
ًؿشروعًاحلضارةًاإلدالؿقةًاؾعربقةً

ًاؾدراداتًاؾؼرآـقةًاحلدقنةً

 

 

ًأؽذوبةًاحلهابً

ً

ً:ًاؾلوثًاؾناؾثً

ًً(ضربًاخلؿارًعؾىًاجلقوبًيفًاؾؼرآن)

  ( م2017 يوليو 23: األحد)
 

 

 

 

ًادُلػؽرًادُلدربً

ًحمؿدًخالوىً



ً

ًإفداء

ً...ًإىلًؽلًباحثًعنًاحلؼقؼةًدونًتعصبًوتعاؾيًعؾىًاؾمعؾمً

ً....ًإىلًؽلًؿؤؿنًقرقدًأنًقزقدًإمياـهًأؽنرًباهللًتعاىلً

ً...ًإىلًؽلًؿنًغابتًعـهًاحلؼقؼةًوملًقدريًعـفاًذقكًاً

ًًًً

ً

ادلعرػةًفيًاـؽشافًؾؾوؼائق،ًُتدعؿكًباؾؼوة،ًوتدػعكًدػعًاًؾؼولًاحلقً

ً.بشهاعة،ًوجتعؾكًختشىًاهللًتعاىلًوحتله،ًوتلغضًاؾشقطانًػمؽرفه

ًخالوى_حمؿد#

ً

ًمسعهًؼرعًػؿنً،ًوادلمعارفًادلشفورًعنًعدواًلًاؾـظرًادمؼصاؤـاًأوجبًورمبا

ًوؿأؾوٌفًحقًذـٌعًػُرَبً،ًرقشًػذؾكً،ًباإلـؽارًقلادرـاًػالً،ًعفدهًؿاًخالف

:ًؼوهلمًدوًؿاًوؾـذؽرً،ًؾهًاؾـاسًؾؼولًالً،ًـػيهًيفًحٌقًواحلقً،ًؽاذبًحمؿوٌد

ً.ؿمؼدؿفاًؿنًخرٌيًصـعٍةًؽلًػؿمأخُرً،ًواهلؿمًاألذفانًتياوتًإذا

ًاؾـػقسً_ابن#

ً



ً...ًالًإؿامًدوىًاؾعؼل

ًادلعريً_اؾعالء_أبو#

ً

ً..ًؼوؾـاًصوابًحيمؿلًاخلطأ،ًوؼولًغريـاًخطأًحيمؿلًاؾصواب

ًاؾشاػعيًً#

ً

ً..ًفمًرجالًوحننًرجال،ًػؼوٌمًاجمفدوا،ًػأجمفدًؽؿاًاجمفدوا

ًاؾـعؿان_ًأبيًحـقػة#

ً

ؼوؾـاًفذاًرأي،ًوفوًأحينًؿاًؼدرـاًعؾقه،ًػؿنًجاءـاً

ً.بأحينًؿنًؼوؾـا،ًػفوًأوىلًباؾصوابًؿـا

ًاؾـعؿان_ًأبيًحـقػة#

ً



ًادلؼدؿةً

 مثنث زث رث  ىتيت نت مت زت رت يب ىب ٹٱٹٱُّٱ

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 ري ٰى ين ننىن من زن رن مم  ام يل ىل مل

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  زيمي

  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب

 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 لك خك حك جك مق حق مف  حفخف جف مغ جغ مع جع

 َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل  حل مكجل



 :   لك اك ٹٱٹٱُّٱ

  يك ىك مك

  ىل مل  

  ننىن  من زن رن مم  ام يل  

   زيمي ري ٰى ين

 هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني 

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت

 مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس

   حفخف جف مغ جغ

 هل مل خل  حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف

 َّ  جن مم خم حم جم

ًحمؿدًخالوىً

ًًادلعاديً–ًاؾؼافرةً–ؿصرً



ًتػيريًؽمبًاؾرتاثًاإلدالؿيً

(1)

(2)

(3)

(4)
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(2)

 





ًيفًاؾمـزقلًاحلؽقمًً(اؾضرب)ؿػفومً

 (1)

 حن جن مم خم حم جم  هل مل ٹٱٹٱُّٱ

  َّ هت هن من خن

 

 



 (1)

 َّ رن متنت زت رت يب ٹٱٹٱُّٱ

 َّ حم جغ مع جع ٹٱٹٱُّٱ

  َّ حك مص  خص حص ٹٱٹٱُّٱ 

 

 



(1)

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ًيفًاؾمـزقلًاحلؽقمًً(اخلؿار)ؿػفومً

 (1)

 (1) 

 

 

  



 





ًيفًاؾمـزقلًاحلؽقمًً(اجلقوب)ؿػفومً

 (1)

  



   َّ حن.. خكلك حك جك  مق حق مف خف حف جف ٹٱٹٱُّٱ

 ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ٹٱٹٱُّٱ

   َّ هت..  جئحئ يي ىي

  ٰى ين ٹٱٹٱُّٱ

  َّمئ..جئ يي ىي ني مي زي ري



 ننىن من زن رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱ

 َّ جن...  زيمي ري ٰى ين



 





 ًادلؤؾفًيفًدطور

ًًًًًًًًًًًًًًًًًحمؿدًخالوىً

ًًاؾؼافرةً–ؿصرً:ًًًًؿواؾقد

ً

ً.ًباحثًوؿدربًيفًاؾدراداتًاؾؼرآـقةًواؾػؽرًاإلـياـي*

ً.ً؛ًدارًأؽمبًؾؾـشر(ـشأةًاحلقاةًواإلـيان):ًؿؤؾفًؽماب*

ً.ًباحثًؿمىصصًيفًعؾمًاؾمارقخًوحضاراتًاألؿم*

ً.ًدربًيفًمجعقةًرداؾةًاخلريقة*

ً.ًدربًيفًمجعقةًصـاعًاحلقاةًؿصر*

ً.ًًؽؾقةًتربقة–دربًيفًجاؿعةًعنيًمشسً*

ً:ًؾؾمواصلًؿعًادلؤؾفًوإردالًاؾمعؾقؼاتًعؾىًاؾلوثًؿنًخالل*ً

www.facebook.com/Dr.Mohamed.Khalawyً

www.facebook.com/Dr.Mohamed.Khalawy.Shakerً

www.youtube.com/MohamedKhalawy 

01001715086 

http://www.facebook.com/Dr.Mohamed.Khalawy
http://www.facebook.com/Dr.Mohamed.Khalawy.Shaker
http://www.youtube.com/MohamedKhalawy

