ﭑﭒﭓﭔ
بـيــان مـواســــاة
حـول حـرائـق الـجـزائـــر
الحمدُ هلل وحده ،والصال ُة والسالم على من ال نبي بعده ،أ ّما بعد:
فقال اهلل تعالى﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [\^].
لقد ُفجعنا كما ُفجعت األ َّم ُة الجزائر َّية جمعاء بنشوب حرائق مهولة اندلعت يف مناطق
مختلفة وواليات متعدِّ دةَّ ،إال َّ
تضر ًرا هي منطقة القبائل الكربى كوالية تيزي وزو
أن أكثرها ُّ
حيث أتت الن ُ
ُ
ِّيران على األخضر واليابس ،وأودت بحياة نحو ()69
وبجاية وما جاورهما،
الساعة ،منهم ( )28جند ًّيا من أفراد الجيش الوطني َّ
الشعبي ،وعدد غير
ً
شخصا إلى حدِّ َّ
معلوم من الجرحى ،كما خ َّلفت خسائر ماد َّية ُمعتربة يف المساكن والممتلكات والمزارع
قوة َّإال باهلل.
واألشجار واألنعام ،وال حول وال َّ
وعلى إثر هذه المأساة األليمة ندعو َّ
جراء هذه الحرائق أن
كل من ُأصيب بشيء َّ
والرحمةَّ ،
وأال يغ ُفل عن قول :إنَّا هلل وإنَّا إليه راج ُعون؛
يتح َّل ى َّ
بالصرب؛ فإ َّن عاقبته البُشرى َّ
خيرا منها؛ ففي «صحيح مسلم» ( :)918قال
أجرين يف ُمصيبتي وأخلف لي ً
هم ُ
وقول :ال َّل َّ
ول اهلل ﷺ« :ما ِمن مس ِل ٍم ت ِ
ول َما َأ َم َر ُه اهللُ( :إِنَّا هلل َوإِنَّا إِلَيْ ِه َر ِ
ُصي ُب ُه ُم ِصيبَةٌَ ،فيَ ُق ُ
رس ُ
اج ُعو َن)،
ْ ُ ْ
ُ
ال َّل ُه َّم ْأ ُج ْرنِي يف ُم ِصيبَتِيَ ،و َأخْ لِفْ لِي خَ يْ ًرا ِمن َْها ،إِ َّال َأ َج َر ُه اهللُ فِي ُم ِصيبَتِ ِه و َأخْ َلفَ لَ ُه خَ يْ ًرا

ِم ن َْها».
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الصابر ال ُمحتسب؛
أجر
وثواب لل ُمسلم َّ
ٌ
ومن البُشرى أ َّن مثل هذه المصائب فيها ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َق ْو ًما ابْت َََل ُه ْم»...
الج َزاءَ ،م َع عظَ ِم البَ ََلءَ ،وإِ َّن اهللَ إِ َذا َأ َح َّ
بي ﷺ« :إِ َّن عظَ َم َ
لقول النَّ ِّ
[رواه الرتمذي ( ،])2396كما أ َّن صاحب الحريق وصاحب الهدم معدودان من الشهداء ـ إن
الش َها َد ُة َسبْ ٌع ِس َوى ال َقت ِْل يف َسبِ ِ
بي ﷺَّ « :
يل اهلل ِ ـ عز وجل ـ:
شاء اهلل تعالى ـ قال النَّ ُّ
ِ
اله دْ ِم َش ِهيدٌ » [ رواه أحمد ( )23753وأبو داود
وت َت ْح َ
الح ْر ِق َش ِهيدٌ َوالَّ ِذي َي ُم ُ
ت َ
ب َ
َ ...و َصاح ُ
(.])3111
َ
كما ند ُعو َّ
وخارجها أن يه ُّبوا لمواساة إخوانهم
داخل الجزائر
كل َمن تص ُله كلم ُتنا هذه
َ
يف المناطق المنكوبة و ُمساعدتهم ،وأن يسار ُعوا إلى تف ُّقد أحوالهم ،وسدِّ حاجاتهم ،وإغاثة
والشراب وال ِّلباس والفراش ِّ
َّ
وكل الوسائل ا َّلتي ُتعينُهم على
ملهوفهم ،بالمال وال َّطعام
تجاوز محنتهم ،وينبغي َّأال يهدأ لنا ٌ
بال وال يس ُكن لنا فؤا ٌد حتَّى يرتاح هؤالء المصا ُبون،
ُ
ِِ
ين فِي
الم ْؤمن َ
نفوسهم ،وي ُعودوا إلى بيوتهم؛ ففي َّ
َّبي ﷺ« :م َث ُل ُ
وتطمئ َّن ُ
«الصحيحين» قال الن ُّ
ِ
تَواد ِهم ،وتَر ِ
الجس ِد
الج َس ِد ،إِ َذا ْاش َتكَى ِمنْ ُه ُع ْض ٌو تَدَ ا َعى َل ُه َسائِ ُر
احم ِه ْم ،و َت َعا ُطف ِه ْم َم َث ُل َ
َ ُ
َ
َ ِّ ْ
والح َّمى».
الس َهرِ ُ
بِ َّ
فيا َ
يحب أن يراه منكم عند حلول النَّوائب،
أهل الجزائر! ُأروا اهلل من أن ُفسكم ما
ُّ
وأحسوا بإخوانكم وتأ َّلموا
تعجلوا إلى اإلحسان إلى خلقه ،وتساب ُقوا إلى رحمة عباده؛
ف َّ
ُّ
الرحمن.
فالراحمون
لالمهم؛ فإنَّه ُ
يرحمهم َّ
ُ
باب رحمة ُفتح لكم فال ُتض ِّيعوه؛ َّ
بعضا ،فارحمنا
بعضهم ً
الراحمين ها ُهم عبا ُدك قد تراحموا ورحم ُ
هم يا أرحم َّ
فال َّل َّ
الضغينة َّ
والشحناء.
واكشف عنَّا البالء ،وارفع عنَّا الدَّ اء ،واس ُلل من قلوبنا َّ
والهدوء،
الجميع ـ
مما نوصي به
وبخاصة أبناء منطقة القبائل ـ أن يتحلوا بالصبرِ ُ
َّ
َ
و َّ
ٍ
واطف الجامح ُة إلى َتصر ٍ
وض ِ
ٍ
وأعمال غيرِ
ُ
َ
طائشة،
فات
بط النَّفس والتَّعقل ،وأن ال َت ُج َّرهم ال َع
س ٍ
بعضهم مع بعض ،ومع الجهات الحكوم َّيةِ ،من
ُحمدُ عواق ُبها ،وأن يتآل ُفوا ويتعاو َن ُ
وية ال ت َ
َ َّ
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ِ
المغرضين ا َّلذين
أفراد الجيش والدَّ رك والشرطة ورجال الحماية المدن َّية ،وأن ال يلتَفتُوا إلى
ِ
ِ
ِ
تتأجج قلو ُبهم بنيران الحقد على َ
غير َّ
الشتيمة
َّ
تسم ُع منهم َ
هذا البلد وأهله ودينه ،ا َّلذين ال َ
َ
واالنتقاص ِّ
فاحذروا هؤالء
لكل مساعي الخير ،وال َّطعن يف النِّ َّيات ،وإساءة ال َّظ ِّن بوالة األمر،
ِ
ِ
وتخريب البَلد.
وتفريق العباد،
الضغائن واألح َقاد،
فإنَّهم
أدوات إلثارة َّ
ٌ
ويف األخير؛ ُ
رب العرش العظيم أن يو ِّفقنا جمي ًعا إلى التَّوبة النَّصوح
نسأل اهلل الكريم َّ
َّضرع إليه؛ ونسأله
من جميع الذنوب والخطايا ،فإنَّها
ُ
سبب المصائب والبَليا ،وأن يرزقنا الت ُّ
ّ
جل وعال بأسمائه الحسنى وصفاته ال ُعلى أن ُيخمد هذه النِّيران ،وأن ُيغيثنا و ُيطفئ لهيبها،
وأن يرحم الموتى من إخواننا (من الجنود والمدن ِّيين) ،ويكتُب لهم أجر ُّ
ويرزق
الشهداء،
ُ
يعوض الجميع
عجل بشفاء الجرحى والمصابين ،وأن ِّ
الصرب واالحتساب ،وأن ُي ِّ
ذويهم َّ
خيرا ،وأن يحفظ بلدنا وسائر بالد المسلمين من ِّ
كل سوء.
ً
اهلل وس َّلم وبارك على نب ِّيه الكريم.
والحمدُ هلل ِّ
رب العالمين ،وص َّلى ُ
الم َوافِق  12أوت  2021نصران
الخميس  03ال ُم َح َّرم  1443هجري ُ

الم َو ِّق ُعون:
* ُ
الشيخ عبد الغني عوسات

د.عبد الخالق ماضي

الشيخ عز الدين رمضان

الشيخ عمر الحاج مسعود

الشيخ عبد الحكيم دهاس

الشيخ عثمان عيسي

أ.د.رضا بوشامة

الشيخ توفيق عمرون
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