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 (*)هأستاذي الشيخ الطاهر حليس كما عرفت  

 مسعود فلوسي. د.أ: بقلم

 

 
 

كان رحيل أستاذنا الدكتور الطاهر حليس رحمه هللا، مفاجئا ومفجعا، فالرجل لم يكن قد تجاوز 

الحادية والخمسين من العمر، ولم يكن يكل أو يمل من العمل والنشاط والحركة، فمن إدارة معهد 

الطالب، إلى الخطابة في المساجد، إلى المشاركة في األنشطة االجتماعية  جامعي، إلى تدريس

المختلفة، كل ذلك توقف في لحظة ما من مساء يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر أكتوبر من سنة 

، حين امتدت األيادي اآلثمة لتغتال هذا الرجل عندما كان عائدا إلى بيته بعد أدائه لصالة 1991

 ..المسجد القريب من مقر سكناهالمغرب في 

 

 موجز عن حياته

في بلدة أوالد شليح الواقعة على الطرف الجنوبي  1911ولد سنة . هو الطاهر بن مبارك حليس

زاول دراسته . لمدينة باتنة، وفي هذه البلدة نشأ وترعرع وحفظ القرآن الكريم في إحدى كتاتيبها
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ثم انتقل إلى مدينة قسنطينة أين التحق بالزاوية الكتانية . باتنةاالبتدائية في مدرسة النشء الجديد بمدينة 

سافر بعد ذلك إلى القاهرة التي درس فيها المرحلة . 1911التي حصل منها على شهادة األهلية سنة 

 .عاد إثرها إلى الجزائر واشتغل في التعليم. 1911الثانوية وحصل على البكالوريا سنة 

الذي حصل عليه، فقرر مواصلة الدراسة، ولذلك التحق بمعهد  لم يقنع بالمستوى التعليمي

عين بعد ذلك في . 1911اآلداب واللغة العربية في جامعة قسنطينة ليتخرج بشهادة الليسانس سنة 

نا ِّ  ..المعهد التكنولوجي لتخريج األساتذة والمعلمين بمدينة باتنة أستاذا مكو 

ي االلتحاق بالجامعة من جديد، حيث زاول أتيحت له فرصة مواصلة دراسته، فلم يتردد ف

دراسته التمهيدية العليا، ثم أعد رسالة الماجستير التي تمت مناقشتها في كلية اآلداب واللغة العربية 

 .، وكان حينئذ أستاذا معيدا بنفس المعهد، فتمت ترقيته إلى أستاذ مساعد1991بجامعة باتنة سنة 

سالمية بباتنة، كفرع لمعهد الشريعة في جامعة األمير عبد ، أنشئ معهد العلوم اإل1991في سنة 

القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة، ووقع االختيار على أستاذنا ليكون مديرا له، فتولى المهمة بكل تفان 

وإخالص مدة أربع سنوات، ولذلك تم تثبيته في هذا المنصب بعد أن استقل المعهد وأصبح معهدا 

 .1991ي للعلوم اإلسالمية سنة وطنيا للتعليم العال

وعلى الرغم مما كان يأخذه المعهد من وقت وجهد أستاذنا، إدارة وتدريسا، وكذلك ما تأخذه 

خطبة الجمعة إعدادا وإلقاء، إال أن ذلك لم يمنعه من مواصلة البحث إلعداد رسالة الدكتوراه، فكان 

ابة الرسالة وحصل على اإلذن من مشرفه دائبا في جمع المادة العلمية وتحريرها حتى انتهى من كت

لطبعها، وكان على وشك تقديمها للمناقشة، لكن حال دون ذلك تعرضه لعملية االغتيال التي أودت 

 .1991أكتوبر سنة  41بحياته مساء يوم الجمعة 

 

 معرفتي به

فه تعود معرفتي بأستاذي الشيخ الطاهر حليس رحمه هللا، أو الحاج سي الطاهر كما كان يعر

الناس في باتنة، إلى أيام المرحلة الثانوية، حيث كنت أزاول دراستي في ثانوية عائشة أم المؤمنين 

، وكنت عند العودة إلى البيت أسلك طريقي (1991و 1991ما بين )بحي بوزوران في مدينة باتنة 

هة ، وأمر رفقة بعض زمالئي أمام مقر محافظة حزب جب(طريق بسكرة)عبر شارع الجمهورية 

التحرير الوطني، وكان الحزب الوحيد حينئذ، أين كان الحاج الطاهر حليس يشغل منصب نائب 

وكانت المحافظة في إطار نشاطها الثقافي تنظم ندوات وملتقيات دورية، وعادة . محافظ مكلف بالثقافة

حضور  ما تجري فعاليات تلك الندوات والملتقيات في المساء، وكان األستاذ الطاهر حريصا على

الطلبة واستفادتهم مما يُلقى من محاضرات، ولذلك كان يعترض طريقنا عندما نكون بصدد العودة إلى 

بيوتنا حين نخرج من الثانوية، ويصر علينا أن ندخل إلى قاعة المحاضرات في المحافظة لنستمع إلى 

 .ة ال ينبغي أن نُضيعهاما يقوله المتدخلون من أساتذة وباحثين، ويؤكد علينا أن في ذلك فائدة كبير

وفي تلك المرحلة كانت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قد افتُتحت في قسنطينة 

س فيها عدد من العلماء من جنسيات مختلفة، فكان األستاذ الطاهر حريصا على (1991) ، وكان يُدر ِّ
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الغزالي رحمه هللا والدكتور عمار استقدامهم وتعريف أهل باتنة بهم، وأذكر أنه استقدم الشيخ دمحم 

طالبي والدكتور جبر الفضيالت األردني وغيرهم، وكان يطوف على المساجد ويعلن للناس عن هذه 

 .المحاضرات ويدعوهم إلى حضورها واالنتفاع منها

وعندما حصلُت على شهادة البكالوريا، كان في نيتي أن ألتحق بجامعة األمير عبد القادر للعلوم 

. مية بقسنطينة، وفعال ذهبت إلى هناك وشاركت في مسابقة الدخول، وكنت من بين الناجحيناإلسال

، (1991سبتمبر )ولكني عرفت بعد ذلك أن معهد العلوم اإلسالمية بباتنة سيُفتتح في تلك السنة أيضا 

 .ولذلك بادرت إلى التسجيل ضمن قائمة طلبة أول دفعة تدخل هذا المعهد

الرسمي للمعهد، لقد كان يوما مشهودا، إذ أن العقيد الحاج لخضر رحمه هللا  وأذكر يوم االفتتاح

، أبى إال أن (مسجد أول نوفمبر ومعهد العلوم اإلسالمية)الذي كان يشرف على بناء قلعة اإلسالم 

يجمع لحضور حفل االفتتاح كل من يعرف من المسؤولين، ولذلك دعا لحضوره مسؤولي وزارة 

لبحث العلمي ووزارة الشؤون الدينية وإدارة جامعة األمير عبد القادر، بل دعا إلى التعليم العالي وا

 .وكان حفال بهيجا ال يمكن وصف تفاصيله. الحضور كثيرا من الشخصيات الوطنية

انطلقت الدراسة في المعهد، وتم إلحاقه مبدئيا بمعهد الشريعة في جامعة األمير عبد القادر 

 .مديرا له –الذي كان حينئذ أستاذا بمعهد اآلداب  –الحاج الطاهر حليس بقسنطينة، كما تم تعيين 

 

 جهوده في إدارة المعهد

كانت صلتنا نحن طالب المعهد بالشيخ الطاهر دائمة ومستمرة، فقد كان عددنا قليال، إضافة إلى 

تحقيق ما أمكن أن اهتمامه بنا كان مستمرا، فكان يستطلع آراءنا ويستمع إلى انشغاالتنا ويحرص على 

 .تحقيقه من طلباتنا

وخالل أربع سنوات من الدراسة، رأينا اهتمامه الشديد بالتحصيل العلمي، وحرصه على انتظام 

 .الدروس، وتفانيه في توفير األساتذة وتهيئة الظروف المساعدة لهم على العمل واإلفادة

ج الجزائر لتقديم محاضرات وكان من دأبه خالل تلك السنوات أن يدعو أساتذة زائرين من خار

إضافية، وكان ممن حضر وحاضر، جملة من كبار األساتذة المشهورين في العالم اإلسالمي، أذكر 

طه جابر فياض العلواني . د.، أ(سوريا)دمحم الزحيلي . د.، أ(سوريا)مصطفى ديب البغا . د.أ: منهم

دمحم حسن هيتو . د.، أ(مصر)يب سليمان الخط. د.، أ(مصر)أبو اليزيد العجمي . د.، أ(العراق)

وأذكر أن محاضرات هؤالء األساتذة كان الناس يجتمعون من أنحاء المدينة . ، وغيرهم(الكويت)

لحضورها واالستماع إليها، ولم تكن مقصورة على طلبة المعهد وحدهم، وهو ما جعل المعهد حينئذ 

 .قِّْبلة ألهل باتنة ومركز إشعاع علمي حقيقي

 

 يديهتتلمذنا على 

َسنا الشيُخ الطاهر حليس في السنتين الثالثة والرابعة مادة البالغة، وكان يرجع إلى بعض  دَرَّ

للدكتور فضل حسن عباس رحمه ( البالغة فنونها وأفنانها)الكتب المهمة في هذه المادة، ومنها كتاب 
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رسنا بطريقة متميزة وكان يد. للدكتور عبد العزيز عتيق، وغيرهما( البالغة العربية)هللا، وكتاب 

ومن ذلك؛ أننا كنا نسأله أحيانا عن بعض المسائل المشكلة في البالغة . تجمع بين الجد والفكاهة

وما دخلي أنا، اسألوا عنها الجرجاني أو السكاكي أو غيرهما من علماء : محاولين فهمها، فيقول مازحا

 . ثم يبتسم ويجيب. البالغة

ع الشيخ الطاهر للطلبة على تنظيم أنشطة علمية وفكرية على ولست أنسى في هذا المقام، تشجي

منهج المعرفة في ضوء )هامش الدروس والمحاضرات، وأذكر أنه كلفني مرة بإلقاء محاضرة، عن 

، وعندما ألقيتها في المدرج حضرها شخصيا رفقة بعض األساتذة، إضافة إلى (علم أصول الفقه

كلفني مرة أخرى بتقديم أحد األساتذة الزائرين في محاضرة كما . مجموعة كبيرة من زمالئي الطلبة

 .عامة، وهو األستاذ الدكتور دمحم الزحيلي، الذي جاءنا من كلية الشريعة بجامعة دمشق حينئذ

بعد أربع سنوات من الدراسة، وقبل انتهاء السنة الرابعة صدر المرسوم الحكومي بترسيم 

المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم )لقادر، وتسميته استقالل المعهد عن جامعة األمير عبد ا

تحت وصاية جامعة األمير عبد ″ 1991جوان “، ومع ذلك فقد تخرجت الدفعة األولى (اإلسالمية

القادر، حيث حضر األستاذ الدكتور أحمد عروة رحمه هللا مدير الجامعة حينئذ إلى باتنة ووقع شهادات 

 .جالليسانس وأشرف على حفل التخر

وبعد أسبوعين أو ثالثة من التخرج بشهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية، التقيت أستاذنا الشيخ 

الطاهر، وبعد أن سألني عن أحوالي وما أفكر في عمله بعد تخرجي، أخبرني رحمه هللا أنه تم 

ذة في التدريس اختياري أنا وزميلي صالح بوبشيش وزميلتين أخريين لاللتحاق بالمعهد، لمعاونة األسات

كمطبقين، مع العمل في اإلدارة والتكفل بالجانب البيداغوجي، وأوصاني بتحضير ملف التوظيف في 

وفي بداية السنة . 1991وفعال التحقت بالمعهد، وزمالئي الثالثة، في بداية شهر أوت . أسرع وقت

 .كلفنا الشيخ الطاهر بتدريس بعض المقاييس كمطبقين( 1994-1991)الجامعية 

 

 جهوده لفتح الدراسات العليا

لكن طموح الشيخ الطاهر لم يكن ليتوقف عند هذا الحد، فقد كان هاجسه األكبر هو دفعنا إلى 

التكوين العلمي العالي وتمكيننا من ولوج عالم البحث العلمي، ولذلك سعى إلى فتح الماجستير على 

أثمر سعيه، إذ لم يلبث طويال حتى تمكن من وقد . مستوى المعهد، رغم حداثة المؤسسة وقلة اإلمكانات

الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي بفتح الماجستير، وأجريت حينئذ مسابقة الختيار 

الطلبة، نجح فيها مجموعة من المترشحين من طلبة المعهد وطلبة جامعة األمير عبد القادر، وكنت 

 .واحدا منهم

ا األساتذة األكفاء المؤهلين لتدريسنا المواد المقررة، وفعال حرص الشيخ الطاهر على أن يوفر لن

تم تكليف الدكتور يوسف حسين أحمد الذي درسنا األصول والفقه المقارن، والدكتور علي عبد الفتاح 

المغربي رحمه هللا الذي درسنا منهجية البحث العلمي، كما تم استقدام أستاذ من جامعة األمير عبد 

 .نا في التفسير والحديث الدكتور دمحم الطاهر الجوابي رحمه هللاالقادر، هو أستاذ



6 

 

انتهت الدروس النظرية، وجاء موعد اختيار الموضوعات لتسجيلها على مستوى المجلس 

، (مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة القواعد األصولية)العلمي، واخترت أن أبحث في موضوع 

، واختار زميلي صالح بوبشيش (تونس)الطاهر الجوابي على أن يكون المشرف هو الدكتور دمحم 

 .، مع نفس المشرف(الحيل الفقهية ضوابطها وتطبيقاتها على األحوال الشخصية)موضوع 

ورغم أننا كنا نعمل كإداريين، أنا وزميلي صالح، إال أن الشيخ الطاهر سمح لنا أن نخصص 

كنا قد أعددنا رسالتينا، بعد أن أصبح أكبر وقت ممكن للعمل في البحث، وما هي إال سنة حتى 

، والمشرف على زميلي صالح هو الدكتور (الهند)المشرف عليَّ هو الدكتور يوسف حسين أحمد 

بعد . ، وتم تشكيل لجنتي القراءة على مستوى المجلس العلمي(العراق)حسيب حسن السامرائي 

حصول على رخصة المناقشة من وزارة وصول التقارير بصالحية الرسالتين للمناقشة، كان البد من ال

التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة، ولذلك سافر الشيخ الطاهر بنفسه مرتين إلى العاصمة 

 .وجاء برخصة المناقشة، بعد أن تكبد متاعب مضنية

م، حيث أقبل الناس من كل حدب وصوب 1991جوان  16وكان اليوم المشهود، يوم المناقشة، 

شة أول رسالتي ماجستير على مستوى المعهد، وقد غصت بهم القاعة الكبرى لمسجد أول لحضور مناق

نوفمبر، وتمت مناقشة رسالة أخي صالح في الصباح ورسالتي في المساء، وحصلنا على شهادة 

 .الماجستير، هو في الفقه وأنا في األصول

 فرحة لم تدم

نفس أستاذنا الشيخ الطاهر حليس، وإن نسيت فلست أنسى تلك الفرحة الغامرة التي مألت 

وهي الفرحة نفسها التي ظهرت على وجه . وظهرت جلية على محياه، وعبر عنها بلسانه عدة مرات

الرجل الكريم المجاهد العقيد الحاج لخضر رحمه هللا، الذي حضر المناقشتين، وظل جالسا مستمعا 

 .آخر المساءومتابعا لما يقوله األساتذة المناقشون، منذ الصباح إلى 

أيام قليلة بعد ذلك، وافق المجلس العلمي على ترقيتي وزميلي صالح بوبشيش إلى منصب أستاذ 

 .مساعد، وبذلك اكتملت فرحتنا وفرحة أستاذنا الدكتور الطاهر حليس رحمه هللا

ا لكن هذه الفرحة لم تدم طويال، إذ بعد ثالثة أشهر، امتدت أيادي الغدر واإلجرام لتغتال أستاذن

، وبعد أن صلى المغرب في مسجد علي بن أبي (1991أكتوبر  41)ففي مساء يوم الجمعة . الكريم

طالب بحي كموني، وهو أقرب المساجد إلى بيته، ولما خرج منه وكان في طريق عودته إلى بيته، 

اعترض طريقه من أطلق عليه النار فأصابه برصاصة أو بضع رصاصات في رأسه، سقط إثرها 

 .ضرجا بدمهشهيدا م

وفي اليوم الموالي، تم تشييع جنازة أستاذنا بعد أن ُصلي عليه في مسجد أول نوفمبر، وقد سار 

وبعد . خلف نعشه اآلالف من أهل باتنة الذين كانوا يعرفون فضله وأعمال الخير التي كان يشارك فيها

ار أمه رحمها هللا والتي كانت قد كلمة التأبين التي ألقاها الدكتور أحمد رحماني، تم دفن الفقيد إلى جو

 . توفيت قبله بشهر أو أكثر قليال
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وأذكر أن العقيد الحاج لخضر رحمه هللا دعانا نحن أساتذة الكلية إلى االجتماع، حينئذ، وحدثنا 

إن : )عن خصال الفقيد وعالقته به، وكان مما قاله في تصوير خسارته وفاجعته هو شخصيا بفقده

 (.رجل، كأنما قطعوا يديَّ االثنيتنالذين قتلوا هذا ال

وفعال، فقد كان رحمه هللا يعتمد عليه في أمور كثيرة، ويستشيره في كبير األمور وصغيرها، 

ولم يكن يبرم أمرا حتى يرجع إليه، وذلك ما شاهدته بنفسي، حيث كان الحاج لخضر كثيرا ما يأتي إلى 

وكانا الشيخ الطاهر في مكتبه أو يدعوه إلى أن يحضر إليه في مكتب الجمعية الدينية للمسجد، 

 . متجاورين تقريبا

وقد ترك الفقيد تراثا فكريا تمثل في رسالة الماجستير التي نشرت بعد وفاته، ورسالة الدكتوراه، 

 .وعددا كبيرا من الخطب المنبرية والمحاضرات العلمية والثقافية المكتوبة

 

 قصيدة الدكتور حسيب السامرائي في رثائه

حسب هللا السامرائي العراقي، أحد األساتذة المدرسين  كان األستاذ الدكتور الشيخ حسيب حسن

، وقد تأثر كثيرا الغتيال مدير المعهد 1991بالمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية بباتنة سنة 

حينئذ أستاذنا الشيخ الطاهر حليس رحمه هللا، فنََظَم قصيدة رثى فيها الفقيد، وأبرز خصاله ومكارمه، 

ورة منها بخط يده، وكنت أحتفظ بها طيلة السنوات الماضية، ولعل هذه الفرصة مناسبة وقد سلمني ص

 :يقول فيها.. لنشرها

طاهر : خواطر مؤلمة وسانحة فاضت بها القريحة المجروحة بفقد أعز حبيب وأصدق صديق"

 "النسب

ْعرِّ َواْلكُ  يعَتِّي بَِّك يَا َطاهِّ  تُبِّ فَْوَق اْلبَيَانِّ َوفَْوَق الش ِّ  َر النََّسبِّ فَجِّ

يَل َوالِّدُهُ  يٍب غِّ ي بَُكاَء َغرِّ بِّ   أَْبكِّ ْفٍل فَقِّيدِّ األُم ِّ ُمْنتَحِّ  بَُكاَء طِّ

َحْت  ْسالَمِّ َما بَرِّ ْدَمةِّ اإلِّ َك فِّي َخْصٍب َوفِّي دَأَبِّ  أَْربَعُوَن فِّي خِّ  ُحقُوُل َغْرسِّ

َن الشَّغَبِّ  َسادَ الظَّالُم بِّهِّ  ْلَم َواألَْخالَق فِّي َزَمٍن َوتَْبعَُث اْلعِّ   بَْحًرا مِّ

 َكَما َجَزى ُعَمَر الفَاُروَق َطْعُن َغبِّي َجَزاَك اْلغَْدُر َطْعنَتَهُ  يَا َحْسَرتَى قَدْ 

َغبِّ   كََّر إِّْنَساٌن بَِّطْعنَتِّهِّ فََكْيَف فَ  يدُ َوَماذَا دَافُِّع الرَّ  َماذَا يُرِّ

َها  دِّ ِّ  يَا َعاَر َغْدرِّ اْلَوَرى فِّي قَتْلِّ ُمْرشِّ َ  لِّْلَخْيرِّ يَا َكْربِّي َويَا َعَجبِّي ِلِّ

ْربَةِّ اْنغََرَسْت  ي اْلَحَشا بِّاْلُحْزنِّ َواْلغََضبِّ  َوَجاَء نَْعيَُك لِّي َكاْلحِّ  فِّي اْلقَْلبِّ تُْدمِّ

بِّ   أَبَا تَْوفِّيَق أَلَْسَت اْليَْوَم تََرى  دُّ ُمْصَطخِّ  ُحْزَن اْلُجُموعِّ لَبَْحٌر جِّ

ْن نَجْ  يٍف ُمْسلٍِّم أَبِّي  الََء نَافِّذَةٍ نَْشُكو إِّلَى هللاِّ مِّ  فِّي قَْلبِّ ُكل ِّ أَسِّ

ي اْلَمنَابُِّر َمْن َكانَْت َخَطابَتُهُ  بِّ            تَْبكِّ ي اْلُجُموَع َكَجْيشِّ اْلُمْصَطفَى اللَّجِّ  تُْروِّ

فِّ لَْيلِّ اْلَجْهلِّ   أََهَكذَا يَا بَنِّي الدُّْنيَا َجَزاُء الُهدَى   َواْلُحُجبِّ َجَزاُء َكاشِّ

ْن ُرسٍل  يَن مِّ يَن َعلَى اْلَماضِّ َن اْلَخَشبِّ  يَا نَائِّحِّ  قَتَْلتُُموُهْم بِّأَْكبَاٍد مِّ

ُم  ًرا بَِّرْكبِّهِّ َن الشَّر ِّ فِّيُكْم دُونََما َعَجبِّ   أَْلَحْقتُُم اْليَْوَم َطاهِّ  َطْبٌع مِّ
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فَةٌ  َر األََربِّ َكْم ُمْصلٌِّح قَتَ   َكْم ُمْرَسٌل َكْم َولِّيٌّ َكْم فاَلَسِّ  لُوهُ َطاهِّ

هِّ  يٌق بَِّمْصَرعِّ ْم بِّالَ َسبَبِّ  َصْعٌب َعلَى النَّْفسِّ تَْصدِّ يهِّ  أَيَْقتُُل النَّاُس َهادِّ

 َمْطلُوبُهُ هللاُ َواألُْخَرى ُمنَى الطَّلَبِّ   َما َزاَحَم النَّاَس فِّي دُْنيَاُهُم أَبَدًا 

ْن َسنَا اْلقُْرآنِّ نَْبعَتَُها  ْن َوَصبِّ تَبْ   فََصاَحةٌ مِّ ي َوتَْشفِّي اْلقَْلَب مِّ ي َوتَْهدِّ  كِّ

ي باَلََغتُهُ  ٍظ تَْسرِّ ْن َواعِّ ِّ مِّ َ يثِّ َواْلُخَطبِّ          ِلِّ وحِّ فِّي التَّْحدِّ وحِّ لِّلرُّ  فِّي الرُّ

ْن دُْنيَا ُملَطََّخٍة   بِّاْلعَارِّ َمْمُسوَخٍة بِّالظُّْلمِّ َواْلعََطبِّ   اْختَاَرَك هللاُ مِّ

َحابِّ نِّْلَت بِّها َشَهادَةُ الرُّ  تَبِّ  ْسلِّ َوالص ِّ لَهِّ َمقَاًما َعالَِّي الرُّ ْندَ اإلِّ  عِّ

 

 خصاله النادرة

واليوم، وبعد مضي أزيد من عقدين من الزمن على رحيل أستاذنا رحمه هللا، نذكره بخصاله 

 .الكريمة وأخالقه العالية التي كان يتمتع بها ويتميز بها عن كثير من الناس

بتواضع مثالي ال نظير له، فما عاملنا يوما على أننا تالميذه أو مرؤوسوه، وإنما لقد كان يتميز 

كان يعاملنا كإخوة وأصدقاء، فكان ال يََملُّ جلوَسنا معه في مكتبه، وإذا غاب أحدُنا أو تأخر قليال في 

 .الحضور سأل عنه والمه على عدم المجيئ إليه

ما نكون لوحدنا، كان يخرج من محفظته مبحثا وكنت شخصيا أجلس معه في مكتبه كثيرا، وعند

، رغم "اقرأه وانظر ما يحتاج منه إلى تقويم فقومه": أو فصال من رسالته، ويناولنيه ويخاطبني قائال

وفعال كنت أقرأ العمل وإذا وجدت فيه خطأ من أي نوع أشَّرت عليه، . أني تلميذه وفي عمر أكبر أبنائه

له ما وجدته من أخطاء، وهي في العادة أخطاء بسيطة جدا، نتيجة  وعندما أجلس معه من جديد أذكر

وماذا تنتظر لكي تصححه، صحح في الورقة ": السرعة في الكتابة أو السهو في النقل، فيأمرني قائال

 ."نفسها وسأعمل بالتصحيح عند رقن البحث

حديثه وصمته، وإضافة إلى التواضع؛ كان الرجل بسيطا كل البساطة، في كالمه وسالمه، في 

في ملبسه ومركبه ومسكنه، في جلوسه ووقوفه ومشيته، كان يأتي كلَّ ذلك على سجيته، دون تكلف أو 

افتعال، يعامل الكبير والصغير، والرئيس والمرؤوس، والمشهور والمغمور، معاملة واحدة ال تبديل 

لى بيته عند الظهر، فإذا شعر ومن عجائب بساطته؛ أنه كان في بعض األحيان ال يعود إ.فيها وال تغيير

بالتعب أو غلبه النعاس، افترش على األرض قطعة من الكرتون أو سجادة صالة، واستسلم للنوم، بعد 

 .أن يوصي أحدنا بإيقاظه إذا لزم األمر

كما تميز رحمه هللا بالكرم المنقطع النظير، فلم يكن يبخل على أحد بشيء، وكان يحرص على 

بل أذكر أنه دعاني أكثر من مرة دون أي . اول طعامه، وخاصة في المناسباتدعوتنا إلى بيته وتن

 .مناسبة

وقد انفرد رحمه هللا بالتفاني في خدمة المصالح العامة بشكل يجعله في أحيان كثيرة ينسى حقوق 

وأذكر أني رأيته أكثر من مرة يوم الجمعة في المعهد، إذ بعد أن ينتهي من إلقاء . أسرته وأوالده

في الضاحية الشمالية من مدينة باتنة، كان يمر ” فسديس“خطبة وأداء صالة الجمعة في مسجد ال
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وكان إذا قصده أحد في . بالمعهد أوال، حيث يقضي وقتا يطول أو يقصر، قبل أن يعود إلى بيته

مصلحة ما، يبذل كل ما يمكنه من جهد، في سبيل تحقيق تلك المصلحة، كائنا من كان ذلك الشخص، 

َض نفسه لإلحراج بسبب ذلك، دون أن يباليور  .بما عرَّ

لقد عشنا مع الشيخ الطاهر رحمه هللا سبع سنوات متتالية، ما رأينا منه خاللها إال كل خير، وما 

 .عرفنا عنه إال الصالح والتقوى والسعي في نفع المجتمع والناس

ومهما قلت فيه، فإنني لن . والحق أني ما رأيت في حياتي مثله فيمن عرفت وعايشت من الناس

 .أستطيع الوفاء بحقه

 .وما شهدت للرجل إال بما علمت، وال أزكي على هللا أحدا

نسأل هللا عز وجل أن يتغمد أستاذنا برحمته الواسعة، ويحشره في زمرة الذين أنعم عليهم من 

 .آمين. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
 


