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 المقدمػػػة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل وحده والصبلة والسبلـ على من ال نبى بعده.
العػػبلم اإلمػػبلمى اليػػـ   إف األحػػداث الماعبةبػػة الاػػى امػػر ب ػػب

والاى اصحب ب الاط ر السراع للاكن ل جيب وعلػـ  اإلصصػبالت الاػى 
غػػ ت جميػػع األمػػب ن ولػػم امػػن من ػػب مكػػبف علػػى األرض وو ػػل  
القمر والمػرا  وال ىػرو والمرػارووه وىنػبؾ مػون صلػ ب الو ػب  

 السحيق وصرمن بص رىب إلينب ونا ا ن مع بو
لم أف ااقنػ ا لةػة العصػر  ن ىذا اورض علػى الرػببب المسػ

من العلـ  والاكن ل جيب ليق م ا ب اجب م فى الدع ة إلػى اهلل اليػـ   
 مػػب ةػػبـ ب ػػب أمػػبلف م مػػن الرػػببب فػػى  ػػدر الػػدع ة اإلمػػبلميةه 
وةػػػد صنبولنػػػب فػػػى  اػػػأ  ييػػػرة لنػػػب أىميػػػة دور الرػػػببب فػػػى الػػػدع ة 
اإلمػػبلميةه ومػػ اةو م المرػػرفة فػػى الػػ ود عػػن داػػن اهلل وصحمل ػػم 

 للمسؤليبت اللسبـ فى صبليغ صلك الدع ة لآلفبؽ.
ونحػػن ومنػػذ فاػػرة ليسػػ  ببلقصػػيرة نؤ ػػد فػػى جميػػع لقب اصنػػب 
ببلرػػػػػػببب والوايػػػػػػبت أن ػػػػػػم الػػػػػػأ أف ا  ػػػػػػذوا بملػػػػػػبمع الاطػػػػػػ ر 
الاكن ل جى فى الدع ة إلى اهلله والػأ أف اسػاةل ا رػ رة الا ا ػن 

 اإلجامبعى وآفبؽ اإلنارن  الموا حة لنرر دان اهلل.
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 م من أفكبر إةارحنبىبه ومربراع رغبنب الرببب فػى القيػبـ و 
ب ػػػػب لنصػػػػرة داػػػػن اهلل ورفػػػػع أعبلمػػػػو  و بةػػػػة فػػػػى جنبػػػػبت الو ػػػػب  

 اإلفاراضى  فارصوع حامًب فى جنببت الو ب  األرضى.
وإذا  بن  الالبرة ىى السوير األوؿ الذو نرر الدان بكن 

  السػػوير ربػػبت وعمػػق فػػى بقػػبع األرض مػػن ةبػػنه فػػ ف اإلنارنػػ  ىػػ
العصرو الموروض اآلف لنرر الدان بكػن ةػ ة واقػينو والعػبلم  لػو 

راب فى الدنبفه وأوانيكم اليػـ  ػظمآف وليس إال أف ص  ل ا لو الر
ىػػػى الم اةػػػع والمناػػػدابت والمػػػدونبته ونػػػرابكم الػػػأ أف اػػػدور 

 على اللميع بكن األل اف واللةبت و
 وىنػػػػػػب ملم عػػػػػػة مػػػػػػن المحبضػػػػػػرات واللقػػػػػػب ات ببلرػػػػػػببب
والوايبت صر  ت ح ؿ دورىم فى الػدع ة إلػى اهلل بػبلطرؽ العصػراة 
الاػػػػى اق ػػػػى أغلػػػػأ الرػػػػببب في ػػػػب أوةػػػػبص م أمػػػػبـ صلػػػػك األج ػػػػ ة 
السػػػػبحرة ال بػػػػ ف الو ػػػػب  اإلليكارونػػػػىه فليلعلػػػػ ا إذاً مػػػػيبحا م 
وصلػػػ ال م فيػػػو هلل صعػػػبلى اكاسػػػب ف المعػػػبرؼه والبىػػػدوف فػػػى اهلل 

والػػ ود عنػػوه فاكػػ ف  بيبػػو حػػق ج ػػبده بنرػػر دانػػو والاعراػػ  بح
جلسػػبص م أمبمػػو نبفعػػة وأوةػػبص م رافعػػةه وج ػػ دىم دافعػػة لاحصػػين 

 الم اد من العلم الدانى واللة و والمعرفى والاقنى.
 مػػب أننػػى أ ػػدت  ييػػرا علػػى أبنػػبأى وإ ػػ انى ب ىميػػة وضػػع 
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المطػػػل العلميػػػة السػػػليمة للقيػػػػبـ ب ػػػذا العمػػػن الػػػدع و ب مػػػػل ب 
 .سعلمى منسق ومنظم ومدرو 

ػػ   مػػب  داأمػػب علػػى أف النلػػبح ااػػ صى بقػػ ة وبسػػرعة أننػػى أر  
ه و ال أمػػنأ أبػػدا مػػن  team workعنػػدمب نعمػػن بػػروح الوراػػقو أو

صػػػػذ ير وحػػػػا أ ػػػػحبب المبػػػػرات والسػػػػنين الط الػػػػة فػػػػى العمػػػػن 
الػػػػػدع و بػػػػػ اجب م المؤ ػػػػػد فػػػػػى نقػػػػػن  بػػػػػراص م للرػػػػػبببه ورفػػػػػع 

لػػدع ة ووضػػع عػػ اما م وصق اػػة ىمػػا م باكلػػيو م برػػؤوف وىمػػـ  ا
ه وب ػذا صا الػد ... المطل لذلكه حاى ا ػطلع الرػببب بػ دوارىم

وانارػػر داػػن اهلل ... وصرصوػػع الرااػػبت .. وصرةػػى األمػػم .. القيػػبدات 
 .فى جميع اآلفبؽ

  .و لى اهلل على ميدنب محمد وعلى آلو و حبو وملم
  ف زو محمد أب زادف زو محمد أب زاد

 ىػ0121 فنعبب 09ه الم افق 8102ا ني  88ة القبىرة فى اللمع
اللمي ة ػ محبفظة الةربية هجم  راة مصر العربية: اللمي ة ػ محبفظة الةربية هجم  راة مصر العربية :  

 : :42114094211409--111111--11811181    
  wwwwww..ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd..ccoommم ةع اإلنارن : م ةع اإلنارن : 
  ffaawwzzyy@@ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd..ccoommالبراد اإلليكارونى: البراد اإلليكارونى: 

ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd@@hhoottmmaaiill..ccoomm,,  
ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd@@yyaahhoooo..ccoomm  

mailto:fawzyabuzeid@hotmail.com
mailto:fawzyabuzeid@hotmail.com
mailto:fawzyabuzeid@yahoo.com
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  دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالّدع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالّ

 

  ايباب األٍٚايباب األٍٚ

  ستاٚز ايدع٠ٛ ايعضس١ٜ يًػبابستاٚز ايدع٠ٛ ايعضس١ٜ يًػباب

 

  أواًل: من وماى؟ أو الورد و الا ةي وأواًل: من وماى؟ أو الورد و الا ةي و
  ربنيبً: ىدؼ دع ة الرببب العصراةربنيبً: ىدؼ دع ة الرببب العصراة

  س الن ج الدع و العصرو الق ام للربببس الن ج الدع و العصرو الق ام للربببربليبً: أمربليبً: أم
  رابعبً: بن د  طة العمن الدع اة العصراة للربببرابعبً: بن د  طة العمن الدع اة العصراة للرببب

  صيبي  عقيدة ُحأ  الصبلحين  **إعاببر مي ؿ الرببب  **
الاعبمن مع أىن الكابب  **الا  يد على الاآل  والا ادد  **

 ال نحـر الرببب من رغببص م  **محب رة دا  الاردد  **ببلحسنى 
  ..ب الدع ة لاصبح ببإلمل ب العصروصط ار أمل   **

   يوية صط ار أمل ب الدع ة يوية صط ار أمل ب الدع ة
 نبذ أمل ب الاببىى والاعبلى. **اماةبلؿ صكن ل جيب العصر لنرر الدع ة  **صرؾ المبلفبت  ل ب  **الرج ع إلى ال مطية الحقة  **  البعد عن الن ج القدام للدع ة* * 
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  صط ار الدع ة ببلع دة للدع ة ال مطية الحقةصط ار الدع ة ببلع دة للدع ة ال مطية الحقة
  ة العصراة ببلار ي  على الدع ة العلمية الدانيةة العصراة ببلار ي  على الدع ة العلمية الدانيةصط ار الدع  صط ار الدع  

 السل د ** صبلوة اآلابته أميلة لؤلابت فى األنوس وفى اآلفبؽ:صبلوة اآلابته أميلة لؤلابت فى األنوس وفى اآلفبؽ:
صمصص  **صمصص الالبرة **  الع دة للامصصبت:الع دة للامصصبت:حلقة الذ ره **

 بلة الاراواح  **الصـ  ون ر رم بف  **الاحبيأ فى الصبلة  **العلـ  
 بت النسب زو المرأة المسلمة وصرراع ** بلة الولر  **
 صمصص الانمية البرراة. **صمصص علـ  اإلجامبع  **

  إةاراحبت للرببب ببرامج احابج ب الملامع اإلمبلمى العصروإةاراحبت للرببب ببرامج احابج ب الملامع اإلمبلمى العصرو
  برنبمج للرببب المقبن على ال واجبرنبمج للرببب المقبن على ال واج  --00
  برامج للدع ة األجنبية إلى اإلمبلـبرامج للدع ة األجنبية إلى اإلمبلـ  --88
  م اةع لدع ة غير المسلمين على الن م اةع لدع ة غير المسلمين على الن   --22
  مربراع النرر على المنادابتمربراع النرر على المنادابت  --11
  مرروع الكابب النبطقمرروع الكابب النبطق  --44
  الُكا بب أو حلقبت الاحويظ العصراةالُكا بب أو حلقبت الاحويظ العصراة  --66
  البرامج السل  ية للكببرالبرامج السل  ية للكببر  --77
  دورات رابضية مط رة علميبً للكببردورات رابضية مط رة علميبً للكببر  --88
  دورات ص ع اة مط رة للنسب دورات ص ع اة مط رة للنسب   --99
  دورات ص ع اة مط رة للرببب أا ب  دورات ص ع اة مط رة للرببب أا ب    --0101
  برنبمج صرواح النوس ب ابرة الصبلحينبرنبمج صرواح النوس ب ابرة الصبلحين  --0000
  وأ يرا الماببعةوأ يرا الماببعة  --0808

   بمسبً: بعض م اةع اإلعلبز العلمي فى القرآف والسنة. بمسبً: بعض م اةع اإلعلبز العلمي فى القرآف والسنة.

  ..العلمىالعلمى  ج منر رة من أ ببر اإلعلبزج منر رة من أ ببر اإلعلبز: نمبذ : نمبذ مبً مبً مبدمبد
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  دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالّدع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالّ

 

  ايباب األٍٚايباب األٍٚ

  ستاٚز ايدع٠ٛ ايعضس١ٜ يًػبابستاٚز ايدع٠ٛ ايعضس١ٜ يًػباب

 

  !!ايتٛقٝتايتٛقٝت  ؟ أٚ ايفسد ٚ؟ أٚ ايفسد َٚٔ َٚت٢َٔ َٚت٢أٚاّل: أٚاّل: 

 

الػػػأ أف اعلػػػم  ػػػن نػػػبب : وأةػػػ ؿ أجيػػػأ علػػػى ذلػػػكمػػػن؟ 
فػى حػبؿ ف ػ  الػدان حسػ ببً علػى مبك نػو مسػلمب عم مػبً أنػو مسلم 

أبػى  نػب  أـ فبصودع ة إلى اهلل ماصلة فى جميع أوةبصػو وآنبصػو وصصػر 
 ببنػػلكػػن    وصػػ داد صلػػك النظػػرةوبمب ػػة فػػى نظػػر غيػػر المسػػلمين

ه بػىمر نػي  جمعيػة أو إلينب أو إلى أاة جمبعػة أو طراقػة أو  مناسأ
اهلل أو لئلمػػػػػػبلـ دان لػػػػػػنظػػػػػػر ل ػػػػػػؤال  علػػػػػػى أن ػػػػػم دعػػػػػػبة نػػػػػبس صفبل
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 .العلمب  والصبلحينلالك ال يئبت أو إلناسبب م 
لنبدأ فيو مسيرة  بً حدد ص ةياإذا أحببنب أف نماى؟ ربنيبً: 

نحن محس ب ف فةد عرفنب أننب   ننب مسلمين  بدمن فمبه الدع ة
ب بل أفعبلنب  امكننب أف نبدأ فى أو وة ف نو على الدانو 

نؤدو فيو أمب إذا أردنب أف ن    ألنوسنب دورًا  ب ًب ه وأة النب
أ ير بقدر م اىبنب وطبةانب ورغبانب فى ص  ين الدع ةو فيمكننب  

عند الوراغ من اإلماحبنبته وفى أوةبت  رببب أف نبدأ 
 .لوراغ المانبررة للربببوأوةبت ا والعطبلتاإلجبزات 

ي ى ىذا أننى أال او م ص جأبنبأى بردة اب إ  انى و وأرج  
و أنب لم أةن ىذاه ف ذه ى الدع ة على المنببرفلميع الأرغأ 
ل ب أىل ب وصل ي اص ب وإماعداداص بو ولكننى أة ؿ وأنبدو أف  م مة 
  فل واجأ فى الدع ة لدان اهلل وميسعلي م اإلمبلـ  ببب ن  ن
 ذ رأو ؤىبلصوو فى ملبلو بقدر طبةاو وم لو دوٌر اؤداوكنٌّ فو عليو
اإلمبلـ  نببب األوؿ من رعين الدور أف قدمة مالفى أنرت  مب 

 لى اآلفبؽ.مبلـ إاإلجذوة إنطبلؽ  بف ى  
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  دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ ٖدف ٖدف ثاّْٝا: ثاّْٝا: 

 

  ةيػػبـ الرػػببب بمسػػؤوليا م الاػػى أوجب ػػب علػػي م اهلل نحػػ  نرػػر
 .ف م الق ة المحر ة للدع ة  دان اهلل

 ب واألمػة ن أجن نةن وة  الرػببب بمػب فيػو مصػلحة الرػببم
والعػػػػػبلم اإلمػػػػػبلمى ب مػػػػػرهه فنوسػػػػػك إف لػػػػػم صرػػػػػةل ب بػػػػػبلحق 

 نةلاك ببلببطن.

 .حمباة الرببب من الايبرات المارددة 

 ارارؾ اللميع فػى العمػن الػدع و فكػن لػو دور  مػب  ػبن ا  فأ
 .ةببلعصر األوؿ للدع  

  وىػن فػػى دع ة ات ببلػػللوايػبت والسػيدالمرػػبر ة إعطػب  فر ػة
طررف  ػػػه وبػػػدوف أف اأمػػػب ن ن وبقػػػدر الظػػػروؼ المابحػػػة ل ػػػن

ه وبمب ػػػة أف ىنػػػبؾ الكييػػػر مػػػن ةيػػػرالمػػػع للاػػػدا ن المببنػػػر 
 .لنسب لحابج في ب الملبالت المب ة الاى اُ 

  صنميػػػة اليقبفػػػػة الدانيػػػة والو ػػػػم الصػػػحيح للػػػػدان وللعبلةػػػة مػػػػع
 .أمر اهلل مب الممالوة  فئبت الملامع ونراأحو 
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  أف اكػػ ف العمػػن الػػدع و والامطػػيل السػػليم لػػو حػػبف اً ودافعػػب
 مين:ماعددة إل اسبب م برت جدادة 

 الممالوة اللةبت. 

   والاعبمن بل ندوز واألوفيس  صعلم أمبميبت الكمبي صر
 .بكوب ةوملحقبصو مع الل بز نوسو 

   الد  ؿ على اإلنارن  والاعبمن مع نبكبت الا ا ن
 ي    يكارونىه وااعلم الربببعى والبراد اإللاإلجامب

 ومركبلص ب.احم ف أنوس م من أضرار صلك الربكبت 

  بلصػػػػػيبنة  علػػػػػـ  الكمبيػػػػػ صر  ص لصػػػػػماالمبعض الػػػػػإصقػػػػػبف
 .غيرىباللرافيكس و و  والبرملة والحمباة والربكبت

  وصرصيأ األول ابت صنظيم ال ة جدولة و. 

 العمن اللمبعى.بىيم ومودارة  ف اإلفن 

  ل بممطل ح ورممص  ي  المركلة  يوية. 

 جلسبت العص  الذىنى أوBrain Storming. 

  مراجعة الانويذ أو وضع األىداؼ وFeed Back. 
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ايعضس٣ ايعضس٣ أضظ ايٓٗر ايدع٣ٛ أضظ ايٓٗر ايدع٣ٛ ثايجّا: ثايجّا: 

  يًػبابيًػباب  ايكِٜٛايكِٜٛ

 

الصػػػبلح ف فػػػي صبليػػػغ األواأػػػن و  با ابرىػػػىػػػى األمػػػس الاػػػى 
 :وأىم ب ىنب  0رمبلة ميد األولين واآل ران 

  وجػو اهلل  القصػدصبليغ دع ة اهلل طلببً لمرضبة اهلل وإنمب  ػن
 وللا  يػػد أةػػ ؿ ال صطلبػػ ف وال صبةػػ ف مػػن النػػبس ةلػػيبلً ه

من أىم األمس الاى صلعػن الػدع ة ميمػرة  و وىذهوال  ييًرا
 وصحدث الا رير ب ةن المل  د.

 مطلػػػ ب مػػػن م نػػػرعبًه إعطػػػب  الرػػػببب الػػػدور األمبمػػػى ال
عنػػػوه اػػػو و طػػػر الاملػػػى اللػػػبـز ب ىمي إ سػػػبب م اإلعاقػػػبدو 

 .وأو صحقير الدور الصةير ف ف الحصبة صحوظ الصمرة

    لكن دور والدع اة البلزمةالاسلح ببلعلـ  الررعية. 

 م مب ةدم ؾ أو طلب ؾ ال صرو نوسك ف ؽ إ  انك. 

                                                 
بقرا ة  اببنب }  ي  صك ف داعيبً على بصيرة{ه والماصدران لملبؿ الدع ة ننصح إ  اننب الرببب  0

 .8119فبراار  هطبعة دار اإلامبف والحيبة
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  الر رو فى  ن األم ر.اماعمن 

 .صوعين أمل ب النقبش والح ار وإاب م والورةةو 

 أو بلةة العصر فراق العمن لاعبوف والاآذرالارابل وا. 

  ه مػػػػع والػػػػدروس الممػػػػن جلػػػػيكن الانظػػػػيم العلمػػػػى اللػػػػبد و
ىػػى والمحبفظػػة الابمػػة علػػى الم اعيػػد  رالال يػػ  والاح ػػي

 أرضية العمن الدع و المرار ة.

 وصػرؾ الكػذب جملػة واحػدةه  اإللا اـ ببل عد وأمبنة الكلمػة
 م مب  بف الداعى لو.

 ه ألف مصػػػػداةيةوأجعلػػػػ ا لكػػػػم مع ػػػػم  سا اسػػػػب ا رقػػػػة النػػػػب
 .أفعبلكم ال صمبل  أة الكم

  معبملػػػة جميػػػع النػػػبس علػػػى ا ػػػابلؼ مرػػػبرب م ومػػػذاىب م
 .لم دة والروقةه والحنبف والعط بب

  نػػػببب المسػػػلمين مػػػن الايػػػبرات المارػػػددة الاػػػػي حصػػػن ا
 .ىذا الدانروح صق ي على 

 ػػ ػػو اس ػػؽع وال صوػػر  جم  ةػػر ب  أووال صصػػع   نره مػػ   ر وال صعس 
 وال صبعٍّد ... 
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بٓٛد خط١ ايعٌُ ايدع١ٜٛ بٓٛد خط١ ايعٌُ ايدع١ٜٛ زابعّا: زابعّا: 

  ابابيًػبيًػبايعضس١ٜ ايعضس١ٜ 

 

o :البند األوؿ 

اماقرا  الل انأ الاى اميػن إلي ػب الرػبب أو احب ػب فػى العمػن 
صمصػص  ىػنالعربيػة أـ اللةػبت األجنبيػةه الدع وه إف  بن  اللةة 

صوراػػغ  أـوألو لةػػة؟ ؟الارجمػػة  ؟ ىػػنيػػ صربأـ الكمالعلػػـ  الرػػرعيةه 
صح اػن الصػ صيبت إلػى رةميػبته  ىػن ؟الدانيػةالمحبضرات نراأل 

فكػن صلػك   ؟كػذاوى سكيجػرافو صصػميم ىػن م نابج الويػدا ؟  أـ
 نحابج ػػب فػػى فراػػق الػػدع ة العصػػراةه وبػػذلك امكػػن لكػػنالم ػػبـ 

عليػػػػو؟ وأاػػػػن مػػػػبذا اعػػػػرؼ أف اكػػػػ ف لػػػػو دوره واسػػػػاطيع نػػػػبب أف 
   مينظم وةاو.مي ع نوسو و ي

o في ُحأ  الصبلحينة الرببب عقيدصيبي  : البند اليبنى. 

o ىػػػ  مػػػن  الاػػػآل  والاػػػ اددأف الا  يػػػد علػػػى : البنػػػد اليبلػػػا
و أ ذ الرببب ببلاؤدة واللػينه والاػذ ير   ميم روح الدان

 ببلرفق والحنبف والم دة.



 (15دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالّ          ايػٝذ فٛش٣ ستُد أبٛشٜد      )

---------------------------------------------------------------------------- 

o الاعبمػػػػػن مػػػػػع أىػػػػػن الكاػػػػػبب الا  يػػػػػد علػػػػػى : البنػػػػػد الرابػػػػػع
ه ومػػػع جميػػػع فئػػػبت ة والم عظػػػة الحسػػنةببلحكمػػة والمػػػ د

 الرعأ على أننب رفقب  ال طن وى  ملك لنب جميعبً.

o ةبػن د الاردأ دا  محب رة العمن بلد على : البند المبمس
 .الدع ة الصحيحةمن  ميم فذلك  أف اساوحن

o فبلدان  من رغببص مالرببب  نحـرأال : البند السبدس
فيلأ أف  هضيحف والا  باألمر احابج للبيو  وامع اآلفبؽ
أف الدان عندمب امنعو من واقانع جيدًا  او م الربب

ا صى ه ولكى اؤجلو حاى   ف نمب امنعو حمباة لومب نيى 
ه وال اا صى لو من وةاو المنبمأ فاحسن اماوبدصو وصسامر
 وال مصيبةٌ  ى  ضررٌ الاعبمن مع صلك المصلة أو ىذا الر

 الررع لو. اصبع نصحه مب داـ ةد غير ما ةعة

o لاصػػػبح ببإلمػػػل ب  ر أمػػػل ب الػػػدع ةاطػػػ  ص: البنػػػد السػػػببع
 .األمين المنبمأ لل ة  العصرو

احاػػبج للرػػرح والبيػػبف الػػذو األ بػػر ذا البنػػد ىػػ  البنػػد وىػػ
عليػػػو بنينػػػب  ةػػده و فػػػى الصػػوحبت الابليػػػةواألميلػػةه وىػػػ  مػػب مػػػنوعلو 

  يإلضالّ.يإلضالّ.صلك المحبضرات وى  دع ة الرببب العصراة 
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 ع٠ٛع٠ٛأضًٛب ايدأضًٛب ايدنٝف١ٝ تطٜٛس نٝف١ٝ تطٜٛس 
 

 :ايٓٗر ايكدِٜ يًدع٠ٛبايبعد عٔ أٚاّل:  -

الدولػػػة أاػػػبـ المػػػن ج الػػػذو مػػػبد ببلدنػػػب ذلك أو ونعنػػػى بػػػ
 .إلماعمبرببف حقبة اإو الممبليك دولة العيمبنية وأابـ 

 هالام اػػػ  ببللنػػػة وببلنػػػبراعامػػػد علػػػى وىػػػذا  ػػػبف من لػػػبً 
النبػػي  ػػبف فقيػػراً  ألفالوقػػر  مػػدح الوقػػر وصحبيػػأ النػػبس فػػيوعلػػى 

ف ػػػن ىػػػم ف ػػػن مػػػن النبػػػى الػػػذو رضػػػى   مػػػب اق لػػػ فوعػػػبش فقيػػػراً  
أنػو  ػبف فقيػراًه ذلػكو و ا الاي صدؿ علػى ببألحبدا فوا ص   هببلوقروو

عن ػػػػب األحبداػػػػا الاػػػػي صػػػػدؿ علػػػػى أنػػػػو  ػػػػبف غنيػػػػبً .. اق لػػػػ ف أمػػػػب 
وصسامرو  مب ىى فيو من األحػ اؿ  ارضى النبس ببلوقروولوو وضعيو
 والدنيب فبنية و بلصوو  صحبوؿ الاةييروووال الدنيةو

 :ك١ٛضط١ٝ اذتبايدع٠ٛ إىل ايايسدٛع ثاّْٝا:  -

علػػػى  وومػػػي صى صوصػػػيلاألوؿ عصػػػر الػػػدع ة  ى ومػػػطيةوىػػػ
مػب أمػمينبه سأمػس الػن ج أا ػبً اػد ن بػذلك و  –الابلية  بتالصوح

 .(08ص س )أنظر مبمبقللربببالق ام العصرو الدع و 

 :ٗاارتالفات مجٝعتسى ثايجّا:  -
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ال  : وال للانبوؿ على المؤلحداينب ع يضام  ال فبل صك ف 
لاي بين الريعة وأىن وال اه المبلفبت الاي بين ال ىببية والص فية

ال ة  مقا يبت لأو  هوال بين المذاىأ إال لحبجة نرعيةالسأنةه 
القبلى  بحرو بمصر نبفعية وأ يرالمكبف  ك ف أ ير ال جو الأو 

 بلرببفوعند الحبجة ه ذلك  فببب ال اعرفمن الره و يير مبلكية
احابج أف إنمب  -ىذا للمماص -بلاوب يناحابج أف انرةن ب ال
  وصرةل ه بمب ال ال مو بلفؼ مبذا اوعن فقلو اعر 

صعبل ا  م أة ؿ لال ألف ه المبلفبت لنبذالنبس صحابج 
وال ىببية  ذاه  أىن السنة نظبم م  ذاه وأىن البدع نظبم م  ذاه

وند ن في و لربفعية والمبلكية والحنببة  ذابين ا والوروؽ
فقل  المبلفبتمب الوبأدة؟ وإنقسبـو لمبذا؟   بلفبت ومرب نو
 وليس للاببىى وال لللدؿوعند الحبجة و  بً إذا  ن  مامصص

ه وعلى ةدر السؤاؿ أعرف ب من أجن إذا ُمئل  أجيأ .. ال مبنع
للع اـ أو ان عبندمأجعل ب مبدة للحداا وأبسل حلج الال ولكن 

رم أفندىبو ف ذا من أ بر دروس المسبجد و على المنببر أو
لوين وال بمال صررح حلج الم } األ طب   مب ةبؿ العلمب :

الحلة عقبًل فبرغًب فاامكن ه فربمب  بدف  رككين للع اـالم
حدايك  صمم أف ذا واقانع ب ب لقلة علموو المبطئة منو 

مرج ب من ةلبوه فاك ف لم صدح   الحلة األولى المبطئة و 
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 .{ ومعبندا من حيا ال صرعر وجعلاو جبحدا أأن  
 اضتػالٍ تهٓٛيٛدٝا ايعضس يٓػس ايدع٠ٛ:زابعّا:  -

فمػػػن ف ػػػن اهلل علينػػػب أف ربنػػػب ىيػػػ  لنػػػب أننػػػب نبلػػػغ الػػػدع ة 
ونحػػػن فػػػي مكبننػػػبو  ػػػن مػػػب أنػػػب أباةيػػػو مػػػن دوؿ العػػػبلم فػػػي وةػػػ  

األ ػػػببع ف نػػػ  واحػػػدوو اإلنارنػػػ  ووو وذلػػػك بعػػػدة ضػػػةطبت مػػػن 
 صص ؿ وصل ؿ فى الو ب  اإلفاراضى والم اةع والمنادابتوو

 :يًػباب ع٢ً ايدع٠ٛ ايع١ًُٝايرتنٝص خاَطّا:  -

علػػى الػػدع ة العلميػػة واإلعلػػبز العلمػػى للػػدان  ػػم لنر ػػ  
 .ةة العصر النبجحة والمؤررةمن القرآف والسنة وىى ل

 :  أضًٛب ايتبا٢ٖ أٚ ايتعاىلْبر ضادضّا:  -

مػػع والنظػػرة الػػدوف للرػػببب ه اللبفػػةاللةػػة  اػػن و الاطباػػرؾ 
 .للرببببمحبة المطبب والح ار لا  ين المعبنى صبسيل لةة 

ٚاآلٕ ضٓتٓاٍٚ بايػسح أِٖ ايٓكاط ايت٢ حنتادٗا يتطٜٛس ايدع٠ٛ 

ٓٛيٛدٝا ٚايدع٠ٛ ايع١ًُٝ ه٢ٖٚ ايعٛد٠ يًٛضط١ٝ ٚاضتدداّ ايت

 فإىل ايتفضٌٝ: ،ٚيًٓػأ يًػباب
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يعٛد٠ يًدع٠ٛ ايٛضط١ٝ يعٛد٠ يًدع٠ٛ ايٛضط١ٝ تطٜٛس ايدع٠ٛ باتطٜٛس ايدع٠ٛ با

  اذتك١اذتك١

 

نر ػػػ  ه الػػػدع ةىػػػ  ةلػػػأ نلػػػبح  الا مػػػل فػػػي داػػػن اهلل 
الل ػن ىػ  معظػم النػبس أىم مػب اعػبنى منػو اآلف على ال مطية ألف 

بً ال اعػػرؼ مػػن داػػن اهلل إال بعػػض األمػػ ر يػػالنػػبس حبلأ يػػر ببلػػدانه 
 .السطحية وال اعرؼ بعد ذلك نيئبً آ ر

نر   مػع النػبس حػبالً فػي جػبنبين م مػين ال اسػمع ف فنحن 
لػ  ه فلػ  أنػك عن م: جبنأ األ بلؽه وجبنأ الحق ؽ وال اجببت

؟ ال مػػ ل  أم مسػػلم فػػي الرػػبرع: مػػب حػػق المسػػلم علػػى المسػػلم
و مب حق األب؟ ال اعػرؼوو مػب حػق األـ؟ ال اعػرؼوو مػب حػق اعرؼ

ال النػبس ية الحق ؽ وال اجببت اإلمػبلمأغلأ الطراق؟ ال اعرؼوو 
ىػػي الطراقػػة ال حيػػدة الاػػي صؤلػػ  صعػػراو م ب ػػب علػػم عن ػػب نػػيئبًوو و ص

الصػوب  األوؿ إلػى مػرة ربنيػة ىم ه وصلم ػع النػبسه وصعيػد مبين ةل ب
الذم  نب نعيش عليو في ملامعنبه عندمب  بف النػبس بيػن م المػ دة 

وصعػػبوف علػػى البػػر  والاقػػ وه والمحبػػةه واأللوػػة والا ا ػػنه وصسػػبند 



 (20دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالّ          ايػٝذ فٛش٣ ستُد أبٛشٜد      )

---------------------------------------------------------------------------- 

 .. نر   على ىذه األم رف
 القيم اإلمبلميةوو

أف نةػػرس القػػيم اإلمػػبلمية فػػي القلػػ به ونحػػبوؿ لنعػػ د أو 
ف ب ػب اآلف مػن   ىذه ىي م مانب الاػي نحػن مكلوػ..  ب ب النبس ن ع  
ه وال أجر لنػب إال مػن اهلله لػيس معػي أجػرة لكػمه وال أملػك اهلل 

يرىػػبه ألف ىػػذا أنػػى أعطػػى لكػػم مكبفػػآت صرػػليعية وال منحػػبً وال غ
 عمن هلل والذم ميكبفئ عليو ى  اهلل صعبلى.

 أميلة:أعطيكم  ي  ننوذ ذلك؟ ..  -

أف نمػػرع علػػى المسػػبجد ... نصػػلي نسػػاطيع فػػي ىػػذه الواػػرة 
ال نطػػ ؿ  -وبعػػد  ػػبلة العصػػر آ ػػذ  -مػػيبلً العصػػر  -النػػبس  مػػع

مػيدنب عبػد اهلل بػن  مب  بف على المن ج النب م  بن نسير علي م .. 
 :عن حبيأ القل ب ونوب  النو س اق ؿ اد مسع  

اى صلى هللا عليه وسلن يتخىلٌا بالوىعظت اى صلى هللا عليه وسلن يتخىلٌا بالوىعظت } ك} ك

  88{{  هخافت السآهتهخافت السآهت
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ةػبأق مػبع د -حبجبت  ويوػة  ػده بعػد العصػر ابقى الدرس 
 -مػبعة آذاف العرػب  أصكلػػم إلػى عرػر دةػبأق و وػى علػى ذلػك .. 

علػػػى مػػػب النػػػبس صا ضػػػ  واقيمػػػ ا  -لكػػػن ال ا اػػػد عػػػن عرػػػر دةػػػبأق 
 .الدع ة ب ذه الكيوية ةه صسيرصبلال

نحػػػػن عنػػػػدنب فػػػػي البلػػػػد عملا ػػػػب مػػػػرة ..  وأعطػػػػيكم ميػػػػبالً ..
والنػػػبس ىػػػم  ػػػن مػػػرة اطلبػػػ نني .. نراػػػد الػػػدرس .. مػػػب أ ػػػنع؟ بعػػػد 
آذاف العرػػػب  آ ػػػذىم مسلسػػػن  ػػػم دةيقػػػة .. مػػػبع دةػػػبأقه اليػػػـ  
الذم أطين فيػو ةلػيبلً عرػر دةػبأق وآ ػذه ميػن مسلسػبلت رم ػبف 

نقطػػة ج ىراػػة .. وىػػذا الم ضػػ ع مػػ ؼ نكملػػو غػػداً إف وآصػػي عنػػد 
 نب  اهللوو

أجػػػػد النػػػػبس فػػػػي بلػػػػدنب اانػػػػبول ف طعػػػػبـ وو  البػػػػد مػػػػن ذلػػػػك
اإلفطػػػػبر واصػػػػل ف المةػػػػرب واسػػػػبرع ف إلػػػػى المسػػػػلد .. نراػػػػد أف 
نسػػمع الػػدرس .. والػػػدرس مػػبع دةػػػبأقوو لكػػن أعطػػػي درمػػبً لمػػػدة 

 ػذلك مػن   لػم اامكنػ ا –عوػ اً  -نص  مػبعةه واللػ  حػبره وىػم 
ص ذاأ النوسه من اصلي العرب  وارغأ فى أف ارعن مػيلبرة أو 

لػػبً .. ألنػػو فػػي أف ارػػرب   بػػبً مػػن الرػػبمه أو أف ارػػرب نػػيئبً ميل
اراػػدوف أف امرجػػ ا مػػن أجػػن ىػػذه والنػػبس ..  رم ػػبف واللػػ  حػػبرٌ 
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حكيمبًوو لكن النبس فػى حبجػة أن  أف صك ف بد  الحبجبت .. فبل
 لمين ىذه اللرعبت.

 ووم مانب في الوارة المقبلة -اب إ  اني  - ىذه
ال صناظػػػر أحػػػداً اعمػػػن لػػػك جػػػدواًله وال أحػػػداً أنػػػ   ػػػداعى 

اعمن لك  ل مػيره وال أحػداً اماػبر لػك المسػبجد الاػي مػاذىأ 
إلي ب .. أن  نةن نوسك عند رب ك إف  ن  صراد الوػاح مػن اهلل .. 

اهلل ومػػر عليػػوه ومػػالد فػػاح نوػػذه ضػػع لنوسػػك أنػػ   ػػل السػػير و 
 ..وو معك

ومػػػالد أىػػػم مػػػن ىػػػذا .. المكػػػبف الػػػذم مػػػان ؿ فيػػػو صلػػػد 
وىػػذه ىػػي النقطػػة الل ىراػػةوو ف نػػبؾ   -بح اوػػاح لػػك القلػػ ب الوا ػػ

من إذا أراد أف ااكلم صلػد النػبس  ل ػب فػي ضػلر وعلي ػب العبػ سه 
ووو نػػلمػػبذا جػػب  ىػػذا؟ ومػػبذا مػػيق ؿ؟ ومػػبذا اراػػد؟ واق مػػ ف واار   

لمػػػب أراد أف ان ػػػي الػػػدرس اق لػػػ ف لػػػو زدنػػػب وىنػػػبؾ مػػػن إذا صكلػػػم و 
ةليبًل .. نراد أف ن نس بػك أ يػر مػن ذلػكوو ىػذا ىػ  فػاح القلػ ب 

 من الوابح ع   وجن .
صر ػ ا  -ىػداىم اهلل  -فنحن نبدأ من اآلف هللوو ألف إ  اننػب 
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أرض  -السبحة نبغرة .. وىذا مػن ف ػن اهلل حاػى صحررػ ا األرض 
ال مطية .. ال زرع إبليس الػذم اصػنع  وص رع ا في ب زرع -القل ب 

لنػػب مرػػب ن فػػي  ػػن مكػػبف .. ضػػع ا أنػػام ال مػػطيةه واد لػػ ا علػػى 
 ببل مطيةو النبس

مػػن الػػذم اقػػـ  ب ػػذا الػػدور فػػي ىػػذه ن و فينظػػن مػػب نلكنػػب 
الظػػروؼ الاػػي نمػػر ب ب؟وووإاػػبؾ أف صسػػا ين بنوسػػكه أنػػ  بنوسػػك 

 ليس لك ميينوو –بربك  –ضعي ه لكن أن   – حيح  -
فقػػػػم بػػػػػبهلل هلل صػػػػػدع  الملػػػػػق إلػػػػى داػػػػػن اهلله صلػػػػػد القلػػػػػ ب 

د الا ايػد مػن اهلل فػي  موا حةه والعلـ  ال ىبي ة نبزلة على ةلبكه وصل
وصػػ طن نوسػك أنػػك مػاعطي الػػدرس ل ػؤال  النػػبس  ػن وةػ  وآفه 

 وصلمو ىماك أف عملك هلل :ن نوسك  ط  .. ص هللوو
  إاػػػػػػبؾ أف امطػػػػػػر علػػػػػػى ببلػػػػػػك أنػػػػػػك صراػػػػػػد مػػػػػػن م أف

 ا ف لك علي موأو اقدم ؾ أو اعرف   ووظم ؾاع

  أو إف  ػبف واحػداً مػن م صػبجراً صػذىأ وصرػارم منػو مػػن
 ووأجن أف ار ص لك في اليمن

إذف فقػػػػػد أضػػػػػع  نوسػػػػػكه وأ ػػػػػذت أجػػػػػرة دني ػػػػػةه وصر ػػػػػ  
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 األجرة العلي ة من رب  البرا ة ع   وجن. 
أنػػػػػب أؤدم الػػػػػػدرس جػػػػػب ني إمػػػػػػبـ و  :وأعطػػػػػيكم ميػػػػػبالً آ ػػػػػػر

. ةلػػ  لػػو: أنػػب لػػي نػػرط .. أنػػ  الػػذم صصػػلي ببلنػػبسه المسػػلد .
ةبؿ: النبس صرادؾ أن  ه ةل  لو: ال .. وأنػب أراػدؾ أنػ . ألف دا  
العلمب  الحسدوو لمب أنب أ ليه وأنب الذم أعطي  الػدرسه مػيلد 
فػػػي نوسػػػوه فلػػػيس معنػػػى أنػػػي أعطيػػػ  الػػػدرس أفػػػرض نوسػػػي علػػػى 

لي ب ػم الاػراواح. المسلده وأنب الذم أ لي ب ػم العرػب ه وأنػب أ ػ
أم واحػػػد اػػػؤدم الصػػػبلةه أم واحػػػد حػػػبفظ لكاػػػبب اهلل ..  لمػػػبذا؟

 .. اؤدم الصبلة
لكػن الرمػبلة الاػي أؤدا ػب ىػي صلػك الرمػبلة المب ػة .. ىػػذه 
ىي الم مةه وىذا ى  األمر الذم الأ أف ننابو إليػوه ونسػير عليػو 

 إف نب  اهلل.
نػػػك طبعػػػب الـز صل ػػػ  نوسػػػك .. علػػػى األةػػػن صرصػػػأ فػػػي ذى

أنػب  وه والعنب ػر الاػي صاعلػق ببلم ضػ عهالم ض ع الػذم مػااكلم فيػ
لم أةن احوظ  طبة وال حبجةه لكن اعمن حسببي: مػ صكلم اليػـ  

 في  ذا و ذا ..
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ول اعنى  كن أد ن  مب اق ؿ بعض إ  اننب: أنب ربنب فبصح علي 
 ػبلـ ذا  لعػرضو ىػأبدأ الحداا وال أعرؼ مبذا أة ؿه وال م ض ع ا

أعػػػرؼ و ػػػذلك ه النػػػبس وأصكلػػػم عنػػػوأنظػػػر مػػػب احاػػػبج أنػػػب  ال انوػػػعو
 الاػػي نحابج ػػب فػػي المنطقػػة وأصنبول ػػب فػػي ىػػذا الػػدرسه  ػػناألنػػيب  

 .اـ  أعبلج حبجة من ىذه الحبجبت
ه فػػبلبعض المسػػبجدعم ػػ  األوالد الاػػي  مرػػكلةو ػػذ ميػػباًله 

 ؟و لمػػبذااألوالد  ػػرب واسػػأيمسػػك العصػػب واف هاسػػي  معبللا ػػب
فػػي المسػػلد مػػو اػػب بنػػي أف و  وواللػػين واجعلػػو احبػػكه بػػبلرفق  ػػذ

الػػػػأ أف صعمػػػػن  ػػػػذا و ػػػػذاه وإال ف نػػػػ  ربمػػػػب صسػػػػبأ فػػػػى  رىػػػػو 
وفػػى بلػػدنب  للمسػػلد وللصػػبلة وربمػػب للػػدان  لػػووو بسػػبأ فعلػػكوو

األوالد  عه وجمػػعصطػػ   محػػأٌّ عملنػػب صلربػػة فػػي المسػػلد .. واحػػد 
 فػػي ومػػط مه وااػػببعه ووةػػ  المسػػلد آ ػػرل ػػم  ػػوبً فػػي وعمػػن 
األوالد ه و نب نق  في األمبـ مرصػبحينواعرف مه أ بحبنوسو األوالد 

بل لػػد الػػذم احػػبفظ علػػى  ػػبلة نبىم فونػػلع –و أرصػػبح ا ووفرحػػ ا
الرػػػرؼ ونكاػػػأ امػػػمو فػػػي ه وممسػػػة جنيػػػنكبفػػػ ه بالولػػػر أمػػػب عبً 

أحسػػػػنه و ػػػػبر إةبػػػػبؿ األوالد علػػػػى و ػػػػبرت األمػػػػ ر ببلمسػػػػلده 
 ؟؟انوع ذا الوغير ى والمسلد والصبلة أ ير وبنظبـ
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بايرتنٝص بايرتنٝص يًػباب يًػباب تطٜٛس ايدع٠ٛ ايعضس١ٜ تطٜٛس ايدع٠ٛ ايعضس١ٜ 

  يدع٠ٛ ايع١ًُٝ ايد١ٜٝٓيدع٠ٛ ايع١ًُٝ ايد١ٜٝٓع٢ً اع٢ً ا

 

الػػدع ة العلميػػة الاػػي بػػدأ ب ػػب ىػػ  صطػػ ار دعػػ ة الرػػببب  أمػػبس
 ه والاي اق ؿ في ب اهلل في  اببو:ح رة النبي 

   يَْتلُى َعلَْيُكْن آيَاتٌَِا يَْتلُى َعلَْيُكْن آيَاتٌَِا  ((151151)البمرة،)البمرة،  

لػػػيس علػػػم ..  لاػػػدراس الا حيػػد للعبيػػػدوو -يلة ف ػػذه  يػػػر ومػػػ
الكػػبلـ والمنطػػقه وواحػػد زاأػػد واحػػد اسػػبوم ارنػػينه لػػيس لنػػب نػػ ف 

 لكن مب أمبس علم الا حيد؟ وبذلكه اا ه النبس في ب

   َُسٌُِريِهْن آيَاتٌَِا فِي اآلفَاِق َوفِي أًَفُِسِهْن َحتَّى يَتَبَيََّي لَهُْن أًََّهُ َسٌُِريِهْن آيَاتٌَِا فِي اآلفَاِق َوفِي أًَفُِسِهْن َحتَّى يَتَبَيََّي لَهُْن أًََّه

  ،فصلت(،فصلت(5353))  اْلَحكُّ اْلَحكُّ 
 حاى اصل ا إلى  مبؿ الا حيده حاى اابين ل م أنو الحق.

 :الرج ع إلى الامصصبتوأوؿ امس الدع ة العلمية ى  

ػػ ػػن  مػػن داػػن اهلله ومػػن   ارجػػع إلػػى صمصصػػو واحػػبوؿ أف ال  
نػػػرع اهلله مػػػب ا ارػػػوو العلمػػػب  المعب ػػػروف فػػػي النظراػػػبت العلميػػػة 

 فى دع صو ل موميانبول ب مع الرببب اليبباة الاي 
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 ًً أف امكػن حاى ىذه اللمسة اإلامبنيػة ف  ول   بف ميبًل مدرمًب
الد ذىبػػ  وأنػب أنػػرح الل ػبز ال  ػمي لػؤلو مػيبلً   صػد ن الوصػ ؿ

اإلعلػبز العلمػي فػي  الحدااه ومب ذ ػر معرجبً على القرآف والعلم
لمحػػػة بسػػػيطة علػػػى   القػػػرآف فػػػي الل ػػػبز ال  ػػػمي فػػػي اإلنسػػػبف

 الاأقى في ةل ب م. صيب  و  مارم  اإلامبف عندىمىم ةدر 

  تال٠ٚ اآلٜاتتال٠ٚ اآلٜات

o  دع ة العلميػةصط ار دع ة الرببب وى  الػىذه ىي بدااة ..
 وبدااة الدع ة العلمية ى  .. صبلوة اآلابت ..

o ومبذا نعنى بابلوص ب؟؟ أان ىذه اآلابت؟: 

o  في اآلفبؽ وفي النوساآلابت: 

 :اوالاي ةبؿ في ب عبد اهلل بن مسع د 
ٔيب غبئش ٚطٛش ثغُبؽّٛ إال  ػهّٛ ٔعهى صهٗ هللا رشكُب سعٕل هللا} 

 2{ ػُذَب يُّ ػهى
عنػػدمب صقػػ ؿ للنػػبس الحػػداا اقػػ ؿ  ػػذا و ػػذاه النػػبس صسػػمع 

وو و  ن ػػػم غيػػػر مناب ػػػة لمػػػب صقػػػ ؿ اذآوعيػػػ ن م صراػػػد أف ا صي ػػػب النػػػـ 
                                                 

 .ا عن أبى ذر  حيح ابن حببف  2
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ىػذا األمػر فيػو نوػع لػك فػي لكن عندمب صق ؿ ل ػم وصبػين أف ل موو 
ه ف ػذا .. والعلم ا افق الررع والعلم اق ؿ ذلك فى الدنيبالعبجن 

أنػو علػى الحػقه أ يػر وا صيػو بػبليقينه واعػرؼ الكبلـ ايب  السػبمع 
علػػػى الحػػػق القػػػ ام اابعػػػو اسػػػير وأف دانػػػو داػػػن الحػػػقه وأف الػػػذم 

 .والصراط المساقيمه في اد اقينبً في اهلل 
o  وىػػذا الػػذم وضػػعو لنػػب  :بػػبلعلم دعػػ ة اهللصطػػ ار وىػػذه بدااػػة

أحػػد مػنكم رجػػع إلػى  اػػبب اإلمػػبـ ه ولػػ  ام اإلمػبـ أبػػ  العػ اأ
وامػمو:  اػبب سالنػ ر المبػين فػي علػـ  اليقػين  –العػ اأم  أبى

وعلى الداعي أف ابػدأ باػذ ير )  ونين السعبدصينسه اق ؿ فيو:
النبس بآابت اهلل في اآلفبؽ وفي أنوسػ م حاػى الػذب م إلػى 

أو اآلاػػبت جملػػة  ييػػرة مػػن ىػػذه األنػػيب   اوذ ػػر  - اهلل 
 الكابب: في
 تصبآابت اهلل في النبب .. 

 آابت اهلل في الحي انبت .. 

 والك ا أ آابت اهلل في األفبلؾ.. 

 ومب أدراؾ مب اإلنسبفو آابت اهلل في اإلنسبف.. 

  آاػػػبت اهلل الاػػػي ىػػػي م جػػػ دة فػػػي  ػػػن الكبأنػػػبت الاػػػي
 . لق ب الرحمن 
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  ٜات ف٢ األْفظ ٚف٢ اآلفامٜات ف٢ األْفظ ٚف٢ اآلفامأَج١ً يألأَج١ً يأل

 

 : ايطذٛد َجاّلإلعذاش ف٢ ا -

وفيػو  السل د ميقيو من األمراضأف  عندمب اعرؼ الربب
الم بباػػػػن مػػػػن الاػػػػى صالمػػػػع بلسػػػػمو صوراػػػػغ للرػػػػحنبت الك ربػػػػب  

 هالمعبنػػبةالصػػداع و للػػأ وصاإلرمػػبؿ والم جػػبت  أج ػػ ة الك ربػػب و 
إصلػػػبه فػػى فػػػى إصلػػبه الكعبػػػة أو  األرضضػػع رأمػػػو علػػى ب  لكػػن و 

ورغ يف نػو مػه العلػمةػبؿ حقيقػى لػؤلرض  مػب ى الالمر   المةنبطيس
لد فيسػػعػػراض مػػن ىػػذه األملصػػو يم هصلػػك الرػػحنبته ومػػل د

ه ألنػػػو يقػػػي نوسػػػولبلداكػػػةه بػػػن اراػػػد أف اطيػػػن  لػػػن انقػػػر  و و بيقػػػين
وصط يػػره علػػى صػػدليك اللسػػم ببل ضػػ   غيػػر ىػػذاو  ومنػػبفعالعػػرؼ 

صنرػػػػػػيل الػػػػػػدورة الدم اػػػػػػةو والامػػػػػػبران اللسػػػػػػمبنية و  مػػػػػػن الالػػػػػػ ث
 وووالكيير وغيرىب الكيير ووات الممس والسننبلببلص

 سًك١ ايرنس َجاّل:ف٢  -

أف حلقػػػة الػػػذ ر صوراػػػغ  بمػػػن لكػػػن الرػػػحنبت  نعػػػرؼ بعنػػػدم
لكػػن  –بً مػػ ا  الػػذا ر لاػػي فيػػوه ارجػػع بعػػدىب االعصػػبية  وألنوسػػية ا



 (30دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالّ          ايػٝذ فٛش٣ ستُد أبٛشٜد      )

---------------------------------------------------------------------------- 

 صاطلػػػػأ حلقػػػػبت الػػػػذ ر الاػػػػي في ػػػػب حػػػػرارة ول يػػػػأ ببلحبيػػػػأ 
 زاػػػبدةه مػػػن أاػػػن صػػػ صى في ػػػب ف اأػػػد وال عػػػبدةه الوليسػػػ  ملػػػبلس 

ال اػػبدة؟ إذا  بنػػ  ىػػي حلقػػبت  مػػب انبةػػيه ال احػػد انسػػى  ػػن مػػب 
 . وانرةن ببهلل دوف م اه   ح لوه اوني عن  ن ني 

  ايعٛد٠ يًتدضضاتايعٛد٠ يًتدضضات

 ف٢ ختضط ايتذاز٠ َجاّل: -

 -وا  ػػذ اإلعلػػبز العػػددم فػػي القػػرآف المامصػػص ب اػػ صي ىنػػ
مػػػن الكاػػػأ  يػػػو الكييػػػرال منا ػػػى لػػػو وفوىػػػذا بػػػبب وامػػػع عصػػػرم 

لمػػػب  :واإلعلػػػبز العػػػددم حبجػػػة فػػػ ؽ الميػػػبؿ -نػػػ وم اةػػػع اإلنار 
 ػػػرة .. ر الػػػدنيب فػػػي القػػػرآف ميػػػن عػػػدد ذ ػػػره لآلصػػػذ ر أف اهلل ذ ػػػ

صلعن النػبس ىذا الر ف الالبروه أنيب  وغيرىب حبجبت  ييرة في 
صنابػػو أف ىػػذا الكاػػبب  اػػبب معلػػ  بيقػػينوو محص ػػن ال اقػػدر أحػػد 

قػػػبأق ىػػػذه مػػػن األزؿه و اػػػرو الحقػػػبأقوو والحأف ا ع عػػػو أبػػػًداه ألنػػػ
 ب فػػي ىػػذا العصػػر بػػبدأين حػػبالً نكارػػو الطراػػق ؿونحػػن مبزلنػػب بػػ و 
 من أىل ب.والدع ة صك ف أوةع ه وفي ىذا األواف

 ف٢ ختضط ايعًّٛ َجاّل: -
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أو ج أيػػة علميػػة  –امسػػك العلػػـ  و ىنػػب لمػػب اػػ صي المامصػػص 
و في ػػب   نػػو بحيػػ ال ػػ و  -العلػػـ  ىػػذه في ػػب  ػػن حبجػػة معينػػةو ألف 

فػػى ىػػذا  مبجسػػاير فػػي اإلعلػػبز العلمػػي فػػي العلػػـ ح ػػر رمػػبلة بي
منبةرػػة وال رمػػبلة وال نحػػن لػػن نح ػػر للنػػة ه البػػبب الػػذو إ اػػبره

نحػن مػنبل ة ب لعبػبد اهلله ىػذا ىػ  المػد ن ىػ  و الرمبلة ألف غيرهه 
الذم ايب  اليقين و ب ة في نو س الرببب. الرببب احابج إلى 

 .واحابج إلى صل ي  المامصصين ل ب .. ىذه اللةة
 ف٢ ايتشبٝب ف٢ ايضال٠ َجاّل: -

بلمارػددان  و ف ػن نعمػن  فى الوػراأض لرببب حبأ انفلكى 
و ػػذا  ػػم فػػي الػػدنيب   وصػػبرؾ الصػػبلة لػػو  مػػس عرػػرة  صػػلةقػػ ؿ ون

ابعػدوف صلعل ػم ولةػة الرػببب صنوػر أنػيب  في اآل رةه و في البرزخ 
لمػػبذا؟  وأنػػ  محاػػبج للصػػبلة: ولمػػب أةػػ ؿ لػػلكػػن .. عػن طراػػق اهلل 
ال ػة طه و ػذا صوراػغ الاػ صراته و إلزالػة مػليمبًه حيػب من أجػن أف ص
الحقػبأق  - اماقر وال ااةيرو  رب ببلعلم الحداا الذو وأنرح لو 

ىنػػب فػػ ربل اآلاػػبت القرآنيػػة  -العلميػػة الماةيػػرة لػػيس لنػػب نػػ ف ب ػػب 
و وف مػػو الرامػػمةه ف ػػذا اإلمػػل ب امبطػػأ عقلػػببلحقػػبأق العلميػػة 
 وونيئبً فريئبً فيس ن إةانبعو 
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فػي  مبجسػايرالبيأ في اإلمكندراة نػبؿ وفى ىذا الم ض ع ط
ال ضػػػ  ه وعمل ػػػب فػػػي بحػػػا علمػػػي عملػػػيه وأ ػػػذ مسػػػحبت مػػػن 
أنبس صا ض ه ومسحبت من نبس ال صا ضػ ه وأربػ  أف ال ضػ   ىػ  

الل ػػػػبز الانوسػػػػيه وم جػػػػ د السػػػػبين ال حيػػػػد لل ةباػػػػة مػػػػن أمػػػػراض 
أو صحمػػي  ذا أردت أف صحمػػي نوسػػك مػػن ال  ػػبـ نػػ  إو فببألرةػػبـ

نوسػػػػك مػػػػن الرنػػػػح .. أو صحمػػػػي نوسػػػػك مػػػػن أوجػػػػبع الصػػػػدر .. 
صاطلػأ ال ضػ   و مػس مػرات فػي الحمباة من  ػن ىػذه األمػراض 

  اليـ  ..
 ف٢ ايضّٛ ٚغٗس زَغإ: -

 :مػػن غيػػر حسػػببصعرف ن ػػب .. طبعػػب النػػ احي الطبيػػة أنػػام 
؟  طيع أف صنا ػػى مػػن الحسػػبب فػػىلػػن صسػػا لمػػبذا أمرنػػب اهلل ببلصػػـ 

ه وال مػػن ذ ػػر مئػػبت الحقػػبأق العلميػػة اإلعلػػبز العلمػػي فػػي الصػػيبـ
 ومب ارصبل بو .. اليبباة الاى صؤ د إعلبز الارراع فى الصيبـو

 ف٢ صال٠ ايرتاٜٚح: -

صقػدر صلمػػص اإلعلػبز الطبػػي فػػي  ػبلة الاػػراواح وصبسػػطو 
 :ةبؿ من أجن المسبعدة فى ى م طعبـ اإلفطبر أنو 
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 4{ أرٚجٕا غؼبيكى ثزكش هللا ٔثبنصالح }

  ػػمه  يػػ  أى ػػم؟ للصحاػػبج بعػػد ص ةػػ  ط اػػن و أنػػ  ص  ػػن 
عنػدمب صر ػػع فا ػةل علػػى الكبػد والبنكراػػبس وبقيػة األج ػػ ة فاوػػرز 

األ ػػن ا اػػد  بعػػدألننػػب و برص ب الاػػي صسػػبعد علػػى ى ػػم الطعػػبـعصػػ
 بلنعػػػػبسوارػػػػعر باقػػػػن إلػػػػى المػػػػ  فإلػػػػى المعػػػػدةه و الػػػػدـ الػػػػذاىأ 

و ي الاػػػػراواح وأنػػػػ  اصػػػػلف اػػػػذىأ أ يػػػػر ألف الػػػػدـ صرغػػػػأ بػػػػبلنـ 
ا اػد الػدـ الػذاىأ للمػ  د   سلالفسبعة ولكن ببلاراواح عدةه ملل
الطبيػة  جسم اإلنسبفوو وغيرىػب مػن األبحػبث في  نأ ير الرم و 

 الاي صيب  أف  بلة الاراواح مصلحة لئلنسبف. 
 صال٠ ايفذس:أٜات اهلل ف٢  -

لولر من أجن أف نصلي ولم نكن ةػد مبذا ا ةظنب ربأنب مبعة ال
؟وو اػػ صي العلمػػب  واق لػػ ف: الـز اإلنسػػبف إذا  ػػبف  نػػبعنب مػػن النػػـ 

ال اطػ ؿ فػي فاػرة النػـ   -اراد أف احوظ ةلبو واعيش بقلأ مليم 
حاػى البػد أف اسػير األربػع مػبعبت ىذه عن أربع مبعبت .. وبعد 

ربنيػػة ة الػػدورة الدم اػػصنرػػل ولػػ  اػػذىأ لػػدورة الميػػبة مػػن أجػػن أف 
القلػأ وصلعلػو  ػحيحبً .. فربنػب وابعد نبح الللطة واعيد صنريل 

                                                 
 اإليبو أؽًذ ٔانجٛٓقٙ ػٍ أثٗ عؼٛذ انخذس٘ ٗ
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و ػػػحة ا ةظنػػػب فػػػى صلػػػك السػػػبعة لنحػػػبفظ علػػػى مػػػبلمة ةل بنػػػب ..
 وغيرىب.ومبلمة عروةنب 

سأ٠ ف٢ ايدٜٔتػسٜعات املاإلعذاش ايع٢ًُ ف٢  -
4

: 

مب ايبر على ببلعلم من المماصين الرد عداد وىنب امكن لل
الاى إرببصبت علمب  الةرب بمامداـ ب م ره األفى ىذنب بت من 
 ه مين:للنسب السنة كابب و صرراعبت ال حة صؤاد 

 ير  حية وحمباة وأنو األال امع السبصر المرأة ببس ل -
 . ييرةأمراض  من ل ب 

 ببلنسأ وببلرضبعة. المحرمبت فى ال واج صرراع -

 .ومدص ب هلرضبعة الطبيعيةلحكمة و ذا   -

 فى آابت صحرامو. ونرح اإلعلبز  نبصحرام ال -

 وفى الدبر. الحيضالممبرمة ال وجية أرنب  ام ر صح -

6صرراع اهلل فى الطبلؽ وأحكبـ العدة. -
 

  .على إ ابلؼ   ره ى الميراثالمرأة فنصيأ  -

 .الرجبؿ ة ام ف على النسب ه وىن نقبأق الرجبؿ -

                                                 
قذ ركشَب انكضٛش يٍ انُقبغ أٚعاب  ثكزجُاب يضام انًايُابد انقبَزابدا ٔ زابٖٔ عبيؼاخ نه اجبة  ٘

 ٔ زبٖٔ عبيؼخ نهُغبءا ٔقعبٚب ان جبة انًؼبصش.

 9٘ص  إعالو ػبنى ٕٚٓدٖ. أرْهزّ اٜٚبد انقشآَٛخإقشأ خجش  ٙ
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---------------------------------------------------------------------------- 

الم ض عبت الاى أفبض الةرب مئبت ذلك أض  لو  -
وأرب  صطببق ب مع و دانيبً وليس علميًب صوصيل ب فى 

 الا ج بت الررعية اإلمبلمية فيمب امص النسب .

 ف٢ أضباب ايتشسِٜ:فسٜل َٔ املتدضضني  -

لو من اإلعلبز فى أمببب صحرام  وىنب ببب ال حد   -
 الم   الت والمرروببت من األمببب.

 :عًِ اإلدتُاع َٛتدضض -

فى العلمى الدوف زادًا ال منا ى لو من اإلعلبز وىؤال  
 ية فى  بلة اللمعة واللمبعة والحج وغيرىبوجامبعاإل الن احى

فى  العلمية و مبدصو  راجو إو  إلعدادهكييران وى  ببب احابج لل
 7. بلـ علمب  إجامبع المسلمين زاد ال ان أ لئلعداد

 َتدضضٛ عًِ ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ: -

من أب اب ىذا العلمه وصطبيقبصو لوروع بحر زا ر وىنب 
 البرراة.مية ني الاعلبز العلمى فاإل

ٌّ ف٢ ختضض٘. ال سضس هلاايتدضط ٚابٛاب   ٚن

                                                 
7

 ٓٙص يٍ اإلػغبص اإلعزًبػٗ نإلعالو إقشأ خجش  7 
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---------------------------------------------------------------------------- 

بساَر بساَر ُٓاذز ُٓاذز إقرتاسات يًػباب بإقرتاسات يًػباب ب

  حيتادٗا اجملتُع اإلضال٢َ ايعضس٣حيتادٗا اجملتُع اإلضال٢َ ايعضس٣

 

فمػػن مػػن الرػػببب الوػػبىم  وعػػدة بػػرامجإلػػى نحػػن نحاػػبج 
ع واعمل ب لمدمة و بحأ العلم والمبرة ااربرؾ مع إ  انو وااط   

وىػػى صراػػد الكييػػر مػػن روح  ع لػػذلك؟؟ مػػن ااطػػ   مينملامػػع المسػػل
الوراػػق والانظػػيم والعلػػم والمبػػرة وبػػذؿ المل ػػ د وامػػاةبلؿ وةػػ  

 الوراغ ببإلجبزة أو من العمنوو ..
دوه وي ابػػػرامج نرػػػبىدىب علػػػى الكمبيػػػ صر أو مرػػػةن الػػػد

رػػػبىده احػػػدايبً وعلميػػػبً وغيرىػػػب .. وأنػػػب أراػػػده أف اكػػػ ف برنبملػػػبً 
الكاػػأ م جػػػ دة و ولػػيس  اببػػبً أو اسػػمعو حاػػػىو ة الواػػبالرػػبب أو 

 لكػن حػبال الرػببب اساسػ ن ارػبىد السػي دم عندنب والحمػد هلل
أو احمن البرنبمج على الم بباػن أو الػبلب أو الاببلػ  واسػمعو أو 

ببلسػػػيبرة او  اإلـ بػػػى رػػػروارػػػبىده فػػػى أو مكػػػبف أو علػػػى مرػػػةن 
 ج علػػػػػػػى مرػػػػػػػةبلتأو بػػػػػػػرام ػػػػػػػب وىػػػػػػػ  اق دىػػػػػػػب أو الػػػػػػػدفى دو ب

 ميبًل:المقارحة الملايميداب الحداا ومن ىذه البرامج 
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---------------------------------------------------------------------------- 

  بسْاَر يًػباب املكبٌ ع٢ً ايصٚاز:بسْاَر يًػباب املكبٌ ع٢ً ايصٚاز:  --11

المقبلػين علػى الػ واجه  ورجػبالً  اً نراد برنبمج للرببب نسػب 
ألف الطػػػبلؽ زاد عػػػن الحػػػد فػػػي مصػػػر ولؤلمػػػ  الطػػػبلؽ  لمػػػبذا؟

ربلرػػةو لمػػبذا؟ ألن ػػم ال أو بيبقػػى فػػي مػػنة أولػػى زواج بعػػد نػػ ران 
و ف ػذا احاػبج لبرنػبمج نيئبً عن حق ال وج وال حق ال وجػة اعرف ف

 داني وعلمي ومل  ي في نوس ال ة .

لبرنػػػػبمج ميػػػػن ىػػػػذا ولكػػػػن فػػػػى  ػػػػ رة دورة  أا ػػػػبً نحاػػػػبج
كػن وإذا لػم ا داػدةوف نػبؾ أفكػبر ع صدرابية للمقبلػين علػى الػ واجه

برنبملػػػػػبً حيػػػػػػبً ودورات مسػػػػػػامرةه امكننػػػػػػب أف نعطػػػػػػي للماقػػػػػػدـ أو 
رنبمج اربىده على الػس دمو فنقػ ؿ لػو اػببنى  ػذ ىػذا الماقدمة ب

البرنػػػبمج ونػػػبىده وأنػػػ  مقبػػػن علػػػى الػػػ واج فاعػػػرؼ مػػػب لػػػك ومػػػب 
فيػػػػو الحيػػػػبة اللنسػػػػية ولكػػػػن و عليػػػػكو وىػػػػ  طبعػػػػب برنػػػػبمج نػػػػبمن 

 مرب نونسبأ بلررعية اللي وضع ب داننب الق ام حاى الب

علػػى المرػػب ن الاػػي زادت ىػػذه األاػػبـ نايلػػة أا ػػبً ونر ػػ  
بلرػػعأ  لػػو اسػػير فاعمبؿ المنرػػطبت وأا ػػبً ببلنبحيػػة العلميػػةه امػػ
لنابأج ملبية وعكسية طبيػب ونوسػيب بطرؽ عر اأية وا ىذا الببب في

 ونحن نراد البيبف العلمى الما افق مع الررعو
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---------------------------------------------------------------------------- 

ال واج ىنبؾ وىى دولة إمبلميةه على مبين الميبؿ مبلي اب 
مقبلػػػػين علػػػػى للؿ دورات صدرابيػػػػة رمػػػػمية ألف ىنػػػػبأ ػػػػبح نبجحػػػػبً 

ة ونيػػػػن الػػػػ واج وال اسػػػػمح ألحػػػػد بػػػػبل واج إال بعػػػػد اجايػػػػبز الػػػػدور 
ه و البرنػػػبمج علػػػى النػػػ  ونن لػػػو ونارجمػػػونػػػر لنػػػب امكػػػن و ه رػػػ بدةال
الرػػ بدة الطبيػػة ميػػن مػػن غيػػر الرػػ بدة المػػ ذوف ال اكاػػأ العقػػده و 

ع أف الموػػروض ورةػػة و ػػبلصو مػػأ ػػبح  حػػبال  ػػب مػػع أنعنػػدنبو 
ه نراػد رؤاا ػب أواًله الػدورات م جػ دة ف ذهن بدة  حيحةه ك ف ص

نةيػر ال جػ ه بػدال مػن المبلي اػة فد ن علي ب الاةيير البلـز وبعدان ن
ن ػػػع وجػػػ ه مصػػػراة ومصػػػرابت ون ػػػي  اإلضػػػبفبت الاػػػي نراػػػدىب 

انوػع  بحيا اكػ ف عنػدنب برنػبمج  بمػن ماكبمػن فػي ىػذا الم ضػ ع
 8.الملامع  لو

                                                 
وا ٔقذيذ  ٙ ػذد يٍ انًاذٌا ٔؽاٍٛ َغؾاذ 997ٔ ٙ رٓب  كشَ ؤد انزغشثخ انًبنٛضٚخ   8

 عااذا   وا َٔغؾااذ  ااٙ رخنااٛط َغااجخ انطااال ٕٓٓٓػًًااذ  ااٙ عًٛااغ أَؾاابء يبنٛضٚااب ػاابو 

اننؾااق قجاام يضاام أٌ ثشَاابيظ انزؤْٛاام نهًقجهااٍٛ ػهااٗ انااضٔاط أصااجؼ إنضايٛاابا ٔيهخصاآب 

رصهؼ ياذٖ انؾٛابحا  ح ثشَبط انضٔاط  ٗ يبنٛضٚبانغؼٕدٚخا ٔشٓبدثًصش ٔنضايٗ اإلانضٔاط 

يًُٓغخا ر اًم انغٕاَات ان اشػٛخ ٔاالعزًبػٛاخا ٔيٓابساد حا ْٔٗ يشاكض يؼزًذٔرقذيٓب 

ٚقااذيٓب ٔ.االرصاابل ٔانؾاإاسا ٔانصااؾخا ٔإداسح اوعااشحا ٔانزؼبياام يااغ انً ااكالد انضٔعٛااخ

رهااا  ياااذسثٌٕ يؼزًاااذٌٔ يزؼااابٌَٕٔ ثاااؤعش ٔنٛغااإا يااإمنٍٛ  اااٙ ْااازا انجشَااابيظ ياااٍ قجااام 

ٔغاشد اننكاشح ػُاذ ا ٔ.ػهٛٓب اإلداسح انقبئًاخ ثبن اأٌ اإلعااليٛخا ْٔاىر شف  ٔاًشاكضان

ٔر ازش  يشاكاض ػبياخ  اٙ رقاذًٚٓبا ثام قاذ أ ٙ يشاكض خبصاخ ثٓابا رؼًًٛٓب ااصجؾذ رؼقذ 

ثؼذ أٌ ٚؾعاش ان ابة ا ٔحرقبو  ٙ انًغبعذا ٔ ٙ اوسٚبف ٔانًذٌ انُبئٛخ ػٍ غشٚق انضٚبس
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---------------------------------------------------------------------------- 

نسػػػاعين بمبػػػرة  أننػػػبميػػػ ة العصػػػر علينػػػب أف ننسػػػق أنوسػػػنب و 
لكػػن غيرنػػب  بً نػػبةه فػػبل اكػػ ف العمػػن ال نبػػدأ مػػن الصػػورحاػػى الةيػػر 

اصػر ربلرػة امون ػي  ف ػذا نعػدؿ ه نرو مػبذا فعػن و م ج د وعمن
البرنػػػػبمج أح ػػػػر أخ مصػػػػرم واقػػػػبؿ أف ىنػػػػبؾ أربػػػػبع المطػػػػ اته 

 9 أبحي ا عنو وابن ا عليو.ه المبلي م وط ره وعملو
  ::الّالّإىل اإلضإىل اإلض  ًدع٠ٛ األدٓب١ًٝدع٠ٛ األدٓب١ٝبساَر يبساَر ي  --22

                                                                                              
ًؼهٕياابد انزااٙ ال ٚؼاازس أؽااذ ثغٓهٓاابا  اا ٌ ػهااى ْاازا انجشَاابيظا ٚغااؤنّ انؼبقااذ  ااٙ ثؼااط ان

يذسثٌٕ عازخ نكام يغًٕػاخا كام  اٙ زخ غٚقذو انجشَبيغا ٔانغٕاة ٔإال غهت يُّ انًشاعؼخ

ا ئهخ انخبصاخ عاذا كام يزاذسة ثًناشدرخصصّا   را اَزٓٗ انجشَبيظ ٚنغاؾٌٕ انًغابل ن عا

ٚقذو نه اجبة ٔ نهطالةٔٚخنط انًُٓظ يٕؽذ  ٙ كم يبنٛضٚبا ٔيطجٕعا ٔٚجبع ثضًٍ ثخظ 

يشاكض ؽكٕيٛخ ٔأْهٛخ ٔخٛشٚخ  اٙ رقذًٚاّل نزيطاٙ انؾبعاخ إنٛاّا أٚعب  ٔاننزٛبدا ٔر زش  

  ٙ رؼبٌٔ يزًٛض

% يًٍ خعؼٕا نجشَبيظ انزؤْٛم نهاضٔاط ٚغازًزؼٌٕ ثؾٛابح أعاشٚخ 98دساعخ عؼٕدٚخ :  9

خ انًصذس : ٔكبالد ك نذ دساعخ ػهًٛخ عؼٕدٚخ ؽذٚضا  ٕٓٔٓ\ٙٓ\ٕٓاوؽذ ا : يغزقشح

أٌ َغجخ انطال  نذٖ ان جبة انز٘ خعؼٕا نجشَابيظ انزؤْٛام نهاضٔاط يُخنعاخ ث اكم كجٛاش 

يااٍ َنااظ ان ااشٚؾخ ٚغاازًزؼٌٕ ثؾٛاابح  (%98.3)%( يقبثاام أٌ 7.ٔعااذا  ؽٛااش ثهيااذ  

عبء رن  ظاًٍ َزابئظ دساعاخ اعازطالػٛخ أػاذْب اناذكزٕس ػهاٙ  .أعشٚخ يغزقشح ٔانؾًذ هلل

بد ٔانزطاإٚش ثًشكااض انًاإدح االعزًاابػٙ ثؼُاإاٌ ثااٍ يؾًااذ آل دسػاابٌ سئااٛظ قغااى انذساعاا

" بػهٛخ ثشَبيظ انزؤْٛم اوعش٘ ثًشكاض انًإدح االعزًابػٙ نإلصاالػ ٔانزٕعٛاّ اوعاش٘" 

ٔأٔظااؼ د. آل دسػابٌ ثاؤٌ ْازِ انذساعااخ  . ٔانزاٙ َ اشْب انًشكاض ػهاٗ يٕقؼااّ  اٙ شاجكخ

انًقجهاٍٛ ػهاٗ  عؼذ العزؼشاض  بػهٛخ ثشَبيظ انزؤْٛام اوعاش٘ ثًشكاض انًإدح  اٙ إػاذاد

انضٔاطا ي ٛشا  إنٗ أٌ انذساعخ رٓاذف نزٕظاٛؼ أًْٛاخ انزؤْٛام اوعاش٘ العازقشاس اوعاشح 

ٔعؼبدرٓبا ٔاعزقشاء دٔس يشكض انًٕدح االعزًبػٙ رغبِ انًغزًغ  ٙ رؤْٛام انًقجهاٍٛ ػهاٗ 

انااضٔاطا ٔانزؼااشف ػهااٗ اإلعااشاء انٕقاابئٙ قجاام ؽااذٔس انً ااكالد انضٔعٛااخ ٔرقااذٚى انؾهاإل 

خ نٓزِ انً كالد نخنط َغت انطال ا  عال  ػٍ انغؼٙ نٕظغ ًَإرط نهًًبسعاخ انًُبعج

  .انؼًهٛخ  ٙ انزؤْٛم ٔانزذسٚت اوعش٘ ٔاالعزنبدح يُٓب  ٙ اعزقشاس انًغزًغ
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---------------------------------------------------------------------------- 

أراػػد مػػن ااطػػ ع لعمل ػػب البػػرامج اليبنيػػة الاػػى ملم عػػة أمػػب 
صمبطػػػأ غيػػػر والارػػػبرؾ إلنلبزىػػػب ف ػػػ  بػػػبب  بيػػػر للةباػػػة .. فيػػػو 

ومػػػػبلح ب ي ب علػػػػى مصػػػػراعموا حػػػػة مػػػػبحة ىػػػػذه و المسػػػػلمين .. 
ااطػ ع  مػن اإل ػ ةو فمػن جػداً  وامػعٌ ه واألمر في ب إلعلبز العلميا

 العملية المبلةة.واقـ  ب حدو صلك األفكبر العلمية و 

فقػػػػد  www.fawzyabuzeid.comلم ةعنػػػػب وببلنسػػػػبة لنػػػػب 
بعػػض  ابنػػب لئلنللي اػػة   صرجمػػةػػد و وه ال جػػو اإلنلليػػ و لػػافااحنػػب 

 ولػذلك حػبالً ه صرجمة  اببنبس   نػ ا ةرانػب امرػى بػين النػبسس نبرر نو 
  ننرػػرىب علػػى الم اةػػع األجنبيػػةنارجم ػػب و نراػػد الم اػػد مػػن الكاػػأ 

جب نػػػػػب  ه إنمػػػػػبماطػػػػػ عين ىنػػػػػبمػػػػػن الالكييػػػػػر ولؤلمػػػػػ  لػػػػػم نلػػػػػد 
علينػػب   اعرضػػو مػػن بػػبلد المةػػرب العربػػي  علػػى م ةعنػػبف   الماط عػػ

ا  ىنػػػبؾ نسػػػب  ورجػػػبؿ مػػػن صػػػ نس والل اأػػػر والمةػػػرب أن ػػػم اارجمػػػ  
اطػػبلي أ ػػرو لئلةبلػػ  أصػػرجم المػػبني و ه ىنػػبؾ مػػن ل جػػو اهلل ابنػػب 

ه وةد وزعنػب علػي م  صرجم فرنسي  ن واحد ةبؿ صمصصوومن ةبؿ أ
عنػدنب و ه ل ب لنػب إف نػب  اهلل   ابب للارجمة وم ؼ ننررىب عنػد و ػ

ومػػػ ؼ ننرػػػره اػػرجم لؤلندونيسػػػية ممبأػػػدة المسػػػلمين أا ػػبً  اػػػبب 
   الم ةع أا بً إف نب  اهلل.على 

http://www.fawzyabuzeid.com/
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وفى الحقيقة أف ىػذا العمػن فػى الػدع ة األجنبيػة لئلمػبلـ ىػ  
ف بػبلعلم الحػدااه فػبلموروض اآللرببب فى مبين اهلل ج بد اى  
نقػ ؿ ل ػم: صعػبل ا و ملم عػة مػن الرػببب معنػبه   ن  ذ الربببأف 
 ..  ي  ؟ ولننصر دان اهللنلبىد في مبين اهلل أبنبأنب لاب 

 .أو اارجممن اعرؼ إنللي م أو لةبت اكاأ  -

بلنصػػػػػػ ص واألدلػػػػػػة ب والػػػػػػذم ال اعػػػػػػرؼ إال العربيػػػػػػة اػػػػػػ صى -
ربلػػػا اراجع ػػػب و  هاآل ػػػر اارجم ػػػبأ ػػػ ه واسػػػلل ب .. و  والبػػػراىين

 انررىب .. وننرر في الم اةع العبلمية.والرابع على الن  

ىن نحن أةن من نببب أوروبب وأمراكب؟وو مػن الػذم اقػـ   -
ببلػػػدع ة بػػػين ىػػػؤال ؟ نػػػببب مسػػػلم ف جػػػدد فػػػي أوروبػػػب وأمراكػػػب 

 ووبلميع اللةبت وفع بل ف على ىذه المنادابت

اى أماطيع أف أد ػن علػى ىػذه المناػدابت البػد طبعبً حو   -
 أف اػػػاقن  ػػػنأ  مػػػب ةلنػػػب بػػػ وؿ الكاػػػبب البػػػد مػػػن أصعلػػػم  و أف أدرس 

البػػػد مػػػن ه نػػػمص البػػػبب الػػػذو احبػػػو واراػػػد الاطػػػ ع ببلعمػػػن فيػػػو
بألفكػػػبر المرصبػػػة .. ه آصػػػى بالامطػػػيل والوكػػػر المػػػدروس والمػػػنظم

نوػػػس  آلرا  الصػػػحيحة .. فاكػػػ ف إفػػػبدة لػػػي وإفػػػبدة لةيػػػرم فػػػيوا
 ال ة وو ىذا مب نحن في حبجة إليو اآلف.
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اسػاةن النػ  فػي أم % من نببب مصػر 94أنام صعلم ف أف 
ف ػبًل والعيػبذ بػبهلل  و الرػبت واأللعػببووني ؟و الربت واأللعػبب

 ييػر مػن   -أنػب أرو نػببببً عمن وةع ا فى بػرارن الم اةػع اللنسػيةو 
احػػبرب بعػػد ذلػػك ةصػػراً  بيػػراً و مػػيبلً طػػ اؿ الليػػن ارمػػم  -نػػبببنب 

و وال الرػػبببيك؟مػػن غيػػر مػػب اػػد ن مػػن األبػػ اب؟و القصػػر يػػد ن ل
ىكػػػذا أ ػػػبح طػػػ اؿ الليػػػنوو وىػػػذا الم ضػػػ ع وامكػػػا فػػػي اللعبػػػة 

مسػػكين ال الطبعػػبً ه والعيػػبذ بػػبهلل  -ل ةػػ  فػػي المقػػ  بً لضػػيبع
 :اعرؼ ة ؿ الحبيأ 

 10سعال ٔاؽذا خٛش ن  يٍ ؽًش انُؼى {  وٌ ٚٓذ٘ ث  هللا} 

.. لمػػػب صكػػػ ف دع صنػػػب اآلف الاػػػي نحػػػن في ػػػب ىػػػذه .. أنػػػب  انظػػػر
ه لكػػن اليمػػرة اليمػػرة محصػػ ل ب محػػدودوه أمػػب ع وال أ يػػرأزور ػػم 

فػػػي النػػػ وو ىػػػى أاػػػن ىػػػي اآلف؟  والاػػػي صػػػ صي  ػػػن حػػػين بػػػ ذف رب ػػػب
 صواح ببلن وو ودوؿٌ ..  بملة   بلدافٌ 

وىػم احب بننػب بصػدؽ بػبلغ ه السػنةبؿ دولػةفي  أ بح لنب إ  ة
مػن ذلػك ؟ عرف نػبمػن أاػن ف لػآلفولػم أرىػم مع أنػى بدؽ ون ؽ  
معنػػػػػب اسػػػػػلك ف و ببمػػػػػامرار اكلم ننػػػػػب ىػػػػػم النػػػػػ و و لػػػػػى عم ةعنػػػػػب 

                                                 
 سٔاِ انجخبس٘ ػٍ عٓم ثٍ عؼذ سظٙ هللا ػُّ ٓٔ
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 واهلل صعبلىحب بً فى  مبلى ابنب لدولة أو ل ا  ناببع مو وةد و 
وفػػى الػػيبلت دوؿ المةػػرب العربػػى فػػي ومػػبلك  مراػػدمػػن  ػػم و 

الواػرة األ يػرة  فػيبع ػ م  صطػ عةػد و  – ورجػبالً  نسػب اً  -م راابنيب 
ببلارجمػػة  مػػب نسػػب ىم صرغػػأ ه معكػػمع  دقػػبل ا: نحػػن نػػ د أف نػػف

صط عػػب ل جػػو مػػع أن ػػم اعملػػ ف وغيػػر ماوػػرغينو ولكػػن ذ ػػرت لكػػم 
دوف  ابػػػػػذل ف المل ػػػػػ د بصػػػػػدؽورغبػػػػػة فػػػػػى نرػػػػػر داػػػػػن اهلل  اهلل 

 و ن ىؤال  من الن  جب وا ...  وومقببن
ال بأللعػببو و ف ب  مرػة لمسػب ين مػن الرػببب  رأمب ىنب فبلكيي

واحػػداً مػػن م ..  ػػن مػػب صػػ صي وصمسػػك واحػػداً  نسػػاطيع أف ناحص ػػن
ا ربه  ن مب صمسك واحػداً ىنػب وال ىنػب لاكلوو بعمن للدع ة هللو 

  اػبأ ى واػببنى وومبرر حاػى ال الػـ  نوسػو بعمػنك ب ل  حلة ا صي
فػ ذا  ػدة  ..  ولػيس ألحػدو ببلدع ة إلى اهللأن  صعمن لنوسك 

 ىنب وىنبؾ.  ابىنبؾ ؾ م اليبىنبؾ عند ف
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لػذب وىذه غير السببقةه ىنب أصحدث عن م اةع علػى النػ  ل
وجػػػػ    بيػػػػر مػػػػن مبدص ػػػػب العلميػػػػة  .. لئلمػػػػبلـ العػػػػبلم  لػػػػونػػػػببب 

ببب لػػدع ة غيػػر لػػدع و ىػػى البػػرامج الاػػى انال ػػب الرػػومػػبلح ب ا
عنػػػدنب ىنػػػب مر ػػػ اً ننرػػػ  بلبنػػػد السػػػببقه الاػػػى ذ رنبىػػػب بو المسػػػلمين 

 وعلى الن  أان؟ :للدع ة إلى اهلل لةير المسلمين 
 ػػػم لنحاػػػبج  ن ػػػبلك ه مبيػػػ صرأو   الب صػػػ بو  لنػػػب عنػػػدنب نػػػ  و 

 رػػػػػليعصالصػػػػػو ؼ وص حيػػػػػد الل ػػػػػ ده ووضػػػػػع  طػػػػػل وماببعػػػػػةه و 
 .بطنوحق بداًل من أف ارةلو الوراغ ببلبينرةن ببلفلرببب ا

 ييػػػرة أنرػػػ وا م اةػػػع  أعػػػدا  اإلمػػػبلـ أف ف أنػػػام جميعػػػبً صعرفػػػ  و 
صسػػاليأ كػػن لو ىػػذه حقيقػػةو بتمبداػػالومع ػػم  لم بجمػػة اإلمػػبلـ

األدلػػػة العصػػػراة و  الق اػػػة عنػػػب الحلػػػجمألننػػػب حمػػػد هلله بنػػػب لالنػػػبس 
منطػػػق وال  ال اؤاػػػدهفكػػػرىم و  لػػػيس عنػػػدىم أدلػػػةو القرآنيػػػةه لكػػػن

ه ق معػكوالعلػم والمنطػ نالعقػحلػة فو برىبف عقػن وال علػم ادعمو
رػػػػػػ د بةيػػػػػػر سا نػػػػػػ  مافالعلميػػػػػػةه  ؾ بب ارػػػػػػبفبصواؤاػػػػػػد الةػػػػػػربو 

 نرر  بلـ رب العبلمينه وحلاك ىنب أة و. لالمسلمين 
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علػػى النػػ  مػػن غيػػر  -اػػب إ  اننػػب  -ىػػذه المناػػدابت م جػػ دة 
ه اعرف ن ػػب ل ػػم الرػػببب  حسػػبب .. مناػػدابت مػػن غيػػر حسػػببه و 

 :الميبؿه لكنو اسالـ  ملم عة.. ىذا ني  او ؽ 
 لةػػػػةه وأنػػػػ  مانرػػػػر بلةػػػػة .. واللةػػػػة صحاػػػػبج  وألنػػػػو ال مػػػػ

 .لرمص مامصص في اللةة حاى اارجم الارجمة الصحيحة

  والػػػػـ   ػػػػذلك مػػػػن ال ػػػػ  لػػػػو المػػػػبدة العلميػػػػة .. واكػػػػ ف
مامكنػػبً ليل  ىػػب بطراقػػة  ػػحيحة فػػي العػػرض .. واراػػد أف ا ػػي  

 .ل ب اإلعلبز العلمي العصرم

  ك ف لو دوركن واحد افد من العمن اللمبعي ببلف. 

  ٌاكػ ف )العمػن( فقػل فػي الػدور  وبداًل مػن أف اكػ ف واحػد
ـ  مػػػب أربعػػػة فػػػي الػػػدور بحيػػػا لػػػ  لػػػم ا جػػػد واحػػػد فػػػى اػػػ أو ربلرػػػة

 .األم ر على ىذا النسق فبلم ج د اقـ  ببلدوره وصسير

وحاػػػى النرػػػر ببللةػػػة العربيػػػة احاػػػبج للاعلػػػيم واإلصقػػػبف و يػػػ  
صنرر وصصحح مب  اباوه وإذا و لك أمئلة أو اموسػبرات  صكاأ و 

 يػػػػػ  صػػػػػرد علي ػػػػػب؟ أو صسػػػػػ لنب في ػػػػػب؟ وإذا ىبجمػػػػػك معبنػػػػػدوف أو 
ةػػد جعلنػػب بػػذلك ونكػػ ف   يػػ  صاصػػرؼ؟مارػػددوف فمػػبذا صوعػػن و 
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 : و صعبلىحيبصنب  ل ب في ة ل

  َق َٔ َم َصبنِؾب   ًِ َػ َٔ  ِ ًٍَّ َدَػب إِنَٗ هللاَّ ال  يِّ ْٕ ٍُ قَ ٍْ أَْؽَغ َي بَل َٔ

 ٍَ ٛ ًِ ْغهِ ًُ ٍَ اْن ِٙ ِي  .( صهذٖٖ إََُِّ

ه الحدايػػػػػػةوالبػػػػػػرامج بعػػػػػػض األج ػػػػػػ ة وص جػػػػػػد اآلف أا ػػػػػػبً 
فيػػو برنػػبمج صرجمػػة  -صحاػػبج إلػػى ماػػرجم ال بػػرامج ب ػػب والحمػػد هلل 

م جػػ ده أنػػ  صكاػػأ بػػبلعربي وىػػ  اارجم ػػب مببنػػرة إلػػى اللةػػة الاػػي 
علػػى طػػ ؿه صحػػددىب لػػوه اللةػػة الاػػي صرغب ػػبه ىػػ  مػػن نوسػػو ااػػرجم 

أن  ص ع اللةة العربية وىػ  ااػرجم ف راػبً إلػي اللةػة الاػي صراػدىب .. 
صراػػػد إنلليػػػ م .. رومػػػيه ااػػػرجم لػػػك .. وىػػػذه األج ػػػ ة م جػػػ دة 
و ػػذلك ىػػذه البػػرامجه وصحمل ػػب علػػى الػػبلب صػػ ب. وىنػػبؾ م اةػػع 
مل  ة نوس ب بنوس الم ضػ عه جػبى ة ل ػذاه لكػن حاػى الاػي غيػر 

د  ط نػب  طػة  بيػرة فػي ىػذا ة .. فنكػ ف ةػجبى ة فيو برامج جػبى  
الملبؿه  ػحيح أف الارجمػة المببنػرة ليسػ  مبأػة ببلمبأػة مطببقػة 
ولكننب مناعلم  ي  ناقن امامدامو وىكذا الػأ أال نا ةػ  عنػد 

 وىذه مي ة العصر.عبأق ابداً ... 
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  َػسٚع ايهتاب ايٓاطل:َػسٚع ايهتاب ايٓاطل:  --55

وىػػذا مػػن أف ػػن المرػػبراع الاػػى أصمنػػى أف نلػػد مػػن اابنيػػو  
وىػػ  بب اصػػبر أنػػو ومػػع إنارػػبر أج ػػػ ة  ه مبعػػة أو فراػػق عمػػن ل
اميػػػداب الحدايػػػة بػػػبلبي ت والسػػػيبراته ا ػػػبح  ىنػػػبؾ حبجػػػة لالم

ىػػ  ه و ملحػػة للكاػػبب المنطػػ ؽ الػػذو امكنػػك مػػمبعة بػػ و مكػػبف
 إةاراحى  بلابلى:واإلعداده و مرروع احابج الكير من الل د 

 ه واقػػػػـ  مػػػػيبلً أو لةيرنػػػػب لنػػػػب  مابر اببػػػػبً او عمػػػػن فراػػػػق رػػػػكن ا
 .باركيلو لة اب للقرا ة الصحيحةةة العربية للا مامصص

 .واقـ  اليبنى الذو ااقن اإللقب  بقرا ة الكابب 

 بحرفية واقـ  اليبلا باسلين القرا ة المسم عة. 

  رةميػػى أو صسػػليلو مػػن  إلػػى صسػػلينواقػػـ  الرابػػع باح ال ػػب
 .مسلن رةمىبكمبي صر أو رةميًب البدااة 

 ررىب على الن ه و ذا على م ةعنب.نواقـ  المبمس ب 

  والسببع ا زع ب. طبع ب على أمط انبتاا لى والسبدس 

  وىكػػػذا فيػػػامكن الكييػػػروف مػػػن مػػػمبع الكاػػػبب ب لقػػػب  جيػػػد
 امكن م اإلماوبدة جيداً .قرؤوف وحاى من الا ومر ؽ

  الكاػػبب مرػػروع وإذا  ػػبف الكاػػبب مارجمػػبً فػػيمكن أف ننوػػذ
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ن لالػػػك يو أبنػػػبأ م الماقنػػػالنػػػبطق عػػػن طراػػػق أحػػػد إ  اننػػػب ا
 اللةة باسليلو ب   اص م ونرره.

نػػػػداد وىػػػػذا المرػػػػروع للكاػػػػبب النػػػػبطق ىػػػػ  بػػػػبب راأػػػػع و 
 الا رير فى الدع ة ببللةة العربية وغيرىب من اللةبتو

  ::عضس١ٜعضس١ٜايايتشفٝظ تشفٝظ اياي  اتات٣ أٚ سًك٣ أٚ سًكاب ايعضساب ايعضسايُهتَّايُهتَّ  --66

علػػبز مبدصػػو صقػػـ  علػػى اإلأا ػػبً نحاػػبج برنػػبمج للكابصيػػأ 
انبمػػأ ف م ػػم ومػػن مه واكػػ ف بمػػبدة علميػػة بمػػب ر علمػػي للصػػةبال

اػـ   ػن يكػ ف  فالصػي ه لوارة إجبزة واكوى طوبؿ لؤلة اة ومر ةة 
ه ه وصكػػ ف م اضػػيعو مرأيػػة علػػى الكمبيػػ صرببقبرنػػبمج غيػػر اليػػـ  السػػ

وىنػبؾ المئػبت مػن ن أا ػبً بصػ ت جيػده ول  بف ىنبؾ صعليق مسػل  
ه ومػ ؼ اسػبعدنب ىػذا ا ػبً على الن  وببللةة العربية أ ىذه األنيب 

 .بار اق صحويظ القرآف الكرامعلى 
وامع لميبلكم وأمبليبكم المان عة  وبببصنويذ ذلك فو 

صلبرب الةيره بع  م  ةوةرا وامكنكم ببلطبع صببدؿ المبرات 
باكلوة زىيدة  ممابر لةبت مصةرأنر  لقرآف ادورة صحويظ ل
نبنة ومع  لي ص نب رلع األوالدفنه للاحويظإبداعية  أفكبر نبببيةو 



 (49دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالّ          ايػٝذ فٛش٣ ستُد أبٛشٜد      )
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ه وآابت القرآف وة اعد اإلعلبز العلميفبلـ أو  كمبي صرالعرض و ال
ه وإبداع عق لكم الربببية والنبحية العلميةالنطق وة اعد اللةة 

كم امكنواألنيمبنين واللرافيك الذان ااقن ف الو ص ن ب وج  د 
ه وربمب عند ص افر اإلمكبنبت فبدؿ الُكا بب العصرمصنع ا أف ص

  وأىن الميرالحصةه اببل  أرنب  نسامدـ ال ح  ال رةيلمصا
 برامج الكابصيأ العصراةمن مينال ف السرع فيكم أنام لكن  وُ ي ر

أفكبر م و ىبص افر ص بفر اإلمكبنيبت ى  المع  ؿ ةبن ه ةالحداي
وببلطبع .ى   لمة السرو عمن جمبعىوالوإصحبد م و براصكم 

عنب ومنحابج لادرابو أا ًب .. جع ممنحابج لري  محوظ ماقن ليرا
 إبدأوا ةليبًل ةليبًل وما صى األفكبرو

أا ػػبً صطػ ار أفكػػبر صعلػيم السػػل ؾ اإلامػبنى فػػ ج    وامكػن
فاػػد ن بارػػ اق وصلداػػد  م ضػػ عال مأعػػرض علػػي المػػبدة العلميػػة و 

و ال جبمػػد وال رمطػػ    ىبنل ب علمػػى وإامػػأمػػ عقلػػو وةلبػػو بسػػ  لةو
و  عند الطعػبـو   الحبجةة ب  و ة احي  من الو مببنر  ػن ؟   يػ والنػـ 

مئػبت األفػبلـ وىنػبؾ  ميػ صر  رصػ ف    ه أوىذا ب فبلـ جميلة ومر ةة
 .واللةة نعطي ب البعد اإلامبنىوو واألفكبر الراأعة العلمية 

-ميدنب أنس ذىأ إلى البصرة ووجدىم احوظ ف القػرآف 
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لذراػة يحو ظػ ف الف مب اوعن إ  اننػب المارػددوف ليحو ظػ ا القػرآف 
ُجْنػػُدبب بْػػنب مػػيدنب جملػػة روو ميل ػػب  فقػػبؿ ل ػػم -وأحوػػظ وفقػػلو 
 :وحذاوػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػن اليمػػػػػػػػػػػػبف و ييػػػػػػػػػػػػروف ألىميا ػػػػػػػػػػػػب ع ْبػػػػػػػػػػػػدب الل ػػػػػػػػػػػػوب 

 { ٌْ ٌَ قَْجاَم أَ اب ًَ َُاب اإِلٚ ًْ َِٔسحٌ.  َزََؼهَّ ٌٌ َؽَضا ٍُ  ِْزَٛب ََْؾ َٔ  ِّٙ ُكَُّب َيَغ انَُّجِ

َُااااب انْ  ًْ ٌَ . صُااااىَّ رََؼهَّ بَااااب  ََاااازََؼهََّى اْنقُااااْشآ ًَ ِّ إِٚ .  َبْصَدْدََااااب ثِاااا ٌَ   { قُااااْشآ
و إلامػػبف مػػػع القػػػرآفا - نػػػب أراػػد اإلامػػػبف أوالً ه ف(مػػنن ابػػػن مبجػػو)

 ؟ مع اإلعلبز العلمي.مبذااإلامبف مع 

  ايرباَر ايطًٛن١ٝ يًهباز:ايرباَر ايطًٛن١ٝ يًهباز:  --77

اإلعلبز مع ومب المبنع من عمن برامج مل  ية ة اة 
اإلمبلمية ىى العلمى للكببره لاعلم النبس أف العبدات السل  ية 

.. وأنظروا إلى ميبرة فممة  ة و علميب وإجامبعيًب ومل  يبً األ
صسير وارمى من ب ببلنوبابت فى الطراقو أو من ابصق على األرض 

 نقن األمراضوطرؽ النبسو أان البرامج السل  ية ل ذا و بين 
  افقةالماوالمب  الصحة المرور و األ رو  آداب واألفكبر العلمية 

نحن فى للكببره برنبمج مل  ي فى  بأح اإلمبلـونصمنن مع 
 مل  ية  بملةات حبجة مبمة لدورة مل  ية لكن الدولة .. دور 

 ..وللرجبؿ والنسب و لللميع 
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  دٚزات زٜاع١ٝ َطٛز٠ عًُٝا يًهباز:دٚزات زٜاع١ٝ َطٛز٠ عًُٝا يًهباز:  --88

والرابضػػة  -رابضػػيةالالػػدورات  للرػػببب امػػصأ  بً ونراػػد برنبملػػ
 ؟نوعن ذلك  ي   –بق ة مطل بة في اإلمبلـ 

امصصي فػي الرابضػة اإلعلبز العلمي في الملبؿ الل م ن نبي
 وةبػػن أو بعػػد أو أا ػػبً مػػببين الاػػدراأ نوارػػبىدو  هالاػػى امبرمػػ ن ب

دورة أرنػػػػػب  الػػػػػ المببراػػػػػبت وىكػػػػػذاو حاػػػػػى نػػػػػربط م ببإلامػػػػػبفأرنػػػػػب  
 ف ناوػػػق مػػػع مر ػػػ  مػػػن مرا ػػػ  الرػػػببب صكػػػرابضػػػيةه وامكػػػن أف ال

ه المنظمػػػين للػػػدورة اننػػػبالػػػدورة علػػػى أرضػػػو لكػػػن صحػػػ  رعباػػػة إ   
 .ون زع ب في ن باة الدورةالليدة ون صي ببعض الل اأ  
بػد أف ااملل ػب بعػض النػدوات ال ارػبؼ مػب الوىذه الػدورات 

عند الرببب من أمئلة واماوسػبراته حاػى صػراح الرػببب .. ومػن 
السؤاؿ ممكن أعرج على ج   مب حاػى أعطيػو الاحصػين الػبلـز لػو 

اآلفه فػػ   ف ةػػد حبولػػ  ةػػدر نارػػر الملا مينػػو ضػػد الوكػػر الةربػػي 
االمػػػػػاطبعة أف أعطػػػػػي المنبعػػػػػة للكبػػػػػبر والصػػػػػةبر أمػػػػػبـ الايػػػػػبرات 

منارػػػرة بيننػػػبه والايػػػبرات السػػػلوية ال -والعيػػػبذ بػػػبهلل  -اإللحبداػػػة 
ومػػن  ػػن مرػػب ن األمػػة اإلمػػبلمية اآلفه   الاػػي ىػػي مػػرأ  المارػػددة

للرػػببب م مػػة صملػػيل م اضػػيع حيبصيػػة مػػع الرابضػػة الممكػػن أا ػػبً 
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ه بنػػب  األجسػػبـبرات الحدايػػة لم ػػال بعػػض بػػرامج والرابضػػيين ميػػن
لػػػػػ اأ  إنػػػػػارا بت الو المحبفظػػػػػة علػػػػػى البيئػػػػػة والعػػػػػ دة للطبيعػػػػػةه 

 أو غيره.جرافكس بدورات لةبت للوبأ ان أو 

  دٚزات تٛع١ٜٛ َطٛز٠ خاص١ بايٓطا٤:دٚزات تٛع١ٜٛ َطٛز٠ خاص١ بايٓطا٤:  --99

ه المب ػػة ببلنسػػب  والوايػػبتوىنػػب عرػػرات األفكػػبر للػػدورات 
ػػػػار وجميػػػػع الػػػػدو  ر ببإلمػػػػل ب العلمػػػػى   وصح  ػػػػت الػػػػأ أف صل  

علػػػى والعملػػػى وصكػػػ ف مرصبطػػػة ببإلعلػػػبز العلمػػػىه وصكػػػ ف ةبأمػػػة 
والػػػػأ أف األمػػػػبليأ الحدايػػػػة للػػػػدع ة المبنيػػػػة علػػػػى اإلامػػػػبفه 

 صربرؾ النسب  والوايبت الدارمبت فى ذلك.
وفػػػى الحقيقػػػة فػػػ ف الم اضػػػيع الحيبصيػػػة  ل ػػػب امكػػػن ربط ػػػب 

   مية واإلامبنية المط رةه وىذه الدورات مين:ليأ العلبببألميب ملع
 مػن مػاا وج  المب ػة ب ػن  ت في األم رة للبنبدورة صيقيوي

ألف مػع ؟ لػم   وط الػة الحيبة أمبم بو  ةيرةوأو صرم ل  ق  ن طل  مأو 
وال بنػػػ  و ال ىػػػى رة اآلفكييػػػر مػػػن البنػػػبت مػػػدم  ف  مػػػببقبً  ر   بػػػمػػػب ذُ 

اػػػػػن أ ػػػػبح ؟ مػػػػػن ه ص وجػػػػػ  نػػػػ ران ربلرػػػػػة وطلقػػػػ و أما وجػػػػةو
 أو اراػػد والامػػراض راػػدأرمػػن أو مػراض ابأو  مسػػنٌ  ؟ رجػػنٌ  با وجيمػ
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 قبصلػػةوالصػػدمة الاا وج ػػب علػػى زوجاػػو فاكػػ ف بنػػ  مػػن دور أوالده 
ىػػػذا  لػػػو لمػػػبذا ألن ػػػب لػػػم وال عبرفػػػة صاصػػػرؼو بكػػػر  قػػػدر صرجػػػعال ص

ولذا نراػد  قا ى؟امبذا األزواجه وال طببأع وال مبى  ال واج؟ صعرؼ 
 والايقيوية دوراتصلك ال

ذاؾ برنػػػبمج نػػػبمح المػػػبلي وه بر لللػػػيس صكػػػراراً  وىػػػذا الػػػدورة
 بىنػب دورة ممكػن عقػدىم ضػ ع  بيػرو و و و مبي صر ودرامة ونػ بدة 

ه  ػػؤال  البنػػبت أو النسػػ ةو وأنػػب جػػبى  للانويػػذل وبػػ و مكػػبف وفػػ راً 
صػػػردف  دمػػػة بنػػػبصكن وأ ػػػ اصكن وملػػػامعكنو  منأنػػػام  ططػػػ ا اػػػب

 ماعداد للمحبضرات.ونحن على أصم اإل
   الحػػبدؽ وغيػػره. ال مػػبنعو و دورة فػػى صعلػػيم الطبػػي  الحلػػ

أ طػػػى  إف ةلػػػػ  أف أغلػػػأ فايػػػبت المػػػػدف إف لػػػم صكػػػػن ربمػػػب ال و 
طب و و ػن واحػدة صراػد أ ػن العن األرابؼ أا ب اا وجن وال اعرفن 

 طػػػػبر عػػػػبلوة علػػػػى الالػػػػ ث واأل اػػػػوو وأنػػػػام صعرفػػػػ ف صكلوالمطػػػػبعم
 رب ن ال وجية .. صا الىوووبعدان الم ووالدى فو 

 صحػػػػبفظ علػػػػى رنػػػػبةا ب اػػػػاعلم الواػػػػبة  يػػػػ  نراػػػػد دورات ل
 ييػػػرات احػػػالن حاػػى ةبػػػن الػػ واج   بعػػػد الػػ واجو ولؤلمػػػ وزوج ػػب 

ببى كاػػػببرماػػػو ا األمػػػر وةػػػد صحػػػدر   ييػػػرا عػػػن ىػػػذ الػػػ زفونقػػػبص إل
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 سالحأأ واللنس فى اإلمبلـسه وامكنكم صحميلو من الم ةع.

 أو اإل ػػػػػبلحبت المن ليػػػػػة لاراكػػػػػ  ورة فػػػػػى الحيب ػػػػػة أو اد
أو الصنبعبت المن لية الس لة  بلمربى والصلصة وال بػبدو البسيطة 

بعػػض األجبػػبفو و ملمػػدات الم ػػروات ومعلػػ ف اليػػـ  والليمػػ ف و 
 اً  ييػػر لمػػبرج أ بروننػػى أن ػػم رأوا  عبنػػ ا ببو ييػػر مػػن إ  اننػػب الػػذان 

المنػ ؿ  ة وربػ مػرأة العبملػةللررؽ بلبمن صلك الدورات صعقد ب وروبب و 
ه وأن ػػػػم رأوا أو صصػػػػلح  ػػػػنب راً   يػػػػ  صمػػػػيل األزرار وصرفػػػػ  ةطعػػػػبً 

 ةلصػػالصربػػى وال مال وروبػػب ال ارػػاروف بأزواج ػػم و مػػدارو نػػر بت 
مػػع  ببيػػ ص مفرضػػ  علػػى  ييػػران  ػػنع ب لوا ػػب وال ال بػػبدو ألف صك

ا و رأبػػن  أوروبػػبوفػػى الصػػنبعة مػػع أن ػػم  ػػ ف م مػػن الالػػ ث ومػػ اد 
ابعن ػػب ببألمػػ اؽ اإلمػػب عية بػػبلقرو والمػػدف سػػب  الن كييػػرات مػػنال

 األوروبية.

 ة الواػػػػبة لمي انيػػػػة ر دورة فػػػى اإلةاصػػػػبد المن لػػػػى و يويػػػة إدا
 .على الامطيل األمرة وصعين زوج بصنظم د ن و  بيا ب

  ماببعة الحمن أو رعباة األطوبؿ والاربية.دورة فى 

  دٚزات تٛع١ٜٛ َطٛز٠ خاص١ بايػباب أٜغَا:دٚزات تٛع١ٜٛ َطٛز٠ خاص١ بايػباب أٜغَا:  --1010
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لنعػػػرف م الحقػػػ ؽ وةيسػػػ ا علػػػى مبمػػػبق  ..  وللرػػػببب  ػػػذلك
يال ػػػػ وا ل وال اجبػػػػبته و يويػػػػة صربيػػػػة األبنػػػػب  عنػػػػدمب ارزةػػػػ ف ب ػػػػم

ةػػد  ػػن ىػػذه   هه و يويػػة إدارة إةاصػػبد األمػػرة وأفكػػبر الاػػ فيرلػػذلك
 واهلل الم فقوودورة ن ران .. أةن أو أ ير .. ااطلأ 
  ((6464)ظ)ظ  بسْاَر تسٜٚح ايٓفظ بصٜاز٠ ايضاذتنيبسْاَر تسٜٚح ايٓفظ بصٜاز٠ ايضاذتني  --1111

  ابع١:ابع١:ٚأخريا املتٚأخريا املت  --1212

ان أنوسػػػػ م المنوػػػػذالحقيقػػػػة أف و  نوسػػػػ ب مرػػػػروعهالماببعػػػػة و 
 ىعلمػػػػى وإامػػػػبن  مػػػػل بب ى الماببعػػػػةة حدايػػػػة فػػػػاحاػػػػبج ف لػػػػدور 

صصػػػميم دورة برػػراةه إنمػػب أراػػػد أحػػداً اابنػػى صنميػػػة ليسػػ   حػػداا
أ ػػػذ مػػػع حػػػدااه برنػػػبمج علػػػى  يب إامبنيػػػبً ومػػػل  مطػػػيل وماببعػػػة ص

ىػػػػذه احاػػػػبج اللميػػػػع ه و  نمػػػػبذج  ال لػػػػرة وبنػػػػب  ملامػػػػع المدانػػػػة
الماببعػة صػ صى  ؟ مػنوعصروصمم ب ب مل ب اط ع ليالدورةو فمن ا

 بليمرة.ب

  ٚايط١ٓٚايط١ٓ  َٛاقع اإلعذاش ايعًُٞ ف٢ ايكسإَٓٛاقع اإلعذاش ايعًُٞ ف٢ ايكسإٓخاَطّا: بعض خاَطّا: بعض 

 
 انٓٛئخ انؼبنًٛخ  ٙ اإلػغبص انؼهًٙ نهقشآٌ ٔانغُخ

http://www.nooran.org/ 

1 
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-ان ٛخ ػجذ انًغٛذ انضَذاَٙ   عبيؼخ اإلًٚبٌ 

http://www.jameataleman.org/ 

2 

 انذكزٕس صغهٕل انُغبس

http://www.elnaggarzr.com 

3 

 انًغًغ انؼهًٙ نجؾٕس انقشآٌ ٔانغُخ

http://www.dr-

ahmedshawkiibrahim.com/DrAhmed.html 

4 

بيٕقغ انذكزٕس َظًٙ أثٕ انؼط  

http://www.nazme.net/ar/?p=home 

5 

 عًؼٛخ االػغبص انؼهًٗ نهقشآٌ ٔانغُّ

http://www.quranworld.com/ 

6 

 انٓٛئخ انًيشثٛخ نإلػغبص  ٙ انقشآٌ ٔانغُخ

http://www.comijaz.org/ 

7 

 يٕقغ انذكزٕس خبنذ انؼجٛذ٘

http://khalid-alubaidy.com/ 

8 

–يكٌُٕ   اإلػغبص انؼهًٙ  ٙ انقشآٌ ٔانغُخ 

http://www.maknoon.com/e3jaz.php 

9 

ٌ ٔانغُخيٕعٕػخ اإلػغبص انؼهًٙ  ٙ انقشآ    

http://www.55a.net/firas/arabic/index.php 

ٔٓ 

 رغــــــبثٛؼ

http://www.tasabeeh.com/arabic/html/index.php   

11 

  اإلعالو ٔانؼهى  

http://www.science4islam.com/index.aspx 

12 

 اإلػغبص انؼهًٙ  ٙ اإلعالو  
http://geocities.com/rr_eem/Ala3gaz-Al3alme.htm 

13 

http://www.nazme.net/ar/?p=home
http://www.quranworld.com/
http://www.comijaz.org/
http://khalid-alubaidy.com/
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php
http://www.tasabeeh.com/arabic/html/index.php
http://www.science4islam.com/index.aspx
http://geocities.com/rr_eem/Ala3gaz-Al3alme.htm
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غبص انطجٙ  ٙ انقشآٌانطت اإلعاليٙ ٔاإلػ    

http://www.welcome.to/islamic.medicine 

14 

 اإلػغبص انؼهًٙ  ٙ انقشآٌ انكشٚى ٔانغُخ انُجٕٚخ

http://www.eajaz.com/ 

15 

 انجشْبٌ  ٙ اوػذاد ٔاوسقبو ػهٗ إػغبص انقشآٌ  

http://www.al-i3jaz.com/ 

16 

ٌ ٚؾْٛٗبسٔ  

http://www.hyahya.org/arabic/index.php 

17 

 اقشأ ٔرنكش  

http://www.readandthink.com/Arabic/Index.asp 

18 

نشئٛغٛخٔانغُخ: ا نإلػغبص انؼهًٙ  ٙ انقشآٌانٓٛئخ انؼبنًٛخ   
www.eajaz.org/ 

19 

 إعالو عذ

http://www.islamset.com/arabic/ 

20 

 يٕعٕػخ ثُٕس انؼهًٛخ االنكزشَٔٛخ  

http://www.banor.net/mwso3a/ 

21 

 ٌَٕ نهذساعبد ٔاوثؾبس انقشآَٛخ  

http://www.islamnoon.com/ 

22 

 اإلثم أعشاس ٔإػغبص  

http://www.alabeel.com/ 

23 

 يٕعٕػخ إػغبص انقشآٌ ٔانغُخ  

http://www.amaneena.com/meracle.htm 

24 

 أعشاس إػغبص انقشآٌ

http://www.kaheel7.com/index.php 

25 

 اإلػغبص انؼهًٙ  ٙ انقشآٌ انكشٚى ٔانغُخ انُجٕٚخ  

http://al-e3jaz.tripod.com/ 

26 

 27 اإلػغبص انؼهًٙ  ٙ انقشآٌ انكشٚى

http://www.welcome.to/islamic.medicine
http://www.al-i3jaz.com/
http://www.readandthink.com/Arabic/Index.asp
http://www.eajaz.org/
http://www.banor.net/mwso3a/
http://www.islamnoon.com/
http://www.alabeel.com/
http://www.amaneena.com/meracle.htm
http://www.kaheel7.com/index.php
http://al-e3jaz.tripod.com/
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http://myweb.saudi.net.sa/u653201969/ 

http://ahmed2020.tripod.com/379.htm 

 اإلػغبص انؼهًٙ  ٙ انقشآٌ ٔانغُخ  

28 

هللا ثٕاثخ َٕس -ٔانغُخ  اإلػغبص انؼهًٙ  ٙ انقشآٌ  
www.nourallah.com/directory.asp?p=1&cid=336 

29 

http://quran-m.com/ 
http://www.i3gaz.com/ 
http://www.fussilat.org 

http://www.geocities.com/rr_eem/Ala3gaz-
Al3alme.htm 

http://www.islamiyyat.com/scientific_eijaz.ht
m 

http://www.quran-
miracle.com/IntroPagesNew/Arabic/IntroAra

bic.htm 
http://www.medicine4faith.net 

http://www.nabulsi.com/blue/ar/scientific.p
hp 

http://www.alukah.net/sharia/0/40629/ 
http://www.quran-m.com 

http://www.facebook.com/miracles.quraan 

30 
31 
32 
33 
 
34 
 
35 
 
 
36 
37 
 
38 
39 
40 

http://ahmed2020.tripod.com/379.htm
http://www.nourallah.com/directory.asp?p=1&cid=336
http://www.quran-m.com/
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 ايع٢ًُ ضادضّا مناذز َٓػٛز٠ َٔ أخباز اإلعذاش

 ؼذح انًشأحاإلعاليٗ نز شٚغ ان ٗ  اإلػغبص
-ٔٔ-ٙعشٚاذح انزؼابٌٔ  :انًصاذسا إعالو ػابنى ٚٓإدٖ. أرْهزاّ اٜٚابد انقشآَٛاخ 

أػهاٍ ػابنى اوعُاخ سٔثاشد غاٛهٓىا اػزُبقاّ :  : شًٛبء أؽًذ شؼجبٌثقهىا ٕٕٔٓ

د انقشآَٛخا انزٗ رؾذصذ ػٍ ػذح انًشأح انًطهقخا اإلعالوا ٔرن  ثؼذيب أرْهزّ اٜٚب

ْٔاااااإ اناااااازٖ 

أ ُٗ ػًشِ  اٗ 

أثؾااابس رخاااق 

انجصااااااااااااااااااًخ 

انضٔعٛااااااااااااااااخ 

نهشعااما ٔرؤكااذ 

ثؼااااااذ أثؾاااااابس 

يعااااااااااااُٛخ أٌ 

ثصاااًخ انشعااام 

رضٔل ثؼذ صالصخ 

َٔقهااذ  .أشاآش

صااااااااااااااااااؾٛنخ 

انًصااااااااااشٌٕٚ 

ػااااٍ انااااذكزٕس 

ػجذانجبعاااااااااااػ 

 اابسٖ انطاات يؾًااذ انغااٛذ أعاازبر انزؾبنٛاام انطجٛااخ ثاابنًشكض انقاإيٗ ثًصااش ٔاعز

إٌ انؼبنى سٔثشد غٛهٓىا صػٛى انٕٛٓد  ٗ يؼٓذ أنجبسد أَ زبٍٚا " :انزكًٛهٗ قٕنّ

 ٔانًخزق  ٗ ػهى اوعُخا أػهٍ اعاليّ ثًغشد يؼش زّ نهؾقٛقخ انؼهًٛخ ٔإلػغبص

أشآش ؽٛاش ا ابد انًزؾاذس اٌ  ٖنهقشآٌ  ٗ عجت رؾذٚذ ػذح انطال  نهًاشأح ثًاذح 

 ًٛااخا ٔانزااٗ ينبدْااب أٌ عًاابع انااضٔعٍٛ ُٚاازظ ػُااّاقُاابع انؼاابنى كاابٌ ثبودنااخ انؼه

 رااااااش  انشعاااااام نجصااااااًزّ انخبصااااااخ نااااااذٖ انًااااااشأحا ٔأٌ كاااااام شاااااآش يااااااٍ  

ثبنًبئاخا ٔثؼاذ  ٖٓإناٗ  ٕ٘ػذو انغًبع ٚغًؼ ثضٔال َغجخ يؼُٛخ رزشأػ يب ثٍٛ 

 اوشاااآش انضالصااااخ رااااضٔل انجصااااًخ كهٛاااابا يًااااب ٚؼُااااٗ أٌ انًطهقااااخ رصااااجؼ قبثهااااخ

انؾقٛقخ د ؼذ ػبنى اوعُخ انٛٓإدٖ نهقٛابو ثزؾقٛاق ٔره   .نزهقٗ ثصًخ سعم آخش 

 ٗ ؽاٗ أ بسقاخ يغاهًٍٛ ثؤيشٚكابا رجاٍٛ أٌ كام انُغابء ٚؾًهاٍ ثصاًبد أصٔاعٓاٍ 



 (60دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالّ          ايػٝذ فٛش٣ ستُد أبٛشٜد      )

---------------------------------------------------------------------------- 

 قػا  ًٛب ثُٛذ انزؾشٚبد انؼهًٛخ  ٗ ؽٗ آخش ويشٚكٛبد يزؾاشساد أَٓاٍ ًٚازهكٍ 

ثصًبد يزؼذدح يٍ اصُزٍٛ إنٗ صالسا يًب ٕٚظؼ أَٓاٍ ًٚبسعاٍ انؼًهٛاخ انغُغاٛخ 

ٔكبَذ انؾقٛقخ يزْهخ نهؼبنى ؽًُٛب قبو  .خبسط اوغش ان شػٛخ انًزًضهخ  ٗ انضٔاط

ث عشاء انزؾبنٛم ػهٗ صٔعزّ نٛزجٍٛ أَٓب رًزه  صالس ثصًبدا يًب ٚؼُٗ أَٓب كبَذ 

رخَّٕا ٔرْت ثاّ انؾاذ الكز ابف أٌ ٔاؽاذا ياٍ أصام صالصاخ أثُابء  قاػ ْإ اثُاّا 

ٍٚ انٕؽٛااذ اناازٖ ٚعااًٍ ؽصاابَخ انًااشأح ٔػهاٗ اصااش رناا  اقزُااغ أٌ اإلعااالو ْاإ اناذ

  .ٔرًبع  انًغزًغا ٔأٌ انًشأح انًغهًخ أَظف ايشأح ػهٗ ٔعّ اوسض

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=134692 
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/593008/  
http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=195978 

------------------------------------------------------------- 
 ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٔ: يغهخ عٛذرٗ يٍ اإلػغبص اإلعزًبػٗ  ٗ اإلعالو
    

اػزقُااذ يغااُخ  شَغااٛخ رااذػٗ عٕٛسقاابد نٕثٛاإل اإلعااالو ا عااٛذرٙ َااذ-ثاابسٚظ

ٔراشٔ٘ انغاٛذح انزاٙ ا .ٔاخزبسد اعاى "َإس" ثؼاذ أٌ اخزاش  َإس اإلعاالو قهجٓاب

ٗ يشكاض ػبياب ( كٛاف اػزُقاذ اإلعاالو ؽٛاش إٌ أٔالدْاب قاشسٔا َقهٓاب إنا 9ٔرجهغ  

نهؼغضحا غٛش أٌ عبسْب انغٛذ يؾًذ ياذاػا اقزاشػ أٌ رقاٛى ػُاذِ نزخاذيٓب أعاشرّ 

ا .عُخا ٔ قب  نغشٚذح ان اشٔ  ٓٗخبصخ ٔأٌ ػبئهزّ رؼشف انغٛذح اننشَغٛخ يُز 

ٔثؼذ يؼبششح َٕس نؼبئهخ يؾًاذ اكز انذ انؼالقابد اإلَغابَٛخ انشاقٛاخ انزاٙ رزؼبيام 

االعاالو يضام صاالح انؼبئهاخ ث اكم عًابػٙ ثٓب ػبئهخ يؾًذا ٔرؼش ذ ػهٗ ػابداد 

ٔ اٙ شآش .ٔاؽزشاو انكجٛش ٔانصيٛشإْٔ يب نى ركٍ رؼٛ ّ يغ أعاشرٓب اننشَغاٛخ

سيعبٌ شؼشد َٕس ثؾبنخ إًٚبَٛخ غشٚجخ ْٔاٙ رؼاٛم ياغ انؼبئهاخ انًيشثٛاخ شآش 

انشؽًااخ ٔانينااشاٌا  كبَااذ ثذاٚااخ انزٕعااّ َؾاإ اإلعااالو إنااٗ أٌ أػهُااذ إعاااليٓبا 

 . كجش يؼزُقخ نإلعالو  ٙ انؼبنىنزكٌٕ ثزن  أ

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=134692
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/593008/
http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=195978
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 أحبداا المصطوى عليو الصبلة والسبلـ لميةبمن ع
 
                

 أعزشانٛب رغزنٛذ يٍ رؼبنٛى انشعٕل  ٗ انًؾب ظخ ػهٗ انًٛبِ
 اوْشاو انٕٛيٗ :انًصذس
كزت ا ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٙثزبسٚخ 

 انؾذٚش خبنذ أؽًذ انًطؼُٗ
 ػٍ ُٚٓٗ انزٖ انُجٕٖ

 ػهٗ ًٛبِ ٗ ان اإلعشاف
 ٗ رؤكٛذ : انًؼجؤح انضعبعبد

عذٚذ ػهٗ ػبنًٛخ انذٍٚ 
اإلعاليٗ ٔشًٕل رٕعٛٓبد 
انغُخ انًطٓشح نكم يُبؽٗ انؾٛبح 
 ٗ كم ٔقذا نغؤد ثؼط 

انخبص ثبنُٓٗ ػٍ  ان شكبد اوعزشانٛخ إنٗ ٔظغ عضء يٍ ؽذٚش انُجٗ 
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م ػهٗ اإلعشاف  ٗ انًٛبِ ػهٗ صعبعبد يٛبِ ان شة نزٕعّٛ يٕاغُٛٓب نهؾنب
انًٛبِ يٍ انٓذسا ؽٛش رعًُذ صعبعبد انًٛبِ ال زخ صيٛشح يؼهقخ ثبننْٕخ رؾًم 

"ال رغشف  ٗ انًبء ٔنٕ كُذ ػهٗ َٓشعبس. انشعٕل يؾًذ صهٗ هللا ػهّٛ ػجبسح: 
ٔرؼهٛقب ػهٗ ْزا ٚقٕل انذكزٕس أؽًذ ػًش ْبشىا سئٛظ عبيؼخ اوصْش ا  "ٔعهى

 ؼهزّ ان شكبد اوعزشانٛخ ٚاكذ ثًب إٌ يب  :اوعجق ٔػعٕ ْٛئخ كجبس انؼهًبء
الٚذع يغبال نه   أٌ انُبط عًٛؼب ػهٗ يغزٕٖ انؼبنى ٚغزنٛذٌٔ يٍ رؼبنٛى انذٍٚ 

انزٖ عبء  ٗ يؼُبِ انُٓٗ ػٍ اإلعشاف  اإلعاليٙا ؽٛش إٌ  ٗ ؽذٚش انُجٗ 
 ٗ اعزٓال  انًٛبِ  ٗ أصُبء انٕظٕء ؽٍٛ سأٖ ثؼط انصؾبثخ ٚنؼم رن  ؽزٗ 

ػهٗ رؼهٛى صؾبثزّ  بٌ ػهٗ َٓش عبسا يب ٚاكذ ؽشص انُجٗ ٔنٕ كبٌ اإلَغ
ٔأيزّ يٍ ثؼذِ انجؼذ ٔانُٓٗ ػٍ اإلعشاف  ٗ انًٛبِ نالعزنبدح ثٓب  ٗ أٔقبد 

ٔأشبس انٗ أٌ رؼبنٛى اإلعالو رُٓٗ ػٍ  .أخشٖ ٚكٌٕ انُبط  ٗ ؽبعخ إنٛٓب
ب ثُٗ اإلعشاف  ٗ كم شئ ؽزٗ  ٗ اوكم ٔان شة قبل رؼبنٗ  ٗ كزبثّ انؼضٚض "ٚ

آدو خزٔا صُٚزكى ػُذ كم يغغذ ٔكهٕا ٔاششثٕا ٔال رغش ٕا إَّ ال ٚؾت 
انًغش ٍٛ"ا يٕظؾب أٌ يب  ؼهزّ ان شكبد اوعزشانٛخ ٔرُبقهزّ ثؼط انًٕاقغ 
اإلنكزشَٔٛخ ٚنٛذ أٌ انؼبنى ششقّ ٔغشثّ أعٕدِ ٔأثٛعّ ٚقزجظ يٍ ْذٖ رؼبنٛى 

ؾعبسح اإلعاليٛخ كبَذ انًُجغ اإلعالو ٔرٕعٛٓبرّا يب ٚاكذ  ٗ انٕقذ َنغّ اٌ ان
ٔاوصم انزٖ اقزجظ انُبط يُّا ْٔزا ٚاكذ أٚعب ػظًخ اإلعالو ٔإشؼبع 
ؽعبسرّا ٔعجق االعالو انزٗ عجقذ كم انؾعبساد اوخشٖ يًب ٚ ٓذ ثؼبنًٛخ 

ٔيب أسعهُب  إال "ٔصذ  هللا انؼظٛى إر ٚقٕل  اإلعالو ٔسعبنخ عٛذَب يؾًذ 
ٗ ْزا اننؼم نه شكبد االعزشانٛخ سدا ػًهٛب ػهٗ ٔأٔظؼ أٌ    ."سؽًخ نهؼبنًٍٛ

كم يٍ ادػٗ صٔسا ٔثٓزبَب ٔأعبء انٗ يقبو خٛش ٔأغٓش يٍ ي ٗ ػهٗ اوسض 
العًٛب أٌ يٍ اعبءٔا كبَٕا يٍ انيشةا ٔنكٍ شبءد ؽكًخ  ْٕٔ عٛذَب يؾًذ 

هللا رؼبنٗ اٌ ٚكٌٕ انشد يٍ ثُٗ عهذرٓى يٍ انيشة اٚعب نٛؼهى انغًٛغ ػظًخ ٔقذس 
ا ٔنٛ ٓذ كم انُبط أَّ يًٓب ٚؾبٔل انجؼط غًظ انؾقبئق انٕاظؾخ ا انُجٗ ْز

 ٔظٕػ ان ًظ نٍ ٚجهيٕا يآسثٓى ٔأْذا ٓى نهُٛم يٍ انذٍٚ اإلعاليٗ ٔسعٕنّ 
ٔصذ  هللا انؼظٛى  ٗ قٕنّ  ٗ كزبثّ انؼضٚض "ٚشٚذٌٔ أٌ نٛطنئٕا َٕس هللا 

ٔدػب انذكزٕس أؽًذ ػًش  ."شٌٔثؤ ٕآْى ٔٚؤثٗ هللا إال أٌ ٚزى َٕسِ ٔنٕ كشِ انكب 
ْبشى عًٛغ انًغهًٍٛ انٗ االعزغبثخ انٗ رؼبنٛى انذٍٚ اإلعاليٗ انؾُٛف 

 ٗ انؾنبم ػهٗ صشٔاد ثالدْى خبصخ انًٛبِا يٕظؾب اَُب  ٔرٕعٛٓبد سعٕنّ 
 َؾٍ اؤنٗ يٍ انيشة ثزطجٛق ْذٖ انُجٗ ٔارجبع عُزّ 
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  ايباب ايجا٢ْ ايباب ايجا٢ْ 

  األض١ً٦ ٚاإلداباتاألض١ً٦ ٚاإلداباتٚزغ١ ٚزغ١ 

 

ولقػػػػب  أمػػػػئلة وإجببػػػػبت مماػػػػبرة مػػػػن ورنػػػػة لقػػػػب  الرػػػػببب 
 نحن بصدده من الدع ة العصراة للربببفيمب لوايبت ا

 
ضاض٢ ضاض٢ أأ: ٌٖ البد َٔ إتكإ ايًػ١ ايعسب١ٝ متاَّا نػسط : ٌٖ البد َٔ إتكإ ايًػ١ ايعسب١ٝ متاَّا نػسط   11  ضؤاٍضؤاٍ

  يًعٌُ حبكٌ ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ؟يًعٌُ حبكٌ ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ؟

قػػبف اللةػػة العربيػػة م ضػػ ع مطلػػ به وىػػذا فػػي إصاللػػ اب: 
اقػػػػـ  فمػػػن اإل ػػػ ة اليػػػػدوا اللةػػػة العربيػػػة .. فموػػػروض الاكملػػػةه 

ب لقػػب  القصػػبأد ا ػػبط ب بحسػػأ ة اعػػد اللةػػة العربيػػةه ارػػكل ب أو 
ارػػكل ب لػػو مامصػػص وىػػ  الاػػـ  ببلارػػكينه والػػذم اػػؤدم  طبػػة 

فػي العلػػم اللمعػة الاػـ   ػػذلك بق اعػد اللةػػة العربيػةه ىػػ  لػ  صبحػػر 
 ةليبًل صلقبأيبً ميك ف جيداً في اللةة العربية.

ماػػى صظ ػػر األ طػػب  فػػي اللةػػة العربيػػة؟ إذا  ػػبف المحصػػ ؿ 
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العلمػػى ةلػػيبًله وعنػػدىب فسػػيمطئوو وعنػػدنب اإلمػػبـ الرػػبفعي رضػػي 
اهلل عنو وأرضبه اس ر األمر فقبؿ: ال ا جد مبنع أف ال احد امطػأ 

صكػػ ف المقدمػػة ببللةػػة العربيػػةه   طبػػة اللمعػػة ببللةػػة العبميػػةه لكػػن
وابػػدأ بعػػد ذلػػك ببللةػػة العبميػػة حاػػى اكػػ ف علػػى ةػػدر النػػبسه ىػػذا 
عنػػد مػػذىأ اإلمػػبـ الرػػبفعيه لكػػن طبعػػبً األحسػػن واألف ػػن اللةػػة 
الاػػػي نحػػػن نسػػػمي ب حػػػباًل: السػػػ ن الممانػػػع .. لةػػػة مػػػ لة وملسػػػة 
والكػػػن او م ػػػبه ومػػػع ذلػػػك عربيػػػة فصػػػحىوو ىػػػذه مػػػبذا صاطلػػػأ؟ 

طبلعه وزابدة الامػران .. صاعػرض لو ػن اهلل علػى الػدواـ .. زابدة إ
وببمامرار واناقن من ىنب إلى ىنب إلى ىنب اؤ اد واسدد .. واللسػبف 

 ااع د على النطق الصحيح إف نب  اهلل رب العبلمين. 
 

نٝف تسٕٚ ٚادب األضس٠ ٚايٛايدٜٔ ملٓع ذٖاب ايػباب نٝف تسٕٚ ٚادب األضس٠ ٚايٛايدٜٔ ملٓع ذٖاب ايػباب   ::  22ضؤاٍضؤاٍ

  تػدد٠؟تػدد٠؟يًتٝازات امليًتٝازات امل

م ضػػػ ع ذىػػػبب الرػػػببب إلػػػى الايػػػبرات األ ػػػرو اللػػػ اب: 
السػػػػبأ الرأيسػػػػي فيػػػػو مػػػػل ؾ األب مػػػػع أوالده وأىػػػػن بياػػػػو بيبقػػػػى 

مػراح   إمب أنػو مل  و امبل  فعلو في البي  صلده حبجة من ارنين
ه وىػػػػ  غيػػػػر حػػػػ  األوالد اػػػػ فر ل ػػػػم الولػػػػ سدوره نببلػػػػو  ػػػػبلص و 

 م وال بيصػػحب م معػػبه ال بيلبلسػػ م وال احػػبدربعػػد ذلػػكو سػػئ ؿ م
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أم واحػد حػبال مػن أف لكن لػ  و اع دىملكى للمسلد من البدااة 
ىه أو لمللػػػس العلػػػم أو لمسػػػلد آ ػػػد ابنػػػي معػػػذاىػػػأ لالبدااػػػة 

يػػرم فػػي الميػػن األعلػػى عػػن طراػػق أ بلةػػي الػػذ رو أح ػػره معػػى ف
 .ومل  ي الطيبة معبه ومع بقية أفراد األمرة 

معبملة طيبة اراني أ  اصو و أمو و و بي  أعبملببلعندمب ارانى 
مساحين إنو اور مني واذىأ لوكر و  أم صو الحسنةووااعلق بي

اراه األب   رة منورة  ده من دا لو و رو كن لمب ال لد اآ رو ل
ه اكره األبأا ب  ب مو بيسئ إلى أمو إمب ة ببلةة وى  طبعب ماعلق 

 للقدوة.ببلابلي ابدأ ابحا عن مصدر صبني و 
لى أمر آ ر ربمب الكيير من أصببع ىذا أا ب إنسحأ عو 

فى نب ن يير من بنبت إ  االعلمب  والصبلحين غير مناب ين لو   
صرفض ال واج من أخ ا رد علي ب أخ طيأ وفيو  ن الطراق ميبًل 
ال صعلب ب   رة أبي ب و صس ل ب لمبذا؟ الحقيقة ألنو الم ا وبت

 صلربى فى البي  وىذا من ىؤال  النبس ميبل وأم ب صق ؿ ل ب ال
وال صم ضى صلرباىو مبق وأف ةل  لكم مرات عدادة ميلى 

أف أوؿ من آمن برم ؿ اهلل صعبلى أىن بياو ول  لم الدوا فيو و .
 القدوة الحسنة مب آمن ا بمب جب ىم بوو 
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و القدوة الطيبة ىى مركلة  برو نعبني من ب أجمعينىذه 
 أن ب الببب لحوظ األبنب  بعيدا عن الررود بكن وادووو

األب مسئ لياو و المسئ ليبت  لكم راع و لكم مسئ ؿ عن رعياو
ال اار  م ىكذا اوقد الرعية وىم أبنبأو وبنبصوه فااوقد الرعية أنو 

واصير اكبر إلى أف  ؟أ ببرؾ إاو ؟أن  عبمن إاوو لكن و بلص
احأ أف اب ح لو بمكن ف نوسو وابقى  ن حبجة  داق لؤلب 

وم دة بين مو فب ذه طراقة  احكي ب فلمن؟ ألبيوو فيو  داةة
 يمري على نوس الن ج إنرب  اهلل رب العبلمين.م

 
قًٝاّل قًٝاّل رتنٝص رتنٝص : َا دَتِ تٓاٚيتِ ٚادب األب حنٛ أبٓا٥٘! فٓسدٛ إي: َا دَتِ تٓاٚيتِ ٚادب األب حنٛ أبٓا٥٘! فٓسدٛ إي33  عع

  أضست٘؟أضست٘؟ًرتٜٚح عٔ ًرتٜٚح عٔ ييَطؤي١ٝ األب ف٢ ايضٝف َطؤي١ٝ األب ف٢ ايضٝف ٢ً ٢ً عع

عػػػرؼ الط ػػػبرة ال ضػػػ   أو ااالبػػػن عنػػػدمب اػػػدرؾ اللػػػ اب: 
و وآ ػػذه معػػىه وفػػى أعلمػػو أنػػب اآلدابه آداب المسػػلدالصػػبلة و 

لسور نظبمو إاو آداب السػور  ػذا و ػذا ى: امع السور أا بً ..صعبؿ
أعلمػػػو  ؟آداب الللػػػ سوىػػػذه اللس مػػػع الكبػػػبر مػػػأنػػػ   و و ػػػذا

مع ػػػػػػم هآداب زاػػػػػػبرة األىػػػػػػن واألةػػػػػػبربو وآداب  أدب الللػػػػػػ س
إل ػ اف ؟ وآداب السيبحة أو السػور ل اػبرة االلل س في المسلد

مػػػمو آداب ام  ايبػػػبً مػػػن  ابنػػػب إواألحبػػػبب والصػػػبلحين؟ وةػػػد طبعػػػ
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 ػػػػػن  مػػػػػن اسػػػػػبفر ل اػػػػػبرة ه ىػػػػػن ةرأصمػػػػػ ه؟ الموػػػػػروض أف  السػػػػػيبحة
أو نرنػػح أحػػداً ونطلػػأ مػػن الصػػبلحين أو السػػيبحة الروحيػػة اقػػرأهه 

دراماو وصلميصو لنب فى مللس العلػمو فػ ذا لػم نلاػـ  نحػن الكبػبر 
 ألوالدنبو ب ذه اآلداب فكي  نعلم ب

طبلمب أدرؾ إبنى ومن الممكن أف اسا عأ زابرة 
 :فى الحداا الذو صحوظ نو ةبؿ الصبلحين آ ذه معى ... 

ِْْم } }  ُؽت أَ َٔ الََدُكْى َػهَٗ صاَلَِس ِخَصبٍل: ُؽت ََجُِٛكْىا  ْٔ ِم أَدثُٕا أَ ْْ ُؽت أَ َٔ الََدُكْى َػهَٗ صاَلَِس ِخَصبٍل: ُؽت ََجُِٛكْىا  ْٔ أَدثُٕا أَ

 ٌِ قَِشاَءِح اْنقُْشآ َٔ ِّا  ْٛزِ ٌِ ثَ قَِشاَءِح اْنقُْشآ َٔ ِّا  ْٛزِ  {{  ثَ
ٔٔٔٔ 

ة والحمد هلل أوؿ البداا منذأنب وأعطيكم ميباًل على ذلك: 
عندنب ى  المصي  ..  ن عبـ آ د األوالد وأن ؿ القبىرة   7ن ر 

و السيدة زانأن ور صعبل ا و نيى و .. في ب  ن لمبذا؟القبىرة 
السيدة  وهحيبصو  ذاه و ميدنب الحسينن ور و حيبص ب  ذا و ذاو 

منذ  ةرىم  ياعلق ا ببلصبلحينفه ناإلمبـ الربفعي  هنويسة
أصر  م   لكن ميلمب ةبؿ بي  فى ةل ب م الؿ وانةرس حأأ آ

ىذا و الدرامة وا داىمعق ل مو أو أة ؿ  يكبروا وا  ن اآل روفل
 وىكذالكن فى الصي  أروح عن م    حيح

                                                 
ٔٔ  ِِ ائِِذ َٕ بِس ػٍ ػَ  اأَثُٕ ََْصٍش ػجذ انكشٚى ان ٛشاص٘  ٙ  َ ٍُ انَُّغَّ ٙ  ٔاث  سظٗ هللا ػُّ. هِ
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من ضمن برنبمج الارواح آ دىم صرواحًب في رابض و 
ى الصبلحين .. لكن أصنبوؿ فكرة أو نبذة  بفية عن الصبلحين حا

  اني إو أبنبأى ىذا اب  م ىذا األمره أعيش مع م وأنرح ل
 الموروض الذم الأ أف اك ف في مين ىذه األم ر. 

  1212فهس٠ بسْاَر زا٥ع يػباب ايتضُِٝ ٚايهُبٝٛتس:فهس٠ بسْاَر زا٥ع يػباب ايتضُِٝ ٚايهُبٝٛتس:

وىنب فكرة جميلة إل  اننب أىن الكمبي صر والبرامجه نراد 
الارواح عن النوس ب ابرة الصبلحينه اعنى برنبمج  مبي صر  برنبمج
 ووزابرة روضبص م معند د  ؿ مسبجدىبعبد ربلرى األ ىصوبعل

  ن ب  المكبف دا نفى احرؾ ص جد برامج راأعة صرو نوسك ص
بدوف  وج بدىم وحيبص منبذه جيدة عن ن ي  ه و حقيقة

وربمب ص يو ف من فابوو الري  على جمعة ميبُل فى  رافبته 
 .ه واألفكبر ال صعدأ وال صحدأوزابرة روضبت الصبلحين
اعرؼ  عنبر  بلقبىرةىن صعرف ف أف بين .. وأعطيكم ميبل

بو  يير من اصن من السيدة نويسة للسيدة زانأ و  يب لربرع األو ب
ررح الصدر ا ووالسير فيامينب واسبرًا الصبلحين وأىن البي  

جبمع  ةير : اليبنىو من  ن مكبف فيوو الاق و عبق ب للأاوا  ذ 

                                                 
 ٘٘( يٍ انً بسٚغ انًقزشؽخ نه جبة نزصًًٛٓب  ص ٔٔاننكشح ًَٕرط سقى  ْزِ  ٕٔ
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بربرع الر يبة ببلمليوة  بف اممو مسلد ميدو أحمد النلرى 
لسبأ مل  ؿ أ اير و ه سملمع أوليب  اهلل الصبلحينس امموواآلف 

ل دـ ضراحو ا طروف الذو  لى الينقن إليو جيمبف لضراحو 
مرروع وعلى ببب اللبمع الفاو صحمن امم عمن لرق طراق أو 

 بو.  نيندفيب  الممن األول 08
من ف عروفين من آؿ البي  والصبلحينولمنبىيك عن ا

أىن أمب ن راأعة صناظر م اب ؟فى برنبمج عصرو امرج ىذا للن ر
اهلل حداية و إامبنية لامرج ىب بص رة  لبرملة والاصميما
  فمن ااقدـ لذلكو علم ودان وى ااةو  ير الل ا و ييل اكمم

الاػػػػرواح عػػػػن فػػػػى لحػػػػداا عػػػػن واجػػػػأ األب عػػػػدنب لوإذا 
فػػػى  لعمػػػرةلىم مػػػن أ ػػػذمػػػبنع بػػػرت إمكبنيبصػػػو  فػػػبل  ف  ه فػػػمػػػرصوأ

اإلحػػراـ واطػػ ؼ الةسػػن و مػػع فػػى الػػدان أ يػػر اعمقػػ ا يفه الصػػي 
ياعلػػق ةلػػب م أ يػػر فو واػػ ور الحبيػػأ الكعبػػةه واسػػعى وارػػبىد 

رجػػػػن اقػػػػـ  البػػػد أف اله و اػػػػب إ ػػػػ انيواألمػػػػب ن المقدمػػػة بػػػبهلل 
 .مب اكوىواروح عن م وفيمب مبق  ااببع وا الي رعياوو 

 
: ٌٖ أَج١ً ايرباَر ايت٢ ذنستٗا فغًٝتهِ ميهٔ خًطٗا َع : ٌٖ أَج١ً ايرباَر ايت٢ ذنستٗا فغًٝتهِ ميهٔ خًطٗا َع   44ضؤاٍ ضؤاٍ 

  ،،ايرتف١ٝٗٝايرتف١ٝٗٝ  ْٚغٝف هلا ايسسالتْٚغٝف هلا ايسسالت  بعغٗا نايسٜاع١ ٚايجكاف١ ٚايعًِبعغٗا نايسٜاع١ ٚايجكاف١ ٚايعًِ
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  ٚنٝف ميهٔ متًٜٛٗا ٚايػباب ٜسٜد َٔ ٜطاعدٙ؟ٚنٝف ميهٔ متًٜٛٗا ٚايػباب ٜسٜد َٔ ٜطاعدٙ؟

ه صقػ ؿيػن مػب نصػح  بمبػذلك بػن إننػى  ال ب سالل اب : 
أو ضػػػػػيبًه فيكػػػػػ ف معػػػػػو برنػػػػػبمج صيقيوػػػػػي رابه برنػػػػػبمج  بمػػػػػننعمػػػػػن 

واعطػى مع ػم للػس الدعبة الميقوين اأحد  ندع فطة محبضرة بسي
يػػػراح  ػػػدورىم السػػػؤاؿ لواوػػػاح بػػػبب مػػػيبلً محبضػػػرة مػػػبع دةػػػبأق 

مكن مو وىكػػذا و ػػن مكػػبف بظروفػػو وأفكػػبر أبنبأػػو ونػػبببو وميػػ ل مو
علػػػى ناوػػػق إمػػػب عية و رحػػػبلت نعمػػػن أا ػػػبً  مػػػب مػػػمع  بع ػػػكم 

أمػػب الام اػػن ف ىػػن الميػػر  ييػػروفه وىػػذا راأػػعو و والانويػػذ المحاػػ  
ال مػبنع بلػد مه ىليػة بواألبت الميراػة بللمعيػسػاعين ا بصوامكن أف 

 ػػن و   أو ميػػن المػػدارس ومرا ػػ  الرػػبببو اسػػمح م نرػػبطكمػبداـ 
 الػػرحبلتيػػذ كملػػ ف لانواالميػػر وأىػػن اػػدفع مبلػػغ رمػػ م مرػػارؾ 

فػػػػػى ااعرفػػػػػ ف فه يػػػػػدةوجمنبمػػػػػبة وىػػػػػى بيػػػػػ ت الرػػػػػببب ب نػػػػػبم اصو 
صعػػػبرؼ وصػػػآل  صرفيػػػو وصػػػرواح و فيكػػػ ف ىنػػػبؾ    انكم بػػػ رحبلصكػػػم

لكػػػم اػػػب نػػػببب ىػػػذا مػػػب نراػػػده ه و  بػػػراتصعلػػػيم ورابضػػػة ورقبفػػػة و و 
   ف ي بو العصرو اإلمبلـ

 
: نٝف ميه٢ٓٓ إٔ أصاسب إب٢ٓ، أغعس إٔ ايػ١ً أصشاب٘ : نٝف ميه٢ٓٓ إٔ أصاسب إب٢ٓ، أغعس إٔ ايػ١ً أصشاب٘   55ضؤاٍ ضؤاٍ 

  ازغني! فُا ايعٌُ؟ازغني! فُا ايعٌُ؟ٝغٝعْٛ٘ ِٖٚ أْاع تافٗني ٚفٝغٝعْٛ٘ ِٖٚ أْاع تافٗني ٚفضض
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نػػى أعمػػن  بيػػره أنػػب المرػػكلة الاػػي نحػػن في ػػب أناللػػ اب: 
عػػػن إبنػػػى .. لكػػػن البػػػد أف انػػػ ؿ الكبيػػػر بعقلػػػو   ػػػحيح  بيػػػر مػػػنبً 

لؤل ةرو وليس العكػسو ىػأ نوسػك عملػ  مدرمػبً فػى ح ػبنةو 
 ؟طوػػػػػػػػػػػبؿ يػػػػػػػػػػ  ص لوػػػػػػػػػػك األفكيػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػااعبمن مػػػػػػػػػػػع اآلوالد؟  

 وال اك ف ذلك إال إذا أن  صن ل  لمسا اىم
أنػػػب  لراجػػػن الحكػػػيم و مػػػع إبنػػػك ونػػػلاوو ا وىػػػ  نوػػػس األمػػػر

نحػػن  هواصػػبحب م أوالده انػػ ؿ لػػ مبل و حقيقػػةىػػذا  رأاػػ  ييػػراً مب
و  بوبح ػأصصػلح أو صػؤرر فػى إبنػك فعػن طراػق لكػى اآلف فى زمػن 

دةػػػػة ةدامػػػػة ولػػػػيس نػػػػ   بلمػػػػك أو  و ػػػػبلـ الرػػػػلةىػػػػ  ال اقبػػػػن إال  
 همعػػػػػبىمأمػػػػػ ر وأدردش و  أ ػػػػػبحأ الرػػػػػلة واجلػػػػػسه إذاً مقبػػػػػ الً 

مػػػػن اراػػػػد نػػػػيئبً فعنػػػػدىب و و اػػػػ لو ننى وبيقػػػػ ا فػػػػى  وامػػػػامر حاػػػػى 
حاػػى مػػب ىكػػذا مع ػػم  م ػػنمو وأمػػير اً ألنػػى  ػػرت واحػػدارػػبورني 
واطلػع   مرروا علػى بع ػؤ و فيػأة لػو البنػي أة لػو ل ػم  ل ػمأراد أف 

 .وذه وى ه مرصبح إنرب  اهللمينالقرار من م و 
أا ػبً بحيػا أنػب بػد ه الأ ػبحأ أ ػحبب ابنػيالبػد أف إذاً 

بوػػػن ولطبفػػػة ولػػػد مػػػش م ػػػب ط أةػػػ ؿ لػػػو ببصػػػد ن معػػػبه ووجػػػدت 
و فبةػػػػػػدر أناقػػػػػػى معػػػػػػ ه وابقػػػػػػى فيػػػػػػو حػػػػػػداا أ ػػػػػػحببودهبػػػػػػبلش 
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ف و ف بعيػػػد  األ ػػػحبب واطمػػػ ف إلػػػى أف أ ػػػدةبؤه أ ػػػدةب   ػػػبلح
ه وأةدر آ د وأعطػى معػبىم وأصػآل  عن الايبرات السيئة الم ج دة

إنػ   ؟مػن زمػبف ليػوأرؾ بلف أنب مب اب بني أن  فين اب ف معبىم صعبؿ  
دردش أحػػػأ أراؾ داأمػػػبًو أابنػػػي فػػػبلف و ميػػػن عػػػبرؼ إنػػػي ببحبػػػك 
 وومعبىم وأمير معبىم
فػػى ال احػػد  و لكػػن األمػػر ىكػػذاوعمليػػو  ػػعبة ػػحيح ىػػى 
وفػػػى  ومعل ػػػشمػػػع أوالده نوسػػػو مػػػدرس اباػػػداأي اإلباػػػداأى العػػػن 

 ووي لو ؾلالـز صان ؿ ل م  واإلعدادم  ليك مدرس إعدادم
كبػر ب ػدنب الانػب لكنىذا ى  المطل ب وال مػبين غيػر ذلكو

 أنػػػػػب ىػػػػػب أةعػػػػػد معػػػػػبىمو ىػػػػػ  عيػػػػػبؿ  ػػػػػةيرهوأةػػػػػ ؿ دوؿ والعظمػػػػػة 
 ػبلص  ليػك أنػ  فػي وادم  ده مش نػةلىووأ بحب م  مبفوو 

النػػػدـ عض أ ػػػببع و وبعػػػدان أنػػػ  مػػػن مػػػيي وادم صػػػبنيوأوالدؾ فػػػ
 . عندمب انولا ف وال صساطيع مع م  د وال ردو

 
أدعٛ ايػباب إىل َٓٗر اهلل بضٛز٠ ض١ًٗ؟ ٚنٝف أدعٛ ايػباب إىل َٓٗر اهلل بضٛز٠ ض١ًٗ؟ ٚنٝف : نٝف : نٝف   66ضؤاٍ ضؤاٍ 

  ؟.؟.أسببِٗ يف ضٝدْا زضٍٛ اهلل أسببِٗ يف ضٝدْا زضٍٛ اهلل 
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فػػي ىػػذا الم ضػػ ع ابػػدأ اإلنسػػبف  ىاللػػػ اب: واهلل اػػب إ ػػ ان
بنوسػػػو ابػػػدأ بنوسػػػكه أنػػػب بػػػدأت فػػػي البلػػػد اللػػػي أنػػػب في ػػػب امػػػم ب 

رػببب مػع اللمي ة  ي  بدأت  ػبف مػل  ي فػي المسػلد النػبس ال
ف ػم ص مػم ا إف أنػب فيػو مػل ؾ طيػأ  كػن مله إني  ن  بعيد عػن م

ه ةػببلا م بػبل د والارحيػأ والسػعة  ةػرر ىػذاةػرر و ىذا جرب ني  من
ااػػػػببعنى فػػػػى ذ ػػػػر اهلل أو المسػػػػلد  لػػػػو إلػػػػى أف  ػػػػبرت الللسػػػػة 

دفعػػبت لكػػن طبعػػبً المعلػػم بيمػػرج ه علػػى رمػػ ؿ اهلل الصػػل ات 
ىػؤال  و ه من فػى المع ػد بعػد صمرجػوىنبؾ من مػيعو فى طراق اهلله 

 محػأٌّ  الكػنأ ه وىػذا الػأ أف صنابػو إليػو فػى دع صػك هلله ةلػة ةليلػة
ىػػػ  و فمظ ػػػر الرػػػبب ومػػػل   هاعبونػػػك للػػػدع ة الكػػػنأ لػػػيس لكػػػن 
الذب األ يبر إليو بدوف أم حداا وال  ػبلـ وال أم نػي  الذو 
ظ ػبر االلاػ اـ برػرع اهلل واالةاػدا  بحبيػأ اهلل ومصػطوبه وإ ووآ ر

ارػد النػبس  ىذا ى  مبجمبؿ األ بلؽ اإلل ية واألو بؼ القرآنية 
 وادع ىم إليوو إلى اهلل 

 
: عٓدَا ٜهٕٛ ايػاب يف ضٔ املساٖك١ قد ٜتعًل حبب فتا٠ : عٓدَا ٜهٕٛ ايػاب يف ضٔ املساٖك١ قد ٜتعًل حبب فتا٠ 77ضؤاٍ ضؤاٍ 

  اهلل ٚزضٛي٘؟.اهلل ٚزضٛي٘؟.  َٔ ٖرا اذتب ٜٚبك٢ سبَُّٔ ٖرا اذتب ٜٚبك٢ سبُّ  فهٝف ٜتدًطفهٝف ٜتدًط
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واػػدعي أنػػو احب ػػب اللػػػ اب:   نػػو ااعلػػق بواػػبة وانظػػر إلي ػػب 
دليػػػن علػػػى أف اليقػػػين لػػػم اصػػػن إلػػػى فػػػؤادهه لكػػػن اإلنسػػػبف الػػػذم 

اصػن اراد أف عبلية وغبلية  بً لنوسو أىدافا ع اد ن في طراق اهلل 
مػػن ه اراػػد أف اصػػبح مػػن أىػػن العلػػم اإلل ػػيه اراػػد أف اصػػير إلي ػػب

برؤاػة ااماػع الن راني وأىن الورامة الن رانيةه اراػد أف أىن الكر  
 .في المنبـ النبي ح رة 

 اػػىال عنػػدمب صرمػػ  فػػي وجػػداف اإلنسػػبف ىػػي اآلمػػبؿف ػػذه 
 السػػل  ى فػػى طراػػق اهلله لكػػن الرػػببصػػدفع اإلنسػػبف إلػػى االلاػػ اـ 

 هإذا عػػبش بػػبل أمػػن صرا ػػى وصكبمػػن فػػي العمػػن وحػػدث لػػو الملػػن
ؾ واحػػدث نػػب وىنػػباللػػ ارح صطػػيح بػػو امينػػب ونػػمبال وصنظػػر ىوصبػػدأ 

أا ػػػػبً اإلنسػػػػبف لػػػػو أمػػػػن عظػػػػيم دنيػػػػ م حاػػػػى لػػػػ   هلػػػػنالملػػػػن وال  
بً دوليػبً العبػاطمػع أف اكػ ف ل  واحد ميبل العأ رابضة و ه فاحوظو

البػػػد اباعػػػد عػػػن العبلةػػػبت مػػػع اسػػػمع وبقػػػرا أنػػػو و لمػػػب بيقا ػػػيو إنػػػ
وامرػػػػي مسػػػػاقيم ه وال انظػػػػر ىنػػػػب وال ارػػػػةن عقلػػػػو ىنػػػػبؾ البنػػػػبت

معػػة فػػي اللب اً معيػػدآ ػػر اراػػد أف اصػػير عرػػبف ابلػػغ المػػراده واحػػد 
احوػظ اإلنسػبف مػن الػذو  ابقى اب إ  انب األمن ى  هنوس الحكباة

 أمػبلً ه وعلػى ىػذا فبلبػد أف ا ػع اإلنسػبف أو الرػبب لػو لن  ىذا ال
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لػػػوه وىػػػذا ىػػػ  ياعلػػػق بيػػػو وابحػػػا عػػػن الطػػػرؽ اللػػػي صحققػػػو عبليػػػبً ل
ال حيػػد اللػػي اكوػػن لئلنسػػبف الحوػػظ والصػػيبنة إنرػػب  اهلل السػػبين 

 رب العبلمين.
أنػػػى أمنػػػع الحػػػأ  علػػػى الرػػػبببه ولكػػػن بقػػػ لى   أعنػػػىوال

اإلمػػبلـ نظػػم  ػػن  نػػى  فػػى ميعػػبده المنبمػػأ وببلطراقػػة الرػػرعية 
صنػبؿ مػرادؾ النوسػى والبػدنى بػدوف أف صػؤذو نوسػك الاى صلعلك 

 سعبدة وال نب ه وع دوا إلػى  اػببىالبكن صامع بنعم اهلل و وال غيرؾ 
 .صمبمبً  بً األمر واضح صلدوا سمبلـى اإلالحأ واللنس فس

 
هٝف تهٕٛ عصمييت هٝف تهٕٛ عصمييت : ايدع٠ٛ إىل اهلل يٝطت غ٦ّٝا ّٖٝٓا، ف: ايدع٠ٛ إىل اهلل يٝطت غ٦ّٝا ّٖٝٓا، ف88ضؤاٍ ضؤاٍ 

  تضس٠!تضس٠!ْسدٛ زٚغت١ َـدْسدٛ زٚغت١ َـد؟.؟.ٚال تفرتٚال تفرت  ق١ٜٛ باضتُسازق١ٜٛ باضتُساز

نػػاة ةػػ ة الع امػػة صػػ صى مػػن رو  مػػبق أف ةلػػ  ىػػذااللػػػ اب: 
أ ػػػػػػبحأ جمبعػػػػػػة مػػػػػػن عنػػػػػػدمب ..  هاألمػػػػػػن و ػػػػػػحبة الصػػػػػػبدةين
ف ع اماػي وارػدو  فني واقػ و نفع  مػيدن الصػبدةين وأنػب عنػدم األمػ

ِّ  أزرم  من ٌَ أَِخٗ  اْشُذْد ثِ َْـُشٔ هِٗ   ْْ ٍْ أَ ِصٚشا  ّي َٔ اْعَؼم نّٗ  َٔ

 ذا  ػػػبحأ اإلنسػػػبف فػػػ هارػػػد األزرىػػػ  مػػػن  هغاااّ(ٖٔ- ٕ9أَْصِسٖ 
واعينػ ه واقػػ وه علػى بلػػ غ أ ػ ة  ػػبلحين ىػم مػػن مػيق وف ع اماػػو 
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 المراد إنرب  اهلل.
 

هجري َٔ هجري َٔ يًيًايدع٠ٛ حتتاز ايدع٠ٛ حتتاز إٔ إٔ عًُتُْٛا عًُتُْٛا فغ١ًٝ ايػٝذ، فغ١ًٝ ايػٝذ،   : : 99ضؤاٍ ضؤاٍ 

  ؟ ؟ اإلداش٠اإلداش٠ف٢ ف٢   ف٢ ايدزاض١ ٚف٢ ايدزاض١ ْٚٓظِ ٚقتٓا ْٓظِ ٚقتٓا ، فهٝف ، فهٝف تٓظِٝ ايٛقتتٓظِٝ ايٛقت

 :أ بر  قدحكمة آؿ داود فصنظيم ال ة  في   اب:لال
ٌْ الَ } }  ُْجَِيٙ نِْهَؼبقِِم انهَّجِِٛت أَ َد ِػْجَشح  َٚ ُٔ ِخ آِل َدا ًَ ٌَّ  ِٙ ِؽْك ٌْ الَ إِ ُْجَِيٙ نِْهَؼبقِِم انهَّجِِٛت أَ َد ِػْجَشح  َٚ ُٔ ِخ آِل َدا ًَ ٌَّ  ِٙ ِؽْك إِ

ُا   ::  ُّ إِالَّ  ِٙ أَْسثَِغ َعبَػبدٍ ُّ إِالَّ  ِٙ أَْسثَِغ َعبَػبدٍ ََْنغَ ََْنغَ   ُْٚ ِيمَ ُْٚ ِيمَ  َٓب َسثَّّ ُا َعبَػٍخ َُُٚبِعٙ  ِٛ َٓب َسثَّّ َعبَػٍخ َُُٚبِعٙ  ِٛ

َعبَػٍخ َُٚؾبِعُت  ِٛ َعبَػٍخ َُٚؾبِعُت  َِٛٔ َعبَػٍخ َْٚهقََٗٔ َٔ َعبَػٍخ َْٚهقََٗٓب ََْنَغُّا  َٔ اََُّ   َٓب ََْنَغُّا  َٕ َٓب إِْخ اََُّ  ِٛ َٕ َٓب إِْخ ِٛ 

َعبَػٍخ  َٔ ِّا  ُْٚخجُِشََُّٔ ثُِؼُٕٛثِ َٔ  ِّ َُْصُؾََُّٕ  ِٙ ََْنِغ َٚ ٍَ َعبَػٍخ انَِّزٚ َٔ ِّا  ُْٚخجُِشََُّٔ ثُِؼُٕٛثِ َٔ  ِّ َُْصُؾََُّٕ  ِٙ ََْنِغ َٚ ٍَ انَِّزٚ

 ٍَ ْٛ ثَ َٔ  ِّ ٍَ ََْنِغ ْٛ ٍَ َْٚخهُٕ ثَ ْٛ ثَ َٔ  ِّ ٍَ ََْنِغ ْٛ مُ   َْٚخهُٕ ثَ ًُ َْٚغ َٔ ب َِٚؾمُّ  ًَ َٓب  ِٛ مُ أََسثِ ًُ َْٚغ َٔ ب َِٚؾمُّ  ًَ َٓب  ِٛ {{  أََسثِ
بسبطة بف  ٖٖٔٔ

ووة  للمدارمة أو  هووة  لمحبمبة النوساهلله وة  لذ ر 
 ووة  لؤل ن والرربة ب  الحبجبته و السعى على المعبش 

 مب ال امرج العبةن اللبيأ عن ب   أوةبتف ذه أربع واألىنه 
 ....ورد

معػػػبش علػػػى ال باطبيػػػق النظػػػبـ علػػػى الطبلػػػأ اكػػػ ف مػػػعيوو 

                                                 
 ٚهًٗ ػٍ اثى يغؼٕدذان ٖٔ
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عنػػده حػػبال اػػذا ر أو الطبلػػأ ابقػػى ه لدرامػػةفػػى ابلػػو المػػذا رة اقب
ىػػذا البنػػد انػػبـه النقطػػة اليبنيػػة آ ػػر الن ػػبر  لػػص و رػػرب اا  ػػن و 
ذ ػػر  هلػػأ العلػػم الػػدانيبأذ ػػر اهلل أم ذ ػػره القػػرآف ذ ػػر طابقػػى 

 هلله ذ ػػػػره أو أو ذ ػػػػر الصػػػػبلة هالصػػػػبلة علػػػػى النبػػػػي هاالمػػػػاةوبر
 ػػن اػػـ  وةػػ  عنػػدو  اكػػ ف بػػد مسػػاقيم ال مبنػػيوأنػػب وآ ػر الن ػػبر 

؟   آ ػػر اليػػـ  أحبمػػأ نوسػػي إذا  نػػ  مرػػي  مػػبذا فعلػػ  اليػػـ 
أ طػػ ت  وإذا ذلػػكهعػػن نوسػػي وامػػامر علػػى  ى ػػح أفػػرح وأرضػػ
وأصػػػ ب إلػػػى اهلل وأعػػػـ  علػػػى أف أعػػػ د إلػػػى  ػػػب ألػػػـ  نوسػػػي وأوبم

ىػػػذا ىػػػ  ه لعبػػػبده المػػػؤمنين المػػػن ج القػػػ ام الػػػذم وضػػػعو اهلل 
 فى حكمة داوود. ذ ره لمؤمن  مب وة  اصنظيم 

حػػن   المػػذا رة أنا ػػ لوػػراغ و مع ػػب ااإلجػػبزة و ت فػػ ذا جػػب 
صحصػػػين بوروعػػػو ومعػػػو وصرػػػمن العمػػػن الػػػدع و  هالػػػدع ةمحل ػػػب 

ه وبػبةى ىػذا البػبب المبػبرؾ فػىوغيره ادراأه العلـ  المسبعدة وال
مراجعػػة أا ػػبً وممكػػن ا ػػبؼ لمحبمػػبة الػػنوس ه ىػػىاألوةػبت  مػػب 

و مػػب ةلنػػب أاػػن و ػػل   طػػة اإلجػػبزةه و برنػػبمج الػػدع ة ى الاقػػدـ فػػ
وال مػبنع مػن أف ه مػبين النلػبحمع العمن اللمبعى ىمػب الامطيل 

نللػػػس معػػػبً  لمبعػػػة ماعبونػػػة علػػػى الػػػدع ة ل ضػػػع  طػػػة الػػػدع ة 



 (78دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالّ          ايػٝذ فٛش٣ ستُد أبٛشٜد      )

---------------------------------------------------------------------------- 

ومنبةرػػة اآلرا  وابحبػػذا لػػ  فعلنػػب ىػػذا مػػن ار ببإلجػػبزة وص زاػػع األدو 
ت اإلجػػػبزة  ػػػبلراح وصلػػػد ألنػػػك لػػػ  لػػػم صنابػػػو لمػػػر بدااػػػة اإلجػػػبزةه 

وبػػبلطبع ال مػػبنع مػػن  نوسػػك علػػى أعاػػبب الدرامػػة الابليػػة فػػى أاػػبـو
الاػػػرواح المبػػػبح  ػػػبلرحبلت الملػػػػددة للنرػػػبط وصبلةػػػى األحبػػػػبب 

 وصببدؿ المعبرؼ والمبرات.والاعبرؼ 
 

ٖٛ آف١ ايعٌُ ٖٛ آف١ ايعٌُ َضٝب١ ايّٝٛ َٚضٝب١ ايّٝٛ ٚ:  فغ١ًٝ ايػٝذ، ايهرب :  فغ١ًٝ ايػٝذ، ايهرب 1010ضؤاٍ ضؤاٍ 

  رب؟رب؟، فُا عالز آف١ اايه، فُا عالز آف١ اايهبػد٠بػد٠ٚقد إْتػس بني ايػباب ٚقد إْتػس بني ايػباب ادتُاع٢! ادتُاع٢! 

أف لعنػػبت  نػػيى أوؿ  الكػػذب نػػداد اػػب إ ػػ انى :لػػ ابال
ٍَ َكااَزثُْٕا   عليػػو فػػي  ػػن وةػػ  وحػػين  اهلل صصػػأأ  ٍَ َكااَزثُْٕا َْااـُاالء انَّااِزٚ َْااـُاالء انَّااِزٚ

 ٍَ ٛ ًِ اْى أاَلَ نَْؼَُاخُ هللّاِ َػهَاٗ انظَّابنِ ِٓ ٍَ َػهَٗ َسثِّ ٛ ًِ اْى أاَلَ نَْؼَُاخُ هللّاِ َػهَاٗ انظَّابنِ ِٓ مػن صاػ ؿ و  (ْإد  ٔ8َػهَٗ َسثِّ
 ه  أال لعنػػة اهللانا ػػى الوفػػي أم أمػػر؟ لح ىػػن مػػيولعنػػبت اهلل عليػػو 

 ػن مػب اكػذب صانػ ؿ عليػو صنػ ؿ ببمػامرار علػى الكػبذبينه  اللعنبت 
مػػػع أف اللعنػػػبت علػػػى الكػػػبفران والي ػػػ د ومػػػن  لعنػػػبت مػػػن اهلل 

لعنػػػػبت علػػػى المػػػػؤمنين إال للكػػػػبذبينه نػػػب ل م لكػػػػن لػػػيس ىنػػػػبؾ 
فػػػػى  بػػػػو والكػػػػراـ الكػػػػبصبين اقػػػػ ؿ فػػػػي م صحػػػػيل الاػػػػى المبلأكػػػة 

هَاُ  } }  :الحداا الررا  ًَ ُْاُّ اْن هَاُ  إَِرا َكَزَة اْنَؼْجاُذ ِكْزثَاخ  رَجَبَػاَذ َػ ًَ ُْاُّ اْن إَِرا َكَزَة اْنَؼْجاُذ ِكْزثَاخ  رَجَبَػاَذ َػ
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 ِّ ٍِ َياب َعابَء ثِا ٍْ ََاْز ِّ ِيٛال  ِيا ٍِ َياب َعابَء ثِا ٍْ ََاْز  {{  ِيٛال  ِيا
أو عنػدمب اكػذب صمػرج مػن ا ٗٔٗٔ

األعلػى ارػم ىب لملكػ ت ل صعدحة نانة ارم ب المبلأكة وصفيو راأ
كيػػ  ا ضػػع لػػو الحػػأ عنػػد أىػػن الملكػػ ت أنػػو  ػػذبو ف فيعرفػػ ا
 :ةبؿ الحبيأ و ؟ ونو  بذببوىم ار 
ٌَّ هللّاَا إَِرا أََؽااتَّ َػْجااذا ا َدَػااب ِعْجِشٚااَم  َقَاابَل: إَِِّااٙ   }} ٌَّ هللّاَا إَِرا أََؽااتَّ َػْجااذا ا َدَػااب ِعْجِشٚااَم  َقَاابَل: إَِِّااٙ إِ إِ

أُِؽااتُّ  اُلََااب   َؤَِؽجَّااُّ. قَاابَل:  َُِٛؾجُّااُّ ِعْجِشٚااُم. صُااىَّ َُُٚاابِد٘  ِااٙ أُِؽااتُّ  اُلََااب   َؤَِؽجَّااُّ. قَاابَل:  َُِٛؾجُّااُّ ِعْجِشٚااُم. صُااىَّ َُُٚاابِد٘  ِااٙ 

اا ْْ ٌَّ هللّا ُِٚؾااتُّ  اُلََااب   َااؤَِؽجُُِّٕ.  َُِٛؾجُّااُّ أَ بِء  ََٛقُاإُل: إِ ًَ اا ااانغَّ ْْ ٌَّ هللّا ُِٚؾااتُّ  اُلََااب   َااؤَِؽجُُِّٕ.  َُِٛؾجُّااُّ أَ بِء  ََٛقُاإُل: إِ ًَ اا ُم ُم انغَّ

بِء. قَااابَل: صُاااىَّ َُٕٚظاااُغ نَاااُّ اْنقَجُااإُل  ِاااٙ اوَْسضِ  ًَ ااا بِء. قَااابَل: صُاااىَّ َُٕٚظاااُغ نَاااُّ اْنقَجُااإُل  ِاااٙ اوَْسضِ انغَّ ًَ ااا {{  انغَّ
ٔ٘
. 

ااملى عنػػو عنباػػة اهلل وال إذا  مػػ ؟ الوالمبلأكػػة صحػػأ واحػػد  ػػذاب
واحػػـر  هنوسػػوع  لػػو وال صسػػاةور لػػو مبلأكػػة اهلله واكلػػو اهلل لػػى صػػد

 : من مقبـ الصداقية والمقبمبت العبل لق ؿ النبي 
ِّ الَ ََٚضاُل اْنؼَ الَ ََٚضاُل اْنؼَ } }  ُُْكَذ  ِٙ قَْهجِ ٖ اْنَكِزَةا  َزَ َٚزََؾشَّ َٔ ِّ ْجُذ َْٚكِزُة  ُُْكَذ  ِٙ قَْهجِ ٖ اْنَكِزَةا  َزَ َٚزََؾشَّ َٔ ْجُذ َْٚكِزُة 

 ٍَ ٍَ اْنَكبِرثِٛ ِ ِي َُْذ هللاَّ دَّ قَْهجُُّا  َُْٛكزََت ِػ َٕ ٍَ َُْكزَخ  َؽزَّٗ َْٚغ ٍَ اْنَكبِرثِٛ ِ ِي َُْذ هللاَّ دَّ قَْهجُُّا  َُْٛكزََت ِػ َٕ {{َُْكزَخ  َؽزَّٗ َْٚغ
ٔٙٔٙ
  

ِذ٘ إِنَٗ } }  ْٓ ٌَّ اْننُُغَٕس َٚ إِ َٔ ِْٓذ٘ إِنَٗ اْننُُغِٕسا  ٌَّ اْنَكِزَة َٚ إِ ِذ٘ إِنَٗ َٔ ْٓ ٌَّ اْننُُغَٕس َٚ إِ َٔ ِْٓذ٘ إِنَٗ اْننُُغِٕسا  ٌَّ اْنَكِزَة َٚ إِ َٔ

                                                 
ُ ػًُُٓبشيزٖ زان ٗٔ َٙ هللاَّ  ػٍ اثٍ ػًَش سظ

 ػٍ أثٗ ْشٚشحصؾٛؼ يغهى  ٘ٔ

 انزشغٛت ٔانزشْٛت  ػٍ اثٍ يغؼٕد  ٙٔ
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ُعَم نََٛ  ٌَّ انشَّ إِ َٔ ُعَم نََٛ انَُّبِسا  ٌَّ انشَّ إِ َٔ اثب  انَُّبِسا  اثب  ْكِزُة َؽزَّٗ ُْٚكزََت َكزَّ {{  ْكِزُة َؽزَّٗ ُْٚكزََت َكزَّ
ٔ7ٔ7
  

ومػػب أ يػػر اآلرػػبر واألحبداػػا الػػ اردة فػػي ىػػذا األمػػره اقػػرأ 
اعػػػػرؼ ه و الم ضػػػػ ع ده فػػػػي  اػػػػبب ال واجػػػػر فػػػػي اةاػػػػراؼ الكبػػػػبأر

 بعد المررةينوالكذب عربف اباعد عنو 
فػػي طراػػق لداػػو آمػػبؿ اراػػد أف احقق ػػب  وىػػذا الرػػبب أ يػػد

انػػبؿ أم أمػػن إال إذا صملػػص مػػن  يعلم علػػم اليقػػين أنػػو لػػنو فلػػاهلل
 .أ بح  بدةب في  ن أة الو وأعمبلوىذا الدا  وىذا المرض و 

جداً على الورده وااعدو  طره المػدمر ف رر الكذب  طير 
 العمػػػن اللمػػػبعى  بلعمػػػن الػػػدع و أ طػػػرللملم عػػػة و ب ػػػة مػػػع 

 وامرؽ  ن وفبؽوو بن ى  مدمر لكن إصوبؽ و وأضن
 

١ يػض ايبضس ٚخاص١ يف ٖرا ايصَٔ اير٣ ١ يػض ايبضس ٚخاص١ يف ٖرا ايصَٔ اير٣ َا ايٛضًَٝا ايٛضًٝ:  :  1111  ضؤاٍضؤاٍ

ْتعاٌَ فٝ٘ َع ايٓت ٚإذا سفظٓا ايًً٘ مما فٝ٘ فإْٓا الْطًِ َٔ ْتعاٌَ فٝ٘ َع ايٓت ٚإذا سفظٓا ايًً٘ مما فٝ٘ فإْٓا الْطًِ َٔ 

  ٚاملػسٜات ايت٢ ال تٓت٢ٗ؟ٚاملػسٜات ايت٢ ال تٓت٢ٗ؟اإلعالْات ٚاإلميٝالت ايفاعش١ اإلعالْات ٚاإلميٝالت ايفاعش١ 

ىػػ  مػػب نصػػح لةػػض البصػػر للرػػببب  يػػر ومػػيلة اللػػ اب: 
                                                 

 صؾٛؼ يغهى ػٍ ػجذهللا. 7ٔ
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 :الصيبـ وصبلوة القرآف لق لو من  بو الحبيأ 
ُُْكُى انجَاابَءحَ   }} ٍِ اْعاازَطَبَع ِياا ااجَبِة َياا ُُْكُى انجَاابَءحَ َٚااب َيْؼَ ااَش ان َّ ٍِ اْعاازَطَبَع ِياا ااجَبِة َياا   --َٚااب َيْؼَ ااَش ان َّ

ْطا  َ ََِّااااُّ أََغااااطُّ نِْهجََصااااِشا  -القػػػػدرة علػػػػى الػػػػ واج  َّٔ ْطا  َ ََِّااااُّ أََغااااطُّ نِْهجََصااااِشا  َْهَٛزَااااَض َّٔ  َْهَٛزَااااَض

ِوا  َ ََِّاُّ نَاُّ  ْٕ ِّ ثِبنصَّ ْٛ ٍْ نَْى َْٚغزَِطْٛغ  ََؼهَ َي َٔ ٍُ نِْهنَشِطا  أَْؽَص ِوا  َ ََِّاُّ نَاُّ َٔ ْٕ ِّ ثِبنصَّ ْٛ ٍْ نَْى َْٚغزَِطْٛغ  ََؼهَ َي َٔ ٍُ نِْهنَشِطا  أَْؽَص َٔ

َعبءٌ  َعبءٌ َٔ 8ٔ8ٔ{ {   -وةباة -َٔ
  

 .مميساإلرنين والالربب اصـ   -

 .رم اال  القرآف  -

 . ع   وجن  هللوادام على ذ ر ا  -

ف نػػو اسػػاحي مػػن نوسػػو ومػػن غيػػره أف اػػذ ر اهلل بلسػػبنو رػػم 
ال اليػػػق فػػػي حقػػػو وصكػػػرار ذلػػػك ىػػػذا انظػػػر بعينػػػو إلػػػى النسػػػب  ألف 

 احصنو ب مر من اق ؿ للري   ن فيك ف إنرب  اهلل.
 

عسف أْ٘ يٝظ عٓدٟ َٚا ٖٛ عسف أْ٘ يٝظ عٓدٟ َٚا ٖٛ أأنٝف نٝف :  َا َسض ايهرب ٚ:  َا َسض ايهرب 1212ٚضؤاٍ ضؤاٍ 

  ْٚسدٛ إٔ تبني يٓا َا تأثري ذيو ع٢ً ايعٌُ ايدع٣ٛ؟ْٚسدٛ إٔ تبني يٓا َا تأثري ذيو ع٢ً ايعٌُ ايدع٣ٛ؟عالد٘؟.عالد٘؟.

الكبػػر أف اػػرو اإلنسػػبف أف نوسػػو  يػػراً مػػن غيػػره   اب:لػػال
أعلػػػىه أو أنػػػو إمػػػب بسػػػبأ أنػػػو أغنػػػى بسػػػبأ المػػػبؿه أو أف منصػػػبو 

                                                 
 ى ػٍ ػجذهللاصؾٛؼ اإليبو يغه 8ٔ
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ياكبػر علػي مه ه ففػي النسػأأعلى من غيػره بألة مو لة ومبللة و ع
اطلػػأ فػػي و انظػػر إلػػي م بعػػين االحاقػػبره و  نػػو  يػػر مػػن مأو اػػرو أ

مػرض  طيػر و ىػذا نوسو من م أف اعظم ه وأف اكبروه وأف ابللػ ه
ٍح } } : : ةبؿ فيػو  ِّ ِيْضقَابُل َرسَّ ٌَ  اٙ قَْهجِا ٍْ َكب ٍح الَ َْٚذُخُم اْنَغَُّخَ ي ِّ ِيْضقَابُل َرسَّ ٌَ  اٙ قَْهجِا ٍْ َكب الَ َْٚذُخُم اْنَغَُّخَ ي

ٍْ ِكْجشٍ  ٍْ ِكْجشٍ ي {{  ي
ٔ9
  

عبلجػػػػػو أف انظػػػػػر اإلنسػػػػػبف إلػػػػػى أ ػػػػػلو حقيقػػػػػة اإلنسػػػػػبف و 
ربنيػة وبعػد فاػرة ارجػع  وم ػين مػب ٌ  أو طػينٌ  أو صػرابٌ  إمباأل ليو أنو 

أو الاػػراب والطػػين والمػػب  الم ػػين اسػػمع ف ػػن إلػػى ىػػذه الحقيقػػةه 
مػػن اػػرو أو ااحػػرؾ؟ الو إذا فكػػن ىػػذه اإلضػػبفبت ممػػن؟ ىػػذه مػػن 

ف ػػ   ػػبص بح ػػرة   ػػن مػػب أنػػب أبػػبىي بػػو  لػػق اهللو إذاً  ف ػػن اهلل
ظػػر إلػػى نوسػػو وعػػرؼ أنػػو النداـ اإلنسػػبف أ فػػ ذااهللو لػػيس ملكػػى و 

االمػػػن بلمػػػبؿ  عنػػػدىبعبػػػد ال اسػػػاطيع أف انوػػػع نوسػػػو أو غيػػػره 
العب داػػػػػػة واػػػػػػاملص مػػػػػػن مػػػػػػرض الكبػػػػػػر ببلكليػػػػػػة إنرػػػػػػب  اهلل رب 

 و  العبلمين
م اػدع  اإلنسػبف أف انظػر ولذلك نرو اهلل في القرآف الكػرا

  الػػذم صكػػ ف منػػو إلػػى أ ػػلوه ال اعنػػى نسػػأ عبألاػػو أنمػػب أ ػػلو 

                                                 
 عٍُ انزشيز٘   ػٍ ػهقًخ ػٍ ػجذهللا 9ٔ
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ٌُ ِيىَّ ُخهَِق اإلِ اإلِ  َْهَُٛظُِش  َْهَُٛظُِش  ٌُ ِيىَّ ُخهَِق ََغب فى الملقو  وارو مب أ ل. ..((انطبس انطبس ٘٘  ََغب
   َٕ ُْا َٔ ْٛاَ  اْنجََصاُش َخبِعاؤ   ٍِ َُٚقَهِاْت إِنَ ْٛ رَ َٕ صُىَّ اْسِعِغ اْنجََصَش َكشَّ ُْا َٔ ْٛاَ  اْنجََصاُش َخبِعاؤ   ٍِ َُٚقَهِاْت إِنَ ْٛ رَ صُىَّ اْسِعِغ اْنجََصَش َكشَّ

   ((انًه انًه ٗٗ  َؽِغٌٛش َؽِغٌٛش 
أمب عن ص رير ذلك على العمػن الػدع و .. فػبلكبر مػن أنػد 

د ااعصػػػب ف بب إلفرػػػبؿ العمػػػن الػػػدع و ألنػػػو العػػػن األفػػػرااألمػػػب
لو م ػػم أو رأا ػػم أو مػػ اةو م وىػػذا اطعػػن عمػػن الوراػػق فػػى مقاػػن 

 وايمر ن ؾ الورةةو واوسد مبدأ الر رو
أف الاػـ  الصػدؽ فػى فػى الأ أف ااعبوف فراػق العمػن  لػو 

والنػػػػػػ وؿ علػػػػػػى رأو القػػػػػػ ؿ والوعػػػػػػنه واإلمػػػػػػامبع للػػػػػػرأو اآل ػػػػػػر 
 الملم عػػػػػة واإلعاػػػػػراؼ ببلمطػػػػػ  إذا أ ط نػػػػػبه وىػػػػػذه معػػػػػبنى روح

 الكبر وال ابقى من ب حب ةوالاى اقال ب و األ  ة والمحبة 

 

ضــٝد٣ أْــا أعــسف إٔ ضــٝد٣ أْــا أعــسف إٔ : َــا عــالز قطــ٠ٛ ايكًب؟.: َــا عــالز قطــ٠ٛ ايكًب؟.1313ضــؤاٍضــؤاٍ

  ايطؤاٍ خازز عٔ َٛعٛع ٚزغ١ ايٓكاش ٚيهٓ٘ ٜؤزق٢ٓ؟ايطؤاٍ خازز عٔ َٛعٛع ٚزغ١ ايٓكاش ٚيهٓ٘ ٜؤزق٢ٓ؟

ه الحقيقػػة أف مػػؤالك فػػى م ضػػ عنب أ ػػى السػػبأن  اب:لػػال
ك وإل  انػك وأىلػك ح لػلمػن الدع و ألنو بػدوف أف اػرؽ القلػأ 
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 ص م هلل عصرػػػػػةن نوسػػػػػك بػػػػػدفلػػػػػم  عبمػػػػػةووجيرانػػػػػك والمسػػػػػلمين 
بدااػة وىػذه الرػوقة والمحبػة ىػى  وولؤل ذ ب ادىم إلى طراق ىػداه

 و أمب عبلج القس ة إف وجدت:طراق الدع ة هلل
العػػبرف ف الرونػػاة الاػػي صعػػبلج ةسػػ ة القلػػأ أول ػػب فقػػد ةػػبؿ 

ٌَّ يؼبنََغاخَ } } : ؿ أو مرصينه وةد ةبمرة  ح  ر غسن الم صى ِ ٌَّ يؼبنََغاخَ  َ  ِ  َ 

ِٖٔ َعَغٍذ َعَغٍذ  ِٖٔ َخب ِػظَخٌ ثَهَٛيخٌ َخب ْٕ ِػظَخٌ ثَهَٛيخٌ َي ْٕ عنػدمب صػرو الحب م عػن أبػى ذره  {{  َي
و اػػذىأ واػػ صى وصػػراه ال حر ػػة وال مػػن  السػػمع والبصػػررجػػبلً  ػػبف 

ندلكػػػو ىمسػػػةو والنػػػبس صقلبػػػو امنػػػة واسػػػرة وال حػػػ ؿ لػػػو وال ةػػػ ةو 
 .وااعظ  .. عندىب ..وندلكو نمبالً  بً امين

جمبعػة يماػبر والنظػر ل ػم فألااػبـ زاػبرة اكرار األمر اليبني ص
علم علػػػم افيػػػأااػػبـ اػػػ ورىم علػػػى الػػدواـ وا ػػػع اػػػده علػػى رؤومػػػ م 

 .اليقين أف الحيبة  ل ب بقدرة من اق ؿ للري   ن فيك ف
رػػػم البعػػػد عػػػن  هرػػػم ملبلسػػػة الصػػػبلحين هرػػػم صػػػبلوة القػػػرآف
 .لةير ضرورة ملبلسة ومحبدرة النسب 

عػػػػبلج م إلػػػػى رةػػػػة القلػػػػأ و الرونػػػػاة الاػػػػي صػػػػؤدىػػػػذه ىػػػػى 
 ها ػػبؼ إلي ػػب فػػي عصػػرنب ةلػػة الللػػ س إلػػى الو ػػبأيبت ه ةسػػ صو
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ىػػذه أا ػػبً صلعػػن ألف  هاللعػػأ علػػى النػػ  لا ػػييع األوةػػبتةلػػة و 
اللػػس علػػى النػػ  ه ألنػػو وةػػد صػػؤدم إلػػى االنحػػراؼالقلػػأ اقسػػ  

فيػد ن لآلرػبـ لم اةع الممن عػة والمحرمػة ومن اللبأ  أف اذىأ ل
 . ع في الكببأر والعيبذ ببهلل ةد ااعرض لل ةو 

 

َـا  َـا  دخ يف بعض األٚقات عٝل يف ايضـدز ..  دخ يف بعض األٚقات عٝل يف ايضـدز ..  : قد حي: قد حي1414ضؤاٍ ضؤاٍ 

  ايعالز َٔ ٖرا ايغٝل؟.ايعالز َٔ ٖرا ايغٝل؟.

فػػػػي اػػػػـ  أو فػػػػي أم ب ػػػػيق اإلنسػػػػبف أحػػػػسع إذا   اب:لػػػػال
امػػرج مػػن بياػػو  أف  ىػػذا ال ػػيقطراقػػة اػػذىأ ب ػػب  حسػػن فلحظػػة 

لػػم اسػػاطع ارفػػع مػػمبعة الاليوػػ ف ل اػػبرة أخ فػػي اهلل والبلسػػوه إف 
العػ اأم ةػبؿ: لقػب  اإل ػ اف  بً لو فػي اهلل ألف اإلمػبـ أبػبواحبدث أ 

.. إنا ػػػى ه واػػػاكلم معػػػبه بسػػػبعة مػػػب اقببػػػن أ ػػػه فاػػػذىأ األحػػػ اف
فػػػػي المؤانسػػػػة والمبلطوػػػػة للػػػػس وا ذىأالحػػػػ ف اػػػػ لي وال ػػػػم بيػػػػ

 ه وب ذا اسرو اهلل عنو.مع أ يوى  والسرور طبلمب 
 

َا ٖـ٢ آداب سغـٛز زتـايظ ايضـاذتني، فـإٕ      َا ٖـ٢ آداب سغـٛز زتـايظ ايضـاذتني، فـإٕ      : : 1515ضؤاٍ ضؤاٍ 
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ٔ ٔ ٚيهـ ٚيهـ   مسعـ٘ فٝـ٘،   مسعـ٘ فٝـ٘،   ايٛاسد ٜػعس فٝٗا بايضفا٤ ٚحياٍٚ إٔ ٜتبع َا ايٛاسد ٜػعس فٝٗا بايضفا٤ ٚحياٍٚ إٔ ٜتبع َا 

جناح ايطًٛى أٚ جناح ايطًٛى أٚ ;;  قد ال ٜطتطٝع دا٥ُّا، ٚأْتِ قًتِ املدا١َٚ ٢ٖ ضسُّقد ال ٜطتطٝع دا٥ُّا، ٚأْتِ قًتِ املدا١َٚ ٢ٖ ضسُّ

  ؟؟؟؟نٝف ٜضحُّ اإلتباعنٝف ٜضحُّ اإلتباع  ايبٝإ ايػاف٢ايبٝإ ايػاف٢ايدع٠ٛ فٓسدٛنِ ايدع٠ٛ فٓسدٛنِ 

ح ػػػػػػ ر ملػػػػػػبلس اد لالػػػػػػأ اإلمػػػػػػاعد اب: اػػػػػػبأ ى لػػػػػػال
ال احد الا د فػي ه أو ن  ي أنوسنب أوال ةبن اللقب ب ف الصبلحين 

ال ابدة مػن األعمػبؿ الصػبلحة و بإل يبر من االماةوبر بصصوية نوسو 
نوسػك ةبػن  لنػب زؾب لالقػى العلػمه ولػذا ةػبل ا  بح نوسو مساعدةصوص

 .السمبع صررؽ عليك أن ار الكبلـ
ػػػفعنػػػدمب  الكػػػبلـ  ىػػػذا يسػػػمع صى فاػػػر نوسػػػو و اإلنسػػػبف اط  

فػػى بدااػػة مػػل  نب ولػػم ولػػذلك أف الحمػػد هلل اػػد ن لقلبػػو طػػ الىو 
ال صسػػلين  ػػةير وال  بيػػر لكػػن  ناػػ  أح ػػر ملػػبلس اكػػن ىنػػبؾ 

إ  انػػب الكبػػبر الصػػبلحين و ػػن الللسػػبت إف  ػػبف فػػي المسػػلد أو 
إل ػػ اني فػػي اللميػػ ة بعػػد  ػػده ذىػػأ فػػي الػػدرس المػػبص  نػػ  أ
لحرؼ حاػػػػى بطراقػػػة اإللقػػػب  اعنػػػي   نػػػػو أ ػػػرر الرػػػرال بػػػبلنص بػػػب

أمػمع ىػذا لكػى ومل   نوسي  ى ذىب ألنن ؟ليو هبيسمع الررال
وأعابػػر أنػػى  الكػػبلـه و نػػ  آ ػػذه  لػػو لػػى أنػػب ولػػيس ألحػػد آ ػػر

 ىذا لةيروولنوسى أف  لوه وال أة ؿ   مطبلأ بو



 (87دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالّ          ايػٝذ فٛش٣ ستُد أبٛشٜد      )

---------------------------------------------------------------------------- 

 احػػد اسػػمع الم عظػػة والػػدا  فيػػوه اليػػـ  ال انبمصػػيبوىػػذه 
لحبضػران  ل ػم إال مػن علػين والكػبلـ ل ولكن أذف من طػين وأذف
عنػػدمب  نػػ  أذىػػأ ل اػػبرة الرػػي  حاػػى  أنػػبو لكننػػب لػػم نكػػن ىكػػذاو

م آ ػػػػد  ػػػػن معػػػػو وىػػػػ  اكلم ػػػػ نواكػػػػ ف جمبعػػػػة آ ػػػػران جبلسػػػػي
إف  أنبه إابؾ أعني واممعي اػب جػبرهه أةػ ؿ ح الاي اق ل ب ليالنصبأ

حاػػػى ال الرحنػػػى مػػػع النػػػبس اللبلسػػػينه الرػػػي  بيقػػػ ؿ لػػػي لكػػػن 
ه ميػػن اى ػػمو ببلعمػػنلكػػى مػػرة ربنيػػة  الكػػبلـمب أعػػ د أ ػػرر وعنػػد

فػػػػي األوؿ وصمػػػػؤل معػػػػدص ب الحي انػػػػبت صب ػػػػن  اإلجاػػػػرارو صعرف نػػػػو؟
للوػػم وصعيػػد م ػػةو جيػػداً صػػبني  وصرجعػػبسػػرعةه رػػم صللػػس ب ػػدو  و 

 احدة.و  ةا  مو ببلراحة واحدوصبالعو ف
ف رنػػػػػب  المراجعػػػػػة وعنػػػػػدمب صراجػػػػػع الكػػػػػبلـ باػػػػػؤده لانويػػػػػذه 

على القلأ أمرار مػن  ذ صوبض في ضبت من علـ  اهلل وا صىيالانوو 
اػػػب إ  انػػػب ف ػػػذا ه أمػػػرار رمػػػ ؿ اهلل لػػػم اسػػػمع ب اإلنسػػػبف مػػػن ةبػػػن

ح ػػػػ ر ه ولػػػػيس نػػػػ ف ص ةيػػػػع مػػػػن ج ح ػػػػ ر جلسػػػػبت الصػػػػبلحين
 ه ف ذا أمر ال اعنينبووانصراؼ

وحاػػػى لػػػ  ح ػػػرت  وسػػػحة  ال مػػػبنع ولكػػػن مػػػع الوسػػػحة 
  ال مػبنع ىرببف من البيػ  أو العيػبؿ  أصي  ه ولأجعل ب أا بً منوعة
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ألف الحػػداا ه فػػي طلػػأ العلػػم للعمػػن بػػو لكػػن أجعػػن معػػبه ال مػػة
مػػن عمػن بمػػب علػم وررػو اهلل علػػم مػب لػػم اكػن اعلػػمه ذو صعلمنػبه: الػ

مػن عمػن بمػب علػم مػن العػبرؼ علمػو اهلل علػم مػب لػم ولذا ةػبل ا لنػب 
صسػػاطيع لػػن مػػنين و صحاػػبج اكػػن اعلػػم. ألف لػػ  العلػػم اليػػبني انػػ  

فحػبالً مػن العػبرؼ واعمػن بػو  اً واحد بً  د درم امن لكن صحصيلوه 
 .صوبض عليو المعبرؼ اإلل ية والعلـ  الرببنية

فػػ ذا ه الاػػى  نػػب نابع ػػبالطراقػػة السػػدادة الرنػػيدة ىػػى ىػػذه 
صػ ور بلنحلػة أل ػير  آ ػره  ػد درس أذىأ آل بمب ممعاو عمل  

بعػػد صمػػرج ب وص  ػػمو و ال ىػػرة وصب ػػد من ػػب العبيػػر وصن لػػو فػػي ج ف ػػ
العلػـ  أو العسػن المصػوى ا صيػك بعد ى ػمو  هصوىذلك عسبًل م

اإلل يػة الممن حػة صوػبض مػن رب البراػة للعبػد ف ػبل مػن اهلل ونعمػة 
 إنرب  اهلل.

 

  : َا ٖٞ نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع املتػددٜٔ؟.: َا ٖٞ نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع املتػددٜٔ؟.1616ضؤاٍ ضؤاٍ 

 -مػػب نحػػن عليػػو ىػػ  للمارػػددان أحسػػن عػػبلج   اب:لػػال
مػن  ػلأ عمػن ىػذا األمػر وبيػبف ذلػك ب الػبز ألنػو  –والحمد هلل 
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الرػػبب وصمرجػػو عػػن أمػػل ب  نومػػن األمػػ ر الاػػى ةػػد صرػػة ىالػػداع
ه وصحػبل مل ػ دهنوسػو صعكػر  ػو  وةاػو و   ػدرالدع ة الحكػيم وص

مػػػػن ال اقبلػػػػ ف الػػػػرأو ف ػػػػؤال  المارػػػػددان والماعصػػػػبين آلراأ ػػػػم و 
 ف ؤال : والرأو والح ار ى  ح اٌر من طرؼ واحد 

 .ال نلبدل م وال نحبجل م -
أو مللػػػػس نػػػػذ ر المبلفػػػػبت فػػػػي أم مكػػػػبف ال علينػػػػب أو  -

 .أبداً  عبـ؟ىن ممعام نب نذ ر الحبلفبت في مكبف عبـه 
ن  ػػػػذ أمػػػػراً ه ومػػػػيك ف حػػػػدايبً فلوإذا رأانػػػػبىم حبضػػػػران -

نعطػػى الور ػػة عليػػو مػػن  ػػن المسػػلمين وناحػػدث فيػػو حاػػى لمػػع م
مػػن مػػبنع لػػيس ف ػػر لآلعنػػدىم ةبػػ ؿ  اللػػداؿه لػػ  أف وػػاح بػػببل

 م.رأا أم رأم غير ال اقبل ف لكنو مع مه للحداا عندم 
دل مه وال أريػر م ضػ عبً  حسن ني  اب إ ػ اني أال أجػبف -

حاػػػى عنػػػدمب نػػػراىم جبلسػػػين فػػػي مكػػػبف ال نػػػذ ر أمػػػ ر اسػػػاييرىمه 
اطلأ أذواةبً عبلية حاػى ال ايػ رواه نػاكلم فػي أمػ ر اى صالاص ؼ ال
 ىػن الاصػ ؼ فنةل  الكبلـ الص في فػي األمػ ر الرػرعية نرعية و 

وا األمػػ ر الرػػرعيةه واقوػػ ا عنػػد ذلػػك  ػػذمػػب ل ػػمو وىػػم ا وا ا  ػػذ
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النػبس ال مػن ةراػأ وال مػن ىػؤال  نيير حسبمية ه فبل األمر وانا ى
 .بعيده ال على المنببر وال في المدارس وال في الملبلس

الكػبلـه لػ  نقاصػر فػى ف أحػدىمفػي عمػن ومعػي ول  أنب  -
ىػػذا وال نوػػاح أبػػ اب النقػػبش واآلرا ه م ضػػ ع عػػبـه اكػػ ف لم نػػاك

ةػد  و  ػمه ببللػداؿ معنب نعكػر  ػو  حاػى ال الم ض ع نلةيو ببلكلية 
  العػػػػػ اام:  ه  مػػػػػب ةبلػػػػػو اإلمػػػػػبـ أبػػػػػ  ػػػػػبف مػػػػػلونب الصػػػػػبلح اق لػػػػػ ف

 .عنبءعنبء  ....  ركش أْم انغنبء ؽبل انصنبءركش أْم انغنبء ؽبل انصنبء                  
 

ٚمبـا  ٚمبـا  د اإلضالّ شّٜا يًٓطا٤ ٚأَسٖٔ بعدّ ايتربز د اإلضالّ شّٜا يًٓطا٤ ٚأَسٖٔ بعدّ ايتربز سدَّسدَّ  ::1177ؤاٍ ؤاٍ ضض

  فٌٗ ٖٓاى غـسٚطْ فٌٗ ٖٓاى غـسٚطْ ّ، ّ، دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالدع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالأْٓا ْتهًِ عٔ أْٓا ْتهًِ عٔ 

فـ٢ شٜـ٘ أٚ قضـ١ غـعسٙ،     فـ٢ شٜـ٘ أٚ قضـ١ غـعسٙ،       --يًٛيـد يًٛيـد   ––يًػاب املطًِ يًػاب املطًِ   ٚععٗا ايػسعٚععٗا ايػسع

َا ٜساٙ ايٓـاع َـٔ   َا ٜساٙ ايٓـاع َـٔ   طًٛى ٖٛ أٍٚ طًٛى ٖٛ أٍٚ ايايظٗس ٚظٗس ٚاملاملألٕ فغًٝتو قًت إٔ ألٕ فغًٝتو قًت إٔ 

ٕ َـٔ بعـض ايػـباب يف    ٕ َـٔ بعـض ايػـباب يف    َا جنـدٙ اآل َا جنـدٙ اآل ، ٌٖٚ ، ٌٖٚ ىل اهلل!ىل اهلل!دع٠ٛ ايداع٢ إدع٠ٛ ايداع٢ إ

  شِٜٗ ٜٛافل عًٝ٘ ايػسع؟.شِٜٗ ٜٛافل عًٝ٘ ايػسع؟.

ىػذه نقطػة ج ىراػة للػداعى  اب: ببرؾ اهلل فيػك اػببنىه لال
الربب المسلم العصروه نعػم إ الوػ  األزاػب  وصطػ رت مػع صطػ ر 
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ىػػػػى ال ةػػػ  وإ ػػػابلؼ المكػػػبفه ولكػػػن الق اعػػػد الرػػػرعية العبمػػػة 
ؿ اهلل ون ى رمػ   هبإلمبلـ ن ى عن الاربو ببللنس اآل رنوس بو ف

  المارػػػب ين ببلنسػػػب  مػػػن امػػػامدـ لوػػػظ سلعػػػن اهللس برػػػدة بػػػن
أو ملسػػػلة فيلػػػبس فػػػى رةباػػػو بلنسػػػب  اارػػػبو بمػػػن ؟ ه  يػػػ ؿبالرجػػػ

 اػراهصلعػن مػن إذا لبس مبلبس مب صلبس الوايبته مأم رة في اده 
مػػن ومػن اػراه وأرمػلو عره أطػبؿ نػفاػبهه إذا  واظنػ  أمػبـورا  أو مػن 
اػػن حصػػبف العلػػو دنػػعره أو اصػػو    بع ػػ مفاػػبةه و احسػػبو ورا  

وال مػبف  مػب ةلنػب صاػ رر ببلمكػبف  ابلفػبت  إلاو صمبمبًه ؾ  بلبن     وصب 
وعػرؼ الم م أال أ  ف مارب بً ببلنسب  فى مكبنى وليس  ةبطعةه 

نػػػػببب الػػػػببلد اإلمػػػػبلمية وىػػػػذا واضػػػػح فػػػػى أىػػػػن وةاػػػػى وزمػػػػبنىه 
 .األ رو ومبلبس م أا بً 

بل م فػػػعػػػن الواػػػبة فػػػي زاػػػو  ممالوػػػبً اكػػػ ف الرجػػػن فبلبػػػد أف 
ولػػيس فيػػو صرػػبوه د العػػ رة و حػػدىػػ  مػػب اسػػار  الرػػرعي الموػػروض

بػدوف سار الرجن مػب بػين السػرة والر بػة بػ م مبلبػس مػبصرة لكػن في
 .بلنسب  حاى ال اك ف من الملع نين في ىذا الحدااصربو ب

 نػػػبؾ الرػػػعره ف اد عػػػن وأمػػػب مػػػب احػػػدث اآلف مػػػن صرػػػبو فػػػ
 بب اللبمعػػة بي ػػع مكيػػبج علػػى وج ػػونػػببعػػض أف  بيػػرة مصػػيبة  
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لكػػى صمبمػػبًه  ػػرام أمػػبس ولػػ ف وظػػبلؿ وأحمػػر نػػوبا و   بلبنػػ 
لمنػػػ ؿ فقػػػلو لو النسػػػب  مكيػػػبج ىػػػذا مػػػ درفو واد  علػػػأ البنػػػبتا

عػػػػبدات ىػػػػذه رقبػػػػ ا آذان ػػػػم ووضػػػػع ا حلقػػػػبفو  -أةػػػػن–وبع ػػػػ م 
ىػػؤال  د لػػ ا والعيػػبذ بػػبهلل  ؟تبوبػػين البنػػ مالوػػرؽ بيػػن فمػػب و غربيػػة

ه وب ػذا ه الرػرط واضػحاهلل المارب ين من الرجبؿ ببلنسب في لعن 
  و وفعلػػو رػػم مػػل و ػػبلـودوف   اكػػ ف الرػػبب ةػػدوة لةيػػره بمظ ػػره

 الداعى.بدااة  اصدؽ ذلك فيقبن النبس منو وىذه ىى
 

اقرتاح: َا زأٟ فغًٝتهِ بإٔ تكّٛ ادتُعٝـات  اقرتاح: َا زأٟ فغًٝتهِ بإٔ تكّٛ ادتُعٝـات  : أٚ : أٚ 1188ضؤاٍ ضؤاٍ 

    ٔ ٔ    بعٌُ َطـابك١ يتًدـٝط نتـاب َـ خيتـاز أفغـٌ   خيتـاز أفغـٌ   ايػـٝذ ، ثـِ   ايػـٝذ ، ثـِ   نتـب  نتـب    بعٌُ َطـابك١ يتًدـٝط نتـاب َـ

  تًدٝط ْٚٛشع٘ ع٢ً ايػباب دٛا٥ص يف املطابكات.تًدٝط ْٚٛشع٘ ع٢ً ايػباب دٛا٥ص يف املطابكات.

ه وال مػػػبنع فبلعلمػػػب   ييػػػرا مػػػب ةاػػػراح طيػػػأ اب: ىػػػذا إلػػػال
وربمػػب ىػػذا نبمػػأ  لمصػػ ا  ابػػبً لآل ػػران ليسػػ ن امػػايعبب ب بسػػرعة

أال اقػػرأوا  ابنػػب ه ولػػذا ننصػػح النػػبس فػػى الػػببلد عنػػد صػػدراس  العصػر
مسػبقب وا  ػم ىب رػم امرجػ ا إل ػ ان م العسػن من ب ولكػن اقػرأوا 
ه وربمػػب العلػػ ا ىػػذا مكا بػػب واكػػ ف ملمصػػب راأعػػػبً المصػػوى من ػػبو 

 ةقػػرا للرػػببب مػػن محبػػى الاػػبً دع   بً مرػػروعأا ػػبً ةػػد اكػػ ف ىػػذا و 
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 .  نٌّ لو دورو  والامعن والالميص وصرصيأ األفكبرو
 

٠٤ يًػـباب  ٠٤ يًػـباب  األٚىل بـايكسا األٚىل بـايكسا   َا أمسـا٤ ايهتـب ايدٜٓٝـ١   َا أمسـا٤ ايهتـب ايدٜٓٝـ١     ::1919ؤاٍ ؤاٍ ضض

  تساخ ايهتب ارتازدٞ؟.تساخ ايهتب ارتازدٞ؟.ضٛا٤ َٔ تساخ فغًٝتهِ أٚ ضٛا٤ َٔ تساخ فغًٝتهِ أٚ 

 ة ػػباب الرػػببب ميػػن ةه يير  ابػػبً للرػػببب   ب اب: أ رجنػػلػػال
ه الرػػببب ة ػػباب وبػػو المعب ػػر   وعنػػدنب مػػؤاؿ وجػػ ابه  فػػىاليػػـ 

ارد على  ػن األمػئلة الاػي  وى  سن ر الل اب على أمئلة الربببس
وسفاػػبوو جبمعػػة ه وغيػػرىم لمارػػددةا لرػػببب مػػن الايػػبراتصعػػرض ل

صربيػػػة القػػػرآف لليػػػن سوا جػػد للرػػبببس وسفاػػػبوو جبمعػػػة للنسػػػب سه 
ابين الاربية الصحيحة لللين المسلم من  ابب اهلل ومػنة  ساألامبف
وى  ابػين  سإ بلح األفراد والمحامعبت فى اإلمبلـسه وو رم ل

 ابػػبً أبابػػين لػػك  س يػػ  احبػػك اهللسه واإل ػػبلح اإلمػػبلمىمػػن ج 
الحػػأ س  اببنػػب وآ ػػرىم  ه اراػػد ذلػػك لنػػب و صصػػير ب ػػب محب بػػبً هلله 
الرػببب  ل ػػب س وفيػػو األنػيب  الاػػى ااعلػق ب ػػب واللػنس فػػي اإلمػبلـ

لػػأ ة ػػباب اػػى ىػػى والػػردود العلميػػة والدانيػػة علػػى ىػػذه الق ػػية ال
 .اليـ الرببب العصراة 

د.عبػػد الحلػػيم محمػػ د لة ملسػػأمػػب ببلنسػػبة للةيػػر فػػ ةارح 
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نمصػػػية  81أو  08في ػػػب و  هامػػػم ب أعػػػبلـ الاصػػػ ؼو اهلل و رحمػػػ
ليػ   اػبب عظػيم ىنػبؾ ةبل ػب  ه وأا بً في  اببواحدة  ن   فية  

فػػػػػى م ضػػػػػ ع الاصػػػػػ ؼه ردود طيبػػػػػة اقػػػػػرأهه فويػػػػػو الرػػػػػببب  لػػػػػو 
د.عبػد  اػأ سه ف ذا مع  ة ية الاص ؼ المنقذ من ال بلؿوامموس

 م وأحػػ ال طبةػػة واةانػػبع بمػػن ج الصػػبلحينالحلػػيم محمػػ ده صعطػػى 
 إنرب  اهلل رب العبلمين. م وصرده إلى من ل
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  حترٜسات ٚتٓبٝٗاتحترٜسات ٚتٓبٝٗات: : ايباب ايجايح ايباب ايجايح 

  اإلباس١ٝ،اإلباس١ٝ،ٚاألفالّ ٚاألفالّ   تأثري املٛاقع تأثري املٛاقع --22تٛدٝٗات عا١َ، تٛدٝٗات عا١َ، --11

  دسا٥ِ اإلْرتْتدسا٥ِ اإلْرتْت--44، ، غسف ايدزدغ١غسف ايدزدغ١ايطالم بطبب ايطالم بطبب --33

 

  أٚاّل : تٛدٝٗات عا١َأٚاّل : تٛدٝٗات عا١َ

إل ػػػػ انى وأبنػػػػبأى الرػػػػببب  بينػػػػ حمػػػػد هلل وةػػػػد إننػػػػى وال
واجبػػػػبص م فػػػػى الػػػػدع ة العصػػػػراة لئلمػػػػبلـ  مػػػػنوالرػػػػبببته مػػػػب أراه 

وةػد حبػبىم اهلل ببمامداـ أمبليأ العصػر الاقنيػة وأدواصػو وإصقبن ػبه 
ببلقػػػدرة العقليػػػة والنرػػػبط الػػػذىنى الػػػ افر لماببعػػػة صط رىػػػب السػػػراع 

ىم رجػ  ل ػم وأاهلل صعػبلى  مػ ؿفػ ننى أواللحبؽ بآفبة ػب الماصػبعدةه 
ال اةيػػػػػأ عػػػػػن م أ أال صمػػػػػ ن م الوطنػػػػػة والػػػػػذ ب  و رجػػػػػب اً حػػػػػبراً ..

بحػػػبر  ابحػػػروف فػػػى آفػػػبؽ ... وىػػػمعلمػػػى فػػػى العمػػػن اإلمػػػل ب ال
 و  والبعيدة الدانية ... اإلنارن  ال امعةوممبوات 

أاػػن صػػذىأ فطنػػاكم و يػػ  اةيػػأ أا ػب الرػػببب النلبػػب  .. 
صال لػػ ف ىنػػب وىنػػبؾ  مأنػػاو و الحػػداااصكػػم مػػن العلػػم و دبأكم وأذ ػػ



 (96دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالّ          ايػٝذ فٛش٣ ستُد أبٛشٜد      )

---------------------------------------------------------------------------- 

أف نحن جميعػػبً نعلػػم فػػ البلمانبىيػػةووبػػبلد اإلنارنػػ   بطرةػػبت ومػػدف
الموا حػػػػة  عػػػػبلم السػػػػمبواتعػػػػبلم اإلنارنػػػػ  ىػػػػ  عػػػػبلم البلحػػػػدود 

لحظة علػى أاة أف اطن منو فى و أحد ألامكن ه و ببلاعبير الحداا
و  ػبف صحصػينو  أو مكبنػو وم مػب مػب  ػبف محاػ اه بً أا ػأاة م ةع ببلعبلم 

والػػػنوس أمػػبرة ببلسػػػ  ه  وحبللػػػو وحرامػػو فبلعػػبلم  لػػو بػػػين أ ػػببعك
وال وطػػػػػن  ال حصػػػػػر ل ػػػػػمنػػػػػببب اإلمػػػػػبلـ وفانػػػػػة السػػػػػ   ة عػػػػػبدو 

ال مقنعػػة و ومالػػددة و أمػػبليب م جذابػػة و و إال ني ػػة اإلفسػػبدو المع ػػم
ومػػػدع م نػػػداد  مإغػػػراأ و و م وأمػػػمبأ ملانكػػػرىوال  محػػػدود لوكػػػرى

ببألمػػػػبليأ  علػػػػى الرػػػػبببوالعقلػػػػى النوسػػػػى  لاػػػػ ريرا ومػػػػبأنبكػػػػن 
 ندادة. العلمية والمدرومة والممططة بدةة

نػلعكم علػى أأنػب و  جميعػبًهمسػؤلياى نحػ  م أرو من  اولذ
ول ج صلك اآلفبؽ من أجػن المعرفػة والػدع ة اإلمػبلمية أف أحػذر م 

وىػػػذه ملم عػػػة مػػػن الاحػػػذارات الاػػػى ه أ طبرىػػػبمػػػن  أا ػػػب برػػػدة
ىػػػػػذا الملػػػػػبؿ وبعػػػػػض النرػػػػػرات فػػػػػى   فاإل اصب ػػػػػيأمػػػػػدنب ب ػػػػػب 

ه أو المنرػػػ رة الاحذاراػػػة والا ع اػػػة الصػػػبدرة عػػػن ىيئػػػبت اإلصصػػػبؿ
علػى إمػدادنب جميعػبً ه وال اوػ صنى نػكرىم والم رقة المصدر العلمػى
 : فل اىم اهلل  ير الل ا ببلمبدة العلمية البلزمة 
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وال علػػػػى النػػػػ  أبػػػػداً بيبنبصػػػػك الحقيقػػػػة  ال ص ػػػػع -0
ه وصاحػػػػػبدث ودب   لكػػػػػن مػػػػػن ىػػػػػأ  يبصك بمص  ػػػػػبسػػػػػ  لة صوػػػػػرط 

ببل وال رابػػلو اإلنارنػػ  مرصػػع ضػػببلصػػ ت والصػػ رة ىنػػب وىنػػبؾ بػػبل 
 أنحػػػػب  ػػػػن مػػػن   لػػػػرمينوالم ب رانان والمػػػػلمسػػػػاةلين والمباػػػ   لىبأػػػن 

مػػن اللػػنس  دا  ػػمأنػػ  و وةػػد صاحػػبدث مػػع نػػبب أو فاػػبة  ورضاأل
وةػد صنارػى بحػػداا ه الصػ تةييػػر لا دعػة برمليػة لصػ ت وىػ  بب
مػػػن م اةػػػع إحػػػذروا  ه ػػػ ت و ػػػ رة صوػػػبعلىرنػػػبمج بمحػػػدرك و ب بر ج

بل فػو م  ْعػطأ اليػدوف الفبلصػيبدوف   ػبالدردنة وال اةرنكم أممب  غرف
 لن ص روواحدةو وال صق ل ا مر ة  الصقلدواصاسبىل ا و 

 ل ا أنو بسػ  لة امكػن للماسػللين أف اػدإعلم ا   -8
لرمصػػػػػية نبصػػػػػك ابليسػػػػػرة ا بيزؾ ال ليمربػػػػػ ه فقػػػػػلو ولكػػػػػن بلل ػػػػػ

وأرةبـ حسبببت البنك وبطبةػبت اإلأامػبف وأرةػبـ  وملوبصك والعملية
ج ػبزؾ فػى الكػبميرا صرػةين ه بن وامكػن م منوصلةفبحوظ ب  السرو

ل ا  ػػػػن مػػػػب صكاػػػػأ علػػػػى ل حػػػػة الموػػػػبصيحو اسػػػػل   وأو دوف علمػػػػك
 :ولذا أنصح اللميع   مروا برادؾ ل مواس

 باحصػػػين إصصػػػبل م ببلرػػػبكة وببإلنارنػػػ  ببػػػػرامج 8-0
 .وأص مبصيكيبً  داأمبً  ب الحمباة الحداية وبماببعة صحداي
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اً لئلعبلنػػػػبت الاػػػػى صمبػػػػرؾ أف أال صسػػػػاليأ أبػػػػد 8-8
بطيػػى  وبػػو  ػػذا مػػن الويرومػػبت وصطلػػأ منػػك فحصػػو  ج ػػبزؾ

 ا رع جبم مبً بل بزؾ فى الموب وملبنبً ف غلب م 

 الم اةػع ميػن المرػب ىة الم اةػع إلػى صػد ن ال  8-2

 الاػي أو الحك مػبت صحػبربالاػي  أو الالسػس صعلػم الاػي

 صلػك اسػامدم ف  ال ػب رز فأل  ليعػة و ػ راً  مػبً أفبل صحػ م

 اام حيا ال حباب إلى الالسس ملوبت إد بؿ في الم اةع

 .د  لك بملرد الل بز في لقبأيبً  مل  الالسس صنصيأ

 مػن إلكارونيػة رمػبلة أم فػاح  مػب انصػح بعػدـ 8-1

 دالبراػ اسػامدم ف رمػبأن ال ػب رز ألف مل ػ ؿ مصػدر

 .ال حباب إلى الالسس ملوبت ألرمبؿ اإللكاروني

 ببػػػػػػن عنػػػػػػو  زؾ فبفصػػػػػػن بحاػػػػػػى إف أطوػػػػػػ ت ج ػػػػػػ 8-4
 اإلنارن   مب انصح المبرا .

واألفػػػػبلـ الػػػػأ أف نعلػػػػم أف المعرفػػػػة والبيبنػػػػبت  -2
أف نرػػػػ رة علػػػػى النػػػػ  ال رةببػػػػة علي ػػػػبه وىػػػػذا اعنػػػػى مالوالمقػػػػبطع 

ب ةرأوىػ الكييران ةد انرروا معل مبت غير ما  د مػن  ػحا ب ألن ػم
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ه أو بػػدع ف  ػػذببً أن ػػب منسػػ بة للمصػػدر العلنمػػى الم رػػق  م ةػػع مػػبب
 مػن مصػدر المعل مػػة يػ  نا  ػد فعلينػب أف نػاعلم داأمػػب   ه ػذا و ػذا
ه وربمػب صبحػا عػن  بػر أو من ب ا  دالوأال ننقل ب إال بعد  و حا ب

مػػػػة فالػػػػدىب علػػػػى عرػػػػرات الم اةػػػػع والمناػػػػدابت فػػػػاظن أن ػػػػب   معل
ت أف أغلب ػػب ال اػػذ ر دولكػػن لػػ  صوحصػػ  ل جػػ ػػبدةة إلنارػػبرىب 

واحػػػده فػػػ ف عػػػدت إليػػػو صعػػػرؼ مػػػب ىػػػ ه  ىبمصػػػدر و أف ىب أمصػػػدر 
المرػككين وةد نرره بعض وجدت صكذاببً للمعل مة  العكس ربمبو 

 ة وىنبؾ أا بً األعدا ووليوأ  اص م عب

المنرػػػػ رة علػػػػى والمقػػػػبطع المبلاػػػػين مػػػػن الصػػػػ ر  -1
  فليسػ  الحدايػة البػرامج الن    ر ب ب صعػدان وصلويػق ببمػامداـ

ه فبلصػػ ر لكػػى  ػػن  ػػ رة منرػػ رة حقيقػػة م مػػب أنػػير إلػػى مصػػدرىب
 وال ة . اعاد ب ب الـ  الكيير من المبرة

الػػأ أال اقػػع الرػػبب أو الواػػبة المسػػلمة ضػػحية  -4
آلالؼ الػػػدع ات اآلصيػػػة علػػػى النػػػ  ليرمػػػن الرمػػػبأن ببلاسػػػبيح أو 

ت مػػن الحسػػنبت وا ىم نػػو بنيػػن المليػػبرا الػػذ ر لمئػػبت األنػػمبص
 فعلػ و والعقػبب إف المنػبفع إفىميػة عػن ص و ه أو ةصنايلة ذلك

 هببلػدانج ػبلً وىػذا  وغيػره أو أن ب لمبدـ الحلرة النب اةو  وأىمل 



 (100دع٠ٛ ايػباب ايعضس١ٜ يإلضالّ          ايػٝذ فٛش٣ ستُد أبٛشٜد      )

---------------------------------------------------------------------------- 

اعمد مػن نػيبطين لصػرؼ الرػببب المسػلم عػن الػدع ة النبفعػة بأو 
ارػػػةين نػػػر بت الم بباػػػن لو  برػػػةل م ببألوىػػػبـواألعمػػػبؿ الرافعػػػة 

 ببلدنبوور إما بلؾ رمبأن ببلعبلم لؤلم  فى ببلرمبأن وأ ب

صػػػػػد عى العػػػػػبلج بػػػػػ الؼ م اةػػػػػع نارنػػػػػ  صحوػػػػن اإل -6
حػػػن مرػػػب ن م اةػػػع صنػػػوب  جميػػػع األمػػػراضه و وصػػػ عم  ببألعرػػػبب

الحبيػػأ والقصػػص ال ىميػػة الػػ وج وإعػػبدة جلػػأ السػػحر والػػربل و 
 اصػػلح ف الحػػبؿ واعػػبلل فمرػػبا  ربػػبنيين لعػػن القػػدرات المويػػة 

رةبـ لئلصصبؿ وغير ذلكه و ن ىذا مػن بػبب األيك ه وصعطببلاليو ف
ه أو لمسػػػػػلم وج لػػػػػو بحقػػػػػبأق الػػػػػدانامػػػػػاةبلؿ مػػػػػذاجة الرػػػػػببب ا

أو األمػػػراض امػػػاةبلؿ صػػػ  ر مػػػن الػػػ واج أو المرػػػب ن اإلةاصػػػبداة 
داننب دان العلػم فبل صلاوا ا لالك الم اةعه وأعلم ا أف المساعصيةو 

الحقيقػػػػػي أل ػػػػػذ بػػػػػدوف او فالسػػػػػمب  ال صمطػػػػػر ذىبػػػػػبً وال ف ػػػػػةوأف 
 أو اروى مراضو. ولن صحن  مركلةٌ  انصلح حبؿٌ ببألمببب فلن 

مبلةػبً   م ومةرابت الاس اق الرػبكى بػ ف صػدفعب إا -7
اآل ػران إليػو ولػك ربػح عػن   وصػدع  ئبً لانرى  حسببب رم صرارو نػي

 ن من صد لو عن طراقك ه فقد رب  أف ىذا لم اكن إال مػن ةبػن 
كرػػػو  فػػػى الرػػػ  ر المبضػػػية ه وةػػػد إنعمليػػػبت النصػػػأ ال امػػػعة
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عرػػرات مػػن الرػػر بت الدوليػػة فػػى مصػػر وةػػد ن بػػ  المبلاػػين مػػن 
الػػدوالرات وضػػحباب النصػػأ مػػب زالػػ ا الػػروف ورا  امػػارداد أمػػ اىم 

ف السػػمب  ال صمطػػر ذىبػػبً أذ ػػر م بػػ ه فيبنيػػة وال صل مػػ ف إال أنوسػػكم
 وال ف ة.

أطلػػػأ مػػػػن أبنػػػػبأى وبنػػػػبصى الرػػػػببب أال انمرطػػػػ ا  -8
ه وال إلنػػػػاراؾ فػػػػى م اةػػػػع الاعػػػػبرؼ مػػػػن أجػػػػن الػػػػ واجاببلػػػػد  ؿ و 

الػػػد  ؿ لئلطػػػبلع والاصػػػوح ورؤاػػػة  ػػػ ر النسػػػب  والرجػػػبؿ وةػػػرا ة 
ه وربنيػب ال بػد وفيػو ذنػ ب  ييػرةةصص مه ف ذا أوال م ػيعة لل ةػ  

وأعلمػػ ا أف وأببحػػة األمػػراره أف اةراػػك ببلحػػداا أو صبػػبدؿ الصػػ ر 
 ػػ ر الحمػػبلف ال داعػػة الػػذأبب المماويػػة مػػن الرجػػبؿ والنسػػب  ورا  

وةػػػػد ربػػػػ  بػػػػبل اةع العملػػػػى أف نسػػػػبة مػػػػب علػػػػى النػػػػ و أ يػػػػر ىػػػػى 
مادنيػػػػة جػػػػداًه وأف نسػػػػبة المرػػػػب ن  مػػػػن النػػػػ النبجحػػػػة ال الػػػػبت 

و ػم  هو ػم مػن بيػ ت  ربػ  بسػبأ ذلػك هالنبصلة عن ب ىبألة جػداً 
إباػػػ از مػػػن فايػػػبت نػػػدمن حيػػػا ال انوػػػع النػػػدـه و ػػػم مػػػن عمليػػػبت 

ن ااػػب لليبت الصػػ صية حػػدث ببمػػم صلػػك الإمػػاةبلؿ للصػػ ر والاسػػو 
 السبذجةو 

ة اإلندمبج ببأللعبب على ر وأنبو أا بً بردة لمط   -9
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والمػػػبؿ أا ػػػبًه للعمػػػر ةبصلػػػة لل ةػػػ  والوكػػػر وم ػػػيعة   ػػػىالنػػػ  ف
الا ا ػػػػن ب إلػػػػى آلػػػػة مسػػػػمرة أمػػػػبـ الل ػػػػبز وصػػػػدمر وصحػػػػ ؿ الرػػػػب

 وصح ؿ البي  لل ر منع لةواألمرو واإلجامبعى 

جػػػد العداػػػد مػػػن الم اةػػػع ذات  مػػػب أحػػػذر أنػػػو ص   -01
ه والكييػػر من ػػب أنرػػ صو جمبعػػبت ا  داػػة وأ ػػرو األمػػمب  اإلمػػبلمية
ه فعلينػػب أال صةيػػأ فطنانػػب وأال ن ةػػ  عق لنػػب ونحػػن محبربػػة لئلمػػبلـ

أوالً مػػػن عنػػػ اف الم ةػػػع الػػػأ أف صا  ػػػد  نقػػػرأ المعل مػػػة أو ننقل ػػػبو
وى صحػ  جيداًه ف ف النقطة والحرؼ والررطة صعنى م ةعب آ ر اام

 فى العسنوو م  السأ  ليدس  نوس اإلمم والركن 

و وحاػى إف ؾىنػب أو ىنػب وطبعب ةػد صق دنػب أ ػببعنب -00
ربنػة الل ػبز دوف صقوػ  ل اإلببحيػةلم نوعػن نلػد ن افػذ اإلعبلنػبت 

وبػػبلطبع فيمكنػػك إغػػبلؽ اإلعبلنػػبت ومنػػع ظ  رىػػب وضػػبل  وطلػػأ
 مسا و المحا و األ بلةى إلصصبلك ببلن .
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تأثري األفالّ ٚاملٛاقع اإلباس١ٝ تأثري األفالّ ٚاملٛاقع اإلباس١ٝ ثاْٝاّّ : ثاْٝاّّ : 

ع٢ً ايضش١ ايٓفط١ٝ ٚايبد١ْٝ ع٢ً ايضش١ ايٓفط١ٝ ٚايبد١ْٝ 

2020  ٚاإلدتُاع١ٝٚاإلدتُاع١ٝ
  

 يػػػػػػر الحػػػػػػداا عػػػػػػن الاػػػػػػ ريرات السػػػػػػلبية والمطيػػػػػػرة ةػػػػػػد  
للمربىدات اإلببحية علػى النػ  علػى اللميػع رجػبالً ونسػب اًه وةػد 
صحػػػػدرنب  ييػػػػرا فػػػػى ىػػػػذه الم اضػػػػيع مػػػػن النػػػػ احى الدانيػػػػة والعلميػػػػة 

ن المحبفػػػن واللقب ات.وىنػػػب أحػػػأ أف واإلجامبعيػػػة فػػػى العداػػػد مػػػ
أعرض لالك اآلرػبر المػدمرة ل ػذا الم ضػ ع المطيػره ولكػن بعػرض 
الدرامػػػػبت األجنبيػػػػة أو الةربيػػػػة فقػػػػله وبػػػػدوف الاعػػػػرض للنػػػػػ احى 
الدانيػػػة مػػػن أجػػػن إةنػػػبع أبنبأنػػػب وبنبصنػػػب ببألمػػػل ب العلمػػػى الملػػػرد 

 ن بػببمػن أجػن أف صكػ ف مػ ل ػب ةد اميلػ فوببلر اىد الةربية الاى 
 .ون د نبىد من أىل ب

                                                 

َ شَب ْزِ انًقبنخ ٔاوثؾبس انًزؼهقخ ثٓب ثكزبثُب  انؾت ٔانغُظ  ٗ اإلعالو(ا ٔقذ  ٕٓ

غهت يُب كضٛشٌٔ إػبدح َ شْب ُْب نزؼهقٓب انًجبشش ثُ بغ ان جبة ػهٗ اإلَزشَذا ْٔزِ 

  :بس إنٛٓب  ٗ يٕظؼٓبانًُقٕنخ إرا نى ٚكٍ ي  دس اوخجبس انؼهًٛخبيصثؼط 

http://arabic.cnn.com/2008/scitech/12/25/movies.relationships/in

dex.html,http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_3085000/3

085563.stm,http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_664000/

664388.stm 
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http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_3085000/3085563.stm
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  أٚاّل: ايتأثري ع٢ً املُجًني ٚاملُجالتأٚاّل: ايتأثري ع٢ً املُجًني ٚاملُجالت

عػػػن االفػػػبلـ اللنسػػػية نػػػ يرة مراكيػػػة أ ةفػػػي درامػػػة بلبمعػػػ
 أف: الم رقة أوضح  في نابأل ب 

الرجػػػبؿ أبطػػػبؿ األفػػػبلـ اللنسػػػية اانػػػبول ف  ميػػػبت   --0
 بيػػػرة مػػػن المنرػػػطبت اللنسػػػية ةبػػػن صصػػػ ار المرػػػبىد اللنسػػػية 

قػ ة والوح لػة أرنػب  الممبرمػة اللنسػيةه وبعػد مػرور ليعطي  ػ رة ال
من ات مػن الامييػن اصػبح ىػذا الرجػن )بطػن األفػبلـ اللنسػية(  4

غير ةبدر على أدا  أم ممبرمة جنسػية نظػرا لاعبطيػو  ميػبت  بيػرة 
 من المنرطبت أرنب  صص ار األفبلـ اللنسية. 

أف أبطػبؿ وبطػبلت األفػبلـ اللنسػية ال اا وجػ فه وال  -8
ك نػػ ف أمػػر مػػ اة فػػي عبلةا ػػبه بػػن اظلػػ ف اعملػػ ا فقػػل فػػي ىػػذا ا

 الملبؿه بحيب عن  سأ المبؿ فقل . 
أوضح  الدرامة أا ب: أف بطػبلت األفػبلـ اللنسػية  -2

ال صرػػعرف بػػ م ماعػػو جنسػػية أرنػػب  صصػػ ار االفػػبلـه بػػن مػػب صقػػـ  بػػو 
ملػػػرد أدا  صمييلػػػي فقػػػل ىدفػػػو الاػػػ رير وامػػػايبره المرػػػبىد لالػػػك 

 ـ. االفبل
 مػػػب أنػػػبرت الدرامػػػة أف نػػػببب الملامعػػػبت العربيػػػة   -1
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أ يػػػر مرػػػبىدة وأ يػػػر صصػػػداقب لمػػػب صا ػػػمنو األفػػػبلـ اللنسػػػية مػػػن 
مرػػػػبىد وأوضػػػػبع ماعػػػػددةه أ يػػػػر مػػػػن الرػػػػببب فػػػػي الملامعػػػػبت 

. ألف المرػػػبىد الةربػػػى اعلػػػم صمبمػػػب أف الكييػػػر مػػػن إطبلػػػة األجنبيػػػة
نمبأية وإعبدة عػرض المربىد وإصقبن ب إنمب ى  من ةبين الحين الس

اللقطػػػة القصػػػيرة عػػػدة مػػػرات ومػػػن زوااػػػب عداػػػدة ممػػػب اػػػ حى بقػػػ و 
 يبلية وأوةػبت ط الػة أرنػب  الممبرمػةه أمػب أغلػأ مرػبىدو العػبلم 

 اليبلا فيظن أف مب احدث ى  الحقيقة.
 وةبؿ أحد العبملين فى أوروبب فى ىذا الملبؿ :

ف األفػػبلـ اللنسػػية الاػػي صراىػػب ىػػي ملػػرد أفػػبلـ إ -0
ييليػػة صم ػػع لػػنوس مػػد بلت الوػػيلم السػػينمبأي العػػبدم مػػن صم

حيػػػػا وجػػػػ د مػػػػينبرا ه وأبطػػػػبؿ مميلػػػػينه وداكػػػػ ره وإضػػػػب ةه 
وم ناػػػػبجه وممػػػػرج للوػػػػيلمه ومنػػػػاج اػػػػدفع مبػػػػبلغ مبليػػػػة لعنب ػػػػر 
ومػػػػد بلت الوػػػػيلمه وج ػػػػة صسػػػػ اق صبيػػػػع الوػػػػيلم ليحصػػػػن منػػػػو 

 .المناج على عبأد مبلي

 الػػػػػػػأ أف صعػػػػػػػرؼ أف الوػػػػػػػيلم اللنسػػػػػػػي الػػػػػػػذم -8
اساةرؽ في عرضو علػى القنػ ات اإلببحيػة لمػدة مػبعة أو مػبعة 
و نص  من األدا  اللنسي المسػامره اسػاةرؽ صصػ اره مػب بػين 
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اػػػػـ  صصػػػػ اره أم م ػػػػم نو مػػػػن أحػػػػداث وأوضػػػػبع  04 – 01
 .جنسية اام على مراحن من الاص ار والم نابج

مػػػب صػػػراه مػػػن حػػػبالت االنسػػػلبـ المابػػػبدؿ بػػػين إف  -2
لنسػػي اكػػ ف وفقػػب لسػػينبرا  واضػػح ف ػػم بطػػن وبطلػػة الوػػيلم ال

اؤدوف أدا  صمييلي وليس امامابع حقيقي بين الطػرفين. ف بطػبؿ 
مبػبلغ الف ااقنػ ف أدوارىػم اللنسػية مقببػن   الويلم اللنسي مميل

صلػػػد أنػػك ف صمييػػن بػػدلين   احصػػل ف علي ػػبه ف ػػم محارفػػالاػػى 
البطلػػة فػػي أ يػػر مػػن فػػيلم جنسػػيه والبطػػن فػػي أ يػػر مػػن فػػيلم 

 .جنسي
  ثاّْٝا : ايتأثري ع٢ً املػاٖدٜٔثاّْٝا : ايتأثري ع٢ً املػاٖدٜٔ

 والم اةع اإلببحية اآلربر السلبية إلدمبف مربىدة األفبلـ اللنسية
 اؤرر على المعاقدات والسل ؾ اللنسي: -0

صؤدم مربىدة المنبظر المييرة إلى صرمػي  موػبىيم  بطئػة  
ميػػػن امػػػامداـ اللػػػنس  ماعػػػة ملػػػردة للرجػػػن وامػػػامداـ المػػػػرأة 

لػػى احايبجبص ػػبه إببحػػة ممبرمػػة اللػػنس مػػع للارفيػػو دوف اإللاوػػبت إ
األطوػػػػػػػبؿ والحي انػػػػػػػبت و ػػػػػػػذلك العنػػػػػػػ  اللنسػػػػػػػي.  ػػػػػػػن ىػػػػػػػذه 
المعاقدات االقبىب المربىد وى  صحػ  صػ رير اإلرػبرة اللنسػية فػبل 
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 اساطيع مقبوما ب.

 :فقداف السيطرة على النوس -8

نايلػػة اإلنوعػػبالت الرػػدادة والنرػػبط ال اأػػد لمرا ػػ  المػػ  
رة اللنسػػػية ممػػػب العػػػن السػػػل ؾ اإلنسػػػبني الماحكمػػػة فػػػي اإلمػػػايب

 ػػػػػػبرج داأػػػػػػرة الػػػػػػاحكم ممػػػػػػب اػػػػػػؤدم إلػػػػػػى ال ةػػػػػػ ع فػػػػػػي ال نػػػػػػب أو 
اإلغاصػػبب. أرباػػ  الدرامػػة أف الاوػػبعبلت الاػػي صحػػدث فػػي المػػ  

درامػة   مع مػدمني الك  ػباين.  أرنب  المربىدة صمبرن الاي صحدث
 إحصبأية في ال الابت الماحدة أربا  أف ىنبؾ حبلػة إغاصػبب  ػن

دةبأق نايلة اإلندفبع في ممبرمػة اللػنس بعػد مرػبىدة األفػبلـ  6
 اللنسية.

 :اإلنمراط في ممبرمة العبدة السراة -2

رب  علميبً أف اإلنمراط ال اأد في ىػذا السػل ؾ امكػن أف 
اػػؤدم إلػػى أمػػراض عقليػػة  مػػب إنػػو اػػؤدم إلػػى زاػػبدة إفػػراز ىرم نػػبت 

إلػى ارصوػبع ضػةل النربط القلبي وإربرة الل بز العصبي ممب اػؤدم 
 الدـ واإلج بد القلبي.

 : القذؼ السراع رم ضع  القدرة اللنسية -1
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في بحػا نرػر فػي مللػة المسػبلك الب ليػة األوروبيػة عػدد 
جػػب  فيػػو: إف ةػػ ة اإلناصػػبب صانػػبةص  898ص  0998مػنة  22

برػػدة عنػػد الاعػػرض للمرػػبىد اللنسػػية المييػػرة فػػي اليػػـ  اليبلػػا 
د الرجػػػبؿ األ ػػػحب   مػػػب إن ػػػب صقػػػن مقبرنػػػة بػػػبليـ  األوؿ وذلػػػك عنػػػ

أ ير عند ىؤال  الػذان أدمنػ ا األفػبلـ اللنسػية مػرات  ييػرة مقبرنػة 
وورد فػػػى مصػػػبدر علميػػػة أ ػػػرو   ب  ػػػحبب المرػػػبىدات القليلػػػة.

 ييػػػرة و ػػػبر معل مػػػبً أا ػػػػبً أف مرػػػبىدة المييػػػرات والػػػذو اػػػػؤدو 
بػػبلطبع إلػػى إرػػبرة وإنعػػبظ مػػع عػػدـ الاصػػرا  الوػػ رو ممػػب اسػػبأ 

قػػػبف المصػػػياين واآلالـ ب مػػػب واصػػػير مػػػن الع امػػػن للمسػػػبعدة إحا
إلظ بر دوالى المصياينه ف ذا  ر ؼ اإلربرة فيكػ ف علػى األغلػأ 
ببلعػػبدة السػػراة ول ػػب م ػػبرىب المعل مػػة مػػن صع اػػد الل ػػبز العصػػبى 
 على اإلربرة ببلمربىدات وببليد وىذا أفرن الكيير من ال البت.

 عم مبً:أو ن الرع ر ببإل ائبب بين ال وجي -4

إف  ػػػػبف أحػػػػػدىمب ىػػػػ  الػػػػ وج الػػػػػذم ارػػػػبىد ىػػػػػذه ذلػػػػك 
المنبظر إذ صحبوؿ ال وجة ملبراصػو وصعلػ  عػن الاكيػ  مػع أمػل بو 

ه وإذا  بن  ال وجػة فلػن اسػاطيع الػ وج الذم اصطبغ بمب اربىده
 أف اوعن ل ب مب اراه فى صلك األفبلـ.
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صبػػػين أف الرػػػببب الػػػذان  فػػػي درامػػػة أمػػػارالية حدايػػػةو 
ام ػػػػ ف مػػػػبعبت ط الػػػػة فػػػػي مرػػػػبىدة األفػػػػبلـ اإلببحيػػػػةه صظ ػػػػر 

أعراض اال ائبب أ ير من غيرىمه فقد ةػبم ا بدرامػة علػى  عندىم
فػػػػي مرػػػػبىدة األفػػػػبلـ  مػػػػبعة أمػػػػب عيبً  08أنػػػػمبص ام ػػػػ ف 
% مصػػػػبب بدرجػػػػػة عبليػػػػة مػػػػن القلػػػػػق  21 :اإلببحيػػػػةه وصبػػػػين أف

 مصبب بدرجبت ممالوة من الا صر النوسي %24ه والنوسي

والطأ النوسػي أف ا ج ػ ا  واحبوؿ المماص ف في الاربية
 نػداً  صحػذارابً لممالػ  الوئػبت وبمب ػة الرػبببه لالنػأ النظػر

إلػػػػى المرػػػػبىد اإلببحيػػػػة ألن ػػػػب صاػػػػرؾ آرػػػػبراً نوسػػػػية  بيػػػػرةه وصكػػػػ ف 
ةػد صنا ػي ببإلاػدز أو األمػراض اللنسػية  ت حقيقيػةهمػد بلً لعبلةػب

صقػ د لممبرمػة  المطيرة. وببلابلي ف ف مرػبىدة المرػبىد الوبضػحة
الوبحرػػػػػة وان يػػػػػبر األ ػػػػػبلؽ وزاػػػػػبدة األمػػػػػراضه وببلاػػػػػبلي صسػػػػػبأ 

 .صقدر ببلمليبرات  سبأر مبداة

مربىدة األفبلـ االببحيػة ببمػامرار ارػبو اإلدمػبف  -6
صػيأ الرجػبؿ بػبلعل  اللنسػي وصػؤدم على الممدرات والقمػبر وص

 :  إلى إفسبد العبلةة بين ال وجين

حػػذرت ملم عػػة مػػن أنصػػبر المػػرأة مػػن أف اآلرػػبر السػػلبية 
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لل مػػبأن اإلببحيػػة علػػى الرجػػنه مػػن أفػػبلـ وملػػبلت وم اةػػع نػػبكة 
اإلنارنػػػ ه ل ػػػب نوػػػس اآلرػػػبر اللبنبيػػػة لئلدمػػػبفه وىػػػي صعطػػػن إةبمػػػة 

ه  وجين وصوسػػد العبلةػػة بيػػن مبػػين الػػ  عبلةػػبت جنسػػية طبيعيػػة مػػب 
لدرجػػة أف إحػػدو اللمعيػػبت النسػػبأية ببلسػػ اد رفعػػ  ة ػػية علػػى 

ببلرػػػ ارع النسػػػبأية نػػر بت الدعباػػػة واإلعػػػبلف للمبلبػػػس الدا ليػػػة 
علػى  ألف الرجػبؿ انظػروف لئلعػبلفه إعػبلف مييػر مػن الرػ ارعلرفع 

وىػػػذه دعباػػػة والنسػػػب   أف النسػػػب  الػػػأ أف اكػػػن ىكػػػذا وإال فػػػبلو
ممػػب مػػبأ المرػػب ن عبلفه لسػػن  الػػك الم جػػ دات بػػبإل ن أغلػػب

بسػػبأ البحػػا عػػن  يػػبؿ موقػػ ده وةػػد  سػػب  اللمعيػػة  ال وجيػػةو
 صلك الق ية وحكم برفع اإلعبلف.

و بن  الدرامة الاي نررص ب نبع مي منذ مػاة أعػ اـ صحػ  
ه ص  ػػػل  إلػػػى وجػػػ د عبلةػػػة بػػػين ةيػػػبـ ”أمػػػط رة اإلببحيػػػة“عنػػػ اف 

ـ والصػػ ر اإلببحيػػة بكيػػرة وحػػدوث علػػ  الرجػػبؿ بمرػػبىدة األفػػبل
جنسي الميمب عند الرجبؿ  ػةبر السػن. وصقػ ؿ نػبع مي أاً ػب فػي 
صلك الدارمة إف افاراضية صسػبأ ومػبأن اإلببحيػة فػي وجػ د علػ  
جنسػػػػي عنػػػػد الرجػػػػبؿ نػػػػي   ػػػػحيح واحػػػػبوؿ إرببصػػػػو الكييػػػػر مػػػػن 

بػػػػ جرا  امػػػػاواب  ببلاعػػػػبوف مػػػػع ” بػػػػي بػػػػي مػػػػي“وةبمػػػػ   المبػػػػرا .
مػن األطبػب  لػػو الناػبأج نوسػ ب الاػػي و ػل  إلي ػب نػػبع مي ملم عػة 
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في دراما ب األ يرةه وص  ن ىذا االماواب  أاً ب إلػى نايلػة م مػة 
% ممػػػػن ارػػػػبىدوف األفػػػػبلـ اإلببحيػػػػة بكيػػػػرة 60للةباػػػة وىػػػػي أف 

االنبػػ ف إةبمػػة عبلةػػة جنسػػية حقيقيػػة بعػػد مرػػبىدة صلػػك األفػػبلـ. 
 رصمػػػبف إف مرػػػبىدة  ػػػ ر وصقػػػ ؿ الػػػد ا رة ىييػػػر وود مػػػن عيػػػبدة ب

 الةرافيك لسبعبت ط الة من الممكن أف احمن آربر ملبية.
% ممػن ارػبىدوف 81 مب أف الدرامة األ يرة صق ؿ ب ف 

مػػبعبت أمػػب عيشب ارػػػبع ف  01صصػػن إلػػى  ةاألفػػبلـ اإلببحيػػة بكيػػر 
رغببص م اللنسبة بطراقة غير مليمةه وأ دت ىييػر علػى أف ىػؤال  

األفػػػػبلـ اإلببحيػػػػة ال اسػػػػاماع ف فػػػػي األنػػػػمبص ممػػػػن ارػػػػبىدوف 
حيػػبص م ببلمقبرنػػة بمػػن امبرمػػ ف اللػػنس برػػكن طبيعي.وأضػػبف  
ىيير وود أف من اربىدوف األفبلـ اإلببحية اعبن ف من انعداـ اليقػة 
فػػي أنوسػػػ م وارػػػك ف داأًمػػب فػػػي مظ ػػػرىم المػػبرجي واعػػػبن ف مػػػن  
 يػػرة المرػػكبلت فػػي عبلةػػبص م مػػع اللػػنس اآل ػػر. واقػػ ؿ بعػػض 

بحيين إف مرػػػػبىدة األفػػػػبلـ اإلببحيػػػػة لػػػػو عبلةػػػػة  بيػػػػرة بػػػػبلعل  البػػػػ
اللنسي ألنو ااسبأ في ص ا ن بي ل جي مع العقن واللسم.  مػب 
أف مرػػبىدة صلػػك األفػػبلـ ممكػػن أف اصػػن إلػػى حػػد اإلدمػػبف ميلػػو 

 مين الممدرات من الصعأ للةباة الاملص منو.
وصقػػػػػ ؿ نػػػػػبع مي وولػػػػػ  أف ىػػػػػذا اإلدمػػػػػبف علػػػػػى األفػػػػػبلـ 
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ر اإلببحيػػة مػػن الممكػػن أف ااطػػ ر إلػػى أنػػكبؿ برػػعة. فوػػي والصػػ  
البدااػػة ارػػبىد اإلنسػػبف  ػػ ر جنسػػية لمػػرأة عبراػػة ومػػن رػػم ابحػػا 
عن اللداد حاى اصن بو إلى مرػبىدة  ػ ر للػنس المحػبـر ميػن 
اغاصبب األطوبؿ وغيرىب وى  النايلة المرعبػة. وصقػ ؿ إف المبلاػب 

باين والقمػػػػبر ىػػػػي العصػػػػبية نوسػػػػ ب المسػػػػؤولة عػػػػن إدمػػػػبف الك  ػػػػ
المسػػؤولة عػػن إدمػػبف اإلببحيػػة.وعلى اللبنػػأ اآل ػػر ةبلػػ  إحػػدو 
الكبصبػػبت النسػػبأيبت مػػبدم دواػػن أن ػػب ةلقػػة مػػن أف صكػػ ف المػػرأة 
ةبناػػة ومساسػػلمة للرجػػن بسػػبأ مرػػبىدة لؤلفػػبلـ اإلببحيػػةه حيػػا 
أن ػػػب مػػػن الممكػػػن أف ص افػػػق علػػػى أفعػػػبؿ غرابػػػة اطلب ػػػب زوج ػػػب وال 

وىػػػ  مػػػب ارػػػكن  طػػػر علػػػى نوسػػػيا ب وحيبص ػػػب صػػػرفض القيػػػبـ ب ػػػب 
 الرمصية.

ارصوػبع معػدالت ال فػبة   رو  درامة براطبنية أ ػرو عػن -7
بػػين الرجػػبؿ الػػذان ارػػبىدوف صلػػك الم اةػػع فػػي مػػن 

 :مبكر

ولكػػن  نحػػن ال نقصػػد إرػػبرة ف عػػك أو ةلقػػك بكػػبلـ مرمػػن 
: ناحدث مػن واةػع صلػبرب وأبحػبث علميػة وأرةػبـ ال صقبػن الا واػن

النوسػػي فػػي جبمعػػة  نػػدا روبػػرصس  بيػػر محبضػػرم الطػػأصقػػ ؿ إمب
لنػػػػػدف وع ػػػػػ  الكليػػػػػة الملكيػػػػػة لؤلطبػػػػػب  النوسػػػػػيين ببراطبنيػػػػػب إف 
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أرباػػػ  أف رلػػػا الملامػػػع اإلنلليػػػ م اسػػػامدـ صلػػػك  األبحػػػبث
درامػة أجراػ  انػاج عػن  الم اةػع اإلببحيػة علػى االنارنػ  وحسػأ

ذلػػك زاػػبدة فػػي جػػراأم العنػػ  وامػػامداـ الممػػدرات فقػػد الحػػظ 
س فػػي صلربػػة أجراىػػػب علػػى الػػذان اسػػامدم ف صلػػػك " العػػبلم فػػـ 

جػراأم العنػ  والممػدرات  الم اةع زابدة مطردة فػي نسػبة حػدوث
 .بسبأ زابرة صلك الم اةع

وال صا ةػػ  اآلرػػبر السػػلبية ل ػػذه الم اةػػع عنػػد ذلػػك فقػػد وجػػد 
الببحػػػا االنلليػػػ م بلبمعػػػة لنػػػدف مػػػن  ػػػبلؿ صلربػػػة  "سى ااػػػ 

-81مػن الرجػبؿ فػي مػن  يػبت بنسػبة عبليػةحدايػة أف ارصوػبع ال ف
بسػػػػػبأ امػػػػػامدام م لالػػػػػك الم اةػػػػػع وةػػػػػد ص  ػػػػػل  إمبنػػػػػدا  11

 بلؿ درامة أجرص ب على نراحة من الرجبؿ بين الوئػة  روبرصس من
اإلببحيػة صلحػق أضػرارا ببلةػة  عبمػب أف الم اةػع 21 - 08العمراػة 

 بصػحة الرجػبؿ ةػد صػؤدم إلػى نػلن حيػبص م ال وجيػة بسػبأ عػدـ

 م علػػػػى أدا  واجبػػػػبص م وصػػػػدفع م إلػػػػى ممبرمػػػػة العنػػػػ  مػػػػع ةػػػػدرص
الحيػػػبة فيمػػػب بعػػػد والحظػػػ  إمبنػػػػدا  ال وجػػػة وببلاػػػبلي امػػػاحبلة

والسػػػيدات  انموػػػبض الرغبػػػة نحػػػ  ممبرمػػػة العبلةػػػة بػػػين الرجػػػبؿ
البلصػػي اػػ رف صلػػك الم اةػػع وزاػػبدة صػػ صرىن وةلق ػػن وعػػدـ ةػػدرص ن 

 . حيبص م المعيرية على اماقرار
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 رص ػػب ملم عػػة مػػن العلمػػب  فػػي جبمعػػةوجػػدت درامػػة أج -8

Heriot Watt   االمػػػكالنداةه أف  يػػػرة مرػػػبىدة النػػػبس لؤلفػػػبلـ
مػػن اإلالببيػػبت غيػػر  الرومبنسػػيةه ةػػد صػػدفع م إلػػى ص ةػػع الم اػػد

الاػي  21الدرامػة وأنػبرت :ال اةعية في عبلةا م ال وجية في الحيبة
 لمبً في 11أجراىب فراق مماص في درامة العبلةبت ال وجيةه على 

ه إلػػى 8114و 0994رومبنسػػيبًه  ػػدروا فػػي ى ليػػ ود بػػين عػػبمي 
ارػػك  من ػػب األزواج فػػي جلسػػبت  أف العداػػد مػػن المرػػب ن الاػػي

 االمارػػػبرة ال وجيػػػةه صامبنػػػى مػػػع المرػػػب ن الاػػػي صطرح ػػػب ىػػػذه

 األفبلـ.
وعػػػػبدة مػػػػب صامحػػػػ ر ىػػػػذه الن عيػػػػة مػػػػن األفػػػػبلـ حػػػػ ؿ العبلةػػػػة 

ان اظ ػراف علػى درجػة عبليػة مػن والمػرأةه اللػذ الميبليػة بػين الرجػن
 .معينة الاوبىم ةد اك ف عبر إنبرة أو إامب ة

واقػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػد ا ر بػػػػػػػباراف ىػػػػػػػ لم  مػػػػػػػن فراػػػػػػػق اللبمعػػػػػػػة: إف 
عػػبدة مػػب االقػػ ف نػػكبوو مػػن األزواج بسػػبأ مػػ    ساالمارػػبراين

أف الحػػػػأ  ف م ػػػم لػػػػبعضه واكػػػػ ف السػػػػبأ عػػػػبدة العاقػػػبدىم
راػػده اآل ػػره بػػدوف الحقيقػػي ةػػبدر علػػى جعػػن الرػػراك او ػػم مػػب ا

                                                 
يٕقغ اإلػغبص انؼهًٗ  ٗ انقشآٌ  اٜصبس انُنغٛخ انخطٛشح نً بْذح او الو اإلثبؽٛخ / ٕٔ
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منػو أو من ػبه إف نوػس ىػذه الصػ رة وجػدنبىب  الحبجػة إلػى الطلػأ
 ."درامانب في األفبلـ الرومبنسية  بلؿ

وةبل  رأيسة ةسم صحلين ونقد اإلعبلـ فػي  ليػة االصصػبؿ 
بلبمعة أرا ونػبه مػبرم ل غبلسػيبفه الاػي ةبمػ  بدرامػة  اللمبىيرم
أمػػببب الػػدوافع  صحداػػد إنػػو سمػػن الصػػعأ: 0991ممبرلػػة عػػبـ 

 الرومبنسػية فػي اإلنسػبفه وآرػبر األفػبلـ الرومبنسػية مػب زالػ  غيػر

ه حػ ؿ حقيقػة الػدور  مؤ دةه إف النقػبش مػب زاؿ مسػامراً حاػى اليػـ 
العنػػ  مػػيبًله فػػي الاػػ رير علػػى مػػل ؾ اإلنسػػبفه  الػػذم صلعبػػو أفػػبلـ

إال ومػيلة للانوػيس عػن  ألف الػبعض اعاقػد أف ىػذه األفػبلـ مػب ىػي
 والة أ الذم ةد امالكو اإلنسبف في دا لوه وى  ببلابلي العن 

نػػي  جيػػد. ولكػػن غبلسػػيبفه الاػػي صلقػػي بػػبللـ  فػػي فرػػن عبلةبص ػػب 
ىػذه الن عيػة مػن األفػبلـه صحػذر النػبس  الرمصية مع الرجبؿ على
 .من مربىدة الكيير من ب
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  2222ْرتْتْرتْتغ١ ع٢ً اإلغ١ ع٢ً اإلزدزدسسغسف ايغسف ايايطالم بطبب ايطالم بطبب ثايجّا :ثايجّا :

أجرص ب ببحية بلبمعػة فل راػدا األمراكيػة  صؤ د درامة علمية
غرؼ الدردنة علػى  إف أعداداً ما اادة من الما وجين اد ل ف إلى

 نبكة اإلنارن  من أجن اإلربرة اللنسية.
إف نػػبكة  ةبمػػ  ببلدرامػػة وةبلػػ  ابػػبصراس مبال ػػبـ الاػػي

مرا ػ   اإلنارن  ماصػبح ةرابػبً أ يػر الطػرؽ نػي عبً للميبنػة. وصؤ ػد
االمارػػبرات فػػي ال الاػػبت الماحػػدة أف غػػرؼ الدردنػػة ىػػي أ يػػر 

فبلمرػكلة مػا داد مػ  اً  العبلةػبت ال وجيػة. األمػببب ورا  ان يػبر
ببلربكة. وأنػبرت إلػى  مع ازدابد أعداد األنمبص الذان ااصل ف

  بن  األم ر في مانبوؿ الما وجين الذان ابحي فأنو لم اسبق أف  

  .عن عبلةبت مراعة ميلمب ى  األمر عليو مع االنارن 

مػػع رجػػبؿ ومػػيدات اسػػامدم ف  وأجػػرت الببحيػػة لقػػب ات
غػػرؼ الدردنػػة الممصصػػة لػػؤلزواج. وا ارػػو  الببحيػػة أف أغلػػأ 

غيػر أف السػراة الاػي ص فرىػب  لاقا م ةبل ا إن م احب ف أزواج ما من
وةػػبؿ  هلعبلةػػة مييػرةسػبعين ل ػؤال  الملػػبال  بكة االنارنػ  صاػػيحنػ

القيػػبـ بػػو ىػػ  صرػػةين  أحػػد المرػػبر ين فػػي الدرامػػة:  ػػن مػػب علػػي
                                                 

هىلع اإلعجاز العلوى فى المرآى اآلثار الٌفسيت الخطيرة لوشاهدة األفالم اإلباحيت /  22
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لبل ايػػبر مػػن  ج ػػبز الكمبيػػ صر ومػػيك ف أمػػبمي آالؼ السػػيدات
 األمر أم ن من ذلك.ليس ه بين ن

واػػػػد ن أغلػػػػأ األنػػػػمبص إلػػػػى غػػػػرؼ الدردنػػػػة بسػػػػبأ 
ص الرغبػػػة اللنسػػػية للطػػػرؼ األ ػػػر أو ببلملػػػن أو نقػػػ اإلحسػػػبس

بيػػبصراس إف السػػبأ األوؿ   الرغبػػة فػػي الان اػػع واالمػػامابع.وةبل 
  ػػبف ةلػػة العبلةػػبت اللنسػػية مػػع زوجػػبص م. فقػػد ةػػبؿ أغلػػب م إف

زوجػػبص م  ػػن  مرػػة الت للةباػػة فػػي رعباػػة األطوػػبؿ وةلػػ  رغبػػبص ن 
  .في اللنس

ن و رػػو  الدرامػػة عػػن أف أغلػػأ العبلةػػبت بػػدأت برػػك
أ ير جداة. وأضػبف  الدرامػة إف  ودم رم صح ل  إلى ني  آ ر

بمػن  رلػا األنػمبص الػذان انػار  ا فػي الدرامػة الاقػ ا بعػد ذلػك
اصصل ا ب م. وانا    ن الحبالت مػب عػدا حػبلاين بعبلةػة حقيقيػةه 

مػيدة الاقػى ب ػن  02أةػبـ رجػن عبلةػة مػع  وفػي إحػدو الحػبالت
 .على نبكة االنارن 

مؤلػػ   اػػبب ساللػػنس واإلنارنػػ س إننػػب  هرواقػػ ؿ آؿ  ػػ ب
األنرػطة اللنسػية  نسمع من المعبللين في جميع أنحب  الببلد أف

علػى نػبكة اإلنارنػ  ىػي السػبأ الرأيسػي فػي المرػب ن ال وجيػػةه 
ف ننب نحابج أف ناو م بركن أف ن الع امن المسػبعدة إذا   ولذلك
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الت علػى أف االنػ الؽ ورا  المةػبز   نب نرغأ في صحذار النػبس مػن
 (( إنا ى..اإلنارن  انا ي عبدة ببلطبلؽ

فػػى فقػػد إن ػػم الوػػيس بػػ ؾ و مػػب اقػػ ؿ المبػػرا  أمػػب اليػػـ  
لةػرؼ الكييػرة ص اار ونبكبت الا ا ػن اإلجامػبعى  وراأوو المقدمة 

الدردنػػػػة فػػػػى الاسػػػػبأ فػػػػى الطػػػػبلؽ وإن يػػػػبر العبلةػػػػبت ال وجيػػػػة 
وال حػ ؿ  وإضمحبلؿ الا ا ػن الحقيقػى بػين أفػراد األمػرةال احدة

 وال ة ة إال ببهلل العلى العظيم .
  23ْرتْتْرتْتاإلاإل  دسا٥ِدسا٥ِ::  زابعاّّزابعاّّ

 صلبه نارن اإل نبكة بداابت مع ةلق ىنبؾ كنلم ا

 لمحدوداة نظراً  وذلك الربكةه على صنا ك أف امكن جراأم

 الببحيين من فئة على مقص رة   ن ب على وةعبل مسامدمي ب

 ود  ؿ لربكةا امامداـ ص مع مع لكنه اللبمعبت وأمبصذة

 جراأم صظ ر بدأت المسامدمين ةبأمة إلى الملامع فئبت جميع

 .وأنكبل ب   رىب وصعددت ال ة  مع ازدادت الربكة على
نبيو جميع الرببب أف الل ن ببلحكم ال البد من صوىنب 

ول  ص داد ليةه فل  أف نمصب أرمن رمبلة و اعوى من المسؤ 
                                                 

 .ثًصش بالدنغٓبص انقٕيٗ نزطٕٚش اإلرصاثبإلعزؼبَخ ثُ شح  23
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صابعو فيمكن اليـ  كبفيو وليس من من لو  نامن  أو مبزحبًه
القبن ف ول  فى بلد آ ره و ن ىذا اقع صح  طبألة  ليوإلا  ن او 
 .وةد حدر  أ ير من مرة بمصرالعقبب و 

  ْرتْتْرتْتاإلاإل  دسا٥ِدسا٥ِ  أْٛاعأْٛاع

 صساعمن :كارونييلاإل الامراأ و الويرومبت  نبعة 

 القنببن  لن من الحبمأه ةرا نة ةبن من الامراأ طرؽ

 ؼإصبلو  ة والويرومبتوممالم الرمبأن ونرر لكارونيةاإل
 .الح امأ صعطين و صر ا ب و البيبنبت و المعل مبت

 و ببلقر نة اعرؼ مب وى  :الوكراة الملكية جراأم 

 البرمليبت ومرةة ةبن نية غير بطراقة البرامج نس  صرمن

 وةد ااعدو األمر لئلصلبر ب ب. الاطبيقية
 العسكرو و الق مى مناأل ص داد  
 المعل مبت على حص ؿلل الالسس و  اراةبتاإل 

 فبعل ىب ببل ب رز.سمى او  هالسراةال بمة 
 اإلبا از.و  حقةوالمبل الم باقة و الرمصيبت اناحبؿ 

 ة أو الا داد ب بالسمع وصر او مادراجواإل الاةرار. 

 ببحيةاإل ونرر  نبعة. 
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 راناأل على عادا واإل حايبؿواإل النصأ . 

 وصرمن واإلصصبؿ بين أفراده  صقنيبصة و رىبباإل
 الربكبت اإلجامبعية أحدو أة و األدوات لذلك

 م اؿاأل وغسين البن ؾ جراأم. 

 وليس الاس اق اإلليكارونى. جراأم الاس اق الربكى 

   الةير والمنالبت جراأم بيع األدواة والمنرطبت
)إْت٢ٗ ايهتاب حبُد اهلل تعاىل()إْت٢ٗ ايهتاب حبُد اهلل تعاىل(       نيبً. ص ب ب ةبنر م
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  ترمجة املؤلفترمجة املؤلف
  أبوزيدأبوزيدفضيلة الشيخ فوزي ذلند فضيلة الشيخ فوزي ذلند 

  نبػػػػذة: ولػػػػػد ف ػػػػػيلاو فػػػػػي
 04ـه الم افػػػق 0918أ اػػػ بر 08

ىػ بػبللمي ةه 0267من ذو الحلة 
مر ػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػنطةه غربيػػػػػػػػػةه ج ـ عه 
وحصػػػػػػن علػػػػػػى ليسػػػػػػبنس  ليػػػػػػة دار 

ـه 0971العلـ  مػن جبمعػة القػبىرة 
رم عمن ببلاربية والاعليم حاػى و ػن 
إلى منصأ مدار عػبـ بمداراػة طنطػب 

 ـ.8119الاعليميةه وصقبعد منة 
  :اهلل اعمػػن رأيسػػب لللمعيػػة العبمػػة للػػدع ة إلػػىالنرػػبط 

 014 برعنػ 001ى ومقرىب الرأيسػ 881والمر رة برةم ه مصرب
اللم  راػػة.ه  مػػب جميػػع أنحػػب   فػػي ول ػػب فػػروعه المعػػبدو ببلقػػبىرة

الػدع ة اإلمػبلميةه لنرػر بمصر والدوؿ العربيػة واإلمػبلمية اال ؿ 
. ببلحكمػػة والم عظػػة الحسػػنة  بنيػػةيػػن واأل ػػبلؽ اإلاموإحيػػب  المُ 

ه مػػن بلـمػػعػػبدة ملػػد اإلإلببإلضػػبفة إلػػى الكاببػػبت ال بدفػػة ىػػذا 
الاسػػػليبلت الصػػػ صية الكييػػػرة  وال مػػػبأل الماعػػػددة للمحبضػػػرات 
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والدروس واللقب ات على الرراأل واألةراص المدملةه وأا ب مػن 
 ػػػػػػػػبلؿ م ةعػػػػػػػػو علػػػػػػػػى نػػػػػػػػبكة المعل مػػػػػػػػبت الدوليػػػػػػػػة اإلنارنػػػػػػػػ  

WWW.Fawzyabuzeid.com  وىػػػػػػ  أ ػػػػػػبح أحػػػػػػد
أ بػػػر الم اةػػػػع اإلمػػػػبلمية فػػػػى بببػػػو وجػػػػبرو إضػػػػبفة صػػػػراث الرػػػػي  
العلمػػى الكبمػػن علػػى مػػدو  مسػػة وربلرػػين عػػبـ م ػػ ه وةػػد صػػم 

 إفاابح واج ة للم ةع ببللةة اإلنللي اة .
ه اػػػػػدع  إلػػػػػى نبػػػػػذ الاعصػػػػػأ والمبلفػػػػػبت -0:  صوػدعػػػػػ

  ػػػػػػ ةاإلوإحيػػػػػػب  روح ه والعمػػػػػػن علػػػػػػى جمػػػػػػع الصػػػػػػ  اإلمػػػػػػبلمى
واألرػػػػرة واألنبنيػػػػة  والػػػػاملص مػػػػن األحقػػػػبد واألحسػػػػبده اإلمػػػػبلمية

بلاربيػػة باحػػرص علػػى صربيػػة أحبببػػو  -8ه وغيرىػػب مػػن أمػػراض الػػنوس
اعمػن  -2.ه  م وصصوية ةلػ ب ممالروحية الصبفية بعد ص ذاأ نو  

ه عػػن روح الػػدان ةممػػب نػػببو مػػن مظػػبىر بعيػػد الاصػػ ؼعلػػى صنقيػػة 
والسػػػػنة وعمػػػػن بنػػػػى علػػػػى القػػػػرآف السػػػػل  ى الم صػػػػ ؼوإحيػػػػب  الا
 .الكراـالصحببة 
  ه إعبدة الملد اإلمبلمى ببعا الػروح اإلامبنيػة: ىدفو

 .ارمي  المببدئ القرآنيةه وبونرر األ بلؽ اإلمبلمية
 وشبعوى كتابًا يف شت شالشل تصعة: قائنة مؤلفات الشيخ 

 كتب: 5أوال : شلصلة مو أعالم الصوفية : عدد 
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الرػػػي  محمػػػد علػػػى  -8ط( 8لعػػػ اأم الملػػػدد الصػػػ فى)اإلمػػػبـ أبػػػ  ا -0
 المربػػػػػػػى الربػػػػػػػبنى السػػػػػػػيد أحمػػػػػػػد البػػػػػػػدوو -2مػػػػػػػبلمو مػػػػػػػيرة ومػػػػػػػرارة.ه

الرػػػي  الكبمػػػن  -4 ط(8) نػػػي  اإلمػػػبلـ السػػػيد إبػػػراىيم الدمػػػ ةى -1
 السيد أب  الحسن الربذلى

 كتاب: 21ثانيا : شلصلة الديو واحلياة  :عدد 
مبأػدة المسػػلم بػػين الػػدان و  -8 ه8و0نوحػبت مػػن نػػ ر القػػرآف ج -7و6

فاػػػػػبوو جبمعػػػػػة  -01ه نػػػػػ ر اللػػػػػ اب علػػػػػى أمػػػػػئلة الرػػػػػببب -9العلػػػػػم. 
صربيػة القػػرآف -08ط( )صػػرجم لؤلندونسػية(9موػبصح الوػرج ) -00للرػببب.

إ ػػػػػػػبلح األفػػػػػػػراد و  -02ط( )صػػػػػػػرجم لئلنللي اػػػػػػػة( 8لليػػػػػػػن اإلامػػػػػػػبف )
 ونيسية ي  احبأك اهلل )اارجم لؤلند  -01ط(.8الملامعبت فى اإلمبلـ )

) صػػػػرجم لئلنللي اػػػػة   نػػػػ ا ةرآنػػػػب امرػػػػى بػػػػين النػػػػبس -04ه (واإلنللي اػػػػة
المؤمنػػػبت القبناػػػبت  -06 ه(ومنرػػػ ر علػػػى الم ةػػػعه وااػػػرجم لؤلندونيسػػػية

زاد -09ه ة ػػػػباب الرػػػػببب المعب ػػػػر -08ه فاػػػػبوو جبمعػػػػة للنسػػػػب -07
( الصػػيبـ 70( بنػػ  إمػػراأين ووعػػد اآل ػػرةه )67) ط(ه8الحػػبج والمعامػػر )

( جػبمع األذ ػبر واألوراده 72( إ ػراـ اهلل لؤلمػ اته )78ه )وحقيقػةنراعة 
( أمػػراض األمػػة وبصػػيرة النبػػ ةه 74ه )( الحػػأ واللػػنس فػػى اإلمػػبلـ71)
 .0( فابوو ف راة ج76)

 كتب: 7ثالجًا: شلصلة اخلطب اإلهلامية: عدد 
اجمللد األول : املهاشبات الديهية : طبعة دلسأة، و طبعة دللد 

 ط(2واحد )
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:  2ج -88: اإلمرا  و المعػراج. 8ج -80: الم لد النب و. 0ج -81
 -81: ن ر رم بف و عيػد الوطػر. 1ج-82ن ر نعببف و ليلة الةورافه 

 -86: ال لػػرة و اػػـ  عبنػػ را ه6ج-84: الحػػج و عيػػد األضػػحى.  4ج
 ط(.2:المنبمببت الدانية )0المطأ اإلل بمية :مج

 كتاب 1ة : عدد اجمللد الجانى : اخلطب اإلهلامية العصري
 ( األنوية النب اة للعصر.78)

 كتب: 8ثالجا :شلصلة احلقيقة احملندية: عدد 
الرحمػػػػة  -88ط(. 2حػػػػداا الحقػػػػبأق عػػػػن ةػػػػدر مػػػػيد المبلأػػػػق ) -87

الكمبالت  -(88ه )8ط(هج8)0إنراةبت اإلمرا :ج 21-89الم داة. 
ط( 8واجػػػأ المسػػػلمين المعب ػػػران نحػػػ  رمػػػػ ؿ اهلل ) -28المحمداػػػةه 

 ( ربنى ارنين.71السراج المنيره )-22م لئلنللي اة(.)صرج
 كتاب: 13رابعا : شلصلة الطريق إىل اهلل: عدد

عبلمبت  -26الملبىدة للصوب  و المربىدة  -24أذ بر األبرار.  -21
مراةػػى الصػػبلحين.  -28رمػػبلة الصػػبلحين. -27الا فيػػق ألىػػن الاحقيػػق. 

داعيػػبً علػػى بصػػيرة.  يػػ  صكػػ ف   -11طراػػق المحبػػ بين و أذواة ػػم. -29
صحوة المحبين ومنحة المسارندان  -18نين الا بنى ببل رد القرآنى. -10

طراػق الصػداقين  -12فيمب اطلأ فى اـ  عبنػ را  للقػبوةلى )صحقيػق(.ه 
ن افػػػػػػػػػػػن  -11إلػػػػػػػػػػػى رضػػػػػػػػػػػ اف رب العػػػػػػػػػػػبلمين) صػػػػػػػػػػػرجم لؤلندونسػػػػػػػػػػػية(. 

 ( دع ة الرببب العصراة لئلمبلـ.79ه )(أحسن الق ؿ.61المقربين.)
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 كتاب 15خامصا: شلصلة دراشات صوفية معاصرة: عدد 
 الصػػػػػػػػػػوب  واأل ػػػػػػػػػػػويب . -16الصػػػػػػػػػػ فية و الحيػػػػػػػػػػبة المعب ػػػػػػػػػػػرة.  -14
الص فية فى القرآف والسنة  -(89أب اب القرب و منبزؿ الاقراأ.ه) -17
 -41 المن ج الص فى والحيبة العصراة. -19ط( )صرجم لئلنللي اة(. 2)

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبدةين.مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ازان  -40ال الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واألوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب . 
مػػػػػػيبحة  -41الػػػػػػنوس و ػػػػػػو ب وص  يا ػػػػػػب. -42الوػػػػػػاح العرفػػػػػػبنى. -48

 ( نسػػػػػػػػػػػػػػػػمبت القػػػػػػػػػػػػػػػػرب.64من ػػػػػػػػػػػػػػػػبج ال ا ػػػػػػػػػػػػػػػػلين.)-44العػػػػػػػػػػػػػػػػبرفين.
( األج بػػػػة الرببنيػػػة فػػػػي األمػػػػئلة 69( العطباػػػب الصػػػػمدانية لؤل ػػػويب .)68)

 ( نراب أىن ال  ن.77ه )الص فية.
 كتب: 9شادشًا: شلصلة شـفاء الصدور: عدد 

 ه ط(2أذ ػػػػػػػػبر األبػػػػػػػػرار ) -46ط(. 1بصح الوػػػػػػػػرج )مماصػػػػػػػػر موػػػػػػػػ -44
عػػػبلج الػػػرزاؽ لعلػػػن  -48ط(ه 8أوراد األ يػػػبر )صمػػػراج ونػػػرح(.) -47

أمػػػػرار  - 61 هط(2برػػػػبأر المػػػػؤمن عنػػػػد المػػػػ ت ) -49ط(.8األرزاؽ )
مماصػػػر زاد الحػػػبج والمعامػػػر.  -60ط(ه 8)العبػػػد الصػػػبلح وم مػػػى

 ن اإلل ي.( بربأر الو 66( بررابت المؤمن في اآل رة. )62)
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 أيو جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى ذلند أبوزيد
 القبىػػػػػرة رةم ال بص  إمم المكابة

 نبرع ج ىر القبأد األزىر 006 84908481 مكابة المللد العربي
 م ؽ أـ الةبلـ ميداف الحسين 84910408 مكابة اللندم
 نبرع الري  راحبفهعببدان 48 87948804 دار المقطم

 الري   بلح اللعورو الدرامة 07 84898189 مع الكلممكابة ج ا
 عمبرة األوةبؼ ببلحسين 0 84911074 مكابة الا فيقية

 زةبؽ الس الم  ل  مسلد الحسين 8 10887174920 ببزار أن ار الحسين
 ميداف حسن العدوو ببلحسين 00 84904881 مكابة الع ا اة
 بأد ببلدرامةنبرع ج ىر الق 021 84911786 الون ف اللميلة
 نبرع المر د الحسينى ببلحسين 88 84918410 مكابة الحسينية
 نبرع محمد عبو  ل  األزىر 0 84018019 مكابة القلعة

 ميداف السيدة نويسة . 9 84011110 مكابة نويسة العلم
المكاأ المصرم 

 الحداا
 نبرع نرا  8عمبرة الل ا   82921087

 نبرع البسابف بببب الل ؽ 88 82960149 األداأ  بمن  يبلنى
 نبرع الاحراره ميداف الدةي 019 22241122 مكابة دار اإلنسبف
 ميداف طلع  حرب 6 84746180 مكابة مدب لى

 ه نبرع النصر مدانة نصر8111طيبة  81104618 مدب لى مدانة نصر
 نبرع عدلى ج ار السناراؿ 9 82901991 الن  ة المصراة
 نبرع د. حلبزمه  ل  نبدم الارمبنة 6 22119029 ىبل للنرر والا زاع
 درب األصراؾه  ل  اللبمع األزىر 10114118797 المكابة األزىراة للاراث
 نبرع ج ىر القبأد األزىر 088 84898842 مكابة أـ القرو
المكابة األدبية 

 نبرع الصنبدةية ببألزىر 9 84921888 الحداية

 برع د.أحمد أمينه مصر اللدادةن80 86111699 مكابة الروضة الرراوة
 اإلمػػػػكندراة  

 محطة الرمنه أمبـ مطعم جبد 10881619188  رك م نب
معرض الكابب 
 محطة الرمنه  وية زغل ؿ 10110828698 اإلمبلمى اليقبفى

 نبرع النبى دانيبؿه محطػة مصر 66 10001001211  رك محمد معيد م مى
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 بى دانيبؿه محطة مصرش الن 1 12-2988419 مكابة الصيبد
 المريرأحمد إممبعينه ميدو جببر 82 12-4168429 مكابة ميب او

 أ/ أحمد األبيض -محطة الرمن 10888212444 الكرك األبيض
 األةػػػػػػػبليم  

 بل ار مدرمة عبد الع ا  على -ال ةبزاق -------محمد    رك عبد الحبفظ 
 رع ن ر الداننب –ال ةبزاق  144-8286181 مكابة عببدة
 أمبـ مسلد السيد البدوو -طنطب 111-2221640 مكابة صبج
 نبرع معيد والمعاصم أمبـ  لية الالبرة9 -طنطب 111-2282194 مكابة ةربة

 10118924088  رك الاحرار
 نبرع الس داف أمبـ السناراؿه - ور الري  

 أ/مبمى أحمد عبد السبلـ

 حبفة مكابة 
 الط ارو  جي بف بل ار مساروى برعن -منص رة ال 10118884842 ةاللبمع

 أ/عمبد مليمبف
الرحمة مكابة 

 أ/عبط  وفدوه ش ال بدوه ع بة عقنه المنص رة 10110180169 الم داة
مكابة  حبفة 

ه بل ار مدرمة ابن لقمبف ةاليبن ا برعن -المنص رة 10114720441 ةاليبن ا
  مبؿ الدان أحمد حبجال

  أ ببر اليـ   حبفة
بل ار مدرمة  بلح مبلم  -المنص رة – طلمب 10881907711 لحبج محمد األصربىل

 أمبـ   برو طلمب ةهالالبرا
 أ حمبده غ الى بربرو -فباد 10886168191 مكابة اإلامبف
 ش الر دا ه حبج حسن محمد  يرو -الس اس 10887961119  رك الصحبفة

 ع احمد عرابي أمبـ الاك ان الم نىنبر  -م ىبج 192-8287499 أوالد عبدالوابح السمبف
 أمبـ مسلد ميدم عبد الرحيم القنبوو -ةنب 10169408606  رك أب  الحسن

 10118698661 إمنب  - رك ببلقرااب
الحبج محمد  -ش السيدة زانأ -إمنب  -القرااب

 الراس واألمابذ محمد رم بف محمد الن بى

 10000190882  رك حسنى ب منب
 العبطى المنسىأ.حسنى محمد عبد 

 األةصر -الكرك أمبـ مساروى الرمد ب منب 

ومن المكاببت الكبرو  ار الرعأ والق ميةو د ىراـ واللم  راة واأل ببرأا ًب بدور األ
أغلأ وامكن أا ًب اإلطبلع إليكارونيب على . األ رو ببلقبىرة واللي ة واألمكندراة والمحبفظبت

ه .comfawzyabuzeidwww.لى م ةع الري  الكاأ وصن ال ب ملبنب  مب طبع  من ع
 ه com.askzadwww.على الن  على أ بر م ةع علمى للكابب العربى وىى منر رة أا ًب 

: تم ببلقبىرةهالمعبدحداأق  014ش  001دار اإلامبف والحيبةه : طلب ب من النبنر وامكن
 11818-84860608ؼ:   ه84848011-11818

http://www.fawzyabuzeid.com/
http://www.askzad.com/
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----------------------------------------------------------------------------   
 2  لمقدمةلمقدمةاا

 6  محبور الدع ة العصراة للربببمحبور الدع ة العصراة للربببالببب األوؿ: الببب األوؿ: 
 8  أواًل: من وماى؟ أو الورد و الا ةي وأواًل: من وماى؟ أو الورد و الا ةي و
 01  ربنيبً: ىدؼ دع ة الرببب العصراةربنيبً: ىدؼ دع ة الرببب العصراة

 08  أمس الن ج الدع و العصرو الق ام للربببأمس الن ج الدع و العصرو الق ام للربببربليبً: ربليبً: 
 01  الدع اة العصراة للربببالدع اة العصراة للربببرابعبً: بن د  طة العمن رابعبً: بن د  طة العمن 

 06   يوية صط ار أمل ب الدع ة يوية صط ار أمل ب الدع ة
 09  صط ار الدع ة ببلع دة للدع ة ال مطية الحقةصط ار الدع ة ببلع دة للدع ة ال مطية الحقة

 86  ببلار ي  على الدع ة العلمية الدانيةببلار ي  على الدع ة العلمية الدانية  صط ار الدع ةصط ار الدع ة
للرػػػػػػػببب ببػػػػػػػرامج احابج ػػػػػػػب الملامػػػػػػػع للرػػػػػػػببب ببػػػػػػػرامج احابج ػػػػػػػب الملامػػػػػػػع   إةاراحػػػػػػػبتإةاراحػػػػػػػبت

 26  العصروالعصرو

 46   بمسبً: م اةع اإلعلبز العلمي فى القرآف والسنة. بمسبً: م اةع اإلعلبز العلمي فى القرآف والسنة.
 49  : نمبذج منر رة من أ ببر اإلعلبز العلمى.: نمبذج منر رة من أ ببر اإلعلبز العلمى.مبدمبً مبدمبً 

 62  الببب اليبنى: ورنة األمئلة واإلجبببتالببب اليبنى: ورنة األمئلة واإلجبببت
 94  صنبي بتصنبي بتو و صحذارات صحذارات الببب اليبلا: الببب اليبلا: 

 94  أواًل: ص جي بت عبمةأواًل: ص جي بت عبمة
 012  ربنيب ص رير الم اةع واألفبلـ اإلببحيةربنيب ص رير الم اةع واألفبلـ اإلببحية
 006  ربليبً: الطبلؽ بسبأ غرؼ الدردنةربليبً: الطبلؽ بسبأ غرؼ الدردنة

 009  رابعبً: جراأم اإلنارن رابعبً: جراأم اإلنارن 
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 080  نبذه عن المؤل  وةبأمة المؤلوبتنبذه عن المؤل  وةبأمة المؤلوبت
 


