
احلمد هلل والصالة  والالالةع ىالرالو  هللاالوب د وفالذالد   ال ال   
مطويات أىددهتا من  هللاالة الذةمة التوجيري "القوب الاللالرال ال  

 يف التح ير من مجاىة التلر  " هللاائة د أن ينفع هبا.
 أفو أهللاامة مسري اجلزائري

أما مجاىة التلر  ؛  إهنم مجاىة فدىة وضةلة، ول الالوا ىالرالو 
األمر ال ي ىر ه  هللاوب د صرو د ىر ه وهللارالم وأصالحالافاله 
والتافذون هلم فإحالان، وإمنا هم ىرو فذال  رالرا الصالو ال الة 

 ومناهج م امللتدىة.
. أهللاالالب فالالدىالالتالال الالم ووضالالع أصالالوهلالالا الالالالتالالة  الالمالالد إلالال الالا  1

كالمالا هللاالال الان فال الان شلال  إن  الا  د -الالديالوفالنالدي اجل ال  
، وهالالواألمالري جلالمالالاىالة الالتالاللالرال ال . ر  الرالفالاله يف ا مالالا   -تالذالاى

 ىر  م افُنه يوهللاف.
وأما أمريهم يف زمالانالنالا؛  ال الو املالالمالو  إنالذالاع احلالالن، وهالو 
يلايع التافذني له ىرو أ فع ررا من رالرا الصالو ال الة، وهال   

 اجل ت ة، والقاد ية، والال رو دية، والنق لندية.
. أما أ راد مجاىته من الالذالجالم؛  الإناله ياللالايالذال الم ىالرالو هال   2

الطرا األ فع فدون حتفُّظ، وأما الذرب؛  إنه يتالحالف الظ مالنال الم 
الال يالن نالالنالون  الالال   وال يلايع إال من وثق فه مالنال الم مالن 

 الالنالالن فالالالالالت الاللالرالال الالأالال الالني وال يالذالالر الالون أهنالالم أهال  فالالدىالالة وضالالةلالالة.

. شكر الذرما  الذا  ون جبماىة التلر   كثريا ممالا هالم ىالرال اله 3
من اللدع واخلرا ات والضالةالت وأنالواع املالنال الرات و الالاد 
الذق د ، وال هللا ما يف توح د األلوه ة؛  ال الم يف هال ا الاللالاب 
ال يزيدون ىرو ما كان ىر ه أه  اجلاهر ة ال ين فذث   ال الم 

  هللاوب د صرو د ىر ه وهللارم.
. يقرون فتالوحال الد الالرفالوفال الة  القال  كالمالا كالان امل الركالون مالن 4

 الذرب يقرون ف ل .
. ويفالرون مذىن )ال إله إال د( مبالذالىن تالوحال الد الالرفالوفال الة، 5

وأن د تذالاى هالو اخلالالالق الالرازا املالدفالر لالدمالو ، و الد كالان 
امل ركون يقرون هب ا التوح د؛ كما شكر د شلال  ىالنال الم يف 
آيات كثري  من القرآن، ومل ينفذ م شل ، ومل يد رالوا فاله يف 

 ا هللاةع.
و د ج   التلر أ ون مالذالىن )ال إلاله إال د( ىالرالو احلالقال القالة، 
وهالالوأنالاله املالالالتالالحالالقُّ لالالرالالذالاللالالاد  دون مالالا هللاالالوا ،  الال الالجالال  إ الالراد  
جبم ع أنواع الذلاد ، وال جيوز صرف     من ا لالأالري ، ومالن 
صرف من ا   ئا لأري ؛  قد جذ  شل  الأالري  الريال الا لاله يف 
األلوه ة، ومن  ف  ىر ه ه ا املذىن؛   ومن أج   الالنالا ، 

 وال  ري   ه.
. وأمالالا تالالوحالال الالد األمسالالا  والصالالفالالات؛  الالإن الالالتالاللالالرالال الالأالال الالني  الال الاله 6

أ ذرية وماتريدية، ومها من امل اه  املالاالالالفالة لالذالقال الد  أهال  
 الالنة واجلماىة.

. وأما فاب الالروك؛  إهنم   ه صو  ة، والصو  ة من  الر 7
أه  اللدع، و د تقدع شكر الطرا األ فع ال  كانوا يلالايالذالون 

 أتلاى م ىرو األ   هبا.
 ومن أو ادهم 

 )إال د(  أ فع مئة مر .
 و )د، د(  هللات مئة مر  يوم اً.

و )األنالالفالالا  الالالقالالدهللاالال الالة(  ى الالر د الالائالالق يالالومالال الالاً، وتالالتالالحالالق الالق 
فالتصاا الرالان يف هللاقف الفم !، والال كالر فالإ الرا  الالنالفالب 

 من األنف ىرو صو   لفظ )د(!!.
و )املالالرا الاللالالة اجل الالتالال الالة(  نصالالف هللاالالاىالالة أهللاالاللالالوىالال الالًا ىالالنالالد أحالالد 
القلو ؛ فتأط ة الرأ ، وال كر هب   الذلا    ))د حالاضالري، 

 د ناظري(( !.
وه   األو اد فدع وضةلة خمالالالفالة ملالا كالان ىالرال اله  هللاالوب د 
 صرو د ىالرال اله وهللاالرالم وأصالحالافاله والالتالافالذالون هلالم فالإحالالان.
و د شكر فذ  الذرما  ىن التلر أ ني نوىاً آ ر من الال كالر، 
وهو أهنم ي ر ون كرمة )ال إله( هللات مالئالة مالر ، ر يال الر ون  

 كرمة )إال د( أ فع مئة مر .
. وشكر آ ر ىن ىدد كثري من الرجاب أهنم مسالذالوا مجالاىالة 8

من التلر أ ني اهلنود وهالم يف فال الت يف  الا ع املالنالصالو  مبال الة 
ي ر ون كرمة )ال إله( حنواً من هللات مئة مالر ، ر فالذالد شلال  
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 ي تز ويقوب  هو، هو، هو!
 امال ه،  رتك احلركة وهللاال الت، ويف الصاللالارب أ اله أمالريهالم 
مبا  ذره اهلندي الصويف التلر أ ،  ان ر األمري ىالرالو رالالال  
الذرم إن ا   ىرو التلر أ ، و اب لاله فالأالضال   الديالد  أنالت 
صرت وهاف اً ، ود؛ لوكالان   مالن األمالر  ال  ؛ ألحالر الت  
كت  افن ت م الة وافالن الالقال الم وافالن ىاللالد الالوهالاب، ومل أتالرك 

 ىرو وجه األ ض من ا   ئاً!
 فا   م رال  الذالرالم حالني مسالع مالناله هال ا الال الةع الالال  ؛ 
ألنه ىرف ىداوهتم ألئمة الذرالم واهلالدم مالن أهال  الالتالوحال الد 
وأنصا  الالالنالة، وىالرف  الا فالتال الم لال التاللال الم امل التالمالرالة ىالرالو 
تقرير التوح د والدىو  إل ه وإى إ ةص الذلاد  هلل وحالد ، 
والالنال الال  ىالالن ال الالرك والالاللالدع واخلالرا الالات وأنالالواع الضالالةالت 
 واملالالالالالالالالنالالالالالالالال الالالالالالالالرات، والالالالالالالالالتالالالالالالالالحالالالالالالالال يالالالالالالالالر مالالالالالالالالنالالالالالالالال الالالالالالالالا ومالالالالالالالالن

 أهر ا.
ومما كانوا يْن ون ىنه ون  ِّ ون منه ومن أهالراله فالدع الصالو ال الة 
 را الاهتالم ودىالاويال الم الال الاشفالة يف املال الا الفالات والال الرامالات 

 واملنامات ال  ه  من تضر   ال  طان هلم وتةىله هبم.

ي ر ون كرمة )إال د( حنالوًا مالن مالئال  مالر ، ويالقالولالون شلال  
فصوت مجاى  مرتفع، يالمذه مالن كالان يف ال الا ع، وشلال  
حبضر    خ من كلا  م اخي م اهلنود، و الد اهللاالتالمالر  الذالرال الم 
ه ا مد  رويرة، وكانوا يفذرون شل  يف ال ال الر مالرتالني  مالر  

 يف نصفه، ومر  يف آ ر .
وال    أن ه ا من االهللات زا  فاهلل وف كر ، وال خيفو ىالرالو 
من له ىرم و  م أن  ذر م ه ا يالتالضالمالن الال الفالر هللاالت مالئالة 
مر ؛ ألن  ص  النف  ىن ا ثلات يف  الوب )ال إلاله إال د( 
فزمن مرتاخ فني أوب الال الرالمالة وآ الرهالا ىالرالو وجاله اال التال الا  
يقتض  نف  األلوه ة ىالن د تالذالاى هللاالت مالئالة مالر ، وشلال  
صريح ال فر، ولوأن شل  و ع من أحد مر  واحالد ؛ لال الان  
كفَرا صرَنا؛    ف مبن يفذ  شل  هللات مئة مر  يف جمالرالب 
واحد؟! ر إن إت اهنم ف رمة ا ثلات فذد  صر ا ىالن كالرالمالة 
النف  فزمن مرتاٍخ ال يف دهم   ئاً، وإمنا هو التالةىال  فال كالر 

 د واالهللات زا  فه.
وه ا املن ر القل ح والضالةب الاللالذال الد مالن نالتالائال  تالقالرال الدهالم 
ل  و  م،   وخ الالو  واجل   والضالةب، الال يالن أهالواهالم 
 ال الالالالالال الالالالالالطالالالالالالان، وزيالالالالالالن هلالالالالالالم مالالالالالالا كالالالالالالانالالالالالالوا يالالالالالالذالالالالالالمالالالالالالرالالالالالالون.

. ومما شكر  فذ  الذرما  ىن الالتاللالرالأال الني أيضالًا أن  جالة ً 9
من ررلة الذرم  ر  مالذال الم مالن مالديالنالة احلالنالاكال الة، وأمالريهالم 
أحد  ؤهللاا  مجاىالة الالتاللالرال ال ، ويف أثالنالا  الالرال ال   أم أحالدهالم 
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