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استـكـتـــاب
بمناسبة الذكرى التسعين )90( لتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في 5 ماي 1931، يســـــــــّر جريدة البصائر لســـــــــان حالها أن تدعـو الُكّتاب 
والباحثين للمساهمة في إثراء العدد الخاص بهذه المناسبة، على أن ترسل 
المســـــــــاهمات قبل يوم الجمعة 30 أفريـــــــــل 2021 عبر البريد اإللكتروني 

)االيميل( الخاص بالجريدة. 
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بادرني ش���������اب مفتول العضالت ممشوق القوام 
بس���������ؤاله: يا ش���������يخ هل أنت س���������لفي من الطائفة 
المنص���������ورة والفرق���������ة الناجية؟ فقل���������ت يا أخي ما 
أظن عاق���������ال يغيب عنه هوان األمة وتخلفها في 
كل ميادين النصر والس���������باق، وقد توالت هزائمنا 

وخيباتنا حتى كدنا نقول }َمَتى َنْصُر اللَِّه{ ؟.
ولكي أخفف عنك ها أنذا أذكرك بس���������ؤال طرحه 
خي���������ر األصحاب لخي���������ر األنبي���������اء حينما نزلت 
عليهم المصيبة فتس���������اءلوا: }َأنَّى َهَذا؟{ أي من 
أي���������ن أصابنا هذا االنهزام، وكيف حدث فينا هذا 
القتل ونحن مس���������لمون نقاتل في سبيل اهلل وفينا 
نبي يوحى إليه؟ فكان الجواب: }ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد 
َأْنُفِسُكْم{ فقد خالفتم األمر، والشأن أن من أطاع 
نَّ ُجنَدَنا َلُهُم  ربه وأطاع نبيه جاءه النصر ف��: }وَاِإ

اْلَغاِلُبوَن{.
وما أظن مس���������لما يغيب عنه أن العبرة بالخواتيم 
الحس���������نة، وأن مجرد الدع���������وى ال تقدم وال تؤخر 

شيئا.
أما جوابي لك فأنا مس���������لم وكفى، قال محاوري: 
هذا ال يكفي فجوابك يمك���������ن أن يكون صحيحا 

قبل انتشار الفرق، وتعدد المذاهب.
قلت أخش���������ى إذا قلت لك أنا مسلم على الكتاب 
والس���������نة أن تقول هذا ال يكف���������ي حتى تقول: أنا 
مسلم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، 
وخوف���������ي أن ينتهي بك األمر لتحصر اإلس���������الم 
في فهمك الضيق للدين، وحينها تخرجني وكثيرا 
غيري من الدائرة التي حصرت فيها نفسك ومن 

هم على شاكلتك.
اإلسالم يا أخي اس���������م ظاهر الداللة والمعنى ال 
لبس فيه وال اش���������تباه، إنه االستسالم هلل بالتوحيد 
واالنقي���������اد ل���������ه بالطاع���������ة، وهو: »دي���������ن لتنوير 
العق���������ول وتزكية النفوس وتصحيح العقائد وتقويم 
األعمال... يكمل اإلنسانية وينظم اإلجماع ويشيد 
العمران ويقيم ميزان العدل وينشر اإلحسان«]ابن 

باديس[. 
وأن���������ا حريص أن أكون م���������ن الصالحين دون أن 
أجعل الصالح ترسًا أرفعه في وجه كل من يريد 
نصحي، أو االس���������تدراك عل���������ي أو يريد تصحيح 
خط���������إ مظنون أو مقط���������وع، أوليس الصالح إال 

قبول النصيحة من اآلخرين؟.
وأنا فخور أن ديني أمرني بالحرص على الوحدة 
ونبذ الفرقة، وخوفي أن تضيق واس���������عا، أو تقول 
أنكم وحدكم عل���������ى منهج الس���������لف وأنكم الفرقة 

الناجية والطائفة المنصورة.
إن أكث���������ر ما يش���������يع البلبلة بين أبن���������اء األمة أن 
تضطرب المعاني، وأن تختل المفاهيم، وأن تضل 
البصيرة تجاه المعاني فهما في عالم التصورات، 

وتطبيقا في عالم التصرفات.
ولتعلم أن السلفية الحقة منهج ال مذهب، وأن من 
س���������بقنا من األولين أقاموا الدين واآلخرين مهدوا 
قواع���������ده، وكانوا ُحرّاس الدين وحفظة الش���������ريعة 
وعاقلي أسرارها وأصحاب درايتها ومدققي معانيها 

ومحققي ألفاظها وأرباب رواياتها.
وزد إلى معلوماتك أن خير القرون بعد الصحابة 
والتابعين المشهود لهم بالخيرية بنص الوحي كان 
منهم أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس والشافعي 
وأحمد بن حنبل واألوزاعي، وسفيان الثوري، وأبو 

الحسن األش���������عري والماتريدي، وغيرهم كثير من 
األعالم، وهؤالء لم يكونوا على قول واحد في كل 
مس���������ائل االعتقاد، وال على رأي واحد في مسائل 

الفقه، وال ينكر هذا إال َجاِحٌد أو ُمَكاِبٌر.
وقد تعددت اآلراء في مسائل العقيدة والفقه وكان 
منهم األثري وصاح���������ب الرأي، وهل يغيب عنك 
اختالف العلماء ف���������ي عذاب القبر هل هو على 
البدن أو على الروح ؟ واختالفهم  في الجنة التي 
أسكنها آدم هل هي جنة الخلد أو جنة في الدنيا؟ 
واختالفهم في رؤية النبي صلى اهلل عليه وس���������لم 
ربه هل رآه بعينه )يعني في الحياة( أو رآه بقلبه؟ 

.واختلفوا... واختلفوا.
وال يغيب عنك أن من الس���������لف من توس���������ع في 
تأويل صفات الباري ومنهم من ضيق، وقد ثبت 
التأوي���������ل عن ابن عباس وأم س���������لمة، فهل هؤالء 
ليس���������وا من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ أو 

ليسوا من السلف؟ 
والطائفة المنصورة المذك���������ورة في الحديث: قيل 
ه���������م أصحاب الحدي���������ث وقيل هم العب���������اد وقيل 
هم المناضل���������ون عن الحق بألس���������نتهم وقيل هم 
المجاه���������دون في الثغور بأس���������نتهم، كما ذكر أبو 

بكر بن العربي في عارضة األحوذي.
ويحتم���������ل أن ه���������ذه الطائف���������ة مفرقة بي���������ن أنواع 
المؤمنين: منهم شجعان مقاتلون، ومنهم ف�ق�ه�اء، 
ومنهم محّدثون، ومنهم زّهاد، وآمرون بالمعروف 
وناه����������ون ع���������ن المنكر ومنهم أن���������واع أخرى من 

الخير، كما ذكر النووي في شرح النووي.
ويجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع 
المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه 
ومحّدث ومفّسر وقائم باألمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر وزاه���������د وعابد، كما ذكر الحافظ في 
الفتح.

إن المتبص���������ر ال يخفى عليه أن الس���������لف منهج 
ال مذه���������ب، فلو كان الس���������لف مذهبا ما تعددت 
المذاهب، وال اختلفت اآلراء في العقيدة والفقه .

وهو: »منهج وس���������ع: ُرَخ�َص ابن عباس، وعزائ�َم 
ابن عمر، وأثري�َة ابن حنبل، واجتهاَد أبي حنيفة، 
وظاهري�َة ابن حزم، ومقاصدي�َة الشاطبي، ورقائق 
الجنيد، ومنطقية الغزالي، وموسوعية ابن تيمية!« 

]عصام البشير[.
فال تضييق وال احتكار وال مزايدة من فريق على 
فري���������ق بالتفرد واالتباع، وعمل الناس وس���������لوكهم 
قاب���������ل للنق���������د والمراجعة والتصحي���������ح والنصيحة 
والمالحظة وال معص���������وم فيهم غير النبي صلى 

اهلل عليه وسلم.
وينبغ���������ي أن يك���������ون أدبنا مع الس���������لف حفظ ود 
وترضي���������ا على الصحابة منهم، والترحم على من 
كان من التابعين وتابعيهم بإحسان، فهم األئمة، 
وهم القمة، وهم األس���������اس، والعامة واألميون تبع 

لهم.
وربنا س���������بحانه وتعالى سمانا مسلمين، فمن كان 
س���������لفيا أم إخوانيا أم صوفيا وسواء كان أثريا أو 
أش���������عريا أو ماتريديا أو ال يدري عن هذه األشياء 
ش���������يئا هم منا ونحن منه���������م نتوالهم ونحبهم ولهم 
واجب النصرة وحق األخوة، ما داموا مس���������لمين 
موحدين لربهم سالكين سبيل الرشاد ولو بدا منهم 

ما بدا.
نما يذم منه ما أدى  وليس كل اختالف مذموما واإ
إلى تفرق، أو معاداة، أو تقاطع، أو تباغض، أو 

حمل على تكفير، أو سّب، أو لعن.

مسلـــــم وكفـــى
أ. خلضر لقدي 

سداس  لخضر  السيد  استقبل 
بمكتبه  الشلف،  والية  والي 
 2021/04/21 األربعاء  يوم 
فضيلة الشيخ عبدالرزاق قسوم 
رئيس جمعية العلماء المسلمين 
عضو  بمعية  الجزائريين 
للجمعية  الوطني  المكتب 
الشيخ قدور قرناش وكذا رئيس 
المكتب الوالئي للجمعية الحاج 
لزعر، وعضو المكتب صالح 
وعضو  الحميد،  عبد  براهيم 
كمال  لإلغاثة  الوطنية  اللجنة 

كانون. 

والي والية الشلف يستقبل الشيخ عبد الرزاق قسوم

بمناسبة يوم العلم نّظمت شعبة جمعية العلماء 
 05 السبت  دلس  لبلدية  الجزائريين  المسلمين 
رمضان 1442ه  الموافق ل�: 17 أفريل 2021م 
الفكر  دور   " عنوان:  تحت  فكرية  علمية  ندوة 
المسلمين  العلماء  جمعية  عند  اإلصالحي 
الجزائريين". وقد أّطر الندوة كل من األستاذ: عبد 

القادر قالتي واألستاذ الدكتور مولود عويمر.
والتعقيبات  المداخلتين  بعد  الندوة  خلصت  وقد 

إلى النقاط اآلتية:
– مشروع حركة اإلصالح مشروع 
الفرد  لبناء  أساسا  ُوجد  جذري، 
وقيمه  بدينه  المعتز  الجزائري 

وأرضه وهويته.
أهل  باديس  ابن  اإلمام  سبق   –
إلى  والغرب  الشرق  من  الفكر 
تكريس فكرة الحرية لدى الشعوب.

اإلصالحية  الحركة  مشروع   –
والتشكيك  المغرضة  الدعاية  رغم 
التام  االستقالل  إلى  أساسا  يهدف 
األمة  إيجاد  لى  واإ المشروط،  غير 

الغربي  االستعمار  عن  المفصولة  الجزائرية 
الدخيل.

– ال يمكن الوصول إلى مستوى بناء الدولة في 
ظل االستدمار إال بالتركيز على العلم وأدواته.

بعيد  ولكنه  الحركة  بطيئ  اإلصالح  – مشروع 
مشروع  ألنه  المفعول؛  قوي  األثر  دائم  المدى 

بناء حقيقي.
– الفكر اإلصالحي عند اإلمام عبد الحميد بن 
العلماء  جمعية  عند  اإلصالحي  والفكر  باديس 
المسلمين الجزائريين كيان واحد متكامل، فاألول 
يدفع الثاني، والثاني يجر األول، نحو المشروع 

اإلصالحي الوطني في الجزائر.
– للجزائر علماء أجالء مهدوا للحركة اإلصالحية 
قبل 1932م، وكان لهم الدور الفعال في مسيرة 

البناء قبل تأسيس جمعية العلماء.

– الفكر اإلصالحي في الجزائر ناتج عن أمرين 
اثنين، فاألول خارجي، نتج عن طريق االحتكاك 
باآلخر وراء الحدود، أما الثاني فداخلي محلي، 
البيئة  الغالب؛ ألن  هو  كان  األخير  هذا  ولكن 

الجزائرية كانت مؤثرة.
العمل  به  تميز  اجتماعي  عمق  هنالك   –
اإلصالحي في الجزائر، تمثل في احتواء مختلف 

شرائح المجتمع تحت هياكل الجمعية.
– من أكبر اهتمامات الحركة اإلصالحية التركيز 

على الهوية واالنتماء التاريخي، مما أنتج أبحاثا 
تاريخية جادة.

– عملت الحركة اإلصالحية في الجزائر على 
بعد  جديد  من  الناس  في  وبعثه  الدين  إحياء 

الجفاف العلمي الذي أصاب الجزائر.
– كان نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
مصب  في  تصب  كلها  مختلفة،  جبهات  على 
واحد وهو بناء الفرد الجزائري الحر المعتز بدينه 

وقيمه.
آل  العيد  قاله محمد  ما  نقول  أن  إال  نملك  وال 

خليفة:
نم هادئا فالشعب بعدك راشُد

يختط نهجك في الهدى ويسيُر  
ال تخش ضيعة ما تركت لنا سدى

فالوارثون لما تركت كثيُر  

ندوة فكرية  بشعبة دلس حتت عنوان: 
"الفكر اإلصالحي عند مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"

عضو  شين  بن  طارق  الشيخ  أشرف 
المسلمين  العلماء  لجمعية  الوطني  المكتب 
لقاء  على  أفريل  الخميس08  الجزائريين 
تقرت  بوالية  للجمعية  البلدية  للشعب  موسع 
)الوالية المستحدثة في إطار التقسيم اإلداري 
اإلداري الجديد( وذلك ألجل انتخاب مكتب 
للجمعية  تسيير  لجنة  بمثابة  يكون  مؤقت 
بهذه الوالية الجديدة مهمتها اإلعداد للجمعية 
العامة الوالئية النتخاب مكتب والئي لجمعية 
العلماء بهذه الوالية المعروفة شعبها البلدية 
بنشاط نوعي ممّيز لما كانت تحت إشراف 
مكتب الوالية األم، وقد أسفر اللقاء الموسع 
عن انتخاب المكتب المؤقت من نخبة ابناء 
وبنات الوالية الذين عقدوا العزم على خدمة 
وهذه  السامية،  رسالتها  ومواصلة  الجمعية 

قائمة أعضاء المكتب المؤقت، أو قل لجنة 
تسيير الجمعية بوالية تقرت. 

السالم  عبد  المؤقت  الوالئي  المكتب  رئيس 
حمصي.

نائب رئيس المكتب حمزة حاجي.
مسؤول التنظيم محمد بن قانة.

مسؤول لجنة التربية أحمد خويلدي.
الحميد  عبد  التربية  لجنة  رئيس  نائب 

طاجين.
لجنة اإلعالم محمد الهادي غطاس.

نائب رئيس لجنة االعالم وليد قصي.
لجنة المالية عبد المؤمن مجدوب.

لجنة األسرة والطفل فاطمة الزهرة طرابلسي.
بن  وفاء  والطفل  األسرة  لجنة  رئيس  نائب 

طبة.

تنصيب مكتب تسيري شعبة والية تقرت
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التشريع اإللهي  إن الصوم، هذا 
المتميز إنما ُجعل ليدفع باإلنسان، 
واإلنس���������انية، نحو السمو والكمال، 
وفق نظام محك���������م ومتكامل يعنى 
الروح  البدن���������ي، وصقل  بتصحيح 
الشريف:  النبوي  للحديث  مصداقا 

»صوموا تصحوا«.
م���������ن هن���������ا، فنحن نعي���������ش في 
الصوم نفحات إيمانية تس���������مو بنا 
ع���������ن الحيواني���������ة والبهيمي���������ة، إلى 
فتصوم  المالئكية،  اإلنسانية  عالم 
جوارحنا-أو هكذا يجب أن تكون- 
تص���������وم جوارحنا ع���������ن كل أنواع 
الشهوات والملذات، وترشد غرائزنا، 
فيجسد المسلم الصائم، في الحياة، 
صورة اإلنسان المعتدل، المتوازن، 
المتس���������امح الذي يفي���������ض حبا في 
معانيه،  وأعمق  الحب،  ش���������مولية 
فيغدو نموذجا لآلخر، يصحح هذا 
اآلخر جوانب النقص فيه في ضوء 

نموذجية اإلنسان المسلم.
وينب���������وع القوة، وأس���������اس الصوم 
في اإلس���������الم يتمثالن في إخضاع 
سلوك الصائم للعقيدة، فتنتج عنه 
هذه النفحة اإليمانية التي يستروح 
المجتم���������ع س���������ماتها ف���������ي مختلف 

مجاالت الحياة.
ف���������ي العالم  ذلك أن اإلنس���������ان، 
المعاصر عموم���������ا، وفي مجتمعنا 
اإلسالمي على الخصوص، بقدر ما 
يعيش النفحات اإليمانية، يتعرض 
أيضا لنفحات علمانية تلفح وجهه 
وشذوذها،  إلحادها،  بنيران  ونفسه 
وتطاولها على األلوهية، واستهزائها 

بالقيم اإلنسانية  اإليمانية العليا.
من هنا جاءت منهجية تحصين 
المس���������لم،  اإلنس���������ان  في  ال���������ذات 
بالص���������وم، فالصوم في اإلس���������الم، 
كتاب موس���������وعي، نفسي، وضعته 
باإلنسان،  للس���������مو  اإلرادة اإللهية 
عن سفاس���������ف الحي���������اة، وتحديات 
إلى  المادية،  اإللحادي���������ة  التيارات 
أعلى مكانة لإلنسانية وقد اتسمت 

بأعلى وأنبل قيمها.
ولو أردنا تبسيط المعاني، وتنزيل 
المفاهيم على واقع الناس، وخاصة 
الش���������باب، لقلنا أن المسلم الصائم، 
في المجتمع، ه���������و بمثابة حارس 
المرم���������ى في الملع���������ب الرياضي، 
مهمت���������ه حماي���������ة الش���������باك من أن 
تتسلل إليها كرة الفساد، والمراوغة، 
والتحايل، فيغدو هو حارسا للقيم، 

وتغدو الشباك، طاهرة نقية، ألنها 
ح���������وض القيم اإلنس���������انية الصافي 
العلماني،  التل���������وث  أنواع  من كل 
الش���������يطاني، الش���������هواني الذي هو 
الملوث للمحيط، والذي يعمل على 
كش���������ف الحجب عن المرآة، ونزع 

الستر والمحيط عن 
اإلنسان.

 في ض���������وء هذه 
كلها،  المعطي���������ات 
إخض���������اع  وج���������ب 
اإليمانية،   التجارب 
للتأم���������ل العمي���������ق، 
يجب  ما  واستنباط 
منه���������ا  اس���������تنباطه 
من معن���������ى دقيق، 
فإذا أخذن���������ا تجربة 
الصوم بش���������موليتها 
أدركنا  اإلسالمية، 
امتحان  الصوم  أن 
اإلجباري،  للفق���������ر 
الج���������وع  وتحم���������ل 

يفرضه  منه���������ج  إنه  االختي���������اري، 
اإلس���������الم على الناس، ليتس���������اوى 
الجميع في خفاياهم وعلنهم، سواء 
منهم من يملك المالييرمن الدنانير 
أو من يملك الدينار الواحد، أو من 

ال يملك شيًا.
وم���������ن المعاني المس���������تنبطة من 
الص���������وم أيضا، وه���������ي كثيرة، أن 
قاعدة علم النف���������س تثبت أن األلم 
يولد الشفقة والرحمة، ومن هنا فإن 
الصوم منه���������ج عملي، يأتي ليقاوم 
في اإلنسان، طغيان وتحكم قانون 
البط���������ن –على األقل طيلة ش���������هر 
من الش���������فقة، لنجد بدل ذلك قانون 
الروح، ومنط���������ق النفس المطمئنة؛ 
يض���������اف إلى ه���������ذا أن من حكمة 
الصوم تميزه بعملية تربية اإلرادة،  
وتقويته���������ا، بأس���������لوب عملي، في 

شخصية اإلنسان المسلم.
فكيف نوفق، والحالة هذه، بين ما 
يج���������ب أن يكون في الصوم، وبين 
ما هو كائن، في واقعنا المجتمع، 
حيث نصطدم في كل مكان بأناس، 
تفش���������ى فيهم قانون البطن، وغلب 
عليه���������م هوى التدخي���������ن، فانعكس 
ذلك على وجوه مصفرة، وأعصاب 
ثائرة، وعنف قاتل، فإذا أضفنا إلى 
هذا آفة الجشع واالحتكار، والرغبة 
في اإلثراء بكل وس���������يلة تبين لنا، 
أي نوع من الن���������اس يفلت من قيم 

الصوم، ويصاب بالتسرب المدرسي 
اإلس���������المية  الصوم  مدرس���������ة  من 

النموذجية.
وال نري���������د أن نبقى حبيس���������ي هذه 
الظاهرة السلبية االستثنائية،  التي 
يرسمها بعض شواذ مجتمعنا، الذي 
يقضي يومه نائما وليله 
لحس���������ن  فهناك  هائما، 
الحظ، الفئة الغالبة في 
مجتمعن���������ا، التي صفت 
س���������رائر أفرادها وسمت 
–بالص���������وم- إلى علياء 
سمائها، هذه التي نلتقي 
بها في رحاب المساجد، 
وف���������ي س���������احة الب���������ذل 
بكل  فأنتجت  والعطاء، 
الرحمة،  س���������وق  سخاء 
والتأني  رمضان،  وفقه 
ع���������ن كل ما قد يفس���������د 
بفضل  وذل���������ك  العبادة 
حسن اإلرادة، والقيادة..
ليت ش���������عري، لو عممت تجربة 
الص���������وم على اإلنس���������انية قاطبة، 
بش���������مولية معان���������ي ه���������ذه التجربة 
على  قاطبة،  اإلنس���������انية  لتحررت 
األقل ش���������هرا في الس���������نة من كل 
واألثرة،  كاألنانية،  الشريرة  اآلفات 
والبخ���������ل، فيك���������ون ذلك س���������ببا في 
والتسامح  واإلخاء،  الحب،  إشاعة 
بي���������ن الناس، والختف���������ت الحروب، 
بين  والكراهية  العن���������ف،  ومظاهر 

الشعوب.
ن ه���������ذا المقصد هو الذي عناه  واإ
اإلسالم من خالل اآلية: ﴿َيا َأيَُّها 
َياُم  َعَلْيُكُم الصِّ ُكِت���������َب  آَمُنوْا  الَِّذيَن 
َكَم���������ا ُكِتَب َعَلى الَِّذي���������َن ِمن َقْبِلُكْم 
َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾ ]س���������ورة البقرة، اآلية 

.]183
إن للتقوى في هذه اآلية، مقاصد 
كثي���������رة، أبرزه���������ا تحصي���������ن الذات 
بالقيم، وتزويد اإلنس���������انية بمنهجية 
»اإلتقاء«، ذلك أنه بالصوم يتقي 
وغرائز  أه���������واء،  ش���������رور  الصائم 
فيك���������ون  المتوحش���������ة،  الحيواني���������ة 
إنس���������انا بحق مؤهال لتحمل رسالة 
ستخالف في األرض، كما أراد اهلل 
له ذلك، وبذلك يعيش باس���������تحقاق 
وجدارة ح���������الوة النفحات اإليمانية، 
ويمكن���������ه مواجهة تحديات اللفحات 
الش���������يطانية، العلماني���������ة التي يلوح 
بها الذين يفسدون في األرض وال 

يصلحون.

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

ما فتئ شهرالصوم، 
هذه التجربة اإلسالمية 

الرائعة، اليت نعيش 
معاناتها كل سنة، ما فتئت 

هذه التجربة، تعلمنا 
من الدروس واملعاني، 

ما يعيننا، على مواجهة 
احلياة املتقلبة، املتلبدة، 

املتلونة.
وتزداد قيمة هذه 

التجربة، انغماسا يف 
حياتنا،  عندما تصادف، 
حمنا تلفنا فصوهلا، كما 
هو احلال يف هذه السنة، 

كمحنة الوباء، وحمنة 
الغالء، وحمنة األعداء، 

فتجد فينا هشاشة، ال بد 
أن حتصن، وفضاضة ال بد 
أن تهذب، وغضاضة ال بد 

أن ترمم.

الصوم امتحان للفقر 
اإلجباري، وحتمل 

اجلوع االختياري، إنه 
منهج يفرضه اإلسالم 
على الناس، ليتساوى 
اجلميع يف خفاياهم 

وعلنهم.
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ثقافية وشخصية منارة  وموسوعة  فكرية 
ترك  نضالي���������ة،  وطاقة  سياس���������ية 
بصمات ال تمحى في التاريخ الجزائري المعاصر 
،إنه المفكر والمؤرخ مولود قاس���������م نايت بلقاسم � 
علي���������ه رحمة اهلل � الذي ولد في 6 يناير 1927 
بقرية بلعي���������ان من بلدية أقبو، بوالية بجاية، بدأ 
مش���������واره الدراسي من مس���������جد قريته، ثم واصل 
مش���������واره الدراسي في زاوية سيدي يحي العيدلي 
في تامقرة ،ودرس فيها على يد الش���������يخ العالمة  
الطاهر آيت علجت ولما بلغ التاسعة عشرة من 
عمره س���������افر إلى تونس، حيث التحق بجامعة 
الزيتونة س���������نة 1946 وهي نفس الس���������نة التي 
التح���������ق فيها بحزب الش���������عب  تخرج من جامع 
الزيتونة 1949 ثم واصل مس���������اره الدراسي في  
مصر بجامعة فؤاد بالقاهرة ونال شهادة ليسانس 
في الفلس���������فة س���������نة 1954، ثم  التحق بجامعة 
باريس وسجل للدكتوراه حول بحث اسمه )الحرية 
عند المعتزلة( ولكن في سنة 1956 تخلى عن 
المشروع استجابة لنداء اإلضراب الذي دعا إليه 
اتحاد الطلبة المسلمين، ثم اضطرته مضايقات 
الشرطة الفرنس���������ية إلى مغادرة التراب الفرنسي 
وتوجه إلى التشيك، حيث سجل مرة أخرى بحثا 
للدكت���������وراه حول )الحرية عند كانط(، وبس���������بب 
نشاطه الثوري وانخراطه في معركة تحرير الوطن 
ت���������رك بحثه واتجه إل���������ى ألمانيا، وتولى منصب 
نائب رئيس الوفد الدائم في بون للجنة التنسيق 
والتنفيذ للجبهة، ث���������م للحكومة المؤقتة بألمانيا، 
والنمسا، وهولندا ما بين: 1958-1961م، ثم 
نائب رئيس الوفد الدائ���������م للحكومة المؤقتة في 
اس���������توكهولم عاصمة السويد ما بين: -1962

1961م ثم طلبه س���������عد دحلب أثناء مفاوضات 
إيفيان وكلفه بإعداد رد على المفاوض الفرنسي 
جوك���������س الذي كان يصّر على أن الصحراء ال 

عالقة لها بالجزائر. 
بعد اس���������ترجاع االس���������تقالل تقلد عدة مناصب 
ومسؤوليات من بينها:مدير مكتب األمين العام 
للمكتب السياسي محمد خيضر مكلفًا بالشؤون 
الدبلوماس���������ية ما بين: نوفمب���������ر -1962 أبريل 
1963م. ثم مدير الش���������ؤون السياس���������ية بوزارة 
الش���������ؤون الخارجي���������ة، ووزير مف���������وض ما بين: 
سبتمبر -1964 أبريل 1966م، ثم وزير التعليم 
األصلي والشؤون الدينية ما بين:يونيو-1977

1970م،ف���������ي حكومة الرئي���������س الراحل هواري 
بومدين، كم���������ا تولى في حكومة الرئيس الراحل  
الش���������اذلي بن جديد منصب وزير لدى الرئاسة 
وفي  الدينية:1979-1977م.  بالشؤون  مكلفًا 
الثمانيني���������ات من القرن الماضي تولى رئاس���������ة 
المجلس األعلى مكلفا بتعميم اللغة العربية في 

حزب جبهة التحرير الوطني. 
كان مولود قاسم األمازيغي الشهم، تلميذ الشيخ  
العالمة محم���������د الطاهر آيت علج���������ت وتلميذ 
الش���������يخ العالمة محمد الصالح بن عتيق، يتقن 
خمس عشرة لغة ويكتب ويحاضر بخمس منها 
هي: العربية والفرنس���������ية واإلنجليزية واأللمانية 
والسويدية، ولكن حبه األكبر كان للغة العربية، 
ومج���������ده األعظم  كان هواإلس���������الم، الذي قال  
عنه: ”إن اإلس���������الم بالنس���������بة لنا أنفاس وجودنا 

وهواء حياتنا”!
سّخر جهده وجهاده وفكره وقلبه للجزائر فسّمى 
باكورة إنتاجه الفكري )الجزائر(، وطبعه مكتب 
الجامع���������ة العربية في ألمانيا باللغة األلمانية في 
سنة 1957، وأيضا س���������ّمى فلذة كبده وكريمته 
األثي���������رة إلى قلبه »الجزائ���������ر«، كما كان محركا 
ومشجعا ومساهما مع الشاعر الجزائري الكبير 
مفدي زكريا في تأليف الملحمة الشعرية الخالدة 

)إلياذة الجزائر(. 
كان األستاذ مولود قاسم دائما متيقظا ومستعدا 
للرّد على أي إساءة تلحق بالجزائر، مهما كان 

مصدرها. 
في سنة 1971 ذهب في زيارة إلى روسيا ولما 
وصل إلى المطار، علم أن في اس���������تقباله إطارا 
ف���������ي وزارة الخارجية، فرفض النزول من الطائرة 
وع���������اد إلى الجزائر وبرر موقفه بأنه لو نزل من 
الطائرة واستقبله إطار عادي لكان ذلك انتقاصا 
من قيمة الجزائر. وقال للروس: »إنه لن يدخل 
بالدهم إال إذا جاء الستقباله شخص في مرتبة 
وزير« ولما عاد إلى الجزائر قدم اس���������تقالة إلى 

الرئيس بومدين، لكنه رفضها.
وكان أول من استاء واحتج على تصريح الرئيس 
الفرنسي األسبق فاليري جيسكار دسيتان، عندما 
حّل بمطار الجزائر في أول زيارة رسمية لرئيس 
فرنسي بعد استعادة الجزائر لسيادتها الوطنية، 
وقال يوم 10 أفريل1975: ”فرنس���������ا التاريخية 
تحيي الجزائر المس���������تقلة”. مولود قاسم، الوزير 
الكبير ف���������ي حكومة هواري بومدين، رحمه اهلل، 
كان يتس���������ّوق من األسواق الشعبية بال حراسة، 
ويقود س���������يارته المتواضعة بنفسه دون سائق أو 
مظاهر بروتوكولية يحرص زمالؤه من أعضاء 
الحكومة على إحاطة أنفس���������هم بها، وكان، في 

بعض األحي���������ان، يجالس الطلبة، ويدخل معهم 
في نقاشات ساخنة في الملتقيات والمحاضرات، 
الت���������ي كان يحضرها أو يش���������رف عليها.. هذا 
الرج���������ل المتواضع رفض النزول م���������ن الطائرة 
في مطار موس���������كو، ألن من جاء الستقباله في 
المطار من سلطات االتحاد السوفياتي لم يكن 
في مرتبة وزير، فاعتبر الراحل مولود قاسم ذلك 
التصرف بمثابة إهانة للجزائر، وذلك ما ال يقبله 

وال يتساهل فيه مطلقا.
قال ل���������ي، ذات يوم، إنه ش���������عر بحزن ومهانة 
ال توص���������ف عندما كان في إحدى المناس���������بات 
يستقبل، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية، وفدا 
من االتحاد الس���������وفياتي، وكان المترجم المرافق 
للوفد الروس���������ي يتوّلى الترجمة من الروسية إلى 
الفرنسية، وأضاف المرحوم مولود قاسم أنه احتج 
على المترجم قائال له: بأن االتحاد الس���������وفياتي 
يتوفر على أحسن المستعربين في العالم، فلماذا 
ال يتوّلى الترجمة من الروسية إلى العربية، وهو 
يرافق وفدا في زيارة رس���������مية لبلد عربي؟ وكان 
رّد المترجم الروسي بمثابة المفاجأة التي هّزت 
مشاعر األستاذ مولود قاسم، إذ أجابه بأن اختيار 
اللغة الفرنسية كوسيلة للترجمة كان بطلب من 
مصالح الرئاس���������ة الجزائرية!، أما الحادثة التي 
ظّلت تحّز في نفس الفقيد مولود قاسم، وتجرح 
كبري���������اءه وتطعن آماله، فهي حادثة إلغاء نظام 
التعليم األصلي في الجزائر، وقد روى لي ذلك 
في منتصف الثمانيني���������ات، بمكتبه بمقر حزب 
جبهة التحرير الوطن���������ي الذي كان موجودا في 
مبنى الغرفة التجارية بساحة الشهداء، وكنت قد 
زرته بحكم مهنتي كمسؤول للقسم الثقافي بجريدة 
»الش���������عب« الوطنية، وبحكم عالقتي الطيبة به 
من خالل إش���������رافه على المجلس األعلى للغة 
العربي���������ة، فقال لي: إن من بين الش���������خصيات 
الت���������ي كانت تزوره في بيته األس���������تاذ مصطفى 
األش���������رف، وكان دائم الثناء عل���������ى اإلنجازات 
التي حققها نظام التعلي���������م األصلي، ويؤكد أن 
معاهد التعليم األصلي قد أنقذت شباب الجزائر 
م���������ن الضياع التربوي والحرمان التعليمي، وهي 
توفر لهم فرصة جديدة لصقل معارفهم وتطوير 
مستوياتهم الدراسية وضمان مستقبلهم الشخصي 
والمس���������اهمة في تنمية بلده���������م.. إلى آخر ذلك 
من الكالم المعس���������ول، وكانت ه���������ذه الزيارات 
والمحادثات دافعا لألس���������تاذ مولود قاس���������م حتى 
يتوّس���������ط عند الرئيس ه���������واري بومدين من أجل 
تعيين األس���������تاذ مصطفى األشرف في منصب 
رسمي يمّكنه من توظيف طاقاته الثقافية وقدراته 
الفكرية المتمي���������زة لخدمة الدولة الجزائرية، حتى 

جاء اليوم الذي تّم فيه تعيين مصطفى األشرف 
في الطاق���������م الحكومي في منصب وزير التربية 
الوطنية س���������نة 1977، وهي السنة نفسها التي 
خرج فيها األس���������تاذ مولود قاسم من وزارة التعليم 
األصلي والش���������ؤون الدينية التي كانت موجودة 
لمدة سبع س���������نوات )من 1970 إلى 1977(، 
وكان أول ما قام به األستاذ مصطفى األشرف 
هو الطلب من الرئيس بومدين اتخاذ قرار إلغاء 
التعلي���������م األصلي، بحجة أن���������ه ال مبرر لوجود 
تعليم برأسين في الجزائر: أي تعليم عام، وتعليم 
أصلي. وقد اس���������تجاب الرئيس بومدين، بسرعة 
محّي���������رة، لهذا الطلب، وبجرة قلم تم إلغاء إنجاز 
تربوي كان مصطفى األشرف من بين المشيدين 
به عندما كان خارج الحكومة، وش���������عر األستاذ 
مولود قاسم أن الرئيس بومدين الذي كان يعتبره 
قائدا متبصرا، وزعيما قوي الشخصية، وصديقا 
مقرّبا يقاسمه المبادئ واألهداف والقناعات في 
بناء الجزائر قد عاقبه على النجاح في مهمته، 
وحرمه من مواصل���������ة إنجاز فيه الخير للجزائر 

ولمستقبل أبنائها!
وأما النكسة الكبيرة والخيبة المميتة التي لحقت 
بالوطني المخلص والمناضل الصادق والمفكر 
األصي���������ل والمدافع الصلب ع���������ن مجد الجزائر 
وأصالتها، األس���������تاذ مولود قاس���������م، فهي قضية 
تجميد قانون اس���������تعمال اللغة العربية الذي كان 
من المف���������روض أن يدخل حي���������ز التنفيذ في 5 
جويلية 1992 في الذكرى الثالثين الس���������ترجاع 
الس���������يادة الوطنية، بع���������د أن كان نواب المجلس 
الشعبي الوطني قد صادقوا عليه باإلجماع في 
27 ديس���������مبر 1990، ووّقع���������ه الرئيس الراحل 
الش���������اذلي بن جدي���������د ف���������ي 16 جانفي 1991 
وأص���������دره في الجريدة الرس���������مية، رغم معارضة 
اللوبي الفرانكوفيلي وضجيج الهستيريا الصاخبة 
للمسؤولين الفرنسيين ووسائل إعالمهم المحرضة 
على قانون اللغة العربية، فكان مرس���������وم تجميد 
القان���������ون بمثاب���������ة الرصاصة المس���������مومة التي 
وجهت من ِقبل الس���������لطة الجزائرية إلى أحد أهم 
مكّونات الش���������خصية الوطنية ورموز الس���������يادة 
الجزائري���������ة، وعّجلت بإيقاف نبض الحياة- رغم 
إيمانن���������ا الكام���������ل بأن آجال العب���������اد بيد الخالق 
س���������بحانه وتعالى، ال تقّدم وال تؤّخر إال بمشيئة 
اهلل وقدره- في جس���������د كان يزخر بإرادة العطاء 
والجهاد، ويتدفق بألق العبقرية وصدق الوطنية، 
فالتح���������ق بجوار ربه يوم 27 أوت 1992، عن 
عمر ناهز 65 س���������نة، أي بعد أقل من شهرين 
من صدور مرسوم تجميد قانون استعمال اللغة 

العربية!

ذكريات عن الـمفكر الـموســــوعي...

األيام دورتها ويعود إلينا الش������هر وتدور 
إيمانا  نصوم������ه  فهل  الفضي������ل، 
واحتس������ابا أم نصوم أداء روتينيا باردا؟ بالنسبة 
لبعضنا قد يكون هو آخر رمضان يعيش������ه قبل 
لقاء ربه، من يحيا منا ومن يموت؟ نحن جميعا 
نما هي اآلج������ال تتفاوت،  موت������ى محتمل������ون واإ
فم������ا أجمل أن يصوم الواح������د منا صيام مودع، 
لعّل������ه يدخل عال������م اآلخرة بزاد التق������وى وثواب 

الصائمين.
ول���������و كان ل���������ي وصية أخوية خالص���������ة إلخواني 
المسلمين ألوصيتهم بعدم تضييع الشهر الكريم في 
تتبع سلبيات األفراد والمجتمع – كما هي عادتنا 
المتوارثة – بل نحرص على تحسين صلتنا باهلل 
تعالى بمزيد من العبودية والصالحات، وتحسين 
صلتن���������ا ببعضنا بمزي���������د من التراح���������م والمعاملة 
الحس���������نة واألدب الرفيع، وأن نكثر من الخيرات 
ونضخم رصيدنا بالحسنات، أي – بعبارة جامعة 

– نصوم ونرتقي.

ونصيح���������ة ثانية م���������ن القلب: تذك���������روا إخوانكم 
وظروفهم في رمضان.

تذكروا حال إخواننا في فلسطين ومعاناة االحتالل 
والظلم والتهجير، تذكروا أهلنا في القدس الشريف 
والمرابطين في األقصى، تذكروا معاناة أهل غزة 
مع الحرمان والفقر والعدوان والتضييق عليهم من 
الجوار ومن »األشقاء«، يعيشون ويصومون بال 
تغذية كافية وال دواء وال أساسيات الحياة، فضال 

عن الكماليات.
ال تنس���������وا مصيبة سوريا الش���������قيقة، ما زال أهلنا 
هن���������اك تحت قناب���������ل البعث والطائفية والش���������يعة 
والروس، والمهّج���������رون بالماليين في الخيام وفي 
الش���������تات في حالة مزرية، كل هذا منذ سنوات، 
تصّوروا حالهم في رمضان سواء داخل سوريا أو 
في مخيمات الالجئين أو التائهين على وجوههم 
في مختلف البالد ومنها الجزائر حيث يعيش���������ون 

من الصدقات.
ال تنسوا أن إخواننا المظلومين في اليمن الشقيق 
ُيقتلون يوميا بس���������الح الشيعة وبسالح »اإلخوة« 
السعوديين وحلفائهم المعتدين الذين حّولوا اليمن 
من س���������عيد إلى شقي، مأساتهم – هي األخرى – 

ممتدة منذ سنوات، وهم في أسوأ حال.
ال تنسوا مأساة مسلمي الصين وبرمانية وغيرهما...

مسلمون متمسكون بدينهم يلقون الخسف والهوان 
من الملحدين، تصّوروا حالهم في رمضان، حيث 

ال طعام وال صالة وال تراويح.
تذك���������روا العلماء والدعاة األبري���������اء الذين يقبعون 
في س���������جون الطغاة ويموتون فيه���������ا ببطء، حكم 
اإلعدام معلق على رق���������اب كثير منهم، وال ذنب 
لهم سوى تمسكهم باإلسالم وبالشرعية وحقهم في 
الحرية ورفض االس���������تبداد والظل���������م وأنواع الجور 

الحكومي.
كل ه���������ؤالء إخوانن���������ا ف���������ي العقي���������دة، حقوقهم – 
بمقتض���������ى العقي���������دة الصحيح���������ة - مقدمة على 
حقوق إخوة التراب والجنسية... على األقل تكون 
قضاياه���������م حية ف���������ي قلوبنا وعقولن���������ا، ندعو لهم 
بالثبات والنصر، نحن – رغم حالتنا االقتصادية 
واالجتماعية -  آمنون في بيوتنا، نصوم ونفطر 
والحم���������د هلل، وهم مع الخ���������وف الدائم من القنابل 
وأن���������واع العدوان، وهم يصوم���������ون وال يجدون في 
كثير من األحيان ما يفطرون عليه، تحت القصد 

وفي الزنزانات المظلمة.
وكلمة أخوية أخيرة: ألس���������نا نكذب على أنفسنا؟ 
أين التراحم في ش���������هر الرحمة؟ أين االلتزام بشرع 
اهلل، أين أخالق اإلس���������الم؟ نشتكي من التضييق 
على المس���������اجد فإذا ُفتحت بقيت شبه خاوية، ال 

يرتادها في الغالب إال كبار السّن، وهي ال تفرح 
بنا ونحن ملطخون بالخطايا... كم كسبت أيدينا 
من اآلثام وتكس���������ب كل ساعة وحين، فيتصاغر 
ذلك في أعيننا ويتضخم بعض ما نبذل من عمل 
صالح فنرضى عن أنفس���������نا فيكث���������ر لهُونا ولغُونا 
وضحُكنا، وتبرد القلوب وتجّف العيون، ونتحجج 
بطغيان المادة كأنن���������ا أبرياء أطهار جاءنا البالء 
م���������ن الس���������ماء أو من وراء البح���������ر، ونحن الذين 
صنعنا صنم المادة ووقعنا له ساجدين، نضحك 
على صنيع اليهود مع العجل ونحن نفعل مثلهم، 
كم من سامري مجدناه واتبعناه، وكم من هارون 
حاصرناه، وكم من موسى عصيناه... أين عملنا 
بالقرآن؟ أين اتباعنا للس���������نة؟ أين تحكيمنا لشرع 
اهلل في بيوتنا وأس���������واقنا وقلوبنا وسلوكنا؟ نطالب 
الُحكام بتحكيم الشريعة أما نحن فنحّكم أهواءنا... 
أين أخالق الصائم القائم؟ أين روحانية الش���������هر 
الفضيل؟ الكالم حول كل هذا كثير ممجوج لكن 
الس���������لوك ال يعكس���������ه إال قليال، على يد ربانيين 
وربانيات، ثابتي���������ن صادقين لم يبدلوا ولم يغيروا، 
عرفوا أن رمضان ليس ش���������هر غفلة بل مدرس���������ة 
إلعداد النفوس المؤمنة وتربية القلوب وبناء األمة 
فأقاموا أنفسهم على ذلك وأحسنوا المسير... ليتنا 

نقتفي أثرهم وننخرط في سلكهم.

نصـــــوم ونرتقي
عبد العزيز كحيل

أ. عبد احلميد عبدوس



التأجيل كما يراه »بايدن«
برنامج رئيس الوالي���������ات المتحدة الجديد من 
الكثاف���������ة إلى درجة تفق���������ده صوابه في بعض 
األحيان فيتلفظ بألف���������اظ تتجاوز حدود اللباقة 
والعرف الدبلوماسي كما حدث منذ أسبوعين 
حين وصف رئيس االتحاد الروس���������ي بالقاتل 
ما رفع درجة التوتر بين الدولتين إلى الحدود 
جراءات  القص���������وى لتترتب عليه خط���������وات واإ
تف���������رض عليه رد فعل أس���������وأ والقيام بإصدار 
عقوبات اقتصادية ومالية أخرى تدفع بالرئيس 
الروس���������ي التخاذ إجراءات مضادة أخرى ال 
شك ستزيد من حدة الخالفات وتوسع الشرخ 
في العالق���������ات البينية إلى حد تقوية التحالف 

مع الصين الشعبية لالتفاق معها على وضع 
برنامج يمكن به أن تخلص العالم من الدوالر 
األمريكي كعملة للمب���������ادالت التجارية، وفي 
ه���������ذا ما يمكن أن يس���������هل عملي���������ة التخلص 
القريب من األحادي���������ة القطبية وهيمنة أمريكا 

على العالم.
هذه النقطة وحدها أصبحت تش���������كل برنامجا 
جديًدا للس���������يد الرئيس ال���������ذي يعرف في قرارة 
نفسه أن وضعه الصحي المتدهور إلى درجة 
ظهوره أم���������ام كاميرات التلفزي���������ون وهو يفقد 
توازنه لثالث مرات متتالية في س���������لم طائرته 
ويكاد يسقط لوال إمساكه بقضيب السلم.    

هذا على الصعيد الخارجي، وفي العادة فإن 
رؤس���������اء الواليات المتحدة األمريكية يمنحون 
األولوية في بداية عهدتهم الرئاسية لألوضاع 
الداخلي���������ة، والس���������يد »بايدن« في ه���������ذا أمام 
أوضاع ال يحس���������د عليها؛ فزيادة على الكارثة 
اإلنسانية التي أحدثها وما يزال وباء »كوفيد-
19« في اإلصابات والوفيات وانعكاس ذلك 
على األوض���������اع االقتصادي���������ة واالجتماعية 

التي ما انفكت تتده���������ور لتهدد اإلمبراطورية 
بالتدحرج من مرتبتها كأولى في العالم لصالح 
عدوتها اللدودة جمهورية الصين الشعبية التي 
استطاعت أن تحد بسرعة من انتشاره وترتفع 
لديها كل المؤشرات االقتصادية لتظهر للعالم 

أنها الدولة األقوى واألعظم. 
األس���������وأ هو ما تعانيه الوالي���������ات المتحدة في 
الداخل من انقس���������ام في المجتمع بين البيض 
ودع���������اة المي���������ز العنصري وباق���������ي المجتمع 
م���������ن الملونين وغيرهم وجرائم قتل الش���������رطة 

للمواطنين من أصول إفريقية.
ه���������ذه األوضاع كلها اجتمع���������ت ضد الرئيس 
الديمقراط���������ي الذي عين نائبة له من الملونين 
وكذلك وزي���������ر الدفاع، وقد وع���������د في حملته 
االنتخابية وبع���������د فوزه في اس���������تعادة اللحمة 
للمجتمع األمريكي، لكن يبدو أن ذلك سيكون 
بعيد المنال، وخاصة وأن سلفه »دونالد ترمب« 
ع���������اد من جديد يريد ت���������رأس حزبه الجمهوري 

ليفوز باألغلبية في مجلس الشيوخ.    

االرتباك يفرض عليه الفوضى
أم���������ام األوراق الكثيرة المبعث���������رة على المكتب 
المتضمن���������ة لالقتراحات الكثي���������رة من طرف 
كثير من المستشارين لم يجد بدًّا من التأجيل 
لكثير من القضايا وعلى رأسها قضية الشرق 
األوسط مس���������تعينا في ذلك بما وفره له سلفه 
من أرضيات جديدة كان ينتقدها، مثل تطبيع 
بع���������ض ال���������دول العربية مع الدول���������ة العبرية، 
فق���������د رأى أن اس���������تمالتها برف���������ع التجميد عن 
صفقات األسلحة مثل ما حدث مع اإلمارات 
والس���������عودية بأن ذلك س���������يعينه عل���������ى إقناع 
الجانبين الفلس���������طيني والصهيوني على تمديد 
االنتظار والتأجيل للح���������ل إلى عهدته الثانية 

إن تمت. 
ما يمكن أن يعينه أيض���������ا على هذا التأجيل 
هو استعادة الدفء للعالقات بين حلفاء بالده 
في حلف شمال األطلسي وترتيب األوضاع 
في ش���������رق المتوسط بأي ش���������كل كان لتفادي 
الصدام قبل إيجاد حل لقضية االتفاق النووي 

مع إيران. المهم التأجيل أسلم.

التـــــأجــيــــل  مــــرة  أخــــــرى )2(

أ. حممد احلسن أكيالل
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بعد ش������هور من البعثرة يأتيك رمضان ليعيد 
ترتيبك من جديد... وبعد مدة من التش������تت 
والحي������رة يأتيك رمض������ان ليمنح������ك التناغم 
والتناس������ق والتكامل فإذا أن������ت كتلة جمالية 

فياضة بالبهجة والفرح والبسمات..
ذا أورادك دب������ت فيها الحي������اة وصار لها   واإ

معنى ونبض وتدفق وجماليات...
إنه س������حر الترتيب العجيب واللحن المتوازن 
الفريد.. الذي يعيد تشكيل ذراتك التي عانت 
من البعث������رة والفوضى... فه������ا أنت تنفض 
غبار الغفلة عن مصحف������ك وتقبل على اهلل 
تالوة وتدبرا وخشوعا وتأثرا.. وصرت تنافس 
الصحابي حارثة حينما سأله النبي صلى اهلل 
عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة..؟ فقال 
له: أصبحت مؤمنا.. فقال له الحبيب األعظم: 

لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟..
قال له: أحيي������ت ليلي وأظمأت نهاري وكأني 

أنظر إلى عرش ربي بارزا ...
فها أنت تحيي ليل������ك الذي كان ميتا بالقيام 
وصالة التراويح واالس������تغفار باألس������حار .. 

وتظمئ نهارك بالصيام وعفة اللسان..
وتعبد اهلل كأنك تراه.. وتعيش مع أهل الجنة 

وهم يتنعمون..
وتتعوذ من أهل النار وهم يعذبون...

رمضان هو س������ر الترتيب وس������حر التنظيم 
وروح اإليجابية المتوازنة الدفاقة.. فإذا كنت 
قد عانيت طيلة س������نة من الفوضى والتلعثم 
والتبعث������ر والتش������تت ف������ي أواردك ويومياتك 
وخطواتك فرمضان ميزان الس������نة الذي يعيد 
ترتيبها وتش������كيلها من جديد.. }َأَو َمن َكاَن 
َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنورًا َيْمِش������ي ِبِه ِفي 
ُلَماِت َلْيَس ِبَخارٍِج  َثُل������ُه ِفي الظُّ النَّاِس َكَمن مَّ

ْنَها{؟!.. مِّ

رمضان و سحر الرتتيب...
مداني حدييب

 
في المدة األخيرة على نطاق انتشرت 

الفضاء األزرق،  واسع  في 
صور مفزعة معّبرة، ش������ديدة األثر والوقع على 
النف������وس.. ص������ور الجامع األخض������ر العريق 
بقس������نطينة، وصور مماثلة لمس������كن الش������يخ 
اإلمام عبد الحميد ابن باديس المتهدم، وصور 
آخرى ُنش������رت من قبل عن المطبعة الجزائرية 
اإلس������المية وقد آل حالها إل������ى ما يبكي القلب 

قبل العين.
هذه ثالثة معالم من معالم الوضاءة والقوة والعلم 
واالجتهاد في الدين والحياة في بالدنا، معالم لها 
قيمتها في التاريخ وف���������ي الجغرافيا وفي موازين 
العلم والفض���������ل والفضيلة، وأيض���������ا في موازين 
الجهاد العلمي والفكري والديني والوطني؛ حيث 
يمّث���������ل كل معلم م���������ن تلك المعال���������م كتابا ناطقا 
بالسؤدد والعز والجهد والبذل والرعاية والنهضة 

واالجتهاد.
السؤال كما تكش���������ف عنه الصورالمؤثرة القاتلة: 
كيف انتهت هذه المعالم إلى هذه النهاية المؤسفة 
القاتم���������ة، وقد صارت )تلك المعالم( المهملة ... 
محال  لرمي الزبالة والردوم وما يشبه من أنواع 

المخّلفات؟!.
كيف أمكن الوصول إلى ه���������ذا الحّد القاتل من 
اإلهم���������ال واالزدراء واالس���������تهتار لميراث ديني 
وثقافي وحضاري ش���������امخ عظيم …حتى صار 
م���������كان الجامع األخضر فضاء لرمي الفضالت  
والتبّول  أكرمكم اهلل، حتى ال أقول ش���������يئا آخر 

أقسى وآكثر إيالما؟ .
أما منزل ابن باديس فتكفي الصورالمنشورة، في 
الفضاء األزرق، للدالل���������ة على »الهوان« الذي 
نترجمه في ح���������ق رموزنا وأعالمنا.وقد دفع ذلك 
البعض إل���������ى اقتراح »جم���������ع األموال«لترميمه 
وجعل���������ه ُمتحفا، ول���������م يحّرك ذل���������ك أحدا ال في 

السلطة وال في غيرها.
وأما المطبع���������ة فأمرها غريب كل الغرابة، إذبدَل 
أن ُيهتم به���������ا وترمم ويعاد إليه���������ا ألقها الثقافي 

ويجع���������ل منها فضاء ش���������اهدا  للزوارُيبرز مدى 
الحرِص واإلخالص والجهد الموصول الذي بذله 
عظماؤنا من أهل الص���������الح واإلصالح والفكر 
والعل���������م والدين، في الكتاب���������ة والتوثيق، والتأريخ 

وطبع ونش���������ر العلم والخير.
لقد صارت  المطبعة همال  أسدل فجور النسيان 
واإلهمال واالستهتار ستارها عليها، حتى صارت 
مضرب المثل ف���������ي اإلهمال والنكران، بل مثاال 
ف���������ي خيانة اإلرث والتنكر له؛ ألن األمر يتصل 
بمطبع���������ة وما وما أدراك ما المطبعة، وما أدراك 

ما دورها في الحضارة اإلنسانية .
فأي إجرام في ح���������ق التاريخ وحق التراث؟ وأي 
نوع  من البشر نحُن؟ وأي وعي  وأي فكر بائس 
نحمل… واألمر يتعلق بنا جميعا، دون استثناء. 

سلطة ووصاية ووزارة وجمعيات، وشعبا.
أما الجامع األخضر..فح���������دث وال حرج .. وما 
أدراك م���������ا الجام���������ع األخضر أيقون���������ة الجوامع 
والمساجد الرسالية الحية التي أدت أفضل وأجمل 
أدواره���������ا، تعليما وتربية وتكوينا، وتحفيظا للقرآن 
عدادا لإلنسان وحفاظا  الكريم وتفسيره ونشره، واإ
على المقومات والثوابت، وخدمة للدين والعربية 
والوطني���������ة ..عبر عقود طويلة  من الزمن، فيها 

تضحيات، وتحّمل واصطبار.
لمن ال يعرف الجامع األخضرنقول: إنه مسجد 
أسس بقس���������نطينة س���������نة 1156 للهجرة، أسسه 
حس���������ن باي، إلقامة الصلوات والذكر والتعليم، 
وفي جواره مدرس���������ة مالصقة له نش���������رت العلم 

والمعرفة في العهد التركي بقسنطينة.
وقد ُس���������مي الجامع األخضر أيضا باسم الجامع 
األعظم، وتس���������تند ش���������هرته )الجام���������ع( إلى أبي 
النهضة الجزائرية الشيخ العالمة عبد الحميد ابن 
بادي���������س الذي قام بالتدريس فيه لمختلف طبقات 
التالمي���������ذ، مع دروس أخ���������رى على مدى إحدى 
وعش���������رين سنة، كما فسر فيه القرآن الكريم على 

مدى خمس وعشرين سنة. 
وكانت بداية التدريس فيه كما جاء بقلم الشيخ ابن 
باديس نفس���������ه:” أما بداية تعليمي فيه، فقد كانت 
أوائل جمادى األولى عام 1332ه� )1913 م( 
وكان ذلك بس���������عي من سيدي أبي لدى الحكومة 
فأذنت لي بالتعليم فيه بعد ما كانت منعتني من 
التعليم بالجامع الكبير، بس���������عي من المفتي في 
ذلك العهد الشيخ المولود بن الموهوب«)الشهاب 

ج 4 ص 303 (

كيف لنا أن نلقى اهلل ونحن على هذا النحو من 
الهوان والغفلة والتنّصل من األمانة ؟.

  كيف لنا أن نؤتمن على الدين والثقافة والفكر 
ورعاية األجيال ونح���������ن نضّيع � بقدر كبير من 
الوقاحة وس���������وء التصرف � ميراثا تركه العظماء، 
ميراثا كان س���������ببا في حياة أجيال وأجيال، وكان 

سببا في الحفاظ على الوطن نفسه؟.
أي ع���������ار لحقن���������ا ويلحقنا ونحن س���������ادرون في 
غ���������ّي أو في غيبوبة ال تلتقط أرواحنا ونفوس���������نا 
وعقولنا هذا الميراث بمفرداته العظيمة: المسجد، 
المطبعة، بيت المؤسس وباني النهضتين الدينية 

والعلمية؟.
ألي���������س نفاقا أن نحتفي بذكرى 16 من أفريل كل 
عام ونحن على هذا العقوق المشين لما تركه لنا 

األسالف الماهدون؟.
 أليس من العار أن ننتس���������ب إلى ميراث ونحن 
نزدري���������ه ونهمله والنهتم به، ب���������ل وال ندافع عنه، 
فلنتخي���������ل فقط: لوكان ابن باديس حّيا؟ ولو كان 
صحبه من األعالم أحياء ماذا كانوا س���������يقولون 
عن���������ا وهم يرون ما ي���������رون مما آل إليه ما تركوه 

لنا.
إن أقل وفاء أن نكّفر عن هذه الخطيئة بالتداعي 
حداث  إلى صيانة هذا الميراث بجمع األموال واإ
عادة  جهاز لالهتمام بترميم المخّرب والمهمل واإ
الحياة إل���������ى كل ما تعرض ل� »لقتل باإلهمال.« 

المقصود.
كي���������ف يجب أن يكون ذل���������ك ..لنبتكر ..لنجتهد 
..لتكن لنا ثقة ف���������ي اهلل ثم في مجتمعنا ودولتنا 
…ف���������إن كل األمم تهتم بتاريخها وتراثها وتضعه 
في المقام األول صيان���������ة ورعاية، وتعمل على 
إيصاله إلى األجيال بكل الوس���������ائل ..كل األمم 
..إال هذه األم���������ة العجيبة…النائمة …البغيضة 
..الت���������ي ترمي الفضالت على أب���������واب الجوامع 
وتتبول على هياكل بيوت قاماتها )مالك بن نبي 

في تبسه(.

)*( س���������بقت الدندنة حول هذا الموضوع مّني، 
ومن أكثر من كاتب ومهتم وباحث، ولكن الحياة 
لمن تنادي في السلطة أو غيرها.أو لعّله ال حياة 
لمن ُين���������ادي )ألن أداة الكاتب هي القلم والكتابة 
شعال العجالت كما  وال يستأنس بقطع الطرق واإ
يفعل المحتجون هنا وهناك؛ إلحضار السلطات 

وأجبارها على ايجاد الحل!!( 

ذكــــــــــرى للذاكرين 

اجلـامع  األخضرومسكن عائلة ابن باديس ...
 اإلهمـــال غيــر الـمربر )*( 

يكتبه: حسن خليفة 
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بالي،  يشغل  الموضوع  هذا  لبث  ولقد 
لمطالعة  الفرصة  لي  سنحت  وكلما 
الصحف والمجالت القديمة استحضرت 
هذا السؤال وتمنيت أن أجد فيها ضالتي 
من  أرسلها  رسالة  على  عثرت  حتى 
مصر األستاذ محمد علي الطاهر إلى 

الشيخ الطيب العقبي. 
من هو حممد علي الطاهر؟

نابلس  في  الطاهر  علي  محمد  ولد 
في  تعلم   .1896 عام  في  بفلسطين 
والتلغراف.  البريد  في  واشتغل  مدارسها 
هاجر إلى مصر أثناء الحرب العالمية 
مارس  حيث  بالقاهرة  واستقر  األولى 
التجارة والعمل الصحفي والسياسي من 
التي  الفلسطينية  العربية  اللجنة  خالل 
العربية  والجرائد   ،1920 سنة  أسسها 
أنشأها مثل »الشورى«  التي  والصحف 

ثم »الشباب«. 
الشورى،  دار  سماه  مكتبا  أسس  كما 
الفكر  رجال  كبار  فيه  يستقبل  وكان 
على  منه  ويشرف  العرب،  والسياسة 
قضايا  تتناول  وندوات  لقاءات  تنظيم 
من  وكان  العربي.  العالم  في  التحرر 
أبرز نشاطه تنظيم تأبينية األمير شكيب 
وحفلة   1946 ديسمبر  في  أرسالن 
استقبال الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي 
الشيخ  تكريم  وحفل   ،1952 عام  في 
الورتالني في نوفمبر 1952.  الفضيل 
كوكبة  اللقاءات  هذه  في  يشارك  وكان 
والعرب  المصريين  والسياسيين   - من 

المهاجرين إلى مصر. 
المقال الذي  كما أشرف على استنساخ 
جريدة  في  المدني  توفيق  أحمد  كتبه 
ماي   8 مجازر  حول  »اإلصالح« 
1945، إذ سحب منه األستاذ الطاهر 
على  ووزعها  القاهرة  في  نسخة  ألف 
األقطار العربية. وقال األستاذ المدني أن 
هذه العملية ساهمت في تعريف الناس 
الرهيبة،  المذبحة  تلك  وفداحة  »بأسرار 
واالحتجاج  السخط  من  موجة  وسادت 

على السياسة الفرنسية الفظيعة«.
الطاهر مجموعة من  نشر محمد علي 
التالية:  العناوين  منها  أذكر  الكتب، 
ومقاالت  خواطر  الشورى:  نظرات 
)1932(، عن ثورة فلسطين )1936(، 
ذكرى األمير شكيب أرسالن )1947(، 
أوراق مجموعة. كتاب أحمر عن فظائع 
اليهود  وغدر  فلسطين  في  اإلنجليز 
وصبر العرب )1948(، ظالم السجن 
 ،)1966( بورقيبة  رسائل   ،)1951(
العربية  القضايا  في  عاما  خمسون 

.)1978(
سنة  القاهرة  الطاهر  علي  محمد  غادر 

1955 إلى لبنان، وتوفّي في بيروت في 
31 أوت 1972 ودفن فيها. 

جريدة اإلصالح يف سطور
جريدة  العقبي  الطيب  الشيخ  أصدر 
 8 في  بسكرة  مدينة  في  »اإلصالح« 
أسبوعية  جريدة  وهي   .1927 سبتمبر 
اهتمت  وقد  صفحات،   4 في  تنشر 
والفضيلة  العلم  ونشر  الدين  بإحياء 
والنهوض بالمجتمع. وقد تعرضت مرات 
عديدة لمضايقات إدارية وأزمات مالية، 
 3 الصدور  عن  تعطلها  إلى  أدى  مما 

مرات )1930(، )1939(، )1948(. 
وصدر منها في المجموع 73 عددا. 

من  مجموعة  تحريرها  في  وساهم 
الجزائريين  والشعراء  واألدباء  العلماء 
محمد  الزواوي،  يعلى  أبي  أمثال:  من 
المدني،  توفيق  أحمد  خليفة،  آل  العيد 
محداد،  القادر  عبد  العمودي،  األمين 
الحسن  محمد  فضالء،  الطاهر  محمد 
الجزائري،  جابر  بكر  أبو  فضالء، 
التونسي  والشاعر  إبراهيم،  بوحميدة 
محمد بوشربية، والكاتب التونسي محمد 
المهدي بن الناصر، والعالمين المغربيين 
العلوي،  الطيب  وموالي  كنون  اهلل  عبد 

....الخ. 
واألخبار  المقاالت  بعض  تنقل  وكانت 
من الجرائد التونسية والمغربية والمصرية 
السياسية  الحركات  بنشاط  تتعلق  والتي 
ما  وكذلك  البلدان،  هذه  في  والوطنية 
التي  الكبرى  العربية  بالقضايا  يتصل 
كانت تشغل الرأي العام العربي آنذاك. 

رسالة حممد علي الطاهر
ربيع   5 يوم  في  مؤرخة  الرسالة  كانت 
 13 يوافقها  ما  وهو  ه   1359 الثاني 
صاحبها  كتبها  -أي  م،   1940 ماي 
باديس  ابن  الشيخ  وفاة  بعد  قرابة شهر 
التي وقعت في مدينة قسنطينة في 16 

أفريل من العام نفسه. 
وال شك أن هذا الخبر وصل إلى مصر 
متأخرا في تلك الفترة التي كانت غارقة 
وما  الثانية  العالمية  الحرب  أهوال  في 
المواصالت  انقطاع  من  عنها  ترتب 
البريد بين الجزائر والعالم  وتعثر حركة 
قد  الرسالة  فإن  يكن  ومهما  العربي. 

وصلت إلى صاحبها وهو الشيخ الطيب 
علي  محمد  عليه  تعّرف  الذي  العقبي 
الطاهر في الحجاز حيث كان مقيما فيه 

لعدة سنوات قبل عودته إلى الجزائر. 
االستعمارية  الرقابة  سلطة  منعت  وقد 
الشيخ العقبي من نشر هذه الرسالة في 
تلك الفترة وانتظر عدة سنوات. وقد اغتنم 
فرصة إعادة إصدار جريدته »اإلصالح« 
لينشر خطاب األستاذ الطاهر في العدد 
 1947 ماي   1 يوم  في  الصادر   47
لالحتفاء  منه  كاملة  صفحة  وخصص 
ليك  بالذكرى السابعة لوفاة ابن باديس. واإ

اآلن أيها القارئ نص الرسالة:
األستاذ  العالمة  المجاهد  األخ  حضرة 

الشيخ الطيب العقبي حفظه اهلل.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته أما بعد 
والعربية  فقيد اإلسالم  انتقال  فقد روعنا 
الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى الدار 
الظروف  هذه  في  وخصوصا  اآلخرة 
العالمة  السوداء، وقد كان ارتحال هذا 
المصلح الفذ مباغتة شديدة الوقع أليمة 
امتدت  عنيفة  هزة  لنعيه  فكان  األثر، 
رنة  قلب  كّل  في  وتركت  الشرق  إلى 
نشرت  وقد  تنسى.  أن  هيهات  حزن 
وبقية  والشام  والحجاز  مصر  صحف 
البالد العربية نعي الفقيد العظيم ونوهت 
وخصوصا  االسالمي  للعالم  بخدماته 
ناضل  من  لكل  تحفظ  التي  فلسطين 

عنها جميل سعيه وكريم دفاعه. 
في  العربية  واألمم  اإلسالمي  العالم  إّن 
عالم  مجاهد  على  يجزع  لم  المشرق 
رضا  رشيد  باإلمام  النكبة  بعد  مصلح 
كما جزعت على اإلمام ابن باديس الذي 
سارت أنباء أعماله سير الشمس وطارت 

في جميع أنحاء األرض. 
ابن  العالمة  بفقد  الفاجعة  فالمصيبة 
باديس اليوم ليست بكارثة على الجزائر 
وحدها بل هي مصيبة للعالم اإلسالمي 
بأسره من مشرق الشمس إلى مغربها. 

فعزاء أيها األستاذ الكريم على هذا الرزء 
الفادح، فقد شاء اهلل أن يحرم المسلمين 
من شخصية حبيبة خالدة قبل أن تتجاوز 
النفع  منها  يرجى  وكان  الشباب  عصر 
لألمم اإلسالمية فترة طويلة من الزمن. 
في  وخلده  مثواه  وأكرم  ثراه  برد  اللهم 

جنتك، وأحسن مثوبته فقد كان مخلصا 
لك خادما لعبادك متفانيا في نصرة دينك، 
مجاهدا في سبيلك فاكتبه في الصديقين 

والشهداء يا راحم الراحمين.
أخوكم المحزون  محمد علي الطاهر

العربية  الفلسطينية  اللجنة  رئيس 
بمصر

ويستمر البحث..
العالمي  البعد  الرسالة  هذه  أكدت  لقد 
أعماله  وشهرة  باديس  ابن  لشخصية 
اإلصالحية في العالم العربي واإلسالمي، 
فهو ال يختلف -كما قال صاحبها- سواًء 
في علمه أو في تأثيره عن الشيخ محمد 

رشيد رضا الذي فاقت شهرته اآلفاق. 
أّن  الطاهر  علي  محمد  األستاذ  ذكر 
رجال اإلصالح والفكر في مصر والشام 
ابن  الشيخ  وفاة  بخبر  تأثروا  والحجاز 
باديس الذي كان مشهورا عندهم بفضل 
زياراته السابقة لتونس ومصر والحجاز، 
وتالمذته  المعروفة  الصحفية  وكتاباته 
المنتشرين في المدارس والمعاهد العربية. 
ولكني ال أعرف إن أقيمت في تلك الدول 
أو في غيرها مجالس لتأبينه، أو نشرت 
مقاالت في صحفها تنوّه بأعماله وجهوده 
الجزائر! ال بد أن  التي تجاوزت حدود 
نشر  العقبي  الشيخ  أن  إلى  هنا  أشير 
في نفس العدد من جريدة »اإلصالح« 
محمد  األستاذ  من  جاءته  أخرى  رسالة 
الخطيب رئيس جمعية التمدن اإلسالمي 

بدمشق.  
والمجالت  الجرائد  من  العديد  طالعت 
القديمة لكنني لم أجد دائما ما كنت أصبو 
وفاة  أن  صحيح  المعلومات.  من  إليه 
الحرب  أثناء  جاءت  باديس  ابن  الشيخ 
النشاط  توقف  حيث  الثانية  العالمية 
الصحف  من  الكثير  واحتجبت  الفكري 
كل  قاومت  بعضها  أن  إال  والمجالت 
المعّوقات القائمة كنقص الورق وتعطل 
وانقطاع  التنقل  وصعوبة  البريد  سير 
األخبار... لتستمر في الظهور، وأذكر 
منها المجالت المرموقة مثل »الرسالة« 
الزيات، و»الفتح« لمحب  ألحمد حسن 

الدين الخطيب... 
لم أجد في المجلة األولى ما يشير إلى 
ذلك الحدث بينما وجدت منشورا قصيرا 
المجاهد  العالم  بقلم  الثانية  المجلة  في 
المغربي محمد تقي الدين الهاللي ينعي 
اإلدارة  ويتهم  باديس  ابن  الشيخ  فيه 
الجزائري  العالم  ذلك  بتسميم  الفرنسية 
تأييدها في  والقضاء عليه بعدما رفض 

حربها مع ألمانيا. 
وأملي أن تساعد التقنيات الجديدة ونشر 
لمقتنياتها  العربية  الوطنية  المكتبات 
شبكات  على  والمجالت  الصحف  من 
هذا  في  البحث  مواصلة  في  األنترنت 
الشيخ  وفاة  أصداء  ودراسة  الموضوع، 
ابن باديس في المشرق العربي فهو إن 
عاش  فقد  وعقله،  بقلبه  للجزائر  عاش 
أيضا بكل جوارحه لإلسالم حيثما وجد 

في المغرب وفي المشرق. 

من أصداء وفاة الشيخ ابن باديس يف املشرق العربي
كثريا ما تساءلت عن أصداء وفاة الشيخ عبد احلميد بن باديس يف املشرق العربي، ومدى اهتمام الصحافة املشرقية ورجال السياسية والفكر بهذه الفاجعة اليت أصابت احلركة الفكرية والعلمية 

يف اجلزائر. ومل يكن خيامرني أدنى شك يف أّنهم أحّسوا بها وهم يعلمون أّن ابن باديس مل يعمل فقط على نهضة اجلزائر وإمّنا عمل أيضا على نهضة األمة العربية واإلسالمية. 

أد. مولود عومير



س���������يرة  المطل���������ع على  -إن 
مصطفى بن حموش وانتاجه 
العلمي يحت���������ار في تصنيفه 
هل هو مهندس معماري أم 

م���������ؤرخ عم���������ران؟
* البداية كانت في مدرس���������ة 
والتعمير  المعمارية  الهندسة 
بالحراش، حي���������ث كنا نتلقى 
دروس���������ا في تاري���������خ العمارة 
اإلسالمية، وقد كان األستاذ 
اإليطالي يس���������تفزنا بالمراجع 
الغربي���������ة التي تؤك���������د تطفل 
المس���������لمين على الحضارات 
الغربي���������ة وفقدانه���������م لمنطق 
حي���������ث  الم���������دن،  تخطي���������ط 
يعش���������قون الفوضى ويفقدون 
الذوق المعماري. فكان علي 
بحماس الطال���������ب أن أقتحم 
عال���������م التاريخ وأفن���������د أقوال 
وجود  بإثبات  المستش���������رقين 
قواعد وأسس ناضجة ومتينة 
في نش���������أة المدن وممارس���������ة 

العمران. 
وعن���������د اتصال���������ي بمش���������رف 
الدكت���������وراه الترك���������ي األصل 
الفرنس���������ي الجنس���������ية، حثني 
على اس���������تغالل األرش���������يف 
أقرب  باعتب���������اره  العثمان���������ي 
مصدر للعمران اإلس���������المي 
عانت  التي  للجزائر  بالنسبة 
والتاريخ،  الهوية  طمس  من 
فكان ذلك، حيث اس���������تغللت 
معارفي المعمارية والعمرانية 
ف���������ي قراءة وفرز األرش���������يف 
العثمان���������ي. وبذلك أصبحت 
معماريا وأستاذا مختصا في 
تاريخ العم���������ارة. وقد وجدت 
أن التاري���������خ ليس بتسلس���������ل 
األحداث بقدر ما هو س���������نن 
تتحكم في س���������يرورة البشر، 
حيث يجب اس���������تخراجها من 
تمتلئ  التي  األخب���������ار  ركام 
بها كتب الس���������ير والروايات 

والتاريخ.
الجزائريون  الطلبة  يختار   -
عموم���������ا الجامعة الفرنس���������ية 
إلكمال دراس���������اتهم العليا إال 
أن مصطف���������ى ب���������ن حموش 
خال���������ف الع���������رف بتوجه���������ه 
في  البريطاني���������ة  للجامع���������ة 
مرحلة الماجيس���������تير ما هي 

أسباب ذلك؟
*كان االختي���������ار األول منذ 
األول  الجامع���������ي  تخرج���������ي 
وحصولي على منحة التفوق 
للدراسة بالخارج. فقد اخترت 
بريطانيا من بين عدة بلدان 
لع���������دة أس���������باب. وال أخف���������ي 
أني منذ كن���������ت طالبا كنت 
أحمل كرها ش���������ديدا للفرنسية 
ولفرنس���������ا. وكن���������ت وال أزال 
لمقاومة  باإلنجليزية  أستعين 
اإلحس���������اس بالنقصان الذي 

هم  يحملون  كمثقفين  نعيشه 
الهوي���������ة واللغة أم���������ام التنمر 
الجامعات  ف���������ي  الفرنكفوني 
وف���������ي الحي���������اة العامة. ورب 
ش���������ر فيه خي���������ر، حيث أن 
ذلك اإلحساس كان وال يزال 
يدفعن���������ا للتوق نح���������و التفوق 
واإلنتاج النوعي س���������واء في 

التعليم أو اإلنتاج العلمي.
- بعد حصوله على شهادة 

الجامعة  من  الماجيستير 
البريطانية عاد مصطفى 
للجامعة  حم���������وش  ب���������ن 
منها  الفرنس���������ية وحصل 
الدكتوراه.  ش���������هادة  على 
ه���������ل يمك���������ن أن يعطينا 
مقارنت���������ه  خالص���������ة 
حيث  م���������ن  للتجربتي���������ن 
والمس���������توى  الحياة  نمط 

العلمي؟
الجامعات  إلى  *توجهي 
الفرنسية كان بعد خوض 
تجرب���������ة التعليم الجامعي 
الجامعة  بالماجستير في 
الجزائري���������ة، حيث ظهر 
ل���������ي أن االرتق���������اء نحو 

الدكتوراه أمر الزم في سبيل 
وبس���������بب  الجامعي.  التدرج 
الدراس���������ة في  غالء تكاليف 
بريطاني���������ا وج���������دت نفس���������ي 
التي  لفرنسا  للتوجه  مضطرا 
كان التعلي���������م الجامعي فيها 
ش���������به مجاني. أما من حيث 
المقارن���������ة، فقد وجدت الفرق 
الشاس���������ع بي���������ن المجتمعين: 
بالعوائد  المقن���������ن  اإلنجليزي 
واألعراف، والفرنسي المنفتح 
والمش���������بع بالحداثة. أما من 
حيث التعلي���������م الجامعي فإن 
الف���������رق كان وال يزال واضحا 
من حيث المنهجية والرسوخ 
المجال  وس���������عة  التقاليد  في 
العلم���������ي. وق���������د اس���������تغللت 
اإلنجليزية  في  التمكن  تقنية 
والتخرج منها لمواجهة عقدة 
األساتذة  لدى بعض  الفوقية 
الفرنس���������يين. )فإذا أردت أن 
تقزم فرنسيا عليك أن تكلمه 

باإلنجليزية(. 
بن  مصطف���������ى  اش���������تغل   -
طويلة  لس���������نوات  حم���������وش 
وكانت  العربية  باإلم���������ارات 
ل���������ه مس���������اهمة ف���������ي ثورتها 
الفرد  العمرانية. هنا يتساءل 
البس���������يط عن سر  الجزائري 
العمرانية وهل  الطف���������رة  هذه 
يمكن استنساخ هذه التجربة 

بالجزائر؟
*إقامت���������ي ف���������ي اإلم���������ارات 
ب���������دأت س���������نة 1994م، إثر 
الصعبة  األمني���������ة  الظروف 
التي حالت دون اس���������تمراري 
بجامع���������ة  التدري���������س  ف���������ي 
اضطررت  وق���������د  البلي���������دة، 
األكاديمي،  العال���������م  لمغادرة 

المهنة  بعال���������م  وااللتح���������اق 
في  أفادني  مما  واالحتراف، 
االحتكاك بجنس���������يات عديدة 
ف���������ي اإلم���������ارات، وال أدعي 
ف���������ي ثورتها  أني س���������اهمت 
العمراني���������ة، فقد كنت كخبير 
األجان���������ب  وككل  تخطي���������ط 
نتابع ونساهم بحكم الوظيفة 
كل  في  المكتسبة  والمعارف 
وكذلك  وفرنسا  بريطانيا  من 

أني  أخف���������ي  وال  الجزائ���������ر. 
تصادمت كثي���������را مع التوجه 
االستهالكي الذي كان يدعو 
إلي���������ه الكثير م���������ن األجانب 
البناء والعمران  الغربيين في 
إخواننا ف���������ي اإلمارات طمعا 
ف���������ي االكتس���������اب وتس���������ويق 
منتوج���������ات بلدانه���������م، حيث 
كن���������ت أرى اإلم���������ارات كبلد 
ينزل���������ق نحو  عربي مس���������لم 
التغريب واالستمتاع والهضم 
حينها  كتبت  وقد  الالواعي. 
الفرق  الخليج عن  مقاال في 
بي���������ن “البن���������اء الحض���������اري 
وتكديس األشياء”. فقد رأيت 
بأم عيني كيف تتجسد فكرة 
مالك بن نبي رحمه في إمكانية 
االقتناء دون أن تكون هناك 
حضارة ترافقه���������ا. ومع ذلك 
فإنه ال أحد ينكر مدى تقدم 
البنية التحتية لمدن اإلمارات 
الرقمية وسالس���������ة  وأنظمتها 
حي���������اة المواطن فيها. كما ال 
أنك���������ر أن توطين ذلك التقدم 
بدأ يأخذ مجراه في المجتمع 
اإلماراتي، حيث بدأت طبقة 
من النخبة تتش���������كل وتساهم 
في إدارة األمور في بالدها. 
أما عن إمكانية االستنس���������اخ 
ف���������ي الجزائر فإن���������ي ال أجد 
بين  للمقارنة،  مجاال كبي���������را 
العمران  وحديث  صغير  بلد 
وطف���������رة اقتصادي���������ة متميزة، 
وبل���������د كبير وشاس���������ع يمتلك 
تراثا عمرانيا كبيرا وتحديات 

متجذرة ومتعددة األبعاد.

 - اش���������تغل مصطف���������ى بن 
حموش أيضا بدولة البحرين 

ماذا قدمت له هذه التجربة؟ 
وماهي أوج���������ه المقارنة بين 

الدولتين الخليجيتين؟
البحرين م���������ن أصغر الدول 
مس���������احة في الخليج، ولكنها 
كانت أولى البلدان التي ركز 
البريطاني  االستعمار  عليها 
ف���������ي  للتطوي���������ر  كنم���������وذج 
التقليدية.  العربية  المنظومة 
األس���������بق  فإنه���������ا  ولذل���������ك 
ف���������ي كل المج���������االت م���������ن 
البل���������دان الخليجية األخرى 
والت���������ي اس���������تفادت بدورها 
تركيبتها  تجربته���������ا.  م���������ن 
والعرقي���������ة  االجتماعي���������ة 
وشيعة-  -س���������نة  والدينية 
تجع���������ل منها بل���������دا متميزا 
ج���������دا، يحم���������ل تناقضات 
تتج���������اوز  وديناميكي���������ة 
حج���������م البلد كثي���������را. فهي 
تتوس���������ط قوتين إسالميتين 
عظيمتي���������ن، جزيرة العرب 
وعندما  ف���������ارس.  وب���������الد 
أتحدث عن البحرين أتذكر 
القائلة:  الحكم���������ة  دائم���������ا 
“َوتزع���������م أنك جرٌم صغير، 
األكبُر.  العالُم  انطوى  وفيك 

”
- تتردد باس���������تمرار أسطوانة 
الجزائرية  األدمغ���������ة  ع���������ودة 
بالخارج. م���������ن خالل تجربة 
هل  حموش  ب���������ن  مصطفى 
الجامع���������ة الجزائري���������ة مؤهلة 

الستقبال هؤالء ؟ 
*إحدى دواف���������ع عودتي إلى 
الجزائر هو ذلك النداء الذي 
أرسلته الس���������لطات الجزائرية 
في  إلطاراتها  سفاراتها  عبر 
كل ب���������الد العالم. وقد علمت 
بعد ذلك أن هذا النداء قد قام 
به بعض األخيار من الناس 
آنذاك، ولكن قوى الشر كانت 
أكبر فعملت على إفس���������اده. 
فأجهض���������ت عملي���������ة العودة 
وتعس���������ير  القنوات  فتم غلق 
الجامعات  ف���������ي  االندم���������اج 
الجزائرية، مما اضطر الكثير 
العودة إلى  من الزمالء إلى 
المهجر. فقد أرس���������ل بعض 
المس���������ؤولين للعائدين رسائل 
ت���������دل أنهم غير مرحب بهم، 
الكثير  تزع���������ج  وأن عودتهم 
ممن هم في المناصب ومن 
يعتلون س���������دة البحث العلمي 
والثقاف���������ة والعلوم. فأصبحت 
فق���������ط غير  ليس  الق���������رارات 
مناسبة لعودتهم بل هي ضد 
على  عتابي  ولكن  عودتهم. 
هؤالء الذين عادوا إلى الخارج 
والذين ال يفكرون في العودة 
أبدا هو ع���������دم إدراكهم أبعاد 
والحضارية  الثقافية  المعركة 
وثقل رس���������التهم تجاه بالدهم 
وانسحابهم الهادئ من ساحة 

المعركة. 
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ترددت كثيرا في وضع هذا العنوان، فربما فهم منه بعض القراء 
على  الفكرية  ساحتنا  على  مدة  منذ  يدور  ما  بأن  مني  إقرارًا 
باب  من  ولو  باالجتهاد  له صلة  أقوام ال خالق  وأقالم  ألسنة 

المجاراة...
اجتهاد  إن  بل  للجهاد،  صنو  اإلسالمّية  الثقافة  في  االجتهاد 
ذوي العقول والقرائح هو األصل الذي يجعل األّمة في منعة، 
واعية  قراءة  في روحه هو  االجتهاد  الجهاد، ألن  ويعفيها من 
لواقع األمة، ويعمل على سد الثغرات في حياتها المادية واألدبّية 
من خالل تنزيل نصوص الوحي أو استحضارها، وألجل ذلك 
وجدنا علماءنا يجتهدون في فتح ابواب  للتشريع كاالستحسان 
والقياس وهي مباحث تتجاوز  تنزيل نصوص الوحي على وقائع 
محددة أو تفتح قراءة في )النوازل( المستحدثة، دون البغي على 
روح الثوابت أو جعل عنق النص يلتوي تبًعا لألهواء أو الفهوم 

العليلة...
كل ذلك جعل ائمة أفذاذا، كاإلمام محمد بن إدريس الشافعي، 
ينتبهون إلى وضع )المنهاج( أو ما يعرف عند طلبة الجامعات 
هو  الفقه  أصول  علم  في  ممثال  فالمنهاج  بالمنهجية،  اليوم 
ب�داء  مريضة  صبيانّية  وآراء  المعتبر،  االجتهاد  بين  الفيصل 

)االستسهال( وتعاني من )االسهال( اللفظي...
المنهاج وهم يضعون معالم ذلك  لقد كتب علماء األصول أو 
العلم الشريف في )علوم اآللة( ومنها وأهمها معرفة تامة بالّلغة 
العربّية، بتقديمها وتأخيرها في النظم، ومجازها وحقيقتها ونحوها 
وصرفها وبالغتها، ومن كانت بضاعته مزجاة في ذلك فال يحق 
له أن يقرب ساحة التعامل مع النصوص، بل أولى له أن يكون 

مقلًدا للعلماء ممن يحوز الكفاءة والكفاية...
لقد كرهنا أن ُيطل علينا بين الحين واآلخر، متخرٌس قليل المعرفة 
ليقول لنا إننا ما زلنا لم نقرأ القرآن؟ وآخر يعطل نصوًصا بزعم 
أنه وصل إلى فهم جديد، فإذا اطلعت على ما يقولون توارت 
تلك الدعاوي العريضة، ألنها ال تستقيم مع روح )المنهاج( أو 

المنهجية...
لو تصورنا دعًيا قال لنا يجب إلغاء المضادات الحيوية، ألنها 
ال تفيد الجسم، هل في العقالء من يعتبر هذا الكالم من باب 
)التبعير(،  التعبير( بل ال يصح حتى من باب حرية   )حرية 
ألن األطباء يعتبرون منذ ظهور هذه األدوية أنهم بصدد سالح 
خطير في محاصرة البكتيريا الضارة، وربما طالبوا بالحجر على 

هذا الدعي إذا ظهر أنه مربك للحياة العامة...
إن كل ذي عقل يدرك انفتاح النص القرآني على فهوم األجيال، 
وأن السلف لهم الفضل في وضع المنهاج والضوابط في التعامل 
مع النص، وهذا هو معنى األثر الذي يصف القرآن الكريم بأنه 
أو  تنقضي عجائبه( فهو ليس نصا مغلقا على فهم جيل  )ال 
الّلغة  بحقيقة  فهمه  في  منضبط  أيضا نص  لكنه  محدد،  زمن 
العربّية التي بها أنزل، ومنضبط من حيث ال يقبل أن يفرغ من 
دوال  إلى  ليتحّول  األمة،  أجيال  عبر  تراكمت  التي  المدلوالت 

يعبث بها الصبيان...
على  علم  بغير  يتجرؤون  الذين  فتنة  الفتنة،  هذه  أن  صحيح 
نصوص القرآن، قديمة ولها أشباه ونظائر في كل عصر، لكن 
روح هذا العصر الذين تطير فيه المعلومة عبر وسائل التواصل 
واإلعالم، إذ تصبح في أقصى الغرب وتمسي في أقصى الشرق، 
وتزينها الصورة واأللقاب الرنانة من قبل )األخصائي( والدكتور 
واألستاذ، وقد تفتن بعض عوام الناس ممن ال تحصين لديه...

والحقيقة، أن هذا الغبار الذي يثار بين الحين واآلخر، غدا أقرب 
إلى ملهاة تطل برأسها في صورة فتاوى رقيعة، كفتوى )إرضاع 
من  لنصوص  المعرفة  أنساق  جميع  خارج  تفسير  أو  الكبير( 
الكتاب والسنة، ويتم تسويقها على أنها )اجتهاد جديد( أو تدخل 

ضمن حرية الرأي بل )حرية المعتقد(...
إنَّ حرية المعتقد تعني غير المسلم ابتداًء، فلو أن هؤالء قالوا 
أنهم ليسوا مسلمين، لقلنا لهم، دعوا دين المسلمين ألهله، وتحدثوا 
في أديانكم وشرائعكم التي تعتنقونها، أما )التخريب( من الداخل 
فال يجب السكوت عليه، فالشريعة اإلسالمّية لها أهلها، وهم ال 
يقبلون باالجتهاد في نصوصها خارج ضوابط )المنهاج( الذي 

وضعه أعالمها، وزكته بالتواتر أجيال متعاقبة من هذه األمة.
مفتوح  اإلسالمي نص  الديني  النص  في كون  إذن  ال خالف 
أمام عزائم المجتهدين، لكن وفق شروط بعضها جاءت توقيفية 
وبعضها  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  نفسه،  الرسالة  صاحب  من 
اآلخر خطته عزائم رجال أفذاذ وفق )منهاج( علمي منضبط، 
وليس في هذا تضييق على أصحاب العقول الكبيرة، والعزمات 

الصادقة.

اجملتهدون اجلدد...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

ما ال تعرفـــــــون عـــن:
الدكتـــــور مصطفـــى بن محــــوش

د. الصاحل بن سامل

األستاذ الدكتور مصطفى بن محوش )1958( شخصية أكادميية مميزة وّظف اهلندسة املعمارية - اليت 
نال منها شهادات عليا من أكرب اجلامعات األوروبية - يف جمال التاريخ فأصبح مع مرور الوقت مؤرخا 

للعمارة اإلسالمية عموما وللعمارة العثمانية باجلزائر بشكل خاص من دون منازع. عمل أستاذا يف عدة 
جامعات عربية، وجامعة البليدة حيث هو اآلن. 
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وتتمحور مهمة المركز حس���������ب مؤسسيه، حول 
قضية دراس���������ات التنمية الش���������املة، باعتبارها أم 
المشكالت في المجتمعات اإلنسانية كلها، ويبدو 
من الكوكبة العلمية المتميزة التي يضمها المركز، 
ومن األهداف التي وضعت له، والمنهجية التي 
يعت���������زم انتهاجها ف���������ي عمله، أن���������ه حريص جدا 
على أن يكون إضافة نوعية مهمة للمؤسس���������ات 
العلمية البحثية الرس���������مية والمستقلة في الجزائر، 
وق���������وة اقتراح وبدائل جادة، وهو ما نتمناه جميعا، 

ونؤازرهم فيه بكل ما نس���������تطيع.
الشروط القاعدية للتنمية والنهضة

فنهضات المجتمعات ال تتأس���������س وال تتحقق إاّل 
على بني���������ان معرفي متين، وعلى ثقافة علمية أو 
رادتها وقيمها  معرفية متينة، وعلى روح النهضة واإ
األصيلة التي تس���������ري في مفاص���������ل وخاليا كل 
المؤسسات في المجتمع والدولة، وقبل ذلك تسري 
في نفوس األفراد وحياتهم، باعتبار اإلنس���������ان هو 
جذر النهضة وشرطها األساس، الذي إذا صلح 
وضعه، وامتلك روح النهضة ومعرفتها وثقافتها، 
فإنه سيحقق النهضة الحضارية للمجتمع، ويؤمن 
بها وجوده الحضاري، ويؤدي بها دوره في محيطه 
وفي العالم، أما إذا ظل هذا اإلنسان محروما من 
روح النهضة ومعرفتها وثقافتها وقيمها األصيلة، 
فإّنه ال يستطيع أن يصنع نهضة حضارية مهما 
حاول، ألنه ال يمتلك شروطها الحقيقية، ولعل في 
تجربتنا نحن كجزائر معاصرة، وفي تجربة عموم 
البل���������دان العربية، التي حباها اهلل تعالى بإمكانات 
مادية وبش���������رية ومعنوية مثالي���������ة، ولكنها أخفقت 
جميعا في تحقيق ولو المرحلة األولى من مراحل 
نهضته���������ا الحضارية، وه���������ي مرحلة وضع البنية 
التحتية الفكرية والنفس���������ية واالجتماعية والسياسية 
واالقتصادية المتماسكة لإلقالع الحضاري، مما 
يدل على أن النهضة الحضارية هي روح ومعرفة 
وثقافة وقيم باألس���������اس، وليست إمكانات ووسائل 
وتكديس لمظاهر النهضة المستوردة، الخالية من 

روح النهضة وثقافتها وقيمها!
معطالت التنمية والنهضة

ولهذا فإنن���������ي بقدر ما كنت س���������عيدا بميالد هذه 
المؤسسة البحثية الجادة، وفخورا بهذا الجم الغفير 
من النخبة الوطنية الخبيرة التي التفت حولها، أو 
في طريقها إلى االلتفاف حولها بإذن اهلل تعالى، 
فإنن���������ي خائف من أن يكون مصيرها مثل مصير 
غيرها من المؤسس���������ات الوطنية الكثيرة األخرى، 
التي تنطلق بحيوي���������ة وعنفوان ورغبة جامحة في 
فعل ش���������يئ يحرك وضع المجتم���������ع والدولة نحو 
األفضل، ولكنها ما تلبث أن تتحول إلى جزء من 
كتلة التخلف المتعاظم، أو ما كان مالك بن نبي 
يسميه بالجبل الجليدي الفكري والنفسي والسلوكي 
والثقاف���������ي والتاريخي الضخ���������م، الذي يحول دون 
عبور الجه���������ود نحو أهدافه���������ا، ويجمد كل جهد 
وطني جاد بعد لحظات أو فترة يسيرة من محاولة 
عبوره���������ا لهذا الجبل الجلي���������دي الضخم، ويحوله 
إلى جزء من كتلته المتعاظمة، التي تشكل جزءا 
مهما من أس���������باب مركب أو معامل عدم القابلية 
للنهض���������ة! على غرار مرك���������ب أو معامل القابلية 
لالستعمار! وبالرغم من أنه مركب حادث وليس 
بنيويان إال أن طول األمد به، جعله شديد األثر، 
وثقيل الوطأة على النفوس والعقول واألوضاع مع 

األسف الشديد.

أسئلة التنمية والنهضة
وهذا التخوف الواقعي المزم���������ن المبرر، يضعنا 

أمام سؤال جوهر ومفصلي، وهو:
كيف نحمي هذه الجه���������ود المخلصة المتواصلة، 
من مخاطر هذا المرك���������ب الجليدي اللعين الذي 

يتعاظم خطره أمامنا كل يوم؟
وقبل ذلك كيف تكوَّن هذا المركب الجليدي؟
وكيف ولماذا يتعاظم دوره مع مرور الزمن؟

وكيف يحدث فينا وفي جهودنا التنموية النهضوية 
كل هذه اآلثار المحبطة؟

وكيف نفككه ونذوبه؟ ونفتح الطريق أمام العبقرية 
والحكم���������ة والخبرة والكف���������اءة والفعالي���������ة واإلرادة 
والحماسة واإلخالص الجزائري، لكي يمضي قدما 
نحو تحقيق حلمه في التنمية الش���������املة والنهضة 
الحضارية المتوازنة، ذات الش���������حنات العالية من 

الخيرية والبركة والرحمة الكونية العامة؟
خماطر الغفلة عن هذه األسئلة الكربى

إنه يبدو لي أننا إذا لم نهتم بالجواب الموضوعي 
الش���������امل على هذه األسئلة الكبيرة، ونكيف رؤانا 
ومش���������اريعنا ومبادراتنا الرس���������مية والشعبية على 
ضوئها، فإننا سنظل ندور حول أنفسنا، ويتحول 
لدينا ذلك الدوران إلى وهم يش���������عرنا بأننا نتحرك 
إل���������ى األمام، ولن ندرك بأننا كنا في وهم إال بعد 
فترة طويلة، وحينها تصدمنا نتائج ذلك بعد فوات 
األوان، وتحدث آثارها السيئة في نفوسنا، وتدفع 
بعضن���������ا إلى االنكماش في كثي���������ر من األحيان، 
تح���������ت منطق الحكمة والروية المتأخرة! وبآخرين 
من���������ا إلى منطق التبرير، وبالبعض إلى شراس���������ة 
الدفاع عن األمر الواقع وما ارتبط به من مصالح 
خاصة، ومن مظالم اجتماعية، من مصلحتهم أن 

ال يعرفها أحد، وأن ال ُيدفع ثمنها!
ثم يأتي بعدنا م���������ن يتحرك بنفس الطريقة، ثم ما 
يلبث أن يكتش���������ف بأنه كان يت���������راوح في المكان 
ويدور حول نفسه، ويقع له مثل ما وقع لمن سبقه 
أو أكثر، فيدخل بدوره في متاهات االنكماش أو 
التبرير أو شراس���������ة حماية األوهام! وهكذا دواليك 
يتس���������ع نطاق الجبل الجلي���������دي الحائل بيننا وبين 
نهضتنا الحضارية المطلوب���������ة، ويتعاظم مفعوله 
أكثر فأكثر! وتتس���������ع الهوة بينن���������ا وبين نهضتنا 
الحضارية المرجوة، خاصة وأن منطق المدافعة 
والمداولة الحضارية الماضي بال هوادة في البشر، 
يدفع بشكل مستمر بالقوى الضعيفة إلى الخلف، 
ويكرس غثائيتها وتبعيتها المنهكة، ويدفع بالقوى 
الناهضة الجادة إلى األمام، لكي تزيد بدورها من 
ضعف وغثائية وتبعية القوى الضعيفة، محافظة 
عل���������ى اس���������تمرارية نهضتها الحضاري���������ة، وأمن 

المنافسة عليها، وتأمين األسواق لمنتجاتها.
مركزية القضية املعرفية والرتبوية والثقافية 

يف اسرتاتيجية التنمية والنهضة
 وأرى واهلل أعل���������م أن القضي���������ة المعرفية التربوية 
الثقافية هي أم المش���������كالت وأم الحلول في الوقت 
نفس���������ه، وأن أية غفلة عنه���������ا، أو تجزئة أو تمييع 
له���������ا، وعبث بها في س���������وق البوليتي���������ك الملوث 
المتقلب، يفقد التنمية والنهضة شرطهما األساس، 
ويح���������ول التنمية الجزئية الناجحة، إلى أداة فتاكة 
في يد القوى الطفيلية الحثالية الفتاكة، الممس���������كة 
بها وبمكاسبها، ليتكرس تخلف المجتمع وضعف 
الدولة، وغيب���������ة الوعي وزيفه، وتفاهة اإلنس���������ان 

ومهانته.
واإلش���������كال هنا هو في مفه���������وم المعرفة والتربية 
والثقافة ومحتواها ابتداء، ثم في استراتيجية كيفية 
بناء معرفة مطابقة لحقائق الوجود اإللهي والكوني 
واإلنس���������اني، تنبني عليها تربية متوازنة ومتكاملة 
مطابقة أو منسجمة مع حقائق الوجودات الثالث، 
���������ُس وتبني ثقافة مطابقة أو منسجمة بدورها  تؤسِّ
مع حقائق الوجودات الثالث، يحملها كل فرد في 
المجتمع، ويسري مفعولها في كل تفاصيل حياته، 

وتفاصيل إدارة مؤسسات الدولة والمجتمع.

شروط بناء إنسان التنمية والنهضة
عندما نتمكن من اإلمس���������اك بالمفهوم الش���������مولي 
التكاملي المقاصدي أو الغائي الصحيح للمعرفة 
والتربي���������ة والثقافة، ونقيم عليه اس���������تراتيجية البناء 
المعرفي والتربوي والثقافي لإلنس���������ان، في البيت 
وفي المدرس���������ة والجامع���������ة والجمعي���������ة والحزب 
والقناة والمنتدى وس���������ائر مؤسس���������ات ووس���������ائط 
التأثير والتغيير... سينش���������أ لدينا إنس���������ان ينجح 
عملية التنمية، و ينجز النهضة المنش���������ودة، ألن 
استراتيجية البناء المعرفي والثقافي والتربوي التي 
تقوم على فلسفة التطابق أو االنسجام مع حقائق 
الجودات الثالث، تنمي في اإلنس���������ان كل أبعاد 
ش���������خصيته اإلنسانية بشكل متوازن ومتكامل، وال 
تهمل أي جانب منها، فتأتي هذه الشخصية سوية 
متوازنة، مفعمة بالخيرية والبركة والرحمة العامة، 
بإمكانها إقامة أسرة متوازنة، ومؤسسات متوازنة، 
ودولة متوازنة، ومجتمع متوازن.. تتكامل جهودها 
نجاز نهضة  معا في تحقيق تنمي���������ة صحيحة، واإ

حضارية متوازنة.
أم���������ا المعرفة أو التربي���������ة أو الثقافة أو التنمية أو 
السياس���������ة أو النهضة.. التي ال تقوم على فلسفة 
أو اس���������تراتيجية التطابق أو االنسجام مع حقائق 
الوجود اإللهي والكوني واإلنس���������اني، وتتحرك في 
االتج���������اه المناقض لحقائق هذه الوجدات الثالث، 
بش���������كل جزئي أو كلي، وخفي أو علني، فإنها ال 
تستطيع أن تبني إنسان التنمية المتوازنة، والنهضة 
الحضاري���������ة المتوازنة، ألنه���������ا ال تمتلك إمكانات 
وش���������روط التنمية الش���������املة المتوازنة للشخصية 
اإلنسانية، فتأتي هذه الشخصية كثيرة األعطاب، 
مهتزة البناء الفكري والنفسي والروحي واألخالقي، 
متنافرة األداءات السلوكية واالجتماعية، وهو ما 
يقلل كثيرا من ش���������حنات الخيرية والبركة والرحمة 
العامة ف���������ي عطائها الذات���������ي واالجتماعي معا، 
ويجعله���������ا عامل تعويقي أس���������اس لعملية التنمية 

والنهضة معا. 
فإس���������تراتيجيات التنمية والنهضة، غالبا ما تؤتى 
وتضرب من هذه الثغرة الخطيرة، وتكون س���������ببا 
رئيسا في فشلها أو قلة جدواها، ولذلك يجب على 
كل مش���������روع تنموي ونهضوي جاد، مهما كانت 
جزئيته وخصوصيته، أن يضعها ضمن أولويات 
اس���������تراتيجيته، وأن يس���������هم في مواجهتها بكل ما 
يستطيع، من خالل ضبط مفهوم المعرفة والتربية 
والثقافة والفعالية والنج���������اح.. على ضوء حقائق 
الوجود اإللهي والكوني واإلنساني، وبناء سياساته 
وبرامجه ومساهماته الوطنية على ضوء ذلك، فإن 
لم يدرك ذلك، وانغمس في التخصصية الجزئية، 
ن نجح المجال الجزئي  فإن مصيره الفشل، حتى واإ
ال���������ذي رابط فيه، واهتم به، ألن العبرة في التنمية 
والنهضة هي بالنجاحات المتكاملة والمتس���������اندة، 
وليس بالنجاحات الجزئية المنعزلة، التي سرعان 

ما تطالها مؤثرات الفشل العام!
السننية الشاملة هي طريق التنمية والنهضة

والس���������ؤال الكبير الذي يطرح نفسه علينا كمعنيين 
بالتنمية والنهضة في مجتمعنا وأمتنا خاصة، وفي 
العالم عامة، هو كيف نصل إلى المفهوم الشامل 
والمتكام���������ل والمتوازن للمعرف���������ة والتربية والتنمية 
والنهضة والفعالية والنجاح.. بحيث تتحرك كلها 
باتجاه التطابق أو االنس���������جام مع حقائق الوجود 
اإللهي والكوني واإلنس���������اني، وال تتناقض معها، 
وتضخ في جهدنا الذاتي واالجتماعي، المزيد من 
ش���������حنات الخيرية والبركة والرحمة العامة، التي 
هي مقصد التنمية والنهضة في نهاية المطاف؟ 
والج���������واب في نظري ه���������و أن الطريق إلى ذلك، 
يمر عب���������ر الوعي بمنظور الس���������ننية الش���������املة، 
واالستجابة الش���������املة والمتكاملة لمقتضياته، ألنه 
المنظور الس���������نني الكوني الشامل، الذي يفرض 
على اإلنسان االنفتاح على كل الساحات الكونية 
الت���������ي وزع اهلل فيها أو عليها س���������نن فهم حقائق 

الوجود اإللهي والكوني واإلنساني أوال، واالستفادة 
القصوى منها ف���������ي إقامة عالقات صحيحة بكل 
هذه الوجودات الثالث، كل منها بحسب طبيعته 
س���������تراتيجيات المعرفة  ثاني���������ا، وضبط مفاهي���������م واإ
والتربي���������ة والثقاف���������ة والتنمية والنهض���������ة والفعالية 
والنجاح على ضوئها.. ثالثا، ووضع سياس���������اتها 
وبرامجها وخطط ومناهج إنجازها رابعا، فمنظور 
الس���������ننية الشاملة، يؤكد لإلنس���������ان على أن سنن 
قامة التنمية والعمران  االس���������تخالف في األرض واإ
الحضاري المتوازن فيها، موزعة في أربع ساحات 
أو منظومات سننية كونية كبرى، هي منظومات 
سنن اهلل في اآلفاق واألنفس والهداية والتأييد، التي 
يكمل بعضها دور بعض، وال يمكن ألي منها أن 
يحل مكان أخرى أو يعوضها في حياة اإلنسان، 
الذي يحتاج كل فعل يصدر عنه إلى اس���������تثمار 
معطيات م���������ن كل منظومة من هذه المنظومات 
جميعا، لكي يخرج إلى حيز الوجود أصيال وفعاال 
وتكامليا وكثيف الجرعة التأثيرية، ومنس���������جما مع 
حقائق الوجود اإللهي والكوني واإلنس���������اني، وهو 
ما تتجاهله جل استراتيجيات التنمية والنهضة في 
عالمن���������ا المعاصر، بما في ذلك كثير من البلدان 
اإلسالمية مع األسف الشديد! وهو الخلل الجذري 
ال���������ذي تعاني منه جل أن���������واع التنمية والنهضة، 
ويشكل سببا رئيسا لالختالالت التي تعاني منها، 
وخاصة في الجوانب الفكرية والنفس���������ية والروحية 
واألخالقية واالجتماعية، التي هي عماد التنمية 
وجوهرها ال���������ذي به تفيد بقية األبعاد السياس���������ية 
والحضارية األخ���������رى، وينتفع منها الناس انتفاعا 
كبي���������را، وبدونها تتحول إلى نقم���������ة عليهم وعلى 

الطبيعة. 
فالس���������ننية الش���������املة هي طريق التنمية والنهضة 
الحضاري���������ة المتوازن���������ة اآلمنة، الكثي���������رة الخيرية 
والبرك���������ة والرحمة العامة، أما ما عداها من طرق 
السننية الجزئية المنكفئة على نفسها، أو المكتفية 
بذاتها، أو المتناف���������رة، فهي طرق مضرة بالتنمية 
والنهض���������ة، مهم���������ا توهم أصحابه���������ا بأنها طرق 
للتنمي���������ة والنهضة، ألن الواق���������ع القائم، وتجارب 
التاريخ المس���������تفيضة معا، تبين فعال بأن السننية 
الش���������املة هي الطريق الصحيح���������ة اآلمنة للتنمية 
والنهضة الحضاري���������ة، ولذلك فإن كل من جهل 
ذلك، من األفراد أو المؤسس���������ات أو المجتمعات، 
أو تجاهل���������ه، أو غفل عن���������ه، كان مصير جهده 
الفشل، أو قلة الجدوى في نهاية المطاف، مهما 
بدا ل���������ه من النجاحات المؤقت���������ة، والعبرة بطبيعة 

النتائج والخواتيم كما يقال!
املؤسسات اجلديرة بالثقة والدعم

والخالصة هي أن المؤسسات الرسمية أو الشعبية 
التي ال تس���������اهم في بن���������اء روح التنمية والنهضة 
رادتهما وفقههما  ومعرفتهم���������ا وثقافتهما وقيمهما واإ
اإلنجازي الفعال لدى أجيال المجتمع، مؤسسات 
طفيلية مضرة بالمجتمع والدولة، ألنها تس���������تنزف 
إمكاني���������ات وجه���������ودا وأوقات كبي���������رة بال جدوى، 
وتضيع فرصا كثيرة على المجتمع، وتس���������اهم من 
حيث وعت ذلك أم لم تعه، في مراكمة الضعف 
والتخلف. أما التي تس���������اهم في بناء روح التنمية 
رادتهما  والنهضة ومعرفتهما وثقافتهما وقيمهما واإ
وفقههم���������ا اإلنجازي الفعال ل���������دى األجيال، فهي 

الجديرة بالتقدير والثقة والدعم.
هذه رس���������الة إل���������ى إخواني في مركز المس���������تقبل 
لدراس���������ات التنمي���������ة، وكوكبة الباحثي���������ن والخبراء 
والعلماء الملتفين حوله، والمستبش���������رين به خيرا، 
لى كل المؤسس���������ات الوطنية الرسمية والشعبية  واإ
الت���������ي يهمها أم���������ر التنمية الحقيقي���������ة، والنهضة 
المتوازن���������ة، أتمنى أن يتأملوا فيها جيدا، وأن يجد 
محتواها صدى في مشاريعهم وجهودهم الوطنية 

إن شاء اهلل تعالى. 
تروندهايم )النرويج( في: 06 رمضان 1442 

هـ. الموافق: 18 أبريل 2021. 

مراكـــــز األحبــــــــاث والدراسات

وإشكالية بناء روح النهضة وثقافتها وقيمها وإرادتها
شهدت الساحة املعرفية األكادميية والثقافية اجلزائرية، يوم اجلمعة 04 رمضان 1442 هـ  املوافق 16 أبريل 2021 ميالد "مركز املستقبل لدراسات التنمية"، الذي يرتأسه الربوفيسور حممد فرحي االقتصادي املعروف، 

ويتوىل فيه اخلبري الدولي العايش بالروح املدير التنفيذي للمركز، ويضم كوكبة مهمة من األساتذة الباحثني واخلرباء اجلزائريني من اجلنسني يف الداخل واخلارج. 

أ. الطيب برغوث
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بحكم إقامتي بسويسرا منذ عقود، وعالقاتي 
الواس���������عة مع رجال الثقاف���������ة والدين عموما، 
كاليه���������ود والنصارى بحكم أني عضو ممثل 
لجاليتنا المسلمة منذ سنين في مجلس حوار 
األديان السويس���������ري، اتصل ب���������ي في هذا 
خواننا  الشهر الفضيل، بعض مش���������ايخنا واإ
من الجزائر وم���������ن أوروبا خصوصا، أمثال 
الشيخ صالح بوزينة والشيخ الطيب برغوث 
وغيرهم���������ا، يطلبون مني كتابة كلمة تعريفية 
 Hans عن عالم سويسري اسمه هانز كونج
Küng عالم الالهوت السويسري المعروف 
وأح���������د أكبر علم���������اء الاله���������وت الكاثوليك، 
وأحد رواد البحث ع���������ن الحقيقة في عالمنا 
المعاصر، بعد وفاته في هذا الشهر الفضيل 

 ..
وهن���������ا وجب توضيح ما يل���������ي: أوال أن خبر 
وفاة العالم السويس���������ري هانز كونج األسبوع 
قبل الماضي، حقيقة معروفة للجميع وليست 
س���������را، وس���������مع بها كل الناس، حيث تناقلته 
جل وس���������ائل التواصل االجتماعي المغاربية 
والعربية خصوصا نقال عن بعض وس���������ائل 
اإلعالم الغربية والعربية الخليجية .. والخبر 
صحي���������ح ال غبار علي���������ه، وأن الرجل توفي 
فعال مع بداية هذا الشهر الفضيل، بعد عمر 
زاخر من العطاء العلمي، كما تناقلته وسائل 
اإلعالم العربية والغربية، إال أن األمر الذي 
اس���������توقفني في هذا الخبر، هو قولهم جميعا 
- أقصد العربية تحديدا- أن الرجل أس���������لم 
منذ سنوات ونقلت قصة إسالمه المزعومة، 
ع���������ن مرجع كبير أكن له ولمؤلفاته االحترام 
والتقدير لألمانة العلمية المعروفة لديه، هو 
الدكتور راغب الس���������رجاني - حفظه اهلل-، 
نقال عن كتابه »عظماء أسلموا« )1(.. وما 
كنت أظن أن الدكتور راغب السرجاني ينقل 
في كتابه مثل هذا الخطأ الفادح، أي قصة 
إسالم العالم السويسري هانز كونج؟ ولماذا 

أسلم؟   
وعمال بالمثل اللبناني القائل:» أسلمت سارة! 
ال المسلمين كسبوا! وال خسروا النصارى!«، 
أنا هن���������ا ال أحب أن أنقص من قيمة الرجل 
العلمي���������ة وال الدينية، لكن���������ي فقط أحببت أن 
أصحح خطأ فادحا انتشر منذ أزيد من عقد 
في صفوف المس���������لمين، مف���������اده أن الرجل 
أسلم! وهذا ليس صحيحا على اإلطالق.. 

من أكب���������ر العلماء المعاصري���������ن الذين لهم 
بصم���������ات كبيرة في نقد المس���������يحية والبحث 

عن الحقيقة: 
صحيح أنه يعتبر من أكبر علماء الالهوت 
الكاثوليك المعاصري���������ن الذين لهم بصمات 
كبي���������رة في نقد المس���������يحية عموما، كما يعد 
أحد رواد البحث عن الحقيقة كمسيحي، فهو 
ينشد الحق أينما كان، وبعد دراسات مضنية 
ومقارنات دقيقة ف���������ي العقائد، متحرًيا الدقة 
ج وذكاء  الكامل���������ة بعقلية يقظة وفك���������ر يتوهَّ
متوقد، ليصبح في عام 1986م مديرًا لمعهد 
األبحاث المسكوفية في )توبنجن( بألمانيا. 
وبعد الدراسات التي أجراها، والبحوث التي 
أعدها، والمقارنات الت���������ي فرَّق خاللها بين 
ل إلى أن  ، توصَّ حق جل���������يٍّ وباطل خف���������يٍّ
اإلسالم هو دين سماوي حقيقي، وأن محمًدا 
رسول اهلل قد تلقى وحي اهلل، وبلغه كما أمره 
اهلل، لكن الرجل لم يش���������هر إسالمه، وتوقف 
عند هذه الحقيقة ولم يخط الخطوة الحاسمة 
ليشهر إسالمه، فهل كان يخفي إيمانه، اهلل 
أعل���������م، لكن المعلوم علنا للعام والخاص في 
هذه الديار األوروبية أنه لم يتخل يوما عن 

دينه كمسيحي ولو قيد أنملة. 
رغم ذلك، لم يجد أشهر علماء الالهوت في 
ألماني���������ا ُبدًّا من إعالن الحقائق التي توصل 
إليها هانز كونج، فالحقيقة يتحتم إظهارها؛ 
إنصاًفا للحق، حس���������ب نظرتهم للواقع، مما 
نتج عن ذلك ش���������جار وخ���������الف عنيف في 
البيت المسيحي، وبدأ صراع بين حقٍّ يريد 
أن يعلن���������ه هو كأكبر علماء الالهوت، وبين 
رجال األصولية الكاثوليكي���������ة الذين فوجئوا 
بعالم له مكانته العلمي���������ة الهائلة يدعو إلى 
إنصاف اإلسالم، والتصدِّيق برسالة رسول 
اإلس���������الم، حيث وصل الخالف منتهاه مع 
باب���������ا الفاتيكان بعد أن نش���������ر كتابه الخطير 
المفصح عن الحقائق بأدلة وبراهين ال تقبل 
الشك، ذلك الكتاب هو »المسيحية واألديان 

األخرى«)2(. 
لقد كان من المثير حقًّ���������ا تأكيد هانز كونج 
تس���������ليًما ويقيًنا جازًما بأن محمًدا صلى اهلل 
عليه وسلم هو رسول حقيقي بمعنى الكلمة، 
وأن القول بغير ذلك زعم كاذب، ووهم باطل 
يفتق���������ر للبرهان. كما اس���������تطاع هانز الدفاع 
عن اإلس���������الم ومواجهة أفكار الكنيسة، وأن 
الكنيس���������ة ال يمكنها أن تستمر بعد ذلك في 
إنكار نبوة محمد صلى اهلل عليه وسلم، وأنه 
رس���������ول اهلل تلقَّى وحي السماء، وهو رسول 

حقيقي بكل معاني الكلمة. 
لقد اس���������تطاع هانز كون���������ج أن ُيقيم الحجج 
الدامغة والبراهين الس���������اطعة التي ال يتطرق 
إليها أدنى ش���������ك على تفنيد حجج خصومه 
الواهية عن دين اإلسالم ونبي اإلسالم، بل 
إنه - إنصافا للح���������ق- طلب من خصومه 
الساخطين عليه في الكنيسة الكاثوليكية أن 
يحاولوا فهم اإلسالم، وأن يراعوا ضمائرهم، 
ويؤدوا واجبهم ولو لم���������رة واحدة في حياتهم 
تجاه هذه الديانة العالمية التي طال تجاهلها. 
ويبدو أن القساوس���������ة الكاثوليك قد استجابوا 
لهذه الدعوة بدراس���������ة الق���������رآن وَفْهم مبادئ 
اإلس���������الم وعقائده، فلما تبيَّن لهم أنه الحق 
اعتنق اإلس���������الم اثنان من القساوسة تابعين 
)ألبرشية باريس( بعد اقتناعهما وتصديقهما 
بم���������ا جاء في القرآن)3(، ول���������م يعتنق هانز 

الدين اإلسالمي من جهته يومها. 
ماذا ق���������ال هانز كونج في مدح النبي صلى 

اهلل عليه وسلم في كتابه )4(: 
أعرف أن كثيرا من األفاضل كتبوا عن هذا 
الموضوع من قبل  » أي االعتراف برسالة 
النب���������ي محمد من طرف علم���������اء الغرب«، 
فه���������و ليس بموضوع جدي���������د، الموضوع هو 
ش���������هادات بعض عق���������الء ومنصفي الغرب 
عن النب���������ي محمد صلى اهلل عليه وس���������لم، 
ولكن الجدي���������د هنا هو عملي���������ة توثيق هذه 
الش���������هادات المعاصرة وترجمته���������ا للعربية، 
فكثيرا ما نس���������مع أن عالم المسيحية الفالني 
أو المستش���������رق العالني يمتدح النبي صلى 
اهلل عليه وسلم بكذا وكذا، وهذا هانز كونج، 
لم يشذ عن القاعدة، حيث كتب قائال:))في 
الشخصية  حالة أصحاب األديان األخرى، 
التاريخية تميل الكتساب كثير من األساطير 
)بواس���������طة أتباع الديان���������ة(، ولكن هذا ليس 

صحيحا في حالة محمد((. 
وقال أيضا: ))إنه من الخطأ نبذ اإلس���������الم 
على أساس أنه دين النار والسيف بدون أن 
نعرف مادته الدينية، فإنه بال شك أن العرب 
من خالل النبي محمد قد ارتقوا لمرتبة عالية 
من األخ���������الق والدين مبن���������ي على اإليمان 
بإله واحد وأخالقيات إنس���������انية أساسية((...

))لق���������د كان محمد نبيا أصيال بال ش���������ك في 
أمور كثيرة ال يختلف عن أنبياء إس���������رائيل، 
ولكن المس���������لمين يولون أهمية كبرى لحقيقة 
هامة وه���������ي أن محمدا ال يقف في وس���������ط 
اإلسالم مثلما وقف يسوع المسيح في وسط 
المس���������يحية، حيث أن في اإلسالم لم تتجسد 
كلمة الرب في ش���������كل إنسان ولكن ظهرت 
ككتاب. والقرآن في نس���������خته األصلية يقف 

مع الرب في وسط اإلسالم((. 
من أبرز أفكار هانز كونغ )5( :

عارض كونغ بيروقراطّية الفاتيكان المنعزلة 
وذاتّية الدعم التي ترقى إلى مستوى النظام 
االس���������تبدادّي، حيث قال إن الفاتيكان أهمل 
لقرون مهّمته الروحّية في أثناء س���������عيه إلى 
تكديس السلطة والثروة مع حكم البابا كملك 
مطلق. وشّبه أيضًا نمط الكنيسة في طاعة 
رج���������ال الدين بتفكير القادة العس���������كرّيين في 

ألمانيا النازّية.
وطالب كونغ بالس���������ماح للكهن���������ة بالزواج، 
وأن يتّم انتخاب الباب���������اوات من قبل الكهنة 
العادّيين، وليس عن طريق التصويت السرّي 
من قبل مجمع الكرادلة، كما دافع عن حقوق 
متساوية للمرأة في الكنيسة، وقال إّن تحديد 
النس���������ل، الذي تعارضه الكنيسة، يجب أن 

يكون مسألة تتعّلق بالضمير الفردّي.
كما انتق���������د هانز كونغ مرارًا وتك���������رارًا البابا 
يوحّنا بولس الثاني والبابا بنديكتوس السادس 

عشر.
كما أّكد كونغ أّن مش���������روعه ليس بأّي حال 
من األحوال مج���������ّرد بناء فكرّي معزول، بل 
إّنه يسّلط الضوء على القيم األخالقّية التي 
تلتقي حولها األديان الكبرى في العالم، على 
الرغم م���������ن كّل اختالفاتها، والتي يمكن أن 
ُينظ���������ر إليها على أّنه���������ا معايير صالحة - 
بالنظر إلى معقولّية هذه المعايير المقنعة - 
بالعقل العلمانّي. وأعرب كونغ عن موافقته 
على الجهود التي يبذلها البابا لصالح حوار 
األديان، حينم���������ا التقيا في اجتماع له معه، 
لكّنه أوضح أنه اللقاء لم يتطّرق إلى قضايا 
أساسّية مثل زواج الكهنة، وكهنوت النساء، 

ومنع الحمل، والقتل الرحيم، وغيرها. 
ورأى الفاتيكان أّن كونغ يمّثل أخطر تهديد 
للكنيس���������ة الكاثوليكّية منذ مارتن لوثر الذي 
أّدى انتقاده للبابوّي���������ة إلى ظهور اإلصالح 
البروتستانتّي، ولم يتورّع عدد من المحافظين 
عن اإلش���������ارة إلى هانز كونغ باسم »مارتن 

لوثر كونغ«.  
وقد كان كونغ قاس���������يًا جّدًا في أحكامه على 
الكنيسة، حس���������ب زعم بعض ممثليها، ففي 
29 أكتوب���������ر 2009، على س���������بيل المثال، 
احتّج مدير صحيفة الفاتيكان اليومّية، جيان 
ماريا فيان على مقال كتبه هانز كونغ بشأن 
»اإلع���������الن التاريخّي الحقيق���������ّي من جانب 
الكرس���������ّي الرس���������ولّي للس���������ماح بالدخول في 
ش���������ركة مع الكنيس���������ة الكاثوليكّية للعديد من 
األنغليكان«. وقد ُنش���������ر المقال الذي يحمل 
عنوان »سياس���������ة البابا تجاه األنغليكان هي 

مأساة«، في صحيفة لوموند الفرنسّية.
وقد ذكر الرئيس الس���������ابق للمجلس البابوّي 
لتعزيز الوحدة المس���������يحّية، الكاردينال والتر 
كاس���������بر، في العام الماضي رس���������الة شفوّية 
لهانز كونغ يذكر فيها »أن هانز كونغ انتقد 
الفاتيكان بقس���������اوة، لكن في أعماق قلبه ظّل 
دائمًا ابن الكنيسة ولم يفّكر أبدًا في تركها. 
لقد أراد أن يفعل األفضل للكنيسة من الداخل 
ويبقى مس���������يحّيًا وكاثوليكّيًا. وقد س���������اعدت 
نظرّياته الالهوتّية، التي نشرها بلغة واضحة 
ومفهومة، الكثير من الناس في العثور على 

اإليمان أو البقاء في الكنيسة«. 
أخيرا بتاريخ ي���������وم 6 أبريل 2021، أعلنت 
»Global Ethic Foundation« »جمعّية 
األخالق العالمّية« التي تس���������عى إلى تعزيز 
التفاه���������م عبر الثقاف���������ات واألديان، عن وفاة 
مؤّسس���������ها البروفسور هانز كونغ )-1928

2021( الالهوتّي الكاثوليكّي الليبرالّي الذي 
-I »انتقد فكرة العصمة البابوّية، في كتابه 

   :?fallible
 وفي اليوم التالي لغيابه، غّردت األكاديمّية 
البابوّي���������ة للحي���������اة »أّن هان���������ز كون���������غ كان 
شخصّية عظيمة في علم الالهوت في القرن 
العش���������رين« داعية له بقولها »فلترقد روحك 

بسالم أّيها الالهوتّي العظيم الشجاع«.! 

أ. حممد مصطفى حابس جنيف/سويسرا

ُغيِّبت ه���������ذه األمة عن مرتبة الري���������ادة في العالم إال ما 
لتغييبها القرآن الكري���������م منهجا للحياة يمدها بعناصر 
كس���������ير الحي���������اة. إال لهجرها إياه هجَر  القوة وقيم الحضارة واإ
التالوة وهج���������َر التدّبر وهجَر العمل. هج���������را قد يقصر وقد 
يط���������ول؛ ولكنه هجٌر طويل كن���������ود، يبلغ أن ترى معه ألوَف 
المثقفين، فضال عن غيرهم، يجهلون من آياته أقصرَها، ومن 
أحكامه أظهرَها، ومن أخباره أش���������هرَها، وال تسأل عن العلم 

بأحكام تجويده، وتفسير آياته، وفقه مقاصده وأحكامه!
وف���������ي رمضان، يزدح���������م المؤمنون في بي���������وت اهلل يصّلون 
التراويح، أو يجته���������دون على غير العادة في بيوتهم يرتلون 
قدر ما يس���������تطيعون من القرآن الكريم، فيتاح لكثير منهم أن 
يسمعوا آياِت القرآن كلَّها، وسوره جميَعها.. ولربما سمعوها 
من إماٍم أوتي مزاميَر داود، فإذا هو يستولي على أسماعهم، 
ويس���������تحوذ على قلوبهم، وُيس���������ِمعهم القرآن العظيم كأنما لم 

يسمعوه من قبل!
هو ش���������هُر القرآن إذًا: فيه ُأنِزل، وفيه ُيتلى كلُّه أو ُجلُّه في 
صالة التراويح، وفيه يختمه المؤمنون قراءًة كاملًة مرًة واحدًة 

على األقل.
في رمضاَن يعود كثير من المسلمين إلى القرآن الكريم بعد 
هجٍر طويل، يس���������معون آياته كلَّها وليس قليال مما يحفظون 
أو يس���������معون اإلمام يتلوها في الصلوات الجهرية. يسمعون 
القرآن كله؛ وقد يشعر كثير منهم أنه يكتشف القرآن اكتشافا: 
يعلم منه م���������ا لم يعلم من قبل، ويتذّكر من مواعظه ما ظل 
غافال عنه مدة طويلة من الزمن، ويتفّطن إلى أن القرآن حياٌة 
كاملة تس���������توعب الحياَة جميَعها، وليس كتاب موعظٍة فقط، 
أو أوامَر تتصل بعبادات الصالة والصوم والحج والزكاة وبر 

الوالدين، وتحض على مكارم األخالق ال أكثر.
ُتتلى عليه في رمضان قصُص الصراع بين المس���������تضعفين 
والمس���������تكبرين، وأخباُر األنبياء يبلِّغون رسالَة التوحيد بمعناه 
العميق إسالما هلل في كل شؤون الحياة، وتحررا من العبودية 
لغير اهلل في كل حركٍة من حركات القلب وحركات الجسد، 
ومقاومًة مستمرة لكل أش���������كال الظلم واإلفساد في األرض. 
وُتتل���������ى عليهم آياُت المواريث، وآي���������ات المعامالت المالية، 
وآياُت القيم األخالقية والقوانين االجتماعية، وآياُت السياسة 
قامًة للشورى، وتوحيدا  الشرعية لشؤون األمة: تحرّيا للعدل، واإ
للصف، واعتصاما بحبل اهلل، ومجاهدًة للعدو، وتعامال مع 

المختلف، والتزاما بمرجعية الوحي في كل شؤون الحياة. 
يس���������مع المؤمنون ذلك، كما يس���������معون اآلياِت تتردد مبّينة 
الح���������دود الفاصلة بين اإليم���������ان والكفر حت���������ى ال التباس، 
وعارضًة مشاهَد من يوم القيامة تتحرق معها القلوب الحية 
ش���������وقا إلى الجنة وتتقطع خوفا من النار، فيش���������عر بعُضهم  
بالدهش���������ة: كيف لم يتفطنوا من قبُل إلى أن القرآن يتضمن 
كل هذا، وال يكاد يغادر صغيرة وال كبيرة من شؤون الحياة؟ 
ولم���������اذا يأخذ أكثر الناس من الق���������رآن قليَله مما ال يتعارض 
مع مصالحهم الدنيوي���������ة ويهجرون كثيرَه؟ ولَم يؤمُن الناس، 

السيما الساسُة، ببعِض الكتاب ويكفرون ببعض؟
في رمضان ينتبه الذين يتدبرون ما يسمعون على أن القرآن 
منهاُج حياة هجروا أكث���������رَه ولم ُيبقوا إال على أقلِّه. وأن بين 
الجالل الذي يسمعون والهزال الذي يعيشون بونا بعيدا. وأن 
األمة ق���������د صارت بهجرها للقرآن ت���������الوًة وتدّبرا وعماًل غيَر 
ها  األم���������ة؛ كأنما الكتاُب ليس كتاَبه���������ا، والخطاُب ليس موجَّ
إليها؛ أو كأن القرآن نزَل لُيس���������تمَتَع بح���������الوِة إيقاِعه، وبديع 
أس���������لوبه، وليس وراء ذلك التلذذ بس���������ماع آياته يرتُِّلها قارٌئ 
مجوِّد التزاٌم بتجس���������يدها على أرض الواقع، دون تفريٍق بين 
آيٍة وآية؛ إذ كلُّها من اهلل، وكلُّها ُمنَزٌل للتعبد به تالوًة وعمال 

وليس ترنُّما وحسب.
ف���������ي رمضان، تتفّتح أكماُم الصلواِت والصفحات عن أزهار 
القرآن، فيتجلى الجماُل والجالل، والحالوة والفخامة، والنظام 
واالنسجام، والش���������مول واإلعجاز؛ فيتقل السامع من روضة 
إلى روضة، ومن بهجة إلى بهجة، ومن عبرة إلى عبرة، ومن 
مشهٍد من مشاهِد الصراع في الدنيا بين اإليمان والطغيان، 
إلى مش���������هٍد من مش���������اهد القيامة ُمكلٍَّل بأكاليِل الرضوان أو 

مزَلَزٍل بأحداٍث تشيُب لهوِلها الولدان. 
في رمض���������ان تعرف األمُة أن لها كتابا وأيَّ كتاب، وأن لها 
منهاج���������ا وأيَّ منهاج، وأنها هجرت مص���������دَر عزِّها وحريِتها 

وفخارِها وثرائها، وأيَّ هجر!
في رمضان نكتشف كنزَنا المهجور، وعزَّنا المفقود: نكتشُف 

القرآن. 

نكتشف القرآن

يف رمضان

أ.د. عبد امللك بومنجل

هانز كونج .. عامل الالهوت السويسري، يف ذمة ربه .. 



تحدثنا في مقالنا الس���������ابق عن توحيد األمة ثقافيا 
في رمضان، وفي هذا المقال نتجه نحو الجانب 
االجتماع���������ي، لن���������رى كيف يؤثر رمض���������ان فينا 
اجتماعيا، وكيف تتجلى األبعاد االجتماعية لهذا 
الركن من أركان اإلسالم وهذه الشعيرة العظيمة 
التي كتبها اهلل علين���������ا كما كتبها على الذين من 

قبلنا من أمم األنبياء عليهم السالم.
ففي رمضان أيًضا تتجلى تلك الوحدة االجتماعية 
بين المسلمين، إذ ينمو الشعور بالوحدة والتكافل 
بين المسلمين، فالمسلم الصائم يتبادل العواطف 
والمش���������اعر نفس���������ها مع الناس من حوله حينما 
يراهم صياًما كلهم؛ بل إنه يشعر بالصلة والرابط 
خوانه  المتين مع البقية م���������ن جيرانه وأصحابه واإ
وأصدقائه وأهله وبمن يحيط به؛ إذ الكل صائم، 
والكل يمتنع عن ملذات الدنيا المباحة اس���������تجابة 

لدعوة الرحمن. 
إن الغني والفقي���������ر، والرئيس والمرؤوس، والمرأة 
والرجل، والعربي واألعجمي، والش���������يخ والشاب، 
كلهم يمس���������كون ويفطرون دون تفاضل أو تمايز 
إال بعذر شرعي، فال استثناء وال خروج عن نهج 
هذه الش���������عيرة بناء على جاه أو مركز أو مال أو 

صلة قربى أو حمية. 
وهن���������ا تظهر القيمة التوحيدية لهذه الش���������عيرة، إذ 
يستوي في االلتزام بها الناس جميًعا، ويدرك الفقير 
والغن���������ي أنهما من طينة واحدة؛ بل ويدرك الغني 
ما يعانيه الفقراء من هّم الجوع طوال أيام السنة، 
عندما يجرب جوع »أي���������ام معدودات«، وتتجلى 
معايير اإلس���������الم في التفاضل بين الناس، ليس 
على أساس طبقي أو عرقي أو جنسي، بل على 

أس���������اس التقوى والعمل الصالح، على أساس ما 
يبذله كل فرد سرًا وعالنية من اجتهاد في العبادة، 
ويصير بذل���������ك ميزان التفاوت في المجتمع وعند 
اهلل هو قوله تعالى:}َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن 
َذَكٍر وَُأنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُش���������ُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعارَُفوا ِإنَّ 
َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم  ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر{]سورة 
الحجرات: 13[، وكذلك قوله تعالى}َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن  آَمُنوا ُكِت���������َب َعَلْيُكُم الصِّ

ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن{]سورة البقرة: 183[.  
إنها وحدة اجتماعية في ظل العبودية هلل تعالى، 
التي تحرر العالق���������ات االجتماعية من عوائقها، 
وترفعها إلى مس���������تواها القيمي الذي يحقق رسالة 

اإلنسان فردا ومجموعا في هذه الدنيا.
وم���������ن جهة أخرى؛ فإن هذا الش���������هر الكريم يقلل 
الفجوة بين فق���������راء األمة وأغنيائه���������ا، وذلك من 

وجهين؛ 
أولهم���������ا أن كثيرًا من األغني���������اء ممن تعود على 
حي���������اة الدعة والغنى والعيش الرغيد، تحصل لهم 
مش���������قة بامتناعهم عن الطعام والشراب في نهار 
رمضان، وهذا يوصلهم إلى إدراك نعمة اهلل تعالى 
عليهم بالغنى والتنع���������م بخيرات اهلل تعالى طوال 
الس���������نة، كما أن منهم من يدرك ما يعانيه البائس 
والمعتر والفقير والمس���������كين م���������ن الناس، ويدرك 
أغنياء األمة ما فيه فقراؤها من هم وغم، فيجددوا 
صلته���������م بأمتهم، ويعطوا م���������ن فضل اهلل عليهم 
إلى فقراء الناس. والواقع يش���������هد أن في رمضان 
تزداد صدقات األغني���������اء وتبرعاتهم وعطاياهم. 
وهذا من مقاصد هذا الش���������هر الكريم الذي يجعل 
هؤالء األغني���������اء يدركون ما يعانيه إخوانهم ممن 
أصابته���������م الفاقة والفقر. وبهذا تتجلى أهمية هذا 
الش���������هر الكريم في إحالل قيم الوحدة االجتماعية 

بين أبناء األمة. 
أما الثاني ف���������إن الفقراء الذين ال يجدون حاجتهم 

طوال الس���������نة يفتح اهلل عليهم ببركات هذا الشهر 
الكريم من الخيرات ما يجعلهم أقل بؤًس���������ا وأكثر 
راحة، ب���������ل ومن الفقراء من يغني���������ه اهلل في هذا 
الش���������هر الكريم، ومنهم كثيرون يدركون أن قيمة 
هذه األمة في وح���������دة أبنائها وتعاون فقيرهم مع 
غنيهم. ويدرك الفق���������راء أن األغنياء إخوانهم فال 
يحق���������دون عليه���������م بما فض���������ل اهلل بعضهم على 
َل َبْعَضُكْم َعَلٰى  بعض، كما قال تعالى:}وَاللَُّه َفضَّ
ُلوا ِبرَادِّي ِرْزِقِهْم  َبْع���������ٍض ِفي الرِّْزِق َفَما الَِّذيَن ُفضِّ

َعَل���������ٰى َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم َفُهْم ِفيِه َس���������وَاٌء َأَفِبِنْعَمِة 
َل َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض ِفي  اللَِّه َيْجَحُدوَن وَاهلُل َفضَّ

اْلرِّْزِق{]سورة النحل: 71[.
في هذا الش���������هر الكريم أيضًا تتجلى قيم التكافل 
والتراحم والصلة بين المسلمين في أبهى صورها، 
وصور الجود والكرم. وه���������ذا ما نفهمه من قوله 
صلى اهلل عليه وس���������لم: »كان رس���������ول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون 
في رمضان ...«)رواه البخاري ومس���������لم(، وقوله 
ر صائًما كان له  صلى اهلل عليه وسلم: »من فطَّ

مث���������ُل أجرِه غيَر أن���������ه ال ينقص من أجر الصائم 
شيًئا« )رواه أحمد وأصحاب السنن(.

ذل���������ك أن هذا الش���������هر الكريم يقّرب المس���������افات 
بي���������ن طوائف األم���������ة وجماعاته���������ا، ويوحد بينها 
من خالل تلك العبادات التي يؤديها المس���������لمون 
فرادى وجماعات. فتعلو قيمة الجماعة، ويصير 
إحياء الشعائر سنة ظاهرة بعد أن كادت تموت، 
ويتكافل الناس عندما يجتمعون، ويحس بعضهم 

ببعض ويدرك هذا ما يعانيه اآلخرون. 

فما أعظمك ي���������ا رمضان! وما أكثر بركتك! وما 
أحلى صي���������ام أيامك وقيام لياليك! فإنك ش���������هر 
كريم، فيك تجتمع أمة محمد فتتحد قيمها الثقافية 
من خالل اللهج بالقرآن بشكل ليس في غيره من 
الش���������هور، ويتكافل فيك الناس بوجه ال يكون في 
غي���������رك من أيام اهلل، وهو به���������ذا يوحد من قيمها 
االجتماعي���������ة؛ وأولها مفه���������وم الجماعة ومفهوم 

التكافل والرحمة. واهلل أعلم. 
مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية 
واالجتماعية/ جامعة قطر

الوحدة االجتماعية لألمــة فــي رمضان
د. بدران بن احلسن *

روا
فك

ليت

ولكن  الركين  وركنه  الدين  عماد  الصالة 
الصيام فاق الصالة و تميز عنها في امور:

 )1946( ومسلم   )1761( البخاري  -روى 
َقاَل  قال:  َعْنُه  اللَُّه  َرِضَي  ُهَرْيرََة  َأبي  عن 
َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: )َقاَل اللَُّه: 
َياَم َفِإنَُّه ِلي وََأَنا  ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه ِإال الصِّ

َأْجزِي ِبِه. . . الحديث(.
ولما كانت األعمال كلها هلل وهو الذي يجزي 
بها، اختلف العلماء في قوله: )الصيام لي وأنا 

أجزي به( لماذا خص الصوم بذلك ؟
-1 أن الصوم ال يقع فيه الرياء كما يقع في 
غيره ، قال ابن الجوزي: جميع العبادات تظهر 
بفعلها وقّل أن يسلم ما يظهر من شوٍب )يعني 
الصالة  ومنها  الرياء(  من  شيء  يخالطه  قد 

بخالف الصوم.
أني  به(  أجزى  )وأنا  بقوله:  المراد  أن   2-
حسناته.  وتضعيف  ثوابه  مقدار  بعلم  أنفرد 
كشفت  قد  األعمال  أن  معناه  القرطبي:  قال 

مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة 
إلى سبعمائة إلى ما شاء اهلل إال الصيام فإن 
اهلل يثيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا رواية 
مسلم )1151( َعْن َأِبي ُهرَْيرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل: 
َعْشُر  اْلَحَسَنُة  ُيَضاَعُف  آَدَم  اْبِن  َعَمِل  )ُكلُّ 
َعزَّ  اللَُّه  َقاَل   ، ِضْعٍف  َسْبعِماَئة  ِإَلى  َأْمَثاِلَها 
ْوَم َفِإنَُّه ِلي وََأَنا َأْجزِي ِبه( أي  : ِإال الصَّ َوَجلَّ
أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره 
الصابرون  يوفى  )إنما  تعالى:  كقوله  وهذا   ،

أجرهم بغير حساب(.
الُة في َجماعٍة تعِدُل خمًسا وعشريَن  أما »الصَّ
ُركوَعها  فأتمَّ  َفالٍة  في  ها  صالَّ فإذا  صالًة، 
رواه  فمرفوع  خمسيَن«  بلَغت  وسجوَدها 

ابوداود.
َعْن  باألجر،  الصائم  افطار  أخص  وقد   3-
زَْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهِنيِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى 
َر َصاِئًما َكاَن َلُه ِمْثُل  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َفطَّ
اِئِم َشْيًئا  َأْجرِِه َغْيَر َأنَُّه ال َيْنُقُص ِمْن َأْجِر الصَّ

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
بينما قال لمن جاء متأخرا في صالة الجماعةما 
 )574( داود  وأبو   )11631( أحمد  رواه 
اهلل  رضي  َسِعيٍد  َأِبي  َعْن   )220( والترمذي 
عنه َأنَّ َرُجاًل َجاَء َوَقْد َصلَّى النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَسلََّم ، َفَقاَل: )َأاَل َرُجٌل َيَتَصدَُّق َعَلى َهَذا 

َفُيَصلَِّي َمَعُه؟(.
أجره  و  حسناته  من  يعطيه  بمعنى  يتصدق 

هكذا فهمه بعض الفقهاء نص الحديث.
قال  آهلل  عند  أطيب  الصائم  فم  ُخُلوف   4-
اِئِم  الصَّ َفِم  »َلُخُلوُف  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
أْطَيُب ِعْنَد اللَِّه ِمن رِيِح الِمْسِك« رواه البخاري 

ومسلم. 
في حين نهى الرسول صلى اهلل عليه وسلم من 
أكل ثومًا أو بصاًل أن يقرب المساجد، وذلك 

حتى ال يؤذي المالئكة والمصلين.
فقد روى البخاري )853( عن ابن عمر رضي 
اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 
َجرَِة - َيْعِني الثُّوَم -،  ) َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشَّ
َفاَل َيْقرََبنَّ َمْسِجَدَنا(، وفي لفظ لمسلم )561(: 

)َفاَل َيْأِتَينَّ اْلَمَساِجَد(.
أن   )564( ومسلم   ،)855( البخاري  وروى 
النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: )َمْن َأَكَل ُثوًما 
َأْو َبَصاًل، َفْلَيْعَتزِْلَنا، َأْو َقاَل: َفْلَيْعَتِزْل َمْسِجَدَنا، 

َوْلَيْقُعْد ِفي َبْيِتِه(.
5 - من كان عليه َدّين صوم صام عنه وليه: 
عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال 
وسلم  عليه  اهلل  النبي صلى  إلى  »جاء رجل 
وعليها  ماتت  أمي  إن  اهلل،  رسول  يا  فقال: 
كان  لو  فقال:  عنها؟  أفأقضيه  شهر.  صوم 
على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. 

قال: فدين اهلل أحق أن يقضى«.
اما الصالة فال تسقط عن الميت وال تبرأ ذمته 
من  وهي  عين  فرض  ألنها  غيره  بفعل  منها 
العبادات البدنية الخالصة فال ينوب فيها أحد، 
كما ان المرأة الحائض أمرت بقضاء الصوم 
دون الصالة َعْن ُمَعاَذَة رضي اهلل عنه َقاَلْت: 
َسَأْلُت َعاِئَشَة رضي اهلل عنها، َفُقْلُت: َما َباُل 
اَلَة؟  الصَّ َتْقِضي  واََل  ْوَم  الصَّ َتْقِضي  اْلَحاِئِض 
ِبَحْرورِيٍَّة.  َلْسُت  ُقْلُت:  َأْنِت؟  َأَحُرورِيٌَّة  َفقاَلْت: 
َفُنْؤَمُر  َأْسَأُل. َقاَلْت: َكاَن ُيِصيُبَنا ذِلَك  َولِكنِّي 
اَلِة. رواه  ْوِم واََل ُنْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّ ِبَقَضاِء الصَّ
مسلم، وجاء بنحوه في الصحيحين عن معاذة 

- رضي اهلل عنهما - من طريق آخر«.
هذه بعض النقاط التي تميز بها الصوم على 
فريضة الصالة، اال ان الصالة قال فيها صلى 
 ،)864( داود  أبو  روى  كما  وسلم  عليه  اهلل 
والترمذي )413(، والنسائي )465( عن َأِبي 
َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  عنه  اهلل  رضي  ُهرَْيرََة 
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: )ِإنَّ َأوََّل َما 
ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه َصاَلُتُه 
َفَقْد  َفَسَدْت  ْن  وَاِإ َأْفَلَح وََأْنَجَح  َفَقْد  َفِإْن َصُلَحْت 
َخاَب َوَخِسَر، َفِإْن اْنَتَقَص ِمْن َفرِيَضِتِه َشْيٌء 
ِمْن  ِلَعْبِدي  َهْل  اْنُظُروا   : َوَجلَّ َعزَّ  الرَّبُّ  َقاَل 
َل ِبَها َما اْنَتَقَص ِمْن اْلَفرِيَضِة؟ ُثمَّ  َتَطوٍُّع َفُيَكمَّ

َيُكوُن َساِئُر َعَمِلِه َعَلى َذِلَك(.
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يقول اهلل سبحانه وتعالى في كتابه 
الكريم: }ِإنَّ اأَلْبرَاَر َيْشَرُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن 
ِمزَاُجَها َكاُفورًا*َعْيًنا َيْش������َرُب ِبَها ِعَباُد اللَِّه 
ُروَنَها َتْفِجيرًا*ُيوُفوَن ِبالنَّْذِر َوَيَخاُف������وَن  ُيَفجِّ
َعاَم  َيْوًما َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطيرًا*َوُيْطِعُموَن الطَّ

َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما وََأِسيرًا*ِإنََّما 
ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه ال ُنِريُد ِمنُكْم َجزَاء َوال 

ُشُكورًا(.
إن شهر رمضان المبارك هو شهر اإلحسان 
إلى الفقراء ، كما جاء في الحديث الشريف:  
)َكاَن َرُس���������وُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- 
َأْجَوَد النَّاِس ِباْلَخْي���������ِر، َوَكاَن َأْجَوَد َما َيُكوُن 
ِفي َش���������ْهِر َرَمَضاَن،َكاَن َرُسوُل اللَِّه -َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم- َأْج���������َوَد ِباْلَخْيِر ِمْن الرِّيِح 

اْلُمْرَسَلِة(.
ومن المعلوم أّن أعم���������ال البّر و الصدقات 
في ه���������ذا الش���������هر المبارك تطبي���������ق عملي 
التكافل االجتماعي في اإلسالم،  لش���������ريعة 
وتقوية لروابط األخوة بين المس���������لمين غنيهم 
وفقيرهم على الّسواء، كما جاء في الحديث 
أّن َرُسوَل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-َقاَل: 
)َأيَُّم���������ا ُمْؤِمٍن َأْطَعَم ُمْؤِمًنا َعَلى ُجوٍع َأْطَعَمُه 
اللَُّه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ِثَماِر اْلَجنَِّة، وََأيَُّما ُمْؤِمٍن 
َسَقى ُمْؤِمًنا َعَلى َظَم�أ َسَقاُه اللَُّه َيْوَم اْلِقَياَمِة 
ِمن الرَِّحيِق اْلَمْخُتوِم، وََأيَُّما ُمْؤِمٍن َكَسا ُمْؤِمًنا 

َعَلى ُعْرٍي َكَساُه اللَُّه ِمْن ُخْضِر اْلَجنَِّة(.
رمـضان ... شهر الصدقات والزكوات

ِإّن الصدقة عمل جميل، حيث يتقّرب المؤمن 
،  كما في قوله س���������بحانه  إل���������ى اهلل عزَّ وجلَّ
وتعالى: }ُخْذ ِمْن َأْموَاِلِه���������ْم َصَدَقًة ُتَطهِّرُُهْم 
يِه���������م ِبَها{، كما أنها فريضة فرضها اهلل  َوُتَزكِّ
عل���������ى القادرين، حيث قال- صّلى اهلل عليه 
وس���������ّلم - لمعاذ – رض���������ي اهلل عنه- حين 
أرس���������له إلى اليمن: )َأْعِلْمُهم َأنَّ اهلل افترض 
عليهم صدقًة في أموالهم، ُتْؤَخُذ من أغنيائهم 
َوُتَردُّ على فقرائهم(، كما وورد أّن الّرس���������ول 
ُنوا  - صّلى اهلل عليه وس���������ّلم - قال: )َحصِّ
أمواَلكم بالّزكاِة، َوَداووا مرضاكم بالّصَدَقِة(، 
وشهر رمضان الذي نعيش في ظالل أيامه 
المباركة هو شهر الصدقات والزكوات، ومن 
المعلوم أّن الحس���������نة ُتضاعف فيه كما جاء 
في الحديث الش���������ريف: )... َمْن َتَقرََّب ِفْيِه 
ِبَخْصَلٍة ِمَن اْلَخْي���������ِر َكاَن َكَمْن َأدَّى َفرِْيَضًة 
ِفْيَما ِس���������وَاُه، َوَمْن َأدَّى ِفْيِه َفرِْيَضًة َكاَن َكَمْن 

َأدَّى َسْبِعْيَن َفرِْيَضًة ِفْيَما ِسوَاُه...(. 
لذلك فإّن كثيرًا من المسلمين يغتنمون حلول 
هذا الش���������هر المبارك إلخ���������راج زكاة أموالهم 
في���������ه، رغبة ف���������ي تحصيل األج���������ر العظيم 
والثواب الكبير،  لذلك فإننا نناشد الموسرين 
صوا ش���������يئًا  والُمزكِّين والُمَتصدِّقين أن ُيَخصِّ
م���������ن أموالهم للفقراء ولرعاية أس���������ر األيتام، 
وذلك بتقديم مس���������اعدات ش���������هرية للمساكين 
والمعوزي���������ن، ولطالب الم���������دارس والمعاهد 
والجامعات بدفع األقس���������اط المدرسية عنهم، 
وللمرضى بدفع التأمين الصحي، ودفع ثمن 
الكهرب���������اء والماء َعمَّن ال عائل لهم ، ودعم 

ومساعدة المؤسس���������ات الخيرية التي ُتقّدم يَد 
العون والمساعدة لأليتام والفقراء والعائالت 

المستورة.
ما نقص مال من صدقة

من الجدير بالذكر أنَّ الصدقات ليس���������ت- 
كما يظن البعض- س���������ببًا ف���������ي ِقلِّة المال، 
والُتْنِقصه كما جاء ف���������ي الحديث)ما َنَقَص 
ماٌل َمْن َصَدقة(، إّنما هي َس���������َبٌب في وجود 
َخَلٍف لها بعد خروجها، كما جاء في الحديث 
أّن رسول اهلل – صّلى اهلل عليه وسّلم– قال: 
)َما ِم���������ْن َيْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَباُد ِفي���������ِه ِإال َمَلَكاِن 
َيْن���������زالِن، َفَيُقوُل َأَحُدُهَما: اللَُّه���������مَّ َأْعِط ُمْنِفًقا 
َخَلًف���������ا،  َوَيُقوُل اآلَخُر: اللَُّهمَّ َأْعِط ُمْمِس���������ًكا 

َتَلًفا(.
ومن أش���������كال الصدقات والبرِّ خصوصًا في 
مثل هذه األيام المباركة مس���������اعدة األس���������ر 
المحتاجة  بتوفي���������ر الطعام والغذاء لهم من 
خالل الس���������ّلة الغذائية، وبشراء المالبس لهم 
من خالل مش���������روع كس���������وة العيد، ومساعدة 

الضعفاء والفقراء واليتامى والثكالى واألرامل 
دخال السرور  برسم البسمة على شفاههم، واإ
عل���������ى القلوب البائس���������ة بما أف���������اء اهلل على 
الموس���������رين من الّنعم، فإنَّ منع الّزكاة سبب 
مباش���������ر لغضب اهلل، فقد جاء في الحديث: 
)َوَلْم َيْمَنُعوا زكاَة أموالِهِم إال ُمِنُعوا القطَر من 

السماِء، ولوال البهاِئُم َلْم ُيْمَطروا(.
اللهم أعِط منفقًا َخَلفا    

من المعلوم أّن ديننا اإلسالمي الحنيف حّث 
على اإلنفاق، حي���������ث َبيَّن بأنه عالمة على 
ِص���������ْدِق اإليمان وكماله، كم���������ا قال– صّلى 
َدَقُة ُبرَْهاٌن"، وعند  اهلل عليه وس���������ّلم -: "وَالصَّ
دراس���������تنا لألحاديث الش���������ريفة فإننا نتعرف 
على ما َأَعّده اهلل سبحانه وتعالى من َمُثوبٍة 
وأج���������ٍر كبير للُمنفقين، منه���������ا قوله – صّلى 

اهلل عليه وس���������ّلم–  فيما ُروي عن أبي ُهرَْيرََة 
-َرِض���������َي اللَُّه َعْنُه- َقاَل: )َج���������اَء َرُجٌل ِإَلى 
النَِّب���������يِّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم- َفَقاَل: َيا 
َدَقِة َأْعَظُم َأْجرًا؟ َقاَل:  َرُس���������وَل اللَِّه، َأيُّ الصَّ
َأْن َتَصدََّق، وََأْنَت َصِحيٌح َش���������ِحيٌح، َتْخَشى 
اْلَفْق���������َر، َوَتْأُمُل اْلِغَن���������ى،  وال ُتْمِهُل َحتَّى ِإَذا 
َبَلَغِت اْلُحْلُقوَم، ُقْلَت: ِلُفالٍن َكَذا َوِلُفالٍن َكَذا، 
َوَقْد َكاَن ِلُفالٍن(، وفي حديث آخر ُروي َعْن 
َأِبي ُهرَْي���������رََة -َرِضَي اللَُّه َعْنُه – أيضًا- َأنَّ 
النَِّب���������يَّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم –َقاَل: )َما 
ِمْن َيْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَباُد ِفيِه ِإال َمَلَكاِن َيْنزالِن، 
َفَيُقوُل َأَحُدُهَما: اللَُّهمَّ َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، َوَيُقوُل 

اآلَخُر: اللَُّهمَّ َأْعِط ُمْمِسًكا َتَلًفا(.
فعلينا أن ُنسارع إلى ِفْعل الخيرات والصدقات 
خصوًصا في هذا الشهر المبارك، فقد منحنا 
ل علينا  اهلل س���������بحانه وتعالى الم���������ال وتفضَّ
بالثواب، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: 
دَِّق���������اِت وََأْقَرُضوا اللََّه  دِِّقيَن وَاْلُمصَّ }ِإنَّ اْلُمصَّ
َقْرًضا َحَس���������ًنا ُيَضاَعُف َلُهْم َوَلُهْم َأْجٌر َكرِيٌم{ 

. أحب الناس إلى اهلل تعالى أنفعهم للناس
جاء في الحديث َعِن اْبِن ُعَمَر- رضي اهلل 
عنهما-، َأنَّ َرُج���������ال َجاَء ِإَلى النَّبي- َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم، َفَقاَل : َيا َرُسوَل اللَِّه، َأيُّ 
النَّاِس َأَحبُّ ِإَلى اللَّ���������ِه؟ وََأيُّ اأَلْعَماِل َأَحبُّ 
ِإَلى اللَِّه؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَسلََّم-: )َأَحبُّ النَّاِس ِإَلى اللَِّه َتَعاَلى َأْنَفُعُهْم 
ِللنَّ���������اِس، وََأَح���������بُّ اأَلْعَماِل ِإَلى اللَّ���������ِه َتَعاَلى 
ُس���������ُروٌر ُتْدِخُلُه َعَلى ُمْسِلٍم ، َأْو َتْكِشُف َعْنُه 
ُكْرَبًة، َأْو َتْقِضي َعْن���������ُه َدْيًنا، َأْو َتْطُرُد َعْنُه 
ُجوًعا، وأََلْن َأْمِش���������َي َمَع َأخ���������ي ِفي َحاَجٍة، 
َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َأْعَتِكَف ِفي َهَذا اْلَمْس���������ِجِد، 
َيْعِني َمْسِجَد اْلَمِديَنِة َشْهرًا، َوَمْن َكفَّ َغَضَبُه 
َس���������َتَر اللَُّه َعْورََتُه، َوَمْن َكَظ���������َم َغْيَظُه، َوَلْو 
َشاَء َأْن ُيْمِضَيُه َأْمَضاُه، َمأَل اللَُّه َقْلَبُه َرجاًء 
َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َمَشى َمَع َأِخيِه ِفي َحاَجٍة 

َحتَّى َيَتَهيََّأ لُه، َأْثَبَت اللَّ���������ُه َقَدَمْيِه َيْوَم َتُزوُل 
اأَلْقَداُم(.

من المعلوم أّن ديننا اإلسالمي الحنيف  جعل  
إدخال السرور على الناس من أحّب األعمال 
إلى اهلل س���������بحانه وتعالى، وأحّب الناس إلى 
اهلل  س���������بحانه وتعالى ه���������و أنفعهم للناس، 
حيث إنه يس���������اعد الناس، فال يأتيه مريض 
أو فقير أو محت���������اج إال أعانه، فهو يقضي 
حوائجهم َوُيف���������رّج كرباتهم َوُيغيث الملهوفين 
منهم، فقضاء حوائج الناس وتنفيس الُكربات 
عنهم وفعل المع���������روف معهم وعمل الخيِر 
لهم، صفات كريمة ينبغي على المس���������لم أن 

يتحّلى بها.
 فما أحوجن���������ا إلى التعاون والتراحم والتكافل 
فيما بيننا، بأن يعط���������ف الغنّي على الفقير 
ويرح���������م القوّي الضعيف، فنح���������ن أبناء أمة 
واحدة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشّد بعضه 

بعضا.
نداء إىل أهل اخلري 

إننا نناش���������د أه���������ل الخير بض���������رورة إغاثة 
المحتاجين والفقراء واأليتام وتقديم يد العون 
والمساعدة لهم، التزامًا بالنصوص الشرعية 
وقياًم���������ا بواج���������ب األخوة وس���������دًّا لحاجاتهم، 
ص األغني���������اء من أبناء  فجمي���������ل أن ُيَخصِّ
شعبنا وأمتنا شيئًا من أموالهم لرعاية األسر 

الفقيرة والمحتاجة.
وأنا هنا ُأَذّكر أهَل الخير بالحديث الصحيح 
ال���������ذي أخرجه اإلمام مس���������لم في صحيحه،  
وال���������ذي ُيبين فيه رس���������ولنا– صّلى اهلل عليه 
وسّلم -، بأنَّ رجاًل كثير الذنوب، وفي رواية 
امرأة بغّي، قد غفر اهلل لهما، ألنهما س���������قيا 

كلبًا كان يأكل الثرى من العطش.
هذا جزاء َمْن س���������قى كلب���������ًا، فما ظّنك أخي 
الكري���������م بجزاء من يس���������قي ظم���������آن، َوُيطعم 
جائعًا، َويكس���������و ُعْريانًا، ويمسُح رأس يتيم، 
َوُيزي���������ُل الدمع���������ة من عيني طف���������ل صغير، 

خاصة إذا كان هؤالء من أبناء شعبه؟! 
فهذا نداٌء نوجهه إلى األيدي الَخيِّرة والقلوب 
الرحيم���������ة واألنفس المعطاءة والمؤسس���������ات 
الخيرية، ليس���������اعدوا إخوة لهم كي يعيش���������وا 
َن  حي���������اة كريم���������ة }ِإنَّ َرْحَمَت اللّ���������ِه َقرِيٌب مِّ

اْلُمْحِسِنيَن{.
تعالوا أيها األخوة الكرام،  لنرس���������م البس���������مة 
على الش���������فاه المحرومة، وندخل الس���������رور 
على القلوب الحزينة، ونمسح رأس اليتامى 

والمساكين.
أملي أن نستجيب ... فما زال حديث رسول 
اهلل – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – يتردد على 
مس���������امعنا: )َمْن َنفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن 
ُكَرِب الدُّْنَيا َنفََّس اللَّ���������ُه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب 

َي���������وْمِ اْلِقَياَم���������ةِ(.
اللهم تقّب���������ل مّنا الطاع���������ات وفعل الخيرات 
وصّلى اهلل على س���������ّيدنا محم���������د وعلى آله 

وأصحابه أجمعين.
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الصيام عبادة من العبادات، لكنه عبادة متميزة، 
فه������و في الحقيقة ليس عبادة مس������تقلة منفردة، 
نم������ا هو عبادة مقرونة بعبادات أخرى. الصالة  واإ
مثال عبادة مستقلة، ال تقرن بها عبادات أخرى. 
ال������زكاة عبادة مس������تقلة لوحده������ا، ال ترتبط بها 
عبادات أخ������رى. بينما الصيام ه������و عبادة جمع 
مع������ه عبادات أخرى، وهذا ما يغفل عنه كثير من 
المسلمين حين يحسبون الصيام عبادة مستقلة، 
حيث تجد مسلما يصوم وال يصلي مثال، أو يصوم 

وال يتصدق، أو يصوم وال يدعو وال يستغفر.
ربنا س���������بحانه وتعالى ش���������رع لنا ص���������اة التراويح، 
فعل���������ى الرغم من أنها مس���������تحبة وليس���������ت واجبة، 
إال أن الرس���������ول صلى اهلل عليه وس���������لم ندب إليها 
وحثنا عليه���������ا، ندبنا إلى قيام ليالي رمضان، وأقل 
ما يتحقق به القيام ه���������و صاة التراويح، ما الذي 
نفهم���������ه من هذا؟ المفهوم المتب���������ادر أنه إذا كانت 
الصاة المستحبة مطلوبة فكيف بالصاة الواجبة؟ 
أي أن اإلنس���������ان الذي ُيضيع الصاة الواجبة كأنه 
لم يصم، فليس ل���������ه أجر، ألن الصوم ليس عبادة 
مستقلة، فربنا س���������بحانه وتعالى حثنا على الصاة 
المستحبة حتى ندرك قيمة الصاة المفروضة وال 

نضيعها.
كما أن الش���������ارع الحكيم على لسان الرسول صلى 
اهلل عليه وس���������لم حث على الصدقة في رمضان، 
والرس���������ول عليه الصاة والسام أعطى المثل من 
نفسه، فكان أكثر الناس تصدقا في رمضان، يقول 
س���������يدنا عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما: "َكاَن 
َرُس���������وُل اللَِّه صلى اهلل عليه وس���������لم َأْجَوَد النَّاِس، 
َوَكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحيَن َيْلَقاُه ِجْبرِيُل 
َفُيَداِرُسُه اْلُقرْآَن، َفَلَرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم 
َأْجَوُد ِباْلَخْيِر ِمْن الرِّيِح اْلُمْرَس���������َلِة"، فهو صلى اهلل 
عليه وسلم أجود الناس في سائر األيام، ومع ذلك 
فإن جوده يتضاعف ويزداد في رمضان، وصدقته 
تس���������تفيض في هذا الشهر، حيث يأتيه جبريل كل 
رمضان يتدارس معه القرآن، لذلك لما سئل رسول 
اهلل صل���������ى اهلل عليه وس���������لم: أي الصدقة أفضل؟ 

قال: "صدقة في رمضان".
فإذن الصيام بدون صدقة، يكون ناقصا، صاحبه ال 
يحصل على األجر الذي ألجله شرع الصوم، ألن 
مهمة الصوم في حياة اإلنس���������ان أن ُيعرَِّفه بحقيقة 
الحياة ويجعله يحس بالضعفاء والفقراء والمساكين، 
فإذا لم يحرك فيه الصوم هذه األحاسيس والمشاعر 
والعواطف ويدفعه إلى التراحم والتضامن، فمعنى 
ذلك أن صيامه لم يترك في نفس���������ه أي أثر ولذلك 

ال يك���������ون ل���������ه في���������ه أج���������ر.
هناك عبادة أخرى مهمة أيضا، أمرنا اهلل عز وجل 
أن نحرص عليها، وأن نجتهد فيها، في هذا الشهر 

وخاصة في الليالي العش���������ر األخيرة من رمضان، 
وهي عبادة الدعاء.

آيات الصيام في س���������ورة البقرة تتحدث عن أحكام 
الصيام، حكم صيام المس���������افر والمريض، األحكام 
المتعلقة بالعاق���������ة الزوجية في رمضان، وغيرها، 
وس���������ط هذه اآلي���������ات نجد آية يب���������دو - من حيث 
الظاه���������ر- أنه ال عاق���������ة لها بأح���������كام الصيام، 
لكن هذا يدعونا إلى التأمل والتس���������اؤل: لماذا ربنا 
سبحانه وتعالى وسط آيات الصيام، يورد لنا حكما 
آخر ال يتعلق بالصيام، في قوله سبحانه وتعالى: 
َذا َس���������َأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعوََة  ]وَاِإ
الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْس���������َتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم 
َيْرُش���������ُدوَن[؟ فجاء أوال بأحكام الصيام ثم أورد هذه 
اآليات ث���������م رجع إلى أحكام الصي���������ام مرة أخرى: 
َياِم الرََّفُث ِإَلٰى ِنَس���������اِئُكْم....[،  ]ُأِح���������لَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ
فهذه اآلية التي تتعلق بالدعاء أدرجت وسط آيات 
الصيام، ما ينبغي فهمه هنا أن من أهم ما ينبغي 
أن يحرص عليه المؤمن وأن يجتهد فيه مع صيامه 
هو أن يكثر من الدعاء، والدعاء هو التضرع إلى 
اهلل سبحانه وتعالى والتوجه إليه بطلب خير الدنيا 

واآلخرة مما ليس فيه معصية أو عدوان.
فاهلل عز وجل يريد من عباده، وهم صائمون، وهم 
قائمون ليالي رمضان، أن يجتهدوا في عبادة مهمة 

وهي عبادة الدعاء.
الدع���������اء عبادة تذكر اإلنس���������ان بحقيقت���������ه، وتذكره 
بحاجته إلى ربه، وأنه من دون اهلل ال ش���������يء، فلو 
تركه اهلل لما استطاع فعل أي شيء، هذه الحقيقة 
يتذكرها اإلنسان حين يرتبط باهلل عز وجل بالدعاء. 
ولذلك يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعوه دائما، 
فالتوجه إلى اهلل عز وج���������ل بالدعاء واجب بصفة 
عامة: ]َوَقاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْس���������َتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن 
َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن[، 
المعنى أن اإلنس���������ان الذي ال يدعو اهلل عز وجل 
وال يسأله سبحانه وتعالى وال يتوجه بحاجاته إليه، 
فهذا مثله مثل الكافر، فحتى ولو كان مس���������لما إال 
أنه مث���������ل الكافر، ألن الكافر هو الذي يس���������تغني 
عن ربه عز وجل وينس���������ى موقف العبودية أمامه، 
ولذلك الكافر يدخل النار، فالمس���������لم الذي ال يدعو 
وال يسأل اهلل عز وجل كأنه مستكبر على اهلل وغير 

محتاج إليه س���������بحانه وتعالى..
إن المؤمن بحاجة إلى ربه عز وجل في كل شيء 
وفي كل ش���������أن، وهذه الحاجة الب���������د من إظهارها 
بالدعاء والس���������ؤال: ]َوَقاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْس���������َتِجْب 
َلُكْم[، واإلنس���������ان يحقق فعا موقف العبودية حين 
يدعو ربه ويسأله حاجته، فهو قد يصلي وال يحقق 
موقف العبودية إذا كان يؤدي صاته على سبيل 
الع���������ادة فق���������ط، والكام الذي ي���������ردده فيها ال يدرك 
معناه، فقد يصلي وال يس���������تحضر موقف العبودية، 

لكن في الدعاء هو يمارس العبودية.
وقد وصف الرس���������ول صلى اهلل عليه وسلم الدعاء 
وصفا دقيقا وحدد حقيقت���������ه تحديدا بليغا حين قال 
عليه الصاة والسام: "الدعاء مخ العبادة"، فجسم 

اإلنس���������ان الجهاز الرئيس فيه هو الجهاز العصبي 
ممثا في المخ، إذا توق���������ف هذا الجهاز ال تتبقى 
لإلنس���������ان حياة، وحت���������ى إذا بقيت ال���������روح إال أن 
األعضاء كلها تتوقف، كذل���������ك الحال في العبادة 
الت���������ي ال دعاء معها فهي مثل الجس���������م الذي تلف 

جهازه العصبي.
الصاة إذا لم تكن مقرونة بالدعاء، تصبح هيكا 
با روح، ولذلك أمرنا رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه 
وس���������لم أن ندعو في أثناء الص���������اة، فقال صلى 
اهلل عليه وس���������لم: )َأْقَرُب َما َيُك���������وُن الَعْبُد ِمن ربِِّه 
َوُهَو َس���������اِجٌد، َفَأْكِثُروا الدَُّعاَء( ]رواه مسلم[، فلكي 
نحقق موقف العبودية ونستحضر الخشوع البد من 

الدعاء.
كذلك ش���������رع لنا رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أدعية ندعو بها بع���������د الصاة، حتى يبقى موقف 

العبودية مستمرا.
في رمضان، سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أن ندعو عند اإلفطار: "اللَُّه���������مَّ َلَك ُصْمت َوَعَلى 
ِميُع اْلَعِليُم،  ِرْزِقَك َأْفَطرت َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأنَت السَّ
َمُأ وَاْبَتلَّْت اْلُعُروُق َوَثَبَت اأْلَْجُر ِإْن َشاَء"،  َذَهَب الظَّ
فهذا دعاء جميل، فيه استشعار لنعمة اهلل وفضله، 
وطل���������ب منه عز وجل أن يديم ه���������ذه النعمة وهذا 
الفضل، فيه امتنان هلل سبحانه وتعالى بنعمته على 
عبده بما ش���������رع له من الصيام، وبما أباح له من 

النعم بعد الصيام.
والدعاء مطلوب لذاته، ال لهدف آخر، بمعنى أن 
المؤم���������ن مطالب بأن يدع���������و اهلل عز وجل ألجل 
الدعاء، ألن اهلل س���������بحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه 
وأن نس���������أله وأن نتوجه إليه وأن نتضرع إليه، سواء 

كانت االستجابة أم لم تكن.
فليس للعبد أن يشترط على ربه أن يستجيب له، 
المطلوب منه أن يدعو، كما في الصاة والصوم 
وغيره���������ا من العبادات، فالص���������اة مطلوبة لذاتها 
والصوم مطل���������وب لذاته وال���������زكاة مطلوبة لذاتها 
والح���������ج مطل���������وب لذاته، كذلك الدع���������اء مطلوب 
لذاته، ومن واجب المؤمن أن يدعو ربه س���������بحانه 
وتعالى، لك���������ن من فضل اهلل عز وجل أنه وعدنا 
باالس���������تجابة: ]َوَقاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم[، 
فيقينا إذا دعوت يستجيب اهلل دعاءك، قال رسول 
اهلل صل���������ى اهلل عليه وس���������لم: "إن ربكم حيي كريم 
يس���������تحى من عبده إذا رفع يدي���������ه إليه أن يردهما 
صف���������رًا" ]رواه أب���������و داود والترم���������ذي[. لكن هذه 
االستجابة تكون كما يشاء اهلل ال كما يريد العبد، 
فقد يطلب العبد شيئا ويعطيه اهلل شيئا آخر، ألنه 
سبحانه وتعالى يعرف ما يصلح للعبد، فهو الذي 
خلقه وهو الذي يرزقه وهو الذي يرسم حياته في 
ه���������ذه الدنيا وهو الذي يحفظه، ولذلك فهو أعرف 
من العب���������د بما يصلح له، العب���������د ال يعرف، فقد 
يعتبر شيئا ما مصلحة له وهو في الحقيقة مفسدة 
ومض���������رة له، ولذلك ال يعطي���������ه اهلل إياه إذا طلبه 
نما يعوضه بدال منه ش���������يئا آخر، أو يدفع عنه  واإ
باء عظيما كان س���������يأتيه وهو ال يعرف فيصرفه 

عنه، لكن االس���������تجابة ستكون يقينا، ولذلك أمرنا 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن نستيقن اإلجابة 
مع الدعاء فقال: " القلوب أوعية، وبعضها  ] أوعى [  
من بعض، فإذا س���������ألتم اهلل عز وجل أيها الناس، 
فسلوه وأنتم موقنون باإلجابة، فإن اهلل ال يستجيب 
لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل"، فابد أن يكون 
ل���������دى العبد يقي���������ن أن اهلل عز وجل سيس���������تجيب 
دعاءه، ولكن كما ش���������اء س���������بحانه وتعالى ال كما 
يريد العبد، قال رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :  
 " ال يزال العبد بخير ما لم يستعجل "  .  قالوا :  يا نبي 
اهلل وكيف يستعجل ؟  قال :   " يقول :  قد دعوت ربي 

فلم يستجب لي "  . 
ومما ينبغي أن يح���������رص عليه المؤمن؛ أن يدعو 
بخي���������ر، فاهلل عز وجل يس���������تجيب الدعاء إذا كان 
خيرا، أما إذا كان شرا أو فيه عدوان على الغير أو 
فيه ظلم فإنه س���������بحانه وتعالى ال يستجيبه، بل إن 
هذا النوع من الدعاء محرم شرعا وال يجوز، لقول 
النبي صلى اهلل عليه وسلم: )ال يزَاُل ُيْسَتَجاُب ِللَعْبِد 

َما َلم يدُع بِإثٍم، َأْو َقِطيعِة َرِحٍم( ]متف���������ق علي���������ه[.
كم���������ا يجب أن يغل���������ب على الدع���������اء طلب خير 
اآلخ���������رة، ألن اآلخ���������رة غير مضمون���������ة، أما الدنيا 
فما كتب لإلنس���������ان فيها مضمون، فعندما يطلب 
اإلنس���������ان المال أو الجاه أو الولد، هذه كلها أمور 
مقدرة لإلنس���������ان قبل أن يولد وهو سبحانه وتعالى 
يمل���������ك أن يزيد فيها أو ينقص منها ألن القدر بيده 
سبحانه يصرفه كيف يشاء، كما أنه عز وجل يقدر 
لك األمور الدنيوية بحس���������ب ما هو مصلحة لك، 
فالجان���������ب الدنيوي مضمون، أما الجانب األخروي 
فهو غير مضمون؛ النجاة من النار والفوز بالجنة 
ه���������ذا غير مضم���������ون، واإلنس���������ان ال يدخل الجنة 
نما يدخلها بفض���������ل اهلل وكرمه ورحمته،  بعمل���������ه واإ
ألن اهلل سبحانه وتعالى لو حاسبنا بأعمالنا مقابل 
نعمه علين���������ا، لكانت نعمة واحدة كافية بأن تذهب 
باألعمال كله���������ا، فاهلل عز وج���������ل يعاملنا بكرمه، 
ولذلك يجب علينا أن نس���������أله سبحانه وتعالى من 

كرمه في اآلخرة.
فالدعاء بخير اآلخرة هو األنفع واألفيد، لكن ليس 
عيبا أن يطلب اإلنسان من ربه شيئا من خير الدنيا 
إذا كان ح���������اال وكان خيرا، لكن دون أن يش���������ترط 
نما يترك ذلك  على اهلل أن يس���������تجيب لما يطلب واإ
هلل ع���������ز وجل ألنه أعرف بمصلحة العبد. ذلك أن 
االش���������تراط على اهلل في الدعاء سوء أدب مع اهلل، 
والموقف الواج���������ب على العبد هو التعامل مع ربه 
سبحانه وتعالى بالذل واإلخبات والخضوع والتسليم 
والطاعة واإلنابة، ألنه ربنا سبحانه وتعالى وخالقنا 
ورازقنا وحافظنا وساترنا. قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وس���������لم في الحديث القدسي :  " قال اهلل تعالى :  

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني "  . 
فلنجتهد في الدعاء، وخاصة في الليالي العش���������ر 
األخيرة من رمضان، ورس���������ول اهلل صلى اهلل عليه 
وس���������لم علمنا ما ندعو به: "اللَُّهمَّ ِإنَّ���������َك ُعُفوٌّ َكرِيٌم 

ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي".

الصيـــــام  والدعـــــاء
أ.د/ مسعود فلوسي*
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تـــعزيــة

بعي���������ون دامعة وقلوب خاش���������عة راضية بقضاء اهلل و قدره، تلقينا نبأ وفاة المهندس طه صخري ابن األس���������تاذ 
الهاشمي صخري  عن عمر ناهز 35 سنة، القاطن بدرارية. 

وبهذه المناس���������بة األليمة يتقدم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  الدكتور عبد الرزاق قسوم  وأعضاء 
المكتب الوطني بأخلص وأصدق التعازي والمواساة  لعائلة الفقيد، راجين من العلي القدير أن يغفر للمرحوم 

وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
اللهم اغف�ر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووس���������ع مدخله واغس���������له بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا 
كم���������ا ينق���������ى الثوب األبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأها خي�را من أهله وقه فتنة القبر وعذاب 

النار.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تـــعزيــة

ــاس مدير المكتب  ــاج عب على إثر وفاة والد األس���������تاذ احل
الوالئي لجمعية البركة بوالية الشلف، ووفاة عم الشيخ قدور 
قرناش عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين تتق���������دم جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
بخالص العزاء وعظيم المواس���������اة س���������ائلين اهلل تعالى أن 
يرحمهم���������ا برحمته الواس���������عة وأن يجعل الجن���������ة متقلبهما 

ومثواهما وأن يرزق ذويهما الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون



ُترى ما ِسرُّ َتَميُِّز عبادِة الصياِم عن غيرها يا 
م���������ن العبادات حتَّى ُتَخ���������صَّ بهذا األجر 
المفتوح من رب العالمين، أليست الصالة أشد، 
ألنها في كل الس���������نة، وخمسة أوقات في اليوم، 
وفي س���������اعات قد يخلد الن���������اس فيها إلى الراحة 
كوقت العش���������اء والفجر، وف���������ي أوقات قد يكون 
مزحوما باألشغال، أليست الصدقة والزكاة أشد، 
لما فيها من حبِّ المال والتعلِق به، أليس الحج 
أش���������د، لما فيه من فراق األه���������ل والغربة وتحمل 
المناسك ونفقاتها، أليس الجهاد أشد، لما فيه من 
إزهاِق النفس، والجوِد بأعز ما يملكه اإلنس���������ان 

وهي روحه، وعطِب األعضاء وتشويهها؟
رَّ هو في اإلخالص. فقد ُيْفِطُر اإلنساُن  إنَّ السِّ
ُخْفي���������ًة عن أعين الن���������اس، فقد َيْطَع���������ُم ُلقمًة أو 
يحتسي َش���������ربًة، ويتظاهر أمام الناس أنه صائم 
ُيَعاِني مش���������قاته، فال يعلم حقيقة الصائِم إال اهلل 

جل جالله.
فالذي يترك شهواته ويذر ملذاته سرا وعالنية ال 
يفعل ذلك إال اس���������تجابة للخالق جل جالله الذي 
أم���������ره بذلك، وهذا جوهر العب���������ادة، أن يقوم بها 

اإلنسان هلل وهلل وحده.
وال يخف���������ى حديث رس���������ول اهلل صل���������ى اهلل عليه 
وس���������لم: »اأَلْعَماُل ِبالنِّيَِّة، َوِلُكلِّ اْمرٍِئ َما َنَوى، 
َفَمْن َكاَنْت ِهْجرَُتُه ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه َفِهْجرَُتُه ِإَلى 
اللَِّه َوَرُس���������وِلِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجرَُتُه لُدْنَيا ُيِصيُبَها، 
َأِو اْمرََأٍة َيَتَزوَُّجَها، َفِهْجرَُتُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَلْيِه«. 

أخرجه الشيخان.
فالصيام من التش���������ريعات الت���������ي تربي المؤمنين 
على اإلخالص وتغرس في أفئدتهم هذا الس���������ر 

بينهم وبين خالقهم.
فال غرابة أن يحثنا الشرع على إخفاء األعمال، 
ن  ا ِهَي وَاِإ َدَقاِت َفِنِعمَّ ق���������ال تعالى: }ِإن ُتْبُدوا الصَّ
ُتْخُفوَه���������ا َوُتْؤُتوَها الُفَقرَاَء َفُهَو َخْي���������ٌر لَُّكْم َوُيَكفُِّر 
َعنُك���������م مِّن َس���������يَِّئاِتُكْم وَاللَُّه ِبَم���������ا َتْعَمُلوَن َخِبيٌر{ 

]البقرة: 271[.
وقال صلى اهلل عليه وس���������لم: »َسبعٌة يظلهم اهلل 
في ظل���������ه يوم ال ظ���������ل إال ظله«..وذكر منهم: 
»ورجٌل َتَصدََّق بصدق���������ٍة فأخفاها حتى ال تعلم 

شماُله ما ُتنفُق يميُنه«. أخرجه الشيخان.
فهل م���������ن العيب ف���������ي إظهار األعم���������ال بغير 

حاجة؟
في الحقيقة العم���������ُل هلل جل جالله بمثابة البيع، 
قال تعالى: }ِإنَّ اللََّه اْشَترَى ِمَن الُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم 
وََأْموَاَلُهم ِبَأنَّ َلُه���������ُم الَجنََّة{ ]التوبة: 111[. فمن 
المعيب أن ُيَشهِّر اإلنس���������اُن بشيء كان له وقد 

باعه.
بل هناك مخاطر عظيم���������ة عند فقد اإلخالص 
ف���������ي األعم���������ال، أعني خطر الري���������اء. وهو من 

المهلكات.
منها عدم قبول العمل: قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وس���������لم: »قال اهلل تبارك وتعالى: أنا َأْغَنى 
الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك فيه 

معي غيري َتَرْكُتُه وِشْرَكُه«. أخرجه مسلم.

وروى الترمذي وابن ماج���������ه وغيرهما: عن أبي 
سعد بن أبي فضالة األنصاري رضي اهلل عنه: 
سمعُت رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: 
»إذا جمع اهلُل الناَس ي���������وم القيامة ليوم ال ريب 
فيه َناَدى ُمَناٍد »من كان أش���������رك في عمل عمله 
هلل أحدا فليطلب ثوابه من عند غير اهلل، فإن اهلل 

أغنى الشركاء عن الشرك««.
قال الشيخ محمد الغزالي رحمه اهلل تعالى: »إن 
اهلل ق���������د يقبل نصف الجهد، لكنه ال يقبل نصف 

النية«.
ومنها فضح اهلل له: فقد قال رس���������ول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم: »َمْن ُيَسمِّع ُيَسمِّع اهلُل به، وَمْن 

ُيرَاِئي ُيرَاِئي اهلُل به«. أخرجه الشيخان.
ومنها العقوبة في النار. قال رس���������ول اهلل صلى 
اهلل عليه وس���������لم: »إنَّ أوََّل الن���������اِس ُيقضى يوم 
القيامة عليه رجٌل استش���������هد، فُأِت���������َي به، فَعرََّفُه 
ِنَعَمه فعرفها، قال: فما عملَت فيها؟ قال: قاَتْلُت 
فيَك حتى استشهدُت، قال: َكَذْبَت، ولكنَك َقاَتْلَت 
ألن ُيقال َجرِْيٌء، فقد قيل، ثم أمر به فس���������حب 
عل���������ى وجهه حتى ألقي في الن���������ار، ورجٌل َتَعلََّم 
العلَم وَعلََّمُه، وَقرََأ القرآَن، فأتي به، فَعرََّفُه ِنَعَمه 
فعرفها، قال: فما عملَت فيها؟ قال: َتَعلَّْمُت العلَم 
وَعلَّْمُتُه، وَقرَْأُت فيَك القرآَن، قال: َكَذْبَت، ولكنَك 
َتَعلَّْمَت العلَم لُيَقاَل عالٌم، وَقرَْأَت القرآَن لُيَقاَل هو 
قارٌئ، فقد قيل، ثم أمر به فس���������حب على وجهه 
���������َع اهلُل عليه،  حتى ألقي ف���������ي النار، ورجٌل َوسَّ
وأعط���������اه من أصناف المال كلِّه، فأتى به فَعرََّفُه 
ِنَعَم���������ه فعرفها، قال: فما عمل���������َت فيها؟ قال: ما 
تركُت من س���������بيل ُتِحبُّ أن ُينفق فيها إال أنفقُت 
فيها لَك، قال: َكَذْب���������َت، ولكنَك َفَعْلَت لُيَقاَل هو 
َجوَاٌد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم 

ألقي في النار« أخرجه مسلم.
أم���������ا فوائد اإلخ���������الص فهي كثي���������رة: منها قبول 
األعمال والرِّفعة والدرجات. قال صلى اهلل عليه 
وسلم: ».. إنك لن ُتَخلََّف فتعمَل عماًل تبتغي به 
وج���������ه اهلل، إال زدَت به درجًة ورِْفعة..«. أخرجه 

مالك في الموطأ والشيخان.
ومنه���������ا فرج اهلل تعالى على العبد في ُكرَِبِه. قال 
صلى اهلل عليه وَس���������لم: »انطلق ثالثُة َنَفٍر ممن 
كان قبلكم، حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه 
فانح���������درْت صخ���������رٌة من الجبل، فَس���������دَّْت عليهم 
الغاَر، فقالوا: إن���������ه ال ُينجيكم من هذه الصخرة 
إال أن تدع���������وا اهلل بصال���������ح أعمالكم، قال رجل 
منه���������م: الله���������م كان لي أبوان ش���������يخان كبيران، 
وُكن���������ُت ال َأْغُبُق قبَلهما أهال وال ماال، فَنَأى بي 
طلُب الش���������جر يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، 
فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهُت 
أن أوقظهم���������ا وأن أغبق قبلهم���������ا أهال أو ماال، 
فلبث���������ت والقدح على يدي أنتظر اس���������تيقاظهما، 
حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، 
فاس���������تيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت 
ذل���������ك ابتغاء وجهك فَفرِّْج عن���������ا ما نحن فيه من 
هذه الصخرة، فانفرجت ش���������يئا ال يس���������تطيعون 
الخ���������روج، قال اآلخر: الله���������م كان لي ابنة عم، 
كن���������ت أحبها كأش���������د ما يحب الرجال النس���������اء، 
فأردتها عن نفس���������ها، فامتنعْت مني، حتى َأَلمَّْت 
بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين 
ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفس���������ها، 
ففعل���������ْت، حتى إذا قدرت عليها، قالت: اتَِّق اهلل، 
وال تفض الخاتم إال بحقه، فانصرفُت عنها وهي 
، وَتَرْكُت الذهَب الذي أعطيُتها،  أحب الناس إليَّ

اللهم إن ُكنُت َفعلُت ذل���������ك ابتغاَء وجهك فافرج 
عن���������ا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرُة، غير أنهم 
ال يستطيعون الخروج منها، وقال الثالث: اللهم 
اس���������تأجرُت ُأَجرَاَء، وأعطيُتهم أجرَهم، غير رجل 
واحد ترك ال���������ذي له وذهَب، فَثمَّْرُت أجرَه، حتى 
َكُث���������َرْت منه األمواُل، فجاءني بعد حين فقال: يا 
عبد اهلل َأدِّ إليَّ أج���������ري، فقلُت: ُكلُّ ما ترى من 
أجرك من اإلبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا 
عبد اهلل ال تستهزئ بي! فقلُت: ال أستهزئ بَك، 
فَأَخَذُه كلَّه، فاس���������تاقه فلم َيترْك منه شيئا، اللهم 
إْن ُكْن���������ُت فعلُت ذلك ابتغاَء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه، فانفرجت الصخرُة، فخرجوا يمشون«. 

أخرجه الشيخان.
ويكفي في ثمار اإلخالص أنه َتَناُغٌم فطريٌّ بين 
تصرفات اإلنس���������اِن ومقاصِده وبين عقيدته في 
ال���������ربِّ الذي هو خالقه ومالك���������ه وله كلُّ الفضِل 

ليه المصير. عليه واإ

إخوان���������ي أخوات���������ي هذا هو رمض���������ان، وهذا هو 
الص���������وم، َدورٌة َتربويٌة في غ���������رِس اإلخالص، 
وتنميِته، وهو مدرس���������ٌة في ربط الخلق بالخالق 
وحده، وتعلي���������ق للقلوب بربها وح���������ده، وتعميق 
للش���������عور بالرقابة اإللهية، وهذا هو أعلى مقام 
يصبو إليه المؤمنون، وهذه أسمى درجة يرجوها 
المخلصون، مقام اإلحسان..»أن تعبد اهلل كأنك 

تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك«.
وتأمل هذه الواقع���������ة العجيبة التي تجلي اهتمام 
الصالحين بنظرة ربه���������م إليهم. في غزوة األحد 
قبل نش���������وب المعركة قال عب���������ُد اهلل بُن جحش 
لسعد بِن أبي وقاص: َأاَل تأتي ندعو اهلل، فخلوا 
في ناحية، فدعا س���������عد، فق���������ال: يا رب إذا لقينا 
القوَم غدا فَلقِِّني رجال شديدا بأُسُه، شديدا َحَرُدُه،  
َفَر،  فأقاتله فيَك ويقاتلني، ث���������م ارزقني عليه الظَّ
حتى أقتَله وآخَذ َسَلَبُه، فقام عبُد اهلل بُن جحش ثم 
قال: اللهم ارزقني غدا رجال شديدا َحَرُدُه، شديدا 
بأُس���������ُه، أقاتله فيَك ويقاتلني، ثم يأخذني فَيْجَدَع 
أنِف���������ي وأذِني، فإذا َلِقيُتَك غ���������دا ُقْلَت: يا عبَد اهلل 
ِفْيَم ُجِدَع أنُفَك وأذُنَك، فأقول: فيَك وفي رسولِك، 
فيقول: َصَدْقَت. قال س���������عد: كان���������ت دعوُة عبِد 
اهلل ب���������ن جحش خيرا من َدعوتي، لقد رأيُتُه آخر 
ن أذَنه وأنَفه َلُمَعلََّقاِن في َخْيٍط. أخرجه  النهار واإ
الطبراني والبيهقي في الس���������نن الكبرى، والحاكم 
في المس���������تدرك: وقال: هذا حديث صحيح على 

شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
ُه أن  فانظْر إلى هذا الصحاب���������ي الجليل لم َيُهمَّ
نما انصبَّ تفكرُُه  يموت تلك الميتة المَش���������وََّهة، واإ
في وجاهِت���������ه عند ربه يوم القيام���������ة حتى بذلك 

المظهر اْلُمَمثََّل به.
أسال اهلل تعالى أن َيُمنَّ علينا باإلخالص له في 
كل تحركاتنا وس���������كناتنا. فاللهم إني أعوُذ بك أن 

ُأْشِرَك بَك وأنا أعلم، وأستغفرَك ِلما ال أعلم.

معنى احلياة اإلنسانية
يف شهر الصيام

كثير من الناس من يقلب السنن اإللهية 
والموازي���������ن الفلكية فبجعل ليله معاش���������ا 
والنهار س���������باتا، وجلهم من فئة الشباب 
ال���������ذي نراه���������ن عليه في تنمي���������ة الوطن 
وحمايته من األخطار المحدقة واألمراض 
المتربصة واألوبئة المنتش���������رة، ال هم من 
طالب العلم وال هم مم���������ن تورمت قداه 
م���������ن فعل الخير وب���������ذل العطاء، وال هم 
من الجند المرابط على الحدود، وال من 
العاملين بالليل أو الحراس حتى تباشير 
الفج���������ر، إنم���������ا هم ش���������باب مدمن على 
األنترنت ووس���������ائل التواصل االجتماعي 
من غي���������ر حاج���������ة هادف���������ة، واأللعاب 
القاصفة للعمر دون هوادة، طموحهم في 
الحياة بس���������يط وتافه أكل وشراب ولباس 
ون���������وم عميق ال محل له من هدأة الليل، 
ال فرق بينهم وبين عيش���������ة البهائم، بل 
البهائم أكثر تنظيما وحرصا على الوقت 
ن لم تضبطه بعقارب الساعة فسبحان  واإ

الذي هداها لهذا.
 لألسف معظم الش���������باب يعيشون أياما 
مستنسخة من يوم واحد ال جديد فيه سوى 
التاريخ المتسارع، قد يمر اليوم واليومان 
والش���������هر والس���������نة والعمر كله ولم يغتنم 
ولن يسشعر لذة الوجود والحضور، أيها 
الش���������اب القابع على هامش الحياة إقراء 
أيام العرب وأي���������ام العجم الحافلة بالحياة 

والنشاط والهمم . 
اقرا صفيحة أعمالك قبل مماتك مرة ثانية، 
ال تبك عل���������ى ما ضاع من حبل حياتك 
القصير، ال تضع وقتك في التس���������ويف، 
اقرا كتابا، اعمل صالحا ساعد محتاجا، 
تعلم تحّلم، سافر تغّنم، ال تقبع في مكان 
واح���������د، وال تنم على س���������رير فراش وثير 
يغتصب أحلى زهرة عمرك، حافظ على 
صالتك وصيامك وقيامك واس���������تزد من 
صالح أعمال���������ك. اقرا كتاب ربك وامتثل 
لتعاليم���������ه وانته بنواهيه، ذق طعم الحياة 
بأل���������وان من األطباق وتش���������رب صنوف 
العسل من مشارب كثيرة ال تقف أمام باب 
علم دون أن تطرقه. التقف متس���������وال إال 
أمام حسنة العلماء، اعمل وانصب فإن 
لذيذ الحياة في النصب، أسعد اآلخرين 
تس���������عد، أنفق من تلقاء نفسك طوعا ال 
كراهية أو رياء، شارك اآلخرين فرحتهم 
واس حزنهم، ال تقن���������ع من النصائح وال 
تبخل بها عل���������ى أحد، جدد ثوب حياتك 
كل يوم، ال تنم إال بقدر الحاجة وال تأكل 
إال ما يقيم صلبك، عش حياة االختالف 
واهن���������أ بالحياة، ال تع���������ش حياة التخاذل 
والكسل والنوم في العسل، والعزف على 
أوتار الفشل، أشهر سالح الجد والعمل، 
وازرع االبتسامة واألمل، واحي كإنسان 
مفضل عن س���������ائر المخلوقات ما تبقى 

من العمر.

د. عبد العزيز بن سايب

د/ عاشور توامة 

الصــــوم واإلخـــــالص
فة، منها هذا احلديث اجلليل  أخربنا الصادق املصُدوق صلى اهلل عليه وسلم عن فضيلِة الصوِم وأجِرِه اجلزيِل يف العديد من األحاديث النبوية املشرَّ
الذي قال فيه صلى اهلل عليه وسلم: »ُكلُّ عمِل ابِن آدم ُيَضاَعُف، احلسنة عشرة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، قال اهلل عز وجل: إال الصوم فإنَّه 

ِلي، وأنا أجزي به، َيَدُع شهوَته وطعاَمه من أجِلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، وخُللوف فيه أطيب عند اهلل من ريح 
املسك«. أخرجه مالك يف املوطأ والشيخان، واللفظ ملسلم.

األحــد:  13 - 19رمضان  1442، الـموافق لـ:  25 أفريل 01 ماي 2021 م

العدد:
1061



رمضان مدرسة الصبر والثبات، مدرسة تزكية 
النفس وترقية الشخصية والتدريب على تحقيق 
اإلنجازات، أو قل إن شهر الصيام شهر تنمية 
ُشرَِع  فالصوم  والمبادرات،  والبطولة  الرجولة 
نصر  وسبب  للصائمين،  قوة  عامَل  ليكوَن 
ولكن  للعاملين،  إنتاج  وموسم  للمجاهدين، 
إلى  رمضان  في  معيشتهم  حولوا  العاجزين 
وُذُبول،  وتعطيل  لى ضعف  واإ كسل وخمول، 
حتى َفِهَم َخَطًأ بعُض الناس أن الصوم سبٌب 
في تعطيل األعمال في رمضان، وقالوا: إن 
الصوم ُيْضِعُف اإلنسان، ويمنعه من الدراسة 
من  ذلك  وغير  نشاطه،  من  ويحد  والزراعة، 

الفهم الخاطئ. 
في حين أن رمضان عند العباقرة العظام كان 
موسم الدعوة إلى اهلل تعالى، وبناء المشاريع 
الكبرى  المنجزات  عداد وتحقيق  الحضارية، واإ
لحفظ كيان الدولة، وتحرير األمة من التبعية 

لغير المسلمين. 
ومن بين اإلنجازات العظيمة في تاريخ السيرة 
هما  كبيرتان  غزوتان  رمضان،  في  النبوية 
غزوة بدر الكبرى، وهي المعروفة، بغزوة بدر 
الثانية، أو يوم الفرقان، في يوم 17 رمضان 
من السنة الثانية للهجرة.. والغزوة الثانية التي 
حدثت في رمضان أيضا، غزوة الفتح المبين. 
من  العشرين  اليوم  في  المكرمة،  مكة  فتح 

رمضان السنة الثامنة للهجرة.
ـ لماذا كانت الغزوات؟ لقد بين اهلل تبارك   1
التي  الغزوات  من  والمقاصد  الغايات  وتعالى 
بقولهم:  الناس عن سببها،  يتساءل كثير من 
لماذا قام النبي عليه الصالة والسالم بالغزوات 
مواكب  سارت  ولماذا  اهلل،  سبيل  في  والقتال 
الدعوة شرقا وغربا، يدعون الناس إلى اإلسالم، 
ويقاتلون من اعترض طريق الدعاة والفاتحين؟ 
اِئَفَتْيِن  ْذ َيِعُدُكُم اهلُل ِإْحَدى الطَّ قال اهلل تعالى:﴿وَاِإ
ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم  َأنََّها َلُكْم َوَتَودُّوَن َأنَّ َغْيَر َذاِت الشَّ
َوُيرِيُد اهلُل َأْن ُيِحقَّ اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َداِبَر 

اْلَكاِفرِيَن * ِلُيِحقَّ اْلَحقَّ َوُيْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه 
اْلُمْجِرُموَن﴾ ]األنفال:7/8[ وهذه اآليات نزلت 
أحدهم  يتساءل  قد  والتي  بدر،  غزوة  بسبب 
عن سببها، لماذا كان المسلمون يريدون القافلة 
بعض  فهم  وسوء  ظن  في  وربما  التجارية؟ 
الناس أن ذلك اعتداء على تجارة وأموال أهل 

مكة يومها؟  
إن الكافرين والمشركين من قريش ومن أعانهم 
النبي عليه  أخرجوا  باالعتداء  بدأوا  الذين  هم 
على  واستولوا  مكة،  من  والسالم،  الصالة 
وباطال،  ظلما  المهاجرين  وأموال  مساكن 
الذين  اليهود المحتلون في فلسطين  كما فعل 
اغتصبوا األرض والمساكن وَرّحلوا أهل األرض 
إلى خارج فلسطين، وتركوهم في المحتشدات 
المحتلين  يقاتل  من  فهل  للفقر،  والمخيمات 
الظالمين أو يريد أخذ ما جمعوه من ممتلكات 
المسلمين  إن  معتديا،؟  يعتبر  هل  المسلمين 
أرادوا أخذ القافلة التجارية أي يريدون استرداد 
ما اغتصبه المشركون منهم، يقاتلون من أجل 

استرداد حقوقهم.
كما بين اهلل تعالى سبب فريضة الجهاد والقتال 
اهلل  ليعلم  اختبار  وأنه  تعالى،  اهلل  سبيل  في 
الذين  جاهدوا بصدق، وصبروا طاعة وحبا 
خالصا هلل عز وجل. قال اهلل تعالى:﴿ َفَلْم  واإ
َرَمْيَت  ِإْذ  َرَمْيَت  َوَما  َقَتَلُهْم  الّلَه  َولَـِكنَّ  َتْقُتُلوُهْم 
َولَـِكنَّ الّلَه َرَمى َوِلُيْبِلَي اْلُمْؤِمِنيَن ِمْنُه َبالء َحَسنًا 
ِإنَّ الّلَه َسِميٌع َعِليٌم{، ﴿َوَما َلُكْم اَل ُتَقاِتُلوَن ِفي 
وَالنَِّساء  الرَِّجاِل  ِمَن  وَاْلُمْسَتْضَعِفيَن  الّلِه  َسِبيِل 
َهـِذِه  ِمْن  َأْخِرْجَنا  رَبََّنا  َيُقوُلوَن  الَِّذيَن  وَاْلِوْلَداِن 
َوِلّيًا  لَُّدنَك  ِمن  لََّنا  وَاْجَعل  َأْهُلَها  اِلِم  الظَّ اْلَقْرَيِة 
﴾]النساء:75[   َنِصيرًا  لَُّدنَك  ِمن  لََّنا  وَاْجَعل 
القتال  وكل  والفتوحات  الغزوات  أهداف  ومن 
في سبيل اهلل، إخراج الناس من ظلمة الوثنية، 
رحمة  وهذا  اإليمان،  نور  إلى  والجاهلية، 
إلى  العباد  عبادة  من  العباد  خراج  واإ بالناس، 

عبادة رب العباد وحده الشريك له.
 وسبحان اهلل العظيم فإنه من يقرأ السيرة النبوية 
والسياسي  النفسي  والتحليل  التدبر،  بمفاتيح 

به  يشهد  فيما  البرهان  يجد  اإليمان،  بمفهوم 
التاريخ مما ال ينكره إال معاند مكابر جاحد، 
أو ملحد مضل حاقد. يجد البرهان بأن النبي 
لم  بمكة  بعث  عندما  والسالم  الصالة  عليه 
يرفع السيف في وجوه القوم، وال حرض على 
الناس،  يدعو  سنة  عشرة  ثالث  وظل  ذلك، 
وهم يصفونه بالكذاب والكاهن والساحر، وهو 
صابر، يشتم ويضرب ويؤذى هو عليه الصالة 
والسالم وأصحابه رضي اهلل عنهم، وحوصروا 
إلى  وذهب  صابرون،  وهم  سنوات،  ثالث 
بالسب  فقابلوه  واللين  بالرفق  يدعوهم  الطائف 
والحجارة، ثم يجتمعون، ومعهم الشيطان ويتفق 
بطريقة  اغتياله  على  وزعماؤهم  صناديدهم 
شيطانية، والنبي صلى اهلل عليه وسلم، لم يرفع 

عليهم سالحا، وال أمر أصحابه بذلك.
والملحدون:  المعاندون  يقول  هذا  كل  أبعد 
لماذا ينزل القرآن عليه يأمره بالقتال في سبيل 
وقد شهد  العقول؟  أين  وتعالى؟؟  اهلل سبحانه 
ا  اهلل تعالى وكفى باهلل شهيدا أن المسلمين َلمَّ
ُظِلموا أذن لهم بالقتال. فما كان من الرسول 
عليه الصالة والسالم وصحابته إال أن جمعوا 
إقامة  على  وعزموا  ُدوا صفوفهم،  َوَوحَّ أمرهم، 
بإذن اهلل  المنورة. فقرروا  بالمدينة  الحق  دولة 
تعالى متوكلين عليه سبحانه، أن يدافعوا عن 

دولتهم جهادا في سبيل اهلل تعالى.
2 ـ غزوة بدر وأسباب النصر: 

وجاء  دورته  تعالى  اهلل  بأمر  الزمان  ودار 
رمضان السنة الثانية للهجرة، وانتصف الشهر، 
وجاءت األخبار إلى النبي المختار بأن أكبر 
من  عائدة  التاريخ،  في  لقريش  تجارية  قافلة 
المدينة، وهذه  بناحية  إلى مكة وستمر  الشام 
فرصة السترداد الحقوق، واألهم من هذا ليعلم 
أهل مكة يومها وجميع العرب والفرس والروم 
أن في المدينة دولة، قوية وتدافع عن كيانها 
ووطنها وسيادتها هي دولة اإلسالم، ولو كانوا 
في نظر الناس قلة، فإن النصر من عند اهلل 
تعالى:﴿ َوَلَقْد َنَصَرُكُم الّلُه ِبَبْدٍر وََأنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَُّقوْا 
َتْشُكُروَن﴾]آل عمران:123[ حيث  َلَعلَُّكْم  الّلَه 

كانت أسباب النصر: 1 ـ اإليمان.2 ـ تحكيم 
الشريعة. 3 ـ تحليل الحالل وتحريم الحرام. 4 
ـ األخوة واالتحاد والتعاون.5 ـ التضحية، كان 
أبطال الصوم والجهاد يريدون الموت في سبيل 
اهلل بأن لهم الجنة، فلم يتشبثوا بالدنيا.6 ـ أنفقوا 
المال في البناء والجهاد، وقسموه بين المؤمنين 
بنوا  وما  سرقوا،  وما  بذروا،  فما  بالقسط، 
القصور وتركوا العامة في الفقر واألزمات.7 
ـ لم يخضعوا لليهود وال للنصارى، إنما أسلموا 
وجوههم هلل تعالى وحده فنصرهم. 8ـ  لم يطلبوا 
وال  مركوبا  وال  وال سالحا  عدوهم طعاما  من 
دواء، عرفوا معنى:}ال حول وال قوة إال باهلل{ 

فاتبعوا مدلولها، وكانوا مؤمنين حقا.
3 ـ دعوة المسلمين السترجاع عزتهم: 

والسنة،  القرآن  أحكام  المسلمون  ترك  فلما 
وأخوة اإليمان في طريق العزة، وطريق العزة 
طريق الجهاد، لما تركوا الجهاد الحق تخلفوا 
فليكن  واالقتصاد،  األخالق  في  وضعفوا 
رمضان مناسبة التحاد المسلمين، وعقد النية 
على بداية الجهاد النفسي والعلمي واالجتماعي 
على  النبوية،  بالسيرة  اقتداء  واالقتصادي، 
أقام  كيف  والسالم،  الصالة  عليه  النبي  نهج 
سياسيتان  قوتان  وقتها  كان  وقد  دولة،  أكبر 
الدولية  السياسة  بمفهوم  كبيرتان  وعسكريتان 
الضغط  كان  والمقارنة،  وبالموازنة  الحالية، 
على المسلمين، وتكالب الكفار عليهم أكثر من 
هذا الوقت، ومع ذلك عقدوا العزم وانتصروا. 
إن ما ينقص المسلمين اليوم هو تلك األسباب 
التي ذكرتها، وهذا وعد اهلل للمؤمنين في كل 
َوَعِمُلوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  اللَُّه  ﴿َوَعَد  زمان 
َكَما  اأْلَْرِض  ِفي  َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم  اِلَحاِت  الصَّ
ِديَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمن  الَِّذيَن  اْسَتْخَلَف 
الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا 
َيْعُبُدوَنِني اَل ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئًا َوَمن َكَفَر َبْعَد 
فأين  ]النور:55[  اْلَفاِسُقوَن﴾  ُهُم  َفُأْوَلِئَك  َذِلَك 
هذه  من  واألمراء  والملوك  الرؤساء  أيها  أنتم 
طغاة  بيد  لعبة  المسلمون  يبقى  لماذا  اآلية؟ 

الكافرين؟

غـــزوة بــدر وأســبـــاب النصـــــر
ودعــــوة الـمسلمـــني إىل طريــــق العــــزة

أ. حممد مكركب 

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

3 ـ الفتوى رقم: 508  باب أحكام الصيام
السؤاال

مع  الرتاويح  قريتنا  مسجد  يف  نصلي  السائل:  قال 
املصلني  من  مجاعة  توجد  ولكن  هلل،  واحلمد  اإلمام 
معنا قالوا لإلمام جيب علينا أن خنتم القرآن الستني 
يف  القرآن  ختم  يشرتط  فهل  الرتاويح.  صالة  يف  حزبا 
قيام رمضان؟ وهل تشرتط قراءة معينة يف الرتاويح؟ 
ضروري  لشغل  أو  ملرض  يومني  أو  يوما  عجز  من  وهل 
كمن  الكامل  األجر  له  يكتب  فهل  الرتاويح  عن  وتغيب 
يف  يعوضها  اإلمام،  مع  يصلها  مل  إذا  وهل  يتغيب؟  مل 

البيت وحده؟
اجلواب

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

أوال: علمنا أن صالة التراويح حكمها حكم قيام 
الليل، فهي سنة، وتدخل في حكم التطوع، وكل 
تطوع مسنون في العبادة حسب إرادة العابد ووفق 
إلى رسول  الحديث.جاء رجل  استطاعته. ففي 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم، يسأل عن اإلسالم، 
وسلم:]َخْمُس  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  فقال 
َعَليَّ  َهْل  َفَقاَل:  وَاللَّْيَلِة«.  الَيْوِم  ِفي  َصَلوَاٍت 
َرُسوُل  َقاَل  َتَطوََّع«.  َأْن  ِإالَّ  َقاَل: »اَل،  َغْيرَُها؟ 
اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوِصَياُم َرَمَضاَن«. 
َقاَل: َهْل َعَليَّ َغْيرُُه؟ َقاَل: »اَل، ِإالَّ َأْن َتَطوََّع«. 
َقاَل: َوَذَكَر َلُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 
الزََّكاَة، َقاَل: َهْل َعَليَّ َغْيرَُها؟ َقاَل: »اَل، ِإالَّ َأْن 
َتَطوََّع«. َقاَل: َفَأْدَبَر الرَُّجُل َوُهَو َيُقوُل: وَاللَِّه اَل 
َأزِيُد َعَلى َهَذا واََل َأْنُقُص، َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى 
اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْفَلَح ِإْن َصَدَق[ )البخاري.46( 
فاألصل في صالة التراويح كلها تطوع وليست 

فرضا. واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: قال السائل: )فهل يشترط ختم القرآن في 
القرآن  قيام رمضان؟( والجواب ال يشترط ختم 
في قيام الليل عموما، وال في صالة التراويح. 
ولكن يستحب لمن استطاع أن يتطوع فهو خير 
له. واألولى ليس المطلوب، ختم القرآن مرة أو 
نما المقتضى هو: الخشوع والطمأنينة  مرتين، واإ
الصادقة،  والنية  الترتيل،  وحسن  الصالة،  في 

وبكامل  الركعة،  في  آيات  بعشر  كان  ولو 
تعالى  واهلل  صحيحة،  صالة  لكانت  اإلتقان 
أعلم، وهو العليم الحكيم. قال اهلل تعالى:﴿ ِإنَّ 
رَبََّك َيْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمن ُثُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه 
اللَّْيَل  ُيَقدُِّر  وَاللَُّه  َمَعَك  الَِّذيَن  َن  مِّ َوَطاِئَفٌة  َوُثُلَثُه 
وَالنََّهاَر َعِلَم َأن لَّن ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَلْيُكْم َفاْقَرُؤوا 
َر ِمَن اْلُقرْآِن َعِلَم َأن َسَيُكوُن ِمنُكم مَّْرَضى  َما َتَيسَّ
وَآَخُروَن َيْضرُِبوَن ِفي اأْلَْرِض َيْبَتُغوَن ِمن َفْضِل 
َفاْقَرُؤوا َما  اللَِّه  ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل  اللَِّه وَآَخُروَن 
اَلَة وَآُتوا الزََّكاَة وََأْقِرُضوا  َر ِمْنُه وََأِقيُموا الصَّ َتَيسَّ
ْن َخْيٍر  ُتَقدُِّموا أِلَنُفِسُكم مِّ َوَما  اللََّه َقْرضًا َحَسنًا 
َتِجُدوُه ِعنَد اللَِّه ُهَو َخْيرًا وََأْعَظَم َأْجرًا وَاْسَتْغِفُروا 

اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾]سورة المزمل:20[. 
الواجب  قال:}فكان  الشافعي  أن  القرطبي  روى 
طلب االستدالل بالسنة على أحد المعنيين )بين 
اهلل  رسول  سنة  فوجدنا  والتهجد(،  الليل  قيام 
صلى اهلل عليه وسلم تدل على أن ال واجب من 
الحديث  على  بناء  وذلك  الخمس{  إال  الصالة 
المتقدم )ب:46( واهلل تعالى أعلم، وهو العليم 

الحكيم.

أو  يوما  عجز  من  )وهل  السائل:  قال  ثالثا: 
عن  وتغيب  لشغل ضروري  أو  لمرض  يومين 
كمن  الكامل  األجر  له  يكتب  فهل  التراويح 
للقيام  العمل  تحكم  قواعد  هناك  يتغيب؟(  لم 
القواعد:  هذه  الشرعية عموما، ومن  بالتكاليف 
القواعد: ﴿فاتقوا  بالنيات[. ومن  األعمال  ]إنما 
اهلل ما استطعتم﴾ ومن القواعد: }تقديم الفريضة 
تغيب عن  فمن  النافلة{  وقتها على  التي حان 
للقيام بفريضة، أو لعدم االستطاعة، فال  نافلة 
ينوي  كان  إذا  بل  النافلة،  لتلك  ُمَضيِّعا  يعتبر 
شرعي،  عذر  ومنعه  بنافلة،  يقوم  أنه  صادقا 
إلى  المحتاجين  الناس  خدمة  أو  كالمرض 
خدمته، فإنه يؤجر وكأنه قام بتلك النافلة ]َفَمْن 
َهمَّ ِبَحَسَنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها َكَتَبَها اللَُّه َلُه ِعْنَدُه َحَسَنًة 

َكاِمَلًة[ واهلل أعلم.
رابعا: قال السائل: )وهل إذا لم ُيَصلِّ التراويح 
مع اإلمام، يصليها في البيت وحده؟( والجواب: 
نافلة، والنافة تصلى في  التراويح  نعم. فصالة 
البيت وفي المسجد، وفي المصلى. واهلل تعالى 

أعلم، وهو العليم الحكيم.

املوضوع: ال يشرتط ختم القرآن يف صالة الرتاويح، ولكن يستحب ملن استطاع.
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-37﴿َبْل َجاَء ِباْلَحقِّ َوَصدََّق اْلُمْرَسِليَن﴾:
عما  وسلم-  عليه  اهلل  للنبي-صلى  تنزيه  هذا 
ثبات حق ما دعا إليه، وأنه ما جاء إال  قالوه، واإ
بمثل ما جاء به الرسل من قبله، وتقرير ما جاؤوا 

به من التوحيد.
 * ِليِم  اْلَ اْلَعَذاِب  َلَذاِئُقو  -38-39﴿ِإنَُّكْم 

َوَما ُتْجَزْوَن ِإلَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴾:
هذا من كالم اهلل تعالى يوم القيامة موجها إلى 

المشركين عقب تساؤلهم وحوارهم.
يقطع  بما  خوطبوا  حوارهم  من  انتهوا  فلما  أي 
طمعهم، في قبول تنّصل كال الفريقين من تبعات 
العذاب  تحققا من ذوق  ليزدادوا  الفريق اآلخر، 
الذي اعترفوا أنه حّق بهم، وأنه عذاب أليم، وفق 
أعمالهم التي كانوا يقومون بها في الدنيا، نتيجة 
واألعمال،  األقوال  من  وأثره  الشرك  العتقادهم 
ووأد  والزنا،  األموال،  ونهب  األنفس،  قتل  من 

البنات، فإن ذلك كله يزيدهم عذابا.
اْلُمْخَلِصيَن  اللَّـِه  ِعَباَد  -40-49﴿ِإلَّ 
َوُهم  َفوَاِكُه   * ْعُلوٌم  مَّ ِرْزٌق  َلُهْم  ُأوَلـِئَك   *
ْكَرُموَن * ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم * َعَلى ُسُرٍر  مُّ
ِعيٍن  َتَقاِبِليَن * ُيَطاُف َعَلْيِهم ِبَكْأٍس مِّن مَّ مُّ
اِرِبيَن * َل ِفيَها َغْوٌل َوَل  * َبْيَضاَء َلذٍَّة لِّلشَّ
ْرِف  ُهْم َعْنَها ُينَزُفوَن * َوِعنَدُهْم َقاِصرَاُت الطَّ

ْكُنوٌن﴾: ِعيٌن * َكَأنَُّهنَّ َبْيٌض مَّ
فإن  يضاّده،  بما  للكالم  وتعقيب  استدراك  هذا 
لحال  تماما  مضاد  المخلصين  اهلل  عباد  حال 
الظالمين، ووصف المؤمنين بالعبودية هلل تنويه 
في  القرآن  اصطالح  غالب  وهو  وتقريب،  بهم 
إطالق العبد والعباد مضافا إلى ضميره تعالى.

وهم الذين آمنوا بالنبي-صلى اهلل عليه وسلم-، 
والمخَلصون هم الذين أخلصهم اهلل لواليته، أما 
المخِلصون بكسر الالم فهم الذين أخلصوا دينهم 

هلل.
يتفّكه  التي  األطعمة  من  طعامهم  أن  والمعنى 
والبقول  الثمار  والفواكه  الشبع،  ألجل  ال  بها 
فبجانب  والبهجة،  بالحفاوة  يعاملون  اللذيذة، 
النعيم الجسماني فلهم نعيم الكرامة، مما تنتعش 
وهم  يكدره،  مما  النعيم  وخلوص  النفوس،  به 
يتمتعون بالجلوس على األسرة، وهو جلوس أهل 
وأنسا،  اجتماعا  اآلخر  قبالة  واحد  كل  النعيم، 

يرى الصديق صديقه وتؤنس به نفسه.
الخمر  بكؤوس  مجالسهم  في  عليهم  ويطاف 
بيضاء تسيل، ولونها مشرق حسن، فهي ليست 
في  معان  وهذه  فائقة،  لذة  ذات  الدنيا،  كخمر 
إال  الدنيا  معاني  من  لها  وليس  اآلخر،  العالم 
نما هذا تقريب  االسم، فهي من عالم الغيب، واإ
ألفهام الناس لما يتمتع به الذين أخلصوا دينهم 
هلل، فهي ال غول فيها، مما يعتري شاربها من 
أنزف  من  شاربه،  ُينزف  وال  والسكر،  الصداع 
قاصرات  ولهؤالء  عقله،  ذهب  إذا  الشارب، 
أي:  حبا،  أبصارهن  حابسات  أي:  الطرف، 
والعين  العين،  والطرف:  األعين،  قاصرات 
العيناء، والبيض المكنون هو  الواسعة ومفردها 
البياض تشوبه صفرة، وهو  النعام، وهذا  بيض 

أحسن ألوان النساء.
َبْعٍض  َعَلى  َبْعُضُهْم  -50-57﴿َفَأْقَبَل 
ِلي  َكاَن  ِإنِّي  ْنُهْم  َقاِئٌل مِّ َقاَل  َيَتَساَءُلوَن * 
َقِريٌن * َيُقوُل َأِإنََّك َلِمَن اْلُمَصدِِّقيَن * َأِإَذا 
ِمْتَنا َوُكنَّا ُترَاًبا َوِعَظاًما َأِإنَّا َلَمِديُنوَن * َقاَل 
َلَع َفرَآُه ِفي َسوَاِء  ِلُعوَن * َفاطَّ طَّ َهْل َأنُتم مُّ
اْلَجِحيِم * َقاَل َتاللَّـِه ِإن ِكدتَّ َلُتْرِديِن * َوَلْوَل 

ِنْعَمُة َربِّي َلُكنُت ِمَن اْلُمْحَضِريَن﴾:
هؤالء الذين أنعم اهلل عليهم بالجنة، وهم جلوس 
في مسرة، شرعوا في الحديث يتذكرون إيمانهم 
خالصهم، وتذكر بعضهم من كان يجادله في  واإ
البعث والجزاء، وحمد اهلل أن هداه فلم يستجب 
لمن صّده عن سبيل اهلل، فحّدث بذلك أصحابه 
من جلسائه، وأراهم إياه في السعير، وهذا يدل 
على أن الناس في اآلخرة تعود إليهم ذكرياتهم 
في الدنيا صافية من الخواطر السيئة، واألكدار 

هي،  كما  للحقائق  مدركة  وهي  النفسانية، 
وصيغت هذه المحادثة بصيغة الماضي، إلفادة 
تحقيق وقوع ذلك، حتى كأنه وقع، كما في قوله 
تساؤلهم،  هذا  وكان  اللَِّه«،  َأْمُر  »َأَتٰى  تعالى: 
فقال أحدهم إجابة لسؤال بعضهم: إنه كان له 
قرين، أي: مصاحب مالزم ال ينفصل عنه، كأن 
أحدهما مقرون باآلخر، كالقرن بين شيئين، قال 
له قرينه بغرض تشكيكه في صحة إيمانه ليرجع 
إلى الكفر: هل أنت من المصدقين؟ أي: ما كان 
البعث، فهو استفهام  يحق لك أن تصدق بهذا 
الناس  يبعث  أنه  وهو  الخبر،  لتصديق  إنكاري 
مدينون،  وأنهم  تراب،  إلى  وتحولهم  موتهم  بعد 
أي: مجازون على أعمالهم، وسألهم قائال هل 
أنتم مطلعون لتروا ما صار إليه هذا القرين؟ إنه 
في وسط الجحيم، فاطلع واطلعوا معه، فرأوه حقا 
في سواء الجحيم، وحين رأى قرينه أخذ يوبخه 
على ما كان يحاوله منه حتى كاد يلقيه في النار 
مثله، موبخا له، ومعنى »َلُتْرِديِن« توقعني في 
ثم  الموت،  الردى  الهالك، وأصل  الردى، وهو 
بالموت، وهو  الحال، تشبيها  استعمل في سوء 

أعظم ما يصاب به المرء.
-58-58﴿َأَفَما َنْحُن ِبَميِِّتيَن * ِإلَّ َمْوَتَتَنا 
َلُهَو  َهـَذا  ِإنَّ  ِبُمَعذَِّبيَن *  َنْحُن  َوَما  اْلُوَلى 

اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾:
المتسائلين،  بعض  إلى  موجه  االستفهام  هذا 
مستعمل في التقرير الذي يراد به التذكير بنعمة 
ومصيره  قرينه  على  أطلعهم  أن  فبعد  الخلود، 
أكمل حديثه بالنعمة اغتباطا وابتهاجا بها، فال 
موت إال الموتة األولى، وال يصابون بأي عذاب، 

إن هذا هو الظفر المطلوب، والنجاح العظيم.
-61﴿ِلِمْثِل َهـَذا َفْلَيْعَمِل اْلَعاِمُلوَن﴾:

تنويها  المخلصين،  اهلل  عباد  لحال  حكاية  هذا 
بهم، وتحريضا على العمل بمثل ما عملوا، مما 
أوجب لهم هذا الجزاء، أي: لمثل نعيمهم وأنسهم 
فليعمل  كله  ذلك  وخلود  وبهجتهم  ومسرتهم 
العاملون، والمراد بالعاملين الذين يعملون الخير، 
ويسيرون على ما جاءت به الشريعة، لينالوا ما 

قال هؤالء.
-62-68﴿َأَذِلَك َخْيٌر نُّزًُل َأْم َشَجرَُة الزَّقُّوِم 
اِلِميَن * ِإنََّها َشَجرٌَة  * ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفْتَنًة لِّلظَّ
َتْخرُُج ِفي َأْصِل اْلَجِحيِم * َطْلُعَها َكَأنَُّه رُُءوُس 
َفَماِلُئوَن  ِمْنَها  َلِكُلوَن  َفِإنَُّهْم   * َياِطيِن  الشَّ
ْن  ِمْنَها اْلُبُطوَن * ُثمَّ ِإنَّ َلُهْم َعَلْيَها َلَشْوًبا مِّ

َحِميٍم * ُثمَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم َلَِلى اْلَجِحيِم﴾:
جاء  ورفاقه،  وقرينه  المؤمن  قصة  ذكر  بعد 
والكافر،  المؤمن  حال  بين  الفرق  إلى  التنبيه 
جريا على عادة القرآن في اإلشارة بعد القصص 
ومواعظها،  مغازيها  إلى  التنبيه  إلى  واألمثال 
حال  فضل  على  التنبيه  باالستفهام  وقصد 
لى ُبعد المرتبة  المؤمن وفوزه، وخسارة الكافر، واإ
النفيس  الشيء  ألن  للمؤمن،  بالنسبة  وسموها 
يعتبر عاليا، والعالي يالزمه البعد عن المكان، 
النازل،  به  ينزل  الذي  المكان  النْزل  أو  والنُّزل 
أعّد  ألنه  للضيف،  المهيأ  الطعام  على  وأطلق 

له عند نزوله.
الزقوم؟  شجرة  أم  خير  المذكور  النعيم  أهذا 
القرآن  جعله  اسما  تكون  أن  إما  الزقوم  وشجرة 
لشجرة  اسما  يكون  أن  ما  واإ جهنم،  في  لشجرة 
معروفة مذمومة، وهي من أخبث الشجر، تكون 
بتهامة والبالد النجدية المجاورة للصحراء، كريهة 
الرائحة، صغيرة الورق، مسمومة، ذات لبن، إذا 

أصاب جلد اإلنسان توّرم، ومات منه غالبا.
للطاعون،  اسم  وهو  الزُّقم،  من  مشتقة  وكأنها 
وهم  للظالمين،  عذابا  أي:  فتنة،  اهلل  جعلها 
المشركون، فإنها تنبت، وهو بمعنى تخرج، ومن 
عجيب قدرة اهلل أن جعل من النار شجرة، وهي 
من  يصور  ما  ذلك  وتقريب  محالة،  ال  نارية 
ألوان، وجعل  ذات  النارية من صور  الشماريخ 
النخلة،  لها بطلع  تشبيها  ثمرا،  لها طلعا، أي: 
كأنها ما يتخيله اإلنسان من رؤوس الشياطين، 

نما هو ما تصوره المخيلة  وهي غير معروفة، واإ
من بشاعتها، وقيل: هي شجرة في بادية اليمن، 
يسمى ثمره رؤوس الشياطين، وقيل: هو نوع من 
وصفها  الشجرة  وهذه  أعراف،  لرؤوسه  الحيات 
القرآن بأنها ملعونة، وأنها طعام األثيم، يأكلونها 
يشوبها  البطون،  منها  يمألون  وعذابا،  كرها 
ويخالطها حميم، وهو القيح السائل من الّدمل، 

وذلك زيادة على عذاب جهنم.
 * َضالِّيَن  آَباَءُهْم  َأْلَفْوا  -69-70﴿ِإنَُّهْم 

َفُهْم َعَلى آَثارِِهْم ُيْهرَُعوَن﴾:
هذا بيان لسبب عقابهم وجزائهم بالعذاب، وبيان 
للمناسبة بين عقابهم وجرمهم، فجرمهم كان تلقيا 
لما وجدوا عليه آباءهم، دون نظر وال اختيار، 
كما يختار العاقل لنفسه، فكان من جزائهم أنهم 
قذرا،  شرابا  ويسقون  مؤلما،  طعاما  يطعمون 
تقليدا  آبائهم  دين  تلقوا  كما  منهم  اختيار  بدون 
« هنا، موقع فاء  اعتباطيا، ولذلك كان موقع »ِإنَّ
السببية، ومعناها معنى التعليل، وربطت الجملة 

بالتي قبلها.
والمقصود هم المشركون من أهل مكة، فقد وجدوا 
آباءهم على ضالل، وهو ال يخفى على الناظر 
بعقله، لو تركوا على الفطرة العقلية ولم يغشوها 
بغشاوة العناد، فاقتفوا آثارهم تقليدا بال تأمل، وهم 
في حالة إسراع مفرط، وهو معنى »ُيْهرَُعوَن«، 
متابعة  ومتابعته  تدبر،  بال  االعتقاد  قبول  إلى 
المضلين،  زعمائهم  تلقين  عن  ناشئة  سريعة 
آبائهم  آثار  في  الهرع  إلى  مدفوعون  فكأنهم 

والسير فيها، وهم ال يعلمون أين يسار بهم.
اْلَوَِّليَن  َأْكَثُر  َقْبَلُهْم  َضلَّ  -71-74﴿َوَلَقْد 
َفانُظْر   * نِذِريَن  مُّ ِفيِهم  َأْرَسْلَنا  َوَلَقْد   *
َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمنَذِريَن * ِإلَّ ِعَباَد اللَّـِه 

اْلُمْخَلِصيَن﴾:
من  حال  ضاللهم  في  المشركين  هؤالء  فحال 
تقدم من الضالين، وهم أكثر األمم ضالال، وهذا 
وتسلية  وسلم-  عليه  اهلل  للرسول-صلى  تذكير 
له على ما يالقيه من تكذيبهم، وعبرة وموعظة 
لهم بما حل باألمم قبلهم، فهم مقتدون بضاللهم، 
يغتر  لئال  األولين  أكثر  ضالل  اآلية  وذكرت 
أن  وليعلموا  المشركين،  بكثرة  العقول  ضعفاء 
كثرة العدد ال تبرر ضالل الضالين، فإن الهدى 
والضالل حقيقتان مستقلتان عن الكثرة والقلة، فال 

تكونان فتنة لقصار النظر، وضعفاء التفكير.
فإن اهلل أرسل منذرين يحذرونهم مما سيحل بهم، 
إلى  أرسلنا  أي:  هؤالء،  إلى  أرسلناك  ما  مثل 
أكثرهم،  وضل  قليل،  فاهتدى  منذرين،  األوائل 
في  مستعمل  أمر  وهو  بالنظر،  اآلية  وأمرت 
التعجيب والتهويل من عاقبتهم في الدنيا واآلخرة، 
والمنذرون هم الذين أرسل إليهم من ينذرهم، وهم 
الضالون في أكثرهم، فالمعنى: فانظر كيف كان 
عاقبة الضالين الذين أنذرناهم فلم ينتذروا، كما 
فعل هؤالء الذين وجدوا آباءهم ضالين فاتبعوهم، 

فاالستفهام تعجيبي تفظيعي.
هؤالء  من  اْلُمْخَلِصيَن«  اللَّـِه  »ِعَباَد  واستثنى 
المرسلين،  صدقوا  فإنهم  الضالين،  األولين 

وأخلصوا هلل العبادة.
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نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة سطيف توزع األجهزة املساعدة على التنفس 
أشرف صبيحة هذا اليوم األربعاء 21 أفريل 2021 والي والية سطيف السيد 
"كمال عبلة" بمعية السيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي وبحضور السيد 
مدير الصحة، رئيس المكتب الوالئي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
IKIT RESP 120 جهازا للمساعدة على التنفس )  على عملية توزي ع

RATOIRE OXYGÈNE CPAP BOUSSIGNAC(  لفائدة كل من 
المستشفى الجامعي بسطيف، المؤسسات اإلستشفائية: العلمة، عين ولمان، 

عين الكبيرة، بوقاعة، عين أزال، بني عزيز وبني ورتيالن .
للعلم فإن هذه العملية تعتبر دفعة اولى مسلمة من طرف جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين لفائدة المؤسسات الصحية حيث قدرت قيمة األجهزة بـ 

1.8 مليار سنتيم باعتبار تكلفة الجهاز الواحد تقدر بـ 15 مليون سنتيم على أن تليها دفعات أخرى مستقبال .

ُشعب اجلمعية توزع احلقائب التنفسية عرب واليات الوطن

رمضان  االثنين07  يوم  نظمت 
1442الموافق ل 19أفريل2021 
لجمعية  البواقي  أم  والية  شعبة 
العلماء المسلمين الجزائريين بمقر 
ديوان والية أم البواقي حفل توزي ع 
على  مساعدة  طبية  حقيبة   54
مستشفيات  إلى  موجهة  التنفس 
والية  والي  بحضور  وذلك  الوالية 
أم البواقي، ومدير الصحة ومدراء 
األمنية  والسلطات  المستشفيات 
والعسكرية والحماية المدنية ورجال 
اإلعالم بمختلف انواعها السمعية 
لقيت  حيث  والمكتوبة  والبصرية 

هذه المبادرة استحسان وشكر السيد 
الوالي والوفد المرافق له لما قدمته 
الجمعية وجاليتنا في المهجر ممثلة 
متضامنون  جزائريون  جمعية  في 
واإلغاثة اإلسالمية بالمهجر الذين 
ساهموا بشكل فعال في هذه الهبة 

لبالدنا. 

شعبة والية أم البواقي تنظم حفل توزيع احلقائب 
املساعدة على التنفس   19 االثنين  صبيحة  نظم 

أفريل2021 المكتب الوالئي 
لجمعية العلماء بوالية وهران 
مبارك  الدكتور  برئاسة 
المسجد  قاعة  في  البرادعي 
الحميد  عبد  الشيخ  القطب 
توزي ع  حفل  باديس  بن 
المساعدة  الطبية  الحقائب 
على التنفس، وتعريف األسرة 
المعدات  بهذه  اإلعالمية 
سواء  للمرضى  المهمة 

أي  أو   19 كوفيد  بمرض 
أمراض لها عالقة بالتنفس. 
وقد حضر الحفل العديد من 
وسائل اإلعالم المكتوبة، كما 
السيد مدير الصحة،  حضر 
المحلس  رئيس  والسيد 
وحضر  الوالئي،  الشعبي 
اللقاء ممثل لجنة  أيضا هذا 
الجمعيات بالمجلس الوالئي، 

وممثل مصلحة الوقاية.

ُشعبة والية وهران تنظم حفل تسليم احلقائب الطبية

استقبل والي والية مستغانم السيد 
صبيحة  مشكورا  بولحية  عيسى 
رمضان   07 االثنين  اليوم  هذا 
أفريل  ل19  الموافق  1442ه 
2021م، وفدا عن المكتب الوالئي 
المسلمين  العلماء  جمعية  لشعبة 
برئاسة  بمستغانم  الجزائريين 
معيزية، وبحضور  بوزيان  الشيخ 
كال من السيد مدير الصحة لوالية 
الديوان،  رئيس  والسيد  مستغانم 
لهبة  الجمعية  تسليم  بمناسبة 
حقيبة   60 في  تمثلت  تضامنية 
الوالية،  مستشفيات  لفائدة  تنفسية 
المهجر  في  إخواننا  بها  تبرع 
جزائريون  جمعيتي  خالل  من 
اإلغاثة  ومنظمة  متضامنون، 

اإلسالمية بفرنسا. 
بكلمة  اللقاء  الوالي  السيد  استهل 
جهود  على  فيها  أثنى  ترحيبية 
قال  والذي  بمستغانم  الجمعية 
بأنه يتاب ع أنشطتها بصفة دائمة، 
بمستغانم  العلماء  جمعية  معتبرا 
إحدى أهم وأنشط الجمعيات على 
تراب الوالية مثمنا ما تقوم به في 
أن  وبعد  العام،  الصالح  خدمة 
تعرف على اإلخوة ممثلي الجمعية 
من  لعرض  استم ع  الحاضرين، 
الشيخ الدكتور بومعزة شعبان عن 
جانبيها  في  الجمعية  أنشطة  أهم 
واإلغاثي، حيث  الدعوي  التربوي 
على  القائمين  الوالي  السيد  حّث 

تنسيق  ضرورة  على  الجمعية 
السلطات  م ع  اإلغاثية  جهودهم 
المحلية والوالئية المعنية بالنشاط 
جهود  تتكامل  حتى  االجتماعي 
الدولة الكبيرة في هذا الباب، م ع 
المجتم ع  جهود مختلف جمعيات 
العمل  في  الناشطة  المدني 

الخيري. 
وبمناسبة هذا اللقاء تعهد السيد 
والي الوالية بعقد جلسات أخرى 
المناسبات  في  الجمعية  م ع 
القادمة إن شاء اهلل، مشيرا إلى 
أن أبوابه تظل مفتوحة للجمعية 
ولكل الخيرين في المجتم ع، وأنه 
كل  لتذليل  دائم  استعداد  على 
العمل  تعترض  التي  العقبات 
هذا  ليختتم  التطوعي،  الخيري 
الشيخ  بدعاء  المبارك  اللقاء 
رئيس  نائب  سعداوي  محمد 
بأن  للجمعية،  الوالئي  المكتب 
يحفظ اهلل وطننا ويتم عليه نعمه، 
البطانة  أمورنا  والة  يرزق  وأن 
الصالحة التي تدلهم على الخير 
الشكر  فكل  عليه،  وتعينهم 
والي  للسيد  واالحترام  والتقدير 
والية مستغانم على كرم الضيافة 
رحابة  وعلى  االستقبال  وحسن 
الصدر، سائلين العلي القدير أن 
التي  المسؤولية  ثقل  يعينه على 
خوانه عنا  يحملها، وأن يجزيه واإ

خير الجزاء. 

شعبة مجعية العلماء مبستغامن يف ضيافة والي الوالية..
الحقائب  من  لحصتها  استالمها  بعد 
قامت  الوطني  المكتب  من  الطبية 
حقيبة   66 بتسليم  ميلة  والية  شعبة 
طبية لمديرية الصحة لوالية ميلة في 
اإلسالمي  الثقافي  بالمركز  اقيم  حفل 
حضره كل من رئيس دائرة ميلة ممثال 
للسلطات المحلية ومديرة الصحة لوالية 
ميلة ومدراء المستشفيات على مستوى 

باإلضافة  االعالم  ووسائل  على الوالئية.  المدني  المجتم ع  فعاليات  الى 
غرار جمعية حماية المستهلك. 

قامت  الجمعية  أن  بالذكر  جدير 
بتوزي ع الدفعة األولى 24 حقيبة طبية 
في شهر جويلية الفارط... لتقوم هذه 
على  اخرى  حقيبة   66 بتوزي ع  المرة 
القائمة  حسب  الوالية  مستشفيات 

المرفقة. 

شعبة ميلة تسلم 66 حقيبة طبية لالنعاش ملستشفيات الوالية

من  العاشر  اليوم  صبيحة 
هجري   1442 رمضان 
افريل   22 لـ  الموافق 
مميزة  جد  ميالدي   2021
بالمؤسسة  المكتبة  بقاعة 
العمومية  االستشفائية 
كل  وبحضور  جالل،  أوالد 
والوالئية  المحلية  السلطات 
وأسرة  والعسكرية  واألمنية 
السيد  رأسهم  وعلى  اإلعالم 
والى والية أوالد جالل وهيئات 
المجتم ع المدني من جمعيات 

واساتذة  ومثقفين  واطارات 
جامعيين وضيوف الجمعية، 
كانت الشعبة الوالئية لجمعية 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
على موعد م ع مراسيم تسليم 
تضافرت  تنفسية  حقيبة   30
جهود ابنائنا في المهجر في 
جمعية جزائريون متضامنون 
وأصدقائهم من جمعية اإلغاثة 
اإلسالمية وشريكهم الطبيعي 
هنا في الجزائر على توفيرها 
لكل مستشفيات الوطن وكان 

في  التسليم حدثا مميزا  حفل 
حيث  الفتية  واليتنا  تاريخ 
على  المتدخلين  كل  أعرب 
جزيل امتنانهم للجمعية وكل 
هذا  في  معها  ساهم  من 
األطباء  جعل  الذي  اإلنجاز 
يبكون من شدة الفرح لتوفير 
عبر  التي  األجهزة  هذه  مثل 
بأنها  كوفيد  اطباء  أحد 
وأن  وخارقة  سحرية  أجهزة 
يساوي  واحد  جهاز  وفره  ما 
أخر  جهاز  يوفره  كان  ما 
وفي  دج   6.000.000 بـ 
كلمة السيد والي الوالية ركز 
العلماء  جمعية  اعتبار  على 
ركيزة  الجزائريين  المسلمين 
من ركائز المجتم ع التي يجب 
على الجمي ع أن ياتف حولها 
لما تمثله في وجدان الشعب 
الجزائري ولما تمثله من قيمة 
واصالحية  وتاريخية  معرفية 
ممثل  أما  وتهذيبية،  تربوية 
وافيا  شرحا  فقدم  األطباء 

الصحة  اسرة  ان  عن  معربا 
بأكملها أصبحت في أريحية 
كبيرة للتكفل بأي طاريء في 
نائب  قدم  كما  المجال  هذا 
وافيا  عرضا  الشعبة  رئيس 
على المحطات التي مرت بها 
هذه الحقائب منذ التفكير في 
وصولها  غاية  الى  المشروع 
الشعبة  عضو  اما  وتسليمها 
على  فركز  بالوعظ  المكلف 
التكافل الذي دعانا إلية ديننا 
ونبينا وان المسلمين كالجسد 
الواحد ويجب ان يصبح هذا 
كما  مجتمعية  ثقافة  التكافل 
الشعبة  رئيس  أخيرا  تدخل 
ليثني على الجمي ع على كل 
الجمعية  واعتبار  قدموه  ما 
اساسيا  رافد  الجمعيات  أم 
للخير المجتمعي على جمي ع 
بمرضى  والتكفل  المستويات 

المنطقة .
متابعة: لجنة اإلعالم 

شعبة أوالد جــالل توزع احلقائب الطبية

الشلف  والية  والي  السيد  أشرف 
أفريل  الخميس22  يوم  صبيحة 
وبحضور  الوالية،  بمقر   2021
واألمنية،  العسكرية،  السلطات 
والمدنية للوالية على تسليم مجموعة 
من األجهزة االصطناعية المساعدة 
الصحة  لمديرية  التنفس  على 
للوالية، هذه األجهزة تقدمت وهبتها 

المسلمين  العلماء  جمعية 
بالشلف  الجزائريين 
قد  كانت  للمستشفيات، 
الوالئية  الشعبة  استلمتها 
لجمعية العلماء من طرف 
لإلغاثة  الوطنية  اللجنة 
الجالية  م ع  بالتعاون 

الجزائرية. 

شعبة والية الشلف تسلم مستشفيات الوالية84 جهاز ا مساعدا على التنفس 

تم تسليم شحنة من المساعدات الطبية لصالح القطاع الصحي بوالية جيجل، 
والشحنة تتمثل في 55 من أجهزة التنفس االصطناعي. وقد تسلمها السيد مدير 
الصحة بالوالية نيابة عن القطاع من طرح ممثلي الجمعية: توفيق جبروني 
وعبد الوهاب بوزحزح. السيد مدير الصحة تعهد بتوزيعها على المستشفيات 

ت  سســـــــــا لمؤ ا و
ئية  ستشـــــــــفا ال ا
بواليـــــــــة  الجواريـــــــــة 
تبعـــــــــا  جيجـــــــــل 
كل  الحتياجـــــــــات 
وســـــــــيكون  منطقة، 
االيام  فـــــــــي  ذلـــــــــك 
القادمـــــــــة  القليلـــــــــة 
بحضـــــــــور أعضاء 

من الجمعية. 

الشعبة الوالئيــة جبيجل تسلم احلقائب الطبيــــة 
ملدير الصحة
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نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة بلديــــة العلمـــة تـــوزع 600 قفـــة 
على احملتاجني

العلماء  جمعية  شعب  بها  تقوم  التي  التضامنية  األعمال  ضمن 
في القطر الجزائري خالل شهر رمضان تم بفضل اهلل ثم بفضل 
من  المحتاجين  على  للتوزيع  قفة  ستمائة600  إعداد  المحسنين 
طرف شعبة بلدية العلمة بوالية سطيف وهي جهود محمود لشعبة 
إلى  علمية  من  األنشطة  تنويع  في  نموذجا  التي صارت  العلمة 

فكرية إلى تضامنية إلى غير ذلك. 
المشروع  الجزاء وأوفاه جميع من ساهم في هذا  فجزى اهلل خير 
مهمة  وسيلة  ألنه  سبحانه  بإذنه  تبور  لن  التي  والتجارة  الرابح 
للتضامن خالل هذا الشهر الكريم الذي هو شهر السباق هلل تعالى 

بمختلف الطاعات.

شعبة بلدية العني الصفراء بالنعامة توزع 130 
قفة رمضان

شعبة  قامت  الكريم،  الشهر  هذا  في  المعوزة  األسر  مع  تضامنا 
العين الصفراء في والية النعامة بتوزيع 130 قفة رمضان لبعض 
العائالت المحتاجة بفضل اهلل الذي وفق لذلك، ثم بفضل محسن 
من محسني األمة الذي تكفل تكفال تاما باقتنائها، تقبل اهلل منه 

وجعلها في ميزان حسناته. 
 

شعبــــة واليـــة بــــرج بوعريريج تواسي املرضى 
يف الشهر الفضيل

مع حلول هذا الشهر المبارك شهر رمضان 1442 هــ وفي إطار 
برنامج النشاطات المسطر من طرف الجمعية خالل هذا الشهر 
الكريم، نظم المكتب الوالئي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
 2021 أفريل   16 الجمعة  يوم  النشاطات  أولى  بوعريريج  ببرج 
والذي تمثل في زيارة مواساة ومجاملة إلخواننا المرضى بمستشفى 
بوزيدي لخضر، حيث كانت وقفة مع جميع المرضى هناك بمختلف 
األجنحة حتى اإلخوة من مرضى كوفيد،ومصلحة االستعجاالت، 
وال يسعنا في هذ المقام إال أن نتوجه هلل العلي العظيم بالدعاء أن 
يشفيهم ويخفف عنهم ويعافيهم ويردهم إلى ذويهم بكامل الصحة 

والعافية.

 إقامة صالة الرتاويح مبقر اجلمعية بغليزان
السنة  هذه  التراويح  بأداء صالة  الرسمية  الجهات  أذنت  أن  بعد 
قررت شعبة غليزان إقامة هذه الشعيرة بمقر الجمعية المسمى غزة 
يؤدي  حيث  غليزان،  في  الميزابيين  مقبرة  بجوار  الواقع  الصامدة 
الموجزة  للكلمة  المقر ويستمعوا  الصالة في مصلى  الحي  سكان 
التي يلقيها الرئيس الشرفي للشعبة عضو المكتب الوطني الشيخ 
بن عودة حيرش، وقد دابت شعبة غليزان على تنشيط هذا المقر 
سنويا بل خالل السنة بكّل ما يخدم الدعوة من دروس ومواعظ 

وتحفيظ للقرآن الكريم. 

شعبة بلدية سيدي علي مبستغامن توزع 
احملتاجني على  قفة   300

)سيدي  ببلدية  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  شعبة  أنهت 
المحتاجين  على  قفة   300 توزيع  عملية  مستغانم  بوالية  علي( 
تخفيفا عليهم في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الذي اختصه 

اهلل بفضائل كثيرة  
واألحياء والقرى المستفيدة من العملية :

- حي 195
- حي 208

- حي زغدانة
- حي الجبلي 

- دوار قوارة
- دوار تاوسنة 

- الكرايعية 
- أوالد بوزيان

- سيدي مسعود وضواحيها 
- مع قفف متفرقة في المدينة 
بارك اهلل في أموال المحسنين 

مالحظة مهمة: ال نزعم أننا وصلنا إلى أكثر المحتاجين فضال 
المساهمة  أراد  ومن  المتاح...  من  أكبر  فالحاجة  جميعهم،  عن 

فليتواصل مع شعبة الجمعية.

في إطار مدارسة سورة طه المقررة خالل شهر رمضان الكريم 
الرابعة...  الصنوبرية  الرمضانية  المسابقة  في  العام  لهذا 
تفسير  جلسة  تنظيم  الصنوبر  فرع   - الفتح  مدرسة  ارتأت 
الموافق20  الثالثاء 8 رمضان 1442  السورة عشية  لهذه 
أفريل 2021 مع الشيخ الفاضل "فؤاد معيزي" رئيس الشعبة 
الوالئية لقالمة الذي متع أسماعنا وأثلج صدورنا بتفسير بعض 

من معاني آي هذه السورة العظيمة التي ال يكفي العمر لبلوغ 
عجازها العلمي، بأسلوب مبسط  كامل معانيها و مقاصدها واإ
بهن  اكتظت  الالتي  الحاضرات  معه  أحست  علمي  سلس 
القاعة كأنهن ينهلن علما طيبا من عالم محترم.. وقد اكتفى 

الشيخ بمنحنا بطاقة توصيفية عن السورة. 
تغطية: شيماء سكندر

شعب اجلمعية تواصل محالتها اإلغاثية الرمضانية..
العلم  يوم  لمناسبة  إحياء 
الشعبة  أقامت  أفريل   16
الوالئية لوالية عين الدفلى 
الشعبة  مع  بالتنسيق 
مليانة  بخميس  المحلية 
بمقر  جماعيًا  إفطارًا 
أعضاء  بحضور  الشعبة 
وبعض  الوالئية  الشعبة 
تمت  كما  المدينة  أعيان 
من  اإلخوة  بعض  دعوة 
البلديات المجاورة كسيدي 
وبن عالل عين  لخضر، 
تضمن  حيث  البنيان، 

األولى  كلمتين  النشاط 
الوالئية  الشعبة  لرئيس 
بوسالم  أحمد  األستاذ 
المناسبة  عن  فيها  تكلم 
وأهمية إحيائها كما تطرق 
للعالمة ابن باديس وذكر 
الثانية  والكلمة  بمناقبه، 
لألستاذ عبدالقادر بوعقادة 
فضل  عن  فيها  تكلم 
للم  فرصة  وأنه  رمضان 
الشمل وشحذ الهمم، وبعد 
الجمع  صلى  الكلمتين 
والتراويح  العشاء  صالة 

وانصرف  الشعبة  بمقر 
تغمره  جو  في  الجميع 
الفرحة، حيث كان فرصة 
وتبادل  والتعارف  للقاء 
الرؤى من أجل فتح شعب 

ومدارس جديدة.

على  القائمين  اهلل  وفق 
المبادرة  هذه  إنجاح 
وجعلها  فيهم  اهلل  وبارك 
في ميزان حسناتهم ودمتم 
وللعلم  للجمعية  أوفياء 

والعلماء. 

شعبة والية عني الدفلى تنظم إفطارا مجاعيا 

نظمت شـــــــــعبة والية تيـــــــــزي وزو لجمعية 
العلماء المســـــــــلمين الجزائريين لقاء علميا 
للشيخ  ‘الفكر اإلصالحي  بمقرها محوره 
عبد الحميد بـــــــــن باديس’ بعد صالة يوم 
الجمعة 04 رمضـــــــــان 1442هـ الموافق 
لــــــــــ 16 أفريل 2021م، حضر هذا اللقاء 
الشـــــــــيخ طارق بشـــــــــين عضـــــــــو المكتب 
الوطنـــــــــي ورئيس لجنة القانون والشـــــــــيخ 
ســـــــــي حاج محند الطيب الرئيس الشرفي 
لشـــــــــعبة تيـــــــــزي وزو والســـــــــادة مصطفي 
خــــوجة وأعمر حمـــــداد ومحند أكلي سي 
ســـــــــعيد ومحند امزيان سي يوسف وحكيم 
حرشاوي وفيصل حمودي ويوسف حسين 
والطيب نايت ســـــــــليمان وضيف الشرف 
اإلمام الشيخ دحمان ساّلمي إمام مسجد 

النور اللة سعيدة.
افتتح اللقاء بتالوة آيات بينات من الذكر 
الترحيب  تلتها مباشـــــــــرة كلمـــــــــة  الحكيم، 
لرئيس شـــــــــعبة والية تيزي وزو األســـــــــتاذ 
محنـــــــــد صالـــــــــح لحضيري الـــــــــذي رّحب 
باإلخوة الحضور الكرام، ثّم خّص الشيخ 

الفاضل طارق بشين بتحية تقدير واحترام 
وعرفـــــــــان ووفاء على مـــــــــا يبذله من جهد 
في تدعيم شعبة والية تيزي وزو بحضوره 

المعهود والمشرِّف للسير قدما... 
كمـــــــــا رّحب الرئيس بـــــــــاألخ الكريم اإلمام 
دحمان ســـــــــاّلمي الذي ُدعي للتكريم في 
هذه المناسبة الطيبة على ما أفاد الشعبة 
من خدمـــــــــات جليلة يوم كانت في حاجة 

إلى العون...
وبعد كلمة الترحيـــــــــب أحيلت الكلمة إلى 
األخ العزيز الشيخ طارق بشين الذي نوّه 
فيها بجهود الشيخ عبد الحميد بن باديس 
في تصحيح العقيدة التي حاولت فرنســـــــــا 
أن تطمســـــــــها في عقول الجزائريين وتفرغ 
فيهـــــــــا النزعة الصليبية المكـــــــــرة. ثم تلتها 
كلمة الشيخ سي حاج محند الطيب، ذكر 
خاللها مآالت الفكر الصحيح الذي كان 
ابن باديس يغرسه في طلبته حتى يكونوا 
حماة لإلسالم وللوطن وفقا للتغريدة ‘لمن 

أعيش: أعيش لإلسالم وللجزائر’.
وقبـــــــــل اختتام اللقـــــــــاء تّم تكريم الشـــــــــيخ 

اإلمام دحمان ساّلمي بالبرنوس األبيض 
-رمز المنطقـــــــــة التقليدي- ألبســـــــــه إياه 
الّسادة الشـــــــــيخ طارق بشين والشيخ سي 
حاج محند الطيب. كما ســـــــــّلم له رئيس 
الشـــــــــعبة األستاذ محند الصالح لحضيري 
شـــــــــهادة تقدير وعرفان علـــــــــى يده الطيبة 
البيضـــــــــاء المعوانة للشـــــــــعبة. كما قّدم له 
الّسيد سي يوسف محند امزيان مدير دار 
النشـــــــــر األمل مجموعة من الكتب القيمة 

المتنوعة، سّلمها له أعضاء الجمعية.
كما حظي الشـــــــــيخ طارق بشـــــــــين أيضا 
تكريما له بنسخة من المصحف المترجم 
إلـــــــــى األمازيغية تحت عنوان ‘التفســـــــــير 
ر إسهلن  الميسر لكالم اهلل الموّقر’ ‘أفسَّ
إوول الّرّب أعزيزن’ ســـــــــّلمها له الشـــــــــيخ 
المؤلف سي حاج محند الطيب، من باب 
قول النبي صلى اهلل عليه وســـــــــلم:’ على 

المزور أن يكرم زائره’.
ومسك الختام دعاء تاله الشيخ سي حاج 

محند الطيب. 
رئيس الشعبة م.ص لحضيري

شعبة والية تيزي وزو تكّرم إمام مسجد اللة سعيدة

-برنامج آيات وتالوات مع القراء.
في  وأجوبة  أسئلة  مسابقة  -برنامج 
المدارس القرآنية التابعة للجمعية لبلدية 

حاسي الرمل بوالية االغواط.
محمد  الشيخ  مع  الصيام  فقه  -برنامج 

رميالت. 
_برنامج وذّكر مع المشايخ واألئمة.

المدارس  طلبة  مع  تالوات  برنامج   -
القرآنية التابعة للجمعية.

تم  افريل   16 العلم  يوم  يخص  وفيما 
التابعة  القرآنية  المدارس  طلبة  تكريم 
الممتازة  المعدالت  ألصحاب  للجمعية 

في المدارس التربوية 
- االبتدائي من 9.00 حتى 10

- المتوسط من 16 حتى 20
- الثانوي من 15 حتى 20 

وكان العدد اإلجمالي للتالميذ المكّرمين 
74 طالبا وطالبة

نساء  ثالث  تكريم  تم  آخر  جانب  وفي 
و17طالبة  تعالى  اهلل  كتاب  ختمن 
بالمدرسة  القرآني  التعليم  في  متفوقة 

بالنساء  الخاصة  القرآنية 
بن  أحمد  المرحوم  والبنات 
تعالى  اهلل  رحمه  مجغاية 
بمناسبة حلول شهر رمضان 
مع  محاضرة  قامة  واإ المبارك 
تحضر  كيف  بعنوان  أستاذة 
المرأة المسلمة لشهر رمضان 

المبارك  
-ذكرى غزوة بدر الكبرى سيتم 
تكريم أول دفعة للخاتمين في 
مدارس الجمعية وعددهم 17 
القرآن  ختموا  وطالبة  طالبا 

في مدارس الجمعية. 
الشعبة  تنظم  االجتماعي  الجانب  وفي 
حملة كسوة العيد لأليتام، وقفة رمضان 

للمحتاجين. 

برنامج ثري لشعبة حاسي الرمل باألغواط يف شهر رمضان ويوم العلم
برامج دعوية مواعظ وإرشادات عرب صفحة اجلمعية.

 شعبة قاملة يف جلسة علمية ملدارسة سورة )طه(
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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 1053

أفنان بوزيد)ميلة(

مسابقـــة البصائر

مسابقـــة البصائر

ــة 
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  ســـــــــــــــؤال العـــــدد:   1061
 من القائل : »فال تلتمسوا الوحدة يف األفاق الضيقة، ولكن التمسوها يف الدين 

والتمسوها يف القرآن ، جتدوا األفق أوسع والدار أمجع والعديد أكثر والقوة أوفر؟ 

االسم واللقب :...................................

رقم اهلاتف :...................................

الواليــــــــــة :...................................
&

شـــــارك  وفــــز 
 بـباقة كـتــــــب متـنـوعة 
e

l يتم سحب فائز واحد يف كل عدد.

<< الطيب العقبيالبشير اإلبراهيمي
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 تعلـــــن مجعية العلماء الـمسلمني اجلزائريني 
 عن اعتمـــــاد مكتبـــــة الـمــاســـة الســوداء 

مبدينة أدرار كنقطة بيع حصرية ملنشورات اجلمعية 

جريدة البصائر 
جملة التبيان 

جملة الشاب الـمسلم
جملة الـمقدمة 

بعض اصدارات اجلمعية الـمتنوعـــة...
وعليه ندعو املهتمني والقراء لزيارة املكتبة الواقع مقرها 

بحي سقوان شارع بودة القدمي، أو ما يعرف بزنقة 
احلوانيت وسط مدينة أدرار، أو االتصال على الرقم التالي: 

0698010015



األحــد:  13 - 19رمضان  1442، الـموافق لـ:  25 أفريل 01 ماي 2021 م العدد:
نشاطات الُشعب1061

من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة بلدية شرشال بتيبازة يف نشاط 
مميز مبناسبة يوم العلم

تم بحمد اهلل يوم الس���������بت 5 رمضان الموافق ل 17 /04/ 2021 
في مكتبة البلدية الش���������هيد »محمد فنج���������ال« االحتفال بيوم العلم، 
تخلي���������دا لذكرى وفاة رائد اإلصالح ف���������ي الجزائر »عبد الحميد ابن 
باديس« حيث انطلقت األمس���������ية بتالوة عطرة ألحد تالميذ الطور 
المتوس���������ط، وكلمة افتتاحية جاءت بعدها لرئيس الش���������عبة، لتنطلق 
األمس���������ية رسميا بأنشودة ش���������عب الجزائر مس���������لم من أداء الطور 
المتوس���������ط ذكور، وتتابعت األنش���������طة بعد ذلك بفس���������حة تعريفية 
بمذكرتين أكاديميتين لطالبتين من طلبة الجمعية، تخللتهما فواصل 
متنوعة من ملخصات كتب وأشعار، ليختتم االحتفال بتكريم عائلة 
فقيد المكتب محمد الصغير جارديني، وعائلتي الفقيدين األس���������تاذ 
حطالي، والدكتور شناوي، كذا وتكريم السلك الطبي كاعتراف من 
الجمعية و تقديرها لجهوده المبذولة في ظل الجائحة، كما تم عرض 
العتاد الطبي الذي دعمت به الجمعية مستشفى المهام المتخصص 
، هذا و تم تكريم تكتل SOS و الذي تعتبر الشعبة أحد أعضائه، 
نظير نشاطه المتميز في مواجهة الوباء على مستوى المدينة، ليتم 
أخيرا تكريم أفواج الطور الثانوي لمش���������اركتهم الفعالة في مس���������ابقة 
»أحس���������ن مؤطر«، فتودع الشعبة الحضور إلى لقاء قريب إن شاء 

اهلل بأنشودة »سوف نبقى هنا من أداء الطور المتوسط إناث«

شعبة النعامة تنظم احتفالية يوم 
العلم بعيـن الصفراء

أقامت مدرس���������ة الشيخ البش���������ير االبراهيمي التابعة لجمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين حفال بمناس���������بة يوم العلم بمش���������اركة جميع 

أقسامها :
قسم التحضيري 

قسم طالبات القرآن 
قسم طالبات محو األمية 

قسم الماكثات بالبيت مع المشرفة 
وكان الحفل من تنشيط األستاذة الفاضلة بوخموشة رميصاء

تضم���������ن الحفل افتتاحية بآيات من الذكر الحكيم، وكلمة حول يوم 
العلم وفضله واالشادة بدور الشيخ عبد الحميد ابن باديس، وانشطة 
مختلفة من تالوة للقران الكريم وادعية واحاديث واناشيد ومسرحية

وبهذه المناس���������بة نش���������كر القائمين على الجمعية وجميع المعلمات 
عل���������ى كّل ما بذلنه من جهد لنش���������ر العلم والحف���������اظ علي الهوية 
الدينية والوطنية متبعين في ذلك نهج العالمة الش���������يخ عبد الحميد 
ابن باديس وش���������عارنا في ذلك اإلسالم ديننا والعربية لغتنا والجزائر 

وطننا، وانتهي الحفل بتوزيع شهادات لقسم التحضيري

شعبة والية أوالد جالل حتصل على مقر
بعد أقل من شهر من تنصيبها شعبة والية أوالد جالل)الوالية 
نها لبشرى تطلقها  الجديدة(، تتمكن من توفير مقر للش���������عبة واإ
الش���������عبة النطالقة فعالة واعدة بهمة القائمين عليها وأهل هذه 

الوالية الذين احتضنوا الجمعية.
حيث إن وجود مقر للش���������عبة يس���������اعد على النش���������اط وتنظيم 
األمور، فقد أحسن القائمون على الشعبة صنعا إذ فكروا في 

إيجاد مقر ثم مباشرة تنفيذ برامج الشعبة.

تعميقا للتنس���������يق بين جمعية 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
الديني���������ة  الش���������ؤون  وقط���������اع 
بين  لق���������اء  انعقد  واألوق���������اف 
رئيس الشعبة الوالئية لجمعية 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
لشعبة بش���������ار، رفقة أعضاء 
من الش���������عبة الوالئية، والسيد 
مدير الشؤون الدينية واألوقاف 

لوالي���������ة بش���������ار ال���������ذي رحب 
بالوف���������د، وأثنى على الجمعية 
ودوره���������ا االجتماعي والتربوي 
والتوع���������وي والدع���������وي، وقال 
األب���������واب مفتوحة ورحب  أن 
بالتنسيق، وقد تم تكريمه من 
طرف الجمعي���������ة، وقدمت له 
نسخة من مجلة المقدمة التي 

تصدرها كهدية رمزية. 

مدير الشؤون الدينية واألوقاف لوالية بشار يستقبل وفدا عن شعبة مجعية العلماء

العلم  ي���������وم  لذكرى  إحي���������اء 
المخلدة لوف���������اة رائد النهضة 
إط���������ار  وف���������ي  الجزائري���������ة 
النشاطات التي دأبت شعبة 
عين ولمان بس���������طيف القيام 
مسابقة  الشعبة  نظمت  بها، 
فكري���������ة ف���������ي م���������واد الهوية 
الوطنية: لغة عربية - علوم 
تاريخ  اس���������المية - تاريخ- 
المس���������لمين  العلماء  جمعية 
فرس���������انها  كان  الجزائريين، 

تالميذ األطوار الثالث  
حيث خصص يوم الخميس 
15 من شهر أفريل 2021 
م لتالمي���������ذ الطور االبتدائي 
الفت���������ا  الحض���������ور  ف���������كان 
والمش���������اركة فعال���������ة في جو 
تنافسي رائع بملحق المركز 
الثقافي اإلس���������المي .افتكت 

المس���������عود  ناظر  ابتدائي���������ة 
بين  م���������ن  األولى  المرتب���������ة 
حضرت  ابتدائية  عش���������رين 

المنافسة. 
أما يوم الس���������بت 17/أفريل 
2021 ف���������كان الصباح منه 
للمتوس���������طات الت���������ي لب���������ت 
بحضورها  الجمعي���������ة  دعوة 
إلى المرك���������ز الثقافي مفدي 
زكري���������اء وكانت المنافس���������ة 

الش���������ديدة حاض���������رة تمكنت 
خاللها متوسطة دوحيل عبد 
الحميد من الف���������وز بالمرتبة 

األولى. 
أما المس���������اء فتنافس���������ت فيه 
اجتهاد  بكل  الدائرة  ثانويات 
وعزم للحصول على المرتبة 
األول���������ى والتي ع���������ادت في 
لثانوية 18 عش���������ر  األخير 

فيفري بأوالد سي احمد. 

تخلل هذه المنافس���������ة كلمات 
المناس���������بة وعدة  معبرة عن 
كاألناشيد  ثقافية  نش���������اطات 
طبعت  واأللغاز  والمدائ���������ح 
جو المنافس���������ة بطابع ثقافي 
الحاضرون  له  طرب  مميز 

وصفقوا له كثيرا .
ختم اللق���������اء بتوزيع الجوائز 
على الفائزي���������ن .وكذا تكريم 

المنشطين.

شعبة عني وملان حتيي ذكرى يوم العلم مع تالميذ األطوار التعليمية الثالثة 

بمناس���������بة يوم العلم الموافق 
ل 16 أفري���������ل من كل عام 
نظم���������ت ش���������عبة بلدية دلس 
ببومرداس مسابقة » تحدي 
العل���������وم والثقافة« بين طلبة 
الش���������باب  بدار  الثانوي���������ات 

- زوبي���������ر زواوي - دلس، 
أسابيع،  أربعة  والتي ستدوم 
وقد كانت انطالقة المسابقة 
في جو علمي تنافس���������ي بين 
الطلبة ف���������كل التوفيق لجميع 

أبنائنا الطلبة. 

شعبــة بلديـــة دلـــس ببــومرداس تنظــم مسابقــة بيــن الثانويات 

مركز الشهاب التابع لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين 
السقف  يرفع  سطيف  بوالية 
العل���������م بطريقته  ويحيي يوم 
الخاص���������ة؛ حي���������ث اخت���������ار 
إحي���������اءه بالعمل والنش���������اط، 
فخير ما يج���������ب أن يحتفل 

به في هذا اليوم، الذي يخلد 
اعمال الشيخ عبد الحميد بن 
باديس وكفاحه، هو االقتداء 
به، والس���������ير عل���������ى خطاه، 
حيث وصل بالشيخ إلى إلقاء 
أربعة عشر درسا في اليوم، 
وفي يوم العلم لهذه الس���������نة 

الهمة  الش���������هاب  رفع مركز 
وحطم أرقامه من حيث عّدد 
النش���������اطات في اليوم الواحد 
فقد تم بحم���������د اهلل و فضله 

انجاح عشر نشاطات: 
-محاضرة المعارف المقدسية 

للدكتور على حليتيم ،
- دورة األستاذة نابتي حول 

األسرة، 
- محاضرة االستاذة راضية 

هالل ورحلتها مع القرآن، 
- بث مباشر لحصة نسمات 
رمضانية األسبوعية للدكتور 

خير الدين درويش، 

- باالضاف���������ة الى درس في 
التركية مع األستاذ تباني، 
- ودرس في االنجليزية، 

للنساء في أحكام  - ودرس 
ت���������الوة القرآن مع األس���������تاذة 

بورغدة نصيرة، 
لنادي  ترتيبي  - واجتم���������اع 
البيئة والجم���������ال للمركز مع 

البروفيسور تجار، 
- وحص���������ة لتنمي���������ة الذكاء 

لألطفال 
- ومحاض���������رة و مع���������رض 
بيت  حول  السابغات  لنادي 

المقدس،

مركز الشهاب التابع جلمعية العلماء بسطيف على خطى ابن باديس يف اهلّمة والنشاط

ش���������عبة  نظم���������ت 
ن���������دوة  الط���������ارف 
بالتعاون  فكري���������ة 
المرك���������ز  م���������ع 
الثقافي اإلسالمي 
� ومديرية الشؤون 
واألوقاف  الدينية 
يوم 15 أفريل في 

موضوع هام :
العل���������م  "ثنائي����������ة 
واألخ���������الق ف���������ي 

جمعية  أدبي���������ات 
المسلمين  العلماء 

الجزائريين
أطره���������ا عدد من 
والدعاة  األساتذة 

األفاضل .
كما نظم في بهو 
الثقافي  المرك���������ز 
لتاريخ  مع���������رض 
اب���������ن  العالم���������ة 
ونشاطات  باديس 

مدارس الشعبة
الجمي���������ل  م���������ن 
بمث���������ل  القي���������ام 
الفعاليات  ه���������ذه 

في  النوعي���������ة... 
ذكرى وف���������اة رائد 
النهض���������ة العلمية 
ف���������ي  والديني���������ة 

الش���������يخ  الجزائر 
عب���������د  العالم���������ة 
اب���������ن  الحمي���������د 

باديس .

ب���������كل  وح���������رّي 
الشعب أن تجتهد 
في ذلك ما وسعها 

الجهد .

شعبــة الطارف حتيي ذكرى يوم العلم
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أقاسي الحب من قاسي الفؤاد
وأرعاه وال يرعى ودادي  

أريد حياتها وتريد قتلي
بهجٍر أو بصّد أو بعاد  

وأبكيها فتضحك ملء فيها
وأسهر وهي في طيب الرقاد  

وتعمى مقلتي إما تناءت
وعيناها تعّمى عن مرادي  

وتهجرني بال ذنٍب تراه
فظامي قد رأت دون العباد   

وأشكوها البعاد وليس تصغي
إلى الشكوى وتمكث في ازدياد  

وأبذل مهجتي في لثم فيها
فتمنعني وأرجع منه صاد  

وأغتفر العظيم لها وتحصي
علي الذنب في وقت العداد  

وأخضع ذلًة فتزيد تيهًا
وفي هجري أراها في اشتداد  

فما تنفك عني ذات عّز
وما أنفك في ذلي أنادي  

فما في الذل للمحبوب عاٌر
سبيل الحب ذلٌّ للمراد  

رضا المحبوب ليس له عديٌل
بغير الذل عليس بمستفاد  

أال من منصفي من ظبي قفٍر
لقد أضحت مراتعه فؤادي  

ومن عجب تهاب األسد بطشي
ويمنعني غزاٌل عن مرادي  

وماذا غير أن له جمااًل
تمّلك مهجتي ملك السواد  

وسلطان الجمال له اعتزاز
على ذي الخيل والرجل الجواد  

وهذا الفعل مغتفر وزين
إذا يومًا أبيت على معاد  

فإن رضيت علي أرت محيا
بشوشا بالمالحة ظّل باد  

خليلي إن أتيَت إلّي يوما
بشيرًا بالوصال وبالوداد  

فنفسي بالبشارة إن ترمها
فخذها بالطريف وبالتالد  

إذا ما الناس ترغب في كنوٍز
فبنت العم مكتنزي وزادي  

أقاسي احلب من قاسي الفؤاد

العربي���������ة بكماالٍت  اللغُة  تف���������رَّدت 
كثيرة، والس���������يما في معالجة النفس 
البشرية وما انطوْت عليه من قوى 
ومشاعر ونزعات. وفي ذاك دليل 
على أن ُبناة هذه اللغة الكريمة قد 
س���������بروا في النفس أغوارًا سحيقة؛ 
ُنهم من  ال لم���������ا خلقوا لغ���������ة تمكِّ واإ
تصوي���������ر دفائن النف���������س في أدقِّ 
ألوانها، وألطف  معانيها، وأش���������فِّ 
ظاللها. فم���������ا كانت اللغ���������ة يوًما 
أكثر من أداة لإلفصاح عن حاجة 
في النفس أو حاجة في الجس���������د. 
فعلى قدر ما تتس���������ع تلك الحاجات 
وتتنوَّع طواياها تتَّسع اللغُة وتتنوَّع 
 ، الحسِّ غزير  وش���������عٌب  أساليُبها. 
مرن الفكر، وثَّ���������اب الخيال، ال بدَّ 
من أن يخل���������ق لغة غزيرة األلوان، 

مرنة المفاصل، وثَّابة البيان. 
من أكمل كماالت العربية وأسماها 
تمييزُه���������ا م���������ا بي���������ن »البصي���������رة« 
الكلمتين  و«البص���������ر«، وجعُله���������ا 
فرعين من أرومة واحدة، بل توأمين 
من بطن واح���������د. ولكن ذاك الفرع 
غير هذا؛ ولكن ه���������ذا التوأم غير 
ذاك. فكأنَّهما واحد وليس���������ا بواحد. 
فالعي���������ن، إذ تمرُّ بهم���������ا، تحسُّ ما 
بينهما م���������ن تجانس، ولكنها تحسُّ 
م���������ع التجانس تبايًن���������ا. واألذن، إذ 
تلتقطهما، تس���������تأنس ف���������ي االثنين 
برنَّة ت���������كاد تكون واح���������دة، ولكنها 
غي���������ر واحدة. فهما أبًدا متالصقان 
متباعدان، ومتشابهان متناقضان. 
أم���������ا التالص���������ق والتش���������ابه فف���������ي 
���������ا التناقض والتباعد  المصدر؛ وأمَّ

ففي الطريق والواسطة. 
فالبصر-ومرك���������زُه العين- يحصر 
كلَّ همِّه في التقاط أشكال األشياء 

وألوانه���������ا؛ ومن أش���������كالها وألوانها 
يحاول أن ينف���������ذ إلى كنهها. حين 
أن البصي���������رة– ومركزُه���������ا القل���������ب 
ه���������ا الوصول  أو الوج���������دان – همُّ
إلى بواطن األش���������ياء دون التلهِّي 
وراء  يدأبان  فاالثن���������ان  بظواهرها. 
المعرفة؛ لكن س���������بيل الواحد غير 
س���������بيل اآلخر. أما أيُّ الس���������بيلين 
أفضل وأكفل بالوصول إلى المعرفة 
فأمٌر لكلٍّ منكم الحقُّ أن يبتَّ فيه 

بحسب هواه. 
أم���������ا أنا فقد قلت م���������ن زمان– وما 
أزال أقول– بأسبقية البصيرة على 
البصر في بلوغ الغاية المنش���������ودة 
التي هي الفه���������م األقصى المؤدي 

إلى الحرية القصوى. 
لن يبلغ البصُر قلَب الحقيقة قبل أن 
يبلغ حدوَده ويدرك عجزَه وقصورَه، 
ويلوذ بالبصيرة فينقلب بصيرة. أما 
البصيرة فال ح���������دود لها، مثلما ال 
اها. فهي،  حدود للحقيقة التي تتوخَّ
ن توكَّأْت على البصر، ال تسير  واإ
في نوره. فالمحدود ال يس���������ع سوى 
المح���������دود؛ وما كان بغير حدود ال 

يسُعه إال ما كان بغير حدود. 
واآلن، إذا ما قلت لكم إن الشرق هو 
ن الغرب هو بصره،  بصيرة العالم واإ
فما إخالكم تس���������يئون فهم ما أقول، 
فتحسبون أن الشرق كلَّه بصيرة وال 
بصر، وأن الغ���������رب كلَّه بصر وال 
بصيرة. ذاك يعني تجريَدكم الشرق 
ع���������ن كلِّ حسٍّ خارجي، وتجريَدكم 
الغرب عن كلِّ شعور باطني؛ وهو 
غير الواق���������ع وغير المعقول. وجل 
ما أرمي إلي���������ه هو القول بأن زبدة 
الش���������رق في بصيرته وزبدة الغرب 
في بص���������ره، وأن االثني���������ن توأمان 

متالصق���������ان يب���������دوان كأنهما واحد 
ولكنهما غير واحد. 

لقد اتَّبع الشرُق هْدَي البصيرة، واتبع 
الغرُب هْدَي البصر؛ فأنجب األول 
األنبي���������اء وأنجب الثان���������ي العلماء. 
فكان���������ت هدية األنبي���������اء إلى العالم 
أدياًنا ترفع األرض إلى الس���������ماء؛ 
العلماء علوًما تهوي  وكانت هدية 

بالسماء إلى األرض. 
من ذا ينكر على الش���������رق سلطاَنه 
على كلِّ أبناء األرض، منذ كانت 
األرض وكان الشرق؟ وأيُّ سلطان 
أقوى  إنسان  إنس���������ان على  اه  يتوخَّ
من الس���������لطان على القلب والفكر 

والوجدان؟ 
ما هي بالهدية الطفيفة أن تهدي إلى 
العالم بأسره إلًها، ومع اإلله اليقين 
بأنه أبوك الش���������فيق الرحيم العادل، 
ومع اليقي���������ن الرجاء باالنعتاق من 

ربقة الموت وآالم الموت. 
تلك هي هدية الش���������رق إلى العالم. 
وهي هدية م���������ا تلقَّفها العالُم حتى 
أصبح كلُّ���������ه معبًدا إلل���������ه تعدَّدْت 
ذا الناس  أس���������ماؤه ولكنه واح���������د. واإ

يفتحون قلوبه���������م وأفكارهم وبيوتهم 
لذلك اإلله، فال يأكلون وال يشربون، 
وال يزوِّج���������ون وال يتزوَّج���������ون، وال 
يعملون وال يستريحون، وال يولدون 
وال يموتون، إال باسمِه وبمشيئته. 

وكأن بصي���������رة الش���������رق، إذ َهَدت 
ل  العالم إل���������ى اهلل، حاولْت أن تعطِّ
بصره من قب���������ل أن تفتح بصيرته. 
ف���������كان من ذل���������ك ردُّ الفعل الفظيع 
الذي بدأنا نش���������هده ف���������ي العصور 
األخي���������رة – وأعني طغيان البصر 
على البصي���������رة. فالبصر اليوم في 
م���������دٍّ والبصي���������رة في ج���������زر. وكما 
اس���������تغرق مدُّ البصيرة أجيااًل، بل 
عصورًا طويلة، يستغرق مدُّ البصر 
عصورًا طويلة. ولعلَّ العصر الذي 
نحن فيه هو نهاية تلك العصور. 
لقد كان من م���������دِّ البصر أن حياة 
تتقلَّب من  المادية أخذت  اإلنسان 
ح���������اٍل إلى حال بس���������رعة خاطفة: 
فُنُظٌم تنهار وُنُظٌم ُتش���������اد، وحواجز 
تندكُّ وأخرى ترتفع، وممالك تمَّحي 
ر، وآللئ تغدو حًصى  وغيرها ُيسطَّ
وحًصى تغدو آللئ؛ ما كان أمس 
حراًم���������ا يصبح ح���������الاًل، وما كان 

حالاًل يمسي حراًما. 
هو ذا اإلنس���������ان يهزأ بالنس���������ر في 
جوِّه، وبالحوت في بحره، وباألسد 
في عرينه. وه���������و ُيَمْنِطُق بصوته 
األرض، ويحب���������س نور النهار في 
أسالك يسلِّطها على الليل فتمحو 
ظالم���������ه، ويجترح م���������ن العجائب 
أشكااًل وألواًنا في مختبراته العجيبة. 
وال ينقصه – على حدِّ قول البسطاء 
– إال أن يخلق إنساًنا نظيره، ثمَّ أن 

يغلب الموت. 

شــــرق بصـــــري وغــــرب مبصر خزانة األدب 

بمناس���������بة قدوم الضي���������ف الكريم، 
العظيم، وهطول  الموس���������م  وحلول 
الخي���������ر العميم، س���������نحت لي من 
س���������وانح الفكر سانحة، ولمعت لي 
الذك���������ر المعة، وبرقت  من لوامع 
لي من بوارق العلم بارقة، والحت 
لي م���������ن لوائح الفهم الئحة، لتجود 
المقالة على ش���������كل  القريحة بهذه 
ن لم تكن لي بفن  يشبه المقامة، واإ
المقامات كثير خبرة، وال بأصولها 
عميق فكرة، ولكن أردنا من خاللها 
الذكرى والعبرة، حتى نرمي بها من 
على أنفس���������نا كل أثواب التقصير، 
ونكس���������وها بكل أثواب التش���������مير، 
العملي  التطبي���������ق  ف���������ي  وننج���������ح 
لمنهج اإلف���������راغ والتعمير، وندخل 
ميدان المنافسة والسباق مع قوافل 
الصائمي���������ن ونحن نرف���������ع أصوات 
التكبي���������ر، فعّبرن���������ا ع���������ن كل هذه 
المشاعر بشيء من بليغ التعبير:

إن ت���������رك العبد العنان في ش���������هر 
رمض���������ان إلط���������الق اللحظ���������ات، 
وانفالت  الخط���������رات،  وانحط���������اط 
الخطوات،  وانح���������دار  اللفظ���������ات، 
واش���������تعال الش���������هوات، واش���������تغال 
الغف���������الت،  وتراك���������م  الش���������بهات، 
وتحّكم  المحظ���������ورات،  وارت���������كاب 
الع���������ادات، ومع���������ه أيضا يس���������تمر 
رتكاس  واإ العزم���������ات،  انتكاس  في 
العب���������ادات،  وتضيي���������ع  اإلرادات، 

وانحباس العبرات.
يفعل كل ذلك م���������ن غير وازع وال 
رادع، ومن دون مراعاة لخصوص 

الش���������هر، وال لنصوص الزجر، وال 
للص���������وص األج���������ر، وال لنكوص 
العم���������ر. فيح���������رق بذل���������ك حصائد 
الص���������الح، وينح���������ت م���������ن رصيد 
الكف���������اح، ويمنع تحليق الجناح في 
مراتب النجاح ومعارج الفالح، ثم 
يجعل حصيلة س���������يره إلى اهلل �� في 
رمشة عين �� هشيما تذروه الرياح. 
فيكون عندها قد فّوت على نفس���������ه 
اغتن���������ام الفرصة، وتركها تموج في 
رحى المحنة، وحرمها من اقتناص 
المنحة: »ليك���������ن ويحه بصره من 
النظر إلى المحارم معدوال، وسمعه 
ع���������ن س���������ماع القبيح م���������ن القول 
مع���������زوال، وبطنه م���������ن أكل الحرام 
محموال، وقلبه بالفكرة في الحسنات 
والمعاد مشغوال، وذكر مواله وسيده 
في لسانه مجعوال، وماله في طاعة 
العزيز الجبار مبذوال: »إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤوال« )اإلسراء 36(، وقد أعلمه 
مواله أن الش���������يطان كان لإلنسان 
خذوال، فلم خان عهد مواله وأمانته 

وكان لنفسه ظلوما جهوال«.
في شهر فتح فيه المولى عز وجل 
لعب���������اده أبواب الجن���������ات، وفيوض 
الرحمات، وكنوز القربات، وخزائن 
النفحات،  ولطائ���������ف  الحس���������نات، 
نفوس���������هم،  بتزكيت���������ه  فانش���������رحت 
والتزمت  قلوبهم،  بأنواره  واستنارت 
وارتقت  ونواهيه جوارحهم،  بأوامره 
في ش���������فافية العبودي���������ة أرواحهم، 

وارتفعت بأوج���������ه الضراعة أكفهم، 
الحالل  العطر  بس���������كب  وانطلقت 
مآقيهم، فس���������اروا مع الحادي وهو 
يحدو وينادي: »يا غيوم الغفلة عن 
القلوب تقشعي. يا شموس التقوى 
ي���������ا صحائف  واإليم���������ان اطلعي. 
يا  ارتفعي.  الصالحي���������ن  أعم���������ال 
قلوب الصائمين اخشعي. يا أقدام 
المجتهدين اسجدي لربك وأركعي. 
يا عيون المتهجدين ال تهجعي. يا 
ذنوب التائبين ال ترجعي. يا أرض 
اله���������وى ابلعي ماءك، ويا س���������ماء 
النفوس اقلعي. يا بروق األش���������واق 
للعشاق المعي. يا خواطر العارفين 
ارتع���������ي. يا همم المحبين بغير اهلل 

ال تقنعي«.
فضاعف لهم ف���������ي لياليه العطاء، 
وفيه���������ا وفي أيامه الس���������خاء، وفي 
أجوائ���������ه الرخاء، وف���������ي روحانيته 
الصفاء، وفي طاعاته النماء. فنوّع 
له���������م أفضاله، وأج���������زل لهم آالءه 
وأنواله، فرغبه���������م في نيل ذلك في 
الميادين، وس���������اعدهم على  جميع 
ذلك بأن صفد لهم الشياطين، ليقبلوا 
إقبال المشتاقين، ال  عليه سبحانه 
إقب���������ال اآلبقين، ف���������ال يتركون بابا 
للخير إال طرقوه، وال مس���������لكا للبّر 
إال س���������لكوه، فاتخذوا في���������ه العمل 
الصال���������ح أتقن صناع���������ة، والتقوى 
أربح بضاع���������ة، وطّلقوا فيه طالقا 
بائنا معس���������كر التفريط واإلضاعة. 
فأكرمهم ربهم ب���������أن جعل لهم فيه 

كل خط���������وة إلى الخير زيادة، وكل 
تخّلي عن عادة سيئة ريادة، وكل 
لحظ���������ة ندم على ما فات س���������يادة، 
وأثبت له���������م كل ذلك في صفحات 

العبادة.
فن���������زع م���������ن طريقه���������م كل عائق، 
وأنزله���������م في���������ه كل من���������زل الئق، 
وموضع رائق، ويّس���������ر عليهم كل 
لى الجنة  عم���������ل لآلثام ماح���������ق، واإ
س���������ائق، ومن النار عاتق، وضمن 
ب���������ه رض���������اه لكل مح���������ب صادق. 
فالذنب فيه مغفور، والس���������عي فيه 
مش���������كور، وهو بالخيرات معمور، 
والوزر فيه مهجور، والشيطان فيه 

مدحور ومقهور.
ألن الصوم في الش���������ريعة: »ليس 
ص���������وم جماع���������ة عن الطع���������ام... 
نما الصوم ص���������وم الجوارح عن  واإ
اللس���������ان عن  اآلث���������ام... وصمت 
فضول الكالم... وغض العين عن 
النظر إلى الحرام.... وكف الكف 
عن أخ���������ذ الخطام... ومنع األقدام 

عن قبيح اإلقدام«.
فيا س���������عد من بنفحات هذا الشهر 
لى م���������واله قد تمّلق،  ق���������د تحقق، واإ
وفي حّبه قد تعّمق، ولس���������ّلم قربه 
قد تس���������ّلق، وبمناجاته ق���������د تأنق، 
تش���������ّوق، ولما يحب  قد  ولمالقاته 

ويرضى قد تخّلق.
ف���������كان في أوله م���������ن المرحومين، 
وفي أوس���������طه من المقبولين، وفي 
آخره م���������ن المعتوقين، ولليلة القدر 

القصيد

ميخائيل نعيمة

األمري عبد القادر اجلزائري

م���������ن القائمين، وف���������ي صبيحة ي���������وم العيد 
م���������ن الفائزين، وفيما بع���������ده من األيام على 
ل���������ى رمضان القادم  طاعته من الثابتين، واإ
م���������ن المس���������تعّدين، ولبلوغه م���������ن الداعين 

المخلصين.
فأن���������ت على مش���������ارف البداية، ف���������ي افتتاح 
مواس���������م الهداي���������ة، وتوفر أج���������واء الحماية 
والعناية والرعاي���������ة: حدد موقعك ومصيرك، 
واختر مكانك ورفيقك، وأجب بصراحة عن 

سؤالنا منذ االنطالق:
�� هل أنت من أه���������ل الغفلة والبعد وحرمان 
الوصول فنعزيك، أم من أهل التوبة والقرب 
وضم���������ان القبول فنهني���������ك ؟ »فقد جعل اهلل 
عز وجل ش���������هر رمضان مضم���������ارا لخلقه 
يس���������تبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق 
قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب 
م���������ن الالعب الضاحك في اليوم الذي يفوز 

فيه المحسنون، ويخسر فيه المبطلون«.
ياكم في مسك الختام، دعاء خير األنام  ولنا واإ
عليه الصالة والسالم: »اللهم إني أعوذ بك 
م���������ن زوال نعمتك، وتحّول عافيتك، وفجاءة 

نقمتك، وجميع سخطك«، رواه مسلم.

املقامـــــــــة الرمضانيـــــــة مقامــات
مجال زواري أمحد



لم تؤثِّر نشأته في أسرة كاثوليكية 
متش���������ددة في إح���������دى مدن والية 
كاليفورني���������ا األمريكي���������ة والتحاقه 
عليه  الدينية  الم���������دارس  بإحدى 
دينًيا، فقد بقي الصغير ميكائيل 
غير مقتنع بالمسيحية واليهودية 

كديانة.
وعندما بلغ الخامس���������ة والعشرين 
وعم���������ل بأحد مطاع���������م الوجبات 
امرأة  الس���������ريعة، الحظ وج���������ود 
ت���������ؤدي  أن  اعت���������ادت  مس���������لمة 
الصالة، ثم أخذ يس���������ألها ويسأل 
واب���������ن عمها  أخاه���������ا )محمود( 
)جاوي���������د( عن اإلس���������الم. وبعد 

ميكائي���������ل ضالته  أس���������بوعين وجد 
وأعلن إسالمه.

 وبع���������د اعتناق���������ه اإلس���������الم بثالثة 
أس���������ابيع تقريبا رأى ميكائيل – في 
منامه – الرس���������ول صلى اهلل عليه 
وس���������لم مبتس���������ما مرحبا ب���������ه ونذر 
الداعي���������ة األمريكي نفس���������ه وكل ما 
يملك إلرشاد الضالين والحيارى في 

بالد العم سام إلى اهلل.
يقول ميكائيل أن اإلسالم ينتشر هنا 
في الغرب بسرعة البرق الخاطف، 
أو كضياء الش���������مس ال���������ذي يغمر 
كل الكائنات ف���������ي ثوان معدودات، 
وال يس���������تطيع أحد وقف���������ه أو الحد 
من انتش���������اره. وحتى المش���������اكل أو 
المسلمون  يواجهها  التي  المصائب 

هن���������ا تنقلب بق���������درة وفضل اهلل عز 
وجل إلى خير عظيم. ويضيف:« 
أس���������أل اهلل تعالى أن يستعملني في 
إل���������ى آخر لحظة  المباركة  الدعوة 
من العمر، وأن يكون آخر كالمي 
لحظة خروج الروح من جس���������دي ال 
إله إال اهلل وحده ال شريك له محمد 

رسول اهلل«.

ملاذا أسلمــــــــــــــــــــــــوا
مكائيـــــــل عبد اهلل

وية
ت نب

يرا
حتذ

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص –رضي اهلل عنه-قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم: »إنَّ في الجنَِّة ُغرًفا 
ُت���������رَى ُظهورُه���������ا من بطوِنها وبطوُنها من ُظهورِها. فقاَم أعرابيٌّ فقاَل لمن هَي يا رس���������وَل اهلِل، فقاَل: لمن أطاَب 

ياَم وصلَّى باللَّيِل والنَّاُس نياٌم«. عاَم وأداَم الصِّ الكالَم وأطعَم الطَّ
]صحيح الترغيب[.

من فضائل األعمال ية
دع

 األ
ائع

 رو
من

وتكش���������ف اآلية عن حقيقة ما يريده 
اهلل للناس بمنهجه وطريقته، وحقيقة 
ما يريده بهم الذين يتبعون الشهوات، 
ويحيدون ع���������ن منهج اهلل � وكل من 
يحيد عن منهج اهلل إنما يتبع الشهوات 
� فلي���������س هنال���������ك إال منهج واحد هو 
الجد واالس���������تقامة وااللتزام، وكل ما 
عداه إن هو إال هوى يتبع، وش���������هوة 

تطاع، وانحراف وفسوق وضالل.
فماذا يريد اهلل بالناس، حين يبين لهم 
منهجه، ويش���������رع لهم سنته؟ إنه يريد 
أن يتوب عليه���������م. يريد أن يهديهم. 
يري���������د أن يجنبهم المزال���������ق. يريد أن 
يعينهم على التس���������امي في المرتقى 

الصاعد إلى القمة السامقة.

وماذا يريد الذين يتبعون الش���������هوات، 
ويزينون للناس مناب���������ع ومذاهب لم 
يأذن بها اهلل، ولم يش���������رعها لعباده؟ 
إنهم يري���������دون له���������م أن يميلوا ميال 
عظيما عن المنهج الراشد، والمرتقى 

الصاعد والطريق المستقيم.

َا{ َأْقَفالهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفَل 
*علمتن������ي الحي������اة: أن الصيام ليس مج���������رد العزوف 
نما في البعد عن  عن لذيذ الش���������راب وطيب الطع���������ام، واإ

المعاصي واآلثام.
* علمتن������ي الحياة: أن الناس ف���������ي الصيام بين العادة 
و العبادة، فمن وقف عند صيام األبدان، ال يس���������لم من 

الحرمان من الثواب والغفران.
* علمتن������ي الحي������اة: أن الصي���������ام مدرس���������ة لترويض 
اإلنس���������ان، على ما يرضي الرحمن، وكبح جماح النفس 

والشيطان.

* علمتن������ي الحي������اة: أن في 
المباحات،  ع���������ن  اإلمس���������اك 
المحرمات، ومن  تأهيال لترك 
لم يراع المقول والمأكول غدا 

من أصحاب الغلول.
* علمتني الحياة: أن كل العبادات أجرها معلوم، ويظل 
الصيام ثوابه مبهوم���������ا، ألنه مرتبط بالعالقات والخلوات 

ومدى االجتهاد في العبادات. 

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

َهواِت َأْن َتِميُلوا  قال تعالى:﴿ وَاهلُل ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الشَّ
َمْياًل َعِظيمًا﴾]سورة النساء:27[.

ذكـــر وثــــواب

ع���������ن أبي هريرة –رضي اهلل عنه- 
قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وس���������لم: »ربَّ صائٍم لي���������َس َله من 
صياِم���������ه إالَّ الجوُع وربَّ قائٍم ليَس 

هُر«. َله من قياِمه إالَّ السَّ
]صحيح ابن ماجه[.

يسأل عن حكم بلل ماء الوضوء 
يف نهار رمضان، وقد أكل مرياث 

إخوته وأخواته!!!

من طرائف الفضلء
من فتاوى رمضان

بوع
ألس

ة ا
كم

ح
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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:
1061

للجماعات  إّنه���������ا وحش���������ية 
ه���������ؤالء  م���������ن  المتطرف���������ة 
المس���������توطنين ومن يحميهم 
م���������ن الش���������رطة المدجج���������ة 
بالسالح، يستبيحون باحات 
المس���������جد األقصى المبارك 
في هذا الش���������هر الذي يتعبد 

فيه المسلمون. 
فكيف يزعم هؤالء الصهاينة 
أّنهم دول���������ة ديمقراطية وهم 
يعت���������دون على من يعبد اهلل 
في هذا المس���������جد الذي بناه 

المسلمون منذ قرون؟.
إّن هذا اعتداء فظيع وعمل 
ش���������نيع أن يهاَجم المصلون 
وُيعتدى  مس���������جدهم،  ف���������ي 
على حرم���������ات هذا الجامع 

المقدس.
فما هو موق���������ف األمريكان 
في مثل هذا العدوان؟ وهم 
س���������نة  كّل  التقارير  يكتبون 
عن حالة األديان في العالم؟ 
يؤيدون  بل  يسكتون  فكيف 

هذا التهديد واالعتداء.
إّن هؤالء الصهاينة يمنعون 
الذهاب  من  الفلس���������طينيين 
المس���������جد  في  الصالة  إلى 

ويضع���������ون  األقص���������ى، 
الحواج���������ز والموانع في كّل 
الطرق، ويحاصرون المدينة 
القديم���������ة، حصارا ش���������ديدا، 
فأين حرية األديان والعقائد 

وحرية العبادة؟
الغرب يتبجج بحرية التدين 
واالعتق���������اد والعبادة، وتغلق 
المس���������اجد وأماك���������ن العبادة 
في فرنس���������ا التي تزعم أّنها 
بلد الحري���������ة، تمنع الفتيات 
المس���������لمات م���������ن ارت���������داء 
الحج���������اب، كأّن���������ه س���������الح 
ن���������ووي يهدده���������ا� إّنه ضيق 
النظ���������رة والتطرف العلماني 
األعم���������ى فه���������و أش���������ّد من 
التطرف الديني؛ ألّن الدولة 
هي التي تص���������در القوانين 
وتمنع فلم���������اذا نجد جارتها 
المملكة المتحدة ال تس���������لك 
إّنه سلوك ال  المسلك؟  هذا 
معنى ل���������ه في النهاية، فهل 
يضّر الحجاب سكان فرنسا 
أي���������ن حرية  يضايقه���������م  أو 

اإلنسان في لباسه؟
إّنها دول���������ة تتدخل فيما هو 
شخصّي وهي حرية األفراد 
أّن  يب���������دوا  يرت���������دون،  فيما 
الحكمة ضاعت من عقول 
فكّل  الفرنسيين،  المشرعين 
تش���������ريع له ه���������دف فما هو 
ه���������دُف مثل هذا التش���������ريع 
وما يب���������رره في ميزان العقل 

والحرية؟

المس���������لمين منذ نش���������أة  إّن 
لليهود  يس���������محون  اإلسالم 
والّنصارى بحرية عباداتهم، 
ومعابده���������م، ب���������ل يحمونها 
ويدافع���������ون عنه���������ا في كّل 
بجانب  الكنائس  فتجد  بلد، 
المساجد؛ ألّن القرآن يدافع 
ُيعتدى  المعابد من أن  عن 
عليها أو تهدم يقول تعالى: 
ِدَيارِِهْم  ِمن  ُأْخِرُجوا  ﴿الَِّذيَن 
ِبَغْيِر َحقٍّ ِإالَّ َأن َيُقوُلوا رَبَُّنا 
اللَُّه َوَلواَْل َدْف���������ُع اللَِّه النَّاَس 
َبْعَضُه���������م ِبَبْع���������ٍض لَُّهدَِّمْت 
َوَصَلوَاٌت  َوِبَي���������ٌع  َصوَاِم���������ُع 
َوَمَس���������اِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْس���������ُم 
اللَِّه َكِثيرًا َوَلَينُصَرنَّ اللَُّه َمن 
َينُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز﴾ 

]سورة الحج، اآلية 40[.
ف���������أذن الق���������رآن للّن���������اس أن 
يدافعوا ع���������ن معابدهم قال 
ابن خويز منداد -من أئمة 
هذه  »تضمنت  المالكية-: 
اآلية المنع من هدم كنائس 
وبيوت  وِبَيِعهم  الّذمة،  أهل 
التسامح  هذا  انظر  نارهم« 
حتى بيوت الّنار المجوسية 

ال يعتدى عليها. 
ن كان اب���������ن عاش���������ور ال  واإ
الّنار؛  بي���������وت  على  يوافق 
ألّنها ال يذكر فيها اسم اهلل 
ج17  والتنوير  )التحري���������ر 
مؤسس���������ة  ط.  ص200 
بيروت-  العرب���������ي  التاريخ 
لبنان 1420ه�/ 2000(. 

فما هو موق���������ف األمريكان 
اليوم لو أن المسلمين منعوا 
في  الصلوات  م���������ن  اليهود 

بيعهم ومعابدهم؟
على  واعتدوا  وهاجموه���������ا، 

المصلين اليهود؟
إّنهم يش���������نون حربا ضروسًا 
على المس���������لمين واإلسالم، 
ويتهمون المسلمين بالوحشية 
والعدوان على عبادة الّناس 
وعلى حريتهم في العبادة. 

إّن المس���������لمين الفلسطينيين 
دينه���������م،  ع���������ن  يدافع���������ون 
ومساجدهم، وحق لهم ذلك، 
ديارهم  ع���������ن  يدافعون  كما 
الصهاينة  يهدمه���������ا  الت���������ي 
يومي���������ا، ويخرج���������ون أهلها 
منها، ويقتلعون أشجارهم من 
الزيتون وغيرها، بل يهدمون 
كما  ويحاصرونها  مدنه���������م 
فعلوا في غزة التي تحاصر 
إلى اليوم منذ سنين، والعالم 
صام���������ت يخش���������ى أن ينتقد 
الصهاينة  ه���������ؤالء  س���������لوك 
الذي���������ن يهاجم���������ون إي���������ران 
النووية، وهم  في طاقته���������م 
النووية  يمتلكون األس���������لحة 
فليح���������ذروا ف���������إن الصاروخ 
الذي انفجر ق���������رب ديمونة 
في النق���������ب يحتمل يوما ما 
أن يصيب المفاعل النووي 
اإلس���������رائيلي، إّنها دولة آيلة 
أنبياء  الزوال كما وعد  إلى 

بني اسرائيل أنفسهم. 

ما هذه الوحشية الصهيونية على املصلني يف املسجد األقصى؟
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أ د. عمار طاليب

القراءة حماولة   2-
اكتش���������فت حين محاولة القراءة، أنني أعيش لحظة -ربما 
يعيش���������ها غيري – أجه���������ل فيها تماما عالم ه���������ذا الكتاب، 
فيح���������دث عن���������دي انفصال حي���������ال اللغة الحامل���������ة لمدلول 
الكتاب، في ش���������كل اضطراب مسكون بالجهل بعوالم هذه 
اللغة المخصوصة، فتتحول قدراتي الذهنية والشعورية إلى 
حالة من الرهبة والسكون، تصيبني بالرغبة في االنسحاب، 
وعدم خوض التجربة، أنا الذي قرأت القرآن الكريم وحفظته 
صغيرًا؛ مكتوبًا على اللوح ومس���������موعًا من أش���������هر قرائه، 
فتع���������ود بي الذكرة إلى تلك اللحظ���������ة الزمانية، عندما كنت 
أملك الشجاعة الكافية في خوض تجربة االقتراب من هذا 
العال���������م، عالم الكتاب المقروء، لكنها -اس���������تدرك – تجربة 
مفصول���������ة مقطوعة ال تنتمي إلى عالم القراءة إاّل بانتمائها 
إل���������ى الهامش، هام���������ش الكتاب، فيعود اإلحس���������اس بجهل 
عالمه ينتابني من جديد، وأتساءل من -جديد - هل قرأت 
القرآن من قبل؟ هل أعرف جوهره ومدلوله ومقاصده؟ فأجد 
الجواب يتس���������رب إلى وعي الداخل���������ي، أّن عالقتي بالقرآن 
عالق���������ة بالهامش، أما المتن فما ي���������زال -عندي - محفوفا 
بالمخاطر التي دونها حرب مع الّنفس والفكر والذكر، وأنا 
أدرك أنني قاصر على خوضها، أو حتى محاولة الخوض 

فيها. 
م���������ا أحاول عرض���������ه من أحوالي مع الق���������رآن حين محاولة 
القراءة في شهر النزول، ليس فذلكة لغة، أوفلسفة مقصورة 
على جرد لأللفاظ والمفردات كما قد يتبادر إلى ذهن القارئ 
الكريم، لكنني -واهلل ش���������اهد على م���������ا أقول - أنقل بأمانة 
مطلقة ما أعيش���������ه خالل شهر رمضان مع القرآن الكريم، 
الذي أحاول أن أقرأه بحالة مختلفة عن تلك التي أقرؤه فيه 
خالل سائر الشهور، حيث يكون التعامل معه خاضعا إلى 
تقلي���������د ورثناه من تربية دينية، تغلب فيها المظاهر، وتغيب 
فيه���������ا البواطن، فتتحول تلك القراءة إلى مجرد روتين يومي 
خ���������ارج الزمان والمكان، تغيب فيه حت���������ى معاني العبودية 
الت���������ي ترفد ذلك الجهد المبذول من القراءة والترتيل لمعانيه 
السامقة، فتكون القراءة مشابهة ألّي قراءة في كتاب عادّي، 
العالقة معه ال تخرج عن س���������حب المعلومة التي احتواها 
وتنته���������ي بمجرد قراءة الخاتمة، أما قراءة القرآن في ش���������هر 
النزول، فه���������ي مختلفة عن أي قراءة في غيره، ألنّها قراءة 
تستحضر لحظة االنبالج األولى لخطاب صادر في حدود 
اللغ���������ة المعهودة في ذلك الزمان -لكنها لغة متعالية فوق/ 
تاريخية – أعجزت فصحاء العرب وشعراءهم من مبدعي 

األساليب وصناع األلفاظ والمفردات. 
اس���������تحضر كّل هذه المعاني -رغ���������م ضعفي وعدم قدرتي 
على التحكم الواس���������ع بهذه اللغة التي احتوت هذا الخطاب 
– لكنني –أيضا- استحضر معنى التلقي العقلي والروحي 
لهذا الّنص الخالد، استئناس���������ًا بنصيحة والد شاعر اإلسالم 
الكبير محمد اقبال: »بن���������ي اقرأ القرآن كأّنه أنزل عليك«، 
فأتكلَّ���������ف لحظة التفاعل مع الكلم���������ة واآلية واآليات، بحثًا 
عن س���������ياق عام يش���������ملها، فأجد كّل موضوع يحتاج إلى 
رابط يجعله في حاجة إل���������ى موضوع آخر، لتكتمل صورة 
الموض���������وع كام���������اًل، وهكذا كّلما اكتم���������ل موضوع، وظهر 
بيانه، ظهرت تفاصيل أخرى في ثنايا القراءة، توقف حدود 
البيان، ليس���������تجّد الّنظر من جديد بحثًا عن الس���������ياق العام 
حت���������ى ال تنقطع حبات سلس���������لة الموضوعات التي تغطي 
جسم الكتاب، فأستسلم لعجزي عن االنخراط التام في ثنايا 
قراءة المتن، فأعود للهامش مرتاًل ومجودًا بحثًا عن ثواب 
القراءة المخصوصة بمنطق التعبد والعبادة. وللحدث بقية

أ. عبد القادر قالتي
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سياحة على ضفاف القرآن2
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 2021 أبريل   21 االربعاء  يوم  توفي 
المعروف  الهندي  اإلسالمي  المفكر 
األستاذ وحيد الدين خان عن عمر ناهز 
أكتوبر1925    10 في  ولد  سنة.   96
في  درس  بالهند.  جره  أعظم  مدينة  في 
وعلوم  العربية  اللغة  اإلصالح  جامعة 
الدين، ثم توجه إلى تعلم اللغة اإلنجليزية 
قراءة  في  بعد  فيما  كثيرا  ساعدته  التي 
الفكر الغربي والتعمق في دراسته عرضا 

وتحليال ونقدا. 
اإلسالمية  الجماعة  إلى  مبكرا  انتسب 
المعروف  المفكر  أسسها  التي  بالهند 
وانتظم  المودودي.  األعلى  أبو  األستاذ 
في سلك لجنة التأليف التابعة لها وعمل 
عنها  انفصل  ثم  معدودة،  سنوات  فيها 
والتحق بالمجمع اإلسالمي العلمي التابع 
لندوة العلماء بلكناو ثم شغل رئيس تحرير 
 )1967( دلهي  في  األسبوعية  مجلتها 
المجلة  أغلقت  حتى  سنوات  سبع  لمدة 
أكتوبر  وفي  الهندية.  السلطات  قبل  من 
سنة 1976 أصدر مجلته  "الرسالة" التي 

مازالت تظهر إلى اليوم.
كما ألف األستاذ وحيد الدين خان أكثر 
من خمسين كتابًا بأحجام مختلفة، نذكر 
في  "الدين  يتحدى"،  "اإلسالم  منها: 
"تجديد  الدين"،  "حكمة  العلم"،  مواجهة 
الحديث"،  والعصر  "اإلسالم  الدين"، 
"اإلنسان  اإلسالمي"،  البعث  "قضية 
هذه  ترجمت  وقد  "اإلسالم".  القرآني"، 
كتبه  ومن  العربية،  اللغة  إلى  المؤلفات 

"محمد  نذكر:  له  تترجم  لم  التي  الهامة 
"اهلل  اإلسالم"،  "ظهور  الغلبة"،  رسول 
الكريم  القرآن  تفسيره  عن  فضال  أكبر"، 
المعنوَّن ب� "تذكير القرآن" إلى غير ذلك 
من المؤلفات، وآالف المقاالت المنشورة 

وغير المنشورة.
بوضوح  لتعكس  القيمة  الكتب  هذه  إن 
على  اطالعه  ومستوى  ذهنيته  اتساع 
الرد  على  الفائقة  ومقدرته  العصر  فكر 
المعاصر  للفكر  الغربية  المدارس  على 
في  نظيره  قّل  تحليلي  عملي  بأسلوب 

الفكر اإلسالمي المعاصر.
الدكتور  يتقدم  الجلل  المصاب  وبهذا 
العلماء  جمعية  رئيس  قسوم  الرزاق  عبد 
المكتب  وأعضاء  الجزائريين،  المسلمين 
البصائر،  جريدة  تحرير  وهيئة  الوطني 
وهيئة تحرير مجلة التبيان، ومجلة الشاب 
الفقيد،  لعائلة  التعازي  بأحر  المسلم، 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع 

رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. 
نا إليه راجعون. إنا هلل واإ

وفاة املفكر اهلندي وحيد الدين خان 
))َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي وَاْدُخِلي َجنَِّتي((.
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