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يخ  يـــخ عبد العزيز بـــن الها�شمي، هـــو البن الثَّالـــث لل�شَّ ال�شَّ
ة ثمَّ �شيخها فيما بعُد. ريقة القادريَّ الها�شمي، وابُن الطَّ

ريقة القادريَّة يخ الها�ضمي؛ رئي�س الطَّ ال�ضَّ

ريقة  د الها�شمي بـــن اإبراهيم؛ رئي�ـــص الطَّ يـــخ حممَّ اأبـــوه ال�شَّ
يخ اإبراهيم ـ جدُّ املتَجم ـ  ة امل�شهورة بالـــوادي، وكان ال�شَّ القادريَّ
قـــد هاجر »اإل اجلريد باجلنوب الغربيِّ التُّون�شيِّ وا�شتقرَّ بنفطة 
ـــة... وقد اأجنب هناَك ابنه حممد  اوية القادريَّ لين�شط �شمن الزَّ
الها�شمي �شنة 1853 الَّذي رجع اإل اأر�ص الوطن �شنة 1892 حيث 
ـــة بالبيَّا�شة على غرار اأجداده ليوا�شل ن�شاطه  �َص زاوية قادريَّ اأ�شَّ
ُه نزح من  ينـــي والفكري هنـــاك«)1(، وتقول م�شادُر اأخـــرى: اإنَّ الدِّ
تون�ص اإل اجلزائـــر وا�شتقرَّ بوادي �شوف ف نهاية القرن املا�شي 
ى  �ـــص بالقـــرب من الوادي �شنـــة 1887م زاوية باملـــكان امل�شمَّ واأ�شَّ
ي�ص«، وبهذا الأخـــري ُولد عبد العزيز �شنة 1898م)2(، ـ والَّذي  »عمِّ
ُه: ولد ف »البيَّا�شة«، بلدية  ذكره الأ�شتاذ احل�شن ف�شالء :، اأنَّ

وادي �شوف، �شنة 1899م ـ )3(.
يقول ابن بادي�ص ف مقالته:

يخ  يـــخ عبـــد العزيز بن الها�ضمي والإ�ضـــالح«: »كان ال�شَّ »ال�ضَّ
ـــا ذكيًّا وا�شع  ريقة القادريـــة : رجاًل قويًّ الها�شمـــي �شيـــخ الطَّ
الفرن�شي/ثورة  ال�شتعمار  قوات  �شد  ال�شريف  العزيز  عبد  ال�شيخ  »جهاد  مقال:   )1(

الوادي لعام 1938م«، ُن�شر ف موقع: 
الها�شمي  بن  العزيز  عبد  املعا�شر/  اجلزائر  تاريخ  من  وق�شايا  »�شخ�شيَّات   )2(

كتور اأحمد �شاري. والإ�شالح« �ص 46 للدُّ
)3( »من اأعالم الإ�شالح ف اجلزائر« )139/3ـ143( للح�شن ف�شالء.

رقية  احليلـــة بعيـــد النَّظر، فاأدرك بثاقـــب راأيه اأنَّ ما عليـــه الطُّ
مـــن اجلهل واجلمـــود ل ميكن اأن ي�شتمرَّ طويـــاًل ف ع�شر العلم 
والنُّهو�ـــص، واأنَّ امل�شتقبـــل للعلـــم ل حمالـــة، فـــولَّ وجهه �شطر 
يتونـــة املعمور، وحب�ـــص اأمالكه  م اأبنـــاءه جلامع الزَّ العلـــم، وَقدَّ
كلَّهـــا على العلم، وا�شـــتط ف حب�شه اأن تعمر زواياه باأهل العلم 
�شـــني ومتعلِّمـــني، وا�شتط ف اأبنائـــه اأن ل حظَّ  ة ومدرِّ مـــن اأئمَّ
لأحدهم ف احلب�ص اإلَّ اإذا ح�شل على �شهادة العامِلية »التَّطويع« 
يتونة، وجعل الإ�شراف على احلب�ص لنظارة جامع  من جامـــع الزَّ

يتونـــة ..«)4(. الزَّ

يخ الها�ضمي يخ عبد العزيز بن ال�ضَّ ال�ضَّ

 

الح د ال�ضَّ يخ حممَّ واأخوه ال�ضَّ

يـــخ عبـــد العزيـــز قد »تعلَّـــم القراآن وحفظـــه، وتعلَّم  كاَن ال�شَّ
يـــن ف زاويتهم حتـــت كنف والـــده«)5(، ثمَّ  مبـــادئ ف اللُّغـــة والدِّ
يتونة �شنة 1913م، وح�شل  را�شة ف جامع الزَّ �شافر اإل تون�ص للدِّ
على �شهادة التَّطويـــع العامِلِيَّة ف �شهر يونيو �شنة 1923م)6(، »عاد 
يخ  اإل اجلزائـــر وبعد عودته بـ]نحو[ ثالثة اأ�شهر تـــوفِّ والده ال�شَّ
ة  الها�شمـــي ف  15�شبتمب1923، :«)7(، وتولَّ م�شيخَة القادريَّ
اق، الَّذي ما َلِبَث اأن تـــُوفِّ هو كذلك بعد  زَّ البـــُن الأكب عبد الـــرَّ

)4( »اآثار الإمام ابن بادي�ص« )397/5(.
)5( »من اأعالم الإ�شالح ف اجلزائر« )139/3( للح�شن ف�شالء.

الها�شمي  بن  العزيز  عبد  املعا�شر/  اجلزائر  تاريخ  من  وق�شايا  »�شخ�شيات   )6(
كتور اأحمد �شاري. والإ�شالح« �ص47 للدُّ

)7( »من اأعالم الإ�شالح ف اجلزائر« )139/3( للح�شن ف�شالء.

شيُخ الطريقة القادرية يف شامل إفريقيا يُعلُن:

) نَي حقٌّ )دعوُة العلامء السَّلفيِّ
�ضمري �ضمراد

اإمام خطيب ـ اجلزائر

الشيخ عبد العزيز بن الشيخ الهاشمي
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وقٍت ق�شرٍي من وفاة والده)8(؛ توفِّ ف �شهر دي�شمب 1923م)9(.
يخ عبد  يقـــول ابن بادي�ـــص: »...انتهى اأمـــر احلب�ـــص اإل ال�شَّ
يـــخ الها�شمـــي مبقت�شى �شرط املحب�ـــص بعد وفاة  العزيـــز بن ال�شَّ
ـــة، ودخل معه ف  ريقة القادريَّ اأخيـــه الأكـــب، وتولَّ م�شيخـــة الطَّ
الـــح لتح�شيله علـــى �شهادة  ـــد ال�شَّ يـــخ حممَّ احلب�ـــص اأخـــوه ال�شَّ
ة بعيدين عن كلِّ تلك  جالن مبا لهما من العامِليَّ ـــة، فكان الرَّ العامِليَّ
رق الأخرى اأو اأُوِقُفوا فيها  ة الَّتي وقفها �شيوخ الطُّ املواقف العدائيَّ

ة العلماء«)10(.  �شدَّ جمعيَّ

دخول »الإ�ضالح« اإىل »�ضوف« وُقَراَها 

يقـــول الإمـــاُم ابـــن بادي�ـــص: »..ملَّا ارتفعـــت دعـــوة الإ�شالح 
فني،  باجلزائـــر كان ف طليعة رجالها نبهاء مـــن اأبناء �شوف املثقَّ
وعلمائهـــا امل�شتنرييـــن، فَدَعـــوا اإخوانهـــم بـ»�شـــوف« اإل كتـــاب 
الح من  لـــف ال�شَّ ـــة ر�شـــول اهلل Í ومـــا كان عليـــه ال�شَّ اهلل و�شنَّ
ة  ا�شح من اأئمَّ حابـــة والتَّابعـــني واأتباع التَّابعني، واخللـــف النَّ ال�شَّ

امل�شلمني...«)11(.

يخ عبد العزيز اإىل جمعيَّة العلماء  ان�ضمام ال�ضَّ

ـــة العلمـــاء املنعقد ف يوم  نـــوي العامِّ جلمعيَّ ف املوؤمتـــر ال�شَّ
اجلمعـــة 19 رجب 1356/ 24 �شبتمب 1937م، وف اليوم الَّذي 
يخ عبد العزيز اإل اجلمعيَّة، حيُث  يليه، اأُعلَن عن ان�شمـــام ال�شَّ
ئي�ـــص ـ ابـــن بادي�ـــص ـ اإل داعيـــة الإ�شالح  »عهـــد الأ�شتـــاذ الرَّ
يخ  يخ عبد العزيـــز بن ال�شَّ ـــب العقبي بتقـــدمي ال�شَّ يِّ الأ�شتـــاذ الطَّ
الها�شمـــي اإل احلا�شريـــن لإلقاء كلمات فقـــام الأ�شتاذ العقبي 
يخ عبد العزيز  وقـــال: اأيُّها الإخوان، اإنَّكم تعرفون قبل اليوم ال�شَّ
ا اليوم فيجب اأن تعرفوه باأنَّه جنديٌّ  رق اأمَّ �شيًخا من �شيـــوخ الطُّ
ة العلماء يعمل على  مـــن جنود الإ�شالح وع�شو من اأع�شاء جمعيَّ
ن�شـــر مبادئها وي�شدُّ من يريد العتـــداء عليها...«، ثمَّ انتخبت 
الها�شمي  بن  العزيز  املعا�شر/عبد  اجلزائر  تاريخ  من  وق�شايا  »�شخ�شيَّات   )8(
يخ عبد  كتور اأحمد �شاري، وعند احل�شن ف�شالء: اأنَّ ال�شَّ والإ�شالح« )�ص47( للدُّ

العزيز هو البُن الأكب، واملثبُت اأعالُه هو الأ�شوب، واهلل اأعلم.
الفرن�شي/ثورة  ال�شتعمار  قوات  �شد  ريف  ال�شَّ العزيز  عبد  يخ  ال�شَّ »جهاد  مقال:   )9(

http://mokhtari.over-blog.org :الوادي لعام 1938م«، ُن�شر ف موقع
)10( »اآثار الإمام ابن بادي�ص« )397/5(.

)11( »الآثار« )159/5ـ160(. 

يـــخ عبد العزيـــز ع�شًوا  ـــة، فـــكان ال�شَّ الإدارة اجلديـــدة للجمعيَّ
ا�شت�شاريًّا فيها)12(.

وفُد العلماء يف »�ضوف« و»ب�ضكرة«،

 

ِة »الإ�ضالح« ومظاهُر ُقوَّ

ـــة العلمـــاء لزيارة  يـــخ عبـــد العزيز وفـــًدا من جمعيَّ دعـــا ال�شَّ
يـــوخ: ابـــن بادي�ص، ومبـــارك امليلـــي، والعربي  »�شـــوف« وهم ال�شُّ

ين.  د خري الدِّ ي، وحممَّ التَّب�شِّ
ـــة قرى »�شـــوف« ف �شـــوال 1356ه دي�شمب  زاَر وفـــُد اجلمعيَّ
1937م، وعلـــى اإِْثـــِر ذلـــك حدثت بهـــا حركٌة غـــري عادية، وظهر 

الإ�شـــالح فيهـــا اأقوى ما يكون ـ كما قال ابـــن بادي�ص ـ؛ وذلك بعد 
يخ عبد العزيز ابن  ل ال�شَّ النقـــالب اخلطري الَّذي وقع؛ فقد حتـــوَّ
ة اإل عامل م�شلح؛ فجاهر ف  ريقة القادريَّ الها�شمي من �شيخ الطَّ
رق بدعة  اأتباعـــه وقومه، اأثناء اجتماع الوفـــد ف »قمار«: »اإنَّ الطُّ
نَّة«)13(،  ك بالكتـــاب وال�ضُّ ُبُكُم التَّم�ضُّ يـــن َفَح�ضنْ ل اأ�ضـــل لها يف الدرِّ
يخ حمزة بوكو�شة  وقـــد تكلم قبله وفُد العلماء، ونقـــل كلَّ ذلك ال�شَّ
ـــني ـ ف:  ـــة العلمـــاء امل�شلمـــني اجلزائريِّ ـ الع�شـــو الإداري جلمعيَّ
ة العلماء امل�شلمني  ة العلماء وحوادثها: وفد جمعيَّ »اأحاديـــث جمعيَّ

اجلزائريِّني بوادي �شوف ونواحيها«؛ قال:
»عقدنا اجتماعنا بـ»قمار«....

يخ ابن بادي�س در�ًشـــا ف تف�شري قوله تعال: ﴿وئ  األقـــى ال�شَّ
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾   ]}: 21[...، 

ين كلمة ف القتداء والْئِت�َشاء وحثَّ  يخ خري الدرَِّ ثـــمَّ تكلَّم ال�شَّ
الح  لف ال�شَّ �شول Í و�شرية ال�شَّ ا�ص على مدار�شة �شـــرية الرَّ النَّ

فاإنَّهم خرُي قدوٍة ملن اقتدى، 
ي در�ًشـــا ف قوله Í: »َمن  يـــخ العربـــي التَّب�ضرِّ ثـــمَّ األقى ال�شَّ

 ،)14(» ِرَنا َهَذا َما َلي�س منه فهو ردٌّ اأَحَدَث يِف اأَمنْ
ُت  يخ مبارك امليلـــي بدر�س ف قوله Í: »ُقـــلنْ اآَمننْ وتبعـــه ال�شَّ
ـــرق و�ضبهاتها حتَّى  بـــاهلل ُثـــمَّ ا�ضَتِقـــم«)15(، وَحَمـــَل فيه علـــى الطُّ

)12( »ال�شهاب« م13 ج8 �شعبان1356ه اأكتوبر 1937م �ص346.
موافق21  1356ه،  القعدة  ذي   19 �ص3(   /96( العدد  »الب�شائر«   )13(

جانفي1938م.
)14( رواه »البخاري« )2697(، و»م�شلم« )1718(.

)15( رواه »م�شلم« )38(.
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اأقنع احلا�ضرين باأن ل طرقيَّة يف الإ�ضالم. 

رق فاإنَّ لكم  يخ ابن بادي�س: ل تاأ�ضفوا اأن فاتتكم الطُّ ثمَّ قال ال�ضَّ
رق قال تعـــال: ﴿چ چ چ چ  طريقـــًة من اأجمل الطُّ

َكًما.  ر الآية تف�شرًيا حُمْ ڇ﴾ ]b: 153[، ثمَّ اأخذ يف�شِّ
رق بدعة ل اأ�ضل  يخ عبـــد العزيز وقال: »اإنَّ الطُّ ثـــمَّ قام ال�ضَّ

نَّة...« اهـ. ك بالكتاب وال�ضُّ ين فح�ضبكم التَّم�ضُّ لها يف الدرِّ

يبـــان«؛ وعا�شمتها بلدة  ثـــمَّ انتقل هذا الوفُد اإل منطقة »الزِّ
ًة  ة، مرَّ ريقة القادريَّ »ب�شكـــرة«، وف اإحدى بلدانها، اأعلن �شيخ الطَّ
يخ  ا�ص؛ اأن: »ل طرقيَّة يف الإ�ضالم«، يقول ال�شَّ اأخرى ف جموع النَّ
ة  اجيـ  املعلِّم مبدر�شة ب�شكرةـ  ف مقالته: »وفد جمعيَّ رَّ اأحمد بن الدَّ
ال  يبـــان«: »يوم الأحـــد 9 �شوَّ العلمـــاء امل�شلمـــني اجلزائريِّني بالزِّ
ة العلماء امل�شلمـــني اجلزائريِّني اإل بلدة طولقة  ـــه وفد جمعيَّ توجَّ
ة  بعد عودته من رحلته اإل وطن �شوف.... كان موعد اجتماع الأمَّ
يا�شة وقد ح�ضر  ـــة »بالبارك« حملِّ الرِّ ة برجال اجلمعيَّ الب�شكريَّ
هـــذا الجتمـــاع ما يزيد على ثالثـــة اآلف ن�ضمة، وافتتح اجلل�شة 
يـــخ عبد احلميد بن بادي�ص بخطاب  ئي�ص ال�شَّ ح�شـــرة الأ�شتاذ الرَّ
َر تاأثرًيا  َه فيه مبجد العروبة والإ�شـــالم واأثَّ حـــارٍّ �شديد اللَّهجة َنـــوَّ
يخ عبد العزيز بن  بليًغـــا ف نفو�ص احلا�شرين ثمَّ تكلَّم بعده ال�ضَّ
رٍة حثَّ فيها النَّا�س ودعاهم   يـــخ الها�ضمي بكلماٍت بليغٍة موؤثرِّ ال�ضَّ
ا حواه كالمه  نَّة والعمل بهمـــا ومَّ ـــك بالكتـــاب وال�ضُّ اإىل التَّم�ضُّ

العذب: »اأن ل طرقيَّة يف الإ�ضالم«....«)16(.

يخ عبد العزيز بن الها�ضمي ال�ضَّ

 

ُمُر زواياه بالعلم وي�ضتقدُم لها العلماء َيعنْ

ُر الجتماعـــات ف نواحي  يقـــول ابـــن بادي�ص: »...اأخـــذ ُيَكـــرِّ
 ُ ُبُهْم ف التَّعلُّم وُيَبنيِّ »�شـــوف« باأتباع زواياه يحثُُّهْم على العلم ويرغِّ
ة  يخ عبد القادر اجليالينـ  وهو من اأئمَّ لهـــم اأنَّ النت�شاب اإل ال�شَّ
العلم ف مذهب اأحمد بن حنبلـ  ل مينع من العلم والأخذ باأ�شباب 

العلم...«)17(. 
ـــة راأ�ًضا على عقب من زاوية طرقيَّة  اوية القادريَّ انقلبـــت الزَّ

جانفي  موافق28  1356هـ،  القعدة  ذي   26 )97/�ص3(  العدد  »الب�شائر«   )16(
1938م.

)17( »اآثار ابن بادي�ص« )397/5ـ398(.

ـــة العلمـــاء ف  ـــل جمعيَّ ، ومركـــٍز ميثِّ اإىل معهـــٍد اإ�ضالمـــيٍّ علمـــيٍّ
حراء)18(: ال�شَّ

»فبعد مغادرة وفِد العلماء، وقع احتفاٌل اإ�شالحيٌّ كبرٌي، ف الواد 
�شع، وكثرًيا من الأعيان والوجهاء ـ  ـــمَّ �ُشَعَب »�ُشوف« التِّ »�ُشوف«، �شَ
رو�س العلميَّة  اأكـــرَث من ع�شرة اآلف ن�شمـــة ـ، مبنا�شبة افتتـــاح الدُّ
روا ف اجتماعهم هذا تكويَن جامعة ل�ُشَعب  اوية القادريَّة، وقرَّ بالزَّ
نـــوا اإدارتها، وكان نائـــب رئي�ص هذه  »�ُشـــوف« مركزها الـــواد، وكوَّ
يخ عبد القادر الياجوري«)19(، يقول ابن بادي�ص: »�شرع  اجلامعة: ال�شَّ
يـــخ عبد العزيز بعمارة زوايـــاه بالعلم، وعنيَّ رجلني للتَّعليم من  ال�شَّ
يخ علي  يتونة املعمور هما ال�شَّ جني من جامع الزَّ اأبنـــاء �شوف املتخرِّ

يخ عبد القادر الياجوري«)20(.  بن �شعد وال�شَّ

ريقة القادريَّة �ضيُخ الطَّ

 

رق كلمَة احلقرِّ ُي�ضِمُع روؤ�ضاَء الطُّ

وايا موؤمتَرهم ف عا�شمة اجلزائر يوَم  رق والزَّ عقد روؤ�شاء الطُّ
تـــي تليه: 16 و 17 و 18، »وقدم اإل  اَم الَّ 15 اأفريـــل 1938م، والأيَّ

الح  د ال�شَّ يخ حممَّ اه�ـــص ال�شَّ اب النَّ اجلزائـــر يوم الثنني 19 ال�شَّ
يـــخ الها�شمـــي لي�شتك ف هـــذا املوؤمتر نيابـــًة عن اأخيه  ابـــن ال�شَّ
ة ب�شمال اإفريقيا الَّذي  ريقة القادريَّ يخ عبد العزيز رئي�ص الطَّ ال�شَّ
ا�شتدعـــي للح�شور، فاألقى خطبـــًة رائعًة، بيَّ بهـــا اأن ل طريقة 
ـــة وذكر ف�ضل علمـــاء الإ�ضالح على اجلزائر يف  نَّ اإلَّ طريقـــة ال�ضُّ
ة«)21(، وقد َن�شرت »الب�شائر«، ن�صَّ  بثرِّ الهداية الإ�ضالميَّة احلقَّ
ة،  رقيَّ الـــح ف موؤمتر الطُّ د ال�شَّ يخ حممَّ اخلطـــاب الَّذي األقاه ال�شَّ

ا جاء فيه: ممَّ
َقتنْ امل�ضلمي: اِئفيَّة َفرَّ ُرِقيَُّة الطَّ  النرِّ�َضُب الطُّ

ادهم  1 ـ جاهرهـــم بالنتقـــاد على كـــون اجتماعهم واحتِّ
وايا  رائق واأرباب الزَّ ا باأ�شحاب الطَّ ، خا�شًّ واياـ  اد الزَّ ـ جامعة احتِّ

دون غريهم من العلماء؛ فقال: 
قـ  على طائفة من  ادـ  اإن حتقَّ ـــا كثرًيا لق�شور هذا الحتِّ »حزنَّ

)18( »من اأعالم الإ�شالح ف اجلزائر« )140/3( للح�شن ف�شالء.
)19( »الب�شائر« العدد )102(.

)20( »الآثار« )398/5(. 
)21( »الب�شائر« العدد )111( 28 �شفر 1357ه، 29 اأفريل 1938م �ص6.
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ا ف مدلوله  امل�شلمني دون طوائف، ووددنا لو كان هذا العنوان عامًّ
�شاماًل للم�شلمني كلِّهم«،

ْمَناُه فكان اأوَّل عيوبه  »اإنَّ هذا الجتماع �شوٌق اأقمناه ومعر�ٌص َنظَّ
�شبة وق�شور الإ�شافة«، »اأيُّها  ونقائ�شه ما ف ا�شمه من تخ�شي�ص النِّ
نيا ولغر�ٍص من  ا ُعقد با�شم الدُّ الإخوان: لو كان هذا الجتماع دنيويًّ
ائفيَّة فيه  نيا ـ لكان للتَّخ�شي�ص فيه معنى، ولكان للطَّ اأغرا�ـــص الدُّ
نيا  قت بينهم اأ�شباب الدُّ عذر مقبول وغر�ص معقول؛ لأنَّ النا�ص فرَّ
وم�شاحلها واختلفت ب�شببها اآراوؤهم واخت�شا�شاتهم فيها... ولكن 
هـــذا الجتماع دينـــيٌّ ف معناه ومبناه وباأ�شبابـــه ودواعيه ولي�ص ف 
ين ِحرَفة ينفرد اأهلها براأي ول جتارة ينفرد اأ�شحاُبها بب�شاعة،  الدِّ
ا هو كتاب اهلل منه املبداأ واإليه امل�ضري، وعليه قامت �ضنَّة نبيرِّنا  واإنَّ
الح ر�ضوان اهلل عليهم وبهذه  Í، وعليه ا�ضتقام هدي �ضلفنا ال�ضَّ
ة علينا وبهذه الثَّالثة يجتمع �ضملنا وتتَّفق  الثَّالثة قامت احلجَّ
كلمتنا واإىل هذه الثَّالثة يجب اأن تكون دعوُتنا جهاًرا بال اإ�ضرار، 
ق، فما اأحقَّ هذا الجتماع باأن تكون دعوته اجلفلى  وجمًعا بال تفرُّ
ة كلِّها لتجتمَع على الكلمة اجلامعة  ة الإ�شالميَّ واأن يكون با�شم الأمَّ
ه اأن يزداَن بح�شور علماء الوطن  ها وما اأحقَّ ة نبيِّ ها و�شنَّ من كتاب ربِّ

اجلزائري الَّذين هم زينته ومفخره«)22(. 
ـــِز العلماء  ُقـــوَن جماعـــَة امل�ضلمي ِبَنبنْ ـــُرِق ُيَفررِّ  روؤ�ضـــاُء الطُّ

امل�ضلحي:
2 ـ وانتقـــد عليهـــم اأن يكـــون اجتماعهم اجتماًعـــا: »تثور فيه 
غائن مـــن طائفة مـــن امل�شلمني على  احلقـــود وتنمـــو ب�شببـــه ال�شَّ
طائفـــة اأخـــرى«)23(، ُم�شـــرًيا اإل مـــا كان ف هـــذا الجتمـــاع من 

ابيَّة. م عليهم، وَنْبِزهم بالوهَّ �ص للعلماء امل�شلحني والتَّهجُّ التَّعرُّ
ُهم للم�ضلمي: ُرِقيرِّ وِغ�ضُّ يِن الطُّ   ُزَعَماُء الدرِّ

3 ـ دعاهـــم اإل اأن يكون اجتماعهم اجتماًعـــا حقيقيًّا، ُتبَذُل 
فيه النَّ�شيحة، وُت�شمُع احلقيقة، فقال:

ا للحقائق جتلَّى  »ل قيمـــة لجتماعنا هـــذا اإلَّ اإذا كان معر�شً
ة، واإنَّه  فيـــه بكلِّ �شراحـــة، وملجاأً لكلمة احلقِّ تلقى فيه بـــكلِّ حريَّ
ل مكافاأة ملا �شرفـــه الإخوان احلا�شرون من وقت ومال ف �شبيل 
هـــذا الجتماع، اإلَّ ما ي�شمعونه من حقائق ويتبادلونه من ن�شائح 

)22( »الب�شائر« العدد )112( 6 ربيع الأول 1357ه، 6 ماي 1938م )�ص6ـ7(.
)23( امل�شدر نف�شه.

ـــة واإر�شاداٍت ويقومون به جميًعا مـــن واجب التَّوا�شي باحلقِّ  دينيَّ
اآمـــر باملعـــروف والتَّناهي عـــن املنكر،  والتَّوا�شـــي باملرحمـــة والتَّ
نا غ�ش�شنا اأنف�شنـــا وغ�ش�شنا امل�شلمني  فـــاإن مل يكن هـــذا فلنعلم اأنَّ

واأ�شخطنا اهلل ور�شوله و�شاحلي املوؤمنني«)24(.
ة: ُرقيُّ  بالٌء على الأمَّ  الفرتاُق الطُّ

ة من  4ـ  جاهرهـــم باأنَّ مـــن اأعظم اأ�شباب ما اأ�شاب هذه الأمَّ
ينيِّني، هذا البالء الَّذي طال  �َشب بروؤ�شائها الدِّ ق النِّ البـــالء: »تفرُّ
عليـــه الأََمُد حتى ا�شتع�شى على العالج، فالواجب على كلِّ من ف 
فقة عليها اأن ُيعني  ة اأو ال�شَّ حمة بهذه الأمَّ ة من الرَّ قلبـــه مثقال ذرَّ

على اإزالة اأ�شباب هذا البالء«)25(.
: ُم البدع واجٌب دينيٌّ  َهدنْ

، فقال: 5 ـ جاهرهم باأنَّ دعوة العلماء امل�شلحني حقٌّ
عوة اإل هذا هم العلماء وقد كانت هذه  ا�ِص بالدَّ »اإنَّ اأحـــقَّ النَّ
ة فثقلت على النُّفو�ص وقوبلت من  عوة وكانت �شارخـــًة م�شتفزَّ الدَّ
. ول  دِّ دِّ وال�شَّ بع�شهـــا بال�شمئـــزاز والتَّنفري، ومـــن بع�شها بالـــرَّ
عوة،  نخفـــي احلقَّ اإذا قلنا اإنَّ هذا الجتمـــاع اأثٌر من اآثار تلك الدَّ
عوة  لكـــنَّ احلقَّ الَّذي يجب اأن يقال ف هـــذا املقام هو اأنَّ تلك الدَّ
ة ر�شوله  ف ذاتهـــا حقٌّ لأنَّها تدعو اإل كتاب اهلل وهو حقٌّ واإل �شنَّ
، واإل هدم البدع الَّتي لب�شت  لف وهو حقٌّ وهي حقٌّ واإل هدي ال�شَّ
ا،  ا وباطلٌة حقًّ ا وكلُّها �شرٌّ حقًّ ا وكثرية حقًّ ين وهي موجودة حقًّ الدِّ

ا«. والواجب على كلِّ م�شلم هدُمها حقًّ
يِن على حقوق النَّف�س:  اإيثاُر حقوِق الدرِّ

ف�ص واإيثارها على قبول احلقِّ  6 ـ دعاهم اإل ترك حظوظ النَّ
الَّذي دعا اإليه العلماء، فقال:

»ومـــن احلقِّ الَّذي يجـــب اأن يقال ف هذا املقـــام اأنَّ ثقَل تلك 
ا هو  َ عوة واإمنَّ عـــوة على بع�ص النُّفو�ص لي�ص من طبيعة تلك الدَّ الدَّ
َق بني  من طبيعة تلك النُّفو�ص والواجب علينا قبل كلِّ �شيء اأن نفرِّ
ف�ص واأن  ين، وبني ما هو حظٌّ من حظوظ النَّ ما هـــو من حقوق الدِّ
ف�ص، واأن  ين على حظـــوظ النَّ ـــي اأنف�شنا على اإيثـــار حقوق الدِّ نربِّ
ي اآذاننا على  جوع للحقِّ واأن نربِّ �شاع والإذعان والرُّ يها على التِّ نربِّ

، واأل�شنتنا على النُّطق بها«. �شماع كلمة احلقِّ
)24( امل�شدر نف�شه.

)25( »الب�شائر« العدد )113( 13 ربيع الأول 1357ه، 13 ماي 1938م )�ص2ــ3(.
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ُرقيَّة وغاياتها، كفى بهم �ضهداء على اأنف�ضهم: وايا الطُّ  الزَّ
ن�شـــر ابـــُن بادي�ـــص للحقيقـــة والتَّاريـــخ ـ كما قـــال ـ القانوَن 
اء  لع عليه القرَّ رقيَّة، وذلـــك: »ليطَّ وايا الطُّ ة الزَّ الأ�شا�شـــي جلمعيَّ
ا�ـــص وما اإليِه يعملـــون«، يقوُل كباُء  ويعرفـــوا منـــه غاية هوؤلء النَّ
وايـــا عـــن غايتهم وغايـــة جامعتهم: »غاية هـــذه اجلمعيَّة هي  الزَّ
رق وعلى �شهرتها و�شمعتها  وايا والطُّ ًل املحافظـــة على نفوذ الزَّ اأوَّ
معة!  هرة! وال�شُّ ومكانتهـــا«، وعلََّق ابُن بادي�ص بقوله: »النُّفوذ! وال�شُّ
يـــادة والكبياء  لطان وال�شِّ واملكانـــة! فهـــل اأَْبَقْوا من مظاهـــر ال�شُّ
والعظمـــة وال�شتيـــالء �شيًئـــا؟ هذه هي غايتهـــم: اأن َيْبَقـــْوا �شادًة 
بية؟  ا�َص ُم�ْشَتْعَبِديَن لهم. اأين هي التَّ ا�ص، واأن ُيْبُقـــوا النَّ على النَّ
اأين هو التَّعليم؟ اأيـــن هو ن�شر الإ�شالم؟ اأين هي مقاومة املفا�شد 
ـــرور؟ اأين هو الوعـــظ والإر�شاد؟ هذه كلُّهـــا اأموٌر ل ذكر لها  وال�شُّ

عندهم؛ لأنَّهم يخافون منها على �شلطانهم....«)26(.
 ل ُطُرِقيََّة يف الإ�ضالم:

7 ـ واأخرًيا �شارحهم: باأن ل طرقيَّة ف الإ�شالم؛ فقال:
يٌّ ِوَراَثًة وابـــُن زاوية عريٌق يف ن�ضبة  »اأيُّهـــا الإخوان: اأنا ُطُرِقِ
ـــة اإىل ب�ضعـــة اأجـــداد يف التَّاريـــخ، وعندي من  رقيَّ اويـــة والطُّ الزَّ
، ومن املعرفة  ُق به بي احلقرِّ والباطل علـــى الأقلرِّ العلـــم مـــا اأَُفررِّ
ررِّ وبـــي املقبـــول واملردود  ـــُز به بـــي اخلـــري وال�ضَّ ـــة مـــا اأَُميرِّ العامَّ
ـــة يف الإ�ضالم  ـــذي اأُوؤِمـــُن بلقائـــه بـــاأن ل طرقيَّ واإينرِّ اأديـــن اهلل الَّ
ـــة يف الإ�ضـــالم، وباأنَّه اإن كان يف  ول زاويـــة يف الإ�ضـــالم ول طائفيَّ
ها يذهب بخريها وباأنَّ  رق خرٌي فاإنَّ �ضرَّ وايا وهذه الطُّ هـــذه الزَّ
قت  ة الَّتي ل ينكرها اإلَّ اأعمى الب�شرية اأنَّها فرَّ ف�شيَّ من اآثارها النَّ
ا اأتكلَّم عن  كلمة امل�شلمني، ل اأتكلَّم عن غائٍب ول عن جمهوٍل واإمنَّ
ُ عن وجدان ل تزال اآثاره ف نف�شي الَّتي بني  م�شاهدة وعيان واأعبِّ

جنبيَّ لول اأن ع�شمني اهلل مبا وفقني اإليه من العلم«.
: لفيَي حقٌّ  دعوُة العلماء ال�ضَّ

ة ب�شمـــال اإفريقيا،  ريقـــة القادريَّ 8 ـ وَخَتـــَم �شيـــُخ ورئي�ُص الطَّ
ِبيلة؛ فقال: خطاَبُه بثناٍء على دعوة العلماء وتبينٍي ملراميهم النَّ

ا هي �شدُّ البدع  ا اأنَّ احلركة القائمة اإمنَّ »اإنَّني اأدين اهلل اأي�شً
ا احلقُّ  ا تاأتي على الباطل اأمَّ ين واإنَّها اإن اأََتْت فاإمنَّ املحدثـــة ف الدِّ
اأنف�شهم«  على  �شهداء  بهم  كفى  وغاياتها  »الزوايا  بادي�ص«،  ابن  الإمام  »اآثار   )26(

)161/5ـ162(.

فهـــو ثابـــٌت باإذن اهلل حمفـــوٌظ بحفـــظ اهلل، واإينِّ فهمت ول زلُت 
اأفهم مـــن اأقوال القائمني بهـــا واأعمالهم ومراميهـــم اأنَّها لي�ضت 

هة لإ�ضالحها. ا هي ُمَوجَّ وايا واإنَّ هة لهدم الزَّ موجَّ
عبد العزيز بن الها�شمي« اهـ)27(.

 ل زاوية ُطُرقيَّة يف الإ�ضالم:
يَخ عبـــد العزيز بن الها�شمي �شـــرع ف »عمارة  َم اأنَّ ال�شَّ تقـــدَّ
جني من  زواياه بالعلم، وعنيَّ رجلني للتَّعليم من اأبناء �شوف املتخرِّ

يتونة...«.  جامع الزَّ
ريقة القادريَّة  وِتْبَياًنا للجملـــة الأخرية من خطاب �شيـــخ الطَّ

ورئي�ص زواياها ف �شمال اإفريقيا، اأقوُل:
ـــي على الكتاب  حيح، وُتَربِّ ـــُم العلم ال�شَّ وايـــا اإن كانت تعلِّ الزَّ
ة؛  ا اإن كانت زوايا طرقيَّ ا هَي، اأمَّ ة، فِنِعمَّ ة وهْدي �شلف الأمَّ نَّ وال�شُّ
ُن الأوراد البدعيَّة، ويكوُن املُريُد فيها خا�شًعا  ُتعطـــي العهود، وُتلقِّ
مطيًعـــا ل�شيِخهـــا ـ اجلاهل ـ، فهذا الَّذي َهَدَمـــُه امل�شلحون، وقال 
لَف،  رقية بدعـــٌة ل يعرفها ال�ضَّ فيه ابُن بادي�ـــص: »الأو�ضاُع الطُّ
يخ،  يـــخ، والتَّحيُّـــز لأتبـــاع ال�شَّ ومبناهـــا كلِّهـــا علـــى الغلـــوِّ ف ال�شَّ

)27( »الب�شائر« العدد )113( 13 ربيع الأول 1357ه، 13 ماي 1938م )�ص 2ـ3(.
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يخ، اإل ما هناك من ا�شتغالل...  يـــخ، واأولد ال�شَّ وخدمـــة دار ال�شَّ
عـــور، وغري ذلك من  ومـــن جتميد للعقـــول واإماتة للهمم وقتل لل�شُّ

رور«)28(.  ال�شُّ
ـــني ُيوؤْثـــُر التَّعبري ـ عن  ـــني الع�شريِّ تنبيـــٌه: بع�ـــصُ الإ�شالحيِّ
ق�شـــٍد اأو غـــرِي ق�شٍد ـ: بـــاأنَّ امل�شلحني ل زالوا يثُنـــون على زوايا 
عـــوذة واخلرافة  ا كانـــوا ُيحاربون زوايا ال�شَّ العلـــم والقـــراآن، واإمنَّ
ل وهلٍة  طح والبندير، وقـــد يبُدو كالُمهم هذا لأوَّ والتَّدجيل، وال�شَّ
نرِّيَّة! ـ ف  ُرق ال�ضُّ �شحيًحا، لكـــن اإذا ا�شتح�شرنا دفاعهم عن الطُّ
رقيَّة،  وايا الطُّ ، اأدركنا اأنَّهم ُيدخلون ف جملة الثَّناء: الزَّ زعمهـــمـ 
اإذا َخَلـــْت)!(ـ  عندهـــمـ  مـــن مظاهر التَّدجيل والبتـــزاز... الخ، 
وف ترديـــد العلماء ورفعهم �شعاَر: ل طرقيَّة يف الإ�ضالم، ردٌّ على 
قيق:  واُب والدَّ عاءاتهم، واأقوُل: التَّعبرُي ال�ضَّ مزاعمهم وتفنيٌد لدِّ
عوذة  طـــح والبنديـــر، وال�شَّ اأنَّ امل�شلحـــني كمـــا حاربـــوا زوايا ال�شَّ
ة؛  رقيَّة، واأنكـــروا اأو�شاعها الِبدعيَّ واخلرافـــة، حاربوا زوايـــا الطُّ
يخ، واإعطاء العهـــد، وتلقني الِورِد، واملواظبة على  �شبة لل�شَّ مـــن النِّ
وظائفها املخَتَعة؛ كتحديد الأذكار بَعَدٍد وتوقيٍت وترتيِب الثَّواب 
عليها... الخ، فالَّذي مندُحـــُه ونحمُدُه: زوايا العلم والقراآن، الَّتي 
لبـــَة ويتَِّخُذُهم  يـــُخ اإليها الطَّ ل تنتمـــي اإل طريقـــة ول َيْح�ُشُر ال�شَّ
اعـــَة وال�شت�شالم!! ـ  ُمريديـــَن لـــُه، َيفر�ُص عليهم اخل�شـــوع والطَّ

ترغيًبا وترهيًبا ـ.

َكُر فرن�ضا ُيرهُب امل�ضلحي يف »�ضوف« َع�ضنْ

 

يخ عبد العزيز بن الها�ضمي وَيعتقُل ال�ضَّ

لطـــات الفرن�شيَّة ف وادي  وهل اأتاك نبـــاأُ ما اأقدمت عليه ال�شُّ
ويع الفظيـــع، وحما�شرة  �شـــوف 18 اأفريل 1938م، مـــن التَّ
ـــبَّ على اأهلـــه العذاب،  البلـــد، وتطويقـــه باجلنـــود واملدافع، و�شُ
اٍم �شـــوداء حالكة، �شببها مكيـــدة ُدبِّرت  وذاقـــوا ما ذاقـــوا، ف اأيَّ
ينيَّة، فتعاقـــد الكائدون  ـــة الدِّ لأهل �شـــوف، بعد نه�شتهـــم العلميَّ
يـــار، و�شيق  ـــة ف تلك الدِّ ـــة العلميَّ ينيَّ علـــى قتل تلـــك احليـــاة الدِّ
جون، والبحث، وُخلَِّي مـــن ُخلِّي، وُحِكَم على عدٍد  ا�ـــص اإل ال�شُّ النَّ
ـــة، ف حماولـــة »ل�شطهاد  اقَّ في والأعمـــال ال�شَّ وفـــري منهـــم بالنَّ

)28( »اآثار الإمام ابن بادي�ص« )155/5(.

ة العلمـــاء والتَّ�شييق عليهم واإكراههـــم على التَّخلي  �ُشَعـــب جمعيَّ
ة  ة«)29(، واأُلقي القب�ص علـــى »اأربعة من اأع�شاء جمعيَّ عـــن اجلمعيَّ
موا  ـــني دون ُجْرم معلوم، ودون اأن يقدَّ العلماء امل�شلمني اجلزائريِّ
يخ عبد العزيز ابن  اإل املحاكمـــة، اأربعة من العلماء«، وهـــم: ال�شَّ
يخ عبـــد القادر الياجوري  يخ علـــي بن �شعد وال�شَّ الها�شمـــي، وال�شَّ
ـــد عبد الكامل بن احلاج عبـــد اهلل، وقد طال �شجنهم، ومل  يِّ وال�شَّ

ف ابن بادي�ص عن التَّذكري بق�شيتهم. يتوقَّ
ـــاب »الب�شائـــر«)30(: »ل �شبب ف الواقـــع لكلِّ ما  قـــال اأحد كتَّ
حـــدث ـ رغـــم ما اأ�شيـــع)31( ـ �شـــوى اأنَّ طائفة امل�شتغلـــني َراَعَها ما 
�شاهدتـــه من ن�شـــاط حركة الإ�شـــالح وازدهارهـــا وعلمـــت اأنَّها 
ة  َهاِتَها وتق�ضـــي على ما بقي لها عند الأمَّ َتـــاُح باِطلََهـــا وُترَّ �َضَتجنْ
يخ عبـــد العزيز ابن  مـــن �ضمعـــة ونفـــوذ..«، كمـــا كان دخـــول ال�شَّ
ة : »اأكرب �ضربة اأ�ضابت امل�ضلرَِّي اجلامدين  الها�شمي  ف اجلمعيَّ

بوع«)32(. يف تلك النَّواحي والرُّ
اوية  ل ُير�ِس ال�ضتعمار هذا التَّحويل اجلذري املفاجئ للزَّ
يـــَخ عبد العزيز ف �شاأن  ـــة، فـ»دعا احلاكم الع�شكريُّ ال�شَّ القادريَّ
وايا  يخ بـــاأنَّ الزَّ خ�شـــة لذلـــك وردَّ ال�شَّ التَّعليـــم ولـــزوم طلـــب الرُّ
ر  عـــوة، وتكرَّ رت الدَّ مـــان تعلِّم بـــدون رخ�شة، وتكرَّ مـــن قدمي الزَّ
يخ عبد العزيز اإل حركة  دُّ ف الأمـــر«)33(، فان�شمَّ ال�شَّ الأخذ والرَّ
الحتجـــاج ـ الَّتي قادهـــا ودعا اإليها العلماء الأحـــرار ـ على قانون 
8 مار�ـــص 1938م امل�شوؤوم، الَّذي كان الغر�ص منه عرقلة �شري 
ة، لكْن احتجاُج �شخ�شيٍة مبقام  ة الإ�شالميَّة احلرَّ املدار�ص العربيَّ
�شيخ القادريَّة، وخروجه ف جمٍع من املتظاهرين اأمام دار احلاكم 
يا�شة ال�شتعماريَّة)34(،  ان الـــوادي �شدَّ ال�شِّ الع�شكري، وتعبئته �شكَّ
ة  َر هذه القوَّ ة املُرهبة لُيدمِّ ُب مدافعه القويَّ جعل ال�شتعمار ي�شـــوِّ
يخ عبـــد العزيـــز اإل الإ�شالح  ويكبـــَح ِجماحهـــا، نعم! دخـــل ال�شَّ
يطرة على  ته ف ال�شَّ ا بقيمته العلميَّة، وجاهه العري�ص، وقوَّ مزهـــوًّ

)29( »الآثار« )394/5(. 
)30( »الب�شائر« العدد )164(، )�ص:4(.

)31( الذي اأُ�شيَع هو: �شجُن ال�شيخ عبد العزيز ف جماعة من العلماء، ِبُتْهَمِة الإعداِد 
والدعوِة للثورة على فرن�شا.

)32( »الب�شائر« العدد )112( )�ص3(.
)33( »من اأعالم الإ�شالح ف اجلزائر« )140/3( للح�شن ف�شالء.

الها�شمي  بن  العزيز  املعا�شر/عبد  اجلزائر  تاريخ  من  وق�شايا  »�شخ�شيات   )34(
كتور اأحمد �شاري. والإ�شالح«  )�ص 54( للدُّ
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من حوله، فخاف ال�شتعمار من عواقبه«)35(، فكان ما كان.

حمنته

يخ عبد العزيـــز واإخوانه العلماء الأحرار ف �شجن  �ُشجـــن ال�شَّ
ق�شنطينـــة الع�شكري بالُكدية، وفيه اأملَّ به املر�ص، و�شار من حنٍي 
جـــن اإل امل�شت�شفى للعالج، يقول ابن بادي�ص:  لآخر ُينقُل من ال�شِّ
يـــخ عبد العزيز الها�شمي ذلـــك البطل اجل�شيم  »اآٍه لـــو راأيتم ال�شَّ
وت اجلهري والنَّظرات  فاهية، ذا ال�شَّ عمـــة والرَّ الو�شيم، ربيب النِّ
قل  ة، كيف �شار اليوم وقد اأنهكه املر�ص وبرح به النَّ ة امل�شعَّ احلـــادَّ

جن وامل�شت�شفى...«. بني ال�شِّ
ه  يخ عبـــد العزيز على حريته �شنة )1944م(، لكنَّ ح�شل ال�شَّ
جوع اإل الوادي واملناطق املجاورة له)36(،  ُمِنـــَع هو واإخواُنه من الرُّ
جن بال  روا بعـــد عامني من ال�شِّ وذكـــر احل�شن ف�شالء: اأنَّهم حترَّ

حماكمة، وو�شعوا حتت الإقامة اجلبيَّة)37(، 
ٍة، اإل اأكرَث  لطة ال�شتعماريَّة متَجَمنا اأكرَث من مرَّ وَنَفـــْت ال�شُّ

ته.  من مكان، واأخرًيا: »ُنفي اإل تون�ص، حيث تدهورت �شحَّ

وفاته

ل يونيـــو �شنة  تـــوفِّ بتون�ـــص ـ بعـــد اأن طال بـــه املر�ـــص ـ ف اأوَّ
َتها، فرحمه  يَّ 1965م«)38(، قبل اأن يرى اجلزائر وقد ا�شتعادت حرِّ

اهلل رحمة وا�شعة.

)35( »من اأعالم الإ�شالح ف اجلزائر« )139/3( للح�شن ف�شالء.
الها�شمي  بن  العزيز  املعا�شر/عبد  اجلزائر  تاريخ  من  وق�شايا  »�شخ�شيات   )36(

كتور اأحمد �شاري. والإ�شالح« )�ص45ـ60( للدُّ
)37( »من اأعالم الإ�شالح ف اجلزائر« )141/3( للح�شن ف�شالء.

هو  ُل  والأوَّ )1962م(،  �شنة  �شاري:  كتور  الدُّ ذكره  والَّذي  ال�شابق.«  »امل�شدر   )38(
الأقرُب، واهلل اأعلُم.
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