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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد :
كلمة شهر ربيع اآلخر 1442
مسلسل االحتقار الفرنسي
مازالت حلقاات مسلسال االحتقاار الفرنساي ت ُّ إباى لاى العاالم مان
قلب أوروبا التاي تاديعي حقاوإل اانساان مان قلاب بااري التاي
تديعي األناقة اانسانية وتديعي التحضر والمدنيية والسالم .
رغاام أن شااركات اانتاااا المعاديااة لزسااالم مااا زالاات تمااول اذا
العماال فاالن حلقااات ااذا المسلساال باتاات نم؛يااة ومتكااررة فاالن
المخاارا الجديااد لهااذا العماال الاار ي ماااكرون لاام يض ا علااى
حلقاااات األجااازاب الساااابقة ال مزيااادا مااان اا اناااات والشاااتا م
والترساايل لوهااور النزعااة الفرنسااية االحتقاريااة التااي ش اهد ا
التاريل الفرنسي بكل أشكال الممارسات التي ال تحترم اانساان
وال األو؛ان .
فها ي أيام االستعمار الفرنسي لبالد الشام ماا زالات قريباة منياا
وما زالت دماب أبناب بالد الشام من المسلمين حاضارة بينناا لام
سااها ولاان ننسااى يومااا أن الوحشااية الفرنسااية تكبي ادت عناااب
نن إ
السفر لى بالدنا لتقتل اآلال منيا .
5
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و في حين أننا نحاول أن نجان للسالم لنكاون مان جاناب البشار
المتحضااار فاااي الكوكاااب تتحفناااا النزعاااة الفرنساااية الماكرونياااة
بتذكيرات و توكيادات علاى أنهام ماا زالاوا وحوشاا رغام األناقاة
الحضاااارية التاااي ياااديعونها فهااام يحااااربون بخ؛ااااب الكرا ياااة
بدعوى اانسانية والسالم .
و ااا ااو ر يسااهم ينتقااد ويُّسااير لااى أول رجاال أخالقااي فااي
التاريل عجزوا أن يأتوا بواحد بالما اة مان أخاالإل محماد صاليى
هللا عليه وسليم و آله وصحبه أجمعين رغم كال تكنولوجيااتهم
و لكااي ال يوهااروا ض ا يلين أمااام تاااريخهم المزعااوم أرادوا أن
يغ؛وا الحقيقة برسوم مسي ة و م بذلك يُّثبتون فراغ مجاتمعهم
من الفكر والتحضر واألكابرية ويع؛ون التاريل أدلاة علاى ذلاك
ألنهاام لاام يعااوا أن ااذ الرسااوم نمااا تسااير لهاام فقاا؛ و أنهااا ال
تغير الحقيقة الواقعة أبدا فهم ك إمن يحجب الشم بيدياه عان
عينيه ويون أن العالإم قد أصب مولما .
الجزب الجديد من مسلسال الرساوم المساي ة ساق؛ة جديادة  ..و
التاريل الفرنسي بغنى عنها .

خادم العلم الشري
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 :د .انيبال يوس

حرب
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سنتابع معا ن شاب هللا تعالى حديثنا عن الهشاشة العومية

( العالا )
تعتمد توصيات العالا علاى معلوماات اختباار كثافاة العواام و ن أدوياة شاشاة
العوام متاحة فق؛ بوصفة ؛بية والدواب األكثر انتشارا و البيفوسفونات مثل:
أليناادرونات (بينوسااتو فوساااماك ) وتشاامل اآلثااار الجانبيااة الغثيااان وآالمااا فااي
الااب؛ن وأعراضااا تشاابه حرقااة المعاادة ولااذلك بؤخااذ علااى الريااق تمامااا وال يُّساام
باألكاال ال بعااد ساااعة علااى األقاال وعلااى أال يضاا؛جع الشااخ خااالل ااذ الفتاارة
وعادة تؤخذ الحبة كل أسبوع .
و ناك شكل صيدالني آخر للبيفوسفونات و و الحقن الوريدياة التاي تؤخاذ بشاكل
سنوي أو ربع سنوي ولكن يمكن أن تكون أكثر تكلفة.
ويمكن أن تسبب حمى وصداعا وآالما في العضالت لمدة تصل لى ثالثة أيام.

عقاقير األجسام المضادة أحادية النسيلة
بالمقارنة ماع بيفوسافونات يناتي دينوساوماب (برولياا زجيفاا) نتاا ي مماثلاة أو
أفضال فيماا يتعلاق بكثافااة العواام ويُّؤخاذ الدينوساوماب عاان ؛رياق حقناة تحاات
الجلد كل ستة أشهر .
و ناااااك الحاجااااة لااااى االسااااتمرار فيتناااااول الاااادواب لااااى أجاااال غياااار مساااامى.
تشير األبحاى الحديثة لى وجود احتمالية كبيرة لزصاابة بكساور العماود الفقاري
بعد يقا الدواب .
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العالا المتعلق بالهرمونات :
تناولاه بعاد انق؛ااع ال ي
؛ ثماى
يُّمكن أن يُّساعد االستروجين -وخاصاة عنادما تبادأ فاي ُّ
بفتاارة قصاايرة -فااي الحفاااو علااى كثافااة العوااام ومااع ذلااك يُّمكاان أن يإزيااد عااالا
ااستروجين من خ؛ر ااصابة بتجل؛ الدم وسر؛ان ب؛انة الرحم وسر؛ان الثادي
وربما مرض القلب لذلك يُّستخدإم رماون االساتروجين عاادة للحفااو علاى صاحة
العوام لدى النساب األصاغر سانا أو النسااب الالتاي تت؛لاب أعاراض انق؛ااع ال ي
؛ ثماى
لديهن العالا أيضا .

قد ترتب؛ شاشة العوام بانخفااض تادريجي مارتب؛ باالعمر فاي مساتويات رماون
تستوساااتيرون بالنسااابة للرجاااال و يُّمكااان أن يُّسااااعد العاااالا الباااديل بهرماااون
التستوستيرون في تحسين أعراض انخفاض رماون التستوساتيرون لكان أدوياة
شاشة العوام قد ت يمتث دراستها بشكل أفضال لادى الرجاال لعاالا شاشاة العواام
صى بها بمفرد ا أو بااضافة لى رمون التستوستيرون .
وبالتالي يُّو إ

ال؛ب البديل :
ناااك عاادد محاادود ماان األدلااة التااي تشااير لااى أن بعااض المكمااالت الغذا يااة مثاال
فيتامين  K-2وفول الصويا يمكن أن تساعد في تقليال خ؛ار ااصاابة بكساور لادى
المصابين بهشاشة العوام.
الذين تجاوزوا األربعين من العمر :

 – 1التعرض للشم بمقدار ساعة يوميا بادون عاا ق زجااجي مادة نصا
يوميا أو ثالى ساعات أسبوعيا على األقل .
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 – 3تناول حصتين من السمك أسبوعيا .
 – 4تناول كميات كافية من الخضار يوميا

ناك دواب مهم جدا و و رالوكسيفين :

الخالصة  :ناك توصيات مهمة لألشخا

 – 2تناول كميات كافية من الكالسايوم بماا يُّعاادل ثاالى وجباات يومياا ماا كاأ مان
الحليب أو صحن صغير لبن زبادي أو بيضة أو حصة من اللحم أو الدجاا أو حصاة
من الجبن .

سااعة

– ضاارورية القيااام بنشااا؛ رياضااي مثاال المشااي بمعاادل ثالثااة أرباااع الساااعة يوميااا
ويُّمكن تقسيم ذا النشا؛ اليومي في حال عدم مكانية الخروا من المنازل لاى رباع
ساااعة ماان المشااي صااباحا ووهاارا ومساااب فااي المناازل نفسااه أو مااثال الااذ اب ل اى
العمل سيرا على األقدام وفي حاال كوناه بعيادا ممكان أن نصال بالسايارة لاى مساافة
قريبة ثم نكمل سيرا على األقدام على األقل ثلى ساعة فاي الاذ اب وثلاى سااعة فاي
ااياااب ؛بعااا مااع االنتبااا لااى تناااول كميااات كافيااة ماان فيتااامين سااي الموج اود فااي
الفواكه والخضار ال؛ازجة بكميات كافية .
تالحو أن شاشة العواام مارض خ؛يار وصاامت ولكان يُّمكان الوقاياة مناه باالنتباا
لى جرابات بسي؛ة ونوام غذا ي خا مع استعمال العالجات التي أثبتات فعاليتهاا
بشكل كبير .
نتمنى لكم دوام الصحة والعافية .
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بـسـم الـلـه الرحـمـن الـرحـيـم

قال :ن الدنيا حلوة إخضرة و ن هللا مستخلفكم فيها فينوار كيا تعملاون فااتقوا
الدنيا واتقوا النساب فلن أول فتنة بني سرا يل كانت في النساب  .روا مسلم.

الحمد هلل رب العالمين الهادي الى ال؛ريق القويم والصاالة والساالم علاى خيار خلاق
هللا رحمة العالمين صالة حب ونور لى يوم الدين وبعد:

كي

نقرأ في كل ركعة في سورة الفاتحة قوله تعاالى ( ا ادنا الصارا؛ المساتقيم ) ساورة
الفاتحة (  ) 6فـأي صـرا؛ ـو؟ وأي ؛ريـق ؟

الجااواب ورد فااي الحااديى األول أال و ااو التاازام ذكاار هللا والااتعلم بشااقيه مااا أن تكااون
عـالـما أو متـعـلما وال بـد للمتعـلم أن يكـون عالـم.
والنتا ي وردت في الحديى الثاني ذ ن من لازم
الااااذكر والعلاااام فساااايحوز حااااالوة الاااادنيا وسااااو
يساااتخل فيهاااا ليكاااون اآلمااار الناااا ي ولياااذوإل
حااالوة ونضااارة حياتااه فااي ااذ الاادنيا القصاايرة
ليكاااون مااارد الاااى نعااايم دا ااام وقاااد قاااال الحاااق
سبحانه وتعاالى ( إو إمان ك إ
إاان فاَ إاـذ ۦۤ أ إ ۡع إماى فإ ُّه إاو
فاَ ۡللاـخاخ إرة أ إ ۡع إماى إوأ إ إ
سابيلࣰا) ساورة ااسااراب
ضال إ
(.)72

ق واح ٌد للنجاة من لعنة عامة ؛اماة شااملة
؛ري ٌ
فالاادنيا ملعونااة وملعااو ٌن مااا فيهااا مااع أنهااا دار
معاشنا من المولد لاى الماوت ال أنهاا دنياا ( مان
التساافل ) ومذمومااة وملعونااة و ااي فااي ذات
الوقاات محبوبااة و معشااوقة ومتناااف عليهااا الاى
درجات الحروب والولم والتقتيل.
جاب في الحديى الشري عن عباد هللا بان ضامرة
قااال ساامعت أبااا رياارة يقااول ساامعت رسااول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقول  :أال ن الادنيا ملعوناة
ملعااون مااا فيهااا ال ذكاار هللا ومااا واال وعااالم أو
متعلم.
فاللعنااااة نااااا واضااااحة ال لااااب

فيهااااا والنجاااااة أيضااااا واضااااحة ال لااااب

ويُّفهاام ماان اآليااة الكريمااة أن ماان كااان فااي ااذ
الحياااة الاادنيا مبصاارا فماان المؤكااد أن آخرتااه نعاايم
مقيم.
فيهااااا .

وصفها أ ل الحكمة بأنهاا جيفاة وأن ؛البهاا كاالب و او وصا جاامع شاامل يادل
على مدى غرإل النا في أوزار ا وتهالكهم عليها غافلين عن سرعة عدو ا وعن
مآلهم المحتوم.
وعلااى الوجااه اآلخاار ورد فااي الحااديى الشااري أن الاادنيا حلااوة نضاارة وأن هللا
سيستخل أ ل اايمان عليها فعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه عن النباي ﷺ
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نوفق نا بين دنيا ملعونة وبين استخال

المؤمنين عليها ؟

س ا يخ إر لإ ُّكاام يمااا ف اَ
ال باال ن ااكااوان كلهااا مسااخرة للعلماااب الااذاكرين قااال تعااالى ( :إو إ
س إمااـ إو ت إو إمااا فااَ ۡلأل إ ۡرض إجميعااا م ۡن اهُّ ين ف اَ إذ لااكإ لإـخايإااـ ِّت لقإا ۡاو ِّم يإتإفإ يكا ُّار إ
ون) سااورة
لل ي
الجاثية ( .)13
ااااار علاااااا ٌم عااااااال ٌم ومااااااتعلم .
ااااار النجاااااااة ماااااان اللعنااااااة واضاااااا ٌ وسااااااهل ذكا ٌ
أما ُّ
ذا و الصرا؛ المستقيم الذي نذكر في كل ركعاة وعلاى مادار حياتناا وغيار ذلاك
كله في اللعنة والعياذ باهلل.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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أهم
اإلرشاقات

قريبا ..
مهـرجان
الـقـدرات
النورانية
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ي ة  FGالعلمية العالمياة
بالتعاااااااون ماااااان اسااااااتديو
و ذاعااااة فاااااميلي غااااروب
ترحااااااب بكاااااام وتاااااادعوكم
للمشاااااركة فااااي مهرجااااان
القدرات النورانياة بدورتاه
الرابعة لعام .2020
المهرجااان الااذي يلمااع فااي
أفاااق فعالياتاااه العدياااد مااان
العلماب والمثقفين يقادمون
أبهى ما لديهم .
حيااى ساايبدأ خااالل الشااهر
الحالي من تاريل :
 11 /26لااى 11 / 28
شاركونا ...
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ااشراإل من خل

الس؛ور

باقة من الشكر والتقدير نقدمها لمن ينثر جهد ووقته
قمحا في أراض العلم والمعرفة ويرويها بل؛فه النسيمي
و خالصه السماوي ..
نقدمها

للعار

باهلل الشيل ما ر اللبابيدي

حيى عبق بع؛ر العديد من الحدا ق العلمية كمشاركاته
و نجازاته التقنية في راديو فاملي غروب التي باتت
اليوم منصة سماعية عالمية في فحوا ا األنيق وفي
أعماله اادارية في مجموعة اا جي العلمية العالمية
بأقسامها المتعددة وأعمالها الكثيرة .
وتعبق ع؛ر بانفراد جميل في عوالم الصحبة و ُّحسن
االتباع كنجم يلمع في سماب المحبين قدروة للسابحين.
شاكرين جهود التي تسري في سبيل الدعوة هلل جل وعال
في عمران األرض بالنور والمعرفة...
شاكرين لمن بإ إذل
اشراإل النور من خل
17

الس؛ور.
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برنامي وهور الحب
برناامي وهااور الحااب ااو برنااامي يتحادى عاان جانااب ماان جوانااب
علم وهور الحاب حياى يشاري ويباين المعااني الماورا ياة خلا
مااااا وهاااار الحااااب فااااي صااااورته فالحااااب وهاااار بشااااتى الصااااور
والوهورات في الكون فتارة نرى المحبين يوهارون بالحاب فاي
صور الميا ومالفوها كاستعانتهم بالبحر أو النهر وتراة نارا م
يعباارون بألفاااو ال؛اارب والساامعيات كاسااتعانتهم بكلمااة أغنيااة أو
صدى… لل .
حلقات البرنامي متصلة منفصلة تقدمها بريز العاشقين فاي باالد
الشام الدكتورة المهندسة سارة الجعبري حيى تسبر في كل حلقاة
بعااض ااذ الوهااورات للحااب فااي العااوالم حولنااا وتاادر أبعاااد
وعااي المحااب الااذي عباارعن حبااه بمالفااو العااالم الم؛ااروي فااي
الحلقة وما كان في با؛نه حيى وهرت منه تلاك التعاابير مان ذلاك
العالإم .

Radio Family Group
تقرير أعده  :د .صبحي المقرع
www.radiofg.org
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متنقلة مــن الصــورة الوا ــرة للحـب لى معنا ــا فالمقصــد
المــاورا ي منهـا فأمثلـاـة شاـارحة لتبـاـين لناا التنـاـوع الها ـاـل
فااي كاال صـااـورة فالحااـب يوهاار فااي صـااـور الكااـون وماان خلفااه
ي يحمل في ؛ياته بعض المشاعر الخفية..
وع ٌ
ــذا الوهــور في العـوالم ــو مـا يرصد برنامي وهور الحب.
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ا

ال ببل كل ٌيو

كتبه الشيخ د .أوس العبيدي
الحمد هلل رب العالمين حمدا ً كثيرا ً طيبا ً مباركا ً  ،والصالال
والسالم على سراج الحال وببلالا المحبالين نالور ا نالوار ،
ومنب الالأل ا س الالرار الحبي الال المخت الالار بب الالل ل الالق الس الالموا
وا راضالالين  ،الموصالالوف ل فألالالل ا الالال وال الاليم سالاليد
الجالالود والكالالرم وسالاليد العالالرب والعجالالم  ،سالاليد وحبيبالالي
محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين.
ال يوج الالد ٌ الالي مو تال وم الالرتب م ل الالا ال ترتباط الالا و يق الالا ،
ترتبالا م
ال ه القاليم
ط تال ير فكالالل ٌالاليو م سالالس علالالى أسالالا
ا البيا  ،فا ال ي الصرح العظيم والدسالتور الال
سالالعى ا نبيالالاو لترسالاليخه فالالي المجتمالالأل  ،الالم لع ال الحبي ال
المصطفى صلى هللا علياله وعلالى آلاله صالحبه وساللم ليالتمم
مكارم ا ال وليكون مثاال حيّالا يققتالدب لاله فالي كالل وبال
وحالالين  ،بالالاا تعالالالى ( َوتِنالال َ لَعَلَال لالى ق لقالالق ع َِظالاليم ) سالالور
القلم (.)٤
وكمالالا بيالالل أن ا
21

الالال

الالي الم ٌالالر علالالى اسالالتمرار ا مالالم

أو انعدامها باا تعالى َ ( :وتِذَا أ َ َر ْدنَا أ َ ْن نق ْه ِلال َ بَ ْريَالاً أ َ َم ْرنَالا
يرا )
سققوا فِي َها فَ َحق َ
قمتْ َرفِي َها فَفَ َ
علَ ْي َها ا ْلقَ ْو قا فَدَم ْرنَا َا تَد ِْم ً
اإلسراو (.)١٦
سالالال ْعينا فالالالي البالالالرام التدريبيالالالا ( لالالالرام التنميالالالا
لالالال ل َ
الب الالريا وتطالالوير ال ال ا ) لالالن يصالالبّ فعّالالاال وذا أ الالر علالالى
الفالالرد والمجتمالالأل مالالا لالالم نالالولي الجان ال ا البالالي اإل تمالالام
ا كبالالر ونعمالالل علالالى ترسالاليخه فالالي ذا المتالالدرب ليكالالون
دستورا ً في حياته وتعامالته ،فالنحن فالي ال ا الوبال وفالي
ظل الظروف التي يمر لها العالم لحاجالا لصاليا ا لالرام
أ البيا داعمالا ل خصاليا الفالرد لتكالون لمثالالا درع وابالي
لالاله  ،أال تالالرب ّ
الي
الوفي يقعنالالى ل الالكل أساسال ّ
أن المالالنه الصال ّ
لا ال وته يبها وفي صيا ا الفالرد المساللم ل الكل را
يناسالالال كالالالل ممالالالان ومكالالالان و مالالالرتب لالالالالقيم ا البيالالالا
اإلسالميا و ا ال جعله ممتدا من حلقا العلم وال كر
صالالفا فالالي المسالالجد النبالالو علالالى صالالاحبه أفألالالل
الالل ال ة
الصالالال والسالالالم تلالالى يومنالالا الحالالالي ل الالكله الم سسالالي ،
فعل الالالى م الالالدار  ١٤٤٢ع الالالام و الالالو يس الالالا م ف الالالي تع ي الالال
ا البيالالا فالالي ذوا ا فالالراد ويسالالعى لتجديالالد لرامجهالالا
لتناس كل ممان  ،وعليه نحن لحاجا لمثل ه التجالارب
فالالالي مماننالالالا الحالالالالي لنسالالالتطيأل صالالاليا ا دورا تدريبيالالالا
متخصصا له ا المجاا لكالي نرتقالي لالالفرد ليعالاين حقيقالا
تنميا ل ريا فاعلا في ذاته ويقطف مار ا في المجتمأل.
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دورات وعلوم د .انيبال يوس

حرب

https://t.me/c/1090196782/6335
وفي لدايا ٌهر رليأل ا وا  ،ال هر المأليئ ل نوار المحبا المحمديا  ،ب ّدم سالماحا
المفكّر اإلسالمي ال يخ د .انيباا يوسف حرب حفظه هللا تعالى أمسيا اصا علالى
بناته وعلى مجموعا  ، FG-Group Academy -Turkeyلعنوان :

فرائد عن الحقيقا المحمديا .
ا مسالاليا التالالي ربّال لهالالا القلالالوب للمعالالارف الكريمالالا التالالي رفتهالالا  ،وفاضال روحهالالم
تبح ال عالالن الم يالالد لالعديالالد مالالن ا سالالتلا التالالي طرحتهالالا والتالالي أجالالاب عليهالالا سالالماحته
لمحبا  ،لتكون ا جولا في ا مسيا نورا على نور .
يمكن العود واالطالع عليها عبر الرال أعاله.
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إمجث إمع األنوار
https://t.me/dr_nourmiri

في ربوع المولد النبوي الشري

إم ثج إمع األنوار .

وفي  12مان ربياع األول تام ؛االإل قنااة :

دورة علم لغة أ ل األسرار
https://t.me/American_FGGroup_Academy
دورة العلم األقوى في علوم التنمية المعرفية اانساانية علام لغاة أ ال األسارار
التااي سااتقدمها أكاديميااة مجموعااة (  ) FGبااادر لحجااز مكانااك فااي الاادورة .

تاام نشاااب ااذ القناااة
لخدمااة العلاام الروحااي
و الناااور الربااااني و
ااي باالدارة الاادكتورة
نور ميري .

و ااااي تابعاااااة لهي اااااة
اا جاااااااااااااااااااي FG
العلمية العالمية.
نساااااأل هللا تعاااااالى أن
يجعااااال فيهاااااا الخيااااار
للعباااااد و رضااااى رب
األرباب .

يمكنك االنضامام عبار
الراب؛ أعال .
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على الراغبين بالمشاركة دورة علم لغة أ ل األسرار التواصل على
ذا الراب؛ :
https://t.me/Noralaalm246
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.
.
.
.
برعاية المجل
األعلى للشباب
والرياضة  -والية
الخر؛وم
شراقة الثقافة
السودانية العصرية
.
.
.
.

مشروع أجيال العا لة – FG

مشروع أجيال العا لة – FG

https://t.me/FamilyGenerations

https://t.me/FamilyGenerations

برعايااة المجلاا األعلااى للشااباب والرياضااة –
والياااة الخر؛اااوم وبتوجيهاااات ساااعادة وزيااار
الشااباب والرياضااة صااالي زياان العاباادين محم اد
عبااد الاارحيم تااام ؛ااالإل المنصااة االكترونياااة
لمشاااااروع أجياااااال العا لاااااة الثقاااااافي الشااااابابي
الساااوداني والاااذي يهاااد لاااى توثياااق فعالياااات
ونشا؛ات الشباب الثقافية في الساودان – والياة
لخر؛وم .
– ؛الإل أول منصة لكترونياة للثقافاة الشابابية
السودانية .
– ؛الإل قناة ومجموعة مشاروع أجياال العا لاة
للثقافة الشبابية السودانية على التيليغرام .
وقااد تاام افتتاااي المنصااتين االكتاارونيتين الويااب
ومنصة التيليغرام عبر احتفالياة لكترونياة عبار
التلغرام على قناة :

ومن الفاعليات التي قُّادمت علاى مجموعاة مشاروع أجياال العا لاة –  FGدورة
توعوية بعنوان  :أنواع العقول .
حيااى يقاادمها األسااتاذ عبااد الهااادي دنااون علااى شااكل محاضاارات متسلساالة
والتاي بادور ا القات عجاباا شاديدا ماان قبال الحضاور لماا فيهاا مان معلومااات
مهمة في معرفة أنواع العقول وتفصيلها وغير ذلك من المفيد العلمي .

مشروع أجيال العا لة – FG
وتم ؛الإل الموقع االكتروني :
WWW.FGCSP.ORG
لمتابعة ااحتفال :
https://t.me/FamilyGenerations/51
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تجدون المحاضرة األولى نا https://t.me/FamilyGenerations/101 :
و تجدون المحاضرة الثانية https://t.me/FamilyGenerations/146 :
و تجدون المحاضرة الثاثة https://t.me/FamilyGenerations/180 :
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noor_al.aalam
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/

عام من النورالهانيبالي الكمالي

و بى سماحته النور من خالل علوم لدُّنية نادرة تعرفنا من خاللهاا علاى تعريفاات مهماة
عن الروي ودستور ا واألحكام الشرعية عان جاواز التحادى عان علاوم ماا ي ال أل ال
هللا وخاصته .

احتفل ذا الشهر حساب ال؛ريقة الشاذلية المجددية الكمالياة بمارور عاام انساتغرامي
متألق بما خ؛ قلم الاروي القدساي لساماحة المفكار ااساالمي الشايل د .انيباال يوسا
حفوه هللا تعالى ورعا .

والفرإل بين أناواع الاذكاب
وقد شري لنا سماحته الفرإل بين علوم الروي وعلم النف
الروحي وأنواع الذكاب العقلي بتفاصيل دقيقة من خالل كتاب (علم الذكاب الروحي ).
كما أرشدنا سماحته لى األس الحقيقة للحياة المتفوقة وأ مياة عباادة التفكار ووجاود
الولي المرشد في حياة كل عبد مسلم من خالل كتاب الهوية ( و الحي).

حيااى تمياازت ااذ الصاافحة بمباركااة ملهمهااا باادمي جمااال الصااورة بااالمحتوى وحققاات
التأثير التوعوي الروحي الصافي الذي أسست ألجله.

كمااا قاادم سااماحته عاان علاام الحاار وت اأثير بضااواب؛ القاارآن الكااريم والساانة النبويااة
الشريفة من خالل (علم تمام الكلمة).

وتوافرت جهود أبناب ال؛ريقة المحبين مع صرار م على تحقيق النجااي اعاالب كلماة
الحااق والحقيقااة النااادرة فحملااوا أمانااة الكلمااة ومسااؤولية نشاار الااوعي الااذي أصااب
مجتمعنا بأم الحاجة ليه بمهنية ومصداقية وحرفية و مستمرون في عملية ت؛اوير
وتحاديى ساابل العماال الادعوي بمختلا الصاافحات واامكانياات لتجويااد مسااتوى الحياااة
التي يرضى الرب الحبيب عنها حتى نلقا .

كما قدم حكما عرفانية باللغتين العربية واانجليزية من خالل نشر العديد من الحكم .
بااضافة لى الكثير من األقوال واارشادات والتغريدات بس؛ور عرفانية ..
وكااان للحااب الهانيبااالي شااراقة فااي أرواي كاال متااابع ماان خااالل كتابااه ( قواعااد العش اق
الهانيبالي الكمالي ).

حيى كانت االن؛القة بتعري مفصل عن ال؛ريقة الشااذلية المجددياة الكمالياة وشايخها
المفكر ااسالمي الشيل د .انيبال يوس حرب حفوه هللا تعالى ورعا .

وحلقاات أرواحنااا مااع أجماال كلمااات الحااب ماان خااالل شااراقات حااب مجدديااة ماان كتاااب
(منحني حبك).
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noor_al.aalam
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
كما كش لنا حقيقة رؤية المال كة فاي اليقواة بأدلاة دقيقاة مان السانة الشاريفة مان
خالل بحى كبير بعنوان ( علم رؤية المال كة في اليقوة ).
وعاان الفرا ااد المحمديااة تفاارد سااماحته بفيوضااات عرفانيااة عاان تفاصاايل مهمااة عاان
خصوصية الروي المحمدية.
ومن ضمن أدبيات ال؛ريقة الهانيبالية الكمالية نو سماحته لى علاوم البُّعاد عان هللا
عز وجل من خالل عدة منشورات عن صفات أ ل البعد والعياذ باهلل.
كما قدم سماحته رساا ل بااللغتين لكال مان ينكار وجاود علاوم الاروي مان خاالل عادة
مقا؛ع مر ية.
وكااان لسااماحته ا تمااام واض ا بروحانيااة تحفيااز الااذاكرة ماان خااالل دورة قاادم فيه اا
آليااات مهمااة فااي عماال الااذاكرة وتحفيز ااا وذلااك باالسااتعانة باابعض األسااماب االهيااة
الخاصة بها.
وتابع الحساب كذلك نشا؛ مجلة ( ا و ) من خالل نشر كلمة كل شهر لسماحته.
مبااارك لنااا ولكاام ااذ الساانوية العابقااة بنسااا م الااود والمعرفااة ماان كتااب ورسااا ل
وتسجيالت ومقاالت وأجوبة على تساؤالت تلقينا ا من سماحة المحب ماما يساير
بنا على درب الواصالين لجناة الفاوي األعوام بشاهود الوجاه األعاز األكارم للحبياب
هللا الواحاااد األحاااد الاااذي بالجماااال تكااارم عليناااا وجااااد...حفاااو هللا ساااماحة المفكااار
ااسالمي الشيل الدكتور انيبال يوس حرب وزاد هللا ألقا و شاراقا و كراماا فاي
العالمين.
والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خير المرسلين.
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ال ٌ أن ال يطان عدو مبين لإلنسان كما وصفه الحق سبحانه وتعالالى ..
يسعى للنيل منه من لحظا مولده تلالى آ الر لحظالا مالن عمالر ال ا اإلنسالان ،
ويريد وايته لكل الطر وا سالي الممكنا  ،كما أ برنا الحالق لال ل جالل
وعال في محكم التن يل فقاا ع من بائل  :قإا إل فإبع يزتكإ إأل ُّ ثغويإني ُّه ثم أإجث إمع إ
ين.

لسم هللا والحمد هلل والصال والسالم على سيدنا محمد وعلى آلاله وصالحبه
أجمعين ..أ الً لكم أحبتنا براو مجلتنا ( ا و)..
نت م الالالل الي الالالوم ف الالالي ح الالالدي رس الالالوا هللا ص الالاللى هللا علي الالاله وس الالاللم الت الالالالي:
عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عناه قاال  :قاال رساول هللا صالى هللا علياه
وسلم:
َّللا ع ثن إد ُّد ُّخوله إوع ثن إد إ؛عإامه قاا إل الشيا ثي إ؛ا ُّن :ال
إذا إد إخ إل ي
الر ُّج ُّل بإ ثيتإهُّ فإ إذك إإر ي إ
َّللا ع ثن إد ُّد ُّخوله قا إل الشيا ثي إ؛ا ُّن:
إمبيتإ لإ ُّك ثم إو إال إ
عشإا إب و إذا إد إخ إل فإلإ ثم يإ ثذكُّر ي إ
أإد إثر ثكااات ُّ ُّم ال إمبياااتإ و إذا لإااا ثم إيا ث
َّللا ع ثنااا إد إ؛ إعاماااه قاااا إل :أإد إثر ثكااات ُّ ُّم ال إمبياااتإ
ااذكُّر ي إ
سا إم هللا ع ثنا إد إ؛عإاماه و ثن لإا ثم يإا ثذكُّر
إوا ثلعإشإا إب .وفي رواياة  :و ثن لإا ثم يإ ثاذكُّر ا ث
س إم هللا ع ثن إد ُّد ُّخوله.
ا ث
صحي مسلم .

ويعلمنالالا النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم طالالر الوبايالالا مالالن ٌالالر ال الاليطان
وملانيته والتخلص من كيده ومكره لنالا  ،ففالي ال ا الحالدي ال الريف يبالين
لنالالا النبالالي الكالالريم كيالالف ّ
أن الرجالالل تذا د الالل ليتالاله وذكالالر هللا تعالالالى أعلالالن
ال يطان انه امه أمام ذكالر هللا تعالالى و الادر البيال ائبالا ً لالم ينالل ٌاليتا ً ..
وك ل التسليم على أ ل البي  ،فهو لركا للرجل و ل ليته كما جالاو فالي
أحادي أ رب.
ومن اآلداب عند د وا البي أن يبالادر الرجالل لاسالتخدام السالواا كمالا كالان
يفعل رسوا هللا صلى هللا عليه وسلم.
وفي ا الحدي ليان أن ال يطان وأتباعه من ت واناله وأعواناله ينتهال ون
حاا فلا اإلنسان لي اركوه في ماله وولده كما ذكالر سالبحانه وتعالالى ذلال
في كتاله الع ي ال ال ي تيه الباطل مالن لالين يدياله وال مالن لفاله ..وكال ل
يبالالين لنالالا ال ا الحالالدي ال الالريف أن ال الاليطان ي كالالل ممالالا ن كالالل كمالالا ب ال ف الي
الكثير من ا حادي التي ذكالر م الاركا ال اليطان لإلنسالان فالي طعاماله تذا
لم ي كر اسم هللا علياله  ،و ال ا ليالان لعظاليم فألالل ذكالر هللا تعالالى وكيالف أناله
حصن المسلم الحصين ضد عدوه ا وا .
نلقاكم في عدد بادم ان ٌاو هللا تعالى  ...دمتم طيبين..
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بسم هللا الرحمن الرحيم
والصاااالة والساااالم والحاااب علاااى الحبياااب
محمااد خياار خلااق هللا وعلااى آلااه وصااحبه
أجمعين.
الحوساابة الكميااة اي ؛ريقااة فااي تصااميم
ُّمعإالجااات عاليااة الدقااة والساارعة تإس اتخدم
القاااااوى دون الذرياااااة لتساااااريع عملياااااات
الحساااابية والتواجاااد فاااي أكثااار مااان مكاااان
وأكثاار ماان حالااة معااا أي انهااا تقااوم بااأكثر
من عملية واحدة فاي وقات واحاد فعنادما
أُّ؛لقاااات الحوساااابة الكميااااة كااااان المحااااور
المعتمد بها و قوانين الفيزياب الكمية.

يمكاان ان توجااد بااأكثر ماان مكااان فااي آن
واحد أو ممكان أن تكاون فاي حاالتين أو
أكثاار بااآن واحااد أيضااا فاالن  ٥٠كيوباات
من الحوسبة الكمية يمكنها أن تعالي أكثار
مااان كوادريلياااون مااان البياناااات فاااي وقااات
واحااااد و ااااذا مااااا ال يساااات؛يع الحاسااااوب
التقلياادي عملااه ااو أن يعااالي ااذ الكميااة
من البيانات.

و من ميزات الحوسبة الكمية القدرة علاى
جااراب العمليااات فااي وقاات واحااد مثاال لااو
أردنا معرفة أقرب ؛ريق للسفر أي مديناة
مااااا فاااالن بالحوساااابة التقليديااااة سااااتقوم
باحتساب مسافة كل ؛ريق علاى حادة وثام
ع؛ااااااب نتيجاااااة ال؛رياااااق األقااااارب اماااااا
أغلبنا يعلم كيفية عمال الحاساوب التقليادي
الحوساابة الكميااة تقااوم باحتساااب مسااافة
حيااى يعتمااد علااى نوااام ثنااا ي يأخااذ حاادى جميع ال؛رإل معاا فاي آن واحاد ثام وهاار
القيمااين أمااا (صاافر أو واحااد) وتأخااذ كاال نتيجة ال؛ريق األقرب.
واحاادة ماانهم قيمااة الباات مثاااال علااى ذلااك
غاااالإل النافاااذة ماااا ع؛ااااب أمااار غاااالإل فالحوسااابة الكمياااة تاااوفر الوقااات بتحليااال
البيانااات التااي يمكاان أن تسااتغرإل ساانوات
النافااذة (واحااد) أو ال تغلااق النافااذة (صاافر)
في تحليلها ..
وال توجد قيمة ثالثة.
فسااااعت كبااااار الشااااركات لااااى اسااااتخدام
أمااااا الحوساااابة الكميااااة تعماااال علااااى مباااادأ الحوسبة الكمية ومن رواد اذ الشاركات
التراكب الكمي والتشابك الكمي الذي يمكان IBMالتي استخدمت الحوسبة الكماي فاي
أن يأخاااذ أكثااار مااان مساااتوى مااازيي باااين ا؛القهااا اول معااالي مكااون ماان  5نبضااات
الصاااافر والواحااااد ويأخااااذ قيمااااة (وحاااادة الكمية (الكيوبت).
قيا ) الكيوبت...
وماااااان اسااااااتخدامات الحوساااااابة الكميااااااة
فالتشاااااابك الكماااااي يمكناااااه التاااااأثير علاااااى اساااتخدمت فاااي الااادفع االلكتروناااي أيضاااا
الجسيمات حتى لاو كانات تفصالهما مساافة حيى تؤمن للشاركات امان اقاوى وسارعة
بعياادة وبالتراكيااب الكميااة فاالن الجسااميات فا قة وكش التالعب والسرقات.
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تلى من يه ّمه ا مر ()10
أ .لدون لب و

 الرجاب من ركاب ال؛ا رة رب؛ األحزمة فنحن على وشك الهبو؛… يا سبع سنوات ولم أزر فيها و؛ني...بهذ الكلمات وضع صديقنا قدما على أرض الم؛ار يسير بفاري ينوار
حوله لوجو النا فيرى الراحة والو؛ن.
و لتكااون مفاجااأة لااام يخبرأحاادا بقدوماااه و اسااتقل سااايارة األجاارة فاااي
ال؛ريق بدأ السا ق بسؤال صديقنا عان سابب زيارتاه ومان أي بلاد قاادم
مما أثار ضحكه وقال في نفسه لم تتغير البلد!
قارع جار البااب و ذ بوالدتاه تفاات البااب وتحضانه بقاوة اذا الحضان
جعله ينسى الغُّربة وينسى تعب الرحلة.
 لماااذا لاام تخبرنااي أنااك قااادم؟ اشااتقت لااك لاام أحضاار شاايبا ل؛عاامالعشاب ! ادخل واستحم وسيكون ال؛عام جا زا .
اسااتحم صااديقنا وباادأ يتجااول متفحصااا المناازل الااذي عااا فيااه ؛فولتااه
وينور للصور المعلقة يتذكر والد الاذي تاوفي و او خاارا الابالد فحازن
وأوشك على البكاب ليتداركه صوت أمه :
 تعال يا ابني فال؛عام جا ز و خوتك على وصول.بعاااد أن فرغااات العا لاااة مااان تنااااول ال؛عاااام جلساااوا فاااي غرفاااة المعيشاااة
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وتبادلوا أ؛را الحديى عن الماضي وال؛فولة:
 لماذا عدت يا أخي؟ اشتقت للو؛ن ويوجد لدي عمل نا . يا أخي لو كنت مكانك ال أعود .وبدأ يتذمرعن وضع البلد والحياة فيها.
حاول صديقنا أن يخبر أن الو؛ن جميال وأن حياتاه جميلاة ولكان أخاو
رافضا االستماع يذكر بلبسه ونوع سااعته والخادمات التاي يتلقا اا فاي
الخارا و ..و…
 أتشربون الشاي ؟بهذ الكلمات أنهت الوالد نقا أبنا ها فرغ الجميع مان شارب الشااي
وغادروا لتأخر الوقت.
اتجه صديقنا لغرفة نومه وبدأ يسترجع ما حصل معه ويتسآل:
ل الوضع سيب نا للغاية؟
أأخ؛أت بعودتي؟
الغربة اتعبتني لو است؛عت العودة لعدت لم يفكر أحد بي فلم أتازوا
لام أنجاب وأعاي فاي باالد تختلا فيهاا العاادات التقالياد واللغاة وحتااى
الدين.
نااام حزينااا و ااو يجه ا بالبكاااب بعااد أن تااذكر كي ا أنااه لاام يساات؛ع أن
يحضر جنازة والد ألنه في الخارا.
نحاان نقااول لكاال شاايب ضااريبة لاان نساات؛يع جمااع كاال شاايب بسااهولة
فالعمل والنجاي جميل ولكن ال يجب أن يرتب؛وا بالهجرة.
عجبا لشباب كر وا أو؛انهم وحياتهم!
ل المشكلة بهم ؟ أم بالواقع الصعب؟
والحديى ي؛ول بهذا الموضوع وال يمكن حصر فلكل منا رأيه .
فللى من يهمه األمر!!  ..لى لقاب جديد …
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لسم هللا الرحمن الرحيم

نظر عاما حوا
مهارا البيأل
تقديم
األستاذ عمر عثمان

الحمدهلل رب العالمين والصال والسالم
علالالى سالاليد المرسالاللين سالاليد وحبيبالالي
محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
سالالنتكلم اليالالوم لصالالور عامالالا لعالالون هللا
تعالالالى حالالوا مهالالارا البيالالأل ولالالا ص
مهارا ليأل التج ئا.
معنالالالالالى التج ئالالالالالا :الالالالالو ليالالالالالأل السالالالالاللأل
والمنتجالالالالا فالالالالي مكالالالالان محالالالالدد مثالالالالل
المتاجر.
معنالالى البيالالأل :الالي عملي الالا تتك الالون م الالن
م الالالالتر ول الالالالائأل ي الالالالتم فيه الالالالا ع الالالالر
المنتجالالا علالالى الم الالتر علالالى حس ال
ر باته وطلباته.
نالالال طالالوا نظريالالا عديالالد لعمليالالا
البيأل سنبدأ ل كر م لالترتي :
الخطو االولى " :الترحي "

محاضرة قُّد إمت على مجموعة أكاديمية
مجموعة أجيال العا لة
الـ FG-Group Academy –Turkey

الترحي ال الالو اوا طالالو مالالن طالالوا
البيالالالالأل ،ويجالالالال علينالالالالا اتبالالالالاع لع الالالال
الخط الالوا لنص الالل تل الالى ج الالو ر العملي الالا
الترحيبيا ،منها :
• كن مبادر لالتحيا.
• ابترب من العمالو .
• اذ
تلي .
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تلالى العمالالو وال تالدعهم يال تون

• عاملهم كما تعامل أفالراد ضاليوف فالي
المن ا .

يجالال علينالالا أن نالالدرا أن العميالالل الالو
أولى أولويات .
نال عد طر لتحيا العميل :
 .١لدون كالم.
 .٢لالكالم.
لدون كالم:

وتكالالالون تمالالالا لاإللتسالالالاما ،لاإليم الالالاو او
لاإلتصاا لالعيون.
•

س اا :

الالل ضالالرور االبتالالراب مالالن العميالالل
أحيانا يكون ا ا مر م ع .
•

الجواب :

لالالاليس المقصالالالود نالالالا االبتالالالراب مالالالنهم
لالطريق الالا الت الالي ت الال ع العمي الالل ،ولك الالن
ليبقى البائأل تح نظالر العميالل فالي حالاا
احتاج ٌيو.
لكن لألسف يوجد الكثير من البالائعين ال
يدركون تل النقطا سباب كثير منهالا
عالدم تالدريبهم ل الالكل كالافي فالالكثير منالالا
تع الالر لإلح الالراج لس الالب ع الالدم معرف الالا
البائأل لتل ا مور.

لالكالم :
وتكون لعد طر :
أ الً وسهالً ،صباح الخير ،تلخ..
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يجب على البا ع دارك أ مية اابتسامة النابعاة مان القلاب خاالل عملياة الترحياب
فاابتسامة تعتبر ميزة تنافسية تميز بها شركات أو محالت البيع عن غير ا.
ماان تفاصاايل عمليااة الترحيااب أيضااا ااي اسااتخدام التواصاال بااالعين لكاان بشااكل
مناسب لكي ال تسبب ااحراا للعميل وتكون بالشكل التالي :

• استخدام نورات قصيرة متكررة.
• ال تستخدم ااتصال البصري لمدة ؛ويلة ألنه يعتبر تعدي عن البعض.
بعض المالحوات خالل عملية الترحيب:
• كن ل؛يفا واستخدام كلمات مثل من فضلك وشكرا لك.
• كن مؤدبا أثناب التعامل مع العمالب أصحاب ال؛بع الصعب.

• انتبه لى ما يقولونه العمالب وتفاعل معهم.
• حافو على مستوى الحوار بشكل مناسب وبمهنية.
• كن مبتسم.
ناك مثل صيني يقول :

اآلن سااننتقل لااى الخ؛ااوة الثانيااة م ان
خ؛وات البياع و اي " تفهام احتياجاات
العميل " فيجب على البا ع أن ياتفهم
التالي :

" ن شخصا ال يبتسم ال يجب عليه أن يفت دكانا ".

• أن العمالب مختلفون.

وكما قلنا اابتسامة والترحيب تعتبر ميزة تنافسية ال يملكها الكثير .

• ا تماماااااات العماااااالب تختلااااا
لى آخر.
شخ

ذ صورة توضيحية تبين لنا أ مية التوافق الجسدي والكالمي مع العميال خاالل
عملية الترحيب :
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مااااان

• الحاالت الذ نية للعمالب مختلفة.
• احتياجاااااات الشاااااراب تعتماااااد علاااااى
اختال الشخصية.

• اختال القادرات الشارا ية ( الشايب
الغااالي لشااخ مااا قااد يكااون رخيصااا
لشخ آخر ).
• جميع العماالب يحتااجوا لاى الشاعور
بالسي؛رة وال؛مأنينة.
• قاادرة البااا ع علااى تفهاام االختالفااات
بااين العمااالب واحتياجاااتهم سااتزيد م ان
تقدير ورضا العميل .
• ال تعاماااااال العمااااااالب كلهاااااام باااااانف
ال؛ريقة.
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نصا

لزستماع الفعال :

• أوهر ا تماما حقيقيا لما يقول العميل.
• قم ب؛ري األس لة بهد

الحصول على معلومات أكثر.

• قم بالرد على أس لة العميل دون تهيمن على الحوار.
• راقب ردود فعل العميل غير المن؛وقة.
بعد ما تعرفنا على الخ؛وة الثانية و ي تفهم االحتياجاات اآلن يجياب عليناا أن
نلبي احتياا العميل وتسمى تلك الخ؛وة "عرض المنتي".
بعد عرض المنتي على العميل والذي و حسب رغبة العميل يجب علاى الباا ع
أن يبدا بلستخدام مهاراته كبا ع.
يوجاااد الكثيااار مااان الخصاااا
المتميز :

أول نصيحة نقدمها للبا ع ي:
استخدام الميزة والفا دة للمنتي.
الميزة :و ي مالم وصفات المنتي ( الحجم اللون التصميم لل) ...
الفا دة :و ي ااجابة على تساؤالت العميل.
نصيحة بيع :
قرار الشراب لدى النا

و دا ما قرار عا؛في ولي

عقلي.

ذ صورة توضيحية تبين لناا الفارإل بالتاأثير باين أناواع العماالب مان حياى ذا
كان ( سمعي بصري حسي )
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للباااا ع

• يعمل مع فريق عمل
• مستمع جيد

• صبور

• متحدى جيد ولبق

• مبادر

• محفز ذاتيا

• واثق من نفسه

• مستمع جيد

• ااتزام بالعمل

• ودود

• يهتم بالعميل

• مثابر

• يعتمد عليه

• متصل جيد

• متفا ل

• أمين

• يجابي

• معلوماته جيدة
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• ومثق
• بشو
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• القدرة على التعلم
ومبتسم

• ذكي

• حالل للمشاكل

• مبدع

• محلل نفسي

• مقنع

• جتماعي

• مخ؛؛ جيد

• منضب؛

• مرن

• يعمل بجد

• موهر جيد

• منوم في وقته

• مؤدب

• مالحو جيد

• محترم
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النفل آلية التخليق – الجزب األول
د .نور ميري
لسم هللا الرحمن الرحيم  ..الحمد هلل رب العالمين
س الحألور  ..صاح
و الصال و السالم على سيد ا كوان ..عطر العطور و ِم ْ
الجنا و النا .
أطهر ا نفا  ..ير َمن تعوذ لاهلل من ِ ّ
ٌر ِ

ستَخف ألدا ً لالنفخا ...
ال ت َ ْ
فلعل ترا ا ظا را ً روج أو انبعاث للهواو فقال مالن الفالم  ..لكنهالا فالي عمقهالا و
حقيقتها أكبر لكثير  ..و ذل ِلما تحمل لدا لها من روح و معنى و نيا النافخ في
المنفوخ فيه .
النفخ آليا تخليق :
ْلق سيدنا آدم عليه السالم .
•
ْلق سيدنا عيسى عليه السالم .
•
ْلق الجنين في رحم ا م .
•
ْلق سيدنا عيسى عليه السالم للطير .
•
ْلق هللا تعالى للكون من المالا ال قمهيم (ن) .
•
و فيما يلي لع التفصيل في ذل مأل ا دلا من القرآن الكريم و السالنا النبويالا
ال ريفا :
ْلق سيدنا آدم عليه السالم :
فانظر كيالف ارتبطال آليالا الالنفخ مالأل لدايالا التخليالق لبنالي الب الر لخلالق هللا تعالالى

لسيدنا آدم عليه السالم لادئ ا مر و نفخ الروح فيه ..
وحي فَقَعقواْ لَهق
سو ْيتقهق َونَفَ ْخ ق فِي ِه ِمن ةر ِ
حي باا تعالى في كتاله المتين {:فَ ِإذَا َ
اجد َ
ِين }الحجر29
َ
س ِ
جاو في التفسير ال قميسر له ه اآليا  " :فإذا سوي جسده و لقاله ونفخال فياله
الروح ،فالدل فياله الحيالا  ,فاسالجدوا لاله سالجود تحيالا وتكالرام ,ال سالجود عبالاد
وتعظيم " .
ْلق سيدنا عيسى عليه السالم :
وانظر كيف كان ظهور سيدنا عيسى عليه الصال و السالالم علالى ال ه ا ر
مرتب لالنفخا التي نفخها سيدنا جبريل عليه السالم ل مر رله فالي جسالد مالريم
الع راو عليها السالم ..
وحنَا َو َجعَ ْلنَا َا َوا ْلنَ َها آيَالاً
باا تعالى َ {:والتِي أَحْ َ
صنَ ْ فَ ْر َج َها فَنَفَ ْخنَا فِي َها ِمن ةر ِ
ِلّ ْل َعالَ ِم َ
ين}ا نبياو91
جاو في التفسير ال قميسر  ":أرسل هللا تليها جبريل عليه السالم ,فنفخ في جي
بميصالالها ,فوصالالل النفخالالا تلالالى رحمهالالا ,فخلالالق هللا لال ل الالالنفخ المسالاليّ عيسالالى
عليه السالم ,فحملال لاله مالن يالر موج ,فكانال الي والنهالا لال ل عالمالا علالى
بدر هللا ,وعبر للخلق تلى بيام الساعا ".
ْلق الجنين في رحم ا م :
و انظر كيف أن الجنين ال يكتمل تخليقه في رحم ا م تال لعد أن ي مر هللا تعالى
ال َملَ فين ا و ينفخ فيه الروح ..
عالالن عبالالد هللا لالالن مسالالعود بالالاا :حالالد نا رسالالو ا هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم و الو
الصاد المصدو باا( :تن أحدكم ليجمأل لقه في لطالن أماله أرلعالين يومالا ،م
يكون في ذلال علقالا مثالل ذلال  ،الم يكالون فالي ذلال مألالغا مثالل ذلال  ،الم يرسالل
المل فينفخ فيه الروح .وي مر ل رلأل كلما  :لكت رمبه وأجله وعمله وٌقي
أو سعيد)* رواه مسلم .
يتبأل تن ٌاو هللا تعالى ....
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لسم هللا الرحمن الرحيم
والصال و السالم على سيدنا محمد و على أله و صحبه و سلم.

•

فالالي ال ا المقالالاا لعالالون هللا تعالالالى سالالنتحدث عالالن التغ يالالا السالالليما عنالالد ا طفالالاا حيال
تعتمالالد التغ يالالا السالالليما لألطفالالاا علالالى المبالالادئ نفسالالها لتغ يالالا البالالالغين ومالالأل مراعالالا
الكميا التي يحتاج ا طفاا التالي تختلالف عالن الكميالا التالي يحتاجهالا الكبالار حيال
يج توفّر جميالأل العناصالر الغ ائيالا مثالل الفيتامينالا  ،والمعالادن  ،والكرلو يالدرا ،
والبروتين ،والد ون .

يجااااب تناااااول الباااايض الخضااااار الورقيااااة الخضااااراب األسااااماك الحبااااوب
والمكسااارات الشاااوفان التفااااي حياااى تُّسااااعد اااذ العناصااار الغذا ياااة علاااى
التركيااز وزيااادة المهااارات المعرفيااة و نمااو الاادماغ وت؛ااور لغنا ااا باااليود
وبعض األحماض الد نياة والحدياد الاذي يساا م فاي تشاكيل خالياا الادم الحماراب
التي تحمل األكسجين لى جميع أجزاب الجسم.

•

يج ال تحفي ال الطفالالل علالالى تنالالاوا ا يالالا التالالي تحتالالو علالالى نس ال مرتفعالالا م الن
الكالسالاليوم  ،مثالالل الحلي ال وم الالتقّاته لغنالالاه لفيتالالامين ( د )ال ال يقالالي مالالن مالالر
الكساح و لبناو عظام وأسنان أكثر بو ومتانا والمحافظه على صحتهم.

الغ او عند ا طفاا تفو أ ميته و نوعيته لالنسبا للكبار ،فجسم الطفل يمالر لمرحلالا
لنالالاو وتكالالوين عظالالام و عألالالال  ،وليكالالون ال ا النمالالو والبنالالاو سالالليم يجال أن تحتالو
جميأل الوجبا على المواد الغ ائيا ا ساسيا.

التغذية عند األ؛ـفـال
مـ  .دانيا رشو
و ه لع

النصائّ ليكون الغ او متكامال و متوامنا و صحيا :

•

يج أن تتكون وجبا الطفل من البروتينالا ذا النوعيالا الجيالد حيال تسالاعد
على تع ي نمالو العألالال والجهالام المنالاعي لال ل يجال اإلكثالار مالن البالروتين
النباتي لسهولا ألمها عنالد ا طفالاا و الموجالود فالي البقوليالا والبروكالولي
والعد وال وفان و ا رم والال ر والقمالّ ووال العير والجال ور الن الويا مثالل
البطاطا.

•

يج تناوا الجبنا  ،والخألار  ،والبي  ،والالدجاج ،لبنالاو عألالال متينالا و
بويّالا والتالي الي مالالن أ ال ّم العوامالل المال ّر فالالي أداو الطفالل لمختلالف ا ن الالطا
الجسديا ن او العألالال الو البروتينالا لال ل فالطفالل لحاجالا تلالى اإلكثالار
منها ليقوم لن اطاته .
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•

يج اإلكثار من الماو حي أناله ي الكل أكثالر مالن نصالف ومن الطفالل و لاله أ ميالا
كبير في عمل الجسم ل كل سليم  ،وال يوجد كميّا محدد موصى لها ولكن يجال
ت ويد م لالماو طواا اليالوم ولاليس فقال عنالد ٌالعور م لالالعط ؛ حيال أن المالاو
له ت يرعلى ن اطهم ال ني و البدني.

•

يج ال أن يتنالالاوا الخألالالروا والفواكالاله ؛ حي ال تعالالد الخألالالروا والفواكالاله ج ال وا
مهمالا مالن وجبالالا صالحيا ومتوامنالالا حيال تالالوفر الفيتامينالا والمعالالادن التالي تحالافظ
على أداو وبو الجسم و والوبايا من ا مرا .
الكربو ياادرات ماان أصاانا األ؛عمااة األساسااية فااي ؛عااام ال؛فاال اليااومي فهااي
المصدر األساسي لل؛اقة ولكن يجب أخاذ ا مان العناصار ال؛بيعاة مثال الفواكاة
وعاادم ااكثااار ماان الكربو ياادرات المصاانعة مثاال البسااكويت والشااوكوالته الت اي
تفسد صحة األسنان .

•
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تُّوجهُّ
ُّ
العين عيُّوني كإي ال ترى ال إك..
ون إ
س إهت ال ُّجفون  ..تإسحبها رمو ُّ
العشق ُّجندا  ..إرحمة منك...

فأكرم العُّيون شراقا بش ُّهود إك ُّ ..حبا ..
تغمض أبدا ..
فال
ُّ

بريز العاشقين في بالد الشام
الدكتورة المهندسة سارة الجعبري
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( خوا؛ر حب )
عندما نتنف ُّ العشق تتروحن الروي
بهويته ويتغلل النور في األوصال
والعروإل ...
فيصب اانسان كال؛ير ..كلما تجرع
الهوية حلق بالسماب بروي القد
ا م ..
عاشق ..
منجذب لذات الهوية....

األستاذة ناب صبري
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اابل تزيد في الحركة بحدا ة فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسالم :رويادا ياا
أ إ ثن إجشإةُّ رفقا بالقوارير) يعني األنثى.

متى تتحجب الفتاة ؟

لذلك كان من التشريعات لألنثى و الحجاب و ناا نقاول أن الحجااب لاه شارو؛
وأحكام و و يختل من أنثى ألخرى .

بقلم الداعية د .عا شة العناكوة

من بلد لى بلد آخر فهناك بلدان الحجااب فياه شايب مان

اك إوبإنإاتا إ
﴿ يإااا أإي إهااا النيبااي قُّا ثل أل إ ثز إواجا إ
اك
علإ ا ثيه ين ما ث
ين يُّ ادثن إ
ساااب ا ثل ُّما ثاؤمن إ
ان
ين إ
إون إ
اار ثف إن فإ إ
إج إالبياابه ين إذل إ
ااال
ااك أإ ثدنإااى أإ ثن يُّ ثع إ
َّللاُّ إ
يُّا ث
اااؤ إذ ثي إن إو إكا إ
غفُّااااورا إرحيمااااا
اااان ي
األحزاب ( ) 59
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم .

ن الحجاب فرض على األنثى بشكل عام و و كرامة مان كراماات هللا تعاالى لهاا
باااأن كرمهاااا بالساااتر كماااا تساااتر البياااوت أسااارار ا وكماااا نساااتر المجاااو رات
والمكنونااات الثمنيااة فااي أماااكن ومغلفااات كااي ال تتعاارض لمااا يااؤثر عليهااا م ان
مؤثرات خارجية تجعلها تفقد رونقها وقيمتها .
لهااذا نواار ااسااالم لااى أثماان شاايب يهااتم بااه ويساان القااوانين والتشااريعات لااه
ويجب الحفاو عليه لكي يبقى في حيز الحفاو خوفا علياه مان التلا واالنح؛اا؛
بقيمته الثمنية فلذا و ياذ ب شارإل األرض وغربهاا فلام يجاب أثمان مان األنثاى
لكي يحافو عليها .
قال الحافو ابن عبد البر:
أن خادم الرسول هللا  -صال هللا علياه وسالم  -أ ثن إجشإاةُّ " ( كاان يساوإل أو يقاود
سلي إم عام حجاة الاوداع وكاان حسان الحاداب وكانات
نساب النبي إ
ص يل هللا عليه إو إ
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والعمر التقديري يختل
العادات وغير ا.

ومن زمن لى زمن فكان في زمن قديم موديل الحجاب يختلا عان ماا او فاي
ذا الزمن الذي أصب الحجاب مع الت؛ور والتحضر كأنه شيب غريب للفتاة .
ومن الفقهاب من يقول أنه من العاام الساابع ويحتجاون باذلك باأن عا شاة رضاي
هللا عنها قد بلغت في التاسعة من عمر ا.
ومنهن يبلغن بعد ذلك السن حتى السان السااد
للفتن .

عشار و اذا وقات ؛ويال ومادار

لاذلك كاان الحجااب فارض عاين لكال
ولهذ نقول أنه لي لاه عمار محادد خاا
أنثى و و سن البلوغ ولكن ناك فتيات من ن يتحرى عليهن الحجاب بتغ؛ية
شعر ا وجسمها قبل البلوغ والسبب بأن تكون في مكتمل الهي ة التي تدعي أنهاا
في ص الفتياات البالغاات و اذا يجعلهاا تتعارض للفتناة ولكثيار مان المشاكالت
لذلك حافو عليها ااسالم .
ن البلوغ اليأتي فجأة و ذا تعرفه األم بفراستها بفترة لي
أكثر شراقا وجماال و ينعم صوتهن ...

بالقليل حيى يبدين

و ذا بدأ وهور تلك العالماات علاى الفتااة ُّوضاع الحجااب الفضافاض و ن لام تبلا
بعد.
فلذا الحوت األُّم النبيه أن ابنتها أصبحت مان الممكان أن تُّشاتإهى وتخاا
عليها و تلفت نورالرجال يكون قد حان وقت الحجاب .

الفتناة

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم .
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سعة الرزإل ( الجزب الثالى )
 -6استحضار القلب في العبادات :
ومن األسباب التي يُّستجلإب بها الرزإل  :تفري القلب للعبادة عند أدا هاا
ففي الحديى عن أباي ريارة رضاي هللا تعاالى عناه عان النباي صاليى هللا
تفارغ لعباادتي
عليه وآله وسليم قال  " :ن هللا تعالى يقاول  :ياا ابان آدم
ي
أمأل صدرك غنى وأسد فقرك و ن ال تفعل مألتُّ يادك شاغال ولام أساد
فقرك " روا الترمذي وابن ماجه .

بقلم األستاذ عبد الهادي دنون

الحمااد هلل رب العااالمين والصااالة والسااالم علااى أشاار
محمد صليى هللا عليه وآله وصحبه وسليم أجمعين وبعد :

المرساالين ساايدنا

نتابع معا بعض األسباب التي يوسع هللا تعالى بهاا علاى اانساان فاي رزقاه
الحالل :
 -5ااحسان لى الضعفاب :
فهو من األسباب التي يرزإل هللا تعالى بها العباد وينصر م و ذا ماا بييناه
النبي صليى هللا علياه وآلاه وساليم ففاي حاديى مصاعب بان ساعد رضاي هللا
تعالى عنه ي
أن سعدا رأى أن له فضال على إمن دونه فقال رسول هللا صليى
صااارون وت ُّ إ
رزقاااون ال بضاااعفا كم " روا
هللا علياااه وآلاااه وسااالم  " :ااال تُّن إ
البخاري .
وعن أبي الدرداب قال  :سمعت رسول هللا صليى هللا عليه وآله وسليم يقاول:
" ابغوني فاي ضاعفا كم فلنماا ت ُّ إ
صارون بضاعفا كم " روا أباو
رزقاون وتن إ
داوود والترمذي .
وفااي قصااة أصااحاب الجنااة الااذين ق ا ي هللا تعااالى قصااتهم فااي سااورة القلاام
العبرة والعوة .
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وعن معقل بن يسار رضي هللا تعاالى عناه قاال  :قاال رساول هللا صاليى هللا
عليااه وآلااه وسااليم  " :يقااول ربكاام تبااارك وتعااالى  :يااا اباان آدم تفاا يرغ
لعبادتي أمأل قلبك غنى وأمأل يديك رزقا ..
يا بن آدم ال تباعدني فأمأل قلبك فقرا وأمأل يديك شغال " روا الحاكم .
ففي ذين الحديثين وعد هللا تعالى إم ث
تفارغ لعبادتاه بشاي ين ماا  :مالب
ان ي
قلبه بالغنى ويديه بالرزإل .
ولي في الحديى ما يدعو لى الب؛الة وترك العمل واالنق؛اع عن ؛لاب
فرغاا مان
الرزإل و نماا الماراد أن يكاون القلاب حاضارا أثنااب العباادة ُّم ي
الشااواغل والهمااوم التااي تشااغل العبااد عاان ربااه تعااالى وحينهااا يستش اعر
القلب أنه يناجي مالك األرض والسماب فيستغني به ع يمن سوا فيساعد
القلب بال؛اعة وتكثر الحياة باألرزاإل .
يتبــــــــع ن شاب هللا تعالى ..
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لـيـ

تعداد الدكتور  :سناو صبر

ين للشخصاايات المسااماة ( ليااى ) عاادة صاافات تكشاافها لنااا ح ارو
اساامهم فماان خااالل علااوم الحاارو الكشاافية ومكنوناتهااا نااذكر لكام
بعضا من ذ الصفات :

•

•
•
•
•
•
•
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مايحدى

ليى صاحب شخصية قوية لديه ف؛نة وذكاب يعر
وما حدى وتجد جوابه حاضرا.
يتعشق األشياب ويتعلق بها فمن الممكن أن يتعشق السيارة
العمل البيت الزوجة . ..
معتدل في البا؛ن ويحب عوالم الغموض واألسرار فلذا أردتإ أن
تفر إحه قل له أنك ستخبر سرا لم تخبر ألحد.
يعتبر كل شيب في حياته محنة فهو يحول ب؛اقته كل شير لى
محنة حتى لو كان أمرا عاديا مثل الدراسة أو تنوي الغرفة أو
جلي الصحون.
محب لزصالي جدا.
توهر ؛اقاته وتفاعالته في المجموعات لذلك نرا يحب الجماعة
والتفاعل مع الجماعات.
لديه خياالت تصويرية لألشياب من حوله بأبعاد غير محدودة

•
•
•
•
•
•
•
•
•

نسان ديناميكي و و دا ما في حالة دم وبناب.
يقو دا ما لما يحي؛ به.
الح ويُّخ إد حساسه بسرعة مع أنه قوي من الداخل.
مر
أحاسيسه دقيقة جدا.
يحب التجدد دا ما و ال يحب الروتين فهناك أشياب جديدة
مستمرة تشغل أفكار وأبعاد .
لين ال؛بع مرن في التعامل مع اآلخرين.
متواضع وبسي؛.
لديه آالم خاصة ال يعيها محي؛ه.
يقول ما يريد ب؛القة معلنا عن ذاته بكل وضوي وصراحة.

60

ا تماات الماارأة العربيااة العباسااية باللبااا المحتشاام حيااى ذا خرجاات م ان
بيتها كانت ترتدي مالبة ؛ويلة تغ؛ي رأسها وكل جسمها.

ا مياو على

ال من

الخ ال مني العباسي

أ  .قمر الجعبري

وهر تر العرب في العصر العباسي وتألقات حضاارتهم بشاكل واضا وانعكا
ذلك على مالبسهم وأزيا هم حيى وهرت وانتشارت موضاات متنوعاة فاي اذا
العصاار منهااا موضااة كتابااة األشااعار والكلمااات العربيااة عان األزياااب التااي اشااتهر
منها العصا ب المكللة بالمجو رات والمنقو عليها من الذ ب أو الفضة شعرا
بسااي؛ا وزاد التفاانن فااي ااذ الموضااة فبااضااافة لااى العصااا ب كتب ات النساااب
الشعر على األردية واألكمام وذيول القمصان.
اشتهرت النساب في العصر العباسي بأغ؛ية الرأ المنوعة فلبست (األخاروإل)
و ااو تاااا صااغير الحجاام مرصااع باألحجااار الكريمااة وفااي أعااال ريا ؛اااوو
و(البرقع) و ي ق؛عة قما تُّثبيت في موضع العينين حتاى تبصار و كاذلك كاان
ناك العمامة القناع النقاب والبرن الذي اتخذته نساب ال؛بقة الراقية غ؛اب
صع بالجوا ر ويحليى بسلسلة ذ بية م؛عمة باألحجار الكريمة.
للرأ وكان ير ي
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ومن المالب التي لبستها المرأة أيضا الجلبااب و او الثاوب ال؛ويال الاذي
يغ؛ي جسمها وينسدل لى األقادام و يشابه الماالبة وقاد لبسات أيضاا مثال
األردية ال؛برية والقصب الملون و الحرير.
صاااع باااالجوا ر وكانااات تضاااعه علاااى
واساااتخدمت األميااارات الوشااااي المر ي
الصدر و بعض األميرات كانت ترتدي وشاحين في آن واحد.
لب الرجاال أيضاا فاي العصار العباساي التااا ولكان لام يقتصار التااا فقا؛
على الملوك بل اعتبر العباسيون مان لباا الخالفاة وعُّار أيضاا نوعاا
آخر من أغ؛ية الرأ و و (التخفيفة) وكانت تعني ال؛اقية و ي نوع من
المالب يُّتخذ في مناسبات تغاير األوقات والمناسابات الرسامية لاذلك فهاي
ت ُّدرا تحت تصني اللبا العادي اليومي.
و ناك (ال؛رحة) التي كانت ت ُّلبإ مع العمامة وتعتبر ال؛رحة من لبا
القضاة بل ي شعار قاضاي القضااة أماا (العماماة) فكانات األكثار شايوعا
وقد بلغت أ مية العمامة في العصار العباساي أن تعاددت أساماؤ ا وألوانهاا
وأنواعهااا تبعااا لكاال شااخ ومركااز الااوويفي و؛بقتااه االجتماعيااة فك اان
للخلفاب عمامة وللفقهاب عمامة ...لل.
لااب الرجااال فااي العصاار العباسااي (اآلزار) و ااو ماان المالب ا الخارجيااة
المهمااة التااي تضاافي علااى صاااحبها الوقااار و كااذلك (البااردة) و ااي لغ؛اااب
الباادن و ااي ماان المالب ا المعروفااة لاادى العباساايين وكاناات عنااد الخلف ااب
يتوارثونها وي؛رحونها على أكتافهم في المواكب.
(الخفتان) نوع آخر من المالب عرفه المجتمع العباساي و او عباارة عان
رداب مفتوي من األمام و له أزرار مان ناحياة الصادر ولاه أكماام ؛ويلاة و
اذا الناوع مان
الدراعة) و و ثوب مشاقوإل مان األماام وقاد لاب
ناك ( ي
المالب الوزراب والكتاب والشعراب.
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نوادر معرفية
فرا د عن الحقيقة المحمدية
︎▪ ماان فرا ااد الحقيقااة المحمديااة التااي ال يعلمهااا ال القلياال ماان العلماااب
العارفين واألولياب الواصلين  :أن الاروي المحمدياة اي الاروي األعوام
في ذا الوجود الكوني .
فروي الحقيقة المحمدية ي األكثر اتساعا فاي الوجاود و اذا أمار مهام
جدا في عالم وعلوم الروي ..ألن الروي كلما اتساعت وكانات أكبار كلماا
كانت ي األعلى الجامع الشامل لما و أدنى .

فاااألرواي األكباار فااي العااالمين ااي األرواي األكثاار نفااوذا وساال؛ة فااي
الوجود .
︎▪ وكااذلك كلمااا كاناات الااروي أكثاار اتساااعا أصاابحت أكثاار قبااوال لتجليااات
أكثر من الحق .
فلاااي كااال روي فاااي الوجاااود يسااات؛يع أن يساااتقبل فاااي اساااتعداد كااال
التجليات الربانية ..
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فاالستعداد يحدد للروي مقدار قبولها للتجليات
ذ التجليات .

وبالتالي يحدد نوع

︎▪ لذلك نجد أن الرحمة االهية السابقة حديدت لنا ذا األمر وأع؛تنا
س إع إها {  - 286سورة
األمان بقوله تعالى  }:الإ يُّكإل ُّ َّللاُّ نإ ثفسا الي ُّو ث
البقرة
وبناب على ذلك فلن  :القدرة ال ُّموجدة للتجلي والتي تكون ذات قوة
؛اقية عالية وألنها ربانية حية قيومة فلنها توهر بما يمكن لروي
المخلوإل تحمله قال تعالى  ( :إربينإا إوالإ ت ُّ إحم ثلنإا إما الإ إ؛اقإةإ لإنإا ) - 286
سورة البقرة
ذا في التجليات العامة والخاصة على األرواي .
أما روي سيدنا محمد صليى هللا عليه وآله وسليم فلنها الروي األكثر
اتساعا وبالتالي كان لها التجلي األعومي في العالمين .
فالحقيقة المحمدية ي الروي األولى في ذا الوجود العالمين الذي
يحوي كل أرواي المخلوقات .
و ناك الكثير من األدلة على ذلك ولكنها أدلة عميقة في القربان الكريم
لذلك لم يست؛ع أن يتفاعل معها العامة من بس؛اب التفكير وبقيت ذ
األدلة للخاصة من العارفين وأ ل العلم الراسخين وأ ل هللا الواصلين ...
سماحة المفكر ااسالمي الشيل د .انيبال يوس

حرب حفوه هللا تعالى .
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سلسلة

عـلـم الـجـبـال
فـي الـقربان الـكريم
بقلم المفكر ااسالمي
الشيل د .انيبال يوس حرب
حفوه هللا تعالى
الجزب العاشر
واألخير

اشتراك السموات واألرض واانسان والجبال في سبب
الزوال وعدم الثبوت
علمنا مما سبق أن السموات واألرض والجبال واانسان اشتركت فيما بنها
بخاصية الثبوت ومن الجدير بالمالحوة أن تشترك أيضا بسبب عدم الثبوت
وذلك ألن الذي يزيل ثبوت الجبال كسبب و نفسه مزيل الثبوت عند
السموات واألرض واانسان وأقول :اشتركت ذ األربعة في سببين
مؤثرين عليهم يعمالن على نس الثبوت عند ذ المخلوقات الكريمة
و ما :
 -1اليوم اآلخر :
قال تعالى :
سيثرا }ال؛ور10,9
ير ا ثلج إبا ُّل إ
ور ال ي
س إماب إم ثورا إوتإس ُّ
{ إي ثو إم ت إ ُّم ُّ
وقوله :
ست ا ثلجبإا ُّل بإسا }الواقعة 5.4
{ إذا ُّر يجت ثاأل إ ثر ُّ
ض إرجا إوبُّ ي
 -1كلمة الشرك :
ودعوة الولد هلل سبحانه قال تعالى :
اواتُّ إيتإفإ ي
؛ ثر إن م ثنهُّ
الرحث إم ُّن إولإدا * لقد ج تم شي ا دا إتكإا ُّد ال ي
س إم إ
{ إوقإالُّوا ات ي إخ إذ ي
ض إوتإخر ا ثلجبإا ُّل إدا } مريم90 – 89 – 88
إوتإنشإق ثاأل إ ثر ُّ
والحمد هلل رب العالمين .
الخالصة :
رش هللا سبحانه وتعالى أربع مخلوقات اشتركت في خاصية الثبوت وفي
نف السبب المؤدي لعدم ثبوتها وذلك لعرض األمانة عليها وكانت الجبال
في المرتبة الثانية من جهة الثبات بعد اانسان .
ذا ما تقدم من خالصات علم الجبال في القربان الكريم و ناك في ذا
العلم المزيد والحمد هلل رب العالمين.
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ماكرون وحق حرية
التعبير والرأي

وقاااد نصااات االتفاقياااة األوروبياااة
لحقااوإل اانسااان فااي المااادة ()10
علاااى اااذا الحاااق وتُّعتبااار دولاااة
فرنسااااا ماااان دول األعضاااااب فااااي
االتفاقياااة ولهاااذا يجاااب عليهاااا أن
ااااذ االتفاقيااااة
تلتاااازم بنصااااو
وعدم انتهاكها حياى نصات الماادة
(: )10

رسااااولنا وحبيبنااااا أشاااار الخلااااق
والمرسااالين محماااد  -علياااه أفضااال
الصاااااالة والساااااالم -كاااااان يااااادرب
الصحابة دا ماا علاى حرياة التعبيار
والااااارأي وكيفياااااة التمتاااااع بهاااااذا
الحق...

“تن المادة العاشرة على الحق
فاااي حرياااة التعبيااار ضااامن قياااود
قانونيية وديمقرا؛يية ويشامل اذا
الحق حرياة اعتنااإل اآلراب وتلقاي
المعلومات واألفكار ونقلها ولكنيه
يسااام بفااارض قياااود عليهاااا فاااي
الحاالت التالية ":

بـقلم الحقـوقية
أ.مالك العناقوة

وقااد نصاات العديااد ماان االتفاقيااات
الدولياااة علاااى حاااق حرياااة التعبيااار
اااذا الحاااق
والااارأي فماااا تعريااا
وكي لنا أن نمارسه ؟
حق حرية التعبير والرأي  :و مان
الحقوإل األساسية التاي يجاب علاى
اانسااان التمتااع بهااا وأن يقااول م اا
يجاااااول فاااااي خاااااا؛ر مااااان أفكاااااار
شاااافا ية أو كتاباااااة ضااااامن قياااااود
وحدود معينة .
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ومن ذ الحاالت :
“حماية سمعة وحقوإل اآلخرين“
ولكن الر ي الفرنساي لام يحتارم
اذا القياد ولام يلتاازم باه وقاد شااتم
رساااولنا وخااااتم األنبيااااب والرسااال
والشاااااخ الاااااذي يعتبااااار كااااال
المساالمين وغيااار المساالمين بأناااه
شاااخ مقاااد وأي ساااابة لاااه
تعتبر سابة لنا.

فااالن الااار ي الفرنساااي لااام يحتااارم
ااسااالم ولااام يحتااارم حقاااوإل شاااعبه
المساااالم بحريااااة ااعتناااااإل بالاااادين
وممارساااة الشاااعا ر الدينياااة حياااى
ترواحت نسبة المسلمين في فرنساا
لى  %8فيها ويتراوي عادد م ماا
بين  5ماليين لى  6ماليين تقريبا.
وقاااااد اعتبااااار رساااااوم الكااااااريكتير
لرسولنا بأنها من حرية التعبير عن
رأي.....
اال الاادول األوروبيااة تشااجع علااى
ااسابة لى الرموز الدينية أم ال ؟
الكثيرمن الدول األوروبياة قوانينهاا
الجنا ية تشمل على جريمة ااسابة
لى الرموز الدينية وتجرم الفاعلين
فتعتبر ااساابة للادين عماال مخالفاا
للقانون ووجود بناود أخارى تسام
بحرياااااة التعبيااااار والااااارأي ضااااامن
الحدود .
على سبيل المثال:
فاااي الماااادتين( 188و )189ماااان
القانون الجنا ي في النمسا .
والمادة ( )10مان القاانون الجناا ي
في فنلندا.
والماااااااادة(  )166مااااااان القاااااااانون

الجنا ي في ألمانيا .
والماااااااادة ( )147فاااااااي القاااااااانون
الجنا ي في ولندا
والماااااااادة ( )525فاااااااي القاااااااانون
الجنا ي في سبانيا
وبنااود مشااابهة فااي قااوانين ي؛اليااا
والمملكاااااااة المتحااااااادة والوالياااااااات
المتحدة.
أما فرنساا فالقاانون الفرنساي يمناع
أي كتابة أو حديى علني يؤدي لاى
حقااد أو كرا يااة ألسااباب عرقيااة أو
دينيااة فعلااى ساابيل المثااال قضااية
المفكاار الفرنسااي (رجاااب جاارودي)
والصاااحفي ( بااارا يم ناااافع) حياااى
اتهمااااه القضاااااب الفرنسااااي بتهمااااة
معااااااداة الساااااامية حساااااب قاااااانون
الجيسو ألنهام قااموا بلصادار لوحاة
دعا ياااة ماااأخوذة مااان فكااارة لوحاااة
العشاب األخير للرسام (ليونااردو دا
فينشاااي) والتاااي اعتبر اااا القضااااب
الفرنسي سابة لى الكاثوليك.
فلماااذا لاام يجاارم القضاااب الفرنسااي
ااسااابة لااى الرسااول هللا كمااا جاارم
اللوحة الدعا ية ؟
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المحرر  :الهرمد ت َ َكيَاتي
https://t.me/hahomagazine

" لتستمر الحياة "
ادا ياجماعة الخير والخيرات والليرة والليرات ..
صديقي العزيز أبو العز عزمني على الغدا عناد بالبيات بالبداياة
رفضت ألني زلمة بيتوتي ومابحب ال؛لعة مان البيات كتيار  ..با
علااى قااد مااا كاارك ( أل ا ) عليااي ااو وأوالد  ..وركزولااي علااى (
أوالد ) ؛بعا ري تتسابلوا شو دخل األوالد ؟؟!!
لهياااك ري قلكااام واختصااار علااايكم الفضاااول والمساااا لة النفساااية
والسيقولوجية والبنات أفكارية ..
اد ياسادة صار عندي فضول لبي العزيمة با ماو لشاي  ..با
كرمال اعر شو قصة حاي األوالد للعزيمة ..
المهم لبيت العزيمة  ..وأثناب ماكنت جاال علاى الصافرة ( ما ادة
ال؛عام ) كل شوي ين؛ ولاد مان األوالد ويقاول  :مياة أ اال وساهال
بعمو  ..ياريت كل يوم تجي لعنا ونتغدى سوى كلنا ماع بعاض
مع خ؛ نورة سريعة من الولد لعين أمه ..
قلت بيني وبين حالي  :لك شو القصة ي ؟؟!!
يك عم يتصرفوا األوالد ؟؟!!
شو في ؟؟!! لي
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المهم خلصنا أكل وصار وقات الشااي وبهاي األثنااب مساكت ولاد
من األوالد وقلت له  :شو القصة ياولد ؟؟!!
لي كنت انت واخواتك ترحبوا فيني وتأ لوا وفيني علاى ال؛العاة
والنازلة على غير عادة ؟؟!!
أول شي الولد قلي  :عادي عمو مشتاقين وعم نرحب فيك ..
؛بعا أناا ماا اقتنعات وضاغ؛ت علياه وزركتاه ( حشارته بالزاوياة )
وحلفته ال يقلي ..
وقال  :ياعمو نحنا عايشين بولم بالبيت مع ماما ..
قلتله  :يال؛ي  ..شلون يعني ؟؟!!
قلي  :هللا وكيلاك يااعمو صاايرين ماا عام نشاو الصافرة ( ما ادة
ال؛عام ) ال بالمناسبات واألعياد والحفالت ..
قلتله  :اشرحلي ؟؟!!
قلي  :يعني ماما مابت؛بل ذا بابا ماله موجود بالبيت ..
أو كان متأخر بدوامه بالشغل ..
أوحدى عزمه من رفقاته ..
أو حتى ذا تأخر بالجية على البيت كمان ..
وشو بدي عدلك لعدلك ياعمو ..
لهيك عم نفري لما حدى بيجي لعنا مشان نشو األكل .
ب ياعمو يلي قا رني أكتر من اد كله  ..أنه ماماا بتقاول لساتي
( والدة أمي ) أنا عايشة مع الرجال كرمال أوالد ب ؟؟!!
؛يااب مااو المفااروض ياااعمو تغاادي اااألوالد مشااان يعيشااوا ؟؟!!
وتبقى عم تسرا الكذبة على ستي ؟؟!!
قلتله  :وهللا ياعمو الحق معك ..
بينااي وبياانكم الولااد ذكرنااي بقص ا
يلي عايشها المجتمع األيام .

التلميااع والموااا ر الخداعااة
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المحرر  :الهرزدإل ت إ إكيإاتي

" ما راي نعي

ال مرة "

(( ما راي نعي ال مرة وحدة بهالحياة )) ..
ي الجملة فيها كمية تحفيز (  1000وحادة ) ممكان نهاا تاخادك
لى ما أبعد من كوكب خيشكوي بأل سنة ضو ية ..
شلون يعني ؟؟!!
مثال  :ذا بدنا ن؛لع ؛لعة شباب وبدنا نقتصد بالمصاري ..
منقول  :ما راي نعي ال مرة وحدة بهالحياة ..
أو ذا بدنا نشتري حلو للعيد  ..منجي بدنا نوفر قرشين ..
منقول  :ما راي نعي ال مرة وحدة بهالحياة ..
نفر؛ باألرض تبعنا ؟؟!! ..
لك حتى ذا بدنا ي
منقول  :ما راي نعي ال مرة وحدة بهالحياة ..
ياحسرة على العباد 😭 ..
"اعترا

..؟؟ " !!

بدي اعترفلكم اعترا خ؛ير ياسادة ؟؟!!
لق الموضوع حسا شوي بالنسبة لي ..
ألنه بالم المشاعر ..
و و عبارة عن تواصل رفيع المستوى ..
وفريد األداب ..
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وبديع الملقى ..
وتواصل شفا ..
وموضوعية في الحوار ..
مابدي ؛ول عليكم بالكالمات ..
وال بال ُّجمل ..
وال بالحرو ..
وما لى نالك ..
المهم الشي يلي بدي اعترفلكم فيه و مايلي :
أنا ياجماعة الخير بحب ؟؟!!

أنا بحب ..
أي أي شبكن فنجرتوا عيونكم ؟؟!!
أنا بحب الـ ..
بحب البانجان مج جر باللبن ( المتبل  -نوع من أنواع المقبالت)..
أي نعم ياسادة ..أنا بحب المتبل ..
مو بالضرورة الواحد يحب ب شخ أو شخصاية ..
من الممكن الواحد يحب كتير شغالت وحاجات وأشياب وكوميات )
الكثير من األشياب ( ..
والمتبل واحد من ي الشغالت يلي أنا بحبها ..
ال تستغربوا ..بعر حدى بحب حاله ؟؟!!
ب بيني وبينكم ..مابعر شلون 🧐
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لي بالشيب المعيب أو كما يسميه البعض ضع شخصية أن يساام الشاريك
شريكه ذا أخ؛أ في حقه بقصد أو بدون قصد فالحياة وماا فيهاا مان مصااعب
وكبد تت؛لب من األزواا المساامحة وغاض ال؛ار حتاى تساير الحيااة العا لياة
واألساارية بسااالم وسالسااة والتسااام يكااون احتسااابا لوجااه هللا تعااالى ألن
الزوجة أحيانا تعتبر ذا من ولم الزوا لها ولكن و بكل تأكيد لي كذلك .

بسم هللا الرحمن الرحيم
الصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا الرسول األمين المبعوى رحمة للعالمين
وعلى آله وصحبه أجمعين.
ااا نحاان القااراب األعاازاب نعااود ونلتقااي بكاام لنكماال معااا مااا باادأنا بااه ماان حقااوإل
وواجبات لكل من الزوجاة والازوا فاي الحيااة العا لياة واألسارية ومان الحقاوإل
والواجبات اخترنا أن نتحدى عن التسام نعم أعزا ي التسام  ...الاذي اصاب
اآلن مااااااان الضاااااااروريات فاااااااي الحيااااااااة الزوجياااااااة لتبقاااااااى الحيااااااااة العا لياااااااة
قا مااة وال تنهااار فااالكثير ماان العااا الت وصاالت لحافااة االنهيااار والكثياار منهااا
لألس انهارت وتمزقت أسر م بسبب عدم التسام بين الزوجين .

عزيزتي الزوجة  :تمر ورو صعبة على الزوا وضغو؛ سوابا كانات نفساية
أو اجتماعيااة وبساابب ااذ الواارو قااد يتصاار الاازوا أو يااتكلم بكلمااات قاد
تزعجك نعم ذا يحدى في العا لة نا يكون دورك ممياز ذا لام تعلقاي علاى
كااذا ااو
مااا حاادى وتعتبريااه زلااة لسااان وال تاادققي وتحققااي ولماااذا تصاار
بنفسه عندما يهدأ سيشري لك ما حدى نا تكون قمة التسام ال تجعلي ذا
الموقاا يهاادد حياتااك العا ليااة بااأن تغضاابي وال تكلميااه ولااو ااو لاام يكلمااك
وغضااب منااك فتااذكري قااول الرسااول الحبيااب صاالى هللا عليااه وساالم فعاان أبااي
أيوب األنصاري ـ رضي هللا عنه ـ قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسالم :
( ال يحل لمسلم أن يهجر أخاا فاوإل ثاالى يلتقياان فيعارض اذا ويعارض اذا
وخير ماااا الاااذي يبااادأ بالساااالم ) روا البخااااري و اااذا الحاااديى لجمياااع األماااة
ااسااالمية فمااا بالااك ذا كااان فااي العا لااة ماان الصااعب جاادا ان يهجاار الشااريك
شريكه بسبب مواق بسي؛ة وحتى ن كانت مشاكل كبيرة فبالحوار والتسام
ياازول كاال شاايب واالعتااذار لماان نحااب ال يكااون ضااعفا نمااا ااو قااوة ذا كااان
و الحفاو على العا لة .
الهد
و؛بعااا نوجااه الكااالم والنصاايحة للاازوا أيضااا  :فالزوجااة تماار أحيانااا بواارو
نفسية وعصبية نتيجة اض؛رابات في الهرمونات خالل فترة الحايض أو الحمال
و بسبب ضغو؛ات الحياة فلذا تصارفت الزوجاة تصارفا ال يعجباك فاال تادقق
في الموضوع واجعل التسام و عنوان اذ المرحلاة كاي تمار األماور بساالم
 ..ودمتم ودامت بيوتكم وعا التكم بحب وتسام وسالم .
نلقاكم في عدد قادم ن شاب هللا تعالى فمازال للحديى بقية ...
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شكل الذرة :
الذرة مخلوقة تتشكل لما يجب عليها التشكل به ولها شكل وله أبعااد ذكار القارآن
الكريم عن العمل والتشكل الذي يتحاسب العباد عليه و و:
سبيال )" (84
قال تعالى " :قُّ ثل ُّك ٌّل يإ ثع إم ُّل إ
علإى شإاكلإته فإ إرب ُّك ثم أ إ ثعلإ ُّم ب إم ثن ُّ إو أ إ ث دإى إ
وعلى ذا يكون شكل الذرة على حسب العمل الذي تعمل وتتفاعل معه وتتشكل به.

معرفا ال ّر

كتبه الباحى عمر السلقيني

أنواع الذرة من حيى العمل المجزى عليه :
قال تعالى  ":فإ إم ثن يإ ثع إم ثل مثث إقا إل إذ يرة إخيثرا يإ إر ُّ ( )7إو إم ثن يإ ثع إما ثل مثث إقاا إل إذ يرة شإارا يإ إار ُّ "
( ٨الزلزلااة ) ن الااذرة تتفاعاال بااالخير فااي العماال والشاار كااذلك وكاال منهمااا متجسااد
بالشكل المراد من قبل المخلوإل .و ذ الذرة تكون حاكمة للخير وذرة حاكمة لشار .
و ن أشااكالها تعماال حسااب تفاعاال المخلوقااات مااا ايجابيااة و مااا ساالبية ..ولهااذا كاناات
الذرات تتشكل وحافوة لما فيها من ؛اقة النور.
المتكررة تكون لما يحتاا ليه الكون من ذرات ليصب التفاعال مساتمر
والخصا
على مدى القرون.

لسم هللا الرحمن الرحيم  ،الحمد هلل رب العالمين ال

و بنا العلم والنور والبيان.

والصال والسالم على سيدنا محمد منبأل العلم والنور السالار فالي ال ا العالالم المنبعال
للحقائق والرحما.
في العالدد العاٌالر مالن المجلالا الباعثالا للنالور والعلالم مجلالا { الا الو } سالطور معرفالا
تفاعل الوجود الكيميائي ال ر .
ان للتفاعل الكيميائي طابا و ال ه الطابالا مخلوبالا مالن نالور وتتخلالق كمالاد وان النالور
ل اته يتفاعل مأل الكون حس المخلوبا الموجود في ا الوجود الكوني.
تن للنور ظهور ذر ومنه لق الكائنا فكان الوجود مالن النالور ومالن النالور لقال
ا وديالالا ومالالن النالالور قلال البحالالور وكال ل مالالن النالالور لقال الحالالرار والبالالرود ومالالن
النور لق الموجا ل ل أيألا ً فإن ال را لق من النور.
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و ناك مثال بسي؛ عن التفاعل والذرة وكي لها أن تكون ايجابياة واماا سالبية ( فاي
عملية تلقاي البويضاة لتكاون عملياة اانجااب ماا ياتم التلقاي ويصاب انجااب و اذ
العمليااة ايجابياااة فيماااا اسااتقبلت مااان ذرات نورانياااة) بينمااا عملياااة التلقاااي وعااادم
اانجاب ذ ال؛ريقة تنافر سلبي ) و نا معادلة بسي؛ة لمن كانت في البداية.
و نا سؤال لماذا ذ العملية كانت ايجابية وبعد ا اصبحت سلبية ؟
الجااواب :ألن تلاااك الاااذرات غيااار متماساااكة عناااد التقا هاااا بالبويضاااة حصااالت عملياااة
التجاذب نا انهارت تلك الذرات لعادم مقادرتها علاى الجاذب و ماا نااك عملياة تناافر
للذرات لذلك لم يتم األنجاب ذا المثاال تخليقاي عان التفاعال البشاري ولهاذا يجاب
على العبد الحر على عمله الاذي يحاساب عناه ولوكاان مثال الاذرة التاي ال تشاا د
بالعبن والذي اقسم هللا تعالى بها.

ولتحسين نموذا الذرة  :التفاعل البشري معها ايجابيا
و نا نكون قد وصلنا لمعرفة شكل ومعنى الذرة.
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من لطون الكت
من فوا د العزلة
في علم العُّزلة أنت تصل األغيار جسدا
ولكنك روحا مع هللا ...
والو ب ال يأتي ال في حالة العزلة الحقيقة...

الخال من الفتن والخصومات
وصيانة الدين والنف عن الخوض فيها
والتعرض ألخ؛ار ا .

على قدر العُّزلة مع هللا يكون الو ب االهي
والفت الرباني ...

من كتاب :علم العزلة
لسماحة المفكر ااسالمي
الشيل د .انيبال يوس حرب
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من كتاب:
حياب علوم الدين كتاب آداب العزلة
لزمام الغزالي .
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أ ال بكم اعزا ي مع امسيتنا لهذا اليوم حيى سنقدم لكم قدرة خاصة و ي من
القدرات الحرفية ااسمية الكشفية.

تجليات الحرو في
حياة الملكة زنوبيا

حيى سنتكلم عن ملكة من الملوك القديمة التي اشتهرت بجمال شكلها وذكا ها في
دارة مملكتها.
و ي الملكة زنوبيا.
سو نقوم أوال بتحليل سم زنوبيا ومن ثم سو
في حياتها.

نرى كي

وهرت ذ الصفات

تحليل أسم زنوبيا

قدمتها الدكتورة
سناب صبري

محاضرة قُّد إمت على مجموعة أكاديمية مجموعة
أجيال العا لة
الـ FG-Group Academy –Turkey
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•

خصبة الشخصية ومتنوعة وا ر شخصيتها نسانة سهلة ومرنة نرا ا
أحيانا غيرمتفاعلة ومتراخية في أداب مهماتها ممكن أن يوهرعليها شيب
من البرود أحيانا.

•

تعبر عن ذاتها بكل وضوي
وضوحها.

نسانة واضحة ال تحب تعتيم األمور وعدم

•

لينة وسهلة بالتعامل.

•

عصبية جدا انفجارية ذا انضغ؛ت.

•

تريد األشياب بسرعة با؛نها في حالة فوران و ذا الشيب يجعلها دا ما في
حال كد وتعب و ر اإل.

•

متعشقة للحاكمية لمن حولها.

•

لديها حب لزمتالك.

•

يوجد لديها قدرة على التحكم بذاتها وال تنجر

•

تحب العلم والتعلم واا؛الع والمعرفة.

•

لديها قدرة على تلقي العلم واحتوا ه.

للخ؛أ بسهولة.
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الملكة زنوبيا
•

أفكار ا ثوابت وعند ا صرار على ما تريد يصل بها لى درجة العناد.

ي حدى أ م الملكات في الشرإل فقد كانت لفترة من الفترات ملكاة علاى مملكاة
تدمر التي كانت من أ م ممالك الشرإل القديم.

•

تحب الوهور ولديها قدرة على الوهاور باأكثر مان شخصاية ولهاا كاريزماا
خاصة بها.

و ي امرأة من أب عرباي وأم غريقياة يرجاع نسالها للملكاة كليوبااترا التاي يبادو
أنها ورثت عنها حب السل؛ة وقدرتها على تولي مقاليد الحكم.

•

تحب الشهرة أيضا وأن تكون مشهورة ومعروفة بين النا .

•

لديها جلد على العمل وقوة على ااستمرار.

•

ذكية نسبة ذكا ها ملحوو.

وزنوبيا ي الزباب بنت عمرو بن الورب بن حسان ابن أذينة ملكة تادمر والشاام
والجزيرة التي است؛اعت أن تستعيد العصر الذ بي لتادمر وماا زالات أثار اا فيهاا
باقية حتى اآلن فقد كانت زنوبيا زوجة ألذينة ملك الملوك الذي بسا؛ حكماه علاى
سوريا وسا ر أسيا الرومانية.

•

تحب النوام وت إ إ
؛رب ذا أخترإل نوامها الخا

.

•

فضولية وتحب أن تعر

•

لديها فراسة صادقة.

•

تعاني من تردد وقلق في با؛نها.

•

عالم المشا دة لديها قوي جدا ذا لم ترى الموضوع بوضوي تام وبعينهاا
ال تقتنع تحب مشا د المتعة الجميلة وتشعر ا براحة.

•

حذرة جدا.

•

تفكر كثيرا قبل أن تخ؛و أي خ؛وة.

•

لديها أمل وأملها دا ما ال يخيب.

•

لديها قوة يمان عالية جدا بأي نوع من القضايا التي تنتمي ليها.

•

لديها فن يوهر بحياتها وتحب الموسيقى ولديها أعمال فنية خاصة بها.
ذا كان تحليل أسم زنوبيا.
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تفاصيل األمور.

•

من الصفات التاي تكلمناا عنهاا ساابقا بتحليال سام زنوبياا أنهاا تحاب الشاهرة
وأن تكون معروفة بين األواس؛.

قيال عنهاا :أنهاا
كانت الملكة زنوبيا قد اشتهرت بجمالها وولعها بالصيد والقان
كانت ذات رأي وحكمة وعقل وسياسة وفروسية وشدة بأ وجمال فا ق.

وكانت صاحبة فراسة ودقة نور.
كما قلنا بالتحليل السابق أن لديها صدإل فراسة.
•

من الصفات التي تحدثنا عنها بالتحليل السابق صفة الوهور.

كان للملكة زنوبياا وهور اا الخاا وشخصايتها المميازة فكانات الهيباة والجماال
والعومااة تلااوي علااى وجههااا قويااة المالحوااة وكاناات أساانانها بيضاااب كاااللؤلؤ
وصوتها قوياا وجهاورا وجسامها صاحيحا ساالما وكانات االبتساامات ال تفارقهاا
فعاشاات بعومااة ملوكيااة كملااوك األكاساارة والرومااان كااأكبر ملااوك الشاارإل ولقباات
بملكة ملكات الشرإل.
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تولت ال ُّملك بلسم ابنها و ب الالت واصبحت زنوبيا ملكة الملكات وتولت عار
المملكة وازد رت تدمر في عهد ا واخضعت الكثير من البالد لسل؛تها.
فكاناات تضااع العماماااة علااى رأساااها وتلااب ثوبااا أرجوانياااا مرصااعا باااالجوا ر
والحلااي وكثياارا مااا كاناات تتاارك ذراعهااا مكشااوفة (كااان لهااا كاريزمااا خاصااة بهااا
تميز اااا عااان غير اااا كماااا وهااار معناااا بالتحليااال الساااابق يتباااين فاااي التماثيااال
والمنحوتات التدمرية).
•

ماان صاافات زنوبيااا أيضااا كمااا قلنااا سااابقا أنهااا تحااب العلاام ولهااا قاادرة علاى
التعلم واحتواب العلم.

•

(و ذا من صفة حبها لزمتالك)

وحويت زنوبيا بشهرة كبيرة بين الدول والممالاك القديماة حتاى أن الابعض أصاب
يسمي تدمر بلسم (( زنوبة )) نسبة لى زنوبيا.
•

لعل صفة حب النوام ساعدتها للملكة زنوبيا بلنشاب جي

وقيادتة.

فقد كانت على ثقافاة عالياة فقاد تثقفات بالثقافاة الهيلينياة وكانات تاتكلم اآلرامياة
(اللغة السورية القديمة) والقب؛ية وبعض الالتينية (الرومانية) وااغريقية.

فقد انشأت جي قوى واساتولت علاى العدياد مان البلادان وأصابحت تادمر جاو رة
المدن ومح؛ رحال التجاار والقوافال وزاد ثرابالمديناة ونافسات روماا فاي العوماة
والفخامة والمكانة وكان لها يبتها ومكانتها الرفيعة بين البلدان.

ماان صاافاتها أيضااا كمااا تحاادثنا سااابقا أنهااا فضااولية وتحااب اا؛ااالع وجمااع
المعلومات.

ولما سآبت العالقات بين زنوبيا وبين اامبرا؛ور الروماني أرسل اامبرا؛ور لهاا
جيشااه لزسااتيالب علااي تاادمر فهزمتااه شاار زيمااة وردت وحماات مملكتهااا بكاال
شجاعة وزدادت يبة المملكة و زنوبيا وعرفت بشدتها وعدم تهاونها.

•

فقااد كااان لهااا ؛ااالع علااى تاااريل الشاارإل والغاارب وكاناات تقاارأ لهااوميرو
وأفال؛ااون وألفإاات تاريخااا عاان الشاارإل وسااوريا ومااا جاور ااا وآساايا فكاناات ذات
ثقافة عالية وعلى مستوى فكري مرموإل.

•

ماان أباارز صاافات شخصاايتها أيضااا الااذكاب فقااد كاناات الملكااة زنوبيااا تتمتااع
بذكاب ملحوو.

است؛اعت الملكة زنوبيا بذكا ها وحكمتها وعقلها الناضي أن تحكم تادمر حتاى
في ول وجود زوجها فحينما كان يخرا للحرب كانت يترك مقالياد الحكام بياد ا
حتى أنه قيال أن الفضال يرجاع لزوجتاه فيماا وصال لياه مان قاوة الجاي وحجام
التوسعات وبعد مقتل أذينة تقلدت زنوبيا الحكام وصاية علاى ابنهاا و اب الاالت
التي كانت تسعى لتثبيت عرشه.
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•

( نا وهرت معنا صفة تحدثنا عنها سابقا و ي صافة ااصارار والثباات علاى
ماتريد)

وفااي نف ا الوقاات فاالن الملكااة قااد خافاات أن يسااتغل الفاار
جيشهم ؛معآ في مملكتها الغنية .

•

الفرصااة فيوجهااوا

( نا وجدنا صدإل فراسة زنوبيا )

فجهاازت لااذلك واسااتعدت وماان ثاام قاماات بلنشاااب حصاانا علااى نهاار الفاارات دعتااه
زنوبيا نسبة ليها بعد ا سي؛رت على معوم البالد وتوجهات لمصار وكانات تابعاة
للرومان واحتلتها واخضعتها لحكمها ومنعت جيوشها عن روما.
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فدارت بينهما معارك شرساة قادمت فيهاا زنوبياا الكثيار وانهازم جيشاها وتراجاع
لى تدمر فتقدم أورليانو لى تدمر وحاصر أسوار ا المنيعة حصارا محكما.
•

وألنها كانت على قدر كبير من الذكاب و اي مان الصافات التاي تكلمناا عنهاا
سابقا فهاي لاديها ذكااب ملحاوو فقاد عاززت عالقاتهاا التجارياة ماع الحبشاة
وجزيرة العرب وبس؛ت نفوذ ا على العديد من البلدان.

•

من الصفات التي تكلمنا عنها أيضا صفة االستمرارية.

فقد كان لزنوبيا جلد وقوة استمرار علاى ماترياد وماا ت؛ما لاه فقامات بتوسايع
مملكتهااا حتااى شااملت باااقي منااا؛ق سااوريا وامتاادت ماان شااوا؛ر البساافور حت اى
النيل وأ؛لقت عليها اامبرا؛ورية الشرقية مملكاة تادمر وأصابحت أ ام الممالاك
وأقوا ااا فااي الشاارإل علااى اا؛ااالإل ممااا دعااى اامبرا؛ورالروماااني أورليااانو
للتفاااوض مااع الملكااة زنوبيااا لتااأمين حاادود مبرا؛وريتااة ولوق ا زح ا جيااو
تدمر مقابل ااعترا بألقاب ابنها وامتيازاته الملكية

•

(قلنا سابقا أن زنوبيا حذرة جدا )

فقااد كاناات زنوبيااا قااد حصاانت المدينااة ووضااعت علااى كاال باارا ماان أبااراا الساور
ثنااين أو ثالثااة ماان المجااانيق تقااذ بالحجااارة المهاااجمين ألسااوار ا وتم؛اار م
بقذا النف؛ الملتهبة والتي كانت تعر بالنار ااغريقية.
•

من صفات زنوبيا أيضا قوة يمانها بالقضايا التي تؤمن بها

فقد كانت تؤمن بقضيتها و اي الادفاع عان مملكتهاا حتاى الماوت فقاومات الغازاة
بشجاعة معلنة القتال حتى الموت دفاعا عن مملكتها.
عرض أورليانو عليهاا التساليم وخروجهاا ساالمة مان المديناة الناي لان تما
لكنهااا رفضااات ووضااعت خ؛اااة وحاولاات اعاااادة االلتفااا علاااى جااي اورلياااان
فتحصنت بالقرب من نهر الفرات

وأصاادرت الملكااة زنوبيااا العملااة الخاصااة ب تاادمر وصااكت النقااود فااي ان؛اكيااة
و؛بعااات عليهاااا صاااورة و اااب الاااالت علاااى وجاااه وعلاااى الوجاااه الثااااني صاااورة
اامبرا؛ااور أورليااانو وأزالاات ماان النقااود صااورة اامبرا؛ااور ممياازة النقااود
السورية التدمرية عن نقود روما ووساعت مملكتهاا وضامت الكثيار مان الابالد
لكن اامبرا؛اور الرومااني صامم علاى التصادي ل المملكاة التدمرياة القوياة التاي
سي؛رت على العديد من المنا؛ق.

ال أنها وبعد معارك ضارية وقعت فاي األسار والقا اا أورلياانو و او فاي ميادان
القتال فأحسن معاملتها وكان ذلاك سانة 272م ثام اصاتحبها معاه لاى روماا ولام
يقتلها بل قتل بعض كبار قادتها ومستشااريها بعاد محاكماة أجريات لهام فاي مديناة
حم .

في سنة271م ارسل جي قوي مجهز لاى أ؛ارا المملكاة وجيشاا آخار بقياادة
اامبرا؛ااور أورليااانو نفسااه توجااه بااه لااى سااوريا وآساايا الصااغرى ليلتقااي
الجيشان وتدور معركة كبيرة بين مملكة تدمر واالمبرا؛ورية الرومانية.

انتهاات حياتهااا فاااي مناازل فااي تيباااور أعااد لهااا أورلياااانو وبكبرياااب الملكاااات
والملوك رفضت التنازل فانتحرت بالسم وأنهت حياتها بعزة وكراماة ملكاة عويماة
حكمت.

احتل بروبو اجزاب مان جناوب المملكاة فاي أفريقياا وبلا أورلياانو أن؛اكياة
فااي سااوريا وتواجااه مااع زنوبيااا بتجهياازات كبياارة و زمهااا ناااك ممااا جعلهااا
تنسحب لتدمر وكان أورليانو قد بل مدينة حم

أ اام ممالااك الشاارإل فقااد اخضااعت لحكمهااا ماان عاصاامتها تاادمر جميااع ماادن سااوريا
والشام وآسيا الصغرى حتى أنقرة ومصر والعراإل وماابين النهارين لتكاون مملكاة
من أ م الممالك في تاريل الشرإل مملكة تدمر.
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شاركونا عدد صلواتكم خالل
األسبوع بإرساله كل يوم مجعة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ن اللَّهَ وَ َملَا ِئ َكتَهُ يُصَلُّو َ
ن
(ِإ َّ
َعلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا
صَلُّوا َع َليْهِ وَسَلِّمُوا تَ ْسلِيماا).
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عرب تطبيق التيلغرام على جمموعة :
الطريقة الشاذلية املجددية اهلانيبالية
الكمالية
https://t.me/joinchat/CyZQEE5iQsdHPZe_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
www.radiofg.org

91

نحن مح؛ة ذاعية منبثقة عن
شركة  FGمجموعة العا لة
نقوم بدورنا التثقيفي
وااعالمي حول العالم لنشر القيإم
والثقافة األخالقية
اضغ؛ للتحميل :
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Dar alaqiq designs
Dar_alaqiq1
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