
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.

 . تذرَّق التلر غ ون فأ فع طالر  مالن طالر  الصالو ال الة  و ال  1
اجلشت ة  والال رو دية  والقاد ية  والنقالشاللالنالديالة   ال    ال   
الالطالالر  اع فالالع يالالدىالالون اعىالالامالالل ويالاللالالايالالذالالو الل ىالالرالال الال الالا فالالدون 

م اب الذالر  حتفُّظ  ويدىون من اخندع هبل وماب إل  ل من 
 .وثقوا فهإ  ملايذة ىر  ا إذا  وأغل ائ ل

ومالن أو اد الالالتالاللالالرالال الالغالال الالخل أي(الالا وودنئالال  ا الال ات   و الالو مالالن  
كتب انذكا  امل مة ىند الصو  ة مبخترال  طالرائالقال الا  ذكالر 
ذلك فالذالا الالذالرالمالا، ىالنال الل  يف  ال ا الالرالتال الب مالن الشالر  
والغرو واعحاديث املوضوىالة مالان ىالفالو ىالرالو مالن  الو  د 

 قرله فنو  الذرل واإلميان.
. ويالالالذالالالتالالالنالالالون فالالالالالالالقالالالصالالال الالالد  الالالال  تالالالالمالالالو ووالالالال د    و  2

ووالقص الد  امالمال(يالة    و ال ال المالا مالن الشالر  والالغالرالو مالا  الو 
 مالالالالذالالالالرول ىالالالالنالالالالد أ الالالال  الالالالالذالالالالرالالالالل مالالالالن أ الالالال  الالالالالتالالالالوحالالالال الالالالد.

وقد مذ  التلر غ ون   ا الالرالتال الب ىالمالد ع ومالرمالذالاع لالرال النالود 
وغال  الالل مالالن اعىالالامالل الالالتالافالالذالخل مالل  و الال اله مالن الشالركالال الالات 
واللدع وا را ات واعحالاديالث املالوضالوىالة وال(الذال الفالة  ال ،  

ال    كث     و يف احلق قة كتا   ر وضةب و التالنالة  وقالد ا َّ
التلر غ ون مرمذاع لنشر فدى ل وضةنهتل وتروجي ا وت(ي النال الا 

 لر مج الرىاع ال ين  ل أض  هللال ة من اع ذاع .
. وممالا ييالنالو  مالل إجيالا  ييالا   قال  الالنالل هالرالو د ىالرال اله 3

 وهللارل فذد احلج  واهللاتدلُّوا ىرو ذلك فالأحالاديالث مالوضالوىالة.
. ولرتلر غ الخل كالتالا   يالر يالذالتالمالدون ىالرال اله وجيالذالرالو اله مالن 4

مالالالرامالالالع أتالالاللالالالاىالالال الالالل مالالالن اعىالالالامالالالل مالالالن امالالالنالالالود وغالالال  الالالل  
و واملالمو ووح ا  الصحافة   حملمد يوهللا  الالرالا الد الرالوي  
و الالو ممالالرالالو، فالالا الالرا الالات والالالقالالصالال  املالالرالال وفالالة واعحالالاديالالث 
 املوضوىة وال(ذ فة  و و من كتب الشر وال(ةب والفتنالة.

. لرتلر غ خل مالجد ومرك(  ئ ال  يف دم   يشالتالمال  ىالرالو 5
أ فذة قلو  يف الركالن ا الرالفال  لالرالمالصالرَّالو  و ال ا  اللال اله فالفالذال  
ال وا قاللالو  اع اللال الا، والصالاحلالخل  ال  ود والنصا ى  وال ين ا َّ
مالامد  وقد لذن ل  هللاوب د هرو د ىالرال اله وهللاالرالل ىالرالو 
  الال ا الصالالنالال الالع  وأيالال  أ الالل مالالن  الالرا  ا الالرالالق ىالالنالالد د.

ووقد ذكر اعهللاتاذ هللا   الرمحن فن أمحد الد روي يف وص 
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التلر غ ة    أن أكافر أ ال  الالتاللالرال ال  يالرافالطالون ىالرالو الالقاللالو   
ويالقالرون مبالالألالالة حال الا  الالالنالل هالرالو د ىالرال اله وهللاالرالل وحال الالا  
اعول ا، ح ا  د  وية ن فريي ة مث  ما يقر القلو يالون فالنالفال  

 املذىن.

ويالالأش  الال الالخالال الالل الشالال الالي يكالالري  الال الالي احلالالديالالث ىالالنالالد الالل 
ومبد هللات ل فلرد  هللا ا  فو  فالامالنالد يالأش إ  املالديالنالة املالنالو    
ويرافط ىند ق  النل هرو د ىر ه وهللارل فاجلا ب الشرق  
من الق  وحنو اعقالداع الشالريالفالة  ويال  الب يف املالراقاللالة ىالد  

 هللااىات  كما  ا د  الرث ون.

ويالالقالالوب قالالائالالرالال الالل  إن جلالالمالالاىالالتالالنالالا وعكالالافالالر الالا حالالظُّ وهالالوب  يف 
 جمالالالالال  الالالنالالل هالالرالالو د ىالالرالال الاله وهللاالالرالالل يالالقالالظالالة ن مالالنالالامالالاع.

  مثالا ال الة أفال الات 44مث ذكر اعهللاتاذ هللاال ال  الالرمحالن يف وص 
فرغة امنود  وقد ترمجت إ  الذرفال الة  وذكالر أ الا ملالنلال  مالن 
الالالتالاللالالرالال الالغالال الالخل  وقالالد ا الالتالالمالالرالالت ىالالرالالو الشالالر  اعكالال   وذلالالك 
فصرل يال  حق د تذا  لرنالل هالرالو د ىالرال اله وهللاالرالل  

 ولقلح ما    ا من الشر  تركت إيراد ا.
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واحلالالروي واحلالالجالالب الالال  تشالالتالالمالال  ىالالرالالو الالالطالالةالالهللاالالل واع الالا، 
الغريلة واملرفذات واع قاع والرموي املل مة الال  ن  الرالو مالن 

 انلتجا، إ  غ  د وانهللاتذاذ  فغ  .

  11وذكر اعهللاتاذ هللا   الالرمحالن فالن أمحالد أي(الاع يف وص 
من كتافاله الال ي تالقالدع ذكالر  أن الالتاللالرال الغال الخل أهالونع يالدىالون 

 الناس إل  ا 
وذكر من ا  تر  الصراحة فالالرالفالر فالالالطالاغالوت والالنال ال  ىالن 

 املنرر.
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ىن املنرر والوى د الشديد ىرو ترك ما كثال   مالداع  ولال ال  
   ا موضع ذكر ا.

وقد دلَّت اآلية اعو  ىرو أن انهللاتمالا  فالالذالرو  الالوثالقالو 
 له  رطان ن فد من ما 

 أحدمها  الرفر فالطاغوت.

 والثاين  اإلميان فاهلل.
 من أتو هب ين الشرطخل   قد اهللاتمالالك فالالالذالرو  الالوثالقالو  
ومن مل يأت هبما  أو تر  واحداع من ما   ر   لاله حالظم مالن 

 اإلهللاتمالا  فالذرو  الوثقو.
والذرو  الوثقو     اإلميان. وق    اإِلهللاةع. وقال ال   ن إلاله 

 إن د.
 وق    احلب يف د واللغا يف د.

قالالالاب افالالالن كالالالثالالال  يف ووتالالالفالالالالالالال      وووكالالال   الالال   اعقالالالواب 
 هح حة  ون تنايف ف ن ا   ا ت و.
  ود أىرل

   أن مالن اهالومالل تالذالالطال ال  مجال الالع 13وذكالر أي(الاع يف وص 
الالالنالالصالالوص الالالوا د  يف الالالرالالتالالالا  والالالالنالالة فصالالدد الالالرالالفالالالر 
 فالالالالالطالالاغالالوت وفصالالدد الالالنالالذالال  ىالالن املالالنالالرالالر تالالذالالطالال الالةع فالالا تالالاع.

وذكر أي(اع من أهومل  التجنُّب فشد  ف  املنع فالذالنال  مالن 
الصراحة فالالرالفالر فالالالطالاغالوت  ومالن الصالراحالة فالالالنال ال  ىالن 
 املالالنالالرالالر  وتالالذالالرالال الال  ذلالالك فالالأ الاله يالالو   الالالذالالنالالاد ن الصالالة .

وذكالالر مالالل أي(الالاع أهالالونع كالالثالال   افالالتالالدىالالو الالا و الال ُّوا هبالالا ىالالن 
 املالالالالالرالالالالمالالالالخل  وكالالالالرالالالال الالالالا مالالالالن أهالالالالوب الالالالالغالالالال  وال(الالالالةب.

ون ىالالفالالو مالالا يف اهالالومالالل املالال كالالو    الالا  الالنالالا مالالن املالالذالالا ضالالة 
الف الر  -1لرالقالر ن والالالنالة   عن د تالذالا  يالقالوب  ن  المالن يالر 

ِمن فالاه    القالِد اهللا التالمالالالك فالال الذالروِ  ال الوثال الق الو .  فِالطَّاغ وِت وين 
رِم ت  لالرالنَّالاِس ت الأ م الر ون   -2 ر  أ مَّة  أ ي  ويقوب تذا   نك ن ت ل  ي  ال 

ِمالالالن الالالون  فالالالاهَِّ . الالالِر و تال الالالن  ن  ى الالالِن ال الالالم الالالن الالالر  الالالو  الالال   الالالذ الالالر وِل و تال الالالنال   فالالالال الالالم 
ى الون  ِإ   ا   الال  ِ  -3 ويالقالالوب تالالذالا   نو ل الت الالر الن  ِمالن الر الالل  أ مَّالالة  ي الالد 

الالِر و أ ول الال الالك    الالل   ن  ى الالِن ال الالم الالن الالر  الالو  الال   الالذ الالر وِل و يال الالنال  و ي الالأ م الالر ون  فالالال الالم 
 ال م ف ِرح ون  .

الر ائال ال   ى الر الو  -4 وقاب تذا   نل ِذن  الَِّ ين  ك ف ر وا ِمالن  ف الِ  ِإهللا 
الالا  الالوا  ا و ك  الالاِن د او ود  و ِىالال الالال الالو اف الالِن م الالر م   ذ لالالك  مب الالا ى ص الالو  ِلال 
الا  الوا  ن  ى ن  م ن ر ر   ال ذ ر و   ل اللال  ال   م الا ك  ا  وا ن  يال تال ن ا  و  يال ذ ت د ون   ك 

 يال ف ذ ر ون  .
واآليات واعحاديث يف احلثِ  ىرو اعمر فاملذالرول والالنال ال  
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