
 

بعث رئيس امجلهورية, الس يد عبد العزيز بوتفليقة, رساةل اىل  -اجلزائر

ا , فامي ييل نصهللأس بوع الوطين للقرآ ن الكرمي 18الطبعة الاملشاركني يف 

 الاكمل :

"امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل آأرشف الأنبياء واملرسلني وعىل 

 وبعد:آ هل وحصبه آأمجعني 

ليمك آأهيا احلضور الكرام علامء وفقهاء وحفظة لكتاب هللا  يطيب يل آأن آأزيج ا 

تفال ويسعدين آأن آأشاركمك ال ح  ،التقديرآأزىك التحية وآأمسى  امحليد،العزيز 

هبذا الأس بوع الوطين للقرآ ن الكرمي اذلي آأصبح يف اجلزائر س نة جارية وتقليدا 

 اته،دورلس تار عىل دورة من راخسا ينتظر آأهل القرآ ن مقدمه لكام آأسدلوا ا

ويزداد تلهفهم لهذه املناس بة الكرمية لكام هلت تباشري شهر مودل نيب الرمحة 

 صىل هللا عليه وسمل.

ىل آأن تكون فذلات آأكبادها  وتنتظره معهم العائالت اجلزائرية اليت تطمح دوما ا 

اؤها نخاصة بعد آأن تأألقت بنات اجلزائر وآأب  هذه،مضن ابقة احلفظة اجملودين 

يف سامء العامل العريب وال ساليم بنيل آأوىل املراتب يف املسابقات ادلولية 

 للقرآ ن الكرمي.

بل جتاوز  رتيهل،وتمل يعد اهامتم آأبناء وطننا ابلقرآ ن الكرمي يقترص عىل حفظه 

ىل تدبر معانيه وسرب  مفنذ آ خر آأس بوع للقرآ ن مجعنا ازدانت  آأغواره،ذكل ا 
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ثنني هام من التفاسري املرجعية اليت آأ  مكتبة العامل الاساليم جنزت بتفسريين ا 

 جبهد جزائري وتكفل اتم لدلوةل بطبعهام وتوزيعهام.

وما زالت مناس بة آأس بوع القرآ ن الكرمي تسمح لك مرة لنخبتنا اجلامعية 

وملشاخينا وآأمئتنا بتعميق التدبر يف الكتاب العزيز وبسرب آأغواره لس تخالص 

ىل احلياة الكرمية يف كنف الأخالق القمي اليت حتيي الأ   الفضيةل،و مة وتدفعها ا 

وآأن يعرضوا عصارة عقوهلم ونتاجئ آأحباهثم مضن فعاليات امللتقى العلمي اذلي 

ينتظمه آأس بوعمك القرآ ين. ولقد آأصبمت مرة آأخرى هذا العام حني آأخرتمت آأن 

 تكون "قمية الوسطية يف القرآ ن الكرمي", موضوع ملتقامك هذا.

ن ط رق هذا املوضوع يأأيت يف مرحةل تواجه فهيا بالدان واكفة بدلان العامل ا 

مل يعد ف معومل،ومن آأمهها الهوية الوطنية يف عامل  خطرية،الاساليم حتدايت 

بل يه خترتق الفضاءات وتؤثر تأأثريا مبارشا يف  معروفة،للأفاكر حدود 

را ا ىل هوايت ا جاذلهنيات وتغري سلوكيات اجملمتع وطباعه وجتر املولعني هب

بديةل وانامتءات جديدة حتت وطأأة العصف اذلهين اذلي متارسه بعض خمتربات 

 الأفاكر.

منا اس تحقت  والأمة ال سالمية اليت آأعدها هللا تعاىل ملهمة الشهادة عىل العامل ا 

هذا امللمح املمزي مبا ينبغي آأن تتصف به من الوسطية وال عتدال ومبا تبذهل من 

بنفسها عن طريف الغلو وال فراط والتشدد من هجة والتفريط اجلهد لتنأأى 

والتقصري والتضييع من هجة آأخرى. هذا الوصف الرابين يؤكد يف الأمة متزيها 

ابلعداةل وال نصاف وحتلهيا ابلصدق وماكرم الأخالق ويرفعها من مقام املشاركة 



ىل مقام الشهادة عىل الناس اك ال هللا فة. قاحلقة والفعلية يف عامرة الأرض ا 

 ))وكذكل جعلنامك آأمة وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس العزيز:تعاىل يف كتابه 

 (.143ويكون الرسول عليمك شهيدا((.)البقرة/

نه ملن دواعي ال عزتاز  من  نكون حنن اجلزائريني آأن-ال نسانيةواملسؤولية -وا 

آأي تبديه فلك ر  البرشية،اليت تعمل مجيع مكوانهتا لصاحل  هذه،آأمة الشهادة 

فيه نزوع حنو الوسطية ولك موقف تتخذه فيه حتر دقيق للوسطية ولك هجد 

 تبذهل فيه مسايرة واحضة لس بل الوسطية.

لهيي العظمي ل ميكننا آأن نفرط يف هذا امللمح احلضاري وحنن هبذا  التنويه ال 

ل آأن جيعلنا و ال نسانية،ول آأن نفوت فرصتنا يف حتقيق التوازن يف املواقف 

 لبرشي،ااضطراب واقعنا نغيب عن التأأثري ال سرتاتيجي يف مكنوانت التفاعل 

لوسطية هو ريط يف االتف آأن-واحلمكةكام تدرك ابلعقل -فأأمتنا تدرك ابلفطرة 

نا ولأننا يف مواقفنا ننأأى بأأنفس   الشهادة،فقدان لهذه املزية وحرمان من مقام 

عن الأمرين فنحن نتشبث هبذا امللمح املكني يف وجداننا ويف عاداتنا وتقاليدان 

 وسلوكنا ومعتقداتنا عرب القرون.

 الفضليات،آأيهتا الس يدات 

 الأفاضل،آأهيا السادة 

ن الوسطية يه  الصبغة اليت اصطب  هبا ديننا احلنيف يف لك جزئياته ا 

فمبقتضاها نزل القرآ ن الكرمي ووفق مهنجها جاءت سنن الرسول  وتفاصيهل،



املصطفى عليه آأفضل الصالة وآأزىك التسلمي, وعىل منوالها سار آأسالفنا 

 الصاحلون يف تديهنم ويف معاشهم.

اد وعذاهبم,  يلزهل هللا لشقاء العبفالقرآ ن الكرمي ذاته نزل لسعادة البرشية, ومل

ل تذكرة ملن  قال هللا تعاىل: ))طه, وما آأنزلنا عليك القرآ ن لتشقى ا 

 (.3-1خيىش((.)طه/

وس يدان محمد صىل هللا عليه وسمل مل يرسل ابملشقة والتعسري, بل ابلرمحة 

ل رمحة للعاملني(( )الانبياء /  (.107والتيسري, كام قال تعاىل: ))وما آأرسلناك ا 

ويؤكد رسول هللا ذكل عن نفسه فيقول: )...ا ن هللا مل يبعثين معنتا ول 

 متعنتا, ولكن بعثين معلام ميرسا(.

ويف القرآ ن الكرمي جاءت املبادئ الأساس ية للوسطية والتيسري جلية واحضة 

 (.185كام يف قوهل: ))يريد هللا بمك اليرس ول يريد بمك العرس((. )البقرة/

 (.28وقوهل: ))يريد هللا آأن خيفف عنمك وخلق ال نسان ضعيفا(( )النساء /

وقوهل: ))هو اجتابمك وما جعل عليمك يف ادلين من حرج مةل آأبيمك ابراهمي هو 

 (.78ساممك املسلمني(( )احلج/

ل ما آأاتها س يجعل هللا بعد عرس يرسا((  وقوهل: )) ل يلكف هللا نفسا ا 

 (.7)الطالق/

مث عليه((. )البقرة/وقوهل: )  (.173)مفن اضطر غري ابغ ول عاد فال ا 



وقوهل: ))ما يريد هللا ليجعل عليمك من حرج ولكن يريد ليطهرمك وليمت نعمته 

 (.6عليمك لعلمك تشكرون".)املائدة /

آأما يف الس نة النبوية العطرة فدلةل الأحاديث واحضة يف آأن ملمح ادلين 

منا هو ال    عتدار واليرس والبعد عن الزتمت والتطرف والغلو.الاساليم الأبرز ا 

فعن عائشة ريض هللا عهنا قالت: )اي آأهيا الناس, خذوا من الأعامل ما 

ن  ن آأحب الأعامل ا ىل هللا ما دام وا  تطيقون,فا ن هللا ل ميل حىت متلوا, وا 

 قل(.

هام دوعهنا آأيضا قالت: )ما خري رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بني آأمرين, آأح

مثا اكن آأبعد الناس  مثا, فا ن اكن ا  ل اختار آأيرسهام ما مل يكن ا  آأيرس من ال خر, ا 

 منه(.

ويف هدي النيب عليه الصالة والسالم مناذج راقية من ال رشاد النبوي يف 

ىل ترك الغلو يف ادلين والعمل عىل حتقيق الوسطية فيه.  ادلعوة ا 

مل: ول هللا صىل هللا عليه وسفعن ابن عباس ريض هللا عهنام قال: قال رس

منا آأهكل من اكن قبلمك الغلو يف ادلين(. ايمك والغلو يف ادلين, فا   )ا 

ىل الهالك, فعن آأبن مسعود ريض هللا عنه قال:  ونسب آأهل التطرف والغلو ا 

 قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: )هكل املتنطعون( قالها ثالاث.



ويف حرص جليل عىل آأمته من الوقوع يف ظلامت التشدد آأوصاها عليه 

ذ ورد عن آأنس بن ماكل ريض هللا  الصالة والسالم ابلمتسك مببدآأ التيسري, ا 

 عنه آأن رسول هللا صىل هللا

عليه وسمل اكن يقول: )ل تشددوا عىل آأنفسمك فيشدد هللا عليمك, فا ن قوما 

 م, فتكل بقاايمه يف الصوامع وادلايرشددوا عىل آأنفسهم فشدد هللا علهي

 "ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علهيم"(.

ولأجل حتقيق اليرس ونبذ العرس, حذر آأمته من نتاجئ الغلو املدمرة للسكينة 

والأطمئنان. فعن آأيب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل 

ن هذا ادلين يرس, ولن يشاد ادلين آأحد ا   ل غلبه, فسددوا وقاربوا قال: )ا 

 وآأبرشوا واس تعينوا ابلغدوة والروحة ويشء من ادلجلة(.

ن يف هذه النصوص بياان رصحيا للناس مجيعا, آأن ال سالم ل يعرتف ابلغلو  ا 

 يف ادلين ول يرىض ابلتطرف فيه ول يسمح ابلتشدد يف تنفيذ تعالميه, لأنه

راعيا يف ة املهداة يف الناس مدين مسح عدل غايته التيسري ومقصده نرش الرمح

ذكل قدراهتم وآأحواهلم وآأعامرمه, وتلمك يه الوسطية يف آأجل وآأجىل مظاهرها 

 ال نسانية.

ن هذا امللمح الوسطي يتجىل يف تفاصيل آأحاكم الرشيعة ال سالمية يف  وا 

صفات التخفيف عىل املضطر ومراعاة الضعيف والتخيري يف التاكليف, حىت 

ننا ل جند حكام ل وقد ا   من آأحاكم الرشيعة ال سالمية آأو عبادة من العبادات ا 

 لفها مقصد الوسطية وخفف من عبهئا عىل النفوس مبدآأ التيسري فهيا.



هو ملمح سينعكس عىل سلوكيات الأفراد وامجلاعات داخل هذه الأمة 

وس يطبع منط معيش هتم وهيذب آأخالقهم ويصوغ صياغة وسطية معتدةل ثقافهتم 

ىل الكف عن التكفري والغلو وقميهم, لأ  رشاد ا  ىل الوسطية يه ا  ن ادلعوة ا 

ن ال سالم دعا فعال ا ىل بسط فضل  والفعل املتطرف والشعور امللزوي, بل ا 

 الوسطية عىل املعاش والثقافة والسلوك.

ىل العيش الكرمي اذلي ل ا رساف يف نفقاته  فقد وهجت آ ايت القرآ ن اجمليد ا 

بك من )وابت  فامي آ اتك هللا ادلار ال خرة ول تنس نصي ول تقتري, فقال تعاىل: )

ليك((. )القصص /  (.77ادلنيا وآأحسن كام آأحسن هللا ا 

ذا انفقوا مل يرسفوا ومل يقرتوا واكن بني ذكل  وقال : ))واذلين ا 

 (.67قواما((.)الفرقان/

 آأيهتا الس يدات الفضليات,

 آأهيا السادة الأفاضل,

ن اجلزائر اليت نشأأت عىل الوسطية يف لك آأمورها وتغذت بعقيدة الوسطية  ا 

يف لك شؤوهنا وآأرشبت الوسطية يف سلوكها وثقافهتا يه دوةل مدعوة اليوم 

 لتكون دوةل الشهادة عىل العامل.

ن رص  يد جزائران الغين مبواقف ال عتدال منذ اختارت ال سالم دينا عن ا 

طواعية واقتناع وآأخذته من معينه الصايف سلامي من دواعي ال فراط وآأس باب 

 التفريط, هو اذلي حيمي اليوم جممتعنا من هذه التجاذابت ال قلميية والعاملية.



جفزائر عبد الرحامن الثعاليب والرشيف التلمساين وآأيب عبد هللا التنيس وآأيب 

مدين شعيب ومحمد بن عبد الرحامن الأزهري وعبد احلق ال شبييل وآأيب زيد 

عبد الرحامن الوغلييس والبصريي, وآأيب الفضل املشدايل, وآأمحد التيفايش 

لقادر مري عبد اوغريمه كثري ريض هللا عهنم آأمجعني, يه اليت آأجنبت الأ 

والش يخ احلداد والش يخ بوعاممة والش يخ عبد امحليد بن ابديس ومحمد البشري 

ال براهميي والعريب التبيس والش يخ بيوض وآأيب اليقظان واجنبت الشهداء 

مصطفى بن بولعيد ويس احلواس ومعريوش وديدوش مراد والبايج خمتار 

دة مداد ليكة قايد ووريوالعريب بن هميدي والعقيد لطفي وزيغود يوسف وم 

 وحسيبة بن بوعيل وفضيةل سعدان رمحهم هللا تعاىل.

ىل آأجداده نسيبا وس نده  ويه ذاهتا اجلزائر اليت ورهثا هذا اجليل فوجد نس به ا 

لتفاف حول ميثاق  يف الوسطية وال عتدال آأصيال رفيعا وذلكل مل يرتدد يف ال 

كني ملراميه, قاصد املرشوع والمتالسمل واملصاحلة الوطنية ومل يتوان يف حتقيق م

بل آأقدم عىل التواصل الرصني والتفاعل ال جيايب مع لك مشاريع ادلوةل الهادفة 

جتثاث آأس باب التشدد والغلو والتنطع. ىل ا   ا 

ومن رمح مرجعتنا احلضارية املزاوجة بني تعالمي ال سالم الوسطية املعتدةل وبني 

ة اجلزائر يف الوقاية من حب الوطن والتضحية من آأجهل, ودلت مدرس

لهيا العقالء ويس متد من حمكهتا الأصدقاء  التشدد تس تقطب املهمتني ويلجأأ ا 

 وتبث يف اجملمتع ال عزتاز والثقة يف اذلات.

 آأيهتا الس يدات الفضليات,



 آأهيا السادة الأفاضل,

لقد ظلت بالدان ممتسكة مبوروهثا احلضاري عىل مر الس نني وما متلكه اليوم 

منا يعترب شاهدا عىل ذكل املوروث وجحة من ت راث عظمي يف الثقافة والعلوم, ا 

قوية نواجه هبا حتدايت عاملنا اليوم, هذا العامل اذلي يشهد تقلبات مثرية للحرية, 

ابعثة لدلهشة ومرتمجة لواقع خطري ياكد يعصف ابلبرشية يف وجودها 

 احلضاري.

التعايش الىش مبدآأ التساكن و حيث آأصبحنا نلمس آأفول ثقافة قبول ال خر وت

السلمي وحلول عاطفة الكراهية ماكن عاطفة الوئام واملودة, وهذا ينسحب 

عىل مجيع بقاع عامل اليوم, وهو آأمر يبعث عىل التوجس ويتطلب تعاوان حقيقيا 

للقضاء عىل آأشاكل التطرف ومظاهر الغلو, وآأس باب الكراهية والغل, والعمل 

 ى عن الرصاعات الطائفية وال حنراف النحيل.عىل جعل اجملمتعات يف منأأ 

وكون ديننا مسؤولية يف العبادة ويف شؤون ادلنيا, آأانشدمك آأنمت العلامء وطليعة 

الأمة ال سالمية آأن هتبوا لدلفاع عن صورة ديننا احلنيف اذلي يس هتدف 

 اليوم معدا وظلام من طرف آأوساط حاقدة وبني جممتعات ل تعرف عنه الكثري.

ةل الوسطية يه آأحسن برهان عىل نبل ال سالم ونبذه لأي شلك اكن فرسا

راقة ادلماء وغري ذكل  زهاق الأرواح وا  من آأشاكل العنف والغلو, مفا ابكل اب 

 من جرامئ ال رهاب.



ن آأمتنا مس توقفة اليوم آأمام هذا الرهان, وهو رهان عظمي لدلفاع عن ديننا,  ا 

ادلايانت والطوائف, ومك يه رهان آأساس حلفظ البرشية قاطبة من رصاع 

 خطرية مثل هذه اخلصومات والرصاعات.

 س يدايت, ساديت,

زايدة عىل صون صورة ال سالم يف العامل, عىل آأبناء آأمتنا كذكل مسؤولية 

بدنية من منطلق مراجعنا الروحية واملفاهمي ال نسانية آأو واجب احلفاظ عىل 

 آأبداننا.

ن هذا الواجب يمكن يف اعتناق واع  تالء نداء الرمحة ونداء التوحيد ونبذ ا 

العنف ورفض اس تعامل ديننا السمح احلنيف بأأي طريقة اكنت يف ارتاكب 

 هذه اجلرامئ النكراء واملاكئد اخلسيسة.

ن دماء املسلمني تزهق يف جل ربوع آأمتنا العربية ال سالمية وسفك دماء  ا 

املسمل عند هللا عز وجل من آأعظم احملرمات وآأكرب اجلرامئ, ويه آأول ما يسأأل 

 علهيا ال نسان يوم احلساب.

فدماء املسلمني تزهق اليوم يف قطر اجلارة شقيقتنا ليبيا, ويف المين وسوراي 

والعراق وآأقطار آأخرى من العامل العريب ال ساليم. وآأمام هذه املأأساة, جيب 

علينا حنن املسلمني آأول آأن نضاعف املبادرات واملساعي الس ياس ية 

ربية ناء الأمة العوادلبلوماس ية حلل هذه اللزاعات, علينا حنن املسلمني, آأب 

ىل تعالمي ديننا احلنيف وآأن نرفع عاليا رسالته السمحة  ال سالمية, آأن حنتمك ا 

مكسامهة منا يف بث روح الرمحة يف القلوب والسكينة يف النفوس والأمن 



والسالم يف امليدان والعدل وال نصاف يف حلول املشألك والوحدة بني آأبناء 

 جل,آأمة واحدة موحدة بكتاب هللا عز و 

 آأيهتا الس يدات الفضليات,

 اهيا السادة ال فاضل,

لقد آأحسنمت يف اختيار موضوع الوسطية مللتقامك هذا, وس بق يل آأن عللت يف 

لكميت هذه عن آأحقية افتخار اجلزائر بوسطية مراجعها ادلينية وبوسطية 

 مهنجها الس يايس حىت يف اجتياز احملن.

علامء ورجال دين آأن تسخروا علممك آأريد هنا آأن آأانشدمك آأبناء وطين من 

وحامسمك من آأجل جتنيد شعبنا الأيب ا ىل وثبة وطنية تمكن يف العمل والبناء 

والتشييد, ليك نتصدى ا ىل خماطر الأزمة املالية العاملية اليت طرقت اليوم 

آأبوابنا, وليك نلتحق غدا مبوكب ادلول املتقدمة, وحنن جديرون بذكل حبمك ما 

ماكنيات, وحبمك ماضينا اجمليد يف العمل ويف احلضارة, وكذاتزخر به بالدان   من ا 

 حبمك تقاليدان النبيةل يف العطاء والتضحية من آأجل اجلزائر.

 آأيهتا الس يدات الفضليات,

 آأهيا السادة ال فاضل,

ذ نمثن هجودمك يف حتقيق المتسك هبذه الوسطية يف الزوااي الوطنية  ننا ا  وا 

جراء العديد من ادلراسات واملعاهد العلمية وامل ؤسسات ادلينية, نؤكد ورورة ا 

ذات الصةل ابلمتكني لهذه الوسطية حىت تظل زادا روحيا يغذي الوطنية 



ة ويزرع املثل العليا يف نفوس بناتنا وآأبنائنا ويش يع ثقافة ال عتدال بني الساكن

 يف الفكر ويف القول ويف العمل.

ذ آأمتىن لمك ولأشغالمك التوفيق و  ن نتاجئ السداد, نرجو مللتقامك هذا آأن يسفر عوا 

تتجاوب مع التطلعات احمللية وال قلميية, وآأن خيرج مبشاريع جتمل تدين اجملمتع 

وهتذب سلوكه وتنفي عن ال سالم تكل الصورة املشوهة اليت يراد لها آأن 

 تلتصق به.

 وفقمك هللا وسدد خطامك والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته".

 


