
 م 2019 فبراير 16الجزائر في                                                                                          

 ه 1440 ثانيجمادى ال 11الموافق لــ 

رسالة الشيخ الطاهر بدوي الى العالمة عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني في العراق          
 مبمناسبة انطالق فعاليات المؤتمر الدولي األول لإلعجاز العلمي في القرآن الكري

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الّلهم صّل وسّلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

 

، حفظكم اهلل ورعاكم وثّبت السني في العراقالوقف العالمة عبد الطيف الهميم رئيس ديوان حضرة 
 .خطاكم في خدمة اإلسالم والمسلمين آمين..

اإلعجاز العلمي في القرآن  لحو لمي يسعدني أن أبعث إليكم طَيَُّه بمناسبة انعقاد مؤتمركم العا
تعالى أن يَُكلَِّل أشغالكم بالنجاح الكامل ويسّدد خطاكم أينما كنتم ، بعض إسهاماتي ، راجيا من اهلل الكريم

في نشر األمن والطمأنينة عبر المعمورة والدفاع إلى جانب الشعوب المضطهدة حّتى تسترجع حقوقها 
ا يا أيها الناس إنّ  : }تعالى لتي أسسها القرآن العظيم بقولهالمغتصبة وفق مبادئ اإلسالم الحنيف وا

 .اهلل أتقاكم، إّن اهلل عليم خبير {تعارفوا، إّن أكرمكم عند من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل ل   خلقناكم
ُقْل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أاّل نعبد إاّل  : }تعالى الحجرات( وبقوله /13) اآلية 

  .ّلوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون {وال نشرك به شيئا وال يّتخذ بعضنا بعًضا أربابًا من دون اهلل، فإن تـَوَ  اهللَ 
كلُّ بـَُؤر الفتن واإلرهاب ونيران العداوة بين الشعوب ومكائ د اإللحاد   آل عمران( فـَُتْخَمَد آنئ ذ   /64اآلية (

 ويكون الّدين كّله هلل.

ة لشريفثمرات اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة النبوية اأن من و ليكن في علم الجميع 
تنزل على األمة اإلسالمية مائدة النفحات الربانية و الخيرات  حينئذ  تحرير مقدساتنا من أرجاس الغاصبين، و 

"ال تشد  : ى ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بقولهبشتى أنواعها على أرجلها الثالث كما أشار إل
 المسجد الحرام و مسجدي هذا و المسجد األقصى.":  دمساج ثالثةإلى إالّ الرحال 



فنحن متهمون بالخيانة أمام اهلل يوم القيامة إال إذا بذلنا النفس  ء فما دام بيت المقدس عند األعدا
 النفيس في تحريره.و 

و ما دام بيت المقدس عند األعداء أظن أن كل قربان نتقرب به إلى اهلل مردود علينا.وعار أن ننسى 
بن جهود السلف الصالح، أو نتركها تدهب سدى، أعني على الخصوص جهود األمير الفاروق عمر 

رضي اهلل عنهما، اللذان فتحا القدس الشريف، حيث بنيا  –صالح الدين األيوبي  –الخطاب و من بعده 
. فأمثال هؤالء هم أمان أهل األرض كخليل الرحمن، دولة إسالمية على أساس الحب و العدالة بين الناس

 و الحمد هلل رب العالمين.  !!! فبهم تسقون و بهم ترزقون

 وصّلى اهلل وسّلم وبارك على سّيدنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 دمتم إلى أخيكم في الّدين والوطن

    الشيخ الطاهر بدوي                                                                               

 

 
Site : www.Cheikhbadaoui.org                                            

E-MAIL : si_tahar_badaoui@hotmail.com      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الكتب التالية بعض اسهامات الشيخ التي تتمثل في

 فرنسي /عربي –التسامح روح اإلسالم وقوة المسلمين.  •

De la femme cette perle que l’Islam chérit tant !!! 

 فرنسي/. عربي األمة اإلسالمية تحديات وآفاق •

Vers un Islam aux lendemains qui chantent 

 فرنسي/مفاهيم يجب أن تصان. عربي  •

Pour un équilibre de la personne humaine à base d’une justice équitable  

 عربيمفهوم المساواة في اإلسالم.    *     

 لبيك يا قدس. عربي   *     

Lumières sur l’occident.- Français-  *      

 . عربيطريقة التلقيح حول حقيقة سيدنا المسيح عليه السالم •
 رسالة إلى لبيب •
 إلى أي علم يدعو اإلسالم الحنيف •
• Foi, Science et Raison à base Du Vrai et Du Beau 
 من واحات األنسخواطر  •

 
اسهاماته كذلك قرص مضغوط يحتوي على جميع الرسائل التي بعثها الشيخ إلى ومن  •

 الهيئات العالمية.

 

 

   


