حسان الدعوة اإلسالمية في الجزائر
ّ
الشيخ أحمد سحنون

مالحظة أولية:
شح املعلومات بالنسبة ألعالم الدعوة يف
 ّاجلزائر ،والسبب زهد من هؤالء األعالم يف
كتابة مذكراهتم ،وتقصري من حوهلم من
تالمذهتم يف الكتابة عنهم ،وحنن حباجة إىل
عمل نواصل به ما بدأه حممد علي دبوز رمحه
اهلل يف كتابه " أعالم اإلصالح يف اجلزائر".
الشيخ أحمد سحنون الشاعر:

لن أق ّدم ترمجة م ّفصلة عن الشيخ أمحد
سحنون ،بل أرّكز على بعض العوامل اليت
منّت فيه اإلميان باإلسالم ،وصقلت موهبته

األدبية والشعرية ،وجعلت منه لسانا بليغا
للدعوة اإلسالمية يف اجلزائر.
وهي حبسب تتبّعي لنشأته وتعليمه أربعة
عوامل :األسرة ( ّأما وأبا) ،حفظ القرآن،
التشبّع بالثقافة اإلسالمية ،الشغف بالقراءة
يف كتب األدب.
-األسرة:

ولد الشيخ أمحد سحنون سنة 7091مببلدة ليشانة ضواحي مدينة بسكرة،
فقد ّأمه وهو رضيع :وال شك أن هلذا األمراألم يق ّدر حاجة
أثره ،ألن احملروم من حنان ّ
كل حمروم إىل احلنان والرمحة ،ويطبع هذا
ّ
نفسه حباسة شاعرية قد تكون زائدة عن

احلاسة اليت جندها عند غريه ممن مل حيرم حنان
األم.
ّ
دور والده يف تربيته ،فقد كان والده من أهلالقرآن ،حافظا للقرآن الكرمي ،ومعلّما له،
التهجد بالقرآن
وكان من احلريصني على
ّ
الكرمي يف ليله ،طمعا يف أن ينال شيئا من
احلمد غدا يوم القيامة عند ربّه ،وهو حيفظ
فتهجد به نافلة
قول ربّه لرسوله{:ومن الليل ّ
له عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا}.
يتحسر ويتأ ّمل
يذكر عنه ابنه أمحد أنه كان
ّ
ويذرف الدموع حني تفوته حلظات القيام يف
ليله ،قال الشيخ أمحد سحنون يشهد ألبيه":
ووجدت أيب
مرة استيقظت من النّوم
ُ
ذات ّ
فلما سألته عن السبب وبعد إحلاح،
يبكيّ ،

يؤد
أجاب أنّه نام حىت أدركه الفجر ،ومل ّ
ركعات القيام".
وال شك أنّه كان هلذا املوقف أثر عميق يف
نفس وقلب أمحد سحنون ،تعلّم منه معىن أن
يكون املسلم حامال لكتاب اهلل يف صدره،
وحق له أن يفاخر به فيقول فيه شعرا:
ّ
أنا ابن الذي يبكي إذا طلع الفجر
ومل يكن ّأدى ما به يعظم األجر
-حفظ القرآن:

حفظ القرآن الكرمي ومل يتجاوز عمره اثنيتعشرة سنة ،والقرآن الكرمي كالم اهلل سبحانه،
الذي أحاط بكل شيء علما ،ولغته لغة
معجزة ،عجز العرب املتباهون بالفصاحة أن
شك أنّه كان
يأتوا مبثل أقصر سورة منه ،وال ّ

حلفظ هذا الكتاب العظيم أثره يف كل جوانب
شخصية الشيخ أمحد سنون :العقلية والروحية
والنفسية والعلمية واألدبية اللغوية.
سجله األستاذ حممد
وال بأس أن نذكر ما ّ
الصاحل الصديق يف مذكراته ،حيث ذكر أنّه
كان يف صحبة أبيه والتقيا الشيخ عبد احلميد
بن باديس ،وأخرب والده ابن باديس بأن ابنه
فسر اإلمام
الصغري حافظ للقرآن الكرميّ ،
باخلرب ،ووضع يده فوق رأس االبن وقرأ قول
اهلل تعاىل {:وأَنْزَل اللَّه علَي َ ِ
اب
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ك الْكتَ َ
و ِْ
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الله َعلَْي َ
ك َعظ ً
ال ميكن أن أمر دون أن أقف عند هذا
العامل العظيم ودوره يف جناحنا يف فهم ديننا

وتقوية صلتنا ّبربنا والتزام ديننا ،مث يف حسن
دعوتنا إىل هذا الدين العظيم ،وإعطاء صورة
مشرقة عنه ملن حولنا من الناس.
-التشبع بالثقافة اإلسالمية:

تلقى الشيخ أمحد سحنون مبادئ العربيةوالثقافة اإلسالمية على جمموعة من األساتذة
واملشايخ منهم :الشيخ حممد خري الدين،
حممد الدراجي ،والشيخ عبد اهلل بن
والشيخ ّ
املربوك.
مثّ اعتمد على نفسه يف توسيع وتعميقثقافته اإلسالمية من خالل القراءة ألعالم
الثقافة اإلسالمية يف التفسري واحلديث
والعقيدة والفقه واألخالق اإلسالمية ،وكان

يقرأ يف كل الظروف ،ويتابع كل جديد يصدر
يف الثقافة اإلسالمية.
وعلى خالف كثري من املتعلّمني التقليدين
جل تركيزهم يف تعلّمهم على
الذين كان ّ
الرتاثيات ،فقد كان الشيخ أمحد سحنون يقرأ
ما يكتبه بعض الكتاب املعاصرين بأسلوب
متميّز من أمثال سيد قطب رمحه ،الذي كان
له شغف بكتبه ،فهو يذكر عن نفسه أنّه كان
يقرأ تفسريه يف ظالل القرآن وهو يف السجن،
يقول رمحه اهلل ":كان الظالل خيرج من
السجن يف مصر ويدخل السجن يف اجلزائر".
-الشغف بالقراءة لكتب األدب:

كان له رمحه اهلل شغف كبري بقراءة كتباللغة واألدب :شعرا ونثرا ،قصة ورواية ،وهو

ما منّى فيه ملكة اللغة والقدرة على التعبري عن
معانيه بلغة فصيحة بليغة ،ومنّى فيه كذلك
القدرة على نظم الشعر.
يذكر رمحه اهلل توجيها ق ّدمه له اإلمام عبد
احلميد بن باديس رمحه اهلل حني التقى به
مرة سنة  ،7011وسأله عن قراءاته،
ألول ّ
فذكر له شغفه بقراءة القصص والروايات،
فأرشده اإلمام رمحه اهلل إىل القراءة يف مصادر
األدب ،فانتفع هبذا التوجيه وكان له دور كبري
يف صقل ملكته األدبية ،قال الشيخ أمحد
سحنون ":مجعين به أول جملس فبادرين
بسؤاله :ماذا طالعت من الكتب؟ ،فأخذت
أسرد له -لسوء حظي أو حلسنه -قائمة
حافلة مبختلف القصص والروايات ،فنظر إيل

نظرة عاتبة غاضبة وقال :هال طالعت العقد
الفريد البن عبد ربه ،هال طالعت
الكامل للمربد بشرح املرصفي ،واستمر يف
املكونة ،فكانت
سرد قائمة من الكتب النافعة ّ
تلك الكلمة القيمة خري توجيه يل يف هذا
الباب".
وكغريه من املتعلّمني العرب واملسلمني يف تلك
الفرتة كان يقرأ ملن ذاع صيتهم من أدباء
املشرق من أمثال عباس حممود العقاد وأمحد
الزيات وأمحد أمني وزكي مبارك ،وكان مولعا
بالقراءة ألديب اإلسالم مصطفى صادق
الرافعي.
-البعد الدعوي اإلصالحي في شعر

الشيخ أحمد سحنون:

كان رمحه اهلل يرى الشعر وسيلة للدعوةورد
واإلصالح ،وسالحا ملنافحة الباطل ّ
جمرد حتليق يف عامل األلفاظ
مكائد أهله ،ال ّ
والعبارات ،وتكلّف يف النظم والتشبيهات.
 فهو يقول يف مقدمة كتابه "دراساتوتوجيهات إسالمية" ..." :لقد كانت معركة
وكانت جنود وكانت أسلحة ،وكان جنود
هذه املعركة العلماء واملعلمني والطالب،
وكانت األسلحة هي املقالة والقصيدة والنشيد
واخلطبة والدرس ،كما كان من األسلحة
احلق
وحبق الشعب واحلماس هلذا ّ
اإلميان باهلل ّ
كل
والغرية عليه واحلقد
ّ
املتأجج يف صدر ّ
كل ما هو أجنيب ودخيل من
مسلم على ّ
األشخاص واملبادئ والعادات واملذاهب".

وكان يرى أن الشعر وغريه من األسلحة الينفع يف ميدان الدعوة واإلصالح ومقارعة
أهل الباطل إال إذا كان اجلندي احلامل
للسالح صادقا وله حظ من االستقامة
واخللق ،قال رمحه اهلل":فليست الدعوة إىل اهلل
 ...كالما جمردا عاديا يستطيع أن ميأل به
ظ له من دين أو خلق،
كل من ال ح ّ
شدقه ّ
وال خالق له من إميان أو استقامة ،إّمنا هي
كفاح مرير ينبغي أن ال خيوض غماره إالّ من
تسلّح له بسعة الصدر ولني القول واستقامة
السرية وبالغة املنطق وقوة احلجة ".
كما كان رمحه اهلل يرى يف الشعر قوة يفالتأثري ،وقدرة على التغيري ،تضاهي قدرة الثورة
على تغيري األوضاع ،ونقلها من حال إىل

حال آخر ،قال رمحه يف كلمة بليغة ":فما
كف
الشعر إالّ ثورة غري ّأّنا تصول بال ّ
وتسعى بال رجل".
وحني توقف الشاعر حممد العيد آل خليفةرمحه عن قول الشعر ،و حاول بعض
املصلحني معه لريجع أىب ،فكتب الشيخ
أمحد سحنون قصيدة يذكره فيها بدور شعره
يف الدعوة إىل اإلصالح واملنافحة عن اجلزائر،
ودعاه فيها إىل العودة إىل ميدان املعركة ،ومما
جاء يف القصيدة اليت كتبها:
قد خلت من صداك أندية
الشعر وملء الوجود صداك
عجبا تستبيح صمتك يوما
ويد البغي تستبيح محاك

أيطيب السكوت والضاد يف
ش ّدة أسر مل تلق منه فكاكا
حرك
إذا طاف باجلزائر ما ّ
حىت اجلماد طاب كراك
استعانة الشيخ سحنون باهلل سبحانه أنجيعل يف شعره من القوة يف معانيه والبالغة
يف أسلوبه ما جيعله قادرا على التأثري
واإلصالح ،قال رمحه اهلل يف قصيدة افتتح
ديوانه جعلها بعنوان "ابتهال"
يا ملهما لروائع الشعر
يا موحيا خبوالد الفكر
يا مودع اإلعجاز يف الذكر
يا مبدع الرهبة يف البحر
يا موجد البسمة يف الفجر

يا خالق الفتنة يف الثغر
احلر
هب يل خيال الشاعر ّ
وقوة التحليق كالنسر
وقدرة الغوص على ال ّدر
لعلين أظفر بالسر
هم القضايا
كان شعره رمحه مرآة عاكسة أل ّيف عصره ،أ ّدي به واجب الشاعر الشاهد يف
هذه القضايا ،واخرتت أن أقف عند
قصيدتني ،إحدامها يف رثاء لشهيد الفكرة
سيّد قطب رمحه اهلل ،والثانية ألقاها يف
الذكرى الثانية لوفاة العالمة حممد البشري
اإلبراهيمي.
يقول يف القصيدة األوىل:

ما ذا جىن قطب؟
اهلم ما جال
أملّ بنا من فاجع ّ
وحل بنا من فادح الظلم ما حال
ّ
كل مؤمن
وأصبح مرمى لألذى ّ
وذل من األحرار من مل يكن ذال
ّ
وديست كرامات الرجال وأزهقت
نفوس هلا الصف األمامي يف اجللى
وأصبح حكام البالد شرارها
إذا ما تولوا أهلكوا احلرث والنسال
كل من نال رتبة
وعاث فسادا ّ
وحاد عن اإلسالم من مل حيد قبال
أيقتل قطب أي خطب مزلزل
حل باألمة الثكلى
وّ
أي مصاب ّ
أيعدم قطب كيف يقبل مسلم

بأن يفقد اإلسالم قائده األعلى
أتشنق مصر خري أبنائها حجى
وتقوى وأخالقا فما أفضع القتال
أختنق مصر جمدها وتدوسه
لقد عدمت مصر الكياسة والعقال
وماذا جىن قطب لتزهق روحه ويشنق
أين العدل؟ قد شنقوا العدل
وما ذنب قطب غري إيقاظ قومه
ونشر تعاليم احلنيفية املثلى
لقد فقد اإلسالم خري رجاله
ومن مل جند بني الدعاة له مثال
ويقول يف الثانية:
تبّا لدنيا ترفع األنذال

وحتارب العظماء واألبطاال
وتُبارك املتلونني وحتتفي
باخلائنني وتكرم اجلهاال
وتسوم أهل الفضل جحد
جهودهم وجهادهم وختيّب اآلماال
النبل فيها مهدر ومطارد
والعدل أبعد ما يكون مناال
وعلى اهلوان هبا أقام ذوو النهى
مل يلق ذو أدب هبا إقباال
يا ويح حظ املسلمني أكلما
بان النجاح هلم يؤول خباال
وأختم بأبيات قاهلا الشاعر أمحد سحنونعرب هبا عن شوقه إىل االلتحاق
رمحه اهلل ّ
برفاقه وإخوانه يف الدار اآلخرة بعد أن طال

عمره وكثرت علله وأمراضه ،ورأى نفسه غري
ألمته ،قال رمحه
قادر لتقدمي أي عمل نافع ّ
اهلل ألحد تالميذه ":مررت يف طريقي إىل
املسجد بالنعش رابضا يف أحد األركان مثل
املركب الواقف عند الشاطئ ينتظر املسافرين،
فتوقفت أمامه متأمالً ألجد نفسي أخاطبه
هباته األبيات:
أيا نعش يا مركب الراحلني إىل القرب
هل حان يوم الرحيل؟
فإين ختلفت عن رفقيت
فهل للحاق هبم سبيل؟
وصرت غريبا بغري رفيق
وقليب كئيب وجسمي عليل

رحم اهلل الشيخ أمحد سحنون رمحه ،وجزاهاهلل خريا على ما ق ّدم للدعوة اإلسالمية،
بشعره وخطبه وكتاباته ،وأوجه دعوة لنفسي
وللباحثني يف جمال الدعوة من إخواين
األساتذة والطلبة أن نلتفت إىل هذا الرتاث
العظيم ألعالمنا لنخرج ما فيه من كنوز
دعوية ،ليستفيد منها جمتمعنا واجملتمعات
اإلنسانية من حولنا..

