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ُْ ٣ٌزَٔ اُؼبّ ػ٠ِ ظكبكٜب ُطجَ ٣شٜس اٌَُ ثؽٔٞ ذِوٚ حز٠ ٛجطٛب ثأزة، كِْ رجس ثسًا ٖٓ اُؼٞزح إ٠ُ ث٤ذ 

أث٤ٜب ُزؼب٢ٗ ٓطح أذطٟ ٖٓ ؿِظزٚ ٝاٗلؼبالرٚ اُسائٔخ، ضؿْ رلطهزٚ ك٢ أُؼبِٓخ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ أٜٓب، ٌُٜ٘ب ٓب ًبٕ 

إال إٔ ث٤ذ ٝاُسٛب اُص١ ًبٕ ٣ٜسأ ٗؽج٤ًب ًِٔب ؿبزضٙ اُٞاُس اٌُط٣ْ ُْ ٣ؼس ٣ؼطف . ٣طػ٤ٜب رس٤ُِٚ ُٜب ٝإٛبٗزٚ أٜٓب

اُٜسٝء، ثؼسٓب أهبّ ك٤ٚ أذٞٛب األًجط اُص١ ٗجح أَٛ ظٝجزٚ ك٢ رط٤ِوٜب ٓ٘ٚ ثؼسٓب كوسد ٓؼٚ طؼْ اُطاحخ ٝاألٓبٕ، 

أط٤جذ األّ ثب٤ٜٗبض ُٔب رأًسد . ٝٓب ًبٕ اُشجبض ٣ٌبز ٣٘وطغ ث٤ٖ أث٤ٜب ٝأذ٤ٜب اُص١ رجبٝظ اُحس ك٢ رطبُٝٚ ػ٠ِ أث٤ٚ

ٖٓ كوسإ ث٘زٜب ُعٝجٜب، ًبثٜ٘ب اُص١ كوس ظٝجزٚ، ٝٓب ًبٕ ٖٓ اُٞاُس إال إٔ ؿبزض اُج٤ذ ظاػًٔب أٗٚ كبع ثٚ ا٤ٌَُ، ٝٓب 

ػبز هبزضًا ػ٠ِ رحَٔ اُجوبء ك٢ ٛصا اُجٞ اٌُئ٤ت، ٝرطى آطأرٚ ث٤ٖ اُح٤بح ٝأُٞد ٖٓ زٕٝ رل٤ٌط ك٢ أٗٚ ضاٍع 

اجزٔغ اُُٞس ٓغ أذزٚ حٍٞ أٜٓٔب ك٢ ٓحبُٝخ إلٗوبشٛب ٓٔب ٝطِذ إ٤ُٚ، ٝهبٍ . ٝٓؽؤٍٝ ز٤ٗب ٝآذطح ػٖ ضػ٤زٚ

إٜٗب طسٓخ ػظج٤خ رحزبط ٓغ ثؼغ اُؼوبه٤ط إ٠ُ رـ٤٤ط اُجٞ اُ٘لؽ٢ كبططحت اُُٞس أٓٚ ٝأذزٚ إ٠ُ ث٤ذ اهلل : اُطج٤ت

. اُحطاّ

ؼأُذ . ٝثؼس اُؼٔطح ٝاُشطة ٖٓ ظٓعّ ٝطسم اُسػبء، اٗلجط صالصزْٜ ك٢ ثٌبء ثسا ٝاػحًب أٗٚ ؿؽَ حز٠ األػٔبم

ال، : ثبهلل ػ٤ِي ٝٗحٖ ك٢ اُحطّ َٛ رجس٣ٖ ك٢ ظٝجي ٓب ٣ؽزحن ثٚ ؼٞء أُؼبِٓخ؟ كطزد ًبُٔ٘زظطح: األّ اث٘زٜب

ًْ الحظذ ػ٤ِي ٓوبثِخ إحؽبٗٚ : ٝٛصا ٓب كجط زٓؼ٢ أص٘بء ؼجٞز١ ٝأٗب أػطع إ٠ُ ضث٢ إٔ ٣ـلط ٢ُ، كوبُذ األّ

ٗؼْ، ٌُٝ٘ٚ ش٢ء ك٢ زاذ٢ِ ًبٕ ٣سكؼ٢٘ إ٠ُ رؼ٤٘لٚ ٝٓحبُٝخ االٗزوبّ ٓ٘ٚ هبُذ : هبُذ! ثبإلؼبءح ًْٝ حصضري

ال أكْٜ : ً٘ذ أجَٜ اُؽجت حز٠ ٝػؼزٚ اُطج٤جخ أٓبّ ػ٢٘٤، هبُذ األّ: ٝٓبشا كؼَ ُز٘زو٢ٔ ٓ٘ٚ؟ هبُذ: األّ

ٓؼبٗبري ٣ب أ٢ٓ ٖٓ ؼٞء ٓؼبِٓخ أث٢ ٝهؽٞرٚ ٝطٍٞ ٣سٙ ػ٤ِي ظضػذ ك٢ زاذ٢ِ ضؿجخ االٗزوبّ ُي، كلؼِزٚ : هبُذ

http://www.emaratalyoum.com/1.203
http://www.emaratalyoum.com/1.203


ٖٓ زٕٝ ٝػ٢ ٓغ ظٝج٢، ًٝأ٢ٗ أضز ُي ثٚ ٖٓ ط٘ق اُطجبٍ ًطآزي أُلوٞزح، ُْٝ أكطم ث٤ٖ ضهخ ظٝج٢ ٝهؽٞح 

ّٕ ػ٠ِ ظٝج٢ إٔ ٣سكغ صٖٔ أذطبء أث٢، ٢ٌُ٘٘ أٗب ٖٓ زكغ اُضٖٔ، ك٤ِزي ٣ب أث٢ ضػ٤ز٢٘ ك٢ أ٢ٓ ألضػ٠  أث٢، ًٝأ

. اهلل ك٢ ظٝج٢

ٗؼْ طسهذ ٝاهلل، كٔب ذطة ث٤ز٢ إال ٓب رو٤ُٖٞ، ًْ ظضع اُٞاُس ك٢ ٣و٢٘٤ ثؽًِٞٚ إٔ : ٝٛ٘ب اٗلجط أذٞٛب ثب٤ًًب

اُطجُٞخ ك٢ ضكغ اُظٞد، ٝإٔ أُطأح ٓب ُْ رأذصٛب ثبُشسح اؼزٜبٗذ ثي، ٝثٜصا ذؽطد آطأر٢ ٝاحزطاّ أِٜٛب ٢ُ، 

ًْٝ رحِٔذ إحؽبؼ٢ ثبإلٛبٗخ إلٛبٗخ أث٢ أل٢ٓ، ٗؼْ ٢ٛ ظٝجزٚ، ٌُٜ٘ب أ٢ٓ، كٌِٔب طلؼٜب أٝ شزٜٔب، كٜٞ 

ك٤ٌق ال أصٞض ُٜب ٝأًطٙ ٖٓ أٛبٜٗب ُٝٞ ًبٕ أث٢؟ ُصا ؼوطذ ٤ٛجزٚ ٖٓ ػ٢٘٤ ٝكؼِذ ٓب كؼِذ ٝأؼأٍ ! ٣ظلغ أ٢ٓ

. ٖٝٓ أجٌِٔب ارو٤ذ اهلل ك٤ٚ، ٝإٕ ػظ٠ اهلل ك٢ّ: اهلل إٔ ٣ـلط ٢ُ، هبُذ األّ

أحػ اُٞاُس ثلطاؽ اُج٤ذ ػ٤ِٚ ٝاكزوس ُِٔطح األ٠ُٝ أٝالزٙ ٝظٝجزٚ كرطط إ٠ُ أُؽجس، كئشا ثبُٞاػظ ٣زحسس ػٖ ثط 

ُوس : ا٥ثبء ثبألث٘بء، ٝإٔ أ٤ٓط أُؤ٤ٖ٘ٓ ػٔط ثٖ اُرطبة ضّز ضجاًل جبء ٣شٌٞ ُٝسٙ ثؼسٓب حون ك٢ اُرظٞٓخ، هبئاًل ُٚ

. ػووذ ُٝسى هجَ إٔ ٣ؼوي

 «وطني»المستشار التربوي لبرنامج 

تعليقات

  09:14 2010 ٓبضغ 28اإلمارات - فلسطيني  

أػ٤ق ػ٠ِ ٛصا أُوبٍ اُطائغ اٗٚ أح٤بٗب رٌٕٞ ضزح كؼَ األث٘بء ػٌؽ٤ٚ ُؼ٘ق األة ٝظِٔٚ،أ١ رطػد اُج٘ذ 

ُعٝجٜب ٝ ٣طػد اإلثٖ ُعٝجزٚ ثشٌَ ٓجبُؾ ك٤ٚ ٓٔب ٣ؤز١ إ٠ُ إؼزوٞاء ظٝجخ اإلثٖ ػ٠ِ أِٛٚ ثسٕٝ ضزع 

ٖٓ اإلثٖ ُِسكبع ػٖ أٓٚ،أح٤بٗب األة ال ٣زأصط ثلٌطح ثط ا٥ثبء ُألث٘بء ٝال ٣ؽزٞػت كٌطح إٔ ظٝجزي ٛصٙ ٢ٛ 

ذ٤ط األٓٞض اُٞؼط،إٔ ال ٣زأصط األث٘بء .أ٢ٓ؛إٗٚ اُجَٜ أُطجن ػ٠ِ األج٤بٍ اُؽبثوٚ ك٢ أٓز٘ب،ٝاُؼِْ ٗٞض

ثوؽٞح األة ٝ ٣ٌٞٗٞا ٓزٞاظ٤ٖٗ ك٢ إػطبء اُح٘بٕ ٝ اُشسٙ أُؼوُٞٚ ٝهذ اُِعّٝ، ضؼٍٞ اهلل ص أؼٞح 

حؽ٘ٚ ك٢ ا٤ُِٖ ٝاُشسح  

  09:43 2010 ٓبضغ 27أمة اهلل  

أػزصض ٖٓ األخ طلطإ أ٢٘ٗ شِٔزٚ ٓغ رؼ٤ِن األخ ٓحٔس ٓطػ٢ ضؿْ ٓ٘طو٤خ رؼ٤ِوخ إال أ٢٘ٗ أض٣س اٗزشبض 

اُٞػ٢ ثإٔ ػالهخ األة ثبألّ ٓؤصطح ثشٌَ ًج٤ط ػ٠ِ األث٘بء حز٠ إٕ ُْ ٣شؼطٝا ثصُي، ًٞٗي أػعة روٍٞ 

ٌُٖ ثؼس اُعٝاط ؼزجس إٔ ٗٔٞشط اُٞاُس ٣٘ؼٌػ ػ٠ِ رظطكبري ال شؼٞض٣ًب إ٠ُ حس ٓب ٜٓٔب  (شٞ ػ٤ِ٘ب)

.  اذزِلذ ػ٘ٚ أٝ ُْ رطع ػٖ رظطكبرٚ ألٗٚ ٗٔٞشط اُطجَ األؼبؼ٢ ك٢ ح٤بري



  09:34 2010 ٓبضغ 27أمة اهلل  

كؼ٤ِخ اُش٤د جعاى اهلل ذ٤طًا إهطأ رؼ٤ِوبد طلطإ ٝٓحٔس ٓطػ٢ ُزؼطف ؼجت ٓشبًِ٘ب ضؿْ ٗظح ش٤د 

ز٣ٖ ُِطجبٍ ٝرٞػ٤ح اُؼوس اُ٘لؽ٤خ أُ٘زشطح ك٢ األؼط اُؼطث٤خ اُز٢ ؼججٜب ػ٘ق األة ٝاٗؼٌبغ شُي 

ػ٠ِ ح٤بح أث٘بئٚ أُؽزوج٤ِخ، ًْ ضأ٣٘ب حبالد ٖٓ أؼط ٓشبثٜخ كشِذ ك٢ ح٤برٜب اُعٝج٤خ ألٜٗب ُْ رجس 

صْ ٣ؽزرسّ ! اُوسٝح اُحؽ٘خ؟ األخ ٓحٔس ٓطػ٢ ٣وٍٞ إشا ػبِٓذ أُطأح ٓؼبِٓخ ط٤جخ رؼزوس إٔ ٛصا حوٜب

ال رؼ٤ِن  ! ًِٔخ رط٣ٝغ ُٞطق ػالهخ اُطجَ ثبُٔطأح

  07:43 2010 ٓبضغ 27طفــران  

اشا اذزطهزٜب أٌُبئٖ ٝرظ٤س األذطبء  (أُلطٝع)اُؼالهخ ث٤ٖ اُعٝج٤ٖ اؼ٠ٔ ٝأػظْ اُؼالهبد 

ٝاالؼجبة اُٞاضزٙ ك٢ أُوبٍ ػٖ ذطاة اُج٤ٞد ٝأزد ا٠ُ اُطالم اؼجبة أٗب شرظ٤ب اُؼبظة أضاٛب .كشِذ

ٝاشا اث٢ هؽ٠ ػ٠ِ ا٢ٓ ال ثس إٔ اٗزوْ أل٢ٓ .اشا ٝاُس١ ػطث٢٘ أشٛت ٝأػطة اث٢٘.ٝا٤ٛخ ٝؿ٤ط ٓ٘طو٤خ

ثٌطح (ٝح٘ب شٞ ػ٤ِ٘ب)أُحجخ ٝأُشبػط اُسافءح ث٤ٖ اُعٝج٤ٖ رلطع ٓوُٞخ .!!ٝأهؽٞ ػ٠ِ ظٝج٢

.  اُح٤بح اُعٝج٤خ ثحبجخ ا٠ُ ٝػ٢ ٓطِن ثٌَ ٓب ٣زؼِن ثٜب.٣ظطِحٞا

  06:52 2010 ٓبضغ 27محمد مرعي ابوزيد صالح  

ٖٓ اُجب٢ٗ ٖٝٓ أُج٢٘ ػ٤ِٚ ؟ أُطأح ًبئٖ ػج٤ت ٝؿط٣ت إٕ أحؽ٘ذ إ٤ُٜب ٝػبِٓزٜب ٓؼبِٓخ ط٤جخ 

رؼزوسإٔ ٛصا حوٜب كززٔبزٟ ٝروظط ك٢ حوٞم ظٝجٜب ٝاُوظخ اُز٢ ث٤ٖ أ٣س٣٘ب رج٤ٖ ٓسٟ اٗزوبٍ ػسٟٝ 

اُطجُٞخ ٖٓ االة الث٘ٚ ح٤ش رؼِْ ٖٓ أث٤ٚ إٔ اُوؽٞح ٝاُـِظخ ٓغ أُطأح ٢ٛ طط٣ن رط٣ٝؼٜب اُٞح٤س 

ٝاُج٘ذ اٗزؤذ ألٜٓب ك٢ شرض ظٝجٜب ٝذؽط اُج٤ٔغ ك٢ اُٜ٘ب٣خ كبُؽجت ك٢ اُٜ٘ب٣خ ٛٞ أُطأح صْ 

ٝإٕ ًبٗذ األّ رحِٔذ ٓطاضح اُعٝجخ ك٢ٜ ٝٗؼْ اُعٝجخ  ............أُطأح صْ أُطأح

 adnan alahlawi 27 06:14 2010 ٓبضغ  

excellent as usual yaa sheikh,this is what we always say that respect your parents and the 

husband and wife should respect each other,a man should never raise his hand on a lady 

whatever the circumstances,ALLAH almustaan  .

 


