ا و  ..فلتنهر فورك ال مايل يف آفامش الرواح
كلم رئيع التحرير :

مؤسسوا جمل ا و

مساح العارا ابهلل يعاىل الهيخ  .افيبان يوسف حرب
.سارة اجلعرب
الهيخ  .أوس العبيد
رئيع التحرير
 .سارة اجلعرب

يئ التحرير والعاملوت:
العارف باهلل د .سفيان الجعبري
الشيخ د .عبد هللا كشكوش
الشيخ د .أوس العبيدي
د .نضال ترمانيني
د .منى حمادي
د .سناء شحادة
د.نور ميري
د.عائشة العناكوة
د .سماء الجعبري
مـ  .دانيا هرشو
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الباحث.عمر السلقيني
أ.عبد الهادي دنون
الحقوقية أ .مالك العناكوة
أ .صبحي المقرع
أ .خلدون لبزو
أ .محمد ظهير استانبولي
أ .منال جبيلي
أ .ريم الشمراني
أ .قمر الجعبري
أ .هدى زايد
أ .نور هرشو

بسم هللا الرمحن الرحيم
اللهم صل وسلم على احلبيب سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
يف رايض ربيععا الون فل ع عنايع شخوصع م لت يعيهععوي ربيععا علععى احلقيقع
فتهععرمش ععع افعععارا يف واي ععم أ وير ععر أفععوار العلععم يف راك عاي م أ يطععووت
ص حات اجلهل البار ة مقبلني على ي وين شخوص بوعيها انضج .
كوف ععوا يف أس ععركم وم ععاف م فس ععيم الربي ععا العلي ععل مت ععو ني م ععال م احلض ععار
اإلفساين على ال صون الخرى ..
اطووا يلك ال صون  ...وخطوا الربيا فصل جديدا يف كتاب حياي م ...
ابدأوا معنا ..
د .سارة اجلعربي

اتبعنا
للتواصل
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كلم شهر ربيا الون 1442
لسماح اف ر اإلسلمي الهيخ  .افيبان يوسف حرب

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد :
كلمة شهر ربيع األول 1442

( الشباب في أعيننا )
لطالمااا تكات اان األنااوار فااي ن حااان ومانيااة م صوصااة  ..و هاااهو شااهر
ربيع األول المبارك يهل علينا و في جعبته أواهير ارتقاا شابابية متمتلاة
بمشروع أجيال العائلة التقافي الشبابي الساوداني فاي الساودان الحبياب
ذلاااك المشاااروع الاااذب أسساااتةه برؤياااة اصاااة لماااا لمسااانة فاااي الشاااباب
السوداني من آمال كبيرة و ِهمم واعدة و رسوخ فاي اقدادام علاى كال ماا
يرفع من شأن البالد و العباد  ..بحيث يكون هاذا المشاروع داعادة تقافياة
لكل العائلة ترفد كل األجيال على ا تالف األعمار ..
و دد الدى هذا المشروح استحسانا ً كبيرا ً و مباركة واعية رشيدة من دِبَال
المجلس األعلى للشباب و الرياضة  /متمتالً بسعادة معالي وويار الشاباب
و الرياضااة – واليااة ال رطااوم الساايد صااالح وياان العاباادين محمااد عبااد
الرحيم مشكورا ً ..
و هاا نحان ن طاو ال طاوان األولاى فاي هاذا المشاروع التقاافي األول مان
نوعااه علااى مسااتود الاابالد العربيااة لنؤسااس بنياناا ً راسا ا ً يحماال ميااراث
عرادة أصولية بلَ ِبنان بيضا آلن إال أن تةبنَاى بادعم العلام و داوة و تباان
اله َماااااام لتشااااااكل أمجااااااادا ً لألجيااااااال القادمااااااة فااااااي سااااااوداننا المجيااااااد
ِ
5
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حاملة معها نور اقيماان بحقيقاة ة
طهار ال طارة و ددوساية الاروح ال اعلاة
لتسمو بقوة الحب و صدق اليقين بأننا علاى نهاح حقااني و بحقيقاة دولاه
ع َملَ ةكااا لم
ّة َ
تعاااالى  :بسااام هللا الااارحمن الااارحيم } َودةااا ِل ا لع َملةاااوا فَ َ
سااايَ َرد َ
سات ة َرد َ
سااولةهة َوا لل ةم لؤ ِمنةا َ
شا َها َد ِة فَيةنَ ِبائةكةم ِب َمااا
ِون ِإلَااى َ
ب َوال َ
اون س َو َ
َو َر ة
عااا ِل ِم ا لليَ ليا ِ
كةنت ة لم ت َ لع َملة َ
ون{ التوبة ()105
بتااااري  2020 /15/10و بحماااد هللا تعاااالى انطلقااان أولاااى أناااوار هاااذا
المشااروع بافتتاحيااة إلكترونيااة مباركااة حضاارها جمهااور ماان المتق ااين
المحبااين للسااودان و ماان م تلااف الجنساايان حيااث تاام إطااالق أول منص اة
إلكترونياااة للتقافاااة الشااابابية الساااودانية بسنشاااا موداااع رسااامي ااااص
بالمشروع و افتتاح دناة و مجموعاة علاى برناامح التيلييارام لتكاون هاذ
القواعد اقلكترونية مرجعا ً و توتيقا ً ل عاليان و نشااطان الشاباب التقافياة
في السودان و التي بادأن التجهياوان لهاا علاى مساتود عاال ي ادم آفااق
الشاااباب علاااى تنوعهاااا مااان علاااوم و فناااون و مهااااران  ..حياااث سااايكون
الشااباب السااوداني هااو المحااور و تقافتااه هااي النااواة التااي سااتنطلق منهااا
نجاحااان و إبااداعان فرياادة  ..تلااك التقافااة التااي سااتنهل ماان أكتاار العلااوم
حداتة و من أدود المناهل وعيا ً و تعتلي بالشباب سموا ً ليكونوا بأن سهم
حضارة إنسانية يةقتدد بها و متالً أعلى .
و الحمد هلل رب العالمين

ادم العلم الشريف  :د.هانيبال يوسف حرب
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حب واتباع
أوليا هللا تعالى ٌّ ..
العارف باهلل تعالى د  .س يان الجعبرب
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحماااد هلل رب العاااالمين والصاااالة والساااالم علاااى حبياااب الااارحمن النباااي
العدنان رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن أ َحبَه إلى يوم الدين
الحب هاو مركاب األولياا واالتبااع هاو طرياق األولياا وداد بايَن لناا
الرحمن الرحيم ذلك صراحة في اآلية الكريمة حيث دال تعالى :
} دةا إال ِإن كةنات ةمإ ت ة ِحبِا َ
َٱة َويَ إي ِا إار لَ ةكاامإ ذةنةااوبَكةمإٱ َو َ
َٱ فَاانت َ ِبعةونِی ية إح ِبا إاب ةك ةم َ
اون َ َ
َٱة
َ
غ ةور َر ِحيم { سورة آل عمران (.)31
ح تاا ٌّم باأن الحاب واالتبااع يَعنياان الوصاول و يؤكاد ذلاك الحاديث
وضو ٌ
يباين أن الوالياة تكاون نتيجاةً لحاب هللا تعاالى للعباد وداد
القدسي الاذب ِ
وا َد مكانة األولياا رفعاة باأن الحاق سابحانه وتعاالى أعلان الحارب علاى
َماان عااادد وليَاا ً بشااريا ً ماان أوليائااه المحبااوبين ويتض ا ذلاك فااي دااول
إن هللا داالَ :مان عاادَد لاي ولياا ً
النبي صالَى هللا علياه و آلاه و سالَم َ " :
إلاي مماا افترضانة
تقر َ
إلي عبدب بشي أ َح ِ
فقد آذنتةه بالحرب وما َ
ب َ
ب َ
إلي بالنوافل حتى أحبِه فسذا أحببتةه كننة
يتقر ة
عليه وما يوال عبدب َ
ب َ
وبصار ة الاذب يبصار باه ويا َد ة التاي يابطب بهاا
س لمعَه الذب يسمع به
َ
َ
ورجلَه التي يمشي بها وإن سألَني ألعطينَهة ولئن استعاذني ألعي َذنَاهة "
ِ
روا الب ارب.
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ااب هللاة تعااالى عبااا َد المتقااين وأنعاا َم علاايهم بكرمااه وفضااله و
أ َح َ
أعطاااهم ص ا ة اصااة هااي ص ا ة الواليااة وهااي مرتبااة عليااا يياابطهم
عليها األنبيا والشهدا والصدِيقين حياث جاا فاي الحاديث الشاريف
الذب أ ر َجه الترمذب عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه دال  :سامعنة
رساااول هللا  -صااالَى هللا علياااه وسااالم  -يقاااول  :داااال هللا عا َ
ااو وجااا َل :
( المتحااااابون فااااي جاللااااي لهاااام منااااابر ماااان نااااور يياااابطهم النبيِااااون
والشهدا ) .هذا في اآل رة ..
أما في الحياة الدنيا فهناك جائوة عةظمى أال وهي أنهام يعيشاون حيااة
االطمئنان وال رح كما أ برنا الحق ج َل وعَال فاي اآلياة الكريماة داائالً
علَ إااي ِهمإ َو َال هةاامإ يَ إح َونة َ
ااون
ف َ
 :دااال تعااالى } :أ َ َ ۤال ِإ َن أ َ إو ِليَ ۤااا َ َ ِ
َٱ َال َ إااو ٌ
وا َوكَانة ۟
ِين َ ا َمنة ۟
وا يَتَقة َ
{*}َلَذ َ
ون{*}لَ ةه ةم إَلبة إش َرد فِای إَل َحيَاو ِة َلاد إِنيَا َوفِای
َٱ ذ ِلاكَ ةه َاو إَل َ إاو ةو إَل َع ِظاي ةم{ ساورة ياونس (
إَلـَٔا ِ َر ٱ ِة َال ت َ إبدِي َل ِل َك ِل َماـ ِ
ن َ ٱِ
.)64-62
نعم لهم البشرد في الدارين وال تبديل .
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سائِ َل ساايدنا محمااد عليااه وعلااى آلااه أفضاال الصااالة والتسااليم
وعناادما ة
لماذا يصلي ويجتهاد فاي العباادة وداد َ
غ َار هللا تعاالى لاه ماا تقادَم مان
ذنبه وما تأ َ ر ؟
هلل تعالى دائالً  " :أفَ َال أكون عبدا ً شكورا ً ! " فالحب
أجاب ةمبيِنا ً حبه ِ
متبادَل بين الحق و أوليائه ..
أوليا هللا تعالى يعبدونه حبا ً وشكرا ً ؛ حبا ً س َما حجة اقسالم الشاي
ف عبااادة ال لااق لااربهم بتالتااة
اليوالااي ( عبااادة األحاارار ) حيااث ص انَ َ
مستويان :
الصنف األول  :عبادة العبيد .
والصنف التاني  :عبادة التجار .
و الصنف التالث  :عبادة األحرار الاذين يعرفاون دادر ربهام فيعبدوناه
حبا ً وشكرا ً .
هم المحسنون عبادتهم الحب والشاكر فاي رحااب اليقاين وفاي رحااب
يااااااااااااارو فسناااااااااااااه ياااااااااااااراهم ..
الرؤياااااااااااااة  ..فاااااااااااااسن لااااااااااااام
َ
يتحققون بالحق تعالى فهو سمعهم وهو بصرهم وهاو يادهم ودادرتهم
؛ يعطيهم من كرمه ما يناسب جود وكرمه وال حدود .
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نسااألك اللهاام حب اا ً الص اا ً لااك ال تشااوبه شااائبة وال يضا ِار مع اه ذنااب
صااتك وناادمائك و أوليائااك
نسااألك اللهاام ربنااا أن تجعلنااا ماان أهلااك و ا َ
المحبين ..
إنك نِع َم المولى ونعم النصير .
الحمد هلل رب العالمين
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أهم اإلشراقات

أهم اإلرشاقات
دريبا ً  ..معرض أحاسيس إفريقية
أعلنن دناة التيلييرام H.H Creative Arts :
عن إدامة معرض فني جدياد بعناوان أحاسايس إفريقياة
الذب يةقام بالتعاون مع FG- Group
International Family Generations Group
المركو اقدليمي -السودان .

ويةتودااع أن يكااون المعاارض ةمتري اا ً للحااواس بطبيعتااه
شا َرن
وم اهيمااه ال ةمصاااغة ؛ حيااث أن التصاااميم التااي نة ِ
سابقا ً عبَرنل عن صوصاية فنياة الفتاة للنظار والاذوق
الحس اقفريقي عندما سيتناغم ماع
الواعي لذلك فسن
َ
حس ال نان ساية رو ال شاك تصااميم تباته ةح بهاا العياون
بسمعان فريد لجمالها األ َ اذ و إمتاعها ال اص.
https://t.me/HanibalCreativeArts
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العويمة من الحب
الداعية د.عائشة العناكوة
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الدعوة هلل تعالى هو ما يبذل ألجله العديد من المسلمين جل حياتهم
وطااادتهم لمااا لااه ماان أجاارعظيم و ال يةعتبَاار هااذا األماار فااي ومننااا
المعاصر أمرا ً سهالً أبدا ً ؛ فالدعوة تحتاج إلى عاوم وتباان قحقااق
صعةب على كتير من الرجال اليوم .
الحق ..األمر الذب َ
وفااي ضا ِام كاال المساااعي الطيبااة و بااأنوار هانيباليااة كماليااة تشااق
الداعية د.عائشة العناكوة طريقها في الدعوة إلى هللا تعالى .
ف ااي مجتمعاتنااا و إضااافة للضاايوطان العصاارية التااي نعاينهااا تقااع
اض غياار مب ارر
علااى الماارأة مسااؤوليان شااتى وواجبااان عاادة ورفا ٌ
لتطاااوير ش صااايتها العلمياااة والمعرفياااة و هاااو ماااا تعرضااان لاااه
الداعياااة د.عائشاااة العنااااكوة إال أنهاااا عومااان ف طااان دربهاااا علاااى
معارج العلم لتصب داعية هلل تعالى و اجتهدن جاهدة لتحصل على
درجااة البكااالوريوس فاااي الشااريعة اقساااالمية  /ت صااص الااادعوة
وأصول الدين من جامعة العلوم اقسالمية في عمان.
متلح ة العويمة حصلن علاى درجاة الماجساتير  /ت صاص العقيادة
والدعوة من الجامعة األردنية بتقدير " جيد جدا ً " و الذب يعد من
أصعب الت صصان الشارعية و صوصاا ً للنساا وهاي الياوم فاي
طريقها للحصول على درجة الدكتورا .
إضافة إلى ماسابق فقاد حصالن علاى درجاة الماجساتير فاي اقدارة
الروحية من أكاديمية  FGالعلمية العالمية.
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الداعية د .عائشة العناكوة حصلن على أكتار مان ( )200علام مان
العلوم الشرعية المت ودة على يد الم كراقسالمي الشاي د.هانيباال
يوسف حرب ح ظه هللا تعالى و داد تلقنان مان ساماحته أكتار مان
 500سااااعة دراساااية فاااي علاااوم بساااملة ال اتحاااة كماااا تمياااون
بتطبيقهااا العملااي الناااج لعلاام العااالج بردااائق النااور الحرفياة الااذب
تلقنتااه ماان سااماحته ش صاايا ً ودااد منحهااا مااؤ را ً إجاااوة موتق اة
بعالج وتعليم علم األضرار الروحية وبعض العلوم األ رد المنبتقة
عن هذا العلم .
تعتبر د .عائشة العنااكوة مان الاداعيان والواعظاان النشايطان فاي
"بياان المقاادس " فااي فلسااطين واألردن و هااي عضااو فااي هيئااة
(  )FG GROUPمناذ عشار سانوان وعضاو فاي رابطاة علماا
األردن وتقاادم العديااد ماان األمساايان والمحاضااران فااي الشااريعة
اقسالمية واألسرار الروحية فاي أكاديمياة الاـ  FGالعلمياة العالمياة
وفي المعاهد والمراكو اقسالمية والتقافية ومراكو تح ايظ القار ان
الكريم .
تطااوف بأساارار مدرسااة العااالج بردااائق النااور الحرفيااة م ااة آالم
المرضى ومعالجة للعديد مما استعصى من األمراض .
تنشااار ناااور الحاااق داعياااة باااالعلم والمعرفاااة وبقااادراتها العالجياااة
مكرسة حياتها وودتها للعلم والدعوة ..
ِ
أسر
ذلك الجهد الكبير وتلك العويمة المهيبة تنبع من دلب َ
الحب هلل تعالى.
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هشاشة العظام

هشاشة العظام
الجو الرابع
( الوداية )
الدكتورة  :نضال ترمانيني

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

سنتابع معا ً إن شا هللا تعالى حديتنا عن الهشاشة العظمية
( الوداية )
 - 1التيذياة الجيادة  :التيذياة الجيادة مهمااة و ضارورية للح ااظ علاى صاحة عظاماك
طوال حياتك .
 - 2البروتين :
يةعَا ِد البااروتين عنصاارا ً أساساايا ً لبنااا العظااام و يمكاان الحصااول علياه ماان الباايض و
الحليب و مشتقاته .
كما يةمكن أن يحصل النباتيون على القدر الكافي من الباروتين فاي نظاامهم الياذائي
و فاي حاال اهتماامهم بالبحاث عان المصااادر المناسابة فيمكانهم تنااول فاول الصااويا
والمكسران والبقوليان والبذور .
 - 3وون الجسم :
تويد حالة نقصان الوون مان فرصاة فقادان العظاام والكساور كماا توياد حالاة وياادة
الوون من طر حدوث كسور في الذراع و المعصام وعلاى هاذا النحاو فاسن الح ااظ
على وون مناسب للجسم ي يد العظام كما هو الحال بالنسبة للصحة بشكل عام .
 - 4الكالسيوم :
يحتاااج الرجااال والنسااا الااذين تتااراوح أعمااارهم بااين  18و 35عا ًمااا إلااى 1000
ميليياارام ماان الكالساايوم يوميتااا وتااوداد هااذ الكميااة اليوميااة إلااى  1500ميليياارام
عندما يصل عمرالمرأة ألكتر من  35عاما ً والرجال ألكترمن  50عاما ً .
تتضمن المصادر اليذائية الينية بالكالسيوم ما يلي :
مشااتقان الحليااب القليلااة الدساام ال ضااروان الورديااة ذان اللااون األ ضاار الااداكن
السلمون المعلَب والسردين والسمك و منتجان الصويا و حبوب اقفطار وعصاير
البرتقال المضاف إليهما الكالسيوم .
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تناول مكمالن الكالسيوم في حال الحاجة لها وبعد إجرا التحاليال
ويةمكن أن ن ِك لر في ة
الالومة .
يوصي دسم الصاحة والادوا فاي األكاديمياان الوطنياة للعلاوم والهندساة والطاب باأال
تويد كمية الكالسيوم اقجمالية مان المكماالن اليذائياة والنظاام الياذائي مجتمعَايلن عان
 2000ميلييرام يوميا ً لألش اص الذين تويد أعمارهم عن  50عاما ً .

يمكن أن تعتبر ممارسة السباحة وركاوب الادراجان وممارساة التماارين علاى آالن (
متاال أجهااوة التاادريب البيضاااوية ) تمرين اا ً جياادا ً للقلااب واألوعيااة الدمويااة ولكنهااا ال
تساعد في تحسين صحة العظام .

 - 5فيتامين : D
و هااو مهاام جاادا ً ماان أجاال امتصاااص الكالساايوم و يمكاان للناااس الحصااول عليااه ماان
أشعة الشمس ولكن دد ال يكاون هاذا مصادرا ً جيادا ً إذا كنان تعايب فاي منطقاة عالياة
االوم المناول أو تساات دم مستحضارا ً وادياا ً مان الشاامس بانتظااام أو
االرت ااع أو تةا ِ
تتجنب أشعة الشمس بسبب طر اقصابة بسرطان الجلد .
وللح اظ على صاحة العظاام يحتااج البااليون الاذين تتاراوح أعماارهم باين  51و 70
عاما ً إلى  800وحدة دولية في اليوم ). (IU
التمارين :
يمكاان أن تساااعد ممارسااة الرياضااة ببنااا عضااالن دويااة وإبطااا فقاادان العظااام و
ست يد ممارسة الرياضة العظاام بصارف النظار عان ودان الباد بممارساتها ولكناك
ستحصاال علااى موايااا أكتاار إذا باادأنَ التاادريب بانتظااام فااي مرحلااة الشااباب تاام واصاالن
التدريب الل حياتك .
اجمع بين تمارين القوة وتمارين تحمل الوون وتمارين التواون :
 حيااث تساااعد تمااارين القااوة علااى تقويااة العضااالن والعظااام فااي ذراعيااك والجاوالعلوب من عمودك ال قرب.
 وتااؤتر تمااارين تحماال الااوون متاال المشااي والااركض والجاارب وصااعود الاادرجوالق ااو بالحباال والتااولح ورياضااان الضاايط علااى عظااام السااادين والااوركين و
الجو الس لي من العمود ال قرب.
 -يمكن أن تقلل تمارين التواون من طر تعرضك للسقوط كلما تقدمن في العمر .
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برنامح ( سطور من وائني )
علم االصط ا

Radio Family Group

تقرير أعده  :د .صبحي المقرع
www.radiofg.org
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برنااامح سااطور ماان وائنااي هااو برنااامح اااص يرصااد معااارف
متمياااوة فاااي شاااتى العلاااوم و المعاااارف يسااات رجها مااان ملكاااون
ااوائن العرفااان الم كاار اقسااالمي الشااي الاادكتور هانيبااال يوسااف
حرب ح ظه هللا تعالى .
في هذا العدد لان أكت اي بعارض صاورة عاماة عان برناامح ساطور
من وائني بل سأتحدث بابعض الت صايل عان حلقاة بعناوان ( علام
االصط ا ) لما فيها من جمال حيث يتح نا سماحة َ
عالمة الاديار
الشااامية الشااي الاادكتور هانيبااال يوسااف حاارب ح ظااه هللا تعااالى
باساات راج م اااتي عظيمااة ماان وانااة علاام االصااط ا فيجيااب مان
ااالل ذلااك علااى كتياار ماان التساااؤالن التااي دااد تاارد إلااى أذهاننااا
ّ
ك صااائص ماان اصااط اهم هللا تعااالى فقااد دااال عا َاو وج ا َل ِ } :إ َن َ َ
علَاى ا لل َعاالَ ِم َ
ص َط َى آ َد َم َونةو ًحا َوآ َل ِإ لب َرا ِهي َم َوآ َل ِع لم َار َ
ين { اآلياة
ان َ
ا ل
 33من سورة آل عمران .
فما هاو العامال المشاترك باين سايدنا اباراهيم وسايدنا ناوح عليهماا
الصالة و السالم ليجعلهما من أهل االصط ا ؟
وهل اصط ا كل منهما ي تلف عن اصط ا اآل ر؟
وب َم ي تلف اصط ا األنبياا عان اصاط ا األولياا عان اصاط ا
المؤمنين؟
26
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ماذا عن اصط ا المصط ى محمد صلَى هللا عليه و آلاه و سالَم ؟!
ماااذا عنااك أناان أيهااا العبااد ؟ أال يحااق لااك أن تعاارف إن كناان ماان
هؤال أم ال ؟
يبدأ سماحته بكشف األغطية عن إجابان كل هذ التساؤالن واحادا ً
تلاو اآل اار فيأ ااذنا لنهايم فااي اصااط ا سايدنا آدم عليااه الصاالة و
السالم وكيف اصط ا هللا َ
عو وج َل من بين جميع األنبيا والرسال
عاال وكيااف لقااه بيديااه الك اريمتين
بااالن فيااه ماان روحااه ج ا َل و َ
وكلتااا ياادب ربااي يمااين وكيااف بعااد هااذا التشااكيل الطينااي وال ان
يصاطف
الروحي يصط يه هللا تعالى أيضا ً بسجود المالئكاة لاه ولام
ِ
نوحا ً عليه الصالة و السالم بهذا النوع من االصط ا رغم أنه

َ
عو وج َل َذ َك َر في ن س اآلية بجانب آدم عليه الصالة و السالم ؟
ب آدم عليه الصالة و الساالم  ..هاذا
تم يوجه سماحته الدفة نحو َذ لن ِ
ب العبدب البشرب الطيني لن هم أن هذ المعاصي والاذنوب لان
الذ لن ة
تقف أمام االصط ا القدروب بقدرة الحق و ال بروب ب برة الحاق
والعلمي بعلم الحق.

تم يأ ذنا ساماحته لنعااين نوعاا ً م تل اا ً مان االصاط ا فاي حضارة
سيد المؤمنين أبي األنبياا إباراهيم علياه الصاالة و الساالم إلاى أن
يصل بنا إلى اصط ا عبيد األحيا الموجودين بيننا و الذين منهم
سبحا ً هلل تعالى . ..
َمن يجلس تحن العرب ةم ِ
www.radiofg.org
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لما صار ربيعا ً
كتبه الشيخ د .أوس العبيدي
الحمد هلل رب العالمين حمدا ً كتيرا ً طيباا ً مباركاا ً والصاالة والساالم
علااى سااراج الحااب ودبلااة المحبااين نااور األنااوار ومنبااع األساارار
الحبيب الم تار دبل لق السموان واألراضين الموصوف بأفضال
األ الق والشيم سيد الجود والكارم وسايد العارب والعجام سايدب
وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين.
إعالن المحبوبية يلوح في سما دلوب المحباين معلناا ً باد مراسام
الحب واالمتنان لرسول الرحمة من ال َم ِلك الديان ..
شهر اكتسى نورا ً بوالدة ير البشر ونال شرف النسبة إليه ..
ٌ
الصالن وتت عل ردائق المحبة في ذان المحاب حياث
شهر تتوتق به ِ
ٌ
ّ{
ساو َل َ ِ
يعاين حقائق وأسرار دوله تعالى َ } :وا لعلَ ةموا أَ َن فِاي ةك لم َر ة
الحجران .٧
لتجليااان هااذا الشااهر صوصااية عاان بااادي الشااهور حيااث تةشااحن
الذوان فيه من نور االتباع ( فالمحبة هي المورتة لالتبااع ) ولهاذا
نرد ال ةمحب مستيردا ً في محبوبه ..
أما السالكون فهم أهل ال صوص في التجليان الومانية لهذا الشاهر
وان عالهم له فتشرق ذواتهم فيه على ال صوص ويعايشون تلك
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الحقااائق ماان بحااور اآليااة الشااري ة المااذكورة ويشااهدون االتصااال
بالرديقة المحمدياة بتالتياة صااغها لناا القارآن الكاريم ( المعرفاة –
المحبة – االتباع ) :
سولَ ةه لم فَ ةه لم لَهة ةمن ِك ةر َ
ون { المؤمنون ٦٩ /
} أَ لم لَ لم يَ لع ِرفةوا َر ة
ي أَ لولَى ِبا لل ةم لؤ ِمنِ َ
س ِه لم{ األحواب٦ /
ين ِم لن أَن ة ِ
} النَ ِب ِ
} دة لل ِإن كةنت ة لم ت ة ِحبِ َ
ّة { آل عمران٣١ /
ّ فَات َ ِبعةونِي يةحل ِب لب ةك ةم َ
ون َ َ
فااسذا تحقااق السااالك بتلااك المعرفااة أصااب ةمحب اا ً مسااتيردا ً بالكليااة
وهنا يتألأل ذلك النور في ذاته معلنا ً الوالدة بعد أن كان الساالك فاي
رحم الظلمان ف رج لنور القرب يعااين علاى الحقيقاة تَ َها ِد َم شارفان
وغيض بحيرة الن س وكدوراتها حين تنط اى ناار الشاهوة
األغيار
َ
و تااتحط ةم كاال األصاانام فااي ذلااك القلااب فيطهاار بنااور الطلعااة البهيااة
ويصب أهالً للتجلي  ..حيث يتوين بويناة المحباين ويةحا َرس بشاهب
العناية الحقانية عن كل ال واطر الن سانية والشيطانية..
فهنيئا ً لكل دلب :
عايَ َن المولد الشريف على الحقيقة ..
واتصل بصاحبه عليه أفضل الصالة والسالم على بصيرة ..
ونال شرف الوراتة الكاملة عنه في ربيعه .
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شبابيك:

ماذا لو اكتشفت أن زوجك حزين ألن له زوجة ثانية
وقد ماتت حديثا!!!
أدول له  :هي من
السابقون وأنتم من
الالحقون إن شا هللا

أواسيه ..
وربما أووجه
مرة أ رد..
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مستوحاة من آرا حقيقية !! 32

Screenshot
noor_al.aalam

Screenshot

https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
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آخر األخبار
و الفعاليات
و النشاطات
عبر التطبيقات
و المواقع المختلفة

أنهى حساب الطريقة الشاذلية المجددية الكمالية على االنستتغرام نشتر كتتاب الهويتة
(هو الحي ) لسماحة المفكّتر اإلالتالمي الشتيخ التدكتور هانيبتال يوالتح حترب حفظته
هللا تعالى  ،وهو كتاب بديع وعميق في األالس العميقة لفن الحياة لم يسبقه أحد إلتى
شرح هذا الفن بهذه المعتارف العرفانيتة الصاصتة و بهتذا الوجته التدقيق ،و قتد تنتاول
الكتاب عدة مواضيع منها :
يع  ،و ال َجمتع بَ َ
تي ِّ  ،و َ
الحك َمت ِّة
تين ِّ
التو ِّل ّي ِّ الم در ِّ
ال َحا َجتة إلتى َ
ض َ
ترورة الت ِّ
شت ِّد الش دص ِِّّ ّ
شتر ِّ
واحت ود أكيت ود َ
شتتا ِّك ِّل
إلاالَت ِّة كت ِّ ّل المعَانَتتا ِّة فتتي َم َ
تي ِّ  ،و ِّعتتال و ِّ
العَ َم ِّليت ِّة ونمت ّ ِّ
تو التف ِّكيت ِّتر ال ِّع دل ِّمت ّ
ال َح َيا ِّة ..
كما أشار الماحته متن التالل الاتمتة الكتتاب أا هتذا الفتير النتوراني متاهو إال شتي
تي َال إِّلَتهَ إِّال ه َتو فَتاددعوه
يسير لبعر رقائق النور الذاتية في قو ِّله تعَتالى  { :ه َتو ا دل َح َل
ب ا دل َعالَ ِّم َ
ين لَه ال ّد َ
م دص ِّل ِِّّ َ
ين } { 65الورة غافر } ..
ِّين ا دل َح دمد ِّّلِلِّ َر ّ ِّ
نسأل هللا تعالى أا يمد بعمر الماحة المفكّر اإلالالمي الدكتور هانيبال يوالتح حترب
لنعيش متع حروفته رحلتة منته وإليته بحقيقتة ( إنتا وإنتا إليته راجعتوا )  ،و لتيص ّ
ط
لألمتتة اإلالتتالمية بنتتور عرفتتاني شتتهودي معتتالم النستتأل الِّتتفاتية و األالتتمائية التتتي
توهجت بها حياة كن ِّه الهوية المطلق .
كما نشر الحساب العديد متن الحكتم واألقتوال واإلرشتادات المهمتة لالرتقتا بمستتوى
الوعي في المجتمع باإلضافة إلى قواعد العشق الهانيبالي الكمالي ..
جت ى هللا عنتتا العتتارف بتتا تعتتالى الشتتيخ د .هانيبتتال يوالتتح حتترب حفظتته هللا تعتتالى
ماهو أهله وااده إكراما وتشريفا في العالمين والحمد رب العالمين.

34

Screenshot
الم كر اقسالمي الشي د.هانيبال يوسف حرب
فرائد الرشيد

د َدم سماحة الم كر اقساالمي الشاي د .هانيباال يوساف حارب ح ظاه هللا تعاالى
سلسة من ال يديوهان على دناته ال اصة على اليوتيوب تحمال عناوان ( فرائاد
الرشيد في النص الساديد) و هاو برناامح يسالط الضاو علاى بعاض القضاايا
التي يعيشها المر اليوم ويجهل حقيقتها أو أنه غافل عنها ؛ فيأتيه النص لماا
يجب عليه فعله لينجو من ظلمان الجهل وال طأ.
وتعَد هذ السلسلة بأسلوبها مناسبة ومهمة للجيل الشبابي الحالي المييَاب عان
كتير من القيَم األ الدية اقسالمية المهمة التي تبني و تصح عالدتاه ماع رباه
و تنعكس على حياته االجتماعية.
فاسمع ترشد يا رعاك هللا.
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موسوعة هانيبال للعلوم اقسالمية الروحية
ذهبيان

نشرن ص حة  :موسوعة هانيبال للعلوم الروحياة علاى صا حان ال يسابوك
منشوران بعنوان " ذهبيان" تتمحور حول أفكار ذهبية فكرية تنهض برداي
بالحضارة اقسالمية .
لعلناااا نصااال ألناداااة ال كااار و لمجتماااع فاضااال ماااع ساااماحته ب كااار العصااارب
المجددب.
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ل
اد َر ةؤوا َ
او لي ِن..
الو له َر َ
كتبه الشي الدكتور المقرئ عبدهللا كشكوب المقدسي
والِّتتالة والستتالم علتتى التتيدنا محمتتد وعلتتى لته

بستتم هللا والحمتتد
وصحبه أجمعين
أهال بكم أحبتنا قرا مجلتنا (هاهو)

نتفكر اليوم في الحديث التالي لرالول هللا صلى هللا عليه و له و اللم:
ع لنهة دَا َل:
ّة َ
ع لَن ة
ي َ
صدَب ِ ب ِلن عَجل الَ َن ا للبَا ِه ِلي ِ َر ِض َ
سلَ َم يَقةو ةل (( :لاد َرؤةوا ا للقة لار َ
آن فَ ِسنَاهة يَاألتِي
صلَى هللاة َ
سو َل ِ
هللا َ
علَ لي ِه َو َ
َ
س ِم لعنة َر ة
اارؤةوا َ
ساااو َرةَ آ ِل
ااو َم ا لل ِق َيا َمااا ِة َ
شااا ِيعًا ِأل َ ل
َيا ل
اارةَ َو ة
اار َ
اوي ِلن :ا لل َبقَا َ
الو لها َ
صااا َحا ِب ِه لادا َ
اان أ َ لو كَأَنَ ةه َماا َ
ان يَ لو َم ا لل ِقيَا َم ِة كَأَنَ ةه َما َ
ِع لم َر َ
اان أ َ لو
غيَايَت َ ِ
غ َما َمت َ ِ
ان فَ ِسنَ ةه َما تَألتِيَ ِ
ورةَ
عا ل
اان ِما ل
ان َ
ان أ َ ل
ان َط لياار َ
صا َحا ِب ِه َما لادا َارؤةوا ة
صا َاو َ
سا َ
اف ت ة َحا َجا ِ
كَأَنَ ةه َمااا ِف لردَا ِ
سا َارةٌ َو َال ت َ ل
ا للبَقَا َار ِة فَ ا ِس َن أ َ ل ا َذ َها بَ َر َكااةٌ َوت َ لر َك َهااا َح ل
س ات َ ِطيعة َها ا للبَ َطلَااةة )) َر َوا ة
س ِل ٌم.
ةم ل
دَا َل ةم َعا ِو َيةة ( َي لع ِني اب َ
ث )َ :بلَيَ ِناي أ َ َن ا لل َب َطلَاةَ:
س َاالم :أ َ َحا ةد ةر َوا ِة َها َذا ا لل َحادِي ِ
لان َ
س َح َرة .
ال َ
ال شك أن عجائاب القارآن الكاريم ال تنتهاي فهاي الادة بادياة ماا شاا هللا
تعالى لها أن تبقى كذلك.
َ
إن دااارا ة القااارآن الكاااريم وتااادبر والت ِكااار فيماااا أودع هللا تعاااالى فياااه مااان
األسرار كل ذلك فيه البركان وال يران والرفعة والدرجان العةلاى فاي الادنيا
واآل رة فهو حبل هللا المتين َمن تمسك به فاو ال وو العظيم.
ي صلَى هللاة عليه و آله و سلَ َم نظرنا
وفي هذا الحديث الشريف يل ن النب ِ
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إلااى حقيقااة معجااوة ماان معجااوان القاارآن الكااريم أال وهااي
س َو ِر وآياان القارآن العظايم علاى التجساد والتجسام
ددرة ة
ااااااااااااااو ِر
سا
ويباااااااااااااااين لناااااااااااااااا بعاااااااااااااااض فضاااااااااااااااائل ة
َ
العظيمة.
ساورتَي
ص صلَى هللاة عليه و آله و سلَ َم بالذكر هنا
و دد
َ
َ
سا َاور القاارآن
البقاارة وآل عمااران وهمااا ال شااك ماان أعظاام ة
ورة البقرة سيدةة آيان القرآن الحكيم و هي
الكريم ف ي ة
س َ
آية الكرسي .
ااف صااالَى هللاة علياااه و آلاااه و سلاااـ َ َم هااااتين الساااورتين بأنهماااا
و َ
صا َ
( َ
اوان ) أب المنيرتااان لكتاارة مااا فيهمااا ماان يااران ونااور
الو لها َار َ
يودعه هللا تعالى في دلب دارئهماا وحافظهماا و العامال بأحكامهماا
و المت ِلااق بادابهمااا وح ادَتنا كيااف أنهمااا تحضااران يااوم القيامااة
علاااى هيئاااة ساااحابتان وهاااذ القااادرة ( دااادرة التجساااد علاااى شاااكل
اورتين حياث تظلاالن صااحبهما مان
السحاب ) من ددرة هاتين ال ة
س َ
حر يوم القيامة يوم تدنو الشمس من رؤوس ال الئق.
ِ
و دد دال عنهما ( عن السحابتين ) صلَى هللاة عليه وسلَ َم َ ( :
ان)
غ َما َمت َ ِ
أب أنهما تيمان السما عن صاحبهما أب تحجبانه عن أن تصل إليه
حرارة الشمس في ذلك المودف العظيم .
ويتاااابع صااالَى هللا علياااه و آلاااه و سااالَم فاااي وصاااف هااااتين الساااورتين
العظيمتين فيقول :
دان ) أب :طائ تان وجماعتان .
( لأو كأنَهما ِف لر ِ
اف ) وهي جماعةة ال َ
سطةة أجن َحت َ َها .
( ِم لن َطيلر َ
ير البا ِ
ص َو َ
ط ِ
لقارئَهما وحافظهما من َح ِر
سد هذ ال ِ
وهذا وصف آ ر ِلتج ِ
س َور حماية ِ
يوم القيام ِة .
المودِ ِ
ب ِ
ف وك لَر ِ
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َ
عا ل
والوبانيَااةَ أو
عان نااار جهاانم
اان َ
ان أ ل
ص ا َحابِ ِه َما ) أب :تةاادافِ ِ
( تةحا َجا ِ
أنهما ت ة
سا َور وهاي
ب وهي ددرة آ رد من ددران هذ ال ِ
الر َ
اصمان َ
ِ
ساؤا ِل
ددرة الكالم والنطاق أو تةجاادالن عناه بالشَا اع ِة أو ِع لنا َد ال ِ
ن ال ةح َجاا ةح ومااا
ان وضاااع ِ
اللسااا ةن وأ َ لطبَقَاا ِ
ااق ِ
ن الشَاا َت َ ِ
يااوم ال يَ لن ِط ِ
لإلنسان إال ما سعى.
سا َاور
ويتااابع ص الَى هللا عليااه و آلااه و س الَم فااي ساارد صااائص هااذ ال ِ
العظيمة فيقول :
سااحرةة وفااي ه اذا ياار عظاايم فهااي
( وال ت َ ل
س ات َ ِطيعة َها البَ َطلَااةة ) أب :ال َ
تشااكل درعاا ً حصااينا ً ضااد أضاارار السااحرة والمشااعوذين وكاال مااا يم اس
روح اقنسااان بأضاارار تاانيص عليااه حياتااه وتلهيااه وتشاايله عاان عباادة
السحل ِر .
ربه فهي ِح ل
ص ٌن لقارئها وحافِ ِظ َها ِم َن ِ
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ل
اد َر ةؤوا َ
او لي ِن..
الو له َر َ
كتبه الشي الدكتور المقرئ عبدهللا كشكوب المقدسي
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إنترنت األشيــــا IoT
أ .نور هرشو
جميعناااا يسااات دم اقنترنااان حتاااى أناااه أصاااب جاااو ا ً مهماااا ً
وضروريا ً لمتابعة حياتنا اليومية و شايئا ً أساسايا ً وجميعناا
يت ق على ذلك ولكن ما معنى إنترنن األشيا ؟؟
انترناان األشاايا هااو اساام مساات دم لااد ول االنترناان فااي كال
شي بحياتنا وفي جميع المجااالن كالساياران والطيااران و
المالباااس والمنااااول التاااي تعمااال علاااى اقنترنااان (كأنظماااة
االضا ة و المكي ان و األتاث  ..إل ).
و ال تنحصر كلمة ( األشيا ) فقط في الجمادان بال مان الممكان
أنهااا تعنااي اقنسااان حيااث أنااه يحماال بيااد األجهااوة ال ةمساات ِدمة
لألنترنن كجهاو مرادبة الصحة ونبضان القلب  ...إل .
كما أن هناك الكتير من ماوارع األبقاار حاول العاالم بادأن توصال
أجساااد األبقااار باقنترناان لمرادبااة وضااعها الصااحي و صااوبتها
ونساابة بعااض الهرمونااان فااي جساادها و التااي تاادل علااى أفضاال
ودن لح لل ِبها مما يساهم في ات اذ داراران دديقاة لتحساين عملياة
اقنتاج!
فأنترنااان األشااايا هاااو م هاااوم حاساااوبي مبااار َمح علاااى اتصاااال
األجهااوة بشاابكة االنترناان وعماال كافااة األجهااوة الم تل ااة بتل اك
األوامر المبرمجة ال ةمعطاة لها.
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كتير من االحصائيان أكدن أن است دام إنترنن األشيا سينتشر بشكل كبير
جدا ً وسنست دمها بكترة حتى أنها ستد ل في أدق ت اصيل حياتنا متل :
فرش ان
 فرشاااة أساانانك  :فهناااك فرشاااة ذكيااة مصااممة لتقااول لااك  :هاال َأسنانك بطريقة صحيحة و نظ تها جيدا ً ؟!!!
 مرآتك  :فعندما تستعد لل روج من المنول وأردنَ أن تعرف حالة الطقسفهناك مرآة مصممة لتقول لك كيف تبدو حالة الطقس ؟ وهل المالبس التي
ترتااديها مالئمااة للطقااس ؟ وتةعطيااك أدق أدق الت اصاايل والمنشااوران حااول
الطقس ال ارجي.
 َتالجتااك  :هناااك التالجااة الذكيااة التااي ت ة باارك بموجااودان تالجتااك دون أن
ت تحهااا عاان طريااق شاشااة ارجيااة للتالجااة وتقتاارح عليااك طب ااان ماان
موجااودان التالجااة و تعطيااك معلومااان حااول كاال أكلااة مااع عاادد السااعران
الحرارية فيها كما أنها تعرض عليك برنامجا ً حول الطب و تعلِمه .

نعم  ..هاذ هاي إنترنان األشايا  ..هاي برمجياان مبر َمجاة لتتاد ل فاي كال
شي بالمعني الحرفاي وتةعطياك تقريارا ً صاحيحا ً ع َماا يجاب علياك أن ت علاه
َ
حدث وما دد يحدث ومهماا تكلمان عان إنترنان األشايا سايبقى دلايالً
وما
ألن إنترنن األشيا سيصب محورا ً في حياتنا وعلينا االستعداد الكامل له.
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ّ
إىل من يهمه األمر ()9
أ  .خلدون لزبو
 أحضروا القهوة !... يك ي إنه ال نجان التالث  ...بهذ الكلمان رد ومي ةل صدي ِقنا عليه. ال أستطيع أريد أن أصحو فلدينا أعما ٌل كتيرة بحاجة إلى تركيو كبير. ال أظن أن هذ هي الطريقة الصحيحة فلو أنك نمنَ جيدا ً ولم تسهرلكانن األمور على ما يرام.
 آ  ...آ  ...كاام أنااا مشااتاق لهااذا النااوم فأنااا يااا صااديقي و من اذ ماادة الأستطيع النوم ليالً أو حتى بعد عودتي من العمل أو حتى فاي ياوم العطلاة
فلدب جيران آ  ...آ ...
َ
ة
في البداية أعلنن نتائح التانوية العاماة وبادأ إطاالق العيااران النارياة مان
بعااض الجيااران تعبياارا ً عاان فاارحهم وماان تاام انتقلنااا إلااى ح ااالن النجاااح
والصراخ واأللعاب النارية مسا ً ..
ليس هذا فحسب  ..فهناك جيران آ رون ال ينامون ليالً وال نهاارا ً ضاحكٌ
وصرا ٌ
خ وتجمعان في كل األودان.
أما أصعب نوع من جيراني فهام َمان يجااورون شاقتي إنهام والعيااذ بااهلل
ليسوا بشرا ً ! صراخ وشتائم وتكسيرلموجودان الشقة..ت يَ لل !.
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ر َد وميله متعجبا ً :
 أيعقل أنهم هكذا ؟! أ بر صاحب الشقة. ههههه  ...ضحك صديقنا ودال : صاحب الشقة ؟؟ آ يا صاحب الشقة عندما أردن االتصال به أل باربدأ يعتذر ويشكو لاي أناه أساكنهم ألنهام أيتاام رأفاة بحاالهم ومان أول
يوم بدأن المشاكل ( كسر باب الشقة تكسير اقناارة و ..و ..ت يال أن
أحد األوالد رج من شباك المنول ألن أمه أغلقن الباب عليه ! )
بدأ الوميل بمحادتة ن سه متعجبا ً :
 الرسول عليه أفضل الصالة و أتم التسليم أوصانا بالجار  ..أين ذهب حقالجيرة ؟ أين ذهب ال جل؟
 اذهب اذهب ياا صاديقي إلاى غرفاة االساتراحة ونام دلايالً ومان تام نبادأبالعمل .
ربما الحظتم أحبتي القرا أنها دصة صييرة يمر بها الكتيرون ولكنها وادع
فحرب بنا أن نتودف ونسأل أن سنا :
معاب
ٌّ
هل نعرف َمن يسكن معنا في البناية ؟ ال بل سنقربها أمامك فقط ؟
سأجيب عن األكترية  ..ال .
ما أجمل أن نعود إلى الماضي  ..إلى الومن الجميل حيث كاان الجاار ي ااف
علااى جااار ويهااتم بااه كمااا يهااتم بأهاال بيتااه فلااو لاام يكاان الجااار مه َماا ً لمااا
أوصانا به سيدب وحبيبي المصط ى صلَى هللا عليه و آله و سلَم .
وإلى من يهمه األمر  ...إلى لقا جديد أحبتي .
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ال حترمين لذة القرب
د .نور مريي

رأيتك في تلك العيون ..
رأيتك و في القلب شجون ..
سمعتك في تلك الضحكان ..
سمعتك و في القلب أنَان ..
اط لبنِي ..أرجوك ..
ف ِ
ِو لد وصالك ..
أفهمني ..
ِ
ارفع ةح ةجبَك ..
دد جئنة بصدق ..
أله لمني ..
فأله لمني رشدب ِ ..
ِ
حب ..
ودني حبا ً  ..فسني لك ةم ٌّ
و ال تحرمني لذة القرب ..
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أ بَروني أن التائب حبيب هللا ..
فأعلننة التوبةَ ألجل عينيك ..
أ بَروني أني إن ذكرتةك ذكرتَنِي ..
فصدحنة ب ِذ لك ِرك في ن سي و في اآلفاق ..
ق ةح ِبي ..
سبَ َ
أ بَروني أن ةحبَك لي َ
فما نلنة من ال ةحب إال بما أ ِذننَ ..
فهل لي بالمويد  ..؟
أرجوك ودني ..
و ال تحرمني لذة القرب
دد دعوتك ب شوع  ..فاستجب لي ..
ب ..
فسني لك و ل َمن أحبَ َك ةم ِح ِ
و جئتك بذل  ..فارحم ضع ي ..
و ال تحرمني لذة القرب ..
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حسن الظن باهلل تعالى
أما الظن  :فهو مصدر ويطلَق على معنيين  :اليقين والشك.
والمراد بسحسان الظن باهلل تعالى :أب جميل االعتقاد باهلل تعالى ؛ بأفعالاه وأسامائه
وص اته وذاته وتدبير ودضائه وددر .

تقديم
األستاذة رانيا ب تيارب

محاضرة دة ِد َمن على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العائلة
الـ FG-Group Academy –Turkey
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على ير المرسلين نبي الرحمة الحبيب محمد النبيل الكريم
مشكاة العلوم و ال هوم سيد األ الق وتاج النبال وعلى آله و صحبه وسلم.
بسم هللا نبدأ معكم أمسيتنا اليوم تحن عنوان ( ةحسن الظن باهلل تعالى )
من ظن باهلل يرا ً ما يَبه هللا أبدا ً وأ ير الناس وأرداهم هم أحسنهم ظنا ً باهلل
تعالى وبتجلياته.
ال ةحسن  :عكس القةب وأحسننَ  :أب فعلنَ الشيئ و أتقنته.
واقحسان  :فعل ماهو حسن و هو ضد اقسا ة.
واقحسان أعلى مراتب الدين وهو :أن تعبد هللا كأنك ترا  ..فسن لم تكن ترا فسنه
يراك.
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عبادة ةحسن الظن باهلل تعالى :
األ ااالق اقسااالمية نابعااة ماان الاادين و حس ا ةن الظاان ركيااوة أساسااية فااي العقياادة
اقسااالمية ودااد أرساال هللا تعااالى رسااول المحبااة عليااه الصااالة والسااالم ليااتمم لنااا
مكارم األ الق.
و ةحسن الظن لق عال وهو من أرفع وأعلى المراتب األ الدية وهو ما جعلاه فاي
مرتبااة العبااادان باال ماان أعلااى وأجماال العبااادان ةحساانا ً وداادرةً فقااد دااال الحبيااب
المصط ى صلَى هللا عليه و آله و سلم َ (:
إن ةحسن الظن باهلل من ةحسن العبادة ).
َ
إن ةحساان الظاان باااهلل تعااالى عبااادة دلبيااة جليلااة ذان داادرة عاليااة الرتباطهااا بيقااين
القدرة المطلقة هلل تعالى و إحسانه.
لذلك كان ةحسن الظن مرتبطا ً باقحسان ألن األصل أن هللا تعالى كتب اقحسان علاى
كل شيئ فالمحسان يةحسان الظان برباه الاذب يجاوياه علاى إحساانه وهللا ال ي لاف
وعد .
فكلما اوداد العبد يقينا ً ب ةحسان ظناه بااهلل تعاالى اوداد تحققاا ً بماا أيقان لدرجاة أن هللا
تعالى يعطي العبد ما يظن ؛ فقد جا في الحديث القدسي  :أنا عند ظن عبدب باي
فليظن بي ما شا .
تجمل دلب العبد عند استقبال أنوار تجليان الحق .
لذلك فسن تلك العبادة القلبية ِ
أما العباد الاذب ال يةحسان الظان بااهلل تعاالى بسابب ال ةح ةجاب الظلمانياة مان المعاصاي
والم ال ااان الشاارعية ماان الصاايائر أو الكبااائر التااي تااؤدب إلااى إسااا ة الظاان ب ااهلل
تعالى والعياذ باهلل وتدفع المسيئ لالعتراض الدائم لوجود الشك الدائم في دلباه فاال
يكون له إال حصيلة شكه وسو ظنه .
إن أعمال الجوارح توافق االعتقاد واقيمان فقد دال الحسن البصرب رحمه هللا
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َ
أحسن الظن باهلل أحسن العمال وإن ال ااجر
تعالى ورضي عنه  ( :إن المؤمن إن
إن أسا الظن بربه أسا العمال ) و ك اى باذلك ماا يالدياه العباد مان ساو مساتمر
جرا سو ظنه المستمر.
لذلك فسن ديننا اقسالمي يدعونا دائما ً لالبتعاد عان ساو الظان فقاد داال تعاالى }:
اض ال َ
ان ال َ
ِين آ َمنةااوا اجل تَنِبةاوا َكتِيا ًارا ِم َ
يَاا أَيِ َهااا الَاذ َ
ان إِتلا ٌم { اآليااة  12ماان
ظا ِن إِ َن بَ لع َ
ظا ِ
سورة الحجران .
كما جا في الحديث الشريف ( :ع لَن أ َ ِبي ةه َري َلرةَ ع َِن النَ ِبي ِ صلى هللا علياه وسالم
ظ َن فَ ِس َن ال َ
دَا َلِ :إيَا ةك لم َوال َ
ساوا َوالَ
ظ َ
ب ا لل َحادِي ِ
ث وال تحسساوا َوالَ ت َ َج َ
س ة
ان أ َ لكا َذ ة
سااادةوا َوالَ تَااادَابَ ةروا َوالَ تَبَا َ
غ ة
هللا ِإ ل َوانًاااا  ) .و يةقصاااد
ضاااوا َوكةونةاااوا ِعبَاااا َد ِ
ت َ َحا َ
بالظن هنا ( سو الظن ).
فوائد حسن الظن :
إن فوائد ةحسن الظن باهلل تعالى كتيرة  ..نذكر منها :
َ
 – 1الحاض علاى الااذكر الادائم هلل عااو و جال  :ف َمان أحسا َ
الظان باااهلل تعاالى كااان
ان
ذاكرا ً هلل تعالى ليقينه بمعية هللا تعاالى ماع الاذاكر فاي كال األحاوال  ..فقاد جاا فاي
الحديث القدسي  :أنا عند ظن عبادب باي وأناا معاه إذا ذكرناي فاسن ذكرناي فاي
ن سه ذكرته في ن سي وإن ذكرني في مإل ذكرته في مإل ير منهم . ) ...
 – 2الحااض علاى االلتااوام بالمرادبااة الذاتيااة للعبااد  :و ذلااك ليقينااه بااأن هللا تعااالى
مطلااع عليااه علااى الاادوام و يعلاام ساار و مااا ي ااي فااي صاادر  ..ممااا ياادفع بالعباد
لاللتوام بسالمة السريرة و الباطن فكلماا أحسان ظناه بااهلل تعاالى سارا ً و عالنياة
نال نورا ً من ةحسان الظان بااهلل تعاالى فكي ماا كاان ظان العباد بااهلل تعاالى كاان هللا
تعالى له فاي ظناه وفقاا ً لماا جاا فاي الحاديث القدساي ( أناا عناد ظان عبادب باي
فليظن بي ما شا ).
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 - 3حساان الظاان باااهلل تعااالى يااري القلااب و يساالم ماان أذد ال ااواطر المقلقااة التااي
تااؤذب الاان س و تكاادر البااال وتتعااب الجسااد فحااين يعلاام العبااد أن ال فاعاال إال هللا
يتلقى مجريان األددار براحة و ساالم و تساليم  ..فاال كادر يصايب القلاب و ال نكاد
وهذا بدور ينطبع على ت اعله الظاهر في الكون مماا يادعم رواباط األل اة والمحباة
بين العباد فال تحمل الصدور غالت وال حقدا ً بل تمتتال لقولاه صالَى هللا علياه و آلاه و
ساالم" :إياااكم والظاان؛ فااسن الظاان أكااذب الحااديث وال تحسسااوا وال تجسسااوا وال
تنافسوا وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكوناوا عبااد هللا إ واناا ً " ف َمان
سن ظنه بعباد هللا تعالى .
سن ظنه باهلل تعالى ح ة
ح ة

يعلم العبد الصبر الجميل  :ال سايما حاين يعلام
 - 4ةحسن الظن باهلل تعالى والتقة به ِ
أن مان يبتليااه هااو هللا تعااالى لياأذن لااه بمعاينااة تجلياتااه فاي االبااتال ان فتتكشااف لااه
حقائق التجليان .
 – 5ةحساان الظاان باااهلل تعااالى يةكسااب العبااد فهم اا ً عاان معاااني أسااما هللا تعااالى و
تجلياتهااا و كي يااة التعاماال بتمراتهااا  :حيااث تتااوالى التجليااان ووارداتهااا فتتكشااف
حقائق األسما المتجلية بالمرادبة العبدية و ال هم القلبي بموجب ةحسان الظان بااهلل
تعالى  ..فقد أحسن العبد ظناه َ
باأن تاوالي التجلياان اقلهياة إنماا هاي تلاوين بحكماة
هللا تعالى فتالدي التمكين في العبد ب ةحسن ظنه بالرب ج َل و عال.
 – 6ةحسن الظان بااهلل تعاالى يمناع العباد مان التاذمر عناد المناع مان العطاا  :حياث
يَ هم بةحسن ظنه باهلل تعالى أن الحقيقاة الوادعاة إنماا هاي يار أراد هللا لاه باه و
كلما اوداد يقينا ً ب ةحسن الظن أصب يشهد أن في المنع ير وعطا  ..كما دد يكاون
في العطا ابتال  ..فيتابع هذ التجليان ليرتقي ب ةحسن ظناه أن هللا تعاالى فعَاال لماا
يريد و هو طوع الحق المريد .

 – 8ةحسن الظن باهلل تعالى تن يذ ألمر رسول هللا صلَى هللا عليه و آله و سالَم حياث
دال  ( :ال يموتن أحدةكم إال وهو يحسان الظان بااهلل ) و لماا كاان موعاد نهاياة حيااة
العبد غير معلوم لديه مما يوجب عليه ةحسن الظن باهلل تعاالى علاى الادوام  ..و فاي
ذلااك اتباااع ألماار الرسااول صالَى هللا عليااه و آلااه و س الَم و راحااة واطمئنااان ورضااى
كامل له .
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 – 9حسن الظن باهلل تعالى و التوكل  :إن االعتماد على ةحسن الظن باهلل تعالى مان
بواعث التوكل علاى هللا تعاالى فعنادما يةحسان الماؤمن ظناه بااهلل متاوكالً علياه فقاد
حافظ في ذاته على أنوار اقيماان لطهار دلباه وتنويهاه عان األغياار ف َمان أحسان
ً
متوكال علاى هللا تعاالى و هاو يعلام أناه ال يجلاب ال يار
الظن ب القه أدبَ َل على شأنه
إال هللا وال يصرف السو إال هللا ألنه ال فاعل ساوا فقاد تحقاق بمقاام التوكال و فااو
فووا ً عظيما ً ف ةحسن التوكل هو األساس الذب يقوم عليه التوكل فاي ذان المتوكال
فال يتوكل إال محسنا ً للظن ب َمن يتوكل عليه.
 – 10ةحسن الظن باهلل تعالى و إجابة الدعا :
َمن أحسن الظان بااهلل تعاالى متاوكالً علياه بحياث اجتماع اقيماان الصاحي فاي دلباه
المستلوم ألعمال اقيمان الظاهرة والباطنة و التوكل الذب هو اآللة لكال عمال ساليم
ساان ظنااه  -القاارب ماان هللا ليك اون
و أتماارا العماال الصااال كااان للمتوكاال  -الااذب َح ة
ياب َدع َلاوةَ
ةمجااب الادعا  ..داال تعاالى َ } :و ِإ َذا َ
ساأَلَكَ ِع َباادِب عَنِاي فَا ِسنِي دَ ِر ٌ
ياب س أ ة ِج ة
شد َ
ةون{ (. )186
ست َ ِجيبةوا ِلي َو للية لؤ ِمنةوا ِبي لَعَلَ ةه لم يَ لر ة
َان س فَ لليَ ل
الدَاعِ ِإ َذا َدع ِ
ف ةحسن الظن يجعل العبد متوكالً على هللا تعالى فينال القرب فحسان الظان تقارب و
التوكل ويادة في التقرب الذب ينال به المتقرب القرب من هللا تعالى القريب المجياب
يقرباه بمقادار دادر و لايس بمقادار عمال العباد فعمال العباد محادود وعطااا
الاذب ِ
الحق مطلق ليس له حدود ..
و في هذا المعنى نعاود لاذكر الحاديث القدساي  :داال النباي صالَى هللا علياه و آلاه و
سلم" :يقول هللا تعالى  :أنا عند ظان عبادب باي وأناا معاه إذا ذكرناي فاسن ذكرناي
في ن ساه ذكرتاه فاي ن ساي وإن ذكرناي فاي ماأل ذكرتاه فاي ماأل يار مانهم وإن
تقرب إلى شبرا ً تقربن إلياه ذراعاا ً وإن تقارب إلاي ذراعاا ً تقربان إلياه باعاا ً وإن
أتاني يمشي أتيته هروله" .
فأب عمل مبتور عن ةحسن الظن باهلل تعالى هو عمل معَ لن َون بالبعد عن هللا تعاالى و
عن تماران القارب ال سايما إجاباة الادعا فعلاى الماؤمن أن يعتماد ويةحسان الظان
باهلل تعالى ليكون مستجلبا ً لل ير لن سه دافعا ً للضر عنها سعيدا ً بقرب هللا تعالى و
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عطا اته .
بعد مابينا من لطائف وحقائق ل ةحسن الظن باهلل تعالى  ..نتودف فاي محطاة أ ارد
لنرادب حقائق أ رد و نتائح يتم ض عنها سو الظن باهلل تعالى وهي كتيرة جادا ً
إال أننا سنكت ي بذكر البعض منها ..
من عوادب سو الظن باهلل تعالى :
 – 1سو الظن باهلل تعالى ت عيل للن س األ َمارة بالسو :
َ
إن سااو الظاان باااهلل تعااالى يجعاال ماان الاان س األمااارة بالسااو حاكم اا ً علااى ن ااس
المساايئ ف َماان أسااا الظاان ودااف عنااد كاادران الاان س التااي ت ااتص بتوجيهااه نحااو
السو الذب تستلذ ذاته فيحلو له ذلك و يجعل من ن سه فاعالً متجردا ً عان فاعلياة
الحاق سابحانه تعاالى مماا يةد لاه فاي ظلمااة الشارك والعيااذ بااهلل تعاالى فاال يشااهد
فاعالً إال ن سه األ َمارة بالسو التي تورد المهالك وهو في حجابها هالك .
 – 2سو الظن باهلل تعالى يؤدب إلى عدم طاعة أوامار و المجااهرة بعادم االلتاوام
بها وم ال تها غردا ً في اتباع الهود مما يؤدب إلاى دطاع الصالة بااهلل َ
عاو و جا َل و
بالتالي دطع الصلة ب الئقه و بالتالي العيب في بةعد عن لطاائف الحاب الممتادة مان
ال الق للم لودان ..
دااال تعااالى} :يَااا أَيِ َهااا الَ اذ َ
ق ِبنَبَااأ فَتَبَيَنةااوا أ َ لن ت ة ِص ايبةوا دَ لو ًمااا
سا ٌ
ِين آ َمنةااوا ِإ لن َجااا َ ةك لم فَا ِ
علَى َما فَعَ للت ة لم نَاد ِِم َ
ين{ اآلية  6من سورة الحجران فاالتبيِن هناا
صبِ ةحوا َ
بِ َج َهالَة فَت ة ل
هو ةحسن ظن يجب على العبد االلتوام به التواما ً باألمر اقلهي فحين يسو الظان
باهلل َ
عو و ج َل ينعكس ذلك وجوبا ً على سو الظن بال الئق مماا يوداع ال اراق باين
المتحااابين و يااؤدب إلااى دطيعااة المتواصاالين فيعاايب المساايئ ضاانكا ً حياتي اا ً بناادم ال
ان كاك له عنه إال بوعيه و إعادة توجهه الذاتي بحسن الظن باهلل تعالى .
 – 3سو الظن باهلل تعالى يؤدب إلى ال سران المبين :
سو الظن باهلل تعالى يةمين القلب و يبعد عن تلقي واردان الحب اقلهية و ييرداه
في المهالك الن سية و لما و سعن رحمة هللا تعالى كل شيئ فقد كان المسيئ فاي
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أصار و اساتكبر وتاابع فاي
تنبيه رباني إلى سو العادباة بسابب ساو الظان  ..فاسن
َ
اساتجلب لن ساه ساو ال اتماة و المصاير الاذب ياودب باه إلاى ال ساران
سو ظنه
َ
ظنِ ةك ةم الَذِب َ
المبين في الدارين  ..دال تعالى َ } :و َذ ِل ةك لم َ
ظنَ لنت ة لم ِب َر ِب ةك لم أ َ لردَاكةا لم فَأَصلابَحل ت ة لم
س ِر َ
ين {
ِم َن ا لل َ ا ِ
من هنا كان سو الظن سببا ً بمون القلب و سيطرة الن س األ َماارة بالساو و دطاع
الصلة باهلل َ
عو وج َل و ب الئقه مما يؤدب إلى هدم الاذان و الساير بهاا نحاو اتماة
مصيرية موصوفة بال سران المبين فمن ل َح واعترض و أساا الظان بااهلل تعاالى
نال من سو ظنه ما يستحق ددر اقسا ة.

إلى هنا نصل إلى تام أمسيتنا..
إ وتي بااهلل تعاالى أرجاو أن تكاون محاضارة الياوم م يادة وتحمال دبساان مان ناور
الن ع ..
أشكر حضوركم الكريم الذب أغنى جمال األمسية بجمال مودتكم وحسن متابعتكم ..
جود هللا عنا سيدنا محمدا ً صلَى هللا عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ماا هاو أهلاه
وهللا يقول الحق وهو يهدب السبيل والحمد هلل رب العالمين.

أما ةحسن الظن باهلل تعالى فهو نور و حاب نتيجاة االمتتاال لألوامار اقلهياة بحاب و
ةحسن اتباع ؛ فينال ال ةمحسن حظه من الحق تعالى من أنوار القارب والحاب و كماال
اقحسااان الااذب يكشااف ماان حقيقااة األنااوار اقلهيااة األساامائية والص ا اتية بقاادر مااا
يةحسنه ال ةمحسان فاي ظناه بااهلل تعاالى فكلماا ارتقاى ب ةحسان ظناه تكشا ن لاه أناوار
الحقااائق ليعاايب لااذة التحقااق بصا ا القلااب و ودوفااه مااع أنااوار المحبااة التااي توياال
حجب األغيار و تشيع المحبة بنور األسرار .
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( َوأ َ للقَنل َما ِفي َها َوت َ َ لَنل )
بقلم الداعية د .عائشة العناكوة
بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً فأنن تجعل الحون إن شئن سهال
ال تكلنا إلى أن سنا طرفاة عاين وال أدال مان ذلاك رحمتاك نرجاو إن رباك
هو ال تاح المبين سبحان ربي العلي الوهاب والحمد هلل رب العالمين
جا في معجم الوسيط ومعجم المعاني :
معنى ألقن :
ألقى  :طرح رمى دذف.
معنى ت لَن :
ت لَى  :تناول عنه أو تركه.
جا في ت سير القرطبي رضي هللا تعالى عنه :
َو أ َ للقَنل َما فِي َها َوت َ َ لَنل  :أب أ رجن أمواتها وت لَن عنهم .
" اقلقا ( الت لي ) والبقا " :
األمااران لهمااا اتجاهاان متضااادان بحيااث أنااه إذا ةو ِجا َد أحاادهما انت ااى وجااود
اآل ر؛ فمتالً :
إذا ةو ِج َد الصدق ال يوجد الكذب فسما أن يكون هنا صدق أو ال يكون .
لذلك عنادما أرياد أن أكاون فاي سا ينتي الساالكة إلاى معاراج الحاق تعاالى و
ع فااي الااـطريق وأسااتطيع المض اي دة ا ةدما ً وال
لكااي يكااون ِحمل اي ي اا ً فأ ةسا ِار ة
ي أن
أتعتـر في طريقي فيؤ ِ ـرني هذا عان الجناان يجاب أن أعارف مااذا علا َ
علااااااااي أن ألقااااااااي منهااااااااا و أت لااااااااى عنااااااااه .
أ ةبقااااااااي فيهااااااااا وماااااااااذا
َ
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وعندما أنظر في ذاتي فأرد تصارعا ً بين مكارم األ االق وضادها أت يَار..
هل أكون مع ال ير وهو من مكارم األ الق أم مع الشر ؟
عنااد اقلقااا ساايكون اقلقااا متعب اا ً جاادا ً ومرهق اا ً ولكاان بعااد اقلقااا سااتتم
النجاااة ؛ لااذلك فماان األهميااة بمكااان أن أعاارف المضاااد لكاال ة لة اق كااي ال
يتسرب لي أب ة لةق ذمايم ؛ فأوياد مان التقارب بالطاعاان إبقاا ً عليهاا ؛ و
أترك المعاصي ت ليا ً عنها و أنظر بالحالل و أعمل بالحالل إبقا ً عليه ؛
و أترك النظر إلى الحرام و فعل الحرام ت ليا ً عنه .
أما في التطبيق العملي اآلني فيجب أن أضع ميوانا ً ذا ك تين حتى ال تكون
روحي في حالة عشوائية في المرحلة التن يذية لعمليَتَي اقلقا واقبقاا
فعند اقلقا تدرك الروح َ
ي فيهاا
أن شيئا ً ما فةقاد منهاا مقابال شاي ماا أةبقا َ
فتبقى مراعية و معتنية بما بقي وحريصة علاى عادم إعاادة اساتجالب ماا
فة ِقد ؛ فالروح إذا لم نعطها بدائل عما فقدن ترجع للمطالبة به لاذلك فعناد
طاارح أو إلقااا أب ة لةااق ذماايم يجااب اسااتبداله مباشاارة ب ة لةااق حميااد  ..باال
األفضل و األردى أن يكون استبداله دبل طرحه حتى .
لااذلك فعناادما أداارر اقلقااا يكااون داارارب مواكب اا ً لقاارار عاادم الرجااوع لمااا
ألقيتةه و ت لينة عنه و هذا يستدعي أن أكون في حالة تحر بااطني كامال
و صادق و حكيم عن المكسب الذب أحصل علياه نتيجاة دارارب فاي نهاياة
المطاف .
فعناادما أرياااد إلقاااا أو طااارح ماااا هاااو شااار يجاااب أن أدعاااو هللا تعاااالى كاااي
يساعدني ويعينني على طرحه و يتبتني من أجل عدم الرجاوع أل اذ مارة
أ رد وإال ح َملنة س ينتي ما ال طادة لها به.
الحمد هلل رب العالمين
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التيذية السليمة
مـ  .دانيا هرشو

بسم هللا الرحمن الرحيم
سلين سيدنا محمد الرسول الكريم
والصالة والسالم على ير المر َ
وعلى آله وصحبه أجمعين

التيذيه السليمة هي الياذا المتاواون الاذب تحتاجاه أجساامنا بكمياان
متواونة و متنوعة و محسوبة وفقا ً للجسم و متطلباته اليومية .
و ت تلف هذ الكميان من جسم آل ار إال أنهاا يجاب أن تحتاوب علاى
مكونااان اليااذا التااي تكلَمنااا عنهااا سااابقا ً متاال ال يتامينااان و
جميااع ِ
البروتينان واأللياف و المعادن و الدهون والما .
مكون اان
أمااا عاان الكميااان المتاليااة اليوميااة التااي يجااب تناولهااا ماان ِ
اليذا فهي كالتالي :
 يجب أن يكون مجموع السعران الحرارية مان الادهون المشابعة وغياار المشاابعه ال يتجاااوو  ٪30بحيااث تكااون نساابة الاادهون المشاابعة
 ٪10و الدهون المتحولة أدل من . ٪1
المتناولاة مان الساكريان
 يجب أن تكاون نسابة الساعران الحرارياةَ
أدل من . ٪10
 وألن ويادة المل تؤدب إلاى ارت ااع ضايط الادم وتوياد مان فرصاةاقصابة بالنوبان القلبية أو الجلطان الدماغية فيجاب
المتناولة يوميا ً عن  5غرام .
أن ال تويد كمية المل
َ
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 يجب تنااول  400غارام مان ال واكاة وال ضاروان أب ماا يقاارب ماسحبااان متنوعااة ماان ال ضااار وال واكااة بحيااث تكااون َ
مووعااة ضاامن جميااع
الوجبان .
 يجب شرب من  2إلى  3ليتر ممن الما يوميا ً .عرف التيذية الصحية على أنها  :الح اظ على الاوون المتاالي
يمكننا أن نة ِ
و الودايااة ماان األماااراض و ويااادة مناعاااة الجساام حياااث نيااذب أجساااامنا
الكمي والنوعي المناسب للجسم وفقا ً لما يلي :
باليذا
ِ
 ويادة تناول األطعمة الينياة بالبروتيناان حياث تسااعد هاذ األطعماة علاىويادة الشعور بالشبع لودن أطول .
 تناااول األطعمااة بابةط يساااعد علااى ت يااف الااوون حيااث يقلاال ماان كميااانالمتناولة.
السعران الحرارية
َ
 شاارب كميااان كافيااة ماان المااا يساااعد علااى ت يااف الااوون حيااث يعطيااكشااعورا ً بالشاابع ويعماال علااى ويااادة حاارق السااعران الحراريااة كمااا أنااه داد
يقلل الشهية.
 ي ضااال طهاااي الطعاااام بطريقاااة الشاااوب عوضاااا ً عااان القلاااي ألن الوياااونتكون بعض المركبان السامة التي ارتبطن بويادة طار
المتحولة دد تسبب ِ
اقصابة بالسرطان وأمراض القلب.
 التيذيااة الصااحية ال تكتماال إال بتناااول م تلَااف أنااواع اليااذا حيااث يجاابالتييير في نوعية و كميان المواد اليذائية بم تلف أنواعها .
 تناول اللحوم واألسماك مهمة للتيذية الصاحية ألنهاا تحتاوب علاى الماواداليذائيااة والطادااة المهمااة للجساام ؛ إال أن اقكتااار منهااا لااه أضاارار كبياارة
ويسبب أمراضا ً طيرة.
 يجب ا تيار الودن المناسب لتناول الطعاام وتقسايم الوجباان إلاى تاالثوجبان في اليوم .
صا
 الرياضة اليومية مهمة لهضم الياذا وتنشايط الادم فاي الجسام ويةن َبممارسة رياضة المشي لمدة  30دديقة يوميا ً .
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شقَنل ةح ةروفِي ةح ةروفَ َك َذانَ َم َرة
َ
ع ِ
فَت َعَلَقَنل ِب ِت لل َك النَ ل
ش َو ِة العَا ِليَ ِة

ست َو َطنَنل َج َما َل ةح ةروفِ َك
فَا ل
ار إلَ لي ِه
َحت َى لَ لم يَعة لد لَ َها َو َط ٌن ية َ
ش ة
ار إلَى ةح ةرو ِف َك .
ار َم لن أ َ
َإال إ َذا أ َ
ش َ
ش َ
من أدبيات مدرالة الحأل اإللهي
المج ِّ ّددي الهانيبالي الكمالي
روح الحأل المعاصر
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سماحة الم ِكر اقسالمي
الشي د .هانيبال يوسف حرب
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َم لن َو َج َد البَا َ فِي َحياتِ ِه
َ
ب في َحقَائِ ِق ِه..
كان َ
علَى ال ةح ِ
َو َم لن َو َج َد َها َمتل ةرو َكةً ..
صولَةً..
َ
عن َحائِ ِه َم ة
صةً َمه ةمو َمةً ..
َ
اب َحيَاةً نَا ِد َ
ع َ
فَ َحيَاةٌ ِببَقَا ِب ِه ..
ب ..
َحيَاةٌ ِم لل ةؤ َها ال ةح ِ
من أدبيات مدرالة الحأل اإللهي
المج ِّ ّددي الهانيبالي الكمالي
روح الحأل المعاصر
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إبريو العاشقين في بالد الشام
الدكتورة المهندسة سارة الجعبرب
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 -4اقن اق في سبيل هللا تعالى :

سعة الروق ( الجو التاني )
بقلم األستاذ عبد الهادب دنون
الحمااد هلل رب العااالمين والصااالة والسااالم علااى أشاارف المرساالين ساايدنا
محمد صلَى هللا عليه وآله وصحبه وسلَم أجمعين ؛ وبعد :
نتابع معا ً بعض األساباب التاي يوساع هللا تعاالى بهاا علاى اقنساان فاي روداه
الحالل :

 -2تقود هللا تبارك وتعالى :
وهذ أهم أسباب سعة الروق وبركته فقد وعد سبحانه المتقين باذلك داال
ان َحي ة
ّ يَجل َعا لل لَاهة َم ل َر ًجاا {َ }2و َي لر ةو لداهة ِم ل
اب
لاث َال َيحل ت َ ِ
س ة
اق َ َ
تعالى َ { :و َم لن َيت َ ِ
{ }3الطالق .

 -3التوبة واالستي ار :

الطبيعة البشرية َ
طا ة فكلماا أ طاأ اقنساان اساتي ر وتااب إلاى هللا تعاالى
علَا لي ةك لم
سا َما َ َ
دال هللا تعالى َ { :ويَا دَ لو ِم ا ل
ست َ لي ِ ةروا َربَ ةك لم ت ة َم تةوبةوا إِلَ لي ِه ية لر ِ
س ِل ال َ
ِمد َلرارا ً  }52{ ..هود .

فرط فيه
وهذا السبب أيضا ً من أهم أسباب سعة الروق وكتير من الناس َ
بدعود ال وف من ال قر وال ادة بالرغم مان كتارة النصاوص الاواردة فاي
والحث على اقن اق في سابيل هللا تعاالى
الحض
سنَة ب صوص
ِ
الكتاب و ال ِ
ِ
؛ ومن ذلك :
س ة
الر لوقَ ِل َم لن َيشَا ة ِم ل
ان ِع َباا ِد ِ َو َي لقاد ةِر لَاهة
 دوله تعالى  { :دة لل ِإ َن َر ِبي َي لب ةط ِ
الر ِاودِ َ
ين { }39سبأ .
َو َما أ َ لن َ لقت ة لم ِم لن َ
ش لي فَ ةه َو ية ل ِل ةهة َو ةه َو َ ي ةلر َ
ويقول ابن كتير رحمه هللا تعالى في ت سير هذ اآلياة الكريماة  :أب مهماا
أن قتم من شي فيما أ َم َاركم باه وأباحاه لكام فهاو ي ل اه علايكم فاي الادنيا
بالبدل وفي اآل رة بالجوا والتواب .
 ودوله تعالى َ { :يا أَيِ َها الَذ َسا لبت ة لم َو ِم َماا
ِين آ َمنةوا أ َ لن ِقةوا ِم لن َط ِي َبا ِ
ن َماا َك َ
ض َوال تَيَ َم ةموا ا لل َ بِ َ
يث ِم لنهة ت ة لن ِقة َ
سات ة لم بِا ِ ذِيا ِه
ون َولَ ل
أ َ ل َرجل نَا لَ ةك لم ِم َن لاأل َ لر ِ
ّ َ
ش لي َطا ةن يَ ِع ةد ةك ةم
ي َح ِمي ٌد { }267ال َ
غنِ ٌّ
ِإ َال أ َ لن ت ة لي ِمضةوا فِي ِه َوا لعلَ ةموا أ َ َن َ َ
ّة يَ ِع ا ةد ةك لم َم لي ِا َارةً ِم لن اهة َوفَ ل
س ا ٌع
ا لل َ لقا َار َويَااأ ل ةم ةر ةك لم بِا لل َحل َ
ّة َوا ِ
ض االً َو َ
شااا ِ َو َ
ع ِلي ٌم { }268البقرة .
َ
سنَة الشري ة دوله صلَى هللا عليه وآله وسلَم:
أما ب صوص ما جا في ال ِ
ق عليك " روا مسلم
 " دال هللا تبارك وتعالى  :يا ابن آدم أن ِقل أةن ِ ة " ما من يوم يةص ِب العباد فيه إال ملكان ينوالن فيقول أحادهما  :اللهامأعااط ةم لمسااكا ً تل ااا ً " روا
أعااط من قااا ً ل ااا ً ويقااول اآل اار  :اللهاام
ِ
ِ
الشي ان .
ِ
شر بال لف من
فكل هذ األحاديث
تحث على اقن اق في وجو ال ير وتب ِ
فضل هللا تعالى على َمن أن ق وترفع من شأن المن ِق في القلوب .
يتبـــــــع إن شا هللا تعالى .
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التسويف
الكتيااارين أن التساااويف هاااو عباااارة عااان
ساه
دوامة من الكذب يةد ِ ةل المر بها ن َ
َ
فهو كالم دران  :لذة ودتياة وراحاة آنياة
تم بعد ذلك عذاب و سران.

التسويح
تقديم الدكتورالشي
أوس العبيدب

محاضرة دة ِد َمن على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العائلة
الـ FG-Group Academy –Turkey
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدب
وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم
صل على صاحب التاج والمعراج سيدب وحبيبي محمد صالة تعلمنا
اللهم ِ
وتقربنا بها إليك و على آله و صحبه أجمعين
بها
ِ
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التسااويف يااا سااادة هااو العاادو األشاارس
لإلنسااااان والعقبااااة األكباااار فااااي طريااااق
اقصااالح واالرتقااا باال هااو ديااد بياادب ِ
إبليس يقيد به البشر ويمنعهم من أدا ما
علااايهم لياااؤتر بهااام علاااى صاااعيد األفعاااال
والصعيد الن سي.
فااي دراسااة أةجريَاان فااي جامعااة اليرمااوك
علاااى شاااريحة مااان الطاااالب كاااان عاااددهم
و َمااان انتباااه لهاااذ الحقيقاااة بااادأ بصاااياغة  751طالب اا ً و طالبااة و دااد نةشاار التقرياار
النهائي لها فاي عاام  2011حياث كشا ن
الحلول حسب الجانب المنتبه له :
ف َمااان انتباااه إلاااى أن التساااويف هاااو عااادو الدراسااة أن نساابة  % 25.5ماان طااالب
النجااااح بااادأ بصاااياغة الحلاااول لت اااادب الشريحة هم مان ذوب التساويف المرت اع
و  %57.5ماان طااالب الشااريحة هاام ماان
التسويف والوصول للنجاح .
و َمااان انتباااه إلاااى أن التساااويف هاااو عااادو ذوب التسااااويف المتوسااااط و  %17ماااان
عقباااة فاااي طرياااق اقنجااااو الاااوظي ي بااادأ ذوب التساااويف المتااادني و إناااي متأكاااد
اآلن أن هااذ األعااداد دااد وادن فااي عامنااا
بصياغة طرق للت لص منه .
و َماان انتبااه إلااى أن التسااويف ناادق ف اي الحااااالي مااااع كاااال هااااذا االن تاااااح الكبياااار
طرياااق ال ااارد السااالوكي الاااديني وعااارف وانتشار وسائل التشتن التي تساعد علاى
مضااار علااى حياااة اقنسااان الدينيااة باادأ التسويف.
بصياغة تركيبان و طوان للقضا عليه
معتمدا ً على ما جا في كتااب هللا العوياو وفي دراسة أ ارد أتبتان أن مان 15إلاى
ويؤجلاااون
ااوفون
سنَة المط َهرة.
وال ِ
ِ
 %20ماان البااااليين يسا ِ
األعمااال و ماان ت ا َم يؤدونهااا بطاارق ت تقاار
وماان هنااا ناارد ماادد طااورة التسااويف إلى الكمال واقتقان الذب كان من الممكان
على اقنسان والنتاائح المترتباة علياه و أن يحصلوهما فيما لو أدوا هذ األعمال
و أنجووها من المرة األولى .
دد دال الشاعر :
فَا لنتَبِ له ِم لن َر لد َد ِة اليَ للَ ِة فَا للعة لم ةر دَ ِلي لل
َوا َ
ف) َو( َحت َى) فَ ةه َما دَا ٌ َد ِ ي لل تعرياااف التساااويف :هاااو تأجيااال األعماااال
ط ِرحل ( َ
س لو َ
والمهاااااااااااام إلاااااااااااى ودااااااااااان الحاااااااااااق .
واأل طاااار ماااان هااااذا والااااذب يييااااب عاااان والتسويف ليةً  :هو المماطلة.
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التسويف

إن األماار المهاام الااذب يجااب أن ننتبااه لااه
ساابة د يلااة
أن التسااويف هااو عااادة مكت َ َ
علااى الكيااان اقنساااني وهااو جنااد ماان
جنود الشيطان.
كما أتبتن الدراساان الحديتاة أن % 95
من األفراد الذين تو َ
غل التسويف في كال
مجاااالن حياااتهم يسااعون جاهاادين لتاارك
التسااويف ولكاانهم ال يقاادرون علااى ذل اك
حيث أصب مترس ا ً فاي طبااعهم ؛ فهاو
بالنساابة إلاايهم نااوع ماان أنااواع اقدمااان
التي يجب الت لص منها.
أسباب التسويف :
أساااباب التساااويف كتيااارة و داااد دسااامها
الم تصااااااااااااااون إلااااااااااااااى نااااااااااااااوعين:
-1أسباب ارجية .
 -2أسباب ن سية.
األسباب ال ارجية :
 متاااال دلااااة المااااوارد الالومااااة لتن يااااذالمهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام.
 االفتقااااااار للت طاااااايط المناسااااااب ألداالمهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام.
 االفتقار للمهاران. عااااادم وضاااااوح األهاااااداف والنتاااااائحالمرجوة من التن يذ.
 -الحجم الكبير للمشاريع وعدم تقسيمها
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لمهاااام صااااييرة يساااهل التعاماااال معهااااا.
 عدم وجود مح ِوان تسااعد علاى رفاعالهمة لإلنجاو.
 ضااااااااعف إدارة الوداااااااان والتنظاااااااايم. النتااائح البعياادة الماادد ؛ فعناادما تكااونالنتاااائح بعيااادة المااادد يميااال ال ااارد إلاااى
التسااويف كونااه ال يشااعر بالنتااائح حااال
اقنجاو .

األسباب الن سية :
 ال ااوف ماان ال شاال الااذب ياادفع ال ااردإلااى محاولااة البقااا فااي دائاارة األمااان و
التدرع بالتسويف.
المصاحب لإلنجاو.
 ال شل المق ِلقِ
 الهروب من ضيط اقنجاو. عدم القدرة على التركيو. انعدام المسؤولية. ربط اقنجاو باآل رين.بان مال َحظا ً في اآلونة األ يرة أن هنااك
يسوق للتسويف على أنها عاادة مان
من
ِ
عااادان العظمااا وأن للتسااويف فوائااد
إيجابيااة كتياارة تجعلنااا نتياضااى ع ان كاال
السيئان التي يلحقها بال رد..
من هؤال ( آدم جرانان ) الاذب داام مان
اااالل كتاباااه بتجميااال صاااورة التساااويف
القبيحة وجعلها عادة من عادان اقباداع

المساوفين فكاان
وانساق ل ه الكتير مان
ِ
هذا الكتااب وهاذا ال كار الشايطاني منصاة
ينطلاااق منهاااا الكتيااارون مااان المساااوفين
بحجاااااااااااااااااة أنهااااااااااااااااام مبااااااااااااااااادعون .
فقاااد ادَعاااى فاااي كتاباااه أن التساااويف مااان
سمان اقبداع كما دلنا دبل دليل مان َكوناه
ياااااوفر ودتاااااا ً أكتااااار للت كيااااار ؛ وبالتاااااالي
سا َي رج ال اارد بأفكااار إبداعيااة أكتاار ممااا
لااو أنجااو المهمااة فااي ودتهااا!! وهااذا لااط
واض ا ال ي ااى علااى أحااد م َماان أنااار هللا
تعالى عقله بنور العلم .
لقااااد لااااط هااااذا المؤلااااف بااااين الت طاااايط
والعصااف الااذهني الااذب يااتم دباال التن يااذ
س علااااى
وبااااين التسااااويف وعليااااه لاااابَ َ
األفاااراد وجعااا َل التساااويف بااان س أهمياااة
الت طيط !!
لذلك يجب االنتبا لمتال هاذ الكتاب التاي
يرق ال رد في بحر الكسل والتسويف.
تة ِ
التاااري حافاال بالمباادعين ولاام نا َار أحاادا ً
ف أو شا َج َع علااى التساويف باال
ماانهم سا َاو َ
كانوا شديدب الحرص على اقنجاو وعادم
تضييع األودان.
س ايَر
وهنااا أنقاال لكاام بعااض المشاااهد فااي ِ
العلماااا العاااااملين أئماااة اقسااااالم وشاااادة
حرصاااااااهم علاااااااى الودااااااان واقنجااااااااو.
 اقماااااام الناااااووب رحماااااة هللا تعاااااالى :له في النهار والليلة  12درسا ً علمياا ً ماع

الضاابط والتعليااق باقضااافة إلااى انشااياله
بالتصنيف والكتابة ونشار العلام والعباادة
ب علااام عاااادد
وال ي اااى علاااى أب طالااا ِ
مؤل اااااااااااااااااااااااااااااااااااان اقماااااااااااااااااااااااااااااااااااام
النووب مع دصر عمر رحمه هللا تعالى.
 ابااان الجاااووب رحماااه هللا تعاااالى واعاااظبيداد:
لاام يتاارك فن اا ً ماان ال نااون إال ولااه مصاانف
سائِل عان عادد مؤل اتاه داال :
فيه ولماا ة
وادن عاان  340مصاان ا ً منهااا مااا يتااألف
من عشرين مجلدا ً ومنها ما يقتصار علاى
كاااراس واحاااد وكاااان يكتاااب كااال ياااوم 4
كراريس تألي ا ً ولاه كتااب جميال اسامه (
صاايد ال اااطر ) كااان يكتااب فيااه ااواطر
دون تهاون ؛ فالعلم صيد والكتابة ديد.
ولنا في شي نا وددوتنا ساماحة المؤساس
الحكاايم الشااي د .هانيبااال يوسااف حاارب
ح ظاااه هللا تعاااالى أساااوة حسااانة ومناااارة
ب علام
علمية تجديدياة توجاب عليناا كطاال ِ
االدتدا به فسماحته متاابر باساتمرارية
علااااى تااااأليف وتسااااجيل وتقعيااااد العلااااوم
وتلقينهااااا للمرياااادين و علااااى العبااااادان
والطاعااان وتسااليك المرياادين فااي طري اق
الحق  ..وغيرها من المهاام العلمياة التاي
َح َملَهاا علاى عاتقااه ساائرا ً بهااا فاي طريااق
الدعوة والتجديد ؛ فودته بأكمله مستيرق
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التسويف

بالنشاط العلماي و اقرشاادب و المعرفاي
و التقااافي و التعباادب  ...إل ا ؛ فلااه ف اي
كاال مجااال ماان المجاااالن بصاامة مميااوة
وهذا هاو شاأن العلماا الرباانيين ورتاة
الحبيب المصاط ى صالَى هللا علياه و آلاه
وصحبه وسلَم.
مااا رأينااا ولاان ناارد أب عااالم حااق أو أب
ش ص ذاق طعم اقبداع والت اوق يادعو
إلااااى التسااااويف ويعتباااار ماااان عالمااااان
التميااااااو أو اقبااااااداع وال أدرب كيااااااف
ينسااااااق الااااابعض لاااااف آرا اطئاااااة
وغريباااة عااان حقيقاااة اقنساااان والنجااااح
متل آرا آدم جرانن.
مضار التسويف :
 -1مضار مادية.
 -2مضار ش صية.
المضار المادية :
إعادااااة التقااااادم ساااااوا علاااااى السااااابيلالش صاي أو المؤسسااي و تقاع تكل ااة
المسوف.
ذلك على عاتق
ِ
 تكااااليف إعاااادة بناااا طاااط التن ياااذكاااون ال طاااط التاااي لااام تن اااذ أ ِعااا َدن
ل تااارة ومنياااة معيناااة وعلياااه يجاااب
إعااادة الت طاايط عنااد البااد بالتن يااذ
مرة أ رد.
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 تؤدب الضيوط التاي يساببها التساويفإلى األ طاا و تتسابب األ طاا بتكل اة
مادية إضافية عند التن يذ.
كمااا أن هناااك الكتياار ماان المضااار التااي
تؤدب ل ساران مادية بسبب التسويف.
المضار الش صية :
 يسااابب التساااويف القلاااق و الشاااعوربالتأنيب الدائم وبالتالي فهو ينيص
المعيشة.
 التساااويف شاااجرة بيتاااة مااان وراعاااةإبلااايس فاااال تااادع ن ساااك مرتعاااا ً قبلااايس
وجند .
ااااوف كالماشاااااي فاااااي الصاااااحرا
المسا ِالالحاااق للساااراب ؛ فاااسذا حقَااان الحقيقاااة
وج َد ن سه دد ضيَع عمر .

كيف نتيلب على التسويف :
ساااانَة الشااااري ة تركيبااااة
جااااا ن فااااي ال ِ
نورانيااة ومص ا وفة حقانيااة علَمن اا إياهااا
الحبيب المصاط ى صالَى هللا علياه و آلاه
وصحبه وسلَم :
ف ي حديث أنس رضوان هللا تعالى علياه
عاااان الرسااااول عليااااه الصااااالة والسااااالم
وعلااى آلااه وصااحبه الكاارام ( اللَ ةه ا َم إنِااي
اان ال َها ِاام وال َحا َ
عاااوذة باااكَ ِما َ
ااو ِن والعَجل ا ِااو
أ ة
س ِل وال ةجب ِلن والبة ل ِل و َ
ضالَ ِع الا َد لي ِن
وال َك َ
و َ
الرجا ِل ).
غلَ َب ِة ِ

إذا ً  :وفقا ً لما تقدَم ذكر يمكننا التيلب على التسويف بمايلي :
 الت طيط الصحي للودن والتقيد باألودان المحددة لكل المهام. تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام صييرة يسهل التعامل معها وتن يذها. وضع أهداف وادعية يكون المر دادرا ً على تن يذها. البد باألمر السهل والمحبَب تم االنتقال للصعب فاألصعب. االبتعاد عن كل الملهيان الل العمل. يجااب علااى الماار أن ال يكااون أرنااب حماااس فيق ااو ماان مشااروع آل اار دونإنجاو ومن فكرة أل رد دون تن يذها بل عليه االلتوام و إنها ما بدأ به
تم االنتقال ل كرة أ رد وال مانع من تدوين األفكار تم العمل على تن يذها.
 يجب علاى المار أن يكاون وادعياا ً و صااددا ً ماع ن ساه فاي تقيايم إمكانياتاه وماايستطيع القيام به ؛ وهاذا مطاب يتعارض لاه الكتيارون ممان ناراهم يتطوعاون أو
يوكلااون ألن سااهم مهاماا ً تاام بعااد ذلااك يكتشا ون أنهاام غياار دااادرين علااى أدا تلااك
المهام ؛ وهذا يرجع لسو تقديرهم قمكانياتهم .
لذلك عليهم دراسة العمل وما يريدون القيام به دبل الشروع به.
في ال تام أدول  :إن أهم عامل مان العوامال التاي تاؤدب للقضاا علاى التساويف
هو توفيق هللا تعالى للعبد في أدا األعمال والمهام الموكلة إليه لاذلك عليناا أن
ناادعو الحااق تعااالى ليوفقنااا فااي أدا تلااك األعمااال وأن تكااون أعمالنااا الص اة
لوجهه الكريم حتى تح ها األنوار والبركان .

70

كرستني
إعداد الدكتورة  :النا صبري
َ
إن للش صيان المسماة ( كرستين ) عدة ص ان تكش ها لنا حاروف
اساامهم فماان ااالل علااوم الحااروف الكشا ية ومكنوناتهااا نااذكر لكام
بعضا ً من هذ الص ان :
•
•
•
•

•
•
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كرستين ش صية صبة ومتنوعة.
دبلوماسية ولبقة في التعامل مع الناس.
مت همة ولديها رحمة في دا لها.
لديها فن يظهر بحياتها ؛ فربما كانن تحب ال ن و الينا و
الموسيقى أو من الممكن أن تكون رسامة  ..فال بد أن تظهر
أعمالها دائما ً ب ن متل طريقة ا تيار مالبسها أو حتى ترتيب
منولها. ..
محبة للعلم ولديها ددرة على التعلم والتعليم.
لينة ومرنة بسيطة بالتعامل.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عندها كيد باطن .
باطنها في حالة اتقاد دا لي تظهر هادئة ولكن باطنها في حالاة
غليان ت يه بالبرود الظاهر بش صيتها .
بسيطة جدا ً و كلما كنا معها أكتر بساطة كانن أكتر تواصالً .
ال تحب فت األحاديث والتعبرعن ذاتها بسهولة و تحتااج َمان
يساعدها على التعبير ع َما بدا لها ودول ماتريد.
وسطية فهي متوسطة في فرحها وحونها وفي ان عاالتها .
لديها شعور عال م َما يجعلها مره ة الحاس ورومانساية وساريعة
التأتر باألشيا فسذا كانن امرأة غير متعلمة أو ليسن على لق
وأدب وتربية تصب شكَاكة و سيئة الظن و تبني أبعادا ً ب يالها .
شجاعة تةقدم على األشيا دون وف.
لديها أشيا اصة سرية.
تحب كتم أسرارها وتكتم أسرار غيرها.
تحب علوم األسرار .
تعاني من ظلم اص حيث تتعرض الل فترة ومنية فاي حياتهاا
لظلم معين حيث يكون الحق معها وال يسمعها أحد و ربما تكاون
هذ ال ترة في أول حياتها أو في وسطها أو في آ رها تم توول.
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األزياء عىل خط الزمن
الخط الزمني اإلسالمي

أ  .قمر الجعربي
ظل ال ن اقسالمي منبعاا ً ومرجعاا ً ألوروباا طيلاة عادة دارون
من الومان وانتشار ال ان اقساالمي حتاى غاوا العاالم حياث
كانن أف ر المالبس هي التي تةحلَاى باآلياان القرآنياة و داد
كاناان ت ةصاانع فااي مصاار صيصااا ً و فااي غيرهااا ماان الاابالد
العربية .
اهااتم المساالمون بشااكل كبياار بنااوع األدمشااة والت اانن فيهااا
وابتداع أشكال جديدة لألوياا وتاأترن تلاك األوياا إلاى حاد
ما بالبالد التي فتحها المسلمون.
نجد أن العصر اقسالمي فاي ومان الرساول الكاريم صالَى هللا
عليه وآله وصحبه وسلَم دد تميو بالبساطة والوهد باالملبس
وهااااذا ال يعنااااي عاااادم اهتمااااامهم بمظهاااارهم وملبسااااهم باااال
باااالعكس فلااام يرتااا ِد رساااولنا الكاااريم مااان التيااااب إال أجملهاااا
وأحسنها وأكترها أنادة له.
فقااد كااان رسااولنا الكااريم صالَى هللا عليااه و آلااه و سالَم يحااب
73

ارتاادا القماايص األباايض ذب النس ايح القطنااي وكاناان أكمامااه
تصل إلى المعصمين و تكون أحيانا ً أدصر بقليل و كان يرتدب
فوده ( القبا ) وهو ردا متوسط الطول ولاه أورار مان األماام
وفااي بعااض األحيااان كااان يرتاادب شااملة ماان النساايح ال ش ان
وتساامى أيضااا بااالبةردة وهااي دطعااة كبياارة ماان الصااوف التقياال
يل ها حول جسد الكريم.
كان لباسه صلَى هللا عليه و آلاه و سالَم أن اع اللبااس للبادن و
دد تعددن ص ان مالباس رساولنا الكاريم علياه الصاالة والساالم
ولكن ما ذكرنا أشهرها.
كما عةرفَن أيضا ً في عصر الرسول صالَى هللا علياه و آلاه
و سلَم ( الجبَة ) وشاع أيضاا ً لابس ( ال ميصاة ) وهاي
عباااارة عااان كساااا أساااود اللاااون ومرباااع الشاااكل وياااويَن
بحاشيتين م تل تي اللون.
ولن ننسى العمامة التي ارتداها الرساول صالَى هللا علياه
و آلااه و س الَم وممااا ياادل علااى أهميتهااا دولااه ص الَى هللا
عليه و آله و سلَم( :العمائم تيجان العرب) و داد لبساتها
بعض من النسا أيضا ً في هذا العصار و لبسان القلنساوة
التي كانن ألوانها األبيض و األسود .
وفاااي العصااار اقساااالمي األول ارتااادن النساااا وب
( المرط ) وهو كسا يةصنع من الصوف أو الكتان
وديل أنه التوب األ ضر.
تاام باادأ ظهااور أويااا جدياادة تناسااب كاال عصاار ماان
العصور التالية.
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أجاب سماحته دائالً :

نوادر معرفية
المجتمع الفاضل
سئ َل سماحةة الم ِكر اقسالمي ِ الشي
ة
د.هانيبال يوسف حرب ح ظه هللا تعالى
السؤال التالي :
إذا أردنا الوصول إلى مجتمع فاضل بك ِل
ديمه األ الدية ..فمن أين نبدأ؟
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المنورة..
نبدأ من حيث المكان من المدينة
َ
ونبدأ من حيث الومان بالرجوع  ١٤٣٩عاما ً حيث كانان
البداية ..
ب من كتاب اسمه القر ان الكريم..
ونبدأ من حيث ال ةكت ة ِ
ونباادأ ماان حيااث التجمعااان البشاارية ماان حياااة الصااحابة
ة
رضوان هللا تعالى عليهم ..
ة
ااس األ َ ااذ
ونبدأ من
حيث الروح من الكائن الجميل الح َ
س ِ
في روعته وجماله سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم..
ونباادأ ماان حيااث الجساامانية ماان الكااائن العمااالق الجاللااي ِ
ذب الهيبة ال اصة سيدنا موسى عليه الصالة والسالم..
األبوة األولى للبشرية من ش صية سايدنا
ونبدأ من حيث
َ
آد َم عليه الصالة والسالم ..
ونبدأ من حيث الجمال من الجمال اليوس ي ِ علياه الصاالة
والسالم ..
ونباادأ باالبتعاااد عاان شااي اس ا ةمهة (مدينااةة أفالطااون) ألنَااه
ووفق اا ً للوادااع الحقيقااي فقااد أتبتاانل هااذ االبت ادا انة التااي
ذكرتةهااا أنَهااا حقَقَاانل مدينااةً فاضاالةً أ الديااةً عاليااةً اساامها
) المدينةة
المنورةة) وذلك دبل  ١٤٣٩عاما ً.
َ
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المكانة ال اصة للجبال

سلسلة

عـلـم الـجـبـال
فـي الـقر ان الـكريم
بقلم الم كر اقسالمي
الشي د.هانيبال يوسف حرب ح ظه هللا تعالى
الجو
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التاسع

بسم هللا الرحمن الرحيم
أما مكان الجبال فهو معلوم وهاو جساد الكوكاب أماا مكاناة الجباال
فهي مكانة كبيرة عند هللا تعالى فك ٌّل ِم َن السموان واألرض والجباال
والمتباان ليياار ولهااذ
واقنسااان يحماال صاا ة التبااون فااي ذاتااه
ِ
ال اصية رشحن هذ الم لودان دون غيرها في عالم األجسام .
فسر تبان األرض واضطرابها  :في السما .
وفي األرض  :سر الجبال .
وسر الجبال  :في التبان والتتبين .
و كل هذ المنظومة في يد اقنسان وتباته وإليك األدلة الشرعية .
فسر تباان األرض واضاطرابها فاي الساما تجاد فاي دولاه تعاالى :
ي تَ ةمااو ةر }
اف ِب ةك ا ةم األ َ لر َ
س ا َما أَن يَ ل ِ
{ أَأَ ِمن اتةم َماان فِااي ال َ
سا َ
ض فَ ا ِس َذا ِه ا َ
الملك 16
وفااااااااي األرض ساااااااار الجبااااااااال تجااااااااد فااااااااي دولااااااااه تعااااااااالى :
سا َها } الناوعان32
{ َوا لل ِجبَا َل أَ لر َ
ودـولـه تعالى :
ض ِم َهادا ً َوا لل ِجبَا َل أَ لوتَادا ً } النبأ 7 – 6
{ أَلَ لم نَجل عَ ِل لاأل َ لر َ
وأمااا كااون هااذ التالتااة بيااد اقنسااان فااذلك ألنااه ساار تبااان وتتبياان
وجودها وبقائها فببقائه تبقى وبوواله توول ويكاون هاذا الاووال
عندما يصل اقنسان إلى آ ر ياوم فاي حياتاه وذلاك هاو الياوم اآل ار
في أيام دنيا ؛ وتأكيدا ً لهذ الحقيقة نتابع دوله تعالى { :يَ لاو َم تَك ة
ةاون
س َما كَا لل ةم له ِل َوتَك ة
لن } المعارج 9–8
ال َ
ةون ا لل ِجبَا ةل كَا لل ِعه ِ
78

ض …… } .المومل 14
ف لاأل َ لر ة
{ يَ لو َم تَ لر ةج ة
س َنل } المرسالن 10
{ َو ِإ َذا ا لل ِج َبا ةل نة ِ
س ليرا ً } الطور 10 - 9
س َما َم لورا ً َوتَ ِ
ير ا لل ِج َبا ةل َ
ور ال َ
س ة
{ َي لو َم تَ ةم ة
ش َطنل } التكوير 11
س َما ةك ِ
{ َو ِإ َذا ال َ
س َما ان َ َط َرنل } االن طار 1
{ ِإ َذا ال َ
شقَنل } االنشقاق 1
س َما ان َ
{ ِإ َذا ال َ
وعلااى مااا ساابق فااي هااذا المبحااث نسااتطيع أن ناادرك مكانااة الجبااال
كمرش من أربعة مرشاحين ؛ فهاو مشاترك ماع أدراناه بال اصاية
العظمى وهي التبون .
وكذلك إذا اعتبرنا اقنسان دمة هاذا البناا فاسن المرتباة التاي تلياه
مباشرة هي للجبال  ..فتأ َمل .
– الصة المبحث :
الجبااال اشااتركن مااع السااموان واألرض واقنسااان بص ا ة التب اان
وهي في الرتبة التانية بعد اقنسان في هذا التبان .
الحمد هلل رب العالمين
يتبع ...
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حق المساواة وعدم التمييو العنصرب
بقلم الحقودية أ .مالك العنادوة
الحمد هلل رب العاالمين والصاالة والساالم علاى حبياب هللا صالَى هللا علياه
وعلى آله وصحبه وسلَم ؛ وبعد :
إن حااق المساااواة ماان أعظاام الحقااوق فااي اقسااالم و دااد حا َ
اث القاارآن
ااس ِإنَاا َ لَ لقنَااكةم
الكريم على هذا الحق حيث داال هللا تعاالى َ } :ياا أَيِ َهاا النَ ة
ّ
ااارفةوا ِإ َن أ َ لكا َار َم ةك لم ِعناا َد َ ِ
ِماان َذ َكاار َوأةنتَااى َو َج َع للنَااا ةك لم شةااعةوبًا َودَ َبا ِئ ا َل ِلت َ َع َ
ير { (الحجران.) 13 /
ّ َ
ع ِلي ٌم َ بِ ٌ
أَتلقَا ةك لم إِ َن َ َ
كما أكَد حبيب هللا تعالى ورساوله علاى هاذا الحاق وذكَا َر ة ألهميتاه عنادما
اس أ َ َال ِإ َن
َط ا َ
ب طبااة الااوداع فااي حجااة الااوداع فقااال َ " :يااا أَيِ َهااا النَ ا ة
اح ٌد أ َ َال َال فَ ل
علَى أ َ لع َج ِمي َو َال ِلعَ َج ِمي
ض َل ِلعَ َر ِبي َ
اح ٌد َو ِإ َن أَبَا ةك لم َو ِ
َربَ ةك لم َو ِ
علَى أَحل َم َر إِ َال بِالت َ لق َود "..
س َو َد َ
علَى ع ََربِي َو َال ِألَحل َم َر َ
َ
س َو َد َو َال أ َ ل
علَى أ َ ل
ق يجاب
بعد ذكرهذا الحق في كتاب
الحاق العوياو وعلاى لساان حبياب الحا ِ
ِ
علينا أن ال نمس هذا الحق باأب شاائبة و ال نسام بانتهاكاه مان دِبَال أب
ش ص مهما كان ؛ فال فرق بين الجميع إال بالتقود .
إال أنه و مع انتشار فيروس كورونا في ال ترة الماضاية حادتن انتهاكاانٌ
كتيرة و تجاووان على هذا الحق وانتشرن العنصرية في العالم ال سايما

في الدول العربياة ضاد اآلسايويين بسابب أن مصادر هاذا ال ياروس و
أول مكاااااان النتشااااااار كااااااان إحاااااادد الاااااادول اآلساااااايوية
وهااااااي الصااااااين ممااااااا دفااااااع الناااااااس لممارسااااااة
العنصااااااااااارية ضاااااااااااد اآلسااااااااااايويين.
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ودد تعددن أوجه االنتهاكان
و لم تقتصر على وجه واحد .
فكان الوجه األول لها هو االنتهاك الل ظي ؛ حيث لم
يَسلَم اآلسيويون من أل اظ الناس ضدهم فانتشرن النكان
والمنشااوران التااي تحماال طااابع الس ا رية بادعااا المااواح علااى موادااع
التواصل االجتماعي األمر الذب شكَل انتهاكا ً لحق اآلسيويين بالمساواة
وجرحا ً لمشاعرهم ؛ فهم بشر ولهم مشاعر إنسانية وليسوا جمادان .
تعارض العدياد مانهم
كما لام يسالموا أيضاا ً مان االنتهااك الجسادب حياث َ
للعنااااف والضاااارب و اقذالل و دااااد داماااان العديااااد ماااان الاااادول بطاااارد
اآلسيويين من البيون المستأ َجرة ومن ال ناادق حتاى لام يعاد لهام مكاناا ً
يل َجاااؤون إلياااه و اضاااطروا للناااوم كالمتساااولين فاااي الشاااوارع و تحااان
الجساااور ألياااام ليسااان بالقليلاااة و دون طعاااام إذ امتنعااان المطااااعم عااان
استقبال أب آسيوب حتى لو كان دد ضع لل حص الطبي وكانان نتيجاة
ال حص سلبية ( أب ال يحمل مرض كورونا ) ..
هذا ما كان لجهة التعامل مع اآلسيويين الذين لم يستطيعوا الذهاب إلاى
بالدهم بسبب اقجرا ان المت ذة الل فترة انتشار فيروس كورونا .
و كااذلك فااسن األفاردااة لاام يساالموا ماان نظاارة التمييااو العنصاارب ماان دِبَاال
الكتيرين ؛ فهنااك بااحتون فرنسايون ادترحاوا باأن يجعلاوا أفريقياا حقال
تجااارب للقاااح فيااروس كورونااا كمااا فعلااوا سااابقا ً فااي بعااض الدراسااان
حااول ماارض اقياادو ؛ إال أن منظمااة الصااحة العالميااة لاام توافااق علااى
طلبهم ورفضته بشدة ووص ن تصرفهم بالعنصرية.
هناك أمتلة كتيرة ال تعد وال تحصى عن العنصرية التي عادن لالنتشاار
فااي ال تاارة األ ياارة ممااا يوجااب علينااا االنتبااا و الحااذر بااأن ال ناادع أب
المقدس في المساواة .
شي ينتهك حق اقنسان
َ
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الوفا
األستاذة هدد وايد
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمااد هلل رب العااالمين والصااالة والسااالم علااى ساايدب وحبيبااي ساايد
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين .
يتجدد اللقا لنتشارك أفكارا ً وادعية وبسيطة لعلهاا تسااهم ولاو بالقليال
في حل بعض المشكالن وال الفان العائلية .
ماولنا ضمن منظومة معرفاة الحقاوق والواجباان لكاال الاووجين ؛ تلاك
المعرفة التي تساهم في ا تصار الكتيار مان المشاكالن التاي داد تسابب
شر ا ً في العالدة بينهما.
سنتحدث اليوم أعوائنا القرا عن الوفا :
أجمل ما ذةكر عن الوفا هو وفا سيدنا محمد صلَى هللا علياه و آلاه و
س الَم و حبِ ا ِه ألمنااا الساايدة ديجااة رضااي هللا تعااالى عنهااا وأرضاااها ؛
فالجميع يعرف عان مادد إكراماه ووفائاه لهاا حتاى بعاد وفاتهاا السايما
باقحسان إلى صديقاتها األمر الذب كان يتير غيارة أمناا عائشاة رضاي
هللا تعالى عنها من مدد حبه للسيدة ديجة و وفائه لها .
الوفا من الص ان الجميلاة اقنساانية بامتيااو ووجودهاا فاي األسارة
مهم جدا ً ؛ فمن الجميل إذا دام أحد الووجين بتقديم معاروف لووجاه أن
ال ينسى الووج اآل ر هذا المعروف بل يشكر عليه و يذكر بين فتارة
وأ رد .

اب علااى الااووج اآل اار أن يساااعد أتنااا
فاسذا ماارض أحااد الااووجين وجا َ
مرضه ويساند و يعتني به ويراعي مشاعر ويتحمله و هناا تظهار
و تتجلى صورة من صور الوفا حيث لم يتركه أو يت َل عنه و في
المقابل فاسن الاووج اآل ار ال ينساى هاذا الموداف بال علاى العكاس فهاو
يتااذكر بكاال حااب وود دااائالً  -علااى ساابيل المتااال  : -لاان أنسااى مود ااك
معي االل مرضاي  ..؛ مماا يوياد فاي المحباة واألل اة باين الاووجين و
ينعكس على كامل أفراد األسرة .
متااال آ اار  :كااأن يتااابرالووج قكمااال دراساااته العليااا فيصااب العااب
األكبر لألسرة على عاتق الووجة ؛ فتتحمال و تصابر بحاب ألنهاا تعتبار
أن ما يقوم به الووج هو إنجاو على صعيد العائلة كاملة هنا نجاد أناه
من الجميال أن يتاذكر الاووج هاذا الموداف و ال ينساى وفاا ووجتاه لاه
ومساااعدته للوصااول إلااى مااا يريااد و يصا ِارح بحااب دااائالً  -علااى س ابيل
المتال  : -إنني ممتن لك بودوفك معي وهذا النجاح والت وق لناا جميعاا ً
ودااد يكااون متاال هااذا المودااف للااووج مااع ووجتااه حااين ترغااب بسكمااال
دراستها فمتل هذ الموادف تويد في دوة العالدة الووجياة واألسارية.
ن مان ووجاك
و أدول للووجة بشكل اص  :من غير الالئاق إذا غضاب ِ
أن تتل ظااي بعباااران تاادل علااى أنااك الساابب فااي نجاحااه !! فهااذا يضااعف
الود و يهو الوفا ؛ و دد ات قنا منذ بداية هاذ السلسالة االجتماعياة أن
كل أعمالنا دائمة هلل وفي هللا .
دمتم ودامن أيامكم بكل حب ووفا ..

و ما وال للحديث بقية  ..انتظرونا ..
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المحرر  :الهرودق ت َ َكيَاتي

" لية عربية بحتة (" )3

المحرر  :الهرادق ت َ َكيَاتي
https://t.me/hahomagazine

"مرحلة اكتئاب "
االكتئاب يلي عايشينه اآلن هو شي طبيعي جدا ً جدا ً ..
هو نتيجة التيير من فصل إلى فصل واسمه (اكتئاب موسمي)..
والت ااافوا  ..وال علااى بااالكم ألنااه بعااد فتاارة وجيااوة بيااروح ه اذا
االكتئاب نهائيا ً ومابيبقاله أب أتر ..
ومااا رح يبقااى مكااان االكتئاااب فاضااي  ..أل  ..رح يرجااع االكتئاااب
الطبيعي يلي كل واحد متعود عليه .
دلن بركم هالمعلومة ألنها كتير شاغلة م ي وعاملتلي اكتئاب .
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اليوم سوف نأ ذ الدرس التالث مان سلسالة اللياة العربياة وبعاض
األل اااظ الدارجااة فقااط فااي دمشااق ال يحااا ولكاان سأضاايف شاارحا ً
مبسطا ً في است دام مكان الل ظة :
مرب ( إشارة إلى الذهاب بكترة إلى ن س المكان ).
سرب ِ
ِ .1
 .2دلي لقلَك ( إشارة إلى حديث بين ش صين ) .
 .3سياح نَياح ( إشارة إلى البين الواسع والكبير ) .
 .4طالع ناول ( إشارة إلى الكالم اليير مهذب ) .
 .5نَط ما َحط ( إشارة إلى تصعيد في اليضب ) .
.6ش ََروب َ
غ َروب ( إشارة إلى كالم م هوم وغير م هوم ) .
 َ .7بط لَوق ( إشارة إلى إيصال كالم من غير مقدمان) .
 .8دشة ل ة ( إشارة إلى كل شي ) .
 .9حق بق ( إشارة إلى إرادة الشي بشدة ولكن بدون طلبه ) .
.10دايم داعد ( إشارة إلى االنشيال الممووج مع التشتن ) .
هكذا نكون دد وصلنا إلى نهاية الادرس التالاث لهاذا الياوم  ..علاى
أن نلقاكم في الدرس القادم إن شا هللا تعالى..
بيني وبينكم تعبن كتير لحتى طلاع معاي هالمنشاور باللياة العربياة
ال صااحى  ..لهيااك هللا يرضااى علاايكم انشااروا هااذا المنشااور عل اى
أوسع نطاق لحتى يعارف العاالم كلاه داديب ليتناا العربياة الشاامية
عريقاااة وجميلاااة ومتنوعاااة ونيشاااة ومهضاااومة  ..والكااال بيتمناااى
يعيب بالشام ليسمعها.
روق هللا على أيام الشام...
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الفرق بين العلم والعرفاا
كتبه الباحث عمر السلقيني
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين الذب وهبنا العلم والنور والبيان
والصالة والسالم على سيدنا محمد منبع العلم والنور السارب في هذا
العالَم المنبعث بالحقائق والرحمة
في العدد التاسع من المجلة الباعتة للناور والعلام مجلاة { هاا هاو } ساطور
من المعرفة بين العلم والعرفان .
يتميااو العلمااا فيمااا بياانهم بعلااومهم و تميوهااا و ناادرتها ؛ فهناااك علمااا
المتداولة و التاي يجارب تعليمهاا
ومبدعون في مجاالن العلوم و المعلومان
َ
و تدريسها و التدريب عليهاا بعاد أن تام اكتساابها  ..و تلاك العلاوم هاي مان
العلوم الكسبية .
و هناك علوم لدنية عرفانية م صوصة ألهل ال صوص ؛ و دد دال تعالى :
علَ لمنَاااا ة ِمااان لَااا ةدنَا ِع لل ًماااا { الكهاااف ( )65فاااالعلوم اللدنياااة مااان العلاااوم
} َو َ
األساسية التي يحتاجها العالم بأكملاه و ال تؤ اذ إال م َمان ا تصاه هللا تعاالى
ص ِب َرحل َمتِا ِه
ّة يَ ل ت َ ِ
بهذا العلم ال اص و برحمته ال اصة  ..دال تعالى َ } :و َ
ّة ذةو ا لل َ ل
ض ِل ا لل َع ِظ ِيم { البقرة (. )105
َمن َيشَا ة ٱ َو َ
ب اتباااع أهاال ال صااوص الااذين ا تصااهم هللا تعااالى برحمت اه
ماان هنااا و َج ا َ
وعلَ َمهم وف َه َمهم و ف َ
ضلهم و أيدهم بعلوم الحقيقة بأنهم كانوا متَقين  ..داال
ع ِلي ٌم { البقرة (.)282
ش لي َ
ّة بِ ةك ِل َ
ّة َو َ
ّ َويةعَ ِل ةم ةك ةم َ
تعالى َ }:واتَقةوا َ َ
يعلم المتقين من علوماه ال اصاة و منهاا العلاوم
نعم يا سادة ..إن هللا تعالى ِ
ساوا و
اللدنية ؛ و هذا ما يميِاو العلماا عان ناادلي العلام الاذين تعلَماوا و د ََر ة
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درسوا ما تعلَمو ؛ في حين أن للعاا ِلم حقيقتاه بتأسيساه للعلام
نقلوا و َ
المبني على دواعد تابتة من القر ان الكريم و السنة النبوياة الشاري ة
ركونا ً إلى السند المتصل برسول هللا صلَى هللا عليه و آله و سلَم .
و من العلما العارفين الذين ا تصهم هللا تعالى بعلوم لدنية وفت لهم
أبوابا ً علمياة اصاة و فتوحاان عرفانياة ناادرة فكاان أول عاا ِلم مسالم
يحصل على حقوق الملكية ال كرية رسميا ً و دولياا ً لعشارين علماا ً مان
العلوم النادرة سماحة العاارف بااهلل تعاالى الم كار اقساالمي الشاي د.
ساس ماا ي اوق الاـ 500
هانيبال يوسف حرب ح ظه هللا تعاالى الاذب أ َ
علم من العلوم القرآنية المت ودة التاي لام يسابقه بهاا أحاد و داد جارد
توتيقها إعالميا ً و نذكر منها :
 -1علم الذكا الروحي
 -8علم الحروف المعنوية
 -2علم البونون الوجودب
 - 9علم اقدارة الروحية
 -3علم العالج بطادان ردائق النور -10علم تماهي الحب
 -4علم ص ان الحروف الكش ية
 -11علم مناول القمر في
 -5علم الومرة الن سية الكش ية
القرآن الكريم
 -6علم تجليان األسما ال ةحسنى
 -12علم البسمالن في
 -7علم أومنة األسما ال ةحسنى
القرآن الكريم

اااق جاااا َل و عااااال و الوال
و الوال يتحااااف البشاااارية بعلااااوم الحا ِ
المتلقاااون لهاااذ العلاااوم المتمياااوة ينهلاااون منهاااا بحاااب و امتناااان
شاااااكرين فضاااال هللا تعااااالى علااااى نااااور العلاااام و حااااب العلاااايم و
المعلم .
صوصية
ِ
فالحمدهلل رب العالمين الذب أكرمنا بالعلم والنور وف َ
ضلنا على
كتير من لقه .
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من بطون الكتب
باب الطاعة
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ب ضع ا ً ..
ال تن ِ
سبي لل ةح ِ
ب دةدرةٌ ..
فال ةح ِ
ب دلَةً ..
وال تن ِ
سبي لل ةح ِ
فرةٌ ..
ب كترةٌ َ
فال ةح ِ
وو َ
فلوال َ
بعظيم
شعَ َر أح ٌد
ب دةدرةٌ ما َ
أن ال ةح َ
ِ
ق َ
بين عاشق و َمعشوق ..
االنجذا ِ
ب و التعلِ ِ
و ةمحب و َمحبوب ..
ب دةدرةٌ .
يا حبيبتي  ..ال ةح ِ

ومن عجيب ما يَقع في ال ةحب طاعةة المحب
لمحبوبه وصرفةه طباعَه دسرا ً إلى طباع من
س ال ة لةق صعب
يةحبه وربما يكون المر ش َِر َ
الشكيمة جموح القياد ماضي العويمة
أبي ال َ سف فما هو إال أن
حمي األنف
َ
َ
ويتورط غمر ويعوم في
يتنسم نسي َم الحب
َ
بحر فتعود الشراسة ِليانًا والصعوبة سهلةً
والمضا كاللةً والحمية استسال ًما.

من كتاب:
الحب كما أرا ة
ِ
لسماحة الم كر اقسالمي
الشي د .هانيبال يوسف حرب

من كتاب:
طوق الحمامة في األل ة واألةالف
البن حوم
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ضحى السالك
بسم هللا الرحمن الرحيم
بسم الحبيب والصالة والسالم على حبيبنا محمد الحبيب حبيب الحبيب تعالى وعلى
آله الكرام المحبين .
سنتحدث عن دصة ترجمانية مصاغة بعبير صباحي ِ ال وح وبسرير ِة الحب ..
دصة عنوانها  :ضحى السالك .
القصة عن الومان الذب كان به اقنسان ..
القصة في الحب  ..عن الضحى  ..وأين أضحى ..

ة
ضـحـى السـالـك
( دصة ترجمانية )

فعندما أضا ن دلوب السالكين ضحاها بدأن الحروف بالسريان ..
ف الحال وارتباطه بذاك الومن ...
ة
تص ة
ص ن سطور القصة ِ ...
دلب السالك لما ذاق من ال ةحب  ...صار ومانه الضحى ..
لمااا طاا دلبااه نبضااته األولااى علااى الصااراط المسااتقيم  ...كاناان ال طااوة بصايص
النور األول ...
هناك كان ضحا ...
فقد بدأ اقشراق في حياته  ...والبِد ة كان ة
ض ًحى ...
س لر يا سالكا ً إليه  ..إلى النور األعظمي ...
ف ِ

محاضرة دة ِد َمن على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العائلة
الـ FG-Group Academy –Turkey

تقديم إبريو العاشقين في بالد الشام
الدكتورة مـ .سارة الجعبرب
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فهو لما َ
ضحى بن سه ودنياها أضحى بأول اقشراق ...
فلمااا تاارك ال تحااة ماان علااى الضاااد تارك اا ً ن سااه المن تحااة علااى مصااراعيها
وضمها يضمرها  ..ويكبلها ..
ضحى  ..فانتقل إلى ال ِ
َ
ضحى ...
َ
ضحى فأضحى بالحب ة
ض ًحى .
ذلك بعد ليل طويل  ..كان فيه ظال ٌم ما ..
س َجن ليله ...
لكن رحمة الحبيب الحق للقلب العاشق َ ...
حتى هدأن وحشته ...
رحمته تعالى كانن بدرا ً تضيئ له أول الدرب ..
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ضحى السالك

فأبصر ال ةحب في حقائقه ...
سالكا ً من باب الضحى إلى كامل اقشراق غدا ً ...

طهر دوب  ..ونور حب حقيقي َ ..
ق تعالى به عليه ...
ولما كان للسالك
من الح ِ
ٌ
وأعطا إيا ليسلك بحب إليه ...
فكان سالكا ً ل َما سلك تاركا ً الليل  ..نحو الضحى ...

س َجا ..
فسن تو َه َم نورا ً في ليله دبل َ
فذلك وهم ...

ودو إيمانك ..
فحس لن ظنَك أيها السالك
ِ
ِ
فكيف ب َمن أذ َ
س لل ِك الحب أن يودعك ؟!
ِن لك ب ِ
فما ودعك ربك وما دلى ...

س َجى ...
العنوان كان الضحى  ...والليل إذا َ
هناك  ...دصة السالك لما إليه طا  ..ورق القلب وهود ..
عندما بدأن حياة العلم والنور و انتهن حياة الَالنور ..

حس لن ظنك  ..فالحبيب عند ظن عبد المحب ..
ِ
س لرنَ نحو الضحى وتركنَ أومان الظالم فما و َدعك ربك وما دلى ..
فسن ِ
ف إن حاولن الظلما أن تؤذيك  ...فال ينبيي لها أن تدرك النور ...
فال ت َ ل

لمااا عاهااد وبااايع  ...مسا ِالما ً دلبااه بااين ياادب رحمتااه الحااب نااور عينيااه و تقاتااه
درعه يحميه والصدق يسرب في سريرته ..
فـ  :الح الجمال في صبحه ...

فنور الحب يدمغ الظالم
سن الظن ب َمن هو معك  ....فما و َدعك ...
فأح ِ

فبعد أن عاب بطل القصة السالك أولى األنوار وبها النهار ..
اهتاجن الظلما لهجرانها  ..ولقرار السالك اعتوالها !!! ..
تةعوو جندها فردا ً فردا ً  ...وتةؤوو ل حها أوا ً أوا ً...

وتلك في دصة الحب  ..سطور سالم ...
فما و َدعه ربه وما دلى ...
بل ..
بدأن مراسم استقباله في بحور السرور في الحضور ...

فالنور والظلمة يا سادة  ..من دديم الومن أعدا ..
وفي سريانهما في ساحة دلب العبد  ..األدود َمن له البقا ..
فااسن كاناان روحااه شااقية ظلمااا  ..اناادلعن ساايادتها وكاناان هااي األدااود فااي القلااب
ف َح َك َمتلهة..
وإن كانن روحه تقية سادن أنوار تقاته وطهارته وأضا الحب سيدا ً حاكماا ً فاي
دلبه ..
 -فأيهما األدود  ..حكم أسوار القلعة .
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فكما كل القصص ...النهاية هي الحاسمة ...
آ رها هو ما تنتظر المرتقبان من العيون وال هوم ...
وكذا في دصة السالك إذ بدأ حقبة النور ..
فما آ رة من ال َح في كونه الضحى ؟!!
ير له مما كان فيه أوال ً ...
اآل رة في دصته هي ال ير ٌ ...
ير من األولى التي عاشها في الظلمة وفي الال نور .
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ضحى السالك

ف ي آ رته يعتلي منصان الحب  ..يكلَ ةل يرا ً ...
فطريق الحب آ رته حب أعظمي  ...حب العلي  ....وذلك وبدة ال ير ..
مهما كانن أومانه األولى  ....فطالما طا في أفق الضحى ...
فاآل رة هي نحو شمسية حب شعشعانية ...
تم يييب العبد  ...في بحر نور محبوبه  ..في مسا ان أومانه ..
فبعد سلوكه و إشراده  ....آن أن تييب شمس نِسبه ...
لكن اليياب  ...في النور نور ...
فلما غاب وفنيَن أركانه  ....أشرق ببقا ال يييب بهاؤ ...
أضحى  ..فأشرق  ...حتى غاب ....
فصار في الحب شمسا ً تضي ذاتيتها بسر أسمائه ..
آ رة الحب  ..نورها ال يييب ....

فسن صار شمس حب ال تييب  ..فقد أعطا  ...فأرضا ..
عا َد الحبياب بالعطاا حتاى الرضاى  ..ل َمان
ف اي ساطور السالوك نحاو الناور  ...و َ
سار إلى اآل رة على درب الضحى ..

فمهمااا كااان الطريااق ومهمااا كاناان عوادبااه طالمااا أشااردوا بااالطريق ومااا والااوا ..
فسيعطيهم وسيرضوا .
كيف ال  ..؟! ودد أ ِذ َن لتلك القلوب للحب أن تؤول ...
أولم يجدهم أيتاما ً بال أب روحي  ..فاواهم ؟
آود مشاعرهم إلى بيون حبه في صدورهم ..
وآود تلك البيون إلى رحمته الودودية ..
فاود ردائق حسهم من التشتن الدنيوب  ..إلى األمان الرباني ..
ألم يجدهم ضالين عنه في ووايا الظالم وأركانه ..
فهداهم إلى مرشدهم وأبيهم الروحي ؟
الذب به دلهم إلى حبه ...
أبوهم الهادب ...
} َم لن يَ له ِد هللاة فَ ةه َو ا لل ةم لهت َ ِد َو َم لن ية ل
ش َدا ً { الكهف 17
ض ِل لل فَلَ لن ت َ ِج َد لَهة َو ِليَا ً ةم لر ِ
ألم يجدهم عائلين  ..فقرا علم وبال نور أو معارف  ..فأغناهم وعلمهم وأدبهم ؟
فكيف يعيل السالك أن اسه في حضرة المحباوب ؟ يعباد ويياولاه ويناجياه  ...وهاو
فقير نور حب ..؟

فيتمسك السالك بتلك الحقيقة ما ً في طريقه  ...يروب ظنه وينميه ..

و كيف يعيل إدراكاته وأفهامه عن حضرة المحبوب وهو فقير علم ومعرفة ...؟
فما ات َ َذ هللا وليا ً جاهالً دط  ..ولو ات َذ ة لَعلَ َمه  ..فالحبيب أغناهم .

فلسوف يعطيك الحبيب من حبه فترضى ....
وبهذا السطر  ..تتوضأ همم السالك ...

إذا ً فبسذنه بدأ يعطيهم  ..من الحب
وإليه يهديهم ...

ع ا َدهم ربهاام
فلمااا كااان العبيااد سااالكين لااذاك النااور األعظمااي المباادو بالضااحى و َ
بالعطا حتى الرضى .

س َرد ..
فسن سار السالك فالحب َ
و لسوف يعطيه الحب آ رته  ..ولسوف يرضى ..
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ضحى السالك

فعنااد تلااك السااطور ماان دصااة بااد النااور  ...أضااا السااالك دنااديل حبااه ب ض ارية
األنوار ...
وأدرك تالث نِعَم  ..يَنعَم بها ويَحمد عليها ..
وجد يتيما ً فاود .وجد ضاال ً فهدد . وجد عائالً فأغنى .ومنها  ..تلقى أولى األفهام :
 .1فأما اليتامى الذين ال أب روحي لهم بعد  ..فال تقهرهم.
فسن صادفنَ من لم يجد أبا  ..فال تقهر ..
فقد كننَ متلهم دبل أن يهديك ربك ويأويك إلى معابر السرور.
فالسالك لما صار في دروب الحب  ..علم فراغ الحياة من معانيها دبل الحب ..
فسذ به يرأف بيتيم لم يجد أبا ً يسند بالعلم والهداية  ..فالحب ..
و يرأف بشعور الذب لم يستكن على صدر الرحمة في كنف مربِيه بعد ..
 .2وأما السائل  ...عن الحب ..
سبةله ....
وعن فهومه و ة
فال تنهر.
ع ِل َم هذ الحال دبل أن يينيه الحبيب ..
فالسالك كان دد َ
وكان دد تذكر عداوة الجهل له ...
ويعلم اآلن أن في سؤال السائل عن الحب  ..سبيالً لييتني ..
وسبيالً في انسكاب النور  ..ع َل الكأس يبدأ باالمتال ...
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 .3وأما عن عظيم اقشراق  ...عن الحب
فحد لث ...
ِ
وهنا فَ ِه َم السالك في نهاية السطور تشريف المحبوب ..
حد ة
ث ...
فعن الحب  ...سية ِ
ويكون داال ً على تلك الجنة الكريمة ..
سيحد ة
ث بتلك النِعَ ِم  ..عن مشاعر لما إليه أواها ..
ع ِل َم أنه
َ
ِ
عن عاط ته لما بتجلياته أغناها ...
عن ترك الضالل لما هدا  ..إليه ..

فحد َ
ث السالك أ يرا ً عن حقيقة القصة التي ةروين ..
عن  :أن الحب  ...كانن لذته وجماله  ..لما كان هلل تعالى ..
فما كان مقصدا ً وال غاية إال ل َما كان هلل رب العالمين ..
ل َما كان هللا هو الحبيب  ..وال شي معه ...
فلما كان حبه  ...هو  ...صار للحب معنى ..
وسلك السالك على صراط الضحى ..
تلك كانن سطور من رواية السالك ...
منذ عايَ َن الضحى حتى حدث ...
وتلك كانن حظوتنا مع حكاية ترجمانية ...
سورة الضحى ...
من وحي ترجمان ة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

صَلُّوا
عليه ...

ن اللَّهَ وَ َملَائ َكتَهُ يُصَلُّونَ َعلَى
(إ َّ
النَّبيِّ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آ َمنُوا صَلُّوا َع َليْه
وَسَلِّمُوا تَسْليمًا ).
سورة األحزاب ،اآلية 56

شاركونا عدد صلواتكم خالل األسبوع
بإرساله كل يوم مجعة
عرب تطبيق التيلغرام على جمموعة :
الطريقة الشاذلية املجددية اهلانيبالية الكمالية
https://t.me/joinchat/Cy-ZQEE5iQsdHPZe_c7f2w
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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
نحن محطة إذاعية منبتقة عن
شركة  FGمجموعة العائلة
نقوم بدورنا التتقي ي
واقعالمي حول العالم لنشر ال ِقيَم
والتقافة األ الدية
www.radiofg.org
اضيط للتحميل :
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Dar alaqiq designs
Dar_alaqiq1
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