
  



الع قبي   الط ي ب الشيخ
(1)

 

 ونسبته:ونسبته:  ونسبهونسبه  اسمهاسمه

د  بنبن  الطيِّبالطيِّب  هو:هو: دمحمَّ    صالحصالح  الحاجالحاج  بنبن  إبراهيمإبراهيم  بنبن  محمَّ
 
 الُعْقبي
 
 ..الُعْقبي

ه  وإلىوإلى هجدِّ  ..""صالحصالح  الحاجالحاج  ابنابن""  فيقال:فيقال:  أسرته،أسرته،  منمن  فرد  فرد    كل  كل    ينسبينسب  صالحصالح  جدِّ

:
 
:والعقبي
 
سب نسببببب   والعقبي س رة،بسبببب رة،  بوالي بوالي   تقعتقع  التيالتي  ""ُعقب ُعقب   سيد سببببيد ""  بلدةبلدة  إلىإلى  ن   أجدادهأجداده  أحدُ أحدُ   إليهاإليها  ممقد  قد    والتيوالتي  ب

 ..هباهبا  واستقرَّ واستقرَّ 

سبهنسببه  ويعودويعود سي األوراسبي   الرحمنالرحمن  عبدعبد  أوالدأوالد  قبيل قبيل   إلىإلى  األصلاألصبل  يفيف  ن   التيالتي  ه ه بالجبالج  ،،""خدوخدو  أحمرأحمر""  بجبلبجبل  ،،األورا

ى ىتسمَّ  ..""كباشكباش""  باسم:باسم:  منهمنه  تسمَّ

صلويّتصببل سبالنسببب  ااهذهذ  ويّت صالحالصببالح  بالرجلبالرجل  الن شهيرالشببهير  ال سبالنسببب  شري شببري   إنهإنه  ويقال:ويقال:--  الجه الجه   تلكتلك  أهلأهل  عندعند  ال   --الن

بد  بنبن  َمحمدَمحمد  سيد سيد   ::وهووهو بدع     عبدر   عبدر     فهوفهو  ..--اهللاهلل  عبدعبد  عينعين  وكسروكسر  محمد،محمد،  ميمميم  بفتحبفتح  وينطقوهناوينطقوهنا--  اهللاهلل  ع 
 
 عبدلي
 
  عبدلي

 
 
 ُعقبي
 
 ..ُعقبي

شرقيالشببرقي  بالزاببالزاب  ""ليان ليان ""  بلدةبلدة  منمن  ووالدتهووالدته س رة،بسبب رة،  بوالي بوالي   ال شهيرةالشببهيرة  خليف خليف   آلآل  عائل عائل   منمن  ب   ابنابن""  بلقب:بلقب:  ال

 ..""خليف خليف 

 مولده:مولده:

                                                             

 /1 /14 الموافق: هـ،1439 /4 /26 بتاريخ: (892) العدد البصائر جريدة الترجمة: هذه مصادر من (1)

 العصر في الجزائر "شعراء :كتاب من األول الجزء في ونشرت بنفسه كتبها ذاتية ترجمة م،2018

 ودوره العقبي لطيبا الزاهري، السنوسي الهادي محمد األستاذ الكبير الجزائري األديب لمؤلفه الحاضر"

 العلوم قسم ببسكرة، خيضر محمد بجامعة ماستر شهادة لنيل مكملة مذكرة- اإلصالحي

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



ب،هببببب،10311031  سن سن   شوالشوال  منمن  النص النص   ليل ليل   ""عقب عقب   سيد سيد ""  بلدةبلدةبب  ولدولد   أوأو  م،م،19831983  //3030  //3030  الموافق:الموافق:  ه

 ..العامالعام  بنحوبنحو  التاريخالتاريخ  هذاهذا  بعدبعد

سرة،األسببببرة،  يفيف  األكرباألكرب  االبناالبن  وهووهو شيخالشببببيخ  فيهفيه  ُولدُولد  الذ الذ   العقدالعقد  معمع  مولدهمولده  وتزامنوتزامن  األ شيخوالشببببيخ  باديسباديس  ابنابن  ال   وال

   ..اإلبراهيمياإلبراهيمي

 العلمي:العلمي:  تكوينهتكوينهوو  وهجرتهوهجرته  نشأتهنشأته

ضىقضببى شيخالشببيخ  ق ش فنشبب   ،،""عقب عقب   سيد سببيد ""  بلدةبلدة  يفيف  عمرهعمره  منمن  األولىاألولى  سنواتهسببنواته  العقبيالعقبي  الطيبالطيب  ال   محافظمحافظ  جوجو  يفيف  فن

سرة  يفيف  وترعرعوترعرع  وتقاليده،وتقاليده،  المستعمرالمستعمر  حضارةحضارة  عنعن  بعيدبعيد سرةأ   أعالها،أعالها،  هيهي  فالفال  البلدة،البلدة،  س انس ان  أوساطأوساط  منمن  هيهي  أ

 ..أدناهاأدناها  هيهي  والوال

سبب  بسببب    ثمثم ستعمرالمسبتعمر  ظلمظلم  ب شمالغاشبم  الم فه  الغا فهوتعسب  س    يفيف  الجزائريينالجزائريين  علىعلى  اإلجبار اإلجبار   التجنيدالتجنيد  فرضفرض  ومحاولتهومحاولته  وتع

سيالفرنسببببي  الجيشالجيش  صفو صببببفو  سرتهأسببببرته  تتلَ لَ انتقَ انتقَ   الفرن ها  الحجازالحجاز  إلىإلى  ""عقب عقب   سيد سببببيد ""  بلدةبلدة  منمن  مهاجرة  مهاجرة    أ هابقضببببِّ ضِّ   بق

ب،هبببب،10101010  سن سن   وذلكوذلك  وكبيرها،وكبيرها،  صغيرهاصغيرها  وذكرها،وذكرها،  أنثاهاأنثاها  وقضيضها،وقضيضها،   ال عب ال عب   لحجِّ لحجِّ   الم رم الم رم   م  م    قاصدة  قاصدة    ه

ف  ف المشببرَّ شرَّ سن ،السببن ،  تلكتلك  يفيف  الم شيخالشببيخ  وكانوكان  ال صغارالصببغار  أفرادهاأفرادها  يفيف  ال حيح،  التمييزالتمييز  يبلغيبلغ  لملم  ال حيح،الصببَّ صَّ   إلىإلى  رجوعهرجوعه  ولوالولوال  ال

 ..فيهافيها  شيئ اشيئ ا  ليعر ليعر   كانكان  ماما  ذلكذلك  بعدبعد  بالدهبالده

بهببب10111011  سن سن   أولأول  يفيف  ال ريم ال ريم   األسرةاألسرة  استقّرتاستقّرت  ثمثم   هباهبا  ُدفنُدفن  إنهإنه  حتىحتى  ،،رةرةالمنوّ المنوّ   المدين المدين بب  --الحجالحج  بعدبعد--  ه

ه  الشيخالشيخ  ك بَو   ك بَو     األسرة،األسرة،  أفرادأفراد  منمن  إليهاإليها  هاجرهاجر  منمن  جل  جل    الغرقدالغرقد  بقيعبقيع  يفيف هوعمِّ  ..وغيرهموغيرهم  وأختهوأخته  والدهوالده  وعمِّ وعمِّ   وعمِّ

ب،هببب،10331033  سن سن   شعبانشعبان  شهرشهر  منمن  الخامسالخامس  ليل َ ليل َ   --البلوغالبلوغ  يناهزيناهز  وهووهو--  والدهوالده  توفِّيتوفِّي   الذ الذ   القربالقرب  يفيف  وُدفنوُدفن  ه

 ..مالكمالك  اإلماماإلمام  قربقرب  عندعند  البقيعالبقيع  يفيف  والنص والنص   السن السن   نحونحو  قبلقبل  الوحيدالوحيد  الشقيقالشقيق  أخوهأخوه  فيهفيه  دفندفن

  أّمهأّمه  حجرحجر  يفيف  وتربىوتربى  والدته،والدته،  كفال كفال   تحتتحت  لألبلألب  وأختهوأخته  الشقيقينالشقيقين  وأختهوأخته  أخيهأخيه  معمع  بقيبقي  والدهوالده  وفاةوفاة  وبعدوبعد

ا ايتيم    كنساءكنساء  هيهي  بلبل  سديد،سديد،  ورأ   ورأ     إدراكإدراك  صاحب صاحب   والوال  بعال َم بعال َم   ليستليست  امرأة  امرأة    غيرغير  ي فلهي فله  والوال  يحوطهيحوطه  الال  غريب ا،غريب ا،  يتيم 

ا  بهبه  وعنايتهوعنايته  عليهعليه  اهللاهلل  فضلفضل  ولوالولوال  ،،""عقب عقب   سيد سيد ""  بلدةبلدة  أهلأهل اصغير  ا  صغير  ايتيم   ..السبيلالسبيل  سواءَ سواءَ   ُهدَ  ُهدَ    كانكان  لمالما  يتيم 



ساتذةأسبباتذة  علىعلى  القرآنالقرآن  فقرأفقرأ صريِّينمصببريِّين  أ ،  برواي برواي   م ،حفص    بالحرمبالحرم  العلمالعلم  طلبطلب  يفيف  والدتهوالدته  عهدعهد  علىعلى  شرعَ شببرعَ   ثمثم  حفص 

شري ،  النبو ِّ النبو ِّ  شري ،ال شغله  الال  ال شغلهي ه  والوال  شاغٌل،شاغٌل،  عنهعنه  ي هيصد    ت لُِّفهت لُِّفه  الذ الذ   هوهو  األصغراألصغر  أخوهأخوه  كانكان  حيثحيث  شيء،شيء،  عنهعنه  يصد 

ضاءبقضبببباء  والدتهوالدته ضرورياتالضببببروريات  منمن  يلَزميلَزم  ماما  بق شيخالشببببيخ  يقوليقول  ذلكذلك  ويفويف  المنزليَّ ،المنزليَّ ،  ال   سرَّ سببببرَّ   أدركُت أدركُت   وقدوقد»»  الطيِّب:الطيِّب:  ال

ا  وفهمُت وفهمُت   العلم،العلم،  لطلبلطلب  االنقطاعاالنقطاع اجيِّد     اإلماماإلمام  قولقول  جيِّد 
ِّ
شافعي  ال
ِّ
شافعي َصل   كلِّفُت كلِّفُت   لولو  ::ال َصل َب س ل   تعلَّمُت تعلَّمُت   ماما  َب س ل م   فدرسفدرس  ..««م

شرعي الشببرعي   العلومالعلوم شايخمشببايخ  يديد  علىعلى  المدينالمدين  الحرمالحرم  يفيف  ال شيخالشببيخ  ::ومنهمومنهم  الزمان،الزمان،  ذلكذلك  م   زيدانزيدان  اهللاهلل  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  ال

شنقيطيالشببببنقيطي سيرة،والسببببيرة،  األدباألدب  عنهعنه  أخذأخذ  الذ الذ   ال شيخوالشببببيخ  وال سيالونيسببببي  حمدانحمدان  وال   العلماءالعلماء  أبرزأبرز  منمن  كانكان  الذ الذ   الوني

   وكانوكان  الجزائرالجزائر  يفيف  السلفيينالسلفيين
َ
 مربِّي
َ
  قبلقبل  المدين المدين   وكانتوكانت  ..مم18111811  سن سن   المنورةالمنورة  للمدين للمدين   هاجرهاجر  ثمثم  باديسباديس  ابنابن  مربِّي

 ..العلمالعلم  بحلقبحلق  تغص  تغص    األولىاألولى  العالمي العالمي   الحربالحرب

 ::والفَرجوالفَرج  المحنةالمحنةوو  النبوغالنبوغ

ل  ماما  سرعانسببرعان لتحوَّ شيخالشببيخ  تحوَّ    وكاتب  وكاتب    النبو ،النبو ،  الحرمالحرم  يفيف  معلِّممعلِّم  إلىإلى  علم  علم    طالبطالب  منمن  ال
 
 صببحفي
 
  حتىحتى  متمّيز،متمّيز،  صحفي

ض النهضبب   ُدعاةُدعاة  أحدَ أحدَ   ُعدَّ ُعدَّ  بته  وقدوقد  الحجاز،الحجاز،  يفيف  العربي العربي   النه َسبتهأكسببَ صداق   وصببداق     اآلفاق،اآلفاق،  اخرتقت  اخرتقت    شهرة  شببهرة    كتاباتهُ كتاباتهُ   أك   كباركبار  معمع  و

 ..الخطيبالخطيب  الدينالدين  ومحبومحب  أرسالن،أرسالن،  ش يبش يب  رأسهم:رأسهم:  وعلىوعلى  الزمان،الزمان،  ذلكذلك  يفيف  المصلحينالمصلحين

،  قولقول  علىعلى  بالجرأةبالجرأة  --اهللاهلل  رحمهرحمه--  الشيخالشيخ  ُعر ُعر   وقدوقد ،الحقِّ    ..الئمالئم  لوم لوم   ذلكذلك  يفيف  يخا يخا   الال  الحقِّ

صبحأصبببح  أنأن  وبعدوبعد شنونهبشببنونه  القائمالقائم  هوهو  أ سرتهأسببرته  أمرأمر  والمتوليوالمتولي  ب سهونفسببه  أ س   بقسبب     العلمالعلم  منمن  ذاكذاك  إذإذ  وأخذوأخذ--  ونف   --بق

صح الصببببح   يفيف  ال تاب ال تاب   ويتناولويتناول  الحياةالحياة  معنىمعنى  يدركيدرك  أنأن  كادكاد  وماوما  والدنيوي ،والدنيوي ،  الديني الديني   بواجباتهبواجباته  شعرشببببعر سيَّارةالسببببيَّارة  ال   ال

  حوادثحوادث  فاج تهفاج ته  حتىحتى  --جمعهجمعه  وضميروضمير  طبعهطبعه  سميرسمير  هوهو  الذ الذ --  األدباألدب  فنِّ فنِّ   فهمفهم  منمن  ويتم نويتم ن  الشعرالشعر  وينظموينظم

 ..الجمعالجمع  وفرقتوفرقت  الشملالشمل  شتَّتتشتَّتت  التيالتي  العالمي العالمي   الحربالحرب  إثرإثر  علىعلى  كانكان  وجل هاوجل ها  الحدثان،الحدثان،  ونوائبونوائب  الدهرالدهر

صح الصببببح   يفيف  ال تاب ال تاب   تناولتناول  فقدفقد شرقي الشببببرقي   ال ا  العالميَّ العالميَّ   الحربالحرب  قبلقبل  ال اأمد  ه  طويل،طويل،  غيرَ غيرَ   أمد  هفعدَّ   رجالرجال  بعضبعض  فعدَّ

سيِّين،السببياسببيِّين،  جمل جمل   منمن  ""الفتاةالفتاة  تركياتركيا"" سيا صارأنصببار  جمل جمل   يفيف  أخرجوهأخرجوه  مم18101810  سن سببن   يفيفوو  ال ض النهضبب   أن ا  العربي العربي   النه اُمبعد    ُمبعد 

شري الشبببري   قيامقيام  إثرإثر  علىعلى--  المنورةالمنورة  المدين المدين   منمن سينحسبببين  ال    بنبن  ح
ّ
 علي
ّ
  يفيف  المنفىالمنفى  إلىإلى  --الحربالحرب  بعدبعد  وجوههموجوههم  يفيف  علي



ضهمأرضبببهم ضولفاألناضبببول  أوال،أوال،  ""إيليإيلي  الرومالروم""  أر ا  سنتينسبببنتين  منمن  أكثرأكثر  بقيبقي  وهناكوهناك  ثاني ا،ثاني ا،  فاألنا اُمبعد  فاق  جمل جمل   يفيف  ُمبعد  فاقالرِّ   عنعن  الرِّ

  وهووهو  م،م،18191819  نوفمربنوفمرب  1111  يوميوم  الهدن الهدن   بعدبعد  ال ربىال ربى  الحربالحرب  انتهتانتهت  ثمثم  ..العربالعرب  بالدبالد  وكلِّ وكلِّ   الحجازالحجاز  أرضأرض

  أهاليأهالي  معمع  رجوعهمرجوعهم  كانكان  ومنهاومنها  ،،""أزميرأزمير""  بلدةبلدة  يفيف  المدين المدين   خرابخراب  بعدبعد  بهبه  التحقتالتحقت  التيالتي  عائلتهعائلته  معمع  ذاكذاك  إذإذ

صلوصببببل  وماوما  ..الحجازالحجاز  إلىإلى  المنورةالمنورة  المدين المدين  شيخالشببببيخ  و   الملكالملك  جالل جالل   لدنلدن  منمن  لقيهلقيه  حتىحتى  الم رم الم رم     م َّ م َّ   إلىإلى  ال

ا  ""األميري األميري   المطبع المطبع ""وو  ""القبل القبل ""  لجريدةلجريدة  اامدير  مدير    ننيِّ يِّ عُ عُ   وهناكوهناك  ،،وإجالل  وإجالل    إكرام  إكرام    كل  كل    حسينحسين اخلف    محبِّ محبِّ   للشيخللشيخ  خلف 

 .. وكان له صل  مالي  من الملك الحسينوكان له صل  مالي  من الملك الحسين  ،،الخطيبالخطيب  الدينالدين

 ::وجهادهوجهاده  ودعوتهودعوته  الجزائرالجزائر  إلىإلى  رجوعهرجوعه

شيخالشببببيخ  أمالكأمالك  علىعلى  االعتداءاالعتداء  منمن  وقعوقع  مامالَ لَ  ته  علىعلى  تزالتزال  الال  التيالتي  ال تهذمَّ   كانكان  ماماول  ول    ،،""عقب عقب   سيد سببببيد ""  ببلدةببلدة  ذمَّ

ستتباباسبببتتباب  عدمعدم  منمن  عهعهتوقَّ توقَّ يي ستقرارواسبببتقرار  األمناألمن  ا شري للشبببري   الحجازالحجاز  يفيف  األمراألمر  وا سين،حسبببين،  لل شيخالشبببيخ  غادرغادر  ح   المدين المدين   ال

ضاءقضببباء    بنيَّ بنيَّ   الجزائر؛الجزائر؛  بلدهبلده  إلىإلى  المنورةالمنورة ضي قضبببي   يفيف  عملهعمله  يجبيجب  ماما  وعملوعمل  مآربهمآربه  ق   عليها،عليها،    المعتد  المعتد    معمع  أمالكهأمالكه  ق

  سن سببببن   مارسمارس  11  يفيف  الجزائرالجزائر  إلىإلى  رجوعهرجوعه  وكانوكان  ..مجاريهامجاريها  إلىإلى  المياهالمياه  تترجعَ رجعَ   إذاإذا  الحجازالحجاز  إلىإلى  الرجوعالرجوع  ثمَّ ثمَّ 

 ..مم18331833

شيخالشببيخ  م ثم ث س رةبسبب رة  بلدةبلدة  يفيف  سنواتسببنوات  ستَّ سببتَّ   ال    للبعمَ بعمَ   شتغلشببتغليي  لملم  إليهاإليها  قدومهقدومه  يوميوم  منمن  ب
 
 عمومي
 
  ،،بالبال  ذ ذ   عمومي

شرَ والنشبببرَ   ال تاب َ ال تاب َ   تعاطتعاطيي  لملم  أنَّهأنَّه  كماكما صح الصبببح   يفيف  والن سهنفسبببه  عتربعترباا  ألنهألنه  ؛؛ال   وقعوقع  وبعدماوبعدما--  الحجازالحجاز  منمن  رجوعهرجوعه  منذمنذ  نف

  اللياليالليالي  منمن  رأسهرأسه  علىعلى  مرَّ مرَّ   وبعدماوبعدما  ،،للحياةللحياة  المفقدةالمفقدة  بلبل  ،،الراح الراح   أسبابأسباب  ل لل ل  السالب السالب   المقلق المقلق   الحوادثالحوادث  منمن

سي السببببياسببببي   الحياةالحياة  منمن  خرجخرج  قدقد  --المزعجاتالمزعجات سيا سبابهوأسبببببابه  العلمالعلم  عنعن  ددعُ عُ وبَ وبَ   ،،بال لي بال لي   ال شرقالمشببببرق  بينبين  ماما  عدَ عدَ بُ بُ   وأ   الم

 ..والمغربوالمغرب

  العلمالعلم  تخص  تخص    مسائلمسائل  يفيف  ف ارف اراألاألوو  راءراءاآلاآل  بعَض بعَض   ف تبف تب  ،،الجديدةالجديدة  الصُح   الصُح     بواسط بواسط   ال تاب ال تاب   إلىإلى  عادعاد  ثمَّ ثمَّ 

نون  منمن  ثائرةُ ثائرةُ   وثارتوثارت  دين،دين،الجام  الجام    لبعضلبعض  ذلكذلك  ققيرُ يرُ   فلمفلم  ،،والدينوالدين نونيحسبببب  س  صطياداالصببببطياد  يح   وقاموقام  الع ر،الع ر،  الماءالماء  يفيف  اال

  لمواجهلمواجه  وإينوإين»»  يقول:يقول:  ذلكذلك  ويفويف  عليهم،عليهم،  وردَّ وردَّ   الشيخالشيخ  فواجههمفواجههم  ،،ههعنعن  الناسالناس  ونونيصد  يصد    الشيخالشيخ  وجهوجه  يفيف  دعاهتمدعاهتم



  د د تجر  تجر    عنعن  بالرغمبالرغم  الحقالحق  علىعلى  أينأين  أعتقدُ أعتقدُ   دمُت دمُت   ماما  كانواكانوا  كيفماكيفما  لوجهلوجه  ااوجه  وجه    ومجاهبتهمومجاهبتهم  صدماهتمصببببدماهتم  ل لِّ ل لِّ 

ساع  إالإال  هذههذه  والحال والحال   محاربتهممحاربتهم  يفيف  أناأنا  وماوما  ..الخصمانالخصمان  هاهايعدّ يعدّ   ةةعدَّ عدَّ   كلكل  منمن ساعك   وماوما  سالح،سالح،  بغيربغير  الهيجاالهيجا  إلىإلى  ك

 ..««عرضينعرضينمُ مُ   غيرغير  الحقِّ الحقِّ   عنعن  مواموااادد  ماما  أحسنأحسن  هيهي  بالتيبالتي  إالإال  أجادلهمأجادلهم

ر  وه ذاوه بذا رقرَّ شيخالشببببيخ  قرَّ ستقراراالسببببتقرار  ال عدموعبدم  الوطنالوطن  أرضأرض  يفيف  اال ته  يفيف  وانطلقوانطلق  الحجاز،الحجباز،  إلىإلى  الرجوعالرجوع  و تهخط   خط

صالحي اإلصبببالحي  ضهمبعضبببهم  يح ييح ي  حيثحيث  أجلها،أجلها،  منمن  جاءجاء  كانكان  التيالتي  اإل سالنأرسبببالن  ش يبشببب يب  أنَّ أنَّ   بع شارأشبببار  منمن  هوهو  أر   عليهعليه  أ

صالحي اإلصبببالحي   الدعوةالدعوة  وبثِّ وبثِّ   الجزائري الجزائري   األم األم   بعثبعث  أجلأجل  منمن  الجزائرالجزائر  إلىإلى  بالذهاببالذهاب ستقرَّ اسبببتقرَّ   أنهأنه  ويحتملويحتمل  هبا،هبا،  اإل   ا

ضعَ الوضببعَ   عاينعاين  بعدمابعدما شركالشببرك  أوحالأوحال  يفيف  غارق   غارق     وجدهاوجدها  حيثحيث  الجزائر،الجزائر،  إليهإليه  آلتآلت  الذ الذ   الو   يفيف  ضائع   ضببائع     والبدع،والبدع،  ال

ضالالت،والضببببالالت،  الخرافاتالخرافات  متاهاتمتاهات ستعَمرينمسببببتعَمرين  الجزائريِّينالجزائريِّين  ووجدووجد  وال    عدو  عدو    طر طر   منمن  م
 
 صببببليبي
 
شم،غاشببببم،  صليبي   غا

يََّتها  األم األم   جهلجهل  استغّلوااستغّلوا  الذينالذين  الطرقي الطرقي   أربابأرباب  طر طر   منمن  ومسَتعَبدينومسَتعَبدين يََّتهاوأمَّ  ..وأمَّ

ع  وقدوقد  كالسهم،كالسهم،  وانطلقوانطلق  والتعليم،والتعليم،  الدعوةالدعوة  مضمارَ مضمارَ   سلكسلك  حتىحتى  أمورهأموره  وانتظمتوانتظمت  الشيخالشيخ  استقرَّ استقرَّ   وماوما عتنوَّ   تنوَّ

شاطهنشببباطه ،  ن
ّ
،التعليمي
ّ
سبببهم  وكانوكان  للطلب ،للطلب ،  الت وينالت وين  مجالسمجالس  منهامنها  ف انف ان  الطبقات،الطبقات،  لجميعلجميع  شامالشبببامال  وكانوكان  التعليمي سهميدرِّ   يدرِّ

  للعام للعام   والتذكيروالتذكير  الوعظالوعظ  مجالسمجالس  منهامنها  وكانوكان  النحو،النحو،  يفيف  ""الندىالندى  قطرقطر""وو  البالغ ،البالغ ،  يفيف  ""الم نونالم نون  الجوهرالجوهر""

ساجدمسببباجد  يفيف  يلقيهايلقيها  كانكان  التيالتي ضوعموضبببوع  وكانوكان  المنطق ،المنطق ،  م سهتدريسبببه  مو سير،التفسبببير،  تدري شيخالشبببيخ  لهله  اختاراختار  وقدوقد  التف سيرتفسبببير""  ال   تف

شيخللشبببيخ  ""المنارالمنار شيدرشبببيد  محمدمحمد  لل ضا،رضبببا،  ر س  كماكما  ر سدرَّ ضاأيضبببا  درَّ سيرةَ السبببيرةَ   أي سالمي ،اإلسبببالمي ،  والعقيدةَ والعقيدةَ   النبوي النبوي   ال   منهامنها  وكانوكان  اإل

ي   المجالسالمجالس ي األدب ن ""  يفيف  األدب ن جني بايليك  جني بايليكال    الحوارالحوار  يجر يجر   كانكان  أينأين  ""ال
ّ
 األدبي
ّ
ا  األدبي يًّ ايوم يًّ نه،  أنواعهأنواعه  شتىشببببتى  يفيف  يوم نه،وألوا   وألوا

 ..وغيرهموغيرهم  خليف خليف   آلآل  العيدالعيد  ومحمدومحمد  العمود العمود   األميناألمين  أمثالأمثال  ومثقفونومثقفون  أدباءأدباء  ويحضرهويحضره

ضاأيضببببا  أنهأنه  كماكما سباتالمناسبببببات  يغتنميغتنم  كانكان  أي   التوحيدالتوحيد  إلىإلى  الناسالناس  لدعوةلدعوة  كالوالئمكالوالئم  الناسالناس  فيهافيها  يجتمعيجتمع  التيالتي  المنا

ن ،  القرآنالقرآن  إلىإلى  الرجوعالرجوع  وإلىوإلى سن ،والسبببب ته،  ذاعذاع  حتىحتى  المجاورة،المجاورة،  المناطقالمناطق  إلىإلى  الرحل الرحل   عنعن  يغفليغفل  ولمولم  وال ته،صببببي   صي

شرتوانتشببببرت بان  منطق منطق   يفيف  دعوتهدعوته  وانت بانالزي ها،  الزي ها،كلِّ ا  بذلكبذلك  ف علنف علن  كلِّ ب  احر ب  ا  حر اضببببروسبببب  س    والخرافيينوالخرافيين  الطرقيينالطرقيين  علىعلى  ضرو

ون  كانواكانوا  الذينالذين  والجامدينوالجامدين ونيتغذَّ  ..األم األم   جهلجهل  منمن  يتغذَّ



فها  اعتقالهاعتقاله  إلىإلى  الفرنسي الفرنسي   السلط السلط   سارعتسارعت  حتىحتى  صيتهصيته  وذاعوذاع  نشاطهنشاطه  انتشرانتشر  إنإن  وماوما   فهالتخو    يفيف  فلبثفلبث  منه،منه،  لتخو 

ج  ثمثم  شهرين،شهرين،  قراب قراب   السجنالسجن جأفر   ..الوجهاءالوجهاء  وبعضوبعض  أخوالهأخواله  وساط وساط   بعدبعد  سبيلهسبيله  وخلِّيوخلِّي  عنهعنه  أفر 

ا  --اهللاهلل  رحمهرحمه--  كانكان  فقدفقد  ال تاب ،ال تاب ،  الدعوي الدعوي   الشيخالشيخ  أنشط أنشط   ومنومن احريص    وكانوكان  الصح ،الصح ،  يفيف  ال تاب ال تاب   علىعلى  حريص 

   العملالعمل  يفيف  يرىيرى
ِّ
 الصبحفي
ِّ
صحفي   األخيرةاألخيرة  األعصراألعصبر  يفيف  الجرائدالجرائد  إنإن»»  يقول:يقول:  ذلكذلك  ويفويف  األم ،األم ،  هنض هنضب   يفيف  األكرباألكرب  الدورالدور  ال

ض هنضبب   مبدأمبدأ  هيهي شعوب،الشببعوب،  هن صالاتصببال  يفيف  المتينالمتين  والحبلوالحبل  رقيها،رقيها،  يفيف  القو القو   والعاملوالعامل  ال سببوالسبببب  أفرادها،أفرادها،  ات   األولاألول  وال

مها،  يفيف مها،تقد  صحاف والصببحاف   تقد  س المدرسبب   هيهي  وال سيارةالسببيارة  المدر صقعالمصببقع  الخطيبالخطيب  وهيوهي  البليغ،البليغ،  والواعظوالواعظ  ال   العريانالعريان  والنذيروالنذير  الم

سلال سببل  لذو لذو  ضعي الضببعي   سالحسببالح  وهيوهي  والبطال ،والبطال ،  ال  صرةونصببرة  القو ،القو ،  ضدّ ضببدّ   ال صرناصببر  الال  منمن  ون   الحقالحق  ت خذت خذ  وهيوهي  له،له،  نا

 ..««وعدلوعدل  حقحق  قضي قضي   كلكل  عنعن  القديرالقدير  المحاميالمحامي  وهيوهي  تخطيه،تخطيه،  فالفال  الغرضالغرض  وترميوترمي  وتعطيه،وتعطيه،

صح الصببببح   بعضبعض  يفيف  ال تاب ال تاب   بدأبدأ  الجزائرالجزائر  إلىإلى  جاءجاء  إنإن  ماما  لذلكلذلك سي التونسببببي   ال ا  التون انظر    يفيف  وجدهوجده  الذ الذ   للفراغللفراغ  نظر 

،  الميدانالميدان
ّ
،الصحفي
ّ
  م،م،18311831  سن سن   يفيف  ""الصحراءالصحراء  صدىصدى  جريدةجريدة""  ببس رةببس رة  جماعتهجماعته  معمع  باالشرتاكباالشرتاك  أسسأسس  ثمثم  الصحفي

س  ثمثم سأسَّ ق   مددمدد  يفيف  صدورهاصدورها  واستمرَّ واستمرَّ   م،م،18311831  عامعام  ""اإلصالحاإلصالح""  جريدةجريدة  أسَّ ق متفرَّ  ..مم18191819  سن سن   إلىإلى  متفرَّ

ش أنشببب   ولماولما شارك ،للمشبببارك ،  دعاهدعاه  ""المنتقدالمنتقد""  جريدةجريدة  باديسباديس  ابنابن  أن ا  يت خر،يت خر،  ولمولم  نداءهنداءه  فلبَّىفلبَّى  للم اولمَّ سبببت  ولمَّ ستت سبببَّ سَّ   ت 

شهابالشبببهاب"" سبَّاقينالسببببَّاقين  منمن  العقبيالعقبي  كانكان  بعدهابعدها  ""ال شرفنشبببر  دعوهتا،دعوهتا،  تلبي تلبي   إلىإلى  ال ة  مقاالتهمقاالته  فن ةالحارَّ صائدهوقصبببائده  الحارَّ   المثيرةالمثيرة  وق

صالحاإلصببببالح  فلكفلك  يفيف  غالباغالبا  تدورتدور  التيالتي ص تُوصبببب   كانتكانت  التيالتي  المقاالتالمقاالت  تلكتلك  العقائد ،العقائد ،  اإل   الناري ؛الناري ؛  بالمقاالتبالمقاالت  تُو

م  كانتكانت  ألهناألهنا مهتد  ا  الطرقيَّ الطرقيَّ   ضالالتضبببالالت  صروحصبببروح  هتد  اصبببرح  ا،  صرح  ا،صبببرح  ش وت شببب   صرح  صراطالصبببراط  عنعن  انحرافهاانحرافها  عنعن  وت    ال

 ..الدينالدين  جوهرجوهر  ومخالفتهاومخالفتها  المستقيمالمستقيم

  شهرةشهرة  كانتكانت  مم18311831  سن سن   جويلي جويلي   يفيف  العاصم العاصم   الجزائرالجزائر  يفيف  الرتقيالرتقي  ناد ناد   فيهفيه  ت سست سس  الذ الذ   الوقتالوقت  ويفويف

صلفاتصببببل  اآلفاق،اآلفاق،  اخرتقت  اخرتقت    قدقد  العقبيالعقبي ا  لي ونلي ون  الناد الناد   أهلأهل  بهبه  فات شرف امشببببرف  شاطالنشبببباط  علىعلى  م ا  خطيب اخطيب ا  فيهفيه  الن اومدرسبببب  س    ومدر

ا، شد  ا،ومر شد  صم ،  إلىإلى  --  اهللاهلل  رحمهرحمه--  وانتقلوانتقل  عرضهم،عرضهم،  فقب لفقب ل  ومر صم ،العا   ولمولم  م،م،18381838  عامعام  الرتقيالرتقي  بناد بناد   والتحقوالتحق  العا

ا  ي ني ن ي  اخاف ي  يه  خاف يهعل شرنشببببر  أهمي أهمي   عل صالحواإلصببببالح  الدعوةالدعوة  ن م   يفيف  واإل عاصبببب صم ال رت  كله،كله،  القطرالقطر  علىعلى  ذلكذلك  وأثروأثر  العا رتوقدِّ   وقدِّ



ضراتهمحاضببببراته ضراتمحاضببببرات  بخمسبخمس  الناد الناد   هبذاهبذا  محا سبوع،األسبببببوع،  يفيف  محا ضاف   إضبببباف     األ   كانكان  التيالتي  والندواتوالندوات  الحلقاتالحلقات  إلىإلى  إ

ناد ،  جماع جماع   معمع  آلخرآلخر  حينحين  منمن  يعقدهايعقدها ناد ،ال   المدنالمدن  إلىإلى  األحياناألحيان  بعضبعض  يفيف  ينظِّمهاينظِّمها  كانكان  التيالتي  والرحالتوالرحالت  ال

 ..الجزائرالجزائر  عمال عمال   منمن  المجاورةالمجاورة

شاطهنشبباطه  ي ني ن  ولمولم    ن
 
 التعليمي
 
ا  التعليمي امقتصببر  صر  ا  يلقييلقي  كانكان  بلبل  فق ،فق ،  الناد الناد   علىعلى  مقت ادروسبب  س  سيرالتفسببير  يفيف  درو سجدالمسببجد  يفيف  التف   الم

صرعصبببر  وبعدوبعد  الجمع ،الجمع ،  صالةصبببالة  بعدبعد  الجديدالجديد شاطاتهنشببباطاته  ومنومن  ..أحدأحد  كلكل  ع صم :العاصبببم :  يفيف  ن شرافهإشبببرافه  العا س مدرسبب   علىعلى  إ   مدر

ُس   اإلسالمي ،اإلسالمي ،  الشبيب الشبيب  ُس وترؤ   ..الموحدينالموحدين  شبابشباب  منظم منظم   إنشاءإنشاء  إلىإلى  ودَعاودَعا  اإلسالمي ،اإلسالمي ،  الخيري الخيري   الجمعي الجمعي   وترؤ 

شيخللشببببيخ  أنأن  كماكما ا  لل اأيضبببب  ض  ا  أي ادور  ا  دور  ابارز  سلمين،المسببببلمين،  العلماءالعلماء  جمعي جمعي   يفيف  بارز    يفيف  ولدتولدت  الجمعي الجمعي   ف رةف رة  أنأن  فمعفمع  الم

شيخالشببيخ  التقىالتقى  عندماعندما  المنورةالمنورة  المدين المدين  شيخوالشببيخ  باديسباديس  ابنابن  ال شيخالشببيخ  أنأن  إالإال  م،م،18101810  عامعام  هناكهناك  اإلبراهيمياإلبراهيمي  وال   ال

د  ممنممن  كانكان  العقبيالعقبي دمهَّ   أكتوبرأكتوبر  يفيف  ذلكذلك  فعلفعل  منمن  أولأول  ي وني ون  ربماربما  بلبل  الجرائد،الجرائد،  صفحاتصببفحات  عربعرب  إليهاإليها  ودعاودعا  لهالها  مهَّ

شيخالشبببيخ  كانكان  وقدوقد  ،،""المنتقدالمنتقد""  جريدةجريدة  يفيف  مم18311831  سن سبببن  ضرحضبببر  ممنممن  ال سنطين قسبببنطين   اجتماعاجتماع  ح   الذ الذ   مم18391839  عامعام  ق

ضروحضبببر  ..""الروادالرواد  اجتماعاجتماع""  الدين:الدين:  خيرخير  محمدمحمد  سماهسبببماه سيالت سبببيسبببي  المجلسالمجلس  وح سي   الرتقي،الرتقي،  ناد ناد   يفيف  للجمعي للجمعي   الت 

سها  أعضاءأعضاء  ضمنضمن  وانتخبوانتخب سهامجل   عمال عمال   يفيف  الجمعي الجمعي   ممثِّلممثِّل  كانكان  كماكما  العام،العام،  ال اتبال اتب  نائبنائب  وُعيِّنوُعيِّن  اإلدار ،اإلدار ،  مجل

  ،،""الصراطالصراط""  ثمثم  ،،""الشريع الشريع ""  ثمثم  ،،""السن السن ""  جرائدهاجرائدها  تحريرتحرير  رئاس رئاس   الجمعي الجمعي   ظلظل  يفيف  تولىتولى  وكذلكوكذلك  ..الجزائرالجزائر

 ..مم18011801  سبتمربسبتمرب  0303  يفيف  الصادرالصادر  9090  العددالعدد  إلىإلى  األولاألول  عددهاعددها  منمن  ""البصائرالبصائر""  جريدةجريدة  ثمثم

 الماكرة:الماكرة:  الفرنسيةالفرنسية  المؤامرةالمؤامرة

ة  بعدبعد ةمدَّ ة  العربي العربي   المدارسالمدارس  كثرتكثرت  حيثحيث  دعوته،دعوته،  نتائجنتائج  ظهرتظهرت  الشيخالشيخ  نشاطنشاط  منمن  مدَّ ةالحرَّ   عمال عمال   مدنمدن  يفيف  الحرَّ

صاروصبببار  الجزائر،الجزائر، ك  و كتمسببب  س  صم العاصبببم   يفيف  بالدينبالدين  الناسالناس  تم ا  العا اأمر  ا،  أمر  ا،ظاهر  سروالميسبببر  الخمرالخمر  شربشبببرب  الناسالناس  فهجرفهجر  ظاهر    والمي

ها،ومواطنهبا، عدبعبد  اهللاهلل  بيوتبيوت  إلىإلى  أكثرهمأكثرهم  ورجعورجع  ومواطن ت  أنأن  ب َلتخلبَ صارواوصببببباروا  منهم،منهم،  خ حافظونيحبافظون  و صلواتالصببببلوات  علىعلى  ي   ال

  بعلمهبعلمه  العقبيالعقبي  وتم نوتم ن  وخزعبالهتم،وخزعبالهتم،  الطرقي الطرقي   خرافاتخرافات  عنعن  منهممنهم  كثيركثير  وتخلَّىوتخلَّى  الشيخ،الشيخ،  لدروسلدروس  ومالزمينومالزمين



سلوبهوأسببببلوبه صدقوصببببدق  وأ   الثقاف الثقاف   المثقفينالمثقفين  طبقاتطبقات  فيهافيها  بمابما  المجتمع،المجتمع،  طبقاتطبقات  كلكل  إليهإليه  يجلبيجلب  أنأن  منمن  لهجتهلهجته  و

 ..وغيرهموغيرهم  وأطباءوأطباء  محامينمحامين  منمن  الفرنسي الفرنسي 

صبحوا  حيثحيث  وخارجها،وخارجها،  الجزائرالجزائر  يفيف  المستعمرينالمستعمرين  قلققلق  النتائجالنتائج  هذههذه  أثارتأثارت  وقدوقد صبحواأ   خطر  خطر    مصدرَ مصدرَ   يرونهيرونه  أ

سا،  كيانكيان  علىعلى  كبير  كبير   سا،فرن سي   الجرائدالجرائد  إحدىإحدى  وصفتهوصفته  حتىحتى  فرن سي الفرن ب:بببببب:  الفرن   الشيخالشيخ  معمع  فسل وافسل وا  ،،""الجديدالجديد  النبيالنبي""  ب

سقاطهإسبببقاطه  بغرضبغرض  شتَّىشبببتَّى  سبالسببببال ضرب  وضبببرب    إ ض  حيثحيث  اإلغراء؛اإلغراء؛  سبيلسببببيل  أّولهاأّولها  ف انف ان  دعوته،دعوته،  و ضُعر  صُب منصبببُب   عليهعليه  ُعر    من

ا  ي وني ون  َأنَأن  وآثروآثر  فَرَفضفَرَفض  اإلفتاء،اإلفتاء، اعالم  ا  عالم  احرًّ  ..وم انوم ان  زمانزمان  كلِّ كلِّ   يفيف  بهبه  ويصدعويصدع  بالحقِّ بالحقِّ   يجهريجهر  حرًّ

صدروا  أنأن  خططهمخططهم  ومنومن صدرواأ شور  أ شورالمن ضي  المن ضيالقا ساجد  بغلقبغلق  القا ساجدالم سميين،  غيرغير  وجهوجه  يفيف  الم سميين،الر   1010  يفيف  وذلكوذلك  الر

خ  يقوليقول  م،م،18001800  سن سببن   فربايرفرباير خالمنرِّ سمالقاسببم  أبوأبو  المنرِّ   شهرشببهر  إلىإلى  )فرباير()فرباير(  منهمنه  3131  ويفويف»»  ::--اهللاهلل  رحمهرحمه--  اهللاهلل  سعدسببعد  القا

صم بالعاصبببم   عنيف عنيف   مظاهراتمظاهرات  جرتجرت  مارسمارس شيخالشبببيخ  منعمنع  ضدَّ ضبببدَّ   بالعا سهدرسبببه  إلقاءإلقاء  منمن  العقبيالعقبي  ال   الجديد،الجديد،  الجامعالجامع  يفيف  در

ل لوتدخ  شنونالشبببنون  يفيف  الح وم الح وم   وتدخ  ستعملتاسبببتعملت  وقدوقد  الديني ،الديني ،  ال سلطاتالسبببلطات  ا شرط الشبببرط   قواتقوات  ال سنيغاليينالسبببنيغاليين  والرماةوالرماة  ال   ال

ص وقنّاصبب  سلطاتالسببلطات  وعدتوعدت  حتىحتى  المظاهراتالمظاهرات  هتدأهتدأ  ولمولم  منهم،منهم،  كثيراكثيرا  واعتقلتواعتقلت  المتظاهرين،المتظاهرين،  ضدَّ ضببدَّ   إفريقي إفريقي   وقنّا   ال

سماحبالسببماح ستئنا باسببتئنا   للعقبيللعقبي  بال سهدروسببه  با ستقاالتاسببتقاالت  وبعدوبعد  ..درو   المحّلي المحّلي   المجالسالمجالس  يفيف  والعاملينوالعاملين  للنوابللنواب  جماعي جماعي   ا

سيدالسببيد  قامقام  مم18001800  يوليويوليو  يفيف   مدين مدين   واليوالي  قرارقرار  إلغاءإلغاء  منهامنها  القرارات،القرارات،  بعضبعض  بمراجع بمراجع   العامالعام  الحاكمالحاكم  ""كاردكارد""  ال

  واصلواصل  فإنهفإنه  ليحبطه،ليحبطه،  والوال  --اهللاهلل  رحمهرحمه--  الشيخالشيخ  ليعيقليعيق  القرارالقرار  ذلكذلك  ي ني ن  فلمفلم  ..««العقبيالعقبي  الشيخالشيخ  ضدَّ ضدَّ   الجزائرالجزائر

ا امجاهد   ..الشدائدالشدائد  يفيف  معهمعه  ويقفونويقفون  وتشجيعهموتشجيعهم  بمساندهتمبمساندهتم  يحوطونهيحوطونه  الذينالذين  الرجالالرجال  وجدوجد  حيثحيث  وداعي اوداعي ا  مجاهد 

ضمَّ انضبببمَّ   ولماولما شيخالشبببيخ  ان سالمياإلسبببالمي  المنتمرالمنتمر  إلىإلى  ال   فيهفيه  ولعبولعب  واإلبراهيميواإلبراهيمي  باديسباديس  ابنابن  معمع18001800  سن سبببن   يفيف  اإل

ا ادور  ا  دور  ابارز    الشيخالشيخ  الرسميالرسمي  المفتيالمفتي  مقتلمقتل  منامرةمنامرة  فحي تفحي ت  منَتهاه،منَتهاه،  الفرنسي الفرنسي   اإلدارةاإلدارة  إلىإلى  بالنسب بالنسب   األمراألمر  بلغبلغ  بارز 

وا  العقبي،العقبي،  الشيخالشيخ  وإسقاطوإسقاط  المنتمرالمنتمر  مسعىمسعى  إلحباطإلحباط  كحول؛كحول؛ وافدس  ذ  قَتله،قَتله،  منمن  لهله  فدس  ذونفَّ   أوت،أوت،  33  يوميوم  جريمتهجريمته  ونفَّ

شيخالشبببيخ  أنَّ أنَّ   وادَّعىوادَّعى ضبببه  منمن  هوهو  العقبيالعقبي  ال ضهحرَّ ل  الرتكي،الرتكي،  عبَّاسعبَّاس  صاحبهصببباحبه  معمع  قتلهقتله  علىعلى  حرَّ لفاعُتق    ورفيقه،ورفيقه،  العقبيالعقبي  فاعُتق 

عت  الجماهيرالجماهير  فاحتشدتفاحتشدت  أوت،أوت،  99  يوميوم  السجنالسجن  يفيف  هبماهبما  وُزجَّ وُزجَّ  عتوتجمَّ ا  تلقائيًّاتلقائيًّا  وتجمَّ ااحتجاج  شيخ  اعتقالاعتقال  علىعلى  احتجاج  شيخال   ال



صاحب ه،وصبباحب ه، ه  أنأن  لواللوال  عمياءعمياء  فتن ٌ فتن ٌ   تحُدثتحُدث  ف ادتف ادت  و هتوجَّ دم   يواجهوايواجهوا  ب نب ن  العلماءالعلماء  إليهاإليها  توجَّ دم الصببَّ صَّ صرببالصببرب  ال   والتزاموالتزام  بال

س ين ،والسبببب ين ،  الهدوءالهدوء شيخالشببببيخ  قالقال  الناس،الناس،  فامتثلفامتثل  وال شيرالبشببببير  ال شل  فشببببل    أولأول  هذاهذا  وكانوكان»»  اإلبراهيمي:اإلبراهيمي:  الب   للم يدةللم يدة  ف

  قابلقابل  أنأن  بعدبعد  تصريحات هتصريحات ه  عنعن  تراجعتراجع  الجاينالجاين  إنإن  ثمثم  بلياليها،بلياليها،  أيامأيام  ستَّ ستَّ   السجنالسجن  يفيف  الشيخالشيخ  فقضيفقضي  ..««ومدبِّريهاومدبِّريها

شيخ،الشببببيخ، ضعوُوضببببع  عنه،عنه،  فُ فرجفُ فرج  به،به،  عالق عالق   لهله  ت ونت ون  أنأن  وأن روأن ر  ال ي   معمع  المراقب المراقب   تحتتحت  وُو ي إم ان   عندعند  التوقي التوقي   إم ان

ت  حيثحيث  سنوات،سنوات،  ثالثثالث  بعدبعد  إالإال  القضي القضي   يفيف  المح م المح م   تفصلتفصل  لملم  ثمثم  ..الضرورةالضرورة تتمَّ   وصاحبهوصاحبه  العقبيالعقبي  تربئ تربئ   تمَّ

 ..هنائيًّاهنائيًّا

ضحالواضبببح  األثراألثر  المنامرةالمنامرة  لتلكلتلك  كانكان  وقدوقد سحبانسبببحب  الذ الذ   المنتمرالمنتمر  علىعلى  الوا سيينالسبببياسبببيين  بعضبعض  ان سيا   وأماوأما  منه،منه،  ال

شيخوالشببيخ  الجمعي الجمعي    التفا   التفا     زيادةزيادة  يفيف  ااسبب  سبببب    الحدثالحدث  هذاهذا  يفيف  ننيرويرو  كانواكانوا  بلبل  ا،ا،بتات  بتات    ذلكذلك  فيهمفيهم  ررينثِّ ينثِّ   فلمفلم  العقبيالعقبي  وال

صداهاوصبببداها  شهرهتاشبببهرهتا  منمن  وزادتوزادت  معها،معها،  وتعاطفهموتعاطفهم  الجمعي الجمعي   حولحول  الناسالناس   اإلماماإلمام  قالقال  وخارجها،وخارجها،  الجزائرالجزائر  يفيف  و

ش رالشبببب ر  هباهبا  يقوميقوم  الال  عظيم   عظيم     نعم   نعم     حقيقتهاحقيقتها  يفيف  كانتكانت  ول نهاول نها»»  باديس:باديس:  ابنابن   ااثابت  ثابت    ظلَّ ظلَّ   فإنهفإنه  العقبيالعقبي  وكذلكوكذلك  ..««ال

ضعُ يضبعُ   ولمولم  رريتغيَّ يتغيَّ   لملم شيخالشبيخ  قالقال   ، ،ي شيرالبشبير  ال ستاذاألسبتاذ  علىعلى  الحادث الحادث   هذههذه  آثارآثار  ومنومن»»  اإلبراهيمي:اإلبراهيمي:  الب   أهناأهنا  العقبيالعقبي  األ

سمهباسببببمه  طارتطارت سعتووسببببعت  ،،مطارمطار  كلكل  با شهرةالشببببهرة  دائرةدائرة  لهله  وو ا  اعتقالهاعتقاله  يوميوم  وكانوكان  ،،البحارالبحار  وراءوراء  فيمافيما  حتىحتى  ال ايوم    يوم 

عتاجتمعببت يهفيببه  اجتم عاض،واالمتعبباض،  األلماأللم  علىعلى  القلوبالقلوب  ف كانوكبان  واالمت جهخروجبه  يوميوم  و ا  خرو ايومب  م  عتاجتمعببت  يو يهفيببه  اجتم   علىعلى  النفوسالنفوس  ف

 ..««والسروروالسرور  االبتهاجاالبتهاج

 عليه:عليه:  العلماءالعلماء  ثناءثناء

 ..««الدينيالديني  اإلصالحاإلصالح  داعي داعي   الصالح،الصالح،  السلفيالسلفي  العالم العالم »»  الزواو :الزواو :  يعلىيعلى  أبوأبو  الشيخالشيخ  فيهفيه  قالقال  --11

شيخالشبببيخ  فيهفيه  قالقالوو  --33 سن السبببن   سي سبببي   يايا  أيدكأيدكوو  اهللاهلل  حياكحياك»»  باديس:باديس:  ابنابن  ال   اهللاهلل  وجازاكوجازاك  ،،الموّحدينالموّحدين  وعلموعلم  ال

سنأحسببببن سكنفسببببك  عنعن  الجزاءالجزاء  أح سلفيّ السببببلفيّ   إخوانكإخوانك  وعنوعن  دينكدينك  وعنوعن  نف صلحينالمصببببلحين  ينينال   يفيف  معكمعك  ناناكل  كل    نحننحن  هاها  ،،الم

 ..««وباهللوباهلل  هللهلل  وننازركوننازرك  ،،مباهلتكمباهلتك  ونباهلونباهل  ،،دعوتكدعوتك  ندعوندعو  ،،ااواحد  واحد    ااصفًّ صفًّ   موقفكموقفك



ا  وقالوقال اأيض    إلىإلى  سفرهمسفرهم  أثناءأثناء  للحجازللحجاز  العقبيالعقبي  حنينحنين  يص يص   وهووهو  ووطنه،ووطنه،  دينهدينه  أجلأجل  منمن  تضحيَتهتضحيَته  مبيِّن امبيِّن ا  أيض 

سالمياإلسببالمي  المنتمرالمنتمر  وفدوفد  ضمنضببمن  باريسباريس سفين السببفين   متنمتن  علىعلى  وهموهم  مم18001800  سن سببن   يفيف  اإل   فلمافلما»»  قائال:قائال:  تقّلهمتقّلهم  التيالتي  ال

سفين السبببفين   ترنَّحتترنَّحت سيمالنسبببيم  وهّب وهّب   األمواج،األمواج،  علىعلى  ال    هبَّ هبَّ   العليل،العليل،  الن
 
 العقبي
 
شاعرالشببباعر  العقبي شنِّ يشبببنِّ   وأخذوأخذ  رقدته،رقدته،  منمن  ال   ي

سماعناأسببببماعنا شعاره،ب شببببعاره،  أ   وهاجوهاج  والثالث ،والثالث ،  البيتينالبيتين  ويرتجلويرتجل  أخرى،أخرى،  والنجدي والنجدي   مرة،مرة،  الحجازي الحجازي   بنغمتهبنغمته  ويطربناويطربنا  ب 

شوُق الشبببوُق   بالرجلبالرجل ة،  إلىإلى  إالإال  هباهبا  سارسبببار  لمالما  الباخرةالباخرة  قيادةَ قيادةَ   ملكملك  فلوفلو  الحجاز،الحجاز،  إلىإلى  ال ة،جدَّ   ذلكذلك  يحِمليحِمل  رجًل رجًل   وإنوإن  جدَّ

شوَ  الشووووَ   ه  ال صبرويصوووبر  يكبُِتهيكبُِته  ثمَّ ثمَّ   للحجازللحجاز  كلَّهكلَّ ى  لرجل  لرجل    ومظالِِمهاومظالِِمها  وويلتهاوويلتها  الجزائرِ الجزائرِ   بلءبلء  علىعلى  وي ىضوووح    سبيلسوووبيل  يفيف  ضح 

   «.«.تضحيةتضحية  أيَّ أيَّ   الجزائرالجزائر

ا:  وقالوقال ا:أيضببب  ض  حيح  العلمالعلم  ذهنهذهنه  يفيف  يتمثَّليتمثَّل  الال  الذ الذ   ذاذا  منمن»»  أي حيحالصبببَّ صَّ راح   الطاهر،الطاهر،  والعقلوالعقل  ال راح والصبببَّ صَّ   الحّق الحّق   يفيف  وال

رام  صَّ رام وال صَّ ين،  يفيف  وال ين،الدِّ ّسنّ   والّتحّققوالّتحّقق  الدِّ ّسنّ بال ّشّدة  بال ّشّدةوال شرة  يفيف  والطِّيب والطِّيب   البدع ،البدع ،  علىعلى  وال شرةالع  دق  الع  صِّ دقوال صِّ حب   يفيف  وال ص  حب ال ص    إذاإذا  ال

   األستاذُ األستاذُ   ُذك رَ ُذك رَ 
 
 الُعقبي
 
 «.«.الُعقبي

شيخالشببببيخ  وقالوقال  --00 شيرالبشببببير  ال صفه:وصببببفه:  يفيف  اإلبراهيمياإلبراهيمي  الب --الجمعي الجمعي   أ :أ :--  لهديهالهديها  الممثلينالممثلين  أكربأكرب  منمن  هوهو»»  و

سيرهتاوسبببيرهتا صالحاإلصبببالح  عالمعالم  يفيف  صيت اصبببيت ا  رجالهارجالها  أبعدأبعد  هوهو  بلبل  بدعوهتا،بدعوهتا،  والقائمينوالقائمين  و   يفيف  صوت اصبببوت ا  وأعالهموأعالهم  الديني،الديني،  اإل

اال    ُخل قُخل ق  وإنماوإنما  ......إليهإليه  الدعوةالدعوة اال  قوَّ ا  للحّق،للحّق،  قوَّ ار  اأمَّ ار  اء    بالمعرو ،بالمعرو ،  أمَّ اء  هنَّ ا  المن ر،المن ر،  عنعن  هنَّ اف  اوقَّ اف    وإنَّ وإنَّ   دينه،دينه،  حدودحدود  عندعند  وقَّ

َته َتهشدَّ  ..««سبيلهسبيله  يفيف  يق يق   بمنبمن  المباالةالمباالة  وعدموعدم  فيه،فيه،  المداراةالمداراة  وعدمَ وعدمَ   الحقالحق  بيانَ بيانَ   تعدوتعدو  الال  الحقالحق  يفيف  شدَّ

شيخالشببببيخ  وقالوقال  --11   يفيف  الثامنالثامن  العددالعدد  حملحمل  إذإذ  القرى،القرى،  علىعلى  فطمَّ فطمَّ   الواد الواد   أتىأتى  ول نول ن»»  الميلي:الميلي:  المباركالمبارك  ال

  الشيخالشيخ  المصلحينالمصلحين  وخطيبوخطيب  اإلصالحاإلصالح  داعي داعي   اهللاهلل  يفيف  لألخلألخ  ""الخالصالخالص  الدينالدين  إلىإلى""  ::قصيدةقصيدة  المشرقالمشرق  نحرهنحره

سه،أنفاسببببه،  يفيف  اهللاهلل  أمدأمد  العقبيالعقبي  الطيبالطيب صيدةالقصببببيدة  تلكتلك  ف انتف انت  أنفا ساتالمقدسببببات  هي لهي ل  يفيف  منثرةمنثرة  المعولالمعول  أولأول  الق   المقد

  إالإال  الطرقي الطرقي   انفعالانفعال  منمن  عنهاعنها  حدثحدث  ماما  ومبلغومبلغ  الجراءةالجراءة  منمن  القصيدةالقصيدة  هذههذه  تحملهتحمله  ماما  مبلغمبلغ  يعلميعلم  والوال  الطرقي ،الطرقي ،

 «.«.الوجودالوجود  يفيف  خراف خراف   ل لل ل  والتقديسوالتقديس  الجمودالجمود  يفيف  وحالتهوحالته  فيهفيه  نشرتنشرت  الذ الذ   العصرالعصر  عر عر   منمن



ستاذاألسبببتاذ»»  زكريا:زكريا:  مفد مفد   فيهفيه  وقالوقال  --11 شيخالشبببيخ  الجديدة،الجديدة،  الجزائرالجزائر  أبوأبو  العالم ،العالم ،  األكرباألكرب  األ   الطيبالطيب  سيد سبببيد   ال

    ..««العقبيالعقبي

ا  خطيب اخطيب ا  كانكان»»  المدين:المدين:  توفيقتوفيق  أحمدأحمد  وقالوقال  --00 امصبببقع  صقع  صوت،الصبببوت،  عاليعالي  الجماهير،الجماهير،  خطباءخطباء  منمن  م   سريعسبببريع  ال

بارة،العببارة،  حادَّ حبادَّ   ال الم،ال الم، نهعواهنبه  علىعلى  القولالقول  يطلقيطلق  الع يبترتيبب  دوندون  جامح،جبامح،  كجوادكجواد  عواه م مقبدمب   أوأو  ترت قد يبتبويبب  أوأو  م   أوأو  تبو

ضوعهوموضبببوعه  خاتم ،خاتم ، ل  ومو لالمفضبببَّ ضَّ صايفالصبببايف  الدينالدين  هوهو  المف س ونسببب   الطرقي ،الطرقي ،  ومحارب ومحارب   النقي،النقي،  ال   والدعوةوالدعوة  خرافاهتا،خرافاهتا،  ون

 «.«.ومْحقهاومْحقها  لمحاربتهالمحاربتها  السافرةالسافرة

شيخالشببببيخ  فيهفيه  وقالوقال  --11 ا--  الجزائر الجزائر   جابرجابر  ب رب ر  أبوأبو  ال امبالغ  شيخالشببببيخ  دروسدروس»»  ::--مبالغ    عرَفت  عرَفت    ماما  العقبيالعقبي  الطيِّبالطيِّب  ال

 ..««كالعقبيكالعقبي  بعالمبعالم  الوجودالوجود  يفيف  عينٌ عينٌ   اكتحَلتاكتحَلت  والوال  نظيَرها،نظيَرها،  الدنياالدنيا

 «.«.العقبيالعقبي  الطيبالطيب  الشيخالشيخ  النبيلالنبيل  الداعي الداعي   السلفيالسلفي  األستاذاألستاذ»»  الهاللي:الهاللي:  الدينالدين  تقيتقي  محمدمحمد  الشيخالشيخ  وقالوقال  --99

ه  --88 هوعدَّ سالنأرسبببالن  ش يبشببب يب  البيانالبيان  أميرأمير  وعدَّ   فالميليفالميلي»»  قال:قال:  حيثحيث  الجزائر،الجزائر،  يفيف  األدبياألدبي  العرشالعرش  حَمل حَمل   أحدَ أحدَ   أر

 «.«.األربع األربع   الجزائر الجزائر   األدباألدب  عرشعرش  حمل ُ حمل ُ   والزاهر والزاهر   والعقبيوالعقبي  باديسباديس  وابنوابن

 ::آثارهآثاره

شيخالشببببيخ  ُعر ُعر  شاطهبنشبببباطه  العقبيالعقبي  ال صحاف ،الصببببحاف ،  مجالمجال  يفيف  بن اال    قلمهقلمه  ف انف ان  ال يَّ اال  سبببب   جريدةجريدة  يفيف  مقاالتهمقاالته  ب ثرةب ثرة  سيَّ

 ..الجزائريينالجزائريين  المسلمينالمسلمين  العلماءالعلماء  لجمعي لجمعي   التابعَتينالتابعَتين  ""البصائرالبصائر""وو  ""الشهابالشهاب""

 ..مجلداتمجلدات  يفيف  لجاءتلجاءت  وُجمعتوُجمعت  ُتُتبِّعتُتُتبِّعت  لولو  م توب ،م توب ،  كثيرةكثيرة  آثاراآثارا  --اهللاهلل  رحمهرحمه--  تركترك  وقدوقد

ا  آثارهآثاره  ومنومن اأيضببب  ض  ون  الال  الذينالذين  تالميذهتالميذه  أي ونيعد  ،  يعد  ،كثرة  صالح؛اإلصبببالح؛  ودعاةودعاة  العلماءالعلماء  منمن  وكانوكان  برزبرز  منمن  ومنهمومنهم  كثرة    اإل

شيخكالشبببيخ شيخوالشبببيخ  م(،م(،18111811  )ت:)ت:  الدراجيالدراجي  بنبن  فرحاتفرحات  كال س ر البسببب ر   بنبن  عمرعمر  وال شاعروالشببباعر  م(،م(،18091809  )ت:)ت:  الب   وال

 ..م(م(33193319  )ت:)ت:  الجزائر الجزائر   جابرجابر  ب رب ر  أبوأبو  والشيخوالشيخ  م(،م(،18181818  )ت:)ت:  خليف خليف   آلآل  العيدالعيد  محمدمحمد

 وفاته:وفاته:



شيخالشببيخ  مرضمرض  مم18101810  سن سببن   بعدبعد ضع  ،وضببع  ،  ال صيبأصببيب  قدقد  وكانوكان  و س ر السبب ر   بمرضبمرض  أ   الفراشالفراش  ألزمهألزمه  الذ الذ   ال

شاطاتهنشباطاته  تركترك  علىعلى  وأجربهوأجربه  م،م،18191819  عامعام ضهمرضبه  ويفويف  ..ن صىأوصبى  هذاهذا  مر صيَّ وصبيَّ   أو شتدَّ اشبتدَّ   و   وهيوهي  عليها،عليها،  اإللحاحاإللحاح  يفيف  ا

ا  جنازتهجنازته  تشيَّعتشيَّع  أنأن  بدبد  الال  أنهأنه اتشييع    التجهيزالتجهيز  حالحال  القرآنالقرآن  قراءةقراءة  والوال  الربدة،الربدة،  قراءةقراءة  والوال  جهر ،جهر ،  ذكرذكر  دوندون  سنِّيًّا،سنِّيًّا،  تشييع 

 ..بعدهبعده  أوأو  الدفنالدفن  قبلقبل  بت بينهبت بينه  ينذنينذن  الال  وأنوأن  الدفن،الدفن،  حينحين  أوأو

يِّعت  م،م،18011801  سن سببببن   ما ما 3131  يفيف  --اهللاهلل  رحمهرحمه--  وتويفوتويف يِّعتوشببببُ شُ ا  جنازتهجنازته  و اتشببببييع  شييع  ا،  ت يًّ ا،سببببنّ يًّ   مقربةمقربة  يفيف  وُدفنوُدفن  سنّ

  خمس خمس   قراب قراب   الوقتالوقت  ذلكذلك  يفيف  الجرائدالجرائد  حسبحسب  حضرهاحضرها  مهيب ،مهيب ،  جنازةجنازة  وكانتوكانت  حميدو،حميدو،  بالرايسبالرايس  ""ميرامارميرامار""

 ..شخصشخص  آال آال 

 اإلصلحية:اإلصلحية:  كلماتهكلماته  منمن

 ::--اهللاهلل  رحمهرحمه--  الشيخالشيخ  يقوليقول  --11

نَادْ   غوٌث غوٌث   أنتأنت  قطببٌب قطببٌب   أنتأنت أغثأغث  القبببر:القبببر:  صاحبصاحب  أنبباد أنبباد   الال نَادْ وس   وس 

ببا بباقائم  ا  أوأو  قائم  اقاعببد   وارتبدادْ وارتبدادْ   شببركٌ شببركٌ   عنببد عنببد   ذاذا  إنإن  ببببهببببه  أدعببوأدعببو  قاعببد 

 بالعببادْ بالعببادْ   رؤو رؤو   الخلبقالخلبق  خالبقخالبق سببوىسببوى  أدعببوأدعببو  والوال  أناديبببهأناديبببه  الال

 أراْد؟!أراْد؟!  اهللاهلل  مببامببا  يدفببببعيدفببببع  أحببدٌ أحببدٌ  وهلوهل  الحسنىالحسنى  أسماؤهأسماؤه  لببهلببه  مبنمبن

ببا ببامخلص   وحادْ وحادْ   زاغزاغ  منمن  أمببرَ أمببرَ   الال  أمببَرهأمببَره  ممتثببال  ممتثببال    لبببهلبببه  دينيديني  مخلص 

شدأشببببد  منمن  --اهللاهلل  رحمهرحمه--  وكانوكان  --33 ا  الجمعي الجمعي   رجالرجال  أ احرصبببب  ص  سننالسببببنن  اتباعاتباع  علىعلى  حر   ومنومن  البدع،البدع،  عنعن  وهني اوهني ا  ال

صولاألصببببول رها  كانكان  التيالتي  األ رهايقرِّ   شرعهشببببرعه  بمابما  إالإال  لهله  عبادُتناعبادُتنا  ت ونت ون  الال  وأنوأن  وحده،وحده،  اهللاهلل  إالإال  نعبدنعبد  الال  أنأن»»  ويعيدها:ويعيدها:  يقرِّ

ها  ..««عندهعنده  منمن  وجاءوجاء هاومن تدع  كلكل  محاجَّ محاجَّ   منطلقمنطلق  هيهي  التيالتي  الدينالدين  كمالكمال  قاعدةقاعدة  ومن تدعمب ل  مب لمبدِّ نا  وقالوقال  ..مبدِّ نامبيِّ   أنأن  مبيِّ

  لنفسهلنفسه  يشرعيشرع  أنأن  كانكان  منمن  ل ائنل ائن  فليسفليس  وحدهوحده  هللهلل  التشريعالتشريع  كانكان  وإذاوإذا»»  شرعه:شرعه:  يفيف  تعالىتعالى  هللهلل  مضاهاةمضاهاة  االبتداعاالبتداع

سهنفسببه  لغيرلغير  أوأو صدهمقاصببده  كانتكانت  مهمامهما  اهلل،اهلل،  بهبه  ي ذني ذن  لملم  ماما  الدينالدين  منمن  نف شريع،التشببريع،  هذاهذا  يفيف  مقا   ابتغاءابتغاء  منمن  ادَّعىادَّعى  ومهماومهما  الت



سيل ووسببيل   قرب قرب  سن ؛حسببن ؛  أحدهمأحدهم  ني ني   ت ونت ون  أنأن  المبتدعينالمبتدعين  هنالءهنالء  ينفعينفع  الال  أنهأنه  بينبين  ثمثم  ..««وو   كانتكانت  مهمامهما  الني الني   ألنألن»»  ح

 ..««األشياءاألشياء  حقائقحقائق  منمن  تغيرتغير  الال  حسن حسن 

ا  --اهللاهلل  رحمهرحمه--  وقالوقال  --00 ث  ث امتحدِّ  الط رق:الط رق:  أربابأرباب  عنعن  متحدِّ

 عنقاعنقا  لهله  أمالأمال  ماالماال  رأىرأى  ماما  إذاإذا بزعمهبزعمه  الوليالولي  األتقىاألتقى  وشيخهموشيخهم

 شقاشقا  كيسهكيسه  منمن  أوالهأواله  نالهناله  متىمتى  ومرامهومرامه  سنلهسنله  أقصىأقصى  وذلكوذلك

 محَقامحَقا  وأموالهموأموالهم  ربيربي  سيمحقهمسيمحقهم  ويلهمويلهم  الدراهمالدراهم  عبادعباد  أولئكأولئك

صالحاإلصببببالح  يفيف  منهجهمنهجه  اامبين  مبين    وقالوقال  --11 ا  اإل ث  اومتحدِّ ث  صالحإصببببالح  أهمي أهمي   عنعن  ومتحدِّ   وأوالهوأواله  مهم  مهم    كلكل  وأهمّ وأهمّ »»  ::العقيدةالعقيدة  إ

س ل مسبب ل   عندناعندنا  بالتقديمبالتقديم صحيحها،تصببحيحها،  علىعلى  وال الموال الم  العقائدالعقائد  م صالحإصببالح  فالفال  ت صحيحها،بتصببحيحها،  إالإال  صالحصببالح  والوال  إ   فقدفقد  بت

  نتيج نتيج   كلهاكلها  واألعمالواألعمال  ،،الخاص الخاص   لبعضلبعض  حتىحتى  منهمنه  العدوىالعدوى  وسرتوسرت  ،،بالعام بالعام   أضرَّ أضرَّ   ماما  أمرهاأمرها  منمن  الناُس الناُس   أفسدأفسد

  ،،««بالنياتبالنيات  األعمالاألعمال  إنماإنما»»  ت:ت:المخلوقاالمخلوقا  أشر أشر   قولقول  وحسبناوحسبنا  بفسادها،بفسادها،  وتفسدوتفسد  ،،بصالحهابصالحها  تصلحتصلح  ؛؛العقائدالعقائد

شارهبامشببببارهبا  يفيف  متباين متباين   ،،عقائدهاعقائدها  يفيف  مختلف مختلف   دامتدامت  ماما  أف ارهاأف ارها  وتوحيدوتوحيد  األم األم   كلم كلم   جمعجمع  المم نالمم ن  منمن  وليسوليس   م

 ..««بينهمبينهم  أل أل   اهللاهلل  ول نول ن  ،،قلوهبمقلوهبم  بينبين  فتفتألَّ ألَّ   ماما  ااجميع  جميع    األرضاألرض  يفيف  ماما  أنفقتأنفقت  ولوولو  وأهوائها،وأهوائها،

 معتقده:معتقده:  مبيِّنامبيِّنا  --اهللاهلل  رحمهرحمه--  وقالوقال  --11

 الفنادالفناد  يحو يحو   ماما  منيمني  غيغيتتيبيب  ****  معتقد معتقد   عنعن  السائلالسائل  أيهاأيها

   لستلست  إننيإنني
 
 ببدعي
 
   ****  والوال  ببدعي

 
 خارجي
 
 العنادالعناد  طوُل طوُل   ههدأبُ دأبُ   خارجي

 هادهادوو  وو    اانجد  نجد    األرضاألرض  فتعم  فتعم    ****  أقوامهأقوامه  يفيف  البدع َ البدع َ   حدثحدثيُ يُ 

 زيادزياد  أوأو  زيدٌ زيدٌ   الناسالناس  يقوليقول  ماما  ****  دينهدينه  يفيف  يرتضييرتضي  ننممَّ ممَّ   لسُت لسُت 

 ادادوعوع  تابتاب  إذاإذا  إالإال  عمال  عمال    ****  بدع بدع   ذ ذ   منمن  اهللاهلل  يرضىيرضى  ليسليس

 الرشادالرشاد  طرقطرق  يفيف  بالحقبالحق  صدعواصدعوا  ****  األلىاأللى  هنجهنج  بعبعمتّ متّ   أناأنا  بلبل



 استناداستناد  ذاكذاك  علىعلى  إالإال  ليلي  ليسليس  ****  قلتهقلته  فيمافيما  القرآنُ القرآنُ   تيتيحجَّ حجَّ 

 والعتادوالعتاد  سالحيسالحي  وهووهو  عديتعديت  ****  الورىالورى  خيرخير  سنهسنه  ماما  وكذاوكذا

 الجهادالجهاد  ذاكذاك  علىعلى  مش ورمش ور  أجرأجر  ****  وليولي  اهللاهلل  إلىإلى  أدعوأدعو  وبذاوبذا

 الودادالوداد  بلهبله  ش ركمش ركم  أبتغيأبتغي  ****  الالوو  األجراألجر  أس لأس ل  الال  من ممن م

   واعتقاد واعتقاد   ****  المصطفىالمصطفى  النبيالنبي  شرعشرع  مذهبيمذهبي
 
 سلفي
 
 داددادَس َس   ذوذو  سلفي

 واجتهادواجتهاد  بحثبحث  ال ونال ون  شنونشنون  يفيف  ****  ونظرونظر  وف روف ر  علمعلم  تيتيخطَّ خطَّ 

 ابتعادابتعاد  الال  قربقرب  مشربمشرب  مشربيمشربي  ****  واحدواحد  عند عند   الحقالحق  وطريقوطريق

 

   محمدمحمد  نبينانبينا  علىعلى  وباركوبارك  وسلموسلم  اهللاهلل  وصلىوصلى

   وصحبهوصحبه  آلهآله  وعلىوعلى

 أجمعينأجمعين


