جهود الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز رمحه هللا
يف نصرة الثورة اجلزائرية

إعداد  :بالل عدار

نشر يف جملة اإلصالح السنة احلادية عشرة ،العدد السادس واخلمسون ،رمضان/شوال 1438هـ ،املوافق لـ
ماي/جوان 2017م.

يعترب اجلهاد يف سبيل هللا ذروة سنَام اإلسالم ،والَّذين يبيِّنون أحكامه ِّ
ويفصلون آدابه هم العلماء ،كما
َ
أن هلم دورا كبريا يف ِّ
َّ
حث املسلمني على اجلهاد وحتريضهم عليه ،ملا هلم من ثقة كبرية عند النَّاس،
ً ً
وكلمة مسموعة وأتثري بليغ.
وجهاد الشَّعب اجلز ِّ
ائري ِّ
َّقي يف الفرتة ما بني [1374-1382ه]
األب َّ
ضد االستعمار الفرنسي الش ِّ
املوافق1954-1962[ :م] كان مضرب املثل يف الشَّجاعة والبطولة ،وبذل النَّفس والنَّفيس ،وقد
اسعا يف الشَّرق ويف الغرب ،تضامنت دول عربية عديدة مع الشَّعب اجلزائري ،وقامت
القى صدى و ً
مبساعدته ،وتفاوتت تلك الدُّول يف تقدمي الدَّعم للجزائريِّنيِّ ،
ومن تلكم الدُّول السبَّاقة ملساندة القضيَّة
السعودية ،كما كانت َّأول دولة تقوم بتقدمي
الرعيَّة ،اململكة العربيَّة ُّ
الراعي و َّ
اجلزائريَّة ،وشارك يف ذلك َّ
اسرتدت اجلزائر استقالهلا [.]1
استمر ذلك الدَّعم إىل أن َّ
املساعدات املاديَّة ،و َّ
وبعد ،فهذا مقال استللته من ٍ
مهمة حول
يتضمن واثئق َّ
يسر هللا مجعهَّ -
فصل ضمن حبث واثئقي َّ -
ضد االستعمار الفرنسي الغاشم [،]2
األمة اجلزائريَّة َّ
السعوديَّة يف نصرة جهاد َّ
جهود اململكة العربيَّة ُّ
أمرا.
وذلك استجاب ًة لرغبة أحد مشاخيي الفضالء ممَّن رغبته تعترب ً

وضمن الفصل الـمشار إليه ،بيا ٌن لثمرةٍ من الثَّمرات اليانعة للتَّواصل العلمي األخوي بني علماء اجلزائر
أيضا -بيا ٌن لبعض اجلهود املباركة
وعلماء اململكة ،وهي :اإلسهام يف نصرة القضيَّة اجلزائريَّة ،وضمنه ً -
يف هذا اجملال لكو ٍ
حممد البشري اإلبراهيمي،
السلفيَّة األعالم ،منهم :الشَّيخ َّ
كبة من علماء الدَّعوة َّ
حممد األمني
حممد بن إبراهيم آل الشَّيخ ،والشَّيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ،والشَّيخ َّ
والشَّيخ َّ
حممد انصر ِّ
الدين األلباين ،والشَّيخ عبد
السعدي ،والشَّيخ َّ
الرمحن ابن انصر َّ
الشَّنقيطي ،والشَّيخ عبد َّ
العزيز ابن صاحل ،والشَّيخ عبد احملسن بن محد العبَّاد ،والشَّيخ زيد بن فياض ،والشَّيخ عطيَّة سامل،
رحم هللا اجلميع.
عامة والقضيَّة
ويف َمجمع تلك املآثر ون مش ِّر تلك املفاخر ،إبر ٌاز جلهود العلماء يف نصرة قضااي املسلمني َّ
خاصة ،وردٌّ لبعض مجيلهم ،وإحياء لذكرهم ،ولفت ِّ
خاصة إذا
نظر َمن خفي عليه فضلهمَّ ،
اجلزائريَّة َّ

كانت تعترب يف عداد املنسيَّات أو كانت من الـمغيَّبات ،ويف احلديث« :الَ يَ ْش ُكر هللاَ َم ْن الَ يَ ْش ُك ُر
اس» ،واقتصرت يف هذا املقال على إبراز مآثر َعلَم من هؤالء األعالم ،أطبق النَّاس على َسعة
الن َ
علمه وكبري فضله وعظيم نفعه لإلسالم واملسلمني ،أال وهو :مساحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن

عبد هللا بن ابز رمحه هللا ،مفيت عام اململكة ورئيس هيئة كبار العلماء فيها [ ،]3والَّذي كانت له
مواقف م ِّ
شرفة يف نصرة القضيَّة اجلزائريَّة.
فمن تلك اجلهود املباركة اليت يسر هللا الوقوف عليها:
السعودي
عموما والشَّعب ُّ
أوالً :كتابة مساحته رمحه هللا لعدَّة مقاالت يف اجلرائد ،يدعو املسلمني ً
خصوصا إىل دعم اجملاهدين اجلزائريِّني ،ويستنهض مهمهم لذلك.
ً

ماداي للجزائر ،ومجعه للتَّربُّعات.
اثنيًا :تربُّع مساحته رمحه هللا ا
يسر هللا الوقوف على ثالث منها:
َّأما ما يتَّصل مبوضوع املقاالت ،فقد َّ
املنورة ،عدد ،)1027(:واتريخ1381/7/28(:هـ) [.]4
املقال األول :نشر يف جريدة املدينة َّ

املنورة ،عدد ( ،)1041واتريخ1381/9/18(:هـ) []5
والثاين :نشر يف جريدة املدينة َّ
والثالث :كتاب بعث به مساحته بتاريخ1377/7/22(:ه ـ) إىل رئيس حترير صحيفة اليمامة []6
أما املقال األول :فقد نشره ابسم رائسة اجلامعة اإلسالميَّة [ ،]7حيث كان انئبًا لرئيسها  :مساحة
مطول ،مؤثِّر جداا يف النُّفوسَّ ،بني فيه رمحه هللا
الشَّيخ َّ
حممد ابن إبراهيم آل الشيخ ،وهو مقال َّ
وبني حماوالت الفرنسيِّني إخراج
وحشيَّة االستعمار ،والويالت الَّيت يقاسيها منه الشَّعب اجلزائريَّ ،

كرا يف ِّ
وجوب مساعدهتم على ِّ
كل ذلك األدلَّة الشَّرعيَّة،
أكد
اجلزائريِّني من دينهم ،و َّ
َ
كل مستطيع ،ذا ً
داعيًا هللا يف آخره أن ينصر اجلزائريِّني ويهزم الفرنسيِّني.

وأما املقال الثاين :فهي فتوى نشرها حول جواز إعطاء اجملاهدين اجلزائريِّني َّ
الزكاة ،مبيِّنًا األدلَّة
وذاكرا َّ
أن جهاد اجلزائريِّني جهاد شرعي.
الشَّرعيَّة على ذلكً ،

وأما املقال الثالث :فقد كتبه تعقيبًا على مقال ألحد الكتَّاب ،والَّذي دعا فيه جلعل يوم اخلامس

فبني مساحته رمحه هللا َّ
أن ذلك من البِّدع ،مثَّ دعا فيه األغنياء ملساعدة
عيدا قَوميااَّ ،
عشر من شعبان ً

اجلزائر ،ودعا للجزائريِّني ابلنَّصر والتَّمكني.
وإىل املقاالت الثالث:
املقال األول:

بسم هللا الرمحن الرحيم
نداء من رائسة اجلامعة اإلسالمية إىل اجلزائريِّني.
املنورة هتيب إبخواننا املسلمني يف ِّ
« َّ
وخاصة يف هذه
كل مكان،
َّ
إن رائسة اجلامعة اإلسالميَّة ابملدينة َّ
الرخاء واالطمئنان ما مل يكن متوفًِّرا لغريها يف كثري من
اململكة ،الَّيت أفاء هللا عليها من نعمة اليسر و َّ
أحناء العامل.

َّإَّنا هتيب ابجلميع أن يسرعوا مبَ ِّد يد املعونة إىل إخواَّنم يف ِّ
الدين من أبناء اجلزائر ،الَّذين أذاقهم
شَّت صنوف العذاب ،وحاول طيلة مدَّة حكمه لبالدهم أن خيرجهم من دينهم
احلكم الفرنسي الكافر َّ
الزيغ.
وعقيدهتم ،مبا غمر به بالدهم من مبادئ اإلحلاد و َّ
إن اجلزائريِّني إخوا ٌن لكم يف ِّ
الدينَّ ،
أيها املسلمون!َّ ..
وإَّنم جياهدون للتَّخلُّص من حكم كافر ملحد،
فإن مساعدهتم ومعاضدهتم واجبة على ِّ
وخاصة ابملالَّ ،
ولذلك َّ
فإن اجلهاد ابملال قد ورد
كل مستطيع،
َّ
يف أكثر اآلايت القرآنيَّة مقدَّما على اجلهاد ابلنَّفس ،كما يف قوله تعاىل ِّ ﴿ :
انف ُروا ِّخ َفافًا َوثَِّق ًاال
ً
يل ِّ
وج ِّ
اه ُدوا ِِّب َْم َوالِّ ُك ْم َوأَن ُف ِّس ُك ْم ِّيف َسبِّ ِّ
اَّلل ۚ ََٰذلِّ ُك ْم َخ ْي ٌر ل ُك ْم إِّن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ﴾ [سورة التوبة]،
ََ
يل ِّ
ِّ
اه ُدوا ِّيف َسبِّ ِّ
اَّلل ِِّب َْم َو ِّاِلِّ ْم َوأَنْ ُف ِّس ِّه ْم أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً ِّع ْن َد
اج ُروا َو َج َ
آمنُوا َو َه َ
ين َ
وقوله تعاىل  ﴿ :الذ َ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ك ُهم الْ َفائِّزو َن ي ب ِّشرُهم ربُّ ُهم بِّر ْمحَ ٍة ِّم ْنهُ وِّر ْ ٍ
َٰ ِّ
يم ُم ِّقي ٌم
ض َوان َو َجنات َِلُ ْم ف َيها نَع ٌ
َ
اَّلل ۚ َوأُولَئ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ
ِّ
ِّ
َخالِّ ِّد ِّ
يم ﴾ [سورة التوبة] ،وقوله تعاىل  ﴿ :إَِّّنَا ال ُْم ْؤِّمنُو َن
ين ف َيها أَبَ ًدا ۚ إِّن اَّللَ ع ْن َدهُ أ ْ
َج ٌر َعظ ٌ
َ
يل ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اه ُدوا ِِّب َْم َو ِّاِلِّ ْم َوأَن ُف ِّس ِّه ْم ِّيف َسبِّ ِّ
ك ُه ُم
اَّلل ۚ أُوَٰلَئِّ َ
آمنُوا ِّابَّلل َوَر ُسول ِّه ُُث ََلْ يَ ْرََتبُوا َو َج َ
ين َ
الذ َ
الص ِّادقُو َن ﴾ [سورة احلجرات] ،وقدَّم النَّفس يف آية واحدة ،وهي قوله تعاىل  ﴿ :إِّن اَّللَ ا ْشتَ َر َٰى
ِّ
ِّ
ني أَن ُف َس ُه ْم َوأ َْم َوا َِلُم ِِّبَن َِلُ ُم ا ْجلَنةَ ۚ ﴾ [التوبة.]111:
م َن ال ُْم ْؤمنِّ َ
فيا أيُّها املؤمن الكرمي! ..قد اشرتى هللا منك نفسك ومالك ،ووعدك على ذلك اجلنَّةِّ ،
فقدم من هذا
ِّ
املضطرين إىل عونك
املال -الَّذي هو مال هللا -ما ترضي به هللا ،وتنفع إخوانك احملاويج،

ومساعدتك ،تفز ابخللف الكثري واألجر اجلزيل ،وتساهم إبحسانك يف إنقاذ َّأمة عظيمة من املسلمني
ممَّا أصيبوا به من البؤس والعوز.
إن إخوانكم يف اجلزائر حباجة إىل ِّ
أي معونة تقدموََّّناَّ ،
أيُّها املسلمون!َّ ..
وإن كل واحد منَّا يستطيع
استَطَ ْعتُ ْم ﴾ [التغابن ،]16:وقال سبحانه
ذلك بقدر إمكانه وطاقته ،قال تعاىل  ﴿ :فَات ُقوا اَّللَ َما ْ
ِّ
ِّ
ِّ
َنف ُقوا ِِّما جعلَ ُكم ُّمستَ ْخلَ ِّف ِّ ِّ
َّلل ورسولِّ ِّه وأ ِّ
آمنُوا ِّمن ُك ْم َوأَن َف ُقوا
َ
ََ
ين َ
ني فيه ۚ فَالذ َ
ْ
وتعاىل  ﴿ :آمنُوا ِّاب َ َ ُ َ
ال َذرٍة َخ ْي ًرا يَ َرهُ َوَم ْن يَ ْع َم ْل
ي ﴾ [سورة احلديد] ،وقال تعاىل  ﴿ :فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِّمثْ َق َ
َِلُ ْم أ ْ
َج ٌر َكبِّ ٌ

ال َذرٍة َش ًّرا يَ َرهُ ﴾ [سورة الزلزلة] ،وأبشروا ابخللف واألجر ،كما يف قوله تعاىل َ ﴿ :وَما تُ َق ِّد ُموا
ِّمثْ َق َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
عز وجل ﴿ :
َج ًرا ۚ﴾ [املزمل ،]20:وقوله َّ
ألَن ُفس ُكم م ْن َخ ٍْي ََِّت ُدوهُ عن َد اَّلل ُه َو َخ ْي ًرا َوأَ ْعظَ َم أ ْ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
مجيعا نستنكر تلك
َوَما أَن َف ْقتُم من َش ْيء فَ ُه َو ُُيْل ُفهُ ۚ َو ُه َو َخ ْي ُر الر ِّازق َ
ني ﴾ [سورة سبأ] ،إنَّنا ً
ضد
األعمال الوحشيَّة املنافية للمبادئ اإلسالميَّة واألخالق اإلنسانيَّة الكرمية ،الَّيت تقوم هبا فرنسا َّ
البد من العمل الَّذي ِّ
حيقق ما نقول ،وذلك
أهل اجلزائر اجملاهدين ،ولكن هذا ال يكفي ،بل َّ

كل منَّا يستطيع أن يساهم يف هذا العمل من قليل أو كثري ،فإذا
ابملساعدة َّ
الفعالة إلخواننا ،و ُّ
اجتمعت مسامهتك مع مسامهة غريك ،صارت كبرية جمدية.
َّ
إن إخوانكم من الالَّجئني اجلزائريِّني ،ما بني أيتام صغار وشيوخ وعجزة وأرامل مات عائلوهم ،وهم
للصدقة ابلنُّقود،
يبلغون مئات األلوف نسمة حسب النَّشرات املعروفة للجميع ،وهم حمتاجون َّ
ب
َح ِّسنُوا ۚ إِّن اَّللَ ُُِّي ُّ
واملالبس ،وغري ذلك من أنواع املال ،فارمحوهم ،واعطفوا عليهمَ ﴿ ،وأ ْ
ِّ
ني ﴾ [سورة البقرة].
ال ُْم ْحسنِّ َ
أيُّها املسلمون!َّ ..
تذكروا َّ
أن هؤالء احملتاجني ليس هلم يف احلقيقة من يرعاهم من املخلوقني غريكم ،أنتم

إخواَّنم وأهل الشَّفقة عليهم ،فهل تنتظرون من الفرنسيِّني وإخواَّنم يف الكفر واإلحلاد ومعاداة اإلسالم

أن يساعدوهم ،أو أن ميسحوا جراحهم ،أو يواسوهم يف مصاهبم؟!
ويف احلديث [عن] رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « :وهللا ِّيف َعو ِّن ِّ
الع ْب ُد ِّيف َع ْو ِّن
الع ْبدَ ،ما َكا َن َ
ْ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ب ي وِّم ِّ
ِّ ِّ
ِّ
القيَ َام ِّة» []8
س هللا َعنْهُ ُك ْربَةً م ْن ُك َر ِّ َ ْ
س َع ْن ُم ْؤم ٍن ُك ْربَةً م ْن ُك َرب الدُّنْ يَا ،نَ ف َ
أَخيهَ ،وَم ْن نَف َ
وقال صلى هللا عليه وسلم« :من َكا َن ِّيف ح ِّ ِّ ِّ
اجتِّه» [ ،]9وقال صلى هللا
اجة أَخيهَ ،كا َن هللا ِّيف َح َ
َ َ
َْ
عليه وسلم« :ال م ْؤِّمن لِّلْم ْؤِّم ِّن َكالب ْن ي ِّ
ضا» ،وشبَّك بني أصابعه [ ،]10وقال صلى
ان يَ ُ
ضهُ بَ ْع ً
ش ُّد بَ ْع ُ
َُ
ُ ُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
نني ِّيف تَ واد ِّهم وتَ ر ُِّ
سد ،إِّ َذا ا ْشتَ َكى م ْنهُ
امح ِّه ْم َوتَ َعاطُف ِّه ْمَ ،ك َمثَ ِّل اجلَ َ
هللا عليه وسلمَ « :مثَ ُل ال ُم ْؤم َ َ ْ َ َ
ِّ ِّ
ِّ
َح ٍد إال
ُع ْ
ض ٌو ،تَ َد َ
س ِّد ِّابلس َه ِّر واحلُمى» [ ،]11وقال ً
أيضاَ « :ما م ْن ُك ْم م ْن أ َ
اعى لَهُ َسائ ُر اجلَ َ
ِّ
س بَ ْي نَهُ َوبَ ْي نَهُ تُ ْر ُُجَا ٌن ،فَ يَ نْظُُر َع ْن ََيينِّ ِّه فَال يَرى إال َما قَد َمَ ،ويَ ْنظُُر َع ْن ِشَالِّ ِّه فَالَ
َسيُ َكل ُمهُ هللا ،لَيْ َ

ِّ
اء َو ْج ِّه ِّه فَالَ يَ َرى إال الن َار ،فَات ُقوا الن َار َول َْو بِّ ِّش ِّق َتََْرة ،فَ َم ْن ََلْ ََِّي ْد
يَرى إال َما قَد َمَ ،ويَ ْنظُُر تلْ َق َ
فَبِّ َكلِّ َم ٍة طَيِّبَ ٍة» [.]12
الرسول صلى هللا عليه وسلم ت ُّ
زف
أيُّها املسلمون! ..هذه آايت القرآن تتلى عليكم ،وهذه أحاديث َّ
إىل مسامعكم ،فاتَّقوا هللا يف إخوانكم ،وأحسنوا إليهم ،وواسوهم مبا تستطيعونِّ ،
وحققوا ما أمر هللا به
الرتغيب فيه،
ورسوله ،من اجلهاد ،واإلحسان ابلعمل املثمر ،واملواساة الفعَّالة ،والتَّشجيع على ذلك ،و َّ
تنالوا من هللا األجر اجلزيل ،واخللف الكثري ،والعاقبة احلميدة.
ُّح والبخل ،وأن ِّ
وهللا املسؤول أن يوفِّق اجلميع ِّ
حيقق إلخواننا
لكل خري ،وأن يعيذان َّ
وإايكم من الش َّ
اجلزائريني النَّصر والعاقبة احلميدة ،وأن ي ِّنزل أبسه أبعدائه الكافرين ،إنَّه على ِّ
كل شيء قدير.

حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
وصلَّى هللا وسلَّم على عبده ورسوله َّ
انئب رئيس اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز»
***
وقد قامت البعثة اجلزائريِّة لدى اململكة بتعميم املقال املذكور ،وي ُّ
دل لذلك وثيقة َّزودين بصورة منها
موجهة من الشَّيخ العبَّاس احلسني [- ]13
أخي البحاثة مصطفى فوضيلي حفظه هللا وهي رسالة َّ
عمار اجلزائري []14
السعوديَّة  -إىل الشَّيخ عبد احلميد َّ
رئيس البعثة اجلزائريَّة لدى اململكة العربيَّة ُّ

األستاذ مبعهد إمام الدَّعوة العلمي ِّ
ابلرايض وذلك بتاريخ 1381/8/28( :ه ـ) املوافق :
(1962/2/3م) ،أي بعد نداء الشَّيخ ابن ابز ِّ -
املتقدم -بشهر ،وممَّا جاء يف ِّ
الرسالة:
عمار ،األستاذ مبعهد إمام الدَّعوة ،املوقَّر حفظه هللا
األخ الكرمي الشَّيخ عبد احلميد َّ
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
َّ

وبعد :اتَّصلت برسالتكم ،ومحدت هللا أن كنتم موفَّقني يف مسعاكم ،انجحني يف عملكم لبالدكم ...
وجهه فضيلة الشَّيخ عبد العزيز ابن ابز ،انئب رئيس
وسيصلكم من طرفنا منشور ابلنِّداء الَّذي َّ
مبجرد ما تتَّصلون به ...
املنورة لصاحل اجلزائر ،فقوموا بتوزيعه على َّ
التجار َّ
اجلامعة اإلسالميَّة ابملدينة َّ
املقال الثاين:
مساحة انئب رئيس اجلامعة اإلسالمية يفيت جبواز إخراج الزكاة إلخواننا اجلزائريِّني.
السالم على رسول هللا.
بسم هللا ،و َّ
الصالة و َّ
أمس احلاجة إىل التَّعضيد واملساعدة ،من َّ
أن اجملاهدين اجلزائريِّني يف ِّ
شك َّ
الزكاة وغريها،
َّأما بعد :فال َّ
وقد سبق أن نشران من مدَّة قريبة -كما ال خيفاكم -نداء من اجلامعة اإلسالميَّة ملساعدة اجملاهدين

ضد املستعمر الكافر الغاشم [ ،]15وأوضحنا هناك َّ
أن مساعدهتم
اجلزائريِّني على جهادهم الباسل َّ
ابملال من اجلهاد الَّذي أوجبه هللا على املسلمني وأمر به ،يف مثل قوله سبحانهِّ ﴿ :
انف ُروا ِّخ َفافًا
يل ِّ
وثَِّق ًاال وج ِّ
اه ُدوا ِِّب َْم َوالِّ ُك ْم َوأَن ُف ِّس ُك ْم ِّيف َسبِّ ِّ
اَّلل ۚ ََٰذلِّ ُك ْم َخ ْي ٌر ل ُك ْم إِّن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ﴾ ويف مثل
ََ
َ
اب أَلِّ ٍيم * تُ ْؤِّمنُو َن ِّاب ِّ
ِّ
َدلُّ ُك ْم َعلَى َِّتَ َارةٍ تُ ْن ِّجي ُك ْم ِّم ْن َع َذ ٍ
َّلل
آمنُوا َه ْل أ ُ
ين َ
قوله تعاىلََ ﴿ :ي أَيُّ َها الذ َ
يل ِّ
ورسولِّ ِّه وَُتَ ِّ
اه ُدو َن ِّيف َسبِّ ِّ
اَّلل ِِّب َْم َوالِّ ُك ْم َوأَنْ ُف ِّس ُك ْم َذلِّ ُك ْم َخ ْي ٌر لَ ُك ْم إِّ ْن ُكنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن * يَغْ ِّف ْر لَ ُك ْم
ََ ُ َ
ات ََتْ ِّري ِّمن ََتْتِّ َها األَنْ َهار ومساكِّن طَيِّبةً ِّيف جن ِّ
ذُنُوب ُكم وي ْد ِّخلْ ُكم جن ٍ
ك الْ َف ْوُز
ات َع ْد ٍن َذلِّ َ
َ
ُ ََ َ َ َ
ْ َ
َ ْ َُ
ْ
ِّ
الْع ِّظيم * وأُ ْخرى َُِّتبُّونَها نَ ِّ ِّ
ِّ
ني ﴾ [سورة الصف] ،ويف مثل
َ ْ
يب َوبَش ِّر ال ُْم ْؤمنِّ َ
ص ٌر م َن اَّلل َوفَ تْ ٌح قَ ِّر ٌ
َ ُ َ َ
َّب صلى هللا وعليه وسلم « :ج ِّ
اه ُدوا ال م ْش ِّركني ِِّبَموالِّ ُكم وأَنْ ُف ِّس ُكم وأَل ِّ
ْسنَتِّ ُك ْم» [،]16
قول الن ِّ
َ
َْ
ُ َ َْ ْ َ
الرتغيب فيه ومضاعفة أجر النَّفقة يف ذلك كثرية
واآلايت واألحاديث يف األمر ابجلهاد ابلنَّفس واملال و َّ
معلومة ،و َّأما ما سألتم عنه من صرف َّ
الزكاة فيهم؟
الزكاة فيهم من ِّ
فاجلواب :أنَّه ال أبس بذلك ،بل صرف َّ
املهمات ،ومن أفضل النَّفقات ،وقد
أهم َّ

اجتمع يف اجملاهدين اجلزائريِّني مقتضيان ي َس ِّوغان صرف َّ
الزكاة فيهم:

أحدمها :كوَّنم فقراء.
والثَّاين :كوَّنم جماهدين.
قسم هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي َّ
ات
الزكاة بني أصناف مثانية ،فقال تعاىل  ﴿ :إَِّّنَا الص َدقَ ُ
وقد َ
ِّ ِّ
يل ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الرقَ ِّ
ساكِّ ِّ
ني َعلَ ْي َها َوال ُْم َؤل َف ِّة قُ لُوبُ ُه ْم َوِّيف ِّ
ني َوِّيف َسبِّ ِّ
اَّلل َوابْ ِّن
اب َوالْغَ ِّارم َ
ني َوال َْعامل َ
للْ ُف َق َراء َوال َْم َ
يل ۚ فَ ِّري َ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
السبِّ ِّ
يم ﴾ [سورة التوبة] ،فأوضح -سبحانه وتعاىل -بنفسه
يم َحك ٌ
ض ًة م َن اَّلل ۚ َواَّللُ َعل ٌ

يستحق َّ
عزوجل -أصناف أهل َّ
الزكاة من غريه ،وهو احلكيم يف
الزكاة ،وهو العليم أبحوال عباده ،ومن
ُّ
األولني ،وداخلون يف ِّ
شرعه وقدره ،واجملاهدون اجلزائريُّون داخلون يف ِّ
املنوه
الصنفني َّ
السابع َّ
الصنف َّ
يل ِّ
عنه بقول هللا سبحانهَ ﴿ :وِّيف َسبِّ ِّ
اَّلل ﴾ ،واملراد به  :اجملاهدون من املسلمني ،وقد ثبت لدينا من
طرق كثرية فقر اجملاهدين اجلزائريِّني ،واتِّصافهم ابإلسالم واجلهاد الشَّرعيِّ ،
فمن أفضل اجلهاد،

الزكاة وغريهاَّ ،أما ما قد يشكل على الكثري من النَّاس يف نقل َّ
مساعدهتم ابملال و َّ
الزكاة من بلد إىل
شك َّ
الصواب :جواز ذلك إذا كان ملصلحة
بلد ،فال َّ
أن هذه املسألة مسألة خالف بني العلماء و َّ

أصح قول العلماء ،وقد ورد يف األدلَّة الشَّرعيَّة ما ُّ
يدل عليه
شرعيَّة وهو ُّ م

واملصلحة الشَّرعيَّة يف مساعدة اجملاهدين اجلزائريِّني من َّ
الزكاة ظاهرة ،ال ختفى على أحد عرف أحواهلم
وجهادهم ،ونسأل هللا أبمسائه احلسىن وصفاته العليا أن جيمع كلمة أمر املسلمني على ِّ
احلق واهلدى،
وأن يوفِّقهم جلهاد أعداء اإلسالم ،وأن يؤيِّد إخواننا اجملاهدين اجلزائريِّني بروح منه ،وأن يثبِّتهم على
ِّ
احلق ،وأن ينصرهم على ِّ
الصرب
عدوهم الغاشم الظَّامل ،وأن جيعل العاقبة احلميدة هلم ،وأن مينحهم َّ

حممد
والثَّبات واالستقامة ،إنَّه خري مسؤول وأكرم جميب ،وصلَّى هللا وسلَّم على عبده ورسوله سيِّدان َّ
وآله وصحبه.

املقال الثالث:
بسم هللا الرمحن الرحيم
من عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ،إىل حضرة األخ املكرم ،رئيس َترير صحيفة اليمامة ،وفقه
هللا ،آمني.
سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
نصه:
الصادرة يف عشرين رجب ،إبمضاء ،فَّت اخلليج العرب ،ما ُّ
بعده ،قرأت يف صحيفة اليمامة َّ
تقرر رمسياا أن يكون ( )15شعبان من ِّ
التربعات ،من أجل إخواننا
خالدا جلمع ُّ
« َّ
عيدا قومياا ً
كل عام ً
اجلزائريِّني ،وقوميَّتنا العربيَّة النَّامية» إىل آخره.

فاستغربت هذه التَّسمية ،ورأيت َّ
متعني ،وذلك أنَّه ليس للمسلمني
أن التَّنبيه على ما جيب حنوها َّ
عيدا ،وما سوى
األعياد الَّيت شرعها هللا لعباده ،كعيد األضحى ،واجلمعة ،وحنوها ،ممَّا مسَّاه الشَّارع ً
عيدا ،وال أن ِّ
عيدا ،ملا يف ذلك من خمالفة الشَّرع،
يسميه ً
ذلك ال جيوز ألحد من املسلمني أن يتَّخذه ً

وتشريع ٍ
أعياد مل أيذن هبا هللا ،ومشاهبة اجلاهليَّة يف أعيادها الَّيت هدمها اإلسالم ،وقد قال هللا تعاىل
منكرا على أهل البدع ﴿ :أ َْم َِلُم ُشرَكاء َشر ُعوا َِلُم ِّمن ِّ
الد ِّ
ين َما ََلْ ََيْ َذ ْن بِّ ِّه اَّللُ ﴾ [الشورى]21:
ْ ْ
ْ َ ُ َ
ً
َح َد َ ِّ
س ِّم ْنهُ ،فَ ُه َو َرٌد» [ ،]17وكون
َّب صلى هللا عليه وسلم َ « :م ْن أ ْ
وقال الن ُّ
ث يف أ َْم ِّرَان َه َذا َما ل َْي َ
ومنكراَّ ،
ألن االعتبار يف األشياء حبقائقها ال
الكاتب مسَّاهً :
عيدا قومياا ،ال خيرجه عن كونه بدعة ً

السكوت
أبمسائها ،فالبدعة بدعة ،واملنكر منكر ،وإن مسَّاها النَّاس أبمساء حسنة ،ونشر مثل هذا و ُّ
عنه ،يفضي إىل تعظيم هذا اليوم مبا مل يشرعه هللا ،ويفضي إىل إحداث بدع أخرى ،ويكفي أن يقال

موعدا أو وقتًا ملساعدة اجلزائر ،و ِّإين ألشكر الكاتب على مقصده احلسن ،وأدعو
يف اليوم  :إنَّه َّ
تقرر ً
مجيعا أن يسامهوا يف مساعدة إخواَّنم
له ابلتَّوفيق و َّ
السداد يف القول والفعل ،وأهيب ابألثرايء ً

اجلزائريِّني ،الَّذين هم يف ِّ
ضد املستعمر الظَّامل ،وأسأل هللا سبحانه
أمس احلاجة إىل املساعدة والتَّشجيع َّ

ِّ
مجيعا
أن ينصر دينه ،وخيذل أعداءه ،وأن يؤيَّد إخواننا اجلزائريِّني ،ويـثَّبت أقدامهم ،وأن يوفق املسلمني ً
ملساعدهتم ،والوقوف يف ِّ
ضد ِّ
عدو اجلميع الغاشم ،إنَّه مسيع قريب ،وأرجو نشر هذا الكتاب
صفهمَّ ،
السالم (1377/7/22هــ).
غراء ،للتَّنبيه والنَّصيحة ،وهللا يتوالَّكم و َّ
يف صحيفتكم ال َّ
***
انتهت املقاالت الثالث.

رسل من الشَّيخ
وعط ًفا على ما تقدَّم ،فقد أخربين أخي مصطفي فوضيلي أنَّه وقف على خطاب م َ

حممد الغسريي [ ،]18يَذكر فيه َّ
أن الشَّيخ ابن ابز وعظ
عمار اجلزائري إىل األستاذ َّ
عبد احلميد َّ
يتربعن للجزائر ،فجعلن ينزعن َّ
ويتربعن به [ ،]19وهذا
الذهب عن
النِّساء موعظة بليغة َّ
َّ
أيديهن َّ
حَّت َّ

ابلصحابيَّات.
اقتداء منه رمحه هللا ابلن ِّ
خرياَّ -
َّب صلى هللا عليه وسلم واقتداء منهن -جز َّ
اهن هللا ً
وأما ما يتصل بتربُّع مساحته رمحه هللا ماد ًَي للجزائر :ورود امسه ضمن قائمة من ِّ
املتربعني للجزائر،

املنورة بتاريخ 1381/8/19( :هـ) [ ،]20وقد تربَّع رمحه هللا مببلغ :
نشرت يف جريدة املدينة َّ

الدولة لنشر قوائم أمساء ِّ
املتربعني
كبريا  ،ووقتها عمدت َّ
( )1000رايل  ،ويعترب يف ذلك الوقت مبلغًا ً
يف اجلرائد ،كي يقتدي هبم النَّاس ،ويتنافسوا يف فعل اخلري [.]21

همة تتعلَّق هبذا املوضوعِّ ،
تبني َّ
أن مساحة الشَّيخ رمحه هللا كان جيمع األموال
وقد استوقفتين وثيقة م َّ
شك َّ
أن تلك األموال َّإما كانت تذهب جلمعيَّة
للشَّيخ العالَّمة البشري اإلبراهيمي رمحه هللا ،وال َّ
العلماء املسلمني اجلزائريِّني ،أو كانت تذهب للمجاهدين واملقصود واحد وهو دعم اجلزائر.
والوثيقة هي مراسلة لسماحته عام 1375هــ ،املوافق 1956م ،حول مبلغ مجعه وأرسله للشَّيخ
نصها [: ]22
العالَّمة البشري اإلبراهيمي ،هذا ُّ

بسم هللا الرمحن الرحيم
املكرم :علي بن ريس وفَّقه هللا
من عبد العزيز بن ابز ،إىل حضرة األخ َّ
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
َّ
حممد ابن إبراهيم الباز ،مبلغ  :ألفني ( )2000رايل ورق ،أرجو أن
وبعده  :يصلكم بيد حامله َّ

حممد البشري اإلبراهيمي اجلزائري ،وتفيدوان حتت هذا الكتاب بوصوهلا ،وذلك
تقيِّدوها عندكم للشَّيخ َّ
َّ
ألن األخ :سليمان بن عبد هللا الغنيم قد أخربان عن رغبة الشَّيخ املذكور يف تسليم ما حيصل له على
يدان لألخ سليمان ،وقد وافق سليمان املذكور على تسليم ذلك حمللِّه يف ِّ
الرايض ،ابرك هللا فيكم وفيه
السالم (1375/10/5هــ) ،ويصلكم خط لسليمان ،أرجو تعجيل إرساله إليه.
وهللا يتوالَّكم ،و َّ
مثَّ أجابه علي بن ريس ابجلواب التَّال:
حضرة احملرتم ،فضيلة الشَّيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ،املوقَّر حفظه هللا تعاىل ..
حممد بن إبراهيم الباز ألفني ( )2000رايل ورق،
بعد التحيَّة واالحرتام ،املوجب مرسلكم بيد َّ :
حممد البشري اإلبراهيمي اجلزائري ،وح ِّرر هذا للعِّلمم ،وذلك ابحلساب
اعتمدان أمركم يف قيدها للشَّيخ َّ
للشَّيخ املذكور مع سليمان العبد هللا الغنيم.
يف (1375/10/5ه ـ) علي بن ريس

جل وعال أن يغفر للشَّيخ عبد العزيز بن ابز ،وجلميع
هذا ما َّ
يسر هللا مجعه حول املوضوع ،أسأل هللا َّ
علماء املسلمني ،وأن جيزيه خري اجلزاء على ما قدَّم للجزائر ،وأن ينفع بعلمه اإلسالم واملسلمني ،وأن
حممد وعلى آله
ول ذلك والقادر عليه ،وهللا أعلم ،وصلَّى وسلَّم على نبيِّنا َّ
علي درجته يف عليِّني ،إنَّه ُّ
ي َ

وصحبه أمجعني.

=============================================
حممد خيضر رمحه هللا يف كلمة ألقاها خالل حفل استقبال َّأول ٍ
وفد جز ِّ
رمسي
ائري ِّ
[ :]1يقول اجملاهد َّ

يقوم بزايرة خارجيَّة بعد االستقالل « :واحلقيقة َّ
أن الغرض الَّذي جئنا من أجله للبالد العربيَّة بصفة

كل شيء ،توطيد العالقات يف ِّ
خاصة ،هو قبل ِّ
كل امليادين ،وأحب
عامة وهلذه اململكة الفتيَّة بصفة َّ
َّ
لعل ذلك جديد على مسامعكم،
أن أذكِّركم مبا كنَّا قد عقدان عليه العزم وحنن يف وسط ُّ
السجون ،و َّ
كنَّا عقدان العزم هناك على أن أنيت هلذه البالد العربيَّة األبيَّة ،ونزور إخوا ًان لنا ،لنشكرهم ِّ
ونعرب هلم
بقدومنا على االعرتاف ابجلميل ليس ابلنِّسبة لنا وحسب ،بل وابسم كافَّة إخواَّنم اجلزائريِّني حكوم ًة

ٍ
السنوات الثَّماين ،وهلذا ِّ
أكرر اثنية ،وأقول  :إنَّه ليس ابمسي
وشعبًا ،ملا قدَّموه من
مساعدات قيِّمة يف َّ

واسم الوفد نعرب عن ذلك ،ولكن ابسم احلكومة والشَّعبِّ ،
أكرر هذا الشُّكر اجلزيل إلخواننا العرب
السعودية ،ملا قدَّمته لنا من
كررت من قبل ،ويف الدَّرجة األوىل  :إلخواننا يف ُّ
كلَّهم بدون استثناء ،كما َّ
ويدونه ،وإن كانت ل كلمة هنا ،فأقول إرساء ِّ
مساعدات والتَّاريخ سيشهد هبذا كلَّهِّ ،
للحق والواقع :
ً

َّ
إن هذه البالد كانت من بني الشُّعوب العربيَّة السبَّاقة ملساندة احلركة التَّحريريَّة يف اجلزائر ،ومن األمانة
أن نذكر ابفتخار  :أن املساعدة املاليَّة األوىل الَّيت تسلَّمناها من إخواننا العرب يف عام (1955م)

كانت من هذه البالد ،وأبمر من جاللة امللك املعظَّم ،وكذلك ويف نفس العام كانت املبادرة من
إخواننا يف اململكة إلاثرة القضيَّة اجلزائريَّة يف األمم املتَّحدة ،وكانت البالد حكوم ًة وشعبًا يف ِّ
كل

مناسبة هي السبَّاقة ملا فيه اخلري واملساندة ألجل انتصار ِّ
احلق اجلزائريَّ ،أما عن دور الشَّعب فالشَّعب
هنا كثريا ما عرفناه يف اجلزائر ِّ
بشَّت ألواَّنا وصورها ،فكان أكثر الشُّعوب محاسة
يقدم لنا املساعدات َّ
ً
حَّت ِّ
نعرب عن شكران العميق إلخواننا ومن
للقضيَّة اجلزائريَّة ،ومن أجل هذا كلِّه بدأان نزور اململكةَّ ،
َمَتمعهم بنا صلة العروبة احلقَّة ِّ
املتأصلة»[ ،انظر تغطية تلك ِّ
الزايرة يف «جملَّة املنهل» عدد :رمضان
َ
(1382هـ يناير 1963م)].

الصفحة
وجاء يف «جريدة أم القرى» بتاريخ 1377/12/24هـ ،املوافق1958/7/11 :م على َّ
السعودية دار
الرئيسة اخلرب التَّال  :زار وفد جبهة التَّحرير الوطنيَّة اجلزائريَّة املنتدب إىل اململكة العربيَّة ُّ
َّ
يسر وفد جبهة التَّحرير الوطنيَّة اجلزائريَّة أن يعلن أنَّه
السعوديَّة ،وطلب إذاعة البيان اآليتُّ « :
اإلذاعة ُّ

صحة جاللته العالية،
للسالم عليه ،واالطمئنان على َّ
تشرف مبقابلة جاللة امللك سعود املعظَّمَّ ،
َّ

يسره أن
وإبالغه سالم أبنائه اجملاهدين اجلزائريِّني ودعواهتم جلاللته
َّ
ابلصحة والعافية وطول العمر ،كما ُّ
ِّ
يسجل بكامل االغتباط واملمنونيَّة طمأنينات جاللته ألعضاء الوفد فيما يرجع إىل القضيَّة اجلزائريَّة،
تلك الطمأنينات الَّيت جاء فيها قول جاللته « :لقد كنا أول من تبَّن قضية اجلزائر ،وسنبقى يف

طليعة العاملني ِلا ِّ
ماد ًَّي وأدبيًّاِ ،ما يرضي العرب واملسلمني ،وُي ِّقق رغائب اجملاهدين اجلزائريِّني»

وحنن أعضاء وفد جبهة التَّحرير اجلزائريَّة ال منلك إالَّ أن ندفع شكران جلاللة امللك املعظَّم ،ومتجيدان
جل جالله أن حيفظ
ملواقفه الكرمية َّ
السابقة منها والالَّحقة لفائدة القضيَّة اجلزائريَّة ،سائلني املوىل َّ
صحة شاملة وعافية كاملة ،وأن يطيل عمره يف خدمة العروبة واإلسالم» .عن وفد:
جاللته يف َّ
«حامد رواحبية»
رضا ،وذلك خالل العمل على إخراج كتاب« :الشَّيخ
[ :]2وسبب البحث يف املوضوع جاء َع ً

العالَّمة عبد هللا ابن عبد هللا بن عقيل رمحه هللا سريته َّ
الذاتية وأهم مراسالته» ،حيث وقفت ضمن

واثئق شيخنا رمحه هللا على واثئق تتعلَّق ابملوضوع ،فكانت النَّواة األوىل هلذا البحث منها :رسالة والد
التربعات ،انظرها يف الكتاب ِّ
املتقدم (.)323/3
شيخنا له ،يذكر فيها جهود أهل عنيزة يف مجع ُّ
[ :]3ولد مبدينة ِّ
الرايض عام (1330هـ) ،حفظ القرآنَّ ،
تعني
وتلقى العلم على يد كثري من العلماءَّ .
ابلرايض ،مثَّ ِّ
قاضيًا يف اخلَمرج ،مثَّ ِّ
مدر ًسا يف املعهد العلمي ِّ
تعني انئبًا لرئيس
مدر ًسا يف كليَّة َّ
الشريعةَّ ،

ئيسا عا اما إلدارة البحوث
ئيسا هلا عام (1391هـ) ،مثَّ ر ً
اجلامعة اإلسالميَّة عام (1381هـ) ،مثَّ ر ً

ئيسا عا اما هليئة كبار العلماء ومفتيًا للمملكة،
العلميَّة واإلفتاء والدَّعوة واإلرشاد عام (1395هـ) ،مثَّ ر ً
عضوايت كثرية ،كان على جانب كبري من العلم والتَّقوى واألخالق العالية و ِّ
الصفات احلسنة ،وله
مع
َّ

َّ
كثريا من الكتب النَّافعة،
وزنه لدى اجلميع ،أفىن عمره يف العلمَّ ،
وخترج عليه اجلمع الغفري ،وألف ً
وتويف عام (1420هـ) ابلطَّائف ،وصلِّي عليه يف
حصل على جائزة امللك فيصل عام (1401هـ)َّ ،
الذاتية يف ِّ
املسجد احلرام ،رمحه هللا ،انظر ترمجته َّ
مقدمة جمموع فتاويه.

[ :]4انظر الوثيقة رقم ()1
[ :]5انظر الوثيقة رقم ()2
حممد بن إبراهيم
[ :]6نقلته من كتاب « :جوانب من سرية اإلمام عبد العزيز ابن ابز» إعدادَّ :
وحممد ابن موسى املوسى( ،ص ،)354:وقد حبثت عن املقال يف صحيفة اليمامة ،فلم
احلمدَّ ،
أجده.
[ :]7أنشئت ابألمر امللكي رقم ( )11واتريخ1381/3/25( :هـ) ،وتعترب قضيَّة اجلزائر من أوائل
اهتمت هبا اجلامعة ،فاملقال املشار إليه نشر بعد شهرين من افتتاحها.
القضااي الَّيت َّ

[ :]8مسلم ()2699
[ :]9البخاري ( ،)2442ومسلم ()2580
[ :]10البخاري ( ،)6026ومسلم ()2585
[ :]11البخاري ( ،)6011ومسلم ()2586
[ :]12البخاري ( ،)7512ومسلم ()1016
[ :]13الشَّيخ عبَّاس بن إمساعيل بن َدمحان بن الشَّيخ احلسني ،ولد سنة (1912م) قرب ميلة يف

األول يف الفقه املالكي واللُّغة العربيَّة ،مثَّ سافر إىل تونس
انحية قسنطينة ،حفظ القرآن وتلقَّى تكوينه َّ
ِّ
وخترج منها ِّ
حمصالً على درجة العامليَّة،
للدراسة العليا يف جامعة َّ
الزيتونة ،مثَّ إىل جامعة القرويني بفاسَّ ،
عضوا ملكتبها الدَّائم ،صاحب اإلمام
اخنرط إثر عودته يف صفوف مجعيَّة العلماء املسلمني ،وأصبح ً

ابن ابديس وأتثَّر بنهجه اإلصالحي ،ورافق الشَّيخ البشري اإلبراهيمي يف نضاله وَتديده ،وعند
اندالع الثَّورة اجلزائريَّة واحلكم عليه ورفاقه ابإلعدام من قبل االستعمار سافر متخفياا إىل فرنسا
فسويسرا فالقاهرة ،حيث شارك يف أتسيس احلكومة اجلزائريَّة املؤقَّتة برائسة فرحات عبَّاس ،مثَّ ذهب
كأول سفري للجزائر
السعوديَّة ،ثـبت الشَّيخ عبَّاس رمسياا َّ
ممثِّالً هلا وللثَّورة اجلزائريَّة يف اململكة العربيَّة ُّ

املستقلَّة يف اململكة ،لكنَّه ما لبث أن استقالِّ ،
عني َّأول رئيس للمجلس اإلسالمي األعلى ابجلزائر،

مثَّ استقال َّ
عميدا
توىل اخلطابة ُّ
تطو ًعا ابجلامع الكبري ابلعاصمة ،ويف سنة (1982م) وافق على تعيينه ً

وإماما ملسجد ابريس الكبري ،وبقي هناك إىل أن وافته املنيَّة يف1989/5/3( :م)،
للمعهد اإلسالمي ً
رمحه هللا

دوار (أم العظائم)
عمار بو َّ
متجت ،ولد بتاريخ 17( :يناير 1926م) يف َّ
[ :]14الشَّيخ عبد احلميد َّ
دائرة مداوروش من والية سوق هراس ،تعلَّم بزاوية (سيدي مصطفى بلقبلي) ،مثَّ انتقل إىل منزل ِّ
جده،
حيث واصل قراءة القرآن ،ويف الوقت نفسه دخل إىل املدرسة العموميَّة الفرنسيَّة ،انقطع عن املدرسة
الفرنسيَّة ،حيث رأى جدُّه محو بن زديرة -وهو من أعضاء مجعيَّة العلماء -أن يرسله هو ِّ
وعمه إىل
حممد العابد
مدرسة َّ
الرتبية والتَّعليم بقسنطينة سنة (1938م) ،فالتحق هبا ودرس على األساتذهَّ :
تبسة
وحممد َّ
وحممد الغسرييَّ ،
اجليالينَّ ،
الصاحل رمضان ،وبعد وفاة الشَّيخ ابن ابديس انتقل إىل َّ
وتتلمذ مبدرسة (هت ذيب البنني والبنات) ،هاجر إىل تونس لطلب العلم ،والتحق ابجلامع األعظم،
اضا
فحصل على (شهادة التَّحصيل) سنة (1950م) ،ويف أثناء تتلمذه َّ
ابلزيتونة كان نشاطه فيَّ ً

توجه حنو التَّعليم
وعضوا فعَّاالً يف مجعيَّة الطَّلبة اجلزائريِّني ،مثَّ أمني ماهلا ،إىل أن عاد للجزائر حيث َّ
ً
احلر ،وقد حاكمته فرنسا وسجنته ثالثة أشهر ،مثَّ واصل نشاطه التَّعليمي ،فوضعته فرنسا نصب

الصحافة تعري ًفا
عينها،
السعوديَّة ،فقام بواجبه يف َّ
فاضطر للخروج إىل مصر عام (1955م) ،مثَّ إىل ُّ
َّ
املنورة مثَّ ِّ
ابلرايض،
بقضيَّة اجلزائر ،مع االتِّصال ابإلذاعات العربيَّة ،اخنرط يف سلك التَّعليم ابملدينة َّ

مجع من الطلبة اجلزائريِّني يف بعثات مجعيَّة العلماء ،كان على اتِّصال وثيق جببهة التَّحرير
وحلق به ٌ
السفارة اجلزائريَّة جبدَّة ،كان ممثِّل احلكومة فيها :الشَّيخ
الوطين ،ول َّـما َّ
أتسست احلكومة املؤقَّتة وأنشئت َّ

مساعدا هلما يف ِّ
الرايض ،يقوم ابالتِّصاالت
السعيد البيباين ،فكان
العبَّاس احلسيين ،مبساعدة الشَّيخ َّ
ً
مع الشَّخصيَّات واألمراء نيابة عنهما ،وأثناء ذلك يقوم ابلتَّدريس يف معهد إمام الدَّعوة العلمي يف
الشريعة ،كما انتسب إىل جامعة ِّ
الرايض ،فحصل منها على (شهادة اللِّيسانس) يف
مواد العربيَّة و َّ

األدب العرب وشهادة أخرى يف التَّاريخ ،إىل أن استقلَّت اجلزائر ،وعاد إليها ،فكان نشاطه يف جمال

التَّعليم احلكومي ،أحيل للتَّقاعد عام (1987م)ِّ ،
وتويف مبدينة عنَّابة بتاريخ 23( :ربيع الثَّاين
1437هـ ،املوافق 2 :فيفري 2016م) ،ودفن من الغد ،وكانت جنازته مشهودة رمحه هللا ،انظر
حملمد احلسن فضالء ( ،)317/3وألخي الفاضل
ترمجته يف كتاب« :من أعالم اإلصالح يف اجلزائر» َّ
الرتمجة املذكورة
العلم ،وقد استفدت منه يف إعداد َّ
مصطفى فوضيلي اهتمام خاص هبذا َ
[ :]15وهو اخلطاب املتقدَّم
[ :]16أخرجه أمحد ( ،)12246وأبو داود ( ،)2504والنسائي ( ،)3096عن أنس رضي هللا
وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع» ()3090
عنهَّ ،
[ :]17البخاري ( ،)2697ومسلم ()1718
حممد بن أمحد املنصوري الغسريي ،ولد سنة (1915م) مبنطقة غسرية بوالية ابتنة ،التحق
[َّ :]18
بعدد من املدارس ،مثَّ التحق عام (1933م) ابإلمام ابن ابديس ،فنهل من علمه ،واقتبس من أدبه
أسس بقسنطينة رفقة عدد من زمالئه اخلليَّة األوراسيَّة
أيضا على غريه من األساتذةَّ ،
كما درس ً
جلمعيَّة العلماء ،والَّيت أقلق نشاطها االستعمار وأذانبه ،اخنرط يف صفوف الكشَّافة اإلسالميَّة اجلزائريَّة،
شَّت ،وكان يشارك هبمة كبرية
خترجه عيَّنته اجلمعيَّة يف مناصب َّ
وقد كتب عدَّة نصوص لفائدهتا ،وبعد ُّ
مبهمات كثرية ،اعتقل من قبل االستعمار بعد حوادث ( 8ماي 1945م) ،مثَّ
يف أنشطتها ،ويقوم َّ
الرتبية والتَّعليم ،كان له نشاط كبري
مهمته يف ميدان َّ
أطلق سراحه عام (1946م) ،ليعود إىل مواصلة َّ

يف دعم الثَّورة ،وحشد الطَّاقات البشريَّة واإلمكاانت املاديَّة ،ممَّا جعل املستعمر يراقب نشاطه ويرتبَّص
به ،فاضطر إىل ِّ
التخفي واخلروج إىل العاصمة ،ويف سنة (1956م) َّ
السفر إىل فرنسا،
متكن من َّ

ابملهمة بنجاح ،غادر فرنسا إىل القاهرة ،مثَّ
فكلف بتأسيس خالاي جبهة التَّحرير الوطين هبا ،فقام َّ
ِّ
ظل يشرف على
فظل يقوم َّ
مبهمة حشد الدَّعم للثَّورة اجلزائريَّة ،كما َّ
عني ممثالً للجبهة يف سورايَّ ،
املوجهة من دمشق إىل اجلزائر وثوارها ،إىل غاية استقالل اجلزائر سنة (1962م)،
احلصص اإلذاعيَّة َّ
السعوديَّة ،وقد استطاع ببعد نظره
سفريا للجزائر يف ُّ
حيث عاد إليهاَّ ،
فتم تعيينه سنة (1963م) ً
وحنكته ِّ
السياسيَّة أن يربط عالقات ممتازة بني البلدين ،ممَّا جعله حمل تقدير ابل ٍغ من قبل القادة
السيف َّ
السعوديَّة إىل الكويت سنة
الذهب آلل سعود مثَّ انتقل من ُّ
السعوديِّني ،حيث منحوه َّ
ُّ

أيضا للجزائر يف اليمن اجلنوبيَّة واإلمارات العربيَّة املتَّحدة ،مع
سفريا للجزائر هبا ،وممثالً ً
(1970م) ً

اإلقامة يف الكويت له مجلة من اآلاثر العلميَّة ،منها « :خالصة الدُّروس الفقهيَّة»« ،صورة من حياة
الزعيم اإلسالمي واملصلح ِّ
الديين الكبري الشَّيخ عبد احلميد ابن ابديس»ِّ ،تويف بتاريخ:
ونضال َّ

(1974/7/24م) ،رمحه هللا انتهى.
صا من ترمجة نشرها ُّ
الدكتور مسعود فلوسي ابإلنرتنت ،ومن املصادر الَّيت تناولت الغسريي رمحه
ملخ ً

حممد الغسريي أمنوذجا» ،من إعداد الطَّالبة خدجية كريد،
هللا ابلبحث« :احلركة اإلصالحيَّة ابألوراسَّ :
وهي مذكِّرة ِّ
حممد خيضر ببسكرة ،كليَّة العلوم
مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف التَّاريخ املعاصر جبامعة َّ
حممد املنصوري الغسريي» حلفناوي
اإلنسانيَّة واالجتماعيَّة ،وذكرت ضمن مصادر حبثها :كتابَّ « :
بعلي.
السعوديَّة» يف العدد رقم ( ،)16218واتريخ (1432/2/17هـ)
[ :]19أجرت جريدة «عكاظ ُّ
التربعات للجزائر يف مدينة
لقاءً مع األستاذ الشَّاعر عبد هللا العرفج ،وكان من املسؤولني عن مجع ُّ
التربعات من ِّ
الرجال والنِّساء ،وحثثت
عنيزة ،وله قصائد يف اجلزائر ،فكان ممَّا قاله ...« :وقمت جبمع ُّ
أايديهن ،ويضعنه يف السيَّارة» ،وقال الشَّيخ
التربع ،فكانت النِّساء خيرجن ذهبهن من
َّ
النَّاس على ُّ

إبراهيم بن عبيد رمحه هللا يف كتابه« :تذكرة أول النهى والعرفان» ( )183-184/5خالل كالمه
التربعات يف يوم اجلزائر مبدينة بريدة ما يلي« :وقد رأيت بعد صالة العصر من ذلك اليوم
على مجع ُّ
املنصة ،ويبكي ،يقول :أيُّها املسلمون! ..انظروا إىل فعال فرنسا أبهل
رجالً منطب ًقا ،يستغيث على َّ

حَّت جعل ممَّا جيده يف صدره
اجلزائر ،أما فيكم من فزعة؟ أما فيكم من فزعة؟ واستغرق يف االستغاثةَّ ،
حيقرن أحدكم من املعروف شيئًاَّ ،
إن شعب
يقول :إيتوين برشاش إلعدام فرنسا ،أيُّها املسلمون! ..ال َّ
اجلزائر حباجة إىل دينار ،إىل درهم ،إىل قميص ،إىل كساء ،إىل ِّ
الرجل
سكني ،فانفعل احلاضرون ،وقام َّ
حصالته من دراهمِّ ،
وتقدم املرأة أقراطها وأساورهاِّ ،
يقدم أحسن ما ميلكِّ ،
ِّ
ويقدم ِّ
ويقدم
الطفل ما يف َّ

الغين ما َتود به نفسه ،وهكذا جعل الشُّيوخ والشَّباب يتدافعون ويتسابقون إىل جلان مجع التربُّعات»
ُّ
[ :]20انظر الوثيقة رقم ()3
أيضا -يف قضيَّة فلسطني عام (1948م) ،وقد قام األستاذ
[ :]21وكانت هذه الطَّريقة مسلوكة ً -

السعوديِّني الَّذين جاهدوا يف فلسطني ضمن
فهد املارك جبمع تلك القوائمَّ ،
وضمها لقائمة اجملاهدين ُّ

مجيعا يف كتاب أمساه
السعودي الَّذي َّ
اجليش ُّ
وجهه امللك عبد العزيز رمحه هللا لقتال اليهود ،وأخرجها ً

«سجل الشَّرف»

الرسائل املتبادلة بني الشَّيخ ابن ابز والعلماء»
صورهتا من كتاب « َّ
[ :]22انظر الوثيقة رقم ( ،)4وقد َّ
حممد بن إبراهيم احلمد.
(ص ،)606:إعداد :الشَّيخ َّ
ملحق الواثئق:
املنورة عدد ( ،)1027واتريخ1381/7/28( :هـ)
الوثيقة رقم ( ،)1جريدة املدينة َّ
املنورة عدد ( ،)1041واتريخ1381/9/18( :هـ)
الوثيقة رقم ( ،)2جريدة املدينة َّ
املنورة بتاريخ1381/8/19( :هـ)
الوثيقة رقم ( ،)3جريدة املدينة َّ
الوثيقة رقم ( ،)4رسالة من مساحة الشَّيخ عبد العزيز بن ابز إىل علي ابن ريس حول مجعه لألموال
للشَّيخ العالَّمة البشري اإلبراهيمي رمحهما هللا.

