
العدد:نشاطات الُشعب
1072

األحــد:  01  - 07  ذو  احلجة  1442، الـموافق لـ:  11- 17جويلية  2021 م

 *** KDP 031.92.49.48    :التــوزيــع: الوسط: مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني: 0660.73.28.55  ***  الشــــرق

إليهــــــا. الـمــرسلـــــة  الـمقــــاالت  نــشــــر  عــــدم  بتــبــريــــر  ملـــزمــــة  غيـــر  التحــريــــر  هيئــــة 

لسان حال مجعية العلماء
 الـمسلمني اجلزائريني 

n املدير مسؤول النشر
رئيــس التحريــــــر 
أ. د.  عبد الرزاق قسوم

رئيس مجعية العلماء  الـمسلمني اجلزائريني 

n مديــر التحـريــر :
أ. ياسيـن مربوكــي

n سكرتيـر التحرير :
أ. عبد القـادر قـالتـي 

n الـمديـر التقنـــي :
أ. مصطفـى كـروش

اإلشهـــار :  الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار / 01 شارع باستور - اجلزائر. 
الطباعــــــة:  مطبعة الوسط اجلزائر.

رقم احلساب البنكي جلريدة  البصائر:  البنك الوطين اجلزائري
RIB: 001006200200650061/41 :وكالة زيغوت يوسف

سعـر العدد: 30.00دج 
العنوان: 17 شارع حممد مربوش  - حسني داي - اجلزائر .

التحرير: 
اهلاتف والفاكس: 
023.73.85.07

  اإلدارة:
 اهلاتف والفاكس: 
023.73.86.84
023.73.85.11

سحب العدد السابق:
 6600

ي���������وم  بتلمس���������ان  الحدي���������ث  دار  اس���������تقبلت   
األربعاء 27 ذو القع���������دة 1442 ه���، الموافق 
ل������������07/07/2021 م، وفدا من إخواننا وأهلينا 
من بالد ميزاب، يرأسهم الشيخ عيسى طالب، 
وقد كانت زيارة ودّية، تحمل في طّياتها الكثير 
من الذكريات من الماضي القريب، والكثير من 
الحنين من أّيام الخدمة العسكرّية التي قضاها 

الشيخ عيسى بتلمسان. 
 وقد ازدانت هذه الزيارة بحضور الشيخ الفاضل 
بن يونس آيت س���������الم، ال���������ذي ذّكر بالعالقات 
الحميمية بين أهل تلمسان وأهل ميزاب، قديما 
وحديث���������ا، وتحّدث عن بع���������ض العلماء من واد 
ميزاب كالش���������يخ بّيوض والش���������يخ أبي اليقظان 
والش���������يخ المرموري، وغيرهم مّم���������ن كانت لهم 
بصمة كبيرة في تاري���������خ العالقات بين جمعّية 
العلماء المسلمين الجزائرّيين وأهل واد ميزاب، 
متمّثال البيت الش���������عري ال���������ذي قاله إبراهيم أبو 

اليقظان عند افتتاح دار الحديث بتلمسان:
 تلمس���������ان تيهي بهذا الفخار   وباهي العواصم 

بين األمم. 
 ثّم تناول الكلمة الش���������يخ عيسى طالب، شاكرا 
أهل دار الحديث على حفاوة االستقبال، وأهدى 
لمكتبتها ولبع���������ض أفرادها مجموعة من الكتب 

عن تاريخ وعلماء واد ميزاب.  
 وألقى بالمناس���������بة األس���������تاذ المختار بن عامر 
قصيدة من الّشعر الذي يشبه المقامة، بعنوان: 
"متع���������ُة األس���������ف�اْر وملتق���������ى األب����������راْر ومنتدى 
األفك���ار"، يصف في���������ه رحلة قادته مع بعض 
األصدقاء من مدينة تلمس���������ان نحو واد ميزاب، 
م���������رورا ببعض مدن الّصحراء الجزائرّية، وكان 

مطلعها: 
م���������ن تلمس���������ان كان���������ت البداي��ْه، وفيه���������ا بدأت 

الحكاي����ْه،
حكاية نسجُتها من بنات أفك��اري، وحبكُتها من 

خالصة أسف��اري،
اس���������توحيتها من الواقع ال م���������ن الخياْل، ومن 

الممكن ال من المح���اْل،
س���������ّميتها: متعُة األس���������ف��اْر، وملتقى األب���������رار، 

ومنتدى األفك���اْر... 

وكان منها هذه األبيات الخاّصة بأهل ميزاب: 
وفي غرداي���ْه، استوْت الحكايْه، وعّمت الّدراي���ْه، 

وانتفت الِغواي��ْه،
إّن���������ه واد مي���������������زاْب، قبلة األحب������������اْب، وملتقى 

األصح�����اْب، وفيه آيات ألولي األلب�����������اْب،
هن���������ا! يتجّلى مفهوم األّم����ة بوض��وْح، 

ويسط���ع الّن���ور من الّظلمة ويل�ُ���وْح، 
وينتشر ِعطر الهّم������ة ويف����وْح، 

هن���ا تتكلّ�����م اآلث�����ار، وتنطق األس��������رار، وتتدّفق 
األفكار، 

إّنه���������ا أّم���������ة قائم���������ة بذاته����������������ا، مس���������تقيمة في 
عباداته�����ا، محافظة على عاداته���ا،

يتعاونون في األفراح والمس���������������رّات، ويتكاتفون 
في النوائب والملّم��ات،

انتش���������رت تجارتهم في اآلف����اق، ألّنهم وعْوا فقه 
األس��واق، 

نزلنا بهم ضيوفا خف����اْف، فحملونا على األعناق 
واألكت����اْف،

ف��اْف، وحضرنا حفل الزّف�����اْف، تجّولنا في الضِّ
باركنا لالبن المطي���ْع، ياسين بن أبي الرّبي�����ْع، 

ازدان الملتقى بضيوٍف ك��راْم، من سائر البلدة 
وأهل المق��اْم،

كان أبرزهم حامي بيضة الّدي���ْن، من بوخّليط�ة 
وكّل الُمرجفي�����ْن،

ألق���������ى كلمة  ف���������ي الموض�وْع، ن���������وّه فيها بأهل 
الرّب��وْع 

وك���������ذا التقالي���������د المّتبع���������������ْه، ونب���������ذ الع���������ادات 
المبتدع�����ْه، 

تخّلل الحفَل بعُض المدائ���ْح، َطرِبت لها القلوُب 
والقرائ���ْح، 

حناجر ذهبي��ْه لبالبل غرداوي���ْه، بلهجة عربي��ْه 
وأخرى ميزابي�����ْه، 

وحضور بطل ح��ادي األرواْح، للّنشيد والغناء 
المب�اْح، 

الش���������اب منصور الوهران���ي، صاحب الّصوت 
والمعان�ي، والتأثير الوجدان�ي، 

ومّما أضفى على الحفِل رونقا وُش���������ه��رْه، مهارة 
اإللقاء لدى ُمقدم الّسه����رْه، 

ميزة الترحيب والّتسلي���ْم، وكفاءة اإللقاء والّتقدي���ْم، 
وجودة الّشكر والّتكري�����ْم، 

لق���������د كانت ليلة زهراَء ُمش���������رق���ْه، نجومها منيرة 
متأللئ����ْه، مظاهرُها جميلة متأّنق�����ْه، 

أكِرْم بهم م���������ن أّمة َمرضّي�����ْه، ِكبارُهم والُذرّي�����ْه، 
ُبسطاُؤهم والعلّي����ْه، 

ينُش���������طون بحزم وجدّي���������ْه، مع ص���������دق النّي����ْه 
ونقاء السجّي����ْه، 

طريقتهم حميدة إباضّي�ْه، ...  

وختم اللقاء بأخذ ص���������ورة جماعّية ودعاء من 
قبل الشيخ بن يونس آيت سالم.

أ. حممد اهلامشي

وفد من ميزاب يف زيارة أخوية إىل دار احلديث بتلمسان

شعبة تيارت يف حفلها السنوي ملسابقة القرآن الكريم
أحيت ش���������عبة جمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين لوالية تيارت، الحفل 
السنوي لمس���������ابقة القرآن الكريم 
بالتنس���������يق مع دار الثقافة "علي 
معاشي"، وذلك يوم السبت 29 
ذي القع���������دة 1442ه� الموافق ل� 
2021م، بحضور  10 جويلية 
أهل الق���������رآن والُنخ���������ب الفكرية 
والعلمية، وقد تضمنت فعاليات 
الحفل تكريم الفائزين في المسابقة 
الس���������نوية للقرآن الكريم، وتكريم 
الفائز األول ف���������ي كل فرع من 
القس���������م التحضيري، إضافة إلى 
تكريم لجنة التحكيم. كما استمتع 
الحضور بعرض مسرحي حول 
دور جمعي���������ة العلماء في الثورة 

التحريرية.

مجعية العلماء تبين حمطة مياه 
لــمسلمـــي روهينغـــا

في ظل الحمالت اإلغاثية التي تقوم بها جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين خارج الوطن، قامت لجنة االغاثة 
الوطنية ببناء محطة مياه باس���������تغالل الطاقة الشمسية 

لصالح مسلمي روهينغا الالجئين ببنغالديش.

المتحصلين  تكري������م  حفل 
التعليم  ش������هادتي  عل������ى 
االبتدائي والمتوس������ط من 
براعم ن������ادي عبد الحميد 
لجمعية  التابع  باديس  بن 
العلماء المس������لمين شعبة 
وادي سلي والية الشلف.


