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 عاصمة القرآن في شهر القرآن. ..الجزائر
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

محمد وعلى آله والصالة والسالم على سيدنا رب العالمين، الحمد هلل 

 .وصحبه أجمعين

 .معالي السادة الوزراءأصحاب الـ 

 .سعادة السادة السفراءأصحاب الـ 

 .ـ إطارات الدولة المدنية واألمنية والعسكرية

 .العلماء واألساتذة والمشايخـ السادة 

 .هايم من داخل الجزائر وخارجـ السادة أعضاء لجنة التحك

ـ السادة األئمة والمرشدات الدينيات وأساتذة وأستاذات التعليم 

 .القرآني

 .وجّل من حملة كتاب اهلل عّزي وبناتي المتسابقين ـ أبنائ

 .همن داخل الوطن وخارج ـ ضيوفنا الكرام

 .مـ أسرة اإلعال

المشاهدون األفاضل والمشاهدات الفضليات الذين يتابعون حفلنا أّيها ـ 

 .هذا

 .أيها الجمع الكريم، كل باسمه وجميل وسمه

 السالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعالى وبركاته

في هذه الليلة المشهودة، وفي هذه المناسبة الطيبة يحتفي الشعب 

 األمُةه تشارُكوالكريم،  بجائزة الجزائر الدولية للقرآنالجزائري 

 .التي أرسلت بخيرة أبنائها من مختلف القارات وبقاع المعمورةاإلسالمية 

وأمام هيبة القرآن وجالله، تزول حجب الزمان والمكان، لنستحضر 

تلك الليلة ب حتفيا، وهو يقرًن 41أجواء العالم السماوي، قبل أكثر من 

 پ پ پ چألرض بكرامة القرآن، أهل اعلى اهلل فيها  نعمالمباركة التي أ

 .[3/لدخانسورة ا]چٺ ڀ ڀ ڀڀ پ
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 هفي تاريخ الوجود اإلنساني، ومسار فاصلًة لقد كانت لحظًة

، إنه هقرآن ليس كعالمهم قبل نزولالحضاري، فعالم الناس بعد نزول ال

وكلمة اهلل الخاتمة دعوة األنبياء والمرسلين  تالرسالة الخالدة التي أحي

 .وعليهم أجمعين يدنا محمد س التي حملها

من حيث  ، رفع شأنه وبالعلم زانهإلنسانالكرامة لإنه الكتاب الذي أعاد 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک چ هو إنساٌن

 .[07/إلسراءسورة ا]چں ں ڱ ڱ

في  ُسعدىفي الدنيا، والحياة ال طيبةتاب الذي يدعو إلى الحياة الإنه الك

 .[70/ألنفالسورة ا]چ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ اآلخرة،

بعد أن تاهت البشرية  الواقعيِة الفضيلِة إنه الكتاب الذي يؤسس مدينَة

 ڄچ ،لها إال في عالم الخيال البحث عن المدينة الفاضلة التي ال وجوَدفي 

سورة ]چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[33/لحجراتا

ته تلقَّحيث  كبيرا، يةالقرآن الكريم على اإلنسان لقد كان فضُل

شغلت  ،قتديبسرِّه تو ،السليمة بالكرامة والترحاب، بنوره تهتدي القلوُب

والتربية والمغارسة، وجعلت من مقاصد القرآن  تها بالتالوة والمدارسة،اوقأ

رعية في دنيا الناس عمال وسلوكا، وآدابه منهًجا وتوجيهاته  ،وأهدافه

ذهب واإلبريز، وكل غال فبذلوا ال ،خدمتههم لُتوملوكا، فتوجهت هّم

ه ال يقاس، تثور منه غيربو ،هج واألنفاس، فهو المجد كلهعزيز، والُمو

الحركة، فالكون كله آية الطاعة في إخبات،  البركة، وتتفجر منه

مِّن  َوِإنوالملكوت كله ينطق بلسان فصيح بأعذب األذكار والتسبيح، 

 .َتْسِبيَحُهْم ا َتْفَقُهوَنَوَلِكن لَّ ِإلَّا ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه َشْيٍء

ها لتكتحل بها األعين، وتهدأ  التيالرمضانية ما أروع تلك المشاهد 

 شتىس،  وتطمئن بها القلوب، حينما نرى المؤمنين والمؤمنات من ونفال

هذا الكتاب العزيز،  ون علىقبُلُي ،تاألعمار والطبقامن مختلف و ،األقطار

إسوتهم من  هذه الروحيستلهمون لقرآن، ا نهجيواصلون مسيرة األمة على 

 ماصفه ابن عمه ابن عباس رضي اهلل عنهاقال والذي  الكبرى سيدنا محمد 
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َأْجَوَد النَّاِس، َوَكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن ِفي َرَمَضاَن  َكاَن َرُسوُل اللَِّه »: فقال

ٍة ِمْن َرَمَضاَن َفُيَداِرُسُه الُقْرآَن، ِحيَن َيْلَقاُه ِجْبِريُل، َوَكاَن َيْلَقاُه ِفي ُكلِّ َلْيَل

 .[أخرجه البخاري ومسلم] .«َأْجَوُد ِبالَخْيِر ِمَن الرِّيِح الُمْرَسَلِة َفَلَرُسوُل اللَِّه 

 قبلَة ْتَدفت في هذه األيام، بأن َغ، وقد تشّرالقرآِن ا للجزائر، أمِةهنيًئ

ون من كل تقنون المُدأهل القرآن، يؤمها حفظة كتاب اهلل عز وجل المجوِّ

فج عميق، في العشر األواخر المباركات من شهر رمضان الفضيل، ليشهدوا 

هذا المحفل القرآني الكبير، ويتنافسوا في أشرف ميدان يتنافس فيه 

 .المتنافسون

 من الصحابة والتابعينللفاتحين األوائل ها أحضاَن الجزائُر لقد فتحِت

قبلوا اإلسالم ديًنا وسًطا، وعلقوا ، القرآن عةوديفقبلت منهم أمانة اإلسالم و

نشروا الدين في أوربا وإفريقيا، بالعلم سراًجا، فًطا، َوالقرآن بالقلب َن

زيغ، توباألخالق سياًجا، تطبعهم حّدة األمازيغ، ولكن بحب وصدق عنه ال 

فأقبل أهل هذا البلد الطيب المبارك على القرآن إقبال ذوي المحبة 

تعلمه وتعليمه، وفي فهمه وتفسيره، وفي رسمه وضبطه، وفي والعزيمة في 

حفظنا األمانة وصنا  آخذ، فكنا خير البذل والعطاء في خدمته والعناية به

الوديعة، ألنها أمانة الشهداء، وعهد الوطن الحبيب والوالء، فتوحدت بالقرآن 

ظة الراية، واجتمعت الكلمة، وتقوت العزيمة، وتوسع الوعي، وتجندت اليق

دتهم َحللتصدي لكل من يدعو إلى المساس بهذا المقدس عند الجزائريين، َو

 .كلمتهم، وما جمعته يد اهلل ال تفرقه يد الشيطان واجتماَع

ما جاء على أصله فال ))وال تسأل عن أسباب هذه الهبة نحو القرآن، فـ 

قرآن، ، إنها أصالة المجتمع الجزائري في عالقته الحميمية مع ال((سؤال عليه

وكأنها عالقة العاشق الولهان، فانطلق أبناء هذا الوطن ـ على غرار أخوانهم 

بالفكر، والجهد،  ؛ون في أساليب خدمة كتاب ربهمُننفي بالد اإلسالم ـ يتفَّ

اليد عند بعضهم، لم تسمح لهم إرادتهم الصادقة  ت ذاُتوالمال، حتى إذا قلَّ

، فراحوا يبتكرون أساليب وظروفهمواقعهم لموا لسوعزيمتهم الوثابة أن يست

ذلك الفالح البسيط  ُدِجَتالعناية بالقرآن، َفم في ِهوِلَدون فيها ِبُلْدأخرى ُي

ر حضِّالبسيط الذي ُي ذلك الراعَي ُدِج، وَتاأللواَح لطلبة الزاويِة ُرالذي يوفِّ

 داِدوِم ٍغْمإلى َس وَفالصُّ َلحوِّالتي ُت المرأَة تلَك جُدا، وَتبريَهاألقالم وَي
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 هم، وتصدَحا قلوُببَه ، قبل أن تمتلَئهْمفي ألواِح القرآِن آَي الطلبُة ب بُهكُتَي

 ،على اصطحاب معلٍم وَنكانوا يحرُص حُلالرٌّ ى البدُو، وحتَّهمبها حناجُر

 .هْمأوالَد ُمويعلِّ م القرآَنُهيقرِئ

ألنها إنها عمليات تبدو بسيطة في شكلها، ولكنها عميقة في معناها،  

مهما اختلفت الظروف وتقلبت  ،تعبير عن استمرار العهد مع القرآن

 .األحوال

، فمن نافلة القول أن نذكر كتاب اهلل تعالىبعناية مجتمعنا وفي سياق 

بجهود الدولة الجزائرية في خدمة القرآن الكريم، لتنال هذا الشرف األثيل، 

، كتاب اهللخدمة ل وسيلًة القانونيِة من المنظومِة جعلِتفوالقدر العظيم، 

، على تعلم القرآن وتعليمهالمساعدة التربوية  البرامج والمناهج فقد وضعت

، كالمساجد، والمدارس القرآنية، ومعاهد المؤسسات والهياكل أنشأتو

ذه ه وكل الزوايا العلمية،اعتنت بتكوين األئمة، والمراكز الثقافية، و

 تشدهمذين الالمواطنين والمواطنات من تستقبل األعداد الكثيرة  المؤسسات

          الدولة سخرت كما حفظ القرآن الكريم ودراسته وفهمه،  إلىغبة الر

من األئمة والمرشدات والمعلمين  الطاقات البشرية كل -وال تزال-

 ،في كل العمليات التربوية أبنائنا وبناتناون بأيدي الذي يأخذ والمعلمات

والنساء، كما جرت عليه ه من أفواه الرجال وَنُلوهم يتلقون القرآن ويتحمَّ

ه وسائل اإلعالم في بلدنا، ُلسجِّ، يشهد لذلك القاصي والداني، وُتسنة األمة

 .وسائط التواصل االجتماعيوحتى المرئية والمسموعة و المكتوبة

دة اتحدوهم إر ،في تناغم وتعاون مع كل الطاقات الحية اكل هذ

التي األسرة األول في  ِنمحَضمن ال لمجتمع، بدءاالخير المتأصلة في هذا ا

إلى مؤسسات تحرص على أن يكون فلذات األكباد من حملة القرآن، 

التي تندمج مع الجهد الوطني المتكامل في تحقيق هذه  المدنيالمجتمع 

إسهامات المحسنين الذي يبذلون النفيس ، إلى القرآنية الرسالة الحضارية

إنها اإلرادة المشتركة في تعظيم شعيرة خدمة القرآن هذا الميدان المبارك، 

جهود تحفظ  ،[23/سورة الحج]چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ

 .للمجتمع نسيجه، وتقوي كل آصرة ووشيجة
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 أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل

الطلبة إلى هذا المستوى العالي في حفظ القرآن أبنائنا إن وصول 

المسابقات المحلية الوالئية في المساجد والبلديات  الكريم وتجويده، سواء

األسبوع الوطني للقرآن الكريم الذي دأبت إلى  والدوائر والواليات، وصواًل

عشرين سنة في ذكرى المولد النبوي الشريف،  ذالجزائر على تنظيمه من

 سة عشرةالساد تدخل طبعتهام التي الجائزة الدولية للقرآن الكريبوانتهاء 

وفي كل هذه المحافل نسجل تلك اإلنجازات التي يحققها أبناء ، لعامهذا ا

والجزائر وبناتها بفوز معظمهم بالمراتب األولى في المسابقات العالمية 

في مختلف عواصم العالم اإلسالمي، إضافة إلى  ُمنظَّللقرآن الكريم التي ُت

 .هافي يَنوليِّالجزائر كحكام ُد اِءرَّالمشاركة الفعالة لُق

إن وصول هؤالء الشباب إلى المستوى المتألق المتأنق في حفظ كتاب 

مؤسسات التعليم القرآني استحضار جهود اهلل وتجويده، يدعونا جميعا إلى 

، الكتاتيبوالمساجد في الجزائر وفي كل أقطار العالم اإلسالمي، في 

منارات كّل و ،والمحاضر ،الخالوىفي و ،والزوايا المدارس القرآنية،و

 .القرآن

وحرصهم الدائم جهود اآلباء واألمهات إلى أن نستحضر  أيضا ويدعونا

 .تاج الكرامة، يرجون بذلك أن ينالوا تحفيظ أوالدهم على

معلمي ومعلمات القرآن، وشيوخ الزوايا، جهود ويدعونا أن نستحضر 

سوى أن ينالوا بشارة  ،س لهم من قصد وال هدف، ليوأئمة اإلقراء

 .[أخرجه البخاري]. «ُرُكْم َمْن َتَعلََّم الُقْرآَن َوَعلََّمُهَخْي»: المصطفى

 أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة األفاضل

بشرية المستدامة، الهو استثمار في التنمية  يالتعليم القرآنالعناية بإن 

يحمل قيم القرآن وأخالقه ومبادئه السامية، فمن تعلم ا اببشلنا  ُئالتي تهيِّ

كل من له حق عليه في سرته ومعلميه ووأ رضع معه حب والديه، القرآن

وبذل كل ما  وأمته وطنهحب من تعلم القرآن نشأ على ، ومحيطه وبيئته

يصل مداه  يذتعلم القرآن امتأل قلبه بالحب المن ، ويستطيع في خدمتهما
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الرحمة المهداة  وقدوتنا الحبيب المصطفى وصداه إلى اإلنسانية جمعاء، 

 .[370/ألنبياءسورة ا]چ گ گ گ ک ک چ: عمة المسداةوالن

واالستقامة  ،العلم واألخالقحامل لقيم لقرآن هو المتمسك باإن 

للطبيب  صناعةفي شتى شؤون الحياة، فتخريج حامل القرآن هو  وااللتزام

لمهندس هو صياغة لو الدواء،الذي يصون يمينه، فيحارب األدواء ويقدم 

والمربي  ،ناصحال ستاذألل وهو إنتاٌج في مجاله، الماهر في عمله المبدع

والتاجر ، فيه المتفانيالمتقن لشغله المهني لعامل ل توفيٌرو، الناجح

للمسؤول الصادق األمين  تقديٌم، والسمح إذا باع والسمح إذا اشترى ،لصدوقا

، رحيمال األِب، والذي يحمي مقدرات األّمة ويبذل نفسه في خدمة اآلخرين

، إنه باختصار يشكل تنمية مستدامة ألنه األسرة القرآنيةو، رؤوماألم الو

 والخيِر استثمار في تكوين اإلنسان القرآني بكل ما يحمل من قيم الحقِّ

 .والجماِل

يمأل قلبي في هذه  بالتفاؤلوفي األخير أود أن أتقاسم معكم شعورا 

 أهُلفيه  ُمعظَّ، وُيبالقرآِن فيِه ىَنعَت، إنه الشعور باألمان في وطن ُياللحظات

اكرين الذين ال هم أهل اهلل وخاصته، وهم من صفوة الذَّ ن، الذيالقرآن

ال يصلح آخر هذه )): الذي قال وصدق إمامنا مالك هم، يسيشقى بهم جل

 ،، تفاؤٌل يشفعه التعاون مع الخيرين في بالدنا((األمة إال بما صلح به أولها

والوثبة الوطنية المنتظرة، التي تشيع وهم كثر لتحقيق اإلصالح المنشود، 

 .والفساد العدل والخير، وتحارب الشّر

ووقاها من كل  ،ها من كل الفتنبالقرآن الذي حصّن تناإن اعتصام أم

ضمن لها ذلك في حاضرها، ويحقق لها يالكروب عبر التاريخ، هو الذي 

 .ذلك في مستقبلها

تنمية والسلم، والاألمن حفظ اهلل الجزائر، وأخذ بيدها في طريق 

 .والسؤدد

 .المجد والخلود لشهدائنا األبرار

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته


