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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

احلمدددددب ا عا ا، دددددة وا سا، دددددامت سا،بدددددا    ددددد   دددددة  ا    دددددة  
 س    آ،ه سصح ه أمج وا أمة ب ب :سا رس وا    نة حممب 

فا زال مب بل اإلسفةف ستبمري ا  اق سا،فضدةلل ا،د ت ت  ده  
 ك ري من ا،فضةل ةت ا، رب ة مبتمرًّا.

سا، ددددرت س  دددد  ا،مدددد مل ا،بددددةم ة سا  ددددل ا،   ددددة سال زال شددددرلع ا،  ددددر 
.  متواصاا

أمة آن هل ه ا،فضةل ةت أن تكف  ن ه ا ا،ب ل ا، ت ال لنمطد  
 ت؟!اثةعمت انجنب ة ،ب  ا،ب ةا سا،فت ةمن ا واد ا،يت ت تمب     اإل

أمددة آن هلددة أن تتىلدده مل ا، مددل انجددةد سا،طددري ا ف ددبا ا،دد ت لددبف  
 قي؟!ا مة ، تمب  ساالزدهةع سا،ر 

أمددة آن هلددة أن تم دد  م ددةل ا مددة   دد  م ددةل ب دد   ددو  هدد ه 
 ا،منوات ا،بخ  ة؟!

أمة آن هلة أن تكف  ن ز ز ة ا، مةلب ست م ق اخلافةت سمشدة ة 
 ا،فوض  يف اجملتم ةت اإلسام ة؟!

،مب ا رتف انجم   خبطوعمت ت ك ا،منوات     مج   شرالح اجملتم  
 فةل..سخبةصة: ا،ب ةا سا،فت ةت سا ط

مددة ا لنت ددر مددن ا،بددةا ا،مددوت م ا  ددا بنفبدده مدد  هدد ه ا،منددوات 
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سشةهب ا،نبة  ا،فةتنةت سا،فت ةت ا، ةعلةتا يف مبةهب فةضحة لندب  
هلة ج و ا،فض  ةا سل رخ من هوهلة سجه احل ة ا سلتفطدر مدن ببدة ت ة 

 ق   ا، فةف؟
 سمة ا لنت ر من ا،فتةمت م ا   رت م ل  ،ك من ا،رجةل؟

 ددر مدددن ا طفددةل ا،ددد لن عبالددوا   دد  أفدددا  ا، نددف سانجر دددة سمددة ا لنت
 سا،متل سا،تبمري؟

ك دددددددددف لطة،ددددددددد  ا  ددددددددد حون سا ربدددددددددون ا،بددددددددد ةا بةالسدددددددددتمةمةا 
سا،فضدددددةل ةت ا، رب دددددة ت دددددزف   ددددد  ستدددددر ا،بددددد وات ،ت دددددرف ا،بددددد ةا 
ا ،بدددددد وا مل س ددددددزسا مل  سا،فت ددددددةت  ددددددن م ددددددة  ا مددددددوعا سو   ددددددمل    ددددددبا

 و ؟سأهوال مل سأ فب مل ا مةعمت بة،ب
س، دددأل ا مدددر اقت دددر   ددد  جة ددد  ا،بددد وات فمدددع  بدددل من ب ددد  
ا،فضددددددةل ةت ا، رب ددددددة    ددددددأل يف ماثددددددةعمت ا،بدددددد  ةت  ددددددول اإلسددددددا  
ستبددددرل ةتها  ددددث أصدددد ح ك ددددري مددددن ا،نددددة  لتىلددددر سن   دددد  اإلسددددا ا 
سلرفضددون ك ددرياا مددن تبددرل ةته سأ كةمددها بددب و   ددب  مواك ت ددة ،   ددر 

 ا، ت    به.
اا سمن من احل دددةد ا دددر ، فضدددةل  ةت ا، رب دددة سادددري ا، رب دددة ك دددري جدددبًّ

اآلاثةع ا،ب   ة ا،يت أفرز دة أ  دمل مدن أن يتول دة ت دك ا،رسدة،ة ا، دمريمتا 
اددددري أ نددددة  بددددري مشددددةعات سددددرل ة مل أهددددمل ت ددددك اآلاثددددةع ا،بدددد   ة هلدددد ه 

 ا،منوات ا،فضةل ة ساري ا،فضةل ة سهي كة،تة :
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: حماربة العقيدة اإلسالمية  أوًلا
 ة تأخذ عدة صور منها:وهذه احملارب

 مساواة اإلسالم بالديانات األخرى: -1
ف دددددبتون بدددددة،تامث ا،ددددديت تتحدددددب   دددددن ا دلدددددةن ا،بدددددمةسلة ا، ااثدددددة 
سلبددددددةسسن ا،ن ددددددرا  ة سا،  ودلددددددة احددددددرفتو بةإلسددددددا ا سل ددددددححو مةا 
سلدددب ون مل ا،تمدددةعا بدددو هددد ه ا دلدددةن إليدددةد قةسدددمل مبدددرت  ب ن دددةا 

ْساَلم  ،ه ت دةل: سه ا ال شك أ ه خمة،ف ،مو  يَن ِعْنَد اَّللَِّ اإْلِ  ِإنَّ الدِ 
 [.91]آل  مران: 

ُ  َوه هَو سقو،ه ت ةل:  ْساَلِم ِديناا فَهَلْن يه ْقَبَل ِمْنه َر اإْلِ َوَمْن يَهْبَتِغ َغيهْ
 [.55]آل  مران:  ِف اْْلَِخَرِة ِمَن اْْلَاِسرِينَ 

ههاِفر وَن سقو،دده ت ددةل:  َُ * ًَل َأْعب ههد  َمهها تَهْعب ههد وَن * ق ههْل يَهها أَيه َههها اْل
َوًَل أَنْههههت ْم َعابِهههد وَن َمههها َأْعب هههد  * َوًَل أَنَههها َعابِهههدو َمههها َعبَهههْد  ْ * َوًَل أَنْههههت ْم 

ُ ْم َوِلَ ِدينِ  ُ ْم ِدين   [.6-9]ا،كةفرسن:  َعاِبد وَن َما َأْعب د  * َل
 إضعاف العقيدة اإلسالمية: -2

  مدددن ا بدددةهري سدددوا  أكدددة وا س ،دددك  ن م  دددمل ا،نىلدددو  سا،كواكددد
   ددو أ  ممنددوا أ  ممددبالامي بددرامث ، بددوا مددن  ست ا، مةفددة اإلسددام ة 
ساال،تددزا  ا،ددبلل  بددل من مددن مل مددن لنتمددي مل ا، مةلددب ا،ضددة،ةا فتخددر  
مددن أفددواه مل ك مددةت ا،تبددك ك ساالسددت زا  بة،ددبلن سا، م ددبمتا سلت مدد  

رسع ا،وقدددددأل تط ددددد  ا بدددددةهب هددددد ه ا،  دددددةعات دسن أن لبدددددتنكرسهةا س ددددد
ة ساالسدددت زال ةا ف  دددبأ هدددو  شخ ددد ة ا بدددةهب عددد ه ا،  دددةعات ا،تبدددك ك
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 اآل ر بةست مةهلة س،و     س  ل ا،فكةهة سا زاي.
َُ هو   َونَهْلَعه   ق هْل قةل ت دةل:  َها ا نَّها  َولَهِِْن َسهأَْلتَهه ْم لَيَهق هول نَّ ِإاَّ

ْنههت ْم  ُِ ا  ُِ َوَرس ههوِل َتْسههتَهْهئِئ وَن * ًَل تَهْعتَههِذر وا قَههْد َاَفههْر  ْ بَهْعههَد أَبِههاَّللَِّ َوَييَاتِهه
ُ مْ   [.66ا 65]ا،توبة:  ِإميَاِن
 التأثر بالنصرانية واليهودية: -3

ا  س ،ك من  ال متةب ة ش كةت ا، ث ا،تن دريلة سهدي ك دريمت جدبًّ
 م  مة تمبمه من  وافز سجوالز سمارا ات.

أل ، ن در: سجدود شد كة لمول ا،دبكتوع  مدر ا دة،كي: ألسا مدر ا  فد
، تامث ا،بلن ة ا،يت تبرف     ة ا،كنةلسا م ل ش كة ا، ث ا بد حي 

(NBB( سشددد كة )CBN سا،بددد كة ا  دددريمت ل دددل عدددة أك دددر مدددن )
( سبراجم ددة   دد  مددباع VTACم  ددون  ةل ددة  ددن طرلددق ا،كةبددل ) 97

( ستوجددب  ددبمت SATC3ا،بددة ة تمددب   ددن طرلددق ا،ممددر ا، ددنة ي )
  أن 9111ا،  ددددودتا سمددددن ا مددددرع بن ةلددددة  ددددة   قنددددوات ،  ددددث ا،ددددبلل

 .(9)ل ل  بد ا قمةع ا، نة  ة مل  بمت آالفأل
  ؟!4112فكمل سصل ا، بد اآلن سحنن يف  ة  

أمدددة فضدددةل ةتنة ا، رب دددةا فتبددد مل يف  ،دددك ب دددوعمت ادددري م ةشدددرمت  دددن 
طرلددددددق عسددددددمل ا، ددددددوع ا  ة، ددددددة هلدددددد ه اجملتم ددددددةت ا،مرب ددددددة ا،دددددديت ال تددددددبلن 

ة بداد ا، دبل ساحلرلدة س مدوق اإل بدةن سا بدةسامتا   بةإلسا ا     أ د
ت ددوع باد ددة ا، رب ددة ساإلسددام ة   دد  أ ددة بدداد ا،  ددمل سا،م ددر سا،ط م ددة 

                              

 .(55ص) ا، ث ا  ةشر (1)
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سمهباع كرامة اإل بةنا ف تباثر ا بةهب ب ،ك أ ة تباثرا سقب   ل ب د  
ضددد ةف ا،نفدددو  مل ا،دددبلن ا،ددد ت لنتمدددي م، ددده هددد ال  ا،مرب دددون سلكدددره 

   ه.ا،بلن ا، ت هو  
 إفساح اجملال ألصحاب العقائد الباطلة: -4

،مب  مبت ك ري من ا،فضةل ةت ا، رب ة مل ممهةل ا،  مة  ا، مدةت 
ا اث ةتا سأفبحوا اجملةل  صحةا ا، مةلدب ا، ةط دة سا د اه  ا،ضدة،ةا 
، ددددب ومت مل  مةلددددبهمل سمدددد اه  ملا سقددددةموا بت ددددولرهمل   دددد  أ ددددمل هددددمل 

   يف كل مكةن.ا بطةل ا، ت لباف ون  ن اإلسا
سمل لمت ددددر ا مددددر   دددد  جمددددرد مبددددةعكة هدددد ال  ا نحددددرفو يف ب دددد  
ا،فضدددددةل ةت  بددددددل قدددددةموا بص بددددددة  فضدددددةل ةت  ةصددددددة عدددددمل س دددددد ه  ملا 

 سممةتددة ا،بددنن سال  ددول سال قددومت مالسج  وهددة منددتاا ، ددب ومت مل ا، ةطددلا 
 بةا.

 إضعاف عقيدة الوًلء والرباء: -5
ةنا سال لدوا  مال أهدل اإلسدا ا أمدة فة  من ال حيد  مال أهدل اإل د

 م دددزان ا،فضدددةل ةت ف ددد س هدددو ا  دددزان ا،بدددر ي ا،ددد ت  دددبده ا،نددد  
  «أوثهههههها عههههههرى اإلميههههههان: ا هههههه  ِف هللا  والههههههب   ِف هللا» بمو،دددددده:

أوثهها »]عساه أمحددب سا،ط ة،بددي[ سهددو  نددب مبدد مل يف ا، ددح ح ب فدد : 
ا هههههه  ِف هللا  عههههههرى اإلميههههههان: املههههههواًلة ِف هللا واملعههههههاداة ِف هللا  و 

 .«والب   ِف هللا
ف بيت ا بةهب ا،ض  ف ا، ت سد طر   د  فكدره سق  ده هد ا ا،بد ل 
ا ددبمر مددن ا ددواد اإل ام ددةا ف حدد  هلددواها سلدد م  هلددواها سلددوا  هلددواها 



 
 ائياتحصاد الفض

 
91 

 
 سل ةدت هلواها ف واه آاثر  نبه من عضة مواله..

ف حدد  هدد ا ا،فنددةن س،ددو كددةن فددةجراا ال لدد من بددةا سعسددو،ه سحيدد  
  ه ا من ةا س،و كة أل ال تبلن بةإلسا .ه

ا لبدخر مدن اإلسدا  سأه دها  سلوا  ه ا ا،ا  ا س،دو كدةن م حدبا
سه ا مدن أ  دمل ا،فدا سا  دةل  ا،ديت ابت دي عدة ا تدةب ون هلد ه ا،مندوات 

 ا،فضةل ة.
 «ًل حي  رجل قوماا إًل جهاء معههم يهوم القيامهة»: قةل ا،ند  

 ا، ح حة ،أل، ةين[.]عساه أمحب ساحلةكملا سهو يف 
 التشبُ بالُفار: -6

سهددد ا ألضاددددة م  ددددر مددددن م ددددةهر مضدددد ةف ا مددددة سحمةعبددددة هولت ددددةا 
سا،نددددةىلر مل شدددد ةا ا بدددد مو سفت ددددة مل ا، ددددو  يددددب أن أك ددددرهمل لت مددددب 
ا،تبدددد ه بددددة،مرب وا سلبدددد ر يف  ةعسددددة  ،ددددك بة،تمددددب  سا،رقددددي سا،بدددد ةدمت 

مدة مل لف  ده ا سالدل! مد   سا،نبومتا سكب ه أدع  مة مل لبعكه ادريها سف دل
أن ا، ت لف  ده د، دل   د  ضد ف اإل دةن سضد ف ا،بخ د ة ساال دزا  

مهههن تشهههبُ بقهههوم فههههو »لمدددول:  ا،نفبدددي سا،بددد وع بة،بس  دددة. سا،نددد  
 ]عساه أمحب سأبو داسد[. «منهم
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 ثانياا: إثارة الشهوات
من ا،نةىلر يف م  مل ا،فضةل ةت ا، رب ة يز  بب ة ال تب   ،ت م ق 

إلع  اإل ددةين سا، مددةيف سا  اقددي ،ألمددة  بددل م ددة تبددن ا،مددةعات ت ددو ا
ا،مددةعات   دد  ا،فضدد  ةا مددن  ددال عكددة  هةلددل مددن ا  مددةل ا،فن ددة مددن 
انة  سمت  ل سعقص سادري  ،دكا سال تكتفدي يف  ،دك بة  مدةل ا، رب دة  

 بل تبت و ببفا  أجن  ة مرتمجة أس مبب ىلة.
  مددددن عصدددد ب االحنددددراف يف أسطددددةن سا،فضددددةل ةت ا، رب ددددة ت ددددزز ا، ددددو 

ا ب موا سو ل ا رأمت سس  ة مبخرمت ،تحم ق هد ه ا مةصدبا ساسدتمة،ة 
 ق وا ا تةب و س  و مل م،  ة.

كمدددددة أن ا،فضدددددةل ةت بةتدددددأل تبدددددىل  ا،فدددددوا   سممدددددبمة ةا مدددددن 
ةعمت ا،مرالددز مددن  ددال ا نددةىلر ا خ ددة بددة داا س ددت اسددت  ددال  ددر  

  دبا  ا،مرام دة ا،ديت يفدز ا،بد ةا سا،فت دةت أكوا  ا، حدو  ا   ولدة سا
يف أسطددددةن ا بدددد مو   دددد  سدددد و  سدددد  ل ا،فة بددددة سمقةمددددة ا، اقددددةت 

 .(9)احرمة ف مة ب ن مل
من ماثدددةعمت ا،بددد وات ستبج ىل دددة  دددت ا بدددةهب ا،فةضدددحةا سمدددة لت ددد  
 ،ددك مددن اخل ددل ا  اقددي لدد دت مل ك ددري مددن انجددرالمل ساحلددواد  ا،دديت 

  ا،م مل االجتمة  ة.تبل       ل عه   يف
لمول ا،بكتوع: ألهربرت ب ومرأل: من ا فا  ا،تىلةعلة ا،يت تنتبر يف 
ا، ةمل ت ري ا،را ة انجنب ة يف م  مل موضدو ة ةا كمدة أن ا راهمدةت مدن 

                              

((
 (.91ا 1ق منة يف موازلن ا،فضةل ةت ا، رب ةا خلة،ب ا،بةل  ص) 1
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ا،فت ددددةت لددددت  من ا، ددددةدات انجنبدددد ة ا،ضددددةعمت مددددن ا فددددا . سقددددب اث ددددأل 

انجنبدد ة سا،تددب و  ،  ددة  و أن فنددون ا،تم  ددل ساحلدد  سا مةز،ددة ساإلاثددةعمت
 سا تبة  اخلمر لت  م ة ا،ب ةا من  ال ا،ب نمة سا،ت فزلون.

سمددن أ طددر مددة اكتبددفه ا،ددبكتوع ألفردعلددك سعاثددة أل أن ا طفددةل يف 
سن احلةدلة  برمت لتباثرسن بة، نف سانجنسا سحي ون   ةمت أشد ه بدب ا  
ا، م ددددددةا س ةعسددددددون ا، ددددددةدمت ا،بددددددرلةا سلربطددددددون بددددددو ا،مبددددددومت سا، نددددددف 

 .(9)نسسانج
 افى امتهاناا للمرأة!

مة ا لمول د ةمت  موق ا رأمت  دن هد ا االمت دةن ا،د ت ت ة  ده ا درأمت 
 من  ال استخبا  جببهة كبدامت ترسي ة ، ب   سا، ضةل ؟

يف هدد ا ا مددر؟!  -س،ددو بك مددة سا ددبمت- ددة ا ال تتحددر  شددفةه مل 
رفدون  دة ال ب نمة م ا ت  ق ا مر حبىلةا ا رأمت سقراعهة يف ب ت ة تدراهمل ل 

ل رفددددونا سلراددددون سلزبددددبسنا حبىلددددة ا باف ددددة  ددددن  مددددوق ا ددددرأمتا سكددددبن 
 موق ا رأمت ال تكون مال يف ا، درت سا،تح دل مدن ، دة  ا،فضد  ة ساحل دة  

 سم، كمل ه ا ا،تمرلر:
أل وقبدددددأل عسدددددة،ة مةجبدددددتري ب ندددددوان: ألصدددددوع ا دددددرأمت يف م ا دددددةت 

مل  ددبد مددن  ا،ت فزلددونأل يف م ددب  ا،ددبسل ا، رب ددة سقددب توصددل ا، ة ددث
 ا،نتةلث أمه ة:

م دددان مدددن أصدددل  011اسدددتخبمأل صدددوعمت ا دددرأمت سصدددو ة يف  -9
                              

((
 (.41ا 45ب مةت     س،بت ص ) 1



 

 ائياتحصاد الفض

 

90 
 

 م ا اة. 056
 لوماة. 11مرمت يف  0111تكرعت اإل ا ةت قرابة 

% مدددددن اإل ا دددددةت ا،ددددديت ىل دددددرت ف  دددددة ا دددددرأمتا ال  دددددص 24 -4
 ا رأمت.
 سنة. 01مل  95سن ا،نبة  ا،ايت  رجن يف ا،ب ةلة من  -0
اإل ا ددةت ا تمددبت   دد  مواصددفةت  ةصددة يف % مددن 76 -2

 ا رأمتا كةنجمةل سانجة ب ة.
 %      ركة ا رأمت.59س
 .(9)% استخبمأل ف  ة أ،فةظ جنب ة9425س

سهددددددد ا ا مدددددددر يف ت فزلدددددددون  دددددددر     ددددددده ب ددددددد  ا،رقةبدددددددةا فك دددددددف 
 بة،فضةل ةت؟

من  بدددددد ة انجددددددنس يف ا فددددددا  سا،ددددددتامث سا ب بددددددات ا،ت فزلو  ددددددة 
ةعلدة ال  فدي   د  ا،نةقدب ا،  دريا م  ال تكدةد أت مدن ساإل ا ةت ا،تىل

ا واد ا،يت ت ر      شةشةت ا،فضةل ةت   و من انجدنسا  دث سمن  
كة أل ط   ة ا ةدمت ا  رسضة تت ةع  م  انجنسا أس ال يتمل مبةهب 
جنب ةا فص ه  ن ا مكن أن لتخ   ة م ا ةت وةعلةا تتضمن مبدةهب 

 س اإلحية  انجنبي.م ريمت ، مرلزمت انجنب ة أ
سانجددنس ا م دددود هندددة ،ددد س بة،ضددرسعمت أن لكدددون ف  مدددة أس مبدددةهب 

                              

((
 (.91ا 95موجة دشا إلبراه مل ا،مةمبت ص) 1
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جنبدد ة     ددةا فمددب لكددون ألضاددة   ددةعمت  ددن  نددةق سقدد ات بددو عجددل 
ا المرأمت شةبه  ةعلدةا أس بة،  دة  ا،د ت لز مدون  سامرأمتا أس لكون مب با

 أ ه ، ة  ا، حر ، مرأمت سهو ، ة  ا،  ر.
 ات جنبدد ة بوجدده امددرأمتا أس سهددي تمددل س كددن أن لكددون جمددرد م ددة

أس ترقص ستت و  جبببهةا أس  ث محية ات جنب ة ادري م ةشدرمتا م دل 
 ركةت ا جبة  يأل اطة  ا،برلرا أس مب ب امدرأمت تدب ل ارفدة مد  
عجدددلا   تبدددتبلر فتم دددق ا، دددةاا سسج  دددة مل ا بدددةهبا ستددد دت م دددة مت 

 بدد  ت   مددةت -ب جنبدد ة بوج  ددة أس ب  ن ددةا تددو ي عددة مل ا بددةه
حيب  يف ا،با لا سال  ةجة ،نمل سقةل  ا،دبا ل   ة سوف  -ا خر 

 ن هدد ه ا، مطددة تكفددي ،تحرلددك ا،بدد ومت انجنبدد ة يف ا،نفددو  ا، بددرلةا 
فمىلدددددددرد م،مدددددددة  احلىلدددددددر يف ا  دددددددةه ا،بدددددددةكنةا ي   دددددددة متت ددددددد  بة،دددددددبسالر 

 .(9)ساالهتزازات
ا،وقحدددددة س،ندددددة أن  تبدددددة ل اآلن: مدددددة اهلدددددبف مدددددن هددددد ه ا بدددددةهب 

 سا ف ةل ا،ب  ئة؟
 أه ا هو ا،تمب  سا،رقي سا ب  ة ا،يت  نببهة؟

أهدددد ا هددددو ا، نددددة  احلضددددةعت سا،تنمددددوت ا،دددد ت  رلددددب مقةمددددة قوا ددددبه 
 سأسبه؟

أمة  تةلث متةب ة ه ه ا،فضةل ةت احتولة     ه ا ا،بد ل انجدةعف 
 من ا واد اخل   ة ف ي كة،تة :

                              

((
 (.75ا 72جبمك سا،ت  فزلونا ، ب ةن ا،طرشة ص) 1



 

 ائياتحصاد الفض

 

95 
 

ا،منوات ا،يت ت در   % من ا بةهبات حيرصن     مبةهبمت55
 ا نةىلر اإلبة  ة.

 % ق الأل ،بل ن تبدلة ا،فرال  ا،بلن ة.50
 % فرت ي    ن ا،بعاسي.04
 % لتط  ن ، زسا  ا  كر س،و كةن  رف ًّة.24
% ت رضن ،إلصةبة ببمرا   بدةل ةا  ت ىلدة  ةعسدةت  دةدات 44
  ةطئة.

سكبددددفأل دعاسددددة أ ددددر  ضددددمن اسددددت ة ة سز ددددأل   دددد   ددددبد مددددن 
ةم دة أن ب ضد ن دأبدن   د  تبدىل ل بدرامث سأفدا  مبة  ددةا طة، دةت انج

 .(9)ب ن نا   لكون  بل  ن ف مة شةهب ه لت ةد،ن ة  

                              

((
 .92ا90ا،منوات ا،فضةل ة سآاثةعهةا خلة،ب ا،بةل  ص  1
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 ثالثاا: التنُر لألخالق والقيم واْلداب اإلسالمية

من متةب ددددة بددددرامث ا،منددددوات ا،فضددددةل ة  ددددة يم دددده مددددن آاثددددةع سدددد   ةا 
فة سدرمت و دس أمدة  ل دت مل  هةا احل ة  سا،مدريمت مدن أفدراد ا سدرمت.. 

ا،بةشة ،تبدةهب فندون ا،تم  دل سا، ندةق سا، درتا سال تتحدر  ادريمت ا،رجدل 
يف -أن لددددر  ابنتدددده أس زسجتدددده تبددددةهب ت ددددك ا بددددةهب ا،ب  ئددددةا بددددل م دددده 

هدددو ا،ددد ت لدددبيت بببنةلددده سزسجتددده  تةب دددة هددد ه ا فدددا   -ب ددد  ا   دددةن
 سا ب بات ا بب ىلة ساريهة.

 فبلن مبئو، تك أل ة ا،رجل؟
عهن رعيتهُ   مسهِولالُهم را  والُهم » :ألن أ أل من قو،ه 

عههن رعيتههُ   ومسههِولعههن رعيتههُ  والرجههل ر   ومسههِولفاإلمههام را  
 احلبلث. «عن رعيتها... ومسِولةواملرأة راعية 

مح ددب عمحدده ه: ألسهددل لنت ددر مددن   بددنقددةل ا، امددة ا،بدد ا   ددب ه
كدددل  دددبا مل  ا،نبدددة  قطدددرمت مدددن احل دددة ا سهدددن كدددل ،  دددة لنبددد  ن مدددن

 ث مت ل عسالةت ا،مرا  ا   ىلة     شةشة ا،ت فةزا   دث تدر  ا درأمت   
ك ددف ل مددل ا، ةشددق مدد  م بددوقتها سمددة لمدد  ب ن مددة مددن  دد  ساددرا  
ست دددةدل ك مدددةت ا،تاقدددي سا،بدددوق ا دددتيا سمدددة مل  ،دددكا ستدددر  سلدددر  

 ا،رجةل ا،رقص اخل    سا خةصرمت ساري  ،ك.
ا دبمت يف   ة دةا ،كفد  مدن فبدةدهة أبدب س،و أ ة ال تدراه مال مدرمت س 

ا،ددبهرا س،كن ددة تددراه كددل ،  ددةا لتكددرع   دد  ه  ددة سب ددرهةا سهددي امددرأمت 
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 .(9)ض  فة يف  م  ة سدلن ة سيف تفكريهةأل
سهكدد ا  ددب  ا،منددوات ا  دداقا فت ددوع ا،رجددل ا،كددة ا ا،فددةجر 
ا،ددد ت ال لكدددف  دددن ما مدددة ا،نبدددة  ساصدددط ةدهن بب ددده  ،دددك ا،رجدددل 

ف ا،دد ت تتمدد  كددل فتددةمت أن لكددون   دد اا هلددةا س،ددو ،فددرتمت ا،  ددرت ا  مدد
 ق ريمت من ا،زمةن!

ست ددددوع ا،رجددددل ا تددددبلن ا،دددد ت ال لن ددددر مل ا،نبددددة ا سل ت ددددب  ددددن 
اال دددتان عدددن أس حمدددةداثت ن   ددد  أ ددده عمدددز ، تخ دددف سا،رج  دددة سا، مدددب 

 ا،نفب ة.
أمددة اآلداا فص ددة ألضاددة  ددب  بواسددطة هدد ه ا،منددوات ا،دديت ال تمددر  

ة    اا  ة  احل ة  ، نمو سلرت رع.يف ا  ،نفو  أدباة سال تبمي س وكا
ألفةإلسا  شدرع االسدتئ انا سأمدر بت ولدب ا طفدةل االسدتئ ان ق دل 
ا،ب ول     أبول مل اثا  مدرات يف أسقدةت  رجدةا ،كدن هد ا انج دةز 
هتددك سددرت ا بددولنا سمل ل ددب ، ددزسجو مددن أسددراع  ةصددةا سمل ل ددب ،مرفددة 

ا،زسج ددة  ،ددك اال ددرتا  ساال تبددة  سا،بددرلة سا، دد ة ةا  ا،نددو  سال ،فددراش
بددل من   ددةمت ا زسا  مكبددوفة يف هدد ا انج ددةز ب ددوعمت م ت ،ددة ع   ددةا 
 سمسفةف بة،غ. فمة ا،مةلة من االستئ ان ب ب مة تكبدفأل ا، دوعات؟!أل

(4). 

                              

((
(  مددداا  دددن ا،ت فدددةز س كمددده ،بدددمة ة 59اإل رت دددأل ،  دددة  ا،بدددةل  ص)ا،فضدددةل ةت س  1

 ا،ب ا   ب ه بن مح ب عمحه ه.

((
 (.94ب مةت     س،بت ص ) 2
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سمن آاثةع متةب دة ا، دث ا،ت فزلدوين   د  اآلداا سا  داق كد ،ك: 

ا فة،ضد ف قدب ال لبد ر برت دةاا سال يدب مدن  ب  ا،م ة  حبق ا،ض ةفة
حيةداثدددها سلم دددز   تةب دددة مدددة لتدددةب ون  دددت ا،بةشدددة. سع دددة لبا  ددده ا،بددد وع 
ب م دده   دد  مضدد ف ها سأ دده اددري مراددوا ف ددها سأ ددمل لبددت ىل ون ا  ددرافه 

 ، تفراوا  تةب ة بر ةجم مل.
سل  ددق ألعلوعلكددوفأل  ددةمل االجتمددةع ا،بددوف يت   دد  هدد ه ا، ددةهرمت 

ست  دددددر  دددددةدمت جبلدددددبمت: هدددددي اسدددددتم ةل ا،ضددددد وف ساالسدددددتمراع قدددددةلا: 
 بةهبمت ا،ت فزلونا سكبن ا،نة  ال لدبتون ،زلدةعمت أصدبقةل ملا سملدة ،زلدةعمت 

 !(9)ت فزلو مل

                              

((
 (.5ا 7ا،بةبق ص) 1
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 رابعاا: زعئعة الرتابط األسري
من ك رياا من برامث ا،فضةل ةت ا، رب ة ت مدل   د  تفك دك ا،درسابع 

ن مددواد يرلضدد ة ، زسجددة   دد  ا سددرلة سف ددمل  ددر  ا،زسج ددةا  ددة ت  دده مدد
 زسج ة س، زس      زسجته.

ف ي ت وع ا رأمت ا، رب ة سا ب مة م  ضة انجنةيا مب وبة احلموقا 
ال ق مة هلة يف ب ت دةا سملدة هدي جمدرد  ةدمدة يف ا،  دألا أس كبدةلر قطد  

 أعكةن ا،  أل سجوا  ه.يف ا اثة  ا نتبرمت 
 ةم تدددده ك ددددبس لرلددددب ف دددد ا لدددد دت مل متددددرد ا ددددرأمت   دددد  زسج ددددةا سم

اات ددةا  موق ددة سا،بدد طرمت ا،كةم ددة     ددةا سمددن هنددة تنبددب اخلافددةت 
 سحيب  ا،بمةق سا،فرقة بو ا،زسجو.

سمن  ة  ة أ ر  لن ر ا،رجل مل انجمد ات ا،فةتندةت مدن  دال 
شةشددةت ت ددك ا،منددواتا   لددبيت مل امرأتدده سلرلددب من ددة أن تكددون م ددل 

اددري أن ا بددك نة ال تبددتط    ،ددكا  هدد ال ا كددل لددو  يف ه ئددة جبلددبمتا
 ن ا بدددد ب ا،وا ددددب ا،دددد ت لددددراه زسج ددددة يف ا،بةشددددة لبددددتمرق م ددددباده 
أسددةب   كةم ددةا فك ددف تبددتط   هددي أن تكددون كددل لددو  امددرأمت جبلددبمت؟ 
س،كدددددن ا،رجدددددل مددددد  تم  ددددد  ب دددددره يف سجدددددوه احلبدددددنةسات ال لم دددددل أت 

سبدو ا،وجدوه  ا ت اعا سال لمتن  ببلة  ىلةا ف  بأ يف ا مةع دة بدو زسجتده
ا،ددددددديت لراهدددددددة يف ا،ت فدددددددةزا   لددددددد كر ،زسجتددددددده ت دددددددك ا مةع دددددددةت ف بدددددددت ري 

  ف  ت ةا فت بأ تباف   ن  فب ة فتحب  اخلافةت.
س،دددو أ كدددمل هددد ا ا،رجدددل أمدددره ،  دددمل أن   دددل امرأتددده ا  مندددة احلةف دددة 
، رضددده سمة،ددده سأبنةلددده أ،دددف مدددرمت مدددن سجدددوه ت دددك انجمددد ات ا،فةتندددةت 
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جبةدهن     ا،بةشة دسن   ة ا س،كن  دو ا،ايت لتكبنب ب ر  أ

 ا،ب ومت  م ة !
من ك ددددرياا مددددن ا ددددواد اإل ام ددددة  ددددون مددددن شددددبن اخل ة ددددة ا،زسج ددددةا 
سم بة  ا، اقةت احرمة  ةع  ب أل ا،زسج ة سيف اة،د  ا   دةن توجدب 
ا  ددة لر ، ددزس  اخلددةلن أس ا،زسجددة اخلةلنددةا سو ددل ا بددةهب لت ددةطف مدد  

زا  ددةا سقددب لبدد ل ا بددةهب دمو دده احلددةعمت   دد  هدد ا عجددل زان أس امرأتدده 
لددد دت مل تفكدددك ا سدددر  -بدددا شدددك-ا،رجدددل أس ت دددك ا دددرأمت.. سهددد ا 

 سا  ةع احل ةمت ا،زسج ة.
س ددة لدد كر يف هدد ا ا مددة  أن عاق ددة مددن أشدد ر ا،راق ددةتا ىل ددرت 
  ددد  م دددب  ا،مندددواتا سعدت ، مبدددةهبلن ق دددة كفة  دددة ا ز دددو  حندددو 

ة هربددأل مددن ب ددأل أب  ددة سأم ددةا ست رضددأل   ددواع  ألا،ممددةألا فمة،ددأل: م دد
ك ددريمت مددن اإلهة ددةت ساإل الل  ددث سصدد أل مل قمددة ا،بدد رمتا سأصدد ح 

  نبهة ا الو من ا،بسالعات..
سكددةن  ت ىلدددة هددد ا احلدددواع أن هربدددأل  ددبد مدددن ا،فت دددةت مدددن ب دددوت 
ا هل ه ا،راق دةا سعا دة يف ا،وصدول مل مدة سصد أل م، ده مدن  آبةل ن تم  با

  !ش رمت ساثرا
دة  دل  ه ا هو تباثري ا،منوات     ا سدرمتا سمل  بدم  لومادة أن ف  ما
مبددك ة أسددرلةا أس مب بدداا أعسدد  قة ددبمت أ اق ددة  بددل   دد  ا، كددس 
مددددددن  ،ددددددكا سجددددددب ة اخلافددددددةت بددددددو ا،ددددددزسجو ببدددددد   ت ددددددك ا،ددددددتامث 

 سا،منوات.
فكمل يدول ا،ت فزلدون بدبزسا  مدن هدةت ا،ط در ساحل دة  مل صدفةت 
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 !ا،ب ة مت سا،وقة ة
سكمل من ب أل كة أل   مل    ه ا،ب ةدمت ساال رتا  سا،تفدةهمل سا دودمت 

 سا،رمحةا ا م   بب   ا،منوات مل ب أل ا،نكب سا،كراه ة ساخل ة !
سكدددمل مدددن زسجدددو ت ةهدددبا   ددد  ا، ددد   م ادددة  دددث ا مدددةتا قةدمهدددة 
ا،ددددبش مل   ة ددددة ا،  ددددب سا مطددددةع ا،ددددودا فمددددة ،  ددددة أن ا ف ددددا بددددو ي 

 !(9)ت فزلوين آ 

                              

((
 ( بت رف لبري.960ا سرمت ا ب مة أمة  ا،ف بلو سا،ت  فزلونا  رسان كىلك ص) 1
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 امساا: إهدار األوقاتخ

سه ا ا اثر ا،ب   ال لبك ف ه  ةقلا فدص ا كدةن ،دب  ا در  قنةتدةن 
حم  تدددةنا لضددد   يف متةب دددة براجم مدددة ا،بدددة ةت ا،طدددوال يف ا، دددو ا فكدددمل 

 س ض   من ا،بة ةت م ا كةن ،بله مةلة أس مةلة سمخبون قنةمت؟!
 من جمددرد ا،تنمددل بددو هدد ه ا،منددوات سمبددةهبمت ب دد  مددة ف  ددة كف ددل

 بتض    سة ةت ا، و  سا،   ة بكةم  ة!
ا من ا،  دبانا  دبد سدكة ه  بدرمت مالدو  بدمةا س دبد  ،و أن ب با

% فمعا سم بل انج و  سة تةن لوم ًّدة 45ا، لن لبةهبسن ا،ت فزلون 
( سدة ة 9175121112111فمعا فص ه ل بع من ا،بدة ةت سدنولًّة )

مةلتددةن ( لددو   مددل: 45121112111بددل أك ددر مددن  ،ددكا ست ددةدل )
 سمخبون م  ون لو   مل!

ك دددف ،دددو صدددرفأل هددد ه ا،بدددة ةت يف ط ددد  ا،  دددملا سا،دددب ومت مل 
هاسمبددددددة بمت احتددددددةجوا سمقةمددددددة ا  ددددددة   سا  ةمددددددلا سا، مددددددل   دددددد  

 !(9)ا،وصول ع ه ا مة مل موق  ا، باعمت سا،رلةدمت بو ا ممل
 م  و اة؟ 71سك ف ،و كةن  بد سكةن ه ه ا،بس،ة 

 % من ا،بكةن؟ 51 ة ا بةهبلن تتىلةسز سك ف ،و كة أل  ب
 سك ف ،و كةن متوسع سة ةت ا بةهبمت أعب  سة ةت فبك ر؟

  تماة سوف تكون ا عقة  مضة فة سا،نتةلث مبسةسلة.
                              

((
 (.77ا  ر ا، ث ا  ةشر ص) 1
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ًل تئول قدم ابن يدم يوم القيامة من عند ربهُ »: لمول ا،ن  
حىت يسأل عن مخس: عن عمره فيم أفناه  وعهن بهبابُ فهيم أبهاله  

]عساه  «لُ من أين ااتسبُ وفيم أنفقُ  وماذا عمهل فهيم علهموعن ما
 ا،رتم ت سصححه ا ، ةين[.

ف مة ا ي د  امدر أ أضدةع مدن سدلال  مدره ا،بدتو  بدر سدنوات أس 
 مخبة  بر  ةماة يف مبةهبمت ا،منوات سمتةب ة ا،تفةهةت؟!
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 سادسا: السهر الطويل

ل ةت سهددد ا ألضادددة مبدددةهب م  دددو ا حب دددث  كدددن ا،مدددول من ا،فضدددة
ق  أل ا وازلنا فىل  أل ا،  ل ، مبةهبمت سا،ن ةع ، نو   بل من ك رياا من 
ا،نددة  ا،دد لن سصدد وا مل مر  ددة مدمددةن ا،فضددةل ةتا ق  ددوا فددرتمت  ددوم مل 

ث ال لنددددة  أ ددددبهمل مال سددددة ة أس سددددة تو يف  ددددمل أدىن مبددددتولة ةا حب
ا، ددو ا  بدد ة أن لفوتددده فدد  ملا أس عق ددةا أس مب بدددلا أس م ددةعامتا سقدددب 

 أاثر  ،ك     انجة   ا، حي ،ب  ه ال  ب وعمت س   ة.
كددددره ا،نددددو  ق ددددل ا، بددددة  ساحلددددبلث ب ددددبهةا سأسضددددح   من ا،ندددد  

ا،  مددة  أن احلددبلث ا ن ددي  ندده هنددة هددو احلددبلث ا  ددةي ا،دد ت ال ضددرع 
مندددددددها فك دددددددف بة،بددددددد ر   ددددددد  احرمدددددددةت سمبدددددددةهبمت ا فدددددددا  اخل   دددددددة 

 سا،رق ةت ا ةجنة سا،تحرشةت ا،بةف ة؟!
ب سددن  ددز سجددل ،إل بددةن   ةماددة ،  مددل سا،را ددةا فىل ددل ا،  ددل ،مدد

، ندددو  سا،را دددة سا،بدددكونا سج دددل ا،ن دددةع ،  مدددل سا،كدددبال سا،نبدددةن. قدددةل 
ُِ َوالنهََّههاَر م ْبِصهراات دةل:  ُ ن وا ِفيه هم  اللَّْيهَل لَِتْسه  ُ  اَّللَّ  الَِّذي َجَعَل َل
 [.69]اةفر: 

ال ي دد  سلكفددي أ دده سا،نددو    مددة    مددة مددن   ددمل ها سفوالددبه 
 ةجددة ضددرسعلة ، ىلبددمل س ددق مددن  موقدده ال  كددن ،إل بددةن االسددتمنة  
 ندده أس اإلقددال مددن شددب ها س،كددن أسدد وا   ةتنددة ا،  ددرلة ج  نددة  ددل   

 ك رياا ع ا ا،ن ة ا س ة،ف سنة ه ت ةل ،نة.
سقددب أكددبت مج دد  ا، حددو  سا،بعاسددةت يف ك ددري مددن ا،  ددبان ا،دديت 

ا،ت فزلون       ة  ا،وقأل ببكل  ة ا س      دة  أجرلأل ف  ة تباثري 
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ا،  ددل ا خ ددص ، نددو  ببددكل  ددةصا سجددة  يف م ددب  ا،بعاسددةت أن 
% مدددددن ا، دددددةلات ا رتفدددددأل بب دددددة ادددددريت  دددددةدات  وم دددددة ببددددد   61

 ا،ت فزلون.
سيف م ددر أجرلددأل دعاسددة ت ددو ف  ددة أن أفضددل ا سقددةت  بددةهبمت 

ة ا، ةشددرمت مبددة   ددث ا،ت فزلددون ،ددب  شدد ةا انجةم ددةت ل ددبأ مددن ا،بددة 
  ةلة ا،ب رمت!

سلمددددول ا،ددددبكتوع حمددددي ا،ددددبلن   ددددب احل دددد مل: ألسلبدددد مل ا،ت فزلددددون يف 
تبصددد ل  دددةدات ا،بددد ر ا،طولدددل ،دددب  انجم دددوع ا  دددرت ب دددفة  ةمدددةا 

 .(9)سا،ب ةا من مل ب فة  ةصةأل
سال شددك أن ا،بدد ر   دد  مبددةهبمت ا،منددوات ،دد اا لدد دت مل ا،نددو  

ة س ب  مجنةز ا  مةل ا ط وبدةا سهد  أن  ةعااا ف  دت  ،ك مل ا، طة،
اإل بةن يةمل      فبه ساست م  م كراا ب ب أن س ر     مبدةهبمت 
ا،دددتامث ا،ت فزلو  دددةا فدددا شدددك أ ددده س  ددد ح  دددةماا كبدددان حب دددث ،دددن 
لدد دت ا، مددل ا ط ددوا مندده   دد  ا،وجدده ا، ددح حا سهدد ا ،دده تددباثريه   دد  

سا،ت   م ددددددة سا، ددددددح ة  مج دددددد  قطة ددددددةت ا،بس،ددددددة ا،تىلةعلددددددة ساالقت ددددددةدلة
 سا من ة ساريهة.

                              

((
 (.47  فزلون ص)جبمك سا،ت 1
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 سابعا: تراجع الوضع الصحي

من ا باسمدددة   ددد  مبدددةهبمت ا،مندددوات ا،ت فزلو  دددة لددد دت مل تراجددد  
ا،وض  ا، حي ببكل  دة ا فة،بد ر لد دت مل اإلصدةبة بدة عق ستدوتر 
ا   ةاا ساضطرابةت ج ةز ا،بسعمت ا،بمولدةا سج دةز اهلضدملا سلد دت 

  يف ا،مدددددو ا سا،بدددد وع بة،ت ددددد ا سفمدددددبان ا،نبدددددةن مل االحنطددددةن ا، دددددة
 ا، ة .

ساإلدمددددةن   دددد  مبددددةهبمت ا،ددددتامث ا،ت فزلو  ددددة لدددد دت مل ك ددددري مددددن 
ا مددرا  ا  ددر  م ددل أمددرا  ا،بددمنةا سآال  ا،  ددرا سأمددرا  ا،  ددة  

 سا فةصل   ت ىلة انج و  أمة  ا،ت فةز ،بة ةت طوال.
 ة ةت ا،مولدة سهنة  أمرا  أ ر  م ل ض ف ا،  ر  ت ىلة اإلشد

ا،ددددديت ل دددددبعهة ج دددددةز ا،ت فزلدددددونا سهندددددة  ضددددد ف ا،بدددددم ا سا، دددددباعا 
 سا،م قا ساالكتئةا سخبةصة  نب ع لة ا،كواع  ساحلواد  ا رس ة.

سقدددددب أىل دددددر اسدددددتطاع طددددد   دددددول اسدددددتم ةل ا،مندددددوات ا،فضدددددةل ة 
ا جن  ددة سا، رب ددة س اقتدده ب ددحة طة، ددةت انجةم ددةا سجددود مددر  أط ددق 

،ددك الزدلددةد ا ددرتددات   دد  ا،  ددةدات ا،نفبدد ة    دده ألمددر  ا،ددبشأل س 
 ةماة 47-96سا،نبةل ة بو 

(9). 
س كددرت يف كتددةا: ألا،ت فزلددون ا،بددمل ا،  لدد أل دعاسددة نجددريت مة ددبع 
يددددأل  نددددوان: ألأعب ددددة أسدددد ةا ،ن دددد  ا،ت فزلددددونأل  ددددةسل ف  ددددة استم ددددة  
ا،نتدددةلث ا رتت ددددة   دددد  متةب ددددة ا،ت فزلددددون بصدمدددةنا  كددددر ف  ددددة أ دددده أجددددر  

                              

((
 (.92ا،منوات ا،فضةل ة سآاثةعهة ص) 1
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مددددن ا بددددةهبلنا فكة ددددأل ا،نت ىلددددة تددددردد هدددد ه  4111ة اة   دددد  اسددددت  
 ا،  ةعات بك ةفة:

 م ه  تص طةقيت. -
 م ه لمبل دمةاي. -
 م ه ل   رين. -
 م ه حيطمل  م ي. -
 م ه ي ل ا،نة  أا  ة . -
 م ه حيتل  م ي. -
 ا،ت فزلون مدمةن. -
 ؟ك ف  كنل أن أب ب أبنةلي  نه سأ  بهمل مل احل ةمت ا،ط    ة  -
 أ س بة، اهة   نمة أكون م ت ماة هنة  أمة  ا،بةشة. -
 أ س ببسالدت مب و  اإلعادمت أاثنة  ا،تفر . -

سقددددب أكددددبت م ددددب  ا،بعاسددددةت أن أشدددد ة ا،ت فزلددددون قددددب تبدددد   
تبدددوهةت ، ىلندددوا سقدددب تت دددب  مل قت ددده ق دددل أس ب دددب ا،دددوالدمتا سأكدددب 

 .(9)ا، حث أن ا،ت فزلون ا  ون أشبهة ضرعاا سأك رهة  طراا

                              

((
(. سمددددن أ بددددن ا،كتدددد  ا،دددديت  كدددددرت 20ا29ا21ا ددددت مل ا سل: ،و  ددددب بددددة  ص ) 1

ا ضراع ا، ح ة ، ت  فزلون بة،تف  ل. كتدةا ألجبدمك سا،ت  فزلدونأل ، دب ةن ا،طرشدةا ف دو 
  مبمت يف ه ا ا، ةا.
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 ثامناا: هتوين الدين والتدين ِف النفوس

س ،ك  نبمة لبتون ببد وخ ا،فضدةل ةت ا،د لن حي الدون مدة  در  ها 
سيرالالمددون ا،نددة    دد  اعتكددةا احرمددةت سل و ددون مددن ا،ددبلن سا،تددبلن يف 

  فوس مل.
فة وسدددددد م   ددددددالا سا،تم  ددددددل  ددددددالا س  ددددددق ا، حدددددد   ددددددالا 

 دددتان  دددالا سسدددفر ا دددرأمت ساإلسددد ةل  دددالا سا،دددنمص  دددالا ساال
ببسن حمر   الا سهك ا لبتون بة،ر ص من هنة سهنة  بدب و   دب  

 تنفري ا،نة  من اإلسا .
سا،واقدد  أ ددمل ببف ددةهلمل هدد ه ل ددرفون ا،نددة   ددن اإلسددا  ا، ددح ح 
سي  و مل  ةعسون ا    ة ببي  من االطمئنةن ب دب أن كدة وا  دةلفو 

 سج و من اقرتاف ة.
ي عمحددده ه: من ا، ددددةمل ال  دددةعتا سال لددددباعتا لنبددددر قدددةل ا،بدددد وط

  كمل ها فصن قم ل محب ها سمن مل لم ل محب ه.
ا   ددد   فة، دددةمل احلدددق لرا دددي أ دددوال ا،بدددةل وا س،كنددده ال لتىلدددرأ أبدددبا

  ولن ا،بلن يف ا،نفو   ن طرلق ا،مول     ه ت ةل بمري   مل.
،راق ددة تفدديت يف دلددن ه  ددز سأك ددر مددن هدد ا أ ددمل لددبتون بة م  ددة سا

سجددددل ست ددددو احلددددال ساحلددددرا ا سمددددن  ،ددددك أ ددددمل أتددددوا  م  ددددة يف م ددددب  
ا،منددددوات ا،فضددددةل ة تمددددول: من مبددددةهب اإلاددددرا  ا  ددددوعمتا ال ل ا دددد  ه 
    دددددة   دددددبه   ن ه أ  دددددمل مدددددن أن ل ا ددددد    دددددبه   ددددد  م دددددل هددددد ه 

 ا  مةل!
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َ أْل قول ه ت ةل:  َها  َوِإَذا فَهَعل واسَ با فَاِحَشةا قَال وا َوَجْدنَا َعَليهْ
َيبَاَءنَا َواَّللَّ  َأَمَرنَا ِِبَا ق ْل ِإنَّ اَّللََّ ًَل يَْأم ر  بِاْلَفْحَشاِء أَتَهق ول هوَن َعلَهى اَّللَِّ 

َما ًَل تَهْعَلم ونَ 
 [.45]ا  راف:  (9)

سمددن مج ددة  ددولن ا،ددبلن سا،تددبلن يف ا،نفددو  أ ددمل لددبتون بة  تب ددة 
ل  سا بدددد و لن سلفددددردسن هلددددمل ا،ددددتامث اخلةصددددةا ف دددد ا لتوسددددل سا،ددددبعاس 

بة س، دددة ا سهددد ا لدددب و مل   دددةدمت ا،م دددوعا سهددد ا لدددب  ي م رفدددة ا،م ددد ا 
سهدد ا لمددرأ ا بددتم ل  ددن طرلددق ا،فنىلددةن سكددف ا، ددب سكددرمت ا،زجددة  ساددري 

  ،ك.
سمددددن صددددوع  ددددولن ا،ددددبلن سا،تددددبلن يف ا،نفددددو  ت ددددك ا،ددددتامث ا،دددديت 
ت تمب     ا ندةىلرمت بدو ااثندو اوةه مدة مت دةكسا ف دبتون برجدل حيمدل 
ا،فكددددر اإلسدددداميا سعجددددل آ ددددر حيمددددل ا،فكددددر ا،  مددددةين أس ا،مددددومي أس 
اإلحلددةدت أس اددري  ،ددكا سهدددمل لت مددبسن أن لكددون اإلسددامي ضددد  ف 

ون ا،م  ة ، بخص اآل درا ف د دت  ،دك احلىلة ق  ل االطاع  ث تك
 مل ز ز ة ا،بلن يف  فو  ك ري من ا،نة .

هدددددددد ا بةإلضددددددددةفة مل   ددددددددةعات ا،نمددددددددب سا،بددددددددخرلة مددددددددن اإلسددددددددا  
ستبرل ةتها سقب ه أل أ بهمل لمول: من اإلسا  فبل يف ك ا سفبل 
يف كدد ا. سقددةل آ ددر: سقددب  هدد  ا،فكددر اإلسددامي مل مزب ددة ا،تددةعلاا 

هدددد ال  يف  ددددق ا بددددةهبلنا سمددددة هددددي ا،رسددددة،ة ا،دددديت فددددبت جددددر  لرتك دددده 
لرلددددبسن تمددددب  ة مددددن  ددددال هدددد ا ا،طددددري ا  ددددرت  ا،دددد ت ال   ددددو مددددن 

 أارا  شخ  ة ست ف ة  بةبةت قب ة!
                              

((
 (.07ضةل ةت ساإل رت أل ص)( سا،ف45ا،منوات ا،فضةل ة سآاثةعهة ص) 1
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 تاسعاا: إثارة الفنت والنعرات ا ئبية والطائفية

من ك ددري مددن ا،فضددةل ةت ا، رب ددة ال تكددون صددةدقة يف ت ةط  ددة مدد  
    ا،  بان ا، رب ةا س، ،ك فص ة ت مل     ماثدةعمت ا  با  ا،يت متر ب

 .ا،رفمة ا،ب وا ست م ق هومت اخلاف بو 
فمب  كر تمرلر صدةدع مدن ا، و بدكو مدة ل دي: ألمن مد دةل سسدةلل 
م دددددا  جبلدددددبمت س ةصدددددة ا،ت فزلدددددون يف اجملتم دددددةت ا،تم  بلدددددةا أد  مل 

 ادة مدة ز ز ة  ةدات ترج  مل مئةت ا،بنوا س ةعسةت  ضدةعلةا ساة،
ل ددددددة   فوالددددددب االت ددددددةالت احلبل ددددددة آاثددددددةع سدددددد   ة  كددددددن أن تبدددددد   

 .(9)االضطرابةت ببعجة ك ريمت يف ا،ن مل ا،مةلمة
سهدددد ه ا،فضددددةل ةت تددددبيت بة نبددددمو ا،دددد لن حيددددةعبون بادهددددمل مددددن 
اخلدددددةع  فت دددددوعهمل   ددددد  أ دددددمل م ددددد حون لرلدددددبسن احلرلدددددة سا،ب مراط دددددة 

ل ماثدددددةعمت ا،فدددددا ة لددددد دت م،ددددد ادهملا تفدددددرد هلدددددمل ا،دددددتامث سا، مدددددة اتا  ددددد
  بمت سا،تا مل بو أفراد اجملتم .ستفك ك  نةصر ا،و 

                              

((
 (.65ا، ث ا  ةشر ص ) 1
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 عابراا: دعم ثقافة اًلستهالك
سه ه ا،فضةل ةت  ب  ا برسع ا جن  ببكل ك دري    دة ت مدل 
  ددد  تكدددرلس اثمةفدددة االسدددت ا ا حب دددث ل ددد ح ا بدددةهب ا، دددر  أك دددر 

ك ا،بدددركةت ا جن  دددةا مقدددباماة   ددد  ا،بدددرا  ساالسدددت ا ا فتنتفددد  بددد ،
ستدددتم ص  م  دددة ا،تنم دددة ساإل تدددة  يف ا،دددبسل ا، رب دددةا حيدددب   ،دددك  دددن 
ددددة بددددبن هنددددة  قنددددوات  ةصددددة ،ت ددددك  طرلددددق اإل ا ددددةت ا،رتسي ددددةا   ما
اإل ا ةت ا،رتسي ة. سحيب  ك ،ك  ن طرلدق ا،دتامث ا،ديت  دتمل بد  ر 

 صر ةت ا وضة من أزلة  سأدسات وم ل س طوع ساري  ،ك.
دددددة  دددددن اهلددددو ا م  تمدددددف   فددددده من اإل  ددددان ا،تىلدددددةعت ،دددد س منزها

ج دددددةت  ات م ددددد حة  ةصدددددة يف ا،تحكددددد مل بدددددها ب واادددددة مل ا،دددددتحكمل 
بة،زبددةلنا ،دد ا  ددر  ا،مددوا و يف ا،  ددبان ا،مرب ددةا يددبد ا،وقددأل سا بددة ة 
ا بدددددموي عمدددددة ،إل دددددان يف ا،ت فزلدددددون ساإل ا دددددةت كمدددددة يف ا، دددددحةفة 

 ددددا  منددددةبر ، ب ةلددددة ساإل ددددانا ا كتوبددددةا كدددد ا تبددددتح ل سسددددةلع اإل
تتنددةفس   دد  اجتدد اا ا،زبددةلنا اددري متوع ددة  ددن م فددة   مددةلق ك ددريمت 
س ددن ا  ة،مددة يف مبددراز  مددةلق أ ددر ا مددة مددن شددب ه لددوعن ا بددت  ك يف 

 .(9) طب ا،تمبلرا سيف عدا مت ا،مراع
من ا،نبددة  يف منطمددة اخل دد ث ا، ددر  تنفددق م  ددةعات ا،ددبسالعات كددل 

بدا -همل ا وضدة ستبد  اة ببدراا صدر ة ة سصدرا ة ةا سهد ا  ة  مثنادة ،دو 
مهدددددباع ،  دددددرسات سمضددددد ةف ،اقت دددددةدا سضدددددرا ،  دددددنة ةت  -شدددددك

                              

((
 (.50أاثر ا،ت  فزلون يف ترب ة ا راهمو ،نزهة اخلوعت ص) 1
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ا،وطن ددددةا سسدددد ي اددددري مح ددددب يف عبددددع ا، مددددل ا، ددددر  سا بدددد مل بة،مضددددةلة 

ا سال يرز   رااا سال يمق تمبماة.  ا،تةف ة ا،يت ال ت ن  جمبا
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 رميةحادي عشر: زيادة معدًلت العنف واجل
سهدددد ا ألضاددددة  ن ددددر سدددد   جبلددددب لت  ددددق بددددة من   ن ك ددددرياا مددددن 
أ مدددةل ا، ندددف سانجدددرالمل ا ت دددبدمت يدددب  بدددباف  حمةكدددةمت ب ددد  ا بدددةهب 

 ا، ن فة ا،يت ت ر      شةشةت ا،ت فةز.
سيف أ ددددب ا فددددا  ا، ةبة  ددددة ا،دددد ت  ددددر    دددد  شةشددددةت م ددددب  

رشةشددددةت ا،منددددوات مدددد  راا   م  ددددة  أك ددددر مددددن سددددتو  م  ددددة قتددددل بة،
 سا س حة ا خت فة!

،مددب اهتمددأل ا، بلددب مددن ب ددبان ا، ددةمل ا تمددب  ببعاسددة أاثددر سسددةلل 
اإل ددا  يف ا، نددف سانجر ددة. سيف ا،واللددةت ا تحددبمت أكددبت دعاسددة قددة  

% مدددن اآلبدددة  ل مدددون بدددة، و    ددد  ق دددص 71عدددة م  دددب جدددة،وت أن 
عا  ىلدددةهرمت انجر دددة سبدددرامث ا، ندددف يف اإل ا دددة سا،ت فزلدددونا سلدددرسن أ دددة س 

 .(9)جنةي ا  با 
  من دددأل احلكومدددة ا كبددد ك ة  دددر  أك دددر مدددن 9175سيف  دددة  

ددددة   ددددة طةفحددددة بددددة، نف سانجر ددددةا س  ددددة تدددد اثر   دددد   01 بر ةجماددددة سف  ما
 س و  ا واطنو.
أل سهددددو أ ددددب ا،مضددددةمت يف حمددددةكمل beer werthسقددددب أكددددب أل

ا  ددددددبا  يف ا،واللددددددةت ا تحددددددبمت إل ددددددب  ا، ددددددحف أن ا،تم    ددددددةت 
سا،تامث ا، ن فدة ا،ديت ت در    د  ا،بةشدة ا، دمريمتا قدب ج  دأل ا، بلدب 

 من ا،ب ةن  رجون  ن طوعهمل.
                              

((
 (.61تباثري ا،ت  فزلون     ا سرمتا ، بكتوع حممب  ضر ص) 1
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سقدددةل قةضدددي آ دددر: ،مدددب ال  دددأل أن ا تبدددةع ا، ندددف يف اجملتمددد  

مل ا،بدد نمة سا،ت فزلددون    مددة ل رضددةن دسماددة ا، طو،ددة  - موماددة-لرجدد  
 مرت طةا حبل ا بكات بة، نف.
امث ا، نددف بمو،دده: م دده اوددةه ببدد  ،  نددف سهىلددمل قددة ي برلطددةين بددر 

 سا،بةدلة  من ه ه ا،تامث تمب  انجر ة سشر  ة     أ ة شي   ت .
سل كدددب ا، بلدددب مدددن عجدددةل ا،رتب دددة أن بدددرامث ا، ندددف ا،ددديت تبدددتخب  
ف  ددة ا،مددومت بددا  بددةا جنددب ف  ددة ا،ضددحةلة لت مددون ا،ضددربةت ا،مةسدد ة 

اا سمدد   ،ددك ال  وتددونا بددل لن ضددونا سيف  هدد ا ا، ددراع لبددتمرسنا جدبًّ
سه ا ي ل ا طفةل ل  ون مل استنتة : أ دمل يد  أن  ةعسدوا أق د  

 .(9)دعجةت ا، نف ،كي ل  وا مل ا،نت ىلة
س،دد ،ك فمددب قددةل ا،ط  دد  ا،نفبددي ألسددت فن بةتددةأل ا سددتة  جبةم ددة  
كو،وم  ددددة: م ا كددددةن ا،بددددىلن هددددو جةم ددددة انجر ددددةا فددددصن ا،ت فزلددددون هددددو 

 احنراف!ا بعسة اإل بادلة ،
% من 01ستبل اإل  ةل ةت ا  ريمت ا،يت أجرلأل يف أس ة  ة أن 

ا  دددبا  ا نحدددرفو قدددب اقت بدددوا أفكدددةع ا، ندددف مدددن مبدددةهبمت ا فدددا  
 سا ب بات سا،تامث ا، بسا  ة.

% 29سيف دعاسدددة ،بددد   ةت ا،ت فزلدددون ا، دددر   كدددر ا، ة دددث أن: 
مل ا تبدددددةع   دددددن أجدددددرت   ددددد  مل االسدددددت  ةن لدددددرسن أن ا،ت فزلدددددون لددددد دت

 .(4)انجر ة

                              

((
 (.62ا 60ا،بةبق ص) 1
((

 (.66ا، ث ا  ةشر ص) 2
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 ثاين عشر: إضعاف مستوى التعليم
سهددد ا ساضدددحا فدددصن ا،طة،ددد  ا،ددد ت لمضدددي م  دددمل سدددة ةت  دددةعه 
س،  دددده يف متةب ددددة ا،منددددوات ا،فضددددةل ةا ك ددددف ،دددده أن يددددب سقتاددددة ،  حددددث 

 سا،بع  سا، مل انجةد حنو ي  ل   مي  ةف .
  بدددل من هددد ا ا،طة،ددد  ا،ددد ت سددد ر ،  ددده   ددد  مبدددةهبمت ا،ت فدددةزا 

ا  اسددت م  م كددراا ، دد ه  مل مبعسددته أس جةم تددها هددل سدد كون مبددت بًّ
، ت مددي ببددكل ج ددب  ددن أسددةت ته سم  م دده؟ ك ددف  ،ددك سهددو  ةضددر 
اةلدد ا  ددةلمل   دد   فبددها لفددتح   ن دده ب دد وبة سال لفكددر ببددي  مال يف 
 ا،وقأل ا، ت س ضرا ف ه انجر  م  ناة ا ت ة  ا، و  ا،بعاسي ا مل..

 نائم خيربين البواب أنك
 وأنت مىت استيقظت أيضاا فنائم!

سهددد ه دعاسدددة  أجرلدددأل  دددن أاثدددر ا،ت فزلدددون   ددد  ي ددد ل ا،طة،ددد ا 
%  ددن ت ددت مل ا،بعاسددة: أن ا،ت فزلددون لبددمل  ددن ا،تح دد ل 62فبفددةد 

ساالسدددت كةع. فك دددف تكدددون احلدددةل مددد  ا،فضدددةل ةت بمنوا دددة ا ت دددبدمتا 
 ؟(9)سجة ب ت ة ا،ك ريمت

اث تددأل ا حبددة  أن ب دد  ا،تام دد  يف لمددول ا،ددبكتوع محددود ا، ددبع: أ
ا،دد اد ا، رب ددة  نددبمة لتخددر  مددن ا، ة ولددة ا، ةمددة لكددون قددب قضدد  أمددة  

أ،ف سة ةا يف  و مل لم  يف ممة ب ا بعسة أك در مدن  95ا،ت فةز 
ا. 511آالف س 91  سة ةا م ا مل لتم   دعساة سا با

                              

((
 (.99ا 91موجة ا،بش ص) 1
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من مدمدددةن ا،ن دددر يف ا،ت فزلدددون لددد دت مل بدددادمت ا،ددد هنا سضددد ف 
احلفدد ا سق ددة ا، ددت   دد  ا،مددرا مت ساالطدداع بةإلضددةفة مل االضددطرابةت 
ا،نفبدد ة ا،دديت ل ددةا عددة ب دد  ا،طدداا ببدد   ع لددت مل  فددا  ا،ر دد  
ساخلوف سا، نفا  ة لم دل ،دبل مل  بد ة ا،تح د ل ا،بعاسدي ا،ديت يتدة  

 مل استمراع  فبي.
أس  سب   ا راهمو من ا،طاا لت  ق ق  ه سفكره  م  دة  بدنة ا

ممن دددة فةتندددةا تبدددمل ق  ددده ستفكدددريها ف تدددب ر يف ا،بعاسدددة ب دددب مدددة كدددةن 
متمدددبماةا سلتدددبىن ب دددبمة كدددةن مدددتزااا سلنبددد  ب دددب مدددة كدددةن  ةف ادددةا  دددة 

 .(9)ل دت مل اإل فةق ا،بعاسي
 
 تأمل..

ال دد  مددبلر مبلرلددة ا ددةا اث ددث ا،تام دد  يف ا،فددرتمت ا، دد ة  ةا  -
بنةلددة م ىلددوعمتا ل ددر    دد   سب ددب ا، حددث سا راق ددةا ت ددو أن صددة  

شةشدددة ت فزلو  دددة مب بدددات جنبددد ة   ددد  ا،طددداا ا،مدددةل و اهلدددةعبوا 
 فب،م  ا،م      ه.

ال ددددد  مدددددبع  أن ب ددددد  تام ددددد ه لندددددةمون أاثندددددة  ا،بدددددريا أس  -
لتب رسن  ن احل ة ا سل    مل لواىل دون   د  مبدةهبمت ا،ت فدةز  دث 

 .(4)سة ة متب رمت
                              

((
 (.05ا 07ا ت مل ا سل ص) 1
((

 (.941ا 991تباثري ا،ت  فزلون     ا سرمت ص) 2
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 ثالث عشر: تئييف ا قائا
و  ك ددري مددن ا،منددوات ا،ت فزلو  ددة بتزل ددف مت مددب ، حمددةلق س بددر تمدد

 ا كة ل ..
فة،تمددب  سا،رقددي ،دد س بددة،  مل سا، حددث سا،ن ددر ساالكتبددةف سانجبلددة 
يف ا، مددل ساإل تددة  سا، ددت سا  ددةبرمتا سملددة ا،تمددب  سا،رقددي يف   ددر ك ددري 
مددددن ا،فضددددةل ةت ا، رب ددددة يف ا،منددددة  سا،ددددرقصا سا،ف ددددبلو ك  دددد ا ستم  ددددب 

،بدددد ةا ا،مددددر  يف اعتددددبا  انج نددددز س،دددد س ا،باسددددل ا، ه  ددددة سا،ددددنمص ا
 سا،تخنث ساري  ،ك.

سمدددددددددن تزل دددددددددف احلمدددددددددةلق ترسددددددددد ا ا فدددددددددةه مل اخلةطئدددددددددة يف أ هدددددددددةن 
ا بدددددةهبلنا سمدددددن  ،دددددك متىل دددددب ا بدددددةهري مدددددن ا،فندددددة و سا،فنة دددددةتا 
سا،راق دددددو سا،راق دددددةتا سا من دددددو سا من دددددةتا سا،ا  دددددو سا،ا  دددددةتا 

   أ مل جنو  اجملتم  ا،د لن لمدبمون ،ألمدة أ  دمل اخلدبمةت ستمب  مل  
سا،تضددح ةت بفددن مل سانددةل مل سعق دد مل س، دد  ملا سأ ددمل بدد ،ك أهددمل مددن 

 ا،  مة  سا خرت و سا  نبسو سا ط ة .
تددبيت هدد ه ا،فضددةل ةت إلبددراز هدد ال  ا،نىلددو  سا،كواكدد  سا،بددمو  

زه يف أقد ح سا قمةعا   ت   جة  اضد  ة   د  ا دبع  ا بدكو فتدت 
صدددددوعمتا  دددددث تبدددددمع ه  تددددده مدددددن  فدددددو  ا،طدددددااا سال ل دددددب ،كامددددده 

 ستوج  ةته أدىن ق مة.
ستددبيت هدد ه ا،منددوات مل أ مددبمت تةع نددة اإلسددامي ا، ت ددبا فتنةسهلددة 
بددة،ك ري مددن ا،تبددوله سا،تزسلددر سا مة،طدددةا كمددة ف  ددوا مدد  هددةعسن ا،رشددد ب 

نجددواعت سا،نبددة  ا،دد ت صددوعسه   دد  أ دده زلددر  بددة  ال ل دد   مال سسددع ا
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 ساخلموع سا،ب رات احلمرا .

اا  ا جمةهدبا م  أن ا   و   ن هدةعسن ا،رشد ب عمحده ه أ ده كدةن  ةبدبا
لمددزس  ةماددة سحيددث  ةماددةا لتددباثر بة و  ددة سل كددي مددن ا،تدد كريا س،دده ب دد  
اهلنددةت مممددوعمت يف حبددةع  بددنةته عمحدده ها اددري أن هدد ه ا،منددوات تددبيت 

 دة  دث و   دة كةنج دلا ستنبدث     دة أشد ة  مل ت ك اهلنةت فتنفا ف 
أ ر  بةط دةا   تمدب  هد ا ا،م دة  ، مبدةهب ا،د ت ال لفدرق يف ا،مة،د  
بددو احلددق سا، ةطددل  ددة لمددب  ،ددها فرتسددا يف  هندده ت ددك ا، ددوعمت ا بددوهة 

 .(9) ن ه ا ا، طل اإلسامي ا،   مل
ا،ديت سا  طر من  ،ك مبراز ب   ا فراد أبطةالا  ة  وا ،دألدساع 

قددةموا عددة يف ا،تددباثري   دد  سدد و  اجملتمدد  ا بدد مل سا ددرتاق  ددبسد ا،ددبلن 
سا،فض  ة ف ه. سمن أم  ة  ،ك: جن   حمفدوظ ا،د ت مدنح جدةلزمت  وبدلا 
سهدددو أسل  دددر  لندددةل هددد ه انجدددةلزمتا س ،دددك ،رسالةتددده سمبدددر  ةته اهلةبطدددة 

 مل.ا،يت تب و مل تم ري ك ري من ألةن ا،ب و  ا،بوت يف اجملتم  ا ب 
سا  ر مل مة قة،ه مبئول يف ا كةد  ة ا،بولبلةا سهدو لبد مل ابندة 
جن ددد  جدددةلزمت  وبدددل   دددث قدددةل: ألمن ا كةد  دددة ال تنبددد  ت دددك ا،رسالدددة 
ا، ة  ددة ا،دديت كت  ددة جن دد ا سا،دديت أ  ددن يف  ةلت ددة مددوت اإل،ددهأل ت ددةل ه 

 مة لمو،ون   وًّا ك ريااأل
(4). 

                              

((
 (.01-90ا  ر: ب مةت     س،بت ص) 1
((

 (.75ا، ث ا  ةشر ص) 2
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 رابع عشر: سوء الرتبية
بلدددب مدددن اآلبدددة  سا م دددةت مدددن سددد و  أبندددةل مل ا،بددد  ا لبدددكو ا، 

سخبةصة ا،ك اا فدرتاهمل  دةلرلن مدن هد ا ا،بد و  سلتبدة ،ون مدن ألدن 
 ت  مل ا،و،ب أس ا، نأل ا،ك اا سهو مل يرا    نة ك باة قع؟

: أا دد  مددة لبددةهبه يف ا،منددوات ل  الامدده ا،كدد اا أفددا  واجلههواب
 ددددل يف أصدددد ه كددددد اا ا،كرتددددون م ن ددددة   دددد  ا،كدددد ا ساخلرافددددةتا ا،تم 

 ا ، ةا ا،   وا  ة سا،بحرلة ك اا فك ف ال لت  مل ا،و،ب ا،ك ا؟
سم ددددددل  ،ددددددك ا،بددددددرقةا سا، نددددددفا سا،تددددددب وا س مددددددوق ا،وا،ددددددبلنا 
سا،مبددددددومتا سا، ددددددح ة ا،بدددددد ئةا ساإلدمددددددةنا سا  ةكبددددددةتا سا،وقددددددوع يف 
ا،فة بددةا كددل هدد ه ا،بدد وك ةت ا،بدد ئة تبدد مل ا،منددوات ا،فضددةل ة ساددري 

 ترس خ ة سيبو صوع ة ،ب  ا،ب ةا سا،فت ةت. ا،فضةل ة يف
 فة،برقة:  كة  س فة لب سف  ومت.

 ساإلدمةن سا، نف سا،مبومت: شىلة ة سعجو،ة.
سا  ةكبدددةت سا،فة بدددة: مدددن ممتضددد ةت سدددن ا،بددد ةاا سانجم ددد  

  رسن ع ه ا ر  ة.
ا لم    نه.  سا،تب و: من ا، مةلرا سابا

 س موق ا،وا،بلن: ط   ش ةا.
    احرمةت: ه افوع ع  مل..ست ةطي مج

أ، بدددأل هددد ه هدددي ا فدددةه مل ا،ددديت لرسجدددون هلدددة سلزع و دددة يف  فدددو  
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 ا،نةشئة سا ج ةل؟

ك دددف  رجددددو  ددددرياا  بنةلنددددة سمددددن أبنةلنددددةا ب ددددب أن أصدددد حأل هدددد ه 
 ا،منوات  ة ف  ة من شر سفبةد هي ا ر  سا وجاله سا   المل؟

دهددمل أن لت مددوا قدد م مل ألددن دسع اآلبددة  سا م ددةت سقددب هحددوا  سال
سأ اق مل من قو  بة وا أ فب مل سأ اق مل سدلدن مل بز درف مدن ا،دب  ة 

 زالل؟
سقب تن ه مل  ،ك أ ب ا ربو فمةل: ،ن آيت مل ب يت  ن لبدةعكل 

 يف ترب ة أبنةليا لم ب ا،ت فةز..
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 خامس عشر: التعر  ل ض  هللا
 سددد ق  كرهدددةا سهددد ا ا اثدددر هدددو ا،نت ىلدددة ا،ط    دددة ،ت دددك اآلاثدددةع ا،ددديت

س، دل شخ ادة يدةدل يف  ،دك ف مدول: هدل كدل مدن لبدةهب بر ةجمادة س،ددو 
 مل لكن ف ه حم سع شر ي لمض  ه    ه؟

 مدددول هلددد ا: الا فدددصن  دددبل نة ،ددد س  دددن م دددل هددد ه ا،دددتامث اهلةدفدددة 
ا ف بمت اخلة، دة مدن أت حمد سع شدر يا س،كدن  دبل نة كدةن  دن ا،مندوات 

ة سال بموا دددب احلدددال ساحلددرا ا فمن دددة مدددن ا،دديت ال ت تدددز  بةحلدددبسد ا،بددر  
لتكدد    دد  جة دد  ا،بدد وات فتنبددر ا،فبددةد سا،ر ل ددة سا، ددرت ساجملددونا 
سمن دددددددة مدددددددن لتخددددددد  جة ددددددد  ا،بددددددد  ةت منط مادددددددة هلدددددددةا فتدددددددزعع ا،فدددددددا 

 ساالضطرابةت ساخل ومةت بو اجملتم ةت.
سا بدددةهب هلددد ه ا،منددددوات ا،ددد ت أدمدددن   دددد  متةب ت دددة ساالسددددتمتةع 

أ دده ل ددر   فبدده ،مضدد  ه  ددز سجددل    دده لرتكدد   بر لت ددة ال شددك
  بداا ك رياا من احرمةت ا،بر  ة سمن  ،ك:

 تضييع الصلوات: -1
ساإلضددة ة تبددمل ا،ددرت  بة،ك  ددة ستبددمل كدد ،ك تددب ري ا، دد وات 
 ددددن مواق ت ددددة ستددددر  ا، ددددامت يف ا بددددةجب مدددد  ا بدددد مو حبىلددددة متةب ددددة 

 ا ب بلا أس ا،ف  مل أس ا  ةعامت.
ن ل  دددمل أ ددده ال يدددوز تدددب ري ا، دددامت  دددن سقت دددة مدددن أجدددل ف ن مدددي أ

مبددةهبمت بر ددةمث ت فزلددوين مددن أت  ددوع كددةنا فمددب  دد ع ه مددن  ،ددك 
 فَهَويْههلو ِلْلم َصههلِ َ  * الَّههِذيَن ه ههْم َعههْن َصههاَلهِتِْم َسههاه ونَ فمدةل ت ددةل: 
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[ا أت ا، لن ل  رسن ا، دامت  دن سقت دة ا   دو .. فدص ا 5ا 2]ا ة ون: 
ب ري ا، ددامت ال يددوز  ددث يف أصدد   ا واقددف سأ طرهددة سهددي كددةن تدد

احلددددراا فمددددة هددددو دسن احلددددرا أسل ب ددددب  تددددب ري ا، ددددامت مددددن أج ددددها 
 ...!(9)سشتةن بو  و   راا سبو مبةهبمت ت فزلو  ة

س ددة لددبل   دد  ممهددةل هدد ه ا،منددوات ،  ددامتا أ ددة ال ت تفددأل  ةل ًّددة 
أمه دة ا، دامت ،دب  ا، دمةع ،إل ان  ن مواق أل ا، امتا  ة لم ل من 

 .(4)سا،ك ةع
من ك ري من ا ب مو لتكةسد ون  دن ا، دامت   نمدة لكو دون أمدة  
ه ا انج ةزا ف و جة  سقأل ا، امت يف أاثنة  ا،ف  مل ا  ريا فصن ك درياا مدن 
ا بددةهبلن لتددةب ون ا،فدد  مل سلرتكددون صددامت انجمة ددةا سقددب  ددر    دد  مل 

 ندددددددب مبدددددددةهبمت ا  ةعلدددددددةت سقدددددددأل ا، دددددددامت بة،ك  دددددددةا سكددددددد ،ك احلدددددددةل 
 سا ب بات سا،تامث ا  ر .

كمددددة أن ا،بدددد ر مل سددددة ةت متددددب رمت مددددن ا،  ددددل   دددد  ا بددددةهبمت 
لدد دت مل ا،نددو   ددن صددامت ا،فىلددر  ددث  ددر  سقت ددةا سهدد ا مددن أ  ددمل 

 .(0)ا  ةل  ا،يت ابت ي عة ا بةهبسن هل ه ا،منوات ا،ت فزلو  ة
 تضييع الصيام: -2

ةنا سهو عكدن مدن أعكدةن اإلسدا  اخلمبدةا أ ل ب ،ك ص ة  عمض
                              

((
 (.929جبمك سا،ت  فزلون ص) 1
((

 (.46ا،فضةل ةت ساإل رت أل ص) 2
((

 (.11ا  ر ا ت مل ا سل ص) 3
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سمددد  أ ددده شددد ر سا دددب يف ا، دددة ا مال أن شددد ةطو اإل دددس أبدددوا أن لبددد مل 
، مبدد مو صدد ةم ملا فتفننددوا يف م تددة  ا،ددتامث ا  ددريمتا ا،دديت أ فمددوا     ددة 
 ا الوا من أجل صرف ا ب مو  ن ععمل يف ه ا ا،ب ر ا،فض ل.

ا،منددددددوات مددددددن أفددددددا  ف بدددددد ر ك ددددددري مددددددن ا،نددددددة    دددددد  مبددددددةهبمت 
سمب بددددات سمبددددةبمةت سفددددوازلر ساددددري  ،ددددكا   لنددددةمون ق ددددل صددددامت 
ا،فىلددددر أس ب ددددبهةا سلبددددتمرقون  ددددةعهمل يف ا،نددددو   ددددث لبددددت م وا ق  ددددل 
ا،مددرساا فددا صددامتا سال صدد ة ا سال قددرا مت قددرآنا سال  كددرا سكددل  ،ددك 

 بب   ه ه ا،بةشة ا، مريمت.
 إطالق البصر: -3

  هلدددة ا بدددةهب هلددد ه ا،مندددوات: مطددداق سمدددن احرمدددةت ا،ددديت لت دددر 
ا،  ددددددر يف سجددددددوه سأجبددددددةد احلبددددددنةساتا سمطدددددداق ا،نبددددددة  سا،فت ددددددةت 

برلددب ا،ز ددةا  -كمددة ق ددل-أب ددةعهن يف سجددوه سأجبددةد ا،رجددةلا سا،ن ددر 
 سم بأ كل احلواد  كمة قةل ا،بة ر:
 كددددددل احلددددددواد  م ددددددباهة مددددددن ا،ن ددددددر

 
 

 سم  دددمل ا،ندددةع مدددن مبت دددمر ا،بددددرع 
  ا  دددددددددددو لم   ددددددددددددة سا دددددددددددر  مددددددددددددة دا  

 
 

 يف أ ددو ا،م ددب موقددوف   دد  اخلطددر 
 لبددددددددددر مم تدددددددددده مددددددددددة ضددددددددددر م ىلتدددددددددده 

 
 

 ال مر  اددددددددددة ببددددددددددرسع  ددددددددددةد بة،ضددددددددددرع 
  

سخلطددددوعمت ا،  ددددر أمددددر ه ت ددددةل ا دددد منو سا  منددددةت بمدددد  ا،  ددددر 
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ق ْل ِلْلم ْؤِمِنَ  يَه  ض هوا ِمهْن أَْبَصهارِِهْم َوحَيَْفظ هوا فه هر وَجه ْم فمةل ت دةل: 

َك َأزَْاهههههى َ  هههههْم ِإنَّ اَّللََّ َخبِهههههعو ِنَههههها َيْصهههههنَهع وَن * َوق هههههْل ِلْلم ْؤِمنَهههههاِت َذلِههههه
  يَهْ ض ْضهههههههههههههههههههَن ِمهههههههههههههههههههْن أَْبَصهههههههههههههههههههارِِهنَّ َوحَيَْفظْهههههههههههههههههههَن فه هههههههههههههههههههر وَجه نَّ 

 [.09ا 01]ا،نوع: 
 ددددن   ددددر  س ددددن جرلددددر بددددن   ددددب ه قددددةل: سددددب،أل عسددددول ه 

شددبن   ددر ]عساه مبدد مل[ هدد ا يف  «اصههرف بصههرك»ا،فىلددة متا فمددةل: 
ا،فىلدددبمت ادددري ا ت مدددبا فمدددة  دددةل ا،ددد لن لت مدددبسن ا،ن دددر مل ا جبدددة  

 ا، ةعلة سا بةهب ا،فةضحة؟
سقةل أبدو بكدر ا درسزت: ق دأل      دب ه أمحدب بدن  ن دل: عجدل 
تةا سقةل: ،دو ضدرا ىل درت بة،بد ةنا مدة د  دأل يف م  د ة ها مال 

 !(9)أ ه ال لبع ا،ن ر؟ فمةل: أت  توبة ه ه
 مل أن ا،توبددة ا، ددةدقة ال ت ددح مدد  اإلصددراع   دد  ا   دد ة ، بددري
 س ب  ترك ة.

 مسا  ال ناء واملوسيقى: -4
َوِمههَن النَّههاِس َمههْن َيْشههرَتِي َ ْههَو سهدد ا ا،بددمةع حمددر   ،مو،دده ت ددةل: 
 [.6]،ممةن:  اْ َِديِث لِي ِضلَّ َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ِبَ ْعِ ِعْلم  

 لث هو ا،منة .قةل ابن مب ود: هلو احلب
يُون ِف أميت قوم يستحلون فيُ ا ر وا ريهر »: سقةل ا،ن  
 ]عساه ا، خةعت[.« واْلمر واملعازف

                              

((
 (.64ا نتم  من    اهلو  ص) 1
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سم ا صة   ا،منة  سا وس م  ت دك ا،رق دةت اآلمثدة أس مدة لبدم  
بباددةين ا،ف ددبلو ك  دد ا سهددي   ددةعمت  ددن است راضددةت ،ألجبددةد ا، ةعلددة 

م،  دددددددة  ،دددددددك زاد ير  دددددددة  ساحلركدددددددةت انجنبددددددد ة ا،فدددددددةجرمتا م ا ا ضدددددددةف
 سأص حأل ىل مةت ب ض ة فوق ب  .

 سهنة  منكرات أ ر  من ة:
 مقراع ا نكر سا،بكوت    ه. -5
 انج ر بة    ة م ا كة أل ا بةهبمت م  ا هل أس ا صبقة . -6
 تض    أمة ة ا سالد سه ا يف  ق ا،وا،بلن. -7
 ا،مف ة  ن ه سا،باع اآل رمت. -5
   وا سا  ةصي.االست ة ة بة، -1

 ت ود ا،كبل ساخلمول سا،ب   ة. -91
ا،وقددوع يددأل تددباثري ا،مددزس ا،فكددرت سا،تبدد  مل ، نمددو   ا،مددر   -99

 يف كل شي .
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 (1)صرخة نذير

 قههههههد قلههههههت قههههههول ا هههههها يهههههها إخههههههواين -1
 

 
 وبههههههههههههههههُ نصههههههههههههههههحت القاصههههههههههههههههي   الههههههههههههههههداين 

 يهههههها مهههههههن جلبهههههههت الههههههد  رفقاههههههها إاههههههها -2 
 

 
 (2)أفسههههههههههدت مهههههههههها ِف البيههههههههههت مههههههههههن غلمههههههههههان 

 خنهههت األمانهههة ِف الشهههباب وِف النسههها -3 
 

 
 وجعلههههههههههههههههت بيتههههههههههههههههك م نتههههههههههههههههدى الشههههههههههههههههيطان 

 خنههههت األمانههههة ِف البنههههات ولههههن تههههرى -4 
 

 
 مههههههههههههههههههههههههههنهن بههههههههههههههههههههههههههر ا إ ههههههههههههههههههههههههههن عههههههههههههههههههههههههههواين 

 ترضهههههههى لنفسهههههههك أن تُهههههههون م فرطاههههههها -5 
 

 
 ِف الههههههههههههههههههههههههدين واألخههههههههههههههههههههههههالق واإلميههههههههههههههههههههههههان 

 ترضههههههى لنفسههههههك أن تُههههههون م ئعئعاهههههها -6 
 

 
 لقواعهههههههههههههههههههههههههههههد اإلسهههههههههههههههههههههههههههههالم واإلميهههههههههههههههههههههههههههههان 

ههههههها -7   ترضهههههههى لنفسهههههههك أن تُهههههههون مروجا
 

 
 لبضههههههههههههههههههههههههههاعة الُفههههههههههههههههههههههههههران واْلسههههههههههههههههههههههههههران 

 أفسههههدت مهههها ِف البيههههت مههههن أخالقههههُ -8 
 

 
 أذهبههههههههههههت مهههههههههههها ِف البيههههههههههههت مههههههههههههن إحسههههههههههههان 

                               

((
   م ة  ة،ب أبو صةل. 1
((

ه ا ال لنط ق مال     ا،منوات ا تخ  ة يف ا،فبةد ساإلفبةد سا،ب وات سه  2
 ا بت ةن.
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 أدخلههت ِف البيههت الضههالل مههع اْلنهها -9
 

 
 والفسهههههههههههههههههههها بعههههههههههههههههههههد تههههههههههههههههههههالوة القههههههههههههههههههههرين 

 ذاههههههر مليُنهههههها نأيههههههن الصههههههالة وأيهههههه -11 
 

 
 )فالهههههههههههههههههههذار ل نسهههههههههههههههههههان عمهههههههههههههههههههر ثهههههههههههههههههههان( 

 لصهههههههيام وأيهههههههن طاعهههههههة ربنهههههههاأيهههههههن ا -11 
 

 
 ذهبهههههههههههههت فلهههههههههههههم يبهههههههههههههَا سهههههههههههههوى العصهههههههههههههيان 

 أيههههههن الئاههههههاة وأيههههههن بههههههُرك للههههههنعم -12 
 

 
 مل يبههههههههههههههههها مهههههههههههههههههن ذاك سهههههههههههههههههوى النُهههههههههههههههههران 

 ذههههههه  ا  ههههههيز إ  معههههههامل فههههههوزهم -13 
 

 
 وذهبههههههههههههههههت أنههههههههههههههههت بصههههههههههههههههحبة الشههههههههههههههههيطان 

 أيهههههههن ازديهههههههادك مهههههههن عبهههههههادة ربنههههههها -14 
 

 
 ضهههههههههههههههههل الفهههههههههههههههههىت و هههههههههههههههههادى ِف الط يهههههههههههههههههان 

 لضهههههيا  وللههههههوىأسهههههلمت فُهههههرك ل -15 
 

 
 وخسههههههههههههرت عمههههههههههههرك يهههههههههههها أخهههههههههههها العصههههههههههههيان 

 وتسههههههع ِف درب الضههههههاللة وا ههههههوى -16 
 

 
 ِف بابهههههههههههههههههة غصهههههههههههههههههت مهههههههههههههههههن النسهههههههههههههههههوان 

 اليهههههههههوم فهههههههههيلم رقصهههههههههة ومسلسهههههههههل -17 
 

 
 مخهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر وأغنيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة وزو  زان 

ا تتهههههههابع مهههههههن قنهههههههاة غهههههههواهتم -18   وغهههههههدا
 

 
 لههههههههههههههههههههههرتى وتسههههههههههههههههههههههمع هههههههههههههههههههههههذا باجملههههههههههههههههههههههان 
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ا -19 ُا  تسههههههتقبل البههههههث املبابههههههر ضههههههاح
 

 
 قههههههههههههههههههههد أفسههههههههههههههههههههدتك بههههههههههههههههههههرامز وأغههههههههههههههههههههان 

 باحثاهها -وحيههك-وتظههل طههول اليههوم  -21 
 

 
 عهههههههههههههههههن أفحههههههههههههههههه  األفهههههههههههههههههالم والنسهههههههههههههههههوان 

 أنسهههههههههيت أنهههههههههك ميهههههههههت ومفهههههههههارق -21 
 

 
 والقههههههههههههههههههرب بيتههههههههههههههههههك صههههههههههههههههههحبة الديههههههههههههههههههدان 

 أنسهههههههههيت أن املهههههههههوت يهههههههههأ  ب تهههههههههة -22 
 

 
 فيئيههههههههههههههههههههل منههههههههههههههههههههك نضههههههههههههههههههههارة الشههههههههههههههههههههبان 

 اههههم مههههن فههههىت قههههد اههههان بهههه  ِلَداتِههههُ  -23 
 

 
 ن رحيههههههههههههههاناال صههههههههههههههن مههههههههههههههن زهههههههههههههههر ومهههههههههههههه 

 أمسههههى صههههريعاا قههههد خلههههت ح راتههههُ -24 
 

 
 ويهههههههههههههيف الفهههههههههههههىت قهههههههههههههد لهههههههههههههف ِف األافهههههههههههههان 

 واروه ِف جهههههههههدج وغطهههههههههوا وجههههههههههُ -25 
 

 
 وبُههههههههههههههههههههوا عليههههههههههههههههههههُ بدمعههههههههههههههههههههة األحههههههههههههههههههههئان 

 تراهههههههههههوه منفهههههههههههرداا وحهههههههههههازوا مالهههههههههههُ -26 
 

 
 واهههههههههههههههههههههههههههههههههأ م مل يعرفهههههههههههههههههههههههههههههههههوه ثهههههههههههههههههههههههههههههههههوان 

 أيههههههن املفههههههر وقههههههد  للههههههت مسههههههوفاا -27 
 

 
 أيههههههههههههههههن املفههههههههههههههههر وقههههههههههههههههد أتههههههههههههههههى امللُههههههههههههههههان 

 يلقههههههههههون أسههههههههههِلة عليههههههههههك معهههههههههههدة -28 
 

 
 مهههههههههههههههن ذي اجلهههههههههههههههالل وخهههههههههههههههالا األاهههههههههههههههوان 
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 مههن رب هههذا الُههون مههن ذاك النههي -29
 

 
 مههههههههههههههههههههها دينهههههههههههههههههههههك احملفهههههههههههههههههههههو  باألراهههههههههههههههههههههان 

 فتقههههههههههول ًل أدري مسعههههههههههت مقالههههههههههة -31 
 

 
 و ننههههههههههههههت هههههههههههههههذا اليههههههههههههههوم لههههههههههههههيس بههههههههههههههدان 

 وبهههههدا عليهههههك اًلضهههههطراب وبعهههههدها -31 
 

 
 عوقبهههههههههههههههههت بالضهههههههههههههههههرب علهههههههههههههههههى البهتهههههههههههههههههان 

 با ديههههههههد مفظعاههههههههاضههههههههرباك ضههههههههرباا  -32 
 

 
 ههههههههههههههههههذي عواقههههههههههههههههه  طاعهههههههههههههههههة الشهههههههههههههههههيطان 

 فتقههههول رب اجعلهههها أعمههههل صهههها اا -33 
 

 
ا خهههههههههههههههههههال  اإلميهههههههههههههههههههان   وأاهههههههههههههههههههون عبهههههههههههههههههههدا

 فيقههههههول: )اههههههال( إاهههههها هههههههي فرصههههههة -34 
 

 
 ضههههههههههههههههههههيعتها قههههههههههههههههههههد بههههههههههههههههههههؤت باْلسههههههههههههههههههههران 

 وجهههههههههههنم فيههههههههههها العههههههههههذاب ملوناهههههههههها -35 
 

 
 هههههههههههههههههههههههذا انتقههههههههههههههههههههههام اْلههههههههههههههههههههههالا الههههههههههههههههههههههديان 

 فههأفا أخههي ودعههك مههن طههرق ا ههوى -36 
 

 
 وااسهههههههههههههههههر طبهههههههههههههههههاق الُفهههههههههههههههههر والط يهههههههههههههههههان 

 واقبهههههههل دعهههههههاء املهههههههؤمن  وًل تُهههههههن -37 
 

 
 متُههههههههههههههههههههههرباا عههههههههههههههههههههههن طاعههههههههههههههههههههههة الههههههههههههههههههههههرمحن 

 واسههههههههأل إ ههههههههك زوجههههههههة موصههههههههوفة -38 
 

 
 بههههههههههههههههههههههههههالطهر واإلميههههههههههههههههههههههههههان واإلحسههههههههههههههههههههههههههان 
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 فههههههيذا هههههههديت ملثلههههههها يهههههها صههههههاحي -39
 

 
 فاعضههههههههههههههه  عليهههههههههههههههها  هههههههههههههههال  األسهههههههههههههههنان 

 قههههدم إليههههها النصههههيف ًل تههههك بههههاخالا  -41 
 

 
 ن إليههههههههههههههههههههها أ َخههههههههههههههههههههيَّ اههههههههههههههههههههل أوانأحسهههههههههههههههههههه 

 ارفههههههههها ِبههههههههها ِف غهههههههههدوة أو روحهههههههههة -41 
 

 
 فهههههههههههههههههههههالرفا خلههههههههههههههههههههها نبينههههههههههههههههههههها العهههههههههههههههههههههدنان 

 فههههههههههيذا رأيههههههههههت ت ههههههههههعاا ِف خلقههههههههههها -42 
 

 
 فاجلههههههههههههههههههههأ لربههههههههههههههههههههك طالهههههههههههههههههههه  ال فههههههههههههههههههههران 

 فالههههههههذن  يههههههههورج حسههههههههرة وت ههههههههعاا -43 
 

 
 ِف األههههههههههههههههههههههههههههل واألبنهههههههههههههههههههههههههههاء واجلهههههههههههههههههههههههههههعان 

 واسههههههههههههأل إ ههههههههههههك جنههههههههههههة  لههههههههههههوءة -44 
 

 
 لهههههههههههههههههههههههههههوانبئخهههههههههههههههههههههههههههارف اللهههههههههههههههههههههههههههذات واأل 

 فيهههههههها الثمهههههههار وفيهههههههها اهههههههل  يلهههههههة -45 
 

 
 حسههههههههههههههههههههههههههناء االيههههههههههههههههههههههههههاقوت واملرجههههههههههههههههههههههههههان 

 ًل يعرتيهههههههههها ا هههههههههي  أو بهههههههههول وًل -46 
 

 
 عهههههههههههههههههههرق وًل مههههههههههههههههههها خههههههههههههههههههه  بالنسهههههههههههههههههههوان 

 بُهههههههههههر حصهههههههههههان مل ميهههههههههههس ثياِبههههههههههها -47 
 

 
 عفريههههههههههههههههههههت جههههههههههههههههههههن أو يههههههههههههههههههههدا إنسههههههههههههههههههههان 

 تاقههههههت لصههههههاحبها وطههههههال دعا ههههههها -48 
 

 
 يهههههههههههههههههههههها رب أيههههههههههههههههههههههن العابههههههههههههههههههههههد الربههههههههههههههههههههههاين 
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 ابك يهههههها أخههههههي فياههههههاواحفهههههه  بههههههب -49
 

 
 دنيهههههههههههههههههههههاك ههههههههههههههههههههههذي دقهههههههههههههههههههههائا وثهههههههههههههههههههههوان 

 وأنهه  وتهه  واقلههع واقصههر واه ههرن -51 
 

 
 سهههههههههههههههههههبل ال وايهههههههههههههههههههة ًل تُهههههههههههههههههههن متهههههههههههههههههههواين 

 واقصهههد سهههبيل ا ههها ًل تهههك مهههبطالا  -51 
 

 
 فهههههههههههههههها ا أبلههههههههههههههههز يهههههههههههههههها أخهههههههههههههههها العرفههههههههههههههههان 

 واعلههههههم بههههههأن العهههههه  تههههههئين بههههههالنظر -52 
 

 
 واههههههههههههههههههههذاك تههههههههههههههههههههئين اليههههههههههههههههههههد والههههههههههههههههههههرجالن 

 لفهههههههرو  نتي هههههههةواعلهههههههم بهههههههأن زنههههههها ا -53 
 

 
 لئنههههههههههههههها العيهههههههههههههههون فهههههههههههههههال تُهههههههههههههههن بههههههههههههههههواين 

 فهههههاحف  أخهههههي العههههه  ًل تهههههئين ِبههههها -54 
 

 
 فههههههههههههههههههههئا العيههههههههههههههههههههون بر يههههههههههههههههههههة النسههههههههههههههههههههوان 

 واحف  يديك مهن املسهيس ملها حهرم -55 
 

 
 واحفههههههههههه  اهههههههههههذاك الرجهههههههههههل مهههههههههههن عصهههههههههههيان 

واحفههههه  لسهههههانك مههههههن بهههههرور قههههههد  -56 
 فشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

 

 
 إن اللسهههههههههههههههههههههههههان يُههههههههههههههههههههههههه  ِف النهههههههههههههههههههههههههعان 

 َخهههيَّ واهههن لهههُفهههاحبس لسهههانك يههها أ   -57 
 

 
ا اتعهههههههههههههههههههههههههههههههد السهههههههههههههههههههههههههههههه ان   متعهههههههههههههههههههههههههههههههدا

 إن اللسههههههههههههان إذا تراههههههههههههت قيههههههههههههاده -58 
 

 
 اههههههههههههههان ا ههههههههههههههالك حليههههههههههههههف عبههههههههههههههد جههههههههههههههان 
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   الصهههالة مهههع السهههالم علهههى النهههي -59
 

 
 الُامهههههههههههههههههههههههل األخهههههههههههههههههههههههالق ذي الربههههههههههههههههههههههههان 

 سص   ه سس مل سبةع         نة حممب س    آ،ه سصح ه سس مل. 
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