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 إمللدمة:

 إذلدهلل إذلي ٔأىزل إمفركان ميكون نوـاملني هذيرإ.

 

ـمل إملرأٓن ثريمك من ذ : وإمطالة وإمسالم ؿىل دمحم بن ؾبد هللا إملائل

 وؿىل أ هل وحصبَ وإمتاتـني هلم ٕبحسان ٕإىل يوم إمتالق.  ،وؿومَ

 وتـد: 

 -رمحَ هللا -فوٌل رٔأيت إملسومني خيدمون مـِد ٔأمحد إمطلري موح

حسة ٕإماكهياهتم ماداي ومـيواي، ولك مهنم يلوم مبا ثيّّس هل ظوبا 

 مٔلحر من هللا ؾزوخل ، وإمفوز بجلية إمفردوس.

 ؛ وكت مهنجا أٓدر مٌاس با ملدرإيت إذلي رٔأيتَ ميّّس يل مطدإكافلد س

و إمكتاتة ؾن ُذإ إميجم  -ملوهل ملسو هيلع هللا ىلص )إمعووإ فلك ميّّس ملا ذوق( ُو

إذلي ظوؽ يف  مجِورية إمس يلال يف كويك حتديدإ. ُذإ إميجم إذلي ٔأفىن 

هللا معٍر يف ذدمة كتاب هللا ؾزوخل،ومسّيتَ بكوكيات ؤأرحوإ من 

ؾزوخل ٔأن جيمـين وٕإايٍ ولك من ذدم ُذإ إدلين إحلييف يف 

 إمفردوس إٔلؿىل. 
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 كوكيات[ 2]

. مخس ومثاهون س ية يف ذدمة -رمحَ هللا-ش يخ ٔأمحد إمطلري موحإم 

 .2721-2766إملرأٓن، 

 

 كوكيات[ 8]

يبدٔأ -رمحَ هللا-ثبدٔأ إحلرب إمـاملية إمثاهية، وإمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

 .2717ِد مكتاب هللا تتبٔسيس مـ 

 

 كوكيات[ 1]

( ميكّون حيال 2717إميتمي إذلي ُاحر ؾن تدلٍ، ؤأُهل يف زمن إمفتية )

 .-رمحَ هللا-كرأٓهيا، ُو إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

 كوكيات[ 2]

 -رمحَ هللا-إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

ُاحر ٕإيل مديية كويك ٕبذن مسّيَ إمش يخ ٔأمحد إمكبري إميب؛فرّحبَ  أ ل 

 ،وأٓووٍ.كويك 
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 كوكيات[ 3]

 من دطائص مديية كويك :

 ٔأّول مديية ؾرفت تتبٔميف كتاب إميحو يف إمس يلال.

 

 كوكيات[ 4]

 من دطائص مديية كويك:

"ٔأهنا إحتضًت مـِدإ من ٔأكرب إملـاُد نوتحفيغ إملرأيٓن يف قرب 

 ٔأفريليا".

 

 كوكيات[ 5]

 من دطائص مـِد كويك:

 إدلؽ تني هؼايم إملدمي وإحلديث.

 

 كوكيات[ 6]

 من دطائص مـِد كويك:

 لك يشء جماين إمتـومي وإٕلساكن وإٕلظـام ،وإمرؿاية إمطحية.

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 كوكيات[ 7]

 من دطائص مـِد كويك:

ثلذية ؾلول إمتالميذ  بمـووم إدليًية وإدلهيوية، وترتية إٔلتدإن ؿىل 

 إمـمل.

 كوكيات[ 22]

ٔأحد ٔأثرايء مديية ٔأول متربع مبياء إملباين يف مـِد كويك: ُو إحلاج قي 

ٔأحد ٔأثرايء مديية ثياس  -رمحَ هللا -موكا مث خاء إحلاج َمَررِي قي 

مويون س يفا.    226.433.625 ( فبٔهفق مايُلّدر ب2751س ية )

ٔأهفق ُذٍ إٔلموإل  -رمحَ هللا -وإملرية يف ذزل ٔأن إحلاج خمري قي 

 يف س ية إجملاؿة.

 

 كوكيات[ 22]

إمسوهيٌكيني خاؤوإ من مديية ٔأول دفـة إمتحلت مبـِد كويك من 

ٍَ من إمش يخ ؾبد2768)ُمرىج( تدوةل )مايل( س ية ) اب  ( تتوحي إمُو

و ٔأول سفري مايل دلى إملموكة إمـرتية إمسـودية.  دكوري إملريج، ُو
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 كوكيات[ 28]

حاميا،ما  -رمحَ هللا-ؿدد إمتالميذ يف مـِد إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

 دون ملاتل . يرتو ؿىل ٔأرتـة أ لف وجالجة ؾرش

 

 كوكيات[ 21]

 إمعالب إموإفدون ٕإىل مـِد ٔأمحد إمطلري موح بكويك حاميا مه:

 س يلاميون-2

 ماميون-8

 موريتاهيون-1

 كامبيون-2

 قيًيون إمبساويون-3

 قيًيون إمكوانكريون-4

 ٔأمريكيون.-5
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 كوكيات[ 22]

 إنولات إمسائدة يف إملـِد حاميا يه:

 إموموفية.-2

 .إمفالهية-8

 إملاهديكية.-1

 إمسوهيٌكية.-2

 إمسوس ية. -3

 إهمبربية.-4

 إجلولوية.-5

 إمسرييرية. -6

 إمـرتية.-7

 إمفروس ية.-22

 الاجنوزيية.-22
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 كوكيات[ 23]

ٌل يف إحلولات، وٕإماما يف ، اكن مـو-رمحَ هللا-إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

 يف إملزرؿة،وكاضيا تني إمتالميذ وظبيبا،  ومرإكبا، وكائدإ  ،إملسجد

 ومديرإ يف هفس إموكت.

 

 كوكيات[ 24]

 - رمحَ هللا - مّقة يف إٕلحسان يَْيِويَ إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

: مو وّسؽ هللا ؿًّل ٔلهفلت ؿىل ثوميذي ووإدليَ ؤأّل ٔأمتلي هبم  يلول

 ٕإىل يوم إجلزإء.

 

 كوكيات[ 25]

تية إمتبيٓخ يف إمت   - رمحَ هللا - من مهنج  إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

 تني إمتالميذ .

 

 كوكيات[ 26]

اكن يـامل ثالميذٍ مـامةل إٔلم   - رمحَ هللا - إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

 ذلإ مىت كاب ؾهنم حزهوإ. ؛
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 كوكيات[ 27]

ما اكن إملرية يـرفَ من تني   -رمحَ هللا-إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

 خوسائَ متوإضـَ.

 

 كوكيات[ 82]

اكن يتحّمل لك يشء ٕإذإ حّل   - رمحَ هللا - إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

 ؿويَ ٕإل دمـة ثوميذٍ مااكن يطرب ؿىل ذزل.

 

 كوكيات[ 82]

 ٔأسس ٔأول مـٍِد يف كرية )إهدل( -رمحَ هللا - إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

فوٌل رٔأى كرثة إمتالميذ ٔأدرك يف  ،ومكث يدرس فيَ مخس س يوإت

)إهدل( معوة إمـمل، وتـد  هفسَ ٔأهَ حباخة ملزيد من إمـمل فتك مـِد

 .2717فتة ُاحر ٕإىل كويك ٕبذن من مسّيَ فبٔسس مـِد كويك 

 

 كوكيات[ 88]

 مثل يرضب خلرجيي كويك يف إمتوإضؽ :

 ))ٕإذإ رٔأيت درجيي مـِد كويك متكربإ فاؿمل ٔأهَ مل ميكث يف إملـِد((.
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 كوكيات[ 81]

عاظني  يف يـّد من كبار إخل - رمحَ هللا - إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

.  ؾرصٍ، كٌل ٔأهَ اكن شاؾرإ ممزيإ  وٕإن مل يكرث شـٍر

 

 كوكيات[ 82]

وكةّل إمزإد مل  رمغ كرثة إمشلل، - رمحَ هللا - إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

ٔلّن ذزل اكن من  ؛ 2752-2747مييـَ من جح تيت هللا إحلرإم س ية 

 مهومَ إلٔكرب.

 

 كوكيات[ 83]

ٔأجياء ظوبَ نوـمل  - رمحَ هللا - موح مّقة يف ورع إمش يخ ٔأمحد إمطلري

؛ فاحتاج ٕإىل ٕإبرة ميريط هبا  ٔأرإد يوما ٔأن يلوم خبياظة جوتَ تـد متزكَ

ٕإين ل إس تـمل  : جوتَ جفاءٍ زميهل ٕببرة موتلعة. فلال إمش يخ مزمويَ

 إملوتلعات.
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 كوكيات[ 84]

اكن ٕإذإ ٔأاتٍ إملساؿدة من كبل  -رمحَ هللا-إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

 حملس يني يلول هلم: فال ثًسوإ ٕإدوإين يف إملـاُد إٔلدرى.إ

 كوكيات[ 85]

شلهل ذدمة إملرأٓن إمكرمي ؾن  -رمحَ هللا - إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

 مرلإت إدلهيا وحعاهما.

 

 كوكيات[ 86]

ؾن إدلهيا ضبيحة يوم  -رمحَ هللا-رحل إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

ٌل،فمل يّورث درييار  2766/21/12إٔلرتـاء  وٕإمنا وّرث إملـِد  إ ول دُر

 إملرأيٓن مفن ٔأذذٍ ٔأذذ حبغ وإفر.

 

 كوكيات[ 87]

مااكن يُرى يف مالحمَ ٔأو يؼِر  - رمحَ هللا - إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح

، واكن و إمعائفية جتاٍ ثالميذٍ ٔأو كرٍييف ٔأكوإهل ؤأفـاهل إمـيرصية أٔ 

 :  ٔأان دمحمي. يلول
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 كوكيات[ 12]

 إملدير إحلايل إمش يخ خمتار انر موح

ورّبٍ ضاحة  مّساٍ ٔأتٍو خمتارإ ؛فادتاٍر إمرمحن خلدمة إملرأٓن إمكرمي،

 إملرأٓن؛ فطار ذولَ إملرأٓن.

 كوكيات[ 12]

من ٔأرإد ٔأن يرى إمش يخ  )) اكن يلول ميا إمش يخ دمحم فات سيس :

؛ فٕاهَ  فويؼر ٕإىل إمش يخ خمتار انر موح - رمحَ هللا - موح إمطلري ٔأمحد

  إخلُوق((.ظبق إٔلضل يف

 

 كوكيات[ 18]

من ٔأمه إٕلجنازإت إملـٌلرية يف ؾِد إمش يخ خمتار انر موح تياء ؿدد من 

 : إملرإفق مهنا

 .2775إملس توضف  -2

 .2775إمبرئ الارثوإزية  -8

 إٔلوكاف. -1

 إجلامؽ إمكبري. -2
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م ،ومت إفتتاح  8224\24\24ُوضؽ جحر إٔلساس نوجامؽ إمكبري تتارخي: 

 .م8222\22\26إجلامؽ تتارخي:

مت ثدشيهنا  - رمحَ هللا - دإر إمضيافة إمش يخ ٔأمحد إمطلري موح -3

8225. 

إملدرسة  إمـرتية إمفروس ية ثبوف  مساحهتا ٔأرتـة ٕإكتار، ومت  -4

 .8224-8223ثدشيهنا 

إذلي يبوف مساحتَ جالجة  -رمحِا هللا-معـم إمس يدة مام فاط خَ  -5

 .8282ٕإكتارإت، ويُـّد من ٔأكرب إملعامع يف إمس يلال مت ثدشيٌَ 

 زايدة سكن إمعالب. -6

 مبىن ُيئة إمتدريس. -9

 

 كوكيات[ 11]

 من ٔأمه إٕلجنازإت إمـومية يف ؾِد إمش يخ خمتار انر موح مهنا:

 حتسني هؼام ثدريس نولرأٓن إمكرمي. -2

 حفغ إملتون إمـومية. -8

 إدتيار إلٔكفاء متدريس إملرأٓن،ونوتدريس يف إجملامس. -1
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 ا.فتح إمـالكات مؽ إجلامـات يف إمس يلال وذارهج -2

 ثيؼمي مساتلات كرأٓهية وجلافية مؽ ماكفبٔة إملتفوكني. -3

 فتح مكتبة ؿومية. -4

 فتح مرإكز متحفيغ إملرأٓن وإملدإرس يف إمـامصة. -5

 ٕإوشاء إجلرإئد وإجملالت متشجيؽ إمعوبة ؿىل إمكتاتة. -6

 كوكيات[ 12]

 : موح انر من ٔأمه إٕلجنازإت إمس ياحية يف ؾِد إمش يخ خمتار

مبـظ إجلامـات إمس يلامية وإملكتبات وإلآثر زايرة إمعالب إملتفوكني 

 وإخملعوظات وإملتاحف وإمـوٌلء.

 : إخلامتة

ؤأن  سبٔل هللا يل وملك من إهتفؽ تلرإءثَ ٔأو كام تًرشٍ حسن إخلامتة،إ

 .{{وحٍو يومئذ انرضة ٕإىل رهبا انػرة}}جيـويا هللا ممن كال فهيم 
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