسببببي
شيخ حمدان الوني
والشببببيخ
سيرة ،وال
والسببببيرة،
شنقيطي الذ أخذ عنه األدب وال
الالشببببنقيطي
السلفيين يف الجزائر وكان مر ِّب َي ابن باديس ثم هاجر للمدين المنورة سن 1811م .وكانت المدين قبل
الحرب العالمي األولى تغص بحلق العلم.
والفرج:
النبوغ والمحنة
َ
صببحفي متم ّيز ،حتى
الشببيخ من طالب علم إلى مع ِّلم يف الحرم النبو  ،وكاتب صحفي
تحول ال شيخ
سرعان
سببرعان ما َّ
صداق مع كبار
شهرة اخرتقت اآلفاق ،ووصببداق
سبته كتابات ُه شببهرة
أكسب
النهضب
عُدَّ أحدَ ُدعاة النه
ض العربي يف الحجاز ،وقد أك َ
المصلحين يف ذلك الزمان ،وعلى رأسهم :ش يب أرسالن ،ومحب الدين الخطيب.
الحق ،ال يخا يف ذلك لوم الئم.
وقد ُعر الشيخ -رحمه اهلل -بالجرأة على قول ِّ
س -
بقس ب
سه -وأخذ إذ ذاك من العلم بق
ونفسببه
أسببرته ونف
بشببنونه والمتولي أمر أ سرته
أصبببح هو القائم ب شنونه
وبعد أن أ صبح
شعر بواجباته الديني والدنيوي  ،وما كاد أن يدرك معنى الحياة ويتناول ال تاب يف الالصببببح
صح
شببببعر

س َّيارة
الالسبببب

فن األدب -الذ هو سمير طبعه وضمير جمعه -حتى فاج ته حوادث
وينظم الشعر ويتم ن من فهم ِّ
الدهر ونوائب الحدثان ،وجلها كان على إثر الحرب العالمي التي شتَّتت الشمل وفرقت الجمع.
فقد تناول ال تاب يف الالصببببح
صح

غير طويل ،فعدَّ ه بعض رجال
الالشببببرقي
شرقي قبل الحرب العالم َّي أمدا َ

ض العربي ُمبعدا
النهضب
صار النه
سن 1810م أخرجوه يف جمل أنأنصببار
س ِّيين ،ويف سببن
بياسب
سيا
"تركيا الفتاة" من جمل الالسب
من المدين المنورة -على إثر قيام الالشبببري
شري

علي يف وجوههم بعد الحرب -إلى المنفى يف
حسبببين
ح
سين بن ّ

الرفاق عن
فاألناضبببول ثانيا ،وهناك بقي أكثر من سنتين
أرضبببهم "الروم إيلي" أوال ،فاألنا ضول
أر ضهم
سبببنتين ُمبعدا يف جمل ِّ
أرض الحجاز ِّ
وكل بالد العرب .ثم انتهت الحرب ال ربى بعد الهدن يوم  11نوفمرب 1819م ،وهو
إذ ذاك مع عائلته التي التحقت به بعد خراب المدين يف بلدة "أزمير" ،ومنها كان رجوعهم مع أهالي
شيخ إلى م َّ الم رم حتى لقيه من لدن جالل الملك
صل الالشببببيخ
المدين المنورة إلى الحجاز .وما ووصببببل
محب
حسين كل إكرام وإجالل ،وهناك ُع ِّين مديرا لجريدة "القبل " و"المطبع األميري " خلفا للشيخ
ِّ
الدين الخطيب ،وكان له صل مالي من الملك الحسين .
رجوعه إلى الجزائر ودعوته وجهاده:
سيد عقب " ،ولما كان
شيخ التي ال تزال على ذ َّمته ببلدة "سببببيد
َلما وقع من االعتداء على أمالك الالشببببيخ
للشبببري
شري
واسبببتقرار األمر يف الحجاز لل
اسبببتتباب األمن وا ستقرار
يتو َّقعه من عدم ا ستتباب

الشبببيخ المدين
سين ،غادر ال شيخ
حسبببين،
ح

قضبببي أمالكه مع المعتد عليها،
قضببباء مآربه وعمل ما يجب عمله يف ق ضي
المنورة إلى بلده الجزائر؛ بن َّي ق ضاء
رجعت المياه إلى مجاريها .وكان رجوعه إلى الجزائر يف  1مارس سببببن
سن
ثم الرجوع إلى الحجاز إذا َ
َّ
1833م.
بعمل عمومي ذ بال،
س رة من يوم قدومه إليها لم يشببتغل
سنوات يف بلدة ببس ب
ست سببنوات
بت
م ث الالشببيخ
شيخ سب َّ
شتغل َ
سه منذ رجوعه من الحجاز -وبعدما وقع
نفسبببه
صح ؛ ألنه اعترب نف
شر يف الالصبببح
ببر
كما أنَّه لم يتعاط ال تاب َ والن
والنشب َ
مر على رأسه من الليالي
من الحوادث المقلق السالب ل ل أسباب الراح  ،بل المفقدة للحياة ،وبعدما َّ
المشببببرق
شرق
سبابه ُبعدَ ما بين الم
وأسبببببابه
سي بال لي  ،و َب ُعد عن العلم وأ
بببياسببببي
المزعجات -قد خرج من الحياة الالسبسيا
والمغرب.
الصح
ثم عاد إلى ال تاب بواسط
ُ
َّ

بعض اآلراء واألف ار يف مسائل تخص العلم
الجديدة ،ف تب َ

صطياد يف الماء الع ر ،وقام
االصببببطياد
سنون اال
يحسبببب
والدين ،فلم ُيرق ذلك لبعض الجامدين ،وثارت ثائر ُة من يح
دعاهتم يف وجه الشيخ يصدون الناس عنه ،فواجههم الشيخ ور َّد عليهم ،ويف ذلك يقول« :وإين لمواجه

دمت أعتقدُ أين على الحق بالرغم عن تجرد
ل ِّل صببببدماهتم
صدماهتم ومجاهبتهم وجها لوجه كيفما كانوا ما ُ
من كل عدَّ ة يعدّ ها الخ صمان .وما أنا يف محاربتهم والحال هذه إال ك ساع إلى الهيجا بغير سالح ،وما
الحق غير ُمعرضين».
أجادلهم إال بالتي هي أحسن ما داموا عن ِّ
الحجباز ،وانطلق يف خط ته
وعبدم الرجوع إلى الح جاز،
ستقرار يف أرض الوطن و عدم
االسببببتقرار
شيخ اال
ذا َّقرر الالشببببيخ
وه بذا
بعضبببهم َّ
أشبببار عليه
أرسبببالن هو من أ شار
ش يب أر سالن
أن شببب
اإلصبببالحي التي كان جاء من أجلها ،حيث يح ي بع ضهم
اإل صالحي
ِّ
ستقر
ببتقر
اإلصبببالحي
وبث الدعوة اإل
بالذهاب إلى الجزائر من أجل بعث األم الجزائري
صالحي هبا ،ويحتمل أنه ااسب َّ
ضببائع يف
الشببرك والبدع ،ضائع
ضع الذ آلت إليه الجزائر ،حيث وجدها غارق يف أوحال ال شرك
الوضببع
بعدما عاين الو َ
ستعمرين من طر
بببتعم
والضببببالالت،
متاهات الخرافات وال
ضالالت ،ووجد الجزائر ِّيين ممسب َ

غاشببببم،
شم،
صليبي غا
عدو صببببليبي

ومستَع َبدين من طر أرباب الطرقي الذين استغ ّلوا جهل األم وأ َّم َّيتَها.
تنوع
استقر الشيخ وانتظمت أموره حتى سلك
وما
مضمار الدعوة والتعليم ،وانطلق كالسهم ،وقد َّ
َ
َّ
يدرسبببهم
سهم
التعليمي ،وكان شبببامال
ننشببباطه
شاطه
شامال لجميع الطبقات ،ف ان منها مجالس الت وين للطلب  ،وكان ِّ
ّ
"الجوهر الم نون" يف البالغ  ،و"قطر الندى" يف النحو ،وكان منها مجالس الوعظ والتذكير للعام
تفسبببير
سير
شيخ "تف
سير ،وقد اختار له الالشبببيخ
التفسبببير،
سه التف
تدريسبببه
ضوع تدري
موضبببوع
ساجد المنطق  ،وكان مو
التي كان يلقيها يف ممسببباجد
سالمي  ،وكان منها
اإلسبببالمي
سير َة النبوي والعقيد َة اإل
ضا الالسبببير
درس أيأيضبببا
شيد ررضبببا،
شيخ محمد ررشبببيد
للشبببيخ
المنار" لل
ضا ،كما َّ
شتى أنواعه وألوانه،
األدبي يوم ًّيا يف شببببتى
المجالس األدبي يف "جنين البايليك" أين كان يجر الحوار
ّ
ويحضره أدباء ومثقفون أمثال األمين العمود ومحمد العيد آل خليف وغيرهم.
سبات التي يجتمع فيها الناس كالوالئم لدعوة الناس إلى التوحيد
المناسبببببات
ضا كان يغتنم المنا
كما أنه أيأيضببببا
س ن  ،ولم يغفل عن الرحل إلى الم ناطق الم جاورة ،حتى ذاع صببببيته،
صيته،
والسبببب
وإلى الرجوع إلى القرآن وال
سا على الطرقيين والخرافيين
بببروسبببب
شرت دعوته يف منطق الزيبان ك ِّل ها ،ف علن بذلك حربا ضبضرو
وانتشببببرت
وانت
والجامدين الذين كانوا َّ
يتغذون من جهل األم .

وما إن انتشر نشاطه وذاع صيته حتى سارعت السلط الفرنسي إلى اعتقاله لتخوفها منه ،فلبث يف
السجن قراب شهرين ،ثم أفرج عنه وخ ِّلي سبيله بعد وساط أخواله وبعض الوجهاء.
ومن أنشط الشيخ الدعوي ال تاب  ،فقد كان -رحمه اهلل -حريصا على ال تاب يف الصح  ،وكان
األعصبر األخيرة
هنضب األم  ،ويف ذلك يقول« :إن الجرائد يف األع صر
صحفي الدور األكرب يف هن ض
الصبحفي
يرى يف العمل ال
ِّ
سبب األول
والسبببب
صال أفرادها ،وال
شعوب ،والعامل القو يف رقيها ،والحبل المتين يف اتاتصببال
ض الالشببعوب،
هي مبدأ هنهنضب
صقع والنذير العريان
المصببقع
سيارة والواعظ البليغ ،وهي الخطيب الم
س الالسببيارة
المدرس ب
صحاف هي المدر
والصببحاف
يف تقدمها ،وال
سالح الالضببعي
ضعي
سل والبطال  ،وهي سببالح
لذو ال سببل

صر له ،وهي ت خذ الحق
صرة من ال ناناصببر
ونصببرة
ضدّ القو  ،ون
ضببدّ

وتعطيه ،وترمي الغرض فال تخطيه ،وهي المحامي القدير عن كل قضي حق وعدل».
لذلك ما إن جاء إلى الجزائر بدأ ال تاب يف بعض الالصببببح
صح

سي نظرا للفراغ الذ وجده يف
التونسببببي
التون

الصحفي ،ثم أسس باالشرتاك مع جماعته ببس رة "جريدة صدى الصحراء" يف سن 1831م،
الميدان
ّ
متفرق إلى سن 1819م.
أسس جريدة "اإلصالح" عام 1831م،
واستمر صدورها يف مدد َّ
َّ
ثم َّ
سسبببت
ست
ولما ت َّسببب
للمشبببارك
أنشببب ابن باديس جريدة "المنتقد" دعاه للم
ولما أن ش
شارك  ،فل َّبى نداءه ولم يت خرَّ ،
صائده المثيرة
وقصبببائده
الحارة وق
شر مقاالته
فنشبببر
س َّباقين إلى تلبي دعوهتا ،فن
شهاب" بعدها كان العقبي من الالسببب
"الالشبببهاب
َّ
صالح العقائد  ،تلك المقاالت التي كانت ُتوصبببب
ص
اإلصببببالح
التي تدور غالبا يف فلك اإل
صرحا ،وت شببب
ش
صرحا صبببرح
ضبببالالت الطرق َّي صبببرح
صبببروح ضالالت
ألهنا كانت هتدم صروح

بالمقاالت الناري ؛

عن انحرافها عن ال صراط
الصبببراط

المستقيم ومخالفتها جوهر الدين.
ويف الوقت الذ ت سس فيه ناد الرتقي يف الجزائر العاصم يف جويلي سن 1831م كانت شهرة
سا
ومدرسبببب
شاط فيه خطيبا ومدر
النشبببباط
شرفا على الن
صل به أهل الناد لي ون ممشببببرف
فاتصببببل
العقبي قد اخرتقت اآلفاق ،فات
ومر شدا ،فقبل عر ضهم ،وانتقل -رحمه اهلل  -إلى العا صم  ،والتحق بناد الرتقي عام 1838م ،ولم
صم وأثر ذلك على القطر كله ،وقدِّ رت
العاصببببم
صالح يف العا
واإلصببببالح
شر الدعوة واإل
ي ن خافيا عليه أهمي ننشببببر

ضاف إلى الحلقات والندوات التي كان
سبوع ،إإضبببباف
األسبببببوع،
ضرات يف األ
محاضببببرات
ضراته هبذا الناد بخمس محا
محاضببببراته
محا
يعقدها من حين آلخر مع جماع الناد  ،والرحالت التي كان ين ِّظمها يف بعض األحيان إلى المدن
المجاورة من عمال الجزائر.
المسببجد
سجد
سير يف الم
التفسببير
سا يف التف
دروسب
صرا على الناد فق  ،بل كان يلقي درو
مقتصببر
شاطه التعليمي مقت
ولم ي ن ننشبباطه
شرافه على مدر س
مدرسبب
صم  :إإشبببرافه
العاصبببم
شاطاته يف العا
صر كل أحد .ومن ننشببباطاته
صالة الجمع  ،وبعد ععصبببر
الجديد بعد صبببالة
الشبيب اإلسالمي  ،وترؤ ُس الجمعي الخيري اإلسالمي  ،ود َعا إلى إنشاء منظم شباب الموحدين.
سلمين ،فمع أن ف رة الجمعي ولدت يف
المسببببلمين،
ضا دورا بارزا يف جمعي العلماء الم
شيخ أيأيضبببب
للشببببيخ
كما أن لل
والشببيخ اإلبراهيمي هناك عام 1810م ،إال أن ال شيخ
الشببيخ
الشببيخ ابن باديس وال شيخ
المدين المنورة عندما التقى ال شيخ
صفحات الجرائد ،بل ربما ي ون أول من فعل ذلك يف أكتوبر
مهد لها ودعا إليها عرب صببفحات
العقبي كان ممن َّ
سنطين عام 1839م الذ
ضر اجتماع ققسبببنطين
حضبببر
شيخ ممن ح
سن 1831م يف جريدة "المنتقد" ،وقد كان الالشبببيخ
سبببن
سي للجمعي يف ناد الرتقي،
سبببيسبببي
وحضبببر المجلس الت سي
سبببماه محمد خير الدين" :اجتماع الرواد" .وح ضر
سماه
وع ِّين نائب ال اتب العام ،كما كان مم ِّثل الجمعي يف عمال
وانتخب ضمن أع ضاء مجل سها اإلدار ُ ،
الجزائر .وكذلك تولى يف ظل الجمعي رئاس تحرير جرائدها "السن " ،ثم "الشريع " ،ثم "الصراط"،
ثم جريدة "البصائر" من عددها األول إلى العدد  90الصادر يف  03سبتمرب 1801م.
المؤامرة الفرنسية الماكرة:
الحرة يف مدن عمال
بعد مدَّ ة من نشاط الشيخ ظهرت نتائج دعوته ،حيث كثرت المدارس العربي
َّ
والميسبببر
سر
شرب الخمر والمي
صم أمرا ظاهرا ،فهجر الناس شبببرب
العاصبببم
سك الناس بالدين يف العا
تمسببب
صار تم
الجزائر ،ووصبببار
بعبد أن خ َ
يحبافظون على الالصببببلوات
صلوات
صاروا ي حافظون
خلبلت منهم ،ووصببببباروا
ومواطنهبا ،ورجع أكثرهم إلى بيوت اهلل ب عد
ومواطن ها،
ومالزمين لدروس الشيخ ،وتخ َّلى كثير منهم عن خرافات الطرقي وخزعبالهتم ،وتم ن العقبي بعلمه

صدق لهجته من أن يجلب إليه كل طبقات المجتمع ،بما فيها طبقات المثقفين الثقاف
سلوبه ووصببببدق
وأسببببلوبه
وأ
الفرنسي من محامين وأطباء وغيرهم.
صدر خطر
وقد أثارت هذه النتائج قلق الم ستعمرين يف الجزائر وخارجها ،حيث أ صبحوا يرونه م
َ
بببببب" :النبي الجديد" ،فسل وا مع الشيخ
كبير على كيان فرنسا ،حتى و صفته إحدى الجرائد الفرنسي ب ب:
صب
ببب
سبيل اإلغراء؛ حيث ُعرض عليه من
ضرب دعوته ،ف ان ّأولها سببببيل
سقاطه ووضبببرب
شتَّى بغرض إإسبببقاطه
سبال شببب
سببببال
منصب ُ
بالحق ويصدع به يف ِّ
كل زمان وم ان.
حرا يجهر
ِّ
اإلفتاءَ ،فر َفض وآثر َأن ي ون عالما ًّ
ومن خططهم أن أ صدروا المن شور القا ضي بغلق الم ساجد يف وجه غير الر سميين ،وذلك يف 10
سعد اهلل -رحمه اهلل« :-ويف  31منه (فرباير) إلى شببهر
شهر
سم سببعد
القاسببم
المنرخ أبو القا
سن 1800م ،يقول
فرباير سببن
ِّ
سه يف الجامع الجديد،
درسبببه
شيخ العقبي من إلقاء در
ضدَّ منع الالشبببيخ
بالعاصبببم
مارس جرت مظاهرات عنيف بالعا
صم ضبببدَّ
شرط والرماة الالسبببنيغاليين
سنيغاليين
سلطات قوات الالشبببرط
ستعملت الالسبببلطات
شنون الديني  ،وقد ااسبببتعملت
وتدخل الح وم يف الالشبببنون
ضدَّ المتظاهرين ،واعتقلت كثيرا منهم ،ولم هتدأ المظاهرات حتى وعدت الالسببلطات
سلطات
وقنّاّاص ب
ص إفريقي ضببدَّ
ستقاالت جماعي للنواب والعاملين يف المجالس المح ّلي
سه .وبعد ااسببتقاالت
دروسببه
ستئنا درو
سماح للعقبي باباسببتئنا
بالسببماح
بال
سيد "كارد" الحاكم العام بمراجع بعض القرارات ،منها إلغاء قرار والي مدين
يف يوليو 1800م قام الالسببيد
الجزائر ضدَّ الشيخ العقبي» .فلم ي ن ذلك القرار ليعيق الشيخ -رحمه اهلل -وال ليحبطه ،فإنه وا صل
مجاهدا وداعيا حيث وجد الرجال الذين يحوطونه بمساندهتم وتشجيعهم ويقفون معه يف الشدائد.
سن 1800مع ابن باديس واإلبراهيمي ولعب فيه
سالمي يف سبببن
اإلسبببالمي
شيخ إلى المنتمر اإل
ضم الالشبببيخ
ببم
ولما انانضب َّ
دورا بارزا بلغ األمر بالنسب إلى اإلدارة الفرنسي منتَهاه ،فحي ت منامرة مقتل المفتي الرسمي الشيخ
كحول؛ إلحباط مسعى المنتمر وإسقاط الشيخ العقبي ،فدسوا له من قتَله ،ون َّفذ جريمته يوم  3أوت،
وا َّدعى َّ
صاحبه ع َّباس الرتكي ،فاعتُقل العقبي ورفيقه،
ضه على قتله مع صببباحبه
حرضبببه
أن الالشبببيخ
شيخ العقبي هو من َّ
وتجمعت تلقائ ًّيا احتجاجا على اعتقال ال شيخ
وز َّج هبما يف ال سجن يوم  9أوت ،فاحت شدت الجماهير
ُ
َّ

بالصببرب والتزام
صدم بال صرب
الصبب
ووصبباحب
توجه إليها العلماء ب ن يواجهوا ال َّ
صاحبه ،ف ادت تحدُ ث فتن ٌ عمياء لوال أن َّ
شل للم يدة
شير اإلبراهيمي« :وكان هذا أول ففشببببل
البشببببير
شيخ الب
س ين  ،فامتثل الناس ،قال الالشببببيخ
والسبببب
الهدوء وال
ومد ِّبريها» .فقضي الشيخ يف السجن س َّت أيام بلياليها ،ثم إن الجاين تراجع عن تصريحاته بعد أن قابل
ضع تحت المراقب مع إم اني التوقي
ووضببببع
الالشببببيخ،
شيخ ،وأن ر أن ت ون له عالق به ،ف ُفرج عنهُ ،

عند

تمت تربئ العقبي و صاحبه
الضرورة .ثم لم تفصل المح م يف القضي إال بعد ثالث سنوات ،حيث َّ
هنائ ًّيا.
سيين منه ،وأما
ببياسبببيين
سحب بعض الالسبسيا
ضح على المنتمر الذ انانسبببحب
الواضبببح
وقد كان لتلك المنامرة األثر الوا
سببببا يف زيادة التفا
والشببيخ العقبي فلم ين ِّثر فيهم ذلك بتاتا ،بل كانوا يرون يف هذا الحدث سبب
الجمعي وال شيخ
صداها يف الجزائر وخارجها ،قال اإلمام
شهرهتا ووصبببداها
الناس حول الجمعي وتعاطفهم معها ،وزادت من شبببهرهتا
ش ر» .وكذلك العقبي فإنه َّ
ظل ثابتا
ابن باديس« :ول نها كانت يف حقيقتها نعم عظيم ال يقوم هبا الالشبببب
األسبتاذ العقبي أهنا
البشبير اإلبراهيمي« :ومن آثار هذه الحادث على األ ستاذ
الشبيخ الب شير
ض ُع  ،قال ال شيخ
لم يتغ َّير ولم ييضب
شهرة حتى فيما وراء البحار ،وكان يوم اعتقاله يوما
سعت له دائرة الالشببببهرة
ووسببببعت
سمه كل مطار ،وو
طارت باباسببببمه
يه النفوس على
عت ففيببه
اجتمعببت
يومبما اجتم
خروجبه يو
وكبان يوم خرو جه
عاض ،و كان
واالمتعبباض،
يه القلوب على األلم واالمت
عت ففيببه
اجتمعببت
اجتم
االبتهاج والسرور».
ثناء العلماء عليه:
 -1قال فيه الشيخ أبو يعلى الزواو « :العالم السلفي الصالح ،داعي اإلصالح الديني».
الموحدين ،وجازاك اهلل
سن وعلم
سي الالسبببن
شيخ ابن باديس« :حياك اهلل وأيدك يا سبببي
 -3وقال فيه الالشبببيخ
ّ
صلحين ،ها نحن كلنا معك يف
المصببببلحين
سلف ّيين الم
سك وعن دينك وعن إخوانك الالسببببلف
نفسببببك
سن الجزاء عن نف
أحسببببن
أح
موقفك ص ًّفا واحدا ،ندعو دعوتك ،ونباهل مباهلتك ،وننازرك هلل وباهلل».

وقال أيضا مب ِّينا تضحيتَه من أجل دينه ووطنه ،وهو يص

حنين العقبي للحجاز أثناء سفرهم إلى

سفين التي تق ّلهم قائال« :فلما
سن 1800م وهم على متن الالسببفين
سالمي يف سببن
اإلسببالمي
ضمن وفد المنتمر اإل
باريس ضببمن
شنِّ
الشببباعر من رقدته ،وأخذ ييشببب
هب العقبي ال شاعر
وهب الن سيم
السبببفين على األمواج،
ترنَّحت ال سفين
النسبببيم العليلَّ ،
ّ
شعاره ،ويطربنا بنغمته الحجازي مرة ،والنجدي أخرى ،ويرتجل البيتين والثالث  ،وهاج
سماعنا ب شببببعاره،
أأسببببماعنا
رجل ِ
ُ
يحمل ذلك
شوق إلى الحجاز ،فلو ملك قياد َة الباخرة لما سار
الشبببوق
بالرجل ال
سبببار هبا إال إلى جدَّ ة ،وإن ً
ضحى يف سبيل
سوووبيل
ويصوووبر على بلء الجزائرِ وويلتها ومظالِ ِمها لرجل ضوووح
ثم يكبِتُه وي صبر
الالشوووو
شو َ ك َّله للحجاز َّ
أي تضحية».
الجزائر َّ
الحق
والصببب
الصببب
وقال أيأيضببب
صراح يف ّ
صحيح والعقل الطاهر ،وال َّ
ضا« :من ذا الذ ال يتم َّثل يف ذهنه العلم ال َّ
وال َّصرام يف الدِّ ين ،والتّح ّقق بال ّس ّن وال ّشدّ ة على البدع  ،وال ِّطيب يف الع شرة وال ِّصدق يف ال صحب إذا
ُذك َر األستا ُذ ال ُعقبي».
صفه« :هو من أكرب الممثلين لهديها -أ  :الجمعي -
شير اإلبراهيمي يف ووصببببفه:
البشببببير
شيخ الب
 -0وقال الالشببببيخ
صوتا يف
صالح الديني ،وأعالهم صبببوت
اإلصبببالح
صيتا يف عالم اإل
سيرهتا والقائمين بدعوهتا ،بل هو أبعد رجالها صبببيت
ووسبببيرهتا
للحقَّ ،أمارا بالمعرو  ،هنَّاء عن المن ر ،و َّقافا عند حدود دينهَّ ،
وإن
قواال
ّ
الدعوة إليه ...وإنما ُخلق َّ
شدَّ َته يف الحق ال تعدو َ
وعدم المداراة فيه ،وعدم المباالة بمن يق
بيان الحق
َ

يف سبيله».

فطم على القرى ،إذ حمل العدد الثامن يف
شيخ المبارك الميلي« :ول ن أتى الواد
 -1وقال الالشببببيخ
َّ
نحره المشرق قصيدة" :إلى الدين الخالص" لألخ يف اهلل داعي اإلصالح وخطيب المصلحين الشيخ
صيدة أول المعول منثرة يف هي ل المقد سات
المقدسببببات
القصببببيدة
أنفاسببببه ،ف انت تلك الق
الطيب العقبي أمد اهلل يف أنفا سه،
الطرقي  ،وال يعلم مبلغ ما تحمله هذه القصيدة من الجراءة ومبلغ ما حدث عنها من انفعال الطرقي إال
من عر العصر الذ نشرت فيه وحالته يف الجمود والتقديس ل ل خراف يف الوجود».

سيد الطيب
شيخ سبببيد
ستاذ األكرب العالم  ،أبو الجزائر الجديدة ،الالشبببيخ
األسبببتاذ
 -1وقال فيه مفد زكريا« :األ
العقبي».
صوت ،سبببريع
سريع
صقعا من خطباء الجماهير ،عالي الالصبببوت،
 -0وقال أحمد توفيق المدين« :كان خطيبا ممصبببقع
تبويبب أو
مقبدمب أو تبو يب
ترتيبب أو م قد م
جبامح ،دون ترت يب
عواهنبه كجواد جامح،
العببارة ،يطلق القول على عواه نه
حا َّد الع بارة،
ال الم ،حبا
ونسببب
س
صايف النقي ،ومحارب الطرقي  ،ون
ضل هو الدين الالصبببايف
المفضببب
وموضبببوعه
خاتم  ،ومو
ضوعه المف َّ

خرافاهتا ،والدعوة

ومحقها».
السافرة لمحاربتها ْ
شيخ الط ِّيب العقبي ما عر َفت
شيخ أبو ب ر جابر الجزائر -مبالغا« :-دروس الالشببببيخ
 -1وقال فيه الالشببببيخ
عين يف الوجود بعالم كالعقبي».
نظيرها ،وال اكتح َلت ٌ
الدنيا َ
 -9وقال الشيخ محمد تقي الدين الهاللي« :األستاذ السلفي الداعي النبيل الشيخ الطيب العقبي».
حمل العرش األدبي يف الجزائر ،حيث قال« :فالميلي
أرسبببالن
ش يب أر
 -8وعدَّ ه أمير البيان شببب
سالن أحدَ َ
وابن باديس والعقبي والزاهر حمل ُ عرش األدب الجزائر األربع ».
آثاره:
س َّياال ب ثرة مقاالته يف جريدة
صحاف  ،ف ان قلمه سبببب
بنشبببباطه يف مجال الالصببببحاف
شيخ العقبي بن شاطه
ُعر الالشببببيخ
"الشهاب" و"البصائر" التابعتَين لجمعي العلماء المسلمين الجزائريين.
وجمعت لجاءت يف مجلدات.
وقد ترك -رحمه اهلل -آثارا كثيرة م توب  ،لو ُت ُت ِّبعت ُ
اإلصبببالح؛
صالح؛
ضا تالميذه الذين ال يعدون كثرة ،ومنهم من برز وكان من العلماء ودعاة اإل
ومن آثاره أيأيضببب
والشببباعر
شاعر
س ر (ت1809 :م) ،وال
البسببب
شيخ عمر بن الب
والشبببيخ
شيخ فرحات بن الدراجي (ت1811 :م) ،وال
كالشبببيخ
كال
محمد العيد آل خليف (ت1818 :م) ،والشيخ أبو ب ر جابر الجزائر (ت3319 :م).
وفاته:

س ر الذ ألزمه الفراش
صيب بمرض الالس ب
ضع  ،وكان قد أأصببيب
شيخ ووضببع
سن 1810م مرض الالشببيخ
بعد سببن
اشبتدَّ يف اإللحاح عليها ،وهي
أوصبى ووصب
مرضبه هذا أو صى
نشباطاته .ويف مر ضه
عام 1819م ،وأجربه على ترك ن شاطاته
ص َّي ا شتدَّ
أنه ال بد أن تش َّيع جنازته تشييعا سنِّ ًّيا ،دون ذكر جهر  ،وال قراءة الربدة ،وال قراءة القرآن حال التجهيز
أو حين الدفن ،وأن ال ينذن بت بينه قبل الدفن أو بعده.
سن 1801م ،و ُ
سنّ ًّيا ،و ُدفن يف مقربة
شييعا سبببب
ش ِّي عت جنازته تتشببببييع
وشبببب
وتويف -رحمه اهلل -يف  31ما سببببن
"ميرامار" بالرايس حميدو ،وكانت جنازة مهيب  ،حضرها حسب الجرائد يف ذلك الوقت قراب خمس
آال شخص.
من كلماته اإلصلحية:
 -1يقول الشيخ -رحمه اهلل:-
ال أنبباد صاحب القبببر :أغث

ٌ
غوث وسنَا ْد
قطببب أنت
أنت
ٌ

قائمببا أو قاعببدا أدعببو ببببه

ٌ
شببرك وارتبدا ْد
إن ذا عنببد

ال أناديبببه وال أدعببو سببوى

خالبق الخلبق رؤو بالعببا ْد

مبن لببه أسماؤه الحسنى وهل

أحببدٌ يدفببببع مببا اهلل أرا ْد؟!

مخلصببا ديني لبببه ممتثببال

أمببر من زاغ وحا ْد
أمببره ال َ
َ

سنن وهنيا عن البدع ،ومن
صا على اتباع الالسببببنن
حرصبببب
شد رجال الجمعي حر
 -3وكان -رحمه اهلل -من أأشببببد
يقررها ويعيدها« :أن ال نعبد إال اهلل وحده ،وأن ال ت ون عباد ُتنا له إال بما شببببرعه
شرعه
األصببببول
األ
صول التي كان ِّ
محاج كل مبتدع مبدِّ ل .وقال مب ِّي نا أن
وجاء من عنده» .ومنها قاعدة كمال الدين التي هي منطلق
َّ
االبتداع مضاهاة هلل تعالى يف شرعه« :وإذا كان التشريع هلل وحده فليس ل ائن من كان أن يشرع لنفسه
شريع ،ومهما ا َّدعى من ابتغاء
التشببريع،
صده يف هذا الت
مقاصببده
سه من الدين ما لم ي ذن به اهلل ،مهما كانت مقا
نفسببه
أو لغير نف

سن ؛ «ألن الني مهما كانت
حسببن
ووسببيل » .ثم بين أنه ال ينفع هنالء المبتدعين أن ت ون ني أحدهم ح
قرب وو سيل
حسن ال تغير من حقائق األشياء».
 -0وقال -رحمه اهلل -متحدِّ ثا عن أرباب الطرق:
وشيخهم األتقى الولي بزعمه

إذا ما رأى ماال أمال له عنقا

وذلك أقصى سنله ومرامه

متى ناله أواله من كيسه شقا

أولئك عباد الدراهم ويلهم

سيمحقهم ربي وأموالهم مح َقا

وأهم كل مهم وأواله
صالح ومتحدِّ ثا عن أهمي إإصببببالح
اإلصببببالح
 -1وقال مبينا منهجه يف اإل
صالح العقيدةّ « :
صحيحها ،فقد
صالح إال بتبتصببحيحها،
صالح وال صببالح
تصببحيحها ،فال إإصببالح
س ل العقائد وال الم على ت صحيحها،
بالتقديم عندنا ممسبب
أضر بالعام  ،وسرت العدوى منه حتى لبعض الخاص  ،واألعمال كلها نتيج
أفسد
ُ
الناس من أمرها ما َّ
العقائد؛ تصلح بصالحها ،وتفسد بفسادها ،وحسبنا قول أشر المخلوقات« :إنما األعمال بالنيات»،
وليس من المم ن جمع كلم األم وتوحيد أف ارها ما دامت مختلف يف عقائدها ،متباين يف ممشببببارهبا
شارهبا
وأهوائها ،ولو أنفقت ما يف األرض جميعا ما أ َّلفت بين قلوهبم ،ول ن اهلل أل
 -1وقال -رحمه اهلل -مب ِّينا معتقده:
أيها السائل عن معتقد ** يبتغي مني ما يحو الفناد
إنني لست ببدعي وال ** خارجي دأ ُبه ُ
طول العناد
ُيحدث البدع َ يف أقوامه ** فتعم األرض نجدا ووهاد
ممن يرتضي يف دينه ** ما يقول الناس زيدٌ أو زياد
ُ
لست َّ
ليس يرضى اهلل من ذ بدع ** عمال إال إذا تاب وعاد
بل أنا م ّتبع هنج األلى ** صدعوا بالحق يف طرق الرشاد

بينهم».

ُ
القرآن فيما قلته ** ليس لي إال على ذاك استناد
حجتي
َّ
وكذا ما سنه خير الورى ** عديت وهو سالحي والعتاد
وبذا أدعو إلى اهلل ولي ** أجر مش ور على ذاك الجهاد
من م ال أس ل األجر وال ** أبتغي ش ركم بله الوداد
مذهبي شرع النبي المصطفى ** واعتقاد سلفي ذو َسداد
خ َّطتي علم وف ر ونظر ** يف شنون ال ون بحث واجتهاد
وطريق الحق عند واحد ** مشربي مشرب قرب ال ابتعاد

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه
أجمعين

