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 كلمة الشهر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين

 .أجمعينوالصالة والسالم على سيدنا محمد و على آله صحبه 

 كلمة شهر ذي الحجة

 

 (جيلٌ كاألُْسِد بال مخالب نووية ) 

 

 ..تتم برمجة الشعوب المقهورة اليوم وبوضوح تام  

كما بات صريحاً قيام الدول القوية النووية التكنولوجية ببرمجة 

 ..الشعوب المقهورة تحت سطوتها 

والواضح تماماً أن شعوب منطقتنا العربية تمر بمرحلة برمجية 

خطيرررة تتم ررل فرري احبرراط العررام واللرراق األمررل الحقيقرري ب يمرران 

األمة وذلك بتوجيه األمل الى شيٍق واهٍم لسنا اليوم فري عالمنرا 

 .العربي بصدد الوصول اليه مهما يكن 

 

فترى في كل السوشل ميديا تركيرااً كبيرراً علرى موضروو نراول 

سرريدنا عيسررى عليرره الصررالة والسررالم م و هررور ا مررام المهرردي 

من آل البيت عليهم الصالة والسالم م وقررب ملحمرة آخرالرامن 

في حرين أن الشرعوب غيرر العربيرة وغيرر المسرلمة   تعري  .. 

 .هذا النوو من الشحن 

 

 برس  فليحرد  : لعلهم بذلك يرغبون أن يقولَ كلُّ عربي مسرلم 

عامرران ويررستي المهرردي وينتهرري ال لررم الُممرراَر  .. مررا يحررد  

 ..  .علينا 
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 كلمة الشهر

ولكررن فرري حقيقررة الواقررر أنز آخررر الامرران  يمكررن أن يكررون بعررد 

قون في بالد الُعرب أوطاني   .عدة شهور كما ُيسوز

 

كررل تلررك البرمجررة مررن أجررل تمريررر خطررة التحطرريم ذات الضررربة 

القاضية لهرذ  الشرعوب المقهرورة والتري باترت تتلقرى الصر عات 

واحرردة تلررو األخرررى بصررمود علررى  أمررل أن تتحقررق أمنيررة نهايررة 

 .العالم بعد بضعة أيام 

 

كون عالمنا العربي المسلم يعي  اليوم هذا القهر : أيها السادة 

والقترل والترردمير  يعنري أن نخرررل عررن الواقرر ونعرري  األمرراني 

في َخرال  سرماوي م رالي م برل يجرب أن يرنهت المجتمرر مرن 

 ..ت شى في م اصل قوته و يصنر يومه بكل قوة التخدير الذي 

وك انا أحالماً وغروراً فنرى أن نهاية الجيل المقهور هي حتمراً 

.. نهايررة األرت ف فيرروم القيامررة   يقرروم ا  علررى ِشرررار الخلررق 

ونحن لسنا كذلك  ف فما االت أمتنا ا سالمية فري خيرر وحيويرة 

و م عمررة بررالنور والرحمررة  ينقصررها ا  وعرري الواقررر ووعرري 

الحقيقة التي نحرن عليهرا م وأنز الجيرل المعاصرر أصربح كاألُْسرِد 

بررال أنيرراب تكنولوجيررة و مخالررب نوويررة فرري وجرره الرردكتاتوريات 

 .المعادية  سالمه وعروبته 

 

 .و كل عام وأنتم بمنتهى القوة النووية 

 
 هانيبال يوسف حرب. د: خادم العلم الشريف 
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 والعشرين القرن الواحد في 

12

نن  عراز للكون  ابتة   تتليرر ف فبقولره رادها هللا تعالى أالكونية التي السُّ

نن هذ  رِسَيت أُ ُكْن م : للكون وجلز   . القيامةيوم لى اوالقوانين السُّ

ذ اخالقررره ف   ا  يعلرررم مرررداها  ترررداخالتٍ فهرررو مخلررروق ذو نسررران مرررا ا أ
ْطَ ررٍة  {: وصرر ه الحررق سرربحانه وتعررالى بقولرره  ررا َخلَْقَنررا اْ ِنَسرراَن ِمررن نُّ اِنز

ْبَتلِيِه َفَجَعْلَنا ُ َسِميًعا َبِصيًرا   سورة ا نسان ( 2) }أَْمَشاٍل نز

فهذ  النط ة لها ص ات التداخل والتشابك ف وتبدأ مرن نقطرة الصر ر فري 

مررن حولهررا ف وتبرردأ بررالتعلم هللا تعررالى النمررو والتعرررف علررى مخلوقررات 

مترس رة بمرا يصربلها مرن التشرابك بالتردري  واكتساب الخبرات وا دراك 

 .السمر والبصر نِعَمَتّي خالل من 

خالل مسيرة ؟ وكم يختبر وكم يكتسب ا نسان ؟ وكم يتعلم ؟ فكم يدرك 

ذلررك ؟ كررل الواقررر رت أيمررار  هررذ  المكتسرربات علررى حياترره ؟ وكيررف 

 .وتصرفاته فعاله أينعك  وي هر في 

و همرا اللرذان لما ينت  عنه ف هما المقياسان الحقيقيان فالعلم والمعرفة 
ٍة َخْيرًرا َيرَر ُ  {نهايته  يحددان  َوَمرْن َيْعَمرلْ ِمْ َقرالَ * َفَمرْن َيْعَمرلْ ِمْ َقرالَ َذرز

ا  ٍة َشّرً    }  َيَر ُ َذرز
ربرره ف سررار  دَ هِ َشررالصررراط المسررتقيم حتررى علررى بسررلوكه  ا نسرران سررار

من الن   والهوى ف سار علرى مرنه   متجرداً الع يمة ف سار باألخالق 

 .والمرسلين األنبياق واضح   تشوبه شائبة ف سار على منه  

 الجعبريس يان . د تعالى  باهللالعارف 

 في القرن الواحد والعشرين 



مرررن صررر اق وصررردق نسرررانية برررالنزْ   ا يتعلرررق  برررات المرررنه  الربررراني 

م ممرا تطبيقاً واستسالماً على الجوارح وتوحيدف وينعك   حيراة هرذا يقروم

 .ويوجهها في طريق الخير والرشاد نسان ا 

هررذ  المعيشررة اليوميررة تتررس ر بمررا يحرريط بهررا مررن مررواد وسررلوكيات  نّ أ  ا

وحركرة للكررون ف وهري حركررة متليرررة متطرورة متقلبررة علرى العكرر  مررن 

 .قوانين الروح 

حركررة كونيررة ماديررة دائبررة ف نرررى تصرررفات بشرررية عيننررا سبوهنررا نرررى 

مادية متس رة بحركة الكون والنا  ف نرى تردافر النرا  بعضرهم بربعت 

والخيرل المسرومة ف نررى تطراول و د موال واألبراألف نرى تناف  النا  

حركرررة الماديرررات تررردور وتتررردافر مرررن حيررراة هررري ذاً ا... النرررا  بالبنيررران 

ف حوالنرا أوبما يصلح معيشتنا فالك األكبشر ندور في هذ  حولناف ونحن 

ُبنَِيرْت   تؤ ر على جوهر الحقيقة الروحيرة بمرا نها أهم واألالمهم ن أ  ا

الرنزْ   تنشرلل فرال ف كروان األعليه من ص اق وحب وسمو ووصرل بررب 

 .ببشريتها كانت تعيشها ن اكوان واألالراضية المرضية بحركة 

مطارحرة نمرا هري امطارحرة الردنيا باخرفهرا ن أنعلم علم اليقرين هنا  من

الررنزْ   لهررا علررى  ير ستررالحيرراة   لُسررُبل عرري  وبنرراق للكررون وتطرروير 

َعم التي عرفت ربها واستسلمت له وتنعمت بحبه ورضا  ف الراضية  فرالنم

الروحية هي الحقيقة التي يعرفها العارفون وبها هم قائمون ويرتقرون ف 

َعم  بمررا يرراول مررن لررى تررس رهم او  سرربيل  َعم أذا االررنم الماديررة تنتهررى ن الررنم

الرردنيا متررر يبقررى مررال و  يبقررى خيررل و  يبقررى شرري  مررن بسرررعة فررال 

 .اائلة نها سالموصوفة ب
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ف   يشررللهم عررن خرررة واآلبنعرريم مقرريم فرري الرردنيا  تعررالى أهررل هللايعرري  

 .وا كرامنعيمهم شاغل من الماديات ال انية ف ويبقى وجه ربك ذو الجالل 

 

 أراٍت  أمروال وأو د ومرن مترر الردنيا الماديرة مرن  انسان شريئاً امتلك ف ذا 

خارل عن حبه وصرلته بربره الكرريم أنه فال يعني هذا  ..وسيارت وغيرها 

من  ا نسان شيئاً لم يمتلك اذا العي  ف وفي الوقت ذاته ل بُ سُ بل هي من  م

ن األنبيراق َمرمنقطرر عرن ربره ف وقرد رأينرا مرن أنه  هذا يعنيمتر الدنيا فال 

وكذا وجدنا من  فدون ملك  نبياً من كان األنبياق ف ورأينا من  ملكاً  نبياً كان 

ف ورأينررا  م أغنيرراق وتجرراراً سررلز آلرره و  وهللا عليرره ى صررلز صررحابة رسررول هللا 

ررو فقررراق   عررةورفكلهررم علررى درجررات ع يمررة مررن العلررم ولكررنهم ..  اداً اهز

ذلك ويصدقه ما نرت  عرن هرذا المرنه  مرن حضرارة ذات وي بت ف   األخالق

 . كل الخير والرقي للبشرية كلها مت وقدز سادت وارتقت بالنا  ق لُ خُ 

 

 من وراق القصد وهللا 

 في القرن الواحد والعشرين 



 أهم اإلرشاقات

مــعــاٍن ُمــقــدَّســة

 أهم اإلشراقات

 :معرت رقمّي أعلنت عنه قناة 

 

شرت على هرذ  القنراة فبعد العديد من اللوحات التي نُ 

البديعررة فرري لوحاتهررا وخطرروط الجمررال فرري ت اصرريلها  

 .قريب  عن معرٍت رقمي   تم ا عالنعبر التللرام ف 

 

ق العنرررران  لررررذوقك ال نرررري وحواسررررك نرررردعوك لتطلِرررر

: هررررررررررررررذ  القنرررررررررررررراة  ل بمتابعترررررررررررررركالروحيررررررررررررررة 

t.me/HanibalCreativeArtshttps:// 

 

    

 بطاقة دعائية رقمية  

 هانيبال يوسف حرب . د -

  H.H Creative Artsقناة  -
 H.HARB \ 2020عام   -
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 :ا جتماعية الحياة -
 

لالختالط والتآلف مر غير  مرن محباً خلق هللا تعالى ا نسان 

بني البشر ف فال يمكن أن يعري  ا نسران السروي وحرد  مرن 

دون رفقرررة وأنررري  م فالحيررراة ا جتماعيرررة هررري جانرررب مرررن 

جوانب حياة أي انسان   يمكن تجاهلها و  تجاواها ف فراهلل 

تعرررالى عنررردما خلرررق البشرررر جعلهرررم مت ررراوتين فررري قررردراتهم 

العقلية والبدنية ممرا يجعلهرم فري حاجرة بعضرهم الربعت فري 

بعت األحيان م فالخباا يحتال الرى الحرداد ف والحرداد يحترال 

فالجمير بحاجة .. وغيرهم والمهند  والمعلم الطبيب ف الى 

بعضهم البعت  سيما في مجال األعمال من أجل أن يحصرل 

على وضر الشخ  المناسرب فري ا جتماعي المبني التكافل 

 .الحياة تسير َعَجلة كي المناسب المكان 

 تررررى الحيررراة تسرررير فررري مكانررره  شرررخ يكرررون كرررل عنررردما 
 

 (1الجاق) ا جتماعية الحياة 
 

كمرررا أو اضرررطرابات طبيعررري دون مشررراكل بشررركل 

 .يحصل اليوم في أغلب الدول 

مهمرا تمرايات قدراتره وتعرددت مهاراتره فا نسان 

بعررررت للمسرررراعدة فرررري ترررروفير سرررريبقى بحاجررررة 

تعرراون الترري   يسررتطيعها بم رررد  دون احتياجاترره 

لقمرررٍح مرررن أخيررره ف فرغيرررف الخبرررا مررر الً يحترررال 

اٌو ويحصرررد  برررآ ت مررراارٌو يارعررره  ها صرررنز أعررردز

آخرون ف ويحتال الى مطاحن لتحويرل القمرح الرى 

ان الررى ف ويحتررال دقيررق  يجهررا هررذا الرغيررف فرررز
 . ليصل اليك جاهااً لألكل 

أن عرراٍل ونرردرك لهررذا يجررب أن نكررون علررى وعرري 

 .لكل شخ  مقامه ومكانه لنحقق حياة م الية 
 

 ...يتبر في العدد القادم ان شاق هللا تعالى 

 عبد الهادي دنون. بقلم الشيخ أ

 الحياة ا جتماعية 
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رها سرخز مجررد سربب مرن األسرباب التري أنره صاحب العمل  تناسى 

حرول و  قروة لره برل الحرول كلره والقروة هلل   م و أنه  تعالى الحق

و تبعاً لتناسي صاحب العمرل لهرذ  وله العاة سبحانه ف    وجلز  عاز 

منصة ال لرم آمرراً بكرل مرا  معتلياً  متصرفاً ن سه ب نصز الحقيقة فقد 

هري الخررول مرن األامرة والحّجة م الصحيحة ا دارة  قواعدينافي 

الترري يجررب علررى الجميررر أن يقرردمها عرردا  هررو التضررحية وجرروب و
  ! طبعاً 

كرلّ ف .. علرى العراملين بل يقر اللّروم األكبرر..  فقط الم المُ لي  هو 

ي رن لردى الربعت  ممرن ا عتقرادي الخلرل ن عنات   عليهميقر ما 

أّن صرراحب العمررل هررو مررن يملررك خرراائن الررراق ف فسصرربح العامررل 

التي   لتاامات  ا والحّجة هي  معبداً لذلك الراتب دون أن يشعر 

رعبوديرة الحرق تعررالى  تاركرراً م رّر منهرا  ف  شرهوته وخوفرره  باً ومنصم

عليره   تعرالى طها هللافسرلز يت نن في كل م اهر العبوديرة لهرا ف آلهة 
 . الامانتقت  منه في كل أنة من أنات 

  ؟؟؟أما آن أوان ا ستيقا   
كررلّ مررن أكرررم موّ  يرره وكرران شرركر أن أالنهايررة   يسررعني ا  وفرري 

شرراعراً بتلررك المسررؤولية الترري علررى  ..لهررم فرري هررذ  األامررة  عونرراً 
 .                                              عاتقه تجاههم 

 استعباد األامات

الحمد هلل رب العالمين  حمداً ك يراً طيباً مباركاً ف والصرالة والسرالم 

علررى سرررال الحررب وقبلررة المحبررين  نررور األنرروار  ومنبررر األسرررار  

الحبيب المختار قبل خلرق السرموات واألراضرين الموصروف بسفضرل  

سريدي  والعجرماألخالق والشريم  سريد الجرود والكررم  وسريد العررب 
 .وحبيبي محمد  وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين

   و ْ للرنز لترسمين العري  الكرريم  ا نرعليالسعي لطلرب الرراق واجرب 

وللح ا  على ديمومة المجتمر  وسّد حاجاته ف وهذا السرعي لعائلة ا

ركرلٌ  .. لواامرههرو مرن برل  تعرالى هللا  يتنافي مر التوكرل علرى  ا منز

مررن  بابرراً حسررب تخصصرره وامكانياترره ف اّ  أّن هررذا السررعي أصرربح  

أبواب ا ستعباد  في الوقت الحالي خصوصاً  مرر األامرة التري يمرّر 
                                                        ( .     جائحة كرونا .. ) بها العالم 

بعررت أصررحاب المشررارير والمؤسسررات الررى جاّلديررن ل تحرروز حيرر  

 حي  كانرتيحاولون الخرول من األامة على  هور العاملين لديهم 

 : ادارتهمسوق نتائ  

 . والطرردهايلة ف سراعات عمرٍل طويلرة ف والتهديرد بال صرل رواتب 

لديره تلك أشباح  ال ة باتت تطارد العامل وتنه  فري جسرد ا برداو 

 .لكل العاملين   ريوفتم تقاتلة لشعور األمان الو ي ّي الذي يجبسن ي
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 استعباد األامات

أوس العبيدي. كتبه الشيخ د  
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!!عجين ؟  
حسب نوو العجين ف  تشبيه غير  ئق

عجن  ب بدواذا بللم 

.ورقّ   

تفعلني ماذا :  شبابيك  

 ليكون زوجك بيدك كالعجني ؟؟
نار هاديةعلى خبايه ا  

 ايدي الخميرة 
ن خييييه او  

!!مستوحاة من آراق حقيقية   



 إىل َمن يهمه األمر
 لزبوخلدون : بقلم األستاذ 
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 إلى من  يهمه األمر

 ( 6الجزء  )
 

   ...مي أيا دعواتك  -

 ...عليك يرضى هللا  -
 
ليحصل على رخصة لسيارته بالرضى غادر صديقنا مناله 

ما يحصل مراقِباً دور ال ح  الى العطلة ف وصل مست مراً يوم 

ف و ح  َمن .. و السيدات  و الشبابكبار السن ف فرأى حوله 

 .متشدداً كان وَمن من ال احصين متساهالً كان 

و قد بجانبه كانت تقف ل ت ن ر  تلك السيارة التي ا  أنز ما 

ل بحقها كماً من المخال ات با ضافة لحاجتها  ..  لى صيانة اُسجم

الموافقة من ال اح  خذ صاحب هذ  السيارة أومر كل هذا فقد 

 !!الساحة وخرل من 
قاعة ا نت ار ليستلم الرخصة لى اصديقنا ال ح  ودخل  ىنهأ

حداً ما أو هو يشكر بجانبه واق اً السيارة وجد صاحَب !! وللح  

 ...قصروا الشباب ما : له قائالً الهاتف يكلمه على 
َرته صديقنا اعجت أهذ  الكلمة   الذي ال اح  ن سه كم كان وذكز

ر  و  الماً مر البعت بل متشدداً هذ  السيارة المخال ة مرز

ر مر كل هذا ولكنه .. خر البعت اآل السيارة المخال ة من مرز

 !فقط شخ  جل أ

.جديد  الى  لقاق .. يهمه األمر والى  َمن    

ر في طريق العودة  لوالدته كون فطار ا يشتري طعام ن أصديقنا قرز

..  منت راً دور  وقف الى المطعم وصوله عند  ف مبكراً الوقت ما اال 

مين أعلى و يسلمم ف بالواق ين غير مكتر  و اذ بشخ  يدخل 

 !!ويخرل طلبه خذ سيعن حاله  م بحرارة ويسسله الصندوق 
 !؟ ...حتى هنا  :وقال ضحك صديقنا 

 
والموقف في قسم الترخي  ها آروبدأ يسترجر كل المواقف التي  

 : ن سهمما جعله ي كر ويسسل الذي رآ  في المطعم 
 
 !للواسطة ؟هل نحن بحاجة 

 !المجتمر ؟هذ  ال اهر  في هل تللللت 
 !سواسية ؟متى سيصبح الكل 

 
وتساؤ ت ك يرة سنتطرق لها فيما بعد وجه أهذ  ال اهرة لها عدة 

 : ترككم لت كروا أشاق هللا ف ولكن ن ا

 للواسطة ؟؟؟نحتال هل نحن فعالً 



 

Screenshot 

noor_al.aalam 
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/ 

اار اإلسااالمي الشاايخ مااالا    ّظااه     اار الاادكتوه هانيبااا  يوساا  سااما ة المّك 

يقاادم علااى  اااا  الطريقااة الشااادلية المجدديااة الكماليااة علااى االناااتغرام    تعااالى

 :شرح عدة نقاط منها لى إتطرق قد و ( هو الحي ) تّايراً نوهانياً لعلم الهوية 

التّكار إلى أهمياة من خاللها وأشاه ( وجود الهوية الذاتية بال اتحاد وال لو  ) •

 يماأالتّكاري ، فالكياان المعرفة م علي  من أبوا  با  قي  فهي  في  ياة الخلق ،

 . ياة الّرد بالحب والتطوه الالمحدود والاعادة الالمحدودة لكل فرد 

 .في كثرة تجلياته في آياتهبقائه به  الكون هو الحي إن •
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الرو ية بالجام والروح بكل جوانبهاا اإل اطة وافياً لمّهوم شر اً سما ته قدَّم كما 

 . بكل شيء محيط إنه .. اإل اطة الرو ية بالخلق فهي هلل و ده ستحالة إوأشاه إلى 

 

مان العلاوم الرو ياة التاي بتناا فاي أماة الحاجاة إليهاا فاي العديد نشر لى إباإلضافة 

وقتنا الراهن لما تحمله من  قاائق معرفياة ناادهة تثباي  قيقاة وجاود علاوم هو ياة 

 .الكريم والانة النبوية الشريّة ن آالقرمتّوقة بضوابط 

https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/


Screenshot 

https://t.me/hanibalharb 
 الموسوعة الروحية
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موسرررررروعة علرررررروم روحيررررررة 

اسالمية ومعلومرات وتعراريف 

روحيرررررررة عامرررررررة وخاصرررررررة 

تخصصررية يمكررن ألي أحررد أن 

يسررراهم ويشرررارك بهرررا ضرررمن 

-FGشررررطها برعايرررة هيئرررة  
Group  العلميررررة العالميررررة

 .لتنمية القدرات ا نسانية 

 

وقد نشرت  هذ  القناة النادرة 

 رام مرررررررررؤخراً لرررررررررعلررررررررى التل
: م ررل   اياهررام رراهيم روحيررة خاصررة موضررحة مجموعررة منشررورات حررول  

 .الخ ...المطابقة الروحية ف ا ضافة الروحية ف المساواة الروحية  

 

وتعررّرف علررى الررروح بمتابعررة  الموسرروعة الروحيررة علررى  روحيرراً  اً ذكّيرر كررن 

 :الرابط أعال  أو عبر الموقر ا لكتروني  عبرالتللرام 

 

/http://www.hanibalencyclopedia.com 

 

https://t.me/FGGroupmedicalcenter 
 الطبي FG Groupمركا 

أقرررررررام سرررررررماحة الم ّكرررررررر 

. ا سررررررررررالمي الشرررررررررريخ د

 حرررررربهانيبرررررال يوسرررررف 

محاضرررة  ح  رره هللا تعررالى

علمية معرفية وهي عبارة 

علررررم فرررري دردشررررة ) عررررن 

و  (الذكاق الروحري الطبري 

مجموعة  مركا على  ذلك 
FG Group   وهري الطبري

المحاضررررررة األولرررررى مرررررن 

قادمررة سلسررلة محاضرررات 

 .ان شاق هللا  تعالى 

نرررررررررردعوك لمتابعتهررررررررررا ف 

وا سررررت ادة منهررررا لتنمرررري 

ذكائررك الطبررّي وتكررون أك ررر 

 . وان تاحاً  وعياً 

متابعرة المحاضررة ب مكانك 

 :الرابط  اآلتيعبر  األولى

https://t.me/FGGroupmedicalcenter/5004 
 

https://t.me/hanibalharb
https://t.me/hanibalharb
http://www.hanibalencyclopedia.com/
http://www.hanibalencyclopedia.com/
https://t.me/FGGroupmedicalcenter
https://t.me/FGGroupmedicalcenter
https://t.me/FGGroupmedicalcenter/5004
https://t.me/FGGroupmedicalcenter/5004


  ... الحب
 

 الحب اإللهي من مدهسة 

 دي الهانيبالي الكمالي المجد  
 الحب المعاصر هوح 
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..حروفي تتسر الكل   
  .. أن اسيفهي تستمد من 

  ..رحبصدر عن ر تصدوأن اسي 
وصدري الرحب   يقبل ا  

.تجليات الحق   
 
 
 

 سماحة الم كر ا سالمي 
هانيبال يوسف حرب. الشيخ د  

 ...الحب 



  ... الحب
 

 الحب اإللهي من مدهسة 

 دي الهانيبالي الكمالي المجد  
 الحب المعاصر هوح 
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 (  خواطر حب ) 

 

  بالحياةسلطان الحب يحكمك لتستمر 

... 

فردو  في الودود ليتجلى الحّي 

 ...  قلبك 

صنير ل  فرحاً كال راشات  فتتراق  

 ...بك نشوته 

 بجمال كماله فيك رى سَ الحب  فسرُّ 
 

 
 هناق صبري. أ

 ...الحب 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد 

 .وسلم 
 تكلنا , اللهم   سهل ا  ماجعلته سهالً وأنت اذا شئت تجعل الحان سهالً سهال 

ألن سنا طرفة عين و  أقل من ذلك رحمتك نرجو ان ربك هو ال تاح العليم 

 :ُسبحان ربي العلي األعلى الوهاب وبعد 

 هشاشة العظام
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فتجعلها هشة لدرجرة أن أي , ُتسبمب هشاشة الع ام ضعف الع ام وسهولة انكسارها 

سرررقوط أو حترررى المجهرررود البسررريط م رررل ا نحنررراق أو السرررعال ُيمكرررن أن يتسررربزب فررري 
 .الكسور

صورة الع م في القسرم األيسرر مرن الصرورة ُتم رل ع مراً مصراباً بالهشاشرة الع ميرة 

حي  تاداد ال جوات وال راغات داخل الع رم نسربة للع رم السرليم والطبيعري الموجرود 

الحررواجا الع ميررة رقيقررة وضررعي ة وقابلررة للكسررر فرري م وتصرربح فرري أيمررن الصررورة 

 .الع م المصاب بالهشاشة الع مية 
 

 هشاشة الع ام 
 الجاق األول

 ترمانينينضا  : الدكتوهة 
 



وَتحُد  حا ت الكسر المرتبطة بهشاشرة الع رام بصرورة شرائعة فري الرِورك والرسر  

الرئيسرية  مكانيرة حردو   األمراكن المنراطق ال ال رة ُتشركل هرذ  و ف والعمود ال قرري 

لذلك ف ن حدو  الكسر في أي من هذ  المنراطق ف الكسور في حا ت هشاشة الع ام 

 .يوجه نحو احتمال وجود هشاشة ع مية 

 هشاشة العظام
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د مسرتمرة ـرـ ُتصرَنر  رر الع رام القديمرةع امراً ان ع امك في حالة تجدُّ . جديردة وتتكسز

كان جسمَك يقوم بتصنير ع ام جديدة أسررو مرن تكسرير  للع رام صليًرا عندما كنَت 

 .  الع ام القديمةف وبهذا الشكل تاداد كتلة 

أغلرب األفرراد الرى ذروة العمليرة ويصرل تتباطرس هرذ  العشرينيات من العمرر أوائل بعد 

م فري ال ال ينيرات ف كتلة الع ام عند وصرولهم لسرن  كتلرة العمرر فر نز تنخرر ومرر التقردُّ

 .بنائها الع ام يتم بشكل أسرو من 
 :  للخاليا في الع ام هي هناك نوعان أساسيان 

 . للع مالبانية الخاليا 
 .OSTEOCLASTوالخاليا الهادمة للع م اوستيو كالست     

 الخاليا البانية للع م الخاليا الكاسرة للع م

ذوات األعرراق ما  أنز النسراق تؤ مر هشاشة الع ام على الرجال والنساق من جميرر 

هرنز  —خاصرة النسراق الالتري تجراوان سرن اليرس   —العررق األبريت واآلسريوي 

الصرررحي والن رررام اللرررذائي األدويرررة أن ُتسررراعد للخطرررر ف و يمكرررن األك رررر ُعرضرررًة 

 .بال عل والتمارين الرياضية في منر خسارة الع ام أو تقوية الع ام الضعي ة 

 

 :   األعرات
في المراحل المبكرة مرن أعراضه   ت هر عادة  ف صامتان هشاشة الع ام مرت 

يرؤدي قد   الع امبمجرد ضعف الع ام نتيجة ا صابة بهشاشة ولكن ف  الع مفقدان 

 : وهيأعرات وعالمات الى  هو 
 
 .تآكلهاألم ال هر نتيجة كسر ال قرات الع مية أو •
 .الوقتقصر القامة بمرور •
 



 .الوق ة انحناق •
 .المتوقر سهولة ا صابة بكسور الع ام عن المعدل •
 

قصررر القامررة  بمرررور الوقررت هررو مررن أسررهل الوسررائل لتشررخي  وجررود هشاشررة ان 

فري الطرول عنرد الشرخ  الُمسرن فهرو وسريلة أكيردة تراجعراً نالحر  فعنردما ف ع مية 

ُتشررير لوجررود هشاشررة ع ميررة وتسررتدعي أن نطلررب مررن الشررخ  اجررراق الصررورة 

 .التشخيصية للهشاشة الع مية 

 

 :  مسميات أخرى 

 .المرت الصامت  -الع ام ترقق 

 
 
 

حيرر  نبحرر  فرري أسررباب هشاشررة الع ررام هللا تعررالى يتبررر فرري العرردد القررادم ان شرراق 

 .والوقاية منها 
 

 هشاشة العظام
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 ..  له  رَ ُغ ِ 

 

بام   والحمد هلل والصالة والاالم على سايدنا محماد وعلاى آلاه وصاحبه 

 .. أجمعين

 ( .. هاهو)بكم أ بتنا قراء مجلتنا أهالً  
 

 :التاليو آله و سلَّم   عليه صلَّى اليوم في  ديث هسو    نتّكر 
 :قا  عنه   تعالى بن مالك هضي أنة عن 
الحمُد هللِ الذي : ثم قا  َمن أكَل طعاماً : وسلَّم   عليه صلَّى هسو    قا  

َم من  أطعَمني هذا الطعاَم وهلقنِيِه من غيِر  وٍ  مني وال قوٍة ُغَِّر له ما تقدَّ

َر ] دنبِااه  ] الحمااُد هللِ الااذي كااااني هااذا : ثوباااً فقااا  وماان لاابِة [ ومااا تااَخَّ

َم مان دنبِاه وماا [ الثوَ   وهلقنِيِه من غيِر  وٍ  مني وال قوٍة ُغَِّر له ما تقادَّ

رَ   .تَخَّ
  

يغّاار لااه ن أوينااا  هضاااه ن أمااا يرجااوه العبااد ماان هبااه هااو  نَّ ُجاال  أال شااك 

  تعااالى علاام  ، خاارةواآلويكتبااه عنااده ماان المّلحااين الّااائنين فااي الاادنيا 

ّْة في سيكون دلك بعلمه أنَّ    لينا  الرضاله الطريق ر الصالح فيا  العبد ن

والمل رة من ربه م وبّين له الُسُبل الى ذلك بسيسر الوسائل ف فكران مرن 

جعرل الشركر علرى لعبرد  اذ طاقرة الل رران مرنح سبحانه وتعالى هللا  كرم

 .. نعمه سبباً لينال هذا العبد المل رة
عليرره هللا تعررالى طعامرراً فاستحضررر نعمررة كررل أذا االعبررد ن أ: ومررن ذلررك 

المررنعم الرررااق هررو هللا  نّ أالعبررد واعترررف ف علررى هررذا الطعررام وَشررَكَر  

ذلررك سرربباً لمل رررة هللا لهررذا العبررد كرران ..  والقرروةالحررول تعررالى صرراحب 

 .تعالى عليهالشاكر المقر ألنعم هللا 

عليرره هللا تعررالى لررب   وبرراً فرررأى نعمررة ذا االعبررد ن أ: يضرراً أذلررك ومررن 

العبرد الشركور ليل رر هللا تعرالى لهرذا على ذلك كانت سبباً فَشَكَر  سابلة 

 .ما تقدم من ذنبه وما تسخر

نسررتجلب طاقررة ن أيمكننررا نرره أكيررف  هللا تعررالىفرري حبتنررا أنرررى وهكررذا 

بالنعمررة والحررول والقرروة هلل تعررالى قرار بررا : مل رررة الررذنوب والخطايررا 

 .وشكر  سبحانه وتعالى علرى هرذ  الرنعم ف والقوةوحد  صاحب الحول 

صرلزى النبري منا يعلّ كما  ف المجالوفي هذا الحدي  فائدة ع يمة في هذا 

لرى االدال ألمته على كل السبل التي ترؤدي بالعبرد و آله وسلزم هللا عليه 

 .خرةواآلال وا وال الح في الدنيا 

 
 

 ..  تعالى شاق هللا ن انلقاكم في عدد قادم 
 طيبيندمتم 

 

المقدسيكشكو  عبدهللا لشيخ الدكتور المقرئ ل  
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 (األولاجلزء ) االحترام 
 هدى زايد. أ

4142

 اال ترام

 بام   الر من الر يم
الحمااد هلل ه  العااالمين والصااالة والاااالم علااى ساايدنا و بيبنااا المبعااو  

 .ه مة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين 

اء لنكماال ضااامن سلااالتنا العائليااة عااان يتجاادد  لقاؤنااا بكاام أعناءناااا القاار 

الواجبات والحقوق لكل مان الانوو والنوجاة ، وسانتحد  الياوم با دن   

 .النوجين تعالى عن اال ترام بين 
جااداً يكااون فااي األقااوا  واألفعااا  ، هااذه الصااّة جميلااة طبعاااً واال تاارام 

أن  سااابقاً وتطبيقهااا ياانم عاان أشااخاال دوي أخااالٍق عاليااة ، ألننااا اتّقنااا 

و سلَّم و بَخالقه الكريمة ، وكما جاء و آله   عليه صلَّى نقتدي برسولنا 

قاا  : قاا  هضاي   تعاالى عناه أناه  في الحديث الشري  عن أباي هريارة

أكماااُل الماااإمنين إيمانااااً أ اااانهم خلقااااً ، وخيااااهكم )   :ملسو هيلع هللا ىلصهساااو    

 .هواه الترمذي( خياهكم لناائهم 
و لية من الاهل تطبياق هاذه القاعادة إال إدا كاان كال مان الانوجين لدياه 

ااً ألناه تصارف   ة  عاٍ  مان األد  و اان التعامال ، وال يحتااو دلاك تكلّ 

طبيعي وتلقاائي يظهار فاي الوقاي المناساب ، واال تارام مطلاو د ومتبااد  

سواء أكان النوجان بمعن  عن الناس أو في مجلٍة مع األهل واألصدقاء 

 .أو في العمل إدا كانا يعمالن في مكان وا د 
كماا تحادثنا  -من المهم جداً تباد  اال ترام بين األلواو أمام األوالد ألنهام 

 .القدوة ألوالدهم  -سابقاً ونإكد 

 

أن تُظهاار النوجااة  اال تاارام للاانوو أمااام الناااس كااَن وماان الجمياال أيضاااً 

 ااب .. شايخ فاالن أو دكتاوه فاالن وهكاذا بلقباه بَبي فالن أو مثالً تناديه 

 .وهو كذلك  يناديها بكل ا ترام ويحدثها بكل  لط  طبيعة المجلة ، 
هناا للنوجاة  إدا : نقاو   -الناااء مواقا  تتكاره باين و باابب  –وفاي توج 

تحد   لوجك في موضوٍع ال تاابقيه في سرد األ دا  أو تقاطعيه أو  تى 

كااوني  ريصااة أال .. باال علااى العكااة .. المجلااة تكذبيااه أو أن تترأسااي 

لتاذكيره للتَكياد علاى معلوماة أو تتكلمي في الموضوع  إال إدا ساَلك ماثالً  

 . للنوو بالنابة لنوجته التوجيه  ، و كذلك نّة ا ترام و بكل ما بشيٍئ 

فاألفضاال أن ال يكااون النقااا  أمااام الاارأي كااان هنااات اخااتالفد فااي أمااا إدا  

هيباة الكالمية العلنية تقل ال مان والمشادات ألن االختالف  أو األوالد الناس 

 .لهماالناس النوجين وا ترامهما لنّايهما و ا ترام 

و قد دكرنا فاي عادٍد ساابٍق عان جمالياة أن يناادي كال  مان الانوجين اآلخار 

باسااٍم معااين يكااون بينهمااا فقااط ماان بااا  المحبااة وكااار الااروتين للحياااة 

 النوجية واألسرية  مع وجو  الحرال أن ال يُنادى بهذا االسم أمام أهل 
النوو ألنهم سيعتبرون هذا األمار عادم ا تارام لهام ، وقاد ياابب المشااكل 

في األسرة واتهام النوجة أنها ال تحترم لوجها و ال تحتارم شخصايته وقاد 

 ..يإدي دلك إلى تَجيج المشاكل 

و علااى العكااة ماان دلااك نجااد أن مناااداة الاانوو لوجتااه  أمااام أهلهااا باساام 

و .. خاال يطبع اال تارام فاي النّاوس مان باا   باه لنوجتاه و ا ترامهاا 

 بالتَكيد في كل األ وا  األمر يعود إلى طبيعة

 .. التربية والتنشئة و بيئة كل عائلة  

 
هنااا  ينتهااي الجاانء األو  ماان إلااى 

 .اال ترام بين النوجين 

 

 .انتظرونا .. ومالا  للحديث بقية  
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 المساحة  الواسعة
 (إضاءة المصابيح  )

 الجعبريسارة  .د

ضراقة ا قد   يعلم الك يرون منرا أن 

الص راق والبيضاق يمكن أن تساهما 

 .تساو  شعورنا با في
 

قرم صر راق فلو كانت اضاقة غرفترك 

ن سرررك سرررتجد و بتلييرهرررا للبيضررراق 

 واتسراعاً  انتعاشراً تشعر بشعور أك ر 

 األ ررررا  فاتحرررراً لررررو كرررران خصوصررررا 

حيررررر   ..ال ررررررق أسررررررو فسرررررتجد 
 .األبيت ا نعكا  للضوق 
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رنررا فرري العرروالم  ررة و اذا ت كز ات األخرررى و م والكواكررب خررارل كوكبنررا الَمَجريز الَمجرررز

والمخلوقررات الموجررودة خررارل كوكبنررا األرضرري كيررف أنهررا تحيررا وتتحرررك و تنتهرري 

رنرررا ب مررردادات  فبحكمتررره جرررلز وَعرررال  أنهرررا  شرررك  و التررريالحكمرررة ا لهيرررة و اذا ت كز

فيهرا سراٍر روح الحكمرة ونرور اسرم هللا الحكريم  ا  أنّ ب مدادات أسمائية الهية ك يرة 

كرررل ذرة فرري الكررون تسرررير بمسررارها المحررردد دون أن علررى الخصررو  ف ننرررا نجررد 

فمرا .. ذلرك روح الحكمرة تقتضري كانرت اذا ا   وما كان ذلرك ليكرونتصطدم بسواها 

التري لرم نسرمر أو ف بالنا  بالعوالم و المخلوقات التي لم نعرفها و لرم نتعررف عليهرا 

 ..  شك أن الت كر باسم هللا الحكيم ي تح آفاقاً   تنتهي ! ؟عنها 

 

 :سريان نور الِحكمة  

الِحكمة نور ُمراد و منصة حب خاصة تسري فيها أنوار العناية ا لهية بخصوصرية 

 .المنصة   يعتليها ا  َمن أكرمه هللا تعالى بسن أقامه فيها ف وهذ  العبد 

و قد وردت معاني الحكمرة فري العديرد مرن آيرات القررقان الكرريم وان كانرت تردل برل 

توضح في كل معانيها أنهرا قمرة خاصرة جرداً و   تتحصرل ا  لمرن رضري هللا تعرالى 

مرن  269عنه و أراد له أن ينصب  بنورهرا القدسري ف فقرد قرال هللا تعرالى فري اآليرة 

 :  سورة البقرة في كتابه المبين 

ُيرْؤتِي اْلِحْكَمرَة َمرن َيَشراُق م َوَمرن ُيرْؤَت اْلِحْكَمرَة َفَقرْد أُوتِرَي }  بسم هللا الرحمن الرحيم 
ُر اِ ز أُولُو اأْلَْلَباِب  كز  .{ َخْيًرا َك ِيًرا ۗ َوَما َيذز

و ان كرران  بالمشرريئة ا لهيررة فمحرردد و واضررح و فقررد ربررط الحكمررة بشرركل مباشررر 

التحديد والبيان الدقيق له حكمتره أّن ا   خاضر  رادته ومشيئته تعالى فكلّه الكون 

 .وقوته واشارته 

فالمشيئة ا لهية تتوجه في ايتاق الحكمة لعبد من العباد على وجه الخصو  لنرور 

في ذاك العبد فاستحق ذاك التوجره ا لهري ف وفري ذلرك تشرريف   َ توهز قدسي خا  

ه هللا تعالى بنور خا  و بوجه   .خا  الهي للعبد أن خصز

الحكمرة الحكريم جرلز وَعرال فقد ربرط .. واألمر األهم أن هذا التوجه كان بكلية ا يتاق 

مررن وجرره آخررر ب عررل ا يترراق ف و ا يترراق أعلررى وأشررمل وأكبررر مررن العطرراق ف وهررذا 

بكامررل عبررد ا يترراق الرروهبي يتناسررب مررر اطررالق المشرريئة ا لهيررة فرري التوجرره نحررو 

 .الحكمة 

يكررن ا يترراق لجرراق أو لنررور أو لجانررب أو لوجرره مررن وجررو  الحكمررة بررل شررملها فلررم 

 ..بالكلية 

 

 من أنواه الحكمة اإللهية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

هلل رب العالمين والصالة والسالم على سر لباب الذات حبيب الرب الحكيم و الحمد 

 .أجمعين على آله و صحبه 

 

الكرون بَجمعرره وت صرريله مخلرروق بحكمررة الهيرة ف وُمصرراج بمراتررب ودرجررات وت اضررل 

وتمايا بحكمة باللة ف و منضبط بالترتيب والتن يم و التقردير ا لهري بحردود واضرحة 

وفقاً ألماكن معينة وبسامنة محددة بحي    يمكن التجراوا أو التقراع  أو التقرديم أو 

ا قرر  الحكيم جلز   .وعالالتسخير عمز

وضر الشي  المناسب في المكان المناسرب : من هنا نخل  الى تعريف الحكمة بسنها 

 .التوقيت المناسب في 

رنرا فري المخلوقرات وتجليرات الخرالق  ف ذا ن رنا الرى هرذا الكرون ال سريح وتابعنرا وت كز

هرذا ..  وجرلز  عراز على مخلوقاتره لعرفنرا أن كرل مرا فري الكرون مصراج  بحكمرة الحكريم 
 ..على مستوى ما شاهدنا  وشهدنا  

 

وار الحكمة اإللهي ة
 
 من أن
 الدكتورة منى  حمادي: تقديم 

 األمريكية ( FG) على مجموعة أكاديمية الـ ت مَ قُدم محاضرة  
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هللا تعررالى خيررر يريررد  وحيرر  أن الحرردي  الشررريف أوضررح أن ال قرره فرري الرردين هررو 

ن هم من ذلك الترتيرب الحكريم أن ايتراق الحكمرة انمرا هري .. بمطلق ارادته في عبد  

الحقراني حكريم ف فال قيره  الدينارادة هللا تعالى المخصوصة في عبد  بسن ي قهه في 

 .توجهت اليه أنوار ا رادة الربانية لتصبله بخير فيكون كما أراد  الحق تعالى 

 

و نذكر حدي اً آخر من األحادي  الشري ة يعاا هذا المعنى فقد ورد عن ابرن عبرا  

ني رسول هللا صلزى هللا عليره و آلره و سرلزم وقرال : رضي هللا تعالى  عنهما قال  ضمز

 (.روا  البخاري)« اللهمز علممه الِحْكَمة » : 

و قد تم ت سير الحكمة المرادة في قوله صلزى هللا عليه و آلره وسرلزم فري حردي  ابرن 

 ."القرآن ال هم في : " عبا 

 

 :ارتباط الِحكمة باألسماق ا لهية 

فرررالحواد  الحياتيرررة مسرررتمرة ومتنوعرررة .. نرررور الحكمرررة نرررور شرررديد الخصوصرررية 

ومتجررددة ووليرردة اآلنررات الامانيررة ف و الحكمررة وضررر الشرري  المناسررب فرري المكرران 

 المناسب في الوقت المناسب وهذا يقتضي أنواراً جمة من أنوار العلم و المعرفة 

... وا بانة و ال هور والبطون و ا حاطة والتقدير و ال هم و المراقبرة والم اضرلة 

 ..وغيرها الك ير الك ير من األنوار 

وهنراك أسرماق باطنرة تنطروي .. فهناك أسماق مباشررة برالتجلي وواضرحة السرريان 

ا  أننرا سرنستي علرى .. بسسماق ف و ربما يطول الحردي  بت اصريل األنروار األسرمائية 

 :ذكر أهم األسماق ا لهية المرتبطة بتجلي الحكمة 

  شك أن اسرم هللا الحكريم هرو ا سرم األك رر  هروراً و بيانراً ووضروحاً بتجليره علرى 

 ..الحكمة 

 .فال حكمة ا  بالحكيم جلز وعال الذي خلق كل شي  فسحسن خلقه 

بررالرجوو الررى تعريررف الحكمررة نجررد أنهررا تسررتقي مررن أنرروار القرردرة ف فوضررر الشرري  

المناسب في الوقت المناسرب وفري المكران المناسرب انمرا يحترال الرى أنروار قدرويرة 

 .والتقدير  السليم  ة يوالمكانتتناسب بالمالقمة الامانية 

مرالم يسخرذ أنرواراً مرن تلقائيرة فال يستطير عبد أن ُيحكم تطبيق هذ  القواعد بدقرة و 

 امتالكهاسم هللا القادر جلز وَعال فيقدر على البسط وان اذ الصواب بشكل دقيق مر 

 من أنواه الحكمة اإللهية
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 .معناها وهذا يدل د لة واضحة عن قدسية الحكمة المؤتاة وشرفها وع مة 

د هللا عاز وجل في اآلية السابقة بحكم واضح  أن  مرة ايتاق الحكمة الخير الك يرر ف  أكز

تعري رراً بررسن الخيررر مطلررق غيررر ( خيررراً ك يررراً ) وقررد جرراق التعبيررر فرري اآليررة الكريمررة 

محرردود الكررم أو العرردد أو الكي يررة أو المجررال أو المحررل ف و بالتررالي فرر نز ا طررالق عررن 

فكل خير وارد على العبرد انمرا ! .. التقييد بحد ذاته خيراً فكيف ان كان عنوانه الخير 

 .الحكيم  تعالى هللايكون بتجلي اسم 

هانيبال يوسرف حررب ح  ره . و قد أورد سيدي و مو ي العارف باهلل تعالى الشيخ د

 :مايلي ( علم تجليات األسماق ) هللا تعالى بخصو  تجلي اسم هللا الحكيم في 

 من أي اسم الهي يكون الخير ؟ ) )  

ُيؤتِي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاُق َوَمن ُيرْؤَت اْلِحْكَمرَة َفَقرْد أُوتِرَي : قال تعالى : من اسمه الحكيم  

ُر اِ ز أُْولُوْا األَْلَباِب  كز  {269}َخْيراً َك ِيراً َوَما َيذز

 ..الدليل بكل بساطة َفَقْد أُوتَِي   

 ...أُوتَِي َخْيراً  

 ...  { َمن يعمل م قال ذرة  خيراً ير  } ...  وفي سورة الالالة  

 ..وهذا من حكمة ا نسان أن يعمل ولو م قال ذرة من خير 

 ..وخصوصاً الشباب الطائ   والمرأة الطائشة .. ياسادة أك روا من ذكر هذا ا سم  

 (.(  فا سم الحكيم  م تاح من م اتيح الخير 

 

نسرربة الررى الحررق األولررى : الِحكمررة نسرربتان : ) ) كمررا قررال سررماحته فرري سررياق الررن  

لٌ من الحق   .وهي كل صواب مناز

نسبة الى الخلق ممن أُوتَِي الحكمرة م وهري كرل صرواب َي رتح هللا بره علرى : و ال انية 

 ( (  لسان العبد و يوفقه اليه 

 

أما عن الخيرية وارتباطها بالحكمة ا لهية فقد ورد عن سيدنا محمرد صرلزى هللا عليره 

 .( من ُيرد هللا به خيراً ي قهه في الدين ):  قوله م سلز و آله و 

في هذا الحدي  الشريف ارتبطت الخيرية با رادة ا لهيرة ف وقرد ذكرنرا سرابقاً ارتبراط 

 ( .خيراً ك يراً ) الحكمة بالمشيئة ا لهية و كيف أن  مرة ايتاق الحكمة 
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 .  الراسرررررخة ف و القررررردرة ا رشرررررادية ف و القررررروة الروحيرررررة الحاكمرررررة  المعرفيرررررة

رالرولي المرشرد  ا  فري   تكرون علرى الكمرال الصر اتهذ  كل الجمر لو بنرور د المؤيز

رة ( الحكيم ) فحقز أن ُيطلَق عليه ص ة .. العلم والرحمة والقدرة  لحواته ألنوار جمز

 .نباعة من أنوار األسماق والص ات ا لهية وتحققه وتخلقه بها 

 .ُتطلَق ا  على َمن يستحقها وان كانوا نادرين ة ف   عليز فالحكيم ص ة 

لذلك ف ننا نجد الِحَكَم حين تتروالى بنرور الحكمرة تؤخرذ بعرين ا عتبرار ويعمرل العبراد 

 .على تطبيقها ألنها نتيجة علم و خبرة ومعاينة صدرت عن حكيم 

 

بعرٌت ولعلي أسوق هنا م ا ً عن الِحَكم التي تشركل قاعردة روحيرة حياتيرة أ  وهري 

هانيبررال يوسررف حرررب ح  رره هللا . الحكرريم العررارف برراهلل تعررالى الشرريخ دِحَكررم مررن 

 :تعالى

 :الِحَكم الهانيبالية من 

 .األسباب ما توكلَ َمن حد ته ن سه  بمطارحة 

 

 :من الِحَكم الهانيبالية 

رنادى فري ال لمرات ف نه ..   تستك ر على قلبك تراكم ال لمات  و كرذلك ننجري ا  فنجز

 .المؤمنين 

 

 :من الِحَكم الهانيبالية 

امانك فري قدسره ف وكران  انعدمَ أيُنك ب طالقه ف و  ذابَ الحب بينك وبينه فقد   بتَ اذا 

 .حقيقتكروح القد  

 

 :  و اليكم رابط كتاب الحكم الهانيبالية 

http://hanibalharb.com/الكمالية-الهانيبالية-الحكم-كتاب. 

 

أشرركر لكررم اهتمررامكم وحضرروركم .. الررى هنررا نصررل الررى ختررام محاضرررتنا لهررذا اليرروم 

أكررمكم هللا تعرالى بمايرد .. الكريم الرذي أ ررى وقتنرا هرذا بالجمرال والردفق الروحري 

كرل .. حبه وفتح لكم من أبواب الحكمرة ورحيرق الحرب األكررم آمرين يرارب العرالمين 

 .بارك هللا بكم واادكم من نعيمه .. الشكر لحضوركم 

 

 

 من أنواه الحكمة اإللهية
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وغيرهرا الك يرر مرن ... كقدرة الكشف وقدرة البيران وقردرة ال اعليرة ) لقدرات خاصة 

 .القدرات التي يجب أن يتمتر بها العبد فيكون قادراً بنور القادر تعالى 

 

 (المريد ) أنوار اسم هللا .. و من األنوار التي تتجلى على العبد ب تيانه الحكمة 

على العبد المخصو  الرذي اعتنرى هللا ف ومتجلية فا رادة الربانية سارية في الكون 

 .بسنوار ارادته فسمد  به عاز وجلز 

رال و اسرتقاق مسرتمر لنرور ا رادة ا لهيرة  فكلمرا .. فالعبد الحكيم انما هرو فري دأب فعز

حد  كان جاهااً  ن اذ حكمته بكامل ارادته متوجهاً توجهاً كرامالً بر رادة حررة عرت 

و بالتالي ف ن السلب الجائي  رادة العبد مهما كران السربب انمرا تشركل خلرالً .. كاملة 

 .في ماهية الحكمة وتنالها عن كمالها 

 :هذا يقودنا الى فقرة هامة جداً و حقيقة م صلية بنور الحكمة أ  وهي  

 :الحكمة والكمال ا نساني 

وجب أن نسعى بدأب كامل ومسرتمر وشرديد لنصرل .. خلقنا هللا تعالى على الكمال ا لمز 

الررى كمالنررا ا نسرراني ف و  يصررل  العبررد الررى كمالرره ا  اذا اسررتقى مررن أنرروار الحكمررة 

 .وعرفها وعاينها و تخلزق وتحقزق بها 

انياً بكماله ا نساني   .و   يتستى له ذلك ما لم يت قه في الدين ويكون عالماً ربز

وجرب علرى العبرد أن ف لذلك نق  عن الكمال  وهو كل نق  أو خلل في الحكمة انما 

 .يجاهد و يح  السير قدماً ليبل  كماله ا نساني فيكون حكيماً حاكماً 

 

 :انسانية نور الحكمة في أعلى حضرة  

رَمرن ف ونرادرون الك يرون يسعون الى الحكمة والتشرب من أنوارها  فرال  لونها فيحصم

 .بالتشرو و حسن األخالق ا العبد الذي تميز ص ة الحكيم ا  على ق ُتطلَ 

الررركت خلررف الررن   أو رعونررة فررال نقررول عررن شررخ  موصرروف بسرروق الخلررق أو 

 ..دنيوية أنه حكيم شهوات 

بسحكرررام الشررررو و فقههرررا و  اً عالمررربرررل  اً متشررررع اً انسرررانبرررل   برررد أن يكرررون الحكررريم 

حنكررة وبصرريرة وكشررف بحيرر  يكررون لديرره الرروعي الكامررل  اذت اصرريلها وعلومهررا ف 

 و الخبرررةف  الحررةو ا رادة   فبتمكررينٍ القرردرة المتلونرة و ف ب دراكره وفاعليترره النافرذة 
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Radio Family Group  

 برنام  لواقح األنوار القدسية
  

 
 
هذا  البرنام  عبارة عن مساحة من الحقرائق ال قهيرة واألسررار  

 .الخاصة بالعبادات ا سالمية بنكهة روحية عالية متانة
هللا كشرركو  ح  رره هللا عبررد . دحيرر  يقرردم لنررا الشرريخ المقرررىق 

علمية دقيقة من كتراب لرواقح األنروار  سطوراً تعالى  في كل حلقة 

المصررري الشررافعي   المحرردم ال قيرره الااهررد القدسررية للشرريخ العررالم 

 .الوهاب الشعراني  عبد الشاذلي 
 

علرررى  بالحررر م وفررري هرررذا الكتررراب يبررردأ المؤلرررف رحمررره هللا تعرررالى 

واتباو الشارو ف  النبويةوالترغيب بالعمل بالسنة ف  النيةاخال  

بالح  على طلب العلرم الشررعي  م ف م سلز آله و  وهللا عليه ى صلز 

 م تجد  بعد ذلرك ف  سبيلهوالسعي في ف  تحصيلهوبذل الوسر في 

 .تباعاً يسير بك على أبواب ال قه 
 

هللا كشركو   عبرد . د ئالمقررفي مرا يقدمره الشريخ قال يُ وأبرا ما 

و  !  حترى اآلن ن حلقرةيربعرلمائرة واأللهرذا البرنرام   تجاواهو 
 .  مشكوراً واجتهاد مقدم البرنام  د لَ لجَ هذا يعود  نز أشك 

صبحي المقرع. د: بقلم   

www.radiofg.org 
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عررردة صررر ات (  ابرررراهيم) للشخصررريات المسرررماة  انز 

فمرررن خرررالل علررروم ف  لنرررا حرررروف اسرررمهمتكشررر ها 

مررن  نررذكر لكررم بعضرراً ومكنوناتهررا الحررروف الكشرر ية 

 :هذ  الص ات 

 

 .داريةاوشخصية عملية براهيم اشخصية •

 .أن يكون المحور في العائلة ويحب ف مسؤوليته يتحمل •

البركررة بوجررود  سررواق م ُعررتحيرر   بركررةحياترره يوجررد فرري •

 . معنويةالأو  ةماديال

 . حوله خاصة   يشعر بها من  لديه آ م•

 . قراراته ومتردد في قلق •

 . المتخاصمينفي فت المنااعات والت اوت بين ممتاا •

 .ومريح معه سهل والتحاور ف الباطن ن ليّ •

 . وبسيط متواضر انسان  •

لآلخرين ويسراعدهم ويستمر ف الخير عمل لو محب للخير•

 . مشاكلهم في  حل 
 

برإهمي عدإد إدلكتورة  إ   س ناء صربي: إ 
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 . لديه فهم قوي لمن حوله •

 . و يحب َمن يتعامل معه بمنطق العقلف عصبي الماال •

 . العشوائية يحب ا ستنتاجات   •

  ف هرو رومانسري لكنره  الرومانسريةالعمل علرى ي ضل •

 . يت اعل معها ا  أنهالرومانسية يباشر 

 . العواطف والمشاهد الرومانسية الشاعرية تجذبه •

 .معهم ة   يتوافق مر النا  ويسايرهم ويتكيف بسهول•

 . شخصيته قوة تمام في لديه •

 . الحدا ة يحب التطور والنمطية بل يحب الكالسيكية   •

 . دائماً حلي ه النجاح •

أن فهررو يشررعر .. أنررت مخطرر  : لرره   يحررب أن نقررول •

لرررم يصررر ه ذا اك يرررراً األولويرررة لررره بكرررل شررري وينررراع  

 . بالكمال اآلخرون 

التررري يكرررون المواضرررير دائمررراً و بكرررل أن ينتصرررر يحرررب •

 .طرفاً فيها 

 . وأحالمه حالم وهائم يبحر في أفكار  •

 

 

 
 

 ابراهيم



اللدد الصماق وعالقتها بالسلوك 

 الن سيةالبشري والحا ت 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد الكونين وال قلين وعلى 

 الدينيوم الى وصحبه ومن تبعهم ب حسان آله 
اق بكررم أهررالً وسررهالً  فرري العرردد السرراد  مررن مجلتنررا  أعاائرري القرررز

عرالم من ومرة اللردد لى احي  سنبحر معاً ( هاهو)العلمية الممتعة 

المرتحكم بالجهاا العصربي البشرري المتصلة الهرمونات و الصماق 

وردود أفعالنا وتصرفاتنا في جمير مواق نا وسلوكنا سلوكياتنا في 

مسررمى ا ضررطراب َيصرردر الهرمونررات اضررطراب فعنررد ا نسرراني ف 

و هرذا مرا سرستكلم عنره وعرن ( اللدد الصرماقاضطراب )الهرموني 

الن سررررية وك رررررة للحالررررة المصرررراِحبة والسررررلوكيات ا ضررررطرابات 

حيررر  يصرررف األطبررراق المهررردئات التررري العيرررادات الطبيرررة الن سرررية 

شرربكة متصررلة والررذي هررو عبررارة عررن العصرربي تسررتهدف الجهرراا 

و حركرة و نروم و مرن أكرل أن مة الجسم والسلوك البشري بجمير 

اتخراذ القررار علرى شريق معرين أو القردرة كعردم اضطرابات ن سية 

هرذا وكرل .. وغيرهرا مرن األمرور لره أوالعصبية المصاحبة السرير 

المرواد الردماج لرى االتري   توصرل اللردد الصرماق اضرطراب بسبب 

 . عن تن يمها بالشكل الصحيح المسؤولة الكيماوية الهرمونية 

 ُتنررتِ هرري مجموعررة مررن اللرردد : فاللرردد الصررماق بتعري هررا الطبرري 
 

م  عملية التم يل اللذائي والنمو والتنمية والو ي ة هرمونات تن م

تنتقررل عبررر الرردم عررن طريررق ف وهرري الجنسررية والنرروم والمرراال 
 .. العصبية الموصالت 
األلمانيرة ( جونسون جوتنبيرل)دراسة حدي ة بجامعة و أ هرت 

أن تس ير الخاليا اللديرة ( سوجين ريو)تحت اشراف البروفيسور 

نها من تح يا في الهيمو المو   اللدة ال وق الكلوية  فرراا يمكم

الجسرم عنرد التعررت للضرلوط الحياتيرة ينتجهرا الهرمونات التي 
 . والن سية ومنها القلق المستمر 

أن الجهاا العصبي والهرمروني : هام نصل هنا لمبدأ اذاً أعاائي 

وهرذا مرا نتعلمره بشركل .. متناغمرة أسا  عمرل الجسرم بصرورة 

محترررف فرري علرروم الرردكتور الم كررر ا سررالمي ومؤسرر  علرروم 

هانيبرررال يوسرررف . التكررراملي الشررريخ دالرررذكاق الروحررري القررردوري 

بالذكاق الروحي أن نن م هرذ  حرب ح  ه هللا تعالى حي  يمكننا 

 .. ا نسان وسلوكياتهالمن ومة الدقيقة في حياة 

شرراق هللا تعررالى ونتعمررق ان لنكمررل فرري العرردد القررادم توقررف هنررا ن

الترري تحررد  عنررد أك ررر فرري الررن   البشرررية والحررا ت الن سررية 

اضررررطراب اللرررردد الصررررماق وتسررررمى فرررري قسررررم الطررررب الن سرررري 
(ENDOCRINE DISORDER BEHAVIOR.) 
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 ريم الشمراني. بقلم أ 



ط الزمن اء على خ   األزي 

ي
 
ي الرومان

 
ط الزمن

 
 الخ

ط الزمن اء على خ   األزي 

بشركل كبيرر حير  كانرت الدولرة وا غريقيرة تشابهت األاياق الرومانية 

الرومانيرررة دولرررة منشرررللة برررالحروب وال توحرررات فلرررم تبررردو برررال نون 
 .  عن ا غريق الك ير من فنونهم وآدابهمواألاياق فسخذت 

  
 مختل ررة مررن األايرراق الخارجيررة منهررا رداق أنواعرراً اسررتخدم الرومرران 

برالاي الروطني أشربه الرومان وهو اي خارجي ارتدا  وهو ( التوجا )

حررد كبيررر العبرراقة ا غريقيررة الترري شرربه الررى يوهررو للدولررة الرومانيررة 
 .السابق عنها في العدد تحد نا 
ا  أن فررري برررادئ األمرررر فررري مناسررربات عديررردة ُيلرررَب  ( التوجرررا ) كررران 

فقرط ف وقرد كران ا حت ا ت اقتصر ارتداؤ  على حتى استعماله بدأ يقل 
 . الحريرتطورت صناعته ليتم تصنيعه من من الصوف  م يصنر 

  
ضريق يبردأ بالشركل الواسرر  رم أخرذ ( التوجرا ) بالرذكر أن ومن الجدير 

الرداق ف و كان لونه حول أصبح شريطاً ضيقاً ُيلَفُّ الى أن شيئاً فشيئاً 

الملروك يرتديره م حير  ارتردا  طبقرة الشرخ  الرذي واخرفته يحرددان 

فقررد كررانوا يرتدونرره الشررعب الدولررة ف أّمررا عامررة والحكررام وكبررار رجررال 
 . بطول أقصر و  ُيَحلزى بشريط 

  
وهررو عبررارة عررن عبرراقة و قررد ( البرراليوم)رداق أيضرراً اسرتخدم الرومرران 

الاي الم ضل للمواطن الروماني عندها اقتصرر لرب  ( الباليوم)أصبح 

فرري ا حت ررا ت فقررط ف وقررد تطررورت هررذ  العبرراقة وانكمشررت ( التوجررا)
 .بالكوفية وأصبحت أقرب الى ما يسمى في وقتنا الحالي 

  

ري. أ  مر الخ عب 
 
ق  
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ط الزمن اء على خ   األزي 
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 :أّما العباقات التي ارتدتها النساق في ذاك الوقت 

و هرري تشرربه العبرراقة ا غريقيررة فرري طريقررة ( المشررملة)عبرراقة تسررمى 

ل ها حول الجسم ولكرن ت برت علرى الصردر جهرة اليسرار وكانرت عرادة 
 . تصنر من الصوف

 

الرومانيررات ف وكرران بررين النسرراق و قررد انتشرررت ( العبرراقة المسررتديرة)

الرجررال والنسرراق فرري حررا ت الرررأ  ف و اسررتخدمها يتصررل بهررا غطرراق 
 . الباردة الس ر وفي األجواق 

  
وهرو اي خرارجي يميرا  أكمامره ( الدلماشريا) اي أيضاً لبست المرأة 

 .  الواسعة الطويلة الماينة باألشرطة
  

اي خارجي طويل وأكمامه طويلة لكرن ي برت فهو أيضاً ( الستو )أما 

وذلررك علررى الرردبابي  مررن األعلررى عنررد األكترراف بواسررطة الخياطررة أو 

وُيضرررررم الوسرررررط بحررررراام يرصرررررر عرررررادًة الرررررذراو ف امترررررداد طرررررول 
 . بالجواهرواألحجار الكريمة

  
شكل األحذية التي لبسها الرجال والنساق حي  لبسروا الصرنادل َتشاَبَه 

في بعت األحيران كانرت و الطويلة والقصيرةف الرقاب بسشكالها ذوات 
 .  النساق ترّصر أحذيتها بالجواهر

  

 :منهاتمّيات في العصر الروماني أشكال التيجان 
وهرررو عبرررارة عرررن مجموعرررة مرررن أوراق األشرررجار : ترررال النصرررر

مرة برالجواهرف و يوضرر ترال النصرر  المصنوعة من الذهب والمطعز

 . على رأ  القائد المنتصر لتكريمه 
 
ُيصرررنر مرررن الرررذهب و هرررو علرررى شررركل أشرررعة : الترررال المتشرررعر  

الشررم ف اسررتخدمه رجررال الرردين وبعررد ذلررك اسررتخدمه ا مبراطررور 
 .  ومن بعد  األباطرة اآلخرون( نيرون)
 . للجندي لتكريمهالحشائ  ُيمنح من و هو تال : النباتيالتال  
  

مررن أهررم الاخررارف الترري  هرررت فرري العصررر الرومرراني الاخررارف 

النباتيرررة ف و قرررد الهندسرررية وأشررركال الكرررروم واألغصررران واألوراق 
 .  باألشرطة التي انتشرت في ذلك الوقتأيضاً المالب  ُاخِرَفت 

  



 علممن 
 ((  ا لهيفي الحب منصات الحب واألعرا  ))  

 لمؤسسه سماحة الم ّكر ا سالمي
 هانيبال يوسف حرب ح  ه هللا تعالى .الشيخ د 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
والسالم على رسول الهدى والصالة  والشاكرينالحمدهلل حمد الذاكرين 

 أجمعين وامام المتقين وآله وصحبه 

 

 {{منصة حب ان رادية من حضرة القوة ا لهية }} 
 

م الحق بهذ  المنصة رغم  ن راد : ان رادية   .العبد فيها توهُّ
 :مراتب  ال  الحب على أنز فاعلم 

, وهررو حرب العرروام وغايتره ا تحراد فرري الرروح الحيررواني : حرب طبيعري 

فتكررون روح كررل واحررد منهمررا روحرراً لصرراحبه بطريررق ا لتررذاذ وا ررارة 

فر ن شرهوة الحرب تسرري فري جميرر م من ال عل النكاح الشهوة ونهايته 
 .المتلون الماال سريان الماق في الصوفة بل سريان اللون في 

التشررربه برررالمحبوب مرررر القيرررام بحرررق وغايتررره : وحرررب روحررراني ن سررري 
 .قدر  المحبوب ومعرفة 

رره وهررو حررب هللا للعبررد وحررب العبررد : وحررب الهرري  ُهْم  {: قررالكمررا لربم ُيِحرربُّ

العبررد كونرره م َهررراً للحررق د يشرراهَ مررن الطرررفين أن ونهايترره } َوُيِحبُّوَنررهُ 

فيتصف بمرا يتصرف بره الحرق مرن السرالم والقدوسرية والرحمرة والكررم 
 . الخ ........

بره العبرد مرن الحردود يتصرف  بمراوأن يكون الحق م ِهرراً للعبرد يتصرف 

 . والمقادير واألعرات وحينئذ يكون محبوباً للحق 
 ا لهي ؟الحب اسم يكون من أي 

ينطرروي تحررت الحررب ا لهرري باسررمه الحبيررب عرردة أسررماق وعلررى رأسررها 
 :واليكم شيق من الت صيل .. والنور الجميل اسمَيه تعالى 

 ..ن سها النور والحق والمخلوقات في  الم فال ترى حتى 
 

 

 منصات الحب واألعرا  في الحب ا لهي
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 علممن 
 ((  ا لهيفي الحب منصات الحب واألعرا  ))  

 لمؤسسه سماحة الم ّكر ا سالمي
 هانيبال يوسف حرب ح  ه هللا تعالى .الشيخ د 

 يتقدم النور الى عين المخلوقات فين ر عنها  لمة ن رها الى ن سها
لها بصراً هو بصر هللا تعالى مرن اسرمه البصرير وتكرون بصريرة فُيحد  

( عررين المخلرروق ) لتلررك العررين ف فيتجلرى المخلرروق ا  برره َيرررى    اذ بره

بطرررن فررري  لررره م َهرررـراً با سرررم الجميرررل فترررـتعشق بررره فيصرررير المخلررروق 
 ربه فالمخلوق ل هور أوصاف الحق وي نى عن ن سه لسطوة جمال 

كل شريق مجبرول علرى حرب ن سره م ف نز يحب ن سه أنه ويجد المخلوق 
 .هللا ا  هللا أَحبز فما ( باطل أ  كل ماخال هللا )  اهر ا  هو وما  م 

عنرردما هررام بالجمررال ف ولكنرره لرره فيرره  حكررم والعبررد   يتصررف بالحررب اذ 

أنرره هررو الررذي يحررب  ررنز النررور الجميررل ببصررر البصررير وذاق  الربرراني

فرالمخلوق  حرول و قرو  لره المخلروق ويبصر ولكرن فري الحقيقرة لري  
 .انما قوة الحب تلك هلل من هللا 

 …ا  باهلل و قوة  حول 
 ..  قوة و  حب ا  بالحبيب 

 ..هللا  حول و  قوة و حب ا  بالحبيب 
 ..باهلل ا  و قوة  حب 

 ا لهي ؟ما عالمة الحب 
أو معنويررة  حضرررةحررب جميررر الكائنررات فرري كررل : ا لهرري عالمررة الحررب 

مخلرروق عررين مررن اسررمه البصررير ف ولكررل حسررية أو خياليررة أو متخيلررة 

الجميررل بهررا الررى اسررمه النررور ف تن ررر ي هررر بهررا كررل شرريق مررن اسررمه 

سروى مرا أَحربز محرب مرا ف فكرل حلرة وجرود الجميل فيكسوها ذلك النور 
 .ا  الجميل بالبصير من امداد نور  َشِهَد أحٌد ما َشِهَد ف و 

 
  يقول الحق وهو يهدي السبيلوهللا 

 العالمينوالحمد هلل رب 

 منصات الحب واألعرا  في الحب ا لهي
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الهرادق َتَكَياتي : المحرر   
 

 "  أصابر ا تهام " 

 

 

 .. الكهرباق مالها مقطوعة وا نترنت والمي كمان ألن اليوم هو يوم مميا 

 ..متياا ابيعني يوم مميا 

 ..ا نترنت على لهيك قررت أنا والمدام نسهر سهرة لطي ة ونتابر شي فيلم 

 مين دلك عليي ؟: وبتسسلني رة المَ را  ( ين جر ) طق يببن  ال يلم  ذوا

 !مابعرف ؟: قلتلها بكل براقة ودون قصد 

 هلق بدك تقلي مين دلك على بيت أهلي واجيت وخطبتني ؟: قالت لي 

 !!ب  عندي أعداق كتير !! يابنت الحالل وهللا مالي متذكر ؟؟: قلتلها 

 .. طبعاً هي آخر كلمة بتذكر اني حكيتها 

 حصلتبعدين بتذكر جارنا عم يدح  را  البصل بسن ي مشان اصحى من الليبوبة يلي 

 ..لي 

 

 .. طبعاً رح تسسلوني شو ال يلم يلي كنا عم نشوفه 

 .. نسيارومفيلم : رح قلكم 

 

 ..لك آآآآآآآآآآآآآ  على هيك نسوان 

 !بيعرف مين يلي دف  التاني على األو ني ؟ اماحد.. صايرين متل األخبار 

الهرلدق تََكيَاتي : المحره   
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 "  عايمة دولية " 

 

 

 ..في  ل هذ  ال روف التي يمر بها الكوكب اليوم 

 ..وفي  ل الضائقة والحوجة وقلة الموارد 

 ( ..اللير مستقر ) وفي  ل الوضر الراهن المكركب 

 ..وفي  ل مانحن فيه 

علرى العشراق بمناسربة تخررل ابنره يعامنرا أنره وفري  رل الشمسرية قررر جارنرا أبرو العبرد 

 ..من الجامعة ( العبد ) الوحيد 

 ..وبحياته ماعامنا .. قرابة العشرين عام جيران نا بسنعلمناً 

 ..وطاب  لذز األطباق لنسكل ما نت ر أطول سيرة جلست على مائدة العشاق  وبال

هذ  الصحون اشرتهرت صرناعتها فري فتررة ) بطبق من طقم روميو وجولييت  ساج بتواذ 

 !!؟؟..من اللحم ن اقطعتويوجد في هذا الصحن ( سبعينييات القرن الماضي 

 !!ت ضل ياجار ؟؟: وقال أبو العبد 

 !قلت بيني وبين ن سي معقول جاية باقي األطباق على الطريق ؟؟

 .مو حلوة آكل لحالي جار .. منستنى باقي األكل ليجي ومناكل سوى : قلتله ألبو العبد 

 ..مد ايدك وكول قبل ما آكلهم أنا .. مافي   تاني و  تالت : قلي 

ل بصوت هام  و  !! احديا ريتنا لحالنا وما معنى : كمز

 !!مافي غيرنا باللرفة : قلتله يا أبو العبد 

 !!مر صحن اللحمة ؟؟حكي أعم .. معك حكي أماعم : قلي 

 

 

 !!ما عاد في نخوة وأخالق ؟؟!! معقول يانا  ؟؟
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الهرادق َتَكَياتي : المحرر   
 

 "   .. ولكنماحة " 

 

 ..حاد ة صارت مر ابن عمة خالتي من طرف ستي بالرضاعة 

حرب يبالحجري ن أمرر أبري ماحرة  قيلرة شرويف ألنري بعررف ماح أحبيت : يقول الراوي 

 .. الماح والمرح

 ..  الشباك والبردايةرت وسكز مر الحجة الوالدة فتت على غرفة أبي ت اق با طبعاً 

 .. وط يت ا ضاقة فصارت اللرفة عتمة

 ..  وغطيت الحجي بشرشف أبيت

 : وقربت على أذنه وقلتله 

 من هو ربك؟

 .. وبسرعة تخبيت ورا الخاانة مشان مايشوفني

 ..  فجسة صحي من أربعته

 ..  وصار يركت وينط ويقما باللرفة متل القرد المقطوو ذنبه

 :وهو عم يقول بسعلى صوت 

 ..هللا ربي.. ربيهللا ) 

 ( ... بسم هللا.. بسم هللا

 ..  شويهدي  .. بعدين

 ..  لقى حاله بن  اللرفة

 .. قلبيمن صمصومة ضحك أعم ورا الخاانة نا أو

 .. ��ب  شو بدنا بهالحكي ياجماعة أكلت قتلة حشك ولبك لحتى ش ت القرد فيل 

 

 .. طلر الحجي ما بيلقى ماح ..ه خالصت

 "  سنة الحلو كبر " 

 

 ..  بعمريأول طبخة عمل ألذلك قررت اليوم .. كبرت سنة وكترت مسؤولياتي المنالية

 ..   واقتصاديةدخلت على ا نترنت لشوف شي طبخة سهلة وطيبة 

 ..   األبيتمعكرونة بالصو  عمل أبعد بح  طويل قررت 

خلصرت الطبخرة علرى خيرر .. سراعات عمرل متواصرل ودؤوب 5فتت علرى المطربخ وبعرد 

 ..  وسالم

 ..  ونمتانا من تعبي حطيت راسي 

 !  ؟..على صوت أخي رضوان عم يولول ويصرخ من وجر بطنه قب يبعد شوي 

 !!!؟؟ضربت أخما  بسسدا  وقلت معقول حطيت اسمنت أبيت بدل الطحين 

 

طبخرات جامعرة الردول العربسرتارتية   نكهرة مترل .. بيني وبينكم طلعت الطبخة مابتتاكل 

 ..  و  ماّاية

 . مصاريف وضياو وقت وضحك على اللحى 

https://t.me/hahomagazine 
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مررر األوضرراو العالميررة الصررحية وانتشررار مرررت الكورونررا ف اتخررذت العديررد مررن دول 

هرو العالم اجراقات للوقاية والحد من انتشرار  فري أراضريهم ف وأهرم تلرك ا جرراقات 

 .جميعاً  الحجر الصحي الذي اختبرنا   
فالبيئررة  كررذلك نالهرا مررن الحجررر م مررن عراي  الحجررر الصرحي نحرن وحرردنا ولرم  نكررن 

 .فوائد وآ اراً الصحي العالمي  
 .شاق هللا تعالى  ان موضوعنا اليوم هو محور وهذا  

بها مررن التليرررات السررلبية الترري مررؤّخراً العديررد األرت جميعرراً عانررت كمررا نعلررم   سرربز

فري األقطراب وارت راو  و الرذوبان كا حتبا  الحرراري عليها ا نسان وسلوكه السي  

ف وباتررت هررذ  المآسرري البيئيررة  ا لررخ ..و تلررو  الهررواق و التصررحر و منسرروب الميررا  

 .جداً شائعة ومعروفة  

سررالمتها يكررن هنرراك أ ررر كبيررر  عررادة األرت الررى لررم رغررم التوعيررة  والتحررذيرات 

 .الطبيعية 
 ...لكن 

فري له أ رر وكان ف أرضنا أنز فيروساً صليراً كان له َقَدر على ما لم يكن في الحسبان 

 .بيئتها 
فرت الحجر الصحي على أغلب  دول العرالم اليروم تمز  آ ار انتشار   ومن منه فللحدم 

و المختل ررة المصررانر وا نتاجررات والنشرراطات العديررد مررن اغررالق الررى وقررد أدى ذلررك ف 

 .بيئته بها على  ا نسان يومياً مؤّ راً غيرها من األمور التي يمارسها 
 :  أهمها فبالحجر الصحي  ف كان هناك تلّيرات  بيئية  ملحو ة 

 
 :  بدق انحسار تلو  الهواق 

فبتقليل الحركة الصناعية ونشاطها الكبير اليرومي ف وب رراج الشروارو مرن السريارات 

قلّررت ا نشررائية العديررد مررن األعمررال ف وبتوقررف والمركبررات والسررماق مررن الطررائرات 

 .نسب اللااات والسموم المتسربة منها  بالطبر  
جرداً الجرو والهرواق بشركل ملحرو  كبيرة عالمياً تحّسَن وبهذا التوقف الم اج  بنسبه 

 .الهوائية  الملوم ات وبسرعة كبيرة نتيجة  لالنخ ات الكبير في 
 

على البيئة الصحي تس ير الحجر   

 األمريكية ( FG) على مجموعة أكاديمية الـ ت مَ قُدم محاضرة  
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الصحيالحجر تس ير   
على البيئة    

سارة الجعبري. تقديم  د  



مرضرى الجهراا التن سري  ُي يرد النقاق الجوي المؤقت الذي يحصل  والرذي رغم وعلى 

 .لألسف .. الحراريا حتبا   اهرة من الملوم ات لن يقلملَ أن هذا ا نخ ات في ا  
اال الكوكرب مرن هرذا و  تراال الحررارة فري صرعود يتوقف م فال  تلير المناخ لم ف نز 

 .في معاناة األمر 
 

 : والطاقة المتجددةالوقود األح وري  
الطلرب علرى الوقرود وا غالقات العالمية ف نه و بالطبر سيقلُّ الحجر الصحي بمناسبة 

بعررد ات اقيرررات  الرررى  انتاجررره  فائضرراً اضرررطروا بال عررل   هرررر مررن األح رروري والرررذي 

 .تخاينه  

اليروم انتبره أنز العرالَم لكن  األمر الجميل الذي حصل بعد هذا النوو من التليرر البيئري 

والملوم ررات ف و بالتررالي أصرربح هنرراك ل ائرردة التقليررل مررن  انبعررا  اللررااات وانتبرره  لرره 

بنيرة تحتيرة مناسربة للطاقرة  نشراق في عمليات التح يرا بدأت حقاً بيئية معينة جهات 

مرررن التقنيرررات البيئيرررة وا سرررت ادة وتطويرهرررا نحرررو األفضرررل واسرررت مارها المتجرررددة 

 .الن ي ة
استعمال الدراجات الهوائيرة  وممارسرة المشري للوصرول الى فقد اضطر النا  اليوم 

أهدافهم  البعيدة ف وتلك الخطوة  تعد فرصة مستقبلية للبدائل الصرحية والم يردة لى  ا

 .للبيئة 
كبير من الوباق يقروم مخططوهرا ب نشراق مسرارات بشكل ف ي بعت المدن التي عانت 

 .جديدة للدراجات 

 

 :عد نبعا ات والعمل عن بُ ا 

ف تقرررل ا نبعا رررات عمرررا كانرررت عليررره سرررابقاً أن المتوقعرررة الترررس يرات المسرررتقبلية مرررن 

احتمررال ي يررر مررن المنرراال والو ررائف العديررد مررن األعمررال وا جتماعررات ممارسررة ف

تخ يضات ا نبعا ات علرى المردى الطويرل اذا اسرتمرت سرلوكيات العمرل الجديردة هرذ  

 .الى ما بعد حالة الطوارئ العالمية الحالية 
  
 
 

على البيئة الصحي تس ير الحجر   
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 .الصور ال ضائية  لللالف الجوي األرضي كدته أوهو ما 
بنسرربة  اً انخ اضررشررهدت مسررتويات تلررو  الهررواق فرري مدريررد وميالنررو ورومررا :  فمرر الً 

٪  مقارنرررة بالعرررام 54بنسررربة  اً كبيرررر اً انخ اضررربينمرررا شرررهدت بررراري  ف اً تقريبررر٪ 45

 .الماضي 
مصرردرها المعهرد الملكرري الهولنرردي لألرصرراد الجويرة عبررر وكالررة ال ضرراق  صررورٍ ف ري 

 :قبل وبعد الحجر الصحي كالتالي  بِ سَ النم األوروبية ف نالح  ال رق في 

 .أ ناق الحجر الصحي العالمي ( 020)صورة من عام  (2019)صورة ن عام 

األ رر ا يجرابي للحجرر الصرحي هرذا طرال األوروبية انما ولم يقتصر األمر على الدول 

 .من دول العالم  أهمها الهند والصين العديد 
فري صرورة  نشرر ترم  الموضروو هرذا ف ي احردى المواقرر األجنبيرة التري تحرد ت عرن 

 :ذات المكان  في الهند  قبل وبعد الحجر الصحي 



 .التخل  منهايصعب و التي الن ايات الضارة في البيئة كمية اادت من المواد هذ  
 

 : السلوك الحيواني

الطريرف الرذي حصرل األمرر  البيئة ف نز آخر تجا  أخرى ومن من ور ناحية لكن و من 

تجررؤ سرابقاً لرم حير   هور الحيوانات المختل ة  فيها وفري شروارعها هو في المدن 

 .البشري الك يف التواجد بسبب على ال هور 
 .بدأ بالتليُّر سلوك بعت الحيوانات بل انز ذلك وحسب األمر على ولم يقتصر 

علررى بعررت الشررواط  بسرربب الترردخل تكررن السررالحف تضررر بيضررها ف رري السررابق  لررم 

جديرد تلرك الشرواط  مرن اآلن لتضعه علرى أنها عادت م ا  البشري وخطورته عليها 

العديرد  هرور الحجر الصرحي الرى البنلال و بالتالي وأخيراً فقد أدى م ل ساحل خلي  

 .الن ي ة بميا  صافيةمن الشواط  
 

 :البيئي مستوى الضجي  تخ يت 
ف الضجي  البيئي على أنه صوت غير مرغوب فيه يمكن أن   :يتولد ُيعرز

عبرور المركبرات مر الً ف وعرن األنشرطة البشررية كاألنشرطة التجاريرة والصرناعية عن 

 .الكبيرة اآللية 

البيئرري هررو أحررد المصررادر الرئيسررية  ناعررال السرركان والبيئررة ف ممررا يسرربب الضررجي  

 .مشاكل صحية ويلير ال روف الطبيعية للن م البيئية 
انخ ضرررت المسرررتمر المرررروري و النشررراط التجاريرررة والصرررناعية األنشرررطة فبتوقرررف 

 .في  أغلب المدن العالمية  جداً الضوضاق بشكل ملحو  
  

 ...والى  أ ر الحجر الصحي الذي احت ل به الجمير  
 :األواون ش اق والتئام  قب  
 ؟؟هل هي حقيقة  

 ...   المعلومة نص ها  حقيقة واألخرى 
 ..أغلق فعالً  قب األواون أن الحقيقة التي حد ت 

الوبراق الحجرر الصرحي وانتشرار بسربب يكرن لرم شر اق  األغلبيرة أنز   تعرفره مرا لكن 

 :مونتلاير بروتوكول انما بسبب 
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 : ن ايات جديدة

ا  أن للبيئرة ف الرغم من الت راؤل الرذي حصرل تجرا  الحجرر الصرحي  بالنسربة  على و

 !التعافي البيئي لم تكن كلها ايجابية ولصالح التس يرات الم اجسة أن 
فرري الشررارو ن ايررات جديرردة ُتلقررى صررار هنرراك علررى الجميررر فب رررت لررب  الكمامررات 

مصرنوعة مرن  مرادة البرولي ( الطبيرة )الكمامات بيئياً م فهذ  ويصعب التخل  منها  
 .  يمكن تحللها بسهولةوالتي بروبيلين البالستيكية 

وقمامررة بالسررتيكية بال عررل مررن ملو ررات حررد  أن البيئررة برردأت تعرراني الررذي فو بالتررالي 

 .والبحرية جديدة متراكمة قد تخلّ بتواان األحياق البرية 

معقمرات ومطهررات وغيرهرا أيضراً  ف ن المرواد الكيميائيرة مرن با ضافة الى الكمامات 

السرامة نطاقاً ف و   تكمرن مشركلة تلرك المرواد برالمواد أكبر وأوسر  اسُتخِدَمت بشكل 

س فيهرا أيضراً ف بالعبوات البالستيكية تحتويها فحسب بل التي  وكرل والاجاجية التي ُتعبز

 .بالبيئة مضرٌّ ذلك 

 

 : توقيف اعادة التدوير

أوق رت فري بعرت المتحردة األمريكيرة الو يرات أن البيئرة السلبية على من ا جراقات 

برام  اعادة التدوير ألن السلطات كانت قلقرة بشرسن خطرر انتشرار ال يررو  و ياتها 

المرواد البالسرتيكية  التري علرى اسرتخدام الطلرب التدوير ف كمرا ااداد في مراكا اعادة 

 .بين النا  نقل العدوى حتى   يتم  تستعمل مرة واحدة 
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هرررذ  المعاهررردة علرررى وقعرررت ف وقرررد 1987معاهررردة دوليرررة سرررارية منرررذ عرررام وهرررو 

 .دولة197

المسررتن ذة لررألواون حيرر  نرر ز مررن هررذ  المعاهرردة هررو منررر انتررال المررواد و اللرررت 

ا ت اق على التخل  التدريجي من المواد الكيميائية م ل مركبرات الكربرون الكلوريرة 

 .ال قب فلورية لحماية األواون من المايد من الضرر وتقليل حجم 
 ..عاماً  30خالل له حد  وصل الى أدنى  2019وفي عام 

مرن  سرّرو وحسب حصلت عامالً مساعداً التي وا غالقات الصحي اذاً فقد كان الحجر 

 .ذلك  نجاا المدة المتوقعة األواون أي قلزلَ ش اق طبقة 
  

اآل رار السرلبية لل يررو  والحجرر فقد تمز نشر بحر  علمري م راد  أن .. النهاية و في 

فاآل رار ا يجابيرة   ..اآل رار ا يجابيرة أكبرر مرن سرتكون و لألسرف الصحي على البيئرة 

 .ال ترة المؤقتة من الحجر هذ  بعد انتهاق ستاول وربما رأيناها ستقل الجميلة التي 
  

 األمريكية ( FG) على مجموعة أكاديمية الـ ت مَ قُدم محاضرة  

الصحيالحجر تس ير   
على البيئة    

سارة الجعبري. تقديم  د  
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 من كتاب 

 (الكمالي ا لهي الحب عام ) 

 ر ا سالمي لسماحة الم كم 

 يوسف حرب هانيبال .الشيخ د

 

 ..معي كونوا )) 

 ..كونوا معي في حب محمد 

   .. كدُ ؤيوحُب المحبوِب بحقيقته 

   .. يتمجدُ بالمحبوِب  ُق الحبم لَ أ و
 (( .أحمُد يا م لِك وسلز آوهللا عليك ى صلز 

 رسول هللا سيدنا محمد ) من كتاب 

  ( وسلموصحبه آله هللا عليه وعلى ى صلز 

 تعالىهللا  هرحمللشيخ عبد هللا سرال الدين 

 

هللا ى صرلز أن يحبروا النبري نين مالمرؤهللا تعالى أوجب علرى ن ا

بنرراق برراق واألاآلمحبررة م فرروق وسررلز وصررحبه لرره آعليرره وعلررى 

 فَ ن تخلزررَمرر وأوعرردَ ف  لمررواواألوالعشرريرة والتجررارة اوال واأل

قُرلْ اِن َكراَن ))عن تحقيرق ذلرك بالعقراب فقرال سربحانه وتعرالى 

آَبررراُؤُكْم َوأَْبَنررراُؤُكْم َواِْخرررَواُنُكْم َوأَْاَواُجُكرررْم َوَعِشررريَرُتُكْم َوأَْمرررَوالٌ 

اْقَتَرْفُتُموَها َوتَِجاَرةٌ َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضرْوَنَها أََحربز 

رىأ َيرسْتَِي  ُصروا َحتز ِ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد فِري َسربِيلِِه َفَتَربز
َن هللاز اِلَْيُكم مم

 ُ ُ َ  َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَ اِسقِينَ بِسَْمِرِ  ۗهللاز  التوبةسورة  24((  َوهللاز

 

 

 

 

 

  

المحبة ترجرر أسباب  أن و  ريب 

الجمال والكمال والنوال الى أنواو 

اللاالي رضي هللا مام ا   رقرز كما 
 . وغير عنه 

 



   الم كر ا سالميبقلم 

 هانيبال يوسف حرب ح  ه هللا تعالى.دالشيخ 
 

 سلسلة 

  عـلـم الـجـبـال

 ن الـكريمقاالـقرفـي 

 

 الجاق الساد 

 توافق التسبيح 

 الحضرة الجبلية والحضرة ا نسانيةبين 
 

التسابيح بين الحضرة الجبلية والحضرة ا نسانية توافق خا  من جهة 

وهررذا التوافررق ي هررر فرري انسررحاب التسرربيح الجبلرري المقيررد بررالامن علررى 

كران أمرراً للجبرال يتم رل برالتوافق التسربيحي مرر فما م الحضرة ا نسانية 

شررراقي ا الررامن المخصررو  علررى لسرران الحضرررة ا لهيررة فرري الررامن 

 –عليرره السررالم د وداوشررريعة  –  الابوريررةوالررامن الليلرري فرري الشررريعة 
 .الشريعة المحمدية ا سالمية نن سُ صار أمراً من 

محمد بن بشرر عرن مسرعر برن عبرد الكرريم  نا حدز : قال  حد نا أبو كريب )

عبرا  أنره بللره أن أم هران  ذكررت أن برن اعن موسى بن أبي ك ير عرن 

الضرحى  مران ى صرلز يوم فتح مكرة م سلز آله و  وهللا عليه ى صلز رسول هللا 

: لهررذ  السرراعة صررالة يقررول هللا  أنز   ننررتُ قررد : ركعررات فقررال ابررن عبررا  

ْحَن ))  (( .بِاْلَعِشيم َواْ ِْشَراِق ُيَسبم

: عمرررو بررن أبرري سررلمه قررال  نا حرردز : قررال  ابررن عبررد الرررحيم البرقرري نا حرردز 

سعيد بن أبي عروبة عن أبي المتوكل عن أيوب  نا حدز : صدقة قال  نا حدز 

بن ص وان عن عبد هللا بن الحار  بن نوفل أن ابن عبا  كان   يصلي 

فسدخلته على أم هان  فقلت أخبري هذا بما أخبرتنري بره : )) الضحى قال 

يروم ال رتح فري بيتري م سرلز  وهللا عليره ى صرلز رسول هللا  يز عل دخلَ : فقالت 

فسخرذ بينري وبينره فاغتسرل  رم  ب روبٍ أمر  م ف في قصعة  فصبز  بماقٍ فسمر 

ركعرررات وذلرررك مرررن الضرررحى قيرررامهن ى  مررران فصرررلز ر  ناحيرررة البيرررت 

قريررب بعضررهن مررن بعررت  .. سررواقوركرروعهن وسررجودهن وجلوسررهن 

لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفرت صرالة : فخرل ابن عبا  وهو يقول 

ْحَن  )الضررحى ا  اآلن  أيررن صررالة  أقررولُ وكنررت ( بِاْلَعِشرريم َواْ ِْشررَراِق ُيَسرربم

 137  23ت سير الطبري ل  ((بعد  صالة ا شراق : ا شراق  م قال 
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   الم كر ا سالميبقلم 

 هانيبال يوسف حرب ح  ه هللا تعالى.دالشيخ 
 

 سلسلة 

  عـلـم الـجـبـال

 ن الـكريمقاالـقرفـي 

 

 الجاق الساد 

الكررريم ن قاالقرررمررن الحرردي  الشررريف ف أمررا فرري  شرراهدٌ هررذا كرران 

 :لإلنسان وهي  و ال ٌ للجبال واحدة : في آيات أربر ألمرمتقابل اف

  :قوله تعالى 

ْحَن بِاْلَعِشرريم َواْ ِْشررَراِق }  ْرَنا اْلِجَبررالَ َمَعررُه ُيَسرربم ررا َسررخز  18 { اِنز

 وهناك الامن مخصو  وهو امن صباحي ومسائي

َك ُبْكَرًة َوأَِصيالً }  :تعالى قوله  و  25ا نسان{ َواْذُكِر اْسَم َربم

ُحو ُ ُبْكَرًة َوأَِصيالً }  :تعالى قوله  و  42األحااب{ َوَسبم

ُرو ُ َوُترررَوقمُرو ُ }  :تعرررالى قولررره  و ِ َوَرُسرررولِِه َوُتَعرررام لُِتْؤِمُنررروا بِررراهللز

ُحو ُ ُبْكَرًة َوأَِصيالً   9ال تح{ َوُتَسبم

 

 : الخالصة الرابعة هي وعلى ما سبق تكون

ا نسرران بمررا ف وتشرررز ف برره ا نسرران ف تشرررز الجبررال بمررا فت تشرررز 

 .به الجبال وهو ذات التسبيح فت تشرز 

  السبيليقول الحق وهو يهدي وهللا 

   و الحمد هلل رب العالمين

 

 ...يتبر 
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و الصررالة الحمررد هلل رب العررالمين الررذي وهبنررا العلررم والنررور والبيرران ف 

والسررالم علررى سرريدنا محمررد منبررر العلررم والنررور السرراري فرري هررذا العررالم 

 .والرحمة المنبع  للحقائق  
  ... ال علري فري هرذا العردد سررنتكلم عرن سرطور مررن علرم ا مرداد الطرراقي 

 ..لإلمرداد بحاجرة وكالهمرا ف  لطاقرةيحترال وال عرل ف تحتال ل عل الطاقة 

 . ا مداد الهي قو ً واحداً طبعاً 
  

ا ستمتاو في هذا المكان ف واما سلبية فيكرون ويحصل 

يطيق ا نسران هرذا المكران لمرا فيره مرن فال ن اذ الطاقة 

 .  سلبيات
ا نسران النروراني يترروحن فري : وهناك أمرر هرام جرداً 

الطاقرررة العاليرررة ا يجابيرررة ف فعنررردما ذي المحررريط النقررري 

و يرردخل الررى مكرران فيرره  ررالم  يحررد  صررراو برراطني ف 

لمرراذا يحررد  هررذا الصررراو  رغررم أن ا نسرران : السررؤال 

 نوراني ؟

الباح  عمر السلقيني : كتبه  
 

 :استمداد الطاقة ون اذها 
 .الطاقرةهري : و البركة هي ال عل ف :  الحركة :  (ان في الحركة بركة )
 

مرررن هللا ( ال عرررل)الحركرررة أي اسرررتمداد عنررردما نعلرررم أن 

تعررالى نقرروم بررالتحرك والتوجرره ل عررل الخيرررف  فرري هررذ  

و عنرردما والخيرررأعم ف ( الطاقررة)الحركررة تصرربح البركررة 

بسررم هللا الرررحمن : أي فعررل قبررل  ونقررولنحرررك ألسررنتنا 

 ( ..الضرر هنا تكون البركة والايادة ورفر ) الرحيم 

أَبِرري ُهَرْيررَرَة فقررد جرراق فرري الحرردي  الشررريف عررن  

َقالَ َرُسولُ هللاِ َصلزى : تعالى عنه أنه َقالَ رضي هللا 

َكراَلٍم أَْو أَْمرٍر ِذي َبراٍل ُكرلُّ ) : َو آله و َسرلزَم هللاُ َعلَْيِه 

 (. -أَْقَطررُر : أَْو َقررالَ  -َ  ُيْ ررَتُح بِررِذْكِر هللاِ َفُهررَو أَْبَتررُر 
 

عمرل لره طاقرة ف وكرل حركرة ف وكل فكل توجه له طاقة 

لهرررا طاقرررة ف وكرررل سررراعة امنيرررة تختلرررف طاقتهرررا عرررن 

 أن تكررون ايجابيررة ف مررا .. غيرهررا ف ولكررل مكرران طاقترره 
 

يحد  الصراو الباطني في األماكن ذات الطاقة السرلبية وال لمانيرة 

ليللررب النررور ال لمررة و يصرربح ذلررك المكرران ايجابيرراً نورانيرراً ويليررر 

مايشررراِهد مرررن منَكرررر حترررى يصررربح هرررذا المكررران مناسرررباً لإلنسررران 

 .النوراني 

هللا تعرالى  في الحدي  الشريف عن أبري سرعيد الخردري رضري جاق 

 : قال عنه أنه 

منكررراً رأى مررنكم َمررن : ) رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم يقررول سررمعت 

فليليرر  بيررد  ف فر ن لررم يسررتطر فبلسرانه ف فرر ن لررم يسرتطر فبقلبرره ف وذلررك 

 .روا  مسلم ( ا يمان أضعف 
التوجره والحركرة ف التليير ألنه يحتوي على طاقة هو األقوى في القلب ف 

انمرا جمير المقامرات ألن أهم وأعلى طاقة وهي طاقة التوحيد ويوجد فيه 

ومنهرا ال اعلة م في هذ  القلوب سر القدرة ف و عليها عالم القلب يشرف 
 .ا يمان يكون الترقية وايادة ونق  

 



8586

 اإلمداد الطاقي الفعلي

الباح  عمر السلقيني: كتبه   
 

ا نسران ال لمراني فري المحريط األك رر  لمانيرة ويصربح لديره يتروحن  

صراو ن سي مر األماكن ذات الطاقة ا يجابيرة واألشرخا  المضريئين 

بسرم : قرال تعرالى .. ويحاول أن يؤذي ويخررب ألن فري ن سره ال جرور 

ُ ُيِريرُدوَن  { الررحيمهللا الرحمن  ِ بِرسَْفَواِهِهْم َوَيرسَْبى هللاز
أَن ُيْط ُِئروا ُنروَر هللاز

 .}اِ ز أَن ُيتِمز ُنوَر ُ َولَْو َكِرَ  اْلَكافُِروَن 
موجبرره ف وعلررى علررى القلررب لحجررب وهنررا يكررون ن رراذ للطاقررة وايررادة ل

التشرتت وعردم ف وينشرس وصول الطاقة الباع ة للحركرة والتوجره يمتنر 

ا نسرران ف ويصرربح باألعمررال الترري ترفررر تلررك الحجررب  التوجرره للقيررام 

ُ َمَرًضا فِي { : قال تعالى .. القلب مريت   }قُلُوبِِهْم َمَرٌت َفَااَدُهُم هللاز
ُ َعلَرىأ قُلُروبِِهْم َوَعلَرىأ َسرْمِعِهْم َ َوَعلَرىأ أَْبَصراِرِهْم  {: وقال تعالى 

َخرَتَم هللاز

الخرتم علرى القلرب وبعردها علرى فقرد جراق  } َعِ ريمٌ ِغَشاَوةٌ َ َولَُهْم َعَذاٌب 

 .الطاقة ال اعلة السمر والبصر ألن القلب هو المحور األساسي لتوليد 

 

 

 يقول الحق وهو يهدي السبيلوهللا 
 العالمينرب والحمدهلل 

 



نبدأ بعون هللا تعلى بحدي  الحبيب محمد صلزى هللا عليه وعلرى آلره وصرحبه وسرلزم 

ُئكم بخيِر أعمالكم ف وأاكاها عند مليِككم ف وأرفِعهرا فري درجراتِكم »:حي  قال  أ  أُنبم

كم م فتضرربوا  هب والوِرِقف وخيٌر لكرم مرن أن تلَقروا عردوز ف وخير لكم من ان اِق الذز

 ...«ِذكرررررررُر هللا»: بلرررررررى ف قرررررررال: قرررررررالوا« أعنررررررراَقهم ف ويضرررررررربوا أعنررررررراَقكم ؟ 

 

مرا شريٌق أنجرى مرن عرذاِب هللا مرن " : و قال معاُذ بن جبٍل رضي هللا تعالى عنره   

  “ هللاِ ذكِر 
 

 :  الِذكر في قامو  المحيط معنى 

ْكَرِة ف : ـ ِذْكرُ  ريُت كالرذُّ ْذكاِرف والشيُق َيْجري على اللسان ف والصم الِحْ ُ  للشيِق  كالتز

يِن  عاُقف والكترراُب فيرره ت صرريلُ الرردم نرراُق ف والشرررُف ف والصررالةُ هلّلِ تعررالىف والرردُّ  ..وال ز

 

 :  الرب و ذكر العبد ذكر 

صردق ﴿ َفراْذُكُرونِي أَْذُكرْرُكْم   بسم هللا الرحمن الررحيم : تعالى  في كتابه المبينقال 

 .الع يمهللا 

 

الذكر لي  فقط ترديداً   سرم مرن أسرماق هللا تعرالى أو تسربيحاً أو : اخوتي الكرام  

   ...  تهليالً أو حوقلة أو أو 

م فمعنرى هرذا أن يكرون ذكرُر  مح و راً فري ( َفراْذُكُرونِي ): قال الحرق تعرالى فعندما 

فقلوبنرا هري الوعراق الرذي يصرب فيره نرور .. جراٍر علرى ألسرنتنا .. ذاكرتنا وقلوبنرا 

نرور الذكر ف ولسراننا الرذي أُِمرنرا أن نتقري مخرجره هرو المجررى الرذي يخررل منره 

 ..الذكر الجميل 

.. يرذكرنا بمعونتره وسرند  بمجالسرته وعندما نذكر هللا تعالى فري طاعاتره ومحبتره  

 .يذكرنا بمدد  .. يذكرنا بحبه ورحمته 

 

أي اْذُكرونري بطراعتي أذكرركم ( َفراْذُكُرونِي أَْذُكرْرُكْم ) َسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر فري معنرى قالَ 

 .بمل رتي 

 

 نور الذكر 
 

 تقديم األستاذة رانيا بختياري
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أي اذكرونري فري النعمرة و الرخراق أذكرركم فري : وقيل أيضاً في معنى اآليرة المرذكورة 

رُه كراَن : الشدة والبالق ف و بيران ذلرك قولره تعرالى  بسرم هللا الررحمن الررحيم  ﴿ َفلَرْو  أَنز

ِحيَن  ررررررافزاِت * ِمررررررَن اْلُمَسرررررربم  144لَلَبِررررررَ  فِرررررري َبْطنِررررررِه اِلررررررى َيررررررْوِم ُيْبَعُ رررررروَن   الصز

 

 :مجال  الذكر 

 ..أجمررررررل المجررررررال  وأعالهررررررا شررررررسناً ومقامرررررراً ورفعررررررًة هرررررري مجررررررال  الررررررذكر  

فهرري خيررر المجررال  و أشرررفها بعررد مجررال  العلررم ف حيرر  تسررمو روحانيتهررا بالحررب 

وهي تجلو القلوب وتسعد الن و  وقرد .. وتح ها الطمسنينة طالما تح ها مالئكة الذكر 

 (ريرررررررررات الجنرررررررررة ) أسرررررررررماها الحبيرررررررررب صرررررررررلزى هللا عليررررررررره و آلررررررررره وسرررررررررلزم 

 

والرردوام علررى مجررال  الررذكر فرري األحاديرر  الحرر م  وردت نصررو  ك يرررة فرري ولهررذا 

   :الشري ة 

) : أن  بن مالك رضي هللا عنه أّن رسرول هللا صرلزى هللا عليره و آلره و سرلم قرال فعن 

ِة َفراْرَتُعوا  رِة ؟ َقرالَ : َقرالُوا  (اَِذا َمَرْرُتْم بِِرَياِت اْلَجنز ْكِر ) : َوَمرا ِرَيراُت اْلَجنز  (ِحلَرُق الرذم

 . الدنياابن أبي روا  

 

خرررل علينررا رسررول هللا صررلى هللا عليرره : جررابر بررن عبررد هللا رضرري هللا عنرره قررال وعررن 

ررِة : )) وسررلم فقررال  رراُ  ارَتُعرروا فِرري ِرَيرراِت اْلَجنز َهررا النز ف قلنررا يررا رسررول هللا ومررا (( يررا أيُّ

ْكِر :)) ريات الجنة ؟ قال   ((َمَجالُِ  الذم

 

بِيم َصلزى هللاُ َعلَْيِه َوَسلزَمف َقالَ و  ُ َعْنُهف َعِن النز
ِ َتَباَرَك »: َعْن أَبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللاز اِنز هلِلز

ْكِرف َفرر َِذا َوَجررُدوا َمْجلًِسررا فِيررِه ِذْكررٌر  ُعرروَن َمَجررالَِ  الررذم اَرًةف فُُضرراًل َيَتَتبز َوَتَعررالَى َماَلئَِكررًة َسرريز

ررَماِق  ررى َيْملَُئرروا َمررا َبْيررَنُهْم َوَبررْيَن السز َقَعررُدوا َمَعُهررْمف َوَحررفز َبْعُضررُهْم َبْعًضررا بِررسَْجنَِحتِِهْمف َحتز

رَماِقف َقررالَ  قُرروا َعَرُجروا َوَصررِعُدوا اِلَرى السز ْنَياف َفر َِذا َتَ رز َفَيْسرسَلُُهُم هللاُ َعرراز َوَجرلزف َوُهررَو : الردُّ

ُحوَنَك : ِمررْن أَْيررَن ِجْئررُتْم؟ َفَيقُولُررونَ : أَْعلَررُم بِِهررمْ  ِجْئَنررا ِمررْن ِعْنررِد ِعَبرراٍد لَررَك فِرري اأْلَْرِتف ُيَسرربم
ُروَنررَك َوُيَهلملُوَنررَك َوَيْحَمررُدوَنَك َوَيْسررسَلُوَنَكف َقررالَ  َيْسررسَلُوَنَك : َوَمرراَذا َيْسررسَلُونِي؟ َقررالُوا: َوُيَكبم

َتررَكف َقررالَ  تِرري؟ َقررالُوا: َجنز تِرري؟ َقررالُوا: َ ف أَْي َربم َقررالَ : َوَهررلْ َرأَْوا َجنز  :َفَكْيررَف لَررْو َرأَْوا َجنز
 

تِررررري؟ َقرررررالُوا: َ ف أَْي َربم َقرررررالَ  َوِمرررررمز : َوَيْسرررررَتِجيُروَنَكف َقرررررالَ : َفَكْيرررررَف لَرررررْو َرأَْوا َجنز

ف َقالَ : َيْسَتِجيُروَننِي؟ َقالُوا َفَكْيرَف : َ ف َقالَ : َوَهلْ َرأَْوا َناِري؟ َقالُوا: ِمْن َناِرَك َيا َربم

َقررْد َغَ ررْرُت لَُهررْم َفررسَْعَطْيُتُهْم َمررا : َفَيقُررولُ : َوَيْسررَتْل ُِروَنَكف َقررالَ : لَررْو َرأَْوا َنرراِري؟ َقررالُوا

ا اْسرَتَجاُرواف َقرالَ  َمرا : َفَيقُولُرونَ : َسسَلُواف َوأََجْرُتُهْم ِممز راٌقف اِنز َربم فِريِهْم فُراَلٌن َعْبرٌد َخطز

روا  « َولَُه َغَ ْرُت ُهرُم اْلَقرْوُم َ  َيْشرَقى بِِهرْم َجلِيُسرُهمْ : َفَيقُولُ : َمرز َفَجلََ  َمَعُهْمف َقالَ 

 ومسلمالبخاري 

 

الرذاكرين مجال  الذكر هي مجال  المالئكة ألنها تحف تلك المجال  مسبمحًة مر  

الجالسرون مرر برل .. األنروار أهل الذكر ليسوا هم فقط المسرت يدين مرن هرذ  ف وان 

ُهرْم : ) قرال الحبيرب صرلزى هللا عليره و آلره و سرلزم مست يدون حي  أهل الذكر أيضاً 

 .(اْلَقْوُم َ  َيْشَقى بِِهْم َجلِيُسُهْم  

ِمرن ن رر أنوارهرا ومرَنَحهم أراد هللا تعالى لهم أن يستن عوا مرن أنروار الرذاكرين لقد 

نرال مرا ونرال الكرامرة كران معهرم نرال مرن شررف مجالسرتهم فمرن .. ب ذنه الشريف 

 ..أهل الذكر منها 

 

أراد هللا تعالى لنا أن نكرون مرر الصرالحين وننهرل وننرال  مرن حضررتهم  مرا ولذلك 

باً  َهرا الزرِذيَن آَمُنروا } :  العايرا قال تعالى فري كتابره .. في صحبتهم  نالوا مرغم َيرا أَيُّ

ررررررررررررراِدقِينَ  َ َوُكوُنررررررررررررروا َمرررررررررررررَر الصز
قُررررررررررررروا هللاز ْوَبرررررررررررررِة { اتز  119ُسررررررررررررروَرةُ التز

 

سكن النرور قلروبهم فهرم ذاكررون علرى الردوام يطلبرون الحضرور مرر هللا فهم أنا  

بون تعالى    .له بسذكارهم ويتقرز

 

 .و آله و سلم مجال  الصالة على النبي صلى هللا عليه هناك : فمن المجال  

 .مجال  البسملة و هناك أيضاً 

 ..  الذكر الخاصة ومجال  

 ..والمجال  التي ُيقرأ فيها أذكاراً خاصة على نية معينة تخ  فرداً ما 

 ..  و غيرهررررررررررررررررررررررررررررررررا الك يررررررررررررررررررررررررررررررررر مررررررررررررررررررررررررررررررررن المجررررررررررررررررررررررررررررررررال  

(  الررذكر و نررور  ) مررن أع ررم األعمررال الترري ُتنررال  مرتهررا عرراجالً وآجررالً هرري و ان 

 ..النور في قلب المؤمن  ويمحو ما ُي سد هذ الذي يشرق 
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ْكر يشرق على القلوب بنوعين  نور   :الذم

 .تسبُق أنوارهم أذكارهم قوم •

 . أنوارهمتسبق أذكارهم قوم •

 

 :  قلوب َمن تسبق أذكارهم أنوارهم أما 

لون الى هللا تعالى ف فهم ذاكرون علرى الردوام  فلهم  أنوار المواجهة وهم السائرون األوز

  ينط   نور ذكرهم م ف ذا أرادو أن يرذكرو  علرى اللسران سربقت األنروار الرى قلروبهم 

 .وحملتها على اللسان  في ال اهر 

لهم أنوار التوجه  وهم طالبون لها ومحتراجون اليهرا فهرم يجاهردون أن سرهم وآخرون 

 .األنوار في طلب تلك 

 

 :أما قلوب القوم الذين تسبق أنوارهم أذكارهم  

الواصلون والحاضرون دائماً مر هللا تعرالى   ينحجبرون عرن الرذي أنطقهرم برذكر  فهم 

متحققرة بره تعيشرره دون أن .. منيرر  حاضرنة لهرذا النرور .. بالحضرور قلروبهم ولهرة ..

 ..  تنحجب 

يشررهدون هررذ  األنرروار .. هررؤ ق قرروم طررالبون راغبررون لهررذ  األنرروار الملمررورين بهررا 

 .ممتلئة باألنوار وأرواحهم دائماً في حضرة األسرارفقلوبهم .. لهالمتوجهون 

 

 ما ال رق بين أنوار المواجهة و أنوار التوجه ؟

 .نريدهي أنوار ص ة ا رادة بالتوجه بها الى ما : التوجه أنوار •

موجهاً أنوار التوجره الحق تعالى فهي النور الذي يتجلى به : أنوار المواجهة أما •

 .عليهم من المتجلي 

 

 أذكرارهموهرو مرن الرذين تسربق أنروارهم قلبه ومن هنا عرفنا أنه يوجد ذاكٌر ليستنير  
 

وذاكٌر استنار قلبه فكان ذاكراً فهو من الواصلين العارفين ف وهو من الرذين تسربق 

 .أذكارهمأنوارهم 

بذكر هللا تعرالى  فتلرك عالمرة علرى وجرود محبرة هللا تعرالى منشلالً كان ال اهر ف ذا 

 .الباطنفي 

 .الذكرا  عن محبة باطنة لهذا فال ي هر ذكٌر ..أحبز شيئاً أكَ َر من ذكر  وَمن 

 

 :و الذاكرون  ال ة أقسام 

 

وهررو حررال طررالبي األجررر وال ررواب ف فالمسررلم الررذاكر هنررا : قسررم يطلبررون األجررور  

يحررر  أشررد الحررر  علررى كررل سرربيل يررؤدي برره الررى اغتنررام األجررور واكتسررابهاف 

 ..يررررررررذكرون لينررررررررالوا درجررررررررات فرررررررري الجنرررررررره راجررررررررين قبررررررررول طاعرررررررراتهم 

 

 :فاغتنام األجور  

 .أع م أهدافهم من -

ألوامر هللا تعالى وأوامر الرسول صرلزى هللا عليره و آلره و ا مت ال هي  مرة و -

 .سلزم في ِذْكر هللا تعالى 

هي سبيل كريم لالرتقاق في درجات الجنة وتجنرب النرار وجحيمهرا والعرذاب و -

 .وهوانه 

الابيرر رضري هللا عرن )ف  وكرمرههي طمر في مل ررة هللا سربحانه  و تعرالى و -

َمن أَحبز أن تسررز ُ : تعالى عنه أن رسول هللا صلزى هللا عليه و آله و سلزم قال 

 .(صحي ته فليك ر فيها من ا ستل ار 

 

وهررو حررال المريرردين : القسررم ال رراني مررن الررذاكرين فهررم َمررن يطلبررون الحضررور أمررا 

وان ررررادهم قلبررراً وقالبررراً لمجالسرررة الحرررق تعرررالى فُيكَرمرررون بمجالسرررة الحرررق تعرررالى 

ومناجاته ف فالجالسون في حضررة الحرق ينعمرون برسنوار مجالسرته حير  يقرول هللا 

 (أنررررررررا َجلرررررررريُ  َمررررررررن َذَكَرنرررررررري ) : عرررررررراز و جررررررررلز فرررررررري حدي رررررررره القدسرررررررري 

 

 الرذكرأهرل وهرم : الُحُجرب القسم ال ال  من الرذاكرين فهرم َمرن وصرلوا ورفعروا أما 
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قرالَ رُسرولَ هللاز صرلزى هللا : أبي سرعيد الخردري رضري هللا تعرالى عنره أنره قرال فعن 

مررا جلرر  قرروٌم مجلسرراً يررذكروَن هللاَ فيرره ا ز ح ررتُهم المالئكررُة : ) عليرره و آلرره وسررلزم 

لَْت عليهم السكينُة وذكَرُهم هللاُ فيمن عنَد    .أخرجه مسرلم ( وتلشتُهُم الرحمُة وتناز

 

جاق عْن أَبي ُهريرَة رضي هللا تعالى عنه ف أنز رُسولَ هللاز صلزى هللا عليه و آله كما 

أََنا ِعْنَد َ نم َعْبِدي بِي ف َوأََنا َمعرُه اَِذا َذَكَرنري ف َفر ن : يقُولُ هللاز َتعالى : ) وسلزم قالَ 

(  َذكَرني في َنْ سِه َذَكْرُتُه في َن سي ف واْن َذَكَرني في مإٍل ذَكرُتُه في مإٍل َخْيٍر مرْنُهْم 

 .متز ٌق عليِه 

 

ف نره يجعلره فري ..و يتقرب اليره برذكر  الردائم .. هلل تعالى محباً من كون الذاكر أما 

مالئكتره المقرربين عند حبه هلل تعالى بذكر هللا تعالى له يتّول دائرة الحب ا لهي و 

عرن أبري هريررة رضري فقد جاق في الحدي  الشريف المرروي : ذكراً خاصاً بالحب 

ُ الَعْبرَد : ) هللا تعالى عنه أن رسول هللا صلزى هللا عليه و آله و سلزم قال  اَِذا أَحبز هللاز

ررُه ِجْبِريررلُف فُيَنرراِدي ِجْبِريررلُ فرري أْهررِل : َنرراَدى ِجْبِريررلَ  َ ُيِحرربُّ فاَُلًنررا فسْحبِْبررُهف فُيِحبُّ
انز هللاز

َماقِ  رَماِقف ُ رمز ُيوَضرُر لره الَقُبرولُ فري : السز رُه أْهرلُ السز َ ُيِحبُّ فاَُلًنرا فرسِحبُّو ُف فُيِحبُّ
انز هللاز

 .أخرجه البخاري ... ( األْرِت 

 

ِذْكَر المسلم هلل تعالى يجب أن يكون منهجاً مستمراً ف وعليره  تحقيرق ذلرك دون  انز 

المسرلم  علرى كلل و  ملل ف فالحياة قصيرة جداً ف وفوائرد و أنروار الرذكر المسرتمرة 

تجعله حريصاً على المداومة علرى الرِذْكِر حير  يمكنره أن يسرت مر كرل أوقاتره برذكر 

 ..هللا تعالى 

هللا سبحانه و تعالى عبادة ع يمرة ألنهرا امت رال ألمرر هللا تعرالى با ك رار مرن وِذْكُر 

َ ِذْكرًرا َك ِيرًرا َيرا  {  :الرِذكر 
َهرا الزرِذيَن آَمُنروا اْذُكرُروا هللاز ُحو ُ ُبْكرَرًة َوأَِصرياًل * أَيُّ  }َوَسربم

أعررردز هللا تعرررالى للمك ررررين لرررِذْكر  قيامررراً وقعررروداً و علرررى وقرررد  ف42 -41األحرررااب 
 {: جنرروبهم و فرري جميررر أحرروالهم و فرري كررل حضررراتهم جررااًق خاصرراً  فقررد قررال 

ُ لَُهرْم َمْل ِرَرًة َوأَْجرًرا َعِ يًمرا  اِكَراِت أََعردز هللاز َ َك ِيًرا َوالذز
اِكِريَن هللاز  .35األحرااب  }َوالذز

 

يك يهم شرفاً أنهم استحقوا بذكرهم وص اً خاصراً مرن الررب تعرالى أنهرم وصر هم و 

 .والحمد هلل رب العالمين ( الذاكرين ) بـ 

 

 
 

 نوه الذكر
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ْكِر اِن ُكنرُتْم َ   {: الذين ذكرهم هللا تعالى في القرآن الكرريم حير  قرال  َفاْسرسَلُوا أَْهرلَ الرذم

ْكر   43آليررة ا }َتْعلَُمرروَن  مررن سررورة النحررل ف فهررم  العررارفون  الواصررلون ذاتيرروا الررذم

َوالزرِذيَن  {فكل أن اسهم ون راتهم ِذْكر ألنهرم قرائمون براهلل تعرالى .. المتحققون بسنوار  

كر دائمررون    ف المعررارل سررورة ( 33)} ُهررم بَِشررَهاَداتِِهْم َقررائُِموَن  فهررم قررائمون بالررذم

 .ينقطعون عن شاهدهم 

أهل الِذكر هم المرادون المذكورون  بلسان الحق تعالى حترى أن الحيتران فري البحرر و 

هم  نرراهم قرائمين فري حضررة هللا .. تستل ر لهم وجمير النا  تدعو لهرم ونقرد  سررز

شررهودهم حررق ون رررتهم حررق وأرواحهررم دائمرراً فرري حضرررة ..  م كرررين تعررالى ذاكرررين 

 .األسرار 

 

 :من كرامات و مرات الذكر بعت 

 {: وأنعم عليهم نَِعماً غايرة  فقد قرال تعرالى بكرامات ك يرة أكرم هللا تعالى عباد  لقد 
ِحيٌم َواِن  َ لََل ُوٌر رز

ِ َ  ُتْحُصوَها ۗ اِنز هللاز وا نِْعَمَة هللاز  .18سورة النحل   }َتُعدُّ

كر حي  جاق في حردي  رسرول هللا صرلزى هللا عليره ومن  أجلم هذ  الكرامات كرامات الذم

مرا مرن يروم ا ّ وهلل فِيرِه نَِعرٌم ُيرْنِعُم هللاُ بهرا علرى ِعَبراِدِ  ف وَمرا أَْنَعرَم هللاُ ) : و آله وسرلزم 

 .(َعلَى َعْبدِ  أَْفَضل ِمْن أْن ُيْلِهَمُه ِذْكَر ُ 

 

ْكر فمن   :   مرات الذم

رى لعبرد .. ولرو  فضرله لرم تكرن أهرالً لجريران ِذْكرر  عليرك .. جعلك ذاكراً له  -أو ً   وأنز

 ..فقير ذليل له أن َيذُكر  لو  فضله عليه 

 (َفراْذُكُرونِي أَْذُكرْرُكْم : ) حير  ذكررك فري ن سره قرال تعرالى :  جعلك مرذكوراً بره  - انياً 

ف ُبتررت خصوصرريتك عنررد  بسنرره سررمح لررك أن تررذكر  وأَحرربز أن يسررمعك تررذكر  وتسرربمحُه 

 ..وتحمد  

ْكر ؟فررسين   :ِذْكررُر  لنررا أكبررر كرامررة َيمررُن بهررا علينررا ب ضررله قررال تعررالى !! نحررن مررن الررذم

ِ أَْكَبُر )   .(َولَِذْكُر هللاز

وهرذا مرن الحرب حير  جعلرك أيضراً .. جعلََك مذكوراً عنرد  ف و أترمز نعمتره عليرك  - ال اً 

 .مذكوراً عند مالئكته المقربين 



سبوع  شاركونا عدد صلواتكم خالل األ

ع  مجبإرساله كل يوم   
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 :عرب تطبيق التلغرام على جمموع  

 الكمالي الطريق  الشاذلي  اجملددي  اهلانيبالي   
 

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

 

...صّلوا عليه   
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى  )

النَِّبيِّ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا  

(.َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما   
 

56األحزاب، اآلي  سورة   
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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 Family Group  
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  شركةنحن محطة اذاعية منب قة عن 
  FG  العائلةمجموعة 

نقوم بدورنا الت قي ي 

م يَ القِ حول العالم لنشر  وا عالمي 

 وال قافة األخالقية
 

:اضغط للتحميل   

www.radiofg.org 
 راديو كل العائلة

 المقد  و الحياة المقدسة بالحُ 
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http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_158128033491312&key=0d3176c012db018d69225ad1c36210fa&libId=k6fhbwga0102jf29000DA1a0wvhnscjbyd&subId=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&cuid=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&loc=http://www.radiofg.org/&v=1&out=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dorg.radiofg.radiofg&title=Family Group Radio - Family Group Radio (FG R) %E2%80%A6 Holy Love, Holy Life&txt=<img src%3D"http://www.radiofg.org/wp-content/uploads/2016/04/googlelogo-e1506395486102.png">
http://www.radiofg.org/


Dar alaqiq designs 

Dar_alaqiq1 
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https://web.facebook.com/daralaqiq/



