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 1441كلمة شهر رجب  

 كلمة التأسيس الشاكرة 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  
 احلمد هلل رب العاملني  

 والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 :وبعد 

واليت  املعرفيةالشهرية العلمية الثقافية ( هاهو ) أبارك للعاملني هذا العدد األول من جملة 
مث توقفْت  ،القرنجاءت إحياًء جمللة كلمة اهلل تعاىل اليت افتتحُتها يف العقد األول من هذا 

بعد سبعني عدداً بسبب الثورات واحلروب اليت عصفت بعاملنا العريب اإلسالمي  لتعود 
جديد برئاسة التحرير اخلاصة بإبريز العاشقني يف بالد واسم  جديدةاليوم مرة ثانية حبلة 

النهج العلمي والعرفاين الذي أسسته منذ اجلعربي لتتابع الشام السيدة املهندسة سارة 
 .البداية
 .تلك اجمللة مبا يتوافق مع روح العقد الثالث هلذا القرن نعيد جمد اقرتحت أن فقد 

كما أشكر بقلم عرفاين وتأييد رباين مِبداٍد مكني وحبرٍف رزين على سطر مكني كل السادة 
املثقفني من األقالم اجملدِّدة اليت هنضت بروح قدسها لدعم هذا العمل احلضاري الذي 
حتتاجه األجيال املعاصرة ؛ فقد فقدت األمة اليوم هذا القلم العرفاين  القدروي الطاقي 
األديب الفين  املتكامل يف عكس صورة حقيقية عن املستوى الذي وصلت إليه اللطائف 

 .اإلنسانية العربية املسلمة 
املتألقة الدانية املتنزلة الكاتبة الساطرة احلانية ألف شكر لكم أيتها األيدي والعقول .. نعم 

إىل أودية قدسها العارجة إىل طُور أوجها لتنهض و تسد هذه الثغرة يف ثقافة جمتمعاتنا 
فاحلركة الثقافية .. لتعيد لروح العلوم املعاصرة تألقها يف واجهة اإلعالم املكتوب واإللكرتوين 

توقَُّف الدعم اإلعالمي هلذه العلوم أظهَرها وكأهنا ؛ ولكنَّ املعرفية  املتجددة مل تتوقف أبداً 
وهناك جمدديون كماليون  .. ولكن هيهات هيهات .. خلف ُحُجب اخلفاء املنسيات من 

 .  يعملون ليل هنار إلرضاء الرب تعاىل يف سد هذه الثغرة يف جسد األمة 
وليس يل يف هذا الفرح االفتتاحي العميم إال أن أدعو اهلل تعاىل أن يوفقكم ويدعم 

ة  ويسدد خطاكم النِّية يف ترسيخ الفكر احلضاري الكمايل الذي طاملا  جهودكم اخلِّيِّ
 .  عملتم على التغذي به

 يقول احلق وهو يهدي السبيلواهلل                            
 .واحلمد هلل رب العاملني 

 العبد الفدير إلى  به اعالى   
.حر سفسب هانيباا   6 5



 مقال العارف

  تعاىل بقلم العارف باهلل

سفيان اجلعربي. د           

مإهاا أشاعا  الغازا  تاشاتهر ؛  شملت مإاحل حيااهم ا ا  نظم العر  أشع
، (اإلنساان)سخا ب المحبفب  اأنثى  ال  أبدعفا ، إال أنها  انت غز حيث 

 انت رت قصائدهم واغإى بها السامرون حتى أاى اإلسالم ونزا الدارآنو 
 .مما ألى إلى انحسا  ال عر  الكرسم

كها ولحإهاااا بوسالساااتها وجمااااا ساااالكااارسم إن بالغااا   لماااات الدااارآن 
العاار  وأ اا  مااإهم امسااكهم بأشااعا هم  إضاااف  لهاادسها اأساامى أعجااز  

،  ى أمام ها ا الادفق الالمإتهال مان الجمااا والتإافو والدافةا  هم حير    وا
نفسااها العربياا  ن اللغاا  أقاافة البالغاا  وحااب الااإظم بداال لاادسهم  إال أنااه

 .افرض ذلك 
  لمحباين والعاشادينلفل العصر اإلساالمل اأوا ههارت مد سا  جدسادة 

..  بل لر  الإااس لإاسوا بكتاب  أشعا  الحب والع ق ليس لؤ بدال سن 
 ..  لحديد  المحمدس الل ات اإللهي  و 
 .. مإالاة ومإاجاة

 .. حب وهيام
 ..شف  وع ق
 .. اعالى ل هلل  اأصحابها عب

 .. اعالى هلل فنمحب ..فن امقف  .. فنامصف  
 . ونومجاهد.. أئم  فل العلم والفده 

، وأ اااا  الجمياااام ستغإااااى بهااااا و واجااااا   مد ساااا  جميلاااا  القاااات استحسااااانا  
 وسطر 

 مقال العارف
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 بدأ الفعل سعفل



 ايا ات ههرت  ما الصفات، بأقبا همف  ووص   اأصليفن الصففيفن وهم
 ال وفتاوى اساؤالت واصد  اإللهل بالحب اطعن بدأت م بفه  لسإي 
 على المحافظ  بحج  نفسه اإلسالم فل لطعنا بهدف إنما و اله أصل

 .ه ا سفمإا إلى الحاا ه ا نتائج نعيش زلإا وال ، اإلسالم
  اأم  أفرال سعفل  الفعل بدأ الماضي  الدليل  السإفات وفل أنه إال

 وباقل والمفسيدى والغإاء لفنا فتاوىب فنمتخصص فنمفت علماء وههر
 بعلم   وسفتفن الحدائق لهم وسبيإفن أسئلتهم على الإاس سجيبفن الفإفن
 . وفهم

 

 
 والطر  التغإل بحب اإلنسانل ال و  ناسبت المد س  ه   أن إذ لها،
  الإفس فل مهما   فراغا   ومألت الدرآنل الدفق  وح عن اخرج ولم

 المجتمم بها واغإى ، وسرسعا   واسعا   انت ا ا   فانت رت اإلنساني ،
 .أ يافه بكاف  المسلم
 وابن المبا ك ابن مثل  مفزها توههر  اإللهل الع ق مد س  اطف ت
 . اإلسالمي  اأم  وشيفخ  علماء من والكثير العدوس  و ابع  الفا ض

  العفل  المفسيدي  اآلالت ههف  بدأ الثانل اإلسالمل العصر فل و
  بدات وعلفم المفسيدي  والمدامات األحان ضبد وام وغير ،

 الفإفن ه   ادإفاأ ال سن المسلمين العلماء من العدسد وههر الصفت،
 اسم احت ومؤلوها اأشعا  مؤلففا وانت ر األاء، أو الإظم فل سفاء

 اإللهي  ال ات فومحب   ع ا  اأساس فل همأن إذ نيوالصففي الصففي 
 . ومإاجفها

 اأ ضل الكف ب  ل عم   حتى وانت ا ا   وإثراء   األيفا   الإسق ه ا استمر
 التاسم الدرن بداس  حتى  رسدته على  ل   المسلمين غير لىإ ووصل
 الإاس وفدد الجهل عم   حيث المسلمين انحطاط مرحل  وهل ع ر

 احفسل وبدأ اأم  أعداء بيإهم فاندس   بدسإهم الحديدل ا ابا هم
 ، ومتسفل  سفيه  لالالت إلى اإللهل الع ق مدلفالت ذات الكلمات

 اإللهل الع ق مد س  بأصحا  البا ل  همالت   لصا إ على العمل وبدأ

 مقال العارف

  اعالى باهللبدلم العا ف 
سفيان الجعبرس. ل           
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شةل ددإسشسددرشثسددر مبعددإشراددمثمش   ددمش
شششادددددددد     شددددددددميتش   ش  ردددددددد شفدددددددد   

ثل عمفددددددوشب اددددددر ثاشثل دددددد  وشثلردددددد ب ش
ش(FG)لفع ل ددددد اششم   ا  دددددةشث  ش ددددددوش

ش.2019فوشش   ا اششع  شمعلنشثخرر  هش
 شبدددددهشسددددد   ةشثل شدددددميتشثلددددد  ش دددددإ ش

ه   بدد  ش.ثل ؤسدداشثليمدد ششثلشدد  ش 
 عمفدةشش فظهشهللاشتعد ل شا سفش مب

 دددد   سدشفشددددإشثاددددر ىشهدددد ثشثل اددددر  ش
علددددددششثلدددددد    ش)ثل عمفددددددوشعلدددددد ش ي سش

شثلمي دددددددددددددددوشث   ث دددددددددددددددوشثلرمددددددددددددددد  لو
ش

 مهششث امث  ا
فصددددددددددددد  ش)دشي ي س(2ثل ادددددددددددددر  ش–ش

-ثل م ددددددةشثلفر  ددددد اش ددددددنشش عمف دددددةش
ش.(ثليمي شثلشإ ياةش ار  ش
ثلدإ ر  شمي شثلعب دإ ش د  سش ش   ش إ ش

خدددد ث مش)شعل  ددددةش ادددد  عةشبع دددد ث ش
ش.ش(شيمسمث 

هدددددد شش شددددددميتش   ش  ردددددد شثل عمفددددددوش
 سدششثلف ثددإش فع ل دةش د   ش شميتش
شف ددهفماددإسش شط لدد ش100 دد ثلوششادد   ف
ب ددد  ششعل ددد  شي  ددد تمسشيمسددد ت سش دددنش

ش.مف ضىش
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 مهششث امث  ا

بعإشث عال شعنشثلإي سشثلخ صةشفوش
علددددددششثلعددددددال ش:شثلشددددددف  شبدددددد لمي ش

بط  ددددد اش  ددددد درشثل ددددد  شثلمي  دددددةدش
تار مشثلإي سشياادر مشثل خبدةشفدوش

ش.تلش   ش
)ش  دددعشتعشدددإشثلدددإي سش دددىشمسدددب تش

عبددددمشتطب ددددرشثلرل دددددمث دشش(شمي الاددددن
يارلشنشثلطدالبش دنششم يد  شثلعد لششش

ش.    سشي   ةشفوشثلعال ششعل    ش
ش

فشدددهشثلشبادددةشثلددد  شعلدددششبدددإماشبشيش دددإ
  ي شفعددددىش   لددددةش رمتبددددةشفددددوشش ال دددد

شتعدددد ل ش صددددف ف اشاددددممشي  ددددإشللدددده
سدددددد   ةشل لشددددددنشثلعلددددددششيث ر   دددددد اش

ه   بددد  ش.ثل ؤسددداشثليمددد ششثلشددد  ش 
ش.ا سفش مبش فظهشهللاشتع ل 

ف  رفاددددالشم ددددال شثليادددد  شثلإث سدددد نش
عل ششصفي اشثلف اب  ششت شدمشش ما د شششش

ش.   شه اشثلإي سش

 نشثلرعل ش اششي  ي شثلفعىش   شمي ش ي ضمسشش  شث شبعا  شثلشم ش     شلمششمعزث
(ش:مسمث شثل ايةشثلع ا اةش)شفوشعلششثلعال شبط   اش   درشثل   شثلمي  ةش  
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 َتنمَية 

 صفح  اُعإى بتإمفسات إنساني  
 على عدة أصعدة 

.أوجه مختلف بو   

حياة السالكفل لعفة إلحياء االنضباط   

بلددة وقِ علددى سددراب احلددب السددالم  الصددالة وو ، كدداً مبار طيبدداً كثددِّياً اً  محدددهلل رب العدداملني احلمددد 
املوصدوف اضدني ر واألاملختار قبدل خلدق السدموات األسرار، احلبيب األنوار  ومنبع نور احملبني 

وحبيددحم حممددد  سدديدي  والعجددمبأفضددل  األخددالل والشدديم  سدديد اجلددود والكددرم  وسدديد العددرب 
 .أمجعنيوصحبه الكرام آله وعلى 

أقددالم تهددا نَ زيدَّ صددفحات مددن نددور العلددم ( هددا هددو ) جملددة   كددةاملبار يف  العدددد األول مددن  اجمللددة 
علددى هددذه النعمددة  وأشددكر القددائمني علددى هددذه  ةً بدايدداحلددق شددكر أالعلمدداء، ال يسددعين إال أن 
 .العلميةلرحلة يف اشرتاك اللاجمللة إلتاحة الفرصة لقلمي 

  .االنضددبا أال وهددو جندداح يف كددل مسددِّية  داً جددعددن أمددر هددام األول يكددون املقددال ن ارتأيددت أ
أساسية يف  و ر كيزةاستثناء، فههذه املصفوفة احلرفية الفاعلة يف كل ذات من الذوات بدون 

 .الكثِّي من كتب التنمية البشرية بشكل واسعغطته قد  و، عامة منهج الفرد بصورة 
 عصبفهي   احلقحياة السالك  لطريق  أساساً يفاالنضبا  خصوصية تُدَعدُّ 

حيددث اتدداب االنضددبا  تددارًة يف احلفدداا علددى األوراد ، 
وتارًة يف أداء الصلوات ، وتارًة يف احملافظة على جمالس 

 .إخل ... العلم 
علددددى ضددددب  يندددده لتعِ تلددددك األنددددوار يف ذاتدددده   لُ يفعِّددددحيددددث 

الددنفس وشددهواوا  وهكددذا يف كددل آنددة  مددن آنددات الزمددان 
 . يعيش السالك تلك احلقيقة

  تبها ال ي  الد تف  
 أوس العبيدس

  السلوك وشريانه، فالسلوك أعزائي قائم على ضب  النفس ووذيبها
داً فال يكون السالك مري ؛ و مستعدة لشهود احلق ةلتصبح جاهز   
 بذاته متتزب نضبا اال رقائق جيعل مامل احلقيقة لىع

 فنراه ، املطلوب نيله و وصوله يف له املعني لتكون
 .. آلخر شكل من االنضبا  يف يتلون
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حياة السالكفل لعفة إلحياء االنضباط   

  تبه 
 الد تف  أوس العبيدس ال ي  

 تنمية

ها شداهدِ ومَ يف احليداة العاديدة   د  مشداهَ يف حياة السالك ذايّت وليس كمدا هدو االنضبا  كما إن 
حيث تكدون دوافدع االنضدبا  يف أغلدب األحيدان بسدبب أمدر خدارجي مثدل اخلدوف مدن العقوبدة 

عددن  ناجتددةً  همددن باطنددتنبثددق دوافددع االنضددبا   فددإنَّ بينمددا يف حالددة السددالك ،  ةأاملكافددأو لطلددب 
عندد  صدعباً هلذا نراه قدد يكدون الوصول، بالقرارات الذاتية اليت اختذها بغاية احلب وطلب  هالتزام

عندددد غدددِّيهم،  سدددهالً الدددبعض يف بدايدددة األمدددر ددددن مل يتعدددودوا االنضدددبا  يف حيددداوم وقدددد يكدددون 
 .مسلوكهيف  مهلبل وسيلة مساعدة   ماهلهو على كعبئاً  ونهير وبالتايل ال 

، فهددم مددن أعلددى األمثلددة نيالربددانيمددع املراتددب العليددا للعلمدداء   دائمدداً  مقرتندداً كددان االنضددبا  وهلددذا  
 .اً واجبالبشرية على االنضبا  وكان االقتداء هبم 

 فق بل نّوهنا االنضبا  لكيفية تفعيل  حلوالً القرّاء لن نعطي نا ءأعزاوهنا  
 .لهيتفعأمهيته تاركني لكم عملية عن   
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  العلمالعلمية الثقافية اجلامعة لكل قطرات نور " هاهو:"جملة  ول منيف العدد األ

 والعقول كسريان املاء يف كل شيء  األرواح يف الساري 

 لكم مقالة تأملية يف أسرار عامل البحار بعنوانأقدم 
 ....."يـــا  حبر " 

 

 ....يا حبر 
 اجلزء األول

 .وفاء نزال.أ: بقلم 

 :مقدمة تأملية 
 "صفاك أجراك أن تأخذ همي وتعطيني حلَّفتُك بـالذي بحر يا " 

 
 .مام البحرأبأعذب الكلمات نيقة األكانت هذه دعوة  السيدة 

تلرر  بررا  اآلوجررر  .. مهرراتاألوضررحكات .. طفررا  األصرررتات .. منررٍ ف حر ررا  البحررر "

وأنرا  ...ونثرات الحبوب المسرلية حرف حرل المٍينسري  .. كواب الشا  أو .. ةالطائرات الورقي

 ..معك ال ينٍهف حف  ديثف 

منررك صررعودا  تأمررا الررنف   أو.. تطررواتف و تسررا التف.. ليررك إنظراتررف .. شررواقف أسررق  أ

 .سكونا  وثورانــا   .. وهبوطا  
 ، ينا   وللسما   ينا   للبحر وتنظر بكلمات تٍمٍل رأيٍها ةالسيد تلك لىإ الٍفت    ي 
 يٍلوها كما عليه تٍلوها ( الحكيل والقرآن ي  ) : الكلمات عذب   سمعت   منها قٍربت  ا و ي 

  أ د وال مسموع، عا ف  وبصوت معها الٍالوة حبدأت   ة،ورهب ةرغب حف شيخه مامأ الٍلميذ

   .بحر ياااااااااااا غيرك يسمع

ل ق ك   م   بكلمات   بحر يا أ شهدك: قالت اانٍهين و ي    عندك ةماناأل هذه سٍودعكأ نفأ ت 

ك م  تعطف أن وهف .. ر  ض   .تلوناه ما علينا وتشهد ؛ والصفا    الشفا      

  صابناأ سرورا   أن إال .. ندر  ال ؟ سبب  أل ونضحك نغنف ونح  المكان غادرنا

   "..حأدركناه
 في غرام البحر اليوم وقعُت ذلك منذ " 

 .... البحث عنكبدأُت .. في التفاصيل محبوبه عن وكما العاشق يبحث 
 ." كم أنت عميقآآآه .. معجزات وتفاصيل ..  الكثيرفوجدت عنك 

 

رْلن ا )بسرل   الرر م  الرر يل  :تأمالت حف قوله تعرالى  أ ْرس  ر   و  ْلن را م  اق    ح أ ْنل  َ  ل رو  ي را الرِّ

از ن ي    ا أ ْنٍ ْل ل ه  ب خ  م  وه  و  ا   ح أ ْسق ْين اك م  ا   م   [.22: الحجر] (السَّم 

از ن ي   )  ا أ ْنٍ ْل ل ه  ب خ  م  لره ونحفظره بحراحظي  برا أ  ومرا أنرٍل لره  (و  ونجعلره لكرل نحر  نن لل

 !  سبحان  .. بهوذهب  ألغاره   تعالى ولو شا  األرض ، معينا  وينابيع حف 
إن المياه الموجودة على سط  األرض تكون عادة ملوثة بالكائنات الدقيقرة الٍرف تسربب 

 او  العلما  منذ أكثر م  قرن اسٍخدام وسائا وقد ، لإلنسانمخٍل  أنواع األمراض 

محطات الٍنقية وو دات تحليرة ميراه البحرر والفالترر بأنواعهرا حابٍكروا ، اهلٍنقيٍعديدة 

 .المياهوابٍكروا أساليب كثيرة لٍنقية 
أن نضرع الميراه تلوثهرا هرو أ دث أسلوب لٍنقية المياه مهما كانت درجرة ن أوقد وجدوا 

حررف الٍررراب ودع   تعررالى أحقررد  ر، شررهوالملوثررة ونخلنهررا تحررت سررط  األرض لعرردة 

مضررادات "العلمررا  بالمررا  يسررميها مطهرررة تقٍررا الجررراثيل والملوثررات العالقررة مرروادا  

 جعا الما  قابال  توساخ وواألالجراثيل والفيروسات والليوت نواع أكا تمٍص  " يوية

   .للشرب

صورة بالمجهر لحبيبات 
 التراب

 

  تعرررالى حرررف الٍرررف أودعهرررا  يرررث تظهرررر الفراغرررات 

 .الما لٍخلي  قابال  ليكون الٍراب 

العلمررا  لرروال هررذه الخصررائص الٍررف يٍميررل بهررا ويقررو  

ولررررل تعررررد األرض المررررا  هررررذا ل ف سررررد تررررراب األرض 

أمكرر  لنررا أن نشرررب لٍخلينرره؛ ول مررا مسررٍودعا  صررالحا  

 !  هذه المياه أبدا  
ا أ نٍوقر  علرى ضرفة مر  ضرفا  بحرر :  علائف القررَّ

د العلررل عرر  عررالل  بمقٍطفررات اللقررا  معكررل البحررار لنجرردِّ

 . قادمةحف أعداد ترى أ
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 د.هانيبال يوسف حرب

Screenshot 
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 د.هانيبال يوسف حرب
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https://web.facebook.com/hanibalharb111/?__tn__=kCH-R&eid=ARBnp4eTxHJhG6mCqeav0enOSdyLGZS6lQJODsdXTrpRunwT28_j3zLOIycXY39_fXGODvHxmODGFCvz&hc_ref=ARTN1JjIyQx1EFTzcv-RCDXkQrMUIEg2bkF2RCHOMn-gpfFsQUPVXXVckBSy3F1yWrs&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC--SDImoq1rkiZ6dj4feM-RpOdhpCh140Sjsd6mzUFqc1txBNd4qkzKesQVHSu53uI_aCcmArIrOz33Fw-DiyK9KonR1YY-QrbmjPyddlIfJHHRISza-W4OnXNrPwfbvt7CHNc_XphizvfRtkY4pMbsxrI4eT6ekFRkmoiJawH3c5jS-BHrySuw6S0yvtSP4yBRsXVG4rLmOjfU3LNjQN0LZw6vJAEqslyOsWYonOmIQYEsmQKj19IxBe3WMAkxbp7rpAEUTGpL0g6Q9xjziEHuQgOAW46nOp4MU_8WBrO6rCm84bacWyBCH1pkmbmVKfgM0jiagj-dX0ijOTPPqJuPc1Titg
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 تفسري
 أحاديث قدروية  

.عبد اهلل   كفش. ال ي  المدرس ل  

حالسث أقد وس  مإتداة من حالسث أسلسل  افسير 
وسلمالمصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه   

 
((اغزوا بسم اهلل )) حدسث   

 (.هاهو)جملتنا حبتنا قرَّاء أبكم هاًل  أ ،وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل 
قدرويدددددة منتقددددداة مدددددن حاديددددث أسلسدددددلة تفسدددددِّي ول مدددددن األاليدددددوم مدددددع احلددددديث نكددددون 

 .املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلمحاديث أ
 : القدروينبدأ مع هذا احلديث النبوي الشريف 

، أ و  س ار س   ، أ م ر  إذ ا ص ل ى اهللُ عليه و س ل م أنه اهلل    سفا  جاء عن  اي ش  أ م يار ا عل اى ج 
اار ا، ثُاام  قاااا   يا  اال م ين     اان  الُمس  ااف ى اهلل ، و م اان معااُه م  اغ ااُزوا : أ و ص اااُ  فاال   اص اات ه  بتا د 

م  اهلل  فل س بيل  اهلل ، ق اا ُلفا م ن   ف ر    .بالل ه  باس 
 .هذا يف احلضرة احملمدية

يف احلضددددرة النوحيددددة يف القددددرآن الكددددرا فقددددد جدددداء علددددى لسددددان نددددوح عليدددده الصددددالة أمددددا 
اام  و ق اااا  )بسددم اهلل الددرمحن الددرحيم : 41اآليددة والسددالم يف سددورة هددود  ااا ب س  بُاافا  ف يه  ٱ    

ه اٱلل ه   ه ا و ُمر س ىاٰ رىاٰ  (.م ج 
ن جبرسال علياه أ :ماجاهالحادسث الصاحيا عإاد ابان فل  :اجلربيليةيف احلضرة وجاء 

: ساا محماد اشاتكيتا قااا: فداااو آله و سالم الإبل صلى اهلل عليه اى أالسالم 
عااين أو ماان شاار  اال نفااس .. ماان  اال شاالء سؤذسااكأ قيااك بساام اهلل : قاااا.. نعاام

 . قيكأاهلل بسم .. س فيك اهلل.. حاسد
  
الكرميددة الدديت جدداءت علددى لسددان احلضددرة النوحيددة يف سددورة يددة اآلبددني الددراب  مددا .. ن اآل

وحددددديث جربيددددل عليدددده ، وآلدددده و سددددلمرسددددول اهلل صددددلى اهلل عليدددده وبددددني حددددديَثي هددددود 
 السالم ؟

وحدديث رسدول اهلل صدلى اهلل عليده و آلده و  ،نَّ املتمعن واملتدبر لكالم اهلل جلَّ وعدالإ
يف  كددالم كددل  مددن احلضددرتني النبددويتني و كددذلك ( بسددم اهلل ) سددلم جيددد ورود البسددملة 

نسدددانية رقدددى احلضدددرات اإلأو هدددذا طبيعدددي عنددددما ندددتكلم عدددن ..  يف احلضدددرة اجلربيليدددة
 .فباسم اهلل تستجلب الربكة واخلِّي ،ورئيس املالئكة قاطبة
هنددددا اسددددُتعملت البسددددملة ن أالشددددريفني الكرميددددة واحلددددديثني يددددة اآليف يضدددداً أواملالحدددد   

 :قدرة الستجالب 
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 ... .اغزوا بسم اهلل: ففي احلديث األول قال عليه الصالة والسالم
خماطباً كل من أمدره اهلل تعداىل ... فيهااركبوا : و قال سيدنا نوح عليه الصالة والسالم 

 .أن يصعد إىل الفلك املشحون
أن جربيددددل عليدددده الصددددالة جربيددددل عليدددده الصددددالة والسددددالم نالحدددد  كيددددف حددددديث ويف 

 ...رقيكأبسم اهلل  :فقال ،راد أن ميارس قدرة الشفاءأوالسالم  
و آلده وسدلم قددَّم الندحم صدلى اهلل عليده ن أاملالح  يف احلدديث النبدوي الشدريف ولكن 
 ...اغزوا بسم اهلل: فقال  البسملةعلى ( اغزوا)الفعل 
البسدددملة علدددى والسدددالم يقددددِّم عليددده الصدددالة نوحددداً الكرميدددة ندددرى ندددحم اهلل يدددة اآليف بينمدددا 
 .يف حديث جربيل عليه الصالة والسالم وكذلك ( اركبوا)الفعل 
 ؟ بينهم الفرل فما 
 ؟سيانمر ن األأم أفرقاً ُاِدث التقدا والتأخِّي هنا وهل 
و  البسددملةبددني تقدددا الفعددل علددى كبددِّياً هندداك فرقدداً  وأن  ؛سدديان لدديس مددر ن األأحتمدداً 

ألنده فداألمر دقيدق  ؟التدأخِّيومىت يتم التقدا ؟ فمىت يتم .. الفعل تقدا البسملة على 
َبسدمل وهل تتم مشداركة الفعل يعتمد على املراد من 

ُ
غدِّي مشدارك ه أندم أ؟  الفعدليف امل

 ؟فيه
تقددا ن أ يدة الكرميدةاحلدديث الشدريف واآلمن خدالل الدراسدة البحثيدة يف نصدو  جند 

للفعدددل علدددى البسدددملة جددداء ألنددده كدددان و آلددده وسدددلم رسدددول اهلل حممدددد صدددلى اهلل عليددده 
 .بالفعل يقوم َمن غِّيه هو ن أأي  ؛الفعل يشارك يف ومل يوصي غِّيه 

جاء يف احلضرة النوحية واحلضدرة اجلربيليدة تقددا البسدملة علدى الفعدل وذلدك ألن بينما 
َمدن فندوح عليده الصدالة والسدالم ركدب مدع  ،الفعدليف شداركتا احلضرتني الشريفتني كلتا 

قددام بفعددل الرقيددة للنددحم صددلى َمددن عليدده الصددالة والسددالم هددو وجربيددل ، السددفينةركددب يف 
 .و آله و سلماهلل عليه 

 
 

 
 

.عبد اهلل   كفش. ال ي  المدرس ل  

 
شاء اهلل ن إيف عدد قادم نلقاكم 

 ...  تعاىل
 .. دمتم طيبني

 

من خالل قراءتنا للنصدو  الشدريفة السدابقة نسدتنتج : عزيزي القارئ الكرا ..إذاً 
 :السُّنَّة التالية 

 :من االستعانات القدروية للبسملة 
م البسدددملة علدددى  إذا كندددت مشددداركاً يف الفعدددل الدددذي تريدددد البسدددملة عليددده فإندددك تقددددِّ

 .الفعل
أي أنددك تقددوم بدده لغددِّيك أو يريددد غددِّيك القيددام )أمددا إذا كنددت غددِّي مشددارٍك يف الفعددل

م الفعل على البسملة( به  .فإنك تقدِّ
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 األمريكية( FG) على مجموعة أكاديمية الـ ت م  قُد  محاضرة  

 .الرحيمبسم هللا الرحمن 

   ...للوجود  دستورا   الكريم القرآنكان لما 

 ...الحب  له فتوحه ومعارجه في نور السطور  فإنَّ 
 ...البطون وفي  .. جمالياتوله من الظهورات 

 
 ...في سورة الواقعة  ... الحب عن  

 ...في ترجمانات كريمات بحر سنُ 

 

 

 سطور احلب القرآنية

كان  لّما َوقََع الحّب في حبرر خطرو  حدٌث 

 ..لُمحب  سطور اللوح المحفوظ 
كانررت الحرربو وهنرراك فَوقََعررت روحرره  فرري 

 ...الواقعة 
 (.إَِذا َوقََعِت اْلَواقَِعةُ )  ترجمانمن بحور 

 

 ....ا  ن محبكُ 
 ..فصدور األمر المكنون 

 ..والنونالكاف بين 

 ..يكونأن بأمر محّب 

 ..عظيمة واقعة  العاشقينفي أكوان هي 
. فوقعررررت  الواقعررررة ((....  ا  محبرررركررررن )) 

 ..كونية واقعة الحب هذه وواقعة 
إذا سرى َوْقعُهُ في وقائع الرروح  الحبَّ إّن 

 ..ت حقيقتهاألأشرقت  وتأل

 ..  نور ..يا سادة واإلشراق 

 ..وسطوع بهاء 
 ..يمكن  تكذيبها الواقعة ال  فهذه 
 (.َكاِذبَةٌ لَْيَس لَِوْقَعتَِها )بحور ترجمان من 

 

مكررّذ و حقررائق قلررب فرري الواقعررة   تقررعال

روح أكرروان لوقعتهررا أن  تكررون فرري لرريس 

   ..بحبهاكاذبة 

حقررائق  قلررب الواقعررة فرري تقررع وقررائع بررل 

 .صادقةوروح 
ة  )بحور ترجمان من  اِذب  ا ك  تِه  ْقع   (.ل ْيس  لِو 

 

لقلبرررره مررررن (  واق  ) كرررران المحررررب فررررإذا 

 مرررررررررنلمشررررررررراعره  ( واق  ) التكرررررررررذيبو 
 

 
 

 ..لقلبه (  واق  ) االنحجاب، 
 (. ا  واقع)كان في الحب 

فااااي  عينااااه ناااات تعي  ( واق  ) كااااانمااااا لفك

فتبلااور  وحااب الغياار، الغياارالوقايااات ماان 

 ..  في عينه  عيانا  الحب 

 (.ا  واقع)الحب فيه  فكان 
 

 بفوحهاافإن واو الوداد تتورد في الارو  

 .بوحهاوتطلق واويتها فيسري  ،

، تقا  مان ي  فِافينطلق البو  عماود ناور ألِ 

حوله الخبائث الحسية، ينطلق األلاف للاى 

و يعااا    ؛ ب األغياااارُجااااألعاااالي يحاااق حُ 

الحاب فاي الارو  فيثبات ؛  نوره  فتنجلاي

تجلااس الااواو الودوديااة علااى حيااث  قافااا  

 تاجاااا  عرحاااها  الساااطري وتلااابس النقااااط 

 .ا  لتصبح قاف

 

 ناتْ الارو  تعي  فاي  ودادا  ثبت الحاب ولما  

 .. محبة روحا  في الوجود 

عينهااااا ماااا  حضاااارات  تْ فظهاااار    تْ نااااتعي  

 .. العاحقين

 (.ا  واقع)الحب في حقيقة الرو  فكان 
 .الواقعةوهنا وقعت 

 

ااات الااارو  فاااي حاااب الحبياااب  ق ع  تعاااالى، و 

اهتحت  ساطوة  فانخفض المحب واقِعا    حب 

فانخفضاااااات  فااااااالرو  اإدادت لجاااااا ال  ، 

  ،  واقعاةساطوته تحات .. أجنحتها طائعاة 
 

 سطور احلب

القرآنية   
 

 إلبريز العاشقني يف بالد الشام

سارة اجلعربي. د  

 



 األمريكية( FG) على مجموعة أكاديمية الـ قُدمت محاضرة  

 .فيااااه واقعااااة.. فارتفعاااات للااااى مقااااا  الحااااب 

ة   )بحور ترجمان من  افِع  ة  ر  افِض   .( خ 
 

 ..الحرربارتفررع فرري مراتررب  كلمررافالمحررب 

 ..خاشعا  وعال  جلَّ للحبيب نخفض ا

أنه إال  حبا  وازداد ه ود   ألفُ ارتفعت فمهما 

 ..خاشعا  ينخفض تحت السطر 

 .. رفع  في ألفية  في الحب فروحه  

 .خفض  تحت السطر في ة حبَّ وعينه المُ 
يررزاف فرري سررطور الحررب بررين تجليررات فررال 

خفرررض  .. خفرررض ورفرررع .. ورفرررعخفرررض 

 ..أرضرررررره رجررررررا  رّجررررررت حتررررررى  ..ورفررررررع
 من بحور ترجمان 

افَِعةٌ ) ا ( )َخافَِضةٌ رَّ ِت األَْرُض َرّج   (.إَِذا ُرجَّ

 

سررطوة إثررر عرروالم أرضرره الماديررة رّجررت 

 .. ةرافع ةخافض .. التجلي
المستشرررعرات ُمقشرررعّرةو تحركرررت ُرّجرررت 

 ..ارتّجت  .. الماديةالحسية في قلب 
 بحور ترجمان من 

ة  ) افِع  ة  ر  افِض  ا ( )خ  ج   ِت األ ْرُض ر  ا ُرج   (.لِذ 

 

وينشرررر  و فالحرررب يسرررري فهررراهي تررررت 

الحياة الدافئة في  قلب المادة لتنبثق منهرا 

والمشرراعر البا نررة مررن  الحيرروات الكامنررة

 ..رض العابدة قلب األ
ا إَِذا ): ترجمانبحور من  ِت األَْرُض َرّج   (.ُرجَّ

 

 فتظهررررر القشررررعريرة علررررى أرض العبرررردو 

  

 وتظهااار ارتجاجاااات الااادم  فاااي  مقلتاااي  

 .. العين

لتنرزف .. فانهمرار  .. فراغروراق.. ارتجاج 

تفّجرر مرن قلرب كينبروع حيراة  رويدا   رويدا  

 .. األرض

عررن  حيرراة  جديرردة نبضررت فرري قلررب يعلررن 

 ..األرض
ا إَِذا ): ترجمانمن بحور  ِت األَْرُض َرّج   (.ُرجَّ

 

 ...العينررين خافضررةمررن  تانتسررري الرردمع 

 ...ترتفرررع  ضررراحكة ... الررروجنتين ترررروي 

 .. األرض خاشعةكلية وترتّ  

 ..ساجدةبين يدي حبيبها وهي 

 .لذاتها خافضة
علررى أن  .. حمرردا   .. ارتجرراج البكرراء شرركرا  

 .جعل لها رافعة
األرض مظرراهر الحررب مررن بطررون فتظهررر  

 .  إلى  ظاهرها

الررروح فرري ووقعررت  الواقعررةفلمررا وقعررت 

أوترررراد  تْ تَررررفُت   .. الحررررب وارتجررررت األرض

 .. الشامخة تفتيتا  النفس 

 ..فاالرتجاج إعالن 
. الواقعرة أنهرا وقعرتعرن االرتجاج إعالن 

الموانرررع الحاجبرررة  إلشرررراقات  تِ تَرررت  لقرررد فُ 

  .الساريةالنور 
فََكانَرْت ( )َوبُسَِّت اْلِجبَاُف بَّس ا)بحور ترجمان من 

نبَثّ ا   (.َهبَاء  مُّ

 

  

فاااليو  ال  مظاا ت، حيااث ال يوجااد أوتاااد  

 .. تحملها

 .ال ظل حاجب، ولنما لحراق رحي  مات 
نفس ستبقى والحب  بسرطوته عليهرا فأي 

   !؟ىتجلَّ 

؟  األرضنفس  بأوتاد الشهوة  تعتلري أي 

 . الحربقد رّج مرا عليهرا وأعلرن واألرض 

   ؟ النفستلك ت أي أوتاد تثب  

 ..سرىنور والحب 

مرة بعضرها محط  عرن األوتاد ذرات ابتعدت 

 .. روابطها

 ..األصوففي ل فالحب تخلَّ 

  .تشّكل أوتاد النفوسروابط فال 
أوتادهرا كانرت  الحبفلما وقعت الروح في 

 .. منبثا   هباء  
 بحور ترجمان من 

رررا) رررِت اْلِجبَررراُف بَّس  نبَثّ رررا ( )َوبُسَّ  (.فََكانَرررْت َهبَررراء  مُّ

 

 .. الهياملوافح انهارت من 

 .. تت لثر سكرات الغرا ت  تف

 

  

 ..  منبثا   وصارت هباء  خارت 

نبَثّ ا ): بحور ترجمانمن   (. فََكانَْت َهبَاء  مُّ

 

 ..جليل، والحدث للاألمر ج  

 .ليس له مثيلوق   .. لنها الواقعة
 .. وتمن يليس الحب فكرة 

 ..الترجيحقيقة لها عظي  لنما 

 ..عابرا   خاطرا  الحب ليس 

   ..واقعةللرو  حياة لنما 

   ..جنة دائمة

 .غامرة سعادة 

 ؟ نا  هي    أمرا   (كن حبيبي) راألم يكونُ أو  
ر ووتخا .. األرضتارت  لاه  ر  أماهاو لنما 

 .أمامه القوى
 ..كن حبيبي 

احتفاااالت فإنهااا  ..الوجااودلذا وقعاات فااي 

 .خافضة  رافعة ..واقعةللرو  

أدراك ماااا وماااا  (كااان  حبيباااي : ) األمااار 

 ..(كن حبيبي : ) مر األ
 .نعي   وريحان وجنة رو  

 سطور احلب القرآنية
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" األمريهمه إىل َمن   "  
 
 
 
 
 
 
 

علرى بعرا المواقر  الٍرف يٍعررض الضو  صفحة تسل  

تسا الت اليومية  ،  يث يٍل طرَ لها المواط  حف  ياته 

الوقرو  ع  قضايا مجٍمعية و تصرحات و عرادات يجرب 

نسٍطيع إعادة البريق للمجٍمعات  ٍى  بهاو الٍأما عندها 

 . العربية حف زماننا
  

بهرا مواطنرون يمررَّ سو  نقوم بعرض هذه المواق  الٍف 

تأكيرد بكرا موجرودون ، شخوصره بأسلوب سرد قصصرف 

و أقاربنرا أو أعائلٍنرا حرراد أ رد أو أنحر  ما إ هلو  ولنا ، 

 .  ٍى زمالئناو أصدقائنا أ
  

 : األوفبدأ اليوم 
يرروم مشررم  مررع زقلقررة العصرراحير، أشررعة الشررم  تخٍررر  ناحررذة 

، (حررف شررركة تاصررة بخدمررة العمررال موظرر  )غرحررة صررديقنا 

المنبررره و ي طفررر  علرررى صررروت المنبررره مرررٍملمال ، أراد أن اسرررٍيق  

يسٍغر  حف نومه بعد أن حكر و اسٍذكر المواقر  الٍرف يواجههرا 

 . يوميا  

.. تحلَّررى بالشررجاعة .. تفررا  ..  ابٍسررل:  يقظررهأمرر  داتلرره صرروت 

 . سيكون أجما م  الغدحاليوم 
و تجهرل وصا  باإليجابية ،مفعما  عمله إلى مٍوجها  غادر منلله 

 .المعرضعميله األو  الذ  ينٍظر على باب السٍقبا  

وهررو  ابٍسررامة ٍررى و أالبرراب و دتررا العميررا دون أ  سررالم حررٍ  

..  طالبررا  مرر  صررديقنا تلبيٍرره لٍسررديد الفرراتورة رقررل اشررٍراكه يررردد 

 …يخرج و لل يفكر  ٍى حف شكر هذا اإلنسانحيدحع الفاتورة ثل 
 

 !!!   متعجبا  صديقنا 
 أهذا اليوم األفضل؟ 

 اإلحترام؟ستحق أأال 
 ألسُت إنسانا ؟ 

 :لإلجابة عنها ة تسا الت بحاج 
 ها هف الٍلامات الحياة الٍف حعلت هذا بالعميا؟ 

 ها هو الٍكبر؟ م أ
 أم ها ذهبت اإلنسانية ؟ 

 . فلنتفكر؟ …هاأم ؟ …ها أم؟ ..م ها أ
 . مع صديق جديد.. جديد يوم حف .. جديد مع لقا ف نٍابع ال قا  

 

 .خلدون لزبو: بقلم األستاذ 
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 (خواطر عشق ) 

 
 ..سغر  أن الحياة فجلس لون الظن  سر  هفى الدلب فل 

 .. سدسهس م نف  بين 
 .. غم نعفم  وصفه الف ل من ش خد  فيُ  ..بف ل سمسا  رفه  

 ..الفجد ولم سعرف للفجد غير مغرم أصابه 
 ..المضغ  بصباب  اصيب .. متإاثرة حروف 

 ..أ  ان  عبته فل ب يواغالخفق ازسد 
 .. محيا سرسان العابد فل نسك  فيهواطفف بين جإبيه لتسرس 

 ..فل مسلكه  
 ..   نف ا  واضم بين جإاحي  

 ..قلبه فل فخذا بدأ الع ق 
 ..بكامل الفل  هائما   هفل ملكفاساح  

 ..بيته  لت إذ لالعاشد  فل البيت العتيق أنا 
   .. الحبوندسمل 
 ..متيم لدلبل  م هف فطفبى 

 
 :سطرت حروف الحب 

 .  هإاء صبرساأستاذة  

 مدرسة الحب اإللهي 
  
 دي الهانيبالي الكمالي المجد 

 الحب المعاصر روح 
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 (رسالة إلى حبيبي ) 

 
  ..حبيبلسا .. ه ا الصباح حببتك أ
 ..سا حبيبل.. مس اأصباح حببتك أو 

  ..حبيبلسا .. صباح الغد وسأحب ك  
 ..فلدد أحببتك فل  ل صباحاال

 ...سا حبيبل.. الصباحات وسأحبك فل   ل 
  ... ما ستفتا على ذ را  قلبلو ُا أفأنت 

  ...سر وجفلسنت أ
 ...حبيبلسا .. ومالذس نت ملجئل أ

 ...قلبلعتكب  و  م  الك 
 ..حبيبلسا ..  يانل قام  وسج د   لك 

  ...للألب  ألب  مإافس  فل حبك ن أعلم أ
 ...الكل عإد عتبااك سستجدسن أوأعلم 

 ..حبيبلسا .. الكل س ا  إل اسبيحل لك ن أعلم أو 
  ...حبيبلسا .. حبك أولكإل سأهل 

 ...حبيبلسا  .. مساء ل وفل  ..  صباحفل  ل 
 ...حبيبلسا .. نا ف س سأحب ك وفل  ل 

 ..للألب  ألب  مإافس  فل حبك ن أعلم أ
 ...الكل عإد عتبات حبك سستجدسن أوأعلم 

 
 
 

 ..غيرسألب  ألب  حبيب  لك ن أوأعلم 
فاك ليس ولكن   ..لل حبيٌب س 

 ..فل صد سزلل اأحبك نك ز عت  حروف  أعلم أ
 ..حبيبلسا .. شكرا  لك 

 ..حبيبلسا ..ع  ا  .. سا حبيبلع  ا  
 ..فدد هام بل ه ا المساء شفقل

 ..فكتبت لك حروف حبل بدمم مدلتل
 ..سا حبيبل فل  ل أوقاالحبك أأقفا لك أنإل سأهل 

 ...وع ب راالسأهل أحبك مم شهداال 
 ..سأهل أحبك فل حر اال و لفاال

  ..سأهل أحبك بكل  ياناال
 ..سأهل أحبك حتى آ ر أنفاسل

 ..بعد آ ر أنفاسلحبك أوسأهل 
 ...سا حبيبل بعد قياملحبك أوسأهل 

 ..احت عرش حبك وحبلنا أو سا حبيبل  حبك أوسأهل 
 ..فل  ثيبلنا أو وسأهل أحبك سا حبيبل 

 ..وسأهل أحبك سا حبيبل فل سفم مزو س
  ..سا حبيبل.. نت حبيبل أ

 ..حبيبلسطر قلبل لك ه   الحروف سا 
 ..  مإل فتدب لها 

 ..حبيبلسا .. بل عداء وال ُا مت اأ
 .ولمت  لائما  حبيبل

 
 عبد اهلل   كفش. ال ي  ل:   حروف الحب سطر 
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Radio Family Group  

 جروب راديو حاميلف 

وقرد بردأت ( مجموعرة العائلرة) FGمنبثقة ع  شرركة ذاعية إهف محطة 

ق ب ا البشرارة وذلك بعد احٍٍا ها م   2016مطلع عام البث الرسمف لها 

مة الديار الشامية الشيخ سما ة   .هانيبا  يوس   ربالدكٍور عالَّ
 رو  العرالل لنشرر واإلعالمرف لٍقوم بالدور الٍثقيفرف    FGإذاعة نشأت 

 يرررث تضرررل تحرررت سرررقفها ثلرررة مررر  المثقفررري  تالقيرررة األوالثقاحرررة ل القررري  

 : هلزأبر .. العاللوالعلما   و  
( FGالعررام لراديررو المرردير  )الرردكٍور هانيبررا  يوسرر   رررب الشرريخ .1

حفنررا سررما ٍه بٍقررديل  ومسلسررالت دينيررة وعلميررة عرردة برررام   يررث  يٍ 

عليرل  أنصرحك وبشردة ) و تنمويرة نرادرة الوجرود وعرحانية مٍنوعرة 

 : منها ( القارئ أن تٍابعها 

، كمررا يمكنررك (صررباَ العلرروم ) و برنررام  ، ( منحنررى  بررك ) برنررام  

سرطور مر  ) االسٍمٍاع بسطوع سرطور النرور المرسرومة حرف برنرام  

الكفيرررا ( إنسررران المررروت ) أنصررر  بمٍابعرررة مسلسرررا ، كمرررا ( تلائنرررف

ْبت  حف معارجه   .بٍعريفك على عالل آتر وكأنك انٍقلت  إليه وج 

حف موسرمه السراد ، ( تفسير بنور   ) يمكنك  اليا  مٍابعة برنام  و 

مررر  األو  ، والكثيرررر حرررف موسرررمه ( تفسرررير علررروم النرررور ) وبرنرررام  

الٍاسرع ، حرف موسرمه ( الموسروعة الرو يرة : ) البرام  األتررى منهرا 

حررف ( الفٍرروَ الٍفكريررة ) كررذلك برنررام  ، (األسرر  الحقيقيررة للطاقررة ) و

 موسرررمه السرررابع ،كمرررا يمكنرررك أن تعطرررر مشرررامك باالسرررٍماع لبرنرررام  

 .الثالثحف موسمه ( عطر األ اديث المحمدية ) 

ولل يكٍ   سما ٍه بٍقرديل البررام  المٍفوقرة حرف علومهرا ومعارحهرا برا  

مررر  ج العديرررد خرررر  وي  سرررما ٍه  يرررث ي لرر  تررابع بجنجاراتررره اإلبداعيرررة 

:  البررررام  االجٍماعيرررة الٍربويرررة العلميرررة والفريررردة مررر  نوعهرررا منهرررا 

 األو ، موسمه حف ( المخلو  الرماد  جاغا ) مسلسا الخيا  العلمف 
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فاي موسامه النااني  ( جارتي تمهاا تام حاارتي )  المسلسل االجتماعيو 

أباو )  الكوميادي مسلسالالوكاللك  (  بدي حقي) االجتماعي مسلسل الو

  .في موسمه األول( ناجي 

بٍقديل عدة بررام  تبرث ٍحفنا  يث ت  :  ماد  الحقوقية منى الدكٍورة . 2

 حرف موسرمه الثالرث ،(  حضرا  النسرا )برنرام  : منهرا على هرذه اإلذاعرة 

 .األو حف موسمه  ( الفي لكل م  قرأت ) وبرنام  
: بررام  أبرزهرا يث يبدع بٍقرديل عردة  :العبيد الدكٍور أو  الشيخ . 3

ذو الطررابع  ( تحفررة الملرروك) وبرنررام  ،  ( الخريرردة) العقائررد  البرنررام  

قصة كٍاب  – ( الكٍبقالت  ) برنام وكذلك  ، الثالثالفقهف حف موسمه 

 .والقرآنبي  الفلسفة والعلل اإليمان 
األسررما  ) برنامجرره حررف  :  مرردانعبررد  األسررٍاذ العررالمف المرردرب .4

مرر   اسررلحضررا  إلرى  يررث يقودنررا حررف كرا  لقررة مرر  برنامجرره  ( الحسرنى

الرذ  يٍحردث حيره حرف كرا ( سرير العظمرا  ) ، وبرنام   تعالى  أسما  

 . لقة ع  مسيرة شخصية ما كان لها أثرا  واضحا  حف الحياة 
 .حف موسمه الثانف  (أمثا  شعبية)برنامجها حف  :هرشونور البا ثة .5
 .( صحٍك بالدنيا) برنام  حف  :نشارعبد   الطبيب .6
 يث تقدم وبكا  ب مجموعة م  البررام   :الجعبر سارة المهندسة .7

 ، ( أضروا  الحرب) برنرام  و ، ( كمرالف رب مالم  ) برنام  : أبرزها

 .موسمه األو حف ( مغارة الٍرجمان أنوار )  وبرنام 
: برام  عدة منها الذ  يقدم : المقدسفعبد   كشكوش الشيخ المقرئ .8

 يرث ( لواق  األنوار القدسية ) برنام   ، و( لطائ  المعار ) برنام  

 . لقة  يواألربعالمائة األتير تعدى 

صااادى ) فاااي برنامجهاااا الكشااافي  :الباحناااة الااادكتورة ساااناء صااابري.9

حيث تتغلغل في أساماء الشاخوع عاماة وكاللك الشخصايات  (األسماء

 .. المعروفة لتكشف لناا الصافات واألبعااد النفساية والروحياة لكال اسام
 .وغيرهم الكنير من العلماء والباحنين
 

حرف  سرنغو  ، والبررام   بعرا أسرما مررنا حف هذا الٍقريرعلرى قد ل

  .      األعداد القادمة حف تفاصيا كا برنام  على  دى إن شا    تعالى

 : م  (  Radio FG) كما يمكنك تحميا راديو حاميلف جروب 
Google play    وApp store   الررـ ، ومٍابعررة المسررٍجدات علررى

Facebook  وTelegram  لمعرحة كا ما هو جديد. 
 

صبحف جما . د: إعداد    

www.radiofg.org 
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 ا هم الراسخفن فل العلم م ن 
 ا غيرهممميزااهم عن وماهل 

 هانيبااا سفساب حار .ال اي  ل اعالى سماح  العا ف باهللُسئل الب ا ة 
 : حفظه اهلل اعالى السؤاا التالل 
 مميزااهم عن غيرهم اوماهل م ن هم الراسخفن فل العلم ا 

 :فأجا  سماحته قائال  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أ بعا العلمااء بااهلل اعاالى وقرءاناه الكارسم أن ساا وليال فال اهلل اعاالى  اعلام  
 .                                                         ومطلمٌ دٌّ وح وبطنٌ  ههرٌ لكل آس  أن ال رسب  الحدسثجاء فل فدد 

عافام أهال وهام (  ههارٌ ) التفسير فهؤالء هم العلماء ال س لهام أما أهل 
 .اعالىاهلل 

 (ههرهااااآلساا  ماام  بطاانُ )التأوساال ماام التفسااير فهاام الاا سن لهاام وأمااا أهاال 
 .اعالى فاص أهل اهلل ، وهم  العلمالراسخفن فل وهم 
وهاااام ، اهلل اعااااالى أولياااااء فهااام العلماااااء العاااااملفن مااان  هاااال الحااااد  أوأماااا 

 .اعالىاهلل أهل من ال هفل فهم  فاص الخفاص أهل العا ففن 
فاال اهلل اعااالى الاا سن فإياافا المطلاام فهاام العااا ففن ماان اأولياااء هاال أوأمااا 

أس : وهام الخالصا  الكبارى، وهم الفاقففن فال الرؤسا  ففقففا، وبدفا به 
 . اص   اص  الخاص  

 واهلل سدفُا الحق  وهف سهدس السبيل
 والحمد هلل    العالمين  

 
452446



 

 

دعى تطااوير جهاااز ي اا حاادينا  تاام فقااد 

بااااااااااالرنين  التصااااااااااويربجهاااااااااااز 
 .   FMRIالمغناطيسي الوظيفي 

تطااااااوير الفكاااااارة األساسااااااية ماااااان 

بااااااالرنين المغناطيسااااااي التصااااااوير 

تطاااااوير الااااارنين  :ي هاااااالاااااوظيفي 

المغناطيساااااااي ليلاااااااتقط التغيااااااارات 

الوظيفياااة فاااي الااادما  الناتجاااة عااان 

 .النشاط العصبي 
 

أعطت صورا  جديدة ألعضاء اإلنسان لتساعد حدينة عن وسائل تشخيصية  حديننا

.فتبارك هللا أحسن الخالقين  .. وإحكام آياتهتعالى على فهم أكبر لبديع صنع هللا   
 

ويعتمد هلا التصوير علاى التغيارات 

في الخصائع المغناطيسية بين الدم 

الشاارياني الغنااي باألوكسااجين والاادم 
 .األوكسجينالوريدي الفقير أو قليل 

فعندما تنشط الخاليا العصبية يزيد الدفق الادموي موضاعيا  لهالل المنطقاة مان الادما  

 تقريبااا   نااانيتينبعااد  األوكسااجينويأخاال الاادم الغنااي باألوكسااجين  مكااان الاادم الناااقع 

 .االصلي لمعدل إلى اأن تنزل قبل  وانين أربع إلى ستوتصل للقمة خالل 
  الحماراءعلاى الهيموغلاوبين فاي كرياات الادم حَمال ي  األوكساجين أن ومن المعروف  

الخااالي ماان األوكسااجين أكناار مغناطيسااية ماان الهيموغلااوبين وي عتباار الهيموغلااوبين 

هاالا االخااتالف يساااعد , للمغناااطيسيعتباار فعليااا  مقاومااا  الاالي و المحماال باألوكسااجين 

الخاليا العصابية ظهر ت  على تحسين إشارة الرنين المغناطيسي وبالتالي رسم  خريطة 

 .النشيطة في كل وقت 

ااأ  المغناطيسااي الااوظيفي بااالرنين هاالل صااور  ااحيااث و    متطااوعينعاان طريااق ت لَ خ   عَ ض 

بشاكل ألضاواء وتام تعريضاهم المتطوعون ضمن أجهازة  عمالقاة للارنين المغناطيساي 

ل ااَب متكاارر  فااالش  كاال حركااة أو طلااب يااتم ومااع   أن يشاادوا علااى أيااديهم ماانهم كمااا ط 

مخططااا  لتعطااي الاادما  ماان المساالولة ت ظهاار األجاازاء األجهاازة خااالل تسااجيل داتااا ماان 

 .ملونا  ألقسام الدما 

أمهاات ي اراقبن أوالدهان لادما  على اليماين هاي   صورةال

بطريقة الرنين المغناطيساي الاوظيفي  ت أ خلَ   وهم يلعبون 

FMRI  . 
 

صوٌر جميلٌة ت ضيف معلومات جديدة تكشف أهمياة الناور 

نع الخالق البديع   . شأنه جل  في حياتنا ودقة ص 

 :يقول هللا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 

َفااق  َوف اي ) بسم هللا الرحمن الرحيم    َ م  آَيات َناا ف اي ا يه  َسان ر 

ه  َعلَاٰى  ف  ب َربَِّك أَن  ه  ال َحقُّ ۗ أََولَم  َيك  َن لَه م  أَن  ٰى َيَتَبي  م  َحت  ه  ف س  أَن 

يدٌ  ٍء َشه   [.53سورة فصلت ] (ك لِّ َشي 

سايدنا محماد وعلاى آلاه على وصلى هللا صدق هللا العظيم 

 وصحبه وسلم 

 .والحمد هلل رب العالمين 
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 بـُــطــون الكـُـتب

:قاعدة اجلمال واألمجل »  

 من أهبى حضرات اجلمال أن حتّب اهلل

«.واألمجل أّلا حتجب باحلب عن احملبوب   

 

 
قواعد العشق الهانيبالي الكمالي  كتا   

هاينباف يوسف حر . الشيخ د تعالى سماحة العارف باهلل  

ومرورالشيخوخة أن هم، أين تيقنت ألا »  

الزمن ليس مفزًعا هلذا احلد إذا     

«.تعرف احلب حًقاماكنت   

 
الحب في زمن الكوليرا  كتا   

ماركيز جارسيا لغابرييل  

 

يف شـيخه املريد الصـدق يف حمبـة جيـب عـى  »

يف هـي حمبـة املريد للشـيخ فمحبـة الظاهـر والباطـن، 

صلى اللـه رسـول اللـه اللـه، وكما جـاء يف حديـث 

(  أحببـت ـن َمأنـتَ  مـع )  :َوسـلم ـه آلوعليـه 

حتـب ـن احملبة طاعـة َموالدليـل عـى صـدق 

صـادق إن املريد مبحـب فليـس واالنقياد ألمره، 

فالطاعـة شـيخه، كانـت لـه إرادة ختالف مـراد 

 «.احملبةللمحبـوب هـي عنوان 

 
 ورقات الذهب في آدا  الطريقة كتا 

 للشيخ الدكتور أوس العبيدي
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 الشهرة  وراءالسعي 
 

 األمريكية( FG) على مجموعة أكاديمية الـ ت م  قُد  محاضرة  

منى حمادي. الحقوقية د  

  بسررررررررررررررم هللا الرررررررررررررررحمن الرررررررررررررررحيم

هلل ر  العالمين والصرالة والسرالم الحمد 

على سيدنا وحبيبنا محمد و آلره وصرحبه 

 .وسلم
موضرررروعنا لهررررذا اليرررروم سرررريكون عررررن 

الشهرة والسعي وراءها وموقف الشررع 

 .منهاالحنيف 
تلرك فهري و بريقله الشهرة ضوء سا ع 

الواحة الخاصة التي يتطلرع إليهرا غالبيرة 

ويسرررعون للوصررروف إليهرررا برررنهم النررراس 

وهرررري مطلررررب عجيررربو حثيرررث وتهافررررت 

فحرررب و الظهرررورنفسررري نرررابع مرررن حرررب 

 .غايةوتحقيق الشهرة مطلبو الظهور 

 وراءتختلاااااف الحاااااهرة عااااان الساااااعي 
 
  

 :  الشهرة بأن 
تحصرررررريل حاصررررررل ألعمرررررراف : الشررررررهرة 

ومشرررراهد وشررررواهد متميررررزة يقرررروم بهررررا 

والمتابعررررررة لهررررررذه األعمرررررراف  اإلنسررررررانو 

والمثابرة على تميزها تؤدي إلى الشهرة 

بغررض النظررر سررواء أكانررت هررذه الشررهرة 

  .حميدةشهرة حميدة أو شهرة غير 
فالشهرة الحميردة تكرون لسنسران النراجح 

المتميررز المخلرر  فرري عملرره والمتفرراني 

وغالبا  ما تكرون الشرهرة بعيردة عرن  وفيه

تطلعاترره ومسرراعيه ألنرره مشررغوف بمررا هررو 

أهم منهرا والرذي هرو العمرل أو المشرروع 

 عليهررراأو تحقيرررق نتيجرررة معينرررة تترترررب 

 

وكلمررا كرران تميررز اإلنسرران آفرراق خاصررةو 

وإبداعه أكبر وأخ  كانت شرهرته ألمرع 

 .  وأبدع و أكثر تميزا  وخصوصية
مررن هنررا نجررد ارتبا ررا  وثيقررا  بررين اإلبررداع 

فرررررال شرررررك وأن بجمالياتهررررراو والشرررررهرة 

تجرررلم جمرررالي الحررراف الشرررهرة فررري هرررذا 

 لخرروجمدهش يُشرار إليره بالبنران وذلرك 

وضرعها عن نفس اإلنسان وعدم الشهرة 

 .  ضمن أولوياته
فهررو تجررلم : بينمررا السررعي وراء الشررهرة 

جاللرري السررتنزاف اإلنسرران كررل إمكانياترره 

فرري سرربيل الوصرروف إلررى الشررهرة مهمررا 

كانرررت والحصررروف علرررى منصرررب ومكانرررة 

 .  إيجابا  ليكون حديث الناس سلبا  أو 
وربما كانت أكثر مجاالت الشهرة الحالية  

هررري وسرررائل التواصرررل االجتمررراعي التررري 

أتاحت للجميع ألن يكونروا مرن المشراهير 

فقد برات الفريس توجهاتهمو على اختالف 

نسررررررتغرام واإلشررررررات والسررررررنا  برررررروك 

وغيررررر ذلررررك مررررن مواقررررع .. ) والتررررويتر 

الشررغل الشرراغل ( التواصررل االجتمرراعي  

 .  للبعض إلبراز إمكانياته بأقصى ما لديه
والشهرة في كرل األحرواف هري نجراح مرن 

أنرره فطالمررا و إليهرراوجهررة نظررر السرراعي 

وضررعها نصررب عينيررره فمجرررد الوصررروف 

واألمرر قرد لمسراعيهو إليها تعتبرر تتويجرا  

الحررردودو يبقرررى بالنسررربة إليررره فررري هرررذه 

 هرررذهويبقرررى علرررى عاتقررره الحفررراظ علرررى 

 

وقرررد و وهجهرررالكررري ال ينطفررر  الشرررهرة 

يلحقه من جراء ذلرك سرلبياتها ومرع ذلرك 

 .  فيبقى ديدنه عدم التخلي عنها
 :  وقد يتطرق إلى الباف  السؤاف التالي 

هررل الشررهرة خاصررة بالشررخ  أم بالعمررل 

الذي قام بره أي باإلنجراز الرذي جعرل منره 

 شخصررررررررررررررررررررررررررررا  مشررررررررررررررررررررررررررررهورا  ؟ 

األمررررر أننررررا قررررد نجررررد أشخاصررررا  حقيقررررة 

مميرررررررررزين برررررررررارعين باختصاصررررررررراتهم 

ومنجررزين إال أنهررم مغمررورون وبعيرردون 

عرررررن األضرررررواء وعرررررالم الشرررررهرة إمرررررا 

أو لعرررررردم وجررررررود عوامررررررل برررررررغبتهم  

وظررررررروف للتعريررررررف عررررررنهم وإ ررررررالق 

أو بهدف الشهرة  إنجازاتهم ليصلوا إلى 

أن صررانع الشررهرة فرري السرريما و إقصررائهم

عصررررنا الحرررالي وبالدرجرررة األولرررى هرررو 

 . اإلعالم 
وعلى العكس من ذلك فإننا نجد أشخاصرا  

نبحث عن سربب وعندما و جدا  مشهورين 

شررررهرتهم ال نجررررد سررررببا  منطقيررررا  لهررررذه 

فليس هنراك إنجرازات تميرزهم !! الشهرة 

عن غيرهم أو فائردة مرجروة مرن كالمهرم 

ذلررك ومررع و خررا أو أنهررم أصررحا  فكررر 

ولعررل السرربب الوحيررد !! فهررم مشررهورون 

لررررررذلك أنهررررررم يسررررررعون للشررررررهرة بكررررررل 

فالشررهرة و والمعنويررةإمكانيرراتهم الماديررة 

 .الهدف الوحيد في حياتهم 
 بهاولعلنا نجد هذه النماذج وقد غصت 
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مواق  التواصال االجتمااعي حياث يساعى 

كل فرد لمحاركة أخص خصوصياته فاي 

يومياتااه ليااوحي للناااس أنااه لصاايق بهاا  

وهناا يقا  علاى عااتق  ،منهوه  قريبون 

الجماااااهير المتابعااااة تحقيااااق هاااادف ذاك 

الحااااخص الساااااعي للحااااهرة بمتابعتااااه 

وإياااادة حاااهرته أو التااادقيق فاااي هااادف 

المتاااب  حخصاايا  ماااذا يسااتفيد ماان هااذه 

المتابعااة ومااا هااي النتااائ  المرجااوة ماان 

 .ذلك 
لذا  فكلمااا كااان ازنجاااإ متفوقااا  بازباادا  

والتميإ والخصوصية فإنه يلقى الحاهرة  

 .  بالتأكيد 
المهت  بهاذه الحقيقاة يساعى ليعطاي ولن 

للمنِجإ حقاه فاي الحاهرة التاي يساتحقها 

مااان كوناااه فعااااال  ومسااااهما  فاااي عماااارة 

فتبقاى  ،لاهاألرض بفعل ليجاابي محاهود 

وكلمااا ومسااتمرة، الفائاادة والنفاا  دائمااة 

كانااات الحاااهرة خاصاااة بالحاااخص وفقاااا  

لكاريإماااا معيناااة حبااااه ي تعاااالى لياهاااا 

، نفا ولكنه دون لنجاإ ُيذكر أو فائادة أو 

نجماااه ال حاااك سااايخبو ويأفااال مااا  فاااإن 

ظهور حخصيات تتفوق عليه في التأثير 

 .  الكاريإمي
ماان هنااا نجااد أن السااعي وراء الحااهرة 

نفاا ؛ أماار مااذمو  زضاااعة الوقاات دون 

 طائاالولهاادر ازمكانيااات الحخصااية دون 
 

سررريما أن اإلنسررران مسرررؤوف عرررن كرررل ال 

 .دقائق حياته
فمرررا موقرررف الشرررررع مرررن السررررعي وراء 

 الشهرة ؟
اإلسرررالم ديرررن معتررردف منضررربط بفرررروض 

والعمرررل علرررى وأسرررسو وسرررنن وقواعرررد 

تهذيب النفس واالرتقاء بالروح والسرعي 

نحررو الكمرراف هررو هرردف اإلنسرران المسررلم 

   .المؤمن
وقررد برريَّن الشرررع الحنيررف حقيقررة معنررى 

السررعي وراء الشررهرة ونتائجهررا وسررنذكر 

 :  بعضا  من تلك التبيينات وفق مايلي 
السرررعي  للشرررهرة امتثررراف ألوامرررر  -أوال  

الررررنفس ومثلبررررة فرررري إيمرررران الشررررخ  

 :  وحقيقة توحيده 
تميرررررل النفررررروس غالبرررررا  لبريرررررق الررررردنيا 

وزخرفهرررا فتتررروق ألن تصررربح مشرررهورة 

و غالبرررا  مرررا يرررزين كانرررتو برررأي وسررريلة 

الشرريطان لسنسرران هررذا الطريررق ويرردعوه 

تحررررت  متاهاتررررهلسررررلوكه والغرررررق فرررري 

مبرررررا  لررره كرررل خطواتررره  وشرررتىعنررراوين 

بأنهررا صررحيحة وسررليمة بررل وفرري بعررض 

!! الدينيؤكد له أنها في مصلحة  األحيان

ليصررربح مشرررهورا  ويكرررون حررررديث فقرررط 

فرري الحقيقررة وفرري هررذا وهررو و المجررالس

الموقرررف لررريس إال لعبرررة بيررردي الشررريطان 

 اسرررتحكمهيحركهرررا كيرررف شررراء بعرررد أن 

 

بجعلرره واجهررة مشررهورة  لبَتهررا نفُسرره  

فاسرتجا  لهرا واسرتجرت عليره أن يكرون 

المباهراة والكبرر والغررور  مسرتنقعاتفري 

وفرري كررل ذلررك بُعررد عررن الجنررة  ووالعُجررب

وآلررره  عليرررهمصرررداقا  لقولررره صرررلى هللا 

ال يدخل الجنة َمن كان فري قلبره ) : وسلم

   .(مثقاف ذرة من كبر 
وأسررررراس الررررردين اإلسرررررالمي والشررررررع 

توحيرد و التوحيدالحنيف قائم على حقيقة 

هللاو وهررذه إال إلرره وأن ال  ووجررلهللا عررز 

الحقيقررة وهررذا العمرراد يرردلنا أن اإلخررال  

وحقيقرة توجههرا بنيرة  األعمافهو ترياق 

وهرررو أسررراس حقيقرررة التوحيرررد هلل العبررردو 

األعمرررراف  تكررررونحيررررث األحرررردو الواحررررد 

برمتها و يكون العبرد بذاتيتره متوجهرا  هلل 

 .غيرا  دون أن يرى 
ولما كران السرعي وراء الشرهرة إنمرا هرو 

ومجموعررات  اأفرررادو األغيررارتوجرره إلررى 

والعمررل بتوجيهرراتهم بررارائهم  واالهتمررام 

لتحصيل شهرة أوسرع وأكبرر كانرت سرعيا  

التوحيرررررررد لحقيقرررررررة ذميمرررررررا  لمنافاتهرررررررا 

 .  واإلخال 
   :للعملالسعي للشهرة محبط  -ثانيا  

لمررا كرران لكررل نظررام  عررالَُم قوترره التنفيذيررة 

كرران  لررب الشررهرة تعاليمررهو الترري تطبررق 

هرو أحرد وأقروى القروى وراءهرا والسعي 

التنفيذية لُخلُق الريراء المرذموم والمحربِط 

 الشررريفالحررديث ولعررل  وشرررعا  لألعمرراف 

 

الرررررذي سرررررنذكره اصن يعطررررري الصرررررورة 

برره تررؤدي الواضررحة والبيرران الجلرري لمررا 

الشرررهرة و لبهرررا الظررراهر والخفررري مرررن 

إحبررررا  للعمررررل فقررررد جرررراء فرررري الحررررديث 

 : الشريف
إِنَّ أَوَف الناِس يُقَضى يوَم القيامِة عليره  ) 

فَرررهُ نَِعَمرررهُ   رجرررٌل استُشرررِهَد فَرررأُتَِي بِرررِه فََعرَّ

: فمررا عملررَت فيهررا ؟ قرراف : فعرفهررا و قرراف 

كرذبَت : قاتلُت فيَك حتى استُشِهدُت و قراف 

ولكنك قاتلَت ألن يُقاَف جرريٌء فقرد قيرَل .. 

و ثررم أُِمررَر برره فُسررِحَب علررى وجهرره حتررى 

أُلقَِي في النار و و رجٌل تعلََّم العلَم وعلَّمره 

فَهُ نَِعَمرهُ فعرفهرا  وقرأ القرآن فأُتَِي به فعرَّ

تعلَّمرررُت : فمرررا عملرررَت فيهرررا ؟ قررراف : قررراف 

: العلَم و علَّمتُرهُ وقررأُت فيرك القررآن قراف 

ولكنررك تعلَّمررَت العلررَم ليُقرراَف عررالٌم .. كررذبَت 

ً  فقرد قيرَل و  وقرأَت القرآَن ليُقاَف هو قرار

ثم أمر به فُسِحَب علرى وجهره حترى أُلقرَي 

في الناِر و ورجٌل وسََّع هللاُ عليره وأعطراهُ 

فَررهُ  مررن أَصررناِف المرراِف كل رره فررأُتَِي برره فََعرَّ

فمررا عملرَت فيهررا ؟ : نَِعَمرهُ  فعرفهررا و قراف 

ما تركرُت مرن سربيل  تحربُّ أن يُنفَرَق : قاف 

.. كررذبَت : فيهررا إال  أنفقررُت فيهررا لررَك قرراف 

ولكنك فعلَت ليُقراَف هرو جرواٌد فقرد قيرَل ثرم 

أمر به فُسِحَب على وجهه حتى أُلقرَي فري 

 .(الناِر 
فربما ُزين ألي واحد من هؤالء أنه يعمل 

 فيعمال  صالحا  يريد به وجه هللا ولكنه 
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الحقيقررة لررم يعمررل إال  لبررا  للشررهرة وحررب 

الظهرررور فحررربط عملررره وبررراء بالخسرررران 

إخررروتي فررري هللا تعرررالى تنبهررروا و المبرررين

 . جدا  دقيق جدا  فاألمر 
السررررعي وراء الشررررهرة سررررعي  –ثالثررررا  

   :للَمذلة
ال شرررك أن السرررعي وراء الشرررهرة عمرررل 

مقصود مسبوق بنية قوية مع تضافر كل 

وهررو عمررل ظرراهر لتحقيقهرراو اإلمكانيررات 

 .  للعيانبي ن جلي 
ولماعلِمنررا أنَّ الظرراهر يعلررن عررن البررا ن 

وهو مدلوله كمرا أنَّ الكرالم صرفة المرتكلم 

والمنطوق ترجمرة عرن ذات النرا ق كران 

السررررعي وراء الشررررهرة بكررررل مظاهرهررررا 

تعبيرررا  عررن ترروه  حررب الظهررور المعررتل  

الرررررنفس ( أنرررررا ) فررررري الرررررذات واعرررررتالء 

بحقيقتهررا الدنيويررة وتفشرريها علررى العلررن 

شرررهرة مرجررروة بحقيقرررة أن هرررذا السرررعي 

عمررررل متكامررررل األركرررران فيكررررون تمامرررره 

وظهررروره علرررى الشررركل الُمرررراد مرررن قبَرررل 

 .  لهالساعي تتويجا  
فحرين نعلررم أن هللا تعررالى يُلرربس َمررن يُِسرررُّ 

سررريرة رداء مررا أسررره فرري با نرره لرريعلم 

ويُحسررررن النوايررررا الحقيقررررة العبررررد هررررذه 

لتفرريض حقيقتهررا علررى ظرراهره حيررث جرراء 

مررا أسرررَّ عبررد : ) فرري الحررديث الشررريف 

 خيررررا  سرررريرة إال ألبسررره هللا رداءهرررا إن 

 

فقد ترك السراعي  و(فخير وإن شرا  فشر 

للشهرة ليرتدي لباس شهرته بذاته وهرو 

 :  اختاريعلم يقينا  أنه 
حقيقررة إعررراض هللا تعررالى عنرره فرري  - 1

حيث جاء فري فري الحرديث : الحياة الدنيا 

الشريف عرن النبري صرلى هللا عليره وآلره 

مرا مرن عبرد لربس ثرو  : ) وسلم أنه قاف 

( شهرة إال أعرض هللا عنره حترى ينزعره 

 .جيدرواه ابن ماجه بإسناد 
أال وهررو : حقيقررة لباسرره فرري آخرترره  - 2

لباس الذف من خالف سعيه للشهرة وذلرك 

مصررداقا  لقرروف رسرروف هللا صررلى هللا عليرره 

َمرررْن لَررربَِس ثَرررْو  ُشرررْهَرة : ) وآلررره وسرررلم 

رواه ( أَْلبََسهُ هللاَّ يَرْوم اْلقِيَاَمرة ثَرْو  َمَذلَّرة 

 .داوودأحمد وأبو 
فكانت العاقبة على صورة الشاكلة ما دام  

وسررواء كرران العمررلو الجررزاء مررن جررنس 

هررذا الثررو  ثوبررا  ماديررا  أو معنويررا  فرراألمر 

 .  واحدةسيان  الما أن الحقيقة 
السرعي وراء الشرهرة آفرة فرديرة  –رابعا  

 :مجتمعيوباء و 
لما كان السعي وراء الشهرة آفرة تصريب 

كل َمن كان بعيدا  عن توحيد هللا عز وجل 

فررإن الواجرردو ومنشررغال  بررالموجودات عررن 

العبررد و مررن كونرره فررردا  فهررو يررؤثر فرري 

المجمرروع مررن خررالف جررذ  أنظررارهم نحررو 

 ممررراالمظررراهر وتوجيررره اهتمرررامهم إليهرررا 

 

إلى خلرق حراالت جمرة مرن الخرداع يؤدي 

كمررررا يررررؤدي إلررررى والتصررررنع  والتزييررررف 

تفشرررري الكررررذ  والنفرررراق واالبتعرررراد عررررن 

جرروهر الحقيقررة ممررا يخلررق نماذجررا  هشررة 

في المجتمرع ال تعردو عرن كونهرا فقاعرات 

وبالتررررررالي يتحرررررروف المجتمررررررع  ومؤقتررررررة

بأغلبيتررره إلرررى شررررائح تتفررراوت بحررراالت 

الشهرة والتصنع والتضليل عرن الحقيقرة 

وفي هذا هدم للبنيران ومخالفرة إلرادة هللا 

عز وجل بإعمار األرض من خالف أعماف 

العبرررد اإليجابيرررة النورانيرررة التررري ترررنهض 

بررررالمجتمع فيررررنهض األفررررراد مررررن خررررالف 

معررررفتهم أنهرررم الوارثرررون لرررألرض ومرررا 

 .  عليها بحقيقتهم خالفتهم
ما أوردته آنفا  إنما هرو غريض مرن فريض 

 والسررعيحرروف جانررب مررن معنررى الشررهرة 

وراءها وموقف الحر  الحنيف مان هاذا 

والموضاااو  يطاااول والنمااااذ  ، الساااعي

كثياااارة لال أن ماوصاااالنا لليااااه هااااو وارد 

 .  وقتنا الجميل معك 
 

يبقى التفاضال واالتناافس : أقول وختاما  

سااانة ي تعاااالى فاااي خلقاااه، والتناااافس 

الحمياااد ماااإي ن بالرضاااا الربااااني، بينماااا 

طلاااب الحاااهرة والساااعي وراءهاااا مذماااة 

 .  غير مرضية
لال أن االلتفات عن طلب الحهرة ال يعني 

أن يتقاعس ازنسان وتفتار همتاه خحاية 

أن يصااابح محاااهورا ، فالحاااهرة صااانيعة 

العمل المخلص لنما هاي رضاا ربااني، و 

كل عمل محاط بالرضا الرباني فهاو بااق  

ودائاا  وناااجح بديمومااة الرضااا بحااهود 

فعلاى ازنساان أن يعمال  ،الحق جل وع 

ويعمااال ويباااد  ويرتقاااي  تنفياااذا  لألمااار 

من    105ازلهي بقوله تعالى في اآلية 

بسااا  ي : ساااورة التوباااة حياااث يقاااول 

ى ) الاارحمن الاارحي   ر  ااي  لُااوا ف س  قُااِل اْعم  و 

اْلُمْؤِمُنااااااااون    ُسااااااااولُُه و  ر  ل ُكااااااااْ  و  م  ُ ع  ي 

ِة  اد  اااه  الح  ْياااِب و  اااالِِ  اْلغ  َدون  لِل اااِى ع  اااُتر  س  و 

لُاااون   ْعم  اااا ُكناااُتْ  ت  اااُئُك  بِم  ب  صااادق ي ( ف ُين 

 .العظي 

 والحمد هلل ر  العالمين

 األمريكية( FG) على مجموعة أكاديمية الـ قُدمت محاضرة  
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 السعي وراء الشهرة



  في  ارصد المكإفنات الدد وس  صفح  معرفي   
اأسماء ولتبيان  اقات اأسماء والطاقي  لحروف 

 .االسممن حروف 
 

 سإاء صبرس. ل: بدلم 

عادة صاافات اك اافها لإاا حااروف اساامهم، فماان ( سااليمان ) إن لألشاخاص المسااميين 
 :من ه   الصفات   الا علفم الحروف الك في  ومكإفنااها ن  ر لكم بعضا  

 
 . رسنبالتفاعل مم اآل  شخصي  متزن: سليمان •
  .م ن حفله ثير فعاا فلأبيإهم وله ا  ستغلغل بسهفل، لبلفماسل بالتعامل مم الإاس•
 .نهاء الم كالت بيإهمإقفة فصل حيث سستطيم الفصل بين المتخاصمين و لدسه •
 .مف  ب كل نهائلسبت  وسخصم اأ•
 ماا نارى   معيإا  فإرى مإاه الجاالا فال مفاقاب، اتمتم شخصيته بالجماا والجالا•

 .سضا  فل مفاقب ُأ رىأمإه جماليات 
تجااد  سبااال  فاال ، ففاال حيااااه ةمف   ثياار أاتساام شخصاايته بالمبالغاا  حيااث سبااال   باا•

اعاابيرا  احماال  ،  ماا أناه سساتخدم أحياناا    و فال مفاقاب معيإاأو عفا فاه أم ااعر  
 .  وح المبالغ

سجااا  أو ماف  حياااه فهاف سمياال للفساطي  لائماا  سافاء باإلأفال  اال  لّ نساان وساطإ •
واجعال   اعطياه اإفعاا  بال خصاي  ن ، وها   الفساطيز و باالفرح أو باالح، أبالسلب

 .ن ال رسك سرى مإه التلفنأ  الحياة معه جميل
 .ا  نسانا   ومانسيإنجد    أما من ناحي  الحب والعا ف ،  صاحب  ياا واسم•
 .شياءثر باأألدسه شعف  عاا  جدا  مما سجعله مرهب الحس و ومانسيا  وسرسم الت•
 ،لون  ااافف لءقااادام علاااى أس شاااولدساااه شاااجاع  التماااالس و اإل ،نساااان جساااف إ•

 .لى حد الفقاح إولكن لون الفصفا 
ولائما  لدسه أمف   اص  سرس   فهاف سحاب عافالم  ،سرا  الغيرأسرا   و أسحب  تم  •

 .اأسرا  وعلفمها 
شااهر أو )  زمإياا ةن اكاافن فاال حيااااه فتاار أفالبااد :سعااانل ماان هلاام  اااص فاال حيااااه •

فال  ةوقاد اكافن ها   الفتار ، ثام سازوا سعانل فيها من هلم وقهر( و سإفاتأشهف  
 .ها ر آو فل أو فل وسطها أوا حيااه أ

 . مف  والفصل بيإها بسهفلشياء واأعلى  بد اأ ةلدسه قد  •
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يف هذا الباب حول مواضيع العائلة وما  نتحدث 

 .هبايتعلق 

 
 .هدى زايد .يف سلسلة  تكتبها  أ

 
(اجلزء األول )  

 ( أهمية الزواج )   
 

 الر يل  الر م  بسل 
سيدنا ونبينا و بيبنرا محمرد صرلى   و أطيب الصالة و أزكى الٍسليل على 

 .وآله وسلل عليه 

 .حرد منهاكاَّ تهل جدا  مواضيع العائلة مواضيع مهمة إن 
 !ال يريد أن تكون  ياته اللوجية والعائلية سعيدة ومسٍقرة ؟حم   منلا  

واسرٍقرار وانسرجام مرع بعضرهل بحرب عائلٍره أن تعري  ال يحرب منلرا وم   

 ؟؟البعا 

ثمرررة ( األوالد ) أسررا  العائلررة ، و( الررلوج واللوجررة : ) وأقصررد بالعائلررة 

 .هذا اللواج 
 .معنى اللواجنعرِّ  حف البداية يجب أن : أعلائف 

 . االقٍران الشرعف بي  الرجا والمرأة  هو: معنى اللواج 
وتكرون ( زوجرة )وأنثرى ( زوج )عالقة تجمع بري  ذكرر : اصطال ا  ومعناه 

. هرذا تعريفره عمومرا  .. وقانونية أس  دينية وثقاحية واجٍماعية لهذه العالقة 

 :  حف اإلسالمأما معنى اللواج 
بموجررب عقررد شرررعف معل رر  وقبررو  حهررو ارتبرراط مسررلل ومسررلمة بجيجرراب  

باسررٍمٍاع كررا منهمررا برراآلتر وذلررك بنيررة العفررا  الشرررعف يعطيهمررا الحررق 

 .وتكوي  أسرة مسلمة اتباعا  لسنة نبينا محمد صلى   عليه و آله وسلل

حقد دعى سيدنا محمد صلى   عليه و آله وسلل إلى الرلواج ألهميٍره  يرث 

رر  : )ورد حف أ د األ اديث الشريفة الرواردة حرف  صرحي  البخرار   ْعش  يرا م 

ج  وَّ ة  ح ْليٍ  ل  ل  اْلب ا   ْنك  ب اب  م    اْسٍ ط اع  م  حنال   أن الحديث  الشري  بدأ ( الشَّ

 . بـيا  الندا  ، حنادى الشباب ألهمية األمر
كما أسلفنا وقلنا ال يكون هرذا الرلواج صرحيحا  إال بالعقرد الرذ  أسرماه الحرق 

 ميثاقررا  غليظررا ، وهررذا مررا جررا  حررف سررورة النسررا ،  يررث قررا  الحررق سرربحانه

 

 عائليةأسس 
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َف )بسم هللا الرحمن الرحيم : وتعالى  م  َوَكي  ك  ض  َضٰى َبع  وَنه  َوَقد  أَف  ل   إ لَىٰ َتأ خ 

ا  يَناق ا َغل يظ  م مِّ نك  َن م  ٍض َوأََخل   .من سورة النساء(  21) اَية ( َبع 
 

يعٍبررر الررلواج  قيقررة  نعمررة مرر  إ رردى الررنعل الٍررف أنعررل   تعررالى بهررا علررى  

عبرراده، وهررو  اجررة مرر  الحاجررات األساسررية واإلنسررانية ، حلإلنسرران  اجررات 

إلخ، وهرو آيرة مر  آيرات   الكونيرة العظيمرة ...كحاجة الطعام والنوم واللبا 

ْ  آي ات ره  أ ْن )بسل   الر م  الر يل : كما قا   بيبنا الحق سبحانه وتعالى  م  و 

رة  ن إ نَّ ح رف  ْ م  ر  ة  و  دَّ رو  را  ب ْيرن ك ل مَّ ع  ج  ن وا إ ل ْيه ا و  ا لٍِّ ْسك  اج  ْل أ ْزو  ك  ْ  أ نف س  ل ق  ل ك ل مِّ ت 

ون   ي اتف لِّق ْومف يٍ  ف كَّر  ل ك  آل 
 .م  سورة الروم( 21)اآلية ( ذ َٰ

 
ا   الرلواج سركينة ور مرة ومرودة ، وهرذه األمرور الثالثرة .. نعل أعلائرف القررل

ذا ترروحرت يكررون الررلواج بررجذن   ناجحررا  إأمررور مهمررة حررف الررلواج بحيررث 

 . وسعيدا  ومسٍقرا  

وم  الممك  أن نعٍبر هذه العناصر الثالثة م  الركائل األساسية حف األسرة، 

باإلضاحة إلى أمور أترى كاال ٍرام واإليثرار واألدب والثقرة  يرث سرنٍحدث 

 .عنها حف األعداد القادمة إن شا    تعالى 
 

 أسس عائليةسلسلة 
 .هدى زايد .تكتبها  أ

 

 ..  للحديث بقية

 تابعونا
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 وباااه  جمياااع المخلوقاااات فهاااو سااابب الطهاااارة والنظافاااة  وهاااو متعاااة للحيااااة والااانفس

للةف لهاتٍجما   .األماك  وترتد  الطبيعة أجما   
  ةيتاالميحياي باه األرض والنشاور ألن  هللا تعاالى ي عّد الماء من أهام األدلاة علاى البعاث 

فغيابه ي سبب الهاالك لححيااء  وهطولاه معا   مصدر للرحمة والعلاب في آٍن أيضا  وهو 

علاى نعماة المااء هللا تعالى لهلا يجب على اإلنسان أن يشكر أيضا   بكنرة ي سبب الهالك 

 .نقمااةنعمااة  ال كااون كااي تاسااتخدامها وأن ياالدي حقهااا علااى أكماال وجااه وأن ي حساان 

 

ن  فااي الماااء أ يةالخصوصااهاالل وماان  عظيمااة للماااء خصوصااية لقااد جعاال هللا تعااالى 

 .حياءخاصية اإل
الهيادروجين   وهاو ولّرتاين مان األوكساجين الماء من ارتباط لّرة من و يتكّون جزيء 

 .زئبقي كائن 
يتاأنر بناا   وهاو    ولاه تبلاورات حولاهالكائن الزئبقي لاه لاكارة تحفاظ كال مايادور هلا 

 ؛ كما أنه و كلماتهم لوجود نور خاع فيه البشر وبمشاعرنا حيث يتفاعل مع أفكار 

 .تعالىله صلة باهلل   وهو كائن علينا تأنيرا  إيجابيا  و سلبيا  يلنر 

  وحتاى  كاون فااعال  يل ن ندركهأفيه يجب علينا خاع تجلٍّ في كل نوع من الماء يوجد 

وطريقاة اساتجابة هالا في المااء والتجليات الخاصة نوار األندرس ن أعلينا  كون فاعال  ي

 .سواء كانت إرادتنا متوجهة للشفاء أوغيرلالكائن الزئبقي الحي لما نريد 
 :المجهاااارطريااااق عاااان الماااااء لاااايكم صااااورتين لتجااااارب شخصااااية أ جرياااات علااااى إو
 
 
 

 بسل   الر م  الر يل

رب العررالمي  الررذ  وهبنررا العلررل هلل  الحمررد

 .والبيانوالنور 
والسررالم علررى سرريدنا محمررد منبررع  ةوالصررال

 .العاللالعلل والنور السار  حف هذا 

األو  مر   المجلرة الباعثرة للنررور العردد  حرف

سرطور مرر  علررل { هررو هرا  }والعلرل  مجلررة 

مرع  قرائق بعرا  الما  حف القر ان الكرريل

 .الشخصيةالٍجارب 

 

بسام هللا الارحمن الارحيم :  تعاالىهللا يقول 

ٍء "  اااال  َشااااي  ااااَن ال َماااااء ك  َنااااا م   َحاااايٍّ َوَجَعل 
 

ن ونَ  أََفاَل  م   ".ي ل 

وهاو   الماء هو أساس الحيااة علاى األرض 

الكائناااات الحياااة باااال لجمياااع  الحيااااةعصاااب 

 حياااااةال تكااااون هناااااك وبدونااااه  اسااااتنناء  

جسررل أنل ،  ٍررى إلنسررانف أو  يرروانف أو نبرراتف 

ن  بالمئة م  وزنره سبعي  بنسبة اإلنسان يٍكول

ه.. الما م    .وهذا دليٌا قاطع على أهميٍل
رل مر  أعظرل ، ونعمرة حالما  سرل الحياة    ن ع 

جردت  تعالى علرى األ يرا ، حلروال المرا  لمرا و 

 ياة على األرض، ولظللرت جرردا  قا لرة ال 

تير حيهرا، حمنراحع المرا  ال ت عردل وال ت حصرى، 

 علررىوإنمررا حقرر  علررى الكائنررات الحيررة لرري  

 

للمرررا  وقرررد صرررورة مجهريرررة 

 .ترروبيخعليرره كررالم حيرره كررر ذ  

 
 

تمنال للمااء صورة مجهرياة  

 .عليااااهلكاااار البسااااملة تااااأنير 
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 ع  مة الديار الحاميةسماحة البحارة بقل  

 هانيبال يوسف حرب حفظه ي تعالى.الحيخ د
 

 سلسلة 

  عـلـ  الـجـبـال

 ن الـكري ءاالـقرفـي 

 

 الجإء األول 

 :الـمـقـدمـة 

 

سااامكها وخلاااق ، الحماااد ل العظاااي  الاااذي خلاااق الجباااال وأرسااااها 

وخضااعت بعظمتهااا الكااري ، بجسااومها لوجهااه فخحااعت ، ها اوسااو  

اااوأطاعااات أماااره حته فساااب  لعظمتاااه  لقيوميتاااه، بوجوههاااا ت ،وعن 

بأركااان جسااومها وخحاايت ، نااه ءاقرذال  وهيبااة  لجاا ل عت وتصااد  

بمحاض  ض  عار  عليهاا ماا  ض  عر  و  ، كلمتهحين أنإل عليها ها رب  

 .بتخييرهعليها وما ذاك لال  ض  عر  فأبت أن تحمل ما فضله، 

وهااب لااألرض رواسااي وأعطااى فااأنت ، ، خلااق فااأده  ساابحانه 

ا تهاااا، فثب   ه  ااام  رب األوتااااد سااابحان ، وأوجاااد الجباااال رواساااخ فجس 

اا، ساابحانه رب الااوداد   ،  ج لااهتلااك الحااوامخ عق نيااة ماان  ب  وه 

و ماا هاذا العلا  المتواضا  فاي علا  جمالاه، بالعاطفياة مان نها وإي  

الجبال لال لمسة حاب وهبهاا لكال ُمحاب بكال ماا فاي هاذا العلا  مان 

 وجال   عاإ  فمان أطلعاه ي الفرائاد، ما فيه من لواما  وبكل ؛ فوائد 

على هذا العل  الجميال يجاد فاي ثنايااه الكثيار مان الادروس والعبار 

االبحار ناي ن ب  الجبلية، فمِ ازنسانية النفس في صمي   ها  علاى ن م 

 الخ صااااتخ صاااة هاااذه فكانااات ، هيئاااة الجباااال فاااي باااواطنه  

 : تقول الجبالفي عل  نية ءاالقر

لن تبلغ ماا الجليل، فإنك التواض  من هذا الجبل   تعل  أيها ازنسان 

فاارض أناك كناات والجثامااة، وعلاى علاى هااذه الجباال ماان االرتفاا  

الجليل، من خحية ي  عتْ وتصد   خحعتْ فانظر لها وتعل  منها فقد 

 .نفسكاعرف  !!؟؟ هذافأين أنت من 

 

 السبيل يهدي  وهووي يقول الحق  

 .العالمينل رب الحمد و 
 

...يتب    
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إلاااى الصاااحة يبااادأ بحماااام عطاااري و الطرياااق 

ما قاله الطبياب و الفيلساوف وفق يومي مساج 
ما يلكدل خبراء السنين  وهلا آالف منل  أبقراط

حيااث تتمتااع الزيااوت العطريااة اليااوم  الصااحة 

 األماااراضبقاادرتها علاااى معالجاااة العديااد مااان 

   العامااااةو تحسااااين الصااااحة  والوقايااااة منهااااا

وتمتااااز عااان األدوياااة المصااان عة أن الزياااوت 

بااال تقتااال البكترياااا و الفيروساااات ال العطرياااة 

تحفاااااز الجهااااااز المنااااااعي لقتااااال البكترياااااا و 

 ومطهرة للجرانيمالفيروسات   وهي مضادة 

يعررد مرر  أنرره العررالج إال  هررذابحداثررة الرربعا 

العالجررات القديمررة بررا و المٍوارثررة علررى مررر 

 ضررارات اللمرران مثررا الحضررارة الفرعونيررة 

 .اوغيرهمالقديمة و كذلك الهندية 
 عرحهرررا األطبرررا  العررررب األوائرررا  يرررثقرررد و

 .ليهل م  تال  الفٍو ات اإلسالميةإدتلت أ  

 العالج بالزيوت العطرية

سعاد حمس النهار قدمتها األستاذة   
 

تاااادخل فااااي تركيبهااااا مااااواد كيماويااااة حيااااث 

مستخلصة من النبات منل الزعتر و الليمون و 

مااواد كاناات وهااي ا   وغيرهااالنااوم و البااابون  

تستخدم في الماضي في تعقايم األدوات الطبياة 

الياوم بالقادرة ف عرَ و ت  ؛ و غرف المستشفيات 

ناوع مان  300العالجية و الشفائية ألكنار مان 
 .األساسيةالزيوت 

هااالا المصاااطلا عالجياااا  فاااي اَوناااة انتشااار  

إلاى  مناتقال  األخيرة فاي العدياد مان دول العاالم 

 اعتقااااد و علاااى الااارغم مااان العرباااي  العاااالم 

 

لوجدنا  المصرية القديمةنظرنا إلى الحضارة ولو  

معظل جدران المعابد المصرية و كذلك المقابر ن أ

مرر  تبرري  أن ن والمصررريحيهررا القرردما  حرر  الٍررف د  

مررر  وضرررع أوانف ضرررم  طقرررو  عمليرررات الررردح  

العطريرررة كرررانوا اللجررراج تحٍرررو  علرررى الليررروت 

 ..الملاجيرةالحالرة لٍحسري  و  للٍعطريسٍخدمونها 

 .م  هنا جا ت حكرة العالج بالليوت العطرية
العالج بالليوت العطرية  ع قبا أن نبدأ الحديث  

 .صناعٍهاسو  نٍطر  لٍعري  الليوت و كيفية 

  
تنقسم الزيوت الطبيعية إلاى قسامين مان ن أيمكن 

  :تهائاجزيحيث مبدأ تطاير 
 .(نابتة) دهنية زيوت طيارة  وزيوت  
 

عن مجموعة ماواد فعالاة عبارة  :الإيوت الطيارة

و   تتكون في النبات نتيجة سلسلة من التفاعالت 

 رائحااةلهااا و تتجماع فااي مكاان محاادد ماان النباات 
 
 

درجررة الحرررارة العاديررة علررى تٍطرراير و مميررلة 

رررميتلرررذلك  علرررى  ة ، وهرررفالطيررراربرررالليوت  س 

عكرر  الليرروت الدهنيررة حررجن الليرروت العطريررة 

 .بشكا كاما و ال تٍرك أ  أثرتٍبخر 
  :صفاتها
و  ، اللرونمعظل الليوت الطيارة عديمة : اللون 

و النادر إمرا أزر  أو ، مبيال القليا منها أصفر 

 .أتضر

  :العطريةاسٍخدامات الليوت 
 . الدوائية و مسٍحضرات الٍجميا اتصناعال

 .الغذائية كالحلوياتالصناعات 
 .الصابون و المنظفاتصناعة 

تتطاير فاي درجاة حارارة ال  :الدهنيةالإيوت 

الغرفة للا سميت بالزيوت النابتة  كما أنهاا ال 

هالل الزياوت وتوجاد   تتطاير مع بخار الماء 

فاااي بااالور أناااواع كنيااارة مااان النباتاااات منااال 

الخااااروع و الجوجوبااااا و الكتااااان و السمساااام 

والجرجياار والزيتااون وعباااد الشاامس و الاالرة 
 . وغيرها من النباتات

  : صفاتها 
 .و كنيفةلزجة : القوام للصفار  تميل : اللون 

 تجميليااا  و  عالجياا  تساتخدم علاى نطاااق واساع 

كمادة يخفف بها الزيت أيضا كما أنها ت ستخدم 
 . العطري

يمكن استخراج الزيوت الطيارة و النابتة من  
  : النبات من خالل األجزاء التالية

 .كزيت الزيتون و زيت السمسم: البلور  .1
 .كالزنجبيل : الجلور .2
 .كالعود و الصندل: األخشاب .3
 .كالفلفل األسود : النمار .4
 .كالريحان والنعناع: األوراق .5
 .كالقرفة: اللحاء .6
 .والورد الطائي والفلكالياسمين : الزهور.7

 التركية( FG) ت على مجموعة أكاديمية الـ م  محاضرة  قد  
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يفرررز مرر  شررجرة و سررائا وهررو : الررراتن  .8

و حرررف درجرررة الحررررارة العاديرررة  ا  صرررلبيصرررب  

 . اللبان: مثاله
 .اليوسففكالبرتقا  و : القشور  .9

 

 :طر  اسٍخراج الليوت العطرية 

بعدة طرر  سنشررَ  عطريةالالليوت تسٍخرج 

 : منهاتسميات الليوت الناتجة  مع ذكربعضها 
 steam Distillation  :  الٍقطير البخار  .1

الجلئيررررات العطريررررة ٍحفيررررل بو تكررررون آليٍرررره 

ثرل  ملهرا الحررارة، ومر  لٍحريرها مر  ترال  

و تعريضرررها لعامرررا المرررا ، مررر  ترررال  بخرررار 

 هحيرر يررث تٍحررو  إلررى سررائا ( تكثيرر ) برررودة 

 . زيت عطر  و ما 
تشرررررَ آليررررة الصررررورةأدناه صررررورة مبسررررطة 

 .الٍقطير

موصرا تٍميرل بأنهرا األجهرلة النحاسرية  إال أن

أجهلة السٍانل  سٍيا حهف  بينماجيد للحرارة 

تعٍبرررر الحررررارة و ال عامرررا بصرررعبة الرررٍحكل 

 .جيد للحرارةموصا 
أن نعررر  أن الٍقطيررر ال يٍناسررب مررع ويجررب 

بعا اللهرور تفسرد مر  حهناك ؛ كا النباتات 

ترررال  حيرررٍل اسرررٍخراج زيوتهرررا مررر   رالٍقطيررر

طريقرررة االسرررٍخراج الثانيرررة وهرررف الطريقرررة 

 .بالمذيبات
  
 سٍخراج بالمذيباتاال .2

:Steam D istillation  

وهررذه الطريقررة تناسررب المررواد الٍررف ال يمكرر  

رائحة المواد الياسمي ، وتخٍل  تقطيرها مثا 

العطريرة المسرٍخرجة بالمرذيبات عر  الٍقطيررر 

 :بأنه 

عمليررررة الٍقطيررررر يررررٍل حقرررردان عرررردد مرررر  حررررف 

 الحرارةالمركبات المٍواجدة حف النبات بسبب 

 الررة حف ، حررف  رري  ال يررٍل حقررد هررذه العناصررر

  : منال بسيط  ،االسٍخراج بالمذيبات 
 Rose Otto نساميهما رائحة الورد المقطر 

الااورد المسااتخرج نفااس رائحااة تختلااف عاان 
   Rose Absolute يسمىبالمليبات و اللي 

المستخلصات العطرية من خالل عملياة وكل 
تعناااي و  Absolute االساااتخراج نساااميها

 . خالصة عطرية
فهاااي االساااتخراج بالماااليب  ياااةآلياااة عملأماااا 

 :  كاَتي

ماازج المااليب مناال الهكسااان مااع المااادة يااتم 

ناام يااتم الااتخلع ماان المااليب العطريااة  وماان 
 باااا مااااا يساااامى  عناااادنا بتبخياااارل و يناااات  

Concrete* هااي مااادة صاالبة و * كونكريات

 بإضاافة الكحاول حلهاو بعد للك يتم شمعية  

 ماااادة لاااديناو بعاااد تبخيااار الكحاااول تنااات    
 
 

 العالج بالزيوت العطرية

م  معرحة الحرارة المناسبة لكا صرن  البد و 

مجفر  الالنبات روائ  بي   ا  رقاهناك حعلما  أن 

وبجمكاننرررا تبررري   هرررذا  طرررازج الالنبرررات روائررر  و

برري  وهررو تمييررل الفررر     يمثررا  بسرربالفررر  

اللنجبيرررا رائحرررة ورائحرررة اللنجبيرررا الطرررازج 

 .المجف  المطحون
 

بالحسربان تذ  تيجب أن م  األمور الٍف  أيضا  

آتررر عطررر  النبررات نبررات بجانررب يكررون  ن الأ

 . حقد يٍأثر الليت النهائف بذلك
يسرررٍخدمون اآلنيرررة النحاسرررية حرررف كرررانوا و قرررد 

و مررع مرررور الوقررت أصرربحت هنرراك  ، الٍقطيررر

سررٍيا السررٍانل  أجهررلة تقطيررر مصررنوعة مرر  

الثم  غالية الالنحاسية األجهلة الٍف تخٍل  ع  

 .بالسٍانل  سٍيا مقارنة والصعبة الٍنظي  

       تسااامى  عاااالٍ نهائياااة لات تركياااز عطرياااة 

Absolute العطريةالخالصة ي أ. 
  
 : isolate   طريقة العزل.3

تااتم هاالل الطريقااة عاان طريااق فصاال مكااون 

كيميااااااائي ماااااان المركااااااب مناااااال اسااااااتخراج 

ستاالت المننول عن طريق التبريد العاالي يكر

 درجاة مئوياة تحات الصافر 40قد تصل إلاى 
 . تمنل رائحة النعناع المنعشة و الباردةوهي 

 :مالحظة هامة  

عند شراء الزياوت راعى ت  نقطة يجب أن أهم 

األساسية هي التأكد مان الشاخع الالي ياورد 

إل أن المورد الجيد هو الشخع الزيوت؛ هلل 

 الزيوتاللي يزيل أي ريبة تجال نقاء مصدر 

باإلجابة على العديد من األسائلة هلا   ويكون 
  : منل
 هو مصدر الزيت؟ ما  -

أجاازاء النبااات تاام اسااتخدامه للحصااول أي  -
 على العنصر المطلوب؟

 تم استخالع الزيت؟كيف  -
 اسم المصدر النباتي ؟ ما  -
هي مدة تخزين الزيات و الظاروف التاي ما  -

 ؟تم التخزين فيها 

 

فاااااي أهمياااااة بالغاااااة للزياااااوت األساساااااية ن إ

العالجات الشاملة لتحسين الصحة الجسادية و 

تتمتاااع بخااااواع عالجيااااة نفعالياااة  وهااااي اال

والوقايااة تجعلهااا قااادرة علااى تحسااين الصااحة 

إل يمااتع الجلااد هاالل الزيااوت الماارض  ماان 

  كماا  المسااجو يتم للك أننااء عملياة بسرعة 

االستنشاااق  يمكاان االسااتفادة منهااا عاان طريااق
 .لحرقهاتتبخر الزيوت نتيجة عندما 
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حرف  ترأثيرا  بعد ما تسٍنشرق تلرك الليروت تعطرف 

كيميرررررررا  الجسرررررررل مررررررر  ترررررررال  الٍرررررررأثيرات 

 .الفيليولوجية

األساسرية ترأثير الليروت إدراك سبق يمكر  مما 

لرذلك الردم، كدوا  طبيعرف يٍسررب إلرى مجررى 

م  المناسب أن يٍعر  المر  بشكا جيرد علرى 

منٍجات الليوت العطرية العالجية بنف  القردر 

 الدوا و  ضرات الٍجمياحمسٍالذ  يعرحه ع  
إلرى جنرب  جنبرا  العالجات المكملة  م  هو نوعح

تسررٍخدم حيرره الرائحررة  يررث  عررالج الطبررفالمررع 

تحسررررري  بعرررررا و  النفسررررريةلٍحسرررري  الحالرررررة 

تسرررٍخدم مرررع وعنررردما ،  العضرررويةاألمرررراض 

..  أقروىوسائا العالجية البديلرة يكرون تأثيرهرا 

أمررراض الجهرراز الحركررف ترردتا الليرروت حمررع 

م المفاصررا مثررا آالالعطريررة لعررالج و تسرركي  

زيررت الكرراحور الررذ  يسررك  األلررل و يعمررا علررى 

 .ارتخا  األعصاب
 

 : الطيارةالطبيعية للليوت الصفات 
 :الليتشفاحية .1

األغلررب، إال لرون الليرت العطررر  شرفا  علرى 

هنررراك و ، القليرررا منررره يميرررا إلرررى الصرررفرة أن 

زيت البابون  و الذ  يٍميل مثا  صمغيةزيوت 

 . أزر  اللون أنهب
  :الرائحةنفاذية .2

بعررد و لرري  عرر  سٍنشرراقه عرر  يجررب أن يكررون ا

ألنه م  شدة تركيرله قرد ير د  إلرى تهري  قرب 

 ساسرررية حررردث ي  كرررذلك قرررد األنفيرررة و الجيررروب 

 . للعي 

 البابون زيت 
 .الليمون شيشة أو الٍرنجان و أزيت المليسا 

و   ف  للرررن  الليررروت العطريرررة تسرررٍخدم جميرررع 

 .الجسد
 : نأتذ مثاال  
يسٍخدم كغسرو  لمعالجرة ( الروزمار )زيت 

 . قشرة الشعر
 .جنسيا  م  الليوت المقوية ( اللنبق) زيت 
 . للعودعطره أقرب ي عد ( الباتشولف) زيت
 .ا  جنسيالليوت المقوية م  ( الياسمي  ) زيت 
 .الوجهلٍجميا ( الورد )زيت 
و هو م  أجمرا الليروت ( البرجموت ) زيت 

 .البها الٍف تسٍخدم حف مسٍحضرات عالج 

 

للصرداع تسٍخدم الٍالية م  هذا الليوت و كا 

 : األللو 
زيررت النعنرراع، زيررت القرحررة، زيررت الريحرران، 

البنفسررر ، زيرررت زيرررت مرررار ، الرررروز زيرررت 

 .القرنفا، زيت الميرمية العطر 
العرررالج ) نسرررمف العرررالج برررالليوت العطريرررة 

 .نٍظاماسٍخدامه باب وي نص   (الرقيق

 

م  أن كاحرة الحضرارت اسرٍخدمت بالرغل  و 

الليرروت األساسررية حررف العررالج و الشررفا  مرر  

و المعرحرررررة  ونالفنررررر ههرررررذإال أن األمرررررراض 

اإلنسان بشكا كبير على اعٍمد اندثرت عندما 

 . عالمصنَّ الدوا  
قررد أثبررت الطررب الحررديث و الطررب الٍكميلررف و  

أن الليررروت النقيرررة المقطررررة يمكررر  أن تكرررون 

الكيميائيرررة، كرررذلك أكثرررر حاعليرررة مررر  األدويرررة 

يكرررون لرائحرررة الليررروت العطريرررة أن يمكررر  

 المشاعركما هوالحا  مع الليوتتأثيرا  على 

 العالج بالزيوت العطرية

  : الملاقللاعة .3 
العطريااة اللعااة و تاالدي إلااى أغلااب الزيااوت 

 .التلوقالشفال عند تخدير 
  :الزيت العطريملمس .4

يقاوم بعمال طبقاة مان وإنماا  ا  دهنياملمسه ليس 
 . يتم التعرف على جودتهالخفيف ومنه الجير 

 
 :الزيوت العطرية عند العالجستخدام اكيفية 

 :االستنشاق 
أحد أسرع الطارق لتوصايل الماواد الفعالاة هو 

األرق  فااااي حاااااالتيسااااتخدم الجسااااد  و إلااااى 
 .والحاالت النفسيةو االكتئاب والقلق 

قطرة زيت عطري بأن توضع طريقة  فضلوأ

 موضوع في مبخرة أو فواحة وساخن في ماء 
 .منه صاعد متالالبخار استنشاق 

 : عطري الحمام ال 

طرياق وضاع بعاض القطارات فاي عن وللك  

و المكوث فياه ماا ال يقال عان االستحمام بانيو 

و للاك لتحساين الصاحة المزاجياة و دقيقة  20

و والعظاام العضوية فاي حااالت ألام المفاصال 

كااااللك جميااااع أمااااراض الجهاااااز العضاااالي و 
 . الحركي
المبللاة باالزيوت أو الورقياة المعطارة المحارم 
 :العطرية 

اللي يراد مكان اليتم استنشاقها ووضعها على 
 . التأنير العالجي فيهإحداث 

  
 :النفسية التي تستخدم للحاالت الزيوت 

 .زيت الالفندر
 .زيت الريحان
 .زيت البنفس 

 .الجسدعلى ثر  تالكيميائية الٍف 
  

العرررررالج سرررررٍخدام ااألمررررران قبرررررا ا ٍياطرررررات 

 :بالليوت العطرية
بررأن هنرراك العديررد مرر  ا ٍياطررات األمرران ذكر ي رر

قبررا القيررام بٍجربررة العررالج  لهررانٍبرراه االيجررب 

 :اال ٍياطاتو م  أهل هذه العطرية بالليوت 
أنررواع الليرروت العطريررة ال تناسررب معظررل .1 

 ، الربرروالمصررابي  برراألمراض الٍنفسررية مثررا 

 . الرئة الملمنةو ساسية الٍنف ، وأمراض 
أتذ الحذر حف  ا  وجود  ساسية حف يجب .2

 .الجلد لنوع م  أنواع الليوت
بعا الليوت العطرية يفضا تجنبهرا هناك .3

زيرررت  و زيرررت الميرميرررة: الحمرررا مثرررا أثنرررا  

حررف انقباضررات سرربب ٍقررد تالٍررف  مررار الررروز 

 .الر ل
الررررذي  تقررررا عرررردم عررررالج األطفررررا  يفضرررا .4

سررررنوات بررررالليوت  عرررر  الخمرررر  أعمررررارهل 

 . إلصابٍهل بالحساسية تجنبا  العطرية 
 ررراالت اإلصرررابة بسررررطان المبررريا أو حرررف  

حينصررر  بٍجنرررب الليررروت الٍرررف تحفرررل   الثرررد

الشررمر و زيررت ) هرمررون االسررٍروجي  مثررا 

 (.اليانسون
  

 :العطريةحوائد الليوت بعا 

 Tea Tree oil : الشا شجرة زيت 
هو م  أقوى الليوت المعروحة حرف مكاححرة و 

العرررردوى سرررروا  البكٍيريررررة أو الفيروسررررية أو 

إلرررى قدرتررره علرررى تنشررري  باإلضررراحة  الفطريرررة

، ويسٍخدم موضعيا  ألنه سرام  المناعفالجهاز 

 .تناوله ع  طريق الفلتل إذا 
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عرررررالج لٍطهيرررررر الجرررررروَ و  كمرررررا ي سرررررٍخدم 

مشكالت الجلد المخٍلفرة و تصوصرا  تلرك الٍرف 

 .تسببها العدوى الميكروبية
  :االسٍعما كيفية 

زيرررت شرررجرة الشرررا  ذو حاعليرررة شرررديدة عنرررد 

لٍطهيررر الجررروَ و ( حقرر  تارجيررا  )سررٍخدامه ا

عرررالج حطريرررات الجلرررد و و  العررردوىمكاححرررة 

 .األظاحر و  ب الشباب وقما الرأ 
قطرررات مرر  زيررت شررجرة  5إلررى  2يررٍل إضرراحة 

زيررت جرروز الهنررد مثررا آتررر الشررا  إلررى زيررت 

 . العدوى أو الجرَده  منطقة يٍل لٍخفيفه ثل 
  

 : Clove oil زيت القرنفا 
مسرركنة لملررل و  ا  تواصرريمٍلررك زيررت القرنفررا 

 هأعطٍررمطهرررة و  رةمخرردِّ مضررادة لاللٍهرراب و 

قرررديل  ذاألسرررنان، حمنرررحرررف عرررالج آالم شرررهرته 

رري  اللمران  ررنص  يعرانون مرر  ألررل األسررنان أو     م 

 . قرَ اللثة بمضغ حصو  القرنفا
  :االسٍعما كيفية 

يسررٍخدم زيررت القرنفررا كعررالج موضررعف قررو  

حاعليٍرره ينصرر  اللثررة، ولشرردة آلالم األسررنان و 

، بٍخفيفرره بليررت آتررر مثررا زيررت جرروز الهنررد 

تغمررر  حرررف الخلررري  قطعرررة مررر  القطررر    يرررث

 . لٍوضع على الجل  المصاب م  الفل
يمكرر  إضرراحٍه إلررى بعررا المررا  الررداح  و كمررا 

 .اسٍخدامه للمضمضة أو الغرغرة
  

 :  الملاجيةالحالة لٍحسي  

  : الٍالية الليوت العطرية نسٍعما 
زيرت الالحنردر، زيررت الياسرمي ، زيرت اللنبررق، 

 .الباتشولف

مررر  يأترررذون األدويرررة الٍرررف بخصرررو  أمرررا 

و مضرادات الرذهان كٍئاب االتخص مضادات 

 و الرذي  النفسريةو مضادات األر  و األدويرة 

حرف كرا ال إراديرة  ركات  أ يانا  معهل حدث ت

ننصرر  باسررٍعما  الليرروت الٍاليررة الٍررف الجسررل 

زيررررت : تالعضررررالتسرررراعد علررررى ارتخررررا  

 و زيرررت البنفسررر و  زيرررت الالحنرردر والكرراحور

 .النعناع زيت  
 .تعالى  الٍركيبة لها حاعلية بأمر هذه و 

 
الررررأ  عنرررد قمرررا مررر  أجرررا القضرررا  علرررى 

زيررررت : الٍاليررررة الليرررروت األطفررررا  نسررررٍعما 

 .زيت الالحندر و اليانسون
  

  :تلطة الليوت الٍاليةلٍساق  الشعر نسٍعما 
 زيت الخررد و  زيت اللوز و زيت الجوجوبا

زيرررت  و زيرررت الجرجيررررو  زيرررت السمسرررل و

 .جوز الهند زيت و  الخروع
هذه الليوت بنسب مٍساوية كا  يث يٍل تل  

إلررى ثررالث مرررات حررف مرررتي  ودهرر  الرررأ  

 .األسبوع
  :هامتنبيه  

اسررٍخدام بعررا إذا كرران سرربب تسرراق  الشررعر 

الكريراتي  والبرروتي  : ا مثر المرواد الكيميائيرة

الٍقليرررا مررر  نحررراو  ..والصررربغة والسشررروار 

 . هذه المشكلةعالج  ٍى  هذه المواد اسٍعما 
  
أ ررد هررذه نسررٍعما  قشرررة الشررعرلقضررا  علررى ل

الررروز زيررت  أو زيررت النعنرراع: حقرر الليرروت 

 .مار 

 
ي سرٍخدم  :الررأ  حروة أكليما أما حيما يخص 

 زيررت  و زيررت الررروز مررار  وزيررت اللعٍررر

  

 العالج بالزيوت العطرية

اسٍخدامهل على الجلد بنسب مٍسراوية يٍل  يث 

 . منفردي و أمجٍمعي  
 

 :المناسبة لشعر األطفا  الرضع الليوت 
 . الهندجوز زيت 
 حي سررٍخدم :  لٍهرراب الحفاضرراتابخصررو  أمررا 

 .الليٍونزيت أو اللوز الحلو زيت 
زيرت أحضا  حجن األطفا عند  سعا للو بالنسبة 

 .ده  للصدرالذ  ي سٍخدم كهو زيت السمسل 
 حيٍل معالجٍررره برررده الكبرررارعنرررد السرررعا   أمرررا 

تلطرره مررع  الررذ  يمكرر الصرردر بليررت السمسررل 

زيررت أو زيررت اللبرران الررذكر أو زيررت اللعٍررر 

نرراحع حهررو كررذلك تررذ كشررراب، و  يو ليٍررون  ال

 . لحاالت السا تعالى  بأمر 
 

طير  أو الرذي  يعرانون مر  مشراكا الٍو رد أما 

بسرري  و تضرررر بخاليررا ضررمور مرر  أو الٍو ررد 

  :الليوت الٍاليةملج حٍٍل معالجٍهل بالمخ 
عرري  زيررت و  زيررت البنررد  و الهنرردجرروز زيررت 

 .الحلواللوز زيت  و (الجوز) الجما 
الرذكا  و الٍركيبة تنفع حف زيرادة هذه حجن كذلك 

 .تقوية الذاكرة
 تذ الليروت ت عصاب مريا السكر أ لٍقوية

 .زيت اللنجبيا و زيت القرحة :الٍالية
  

وتاصرة األسرنان وألل الفل و تقوية اللثة لرائحة 

الشعور باأللل عنرد تنراو  المشرروبات السراتنة 

 زيرت القرنفرا :الٍاليرة الليوت تذ ت أو الباردة 

 .زيت البردقوشو  زيت البابون  و
  

 .زيت الشمر و البردقوش
فااي عااالج أكزيمااا  هاالل الزيااوت ممتااازة جاادا  

 .فروة الرأس
 

زيرررت ي سرررٍخدم  :ارتكاريررا ساسرررية معالجررة ل

، و ت سررٍخدم هررذه  البردقرروشزيررت  و البررابون 

 .كملط الليوت 

  
  اسٍنشاي نص  بالٍدتي  ع  اإلقالع م  أجا 

ت ترذ تمرر   داتلرفكعرالج  ، و زيرت اللعٍرر

كوب  وتضا  إلى اللبان الذكر زيت نقاط م  

 .الٍنفسفيساعد حف تطهير الجهاز  مما زباد 
  

كرا ت سٍخدم  :النفسفالالإراد  الٍبو  لمعالجة 

زيرت  و زيرت الالحنردر: مثرا الليوت المهدئرة 

 زيررت الباتشررولف و زيررت الياسررمي  و البنفسرر 

 . على تهدئة الحالة النفسيةتساعد  الٍف
 

زيرررت ي سرررٍخدم : بالبشررررةالكررروالجي  لٍحفيرررل 

زيررت  و زيررت اليقطرري  العسررلفو  الررذكراللبرران 

،  يررث يررٍل  القمرر جنرري  زيررت  و الحلررواللرروز 

ممررا هررذه الليرروت بنسررب مٍسرراوية كررا  تلرر  

علررى عرررالج آثررار الشرريخوتة و البقرررع سرراعد ي

تحفيرررررل لشرررررم  و لالناتجرررررة عررررر  الٍعررررررض 

 .ذكرناالكوالجي  كما 
  

  :زيت للحجامة الٍجميليةأ س  
مررر  أحضرررا الليررروت لعمرررا مسررراج بالحجامرررة 

نضرة هرو الٍجميلية و اكٍساب بشرة شبابية و 

 .الحلوزيت اللوز 
  
 :باالسٍحمامالخاصة ليوت ال

 لٍسركي أحضا الليوت الٍرف توضرع حرف المرا  
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و  زيت الكاافور: مساعدة على ارتخاء العضالت بعد تعب ومجهود هي الاأللم بما فيها الظهر و 

 .البنفس  و زيت زيت النعناع
فاإن  الحماام ماع هالل .. عادم الخاروج مان البيات أنصا و أنبه علاى  حمام زيتيعمل بالقيام  عندف

 ..الزيوت يفتا مسام الجسم بأكملها 
 

حم  الممك  لذلك للبرد مما ي د  إلى مشاكا أكبر،  ا  معرضيكون الشخص  بالخروج م  المنل و

هرادئ و نروم العظيمة وتكون الفائدة للنوم وهنا بعدها الشخص يخلد   يث باللياالحمام بهذا القيام 

 . مري 
  

و ذلررك مررع زيررت  امررا مثررا زيررت للحرررو  زيررت الالحنرردر كعررالج يسررٍخدم  : الحرررو لمعالجررة 

 .السودانفالفو   زيت أوالسمسل  زيت جوبا أووالج
  

 :المساج
  :لعما مساج نخٍار تركيبة الليوت الٍالية

 .زيت النعناع -
 .زيت اللعٍر -
 .زيت البابون  -

بليت  يٍل تخفيفهالذلك  ، األشخا لبعا   ساسية  لكف ال تسبب  اما هذه الليوت تحٍاج لليت 

 . أحضا الليوت للبشرةالحلو وهو اللوز 
 

مر   10مر  1 نسربة نحٍراج إلرىحجننا  الحاماكيفية تل  الليوت العطرية مع الليت بخصو  أما 

 .الحامام  الليت  10الليت العطر  و 

 العالج بالزيوت العطرية

:قدمتها األستاذة   
حمس النهار سعاد   

 

 التركية( FG) ت على مجموعة أكاديمية الـ م  محاضرة  قُد  
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ط الزمن اء على خ   األزي 

لم 
ري: أب ق  مر الج عب 

 
ق  
 

سعكس مظاهر الحياة أس بلاد مان  وثائديا   مصد ا  اأزساء واا س  اأزساء اعتبر  
حيااث ااادا علااى ماادى نساااني  اإلماان عإاصاار الحضااا ة  ا  عإصاار البلاادان، واعااد 

اأزسااء مان أهام اعتبار  ، حياث والثداافل قل اأم  وعلى مستفى الدول  الفإل 
العفامل التل افضا مدى التددم الحضا س واالنتعاش االقتصالس أس شعب 

 .من ال عف 
اائا  شااينجااد أنااه لاام سكاان لااه ماان وسااائل الكساااء باإلنسااان باادأنا وإذا   رُ تا  ، فس 

 لاق سايدنا فطرااه مام لجسد  غرسازة  لدهاا اهلل سابحانه واعاالى فال اإلنسان 
الحار أو حيث بدأ باالتفكير فال صاإم ماا سدياه مان البارل الداا س . آلم وزوجته

 . الالفا
إلااى بعااد ذلااك    جااادهااف و   ال ااجر ثاام اإلنسااان أوا مااا اسااتتر بااه و ااان  

ثام ااخا  ، ا  مالئما نسايجا  مإهاا  م  وصاإ  استعماا الح ائش واأغصاان واللياب 
الخياافط ماان  صااإاع  رسداا  لااى إسصاال أن ماان جلااد الحياافان وفرائااه ماا ز  قباال 

فاال  بساايطا   نساايجا  ثاام صااإم ماان الااك الخياافط غياار ،  الصاافف أو أو الكتااان 
أصابا حياث  الز رفا  إلى وصل ن أإلى  ف يئا   شيئا  أوا اأمر ثم بدأ بالتطف  

 . الفخرمن  س عر ب لء  
صاااااإاع  الإسااااايج والحصااااافا علاااااى المااااافال اأوليااااا  اإلنساااااان أولاااااى ولداااااد  

مإاا  فجاار التااا س  وال  بالغااا   اهتمامااا  للمإساافجات التاال اصااإم مإهااا المالبااس 
 . نساناإلمن أساسيات العيش لدى  أنهاإذ سزاا   لك حتى وقتإا المعاصر 

بااال  ..هاوساااد  اإلنساااان اجااا  ححاااد  عإاادسداااب اأمااار بالإساااب  للمالباااس ولاام  
احتاارام إياال لزسإتااه واجمياال نفسااه إلههااا   عإصاارا  ااخاذهااا إلااى ذلااك ى اعااد  

ولفن من الجماا على مالبسه من افصيل وز رف   لفنا  اآل رسن، فصا  سضفل 
 .وسبرز جماا جسمه من  اللها

 . اأزساء اختلب با تالف اداليد وعالات ال عف أن ومما الشك فيه 
 .. (ستبم ) 
  
 

زء األول  الج 
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...صّلوا عليه   

 
على سيدنا حممد وعلى آله  اللهم صلِّ

 وصحبه وسلم

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ ِإنَّ )

الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َأيَُّها َيا   

(َتْسِليًما   

 

56سورة األحزاب، اآلية     

 

 :عرب تطبيق التلغرام على جمموعة 

 الكماليةالطريقة الشاذلية اجملددية اهلانيبالية  
 

  w2f7iQsdHPZe_c5ZQEE-t.me/joinchat/Cy://https 

 

شاركونا عدد صلواتكم خالل  

سبوع  بإرساله كل يوم األ

عة مج  
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 القسم العربي  FG-Groupأكاديمية 
ب تدر  والتي نسانية ال لتنمية القدرات والطاقات  

 المتفوقةالعلوم م وتعل  
 

 ( تركيارسميًا في المرخصة  -العائلة مجموعة شركة ) 
 .العالميةترعاها هيئة الف جي العلمية والتي 

 

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey 

 
https://t.me/FGGroupAcademy 
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RADIO FG 
 راديو كل العائلة

 المقدسةالمقدس و الحياة  بالحُ 
 

  حركةنحن محطة لذاعية منبثقة عن 
  FG  العائلةمجموعة 

نقو  بدورنا التثقيفي 

حول العال  لنحر القي   وازع مي 

 والثقافة األخ قية
 

Radio Family Group  

:اضغط للتحميل   

www.radiofg.org 
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http://www.radiofg.org/


Dar alaqiq designs 

Dar_alaqiq1 
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