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رمـــــــضــان! يا   .. وداعـــــــــا 
أ.د. عبد الـــرزاق قســــوم 

رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائرييـن

رة
ـيـ

بص
ى  

عل

رمضان، يا سيد الشهور، ويا مالئ النفس بالحبور ويا واهب المؤمن األجور، وكاسب األطفال كل السرور!
لقد آذنْت أيامك بالرحيل، لتكف لياليك عن التكبير والتهليل، فينجح في امتحانك القليل، ويؤوب آخرون بالخيبة، واإلحباط وضالل السبيل.

يا طب النفوس ودواءها، ويا بلس������م القلوب وش������فاءها، إنه ليعز علينا أن تغلق أبواب مصحتك ذات االختصاصات، فتعمنا –من جديد- أمراض 
الشهوات، ونغرق في مصائب الفتن، ومختلف اآلفات. 03

 مبناسبة حلول عيد  الفطر الـمبارك
 لعام 1442هـ / 2021م، 

 تتقدم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وأسرة 
البصائر للشعب اجلزائري املسلم وكافة أفراد األمة 

اإلسالمية بأمجل التهاني، راجني من اهلل العلي القدير 
أن جيعله عيدا سعيدا مباركا على مجيع املسلمني يف 
أحناء العامل كله، وأن يعيده على األمة اإلسالمية 

باخلري واألمن واالستقرار واالزدهار. 

يف ذكراهــــا التسعيــن .. مجعية العلماء تنظــم نـــدوة دوليـــة بنـــادي الرتقـــي

حتــــت شعار: أصالــــة وفاء  ثبات 
أحيت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني الذكرى التسعني لتأسيسها يف 5 ماي 1931 بنادي الرتقي الواقع يف ساحة الشهداء وذلك يوم األربعاء املاضي 5 ماي 2021 ابتداء من الساعة العاشرة 

صباحا. وقد أشرف على افتتاح هذا احلفل الكريم الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس مجعية العلماء الذي ألقى كلمة ترحيبية بهذه املناسبة وذّكر بأهمية هذه املبادرة العلمية والوقفة 
الدالة على الوفاء والثبات لألجيال املتعاقبة على هذه احلركة اإلصالحية. وحتدث بعده الدكتور أبو عبد اهلل غالم اهلل رئيس اجمللس اإلسالمي األعلى. وشارك عن ُبعد الدكتور على حميي الدين 
القره داغي األمني العام لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني من الدوحة، والدكتور يوسف مجعة سالمة وزير األوقاف والشؤون الدينية األسبق من القدس الشريف. وقد نّشط هذه اجللسة االفتتاحية 

باقتدار الشيخ كمال أبو سنة األمني العام للجمعية.
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عيـن البصائر
العدد:
1063

األحــد:  27 رمضان 04 شوال  1442، الـموافق لـ:  09 - 15ماي 2021 م

نظم قسم التاريخ بجامعة تلمسان بالتعاون مع مخبر 
الدراس���������ات الحضارية والفكرية ملتق���������ى وطنيا يوم 
الخميس 6 ماي 2021 حول "نشاط جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين في الغرب الجزائري -1931
1962"، وذلك بمناس���������بة الذكرى التسعين لتأسيس 
هذه الجمعية اإلصالحية. وشارك في أعماله أكثر 
من أربعين باحثا من مختلف الجامعات الجزائرية. 
وقدمت خالل���������ه محاضرات قيم���������ة تناولت جوانب 
متعددة من نش���������اط جمعية العلم���������اء الجزائريين في 
الغرب الجزائري في الفترة المدروس���������ة. ونذكر هنا 
على س���������بيل المثال ولي���������س الحصر عناوين بعض 

المحاضرات:
-نش���������اط الحركة اإلصالحية بمدينة غليزان 1933 

1956- للدكتورة بلقاسم ليلى من جامعة غليزان.
-نشاط الحركة اإلصالحية ضمن الحركة الوطنية 
بمنطقة تيارت بين 1935 و1954 للبروفيس���������ور 

محمد بليل من جامعة ابن خلدون بتيارت.
-النشاط اإلصالحي والوطني للشيخ محمد البشير 
اإلبراهيمي بالغرب الجزائري خالل الحرب العالمية 
الثاني���������ة 1939 1945. للبروفيس���������ور مصطف���������ى 

أوعامري من جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان.
-الدكتور أبو مدين الش���������افعي عالم النفس الجزائري 
المغمور للبروفيس���������ور مولود عويم���������ر من جامعة 

الجزائر2. 
-نش���������اط جمعي���������ة العلماء المس���������لمين ف���������ي الغرب 
الجزائري:"التعليم العربي الحر نموذجا للدكتور عبد 

الرحمن تونسي من جامعة خميس مليانة.
-الشيخ عبد الوهاب بن منصور-قراءة في جهوده 
اإلصالحية ومواقفه السياس���������ية بتلمس���������ان 1946 
1954-م للدكت���������ور عبد الرحم���������ان بن بوزيان من 

جامعة سكيكدة. 
-النش���������اط اإلصالحي للشيخ محمد السعيد الزاهري 
ف���������ي الغرب الجزائري خ���������الل مرحلة الثالثينات من 
القرن العش���������رين للدكتور موس���������ى تريعة من جامعة 

غرداية.

جامعة تلمسان تنظم ملتقى حول "نشاط 
 مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

 يف الغرب اجلزائري 1962-1931"

تم يوم الجمعة ما قبل الماضي 30 أفريل تنظيم ورش���������ة نوعية عن "المعارف المقدسية" 
في مركز الش���������هاب �سطيف ،أشرفت عليها شعبة جمعية العلماء وضمت نحو 13 والية 
من واليات الش���������رق الجزائري )جهوية(، وقد حضر الندوة األس���������تاذ حس���������ن خليفة منسق 
الش���������رق، ونشطها األس���������تاذ فاروق رايس ،وقدم خاللها اإلخوة في شعبة سطيف كل ما 
لديهم إلنجاح هذه الطبعة من ورش���������ات "المعارف المقدسية" التي ُيفترض أن تصل إلى 
كل الش���������عب الوالئية لجمعية العلماء، باعتبار الميراث العظيم والكبير الذي يحكم عالقة 

الجمعية والجزائر بفلسطين الحبيبة. 
وبعد ست ساعات تقريبا من العمل العلمي والمعرفي انتهت أشغال الورشة إلى التوصيات 

التالية والتي ُتعد خالصة التكوين في الورشة. 

متابعة: حسـن خليفة 

نظمت شعبة سطيف لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين احتفائية 
خاص���������ة ومميزة يوم���������ي الجمعة والس���������بت الماضيي���������ن)24 و25 
رمضان موافق ل�7و8 م���������اي 2021، جمعت بين التذكير والتفكير 
والمحاضرات والمداخالت والنقاش الجاد، وبعض الس���������مر النافع.. 
إلى جانب إفطار جماعي في جو إيماني رائق، زادته صالة المغرب 
جماعة وأيضا صالة التراويح.. فكان اليومان بذلك مما ال ُينس���������ى 
من الذكريات الجميلة في مسار حركة العمل الدعوي المبارك تحت 
ظالل خيمة جمعية العلماء المسلمين الجزائرية الواعدة بالكثير من 

الخير للمجتمع الجزائري. 
وقد أشرف وفد من قيادة جمعية العلماء على هذه االحتفائية الفكرية 
الدينية بمناس���������بة الذكريين ذكرى التأسيس ال�90 وذكرى مجازر ال�8 
ماي التي صنعها المس���������تدمر الفرنس���������ي في عدد من المدن:قالمة، 
س���������طيف، خراطة... وضم الوفد األساتذة: عبد الرزاق قسوم، محمد 
الهادي الحس���������ني، عمار طالبي، نورالدي���������ن رزيق، فاروق الصايم، 
مختاربوناب، كمال كانون، حس���������ن خليف���������ة  وجرت وقائع اليوم من 
االحتفائية الجميلة في مركز الش���������هاب، بحي بوس���������كين، سطيف، 
وتضمن���������ت مداخالت وكلمات توجيهية، قدمها كل من الدكتور عبد 
الرزاق قسوم والدكتور عمار طالبي والدكتور علي حليتيم، واألستاذ 
محمد الهادي الحسني، واألستاذ موسى ميلي، واألخ بشير تعربيت 
وس���������واهم من األفاضل الذين قدموا كلمات قصيرة، في جو احتفالي 
تميز أيضا بعرض فيديوهات لكلمات ككلمة الش���������يخ الدكتور علي 
الق���������رة داغي األمين العام التحاد علماء المس���������لمين الذي أثنى ثناء 

كبيرا على الجمعية وعلى الشعب الجزائري ...
ومن أجمل فقرات االحتفائية الخاصة بذكرى التأسيس ال�90 لجمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين في سطيف تلك الفقرة المتعلقة بتكريم 
الحافظي���������ن والحافظات للقرآن الكري���������م، وهم من مناطق مختلفة من 
والية س���������طيف، ومن أعمار مختلفة أيضا، ومن ش���������رائح مجتمعية 

مختلفة، ومن الجنسين..
الجام���������ع الكبير الذي جمع بينهم بينهم وبينهّن بعد توفيق اهلل تعالى 

يتمّثل في أمرين اثنين:
لإلش���������ارة فإن س���������طيف كوالية كبرى )60 بلدية( تعرُف إقباال مهما 
عل���������ى الق���������رآن الكريم، من خ���������الل المدارس والمحاض���������ن والنوادي 
القرآنية.. نس���������أل اهلل تعالى أن يوف���������ق القائمين والقائمات على هذا 
العمل الجليل.. تنش���������ئة األجيال على القرآن الكريم وحفظه والتخّلق 

بأخالقه. 
وحق���������ا إن المش���������اهد التي كان���������ت أمامنا في اصطف���������اف الحافظين 
)الصغار( والحافظات وفيهن الصغيرات والشابات يمأل القلب فرحا 

وفخرا بهذه الثمرات الطيبات.
ومما تجب اإلش���������ارة إليه هنا أن الش���������عبة البلدي���������ة للعلمة كان لها 

النصي���������ب الجيد في هذا الصنيع القرآني؛ حيث كان عدد الحافظات 
نحو 30، وتوزعت الشعب البلدية لعين لكبيرة، قصر األبطال، عين 

ولمان، وغيرها الباقي .بارك اهلل في الجميع. 
ومما لوحظ من بين تلك المشاهد اهتمام األستاذين عبد الرزاق قس�وم 
ومحمد الهادي الحس�����������ني بهؤالء المحَتَفى بهم وبهّن من الحافظين 
والحافظات؛ حيث جالس���������وهم وتحدثوا إليهم تش���������جيعا وتبريكا، وهذا 
الن���������وع من العناية يترك آثرا نفيس���������ا ورائعا في قلوب ونفوس األبناء 

والبنات، فهو تشجيع في محله. 
في اليوم الثاني من األش���������غال الخاصة بهذه االحتفائية التي جاءت 
في ش���������كل ملتقى مفتوح، جرت وقائع الفعالية في المتحف الوطني 
لآلثار)قريبا من الوالية و"البارك مول ")المعروف في س���������طيف( في 
مدّرجها الجميل النظيف، وقد انطلقت األش���������غال في حدود الساعة 
العاش���������رة صباحا، ونش���������ط الفعالية التي كانت في شكل ندوة فكرية 
�تاريخية ثقافية  األساتذة عبد الرزاق قسوم، محمد الهادي الحسني، 
عل���������ي حليتيم، عمار طالب���������ي، عبد القادر س���������ماري متحدثين عن 
الجمعي���������ة من زوايا مختلفة وبرؤية معاصرة، فيها تصويب، وتأريخ، 
ونقد، واستشراف... وقدمت الكثير من اآلراء المهمة في هذه الندوة 
الت���������ي لقيت في نهايتها نقاش���������ا طيبا من الحض���������ور، تركز معظمه 
حول اس���������تراتيجية جمعية العمل الدع���������وي واإلصالحي عند جمعية 
العلماء مستقبال، ودور الجمعية إزاء القضايا المختلفة وخاصة إزاء 
إش���������كال الش���������باب الذي لم يعد يجد الموجه والمرافق والمرش���������د، في 
ضوء التكالب اإلعالمي الرهيب عليه، وفي ضوء انتش���������ار "آفات" 
وسائط التكنولوجيات االتصالية الحديثة..وأيضا في ضوء الهجمات 
العنيفة من التيارات التغريبية واإللحادية، فضال عن اآلفات الخطيرة 

والسموم التي باتت تدخل بالقناطير إلى الوطن. 
للتذكير نظ���������م على هامش اللقاء الفك���������ري معرضان في بهو قاعة 

المحاضرات: 
- مع���������رض عن "ابن بادي���������س الرجل األمة" وه���������و يتكون من 14 
لوحة رائعة، وهو من إنتاج ش���������عبة قسنطينة، يمكن الحصول عليه 
واالستفادة منه في األنشطة المتنوعة لشعب الجمعية، وندعو اإلخوة 
في الش���������عب إلى طبعه واالستفادة منه في مناشطهم في المؤسسات 

التربوية والجامعات ومراكز التكوين المهني.
وهو متاح لمن يرغب في طبعه ،ترسله إليهم شعبة قسنطينة. 

- المع���������رض الثاني عرضت فيه وثائق وكتب ومطبوعات الجمعية 
المتنوعة. وفي نهاية هذه الندوة التي حضرها جمع طيب من المثقفين 
واألطباء واألساتذة وأعضاء الجمعية في عدد من الشعب البلدية تم 
تكريم عدد من المجاهدين والش���������هداء الذين كانوا في جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين وكانت لهم جهود طيبة وأعمال مفيدة في خدمة 
الدي���������ن والوطن، وجاء هذا التكريم ليؤدي له بعض حقهم في الوفاء 

واالستذكار، كماتم تكريم رؤساء شعبة سطيف السابقين. 

يومان مشهودان مبناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس اجلمعية

شعبـــــة سطيـف تصنع احلدث ...وحتتفي بذكرى التأسيس

ورشة "املعارف املقدسيــة "... لؤلؤة النشاط املناصر لفلسطني والقدس



وداعـــا .. يا رمــضــان!
للنفوس على  عهدناك المرّوض 
صيغة منتهى الفضائل، فتغس���������ل 
الج���������وارح والنف���������وس والقلوب، من 
ش���������تى الرذائل، وتصوغ لها، من 

القيم، كل البدائل.
س���������موت بنا ي���������ا رمضان – عن 
الحيواني���������ة البهيمي���������ة،  التي هي 
لصيقة بكل انسان، فحررت األذن 
من سماع اللغو والبهتان، وعلمت 
العي���������ن غض البص���������ر عن رؤية 
مفاتن الش���������يطان، ونظفت اللسان 
م���������ن اللغو والعنف وكل أس���������باب 

النزاع والشنآن.
أبعد الشفاء من كل ما كنا نعانيه 
من الش���������رور نعود بعدك، للسقوط 
ف���������ي ويالت البهيمية والوحش���������ية، 
وم���������ا ينتج عنهما م���������ن باليا ومن 

شرور؟
س���������تتجلى لياليك – يا رمضان- 
بصبح العي���������د، والعيد في جوهره، 
ج���������الل وجمال يتجل���������ى في اتحاد 
المس���������لمين على التهليل والتكبير، 
ليمتد بعد ذلك، إلى معاني الحب، 
والتضام���������ن،  والتس���������امح، بي���������ن 

الصغير والكبير.
ويأت���������ي، الص���������وم هذه الس���������نة، 
وأمتنا تخوض معركة من أشرس 
المع���������ارك،  هي معرك���������ة الوباء، 
الداء،  وشيوع  بانتش���������ار  محاطة 
الغ���������الء، وندرة الدين���������ار والدواء، 
وتغييب الموت بس���������بب الكورونا، 

لمختلف أنواع األحياء.
رحماك ربنا! لق���������د طفح الكيل،  
وفاض الس���������يل، وعم الويل، فمس 

الضر الرأس والذيل.
إننا – في هذا االبتالء- ال نملك 
إال أن نس���������تنجد بدروس الصوم، 
وم���������ا تعلمن���������اه من قي���������م الصبر 
لنتحرر  والغرم،  والحزم،  والثبات، 
م���������ن ألم المعان���������اة، ونتخلص من 
آثار الشهوات، ونتحصن بأخالق 
الصوم، لنهزم اليأس والقنوط وما 

يحيط بالذوات.
فهل نعي الدروس، فنخرج أقوى 
من المحن، ونتسلح بقيم اإليمان، 
لنقض���������ي على الفتن، ونتجلى بقوة 
االس���������تجابة،  الت���������ي تمكنن���������ا من 

القضاء على التحديات، ومصائب 
الزمن؟

يجب أن نعمل – في زمن الحراك 
والع���������راك على توحي���������د صفوفنا، 
والتحرر مما تسلل إلينا، إلضعاف 
وجودنا، والمس���������اس بوحدة شعبنا 
رايتنا  على  والتش���������ويش  وجنودنا، 

وبنودنا.
صحيح أن االمتحان عسير، وأن 
التحدي كبير، لكننا بالعزم والوثير، 
القدير،  والدعم  الغزي���������ر  واإليمان 

عل���������ى  لق���������ادرون 
تحقي���������ق المقص���������د 
وه���������زم  العس���������ير، 

العدو الشرّير.
فلئن كنا مطوقين 
بالفت���������ن من جميع 
في  وتقام  الحدود، 
طريقن���������ا مختل���������ف 
لنا  وُتكاد  السدود، 
أعداء  من  المكائد 
والكنود،  الجح���������ود 
فإننا نملك كل ألوان 
المقاومة والصمود،  
ننا لقادرون، على  واإ

بذل كل ما لدينا من جهود.
الجزائر، أن  كت���������ب عل���������ى  فقد 
يتكاثر أعداؤه���������ا، وأن يتضاعف 
ابتالؤه���������ا، ولكن الع���������الج هو أن 
يتكاتف أبناؤها، وأن يعلو لواؤها، 

فيتألأل نورها، وضياؤها.
إننا ونحن نخرج من مستش���������فى 
بجميع مزاياه وفضائله، ونس���������تقبل 
العيد بما يحمل من آماله وبشائره، 
لنت���������وق إلى أن تنعك���������س فضائل 
رادتنا، لنعيد  العيدين على نفوسنا واإ
بناء مجدن���������ا، وعزتنا، فننطلق في 
الحياة، فليس  رحلة جديدة نح���������و 
العيب أن نتعثر أو نس���������قط، ولكن 
العي���������ب كل العيب ه���������و أن نبقى 

ساقطين.
في���������ا بني وطن���������ي، ونحن نعيش 
المعاناة، ليكن الصوم محصنا لنا 
ضد كل أنواع الموبقات، وعاصما 
لنا من عدوانية قوى الشتات، فقد 
علمنا التاري���������خ، أن القوة ال تقاس 
في ساحة الزوال – بالعتاد المادي، 

ولكنها تقاس بقوة الحق اإلنساني. 
﴿َكم مِّن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيرًَة 
اِبرِيَن﴾  ِب���������ِإْذِن الّلِه وَالّلُه َم���������َع الصَّ

]سورة البقرة، اآلية 249[. 
إننا أقوياء بقوة اإليمان، وبحقنا 
الثابت في الحياة، وبعزمنا وحزمنا 
الملمات، مقابل قوى  في مواجهة 
الش���������ر الس���������ائرة على غير هدى، 

والموزعة طرائق قددا.
فمهما اش���������تدت الكروب، ومهما 
الخط���������وب  ادلهم���������ت 
فإن  الدروب،  وصعبت 
الصبح سيهزم الغروب، 
س���������يعيد  النص���������ر  ن  واإ
الحق المنهوب، ويحقق 
الهدف المطلوب، ويشد 

على القلوب.
موقنون،  أنن���������ا  على 
بأن المطلوب منا ليس 
وهو  بالدعاء،  االكتفاء 
أم���������ر مطل���������وب، ولكن 
الدعاء  يعزز  أن  يجب 
األس���������باب،  باتخ���������اذ 
كل  بتحصين  واإلعداد 
وحده  فذل���������ك  األبوب، 
بالمحافظة عل���������ى وحدة  الكفي���������ل 
التراث، ض���������د دعاة التفرقة والهدم 

والخراب.
إذ نودع رمض���������ان، بعيون  إننا 
دامعة، وقلوب خاش���������عة، نأمل أن 
يعود علينا رمضان وقد انقش���������عت 
أنواع الضباب من س���������ماء بالدنا، 
إلى  والفرح���������ة،  البس���������مة  وعادت 

أجوائنا ورحابنا.
فوداع���������ا، يا رمضان! يا س���������يد 
الشهور، فقد أحيينا لياليك، وتغذينا 
من مغانيك وش���������ددنا الرحال لقيام 
صلوات���������ك، بالعيش ف���������ي محراب 

قيمك ومعانيك.
ويا أيها العيد الذي يأتي متهاديا 
وحامال للبشرى متماديا، أقبل علينا 
بوج���������ه طلق المحي���������ا، لتمحو من 
محيطنا بقايا البؤس واألذية.. لقد 
سئمنا معاناة الوباء، ومللنا عواقب 
الغالء، ومس���������نا الض���������ر والبالء، 
فاللهم منك الدواء، ومنك الش���������فاء 

ومنا التضرع والدعاء.

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

رمضان، يا سيد الشهور، 
ويا مالئ النفس باحلبور 
ويا واهب املؤمن األجور، 

وكاسب األطفال كل 
السرور!

لقد آذنْت أيامك بالرحيل، 
لتكف لياليك عن التكبري 

والتهليل، فينجح يف 
امتحانك القليل، ويؤوب 

آخرون باخليبة، واإلحباط 
وضالل السبيل.

يا طب النفوس ودواءها، 
ويا بلسم القلوب وشفاءها، 

إنه ليعز علينا أن تغلق 
أبواب مصحتك ذات 

االختصاصات، فتعمنا 
أمراض  جديد-  –من 
الشهوات، ونغرق يف 

مصائب الفنت، وخمتلف 
اآلفات.

ويأتي، الصوم 
هذه السنة، وأمتنا 

ختوض معركة من أشرس 
املعارك،  هي معركة 

الوباء، حماطة بانتشار 
الداء،  وشيوع الغالء، 

وندرة الدينار والدواء، 
وتغييب املوت بسبب 

الكورونا، ملختلف أنواع 
األحياء.
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وف���������ّي البن باديس، وأعتق���������د أن جميع أنا 
الجزائريي���������ن المحبي���������ن لدينه���������م ولغتهم 
نما يبتعد عن هذا الوفاء  وبلدهم أوفياء ل���������ه، واإ
من ال يحب اإلسالم والعربية والوحدة الوطنية، 
مهم���������ا كانت ذرائعه ومس���������وغاته، والوفاء البن 
باديس يتجاوز الشخص – ومكانته عالية وقدره 
محفوظ – إلى ما يمثله من مش���������روع إصالحي 
أصيل وجهاد متواصل كبير في سبيل مشروع 

واضح القسمات.
في ذكرى تأس���������يس جمعية العلماء أعلن وفائي 

البن باديس ولشعاراته الخالدة:
- اإلسالم ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا.
لى العروبة ينتسب. - شعب الجزائر مسلم واإ

- أعيش لإلسالم والجزائر.
هذه الشعارات تجعلني أمّيز بين مشروع باديس 
ومشروع باريس الذي أبقى أناهضه ما حييت، 
وال أفه���������م وفاء أحد لجمعي���������ة العلماء وجهادها 

الثقافي والتربوي إال بهذا الشكل.
والوفاء للشيخ اإلمام ال يكون بإقامة صنم له – 
فهذا من األش���������ياء التي حاربها هو طول حياته 
لمخالفتها ألحكام الشريعة، إضافة إلى أنه من 
الناحية الجمالية تمثال غاية في السوء أضاف 

مسحة بشعة إلى قس���������نطينة وأساء إلى صورة 
الشيخ اإلمام رحمه اهلل - ولكن بإحياء مشروعه 
النهض���������وي المبني على هوي���������ة صلبة واضحة 
المعال���������م تنتظم أبناء الش���������عب جميعا وتعادي 
االستعمار بكل أشكاله، وخاصة تركته الثقافية 
فس���������ادها  التي ما زالت ترهقنا بتغريبها لحياتنا واإ

لكل جميل فينا، من اللغة إلى الذوق.
وفاؤن���������ا البن باديس ليس معنويا فحس���������ب بل 
هو تمس���������ك شديد بمش���������روعه ومبادئه وأخالقه 
وبرنامجه اإلصالحي الذي ينتظم الفرد واألسرة 
والمجتمع طوال، وينتظم اإلنسان وفكره وعواطفه 
وسلوكه عرضا، كما ينتظم كيان األمة ووجدانها 

عمقا، ويتمثل في:
- إحي���������اء معاني الرجولة، فقد وصف الش���������يخ 
البشير اإلبراهيمي رحمه اهلل زميله وسلفه على 
رأس الجمعية بأن���������ه كان فّنا في الرجولة، تلك 
القيمة الس���������امية التي يتميز بها الفحل فيستحق 
القوامة على الم���������رأة والرفعة في الدنيا والكفاءة 
لتس���������يير ش���������ؤون المجتمع، إضافة إلى مكارم 
األخ���������الق واألنفة والعزة لتصنع ش���������خصية فذة 
تصل���������ح للملمات، تب���������ادر وتبتكر وتصمد أمام 
الزوابع مهما كان���������ت هوجاء...وهكذا كان ابن 
باديس في مشواره اإلصالحي الذي انتظم حياته 
كلها، فإذا غابت الرجولة على المستوى الفردي 
غابت على المس���������توى االجتماعي وخال الجو 
للرويبضة، وليس من الوفاء للش���������يخ أن نترك 
كتاب ربنا وس���������نة نبينا وثوابت آبائنا و ُنس���������ِلم 

مقادنا طائعين مطأطئي الرؤوس للوافد الغربي 
واألقلية المنهزمة نفس���������يا و الممسوخة حضاريا 
التي تعبث بحياتنا ومقوماتنا وش���������خصيتنا، من 
البيت إلى سدة الحكم مرورا بالمدرسة واإلعالم، 
ونالحظ بكل أسف كيف ضاعت  الرجولة في 
كثي���������ر من األحيان وبقي���������ت الذكورة، فضاعت 
األنوثة بمعانيها الس���������امية فت���������اه المجتمع وكاد 

يضيع.
- إحالل اإليجابية محّل الس���������لبية في حياتنا: 
يج���������ب أن نطلق الس���������لبية، ال ينبغي أن نجعل 
كل حياتنا نق���������دا لألفراد والهيئ���������ات، ال نكتفي 
حصاء النقائص فهذا يحس���������نه  بتتبع العيوب واإ
نما تعلمنا م���������ن ديننا وابن باديس  كل أح���������د، واإ
أن نكون إيجابيين فاعلين، نصطف مع قضايا 
األم���������ة، ونعّبر بالق���������ول والعمل عن تمس���������كنا 
باإلسالم والعربية والوحدة الوطنية وعن رفضنا 
كل ما يم���������س انتماءنا ألن المب���������االة اليوم قد 
تك���������ون عواقبها وخيمة علين���������ا في ظل العولمة 
الدؤوب  الحضاريين  الخصوم  الطاغية ونشاط 
المتصاعد، وقمة اإليجابية ما كان عليه الشيخ 
رحمه اهلل من عطاء حتى كانت دروس���������ه بين 
المسجد والمدرسة تصل إلى خمسة عشر درسا 
في الي���������وم، ال يتقاضى عليه���������ا أي مقابل من 
أي جهة...هذه هي الفاعلية في أبهى صورها 
وأقصى درجاتها، تصلح أن تكون قدوة ألتباع 
ابن باديس وهم يقتفون أثره في إصالح النفس 

واألسرة والمجتمع.

- تجديد الوالء للهوية : كان هذا واجب الوقت 
زمن ابن باديس وهو واجب الوقت اليوم...كنا 
نرجو أن تتجمع الجهود من أجل معركة التنمية 
لكن االستقالل الناقص لم يترك لنا خيارا، ونحن 
ملزمون بخوض معرك���������ة الهوية ألن المخابر 
المعروف���������ة تطبخ للجزائر هوي���������ة جديدة تبعدها 
في نهاية الطاف ع���������ن دينها و لغتها ووحدتها 
الوطنية، وتحت غطاء التنوّع يراد طمس معالم 
ثنية ولغوية  ش���������خصيتنا وخلق أقليات ديني���������ة واإ
تكون مطية للعولم���������ة ولتدّخل القوى الخارجية 
ف���������ي يوم من االيام بذريعة حماية األقليات كما 
هو دأب الغرب االس���������تكباري، وقد تعلمنا من 
أدبيات جمعية العلماء ومن الواقع أنه ال يمكن 
خوض معركة التنمية واالزدهار االقتصادي إال 
انطالقا من هويتنا أي من ش���������خصيتنا المتميزة 
ولغتنا الحي���������ة، مع التفتح ال���������الزم على جميع 

اللغات والثقافات والفلسفات.
- االصطف���������اف م���������ع الجمعي���������ة ف���������ي عهدها 
الجدي���������د باالنخراط والتأييد والمس���������اعدة المادية 
والمعنوي���������ة، فهناك من يبذل المال، وهناك من 
ينخرط في العمل الترب���������وي والفكري بالتدريس 
لقاء المحاضرات، هن���������اك من يوزع جرائدها  واإ
ومجالته���������ا، وهناك من يقتنيها ويقرؤها، وهناك 
أشكال أخرى لخدمة الجمعية وأهدافها النبيلة.

هذا حتى نحافظ على مشروع باديس وال يلتقمنا 
مشروع باريس.

الوفاء البن باديس
عبد العزيز كحيل

يوم الس���������بت 8ماي 2021 الذكرى حلت 
السادس���������ة والسبعون لمجازر الثامن 
ماي 1945التي ت���������م االحتفال بها في الجزائر 
تحت شعار »الذاكرة تأبى النسيان«، و رغم أن 
مظاهر إحياء الذكرى  في هذا العام، كانت أقل 
بروزا على المس���������توى االحتفالي واالستعراضي 
من السنوات السابقة ،بسبب ما فرضته جائحة 
كورونا من الحد من تنظيم التظاهرات الرسمية 
والش���������عبية، إال أن احي���������اء الذكرى السادس���������ة 
والسبعين كانت أكثر فاعلية من الناحية الرمزية 
في ترس���������يخ هذه المحطة التاريخية في الذاكرة 
الوطنية ، فقد اتخذ رئيس الجمهورية السيد عبد 
المجيد تبون في الع���������ام الماضي قرارا باعتبار 
الثامن ماي من كّل س���������نة، يوًما وطنيا للذاكرة، 
طالق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ،  واإ
وه���������و القرار ال���������ذي يندرج في إط���������ار تحصين 
عادة االعتبار  تاريخ مقاومة الشعب الجزائري واإ

لتضحياته. 
جريم���������ة الثامن ماي 1945 ل���������م تكن معزولة 
أو متف���������ردة في س���������جل الهمجية الفرنس���������ية في 
الجزائ���������ر، بل كانت مخطط���������ة ومتعمدة، فغداة 
مظاه���������رة الثامن م���������اي 1945م أعطى حاكم 
فرنسا االستعمارية الجنرال شارل ديغول أوامره 
الصارمة لق���������وات االحتالل في الجزائر بالقول: 
”اس���������تعيدوا النظام“! فتص���������دت قوات االحتالل 
الفرنس���������ي للمتظاهرين العزل بني���������ران الدبابات 
والطائرات والمدافع والرشاشات، وجندت قواتها 
البرية والبحرية والجوية الرتكاب مذابح بش���������عة 
راح ضحيتها أزيد من 45 ألف شهيد، ولم يكتف 
المحتل الفرنس���������ي بالتقتي���������ل والترويع للمدنيين 
المتظاهرين، ولكنه ق���������ام أيضا بحل الحركات 
الوطنية واألح���������زاب السياس���������ية الجزائرية وزج 
بزعماء تلك الحركات في الس���������جون مع إعالن 
لقاء القبض  األحكام العرفية ف���������ي كافة البالد واإ

يداعهم المعتقالت  عل���������ى آالف المواطني���������ن، واإ
بحجة أنه���������م خارجون عن القانون وأصدار في 
حقهم أحكاما باإلعدام والس���������جن المؤبد والنفي 
خارج الوطن والحرمان م���������ن الحقوق المدنية. 
وللمفارق���������ة إن كل ه���������ذه األعم���������ال التي تفوق 
في وحش���������يتها الممارس���������ات النازية كانت بأمر 
مباش���������ر من بطل تحرير فرنسا الجنرال ديغول، 
حيث قامت الحكومة العامة الفرنس���������ية في 12 
ماي1945م باإلبالغ عن برقية أرسلها ديغول 
مؤكدا فيها: »رغبة فرنس���������ا المنتصرة في عدم 
الس���������ماح بالمساس بسيادة فرنس���������ا بالجزائر«، 

وطال���������ب  زعيم المقاوم���������ة الفرنس���������ية  باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لقمع كل السلوكات المعادية 
لفرنس���������ا والتي تقوم به���������ا أقلية من المحرضين � 
حس���������ب قوله � وبع���������د هذه المج���������زرة التاريخية 
للجزائريي���������ن المنتفضين س���������لميا ف���������ي 8 ماي 
1945م أبرق الحاكم العام الفرنسي في الجزائر 
لقائده الجن���������رال ديغول يقول ل���������ه: ”إن العرب 
خضعوا بعد إبادتهم”. وذكرت الكاتبة فرانسيس 
ديساني أن السفير األم�ريكي في القاهرة بانكن�ي 
ت���������وك أخبر رئيس الجامعة العربية عزام باش���������ا 
بأن هناك »45 ألف جزائري« قتلهم الفرنسيون 
في مظاهرات 8 م���������اي 1945م، مما أغضب 
الجنرال ديغول من ه���������ذا التصريح باعتبار ما 

قامت به فرنسا في الجزائر »قضية داخلية«.
الي���������وم، ورغم ص���������دور العديد من الش���������هادات 
واالعترافات من جنود وضباط فرنس���������يين كانوا 
شهودا على الجريمة أو مشاركين في الحدث، 

ومع توفر الوثائ���������ق الدامغة والحقائق التاريخية 
الس���������اطعة عن مس���������ؤولية الدولة الفرنسية عن 
ارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية بصورة مخططة 
وممنهجة ضد المدنيين الجزائريين، ورغم تغير 
الحكام في فرنسا فإن طبيعة االستهتار الرسمي 
الفرنس���������ي بح���������ق الجزائر ف���������ي الحصول على 
اعت���������راف واعتذار عن الجرائ���������م التاريخية التي 
ارتكبها االحتالل الفرنسي طوال 132سنة، لم 

تتغير.
مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلى قصر الرئاسة في فرنسا، ظهر بصيص 

أمل في إمكانية التوصل إلى معالجة منصفة 
لملف الذاكرة بين الجزائر وفرنس���������ا خصوصا 
بعدما صرح خالل زيارته للجزائر في ش���������هر 
فيف���������ري 2017 بصفته مترش���������حا النتخابات 
الرئاس���������ة الفرنسية بأن ما قامت به فرنسا في 
الجزائر ”هو ش���������كل من جرائم ضد اإلنسانية 
وأن االستعمار جزء من التاريخ الفرنسي، إنه 
جريمة، جريمة ضد اإلنس���������انية«، ولكن بعد 
س���������تة أش���������هر من انتخاب إيمانويل ماكرون 
رئيس���������ا لفرنس���������ا لحس كالمه ب���������ال خجل وال 
وجل، وص���������رح في نهاي���������ة نوفمبر 2017، 
في بوركينافاس���������و أن: »فرنسا اليوم ال تتحمل 

استعمار األمس«.
في العام الماضي )2020( اس���������تؤنفت جهود  
محاوالت غلق جراح الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، 
حيث كلف الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون 
والفرنسي إيمانويل ماكرون  كال من المؤرخين 

عب���������د المجيد ش���������يخي من الجزائ���������ر وبنجامين 
ستورا من فرنسا بإعداد تقارير لمعالجة قضايا 
الذاكرة. لكن يبدو أن الجانب الفرنس���������ي ما زال 
متمسكا  بتحويل ملف الذاكرة إلى مجرد مناورة 
رضاء بعض التوجهات  سياسية لكسب الوقت واإ
المتعصبة والمتطرفة في فرنسا وكسب األصوات 
االنتخابية  المتعاطفة معها، والتهرب من تحمل 
مس���������ؤولياته التاريخية والقانونية عن جرائم قرن 
وثل���������ث قرن من االس���������تعمار. كمثال على ذلك  
ما جاء في توصيات المؤرخ الفرنسي بنجامين 
س���������تورا الذي قام بتسليم تقريره للرئيس الفرنسي 
ف���������ي جانفي2021 الذي تضم���������ن22 توصية، 
ش���������ارات  كانت عب���������ارة عن خطوات صغيرة أواإ
رمزي���������ة ال ترقى إلى م���������ا كان منتظرا منه في 
الجان���������ب الجزائ���������ري، فتقرير بنجامين س���������تورا 
اعتبرته الحكومة الجزائرية على لس���������ان الناطق 
الرسمي باس���������مها عمار بلحيمر وزير االتصال 
أوضح وزير االتصال الناطق الرسمي للحكومة 
عمار بلحيمر بأن���������ه: »جاء دون التوقعات ولم 
يكن موضوعيا، إذ يساوي بين الضحية والجالد 

وينكر مجمل الحقائق التاريخية«.
فوق التعن���������ت واالنكار مازال هناك في الجانب 
الفرنسي من السياس���������يين واإلعالميين والكتاب 
م���������ن أصبح يطال���������ب الجزائريين بأن يش���������كروا 
فرنس���������ا على أنها اس���������تعمرتهم، ومن ذلك على 
سبيل المثال ما صدر في الشهر الماضي عن 
الكاتب الفرنس���������ي، غيوم بيغو، في قناة فرنسية 
ذات توجهات يميني���������ة متطرفة متخصصة في 
مهاجمة االس���������الم والمغتربي���������ن وترويج الفكر 
العنص���������ري عندما قال في مداخلته: »يجب أن 
نقول للجزائريين نحن الفرنسيون نفخر بأن روما 
استعمرتنا، يجب أن تفخروا أنتم أيها الجزائريون 

بأن فرنسا استعمرتكم«. 
وأمام هذا التبجح الفرنس���������ي بالجريمة والرفض  
المس���������تمر لالعتراف بجرائم االس���������تعمار، فقد 
آن األوان للس���������لطات الجزائرية أن تعيد ترتيب 
أولياتها الوطني���������ة والتاريخية مع فرنس���������ا التي 
مازال���������ت لم تنه حربها ضد الجزائر وذلك  برفع 
عادة  التجمي���������د عن قانون تجريم االس���������تعمار واإ
صداره في  طرح���������ه في البرلمان قصد إق���������راره واإ
ش���������كل قانون ملزم للدولة الجزائرية وشاهد على 

الحقيقة التاريخية.
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مضى من تاريخ تأس���������يس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين تسعون عاما، إاّل أّن 
اإلحاطة الكّلي���������ة بتفاصيل تاريخها المجيد 
لم تتّم إلى حّد الس���������اعة، فبعد آثارها هناك 
دور األرش���������يف التي لم تس���������تنطق كّلها، 
س���������واء داخل الجزائر أم خارجها، كما أّن 
هناك أرش���������يف عائالت أبن���������اء الجمعية، 
وطلبتها. فتلك اآلثار وغيرها شاهدة على 
نماذج القدوة والحكمة، التي يمكن أن تقوم 
عليها المواقف الحاسمة، درًأ للمفاسد وجلبا 

للمصالح.
فالشيخ عبد الحميد بن باديس إضافة إلى 
م���������ا حباه اهلل عّز جّل به من علٍم وتوفيٍق، 
بس���������َط علي���������ه رداًء من الحكم���������ة الجامعة 

لشتات الجزائريين آنذاك؛ فكان يشعر بثقل 
األمانة، وِحملها، ال س���������يما بعد أن نّصبه 
إجماع األّمة الجزائرية لرئاسة »خير جمعية 

أخرجت للّناس«، كما يقول »الحسني«.
لعّل أغلب الباحثين والدارسين مّر به مقال 

الشيخ عبد الحميد بن باديس الُمعنون ب�:
 »لمن أعي���������ش«، الذي افتتح���������ه بمقّدمة 
مختصرة؛ وّضح فيها عالقته بصفته داعية 
م���������ن دعاة التربية والتعلي���������م مع المدعّوين 
أنفس���������هم، ث���������م رأى من الواج���������ب عليه أن 
ُيبّين منهجه اإلصالحي؛ فطرح تس���������اؤال: 
لمن أعيش أنا؟ وأجاب: أعيش لإلس���������الم 
والجزائر؛ فش���������ّكل في ذهنية المخاَطب أّنه 
اب���������ن للوطن الجزائ���������ري، وأخ للجزائريين، 
وأٌب ألبناء الش���������عب الجزائري، في إطار 
التعاليم اإلسالمية الداعية إلى وحدة األّمة 
الجزائرية في نفس���������ها، أو في عالقتها مع 
غيرها م���������ن األمم، مهم���������ا اختلفت أنماط 

االنتم���������اء، ومهما تفرّقت س���������ُبل التفكير، 
مس���������تداّل بعّدة نص���������وص قرآنية منها قوله 
تعالى في اآلية 13 من س���������ورة الحجرات: 
)َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم ِمْن َذَكٍر وَُأنَثى 
َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم 
ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر(، وهذا 
هو بي���������ت القصيد من ه���������ذا التذكير بهذه 
الذكرى، فالّس���������بب الرئيسي الذي جعل من 
الشيخ عبد الحميد بن باديس يكتب المقال 
المذكور آنفا هو ك���������ون آماله كانت لبناء 
الجزائر أكب���������ر من الجزائر نفس���������ها؛ كما 
ورد في كتاب »قس���������نطينة مدينة الجسور 
المعّلقة«  لصاحبه الشيخ الّطيب عيالن، 
ثم يضيُف صاحب الكتاب بصفته – شاهد 
عيان- أّن الّش���������يخ عبد الحميد بن باديس 
كانت له:}محاضرة أسبوعية يلقيها كّل يوم 
أحد بمدرسة التربية والتعليم، -بقسنطينة- 
وكانت األحزاب السياسية تتنافس الستمالة 

الش���������يخ إليها..، وفي يوم من األّيام وبعد 
حلول وقت المحاضرة، ُمِنع شخٌص ينتمي 
إل���������ى حزب .. من الّدخ���������ول، والذي منعه 
ينتمي إلى حزب آخر، فنشبت معركة عنيفة 
بين الّرجلين تطاير لها غبار األرض، فلّما 
س���������مع ابن باديس، وفهم األسباب، كتب 

مقاله »لمن أعيش«{ .
ٍإي ورّب���������ي إّنه لحق مثلم���������ا أنكم تقرؤون 
وتكتب���������ون، فما أح���������وج الجزائ���������ر للحكمة 
الباديسية في الذكرى الّتسعين، وفي غيرها 
من أّي���������ام اهلل، وما أحوجها لَعالم يس���������تمّد 
الّرشاد، من جمع الشتات، وما أحوجها لَعالم 
يعي أّن عقبة نهضة »جزائر االستقالل« 
ال تتعّلق بكينونتها، بل بُسبل بعِث ثوابتها 
ِوفق تطّلعات ش���������عبها ف���������ي مصاف األمم 

القوية، وما ذلك على اهلل بعزيز.  

ailanelarbi28@gmail.com

احلكمُة الباديسية يف ذكراها الّتسعني 

اتصل بي يس���������ألني أريد أن أختم القرآن في رمضان 
.. ست ختمات...بم تنصحني..؟..

قلت له: ال ش���������ك أن لك بكل حرف حس���������نة.. تكفيك 
ختمة أجر..

هل أدلك على ما هو أفضل وأنفع لقلبك وروحك
 وواقع���������ك ... أن تعيش مع س���������ورة كس���������ورة هود أو 

اإلسراء أو الكهف.. تتدبرها وتذوب مع معانيها
وتعيش���������ها كأنها تتن���������زل اللحظة.. ذل���������ك ألن التدبر 
يحدث تأثيرا عجيبا ف���������ي القلب، والتأثير يتحول إلى 

أثر نوراني في حياتك.
وتأمل معي حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم:

»سبق درهم مائة ألف درهم...« ذلك ألن الدرهم فيه 
نية وصدق وفهم وعمق وذوق ومائة ألف درهم فيها 

غفلة وجهل وشكلية وعجب وأذى.
وبين صالة رجلين في الصف الواحد كما بين السماء 
واألرض..ألن أحدهم���������ا صالته فيه���������ا حرارة ويقظة 
وحضور وخشوع، وصالة اآلخر فيها سهو وشرود.. 
وألن الش���������كلية والرقمية في العب���������ادات تجعلنا نكررها 
دون أن تح���������دث أثرا في أخالقنا وتعاملنا وس���������لوكنا 
.. فقد نصوم عش���������رين رمضان ونخت���������م القرآن مائة 
م���������رة وأخالقنا هي ه���������ي.. الغيبة والنميمة والحس���������د 
والضغينة.. ألننا نصوم ش���������كليا ونختم رقميا.. بينما 
هناك من تغيره اآلية الواحدة وتصوغه صياغة جديدة 

فريدة.. وغيره قرأ ألف آية ولم تغير منه شيئا..
ف���������األول تالها بنية وتدبر وتمع���������ن وصدق.. والثاني 
تاله���������ا ال يعرف ما آمره���������ا وال زاجره���������ا ينثرها نثر 
الدق���������ل.. ال ننفي أن تالوة القرآن ولو على مس���������توى 
الت���������الوة الحرفية المجردة لها أجرها.. ولها نورها ولو 
بعد حين... لكن التالوة التدبرية التي شعارها التلقي 

للتنفيذ أنفع وأعمق وأصدق.
فلنجمع بينهما ونكتفي بختم���������ة واحدة لألجر ونتفرغ 
للتدبر ومعايش���������ة القرآن معايش���������ة مكابدة ولن تتذوق 
القرآن إال إذا عش���������نا األجواء المصاحبة لنزوله أول 

مرة.. أجواء المجاهدة
 والمرابطة والمصابرة وغبار الواقع وعوائق الطريق.

والنقطة العملية في العشر األواخر:
أن نعيش القرآن وكأنه يتنزل علينا اللحظة..

فنعيشه تالوة وتدبرا وتأثرا وأثرا..
ونركز على النوعية الفاعلة ال الشكلية الرقمية.

سبقت آية مائة ألف آية...
مداني حدييب

دعنا أوال نش���������ير إلى أن مقصودنا  بالعمل 
المؤسسي هنا أمرين إثنين:

للجمعي���������ة  تك���������ون  أن  وه���������و  األول   1-
مؤسس���������ات، تتمثل في: مؤسسات تربوية 
نموذجية، معاهدعلمية شرعية، مراكزعلمية 
وبحثية، كليات،مش���������افي الخ...وهذا واحد 
من األه���������داف التي ينبغي الس���������عُي إليها 
وتحقيقها في أفق 2031 في إطار الرؤية 
االستشرافية المس���������تقبلية،والتي تحتاج إلى 
عمل كبير، وجهود أكبر، وتنس���������يق أوفر 
وأوفى. وسيحقق اهلل تعالى األماني للعاملين 

المخلصين الصادقين بعونه وكرمه.
-2 الثاني مما ينبغي أن ُيفهم من »العمل 
المؤسس���������ي« أن تكون أعم���������ال الجمعية 
كلها، أو أكثرها على األقل ينتظم في نظام 
المؤسسة بمعاييرها، وضوابطها، وقوانينها، 
وش���������روطها، وأهمها العمل ب� »روح الفريق 

الواحد«.
إذ اليمك���������ن  أن يتحق���������ق األداء العال���������ي 
واإلنجاز األمثل، والّس���������يرُقدما في تحقيق 
األه���������داف إاّل بمنظور ونظام ونمط العمل 
المؤسسي التكاملي الذي يؤّدي فيه كل فرد 
أو مجموعة دورُه كامال غير منقوص، كما 
تؤدي فيه كل مجموعة، أو لجنة أو هيئة، 
دورها أيضا كامال وبجدية وتفان، وفي إطار 
التكامل م���������ع المجموعات واللجان األخرى 
ليص���������ّب كل ذلك في نه���������ر اإلنجاز الذي 
ُيحسب للجمعية. ولو أردنا أخذ مثال واقعي 
لقلنا: إنه يجب على لجان شعبة والئية ما 
)كمثال(: الدعوة واإلرشاد والفتوى، الثقافة 
حياء التراث، التربية، الش���������باب والطلبة،  واإ
المرأة واألس���������رة، التنظيم والمراقبة، المالية 
والوسائل..الخ كل هذه اللجان عندما تعمل 
ينبغي أن تعمل بتكامل وتنس���������يق وانسجام 
تهيء كل لجنة ما يجب عليها في س���������بيل 
تحقيق فعالية ما، أو تس���������طير تظاهرة ما، 

أو إنجاز مشروع ما، أخذا في االعتبار أن 
الجمعية مؤسسة تهدف إلى تحقيق أهداف 
دعوية إصالحية ...بتكامل الجهود يتحقق 
المطل���������وب والمرغوب وعل���������ى نحو جميل 
وسلس وقوّي، يعطي االنطباع بأن العمل 
� فعال � يس���������تند إلى قواعد العمل المؤسسي 
بش���������كل ما. وهذا أمر يجب أن نتقّوى فيه، 
في الجمعية؛ ألنه السبيل الوحيد )بعد النية 
في نيل رضوان اهلل تعالى واالحتساب(..

لمراكمة اإلنجازات ..
في إط���������ار هذا األفق المؤسس���������ي أحببُت 
اليوم الحديث عن مؤسس���������ة من مؤسسات 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أرجو 
أن تكون نموذجا يحتذى في عديد الواليات 
..وأعن���������ي هن���������ا مركز الش���������هاب للبحوث 
والدراس���������ات ...فماذا يمكن أن نقول عنه 

لم���������ن ال يعرف���������ه؟
مركز الش���������هاب للبحوث والدراسات مركز 
تابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
شعبة سطيف، تأسس عام 2012 برئاسة 
الدكت���������ور علي حليتيم، وبحضور ش���������يوخ 
الجمعي���������ة ومجموعة من الدع���������اة والعلماء 
واألفاض���������ل. وهو مؤسس���������ة علمية تربوية 
بحثية وفكرية ينش���������ط ف���������ي مجال البحوث 
والدراس���������ات ينظم الملتقي���������ات والمؤتمرات 
والندوات والورشات، سواء كانت دولية أو 

وطنية أو محلية.
انطلق المركز� بتوفيق من اهلل �  بخطوات 
ثابت���������ة في النش���������اط و اإلب���������داع والحركية 
العلمي���������ة الثقافية؛ حيث اس���������تطاع خالل 
الس���������نوات الماضية أن يضع لنفسه اسما 
ب���������ارزا ومكانة مرموقة في س���������ماء المراكز 

النشطة علميا وثقافيا.. وطنيا ودوليا.
أسهم المركز في تنظيم ندوات دولية شهدت 
نجاحا طيبا، م���������ن بينها ملتقى فكر محمد 
الغزالي )خمس طبعات(، وملتقى الحداثة 
الدولي، و مؤتمر القدس العالمي، والملتقى 

الدولي حول الواقع العربي.
كما  نظم ملتقيات وطنية: األسرة والتربية 
والتعلي���������م واإلع���������الم، والطبيب الرس���������الي 
..وغيره���������ا من الملتقي���������ات الوطنية، وذلك  

بشكل دوري تقريبا.
استطاع مركز الشهاب ان يؤسس لعدة نواد 
تابع���������ة له لعل من أهمها »المنبر الطبي« 
الذي يضم مجموعة من األطباء الناشطين 

ف���������ي العمل التوع���������وي والتضامني، وأيضا 
»ن���������ادي نزهة العقول األدب���������ي«، و»نادي 
البيئ���������ة«، و»نادي الس���������معي البصري«، 
ونادي اللغ���������ات الذي يقوم بتدريس اللغات 
الفرنس���������ية واإلنجليزية والتركية واالسبانية 
واأللمانية؛ حيث س���������جل في س���������نة واحدة 

1270 طالبا وطالبة تمدرسوا بالمركز. 
وهناك ايضا نواد خاصة باألسرة والتربية، 
والتطويرالذاتي، كما أن هناك أنشطة بحفظ 
القرآن بأحكام الترتيل، ودورات وورشات في 
األس���������رة وبناء الفرد الناجح، ومحو األمية، 

وأنشطة خاصة باألطفال والتالميذ.
يتوفرالمركز على مجلس علمي يضم نخبة 
من األس���������اتذة و الدكات���������رة واألكادييمين، 

يجتمع دوريا.
أيضا من بين نش���������اطات المرك���������ز الثابتة 
ما يتص���������ُل بالعمل المقدس���������ي خصوصا 
والفلس���������طيني عموما؛ حي���������ث نظم المركز 
ضمن لجن���������ة المعارف المقدس���������ية ثالث 
دفعات تكوينية للعمل المقدسي استفاد من 
هذا التكوي���������ن المكثف حوالي 100 طالب 

وطالبة، على مدار الس���������نوات األخيرة .
دارة ومجالس    يض���������م المرك���������ز هي���������اكل واإ
منظمة،  لكل قسم مس���������ؤولياته المحددة، 
وأفراده���������ا يعملون جميع���������ا بصفة تطوعية 

خيري���������ة ومجاني���������ة.
 فيم���������ا يخ���������ص مبنى المرك���������ز يتكون من 
القاعة الرئيس���������ية ومكتبة بها 7000عنوان 
وقاعة ثانية للورش���������ات والدورات كما يضم 
أيضا قاعة كبرى لتنظيم لقاءات واس���������عة، 
كم���������ا أن هناك مدرجا ب� 300 مقعد مجهز 
بكل المستلزمات. وال ننسى أن نشير إلى 
أن المرك���������ز طبع عددا م���������ن اإلصدارات 

يجدها الزائر في بهو القاعة الرئيسية.
أتصّور لو أن لن���������ا في كل جهة، حتى ال 
أقول في كل والية )وشعبة( مركزا كمركز 
الشهاب ...كيف س���������يكون عمل الجمعية 
ونتائجه...؟.  ثمراته  حينئذ،وكيف ستكون 
إن ارتقاءنا إلى مس���������توى العمل المؤسسي  
ه���������و الذي سيس���������مح )بع���������ون اهلل وتأييده( 
بانخراطنا في عمل دعوي حقيقي، تحكمه 
قواعد علم الدعوة إلى اهلل وتضبطه معايير 
العمل اإلصالحي التغييري الرصين الذي 
حّققه ابن باديس في حياته وتوارثه العلماء 

والدعاة من بعده. واهلل المستعان.

أهميـة العمل املؤسسي يف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 
مـركز الشــهاب للبحوث والدراسات أمنوذجا 

يكتبه: حسن خليفة 
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يف ذكراهــــا التسعيــن .. مجعية العلماء تنظــم نـــدوة دوليـــة بنـــادي الرتقـــي

حتــــت شعار: أصالــــة -وفاء- ثبات 
أحيت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني الذكرى التسعني لتأسيسها يف 5 ماي 1931 بنادي الرتقي الواقع يف ساحة الشهداء وذلك يوم األربعاء املاضي 5 ماي 2021 ابتداء من الساعة العاشرة 

صباحا. وقد أشرف على افتتاح هذا احلفل الكريم الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس مجعية العلماء الذي ألقى كلمة ترحيبية بهذه املناسبة وذّكر بأهمية هذه املبادرة العلمية والوقفة 
الدالة على الوفاء والثبات لألجيال املتعاقبة على هذه احلركة اإلصالحية. وحتدث بعده الدكتور أبو عبد اهلل غالم اهلل رئيس اجمللس اإلسالمي األعلى. وشارك عن ُبعد الدكتور على حميي الدين 
القره داغي األمني العام لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني من الدوحة، والدكتور يوسف مجعة سالمة وزير األوقاف والشؤون الدينية األسبق من القدس الشريف. وقد نّشط هذه اجللسة االفتتاحية 

باقتدار الشيخ كمال أبو سنة األمني العام للجمعية.

تغطية:  فاطمة طاهي

وانطلق������ت بعد ذل������ك أعمال الن������دوة التاريخية 
والفكرية التي ت������رأس أعمالها الدكتور مولود 
عويمر المكلف باإلعالم والثقافة، وشارك فيها 
مجموعة من العلماء والباحثين، وهم: األستاذ 
محمد الهادي الحس������ني، الدكتور ناصر الدين 
سعيدوني، األستاذ سعيد معّول والدكتور محمد 

األمين بلغيث. 
وبعد هذا النش������اط العلمي تم تكريم نخبة من 
العلم������اء الجزائريين من أمثال: البروفيس������ور 
سعيد شيبان، الشيخ محمد الصالح الصديق، 
الشيخ بلحاج شريفي، الشيخ سليمان بشنون، 
الدكتور ناصر حيدر مدير بنك السالم، والسيد 
أحم������د بن تونس، وذلك تقدي������را لجهودهم في 
نشر رسالة العلم والتربية وبناء الوطن وخدمة 

الدين االسالمي.
كما ُنظم بمناس������بة هذه الذكرى معرض للكتاب 
في خيمة كبيرة رفعت على مس������توى س������احة 
الشهداء القريبة من نادي الترقي بإشراف األخ 
عبد الكريم، وذلك للتعريف بإصدارات الجمعية 
وعرض الكتب والمجالت التي اهتمت بتاريخها 
وتراثها العلم������ي والفكري. كذلك أقام األخ عبد 
الملك حداد المس������ؤول عن موقع الشيخ ابن 
باديس معرضا للصور الفوتوغرافية التي وّثقت 
مسار وأعمال رائد االصالح في الجزائر وكذلك 

إنجازات جمعيته الخالدة. 

ttt
ــوم: الوحدة الوطنية.. املطلب  الدكتور عبد الرزاق قس

ــدد  جن ــذي  ال ــى  األمس
أنفسنا من أجله

عبد  الدكت���������ور  أك���������د 
أن  قس���������وم  ال���������رزاق 
الجمعية ال تزال قائمة 
الذي أسس���������ت  بدورها 
ألجل���������ه وعل���������ى جميع 
األصعدة عبر مختلف 
وذلك  الوطن،  واليات 
من خالل بناء وتشييد 

المؤسسات الثقافية والعلمية واإلغاثية والتوعوية 
خدم���������ة للوطن والمواط���������ن، مضيفا أن الجمعية 
صنع���������ت رجاال كافحوا من أج���������ل تخليص هذا 
الوطن من االس���������تعمار الغاش���������م قائ���������ال: "هذا 
الم���������كان –ن���������ادي الترقي- ه���������و المصنع الذي 
صنع اإلنس���������ان والمواطن الجدي���������د ليقوم بعملية 
اإلصالح الشامل الذي نادت به جمعية العلماء 
المسلمين.... واس���������تطاعت الجزائر أن تستعيد 
وحدتها وس���������يادتها". وفي نفس السياق، تحدث 

ع���������ن أهمية النهوض واإلصالح الذي قامت به 
الجمعية في الحقبة االس���������تعمارية تجاه ش���������عب 

يعاني أزمة "عقيدة وعقل وقلب".
هذا، وأش���������ار الدكتور عبد الرزاق قسوم إلى أن 
هيئته ال تزال تسعى وتسير "وفق المنهج التعددي 
الشمولي الذي يقود إلى الكفاح البطولي" والذي 
ورثته من س���������لفها الصال���������ح وقادتها المصلحين 

الرواد.
ويضي���������ف الدكت���������ور قس���������وم أن الوطن أصبح 
الي���������وم في أمس الحاجة إل���������ى المنهج "العلمائي 
اإلصالحي"، داعيا في نفس الوقت إلى "ضرورة 
توعية الناس واإصالح األخالق لضبط الصفوف 
والعودة الى الذات وتأصيل االنتماء" للمحافظة 
على الوح���������دة الوطنية قائال: "وهذا هو المطلب 

األسمى الذي نجدد أنفسنا من أجله".
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الدكتور أبو عبد اهلل غالم اهلل: مجعية العلماء جاءت 
ــالم  ــني حتت وعاء اإلس ــني اجلزائري ــدة ب ــق الوح لتحّق

والوطنية
ق���������ال الدكتور أبو عبد 
رئيس  اهلل  غ���������الم  اهلل 
المجل���������س اإلس���������المي 
األعل���������ى أن جمعي���������ة 
المس���������لمين  العلم���������اء 
لتجم���������ع  ج���������اءت 
الجزائريي���������ن ولتحّق���������ق 
وعاء  تح���������ت  وحدتهم 
والوطني���������ة:  اإلس���������الم 
"هم���������ا وجه���������ان بعملة 

واحدة فال يمكن أن نعتبر جزائريا ليس مس���������لما 
ومس���������لما ليس جزائريا". ويضيف الدكتور غالم 
اهلل أن تأس���������يس جمعية العلماء المس���������لمين في 
عام 1931م جاء ردا على االستعمار الفرنسي 
الذي تيقن تماما أن الجزائر فرنس���������ية، فإذا بهذه 
الجمعية ت���������رد عليهم من خالل تأسيس���������ها بأن 
"الجزائر ليست فرنس���������ا وال تريد أن تكون فرنسا 

وال تستطيع أن تكون فرنسا". 
كما تحدث رئيس المجلس اإلسالمي األعلى عن 
خطبة الجمعة التي ألقاها اإلمام محمد البش���������ير 
اإلبراهيمي في سنة 1962م في جامع كتشاوة، 
وقال فيها مخاطبا الجزائريين أن االس���������تعمار: " 
قد خرج من أرضكم ولكنه لم يخرج من مصالح 
أرضكم، ولم يخرج من ألس���������نتكم ولم يخرج من 
قلوب بعضكم..." وفي هذا السياق قال الدكتور 
غالم اهلل أن الثقافة الجزائرية لم تتحرر بعد من 
الهيمنة الفرنس���������ية، لذلك دعا العلماء الجزائريين 
إلى مواصلة الجهاد العلمي والكفاح الوطني من 

أجل مواجهة التغريب الذي يهدد ثقافتنا.
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ــو إىل  ــي: أدع ــره داغ ــن الق ــي الدي ــي حمي ــور عل الدكت
ــني جمتهدين وقادة  ــج علماء رباني ــتمرار يف ختري االس

ربانيني علماء
اس���������تهل الدكتور علي 
القره  الدي���������ن  محي���������ي 
داغ���������ي األمي���������ن العام 
لالتحاد العالمي لعلماء 
مداخلت���������ه  المس���������لمين 
ُبعد  عن  ألقاه���������ا  التي 
مباركة  "جمعية  قائال: 
أسسها عالمان جليالن 
كبي���������ران  ومجاه���������دان 
عظيم���������ان  ومفك���������ران 

اإلم���������ام عبد الحميد ابن باديس والش���������يخ محمد 
البش���������ير اإلبراهيمي". وتطرق أيضا إلى جهود 
جمعي���������ة العلم���������اء المس���������لمين إب���������ان االحتالل 
الفرنس���������ي الذي كان يس���������عى حثيثا إلى تمزيق 
األمة الجزائرية بعزلها عن هويتها اإلس���������المية 
لكن "الش���������عب الجزائري وقف ضد االستخراب 
الفرنسي الذي استهدف الجانب اللغوي والديني 
واالقتصادي واالجتماع���������ي والوقفي" بفضل ما 
بثته جمعية العلماء في قلوبهم وعقولهم من علم 

ووعي وغيرة على مقوماتهم الحضارية.
هذا، ودعا الدكتور القره داغي إلى االستمرار في 
تخريج "علم���������اء ربانيين مجتهدين وقادة ربانيين 
علماء"، يساعدون الشباب على تحقيق "مفهوم 
صالح النظام  االس���������تخالف الذي يقوم بالعلم واإ
التعليمي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي".

ttt

ــاء اجلزائريون  ــالمة: العلم ــة س ــف مجع ــور يوس الدكت
ــدس ويقفون  ــق ويدافعون عن الق ــون دائما باحل يصدح

جبانب الفلسطينيني 
تحدث الدكتور يوسف 
جمعة سالمة، خطيب 
األقص���������ى  مس���������جد 
الدينية  الشؤون  ووزير 
واألوقاف س���������ابقا، عن 
فطنة اإلمام عبد الحميد 
ابن بادي���������س لما كتب 
"الش���������هاب"  مجلة  في 
1938م عن  عام  في 

خط���������ر تهويد القدس. واعتب���������ر تلك الفكرة نظرة 
ثاقبة من المصلح الجزائري قبل عش���������ر سنوات 
من حدوث النكبة )1948م(، واستش���������رافا منه 
أن األرض الفلس���������طينية المقدسة ستتعرض إلى 
المخاط���������ر والتحدي���������ات واالعت���������داءات حتى ال 
يفصل المس���������لم بين هذه المساجد الثالثة. كما 
ثّمن الدكتور س���������المة مواقف العلماء الجزائريين 
الذين كانوا دائم���������ا "يصدحون بالحق ويدافعون 
عن المقدس���������ات ويقف���������ون بجان���������ب المظلومين 
في فلس���������طين الذي يتعرض أقص���������اه يوميا إلى 

اعتداءات االحتالل الصهيوني". 
ومن جهة أخرى، تحدث الدكتور يوسف جمعة 
سالمة عن مواقف الجزائر الراهنة تجاه القضية 
الفلسطينية مش���������يرا إلى الدور اإلغاثي لجمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين في فلسطين من 
خالل بناء مستش���������فى الجزائر ف���������ي قطاع غزة 
باإلضافة إلى إرسال القوافل العديدة التي حملت 

مختلف المساعدات إلى فلسطين. 
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األس��تاذ كم��ال أبو س��نة: إحياء ذكرى التأس��يس.. تأكي��د للوفاء وجتديد 
للعهد

قرأ الش���������يخ كمال أبو سنة األمين العام 
للجمعية عددا من القصائد الشعرية التي 
نظمها بعض شعراء الجمعية، مذكرا في 
كل مرة أن إحياء ذكرى تأسيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين جاء تأكيدا 
لمعاني الوفاء لنهج السلف الصالح من 
علماء الجزائر، وتجديدا للعهد من أجل 
مواصلة طريقهم والسير قدما نحو تحقيق 
والتربوية،  والعلمية  أهدافها اإلصالحية 

ومواصلة رسالتها الحضارية في خدمة العلم والدين والوطن.
ttt

الدكت��ور مول��ود عومير: مجعية العلم��اء اجلزائريني حلم مجي��ل راود ابن 
باديس واإلبراهيمي يف 1913، ومل يتحقق إال يف عام 1931

قال الدكتور مولود عويمر إن تأس���������يس 
جمعي���������ة العلماء المس���������لمين الجزائريين 
كان مجرد حلم جميل راود الشيخين ابن 
باديس واإلبراهيم���������ي في المدينة المنورة 
في عام 1913م لكنه لم يتحقق إال في 
05 ماي 1931م بمدينة الجزائر عندما 
أعلن عنها الش���������يخ أبو يعل���������ى الزواوي 
رئي���������س المؤتمر الذي ش���������ارك فيه أكثر 
من 100 عالم جزائري في نادي الترقي 

الواق���������ع »على ُبعد أمتار قليلة م���������ن التمثال الكبير لدوق أورليون 
-أحد قادة االحتالل الفرنس���������ي للجزائر«. كما جاء هذا التأسيس 
في لحظته الحاس���������مة وفي وقته المناسب ليفّند ما كانت تروّج له 
القوة االستعمارية المغرورة التي احتفلت منذ أقل من سنة بالذكرى 

المئوية لالحتالل الفرنسي للجزائر. 
ولقد كان���������ت مبادرة اليوم -كما قال الدكت���������ور عويمر- » تعبيرا 
صادق���������ا من األجيال الحاضرة على االخالص لقيم المؤسس���������ين 
ال���������رواد، والثبات على المبادئ التي ناضل���������وا من أجلها، والوفاء 
لمنهجهم اإلصالحي واالس���������تلهام من تجاربهم المختلفة«. ونادى 
في األخير إلى التفكير م���������ن اآلن في االحتفاء بالذكرى المئوية 

لتأسيسها في ماي 2031 بحول اهلل. 
ttt

األستاذ اهلادي احلسين: اإلمام ابن باديس دعا يف عام 1937 إىل تكوين 
جبهة وطنية موحدة ضد االحتالل 

الحسني  الهادي  محمد  األستاذ  استهل 
محاضرته التي ألقاها بعنوان: »لجمعية 
إلى  باإلشارة  التقوى«،  على  أسست 
قاوم  الذي  الجزائري  الشعب  كفاح 
أرض  احتالله  منذ  االستعمارية  القوة 
كفاحه  لكن  1830م  سنة  في  الجزائر 
لم يحقق األهداف المرسومة، وفشل في 
في  االستعماري  التوسع  حركة  إيقاف 
البالد، ولم يتمكن من تحرير المناطق 
المحتلة بسبب تشتت حركات المقاومة 

الشعبية.
الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  أن  الحسني  األستاذ  قال 
جاءت في ظرف مناسب لتعيد ترتيب صف رجال العلم واإلصالح 
القوة  واحد  وبصوت  مًعا  لمواجهة  جهودهم  وتوّحد  الجزائر  في 
االستعمارية. ورغم ذلك كانت سلطة االحتالل تصر على عنادها 
لذلك دعا  المعّوقات.  وجبروتها وتعرقل مسيرة االصالح بشتى 
سنة  في  »الشهاب«  مجلته  في  باديس  بن  الحميد  عبد  اإلمام 
1937م إلى تكوين جبهة وطنية موحدة ضد االحتالل. مضيفا 
في هذا السياق أن هذا المشروع لم يتحقق إال في عام 1955 

السياسية  التيارات  كل  مع  رمضان  عبان  الشهيد  تواصل  لما 
واالجتماعية الكبرى في الجزائر وأقنعها على العمل الموّحد تحت 

لواء جبهة التحرير الوطني. 
ttt

كبريا  مبلغا  قدم  التبسي  العربي  الشيخ  بلغيث:  األمني  حممد  الدكتور 
تضامنا مع ضحايا قرية الشريعة بإقليم التبسة

ألقى الدكتور محمد األمين بلغيث أستاذ 
محاضرة   ،1 الجزائر  بجامعة  التاريخ 
جمعية  في  اإلغاثي  »الجانب  بعنوان: 
خالل  من  نموذجا  العلماء-الشريعة 
جريدة البصائر«. وقد أشار إلى العمل 
الجواري »اإلغاثي« الذي مارسته جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين منذ تأسيسها 
سواء في القطر الجزائري أو في الخارج 
ولعل أبرز مثال على ذلك ما قدمته من 

إعانة لفلسطين والفلسطينيين.
التي  الفيضانات  عن  بلغيت  الدكتور  تحدث  السياق  هذا  وفي 
والتي  1948م  سنة  في  التبسة  بمنطقة  الشريعة  بلدة  أصابت 
كانت نكبة على أهلها حيث فاق عدد الضحايا والمفقودين 90 
العلماء  جمعية  أن  بلغيث  الدكتور  وقال  سكانها.  من  بالمائة 
مدرسة  مع  وبالتنسيق  التبسي  العربي  الشيخ  بقيادة  المسلمين 
الحياة ومع مؤسسة البلدية إلى جانب أعيان منطقة التبسة قدموا 

مساعدات جبارة من أجل إسعاف أهل المنطقة المنكوبة.
ttt

الثوري  النضال  حول  فرنسية  وشهادات  اعرتافات  معوَّل:  سعيد  األستاذ 
جلمعية العلماء 

قدم األستاذ سعيد معوَّل اإلطار السامي 
األسبق بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
من  العلماء  "جمعية  بعنوان:  محاضرة 
مداخلته  استهل  الثورة".  وثائق  خالل 
بتقديم شهادة طالب سابق في معهد عبد 
الحميد بن باديس بقسنطينة، الذي روى 
اإلبراهيمي  البشير  محمد  الشيخ  أن  له 
يصفقون  كانوا  الذين  الطلبة  خاطب 
منكم  أريد  "ال  لهم:  قائال  لمحاضرته 
معكم  وأنا  منكم  أريده  ما  لكن  تصفيقا 

لنصبح حطبا يحترق لُيشعل الثورة على فرنسا". 
كما قدم األستاذ سعيد معّول بعض الوثائق الفرنسية التي كشفت 
تنمية  في  ورجاالتها  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  دور 
الشعوذة  من  وتحريره  االسالمي  الدين  بإحياء  الوطني  الوعي 
ونشر التعليم العربي الحر، وكذلك مشاركاتهم المختلفة والمتعددة 
التي  اآلراء  بعض  أيضا  المحاضر  وفند  التحريرية.  الثورة  في 
حّملت مؤتمر الصومام أطروحات معادية للعربية واإلسالم، وهي 
ال أساس لها من الصحة كما بّين ذلك األستاذ معّول وهو يقتبس 

أدلة ساطعة من وثيقة الصومام نفسها. 
ttt

الدكتور ناصر الدين سعيدوني: دور اجلمعية مستقبال يكمن يف استكمال 
االستقالل الثقايف للجزائر 

اعتبر المؤرخ المعروف الدكتور ناصر 
جمعية  مستقبل  بأن  سعيدوني،  الدين 
من  أكبر  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
الماضي  في  كانت  حيث  ماضيها، 
أما  الجزائرية.  األمة  لنهضة  منطلقا 
المستقبل الذي ينتظرها فهو يكمن في 
للجزائر،  الثقافي  االستقالل  استكمال 
عداد جيل جديد واع بمقوماته  وايجاد واإ

وأصالته ومتفتح على عصره.
الواقع  أن  سعيدوني  الدكتور  ويضيف 

منذ االستقالل أثبت بأن الجزائر في أمس الحاجة إلى جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين التي هي أساس البناء االجتماعي 
وحسبه فإنها تمثل "المنطلق لتطوير الجزائر واكتسابها الحصانة 
الحضارية وبذلك يمكن أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه الثورة 
الجزائرية وهو االستقالل الحضاري والثقافي والفكري للجزائر". 

انطالق  بأن  سعيدوني،  الدين  ناصر  الدكتور  واعتبر  هذا، 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كان أساسا من بناء وطني 
الجزائري،  الشعب  نهضة  أجل  من  وذلك  النشء  لتربية  أصيل 
وحسبه أن هذا ما يجعلها تختلف عن األحزاب السياسية التي 
بدأت بالسياسة للحصول على االستقالل. وقد لخص ذلك في 
قوله: "جمعية العلماء بدأت البناء من األساس بينما المنظمات 
األخرى بدأت البناء بالسقف والفرق بينهما كبير". ويضيف بأن 
الجمعية ساهمت في مد األصالة والشرعية التاريخية لبناء األمة 

الجزائرية.
ttt

الدكتور عمار الطاليب: مجعية العلماء الشجرة الثابتة اليت تواصل دائما 
دعوتها ورسالتها الدينية والعلمية والوطنية.
العلماء  جمعية  رئيس  نائب  أشار 
عمار  الدكتور  الجزائريين،  المسلمين 
ألشغال  الختامية  كلمته  في  الطالبي 
الجمعية  تلك  إلى دور  اليوم االحتفالي 
في إرشاد األمة اإلسالمية بعدما أدرك 
اإلسالم  نهضة  أن  المخلصون  رجالها 
ال تكون إال بشق طريق جديد. مضيفا 
أن الفكر الذي زرعه اإلمام ابن باديس 
وأصحابه في الدعوة واإلرشاد واإلصالح 
منذ عشرينيات القرن العشرين قد أثمر 

فيما بعد وأّثر على تطّور الحركة الوطنية وقيام الثورة التحريرية. 
الثابتة  الشجرة  بمثابة  كانت  المسلمين  العلماء  أن جمعية  وقال 
والوطنية  والعلمية  الدينية  ورسالتها  دعوتها  دائما  تواصل  التي 

بخطوات ثابتة.
وبعد قراءة الدعاء والتقاط الصور التذكارية الفردية والجماعية، 
أمل  العامرة على آخرها على  الكبيرة  القاعة  الحاضرون  غادر 
التي  األخرى  والفكرية  والتاريخية  العلمية  النشاطات  في  اللقاء 

تنظمها جمعية العلماء في نادي الترقي الخالد.
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العولم���������ة يبدو  أّن  جلي���������ًا، 
تتجسد  كما  االقتصادية 
واقعي���������ًا ليس���������ت س���������وى مرحلة من 
مراح���������ل تطور الرأس���������مالية، أو هي 
الشكل المتقدم لرسملة العالم، حيث 
يسود نمط العولمة بواسطة السوق، 
وضم���������ن هذا الس���������ياق ف���������إن هدف 
العولم���������ة االقتصادية ه���������و تحويل 
العال���������م إلى عالم يهت���������م باالقتصاد 
أكثر م���������ن اهتمامه بأي أمر حياتي 
آخ���������ر بما في ذل���������ك األخالق والقيم 
اإلنس���������انية الت���������ي هي ف���������ي تراجع 
تدريج���������ي تاركة المج���������ال للعالقات 
السلعية والربحية النفعية، وأصبحت 
ال تولي أي اهتمام بالموارد البشرية 
التي ال تس���������تجيب لتلك المبادئ، إذ 
تتركها في عال���������م الضياع، فإذا ما 
الشغل،  خصصنا حديثنا عن عالم 
ف���������إن لقائل أن يق���������ول إن من أثمن 
مكاس���������ب العولمة هو التقدم التقني، 
وال يختلف اثنان حول هذه الحقيقة، 
لك���������ن تبعاتها وأثارها الس���������لبية هي 
أيضا حقيقة، ف���������إذا كان هذا التقدم 
يس���������مح بزيادة إنت���������اج الخيرات فإنه 
بالمقابل ال يس���������مح بخلق مناصب 
الش���������غل، بل قد يتسبب في القضاء 
عل���������ى بعضها وذلك اس���������تجابة لما 
يتطلبه التق���������دم التكنولوجي الهائل، 
ونتيجة للق���������وة المتعاظمة لالقتصاد 
المعولم الذي يرتكز على االحتكار 
التكنولوجي والمالي والمعلوماتي من 
طرف أقلية... فإن القوة التفاوضية 
للعم���������ال وممثليه���������م انكمش���������ت إلى 
حدوده���������ا الدنيا، ونالح���������ظ في هذا 
االتجاه االس���������تراتجية الت���������ي تبنتها 
الحركة النقابية مع الحركة الجمعوية 
وباألخص الحركة النسوية باعتبارها 
االجتماعية  الح���������ركات  أب���������رز  من 
إنطالقا من تسعينات القرن الماضي 
كنتيج���������ة حتمية لضع���������ف القدرات 
التفاوضية للحركة النقابية بعد تفكك 
العمل والعادة تش���������كله من  س���������وق 
جدي���������د مرتكزا على عنصر الكفاءة، 
واضمحالل وتالش���������ي المؤسس���������ات 
العمومي���������ة التي كان���������ت تمثل مهد 
الحركة النقابي���������ة خاصة بعد تراجع 
أسعار المحروقات التي كانت تمثل 
العصا الس���������حرية الت���������ي كانت تلجا 
إليه���������ا البلدان المنتجة للنفط لس���������د 
االقتصادي،  النش���������اط  في  الثغرات 
من ه���������ذا المنطلق أصبحت العولمة 
العدو الل���������دود للعمال، حيث أصبح 
التكنولوجيا على حساب  اكتس���������اب 
العم���������ال، وأصبحت هن���������اك عالقة 
عكس���������ية بين األتمت���������ة واآللية من 
جهة، وبين العمالة من جهة أخرى، 
في ه���������ذا اإلطار نستش���������هد بالمثل 
 when a ma االنجليزي الش���������هير

Chinese moves in a wor-
ker moves out  بمعن���������ى عندما 
تدخ���������ل اآلل���������ة يغ���������ادر العامل، في 
هذا اإلطار م���������ا يمكن أن نالحظه 
أن أصحاب المؤسس���������ات الكبرى ال 
يأبهون بالجانب اإلنس���������اني بقدر ما 
يهتمون باألرباح فقوة العمل بالنسبة 
إليهم تمثل سلعة تباع وتشترى وواقعة 
تحت هيمنة قانون العرض والطلب، 
ويتمظه���������ر ذل���������ك من خ���������الل إقدام 
بعض المؤسس���������ات على االستغناء 
على جزء من العمال في إطار تبني 
أغلقت  فقد  االنكماش،  اس���������تراتجية 
على سبيل المثال ال الحصر شركة 
جن���������رال موترز في الواليات المتحدة 
21 معماًل وس���������ّرحت أكثر من ألفي 
عامل وألف إطار، كما ألغت شركة  
ibm 20 أل���������ف منصب عمل كما 
ألغت الصناع���������ة الحربية األمريكية 
بعد انته���������اء الحرب الب���������اردة أكثر 
من نصف مليون منصب ش���������غل، 
وحت���������ى تتمكن ش���������ركة االتصاالت 
األلمانية من اإلبق���������اء على قدراتها 
بأّنه يتوجب  الخبراء  التنافسية يقدر 
عليها تس���������ريح أكثر من 100 ألف 
عامل ونفس الشيء بالنسبة لشركة 
االتصاالت البريطانية التي يتوجب 
عليها حس���������ب المختصين تس���������ريح 
أكث���������ر من 113 أل���������ف عامل، كما 
بلغت نسب البطالة في فرنسا حوالي 
%12,3 وهي نس���������بة لم تبلغها من 
قبل، من خالل هذا العرض يتضح 
جليًا أن أع���������داد العمال المطرودين 
متش���������ابهة  الضائعة  العمل  وفرص 
في االتحاد األوروبي وأمريكا، حيث 
قامت العديد من المؤسس���������ات بغلق 
أبوابها وتسريح عمالها، أما ما تعلق 
ببقية البل���������دان فحدث والحرج. وهذا 
يؤدي إلى انضمام فئات جديدة من 
العمال إلى عال���������م البطالة ومن ثّم 
يؤدي ذلك إلى اتس���������اع رقعة الفقر 
والحرمان، وما يثير االنتباه أن إحالة 
عامل على البطالة يعني الزج بعائلة 
متكونة من خمس أفراد في المعدل 
إلى مس���������تنقع الفقر والحرمان. وهذه 
الظواهر يمكن تفسيرها بنظرية قطع 
الدومينو بحيث أن اتساع ما يسمى 
بأممية رأس المال أدى إلى اتس���������اع 
رقعة الفقر الذي أصاب الكثير من 
الفئات المتوسطة والدنيا وهذا ما يفتح 
الباب على مصراعيه النتشار الكثير 
من األم���������راض االجتماعية انطالقًا 
من االنحراف إلى الجريمة والمتاجرة 
في المخذرات. كم���������ا يؤكد الحبيب 
الجنحاني أنه في ظّل ظروف مثل 
هذه زادت تجارة الرقيق والمتمثلة في 
زيادة النازحي���������ن إلى البلدان الغربية 
بط���������رق غير مش���������روعة، ونس���������مع 
بصورة تكاد تك���������ون يومية أن عدد 
كبير من الش���������باب في مقتبل العمر 
ابتلعتهم أم���������واج البحار والمحيطات 
أو يلفظون أنفاسهم في قوارب الموت 
فيتم اكتشافهم جثثًا هامدة في براميل 
مغلقة مرمية مع الس���������لع أو مجمدة 
في ثالجات ضخمة... والش���������واطئ 

الجنوبية ألمريكا مثلها مثل الضفة 
الش���������مالية للمتوسط أو بحر الشمال 

شاهد على ذلك .
إن ه���������ذه الظواهر واس���������تفحالها هي 
نتيجة حتمية النتشار ظاهرة البطالة 
والفق���������ر بين فئ���������ات عريضة، وهي 
نتاج السياس���������ات المتبعة من طرف 
الدول والمؤسسات الضخمة، والتي 
تفرضه���������ا ظاهرة العولم���������ة، بحيث 
المس���������يطر  هو  االقتصاد  أصب���������ح 
على مختلف مفاصل الحياة بالرغم 
من وج���������ود مقاومة ش���������ديدة ولكنها 
الزالت غير كافية، بحيث أصبحت 
الش���������ركات المتعددة الجنسيات تهدد 
اقتص���������ادات العديد م���������ن الدول في 
العالم فعلى سبيل المثال ال الحصر 
يفوق رقم معام���������الت جنرال موترز 
الدخ���������ل الوطني الخ���������ام للدنمارك، 
ويفوق رقم معام���������الت فورد الدخل 
الوطني لدولة جن���������وب افريقيا، كما 
يفوق رقم معام���������الت تويوتا الدخل 
الوطن���������ي للنرويج، هذا ما يجعلنا ال 
نستغرب أن يتحول قادة الدول إلى 
خدم في بالط أممي���������ة رأس المال، 
ولن���������ا أن نعلم أنه من بين أكثر من 
100 اقتصاد ق���������وي في العالم نجد 
أن���������ه أكثر من 50 اقتصاد ال ينتمي 
ّنما لش���������ركات متعددة  إل���������ى دول واإ
الجنسيات، في ظّل هذه المعطيات 
نالحظ بروز أصولي���������ة جديدة هي 
أصولية السوق، واالقتصاد المعولم 
س���������اهم في بروز حركات اجتماعية 
متطرفة وسياس���������ية، يتم اس���������تغاللها 
في الكثير م���������ن األحيان من طرف 
متطرفي���������ن سياس���������يين أو دينيي���������ن، 
والش���������واهد التاريخي���������ة والواقعية في 
بعض ال���������دول األوروبية خير دليل 
على ذلك حيث نالحظ تنامي اليمين 
المتطرف في شكل حركات النازيين 
الجدد في ألمانيا والواليات المتحدة، 
أو تحت مظلة أحزاب سياسية تتوزع 

عبر انحاء أوروبا. 
فمن زيغانوف في روسيا ولوبان في 
فرنسا إلى هايدر في النمسا وامبيريتو 
بوسي في إيطاليا أو وينستون بيترز 

في نيوزيلندا وغيره���������م كثي���������رون .
ونالحظ بروز الحركات االجتماعية 
المعولم  لالقتص���������اد  حتمية  كنتيجة 
الذي أدى إلى انتشار البطالة والفقر 
وتراجع دور الحركات النقابية واهم 
هذه الحركات نجد الحركات المتطرفة 
سياس���������يا ودينيا كما أشرنا إلى ذلك 
سابقا ونمو الحركة النسوية ودخولها 
ف���������ي تحالف مع الحركة النقابية هذا 
ما أدى إلى تراج���������ع دور المنظومة 
القيمية فنس���������جل انهيار قيم األسرة، 
انتشار الجريمة وتضخم السجون. 

نحضر اآلن إلى ما يس���������مى عولمة 
الحركات االجتماعية فقد استطاعت 
ه���������ذه األخي���������رة إع���������ادة لم ش���������ملها 
واستطاعت أن تقف في وجه العديد 
من المؤسسات المالية الكبرى على 

غرار المنظمة العالمية للتجارة. 
*دكتور في سوسيولوجيا العمل . 
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القدر، حيث تحمل سورة من سوره  بليلة  الكريم  القرآن  احتفى 
اسمها )سورة الَقدر(، وفي تلك السورة نقرأ تعظيًما لشأنها، حيث 
تتجاوز في خيرتها بحساب الزمن )األلف شهر(، وُحقَّ لها أن 
تكون كذلك ألنَّها الليلة التي شهدت نزول القرآن الكريم: »ِإنَّا 
َأْنزَْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر ؛ َوَما َأْدرَاَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر؛ َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر 
ِمْن َأْلِف َشْهٍر«، فهي ليلة إحياء الذكرى السنوّية لحادث عظيم 
المالئكة يقوده جبريل )الروح األمين( في  وقع، وينزل موكب 

ايقاع خاشع )َتنزَّل المالئَكُة والروح فيها(...
وهي ليلة )مباركة( ألنه برحمة من اهلل نزلت )كلماته( من جديد 
على البشر، ليهديهم إليه ويذكرهم بعهدهم الذي أخذه عليهم في 
ْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذرِّيََّتُهْم وََأْشَهَدُهْم  األزل »وَاِإ
َيْوَم  َتُقوُلوا  َأن  َشِهْدَنا   َبَلٰى  َقاُلوا  ِبرَبُِّكْم   َأَلْسُت  َأنُفِسِهْم  َعَلٰى 
َذا َغاِفِليَن« )األعراف/172(، تلك نفحة  اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن هَٰ
من نفحات اهلل الرحمن الرحيم بعباده، ولطفه ببني آدم أن ينزل 
ويقطع  بعهدهم  ويذكرهم  مسيرتهم،  يسدد  ما  عاله  من  عليهم 

حبل غفلتهم...
المكان  وبركة  )الليلة(  الزمان  بركة  اهلل  من  كبيرة  بركة  إنها 
َباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمنِذرِيَن »  )الحرم المكي(: » ِإنَّا َأنزَْلَناُه ِفي َلْيَلٍة مُّ
)الدخان/3(، وهذا هو الشعور المطلوب من المسلم وهو يدخل 
القدر  ليلة  القرآن(، ويستحضر  شهر رمضان )الذي أنزل فيه 
)إنا أنزلناه في ليلة القدر(، فاألمر ال يتعلق بالمؤمنين األفراد 
وحسب، إنها مناسبة روحّية عظيمة، يجب أن تقدرها األمة حق 
قدرها، فإذا كانت المالئكة )تتنّزل( في موكب كريم، فيجب على 
الحمد  آيات  خالقهم  منهم  ويرى  مواكبهم،  يكثفوا  أن  المؤمنين 

والشكر...
ذا كان صوم البطن عن المفطرات يذكرنا بحاجات أجسامنا  واإ
المادية، فإن شهر رمضان وليلة القدر فيها تذكرنا بتلك المائدة 
العامرة التي تشبع جوعة الروح وتطفئ عطش الروح، إنها مائدة 
القرآن، ويجب أن نستحضر تلك الصور كلها ونحن نودع هذه 

المناسبة السنوية، مناسبة إحياء ذكرى نزول القرآن الكريم...
أبينا  عثرة  أقالت  التي  )الكلمات(  بتلك  تذكير  هي  القدر  ليلة 
آدم وهو يتلقاها من ربه، فتاب عليه وسدد مسيرته، وهي ذات 
الرسالة التي نزلت على المصطفين من األنبياء والرسل عبر 
تاريخ البشرية الطويل، كلما )نسوا( وحدثت الغفلة جاء التذكير 
رحمة اهلل ببني آدم، والقرآن هو الرسالة الخاتمة من السماء، 
وتكفل اهلل بحفظه نصا وكّلف  أمة المسلمين بحفظه منهاًجا 

في حياتهم...
تلك هي أجواء رمضان الذي يغادرنا في هذه الدورة، وتلك هي 
أجواء ليلة القدر التي شهدت بداية نزول الكلمات على البشر، 
وتلك رحمة أخرى من اهلل ولطف بعباده أن يذكرنا في كل عام 
الخالق  اهلل  فهو  كتابه،  وقدسّية  بحرمة  ويذكرنا  علينا،  بنعمته 
ويمدهم  عباده  عثرات  برحمته  يقيل  الجبار،  العزيز  المهيمن 
َن اللَِّه  بمصباح يهتدوا به في ظلمات المجاهيل » َقْد َجاَءُكم مِّ
اَلِم  ِبيٌن؛ َيْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتََّبَع ِرْضوَاَنُه ُسُبَل السَّ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُّ
ِصرَاٍط  ِإَلٰى  َوَيْهِديِهْم  ِبِإْذِنِه  النُّوِر  ِإَلى  ُلَماِت  الظُّ َن  مِّ َوُيْخِرُجُهم 

ْسَتِقيٍم« )المائدة/16(... مُّ
لقد تبّلد شعور كثير من المسلمين، وطال عليهم األمد فقست 
معاني  يستشعرون  يجعلهم  الذي  الذوق  حاسة  وفقدوا  قلوبهم، 
ذكرى نزول القرآن، وذكرى تلك الليلة المباركة التي شهدت انقاذ 
النار، فجاءت كلمات اهلل  البشرية وهي تقف على شفا جرف 

لتصوب مسيرتها وتهدي سيرها...
والبشرية اليوم وقد ملكت من امكانات المادة، وسخرت كثيرا من 
قوات الكون، لهي أشد ظمأ وعطًشا لقطرات الوحي الندي الذي 
يشبع األرواح الظمئة ويضبط ايقاع سير هذا االندفاع المحموم 

نحو الماديات، حيث يفقد المعنى وتغيب الوجهة...
إن ليلة القدر...الليلة المباركة...تعود ذكراها كل سنة مادامت 
الدنيا قائمة، وهي قطعة كريمة مباركة على محور الزمن، فيها 
تجلت إحدى مظاهر كرم اهلل وحنانه ورعايته لهذا المخلوق، فهو 
األمة  مباشرة  تكليما، يخاطب هذه  الذي كلم موسى  سبحانه 
عبر كلمات القرآن الكريم )ومن أحسن من اهلل قياًل(، ذلك هو 
الشعور والهيبة والوقار الذي يجب أن تحمله النفوس والضمائر 
وهي تستعد لمغادرة ذكرى نزول الوحي، آملين من اهلل أن نشهد 
ذكريات أخرى نحييها شاكرين له أنعمه علينا، وأكبر نعمة هي 

هذه الكلمات...

ليلة مباركـــــة...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

العمل والبطالـــة واحلــــركات االجتماعيــــة 
يف ظّل االقتصاد املعولـــم
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اهلل تب���������ارك وتعالى في كتابه يقول 
َلْيَلِة  َأْنزَْلَن���������اُه ِفي  الكريم: }ِإنَّا 
اْلَقْدِر*َوَما َأْدرَاَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر*َلْيَلُة اْلَقْدِر 
َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر*َتَنزَُّل اْلَمالِئَكُة وَالرُّوُح 
ِفيَه���������ا ِبِإْذِن رَبِِّهْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر*َس���������الٌم ِهَي 

َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر{.
لقد شرَّف اهلل س���������بحانه وتعالى ليلة القدر 
بنزول القرآن الكريم فيها، وجعل لها سورة 
كاملة  ُسمِّيت باس���������مها، كما جعلها خيرًا 
من ألف ش���������هر، حيث ظهر ذلك جليًّا من 

خالل السورة السابقة. 
من المعلوم أّن القرآن الكريم نزل في ليلة 
مباركة كريمة هي ليلة القدر، التي َتَميََّزْت 
بهذي���������ن الوصفين اللذين لم تحَظ بهما ليلة 
غيرها من ليالي العام كلِّه، وهما ليلة القدر 
كما جاء في سورة القدر، والليلة المباركة 
كما جاء في قوله س���������بحانه وتعالى: }ِإنَّا 

َباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمنِذرِيَن{. َأنزَْلَناُه ِفي َلْيَلٍة مُّ
رمضان... شهر القرآن

لقد نزل القرآن الكريم في ش���������هر رمضان 
المبارك، قبل أن ُيْفَرَض فيه الصيام،  فهو 
ش���������هر القرآن قبل أن يكون شهر الصيام، 
كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: }َشْهُر 
َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقرْآُن ُهًدى لِّلنَّاِس 

َن اْلُهَدى وَاْلُفْرَقاِن{.  َوَبيَِّناٍت مِّ
م���������ن الجدير بالذكر أّن كل ش���������يء يرتبط 
بالق���������رآن الكريم ُيصبح عظيم���������ًا، فقد نزل 
س���������ّيدنا جبريل – عليه الس���������الم- بالقرآن 
الكري���������م فأصبح س���������ّيدنا جبري���������ل أفضل 
المالئكة، ونزل القرآن الكريم على س���������ّيدنا 
محمد – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم- فأصبح 
سّيدنا محمد – صّلى اهلل عليه وسّلم- َسيَِّد 
الخلق، وجاء القرآن الكريم إلى أمة محمد 
– صّلى اهلل عليه وس���������ّلم-  فأصبحت أمة 
محم���������د – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم- خير 
أمة، ونزل القرآن الكريم في شهر رمضان 
فأصبح خير الشهور، ونزل القرآن الكريم 
في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي وخيرًا 

من ألف شهر. 
ِإنَّ القرآن الكريم إذا نزل في قلب اإلنسان 
أصبح خير الناس؛ ألّن النبّي – صّلى اهلل 
عليه وسّلم– قال: )َخْيُرُكْم َمن َتَعلََّم الُقرْآَن 
ذا نزل القرآن الكريم في حياتنا  وَعلََّمُه(، واإ
وفي يومنا يكون ذلك اليوم أفضل األيام. 
كم هو جميل أن نتحدث عن القرآن الكريم 
في كّل وقت ، ولك���������ّن أجملها أن نتذاكر 
القرآن الكريم في شهر القرآن، هذا الشهر 
المبارك الذي زاده الرحمن تش���������ريفًا بنزول 

القرآن الكريم فيه.
ليلـة القـدر خرٌي من ألف شهر

م���������ا فضل ليلة القدر؟ : ليلة القدر تحدثت 
عنها سورة بأكملها ُس���������مِّيت باسمها، كما 

تحدث عنها 

الرس���������ول –صّلى اهلل عليه وسّلم - فقال: 
»َمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر ِإيَماًنا وَاْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه 

َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه«.  
هل ليلة الق���������در باقية أم رُفع���������ت؟:  إنَّها 
باقي���������ة، لقوله – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم–: 
)َتَح���������رَّْوا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِفي اْلِوْتِر ِمْن اْلَعْش���������ِر 
اأَلوَاِخِر ِمْن َرَمَضاَن(، وال فائدة في تحرِّي 

ما هو مرفوع.
م���������ا وقت ليلة القدر؟: لق���������د أخفى اهلل ليلة 
القدر لحّث المؤمني���������ن على االجتهاد في 
حيائها بالعب���������ادة والطاعة، وقد  طلبه���������ا واإ
اختلف العلماء في وق���������ت تحديدها حيث 
وردت عدة أحاديث في ذلك،  منها: قوله 
– صّلى اهلل عليه وس���������ّلم-: »َتَحرَّْوا َلْيَلَة 
اْلَقْدِر ِفي اْلِوْتِر ِمْن اْلَعْش���������ِر اأَلوَاِخِر ِمْن 
َرَمَض���������اَن«،  وأرجى وقت ُتلتمس فيه ليلة 
القدر هي ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان لألحاديث الواردة، ومنها: قوله – 
صّلى اهلل عليه وسّلم-: »َمْن َكاَن ُمَتَحرَِّيَها 
َفْلَيَتَحرََّها ِفي َلْيَلِة َسْبٍع َوِعْشرِيَن«، وكذلك ما 
ُروي عن ُأبّي بن كعب- رضي اهلل عنه-  
أن���������ه قال: »وَاللَِّه الَِّذي ال ِإَلَه ِإال ُهَو، ِإنََّها 
َلِفي َرَمَضاَن - َيْحِلُف َما َيْسَتْثِني-، َووَاللَِّه 

ِإنِّي أَلْعَلُم َأيُّ َلْيَلٍة ِهَي، 
ِهَي اللَّْيَلُة الَِّتي َأَمرََنا ِبَها 
اللَُّه  -َصلَّى  اللَِّه  َرُسوُل 
ِبِقَياِمَها،  َوَس���������لََّم-  َعَلْيِه 
ِهَي َلْيَلُة َصِبيَحِة َس���������ْبٍع 
وََأَمارَُتَه���������ا  َوِعْش���������رِيَن، 
ِفي  ���������ْمُس  الشَّ َتْطُلَع  َأْن 
َصِبيَح���������ِة َيْوِمَها َبْيَضاَء 
ال ُش���������َعاَع َلَه���������ا«،  كما 
ذلك من عدد  اس���������تنبط 
كلمات الس���������ورة،  فقال: 
أحرف  تسعة  القدر  ليلة 
وقد ُأعيدت في الس���������ورة 
ثالث مرات فذلك س���������بع 
أخَذ  ما  وهذا  وعشرون، 

به األكثرون.
إذا هيأ اهلل لي ليلة القدر 
فماذا أقول؟: إذا َهيَّأ اهلل 

سبحانه وتعالى للمسلم ليلة القدر فعليه أن 
َيتَّبَع ما أرش���������دنا إليه رسولنا – صّلى اهلل 
عليه وسّلم -، كما ُرِوي عن  أم المؤمنين 
عائشة – رضي اهلل عنها – قالت: قلُت: 
يا رس���������وَل اللَِّه! َأرََأْيَت إْن َعِلْمُت أّي َليلٍة 
َليلُة الَقدِر،  ما أقوُل فيها؟ قاَل- صّلى اهلل 
عليه وسّلم-: قولي: »اللَّهمَّ إنََّك عفوٌّ َكريٌم 

ُتحبُّ الَعْفَو َفاْعُف َعنِّي«.
زكاة الفطر

من المعل���������وم أن زكاة الفطر ُفرضْت في 
الس���������نة الثانية من الهجرة في رمضان قبل 
العيد بيومين، كما جاء في الحديث الشريف 
عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما- قال: 
»َفرَض رس���������وُل اهلِل - َصلَّى اللَّ���������ُه َعَلْيِه 
اِئِم ِمَن اللَّْغِو  َوَسلََّم-  َزَكاَة اْلِفْطِر ُطْهرًَة ِللصَّ
وَالرََّفِث، َوُطْعَمًة ِلْلَمَساِكيِن، فَمْن َأدَّاَها َقْبَل 
الِة َفِهَي َزَكاٌة َمْقُبوَلٌة، َوَمْن َأدَّاَها َبْعَد  الصَّ

َدَقاِت«. الِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصَّ الصَّ
* حكم مش������روعيتها: ُشرعت زكاة الفطر 
لتطهير الصائم مما يكون قد وقع فيه من 
الّلغو وفحش القول ونحو ذلك مما ال يليق 

بالصائم وال ُيْفسد صيامه، وإلغناء الفقراء 
والمحتاجين عن السؤال في يوم العيد.

* شروط وجوبها: زكاة الفطر واجبة على 
كل مس���������لم قادٍر على إخراجها سواء أكان 
صغي���������رًا أم كبيرًا، ذكرًا أم أنث���������ى، ُحرًّا أم 
عبدًا، كما جاء في الحديث الش���������ريف عن 
عبد اهلل ب���������ن عمر- رضي اهلل عنهما -: 
»أنَّ َرُسوَل اهلِل   -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم - 
َفَرَض َزَكاَة الِفطِر ِمْن َرَمَضاَن على النَّاِس 
َصاًع���������ا ِمن َتمٍر، أْو َصاًعا ِمن َش���������ِعيٍر، 
َعَلى ُكلِّ ُحرٍّ أو َعب���������ٍد، َذَكٍر أو ُأنَثى ِمَن 

الُمسِلِميَن«.
* وقتها: ووق���������ت وجوبها إدراك جزء من 
رمضان، وجزء من شوال، ويجوز إخراجها 
من أول شهر رمضان، َوُيْستحّب تأخيرها 
إلى أواخر الشهر، واألفضل إخراجها قبل 
صالة العيد ليتمكن الفقير من ش���������راء ما 
يحتاجه في العيد إلدخال الس���������رور على 
عائلته، لقوله – عليه الصالة والس���������الم-: 

»َأْغُنوُهْم في َهَذا اْلَيْوِم«.
وداع شهر رمضـان املبارك

م���������ن المعلوم أننا س���������نودع بع���������د أيام هذا 
الضيف الكريم ش���������هر الخيرات والبركات، 

ففيه تتضاعف الحسنات، وتكتظ المساجد 
بالراكعي���������ن الس���������اجدين من أه���������ل القرآن، 
وفي���������ه يظهر التكافل االجتماعي في أبهى 

صوره.
لك الحمد ربنا، ِذْكرًا وش���������كرًا، بما أنزلَت، 
ْلَت به علينا  من أجر الصائمين  وبما تفضَّ
القائمين والعاكفين والرُّكَّع الّسجود ، سالمًا 
منك ورحمة ف���������ي يوم ال ينفع فيه مال وال 

بنون، إال من أتى اهلل بقلب سليم .
فأحس���������نوا توديعه بالصدقة وال���������زكاة كما 
أحسنتم استقباله بالصيام والقيام، ورحم اهلل 

القائل: 
َودِّعوا يا إخوتي شهَر الصيام   

بدم�وٍع فائض�اٍت كالَغَم���ام  
َوَسُلوا اهلَل قبواًل في الخت��ام   

فالكري�ُم َمْن رج��اُه ال ُيض�ام  
اللهم اكتبنا من عتقاء شهر رمضان، واكتبنا 
في  قوائم األبرار، واكتب لنا س���������َعة الحال 
من الرزق الحالل، ربنا وارفع اإِلْصَر عن 
أمة حبيبك محمد – صّلى اهلل عليه وسّلم 
-، واس���������لك بهم صراطك المستقيم ليكونوا 

من الذي���������ن أنعمَت عليهم، آمين ... آمين 
... يا رّب العالمين.

العيد... وصلة األرحام
ِإّن العيد مناس���������بة مباركة ، يجمع اهلل بها 
شمل المؤمنين، حيث يتقابلون في المساجد 
فيصافح  والُطرقات  واألسواق  والُمَصلَّيات 
كٌل منه���������م اآلخ���������ر ، ويتبادل���������ون التهاني 
والتبريكات، ومن الُس��ن�َّة قوُل المسلم ألخيه 
المس���������لم يوم العيد مهنئًا: )َتَقبَّ���������َل اللَُّه ِمنَّا 

َوِمْنَك(.
وفي العيد يظهر الن���������اس وقلوبهم ُمَتَحابَّة  
وصدورهم ُمتصافي���������ة وأيديهم ُمتصافحة، 
فتبدو ُأُخوّة المسلمين كأقوى رابطة وأوثق 
صلة، إذ العيد في اإلس���������الم مناسبة طيبة 
لجمع الشمل وصفاء القلوب، وبّر الوالدين 
واجتماع اإلخوة، ووس���������يلة للتعارف وصلة 

األرحام. 
لقد اهتم ديننا اإلس���������المّي بصلة األرحام 
وحثَّ عليها، وََأكَّد على ضرورة المحافظة 
عليه���������ا والعناية بأمرها، حتى جعلها مرتبة 
متقدمة م���������ن مراتب اإليم���������ان بجانب برِّ 
الوالدين، وج���������اءت الوصية بها أيضًا بعد 

  . تقوى اهلل عزَّ وجلَّ

وبهذه المناسبة الكريمة يطيب لنا أن نتقدم 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات من أبناء 
األمتين العربية واإلس���������المية بُقرب حلول 
عي���������د الفطر المبارك، س���������ائلين اهلل العلّي 
القدي���������ر أن يجعله عيَد خي���������ٍر وبركة على 
أمتنا، كما نس���������أله سبحانه وتعالى في هذه 
األي���������ام المباركة أن يحف���������ظ  أمتنا العربية 
واإلسالمية وش���������عبنا الفلسطيني ومقدساتنا 
وقدس���������نا من كّل س���������وء، وأن يجمع شملنا 

د كلمتنا، إّنه سميع قريب. وُيَوحِّ
هنيًئا لمن صام رمضان حقَّ الصيام وقام 
ليله ح���������قَّ القيام هنيًئا لم���������ن واظب على 
الطاع���������ات والُقربات واجتن���������ب المعاصي 
والموبق���������ات هنيًئا لمن عق���������َد العزم على 
االس���������تمرار في طاعة اهلل عز َّوجلَّ تقبَّل 
اهلل مّن���������ا ومنكم الطاعات ، وكّل عام وأنتم 
 T بخي���������ر وصلَّى اهلل على س���������يِّدنا محمد

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

د. يوسف مجعة سالمة*

مـعاجلات إسالمـيـة

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  
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من جاء  اإلنس���������ان  ليح���������رر  اإلس���������ام 
الطغي���������ان؛ طغيان نفس���������ه وهواها، 
وطغيان اإلنس���������ان على اإلنس���������ان، وطغيان 
المادة، وطغيان الشيطان، وكل طغيان آخر 
يح���������د من حرية اإلنس���������ان في س���������لوك طريق 

الخير، أو يحد من سيره إلى رضوان اهلل.
ذا كان التوحيد يوحد وجهة اإلنس���������ان نحو  واإ
ربه، ويس���������خر له الكون، ويجعله ينال مرتبة 
التكري���������م كم���������ا أرادها اهلل له، ف���������إن العبادات 
والش���������عائر وسائر شرائع اإلس���������ام تقوم على 
تزكية اإلنسان وترقيته سلوكيا وروحيا وعقليا 
ونفس���������يا وجسديا، بحيث تحافظ إنسانيته على 
صورته���������ا التي فط���������ره اهلل عليها، ليتمكن من 
تحقيق ذاته، ومعرفتها، ومعرفة ربه، وتحقيق 
الخير في األرض، وحم���������ل األمانة باقتدار، 

فيحقق عمران العالم.
وشعيرة الصوم من شعائر اهلل التي كتبها على 
األمم التي قبلنا، وكتبها علينا لنحقق التقوى، 
كما ق���������ال تعالى: }َيا َأيَُّها الَِّذي���������َن آَمُنوا ُكِتَب 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم  َعَلْيُكُم الصِّ
َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن{ ]البقرة: 183[؛ فننقي أنفسنا من 
كل م���������ا يضرها ظاهرا وباطن���������ا، وليس هناك 
أضر على اإلنسان من أن يتبع نفسه هواها، 
فتهوي به في كل مرتكس، وفي كل واد. ولهذا 
كان رمضان ركنا من أركان الدين، التي تمثل 
مدرس���������ة للتربية على ضب���������ط النفس وتهذيبها 

وانضباطها.
فرمضان مدرس���������ة لتعلم كثي���������ر من األخاق 

وااللت���������زام بها، لتحق���������ق مقاصدها في حياتنا، 
فتصير شعائر اهلل محقق لمصالحنا في دنيانا 
ومجتمعاتنا وأسرنا، كما هي محققة لمصالحنا 

في اآلخرة رضوانا من اهلل وجنة ونعيما.
التربية على اإلرادة وضبط النفس:

جاء في الحديث في مسألة ضبط النفس، أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: »الصيام 
والق���������رآن يش���������فعان للعبد ي���������وم القيامة، يقول 
الصيام: أي رب، منعته الطعام والش���������هوات 
بالنهار فش���������فِّعني فيه، ويق���������ول القرآن: منعته 
النوم بالليل فشفعني فيه، قال:فُيشفَّعان«)رواه 

أحمد(.
إنه تدريب ص���������ارم على ضبط رغبات النفس 
وش���������هواتها وتطويع النفس لما يرضي اهلل وما 
يحقق مصالح اإلنسان، وبناء لإلرادة، بحيث 
يكتم اإلنس���������ان في نفس���������ه ليس عن الشهوات 
الحرام فحس���������ب، بل عن الش���������هوات الجال، 
فيمتن���������ع عنها رغم حاجته إليها، ولكن يضبط 
نفس���������ه بقوة اإلرادة الت���������ي يبنيها فيه رمضان، 
يمانا واحتسابا  الذي يصومه طوعا وامتثاال واإ

هلل تعالى.
إن شخصا يخضع لمثله هذه التجربة التربوية 
لح���������ري بأن يك���������ون حرا من تقلب���������ات مزاجه، 
وطغيان شهواته الظاهرة والباطنة، ولحري بأن 
يرتقي ليتحمل مس���������ؤوليات البناء االجتماعي 
والحضاري باقتدار، فا ترغب نفس���������ه بعدها 

فيما ليس له.
التربية على التسامح والعفو:

كم���������ا أن رمضان يدرب اإلنس���������ان على كتم 
الغيض، والتجاوز عن المشاحنة، احتسابا هلل، 
ورغبة في رضاه؛ جاء في الحديث أن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وس���������لم قال: »قال اهلل عز 

وجل:كل عمل اب���������ن آدم له إال الصيام، فإنه 
لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم 
صوم أحدكم، ف���������ا يرفث يومئذ وال يصخب، 
فإن س���������ابه أحد أو قاتله، فليق���������ل: إني امرؤ 
صائم...«)رواه البخاري ومسلم(، وقال صلى 
اهلل عليه وس���������لم قال: »الصيام ُجنة فا يرفث 
ن امرؤ قاتله أو ش���������اتمه فليقل:  وال يجهل، واإ

إني صائم مرتين« )البخاري ومسلم(. 
إن هذه الشعيرة التي تربينا على مسامحة من 
يقاتلنا، ومن يش���������تمنا، ومن يسبنا، والتجاوز 
عن البغضاء والشحناء، لهي شعيرة علينا أن 
نف���������رح بها، ونحتفي به���������ا، وننتبه إلى أن اهلل 
يربينا بها، ويهيئن���������ا لنكون أعضاء صالحين 
في األس���������رة، وف���������ي المجتمع، وف���������ي العالم، 
فنحافظ على »ش���������بكة العاقات االجتماعية« 
من أن تمزقها تلك المش���������احنات أو األخاق 
السيئة أو التقاتل من أجل أمور ال تستحق أن 
يقاتل من أجلها اإلنسان، ألنها من سقط متاع 
الدنيا، وليس م���������ن أجل نصرة حق أو هزيمة 

باطل أو نصرة مظلوم.
تهذيب الكالم والتزام الصدق:

وجاء عنه صلى اهلل عليه وس���������لم أيضا قوله: 
»م���������ن لم يدع قول ال���������زور والعمل به، فليس 
هلل حاجة في أن يدع طعامه وش���������رابه«)رواه 
البخ���������اري(، ليعلمن���������ا أن االمتناع عن األكل 
والش���������رب فقط لي���������س مزية تجعلن���������ا في مقام 
الصائمين الطائعين، بل أن ذلك ال يكتمل ما 

لم نصم عن قول الزور، والعمل بالزور.
وهذه تربي���������ة نبوية غاية في األهمية؛ ذلك أن 
االمتناع عن األكل والش���������رب يتعب الجسد، 
ولك���������ن ال يحقق المقصد م���������ن الصوم، إذا لم 
يكن مصحوبا بالتزام الصدق، والعمل بالخير. 

فإن قول الزور والعمل به فجور ما بعده فجور 
يؤدي إل���������ى أن يفرغ ذواتنا من أي قيمة، كما 
أن���������ه يفش كل األمراض في المجتمع، ويؤدي 
إلى فقدان الثقة بين الناس، وعلو الظلم، وأكل 
أموال الناس بالباطل، وهذه كلها مؤذنة بخراب 
العم���������ران، الذي ال يمكن لإلنس���������ان أن يحقق 
مصالحه العاجلة واآلجلة، فاإلنسان اجتماعي 
بطبع���������ه كما يقول ابن خل���������دون، والزور قوال 

وعما مما يمزق هذا الوجود االجتماعي.
التربية على الجود والكرم:

ذا كان الحديث السابق يحضنا على االمتناع  واإ
عن قول الزور وفعله، فإن هذا الحديث الذي 
قال فيه رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وس���������لم: 
ر صائًما كان له مثُل أجرِه غيَر أنه  »من فطَّ
ال ينقص من أجر الصائم ش���������يًئا«)رواه أحمد 
وأصحاب السنن(، فإنه يربينا على الكرم وفعل 
الخير والبذل، ويؤلف بين القلوب، ويرب أنفسنا 
عل���������ى اإليثار، ألن النفس أحضرت الش���������ح. 
فإذا انتشر الكرم والجود واإليثار بين الناس، 
ساد بينهم التناصر، كما كان بين المهاجرين 
واألنصار، والتحم���������ت لحمة المجتمع، وكان 
أعضاؤه كأعضاء الجسد الواحد توادا وتراحما 
وتعاطفا، وتلك هي اإلنس���������انية السامقة التي 

تربينا عليها شعيرة الصوم.
تأمل مع���������ي أحاديث النبي صل���������ى اهلل عليه 
وس���������لم، التي ذكرناها، وغيرها لم نذكره كثير، 
لترى أن هذه الش���������عيرة العظيمة مدرسة كبرى 
للتربي���������ة على الفضائل وتخليص أنفس���������نا من 

الرذائل.
واهلل أعلم. 

*مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية 
واالجتماعية/ جامعة قطر

        الرتبية على االنضباط وضبط النفس يف رمضان
د. بدران بن احلسن *

روا
فك

ليت

فيها حكى  كان  التي  »َثُموَد«  مدينة  قصة  القرآن 
أبناء  من  القوم  ُعتاة  من  رَْهٍط«  »ِتْسَعُة 
ضوا لإلفساد وتحالفوا عليه  األشراف وعظماء المدينة تمحَّ
يصلحون،  وال  عليها  يقدرون  طريق  بكل  يفسدون  فكانوا 
الباطل،  على  وتجرؤوا  الفساد،  مجتمع  تكوين  استطاعوا 
قتل  على  واتفقوا  والظلم  الفساد  فنشروا  اهلل  نبي  وتحدوا 
الناقة فعقروها، وسفكوا الدِّماء ووثبوا على األموال والفروج، 
وتاعبوا بالدراهم والدنانير فكسروها )كانت العملة يومئذ 
دنانير ذهبية ودراهم فضية فكسروها ليحولوها إلى ذهب 

وفضة(.
والرَّْهط في اللغة هو الجماعة ما دون العشرة، ويجمع على 
أرْهاط وَأرُْهٌط، وفي موروثنا الشعبي ترتبط كلمة رهط بكل 
على  مايلة«  »رهوط  عبارة  وتطلق  محتال،  منتحل  فاسد 
المحتالين والناهبين والمنتحلين واألوغاد الذين يفسدون كل 

شيء ويسلبون كل شيء بالخداع والغّش.
يلتهم  الذي  بالجراد  شبيه  وهو  واسعة  أضراره  والمفسد 
أضعاف حجمه، يأكل ما وجده، وال يبقي وال يذر، فالسرب 
الواحد حوالي 100 ألف  الكيلومتر  يلتهم في  الواحد منه 

طن من النباتات الخضراء في اليوم، وهو ما يكفي لغذاء 
نصف مليون شخص لمدة سنة.

وكذلك يفعل المفسد حين يدمر الحياة السياسية واالقتصادية 
للحياة  فساده  يتعدى  وقد  واإلدارية  والثقافية  واالجتماعية 

الدينية فا ُيبقي على شيء صالح في هذه الحياة.
الرعية من  البيئة وانعكاس لطبيعتها، وفساد  ابن  والحاكم 
فساد حاكمها وصاحها من صاحه، غير أن اهلل ابتلى 
شعوبنا بحكام يرون أنفسهم صالحين لتسيير دفة المجتمع 
كسد  فإذا  االشتراكية  موجة  يركبون  وجهتها،  كانت  أينما 
سوقها، ركبوا موجة الرأسمالية، وغير بعيد أن يركب بعضهم 

موجة اإلسام إذا هبت ريحه وقد رأينا ذلك ونراه.
ينسون  ما  سرعان  والناس  خداعة،  والمظاهر  والشعارات 
وأسهل ما يخدعون، ولن يخدع الناس لو أخذوا بالقاعدة 

القرآنية التي تنص :}ِإنَّ اللََّه اَل ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن{.
الذي  ربه  عن  محجوب  وهو  المعتدي،  يهتدي  وكيف 

يقول:}َكَذِلَك َنْطَبُع َعَلى ُقُلوِب اْلُمْعَتِديَن{.
وهلل در ابن بسام البغدادي حين قال:       

َأُيرَجى بالجراد صالُح أمٍر
وقد ُجِبَل الجراُد على الفساِد.  

َر َمْن َدمََّر؟، جاء في كتاب »الناس أجناس«  وكيف ُيَعمِّ
لسام الراسي اللبناني: ُيحكى أن السلطان العثماني سليمان 
القانوني طلب أن يؤتى إليه بمهندس موثوق بعلمه وأمانته، 
فجيء إليه بمهندس من أصل أرمني اسمه »خوجة معمار 
نشاء  سنان آغا »عهد إليه بهدم إحدى السرايات القديمة واإ

سرايا جديدة مكانها.

السلطان  استدعاه  السرايا،  هذه  تشييد  من  االنتهاء  بعد   
وقال له: »عندما كنت تهدم السرايا استخدمت عّمااًل ثم 
استبدلتهم بعّمال آخرين في البناء، فلماذا فعلت ذلك؟؟«... 
أجابه المهندس: »ناس للتدمير وناس للتعمير، ومن يصلح 
بحكمة  السلطان  وُأعجب  للتعمير«...  يصلح  ال  للتدمير 
المهندس وعّينه مستشارا أو وزيرا، وقد أسلم وشّيد أعظم 
ومدارس  وجوامع  مساجد  منها  العثمانية،  الدولة  مباني 
ودور تحفيظ للقرآن ومستشفيات وجسور وقصور ومخازن 

وحمامات، وكان أكبر معماريي عصره.
دّمروا  الذين  يتوّلى  أن  يجوز  إذ ال  هنا واضحة،  والعبرة 
للتدمير ال يصلح  إعمارها، ألن من يصلح  إعادة  الباد 

للتعمير.
والمتأمل ألحوال أكثر دولنا ياحظ استمرار الفاشلين في 
يبسط  وَأنَّى  والمظاهر،  للشعارات  تغيير  مع  الدفة  تسيير 
يحسنون  ال  وهؤالء  الخطر،  ويدفع  الرخاء،  ويأتي  األمن 

تدبيرا وال عما، وال يملكون كفاءة وال دراية.
وقد قال أبو فراس الحمداني:

َكيَف َأرجو الَصالَح ِمن َأمِر َقوٍم
َضيَّعوا الَحزَم فيِه َأيُّ َضياِع  

َفُمطاُع الَمقاِل َغيُر َسديٍد
َوَسديُد الَمقاِل َغيُر ُمطاِع  

وقد كتب الخليفة الخامس ُعمر بن عبد العزيز إلى عامله 
عبد الرحمن بن ُنَعْيم ينصحه في سطر واحد: »أما بعد؛ 
فاعمل عمل من يعلم أنَّ اهلل ال ُيْصِلح عمل اْلُمْفسدين...« 

وصيامكم مقبول إلى أن يطلع البدر علينا.

َر َناٌس ِللتَّْدِمرِي وَناٌس ِللتَّْعِمرِي، وَمْن َدمََّر َفَلْن ُيَعمِّ

أ. خلضر لقدي 

العدد:رمضانيات
1063

األحــد:  27 رمضان 04 شوال  1442، الـموافق لـ:  09 - 15ماي 2021 م



تحدثنا في المقال السابق عن الدعاء، 
وقلنا إنه عبادة ُيطلب من اإلنسان أن 

يمارسها في كل وقت وفي كل حين وعلى 
ن يجعل شؤونه كلها مرتبطة  كل حال، واإ
بهذه العبادة، بحيث يسأل اهلل عز وجل 

في كل شأن التيسير والتوفيق والتسديد.. 
من أنواع الدعاء؛ االستغفار.. االستغفار 
دعاء، ولكنه دعاء خاص، فهو طلب 
المغفرة من اهلل عز وجل.. االستغفار 

مطلوب شرعا حتى بدون ذنب، فليس من 
الضروري أن يقع اإلنسان في ذنب لكي 

يستغفر.
االستغفار من الذنب يسمى التوبة، إنسان 
ارتكب ذنبا وعرفه وأراد أن يطلب من اهلل 
االستغفار  أما  نابة.  واإ توبة  فهذه  المغفرة، 
من  المغفرة  طلب  فهو  شرعا  المطلوب 
ذنب،  هناك  يكون  أن  بدون  حتى  اهلل 
دائما  المؤمن  من  مطلوب  االستغفار  هذا 
باعتباره عبادة قائمة بذاتها يأجر اهلل عز 

وجل اإلنسان عليها، لماذا؟
عز  ربه  عنه  قال  كما  اإلنسان  ألن 
فاإلنسان  َضِعيًفا{؛  اإِلْنَساُن  وجل:}َوُخِلَق 
وهذا  ومعنويا،  ماديا  ضعيف  ضعيف، 
الضعف يجعله يقع في أخطاء كثيرة هي 
اإلنسان  ولكن  ذنوب،  وجل  عز  اهلل  عند 
تقع  ربما  واإلنسان  شيئا،  عنها  يعلم  ال 
وقت  كل  في  النوع  هذا  من  أخطاء  منه 
ذنوبا،  يرتكب  أنه  يدري  أن  دون  وحين 
عليه  لتراكمت  االستغفار  ترك  أنه  فلو 
لنا ربنا سبحانه  الذنوب، ولذلك شرع  هذه 
وتعالى االستغفار حتى نمحو هذه الذنوب 
وحتى يمحو اهلل عز وجل عنا هذه الذنوب 

الصغيرة التي ال ننتبه إليها وال نعرفها.
يقول اهلل تعالى لرسوله صلى اهلل عليه وسلم: 
}وَاْسَتْغِفْر ِلَذنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن وَاْلُمْؤِمَناِت{، هل 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يرتكب 
ذنوبا بالمعنى الذي نفهمه نحن؟ هل هذا 
هو  إذن؟  معصوما  يكون  فكيف  معقول؟ 
معصوم عن الذنوب، ومع ذلك يأمره اهلل 
عز وجل باستغفار ذنوبه }وَاْسَتْغِفْر ِلَذنِبَك{، 
اهلل  الرسول صلى  منه  يستغفر  ذنب  فأي 
عليه وسلم؟ هو هذه الذنوب التي ال يعرفها 

اإلنسان وال يعتبرها ذنوبا.
فمثال، الرسول صلى اهلل عليه وسلم، بسبب 
االضطهاد الذي كان قومه يسلطونه عليه، 
فمجرد  الدعوة،  بترك  نفسه  حدثته  ربما 
خطور هذا الخاطر ودورانه في النفس قد 
يكون عند اهلل ذنبا، مع أنه ليس ذنبا فعليا، 
فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لم يترك 
الدعوة ولم يخضع لضغوط المشركين ولم 
يتسامح في شيء من دينه، ومع ذلك هو 
تأتي  كما  تأتيه  قد  الخواطر  فهذه  بشر، 
غيره، فيستغفر الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
الصالة والسالم:  يقول عليه  منها. ولذلك 
نِّي ألستغِفُر اهلَل  »إنَّه َلُيغاُن على قلبي، واإ
في كلِّ يوٍم مئَة مرٍَّة«، ما معنى ُيغان على 
بالضيق والهم، فكل  أنه يشعر  قلبي؟ أي 
يشعر   - سبب  وبدون   - أحيانا  إنسان 

بدون  ستزهق  روحه  بأن  يحس  بالضيق، 
سبب واضح، فهذا الضيق الذي نشعر به 
جميعا وربما كل يوم في كثير من األحيان، 
هذا الضيق ال ندري سببه، ما الذي يرفع 
االستغفار،  إلى  اللجوء  هو  الضيق؟  هذا 
وهذا ما كان عليه حال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم، فحتى يدفع هذا الضيق، كان 

يلجأ إلى االستغفار فيذهبه اهلل عنه.
له  تحقق  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول 
كمال اإليمان، وال يوجد أحد بلغ مبلغه في 
اإليمان، فقد كان الوحي ينزل عليه وتأتيه 
السماوات  إلى  به  المالئكة، وقد عرج اهلل 
كامل،  فإيمانه  الكبرى،  اآلية  وأراه  العلى 
ومع ذلك كانت تأتيه هذه الحاالت، حاالت 
الضيق، ضيق النفس والشعور بأن النفس 
والسالم  الصالة  عليه  فكان  تزهق،  تكاد 

يلجأ إلى رفع هذه الحالة باالستغفار.
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  الرسول  كان  فإذا 
وهو  المعصوم  وهو  المصطفى  وهو 
منها  ظهر  ما  الذنوب  كل  من  المحفوظ 
وما بطن، يأمره ربه عز وجل بأن يستغفر، 

وكان عليه الصالة والسالم يستغفر، وفي 
حديث آخر يقول: »ِإنِّي أَلَْسَتْغِفُر اللََّه َعزَّ 
َوَجلَّ وََأُتوُب ِإَلْيِه ُكلَّ َيْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة« )رواه 
البخاري عن أبي هريرة(.. إذا كان رسول 
فنحن  يستغفر،  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صلى 
أولى باالستغفار، نحن أولى بأن نطلب من 
اهلل عز وجل في كل وقت وفي كل حين أن 
يغفر لنا، باعتبار هذا األمر عبادة قائمة 
بذاتها، سواء كان هناك ذنب فعلي أم لم 
يكن هناك ذنب فعلي، فاالستغفار مطلوب 
بحد ذاته يتوجه اإلنسان به إلى ربه كعبادة 

قائمة بذاتها.
العبادة  مع  حتى  مطلوب  االستغفار  هذا 
لنا رسول اهلل صلى اهلل  فقد شرع  نفسها، 
عليه وسلم أن نستغفر مباشرة بعد الخروج 
المصلي:  يقول  أن  فبمجرد  الصالة،  من 
»أستغفر  يقول:  أن  عليه  عليكم،  السالم 
أنت  اللهم  اهلل،  أستغفر  اهلل،  أستغفر  اهلل، 
السالم ومنك السالم تباركت يا ذا الجالل 
أعني على ذكرك وشكرك  اللهم  واإلكرام، 
بعد  يقوله  كالم  فأول  عبادتك«،  وحسن 
اهلل  يستغفر  أن  هو  الصالة  من  التسليم 
ثالثا، ألنه ال يدري هل تقبل صالته هذه 
لم  ربما  منها،  ُيقبل شيء  لم  ربما  ال،  أم 

يقبل منه نصفها أو ثلثها أو ربعها.
االستغفار، إذن، عبادة ينبغي لكل مؤمن 
أن يجتهد فيها دائما وفي كل وقت، كلما 
فينبغي  إليها،  الرجوع  عليه  وجب  نسيها 
دائما  ذكرا  االستغفار  يجعل  أن  للمؤمن 
نما  على لسانه، وال يربطه بأوقات معينة، واإ

يجعله ذكرا يتردد على لسانه في كل وقت، 
فيكثر من االستغفار ما استطاع.

وأي صيغة يستعملها اإلنسان في االستغفار 
فهي مقبولة، لكن هناك صيغة علمنا إياها 
وهي  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
صيغة عظيمة ألنها تجمع الدين كله في 
بضع كلمات، هذه الصيغة سماها رسول 
البخاري  روى  فقد  االستغفار(،  )سيد  اهلل 
َأْوٍس رضي اهلل عنه  وغيره عن َشدَّاد بن 
َعِن النَِّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم قال: »َسيُِّد 
ااِلْسِتْغَفاِر َأْن َتُقوَل: اللَُّهمَّ َأْنَت رَبِّي اَل ِإَلَه 
َعَلى  وََأَنا  َعْبُدَك،  وََأَنا  َخَلْقَتِني  َأْنَت،  ِإالَّ 
َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن 
 ، َعَليَّ ِبِنْعَمِتَك  َلَك  َأُبوُء  َصَنْعُت،  َما  َشرِّ 
وََأُبوُء َلَك ِبَذْنِبي؛ َفاْغِفْر ِلي؛ َفِإنَُّه اَل َيْغِفُر 
ِمَن  َقاَلَها  »َوَمْن  قال:  َأْنَت«،  ِإالَّ  الذُُّنوَب 
النََّهاِر ُموِقًنا ِبَها، َفَماَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل َأْن 
ُيْمِسَي، َفُهَو ِمْن َأْهِل الَجنَِّة، َوَمْن َقاَلَها ِمَن 
اللَّْيِل َوُهَو ُموِقٌن ِبَها، َفَماَت َقْبَل َأْن ُيْصِبَح، 

َفُهَو ِمْن َأْهِل الَجنَِّة«.
يحفظها  أن  الصيغة على كل مؤمن  هذه 

جمعت  ألنها  بها،  االستغفار  في  ويجتهد 
بين العقيدة والعمل.

هذا  َأْنَت«،  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  رَبِّي  َأْنَت  »اللَُّهمَّ 
عز  هلل  يعترف  فاإلنسان  للتوحيد،  تحقيق 
وجل بأنه الرب الذي خلق كل شيء، والذي 
يتصرف في كل شيء، والذي يرزق العباد 
والمخلوقات كلها في كل حين، والذي ال يندُّ 
يتدخل  فليس هناك من  عن علمه شيء، 
مع اهلل في تصريف شؤون الخلق وال في 
للتوحيد،  تحقيق  هذا  الكون.  أمور  تسيير 

وأعظم شيء في الدين هو التوحيد.
»َخَلْقَتِني وََأَنا َعْبُدَك«؛ العبد يعترف لربه أنه 
أحياه،  الذي  الذي خلقه وصنعه، هو  هو 
هو الذي جعله من أهل الحياة بفضل وكرم 
منه سبحانه وتعالى، فهذا اعتراف بموقف 
مخلوق  مجرد  عبد،  مجرد  أنا  العبودية.. 
ضعيف ليس لي أي قوة وال حول وال شأن، 
اعتراف  هذا  وجل،  اهلل عز  من  ذلك  كل 
الخالق  بموقف الخضوع والذل أمام الرب 

سبحانه وتعالى.
»وََأَنا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت«؛ 
على  بالسير  وجل  عز  اهلل  مع  التزام 
بالعهد  العبد  من  التزام  المستقيم،  صراطه 
الذي قطعه على نفسه حين قال: »اَل ِإَلَه 
َأْنَت«، فهو قد قطع على نفسه عهدا  ِإالَّ 
أال يعبد إال اهلل، وال يخرج عن منهج اهلل، 
وال يحيد عن شريعة اهلل، فهذا تأكيد للعهد 
المستطاع،  قدر  اهلل  صراط  على  بالسير 

ألن اهلل ال يكلف نفسا إال وسعها.
»َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت«؛ استعاذة 

باهلل، لجوء إلى اهلل، احتماء باهلل من شرور 
النفس، والنفس تأمر بالسوء وتزين الحرام 
الموبقات  في  الوقوع  إلى  اإلنسان  وتدفع 
والمحرمات والمعاصي كبيرها وصغيرها. 
نفسه،  شرور  من  باهلل  يحتمي  فاإلنسان 
ومما تزينه له نفسه سواء وقع فيه أم بقي 
حديثا في النفس، ما من إنسان إال وتحدثه 
نفسه بالمعاصي، ما عدا من عصمه اهلل 
له  وتزين  إال  إنسان  من  وما  وجل،  عز 
نفسه كل معصية، والمعصوم من عصمه 
من  إال  النفس  من شرور  ينجو  وال  اهلل، 
حفظه اهلل، ولذلك فإن المؤمن يحتمي باهلل 
ويفر إلى اهلل ويلجأ إلى اهلل ويتمسك بحبل 
اهلل حتى يحميه من الوقوع فيما تزينه له 

نفسه.
بكل  أعترف  «؛  َعَليَّ ِبِنْعَمِتَك  َلَك  »َأُبوُء 
لوال  شيء  ال  وأنا   ، عليَّ به  أنعمت  ما 
فضلك، وما كنت ألكون لوال أن خلقتني، 
وما كنت ألعيش لوال ما ترزقني به، وما 
شيئا  أفعل  أو  أتحرك  أن  كنت ألستطيع 
لوال الصحة والقوة التي منحتنيها، فكل ما 
قال  كما  اهلل،  من  هو  نعم  من  فيه  نحن 
ن َتُعدُّوا ِنْعَمَة اللَِّه اَل ُتْحُصوَها{ تعالى:}وَاِإ

َفِمَن  نِّْعَمٍة  مِّن  ِبُكم  }َوَما   ،)18 )النحل: 
اللَِّه{)النحل: 53(.   

الذي  الذنب  أن  أي  ِبَذْنِبي«؛  َلَك  »وََأُبوُء 
أرتكبه أعترف بأنني وحدي المسؤول عنه، 
فاهلل عز وجل ال يوقع عباده في الذنوب 
من  يرتكبونه  ما  مسؤولية  يتحمل  وال 
معاص، فإذا ما وقعُت في ذنب فأعترف 
المسؤولية  وأتحمل  عنه،  المسؤول  بأنني 

الكاملة عنه.
»َفاْغِفْر ِلي«؛ أنا أعترف لك يا رب أني 
اهلل  يا  لطفك  ولوال  فأنا خطاء،  أخطأت، 
لكنت أخطئ باآلالف في كل يوم، ولكني 
مما  وأستسمحك  بك  وأحتمي  إليك  ألجأ 

أرتكبه من أخطاء.
»َفِإنَُّه اَل َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ َأْنَت«؛ ماذا لو 
أن اهلل عز وجل لم يهيئ لعباده أن يتوبوا 
من ذنوبهم ويستغفروا منها ولم يفتح لهم 
تبقى  وال  ذنوبهم  ُتمحى  لكي  التوبة  باب 
في سجالتهم، بحيث يأتي يوم القيامة بكل 
ويأتي  مغفرة  دون  سيئات  من  ارتكبه  ما 
السيئات  أن  الشك  حسناته،  بكل  كذلك 
ستكون أكثر بكثير وهو ما يعرضه لدخول 
النار والحرمان من الجنة، ألن من غلبت 
حسناته كان من أهل الجنة، ومن غلبت 
سيئاته كان من أهل النار، لو كان األمر 
هكذا، لما دخل الجنة سوى األنبياء ألنهم 
وحدهم المعصومون من الذنوب، أما بقية 
ذنوبهم  لغلبة  النار  يدخلون  فكلهم  الناس 
على طاعاتهم، ولكن من فضل اهلل عز 
سببا  والتوبة  االستغفار  جعل  أنه  وجل 
االستغفار  فأنت من كثرة  الذنوب،  لمحو 
ذنب  أي  تجد  ال  وقد  القيامة  يوم  تأتي 
لم ترتكب  في سجل أعمالك، ليس ألنك 
ذنوبا، فقد ارتكبت فعال ماليين الذنوب ما 
ظهر منها وما بطن، إال أن فضل اهلل عز 
وجل كان عليك عظيما فيمحو ذنوبك بما 
سبحانه  تطلبه  وبما  تعمله من صالحات 
وتعالى من مغفرته: }ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن 
يَِّئاِت{)هود: 114(، فكلما فعلت حسنة  السَّ
يمحو اهلل لك بها سيئات كثيرة من سجل 

أعمالك، ربما أنت ال تعلمها.

الصيام واالستغفار
أ.د/ مسعود فلوسي*
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الحمد هلل الذي أنزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا، والصالة والسالم على 

من أرسله اهلل إلى الناس كافة »شاهدا 
ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى اهلل بإذنه وسراجا 
منيرا«، وعلى آله الطيبين الطاهرين، الذين 
قال عنهم سبحانه: }ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب 
َرُكْم َتْطِهيرًا{،  َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
وصحابته الغر الميامين، الذين قال عنهم: 
}َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن{،  وسلم 

تسليما كثيرا.
أما بعد...

معاشر السادة العلماء، والدعاة الكرماء، وأهل 
الفضل من األصفياء واألوفياء ...
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

أهال وسهال ومرحبا بكم ضيوفا أعزاء في أكناف 
مدينة وهران، ورح���������اب مكتبها الوالئي لجمعية 
العلماء المسلمين، فنشكر لكل الذين استجابوا 

لدعوتنا إلى هذا اللقاء الطيب المبارك...
حللت���������م أهال ووطئتم س���������هال.. طبت���������م وطاب 
ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزال ... وشكر اهلل 
لكم وأثابكم على تجشمكم عناء السفر في سبيل 
اهلل، خدمة لدينه، وشدا ألزر إخوانكم، وتكثيرا 

لسوادهم في الخير.
إن ه���������ذا اللقاء - الذي هو واحد من عش���������رات 
اللقاءات التي تنظمها ش���������عب ومكاتب جمعية 
العلماء في ربوع الوطن ش���������رقا وغربا، وشماال 
وجنوبا. يندرج ضمن أنشطة وفعاليات الجمعية 
ثراء وتطوير  التي تهدف إلى تدارس ومناقشة واإ
أداء الجمعية وتصوراتها ومشاريعها ذات الصلة 
بدورها العلمي الترب���������وي، والفكري واإلعالمي، 
ووظيفته���������ا اإلحيائي���������ة الحضارية واإلصالحية 
الشاملة المنوطة بها، والتي تأسست أصالة من 

أجل القيام بها.
ولقد قامت الجمعية إبان االحتالل الفرنسي بهذه 
الوظيفة أحس���������ن قيام، وأدت واجبها وما عليها، 
نجازاتها بأحرف من نور،  وس���������جلت اس���������مها واإ
يجابيتها  وش���������هد بتأثيرها وحضورها وفعاليتها واإ
العدو والصديق، والمخالف والمؤالف، وخاضت 
معاركها مع االحت���������الل وصنائعه ضد الخرافة 
والدجل، وضد األمية والجهل، وضد مشروعات 
المس���������خ والطمس والخطل، وضد المحو لألمة 
لدينه���������ا ولغتها وتاريخه���������ا وانتمائها  الجزائرية 
الحضاري، ووقفت نخب الش���������عب من العلماء 
والطلبة والتجار بل وعامة الناس موقف النصرة 
والدعم والمدد واإلس���������ناد لرج���������االت الجمعية، 
فبذلوا األموال، ووقفوا األوقاف، وأرسلوا أبناءهم 
وبناتهم إلى مدارس ومعاهد الجمعية ونواديها، 

يتعلمون ويعلمون ...
ث���������م جاءت ثورة التحري���������ر المباركة، فانخرطت 
الجمعي���������ة بعلمائها وطلبتها فيها، وقدمت مئات 
الشهداء في الداخل، وأسهمت بعثاتها وعلماؤها 
في الخ���������ارج في جمع األموال والتعريف بالثورة 
وأهدافها، وفي التنسيق مع كل القيادات الثورية 
والسياسية في كل ما له عالقة بالثورة المباركة، 

حتى كتب اهلل النصر للشعب الجزائري.
ثم مرت فترة كئيبة بعد االس���������تقالل أبعدت فيها 
الجمعية كهيئة ومؤسسات من المشهد العلمي 
والثقافي والتربوي واإلعالمي بشكل كلي، ومع 
ذلك بقي علماؤها وكتابها فرادی مرابطين على 

الثغور، وسجل لهم التاريخ مواقف في مقارعة 
سهاما  الظلم والذود عن حياض الدين واللغة، واإ
ف���������ي المناهج التربوية التعليمية، وصدعا بكلمة 
فت���������اء للناس ونصح���������ا وتوجيها، من  الحق، واإ
خالل م���������ا بقي متاحا لهم م���������ن منابر اإلمامة 
والدعوة والتعليم عل���������ى قلتها، وعلى الرغم من 

التضييق الذي كانوا يعانون منه..
ثم أذن اهلل تبارك وتعالى بالفرج، ويسر ظروفا 
ومالبس���������ات سمحت بإعادة بعث روح الجمعية 
حياء نشاطها، فتجد مئات من العلماء  األولى واإ
وأس���������اتذة الجامعات والطلبة والشباب والنساء، 
والتق���������وا حولها فنفخت فيهم من روحها، ونفخوا 
فيها من جهودهم، ومنحوه���������ا أوقاتهم وأموالهم 

وفكرهم.
لكن جمعية العلماء لم تكن يوما ما حزبا سياسيا 
لتعامل أو يقيم أداؤها كما يفعل مع األحزاب.

وليس���������ت جمعية خيرية اجتماعية لتحاسب: کم 
قفة قدم���������ت؟ وكم يتيما أو أرمل���������ة كفلت؟ وكم 

مريضا أسهمت في شفائه؟
وليست نقابة لتسأل عن مشاركتها في الوقفات 

واإلضرابات واالحتجاجات.
وليست هيئة إعالمية لتتابع المجريات اليومية، 
وتفاصي���������ل ما يحدث في الوالي���������ات والبلديات، 

وتنشره وتعلق عليه وتتخذ موقفا بشأنه.
ومع ذل���������ك كله.. فللجمعية مواقفها السياس���������ية 
المعروف���������ة والمعلنة، ولها ف���������ي العمل الخيري 
واإلغاث���������ي حضور ق���������وي مش���������هود، ولها في 
اإلعالم - على قلة الموارد- إسهامات لطالما 
نصرت بها قضايا الش���������عب واألمة، ولم تدخر 
في مؤازرة ونص���������رة كل طالب حق جهدا، ولم 
تأل نصحا وصدحا، حين يقتضي الحال موقفا 

معلنا صريحا.
إن جمعية العلماء هيئة علمائية بامتياز، قطب 
رحاها العلماء، وجنودها طلبة العلم واألس���������اتذة 
واألئمة والش���������يوخ وطلبة الجامع���������ات ومعلمو 
القرآن والمشرفون والمش���������رفات على المدارس 

القرآنية ونوادي األطفال.
ذا كانت هذه األخيرة أعني المدارس والنوادي  واإ
التابع���������ة لجمعية العلماء قد انتش���������رت في كل 
الواليات تقريبا، وفي ع���������دد كبير من البلديات 
حتى أصبحت بالمئ���������ات، وفي وهران منها ما 
يق���������ارب الثمانين )80( بين مدرس���������ة وناد، إذا 
كان األم���������ر كذلك، فإنه قد آن األوان أن تنتقل 
جمعية العلماء من مرحل���������ة التفكير والتخطيط 
والنقاش، إلى مرحلة البناء والتأسيس لفضاءات 
أخرى أكثر تنوعا، وأعمق أداء، وأكبر شموال، 
لتحتض���������ن اآلالف من الفتي���������ة والفتيات الذين 

يتخرجون من مدارسها ونواديها القرآنية.
ومما ال ش���������ك فيه أن ثمة مبادرات في عدد من 
الواليات تصلح ألن تك���������ون نماذج يقتدى بها، 
وتجارب ينس���������ج على منواله���������ا، لكن المطلوب 
ش���������يء أكبر من ذلك، ومن مج���������رد المبادرات 
التي تقوم بها الشعب والفروع، إن المطلوب أن 
تكون المسألة هدفا استراتيجيا تحشد له الطاقات 
والكفاءات، والجهود واألموال والخبرات، وشبكة 
العالقات، وأن تكون المشاريع العلمية والتربوية 
والفكري���������ة واإلعالمية للجمعية أوس���������ع وأرحب 
وأش���������مل وأعمق أث���������را من الن���������وادي والمدارس 
القرآنية، ولسنا - معاذ اهلل- نزدري أثرها، ولكن 

الخطب أعظم.

إن جمعية العلماء قد راكمت من التجارب وجمعت 
في كل مس���������توياتها التنظيمية م���������ن الخبرات، 
وتوف���������ر لها من العالقات، ما يس���������مح لها اآلن 
بالولوج إلى مرحلة جديدة عنوانها: »التأس���������يس 
العلمي والفكري« و»تخريج العلماء والمفكرين« 
و»اإلحياء الحضاري على المس���������توى الفكري 
والثقافي والتربوي« و»التدافع مع مش���������روعات 
الباطل« وما أكثرها وما أخطر وأعمق تأثيرها، 
و»بناء نخبة علمية حقيقية، تحفظ على األمة 
عقيدتها وشريعتها وقيمها وأخالقها، وتذود عن 
حياض انتمائها الحض���������اري، وتقوي مناعتها، 
وتعزز أساس���������ات حصونها، كي ال تخترق في 

ظل هذه »الغفلة الحضارية المخيفة«.
لقد انتشرت في الثانويات والجامعات والنوادي 
الشبابية والمجموعات االفتراضية على فيسبوك 
وواتس���������اب وتلغرام أف���������كار ومذاه���������ب اإللحاد 
والشذوذ والنس���������وية وعبادة الشيطان والتنصير 
واإلنس���������انوية، وكل م���������ا أفرزته فلس���������فة ما بعد 
الحداثة والسحر في صورته الحديثة، وطقوس 
البوذية تحت غطاء التنمية البش���������رية وفلس���������فة 
»العص���������ر الجدي���������د = new age« وعب���������ادة 
الجس���������د، ونس���������بية الحق بدعاوى عدم امتالك 
أي دين للحقيقة المطلق���������ة، وتكافؤ األدلة بين 
األدي���������ان، والدارويني���������ة في نس���������ختها المحدثة 
والمعدلة، وتاريخانية نصوص الوحي، واعتبار 
الفاتحين غزاة محتلين، والتطبيع مع الصهاينة، 
حياء الهويات الهامشية لتحل محل السرديات  واإ
الكبرى، وبعث األس���������اطير التاريخية من أجل 
صناعة تاريخ وهمي، والتأسيس لصناعة واقع 
جديد، وانتش���������ار مفهوم األقليات وفق المنظور 
الغربي الغال���������ب المهيمن ... إل���������ى آخر هذه 
السلسلة التي يولد منها شياطين اإلنس والجن 
في كل مرحلة شهات وشهوات جديدة، »يوحي 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا«.
إن من يتابع ما يقال وينشر، ويتابع نشاط هذه 
المجموعات التي تتبنى هذه األفكار والمذاهب 
وما يعانيه اآلباء واألمهات والمعلمون والمربون، 
لي���������درك خطورة ما يح���������دث، وأنه أصبح تهديدا 
حقيقيا للدي���������ن في كليات���������ه ومحكماته الكبرى، 
التي إن زالت ال يبقى معها إس���������الم وال إيمان، 
وتهديدا مباش���������را لوحدة الش���������عب وتماسكه بل 

للدولة نفسها.
ن جمعي���������ة العلماء وقد نذرت نفس���������ها ونفر  واإ
رجالها لهذا الواجب العظيم لمطالبة بأن تس���������د 
ه���������ذا الثغر، وتجد له علماءه���������ا ودعاتها، وأن 
تتعاون مع كل من يش���������تغل في هذا الش���������أن، 
وتنسق معه وتفيده وتفيد منه، فإن األمر أصبح 
فرض كفاية، يأثم به الجميع ما لم يتحقق القدر 
نه لواجب الوقت الذي  الذي يرتفع به التأثيم، واإ

يجب أن تخصص له الجمعية حظا عظيما من 
تفكيرها وتخطيطها وجهدها مهما بدا ذلك مرهقا 
ومكلفا، ومهما بدا األع���������داء أقويا ممكنين في 
األرض ومشروع بهذه الخطورة واألهمية يحتاج 
مع الصدق واإلخالص ومع الكفاءات والنخب 
لى  وم���������ع المال والعالقات إلى الوعي والفهم، واإ
مس���������توى عال من الشجاعة العلمية واالستعداد 
للتضحية، ويحتاج تخطيطا ومتابعة وتحس���������ينا 
وتطوي���������را ال يتوقفان، ويحتاج تحريرا للمبادرات 
سنادا  التي تقوم بها الش���������عب والفروع، ودعما واإ
علميا وتنظيميا لها، ويحتاج إشرافا مباشرا من 
قي���������ادات الجمعية ومكتبه���������ا الوطني، وذلك ما 
عهدناه فيهم، ليشعر العاملون في القاعدة أنهم 
ليسوا وحدهم، وأن المشروع أكبر من مبادرات 
شخصية ال يجمعها رابط، وال ينتظمها تقارب.

ه���������ذان هما جوه���������ر وظيفة الجمعي���������ة في هذه 
المرحلة من تاريخ الشعب الجزائري..

العلمي والفكري« و»تخريج  أوال: »التأس���������يس 
العلماء والدع���������اة« و»اإلحياء الحضاري على 
المستوى الفكري والثقافي والتربوي« و»التدافع 
مع مش���������روعات الباطل« و»بناء نخبة علمية« 
و»البناء العلمي المنهجي« و»التأسيس القيمي 

األخالقي«. 
 وثانيا: مواجهة هذا المد الرهيب من االنحرافات 
واألفكار والمذاهب العقدية واألخالقية والسلوكية 
الت���������ي أصبحت تهدد المجتم���������ع في وجود ذاته 

كمجتمع مسلم.
وعلى هامش هاتين الغايتين تسبح بقية المشاريع 
وتتطور، ويخدم بعضه���������ا بعضا، من مدارس 
غاثي،  قرآنية ونوادي أطف���������ال، وعمل خيري واإ
ونش���������اط إعالمي، ومواقف سياس���������ية تقتضيها 

الظروف والسياقات.
ختاما نرجو -والورقة بين أيديكم- أن نس���������مع 
من المشايخ واألس���������اتذة تعليقاتهم ومداخالتهم 
التي تضع األطر الكبرى لهذا المقترح، وتحدد 
المعالم األساس���������ية لما تم عرضه: تصويبا أو 
اس���������تدراكا أو توضيحا، ليكون ذلك كله مقدمة 
ومدخال إلى مش���������روع إحيائ���������ي علمي وفكري 
شامل وكبير، الشعب الجزائري وشبابه خاصة 

أحوج ما يكونون إليه.
ن في الجعبة ما يق���������ال، وخير الكالم  ه���������ذا، واإ
ما أغنى عن الس���������ؤال، فنجدد للسادة الحضور 
الش���������كر على ما تفضلوا به من إجابة الدعوة، 
س���������ائلين اهلل للجميع التوفيق والسداد، والقبول 
عنده يوم المعاد، وصلى اهلل وسلم على سيدنا 
محمد بن عبد اهلل وس���������لم تس���������ليما مباركا طيبا 

فيه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

محمد عزروق

)واقــــع الدعــــوة وآفـــاقهــــا فـــي اجلزائــــــر(

شعبة وهران تستضيف لقاء الدعاة يف طبعته الثانية
نظم مكتب وهران لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لقاء_العلماء_ والدعاة  يوم األحد المنصرم بفندق رودينا، حضر اللقاء باقة من كبار مشايخ ودعاة وهران والجزائر، شهد اللقاء نقاشات ومداخالت 

حول دور الجمعية الثقافي والتكويني وأثرها في صناعة رجال اإلصالح. وفي المحور الثاني تناول واقع التحديات التي توجه الشباب من إلحاد وحركات نسوية وشذوذ وغيرها من المستحدثات الدخيلة على قيم 
مجتمعنا المحافظ.. الجلسة األولى للقاء دامت أزيد من 3 ساعات ونصف، وبعدها جلسة خاصة بعد اإلفطار على شرف رئيس الجمعية د. عبد الرزاق قسوم ورفقائه الدكتور عمار طالبي واألستاذ الهادي 
الحسني والدكتور سعيد معول..جاء اللقاء غنيا باألفكار العملية التي سيكون لها أثر في الدعوة إلى اهلل، على غرار مجموعة من المقترحات تقدم بها المشاركون:  - تأسيس معهد للدعاة والعلماء.  - 

تأسيس قناة تكون لسان حال جمعية العلماء.  - تأسيس مخبر علمي يهتم بالتراث العلمي للجمعية. على أمل أن ترى هذه المقترحات النور وتكون  واقعا يتحرك ويترك أثرا على المجتمع الجزائري، يجدد لكم 
مكتب وهران مواعيد الحقة مع لقاء الدعاة والعلماء.
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األصل أن العبد يتعّلق بالغاية التي يريدها اهلل لنا، الغاية 
التي خلقنا من أجل الوصول إليها، الغاية التي سنحاسب 
على أساس���������ها، وليس بحثنا عن الغايات المختلفة التي 

يضعها الناس ألنفسهم. 
إّن جميع البشر ال يمكن أن يعيشوا بدون غايٍة ما، مهما 
كانت وضيعًة أو س���������خيفة. فهذا يريد المنصب الفالنّي، 
وألجله يفعل أّي ش���������يء، وقد يب���������ذل كّل غاٍل ورخيٍص 
ويضّحي في سبيله بآالف األشخاص. وآخر يرى غايته 
القصوى وسعادته النهائّية في راحة البال واالستقرار أو 

في كثرة األموال واألوالد، وهكذا…
إّن اهلل -ج���������ل في عاله - خلق الخلق لمهمة جس���������يمة 
ولغاي���������ة عظيمة، وقد جمعها في قول���������ه جل في عاله: 
}َوَما َخَلْقُت اْلِج���������ناَّ وَاإِلنَس ِإالاَّ ِلَيْعُبُدوِن{]الذاريات:56[، 
ٍة َرُس���������واًل َأِن  وقال جل في عاله: }َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأماَّ
اُغوَت{ ]النحل:36[، وقال جل  ُاْعُب���������ُدوا اللاََّه وَاْجَتِنُبوا الطاَّ
من قائل: }َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالاَّ ُنوِحي ِإَلْيِه 

َأَناَفاْعُبُدوِن{ ]األنبياء:25[ َأناَُّه ال ِإَلَه ِإالاَّ
قال ابن كثي���������ر رحمه اهلل: »أي: إنّم���������ا خلقتهم آلمرهم 
بعبادت���������ي، ال الحتياجي إليهم، وقال علي بن أبي طلحة 
ع���������ن ابن عباس: إال ليعب���������دون، أي: إال ليقروا بعبادتي 
طوعًا أو كرهًا، وهذا اختيار ابن جرير، وقال ابن جريج: 
إال ليعرفون، وقال الربيع بن أنس: إال ليعبدون، أي: إال 

للعبادة« إنتهى.
»تفسير ابن كثير« )4 / 239(.

الصحاب���������ة الكرام فهموا ه���������ذه الغاية و لذلك تحقق على 
ايديهم التغيير الرس���������الي المطلوب، تفكيرهم، انشغالهم، 
هموم الدنيا ال تنس���������يهم هذه الغاية حتى في حال الفتن، 
الحديث الذي رواه مس���������لم وغيره يبين ذلك، عن النواس 
بن س���������معان، قال: ذكر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
الدجال ذات غداة، فخف���������ض فيه ورفع، حتى ظنناه في 
طائفة النخ���������ل، فلما رحنا إليه عرف ذل���������ك فينا، فقال: 
»ما شأنكم؟« قلنا: يا رس���������ول اهلل، ذكرت الدجال غداة 
، فخفضت في���������ه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل. 
فقال: »غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم 
ن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج  فأنا حجيجه دونكم، واإ
نفسه، واهلل خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط، عينه 
طافية، كأني أش���������بهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه 
منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين 
الش���������ام والعراق، فعاث يمينا وعاث ش���������ماال، يا عباد اهلل 
فاثبتوا«. قلنا: يا رسول اهلل، وما لبثه في األرض؟ قال: 
»أربعون يوما يوم كس���������نة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، 
وس���������ائر أيامه كأيامكم«. قلنا: يا رسول اهلل، فذلك اليوم 
الذي كس���������نة أتكفينا فيه صالة ي���������وم؟ قال: »ال، اقدروا 
له قدره«، لهول الموقف وهذه الفتنة العظيمة لم تنس���������هم 

الصالة و عبادة اهلل التي ألجلها خلقوا.
هل المهندس المعماري أو الهيئة التي وضعت مخططا 
سكنيا 300 أو 400 مسكن وهيئت كل المرافق: التربوية 
والترفيهية من مدرس���������ة وس���������وق ومركز بريد وغيرها من 
مستلزمات الحياة وهي ضرورية، لماذا لم تضع مساحة 
يبنى فيها مس���������جد لعبادة اهلل عزوجل؟! ومرجعيتك هدي 
النبي صلى اهلل عليه وسلم في بناء مسجده قبل بناء بيته 

بالمدينة النبوية المنورة بعد الهجرة.
إن هذا المس���������ؤول غير رسالي ولم يفهم غاية وجوده في 
هذا الكون، كان ش���������يخنا أحمد سحنون عليه رحمة اهلل 

يقول:
حي دون حي)المسجد( ما هو حي )ميت(

تقضي عليه اآلفات والحشرات البشرية.
تدخل غرفة الفندق في بلد مس���������لم ال دليل يرش���������دك الى 
جهة القبلة والمدرس والمصنع ووقس على ذلك س���������ائر 

اإلدارات،
منطلق التغيير لواقع األمة أن تبني الفرد الرسالي وليس 

إنسانا روبوتيك ال روح فيه.
هذا هو سر نجاح الصحابة رضي اهلل عنهم وتغير حالهم 

وغيروا بعد ذلك العالم من حولهم في عشر سنين.

الشيخ  نــور الدين رزيق *

ُكْن ِرَساِليًّا

موقــــف   و  خـــاطـــــرة

ــاوة  ع ــاج  إلنت ــع  املتتب
ــتنتج بأنه يسري  عمارة يس
ــرة  الف ــو  حن ــا  تدرجيي
املعاصرة بعيدا عن ختصصه 
األول )العصر الوسيط( أال 

يؤمن مبسألة التخصص؟
الحقيق���������ة ما  ف���������ي   mm
نشرته عن التاريخ المحلي 
لحوض السمندو ال يقتصر 
المعاصرة  الفترة  على  فقط 
عاب���������رة  دراس���������ة  نم���������ا  واإ
للعص���������ور تمت���������د إلى أقدم 
البشري  االستيطان  شواهد 
في  أعمالي  إن  بالمنطقة. 
في  تندرج  المحلي  التاريخ 
بعد  بدأته  مش���������روع  إطار 
مناقش���������تي لرسالة الدكتوراه 
بجامع���������ة باري���������س األولى 
السوربون في عام 2002م، 
وبدأت نتائجه بنشر كتابي 
عن منطق���������ة بني حميدان 
الدراس���������ات  من  والعدي���������د 
الالحقة خصوصا الس���������ير 
للشخصيات  المتخصصة 
الت���������ي كان له���������ا تأثيرا في 
الس���������مندو  تاري���������خ حوض 
ووضعها في سياق التاريخ 
عامة،  بصف���������ة  الوطن���������ي 
وف���������ي الس���������نوات األخيرة، 
أصبحت أتقاس���������م جزء من 
عبئ ه���������ذا المش���������روع مع 
الصديق رياض ش���������روانة. 
إن التخص���������ص ال تصنعه 
األبحاث  نما  واإ الش���������هادة، 
على  المبني���������ة  الرصين���������ة 
األصيلة  المصدرية  المادة 
المنهجي���������ة  والمقارب���������ات 
الحديثة بعيدا عن السطحية 
هل  واألدلجة.  واألس���������طرة 
يمك���������ن أن نطل���������ق كلم���������ة 
مؤرخ عل���������ى الذي ال يفرق 
بين الوثيق���������ة والنص، بين 
وبين  والرواي���������ة  الش���������هادة 
الذاكرة والتاريخ؟ هل يمكن 
الحكواتي  مرويات  اعتبار 

دراسة تاريخية؟
ــة  ــن مدرس ــري ع الكث ــل  قي
يف  ــة  اجلزائري ــخ  التاري
ــل  ه ــارة  عم ــاوة  ع رأي 
وإذا  ــا؟  فع ــودة  موج ــي  ه
ــودة هل من  ــري موج كانت غ
ــأتها  ــرات لنش ــوادر ومؤش ب

مستقبا؟
mm إذا كان المقص���������ود 
بالمدرسة وجود نسق فكري 

ومنهجي يربط بين الفاعلين 
في الدراسات التاريخية فال 
يمكن في اعتقادي الحديث 
عن ذل���������ك. أم���������ا اذا كان 
المقص���������ود بذلك هو وجود 
جزائرية  تاريخي���������ة  كتابات 
فهذا ممك���������ن الحديث عنه 

إذا ما رجعن���������ا إلى الميالد 
للدراس���������ات  التدريج���������ي 
كانت  س���������واء  التاريخي���������ة 
هاوية أو أكاديمية بالنسبة 
لمرحلة ما بعد االستقالل. 
إن المتمع���������ن في الكتابات 
الس���������ياق  في  جاءت  التي 
االستعماري - سواء على 
ي���������د اصالحيين على غرار 
براهيمي  مب���������ارك  الش���������يخ 
توفيق  وأحم���������د  "الميل���������ي" 
الرحمان  وعب���������د  المدن���������ي 
اس���������تقالليين  أو  الجياللي 
الشريف  على غرار محمد 
أو  جلول-  وأحمد  ساحلي 
في سياق ما بعد االستقالل 
بعدما تحولت إلى الجانب 
األكاديم���������ي على يد الجيل 
األول بجامع���������ة الجزائ���������ر 

وه���������ران  بجامعت���������ي  ث���������م 
وقس���������نطينة- يالحظ تعدد 
من  التاريخي���������ة  التي���������ارات 
للماضي  مقاربته���������ا  حيث 
بش���������كل عام دون الوصول 
إلى تقالي���������د علمية مكتملة 

النضج. 

ــي  ال ــة  اإلضاف ــي  ماه
ــوربون  ــا جامعة الس قدمته
ــث  الباح ــارة  عم ــاوة  لع

واالنسان؟
جامع���������ة  قب���������ل   mm
السوربون، كانت بدايتي مع 
جامعة بواتييه لفترة قصيرة 
على  منها  تحصلت  حيث 
المعمقة  الدراس���������ات  دبلوم 
والحضارات  التاري���������خ  في 
باريس  إلى  االنتق���������ال  قبل 
الدكتوراه  رسالة  وتحضير 
األولى-  باري���������س  بجامعة 
بهذه  الدراسة  الس���������وربون. 
الجامع���������ة ليس���������ت كبقي���������ة 
الجامعات الفرنس���������ية نظرا 
القائمة  البحثي���������ة  للتقالي���������د 
خصوص���������ا على الحضور 
بانتظام لحلقات البحث التي 

أساتذة  كبار  عليها  يشرف 
فيها  يت���������م  التاري���������خ والتي 
التاريخية  الوجوه  استضافة 
البارزة س���������واء م���������ن العالم 
الغربي أو حتى من العالم 
العربي، حيث كانت فرصة 
االستماع ألسماء بارزة في 
الدراسات التاريخية والفكرية 
واإلسالمية وتبادل الحديث 
معها. لجامعة الس���������وربون 
ومدين���������ة باري���������س طاب���������ع 
خاص حيث تمكن اإلنسان 
الفكر  االنفت���������اح على  من 
اإلنساني بتنوعاته المختلفة 
وتتيح له االستماع ومالقاة 
كبار الباحثي���������ن والمفكرين 
بمشاربهم المختلفة، وأيضا 
مكتبات  م���������ن  االس���������تفادة 
غنية بمواصف���������ات عالمية 

معروفة. 
منذ أن التحق عاوة عمارة 
ــري عبد القادر  جبامعة األم
ــن يغادرها رغم  ــأ ع مل يش
ــي  ال ــرية  الكث ــروض  الع
ــات أخرى.  تصله من جامع
ــل  وه ــك؟  ذل يف  ــر  الس ــا  م
ــة  جترب ــوض  خ يف  ــر  يفك
ــة  اخلليجي ــات  باجلامع

مستقبا؟
mm تلقي���������ت ع���������روض 
س���������واء من فرنس���������ا أو من 
حت���������ى  أو  الخلي���������ج  دول 
عل���������ى المس���������توى الوطني 
علمية  مس���������ؤوليات  لتولي 
الجامع���������ة. فكرت  خ���������ارج 
في الموض���������وع كثيرا، لكن 
أكثر  ربطني  الذي  الشيء 
بجامعة األمير عبد القادر 
هو تواجد س���������كني بالقرب 
منه���������ا بالدرج���������ة األول���������ى 
ألقاه من  ال���������ذي  واالحترام 
حتى  أو  بالقس���������م  زمالئي 
من الطلب���������ة بصفة عامة. 
التفكير  ألوانه  السابق  من 
بجامعة  تجربة  في خوض 
أخرى قبل انهاء مش���������روع 
الدراسة التاريخية والمجالية 
السمندو  بحوض  الخاصة 
وبع���������ض األعمال األخرى 
التي تتطلب التركيز والعمل 
األولى،  بالدرجة  الميداني 
لي  س���������بق  وأنه  خصوصا 
وأن خض���������ت تجربة الغربة 
خ���������الل مرحلة الدراس���������ات 

العليا.
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ما ال تعرفــــون عن )3(: 

الدكتـــور عــــاوة عمارة
     نستضيف اليوم عرب ركن )ما ال تعرفون عن( الدكتور عاوة عمارة أستاذ التاريخ الوسيط جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة. متحصل 
على شهادة الدكتوراه يف التاريخ من جامعة السوربون الفرنسية يف ختصص التاريخ اإلسامي الوسيط )2002م(، ويشتغل كباحث مشارك 

بعّدة مراكز حبث وطنية ودولية منها املركز الوطين للبحث العلمي  )CNRS(بفرنسا ومركز البحث يف األنثروبولوجية االجتماعية 
واالقتصادية )CRASC( باجلزائر. له أزيد من مئة مقال يف جمات دولية وعربية باللغات العربية والفرنسية واإلجنليزية واالسبانية 
باإلضافة إىل جمموعة من املؤلفات املتنوعة بني التاريخ الوسيط والتاريخ احمللي وتاريخ الثورة التحريرية إضافة إىل أعمال أخرى تتعلق 

بالرمجة والتحقيق.

د. الصاحل بن سامل



األواخر  العشر  هي  المقال  هذا  في  العشر  بالليالي  المقصود 
التي  العشر  الليالي  الفطر، وهنا  بيوم عيد  من رمضان وتختم 
َُوُل  ِر األأْ الأَْعشأْ َلَياِلي  أقسم اهلل تعالى بها في سورة الفجر وهي: 
َتم بيوم عيد األضحى، وهناك العشر األول  ِة وُتخأْ ِمنأْ ِذي الأِْحجَّ
من المحرم، وتختم بيوم عاشوراء، وكل هذه أيام مباركات، واهلل 
تعالى أعلم. ففي الحديث.عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: َأنَّ 
ِر اأَلوَاِخِر  النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَليأِْه َوَسلََّم، َقاَل: ]الَتِمُسوَها ِفي الَعشأْ
ِر، ِفي َتاِسَعٍة َتبأَْقى، ِفي َساِبَعٍة َتبأَْقى، ِفي  ِمنأْ َرَمَضاَن َليأَْلَة الَقدأْ
َخاِمَسٍة َتبأَْقى[)البخاري.2021( ومن حكمة عدم تعيين ليلة القدر 
ليحرص المسلمون على دوام االستعداد وحسن القيام في كل ليلة 

من ليالي العشر األواخر. واهلل أعلم.
1 ـ بماذا تقام هذه الليالي وليلة القدر بالذات؟ لينال الصائمون 

والصائمات الفضائل والبركات.؟ 
1 ـ بتطهير القلب من كل مرض يعكر المزاج، كهجران مؤمن، 
أو كراهة مؤمن، أو عدم التوبة من غيبة، أو بهتان، أو كذب، 

أو تزوير، أو رياء، أو تكبر. 
2 ـ من عليه دين ألخيه يسارع لتسديده، وال يماطل.

تامة؟ من  الفرائض  أدى كل  الصائم  النفس: هل  ـ محاسبة   3
صالة، وزكاة، وحقوق الناس؟ 

4 ـ إن كان له أبوان هل هما راضيان عنه؟ هل قام بشأنهما بكل 
حسان؟ فإن العاق للوالدين على خطر كبير.   ِبرٍّ واإ

5 ـ إن كان له أوالد هل أدى حقهم في تربيتهم؟ 
6 ـ هل إن ُكنأِْت أنت زوجة، هل قمت بتحقيق السكينة والمودة 
والحنان لزوجك، وهل هو راض عنك؟ إن كنت أنت زوجا هل 
وما  بالمعروف  تعاشرها  بأنك  حقا  مطمئن  أنت  هل  أكرمتها؟ 

ظلمتها؟ 
7 ـ كيف حالك مع جيرانك، هل أنت مطمئن بأنك لم تكن سببا 

في إيذاء أحد؟ 
الحالل، وهل يطعم  الحالل ويلبس  يأكل  نفسه هل  ـ يراقب   8
زوجته وأوالده الحالل؟ وقد يتساءل أحد ِلَماذا التذكير باجتناب 
الرذائل ومحاسبة النفس على هذه المسائل؟ والجواب هو أن ليالي 
والصالة،  الدعاء،  ليالي  هن  بالخصوص  القدر  وليلة  رمضان 
أخطاءه  العبد  ينسى  فكيف  والتسبيح.  والذكر،  القرآن،  وقراءة 
المسجد  إلى  يعلمها ويصر عليها، ويأتي  ومعاصيه وقد يكون 
يدعو ويبكي ويركع ويسجد، ويظن أنه أحيا ليلة القدر؟ ألم نقرأ 
]َأيَُّها  َوَسلََّم:  َعَليأِْه  اهلُل  َصلَّى  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  الشريف.  الحديث 
نَّ اهلَل َأَمَر الأُْمؤأِْمِنيَن ِبَما  النَّاُس، ِإنَّ اهلَل َطيٌِّب اَل َيقأَْبُل ِإالَّ َطيًِّبا، وَاِإ
َمُلوا  يَِّباِت وَاعأْ َأَمَر ِبِه الأُْمرأَْسِليَن، َفَقاَل: ﴿َيا َأيَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ
َمُلوَن َعِليٌم﴾)المؤمنون: 51( ُثمَّ َذَكَر الرَُّجَل  َصاِلًحا، ِإنِّي ِبَما َتعأْ

 ، ، َيا َربِّ َماِء، َيا َربِّ َبَر، َيُمدُّ َيَديأِْه ِإَلى السَّ َعَث َأغأْ َفَر َأشأْ ُيِطيُل السَّ
رَُبُه َحرَاٌم، َوَملأَْبُسُه َحرَاٌم، َوُغِذَي ِبالأَْحرَاِم، َفَأنَّى  َعُمُه َحرَاٌم، َوَمشأْ َوَمطأْ

َتَجاُب ِلَذِلَك[)مسلم:1015(. ُيسأْ
2 ـ القيام والدعاء واالستغفار: وبعد أن ُيَنقَِّي المسلُم قلبه من كل 
مرض، ويعالج نفسه ويقوم سلوكها، ويقبل على اهلل تائبا طاهرا 
المسجد،  إلى  يذهب  أو  مصاله،  في  يجلس  حينها  مستغفرا. 
مطمئنا رافعا يديه يدعو ربه وهو موقن باإلجابة. 1 ـ الحرص 
على حسن إقامة الصالة الفرائض، والنوافل. 2 ـ واتقان الصيام 
إيمانا واحتسابا. 3ـ  الدعاء. ففي الحديث.َعنأْ َعاِئَشَة أم المؤمنين 
ُت  َعِلمأْ ِإنأْ  َأرََأيأَْت  اهلِل  َرُسوَل  َيا  ُقلأُْت:   : َقاَلتأْ عنها،  اهلل  رضي 
ِإنََّك ُعُفوٌّ  ]اللَُّهمَّ  َقاَل: ُقوِلي:  ِفيَها؟  َأُقوُل  َما  ِر  الَقدأْ َليأَْلُة  َليأَْلٍة  َأيُّ 
ُف َعنِّي[)الترمذي.3513( 4 ـ قيام الليل بقدر  ُتِحبُّ الأَْعفأَْو َفاعأْ

االستطاعة.5 ـ الذكر.
3 ـ ليلة القدر، ليلة السابع والعشرين: فعلى المؤمن أن يحرص 
وفي  رمضان،  ليالي  كل  في  البركات  ونيل  الخير  جمع  على 
وعشرين،  إحدى  ليلة   من  بدءا  بالخصوص،  األواخر  العشر 
وليلة ثالث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع 
ليلة  أن  األرجح  كان  ن  واإ رمضان.  من  ليلة  وآخر  وعشرين، 
القدر، المذكورة في سورة القدر هي ليلة السابع والعشرين، فإنها 
النبي عليه  الحديث، ولهذا دعا  القرآن وال في  لم تحدد ال في 
الصالة والسالم إلى التماسها في العشر األواخر، ونبه العلماء 

على أن الفائدة في إحياء كل الليالي. واهلل تعالى أعلم.
بنزول  بالخصوص؟  القدر  وليلة  اهلُل رمضان  َشرََّف  بماذا  ـ   4
ُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنأِْزَل ِفيِه الأُْقرأْآُن  القرآن في شهر رمضان. ﴿َشهأْ
ِللنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمَن الأُْهَدى وَالأُْفرأَْقاِن﴾ وقال تبارك وتعالى:  ُهًدى 
في  المذكورة  المباركة  الليلة  وهي  الأَْقدأِْر﴾  َليأَْلِة  ِفي  َأنأْزَلأَْناُه  ﴿ِإنَّا 
ابأَْتَدأأَْنا  ِإنَّا  َنى  الأَْمعأْ  : ِبيُّ عأْ الشَّ القرطبي:}قال  قال  الدخان.  سورة 
َلًة  اَلُم ُجمأْ ِر. َوِقيَل: َبلأْ َنَزَل ِبِه ِجبأْرِيُل َعَليأِْه السَّ ِإنأْزَاَلُه ِفي َليأَْلِة الأَْقدأْ
ُفوِظ ِإَلى َسَماِء الدُّنأَْيا، ِإَلى  ِر، ِمَن اللَّوأِْح الأَْمحأْ وَاِحَدًة ِفي َليأَْلِة الأَْقدأْ
َفرَِة )السفرة: هم المالئكة جمع  اَلُه ِجبأْرِيُل َعَلى السَّ َبيأِْت الأِْعزَِّة، وََأمأْ
سافر. والسافر في األصل: الكاتب سمي به ألنه يبين الشيء 
ويوضحه(، ُثمَّ َكاَن ِجبأْرِيُل ُينأْزُِلُه َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَليأِْه َوَسلََّم 
ُنُجوًما )يعني جزءا جزءا اآلية واآليتين(. َوَكاَن َبيأَْن َأوَِّلِه وَآِخرِه 
ُروَن َسَنًة، َقاَلُه ابأُْن َعبَّاٍس{) القرطبي:20/130(.   َثاَلٌث َوِعشأْ

5 ـ وفضل ليلة القدر تكريم ألمة محمد صلى اهلل عليه وسلم، 
حيث  العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس 
أن  المسلمة على  أيتها  المسلم،  أيها  فاحرص  القدر.  ليلة  فيها 
ال تفوتنا فرصة إحياء هذه الليلة بما يرضاه اهلل تعالى. بالقيام، 
ِتَساًبا، ُغِفَر  ِر ِإيَماًنا وَاحأْ والدعاء، وتالوة القرآن.]َمنأْ َقاَم َليأَْلَة الَقدأْ
ِتَساًبا ُغِفَر َلُه  َلُه َما َتَقدََّم ِمنأْ َذنأِْبِه، َوَمنأْ َصاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا وَاحأْ

َما َتَقدََّم ِمنأْ َذنأِْبِه[ )البخاري:1901(.

في  بالزيادة  رمضان  وفي  عظيمة  فضيلة  التصدق  ـ   6
َوَد النَّاِس ِبالَخيأِْر،  الحسنات:]َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَليأِْه َوَسلََّم َأجأْ
َوُد َما َيُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحيَن َيلأَْقاُه ِجبأْرِيُل، َوَكاَن ِجبأْرِيُل  َوَكاَن َأجأْ
ِرُض  َيعأْ َينأَْسِلَخ،  َحتَّى  َرَمَضاَن،  ِفي  َليأَْلٍة  ُكلَّ  َيلأَْقاُه  اَلُم  السَّ َعَليأِْه 
َعَليأِْه النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَليأِْه َوَسلََّم الُقرأْآَن، َفِإَذا َلِقَيُه ِجبأْرِيُل َعَليأِْه 
َوَد ِبالَخيأِْر ِمَن الرِّيِح الُمرأَْسَلِة[ )البخاري.1902(  اَلُم، َكاَن َأجأْ السَّ
المتصدقات  من  نكون  أن  على  المؤمنين  إخواني  فلنحرص 
والمتصدقات، في رمضان، ونستمر ما بعد رمضان، لنكون من 
أهل اإليمان واإلحسان، ومن العاملين بالقرآن. قال اهلل تعالى:﴿

ِدي َمنأْ َيَشاُء َوَما ُتنأِْفُقوا ِمنأْ َخيأٍْر  َليأَْس َعَليأَْك ُهَداُهمأْ َوَلِكنَّ اهلَل َيهأْ
ِه اهلِل َوَما ُتنأِْفُقوا ِمنأْ َخيأٍْر ُيَوفَّ  َفِلَنأُْفِسُكمأْ َوَما ُتنأِْفُقوَن ِإالَّ ابأِْتَغاَء َوجأْ

َلُموَن﴾ )البقرة:272(.  ِإَليأُْكمأْ وََأنأُْتمأْ اَل ُتظأْ
 وانتبه فابتعد عن المعاصي، لتحفظ صيامك، وقيامك،.]َمنأْ َلمأْ 
َيَدعأْ َقوأَْل الزُّوِر وَالَعَمَل ِبِه، َفَليأَْس ِللَِّه َحاَجٌة ِفي َأنأْ َيَدَع َطَعاَمُه 
أو  َصوأُْمُهم،  يقبل  ال  قد  الذين  من  )البخاري:1903(  َوَشرَاَبُه[ 
أنهم ال يثابون عليه. منهم: النمام وهو القتات. ففي الحديث.]اَل 
اُم[ )الترمذي.2026(  ُخُل الَجنََّة َقتَّاٌت. َقاَل ُسفأَْياُن: وَالَقتَّاُت النَّمَّ َيدأْ
ومنهم الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. ومنهم الذين يسرقون 
الذين  ومنهم  المكس.  يأخذون  الذين  ومنهم  العام.  المال  من 

يركنون إلى الذين ظلموا.
بينك   العالقة  والعيد وصل رحمك. وأصلح  اغتنم رمضان  ـ   7
وبين الذين أخطأت معهم، فهي فرصتك. فمن أكرم األخالق: 
َرِحَمَك،  َتِصَل  الكرم والجود أن  العفو، والتسامح، والكرم، ومن 
ُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى  فَعنأْ َأَنِس بأِْن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعنأُْه، َقاَل: َسِمعأْ
اهلُل َعَليأِْه َوَسلََّم، َيُقوُل:]َمنأْ َسرَُّه َأنأْ ُيبأَْسَط َلُه ِفي ِرزأِْقِه، َأوأْ ُينأَْسَأ َلُه 

ِفي َأَثرِِه، َفلأَْيِصلأْ َرِحَمُه[ )البخاري:2067. مسلم:2557(.

فضل الليالي العشر
وفيها ليلة القدر خري من ألف شهر
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السؤال

خصلتان  فيه  ولكن  أحبه،  صديق  لي  السائل:  قال 
وهما:  بسببهما،  أحيانا  وأهجره  فيه  أكرههما 
املؤمنني،  أنه يهجر بعض إخواننا  والثانية  التدخني، 
ويقول عنهم: ليسوا إخوانه، مع أنهم مؤمنون يصلون 
ويصومون ويزكون وحيجون.؟ ونصحته فلم يستجب، 
املؤمن،  هجران  وهل  التدخني؟  حكم  هو  ما  وسؤالي: 
ونشر اإلفك يف صفحات التواصل االجتماعي، يفسد 

الصوم؟  
اجلواب

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

غير  في  التدخين  يسأل عن  السائل  أن  أوال: 
أوقات الصوم، وكذلك في غير رمضان، وحكم 
التدخين أنه محرم لعلة التحريم، ثم إنه محرم 
الطعم،  خبيث  فهو  الخبائث،  من  ألنه  لغيره، 
خبيث الرائحة، واهلل تعالى قال:﴿الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن 
ُتوًبا  َمكأْ َيِجُدوَنُه  الَِّذي  ُمِّيَّ  األأْ النَِّبيَّ  الرَُّسوَل 
ُروِف  ِنأِْجيِل َيأأُْمرُُهمأْ ِبالأَْمعأْ ِعنأَْدُهمأْ ِفي التَّوأْرَاِة وَاإلأْ
يَِّباِت َوُيَحرُِّم  َوَينأَْهاُهمأْ َعِن الأُْمنأَْكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّ

والشيء  )األعراف:157(  الأَْخَباِئَث﴾  َعَليأِْهُم 
الخبيث هو: النجس، والنتن، وماال خير فيه. 
والخبيث في المعادن ما فيه غش، وما ينفيه 
إن  ثم  َفَسَد.  الطعام:  خبث  الكير،  ويطرحه 
ومن  المرض،  من  يسببه  لما  يحرم  التدخين 
تبذير المال، وتبذير المال من عمل الشياطين. 
السبب  كان  والقات  والشمة  التدخين  وانتشار 
يدخن  فالذي  المخدرات،  انتشار  في  الرئيس 
مشارك  فإنه  يشعر  ال  أو  يشعر  كان  سواء 
في تفاقم انتشار المخدرات، وفعله خطر على 
مستقبل المجتمع. واهلل تعالى أعلم، وهو العليم 

الحكيم.
ثانيا: النبي صلى اهلل عليه وسلم نهى من يأكل 
البصل أوالثوم، أن يقرب المسجد حتى يغسل، 
نهائيا.  الخبيثة  الرائحة  فمه  من  تزول  وحتى 
فكيف بمن يتناول التبغ أو الشمة والعياذ باهلل، 
ثم يرمي عقب السيجارة من فمه قرب المسجد 
نفسه،  ويؤذي  التراويح؟!!!  لصالة  ويدخل 
وتعالى.  سبحانه  ربه  ويعصي  غيره،  ويؤذي 
اهلِل  َرُسوَل  َأنَّ  ُعَمَر،  ابأِْن  َعِن  الحديث.  ففي 
َصلَّى اهلُل َعَليأِْه َوَسلََّم، َقاَل: ]َمنأْ َأَكَل ِمنأْ َهِذِه 
َهَب رِيُحَها«  الأَْبقأَْلِة َفاَل َيقأْرََبنَّ َمَساِجَدَنا، َحتَّى َيذأْ

َعِن  َأَنٌس  وُسِئَل  )مسلم.561(  الثُّوَم[  ِني  َيعأْ
َعَليأِْه  اهلُل  َصلَّى  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َفَقاَل:  الثُّوِم، 
َيقأْرََبنَّا،  َفاَل  َجرَِة،  الشَّ َهِذِه  َمنأْ  َأَكَل  َوَسلََّم:]َمنأْ 
واََل ُيَصلِّي َمَعَنا[ )مسلم:562( وَقاَل َمرًَّة: ]َمنأْ 
ِجَدَنا،  َأَكَل الأَْبَصَل وَالثُّوَم وَالأُْكرَّاَث َفاَل َيقأْرََبنَّ َمسأْ
آَدَم[  َبُنو  ِمنأُْه  َيَتَأذَّى  ا  ِممَّ َتَتَأذَّى  الأَْماَلِئَكَة  َفِإنَّ 
العليم  وهو  أعلم،  تعالى  واهلل  )مسلم:564( 

الحكيم.
ثالثا: قال السائل:وهل هجران المؤمن، ونشر 
اإلفك في صفحات التواصل االجتماعي، يفسد 
يهجر  أن  للسلم  يحل  هل  فالسؤال  الصوم؟ 
اإلفك؟  ينشر  أن  له  يحل  وهل  المسلم؟  أخاه 
حقا،  الصالة  يقيم  الذي  المسلم  أن  والجواب 
عن  الحرام  يفعل  ال  واحتسابا  إيمانا  ويصوم 
المحرمات،  من  اإلفك  ونشر  والهجران  عمد، 
ن فعل الحرام عن عمد فقد دخل في صنف  واإ
الفاسقين. ففي الحديث. َعنأْ َأِبي َأيُّوَب َرِضَي 
َوَسلََّم  َعَليأِْه  اهلُل  َصلَّى  النَِّبيِّ  َعِن  َعنأُْه،  اهلُل 
ُجَر َأَخاُه َفوأَْق َثاَلٍث،  ِلٍم َأنأْ َيهأْ َقاَل:]اَل َيِحلُّ ِلُمسأْ
َيلأَْتِقَياِن: َفَيُصدُّ َهَذا َوَيُصدُّ َهَذا، َوَخيأْرُُهَما الَِّذي 
والعجيب   )6237 )البخاري:  اَلِم[  ِبالسَّ َيبأَْدُأ 
في سلوك بعض الغافلين أنهم يعلمون بأن ما 

يسألون  ثم  يرتكبونه  ذلك  ومع  حرام،  يفعلونه 
الغفلة.  هذه  ما  ال؟  أم  صحيح  صومهم  هل 
ن  واإ المعصية،  ويقلعوا عن  يتوبوا  لم  إن  وهم 
ماتوا مصرين على معصيتهم قد يكونون من 
صالة  وال  صيام  ينفعهم  ال  الذين  المفلسين، 
اإلفك  نشر  عن  السائل:  وسأل   زكاة.   وال 
في صفحات التواصل االجتماعي، ونقول له: 
إن المسلم الحق يستعمل وسائل التواصل في 
الناس،  السرور على  إدخال  الخير، في  نشر 
واالستهزاء  السخرية  كالم  ينشرون  الذين  أما 
والشماتة واإلفك فإنهم يعملون عمل الفاسقين، 
المتقين  الصائمين  عن  بفسقه  بعيد  والفاسق 
فالحظ له في صومه إال الجوع والعطش. قال 
َخرأْ َقوأٌْم  اهلل تعالى: ﴿يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيسأْ
َيُكوُنوا َخيأْرًا ِمنأُْهمأْ وال ِنساٌء  ِمنأْ َقوأٍْم َعسى َأنأْ 
ِمنأْ ِنساٍء َعسى َأنأْ َيُكنَّ َخيأْرًا ِمنأُْهنَّ وال َتلأِْمُزوا 
ُم الأُْفُسوُق  َلأْقاِب ِبئأَْس االسأْ َأنأُْفَسُكمأْ وال َتناَبُزوا ِباألأْ
اِلُموَن. ِيماِن َوَمنأْ َلمأْ َيُتبأْ َفُأولِئَك ُهُم الظَّ َد اإلأْ َبعأْ

للسائل ولكل عاقل:  نقول  )الحجرات:11(   ﴾
عمد،  عن  ويهجرهم  المؤمنين  يؤذي  من  إن 
تعالى  واهلل  في خطر.  فإنه   إيمانه،  فليراجع 

أعلم وهو العليم الحكيم.

املوضوع: حكم من يصوم ويرتكب اآلثام، كالتدخني، واهلجران، ونشر اإلفك .
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ْيَناُه  -75-82﴿َوَلَقْد َناَداَنا ُنوٌح َفَلِنْعَم اْلُمِجيُبوَن * َوَنجَّ
وََأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم * َوَجَعْلَنا ُذرِّيََّتُه ُهُم اْلَباِقيَن * 
َوَتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي اْلِخِريَن * َسَلٌم َعَلى ُنوٍح ِفي اْلَعاَلِميَن 
* ِإنَّا َكَذِلَك َنْجزِي اْلُمْحِسِنيَن * ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِنيَن 

* ُثمَّ َأْغَرْقَنا اْلَخِريَن﴾:
آثار  والتأمل، في  النظر  تذكير وتسلية من زاوية  ما سبق 
ما حّل باألمم وعاقبتهم في اآلخرة، وهذا في اآليات اآلتية 
كذبهم  الذين  الرسل  عن  اإلخبار  زاوية  من  وتسلية  تذكير 
قومهم وآذوهم، وكيف انتصر اهلل لهم، ليزداد الرسول-صلى 
اهلل عليه وسلم- ثباتا، والمشركون تبكيتا، وذكرت هذه السورة 
ست قصص من قصص الرسل مع أقوامهم، شبيهة بقصة 
كلها  يجمعها  قومه،  مع  وسلم-  عليه  اهلل  الرسول-صلى 

مقاومة الشرك.
الملة  رسول  براهيم  واإ األولى،  القدوة  ألنه  أوال  نوح  واختير 
لشبه  وموسى  الطيبة،  اإلسالم  شجرة  نواة  وهي  الحنيفية، 
شريعته بالشريعة اإلسالمية في الجمع بين الدين والسلطة، 
فهؤالء الثالثة هم أصول، وأما الثالثة اآلخرون فقد تفرعوا 
لياس، ويونس  عن ملة رسل قبلهم، فلوط على ملة إبراهيم، واإ

على ملة موسى.
وكانت البداية بقصة نوح مع قومه، فهو أول رسول بعثه اهلل 
إلى الناس، وهو القدوة األولى المثلى، نادى نوح ربه وهو 
الدعاء الذي جاء في قوله: ﴿َقاَل َربِّ انُصْرِني ِبَما َكذَُّبوِن﴾ 
دعاء  ليحذروا  للمشركين  موعظة  وهذه  ]المؤمنون/26[، 
عليهم  بالنصر  تعالى  ربه  وسلم-  عليه  اهلل  محمد-صلى 
كما دعا نوح على قومه، أي: نادانا فأجبناه، فلنعم المجيبون 
نحن، فنجاه اهلل وخلصه من الضر، وكتب له السالمة من 
ذلك الطوفان قبل وقوعه فيه، في حين أحاط الضّر بقومه، 
والمراد بأهله أسرته، إال من كفر منهم، ونّجا المؤمنين من 
قومه أيضا، كما قال: ﴿ُقلَنا احِمل فيها ِمن ُكلٍّ َزوَجيِن اثَنيِن 
وََأهَلَك ِإاّل َمن َسَبَق َعَليِه الَقوُل َوَمن آَمَن َوما آَمَن َمَعُه ِإاّل 
َقليٌل﴾]هود/40[، والكرب: الحزن الشديد والغّم العظيم، وهو 
هالك  نجاء أهله، واإ الطوفان، فكانت نعمة اهلل عليه بإنجائه واإ
ظالميه من قومه، وجعل عمران األرض بذريته، وهي نعمة 
إيمانه  وقصة  أعماله،  مصالح  بينهم  وتذكر  دائمة،  أخرى 
وصبره في دعوته، إذ أنه لم يبق أحد من الناس إال من نجاه 
اهلل مع نوح في السفينة، فلم يبق من بني آدم غير ذرية نوح، 

فجميع األمم من ذرية أوالد نوح الثالثة.
وهل الطوفان قد عّم األرض كلها واستأصل جميع البشر إال 
من حملهم نوح في السفينة أم أنه لم يعّم؟ أم أنه عم البشر 
كلهم ألنهم كانوا منحصرين في البالد التي أصابها الطوفان؟ 
فأدلة عموم الطوفان ليست قطعية، وكذلك أدلة من أنه كان 
بعض  ويرجح  قطعية،  ليست  كلها  األرض  يعم  لم  جزئيا 
المفسرين أن ظواهر الكتاب والسنة تشير إلى عمومه، ولكن 

بعض المحدثين يرى أنه لم يكن عاما.
»َوَتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي اآْلِخرِيَن« أبقى اهلل وحافظ على اآلخرين 
من أصول الذرية التي تناسلت منها جميع األمم إلى انقضاء 
نرى  اليوم  لى  واإ األمم،  هذه  بين  ذكره  أبقى  كما  العالم، 
المسلمين يسمون أبناءهم باسم نوح، وضّمن فعل »َتَرْكَنا« 
له  يتعرض  ولم  ابن عاشور،  به  انفرد  وهذا  أنعمنا،  معنى 
المفسرون فيما اطلع عليه، وأن هذا الترك من قبيل اإلنعام 
والتفضيل، أي: تركنا له ثناء وأنعمنا عليه، وأنشأ اهلل ثناء 
على نوح وتحية له، ومعنى ذلك الرضا عنه وتقريبه منه، 
السالم  دوام  ذلك  ومعنى  والقرون،  األمم  بالعالمين  والمراد 
عليه، وذهب الزمخشري وجماعة إلى أننا تركنا عليه هذه 
أي: جعلنا  اْلَعاَلِميَن«،  ِفي  ُنوٍح  َعَلى  »َساَلٌم  الكلمة، وهي 
الناس يسلمون عليه في جميع األجيال، فكلهم ينتمون إليه 
ويذكرونه ذكر صدق، وأن بمثال ذلك الجزاء نجزي المحسنين، 
ماما لجزاء المحسنين، لقوته في  فإن جزاء نوح كان مثاال واإ
تبليغ الدعوة وصبره على أذى قومه، فهو مثل المحسنين في 
بنسبته  أنه من عباده،  جزائهم على إحسانهم، ووصفه اهلل 
إليه، مما يشعر برفع درجته وتقريبه، وتنويها بشأن اإليمان 
لقدره، وفي  إليه مدة طويلة، وتشريفا  الدعوة  والصبر على 
هذا عبرة للمشركين بما حّل بقومه، وتسلية لمحمد-صلى اهلل 
عليه وسلم-، وأن نوحا قدوة له، وأّن اهلل ينصره على قومه، 

كما نصر نوحا على قومه األلداء، فقد أغرق اهلل الذين كذبوه 
من  باآلخرين ضرب  والتعبير  به،  والمؤمنين  أهله  عدا  ما 
االحتقار، وتقدم ذكر نوح وقصته في آل عمران/33 ومن 

األعراف، وهود، وذكر سفينته في العنكبوت.
َربَُّه  َجاَء  ِإْذ   * َلِْبرَاِهيَم  ِشيَعِتِه  ِمن  نَّ  -83-87﴿وَاِإ
ِبَقْلٍب َسِليٍم * ِإْذ َقاَل ِلَِبيِه َوَقْوِمِه َماَذا َتْعُبُدوَن * َأِئْفًكا 

آِلَهًة ُدوَن اللَّـِه ُتِريُدوَن * َفَما َظنُُّكم ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن﴾:
هذه حكاية موقف إبراهيم عليه السالم من قومه في دعوتهم 
إلى التوحيد، وما القاه منهم، وكيف أيده اهلل ونّجاه منهم، 
وبوصفه أنه من شيعة نوح، ومناصريه وأتباعه، تأكيدا للثناء 
على نوح وتخليدا لمناقبه، واإلشارة إلى محامد إبراهيم في 
من  فإبراهيم  في صفاته،  له  مشاركة  نوح  شيعة  من  كونه 
ذرية نوح، ودينه موافق لدين نوح، وهو التوحيد ونبذ الشرك، 
وقد جاءت رسل قبل إبراهيم منهم هود، وصالح، ألن القرآن 
معاصر  لوط  ذكر  وقبل  نوح،  ذكر  إثر  مرة  غير  ذكرهما 

إبراهيم ]األعراف/74-69، هود/89[.
فقد جاء إبراهيم ربه بقلب سليم نزيه، كما جاء نوح ربه بقلب 

سليم.
وذلك مجموع المكارم األخالقية ومحامدها، منزها عن كل 
كامال،  منها حظا  وكان حظه  باطل،  واعتقاد  ذميم،  خلق 
عليه  اهلل  محمد-صلى  لرسوله  كمالها  منتهى  اهلل  وادخر 
األخالق«،  مكارم  ألتمم  بعثت  »إنما  قال:  ولذلك  وسلم-، 
وصفت ملة إبراهيم بأنها حنيفية، كما وصف اإلسالم بها 
بالحنيفية  »بعثت  وسلم-:  عليه  اهلل  النبي-صلى  قول  في 

السمحة«.
استفهام  يعبدون،  عما  وسألهم  وقومه  أباه  إبراهيم  خاطب 
إنكار على عبادتهم لغير اهلل الواحد، وأعقبه باستفهام آخر 
ُترِيُدوَن{، تمهيدا لمحاجتهم،  اللَّـِه  ُدوَن  آِلَهًة  }َأِئْفًكا  إنكاري: 
تريدون  كاذبين،  آفكين  أي:  إفكا،  آلهة  تريدون  كيف  أي: 
عبادتها بهتانا، دون اهلل أي: خالف اهلل وغيره، وكان قوم 
واألقباط،  كاليونان،  الكواكب،  يعبدون  الكلدانيين  إبراهيم 
إنكاري،  اْلَعاَلِميَن{  ِبَربِّ  َظنُُّكم  }َفَما  آخر  استفهام  وجاء 
التصديق  على  الظن  ويطلق  الخاطئ،  وظنهم  العتقادهم 
المخطئ، والمعنى أن اعتقادهم في جانب اهلل رب العالمين 

جهل منكر.
والمعنى فما ظنكم السيء باهلل؟

-88-96﴿َفَنَظَر َنْظرًَة ِفي النُُّجوِم * َفَقاَل ِإنِّي َسِقيٌم * 
َفَتَولَّْوا َعْنُه ُمْدِبِريَن * َفرَاَغ ِإَلى آِلَهِتِهْم َفَقاَل َأَل َتْأُكُلوَن 
* َما َلُكْم َل َتنِطُقوَن * َفرَاَغ َعَلْيِهْم َضْرًبا ِباْلَيِميِن * 
َفَأْقَبُلوا ِإَلْيِه َيِزفُّوَن * َقاَل َأَتْعُبُدوَن َما َتْنِحُتوَن * وَاللَّـُه 

َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن﴾:
هذا بيان تمكن إبراهيم من أصنامهم وكسرها، ليظهر لعّبادها 
أنها عاجزة عن الدفاع عن نفسها، ومعنى نظر في النجوم، 
في  المثل  به  مما جرى  وهو  مفكرا،  السماء  إلى  اتجه  أنه 
التعبير عن التفكير، ألن المفكر قد يرفع بصره إلى السماء 
لئال يشتغل بالمرئيات، فيخلو بفكره للتدبر، وال يراد أنه ينظر 

في النجوم ليال وهي طالعة.
والمعنى: فكر في حيلة يخلو بها لهدم أصنامهم، فقال لهم 
إني سقيم، ليالزم مكانه ويفارقوه، فهو عذر انتحله ليتركوه 
أنه  ببيت األصنام، فال يجد من يدفعه عنها، فزعم  فيخلو 
بيت  مع  ويتركوه  ليخرجوا  الخروج،  يستطيع  ال  مريض 
والتولي:  وانصرفوا،  عنه  وذهبوا  مدبرين،  فتولوا  األصنام، 
اإلعراض والمفارقة، فإن النجوم دلته على أنه سقيم، ليوهم 
قومه أنه عرف ذلك من داللة النجوم حسب أوهامهم، فوّلوه 
أدبارهم، أي: ظهورهم، ذهبوا وتركوه وراء ظهورهم، بحيث 
ال يبصرونه، وما وقع في التفاسير في تعيين سقمه المزعوم 
كثيرا  كذبا  دونوا  وقد  الفهوم،  موازين  في  له  وزن  ال  كالم 
وسموه علم أحكام الفلك أو النجوم، وليس في اآلية ما يدل 
النجوم لها داللة على حدوث حادث من حوادث  على أن 
األمم وال األشخاص، ومن يزعم ذلك فقد ضل دينا، واختل 
نظرا وتخمينا، وليس ادعاء مرضه كذبا، بل هو تعريض، 
أي: أني مثل السقيم في التخلف عن الخروج، وقوله: }َبل 
َفَعَلُه َكبيرُُهم هـذا{، يدل أن مراده التغليط والتهكم بهم، فكان 
ذلك في فهم قومه كذبا، إن اهلل أذن له بذلك، وأعلمه بتأويله، 

ومعنى »رَاَغ« حاد عن الشيء، وأطلق هنا على الذهاب إلى 
خفاء. أصنامهم مخاتلة لهم واإ

وخطاب إبراهيم لتلك األصنام بقوله: }َأاَل َتْأُكُلوَن َما َلُكْم اَل 
بها، وعلى غير مسمع من  َتنِطُقوَن{، وهو في حال خلوة 
وهو  كسرها،  على  وعزما  قوة  يزداد  أن  به  قصد  عبَّادها، 
خطاب تذّكر كذب الذين أّلهوها، وزعموا أنها تأكل الطعام 

الذي يصنعونه بين يديها، ويزعمون أنها تكلمهم وتخبرهم.
وذات  اليمين  ذات  يضربها  وأخذ  عليها  أقبل  أي:  وراغ، 
الشمال، أي: فراغ ضاربا باليمين، أي: ضربا قويا، فلما علموا 
بما فعل إبراهيم بأصنامهم أرسلوا إليه من يحضره إليهم، وهم 
فأقبلوا  حول أصنامهم، كما هو مفصل في سورة األنبياء، 
إليه يسرعون »َيزِفُّوَن«، أي: يجرون، والزّف: اإلسراع في 
رادة البطش به: »َأَتْعُبُدوَن  الجري، فقال لهم وهم في حنق واإ
يعتذر،  فلم  الجأش،  رباطة  غاية  في  وكان  َتْنِحُتوَن«،  َما 
ولكنه تهكم بهم فقال: »َبل َفَعَلُه َكبيرُُهم هـذا«، وأنحى عليهم 
باللوم والتوبيخ، وتسفيه أحالمهم، إذ بلغت بهم الحماقة أن 
يعبدوا صورا نحتوها بأيديهم، أو نحتها أسالفهم، وصنعوها، 
والنحت تصويرها ونقشها إن كانت من حجارة، وبريها إن 
إذ  منكرا  أتيتم  أي:  إنكاري،  واالستفهام  خشب،  من  كانت 
عبدتم ما تصنعونه بأيديكم، في حين أن اهلل خلقكم وخلق 
ما تعملون من األصنام، معرضين عن عبادته، وهذه الحال 
مستعملة في التعجيب، أي: وال تعبدون اهلل وهو خلقكم وخلق 
ما نحتموه، وهو خلق المادة التي تصنع منها من حجر أو 
العباد  أفعال  أن  على  داللة  اآلية  هذه  في  وليس  خشب، 
ذاتها  األصنام  بأن  المحاجة  مقام  في  هي  إذ  هلل،  مخلوقة 

مخلوقة هلل.
اْلَجِحيِم *  ِفي  َفَأْلُقوُه  ُبْنَياًنا  َلُه  اْبُنوا  -97-98﴿َقاُلوا 

َفَأرَاُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اْلَْسَفِليَن﴾:
نار، وجمر  على  نار  وكل  الوقود،  الشديدة  النار  الجحيم: 
فوق جمر هو جحيم، وتقدمت القصة ونظير هذه اآلية في 
معتٍل على  والغالب  المغلوب،  فاألسفل هو  األنبياء،  سورة 
المغلوب، واألخسر هنالك هو من ال يحصل من سعيه على 

بغيته، كالتاجر الخاسر في تجارته.
-99-100﴿َوَقاَل ِإنِّي َذاِهٌب ِإَلى َربِّي َسَيْهِديِن * َربِّ 

اِلِحيَن﴾: َهْب ِلي ِمَن الصَّ
لما نجا إبراهيم من نارهم عزم على الخروج من بلده، وهي 
ُأور الكلدانيين، وهذه أول هجرة في سبيل اهلل للبعد عن عبادة 
غير اهلل، وقال هذا لقومه علنا، ليكفوا عن أذاه فيما يظهر، 
أي: مهاجر حيث أعبد ربي وحده، وال أفتن في عبادته كما 
ليقيم  بلوغ مكة  إلى  بلدهم، وقدر اهلل أن يفضي  فتنت في 
هناك أول مسجد، إلعالن توحيد اهلل، فسلك به المسالك التي 
سلكها حتى بلغ مكة، وأودع بها أهال وذرية، وأقام بها قبيلة 
دينها التوحيد، وبنى هلل معبدا، وجعل ذريته حارسة وحفظة 
لبيت اهلل، وأعلن لقومه أنه واثق بربه، وأنه ال تردد له في 
مفارقتهم، ودعا رّبه أن يهب له من الصالحين، بعد أن شعر 
بقلة أهله وعقم امرأته، فثار ذلك الخاطر في نفسه لما عزم 
على الرحيل ويكون الشعور بقلة األهل عند مفارقة األوطان 
السلوان  بعض  له  كان  قومه،  بين  كان  إذا  فالمرء  أقوى، 
بوجود أهله وأقاربه، ألن طلب الولد والحصول عليه نعمة، 
وتكون أكمل إذا كان من الصالحين، فإن صالح األبناء قرة 

عين لآلباء، ومن صالحهم برّهم بوالديهم.
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األسماء  من  اإلبراهيمي  البشير  محمد  الشيخ 
التي شاركت في التأريخ لهذه األحداث الدامية 
له مقاالت  بيانه،  تعبيره وجمال  بدقة  وصورها 
عديدة وقصيدة نشرت بجريدة البصائر- لسان 
حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين- في 
سلسلتها الثانية، فكلما حل يوم ثامن ماي تعود 
ذاكرة الشيخ اإلبراهيمي إلى الوراء، تلتقط بلوعة 
وأسى مأساة هذا اليوم المشؤوم، يسجل ما حدث 
معايشة شعورية  عاشها  ومذابح  مآس  من  فيه 
حتى ال تنسى األجيال القادمة ماضيها المشع، 
نحو  الطريق  لها  ينير  نبراسا  الذكرى  ولتبقى 
المتعاقبة،  األجيال  تتوارثها  و  المنشود  الهدف 
سطيف  بمدينته  أسره  تم  الذي  وهو  ال  كيف 
وزج به في السجن مع رجاالت جمعية العلماء 
والحركة الوطنية منهم السياسي فرحات عباس 
التي ال  السمة  نفوسنا  في  لك  يوم،  )يا  يقول: 
أية  من  فكن  تنسى،  ال  التي  والذكرى  تمحى، 
سنة شئت، فأنت يوم 8 ماي وكفى، وكل ما لك 
علينا من دين أن نحيى ذكراك، وكل ما علينا 
لك من واجب، أن ندون تاريخك في الطروس 

لئال يمسحه النسيان في النفوس(. 
)يوم  قائال:  المشؤوم   اليوم  هذا  وصف  كما 
مظلم الجوانب بالظلم، مطرز الحواشي بالدماء 
المطلولة، مقشعر األرض من بطش األقوياء، 
شمسه  خلعت  الشهداء،  بأرواح  السماء  مبتهج 
عن  شهره  وخرج  نور،  وال  حياة  فال  طبيعتها، 
طاعة الربيع، فال ثمر وال نور، وغبنت حقيقته 

عن األقالم فال تصوير وال تدوين(. 
المقاطع،  رباعية  أرجوزة  عن  عبارة  والقصيدة 
يوم  السابقة،  فكرته  اإلبراهيمي  الشيخ  ضمنها 
الغدو  في  المرء  يتذكره  ماي  ثامن  الثالثاء 
يزوره  عندما  الدامس  الليل  في  حتى  والرواح 
طيفه،فإن الكرى يهجره، كيف ال وأحزانه عميقة 

تسكن األحشاء واألسى يبكيه:
ذكراك يا يوم* تحز في األحشا 

إذا أقبل القوم * وحش تال وحشا 
ذكراك يا يوم * ال تأتي حوما 
تعتاد في النوم * فتطرد النوما 
يا يوم ذكراك * لم تبرح الباال 

لو طاف مسراكا* بالليث ما صاال 
الجزائرية  الجماهير  أرادت  اليوم  هذا  مثل  في 
ألمانيا  على  االنتصار  فرحة  فرنسا  مشاركة 
الثانية  الكونية  الحرب  بعد  وحلفائها  الغازية 
وعدت  وأنها  خاصة   ،)1945-1939(
للشعب  االستقالل  بمنح  السياسية  األحزاب 
في  والمشاركة  مساعدتها  مقابل  الجزائري 
الحرب ضد ألمانيا، كان لها ما طلبت لكن بدل 
آخر  في  نكثتها  المعسولة  لوعودها  االستجابة 
لحظة، وحصد رصاص غالة المستعمرين 45 
ألف من خيرة أبناء الوطن. ويصدق هنا شطر 
ذا أكرمت اللئيم تمردا –هذا  البيت الشعري – واإ
ما نلمسه في قول الشيخ اإلبراهيمي وهو يعبر 

عن الكارثة: 
ريع الحمى فيكا * واألهل في غفلة 
لم يعف عافيكا * طفال وال طفلة 
ساقت لهم نصرا * جازوه بالكسر 

كمن فدى األسرى * فبات في األسر 
زرعت أحساكا * منبتها الصدر
فكيف ننساكا * إنا إذن غدر 

الشيخ  مع  يتفق  ذياب  بن  أحمد  الشاعر 
اإلبراهيمي على أن ثامن ماي ال تستطيع ذاكرة 
تحل  ال  أن  ويتمنى  بشاعته،  نسيان  الشعب 
المجالس  تستثقل  الذي  كالضيف  ألّنها  ذكراه، 
حضوره بينهم، لما تركه من آثار أليمة ال تزال 
منقوشة على جبين الدهر، وحتى ال تنكأ الجراح 

العميقة من مرة أخرى:
يقولون )ثامن ماي( غدا 

وذكراه ال تمحى أبدا   
له في الجزائر وجه كريه

وظل ثقيل طويل المدى   
يذكرها فتكات اللئام

وهم يحشرون إليها الردى   
مآس تجاوز أفق الخيال

ويغدو النهار بها أسودا   
ذياب  ابن  الشاعر  يذكر  ماي  ثامن  أن  كما 
الذين سقطوا في ميدان  بقافلة الشهداء األبرار 
الشرف برصاص الغدر والخيانة، ذنبهم الوحيد 
تطالب  سلمية  مظاهرات  في  خرجوا  أنهم 
شعوب  كباقي  المصير  وتقرير  باالستقالل 
عن  فرنسا  كشفت  وعندما  وعدوا،  كما  العالم، 
من  الوطنية  األحزاب  تأكدت  المزيف،  قناعها 
السلمية  والطرق  السياسي  النشاط  جدوى  عدم 
المتبعة من خطب ولوائح مطلبية، وحتى عقد 
الحرية  لنزع  الصحيحة  الوسيلة  وأن  مؤتمرات، 
من يد االستعمار هي قوة السالح وطريق الثورة 

الشعبية، يقول: 
أثامن ماي عليك السالم

على الشهداء الضحايا الكرام  
على األبرياء الذين هووا 

وهم يحسبونك عيد سالم  
أتوك بآمالهم ينشدون 

نشيد األخوة بين األنام   
يلوكون ما كرر الحلفاء

سماسرة السوق سوق الكالم   
يقولون نحن حماة الضعيف 

دعاة اإلخاء ورسل الوئام   
هذه  وخالل  طليعة،  في  دوما  الشباب  يقف 
األحداث األليمة قدم المثل الرائع في التضحية 
والفداء، الشاعر عز الدين ميهوبي في قصيدته 
)نطق الدهر( يذكره ثامن ماي بطولة وشجاعة 
أول شهيد سقط في قلب مدينة سطيف خالل 
سعال(  )بوزيد  الشاب  إنه  المظاهرة،  هذه 
المنخرط في صفوف الكشافة اإلسالمية، حيث 
أطلقت عليه الشرطة الفرنسية نيران رصاصها 
ال لذنب اقترفه، سوى أنه رفع علم بالده عاليا 
ن  ليعانق الشمس، بعد أن سئم البقاء مطويا. واإ
غاب وجه الشهيد –سعال – عن الوجود، فإن 
وتحول  دوره  تقمص  المسيرة  في  مشارك  كل 
في لحظة غضب إلى –سعال – جديد، وبقيت 
المظاهرة السلمية رغم البطش ومحاوالت تفريقها 
بعنف ،تواصل سيرها بعزيمة وتحدي، وقودها 
خوانه من شهداء الواجب  دماء -بوزيد سعال- واإ
وقالمة  خراطة  و  سطيف  مدن:  في  المقدس، 
وعين الكبيرة وغيرها من القرى الجزائرية، رفعت 
األعالم الوطنية، والالفتات كتبت عليها مطالب 
طالق  واإ والسالم  للحرية  التطلع  في  الجزائريين 

سراح السجناء وهتفت الحشود بحياة الجزائر:
ومضى )سعال( يطوي الموت فجرا

مثلما الصقر طوى بيدا قصايا  
مزقوا وجهك في مليون عين 

فغدا كالحلم في ليل الفتايا   
صلبوا عينيك سعال ولكن. 

بقيت عيناك تستجدي المطايا   
خرجوا والراية الحبلى تنادي:

لن تصير األرض ملهى للبغايا   
الشاعر الجزائري الكبير محمد العيد آل خليفة 

في قصيدته )ال أنسى( لم يستطع نسيان الذكرى، 
وال كتمان همومه وآالمه الدفينة، ألن جراحات 
ثامن ماي العميقة ال تندمل بمرور الزمن، يقول 

في ثورة نفسية متأججة:
أأكتم وجدي أو أهدئ إحساسي 

و)ثامن ماي( جرحه ما له آسي   
تمر الليالي وهو يدمي فلم نجد 

له مرهما منهم سوى العنف والباس   
إذا ما رجونا برأه ثر دافقا 

بأحداث سوء وقعها مؤلم قاسي   
وعود المستعمر الدخيل كذبتها جرائمه الشنيعة  
في حق أبناء الجزائر، فمن هدم للبيوت اآلمنة، 
األبرياء  ساق  الصحاري،  في  للسكان  وتشريد 
الى السجون والمحتشدات دون مراعاة للسن أو 

الجنس:
فظائع )ماي( كذبت كل مزعم

لهم، ورمت ما روجوه بإفالس   
ديار من السكان تخلى نكاية 

وعسفا، وأحياء تساق ألرماس   
وشيب وشبان يسامون ذلة 

بأنواع مكر ال تحد بمقياس   
ومعتقالت في العراء مبيدة 

عليها لصوص في مالبس حراس.  
النساء لم تسلمن من جبروته واضطهاده، أمامهن 
الى  ويتحول  المزعومة،  إنسانيته  المحتل  ينزع 
ذاللها،  واإ فريسته  تعذيب  له  يحلو  أسد هصور 
يتوانى  وال  الثمينة،  والحلي  المجوهرات  وسرق 

حتى في هتك األعراض الطاهرة الشريفة:
وغيد من البيض الحسان أوانس 

تهان على أيدي أراذل أنكاس   
ويسلبن من حلي لهن مرصع

بكل كريم من جمان وألماس   
وينكبن في عرض لهن مطهر 

مصون الحواشي، ىطيب العرف كاآلس   
فيا لك من خطب تعذر وصفه 

فلم تجر أقالم به فوق أطراس.   
المستعمرين  العيد  محمد  الشاعر  يخاطب  ثم 
وجه  تشويه  وعدم  أنفسهم،  الحترام  بدعوتهم 
الحقيرة،  واألعمال  بالمظالم  وتدنيسها  الحياة 
وقتل األنفس البريئة بغير حق، مؤكدا على أن 
أمام  االنشراح  على  نفوسهم  جبلت  الجزائريين 
الشخص الذي يحترم كرامتهم، في الوقت نفسه 
فإن قلوبهم تقسو قساوة الحجارة على كل غاز 
المودة  وكسب  مراوغتهم  حاول  ن  واإ مستبد، 

بطرق خبيثة ملتوية:
فيا أيها المستعمرون تنزهوا 

وال تسموا وجه الحياة بأرجاس   
وال تطمعوا أن تستلينوا قلوبنا 

فتلك قناة ال تلين لجساس.   
األعزل  األبي  شعبه  الى  يتوجه  األخير  وفي 
صور  طرح  الى  إياه  داعيا  بإيمانه،  والقوي 
القنوط واليأس حتى ولو تجرع من كأس المرارة، 
مع مطالبته بالتحلي بالصبر وزرع بذور األمل، 
ألن تباشير فجر الخالص من الدخيل تلوح في 

األفق القريب:
ويا أيها الشعب المروع ال تضق 
بدنياك ذرعا واطرح خلق اليأس
وقل للذي آذاك: ال وصل بيننا 

وموعدنا العقبى، فما أنا بالناسي. 
ثامن ماي يعتبر بالنسبة إلى الشاعر أبي بكر 
الوقت  في  انفجر  بركانا  رحمون  بن  مصطفى 
المناسب، لم ينحصر في بقعة جغرافية ضيقة، 
ووصلت  التصور،  أصدائه  حمم  تجاوزت  بل 
من  وتناقل  الجزائري،  الشرق  مدن  أغلب  الى 
حضره أخبار المشاهد الدرامية األولى للفجيعة:

دوت كعصف الرعد في اآلذان
وتفجرت في الشرق كالبرهان  

منها الجزائر ال تسل عن وقعها
عما تكابد من أسى وتعاني.   
بها  يتحلى  أن  يجب  التي  المواصفات  من 
القضايا  من  قضية  أمامه  تطرح  عندما  الحكم 
أن  غير  األحكام،  في  واإلنصاف  العدل  هي 
الحكم الفرنسي الذي رفعت إليه شكوى الشعب 
المعهودة،  اآلية  عكس  المقهور،  الجزائري 
فبدال من الوقوف إلى جانب الحق مع مطالب 
المظلوم، راح يبرئ ساحة المعتدي بدعوى أن 
االنتصار الشكلي على شعبنا األعزل، ما هو 
انتصارات  سلسلة  الى  يضاف  آخر  نصر  إال 
فرنسا على ألمانيا وحلفائها، يقول الشاعر ابن 

رحمون:
يا أيها –الحكم - الفخور ببغيهم

أكذا مواساة الجريح العاني  
أيكون عتبكم على سفهائكم

تبرير ما اجترحوه من عدوان  
وترون إثمهم انتصارا فاتكم 

أن تكسبوه على بني – جرمان-   
وترونه إن قام ينشد حقه

أهال لكل مذلة وهوان.   
الشاعر الشهيد الربيع بوشامة كانت له المشاركة 
بمدينة   1945 ماي   8 أحداث  في  الفعالة 
به مدة  السجن ومكث  بسببها زج في  خراطة، 
تسعة أشهر، ذاق خاللها العذاب الشديد، وعند 
قلبه  يعصر  واأللم  وقف  الرابعة  الذكرى  حلول 
بجرائم  تحول  الذي  ماي  منظر  على  ليتأسف 
إلى  هادئ  ربيعي  شهر  من  االستعمار  جنود 

شهر للتشاؤم والظلم:
يا –ماي – قد ظلموك حقا مثلما 

ظلموا الضعاف و شوهوك بذام  
وكسوك ثوب المجرمين إهانة 

مقصودة لسنائك البسام   
ما كنت أهال للفجائع و األذى 

لوال هوى في دولة األقوام   
ورموك من بين الشهور بوصمة 

شوهاء، تبقى سبة األعوام.   
وراح في بداية وقفته، يناصب شهر ماي العداء 
أصبح  ألنه  بالقبح،  يرميه  و  اللعنات  ويرسل 

شهر الفجائع واألهوال:
قبحت من شهر مدى األعوام

يا ماي كم فجعت من أقوام   
شابت لهولك في الجزائر صبية 

وانماع صخر من أذاك الطامي  
وتفطرت أكباد كل رحيمة 

في الكون حتى مهجة األيام   
تاريخك المشؤوم سطر من دم 

ومدامع في صفحة اآلالم.   
ثّم يثور لدعوة ماي ومن خالله شعبه األسير 

لفك القيد والثورة على األعداء:
يا ماي مالك واجما لم تنتقم

أو ما سقاك الظلم أسوأ جام  
يا ماي إنا في انتظار حكومة 

فمتى يساق الظلم لإلعدام  
واسأل يد الجبار عاجل نقمة 

للظالم المستهتر الهدام    
عجل لهذا )الغرب( من رب السما

بقواصم مجتاحة وغرام.   
حفظ الشعب الجزائري األعزل الدرس، وما تلقاه 
في صمت من رسائل الشعراء ودعوتهم للتمرد 
واالنعتاق، فاستعد خالل تسعة أشهر بالتخطيط 
الفاتح  العمالقة في  ثورته  والتدريب حتى فجر 
من نوفمبر 1954، وناضل بإرادة صلبة حتى 
العدو  ودحر  والحرية،  بالنصر  جهوده  تكللت 

البغيض من أرض أجداده. 

مأساة 8 ماي 1945 يف الشعر اجلزائري
حتت شعار )الذاكرة تأبى النسيان( حييي الشعب اجلزائري هذه السنة الذكرى 76 جملازر 8 ماي 1945 الرهيبة، واليت تعترب من أبشع اجلرائم ضد اإلنسانية اليت اقرتفها االستعمار الفرنسي، يف وقت تساهم 

األقالم املخلصة من أبناء هذا الوطن احلبيب يف كتابة تارخيها الصحيح. وحتى ال تنسى صور هذه امللحمة التارخيية الكربى اليت اختلطت فيها الدموع بالدماء، ارتأينا الوقوف وقفة قصرية مع بعض الشعراء 
اجلزائريني الذين خلدوا األحداث األليمة يف نتاجهم الشعري، للربهان على أن األديب قد واكب مسرية الثورة املباركة، وتفاعل بقلمه وجدانيا، وعرب عن وحدة املشاعر واألحاسيس اليت تربطه بشعبه، وأنها 

خري شاهد على مشاركة شعبه طموحاته وآالمه. 
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"البصائر"، بعد  لهيئة تحرير  أن يسر اهلل 
الـ  للذكرى   ،1062 العدد  تخصيص 
90 لتأسيس جمعية العلماء المسلمين، ووزعت 
األساتذة  بعض  على  الكترونيا  أعداده  بعض 
الزمالء والمشايخ، اتصل بي عدد من األساتذة 
اللفتة  هذه  بالمناسبة، وشاكرين  مهنئين  والقراء 
الطيبة لجمعية العلماء لتاريخها وتاريخ االسالم 
الحديث في الجزائر، ومن هؤالء من اقترح علي 
إلعداد  موسميًا  تجتهد  أن  "البصائر"  أبلغ  أن 
عدد خاص بلغتين كّل ثالثة أشهر، حول محطة 
ما من تاريخ اإلسالم والمسلمين داخل الجزائر 

وخارجها، وأفكار ومقترحات أخرى يضيق الوقت 
لذكرها، من هؤالء القراء األكارم كتب لنا شيخنا 
الفاضل يحي باسالمة، المدير األسبق للمسجد 
الكبير بجنيف، سعودي الجنسية، والمقيم حاليًا 

في إندونيسيا، تعليقا على ذلك بقوله: 
عليكم  السالم  مصطفى،  أستاذ  العزيز  أخي 

ورحمة اهلل وبركاته 
مقالك  خالل  من  جهدك،  وفي  فيك  اهلل  بارك 
األخير في البصائر، لقد ذّكرتني بأّيام شبابي. 
كنُت في أوائل الخمسينّيات من القرن الماضي 
كانت  لّما  بداياتها  من  "المسلمون"  مجلة  أقرأ 
تصدر في القاهرة. وفي عام 1961 الذي أنشأ 
فيه الدكتور سعيد رمضان )رحمه اهلل( المركز 
اإلسالمي بجنيف، رفقة بعض إخوانه من العالم 

مكة  في  الحج  موسم  في  قابلُته  اإلسالمي. 
المكرمة وتعارفنا، في تلك الفترة. ثم تكرر اللقاء 
في عام 1962 حين ناشدني أن ألتحق به للعمل 
وأساعده  بسويسرا  اإلسالمي  المركز  في  معه 
من  تصدر  أصبحت  التي  المجلة  تحرير  في 
سوريا باسم األستاذ مصطفى السباعي -رحمه 
في  والطباعة  جنيف  من  التحرير  لكن   - اهلل 
بليق.  الدين  األخ عّز  به  يقوم  بلبنان،  بيروت 
وكنُت حينئذ أعمل في جريدة "الندوة" السعودية 
)لصاحبها األستاذ صالح جمال -رحمه اهلل-(. 
فوصلُت مدينة جنيف ألّول مرّة في شهر أبريل 
محمود  الشيخ  األستاذ  سبقني  وقد   .1963
بوزوزو -رحمه اهلل- وكان قبل ذلك في برلين 

بألمانيا. 
أعداد  من  عدد  أي  أملك  ال  اآلن  أنا  معذرة 
لكن  التواريخ.  بعض  من  للتأكد  "المسلمون"، 
صحيح أنني كتبُت شيًئا في عام 1964 و قد 
ذّكرتني به بارك اهلل فيك. وكان معي في المركز 
)عثمان  اسمه  سوداني  أخ  بجنيف  اإلسالمي 

)محمد  اسمه  موريس،  من  آخر  وأخ  مضّوي( 
أن  هو  للمجلة  به  أقوم  كنُت  ما  راجه(.وأكثر 
طريق  عن  الجهات  شتى  من  المقاالت  تأتينا 
الدكتور  التحرير  رئيس  مني  فيطلب  البريد، 
سعيد رمضان أن أّطلع عليها وأخبره عن رأيي 
يأتي من جهابذة  يأتي )طبًعا عدى ما  في ما 
الندوي  الحسن  أبي  كاألستاذ  اإلسالمي  الفكر 
واألستاذ أبي األعلى المودودي واألستاذ محمد 
تلك  في  تمتعُت  وقد  إندونيسيا(.  من  ناصر 
بالتعرف عن  السنوات )بين 1970 و1973( 
واألستاذ  بوزوزو  محمود  الشيخ  باألستاذ  كثب 
اهلل  حميد  محمد  والدكتور  الندوي  الحسن  أبي 
واألستاذ  وايس(  )ليوبولد  أسد  محمد  واألستاذ 

ظفر أحمد أنصاري رحمهم اهلل جميًعا 

كما تنقلُت عدة مرات، في رحالت دعوية إلى 
نكلترا،  واإ وهولندا  وفرنسا  ألمانيا 

المسلمين  الطلبة  لزيارة 
الدارسين في الجامعات 

هناك. واآلن أنا بلغُت 
عتّيا.  الكبر  من 
العفو  اهلل  أسأل 
والعافية و ُحْسَن 

الخاتمة." 
انتظار  وفي 
فرصة  توفير 
شامل  لحوار 
مع  مطول 
نا  ذ ستا أ
الكبير، الشيخ 
باسالمة  يحي 
-حفظه اهلل -، 
أحب أن أعرف 

القارئ الكريم ولو 
وفق  باقتضاب 

مقتضبة  محطات 
يحي  شيخنا  سيرة  من 

اهلل،  حفظه  باسالمة 
كان  يوم  عليه  تعرفت  الذي 

بجنيف  الثقافية  للمؤسسة  ماما  واإ مديرا 
"المسجد الكبير"، منذ أزيد من 25 سنة خلت، 
فعن سيرته الذاتية يقول الشيخ يحي باسالمة: 
"عن طفولته لقد رحل أبي من حضرموت باليمن 
من  الكثيرين  مثل  شاّب  وهو  إندونيسيا  إلى 
الحضارمة. وتزوج أمي وهي أيًضا كانت بنًتا من 
بنات الحضارمة هناك،. رحمهما اهلل. ولدُت في 
أوائل عام 1934 وحرص أبي أن أتعلم العربية 
وأقرأ القرآن منذ الصغر. وقد ابتليُت بأن ال أجد 
في ذلك الوقت مدرسة ثانوية عامة إاّل مدرسة 
تابعة للنصارى الهولندّيين. وكانوا حريصين أن 
مواد  تدريسهم  أثناء  اإلسالمي  التاريخ  يزّوروا 
العام. و رّب ضارّة نافعة. فقد حّفزني  التاريخ 
ذلك على التعّمق  في دراسة التاريخ من الكتب 
العربية التي هّيأها لي والدي رحمه اهلل )رغم أنه 
الخمسينيات  أوائل  وفي  العلماء(.  من  يكن  لم 
بزعامة  إسالمّي  وحزب  جمعّية  في  انخرطُت 
ناصر )رئيس  األستاذ محمد  العظيم  المناضل 
حزب ماشومي( رحمه اهلل. وعملُت محّررًا في 
مجّلة شهرّية إندونيسية ُتعَنى بشؤون التعليم في 
المدارس اإلسالمية برئاسة األستاذ محمد زين 
جمبيك -رحمه اهلل - وفي عام 1957 سافرُت 
إلى الحجاز. وأخذُت دروًسا من بعض المشايخ 
واألساتذة من اإلخوان الذين خرجوا من مصر 
وتشريدهم.  لهم  الناصر  عبد  عداء  أّيام  في 

فاستفدُت منهم كثيرًا جزاهم اهلل خيرًا". 
وحول اقترانه بسيدة فلسطينية يقول الشيخ يحي: 

"بتاريخ 4 يناير 1964 تزّوجُت زينب بنت علي 
وكانت  بفلسطين.  القدس  من  الجعفري 
معرفتي بها عن طريق الدكتور سعيد 
رمضان، فهي أخت األستاذ سالم 
الذي كان  الجعفري  علي سالم 
سكرتير مجلة "المسلمون" منذ 
كانت تصدر في القاهرة ثم 
حااًل  أخذتها  دمشق.  في 
لي  وصار  جنيف.  إلى 
صالح  ولدان:  منها 
زينب  السيدة  وسمّية. 
)أّم صالح( رحمها اهلل 
 2017 عام  )توّفيت 
لوزيرن  أيبيكون  في 
قضت  وقد  بسويسرا(. 
رحمها اهلل نحو 35 عاًما 
القرآن  تعّلم  جنيف  في 
ابني  واألطفال.  للنساء 
أستاذ  هو  صالح  الدكتور 
أوتاوا  جامعة  في  الترجمة 
حتى اآلن بكندا. وابنتي سمّية 
اإللكتروني  المهندس  زوجة  هي 
نشاط  له  تعرفه  يوسف سباديا، كما 

في الجمعيات اإلسالمية في سويسرا. 
جريدة  في  عملُت  اإلعالمي  الجانب  في 
أساتذتي  أخلص  من  وكان  "الندوة"السعودية، 
رحمه  الدندراوي  الدين  صالح  محمد  األستاذ 
العشماوي  والشيخ  الخولي  فتحي  واألستاذ  اهلل 
أحمد سليمان رحمهم اهلل جميًعا. ثم تعرّفُت على 
الدكتور سعيد رمضان صاحب مجلة "المسلمون" 
بعد توّقف  أّما  باألمس.  كما حّدثتكم عن ذلك 
المجّلة في سنة 1970، فقد ُعدُت مرًّة أخرى 
ثم   .1975 حتى  هناك  وبقيُت  السعودية  إلى 
إلى  أعود  أن  اإلسالمي  العالم  رابطة  كّلفتني 
جنيف، بسويسرا كي أعمل في المؤسسة الثقافية 
اإلسالمية )المسجد الكبير( التي افتتحت رسميًّا 
في 1978 وهناك اجتمعُت مرًّة أخرى بأستاذي 
أعالم  أحد  اهلل،  رحمه  بوزوزو  محمود  الشيخ 
حيث  الجزائريين،  المسلمين  العلماء  جمعية 
وأستاذا  جنيف،  مسجد  في  خطيبا  إماما  كان 
بمعهد الترجمة بجامعة جنيف، وكان لي بعض 
االسهامات معه ومع غيره، حيث كتبت بعض 
الكتيبات الصغيرة حول مبادئ اإلسالم بالعربية 
الورديري  الحفيظ  عبد  األستاذ  رفقة  والفرنسية 

وآخرين، كما تعلم.. بعدها  تقاعدت، .." 
يحي  الشيخ  يمتع  أن  اهلل  ندعو  جهتنا  من 
باسالمة بالصحة والعافية، وييسر لنا معه حوارا 
الطويلة في  مطوال قصد االستفادة من تجربته 
الدعوة والعمل اإلسالمي في الغرب، واهلل ولي 

التوفيق. 

من أندونيسيا الشيخ حيي باسالمة يهنئ البصائر
أصداء الذكرى الـ 90 لتأسيس مجعية العلماء يف اخلارج

أ. حممد مصطفى حابس: جنيف / سويسرا

تعـــزيــــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

انتق��ل إلى رحمة اهلل تعالى الس��ائق الس��ابق ف��ي جمعية 
العلماء املسلمني اجلزائريني 

عمي الــمنّور بلغـــول، 
ــوم رئيس  ــد الرزاق قس وبه��ذا املصاب األليم يتق��دم الدكتور عب
جمعي��ة العلم��اء وأعضاء املكت��ب الوطن��ي، وكّل املوظفني 
والعمال، بأحّر التعازي لعائلة الفقيد، سائلني املولى سبحانه 
وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن 

يلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان. 

العدد:متابعات
1063

األحــد:  27 رمضان 04 شوال  1442، الـموافق لـ:  09 - 15ماي 2021 م



إشهار

Anep n: 2116008396البصائر: 09 - 15 ماي 2021  ]العدد:  1063[

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 1055

حممد سعيد عباسي )العاصمة(

مسابقـــة البصائر

مسابقـــة البصائر

ــة 
كـــ

شار
لـم

ط ا
ـرو

شـ

  ســـــــــــــــؤال العـــــدد:   1063
فأوصيكم يا شباب اخلري بإدمان املطالعة، واالنكباب عليها ولتكن مطالعتكم بانتظام 

حرصا على الوقت أن يضيع يف غري طائل

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

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

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

شـــــارك  وفــــز 
 بـباقة كـتــــــب متـنـوعة 
e

l يتم سحب فائز واحد يف كل عدد.

<< ابن باديساإلبراهيمي

 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

العدد:إشهار
1063

األحــد:  27 رمضان 04 شوال  1442، الـموافق لـ:  09 - 15ماي 2021 م



■ استلم والي والية ورقلة السيد أبو بكر الصديق بوستة صبيحة يوم 
) 27 أفريل 2021م( الحّصة الثانية من الحقائب الصحّية لمكافحة 
وباء كوفيد المرسلة من لجنة اإلغاثة الّتابعة لجمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين،  وقد حضر حفل الّتسليم الذي ُنظم بالديوان:
- والي والية ورقلة 

الّصحة  مدير  والسيد   -
بالوالية 

لممّثَلْي  باإلضافة   ■
الجمعية 

- األستاذ إبراهيم 
الوطني  المجلس  عضو 

لجمعية العلماء.
اإلمام  العيد  واألستاذ   -

رئيس الشعبة الوالئّية لجمعية العلماء بورقلة
- وممّثلو الّصحافة الوطنية

■ وقد بلغ عدد الحقائب الممنوحة 40 حقيبة بها أجهزة تنّفس ومعّدات 
طبية لمحاربة هذا الوباء القاتل.

■ ودار في هذا اللقاء حوار بين السيد الوالي وممّثَلي الجمعية حول 
ظروف عمل الشعبة الوالئية بورقلة ونشاطاتها وعطاءاتها التربوية 

واالجتماعية.
الشعبة  مع  الوالية  تعاون مصالح  إمكانية  الوالي  السيد  اقترح  وقد 

الوالئية للجمعية في توزيع المساعدات على المعوزين .
كما أعلن رئيس الشعبة الوالئية من جهته استعداد شعب الجمعية 
وأطرها ومساعديها وجميع العاملين بها للتعاون مع الهيئات الرسمية 
يتأكد  أخرى  ومرة  الوباء،  هذا  لمكافحة  امكانياتهم  جميع  وتسخير 
للمجتمع الجزائري أّن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تظلُّ أم 
إلى  ووقوفها  لفعاليتها  العزيز  الجزائري  الوطن  هذا  في  الجمعيات 

جانب الشعب في مثل هذه الّظروف الحالكة.
الوطن  داخل  المحسنين  من  وراءها  ولمن  العلماء  لجمعية  فتحية 

وخارجه.

 شعبة واليـة البيض تسلم أجهزة التنفس 
حبضور والي الوالية

في إطار هّبتها التضامنية 
الدؤوب  الخيري  وعملها 
لخدمة األمة في مثل هذه 
بسبب  الصعبة  الظروف 
تشرفت  الوباء  تفشي 
المسلمين  العلماء  جمعية 
الجزائريين ممثلة بشعبتها 
بالتبرع  البيض  والية  في 
على  مساعدة  بأجهزة 
منها  يستفيد  التنفس 

القطاع الصحي بالوالية مقدمة من طرف إخواننا في المهجر تحت 
وباء كورونا  مجابهة  أجل  للجمعية من  التابعة  اإلغاثة  لجنة  لواء 
وكان ذلك بحضور السيد والي الوالية الذي خص أعضاء الشعبة 
بحفاوة االستقبال مثنيا على دور الجمعية في لم شمل كل الجزائريين 

وعملها الخيري والدعوي والحفاظ على مرجعية األمة..

 شعبة واليـــة عنابـــة تسلم 52 جهاز تنفس 
لقطاع الصحة

والسيد  الوالئي  المجلس  رئيس  والسيد  الوالية  والي  السيد  بحضور 
والضمان  الصحة  مديري  والسادة  عنابة  البلدي  المجلس  رئيس 
االجتماعي والشؤون الدينية واألوقاف ومدراء المستشفيات، وبعض 
جمعية  سلمت  البلدية..  الشعب  ورؤساء  الوالئي  المكتب  أعضاء 
العلماء المسلمين الجزائريين اليوم االثنين 26 أبريل قطاع الصحة 

بالشلف 52 حقيبة ألجهزة المساعدة على التنفس بمقر الوالية.
■ العملية تأتي في إطار القافلة التضامنية بدعم المحسنين من جاليتنا 
الجزائرية في المهجر للتصدي لجائحة كورونا )كوفيد- 19( واألجهزة 

مهمة لجميع األمراض التي لها عالقة بالتنفس.
وفي كلمته بالمناسبة أثنى والي الوالية على جهود الجمعية بعنابة 
التي  األولى  للهبة  دعما  تأتي  التضامنية  الهبة  هذه  وأن  خاصة 
الوالي مع  تجاوب  26 جهاز.. كما  بـ  منها والية عنابة  استفادت 
كلمة رئيس الشعبة الدكتور نور الدين فليغة التي ذكر فيها بجهود 
جانب  إلى  والوطن  عنابة  والية  مستوى  على  اإلغاثية  الجمعية 
الجهود التربوية والتوعوية في مختلف المجاالت رافعا كذلك بعض 

االنشغاالت التي وعد الوالي بالتكفل بها.
من جهة أثنى مدير الصحة على الجمعية ومبادرتها وبين أهمية 

األجهزة وما تركته من أثر طيب منذ الهبة التضامنية األولى.

شعبة والية ورقلة تستلم حصتها من احلقائب 
الصحية ملكافحة وباء كوفيد وتقدمها لقطاع الصحة المسلمين  العلماء  جمعية  كانت 

األمة،   ثقة  محل  والزالت  الجزائريين 
مكانة  السترجاع  اآلمال  تعقد  وعليها 
وتربية  العامة،  الحياة  في  اإلسالم 
الجيل على التنشئة اإلسالمية السليمة، 
واألسبوعان  األسبوع  يمضي  يكاد  فال 
إال ونسجل إقبال المحسنين على خير 
لها  فيهب  للناس،  أخرجت  جمعية 
أحدهم قطعة أرض عزيزة عليه ورثها 
للتعليم  جاهزا  سكنا  أو  والديه،  عن 
القرآني، أو فاتحا جزًءا من بيته ليتلى 
صدقة  فيكون  تعالى  اهلل  كتاب  فيه 
جارية وخدمة عظيمة لألمة، وأنعم بها 

من صدقة.
جديدة  هبة  الصورة،  في  الجوهرة  هذه 

المسلمين  العلماء  جمعية  لشعبة 
سيدي_لخضر  ببلدية  الجزائريين 
نادي  اسم  حملت  وقد  بمستغانم، 
رحمه  عيسى  بن  امحمد  سي  الشيخ 
اهلل للقرآن الكريم وعلومه، والذي سيتم 
اهلل  شاء  إن  الغد  صبيحة  افتتاحه 
تعالى، الستقبال أبنائنا التالميذ الذين 
في  العظيم  بالقرآن  أصواتهم  ستعلو 
ألهلنا  فهنيئا  والطاعات،  القرآن  شهر 
الصرح  هذا  لخضر  سيدي  بلدية  في 
الشيخ  وحفدة  ألبناء  وهنيئا  القرآني، 
سي امحمد بن عيسى رحمه اهلل )توفي 
وبما  أيديهم  قدمت  بما   )1940 سنة 
جادت به أنفسهم، ليكون ذخرا لهم في 
والديهم  على  جارية  وصدقة  دنياهم، 

حرف  كل  مع  وثوابها  أجرها  يصلهم 
يتلى من كتاب اهلل تعالى، فجزاهم اهلل 
اهلل  وتقبل  خيرا،  المسلمين  وعن  عنا 
أموالهم  في  اهلل  وبارك  قدموا  ما  منهم 

وذرياتهم.

شعبة والية مستغامن حتصل على هبة جديدة

افتتاح  اهلل  بركة  على  تم 
مدرسة قرآنية جديدة حملت 
أحمد سحنون  الشيخ:  اسم 
يحي  بحي   - اهلل  -رحمه 
مغمولي »واد لمعيز« قالمة 
 16 األربعاء  يوم  وذلك 
الموافق  1442هـ  رمضان 

لـ 28 أفريل 2021. 
في  االفتتاح  حفل  انطلق 
العاشرة  الساعة  حدود 
بعد  ما  إلى  والنصف 
وبنسمات  التراويح  صالة 
وبحضور  الفضيل  الشهر 
وطلبة  مشايخ  ضم  مميز 

وناشطين في الشعبة.
آيات  بتالوة  البداية  كانت 
الحكيم  الذكر  من  بينات 
أسامة  الطالب:  تالها 
ماوني، ليلقي بعدها رئيس 

لقالمة  الوالئية  الشعبة 
كلمة  معيزي  فؤاد  الشيخ: 
رحب فيها بالضيوف الكرام 
بأن  وجل  عز  اهلل  داعيا 
يجازي خيرًا وبركة كل من 
ساهم في حصول هذا الفتح 
المبارك على الجمعية لينوه 
عن  فيها  تحدث  كلمة  في 
وكيف  القرآن،  إقامة  فائدة 
السلف  عند  مكانته  كانت 

بحرص  مشددًا  الصالح 
للبقاء على سيرة من سبقونا 
بأن  مذكرا  األخيار،  من 
القرآن  تعلم  من  خيركم 

وعلمه. 
الكلمة  منحت  ذلك  بعد 
بودبوز  الدين  نور  للشيخ 
عن  فيها  حديثه  مبتدئا 
الذي  أحمد سحنون  الشيخ 
المدرسة  هذه  اسم  حمل 
مآثره  عن  تحدث  حيث 
وصفاته وأهم أعماله منوها 
إلى فضل القرآن داعيا إلى 
فهو  اهلل  بكتاب  التمسك 
سبيل النجاة والرفعة، تناول 
بعدها الكلمة األستاذ: عبد 
أعطى  دبيش حيث  الحليم 
شهادة حية عن الشيخ أحمد 
ما  بعض  على  سحنون 

الدين  لخدمة  به  يقوم  كان 
اإلسالمي مثنيا عليه داعيا 
شاكرا  والمغفرة  بالرحمة  له 
كل من ساهم من قريب أو 
بعيد وعلى رأسهم صاحب 
فيه  افتتحت  الذي  البيت 

هذه المدرسة.
كانت الكلمة األخيرة للشيخ: 
محمد براحلية والتي تحدث 
الجمعية  رجال  عن  فيها 
وأعضاء المكتب لما يبذلونه 
من جهود تصب في تدعيم 
القرآني  التعليم  نشر  دعائم 

بالوالية..
االفتتاحي  الحفل  ليختتم 
فؤاد معيزي  للشيخ:  بدعاء 
اجعله  ..اللهم  اهلل  حفظه 

فتحا طيبا مباركا.
هاجر شلية

شعبة قاملة تفتتح مدرسة الشيخ أمحد سحنون

1/ شعبة تيارت توزع األجهزة المساعدة 
على التنفس: 

على  بتيارت  الوالئي  المكتب  أشرف 
يوم  التنفس  حقائب  تقسيم  فعاليات 
الخميس17 رمضان 1442هــ الموافق 
لــ 2021-04-29 على مستوى مدرج 
في  المتخصصة  اإلستشفائية  المؤسسة 
جراحة  وطب  والتوليد  النساء  أمراض 

األطفال.
وذلك بحضور كل من مديري المؤسسات 

الوالية  تراب  مستوى  على  اإلستشفائية 
بوالية  الصحة  مديرية  مع  بالتنسيق 

تيارت.
من  ترحيبية  بكلمة  اللقاء  افتتح 
اإلستشفائية  المؤسسة  رئيس  طرف 
المتخصصة في أمراض النساء والتوليد 
قصاب  السيد  األطفال  جراحة  وطب 
المساعي  شكر  حيث  لطفي  محمد 
التي تقوم بها جمعية العلماء المسلمين 
ما  وخاصة  ومحليا  وطنيا  الجزائريين 

الكلمة  ليحيل  كورونا  بجائحة  تعلق 
لرئيس المكتب الوالئي الدكتور الهاشمي 
مديرية  شكر  بدوره  الذي  المالك  عبد 
الصحة على حسن االستقبال والتجاوب 
الحقائب  تسليم  على  والحرص  الحسن 

للمؤسسات اإلستشفائية المعنية.
حيث استلمت شعبة تيارت 62 حقيبة 

لتوزعها على النحو التالي:
تيارت  اإلستشفائية  العمومية  المؤسسة 

20  حقيبة.
المؤسسة العمومية اإلستشفائية فرندة 8 

حقائب.
سوقر  اإلستشفائية  العمومية  المؤسسة 

8 حقائب.
مهدية  اإلستشفائية  العمومية  المؤسسة 

8 حقائب.
قصر  اإلستشفائية  العمومية  المؤسسة 

الشاللة 8 حقائب.
في  المتخصصة  اإلستشفائية  المؤسسة 
جراحة  وطب  والتوليد  النساء  أمراض 

األطفال 10 حقائب.

شعب اجلمعية تستكمل توزيع احلقائب التنفسية«

نّظم السيد والي والية سعيدة بمقر الوالية حفل استقبال على شرف 
أعضاء الشـــــــــعبة الوالئية لجمعية العلماء بهـــــــــذه الوالية بحضور 
الســـــــــلطات التتفيذية وأسرة اإلعالم حيث سلمت الشعبة27 حقيبة 
مساعدة على التنفس قصد توزيعها على القطاع الصحي بالوالية 
وتأتي هذه المبادرة في ســـــــــياق دعم المستشـــــــــفيات لمواجهة وباء 

كورونا الذي يجتاح البالد منذ أزيد أكثر من سنة.
لإلشارة وزعت الجمعية خالل األسبوعين الماضيين كدفعة أولى 
ثالثة آالف جهـــــــــاز على58 والية من بين 5200 جهاز تبرعت 
بها جاليتنـــــــــا في المهجر على أن يتم توزيـــــــــع 2200 جهاز في 

مرحلة الحقة حسب تطور الحالة الوبائية.

 شعبة والية سعيدة تسلم والي الوالية 27 جهازا للتنفس لتوزيعها على القطاع الصحي
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وقفُت بالباِب يف أحداقَي اخلَجُل
وِكدُت أطُرُق لكْن ردَّني الوَجُل  

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

فقلُت كيَف، وقد جافيُتُه زمنا
ني عنُه طيُش النْفِس والعَجُل؟ وغرَّ  

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

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

هل َتْقَبُل احُلبَّ مين، والُقدوَم على
نبِع اجلماِل، فإني باهلوى َثُِل  

ومل ُتَطوِّْح بَي األهواُء عن َحَرٍم
َيظلُّ شوقي إليِه الدهَر َيعَتِمُل  

وأنَت تعلُم عن صربي هشاشَتُه
وأنين برداِء الفقِر أشتِمُل  

أتيُت باَبَك حمموال على خجلي
ولسُت غرَي احتماِل الوصِل أحتِمُل  

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

أقِبْل، فساحاُت عفوي ال حدوَد هلا
ولي من احلبِّ حبٌر لأُلىل َغَفلوا  

ثم استحرَّ هليُب الوجِد يف دِمهْم
فَأقَبلوا واألسى تندى بِه امُلَقُل  

َفَتحُتُه، ُأْجَهشْت روحي حُملِّقًة
يف باحِة الوصِل، فاَض الِبْشُر واجَلَذُل  

وقلُت: يا ربِّ إني ال مساَء َترى
روحي سوى ما يراُه البحُر واجلبُل  

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

وال حُتْل بني قليب والسماِء إذا 
هّبْت عليَّ ُمروُج األرِض تبتِهُل  
        عبد امللك بومنجل
        14  أبريل 2021

الوقــوف بباِبه

واصل بن عطاء... خطيب 
أديب ال يشق له غبار، كان 
ب���������ه لثغة في ح���������رف الراء، 
فكان يأتي بكلمات ال تحتوي 
على حرف الراء لتحل محل 
أخ���������رى تحتوي الراء وال تقل 

عنها قوة ومعنى...
- * - * - * -

الحم���������د هلل القديم بال غاية، 
والباقي بال نهاية، الذي عال 
في دنوه، ودنا في علوه، فال 
يحوي���������ه زمان، وال يحيط به 
مكان، وال ي���������ؤوده حفظ ما 
خلق، ولم يخلقه على مثال 
ابتداعًا،  أنش���������أه  بل  سبق، 
وعدله اصطناعًا، فأحس���������ن 
كل ش���������يء خلق���������ه، وتم���������م 
مش���������يئته، وأوضح حكمته، 
فدل على ألوهيته، فسبحانه 
ال معق���������ب لحكمه، وال دافع 
كّل شيٍء  تواضع  لقضائه، 
لعظمت���������ه، وذل كل ش���������يء 
لس���������لطانه، ووسع كل شيء 
فضله، ال يعزب عنه مثقال 
العليم،  الس���������ميع  وهو  حبه 
وأش���������هد أال إله إال اهلل وحده 
ال مثي���������ل له، إلهًا تقدس���������ت 
أسماؤه، وعظمت آالؤه، عال 
عن صف���������ات كل مخلوق، 
وتنزه عن شبه كل مصنوع، 
فال تبلغه األوهام وال تحيط 
األفهام،  وال  العق���������ول  ب���������ه 
وُيدعى  فيحل���������م،  ُيعص���������ى 
فيس���������مع، ويقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن الس���������يئات 
وأش���������هد  يفعلون،  ما  ويعلم 
ش���������هادة حق وق���������وَل صدق 
بإخ���������الص وني���������ة، وصدق 
طوية، أن محمد بن عبداهلل 

وخالصته  ونبي���������ه،  عب���������ده 
وصفّيه، ابتعث���������ه إلى خلقه 
بالبينات والهدى ودين الحق 
فبلغ مألكته، ونصح ألمته، 
وجاهد في سبيله، ال تأخذه 
في اهلل لومة الئم، وال يصده 
عنه زعم زاعم، ماضيًا على 
س���������نته، موفيًا على قصده، 
فصلى  اليقين،  أت���������اه  حتى 
اهلل عل���������ى محم���������د وعل���������ى 
أفض���������ل وأزكى،  آل محمد 
وأتم وأنم���������ى، وأجل وأعلى 
صفوة  على  صالها  صالة 
أنبيائه، وخالصته مالئكته، 
وأضعاف ذل���������ك، إنه حميد 

مجيد.
أوصيكم عباد اهلل مع نفسي 
بتق���������وى اهلل والعمل بطاعته 
لمعصيت���������ه،  والمجانب���������ة 
يدنيكم  م���������ا  فأحضكم على 
من���������ه، ويزلفك���������م لديه، فإن 
زاد،  أفض���������ل  اهلل  تق���������وى 
وأحسن عاقبة في معاد، وال 
تلهينكم الحياة الدنيا بزينتها 
لذاتها،  وفوات���������ن  وُخدعها، 
فإنها  آماله���������ا،  وش���������هوات 
متاع قليل، ومدة إلى حين، 
وكل شيء منها يزول، فكم 
عانيتم م���������ن أعاجيبها، وكم 
حبائلها،  م���������ن  لكم  نصبت 
وأهلك���������ت ممن جن���������ح إليها 
واعتمد عليها، أذاقتهم حلوًا، 

ومزجت لهم سمًا.
الذي���������ن بنوا  أي���������ن الملوك 
المدائن، وشيدوا المصانع، 
وأوثق���������وا األب���������واب، وكثفوا 
الحج���������اب، وأعدوا الجياد، 
واستخدموا  العباد،  وملكوا 
بمخالبها،  قبضتهم  التالد، 

وطحنتهم بكلكلها، وعضتهم 
عن  وعاضتهم  بأنيابه���������ا، 
الس���������عة ضيقًا، ومن العز 
ذاًل، وم���������ن الحي���������اة فناًء، 
فس���������كنوا اللح���������ود، وأكلهم 
تعاين  ال  وأصبحوا  الدود، 
إال مس���������اكنهم، وال تجد إال 
معالمه���������م، وال تحس منهم 
من أح���������د وال تس���������مع لهم 
نبس���������ًا. فتزودوا عافاكم اهلل 
فإن أفضل ال���������زاد التقوى، 
يا أولي األلباب  واتقوا اهلل 
جعلنا  تفلح���������ون.  لعلك���������م 
ينتفع  مم���������ن  ياك���������م  واإ اهلل 
بمواعظ���������ه، ويعمل لحظة 
يستمع  وممن  وس���������عادته، 
القول فيتبع أحسنه، أولئك 
الذين هداهم اهلل وأولئك هم 

أولو األلباب.
قص���������ص  أحس���������ن  إن 
مواعظ  وأبلغ  المؤمني���������ن، 
المتقين كت���������اب اهلل الزكية 
آياته، الواضح بيناته، فإذا 
تل���������ي عليكم فاس���������تمعوا له 
وأنصت���������وا لعلكم تهتدون.. 
أع���������وذ ب���������اهلل الق���������وي من 
الش���������يطان الغوي، إن اهلل 
هو السميع العليم، بسم اهلل 
الفتاح المنان »قل هو اهلل 
أح���������د * اهلل الصمد * لم 
يلد ولم يولد * ولم يكن له 

كفوًا أحد«. 
ياكم بالكتاب  نفعن���������ا اهلل واإ
والوحي  وباآليات  الحكيم، 
ياكم من  المبين، وأعاذنا واإ
الع���������ذاب األلي���������م، وأدخلنا 
النعيم، أقول  ياكم جنات  واإ
ما به أعظكم، وأس���������تعتب 

اهلل لي ولكم..

خطبــــــة بـــــــــال راء
من بالغة العرب

البعض ينقس���������م والجزء ال ينقسم. 
والج���������زء يقتضي جمع���������ا والبعض 
ال يقتض���������ي كالًّ؛ وق���������ال بعضهم: 
يدخ���������ل ال���������كل عل���������ى أع���������م العام 
وال يدخ���������ل البع���������ض على أخص 
م���������ا يعبر به  الخ���������اص، والعموم 
الكل، والخص���������وص ما يعبر عنه 
البع���������ض أو الجزء. وق���������د يجيء 
ال���������كل للخص���������وص بقرين���������ة تقوم 

مقام االس���������تثناء، كقولك: لزيد في 
كل ش���������يء يد، ويج���������يء البعض 
بمعنى ال���������كل، كقوله تعالى: »إن 
العصر/2.  لفي خسر«،  اإلنسان 
وحد البعض ما يش���������مله وغيره اسم 
واحد ويكون في المتفق والمختلف، 
الناس،  بع���������ض  الرجل  كقول���������ك: 

وكقولك: السواد بعض األلوان، وال 
ن  يقال: اهلل تعالى بعض األشياء، واإ
كان شيئا واحدا يجب إفراده بالذكر 
لما يلزم من تعظيمه؛ وفي القرآن: 
»واهلل ورس���������وله أحق أن يرضوه«، 
التوبة/62. ول���������م يقل: يرضوهما. 
وقيل: حد البع���������ض التناقص عن 

الجملة، وق���������ال البلخي رحمه اهلل: 
البع���������ض أقل م���������ن النصف، وحد 
الجزء الواحد من ذا الجنس، ولهذا 
ال يس���������مى القديم جزءا كما يسمى 

واحدا.
أبو هالل الحس���������ن بن عبد اهلل بن 

سهل العسكري، الفروق اللغوية

القصيد

الفرق بني البعض واجلزء فقه العربية

قاِل: حدثني حدث  أبو حاتم 
أبو عبيدة قال: حدثني 
غير واحد من ه�واِزَن من أولي الِعلم، 
وبعضهم ق���������د أدرك أبوه الجاهلية، 
أو ج���������ده، قال���������وا: اجتمع عامر بن 
الع�دواني، وحممة بن رافِع  الظِرب 
الدوسي - ويزع�م الن�س�اب أّن ليلى 
ربُ أم دوس، وزينب بنت  بنت الظَّ
الظربُ أم ثقيف، وهو َقي�س�ي،  عند 
م�ل����������ك من ملوك ِحم�ي����������ر ، فقال : 
ت�س����������اَءال حتى َأس����������مع ما تقوالن. 
فقال عامرُ  لحممة: أين تِحب أن 
تكون أياديك؟ قال: عند ذي الرْثية 
الع�ِدي����������م، وعن���������د ذي الخّلة الَكريم، 
وُالمعِس���������ر الغريم، وُالمس���������تضعف 
الهِضي���������م. قال: م����������ن أحق الناس 
بالمْق����������ت؟ قال: الَفِقي���������ر ُالمختال، 
والضعيف الصوال، والع�يي القوال، 
ق���������ال: فم�ن َأحق الن���������اس بالمنع ؟ 

قال: الَحرِيص الكاند، وُالمس���������تميد 
الحاسد، وُالمْلِحف الواِجد. قال: فمن 
أج���������در الناس بالص�ن�يعة؟ قال: من 
ذا مِنع ع�ذر،  إذا أعطي ش�����������كر، واإ
ذا ق�دم الع�ه�د  ذا م�ِط����������ل ص�ب�ر، واإ واإ
ذَكر. قال: من أكرم الناس ِع�ش���رة؟ 
ذا  قال: م���������ن إذا َق�رب م�ن����������ح، »واإ
ذا  ذاُ  ظلم ص�َف�ح، واإ ب�ع�د مدح«، واإ

ضويق سمح.
قال: م�ن أألم الناس؟ قال: من إَذا 
ذا  ذا سئل م�نع، واإ س���������أل خضع، واإ
م�ل�ك َك�ن�ع، ظاِهره ج�ش����������ع، وباطنه 
الناس؟  ق���������ال: فمن أح�ل����������م  َطبع. 
ق���������ال: من ع�ف�ا إذا َقدر، وأجمَل إذا 
فر.  انتص���������ر، ولم تْطِغه ِع���������زة الظَّ
قال: فمن أح���������زم الناس؟ قال: م�ن 
بيديه، وج�ع�ل  َأخذ رقاب األم���������ور 
العواق���������ب نص���������ب ع�ي�ن�ي����������ه، ون�ب�ذ 
التهيب دب�رُ أذنيه. قال: فمن َأخرق 

الناس؟ قال: من رِك���������ب اْلِخطار، 
واعت�س�ف الِع�َثار، وَأسرع في الِبدار 
قب���������َل االقِت���������دار. قال: م���������ن َأجود 
ب���������ذل المج�ه�ود،  الناس؟ قال: من 
ولم يأس عل���������ى المعهود. قال: من 
َأبلغ الناس؟ قال: من ج�لَّى المعنى 
المزِي���������ز باّللف���������ظ الوجي���������ز، وَطب�ق 

المْفصل قبل التحزيز. 
قال: من أنعم الناس ع�ي�ش����������ًا؟ قال 
بالعف���������اف، ورضي  : من تحلَّ���������ى 
بالَكفاف، و تجاوز ما يخاف إلى ما 
ال يخاف. قال: فمن أشقى الناس؟ 
قال: من حسد على النعم، وسِخط 
الندم، على  الِقسم، واستشعر  على 
فوت ما ل���������م يحتم. قال: من أغنى 
الناس؟ قال: من استش���������عر اليأس، 
وأْظهر الت�ج�م�ل للناس، واس���������تكثر 
قلي���������َل الن�ع����������م، ولم ي�س������������خ�ط على 
الِقس���������م. قال: فمن أحك���������م الناس؟ 

فادكر، ون�ظ�ر  قال: من ص�م����������ت 
فاعتبر، ووِع�ظ فازدج�ر. قال: من 
َأجهل الناس؟ قال: من رأى الخرق 

مغ�ن�ما، والتجاوز مغ�رما .
وقال أبو عبي���������دة: الَخلة: الحاجة، 
الذي  والكاند:  الصداق���������ة.  والُخلَّة: 
الكف�ور،  والكن���������ود:  الن�ع�م�ة،  ي�كفر 
وهو  ُال�م�س�ت�م�ِي�ر،  مثل  وُال�م�س�تِميد: 
المائدة.  اشتقاق  ومنه  ُالمستعِطي. 
ألنه�ا ت�م����������اد. وك�َن�ع: ت�َق�ب�ض؟ يقال 
ت�ك�َن����������ع ج�ِْل����������ده، إذا تَقبض.  منه: 
يريد أنه م�م�س���������ك بخ�ي�ل. والَج�ش��ع: 
بع«الدنس.  أس���������وأ الِح���������رص. والطَّ
واالعتس���������اف: ركوب الطريق على 
غير ِهداية، ورك���������وب األمر على 
غي���������ر م�ع�رفة. والَمزيز: من قولهم: 
هذا أمز م���������ن هذا، أي أفضل منه 
وأزيد. وُالم�ط�ب�ق من السيوف: الذي 

يصيب المفاصل ال يجاوزها.

نوادر من احلكمة منتقاة من العقد الفريد البن عبد ربه األندلسي خزانة األدب

أ.د. عبد امللك بومنجل

سوائر األمثال

رب رمية من غـــري رام
صاحب ه���������ذه المقولة هو حكيم بن 
عبد يغ���������وث المنقري، الذي كان من 
أرمى الناس، وسببها أنه حلف يوًما 
ليعقرن الصيد، فخرج بقوس���������ه فرمى 
فلم يعقر شيًئا، فبات ليلة بأسوأ حال، 
وخرج في اليوم التالي فلم يعقر شيًئا 
أيًضا، فلما أصبح قال لقومه: ما أنتم 
صانعون؟ فإني قاتل اليوم نفسي إن 

لم أعقر مهاة/ البقر البري.
فقال له ابنه: يا أبت احملني معك، 
فانطلق���������ا، فإذا هما بمه���������اة، فرماها 
حكيم فأخطأها، ثم تعرضت له أخرى 
فقال له ابنه: يا أبت ناولني القوس، 
فغضب حكيم وهم أن يضربه، فقال 
له ابنه: أحمد بحمدك، فإن س���������همي 
س���������همك، فناوله حكيم القوس فرماها 
االب���������ن فلم يخطئ، فق���������ال له حكيم: 
رب رمية من غير رام. فصارت مثاًل 
ُيضرب عندما يتفق الشيء لمن ليس 

من شأنه أن يصدر منه.

ق���������ال البوم���������ّي: زعموا أن 
ناسكًا عابدًا كان مستجاب 
الدع���������وة. فبينم���������ا هو قاعد 
على شاطئ النهر إذ مرت 
به ح���������دأة في رجلها درص 
فأرة. فوقعت من رجلها عند 
الناسك فأدركته لها رحمة، 
فأخذه���������ا ولفها ف���������ي ورقة، 
وأراد أن يذه���������ب به���������ا إلى 
منزله، ثم خاف أن يش���������ّق 
على أهله تربيته فدعا ربه 
أن يحولها جارية فأعطيت 
فانطلق  حس���������نا وجم���������اال، 
بها الناس���������ك إلى بيته فقال 
المرأته: هذه يتيمة فاصنعي 
بها صنيعك بولدك. ففعلت 
ذلك حت���������ى إذا بلغت اثنتي 
عشرة سنة قال لها: يا بنية 
فقد أدرك���������ت وال بد لك من 
زوج فاخت���������اري من أحببت 
من إنس���������ّي أو جني أقرنك 
به. قال: أري���������د زوجًا قويًا 
شديدًا، يكون أقوى األشياء. 
فقال لعلك تريدين الشمس. 
فقال للش���������مس: هذه جارية 
جميلة هي عن���������دي بمنزلة 
الولد زّوجتكما ألنها طلبت 

زوج���������اً قوي���������اً منيع���������ا.
قال���������ت الش���������مس: أنا أدلك 
على من ه���������و أقوى مني: 
الس���������حاب ال���������ذي يغطيني 
ويكس���������ف أش���������عة أن���������وري 
ويغل���������ب علي���������ه. فانصرف 
فقال  السحاب  إلى  الناسك 
له مثل تل���������ك المقالة، فقال 
له السحاب: أنا أدلك على 

من هو أقوى مني وأش���������د: 
الريح التي تقبل بي وتدبر. 
إلى  الناس���������ك  فانص���������رف 
الريح فقال لها مثل مقالته: 
أدلك  أن���������ا  الريح:  فقال���������ت 
على من ه���������و أقوى مني: 
الجبل الذي ال أستطيع له 
الناسك  فانصرف  تحريكًا. 
إل���������ى الجبل فق���������ال له مثل 
مقالته تل���������ك، فقال الجبل: 
أنا أدلك على من هو أقوى 
مني: الج���������رذ الذي يثقبني 
فال أستطيع االمتناع عنه. 
قال الناسك للجرذ هل أنت 
متزوج ه���������ذه الجارية؟ فقال 
له: كي���������ف أتزوجه���������ا وأنا 
صغي���������ر ومس���������كني ضيق 
والج���������رذ يقت���������رن بالف���������أرة. 
فطلبت الجارية إلى الناسك 
أن يدعو ربه ليحّولها فأرة، 
فأجابه���������ا إلى ذل���������ك ودعا 
رب���������ه فتحولت فأرة ورجعت 
إلى أصلها األول فتزوجها 
الج���������رذ. فهذا مثل���������ك أيها 

المخادع.
عن كليلة ودمنة
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 إسالم أش���������هر عالم فى الكهربية..
البروفيسور)أليسون( بسبب آية..!!

لقد انشغل العالم البريطاني الشهير 
)آرثر أليسون( رئيس قسم الهندسة 
الكهربائية واإللكترونية بجامعة لندن 
اإلنس���������ان  داخل  الموجودة  بالطاقة 
وهو حي وهو ميت .. إلى أن وجد 
أن اإلنسان الميت يفقد شيئا عندما 
يموت فيقل وزن���������ه،  ولكنه لم يعلم 
ما هو هذا الش���������يء الذى يفقده كل 

إنسان من وزنه عند الموت؟؟؟
حض���������ر أخي���������را المؤتم���������ر العلمى 
اإلس���������المى فى القاهرة عام 1985 
ولم يكن وقتها مس���������لما.. أتى فقط 
لعل���������ه يجد إجابة م���������ن الحاضرين، 
ألن الموضوع يتعلق بالطب النفسى 

والروحانى الذى تهتم به األديان.
جاء طال���������ب مص���������ري كان يدرس 
تحت إشرافه وقال له: أال أدلك على 

طريقة أسهل؟
فقال العالم )أليسون( ما هي؟

قال: زن بأجهزة قي���������اس الطاقة...
الطاقة فى جس���������د اإلنسان وهو يقظ 

ثم وهو نائم.. 

فتعج���������ب العالم !! وقال فما العالقة 
بين اليقظة والنوم؟ 

فقال له الطال���������ب: عندنا فى اللغة 
الوفاة تطلق على  العربية...كلم���������ة 
النائم والميت فهما سواء والفرق فى 
الطاقة بين المي���������ت والحى.. تماما 
مثل الفرق بين النائم والمستيقظ... 
وهذا الفرق ه���������و نتيجة أن كال من 
الميت والنائم تخرج منهما )الروح(. 
فبدأ العالم قياس���������اته فوجد أن النائم 
يفقد قدرا من الطاقة تس���������اوي تقريبا 
ما يفقده المي���������ت .. وعرف أن هذا 
النقص ف���������ى كال الحالتين ناتج عن 
خروج الروح ... فذهب مسرعا إلى 
الطال���������ب المصرى وس���������أله ... من 

المعروف أن اإلنسان عندما يموت 
يفقد الروح... ولكن كيف عرفت أن 

الروح تخرج أيضا عند النوم؟؟
فقال الطالب: آية من القرآن الكريم 
}اللَّ���������ُه َيَتَوفَّى اأْلَْنُفَس ِحي���������َن َمْوِتَها 
وَالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيْمِس���������ُك 
َوُيْرِس���������ُل  اْلَمْوَت  َعَلْيَها  الَِّتي َقَضى 
اأْلُْخرَى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى ِإنَّ ِفي َذِلَك 
َلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن{]الزمر: 42[.

وفي الليلة الختامية للمؤتمر، وأمام 
مراس���������لي وكاالت األنباء العالمية، 
وقف البروفيس���������ور »آرثر أليسون« 
ليعلن أمام الجميع أن اإلس���������الم هو 
دين الحق، ودين الفطرة التي فطر 
الناس عليها.. ثم نطق بالشهادتين 
أمام الجميع بص���������وت قوي مؤمن: 
»أش���������هد أن ال إله إال اهلل، وأش���������هد 
أن محمًدا رسول اهلل«.. وسط تكبير 
المس���������لمين حول���������ه وبكائهم من هذا 

الموقف الجليل..
ثم أعلن البروفيسور البريطاني عن 
اس���������مه الجديد »عبد اهلل أليسون«.

]صفح���������ة روائع اإلعج���������از العلمى 
والبيانى فى القرآن والسنة[.

ملاذا أسلمــــــــــــــــــــــــوا
العامل الربيطاني الربوفيسور آرثر أليسون

وية
ت نب

ذيرا
حت

عبد اهلل بن أبي مليكة: ]أدركت ثالثين من أصحاب النبي - صلى اهلل عليه وس������لم - كلهم يخش������ى النفاق 
على نفس������ه ما منهم من أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل، قال أبو الدرداء: لئن أس������تيقن أن اهلل 
َتَقبََّل مني صالًة واحدًة َأَحبُّ ِإَليَّ من الدنيا وما فيها؛ ألن اهلل يقول: ﴿ِإنََّما َيَتَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقيَن﴾[المائدة: 

سناده حسن[. 27[. ]رواه ابن أبي حاتم واإ

من فضائل األعمال

عية
ألد

ئع ا
روا

من 

قلب المؤمن يستشعر يد اهلل عليه، إن 
ويح���������س آالءه في كل نفس وكل 
نبضة.. ومن ثم يستصغر كل عباداته، 
ويس���������تقل كل طاعاته، إلى جانب آالء 
اهلل ونعمائه، كذلك هو يستش���������عر بكل 
ذرة فيه جالل اهلل وعظمته؛ ويرقب بكل 
مشاعره يد اهلل في كل شيء من حوله.. 
ومن ثم يشعر بالهيبة، ويشعر بالوجل، 
ويش���������فق أن يلق���������ى اهلل وهو مقصر في 
حقه، لم يوفه حقه عب���������ادة وطاعة ولم 

يقارب أياديه عليه معرفة وشكرًا.
وهؤالء هم الذين يسارعون في الخيرات، 
وهم الذين يس���������بقون له���������ا فينالونها في 
الطليعة، بهذه اليقظ���������ة، وبهذا التطلع، 
وبه���������ذا العمل، وبهذه الطاعة. ال أولئك 
الذين يعيش���������ون في غمرة ويحس���������بون 
لغفلته���������م أنه���������م مقص���������ودون بالنعمة، 
مرادون بالخير، كالصيد الغافل يستدرج 
إلى مصرعه بالطعم المغري. ومثل هذا 
الطير في الناس كثير، يغمرهم الرخاء، 

الغنى،  ويطغيه���������م  النعمة،  وتش���������غلهم 
ويلهيهم الغرور، حتى يالقوا المصير!

تلك اليقظة التي يفرضها اإلسالم على 
قلب المس���������لم، والتي يستجيشها اإليمان 
بمجرد اس���������تقراره في القلوب.. ليس���������ت 
أمرًا فوق الطاقة، وليس���������ت تكليفًا فوق 
االستطاعة، إنما هي الحساسية الناشئة 
من الشعور باهلل واالتصال به؛ ومراقبته 
في السر والعلن؛ وهي في حدود الطاقة 
اإلنس���������انية، حين يشرق فيها ذلك النور 

الوضيء.

َا{ َأْقَفالهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفَل 
*علمتني الحياة: أن تكون غايتي رضا ربي، فتلك منيتي 

ومسار دربي، فال الثناء يلهيني وال الدنيا تغريني.
*علمتني الحياة: أن أحّين نيتي وأحدد مقصدي، فللنفس 
خلجات، ولحظوظها أمارات، ومن سايرها تداخلت عنده 

الوجهات.
*علمتني الحياة: من نافسني على الخرة نافسته، ومن 
نافس���������ني على الدنيا تركته، ألني ال أسابق على ُلعاعة، 

نما أبغي إلى أعلى الجنان رفاعة. واإ

*علمتني الحياة: أن محراب 
المساجد،  من  أوس���������ع  التعبد 
والساعي إلى رضا الرحمان، 

ال تسعه أرض أو زمان.
*علمتن������ي الحياة: أن يكون 

همي الرضا والقبول، فما أس���������وء أن يكون المآل هباء، 
وبعد النصب والجهد عياء.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

قال تعالى:﴿ وَالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا وَُّقُلوُبُهْم َوِجَلٌة َأنَُّهْم ِإَلى َربِِّهْم 
رَاِجُعوَن﴾]سورة المؤمنون:60[.

ذكـــر وثــــواب

َعْن َثْوَباَن َعِن النَِّبيِّ صلى اهلل عليه وس������لم َأنَُّه 
ِتي َيْأُتوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة  َقاَل: »أَلْعَلَمنَّ َأْقوَاًما ِمْن ُأمَّ
ِبَحَس������َناٍت َأْمَثاِل ِجَباِل ِتَهاَمَة ِبيًضا َفَيْجَعُلَها اللَُّه 
َع������زَّ َوَجلَّ َهَباًء َمْنُثورًا« َقاَل َثْوَباُن: َيا َرُس������وَل 
اللَِّه ِصْفُه������ْم َلَنا، َجلِِّهْم َلَن������ا َأْن اَل َنُكوَن ِمْنُهْم 
َوَنْح������ُن اَل َنْعَلُم، َقاَل: »َأَما ِإنَُّه������ْم ِإْخوَاُنُكْم َوِمْن 
ِجْلَدِتُكْم َوَيْأُخُذوَن ِمَن اللَّْيِل َكَما َتْأُخُذوَن َوَلِكنَُّهْم 
َأْقوَاٌم ِإَذا َخَلْوا ِبَمَح������اِرِم اللَِّه اْنَتَهُكوَها«]صحيح 

ابن ماجه[.

في أحد أيام رمض���������ان، قال أبو نواس 
يهجو الفضل، وكان بخياًل:

رأيت الفضل مكتئبًا  
يناغي الخبز والسمكا  

فأسبل دمعة لّما 
رآني قادمًا وبكى  

فلّما أن حلفت له 
بأّني صائم ضحكا  

من طرائف الفضلء
من فتاوى رمضان

بوع
ألس

مة ا
حك
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أسست في أول شوال 1354 هـ املوافق 27 ديسمبر 1935م

اإلســــــالم ديننـــــا والعربيـة لغتنـــا واجلزائـر وطننــــــا

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

َا أَنَْزلَْت  }رَبََّنا آَمنَّا بمِ
َواتََّبْعَنا الرَُّسوَل 

َفاْكُتْبَنا َمَع 
يَن{ دمِ اهمِ الشَّ

دعــاء العــدد

العدد:
1063

يزعم بع���������ض الناس الذين يتكلمون 
أو يكتب���������ون في وس���������ائل اإلعالم 
أن جمعي���������ة العلماء ليس لها صلة 
بالث���������ورة، ث���������ورة أول نوفمبر، وهذا 
بهتان وتعد عل���������ى حقائق التاريخ، 
وش���������هادات المنصفي���������ن واألجانب 

واألعداء أنفسهم.
وأود أن أذكر شهادتين من األجانب 
واألعداء أما الش���������هادة األولى فهي 
 roger ش���������هادة روجي ج���������ارودي
Garandy  ال���������ذي كان من عتاة 
الش���������يوعيين وقادتهم وهو فرنس���������ي 
هداه اهلل لإلس���������الم ق���������ال بالحرف 
 Cheikh Ibrahimmi« الواحد: 
fut; avec cheikh ben Ba-

 dis, l’ame d’une veritable
 révolution culturelle en
Algérie, qui rendit possi-
ble la libération du peu-

 ple Algérien, en 1962, de
cent trente ans d’aliéna-

 tion, et la reconquête de
son identité arabe- isla-

 mique pour laquelle son
 peuple n’a jamais cessé
 de lutter, de la résistance
d’Abdel Kader, aux insur-
rections de cheikh Boua-

 mama et d’El Mokrani,
 jusqu’au soulèvement de
1954 et à la victoire libé-

.ratrice de 1962
وخالصة هذه الش���������هادة أن الشيخ 
اإلبراهيم���������ي كان مع الش���������يخ ابن 
بادي���������س روح »ثورة ثقافية حقيقية« 
في الجزائر التي جعلت في اإلمكان 
تحرير الش���������عب الجزائري في سنة 
1962، بعد مائة واثنتين وثالثين 
س���������نة من محاولة طم���������س الهوية 
التي  ومحاربتها  اإلسالمية  العربية 
لم يتوقف شعبها منذ كفاح األمير 
الق���������ادر ومقاومت���������ه إلى ثورة  عبد 
الشيخ بوعمامة والمقراني إلى ثورة 
التحريري  االنتص���������ار  إلى   1954

سنة 1962.
وهذا كان بعد لقائه الشيخ اإلبراهيمي 
في بيته س���������نة 1944 بعد أن خرج 
من الس���������جن الذي قضى فيه ثالث 
سنوات مع عمار أوزقان، وبعد أن 
أطلق س���������راح اإلبراهيمي من منفاه 
ف���������ي آفلو وذكر أن���������ه رأي في بيت 
عبد  األمير  ص���������ورة  اإلبراهيم���������ي 
الق���������ادر الجزائري ال���������ذي ذكر أنه 
رمز ومثال للحياة الدينية والكفاحية 

للشيخ اإلبراهيمي.
 Abdel Kader était à la fois
le symbole et l’exem-
 ple de la vie religieuse et
militante, de cheikh Ibra-

himi2
وق���������ال: وتبي���������ن لنا ذل���������ك في هذا 
الي���������وم تواصل الكفاح الذي قام منذ 
1830 أي كفاح الشعب الجزائري 
الذي ه���������دد في ش���������خصيته ومحو 

هويته...«
أما الش���������هادة الثانية فهي ش���������هادة 
العدو فقد جاء في تقرير المخابرات 
الفرنس���������ية في س���������نة 1958 أن ما 
سماه التقرير تمرد 8 ماي 1945، 
كان س���������ببه ابن بادي���������س، والدليل 
عل���������ى ذلك ما جاء ف���������ي بيان أول 
نوفمبر من أن هدف الثورة تحقيق 
دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار 
المبادئ اإلسالمية: قال التقرير إن 
هذه الجملة هي مب���������دأ ابن باديس 

الذي نادى به.
وما يزال يكشف التاريخ عن وثائق 
أخرى وشهادات ينبغي أن أذكر هنا 
بعض قادة الثورة الذين كانوا درسوا 
في مدارس جمعي���������ة العلماء أمثال 
العربي بن مهيدي الذي درس على 
المجاهد العابد الجاللي الذي خرج 
إلى الجبال للجهاد، وس���������جن ولما 
خرج بعد االس���������تقالل من الس���������جن 
رجع إلى مدرسته »العرفان« بعين 
مليلة إل���������ى أن توفاه اهلل، لم يطلب 
منصبا، وال ماال وال جاها، استشهد 
الش���������يخ العربي التبس���������ي، والشيخ 
بوشمال، ورضا حوحو، وغيرهم ال 
أطيل بذكره���������م وأغلب قضاة الثورة 
كانوا م���������ن طلبة معهد ابن باديس، 
ومن المتخرجي���������ن من الزيتونة من 
ضباط جيش التحرير الشيخ إبراهيم 

مزهودي رحمه اهلل تعالى.
1-Roger Garandy, Bio-

 graphie du xxéme siècle
le testament philosophi-
 que de Roger Garandy.

  ** 1985,p.288
  Ibid.287   2.  

مجعية العلماء والثورة

ـق
حـ

ـة 
ـم

كـل

أ د. عمار طاليب

والفكر النفس  موقع  من  القراءة   -  3
إّن الدخول إلى عالم الّنص المفتوح على احتمال القراءات المتعددة، 
يجعل من القارئ يفقد بوصلة حدود القراءة، وهذا تمامًا ما حصل مع 
بعض القراءات المعاصرة للّنص القرآني، التي اقتحمت مجاله -أي 
الّنص – فأحدثت شرخًا كبيرًا بين تاريخ قراءة الّنص، وبين القراءات 
المحتملة التي يمكن أن تضيف جديدًا دون أن تقطع الخيط الواصل 
بين القراءتين )التاريخية والمعاصرة(، وهذا ما يجعل القارئ المؤمن 
بصدقي���������ة الّنص وحيًا وتاريخًا –أي نص���������ًا مجردًا عن القراءة ونصًا 
مقروًءا عبر التاريخ – ال ينخرط بس���������هولة في عملية القراءة المجردة 
)المعاص���������رة ذات الصبغة االيديولوجية( ع���������ن تأثير االلتزام الديني، 
وضرورة استيعاب القراءات التاريخية المشكلة للوعي بحقيقة الوحي 

لى يوم الّناس هذا.  منذ بدء الّنظر فيه تفسيرًا وتأوياًل واإ
فاس���������تحضار هذه المعاني حين القراءة، يجعل مجرد المحاولة نوعًا 
من المغامرة المعرفية، التي تكش���������ف ع���������وار وضحالة القارئ، فهذا 
المفك���������ر المغربي الكبير محمد عاب���������د الجابري، عندما حاول مقاربة 
الّنص القرآني بتقديم تفس���������ير للقرآن الكريم، وقع في المحذور، فجاء 
عمله هذا قاصرًا ال يعبر عن مكانة الرجل في الواقع الثقافي والفكري 

العربي. 
أع���������ود ألؤكد على حقيقة علمية يجهله���������ا الكثيرون، وهي أّن الّنص 
القرآن���������ي بالرغم من أّنه نص مفتوح -من حي���������ث القدرة على الّنظر 
فيه - وليس نصًا مقفاًل؛ ألّن س���������مته األساس���������ية والبارزة هي الدعوة 
إلى الّنظر في مقاصده ودالالته اللغوية المعهودة من قبل اللس���������ان 
العربي، غير أّنه مخصوص بهوامش ال يمكن تجاهلها حين القراءة، 
تجعله نًصا متعالًيا )لغًة وس���������ياقًا وأسلوبًا(، ال يمكن قراءته إاّل بتوفر 
أدوات مخصوصة به )معرفة لغته، وأسباب نزوله، وتدوينه، وجمعه، 
واختالف أوجه القراءات فيه...(، وهذا ال يتوفر إاّل لمن أوتي تبحرا 
وموسوعية في معرفة اإلطار التاريخي والمعرفي الذي تشكل فيه هذا 

المتن )الوحي( في التاريخ. 

أ. عبد القادر قالتي

اهلامش واملنت: 
سياحة على ضفاف القرآن3

guellatiabdelkader@gmail.com

أختتمت بعد ظهر يوم الثالثاء 4 ماي 2021 بقاعة المحاضرات 
ف���������ي مقر وزارة المجاهدين وذوي الحق���������وق )الجزائر العاصمة( 
أشغال الندوة التاريخية حول موضوع "جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين من اإلصالح إلى الكفاح"، والتي تزامنت مع الذكرى 

التسعين لتأسيسها. 
وقد أش���������رف على افتتاح هذه الندوة السيد العيد ربيقة الذي ألقى 
كلم���������ة ترحيبية بهذه المناس���������بة وذّكر بأهميته���������ا ثم تحدث عن 
الدور اإلصالحي والنضال الوطني لجمعية العلماء خالل فترة 
االحتالل الفرنسي، ونوّه بنشاطها التربوي والعلمي واالجتماعي 
ف���������ي زمننا الراه���������ن بخاصة ما تقدمه من المس���������اعدات الطبية 

والمادية للمجتمع الجزائري لمواجهة وباء الكورونا.
وتح���������دث بعده الس���������يد يوس���������ف بلمهدي وزير الش���������ؤون الدينية 
واألوقاف الذي هّنأ الش���������عب الجزائري بهذه المناسبة العظيمة، 
مذّك���������را بمجموعة من مواقف الش���������يخ عبد الحمي���������د بن باديس 
وتضحيات���������ه في س���������بيل خدمة الدين االس���������المي واللغة العربية 

والوطن الجزائري.
وتم عرض شريط وثائقي حول هذه المناسبة التسعينية بعنوان: 
"ميالد اإلصالح" والذي أعدته األس���������تاذة فايزة مقران بمشاركة 
األساتذة: عبد الرزاق قسوم، األس���������تاذ محمد الهادي الحسني، 

والدكتور مولود عويمر. 
وانطلقت بعد ذلك أعمال الندوة التي ترأس���������ها باقتدار الدكتور 

بوزي���������د بومدين األمي���������ن العام للمجلس اإلس���������المي األعلى، 
والكاتب المعروف في مجال الفكر والفلسفة. وقد شارك فيها 
الدكت���������ور عمار الطالبي البحاثة في التراث الفلس���������في العربي 
واإلسالمي، ونائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
والدكتور مولود عويمر أستاذ تاريخ الفكر المعاصر بجامعة 
الجزائر 2، واألس���������تاذ محمد إيدير مش���������نان اإلطار السامي 
بوزارة الش���������ؤون الديني���������ة واألوقاف، األس���������تاذ محمد الهادي 

الحس���������ني العالم المصلح والكاتب المعروف، والسيدة 
زهور ونيس���������ي الوزيرة السابقة للتربية الوطنية، وواحدة 
م���������ن الطالبات المتفّوقات في مدرس���������ة التربية والتعليم 
التي أسسها الش���������يخ عبد الحميد بن باديس في مدينة 

قسنطينة. 
تكل���������م الدكت���������ور الطالبي ع���������ن "ده���������اء وحنكة رجال 
جمعية العلماء المس���������لمين "من خالل شهادات بعض 
الش���������خصيات الفرنس���������ية مثل رجاء غارودي، وحسب 
بعض التقارير الفرنس���������ية. وتح���������دث الدكتور عويمر 
عن الس���������ياقات التاريخية التي ظه���������رت فيها الحركة 
االصالحية في الجزائر بش���������كل عام وجمعية العلماء 
المس���������لمين بش���������كل خاص. وتكلم الدكتور مشنان عن 
النش���������اط الترب���������وي لجمعية العلماء. وتطرق األس���������تاذ 
الحس���������ني للصراع الفكري الذي كان قائما بين جمعية 

العلماء المس���������لمين الجزائريين وخصومها ومنافس���������يها. 
أما الس���������يدة ونيس���������ي فإنها تحدثت عن بع���������ض ذكرياتها في 
مدرس���������ة التربية والتعليم بقس���������نطينة، وذكرت الجهود الرائدة 
لجمعية العلماء ف���������ي تعليم البنت واالهتمام بتربيتها وتكوينها 
لكي ترتقي إلى مس���������توى التحديات االجتماعية والتربوية التي 

ستواجهها مستقبال في معركة الحياة. 
أد. مولود عومير

وزارة الــمجاهـــديــــن نظمت نــــدوة حــــــول:
"مجعيـــة العلماء الـمسلميــن اجلزائريني من اإلصـــالح إىل الكفـــاح"
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