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نشاطات الُشعب

األحــد:  25  شوال - 01  ذو القعدة  1442، الـموافق لـ:  06 - 12 جوان  2021 م

اختتم يوم الخميس 22 شوال  
الش���������يخ محمد  نادي   1442
الكريم وعلومه  للقرآن  شيعلي 
الش���������يخ  قدمها  دورة علمي���������ة 
الفاض���������ل المختار بن عامر، 
والت���������ي كان  افتتحها من يوم 
17 الى 22 ش���������وال 1442 
المواف���������ق ل 29 م���������اي الى 
03 ج���������وان  2021م . تحت 
التعامل مع  عنوان » مفاتيح 

السنة النبوية«.
المختار  الفاضل  الشيخ  أّطر 
بن عامر دورته الموسومة ب���: 
الس���������نة  التعامل مع  »مفاتيح 
النبوي���������ة«، والت���������ي ه���������ي في 
األصل ملّخص مركّز لكتاب 
ف���������ي جزأين، ل���������م يطبع بعد، 
يعالج في���������ه كيفّية التعامل مع 
الس���������نن النبوّية، وأهّم القواعد  

والمعالم لذلك. 
بدأ دورت���������ه بمقّدمة ذّكر فيها 
بحديث النب���������ّي عليه الصالة 
َعْبًدا  اللَُّه  َر  »َنضَّ والس���������الم: 
َسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَها ُثمَّ َبلََّغَها 
َعنِّ���������ي َفُربَّ َحاِم���������ِل ِفْقٍه َغْيِر 
َفِقيٍه َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَلى َمْن 
ُهَو َأْفَقُه ِمْنُه«، رواه أصحاب 
الس���������نن.  مستنبطا من خالله 
كيفي���������ة التعام���������ل مع الس���������نة 
النبوّي���������ة، ملّخص���������ا ذلك في 

الرواية والدراية والتنزيل. 
اس���������تهّل حديث���������ه بالكالم عن 
ض���������رورة المراجع���������ات له���������ذا 
والحّس���������اس،  الهام  الموضوع 
حيث يعتبر التأّسي واالقتداء 
بالنبّي صّلى اهلل عليه وس���������ّلم 
حقال واس���������عا، وفض���������اء رحبا 
في ميدان الدعوة اإلسالمية، 
تكثر في���������ه األخطاء، وتلتبس 
فيه المفاهي���������م، والّناس أمامه 

بين مفّرط وغال فيه.
ولهذا كان ال بّد من دراس���������ة 
دقيقة لهذا الموضوع، ومعرفة 
أنواع تصرّفاته صّلى اهلل عليه 
وسّلم، والوجوه التي يقع عليها 

الفعل النبوي. 
جّي���������دا،  النص���������وص  وفه���������م 
وبطريق���������ة علمي���������ة صحيحة، 
مصحوب���������ة بحس���������ن الفق���������ه، 
المعيش  بالواق���������ع  والتبص���������ر 

للناس وأحوالهم  ألّنه قد تكون 
الفكرة والمبدأ الذي يدعو إليه 
اإلنس���������ان صحيحا في أصله 
لكن قد يخونه التطبيق السليم 
الذي  النص  يك���������ون  له، وقد 
يستنبط منه اإلنسان األحكام 
معصوما من الخطأ، لكن قد 
يخونه الفه���������م الصحيح، فيقع 
نزاله على  الزلل في تطبيقه واإ

الواقع.
وعلي���������ه ال بّد من التفريق بين 
المعصوم،  الّنب���������وي  الن���������ّص 
النّص  له���������ذا  البش���������ر  وفهوم 
وتنزيل���������ه على الواق���������ع، ألّنه 
يس���������تحيل أن ُتستنبط األحكام 
على  وُتنّزل  النص���������وص  من 
الواقع، دون أن يكون ذلك عبر 
والتنزيل  فالفه���������م  العقل،  قناة 
هو فعل بشرّي، وعمل عقلّي 
بحت، وهو انتقال من الكمال 
والمطلق إلى التجربة البشرية 
يعتريها  التي  النسبية  والفهوم 

الخطأ. 
ففي جانب الفه���������م، ذّكر أوال 
بأه���������ّم األط���������ر الت���������ي ينبغي 
للمتأّس���������ي أال يخ���������رج ع���������ن 
الكريم  القرآن  نطاقها، كإطار 
ط���������ار التصرفات والمقاصد  واإ

الشرعّية واللغة والعرف...
وكذا أهّم القواعد التي تضبط 
تغّير  كقاعدة  التعام���������ل،  هذا 
األحكام بتغّير الزمان والمكان 
والح���������ال، وقاعدة الحكم يدور 
م���������ع عّلت���������ه وج���������ودا وعدما، 
وقاعدة كفر دون كفر، وغير 

ذلك من القواعد. 
وعرّج على بعض المعالم التي 
ترشد المتأّسي وتهديه الّطريق 

السليم لولوج هذا الحقل الواسع، 
مثل الس���������نن التشريعية وغير 
التبليغ  سبيله  وما  التشريعية، 
وم���������ا ليس من ب���������اب التبليغ، 
وما كان من س���������نن العادات 
وغيرها، وضرورة التفريق بين 
المقاصد الضرورية والحاجية 

والتحسينية.
لل���������كالم عن جانب  انتقل  ثم 
مهّم في هذا التعامل، أال وهو 
جان���������ب التنزيل عل���������ى الواقع 
ال���������ذي تكثر في���������ه األخطاء، 
مذّكرا ببعض المسالك في هذا 
الميدان، كالجمع والتوفيق بين 
والتأخير  والتقديم  النصوص، 
بينه���������ا، وضوابط ذلك، وذكر 
بعض مقاربات وفهوم الفقهاء 

والعلماء. 
وخلص ف���������ي األخير إلى أّن 
كّل إخالل بهذه األطر وهذه 
القواعد والمعالم يؤّدي بصاحبه 
المفارقات،  م���������ن  الكثير  إلى 
على مس���������توى الفه���������م، وعلى 
كمفارقة  التنزي���������ل،  مس���������توى 
التكفير ومفارقة التأّسي اآللي 
الحرف���������ي، ومفارق���������ات الفهوم 
الس���������لبّية، والوقوع في الكثير 
والنتائج  المتناقض���������ات  م���������ن 
العكس���������ّية كالخ���������روج  ع���������ن 
المقاص���������د الش���������رعية وتحريم 

الحالل وتحليل الحرام.
لقد كانت هذه ال���������دورة، التي 
ج���������رت خالل أس���������بوع كامل، 
عبارة عن عرض لعدة حاالت 
مرضّية في هذا المجال، مّر 
نفسه،  المؤّطر  األس���������تاذ  بها 
بأس���������لوب  ومحاولة معالجتها 
حوارّي مع الّطلبة، مصحوب 

بالكثير من الّطرفة والنكتة. 
ولمن ال يعرف الشيخ المختار 
بن عام���������ر فهو خريج جامعة 
األمير عبد القادر االسالمية 
بقس���������نطينة وتلمي���������ذ االم���������ام 
المرحوم الشيخ محمد الغزالي 
وهو باحث مجد ، قليل الكالم 
، كثير العمل ، صاحب همة 
عالي���������ة ، وله ع���������دة مؤلفات 

نذكر منها : 
- مسيرة الحركة االصالحية 

بتلمسان 
- واحة الوعظ واالعتبار من 
كالم العزيز الغفار في جزأين 

 .
- االم���������ام االبراهيمي محيي 

تلمسان .
- مفاتيح التعامل مع الس���������نة 
ينتظر  النبوي���������ة في جزأي���������ن 

الطبع .
وله مساهمات عديدة في مجلة 
التبي���������ان وح���������وارات تلفزيونية 

مختلفة .
وفي األخير نش���������كر األستاذ 
المؤّطر على م���������ا قّدم ويقّدم 
م���������ن عط���������اءات ف���������ي ه���������ذا 
الميدان، ونتمّنى أن يس���������ارع 
لتستفيد  في إخراج كتابه هذا 
منه األّمة. كما نتوجه بالشكر 
الجزيل لمنش���������ط ه���������ذه الدورة 
العثماني  الغوث���������ي  الدكت���������ور 
ولكل الطلبة الذين شاركوا في 
هذه الدورة ونشطوها بأسئلتهم 
وتدخالتهم، نسأل اهلل التوفيق 

والسداد.

األستاذ محّمد الهاشمي.

شعبــة نقاوس بباتنة تفتتح ناديا قرآنياشعبة تلمسان تنظم دورة علمية بعنوان »مفاتيح التعامل مع السنة النبوية« 

ق����ام م رئيس ش���������عبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بلدية 
نقاوس بوالية باتنة الس���������يد سليماني عيسى مع عدد من إخوانه 
بافتتاح النادي القرآني »عبد اهلل هروس« بالقرية االش���������تراكية 
فنارو ، وس���������ط حضور غفير يتقدمه���������م المعلم القدير »صالح 
عجال« والش���������يخ »رجب إدريس« والباحث ف���������ي تاريخ مدينة 

نقاوس »فاروق معامير« وابن المرحوم عبد اهلل هروس
وس���������يكون هذا النادي نقطة إش���������عاع في المحيط االجتماعي 
واإلنساني  في هذه البلدة الطيبة الطيب أهلها ، والتي احتضنت 

جمعية العماء كما احتضنت ثورة التحرير المباركة.

»اهلمة وأهميتها يف حياة طالب 
القرآن« عنوان حماضرة بشعبة عنابة

نظمت ش���������عبة عنابة لقاء لفائدة طلبة مدرسة البصائر وحفظة 
القرآن الكريم  بعن���������وان الهمة وأهميتها في حياة طالب القرآن، 

من تأطير لألستاذ علي بوعزدية والشيخ بدر الدين بوغليم.

شـــــعبة عيـن وملان حتتفي باليوم العاملي للطفولة 

تتويجا لنهاية الس���������نة الدراسية 2020/2021  وبمناسبة اليوم 
العالم���������ي للطفولة قامت جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
ش���������عبة عين ولمان بتنظيم رحلة الى غابة الضرو بجبال راس 
ايس���������لي خاصة بتالميذ المدارس التحضيرية للشعبة  بحضور 

بعض العائالت و اعضاء الجمعية.

شعبة سكيكدة 
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شعبة تقرت 
توفر حقائب 

خاصة 
للمدرسة 
القرآنية 

اإلمام نافع 

مقتطفات من احلفل اخلتامي لروضة نادي املبدع الصغري بشعبة تكسب بالوادي 


