
 تقديم الشيخ لمجلة منابر الهدى الجزائرية
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
 :أما بعد

فإإ ا اهلل تبإإارع وتعإإاع  إإد وعإإد ب احلإإار  اهلإإه احلإإر  اإإن ايإإدك والهلإإور علإإى ا  اإإاا  لحلإإا  
و اإإإإن احلإإإإر لي حلإإإإره علإإإإى الإإإإدان  لإإإإه ولإإإإو  إإإإره  هإإإإو الإإإإرس أرسإإإإى رسإإإإوله بايإإإإدك : فقإإإإال

 .املشر وا
و إإإد أاحلإإإره اهلل فعإإإالي علإإإى أاإإإدس رهإإإال عرفإإإوا مالاه إإإه ف إإإحوا   سإإإبيى  عال إإإه بإإإالهل   
والهل ي  ف حقر هبم وعد اهلل هى وعال ولإو ارت إع املسإلموا اإا  ع مسإ وك أولملإم املإ مهل  

ًاحلإاي د اإرا  مهلإه  د الصا     مياهاي راسخاي وعقيدة  واّة ثاب إة ا إ رور راسإخة ا صإى وهحلإا اي ه
 . عالء  لمة اهلل لي حقر يم ذلم الهلصر وال حلور الرس حازه أولملم ا ص ياء ا طحلار

لالإإإن ذلإإإم ا الإإإص  مياهإإإاي صإإإا  اي بإإإسا   إإإاض اهلل وسإإإهلية رسإإإوله  إإإد ت إإإمهلا  إإإى مإإإا اسإإإعد 
 اض وسياسإإة وتربيإإة فمإإا علإإيحلم البشإإراة    اهلحلإإا وأاراهإإا  مإإن عقا إإد وتشإإراعا  وأاإإال  وآ

 د أا اشإإمروا عإإن سإإاعد ا إإد    راسإإ حلا ووعيحلإإا ع تابيإإر ذلإإم علإإى مسإإ وك   معإإا م 
ًماي اهلشدوهه ومإا اامحإوا  ليإه مإن تااإا  سإامية  وأفرا هم ف ا هم هن وا برلم حتقر يم ه

 .وعد اهلل د خيلف اهلل امليعا   .    الدهيا واإارة
سإإإإباض وألححلإإإإا ل حقيإإإإر تلالإإإإم السااإإإإا  اسإإإإ خدام الوسإإإإا ى املشإإإإروعة و ا مإإإإن ألإإإإع ا 

 .وتسخريها   توعية ا مة وااصة شباهبا
 الال اض والشراط والصحي ة واجمللة واإلذاعة حىت اصى هرا الوعي  ع  ى فر  من أفإرا  

 .ا مة و ع  ى أسرة من أسرها
وال قإإوك واإلاإإالر هلل رض  شإإرااة أا االإإوا القإإا موا علإإى ذلإإم مإإن أهإإى العلإإم الهلإإافع

 .العامل 
و ا مإإن املبشإإرا  وهلل احلمإإد أا الإإوعي الصإإحيل  إإد تإإوفر لإإدك لإإص مإإن شإإباض املإإهلحل  
السل ي ههلا وههلاع ب  ى اهلل ع ب  ى ما ابرله علماء هإرا املإهلحل  ا فإإراذ مإن هحلإو   فهلإرك 



ه مإن الوسإا ى امل احإة لإه ومإن هرا الشباض املبارع ا حرع هبره الدعوة املبار ة عإ  مإا اسإ ايع
ذلإإم  هشإإاء  لإإة ههلإإا وأاإإرك ههلإإاع و هشإإاء املإإدارو و لقإإاء الإإدروو وا ا إإرا    املإإدارو 

 .واملساهد وتري ذلم مما أ هلا  ليه
وممإإا اإإال  الصإإدر مإإا اقإإوم بإإه أصإإحاض  إإال  ايإإدك لنه إإاب وال وزاإإع مإإن هشإإا  مبإإارع 

سإييال  سإل ية  وهإم اليإوم علإى أهبإة ادسإ عدا  ومن ذلالم الهلشا  الايص  هشاء مال بة وت
إلصإإدار  لإإإة سإإل ية تقإإإوم علإإى مإإإهلحل  السإإلف  الصإإإار وتسإإري  ا شإإإاء اهلل    رهبإإم  اإإإى 

 .مبار ة مبساهدة وتشييع أعالم املهلحل  السل ي
 .فهل وهه  ع اهلل العلي القدار وهسسله أا حيقر ما اامل  ليه ه دء الشباض

م املإإهلحل  السإإل ي للهلحلإإو ر ب سإإيري  فإإة هإإره اجمللإإة ب وهيحلإإا م  مإإا هسإإسله أا اوفإإر أعإإال
الهلإرّية و  ابإا م للمقإاد  العلميإة   شإىت اجملإإاد  مإن عقيإدة ومإهلحل  وحإداه وت سإري وفقإإه 

 .وأاال 
وهسسله تبارع وتعاع أا جيعى ملا ابرله ه دء من هحلو    سبيله مثإاراي هافعإة وآثإاراي عميقإة 

المإإا  ا حلإإى وا مإإول والالسإإى وا رافإإا  والبإإده و إإى مإإا اشإإوه  إإال   ا مإإة تبإإد  عهلحلإإا 
 .اإلسالم

وبعإإد ف ههلإإا ه  إإره  ع اهلل هإإى وعإإال أا اعإإً  اهلإإه وأا اعلإإي  لم إإه برهإإال مإإ مهل  و عإإاة 
 .صا    وعلماء هابس  خملص 

وأا ابإإإارع   شإإإباض  إإإال  ايإإإدك و ل حلإإإا وأا جيعإإإى مهلحلإإإا مهلإإإاراي  سإإإالمياي اس  إإإ  بإإإه 
 .املسلموا وتريهم   هره الدهيا احلالالة ال الم

 . ا ربهلا لسميع الدعاء
 و  به

 ربيع بن ها س املدالي
 ع و هيملة ال درا    ا امعة اإلسالمية   


