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ون عن هذا ، یذبّ  علماء ربانیین هداة مهتدینفي كل زمان ومكان  یّسر لنا إن اهللا قد   

أهل النفاة والغالین و تأویل الجاهلین وتحریف ویدفعون عنه وینافحون عنه ، والوطن ین الدّ 

اللهم حفظ اهللا تبارك وتعالى دینه على مدى الزمان ، ف ؤالء العلماءبهالمبطلین ، الشك و 

نفع بعلمهم اقدرهم وأعلى شأنهم ، و  اللهم رفعااإلسالم والمسلمین خیر الجزاء ، و  عنهم از ج

   .إلى یوم الّدین 

َیْرَفِع اللَُّه الَِّذیَن   ( :مدى األزمان وقال فیهم تعالى اهللا ذكرهم على  خّلدهؤالء العلماء الذین   

  ). 11  : المجادلة()آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت 

ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن ، ِإنََّما َیَتَذكَُّر ُأوُلو (:وقوله جال عاله

  ,09سورة الزمر، اآلیة  )اْألَْلَبابِ 



  :قول الشاعرصدق فیهم و 

 على الهدى لمن استهدى أدالء***     ما الفخــــر إال ألهل العلم إنهم    

 والجاهـلون ألهل العـلم أعداء    ***   ه ــــــوقدر كل امرئ ما كان یحسن       

  "الناس موتى وأهل العلم أحیاء      ***    فـفـز بعلم تعش حیـا به أبــدا          

عدید مناطق الوطن لتحط الیوم الرحال عند قد شملت مسیرة تدارس نماذج علماء الجزائر    

ال یتسع عظیم المواقف عبر مراحل تاریخها ، هذه الوالیة التي قّدمت للجزائر أهل الجلفة ، 

إال بما یحتمه الوصف الكتمال الفهم ،   هنا  ،جمیعا لسردها موضوع هذه الندوة ال و المجال 

محبة للعلم وأهله ووّالدة للعلماء والمشایخ وقبلة طیلة فتراتها التاریخیة كانت أنها  ومن ذلك

  .لهم في كّل حین 

وأبلغ من تلك الكلمات الصادقة التي وردت في مخطوط الشیخ عبد وال أدّل على ذلك    

ا مّر على هذه المنطقة وهو متجه نحو لمّ ، م 1816/ه1231 سنةالرحمان التنیالني 

الوحید الذي أّرخ لحملة اكسماوث عند المؤرخین ، بالمصدر المصدر هذا العاصمة ، وعّد 

  .م1816 سنةعلى الجزائر 

ئل العرب إنهم أكثر قبا( :" والذي قال فیه عن أهل هذه المنطلقة فیما ذكرهم بعرب النوایل   

العرب هّم كّثر اهللا في عرب المسلمین من أمثالهم ، وهم ونعم  ...رجاال وماشیة وخیال 

و قلت أهل بیت الرحمة ، ما رأیت وال سمعت من یعظم العلماء و حّمالة القرآن مثلهم ، ول

فهم ... الحنانة ما لم أره في والدي ما كذبت إني رأیت فیهم من البرور والرحمة والرأفة و 

  .....)وصالة وزكاة ورحمة غایة في الدین والنظافة  ، هم أهل وضوء

المقارنة لمحاولة فهم كیف كان أن یؤخذ بعین الرعایة والتحلیل و هذا الوصف الذي ینبغي    

أهل المنطقة قبل االحتالل من میزات ، وكیف فعل فیهم االحتالل حتى جعلهم في مؤخرة 

سلوكه الركب بعدما كانوا في أوائله  ، فهذا الوصف جعلنا في صورة مجتمع راق في 

وأخالقه وتعّلمه ، حتى أنه كان منبهرا بما رأى وكأنه لما یرى مثلهم قط  رغم رحالته الطویلة 

ومروره على أقوام وأقوام ، والمتتبع بالقراءة لهذه الرحلة ، ال یجد إمعان في الوصف وٕانبهار 

  .بالرؤیة بمثل ما رآه للنوایل مثلما ذكر 



تابة لم تكن استثناء ، بل ن تعلیم القرءان والقراءة والككما أن الروایات الشفویة تؤكد أ    

إّال ) مرحوال(مسلمة یهتم فیها باقتنائه بمثل ما یهتم باقتناء الطعام ، وأنه ال یوجد أساس و 

القرآن فیه ركیزة ، وهذا ما یؤكد أن المنطقة قبل االحتالل لم تشهد انتشارا لألمیة بمثل  شیخو 

  .ما حدث لها زمن االحتالل 

، إلى ) المرحول شیخ(وتتبع حقیقة التعلیم في المنطقة یوقفنا على ما هو أبعد من    

، كانت قبلة للتعلیم ، هذا دون   تأسیس عدید من الزوایا قبل وصول االحتالل إلى المنطقة

التحدث على رحالت العلم الدائمة ألبناء المنطقة إلى مراكز العلم البعیدة ، وتجمع الروایات 

على أن الزوایا الراحلة كانت هي األصل في المنطقة إذ اغلب سكان والیة الجلفة قدیما كانوا 

متنقلة ترافق وهذه الزوایا ال –ها القران رحال ، فكل قبیلة إال ولها طالب و خیمة زاویة یعلم فی

  .أناء اللیل و أطراف النهار یقرأرحل ، ویكون القران فیها المرحول أینما حل و 

عن ، وحینما نقول العلماء نحن ال نتكلم  دة للعلماء والمشایخلذلك فإن هذه المنطقة والّ     

من تعّلم وبدأ یؤدي للناس ما تعلمه ، وٕانما قلنا علماء ألن میزة العالم هو اإلبداع وتقدیم 

الجدید في كل حین ویحسن التعامل مع كل الظروف والمستجدات ، ولو بدأنا ذكر عداد 

البصائر أیام الشیخ عبد  ، وٕان شتم فقرؤوا هؤالء لما اتسع المقام والزمان لذكرهم كلهم 

بادیس والبشیر اإلبراهیمي وتمعنوا في كتابات مشایخ منطقة الجلفة ستجدون فیها  بنالحمید 

ومسجد القرویین بفاس ولكن هم كّثر وفیهم من درس في الزیتونة من اإلبداع ما فیها ، 

 العراقبالد الشام والحجاز و و  مصر ومعهد عبد الحمید بن بادیس ومنهم من ارتحل وتعلم في

وال أرید أن أذكر واحدا وأنسى آخر فهم كثر ، ال بّد لنا من ترسیخ وغیرها من المناطق ، 

  .سیرهم ومناقبهم في أجیالنا ألجل تكوین مجتمع راق بالعلم واألخالق وخدمة األوطان 

مراسالت ل تعودوا ولكم أن،  كما كان لهم تواصل دائم مع العلماء داخل وخارج الوطن    

، وكان من مشایخها مع عدید العلماء في الوطن وخارجه ستجدون ذلك التمیز العلمي الكبیر 

) سي عطیة مسعودي( ، إنه الشیخ اإلمام  )ةمالك هذه البلد(جملة هؤالء المشایخ والعلماء 

الذي إن غابت عنك سیرته فتجد نفسك مجبرا على الغوص في هذه اهللا ،  ةرحم یهعل

العلمیة المتمیزة ، بمجرد ما تسمع شهادات الناس والعلماء والمشایخ من ربانیة الالشخصیة 

  : ومن ذلك،  عنهداخل وخارج هذا الوطن 



قبل كل شيء أي منطقة یبتدئ بمسجدها یزور عبد الحمید بن بادیس لما  الشیخ أن -

 حث علىفیها كلها  دروسه، و كانت إلى مدى أهمیة المساجد بالنسبة لألمة لیلفت 

 لمدینة وحین كانت زیارته،  الخ...الفضائل و تنفیرا من الرذائل و بیانا لحقائق الدین

الشیخ استأذنه ف،  مسعودي استقباله الشیخ عطیة وجد فيالجلفة بدایة الثالثینیات ، 

أنا ال أجد ، فقال له الشیخ عطیة أن یقترح علیه عنوان لكلمته هذه اللیلة عبد الحمید 

قد  صادق هواك ل، فقال له سبحان اهللا  )واعتصموا بحبل اهللا جمیعا( أبلغ من درس 

 .، بارك اهللا فیك وحفظك یا شیخهواي 

لقد مات  ":بعین دامعةو  ته،فاالذي قال في حقه لما علم بو ،  محمد بلكبیر الشیخ -

 ."العلم والتقى والورع وخاتمة الصوفیة  شیخ

، وینشط في اإلطار العلمي  باألغواط عندما كان یقیم، مبارك المیلي الشیخ -

كانت له مراسالت مع الشیخ وعمره ال یتجاوز واحد وثالثین سنة  واإلصالحي 

، براعة في اللغةلما الحظه علیه من  الفاضل ،حیث كان یلقبه باألدیب 

 أبولغویا كل من الشیخ عطیة مسعودي والرحالة خصوصا عندما تحاكما إلیه 

 .حوارات لغویة عمیقة بالنظر لما جرى بینهما من ) فرندة( زیان من بلدة 

لیتني كنت فیه جذعا علیه رحمة اهللا ، الشیخ محمد متولي الشعراوي  قال في حقه -

 .في الفتوى  اهة عقلبدو   من اتساع علمعن الشیخ  هلما سمعبالنظر 

الجمعیة الودادیة مفتي الحنفیة ، ورئیس ) م1951ت ( الشیخ محمد العاصمي  -

 .بفضیلة اإلمام األتقى وكانت بینهما مراسالت دیانة اإلسالمیة ، والذي كان یصفه لل

استشهد بمسائله الشیخ محمد الغزالي علیه رحمة اهللا ، في محاضراته بالجامعة   -

 ).األمیر عبد القادر بقسنطینة ( اإلسالمیة 

وأثناء ،  1966سنة من المشایخ زاره مع وفد الذي  ،میان الباكستاني الشیخ الفقیه -

جعلتهم یعجبون بعلم نقاشات علمیة وفقهیة،  هذه الزیارة جرت لهم مع الشیخ 

لعلماء لراسله للمشاركة في مؤتمر باكستان وعندما رجع إلى بلده ، الشیخ وفقهه 

 .في باكستان



وقام بالتدریس لمدة عشر سنوات  تونس هو الذي تعلم في،و عاشور الخنقي الشیخ -

، حیث استشهد بالشیخ سي عطیة في كتاب المنار قسنطینة وزاویة الهامل في

 .الذي ألفه وذكر فتاوى الشیخ

 . الرحمن الدیسي  عبد الشیخاه استشهد بفتاو  -

حینما لسنوات،  )مسعودي  عطیة(الذي مكث عند الشیخ  الطاهر بالعبیدي الشیخ -

منها ما هو سائل فقهیة بینهما ر كان یأتي للمصیف في مدینة الجلفة ، كما كان 

 .البالغةو  في الجمال غایةوالذي كان عمودي في الشعر ال

) بریمن(مسجد الفتح بمدینة ا بخطیبوقد كان اإلمام أحمد األردني ، أعجب به الشیخ  -

 وقد أبلغ ذلك أحد طالب مدینة األغواط الذي كان یدرس في ألمانیا ، وقداأللمانیة ، 

مدینة في الجزائر تدعى بتي مفوهو سأله إن كان یسمع بالشیخ عطیة مسعودي 

كلم ،  100 سوى  ألغواطاوأن هذه المدینة ال تبعد عن مدیني ،  الجلفة فأجابه بنعم

 .وتحدید النسلخصوصا في مسائل الربا الصارمة فأثنى أمامه عن الشیخ ومواقفه 

والذي كانت بینه ، الفضالء األغواط مشایخمن وهو  القهیري إبراهیم اإلمامالشیخ  -

  .، مراسالت في االستفتاء الفقهي وبین الشیخ عطیة مسعودي 

من مدینة األغواط ، والذي كانت بینه وبین الشیخ أیضا عبد الغني تاوتي  اإلمام -

 .الفقهي االستفتاءمراسالت في 

للغوص في شخصیة فعال تشوق ، أال تجعل الواحد منا یكل هذه الشهادات  باهللا علیكم   

  .في العلم والفقه واإلصالح المجتمعي  تمیزههذا العالم الجلیل ومعرفة عمق 

الرباني العالم اإلمام و  شیخناتطرق إلى شخصیة حاول أن أسأب لذلك في هذا المجلس الطیّ  

  :جوانب مهمة ستةمن خالل ) عطیة مسعودي ( 

تمیزه  وكذاوالتضحیة ألجله ، ودفاعه عن هذا الوطن ، ومبادئهذب عن هذا الّدین السیرته ، و 

، لنختم مداخلتنا هذه بدوره الدعوي ونشاطه االجتماعي الفقهي من حیث اإلقناع في الفتوى 

  .، مع لطائف من الشیخ  ي العمل الخیري والصلح بین الناسف

  



  :سیرته  -1

المشایخ والعلماء ، ألن الكثیر یرته مثلما اعتدنا في دراسات سیر أنا ال أرید أن أسرد س   

من كتب وحاضر فیها وهي معلومة ومتاحة ، ولكن الذي أرید أن ألفت إلیه عنایة الجمیع ، 

خصوصا ضیوفنا الكرام هو میزة مساره العلمي الشاق الذي اكتسى طابع التحدي والتجرد 

لقرءان سماعا وهو یعیش في وسط اوٕالى أن بلغ سن الرشد  1900فمنذ أن ولد سنة  للعلم ،

ونقش  الشیخ  سرى في دمإذن ، فالقرءان سنوات  یتجاوز التسعلم وهو وتعلما حتى حفظه 

، واحتواه لحمه ، وبعد هذا السن انتقل إلى زاویة الشیخ سي عبد القادر الزنیني في عظامه 

وكانت لها عالقة عجیبة  والتي منها صفت له الرؤیة وفهم الحیاة ومعالم العلم والخیر وأهله

مع شیخه الشیخ سي عبد القادر حبذا لو یخصص لهذه العالقة اهتمام خاص ، ألنها كانت 

  .دراسة وما فیها من وفاء وصدق وحبفي مسار الشیخ مع ابنه أثناء وبعد الفعال نموذج 

ینسخ الكتب  في فراغه حفظ القرآن ، كان إلىباإلضافة ، بأنه وذكر لي ابنه الشیخ یحیى 

في لوحته ویحفظها كالمتون وأمهات الكتب منها صحیحي البخاري ومسلم وموطأ اإلمام 

   .مالك وٕاحیاء علوم الدین

وبعد استئذان الشیخ سي عطیة  ف العقد الثاني من القرن العشرینانطالقا من منتصو    

علمیة زار فیها بالد علیه رحمة اهللا من شیخه سي عبد القادر ، انتقل الشیخ وكأنه في بعثة 

عند اوالد  ةالقبائل ومراكزها العلمیة والعاصمة حیث مجالس عبد الحلیم بن سمایة والبلید

الباي  وجالس فیها الشیخ بن جلول ، وخالل هذه البعثة التي كانت لسنوات جالس فیها 

ى واقع علماء كثر وانفتحت له معرفة واقع الجزائر العلمي والفكري واإلصالحي ، وحتأیضا 

من تنصیر وتضییق على الدین واللغة العربیة فیها وما كان یجري  الجزائر االحتاللي

  .والتدریس عموما 

س في الجاللیة وبحبح ، واستدعي لإلمامة تذكر الروایات أنه درّ فیها ، و ثم عاد إلى الجلفة 

تعجب لغزارة  محمد بن عبد الرحمان النعاسالشیخ في مسجد بدار الشیوخ ، ولما حاوره 

 :علمه وفقهه فقال له



یا ولدي كنُت عازما أن اعرض علیـك وظیفة اإلمامة بمسجدنا وٕالقاء الدروس للطلبة ”

بزاویتنا لكن بعدما أجریت هـذا الحوار معك تبّین لي أن مستواك ال یواكب قریتنا الصغیرة 

فأنصحك أن تلتحق ألن العالم إذا سكن البادیة أو القریة یموت علمه وینساه الناس، 

  .“بمدینة الجلفة

التي و مدرسة اإلخالص التعلیمیة وبعده بفترة أستدعي من أعیان هذه البلدة للتدریس في 

  .ة العلماء المسلمین الجزائریین فتحت أبوابها في الجلفة برعایة جمعی

الدعوي  ستقرارشكل نقلة نوعیة لالفتح مسجد الجمعة في وسط مدینة الجلفة  إّال أن

لشیخنا اإلمام حیث اختیر له إماما ومن هذا المسجد تخرج على یدیه علماء  واإلصالحي

  .منهم الشیخ سي عامر محفوظي علیه رحمة اهللا ومشایخ كثر 

وهكذا بقي مع وكانت تنقل خطبه ودروسه على أثیر اإلذاعة الوطنیة في كثیر المناسبات ، 

یوم وافته المنیة وفاضت روحه إلى بارئه  حتىوالدعوة واإلصالح القرءان والتضحیة ألجله 

  .م في یوم مهیب على الجلفة والوطن عموما 1989سبتمبر  27األربعاء 

  :ذبه ومنافحته عن اإلسالم ومبادئه – 2

  :مثل منافحته على الوطن كانت منافحته على الّدین أكبرومن نماذج ذلك 

بالد القبائل وفي احد األسواق  فقد حكي أنه وهو في طریقه أثناء رحلته العلمیة  إلى -

صادف راهبا یوزع كتب اإلنجیل على الناس وهم ملتفون حوله ومنبهرون بما كان یقول لهم 

من أن عیسى بن مریم حي ، ومحمد بن عبد اهللا مّیت ، والحي أفضل من المیت وأحق 

الشیخ باإلتباع ، فعیسى إذن أفضل من محمد صلى اهللا علیه وسلم حسب زعمه ، فقال له 

أجل أیها الشاب،فقال له :هل والدتك حیة ؟ فأجابه الراهب : بنباهة عقل وسالمة منطق

مادام الحي أفضل من  -علیها السالم-إذن فأمك أفضل من السیدة مریم : الشیخ على الفور

  .المیت عندك ، فلم یجد الراهب جوابا فانصرف خائبا

 أوالد إلى أتىاس القرویین ، وقد الذي أجیز في ف: قصة الشیخ بن عشیط المجاجي  -

الدلیل و ن اإلسالم رخص بالزنى بالكتابیات ، أ ذكر في الحضور عن قول، و بالبلیدة الباي  

 "وال ینالون من عدّو نیال إّال كتب لهم به عمل صالح :" من كتاب اهللا وهو قوله تعالى 



، فقاطعه الشیخ عطیة مسعودي وقد كان طالبا شابا ، أیها األستاذ 128: سورة التوبة ، اآلیة

إنه كان فاحشة وساء " إن اهللا حّرم عموم الزنى ولم یخصص الكتابیات ، وقال جّل شأنه :" 

، ثم أیها األستاذ عن أي نیل تتكلم الزاني إذا جاء زانیة نالت منه المال ونالت من  )سبیال

مائة رجل فینسب إلى أمه ، فالنیل  في المال والولد حصلت  الولد ، ألنه إذا تخّلقت من

  .للمسلمین أم للكتابیین

وفي الصباح ناداه وقال له ، ابن عشیط من أي منطقة هذا الفتى ، فقیل له من الجلفة فقال 

یاولدي واهللا إن كالمك البارحة هو الصواب الذي نطق به :" رافقني للمحطة ، وقال له 

  ".لنبي األواب الكتاب وجاء به ا

وبعد االستقالل جاءه ثالثة رهبان مسیحیین وطلبوا منه أن یتحاوروا في أمور الدین فلم  -

آمنا بما أنزل إلینا وما أنزل إلیكم ، فقال أحدهم : یعارض المرحوم بإذنه تعالى وٕانما قال لهم 

م اهللا صادق ال كال: هل یعارض اهللا تعالى ما قاله باألمس بما قاله الیوم ؟ فقال الشیخ 

ولكن مادام قد بعث عیسى : یتعارض وال یتناقض وٕانما قوله الحق المبین فقال أحد الرهبان 

من هو رئیس الدائرة : علیه السالم ، فلماذا یبعث بعده بغیره ؟ فرد الشیخ ببداهته المعهودة 

له اسمه فقال لهم الحالي ؟ فقالوا له اسمه فالن فقال لهم من هو رئیس الدائرة السابق فذكروا 

لرئیس الدائرة : إذا أرسل لنا كل من الرئیس السابق والحالي فألمر أیهما نستجیب ؟ فقالوا: 

  .الحالي، فقال هكذا تكونون قد أجبتم أنفسكم ، ففهموا مقصده واستأذنوا باالنصراف

  :دفاعه عن الوطن والتضحیة من أجله – 3

بأنه عند اندالع ، حیث تذكر الروایات ،  جزائرولللإلسالم الشیخ كان یعیش  حیاتهخالل    

وقبل الشیخ ذلك الثورة ، عین من قبلها قاضیا على المنطقة في سیاسة لمقاطعة فرنسا 

  .بصدر رحب رغم عظم المسؤلیة ومخاطرها 

في هذه الدیار ضد جیش ومن تلك المخاطر قصته مع الجنرال بلونیس الذي فعل فعلته 

افح وأعدم الكثیر من جنود جیش التحریر في انقالب شهیر وحزین ، التحریر الوطني المن

فإذا به راح ضحیته أبطال ومشایخ دین وزوایا وعلى رأسهم الشیخ عبد الرحمان حاشي ، 

ذات یوم أحد ضباطه مصحوبا بأحد الجنود وهما مسلحان ،  إلمام عطیة مسعودي بعث لی

حتى یشیع الخوف والذعر فیمن وجدهم حوله فاقتحما مقصورة الجامع التي كان یدّرس فیها 

دروسه و قال بلهجته المتعجرفة، من هو اإلمام عطیة ؟ فقال له أحدهم هذا  إلىیستمعون 



هو الشیخ الذي أمامك ، وأشار إلى الشیخ سي عطیة الذي كان یتوسط المجلس فقال له 

فتشید به وبحاشیته  على الفور إن الجنرال محمد بلونیس یأمرك أن تلقي خطبة هذه الجمعة

وٕاال سنفعل الواجب وهو یلوح بسالحه فقال له وجیش التحریر وتشتم بالمقابل جبهة التحریر 

ثمان وعشرون سنة ، فقال له الشیخ  يكم عمرك یا ولدي ؟ فقال له عمر  وهو مبتسمالشیخ 

سنة وال تعرف إن كنت على خطأ أو صواب ومع ذلك  28أنت عمرك : ببداهته المعهودة 

فكیف ال أضحي بنفسي وعمري یقارب الستین سنة وأعلم علم الیقین أنني : تضحي بنفسك 

لها أن على صواب ، الدین مثل الكف واألحزاب مثل األصابع ، فاألصبع هي التي ینبغي 

إفعل ما بدا لك  تعود إلى الید ولیس العكس، قل للذي أرسلك سوف لن تسمع مني غیر هذا،

  .رفیقه في حالة هیجان وثورة وغضب ، فخرج الضابط و 

  :الفقهي من حیث اإلقناع في الفتوىتمیزه  – 4

جوهرها حول استنباط الحكم الشرعي من مضانه ألجل التبیان وحل في الفتوى تدور   

النوازل التي تحّل باألفراد والمجتمعات تباعا ، وهو ما یظهر إعجاز اإلسالم في مواكبة كل 

   .عصر

وبالتالي الفتوى هي توقیع من اهللا ، والتوقیع البّد له من تفویض ، وللتفویض شروط ،    

ذلك لذلك فإن اإلسالم قد شّدد أیما تشدید على الفتوى والجرأة فیها بالنظر لما سینعكس على 

من آثار مباشرة على الفرد والمجتمع ، لذلك لم تفتح وتتح لكل الناس ، بل لطائفة لیتفقهوا 

فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة :" في الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لقوله تعالى

  ).122(سورة التوبة اآلیة" لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم 

التابعین بالفتوى عنایة كبرى لدرجة أنه كان الواحد منهم یدفعها ك اهتم الصحابة و لذل   

حدثنا  :عبد اهللا بن المبارك قال لآلخر خوفا من تحمل عبأها والتقصیر في حقها  وفي ذلك 

أدركت عشرین ومائة من " :قال عبد الرحمن بن أبي لیلىعن عطاء بن السائب عن سفیان 

و سلم ـ یسأل أحدهم عن المسالة، فیردها هذا أصحاب رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه و آله 

وأنه ال یستفتى أحدهم في مسألة إال وّد أن ،  "إلى هذا، و هذا إلى هذا حتى ترجع إلى األول

أخاه كفاه إیاه عكس ما یحدث الیوم في هذا الزمان من الجرأة على الفتوى من غیر علم 

نها وفي هؤالء قال اإلمام الشافعي وأهلیة لها وال حتى أدنى ورع أو خوف رادع  یكّفهم ع

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16571
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16330


وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فیه منه لكان " : رحمـــــــة اهللا علیه 

وكان حري بهؤالء أن یعرفوا جالء  "اإلمساك أولى به، وأقرب من السالمة له إن شاء اهللا 

ك رحمة اهللا علیه  لّما سئل عن ما یفتون به  بمعرفة رؤى علماء األمة للفتوى فهذا اإلمام مال

وقال لیس في العلم . فغضب. یا إمام هي مسألة خفیفة سهلة: ال أدري، فقیل له: مسألة فقـال

، وهذا الشعبي  "ِإنَّا َسُنْلِقي َعَلْیَك َقْوًال َثِقیًال "   :شيء خفیف، أما سمعتم قول اهللا تعالى

المسألة ولو وردت على عمر بن إن أحدكم لیفتي في " : والحسن وأبي حصین قالوا

  ".الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ لجمع لها أهل بدر

والسؤال الذي یطرح أین یظهر تمیز الشیخ عطیة مسعودي في مسائل الفقه والفتوى    

  فیه؟ 

  :یظهر ذلك من خالل

  :امتالكه آللیات وشروط االستنباط الشرعي لألحكام : أوال 

تصدره لمشهد الفتوى وما كان لیجرأ على ذلك إّال ألنه استوفى حقا شروط ووجوب  – أ

اإلفتاء للناس ، والقائمة أصال على تشرب مصادر الفقه اإلسالمي وعن طریق الشیوخ ال 

ما جرأت على الفتوى إّال انطالقا من : عن طریق الكتب وبعد إجازة منهم ، وهو الذي قال

وٕاذا " :  ، والذي سیسألني عنه إذا لم أؤدي حقه مصداقا لقوله تعالىواجبي الشرعي أمام اهللا

سورة آل عمران  "أخذنا میثاق اهللا للذین أوتوا الكتاب لتبیننه للناس وال تكتمونه 

  )187(اآلیة

إن الذین یكتمون ما أنزلنا من البینات و الهدى من بعد ما " : وأوعد من كتم علما بقوله  

  )158(سورة البقرة اآلیة  "الكتاب ، أولئك یلعنهم اهللا و یلعنهم الّالعنونبیّناه للناس في 

وجاء في الحدیث الذي رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه أبو داود من حدیث أبي هریرة     

من سئل عن علم فكتمه وهو یعلمه " : قال  رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا علیه وسلم

، فكان یعتبر رحمة اهللا علیه أداء الفتوى هو خوف من  "القیامة ألجم بلجام من نار یوم 

أجیب السائلین بما أعلمه مع شدة التحري في أن ال أخرج " : ذلك الوعید و أنه كان یقول 

عن حدود المفتي الذي هو اإلخبار بالحكم الشرعي من غیر إلزام ، وٕانني أشفق على 



علّي لوما ، وٕانني فیها مكره أخاك ال  نفسي من أن أدخل فیما یغضب ربي ، أو یوجب

   "بطل 

القارئ لسیرة الشیخ اإلمام عطیة مسعودي یجد بأنه باإلضافة إلى تمّیزه بشروط  - ب

الوجوب من إسالم وعقل وبلوغ وعدالة فإنه كان على قدر كبیر من العلم بكتاب اهللا وما 

یتضمنه من آیات األحكام والعلم بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمجمل والمؤول والمفسر ، 

ة والسالم من خالل معرفة أحادیث األحكام منها ، خصوصا وأنه وبسنة رسوله علیه الصال

المتون الفقهیة ودراسة أصول الدین من منذ حفظه للقرآن الكریم وهو صغیر أنكّب على حفظ 

تفسیر للقرآن الكریم وعلم الحدیث النبوي الشریف وسیرته علیه الصالة والسالم ، كما كان 

ومعرفة لمسائل إجماع العلماء والخالف بینهم وكل یمتلك أدوات االجتهاد من علة وقیاس 

  .ذلك شكل له مدارك لألحكام وطرائق لالستنباط 

  :وفي ذلك قال الشیخ عطیة مسعودي

  واألصل في الشرع كتاب اهللا         مقّدما وسنة األواه  

  إجماع أهل العلم و القیـــاس         بها لكل مهتد نبراس    

عن حكم المصافحة  ن مسائل اإلجماع والخالف عند العلماء قولهومما یدلل على تمكنه م

  :والمعانقة والقیام

  جرى الخالف صاح في المعانقة        فمن مجیز والحدیث عانقه

  ومالك بذا الحدیث لم یقل               حیث رآه لم یصاحبه عمل

  أما المصافحة فهي سنة                مما ارتضاه المصطفى وسّنه

  ي القیام مع تقبیل الید               أتى خالف العلماء فاقتدوف

  نص علیه صاحب الرسالة             وصاحب المدخل أیضا قاله

  وبالقیام قال قد جرى العمل            زروق وهو شیخ علم وعمل

  وقاله األبي وابن ناجي                والعز من أضاء كالسراج

  یستبعد           حكم الوجوب فیه بل یعتمدبل قال ذا األخیر ال 

  وقال بعض العلماء یندب              ألنه لإلتالف أقرب



  هذا إذا لم یكن شیخا أو أبا            أو عالما أو حاكما محببا

كل ذلك یبین ثقافته الواسعة بمقاصد الشرع ، وأن تلك المقاصد باألساس هي تتمحور    

ستعمل من أدوات كالقیاس واالستصالح واالستحسان ونحوها ، كما حولها فتاویه بكل ما ی

كان على علم بوسائل الفتوى حینما یعلل األحكام بالمصالح والمفاسد ویرتكز على قاعدة رفع 

: " الحرج، والهدف من كل ذلك عدم وضع المستفتي في ضیق وحرج ، مصداقا لقوله تعالى 

إضافة إلى كل ذلك فقد كانت له ثقافة بفقه ،  "حرج ما یرید اهللا لیجعل علیكم في الدین من

الواقع وهو ما جعل الفتوى عنده تتمّیز بمالءمتها لروح العصر وتقدیر الظروف البیئیة 

، فكان أهل الفتوى یسألون المستفتي من أي للعرف في الفتوى مكانواألعراف السائدة ـــ ألن 

ومن تلك العلوم قوة وزیادة برهان في صحة الفتوى البلد أنت ـــــ و التثقف بعلوم العصر ألنها 

وكل ذلك كان داعما للشیخ في الكثیر من الفتاوي التي ...االقتصاد و الطب و الفلك وغیرها

  .  سندرجها الحقا

أنه  حكيفقد ومن ملكاته التي ساعدته في الفتوى  سرعة نباهة عقله وسالمة منطقه  - ج

صادف راهبا یوزع  األسواقوهو في طریقه أثناء رحلته العلمیة  إلى بالد القبائل و في احد 

كتب اإلنجیل على الناس وهم ملتفون حوله ومنبهرون بما كان یقول لهم من أن عیسى بن 

ومحمد بن عبد اهللا مّیت ، والحي أفضل من المیت و أحق باإلتباع ، فعیسى مریم حي ، 

فقال له الشیخ بنباهة عقل وسالمة حسب زعمه ،  محمد صلى اهللا علیه وسلم إذن أفضل من

إذن : على الفور الشیخأجل أیها الشاب،فقال له :هل والدتك حیة ؟ فأجابه الراهب : منطق

مادام الحي أفضل من المیت عندك ، فلم یجد  -علیها السالم-فأمك أفضل من السیدة مریم 

  .خائباالراهب جوابا فانصرف 

من أعظم أدوات الفتوى التي تمّرس منها الشیخ هو تمكنه بدرجة عالیة من قواعد اللغة  - د

العربیة وآدابها وفنونها ، وبرع فیها حتى أصبح یعلم الحقیقة و المجاز واألمر والنهي 

والمجمل و المبین والخاص والعام والمطلق والمفید واالستثناء ، ویذكر أنه لما عاد إلى 

جاللیة بعد رحلته العلمیة التي دامت سبع سنوات ـــ والتي انتقل فیها إلى بالد القبائل الزاویة ال



والبلیدة والجزائر العاصمة أین كان یحضر دروس التفسیر وعلم البیان لمفتي الجزائر الشیخ 

عبد الحلیــم بن سمایة ـــ كان یتداول الدروس الفقهیة و النحویة والبالغیة مع كل من الشیخین 

، وقد نشأ بینه وبین هذا األخیر خالف في ) فرندة( نعیم النعیمي وأبو زیان الرحالة من بلدة 

المسائل النحویة مما جعلهما یتحاكمان فیها للشیخ مبارك المیلي والذي كان حكمه بصواب 

  .آراء الشیخ عطیة مسعودي وأجازه بتعلیم اللغة العربیة ولقبه باألدیب الفاضل 

التألیف ونظم القصید ومن منظوماته الرائعة ما سماها المزدوجة والتي نظمها وقد اشتهر في 

  :ویقول في بعض أبیاتها  1930سنة 

  حمدا لمن علمنا       وبالهدى أكرمنا

  وأوسع الوجودا         تكرما وجودا

  وخار مصطفاه        من خلقه اصطفاه

  خیر الورى اآلحید     محمد الوحید

  ملیحة مفیدة      وهذه عقیدة      

  لمن قرأها مبهجة)    المزدوجة( سمیتها 

  فإنما النفیس            یعرفه النفیس

  و الدر ال یشریه        إال الذي یدریه

  یا أیها األدیب          الفاضل األریب

  انصب تصب مناكا     ال تستطل عناكا

  وحّصل العقائدا         تصیر حبرا قائدا

  وباعد المالهي        فجانب المناهي 

  واخش اإلله غیبا       واستر أخاك عیبا

  وابعدــ نلت المراماــ     عن بطنك الحراما

  والفرج منك أحصنه    والسمع یاذا صنه

  و النطق منك أحسنه   بذكر اهللا زنه

  وٕان عصیت ربكا       فاسأله یمح ذنبكا



  واقلع والزم الندم        وارسل دموع العین دم

  ) ال إله إّال اهللا محمد رسول اهللا( ن جمالیات براعته في اللغة نظمه في إعراب وم

   :والتي یقول فیها

  لكلمة اإلسالم خذ إعرابا            منظما یدني لك الصوابا

  فحرف ال نافیة للجنس             إله إسمها فخذ یا أنسي

  اعتننصب محله على الفتح بني        وحرف االستثناء إّال ف

  وأبدل اهللا ورفعه اشتهر             من الضمیر المستكن في الخبر

  أو أبدلنه من محل المع إس       ـمها في قول سبویه فاقتبس

  وال یصح رفعه على الخبر         فما لال في المعرفات من أثر

  و إن تشأ فانصب على اإلستثنا    ال البدلیة من اسم ال أهنا

  خبــــــــــــره لنـــــــا وصــــــــول              محمد مبتدأ رسول   

  وذا مضاف و المضاف إلیه       اسم الجاللة اعتمد علیه

  وجملة الكلمة ال محال             لها من اإلعراب نلت الفضال

  :الفتـــــــوى عند الشیخ عطیة مسعوديومنهج أنـــــواع : ثانیا 

لقد عرف الشیخ  رحمة اهللا علیه بنشاطه التعلیمي و توجیهه التربوي، وتحمله لعبأ إشكاالت 

أسندت له قیادة جیش التحریر  حیثمجتمعه من إصالح ذات البین و قیامه بمهمة الفتــوى 

بالمنطقة مسؤولیة اإلفتاء والقضاء بین الناس أثناء الثورة التحریریة المباركة ، واستمر في 

،  لیكتفي بعده باإلمامة و الفتوى 1962جویلیة  05القضاء إلى غایة استقالل الجزائر في 

 عامة و خاصة وفتوى عبر المراسلة: و قد تمّیزت الفتوى عند الشیخ بثالثة أنواع

   :ـ الفتــوى العامــة أ

د مع ویقصد بها ما كان یفتي به في مجالسه العلمیة مع الطلبة و في حلق الدرس في المسج

عامة الناس و في مختلف المناسبات التي كان یلتقى فیها الشیخ مع عامة المجتمع ، حیث 

كان یجیب سائلیه عما استعصي لهم فهمه من أمور الدین وما حّل بهم من نوازل ووقائع 

  .استدعت أخذ رأي الفقهاء ومیزة هذه الفتاوى أنها تتسم بالعموم أنها تهم غالب المجتمع



     :الخاصة ــ الفتوى ب

ویقصد بها هنا تلك الفتاوى التي جاءت بناء على النوازل والمسائل التي تحل بأفراد   

المجتمع أو أسره فیأتیه أهلها فرادى لالستفسار عن الحكم الشرعي ورأي الدین فیها ، وعادة 

تتمیز ما تكون هذه الفتاوي في بیته حیث كان مقصدا لذوي السؤال ، ومیزة هذه الفتاوى أنها 

  .بالخصوصیة باعتبار أنها تخص فرد أو أسرة دون عموم المجتمع

  : ـــ الفتوى بالمراسلة  ج

وهو نوع أملته ظروف الواقع وكان یتم عادة إما بین الشیخ وطلبته الذین درسوا عنده     

حیث كانوا یراسلونه من أجل أن یفتیهم في مسائل قد تستجد عندهم أو مواضیع استعصت 

من هؤالء نجد تلمیذه عیسى درماش من عین وسارة ومحمد الزاوي من المدیة ، وٕاما علیهم  و 

بینه وبین قرنائه من المشایخ ولذات الغرض كانت تتم بینه وبینهم مراسالت حول المسائل 

والشیخ الطاهر بلعبیدي من ) فیض البطمة(الفقهیة ومن هؤالء الشیخ  لخضر بن خلیف من 

القبض في الصالة ودلیله أن اإلمام مالك أورد في الموطأ حدیثا  والذي كان یفضل) تقرت( 

أمرنا نحن األنبیاء بتأخیر الصحور وتقدیم :" لرسول اهللا علیه الصالة و السالم جاء فیه

لذلك جرى بینه وبین الشیخ نقاش حول هذه المسألة " الفطور ووضع الیمنى على الیسرى 

السدل وأنه كان یعتمد على مذهب اإلمام مالك  ومعروف أن الشیخ كان من الذین یفّضلون

في هذه المسألة على الفعل ألن اإلمام مالك كان یسدل رغم ذكره للحدیث ، وأنه اعتد بفعل 

الفقهاء السبعة ودلیل اإلمام مالك هو فعل الصحابة ألن الفعل أبلغ من القول رغم عدم 

ة و السالم ، ولّما تحصل الشیخ نكرانه للقبض ألن كالهما ورد عن رسول اهللا علیه الصال

الطاهر بلعبیدي على كتاب ألحد علماء شنقیط الذي كان مفتیا للمالكیة بالمدینة بالمنورة 

سأعطیك سالحا تحاربني "وكتب له فیه ) القول الفصل في تأیید مذهب أهل السدل(عنوانه 

  ".به

  :منهجه في الفتوى  -ه 



بمعالجة القضایا والمشكالت التي كانت تحدث لقد تمیزت فتاوى الشیخ عطیة مسعودي 

للناس ، ویحتاجون إل حكم الشرع فیها بما یتماشى مع روح العصر ، كما لم تكن فتاواه 

  مجرد جواب عابر عن سؤال طارئ بل كانت فیها رسائل التثقیف والتوعیة والتوجیه

بالدلیل ولم یكن مجرد  وقد عرف الشیخ بأجوبته المقنعة التي تقارع الحجة بالحجة ، والدلیل

ناقال لفتوى غیره ومؤدیا لما تلقاه ، وٕانما كان لبیب عارف یسهم بما ناله من علم وما اكتسبه 

  من رجاحة عقل في اجتهاده في استخراج األدلة الشرعیة من أجل مقارعة نوازل العصر ، 

تكوینه الفقهي ومرتكزه ورغم أن فتاواه كانت تراعي بالمجمل المذهب المالكي باعتباره  قاعدة 

یه عن مذهبه إذا في الفتوى ، إّال أن ذلك لم یحده في بعض األحیان ألن یخرج في فتاو 

  .الملحة المصلحةاقتضت الضرورة و 

وینبغي أن ندرك بأن الفتوى عند الشیخ عطیة مسعودي مثلما أشرنا لم تكن مجرد أجوبة 

ها الفقه برمته وهي ما تعارف علیها عابرة بل كانت مؤسسة على مرتكزات أساسیة بني علی

آن وهي القر  بأصول الفقه والتي عرفها الفقهاء بأنها تلك المصادر التي یستنبط منها األحكام

العمل بأهل المدینة و األخذ و السنة و اإلجماع و القیاس واالستحسان و المصالح المرسلة و 

عند الشیخ عطیة مسعودي ،  بأقوال الصحابة ، كل هذه المصادر كانت مدار رحى الفتوى

بمعنى أن فتاویه كانت مبنیة على منهج متدرج تتحكم فیه مصادر التشریع اإلسالمي درجة 

  :درجة، حیث كان أول منطلقه في الفتوى القرءان الكریم ، ومن نماذج ذلك 

ــ سئل عن المحرمات من النساء فأجاب بأن المحرم ثالثة أقسام محرم بالنسب ومحرم  01

وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من " : ضاع ومحرم بالمصاهرة ، وقد ذكرت في قوله تعالى بالر 

    .23سورة النساء ، اآلیة  "وحالئل أبنائكم الذین من اصالبكم: " إلى قوله تعالى " النساء 

ــ وسئل عن عن رجل طّلق زوجته ثالث طلقات متفرقات فهل له إلى رّد زوجته من  02

إذا طّلق الرجل زوجته مرة فله أن یردها ، فإذا طلقها الثانیة فله أیضا أن : سبیل ؟ فأجاب 

األصل في ذلك له مراجعتها بحال من األحوال ، و یردها ویرجعها فإذا طّلقها الثالثة فال یحل 

سورة  "ن فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسانالطالق مرتا" : ى قوله تعال



. "فإن طلقها فال تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غیره " : ثم قال  ،229:البقرة،اآلیة

  .230:سورة البقرة،اآلیة

أنا لیس لي قول ، إنه : ما قولكم یا شیخ في تحدید النسل ؟ فقال : وسأل ذات مرة  ــــ  03

یهب لمن ( قول هذا الكتاب وكان یحمل نسخة من القرآن الكریم، لقد قال في صریح اآلیة 

سورة  )رانا وٕاناثا ویجعل من یشاء عقیمایشاء إناثا ، ویهب لمن یشاء ذكورا أو یزوجهم ذك

هذه مشیئة اهللا وغیر هذا هو تحد لهذه المشیئة، فاختاروا ألنفسكم  ،50 -49:الشورى ، اآلیة

  ...ما یحلو 

وكان إذا لم یجد دلیال من كتاب اهللا بحث عنه في سیرة المصطفى صلى اهللا علیه وسلم ،  

  :  ومن نماذج ذلك 

 هل تنفي المعصیة اإلیمان عن صاحبها حال تلبسه بها ؟ وما معنى: ـــ حینما سئل  01

  بقوله صلى اهللا : ، فأجاب ..." ال یزني الزاني وهو مومن : " قوله علیه الصالة والسالم 

ال یزني الزاني وهو مؤمن ، وال یسرق السارق وهو مؤمن ، وال یشرب الخمر : " علیه وسلم 

  حمله شارح الحدیث على أنه لنفي الكمال أي ال یزني وهو كامل" حین یشربها وهو مؤمن

ال علم إّال بما نفع أو نفي نوره ، وقد ورد في الحدیث عن النبي صلى اهللا علیه  اإلیمان نحو

  ".من زنى نزع اهللا نور اإلیمان من قلبه فإن شاء رّده إلیه رده: " وسلم أنه قال 

  :ـــ وسئل عن النصب التذكاریة الموضوعة عند القبور هل لها أصل في الشرع ؟ فأجاب 02

فعله النبي علیه الصالة و السالم من وضعه على قبر عثمان  لعّل األصل في ذلك هو ما

أعّلم به قبر أخي و أدفن إلیه من مات من أهلي : بن مظعون رضي اهللا عنه حجرا ، قائال 

فبناء على ذلك أجیز وضع حجر أو خشب عند رأس المیت ، و أما وضع حجرین للذكر 

  .وثالثة لألنثى فإنما هو للفرق بین الشخصین

مقطوعة الرأس : ـ وسئل عن مقطوعة الرأس بنحو عصا هل تؤكل أو هي میتة ؟ فقال ـــ 03

سألت رسول النبي : بنحو عصا وقیذة میتة لما في صحیح مسلم عن عدي بن حاتم قال 

صاب بحده فكله ، وما أصاب أما : " علیه الصالة و السالم على صید المعراض فقال 

  ".  بعرضه فهو وقیذ 



د الدلیل في كتاب اهللا وسنة رسوله بحث عنه في مصادر االستنباط األخرى وكان إذا لم یج

  .من أصول الفقه فكان إما یدلل بقول الصحابة ، أو إجماع العلماء 

ومن جمالیات ملكات الشیخ نباهة العقل وسالمة المنطق وهو ما جعله یتمیز في الكثیر من 

  ام العقل وحسن توظیف وسائل العصر الفتاوى بصیاغة الحجج و األدلة انطالقا من استخد

  :ونتائج علومه ومن نماذج ذلك

فقال الشیخ للسائل  لو أننا أعطیناك رسالة لتضعها   ــ أنه سئل عن بلوغ الصدقة للمیت1

أنت متأكد من أنك لن تهمله : في البرید  فهل تفعل ؟ فأجابه سأفعل ذلك   ، فقال له الشیخ 

عندما نحّمل اهللا صدقة لیبلغها : لتأكید ؟ ، فقال له على الفورفي أثناء الطریق ، فقال له با

لفالن فهل نشك في أنه ال یفعل فكذلك الصدقة لألموات ، فقد جاء رجال إلى النبي صلى 

اهللا علیه وسلم و قال له یا رسول اهللا أبوّیا ماتا و أنا صغیر فهل لي أن أبرهما ، فقال له 

  ".رهما وتصدق علیهما تكتب بارا عند اهللازر قب: " علیه الصالة و السالم 

ـ وفي موقف آخر لّما سئل  لماذا لم یقیض لنا اهللا خلیفة مثل عمر بن الخطاب رضي  02

نحن لسنا الصحابة، ولهذا فالذي : اهللا عنه تعالى في عدله وٕاخالصه وتقواه، فقال الشیخ 

  .یحكمنا لیس عمر بن الخطاب 

د المهندسین الكهربائیین وقال له وهو في غایة االستغراب وفي أحد األیام جاءه أح - ـ  03

كیف یمكن لملك الموت أن یقبض أرواحا متعددة في أماكن متفرقة متباعدة في لحظة 

عندما یرید العامل في مركز توزیع الكهرباء أن یطفئ النور : واحدة؟ فأجابه الشیخ في الحال

:  یستطیع ذلك؟ فقال المهندس مناطق من المدینة وفي لحظة واحدة هل   على عدة

باستطاعته أن یفعل ذلك، فقال الشیخ رحمه اهللا ، لم تستغرب فعل المخلوق، فكیف تستغرب 

فاقتنع الرجل بمثل    من الخالق تعالت قدرته، أن یأمر بقبض األرواح في شتى أنحاء العالم ،

  .هذا المثال الحي 

وال تأتینا؟ فقال له الشیخ على الفور ، لقد لماذا نرسل إلیك : وقال له أحد المسئولین  -04

رأیت من هو أعظم مني ومنكم یرسل إلیكم خمس مرات في الیوم وال تأتونه، فلماذا تطلبون 

مني اإلتیان إلیكم؟ أتریدني أن أكون من شرار العلماء ؟ حیث قال الحسن البصري رضي 

  . ر األمراء الواقفون بباب العلماءاهللا عنه ، شرار العلماء الواقفون عند باب األمراء ، وخیا



وسّئل عن الربا هل هو حرام ؟ فقال لسائله بغضب وانفعال، تضعون الجمر في أیدیكم  -05

  .وتسألونني إن كان یحرق أم ال؟ إنكم تسخرون مني بطرح هذا السؤال

ــ وفي حادثة أخرى، اعترض أحدهم في أن یكون الموتى یحسون بنا وال نحس بهم ،  06

له الشیخ لقد أعطاكم اهللا مثاال من الواقع ومن صنع اإلنسان ، فالتلفزیون نحن كلنا في  فقال

  .ولكنه ال یشاهد أحدا منا   بیوتنا نشاهد المذیع

وینبغي اإلشارة بأن الشیخ لم یعتلى منبر الفتوى لحب ظهور أو لطلب جاه أو لیقال أنه عالم 

ذلك هو واجبه الشرعي الذي سیسأله اهللا عنه فیشار إلیه بالبنان ولكن كان منطلقه في كل 

إن الذین یكتمون ما أنزلنا من البینات و الهدى من : " إذا لم یؤدي حقه مصداقا لقوله تعالى 

سورة البقرة اآلیة  "بعد ما بیّناه للناس في الكتاب ، أولئك یلعنهم اهللا و یلعنهم الّالعنون

)158.(  

وقد بین ذلك في كتابه ألحد قضاة المحكمة حینما حّذره من اإلفتاء ألنه في نظره یسبب    

الحمد هللا وحده والصالة والسالم على رسول ":للمحكمة ارتباكا في أعمالها،فأجابه بما نصه

سالم االحترام والتحیة والتعظیم واإلكرام لجناب األستاذ قاضي المحكمة :اهللا وآله وبعد

وّفقهم اهللا وسدد خطاهم وأجزى على النهج القویم مسعاهم فإنكم تعلمون ما وأعوانه 

ابتالني اهللا به من معرفة مسائل الدین وواجب علّیا تبیینها للناس بمقتضى قوله سبحانه 

سورة آل عمران "وٕاذا أخذ اهللا میثاق الذین أوتوا الكتاب لتبیننه للناس وال تكتومونه:"وتعالى

  )187(اآلیة

إن الذین یكتمون ما أنزلنا من البّینات والهدى من بعد ما ":عد من كتم علما بقولهوأو    

 )158(سورة البقرة اآلیة  "بیّناه للناس في الكتاب،أولئك یلعنهم اهللا ویلعنهم الّالعنون

، "من سئل عن علم فكتمه وهو یعلمه ألجم بلجام من نار":وقول النبي صلى اهللا علیه وسلم

لوعید كنت أجیب السائلین بما أعلمه مع شدة التحري في أن ال أخرج عن فخوفا من هذا ا

حدود المفتي الذي هو اإلخبار بالحكم الشرعي من غیر إلزام ، وأخیرا بلغنا أنكم مستاءون 

من إفتائي للناس فإن كان لضنكم أني متدخل في ما لیس من وظیفة المفتي مما یختص 

را ما كنت أحیل مسائل النزاع على المحكمة بالمحكمة فهو ضن غیر مصیب ، بل كثی

  .بشهادة كثیر ممن یستفتونني واسألوهم إن شئتم یا إخواني



أنا أشفق على نفسي من أن أدخل فیما یغضب ربي ، أو یوجب علّي لوما ، ولست و    

الحمد هللا ممن ال یعرف قدره أو یتعدى طوره ، ومع ذلك فلو صدر إليّ  منكم أمر بالمنع 

مكره أخاك ال : " فتاء لتلقیت ذلك األمر بصدر رحب ، و أرحت نفسي ألني كما قیل من اإل

  .والسالم " بطل 

إطالعه الواسع  وفهمه  الملفت للمسائل الفقهیة وتنوع مصادر  كما ینبغي أن ندرك بأن   

محت معرفته بالعلوم اإلسالمیة مّكنته من أن یتبوأ مكانة مرموقة بین أقرنائه من المشایخ  وس

له في النهایة بأن یعالج قضایا الناس ومشاكلهم بروح المتمرس المجتهد الذي یعرف متى 

تؤتى عزائم اهللا ومتى تؤتى رخصه ، وهو ال یفعل ذلك محاباة لصاحب سطوة أو تقربا لذوي 

إن هذا الدین یسر ":سلطة وجاه ولكنه یفعل ذلك عمال بقول رسولنا صلى اهللا علیه وسلم

ین أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وبّشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من ولن یشاد الد

  ".الدلجة

من كل ما سبق یتبین لنا بأن الشیخ اإلمام عطیة مسعودي كان یدرك معنى الفتوى وأنها    

تكلیف ولیست تشریف وهي عند اهللا عظیمة في الجزاء والعقاب لذلك كان یتحرى فیها مراقبة 

اهللا له وأمانة الخلق فیه لذلك نهج فیها منهجا وسطا فهو لم یذهب مذهب التشدید الخالص 

إلى تجمید كل شيء في الحیاة والتقوقع على ظاهر النص ، وال مذهب التخفیف  الذي یدعوا

المطلق المؤدي إلى االنحالل والتمیع وتفسیر الحقائق حسب الهوى ومراد النفس ، فقد كان 

معتدال یعتمد على الكتاب والسنة دون أن یغفل عن روح التشریع ومراعاة المصالح والمفاسد 

مام مالك والتي من بینها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كأصل من أصول مذهب اإل

وكذا مبدأ التیسیر ورفع الحرج والمشقة باعتماده على األدلة العقلیة كالقیاس والمصلحة 

  . المرسلة واالستحسان وسد الذرائع مع مراعاة ظروف العصر

  :لطائف الشیخ عطیة مسعودي – 6

كثیرة وهي تصب في صمیم اإلیمان والعبادة  كان للشیخ اإلمام عطیة مسعودي لطائف

  :والنباهة والفطنة ، ومن ذلك 



ذكر أن أوالد الباي باألربعاء بالبلیدة ، جاءهم أستاذ متضلع في العربیة واألدب ، فرأي  - 1

إن :" ما للشیخ من مهابة ، فقال من أي المناطق أنت فقال له أنا من الجلفة ، فانشرح وقال

  :فأهلها ذوو نباهة وفطنة وٕاني أجادلك أیها الفتى وأختبرك من الملحونالجلفة أعرفها ، 

  :ما قولك في

  .وهي عریانة، أخواتها مكتسیات ،  ونزلت من عند موالنا، تسمى بالبا 

براءة من اهللا ورسوله :" وكان الشیخ لم یسمع بها فأطرق رأسه برهة ، ثم تلى قول اهللا تعالى

األستاذ لجوابه وقال له بارك اهللا فیك واني جادلت بها خمسة سورة براءة ، فبهت ......" 

  .وعشرین زاویة ولم یجبني عنها أحد

ولآلخرة خیر لك من : "أنتم متأخرون ، فأجابه : وفي موقف آخر عندما قال له أحدهم  - 2

فمن كان یرید حرث اآلخرة نزد له في حرثه ومن كان یرید حرث الدنیا نؤته منها " ، " األولى

، ثم قال له نحن نؤثر اآلخرة على الحیاة الدنیا ولهذا فنحن في " وماله في اآلخرة من نصیب

  .نظركم متأخرون ، وأنتم تؤثرون الدنیا على اآلخرة ولهذا فأنتم في نظر أنفسكم متقدمون

  .وغدا عند اهللا سنعلم المتأخر من المتقدم

  :بین الناسدوره االجتماعي في الدعوة وعمل الخیر والصلح  – 5

كان الشیخ عطیة بن مصطفى مسعودي شخصیة عامة، ومرجعا للناس في الفتوى في 

محبا للخیر وأهله فعرف عنه من خالل روایات منطقة الجلفة، كثیر النشاط، قوي الهمة، 

  :كثیر الفضائل ومن بین تلك المیزات وهي قلیلة من كثیر نذكرأهل البلدة وخارجها 

عّد بیت الشیخ عطیة مسعودي كالزاویة یعج بالزوار والضیوف والفقراء والمساكین ،  -

، كما كان عابري السبیل وطلبة العلم والفقراء والمساكین طعام ا إلمفتوحكان البیت 

     .لتعلیم واإلفتاء للناسقبل ذلك مفتوحا ل



أعطاه أجرى ، كان الشیخ إذا اشتغل عنده أحد ال یخرج عنده من یومه إّال وقد  -

فیرفض ذلك ویقول لهم أما سمعتم قول فیقولون له یا شیخ دع لنا حتى نتمم العمل ، 

 ."قبل أن یجف عرقه حقهأعطوا األجیر ": الحبیب محمد علیه الصالة والسالم

، للدعوة واإلصالح بین الناس عرف عنه أنه كان كثیر الخرجات إلى البوادي والقرى  -

كان یحمل معه الحلوى ویوزعها على الصبیان ،  الزیارات، ویذكرون أنه خالل هذه 

رضي اهللا  –بن عباس ال احدیثلقد قرأت ، فقال فقیل لما أنت حریص على ذلك 

: للجنة باب یقال له"  :صلى اهللا علیه وسلم –قال رسول اهللا : فیه  قال –عنهما 

 ." یدخل منه إال من فرَّح الصبیانالفرح، ال 

فكانت له قطة ال یطمئن حتى یشرف على  الشیخ عطوفا حتى على الحیواناتكان  -

تغذیتها بنفسه ، كما ذكر سائقه بأنه كان رفقته ذات یوم في إطار خرجاته الدعویة ، 

وفي طریق سمع الشیخ صوتا محسوسا في السیارة ، فقال له ما هذا الصوت ، فقال 

فوجدوها ، عد إلیها : الشیخ سلحفاة دهستها بالسیارة عن غیر قصد ، فقال له  :له 

 .خذ هذا المال أخرجه دیة عنها : قد ماتت ، فحزن لذلك ، وقال له 

كان شخصیة علمیة  من كل ما سبق یتبین لنا بأن الشیخ اإلمام عطیة مسعودي   

ویتشوق ، یحبه كل من تعامل معه ینبهر بعلمه كل من یجالسه ویحاوره ، و إصالحیة ربانیة 

صدق مع اهللا فصدق علیه ، رجل الجزائر واألمة لمعرفته كل من یقرأ شهادات خیار علماء 

، مما یبشر بأنه قد نال القبول عند اهللا فجعل له وجعل ذكره خالدا على مدى األیام اهللا معه 

نذكر سیرته وخصاله القبول في األرض ، وجعلنا بعد عشرات السنین من وفاته ال زلنا 

في بناء الحیاة والتضحیة ألجل اهللا نقرب تلك السیرة لألجیال الصاعدة عساها تجعله قدوة و 

   .والوطن

  

 




