
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 نصيحة 
 إلى األمة الجزائرية شعباً وحكومة

 

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 
فهاا ه نصاايحة أااادمهب ا وانجلااب   اجواأااحت أرمااو أل باااى ماان ال اا  دبحل اابوة  –أمااب د ااد 

راأهاااب م  محت ااابة اهلل وم  مصااالحة هااا ا والقباااول ساااوام احل وماااة والغااا ن وناااه   اااحت  مااان و 
 .الغ ن ال ي تحتدطجلب ده أاوى رادطة وهي ااسالم 

أوصاايهب دوقاااوى اهلل عاااو ومااا  وهاااي وصاااية اهلل مه اوولااا  وا  اااحت ن وهاااي وصاااية  – أوال
مجيااع اونبياابم وانيحتساال  وانيصاالح  فااال  اا    فااحتت و    أمااة فقاادة هاا ه الصاا ة ال ايمااة 

نيب وا  ااحتة و  احتامااة نياان وحتمهااب و  تااحتادو و  تاا  ي و  ت اابت  و  ت اابول و ساا بتة   الااد
 .صبتق و  س بتة و  راوة ن سية ومة جتحتتة مجلهب 

داا    تااحتى م  ال ااداوة والبسياابم وساايطحتة اووقاابت واوهااوام والااو ط  مه هواا  اوعااحتا  
 . وس   الدمبم 

 وسااجلة رسااوله صاالى اهلل عليااه وساالب أوصااي ن سااي وم اابهب دب عوصاابم د وااب  اهلل -ثانيااا
والومس  هبمب وال ض عليهمب دبلجلوام  وم لهمب انيحتمع اوول واو     ا  الغئول الد جلية 

 .والدنيو ة وال قبأد ة والوغحت  ية والسيبسية واو الاية
ومابمة الدراسة الغبملة عليهمب   اا  انيادارم مان انيحتاوا  ا دوداأياة مه اب اة الدراسابة 
اجبم يااااة   ال قبأااااد وال قااااه والسيبسااااة و  الغاااائول ال ساااا حت ة  و اااابول علااااى  لاااا  احل ومااااة 
والغ ن  دصدق وم الص هلل وانطالاب من الحت ى دبهلل ردب ودباسالم ت جلب ومبحمد صالى اهلل 

 .عليه وسلب نبيب ورسو  
بق وأل   اااول محتماااع ال ااا  اواااب  اهلل وساااجلة رساااوله صااالى اهلل علياااه وسااالب   وااابل الوفااا

فاا ل تجلااب عوب   فاايم فااحتتوه مه اهلل والحتسااول مل اجلااوب تلمجلااول داابهلل واليااوم ا  ااحت ) واخلااال  
 ( . ل     وأوسن  تأو ال 

منين وا  مسلب صبتق  حت د لإلسالم وانيسلم    ا نجلبفد م وانجلب انيقبتل  أل  -ثالثا
ت د ه ا الغ ن و  ااسالم   ي وا السالح وأل  ببتروا مه مط بم نبر ال نت واحلحت  اليت مل 

 .و  انيسلم  وممنب أنولت هبب أفد او حتار 
 .د  فوهت ااسالم وانيسلم  وأفسدة الجل وم واو الق 



وأرمو من اوطحتا  الهب و ومة وف بب وعلمبم وم  حت ن أل  غمحتوا عن سبعد اجد   
 .مط بأهب 

 ي   اهلل والو ااابط  والااا اوب وموااالل ال قيااادة الصاااحيحة واو اااالق ال بلياااة ومجلهاااب الوااا 
 .ددل اوهوام واو حتا  واووقبت الابهحتة والدفيجلة 

ومظهبر ااسالم ال ي مبم ده حممد صالى اهلل علياه وسالب   أملاى وأولاى صاوره وواا اه 
 .عقيدة وأ الاب ومجلهجب : 

بب أل وأاحتر رمبأي أنب وعلمبم ااسالم واا  انيسالم  مه م وانجلاب   اجواأاحت و وماة وفا 
 .حيققوا ه ه انيطبلن السبلية اليت تحتفع رأم ااسالم وانيسلم  

ومجلهب مط بم ن ال احلحت  اليت أا ت ها ا الغا ن اود ت جلاب وتنياب   اوعاحتا  واوماوال 
. 

وأرمااو مااان اوطااحتا  الهاااب ا سااو بتة مااان مغااحتوه الصااالا الاا ي د لواااه احل ومااة اجواأحت اااة 
 .قن الدمبم وتصول اوعحتا  وتط   نبر ال وجلة واحل ر من تيييع ال حتصة اليت ب

وأاحتر مجلبفديت وانيسلم  ا وانجلب انيقبتل  منجلاب نجلبفادهب دابهلل أل  بابتروا دو اع الساالح 
 .ود ط بم نبر احلحت  وال وجلة 

وأل  ساهموا   دجلابم اجواأاحت ت جلياب وتنيو ااب علاى أسابم الاووي الاا ي مابم داه  اب  اونبياابم 
 .ه وسلب حممد صلى اهلل علي

 .وعلى أسبم احل مة والوواية اليت مبم هبمب حممد صلى اهلل عليه وسلب 
ولقد دلسين ممن أثق ده أل   أعيبم احل ومة ال ثا  ن ممان  حت ادول تطبياق فاحتاأع ااساالم 
، فساابعدوهب   تاا لي  ال قباابة و  جليئااة اجااو الاا ي  ساابعدهب علااى بقيااق مااب  حت دونااه ماان  

 .السحتام ت ليمب وتحتدية وو مبتطبيق ه ه الغحت  ة 
وأنبفد احل ومة والغ ن اجواأحتي اود القيبم هب ا ااجناب  ال اايب اني احتو  علايهب وعلاى 

 .مجيع انيسلم  
وقق اهلل ا مبل ووفق اجميع لوصاد ق اوااوال دبل  ابل مل ردجلاب لساميع الادعبم وصالى اهلل 

                  على نبيجلب حممد وعلى آله وصحبه وسلب             
 اوبه                                                                            
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