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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على الحبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن .
إن الجماااا البااالس السااا م ااان ماان سااماح ال ااي ل.هانيباااا سفسااب حاار
حفظااه اهلل اعااالى الا س سااما لإااا بخ ماااا ااد الإااف األباال الا س باادأ بحلاال
التجدسد والكماا ،واليفم نسير فل ساضه شا رسن مفعمين بففح بر ااه .
فببسم فخار ندادم لكام مجلا هااهف لتثارس مسااح فكار م و آفاا وعايكم
وارادل بكم نحف ماليات الفكر المضيئ.
اتميز مجلتإا با تالفها وند ة محتفاها  -فأبفا المجل أعمادة ناف مخطف ا
فل سطف  -حرصا مإّا على حضا ة اإلنسان واكميال لمعمف ها .
فيسرنا أن اتعلّمفا وازلالوا نف ا إلى نف فل بحف السطف و فا ف المعا ف.
د .سارة اجلعربي

اابعإا
للتفاصل

على اطبيق التلغرامhttps://t.me/hahomagazine :

على الفيسبفك  :مجل هاهف haho magazine
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بسم هللا الرحمن الرحيم
كلمة شهر شعبان
ال يأكل الشيطان ِدينَكَ باسم كورونا
الحظاا علاى السوشااي مياديا أنر فياروو كوروناا أصابف أداة ف رعالاة
بات ُم َ
ب كثي ٍر من البشر .
بيد الشيطان يَستهدف بها ما بقي من إيما ٍن في قلو ِ
َ
ساوا أن
فهاهم يتناقلون
الحديث عنه وكأنر كورونا فتااٌ بقاو ٍة مطلَقاة  ،ونَ ُ
هللا تعااالى هااو الااِّل ي وعلُااه أو يلغااي فعاليتَااه  ،لااِّا تجااد فااي الحااوارات بااين
الناو غيابا للتوكل على هللا تعالى  ..هاِّا التوكال الاِّل هاو مان ا سالحة
اإليمانية القوية في ردع كورونا .
فقد شرب خالد بن الوليد الس رم توكال على هللا تعالى وثِقة ب ِه ؛ ف َمنَ َع الحاق
الس رم أن يؤثر بخالد رضي هللا عنه .
في الحوارات غابت الثقةُ باهلل تعالى بأنه على كل شيئ قدير  ..حتاى علاى
ال يروو ..
سااوا أنر ماان خاااف ماان
فااي الحااوارات غاااب ا مااان وفهاار الخااوف ؛ فقااد ن ُ
شيئ ابتُلِ َي به ؛ و أنر عد َم الخوف يُزي ُل هِّا البالء ..
سانُ الظان بااهلل تعاالى
في الحاوارات غااب أقاوال ساالم الماؤمنين وهاو ُح ظ
قاو ظمناا
الِّل هو ميزة لألمة اإلسالمية ،وقد سبق لنا في دمشق الروم أن َ
اان الظاان باااهلل تعااالى أن لااونزا الطيااور وأن لااونزا الخنااا ير واإليااد
بح ظ
ُ
س ِ
وأنواع السارو  ...إلى آخره .
ين } وبااات الناااو
ضااتُ فَ ُه ا َو يَ ظ
فااي الحااوارات غاباات حقيقااة { َوإِ َذا َم ِر ظ
شا ِ ِ
وجاهَ علايهم
ينتظرون الش ا َء من َمخبا ٍر أو لقاام أو قاتال هاو ن ساه الاِّل ر
ال يروو .
ٌ ،و أنر
في الحاوارات غااب أنر ال ياروو سابٌ ،وأنر الممياتَ هاو المسابو ُ
الموتَ المقد َرر من الحق واقع ال محالة  ..سواء على أفراد أو على أمم ..
5

فقددد سددنق لنددا أا رأينددا أمم دا ب يددد الددو نصدديحة ر أو وفدداا ر أو رجم دا ب مددا
السماء..
دب فددا أا الحافددل غددو الحددق كمددا دداب اليددوْ النيددة
ولكدداا النيددرية لددْ تند ا
المتحاوريا.
نخاف إال هللا تعدال ر وال نمدوو إال نقددرنا ر ولدا يصديننا إال مدا
نحا يو ٌْ ال
ُ
كتب هللا لنا.
وأمددا كورونددا فهددو مسددلا ٌ فداء وايحدد اة كمددا كددل ن الوجددود ولكددا يدديا يا
الكوكب أرادو أا ُترفب الناس ..
والحديث اليريف يقول ُ :
إاا ال ُمرفب في النار .
فالحمد هلل رب العالميا
فل حقائق ريائق
س ال ااٌ }
{ إاا فنادي ل ايس لك فل ايه اْ ُ
فقد ُكتب فل دائرة وجودنا
وما الذ ننا :
فليخسأ كورونا  ..وليخسأ اليي اا .

ا
الحق وغو يهدي السنيل
وهللا يقول ُ
رب العالميا
والحم ُد هلل ن
نقلْ العند الحقير إل ر ننه تعال
غانينال يوسف حرب
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مقال العارف

مقال العارف
بقلم العارف باهلل تعاىل
د .سفيان اجلعربي
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ارحموا َمن في ا رض
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمااد هلل رب العااالمين والوااالة والسااالم علااى خياار الخلااق رحمااة
العالمين وعلى آله وصحبه وأحبابه إلى يوم الدين.
( ارحموا َمن في ا رض ) مقولة شري ة لطي ة تادعو إلاى التاراحم
بين بني البشر أوال ،ثم لتسارل فاي مخلوقاات هللا تعاالى إذ أناه جا رل
وعاااال وصاااف ن ساااه بالرحماااة فاااافتتف كالماااه بقولاااه " :بسااام هللا
الرحمن الرحيم" ،سمى ن سه الارحمن الارحيم ،وصاب المخلوقاات
كلها برحمته ،وأرسل رسوله ا حٌ ليكون رحماة للعاالمين أجماع،
سابَقَتظ غضابي "
وصب أعماله برحمته وقاي ع رز وج رل " :رحمتي َ
فعمت الرحمة جميع الخالئاق الطاائع منهاا والعاصاي  ..وحلام علاى
العاصي منهم برحمته وأمهله برحمته.
إن اسااتنزاي الرحمااة يكااون بااالتراحم ،ويلاازم اسااتنزاي واسااتدرا
الرحمة أن يتراحم النااو فيماا بيانهم ،وبالمقابال فاإنر عادم الرحماة
هو استدار للعِّاب.
ولعل ما نجده في وقتنا الحاضر مان قساوة الواقاع وصاعوبة الحيااة
إنما هو بسبٌ قلة التراحم بين الناو و قسوة المعاملة فاي أطيااف
المجتمعات كافة :
فاارب العماال ال ياارحم العاماال ،والجااار ال ياارحم جيرانااه  ،والبااائع
أشاارو متعاماال مااع المجتمااع ،وأسااوأ مااا فااي ا ماار أن تجااد أرباااب
ا عماي اإلنساانية والتاي تتوال بادم وألام اإلنساان ..تجادهم أقساى
الناو وأبعدهم عن الرحمة ناهيك عن أصحاب الن وذ والمساؤولية
وما يحملونه من ( رحمة ) لغيرهم ..

8

مقال العارف
فكيااف تتناازي الرحمااة ماان الاارحمن الاارحيم علااى قااوم لاام يرحمااوا
أن سااهم ولاام يرحمااوا غياارهم !! باال علااى العكااع يتعاااطون كاال
أسباب الشقاء والتي مبتدؤها عدم الرحمة.
إن الرحمة نسيج كامل ال ين وم ؛ فإما أن نتراحم ونكون على قادر
تناازي الرحمااة ،وإمااا أن ن قااد التااراحم ونعاايح حالااة ماان الهيجااان
الهمجااي الااِّل يطاايف بااالجميع ،فكمااا س ا رمى الحااق ن سااه بااالرحمن
الرحيم كِّلك فقد س رمى ن سه بالمنتقم.
علينااا أن نتااراحم ونتااراحم حتااى تتناازي الرحمااة علينااا وإال فااال أحااد
غيرنا سيخسر ،فالرحمن الرحيم باق ،ورحمته سارية في ا كوان،
وال خاساار إال ماان رفاار الرحمااة وأبعاادها عنااه برغبتااه وجهلااه ،
وهي أقرب إليه من ن سه.

ارحموا َمن في ا رض
مداا تبه العا ف باهلل اعالى
ل .سفيان الجعبرس

مقال العارف
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سااااااااااماحة الشااااااااااي د .هانيباااااااااااي يوسااااااااااف حاااااااااارب
أوي عااااااااااااالم مساااااااااااالم يحواااااااااااال علااااااااااااى حقااااااااااااوق
الملكيااااة ال كريااااة الدوليااااة كثاااار ماااان \  \20علمااااا
وبهِّه المناسبة الكبيرة أقامت كل النوافِّ اإللكترونية و مواقع التواصال
االجتماعي التاي لهاا صالة بساماحته وبهيئاة الا ( )FGالعلمياة العالمياة
احت اال خاصا فخرا بعالم ا مة واعتزا ا عالميا به.
حيث حول سماحته علاى وثيقاة حقاوق ملكياة فكرياة كثار مان \ \ 20
علما ليوبف بِّلك أوي عاالم مسالم يحوال علاى حقاوق الملكياة ال كرياة
الدوليااة كثاار ماان \ \ 20علمااا أسسااها ووضااعها سااماحته فااي التنميااة
الروحية والطاقة في العالم والتي تم توثيقها بأختام دولية.
وقد أقيم االحت اي ياومي  13 - 12ماارو \  ،2020مشااركا باه العدياد
ماااان العلماااااء والماااادربين والشاااايوي وا ساااااتِّة ،مشاااارقين ب اااارحتهم
وفخااارهم ،ومكللاااين ساااماحته بأجمااال عباااارات التهنئاااة والموااا وفات
الحرفية الراقية.
ولقااااد ا دهاااارت الواااا حات والمواقااااع بجمياااال العبااااارات والوااااور
واللقطات التي أُ ِخ َِّت مان احت ااالت أقيمات بهاِّه المناسابة فاي العدياد
من الدوي العربية .
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أرسة مجلةةةا وةةة و تصةةة
مصةةف ت ا حروةةالم حرة ةةا
حرةعشقا ب روب حراحقي
رسةةة ا حرش ة د.و ن ب ة
ي سةةة ةةةا فظةةةة حهلل
تع ىل
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أهم اإلشراقات

ساااااااااااماحة الشاااااااااااي د .هانيبااااااااااااي يوساااااااااااف حااااااااااارب أوي عااااااااالم مساااااااالم يحواااااااال علااااااااى حقااااااااوق الملكيااااااااة
ال كريااااااااااااة الدوليااااااااااااة كثاااااااااااار ماااااااااااان \  \ 20علمااااااااااااا أسساااااااها ووضاااااااعها فاااااااي التنمياااااااة الروحياااااااة والطاقاااااااة
فاااااااااااااااااااااااااااي العاااااااااااااااااااااااااااالم والتاااااااااااااااااااااااااااي تااااااااااااااااااااااااااام توثيقهااااااااااااااااااااااااااااااااا بأختااااااااااااااااااااااااااااااااام دوليااااااااااااااااااااااااااااااااة.

ولقد قدم سماحته بهِّه المناسابة معاارف وأسارارا كريماة علاى مادال ياو َمي
االحت اي ومقادما وشاارحا عان العلاوم التاي حوال علاى ملكيتهاا ال كرياة مثال
علاام تماااهي الحااٌ وغيااره ،حيااث تعتباار تلااك العلااوم أساسااية ومهمااة للعااالم
اإلسااالمي وتطااوره ال كاارل والعلمااي والحضااارل وقااد اعتلااى سااماحته بااِّلك
عااااااااااااااااااااااااااار الت اااااااااااااااااااااااااااوق والتجدياااااااااااااااااااااااااااد اإلساااااااااااااااااااااااااااالمي..
ن خر بسماحته ونعتز نحن ا مة اإلسالمية كاملة به وبسبقه وخووصيته.
سرت هِّه البهجة إلى الن وو المحباة أجماع ،وبانات حاروف المهنئاين
وقد َ
فرحة ومعبرة بانتقاءات كالمية خاصة وبوور احت الية متنوعة.

كما وقد أقاام طاالب الطريقاة المجددياة الكمالياة الشااذلية فاي مختلاف الادوي
العربية االحت االت واالبتهاجات ،كطالب ا ردن و طالب مور  ...وغيرهم.
تابع كلمة سماحته وجماليات االحت اي :
https://t.me/c/1090196782/4820
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بعر من مباركات العلماء وا حبة حوي العالم:
السالْ فليكْ ورحمة هللا ونركاته
إلدددددددددددد فاددددددددددددديلة المؤسددددددددددددس الحكددددددددددددديْ ححاددددددددددددك رندددددددددددددي ورفددددددددددددداك :
اليددوْ الندداني فددي الكرنحددال العددالمي ر و يددد ينددو النوتقدداو الجميلدده غددذا العددالْ مددا
العددوالْ التددي تحيددا نالحددب والقلددوب التددي فايددو نصددحنة المؤسددس الحكدديْ والتددي
تتمن لقاءه مجدداب و القلوب التي فايو حنه ولْ تره  ..فحايلة المؤسس الحكديْ
ال ينيددددب فددددا يلددددوب وذواو أح انتدددده  ..ومددددا ا اتنعدددده وان ددددوى تحددددو فناءتدددده ..
تلدك الددذواو التددي نسديو ذاتهددا حندا ب لده  ..إذ يددهدو أاا ن قدده جمدال الكددوا وهالئدده ..
ونه تستوي فل الجودي ..
ف ُنعدددداب لكدددل ن اكدددار ميددد فدددي واديندددا وانتهددد فندددا نعددددما يدددهد الحددديل الندددوراني ..
حيددث أراه هللا تعددال وأل مدده  ..فاختددار ال ُنعددد  ..فمددا فدداد لدده ل ام دا ب  ..فددانته فددا
ال ريددددددددددددددددددددق وتددددددددددددددددددددداه فدددددددددددددددددددددي لجددددددددددددددددددددة نحدددددددددددددددددددددور الادددددددددددددددددددددالْ .
في غذا المهرجاا المهيب سرياا حدب  ..إذ ترايصدو القلدوب نليلتديا اكتن تدا نجمدال
أخاذ يسني القلوب فيقا ب .
الييخ تيسير الني ار
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ساااااااااااماحة الشاااااااااااي د .هانيبااااااااااااي يوساااااااااااف حااااااااااارب أوي عااااااااالم مساااااااالم يحواااااااال علااااااااى حقااااااااوق الملكيااااااااة
ال كريااااااااااااة الدوليااااااااااااة كثاااااااااااار ماااااااااااان \  \ 20علمااااااااااااا أسساااااااها ووضاااااااعها فاااااااي التنمياااااااة الروحياااااااة والطاقاااااااة
فاااااااااااااااااااااااااااي العاااااااااااااااااااااااااااالم والتاااااااااااااااااااااااااااي تااااااااااااااااااااااااااام توثيقهااااااااااااااااااااااااااااااااا بأختااااااااااااااااااااااااااااااااام دوليااااااااااااااااااااااااااااااااة.
نسْ هللا الرحما الرحيْ
الحمد هلل رب العالميا والصالة والسالْ فل سيد المرسليا سديدي وحنيندي محمدد
وفل هله وصحنه أجمعيا
الحمد هلل الذي جعلنا مما يهد غدذا الحددث  ...والحمدد هلل الدذي جعلندا مدا أغدل غدذا
العصر واختصنا نال ماا فالحمد هلل حمد المحنيا الياكريا ..
نداية خير وفتح منيا يااف إلنجا او اإلصالح والتجديد لهذه المسديرة العلميدة التدي
ندأغا سماحته منذ سنواو وسار فيها ما نجداح وإنجدا إلد نجداح وإنجدا هخدر أكندر
مددا الددذي ينلدده ...اليددوْ نيددهد غددذا السددنق وغددذا االختصددا  ..ولدديس ننريددب فلد
سماحته فهو السناق في كل ييء .
الحصول فل الملكية الحكرية العلمية أمر غاْ جداب وال يخح فلد أي يدخ ييدتنل
نالعلوْ حت أا أكنر المؤسساو العلمية ناتو تتسانق للحصول فل الملكية الحكريدة
العلمية .
نحتحل اليوْ نعالْ مسلْ فصري منال لدروح الت دور فدي اإلسدالْ والمواكندة فدي كدل
مدداا مددم المحافاددة فل د الق ديْ اإلسددالمية العلميددة ر فقددد اسددتحق غددذا التكددريْ وغددذا
االختصا نكل جدارة في ويو ك ُنر فيه ما يد ادفوا العلدْ فكداا سدماحته غدو الدنجْ
س دس وي اع دد تلددك العلددوْ وفمددل فل د
المنيددر فددي سددماء العلددْ ومنددارة الحددق حيددث أ ا
وخدرج المئداو مدا دالب العلدْ  ...فالحمدد هلل رب العدالميا .
تلقينها لسنواو ويلة
ا
أنارك لسماحته نكل ريائق الحب وحروف ما نور تس ر السعادة والحرح فدي غدذا
اليوْ وغذه المناسنةر وأنارك لألمة اإلسالمية أجمم ...
الييخ د .أوس العنيدي
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نسْ هللا الرحما الرحيْ
الحمد هلل رب العالميا  ...والصالة والسالْ فلد سديدنا محمدد فديل أندوار المحندة
في يلوب الذاكريا
ليلة أخرى ما ليالي الحب ...ليلة جمعة مناركة
فيها انتسْ القمر وا دانو النجوْ وفرح النير ...
غو تاج العلْ يد ُت نو اجو نه يا درة افكواا ونيارة سيد النير سديدنا محمدد صدل هللا
فليه وهله وسلْ
ياسيدي يا يريف النسب المتسامي نخلقه وفلمه ومعرفته....
الوريددث المحمدددي الصددادق ا
فالمددة الددديار اليددامية اليدديخ الدددكتور غانينددال يوسددف
حرب ححاه هللا تعال وي ادس سره

أتقدددْ لسددماحتكْ نأسددم هيدداو التهدداني والتنريكدداو نمناسددنة حصددولكْ فل د حقددوق
الملكية الحكرية لعيريا فلما ب يريحا ب
ييخي ومعلمي وموالي ...
داْ ف كْ ونالغ الرحما في إكرامكْ
دمتْ منارة فلْ ونور ترفرف في سماء العرفاا والصالح والحب ...
والسالْ فلديكْ ورحمدة هللا الحنيدب الدودود ونركاتده القدسدية الميدعة ندالنور والعلدْ
والحب والسالْ
أ .منته فنماا
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أهم اإلشراقات

ساااااااااااماحة الشاااااااااااي د .هانيبااااااااااااي يوساااااااااااف حااااااااااارب أوي عااااااااالم مساااااااالم يحواااااااال علااااااااى حقااااااااوق الملكيااااااااة
ال كريااااااااااااة الدوليااااااااااااة كثاااااااااااار ماااااااااااان \  \ 20علمااااااااااااا أسساااااااها ووضاااااااعها فاااااااي التنمياااااااة الروحياااااااة والطاقاااااااة
فاااااااااااااااااااااااااااي العاااااااااااااااااااااااااااالم والتاااااااااااااااااااااااااااي تااااااااااااااااااااااااااام توثيقهااااااااااااااااااااااااااااااااا بأختااااااااااااااااااااااااااااااااام دوليااااااااااااااااااااااااااااااااة.
لألولية مجد امر  ..فسنحاا افول الذي ليس ينله ييء
ألددف منددارك موالنددا الجليددل غددذا التيددريف الرندداني  ..ألددف منددارك لكددْ غددذا االنتهدداج
الملكوتي  ..ألف منارك غذا العرس الكوني نحارتكْ القدسية ..
حيا يص حي هللا تعال حنينا ب ويودفه أسدرار فلومده فدنحا أمداْ جندة كماليدة نسدورة
ييدرف هللا تعدال العدالميا نيدريف رنداني نماهدر
محمدية وصورة غانينالية....حديا
ن
يدسي فنحا أماْ راواا رحيمي..
دو فددي اللددوح المححددوا لتنننددق حندا ب
دو لسددماحتكْ مددا اف ل و ُخ د ا
ص صد ا
مئدداو العلددوْ ُخ ن
وجماالب ما فيا سر صدركْ اليريف فينترف منها ما الذ ننوركْ ورواة أنسكْ..
إا كاا العالْ نصدد االحتحال نحقوق الملكية الحكريدة لعيدريا فلمدا ب خ تهدا حادرتكْ
نحنر روحكْ و افترفو نها دول فام ..
فإا انتهاجنا نكْ إلفالا حب الرب لكْ في العدالميا أندتْ أندتْ دوا يدركْ فدي فديا
حنه وفنايته العام ..
كنتْ النيارة نأنوارغا وأسرارغا ينل ولوجكْ فالْ اليهادة ..وغاغي أسرار النيدارة
تنوح نجميل أنوارغا لتتونق في صحائف العالميا في ما تاق منذ والدته لكْ ..
ُ
يك ُرك اْ لرئيس المالئكة الجنريلي يكر نالغ يليق نمليك الحروف الوريث المحمدي ..
فكل ديائق الحياة نكْ جنريلية اإلحياء  ..وكدل أنداو ال مداا نكدْ إسدرافيلية نارتقداء ..
منارك لكْ دواْ الراا الرناني  ..منارك لكْ غذا النعيْ اإلحساني ..
ادكددْ رنددي مددا جميددل مكنوندداو خ ائندده اللدنيددة  ..وأفددال يدددركْ ومقددامكْ فددي فدديا
فنايته التيريحية  ..وناغ نكْ العالميا يافخر افمة والعالميا.
الحقويية د .من حمادي
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صكْ هللا تعال نالخير الكنير فأندو حدامي
معلمي الحاال :أنتْ ص اماْ أماا افمة  ,خ ا
النراء.
الحم وحامل الرسالة ا
أجركْ فند هللا فاديْ ,فقدد كندتْ ومدا لتْ تعلنمدوا النداس وتنلنندوا الرسدالة فأنعددتْ
فنددا الجهددل والجهددالء ومددا ينيددروا مددا جهالددة ويرنتمونددا مددا هللا أكنددر فددأكنر..
نكْ تعلامنا القرها والسنة وف اقهتنا في الديا فلْ تنخل نذلك فل أحد ما افناْ.
منارك لكْ وللحاداراو نكدل أنوافهدا تتدويا تحدانيكْ نالحصدول فلد حقدوق الملكيدة
الحكرية فكنر ما  20فلما ب متحرداب لْ يسنقكْ أحد ما العالميا في إرساء يوافدغا .
العقندد لنقيددة فلددومكْ اليدددريحة التددي تجدداو و الخمسدددمئة فلددْ ون يددادة مسدددتمرة
ناستمرار أنحاسكْ ال اغرة ..
نت لم إل م يد ما النجاح والتمي و اإلنجا او ننركة هللا الرحما الرحيْ وتوفيقه.
د .رنا حمد
نندارك لألمدة االسدالمية ند ور فجدر جديدد سدا م اهدر فول مدرة فدي الكدوا أحا تدده
العناية الرنانية وياركته نأفراحها كل الكائناو..
اهددور نددوراني ميددرق لعيددريا فلمددأ ب كددانوا فددي ددي الكتمدداا للححدداا فلدديهْ مددا
التحريددف  ..ليكددوا االفتددراف الدددولي نهددذه العلددوْ مددم االحتحدداا نحقددوق ال ُملكيددة
الحكرية أكنر نصر لألمة االسالمية كي تحافا فل فلومها وتححاها.
منارك للمسلميا  ...منارك للمايئيا منارك لكْ موالنا لقب  :فالْ افمدة  ..جد اكْ
هللا كل خير ونارك لنا نكْ وأفانكْ.
د.ناال ترمانيني
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أهم اإلشراقات

ساااااااااااماحة الشاااااااااااي د .هانيبااااااااااااي يوساااااااااااف حااااااااااارب أوي عااااااااالم مساااااااالم يحواااااااال علااااااااى حقااااااااوق الملكيااااااااة
ال كريااااااااااااة الدوليااااااااااااة كثاااااااااااار ماااااااااااان \  \ 20علمااااااااااااا أسساااااااها ووضاااااااعها فاااااااي التنمياااااااة الروحياااااااة والطاقاااااااة
فاااااااااااااااااااااااااااي العاااااااااااااااااااااااااااالم والتاااااااااااااااااااااااااااي تااااااااااااااااااااااااااام توثيقهااااااااااااااااااااااااااااااااا بأختااااااااااااااااااااااااااااااااام دوليااااااااااااااااااااااااااااااااة.
نسْ هللا الرحما الرحيْ
والصالة والسالْ فل سيدنا محمد وفل هله وصدحنه أجمعديا صدالة ميدريه سدارية
ننور العلْ والحب.
مددا جنددائا العلددوْ المتحويددة  ..ومددا خمائددل الحهددوْ النددادرة  ..ومددا فددردوس العددوالْ
العلمية المدغية في رييها وخصوصيتها ..
ناسمي وناسْ كل المنقحيا والعلماء والمدرنيا وكل مدا حادر فندد سدماحة ا
فالمدة
الديار اليامية الييخ د .غانينال يوسف حرب وكل ما نهل ما ننم فلومه اليريحة
أتقدْ ناليكر الج يل لسماحتكْ فل كل ما يدمتموه مدا فلدوْ وأندوار  ..فقدد أيدريو
نها أرل افردا ننور رنها وا دادو إيرايا ب نروحكْ اليريحة وأنتْ فل أراها.
يدددمتْ خاللهددا الكنيددر مددا العلددوْ والحهددوْ ر و جدد اددتْ فيهددا الحكددر والددروح فأادداو
وأيددريو الددذواو  ..اي درتْ حيدداة الكنيددريا نحددو اففاددل فأصددنحوا فل د وفددي متقدددْ
نذكاء روحي متجدد..
اليوْ تنعْ افردا نهذا التجدد فلد المسدتوى الروحدي والمدادي والحكدري حيدث ناتدو
م غرة نمستوياو فالية ما الحهوْ والريي الحاداري المتميد نمدا فيهدا مدا يد احائيا
وفلماء ومدرنيا فل مستوى فالمي.
فلمتمونا أا تعلُّْ العلدْ هلل خيدية ر و لنده فندادة ر ومذاكرتده تسدنيح ر والنحدث فنده
جهادر وتعليمه لما ال يعلمه صدية ر ونذله فغله يرنة.
اليكر لكْ وج اكْ هللا نهذه العلوْ خيراب و نوراب ونرك بة ما اف ل إل افند
منارك لكْ غذا التيريف الكوني المتمي نجمال وكمال مجددي.
د.سناء صنري
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نسْ هللا والحمد هلل والصالة والسالْ فل ما ال نني نعده ..سيدي محمدد وفلد هلده
و صحنه وسلْ تسليما ب كنيراب  ..أما نعد ..
نسددْ هللا الددرحما الددرحيْ ( إ ان دا فتحنددا لددك فتح دا ب ُمنين دا ب ) صدددق هللا العادديْ وصدددق
رسددددددددددددددوله صددددددددددددددل هللا فليدددددددددددددده وهلدددددددددددددده و سددددددددددددددلْ فيمددددددددددددددا نلاددددددددددددددغ ...
وأي فتح أفاْ ما فتوح العلْ  ...فتوح السل اا المنيا الذيا ينحذ نه مدا ينحدذ إلد
ملكدددددددددددددددددددوو السدددددددددددددددددددمواو وافرل ليكدددددددددددددددددددوا مدددددددددددددددددددا المدددددددددددددددددددوينيا.
الحمد هلل الذي أكرمك نهذا التكريْ يا سيدي فجعلدك مسدق أندواره وفلومده فدي غدذا
يددددرفنا هللا تعددددال نددددأا نكددددوا مددددا اليدددداغديا فليدددده.
ال مدددداا المنددددارك الددددذي
ا
درة ال ماا والمكاا  ..منارك لكْ يا درة تاج الوالية واإلكراْ...
منارك لكْ يا ا
منددارك لنددا يددهودنا غددذا  ...منددارك لنددا أا أكرمنددا ن دإكرامكْ فكنددا معكددْ يددا سدديدي...
أداْ هللا فلددديكْ نعمددده اددداغرة ونا ندددة ر وأسدددنغ فلددديكْ الم يدددد مدددا إكرامددده لكدددْ..
دمتْ يا سيدي دائما ب منارة للعلْ يهدي نه السائريا إل هللا تعال ..
الييخ د .فند هللا كيكوش
اليددوْ تنددتها الددروح و تتددألق فددي سددماء العددارفيا وتعددرج احتحدداالب نمناسددنة تيددريف
وتقدير وتس ر حكاية ما كتب حروفا ب مايئة وأننو نـ ( ُكا )  ..ندستور النيدر
نحكددر غانينددالي نهويددة الهددو ر وتختددرق نروجدا ب ومعددارج لتتد يا السددما ُء نالاددح
لترا د  ..رنمددا غنيئ دا ب لددك ر وافكيددد غنيئ دا ب لنددا فننددا فددالموا نمددا هتدداك هللا تعددال
وأ اننا نك  ...فتق انل ر ْ فقرنا واعحنا تهنئة ما القلب نسرور المهجة نكْ .
الناحنة غناء يحادة
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االستمرا س والإجاح

تَنميَة
صفح اُعإى بتإمفسات إنساني
على عدة أصعدة وبأوجه مختلف .

تبها ال ي الد تف
أوس العبيدس
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الحم د هلل رب العددملم حم د اً كث ددًاً ط ب دم ً مبمرك دم ً ،و الص د و و الس د علددس اددًا
الحدد وقبلدد المحبدد ندد ر األندد ار ومعبدد األاددًار ،الحب دد المختددمر قبددق لدد
السم ات واألراض الم ص ف بأفضق األ ق والش م ا الج د والكً واد
العًب والعجم ا ي وحب بي محم وعلس آله وصحبه الكًا أجمع .
بع أن ب أنم الك في الع د األول ع االنضبمط  ،نأتي اآلن للك ع أمدً آ دً ال
يقددق أيم د ع د االنضددبمط وي د ( االاددتمًاري ) فب د ون االاددتمًاري ال نجددم وال
وص ل.
وفي ح يث الس و عمئش رض ان هللا تعملس ععهم ً مثمل ع أيم د االادتمًاري
ح ث جمء في الًواي  :عن السايدة عائشاة أم الماؤمنين رضاوان هللا عليهاا كناتُ
ااو بااه ،فلمااا رأال
أجعا ُل للنبا وي ﷺ حواايرا يُوالوي عليااه ماان الليا ِل ،فتسااام َع النا ُ
ٌ،
جماااعتَهم كا ِره ذلااك ،وخشا َي أنظ يُكتا َ
اٌ عل ا ظيهم قيااا َم الليا ِل ،فاادخل البيااتَ كالمغض ا ِ
النااو اكل اوا مان ا عماا ِي ماا
فجعلوا يتَنَ ظحنَحون وي ظت ُلون ،فخر إليهم فقااي :أيهاا
ُ
ب ،حتى تملوا مان العما ِل ،وإنر خيا َر العما ِل أدو ُماه
تُطيقونَ  ،فإنر هللاَ ال يمل من الثوا ِ
وإنظ ق رل..
انظددً ك ددت ارتبالددم االاددتمًاري بملخ ًيدد ك أي أنهددم كمنددم يددي
الالًي لل ص ل إلس طمق الخ ًي في األعمدمل وإن قلدم نعدم
تل األعممل ،وي ا ل س فقط في العبمدات بق ي شممق لكدل
ج ان الح مو
االاتمًاري والد وا ادمري فدي كدق جمند مد
ج اندددد الح ددددمو ،و حتددددس تعدددد س االاددددتمًاري
الحق ق د فددي كددق أفعمل د وأعممل د يج د عل د
تق يًقددددد رات بصددددددقر ومعرفدددددة إمكانياتدددددك
الخاصةر حتى ال تحمل نفسك ما الطاقة لك بده.
.
( َال يُ َكلوفُ ر
س َع َها ) البقدًو  ،286ويدم يدي
هللاُ نَ ظسا إِ رال ُو ظ
اآلي د الكًيم د تهك د ي د ا الك د وتب د أن التكل ددت
حس االادتالمع و واد اننسدمن علدس تحمدق لد
التكل ت وأدائه وي ا امر في كق ح مته.

.
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تنمية

بعم ًء علس مم تق تك ن المعمدل الحق ق :
( تقاادير صااحيف لكمكانيااات يااؤدل إلااى اسااتمرارية وبالتااالي إلااى الخيريااة ) يد ا فددي
الجمن الح متي.
أمم في الجمن السل كي فإن االادتمًاري إحد ركدمئل ال صد ل للسدمل  ،ح دث ألدل
علممء السل ك الًوحي المًيد الالملد للحد مقد اراً مع عدم ً مد األ كدمر يعماد ق راتده
وواد روحدده ،ل ضددمع ا ااددتمًارو وعد الملددق والتسلددم السددل كي ،فملاميد يددي إعمند
المًي علس ال ص ل ال تحم له مم ال يال قه.
وم يعم أدع الجم ل ع ش ا رقمئ الخ ًي في أعمملهم بمالاتمًار وال وا عل هم.

االستمرا س والإجاح

تبه
ال ي الد تف أوس العبيدس
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ن اية يكر خاصة

بطاقة شكرخاصة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
بطاق ا شااكر اص ا لذسااتاا عبااد الهااالس لناافن علااى مس ا
ع اار عامااا ماان الاادعفة إلااى اهلل اعااالى اادم فيهااا الكثياار ماان
افرغ لخدم
ال العلم  ،وساعد الكثير من السالكين حيث َّ
اأولياء َّ
وقدم الكثير من الخدمات لطال العلم ال رعل :
فدا ااد أن ا ااأ مجمفع ا ا فدا ااه العبا ااالات علا ااى الم ا ا هب الحإفا اال
( المجدلسا ا ) سد اادم فيه ااا أحك ااام الفد ااه الحإف اال للس ااالكين
ليرف َد بأحكام العبالات .
ما أنه سساهم فل اإللا ة اإللكتروني للدعفة إلى الحاق اعاالى
عل ااى السفش اااا مي اادسا حي ااث س اااعد ف اال اد اادسم المئ ااات م اان
التسجيالت المرئي والصفاي الدعفس اطفعا مإا مسا ع ار
عاما ..
وما زاا العطاء مستمرا .
25
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Screenshot
noor_al.aalam
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/

Screenshot
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Screenshot
https://t.me/American_FGGroup_Academy

https://t.me/American_FGGroup_Academy

https://t.me/American_FGGroup_Academy/197593
https://t.me/American_FGGroup_Academy/199792
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https://t.me/c/1090196782/4694
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تفسري

أحاديث قدروية
ال ي المدرس ل .عبد اهلل

كفش.

سلسل افسير أحالسث قد وس مإتداة من أحالسث
المصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم

يت عإد بل))
حدسث (( إنل أب ُ

الس عل كم ورحم هللا تعملس وبًكمته ،أي ً بكم أحبتعم قًاء مجلتعم
(يمي ).
نكمددق ال د م د السددل تسس د ً أحمديددث ق روي د المعتقددمو م د أحمديددث
المصالسس صلس هللا عل ه وعلس آله وصحبه والم.
نتسكً ال في أحمديث را ل هللا صلس هللا عل ه و آله و الم التمل :
الحديث ا وي  :عن أبي هريرة رضي هللا تعاالى عناه أن النباي صالى
هللا عليه و آله و سلم قاي« :إياكم والوصاي» ،قالوا :إنك تواصال ياا
رسوي هللا  ،قاي« :إني لستُ كهيئتكم  ،إني أبِياتُ عناد رباي يطعمناي
ويسقيني».
الحديث الثاني  :عن جابر بن عبدهللا :قااي رساوي هللا صالى هللا علياه
ااااارأَةَ أَبِااااااي طَ ظل َحااااااةَ،
الجنرااااااةَ فَ َرأَ ظيااااااتُ ا ظما َ
و آلااااااه و ساااااالم :أُ ِريااااااتُ َ
شة أَما ِمي فَإِذا بالي .أ ًجه البخمري ومسلم.
س ِم ظعتُ َخش َظخ َ
ثُ رم َ
الحديث الثالث  :عن بريدة قاي :قاي رساوي هللا صالى هللا علياه و آلاه
و سلم :ما َ
دخ ظلتُ الجنرةَ إال س ِم ظعتُ َخش َظخشَة فقُ ظلاتُ َ :مان هاِّا فقاالوا:
رج ٍال ِمان
مر ظرتُ بقو ٍر َمشي ٍد
بديع فقُ ظلاتُ  :لِ َمان هاِّا قاالوا :لِ ُ
بالي ث رم َ
ٍ
رج ٍال
أ رم ِة ُمح رم ٍد ﷺ فقُ ظلاتُ  :أناا ُمح رماد ..لِ َمان هاِّا القوا ُر قاالوا :لِ ُ
بان
ِمان
َ
العار ِ
ب  ،فقُ ظلاتُ  :أناا عرباي  ..لِ َمان هاِّا القوا ُر قاالوا :لِ ُع َم َار ِ
بالي  :ب َم سبَ ظقتَني إلى الجنر ِة قاي :ماا
ب ِ
الخطا ِ
رضي هللاُ عنه ..فقاي لِ ٍ
ضأظتُ إال صلر ظيتُ .
ضأظتُ وما تو ر
أح َد ظثتُ إال تو ر
رضاي هللاُ تعاالى عناه  :لاوال َغيرتُاك لَ َ
ادخ ظلتُ
ب ِ
بان الخطاا ِ
وقاي لِ ُع َم َار ِ
غار عليكَ .
القور ،فقاي :يا رسو َي هللاِ لَ ظم أ ُكنظ ِ َ
َ
صح ح اب حبمن و إاعمدو صح ح علس شًط مسلم.
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نالحظ في هذه األحاديث الشريفة إمكانية انتقال الولي مدن الددنيا إلدى
َفلَكِ الجنةر بل وتمتعه بما فيها من نعيم وخيراتر وهو ما زال يعيش
علس وجه البس ال .
فسي الحد يث األول يبد العبدي صدلس هللا عل ده وآلده و ادلم فدي اد مق
نه ه الصحمب ع م اصل الص م  ،وفعلده الظدميً لهدم بمل صدمل أنده
يختلت ععهم في أنه يب م عع ربه يالعمه ويسق ه  ،والعع ي يعم مقدم
مص يت ح له ل .
وفي الح يث الثمني يب لعم صلس هللا عل ه وآله و ادلم ك دت أنده رأ
الجع ك و ي ا م ق رات مقم الحضًو المحم ي الشًيس .
ونً ل أيضم ً في الحضًو االبًاي م الشًيس ح ث يق ل عل م
ك
ااارا ِهي َم َملَ ُكاااوتَ
قمئدددق :بسدددم هللا الدددًحم الدددًح م ( َو َكااا َِّلِكَ نُااا ِرل إِ ظب َ
ين ) ،يدددد ا ف مددددم يخدددد
ااان ا ظل ُمااااوقِنِ َ
اااون ِما َ
ض َولِيَ ُكا َ
ال ر
اوا ِ
ساااا َم َ
ت َوا ظ َ ظر ِ
الحضًات العب ي الشًيس العل .
أمم ف مم يخد الحضدًات البشدًي اننسدمن صدمحب ال اليد مد هللا
تعملس فعً ث ث أمثل لث ث نمم م األول مء يختلس ن فدي الجدعس
ومًتب ال الي :
فسي الح يث الثمني يب صلس هللا عل ه وآله و الم أنه رأ امًأو أبي
طلح في الجع ويي مم زالم تع س علس األرض ،وك ل رأ ب ل
رضي هللا تعملس ععه في الجع وي أيضم ً مم زال يع س علس األرض
وي ا ي ل علس أنه يمك ل لي هللا تعدملس أن يعد س فدي الجعد ويد مدم
زال علس األرض أي أن األمر لديس مخصوصدا بالحضدرات النبويدة
بل هو عام لكل َمن وصل إلى مراتب معينة في الوالية.
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وأما في الحديث الثالث فنرى استخدام النبي صلى هللا عليده وللده و
سلم للسظ ( ما َ
دخ ظلتُ الجنرةَ ) أي أن األمدً لد س مدًو واحد و بدق يد
أمً يتكًر بماتمًار ف سم شخش نعق ب ل ك أي أن ب الً أيضدم ً
م د المق م د ال د ائم فددي الجع د ألندده حس د ا د مق ن د الح د يث
ن حظ أن عبمرو ( ما َ
دخ ظلتُ الجنرةَ ) تععي تكًاراً لألمً ،واألعج
م ل أيضم اهاله صلس هللا عل ه و آله و ادلم لدب ل  :بدم ادبقتعي
إلس الجع ؟.
وفي ي ا الح يث أيضم ً نعمي حضدًو رابعد مد حضدًات األول دمء
ويي حضًو السمروق عمدً بد الخالدمب رضدي هللا تعدملس ععده فدي
مشه ج ي م مشدمي المعدمزل العل د فدي الجعد  ،فهد ا الد لي هلل لدم
يك عمبً اب ق في الجع بق كمن مق مم ً ف هم والد ل ق ق لده صدلس هللا
اديع ) وي د ا القصددً ال
عل دده و آلدده و اددلم( :ما َار ظرتُ بقو ا ٍر َمشااي ٍد با ٍ
يك ن مخصصم ً إال لإلقمم ف ه.
به و األحمديث العب ي الشًيس أرادنم صلس هللا عل ده وآلده و ادلم أن
نعي ونسهم وا ل م وامئق االنتقدمل إلدس الجعد ونحد مدم زلعدم فدي
الح مو ال ن م أال وي العمق الصدملح الخدمل ل جهده تعدملس ،فععد س
نع م الجع ونح مم زلعم في ال ن م بملسدل ك الصدح ح إلدس هللا تعدملس
علس ي ي ال لي المًش الحي.

نلقاكم في عدد قادم إن شاء هللا
تعالى...
دمتم طيبين..

الشي المقرئ د .عبد هللا كشكو .
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مدددد نهميدددد كددددق يدددد يعددددمك ب ايدددد ل دددد ج يدددد  ..نعددددم ج يدددد .
عمد ص يقعم م عمله متعبم ً حملمم ً ب جب ل ي و مد يد ي زوجتده،
وق ل ل يمدئ في معلله ب أطسمله.

َ
" إىل من ي ة حألما "
صسح تسلط الض ء علدس بعدا الم اقدت التدي يتعدًض
لهم الم اط في ح مته ال م  ،ح ث يتم طً تسمؤالت
ع قضميم مجتمع و تصًفمت و عدمدات يجد ال قد ف
عع يم و التأمق بهم حتس نستال إعمدو البًي للمجتمعمت
العًب في زممنعم.
ا ف نق بعًض ي و الم اقت التي يمدً بهدم م اطعد ن
بأال ب اًد قصصدي  ،شخ صده م جد دون بكدق تأك د
ح لعم  ،و يم إمم نحد أو أحد أفدًاد عمئلتعدم أو أقمربعدم أو
أص قمؤنم أو زم ؤنم.

بقلم حألست ذ  :خلدلن رزبل.
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د ق ص يقعم معلله وإ ا بلوجتده و بعد تح تده تعال ده ورقد مد
م را أطسمله بخص ص الًا الم را .
تعمول طعم غ ائه ويد يسكدً مدم ا اد سعق لتسد ي يد و الًاد ،
وبع جه جه قًر زيمرو الم را في ال التملي حتس ياللد
مددعهم بعددا ال قددم وأن ال يلعج د ا أطسملدده به د و األوراق أمددم
زم ئهم.
في صبم ال التملي ت جه األطسمل إلس م راتهم وت جده األب
المسكً إلس عمله ود ق إلس مكت م يًو طملبم ً معه إجمزو امع
ل تمك م ال يمب إلس الم را  ،و بع اممعه لبعا الكلمدمت
التي لم يك يأمق أن يسمعهم امح له م يًو بملمامدرو شًط ع
التأ ً.
وصددق الم را د يتصددب عًق دم ً  ..مت د تًاً م د الم قددت قبددق أن
ي ق إلدس اندارو ك نده يًيد طلد بعدا ال قدم فقدط ألنده لد
يستال ال ف ال .
جلس في غًف االنتظمر عع السكًتمري وجهدل بعدا الكلمدمت
المعمق التي ا ف يًدديم للم يًو ،بع ط ل انتظدمر زاد تد تًو
ألنه ا تأ ً ع العمق وي ا أمً ا لعج م يًو.
بصددد ت مفدددم طلبدددم معددده السدددكًتمري الددد ل ععددد مددد يًو
الم را .
د ق ص يقعم وجلدس وإ بده يسدم صد ت صدًا مد الخدمر
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َ
" إىل من ي ة حألما "

فاستأذنته المديرة لحظات لتعرف ما الذي يحصل.
مددم يددي إال لحظددمت وإ ا بملم د يًو ت د ق ومعهددم ا د و غمضددب
تصددً  ،وعع د جل اددهمم وب اي د الح د ار تب د أن ي د و الس د و
غمضب ومسدتمءو وتعهدمل بمأللسدم الب ي د علدس إحد المعلمدمت
التي لم تض البعهم ع م كممل في الممدو.
الص م لم تك يعم ..الص م كمنم أن الممدو م ضد المشدكل
يددي مددمدو التًب د الًيمض د !! وأن اب د ي د و الس د و يعددمني م د
التدي يتعدًض
بعدا
الض ء..علدس
بعاصسح
اقدت .
الم صح
مشمكق
نعم ..
تسلطالصح
المشمكق
تسدطً
أن يتم
يًو ث
اادتالمعممالمد  ،ح
محدموالتفي ح مته ال
بع علهمو الم اط
تسمؤالت قدت
الً علدس الم
مبتسميجد .ال قد ف
راضعدمدات
تصًفمت و
وأن ع
مجتمع م و الاًف
قضميم تخً
تجعق األ
للمجتمعمت
حتسصنستال
التأمق
البًي نسسه :
إعمدويح ث
يقعم وب أ
زادبهمحلن
أثعمء يعع ايمالحو ار
العًب في زممنعم.
للحص ل علس مخًجدمت تعل م د ات جد دو
أنم أثقق علس نسسي
عمل ألطسملي ..أي و يي العت ج ؟!
ا ف نق بعًض ي و الم اقت التي يمدً بهدم م اطعد ن
يق وصق التعل م له ا االنحالمط ؟
بأال ب اًد قصصدي  ،شخ صده م جد دون بكدق تأك د
أي يبم األ ق؟
ح لعم  ،و يم إمم نحد أو أحد أفدًاد عمئلتعدم أو أقمربعدم أو
حتسالالزم بئعم.يك ا ،فك ت يم األطسمل؟
أم ر
مء أو
كمنصأولقمئعم
إن أ
يق أصبح التعل م تجمرو؟
أي يبم ي ب المعلم؟

غادر صديقنا المدرسة عائدا إلى عمله باحثا عدن إجابدات لهدذه
التساؤالت التي أظن أن إجاباتها صادمة فعال..
وإل ما يهمه افمر  ...نلقاكْ في يوْ جديد ...

بقلم حألست ذ  :خلدلن رزبل.

بقلم حألست ذ  :خلدلن رزبل.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
والوالة والسالم على سيدنا محمد كاشف ا سرار  ،وكاشف ا قدار ومحيي الموتى
بإذن هللا تعالى ،حبيٌ العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
قاي حبيبي ع رز وج رل من قائل في كتابه الكريم  :بعد أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ص ظن َع ر
سبُ َها َجا ِمدَة َو ِه َي تَ ُمر َم رر ال ر
ب ُ
بسم هللا الرحمن الرحيم َ { :وتَ َرال ا ظل ِجبَا َي ت ظَح َ
هللاِ
س َحا ِ
َي ٍء إِنرهُ َخبِير بِ َما تَ ظ َعلُونَ } النمل88
الر ِِّل أَ ظتقَنَ ُك رل ش ظ
جاء ت سير اآلية الكريمة في الت سير الميسر  :وترال الجباي تظنها واق ة مستقرة ،وهي
تسير سيرا حثيثا كسير السحاب الِّل تسيوره الريام ،وهِّا ِمن صنع هللا تعالى الِّل
أحسن كل شيء خلقه وأتقنه … .إن هللا خبير بما ي عل عباده من خير وشر ،وسيجا يهم
على ذلك .
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والمل ت لالنتباه هنا أن هللا تعالى ذكر لنا أن البعر منا قد يظن بأن الجباي جامدة
وال روم فيها وأنها جمادية وغير حي رة وال تتوف بالحياة وغير مخلوقة با صل بل
تتوف بالوجود فقط نها مشاهدة عيانا ،وهنا الجملة صريحة وواضحة { َوتَ َرال
سبُ َها َجا ِمدَة … } … مما يؤكد لنا بأن الجباي لها روم  ،وهي مخلوقة
ا ظل ِجبَا َي ت ظَح َ
مثلما خ ُلقنا نحن  ،ولها روم ولكنها روم جامدة  ..و نحن با صل مخلوقون من
ترابها .
قاي حبيبي ع رز وج رل من قائل في كتابه الكريم  :بعد أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ب ثِ رم قَا َي
سى ِعن َد هللاِ َك َمثَ ِل آ َد َم َخلَقَهُ ِمن تُ َرا ٍ
بسم هللا الرحمن الرحيم  { :إِنر َمثَ َل ِعي َ
لَهُ ُكن فَيَ ُكونُ } آي عمران59
وربما ننا نراها بال حراٌ نظن أنها بال روم  ،وإنك لترال النائم بال حراٌ ولكنه
يعج حقيقة بوور الروم في باطنه  ..وترال الميت في قبره بال حراٌ وهو ينعم في
جنه أو يولى بنار  ..والمشهد الظاهر في كل هِّا هو الجمود .
الحمد هلل رب العالمين

الييخ أ.فند الهادي دنوا
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( ال تلوموا الحب )

مدرسة الحب اإللهي
المجددي الهانيبالي الكمالي
روح الحب المعاصر

ب ..
الح َّ
ال الفمفا ُ
المحب ..
فخنه ٌ
ابم لدلب ُ
أشكاا الم اعر..
المحب مإه
َ
سصفغ ُ
سعمل على شا ل محبفبه .
فكل ُحب ُ
سطر حروف الحب :

الب ا ة ل.هانيباا سفسب حر
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( الشأن األندلسي )

( خواطر عشق )

حبك  ..سدغدغ أحاسيسل وم اعرس المتفاارة على ال ف ..
بحيث اهدأ اا ة ..واجرس أ رى ...
اترلل بترلالت الحب على الكلمات ..
واألحان ..
والإسمات ..
فعال
مترقرق برقَّ ّ
الإغمل و ُش َعبه فل وح اآلالت
سرسان الجماا
ّ
عإدما اتع ق أواا ها معا ...
فل إسجال لحن أندلسل ...
هك ا فل ٍ
شأن من شؤون حبك
ف قلبل.
عز َ
إاا ألديتَهُ َّ
علل َ ...

الحب الفراش احد على أزها بستان قلفبإا ..
واصإم حيق العسل بلسما آلهااإا ..
واتدافز بين الرساحين لتحمل معها ..
عطرا سإعش أ واحإا..
لحسإها..
هف العصفف ة الجميل التل ابهر من آها ُ
وع اغرسدها ..
الحب شف للحياة الماء ..
العط ى.
فرح َ
سُحيل وسُ ُ

سطرت حروف الحب :
إبرسز العاشدين فل بالل ال ام ل.سا ة الجعبرس.

سطرت حروف الحب :
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اأستااة هإاء شحالة.
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مستقبل برمجة الكمبيوتر

مستقبل برمجة
الكمبيوتر
العارف باهلل تعالى د.سفيان الجعبري

محاارة يُدن مو فل مجموفة أكاديمية الـ (  )FGافمريكية

بسم هللا الرحمن الرحيم،الحمد هلل رب العالمين ،الرحمن الرحيم ،مالك يوم الدين،
إياٌ نعبد وإياٌ نستعين ،اهدنا الوراط المستقيم ،صراط الِّين أنعمت عليهم،
غير المغضوب عليهم ،وال الضالين.
بسم هللا الرحمن الرحيم والوالة والسالم على سيدنا محمد رحمة العالمين
وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .
اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال ،وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهال سهال ،ال
تكلنا ن سنا طرفة عين وال أقل من ذلك ،رحمتك نرجو ،إن ربك هو ال تام العليم
،سبحان ربي العلي ا على الوهاب ،وبعد:
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موضوعنا عن أهمية برمجاة الكمبياوتر
نوام عادة ،وال يخ اى علايكم أهمياة
من
ٍ
الكمبياااااوتر فاااااي حياتناااااا اليومياااااة بااااال
واللحظية.
إن فكرة الكمبياوتر كجهاا ال معناى لهاا
بااادون البااارامج ،فاااالبرامج هاااي العقااال
الماادير لجهااا الكمبيااوتر ،ولااو شاابهنا
الكمبياااوتر باإلنساااان ،لَقلناااا أن الجهاااا
هاااو كماااا الجسااام،ولَقلنا أن التوصااايالت
الكهربائيااااة داخاااال الجهااااا هااااي كمااااا
ا وردة وا عواب في اإلنساان ،ولَقلناا
أن المعالج الرئيسي هو كما الادما فاي
اإلنساان ،ولَقلناا أن البارامج للكميبيااوتر
هي كما الحياة لكنسان.
علااااى أل حاااااي إن إختااااراع الكمبيااااوتر
وتطوره هو محاكاة لحياة اإلنسان.
وال ياازاي المهتمااون بتطااوير الكمبيااوتر
يحاكون هِّا المخلوق العجيٌ على أمال
أن يولوا إلى شيئ يشبهه.
إذا فالبرامج هي حياة الكمبيوتر ،وهِّه
البرامج تنقسم إلى قسمين:
ا وي :باارامج تشااغيلية للجهااا وتساامى
( أنظمة التشغيل ).
والثااااني  :بااارامج تطبيقياااة يساااتخدمها
الناو لتحقيق أهدافهم.
الباارامج التشااغيلية ال يراهااا المسااتخدم،
فعناااااااد تشاااااااغيل الكمبياااااااوتر ال يااااااارال
المستخدم هاِّه البارامج بال ينتظار فتارة

بسااااايطة حتاااااى تت عااااال هاااااِّه البااااارامج
وتتغلغل داخل الجها ليبادأ العمال وتبادأ
دورة الحياة في الجها .
وكاااِّلك أجهااازة الهااااتف  ،وكاااِّلك كااال
ا جهاازة التااي تعماال بنظااام الكمبيااوتر،
مهما كان شكلها أو مسماها.
هااِّا الجاازء ماان الباارامج الااِّل ال يااراه
المساااتخدمون وال يعرفاااون عناااه شااايئا
تحتكاااره الشاااركات الموااانعة لألجهااازة
وتحرص على إخ ائه بكل السبل.
وفاااااي هاااااِّا القسااااام يااااادخل القراصااااانة
في ساادون عماال هااِّه الباارامج وهااِّا مااا
يسااامى بااا ( ال يروساااات ) أو فياااروو
الكمبيااوتر  ،وكلكاام يعاارف عاان خطااورة
الوضااع وكيااف ت سااد ا جهاازة وتضاايع
البيانات .
هاااِّا الجااازء مااان البااارامج ال يقرباااه إال
المختوااون والمختوااون جاادا ،ويكااون
التطوير والتحاديث علياه بطيئاا وحساٌ
الحاجاااااات الملحاااااة فقاااااط وهاااااو لااااايع
موضوع بحثنا هنا.
الباااارامج التطبيقيااااة هااااي الهاااادف ماااان
اختااراع الكمبيااوتر  ،وهااي الهاادف ماان
شااراء الناااو جهاازة الكمبيااوتر ،وهااي
التاااي تُااادرو فاااي المعاهاااد والجامعاااات
تحاااات مساااامى تطبيقااااات الكمبيااااوتر أو
برمجااااااااااة الكمبيااااااااااوتر أو هندسااااااااااة
البرمجيات.
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مستقبل برمجة الكمبيوتر
كاناااااات باااااادايات البرمجااااااة باسااااااتخدام
الرقمين ص ر و واحد (  ) 1 : 0فقط ،
ولوعوبة الوضع تام تطويرهاا إلاى لغاة
اسمها لغة التجميع أو االسمبلي ( كلماة
انجليزية تعني التجميع ).
ثم تطورت إلى لغات البرمجة الموجودة
حاليااااا والتااااي تكتااااٌ بحااااروف التينيااااة
تسهيال على المبرمجين.
بدأت لغات البرمجة في ساتينيات القارن
الماضاي وكاناات خاصااة باأعلى مسااتوال
علماااي فاااي الجامعاااات ؛ إذ ال يساااتطيع
التعاماااال معهااااا إال أصااااحاب الاااادرجات
العلمية العلياا وذلاك لعادم وجاود أجهازة
كمبيوتر إال في تلك المراكزالتي يشغلها
هؤالء.
وأشااهر هااِّه اللغاااات :لغااة ال اااورتران
ولغة الكوبل.
فاي بداياة الثمانينيااات تام اختاراع جهااا
الكمبياااوتر الاااِّل ناااراه اآلن باااين أيااادينا
سااا ومي ( باااي ساااي  ،)PCوتطاااور هاااِّا
و ُ
الجهاااا بشاااكل ساااريع ،وأضاااي ت إلياااه
وحادات التخاازين الحقاا ،وأصاابف سااعره
فااي متناااوي الجميااع  ..ا ماار الااِّل أدال
إلى انتشاره.
فااي هااِّه الحقبااة فهاارت لغااات برمجااة
متطاااورة وكثيااارة ،وأقبااال النااااو علاااى
تعلم البرمجة بأعداد كبيرة ،وفهرت
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باارامج كثياارة وفااي مجاااالت عدياادة و
ذلاااك بظهاااور شاااركات متخوواااة فاااي
البرمجة وإصدار البرامج.
و قااااد توسااااع انتشااااار الشااااركات و اد
التنافع مماا أدال إلاى اساتحدا بارامج
في جميع مجاالت الحياة.
هاااِّا التطاااور الساااريع أدال إلاااى فهاااور
مشكلة جديدة لام تكان معروفاة مان قبال
أال وهي  :كمية المعلومات التي تاوفرت
فااي الكوكااٌ حيااث أصاابحت هااِّه الكميااة
الهائلة من المعلومات والبيانات مشاكلة
مااااان حياااااث كي ياااااة السااااايطرة عليهاااااا
وضااااابطها وتنظيمهاااااا مماااااا أدال إلاااااى
سا وميت (
استحدا لغاات برمجاة جديادة ُ
قواعد البيانات )
قواعد البيانات  :هي لغات برمجة تضع
أساساااا قوياااا ومنظماااا وسلساااا لتاااداوي
كميات هائلة من البيانات.
ت رعت هِّه البرمجة إلى فرعين:
ا وي :برمجة عامة.
الثاني :برمجة للبيانات.
البرمجاااة العاماااة تتنااااوي كااال المجااااالت
مثااااال الموسااااايقى ،ا لعااااااب ،الاااااتحكم
بالعمليات ،وغيرها الكثير.
بينمااااا برمجااااة البيانااااات فإنهااااا تتعلااااق
بالبرامج التي تحتا بيانات في تن ياِّها
 :مثاااااااااااااااااااااااااااااااال البنااااااااااااااااااااااااااااااااوٌ،

الشااااركات ،ا حااااواي الشخوااااية ،إدارة
المدن ،الجامعات ،وغيرها الكثير.
كاناااات فتاااارة التسااااعينيات ماااان القاااارن
الماضااي هااي ال تاارة الِّهبيااة للبرمجااة
وفهور أعداد ال حور لها مان البارامج
و ذلااااك ضاااامن عاااادد كبياااار ماااان لغااااات
البرمجااة  ،و قااد انتشاارت الباارامج علااى
اخااااااتالف أنواعهااااااا ،كمااااااا انتشاااااارت
المعلوماااات وفاضااات حتاااى غطااات كااال
نواحي حياتنا.
فاااي بداياااة هاااِّا القااارن انتباااه أصاااحاب
القارار والمتحكماون إلااى ت لات البيانااات
وانتشارها بشكل غير منضبط ؛ فقارروا
أن يوق ااوا هااِّا الساايل الجااارف وباادؤوا
بوضااع الخطااط  ،فباادأت حاارب شرسااة
ضااد البرمجااة والباارامج ..حاارب تحاااوي
الساايطرة علاااى البيانااات رغااام صاااعوبة
ال كرة.
فقاماات ا ذرع الخ يااة بإنشاااء شااركات
خاصااة تقااوم بشااراء شااركات البرمجااة
الموجااودة علااى الساااحة ،وبعااد شااراء
هِّه الشركات تقوم بإغالقها.
ونجحاات فااي إخاارا ثمااانين بالمئااة ماان
شااااركات البرمجااااة ماااان السااااوق  ،ثاااام
عماادت إلااى طاارم لغااات برمجااة محااددة
سااا وميت " المواااادر الم تاااوم " وهااااي
ُ
باختوار  :السامام باأن تكاون البارامج
متاحاااة للجمياااع ،أل يساااتطيع أل أحاااد

الددددخول إليهاااا والتعاااديل عليهاااا ،وقاااد
فرضت هِّه اللغات على كل من بقي في
السوق من شركات البرمجة.
ثم قامت ب تف شركات عمالقاة سايطرت
علااى الباارامج العامااة ،وبااِّلك منعاات أل
مباارمج أو شااركة برمجااة صااغيرة ماان
المنافسة أو الوامود أمامهاا ،فانضاوال
كااال المبااارمجين تحااات لاااواء الشاااركات
العمالقة رغما عنهم.
ثاام حولاات كاال الباارامج ولغااات البرمجااة
للعماال ماان خااالي اإلنترناات حتااى تااتمكن
من السيطرة على كل البياناات الواادرة
على كل أجهزة الكمبياوتر فاي الكوكاٌ،
وكِّلك عملت على إنشاء مراكز تخازين
للمعلومات ،ووضعت هِّه المراكز تحت
توااااارفها بشاااااكل أو بااااا آخر لتساااااتطيع
االطالع على كل المعلومات.
ثااام وصااال ا مااار إلاااى أن تااادخلوا فاااي
عالقات الناو االجتماعية فاطلعوا على
أسااارار النااااو ،ووجهاااوهم حساااٌ ماااا
يريدون ،وأكبر مثاي على ذلاك  :بارامج
التواصل االجتماعي.
هااِّه نبااِّه مختواارة عاان حاااي البرمجااة
وأهميتها وما آلت إليه.
و كماااا ناااارال اليااااوم فقااااد باااادأت دائاااارة
البرمجااااة تضاااايق وتنحواااار فااااي أياااا ٍد
محاااددة ،وبااادأنا نشاااهد صاااراعات باااين
الااادوي العظماااى علاااى احتكاااار صاااناعة
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النرمجيدداو تصددل إلد حااد إعااالن حاارب
صريحة ومباشرة.
أماااا الشاااركات الواااغيرة فاااال أمااال لهاااا
بالبقاء إال باالنطواء تحت مظالت أكبر.
وأما المبرمجون فحالهم كأشخاص قد
يكددددددوا أفاددددددل ر إذ سددددددت يد فددددددر

العمددل لددديهْ وتتوسددم ولكددا ال لألمجدداد
اليخصدددية وإنمدددا فقددد للعمدددل المسدددتمر
والمادددددني مقاندددددل رواتدددددب وإا كاندددددو
مرتحعددة لكنهددا ال ُتددذكر مقانددل مددا سددتجنيه
اليركاو العمالية ما مجهدوداتهْر ومدا
ال يوافق فاإلغمال مصيره نال يك.

محاارة يُدن مو فل مجموفة أكاديمية الـ (  )FGافمريكية
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برنامج ت سير بنور هللا

Radio Family Group
بقلم  :د .صبحي المقرع

www.radiofg.org
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فددي هددذا العدددد سددنلقي الضددوء علددى واحددد مددن أبددرز بددرام راديددو فدداميلي
جروب أال وهو برنام ( تفسير بنور هللا ) :
هو برنام في تفسير القرلن الكريم يهتم بالتفسير الندوراني للسد َور واآليدات
مددن كددون القددرلن الكددريم مسددمى ب دـ ( النددور) وهددو تفسددير يعتنددي بالتفاسددير
الروحية الدقيقة في عالم النور؛ فهدو يرصدد أسدرارا وأندوارا قرلنيدة خاصدة
بالوسط العلمي الشرعي.
البرنام جديد في فكرته وطرحه ولم يسبق لقناة إذاعية نشر هذا الندوع مدن
المدددواد الدينيدددة سدددابقا وذلدددك لصدددعوبة إيصدددال المعلومدددات بشدددكل بسددديط و
باألسددلوب و األداء الددذي نج د بدده مقدددم البرنددام فددي شددرحه لتلددك العلددوم
المكتنزة في نور السور واآليات القرلنية.
أما عن مقدم البرنام فهو المفكر اإلسالمي سماحة الشديخ الددكتور هانيبدال
يوسف حرب حفظه هللا تعالى خير من َب َس َط هدذا الندوع مدن العلدوم الثقيلدة ر
و من أهدم أسدرار نجداح سدماحته بتقدديم هدذا البرندام و كدل البدرام التدي
يقدددمها أن هددذا التفسددير إنمدددا هددو تفسددير لييدددات القرلنيددة بموجددب علدددوم
بوضدِ أسسِ دها وقواعددها
مخزونة ومكتندزة فدي القدرلن الكدريم قدام سدماحته
ِ
وباح بنفائس من مكنونها .
وقد أتحفنا سماحته بنشر كتاب تفسير بنور هللا تعالى بجزئيده األول والثداني
واللددذين يخط دان بمدداء الددذهب لمددا يحويددان مددن أسددرار عظيمددة فددي بسددملة
الفاتحة والتي تكاد أسرارها ال تنفد .
يمكددنكم حاليددا متابعددة الموسددم السددابِ مددن البرنددام والددذي يحمددل عنددوان –
الربوبيددة  -فددي حلقددات متصددلة منفصددلة وذلددك عبددر إذاعددة راديددو فدداميلي
جروبر ومتابعة اإلعادة للموسم األول لـ -علوم النور.-
كما يمكدنكم تحميدل كتداب تفسدير بندور هللا تعدالى – البسدملة  -الجدزء األول
والجددزء الثدداني مددن الموقددِ الرسددمي لسددماحة عالمددة الددديار الشددامية الشدديخ
الدكتور هانيبال يوسف حرب.
www.hanibalharb.com
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لو فملوا الدراسة فنا كاا لم معهْ ير يي ...

المحرر  :دمشقي أبو وغزه
فيروس كركعونا :
هل تعلم ما هو فيروس كركعونا ؟
إليك شخصيته :

حسب دراسة لباحثين في جامعة وسكونسدن ماديسدون األمريكيدة فدون صدوت األم يبعدد التدوتر
ويري األعصاب...
ولكن لألسف دراستهم كاندت سدتكون أكمدل لدو أنهدم أخدذوا أمدي ضدمن شدرائ االختبدار فدي
دراستهم ..ألنها ما شاء هللا عليها صوت بزلزل الجبل ويجعل البابا يمرض  -وينط وما يحط
 حتى أندا طفلهدا عنددما أسدمِ صدوتها أصداب بنوبدة هلدِ حيدث أتدذكر طعدم ضدربة ماسدورةالحمام على جنبي  -البربيش يعني  -وطعم ضربة المقص على بطة رجلي  ..وهذا ممدا يدري
األعصاب تماما وخصوصا عند انقطاع العصب نهائيا ...
صحي أن الماما مسؤولة عن نصف إعاقات العائلة ولكن تبقى هي الذكرى األعمق في نفوس
كل المتضررين منا .

في النروي يعلق الوشاح البرتقالي على المنحوتات وعلى أعمدة اإلنارة و في أماكن أخرى
وذلك مِ بداية شهر نوفمبر ليأخذه َمن يحتا ويتذكر الجميِ أن هناك َمن يعاني من البرد.
ونحن العرب نرى بعضنا يموت وشعوبنا تقتل أمام أعيننا على كل الفضدائيات وال يتحدرك
لنا جفن ونستمر بحياتنا بال أي ردة فعل !!!

رب اغفر لوالدي وألمي فقد حملتني  9أشهر فدي بطنهدا لتنجدب صدابرا محتسدبا ال يعتدرض
على عنفها ألني من الراضين الواقفين في مقام الصبر .
واغفر لها كل الركالت الترجيحية التي دو َنتها على خلفيتي ..
وام كل كفوفها الصادحة الصادمة التي ضربتنا إياها على استحياء .
وسددامحها علددى كددل رفسدداتها المددؤثرة التددي أشددعرتنا أننددا دواب نحتددا إلددى تهددذيب فدددفعتنا إلددى
التهذب والتثقف .
اللهم سامحها على كل الشوطات التي شاطتني إياها لتنقلني من مكان إلى لخر وكأني من أهل
الخطوة .

منرفل نحنا نحيق يولولهْ ماحنصح ...
فنارة ماادة فدنياو جوليا ن رس ..

وارحمنا وخلصنا من الشاكوش التي في در العدة المنزلية سهلة المنال
وسريعة التناول رحمة بالبالد والعباد يارب.

قال علماء النفس  :إن التفكير بأنك نمت بشكل جيد مِ أنك لم تنم جيدا يح ّفز الددما للعمدل
كما لو أنك أخذت كفايتك من النوم.
طبعا هذا الكدالم قدالوه للشدعوب كلهدا علدى هدذا الكوكدب ولديس لشدعوبنا العربيدة حصدريا ؛
وذلك ألننا نحن العرب نمنا منذ  120عاما ومازلنا نيامدا  ..ولكدن مدن وقدت لوقدت نتقلدب
قليال فيظنون أننا سنصحو ..

ويارب قل لمالك الرحمة لو يأخذ
بطريقه مفك البراغي .
اللهم ال تعذبنا بسكرات
موتها  ...خذها بهدوء
رحمة بنا .

تدددددددددددددددددرى هددددددددددددددددددل هددددددددددددددددددذه قددددددددددددددددددوة اكتسددددددددددددددددددبناها مددددددددددددددددددن واقعنددددددددددددددددددا ؟!!
أم هي نذالة حيوانية أصابنا فيروسها المسمى كركعونا ؟؟؟!!!؟؟!؟!؟!؟ ..
بكل األحوال يجب مكافحة هذا الفيروس ..

نحددزن بشدددة علددى الشددعوب األخددرى  -لمددا مددا عددم يالقددوا وقددت يندداموا  .. -هللا يجيرنددا مددا
يحسدونا نقوم نفيق .
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ُ
اكتيحو العلة أخيراب ..
حالية فل مستوى دولي ..
قال فيلسوف بعد دراسة النفسيات الشريرة  :إن الشعور بالذنب يضعف الجهاز المناعي لددى
اإلنسانر لذلك نجد أن األشرار يعمّرون طويال.

تعلمت منذ فترة وجيزة جددا معلومدة هامدة الأعرفهدا أبددا وضدحت لدي كثيدرا مدن األمدور فدي
عالمنا العربي وهي أن :
العصا البيضاء في يد اإلنسان تدل على أن مستخدمها كفيف
أما العصا البيضاء والحمراء فتدل على أنه أصم وأعمى!!..

يمكددن فددات هددذا الفيلسددوف أن لألشددرار شددعورا ؛ ولكددن الددذي يجددب أن نعرفدده جميعددا أنهددم
يحلقون شعورهم مِ أول شرارة شر ..وخصوصا عندما يتحول الجهداز المنداعي لدديهم إلدى
أجهزة حكومية ..

أظن أنكم عرفتم العلة  ..أم أقولها لكم ؟؟
أمري هلل تعالى سأقول  :يجب على كل الشعوب العربية اليوم أن تحمدل عصدا حمدراء وبيضداء
وتركواز  ...التسألوني لماذا التركواز  ...اإلعاقة الثالثه واضحة.

فاألشددرار ليسددت مشددكلتهم أن جهددازهم المندداعي ال يضددعف لعدددم شددعورهم بالددذنب بددل ألنهددم
استبدلوا جهاز مناعتهم بجهاز قمعي دكتاتوري .

كمامة

حمامة سالْ حمامة ح اماْ ..
دائما كنا نسمِ في كل الديكتاتوريات عن حمامة السالم حتى أصدبحت كأغلدب أهدل الكوكدب
حمامة سالم نطير في حرية في كل مكان .
ونتبرز بكل حرية في كل مكان وعلى أي كان أيضا.

سددبحان هللا  ..حددارب الكوكددب النقدداب مددِ السددالمة  ..فنق دبهم هللا تعددالى بكمامددات مددِ خددوف
ورعب وحذر  ..تفاديا لفيروس كورونا.
دبن كمامددات بلددون الحقيبددة النسددائية !! ولددون النعددل
واألفظددِ مددن هددذا وذاك أن بعضددهن يطلد َ
النسائي !! هذا يعني أننا سنرى امرأة كعب كندرتها وتمها نفس اللون.
يددددددداترى هدددددددل سنشدددددددهد يومدددددددا كمامدددددددة دبلوماسدددددددية وكمامدددددددة غيدددددددر دبلوماسدددددددية ؟!
أو كمامة أرستقراطية وكمامة غير أرستقراطية ؟!

كنيروا منلي  -متلي متايل .

على كل حال نحن في عالمنا العربي لن نحتا كمامدات ألن شدعوبنا كلهدا مكممدة مندذ مائدة
عام مضى ..

كنددت كثيددرا مددا ألتفددت إلددى زمالئددي الطددالب فددي الصددف المدرسددي وفددي منتصددف الحصددة
الدراسية وأقول لهم :
 فهمتوا شي ؟؟ فيجيبون  :ال .. أقول  :والشي ؟؟؟ -يجيبون  :وال شي .

حتى تعرفوا كم قياداتنا الحكيمة ذات
نظر ثاقب وبعيد المدى  ..نعم ..
منذ مائة عام وهم يحموننا
ويحافظون علينا .

عند هذا الجواب أرتاح نفسيا ..
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أمنال يعنيه كارموية
نحس اليي وفنا غيك ...
على الحقيقة علمت أن أطول زحمة سير كانت في الصدين فدي عدام 2010م حيدث بلدط طدول
امتداد السيارات أكثر من 100كم واستمرت 11يوم تقريبا
عددادي جدددا  ..فددون والدددي  -عندددما يزورنددا أوالد أخددواتي البنددات وأوالد إخددواني الشددباب -
يعيشنا نفس األزمة الصينية .
أيضا فون زحمة انتظار عبوات الغاز وتعبئة البنزين في بالدنا تمتد لشهور  ..ولكن لألسف
!! أنتم تحبون األجانب وتنبهرون ألفعالهم.

في هذه الكلمات أحببت أن أشارككم أفكاري حول الكارما ولكن من باب ثقافتي الشعبية وما
سمعته من أمثال حول الكارما وإليكم بعضا منها حيث يقول المثل الشامي :
 كارما باليد أحسن من عشرة على الشجرة . يلي بيشل كارمته بيبرد. الباب يلي بيجيك منه كارما سده واستري بشي أرما . كالمك صاير متل الكارما على األرما. يا مأمنة بالرجال يا مأمنة بالكارما في الغربال . اشتريلك كارما أفضل ما تشتري عشرة شاورما. الكارما البيضا بتنفِ بكارما يومك األسود. -الكارما بالبيض وبس وباقي الكارما كله خس.

كارما

معقول ياغندسة ..

غريبين نحنا الشرق أوسطيين !! ما بكفينا أنندا عدم نسدتورد مدن الشدرق معلومدات ونظريدات
تالفة قديمة ألغي العمل بها منذ خمسة لالف عام  ..بدل نعمدل علدى التطدوير السدلبي والمبالغدة
الكبيرة في كل شيء  ..مثال :
كنا نسدمِ مندذ عشدرين عامدا عدن الكارمدا ..البدأس  ..ولكنندا اليدوم أبددعنا فدي مدالم يبددع بده
أصحاب الكارما أنفسهم ..
 المدربة عصير تتكلم عن بنك الكارما .. المدربة ناشفين تتكلم عن خزانة الكارما .. المدرب صمغان بن بعران يتكلم عن قروض الكارما الحالل الغير ربوية. -المدرب العالمي لويس تنفيس يتكلم عن الحصول على دفتر شيكات كارما الثراء ..

 %60من الذين يقبضون عليهم بتهمة اإلرهاب حول العالم يحملون شهادة الهندسة.

وهللا الواحددد منددا يحتددار كيددف يقددرأ هددذه اإلحصددائيات العلميددة وهددذه المعلومددات التددي تبثهددا
الجامعات !!
يقولون  %60يحملون شهادات هندسة في حين أنني منذ \  \ 50عاما أتابِ أخبار التلفزيون
وخصوصا أخبار القبض على اإلرهابيين ولم أ َر واحدا منهم يحمل شهادة هندسدة !! كلهدم
يكونون مكلبشين مقيدين وأيديهم فارغة من كل شيء ..
ال يحملون شهادة والشيء .

و ..و ..و ..و ..و ..و ..و ..الخ ...
ال أخاف على أمتنا في غمرة هذا الهر والمر إال أن يخترعوا لنا قريبا ( بيتكوين الكارما )
ونضطر نفوت فيها بورصة الكارما  ...ونخسر ببورصة الكارما  ..ونصب كما يقدول المتدل
الشامي :
يلي بيشل كارمته بيبرد.
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يجرة نيتنا كيحو كذب كل الدراساو الجامعية ..
استخداْ مهْ.
 الددذين يسددتخدمون يدددهم اليمنددى فددي أمددورهم اليوميددة أفضددل حددديثا وأكثددر فصدداحة مددن الددذينيستخدمون يدهم اليسرى.
أما الذين يستخدمون يدهم اليسرى (األعسر) فهم يبدعون في الرياضديات والهندسدة المعماريدة
ولديهم وعي أكبر لمحيطهم.
 ال أظن أن هذه الدراسة حقيقيدة فدون بعدض األشدخاص فدي عدائلتي كدانوا يمارسدون الضدرببكلتي اليدين وليس فينا أحد فهيم ال بالرياضيات وال بالهندسة وال بالفصاحة .
 حتدى أن أمدي عندددما ترمدي بددالطنجرة ترميهدا بكلتددي يدديها فددال هدي تحسددبها رياضديا بشددكلصحي وال تسمِ منها إال كلمات منافية للفصاحة  ..قصدي كلمات مدن العيدار الثقيدل بالبدذاءة
 ..ومِ ذلك فونها تصيب الهدف تقديريا على البركة .
 أما والدي فون لسانه متبرئ منه مِ أنه يستعمل يده اليمندى  ..ورغدم ذلدك فهدو مبددع ال كمداقالت الدراسة بل هو مبدع بالكذب على العائلة كلها..
 أما مسألة لديهم وعي أكبر لمحيطهم  ...فكل الجيران تشهد على شهادات أبي بدي وبدوخوانيفي البيت عندما يصرخ كل يوم صباحا ( ياحمير فيقوا بدي روح على الشغل ).
 غريب هؤالء األجانب من أين يأتون بهذه النتائ المخبرية  ..هللا يهديهم .يصة محايتنا مختلحة
قالوا  :تم اختراع الممحاة بعد اختراع قلم الرصاص بـ 200عام.
نحن توصلنا إلى تقدم هائل جدا عنهم  ..بحيث أننا نمحو كالمنا من غير أن نكتبه وبمجرد أن
يخر من أفواهنا  ..حتى قبل أن ترمش لنا عين ..
تقنيات  ..الجن السليماني لم يصل لها .

 قالوا في دراسات معمقة  :إن الكلمات الجميلة اإليجابية تدفِ وتساعد النباتات علدى النمدووالنضارة بينما الكلمات السلبية فهي تدمر النباتات وتسارع في قتلها وذبولها .
 طبعا نحنا فدي بيتندا لدم نصددق هدذا الكدالم ألن شدجرة بيتندا ماشداء هللا عليهدا وصدلت إلدىالطابق الرابِ علوا وهي في األصل التسمِ إال كلماتنا وشتائمنا البذيئة والفاحشة وخصوصا
صراخ والدي الذي يوصف في الحارة عندنا أنه من جيل  -تاء زاي نون  -أي تحت الزنار
ونازل ..
 حتى أن كل أثاث المنزل مقطِ من هذه الشدجرة التدي لطالمدا صدنعنا مدن خشدبها طداوالتوكراسي  ..كما أنها محروقة بمنقدل الفحدم الخداص بالشدواء مدن أسدفل سداقها وحتدى الطدابق
الثاني نتيجة إهمالنا وعدم مراعاتنا لساقها مدن أن يصديبه اللهدب  ..كمدا أن جدذورها مقطعدة
من تحت األرض ألنهدا امتددت إلدى بيدت جيرانندا وخلعدت الدبالط ممدا اضدطرنا إلدى جزهدا
وحالقة جذورها ( َقصة كاريه ) ...
ومِ ذلك كله عينها وقحة وما شاء هللا ماتزال في نمو وازدهار تقارع الغيدوم  ..رغدم أننداال نعالجها من المن الذي فيها  ..ف ِنصفها معفدن  ..وجانبهدا الشدرقي مقشدور اللحداء ..كمدا أن
بقية العائلة نشعر بها وكأنها واحدة منا  ..وها هي تشتد علوا في السدماء  ..فدأي حدديث هدذا
الذي يتكلمون به ..؟؟!!
قالوا :الكالم السلبي يميت النباتات  ( ..ايه عليي وماعليي ) عنددما نسدافر كلندا إلدى البحدر
أسبوعا واحدا فمدا إن نرجدِ حتدى نراهدا ذابلدة حزيندة وعندد أول شدجار فدي البيدت ولوكدان
بسيطا يعني على مستوى الضرب بالكراسي وكسدر شاشدة تلفزيدون فقدط  ..تراهدا انتعشدت
وربت .
قال كالم سلبي قال !!.
( يروحوا يكبوا حالهم هنن ودراساتهم النباتية ..
على مايبدوا نباتاتهم طنطات مو متل
نباتاتنا شربانه األصالة
منذ نعومة أظفارها ) ..
نعم ..
شجرتنا لها أظافر...
واسمها مرهف.

( وقال شو  :مفكرين حالهم مخترعين )
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بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين وعلى لله وصحبه ومن تبعهم
بوحسان إلى يوم الدين.
في العدد الثاني لمجلة العلم والنور مجلة (هاهو) اخترنا لكم من النوادر المعرفية كتاب
( الحقائق النر خية نيا الحارتيا الموسوية والخارية ) الذي ألفه سماحة عالمة
الديار الشامية الشيخ الدكتور (هانيبال يوسف حرب ) حفظه هللا تعالى ر وقد تضمن
الكتاب إحدى الحقائق المشعة والنفيسة التي تشِ بها الروح وهي (اإلدرا الروحي )
حيث سئل سماحته السؤال التالي:

لما كاا العلْ اللدني غنة يهنها الحق تعال للولير فكيف
يمكا أا ُتدرج في يلب السالك؟
فأجاب سماحته قائال :
كل العلوم يمكن أن تكون باإلدرا الروحي  ،فهِّا ا صل في التلقين لقولاه
ها) ( )31سورة البقرة.
تعالى  :بسم هللا الرحمن الرحيم ( َو َعلر َم آ َد َم ا ظ َ ظ
س َما َء ُكلر َ
فهو لم يعلمه إياها بالقلم والورقة بال بااإلدرا الروحاي قاوال واحادا  ،وقاد
وجدنا هِّا اإلدرا بين ا ولياء من الشيوي والكثير من طالبهم  ،حتى أني
اختباارتُ هااِّا ا ماار شخواايا مااع شاايخي عطاار الملكااوت الدمشااقي اإلمااام
الشي الدكتور عبداللطيف صالف ال رفور رحمه هللا تعالى  ،حياث كاان فاي
نهايات القرن الماضي  -عندما كناتُ أتتلماِّ وأسالك علاى يدياه  -يرسال لاي
كل يوم علما جديدا ما إن أصحو من نومي إال وأجده مندرجا في ذاتاي بكال
والتُ فيهاا وهلل
أدلته القرءانية ؛ و بقيتُ على هاِّه الحااي بضاعة أعاوام ح ر
الحمااد الكثياار ماان العلااوم التااي لاام تُ َخا ظ
اط فااي كتااٌ وال تُا َد ررو علااى كراسااي
التدريع ،وال أقوي ذلك فخرا ورياء وإنما أذكر ذلك تحديثا بنعمة هللا تعالى
( َوأَ رما بِنِ ظع َم ِة َربوكَ فَ َح ود ظ ) ..
وهللا يقوي الحق وهو يهدل السبيل
والحمدهلل رب العالمين.
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بـُــطــون الكـُـتب
ال خوف عليهم وال هم حيزنون
ال خوف عليهم  ....من أن يضيع إحسانُهُم
يف جَنبِ اهلل تعاىل
وال هم حيزنون  ...الن حبيبَهُم أعلن أنهُ لَمَعَ
املُحسنني
ال خوف عليهم وال هم حيزنون
ال خوف عليهم  ...من خِذالن بال نَصر
وال هم حيزنون ...الن حَبيبهُم أعلن أن
النصر من عِندهِ فال يُمسكهُ عنهم سِوَى
من كتاب :فَلَ ُك ال ِوالية
َ
الخوف َعليهم وال هُم يَ َ
حزنُون
لسماحة العارف باهلل تعالى الشي د .هانيباي يوسف حرب
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قضاء حاجة أخية املسلم
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى
آله وصحبه وسلم (( َمن سعى ألخيه املسلم
ض غفر اهلل
يف حاجة فقُضِ َيت له أو مل ُتق َ
ب له
له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر  ،وكُتِ َ
براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق ))
وعن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما
قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وعلى آله وصحبه وسلم َ :من مشى مع
أخيه املسلم يف حاجة فناصحه فيها جعل
اهلل بينه وبني النار يوم القيامة سبع خنادق
ما بني اخلندق واخلندق كما بني السماء
واالرض
من كتاب مكاش ة القلوب لحجة االسالم
أبو حامد الغزالي
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التيافي نالنور

التيافي نالنور
نقلْ  :الناحث :فمر السلقيني

بسم هللا الًحم الًح م
الحم هلل رب العملم ال ي ويبعم العلم والع ر والب من  ،والص و والس علس
ا نم محم معب العلم والع ر السمري في ي ا العملم المعبعث بملحقمئ والًحم .
فددي العد د الثددمني مد المجلد البمعثد للعد ر والعلددم مجلد { يددم يد } أتحد ث عد
اال ر م علم التشمفي بملع ر أي (حًوف القًءان الكًيم ).
يق تعلم أ ي القمرئ بأن القًءان الكًيم له الال واال و كب ًو علس العد الم كلهدم
؟ م ي و الع الم عملم األمًاض ح ث ت ق أن ار ورقمئ تل الحًوف القًءان د
إلس تل األجلاء المتضًرو في جس المًيا فتستال نل أي مًض كمن بإ ن
هللا تعملس.
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وق ام ته عملمم ً ألنه م الممك أن يك ن في الجس ال اح الكث ً م األمًاض،
و قد جعلعددم هللا تعددملس واد ل ً ك وجعددق لكددق مخلد ق و سد ومهمد مصد وكد ل
حددددًوف القددددًءان الكددددًيم  :فلكددددق حددددًف و ستدددده  ،ولكددددق آيدددد ص صدددد تهم .
وم ي و الخ اص أن الكث ً م اآليمت الكًيم تستال أن تعملج وتشسي أمًاضدم ً
ع ي و معهم تسك اآلال والكث ً م األمًاض.
و ق د كمنددم إح د تجددمربي الشخص د فددي تًك ددم أن أعددمنعي هللا تعددملس فددي ع د
مًض الت ح  ،وع مًض ال يس في حمل متق م  ،وع الك س الش ك التي
وتم الشسمء بإ ن هللا تعملس.
وم الممك أن يتسمءل البعا  :ك ت يك ن لبعا العمس ي و الق رو ؟
ويق ي ج أمً كه ا ؟ ويق ي ا صح ح أ ال ؟
أج و أق ل  :إن هللا علس كق ش ئ ق يً ،قمل تعملس  :بسدم هللا الدًحم الدًح م (
يلي ُ في الخل مم يشم ُء إن هللا عل ٰس ُك ِّق شيء ق يً) ص ق هللا العظ م.
وقددددددد يسدددددددأل الدددددددبعا اآل دددددددً نسسددددددده  :يدددددددق يمكععدددددددي أن أكددددددد ن شدددددددسم ًء؟
أج و أق ل  :بكق بسمط نعم  ..إن هللا علس كق ش ئ ق يً.
ك ت تك ن شسم ًء ؟؟؟ بق و انيممن وبملعلم والتعلم قمل تعملس :
بسددم هللا الددًحم الددًح م ( نُدد ُريُم يسددع ٰس بدد أيدد يهم وبأيمددمنهم ) فسددعي العدد ر
واًيمنه يك ن بتجل دمت الحد علدس الشدسمء ك ومد ثدم يدتم إعالدمء الجدلء المصدمب
بملمًض بعا األن ار الخمص لع ي ا المًض و التخل معه  ،ومد الممكد
أن يك ن ل في جلس واح و أو في ع و جلسمت أو إن شمء هللا تعملس.
ي و العل الته إال م ص ور العلممء ف عباي أن تتخ ً العملم ال ي ي أيدق ألن
يه العلم ععه ،وق قمل عب هللا ب مسع د  -كمم ورد في صح ح البخدمري( :أيهدم
العدمس ..إن يد ا العلدم ديد فدمنظًوا عمد تأ د ون ديدعكم) إ ا كعددم فدي تجددمرو الد ن م
نتًق ونحمول أن نج التمجً الصمدق فدي معمملتده ،فقدق لدي بًبد  ،ك دت بتجدمرو
اآل ًو؟.
ف عباي لإلنسمن أن يتخ ً العملم العممق ال ي ي ِّكًو بمهلل عل وجق في ق له وعمله،
ويع عه علس الثبمت في طل العلم .
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المحرر  :وافي يمس الديا

فق راي اب  ..وفي ...

المحرر  :واعي شمع الدين
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البد لدك مدن أن تقدف مدِ نفسدك فدي حالدة مراقبدة ألفكدارك ومشداعرك وتراتيدب حياتدك ..
وتتساءل في كل مرة هل أنت صال ؟؟
أم انك تفقد صالحك وأن الدنيا تأكلك ؟؟
يجب أن تعي حتى ال تقِ في مزيد من المتاعب .
بقلم المحرر  :واعي شمس الدين .

يناع ت ييف ..
على القدر الذي تزيف به شخصيتك ستحظى بمشداعر زائفده مقلقدة ولدن تعدي لدذاتك قيمدة
مالم تكن على حقيقتك بال أقنعة التزييف .

صور الجيل السانق ..
صبرا على أفكار أوالدك فهم جيل الحق وأنتم جيل سابق  ..األجيال القادمدة دائمدا تصدو
من جديد األجيال التي سبقتها  ..فهي تنظر برؤية جديدة ..أال ترى كيدف أن الغصدن الدذي
غادر الشجرة عاد إليها فأسا ليصو منها ألواحا ..

الحق ينل كل ييء
علم النفس يقول  :إن أحد أسوأ األمور التي تتعب اإلنسان نفسيا هو الوجود بقدرب شدخص
تعتبره كل شيء في حياتك بينما يعتبرك ال شيء في حياته.
لألسف هذا الكالم في حياة غير المؤمنين بداهلل تعدالى فدون المدؤمن مغمدور بحدب هللا تعدالى
فدال ينتظدر مدن أحدد شديئا وبالتدالي ال يتدأثر باعتبدارات الخلدق  ..فدالحق يكفيده ( ..ال نريدد
منكم جزاء وال شكورا ) ..

البد لك من وقفة مِ نفسك لتقييم األمور؛ ولكن يجب أن تنتبده فدال تقدف مدِ نفسدك إال فدي
حالة صفاء ذهني وقلبدي حتدى يكدون تقييمدك صدحيحا ؛ ألن التجربدة أثبتدت أن كثيدرا مدن
الناس يقيّمون مجريات حياتهم بشكل خاطئ بسبب عدم الصفاء الذهني والقلبي .

األديب والفيلسوف اإللحدادي "جدان جداك روسدو" ألدف كتابدا فدي التربيدة كدان مدن ضدمنه
كيفية تربية األبناء ...لكنه الحقدا وضدِ أوالده فدي أحدد مراكدز الرعايدة ومدِ ذلدك مدازال
هناك َمن يصفق ألفكاره في عالمنا العربي مِ أنه هو نفسه لم يلتدزم بهدا تجداه أبنائده !! ..
متى نتعلم أن النقتدي إال بالحق الذي ظهر لنا بكماالت الواقِ األخالقي ؟ .

االل ما نوع خا

..

قالوا أن باتريشنو تيشي يقول عن المالئكة كذا ...
وقالوا أن فيالبيدو فرناندو يقول عن المالئكة كذا ..
وقالوا أن لورين باندرونشو تقول عن المالئكة كذا ..
وقالوا أن جاك جان برستو بل يقول عن المالئكة كذا ...
أنا أريد أن أفهم فقط لماذا يقول مثقفوا العرب هذا الكدالم وينقلدون عدنهم هدذه المقدوالت
؟؟ أليس في ديننا اإلسالمي كفاية في هذه العلوم ؟؟ أم يجب أن ينكروا علوم المالئكدة فدي
الشرع ويستوردوا مقوالت خزعبلية يدنسوا فيها معتقداتنا؟؟!!

فق أنقياء القلب
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فقط أنقياء القلب يعاينون الحقائق على ما هي عليه ألن تخلديط األلسدنة بالترهدات واألوهدام
و تمري القلوب بالباطل هو سيد موانِ المعاينة الحقة .
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احلوار

احلوار
حماضرة قدمها :
الشيخ د.أوس العبيدي

.......
.......

محاارة يُدن مو فل مجموفة أكاديمية الـ (  )FGالتركية

الحمد هلل رب العالمين والواالة والساالم
علاااى سااايد المرسااالين سااايدل وحبيباااي
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يتجادد اللقااء مارة أخارال ،فاأهال بكام فااي
هااِّا الواارم العلمااي وهااا نحاان ذا نجتمااع
مرة أخرال علاى مائادة العلام لننهال منهاا
مااااااا يعااااااين علااااااى االرتقاااااااء بالااااااِّات
والمجتمعات.
موضوع اليوم بال ا همية ،ولم يحول
لنا ماا حوال إال نناا تركنااه ولام نعياره
أهمية.
نااتكلم اليااوم بعااون هللا تعااالى عاان الحااوار
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وهداندددده وأغميتدددده فددددي مننددددا الحددددالي.
ال يخ اااى علااايكم أن الحاااوار وآداباااه هاااي
العاصاامة ماان العلااو وغيرهااا ماان ا مااور
غير المقبولة التي تحاد للمتحااورين ؛
باااال لااااو أننااااا اتبعنااااا الحااااوار الوااااحيف
والتعبير الواحيف عان الارأل لماا وجادنا
الكثياار ماان المسااميات التااي تُطلااق اليااوم
على ا فراد أو المجموعات.
وعليه يجٌ أن تكاون الغاياة مان الحاوار
هي إعالء كلمة الحق أو الداللاة علياه ال
االنتواااار لألهاااواء الشخواااية أو قضااااء
مواااالف فردياااة و بالتاااالي اللجاااوء إلاااى

الحوار كونه غدو الوسديلة المحققدة لتلدك
المصالح وافغواءر فالهوى ال اان له
فااإن قااا َد الحااوا َر انوااب بواابغته ،فنااراه
هو اآلخار ال ضاابط لاه وال ميازان يمنعاه
ماااان التطاااارف باااااآلراء وفاااارض الخطااااأ
المتوهم على اآلخرين.
َمن ينظر للسنوات الماضاية  ،و َمان يقارأ
كتااٌ التاااري ياارال كيااف كاناات الحضااارة
اإلسالمية ممتادة فاي كال بقااع المعماورة
بل يرال كيف أن اإلسالم دخل الكثيار مان
البلدان بادون قتااي بال باا خالق والكلماة
الطيبااة التااي كااان لهااا ا ثاار ا كباار فااي
الن ااوو وهااِّا بسااابٌ صاادق المسااالمين
حااين كاناات كلماااة هللا هااي العليااا وكلماااة
الحق هي الحاكمة فال تناا ع باين الباطال
والحق ن الباطل مرفوض كليا.
عندما تركنا الحوار الحق الِّل تعلمناه و
تعلمناا أساااليبه ماان خاالي الاان القرآنااي
الكااريم ونوااوص الساانة الشااري ة انحاادر
بناااااا إلاااااى ودياااااان التطااااارف والتك يااااار
والعوبية وغيرها من ا ماور التاي جااء
اإلسالم رافضا لها داعيا لتركها و مشيرا
لطرق االرتقاء عنها.
الهيكاال اإلسااالمي لاام ينشااأ عاان فاارا باال
نشاااأ بموجاااٌ ضاااوابط وأساااع منهجياااة
وقواعد علمية اتبعها العلماء في صياغة
ال كاار والااوعي وبالتااالي صااياغة الكيااان
اإلنساااني وكااان للحااوار نواايٌ ماان تلااك

افسدددددددس والقوافدددددددد ندددددددل كددددددداا لددددددده
النويٌ ا كبر حتى ألف العلمااء عاددا ال
بااأو باااه ماان الكتاااٌ التااي صااااغت تلاااك
القواعد.
لكاااان فااااي الوقاااات الحااااالي وبكاااال أسااااف
أهملااات الجامعاااات والمااادارو مثااال تلاااك
ا مور وركزت على أمور أقال أهمياة بال
قاااد ال تكاااون لهاااا أهمياااة ،فهاااِّه دعاااوة
للعاااودة إلاااى ضاااوابط الحاااوار الواااحيف
لنرتقي خووصا أنناا فاي مان اساتجدت
فياااه وساااائل كثيااارة للتواصااال فأصااابحنا
بحاجااااة ماسااااة لضااااوابط أحااااد تاااانظم
الحوار في تلك الوسائل بالشكل الواحيف
ليكون م يدا معينا منتجا لكال مااهو طياٌ
وم يد.
الحااوار فااي اللغااة هااو النقااا أو الجااداي
بين شخوين أو أكثار فاي قضاية مختَلَاف
عليهاااا  ،وهاااو أهااام وسااايلة مااان وساااائل
الاادعوة إلااى الحااق ع ا رز وجاال؛ قاااي الحااق
في اآلية (  )25مان ساورة النحال  :بسام
هللا الرحمن الرحيم
سبِي ِل َربوا َك بِا ظل ِح ظك َما ِة َوا ظل َم ظو ِعظَا ِة
(ا ظد ُ
ع إِلَ كى َ
ساانُ إِنر
سانَ ِة َو َجااا ِد ظلهُ ظم بِااالرتِي ِها َي أَ ظح َ
ا ظل َح َ
سبِيلِ ِه َوهُا َو
ض رل عَنظ َ
َربر َك ُه َو أَ ظعلَ ُم بِ َمنظ َ
أَ ظعلَ ُم بِا ظل ُم ظهتَ ِدينَ ).
فكاااان الحاااوار أو الجاااداي مااان أهااام تلاااك
الوسائل للدعوة للحق ع رز وجل .
مااان هنااااٌ اتضاااحت لناااا أهمياااة وسااابٌ
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الخطأ وأفهر له الحق ).
فنايددددة العلمدددداء ندددده خاصددددة وأا هيدددداو
القدرها الكددريْ التددي أتدو ميدديرة فغميددة
الحوار ونينو معالمه افساسية كنيرة.
ولكددي نعددي أغميددة الحددوار فلينددا معرفددة
أغدافدده أو مقاصدددده فدددافمور نمقاصددددغا
وفندددددما يلنددددا سددددانقا ب أا الحددددوار غددددو
النقددداش أو الجددددال نددديا يخصددديا فدددي
يادددددية مختلدددددف فليهدددددا نجدددددد أا أول
أغداف الحوار غو :
إيامة الحجة فل ال رف اآلخدر والعمدل
فلدد االسددتدالل الصددحيح للوصددول إلدد
الحددق مددا خددالل دفددم اليددنهاو وإن ددال
الحجدددددا يددددددر الصددددددحيحة نددددددالنراغيا
الصحيحة.
ناني تلك افغدداف ذكر اتده اآليدة ( ) 25
مددا سددورة النحددل التددي ذكرناغددا هنح دا ب أال
وغدددو الددددفوة إلددد الحدددق فددد ا وجدددل ر
فددالحوار  -وكمددا ذكرنددا سددانقا ب  -مددا أغددْ
وسائل الدفوة إل الحق ف ا وجل.
نالث غذه المقاصدد كمدا يلندا فدي النق دة
افول  :العمل فل االستدالل الصدحيحر
فليه نقول  :غدو كايدف للحجدا النا لدة
التدددي لنسدددو فلددد افيدددخا و ُنيدددرو
فل أنها الحق ومدا يرغدا نا دلر فكداا
الحددوار وإيامددة الحجددا غددي الدددليل فل د
ن الا تلك الينهاو.
رانم غذه المقاصد :أنندا ندالحوار نقتدرب
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ونقلدددل مسددداحة االخدددتالفر فالنايدددة مدددا
الحوارغي الوصوي إلى الحاق  ،وبالتاالي
فكل المساافة المتوهماة باين المتحااروين
ساااتخت ي وباااِّلك يكاااون الحاااوار مق ورباااا
لوجهاااات النظااار و معيناااا علاااى اإلجمااااع
تحت كلمة الحق والسير عليها.
كاااااِّلك يعتبااااار الحاااااوار هاااااو الطريقاااااة
التعليمية و وسايلة اإليضاام هام النقااط
وهااو أماار بااين فااي آيااات القاارآن الكااريم
ماان خااالي أفعاااي ا نبياااء علاايهم الوااالة
والسالم مع أقوامهم بهدف التعليم وبيان
الحق.
بعااااد أن تع ررفنااااا علااااى مقاصااااد الحااااوار
نستطيع اآلن القوي  :إن الحوار له ثاال
قواعد أساسية يدور عليها مدار الحاوار
ال عراي ،وهي:
القاعدة ا ولى ( طلٌ الحق ):
كما قلنا أن الحوار هو الوسيلة ا ساسية
لبيان الحق وللت ريق بين الحجج الباطلاة
و حجااااج أهاااال الحااااق وبيرنرااااا البااااراهين
إلثباتها .
قاااي اإلمااام الغزالااي رحمااه هللا تعااالى فااي
هااِّا ا ماار ( :أن يكااون فااي طلااٌ الحااق
كناشااااد ضااااالة ال ي اااارق بااااين أن تظهاااار
الضاالة علاى يااده أو علاى يااد مان يعاونااه
ويراه رفيقا ال خوما ويشكره إذا ع ررفاه

القاعدة الثانية ( تحديد الهدف ):
تحدياااد الهااادف أو القضاااية التاااي يااادور
حولها الحوار ،وهدم التشعٌ  ،والتركياز
على ال كرة الرئيسية  ،وعدم الدخوي في
ال رعيااات قباال إثباااات ا فكااار الرئيساااية
وإال تحاااوي الحاااوار إلاااى جاااداي عقااايم ال
فائدة منه كونناا نُثبات ال رعياات قبال أن
نُثبت الكليات.
القاعدة الثالثة ( االت اق ) :
االت ااااق علاااى ا صاااوي المعتبااارة التااااي
رج اع إليهااا لتكااون هااي المرجعيااة العلي اا
يُ َ
َك اون االت اااق علااى تلااك ا صااوي وعلااى
ماانهج النظاار واالسااتدالي قباال الباادء فااي
أل نقااااا هااااو الماااانهج العلمااااي الااااِّل
ارتضاااااه العلماااااء وإال ساااايكون الحااااوار
عبااارة عاان دوران فااي حلقااة م رغااة ال
فائدة منها.
آداب الحوار:
وهااِّه اآلداب هااي آداب شاااملة ،ونقوااد
باااااااااآلداب :أل ا ل اااااااااف المسااااااااتخدمة
والكلماااات وغيرهاااا مااان ا سااااليٌ التاااي
اااادف يسااااعى
راق ها
ٍ
تعااااين علااااى حااااوار ٍ
لتحقيق الغاية.
فااااي اآليااااة (  ) 25التااااي ذكرناهااااا ماااان
ساااورة النحااال نااارال كياااف أمرناااا الحاااق
بالاادعوة لطريااق الحااق وللماانهج القااويم

نالكلمة الطيبة ،وهِّا يساتدعي عاددا مان
ا مور منها:
 - 1العناياااة الخاصاااة بالكلماااات وا ل ااااف
وانتقاء ا فضل منها.
ُ - 2حسن ا دب فاي التعامال ماع الطارف
اآلخااار ومااان هاااِّا ا دب منااااداة الطااارف
اآلخااار بأحاااٌ ا ساااماء إلياااه مماااا يبعاااث
الطمأنينااة فااي قلبااه وبالتااالي يعااين علااى
تقبله للحق.
 - 3اإلشااارة إلااى ا خطاااء وغيرهااا ماان
راق وعااااااااادم
المغالطاااااااااات بأسااااااااالوب ٍ
االستهزاء مماا يعاين كماا قلناا علاى تقبال
الحااااق ؛ فاالسااااتهزاء ال يليااااق بواااااحٌ
العلاام والحااق فهااو يبعااد المسااافات بااين
ا طراف فاي حاين أن غايتناا هاي تقرياٌ
المسافات ال ياداتها.
 - 4تقبل الحق ؛ فكما تطلاٌ مان المقابال
تقباال الحااق واالعتااراف بالخطااأ إن وجااد،
فعليك تقبال الحاق واالعتاراف بالخطاأ إن
ُو ِجد عندٌ  ،وعدم المعاندة والمكابرة.
 - 5االبتعااااااد عااااان ا ماااااور والقضاااااايا
الخارجة عان المحاور ا ساساي للحاوار،
و عدم التشعٌ فاي قضاايا قاد تاؤدل إلاى
ال تنة والمشاكل.
 - 6مراعااااااة الوقااااات و إعطااااااء وقااااات
للمقابل كاي ياتكلم وعادم االساتئثاربالكالم
كله وعدم اإلطالة في ما ال يحتا اإلطالة
فهِّا من شأنه أن يسبٌ الملل.
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وهنااٌ الكثياار مان ا مااور ا دبياة العامااة
مثل عدم رفع الووت وتوقير كبير العمر
وغيرها من ا دبيات.
قلنا ساابقا  :إن الحاوار يكاون فاي قضاية
مختَلَف عليها ،وعليه فإنر لهِّا االختالف
أنااواع وأسااباب ماان شااأنها أن تااؤثر فااي
الحوار.
أما أنواع االختالف فهي ال تكون إال على
وجهين :إما محمود وإما مِّموم.
االختالف المِّموم :
هاااو اخاااتالف الضااادين ،و عاااادة تكاااون
أسااابابه راجعاااة ماااور خلقياااة أو لجهااال
مركاااااٌ يمتاااااا باااااه الطااااارف اآلخااااار و
بجدارة.
فماان ا سااباب الخلقيااة وأهمهاا  :الغاارور
وال ِكبر الاِّل يكاون حااجزا باين الشاخ
وباااااين الحاااااق ،ومنهاااااا حاااااٌ الزعاماااااة
والوااااادارة والمنواااااٌ ،ومنهاااااا حاااااٌ
الهاااوال واتباعاااه ،ومنهاااا التعواااٌ ل ئاااة
معينااة ولااو كاناات تلااك ال ئااة علااى باطاال،
ومنها قلة العلم.
هِّه بعر مان ا ساباب التاي ينشاأ عنهاا
االختالف المِّموم.
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أما االختالف المحمود :
فهو اختالف تنوع واختالف رحمة حياث
تنتهااي آراء جميااع ا طااراف إلااى موااٌ
واحااااد ومشاااارب واحااااد أال وهااااو طلااااٌ
الوصوي للحق.
وقد يكون ناتجا عن اختالفات فكرياة فاي
ال رعيااات كمااا هااو االخااتالف فااي بعاار
المساااائل باااين المااااِّاهٌ ا ربعاااة فهااااو
اخاااتالف رحماااة واخاااتالف تيساااير علاااى
المكلر ااين  ،ورغاام االخااتالف بااين ا ئمااة
الكبار نرال أنه لام يحمال أحاد مانهم علاى
اآلخاار أو يااتهم أحاادهم اآلخاار بقلااة العلاام
والدين وغيرها من ا ماور الحاصالة فاي
الوقت الحالي فكان هاِّا االخاتالف رحماة
وتنوعا وتوسعة لألماة حتاى أن الخلي اة
عمر بن عبد العزيز قااي عان االختالفاات
ال قهياااااة باااااين الواااااحابة رضاااااوان هللا
عليهم:
مااا يساارني أن أصااحاب رسااوي هللا صاالى
هللا عليااه وعلااى آلااه وصااحبه وساالم لاام
يختل وا ،نهم لو لم يختل اوا لام يكان لناا
رخوة.
فهاام باااختالفهم فتحااوا باااب االختيااار ماان
أقوالهم وبالتالي فإن هاِّا البااب فاتف لناا
فتحة تُعينُ المكل ين على الطاعات.

احلوار
حماضرة قدمها :
الشيخ د.أوس العبيدي
محاارة يُدن مو فل مجموفة أكاديمية الـ (  )FGالتركية

.......
.......
.......
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إن للشخوااايات المساااميات ( مارياااا ) عااادة صااا ات تكشااا ها لناااا حاااروف
اسمهنر  ،فمن خاالي علاوم الحاروف الكشا ية ومكنوناتهاا ناِّكر لكام بعضاا
من هِّه الو ات :

صفح معرفي في ارصد المكإفنات الدد وس
والطاقي لحروف اأسماء ولتبيان اقات اأسماء
من حروف االسم.
بدلم  :ل .سإاء صبرس
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تك ن شخص تهم اجتممع و متسهمه لآل ًي ومتسمعل معهم .
معبًو ع اتهم بكق صًاح ولبمق .
تح إتمم أعمملهم للعهمي .
عع يم تكًار ،تكًر وتح األعممل التي ف هم تكًار.
عع يم ح للتمل  ،فق نج يم تحتسظ بأغًاضهم وم بسهم الق يمد
و ال تتعمزل ععهم بسه ل حتس ل لم تع بحمج إل هم.
ل يهم ل وطًاوو يسهق التعممق معهم.
شخص تهم مًن .
روحهم ق ي و لهم الالمن روحي و تتك ت م طمقدمت الدًو مثدق
طمقمت الشسمء والتخمطً .
فالع ل رج تصق إلس مًحل الكشت الًوحي.
تح ع الم األاًار والام ض.
تح انص  ،وتعتبً ُمصلح ج و.
إنسمن ديعمم ك  ،تأ وتعالي .
إحسماهم دق ج اً ويعخ ش بسًع  ،م أنهم ق ي م البمط .
تتممل نسسهم وال تُظهً ألمهم.
يقظ ج اً لمم يح ط بهم .
تح الم ض وتتمب كق ج ي وعصًي.
تحب الجماليات بشكل عام ر وتحب عالم المتعة.
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( ما يقود السحينة )

أسس عائلية
نتحدث يف هذا الباب حول مواضيع العائلة وما
يتعلق هبا.
يف سلسلة تكتبها أ.هدى زايد .
(اجلزء الثاين)
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وأكمل الصالة وأطيب السدالم و أزكدى التسدليم علدى
سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى هللا عليه و لله وصحبه أجمعين.
كما وعدناكم أعزائي بأنندا بدوذن هللا تعدالى سدنكون معكدم فدي سلسدلة األسدس
العائليددة التددي نتحدددث فيهددا عددن مددا يهددم عالقاتنددا فددي العائلددة لنكددون سددعداء
متحابين بوذن هللا تعالى.
و أسأل هللا جل في عاله أن يستفيد مدن هدذه السلسدلة أبندائي وبنداتي المقبلدين
علددى الددزوا لعلددي أكددون قددد قدددمت لهددم نصدديحة تددنفعهم بددوذن هللا تعددالى فددي
حياتهم العائلية.
تحدثنا فدي العددد السدابق عدن الدزوا وأهميتده ؛ وسدنكمل إن شداء هللا تعدالى
حديثنا عن دور كل من الزو والزوجدة فدي العائلدة وأهميتده إلنجداح العائلدة
والوصول بها إلى شاطئ األمان.
تعلمون أعزائي القراء أننا نعيش في عالم تعصف بده الهمدوم والمشداكل مدن
كل جانب من جوانب الحياة وهذا أمر رباني طبيعي فقدد ذكدر الحدق سدبحانه
دان فِدي
اإلن َس َ
وتعالى فدي كتابده العزيدز :بسدم هللا الدرحمن الدرحيم ( لَ َقدد َخلَق َندا ِ
َك َبد) اآلية ( )4من سورة البلد.
إال أننا يمكننا أن نعيش بحب وسالم وانسدجام فدي العائلدة حتدى نعدين بعضدنا
على تحمل ما يحدث وما يقدر هللا لنا في هذا الحياة.
وما يعين على ذلك هو تفهدم كدل مدن الدزو والزوجدة للقيدام بدأدوارهم علدى
أكمل وجه للعبور بسفينة العائلة إلى بر األمدان .وبمدا أنندا تحددثنا عدن سدفينة
العائلة فمعنى هدذا أنده يجدب أن يكدون لهدذه السدفينة قائدد  ..نعدم ..قائدد واحدد
وهو الزو .
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و بالطبِ فدون ربدان السدفينة بحاجدة إلدى مسداعد أو شدريك للتشداور فدي أخدذ
قرارات تساعد على سير السفينة (العائلة) بسالم وهدذا الشدريك هدو الزوجدة
 ..نعم فالزوجة هي المساعد وليست القائد .
هذا التقسيم لألدوار ليس عبثيا أو عشوائيا بل هدو تقسديم ربداني وكدل حسدب
قدراتدده ؛ فقددد جدداء فددي اآليددة الكريمددة  :بسددم هللا الددرحمن الددرحيم ( الر َجددال
ضهم َعلَى َبعض ) اآلية  34من سدورة
ون َعلَى الن َسا ِء ِب َما َفض َل هللا َبع َ
َقوام َ
النساء.
نعم أحبابي  ..ك ّل له دور حسب التقسيم الرباني؛ ألن سفينة العائلدة ال يمكدن
أن تمر وسط األموا والعواصف التي تعصف بها إال إذا كان الزو ( قائد
السددفينة ) والزوجددة (مسدداعدة القائددد) يسدديرون علددى خطددة واحدددة ويعملددون
كفريددق واحددد وبقددرارات مشددتركة وال يعمددل كدد ّل منهمددا لوحددده وبقراراتدده
المنفردة.
فوذا كان عمل الزوجين كفريق واحد في العائلة تصل العائلة إلدى بدر األمدان
بوذن هللا تعالى دون أن تتأثر بما يحدث من عواصف حولها ولو علدى األقدل
ضمن المحيط الداخلي للبيت.
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سلسلة أسس عائلية
تكتبها أ.هدى زايد .
للحديث بقية..
تابعونا
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المحرر  :الهر دق تكياتي

المحرر  :الهر دق تَ َكيَاتي
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" استدراك "
المشكلة عند البعض وليس األكثرية أن الفكرة الذكية تأتي بعد تنفيذ الفكرة الغبيدة  ..يعندي
بعد ماتقِ الفاس بالراس .

اتصلت بصديقي بددي اطمدن عنده متدل العدادة ر وإذ بتطلعدي زوجتده وبتقلدي  :صدرله ندايم
أكثر من أسبوع !! استغربت وفكرت أنه مدريض السدم هللا أو صداير معده شدير فقدالتلي
زوجتدددددددددددده :الحمددددددددددددد هلل رب العددددددددددددالمين مددددددددددددافي شددددددددددددي ومالدددددددددددده مددددددددددددريض.
وفجددأة بسددمِ صددوت صددديقي عددم يقددول لزوجتدده  :عطينددي التلفددون أحكددي مددِ صددديقي .
وفعال حكيت معه وسألته عن سبب نومه ألسبوع  ..فبيقلي  :أنا مستحيل أتخلى عن حلمدي
ولو بدي ضل نايم الدهر كله؟!
ال تستغربوا  ..حال صديقي متل حال كتير من األمم مابددها تتخلدى عدن حلمهدا الضدايِ ..
وا أسفاه.

" كورونا السائح "

" فالج خارق "

لدو فرضدنا بددأن الكوروندا وطيدور اللقلددق جداؤوا مهداجرين إلحدددى الددول العربيدة ر وتمددت
إصابة طيور اللقلق بالكورونا وماتوا جميعهم ر عندها تخر الدولة العربية من هذه القصة
مثل الشعرة من العجين  ..لماذا؟!
ألنه تم الغدر بها في ممارسة معركة لقوة خارجية على أراضيها ..يعني ياغافل إلك هللا.

وصددددددفة مجربددددددة مددددددن العصددددددر الجوراسددددددي  ..عفددددددوا عفددددددوا مددددددن زمددددددن سددددددتي ..
المهم الوصفة هي على الشكل التالي :
 -1ثدالث مالعددق كبدار مددن العسددل الصدافي مددن عندد العطددار أبددو صدبحي حصددرا ( كوندده
مصدر موثوق) .
 100 -2غرام قريص أخضر يابس (مابعرف دبر راسك) .
 -3زيت زيتون أحمر (موجود بجزيرة الكنز) .
تخلط المكونات جيدا جدا وبتقدير ممتاز في إناء زجاجي مقداس ( 20سدم) حصدرا و تأخدذ
منها كل يوم على الريق ملعقة مقداس ( 6ملدم) لمددة سدتة أيدام ر وفدي اليدوم السدابِ تحضدر
ذات الوصفة وتطبقها بحدذافيرها باسدتثناء وضدِ ثدالث مالعدق مدن العسدل فدي الوصدفة ..
وتجهدز حالدك ألخدذ ملعقدة واحددة ر تمسدك بيددك اليمدين عصدا وفدي اليدد األخدرى الوصددفة
وتتناولها  ..عندها يخر الفيروس ليسأل عن سبب عدم وجود العسل !! سداعتها تضدرب
الفيروس ضربا أليما شديدا .
وهيك بتكون شفيت تماما من المرض  ..والحمدد هلل رب العدالمين  ..يعندي ال حددى يحكدي
على وصفات ستي بوند .

" كاااااااااا يصدي "
وسيلة للهروب من أي جواب جاوبت عليه وطلدِ غلدط ر أحسدن شدي تقدول  :كدان قصددي
متل ما عم تقول تماما ..طبعدا بوضدافة (بهدارات) كدأن تقدول  :بدس أندا مدا عرفدت وصدلتك
المعلومة بشكلها الصحي أو خانتني الكلمات ؟ ..
يعني من األخير بدك تف ّهمني أنه حضرتك فهماااااااان زمانك ..بس نحنا ماعم نفهم عليك.
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" كليي إال حلمي "
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الجنال كائناو ح اية ومس ننحة
سلسلة

فـلـْ الـجـنـال
فـي الـقرءاا الـكريْ
نقلْ النيارة سماحة فالامة الديار اليامية
الييخ د.غانينال يوسف حرب ححاه هللا تعال
الج ء الناني

أول ما يواجه اإلنسداا مدا تلدك الكائنداو الهائلدة المسدماة نالجندال
امتالء النصدر مدا تلدك الصدخور المتراكندة والمتداخلدة فيمدا نينهدا
لتيددكل جسددْ الجنددلر وممددا ُتنع د ُ
و ندده غددذه الصددخور أنهددا صددماء
لكنافتها وتدرا ذراتهدا ممدا يدوحي للنداار إليهدا أنهدا مجدرد كتدل
اددخمة أخددذو مكانهددا الجسدديْ فددي فددرار الخددالءر إال أا القددرءاا
العادديْ أ اكددد لنددا حقيقددة غامددة مددا حقددائق غددذه الكائندداو الجنليددة
الياغقة وغي أنها حية يال تعال  :نسْ هللا الرحما الرحيْ
السماواو و ااف ارل كانتا ر اتقا ب فحت اقناغُمدا
{ أول اْ ير الاذيا كح ُروا أاا ا
وجع النا ما ا الماء ُكل ا ي اي اء ح ٍّي أفال ُي اؤم ُنوا } افننياء30
ُكل ا  :في اللنة العرنية تحيد االستنراق .
دي ) غدذه اآليددة الكريمدة تدددل فلد أا حيدداة كدل ا حددي
دي اء حد ٍّ
( ُكدل ا ي ا
إنمددا غ دي مجعددول نددأمر هللا تعددال مددا مدداء ر وال يددك أا الجنددال
يدديء مددا افيددياء المخلويددة مددا المدداء فهددي حيددة نددذلك المدداء..
فتحكر .
أمددا نخصددو غددذه اآليددة الكريمددة فهددي فامددة فددي كددل افيددياء و
خصوصا ب ما جهة الحياة ر والذي نريد التعمق فيده إنمدا غدو حيداة
الجنال فل وجه الخصو وغذا يسوينا إلد ننايدا التكليدف فدإل
غنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداك ...
يتنم في العدد القادْ ...
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حرةف صل حراث حين

أسدددناب اإلصدددانة نمدددرل التهددداب المحاصدددل
الرنواني :

حرت

حرةف صل حراث حين

حردكت رة :نض تام ن ي

محاارة يُدن مو فل مجموفة أكاديمية الـ (  )FGافمريكية
نًحددد بكدددم فدددي رحلتعدددم للتعدددًف علدددس داء
التهمب المسمصق الًث اني.
الاددًض م د عددًض الم ض د ي د التعددًف
علدددس أادددبمب المدددًض وطدددًق ال قميددد معددده
والعظم المع شي ال ز .
داء التهدددمب المسمصدددق الًثددد اني :يددد مدددًض
شمئ تصق نسب ح وثه إلس حد الي  25مل د ن
شددخ فددي أمًيكددم ل ك د ن شخص دم ً واح د اً م د
أصدددق مسددد مصدددمبم ً بعددد مدددم مددد التهدددمب
المسمصق.
ويصق مع ل انتشمر التهمب المسمصق الًث اني
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إلدددى  %1مدددِ تضدددرر النسددداء مدددن  3إلدددى 5
مرات أكثر من الرجال.
البدايددة غيددر شددائعة تحددت سددن الددـ  15إال أنهددا
ترتفددِ مددِ التقدددم فددي العمددر حتددى سددن الدـ 80
ويزداد حدوثها بين عمر الـ  40والـ .60
ماهو التهاب الم اصل الرثواني
ي التهمب يصد الاشدمء اللل لدي الد ي يالدت
المسصق (  ) synoviumف سدب التد ر الد ي
يح ث آالمدم ً شد ي و فدي المسصدق قد تعتهدي إلدس
تش يه المسصق.

رغددددم أنّ سددددبب اإلصددددابة بمددددرض التهدددداب
المفاصددل الرثددواني غيددر معددروف حتددى اآلن
لكددن يعتقددد أن البدايددة هددي اإلصددابة بالتهدداب
الطرق التنفسية العليا بعدوى ميكدروب مثدل
ميكدددددددروب الميكوبالزمدددددددار الديفترويويددددددددر
الميكروب السبحير وكذلك بعض الفيروسات
مما يؤدي إلى خلل في جهاز المناعة إ تب أ
السدل مد التسدمع ت الب ل ج د والك م مئ د
بملتسب في فقد ان جهدمز المعمعد لخصمئصده
المختلسددد مثدددق يددددم الددد اكًو والتخصدددد
وغ ًيم.
تعتقددق كًيددمت الدد الب ضددمء والتددي و ستهددم
العمدي د مهمجم د الاددلاو غ ددً المًغ د ب ف د هم
( مثق الجًاث م (البكت ًيم) والس ًوامت ) م
الددد ورو ال م يددد إلدددس األغشددد التدددي تالدددت
المسمصق (األغش اللل ل .)Synovium -
يهدي االلتهمب إلس إط ق البًوت عمت و التدي
تهدي ب وريم إلس تكثدُّت الاشدمء اللل لدي فدي
غض ن أشهً أو اع .
قد تسددب يد و البًوت عددمت أيضدم ً ضددًراً لكددق
م :
الاضًوف (.)Cartilage
العظم.
األوتمر (.)Tendons
واألربالدددددد ( )Ligamentsالقًيبدددددد مدددددد
المسصق.
لدد ل يُعتبددً التهددمب المسمصددق الًثدد اني يدد
مًض معمعد ات د ندمتج عد التهدمب الاشدمء

الموجددود فدددي المفاصدددل عندددما يهدددا ِجم الجهددداز
جسددددددددددمك بالخطددددددددددأ.
المندددددددددداعي أنسددددددددددجة
َ
ويندددت عدددن هدددذا االلتهددداب تغيّدددرا فدددي شددددكل
المفاصددل ووظائفهددا كمددا يدؤدي إلددى حدددوث ألددم
وتصلب وتورم يزداد سوءا في الصباح مما قد
يددؤدي فددي النهايددة إلددى تلددف المفاصددل بشددكل ال
يمكددددن معالجتدددده وبالتددددالي يددددؤدي إلددددى إعاقددددة
وظيفية.
أفرال التهاب المحاصل الرنواني :
• لالم في المفاصل.
• تورم في المفاصل.
• حساسية المفاصل لِلّمس.
• احمرار كفيّ اليدين وتورمهما.
• نشددد ء نتدددد ءات صدددلب تحددددم الجلددد فددددي
الدددددددد راع ( ُعق دددددددد ات روممت ي يدددددددد -
.)Rheumatoid nodules
• إريمق.
• شددع ر بملتصددل فددي الصددبم يسددتمً 30
دق ق علس األقق.
• حمس.
يصد ي د ا المددًض فددي معظددم الحددمالت و فددي
المًحل د األولددس المسمصددق الصددا ًو ( مسصددق
المعصم ،كسي ال ي  ،الكمحل وكسي الق م ) .
ال يعًف األطبمء حتس اآلن أابمب حص ل يد و
العمل  ،وم المًجح أن تك ن نت ج مليج :
 لع و ع امق وراث ..
 وع امق تتعل بعمط الح مو مثق الت وع امددق ب دد مثددق الس ًواددمت أو الجدددًاث مو مص المك رات العق ي التي تص الل زت
.
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حرت
•

في الص رو أعد و :المسصدق األول مد ال سدمر
ي مسصق طب عي.
المسصددق الد ي فددي ال اددط يد مسصددق مصددمب
بملتهمب المسصق التعكسي.
المسصق ال ي علدس ال مد يد مسصدق مصدمب
بملتهمب المسمصق الًث اني.
ن حظ في المسصق الالب عي وج د الاضدمريت
بملل ن األزرق بسممك طب ع وشكق معتظم
م وج د امئق زاللي طب عي.
فدددي حالدددة التهددداب المفاصدددل التنكسدددي تت كدددل
الغضدداريف وتصددطدم النهايددات العظميددة مددِ
بعددا مسددبب األلددم م د تش د و بشددكق المسصددق
وي قدددس الاشدددمء اللل لدددي المحددد ط بملمسصدددق و
اممك طب ع .
ب عمدددم فدددي التهدددمب المسمصدددق الًثددد اني يحددد ث
التهددمب حددمد فددي غشددمء المسصددق اللل لددي مدد
زيمدو فدي السدمئق المسصدلي ح دث تتا دً كثمفتده
ممم يهدي إلدس تآكدق فدي الاضدًوف المسصدلي
واحتكمك العهميدمت العظم د مد بعضدهم مسدبب
األلم .
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العوامل التي تزيد مان خطار اإلصاابة بالتهااب
الم اصل الرثواني تشمل:
• الجدددعس :العسدددمء أكثدددً عًضددد لإلصدددمب
بملتهمب المسمصق الًث اني .
• العمدددددددً :يظهدددددددً التهدددددددمب المسمصدددددددق
الًوممت ي ي في معظم الحدمالت بد اد
 40و  60عممم ً  ،وم ل فإنه ق يص
األشخمص األكبً اعم ً و األطسمل .
• التدددمريل العدددمئلي :يدددلداد الدددً انصدددمب
بملتهددددمب المسمصددددق الًوممت يدددد ي لدددد
األشددددخمص الدددد ي أصدددد أحدددد أفددددًاد
أاًتهم به.
• التعًض الب ي :ق يلي التعًض لبعا
المددد اد مثدددق األابسدددت س والسددد ل كم مددد
الً انصمب بملتهمب المسمصق الًث اني
• السددمنة :يبدددو أن الندداس  -خاصددة النسدداء
فدددي عمدددر  55أو أصدددغر  -ذوو الدددوزن
الزائدددد أو السدددمنة أكثدددر عرضدددة لخطدددر
اإلصابة بااللتهاب المِفصلي الرثواني.

حرةف صل حراث حين

السجمئً م الدً
 :يلي ت
الت
انصمب بملتهمب المسمصق الًوممت يد ي
قد
و بملتددملي فددإن انق د ع د الت د
يقلق الخالً.

تشخي التهاب الم اصل الرثواني :
التهمب المسمصق الًث اني عدمدو
يب أ تشخ
بملسح الجس ي.
فح صددمت ال د  :ي د ل فح د اددًع التثسددق
(  )ESRفددددي حددددمل ارتسمعدددده علددددس وجدددد د
التهمب في الجسم.
فح صمت د أ ً شمئع  :مثق:
 تسحدددد وجدددد د أجسددددم مضددددمدو مسددددببللًوممت ل ((ASO
 العممددددددددددددددددددددددددددددق الًوممت يدددددددددددددددددددددددددددد ي( )RF - Rheumatoid factor
 تص يً األشع الس ع . التص يً بملًن الماعمط سي (.)MRIيختلت تال ر المًض م شخ إلس آ ً
ويمك التعًف علس ث ث أند ا مد مًاحدق
التال ر .
أنواع ما مراحل الت ور :
 .1الع الحدمد :ح دث تُصدمب أغلد مسمصدق
الجسم م ارتسم في درج الحًارو ,ويعم م
العدددد يتحسدددد أغلددددد المًضددددس تحسدددددعم ً
ملح م ً.
.2العد المتقد بدبطء  :يعدم يُصد المددًض
ع داً قل ً م المسمصق ثم يتق ببطء ل ص
مسمصددد ً ج يددد و دون أن يتًافددد مددد ارتسدددم
حًارو وغ ًيم م األعًاض الحمدو.
 .3الندددوع المتقلدددب  :فدددي هدددذا الندددوع تحددددث
انتكاسدددات ومراحدددل شدددفاء للمفاصدددل علدددى
فترات متقاربة.

العال :
• مضمدات االلتهمب غ ً الست ًوي ي .
• الست ًوي ات.
• العقمق ً المضمدو للًوممت ل ال ُمع ِّ لد لسد ً
المًض (.)DMARDs
• الع امددق الب ل ج د المعًوف د أيض دم ً بماددم
مع الت االاتجمب الب ل ج .
• تا ً نمط الح مو والع جمت المعلل :
 مدددددددمرس التمدددددددمري الًيمضددددددد بمنتظدددددددم . ااددتخ ا الحددًارو والبددًودو  :ح ددث يُمك د أنتُسدددمع الحدددًارو فدددي تخس دددت األلدددم واادددتً مء
العض ت المش ودو والمهلم  ،و يُمك للبدًودو
أن تُبلِّ انحسمس بمأللم ألنهم ات تأث ً تخ يًي
كمم أنهم تقلق م الت ر .
عل بمالاتً مء. تحكم بح مت . اعددًف حد ودك و ُ د قسدالًم مد الًاحد ععدتعب .
 ص د وقتًددم لعسس د ،وأوج د وقتًددم لمددم تح دا ا ًء أكمن وقتم ً للكتمب في جًي و مم ،أو المشي،
أو االاتمم للم ا قس ح ث يُمك أن يسمع ي ا
في التقل ق م الضاط.
إن االجهمد ا اء كمن عمطس م ً أو ممديدم ً قد يدهدي
إلددس ان د ال التهددمب المسمصددق الًث د اني م د ألددم
متلاي وت ر وتصل .
فاإلجهاد يسبب تضخيم إدراك األلم .
إن أفضددل طريقددة للتعامددل مددِ اإلجهدداد هددي أن
نمارس أسلوب حياة صحي.
 تندداول نظددام غددذائي صددحي مددنخفض الدددهونمتضددددمنا الكثيددددر مددددن الفواكدددده والخضددددروات
الطازجة .
 -احصل على الكثير من ساعات النوم .
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حرت

 ممرس الًيمض بمنتظم .قبدددق أن نخدددتم يددد و المحمضدددًو نقددد ل  :يعدددمك
دراا ح يث نُشًت مع فتًو قًيب ع ع ق
اللحددد والحمدددد ض األم ع دددد مدددد األمددددًاض
المعمع ددد ومعهدددم التهدددمب المسمصدددق الًثددد اني .
ال راا نُشًت في  5فبًايً عم . 2020
ملخدد ال راادد أندده يُمكدد تحسدد أمدددًاض
المعمع ال ات واألمًاض االلتهمب ع طًي
تا ً العظم الا ائي .

إن تخفددديض كميدددة الحمدددوض األمينيدددة بشدددكل
واض في النظام الغذائي يمكن أن يؤخر بداية
المددرض كمددا يمكددن أن يبطددئ تطددور المددرض
في حاالت األمراض االلتهابية والمناعية.
مدددم كًندددمو كدددمن نبددد و بسددد ال عددد المدددًض ،
السمئد و معهددم االنتبددمو إلدس أيم د العظددم الح ددمتي
والا ائي في األمًاض .
نًج لكم دوا وتمم الصح والعمف .

حرةف صل حراث حين

حرت

حرةف صل حراث حين
حردكت رة :نض تام ن ي

محاارة يُدن مو فل مجموفة أكاديمية الـ (  )FGافمريكية
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ع
األزياء لى خط الزمن
الجزء الثاني

ب
ق
ج
ل
ق
ل
م أ :مر ا عبري

الخ ال مني المصري
تختلددف اف يدداء ندداختالف اليددعوب وتقاليدددغا وفاداتهددار و تعتنددر الحاددارة
المصرية القديمة ما الحااراو العريقة.
فقد اسدتخدْ المصدريوا جلدود الحيوانداو والحيدائش لسدتر أجسدادغْ مندل
اليعوب القديمة افخرى إل أا توصلوا إل رق النسديا والند ل ر حيدث
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األزياء على خط الزمن
كان يُونع النسيج في العور ال رعوني في المواانع الملكياة التاي كانات
توفر حاجات الملك وبالطه  ،وقاد كانات المعاباد تناافع المواانع الملكياة
ف في هِّا العور أن لكل معبد موانعه التي تسد
في هِّه الناحية ،فقد ُع ِر َ
حاجات الكهنة.
ماان خااالي نااوع ا قمشااة وسااماكتها يمكننااا التمييااز بااين فئااات المجتمااع :
فالطبقاااة العلياااا والحاكماااة كانااات تساااتخدم عاااادة قماااا الكتاااان الشااا اف
الخ يف
أما الطبقة المتوسطة فكانت تستخدم قما الكتان ذا السماكة المتوسطة.
وهكِّا تبدأ سماكة القما باال دياد كلما قلرتظ الطبقة.
يااِّكر أنااه كااان للتااِّهيٌ أهميااة عظمااى فااي الوااناعة والزخااارف عنااد
الموريين القدماء ،ومما ال شك فيه أن المواريين القادماء عرفاوا طرقاا
فنية عديدة لزخرفة المنسوجات :
منها طريقة التابسترل ،ومنها التطريز الِّل يشبه إلى حد ما التطريز في
العور الحديث.
ومن أهم وأجمل القطع الموجودة في المتحف الموارل بالقااهرة قماي
للملك تاوت عان آماون الموانرع بزخاارف منساوجة بطريقاة التابساترل
و خارف مطر ة بغر التطريز المتعددة.
اشتهرت مور القديمة بوناعة المالبع ذات ا قمشة الخ ي اة والبااردة
تبعا لطبيعة المناي في ذلك الوقت ،وقد أبدع المورل القاديم فاي صاناعة
أنواع مختل ة من ا قمشة الكتانية من الدقيقاة إلاى الساميكة و كاِّلك فقاد
استعملوا ا قمشة الش افة.
فاال اسااتخدام جلااود الحيوانااات لأللبسااة حتااى بعااد فهااور طاارق النساايج
والغزي ؛ فقد ُو ِجا َدت ا قمشاة الواوفية أيضاا و إن كاان اساتخدامها غيار
مستحٌ نظرا العتقادهم بعدم طهارته نه مونوع من صوف ا غنام.
و بقيت منساوجات الكتاان هاي المنساوجات الشاائعة الرئيساية لكال فئاات
الشعٌ.
( يتبع .) ..
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صلّوا عليه ...
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ن اللَّهَ وَ َملَا ِئ َكتَهُ يُصَلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ يَا
(ِإ َّ
أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا صَلُّوا َع َليْهِ وَسَلِّمُوا تَ ْسلِيمًا ).
سورة األحزاب ،اآلية 56

شاركونا عدد صلواتكم خالل
األسبوع بإرساله كل يوم
مجعة
عرب تطبيق التلغرام على جمموعة :
الطريقة الشاذلية اجملددية اهلانيبالية الكمالية
https://t.me/joinchat/Cy-ZQEE5iQsdHPZe_c7f2w

93

94

أكاديمية  FG-Groupالقسم العربي
لتنمية القدرات والطاقات ال نسانية والتي تدرب
وتعلم العلوم المتفوقة
(شركة مجموعة العائلة  -المرخصة رسمياً في تركيا)
والتي ترعاها هيئة الف جي العلمية العالمية.

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey
https://t.me/FGGroupAcademy
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Radio Family Group
RADIO FG
راديو كل العائلة
ال ُحب المقدس و الحياة المقدسة
نحا مح ة إذافية منننقة فا يركة
 FGمجموفة العائلة
نقوْ ندورنا التنقيحي
واإلفالمي حول العالْ لنير القيْ
والنقافة افخاليية
اضغط للتحميل :
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www.radiofg.org
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Dar_alaqiq1
Dar alaqiq designs
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