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ال قيام لمصالح المس���������لمين في الدين والدنيا إال بوحدتهم واجتماع 
كلمتهم عل���������ى الحق، ولحكمة ما ورد األم���������ر بالصيام في القرآن 
موجها لمجموع األمة ش���������امال ألفرادها: »َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب 
َياُم.... َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َس���������َفٍر َفِعدٌَّة ِمْن  َعَلْيُكُم الصِّ
���������ْهَر  َأيَّاٍم ُأَخَر.... وََأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكْم... َفَمْن َش���������ِهَد ِمْنُكُم الشَّ
َفْلَيُصْمُه ... ُيرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر واََل ُيرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدََّة 

َوِلُتَكبُِّروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن...«.
واألمر يشمل س���������ائر العبادات من صالة وزكاة وحج... »َلَيْبُلَغنَّ 
َهَذا اأْلَْمُر َما َبَلَغ اللَّْيُل وَالنََّهاُر، واََل َيْتُرُك اهلُل َبْيَت َمَدٍر واََل َوَبٍر ِإالَّ 

َأْدَخَلُه اهلُل َهَذا الدِّيَن«. حديث شريف.
ووحدة المس���������لمين واجتماع كلمتهم على الحق واجب يتحتم العمل 
به في كل زمان ومكان، وأصل من أصول الدين الكلية، وليس���������ت 

خيارا يلجأ إليه المسلمون عند الحاجة أو الضرورة.
أما اختالف المس���������لمين وتفرقهم فمخالف لنصوص الوحيين, وفيه 

فشل وذهاب لريح المسلمين.
والمتأمل لنصوص الوحي الناظر لكيفية تنزيلها على واقع المسلمين 
يتضح لديه جليا أن اهلل تعالى أراد أن يحيا ذكره وينتشر أمره في 

كل مكان وفي كل حين.
وشهر رمضان من آيات اهلل، وصيام نفس اليوم يختلف من قطر 
إلى قطر ومن مدينة إلى أخرى في موعدي اإلمس���������اك واإلفطار، 

والجميع يصوم هلل، ويفطر على رزق اهلل.
والمتأمل للحضارة اإلسالمية ال تفوته مالحظة هامة هي أن األمة 
عندما كانت قائدة ورائدة، قبل بعضها البعض، واش���������تغل الجميع 

بما يحقق مصلحة األمة العليا.
وهذا األمر ساهم في نشر الخير واإلسالم في ربوع العالم ,وخلف 
لنا ث���������روة عظيمة في مختلف عل���������وم الش���������ريعة ,وأثريت المكتبة 
اإلس���������المية بالمفيد النافع، وكان منهم المقرئ والمفسر والمحدث 
واألثري، والفقي���������ه، والمجتهد، والزاهد والعاب���������د والقائد والمجاهد، 
والفلك���������ي والكيميائي، والصانع والزارع، والباذل لماله وجهده ووقته 
في س���������بيل نصرة اإلس���������الم حينما تكالب عليه أعداؤه، أو وتعاون 

معهم بعض بنيه.
وحينما احتاج المسلمون إلى شرح دينهم وبيان مقامات السير إلى 
اهلل تعالى التي تنحصر في مقامات اإليمان واإلس���������الم واإلحسان 
علمها س���������يدنا محمد للمسلمين بحضرة جبريل عليه السالم  الذي 
كان يس���������أل ونبينا صلى اهلل عليه وسلم يجيب، »ِإنَُّه ِجْبرِيُل َأَتاُكْم 

ُيَعلُِّمُكْم ِديَنُكْم«. 
واإليمان هو مقام التزّود باإلخالص والصدق و صفاء المعاملة مع 
اهلل، ومقام اإلسالم وهو مقام التقّيد بالشريعة من النطق بالشهادتين 

ومقام اإلحسان هو مقام التجّرد لطاعة اهلل تبارك وتعالى. 
وهنا نش���������أت علوم العقيدة وانبرى فحول العلماء يشرحون ويبينون 
ويزيلون الش���������بهات ,ونشأ علم الفقه لش���������رح أركان اإلسالم وتبين 
األوامر والنواهي التي تضبط حركة المس���������لم فظهر األئمة األربعة 

وأتباعهم.
ونش���������أت عل���������وم التزكي���������ة والتص���������وف والتربي���������ة والتصفية وبين 
المتخصص���������ون األمراض الباطنة للنفس ووصف���������وا الدواء الكافي 

والبلسم الشافي.
واألمة واح���������دة ومن حاول التفرقة بينها فه���������و ملعون, والعالم إذا 
أخطأ  يلتمس له العذر, وال يبدع وال يضلل وال يفس���������ق, فإنما هو 
بشر مجتهد، يخطئ ويصيب، وخطؤه أقل من صوابه ويغمر في 

بحر حسناته. 
ومن اعتقد ضالل األمة وحصر الحق والصواب في ش���������خص أو 
جماع���������ة أو في رأي أو مذهب فإنم���������ا هو أحمق جاهل أو مبتدع 

زائغ.
إن من الشر الذي نلمسه ونالحظه في بعض الناس وهم قليل من 
مخالفة في الرأي واعتقادهم حيازة الحقيقة والحق والصواب,فتراهم 
يخالفون الناس حتى في اإلمس���������اك واإلفطار لهم ش���������رذمة قليلة, 
وهؤالء لألس���������ف لي���������س لهم هم إال مخالفة الناس والقدح والس���������ب 

والتفسيق والتضليل والتبديع.
 وطوبي لمن ش���������غل بعيويه عن عيوب الناس, فقد قال اهلل تعالى 
: ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت رَِهيَنٌة. .وروى مالك في الموطأ؛ أّنه بلغه: 
َأنَّ ِعيَس���������ى ْبَن َمْرَيَم َكاَن َيُقوُل: اَل ُتْكِثُروا اْل���������َكاَلَم ِبَغْيِر ِذْكِر اهلِل 
َفَتْقُس���������وا ُقُلوُبُكْم. َفِإنَّ اْلَقْلَب اْلَقاِسَي َبِعيٌد ِمَن اهلِل َوَلِكْن اَل َتْعَلُموَن. 
واََل َتْنُظُروا ِفي ُذُنوِب النَّاِس َكَأنَُّكْم َأْرَباٌب.وَاْنُظُروا ِفي ُذُنوِبُكْم َكَأنَُّكْم 
َعِبيٌد. َفِإنََّما النَّ���������اُس ُمْبَتًلى َوُمَعاًفى. َفاْرَحُموا َأْهَل اْلَباَلِء، وَاْحَمُدوا 

اهلل َعَلى اْلَعاِفَيِة.

الصيام مظهر لوحدة األمة ومن كان 
قبلكم اختلفوا فهلكوا

أ. خلضر لقدي 

الدينية  الشؤون  وزي��ر  كشف 
واألوق���اف ل��دى ن��زول��ه ضيفا 
على فروم مؤسسة "الحوار"، 
وفي رده على سؤال طرحته 
يتعلق  "ال���ب���ص���ائ���ر"  ج����ري����دة 
ب���آف���اق ال��ت��ع��اون م���ع جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين 
االجتماعي  ال����م����ي����دان  ف����ي 
وال��دي��ن��ي، أن��ه ق��د ت��م تسطير 
بين  للتعاون  خ��اص  برنامج 
قطاعه وبين جمعية العلماء 
مختلف  ف������ي  ال���م���س���ل���م���ي���ن 
قائال:"  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ن��ش��اط��ات 
جمعية  رئ�����ي�����س  اس���ت���ق���ب���ل���ن���ا 
وتبادلنا  المسلمين  ال��ع��ل��م��اء 
حول  ال�����ح�����دي�����ث  أط�������������راف 
والهوية  ال��دي��ن��ي��ة  ال��م��رج��ع��ي��ة 
برنامج  وت��س��ط��ي��ر  ال��وط��ن��ي��ة 
ع��م��ل ب��ي��ن��ن��ا، وت��ب��ق��ى جسور 
العلماء  جمعية  م��ع  التعاون 
مفتوحة ونسعى إلى أن تكون 
آفاق أخرى وأكبر"، في نفس 
السياق أشار المسؤول األول 
عن القطاع إلى أن العالقات 
الديني  الوعي  تعزز  الثنائية 

الدينية  ال��م��رج��ع��ي��ة  وت����خ����دم 
ال��وط��ن��ي��ة، وذل����ك م���ن خالل 
جمعية  رج�������االت  م���ش���ارك���ة 
العلماء المسلمين الجزائريين 
ف�������ي ال�����خ�����ط�����ب وال�������������دروس 
إلى  إض������اف������ة  ال����م����س����ج����دي����ة 
األخرى،  الثقافية  النشاطات 
الشؤون  وزارة  أن  م����ؤك����دا 
واألوق������اف ستسعى  ال��دي��ن��ي��ة 
م��س��ت��ق��ب��ال إل����ى ت��وس��ي��ع آفاق 

التعاون مع الجمعية.
يوسف  ال����دك����ت����ور  وت����ح����دث 
معهد  اف��ت��ت��اح  ع��ن  بلمهدي، 
ج����دي����د ف�����ي "ع����ي����ن م�����اض" 
األئمة،  ب���ت���ك���وي���ن  خ�������اص 
ي��س��ت��ق��ب��ل ال��ط��ل��ب��ة ح���ت���ى من 
في  للمساهمة  إف��ري��ق��ي��ا  دول 
خدمة اإلسالم ونشر رسالته 
مشيرا  الصحيح،  بمفهومها 
أن  إل�����ى  ال����ص����دد  ذات  ف����ي 
ال��ق��ط��اع ي��س��ع��ى إل���ى توسيع 
ال��ن��ش��اط ال��دي��ن��ي، م��ف��ن��دا من 
جهة أخ��رى ما يتداول حول 
قائال:  ال���م���س���اج���د  ت��ض��ي��ي��ق 
"جامع الجزائر يسع ل� 120 

وسيحتضن  م����ص����ل  أل�������ف 
ن��ش��اط��ات ث��ق��اف��ي��ة وه���ذا ليس 

تضييقا".
وف��ي��م��ا ي��خ��ص ق��ض��ي��ة غلق 
الدكتور  ق�����ال  ال���م���ي���ض���ات، 
ي��وس��ف ب��ل��م��ه��دي: ك���ان هذا 
أول قرار ُجسد على مساجد 
الشهور  ف���ي  ال��ب��ل��ي��دة  والي�����ة 
ان��ت��ش��ار فيروس  األول���ى منذ 
ك���ورون���ا، واع��ت��ب��ر ب���أن الفتح 
منع  م��ع  للمساجد  التدريجي 
فتح بيوت الوضوء كان بأمر 
من اللجنة العلمية، وبالتالي 
إعادة فتحها سيكون من قبل 
المكونة  العلمية  اللجنة  ه��ذه 

من المختصين والخبراء.
وق��ال عن م��وض��وع: تأسيس 
هيئة عليا للنهي عن المنكر 
بالمعروف، ردا عن  واألم��ر 
لم  الصحفيين:"  أح���د  س���ؤال 
ول���ن ن��ف��ك��ر ف��ي إن��ش��اء هيئة 
األمر بالمعروف والنهي عن 
ال��م��ن��ك��ر ألن ه���ذا م���ن مهام 
اإلمام"، مضيفا في سياق ذي 
صلة:" واستعمال القوة لردع 

ال���ت���ج���اوزات األخ��الق��ي��ة ليس 
م���ن م��ه��ام��ن��ا، أم��ت��ن��ا تمارس 
والنهي  ب���ال���م���ع���روف  األم�����ر 
عن المنكر جماعة بمشاركة 
األئمة"، كما أشار الوزير إلى 
أن المساجد ساهمت في حل 
ق��ض��ي��ة صلح  ث��م��ان��ي��ة آالف 

قبل وصولها للمحاكم.
كما دعا وزير الشؤون الدينية 
واألوقاف األئمة للتخفيف في 
ص��الة ال��ت��راوي��ح وع���دم حمل 
قائال:"  ق��وت��ه��م  ف����وق  ال���ن���اس 
الوقت لصالة التراويح كاف 
ونحن لسنا ملزمين بالصالة 
ما  نفى  كما  ك��ام��ل��ة،  لساعة 
ي��ت��داول ح��ول مقاضاة هيئته 
ل����ألئ����م����ة، ق�����ائ�����ال: ن����ح����ن ال 
ن��ق��اض��ي اإلم�����ام ع��ل��ى طول 
ال��ت��راوي��ح إن��م��ا ن��ق��ول ل��ه تحر 
مضيفا:"  نحاسبه"  أن  دون 
صالة  ت������ك������ون  أن  ن������أم������ل 
ال��ت��راوي��ح ل��ه��ذه ال��س��ن��ة بلسما 

شافيا وفضاء روحيا".

فاطمة طاهي

وجه رئيس الجمهورية السيد 
عبد المجيد تبون بمناسبة 
إحياء يوم العلم 16 أفريل 

 2021 رسالـة لألمة، 
هذا نصها:

"بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة 
والسالم على أشرف المرسلين..

الَي���������وْم الوطني للعلم أح���������د أهم األيام 
في الذاكرة الوطني���������ة والذي يصادف 
لش���������ه�����ر  المبارك������ة  األول���������ى  األي������ام 
رمضان الفضيل، فهنيئ���������ا َلَن����ا َجميًعا 

المناسبتان.
لقد ُحِرْمنا الس���������ن�����ة الماضية في مثل 
هذا الموعد من المباهج التي تبعُثه�����ا 
رؤي�������������ُة أبنائن����ا وبناتن����ا يرددون – كما 
تعوَّدوا – أش���������ع���اَر العالم����ة الُمصل����ح 
عب���������د الحميد ابن بادي���������س، وُيَخلِّدون 

مآثره.
والحمد هلل أن هيَّأ لنا اليوم بعد سنٍة من 
الصبِر والجهد المتواصل، وانحس���������اِر 
انتشار وباء كورونا كوفيد 19 ظروًفا 
ُتِتيُح لش���������عِبنا االحتفاَل بهذه  أفضل، 
المناس���������بة تمجي���������ًدا للعل���������م والمعرفة، 
عالًء لش���������أن الفكر والثقافة، وتقديرًا  واإ
لمكانة العلماء والباحثين، والمفكرين، 
والمثقفين والفنانين الجزائريين في كل 

حقول العطاء واإلبداع.
أيتها األخوات الكريمات.. أيها اإلخوة 
الكرام، لق���������د اتخذ ش���������عُبنا من تاريخ 
رحيل العالمة الُمصلح الُمجدِّد الشيخ 
عب���������د الحميد ابن بادي���������س يوًما رمزًيا 
لالحتفاء بالعلم والعلماء، وَدَأَب على 
ذلك، ُمكرًِّسا هذا التقليد منارًة، ُتذكِّرنا 
بمرحلة من تاريخ األمة، حيث ِاْنَبرى 
ش���������يُخنا العالمة ومن معه من رجاٍل 
َنَهُلوا من العلوم وَأحبُّوا الوطن، َاْنَبرى 
استعمارية  لمخططات  ُمتصدًِّيا  معهم 
حاق���������دة اس���������تهدَفْت طم���������َس الُهوي���������ة 
الوطنية، وَهْدَم ركاِئزها : عقيدًة ولغًة 
وثقاف���������ًة .. منطلًق���������ا رحمه اهلل وطيَّب 
ثراه في هذا النه���������ج الوطني األصيل 
من محارب���������ة الجهل واألمية.. وَفْضح 
الماكرة إلشاعِة االنحرافات  األساليب 
والشعوذة.. وساعًيا إلى تحرير العقل 

واستنهاض الهمم بسالح العلم..
ل  إن الش���������عب الجزائري الذي ُيس���������جِّ
للشيخ عبد الحميد ابن باديس ولجمعية 
ولعلماء  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
وش���������يوخ الزوايا األجالء دورًا رائدًا في 
الحفاظ على هوي���������ة األم�����ة، وُتراثه������ا 
ومكون���������������ات الش���������خصية الوطني���������ة، 
ومحاربة األساليب التدجيلية.. يتطلع 
اليوم ُمتمس���������ًك�ا بهويته، ومعتمًدا على 
طاقاته، إلى سياسات ناجعة للتعامل 
مع اش���������كاالِت الحاض���������ر وتحدِّي������ات 
الغد، تقوم على االس���������تثم�����ار الحقيقي 
في اإلنسان، باكتساب العلم والمعرفة، 
التكنولوجي������ا وخوض  ف���������ي  ������م  والتحكُّ
عال������م المعلوماتي�����ة واالتصاالت..ولقد 
كان هذا التوجه أحد أهم تعهداتنا التي 
باشرنا ترجَمتها بالسعي إلى استجماع 
شروط نهضة حقيقة، ِعَماُدها الث����روة 
األساس���������ي�����ة في البالد، ثروٌة َتَتمثَّ���������ُل 
في أزيد من 10 ماليين تلميذ يتابعون 
دراس���������تهم في المؤسس���������ات التربوية، 
وأكثر م���������ن مليون ونص���������ف المليون 
طال���������ب يرتادون جامعاتنا ومدارس���������نا 

العليا.. 
إن المس���������ار الديمقراطي هو اختي����ار 
الجزائ��������������ر الس���������يدة الح�����رة.. وهو إلى 
جانب تثبي���������ت دعائم الس���������لم واألمن 
م���������ن األه�داف المرتبط���������ة بالمصلحة 
ى تجس���������يَدها  العلي���������ا للبالد التي َنتوخَّ
الدولة،  بتضافر جه���������ود مؤسس���������ات 

والطبقة السياسية، وفعاليات المجتمع 
المدني..

وفي ه���������ذا الصدد فإنن���������ي أغتنم هذا 
اليوم م���������ن أيام الذاكرة الوطنية ألدعو 
كافة الش���������عب الجزائري، بكل شرائحه 
إل���������ى التعبير بكام���������ل الحرية  وفئاته 
وبأس���������مى الط���������رق الحضاري���������ة عن 
اختياره لممثليه، ونح���������ن على أبواب 
اس���������تحقاق����ات سياس���������ي������ة، ف���������ي ظلِّ 
تحدي������اٍت داخلي������ة وخارجية، تستوِقُف 
الجميع، لتغليِب مصلحة الوطن عن 
ما س���������واها من الَن�زََعات واالعتبارات 
الضيق�����ة، واثًق����ا ِمن َأنَّ بن����ات وأبن����اء 
الجزائ������ر س���������يمضون  إلى وضع هذه 
اللبنة األساسية في مسار بناء جزائر 
جديدة، ولن َين���������ال من عزمهم ِخداع 
ُأولئك الذين َسَقطوا في َوْحِل ُمحاوالِت 

زعزعِة االستقرار، وبثِّ الُفرقة.
ويج���������در في ه���������ذه المناس���������بة التنويه 
بجهود الوطنيي���������ن المخلصين وتثمين 
الوطني  بالتزامه���������م  الش���������باب  وقوف 
ووعيِّ���������ه بالرهان���������ات الحالية، في وجه 
تكالب المس���������اعي العدائية التضليلية، 
إلى  الرامية  التآمري���������ة  ومخططاته���������ا 
الجزائري  الش���������عب  بتماسك  المساس 

وقداسة الوحدة الوطنية ..
ننا ونح���������ن نحتفل بذكرى يوم العلم،  واإ
نرف���������ع نداءنا عاليا إل���������ى بنات وأبناء 
الجزائر ليجعلوا من أيامهم كلِّها احتفااًل 
بالعلم، وسعًيا وراء كل جديد في عالم 

المعرفة واإلبداع والتكنولوجيا.
وفي ي���������وم العل����م ه���������ذا ال يفوتني أن 
الش���������ب�����اب  وأبنائ������ي  بنات��������������ي  َأُح����ث 
م���������ن التالميذ والطلبة ف���������ي المدارس 
التكوين،  ومراكز  ومعاهد  والجامعات 
أن َيُشقُّوا طريقهم نحو التأُلق والنجاح 

باالجتهاد والعلم ومكارم األخالق.
كل عام وأنتم بخير في كنف الجزائر 
ــــــم والعلماء وتقبل  التي تحتفي بالعل

اهلل صيامكم وقيامكم.
المجد والخلود لشهدائنا األبرار

تحيا الجزائر
والســــــالم عليكم ورحمــــــة اهلل تعالى 

وبركاته."

رئيس اجلمهورية يوجه رسالة لألمة مبناسة يوم العلم
رئيس اجلمهورية: البن باديس ومجعية العلماء املسلمني دور رائد يف احلفاظ على اهلوية الوطنية

وزير الشـــؤون الدينـيــة واألوقاف، الدكتــور يــوســف بلمهدي:
جســـور التعـــاون مفتــوحــة بيننــا وبيـن مجعـيـة العلمــاء الـمسلميـن
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 ولد ابن باديس، فكان مولده إشراقا 
إلهيا على الجزائر، التي كانت، من 
حيث الفكر، والذكر بمثابة الصحراء 
أو البيداء القاحلة، التي خلت –وهي 
األرض الخصيب���������ة – م���������ن األزهار 
المنعش���������ة الحبيب���������ة، وم���������ن النجوم 

المضيئة، الهادية القريبة.
لق���������د حّز ف���������ي قلب اب���������ن باديس، 
والذين مع���������ه، -على قلة في العدد- 
أن يت���������ردى الوطن،  في هذا الوضع 
السحيق، بس���������بب هيمنة المستعمر، 
الذي ح���������ول األرض يبابا،  والعقول 
خراب���������ا، واألماني س���������رابا، فأخضعوا 
ذل���������ك الواقع وتلك المعاناة، إلى تأمل 
لى تش���������خيص عميق، بحثا  دقيق، واإ

عن العالج الوثيق..
ذا علمنا أن المحنة، عندما يبتلى  واإ
به���������ا، ينتج عنها المعن���������ى الحقيقي، 
وهو إيق���������اظ النفس، وتعميق الوعي، 
ومضاعفة السعي؛ وذلك ما استخلصه 
اإلم���������ام عبد الحميد ب���������ن باديس من 
المحنة الجزائرية، فصاغ من المحنة 
مشعال للنور، وزرع مشتلة من أطيب 
البذور، فاتخذ العلم نبراسا، واإليمان 
أساسا، هدفه من كل ذلك أن يجعل 
كل ما في المكان، وما في اإلنس���������ان 
يحي���������ا، وينتعش بالح���������ب، واإليمان، 

واألمل، وقد نجح في ذلك.
إن العل���������م الذي آمن���������ت به جمعية 
العلم���������اء، بقيادة ابن باديس، وجعلته 
أساس منهجها اإلصالحي هو العلم 
الش���������مولي، الملتزم، بقضايا الوطن، 
المس���������تند إلى الدي���������ن القويم، والتدين 
الس���������ليم، فكان هذا العل���������م هو ينبوع 
الضوء، ال���������ذي بّدد جحافل الظلمات 
والجمود،  والتخلف،  الجهل،  ظلمات 
والخنوع، والخضوع،  فأيقظ المواطن 
م���������ن غفلت���������ه،  وس���������لحه بالصالبة،  
الثابت فكانت  الوطني  الحق  بمقدار 
الوثبة اإليمانية، والنهضة اإلصالحية 
الت���������ي أيقظت المواطن من س���������باته، 
وغي���������رت كل معالم حيات���������ه، وبعثته 
في رحلة جديدة بحثا عن الخالص، 
بكل الرس���������ائل، بما في ذلك المدفع، 

والرصاص.
والي���������وم وقد انقض���������ت ثمانية عقود 
عل���������ى وفاة رائ���������د الث���������ورة الجزائرية، 
وواضع لبناتها األساس���������ية، أال يحق 
لن���������ا، أن نخض���������ع الواق���������ع الجزائري 
المعيش، لتأمل جديد، في ضوء إرث 
اب���������ن باديس التليد ولنتس���������اءل: ماذا 

فعلنا بإرث ابن باديس العتيد؟
جميل ج���������دا أن نخص���������ص إلبن 
باديس، يوما في الس���������نة سميناه يوم 
العل���������م، وجميل أيض���������ا أن نخصص 
لهذا العال���������م، الندوات، والمحاضرات 
األجم���������ل  ولك���������ن  والمس���������اجالت، 
م���������ن كل ذل���������ك ه���������و أن ندخل إرث 
ابن بادي���������س، في حياتنا السياس���������ية 
والتش���������ريعية، والتربوية، واألخالقية، 
ومتوازنة  متكاملة،  منظومتنا،  فتغدو 
بامتياز؛ إن المتأمل للواقع الجزائري 
اليوم، بجميع مكوناته يلحظ س���������حبا 
واتباعية  هوج���������اء،  وأف���������كارا  دكناء، 
عمي���������اء، وكلها توش���������ك، إن لم ينزل 
عليها منهج العلماء، أن تتحول إلى 

كارثة هوجاء.
ذن، ونح���������ن نعي���������ش الس���������بحات  واإ
اإليمانية،  والنفح���������ات  الرمضاني���������ة، 
وتظلن���������ا، بالرغم م���������ن ذلك، هواجس 
الخوف من الوب���������اء، وتطوقنا موجة 
الغالء، ويكاد يس���������تبد بنا اليأس بدل 
الرج���������اء، فإن الخ���������الص يكمن في 
حياء  االحتكام إلى قانون الس���������ماء، واإ
منهج العلماء، في إعادة زرع الصفاء، 

واإلخاء والوفاء.
إنن���������ا نتوجه بخالص الن���������داء، إلى 
لى فلذات  جماهيرن���������ا العصم���������اء، واإ
أكبادن���������ا من الش���������بان األصالء، أن 
يصل���������وا عهده���������م بعهد اإلم���������ام ابن 
بادي���������س، ونقول لهم: ال تنقطعوا عن 
عالمه العظيم، واجعلوه مثلكم األعلى، 
وتعال���������وا إلى إرثه العظي���������م، لنتحمل 
جميعا مسؤولية، حمله بأمانة، وعهد 

قويم.
فإلى جمعي���������ة العلماء، التي آمنت 
شرعة  والش���������امل  الكامل  باإلصالح 
ومنهجا، أن أردن���������ا للجزائر، الحياة، 
واإلحي���������اء والخلود ولتحقيق ذلك،  ال 
بد من اس���������تحضار ُمثل ابن باديس، 
ومبادئ قيمه في التأسيس، وأهم تلك 
المبادئ والقي���������م، إنكار الذات، وبذل 
المحبة، واألخوة،  التضحيات، وزرع 

وكل األعمال الصالحات.
لقد كان اب���������ن باديس بمثابة الواحد 
ال���������ذي يبدأ منه الع���������دد، فلم ال نكون 
نح���������ن الع���������دد الصالح ال���������ذي  يؤكد 
صحة العدد، ويقدم له السند ويبعث 

في أنفاسه طول األمد.
فهل يصح في األذهان، أن نتحدث 
عن ابن باديس وعن العلم والعلماء، 

الم���������ادي يعاني  اب���������ن باديس  رث  واإ
الضياع؟

ويكف���������ي أن نحي���������ل النظر في مقر 
جمعية العلماء الرئيسي في الجزائر، 
لن���������رى العجب الُعجاب من اإلهمال، 
والشح على الجمعية، بالمقر الالئق 

وبالمال.
ونمد الخطى إلى معقل ابن باديس 
بقسنطينة لنرى إلى الجامع األخضر 
الذي انطلقت من���������ه دعوته، وقد ران 
عليه خي���������ط العنكب���������وت،  وتحولت 
حيطان مبناه، إلى ما يشبه التابوت، 
وقب���������ل ذلك، عن مقر جمعية العلماء 
األول في حي القصبة بنهج »بومبي« 
فهو اليوم ضحية سوء استغالل بسبب 

اإلهمال، وسوء األعمال.
وال ننس���������ى معهد عب���������د الحميد بن 
باديس الذي حول عن مقصده وهدفه، 
الطلبة  لدار  بالنس���������بة  الحال  وكذلك 
بتلمسان   الحديث  ودار  بقس���������نطينة، 
إلى غير ذلك من المعالم الباديس���������ية 
التي انتزعت م���������ن ُورّاثها الحقيقيين، 

وسلمت إلى قطاعات مختلفة.
فيا ق���������ادة الحكم في بالدن���������ا! إننا 
–ونح���������ن نحيي ذكرى اب���������ن باديس، 
ذكرى العل���������م والعلم���������اء، نرفع إليكم 
صوتن���������ا، بأن خير م���������ا تقدمونه من 
وفاء، البن باديس، ولجمعية العلماء 
وهي خير جمعية أخرجت للناس، أن 
تعيدوا اإلرث العلمائي الباديسي إلى 
أهله إلى جمعية العلماء، وأن تبوؤوا، 
ه���������ذه الجمعية المكان���������ة الالئقة بها، 
بدءا باس���������تعادة أمالكها، واالستفادة 

من ميزانية بالدها.
المواطني���������ن  إل���������ى  نتوج���������ه  كم���������ا 
والمواطن���������ات: أن تعالوا إلى جمعية 
إليه���������ا، ومدها  العلم���������اء باإلنضمام 
بالعون والمس���������اعدة، وتشجيعها على 
حمل األمانة، وتقاسم األدوار المنوطة 

بها.
لق���������د كانت نصيحة ابن باديس قبل 

موته: 
فإذا أهلكت فصيحتي تحيا الجزائر 
والعرب، فتعالوا جميعا – باسم الوفاء، 

لنحقق الرجاء، ونعلي البناء.
نبنى كما كانت أوائلنا 

تبني ونفعل »فوق« ما فعلوا.
فهل تسمعون النداء؟ وهل تحققون 

الرجاء؟

 أ.د. عبد الرزاق قسوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

يف مثل هذا الشهر، منذ 
واحد ومثانني سنة أفل 

جنم حامل مشعل النور، 
وزارع »مشاتل« أطيب 
البذور، وواضع أسس 

قيم األمل والسرور يف 
لَمة، والظلم  جزائر الظُّ

االستعماري اجمللل بسواد 
الليل والدجيور.

كان ذلك هو اإلمام عبد 
احلميد بن باديس الذي 
فتح عينيه على وطنه 
املكبل باألغالل، وصّم 
أذنيه، قانون غطرسة 

اإلذالل النابع من جحافل 
االحتالل.
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غير عادة السفراء، يتصرف السفير على 
الفرنسي في الجزائر فرنسوا غويات، 
وكأنه مفوض س������امي في بلد محتل، وال يبدو 
أن انزعاج الس������لطات الجزائري������ة من تصرفاته 
المشبوهة والمستفزة تدفعه لتغيير سلوكه الخارج 
عن ضوابط الممارسة الدبلوماسية، بل إن هذه 
التصرفات تالقي تشجيع الخارجية الفرنسية التي 
تعتبر أن س������فيرها في الجزائر: »يقوم بمهمته 
مع االحترام الكامل للس������يادة الجزائرية... وانه 
يعمل على تعزيز العالقات الثنائية بما يتفق مع 

إرادة السلطات الفرنسية«. 
رغم التصريحات الرس���������مية عن رغبة السلطات 
الفرنسية في تهدئة العالقات بين الجزائر وفرنسا 
بل ف���������ي تعزيزها، إال أنها تتص���������رف في الواقع  
كمن يريد توتير العالقات ومنع تطبيعها، حيث 
كان من المنتظ���������ر أن تكون زيارة رئيس الوزراء 
الفرنسي جان كاس���������تكس والوفد المرافق له إلى 
الجزائر، التي كانت مقررة يومي 10 و11 أفريل 
الجاري)2021(، خطوة كبيرة في طريق تكريس 
عودة الدفء إلى العالقات بين الجزائر وفرنس���������ا 
وفرصة لبعث أش���������غال اللجنة الحكومية الرفيعة 
المس���������توى لتقييم التعاون االقتصادي بين البلدين 
والتي لم تنعقد منذ ديسمبر 2017، لكن الجانب 
الفرنس���������ي تعمد تخفيض الوف���������د المرافق لرئيس 
الحكومة من س���������بعة وزراء إلى وزيرين فقط، كما 
قلص مدة الزيارة من يومين إلى يوم واحد، وهو 
ما اعتبرته الس���������لطات الجزائرية تقليال من شأن 

الزيارة واستهانة بالجانب المضيف. 
لم يقتصر استفزاز الطرف الفرنسي للجزائر على 
خلق ظروف إلغاء زيارة رئيس الحكومة الفرنسي 
للمرة الثانية للجزائر، بع���������د إلغاء الزيارة األولى 
التي كانت مقررة في مطلع العام الجاري )جانفي 

 .)2021
فقبل موع���������د زيارة جان كاس���������تكس إلى الجزائر 
اعلن حزب الرئيس الفرنس���������ي »الجمهورية إلى 
األمام« عن إنشاء لجنة دعم في مدينة )الداخلة( 
في الصحراء الغربي���������ة المحتلة، كما عبر وزير 
الخارجية الفرنس���������ي جان إيف لودريان عن رأي 

فرنس���������ا لتس���������وية النزاع بين المغرب والصحراء 
الغربية بالتأكيد على »دعم فرنس���������ا لخطة الحكم 
الذاتي المغربية كأس���������اس جاد وذي مصداقية«، 
وذلك خالفا لقرار األمم المتحدة القاضي بتنظيم 
اس���������تفتاء لتقرير مصير الصح���������راء الغربية وهو 

المبدأ الذي تدعمه أغلبية دول العالم. 
باإلضاف���������ة إلى كل ه���������ذه التصرف���������ات العدائية 
واالس���������تفزازية، مازالت بعض القنوات الفرنس���������ية 
تفتح المجال لترويج خطاب عنصري واستعالئي 
ضد الجزائر وش���������عبها وتاريخه���������ا ،ومن ذلك ما 
صدر عن الكاتب الفرنس���������ي مؤخرا، غيوم بيغو، 
في قناة فرنس���������ية ذات توجه���������ات يمينية متطرفة 
متخصصة ف���������ي مهاجمة االس���������الم والمغتربين 
وترويج الفكر العنصري عندما قال في مداخلته: 
»يجب أن نق���������ول للجزائريين نحن الفرنس���������يون 
نفخر بأن روما استعمرتنا، يجب أن تفخروا أنتم 
أيها الجزائريون بأن فرنس���������ا استعمرتكم«. غير 
أن)غيوم بيغو( لم يكن هو الفرنس���������ي هو الوحيد 
الذي طالب الجزائريين بضرورة شكر فرنسا على 

استعمارها للجزائر. 
فقد سبق للرئيس الفرنسي األسبق المحكوم عليه 
بالسجن نيكوال س���������اركوزي أن ادعى أن الوجود 
الفرنس���������ي في الجزائر لم يكن بدوافع استعمارية 
بل كان »حلما حضاريا«، وطلب من أوروبا أال 
تنسى )الماضي االستعماري( ألن إضاعة ذلك 
الماضي تعني إضاعة اوروبا لمس���������تقبلها، كما 
قال: »إنه إذا كان لفرنسا دين أخالقي، فهو نحو 
الفرنس���������يين العائدين من الجزائر« وهكذا يعتبر 
الرئيس الفرنسي األسبق أن دين فرنسا ليس نحو 
ماليين الضحايا الجزائريين الذين ذهبوا ضحية 
اإلجرام االس���������تعماري، ومازالت فرنس���������ا الرسمية 
ترفض تقديم االعتذار لعائالتهم وأقاربهم، ولكن 
دين فرنسا في نظر ساركوزي هو نحو الفرنسيين 
العائدي���������ن م���������ن الجزائ���������ر من مجرم���������ي األقدام 
السوداء، كما وصف من قتلوا من أفراد المنظمة 
الس���������رية اإلرهابية )o.a.s( بأنهم »شهداء من 
أجل فرنسا«، وفي المقابل تعتبر بعض األوساط 

الفرنسية شهداء الثورة الجزائرية »إرهابيين«. 
من جهته رد الرئيس الفرنسي السابق االشتراكي 
فرانس���������وا هوالند خالل زيارته للجزائر على طلب 
تقديم اعتذار عن الماضي االستعماري الفرنسي 
بقوله: »لس���������ت هنا إلبداء الندم او االعتذار. أنا 

هنا ألبلغ الحقيقة للجزائريين«. 
في حين اعتبر رئيس الحكومة األس���������بق فرانسوا 

فيون إن االحتالل الفرنس���������ي للجزائر كان بقصد 
نش���������ر الثقافة الفرنس���������ية فيها، ولي���������س من أجل 
اس���������تعمارها ونه���������ب ثرواتها، وأكد بأنه س���������وف 
يسعى لتغيير كتابة تاريخ فرنسا في مستعمراتها 
الس���������ابقة، حتى يعطي نظرة مغايرة لألجيال عن 

االستعمار. 
أما زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان 
فقد قالت: »إن االحتالل الفرنسي أكسب الجزائر 
ن الجزائريين ذوي النيات الحسنة  أشياء كثيرة، واإ

يقرون بهذه الحقيقة«. 
هذه مجرد عينة عن نظرة الكثير من المسؤولين 
والسياس���������يين الفرنسيين الحاليين سواء أكانوا من 
اليمينيين أو االشتراكيين أو اليمينيين المتطرفين 
لماض���������ي بلده���������م االس���������تعماري ف���������ي الجزائر، 
فمنهم من يعتبر أن االس���������تعمار يستحق الفخر 
والتمجي���������د ومنهم من يعتبر أن���������ه ال يدعو للندم 
واالعتذار، وف���������ي المقابل فإن غالبية الجزائريين 
يرون أن االستعمار الفرنسي للجزائر منذ الملك 
شارل العاش���������ر)1830( إلى عهد الرئيس شارل 
دوغ���������ول)1962( كان مصيبة كب���������رى وجريمة 
ال تس���������قط بالتقادم، ألن سياسة فرنسا منذ بداية 
غزوها للجزائر كانت هي السعي الكامل لفرض 
الس���������يطرة الفرنس���������ية، وس���������حق مقاومة الشعب 
خضاعه للهيمنة الفرنس���������ية والعبودية  الجزائري واإ
االس���������تعمارية. فمن قبل أن يجف حبر معاهدة 
الماريشال الفرنس���������ي دوبورمون مع داي الجزائر 
في س���������نة 1830 أطلق قادة فرنسا االستعمارية 
أيادي جيوش���������هم لممارس���������ة أقس���������ى أنواع القتل 

والنهب والتخريب والتقتيل. 
فقد ق���������ال الجن���������رال روفيغو)الحاكم العس���������كري 
1831� 1833(: »حيث أننا لن نس���������تطيع أبدا 
أن نمدنهم، فما بأيدينا إال إقصاءهم في الفيافي 
والقفار واس���������تبعادهم كما تس���������تبعد الوحوش من 
األماكن اآلهل���������ة، ويتحتم عليه���������م حينذاك أمام 
اتس���������اع رقعة اس���������تيطاننا وتعميرنا التقهقر نحو 

الصحاري والقفار«. 
وفي ع���������ام 1832 كان جنود هذا الجنرال الذي 
جاء إل���������ى الجزائر من أجل »تمدين« س���������كانها 
المتوحش���������ين يبيعون في حي باب عزون أساور 
النساء المعلقة في المعاصم المقطوعة. وفي 6 
أفريل من الس���������نة نفسها تمت إبادة قبيلة العوفية  
بكاملها عل���������ى مقربة من مدينة الحراش على يد 
جنود الجن���������رال روفيغو. وفي 18 جوان 1845 
قام العقيدان بليس���������يي وس���������انت أرنو تحت قيادة 

الجنرال بيجو بحرق المئات من الرجال والنساء 
واألطف���������ال من قبيلة أوالد رياح في كهف الظهرة 
ش���������رق مس���������تغانم، ولم يس���������لم من هذه المحرقة 
التي ابتدعها االس���������تعمار الفرنسي حتى الدواب 

واألنعام. 
ويروى المؤرخ فوتيي في كتابه )تحقيق في كهف 
الظهرة( ما قاله س���������انت أرنو ع���������ن تلك العملية 
قال: »فعل س���������انت أرنو ما أمكنه حتى ال تفلت 
أية قرية من قبضته، فس���������د باب الكهف بالبناء 
عل���������ى 1500 عربي منهم عدد كبير من الرجال 
واالطف���������ال، لم ينزل أحد س���������واي إل���������ى الكهف، 
ولخصت عمليتي في قرار سري حررته ببساطة، 
ال بديع فيه وال بيان وال شعر وال عاطفة، دفعته 
إلى الماريش���������ال بيجو، رغم م���������ا يقوله اصحاب 
البر والمع���������روف، فإني اعتق���������د أن الغاية تبرر 
الوسيلة� فإني أعتقد أن الكولونيل مونتانياك كان 
ل���������ه نصيب من الص���������واب، فالجيش الذي تكون 
مهمته إبادة ش���������عب ال يكت���������رث بقوانين الحرب، 
فما الحريق إال حريق � ال يضرم اإلنس���������ان الّنار 
ويطلب منها أن تكون بردا وسالما، وما طبيعتها 

إال اإلحراق والتدمير«. 
عن هؤالء القادة الفرنس���������يين الذين جاؤوا لينشروا 
ف���������ي الجزائ���������ر« ومازالت  »الثقاف���������ة والحضارة 
تماثيلهم منتصبة في ش���������وارع فرنسا ومدنها إلى 
يوم الناس هذا، كرمز للفخر الفرنس���������ي بأبطاله، 
يقول فرح���������ات عباس رئيس الحكوم���������ة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية في كتابه )ليل االستعمار(: 
»كان���������وا كلهم في الضراوة س���������واء م���������ن روفيغو 
إلى تيريزيل ثّم كلوزيل ثّم يوس���������ف وسانت أرنو 
وشانقارني وال موريسيير وهيربيون ودومنونتانياك 
ودانريمون وبيليسي وكافينياك وبراندون ودوماس 
ووديريس���������ون وكانروبير وبودو وهوبول وبوسكي 
وكامو، وبان ...وهلم جرا يكفي اإلنسان أن يطلع 
عل���������ى األحاديث التي يرويها أولئك الضباط عن 
غزواتهم ليحصل على صورة ضئيلة عما قاساه 

شعبنا من ويالت بشجاعة منقطعة النظير«. 
وفي المقابل فإن الجزائريين الذين كانوا يقاومون 
هذا االس���������تعمار المجرم تحت قيادة األمير عبد 
القادر الذي يقول عنه عدوه الجنرال سانت ارنو 
�والحق ما شهدت به األعداء �: »إن عبد القادر 
أطلق سراح جميع أس���������رانا بال شرط وال مبادلة، 
وبعثهم إلينا بعدما قال لهم: ليس بيدي ما يكفيني 
مؤنتك���������م، ال أريد قتلكم، ولذا أنتم أحرار..« ففي 

أي جانب كانت الحضارة؟

من الـمجاهرة بالعار  إىل  الفخر  باجلرمية!

بي������ن قضية  والموازن������ة  األولوي������ات 
نفس������ها بشكل  الواجبات تطرح 
حاد في حياتنا االجتماعية، بحيث لم يعد هناك 
سّلم لألهم والمهم واألقل أهمية، وال توازن في 
تناول شؤون الحياة، فحدث خلل عظيم على 
مستوى التصّور والممارس������ة والمتابعة، مما 
أّثر س������لبا على الحياة التي ال تقبل العبث وال 
ترضى بالتبعيض، ولعّل أوضح مثال على هذا 
ه������و حال األوالد  مع الدراس������ة التي يتابعوها 
وبين عالقتهم بالدي������ن، وموقف األولياء من 

هذا وذاك.
فق���������د أصبحت هناك ظاهرة مجتمعية راس���������خة 
هي أن األولياء في معركة متواصلة شاقة من 
أجل دراس���������ة أبنائهم من االبتدائي إلى الثانوي، 
يس���������كنهم هاجس الرس���������وب ف���������ي االمتحانات 
والرغبة في بل���������وغ أبنائهم المراتب المتقدمة في 
التمدرس، وهذا انش���������غال مشروع )رغم أن الهّم 
منصب في الغالب األع���������ّم على النجاح ونيل 
الشهادة بأي شكل وبأي ثمن، وليس طلب العلم 
وال الرس���������وخ فيه(، لكن بدل المتابعة الميدانية 
لتم���������درس أبنائهم والدعم المنزل���������ي لهم عمدوا 

إلى الدراس���������ة الموازية في القاراجات بأس���������عار 
باهضة، حتى أصبح هذا هو األصل والمدرسة 
هي االس���������تثناء، ورسخت هذه الظاهرة التي ال 
أعلم بوجودها في دولة أخرى أال وهي الدروس 
الخصوصي���������ة  لجميع األطوار، حتى للس���������نة 
األول���������ى ابتدائي وفي جمي���������ع المواد !!!  ومن 
ش���������دة الحرص على نجاح األبناء والخوف من 
النتائج الرديئة يمّر األولياء بأيام عصيبة كلما 
اقتربت الف���������روض واالمتحانات الدورية فضال 
ع���������ن االختبارات النهائية كالباكلوريا وش���������هادة 
التعليم المتوس���������ط وكذلك االبتدائ���������ي، وعندما 
تخ���������رج النتائج يغضبون م���������ن عالمات أبنائهم 
الضعيفة ويحزنون ويتهمون األس���������اتذة واإلدارة 
والمنظومة التربوي���������ة بالتقصير والضعف، فإذا 
كانت المع���������دالت جيدة فرحوا وقام���������وا بتكريم 
أبنائهم... وهذا مربط الفرس وأصل المش���������كلة 
التي أثيرها في هذا السياق ...من جهة اهتمام 
مفرط – ليس بتم���������درس األوالد ولكن بنجاحهم 
ب���������أي طريقة وبع���������د إنفاق أم���������وال طائلة على 
دروس الدعم – ومن جهة ثانية معظم األولياء 
ال يعي���������رون اهتماما لتدّين أبنائهم وال أخالقهم، 
ال يحرص���������ون عل���������ى صالته���������م، ال ينزعجون 
من انحرافهم الخلقي وال صحبتهم الس���������يئة، ال 
يحثونهم على حفظ الق���������رآن وتالوته، وال على 
حفظ األحاديث واإلطالع على السيرة النبوية، 
وال على حجاب البنت وعفافها... كل هذا في 

أعينهم أمور ثانوية، أو- على األقل - مؤجلة 
»حتى يكبر الفتيان والفتيات«!!! 

أرأيت���������م اختالل س���������لم األولوي���������ات والموازنات 
والتكامل في تنش���������ئة األوالد؟ هكذا أصبح أكثر 
المس���������لمين دنيويين تماما، حت���������ى وهم يؤمنون 
باآلخرة ويصلون ويصومون ويحجون ويقرؤون 
القرآن ...هنا يكمن الخطأ: إنها معادلة الحرص 
على الدراس���������ة وتضييع الدين، وهذا ما يفس���������ر 
انتش���������ار اإللحاد بين الش���������باب وتراجع التدّين 
واتس���������اع دائرة االنحراف الفكري والسلوكي لدى 
قطاعات واسعة من األحداث، مما يؤشر على 
انحط���������اط عام في عالم القيم واألخالق، ويرهن 
مس���������تقبل المجتمع المس���������لم، بل ُيسلمه للشك 
والتيه والضالل، مع تربص ش���������ياطين اإلنس 
والجّن ونش���������اطهم الذي ال ينقطع إلفساد الدين 
واألخالق، خاصة في ظروف استقالة المدرسة 
واإلع���������الم من مهمة التربية، ب���������ل وانتقال هذه 
المؤسسات إلى أدوات لمحاربة الدين واألخالق 

بطريقة منهجية تنذر باألسوأ.
مت���������ى ينتبه األولياء إل���������ى أن دروس الدعم ال 
تعّوض التقصير في حق األبناء، بل هي حيلة 
لتزكية النفس والتغطية عن التغافل عن المعنى 
الحقيقي للتربية؟ أجل، الشهادات مطلوبة لكن 
أولها وأفضلها وأحس���������نها وأوكدها هي »شهادة 
أن ال إل���������ه إال اهلل وأن محمدا رس���������ول اهلل«...

هل يعرفه���������ا أبناؤكم؟ هل علمتموها لهم؟ يبكي 

إذا رسب ولده في امتحان الباك وال يبكي وهو 
يرسب في امتحان اآلخرة؟ ...يريد ابنه متعلما 
ولو كان ملح���������دا أو علمانيا منحرفا؟ أين عقد 
اإليمان ومسؤولية اآلباء واألمهات أمام اهلل؟ ال 
يوجد أي تعارض بي���������ن متابعة تمدرس األبناء 
وبين تدّيهم، لكن العي���������ب في االهتمام باألول 
والتغاضي عن الثاني والتفريط فيه واستصغاره، 
فه���������ل مضى الزمن ال���������ذي يعّلم في���������ه الوالدان 
أبناءهم���������ا الص���������الة وهم صغ���������ار ويحرصون 
عل���������ى اصطحابهم إلى المس���������اجد، ويدخلونهم 
كتاتيب حفظ الق���������رآن ويفتخرون بذلك؟ طغت 
النزعة المادية والدنيوي���������ة إلى هذه الدرجة؟ لو 
اعتنى األولي���������اء بتدّين األطفال والش���������باب ما 
انتشرت ظاهرة المخدرات والمهلوسات والجرائم 
المختلفة إلى هذا الحد المؤس���������ف الذي نصبح 
عليه ونمس���������ي، وها نحن نالحظ بكل أسف أن 
المس���������اجد لم يعد يرتادها في كثير من األحيان 
سوى كبار السن، في حين الشارع – بمخاطره 
وانحراف وأغراضه الس���������يئة - هو الذي يتلقف 

األحداث والشباب من الجنسين.
 على األولياء أن يحرصوا على صالة أوالدهم 
كما يحرصون على دراستهم، ليجعلوهم من أهل 
القرآن والسنة، ويعّودوا البنات على الحجاب قبل 
بلوغهن، ويجعلوا بيوتهم بيوتا مسلمة... بشهادة 
أو بغير شهادة س���������يعيش أبناؤكم حياتهم، لكن 

بغير دين لن يدخلوا الجنة، وأنتم المسؤولون.

الوالدان واألوالد بني الدراســـــة والديـــن
عبد العزيز كحيل

أ. عبد احلميد عبدوس
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مرحبا بالنبع الصافي والش���������ال المتدفق الذي يسقي أرواحا جفت 
وقلوبا عطشت ونفوسا ضمئت:

محب اهلل في الدنيا س���������قيم تطاول سقمه فدواه داه سقاه من محبته 
بكأس فأرواه المهيمن إذ س���������قاه فهام بحبه وس���������ما إليه...فليس له 
محبوب س���������واه كذلك من ادعى ش���������وقا إليه...يهيم بحبه حتى يراه 

إنه:
-غذاء العبودية وسرها وجوهرها وماؤها ورواؤها..

- دورة روحية مركزة :شعارها ادفن وجودك في أرض الخمول...
-زاد إيماني متجدد ضروري للداعية والمربي والقائد...

حيائها وتقويتها... -يعيد ترتيب األوراد الروحية واإ
-يمنحك األنوار وقدرة الصاح الحاسمة وحركة أصداء الورع..

- تفعيل اإليجابية و الفورية والحرقة و اللوعة..
-تذوق المعاني العوالي الصوافي الغوالي الخوالي....

فلنقب���������ل على رمضان بروح جديدة ونيات متع���������ددة وكأننا نصومه 
ألول مرة وسيكون له طعم رائع متميز..
ذلك أن روح العبادة يذوي ويذبل بسبب:

-األلفة الغافلة...
-النمطية القاتلة....

-الرتابة المتكررة المنفرة..
وحتى نستثمر دقائق رمضان الغالية فابد أن نعيشه:حرية وتطهيرا 

وتعطيرا...
أوال: رمضان الحرية:

المأس���������ور من أس���������ره هواه..و المحبوس من حبس قلبه عن اهلل..
والمسجون من قيدته ذنوبه وخطاياه..والحرية حرية القلب...

فرمضان يحررك من رق العبودي���������ات المختلفة واألصنام الجديدة، 
»تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي 

ذا شيك فا انتفش.....«.  ن لم يعط سخط تعس وانتكس واإ واإ
الصيام الحق يمنحنا الحرية ويجعلنا نعلو حتى فوق المباحات من 
طعام حال وماء زالل.. فنسبق المائكة األطهار:سموا وجماال... 
قال ابن عطاء اهلل:ش���������يخ الحرية والربانية :ما بس���������قت أغصان ذل 
إاّل عل���������ى بذر طمع.. أنت حر مما أنت عنه آيس و عبد لما أنت 

له طامع....
فمدرس���������ة رمضان هي: مدرس���������ة الحرية التي تفك عنك قيد الزالت 

والغفات والمطامع والمطامح:
ذا ما مت لست أعِدُم قبرا أنا إن عـِشُت لست أعِدُم قوتًا       واإ

همتي همُة الملوِك ونفسي         نفُس حٍر ترى المذلَة كفرا
ثانيا: رمضان التطهير:

َقاَل َرُس���������وُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلُقُلوُب َأْرَبَعٌة: َفَقْلٌب َأْجَرُد 
رَاِج َأزَْهُر، َوَذِلَك َقْلُب اْلُمْؤِمِن، َوِسرَاُجُه ِفيِه ُنورُُه . َوَقْلٌب  ِفيِه ِمْثُل السِّ
َأْغَلُف َمْرُبوٌط َعَلى ِغَاِفِه، َفَذِلَك َقْلُب اْلَكاِفِر . َوَقْلٌب َمْنُكوٌس، َوَذِلَك 
َقْلُب اْلُمَناِفِق، َع���������َرَف ُثمَّ َأْنَكَر َوَقْلٌب ُمَصفٌَّح، َوَذِلَك َقْلٌب ِفيِه ِإيَماٌن 
َوِنَفاٌق، َفَمَثُل اإْلِيَماِن ِفيِه َكَمَثِل اْلَبْقَلِة َيُمدَُّها َماٌء َطيٌِّب، َوَمَثُل النَِّفاِق 
َكَمَثِل اْلُقْرَح���������ِة َيُمدَُّها اْلَقْيُح وَالدَُّم، َف���������َأيُّ اْلَمادََّتْيِن َغَلَبْت َصاِحَبَتَها 

َغَلَبْت َعَلْيِه«. 
معركتن���������ا في رمضان مع القلب الرابع حتى نعيد له الصفاء والنقاء 
والتجرد وذلك بقطع مدد القيح والدم عنه الذي هو عبارة عن اآلثار 

الظامية للذنوب والمعاصي...أي التطهير والتخلية ب�:
-التوبة النصوح وكثرة االستغفار...

-صيام الجوارح من قلب ولسان وعين وأذن ورجل: رب صائم ليس 
ل���������ه من صيامه إال الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إال 
السهر والتعب... من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة 

في أن يدع طعامه وشرابه...
قال ابن عطاء اهلل:ربما وردت عليك األنوار فوجدت القلب محشوا 
بصور اآلثار فارتحلت م���������ن حيث نزلت... فرغ قلبك من األغيار 

يملؤه ربك بالحكم واألسرار...
-الخلوة والعزلة المؤقتة: ادفن وجودك في أرض الخمول.. فما نبت 
مما لم يدفن ال يتم نتاجه... أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك 

على خطيئتك...
ثالثا: رمضان التعطير

بعد التطهير يأت���������ي التعطير... التخلية ث���������م التحلية وذلك بتفعيل 
األوراد العش���������رة في رمضان: القيام والتاوة والذكر ومطالعة كتب 
الرقائق والصدقة والدعاء والتأمل والنوافل والصيام والمحاس���������بة... 
تلكم عشرة كاملة وهي: جنود األنوار التي تعطرك وتحليك... قال 
اب���������ن عطاء اهلل: فإذا أراد اهلل أن ينص���������ر عبده أمده بجنود األنوار 

وقطع عنه مدد الظلم واألغيار...:
عطايانا سحائب مرسالت              ولكن ما وجدنا السائلينا
وكل طريقنا نار ونور                  ولكن ما رأينا السالكينا

ولو صدقوا وما في األرض ماء      ألجرينا السماء لهم عيونا

مرحبا باملطهر
مداني حدييب

ورؤى شيئا  أفكار  تتبلور  فشــــــيئا 
ــــــة لخدمة  ــــــول« حقيقي و»حل
ــــــدى قطاع من شــــــبابنا النابه  العربية ل
المتميز، والذي يرى أن خدمة العربية ال 
تكون بالوقوف على األطالل، واستحضار 
ــــــر على  عظمة العربية وأمجادها والتحّس
ــــــول الترقيعية،  ــــــك، وأيضا ليس بالحل ذل
ــــــة للعربية هي اقتحام  بل إن أفضل خدم
العالم الرقمــــــي ،وابتكار »صيغ« تجعلها 
)العربية( مصونة الجانب، مرعية القواعد، 
مستخدمة على نطاق واسع ،وبشكل جيد 
ومتميز. هنا ما يشبه الخطوط العريضة 
ــــــي هــــــذا المجال من خالل تشــــــخيص  ف
ــــــم تطّلع إلى المســــــتقبل الزاهر  دقيق، ث
الزاهــــــي بعون اهلل وهي من تقديم منصة 
)أور أكشــــــن( المنصة الرقمية المختصة 
بالمجال الثقافي والجمعوي ...ونورد ذلك 

في نقاط )*(
1. ح���������ول توجهات الوض���������ع الراهن في 
االس���������تخدام العام للغة العربية في الفضاء 

الرقمي:
ال يخف���������ى على أحد اليوم، أن المجتمعات 
العربية وباألخ���������ص  المجتمع  الجزائري 
تغ���������رق يوما بعد يوم في اس���������تخدام مواقع 
التواصل االجتماعي وم���������ن بينها منصة 
الفيسبوك، هذا الموقع الغربي والذي يعمل 
وفق أجندة مجهولة ال تخدم إال المصالح 
الغربي���������ة وباألخص األمريكي���������ة، من بين 

أكبر السلبيات فيه حاليا:
� عمله على دعم اللغة العامية )الدارجة( 
على حساب اللغة العربية الفصحي، لدى 
تقنية  وس���������ائل  باستعمال  المس���������تخدمين، 
وخوارزمي���������ات جد مبتكرة وهذا ما ناحظه 
من خ���������ال تعج���������ب أصدقائن���������ا التقنيين 

المعروفين على الساحة الوطنية.
بل أبعد من ذل���������ك هنالك من يتعجب أن 
تدعم  الفيس���������بوك أصبحت  خوارزمي���������ات 
المصطلح���������ات العامية األكثر اس���������تعماال 
مقارنة بنظيرتها الفصحى، بل وصل بها 
األمر أنها تحجب هذه األخيرة في العديد 

من المرات ودون أسباب واضحة.
هناك  العديد من اآلراء بدأت الظهور منذ 
عدة سنوات مفادها: أن تفاعل مستخدمي 
مواق���������ع التواصل مع المنش���������ورات باللغة 
العامي���������ة يتجاوز كثيرا التفاعل المنش���������ور 
باللغ���������ة العربية الفصح���������ى، والحقيقة أنه 
من الصع���������ب أن ُيعلم � بالضبط �  ما هو 

السبب؟ 
ه���������ل هو بس���������بب خوارزميات الفيس���������بوك 
التي تعمل على إظهار أوس���������ع و تفضيل 
لمنش���������ورات اللغة العامي���������ة؟ أم هو محبة 
المس���������تخدمين لهذه اللهجات التي يجدون 
أن التعام���������ل به���������ا أصبح أس���������هل، أو أن 

األمريصدق على الحالتين معا. 
ومهما كان السبب، فالواقع اليوم ال يبشر 
بالخير، خاص���������ة إذا لم تب���������ادر األجيال 
الجديدة الدفاع عن اللغة العربية الفصحى؛ 
خاصة في جبه���������ة الرقمنة بخطط علمية/ 

عملية كبيرة لفرض البدائل. 
2. التعريف بمنصة األنشــــــطة المفتوحة 

وأبعادها المستقبلية:
1. نبذة تاريخية عن المشروع:

• 2016 بدأ العمل على هذا المش���������روع 
لتوفير فضاء رقم���������ي مخصص للمجتمع 

)ن���������واد وجمعيات ومؤسس���������ات  المدن���������ي 
وهيئات غير ربحية( لتعلن عن أنش���������طتها 
المتنوعة، وترفع تقارير وصور أنش���������طتها 
السابقة لتكون أول منصة رقمية للجمعيات 

بالجزائر.
• 2017 ظه���������رت النس���������خة التجريبي���������ة 
بإضافة فضاءات أخرى للهيئات العمومية 
والمؤسسات الخاصة، لتشترك في استخدام 
المنص���������ة ويصبح أول مش���������روع جزائري 
نوع���������ي وعملي لرقمنة األنش���������طة، والذي 
أصبح بعد س���������نوات هدفا من أهداف عدة 

وزارات جزائرية.
• 2019 تحصل���������ت المنصة على جائزة 
أحسن موقع للنوادي والجمعيات بالجزائر 
 Algeria web في مسابقة الجزائر للواب
awards وكان هناك  منافسون نوعيون 

كالمدرسة العليا لإلعام اآللي.
• 2020 أضيف���������ت للمنصة واجهة رقمية 
احترافية تتيح للفاعلين في المجال الثقافي 
والفني لوح���������ة تحكم تمكنهم من تس���������يير 
إبداعاتهم وأنش���������طتهم, وكانت أول منصة 
ثقافية جزائرية توفر مث���������ل هذه الخدمات 
قبل حت���������ى أن تعلن وزارة الثقافة عن مثل 

هذه المساعي.
2. أهداف و مبادئ المنصة:

يش���������رف على تطوي���������ر المنص���������ة مكتب 
دراس���������ات واستش���������ارات في اإلعام اآللي 
بمدينة عنابة، بينما يشرف على متابعتها 
ممثلون ف���������ي مختلف واليات الوطن تحت 

إسم »سفراء المنصة«. 
يعم���������ل الجمي���������ع ألجل إنش���������اء جو رقمي 
تفاعلي عبر الترويج لألنشطة واإلبداعات 
الموجه���������ة للعامة عبر منصة األنش���������طة 
المفتوحة والتي تعتمد على أربعة مبادئ:

• المصداقية: كل المسجلين بالمنصة يتم 
تفعيل حساباتهم، بعد التأكد من معلوماتهم 
الحقيقية سواء عبر صور بطاقات الهوية 
أو عبر التواصل مع السفراء على مستوى 

الوالية.
• الش���������فافية: من قواني���������ن المنصة أن كل 
المس���������تخدمين س���������تظهر بياناتهم الحقيقية 
كاالس���������م، اللقب، الس���������ن، وغير ذلك ففي 
التعليقات مثا ال توجد أسماء مستعارة أو 

شخصيات وهمية أو مجهولة.
• اإلحترافية: المنص���������ة تعالج المعلومات 
المفتوح���������ة للجميع، وبالتال���������ي فهي تعمل 
عل���������ى عرضه���������ا بطريقة عملية وتس���������هل 
الوص���������ول إليه���������ا عبر مح���������ركات بحث 
مفصلة، لتعالجه���������ا الحقا وتعرضها على 
أصحابه���������ا كبيانات إحصائي���������ة، وبالتالي 
فهي تحّول البيانات إلى معلومات ثم إلى 
التواصل االجتماعي  معرفة عكس مواقع 

التي تعمل على المتاجرة بها.
• اإليجابية: سياس���������ة المنصة ال تس���������مح 
بظه���������ور معلومات خارج إطار اإليجابية، 
المواضيع  أو  م���������كان لإلش���������اعات  ف���������ا 

الفارغة. 
3. آليات المنصة: المنصة الرقمية تمثل 
%20 من المش���������روع، الباقي آليات عمل 
ميدانية ترافق المنصة لتوجهها وتحس���������نها 
عبر ماحظات الس���������فراء من خال هذه 
اآلليات؛ فالمنصة في آخر المطاف تعتبر 
وس���������يلة، ومهما كانت الوس���������يلة جيدة فا 
يمكن أن تحقق نتائج طيبة لوحدها إذا لم 
تراف���������ق بالمعرفة، وهذا دور اآلليات, ومن 

بين هذه اآلليات:
• الدورات التكوينية

• لقاء صباح الجمعيات الشهري
• لقاء مساء الثقافة الشهري

• مسابقة أحسن األنشطة الشهرية
• نادي التصميم

• برنامج شهادات المشاركة الموحدة
• النشرة اإلخبارية

4. وضع المنصة وخططها المستقبلية:
لدى فريق المنص���������ة خطة عمل إلصدار 
النس���������خة الثانية وتطبيق هاتف مع نهاية 
سنة 2023 والنسخة الثالثة مع نهاية سنة 
2025 حي���������ث أن كل نس���������خة تعتبر نقلة 

نوعية في المشروع. 
- النسخة األولى وفرت واجهة تحكم لكل 
الفاعلين في الساحة من نوادي، جمعيات، 
مؤسس���������ات خاص���������ة، هيئ���������ات حكومية، 
ش���������خصيات فنية وفكرية، مجموعات....

الخ.
- النس���������خة الثانية تقوم عل���������ى الربط بين 
هذه الهيئات رقميا والتش���������بيك بينها وبين 

أنشطتها وتقاريرها
- بينما تقوم النس���������خة الثالثة على تطوير 
تفاع���������ل المس���������تخدمين وزوار الموقع مع 

خارج هذه الفضاءات.
القائمون  الثانية يعمل  النس���������خة  إلصدار 
عل���������ى المنصة على البح���������ث عن تمويل 
إلنجازها دون المساس بخط سير المشروع 
المحاي���������د والمبن���������ي على الركائ���������ز األربع 

المذكورة سابقا.
في هذا الخصوص تق���������دم المنصة جملة 
عروض تستهدف التعاون بين المؤسسات 
والهيئ���������ات المختلفة العامل���������ة في المجال 
الدين���������ي � الثقافي �اللغوي �  األدبي � الفني � 
االقتصادي /التجاري الخ ومن خال عدد 
من المباديء والمحددات يمكن إيجاد سبل 
وصيغ لخدمة اللغة العربية على نحوجيد، 
يصال رسالتها إلى اآلالف بل المايين  واإ
من المس���������تخدمين والمستخدمات )لوسائل 
التواصل االجتماعي( ويمكن إجمال تلك 

العروض في:
• االش���������تراك في المنصة من قبل الهيئات 
والمؤسس���������ات رس���������مية وغير رسمية،وهذا 
يوفر لها واجهة رقمية لعرض أنش���������طتها 
الموجهة للجمهور، عبر لوحة تحكم توفر 
لها استقالية تامة عن أي جهات أجنبية.
وهذا االش���������تراك الس���������نوي هو في حقيقته 

رمزي ال يزيد عن 50.000 دج.
• العم���������ل على إيج���������اد صيغ مش���������تركة 
تتمثل في مس���������ابقات ومنافس���������ات مفتوحة 
متعددة المستويات موجهة لفئات الشباب 
بمختلف شرائحهم )طلبة الجامعات � طلبة 
الثانوي � طاب في مؤسس���������ات دراس���������ية 
مختلفة)م���������دارس عليا � معاهد � متخرجون 
ومتخرجات(.تس���������تهدف تلك المس���������ابقات 
جذب الش���������باب وتشجيعهم على ا ستخدام 
اللغة العربية الفصحى بالقدر الذي يضمن 
شيوعها وانتشارها على نحو أفضل بتدرج 

.
• التعاقد م���������ع المنصة لتنظي���������م فعاليات 
نوعي���������ة، تك���������ون فيه المنصة ش���������ريكا في 

التنظيم والمرافقة، والمتابعة الرقمية.
• دعم مباش���������ر للمنصة في إطار تنظيم 
مس���������ابقة مفتوحة لدعم مثل هذه المشاريع 
الموجه���������ة للمجتم���������ع المدني.والتي تخدم 
اللغة العربية وترسخ حضورها األنيق في 
المجتمع الجزائري، في عديد الفضاءات : 

الثقافية، الدينية، التجارية، الخ 
وبالطب���������ع هن���������اك إمكانية لتوس���������يع دائرة 
المقترح���������ات والبحث ع���������ن حلول أفضل 
وأقوى في مجال التش���������جيع على استخدام 
اللغة العربية، وانخ���������راط الهيئات الوطنية 
الرس���������مية وغيرها في عمل وطني كبير ، 
ال يحتاج إلى أكثر من التنسيق والتعاون، 

بوجود إرادة حقيقية في هذا المجال 
)*( من الورقة التعريفية � لمسودة مشروع 
التعاون .للتواصل يمكن مراسلة المشرف 
على المنصة الس���������يد ب���������ال قرفي، على 

البريد التالي :
ouraction. : البريد اإللكتروني
net@gmail.com

يكتبه: حسن خليفة 
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كيف خندم العربية يف العامل الرقمي؟
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ومن هذه الجوان���������ب التي ال يعرفها الكثير 
من الجزائريين خص���������ال حميدة في حياته 
نسانيته، وهي  الخاصة، وبعض عالقاته واإ
مستقاة من أفواه أناس عاشوا معه والزموه 
طوال حياته وتتلمذوا عليه س���������جلت خالل 
الندوة التي أدارها وسجلها األستاذ الصديق 
بوع���������اب لجري���������دة النصر ف���������ي 21 أفريل 

.1981
وبمثل هذه الجوانب المضيئة خلد اسم رائد 
الحركة اإلصالحي���������ة والوطنية في الذاكرة 
الجماعي���������ة، وبقي الش���������عب الجزائري بكل 
فئاته  يحتفي كل س���������نة بأعماله منذ رحيله 

في 16 أفريل 1940.
يقول السيد عمار بن السقني الذي كان ال 
يفارق الشيخ ابن باديس، حتى اعتبر ظله 
الذي يمش���������ي معه، أن الشيخ عبد الحميد 
كان من أش���������د الناس كرها لتقبل الحاجات 
المجاني���������ة، كان ش���������ديد الحرص على دفع 
مقابل كل ما يرغب في ش���������رائه، وقد وبخ 
مرارا أعز أصدقائه عن مثل هذه التصرفات 
التي يراها سخيفة، ويحثهم على تجنبها في 
جميع المواقف، ومنهم ابن الس���������قني نفسه 
الذي بقي يتذكر درسا لقنه استاذه لن ينساه 

أبدا رغم مرور األعوام، يقول:
صنع���������ت مرة حذاء للش���������يخ اب���������ن باديس 
وناولته إياه، فس���������ألني عن ثمنه، فقلت له: 
إنه هدية مني إليك. فغضب ووبخني عن 
ه���������ذا الموقف، ثم قال: يجب أن تعرف أن 
هذا الح���������ذاء الذي صنعته بيديك ليس من 
حقك التصرف فيه أنت وحدك، فهو أيضا 
حق من حق���������وق عائلتك، وكل عضو من 

أسرتك يقتات من حرفتك.
ونف���������س الموقف ذكر مثله األس���������تاذ محمد 
الصالح الصديق في كتابه )اإلمام الش���������يخ 
عبد الحميد بن باديس من أرائه و مواقفه(  

ص42:
حدثني الس���������يد ش���������ريفي عمرو - صاحب 
المكتبة الجزائرية بالعاصمة - أن الش���������يخ 
ابن بادي���������س خرج م���������ن مقصورته بجامع 
س���������يدي قموش بقسنطينة ذات يوم، وطلب 
من زواوي مولود أن يبحث عمن يش���������تري 
له نص���������ف لتر من اللب���������ن، وأعطاه آنية، 
فرآها فرصة إلكرام الش���������يخ، فذهب بنفسه 
الى ش���������واء، واش���������ترى له صحنا من اللحم 
المختار، وعاد الى الشيخ وهو يكاد يطير 
من ش���������دة الفرح، ولما قدمه إليه استش���������اط 
اإلمام  غضبا، وقال له في لهجة ش���������ديدة 
صارمة: أال تعل���������م أنني ابن مصطفى بن 
باديس ومن أسرة ميسورة، وأن أنواعا مختلفة 
من الطعام اللذيذ تعد كل يوم في بيتي لو 
أردت التمتع بالطع���������ام، ولكن ضميري ال 
يس���������مح لي بذلك، وطلبتي يسبغون الخبز 

بالزيت وقد يأكله بعضهم بالماء.
وفي نفس المصدر جاء بالصفحة 44:

أن ش���������خصا من س���������كان قس���������نطينة ومن 

المعجبين باإلمام س���������افر الى تونس س���������نة 
1935، واش���������ترى من هن���������اك عمامة من 
الطراز الرفيع بهدف إهدائها للشيخ، وتركها 
عند السيد مولود الزواوي حتى يقدمها إليه، 
خاص���������ة وأن اإلمام غالبا م���������ا يجلس في 
متجره، و لما سلمها إليه نظر فيها طويال 
ثم قال له: بعها ي���������ا مولود، وابعث بثمنها 
الى حساب الطلبة. فاستغرب مولود وقال 
له: إنما أهدى  إليك العمامة  لتلبس���������ها ال 
لتعطي ثمنه���������ا للطلبة، ولو أراد أن يعطي 
ثمنها للطلبة لبعثه الى حسابهم وهو يعرفه 
جي���������دا ،فالذي أهداها إلي���������ك يريد أن يراها 
على رأسك . فأعاد  الشيخ كلمته في لهجة 
أقوى: قلت لك بعه���������ا و ابعث بثمنها الى 
حساب الطلبة، ثم أردف قائال: مولود ،كم 
عدد الطلبة والش���������يوخ الذين يلبس���������ون هذا 
الن���������وع من القماش ف���������ي الجامع األخضر 

..الثلث ..أو الربع ..أو الثلثان.
فق���������ال مولود الزواوي: قد يكون الثلث .فرد 
عليه الش���������يخ في جد وصرامة: ثق جازما  
بأنني ال ألبسها وأضعها على رأسي حتى 

يلبسها الثلثان.
هذا جانب من أخالق اإلمام وموقف يعكس 
سلوكه وتربيته اإلسالمية التي غرسها فيه 

والده منذ والدته.
حدث آخر سجل فيه الش���������يخ ابن باديس 
انتصارا باهرا على حساب العدو الفرنسي 
وأعوانه. وهو كما يرويه رفقاء الشيخ، منهم 
أحمد الجموعي الذي كان مديرا لمدرس���������ة 
التربي���������ة والتعلي���������م - فرع ب���������اردو-، يدور 
حول مدرس���������ة التربية والتعليم الواقعة بنهج 
األربعين ش���������ريفا بقس���������نطينة والتي أسسها 
اإلم���������ام، وهي التي كان���������ت عبارة عن دار 
كبيرة تابعة لألموال العامة )أي من عقارات 
اإلدارة الفرنسية(، وأرادت هذه األخيرة بيعها 
عن طري���������ق المزاد العلني، فاتفق الش���������يخ 
ابن باديس مع مس���������اعديه على ش���������رائها 
واس���������تغاللها من أجل نشر التربية والتعليم 
ألبناء الجزائر دون أن تعلم فرنسا بالخطة، 
وفي يوم موعد البيع تقدم الشيخ ابن باديس 
مع جملة من أصحابه المخلصين، وبدأت 
العملية وكانت المنافس���������ة العلنية ش���������ديدة 
من طرف بعض األش���������خاص الذين كانوا 
يرغبون في شراء هذه البناية الستغاللها في 
األمور التجارية والسكن وغيرها، غير أن 
ابن باديس كان من أشدهم تحمسا، وكان 
يضيف عن كل مبلغ يقدم في المزايدة، مع 
العلم انه كان وأصحابه ال يملكون ميزانية 
خاصة وال حتى أمواال موضوعة خصيصا 
لهذا المش���������روع، ولكن ثقة ابن باديس باهلل 
رادة  قداما واإ جعلته أكثر ما يكون شجاعة واإ
لتحقيق هذا الهدف العلمي السامي، وفعال 
أراد اهلل أن تك���������ون هذه البناية من نصيب 
الجماعة المصلحة بعد أن عجز اآلخرون 
عن تقديم مبالغ أكثر. بعدها ش���������رع الشيخ 
اب���������ن باديس وأعوانه ف���������ي جمع المال عن 
طريق تبرعات المحسنين، حيث تم جمعه 
في ليل���������ة واحدة فقط والمقدر ب )5 آالف 
فرنك(، وهو مبلغ ضخ���������م في ذلك اليوم، 
مما أثار قلق اإلدارة الفرنسية حتى كادت 
أن تصاب بانهيار عصبي، ولم يكن الدافع 
نما  لذلك هو المبلغ الضخم الذي جمع، واإ
ما كان يخشاه العدو الفرنسي وقتها، حيث 

تيقن بحدس���������ه البعيد مدى مؤازرة الشعب 
خالصه  الجزائري البن باديس ومدى حبه واإ

له.
شقيق اإلمام – السيد عبد الحق بن باديس 
– يقول: إن درجة وطنية ابن باديس بلغت 
ح���������دا ال نهاية له ومن كث���������رة حبه لوطنه 
خالصه للش���������عب الجزائري وحقده على  واإ
االس���������تعما، كان يرفض كل ما هو فرنسي 
حتى اللب���������اس واألكل، فقد  كان ال يرتدي 
إال اللباس المحل���������ي ذو الصنع الجزائري، 
وفي منزله مع أفراد عائلته كانت له أواني 

مصنوعة من الفخار لتناول الطعام.

وبما أن الشيخ ابن باديس كان كثير التنقل 
عبر المدن الجزائرية في زياراته المس���������تمرة 
لتقدي���������م الخطب وال���������دروس ومعرفة أحوال 
الن���������اس، فق���������د اضطر الى االش���������تراك في 
بطاقة الس���������فر الخاصة بالقطار، والبطاقة 
كانت رس���������مية وتفرض مصلحة الس���������كك 
الحديدي���������ة على صاحبه���������ا أن يوقع عليها 
باللغة الفرنس���������ية، لكن الش���������يخ ابن باديس 
كان يوق���������ع عليه���������ا دوما باللغ���������ة العربية، 
وهذا الموقف الشريف النبيل يحمل معاني 
كثيرة  للمحافظة على المقومات األساسية 

للشخصية الوطنية. 
ومن أخالق الشيخ ابن باديس مع تالميذه، 
وعالقتهم بهم وعطفه عليهم، يتفق الجميع 
ومنهم الس���������يد  ابن القش���������ي خليل المدعو 
الزواوي - الذي كان يش���������رف على مطبعة 
الش���������هاب - على أن الش���������يخ اإلمام كان 
ش���������ديد الحرص على تكوين الرجال بأسرع 
م���������ا يكون، وكان يولي اعتناء كبيرا بطلبته 
خاصة المعوزين منهم، والذين يقبلون على 
دروسه من كل جهات القطر بعماالته الثالثة 
)قس���������نطينة والجزائر ووه���������ران(، متحملين 
الصعاب المادية منها واالجتماعية، فكان 
لهم بمثابة األب الروحي لكل طالب علم، 

فاعتنى بهم وقدم لهم المزيد من المساعدة، 
ومنه���������ا أنه أنش���������أ صن���������دوق الطلبة الذي 
يمول م���������ن طرف المواطني���������ن عن طريق 
التبرعات،فضال عن الدور اإلنساني الذي 
كان يقوم ب���������ه أصحاب المطاعم والمخابز 
والمتمثل في تقديم الوجبات مجانا لبعض 
التالميذ .فقد كانت كل عائلة من المتبرعين 
تتولى إطع���������ام عدد معين من الطلبة بقدر 
طاقتها، وكانت المس���������اعدات أيضا تصل 
من المدن والقرى الجزائرية، فمدينة بسكرة 
مثال كانت ترسل أكياس التمر الى الجمعية 
لتوزيعها على الطلبة المحتاجين، حس���������ب 
م���������ا جاء في كتاب الدكتور أحمد الخطيب 
)جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها 

اإلصالحي في الجزائر( ص 137 ..
وفيما يتعلق بالمبيت فقد خص لهم الشيخ 
أمكنة في مس���������جد س���������يدي قم���������وش، ومن 
يتعذر إقامتهم بالمسجد يستأجر لهم غرفا 
في الفنادق يدفع ثمنها من مال الصندوق. 
وعن معالجتهم صحيا فإن الطبيب الفرنسي 
– كاطوار – قام بدور مش���������هود حيث كان 
يفحص ويعالج التالمي���������ذ المرضى ويقدم 

لهم األدوية مجانا.
كما شجع الشيخ بعض أطباء المدينة على 
التبرع بزيارتهم والكشف عليهم ومعالجتهم 
بصورة منتظمة ومنهم رجل السياسة الحكيم 
محمد الصالح بن جلول وقد بلغ بالش���������يخ 
اإلم���������ام من الكرم و اإلحس���������ان والعطف، 
درجة أخذهم في المناسبات الدينية واألعياد 
الى منزله العائلي حتى ال يشعروا بالغربة 
والوحدة، فض���������ال عن الخدم���������ات الجليلة 
واإلنسانية التي كان يقدمها لهم عن رضا 

وطواعية.
فقد حص���������ل ذات ي���������وم من أيام الش���������تاء 
عند الظهر أن فقد أحد التالميذ برنوس���������ه 
بالمسجد، ولما علم الش���������يخ اإلمام بذلك، 
قام وناوله برنوس���������ه الخ���������اص .هكذا كان 
الش���������يخ المربي ابن باديس يعامل تالمذته 
بحنان وشفقة، وكن ذلك ال يؤثر في تأدية 
رس���������الته التربوية الخالدة كعالم جليل، فهو 
أثناء إلقاء ال���������دروس ال يعرف المجاملة، 
وال يت���������ردد في ق���������ول كلمة الح���������ق وتقديم 
ن كانت تصدم  النصائح الجريئة حت���������ى واإ
في بعض المرات الطلب���������ة، منها أنه كان 
ينص���������ح بع���������ض التالميذ مم���������ن ال يلمس 
فيهم نفوسهم االستعداد والرغبة في التزود 
بالعلم، بالذهاب الى قطاع الفالحة وخدمة 
األرض، أو مس���������اعدة أوليائهم في حرفهم 

من أجل كسب لقمة العيش.  
كما كان يشجع النبهاء منهم على مواصلة 
الدراسة بجامع الزيتونة المعمور، واالنفتاح 
عل���������ى الثقافات المختلفة وقد روى الش���������يخ 
احمد حماني انه اس���������تمع إليه وهو يتحدث 
عن ترجمة )الش���������ريف التلمساني( ويذكر 
الفنون التي كان مش���������اركا فيها حتى ذكر 
الموس���������يقى فقال لطلبته: انظ���������روا الى ما 
كان عليه أسالفنا من المشاركة في سائر 
الفنون، والتمكن من أكثر العلوم، التي لو 
التفتنا إليها اليوم لحس���������بونا من المجانين، 
فمن غرته نفس���������ه وحس���������ب نفس���������ه عالما 
عظيما، فليتن���������اول أحد كتب التراجم وليقرأ 
سيرة علماء سلفنا، حتى يعير نفسه ويعرف 

قدرها.

فـــي ذكـــرى يـــوم العلــــم
مواقف جمهولة يف حياة الشيخ عبد احلميد بن باديس

مبناسبة إحياء ذكرى وفاة الشيخ املربي عبد احلميد بن باديس تستحضر الكثري من األقالم  يف الندوات الفكرية واملهرجانات الثقافية وعلى املنابر اإلعالمية مواقف الشيخ الرتبوية وجهوده التعليمية يف نشر اللغة 
العربية واحملافظة على مبادئ الدين اإلسالمي بتصحيح األفكار وحماربة اخلرافات، والروح الوطنية اليت غرسها يف نفوس تالمذته وطالبه لتوعيتهم باليوم املنشود، ونضاله الفكري  خارج حدود الوطن باالهتمام 
بالقضايا املصريية لألمة العربية واإلنسانية قاطبة. ومن أجل الكشف عن بعض املواقف اليت ال تزال جمهولة يف حياته، نقف يف ذكرى وفاته 81 مع بعضها، بهدف معرفة حقيقة شخصية هذا الرجل الذي كان ميثل 
أمة ماجدة، والكشف عن سر عظمته واحرتامه من طرف اجلماهري، فهو عبقري متعددة اجلوانب، لربط جيل اليوم بأسالفه، للحفاظ على تراثهم، واالفتخار مبا صنعوا يف أحلك الظروف لتحقيق األهداف املشرتكة. 

وإن إحياء هذه الذكرى ليس الغرض منه متجيد األشخاص والرفع من قيمتها الذاتية، بقدر ما هي وقفة ضرورية الستلهام القيم النبيلة واملبادئ السامية من سلوكات هؤالء الرجال العظماء  يف احلياة حتى تبقى 
نرباسا  ينري الطريق لألجيال القادمة.

أ / األخضر رمحوني 



د/ عاشور توامة 

التص���������رف إن  موض���������وع 
اإلسالم  في  السياس���������ي 
األط���������راف  مترام���������ي  واس���������ٌع 
متش���������عب المسالك انصهر فيه 
النص مع الواق���������ع وتمازج فيه 
النص  مع  التاريخ���������ي  المكون 

الشرعي...
 يتعس���������ر عل���������ى الباح���������ث فيه 
الخ���������روج منه بش���������يء يس���������هم 
في بلورة ما يمكن أن يس���������مى 
نظرية ش���������به تجريدي���������ة تكون 
أرضي���������َة منطل���������ٍق واقعي... و 
لن يت���������م ذل���������ك إال بعملية فك 
وتركيب للتاريخي والشرعي من 
خالل جانبين تجب مراعاتهما 

منفصلين ابتداًءا : 
idiachron (جانب تاريخي 
que( : ُيعنى بتطور الظواهر 
وصيرورِة أوضاِعها في مراحَل 

أو فتراٍت زمنية متتالية... 
isynchr وصفي  (وجانب 
nique(: يرك���������ز ف���������ي تحليله 
للظواه���������ر على جملة عالقاتها 
وأبنيتها المتراكبة وانتظامها في 
 )Dynamique(  نسق حركي
ثم تأتي مرحل���������ة الدمج بينهما 

لتحليل الظواهر وظيفيا...
 لتنكش���������ف لنا مس���������تويات هذه 
الثابتة  ومعامالته���������ا  األبني���������ة 

والمتغيرة 
وتتجل���������ى لنا الس���������ياقات التي 

التي كيفتها  أنتجتها والظروف 
من منظور علمي صحيح

 فنصل إلى تمييز حاس���������م بين 
النص والفت���������وى، وبالتالي بين 
المبدئي والتاريخي في التصرف 

السياسي في اإلسالم...
ذلك أن المرجعية الفكرية لكثير 
الشرعية  السياس���������ة  كتاب  من 
والمنظرين له���������ا � على قلتهم � 
مرتبط���������ة بالعوام���������ل الخارجية 
التي دخلت في تكوين التاريخ 

اإلسالمي...
 ه���������ذا التاريخ ال���������ذي لم يخل 
من عوامل دخيلة، غريبة عن 
الفترة  بذلك  وأخص  اإلس���������الم 
الممت���������دة م���������ن ما بع���������د العهد 
الراش���������دي إل���������ى يومن���������ا هذا.. 
وه���������ي الفترة الت���������ي دونت فيها 
مقوالت فقهاء السياسة الشرعية 
واألحكام السلطانية عموًما... 

وق���������د وصفه���������ا الش���������يخ محمد 
الغزال���������ي � رحم���������ه اهلل � وصفا 
دقيقا بقول���������ه: ‘’فإن العلم تأثر 
بالحكم دهرًا، وتلونت الدراسات 
الحاكمين،  بم���������آرب  الديني���������ة 
ثم ذه���������ب المنتفعون من ذوي 
الس���������لطة، وبق���������ي المخدوعون 
من أهل العل���������م � أعني العامة 

وأشباههم �’’ 
فالبد لق���������ارئ التاريخ أن يكون 
متفطنا فال يأخذ حوادثه مجردة 
من ظروفه���������ا فيقع في الخطأ، 
والب���������د له من ف���������ك الرهان بين 
الثقافية،  والتلبس���������ات  المقدس 
بي���������ن النص ومق���������والت فقهاء 
السياس���������ة الش���������رعية؛ إذ ترجع 
معظم التش���������ريعات السياس���������ية 
النصوص  بي���������ن  التفاعل  إلى 
المعيش،  الواقع  و  المؤسس���������ة 

بي���������ن الثاب���������ت والمتغير، ذلك 
أن فهم كثير من التش���������ريعات 
السياسية ال يتأتى إال بمراجعة 
التاري���������خ اإلس���������المي في ظل 
كانت  التي  الثقافية  األنس���������اق 
سائدة وقت تش���������ريعها.... أي 
بإدراك جذور التشريعات.. بل 
البد من إعادة  قراءة التش���������ريع 
اإلس���������المي التاريخ���������ي وف���������ق 
نس���������ائل تفاصيله  منهج قرآني 
في  س���������اهمت  التي  واألحداث 
تش���������كيله و نميز على ضوئه 
الن���������ص المح���������وري المق���������دس 
التاريخي  الح���������دث  الثابت من 
بذلك  ونفهم  المتطور،  البشري 
والس���������لط  والمقاصد  األغراض 
المحركة للح���������دث التاريخي... 
أث���������ر ومنعكس  ونرك���������ز على 
التاريخي على الش���������رعي لنفهم 
الفكر  في  المبثوثة  التشريعات 
السياس���������ي اإلسالمي التاريخي 
في إطار نس���������قها الثقافي بعيدا 
ع���������ن القداس���������ة، إذ أن إدراك 
األنساق الثقافية التي ولدت فيها 
هذه التشريعات كفيل بأن يفسر 
لنا كثي���������را من المقوالت الفقهية 
»معتقدات«  إلى  تحولت  التي 
اآلن  حت���������ى  نعايش���������ها  مازلنا 
الديني  وانعتاقنا  وتكبل حركتنا 
نح���������و أفاق منظومة سياس���������ية 

أكثر رحابة واتساعا... 
إن تشبثنا بهذه المقوالت الفقهية 
ظنا منا أننا نتش���������بث بالش���������رع 
يعيق س���������يرنا نحو اإلس���������المية 
الخالدة  والعالمية  واإلنس���������انية 
التي يرس���������يها الخطاب القرآني 

السامي بقيمه وتعاليمه.
إنن���������ا نحتاج لدراس���������ات علمية 
جادة نكس���������ر بها جذر اإلفراط 

بفقه  الجه���������ل  والتفري���������ط، فإن 
القائمة على  الشرعية  السياسة 
الكتاب والسنة قد أوقع المسلمين 
في خطر مستطير وفتنة كبيرة 
أودت بوحدة الجماعة ونخرت 

كيانها. 
وذلك م���������ا ذهب إلي���������ه اإلمام 
العالمة ابن قيم الجوزية )رحمه 
اهلل تعالى( ف���������ي بدائع الفوائد: 
»وه���������ذا موض���������ع مزل���������ة أقدام 
ومضلة أفهام وهو مقام ضنك 
ومعت���������رك صع���������ب فرطت فيه 
الحدود وضيعوا  طائفة فعطلوا 
الحقوق وج���������رءوا أهل الفجور 
الشريعة  الفس���������اد وجعلوا  على 
قاصرة ال تقوم بمصالح العباد 
ومحتاج���������ة إلى غيرها وس���������دوا 
أنفس���������هم طرقًا صحيحة  على 
من طرق معرفة الحق والتنفيذ 
له وعطلوها وأفرطت فيه طائفة 
أخ���������رى قابل���������ت ه���������ذه الطائفة 
فس���������وغت من ذلك م���������ا ينافي 
حكم اهلل ورس���������وله )صلى اهلل 
الطائفتين  عليه وس���������لم( وكلتا 
أتيت م���������ن تقصيرها في معرفة 
ما بعث اهلل به رسوله »صلى 
اهلل علي���������ه وس���������لم« وانزل به 

كتابه.’’
فبس���������بب ذلك اإلفراط والتفريط 
في فهم السياسة الشرعية حصل 
والشرعي  التاريخي  بين  الخلط 
وبين المقدس اإللهي واالجتهاد 
البش���������ري، فوجدنا من ثبت ما 
جعله اهلل مرنا يدور مع تحقيق 
مصال���������ح العباد ف���������ي العاجل 
والمع���������اد وتش���������بث باجتهادات 
بش���������رية أنتجه���������ا التفاعل بين 
الش���������رع وواق���������ع مختل���������ف عن 

واقعهم زمانا ومكانا... 

أ. مرزوق خنشالي  

التصــــرف السيــاســــي فـــي اإلســــالم بيـــن الثابــت والـمـتغيــــر
 بني التارخيـــــــي والشرعـــــــــي )2(

األحــد:  06 - 12رمضان  1442، الـموافق لـ:  18 - 24 أفريل 2021م
العدد:
مقاالت1060

تقع سورة )البقرة( في ترتيب المصحف الشريف في المرتبة الثانّية، 
بعد سورة الفاتحة، وتمثل من ناحية حجم النص القرآني كله حوالي 
خمسة عشر من المئة، إذ شغلت حوالي أربعة أحزاب إال ثمنا، 
وقال ابن كثير، رحمه اهلل، قال العادون: آياتها مائتان وثمانون 
حدى وعشرون  وسبع آيات، وكلماتها ستة آالف كلمة ومائتان واإ

كلمة، وحروفها: خمسة وعشرون ألفا وخمس مائة حرف...
البقرة في موضع الصدارة من الُمصحف، لم يأت  وموقع سورة 
اعتباًطا فهي بعد سورة الفاتحة بآياتها السبع، وهي أقرب لمناجاة 
البقرة  سورة  جاءت  الوحي،  قراءة  يستفتح  وهو  ربه  مع  المؤمن 
تحدد معالم ذلك اإليمان، فالناس يفترقون إزاء اإليمان إلى فصائل 
آيات،  خمس  في  مواصفاتهم  وحددت  المؤمنين  فصيل  ثالثة: 
المنافقين  الكافرين وحددت صفاتهم في آيتين، وفصيل  وفصيل 

وذكروا في ثالثة عشر آية...
بني  وقصة  الخلق،  بداية  قصة  عند  وقوف  البقرة  سورة  وفي 
يدور  ذلك  المالية...كل  والمعامالت  الطالق،  وأحكام  إسرائيل، 
في فلك العقيدة التي جاءت في آية الكرسي فاهلل )حي قيوم( و)ال 
تأخذه سنة وال نوم(، وال أحد يشفع عنده أو يتوسط إال بإذنه، وهذا 
هو قطب رحى )قصة اإليمان( منذ بدء الخلق، وجعل آدم، عليه 
السالم، )خليفة( في األرض، وتلقيه )كلمات( من السماء ليسدد 

مسيرته ويصّوب خطاه...
السورة،  به  حفلت  وقصص  ولفتات  أوامر  من  وغيره  ذلك  كل 
لكن ما سر هذه التسمّية: سورة )البقرة(؛ والسورة كما رأينا حافلة 

بالمواعظ واألحكام والعبر؟ 
السالم،  عليه  موسى،  عهد  على  إسرائيل  بني  بقرة  قصة  إنَّ 
قصة من بين العديد من القصص التي وردت في القرآن الكريم، 
كل تلك القصص تتحدث عن نفسّية القوم، وهي إذا ما قارناها 
بقصة السامري الذي غدر بموسى وهارون، عليهما السالم، تبدو 
وهم  للقوم  المخزي  الموقف  بذلك  وزنت  ما  ذا  واإ وبسيطة،  هينة 
يخذلون موسى عند مدخل المدينة المقدسة، وهو يدعوهم للدخول، 
فيصرخون في وجهه: »َفاْذَهْب َأنَت َورَبَُّك َفَقاِتاَل ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن« 

)المائدة/24( تبدو قصة البقرة مرجوحة في الميزان...
بما  كلها،  السورة  هذه  اسم  تتصدر  البقرة حتى  لقصة  تميز  أي 
فيها من ترتيب لحقيقة اإليمان واألحكام التي تنبثق عنه في حياة 
تلقاها آدم بعد أن خار  التي  الناس، وربطها بقضية )الكلمات( 

عزمه، ثم تاب عليه وواصل سيره على هدى من تلك الكلمات؟
لكتاب اهلل، هي أن قصة  القارئ  التي ال تخطئها عين  الحقيقة 
تشكو  ال  أمة  وهي  الكريم،  الكتاب  آيات  تتخلل  اسرائيل  بني 
)أهل  فهم  تاريخهم  في  خبرة  من  وال  النصوص،  في  فراغ  من 
في  فالتخمة  التدين،  علل  جميع  فيهم  اجتمعت  لكن  الكتاب(، 
النصوص واألدبيات ال تغني من اعتاد المراوغة وفسدت طويته، 
االلتفاف عن  في  الشاذ  المسلك  لهذا  تلخيص  البقرة  وفي قصة 

األوامر والمماطلة في تنفيذها بقصد التنصل منها...
القصة، كما جاءت في القرآن، تتلخص في جريمة قتل والجاني 
مجهول، ولجؤوا في معرفة الحقيقة إلى النبي موسى، عليه السالم، 
فقال لهم ببساطة: »ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأن َتْذَبُحوا َبَقرًَة«، لكنهم طعنوا 
َأَتتَِّخُذَنا ُهُزوًا«؟ ومع تظاهرهم  في مصداقية النبي نفسه: »َقاُلوا 
باإلذعان تماطلوا في تنفيذ أمر اهلل: »َقاُلوا اْدُع َلَنا رَبََّك ُيَبيِّن لََّنا 
َما ِهي؟«؛ »َقاُلوا اْدُع َلَنا رَبََّك ُيَبيِّن لََّنا َما َلْوُنَها؟«؛ »َقاُلوا اْدُع َلَنا 
رَبََّك ُيَبيِّن لََّنا َما ِهَي ِإنَّ اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْيَنا«؛ كان موسى في كل 
مرة ينتظر تحديدا جديدا من الوحي ويجيب عن تساؤالتهم، وفي 

الختام: »َقاُلوا اآْلَن ِجْئَت ِباْلَحقِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا َيْفَعُلوَن«. 
أي نعم، هكذا إلى آخر لحظة: )َوَما َكاُدوا َيْفَعُلوَن(...فالمشكلة 
)بقرة(  ذبح  في  يتلخص  كان  فاألمر  النص،  وجود  في  ليست 
وفقط، لكن النفوس العليلة وهي تتفلسف وتناور، وتحاول االجتهاد 
في ما ال يحتمل االجتهاد، هو الذي يعّطل النص بدعوى الفهم 
اإليمان  طبيعة  عن  َيخرج  مسلك  وهذا  )االجتهاد(  أو  )الجديد( 
الذي يقتضي التسليم، ويتنافى مع مواصفات المتقين التي ذكرت 
في صدر السورة، وال يتفق حتى مع طريق )الكافرين(، إنه مسلك 
يشعلون  الذين  وأصحابه  آية،  ثالثة عشر  اقتضى  الذي  النفاق 
نارا قصد االستنارة فيذهب اهلل نورها، فأحاطت بهم الظلمة وبقي 
لهب النار يحرق القلوب الفاسدة: »َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َنارًا 
ا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَُّه ِبُنورِِهْم َوَتَرَكُهْم ِفي ُظُلَماٍت الَّ  َفَلمَّ

ُيْبِصُروَن« ) البقرة/17(.
هذه  ابراز  كان  المغشوش،  التدين  أمراض  حقيقة  جالء  وألجل 
القصة ضروريا على امتداد األزمان واألمكنة، وكشف العابثين 
لها  المنكرين  مذهب  عن  يقل  ال  خطرهم  ألن  بالنصوص، 

والجاحدين لحقيقتها.

قوم البقرة...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

إلى من كانت أقالمهم سراجا هنيئا 
العالم...  لحضارات  مضيئا 
ينابيع حكمة وس���������ؤدد، وعقولهم  وأفكارهم 
أوعية للعلم والمعرفة، أينما حلوا وارتحلوا، 
هنيئ���������ا لكم أيها العظم���������اء، هنيئا لكم أيها 
القادة لس���������فينة النجاة، وأيها الرواد لمرافئ 

األمان، والهداة في دياجير الظالم.
هنيئا لكم وقد بس���������طت المالئكة أجنحتها 
لكم رض���������ى بصنيعكم، واس���������تغفرت لكم 
الحيتان لفضلكم،  فسمت منازلكم ورفعت 
درجاتك���������م، وقد عال ش���������أنكم في قوله عّز 
وج���������ّل:  }  َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم وَالَِّذيَن 

ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ {
وقوله س���������بحانه وتعالى أيض���������ا: }ُقْل َهْل 
َيْس���������َتِوي الَِّذيَن َيْعَلُم���������وَن وَالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن 

ُر ُأوُلو اأْلَْلَباِب{ ِإنََّما َيَتَذكَّ
فهنيئا لك���������م وأنتم تلتمس���������ون طريق العلم 
لتضيف���������وا للمعرفة معرفة أخ���������رى، لتزيلوا 
بها س���������دف الجهل، فتبصروا يقين العلم، 

مبتغين وجه اهلل وأمره وأمر رسوله- صلى 
اهلل عليه وس���������لم- القائل: )َمن سلك طريًقا 
يبتغي فيه علًما س���������لك اهلل ب���������ه طريًقا إلى 
ن المالئكة لتضع أجنحتها رضاًء  الجنة، واإ
ن العالم ليس���������تغفر له َمن  لطالب العلم، واإ
ف���������ي الس���������موات ومن ف���������ي األرض، حتى 
الحيتان ف���������ي الماء، وفض���������ُل العالم على 
العابد، كفضل القمر على سائر الكواكب، 
إن العلماء ورثة األنبي���������اء، إن األنبياء لم 
يورِّثوا دينارًا وال درهًم���������ا، إنما ورَّثوا العلم، 

فَمن أخذ به أخذ بحظ وافٍر(.
إن العل���������م إذا ما أنفقت من���������ه فإنه يزيد وال 
ينقص أب���������دا، فهو غذاء العق���������ل والروح، 
وهو اليد المم���������دودة لصاحبها لُتخرجه من 
ظلمات الجهل إلى أن���������وار المعرفة، ولهذا 
وج���������ب البحث عن مس���������الكه واالرتواء من 

ينابيعه وفي هذا يقول الشاعر:
تلقــــْط شذوَر العلِم حيـُث وجدَتــها     

وسْلها وال يخجْلَك أنَك تسأُل   
ِإذا كنَت في ِإعطاِئَك الماَل فاضاًل    

فِإنَك في ِإعطائَك العلَم أفضُل  
تعّلــم فليس المــــــرُء يولد عالـــــًما      

َوَلْيَس أخو ِعْلٍم َكَمْن ُهَو َجاِهُل  
نَّ َكـــــِبير اْلَقْوِم اَل عْلَم ِعْنـــــــَدُه      واإ

َصغيٌر إذا اْلَتفَّْت َعَليِه اْلَجَحاِفُل  
نَّ َصغيَر الَقوِم إْن كاَن َعاِلًما      واإ

َكـــــبيٌر إذا ُردَّْت إلـــيِه المَحــــاِفـــُل  
إن جلدكم وجدك���������م ومصابرتكم ومثابرتكم 
في نيله مثال يحت���������ذى، وهدي يرتجى إذا 
احلولك ظالم الجهل، وخيمت عروش���������ه، 
وتفش���������ت قروح���������ه، ألنكم كالغي���������ث النافع 
أينما وقع نفع، فأنت���������م بحق تحيون أرض 
العق���������ول الب���������وار، وتروون ظم���������أ القلوب 
الحائرة، وتثمرون ش���������جر األفكار العقيمة، 
فتحصدون ما زرعتم في األولى لتنالوا به 

ثواب اآلخرة. 
إنكم المورد العذب ل���������كل ظامئ، والموئل 
اآلمن الذي يحتضن كل من أتعبته الحياة، 
فتردوا الشارد، وترش���������دوا الحائر، وتعلموا 
الجاه���������ل، وتبثوا اليقين ف���������ي قلب المرتاب 
بالدليل الس���������اطع والبره���������ان القاطع، ألنكم 

تعرفون مكمن الداء وبلسم الشفاء. 
بكم تس���������ود الحضارات وترقى البش���������ريات 
وتنتعش الحياة، ولتعلموا علم اليقين أن قوة 
ه���������ذا العصر في العلم، فلم تعد الخصومة 
بي���������ن الحق والباطل تحتاج إلى س���������اعدين 
مفتولي���������ن بقدر ما تحتاج إلى عقلين نيرين 

وقويين. 
ياكم لتعّلم العلم،  وفي األخير أدعو نفسي واإ
ن كنتم وسطا  ألنه إن كنتم س���������ادة قدتم، واإ

ن كنتم سوقة عشتم فدمتم. سدتم، واإ

يف ذكــــــــرى يـــوم العلم
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من هو حممد اهلادي السنوسي؟
جوان   13 في  السنوسي  الهادي  محمد  ولد 
)بسكرة(.  الزاب  بمنطقة  ليانة  بقرية   1902
ثم  والدين  اللغة  علوم  والده  يد  على  درس 
ليواصل تحصيله  قسنطينة  مدينة  إلى  سافر 
العلمي على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس 
والزمه عدة سنوات طالبا ثم مساعدا له في 
التدريس وفي إعداد جريدة المنتقد ثم جريدة 
الشهاب والترويج لها عبر القطر الجزائري. 
ابن  الشيخ  أرسله  وحيويته  لفطنته  ونظرا 
باديس إلى فرنسا ليدعم حركة االصالح فيها 

تحت قيادة الشيخ الفضيل الورتالني. 
اإلسالمية  الشبيبة  بمدرسة  معلما  وعمل 
العيد  محمد  الشيخ  عليها  يشرف  كان  التي 
العلماء:  فيها كوكبة من  آل خليفة، ويدّرس 
فرحات بن الدراجي، عبد الرحمان الجياللي، 
البدوي. وانتقل إلى مدن عديدة  أحمد جلول 
عين  في  الحرة  المدارس  على  لألشراف 
تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس. واضطرته 
في  للعمل  القاسية  االجتماعية  الظروف 
العربي  األدب  في  ثرية  برامج  فقدم  اإلذاعة 

والتاريخ اإلسالمي. 
عدة  في  فكتب  الصحافة  في  مبكرا  واشتغل 
عبد  للشيخ  و"الشهاب"  "المنتقد"  ك  جرائد 
العلماء  باديس، وصحف جمعية  الحميد بن 
و"الصراط"  "السنة"  ك  الجزائريين  المسلمين 
و"الشريعة" و"البصائر" وبعض جرائد الشيخ 
إبراهيم أبو اليقظان... وجرائد جمعية شباب 
الموحدين ك "القبس" و"اللواء". كما نشر في 
مجلة "هنا الجزائر" التي كانت يصدرها القسم 
"القبس"  مجلة  ثم  الجزائر،  بإذاعة  العريي 
قبل  الدينية  الشؤون  وزارة  عن  الصادرة 

االستقالل.
"شعراء  كتاب  أصدر  التأليف  مجال  وفي 
جزأين.  في  الحاضر"  العصر  في  الجزائر 
 1926 في  نشرها  أدبية  موسوعة  وهي 
)ج1( و1927 ) ج2( على نفقته الخاصة. 
وتضمن هذا الكتاب ترجمات لشعراء معروفين 
ونثرية  شعرية  نصوصا  وكذلك  ومغمورين، 
منشورة وغير منشورة.  وقد أعاد الدكتور عبد 
اهلل حمادي - حفظه اهلل- طبع الكتاب في 
عام 2007 ضمن إصدارات الجزائر عاصمة 

الثقافة العربية طبعة منقحة ومزيدة. 
عنوانها  شعرية  مسرحية  رواية  أيضا  وله 
المدارس  لتالميذ  موجهة  الناهض"  "الشباب 
العربية  المطبعة  في  نشرها  الحرة  العربية 
أما  هـ.   1355 سنة  بقسنطينة  االسالمية 
مقاالته النثرية وقصائده الشعرية فهي مازالت 
أشرت  التي  والمجالت  الصحف  في  مبثوثة 
إليها من قبل وتحتاج إلى باحث جاد يجمعها 

ويبوبها ويدرسها فهي جديرة بكل ذلك. 
التعليم  في  مدّرسا  االستقالل  بعد  واشتغل 
والثقافية  األدبية  الحركة  في  وساهم  الثانوي 
المحاضرات  لقاء  واإ الصحافة  في  بكتاباته 
وتقديم برامج إذاعية إلى أن توفي ليلة الجمعة 
17 رمضان 1394 هـ الموافق لـ 14 أكتوبر 

 .1974
وقد كتب عنه صديقه الكاتب حمزة بوكوشة 
الذي اعتبره "من بواكير الحركة اإلصالحية 
وشعره،  بأدبه،  فيها  شارك  وقد  بالجزائر، 
وخطيبها  العبقري،  شاعرها  فكان  وخطبه، 

المصقع، وأديبها األلمعي". كما اهتم بدراسة 
الباحثين  من  عدد  والشعرية  النثرية  آثاره 
بن  محمد  الدكتور  أمثال  من  الجزائريين 
األستاذ  حمادي،  اهلل  عبد  سمينة،والدكتور 
ثابت  طارق  والدكتور  مصمودي،  فوزي 

وغيرهم. 
جريدة اللواء يف سطور 

فقد  القصيد  نشرت  التي  "اللواء"  جريدة  أما 
صدر عددها األول في 17 أفريل 1952. 
ولم يظهر منها إال ثالثة أعداد. وهي صحيفة 
شهرية مقرها بنادي الترقي بالجزائر العاصمة، 

وكان يديرها أبو بكر جابر الجزائري. 
فيها  تنشر  كبيرة،  صفحات  أربع  وتحتوي 
مقاالت في الدعوة واألدب نثرا وشعرا. ومن 
أبرز ُكتابها األستاذ محمد الهادي السنوسي. 
الموحدين  شباب  جمعية  نشاط  تتابع  كما 

وزعيمها الروحي الشيخ الطيب العقبي.
وحرصت هذه الجريدة على نشر أخبار العالم 
الجزائري  الشاب  يبقى  ال  حتى  اإلسالمي 

الذي  والثقافي  السياسي  الحراك  عن  غائبا 
كانت تعج به بعض العواصم العربية، وتدعم 
المسلمين  إخوانه  مع  التواصل  أواصر  بذلك 

في العالم. 
وتتبنى هذه الجريدة أحيانا مواقف سياسية نقدية 
وعلى  اإلحتالل،  سلطة  أو  خصومها  تجاه 
في  المنشور  المقال  هنا  أذكر  المثال  سبيل 
الصفحة األولى من العدد الثالث عبرت من 
السياسي  الزعيم  لنفي  خالله عن معارضتها 
مصالي الحاج إلى فرنسا، واستنكارها للنظام 

االستعماري الجائر. 
ولعل هذا المقال هو السبب وراء توقيف هذه 
الجريدة، بينما يرى الباحث فوزي مصمودي 
أن  والصحفيين"  الصحافة  "تاريخ  كتابه  في 
بسبب  الصدور  عن  توقفت  "اللواء"  جريدة 

تفرغ صاحبها للتعليم.
من إهلام رمضان

القصيدة  هذه  السنوسي  الهادي  محمد  نظم 
البائية بطلب من مدير الجريدة أبو بكر جابر 
كما جاء ذلك في كلمة تقديمها للُقراء. وهي 
تتضمن 28 بيتا مقسمة إلى 4 فقرات. وهذا 
هو نصها الكامل الذي جاء بعنوان "من إلهام 
 )3( الثالث  العدد  في  والمنشور  رمضان"، 
الصادر في 25 جوان 1952 في الصفحة 

الثانية )2(:
شهر الهدى بالخير آبا  

باليمن قد مأل الرحابا  
يحدو به الروح األميـ  

ن لمن يصومون احتسابا  
سهل على النفس التي  

ترجو من اهلل الثوابا  
شهر الرساالت التي  

زفت إلى طه كتابا  
جبريل لم يفتأ ينيـ   

ر به السباسب والهضابا  

يهدي إلى الحسنى ويف  
تحها لنا بابا فبابا  

لم ال؟ وأحمد منه في   
نور التجليات غابا  

وصل الصيام نهاره   
بالليل أياما حسابا  

جبريل والملك الكرا  
م به يحفون اقترابا  

***
صمناه والحر الشدي  

د يكاد يلتهب التهابا  
والريق في أفواهنا   

من وقعه قد صار صابا  
ال الجوع أثر إذ يلحـ  

ح وخاب في االلحاح خابا  
ألطاف موالنا لنا   

حرز تقينا أن نصابا   
صمناه لم نعبأ بمن   

في حكمة الصوم استرابا   
والنفس تغرينا بأخـ  

ـطاء فآثرنا الصوابا  
من لم يهذبه الصيا  

م فعد عامره خرابا  
واعدده أن أبصرته   

في زيه الزاهي سرابا  
***

رمضان شهر الوحي كم   
للمكرمات بنا أهابا  

وسما بنا خلقا وهيـ  
با للحفى به مئابا  

تزكو عليه النفس إذ  
تستهل النفس الصعابا  

إنا اهتدينا والهدى  
ينفي عن المرء العذابا  

***
اذكر من السلف الكرا  

م الغر أمجادا صحابا  
والحرب حامية الوطي  

س تدق بالموت الرقابا  
صاموا لربهموا وما   

صقلوا األسنة والحرابا  
ال يؤثرون على المعا  

لي في الدنا العيش الكذابا  
عرفوا الحياة تنافسا   

في الخلد فاستبقوا الرغابا  
طابوا نفوسا بالرس  

ول ألنه باهلل طابا  
فإذا دعاهم دعوة  

كل لدعوته استجابا  
ذ أحيي هذه القصيدة المغمورة في هذا اليوم  واإ
ونحن على أبواب ذكرى وفاته التي حصلت في 
صابته  ظروف مأساوية بعد تسممه بالغاز واإ
بالشلل الكامل في وسط شهر رمضان 1394 
هـ، فإنني أتمنى أن يستفيد منها الباحثون في 
مجال األدب الجزائري الحديث أو المهتمون 
بالقصائد الشعرية الدينية بشكل عام والقصائد 
الرمضانية بشكل خاص. فشهر رمضان ألهم 
بأجمل  لتجود  قريحتهم  وفتح  الشعراء  دائما 
المشاعر،  وأصدق  المعاني  وأطيب  األقوال 
شهر  هو  رمضان  شهر  ذلك  في  غرابة  وال 
كل  على  اإلنسان  فيه  ينتصر  الذي  العبادة 
ويعلو  لسانه  ويتطّيب  قلبه  ويسمو  الشهوات 

إدراكه ويرتقي فكره ويرتفع إيمانه. 
السنوسي،  الهادي  محمد  األستاذ  اهلل  رحم 
خالصه  واإ فضله  يقّدرون  من  له  وقّيض 
المبثوثة  آثاره  وتضحيته ونضاله، ويجمعون 
والعربية،  الجزائرية  والمجالت  الصحف  في 
وينشرونها ليقرأ الناس في كل مكان صفحات 

مشرقة من األدب الجزائري المعاصر..

كذلك الحال بالنسبة لقيام رمضان، ينبغي أن نحقق 
هـــــــــذا القيام على حقيقته، ال ينبغي أن نضيع أجرنا 
وثوابنا بمـــــــــا نرتكبه من أخطـــــــــاء. كثير من الناس 
يحســـــــــبون أن الهدف هو مجرد القيام في المســـــــــجد 
في صالة التراويح، ولكنه روحيا غير متهيئ لهذا، 
تجده يصلي ولكنه يشـــــــــتكي من تطويل اإلمام، أو 
يبحث عن إمام ُيْســـــــــرع في القـــــــــراءة وُينهي الصالة 
فـــــــــي وقت أقل من غيره مـــــــــن األئمة، فهو لم يحقق 
اإلخالص في قيامـــــــــه، والمطلوب االجتهاد لتحقيق 
اإلخـــــــــالص في الصيـــــــــام وفي القيـــــــــام، وأن نصلح 

عالقتنا بالقرآن.
البد أن نجتهد في قـــــــــراءة القرآن، وهذا ماال يحققه 
كثيرون مع األســـــــــف، عالقة الواحـــــــــد منهم بالقرآن 
مقطوعـــــــــة على مدار الســـــــــنة، حتى في رمضان ال 
يعيد ربط هذه العالقة، ويبقى دائما غريبا عن القرآن 

والقرآن غريب عنه.
البد أن نعـــــــــود إلى القرآن، البد أن نرجع إلى تالوة 
نما أن  كتاب اهلل عز وجـــــــــل، وليس فقط أن نتلوه واإ
نتدبره أيضا. هناك من يقرؤون القرآن، ولكن هدف 
الواحـــــــــد منهم أن ينتهي ويختم في كل مرة، دون أن 
يأخذ من القرآن شـــــــــيئا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: 
]َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقرْآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها[ )محمد: 
24(، فليس ضروريا أن نختم القرآن في رمضان، 
إذا ختمته أفضل، لكن األســـــــــاس أن تتدبر القرآن، 
أي إذا كنت تقرأ خمس أو عشر آيات، وتتأمل فيها 
وتنتفع من المعانـــــــــي التي تتضمنها وتحرص على 
تطبيقها في حياتك، هذا أفضل من أن تختم القرآن 
كامال دون أن تنتفع منه بشيء ]َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقرْآَن 

َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها[.
فالهدف مـــــــــن القرآن هو التدبـــــــــر، ولذلك علينا أن 
نحـــــــــرص علـــــــــى أن نتعلم القرآن، وأن نســـــــــتفيد من 
القرآن، وأن نأخذ مـــــــــا ينفعنا في حياتنا من القرآن، 
ألن القرآن إنما أنزل لُيتدبر وُيعمل به، وليس ليكون 
وســـــــــيلة للتباهي والتظاهر كما هو حال المســـــــــلمين 

اليوم.
تالوة القرآن وتجويده نشاط يجتهد فيه الكثيرون من 
المســـــــــلمين اليوم بما يخرجه عن مقصوده، أصبح 
الناس يطلبون القـــــــــرآن للتباهي، فقد غلبنا االهتمام 
بالترتيـــــــــل وتلحين القرآن ونســـــــــينا الجوهر الذي هو 

التدبر ثم العمل.
فهناك مســـــــــابقات كثيرة تعقد لحفظ القرآن وترتيله، 
لكن لم نســـــــــمع عن تنظيم مسابقة للتنافس في فهم 
وتدبر القـــــــــرآن، ألن الفهم غير ُمـــــــــراد، المراد فقط 
هـــــــــو المظاهر، ولذلك ال فائدة مـــــــــن كثير من هذه 
المســـــــــابقات، لغياب اإلخـــــــــالص والصدق مع اهلل 
عز وجل. وفي العالم اإلســـــــــالمي اليوم عشـــــــــرات 
القنـــــــــوات القضائيـــــــــة المخصصة للقـــــــــرآن، وآالف 
القـــــــــراء والمجودين، لكـــــــــن ال أثر لكل ذلك في حياة 
المسلمين، ألن الهدف هو اللحن فقط وليس التدبر 
دراك ما يريده اهلل عز وجل منا عندما  وفهم القرآن واإ

يخاطبنا بهذا القرآن.
في القرآن نـــــــــداءات كثيرة: ]َيا َأيَُّها النَّاُس[، ]َيا َأيَُّها 
الَِّذيـــــــــَن آَمُنوا[، ]يا عبادي[، ]َيـــــــــا َبِني آَدَم[، ]َيا َأيَُّها 
الَِّذيَن آَمُنوا[، دائما نجد أمرا أو نهيا أو تكليفا، فهل 
صرفنا اهتمامنا إلى هذه التكاليف؟ هناك أكثر من 
ثمانين نداء بدئ بقوله تعالى: ]َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا[، 
ومـــــــــع كل واحد من هذه النـــــــــداءات تكليف أو أكثر 
بفعل مأمورات أو ترك منهيات، هل اهتممنا بهذا؟ 

وهل نظرنا فيما يلزمنا من وراء هذه التكليفات؟
فالبد أن نحـــــــــرص على تدبر القرآن، وعلى فهم ما 
يريده اهلل ســـــــــبحانه وتعالى منا فـــــــــي هذا القرآن، ثم 
نقبـــــــــل بعد ذلك على العمل به والســـــــــير على نهجه 
في ســـــــــائر شـــــــــؤوننا وكافة مجاالت حياتنا الفردية 
وعالقاتنا االجتماعية، حتى ننجح في دنيانا ونفلح 
َذا اْلُقرْآَن َيْهـــــــــِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم  في أخرانـــــــــا: ]ِإنَّ هَٰ
اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم  ـــــــــُر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ َوُيَبشِّ

َأْجرًا َكِبيرًا[ )اإلسراء: 9(.

رمضـان شهـر الصيام  
والقرآن )2(

أ.د/ مسعود فلوسي*

قصيدة مغمورة عن شهر رمضان 
للشيـــــخ حممـــــد اهلادي السنوسي 

كانت احلركة اإلصالحية اجلزائرية تستقبل شهر رمضان يف كل عام برتتيبات خاصة منها انتشار املصلحني يف القطر اجلزائري إللقاء الدروس واحملاضرات يف 
املساجد والنوادي، وتنظيم قصائد شعرية بهذه املناسبة الدينية السنوية ونشرها يف الصحف الوطنية... وأذكر منها قصيدة جادت بقرحية األديب والشاعر الشيخ 

حممد اهلادي السنوسي )1902-1974( ونشرها يف جريدة "اللواء". 

أد. مولود عومير
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بدأت بعض القن���������وات الجزائرية تبث في 
ش���������هر رمضان، برامج وسالس���������ل هزلية 
ال رس���������الة لها، وهي تسّخر موارد بشرية 
ومادي���������ة وتعتمد تقنيات درامية ووس���������ائل 
بصرية من أجل االس���������تهزاء والس���������خرية 
من اللغة العربية وممارس���������ة "اس���������تبغال 

واستحمار" المشاهد.
ولسنا ندري لماذا تسير قنواتنا في طريق 
التهري���������ج والضح���������ك على وع���������ي وعقل 
الجزائريي���������ن، وكأن رمضان ليس ش���������هر 
الس���������مو الروحي والمعراج القرآني، وكأن 
الدراما ليست قيما ورسائل أخالقية وثقافية، 
نما هي الصراخ والتهريج والسخرية من  واإ
الفضائل والثواب���������ت والمرجعيات الوطنية 

واللغوية والدينية؟!
 يمكن االكتفاء بمش���������اهدة بعض البرامج 
والحلقات التي هي ش���������به فنية لنعرف أننا 
أمام العفن وليس الف���������ن، ولندرك التفاهة 
والسقوط الفني الذي يهجم على المشاهد 
الجزائ���������ري، باعتم���������اد ديك���������ور القصور 
والمميزات االجتماعية والفكرية والسياسية 
من أزمن���������ة تراثي���������ة وحضارية س���������ابقة، 
وتعمد المزج بين الفصحى ولغة العصر 
الحاضر، في محاولة بائسة يائسة لسرقة 
ابتس���������امة المش���������اهد، وكأن من يسير في 
هذا االتجاه اإلعالمي والكوميدي، )حاشا 
الممارسات(  اإلعالم والكوميديا من هذه 
من م���������دراء القنوات ومس���������ؤولي البرمجة 
والتخطيط والتوجيه، ال يعرفون الس���������ياق، 
الجزائري، فنزلوا بالوعي والعقل من صور 
راقية للمسيرات السلمية والحراك الشعبي 
الحضاري، وتوقفوا عند زمن نظام سابق 

احتقر العقل الجزائري؟!
 أتساءل: أين مؤسسات الدولة التي تدافع 

عن الثقافة والهوية والقيم؟!
أين مستشارو رئيس الجمهورية؟

أين وزارات االتصال، والثقافة، والشؤون 
الدينية، والتربية..؟!

أين المجلس األعلى للغة العربية؟
أين سلطة ضبط السمعي البصري؟

باختصار... يجب توقيف هذه المهزلة..
* أستاذ الدراسات الثقافية /
 جامعة سكيكدة

القنوات اجلزائرية والسخرية 
من اللغة العربية؟!

د.وليد بوعديلة

عاد رمضان هذه السنة بنكهته تقريبا لقد 
ككل س���������نة مضت، لينشر بيننا وأمام 
أبصارن���������ا وبصائرنا صفحات مم���������ا تمَّ فيه من 
إنجازات أجيال س���������بقتنا، كما جاء مفصال في 

التاريخ والقرآن والسيرة النبوية الشريفة، أنه:  
في رمضان ُأنزل الق���������رآن هاديًا للناس وبينات 
م���������ن الهدى والفرقان، وفي الحادي عش���������ر من 
رمضان عقد رس���������ول اهلل T أول لواء للجهاد، 
وفيه من الس���������نة الثاني���������ة للهجرة فرض الجهاد، 
وفي السابع عشر منه في السنة الثانية للهجرة 
كانت معركة بدر الكبرى، وفي الحادي عش���������ر 
من رمضان السنة الثامنة للهجرة فتح المسلمون 
مكة، وفي رمضان من س���������نة 92 للهجرة فتح 
طارق بن زياد بالد األندلس، وفي رمضان سنة 
658 للهجرة كان���������ت معركة عين جالوت التي 
انتصر فيها المسلمون على المغول فوق أرض 
فلس���������طين، وفي ذات الشهر رس���������مت الثورات 
التاريخية  الجزائرية المتعاقبة أنصع الصفحات 
للتضحية، أمام عدو فرنس���������ي غاش���������م متجدد، 
ف���������ي مدة أزيد من قرن و32 س���������نة.. كما يذكر 
ذلك في مقال مطول، أس���������تاذنا الكبير، وس���������يد 
اللغ���������ة العربية دون من���������ازع، العالمة الجزائري 
األمازيغي، مازن المب���������ارك حفظه اهلل، والمقيم 

اليوم في بالد الشام. 
لق���������د كانت أيام رمضان مالزمة في تاريخ أمتنا 
اإلس���������المية للتضحية والبذل والسخاء والعطاء، 
مقترنة بالتوفيق والنصر، فهل تذكِّرنا اليوم تلك 
الصفحات الغرَّاء ونحن في مس���������تهل أس���������بوعه 
األول م���������ن عام 1442 ه� ، وه���������ل يبعث في 
نفوسنا هذا الش���������هر األمل على القدرة والعزيمة 
عل���������ى العمل، وهل تحيي لياليه موات نفوس���������نا 
بعد ما عايش���������نا رحيل بع���������ض إخواننا وفقدان 
أحبابنا جراء وباء كورونا الكاس���������ح، وهل يبدِّد 
ن���������ور روحانيتها ما خيَّم عل���������ى مجتمعاتنا من 
ظل���������م العباد للعباد والبالد، وظالم الوباء الكالح 
الذي ال يزال متفش���������يا لحد الساعة في أصقاع 
المعمورة، وهل تجلو روحانيات رمضان ما ران 
على قلوبنا من صدأ األنانية وحب الدنيا رغم ما 
عشناه من ألم وحصار وقفار ودمار في بعض 

دولنا اإلسالمية !! 
 لعل���������ك يا رمضان تعيدنا في لحظة صدق إلى 
ح صلتنا به سبحانه؛ لنعود مؤمنين  ربنا، وتصحِّ
طائعين بأنه ال ملجأ لنا إال إليه، وال ش���������فاء إال 

منه، فال نخاف سواه، وال نرجو سواه..!!  
لعلك ي���������ا رمضان تنقذ منا من اتخذ إلهه هواه، 
وكان ه���������واه في منصٍب يحرص على بقائه، أو 
مال يطمع في نمائه، فيؤمن أنه سبحانه وحده 
ه���������و الذي يهب الملك لمن يش���������اء وينزع الملك 
ممن يش���������اء، وُيعزُّ من يشاء، ويذلُّ من يشاء، 

بيده الخير إنه على كل شيء قدير.. 
أجل يا رمضان لعل كل ذلك سيكون، أو بعض 
ذلك س���������يكون، وصدق اهلل العظيم ﴿واهلل شديد 

العقاب﴾]آل عمران:11[. 
هل لك ي���������ا رمضان أن تكون مدرس���������ة لتغيير 
نفوس���������نا وأفكارنا كما غيَّرت )كورونا( كثيرًا من 

عاداتنا وسلوكنا 
واليوم والحمد هلل، فتحت أبواب مساجدنا، لترحب 
بضيوف الرحمن، وعاد معها رمضان يشع بنور 
العبادة والتهجد والقرآن، وعاد رمضان اليوم كما 
يعود النسغ أو الماء إلى الشجرة ليسقيها، وكما 
يعود الغي���������ث إلى التربة ليرويه���������ا، وكما يعود 
الش���������تاء بخيره الفياض، وكما يعود الربيع بزهره 
الفواح، عاد رمضان بما فيه من خير وس���������كينة 

وفالح. 
عاد ليجعل ظالم الليل مضيئًا يشع بنور العبادة 
والصالة والتهجد والقرآن. عاد كما يعود الشتاء 
ليروي بخيره ما جفَّ ويبس من األغصان، عاد 

ليذكِّر بالتسامح والعطف والحنان . 
ع���������اد ليهب النفوس ما تحتاج إليه من س���������كينة 
واطمئن���������ان وخيرية، عاد ليعلِّم الصبر والصمود 
والثبات في قمع الع���������دوان، عاد ليخلِّص أبدان 

اإلنسان من أدران وساوس الشيطان!! 
وقص���������د إنجاح هذا الموس���������م الروح���������ي الرباني 
الجدي���������د المتج���������دد، الذي نقلنا بع���������ض عباراته 
بتصرف من مق���������ال آنف الذكر، للعالمة مازن 
المبارك، حفظه اهلل، فقد وفق اهلل لجان مساجدنا 
في أوروبا عل���������ى االعتكاف لضبط صارم لكل 
خطواتها قصد استقبال محكم وتنظيم رشيد آمن 
للش���������هر الفضيل لما هو أهل له، ِلُكلِّ يوم على 
ْنا َش���������ْأٌن بذاته، بداية بقضية  حداه وِلُكلِّ ٱْمرٍِئ مِّ
اإلفطار الجماعي، هذه الس���������نة خصوصا ألننا 
حرمنا م���������ن الجلوس وتن���������اول االفطار جماعة 
العام الماضي، حرصت بعض المس���������اجد على 
إحياء هذه الس���������نة ولو عن بعد، بتجهيز حقيبة 
اإلفط���������ار مغلقة معلبة توزع مجانا قبل اإلفطار 
بس���������اعة تقريبا للصائمين عموما، إلى كل من 
يرغ���������ب في ذلك من طلبة وأصحاب الحاجات، 
فيه���������ا كل م���������ا يلزم  من مش���������روبات ومأكوالت 
وحلويات للفرد الواح���������د، يأخذها أصحابها إلى 
مكان إقامتهم وتناوله���������ا ولو بعيدا عن الزمالء 
واالخوة األحباب، كما توضحه الصور المرفقة 
الملتقطة من مسجد المجمع اإلسالمي بلوزان، 
وكذا المركز اإلسالمي اإلمام البخاري والمركز 

اإلسالمي السالم بلوزان بسويسرا. 
نفس التنظي���������م المحكم، يتعل���������ق أيضا بصالة 
التراويح- حتى ولو أنها سنة وليست فرضا- إال 
أن جاليتنا تحن ألدائها جماعة وفي المساجد، 
وهنا أيضا خصص المش���������رفون على مساجدنا 
أوق���������ات محدودة جدا، تصلى فيها التراويح وفق 
جماع���������ة أو جماعتي���������ن وأحيانا ثالث جماعات 
بالنس���������بة للمساجد الكبرى كالمسجد المشار إليه 
أعاله، تؤدى صالة العش���������اء والتراويح في مدة 
أقصاها نصف س���������اعة، وفي 5 إلى 10 دقائق 
يأتي الفوج الموالي للصالة، على أن ال يتعدى 
عدد المصلين في الفوج الواحد خمسين مصليا، 
حس���������ب القانون السويس���������ري الصحي الخاص 

بجائحة كورونا. 

طبعا تسبق ذلك، ترتيبات حجز أماكن الصالة، 
بحيث يتم التس���������جيل االلزام���������ي لكل مصل )ة( 
يومي���������ا، قبل المج���������يء للتراوي���������ح، عبر الموقع 
اإللكتروني للمس���������جد المعني وفق نموذج معين 
بحيث يترك المصلي )ة(، معلوماته منها عموما 
البري���������د اإللكتروني أو رق���������م الهاتف، وقبل كل 
صالة، يتم التحقق من صحة التسجيالت عند 
مدخل المس���������جد لكل فرد، إذ ال ُيسمح بالدخول 
ألي مصل دون تس���������جيل مس���������بق وال يقبل أي 
تس���������جيل أثناء الصالة، وبالتالي ال جدوى من 
الذه���������اب إلى المس���������جد إذا لم يكن الش���������خص 

مسجاًل مسبقا.. 
ويأتي المصلي قبي���������ل الصالة في هدوء وعلى 
وضوء ألنه ال يسمح بالوضوء داخل المسجد، 
ليذه���������ب لمكانه المعلوم، بع���������د أن أحضر معه 
س���������جادته الخاصة ومصحفه وق���������ارورة مائه إن 
أراد، واضع���������ا كمامته على وجه���������ه طول فترة 
وجوده في المسجد، مع ضرورة احترام المسافات 
في جميع التحركات والتنقالت داخل المسجد، 
كم���������ا يمنع تبادل التحي���������ة بالعناق والكالم الذي 
ال ل���������زوم له مع المصلين أثن���������اء التراويح. بعد 
الصالة يغادر المصلي المسجد فورا في سكينة 
وبسرعة بمجرد انتهاء التراويح، ليفسح المجال 
لتهوية المكان وقدوم الفوج الموالي، مع ضرورة 
االمتثال لتعليمات مسيري التنظيم في المسجد 

الذين يرتدون السترات الملونة.  
كما تحث لجان المس���������اجد المصلين المرضى 
أو الذين لهم حساسيات تنفس أو سعال أو أية 
أعراض مرضية، على عدم التس���������جيل للتراويح 
وعدم المج���������يء للصالة أثن���������اء االكتظاظ في 
المس���������اجد عموما، مخاف���������ة عليهم وعلى صحة 

المصلين. 
كما راقت لي، وأنا أزور هذا المس���������جد، يافطة 
صغيرة مرصعة، بهذا الهدي القرآني عن النفس، 
ف���������ي رمضان وفي غير رمض���������ان، حيث كتب 

صاحبها " نفسك، نفسك؟.. للتأمل والعبرة"،
 قال س���������بحانه وتعالى في محك���������م تنزيله: }من 

عمل صالًحا فلنفسه{)فصلت، آية 46(.  
 - ﴿وم������ن ش������كر فإنم������ا يش������كر لنفس������ه﴾ 

)النمل، آية 40(. 
 - ﴿وم������ن تزك������ى فإنم������ا يتزك������ى لنفس������ه﴾ 

)فاطر، آية 18(. 
 - ﴿وم������ن جاه������د فإنم������ا يجاهد لنفس������ه﴾

)العنكبوت، آية 6(. 
 - ﴿فم������ن اهت������دى فإنم������ا يهتدي لنفس������ه﴾

)اإلسراء، آية 15(. 
 - ﴿وم������ن يبخ������ل فإنما يبخل عن نفس������ه﴾

)محمد، آية 38(. 
 ... م���������ن اآليات الس���������ابقة تتضح المس���������ؤولية 
الفردية وتحمُّل نتائجها في أوضح صورة وأقوى 
عب���������ارة في تأكيده، نجاتك يوم القيامة مش���������روع 
ش���������خصي لن تؤاخذ على تقصير الناس معك، 
بل س���������ُتعاَتب وتؤاخذ على تقصيرك بحق نفسك 
لوحدك، فاستعن باهلل وال تعجز أخي وأختي في 
هذا الش���������هر الفضيل، قبل أن يباغتك المرض 
والعجز، وال يغيب على نباهتنا أيضا قوله عز 

وجل في محكم تنزيله هذا بالغ ...

أشرقت أنوار رمضان على أوروبا..  
رغم الداء والوباء واجلفاء!!  

أ. حممد مصطفى حابس جنيف/سويسرا

فـي رحاب الشهـر الفضيـل
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عام يهل علينا رمضان، ونعبر عن فرحتنا كل 
به، ونظهر الغبطة والحف������اوة بهذا الزائر 
الكريم. وفي كل عام نحيي شعيرة الصوم ونعظمها 
أيما تعظيم؛ ينم عن أن في أنفس المسلمين بقية 
من »تقوى القلوب« ما دام الناس يعظمون شعائر 

اهلل تعالى. 
ف���������ي رمضان تتجلى رحم���������ة اهلل على عباده؛ فترى 
الن���������اس وقد أقبلوا على إحياء لياليه بالصالة وقراءة 
القرآن والذكر، كما أنهم يصومون أيامه اس���������تجابة 
لنداء اهلل تعالى، وتلبي���������ة لدعوته التي دعاهم فيها 
بقوله: )ش���������هر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم 
الش���������هر فليصمه( )البق���������رة: 158(، واتباًعا لقوله 
صلى اهلل عليه وس���������لم: »الصيام والقرآن يش���������فعان 
للعبد ي���������وم القيامة، يقول الصي���������ام: أي رب منعته 
الطعام والش���������راب فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته 
النوم بالليل فش���������فعني فيه، قال: فيش���������فعان« )رواه 

أحمد(.
وحديثنا في هذا المقام ليس عن أهمية الصوم، وال 
ع���������ن أحكامه، وال عن فضل الصائم القائم عند اهلل 
نما أردنا أن نتوجه إلى جوانب مهمة من  تعالى، واإ
جوانب حياتنا؛ لرمض���������ان عليها تأثير كبير. إنها: 
الجان���������ب الثقافي، والجان���������ب االجتماعي، والجانب 
التربوي، والجانب الروحي في حياتنا. وكيف تتأثر 
هذه الجوانب بهذا الش���������هر الكري���������م. وبعبارة أخرى 
فإن لرمضان قيمه الثقافي���������ة واالجتماعية والتربوية 
والروحية التي يربينا عليها، ويصبغ األمة كلها بها. 

ولنبدأ بالقيم الثقافية لرمضان المبارك.
تتجلى الوحدة الثقافية لألمة في هذا الشهر المبارك 

بصف���������ة خاصة؛ ففيه تتحد األفكار، وتتجه األنظار 
إلى القرآن بشكل ملفت للنظر، بل حتى ذلك المسلم 
الذي ال يكاد يلمس المصحف طوال الس���������نة، يلين 
جانبه، ويرق قلبه، حينما يرى مظاهر قراءة القرآن 
منتشرة في كل زاوية من زوايا المساجد والمصليات 

والبيوت، بل وحتى محطات اإلذاعة والتلفزيون.
وفي هذا الش���������هر الكريم يتلو ماليين من المسلمين 
القرآن كم���������ا لم يتلوه في بقية أيام الس���������نة، وتمتلئ 
المس���������اجد بالمصلين على غي���������ر عادتها في األيام 
األخرى، وتتح���������د مواقيت الوجب���������ات، بل وتتقارب 
نوعيات األطباق في مختلف أقطار اإلسالم، برغم 
بعد المسافات واختالف األجناس، وتباين األعراف، 

وتغاير العادات. 
إن هذا الشهر الكريم يصبغ المجتمعات اإلسالمية 
بصبغة إس���������المية، ويكون موسًما تعظم فيه شعيرة 
من أكبر ش���������عائر اإلس���������الم، وقاعدة م���������ن قواعده 
الخمس. وفي هذا الشهر، ال تجد طوائف كثيرة من 
أبناء المسلمين ممن انساحوا خلف األفكار البدعية 
والشركية والمنحرفة إال االنضواء في الثقافة العامة 
للمجتمع؛ ثقافة رمضان، الشهر الذي يطغى ببركته 
على كل التعبيرات النش���������از التي تعودناها في بقية 

السنة. 
ب���������ل إنه رغم اخت���������الف أفراد األمة في المش���������ارب 
اللغوي���������ة والفكرية والعرقية والقومي���������ة وغيرها؛ فإن 
لرمضان س���������مته الخاص حتى على طريقة األكل، 
والكالم، والصالة، بل وطريقة تالوة القرآن. ذلك أن 
رمضان يوحد أنماط األكل وطرائقه في كل أقطار 
العالم اإلس���������المي، فتختفي الفردانية والعزلة، وتأتي 
المائدة المش���������تركة التي تجمع أفراد األسرة الواحدة 
في جلس���������ة تحفهم فيها سكينة رمضان، سواء أكان 
بالمائدة أكل شهي متنوع أم أكل متواضع قليل، لكن 

طريقة التناول وأوقاتها واحدة. 
أم���������ا طريقة ال���������كالم؛ فإن رمضان يمن���������ح الصائم 

س���������مًتا من الهيبة وقلة ال���������كالم والتزام الذكر، وتلك 
لعمري فائدة كبيرة تنس���������جم مع أهداف هذا الشهر 
الكري���������م في تربيتنا على ثقاف���������ة العمل وقلة الكالم. 
إن رمضان يعلم الناس اإلنجاز العملي واإلعراض 
عن الخوض فيما ال ينفع م���������ن القول. فهو يعلمنا 
»المنطق العملي«، لنتحول من القول وفق ما يقول 

القرآن إلى العمل بما يقول. 
أم���������ا طريقة الص���������الة؛ فإن رمض���������ان يضفي على 
الصالة نكهة خاصة، إذ تقل فيه صالة الفذ، وتكثر 
فيه صالة الجماعة، ويحرص فيه الناس على صالة 
الصبح بعد أن نس���������وا أداءها في وقتها طيلة العام، 
كما أن النوافل تلقى حظها من العناية، وتقام الليالي 
ويحي الن���������اس ليالي رمضان بالتراويح وقيام الليل. 
وبالرغ���������م من أن كثيرا من أبناء المس���������لمين يحيون 
ليالي رمضان في لعبة الورق وغيرها من الملهيات، 
فإن كثيرا منهم بال شك يجددون صلتهم بالمسجد، 

وبالجماعة، وبقي���������ام اللي���������ل، وبإحي���������اء النواف���������ل. 
أما القرآن؛ فإنه ينال الحظ األوفر من العناية، فمن 
الناس من ال يقرأ القرآن أبدا خالل العام كله، غير 
أنه يجدد صلته بكتاب اهلل تعالى في هذا الش���������هر 
الكري���������م، بل ومنهم من ال يف���������ك صلته بالقرآن بعد 
نهاية رمضان، ويس���������تمر في صلت���������ه تلك، بعد أن 

أشرب قلبه حب القرآن وتالوته في رمضان. 
أما من جهة اآلداب؛ فإن الثقافة الش���������رعية تجد لها 
طريقا إلى س���������لوك الناس خاصتهم وعامتهم، فتجد 
المس���������لم الصائ���������م يجتنب جميع ما ح���������رم اهلل عليه 
من األق���������وال واألفعال، فيحفظ لس���������انه عن الكذب 
والغيب���������ة والنميمة والس���������ب والش���������تم وفحش القول، 
ويحفظ بصره عن النظ���������ر إلى المحرمات، ويحفظ 
أذنه عن االس���������تماع للحرام، ويحفظ بطنه عن كل 
مكس���������ب خبيث محرم. وبذلك فإن رمضان يفرض 
نمط سلوكه على الناس، في طرائق اللباس واألكل 
والكالم كم���������ا قلنا، حفاًظا م���������ن الصائم على عدم 

انتهاك حرمة رمض���������ان، وحرًصا أيضا على عدم 
ذهاب صومه، استجابة لقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
»م���������ن لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه«، وقوله: »الصيام جنة. 
ف���������إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، 
فإن س���������ابه أحد أو قاتله فليق���������ل إني امرؤ صائم« 

)متفق عليه(. 
وبذلك فإن جوارح المس���������لم وعقله وروحه تتحد في 
وجهته���������ا إل���������ى اهلل تعالى من خالل التزام المس���������لم 
الصائ���������م بمراقبة ظاهره وباطنه وعًيا منه وخوًفا من 
أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
»رب صائ���������م حظه من صيام���������ه الجوع والعطش« 

)احمد وابن ماجه(.
هذه بع���������ض القيم الثقافية التوحيدية التي يغرس���������ها 
رمض���������ان في نف���������وس أفراد األمة، ذل���������ك أنه يوحد 
طرائ���������ق التعبي���������ر واألداء واألكل، ويوحد اآلداب، 
ويعلي من شأن القيم ويعطيها صبغتها العاملة في 
النف���������وس أفراًدا ومجموعًا، بحيث إنك لو ذهبت إلى 
الجزائر أو الكويت أو الس���������عودية أو حللت بماليزيا 
أو إندونيس���������يا أو قطر، أو زرت تركيا أو باكستان 
أو نيجيريا، أو صمت رمضان في غامبيا أو مالي 
أو موريتاني���������ا أو اليمن، فإنك تالحظ وحدة التعابير 
الثقافية التي يتحلى بها الناس في هذا الشهر الكريم 

في أي بقعة تعيش فيها جماعة من المسلمين. 
وله���������ذا نق���������ول: إن وحدة األمة ق���������د ال تظهر على 
مس���������تواها السياس���������ي أو االقتصادي أو غيرها من 
المستويات، ولكن شعائر اهلل وأيامه تظهرها بجالء 
ووض���������وح في قيمها الثقافية، أي في طرق تعبيراتها 
الفكرية والعلمية والسلوكية والعملية، أو بتعبير ابن 

نبي؛ في ثقافتها.
*مركز ابن خلدون للعلوم االجتماعية 
واإلنس������انية/ جامعة قطر

رمضان وتوحيده األمة ثقافيا
د. بدران بن احلسن *

روا
فك

ليت
إعداد: د. الصاحل بن سامل

باحثا  الثقافي  الركن  هذا  في  نستضيف  أن  يسعدنا 
يزيد  ما  قضى  العثماني  التاريخ  في  متميزا  جزائريا 
بالجامعات  40 سنة مدرسا ومحاضرا ومناقشا  عن 
بلدية  خليفة  بأوالد  1946م  مواليد  من  الجزائرية. 
جامعة  في  درس  بوعريريج.  برج  والية  الجعافرة 
شهادتي  على  حاز  حيث  دمشق  وجامعة  الجزائر 
الماجيستير والدكتوراه في التاريخ الحديث. ودرس بعد 
باختصار  الجزائرية.  الجامعات  من  العديد  في  ذلك 
ضيف الحلقة األولى من ركن " ما ال تعرفون عن" 

هو الدكتور عمار بن خروف. 
- ماذا تمثل قرية الجعافرة لعمار بن خروف ؟

*هي إحدى قرى والية برج بوعريريج. وهي منطقة 
جبلية، ذات تضاريس صعبة، وموارد شحيحة. وقد 
كانت الجعافرة ومازالت موطن األجداد، واألصهار، 
للوقوف  الفرصة  واألحباب. أزورها كلما سنحت لي 
على ما استجد بها. ولتحية من مازالوا مقيمين فيها.

- يتساءل البعض من ساكنة المنطقة لماذا لم 
يكتب عمار بن خروف عنها لحد اآلن ؟

* أعتبر نفسي مقصرا إلى حد ما، ما دمت أمتلك 
مواطن  إلى  الوصول  وأن  البحث،  منهجية  ناصية 
المادة العلمية عن أي فترة من الفترات التاريخية بات 
أكثر يسرا عن ذي قبل. مع العلم أنني تطرقت في 
مداخالت عديدة في الملتقيات والندوات، وال سيما في 
المنطقة  لدور  الدكتوراه  وأطروحة  الماجستير  رسالة 
بجاية،  عن  الحديث  خالل  من  العثماني  العهد  في 

مارة المقرانيين في قلعة بني عباس وما جاورها. واإ
- هل يمكن القول بأن عمار بن خروف تقاعد 

عن العمل أم تقاعد عن العمل والتأليف ؟
* تقاعدت رسميا بعد أكثر من 40 سنة من العمل، 

والتأطير  والتعليم،  العلمي،  التحصيل  في  قضيتها 
وأخيرا  غرداية،  جامعة  ثم  الجزائر،  جامعة  في  أوال 
اآلن  حتى  زلت  ما  الواقع  وفي  البويرة.  جامعة  في 
مشرفا على عدد قليل من الطلبة، وأشارك في مناقشة 
رسائل الدكتوراه أحيانا، ومن ثمة فأنا لم أتقاعد تماما 
بعد، عن العمل، ولكن جهدي في التأليف يبدو قليال 

وبطيئا.
- مؤرخ جزائري الزمه عمار بن خروف وأعجب 

بجديته وصرامته الكبيرة ؟
* الزمت في بادئ األمر الدكتور لقبال موسى رحمه 
اهلل، وهو من األساتذة المتميزين في التاريخ اإلسالمي 
الوسيط، وشرعت في إعداد بحث عن الفهريين تحت 
إشرافه. ولكن األقدار شاءت أن أنجز أبحاثي لنيل 
درجة الماجستير، والدكتوراه في الخارج تحت إشراف 
فارس  خير  محمد  والدكتور  الصباغ،  ليلى  الدكتورة 
في جامعة دمشق. وأعترف أنني كنت دائما معجبا 
بأساتذة قسم التاريخ في جامعة الجزائر مثل: موالي 
قنان،  وجمال  اهلل،  سعد  القاسم  وأبي  بلحميسي، 

وسعيدوني ناصر الدين، والعربي زبيري، وغيرهم.
- عمل عمار بن خروف في عديد الجامعات 
بصمة  تركت  التي  الجامعة  فماهي  الجزائرية 

لديها ؟
دائما،  أستاذا  * عملت في ثالث جامعات جزائرية 
ثم جامعة غرداية، وجامعة  الجزائر2،  وهي جامعة 
في  سيما  وال  جميعها،  في  سعيدا  وكنت  البويرة. 
فيهما  لي  كان  اللتين  وغرداية  الجزائر2  جامعتي 
واإلشراف على عدد  للماجستير،  دورات  فتح  شرف 
في  والدكتوراه. وشاركت  الماجستير  طلبة  من  كبير 
مناقشة العديد من الرسائل في الجامعتين المذكورتين، 
وسيدي  وقسنطينة،  وهران،  كجامعات  غيرهما  وفي 

بلعباس...
في  مميزة  تجربة  خروف  بن  لعمار  كانت   -
الدراسات العليا بجامعة سورية هل من ذكريات 

مازالت عالقة لديه عنها ؟
* يمكنني القول: أنني استفدت كثيرا من دراستي في 
منهم:  أذكر  أساتذتها  خيرة  يد  على  دمشق  جامعة 
طربين،  وأحمد  فارس،  خير  ومحمد  الصباغ،  ليلى 
وآخرين  عامر،  علي  ومحمود   ، رافق  الكريم  وعبد 
الماجستير  الدكتورة الصباغ على  ... وكان إشراف 
على  ساعدني  مما  الكثير،  منها  تعلمت  متميزا، 
إعداد أطروحة الدكتوراه بإشراف الدكتور محمد خير 

فارس.
أثر  الصباغ  ليلى  الدكتورة  المشرفة  تركت   -
أليس كذلك  كبير في مسيرة عمار بن خروف 

؟
* إن كنت أنسى فال أنسى أبدا الفترة الذهبية التي 
كنت أتمتع فيها كل أسبوع بلقاء ثري مع المشرفة ليلى 
الصباغ، التي كانت تزودني بتوجهات مهمة في كل 
لقاء عن كل مبحث ٌأقدمه لها، وال سيما في الجانب 
المنهجي الذي لها باع كبير فيه، ال يضاهى، ولها 
دراسة متميزة فيه، بعنوان: "دراسة في منهجية البحث 
وكنت  مرات.  عشر  من  أكثر  طبعت  التاريخي"، 
أحرص على حضور محاضراتها واالقتداء بها، مما 
إنعكس إيجابيا على أدائي مع طلبة الجامعات التي 

اشتغلت بها.
- احساس عمار بن خروف وهو يقرأ ويشاهد 

مظاهر الخراب والدمار بسوريا اليوم ؟
* أكاد أجزم أن كل الجزائريين يشاركونني فيه، وهو 
التأثر الشديد لما أصاب إخواننا السوريين من ويالت 
السنوات  في  قلبت  عليهم،  الدولية  المؤامرات  نتيجة 

من  كثير  وعمران  شقاًء،  سعادتهم  األخيرة  العشر 
مدنهم خراًبا، واستقرارهم اضطراًبا عنيًفا. وقد أسعدني 
كثيرا التعاطف القوي من الجزائريين معهم، وترحيبهم 
بكل من وفد منهم إلى الجزائر، وتقديم يد المساعدة 

لهم. والرجاء من اهلل أن يعجل بحل أزمتهم.
- رأي عمار بن خروف حول المنجز الجزائري 

في التاريخ العثماني لحد اآلن ؟
في  العثمانية  الجزائر  تاريخ  في  الدراسات  بدأت   *
التكاثر، وخاصة في العشريتين األخيرتين، وبعضها 
يتمّيز بالعمق والدقة، واالستناد إلى الوثائق مما يبعث 
ذلك  عن  األبحاث  في  التراكم  وهذا  التفاؤل.  على 
العهد ال بد أن تعقبه أبحاث أكثر رصانة وشمولية 

وعمقا واألمر يبشر بالخير.
كلمة أخيرة قل ما شئت ولمن شئت: ال بد من توجيه 
الشكر لمن فكر، ودّبر، وهندس لهذا الحوار الشّيق 
الصالح  الفاضل  الدكتور  وهو  قصره،  على  المثمر 
بن سالم، واسأل اهلل له دوام الحيوية والنشاط النافع، 
على  التاريخ  في  الفاعلين  لكل  موصول  والشكر 
جهودهم في هذا المجال. وال أختم دون الترحم على 
فهم  الباقية  الدار  إلى  األساتذة  من  غادرنا  من  كل 

السابقون ونحن الالحقون. 

ما ال تعرفــــون عن:
الدكتـــــور عمار بن خـــــروف
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أخرج اإلم���������ام البخاري في صحيحه َعْن َأِبي 
ُهرَْي���������رََة -َرِضَي اللَُّه َعْنُه- قال: قال َرُس���������وُل 
اهلِل – صلّ���������ى اهلل عليه وس���������ّلم –: )َمْن َصاَم 
َرَمَضاَن ِإيَماًنا وَاْحِتَس���������اًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن 

َذْنِبِه(.
هذا حديث صحي���������ح، أخرجه اإلمام البخاري 
في صحيحه ف���������ي كتاب اإليمان، باب صوم 

رمضان احتساًبا من اإليمان.
استقبل المسلمون في مشارق األرض ومغاربها 
ش���������هر الصيام المبارك، شهر القرآن الكريم، 
شهر رمضان الفضيل بأيامه ولياليه الُمْفَعمة 
بالرَّوحانية في أَجلِّ معانيها وأسمى مقاصدها، 
من صي���������ام بالّنهار وقيام بالليل وتالوة للقرآن 
الكري���������م ف���������ي َتَبتٍُّل وخش���������وع  ، ُيعظم اهلل فيه  
األجر وُيجزل الثواب، ويفتح أبواب الخير فيه 
لكلِّ راغب، ش���������هر الخيرات والبركات ، شهر 
الِمَنح والهبات، حيث كان رسول اهلل – صّلى 
اهلل عليه وسّلم – والصحابة الكرام-رضي اهلل 
عنهم أجمعين-ُيحيون أيامه ولياليه بالصيام 

والقيام وتالوة القرآن وفعل الخيرات.
فما أحوج المسلمين في هذا الشهر  الفضيل 
إلى اغتنام هذه األيام المباركة ، وشحِذ الِهَمم 
خالص الّنيَّ���������ات، والنَّدم على ما  والعزائ���������م، واإ
ف���������ات، وعقد العزم على فت���������ح صفحة جديدة 
ش���������عارها العمل الخالص م���������ن الرياء، حتى 
يتداركه���������م اهلل بفضله َوُين���������زل عليهم نصره، 
ومن المعلوم أّن اهلل سبحانه وتعالى ُيضاعف 
األجر والثواب في هذا الشهر المبارك، حيث 
أكرم اهلل س���������بحانه وتعالى المسلمين في هذا 

الشهر الفضيل بمنٍح كثيرة ال حصَر لها.
فضل شهر رمضان

ش���������هر رمضان خيٌر كلُّه، نهاره وليله، وأوله 
وأوسطه وآخره، فالمسلم في نهاره صائم وفي 
ليله قائم، ورمضان مجمع الفضائل، فقد جمع 
من الفضائل والخيرات مالم يجمعه شهٌر من 
الش���������هور، فهو َسيِّد الشهور، وقد اختصه اهلل 
سبحانه وتعالى بكثير من الفضائل، ويظهر 

ذلك من خالل األحاديث اآلتية:
- هو الش���������هر الذي أوله رحمة، وأوس���������طه 
مغفرة، وآخره عتق م���������ن النار، كما جاء في 
الحديث أّن رسول اهلل –صّلى اهلل عليه وسّلم 
– قال: )...َوُهَو َش���������ْهٌر َأوَُّلُه َرْحَمٌة، وََأْوَسُطُه 

َمْغِفرٌَة، وَآِخرُُه ِعْتٌق ِمَن النَّاِر(.
- هو الش���������هر الذي ُأنزل في���������ه القرآن ُهًدى 
للن���������اس وبينات من الُهَدى والفرقان، كما جاء 
في قوله س���������بحانه وتعالى: }َش���������ْهُر َرَمَضاَن 
الَّ���������ِذَي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقرْآُن ُه���������ًدى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت 
���������ْهَر  َن اْلُهَدى وَاْلُفْرَقاِن َفَمن َش���������ِهَد ِمنُكُم الشَّ مِّ

َفْلَيُصْمُه{.
- هو الشهر الذي فيه ليلة القدر التي وصفها 
اهلل تعالى بأنها خيٌر من ألف شهر، كما جاء 
في قوله سبحانه وتعالى: }ِإنَّا َأنزَْلَناُه ِفي َلْيَلِة 

اْلَق���������ْدِر* َوَما َأْدرَاَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر* َلْيَلُة اْلَقْدِر 
ْن َأْلِف َش���������ْهٍر* َتَنزَُّل اْلَمالِئَكُة وَالرُّوُح  َخْيٌر مِّ
ِفيَها ِبِإْذِن رَبِِّهم مِّن ُكلِّ َأْمٍر * َسالٌم ِهَي َحتَّى 

َمْطَلِع اْلَفْجِر{.
-  هو الش���������هر الذي ُيْعَطى فيه الصائم أجره 
بغير حساب، لقوله – صّلى اهلل عليه وسّلم- 
َياَم  : )قال اهلل: ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه، ِإال الصِّ
َذا  َياُم ُجنٌَّة، واِإ َفِإنَّ���������ُه ِلي وََأَنا َأْجِزي ب���������ِه، وَالصِّ
َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفال َيْرُفْث وال َيْصَخْب، 
َفِإْن َسابَُّه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل ِإنِّي اْمُرٌؤ َصاِئٌم. 
اِئِم  ٍد بَي���������ِدِه َلُخُلوُف َفِم الصَّ وَالَّ���������ِذي َنْفُس ُمَحمَّ
اِئِم  َأْطَي���������ُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن رِيِح اْلِمْس���������ِك،  ِللصَّ
َذا َلِقَي رَبَُّه  َفْرَحَتاِن َيْفَرُحُهَما: ِإَذا َأْفَطَر َفرَِح، وَاِإ

َفرَِح بَصْوِمِه(.
- هو الش���������هر الذي ال ُتَردُّ فيه دعوة الصائم 
، كم���������ا جاء في الحدي���������ث أّن النبي – صّلى 

اهلل عليه
ائُم   وسّلم – قال: ) ثالثة ال ُتَردُّ دعوُتهم: الصَّ

حت���������ى ُيْفطَر، واإلماُم العادُل، ودعوُة المظلوِم 
َيرفُعه���������ا اهلُل ف���������وَق الَغماِم وَيْفت���������ُح لها أبواَب 
: َوِعزَّتي ألْنُصرَنَّك ولو  ماِء، ويقول الرَّبُّ السَّ

َبْعَد حيٍن(. 
ُأعطيت أمتي خمس خصال في رمضان

 لقد َخّص اهلل سبحانه وتعالى أمة نبيه محمد 
- صّلى اهلل عليه وس���������ّلم –  ِمْن بين س���������ائر 
األمم بخمس خصال في شهر رمضان، كما 
جاء في الحديث الش���������ريف عن أبي هريرة – 
رضي اهلل عن���������ه – قال : )َقاَل َرُس���������وُل اللَِّه 
- َصلَّ���������ى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم-: ُأْعِطَيْت ُأمَِّتي 
ٌة  َخْمَس ِخَصاٍل ِف���������ي َرَمَضاَن،  َلْم ُتْعَطَها ُأمَّ
اِئ���������ِم َأْطَيُب ِعْنَد اللَِّه  َقْبَلُه���������ْم،  ُخُلوُف َفِم الصَّ
ِمْن رِيِح اْلِمْسِك، َوَتْسَتْغِفُر َلُهْم اْلَمالِئَكُة َحتَّى 
ُيْفِطُروا،  َوُيزَيُِّن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ُكلَّ َيْوٍم َجنََّتُه، 
اِلُحوَن َأْن ُيْلُقوا  ُثمَّ َيُقوُل: ُيوِش���������ُك ِعَباِدي الصَّ
َعْنُهُم اْلَمُئوَنَة وَاأَلَذى َوَيِصيُروا ِإَلْيِك، َوُيَصفَُّد 
���������َياِطيِن، َف���������ال َيْخُلُصوا فيه ِإَلى  ِفيِه َمَرَدُة الشَّ
َم���������ا َكاُنوا َيْخُلُصوَن ِإَلْيِه ِفي َغْيرِِه، َوُيْغَفُر َلُهْم 
ِفي آِخِر َلْيَلٍة، ِقيَل: َيا َرُس���������وَل اللَِّه، َأِهَي َلْيَلُة 

اْلَقْدِر؟ َقاَل: ال، َوَلِكنَّ اْلَعاِمَل ِإنََّما ُيَوفَّى َأْجرَُه 
ِإَذا َقَضى َعَمَلُه(.

ِإّن اهلل ومالئكته ُيَصلُّون 

 

على املتسحرين 
 عند دراستنا لس���������يرة نبينا – صّلى اهلل عليه 
وسّلم –، نجد أّن من هديه – صّلى اهلل عليه 
ر ويحّث  وس���������ّلم – في رمضان أنه كان يتسحَّ
على الّس���������حور؛ كما جاء ف���������ي قوله –صّلى 
ُحوِر  ُروا َفِإنَّ ِفي السَّ اهلل عليه وسّلم-: »َتَسحَّ

َبَرَكًة«.
طه َوُيهوِّن  وسبب البركة أنه ُيَقوِّي الصائم َوُينشِّ
علي���������ه الصيام، ويتحقق بكثير الطعام و قليله 
ولو بجرعة ماء؛ لقول رسولنا– صّلى اهلل عليه 
���������ُحوُر َأْكُلُه َبَرَكٌة َفال َتَدُعوُه َوَلْو  وسّلم-: »السَّ
َأْن َيْجرََع َأَحُدُكْم جرَْعًة ِمْن َماٍء، َفِإنَّ اللََّه عزَّ 
رِيَن«،  وجلَّ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى اْلُمَتَس���������حِّ
وبركة الّس���������حور المراد بها البركة الش���������رعية 
والبركة البدنية، أما البركة الش���������رعية: فمنها 

امتثال أمر الرس���������ول – صّلى اهلل عليه وسّلم 
– واالقتداء به- عليه الصالة والس���������الم- في 
أقواله وأفعاله كما ورد في الحديث الس���������ابق، 
وأما البركة البدنية: فمنها تغذية البدن وتقويته 
على الصوم، كما ُيْس���������تحّب تأخير الّسحور، 
ْرَنا َمَع  لما ُروي عن زيد بن ثابت قال: »َتَسحَّ
-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم-، ُثمَّ ُقْمَنا ِإَلى  النَِّبيِّ
الِة، َق���������اَل: ُقْلُت: َكْم َكاَن َقْدُر َذِلَك؟َقاَل:  الصَّ

َقْدُر َخْمِسيَن آَيًة«.
أهداف الصيام وفوائده

ش���������هر رمضان هو ش���������هر الصيام، ولشهر 
الصيام أهداف وثمرات طيبة، منها: أنه ُمَكفٌِّر 
للذنوب، لما ُرِوي عن أبي س���������عيد الخدري – 
- صّلى  رضي اهلل عنه – قال: سمعُت النَِّبيَّ
اهلل عليه وس���������ّلم - يقول: )َمْن َصاَم َيْوًما ِفي 
َد اللَُّه َوْجَهُه َعْن النَّاِر َسْبِعيَن  َس���������بيِل اللَِّه َبعَّ
َخرِيًفا(، ومن أهدافه أيضًا: أنه شهر التجارة 
ار الدنيا  مع اهلل تب���������ارك وتعالى، فإذا كان ُتجَّ
ينتظرون المواسم ِلَروَاِج تجارتهم وبضاعتهم 

وزي���������ادة أموالهم، ويتحمَّلون في س���������بيل ذلك 
اآلالم واأله���������وال في الس���������فر، وقد يتعّرضون 
لكثيٍر من األخطار والمخ���������اوف، فإذا َحقَّقوا 
ُأْمِنَيَتُهم وربحوا في تجارتهم ذهبت عنهم تلك 
اآلالم، فم���������ا بالكم بالتجارة مع اهلل س���������بحانه 
وتعالى في هذا الشهر المبارك؟!. ، وللصيام 

فوائد عديدة، منها:-
- الصيام س���������بٌب في غف���������ران الذنوب، لقوله 
-صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – قال: )»َمْن َصاَم 
َرَمَضاَن ِإيَماًنا وَاْحِتَس���������اًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن 
َذْنِبِه«، و»َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا وَاْحِتَس���������اًبا 

ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه«(.
- ش���������هر رمضان موس���������م من مواسم الخير، 
حيث يستفيد منه الفرد في زيادة إيمانه وتقوية 
عزيمته، كما جاء في قوله س���������بحانه وتعالى: 
���������ِكيَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن  }ُهَو الَِّذي َأنَزَل السَّ
َع ِإيَماِنِهْم{، كما يس���������تفيد منه  ِلَيْزَداُدوا ِإيَماًنا مَّ
المجتمع ف���������ي تراحمه وتعاونه وتكافله، حيث 

يعّم التكافل جميع أفراد المجتمع المسلم.
-الصيام وقاية من اآلثام، ِلَما ورد عن رسول 
اهلل-صّلى اهلل عليه وسّلم– أنه قال:)َيا َمْعَشَر 
َباِب َمِن اْسَتَطاَع اْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّْج،َفِإنَُّه َأَغضُّ  الشَّ
ِلْلَبَصِر وََأْحَصُن ِلْلَفرِْج،َوَمْن َلْم َيْس���������َتِطْع َفَعَلْيِه 
ْوِم، َفِإنَُّه َل���������ُه ِوَجاٌء(، وفي حديث آخر  ِبالصَّ
�َياُم ُجنَّة(، أي ِس���������ْتر ووقاية من اآلثام  )وَالصِّ

في الدنيا ونجاة من النار يوم القيامة.
باع، لقوله –  - الصي���������ام ُيَهذِّب األخالق والطِّ
صّلى اهلل عليه وسّلم – قال: )َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل 
الزُّوِر وَالَعَمَل ِبِه، َفَلْيَس ِللَِّه َحاَجٌة ِفي َأْن َيَدَع 

َطَعاَمُه َوَشرَاَبُه(.
أخي القارئ: ِإّن بلوغ شهر رمضان الفضيل 
نعمة كبيرة على َمْن َبَلَغُه، وقام ِبَحقِّه بالرجوع 
إلى اهلل س���������بحانه وتعالى م���������ن معصيته إلى 
طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره عّز وجّل، 
وم���������ن الُبْعِد عنه إل���������ى اإلنابة إليه، ورحم اهلل 

القائل: 
ْنُب يف َرجٍب    َيا َذا الَِّذي َما َكَفاُه الذَّ

 

َحتَّى َعَصى ربَُّه يف شهر شعباِن  
وِم َبْعَدُهَما     َلَقْد أَظلََّك شهُر الصَّ

ُْه َأْيًضا َشْهَر ِعْصياِن َفاَل ُتَصيرِّ  
َواْتُل الُقراَن َوَسبرِّْح فيِه ُمَتِهًدا   

َفِإنه َشْهُر تسِبيٍح وُقْرآِن  
َكْم كنَت تعِرف ِمَّْن َصام يف َسَلٍف   

ِمْن بني أهٍل وِجياٍن وإْخَواِن  
أْفَناُهُم املوُت واْستْبَقاَك َبْعَدُهُم    

َحيًّا َفَما أْقَرَب القاِصي من الداِني  
هنيئًا لمن أدرك رمضان ، وَشمَّر عن ساعد 
الج���������ّد، واغتنم حل���������ول هذا الش���������هر المبارك 
ف���������ي طاعة اهلل ورضوان���������ه وعمل الصالحات 

واجتناب المنهيات .
نسأل اهلل أن يتقبل منا ومنكم الصالة والصيام 
والقيام وصّلى اهلل على سّيدنا محمد T وعلى 

آله وأصحابه أجمعين.

د. يوسف مجعة سالمة*

مـعاجلات إسالمـيـة

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  
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أ. آمال السائحي

 بين الجزائر واألردن وس���������وريا ، والمغرب 
وتركي���������ا، والمغتربي���������ن في أوروب���������ا اختلفت 
تفاصيل الع���������ادات والتقالي���������د، وتفّردت كل 
واحدة من ه���������ذه المدن بتقلي���������د خاص في 
االحتفال برمض���������ان، مع هذه الجائحة التي 
ضربت العالم بأس���������ره، ولك���������ن يبقى الجامع 
بينها جميعا، هو التعّبد هلل والصالة وسيادة 
الشعور بالسعادة مهما كانت طبقة الصائم 

االجتماعية...
وقد كان لنا هذا الحوار مع سيدات فضليات 
من الجزائر، وس���������وريا، والمغرب، واألردن، 
ومن الجالية في أوروب���������ا، لنضع بين يدي 
القارئ ال مجرد عادات وتقاليد س���������ائدة في 
نما ش���������عور المس���������لم بأخيه  رمضان فقط، واإ
المسلم مهما بعدت المسافات، في ظل هذه 
الجائحة، مع أنفس���������نا، م���������ع أبنائنا، مع من 
حولنا، لنعرف القيمة اإليمانية، في الش���������هر 
الفضيل، وكيفي���������ة التأقلم مع هذه الجائحة، 
وكيفية االس���������تزادة م���������ن الطاعات، في هذا 

الشهر الكريم...بداية 
ــن  م ــي  ناب ــة  عتيق ــى  الفضل ــتاذة  األس ــول  تق

اجلزائر: 
لبعض األوقات بركة ولبعض البش���������ر بركة 
ولبع���������ض األماكن بركة، من البش���������ر ذكر 
س���������يدنا عيسى عليه الس���������الم وبركته كانت 
هي معجزته بشفاء المرضى باللمس، ومن 
األماكن مسجد النبي والحرم المكي والمسجد 
األقصى )الذي باركنا حوله(، ومن األوقات 
أيام وش���������هور وأكثر الشهور بركة هو شهر 
رمضان، ش���������هر من أشهر اهلل التي يحسن 
بالمسلم أن يجعلها من محطات التغيير لديه 

لبركته���������ا، بركة في الوقت وبركة في األجر 
وبركة في الرزق، تهدأ النفوس وتتوجه إلى 
خالقها عابدة قائمة عاملة على رضاه، شهر 

تغيير  ورحل���������ة  رمضان 
تبدأ من رجب وش���������عبان 
ث���������م تتواص���������ل الرحل���������ة 
عب���������ر الش���������هر الفضيل 
المشاعر  كل  باستخدام 
وكل الجوارح للتعبد... 

يس���������تقبل القلب واللسان 
رحلة التغيير عبر صدق 
النواي���������ا وعب���������ر الذك���������ر 
والدعاء والصلوات وقراءة 
اللس���������ان  الق���������رآن وكف 
عن األذى، ويس���������تقبل البدن رحلة التغيير 
بالصدقات والس���������ير نحو الخي���������رات وتنويع 
العبادات واإلكثار منها والزيارات وحضور 
مجالس الذكر والعلم، رحلة تزينها الدعوات 
الخالصات عجلتها جوارح العبد طاقتها نية 

اهلل،  بوصلتها رضا  صادقة 
رحلتنا مع الش���������هر الفضيل 
إل���������ى زاد وحقائب  تحت���������اج 
مألى بالزاد، ترى ماذا نضع 

في حقائب رمضان؟
أول ما أضع���������ه في حقائبي 
اس���������تحضار  الرمضاني���������ة 
فضائ���������ل رمضان فيه تصفد 
أبواب  تفت���������ح  الش���������ياطين، 
الجنة، تغل���������ق أبواب جهنم، 
ش���������هر التوبة والغفران، فيه 

اس���������تجابة الدعاء، فيه ليلة القدر، التركيز 
عل���������ى النية فهي خمي���������رة كل فكرة ومن هنا 
نس���������تطيع أن ننظم عقولنا أواًل وأعمالنا ثانًيا 
ونحصد الجودة ف���������ي األعمال والمخرجات 
والمنتج���������ات، ونبني إنجازاتنا على أس���������اس 
ثابت وقوي يعتمد عليه بعد توفيق اهلل، شهر 
رمضان شهر النوايا  إذا استحضر فضائل 
رمض���������ان، أصنع له نية وأرّكز عليها، فهي 
خميرة المنتوج الرمضاني من األجر والثواب، 
أحرص على أن يكون هذا الش���������هر المبارك 
نقطة محاسبة وتقويم ألعمالي، أحرص على 
المحافظة على الص���������الة، وصالة التراويح 
في جماعة، في ظل هذه الجائحة يمكن أن 
تك���������ون صالة الجماعة في البيت، وهي من 
أحسن الصور التربوية، صرف المال دون 
اإلس���������راف وفرصة للصدق���������ة وصلة الرحم، 
أعّود لساني على دوام الذكر، أحرص على 
االس���������تزادة م���������ن معرفة 
تفسير القرآن، وأحاديث 
الرسول صلى اهلل عليه 
العطرة  والس���������يرة  وسلم 
فطل���������ب العل���������م عبادة، 
أض���������ع برنامج���������ا لفعل 
عمن  الصفح  الخي���������ر، 
بين���������ي وبينه ش���������حناء، 
عدم اإلس���������راف، الغيبة 
والنميمة، التلفاز ومضيعة الوقت، وس���������ائل 
التواصالالجتماع���������ي.. وأخيرا : اللهم بلغنا 
رمضان وأعنا على خوض غمار رحلته.  

ــقيق  ــة الودغريي من املغرب الش ــا الدكتورة صفي أم
ــذه  ه يف  ــادات  الع ــن  وع ــادات  العب ــن  ع ــا  حدثتن

األسطر: 
إّن ما كّنا ن���������راه في األعوام الماضية داخل 
هيئاتنا وطبقاتنا االجتماعّية من ممارس���������ات 
لعادات س���������ّيئة في رمضان مم���������ا يندى له 
الجبي���������ن، آلثارها الّس���������لبية على س���������لوكنا 
ومعامالتنا، إال أننا الحظنا منذ بداية انتشار 
مرض كورون���������ا في الع���������ام الماضي، ومع 
ّحي، ومنع  ظروف فرض قانون الحظر الصِّ
جميع أش���������كال التَّجمُّعات وأنشطة اإلفطار 
الجماع���������ي، والّتحذي���������ر م���������ن االختالط في 
األماك���������ن والمرافق العاّمة، وضرورة الّتباعد 
لغ���������اء الزّيارات العائلّي���������ة، ومظاهر التعبُّد  واإ

الجماعي وصالة الّتراويح في المساجد ..
ومن األس���������ئلة التي تتوارد عل���������ى األذهان 

بمقتضى ما عش���������ناه في رمضان المنصرم 
من المحن والّشدائد  ماذا علينا أن نّتخذه من 
الّتدابير الس���������تقبال شهر رمضان لهذا العام 
؟؟ ألسنا بحاجة � أمام هذا الواقع المتأزِّم � إلى 
وقفات محاسبة ومراجعة، ووقفات لتصحيح 
أخطائنا ومساوئنا وانحرافاتنا، ووقفات لردع 
أهوائن���������ا، وكب���������ح طوفان ش���������هواتنا وملّذاتنا 
المحّرم���������ة؟؟ أليس من الواجب علينا جميعا 
� على اختالف أجناس���������نا وشعوبنا ولغاتنا � 
أن نقف صفًّا واحدا، ونطّبق قواعد الّتكافل 
والّتراحم فيما بيننا، التي وضع لبنات بنائها 
نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم فقال: )مثل 
المؤمنين في توادُّه���������م وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجس���������د، إذا اشتكى منه عضو تداعى 

هر والحّمى( ؟  له سائر الجسد بالسَّ
والجواب: يكمن في سعينا واجتهادنا لتحقيق 
ثورٍة وجدانّية وفكرّي���������ة غير تقليدّية، تربطنا 
� في هذا الش���������هر الكريم � وتربط الّناش���������ئة 
وجيل المس���������تقبل بميثاق التديُّن الحقيقي في 
األقوال واألعمال، يصلهم من جديد بالغاية 
من وجودهم، ويصلهم بنّية التقّرب إلى اهلل 
وطاعته ومرضات���������ه، ليتخّلصوا من تغليب 
حك���������م الع���������ادات وينتقلوا إل���������ى تغليب حكم 

العبادات...
ــدا احلاصلة  ــاف من ايرلن ــيدة يامسينة ص أما الس
ــدأ  ــوي: فتب ــس الرتب ــم النف ــانس يف عل ــى ليس عل

حديثها وتقول عن رمضان يف الغربة:
الحديث عن وضعنا حاليا بس���������بب فيروس 
كورونا ذو ش���������جون ... هاجرت إلى إيرلندا 

في 2002 وكانت األمور على ما يرام طيلة 
إقامتي هنا، الحمد هلل وفقني اهلل في إنجاب 
ابنتين إلى جان���������ب ولدين ولدوا بالجزائر... 
وفقني اهلل في الدراسة هنا تخصصت كمربية 
في الروض���������ة Childcare وهو قريب من 
تخصصي في علم النفس التربوي ليسانس 
من الجزائر العاصمة... طيلة وجودي هنا 
سعيت لتربية أوالدي ومتابعتهم في الدراسة 
والتربية لذلك فاتتني فرصة الدراسة بالجامعة 

هنا رغم أنني كنت مؤهلة لذلك...   
الواقع أن المس���������جد كان الم���������الذ الوحيد لنا 
للش���������عور بالهوية ولقاء األصدقاء واألخوات 
ونحن بعيدي���������ن عن األهل واألحباب ولذلك 
بظهور في���������روس كورونا وغلق المس���������اجد 
نشعر بغربة حقيقية ألن المسجد هو المكان 
ال���������ذي ننفس فيه عن همومنا خاصة صالة 
التراويح ولق���������اء األحبة والمحاضرات 
العلمية الت���������ي تبرمج من حين آلخر 
...والمس���������جد أيضا هو المكان الذي 
نجتمع فيه ونتعرف على احتياجات 
لمس���������اعدة كل منا  البعض،  بعضنا 
اآلخ���������ر...  وغلق الح���������دود وفقدان 
إمكانية السفر إلى بالدنا محنة كبيرة 
... كن���������ا نأمل أن تفتح الحدود نهاية 
جويلية لكن أعلنوا عن عدم إمكانية 
ذلك وهذا يعني أننا ال نستطيع السفر 
هذا الصيف ويبقى أملنا في اهلل كبيرا 
لرؤية األه���������ل واألحباب عن قريب، عزائي 
أنني محافظة على تماسك أسرتي الصغيرة، 
وأحاول بكل ما أقدر أن نجتمع في رمضان 

لصالة المغرب واإلفطار معا ...      
ــوريا الشقيقة مع األستاذة مروة  ثم عرجنا على س
ــهر الفضيل  ــن الش ــا ع ــي بدوره ــا ه ــد حدثتن جني

فقالت:
 يس���������تقبل شهر رمضان قبل ثالثة أو أربعة 
أيام، وفي���������ه متخصصون برؤي���������ة الهالل، 
والمحكمة الش���������رعية تفتح أبوابها الستقبال 
الذين ش���������اهدوا هالل رمضان، ثم يتم تبليغ 
بالعاصمة دمشق،  الشرعي األول  القاضي 
وه���������و بدرجة وزير برؤية الهالل، وبعد ذلك 
يقوم القاضي بإعالن بداية ش���������هر رمضان 
العظيم، يمارس أهل دمش���������ق عادات قديمة 
عريقة ف���������ي رمضان توارثوها عن أجدادهم، 
تحك���������ي روح الت���������راث واألصال���������ة والمحبة 
والتواص���������ل الديني واألخالقي والحياتي فيما 
بينهم، وه���������ي عادات ت���������كاد أن تندثر هذه 
األيام، إال من بعضها تعود األس���������رة أوالدها 
على الصيام منذ الصغر، ويكون بتشجيعهم 
حض���������ار اإلفطارية له���������م )أكالت يحبها  واإ
يقاظهم على الس���������حور، وأول  األطف���������ال( واإ
خط���������وة نحو الصيام، هو صيام العصافير، 
)درج���������ات المادنة( وه���������ي أن يتناول الطفل 
الطع���������ام عند كل آذان، حت���������ى يتعود على 
الصي���������ام، ويصطح���������ب األب أوالده الذكور 

لصالة التراويح في المسجد...
mmm

مــــا يـــراه الــحســــــــان فـــي شهـــر الرمحــــة والغفـــــــران
بعد بضعة أيام تستقبل الدول اإلسالمية والعربية شهر رمضان بفرحة عارمة، وسعادة غامرة،  فرتّصع مساجدها وشوارعها بالزينة والرايات املرّحبة بهذا الشهر، كأمنا كّل ما مّر عليها من أيام وشهور خالل 

السنة، ليس إال حمطة انتظار زمنية يتشوق من جيلس فيها إىل قدوم رمضان شهر الرمحة والغفران. ما أعظم العبادات يف ديننا اإلسالمي، فهي تعطي دفعات جديدة، يرتقي بها املسلم إىل مراتب السعادة يف 
الدارين، جتدنا عند  الصالة، مبجرد تكبرية اإلحرام نـنسلخ كلية من متاعب الدنيا ومشاغلها، فنعيش يف جو الراحة النفسية واجلسمية معا، وتأتي الزكاة لتطهري هذه النفس من الشوائب الي علقت بها، 

فإذا أذن مؤذن اإلفطار هتفت تلك القلوب الي صامت عن كل ما نهى اهلل تبارك وتعاىل عنه، لرتوي عطشها مبا أحله اهلل هلا من الطيبات ...
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ش���������اءت األقدار اإللهية، والعناية الرباني���������ة، أن نحيا وتطول 
أعمارنا، حتى نش���������هد ش���������هر رمضان الكري���������م، فأنت عبد اهلل 
محظوظ واختارك اهلل تعالى على من فقدناهم هذه السنة و قد 
صاموا معنا العام الماضي، ولنا أن نتخّيل أيها الفضالء مقدار 

الخير واألجر الذي نحصل عليه بإدراكنا لشهر رمضان! 
»ن���������زَل رجالِن من َأْهِل اليمِن عل���������ى طلحَة بِن ُعَبْيِد اللَِّه فُقِتَل 
أحُدُهما مَع رس���������وِل اللَِّه -صلَّى اللَُّه عليِه وس���������لََّم - ثمَّ َمَكَث 
اآلخُر بعَدُه س���������نًة ثمَّ ماَت على فراِشِه . فُأرَي طلحُة بُن ُعَبْيِد 
اللَِّه أنَّ الَّذي ماَت على فراِش���������ِه دخَل الجنََّة قبَل اآلخِر بحيٍن 
فَذَكَر ذِلَك طلحُة لرسوِل اللَِّه صلَّى اللَُّه عليِه وسلََّم فقاَل رسوُل 
اللَِّه صلَّى اللَُّه عليِه وسلََّم َكم َمَكَث في األرِض بعَدُه قاَل َحوًل. 
فقاَل رس���������وُل اللَِّه صلَّى اللَُّه عليِه وسلََّم صلَّى ألَف وثماِنمائِة 

صالٍة وصاَم رمضاَن«.
ولكن اخشى على الصائم من لصوص شهر رمضان: 

-التلفزيون: لص خطير يفس���������د صي���������ام الّناس وينقص األجر 
بسبب المسلسالت والبرامج التافهة والسهرات الماجنة. 

الس���������وق: لص متخصص في هدر المال والوقت بال حساب 
للتغلب عليه حدد هدفك قبل الذهاب. 

-السهر: سارق أغلى األوقات يحرمك من التهجد والستغفار 
في الثلث الخير. 

-المطبخ: وخاصة النساء تقضي وقتا طويال لتحضير أطباق 
كثي���������رة ل تكاد تختلف عن بعضها إّل لحظة مرورها بالفم وقد 

يلقى الكثير منها في القمامة. 
-الهات���������ف طول المكالمات وما يترتب عليها من ذنوب: غيبة 

فشاء األسرار. -نميمة - قيل وقال واإ
-البخل: يحرم���������ك أجر وثواب الصدقة الت���������ي تقي من النار 

وخاصة صدقة شهر رمضان. 
-المجال���������س الخالية م���������ن ذكر اهلل والتي تكون حس���������رة على 

أصحابها يوم القيامة
-وسائل التواصل الجتماعي إن لم تستغل فيما يرضي اهلل. 

خسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. 
فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال، إن الّنبي -صلى اهلل عليه 
وس���������لم - صعد المنبر، فقال: »آمين آمي���������ن آمين«. قيل: يا 
رس���������ول اهلل، إنك حين صعدت المنبر قلت: آمين آمين آمين. 
ق���������ال: »إّن جبريل أتاني، فقال: من أدرك ش���������هر رمضان ولم 
يغفر له فدخل الّنار فأبعده اهلل، قل: آمين، فقلت: آمين. ومن 
أدرك أبويه أو أحدهما فل���������م يبرهما، فمات فدخل الّنار فأبعده 
اهلل، قل: آمين، فقلت: آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصّل عليك 

فمات فدخل الّنار فأبعده اهلل، قل: آمين، فقلت: آمين«.
رمض���������ان اجتمعت فيه أركان الدين كله���������ا من صالة وصيام 

وصدقة وعمرة بأجر حج وتالوة القرآن الكريم، واعتكاف...
وُخصص���������ت الخطبة الثانية لمناس���������بة يوم العلم وش���������خصية 
العالم���������ة عبدالحمي���������د بن باديس عليه -رحم���������ة اهلل - وكيف 
س���������اهم في صنع شخصية هذه المة وعمل على ترسيخ القيم 
اإلسالمية، حيث حارب المستدمر الفرنسي بالعلم،وجعل تعليم 
البنت مفت���������اح اصالح المجتمع حيث ق���������ال »اذا علمت ذكرا 
علمت فردا واذا علمت بنتا علمت امة«، ونشر الوعي الثقافي 
والفكري والسياس���������ي بالجرائد والمج���������الت التي كان يصدرها: 
الشهاب والس���������نة والصراط السوي والشريعة والمنتقد والبصائر 
كلم���������ا ُعلقت جريدة اصدر اخرى، وح���������ارب الخرفات والّدجل 
وسياس���������ة فرق تسد هذا عربي وهذا ش���������اوي وهذا بربري وذلك 
مزابي بمقال���������ة تحت عنوان: »ما جمعته ي���������د اهلل ل تفرقه يد 
الش���������يطان« بتوقيع عبد الحميد بن باديس الصنهاجي نس���������بة 
لقبيلة صنهاجة البربرية ش���������مال قسنطينة وغيرها من األعمال 
يطول ذكرها في المقال، فرحمة اهلل على األس���������تاذ الرئيس كما 
كان يلقبه صديق دربه الش���������يخ محمد البشير البراهيمي عليه 

-رحمه اهلل. 

الشيخ  نــور الدين رزيق *

خطبة أول مجعة من رمضان

موقــــف   و  خـــاطـــــرة mmm

في ظل جائحة كورونا، قلت التجمعات 
بين األسر، بسبب حظر التجوال، الذي 
كان يبدأ قبل المغرب، إلى ما بعد فجر 
اليوم الجدي���������د، وبذلك أغلقت الجوامع، 
وُحرم العباد من صالة التراويح جماعة 
في المس���������جد، ف���������رج اهلل ع���������ن األمة 

اإلسالمية، وعافانا اهلل آمين ..

ــوم الرتبية مسية ولطاش  أما الطالبة يف عل
من فرنسا أدلت لنا بهذه الكلمات: 

أيام رمضان ف���������ي الغربة مختلفة تماما 
عما يمكن أن نعيشه ونحن في بالدنا 
وبي���������ن أهلينا، من جهتي أول مش���������كلة 
واجهتن���������ي وأنا اس���������تقبل ه���������الل أول 
رمض���������ان لي في الغرب���������ة كانت تحديد 
غرة رمضان، تفاجأت بجدل كبير حول 
مصداقية الجهات التي تعنى بالجالية، 
في موضوع ترق���������ب أول أيام الصوم، 
الناس هنا منقسمون إلى طرفين، طرف 
يثق في الجهات الرسمية ويتبع إعالنها 

ع���������ن أول أيام الص���������وم، وطرف آخر 
يفضل اتباع الدولة السعودية باعتبارها 
ب���������الد الحرمين، طبع���������ا المؤلم هنا هو 

فتنة انشقاق صف المسلمين...
لكن بما أننا نتحدث عن الغربة فاألمر 
يتراوح بين المعاناة والتعود عليها.. مع 
مرور الوقت لبد لنا أن نتعود ونخلق 
أجواءنا بأنفسنا، خاصة أن هذا الشهر 
يمثل لنا فرصة عظيمة ألداء ش���������عيرة 
الصي���������ام، والتقرب إل���������ى اهلل جل وعال 
بالطاعات، والتعرض لما مّن به علينا 

فيه من النفحات.  
بهذه المناس���������بة نح���������اول تغيير ديكور 
ضفاء  البيت وش���������راء بعض األواني، واإ
نكهة رمضاني���������ة على األجواء.. طبعا 
أحيان���������ا نحضر لكل ه���������ذا عند زيارتنا 
للجزائر، فنشتري مسبقا ما نحتاجه من 
هناك.. أما في الس���������نوات األخيرة فقد 
أصبح الكثير من المس���������تلزمات متوفرة 

في األسواق الفرنسية.  
طبعا جو رمض���������ان يبقى منحصرا في 
البيوت، لذلك شخصيا أتفادى الخروج 
في نهار رمضان إل للضرورة.. ألننا 
في بلد غير مس���������لم، ومج���������رد الخروج 
ورؤي���������ة المطاع���������م مش���������رعة، والناس 
يأكلون ويش���������ربون، أمر يشوش عليك 
جو رمضان، وأحيانا يخدش مشاعرك 

خاصة، إذا تعلق األمر 
المحظ���������ورات..  برؤية 
لذلك نح���������ن نحاول قدر 
اس���������تثمار  المس���������تطاع 
العائلة حول  اجتماعات 
الذهاب  وبعده  الفطور، 
ألداء  المس���������اجد  إل���������ى 
أما  التراوي���������ح،  ص���������الة 
في ظل ه���������ذه الجائحة، 

فالصالة في البيت..
ــاء درس من األردن الشقيق  أما األستاذة ميس
عندما سألناها عن رمضان ونفحاته الطيبة 

قالت:
عندنا ف���������ي األردن قبل رمضان الناس 
يقوم���������ون بتزيي���������ن منازله���������م، يضعون 
األضواء عل���������ى النواف���������ذ )ضوء على 
ش���������كل هالل ونجمة(، وكل ش���������خص 
ينتظر قدوم الشهر، ويعد لقدومه باليوم 
فرحا  به، والبع���������ض يبدأ بتجهيز قلبه 
قبل قدوم الش���������هر ويبدأ باألعمال التي 
يرغ���������ب بالقيام بها بالش���������هر قبل قدوم 

رمضان... 
ف���������ي رمضان قبل الفجر 
الفطور  نتس���������حر، وعند 
يتجمع جميع أفراد العائلة 
ونفطر عل���������ى تمر ولبن 
أو عصير أو ماء حسب 
عادات العائلة ثم نصلي 
وبعده���������ا نكمل الفطور، 
تفطر  العائالت  وبعض 
مباش���������رة قب���������ل الصالة، 
وتكثر مأكولت المنسف 
أو المقلوبة عند الفطور، 
ومن الحلويات المشهورة 
ج���������دا القطاي���������ف عجينة 
دائرية الشكل يتم حش���������وها بالجبن أو 
المكس���������رات أو القش���������طة ويتم قليها أو 
بالقطر... وتتم صالة  شويها وتوضع 
التراويح بالمس���������اجد، لك���������ن مع جائحة 

الكورونا يصليها العائالت بالبيوت.
وأخيرا نضيف ما قدمه الباحثون في هذا 
المجال وعلى سبيل المثال ل الحصر 
م���������ن جامع���������ة »غرونوبل الفرنس���������ية« 

الصي���������ام  دور  ع���������ن 
المتقط���������ع في خفض 
مع���������دل حدوث بعض 
إلى  الليمفاوية  األورام 
الصفر تقريبًا، بحسب 
على  أجريت  تجارب 
الثدييات. كما أظهرت 
دراس���������ات أخ���������رى أن 
يرفع  المتقطع  الصوم 
بين  النجاة  من معدل 
يعانون  ممن  األفراد، 
من إصابات في نسيج 
تمتلك  والت���������ي  الكبد، 

قابلية للتحول إلى أورام في المستقبل.
ويضيف العلماء: »إن الصوم المنتظم مع 
اتباع نظ���������ام غذائي طبيعي مع التقليل 
من أكل الملح والوجبات السريعة، يمكن 
أن يجع���������ل عمل الخاليا أكثر انتظامًا، 
ويمن���������ع تحولها إلى خاليا س���������رطانية، 

وبالتالي يكافح انتش���������ار السرطان قبل 
حدوثه، وفي دراس���������ة حديثة نشرت في 
مجلة عل���������م النفس والغدد الصماء، قام 
بها فريق من علماء جامعة كاليفورنيا، 
وأثبت���������وا أن الصيام لفت���������رات متقطعة، 
ي���������ؤدي إل���������ى وق���������ف انقس���������ام الخاليا 
الس���������رطانية، وقد كانت فعالية الصيام 

أكبر من الحمية.
فهذه فرصة ذهبية لعالج هذا المرض 
مهم���������ا كان. فأم���������راض الكب���������د والكلى 
والقول���������ون... وغير ذلك من األمراض 
المستعصية، وجد العلماء عالجًا ناجعًا 

لها، وهو الصوم!
وعندما يدرك المسلم أهمية الصيام في 
عالج مثل هذه األمراض، فإنه بال شك 
يصبح أكثر اش���������تياقًا لهذا الشهر، بل 
ويشعر بالسعادة والفرح والسرور، أثناء 

ممارسته فريضة الصيام.
أما األثر الشفائي فقد أكده الكثير من 
الباحثين وخرج���������وا بنتائج يقينية وهي 
أن الصوم هو أفضل وسيلة لمعالجة 
السموم المتراكمة في الخاليا! فالصوم 
له تأثيرات مدهش���������ة، فهو يعمل على 
صيانة خاليا الجسم، ويعتبر الصيام 
أنجع وس���������يلة للقض���������اء على مختلف 
األمراض والفيروسات والبكتيريا، وربما 
نعج���������ب إذا علمنا أن في دول الغرب 
مراك���������ز متخصصة تعال���������ج بالصيام 
فقط!! وتجد في هذه المراكز كثيرا من 
الحالت التي اس���������تعصت على الطب 
الحدي���������ث، ولكن بمجرد أن مارس���������ت 
الصيام تم الشفاء خالل زمن قياسي! 
ولذلك أمرن���������ا اهلل بالصيام فقال: }وَأْن 

َتُصوُموا َخْيٌر َلُك���������ْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن{ 
]البقرة: 184[.   

 نس���������أل اهلل لنا ولكل األمة اإلسالمية 
جمعاء، صياما وقياما مقبولين...

أ. سائحي



كيف يكون ترتيب العمل في رمضان؟ فالمسلم في 
رمضان وفي غير رمضان يعمل بالتخطيط المتقن 
المفصل على أيام األس���������بوع والش���������هر، والبرمجة 
الجدولي���������ة، ليقوم بكل عمل في وقته، وفي مكانه، 

وبكل شروطه وأركانه.
م���������ن أهم صفات الصائمين أنهم }ُأَمَناء{ يحفظون 
األمانة فال يخون���������ون، وأنهم }متقون{ يعملون بما 
ش���������رَع اهلُل تعالى وال يخالفون، وأنهم }ُمْصِلُحون{ 
يعبدون اهلل بمحبة، وبإخالص، ويزرعون ويبنون 

ويتعلمون وُيَعلُِّمون وال يفسدون.
قرأتم ف���������ي آيات أحكام الصيام ق���������ول اهلل تعالى: 
ياُم َكم���������ا ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن  ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
َقْبِلُك���������ْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾ وعلمت���������م أن }التقوى{ تعني 
العمل بالش���������ريعة التي ش���������رعها اهلل تعالى، وشهر 
الصيام يتدرب فيه المؤمنون على النظام واإلحكام 
واإلتقان، والخوف من مخالفة أحكام الشريعة، هذا 
ِلَتْعَل���������َم بعَض المعاني العظيمة من اآلية الكريمة، 

من قوله تبارك وتعالى. ﴿َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾.
وأول م���������ا يجب أن يعلمه الصائم���������ون هو أحكام 
فريض���������ة الصوم كما علموا أحكام فريضة الصالة 
والزكاة، والحج والعمرة، والزواج واألس���������رة، وتربية 
األوالد، وأحكام الدعوة والجهاد، والتجارة والعمران، 

وغير ذلك من التكاليف والواجبات واألمانات.
وتتلخ���������ص أحكام الص���������وم العامة ف���������ي أصولها 
الكب���������رى، في ثمانية أم���������ور: 1 � اإليمان بفريضة 
الصيام، وأنه ركن من أركان اإلسالم، ثابت بآيات 
محكمات في الكتاب، وأحاديث محكمة في السنة، 
بأن يصوم العبد إيمانا بهذه الفريضة، ويؤمن بكل 
خبر عن ه���������ذه الفريضة مما ورد ف���������ي القرآن أو 
الحديث عن رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 2 
� أن يحتس���������ب األجر على اهلل تبارك وتعالى، فال 
يج���������وز للصائم أن يتظاهر أمام الناس بأنه ُيَغاِلُب 
الج���������وع والعطش، وأنه يق���������اوم التعب والعنت. بل 

يص���������وم هلل، وأجره على اهلل، عمال بالحديث. ]َمْن 
َص���������اَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا وَاْحِتَس���������اًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم 
ِمْن َذْنِب���������ِه، َوَمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر ِإيَماًنا وَاْحِتَس���������اًبا، 
ُغِفَر َلُه َم���������ا َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه[ )مس���������لم:760(  3 �  
الني���������ة والتي هي ركن م���������ن أركان كل العبادات، 
وش���������رط لصحة العبادات، وهي سبب نيل األجر 
حتى في المعامالت والخدمات. عمال بالحديث. 
نََّما ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما َنَوى،  ]ِإنََّم���������ا اأَلْعَماُل ِبالنِّيَّاِت، وَاِإ
َفَمْن َكاَنْت ِهْجرَُتُه ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَها، َأْو ِإَلى اْمرََأٍة 
َيْنِكُحَها، َفِهْجرَُتُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَلْيِه[ )البخاري.1( 
والبد م���������ن تبييت النية في صي���������ام الفرض.  4 � 
اإلمس���������اك عن الطعام والش���������راب، واإلمساك عن 
الجماع، من طلوع الفجر إلى غروب الش���������مس. 
َياِم  عمال بق���������ول اهلل تعالى.﴿ُأِحلَّ َلُك���������ْم َلْيَلَة الصِّ
الرََّفُث ِإَلى ِنَس���������اِئُكْم ُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم وََأْنُتْم ِلَباٌس َلُهنَّ 
َعِلَم اهلُل َأنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتاُنوَن َأْنُفَس���������ُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم 
َوَعَف���������ا َعْنُكْم َفاآْلَن َباِش���������ُروُهنَّ وَاْبَتُغوا َما َكَتَب اهلُل 
َلُكْم َوُكُلوا وَاْش���������رَُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأْلَْبَيُض 
َياَم  ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْس���������َوِد ِمَن اْلَفْجِر ُث���������مَّ َأِتمُّوا الصِّ
ِإَل���������ى اللَّْيِل﴾ )البقرة:187( 5 � أن اليكون الصوم 
نما بعد ثبوت الرؤية. وأن ال يزيد بعد  بالش���������ك، واإ
ثبوت رؤية ش���������هر ش���������وال، ويحرم صوم يوم أول 
ش���������وال. عمال بالحديث. ]اَل َتُصوُم���������وا َحتَّى َتَروُا 
اْلِه���������اَلَل، واََل ُتْفِطُروا َحتَّى َتَرْوُه، َفِإْن ُأْغِمَي َعَلْيُكْم 
َفاْقِدُروا َلُه[ )مسلم.1080 فالشهر القمري قد يكون 
تسعة وعشرين يوما. أو ثالثين يوما. 6 � المحافظة 
على اإلمساك من وقت طلوع الفجر، بأمارة األذان 
الش���������رعي الذي يعلن دخول وقت صالة الصبح. 
وفي الحديث. ]ِإنَّ ِباَلاًل ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل، َفُكُلوا وَاْشرَُبوا 
َحتَّى َتْسَمُعوا َأَذاَن اْبِن ُأمِّ َمْكُتوٍم[ )مسلم. 1092( 
وال يجوز مواصلة األكل وال الش���������رب، وال الجماع 
بعد س���������ماع األذان الثان���������ي،. وللتنبيه فإن األذان 
أذانان، منذ عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
أذان قبل دخول الوقت وهو للتنبيه والتهيؤ، وأذان 
عند تحقق طلوع الفجر، وهو لإلعالن عن دخول 

وقت صالة الصبح، وعن وقت اإلمس���������اك. ففي 
الحديث.ع���������ن ابن عمر رض���������ي اهلل عنهما، قال: 
كان لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مؤذنان بالل 
وابن أم مكتوم األعمى، فقال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وس���������لم:]ِإنَّ ِباَلاًل ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل، َفُكُلوا وَاْش���������رَُبوا 
َحتَّى ُيَؤذَِّن اْب���������ُن ُأمِّ َمْكُتوٍم« َقاَل: َوَلْم َيُكْن َبْيَنُهَما 
ِإالَّ َأْن َيْن���������ِزَل َهَذا َوَيْرَقى َهَذا[ )مس���������لم. 1092( 
7 � ش���������مولية القيام بكل عبادة في وقتها وبشروط 
صحته���������ا، بمعنى أن الصائم يقيم الصالة، ويؤتي 
الزكاة، والينكر حكما من الشريعة، واليترك طاعة، 
عن عمد أب���������دا. 8 � الصائم، بل والمؤمن في كل 
أحوال���������ه وحياته، أنه يجتنب كل المعاصي واآلثام 
كبيرها وصغيرها، ومما ينبغي أن يجتنبه المؤمنون 
في رمضان وفي غير رمضان: الشمة والتدخين، 

فإنهما من الخبائث، والعياذ باهلل.
ما معنى قولنا في عنوان هذا المقال:}أحكام التالزم 
والتوفيق. بين ش���������عيرة الصوم وواجب الوظيفة{.

علمنا أن الصائمي���������ن، أمناء، وأنهم متقون، وأنهم 
مصلحون، وَمْن كاَنْت هذه صفاتهم، أنهم يقومون 
بكل واجب عل���������ى وجه التمام والكم���������ال بقدر ما 
يس���������تطيع، فيقوم ب���������كل التكالي���������ف، وهو يصوم، 
ويؤدي كل األمانات وه���������و يصوم. وقلنا: يصوم 
ويقوم بالوظيفة، ألن واقع كثير من المسلمين أنهم 
في أيام صيامهم يتهاون���������ون في القيام بوظائفهم، 
ال يبال���������ون في تضييع الوق���������ت، ويتصف بعضهم 
بش���������يء من اإلهم���������ال، وكثرة النوم ف���������ي النهار، 
وبعض الطلبة وربما الكثير منهم ُيْهِمُلون الدراسة 
ويتكاس���������لون، وبع���������ض الموظفي���������ن وحتى بعض 
األساتذة ينقصون وقت الوظيفة، وتضيع المصالح، 
وتتعطل الخدمات، وتتأخر المشاريع، في حين أن 
شهر الصيام هو شهر الجهاد، والفتوحات، وأكبر 

المنجزات. 
ق���������ال اهلل تعال���������ى: ﴿ِإنَّ اهلَل َيْأُمُرُك���������ْم َأْن ُت���������َؤدُّوا 
اأْلََماَناِت ِإَلى َأْهِلَها﴾ )النس���������اء: 58( قال المفسر 
َنْت  َهاِت اأْلَْحَكاِم َتَضمَّ القرطبي:}َهِذِه اآْلَيُة ِمْن ُأمَّ

رِْع. قال: وقال علي بن أبى طالب  َجِميَع الدِّيِن وَالشَّ
َوزَْيُد ْبُن َأْس���������َلَم َوَش���������ْهُر ْبُن َحْوَشٍب وَاْبُن زَْيٍد: َهَذا 
ًة، َفِهَي ِللنَِّبيِّ َصلَّى  ِخَطاٌب ِلواَُلِة اْلُمْسِلِميَن َخاصَّ
اهلُل َعَلْيِه َوَس���������لََّم وَُأَمرَاِئِه، ُث���������مَّ َتَتَناَوُل َمْن َبْعَدُهْم.{ 

)القرطبي: 5/256(
م���������ا أجمل وما أروع موقف المس���������لم في أس���������رته 
وهو يمتاز بالنش���������اط والرفق والرحمة مع الوالدين 
واألوالد والزوجة واإلخوة، ويزداد في رمضان وهو 
صائم ي���������زداد ِطيَبًة َوِليًن���������ا وتواضعا. وهو يعامل 
الناس بالجود والكرم واإلحس���������ان، ويتعامل معهم 
بالحب والحن���������ان، وفي قريت���������ه، ومجتمعه، وفي 
وطنه ودولته، ما أجمل  المس���������لم عندما يوصف 
باألمين، في بيعه وش���������رائه، في اإلدارة والقضاء، 
في السياسة والدفاع، في الزَّوَاِج واْلِجوَار،. فماهي 
عالمات التقوى واألمانة والصدق والصالح، التي 
هي من صف���������ات الصائمين؟؟عالمات التقوى في 
حفظ األمان���������ات والحقوق ألصحابه���������ا تامة غير 
منقوصة. وفي الوفاء ب���������أداء العمل المتفق عليه 
في وقته وبشروطه، على تمام في اإلتقان، وغاية 
في اإلحس���������ان. وتظهر عالمة التقوى في الصدق 

والصراحة بالكلمة الطيبة اللينة.
المؤمن وهو يصوم ويقيم الصالة معناه أنه أمين، 
فإن خان فأين صالته وصيامه؟ والمؤمن الصائم 
إيمانا واحتس���������ابا، وهو يقيم الص���������الة، معناه أنه 
، س���������مح إذا باع وس���������مح إذا  ، َحِييٌّ صادق، َوِفيٌّ
اشترى، وعادل مقسطا إذا حكم أو قضى، وأمين 
صادق زاهد إذا ائتمن على مال المسلمين، ووفيا 
مخلص���������ا إذا كان موظفا أو صانعا أو مهندس���������ا، 
يقول الحق باإلحسان، وَيْحُسب بالصدق والميزان، 
ويناقش المس���������ائل بالمنطق والبره���������ان. ما أجمل  
ذل���������ك المجتمع المؤلف م���������ن الصائمين المقيمين 
الصالة المؤتين الزكاة، الذين إذا ُس���������لَِّمِت الوظيفُة 
ألحدهم جاءت النتائج كأزهار الربيع في الجمال، 
وكأوقيات الذهب في الصفاء. فما أحوج كثيرا من 

المسلمين إلى الصوم الحقيقي. 

أحكام التالزم والتوفيق
بني شعرية الصوم وواجب الوظيفة

أ. حممد مكركب 

الشيخ حممد مكركب أبران
Oulamas.fetwa@gmail.com فــتـــــاوى فــتـــــاوى 

1 ـ الفتوى رقم:506
السؤاال

وصار  الكبر،  ِسنَّ  أبي  بلغ  السائلة:  قالت 
التراويح  يصلي  وهو  الصوم،  على  اليقدر 
من  ويقرأ  ولدنا  بنا  يصلي  ومرة  بالجلوس، 
المصحف، وسؤالي هو: فماهي الفدية المطلوبة 
التي نخرجها عن أبي؟ وهل يجوز قيام الليل 
التراويح  اإلمام في  بالجلوس؟ وما حكم قراءة 
من المصحف؟ وهل تكون صالة التراويح بعد 

العشاء مباشرة أم بعد منتصف الليل؟
اجلواب

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، 
والصالة والسالم على رسول اهلل.

كل  على  عين  فرض  رمضان  صيام  أوال: 
مسلم ومسلمة. عمال بقول اهلل تعالى. ﴿َيا َأيَُّها 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
َمْعُدوَداٍت  َأيَّاًما  َتتَُّقوَن.  َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمْن  الَِّذيَن 
َفِعدٌَّة  َسَفٍر  َعَلى  َأْو  َمرِيًضا  ِمْنُكْم  َكاَن  َفَمْن 
ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم 
)البقرة: 183، 184( ومعنى كتب  ِمْسِكيٍن﴾ 
ومعنى  عليكم،  وجب  عليكم،  فرض  عليكم: 
شرعها  التي  بالشريعة  لتلتزموا  تتقون:  لعلكم 
بناء على ما شرع، الزيادة وال  اهلل، وتعبدونه 

نقصان.
واأليام المعدودات هي أيام شهر رمضان من 
كل عام.﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقرْآُن 
َفَمْن  وَاْلُفْرَقاِن  اْلُهَدى  ِمَن  َوَبيَِّناٍت  ِللنَّاِس  ُهًدى 
ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمرِيًضا َأْو  َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر﴾ )البقرة:185( 
التي  المطلوبة  الفدية  )فماهي  السائلة:  قالت 
تعالى:  اهلل  قال  ومتى؟(  أبي؟  عن  نخرجها 
َفِعدٌَّة  َسَفٍر  َعَلى  َأْو  َمرِيًضا  ِمْنُكْم  َكاَن  ﴿َفَمْن 
ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم 
له  المرض  بسبب  يفطر  والذي  ِمْسِكيٍن﴾ 
حالتان: الحالة األولى: حالة المرض العارض، 
عندما يصاب المسلم بمرض، كألم، أوعطب، 
ويشفى  المرض  يزول  ثم  جراحية،  عملية  أو 
من  ُشِفَي  إذا  نما  واإ اليفدي،  فهذا  المريض. 
ما  بقدر  يصوم  أي:   يقضي،  وَبرَِئ  المرض 
َكاَن  تعالى: ﴿َفَمْن  قال اهلل  أفطر من األيام. 
ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر﴾ 
بمرض  الذي يصاب  المريض  الثانية:  الحالة 
مزمن دائم، أو بلغ الكبر وعجز عن الصوم، 
فهذا يفدي عن كل يوم مقدار وجبة طعام عن 
تعالى:  اهلل  قال  للفقراء.  بها  يتصدق  يوم  كل 
ِمْسِكيٍن﴾  َطَعاُم  ِفْدَيٌة  ُيِطيُقوَنُه  الَِّذيَن  ﴿َوَعَلى 
ُيَكلَُّفوَنُه مع  الذين   والمعنى واهلل أعلم، وعلى 
وَالحامل  المزمن  بالمرض  كالمصاب  اْلَمَشقَِّة، 

الصوم  على  يقدرون  هؤالء   فإّن  والمرضع، 
صاموا  قدروا   فإن  تلحقهم،   بمشقة  لكن 
المزمن  المرض  صاحب  أفطر  ن  واإ وَأْجزََأُهْم 
والشيخ والعجوز، عليهم فدية طعام مسكين عن 
بعد  فيقضيان  والمرضع  الحامل  أما  يوم،  كل 
َص  ُرخِّ أنه:  للسائلة،  والجواب  المشقة.  زوال 
الكبيرة،  المرأة  يفطر وكذلك  أن  الكبير  للشيخ 
يوم  دائم، ويطعم عن كل  به عجز  وكل من 
مسكينا وال قضاء عليه. واهلل تعالى أعلم، وهو 

العليم الحكيم.
روى   الفدية؟  مقدار  وما  السائلة:  قال  ثانيا: 
القرطبي في الجامع، قال: }َقاَل َماِلٌك: ُمدَّ ِبُمدِّ 
النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن ُكلِّ َيْوٍم َأْفَطرَُه، 
. َوَقاَل َأُبو َحِنيَفَة: َكفَّارَُة ُكلِّ  اِفِعيُّ َوِبِه َقاَل الشَّ
َوُرِوَي   . ُبرٍّ َصاِع  ِنْصُف  َأْو  َتْمٍر  َصاُع  َيْوٍم 
َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِنْصُف َصاٍع ِمْن ِحْنَطٍة، َذَكرَُه 
. َوُرِوَي َعْن َأِبي ُهرَْيرََة َقاَل: َمْن َأْدَرَكُه  الدَّارَُقْطِنيُّ
اْلِكَبُر َفَلْم َيْسَتِطْع َأْن َيُصوَم َفَعَلْيِه ِلُكلِّ َيْوٍم ُمدٌّ 
ِمْن َقْمٍح. َوُرِوَي َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَُّه َضُعَف 
ْوِم َعاًما َفَصَنَع َجْفَنًة ِمْن َطَعاٍم ُثمَّ َدَعا  َعِن الصَّ
ِبَثاَلِثيَن ِمْسِكيًنا َفَأْشَبَعُهْم.{ )القرطبي:2/289( 

واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
الليل  قيام  يجوز  )وهل  السائلة:  قالت  ثالثا: 
َما  اهلَل  ﴿َفاتَُّقوا  تعالى:  اهلل  قال  بالجلوس؟( 
الصالة  في  القيام  يستطع  لم  فمن  اْسَتَطْعُتْم﴾ 

القادر فإذا  فالقيام فرض على  يصلي جالسا، 
زالت القدرة زال الواجب. واهلل تعالى أعلم، وهو 

العليم الحكيم.
رابعا: قالت السائلة: )وما حكم قراءة اإلمام في 
التراويح من المصحف؟( صالة التراويح ثماني 
ركعات، تسليمة في كل ركعتين، والقراءة فيها  
جهرا كسائر الصلوات، وتصلى في البيت أو 
في المسجد، ويجوز لمن يصلي النوافل القراءة 
من المصحف، إماما كان أو فذا. فالمصحف 
أمر  تعالى  واهلل  القراءة،  من  للتمكن  وسيلة 
َما  ﴿َفاْقَرؤُا  وتعالى:  سبحانه  فقال  بالقراءة، 
َر ِمَن اْلُقرْآِن﴾ وال أعلم على مستوى علمي  َتَيسَّ
آية أو حديثا يمنع القراءة من المصحف. واهلل 

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
رابعا: قالت السائلة: )وهل تكون صالة التراويح 
بعد العشاء مباشرة؟( صالة التراويح من جملة 
النوافل،  من  الليل  وقيام  الليل،  قيام  صلوات 
لكل من يستطيع طول العام، وصالة قيام الليل 
العشاء  أنها تصلى ليال، من  ُتْعَلُم من اسمها 
إلى الفجر، واعتاد كثير من الناس صالتها من 
بعد صالة العشاء، يصلون العشاء ثم التراويح 
ثماني ركعات مثنى، مثنى، ثم الشفع  ركعتان، 
رمضان  في  الليل  قيام  فصالة  ركعة.  والوتر 
وفي غيره إحدى عشرة ركعة. واهلل تعالى أعلم، 

وهو العليم الحكيم.

املوضوع: فقه أحكام صيام املرضى واملسنني، وصالة الرتاويح.
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َماَء الدُّْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكوَاِكِب  -6-7 ﴿ِإنَّا َزيَّنَّا السَّ
اِرٍد﴾: * َوِحْفًظا مِّن ُكلِّ َشْيَطاٍن مَّ

هذا دليل على أنه رب السموات واألرض في اآلية 
السابقة، واقتصر على ربوبية السموات ألن ثبوتها 
األولى، وفي هذا  يقتضي ربوبية األرض بطريق 
الكواكب،  بزينة  بأن زّينها  الناس  مّنة على  أيضا 
وجمالها  المناظر  محاسن  فإن  ألنظارهم،  لتروق 
الكواكب حفظا  تلك  للناظرين، وأنه جعل في  لذة 
بأمره  فيما قضى اهلل  للسمع،  الشياطين  تلقي  من 
في العالم العلوي، وذلك لقطع الطريق على اطالع 
الكهان على بعض ما سيحدث في األرض، فال 
في  فتنهم  كما  اإلسالم،  في  الناس  الكاهن  يفتن 
عليه  اهلل  للنبي-صلى  تشريف  وهذا  الجاهلية، 
دابر  وقطع  إرساله،  عند  الكهانة  بقطع  وسلم- 
الشك في الوحي، وهذا فيه منفعة دينية عظيمة، 
بها  الزينة واالهتداء  دنيوية، وهي  فيه منفعة  كما 

في ظلمات البر والبحر.
في  تلمع  التي  السماوية  الكريات  هي  والكواكب 
النجوم،  وتسمى  والقمر،  الشمس  غير  الليل، 
قربها  والمراد  القربى،  أي:  األدنى،  تأنيث  والدنيا 
من األرض، فهي السماء األولى، وهي الكرة التي 
تحيط بكرة الهواء األرضية، ونظام الكواكب المعبر 
الدنيا،  السماء  أحوال  من  الشمسي  بالنظام  عنه 
الهوائية  الكرة  الدنيا  بالسماء  يقصد  أن  ويمكن 
المحيطة باألرض وليس فيها شيء من الكواكب، 
وال من الشهب، وتقدم الكالم على هذا في سورة 

الحجر/16-17.
إن  الشياطين  من  حفظا  الكواكب  كون  ومعنى 
من جملتها الشهب التي ُترجم بها الشياطين عند 
إذا  هالكها  خشية  فتفّر  السمع  استراق  محاولتها 
قطعا المعة  للناظر  تلوح  الشهب  وهذه  أصابتها، 
أجسام  وهي  النجوم،  مثل  السماء،  في  جارية 
ذا وصلت إلى األرض تولد حرارة فائقة،  معدنية، واإ
أصابته  ما  أحرقت  وربما  غالبا،  البحر  في  وتقع 
من شجر أو منازل، وتبقى قطعا معدنية قد يعثر 
 616 في  بعضها  نزل  وقد  الناس،  بعض  عليها 
قبل الميالد ببالد الصين، فقتل رجاال، وحّطم عدة 
سنة  وفي  أشعارهم،  في  العرب  وذكرها  مراكب، 
944 سجل مرور كريات نارية في الجو أحرقت 
أو  مرتين  التونسي  بالقطر  وسقطت  بيوت،  عدة 
ثالث مرات، ومنها ما سقط أوائل القرن العشرين 
تالة بتونس، ورأى ابن عاشور قطعة منها  بجهة 

تشبه الحديد.
الجمر،  وهو  النار،  بقبس  تشبيها  شهبا  وسميت 
والمارد: الخارج عن الطاعة، وقد جبل على طبعه 
في  الخبيثة،  سجيته  على  المداومة  من  الشيطان 

تجديد محاولة االستراق.
اْلَْعَلى  اْلَمَلِ  ِإَلى  ُعوَن  مَّ َيسَّ ﴿لَّ   10-8-
َوُيْقَذُفوَن ِمن ُكلِّ َجاِنٍب * ُدُحورًا َوَلُهْم َعَذاٌب 
وَاِصٌب * ِإلَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب 

َثاِقٌب﴾:
يقصد بهذا وصف طرد الشياطين، فال يسمعون، 
الحفظ  بذلك  انتفى  أي:  الحفظ،  لكيفية  بيان  وهو 
سمع الشياطين للمإل األعلى، أي: ال يتركهم الرمي 
بالشهب، لينتهوا إلى المإل األعلى، إْذ تدحرهم قبل 
وصولهم، فال يسمعون ما يجري في المإل األعلى، 
وحاصل المعنى: أن الشهب تحول بين الشياطين 
كانوا  وقد  األعلى،  المأل  من  شيء  سماع  وبين 
قبل البعثة المحمدية، ربما اختطفوا خطفة فألقوها 
إلى الكهان، فلما بعث اهلل محمدًا-صلى اهلل عليه 
ذا  واإ شيئ،  يخطف  فال  السماء،  حرست  وسلم- 
األعلى:  بالمإل  والمراد  سالما،  يرجع  ال  حاول 
المالئكة، والقذف: الرجم، والدحور: الطرد، تقذف 
المالئكة كل من حاول االستراق، فقد ملئت السماء 
حرسا شديدا وشهبا، )الجن/8( والعذاب الواصب: 

الدائم، أي لهم عذاب دائم في اآلخرة.
يستطيعون  ما  بسمع  اإلسراع  بالخطفة  والمراد 
ومعنى  مختلط،  أو  تام،  غير  كالم  من  سمعه، 
أتبعه: تبعه شهاب ثاقب، وهو ما يسمى بالنيزك، 
ومعنى الثاقب: الخارق، أي يترك ثقبا في الجسم 
الذي يصيبه، أي إال من تمكن من الدنو إلى جهة 
يسمع فيها كلمات من كلمات المإل األعلى، فيرمى 
بشهاب يثقبه، فال يرجع إلى حيث جاء، وهذا من 

خصائص ما بعد النبوة المحمدية.
ْن َخَلْقَنا  -11﴿َفاْسَتْفِتِهْم َأُهْم َأَشدُّ َخْلًقا َأم مَّ

ِزٍب﴾: ِإنَّا َخَلْقَناُهم مِّن ِطيٍن لَّ
إعادة  حالة  واإ البعث،  إنكارهم  عن  فاسألهم  أي 
خلقهم بعد أن يصيروا عظاما ورفاتا، أخلقهم حينئذ 
العظيمة؟ أي  المخلوقات  تلك  أم خلق  أشّد علينا 
بينهما،  وما  واألرض  السموات  من  اهلل  خلقه  ما 
خلق  من  خلقا  أضعف  بأنهم  اإلقرار  من  فالبد 
السموات واألرض، فإن خلقهم بعد الفناء أهون من 
المخلوقات العظيمة، فإنهم خلقوا من طين الزب، 
أي: الالصق بغيره، أي: خلقنا أصلهم من تراب، 
وهو آدم، فإذا كان أصلهم من تراب فكيف ينكرون 

إمكان إعادة كل آدمي من تراب؟
َذا ُذكُِّروا  -12-14﴿َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَن * وَاِإ

َذا رََأْوا آَيًة َيْسَتْسِخُروَن﴾: َل َيْذُكُروَن * وَاِإ
إلى  التوبيخي  التقريري  االستفهام  من  انتقال  هذا 

العجب من حالهم.
»َعِجْبَت«   الماضي  والفعل  لهم،  أْعَجب  المعنى: 
مستعمل في معنى الخبر يراد به الطلب للمبالغة، 
كما يجوز أن يكون العجب قد حصل من النبي-
صلى اهلل عليه وسلم-، ألن الخطاب موجه إليه، 
عجب لما رأى من إعراضهم، وقلة إنصافهم، فحالهم 
ويستهزئون،  يسخرون  ذلك  ومع  بالتعجب،  حرّية 
كحال  حالهم  وأن  غفلتهم،  من  تذكيرهم  وقع  ذا  واإ
يتعظون، وال  فإنهم ال  التي استأصلها اهلل،  األمم 
ذا رأوا آية  يحصل لهم تذّكر لشدة غفلة عقولهم، واإ
خارقة للعادة، أظهرها اهلل لرسوله داّلة على صدقه، 
قابلوها بالسخرية، فإن اهلل ال يغير نظام األشياء، 
وسنن العالم إال إذا أراد صدق الرسول فيما أخبر 
به، والمراد بالسخرية السخرية من محاجة النبي-

صلى اهلل عليه وسلم- إياهم باألدلة.
ِبيٌن *  -15-19﴿َوَقاُلوا ِإْن َهـَذا ِإلَّ ِسْحٌر مُّ
َأِإَذا ِمْتَنا َوُكنَّا ُترَاًبا َوِعَظاًما َأِإنَّا َلَمْبُعوُثوَن * 
َأَوآَباُؤَنا اْلَوَُّلوَن * ُقْل َنَعْم وََأنُتْم َداِخُروَن * 

َفِإنََّما ِهَي َزْجرٌَة وَاِحَدٌة َفِإَذا ُهْم َينُظُروَن﴾:
أي إن القول بإعادة البعث ليس إال سحرا واضحا، 
سحر  به  يقصد  كالم  الموت  بعد  الحياة  عادة  واإ
الذين  آبائهم  بعث  يبعد  فإنه  وكذلك  السامعين، 
طالت عصور فنائهم، وهو أوغل في االستحالة، 
الحكيم،  األسلوب  نعم على طريقة  الجواب:  كان 
أي: نعم تبعثون وأنتم في إهانة وذل، مع عقاب 
على إعراضكم، وال يقتضي ذلك البعث طول زمان، 
ولكن تكفي فيه زجرة واحدة، أي: صيحة واحدة، 
ويبعثون في حياة كاملة، وهم ينظرون ويشاهدون 
تمام وجودهم الثاني، وهو تعريض بما اعتراهم من 

الدهشة، لما شاهدوا هذا اإلحياء والحشر.
-20﴿َوَقاُلوا َيا َوْيَلَنا َهـَذا َيْوُم الدِّيِن﴾:

أي يقولون بعد أن شاهدوا يا ويلهم وحسرتهم على 
سوء حالهم، ندامة وتحسرا، أنهم يرون يوم الدين، 

أي: يوم الجزاء.
ِبِه  ُكنُتم  الَِّذي  اْلَفْصِل  َيْوُم  -21﴿َهـَذا 

ُتَكذُِّبوَن﴾:
هذا جواب عن ويلهم يوجه إليهم، أو يقول بعضهم 
لبعض: »َهـَذا َيْوُم اْلَفْصِل«، أي: الحكم والقضاء، 
من  يستحقونه  بما  فيه  عليهم  يحكم  يوم  فهذا 

العقاب.
وََأْزوَاَجُهْم  َظَلُموا  الَِّذيَن  -22-26﴿اْحُشُروا 
َوَما َكاُنوا َيْعُبُدوَن * ِمن ُدوِن اللَّـِه َفاْهُدوُهْم 
ْسُئوُلوَن  ِإَلى ِصرَاِط اْلَجِحيِم * َوِقُفوُهْم ِإنَُّهم مَّ
اْلَيْوَم  ُهُم  َبْل   * َتَناَصُروَن  َل  َلُكْم  َما   *

ُمْسَتْسِلُموَن﴾:
هذا انتقال من اإلنذار بحصول البعث، إلى ذكر ما 
نكارهم  يحل بهم بعده، إذا استمروا على شركهم واإ

البعث والجزاء.
وجاء األمر اإللهي للمالئكة الموكلين بالناس أن 
يجمعوا هؤالء الظالمين، وهم المشركون وأزواجهم 
منهن  آمن  أما من  الشرك،  وافقوهن على  الالئي 
كانوا  ما  ويحشر  أزواجهن،  تبعات  من  فناجيات 
يعبدون من األوثان، واألمر بهم إلى النار عقب ذلك 
رشادهم إلى طريق جهنم، وُأمر بإيقافهم  الحشر، واإ
في ابتداء السير، أي: احبسوهم عن السير قليال 
ليسألوا سؤال تأييس وتغليظ، ويقال لهم: ما لكم ال 
ينصر بعضكم بعضا لدفع الشقاء؟ وأين تناصركم 

الذي كنتم تتناصرون به في الدنيا، وتتألبون على 
الرسول وعلى المؤمنين؟ إنه استفهام مستعمل في 
فهذه  يسوؤهم،  بما  للتذكير  والتعجيب  التعجيز، 
الحالة تستوجب التعجب من عدم تناصرهم، فهم 
قد أسلموا أنفسهم للمصير، فال مدافعة وال خالص 
وذكر »اْلَيْوَم« إظهارا للنكاية بهم، أي: زال عنهم 
تناصرهم وتطاولهم على المسلمين قبل اليوم، أي: 

في الدنيا.
َبْعٍض  َعَلى  َبْعُضُهْم  -27-32﴿وََأْقَبَل 
َيَتَساَءُلوَن * َقاُلوا ِإنَُّكْم ُكنُتْم َتْأُتوَنَنا َعِن اْلَيِميِن 
* َقاُلوا َبل لَّْم َتُكوُنوا ُمْؤِمِنيَن * َوَما َكاَن َلَنا 
 * َطاِغيَن  َقْوًما  ُكنُتْم  َبْل  ُسْلَطاٍن  مِّن  َعَلْيُكم 
َفَحقَّ َعَلْيَنا َقْوُل َربَِّنا ِإنَّا َلَذاِئُقوَن * َفَأْغَوْيَناُكْم 

ِإنَّا ُكنَّا َغاِويَن﴾:
وعاد  ودهماؤهم،  الشرك  أهل  زعماء  استسلم  أي 
بعضهم على بعض بالالئمة، وعّبر عنه بصيغة 

الماضي كناية عن تحقق وقوعه.
مجيء  وهو  الوجه،  جهة  من  المجيء  واإلقبال: 
القادم المجاهر بمجيئه ال الخائف المتخّتل، وقصد 
وصف  المعنى،  وحاصل  بالكالم،  االهتمام  به 
عتاب ولوم، توّجه التابعون إلى قادتهم وزعمائهم، 
اليمن،  جهة  أي:  اليمين،  جهة  من  والمجيء 
يمينا،  بالوارد  العرب، والتيمن  والبركة في تصور 
تأتوننا  أي:  تصّدوننا،  »َتْأُتوَنَنا«  معنى  وتضمن 
وتصدوننا عن اليمين، أي: عن الخير، أي: تأتوننا 
من الجهة التي يزينها إغواؤكم، وتظهرون فيها أنها 

جهة الرشد واليمن.
َتُكوُنوا  لَّْم  »َبل  أتباعهم:  الزعماء  هؤالء  فأجاب 
الذين  هم  أنهم  األتباع  لزعم  إبطاال  ُمْؤِمِنيَن«، 
صدوهم عن الخير، أي: بل األتباع هم الذين لم 
يريدوا اإليمان، وأنهم هم الذين أعرضوا عن الهدى، 
وأن القادة ما كان لهم من إكراه لهم، أو غلبة أو 
قسر لهم ألن ال يؤمنوا، بل كانوا متكبرين طاغين، 
والطغيان هو التكبر عن قبول اإليمان، وكان هذا 
عليهم،  ثبت  بأنه  واعترفوا  وسجيتهم،  شأنهم  من 
وحق قول اهلل عليهم أن يذوقوا العذاب األليم، أي: 
ما أكرهناكم على الشرك، ولكن وجدناكم متمسكين 
ألنا  غوايتكم،  في  فأيدناكم  فيه،  وراغبين  بالشرك 
كنا غاوين فسّولنا لكم ما اخترناه ألنفسنا، فأقروا 
بأن الغواية كانت متمكنة منهم، فال نجدة وال نصرة 
نتيجة لحوارهم وتالومهم  تنقذهم مما هم فيه، وال 

وتساؤلهم عن أسباب ورطتهم.
-33-34﴿َفِإنَُّهْم َيْوَمِئٍذ ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكوَن 

* ِإنَّا َكَذِلَك َنْفَعُل ِباْلُمْجِرِميَن﴾:
أي إذا كان حالهم كما سمعتم، فإنهم يوم القيامة في 
العذاب مشتركون الشتراكهم في الشرك، والمقصود 
عدم جدوى معذرة الفريقين، الزعماء واألتباع، فإن 
جزاء المشركين المجرمين يكون مثل ذلك الجزاء، 

في مؤاخذة التابع والمتبوع معا.
-35-36﴿ِإنَُّهْم َكاُنوا ِإَذا ِقيَل َلُهْم َل ِإَلـَه ِإلَّ 
اللَّـُه َيْسَتْكِبُروَن * َوَيُقوُلوَن َأِئنَّا َلَتاِرُكو آِلَهِتَنا 

ْجُنوٍن﴾: ِلَشاِعٍر مَّ
هذا بيان إجرامهم وما كانوا عليه من اإلعراض عن 
ويتعاظمون  له،  االستجابة  عن  والتكبر،  التوحيد 
عن أن يقبلوا ذلك من رجل منهم، يعرفون صدقه 
وأمانته، ويقول بعضهم لبعض كيف نترك عبادة 

آلهتنا، ونستجيب لشاعر مجنون.
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نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

ــة طبية  ــع 66 حقيب ــة: توزي ميلـــ
على خمتلف املؤسسات الصحية

قامت صبيحة يوم األربعاء الشعبة الوالئية لجمعية العلماء 
المسلمين بتوزيع 66 حقيبة طبية على مختلف المؤسسات 

الصحية داخل تراب والية ميلة..
هذه الحقائب الطبية تم اس������تقدامها من جمعية »تضامن« 
التابعة للجزائريين المغتربين بفرنس������ا، وبهذا الصدد صرح 
رئيس الش������عبة الوالئية لجمعية العلماء المس������لمين الشيخ 
حم������و لرقش  قائ������ا: »تواصل جمعية العلماء المس������لمين 
مهامها النبيلة، بإغاثة أبناء ش������عبها، حيث استقبلت هذه 
المعدات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة، والمتمثلة في 
حقائب طبية تعويضا ألجهزة التنفس، لتقوم مديرية الصحة  

بتوزيعها على كافة المؤسسات الصحية بالوالية«..
وبخص������وص هذه المبادرة صرحت مديرة الصحة والس������كان 
صاح المستش������فيات لوالية ميلة السيدة »سميرة دكاري«  واإ
قائلة: »نود أن نش������كر الجمعية على م������ا فعلته وما تفعله 
للتص������دي لهذا الوباء، ونتمنى في هذا الش������هر المبارك أن 

يرفع عنا اهلل هذا الوباء«. .
وجدير بالذكر فقد تم توزيع هذه الحقائب الطبية على أربعة 
مستشفيات وستة مؤسسات عمومية للصحة الجوارية عبر 

كافة إقليم الوالية. .
ياسين زويلخ

شعبة والية غليزان تسلم حقائب 
التنفس للمصاحل الصحية بغليزان

ف������ي إطار العمل اإلغاث������ي الذي تقوم ب������ه اللجنة الوطنية 
لإلغاثة بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين حيث استلمت 
5200 حقيب������ة تنفس من جمعية »جزائريون متضامنون« 
الممثلة للجالية في الخارج  ، وضمن جهود مواجهة فيروس 
كورونا”. و عما بتوصيات المكتب الوطني لجمعية العلماء 
المس������لمين الجزائريين والمتعلقة بإيصال تلك الحقائب ، قام 
الي������وم األحد 29 ش������عبان 1442ه� / 11 أفريل 2021 م 
أعضاء من المكتب الوالئي لشعبة غليزان يرأسه السيد عواد 
بلحاج رئيس المكتب الوالئي لش������عبة غليزان  بتسليم حصة 
الش������عبة من تلك الحقائب لفائدة مستشفى محمد بوضياف 

بغليزان  ..
 وقد ثمن مس������ؤولو الصحة بالوالية هذه المبادرة مشيرين 
إلى الدور الفعال الذي لعبه المجتمع المدني وخاصة جمعية 
العلماء المس������لمين الجزائريين في مواجهة فيروس كورونا 
بالجزائر. وأوضحوا  أن المجتمع المدني عامة يعد ش������ريكا 
فّع������اال لقطاع الصحة، مؤكدين أن الوضعية الوبائية تفرض 
تكاثف الجهود. وهذا الذي أولته جمعية العلماء المس������لمين 
الجزائريي������ن العناية الائقة كما دأبت عليه منذ تأسيس������ها 
..حيث أثبتت حضورها ف������ي خضم هذه الجائحة من خال 

مختلف النشاطات التي بادرت بها .

تسليم  حقائب التنفس ملستشفى 
خلميس مليانة

ف������ي إطار العمل االنس������اني و بدعم م������ن المكتب الوطني 
لجمعي������ة العلماء المس������لمين تم صبيحة الي������وم 11 ابريل 
2021 توزي������ع حقائب خاصة بالتنف������س االصطناعي في 
كل من المؤسس������ة العمومية االستش������فائية لخميس مليانة 
والمؤسس������ة االستش������فائية العمومية بمليانة، وقد لقت هذه 
المبادرة استحسان المسؤولين في كل المؤسستين على ان 
يت������م توزيع هذه الحقائب على المرضى،للعلم عملية مماثلة 
س������تكون في الغد ان ش������اء اهلل في كل من مستشفى عين 

دفلى ومستشفى العطاف.

السبت 26 شعبان 1442 الموافق 10 
ابريل 2021 

مدينة الغزوات كان لها دور السبق في 
العمل االصالحي واالنتماء إلى جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين بالغرب 
الجزائري فقد استقبل االمام عبد الحميد 
بن باديس س���������نة 1932والتي اس���������س 
به اول شعبة تراس���������ها الشيخ الفاضل 
محمد البش���������ير القباطي وقد مكث بها 
االم���������ام 3 أيام بأوالد زي���������ري كما ألقى 
كلمته في قصر العدالة وبعد ان منعته 
الس���������لطات االس���������تدمارية تح���������ول الى 
المس���������جد الذي غ���������ص بالجموع وكان 
له���������ذه الكلمة االث���������ر الكبير في نفوس 
اهل الغزوات كما تأسست بها مدرسة 
تابعة للجمعية افتتحها الش���������يخ االمام 
محمد البشير االبراهيمي وقد جاء في 
كلمته )ان مدينة الغزوات وس���������يق من 
اس���������بق مدن العمال���������ة الى االصالح ( 
وقد امدت هذه المدينة مدارس جمعية 
العلماء المس���������لمين بالكثير من رموزها 
الذي���������ن حمل���������وا راية العل���������م واليوم كان 
اللقاء لتنصي���������ب المكتب البلدي تحت 
اش���������راف المكتب الوالئي بقيادة الشيخ 
عبد اهلل غالم واألس���������تاذ عب���������د الحكيم 
ش���������يعلي والدكتور نص���������ر الدين الواد 
واألستاذ احمد بوشريف واألستاذ محمد 
حمودي واالس���������تاذ محمد الهاشمي كما 
اس���������تهل اللقاء بتالوة ايات بينات من 
القران الكريم تالها امام المسجد فضيلة 
الش���������يخ س���������ي محمد ثم تبعت بالنشيد 
الوطن���������ي وبكلمة الحاج فتحي القباطي 
التي رحب فيه���������ا بالحاضرين ثم تلتها 
مباشرة كلمة المكلف باالعالم ليتحدث 
عن رجال االصالح بالغزوات وبعدها 
تناول الكلمة الش���������يخ مختار بن عامر 
متكلما عن زيارة االمام عبد الحميد بن 
بادي���������س متحدثا عن هذه المنطقة التي 

كان���������ت نموذجا في االصالح والوطنية 
بفض���������ل جهود ابنائه���������ا المخلصين ثم 
تناول الكلمة مباش���������رة الش���������يخ عبد اهلل 
غالم الذي ق���������ال اني اعجب من حالنا 
فان اجدادنا رغ���������م الظروف التي كانوا 
يعيشونها تحت نير االستدمار الغاشم 
وقل���������ة ذات اليد فقد اسس���������وا في والية 
تلمس���������ان 21 مدرسة اما نحن فال زلنا 
ن���������راوح مكاننا. فاالباء اخذوا مش���������عل 
التنوير والتحرير ونحن يجب ان نبذل 
الجهود في معركة التعمير ونعمل فوق 
ماعملوا. ثم جاء دور مسؤول التنظيم 
االستاذ عبد الحكيم ش���������يعلي ليتحدث 
عن القانون االساسي لتأسيس المكتب 
الب���������الدي وعن مهام���������ه. وبعد ذلك تم 
بالغزوات  البل���������دي  المكت���������ب  تنصيب 

المتكون من السادة التالية اسماؤهم: 
الحاج فتحي قباطي رئيسا 

.االخ محمد قباطي امين مالي 
.االستاذ جمال حساين مكلف باإلعالم 

والعالقات العامة 
.االستاذ محمد حمداوي 

.االس���������تاذ عبد القادر قن���������دوز مكلف 

بالنشاط 
.الطالبة شيماء بوسعيد مكلفة باالسرة 

والطفولة 
.االستاذ ابراهيم بارنوا عضو ا

فريد  االستاذ  المستش���������ارون  االعضاء 
مومن محامي. االستاذ انيس قباطي. 
الق���������ادر قلع���������ي. وبعد  االس���������تاذ عبد 
التنصيب تناول الكلمة االس���������تاذ محمد 
التوجيهات في  حمودي ليعطي بعض 
كيفية انش���������اء النوادي القرانية. وبكلمة 
توجيهية من طرف الدكتور نصر الدين 
الواد التي حث فيها على العمل الجاد 
إلنجاح هذا المكتب وبكلمة احد االئمة 
موجها رس���������الته الى الحاضرين متحدثا 
عن دور القرآن الكريم في صون شباب 
االمة من التقليد االعمى الذي نراه في 
ش���������وارعنا وختمت الجلسة بتالوة ايات 
بينات من الذكر الحكيم وبدعاء الشيخ 
الفاضل س���������ي محم���������د والخالصة ان 
مدينة الغزوات غنية بأرشيف الجمعية 
ندعو المختصين الى نفض الغبار عن 
هذا الكنز الثمين من تاريخنا المجيد. 
متابعة: أمحمد الهاشمي

تنصيب املكتب البلدي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني مبدينة الغزوات بتلمسان 

بع���������د أن أذنت وزارة الش���������ؤون الدينية واالوقاف بإقامة 
صالة التراويح هذا العام بالشروط التي حددتها اللجنة 
العلمية لمتابعة مرض كورونا، بادرت ش���������عبة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين لوالية معسكر بإقامة هذه 
الشعيرة الدينية بمصلى مدرس���������ة دار الطالب العامرة 
التابع���������ة لجمعية العلم���������اء وللعلم فإن هذه المدرس���������ة 
النموذجية تعتبر مركز إش���������عاع علمي بما تقدمه من 
أنشطة علمية دعوية على مدار العام، والدورات العلمية 
التي يؤطرها الش���������يخ بن حنفية العابدين، واحتضانها 
للعدي���������د من اللق���������اءات الجهوية للجمعي���������ة آخرها لقاء 
اإلعالم، وقد استحس���������ن كثيرا س���������كان الحي الذي تقع 
مدرس���������ة دار الطالب هذه المبادرة لبعد المسجد عنهم 

وتوّسطها لحّيهم. 

شعبة والية معسكر تقيم صالة الرتاويح مبصلى مدرسة دار الطالب 

السبت 28 ش���������عبان1442/10 أفريل 
2021 احتضن���������ت مدرس���������ة البصائر 
للقرآن الكريم للشعبة البلدية هيليوبوليس 
قافلة ندوات لجنة المرأة واألسرة والطفل 
بشعبة قالمة لتحط رحالها تحت عنوان 
"قط���������وف دانية في ش���������هر الخيرات". 
إستهلتها إحدى الطالبات بتالوة طيبة 
آليات الصيام من س���������ورة البقرة، تلتها 
كلمة ترحيبية من طرف مشرفة المدرسة 
لمداخالت األس���������تاذات  الكلمة  لتحيل 
الفضليات، لتفتتح أ.صباح غموش���������ي 
الجلس���������ة بش���������رح لوقفات قافلة ندوات 
اللجنة تحضيرا لشهر الخيرات.. تليها 
مداخالت أ.روبيلة بن الشيخ وأ.المية 
زدادرة اللتي���������ن س���������افرتا بالحضور إلى 

أجواء إيمانية، فقد أكدتا على ضرورة 
تربية النفس وحس���������ن اس���������تقبال شهر 
رمضان بإخالص النيات "فرب عمل 
صغير تعظم���������ه الني���������ة" أن التصالح 
م���������ع النفس والناس ش���������يء مهم.. وقد 
كان ش���������عار: "ارحموا من في األرض 
يرحمكم من في الس���������ماء" هو ش���������عار 
العش���������ر األوائل من أجل الفوز برحمة 
اهلل تعالى و الفوز بمغفرته عز وجل في 
العشر الثانية وذلك بالعفو عن الناس 
لتماس األعذار لهم وتجاوز أخطاء  واإ
األخرين، ثم كيف يكون الفوز العظيم 
في العش���������ر األواخر بالعتق من النار 
والفوز بأعظم ليلة التي هي أعظم من 
ألف ش���������هر، وأن قدوتنا وحبيبنا صلى 

اهلل عليه وسلم يستغل هاته األيام فهي 
وقت القطاف والحصاد، ليفتح المجال 
ألسئلة الحاضرات الكريمات الالتي كن 
متحمسات جدا لهذا المجلس الخير.. 
لتأكد أ.المية زدادرة في األخير أهمية 
الدعاء وذكر اهلل و تذكر أن اهلل يحب 
أن تؤتى رخصه كم���������ا تؤتى عزائمه، 
ولتختم أ.روبيلة بن الشيخ بدعاء مسح 
على قلوب الحاضرات، فالحمد الكثير 
هلل الذي وفقنا لتنظيم هاته الندوة الرائعة 
بكل  األستاذات والحاضرات  واستقبال 
حب واهتمام والشكر الجزيل لألستاذات 

الفضليات والحاضرات الكريمات.
تغطية: ه�.ز

شعبة والية قاملة تواصل قوافلها العلمية استبشارا برمضان



األحــد:  06 - 12رمضان  1442، الـموافق لـ:  18 - 24 أفريل 2021م العدد:
1060

نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

ــح  تفت ــار  بش ــة  والي ــعبة  ش  /1
مطعما لعابري السبيل

في اطار برنامج الجمعية في 
الش���������هر الفضيل، تم بفضل 
المولى عز وجل فتح مطعم 
عابرالسبيل وسط مدينه بشار 
من طرف شعبة الجمعية بهذه 
الوالية، فمن أراد المس���������اعده 
أوالخبزاو  التمويني���������ة  بالمواد 
اللح���������م أو التمر والحليب أو 
الطب���������خ فليتص���������ل على هذا 

الرقم 0668986471. 
العلمة بسطيف  2/ شعبة بلدية 

تفتح مطعما إلفطار الصائمني
إحياء لس���������نة النب���������ي محمد 
-صلى اهلل عليه وس���������لم - 
الداعي إل���������ى إفطار الصائم 
وابتغاء األجر من وراء ذلك، 
وألن ف���������ي المجتم���������ع عابري 
وفقراء  ومس���������اكين  س���������بيل، 

ومحتاجين بادرت شعبة بلدية 
العلمة بوالية س���������طيف بفتح 
مطع���������م إلفط���������ار الصائمين 
المحس���������نون  يبخل  لم  حيث 
عل���������ى الجمعي���������ة بأمواله���������م 
هذه  إلنج���������اح  وبجهوده���������م 
المبادرة التي لقيت استحسانا 
كبيرا، وهو جهد مشكور تقوم 
به شعبة بلدية العلمة في هذا 
الشهر الفضيل مضاعفا لما 

تقوم به خالل السنة. 
ــليمان  س ــي  س اوالد  ــعبة  ش  /3

بباتنة يف هبة تضامنية 
بمناسبة الشهر الفضيل شهر 
رمضان المبارك حيث تكثر 
على  تخفف  التي  المبادرات 
الفقراء والمس���������اكين استجابة 
المر اهلل تعالى بادرت شعبة 
بلدية أول سي سليمان بوالية 
بتنظيم حملة تضامنية  باتنة 

لصالح من ضاقت بهم سبل 
من  حي���������ث جمعت  العيش، 
المحس���������نين ما اس���������تطاعت 
جمع���������ه ورتبت ذلك في قفف 
مس���������اعدات تس���������لمها للفقير 
تخ���������دش  أن  دون  بكرام���������ة 
كرامته، وهي مب���������ادرة ثمينة 
اعتادت هذه الش���������عبة البلدية 
على تنظيمها مع كل مناسبة 

دينية. 

شعب اجلمعية واحلمالت التضامنية الرمضانية

عش���������ية اس���������تقبال االم���������ة 
اإلس���������المية لشهر رمضان 
المبارك واس���������تعداد الجزائر 
إلحياء مناس���������بة يوم العلم 
، وختم )19(تس���������عة عشر 
طالبا وطالبة للقرآن الكريم 

في ن���������وادي جمعية العلماء 
بوالية الشلف،أقامت الشعبة 
بالتنسيق مع المركز الثقافي 
اإلسالمي مساء يوم السبت 
27 شعبان 1442 هجرية 
الموافق 10 أفريل 2021 

ميالدي���������ة أمس���������ية قرآني���������ة 
أشرفت على التحضير لها 
لجنة االسرة والمرأة والطفل 
الشعبة  لها أعضاء  ودعي 
الوالئية وكذا ممثل المكتب 
المقي���������م به���������ذه الوالية كما 
التالميذ  أولي���������اء  لها  دعي 
لمش���������اركة أبنائه���������م الفرحة 
المعلمين  مع  نفسه  واألمر 
ثمرة  ليشاهدوا  جاؤوا  الذين 

جهدهم وبذلهم. 
تنوعت فق���������رات الحفل من 
الوالئية  للش���������عبة  كلم���������ات 
الثقافي  المرك���������ز  ومدي���������رة 
إلى مداخالت علمية حول 
الصيام وحول القرآن الكريم 
، وت���������الوات م���������ن خاتمين 

األس���������اتذة  ومن  وخاتمات 
ونماذج من قارئات الوالية.
شهد الحفل ايضا االستمتاع 
أداها  إنش���������ادية  بوصالت 
نواديها  في  الجمعية  براعم 
وعرض  بالوالية،  المختلفة 
هادقة  ش���������عرية  مقطوعات 
فقد قي���������ل إن من الش���������عر 

لحكمة. 
البهيج  ه���������ذا  نهاية  وف���������ي 
الحفل ت���������م تكريم الخاتمين 
والخاتمات لكتاب اهلل تعالى 
األس���������اتذة  وتكريم  تعال���������ى 
والمحاضرين وافترق الجمع 
العمل في  على مواصل���������ة 
ن���������وادي الجمعي���������ة لتخريج 

عدد آخر مز الحفظة.

زوال يوم السبت 27 شعبان 
1442ه الموافق 10 أفريل 
2021م أحيت ش���������عبة والية 
تيسمس���������يلت بالمركز الثقافي 
اإلس���������المي حفال بهيجا بيوم 
العل���������م، وفي قاع���������ة المركز 
المركزي���������ة التي اكتظت عن 
آخره���������ا بمحب���������ي الجمعي���������ة 
وأولياء تالميذها بنواديها ابتدأ 
الحفل بت���������الوة عطرة آليات 
تالها  الحكي���������م  الذك���������ر  من 
ش���������بل من أشبال نادي عمر 
بن الخطاب رضي اهلل عنه 
سي بش���������ير عبد اللطيف ثم 
آثر منظمو الحفل أن ينش���������د 
نشيد الجمعية الوطني شعب 
نادي  براعم  مس���������لم  الجزائر 
أبي بك���������ر الصديق -رضي 
اهلل عن���������ه - ت���������ال ذلك كلمة 
للش���������يخ الدكتور بشير كاسل 
رئيس الش���������عبة الوالئية رحب 
فيه���������ا بالحضور وتناول فيها 
العلم وفضله  الحديث ع���������ن 
وتركيزها  وأدبياتها  والجمعية 
عل���������ى التربي���������ة والتعلي���������م ال 
س���������يما دور ون���������وادي تحفيظ 
الق���������رآن وع���������رّج عل���������ى ذكر 
حاطة  نوادي الشعبة تعريفا واإ
ثم  بنش���������اطاتها،  للحاضرين 
تناول الكلمة بعده األس���������تاذ 
ورجان���������ي اله���������واري رئي���������س 

اإلس���������المي  الثقافي  المركز 
رحب  حي���������ث  بتيسمس���������يلت 
بالجمعية  بالحضور وأش���������اد 
عموما وبش���������عبة الوالية على 
الخصوص مقدما كل العون 
وم���������ا يمكن الع���������ون به لها، 
تال ذلك أيضا كلمة للش���������يخ 
بس���������باس منص���������ور رئي���������س 
المجل���������س العلم���������ي بمديرية 
الش���������ؤون الدينية تحدث فيها 
عن العلم والتربية واإلصالح، 
ث���������م ابتدأت بع���������ض النوادي 
بالعروض وبعض األنشطة، 
حيث أسمع براعم نادي أبي 

بكر الصديق الحاضرين سورا 
من الق���������رآن الكريم وأحاديث 
نبوي���������ة وبع���������ض األذكار ثم 
أس���������مع كذلك براع���������م نادي 
عمر ب���������ن الخطاب -رضي 
اهلل عنه - الحاضرين أسماء 
اهلل الحس���������نى وأنشودة: آداب 
الحدي���������ث، وش���������ارك العرض 
كذلك نادي عثمان بن عفان 
رضي اهلل عن���������ه ب: العقيدة 
س���������ؤال وجواب وأيضا بحوار 
بي���������ن تلميذين، وختم العرض 
بقراءة ندية للقرآن الكريم من 
نادي  البصي���������رة من  التلميذة 

علي بن أبي طالب رضي اهلل 
عنه )خل���������ود(، وبعد ذلك بدأ 
توزيع الجوائز على األوائل ثم 
على جميع التالميذ المنتسبين 
المربيات  وعل���������ى  للجمعي���������ة 
واألساتذة المتطوعين وقدمت 
لهم ش���������هادات شكر وعرفان، 
وف���������ي خض���������م ذل���������ك قدمت 
ش���������عبة الوالية هدية الجمعية 
لمستش���������فيات الوالي���������ة ممثلة 
في حقائ���������ب مقدمة لمصلحة 
أم���������راض األوبئة )كوفيد 19 
عل���������ى وجه التحديد( اس���������تلم 
قطاع  ع���������ن  ممثل  الهدي���������ة 
الصحة، وقبل االختتام تناول 
التالميذ  أولي���������اء  أحد  الكلمة 
ش���������كر فيه���������ا القائمين على 
الش���������عبة بنواديه���������ا نيابة عن 
جمي���������ع األولياء، ثم ختم هذا 
الحفل البهي���������ج بمثل ما ابتدأ 
به آيات من كتاب اهلل الكريم 
تناول  بعد  الجميع  وانصرف 
الضيافة  وح���������ق  اإلكراميات 
الحفل  ه���������ذا  مثل  ش���������اكرين 
يبنى  أن  آملين  التش���������جيعي 
عليه خدمة لإلسالم والعربية 

ياكم والجزائر.آمين واإ
وقد تم تكري���������م البنت الكفيفة 
على  هداية  ياكر  )البصيرة( 
ما تبذله رغم ابتالئها بفقدان 

البصر. 

شعبة الشلف حتتفي بأهل القرآن يف شهر القرآن وذكرى يوم العلم

شعبة والية تيسمسيلت حتتفي بيوم العلم  

شعبة والية تلمسان حتيي ذكرى يوم العلم
نظم���������ت يوم الخميس 03 رمض���������ان 1442 الموافق ل 15 ابريل 
2021م الش���������عبة الوالئي���������ة لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
بتلمس���������ان بتنظيم تظاهرة بمناس���������بة يوم العلم بمؤسسة ابن خلدون 

بالتنسيق مع مديرية التربية بتلمسان .
افتتحت الجلس���������ة بكلمة الشيخ عبد اهلل غالم رئيس المكتب الوالئي 
للجمعية تحدث فيها عن مش���������روع الجمعية ال���������ذي قام على العلم 
وعن دورها في نشر الوعي الوطني، ثم تناول الكلمة بعده االستاذ 
المكل���������ف باإلعالم ليتحدث عن العل���������م والعلماء وعن دور جمعية 
العلماء في بناء مدارس العلم وعن تعلم المرأة ودورها في التضحية 
والف���������داء مذكرا ب���������دور بطالت من دار الحديث كالش���������هيدة مليحة 
حميدو والش���������هيدة عويشة الحاج س���������ليمان وعن خنساء الجزائر أم 
االخوة االربعة بن ش���������قرة التي قدمت اربعة شهداء ثالثة منهم من 
تالمذة دار الحديث ، ثم تفضل الشيخ المختار بن عامر ليتحدث 
عن احتفالية فرنس���������ا المئوية التي حركت مشاعر الجزائريين والتي 
كانت من أسباب تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعن 
دور الجمعية في نش���������ر الوعي الوطن���������ي وختم كالمه بقول االمام 
محمد البشير االبراهيمي رحمه اهلل: »إن فرنسا خرجت من أرضكم 
ولم تخرج من ألس���������نتكم« وختم اللقاء بكلمة توجيهية قدمها الشيخ 

المختار .
نسأل اهلل التوفيق والسداد للجمبع.

أ.محمد الهاشمي.

يف ذكـــرى يــوم العلـــم
بمناس���������بة حلول شهر رمضان المعظم وذكرى يوم العلم تنظم دار 
جسور معرضا للكتاب ببلدية الرغاية من 10 إلى 24 أفريل مقابل 

مسجد الفتح بمحاذاة متحف المجاهد وسط المدينة. 
تج���������دون جناحا خاصا بالش���������يخ ابن بادي���������س ، وبجمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين. 

 تنصيب شعبة نقاوس بوالية باتنة 

أش���������رف المكتب الوالئي لش���������عبة باتنة يوم الس���������بت الماضي على 
تنصيب شعبة بلدية نقاوس في حفل بهيج حضرته الوجوه الدعوية 
والتربوية والس���������لطات المحلية بالمنطقة بالمركز الثقافي عيس���������ى_

مرزوقي -رحمه اهلل - أحد رواد جمعية العلماء سابقا...
وقد حضر عن المكتب الوالئي كل من الرئيس األس���������تاذ عيس���������ى 
بوعكاز ومسؤول التنظيم األستاذ منصور أعراب والمكلف بالتربية 

األستاذ عبد الحميد مهدي..
كما تم تدشين النادي القرآني »لكحل دحمان« التابع للشعبة تأكيدا 
على محورية النشاط الرئيسي للجمعية المتمثل في التعليم التربوي 

والقرآني، وقد لقى تأسيس الشعبة ترحيبا كبيرا من أهل نقاوس..

شعبة حاسي الرمل ترافق املرأة املسلمة يف استقبال رمضان
قامت ش���������عبة حاس���������ي الرمل لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بوالية االغواط بمحاضرة للفرع النسوي للجمعية وللمدرسة القرآنية 
احم���������د بن مجغاية - رحم���������ه اهلل - بعنوان كي���������ف تحضر المرأة 
المسلمة لش���������هر رمضان المبارك وتم خالل هذه المحاضرة تكريم 
األمه���������ات الالئي ختمن كتاب اهلل وهن ثالث س���������يدات، وتم تكريم 
كذلك بعض النساء والطالبات المتفوقات في حفظ القرآن الكريم. 
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l اإلجابة الصحيحة 

l ترسل القسيمة عن 
طريق البريد  العادي 

للعنوان التالي:

مجعيـــــة العلمــــــاء 
 الـمسلمني اجلزائريني
  17 شارع محمد 
مربوش حسني داي 

اجلزائر العاصمة
ص.ب : 06  حسني داي
اجلزائر العاصمة -

الفائــــــــــزة  يف العدد 1052

حممد بركي)الـمدية(

مسابقـــة البصائر

مسابقـــة البصائر
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شـــــارك  وفــــز 
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األحــد:  06 - 12رمضان  1442، الـموافق لـ:  18 - 24 أفريل 2021م العدد:
نشاطات الُشعب1060

من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة مجورة بوالية بسكرة تنظم محلة تشجري
قامت األسبوع الماضي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة 
جمورة ببسكرة بحملة تشجير وتوزيع اشجار على بعض المؤسسات 
منها: القاعة متعددة النشاطات، ودار الشباب ، ومؤسسات تربوية 
متوس���������طات وابتدائيات بمنطق���������ة جمورة وبع���������ض مقابر المنطقة 
ومجموعة من المواطنين ، الش���������كر موصول لكل من س���������اهم من 
المجتمع المدني، والمتبرع باشجار الزينة مشتلة المستقبل بولفرايس 
باتنة .وال تزال المبادرة قائمة في إطار حمالت التش���������جير بمناسبة 

يوم الشجرة.

شعبة والية وهــران تنظم لقاء الدعاة
تس���������تعد شعبة وهران 
لتنظي����������م لقاء دعوي 
إيماني بمسّمى »لقاء 
تجتم���������ع  الدع���������اة« 
فيه أطي���������اف الدعوة 
للتباحث  واإلصالح 
في شؤون الدعوة إلى 
والنهوض  تعالى  اهلل 
الجزائري،  بالمجتمع 

وسيكون ذلك بحول اهلل في العشر األواخر من هذا الشهر الفضيل 
..

نسأل اهلل تعالى أن يوفق إلى الخير والعمل الصالح .
جدير بالذكر أن شعبة قسنطينة دأبت على مدار السنوات الماضية 
على عقد لقاء بنفس االس���������م )لقاء الدع���������اة( كانت تدعو إليه كّل 
األساتذة والدعاة واألئمة في فضاء إيماني أخوي للنقاش والمدارسة 
يعقب���������ه إفطار جماعي، وقد حضر أعض���������اء من المكتب الوطني 

بعض تلك اللقاءات. 
وتربمج نشاطات متنوعة

اجتمع في ي���������وم األحد11 أفريل2021 المكت���������ب الوالئي لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين »لجنة التنظيم« مع جانب من المكاتب 
البلدية للجمعية بوهران لمناقش���������ة أعمال الجمعية و الوقوف على 
أه���������م التحديات المقبلة ،أثمر اللقاء خطط عمل عملية ومش���������اريع 
نوعية ستكشفها األيام القادمة، وقد سبق هذا اللقاء مع الشعب لقاء 
آخر جمع رئيس الش���������عبة الدكتور مبارك برادعي ووفد من المكتب 
مع طلبة الجامعة المنتس���������بين للجمعية حيث اثبت طلبة الجمعية 
حرصهم على تفعيل نشاطها وخدمة رسالتها بما يعود بالنفع على 

األمة ودينها. 

شعبة حاسي الرمل ترافق املرأة املسلمة يف استقبال رمضان
حاس���������ي  ش���������عبة  قامت 
الرم���������ل لجمعية العلماء 
الجزائريين  المس���������لمين 
بوالية االغواط بمحاضرة 
للفرع النس���������وي للجمعية 
احمد  القرآنية  وللمدرسة 
بن مجغاية - رحمه اهلل 
- بعنوان كيف تحضر 
لشهر  المس���������لمة  المرأة 
وتم  المب���������ارك  رمضان 
المحاضرة  ه���������ذه  خالل 
تكري���������م األمهات الالئي 
ختمن كت���������اب اهلل وهن 
ثالث سيدات، وتم تكريم 
بعض النساء والطالبات 
ف���������ي حفظ  المتفوق���������ات 

القرآن الكريم. 

الحم���������د هلل تعالى على ت���������رادف آالئه 
حس���������انه،  ونعمائ���������ه، ومزي���������د فضله واإ
كرام���������ه، فقد منَّ اهلل  وتوال���������ي توفيقه واإ
العلماء  بش���������عبة جمعية  على إخوانكم 
مستغانم  بوالية  الجزائريين  المس���������لمين 
بفتح كبير، افتتاح خمس���������ة )05( نواٍد 
قرآنية جديدة في ظرف أس���������بوع واحد، 
لتضاف إلى أربع���������ة )04( نواد أخرى 
افتتحت شهر مارس الماضي، فالحمد 
هلل على تيس���������يره وجمي���������ل عطائه، ثم 
الشكر ألهل الفضل والبذل الذين وفقهم 
اهلل لتجارة رابحة وأعظم بها من تجارة، 
تعليم الناش���������ئة الذك���������ر الحكيم وصراط 
اهلل المس���������تقيم، وكل التقدير ألبناء هذه 
الجمعي���������ة المباركة الذين تعاهدوا على 
إع���������الء راية القرآن وصون هوية األمة 
ومرجعيتها، ولكل من ساهم من قريب 

أو بعيد في هذا الخير العظيم.
كانت البداية يوم الجمعة 19 ش���������عبان 
1442 المواف���������ق ل02 أفريل 2021م 
على الس���������اعة 11 صباح���������ا، حيث تم 
افتتاح نادي الفردوس ببلدية س���������يرات، 
وقد تكفل الرج���������ل الفاضل عبد القادر 
بلقمجي بمصاري���������ف كراء المحل لمدة 
سنة، واإلشراف على تعليم أبنائنا هناك 
الق���������رآن العظيم، رغم الحملة الش���������عواء 
التي شنها أحد أئمة بلدية سيرات على 
جمعية العلماء وأنشطتها، محرضا أهل 
المنطقة على عدم تس���������جيل أبنائهم في 
النادي الذي يس���������ر اهلل فتحه واإلقبال 

عليه، وال عزاء للمرجفين. 
وفي يوم السبت الموالي، حط المكتب 
الوالئ���������ي مع عدد من اإلخوة رؤس���������اء 
الشعب البلدية للجمعية، حطوا رحالهم 
بنادي اإلمام ورش للقرآن الكريم وعلومه 
لش���������عبة الجمعية ببلدية سيدي لخضر، 
وقد ش���������هدت احتفالية االفتتاح مشاركة 
ثلة من أئمة ومشايخ المنطقة بمشاركة 
والمحلية،  األمني���������ة  للس���������لطات  مقدرة 
وبحضور متميز للشيخ المقريء حامل 
اإلجازات، الش���������يخ فضي���������ل بلعظم من 
والية وهران، استجابة لدعوة كريمة من 
طالبه المجاز الشيخ عبد الحق بوغازي، 
عضو ش���������عبة الجمعية ببلدية س���������يدي 
لخضر والمش���������رف على ناديها القرآني 
الجديد، حيث ألقى الشيخ فضيل كلمة 
بالمناسبة، حيا فيها جهود العاملين في 
الحقل الدعوي والتعلي���������م القرآني، كما 
أثنى على مس���������اعي الجمعية المباركة 

والتي تمد يدها للجميع.
الثالثة كان���������ت ببلدية وادي  المحط���������ة 

الخير، حيث تم اعتماد نادي الش���������يخ 
محمد قاب���������ورة رحمه اهلل للتعليم القرآني 
ظهيرة يوم الثالثاء 23 شعبان 1442 
الموافق ل05 أفري���������ل 2021م، حيث 
باشر الش���������يخ عبابسة البش���������ير تعليم 
أبنائنا كت���������اب اهلل تعالى، وقد بلغ عدد 
التالميذ المس���������جلين ف���������ي النادي قرابة 
األربعي���������ن 40 تلميذا في األيام األولى 

لفتح التسجيالت بالنادي الجديد.
المحطة الرابعة كانت مميزة جدا، كيف 
ال وق���������د كانت بقرية بن���������ي ياحي، بلدة 
الشيخ خالد محمد -رحمه اهلل - عضو 
المكتب الوالئي للجمعي���������ة الذي فارقنا 
عل���������ى حين غرة قبل أي���������ام قليلة، وهو 
الذي كان حريص���������ا على افتتاح نادي 
الجمعية الجديد بش���������عبة بلدية الحسيان 
قبل ش���������هر رمضان، غير أن قدر اهلل 
س���������بق، فكانت مشيئته سبحانه وتعالى 
أن يفتت���������ح النادي مغ���������رب يوم الجمعة 
أفري���������ل   09 1442ه/  ش���������عبان   26
2021م، فيحض���������ر األهل واألحباب، 
ويغيب عنه من كان يس���������أل عن مدى 
تقدم أش���������غاله كلما أفاق من غيبوبته، 
وهو ف���������ي أيام���������ه األخيرة بمستش���������فى 
وهران، فكان حفل افتتاح نادي الشيخ 
سي امحمد بن يمينة فرصة الستذكار 
مناقب الش���������يخ خالد، وتجديد العهد له 
بأن مش���������روع الجيل القرآن���������ي الموعود 
ل���������ن يتعثر بإذن اهلل تعال���������ى، وأنك إن 
غبت جسدا عن بني ياحي، فإن أهلك 
خوانك وتالمذتك ومحبيك كلهم عزم  واإ

أن يبلغ مشروعك مداه. 
عرف حفل افتتاح نادي شعبة الحسيان 

الجدي���������د حضورا كبيرا أله���������ل المنطقة 
وبمش���������اركة وفد عن السلطات المحلية 
يتقدمه رئيس البلدي���������ة، وقد غّص بهم 
الن���������ادي الذي تتجاوز مس���������احته  بهو 
150 مترا مربعا، كما شهد الحفل كلمة 
للش���������يخ قدور قرناش عض���������و المكتب 
الوطن���������ي للجمعية عبر الهاتف، بعدما 
أقعده مرض والده -شفاه اهلل وعافاه - 
عن الحض���������ور، بثت لإلخوة الحضور 
على المباش���������ر، فالشكر الجزيل ألهل 
بني ياحي على حفاوة االستقبال وكرم 
الضياف���������ة، ولجميع اإلخ���������وة الذين لبوا 
دعوة إخوانهم ف���������ي الجمعية من داخل 
والي���������ة مس���������تغانم وخارجه���������ا، ونخص 
بالذكر إخواننا في ش���������عبة والية غليزان 
الذين تحملوا عناء الس���������فر ولبوا دعوة 
إخوانه���������م، إكراما لش���������يخنا الحاج خالد 
محمد، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه 

فسيح جناته. 
لتكون خاتمة هذا األسبوع مسكا، حيث 
نزل اإلخ���������وة ممثلو المكت���������ب الوالئي 
للجمعي���������ة صبيحة هذا الس���������بت بقرية 
الخدايشية، الفتتاح النادي الثاني لشعبة 
بلدية عين ادلس والخامس هذا األسبوع 
للشعبة الوالئية، والذي حمل اسم الشيخ 
عباس الش���������ارف -رحمه اهلل - فهنيئا 
ألهلنا في قرية الخدايش���������ية هذا الفتح 
المبارك، وهنيئا لمستغانم هذه الصروح 
القرآنية التي نسعى ألن تكون منارات 
علمية وتربوية يش���������ع نورها على واليتنا 
وعلى أمتنا جمعاء، فجزى اهلل العاملين 
خيرا، وبارك اهلل في أموال المحسنين، 

والحمد هلل رب العالمين. 

شعبة والية مستغامن تفتتح مخسة )5(نواٍد قرآنية جديدة يف أسبوع واحد 

رّخص���������ت  أن  بع���������د 
الدينية  الشؤون  وزارة 
واالوقاف بإقامة صالة 
التراويح ه���������ذا العام، 
جمعية  شعبة  بادرت 
العلم���������اء المس���������لمين 
الجزائريي���������ن بإقام���������ة 
هذه الش���������عيرة الدينية 
الشيخ  نادي  بمصلى 
ببلدية  العقبي  الطيب 
حجاج على ش���������اطئ 

النادي  ه���������ذا  البحر، 
مدرس���������ة  يضم  الذي 
ومصل���������ى،  قرآني���������ة 
هبة أحد المحس���������نين 
م���������ن مجاهدي حرب 
الجزائرية  التحري���������ر 
وأحد تالمذة الش���������يخ 
العقب���������ي،  الطي���������ب 
وق���������د أفضى إلى ربه 
تغمده  الع���������ام  ه���������ذا 
رحمته،  بواس���������ع  اهلل 

النادي  ه���������ذا  وللعلم 
صار مركز إش���������عاع 
علمي بما يقدمه من 
أنشطة علمية دعوية 
عل���������ى م���������دار العام، 
واحتضان���������ه للعدي���������د 
من اللقاءات الجهوية 
وق���������د  للجمعي���������ة، 
استحسن السكان هذه 
المبادرة لبعد المسجد 

عنهم. 

شعبة والية مستغامن تقيم صالة الرتاويح بنادي الشيخ الطيب العقيب

شعبة عني وملان تنظم حماضرة حول أعمال القلوب يف رمضان
في محاضرة ايمانية مميزة نش���������طتها، األس���������تاذة بثينة مقديش االسبوع الماضي بالمركز الثقافي االسالمي - عين ولمان - 
استعدادا لشهر رمضان حيث شرحت االستاذة تفصيالأعمال القلوب الواجب تنظيفها الستقبال رمضان، بقلوب سليمة تليق 
بعظمة هذا الشهر المبارك ولخصتها في ست اعمال وهي: االخالص والتقوئ والصبر والخوف والرجاء والمحبة، وصالت 
وجالت بنا في رحلة تنظيف وضبط القلب بهذه الصفات حتى تصفو وتتعلق باهلل وتطرقت الى دواء القلب في خمس وهي: 
قراءة القرآن الكريم وتدبره وخالء البطن وقيام الليل والتضرع بالدعاء عند السحر ومجالسة الصالحين وضرورة الثبات على 

التداوي بها، داعية المولى عز وجل ان يتقبل منا رمضان ويرفع عنا الوباء ويقينا من الفتن ما ظهر منها وبطن. 
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وقفُت بالباِب في أحداقَي الخَجُل
وِكدُت أطُرُق لكْن ردَّني الوَجُل  

َرْت خطوتي حينا وأدَرَكني تَسمَّ
صوٌت من القلب: َأْقِدْم أيها الرُجُل  

فقلُت كيَف، وقد جافيُتُه زمنا
وغرَّني عنُه طيُش النْفِس والعَجُل؟  

قال اْطُرِق الباَب واألحداُق دامعٌة
ُأْطُرْق، فإنك ال تدري متى األجُل  

َطَرْقُتُه. أْطَرَقْت روحي، وقلُت لُه:
أنَت الكريُم، لقد أودى بَي الخَجُل  

هل َتْقَبُل الُحبَّ مني، والُقدوَم على
نبِع الجماِل، فإني بالهوى َثِمُل  

ولم ُتَطوِّْح بَي األهواُء عن َحَرٍم
َيظلُّ شوقي إليِه الدهَر َيعَتِمُل  

وأنَت تعلُم عن صبري هشاشَتُه
وأنني برداِء الفقِر أشتِمُل  

أتيُت باَبَك محموال على خجلي
ولسُت غيَر احتماِل الوصِل أحتِمُل  

قال: افتِح الباَب، إني ال أردُّ هوًى
ألقى، وأقبَل، في أطوائِه األمُل  

أقِبْل، فساحاُت عفوي ال حدوَد لها
ولي من الحبِّ بحٌر لأُللى َغَفلوا  

ثم استحرَّ لهيُب الوجِد في دِمهْم
فَأقَبلوا واألسى تندى بِه الُمَقُل  

َفَتحُتُه، ُأْجَهشْت روحي ُمحلِّقًة
في باحِة الوصِل، فاَض الِبْشُر والَجَذُل  

وقلُت: يا ربِّ إني ال سماَء َترى
روحي سوى ما يراُه البحُر والجبُل  

هْب لي إذًا من صفاِء القوِم رفرفًة
أقتاُت منها، ووصاًل مثلما وَصُلوا  

وال تُحْل بين قلبي والسماِء إذا 
هّبْت عليَّ ُمروُج األرِض تبتِهُل  

14  أبريل 2021

الوقــــوف بباِبــــه
حكى الحارُث بُن هّماٍم قال: بَلغني 
أّن أبا زيٍد حيَن ناهَز الَقْبَضَة. وابَتزُّه 
الّنْهَض���������َة. أحضَر ابَنُه.  قيُد الهَرِم 
بْعَدما اْس���������َتجاَش ِذهَنُه. وقال لُه: يا 
ُبنّي إنُه قد دَنا ارِتحالي مَن الِفناء. 
واكِتحالي بِمرَوِد الَفناء. وأنَت بحْمِد 
اهلِل ول���������يُّ عْهدي. وكْب���������ُش الَكتيَبِة 
الّساسانّية مْن بْعدي. ومثُلَك ال ُتقرَُع 
لُه الَعصا. وال ُيَنبَُّه بَطْرِق الحَصى. 
ولِك���������ْن قد ُنِدَب إلى اإلْذكاِر. وُجِعَل 
ني ُأوصيَك بما  صْيَق���������ًا لألفكاِر. واإ
لْم يوِص بِه ش���������يٌث األْنب���������اَط. وال 
يْعقوُب األْس���������باَط. فاحَفْظ وصّيتي. 
وجاِن���������ْب مْعِصيتي. واْح���������ُذ ِمثالي. 
واْفَقْه أْمثالي. فإّنَك إِن اسَترش���������ْدَت 
بُنْصحي. واس���������َتْصَبْحَت بُصْبحي. 
ْن  ُدخاُنَك. واإ أْمرََع خاُنَك. وارتَف���������َع 
تناَس���������ْيَت ُسورَتي. ونبْذَت َمشورَتي. 
َق���������ّل رم���������اُد أثافي���������َك. وزَِه���������َد أهُلَك 
ورْهُطَك فيَك. يا ُبن���������ّي إني جرّْبُت 
وبلَ���������ْوُت تصاريَف  األموِر.  حقاِئَق 
الّده���������وِر. فرأْيُت المرَْء بَنَش���������ِبِه. ال 
بَنَس���������ِبِه. والفْح���������َص عن مكَس���������ِبِه. 
ال عْن حَس���������ِبِه. وُكنُت سِمْعُت أّن 
الَمعاِيَش إمارٌَة. وتج���������ارٌَة. وِزراَعٌة. 
وصناَعٌة. فماَرْس���������ُت ه���������ِذِه األْرَبَع. 
ألنُظَر أّيها أوفُق وأنَفُع. فما أْحَمْدُت 
منها معيَش���������ًة. وال اس���������ترَْغْدُت فيها 
ِعيَشًة. أما فَرُص الوالياِت. وُخَلُس 
األْحاِم.  فكأْضغ���������اِث  اإلم���������اراِت. 
والَفْيِء الُمنَتِس���������ِخ بالّظاِم. وناهيَك 
ُغّصًة بَم���������رارَِة الِفطاِم. وأما بضاِئُع 
الّتج���������اراِت. فُعْرَض���������ٌة للُمخاَطراِت. 
وُطعَم���������ٌة للغ���������اراِت. وما أش���������َبَهها 
اّتخاُذ  وأم���������ا  الّطّياراِت.  بالّطي���������وِر 
ي���������اِع. والّتص���������ّدي ل���������ازِدراِع.  الضِّ
فمْنَهَك���������ٌة لألْعراِض. وُقي���������وٌد عاِئَقٌة 
ع���������ِن االْرِتكاِض. وقّلم���������ا َخا ربُّها 
ع���������ْن إْذالٍل. أو ُرِزَق َروُْح ب���������اٍل. 
وأما ِحَرُف أولي الصناعاِت. فغْيُر 
فاِضلَ���������ٍة ع���������ِن األْق���������واِت. وال ناِفَقٍة 
ف���������ي َجمي���������ِع األْوق���������اِت. وُمعَظُمها 
مْعصوٌب بَش���������بيَبِة الَحي���������اِة. ولْم أَر 
ما هَو باِرُد الَمغَن���������ِم. َلذيُذ المطَعِم. 

وافي الَمْكَسِب. صافي الَمشَرِب. إال 
الِحرَفَة التي وضَع ساسُن أساَسها. 
ونوَّع أْجناَسها. وأْضَرَم في الخاِفَقْيِن 
َمنارَها.  لَبني َغْبراَء  نارَها. وأوَضَح 
واختْرُت  ُمْعِلمًا.  وقاِئَعها  فَش���������ِهْدُت 
ِسيماها لي ِميَسمًا. إْذ كاَنِت الَمْتَجَر 
ال���������ذي ال َيبوُر. والمنَه���������َل الذي ال 
يغوُر. والِمْصباَح الذي يْعش���������و إَلْيِه 
الُجمهوُر. ويس���������تْصِبُح ب���������ِه الُعْمُي 
والع���������وُر. وكاَن أهُلها أَع���������ّز َقبيٍل. 
وأسَعَد جيٍل. ال َيرَْهُقُهْم مسُّ حْيٍف. 
وال ُيقِلُقُهْم َسلُّ س���������ْيٍف. وال يْخَشْوَن 
ُحَمَة الِس���������ٍع. وال َيدين���������وُن لداٍن وال 
شاِسٍع. وال يرَْهبوَن مّمْن بَرَق ورَعَد. 
وال يحِفل���������وَن بَمْن قاَم وقَعَد. أندَيُتُهْم 
منزَّهٌة. وُقلوُبُه���������ْم مرّفَهٌة. وُطَعُمُهْم 
لَ���������ٌة. وأوقاُتُهْم مَحّجلَ���������ٌة. أْينما  ُمعجَّ
انخَرطوا.  لَقطوا. وحيُثما  س���������َقطوا. 
خَرط���������وا. ال يّتخ���������ذوَن أْوطانًا. وال 
يّتق���������وَن ُس���������لطانًا. وال يْمتازوَن عّما 
تْغدو ِخماص���������ًا. وَتروُح ِبطانًا. فقاَل 
لُه ابُنُه: يا أَبِت لقْد صَدْقَت. في ما 
نَطْقَت. ولكّن���������ك رَتْقَت. وما فَتْقَت. 
فبّيْن لي كي���������َف أقَتِطُف. ومْن أيَن 
ت���������ؤَكُل الكِتُف؟ فقال: ي���������ا ُبنّي إّن 
باُبها. والّنشاَط ِجلباُبها.  االرِتكاَض 
والِفطَنَة ِمصباُحها. والِقَحَة ساُحها. 
فُكْن أْجَوَل مْن ُقطُرٍب. وأسرى من 
ُجنُدٍب. وأنَش���������َط من َظْب���������ٍي ُمقِمٍر. 
���������ٍر. واْقَدْح  وأس���������َلَط من ِذْئٍب متنمِّ
زَْنَد جّدَك بِجّدَك. واْقرَْع باَب رْعِيَك 
بسْعِيَك. وُجْب ُكّل فّج. وِلْج كّل ُلّج. 
وانَتِجْع كّل رْوض. وأْلِق دْلَوَك إلى 
ُكّل حْوٍض. وال تْس���������أِم الّطَلَب. وال 
تَمّل الدَأَب. فق���������ْد كاَن مكتوبًا على 
َعصا شْيِخنا ساس���������اَن: مْن طلَب. 
ّياَك  جل���������َب. ومْن ج���������اَل. ن���������اَل. واإ
والكسَل فإنُه ُعنواُن الّنحوِس. وَلبوُس 
َذوي البوِس. وِمفتاُح الَمترََبِة. وِلقاُح 
الَمتَعَبِة. وش���������يَمُة العَج���������زَِة الجَهَلِة. 
وِشنِش���������َنُة الُوَكَلِة التَُّكَلِة. وما اْشتاَر 
العَس���������َل. مِن اْختاَر الكسَل. وال مأل 
الرّاحَة. مِن استْوطأ الرّاحَة. وعلْيَك 
رْغاِم. فإّن  باإلْقداِم. ول���������ْو على الضِّ

َج���������راءَة الَجن���������اِن. ُتنِطُق الّلس���������اَن. 
وُتطِلُق الِعناَن. وبها ُتدَرُك الُحظوَُة. 
وُتمَلُك الّثروُة. كما أّن الخَوَر ِصْنُو 
الكَسِل. وس���������َبُب الفَش���������ِل. وَمْبطأٌة 
للعَم���������ِل. وَمْخَيَب���������ٌة لألَم���������ِل. ولهذا 
قيَل في المثِل: مْن جَس���������َر. أيَسَر. 
ومْن ه���������اَب. خاَب. ثّم اْبُرْز يا ُبنّي 
في بكوِر أبي زاِج���������ٍر. وَجراءِة أبي 
الحارِث. وَحزاَمِة أبي ُقرَّة. وخْتِل أبي 
َجْعَدَة. وِحْرِص أبي ُعقَبَة. ونش���������اِط 
أبي وّثاٍب. ومْك���������ِر أبي الُحَصيِن. 
وصْب���������ِر أبي أّي���������وَب. وتَلّطِف أبي 
غْزواَن. وتل���������ّوِن أبي َبراِقَش. وحيَلِة 
وُلطِف  عْم���������ٍرو.  وَده���������اء  َقصيٍر. 
الّشْعبّي. واحِتماِل األحَنِف. وِفطَنِة 
إياٍس. وَمجان���������ِة أبي ُنواٍس. وطَمِع 
أش���������َعَب. وعاِرَض���������ِة أب���������ي الَعياء. 
واخلُ���������ْب بص���������وِْغ الّلس���������اِن. واخدْع 
بِس���������حِر الَبياِن. واْرَتِد الس���������وَق قبَل 
الَجَلِب. وامَتِر الّضرَْع قبَل الحَلِب. 
وساِئِل الُركباَن قبَل الُمنتَجِع. ودّمْث 
لَجنِب���������َك قبَل الُمضَطَجِع. واش���������َحْذ 
نظَرَك  وأنِع���������ْم  للِعياَفِة.  بصيرََت���������َك 
للِقياَف���������ِة. فإّن مْن صَدَق توّس���������ُمُه. 
طاَل تبّسُمُه. ومْن أخطأْت ِفراَسُتُه. 
أبطأْت َفريَسُتُه. وُكْن يا ُبنّي َخفيَف 
ال���������َكّل. َقليَل الّدّل. راِغبًا عِن الَعّل. 
قاِنعًا مَن الَوبِل بالّطّل. وعّظْم وقَع 
الَحقيِر. واشُكْر على الّنقيِر. وال تقَنْط 
عنَد الّرّد. وال تسَتبِعْد رْشَح الّصْلِد. 
وال تْي���������أْس مْن َروِح اهلِل إنُه ال يْيأُس 
م���������ْن َروِح اهلِل إال الق���������ْوُم الكاِفروَن. 
ذا ُخّيرَت بي���������َن َذرٍّة مْنقوَدٍة. وُدرٍّة  واإ
مْوع���������وَدٍة. فِمْل إلى لّنْق���������ِد. وفّضِل 
اليوَم على الغِد. فإّن للتأخيِر آفاٍت. 
ُمَعقِّباٍت.  وللِعداِت  بَدواٍت.  وللَعزاِئِم 
وبْيَنه���������ا وبيَن الّنج���������اِز عَقباٌت وأّي 
عَقباٍت. وعلْيَك بَصْبِر أولي العْزِم. 
ورِْف���������ِق َذوي الح���������ْزِم. وجاِنْب ُخْرَق 
الُمش���������َتّط. وتخّلْق بالُخْلِق الّس���������ْبِط. 
وقّي���������ِد الّدرَْهَم بالرّْبِط. وُش���������ِب الَبْذِل 
بالّضْب���������ِط. وال تْجَعْل ي���������َدَك مْغلوَلًة 
إلى ُعنِقَك وال َتبُس���������ْطها كّل البْسِط. 
ومتى َنبا بَك بَلٌد. أو ناَبَك فيِه كَمٌد. 

فُبّت منُه أمَلَك. واْسرَْح منُه جَمَلَك. 
فخْيُر الِباِد ما جّمَلَك. وال تسَتْثِقَلّن 
الّرحَلَة. وال تْكرَهّن الُنقَلَة. فإّن أْعاَم 
أْجَمعوا  َعشيرَِتنا.  وأشياَخ  َشريَعِتنا. 
عل���������ى أّن الحرَكَة بَرك���������ٌة. والّطراوََة 
ُس���������فَتَجٌة. وَزَرْوا عل���������ى مْن زَعَم أّن 
الُغرَبَة. ُكرَبٌة. والُنقَلَة. ُمثَلٌة. وقالوا: 
هي َتِعّلُة مِن اقتَنَع بالّرذيلِة. ورِضَي 
ذا أْزَمْعَت  بالحَشِف وسوء الِكيَلِة. واإ
على االْغِتراِب. وأْعَدْدَت لُه الَعصا 
الُمس���������ِعَد.  الرّفيَق  فتخّيِر  والِجراَب. 
مْن قْبِل أن ُتصِعَد. فإّن الجاَر. قبَل 

الّداِر. والرّفيَق. قبَل الّطريِق:
ُخْذهـا إلـْيَك وصـّيًة 

لْم يوِصها قْبلـي أَحـْد  
َغرّاَء حـاوَيًة ُخـــال 

صاِت الَمعاني والزَُّبـْد  
نّقْحُتها تـْنـقـيَح مـْن 

َمَحَض الّنصيحَة واجَتهْد  
فاْعَمْل بما مـّثـْلـُتـُه 

عَمَل الّلبيِب أخي الرََّشْد  
حتى يقـوَل الـنـاُس هـ 

ذا الّشبُل مْن ذاَك األَسْد  
ث���������ّم ق���������ال: يا ُبن���������ّي ق���������د أْوصيُت. 
واس���������تْقَصْيُت. فإِن اقَتَدْي���������َت فوَاهًا 
ِن اعَتدْي���������َت فآهًا منَك! واهلُل  لَك. واإ
َخليَفتي علْيَ:. وأْرجو أْن ال ُتْخِلَف 
ظّني فيَك. فقاَل لُه ابُنُه: يا أَبِت ال 
ُوِضَع عْرُشَك. وال رُِفَع نْعُشَك. فلَقْد 
قلَت َس���������َددًا. وعّلْمَت رَشدًا. ونَحْلَت 
م���������ا لْم يْنَحْل واِلٌد وَلدًا. وَلِئْن ُأْمِهْلُت 
بْع���������َدَك. ال ُذْقُت فْق���������َدَك. فألتأّدَبّن 
بآداِبَك الصاِلح���������ِة. وألْقَتِدَيّن بآثاِرَك 
الواِضَح���������ِة. حتى ُيقال: ما أْش���������َبَه 
الليلَة بالباِرَح���������ِة. والغاِديَة بالرّاِئَحِة. 
فاْهتّز أبو زْيٍد لَجواِبِه وابتَسَم. وقال: 
مْن أشَبَه أباُه َفما ظَلَم. قاَل الحارُث 
بُن هّماٍم: فُأخِبْرُت أّن َبني ساساَن. 
حيَن َسِمعوا َهذي الَوصايا الِحساَن. 
ُلْقماَن.  فّضلوه���������ا عل���������ى َوصاي���������ا 
وحِفظوها كما ُتحَفُظ أّم الُقرْآِن. حتى 
إّنُه���������ْم َلَيرْوَنها إل���������ى اآلَن. أْولى ما 
لّقنوُه الّصبياَن. وأنَفَع لُهْم مْن ِنحَلِة 

الِعقياِن.

املقامــــــة الساسانيــــة
يف مدح احلركة والنشاط

مقامات

المبالغ���������ة تعني التنصي���������ص على كثرة إن 
المعنى كم���������ًا وكيفًا وه���������ي متفاوتة في 
إف���������ادة الكثرة، وقد قالوا زي���������ادة البناء تدل على 
زيادة المعنى، فه���������ل تكمن المبالغة في الزيادة 
ولم���������اذا اختلفت صي���������غ المبالغة ولم تأت على 

بناء واحد؟
قال أبو هال العس���������كري: »فأما في لغة واحدة 
فمح���������ال أن يختل���������ف اللفظ���������ان والمعنى واحد 
كم���������ا ظن كثير من النحويي���������ن واللغويين وقال 
المحققون من أهل العربية ال يجوز أن يختلف 
الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد قالوا فإذا 
كان الرجل عدة للش���������يء قي���������ل فيه مفعل مثل 
ذا كان قويًا على الفعل قيل  مرحم ومح���������رب واإ
ذا فعل الفعل وقتًا  فعول مثل صبور وشكور واإ
ذا كان  بعد وقت قيل فعال مثل عام وصبار واإ
ذلك عادة ل���������ه قيل مفعال مثل معوان ومعطاء 
ومه���������داء ومن ال يتحقق المعاني يظن أن ذلك 
كله يفيد المبالغة فق���������ط وليس األمر كذلك بل 
هي م���������ع إفادتها المبالغة تفي���������د المعاني التي 

ذكرناها«.
اختلفت الصيغ وتنوعت لتؤدي معاني مختلفة 
ن اتفقت جميعًا ف���������ي المبالغة، فمعنى فعال  واإ
يختلف عن فعول ف���������ي المبالغة ألن فّعااًل في 
األصل لصاحب الصيغة ألن العرب تنس���������ب 
إلى الح���������رف والصنعة بصيغ���������ة فّعال كالفراء 

والنساج والنجار .
جاء في المخصص: »والباب فيما كان صنعة 
ومعالجة أن يجيء على فّعال ألن فّعااًل لتكثير 
الفعل وصاحب الصنعة مداوم لصنعته فجعل 
له البناء الدال عل���������ى التكثير كالبزاز والعطار 

وغير ذلك مما ال يحصى كثره«.
فصيغة »فعال« ت���������دل على الحرفة والصناعة 
ثم نقل���������ت إلى المبالغة في الحدث فكأنه حرف 
للمداومة عليه والمعاناة فيه واس���������تمرار المزاولة 
والتجدي���������د فيه كقولك هو كذاب وضراب وقتال 

.
أما فعول فمنقول من أس���������ماء الذوات، فإن اسم 
الش���������يء الذي يفعل به يك���������ون على« فعول« 
كالوضوء والوقود والس���������حور والغسول والبخور 
فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به والوقود هو 
ما توقد به النار والس���������حور لما يتسحر به وكذا 
الفطور لما يفطر عليه والغس���������ول ما يغسل به 

والسجور ما يسجر به التنور.
قال س���������يبويه: »وس���������معنا من العرب من يقول 
وقدت النار َوُقودًا عاليًا وقبله قبواًل والوقود أكثر 

والوقود الحطب«.
وكذل���������ك مفعل ومفعال ف���������ي الداللة على اآللة 
وهما اس���������تعيرا للمبالغ���������ة، ألن األصل في  » 

مفعل« أن يكون لآللة نحو مبرد ومسن .
ق���������ال الراغ���������ب: »ورجل ِمْح���������َرب كأنه آلة في 

الحرب«.
وفاعول أيضًا منقول وليس أصًا في المبالغة 
وهو مستعار من اسم اآللة كالساطور والناعور 

والناقور .
أما فعيل فمنقول من الصفة المش���������بهة لداللتها 
على الثبوت فيما هو خلقه أو بمنزلتها كطويل 
وقصير وفقيه وخطيب، »وهو في المبالغة يدل 
على معاناة األمر وتك���������راره حتى أصبح كأنه 
خلق���������ه في صاحبه وطبيع���������ة فيه كعليم أي هو 
لكثرة نظره في العل���������م وتبحره فيه أصبح العلم 

سجية ثابتة في صاحبه كالطبيعة فيه«.
نما  فصيغ المبالغة إذن ليس���������ت أصيلة فيها واإ
نما تنوعت  نقل���������ت أو حولت إليجاد المبالغة، واإ
ألن المبالغ���������ة ف���������ي الحوث ليس عل���������ى وتيرة 

واحدة.
قال ابن جني: »واآلخر المبالغة وذلك أنك في 
المبالغ���������ة ال بد أن تت���������رك موضعًا إلى موضع 
ما جنس���������ًا إلى جنس فاللفظ  إما لفظًا إلى لفظ واإ
كقولكم عراض فهذا قد تركت فيه لفظ عريض 
فعراض إذًا أبلغ من عريض وكذلك رجل ُحّسان 
ووّض���������اء فهو أبلغ من قولك َحَس���������ن وَوِضيء 
وك���������رّام أبلغ من كريم ألن كريمًا على َكُرم وهو 
الباب وُكرّام خارج عنه فهذا أش���������د مبالغة من 

كريم«.
وقد يزاد في صيغ المبالغة لتأكيدها نحو عامة 

ونسابة، وفي الفرق بين عام وعامة قال أبو 
هال العسكري: »إن الصفة بعام صفة مبالغة 
ن  وكذل���������ك كل ما كان على فع���������ال وعامة واإ
كان للمبالغة فإن معن���������اه ومعنى دخول الهاء 
في���������ه أن يقوم مقام جماعة علماء فدخلت الهاء 
في���������ه لتأنيث الجماعة التي هي في معناه ولهذا 
يقال اهلل عام وال يقال له عامة كما يقال أنه 
يقوم مقام جماعة علماء... والداهية من أسماء 
الفاعلي���������ن الجارية على الفعل يقال دهى يدهي 
فهو داه، ولألنثى داهية ثم يلحقها التأنيث على 
ما يراد به المبالغة فيس���������توي فيه الذكر واألنثى 

مثل الراوية«.
وما كان على وزن »فاعلة« من أسماء الحشر 
كالقارعة والطام���������ة والصاخة تدل على العموم 
والش���������مول والش���������دة والمبالغة والقهر فالقارعة 
ليست لكل ما يقرع يسمى قارعة وكذلك الطامة 
والصاخ���������ة والحاقة، بل تطل���������ق على الحدث 
العام المستطير الشديد القاهر الذي بلغ الغاية 

والنهاية في الشدة والقهر .
أما راوية وعارفة ونازلة وطاغية فللمبالغة لمن 
أصبح الحدث فيه عامًا مشهورًا أو بلغ النهاية 
ف���������ي االتصاف به ؛ فقد تحول الحدث فيه إلى 
ذات الموص���������وف واختفى فيه دليل ذلك تحول 
الصفة إلى اسم غير عاقل للداللة على التناهي 

فيه وبلوغ الغاية.

املبالغـــــة يف الصفـــــة

القصيد

احلريري

فقه اللغة

أ.د. عبد امللك بومنجل
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مبشاركة أربعة وعشرين متسابقا من اجلنسني 
سيتنافسون طيلة أيام الشهر الفضيل يف ظل 

نظام تقييمي جديد حيافظ على التشويق 
والتحدي إىل آخر برايم يف الربنامج، جريدة 

البصائر ستتابع خمتلف حيثات املسابقة اليت 
عرفت دخول مثانية متسابقني املنافسة سهرة 

اجلمعة املاضي يف انتظار بقية السهرات القرآنية 
يف األسابيع القادمة.

ــتحدثنا  ــرآن الكريم: “اس ــر قناة الق ــؤاد عميور مدي ف
نظاما جديدا للمسابقة“ 

قال مدير قن���������اة القرآن الكريم 
األس���������تاذ ف���������ؤاد عمي���������ور في 
البصائر“   “لجري���������دة  تصريح 
بأنه ج���������د فخ���������ور كونه أول 
من أش���������رف على إخراج هذا 
البرنامج ف���������ي طبعاته األولى 
فرسان  تس���������مى  كانت  والتي 
الق���������رآن، والذي لقي استحس���������ان الجميع داخل 
الجزائ���������ر وخارجه���������ا وتحص���������ل البرنامج وقتها 
عل���������ى الميدالية الذهبية ف���������ي مهرجان القاهرة، 
ونجاح هذا البرنامج كونه أعطى حقيقة المسلم 
الحافظ لكتاب اهلل، هذا المس���������لم المتغني بكالم 
اهلل س���������بحانه وتعالى والمرتل للقرآن ترتيال عذبا 
جميال، وأض���������اف قائال بأن برنامج “فرس���������ان 
القرآن“ الذي حمل اس���������م “تاج القرآن“ فيما بعد 
هو تاج يرف���������ع رؤوس كل هؤالء المش���������اركين 
والمتس���������ابقين من أجل التتويج ب���������ه، وها نحن 
في الطبعة العاش���������رة تحت هذا المسمى الجديد 
والتي تكاد تكون كس���������ابقاتها، غير أن ما يميز 
هذه الطبعة هو الفضاء الجديد للمسابقة بقصر 
المؤتم���������رات عبد اللطيف رح���������ال، هذا المكان 
الفسيح الجميل الذي يليق بأهل القرآن وبسمعة 
الجزائر، وكش���������ف مدير قناة القرآن الكريم بأن 
المؤسس���������ة العمومية للتلفزيون الجزائري وعلى 
رأس���������ها المدير العام أحم���������د بن صبان رصدت 
كل االمكاني���������ات المادية واللوجيس���������تية إلنجاح 
هذا العرس التنافس���������ي في رحاب القرآن الكريم، 
وحافظت على قيمة الجوائز المادية ألصحاب 
المراتب األولى، كما س���������يبث البرنامج مباش���������رة 
على قناة القرآن الكريم والقناة السادس���������ة، على 
أن يعاد الحقا في بعض قنوات مجمع التلفزيون 

الجزائري.
وما يميز هذه الطبعة هو نظام المسابقة الجديد 
حيث س���������يبقى على روح المنافس���������ة إلى غاية 
البرايم األخير في نهاية الشهر الفضيل، حيث 
تم تقسيم المتس���������ابقين إلى أربعة فرق كل فريق 
يضم ثالثة ذكور وثالثة إناث يش���������رف عليهم 
مدرب مختص في علوم القران وتجويده، بغية 
خلق أجواء تنافسية حماس���������ية وتحفيزية أكبر، 
ومن���������ح اللقب “لق���������ب تاج الق���������رآن الكريم“ لمن 

يستحقه.

ــرآن الكريم: “ كل  ــاج الق ــب مدير معهد ت ــزة بلعاي مح
الظروف مواتية إلجناح الطبعة العاشرة“  

وذكر األس���������تاذ حمزة بلعايب 
أن طبعة هذا الموس���������م حافلة 
التصفيات  بالجديد من خالل 
األولية التي تمت عن طريق 
بواسطة  الفيديوهات  اس���������تالم 
“الفايب���������ر“، وحدد فيها س���������ن 
المشاركة بين 18 سنة و35 

س���������نة ليتم في األخير اختيار 24 مشاركا من 
الجنس���������ين، ودخولهم لمعهد تاج القرآن الكريم 
في طبعته العاش���������رة، هذا المعهد الذي يعد فترة 
تاريخية للق���������ارئ حيث نعمل على تخريج قارئ 
نتوس���������م فيه المرجعية والهوية، واعتمدنا نظاما 
جدي���������دا للتكوين والتأطير وحتى التقييم س���������واء 

على من طرف لجنة التحكيم أو نقطة 
المعهد وتصويت الجمهور عبر صفحة 
التلفزي���������ون الجزائ���������ري، وأضاف مدير 
معهد تاج القران الكريم بأن ما يمز هذه 
الطبعة هو التغيير ف���������ي المحتوى وما 
ترمي إليه اللجنة المنظمة من محاولة 
لرسم ملمح معين للقارئ الجزائري الذي 
يعول علي���������ه في مختلف المنافس���������ات 
والمحطات الدولية، وأضاف بأن معهد 
تاج القرآن الكريم س���������طر برنامجا ثريا 
للمش���������اركين في هذه الطبعة من خالل 
زيارات المشايخ والعلماء والدعاة وتنظيم 

بع���������ض الزيارات والجوالت الس���������ياحية لمختلف 
المعالم والمواقع التاريخية، وكذا االطالع على 
ما تعده قناة الق���������رآن الكريم و تنتجه من برامج 
متنوعة تحافظ على الهوية الوطنية والمرجعية 
الدينية، وذكر األستاذ حمزة في ختام حديثه بأن 
رادة  طلبة معهد تاج القرآن تحذوهم رغبة قوية واإ
صلبة لالس���������تفادة من مختلف الفقرات والبرامج 
المسطرة لهم طيلة الشهر الفضيل والعمل على 
االستفادة من المدربين ولجنة التحكيم، وتبادل 
الخب���������رات والمعارف فيما بينه���������م  باغتنام هذه 
الفرصة الس���������انحة، منوها باإلثارة التي ستعرفها 
المسابقة في هذه الطبعة بحكم األصوات القوية 

المشاركة والتي تعد بالكثير في قادم األيام. 
ــتوى  ــة التحكيم: “مس ــر رئيس جلن ــن عام ــاد ب أ د عم

القراء يوحى مبنافسة واعدة على اللقب“  
بن  البروفيس���������ور عماد  وقال 
التحكيم  لجن���������ة  رئيس  عامر 
مام الجامع الكبير بالجزائر  واإ
العاصمة، أن هذه الطبعة هي 
استمرارية لبرنامج تاج القرآن 
الكريم الذي غاب عنا الموسم 
الماض���������ي بس���������بب الجائحة، 

حي���������ث حافظنا على قوائم الفائزين في تصفيات 
سنة 2020 للمشاركة في طبعة 2021 واخترنا 
أربعة وعش���������رين مشاركا من كال الجنسين، وما 
استجد في هذه الطبعة هو رئاسة أربعة مدربين 
ألربع���������ة أفواج من الق���������راء يعملون على تكوين 
المش���������اركين وتحضيرهم للمنافس���������ة تواليا إلى 
غاي���������ة البرايم األخير في نهاية ش���������هر رمضان 
الختيار صاحب التاج وصاحبة التاج، وأضاف 
أن نظام المنافس���������ة الجديد يرم���������ي إلى الحفاظ 

على حظوظ جميع المشاركين قائمة إلى غاية 
حباط  البراي���������م األخير لتجنب الروتين والرتابة واإ
معنوي���������ات المقصيين في البرايمات األولى كما 
كان في المواس���������م السابقة، وبخصوص معايير 
التقييم والتنقيط فخصصنا 75 نقطة لتقييم لجنة 
التحكيم حول أحكام التجويد وسالس���������ة اآلداء 
والصوتيات، و25 نقطة تسمى نقطة المعهد يتم 
من خاللها التقييم المستمر واالمتحان الشفوى 
داخل المعهد دون أن ننسى تصويت الجمهور 
ال���������ذي س���������يكون باإلعجاب عل���������ى الفيديوهات 
الخاصة بكل قارئ و التي ستنشر على الصفحة 
الرسمية للتلفزيون العمومي الحقا، وذكر الشيخ 
عماد بن عامر بأن القراء المش���������اركين في هذه 
الطبعة تحذوهم رغبة جامحة في الحصول على 

لقب تاج القراء الكريم.

القارئ عمر الفاروق بن امساعيل“ ¬تسمسيلت“
الطالب عمر الفاروق بن اس���������ماعيل 22 سنة 
خريج كلية العلوم االسالمية جامعة الجزائر1، 
مس���������يرتي مع القرآن الكري���������م بدأت وعمري 13 
س���������نة بمس���������جد عمر بن الخطاب في المدرسة 
القرآنية، حيث ختمت القرآن الكريم في غضون 
ثالث سنوات على يد ش���������يخي أحمد مسلوب، 
ثم درست أحكام التجويد على يد عمي يوسف 
أبي اس���������ماعيل، وبعد دخولي الجامعة حصلت 
على تكوين أكاديمي فيما يتعلق بأحكام التجويد 
وعلوم القرآن، وشاركت في عدة مسابقات والئية 
ووطنية حصلت فيها على مراتب ومراكز ريادية 
مختلفة وفي مختل���������ف األصناف، وبخصوص 
مسابقة تاج القرآن الكريم فسبق وأن شاركت في 
تصفياتها األولية مرتين ولكن الحظ لم يسعفني 
وقتها ألتمكن في هذه الطبعة من الظفر بمقعد 
في معهد تاج القرآن والمنافس���������ة على المراكز 
األولى، وما ش���������دني في المعه���������د هو األجواء 
األخوية الروحانية التي تس���������ود المشاركين وكذا 
االس���������تفادة القيمة من األساتذة والمشايخ الكرام 
في مختل���������ف علوم القرآن وآداب���������ه، وكلى أمل 
وتفاءل في الحصول على مرتبة مش���������رفة أثرى 
بها قصة عشقي للقرآن الكريم، ويطيب لي في 
هذه السانحة أن أش���������كر والدي الكريمين على 
ما قدماه ل���������ي من رعاية ودعم وحس���������ن تربية 

وتوجيه.
القارئ سليم حاكم تيقصراين “اجلزائر العاصمة“

قصت���������ي مع الق���������رآن الكريم ب���������دأت في مرحلة 
االبتدائي حيث كنا نتردد أنا وأقراني على مسجد 
الحي لحفظ القرآن الكريم، ونهتم بعلومه إلى أن 
التحقت بجامعة العلوم االس���������المية بالعاصمة، 

أين كانت الفرصة س���������انحة لالحتكاك بالمشايخ 
واألس���������اتذة الذين علمونا عل���������وم القرآن وأحكام 
التجوي���������د، والحقيقة أن الدراس���������ة ف���������ي الجامعة 
فتح���������ت لي آفاقا جديدة مع الق���������رآن الكريم من 
خالل ترس���������يخ م���������ا حفظته من الذك���������ر الحكيم 
والعم���������ل بما فيه من آي للمؤمنين وفهم لآليات 
وتدبر للمعاني والعبر، وبخصوص مش���������اركتي 
في مس���������ابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده فلم 
يس���������بق لي وأن ش���������اركت في أي مسابقة عدا 
مس���������ابقة تاج القرآن في طبعة سابقة والحمد هلل 
وفقت هذه المرة ألن أكون واحدا من المتنافسين 
على لقب تاج القرآن لسنة 2021، وما وجدته 
في أي���������ام المعهد خالل هذا الموس���������م هو ذلك 
الجو والجمال الذي خلقته المجموعته المختارة  
لهذه الطبعة فهي في الحقيقة فسيفس���������اء لخيرة 

أبن���������اء الجزائر، ومن جه���������ة أخرى هو ما نتلقاه 
من طرف أساتذتنا المشايخ في أحكام التجويد 

وآداب القرآن وعلم الصوتيات والمقامات.
عبد العزيز عاجب “األغواط“   

عبد العزيز عاجب من مدينة آفلو والية األغواط 
25 س���������نة أس���������تاذ التعليم الثانوي لغة فرنس���������ية 
ومدير وكالة سياحية، قرأت منذ صغري القرآن 
الكريم على يد شيخي عمر داودي أطال اهلل في 
عمره،  ثم الش���������يخ عبد القادر بيعة حفظه اهلل، 
ثم قرأت على الش���������يخ عبد الرحمان مرنيد حيث 
تمكنت من حفظ كت���������اب اهلل وعمري اليتجاوز 
15 س���������نة، باش���������رت بعدها تعلم عل���������م التجويد 
والترتي���������ل رافقتها بعض المش���������اركات المحلية 
والوطنية في المسابقات الخاصة بالقرآن الكريم 
لع���������ل أهمها برنامج الماه���������ر بالقرآن الذي كان 
يبث على قناة الش���������روق ومسابقة السراج التي 
بثت على قناة األني���������س الفضائية، إلى أن من 
اهلل علىي بالفوز في التصفيات األولية لمسابقة 
“تاج القرآن“ لهذه الطبعة، والحقيقة أن دخولنا 
لمعهد تاج القرآن يع���������د في حد ذاته إنجازا لما 
فيه من فائدة عظيمة لحافظ كتاب اهلل عزوجل، 
وأستسمحكم في هذه السانحة أن أزف عبارات 
الش���������كر الجميل والتقدير الوفير للوالدة الكريمة 
نظي���������ر الجهود التي بذلته���������ا من أجل أن أصل 
إلى ما أنات عليه اليوم، ومن هذا المنبر أدعو 
لوالدي رحم���������ه اهلل بالرحم���������ة والمغفرة في هذا 
الش���������هر الفضيل، وكلي أمل في أن أهدي هذا 
الت���������اج للوالدين الكريمين رغم أم المنافس���������ة لن 
تكون سهلة في ظل وجود طاقات متميزة جاءت 

لتنافس على اللقب. 

برنامـــج“ تـــاج القـــرآن الكريـــم“ يف طبعته العاشرة

استحداث نظام جديد للمسابقة يضمن التشويق اىل الربايم األخري  
معهد تاج القرآن فرصة مثينة للتكوين وصقل املواهب 

تغطية: ياسني مربوكي
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أسست في أول شوال 1354 هـ املوافق 27 ديسمبر 1935م

اإلســــــالم ديننـــــا والعربيـة لغتنـــا واجلزائـر وطننــــــا

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

َا أَنَْزلَْت  }رَبََّنا آَمنَّا بمِ
َواتََّبْعَنا الرَُّسوَل 

َفاْكُتْبَنا َمَع 
يَن{ دمِ اهمِ الشَّ

دعــاء العــدد

العدد:
1060

المس���������تمر هذا  الع���������دوان 
على  الصهاينة  م���������ن 
اإليرانية،  النووية  الطاقة  أجهزة 
ع���������اء  واإ العلم���������اء،  واغتي���������ال 
يدنه  ل���������م  بالتهديد،  أصواته���������م 
نما توجه  اإلتح���������اد االروب���������ي واإ
لما قررت  باإلدان���������ة  إيران  إلى 
اليورونيوم  تخصيب  درجة  رفع 
إلى %60 وتنادوا باالس���������تنكار 
على إيران ولم يقولوا كلمة ضد 
ذلك العدوان السافر على إيران 

المتواصل.
وزاد بع���������ض األع���������راب فأنكروا 
على إي���������ران وقد أتوا بالصهاينة 
إلى دياره���������م وبالقرب من إيران 
والتهديد  العدوان  نيران  إلشعال 
بالحرب جهرة، مم���������ا قد يؤدي 
إلى تدمير دول الخليج، وهاكها 

قبل أي جهة أخرى.
س���������كتوا عل���������ى الصهاينة الذين 
يمتلكون فعا األسلحة النووية، 
ويتوس���������عون تحت األرض في 

ذلك.
مع أن منظم���������ة األممية تراقب 
كل خطوة م���������ن خطوات إيران، 
ف���������ي ه���������ذا المج���������ال، وتزورها 
م���������ن حين آلخر، وق���������د أتاحت 
لهم ذلك بس���������هولة تامة تطبيقا 

لاتفاق ال���������ذي عقدته 1915، 
بما في ذل���������ك الواليات المتحدة 
بدفع  بعد ذلك  انس���������حبت  التي 
الصهاينة للرئيس السابق ترمب 
صبيانية  ألعوب���������ة  أصبح  الذي 
في يد الصهاين���������ة، يحققون به 

أغراضهم بكل أريحية وتبجج.
وأصبح بع���������ض العرب عماء 
لهم أذالء بسعي من هذا الرئيس 
الذي أخضع السودان للتطبيع،

على غرار تل���������ك الدول العربية 
التي تهافتت وهرولت، وس���������ال 
لعابه���������ا،  وهان أمره���������ا عليها، 
وأزيلت كرامته���������ا وغيرتها على 

مقدسات األمة.
وها هي مصر مهددة في مقّوم 
حياتها منذ األزل وهو نهر النيل 
الذي أصبحت أثيوبيا تتحكم فيه 
وفي مصير الس���������ودان ومصر 
وبع���������ض الع���������رب والصهاين���������ة 
ويسكتون  اثيوبيا  س���������د  يمولون 
على هذه المظال���������م، من انفراد 
بالس���������يطرة  اثيوبي���������ا  حكوم���������ة 
عل���������ى مياه الني���������ل والتنكر لكل 
تمت  التي  التاريخية  االتفاقيات 

بينها ومصر والسودان.
هذا والغفلة س���������ادت الس���������ودان 
التي وهبه���������ا اهلل هذه األراضي 
الخصبة وهذه المي���������اه المتدفقة 
لم تعمل من أجل استثمار هذا 

الخير كله.
وبقيت ف���������ي التخلف، والصراع 
القبل���������ي، وفرطت ف���������ي وحدتها 
وض���������اع منها جنوبه���������ا الغني، 

وكانت الكارثة. 
السياس���������يين  أن  نظ���������ن  كن���������ا 
الس���������ودانيين له���������م ش���������يء من 
الحكم���������ة السياس���������ية، واإليمان 
بوطنهم ولكن فش���������لت سياستهم 
وضاعت حكمتهم،  ولم ترش���������د 
عقولهم الس���������تثمار ه���������ذه القارة 
الواس���������عة الخصبة وه���������ذا الماء 

المتدفق.
وكما نّبه مالك بن نبي إلى هذه 
العراق  تش���������ترك  التي  الظاهرة، 
أيضا فيها فقد وهبها اهلل الدجلة 
والفرات واألرض الخصبة ولكن 
عدمت العراق سياس���������ة حكيمة 
ستراتيجية بصيرة وكأن المناخ  واإ
الحار في ه���������ذه المناطق  نّوم 
الطاقات وعطلها فلم تستطع أن 
تتغلب عليها. لم يس���������تفق العقل 
العراق���������ي وال العقل الس���������وداني 
رغم هذا التق���������دم العلمي الهائل 
الذي حدث في العالم في زماننا 
بما لم يس���������بق أن حدث في مدة 

وجيزة.
فما هذه العقول النائمة، الغافلة؟ 
وما هذه السياسة العرجاء التي 
فقدت كل بصيرة، وكل فعالية، 
فأين أثر هذه الجامعات المتعددة، 
وأين أثر مراكز البحوث؟ وأين 
هؤالء الباحث���������ون الذين يلجأون 

إلى الغرب وينبغون فيه؟
ه���������ل أصبح���������ت بل���������دان العالم 
اإلس���������امي خالية من العقول؟ 
وه���������ل اس���������تقالت العق���������ول من 

وظيفتها في التفكير والبحث؟

إن م���������رد ذلك إلى السياس���������ات 
الفاس���������دة والتنمية العرجاء التي 
وناخت  فشاخت،  طال عمرها، 
فدم���������رت ش���������عوبها وأفقرتها بما 
سلكت من سبيل التبعية والذيولة 
واالس���������تبداد والجهل بمقتضيات 

العصر.
تس���������تفيق،  بدأت  الجزائر  ولعل 
فإن���������ي ال أعل���������م أن ساس���������تها 
الخبرة  وأهل  بالعلماء،  استعانوا 
واالختصاص بطريقة فعالة في 
شؤون األمة إال في هذه األزمة 
الوبائي���������ة فقد لجأت إلى العلماء 
لتدبير ش���������أن ه���������ذا الوباء لذلك 
نجحت في هذا التدبير، وتفوقت 

في هذا التسيير.
ونتمنى أن تلتزم هذا السبيل فإن 
العلم اليوم أقوى س���������ند، وأعظم 
الش���������عوب،  ترقية  ف���������ي  معتمد 

والخاص من التخلف.
إن الجزائ���������ر أيضا قارة عظيمة 
ف���������ي خيراتها ومناخه���������ا وتنوعه 
ولكنها لم تستطع أن تكفي ذاتها 
في الحليب وال في اللحوم وال في 
الحبوب وال ف���������ي المياه النعدام 
إس���������تراتجية فعال���������ة، فاعتمدت 
فاحترقت  المحروق���������ات  عل���������ى 
الفاحة، واس���������تنام العمال وقل 
وخاب  الكس���������ل،  وكثر  العمل، 
األمل ولكن أملنا في شبابنا أن 
التسيير  ويحسن  التدبير،  يغير 
فإن���������ه ال يكفي وجود اإلمكانات 
نما النجاح في حس���������ن التدبير  واإ

واإلدارة.

ما يزال معيار اجملتمع الدولي الكيل مبكيالني

ـق
حـ

ـة 
ـم

كـل

أ د. عمار طاليب

-1 صراع األسئلة
جملة من األسئلة تتبادر إلى ذهني 
كّلما قدم الش���������هر الفضيل، كيف 
سأقرأ القرآن في شهر القرآن؟ ما 
هي األدوات التي استحضرها حين 
القراءة؟ ه���������ل أقتحم عالم الكتاب 
المقروء خالي الذهن فارغ الفؤاد، 
فاقد الوعي بحقيقة الوجود؟ أليس 
ه���������ذا الكتاب هو الوج���������ه المقابل 
للكتاب المنظور؟ ما الزاد العلمي 
والمعرفي ال���������ذي يؤهلني للقراءة؟ 
وأكثر األس���������ئلة خطورة تلك التي 
تعيدني لس���������ؤال اإليمان واالنقياد 
الكتاب،  ه���������ذا  المطل���������ق بصحة 
وبمطلق أحقيت���������ه بحمل الخطاب 
أعيش  فتجدني  لإلنسان،  األخير 
رهب���������ة م���������ن االقتراب من���������ه، فا 
أق���������رؤه إاّل ق���������راءة س���������ردية خارج 
مجاله المفتوح، فتتضافر األسئلة 
جميعها إلحراجي بالجواب الكامن 
بين جنبّي، فأجد حالة من العجز 
لب���������ي وتوهن  فتفقدني  تنتابن���������ي، 
همتي وتقعد دون البوح بما يختلج 
هذه النفس األمارة بالسوء، فأعود 
بحث���������ًا عن لحظ���������ة البداية، بداية 
كس���������ر القفل الذي وضعته متون 
الق���������راءات الس���������ابقة، والتأويات 
المنجزة منذ لحظة االنباج األولى 
لهذا الكتاب، فأجدني مرغمًا على 
الوقوب ببابها، رغم ما تشكله من 
حجب وأستار وهمية، فا أحسن 
كس���������ر القفل، وال أس���������تبين طريق 
الولوج، فيعود العجز يستحكم في 
قدراتي، وَيُح���������ول بيني وبين تلك 
اللحظة الفارقة التي ُأمني الّنفس 
بها منذ عرفت وظيفتي تجاه هذا 
الكتاب، فأعود لألسئلة من جديد، 
كيف ألج بابك المقفل أيها الكتاب 

المقروء؟ للحديث بقية. 

أ. عبد القادر قالتي

اهلامش واملنت: 
سياحة على 

ضفاف القرآن 01

guellatiabdelkader@gmail.com

شعبة أدرار تسلم 30 حقيبة 
طبية ملستشفيات الوالية  

احتضنت يوم الس���������بت 17 أبريل 2021  القاعة الش���������رفية 
بمقر والية أدرار حفل تسليم 30 حقيبة طبية مساعدة على 
التنفس سلمتها الش���������عبة الوالئية لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين لمديرية الصحة بذات الوالية، وبإش���������راف السيد 
) العربي بهلول ( وال���������ي والية أدرار الذي أثنى بدوره على 
جهود الجمعية النوعية والمتميزة،  وبحضور رئيس المجلس 
الش���������عبي الوالئي وعضو مجلس األمة و مس���������ؤول األمن 
الوالئي وقائد الدرك الوطني وممثل الجمارك ومدير الصحة 
وبعض الم���������دراء التنفيذيي���������ن، وحضر إل���������ى جانب رئيس 
الشعبة الوالئية لجمعية العلماء كل من رئيس لجنة اإلغاثة  
ومسؤولة شؤون األسرة ومسؤول لجنة الدعوة و ثاث طلبة 

جامعيين.

للمجاهد  الوطن���������ي  المتحف  احتضن 
يوم الخميس: 15 أفريل 2021 ندوة 
علمية بمناسبة إحياء ذكرى يوم العلم 
16 أفري���������ل الذكرى 81 لوفاة العامة 
عبد الحميد بن باديس، ووقفة خاصة 
بالذكرى 65 الستشهاد البطل الرمز: 

سويداني بوجمعة.
تم تنظيم الندوة التاريخية بإشراف من 
األمين الع���������ام لوزارة المجاهدين وذوي 
الحقوق الس���������يد العي���������د ربيقة، وتخلل 
الندوة محاضرة للدكتور عمار طالبي 
نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريي���������ن حول: "البعد الوحدوي في 
فك���������ر العامة الش���������يخ عبدالحميد بن 
باديس"وأيضا محاضرة لألستاذ سعدي 
بزي���������ان كان موضوعها حول "ذكرياته 
في مدارس جمعية العلماء المسلمين"

وخال اللق���������اء الصحفي الذي جمعه 
مع وسائل االعام أعلن االمين العام 
لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق السيد 
العيد ربيقة عن انش���������اء جناح خاص 
بمقتنيات وأغراض الش���������يخ عبدالحميد 
ب���������ن باديس ف���������ي المتح���������ف الوطني 

المجاهد

الشيــخ عمــار طاليب حماضرا يف املتحف 
الوطين للمجاهــد مبناسبـــة يوم العلم
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