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أحمد الّد﮳�اغ
رٔ�﮵�س أ�د﮵�م﮵�ة المملكة الم﮴�حدة للعلوم إالسالم﮵�ة

ومد﮵�ر أ�د﮵�م﮵�ة وا﮵�﮲ر ال﮵�ف - الح﮵�اة الحك﮵�مة
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الدول ال﮴�﮵ى زارها
 الدول

﮲
﮴�مت ز﮵�ارة العد﮵�د مں
لل﮴�﮵�ام ﮳�الدعوة الم﮳�اركة

﮲�ظرة عامة على المؤسسات
 �﮲ظرة سر﮵�عة على المؤسسات

 الم﮲ح﮴�ل﮲�ة ﮳�رٔ�اسة أحمد الد﮳�اغ

  أ�د﮵�م﮵�ة وا﮵�﮲رال﮵�ف
دورات ﮴�ص﮵�رة عمل﮵�ة م﮴�﮲�وعة 

للمساعدة ﮲�﮵ى موا﮳حهة ﮴�حد﮵�ات
الح﮵�اة م﮶�ل ال﮲رواج

أ�د﮵�م﮵�ة المملكة الم﮴�حدة
للعلوم إالسالم﮵�ة

الدورات ال﮴�﮵ى ﮴�و﮲�ر الوصول ٕالى
المعارف إالسالم﮵�ة ال﮲صروري

14 16 االس﮴�﮶سارة وال﮴�و﮳ح﮵�ه
﮴�﮴�د﮵�م ال﮲�صح وإالر﮶ساد الصادق

لٔال﮲�را

17 18 ك﮴�ب م﮲ں ﮴�ٔ�ل﮵�ف أحمد د﮳�اغ

س﮵�رة ﮶س﮲حص﮵�ة
ال﮴�ار﮵�﮲ح وال﮴�عل﮵�م والمؤهالت

ال﮲�دوات
﮴�أ�مة المؤ﮴�مرات الم﮲ح﮴�ل﮲�ة

ال﮴�﮵ى ح﮲صرها

الطر﮵�﮴�ة        ا لمحمد﮵�ة
مل﮲حص درس ال﮴�طه﮵�ر الذا﮴�﮵ى

الم﮲ع﮵�ر للح﮵�اة

ص﮲�دوق الد﮳�اغ للرعا﮵�ة
الذراع ال﮲ح﮵�ر﮵�ة للطر﮵�﮴�ة

المحمد﮵�ة

سحب ال﮲عطاء ع﮲ں العالم
ال﮲ح﮲�﮵ى

﮲حلوات مصممة ل﮴�در﮵�ب أال﮲�راد
على رؤ﮵�ة و﮴�﮳حر﮳�ة العالم ال﮲ح﮲�اء

﮳حلسات   ال﮶س﮲�اء   الم﮳حا﮲�﮵�ة
﮲حدمة م﮳حا�﮵﮲�ة ﮴�هدف ٕالى عالج

أالمراض ال﮳حسد﮵�ة والع﮴�ل﮵�ة
وال﮲حار﮴�ة للط﮳�﮵�عة ﮳�اس﮴�﮲حدام

ال﮴�عال﮵�م ال﮲�﮳�و﮵�ة
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س﮵�رة ﮶س﮲حص﮵�ة

االٔصول   العأ�ل﮵�ة

﮴�عل﮵�مه الم﮳�كر

ال﮴�عل﮵�م الد﮲�﮵�وي

المؤسسات ال﮴�عل﮵�م﮵�ة

﮲حدمة ال﮳�﮶سر﮵�ة

 أعظم
﮲

 ال﮳�صري ﮴�دس سره الع﮲ر﮵�﮲ر مں
﮲

 �ن إالمام الحسں

﮲
 ﮴�علم الد﮵�ں

﮲
 الذ﮵�ں

﮲
 ﮲�﮵ى ال﮴�ا﮳�ع﮵�ں

﮲
 العلماء واال﮶ٔس﮲حاص ال﮴�﮴�﮵�﮵�ں

 الصحا﮳�ة العظماء لل﮲�﮳�﮵ى محمد صلى الله
﮲

 ورا﮲�ق العد﮵�د مں
 عل﮵�ه وسلم. ها﮳حر أحد أح﮲�اده ل﮲�﮴�ل رسالة إالسالم ٕالى

 زكر﮵�ا مول﮴�ا�﮵﮲ى
﮲

 ك﮶سم﮵�ر الحال﮵�ة. ه﮲�ا را﮲�﮴�وا ال﮶س﮵�﮲ح ﮳�هاء الد﮵�ں
 سوهاروردي ﮴�دس سره الع﮲ر﮵�﮲ر الذي أمرهم ﮳�اله﮳حرة ٕالى م�ن

 ﮲حر﮵�ان ، ﮳حو﮳حرات ﮲�﮵ى م﮴�اطعة ال﮳�﮲�﮳حاب. و�ن
﮲

 ﮳�ال﮴�رب مں
 أول﮵�اء ﮴�دس سره الع﮲ر﮵�﮲ر و

﮲
 اسمه الم﮳�ارك ال﮶س﮵�﮲ح ﮲ح﮵�ر الد﮵�ں

 الذي أطلق على هذا الم�ن اسم "الح﮴�﮵�﮴�ة". ل﮴�د رو﮳حوا
 حول ﮴�لك الم﮲�ط﮴�ة ود﮲حل

﮲
 لرسالة إالسالم ﮲�﮵ى ال﮴�رن ال﮶�امں

﮲
 ال﮲�اس إالسالم على أ﮵�د﮵�هم. أحمد الد﮳�اغ هو مں

﮲
 المٔ�ات مں

 سوم﮲�در، ﮳�اكس﮴�ان.
﮲

 �﮲سلهم ولد ﮲�﮵ى ﮴�ر﮵�ة االٔمهات ﮳�ال﮴�رب مں
 ال﮲حامسة ٕالى الد�﮲مارك و﮳�دأ ﮴�عل﮵�مه ﮲�﮵ى

﮲
 ها﮳حر ﮲�﮵ى سں

الح﮲صا�﮲ة ﮲�﮵ى ﮳�لدة ﮴�دعى ٕا﮵�﮶سوج ﮲�﮵ى الد�﮲مارك

 ﮴�الوة ال﮴�رآن ﮳�دأ ﮲�﮵ى
﮲

 السادسة ﮳�عد اال�﮴﮲�هاء مں
﮲

 ﮲�﮵ى سں
 ح﮲�ظه. أم﮲صى الس﮳�ع س﮲�وات ال﮴�ال﮵�ة ﮲�﮵ى دراسة العلوم

 إالسالم﮵�ة. ﮳�عد ذلك أم﮲صى عدة س﮲�وات ﮲�﮵ى الدراسة ﮲�﮵ى
 ﮳�اكس﮴�ان والمملكة الم﮴�حدة. كما سا﮲�ر ٕالى العراق وسور﮵�ا
 والم﮲عرب. ال ﮵�﮴�ول أحمد الد﮳�اغ أ�﮲ه عالم ولك﮲�ه ﮵�﮴�ول أ�﮲ه

 حصل على عدة ﮶سهادات ل﮴�در﮵�س العلوم إالسالم﮵�ة
 الم﮲ح﮴�ل﮲�ة م﮶�ل ال﮴�﮲�س﮵�ر والحد﮵�ث وال﮲�﮴�ه وال﮴�﮲رك﮵�ة. ك﮴�ب
عدة ك﮴�ب ﮲�﮵ى موا﮲ص﮵�ع م﮲ح﮴�ل﮲�ة وه﮵ى م﮴�و﮲�رة ﮳�عدة ل﮲عات

 ﮵�رك﮲ر أحمد الد﮳�اغ على ﮴�﮲�﮴�﮵�ة الروح و﮴�﮲�م﮵�ة الذات ل﮴�طه﮵�ر إال�﮲سان
 ﮲حالل

﮲
 لك اال﮲ٔ��ر واال﮲ٔ�عال والعواطف واال﮲ٔحالق السل﮳�﮵�ة مں

﮲
 مں

 اس﮴�﮳�دالها ﮳�اال﮲ٔ��ر واال﮲ٔ�عال والعواطف واال﮲ٔحالق إال﮵�﮳حا﮳�﮵�ة. ﮴�ُعرف
 هذه الطر﮵�﮴�ة ﮳�الم﮲�هح� ال﮲�﮳�وي (الطر﮵�﮴�ة المحمد﮵�ة). ﮳�عد هذا، ﮵�﮴�م

 �﮴﮲�ل هؤالء االٔسا﮳�﮵�ع ٕالى مرحلة ال﮴�﮲�و﮵�ر، و﮳�عد ذلك ﮵�ص﮳�ح هو أو
ه﮵ى ﮲�رًدا ﮵�﮴�م﮴�ع ﮳�ٔ�﮳حمل عال﮴�ة مع ال﮲حالق والم﮲حلوق

 ﮲�﮵ى ال﮴�عل﮵�م الد�﮵﮲�وي ﮲�﮴�د درس ح﮴�ى مس﮴�وى الدراسات العل﮵�ا ﮲�﮵ى
 ﮳حامعة سال﮲�ورد، ما�﮶﮲سس﮴�ر وما﮳حس﮴�﮵�ر ﮲�﮵ى ٕادارة االٔعمال ﮲�﮵ى ﮳حامعة
 س﮲�﮴�رال ال�﮲ك﮶سا﮵�ر. عمل ﮲�﮵ى م﮳حاالت م﮲ح﮴�ل﮲�ة ، المال﮵�ة ، ال﮴�سو﮵�ق ،

ا على العمل ﮲�﮵ى ﮴�وة ال﮶سرطة ﮲حدمة الس﮳حون و﮴�درب أ﮵�﮲صً

 أ�﮶﮲سٔ� ﮲�﮵ى الس﮲�وات اال﮲ٔح﮵�رة مؤسسات ودوأ�ر دراس﮵�ة ودوأ�ر الذكر
 وأ�د﮵�م﮵�ات ومؤسسات ﮴�عل﮵�م﮵�ة م﮲ح﮴�ل﮲�ة ﮲�﮵ى المملكة الم﮴�حدة

 والد�﮲مارك و﮳�اكس﮴�ان وك﮲�دا و﮳�﮲�﮲عالد﮵�ش والوال﮵�ات الم﮴�حدة
والم﮲عرب



 الس﮲�ر

أ�﮶﮲سطة الرعا﮵�ة

المع﮴�﮴�دات والمدرسة ال﮲�كر﮵�ة

ح﮵�اة   عأ�ل﮵�ة
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 طر﮵�﮴�ة الطهارة م﮳�﮲�﮵�ة على ال﮴�رآن والس﮲�ة و﮲�هم أهل ال﮳�﮵�ت
 أ﮳�﮵ى طالب رى الله ع﮲�ه ، وس﮵�د�﮲ا

﮲
 والصحا﮳�ة س﮵�د�﮲ا عل﮵ى ﮳�ں

﮲
 ر﮲صى الله ع﮲�ه ، وإالمام ز﮵�ں

﮲
 ، وإالمام الحس﮵�ں

﮲
 إالمام الحسں

 ال﮳�صري ﮴�دس سره
﮲

 ر﮲صى الله ع﮲�ه ، وإالمام حسں
﮲

 العا﮳�د﮵�ں
 ال﮶ساذل﮵ى

﮲
 الع﮲ر﮵�﮲ر س﮵�د�﮲ا ع﮳�د ال﮴�ادر ال﮳ح﮵�ال�﮵﮲ى، إالمام أ﮳�و الحسں

 ﮴�دس سره الع﮲ر﮵�﮲ر وال﮴�د﮵�س االٔم﮵ى العظ﮵�م س﮵�د�﮲ا ع﮳�د الع﮲ر﮵�﮲ر
 الد﮳�اغ رحمه الله وهو ﮵�حمل ٕا﮳حازات ﮲�﮵ى ال﮴�ادر﮵�ة ، ال﮶ساذل﮵�ة

 ، الر﮲�اع﮵�ة ، أوامر السحورد﮵�ة ، ﮴�﮶س﮵�س﮴�﮵�ا الروحا�﮵﮲�ة ،
وال﮲�﮴�﮶س﮳�﮲�د﮵�ة

 ﮵�سا﮲�ر أحمد الد﮳�اغ ﮳�﮶سلك مك﮶�ف لمدة 7 أ﮶سهر ﮲�﮵ى الس﮲�ة ،
 ك﮲�دا ٕالى ال﮶سرق اال﮴ٔ�صى ﮲�﮵ى مال﮵�﮲ر﮵�ا وٕا�﮲دو�﮵﮲�س﮵�ا،

﮲
 مں

﮲
 ال﮳حامع﮵�﮵�ں

﮲
 ال﮳�سطاء ٕالى الم﮶�﮴�﮲�﮵�ں

﮲
 ال﮴�رو﮵�﮵�ں

﮲
 و﮵�﮴�حدث مں

﮲
 الحكوم﮵�﮵�ں

﮲
والمسؤول﮵�ں

 ﮵�﮲�﮴�م﮵ى ٕالى أهل الس﮲�ة وال﮳حماعة و﮵�حب ﮳�﮶سدة أهل ال﮳�﮵�ت.
. ﮵�﮴�﮳�ع طر﮵�ق

﮲
 ﮵�﮴�﮳�ع  ال﮲�﮴�ه الح﮲�﮲�﮵ى و﮵�ح﮴�رم االٔٔ�مة اال﮲ٓحر﮵�ں
أالول﮵�اء وال﮴�﮴�وى، و﮵�﮴�﮳�ع ﮳�د﮴�ة ال﮶سر﮵�عة والس﮲�ة

 المعا�﮲اة ال﮳حسد﮵�ة والمال﮵�ة لٕال�﮲سا�﮵﮲�ة ، ﮴�ام
﮲

 لل﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں

﮲
 ﮳�﮴�ٔ�س﮵�س ص﮲�دوق الد﮳�اغ  للرعا﮵�ة الذي ﮵�ساعد المح﮴�ا﮳ح﮵�ں

 ال﮳�لدان
﮲

وال﮲�﮴�راء ﮲�﮵ى العد﮵�د مں

 م﮴�﮲روج و﮵�ع﮵�ش مع زو﮳ح﮴�ه وأوالده ﮲�﮵ى ما�﮶﮲سس﮴�ر الك﮳�رى
﮳�المملكة الم﮴�حدة
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ال﮴�ر﮳�﮵�ة إالسالم﮵�ة

ال﮲�﮴�ه: س﮲�د لٕالمام أ﮳�﮵ى ح﮲�﮵�﮲�ة رحمه الله

الحد﮵�ث: ٕا﮳حازة ﮲�﮵ى س﮴�ة ك﮴�ب الحد﮵�ث ، صح﮵�ح ﮳�﮲حاري
 ما﮳حه

﮲
مسلم ، أ﮳�و داود ، ال﮲�ساء ، ال﮴�رمذي ، ا﮳�ں

ال﮴�﮲رك﮵�ة:    س﮲�د     لس﮵�د�﮲ا    ع﮳�د   ال﮴�ادر   ال﮳ح﮵�ال�﮵﮲ى    رحمه   الله

 وس﮲�د ح﮲�ظ ال﮴�رآن لكه
﮲

الس﮵�رة وأصول الد﮵�ں

ال﮴�عل﮵�م الد﮲�﮵�وي
DBA ما﮳حس﮴�﮵�ر ﮲�﮵ى ٕادارة أالعمال و

﮳حامعة سال﮲�ورد و﮳حامعة س﮲�﮴�رال ال�﮲ك﮶سا﮵�ر 1995 - 1990

أالول ﮲�﮵ى أالعمال وال﮴�مو﮵�ل BTEC د﮳�لوم

الوط﮲�﮵ى ﮲�﮵ى ﮴�مو﮵�ل أالعمال BTEC د﮳�لوم

د﮳�لوم   الدر  اسات  العل﮵�ا ﮲�﮵ى   ٕادارة  االٔعمال

﮲�﮵ى ال﮲حدمات العامة الم﮴�ر﮳حمة للعمل DPSI د﮳�لوم

ح﮴�ى آالن مؤسسات م﮲ح﮴�ل﮲�ة 1995 - 
﮴�در﮵�س الل﮲عات (إال�﮳﮲حل﮵�﮲ر﮵�ة ، أالرد﮵�ة ، العر﮳�﮵�ة

ال﮴�عل﮵�م

1975 -1989 
ع﮴�﮵�دة: س﮲�د لٕالمام أ﮳�﮵ى مطور﮵�دي رحمه الله
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ت ز﮵�ار﮴�ها
﮵ى ﮴�م

الدول ال﮴�
﮶سمال امر﮵�� 

أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا

أورو﮳�ا 

أمر﮵�� ال﮳ح﮲�و﮳�﮵�ة

آس﮵�ا وال﮶سرق
ط 

االٔوس

ت الم﮴�حدة االٔمر﮵�ك﮵�ة 
ك﮲�دا ، الوال﮵�ا

﮲ع﮵�ا�﮲ا ، ﮴�ر﮵�﮲�﮵�داد ، ﮴�و﮳�ا﮲عو ، ﮳ح﮲رر
اله﮲�د ال﮲عر﮳�﮵�ة 

ش ، العراق ، اله﮲�د
﮲ ، ﮳�﮲�﮲عالد﮵� ال﮳�حر﮵�ں

ٕا�﮲دو�﮲﮵�س﮵�ا ، مملكة ﮳�رو�﮲اي ، مال﮵�﮲ر﮵�ا ، 
﮲ ، ﮳�اكس﮴�ان ، المملكة ،  ﮲�لسط﮵�ں

العر﮳�﮵�ة السعود﮵�ة ، س﮲�﮲عا﮲�ورة ، سري ال�﮲� 

ك ، ﮲�ر�﮲سا ، ألما�﮲﮵�ا ، هول﮲�دا ، ٕا﮵�طال﮵�ا
الد�﮲مار

� ، ٕاس﮳�ا�﮲﮵�ا ، السو﮵�د ، ﮴�رك﮵�ا ،  ال﮲�رو﮵�ح

ب 
ب ، الس﮲�﮲عال ، ﮳ح﮲�و

مصر ، الم﮲عر
أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ، ﮴�﮲�﮲را�﮲﮵�ا 



المؤ﮴�مرات ال﮴�﮵ى ح﮲صرها

مؤ﮴�مر الصو﮲�﮵�ة الدول﮵ى ، ﮲�اس ، الم﮲عرب المؤ﮴�مر الدول﮵ى للروحا�﮵﮲�ات إالسالم﮵�ة ، ﮴�و﮳�ا ، الس﮲�﮲عا

 - العراق
﮲

 العا﮳�د﮵�ں
﮲

ح﮵�اة و﮴�عال﮵�م إالمام ز﮵�ں  الدول﮵ى ، الهور ، ﮳�اكس﮴�ان
﮲

مؤ﮴�مر المعلم﮵�ں
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المؤ﮴�مرات ال﮴�﮵ى ح﮲صرها
مؤ﮴�مر ال﮶سهادة العالم﮵ى ، مال﮵�﮲ر﮵�ا المؤ﮴�مر الدول﮵ى ، ٕا�﮲دو�﮵﮲�س﮵�ا

المؤ﮴�مر الس﮲�﮵ى ﮳�ٕا�﮳﮲حل﮴�را المؤ﮴�مر الدول﮵ى ، ﮴�رك﮵�ا

ح﮲صر أ﮵�ض ا      :
﮳حامعة      ﮵�﮵�ل ،    الوال﮵�ات   الم﮴�حدة   االٔمر﮵�ك﮵�ة 
﮳حامعة ما�﮶﮲سس﮴�ر ، المملكة الم﮴�حدة
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 الطر﮵�﮴�ة المحمد﮵�ة 
ت

دورة عمل﮵�ة ل﮴�طه﮵�ر الذا

ف 
أ�د﮵�م﮵�ة وا﮵�﮲رال﮵�

لك
﮵ى لحل الم﮶سا

� م﮳�﮴�كر وعمل ﮳�ر�﮲امح
﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء العالم 

ال﮵�وم﮵�ة ﮲�

﮵ى 
� ال﮶س﮲�اء الم﮳حا﮲� ﮳�ر﮲�امح

ب والس﮲�ة
ب الك﮴�ا

﮲حدمة ر﮴�﮵�ة و﮶س﮲�اء م﮳حا�﮲﮵�ة حس

﮶�﮴�ة ر﮲�اه﮵�ة د﮳�اغ 
﮲ حول العالم  مساعدة ال﮲�﮴�راء والمح﮴�ا﮳ح﮵�ں

أ�د﮵�م﮵�ة المملكة الم﮴�حدة للعلوم إالسالم﮵�ة 
ف إالسالم﮵�ة االٔساس﮵�ة

م﮲�صة ل﮴�سه﮵�ل ﮴�علم المعار

﮵ى
صعود الروح

� ال ﮳�ر﮲�امح
﮲ ﮳�الصالة وال﮴�ٔ�مل ﮳�لوغ حق ال﮵�﮴�﮵�ں



 ٕاعطاء أال﮲�﮲صل﮵�ة لله هلالج لج
 ٕاعطاء أال﮲�﮲صل﮵�ة لسمسار الله صلى الله عل﮵�ه وسلم

 ال﮶س﮲�﮴�ة على ال﮲حلق
aال﮴�﮲�﮴�﮵�ة 

﮲
 الوع﮵ى المس﮴�مر ﮳�الله أر﮳�ع مراحل مں

 ﮴�﮲�﮴�﮵�ة ال﮳حسم

﮲
    والع﮵�﮲�﮵�ں

﮲
 ذ�﮲وب    اللسان     واالٔذ�﮵﮲�ں

﮲
لحما﮵�ة    أ  ع﮲صأ�ه       مں

    والمعدة   واالٔع﮲صاء   الحم﮵�م﮵�ة 
﮲

    وال﮴�دم﮵�ں
﮲

وال﮵�د﮵�ں

 ﮴�﮲�﮴�﮵�ة الع﮴�ل
 ال﮲�كر ال﮶سر﮵�ر واس﮴�﮳�داله ﮳�ال﮲�كر الط﮵�ب

﮲
ح﮲�ظ ال﮴�لب والع﮴�ل مں

 
﮲

 والطاهر و﮲عرس ح﮲صور الله ﮲�﮵ى الذهں

﮴�﮲�﮴�﮵�ة ال﮴�لب والروح
اس﮴�ٔ�صال الص﮲�ات ال﮶سر﮵�رة �لحسد وال﮳�﮲ع﮲صاء وال﮴�﮳�اه﮵ى

 ال﮲�﮲�س
﮲

وال﮲عطرسة المو﮳حودة ﮲�﮵ى ال﮴�لب ، ﮶�م ﮴�﮲ر﮵�ں
الدا﮲حل﮵�ة ﮳�الص﮲�ات الحس﮲�ة م﮶�ل إال﮲حالص والص﮳�ر 

واالم﮴�﮲�ان وال﮶�﮴�ة وال﮶س﮲�﮴�ة 

﮴�﮲�و﮵�ر الروح
 والظاهرة ﮲�﮵ى حب وطاعة الله والرسول

﮲
ٕال﮳�ادة ال﮳�اطں

صلى الله عل﮵�ه وسلم ﮴�كون �﮴﮲�﮵�﮳ح﮴�ه ﮳�لوغ ﮴�رب الله 
ور﮲صاه وعر﮲�ا�﮲ه

 ال﮴�طه﮵�ر، ﮵�﮴�﮲�ور
﮲

 المراحل أالر﮳�ع مں
﮲

ع﮲�د اال�﮴﮲�هاء مں
دا﮲حل الطالب ﮳�صدا﮴�ة الله وح﮲صوره، و﮵�﮳�دأ ﮳�دعوة

 للس﮵�ر ﮲�﮵ى الطر﮵�ق الذي سار عل﮵�ه 
﮲

آال﮲حر﮵�ں

ال﮶سروط االٔر﮳�عة  الطهارة االٔهداف االٔر﮳�عة  رحمة الله و﮲�عمه الهدف ال﮲�هأ�﮵ى  الدعوة 

المع﮴�﮴�دات المعر﮲�ة
الك﮲�اح ال﮴�و﮳�ة

ال﮳حسم الع﮴�ل ال﮴�لب الروح المس﮴�﮲�﮵�رة
:ٕاعطاء اال﮲ٔ�﮲صل﮵�ة 

ٕالى الله وأوامره  ٕالى ال﮲�﮳�﮵ى ملسو هيلع هللا ىلص 
ح﮳�ه وس﮲�﮴�ه 

الرحمة على ال﮲حلق  ح﮲صرة الله

ر﮲صا الله وملكوت السموات

ال﮴�وا﮲صع والصدق 

﮳ح﮳�ل م﮲ں أر﮳�ع ﮶سروط ﮳حسر ال﮴�﮲�﮴�﮵�ة

إال﮲حالص

الرؤى

االٔحالم

المع﮳ح﮲رات
الم﮶ساعر

﮳ح﮳�ل م﮲ں أر﮳�ع أهداف

إال﮲حالص
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الطر﮵�﮴�ة المحمد﮵�ة 

 أرسل الله ﮴�عالى الرسول صلى الله عل﮵�ه وسلم
 ل﮵�علم ال﮳�﮶سر ك﮵�ف ﮵�﮴�﮲صون ح﮵�ا﮴�هم ﮲�﮵ى ع﮳�ادة

 الله ٕار﮲صاءه. الطر﮵�﮴�ة المحمد﮵�ة ه﮵ى مسار
 ﮴�﮲�﮴�﮵�ة الذات ال﮴�﮵ى ﮴�ساعد إال�﮲سان على ﮴�ح﮴�﮵�ق

ذلك

 أ﮳حل ٕار﮲صاء الله ، ﮵�﮳حب على المرء أن
﮲

 مں
 :﮵�طور الص﮲�ات أالر﮳�ع ال﮴�ال﮵�ة

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)



أ�د﮵�م﮵�ة وا﮵�﮲رال﮵�ف

المد﮵�ر العام: أحمد د﮳�اغ

:﮳�﮵�ان المهمة

﮲�﮳�ذة ما ح﮴�﮴�وه ح﮴�ى آالن
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 ل﮲�﮴�ل �﮲ور الحكمة إالله﮵�ة وإال�﮲سا�﮵﮲�ة ﮳�طر﮵�﮴�ة عمل﮵�ة
 وذات م﮲ع﮲رى و﮴�ا﮳�لة لل﮴�ط﮳�﮵�ق ﮲�﮵ى الح﮵�اة ال﮵�وم﮵�ة ،
وحل الم﮶س�ت ال﮵�وم﮵�ة ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء العالم

، �﮲ع﮵�ش ﮲�﮵ى عصر ﮵�﮴�م﮴�ع ﮲�﮵�ه ال﮳�﮶سر
﮲

 ك﮶س﮳�اب مسلم﮵�ں
 ال﮴�عل﮵�م وٕام��﮵﮲�ة وصول أك﮳�ر ٕالى

﮲
 ﮳�مس﮴�و﮵�ات أعلى مں

 على الر﮲عم
﮲

 أي و﮴�ت م﮲صى. ولكں
﮲

 المعلومات أك﮶�ر مں
 أن ﮳حدرا�﮲﮲�ا مل﮵�ٔ�ة ﮳�ال﮶سهادات وأن أذها�﮲﮲�ا مل﮵�ٔ�ة

﮲
 مں

 ﮳�المعلومات، ﮲�﮴�د ال �﮲كون ال﮳ح﮵�ل أالك﮶�ر حكمة على
ا واس﮴�﮲حدام هذه  إالطالق. للع﮶�ور على ما هو مهم ح﮴�ً

 المعر﮲�ة ﮳�طر﮵�﮴�ة ﮴�ا﮳�لة لل﮴�ط﮳�﮵�ق للع﮵�ش ﮳�﮶سلك أك﮶�ر
حكمة، ح﮵�اة أك﮶�ر صحة وٕا�﮴﮲�ا﮳ح﮵�ة

 أ﮴�امت أ�د﮵�م﮵�ة وا﮵�﮲رال﮵�ف ورش عمل ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء
 المملكة الم﮴�حدة وأمر﮵�� والد�﮲مارك و﮳�اكس﮴�ان ح﮵�ث

 500 م﮶سارك. ح﮴�﮴�ت وا﮵�﮲رال﮵�ف معدل
﮲

 ح﮲صر أك﮶�ر مں
 لل﮴�وص﮵�ة

﮲
 الم﮶سارك﮵�ں

﮲
 ﮴�وص﮵�ة ﮳�﮲�س﮳�ة ٪100 مں

﮳�ٔ��د﮵�م﮵�ة وا﮵�﮲رال﮵�ف للعأ�لة واالٔصد﮴�اء



أ﮴�﮴�﮲ں زوا﮳حك

اص﮴�ل ﮶س﮲حص﮵�﮴�ك

 الص﮵�ام؛   ﮲حارج  ال﮳حوع  والعطش

 :ورش العمل ال﮴�ادمة

ورش عمل
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 زوا﮳حك ٕالى م﮳�ادئ ٕاسالم﮵�ة ولك﮲�ه
﮲

 ﮵�س﮴�﮲�د أ﮴�﮴�ں
 ﮵�سعون لل﮲رواج مع أو

﮲
 مصمم ل﮳حم﮵�ع أالزواج والذ﮵�ں

﮲
 ﮳�دون ﮲حل﮲�﮵�ة ٕاسالم﮵�ة. ﮴�﮲عط﮵ى الور﮶سة وحدات عں

 الع﮴�ل ، اك﮴�﮶سف
﮲

 ماذا عں
﮲

 ﮳�ال﮳حسد ولكں
﮲

 الم﮴�﮲رو﮳ح﮵�ں
 ح﮴�﮵�﮴�ة الحب ، واك﮴�﮶سف �﮲وع ﮶س﮲حص﮵�﮴�ك ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م

 ﮴�در﮵�سها ﮲�﮵ى ٕاطار م﮳�ادئ ال﮴�رآن والس﮲�ة ﮳ح﮲�﮳�ًا ٕالى
 علوم وعلم ال﮲�﮲�س الحد﮵�ث

﮲
﮳ح﮲�ب مع ﮴�﮴�﮲�﮵�ات مں

 ال ﮵�﮴�﮴�صر ﮶سهر رم﮲صان على ال﮳حوع ﮲�حسب، ﮳�ل هو
 �﮲مط ح﮵�ا﮴�ك وال﮴�واصل الروح﮵ى.

﮲
 ﮲�رصة ل﮴�حس﮵�ں

 ﮴�﮲عط﮵ى ور﮶سة العمل وحدات حول ﮴�ع﮲ر﮵�﮲ر ﮴�وة إالرادة
 ، و﮴�طو﮵�ر ال﮴�رك﮵�﮲ر ، و﮴�طو﮵�ر ذ�ء الو﮴�ت والروحا�﮵﮲�ة

الم﮲�ظمة

”حل الم﮶سالك ال﮵�وم﮵�ة ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ﮲�حاء العالم“

، 
﮲

 ور﮶سة عمل ل﮴�﮲�م﮵�ة ال﮶س﮲حص﮵�ة لمدة ﮵�وم﮵�ں
 م﮴�﮳حذرة ﮲�﮵ى الم﮳�ادئ إالسالم﮵�ة العالم﮵�ة.
 م﮲�ه﮳ح﮵�ات ﮲�ر﮵�دة ل﮲�هم

﮲
 الذي ﮵�﮳حمع ﮳�﮵�ں

 ك﮵�ف ﮵�مك﮲�ك اس﮴�﮳�دال سمات ال﮶س﮲حص﮵�ة
السل﮳�﮵�ة ﮳�﮶سلك م﮲�ه﮳ح﮵ى ﮳�ص﮲�ات ﮴�عك
 أ﮲�﮲صل ما ﮲�﮵ى إال�﮲سا�﮵﮲�ة. ﮴�﮲عط﮵ى 
 السلوك

﮲
الور﮶سة وحدات عں

ال﮳حم﮵�ل، وٕادارة العواطف ، و﮴�طه﮵�ر 
ال﮴�لب ، والطر﮵�ق ٕالى ال﮶س﮲حص﮵�ة 
الس﮵�ٔ�ة 

 إالدمان 
﮲

 ال﮴�حرر مں
 اك﮴�﮶ساف الح﮵�اة

 ال﮴�عامل مع المٔ�ساة

 س﮵�ر﮶سحون 100%
﮲

 الم﮶سارك﮵�ں
﮲

مں
 أصد﮴�اء وعأ�لة أ�د﮵�م﮵�ة 
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 ال﮴�﮳�رعات 
﮲

مں
﮴�صل للمح﮴�ا 

﮲
﮳ح﮵�ں

 الراع﮵ى:  أحمد  الد﮳�اغ

﮳�﮵�ان المهمة

﮲�﮳�ذة

ما الذي ﮲�علوه

 ص﮲�دوق الد﮳�اغ للرعا﮵�ة
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 ﮲حالل ال﮴�رك﮵�﮲ر على
﮲

 ل﮲حدمة إال�﮲سا�﮵﮲�ة ﮳�﮴�﮲�اٍن مں
 اال﮲ٔ�راد

﮲
ا ، مں  أك﮶�ر أ﮲�راد الم﮳ح﮴�مع العالم﮵ى اح﮴�﮵�ا﮳حً

 والعأ�الت واال﮵ٔ�﮴�ام والم﮳ح﮴�معات و﮴�﮵�س﮵�ر
اح﮴�﮵�ا﮳حا﮴�هم االٔساس﮵�ة

 ﮵�هدف ص﮲�دوق رعا﮵�ة الد﮳�اغ ٕالى مساعدة أ﮲�﮴�ر ال﮲�اس ﮲�﮵ى
 ﮲حالل ال﮴�وز﮵�ع ال﮳حماع﮵ى

﮲
 العالم ﮲�﮵ى معا�﮲ا﮴�هم، مں

 للصد﮴�ة وال﮲ر�ة لله ﮳�الطر﮵�﮴�ة ال﮲�﮳�و﮵�ة. ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى
 االس﮴�﮳حا﮳�ة للكوارث وحاالت الطوارئ ، ﮲�ه﮵ى م﮲�ظمة ﮲ع﮵�ر

 حكوم﮵�ة مس﮴�﮴�لة ﮴�ٔ�سست ﮲�﮵ى المملكة الم﮴�حدة ﮲�﮵ى عام
 2011. ﮴�وزع ص﮲�اد﮵�ق الد﮳�اغ للرعا﮵�ة االٔموال ال﮴�﮵ى ﮴�م

 ﮲حالل عمل﮵�ة ﮴�﮴�د﮵�م الطل﮳�ات والو�ء على
﮲

 ﮳حمعها مں
 ﮳�ا﮲ح﮴�﮵�ار الم�ن الذي

﮲
 الم﮵�دان، مما ﮵�سمح للما�﮲ح﮵�ں

﮵�ر﮵�دون ﮴�وز﮵�ع االٔموال ﮲�﮵�ه دون أي ﮴�م﮵�﮵�﮲ر

 ﮴�دموا المساعدة ٕالى ٕا�﮳﮲حل﮴�را و﮳�اكس﮴�ان واله﮲�د و﮳�﮲�﮲عالد﮵�ش
 و﮲ع﮲رة و﮴�﮲�﮲را�﮵﮲�ا و﮲ع﮵�رها ﮲�﮵ى العد﮵�د

﮲
 وم﮵�ا�﮲مار وسور﮵�ا وال﮲�ل﮳�﮵�ں

 الم﮶سار﮵�ع الم﮲ح﮴�ل﮲�ة م﮶�ل رزم الطعام وال﮲رواج ال﮳حماع﮵ى
﮲

 مں
 وآ﮳�ار الم﮵�اه والم﮲ص﮲حات والصرف الصح﮵ى والم﮵�اه والع﮲�ا﮵�ة
 ﮳�الع﮵�ون وال﮴�عل﮵�م وح﮲رم هدا﮵�ا لٔالط﮲�ال وال﮶س﮴�اء الح﮴�أ�ب،

 دعم أالرامل، االس﮴�﮳حا﮳�ة للطوارئ، ٕادرار الد﮲حل، االٔسرة
الم﮴�دسة، رعا﮵�ة اال﮵ٔ�﮴�ام، الدعوة والمٔ�وى



أ�د﮵�م﮵�ة المملكة الم﮴�حدة للعلوم إالسالم﮵�ة

المد﮵�ر - أحمد د﮳�اغ

﮳�﮵�ان المهمة
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 ٕا﮵�صال ال﮴�عال﮵�م الصح﮵�حة الٔهل الس﮲�ة
 وال﮳حماعة ﮳�طر﮵�﮴�ة م﮲�ه﮳ح﮵�ة وم﮲�ظمة و﮴�و﮲�﮵�ر

﮴�عل﮵�م الد﮵�مو﮲عرا﮲�﮵�ا

 أ�﮶﮲سٔ�ت ال﮳حامعة المحمد﮵�ة مراك﮲ر ﮲�﮵ى ﮳�ول﮴�ون ،
 ها﮵�د ، أولدهام ، ما�﮶﮲سس﮴�ر ، ٕالك﮵�س ، ﮳�رم﮲�﮲عهام ،
 ل﮲�دن ، الد�﮲مارك ، الوال﮵�ات الم﮴�حدة االٔمر﮵�ك﮵�ة

و﮳�اكس﮴�ان ، ح﮵�ث اس﮴�﮲�اد آالف الطالب

 الدورات على
﮲

 ﮵�﮴�م ﮴�﮴�د﮵�م م﮳حموعة مں

﮲
 مں

﮲
 مس﮴�و﮵�ات م﮲ح﮴�ل﮲�ة ، ل﮴�﮲�اسب الم﮴�علم﮵�ں

 ﮳حم﮵�ع االٔعمار. سواء ك﮲�ت ﮴�سعى ٕالى ﮴�حد﮵�ث
 معر﮲�﮴�ك الحال﮵�ة أو ما ٕاذا ك﮲�ت ﮴�﮴�طلع ٕالى

 ال﮶سروع ﮲�﮵ى دورة ﮴�در﮵�﮳�﮵�ة م﮲�ظمة ﮲�﮵ى طر﮵�﮴�ك
 ل﮴�ص﮳�ح عالًما مؤهًال أو عالًما مؤهًال، س﮵�كون

لد﮵�﮲�ا ﮳�ال﮴�ٔ�ك﮵�د دورة ﮴�﮲�اسب اح﮴�﮵�ا﮳حا﮴�ك

 لد﮵�﮲�ا الدورات ال﮴�ال﮵�ة الم﮴�احة: دورات ﮴�ص﮵�رة
﮲�﮵ى الع﮴�﮵�دة ، وأصول ال﮲�﮴�ه ، وال﮴�﮲رك﮵�ة

 ورش العمل وال﮲�دوات ال﮴�﮵ى ﮴�﮲عط﮵ى م﮳حموعة
 ال﮴�﮲حصصات م﮶�ل

﮲
:مں

 ٕادارة الو﮴�ت ، ال﮲ع﮲�لة ، ال﮴�عامل مع ال﮴�﮲صا﮵�ا
 العسكر﮵�ة ، السحر االٔسود ، الع﮲�اصر الروح﮵�ة ،

دروس اال﮴�﮴�صاد الم﮲�﮲رل﮵ى

 ال﮳حامعة المحمد﮵�ة هو ﮴�و﮲�﮵�ر
﮲

 الهدف مں
 الوصول ٕالى المعر﮲�ة ال﮲صرور﮵�ة للعلوم

 إالسالم﮵�ة م﮶�ل الع﮴�﮵�دة، ال﮶سر﮵�عة (ال﮲�﮴�ه)،
 ال﮴�الوة ال﮴�رآ�﮵﮲�ة (ال﮴�﮳حو﮵�د) وال﮴�﮲�﮴�﮵�ة (ال﮴�﮲رك﮵�ة)

﮲
 العلوم اال﮲ٔحرى. على الر﮲عم مں

﮲
 والعد﮵�د مں

 أن ال﮳حامعة المحمد﮵�ة ﮴�﮲عط﮵ى ﮳حم﮵�ع المواد
 إالسالم﮵�ة ﮳�﮶سلك ﮶سامل ، ٕاال أن ﮴�﮲حصص﮲�ا

 الرٔ�﮵�س﮵ى هو الدعوة (م﮶ساركة إالسالم) وال﮴�﮲رك﮵�ة.
 ﮴�ع﮴�﮴�د ال﮳حامعة المحمد﮵�ة أ�﮲ه ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى

ا  ال﮴�عل﮵�م (المعر﮲�ة) ﮵�﮳حب أن ﮵�كون ه﮲�اك أ﮵�﮲صً
 ﮴�رك﮵�﮲ر ﮴�وي على ال﮴�عال﮵�م العمل﮵�ة لٕالسالم

 ﮴�كون المعر﮲�ة (علم) وحدها �﮲�﮵�ة
﮲

 (﮴�ر﮳�﮵�ة). لں
 ح﮴�ى ﮵�﮴�م ﮴�ط﮳�﮵�ق ال﮴�ط﮳�﮵�ق الصح﮵�ح لهذا

العلم ﮲�﮵ى الممارسة



ك﮶سف ال﮲ع﮵�ب 

﮶�ال﮶�ة مس﮴�و﮵�ات م﮲ں ال﮵�﮴�﮵�﮲ں 

AHMAD DABB ĀGH PAGE 15#

 الهدف
﮲

 لطالما ��﮲ت إال�﮲سا�﮵﮲�ة ﮴�﮳�حث عں
 والح﮴�﮵�﮴�ة. ﮲�﮵ى عالم ﮶سهد ﮴�طورات ﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة

﮲
 وعلم﮵�ة ك﮳�﮵�رة ، �ن ه﮲�اك ا�﮲﮲�صال ﮳�﮵�ں

 الح﮴�أ�ق الماد﮵�ة والروح﮵�ة ، و�﮴﮲�﮵�﮳حة لذلك ﮳�دأ
 الك﮶�﮵�رون ﮲�﮵ى ال﮴�﮶سك﮵�ك ﮲�﮵ى و﮳حود العالم

﮲
 أن العد﮵�د مں

﮲
 ال﮲ع﮵�ب، اال﮲ٓحرة. على الر﮲عم مں

﮲ ك﮴�ا﮳�﮵�ًا ﮳�ما هو ﮲ع﮵�ر مرٔ�﮵ى
 ال﮴�﮴�ال﮵�د ﮴�ؤمں

 (ال﮲ع﮵�ب)، ٕاال أن ﮳�صمة هذا إال﮵�مان ﮲�﮵ى العلوم
 إال�﮲سا�﮵﮲�ة ال﮴�﮵ى ﮴�سعى ٕالى ع﮵�ش ح﮵�اة واع﮵�ة

وهاد﮲�ة وم﮲�﮴�﮳حة ﮳�﮶سلك ٕا﮵�﮳حا﮳�﮵ى ﮴�د ﮴�ٓ�لكت ﮳�﮳�طء
 ﮲عال﮳�ًا ما ﮵�د﮲�ع﮲�ا ذلك ٕالى ﮴�ل﮳�﮵�ة هذه الحا﮳حة

 ﮳�اس﮴�﮲حدام ﮴�دا﮳�﮵�ر هدامة. ﮴�رك الرعاع ﮴�﮶سعر
 ﮳�اال�﮲﮲�صال واالك﮴�ٔ�اب والسع﮵ى المس﮴�مر ل﮴�ل﮳�﮵�ة

 اح﮴�﮵�ا﮳حا﮴�﮲�ا الروح﮵�ة دون ﮳حدوى. لم�﮲�حة هذه
 ال﮴�﮲صا﮵�ا الملحة ، ﮴�م ﮴�صم﮵�م مع﮴�ك﮲�ات

﮲
 المعراج الروح﮵ى وٕا﮳حرأ�ها لم﮲�ح الم﮶سارك﮵�ں

 طعًما لل﮲ع﮵�ب ، و﮳�﮲�اء مس﮴�و﮵�ات ال﮴�﮲�اعة ال﮶�ال﮶�ة
المدر﮳حة أد�﮲اه

 ﮴�﮲عذي هذه ال﮲حلوات حا﮳حة إال�﮲سان الروح﮵�ة
 ﮳�طر﮵�﮴�ة م﮶سروعة و﮳حد﮵�رة ﮳�ال﮶�﮲�اء ، و﮴�﮳حدد
 والله و﮴�ع﮵�د ر﮳�ط

﮲
 الم﮶سارك﮵�ں

﮲
 العال﮴�ة ﮳�﮵�ں

 ﮳�الهدف أالوسع للح﮵�اة
﮲

الم﮶سارك﮵�ں

  
﮲

علم ال﮵�﮴�﮵�ں
علم إال﮵�مان" 102: 5"

 
﮲

 ال﮵�﮴�﮵�ں
﮲

ع﮵�ں
 ﮳�ه" 102: 7"

﮲
ال﮲�ظر ٕالى ما ﮴�ؤمں

  
﮲

حق ال﮵�﮴�﮵�ں
ٕادراك إال﮵�مان و﮴�ذو﮴�ه" 56:95"

(1)

(2)

(3)
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 المرا﮴�﮳�ة والمعراج ــ لد﮲حول العوالم الروح﮵�ة
 والم﮶ساركة ﮲�﮵ى الرحلة الروح﮵�ة ٕالى ﮲�اس

 والمد﮵�﮲�ة الم﮲�ورة ومكة المكرمة والمس﮳حد
 اال﮴ٔ�صى وس﮳�ع سماء و﮴�﮳�ة ال﮳�رزخ وسدرة

 أ﮳حل ﮴�رس﮵�﮲ح ع﮴�﮵�دة
﮲

 الم﮲�﮴�هى وما ﮳�عدها مں
 ال﮲ع﮵�ب. وا﮴�﮲حذ ٕار﮶سادات ل﮴�ر﮳حم﮴�ها ٕالى ح﮵�ا﮴�ك

العمل﮵�ة

﮵�﮴�م ﮴�در﮵�س المرا﮴�﮳�ات ﮲�﮵ى ﮲حلوة روح﮵�ة لمدة 2
 مس﮴�وى

﮲
 ــ4 أ﮵�ام ، ح﮵�ث ﮵�﮴�م أ﮲حذ الم﮶سارك مں

 م﮳�﮴�دئ ، ل﮵�كون ﮴�ادًرا على ﮴�﮳حر﮳�ة الح﮴�أ�ق ﮲ع﮵�ر
 ﮲�ٔ�ة

﮲
 المرٔ�﮵�ة. ل﮴�د ﮳حاء الم﮶ساركون مں

 ٕالى م﮶�﮴�﮲�﮵ى
﮲

 ال﮴�رو﮵�﮵�ں
﮲

 د﮵�مو﮲عرا﮲�﮵�ة واسعة ، مں
ال﮳حامعة

 المرا﮴�﮳�ة وال﮳�رزخ ــ لد﮲حول العوالم الروح﮵�ة
 أ﮳حل

﮲
 ﮳�﮴�صد رؤ﮵�ة حالة ال﮳�رزخ (ال﮴�﮳�ر) مں

 ﮴�رس﮵�﮲ح ط﮳�﮵�عة ال﮴�﮳�ر. ﮵�حصل الم﮶ساركون على
 أ﮳حل ز﮵�ادة ٕا﮵�ما�﮲هم وهذا

﮲
 ال﮳�رزخ ، مں

﮲
 لمحة عں

 لال�﮲﮲صمام ٕالى ال﮶سر﮵�عة
﮲

س﮵�ع﮲رز الم﮶سارك﮵�ں

 المرا﮴�﮳�ة المحمد﮵�ة ــ لد﮲حول العوالم الروح﮵�ة
 وم﮶ساهدة ح﮲صور ال﮲�﮳�﮵ى صلى الله عل﮵�ه وسلم.

 المعالم ،
﮲

 س﮵�﮲حوض الم﮶ساركون العد﮵�د مں
 ح﮵�ث س﮴�﮶سهد المرحلة اال﮲ٔح﮵�رة ح﮲صور أعظم

الم﮲حلو﮴�ات س﮵�د�﮲ا محمد

 المرا﮴�﮳�ة الدعاء ــ لل﮴�واصل مع الله وال﮴�وا﮳حد
 ﮲�﮵ى ح﮲صرة الله ﮳�ال﮳حسد والع﮴�ل وال﮴�لب والروح
 ا﮴�صال عم﮵�ق هادف ، وسؤال

﮲
 أ﮳حل ﮴�كو﮵�ں

﮲
 ، مں

 الله ع﮲ر و﮳حل أن ﮵�﮲ع﮲�ر ل﮵ى ذ�﮲و﮳�﮵ى ، وأن أحمد
 لله ﮴�عالى على �﮲عمه، وأ﮴�دم أي اح﮴�﮵�ا﮳حات

 لدي ، أ﮲طهر أي م﮲حاوف لدي ، أطلب إالس﮴�﮲حارة
﮲�﮵ى ح﮵�ا﮴�﮵ى ﮶�م أعول على الله ﮲�﮵ى ال﮲�﮴�﮵�﮳حة
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 ﮵�﮴�دم مدرس الطر﮵�﮴�ة المحمد﮵�ة ، أحمد
 الد﮳�اغ ، ﮳حلسة ٕار﮶ساد و﮴�و﮳ح﮵�ه مس﮴�﮴�لة

 وم﮳حا�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى ٕاطار ﮲حاص، ح﮵�ث ﮵�س﮴�مع
 ﮳�اه﮴�مام لل﮲�اس و﮵�﮴�دم و﮴�﮴�ه و﮴�عاط﮲�ه ومعر﮲�﮴�ه

 ﮵�ح﮴�ا﮳حون ٕال﮵�ها
﮲

واالح﮴�رام لال﮶ٔس﮲حاص الذ﮵�ں

 هد﮲�ه الرٔ�﮵�س﮵ى هو ﮴�﮴�د﮵�م
 ﮲حدمة م﮳حا�﮵﮲�ة للسماح

﮲
 لل﮲�اس ﮳�﮴�ح﮴�﮵�ق هد﮲�هم مں

 الح﮵�اة ، و﮴�﮴�د﮵�م ٕار﮶سادات
 م﮳�﮴�كرة ومعاصرة وعمل﮵�ة

 ال﮴�عال﮵�م ال﮲�﮳�و﮵�ة
﮲

 ﮴�﮴�راوح مں
 الم﮶س﮳�عة ﮳�ال﮲�هح� العلم﮵ى

الحد﮵�ث

 �﮲ظًرا ل﮲ح﮳�ر﮴�ه الواسعة ﮲�﮵ى الح﮵�اة والحكمة ﮲�﮵ى
 إالسالم﮵ى والد�﮵﮲�وي على حد سواء ،

﮲
 العالم﮵�ں

 ﮲�ٕا�﮲ه ﮵�﮴�دم ال﮲�صح وإالر﮶ساد وال﮴�و﮳ح﮵�ه ٔالولٔ�ك
 ﮳حم﮵�ع

﮲
 ﮵�ح﮴�ا﮳حون ٕال﮵�ه. و﮵�﮲�﮳�ع هذا مں

﮲
 الذ﮵�ں

 ﮳حوا�﮲ب الح﮵�اة م﮶�ل الوا﮳ح﮳�ات ال﮶س﮲حص﮵�ة
 واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة وال﮴�عل﮵�م﮵�ة وإالسالم﮵�ة والعأ�ل﮵�ة

والروح﮵�ة وإالدار﮵�ة للمؤسسات ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�رأسو�﮲ها

 ﮳حلسات إالر﮶ساد وال﮴�و﮳ح﮵�ه الم﮳حا�﮵﮲�ة ﮲ع﮵�ر مل﮲رمة
 ﮳�﮲رمان أو م�ن ، الٔ�﮲ه ﮵�رد ﮳�اس﮴�مرار على رسأ�ل

 ال﮳�ر﮵�د إاللك﮴�رو�﮵﮲ى والم�لمات الها﮴�﮲�﮵�ة
 والرسأ�ل. ع﮲�دما ﮵�سا﮲�ر و﮵�﮲�﮶سر ال﮴�عال﮵�م ال﮲�﮳�و﮵�ة
 ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء العالم ، ﮲�ٕا�﮲ه ﮲�﮵ى و﮴�ت ﮲�را﮲عه

﮵�﮴�دم الم﮶سورة وال﮴�در﮵�ب ل﮴�﮲ع﮵�﮵�ر الح﮵�اة

 ساعدت ال﮲حدمة الم﮴�﮲�ا�﮵﮲�ة للمعلم آالالف
 اال﮲ٔ�راد على اك﮴�ساب ال﮶�﮴�ة ﮲�﮵ى م﮲ح﮴�لف

﮲
 مں

 ﮳حوا�﮲ب ح﮵�ا﮴�هم ، مما أدى ٕالى ز﮵�ادة ﮲�﮵ى
 ﮶سع﮳�﮵�﮴�ه الوط﮲�﮵�ة والدول﮵�ة ، ح﮵�ث ﮴�س﮴�﮲عرق

 الطوا﮳�﮵�ر عموًما معظم الل﮵�ل. ﮵�ٔ�﮴�﮵ى ٕال﮵�ه
 م﮲ح﮴�لف ال﮳�لدان

﮲
 اال﮲ٔ�راد مں

﮲
 العد﮵�د مں

 لالس﮴�﮲�ادة م﮲�ه ﮳حلسات الم﮶سورة وال﮴�در﮵�ب ،
 م﮶�ل المملكة الم﮴�حدة و﮳�اكس﮴�ان ومال﮵�﮲ر﮵�ا

 وٕا�﮲دو�﮵﮲�س﮵�ا والم﮲عرب والد�﮲مارك وك﮲�دا
 والوال﮵�ات الم﮴�حدة االٔمر﮵�ك﮵�ة و﮴�ر﮵�﮳�ًا ، لطلب
 الصعو﮳�ات.

﮲
 الم﮶سورة لم﮳حموعة م﮴�﮲�وعة مں

 هذا ﮵�دل على ال﮲حدمة الرأ�عة ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�دمها
﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء العالم
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 ﮴�هدف ﮳حلسات ال﮶س﮲�اء ال﮳حماع﮵�ة الم﮳حا�﮵﮲�ة
 ٕالى ﮴�﮴�د﮵�م ﮲حدمة ﮵�﮴�م ﮲�﮵�ها عالج االٔمراض
 ال﮳حسد﮵�ة أو الع﮴�ل﮵�ة أو الروح﮵�ة ﮳�اس﮴�﮲حدام

ال﮴�عال﮵�م ال﮲�﮳�و﮵�ة

﮲
 ٕان الم﮶سالك ال﮴�﮵ى ﮴�﮴�عرض لها ال﮳�﮶سر﮵�ة عں

 طر﮵�ق االٔمراض ﮴�﮳حعل اال﮲ٔ�راد والعأ�الت
 واالٔح﮳�اء ﮵�﮶سعرون ﮳�ال﮲ص﮵�اع وال﮴�﮲�رق وال﮵�ٔ�س.
 الم﮶ساعر العارمة ، ﮲�ٕان

﮲
 �﮲ظًرا لعدد ك﮳�﮵�ر مں

 عالج مك﮶�ف
﮲

 ﮵�﮳�ح﮶�ون عں
﮲

 اال﮶ٔس﮲حاص الذ﮵�ں
 على �﮲طاق واسع ٕال﮵�﮳حاد عال﮳حات الٔمرا﮲صهم

﮲
 و﮲�﮵ى ﮳�عض الحاالت ﮵�﮲حال﮲�ون ﮴�وا�﮵﮲�ں

وأ�﮲ظمة ال﮶سر﮵�عة
 ﮳حلسات ال﮶س﮲�اء ﮴�سد ال﮲�﮳حوة و﮴�و﮲�ر ﮲حدمة

 ﮵�﮶سعرون
﮲

 الذ﮵�ں
﮲

 للم﮶سارك﮵�ں
﮲

 ح﮵�ث ﮵�مكں
 ﮳�إالح﮳�اط أن ﮵�حصلوا على مساعدة عمل﮵�ة

﮲
 وروح﮵�ة لل﮴�﮲علب على هذه الم﮶س�ت. �﮲حں

﮲
 �﮲ع﮴�مد لك﮵�ًا على الله ﮳حل ﮳حالله ، ﮲�مں

ص﮲�ا﮴�ه الالمحدودة "ال﮶سا﮲�﮵ى

 �﮲وعها و﮲�رد﮵�ة
﮲

 ط﮳�﮵�عة االٔمراض ﮲�ر﮵�دة مں
 ﮳�ال﮲�س﮳�ة للم﮶سارك ، لذلك ﮲�ه﮵ى ﮴�﮴�دم ع﮲راًءا

 أ﮳حل
﮲

 1 ٕالى 1 مں
﮲

 م﮳حا�﮵﮲�ًا و﮲حاًصا مں
 ﮵�ر﮲ع﮳�ون ﮲�﮵ى

﮲
 م﮲حاط﮳�ة اال﮶ٔس﮲حاص الذ﮵�ں

 معال﮳حة م﮲حاو﮲�هم ﮲�﮵ى ﮳�﮵�ٔ�ة ﮲حاصة. وهذا
 أ﮵�﮲صا و﮲�﮴�ا لل﮶سر﮵�عة ح﮵�ث ﮵�﮳حب على ال﮲�ساء

﮲
 ﮵�راهں

﮲
 ، وٕاال لں

﮲
أن ﮵�ح﮲صرن مع محارمهں
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 �م س﮵�د ع﮳�د الع﮲ر﮵�﮲ر الد﮳�اغ م﮴�دمة ﮳�﮴�لم
﮲

 ذهب �﮴﮲�﮵ى مں
أحمد د﮳�اغ

 رحلة ٕالى السرور
 الله م﮴�و﮲�رة

﮲
 وال﮴�رب مں

 ﮳�عدة ل﮲عات ، ﮳�ما ﮲�﮵ى
 ذلك العر﮳�﮵�ة وأالرد﮵�ة

 وال﮴�رك﮵�ة وال﮲�ر�﮲س﮵�ة
 وإالس﮳�ا�﮵﮲�ة والمال﮵�﮲ر﮵�ة

 والد�﮲مارك﮵�ة وال﮳�﮲�﮲عال﮵�ة
وإال﮵�طال﮵�ة وما ٕالى ذلك

 ﮵�﮴�م ﮴�و﮲�﮵�ر ﮳حم﮵�ع الك﮴�ب
 ال﮴�﮵ى أل﮲�ها أحمد الد﮳�اغ

﮲
 مں

﮲
 ﮳�ٔ�ك﮳�ر عدد ممكں

 الل﮲عات ، ح﮴�ى ﮵�س﮴�﮲�﮵�د
العالم ﮳�ٔ�سره
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