
  



 اجلزائري  ني املسلمني العلماء مجعي ة مؤمتر جل  س   تصدير
 (1)هللا رمحه اإلبراهيمي البشري حممد للشيخ

(1) 
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 دانسي    على والسالم والصالة الظاملني، على قني، وال عدوان إال  للمت   والعاقبة العاملني، رب    هلل احلمد

 .أمجعني هوصحب   آله وعلى ،وإمام املتقنيلني املرس أشرف دحمم  
ن ا }ر ب  ن ا ن ا أ ن  ز ل ت   ِب  ا آم  ع  ول   و ات  ب   ن ا الر س  ت  ب   ع   ف اك  { م  ين  د  اه   . [53 عمران: ]آل الش 

ا، وابلقرآن ،قبلة   وابلكعبة دين ا، وابإلسالم ،راب   ابهلل آمنت  .ورسوال   انبي   دحمم   دانوبسي    إمام 
مجعية  لنشرة   التصدير   هذا ألكتب   القلم   أخذت   عندما اآلية   هبذه نفسي تفاض   ل    أدري كنت    ما قسم  أ  

 اآلية   كتبت    أن بعد ينولكن   !ات اإلميان يف هذا الوقتي  لكل    الشامل االعرتاف هبذا جاشت ول    !العلماء
 ؟مغمورة   كانت  شعور   أبي    وبينها: بيين فيما هاسائل  أ   نفسي إىل ورجعت القلم   وضعت   االعرتاف   لت  وسج  

 داعي   ال الذي اإلقرار هبذا فاضت وحني ،اآلية   هذه مالقل   على تأمل   حني رهايساو   كان  انفعال أي   أو
 هذا عن ثتبح   كأهنا  املذعور، بلفتة   شيء   أشبه   هي خفقة   قتفخف   الوقت؟ هذا مثل يف هامثل   من إليه

 املسلمني، حال   يف التفكري من جو    يف ساحبة   كانت  أهنا يل وتبني   ابحلال، صلاملت   املاضي يف الشعور  
 ذلك بعدل هلذا االحنطاط املريع والعل   األسباب سوتلم   ،قي   الش   وحاضرهم عيدالس   ماضيهم واستعراض

 املسلمون ىيشق   كيف  تسأل: املدهوش احلريان موقف   االستعراض ذلك بعد وقفت وكأهنا ريع،الس   االرتفاع
 على هلمأو   مجع الذي الكتاب   وعندهم ونويضل   قونيتفر   كيف  أم !سلفهم؟ دأسع   الذي القرآن وعندهم
 ولكن   ،ة واهلوانع  الض   منزلة وأنزهلم الزمان   منهم رسخ   ملا القرآن   وأقاموا القرآن   بعواات   أهنم فلو !التقوى؟

                                                            

، قام بطبعه ونشره اجمللس اإلداري جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية مؤمتر سجل   :كتاب  من (1)
(. وهو املؤمتر السنوي  اخلامس للجمعية، انعقد بنادي 72-5)ص:  اإلسالمية اجلزائرية املطبعةاجلزائريني، قسنطينة، 

 .ه  وثالثة األايم املوالية له1354الرت  ق  ي ابجلزائر العاصمة، يف يوم األحد السادس عشر من مجادى الثانية عام 



، إمياان   اآمن   فقد وحنن ،بعوا فارتفعواوات  ، نوافأم   آمنوا لنياألو    عواقب   جيين وكل   ،مدخوال   باع اات    بعناوات   معلوال 
ن ا ر ب  ن ا} :اآلية هذه على والقلم   اللسان فالتقى ،االبتهال   إىل فلجأت الرهبة   هات  أدرك   ث  . عزر   ما  أ ن  ز ل ت   ِب  ا آم 

ن ا ع  ول   و ات  ب   ن ا الر س  ت  ب   ع   ف اك  ين   م  د  اه   .[53 عمران: ]آل{ الش 

* * * 
 اليت العارية احلقيقة   وهو فيه، راءم   ال ما فهذا الرسول باعوات    ابلقرآن دواسع   لنياألو   املسلمني أن   اأم  

 احتمل فإن  . العقل ونتائج لمالع   آاثر من بشاهدين اهاوزك   األجناس، مجيع من الناس على التاريخ   هاجال  
 طحيةالس   الظواهر عند ابحث   فوق   وإن ،فهم سواد املسلمني قبل غريهم جاهل   احلقيقة   هذه لجيه   أن

 قال أو !القرآن؟ غري الشنيع قالتفر   ذلك بعد دهموح   الذي وما له: قلنا ،مثال   "ادابالت    دواسع  " وقال:
 ،، قلنا له: نعم"وقادوها فسادوها ،األمم يف تمات   حني رفالش   ونوازع   اخلري عواطف   فيهم تاستيقظ  " قوم:

 القرآن قبل كانوا  قد بل ؟لنوازع وما هم إال  انس من الناسا وتلك العواطف   تلك فيهم ظأيق   الذي ما ولكن
 الواحد ذماجل   أبناء هايتوارث   اليت ةاجلنسي   النوازع فيهم تتقارب   حىت واحد (2)ذم  ج   من وليسوا ،الناس أضل  

 نعين وإمنا هم،وحد   العرب   لنياألو   ابملسلمني نعين لسنا ألننا ؛فجأة   فيهم هااستيقاظ   سهل  يو  ،هبا ويرتابطون
 رارغ   على بعتوط   رعايته، وتت القرآن فكن    يف تترب   األوىل، هقرون   يف ابإلسالم تدان   اليت األمم   هبم

 الطاعة   من أبداهنا روحر   ة،والبشري   ةري  احلج   لألواثن ةالعبودي   من   أرواحها القرآن   رفحر   ،دي   احملم   اهلدي
 عن افة  كش    العقول   تلك فأصبحت ،اإلهلي    النور على عقوهلا وجال   ة،والقيصري   ةالكسروي   جلربوت واخلضوع

 إىل اعةنز   النفوس   تلك فأصبحت اناي،الد   إىل واإلسفاف السقوط أدران   من نفوسها روطه   العليا، احلقائق
 التدبري، يف تعاوهنما ومدى ،ابجلسم الروح ة  صل   التاريخ يف مرة   لألو   هلا دوحد   ،على العظائم مة  قد  م   ،املعايل
 وفكره، هاستعداد   اإلنسان يستغل   كيف  التاريخ يف مرة   لألو   مهاوعل   املتباينة، مطالبهما بني اجلمع وكيفية

 ملكوت يف رويتفك   جوانبها يف وميشي األرض يف يسري أن رهوأم   واالعتبار، رالتفك   ميادين هأمام   ففتح
 . واألرض السماوات

                                                            

 .اجل ذم: األصل (2)



 ووضعالكرمي  نه القرآن  بي   حىت الفكري( )االستعمار هبذا قمطب   جهل   على القرآن   قبل الناس   كان  وقد
 املواهب، يف فضله وأن   عبده، وال دهسي    ال ،اإلنسان أخو اإلنسان أن   التاريخ يف مرة   لألو   وأرشدها ه،د  قواع  

 الذي املبدأ وهو ،املساواة أويهم يف النشأة، وهذا تقرير ملبدلتسا اتبع   األرض استعمار يف الناس تساوي   وأن  
 .حوناملتبج    زعم وإن ،الحق   فيه قهيلح   ول ،سابق   إليه اإلسالم   سبقي   ل

 واإلحسان   ابلعدل ومتتلك لدان،الب   قبل اآلذان   حتفت   أبصحاهبا النفوس   تلك تاندفع   القرآنية   الروح هبذه
 لكم   يف اإلنسان وحقوق   ،اإلنسان   على هللا حقوق   هوبيان   القرآن   صراحة يف علنوت   األشباح، قبل األرواح  

 .قرآن  ل  ل   -وأبيك- هكل    هذا عصن   الذي إن  . اإلنسان أخيه على اإلنسان وحقوق هللا،

* * * 
 ره يف كل سطر؟ولكن ما هو هذا القرآن الذي نكر   

 الطفولة سنوات   فظهاح   على قوننف   حنفظها اليت الثون(الث   )األجزاء أو ون(ت  الس    )األحزاب هذه و  أه  
 ريهمات،بد   األموات على هقراءت   إال رب  الك   هجوم   عند منه ناحظ   يكون ال ث ،هرالز   بابالش   وسنوات ذبة،الع  

ن   هواختاذ     !اهلينات؟ اهلنات من ذلك وغري اجل ن ة من ةج 
 أنقى -كثرهتم  على- اليوم اظهف  ح   نرى ول    !األولني؟ يف هعل  ف   اآلخرين يف يفعل ل ف ل م   هذا هو كان  إن

ا هموجند   مس،ابأل اظهحف   نفوس على يفيضها القرآن   كان  اليت املعاين هذه من الناس    ايتأخر   يف دائم 
 ويقعون ديهم،جي   فال ابلقرآن بونيتكس   الساخر، خريةلس   اهدف   حواأصب   لقد حىت ،وأعماال   أخالق ا الناس

ا }إ ن   :فيه ونؤ يقر  أهنم مع هديهم،ي   فال املزالق يف ذ  ي ال ق ر آن   ه  د  ي   ل ل يت   ي  ه 
م { ه  و   ؟![9]اإلسراء:  أ ق  

 ابلتواتر منقوال   قوشها،ون   وحروفها أبلفاظها اليوم   هاؤ  نقر  اليت تونالس    األحزاب   هذه هو القرآن   إن   ،فنعم
 الكلم وتريف والتبديل النسيان من قبله من السماوية   الكتب أصاب ما كل     من هللا حبفظ   حمفوظ ا ،القطعي   

 قران   عشر ثالثة على ني ف قد حني،واجملر    لنياملعد    وشهادة   واملسندين، سناداإل عن رهبتوات   كرب  .  مواضعه عن
 مة  بقاص   ون  يتمن   ،له أعداء   اهاص  ح   دعد   األرض   ويف كلمة،  عن فضال   ،منه حرف   يف املسلمون يشك   ول

 األيدي بتكس    ِبا األرض من هحمو   سبيل يف خونويرض   ه،ظهور   ر  ويستس   ه،نور   يينطف لو أن الظهر
 واحتيال مكر   نم   القرائح   أنتجت وِبا الرجال، من   النساء بطون   تأخرج   وِبا األموال، من   اخلزائن   بتواحتق  



ام   إال نيال   منه ينالوا فلم ،الوحم   وكيد  ىوشج   صدورهم، عليه تنكسر (3)ووغر ا هم،جواحن   عليه تنطوي ضض 
اوح   هلواهتم، عليه ينتنث    هبذا وهم ،املقعد املقيم منه هلم ىوأبق   هللا أبقاهم وقد نفوسهم، يف هل  مراج   غليت   قد 

 وليعلموا ،الناحية   هذه من ابال   ولينعموا جفوهنم، ملء   املسلمون مفلين   هذا، يومنا إىل احلال هبذا وهو احلال  
 .قبلهم من أ ت    القرآن أن  

 نتلوها، اليت ءال  الش   التالوة هذه يف وال ظه،حنف   الذي اجلاف    احلفظ هذا يف ليس القرآن سر   ولكن
 األمراض من به واالستشفاء مكسبة، اختاذه وال األموات، على تالوته لتحقيقها أنزل اليت املقاصد من وليس

 .ةاجلسماني  
 إ ل ي ك   أ ن  ز ل ن اه   }ك ت اب   :آايته ومن. أبخالقه قوالتخل   باعهات    ويف مه،وفه   رهتدب   يف ر   الس    لك    ر  الس    وإمنا

ب  ر وا م ب ار ك   ت ه   ل ي د  ر   آاي  ت ذ ك  ل ي   { أ ول و و  ا }ات ب ع وا :آايته ومن ،[29]ص:  األ  ل ب اب  م   أ ن ز ل   م  ن   إ ل ي ك  { م  م  ]األعراف:  ر ب  ك 

ا ،[3 ذ  م   و ات  ق وا ف ات ب ع وه   م ب ار ك   أ ن  ز ل ن اه   ك ت اب    }و ه  { ل ع ل ك  ا }و أ ن   ،[155]األنعام:  ت  ر َح  ون  ذ  ي ه  ر اط  ا ص  يم  ت ق   م س 
وا ،[153]األنعام:  ف ات ب ع وه { م  ت ص  يع ا اّلل    حب  ب ل   }و اع  ر ق وا و ال   مج   ر   ت  ف  ت   واو اذ ك  م  م   اّلل    ن ع  ت م    إ ذ   ع ل ي ك  ن   اء   ك  د   أ ع 

م   ب ني    ف أ ل ف   ت م   ق  ل وب ك  ب ح  ت ه   ف أ ص  م  و اان   ب ن ع  ت م   إ خ  ن   ا ع ل ى و ك  ف  ر ة   ش  ف  ن   ح  م   الن ار   م  ذ ك  ا{ ف أ ن  ق  ه  ن    .[103]آل عمران:  م 
 هو وهذا عليها، واالستقامة باعهاابت    دوافسع   ،لوناألو   موناملسل   بعهاات   اليت الواحدة   الطريقة   هي هذه  

 هتف   بدين   كظن   وما ،واحد   إله   عن ،واحد نب   به جاء ،واحد   دين   :القرآن آايت   يف اي  متجل    اإلسالم  
ا أليس   !جهاته؟ مجيع من الوحدة  على واحد اهوات     واحدة وغاية   واحد عمل   إىل العال    يسوق   أن حقيق 
ا أليس !ه؟وآداب   دهعقائ   من اجلامعة   السبيل  اليت والنفوس   األهواء، هابين   قتفر   اليت القلوب   ع  جيم   أن حقيق 

 !االستعداد؟ تتفاو   بينها قفر   اليت والعقول   ات،غالنز  بينها دتابع  
 .ذلك بكل    حلقيق   هإن   ،وهللا بلى

* * * 
 حيوانية مرة  غ   عليه تطغ   أن بعد اإلنساين    العال على به هللا   من   عام   صالح  إل    رهجوه   يف اإلسالم   إن  
 رهاقر   عادلة   وشرائع   مةقي    أخالق   من فيه وما العاملني، رب   بهارك   صاحلة فطرة   من فيه ما تاجتاح   عارمة،

                                                            

 .الوغر: احلقد والعداوة (3)



 عن تهفعاق   كرالف   طريق يف فتوق   ةوثني   غمرة   تهاب  وصح   ،املصلحني   واحلكماء   واملرسلني   األنبياء   من اهلداة
 دتهعب   ث ،لبعض   هبعض   دتوعب   قه،خال   وبني اإلنسان بني الصلة   عتوقط   ل،ل  الش   هيشب   ِبا لتهوابت   مالتقد  

 ها،مد   الغمرات   هذه تمد   أن بعد ابإلسالم   هفجاء   برَحته هتدارك   هللا ولكن   لألوهام، دتهوعب   لألصنام
 .اإلسالم هو النور   ذلك وكان ه،ظلمت   جيلو ونور   ،هحال   من خري   حلال   واستشرف ها،حد   وبلغت

 العال   وكان رك،والش    احملض   التعطيل   :ومها ،خمتلفتان نزعتان رهتتعاو   البشر نفوس من الدين مستقر   وكان
 ميسل   ول ،لموبقة  ل   إال   اممنه املهلكة   مه  سل  ت   فال ،هأمر   عليه املكت   وقد ،زعتنيالن   هاتني بني يضطرب   هكل  

امؤي   ؛صاخلال   التوحيد وهو ،الشايف واءابلد   اإلسالم فجاءه ون،الكتابي   وني  ل   م  ال   حىت مهاشر    من  ابألدلة د 
 بعجائبها ضتتعر   حني اآلفاق يف ونظرة   بغرائبها، ىتتجل   حني النفوس يف نظرة   ن  إو  النفس، من   دئتبت   اليت

 يف فوافوق   ،القرآن   نزول قبل البشر   هم  ر  ح   ما هو وهذا بعده، شك   ال الذي اليقني إىل امبهبصاح   يانفض  لت  
 .بيلالس   سواء إىل به فهداهم ،القرآن   إليه عاد   ما هو وهذا ،وتعطيل   شرك   من نياملتناقض   رفنيالط  

* * * 


