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في جو قرآني روحاني مهيب، 
وفي يوم جمعة مباركة ستبقى 
راســـــــــخة في أذهان الحضور، 
أقامت شـــــــــعبة جمعية العلماء 
ببلدية  الجزائريين  المســـــــــلمين 
اليوم  هـــــــــذا  صبيحة  خضرة، 
الجمعـــــــــة 03 جمادى األولى 
 18 ل  الموافـــــــــق  ه   1442
حفـــــــــال   ،2020 ديســـــــــمبر 
تكريميـــــــــا على شـــــــــرف باكورة 
ثمـــــــــار ناديها القرآني الشـــــــــيخ 
عبد القادر دواودي رحمه اهللا، 
نورين  المتميزين،  الطالبيـــــــــن 
زكرياء وبولنوار محمد السعيد 
بمناسبة ختمهما لحفظ كتاب 

اهللا تعالى. 
افتتـــــــــح الحفل بتـــــــــالوة عطرة 
للشـــــــــيخ علي نابي، ثم بكلمة 
ترحيبية للدكتور حميدي حافظ 
ليناول  البلدية،  الشعبة  رئيس 
الكلمة للشـــــــــيخ معيزية بوزيان 
رئيس المكتب الوالئي للجمعية 
الـــــــــذي أحالها لنائبه الشـــــــــيخ 
أحمد سعداوي - حفظهما اهللا 
تعالى - الذي أثنى كثيرا على 

جهود اإلخوة في شعبة بلدية 
خضرة، وعلـــــــــى معلم النادي 
الشيخ كمال بلحوسين، ثم قدم 
تهاني المكتب الوالئي للجمعية 
كما  االحتفالية،  هذه  لعريسي 
ذّكر الشـــــــــيخ جـــــــــزاه اهللا خيرا 
الحضور بأهمية التعليم القرآني 
والغرض الذي تنشده الجمعية 
وكل العلمـــــــــاء العامليـــــــــن من 
ذلك، وأوله تحقيق العبودية هللا 
تعالى والتحلي بأخالقه وآدابه 
وتحكيمه في أنفسنا وفي أمتنا 
حتى يعود لها عزها ومجدها 

التليد.
وفـــــــــي مداخلته أبرز الشـــــــــيخ 
مفالح،  علي  ســـــــــي  الفاضل 
أثر القـــــــــرآن الكريم في تزكية 
النفوس وفـــــــــي المعية اإللهية 
ألهل القـــــــــرآن الذين هم أهل 
هنـــــــــأ  كمـــــــــا  وخاصتـــــــــه،  اهللا 
الطالبيـــــــــن الخاتميـــــــــن بغنيمة 
القـــــــــرآن ووالديهما بتاج الوقار 
يوم القيامة بـــــــــإذن اهللا وعفوه 

وكرمه. 
ليســـــــــتمع بعدهـــــــــا الحضـــــــــور 

إلى تـــــــــالوة عذبة وجلت منها 
القلـــــــــوب للطالـــــــــب الخلـــــــــوق 
بولنوار محمد الســـــــــعيد، ختم 
بها حفظـــــــــه لكتاب اهللا تعالى 
كامال في ظرف سنة ونصف 
القرآني،  الجمعيـــــــــة  في نادي 
للطالب  مباركـــــــــة  لتـــــــــالوة  ثم 
نورين زكريا من أواخر سورة 
البقرة، ختم بها اآلخر حفظه 
للكتاب المكنـــــــــون في مدة لم 
تتجاوز السنة وثالث شهور، 
بتكريـــــــــم  الحفـــــــــل  ليســـــــــتكمل 
الشـــــــــيخ  ومعلمهما  الحافظين 
كمال بلحوسين، بهدايا ومبالغ 
ماليـــــــــة متواضعـــــــــة مـــــــــن قبل 

المكتب البلدي للشـــــــــعبة وكذا 
المكتب الوالئي للجمعية وأحد 
تالميذ  أولياء  مـــــــــن  الفضالء 
بعدها  ليتم  القرآنـــــــــي،  النادي 
التي جاد  اإلكراميـــــــــات  تقديم 
بها الفضالء من أهل خضرة 
الكـــــــــرام، حتى لـــــــــم تجد مكانا 
يسعها، ثم اختتم هذا المجلس 
القرآني المبارك بدعاء الشيخ 
للحافظين  ســـــــــعداوي  احمـــــــــد 
ولإلخوة  ووالديهما  ومعلمهـــــــــا 
القائمين على الشـــــــــعبة البلدية 
بخضـــــــــرة ولجميـــــــــع الحضور 
ولوطننا الغالي بالعز والتمكين 

والحمد هللا رب العالمين. 
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فـــــــــي يوم 07 جمادى األولى 
 23 ل  الموافـــــــــق   1442
ديســـــــــمبر 2020 م كانـــــــــت 
هذه الهبة مـــــــــن «امرأة ذات 
همة عالية ونفس نفيســـــــــة»، 
حيـــــــــث االنســـــــــان ال يقـــــــــاس 
بكمية األمـــــــــوال التي يملكها 
التي  االجتماعية  المكانة  أو 
بمـــــــــدى حمله  يحتلهـــــــــا، بل 
للنهوض  لهموم أمته وسعيه 
بها، والســـــــــيدة الفاضلة زهية 
حجـــــــــاج أول حرم األســـــــــتاذ 
النقـــــــــادي مثال لهـــــــــذا، فهي 
امـــــــــرأة عصامية حققت ذاتها 
بذاتها، كيـــــــــف ال وهي ابنة 
أول  حجاج  الجياللي  الشيخ 
رحمه اهللا المعلم بمدرسة دار 
الحديـــــــــث مع الشـــــــــيخ محمد 

االبراهيمي  البشير 
كما هو موضح في 
جانب  الى  الصورة 
المؤرخ عبد الوهاب 
بن منصور، فالسيدة 
حباهـــــــــا  حجـــــــــاج 
اهللا بحفـــــــــظ كتابـــــــــه 
في  والتبحر  الكريم 

علومـــــــــه واتقان أحكام تالوته 
والتعمق فـــــــــي فهم مقاصده، 
وقد تحصلـــــــــت على إجازات 
شـــــــــهادة  منها:  نذكر  عديدة 
اتمـــــــــام دورة منظومـــــــــة تحفة 
االطفـــــــــال ومنظومة المقدمة 
الجزرية ودورة أصول رواية 
ورش عن نافـــــــــع من طريق 
الشـــــــــاطبية ودورة شرح كتاب 
التبيان في آداب حملة القران 

من طرف إدارة دار 
القرآن الكريم والسنة 
بفلسطين سنة  بغزة 
كمـــــــــا  2018م، 
حصلت على اجازة 
فـــــــــي نظـــــــــم مقدمة 
رواية ورش على يد 
مقرئ القرآن الكريم 
إبراهيـــــــــم بن أحمـــــــــد مجاهد 
بغليـــــــــزان بالجزائر، كما أنها 
قد كلفت بتعليم القرآن للنساء 
بمسجد ابراهيم الخليل ببلدية 
من  م  ســـــــــنة2017  الحناية 
طرف مديرية الشؤون الدينية 
واألوقاف بتلمسان. وقد صدق 
اهللا سبحانه وتعالى في سورة 
الكهـــــــــف «... وكان أبوهما 
صالحا ...» فصالح اآلباء 

يجنيه األبناء وها هي تبرهن 
عن طيب معدنها وصالحها 
وحبها لكتاب اهللا ورغبتها في 
تعليم ونشـــــــــر القـــــــــرآن الكريم 
ألبناء أمتها فقد وهبت نادي 
االتقـــــــــان للجمعية فالشـــــــــجرة 
الطيبة ال تنتج إّال ثمارا طيبة 
وال يغيض عطاؤها فهي ابنة 
الستكمال  العهد  تجدد  أبيها 
رســـــــــالته في رفع راية القران 
الكريـــــــــم في رحـــــــــاب جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين 

بتلمسان.
بـــــــــارك اهللا في اختنا الفاضلة 
الســـــــــيدة حجاج زهية وجعل 
اهللا هبتها في ميزان حسناتها 

ونفع بها وبعلمها.
أ.محمد الهاشمي .
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أشـــــــــرف الخميس 1جمادى االولى 1442 الموافق لـ 17 ديسمبر 
2020 المكتب الوالئي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوالية 
تلمسان على افتتاح نادي الشيخ محمد شعلي للقرآن الكريم وعلومه 
بحي الفخارين. بفضل اهللا اوال وفضل اهل البر واالحسان تحصل 
المكتب الوالئي لجمعية العلماء المســـــــــلمين بتلمســـــــــان على نادي 
لتحفيظ القران الكريم وتعلم احكامه هبة من احد المحســـــــــنين الدي 
رفض ان يذكر اسمه .النادي متكون من قسمين للتدريس ومصلى 
وقاعة محاضرات ومكتب ومطبخ على مســـــــــاحة قدرها 420 متر 
مربع، وقد صدق من قال «قد علمتنا التجربة ان الشـــــــــعب لجزائري 
إذا أكرم أطلـــــــــق يده في العطاء وهذا النادي الذي ســـــــــيكون منارة 
إشعاع كما سيكون مصدر فخر وشرف لمن سعى في إيجاده. وقد 
حمل هدا النادي اسم عالم مصلح الشيخ محمد شعلي أحد رجاالت 
االصـــــــــالح والعلم والدعوة الى اهللا بتلمســـــــــان تلميذ جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين بدار الحديث وامامها بعد االستقالل وقد افتتح 
الحفـــــــــل بتالوة آيات بينات تالها األســـــــــتاذ بوجالل ثم كانت كلمة 
الشيخ الفاضل بن يونس آيت سالم. فبعد حمد هللا الذي علمنا كيف 
يكون االنسان ايجابيا في هذه الحياة.وها نحن اليوم نلتقي في هذا 
المكان المبارك لندشن ناديا وهو في أبهى وأتم الجمال. والذي بذل 
المحســـــــــن فيه قصارى جهده ليجعله تحفة. فالحمد هللا على توفيقه 
مصداقا لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «نعم المال الصالح 
في يد الرجل الصالح» ثم ختم حديثه بالدعاء للمحســـــــــن سائال اهللا 
ان يجعـــــــــل له ثواب هذه الهبة يوم الينفع له مال وال بنون. ثم قال 
تخليدا للشـــــــــيخ محمد شـــــــــعلي لم يأت من فراغ بل القرآن هو الذي 
خلده فقد اقبل على القران فرفعه القرآن ثم ختمت الجلسة باكرامية. 
نسال اهللا ان يتقبل من المحسن هدا الفعل وأن يوفق أبناءنا لحفظ 

وفهم القرآن الكريم ان شاء اهللا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ينعقـــــــــد يـــــــــوم الســـــــــبت 18جمـــــــــادى االولـــــــــى 1442 الموافق 02 
جانفي2021 بداية من الســـــــــاعة 08:30 صباحا، بنادي الشـــــــــيخ 
الطيب العقبي التابع لجمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين ببلدية 
اح بوالية مستغانم، ينعقد هذا اللقاء باقتراح من عضو المكتب  َحجَّ
الوطني المراقب العام الشـــــــــيخ قدور قرناش وقبول شعبة مستغانم 
االستضافة، والحضور الشخصي لرئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين الشـــــــــيخ عبد الرزاق قسوم، ونائبه الشيخ بن يونس آيت 
سالم، يرافقهم وفد من المكتب الوطني للجمعية يضم ستة أعضاء 

آخرين. 
اللقاء فضاء مفتوح لمناقشـــــــــة كل قضايـــــــــا الجمعية، وكل ما تعّلق 
بالسير الحسن للّشعب والنوادي التربوية، وغيرها من القضايا التي 
يتم غالبـــــــــا تداولها في اللقاءات الجهوية الســـــــــنوية ُقبيل االجتماع 
الســـــــــنوي للمجلس الوطني للجمعية، والذي ينعقد في الثالثي األول 

من سنة 2021. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ıaä‘‹€@Òäflb»€a@bËnjnÿfl@|n–m@Ú‹ÓéΩa@ÚÌ¸Î@Új»ë
افتتحت شعبة والية المسيلة مكتبتها العامرة للقراء بتوقيت مضبوط 
للذكـــــــــور واإلناث، حيث تضـــــــــم المكتبة في رفوفهـــــــــا عديد الكتب 
التي ســـــــــيجد طلبة العلم ضالتهم مما يحتاجونه ويبحثون عنه من 
مراجع وفرتها لهم الشـــــــــعبة من خالل تجهيزها لهذه المكتبة، فهنيئا 
لشعبة المسيلة وبشراكم طلبة العلم الذين ستنتفعون ال محالة بهذه 

المكتبة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ú‰mbji@Êb‡Ó‹ç@Ö¸Îc@Új»ë
تّم خالل هذا األســـــــــبوع توزيع طرود مالية قدرها 60 مليون سنتيم 
على فقراء ومحتاجي المنطقة، إذ تم التكفل بها أحد محسني شرق 

البالد، فاللهم بارك له في ماله وولده. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

—Ìäí€a@sÌÜßbi@‚b‡nÁ¸a@›ïaÏm@ÖaÏ€a@ÚÌ¸Î@Új»ë
خمـــــــــس عمرات تم منحهـــــــــا لحفظة كتاب صحيـــــــــح البخاري بدار 
اإلمام مالك للحديث النبوي الشريف التابعة لشعبة جمعية العلماء 
المسلمين بوالية وادي سوف، وهو تحفيز يقّدم للطلبة الذين يهتمون 
بالحديث الشـــــــــريف من خالل إقبالهم على المدرسة التي افتتحتها 
شـــــــــعبة جمعية العلماء قبل سنوات تحت مسمى (دار اإلمام مالك 

للحديث النبوي) في انتظار ختم بقية الطلبة. 

Òäñn´@âbjÅc

نظمت لجنـــــــــة المرأة واألســـــــــرة والطفل 
عشـــــــــية الخميس24 ديســـــــــمبر 2020 
الموافق ل 09 جمادى األولى 1442 
محاضرة مـــــــــن تقديم الشـــــــــيخ نورالدين 
بودبوز بمدرســـــــــة الفتح فـــــــــرع الصنوبر 

شعبة والية قالمة. 
المحاضـــــــــرة التـــــــــي اختير لهـــــــــا عنوان 
«عجبـــــــــت لمن يصلـــــــــي ب قل هو اهللا 
أحـــــــــد كيف يحتفـــــــــل بعيد مـــــــــن يقولون 
اتخـــــــــذ اهللا ولدا» افتتحـــــــــت بتالوة آيات 
بينات من ســـــــــورة مريـــــــــم من قبل إحدى 
الحاضرات الكريمات، لتستهل االستاذة 
صباح غموشـــــــــي في التعريف بموضوع 
المحاضرة والذي كان هدفه تبيان حرمة 
االحتفال بعيد الكفار لنشـــــــــر الوعي بين 
الحاضرات .. ثّم بين الشيخ نور الدين 
بودبوز أن أمة نبينا وحبيبنا محمد عليه 
أفضل صالة وســـــــــالم هـــــــــي أعظم أمة 
ألنها حظيت بأعظم وأشرف رسول فال 
يجوز للمســـــــــلمين الذين يؤمنون أن اهللا 
واحد أحد أن يحتفلوا بعيد من اتخذوا هللا 
ولدا وضلوا عن ســـــــــبيل اهللا فنحن أكرم 

مـــــــــن أن نحتفل معهـــــــــم ونمجد الضالل 
والبهتـــــــــان الذي كادوا أن يغرســـــــــوه في 
جيلنا. فكان حديث الشيخ شيقا مالمسا 
ألفئدة الحاضرين تناول بعضا من سيرة 
لعلها  الحبيب ونصائحـــــــــا  المصطفـــــــــى 
تكون سبيال تهتدي به الفتيات كما فتح 
المجال لهن لمناقشـــــــــة أفكارهن وطرحها 
على الشـــــــــيخ ليزيل االبهام منها وأشار 
بذلك إلى الـــــــــدور الذي يلعبه اآلباء في 
تربيـــــــــة أبنائهم على ســـــــــيرة نبينا الكريم 

صلى اهللا عليه وسلم وعلى تعاليم ديننا 
االسالمي لينشأ جيل سوي يخاف اهللا ال 
يقع في ضالل االحتفال بمن اتخذوا مع 
اهللا أحدا وفي الختام يبقى كل الفضل هللا 
عز وجل في تنظيم هذه المحاضرة وكل 
الشـــــــــكر لمن ساهم في تنظيمها وللشيخ 
على نصائحه القيمة ولفتاته الطيبة التي 
وأضحكتهن  حينهـــــــــا  الحاضرات  أبكت 

حينا وأفادتهن في كل األحيان.
تغطية الطالبة: سهى سكفالي
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