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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين

ينوالصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع

:وبعد 

1442كلمة شهر جمادى األولى 

(ليس تشاؤماً بل واقع نعاينه ) 

نمما لمميس تشمماؤماً ل و لمميس ندممرة سمموداوية  لممى واقع.. نعممم 

العربممي و االسممالمي فممي منشقممة الشممر  األوسممش بممل  نمما 

بها أو تجليممماق حقيقيمممة نعاينهممما بعيوننممما ن نسمممتشيع أن ن كمممبها

نتغاضممى عنهمما ل و الحممدي  عنهمما واجممب اليجمماد الحلممول و 

تحقيمممق االصمممالص و الصمممالص بعيمممداً عمممن التشممماؤم ل لمممبل 

ق ن تضع مقمالتي  مبت تحمق عنموان التشماؤم بمل ضمعها تحم

( .أخشار واقعة تحتاج  امماً دافعة ) عنوان 

ام فممال يحلممم الواقممع العربممي بحصممالص و تحسممن و تشممور ممماد

.ائهاجيل الشباب ن يحترم و ن يسمع لمفكري األمة و علم

ض ن يحلم الواقع العربي بميي تقمدم ممادام شمباب األممة يمرف

فرد حقيقة باتية في شخص كل فرد منه و  ي أن يكون كل

.من الشباب ربانياً على الحقيقة 

ة ن يحلم الواقع العربمي بميي نمماا ماداممق األجيمال الصماعد

فيممه تعمميى علممى فتمماق حضمماراق األمممم األخممرى و تنتدممر

تلمم  الحلممول المسممتوردة مممن.. الحلممول الجمما مة لمشممكالتها 

.أعدائها حصراً 
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عممل ن يحلم الواقع العربي بيي قوة مادامق األجيال الصماعدة ت
  التنمممو–التنمممو  الفكمممري ) علمممى تحويمممل كمممل أشمممكال التنمممو  

مممممي –التنممممو  العرقممممي –انجتممممماعي  التنممممو –التنممممو  األيم 

 لممى تمممم  و شممتاق و خصممومة و فرقممة   فممي... ( الجغرافممي 

ي حين أن تل  التنوعاق  مي مصمدر قموة لألممة  با مورس مق فم

ع سمممبيل الجممممع المصممملحي و التوحيمممد االنسممماني بحيممم  تضممم

. مكانياق قوتها و بششها ضد أعدائها ن ضد أبنائها 

ل ن يحلممم الواقممع العربممي أن يعمميى حضممارة سممالم ممما دام الجيمم

ممن أبنماا الصاعد بيناي  على أن يدفع الفرد منه مال مه لفمرد آخمر

يقماً وشنه ليشتري بلم  اخخمر ممن العمدو سمالحاً يحكممه بمه تحق

: لشعاٍر ساد  العمل به  و 

معنا ل و سالٌم على م ن .يعادينا سالحنا ضدنا يينك ح فيه ج 

شرة  ي أبسش ما يمكمن بكمر.. على فكرة  ت  بت المبكوراق الخ 

في  با الباب ل و  نا  أخشار أفدع من  بت و أشنع ليس ممن

شاقة القلمم أن يكتبهما لميس ممن سمشوة األعمداا بمل ممن سمشوة

.أبناا أمته نفسها 

: ولمونو العجب العيجاب أنهم يسيلون البشارة بعد كل بل  و يق

ما  و الحل ؟

 انيبال يوسف حرب.د: خادم العلم الشريف 



األطفال يملكون قدرة تعلّم عالية

نضال ترمانيني. د
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بسم هللا الرحمن الرحيم

به والصالة والسمالم علمى سميدنا محممد وعلمى آلمه وصمحالحمد هلل رب العالمين 

وسلم 

:أبحا  جديدة تحمل آمانً واعدة 

اللغة   و مبا أثبتق الدراساق الشبية أن األشفال يستخدمون ناصف ي الدماغ لف هم
.نيحد  عند البالغين 

و حسب دراسة لعلمماا األعصماب فمي المركمم الشبمي بجامعمة جمورج تماون فمحن  
ض ع واألشفال  .باق قدراق متفوقة يمتلكون أدمغة الرُّ

GEORGETOWN UNIVERSITY MEDICAL CENTER

الكممرة البشممري بممين ناصممف يصممورة المرف قممة تشممور نشمماش الممدماغ التوضممح  ممبت 

مممع تقممدم العمممر   حيمم  نجممد أن أدمغممة البممالغين تقممومالمخيممة األيمممن واأليسممر 

) دماغ المهام العصبية فمي المدماغ فمي منماشق معينمة ممن أحمد ناصمف ي المبمعالجة

ممع واألشفممال تقمموم بتلمم  ا( األيمممن أو األيسممر ض  لعمليمماق    فممي حممين أن أدمغممة الرُّ

( .األيمن واأليسر معاً ) بموجب مشاركة ناصف ي الدماغ 

ق  ممبت الدراسممة سممبب شممفاا األشفممال األسممر  واألسممهل حممين و بممبل  فقممد فس ممر 

.حدو  األبي اق الدماغية مقارنةً بالبالغين 

صمف ي فمي نا تمثل المناشق الملونة فمي الصمورة المرفقمة منماشق النشماش المدماغي 

عمرية الصورة األولى من جهة اليسار  ي للفئة الل فالفئة العمرية الدماغ حسب 

و الصمورة الثالثمة لفئمة ل ( سمنواق 8) والصورة الثانية لفئة الـ ل( سنواق 4)

.(سنة 19) و الصورة الرابعة لفئة الـ ل ( سنة 11) الـ 

علة فمي ففي المناشق المخصصة لتعلم اللغة نالحد أن  بت المناشق نشيشة و متف

ا  ممبا يممدل علممى مممنصممفي الممدماغ األيمممن واأليسممر لممدى األشفممال األصممغر سممناً ل و 

سمبب عند األشفمال وقمدرتهم الكبيمرة علمى تعلمم اللغمة ب( مرونة الدماغ )ييسمى بـ 

.اشترا  ناصف ي الدماغ في  بت العملية 

يم  النشميشة حتتراجع  بت القدرة مع التقدم فمي العممر ل و تصمغر  مبت المنماشق 

اسمتمرارية يصبح النشاش الدماغي غائباً تماماً في نصف المدماغ األيسمر ليتركمم ب

.و نشاش في نصف الدماغ األيمن 

: الخالصة 

د نستنتج من  بت الدراسة أ مية محاولمة انسمتفادة ممن قمدرة المدماغ العاليمة عنم

لمجمانق  األشفال و مساعدتهم على تعلم اللغاق وتعلم أشياا متعددة فمي مختل مف ا

سممنة حيمم  يتوقممف 19حسممب  وايمماتهم وا تماممماتهم قبممل أن يصمملوا  لممى عمممر 
.نصف الكرة المخية الثاني عن المشاركة في مهاراق التعلم
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وجا لمعالا بين

العارف باهلل تعالى
سفيان الجعبري.د

بسمممممممممم هللا المممممممممرحمن المممممممممرحيم 

الحممممد هلل رب العمممالمين المتجلمممي

علمممى عبمممادت بالرحمممماق ل والمممبي 

نمه لنا رحمته التي تسمري مأرسل  

 لينمممممما فينمممممما أن و ممممممي الحقيقممممممة 

المحمديمممممة عليهممممما أتمممممم الصمممممالة 

والسمممالم وعلمممى آل البيمممق الكمممرام 

.ه بححسان ع  با ومن ت  

اتمه يتدرج االنسان في بنماا معلوم

اللحدممة األولممى لخروجممة  لممى بمنمم

اا البنممبدايممةل حيمم  تكممونالممدنيا 

مممو تتشممور وتنو مممن ثممم  بسمميشة 

 ً ر  ثمخشموة وبعد يموم وتمداد يوما

نن وبمديهياقو با من سي خشوة   

.الحياة 

ن يسممممممممتشيع أن االنسممممممممانوألن

تيكتسمممب  مممبت المعلومممماق لوحمممد

ويقمممموم أبمممموات باالشممممراف عليممممه 

نة مرحلة معي عانته  لى أن يصل ل

ب  لى المؤدها توجب عليهما  رساله

س أو المعلممم ليممتعلم ويكتسممب أسمم

قوم يحي  الحياة بشريقة علمية ل 

حسمممب األصمممول هالمعلمممم بتدريبممم

قمة م شرييندمبتوالمنا ج العلمية و

.هع وعيه و دراكيوستتفكيرت و

وعنممدما يتيكممد المعلممم الخبيممر أن  

 ممبا الشالممب قممد وصممل  لممى درجممة 

يعشيمممممه االبنكافيمممممة ممممممن العلمممممم 

ً ل ل و با وجممد منممه غيممريكممون معلممما

علم أو بمممين متابعمممة المممتتي ر  بلممم  خي ممم

.اننصراف لحياته

ليممه و يقممول رسممول هللا صممل ى هللا ع

: ففي الحدي  الشريآله و سل م 

لَ "  َني ا م  ممأ ن   ان  الممدُّ لعممون م  ا عيون ممةٌ ل م 

  َ َكممر   مما ل  ان  با ان  فايه  مما و  ت  ت ع ممال ى وم 

هماً  ت علا مي عالماً و  الترمبي   روات" و 

 ً علممم بممبل  الجميممع علممى شلممب الحاثهمما

ما يخصيخرجوا من اللعنة ل وأما ل

مممممممممن تعلُّ بممممد  الممممبكر فممممال م علُّممممه وتما

و بممبل  شريقتممه علممى يممد العلممماا 

.لعلم عدنا  لى ا

مممممما أن ينبممممممري الممممممبعض للكممممممالم  أمه

قيدة في عمق العاضيعموبوالفتوى 

اا ألمف بمأن يتعلموا االسالمية دون 

!!العلم فهبا شيئ غريب  با 

قيممة بعض النقاشاق العوقد شهدقي 

والمهمماتراق السممخيفة مممن أشممخاص

ر ق أصممواتهم وماد لغشهممم وكفهممتعال مم

 ً لممى كتشممف أنهممم عألبعضممهم بعضمما

درجة عالية ممن الجهمل والتخلمف ل 

ة ون م ون مرجعيمفال دراسة ون تعلُّ 

درجاق العلمم أو درجة من ون أدنى 

.األدب

ابةالبعض يعمل على كتبل وجدقي 

بعممض الكلممماق فممي عميممق العقائمممد

  في االسالمية دانهاً نفسه أنه عالم

جة الوقق البي ن يمل  فيه أدنى در

.العلم درجاق من 

لى فمي منا الحق سبحانه وتعالقد عل  

و الصمالةقصة سيدنا موسمى عليمه 

ه السالم في رحلته ممع الخضمر عليم

 ممو المممتعلم والسممالم أن  الصممالة و 

و بكممممل فممممي سممممقف العلممممم احتمممماج 

ممباممأن يت  تواضممع  م منممه ن  ممو أعلممع م 

 ً وخبمممرةليتلقمممى منمممه ويممممداد علمممما

رغمممم درجمممة النبممموة والعممممم التمممي 

.يتمتع بها 

يخ لمه ن ن شم  وقد اتفق العلماا أن  

ا من ممل فممال بممد لكمملهٍ الشمميشانشمميخهف

ً أن يت   ً بمممع عالمممما لم علمممى يمممتعربانيممما

كمممر   التفري يديمممه أصمممول العلمممم وشيممم

فممي م قبممل أن ينشلممق للبحمم يوالتعلمم

ي موضوعاق خشيرة قد تشيح بمه فم

جهنم و و ن يدري بل و و يحسمب

ً أنه يي  .حسن صنعا

وقمممد بكمممر الحمممق سمممبحانه وتعمممالى 

فميوجوب اتبا  ولي مرشمدمسيلة

حيمم  سممورة الكهممف مممن17اخيممة 

َن ييَضلاَل ف  ﴿:قال  م  د  ل  و  ي  ل َن ت جا لا ً هي و  ا

د َرشا ٍ ل  من ل فال بد ﴾ اً مي مرشد وليه

 ن يقود  علمى الصمراش المسمتقيم و

.في ضالل مبينكنق  

وآخمممممر دعوانممممما أن الحممممممد هلل رب 
.العالمين



أهم 
اإلرشاقات

انشمممال  مهمممـرجان 

علممممموم الـقمممممـدراق 

النورانيممممممممممممممممممممممممة 

ة دورتمه الرابعمفي 
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تعمالى ممة المديار الشمامية العمارف بماهللعال  المفكر االسالمي تحق رعاية سماحة 

هرجمان  انيبال يوسف حرب حفده هللا تعالى انشلقق أ ماميج افتتماص م. الشيخ د

ن قاب مل و المبي نقمى تفماعالً مميمماً ممدورتمه الرابعمةفمي علوم القدراق النورانية 

السممادة الحضممور والمتممابعين علممى مختلممف القنممواق والمجموعمماق عبممر برنممامج

.التيليغرام

نمى فمي تنوعمه  با العام للمهرجان فيكان  مراكمب حيم  تعمددق الخصوصميةي الغا

11/ 28 لممى 11/ 26المهرجممان الممبي امتممدهق فعالياتممه مممن قممة فممي بحممرالمحلها 

رية باكتدممماد احتفمممالي علمممميه ل فكمممان للعلممموم القدرويمممة مممم دب ل وللفنمممون البصممم

ن معارض ل وألبعاد العشق والحمب مراكمب ل وللعلموم المختلفمة مدما ر ل وللفنمو

.بهبا التلون الجميل مما أغنى تل  الساعاق الشيبةالسمعية مسارص

ل  انيبمما. المهرجممان نشممر سممماحة المفكهممر االسممالمي الشمميخ دفممي مراسممم ختممام

ق م  دها قيميوسف حرب حفده هللا تعالى كلمة يعلن بها عن أفضل المحاضمراق التمي

:في المهرجان قائالً 

14

علموم مهرجمان-فخموراً بالبماحثين المبين شماركوا معنما فمي المهرجمان لقد كنقي " 

.في دورته الرابعة فقد قدموا شيئاً مميماً حقاً -القدراق النورانية 

.فضل محاضرة يقدمونهاأللبا أرى أن نقيم في العام القادم جائمة خاصة 

(ريالدكتورة سناا صمب)  ي محاضرة ةمحاضرة متكاملو أفضل لقد كانق أقوى 

اضممراق بقيممة المحففيهمما عناصممر المحاضممرة العلميممة القدرويممة بشممكل متكامممل فمما   

.رغم أن بقية المحاضراق كانق على مستوى رفيع

يئاً م شممفقممد قممد  (دنممون األسممتاب عبممد الهممادي) وأرى فممي الدرجممة الثانيممة محاضممرة 

.تحفنا بيسرار عمليةأعصرياً مرتبشاً بكالسيكية العلوم القدروية و

م معمالم فقد كانق رصينة وبديعة فمي رسم(أحمد حسني) وكبل  محاضرة األستاب 

.الكريمعلم خواص القراان

.ي ومنكم منها ل  بار  هللا بكم جميعاً وتقب  

البشارة 

" انيبال يوسف حرب .د



أهم 
اإلرشاقات
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:بمممممع فعاليممممماق المهرجمممممان عبمممممر تشبيمممممق التيليغمممممرام تنمممممدعو  لت

لرابعمةا_دورتمه_النوراني_القدراق_علوم_مهرجان_افتتاص#:  فعالياق انفتتاص 

الرابعممة_دورتممه_النمموراني_القممدراق_علمموم_مهرجممان#:   فعاليمماق المهرجممان 

عمةالراب_دورتمه_النموراني_القمدراق_علموم_مهرجمان_اختتام#:  فعالياق الختام 
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ختمممممام مراسممممممضممممممن فعاليممممماق

ن تكمممريم المشممماركيالمهرجمممان تمممم  

ممممممن العلمممممماا والمثقفمممممين المممممبين  

نجماص  مبا المهرجمان  سا موا في 

عشرت فمي نسمماق  مبا العمامونثر

تقممممديرشممممهاداقو بلمممم  بمممممنحهم

الحضمممور ثنممماااقلتنهمممال بعمممد ا 

كممممممممة  الكممممممممريم المهنئممممممممة والمبارا 

لمممممممة بمهرجمممممممان علممممممموم والمحتفا 

القممممدراق النورانيممممة فممممي دورتممممه 

ق و عب ممرالتممي أدهممرقوالرابعممة 

.مدى نجاحه وتميهمتعن

:في دورته الرابعة 2020لعام فعالياق مهرجان علوم القدراق النورانية

.حفل افتتاص مهرجان علوم القدراق النورانية في دورته الرابعةمراسم •

ال  انيبم. لسمماحة المفكهمر االسمالمي الشميخ د( علمم تمما ي الحمب ) كتماب  شمال •

.أيام المهرجان ل و قد استمر نشر الكتاب شوال يوسف حرب 

.رنا حمد. تقديم د-الحرف قدرة  : محاضرة بعنوان •

يف ل تميل(  نهم  بيعيننما : ) بعنموان /مسلسل ملحمة أرواص األرض الجما الرابمع •

. انيبال يوسف حرب . و خراج سماحة المفكهر االسالمي الشيخ د

.لألستابة ريم الشمراني –( و ج روص : ) بعنوان فنيمعرض •

.عبد الهادي دنون .تقديم أ–قدرة العدد الوجودية : محاضرة بعنوان •

ي  بمالد تقديم  بريم العاشقين ف–القدراق الرحمانية في الحب : محاضرة بعنوان •

.سارة الجعبري.مـ .الشام  د

.سناا صبري.تقديم د–تحليل اسم سورة الكهف : محاضرة بعنوان •

.تقديم المعالجة سعاد شمس النهار– رمون األدرينالين : محاضرة بعنوان •

مي لسممماحة المفكهممر االسممال–( ألغممام  فريقيممة : ) بعنمموان للفممن الرقممميمعممرض •

. انيبال يوسف حرب . الشيخ د

.منى حمادي.تقديم د–حياا قدرة اال: محاضرة بعنوان •

.أحمد حسني.تقديم أ–خواص القرآن الكريم : محاضرة بعنوان •

.حفل ختام مهرجان علوم القدراق النورانية في دورته الرابعةمراسم •
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ة األثييييرر نورانييييية الظهييييورر مالئكيّييييسيييييميةُ فييييي الوجييييود أرواح  نَ

حيييث الحضييورر هييم فييي زمننييا قلّيية ر وضيييفة عييددنا واحييدة ميينهم 

النجييوم بظهورهييا مزينيية سييماء شخصيييتها باألقمييار النيِّييرة وأشييرقت 

:هي المضيئة أال و 

الدكتورة سناا صبري

ي) ـ بة بسناء صبري الُملق  الدكتورة ليك الحضيور لهيا ذ( انمالك عم 

:المالئكي في األوساط المتنوعة 

فائية التييي قييدرتها الشييبتتميييزط الشييفائي لهييا خصوصييية  فييي الوَسييف

عيالى حييث تمرضى بإذنهوتشفي آالما  تخفف لبها تعالىأكرمها هللا

.المئاتتجاوز عدد الحاالت التي عالجتها 

شييفائي الييدكتورة سييناء صييبري فييي العييالم اللييم يقتصيير سييطوع نجييم 

التحليليي حسب بل إنها تفّوقت وأبدعت في علوم الكشففوالعالجي 

نهيييا مييين سيييبر تيييالالنيييادرة  خص الصيييفات المكنونييية فيييي الشيييي تمّكِ

لعلييوم الكشييفيةاسييتنادا  علييى اارها ميين خييالل حييروف اسييمه روأسيي

العدييد قد قد مت ر وة الشريفة ن  العميقة بضوابط القرآن الكريم  والس  

.(راديو فاملي غيروب) من البرامج المتخصصة بذلك عبر إذاعة 

فييي مهرجييان علييوم القييدراتمييرخّرا  الييدكتورة سييناءشييمستشييع

يمهيا  سيماحة االنورانية في دورته الرابعة لهذا العيام حييث كر   ر لمفّكِ

رعييا  هانيبييال يوسييف حييرب حفظييه هللا تعييالى و. اإلسييالمي الشيييخ د

جييان فييي المهرأفضييل محاضييرة لتقييديمها  و ذلييك كلماتييه الشييريفة ب

أي اد عليييوم الكشيييف الحروفيييي بيييالمعلنيييا عييين تصيييّدرها قائمييية رو  

!!!.منازع



20 19

وسممف  انيبممال ي.كلمممة سممماحة المفكهراالسممالميه الشمميخ ديلممي و فيممما
: للدكتورة سناا حرب التشريفية

بسم هللا الرحمن الرحيم " 

أفضممل محاضممرة كانممق فممي مهرجممان علمموم القممدراق ن   لعلممي أقممول 

ي  النورانيممة  فممي دورتممه الرابعممة  ممي محاضممرة الممدكتورة سممناا صممبر
.تحليالً كشفياً نادراً قدمق ألنها 

نهما  أبمرمق قمدرة روحيمة كشمفية لميس فقمش أنهما تكلممق عفقمد وكبل  

ة وشرحق وعرضق  بل كانق المحاضرة فمي حمد باتهما ممارسمة فعليم

لف لتلمم  القممدرة الروحيممة التممي تمتلكهمما فممي تحليممل الكلممماق والحممرو

الكلمماق تناسمبقحي  فكان عرضاً مد شاً في محاضرة آنية مسبوكة 

 والنص  مع نو  القدرة الكشمفية ممع الحفماد علمى أكاديميمة الشمرص

ل واضح ن فكل سر كانق تكتبه تقيم عليه الدليل من باق السورة بشك
.لبس فيه
نو  العلم المبي اختارتمه  مو ممن العلموم النمادرة و مو ممن فحن وكبل  

.العلوم العميقة عند أ ل هللا تعالى في الكشف
ض نهمما أبممرمق  تفوقهمما الممباتي  بعممرأومممن ثممم نسممتشيع أن نممتكلم عممن 

لمي  محاضرة  مي بعينهما  بمرام لمهاراتهما القدرويمة فمي الكشمف التحلي

فممي علممم صممفاق الحممروف تممارة وعلممم الممممرة النفسممية تممارة وعلممم 
.الحروف المعنوية تارة

لقممد كانممق محاضممرة بسمميشة جممداً ولكنهمما تحمممل صممورة مبهممرة ألولممي
...األلباب

في علماً أنها أول امرأة في العمالم تقموم بشمرص وعمرض التحليمل الكشم

مم ر و  علممى مسممتوى الشخصممياق القراانيممة  واألسممماا الخاصممة فممي السُّ
..القراانية وبيدلة تفصيلية 
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اد علممومفهممبا مممن مهاراتهمما الباتيممة و ممبا يجعلهمما تتصممدر قائمممة رو  
 .الكشف الحروفي بال أي منام 

.يةلي أن أرى تلميبتي بهبا التيلق والقوة العلمية العصر با فخر
جق  بت العالا وفخر ر  ن وصملق ممة وسماندتها  لمى أألكاديميتنا  التي خ 

. لى  با المستوى العلمي الراقي الحضاري المتميم والنادر
علمماا وفخر لكل أبنماا شريقتنما المجدديمة الكماليمة التمي أنجبمق ممن ال

يقممة المتخصصممين بعلمموم القممراان الخاصممة  لممى اليمموم مممالم تنجبممه شر
 .أخرى على سشح األرض

. "ل مني ومنكم بار  هللا بكم جميعاً وتقب  

عيون ملرها وحها بوبدورنا نفخر بحضرتها و نتعلّم من فردانية فَ 

.االنبهار 
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تعمالى يقدم البرنامج الدكتور الشيخ عبد الرحمن جسمري حفدمه هللا

يبممال يستضمميف سممماحة المفكممر االسممالمي الشمميخ الممدكتور  انالممبي 
.سانييوسف حرب حفده هللا تعالى ليحدثنا عن حقائق الفكر االن

برنامج االصالص والتجديد

 مممو برنمممامج يبحممم  فمممي المشمممكالق والحلمممول الخاصمممة 

حيممم  بمجتمعاتنممما العربيمممة بعمممين  صمممالحية تجديديمممة ل ب

ً يعرض في كل حلقة وجهم د ممن وجموت االصمالص والتجديما
.في مجال ما من مجانق الحياة

يممتم حاليمماً عممرض ل ومواسممم حتممى اليممومةربعممأعممدد مواسممم  ممبا البرنممامج 

."د اح حيات  وجدها صلها "عنوان البي يحمل الموسم الثاني

فيهما أوضححدى الحلقاق من  با الموسم والتي  الضوا على نلقي فيمايلي 

ائل  مم المسمأىحمد  انيبال يوسف حرب حفدمه هللا تعمالى . الشيخ دسماحة 

: لتممالي بممردت علممى السممؤال اصممالص والتجديممد والتغييممر لألفضممل المتعلقممة باال

؟ئةلمابا يرفض البعض التغيير والتجديد ويتشبثون بالعاداق السي

؟ وكيف السبيل لتقبل التجديد وانصالص

يتم سممقبممول فحممين وجممود ال جمماب سممماحته بممين السممر  ممو القبممولأوقممد 

.صالصاال

ً كممما شممرص سممماحته شممروش اد ساسممية لالسممتعدنشمماا البنيممة األأو مراحممل الا

وتجديد صالص والتجديد و ي بمثابة خشة عمل لمن يرغب بتغييرللقبول واال

حياتمه يجابيمة تجمدد ضافة عادة ححياته سواا بالتخلص من عادة سلبية أو ب
:مراحل و يموجب سق وتصلحها وبل  ب

سممواا بمالحدممة الخشممي الواجممب تغييممرت والممتخلص ) درا  المالحدممة واال( 1
.(منه أو بمالحدة ضرورة انلتمام بعادة صحية يسمو بها الفرد
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و و الحمم وشحب الهمة باتخاب القرار الواجمب اتخمابت )القرار ( 2
.(على ما تم مالحدته من قبل الفردبنااً 

ة أي معرفممة ما يممة وحيثيمماق  ممبا القممرار وكيفيمم)العلممم والممتعلم( 3

 عالم ل ويعين الفرد على انستمرار بهبا القرارمعرفة تشبيقه وما 

بلمم  البيئممة المحيشممة بهممبا التغييممر الممبي يجريممه الشممخص بحياتممه و
.(نجام  با التغيير عانته على  لمساعدته و

لهممبا ثنمماا التنفيممبأهسمملوكلالفممردوبلمم  بمراقبممة)انسممتيعاب ( 4

ونقاش هتنقاش قوهدراك وهعلى استيعاب قدراتهالتغيير مما سيعين
.هضعف

ل مرحلمة الممارسمة مشلقمة بميجمب أن تكمون ) الممارسة الفعلية( 5

خمرى أي ة يجب تقييد ا بفترة ممنية لضبشها والمتمكن منهما ل وبصميغ
.(لى الحال الجديد  ي التلشف في التحول من الحال القديم 

و ممي ممارسممة الحيمماة وانسممتمرار علممى )المعايشممة والموادبممة( 6
.( با التغيير

معيد اح حيات  وجدها صلها 

http://www.radiofg.org/
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القدوات املـُزّيفة
بسم هللا الرحمن الرحيم 

ا س وال ددالة والسددال ا مبار ددا م علددى الحمددد ر را العددالمين حمددداا  طيددراا طيبددا

ار قبدل سراج الحب وقبلة المحبين نور األنوار ومنبع األسدرار الحبيدب الم تد

جدود خلق السموات واألراضين س الموصوف بأفضدل األخدالو والمديم سديد ال

كدرام والكرم  وسيد العرا والعجم سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصدحبه ال

.أجمعين

بطدة بسدبب ل العدالم لقريدة صدغيرة مترااالنفتاح اإللكتروني الحالي وتحدو  مع 

ي  انتمددار كددبكة االنترنددا و عيددادة عدددد مواقددع وبددرامت  التواصددل االجتمدداع

يل وتوجه األك اص لمطل تلك البرامت والمواقع إما لقضدا  الوقدا أو لتح د

مدن حنا نعدانيبمردود مالي س ومع فطرة اإلنسان الت اذ القدوة واالقتدا  أصد

الفئة فيالمؤثرة القدوات المزيفة جراف المباا ورا  انممكلة   بيرة وهي 

ساعية في اآلونة االخيرةالقدواتالمبابية ب ورة  بيرة س حيث ظهرت هذه 

ت للمدهرة أو ألمدور ماديدة مطدل عمدل اإلعالندالزيادة عدد المتابعين إما طلبداا 

قبولدة غيدر مهذا السعي للمدهرة وعيدادة المتدابعين أكدكاالا يت ذ وس وغيرها

ا  ا مدن الطبيعدي أن نمداهد ك  دلدي  ف؛لمواضديع افدي طدرح نهائيدا ا دون مدا

ائح أو يقددم الن دد؛ العمدرين مدن العمدر يدتكلم بدأمور ت دا الحيداة الزوجيدة 

دد؛ للمددباا علددى أندده حكدديم عماندده  م ويقددّد  ر علددى العلمددا  والمفكددرينبددل ويظنّ  

!! لمتهمم  ل متابعيه بهذه االنتقادات ويجعل  لمته مقابللز  انتقاداته ويظ 

مجدال مدن المجداالت غيدرفدي مت  دا  و  ذلك فلدي  مدن الطبيعدي ظهدور

.!!ف األحاديث ضع  ح و يظ المرعية يفتي في الدين وي ّح  

في ال  األك اص س إنما أنا ضد تدخلهمؤفهم من  المي أني ضد هيظ رجو أال أ

ير عددن أي تددأثفدد ن  وبالتدداليس أمددورل ليسددا مددن اخت اصددهم  ددونهم مددؤثرين 

ا  تمدع علدى في خراا الفكر المبابّي و إحداث خلدل فدي المججهل سيكون سببا

.المدى البعيد 

دد ددن يتددابعلددذلك علددى كددبابنا اليددوم أن يكونددوا دقيقددين فددي اختيددار م  ن ون وبم 

وعي لدديهم ن يرتقي بهم ويعيدنهم علدى تطدوير الدون الختيار م  يقتدون ويسع  

نتددداج وتأديدددة الددددور ال ددداص بهدددم فدددي المجتمدددع لي دددبحوا قدددادرين علدددى اإل

.مستقبالا 

كتبه  الشيـخ
أوس العبيدي. د

27
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اا هانيبددال يوسددف حددرا هددذا المددهر الكتدد.قدددم سددماحة المفّكددر اإلسددالمي المددي  د

فدة س ولندا وق( ال يسدتويان ) ال ام  من  تاا الكتب ال يدرة والدذي يحمدل عندوان 

.حمله من حقائق يجهلها  ل طالب علميعنده لما 

ات  ﴿إلى ال طاا اإللهيفي هذا الكتااأكار سماحته ج  ف يعظ الد ر  ذظو اْلع ْرش  يظْلق ي ر 

ه    وتوقد ب داد  دْن ع  دن ي م دا  م  ه  ع ل دى م  ْن أ ْمدر  وح  م  )ف عندد تف ديل االسدم اإللهدي الر 

ات   ج  ف يعظ الد ر  وعلدى س ا  الروحدي اإللقدامستويات يتوجده منهدوجود إلى مميراا ( ر 

أدندى طالب العلم الذي يتتلمذ على يد حضرة علميدة عاليدة أال يعطدي أذنظده لمدن هدو

فهددذا خطددر  بيددر يقددع علددى طالددب العلددم وهددي مددن تقنيددات) مددن أسددتاذه فددي العلددم 

توى أن يقف مع المستوى األعلى في الدرجة مع مالح ة المسبل يجب ( الميطان 

.األدنى الذي ارتقى عنه 

:ن السطور ال تتسع لسرد  ل ما أكار سماحته إليه في حقيقة أوالحقيقة 

(.ال يستويان ) 

ة المجدديدة ت الطريقدة الهانيباليدة الكماليدبيدام سماحته بعض الرسائل مدن أد ما قد  

.تعالىل فات أهل البعد والعياذ بار

إلى ضرورة وجود ولدي مركدد فدي حيداة  دلو  قد أكار سماحته عبر منمور مهم 

ا بسدؤال يمدكو فيده السدامسلم لالرتقدا  بروحده  ئل مدن ؛ و قدد  دان المنمدور خاصدا

.  سو   حاله

ي يبطهداضافة إلى الكطيدر مدن الفهدوم والعلدوم والددقائق والرقدائق النورانيدة التدباإل

.عبر حساا الطريقة الهانيبالية  على االنستغرام سماحته

2930

آخممر األخبممار 

والنشممممماشاق  

والفعاليممممممماق

عبممممممممممممممممممممممر 

التشبيقممممممممماق

والمواقمممممممممممع 

المختلفممممممممممممة

https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
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 انيبمال .دشله سماحة المفكهر االسالمي الشميخأفي األيام القليلة الماضية 

 ه بمحفدمه هللا تعمالى  شمالنق صمباحية  رشمادية ممن خمالل يوسف حرب 

:ه عمن مباشر على  قناته الخاصة عبر تشبيمق التلغمرام تحمده  ممن خاللم

و كمممان لهمممبت االشمممالنق عدممميم الفائمممدة و ( المريمممدالمممولي المرشمممد و) 

يما األ مية بما كانق تحمله من أسرار سلوكية معرفيمة تهمم السمال  ن سم

لمردود و أن الفرصة كانق متاحة للجميع بالمشاركة و المناقشة و تلقمي ا

ة وعمي المريمد  لمى مرحلمالمباشرة من سماحته و التمي تسما م فمي نقمل  

 ً .أكثر انفتاحا

 انيبال يوسف حرب.دوراق وعلوم د
https://t.me/c/1090196782/6595

:انية بدأق فعالياق دورة العلم األقوى في علوم التنمية المعرفية االنس

علم لغة أ ل األسرار

رب  انيبممال يوسممف حمم. يقممدهمها سممماحة المفكممر االسممالمي الشمميخ دالتممي 

ول العمالم حفده هللا تعالى مستقشبة بخصوصيتها العديد من المتعلممين حم

.الوجوديمممممممممممممممة معلمممممممممممممممى أسمممممممممممممممرارالمتلهفمممممممممممممممين للتعمممممممممممممممرف 

دورة علم لغة أ ل األسرار

https://t.me/American_FGGroup_Academy

https://t.me/c/1090196782/6595
https://www.youtube.com/channel/UCQo00dVjYsvzEFhFAqgFZdw
https://t.me/American_FGGroup_Academy
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لمه بسم هللا والحمد هلل والصمالة والسمالم علمى سميدنا محممد وعلمى آ

.وصحبه أجمعين

اا مجلتنمممممممممممما  (.. مممممممممممما و )أ ممممممممممممالً  بكممممممممممممم أحبتنمممممممممممما قممممممممممممر 

 عليمه و آلمه و نتفك ر اليوم فمي الحمدي  التمالي لرسمول هللا صمل ى هللا

:سلم 

هللا قمال رسمول هللا صمل ى: رضمي هللا عنمه قمال أنس بن مال عن 

قايمي ت قايم  قلبيمهي ل ون ي َسمت  ن ي َست قايمي  ايمماني عبمٍد حتمى ي َسم: عليه وسلم 

تي قلبيهي حتى ي َست قايم  لسمانيهي ل ون يمدخلي رجمٌل ا ني جماري لجنمة  ممن ن ي ميَم 

ائاق هي  .ب و 

و سمل م  للممؤمنين في  با الحمدي  يبمين الن بميُّ صمل ى هللاي عليمه و آلمه

وييعتبمممر  مممبا الحمممدي  ممممن ل كيمممف يميممممون الممممؤمن ممممن المنمممافق

ي أمامهنسان المؤمن الشخص البحادي  الكشفية التي تكشف لإلاأل

. ل  و من أ ل انيمان أم من أ ل النفا 

مممن أمممراض القلمموب   أي خممالٍ وعالمممة بلمم  أن قلممب المممؤمن مسممتقيم

لنيمماكالنفا  والرياا والحقد والحسد وغير ما ممن مفسمداق القلمب واال

فحن  لتالياوب.. أي ن يقول  ن خيراً   كالمه مستقيموعالمة بل  أن  

.ررة  ن في أعمال الخيأعماله مستقيمة   أي أن جوارحه ن تكون مسخه 

و نمما نالحممد الممربش العجيممب بممين القلممب واللسممان ل وأن  ممبا اللسممان  ممو

 تعمالى فهبا القلب الممتلئ بمحبمة هللالترجمان لما في قلب العبد المؤمن

وتتمممرجم عنمممه لوأنمموارت وشاعتمممه يتمممرجم عنمممه اللسممان بمممالقول الحسمممن

. رضي الرب تعالىالجوارص باألعمال الصالحة التي تي 

 ون يعممل فمال يقمول  ن شمراً بينما المنافق البي يكون قلبه مملوااً بالشمر

. ن شراً والعياب باهلل تعالى

ممن ( 30) نجد ارتباشاً بين  با الحدي  وبمين قولمه تعمالى فمي اخيمة كما 

: سورة محمد حي  يقول عم  من قائل

ۡفت هي ﴿  ۡم ف ل ع ر  ك هي ـٰ ۡين  ل ۡو ن ش ۤااي أل  ر  ف ن هيمۡ و  ل ت ۡعرا ۡمۚۡ و  هي ـٰ يم  ي م باسا   ۡ فام  ل ۡحمنا ۡۡلق مۡولاۚۡ و 

ل كيمۡ  ـٰ .﴾ ي ۡعل مي أ ۡعم 

ن  مو كمل قمول غيمر مسمتقيم ن يخمرج  ن مم:فالمقصود  نا بلحن القمول

سمير  مبت ألن قول القائل وفعله يدل على نيته كما جماا فمي تفقلب منافق

.اخية الكريمة

ون ) :ل م ونكمل الحدي  الشريف بقول النبي صمل ى هللا عليمه و آلمه و سم

ائاق هي  تي ب و  ني جاري  يدخل الجنة رجل ن يسلم الف( يدخلي رجٌل الجنة  من ن ي يَم 

ألنمه لمو اسمتقام   و مبا ممن عمدم اسمتقامة القلمبجارت ممن أبات وضمررت

.القلب نستقام عمل  با العبد 

والحمد هلل رب العالمين 

..  نلقاكم في عدد قادم  ن شاا هللا تعالى

..  دمتم شيبين

استقامة القلب

الشيخ الدكتور المقرئ
عبد اهلل كشكوش المقديس
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تحليل اسم سورة 

الكهف

بسم هللا الرحمن الرحيم 

ق تقد سمممالمممبي الحممممد هلل رب العمممالمين 

ق وكانمم.. أسممماؤت وع ل ممق صممفاق باتممه 

الٍق كونية الرادته ا اللهية حروفه ميوصا

.. األمليمممممة األبديمممممة وبقيمممممدرة حتميمممممة 

.. سمممبحان الحممميه القيممموم العلممميم أبمممداً 

والصممالة و السممالم علممى سمميدنا محمممد 

ر أم الكتاب سر لباب الباق ا َده  لكامل م 

التممام األشممرف و علممى آلممه و صممحبه و 

.محبيه

ً أ ممالً  جممان فممي فعاليمماق مهربكممم جميعمما

م ممن البي تيقد  علوم القدراق النورانية 

العديمممد ممممن القمممدراق المتفوقمممة خاللمممه 

.وعلومها

ً أ الً  ة فمي في أمسية مميممبكم  جميعا

. با الحد  المميم

نيمة أننا في بحور القمدراق النوراو بما

فمحشتنمما اليمموم مممع وعلومهمما الخاصممة

.القدراق الكشفية 

لقممممد رأينمممما ودرسممممنا فممممي األمسممممياق 

السمممابقة تممميثيراق الحمممروف وشاقاتهممما

م على أسماا األشمخاص ل وكيمف تتميم

اا بلم  ن  ل و  وتدهر شخصياتهم  جره

ق مميمممم يتشلمممب تحلممميال مممبا التممميثير ال

.مميمة 

سمممميكون معكممممم فممممي الممممدقائق القادمممممة 

لنتحممده  عممن سممورة الكهممف وحممروف 

ل حيمم  سممنقوم بتحليمم  سممورة الكهممف 

اتفاصمميل  ممباسممم السممورة ثممم نراقممب 

.التحليل في قلب السورة

تقديم 

الدكتورة سناا صبري

محاضرة ضمن أفضل 
مهرجان علوم القدراق النورانية في دورته الرابعة

-FGق على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العائلة الـم  قيدها 
Group Academy –Turkey

((تحليممممممل اسممممممم السممممممورة الكهممممممف )) 
:مايلي نجد من خالل تحليل الحروف 

مممن صممفاق سممورة الكهممف التنممو  •

 ممبا دهمور نرى ل و سمموالخصموبة 

فمممممي مواضممممميع السمممممورة التنمممممو 

.وأسلوب الخشاب

مممممن الصممممفاق التممممي دهممممرق فممممي •

الخالفمممةصمممفة موضمممو  السمممورة 

دمما رة بعوالمهمما وممما تحتويممه مممن 

.وأسرارمعانٍ 

كثيمرالأدهرق آياق سمورة الكهمف •

ممممن المواقمممف التمممي أشمممارق  لمممى 

.االيجابية 

من الصفاق التي دهمرق معنما ممن •

خمممالل تحليمممل اسمممم السمممورة صمممفة 

.المحبة 

 لممى مواقممف السممورةأشممارق آيمماق•
.صفة الصبرمصبوغة ب

ً أشممارق•  لممىاخيمماق الكريمممة أيضمما

أشمممممممممممكال ممممممممممممن انمتحانممممممممممماق 

.وانختباراق

مشمما د السممورةدهممرق فممي آيمماق•

.وصور تشير  لى الغرور 

أشمممارق آيممماق السمممورة  لمممى قمممدرة •

.خفاا خاصة و ي قدرة اال

مممن عمموالم السممورة الخاصممة أنهمما •

وى تحتمموي علممى مجموعممة مممن القامم

.المهيمنة
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أشممارق اخيمماق  لممى مشمما د دلممق •

.على أشكال من التو م

لسورة الكهف دهور باتي خماص •

.لسمورق به عن باقي ام  تمي   بها

ممممن صمممفاق سمممورة الكهمممف التنمممو  )

والخصممممموبة فمممممي المواضممممميع وتنمممممو  

:(أسلوب الخشاب فيها

:منهما السورة عدة مواضميعقتناول

حممدالنبمي مل وحم ه التحبير من الفمتن

لممممى عصممممل ى هللا عليممممه و آلممممه و سممممل م

عمض كمر بالصبر والتبشير واالنمبارل وبا 

مشما د يموم القياممة والعمباب والنعمميم ل

مسكما تناولق  ن قصمص مختلفمة عمخ 

ألخمرى ر او  القصص التي تعرضمها السُّم

أغلب القصص التمي وردق فميل  ب أن 

ر نبياا قصص األ ي الكريمالقرآنسيو 

وردق أما القصمص التمي  مهم اقوأمع 

:ل فكانق متنوعة مثفي سورة الكهف

قصمممة فتيمممة أصمممحاب الكهمممف ل قصمممة 

صمممممماحب الجنتممممممينل قصممممممة موسممممممى 

ل عليهما الصممممالة و السممممالم والخضممممر

ل عليمممممه السمممممالم قصمممممة بي القمممممرنين

ة باالضممافة  لممى بكممر قصممة أمممر المالئكمم

الصمممممممممالة وعليمممممممممهبالسمممممممممجود خدم

وأمممر  بلمميس بممما أمممر م بممه ل فسممجد 

كمان المالئكة جميعاً   لكن  بليس المبي

مممن الجممن خممرج عممن شاعممة ربممه ولممم 

بممراً وحسممداً حيمم  وجممد أن هللا يسممجد كا

ا آدم سميدنأعلن خالفمة سبحانه وتعالى 

.عليه السالم في األرض

و كممممبل  فقممممد تحممممدثق آيمممماق مممممن )  

(:السورة عن خالفة بي القرنين 

ي َسممممي ليون    :قممممال تعممممالى  ي ﴿ و  ممممَن با ع 

َنمهي اَلق َرن َينا قيَل س ي تَلي  َكمراً ﴾ ﴿ و ع ل مَيكيَم ما با

ك ن ا ل هي فامي اأَل   ان ا  آت َين ماتي م  ه َرضا و  مَن كيملا ما

 ً (.84–83) ﴾ش َيٍا س ب ب ا

ك  : يقمممول هللا تعمممالى  ن ممما ل مممهي فامممي ﴿  ان ممما م 

ممن يتائه اأَل َرضا ﴾ فكان له التمكين و  

بهمما كممل شمميا أسممباباً وشرقمماً يتوصممل

ممن ف ممتَح المممدائن وق هممر  لممى ممما يريممد ما

.األعداا وغير بل 

ن تحدثق بعض اخياق في السورة عم) 

:(خالفة سيدنا الخضر عليه السالم 

ۡبممد  ﴿ :قممال تعممالى ا ع  ممد  ج  ن مماً ف و  ب ادا ممۡن عا ۤا مها

منۡ  مةً مها ۡحم  هي ر  ـٰ ات ۡين  ع ل ۡمن ما  ن ا و  نمدا من عا هي ما ـٰ
اً ﴾ ل دين ا  ۡلم  ( .65)عا

ا فوجممدا  نمما  عبممداً صممالحاً مممن عبادنمم

ممر عليمه السممالم آتينمات ر ضا حمممة  مو الخ 

مممن لمممدن   ا علمممماً ممممن عنمممدنال وع ل َمنمممات ما

 ً .عديما

مممممن المشمممما  داق فممممي بعممممض آيمممماق ) 

( :السورة دهور صفة الغرور

لعلنمما وجممدنا  ممبت الصممفة التممي أشممارق

.ين ليها اخياق في قصة صاحب الجنت

شمان تتحد  القصة عن رجلين كانا يعي

فممي قريممة واحممدة ل كممان أحممد ما فقيممراً 

يممماً ولكنمممه كمممان مؤمنممماً بممماهلل تعمممالى وتق

بينمما وراضياً بما قسمه هللا تعالى له ل

هللا الرجممل اخخممر فقممد كممان غنيمماً و ب ممهي 

مممما تعمممالى جنتمممين كبيمممرتين فيهمممما كمممل

تشمممممتهي األنفمممممس ممممممن مرو  ونخمممممل 

وفاكهممة وأعنمماب وأنهممار   ولكنممه كممان 

راً لناع م هللا عم  وجل   عليه ومغروراً منكا

.بما آتات هللا تعالى

وفمي يموم ممن األيمام أخمب الرجمل الغنمي

بما ى الرجل الفقير  لى حديقتمه و مو يت

لكمه ويت راً اغتمرارت بمالمه ومي دها فماخر مي

ل بممما يملمم  ولمميس بممما آتممات هللا تعممالى

ل اشكر ن تتكلم  كبا ب: فقال له الفقير 

يجابمه هللا تعالى و احمدت على ناع ممه ل ف

م ن تكممممَل كالمممم  ل ولمممم يقتنمممع بكمممال: 

.الً الرجل التقي ل بل امداد شحاً و بخ

فممي يمموم مممن األيممام  ب ممب الغنممي  لممى 

ب حديقته فوجمد ا أرض خمراب ل أيصمي

ه بصممممدمة لاممممما رآتل ودممممل  يقلممممب كفيمممم

ونممدم أشممد !! متعجبمماً كيممف حممد   ممبا؟

هالندم على مما كمان يقمول وعلمى نكرانم

.ل واسمممممممممممتكبار  بلممممممممممميسالسمممممممممممالم 

يمل بتحلبكرنا ا من أ م الصفاق التي )

(:اسم سورة الكهف صفة الخالفة

مممممن خممممالل دراسممممتنا خيمممماق السممممورة ف

وجدنا  بت الصفة في أكثمر ممن موضمع

ا ۡل مممبا ۤ ﴿ : ۡممممدي  ا  ۡبمممۡۡلح  ل  ع ل مممٰى ع  تا أ نمممم  دا

ل ۡم ي ۡجع ل ل   ب  و  ـٰ ت  ً ۡۡلكا ا ج  و  .(1)﴾ هي عا

كمريم أنمل هللا سبحانه وتعالى القمرآن ال

آلمه ه وهللا عليمىعلى سيدنا محمد صل  

ي فممممتعممممالىم فكممممان خليفممممة هللاسممممل  و 

و و بل غهمماحمممل الرسممالةحيمم  األرض 

و  لى م الناس ويدعسار في األرض يعلها 

.وحدت تعالىعبادة هللا

كممما تحممدثق آيمماق مممن السممورة عممن ) 

(:خالفة سيدنا آدم عليه السالم 

ئاك ةا اسَ ﴿ و  اَب قيَلن ا لالَ : قال تعالى ال  ديوا م  جي

ديوا  ان   ابَ  م  ف س مج  د  ممن  اخا ممناه لامميس  ك مان  ما َلجا

باهم بيون مف ف س ق  ع َن أ َمرا ر  ي ت مهي ها أ ف ت ت خا ه بيرا هي و 

ممَن ديوناممي و  يمممَ  ممديو  باممأ َولاي مماا  ما ئَس   ل كيممَم ع 

 ﴾ ً ين  ب د ن  .(   50) لالد الاما

أممممممر هللا سمممممبحانه وتعمممممالى المالئكمممممة 

بالسممممجود خدم تحيممممة لممممه ن عبممممادة ل



3940

ممممناع م ى لممممو تمن ممممهللا تعممممالى عليممممه ل و لا

ممع منممب البدايممة و  ي أنفممق مالممه فممتواض 

.مرضاة هللا تعالى 

اً مممن الصممفاق التممي تحممدثنا عنهمما أيضمم)

(:برتحليل اسم السورة صفة الصفي 

ي قصمة لعل   بت الصفة دهمرق جلي مة فم

همما سيدنا موسى مع سيدنا الخضر علي

يدنا الصالة و السالم حي  لم يستشع سم

موسى الصبر علمى مما كمان يصمدر ممن

سممميدنا الخضمممر عليهمممما السمممالم خمممالل 

.صحبته معه

وس مى﴿ ق ال  : قال تعالى       مَل أ ت باعيمل هي مي

مم م  ممنا ما هم  َشممداً ع ل ممى أ َن تيع لا هَمممق  ري ﴿ ﴾ا عيلا

ممممممممي   ان مممممممم   ل ممممممممَن ت َسممممممممت شا ق ممممممممال   عا يع  م 

َبراً ﴾ (.67-66)ص 

ى أمممر هللا سممبحانه وتعممالى سمميدنا موسمم

عليمممه الصمممالة والسمممالم أن يمممب ب  لمممى 

ب شممخص أعلممم منممه ليممتعل م منممهل فممب 

سممميدنا موسمممى عليمممه الصمممالة والسمممالم

للقائمممممه والمممممتعلم منمممممه كمممممما أممممممرت هللا 

.سبحانه وتعالى

أعشممممى هللا سممممبحانه و تعممممالى سمممميدنا 

موسمممممممممممممممممى عليمممممممممممممممممه السمممممممممممممممممالم

َبن ا : قمال تعمالى مر  مَم فامع ل م﴿ ف ض  ي ى آب اناها

ناين  ع د داً  ( .11)﴾اَلك َهفا سا

ولعممل  ممبت الصممفة مممن الصممفاق التممي

تميمممق بهمما السممورة و قممد تمثلممق  ممبت

.الصفة في قصة أصحاب الكهف

بممدأق سممورة الكهممف بمميول قصممة و ممي 

فقممممممد "ف قصممممممة أصممممممحاب الكهمممممم"

قريمٍة استعرضق اخياق قصة فتيمة فمي

فممي مممممان ومكممان غيممر معمممروفين ممما

حيممم  كمممان أ مممل  مممبت القريمممة وملكهممما 

يعبممدون األصممنام آلهممه أخممرى مممن دون 

.عم  وجل  هللا

يمة ضا   مؤنا الفتيمة المؤمنمون بالقر

وأ لهمممال فممميووا  لمممى كهمممف خوفممماً ممممن 

بشمممممممممممممممممممى الملممممممممممممممممممم  بهمممممممممممممممممممم

ن و قممد مممأل هللا قلمموبهم بممالنور وااليممما

فكممممان  ممممبا الكهممممف مكانمممماً والحكمممممة

  لعبممادتهم و كانممق فيممه شاقممة االخفمماا

أن  مبت السمنين دونفقد مكثوا فيه كل 

يممممرا م أحممممد بقممممدرة مممممن هللا سممممبحانه 

.وتعالى

و نا حدثق المعجمة الكبمرى حيم  دمل

با  ممؤنا الفتيممة وكلممبهم نممائمين فممي  مم

الكهممممممممممف مممممممممممدة وصمممممممممملق  لممممممممممى

هللا ثالثممة مائممة وتسممع سممنين   يقلممبهم

ن يمينمماً و يسممماراً ومعهممم كلمممبهم  لمممى أ

ن هللا تعالى لهم واستيقدوال و عنمدما أبا

ااسمممتيقدوا قمممال بعضمممهم بمممينهم مكثمممو

بعثمموا أحممد ميوممماً أو بعممض يمموم ل و

كممي يشممتري لهممم الشعممام و نمما  كانممق 

!! االمفيجاة الكبرى حي  تغير كل شمي

القريمممة وأ لهممما والحممماكم الدمممالم المممبي 

كمان يهمدد م بالقتمل  ن لمم يعمودوا عمن

ديمممنهم وأصمممبحق القريمممة كلهممما علممممى 

ون التوحيدل و قد كان أ ل القرية يندر

لنقمود  لى الفتى متعجبمين ممن  يئتمه وا

.القديمة التي بحومته 

أشمممارق بعمممض اخيممماق الكريممممة  لمممى )

(:مواقف فيها أو ام 

ن ت مم﴿: قممال تعممالى ممل  ج  د خ  ممالامٌ و  هي و  يممو  د 

مما أ ديممنُّ  ممها ق ممال  م  تا لان َفسا ممبا أ ب ممًدا أ َن ت بايممد    

مما أ ديممنُّ الس مماع ة  ق  ( 35) م  ل ممئا و  ممةً و  َن ائام 

مممم باهممممي أل  جا َدقي  ال مممى ر  دا ممممري َنه  َيممممًرا ما ا د ن  خ 

َنق ل بًا (  36) ﴾مي

أشمممارق اخيمممة  نممما  لمممى المممو م المممبي 

دما عاى فيه صاحب الجنتين وبل  عنم

د ممما أعتقمم:أعجبتممه ثمممار جنتيممه وقممال 

مما أن ت َهلا   مبت الجنمة ممدى الحيماةل و

.أعتقد أن القيامة واقعة

كما أشارق اخياق  نما  لمى نمو  آخمر )

من الو م و و نو  خشير جمداً يصميب

مممد عي االيمممان بممدون علممم وبممدون أن

(:يكمون لهممم  مماد يمدلهم علممى الشريممق 

اة حيمعمودة الالتمي كانمق  شارة اللقاا و

ر ل لسم  المشبوخ وسمباحته فمي البحمل

و عنممد  ممبا الحممد  وجممد سمميدنا موسممى 

.الخضر عليهما الصالة و السالم 

ممممم سمممميدنا موسممممى أراد الخضممممر أن يعلها

نمممه لمممن يصمممبرعلى مممما أولكنمممه عمممرف 

سمممميرات ألنممممه ن يعلممممم السممممبب وراات  

بمرت ولكن سيدنا موسى عليه السمالم أخ

أنممممممه سمممممميكون صممممممابراً  ن شمممممماا هللا 

خضمر وسيشيعه في كل شئل فاشترش ال

علممى سمميدنا موسممى أن يسمميله عممن أي 

.شيا فوافق 

ا علممى ثالثممة مواضمم ع انشلقمما معمماً ومممر 

ق ل في سورة الكهمف بشمكل دقيمبيكرق

ي  ن أن سيدنا موسى عليه السمالم و فم

كل مرة ممن  مبت الممراق كمان يسمتعجل 

بسممممؤال الخضممممر عليممممه السممممالم  و ن 

ي يصممبر و بلمم  لعممدم تبينممه الحكمممة فمم

ن أفعممال الخضممر عليممه السممالم  حيمم  كمما

يمة ييخب بدا ر ا فقش  ل ولكن في النها

و عندما أخبرت الخضر باألسباب عرف

.الحكمة من كل فعل

اً مممن الصممفاق التممي تحممدثنا عنهمما أيضمم)

(:اافي تحليل اسم السورة شاقة االخف

https://akhbarak.net/blog/8811/%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83/
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مم: قممال تعممالى ممل  س  ين  ض  َم فاممي﴿ ال ممبا َعييهي

َني ا و  يممممَم ي   ي مممماةا الممممدُّ مممماَلح  ممممبيون  أ ن هي َم َحس 

َنعًا نيون  صي (107)﴾ ييَحسا

المممبين ضمممل وا سممموااو مممم المشمممركون 

المدنيا عملهمم فمي الحيماةالسبيل و ضل  

فلم يكونوا علمى  مدى ون صمواب و مم

.يدنون أنهم محسنون في أعمالهم

ن  با النو  من الو م يقمع فيمه كثيمر مم

-النمماس ل ولعممل النجمماة منممه ن تصمممح 

 ن -كممممما عل منمممما هللا سممممبحانه وتعممممالى 

ن بانتبا  كما رأينا فمي  مبت السمورة مم

م خالل قصمة سميدنا موسمى عليمه السمال

فهممو نبممي مرسممل مممن عنممد هللا  تعممالى

بمما  ولكممن هللا سممبحانه وتعممالى أمممرت بات

ن يرشمدت  لمى الشريمق الصمحيح و  مو م 

.سيدنا الخضر عليه السالم

اق من الصفاق التي أشارق  ليها اخي) 

( :أيضا صفة المحبة 

يدً لاييَنبا ﴿ ق ياهًما :قال تعالى مَن ر  ب يًَسما ش مدا ا ما

ممؤَ  هممر  اَلمي ييب شا ين  ي  ل ديَنممهي و  ناين  ال ممبا ليممون  ما َعم 

ممممَم أ   اقا أ ن  ل هي ممممالاح  ممممنًا الص  س  ﴾ ﴿ َجممممًرا ح 

ثاين   اكا .(3–2) ﴾فايها أ ب داً م 

أشارق اخياق  نا  لى محبة عديمة

الواقمممع نيمممام    نممما نتعهمممد م بالرعايمممة

مممبهم )  جنمممب حمممال نمممومهم ممممرة لل( فنيق لها

األيمممممن ومممممرة للجنممممب األيسممممر  لممممئال 

ب   هم تيكلهم األرضل وكلمبهم المبي صماح 

ممممممادهاٌ براعيمممممه بفنممممماا الكهمممممفل فلمممممو 

لائ مَق عاينتهم ألدبمرق  عمنهم  اربماًل ول   مي

.نفس  منهم فمعاً 

ي قممد شممملتهم تلمم  القمموة المهيمنممة التممل

اشتهم تجل ى هللا تعمالى بهما علميهم و أحم

برعايتمممه وحفدمممه كمممل  مممبت السمممنين   

ة فكان لروص المكان والممان تل  الشاق
.المهيمنة من هللا سبحانه وتعالى

خر من أشكال  بت القموة آ نا  شكل ) 

( :المهيمنة في اخية التالية 

ادً قيمَل ل مَو ك مان  الَ ﴿: قال تعمالى  مد  ا ب َحمري ما

ممد   باهممي ل ن فا مماقا ر   ت َنف ممد  اَلب َحممري ق َبممل  أ نَ لاك لام 

ئَ  ل مممَو جا باهمممي و  ممماقي ر  مممها ك لام  ثَلا مممن ممما باما د داً ﴾م 

(109).

:-أيهمما الرسممول -قمل : فجماا المعنممى 

ي لممو كممان ممماا البحممر حبممراً لألقممالم التمم

د ممماا ييكت ممب بهمما كممالم هللا تعممالى ل لنفامم

الى  البحمممر قبمممل أن تنفمممد كلمممماق هللا تعممم

مدداً ولو جئنا بمثل البحر بحاراً أخرى

فة له ل ففي اخية قاوى مهيمنمة ممن صم

لممه الكممالم االلهممي حقيقممة كممما يليممق بجال

.وكماله

ومممممن القمممموى المهيمنممممة فممممي عممممالم ) 
(:الجمع 

ۡكن ممما :قمممال تعمممالى ت ر  مممب عۡ ﴿ و  ۡم ي ۡوم    مممهي ࣲبض 
ممموجي فاممم  ب ۡعمممضي   مممࣲ مي نيفا مممورا و  خ  فاممم  ۡلصُّ

ۡمع ۡم ج  هي ـٰ ۡعن  م  ً ف ج  (.99)﴾ا

ۡم ي  )  ممممممهي ۡكن مممممما ب ۡعض  ت ر  ممممممبو  يمممممموم ( ࣲۡوم   

وجي فا  ب ۡعٍض )خروجهم  يخمتلش بمه ( ي مي

نيفاخ  فا  ۡلصُّ )لكثرتهم  أي القمرن ( ورا و 

ۡم ) للبعمم   هي ـٰ ۡعن مم م  الخالئممق فممي أي( ف ج 

مكممممممممممان واحممممممممممد يمممممممممموم القيامممممممممممة 

ۡمعاً )  (.ج 

وجدنا  نما قموة مهيمنمة عديممة تجممع 

كممل الخالئممق مممن بممدا الكممون فممي مكممان 

وممان واحد بيمر ربهم بواسشة المل  

فخمة  سرافيل عليه السالم و ي قوة الن

.الجامعة لكل الخالئق

أشممارق اخيممة التاليممة  لممى شممكل آخممر) 

(:من أشكال  بت القوى المهيمنة 

مممميها ﴿: قممممال تعممممالى  ي ممممَوم  نيس  ب ممممال  و  ري اَلجا

ةً  م  ى اأَل َرض  ب ممارا ت ممر  ممَرن ا يَم ف  و  ش  ح  ل مممَم و 

داً ﴾  َم أ ح  َنهي َر ما (.47)نيغ ادا

نجمممد  نممما قاممموى حركيمممة  يمنمممق علمممى 

.  د الخالئق جميعاً فلم يبق  منهم أح

ن بلمم  يمموم يميممل هللا تعممالى الجبممال عمم

أماكنها ل وتبصمر األرض دما رة لميس

عليهما مما يسممتر ا ممما كممان عليهما مممن 

لمممممممممون  المخلوقممممممممماق ل وييجممممممممممع األو 

ممرون لموقممف الحسمماب فممال ييتمم ر   واخخا

.منهم أحد 

مممنا هللا سمممبحانه وتعمممالى بهممما ن حمممن خص 

نمملالبشر عن سائر المخلوقاق   فقد أ

تابماً هللا تعالى القمرآن الكمريم و جعلمه  ك

ض مسمممتقيماً ن اخمممتالف فيمممه ون تنممماق

لينممبر الكممافرين مممن عممباب شممديد مممن 

الى عنممدت ل ويبشممر المصممدقين بمماهلل تعمم

ورسمممممموله الممممممبين يعملممممممون األعمممممممال 

الجنة الصالحة بين لهم ثواباً جميالً  و

حيمممم  يقيمممممون فممممي  ممممبا النعمممميم و ن 

.يفارقونه أبداً 

فممالقرآن الكممريم دسممتور الحممب مممن هللا

تعبمدون عم  وجل  أنمله علمى بنمي آدم  ي

ممم هم بمممه تقربممما وحبممماً هلل تعمممالى ل فخص 

.بعوالم حبه عن سائر العالمين

أشارق اخياق الكريمة  لمى مجموعمة ) 

(:من القاوى المهيمنة 

َم :قمممال تعمممالى مممبيهي ت َحس  َيق اًدممما و  يممممَ أ  ﴿ و 

َم ب اق   همممممممبيهي نيق لا قيممممممموٌد و  ب اق  ري مممممممينا و   اَلي ما

م َم ب اسا ك َلبيهي الا و  هم  اع َيمها با الشا ر  ميدا ٌش با صا اَلو 

َم ل   مَ ل مموا اش ل َعممق  ع ل ممَيها ممَنهي ل َيممق  ما اًرا و  فاممر 

َم  َنهي لائَق  ما ل مي َعبو  (.18) اً ﴾ ري

النممممادر أل ممممل أيهمممما : فمعنممممى اخيمممماق 

يالكهف دانماً أنهمم مسمتيقدون و مم فم
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مممن صممفاق سممورة الكهممف أيضمماً أنهمما)

(:أشارق  لى مواقف فيها  يجابية 

اق دهممرق االيجابيممة فممي بعممض شخصممي

قصممممص سممممورة الكهممممف التممممي كانممممق 

ل شخصممياق  يجابيممة متحركممة فممي مجمما

عمن الدعوة  لى هللا تعالى حي  تحمدثق

مجموعمممة ممممن الشمممباب آمنممموا بمممربهم 

فكانوا  يجابيين و دعوا قمومهم  لمى هللا

ديمنهم تعالى فلحقهم الملم  ليفتمنهم فمي

وا  لممممى هللا تعممممالى الممممبي حفد هممممم ففممممرُّ

.وجعل منهم آية

تحمممدثق السمممورة عمممن نبمممي هللا تعمممالى

ا موسمى عليممه السممالم الممبي كممان  يجابيمم

ب  الرجمممممل الصمممممالح الخضمممممر  ب  صممممماح 

ركا و متعلماً منه بكل أدبل فانشلقا وتح

حمممممدثق معهمممممما عمممممدة أحمممممدا  تبمممممدو 

االيجابية من خاللهما بشمكل واضمح ل و

الح كبل  تحدثق السورة عن المل  الص

اب  بي القممرنين الممبي كممان  يجابيمماً فجمم

مشار  األرض ومغاربها يدعو  لى هللا

.تعالى ناصحاً وحاكماً عادنً 

تمي الدهورالباتي صفة من الصفاق ال) 

ين تحليمل اسمم السمورت حمبتحدثنا عنها 

(:قلنا  ن السورة لها دهور باتي 

ن فكان لسورة الكهف دهور نوراني لم  

يقرأ مممممما ل وقممممممد وردق الكثيممممممر مممممممن

عليمممممه-أنه النبممممميه -رضمممممي هللا عنمممممه-

فامد  : )قال-الصالة والسالم ن ح   ع َشمر  م 

ةا الك َهم لا سيور  ن أو  من  آياٍق ما مم  ما فا عيصا

الا  (.الد ج 

سمملم فمي صممحيحه ومما أخرجممه االممام مي

ال ممن : ) بحممديٍ  شويممٍل يتعلهممق بالممدجه فم 

نكيَمل ف َلي قَ  ك هي ما اتاح  سيمأ َدر  أَ عليه ف مو  ةا ر  ور 

(.الك َهفا 

فمممي الحقيقمممة أن سمممورة الكهمممف كلهممما 

م ن نورل فهي نور في باتهما ل و نمور لم 

لموم يتبعها ويتبع ما فيها من أحكمام وع

مممن يقرؤ ممما ل و نمممور فمممي  ل و نمممور لم 

.الدنيا ل ونور في اخخرة 

من الصفاق التي أشمارق  ليهما بعمض)

:(آياق سورة الكهف صفة انمتحاناق

فقمممممد أشمممممارق السمممممورة لعمممممدد ممممممن 

:انمتحاناق بصور عديدة منها

امتحمممممان الفتيممممممة و قمممممد نجحمممممموا •

مملوا الهممب روب انمتحممان حينممما فض 

.بدينهم من الدلم والشر 

امتحمممان  بلممميس المممبي فشمممل فيمممه •

عنممممممدما رفممممممض األمممممممر االلهممممممي 

.المبالسجود لسيدنا آدم عليه الس

الم امتحان سيدنا موسى عليه السم•

م منمه مع سيدنا الخضر وكيف تعل م

.الكثير من العلوم والصبر

امتحممان صمماحب الجنتممين و الرجممل•

الممبي معممه الممبي فممام بتوكلممه علممى

هللا تعممممالى فممممي حممممين خسممممر صمممماحب 

الجنتممممممين امتحانممممممه بممممممالتكبر والتيممممممه

.والعجب

أشمممارق بعمممض اخيممماق أيضممماً  لمممى•

ا امتحان االنسان بشمكل عمام   فمحب

سمميرت اتبممع وليمماً مرشممداً فقممد فممام ب

فممي شريمممق الحمممقل و  با لمممم يتبمممع 

ت فمي ولياً مرشمداً فقمد خسمر بسمير

.شريق الضالل

دق وفممي الحقيقممة أن القصممص التممي ور

فمممي السمممورة عبمممارة عمممن  امتحانممماق 

حاناق وتعليم لنا عن كيفية تجاوم انمت

.بنجاص

منا ممن أشكر هللا سبحانه وتعالى أن عل  

ة علمممه وفممتح لنمما بهممبت العلمموم القرآنيمم

.اللدنية  الشريفة

مة  كما أشكر معلمي ومرشدي عال 

وسف  انيبال ي.الديار الشامية الشيخ د

حرب حفده هللا تعالى البي منحني 

 بت الفرصة وعل مني مما أعشات هللا

كل فالشكر والتقدير له على.. تعالى 

ر ما أعشى وعل م جمات هللا عنا كل خي

.وحب

ثاً و الحمد والشكر هلل تعالى ل وتحدي

نتي بنعمة هللا عليه فينا أعيى بها ج

و ن شاا هللا تعالى .. على األرض 

ق سوف أحيا بها في جنتي  في ملكو

.الرب بقدراتها الفائقة البديعة

:األحادي  التي تدله على بل    منها

مدريه رضم ي مما ورد عمن أبمي سمعيد الخي

السمالم هللا عنه أنه النبيه عليه الصالة و

َن قرأ  سورة  الكهفا كمم: )قال ل مقَ م  ا أيَنما

مها كان َق لمهي نيموراً يموم  القياممةا  ق اما ل ممن م 

ممَن قممرأ  عشممر  آيمماقٍ   مممن  لممى مكممة ل و م 

الي  را ا ثيم  خرج  الد ج  تي آخا (.لَم ي ضير 

وممممما أخرجممممه السمممميوشيه فممممي الجممممامع 

وم  مممن قممرأ سممورة  الكهممفا يمم: )الصممغير

ه وبممين الجمعممةا أضمماا لممه النُّمموري ممما بين مم

(.البيقا العتيقا 

سمممممورة الكهمممممف نممممموٌر بمممممين كمممممما أن 

معتين بدليل  عيد مما ورد عمن أبمي سمالجي

 صل ى عنه عنا النبياه الخدريه رضي هللا 

قمممرأ ممممن): هللاي عليمممه وسمممل م أن مممه قمممال 

ل أضمماا لممه سممورة  الكهممفا يمموما الجمعممةا

عت ينا  .من النورا ما بين الجمي

لم فسمممورة الكهمممف نممموٌر ييضممميا للمسممم

ن شريق الهداية ل فهي تكمفه المسملم عم

يمق المعاصي واخثام ل وتيرشدت  لمى شر

الخيمممر والصمممواب ل وقمممد تكمممون نممموراً 

 ً .حقيقياً حسيها

سمممورة الكهمممف تحممممي وتقمممي قارئهمممال 

ال و بلم  وتحفده من فتنة المسيح الدجه

بحفدمممه ألول عشمممر آيممماٍق منهمممال وقمممد 

د تؤكهمموردق العديممد مممن األحاديمم  التممي

ممما ورد عممن أبممي الممدرداا: بلمم    منهمما



46 45

!لم أغرب قضايا قانونية يف العا

مالك العناقوة.إعداد  الحقـوقية أ

! زواحف ؟... ألو 

دوا تقصمحمد المحمامين عمدة مكالمماق  اتفيمة ممن أشمخاص تلقمى أفي كاليفورنيما 

. لقاا النكاق السيئة عليه والتحد  معه بشكل وقح 

ليمل وعند بحثه عن سمبب بلم  اكتشمف أن شمركة انتصمانق سمجلق اسممه فمي د

فقممام بمقاضمماة شممركة انتصممانق بممدعوى, " المواحممف " الهمماتف تحممق مسمممى 

.ألف دونر( 100)تعويض قدرت بمدنية مشالباً 

عندما يصبح المجرم هو الضحية 

(لو سمحق تبعد أسال  بيت  مرة تانية ) . 1

" د ويملبريمق برايم" و " جيفري كاليمن " ين حياا الصين أراد المرا ق  أفي أحد 

ً وكمممان المنمممممل محميممممل اقتحمممام منمممممل وسممممرقته  وأثنمممماا ل بيسمممال  كهربائيممممة ا

با ييصمممف مممبت األسمممال  وقامممما بلمسمممها لخشمممورة قتحاممممه لمممم ينتبهممما امحاولتهمممما 

ض تعممويو المشالبممة بمبلمم مقاضمماة صمماحب المنمممل لمممما دفعهممما صمماباق بالغممة  

.مليون دونر ( 24)قدرت 

(ن للمشالبة بالحساب ) . 2
كانمق  نما  سميدة تقضمي ليلتهما 2016في أحد النوادي في ونية نيويور  عام 

فحاولممق الهممرب لتجنممب دفممع الحسمماب لدونر( 3000)بلمم  حسممابها قممد فيممه و

امهما أثناا قيول خالل نافبة موجودة فيه من فب بق  لى الحمام وحاولق الخروج 

قاممممممق السممممميدةأسمممممنانها األماميمممممة األرض فانكسمممممرقعلمممممىبل  وقعمممممق بممممم

.صابتها  بمقاضاة النادي واتهامه بينه سبب 

ها بتعمويض لم  بها وحك  ل  مر أن القاضي استجاب لدعوتها وقبا والغريب في األ

همما لتهمما مممن مالألممف دونر عوضمماً عممن نفقمماق العممالج التممي تحم  ( 12)قممدرت 

.الخاص 

(جنونه سبب مقتله ) . 3

سميدة الشمر  ممتلئمة بمالثلوج كانمق  نما بينما كانق حدى أيام الشتاا و في 

بب تمموفي بسممفوقامممق بصممدمه بالمنجممة صممادفق رجممالً فتركممب منجممة ثلممج 

ضمية الشخص المبي رفمع القبالمشكلة و  نما..  نا المشكلةقليس.. الحاد  

!!!  على اخخر 

نهما ي ألفالسيدة التي تسببق بالحاد   مي التمي قاممق بمقاضماة موجمة المتموف

.على جنونه البي تسبب في وقو  حاد  اً كانق شا د

!!مقاضاة بقرة 

ممن العممر غيمر متموجمة تبلم اممرأة آسميوية  نما  كانمق 2015في دبمي عمام 

الفعمل حدى صديقاتها بشراا بقرة لجلب الحد والمواج وب نصحتها ل عاماً 45

لم  ن أن تلووضمعق كمل آمالهما فيهمال اشترق الممرأة اخسميوية بقمرة لتتمموج

ل سمموأ مممن قبمملأحيمم  أصممبح حممال المممرأةللممنحس مجلبممةسمموى لممم تكممن البقممرة 

.لدعوى ارفضولكن القاضي!!فقامق بانتصال بمحاكم دبي لمقاضاة البقرة

(Nike)قوة حذاء 

حد نممنا أانعتداا علىبمريكية فند  يقع في بورتالند األقام أحد العاملين في 

..لقاا حباا على وجهه الفند  و

اضممى عتممداا و نممما قاالعامممل بقضممية النميممل لممم يقمماضا المثيممر لالسممتغراب أن

االحممبان الشممركة لممم تكتممب تحممبيراً بممينأل عة الحممباامصممنها ( Nike)شممركة 

!!ضرب أحد م لبا تم استعماله  يتسبب في أضرار كبيرة 

ركة والمضح  فمي األممر أن المحكممة قمد اسمتجابق للقضمية وحكممق بتغمريم شم

(Nike ) مليون دونر( 60)بغرامة قدر ا .
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فمي و كثير من مشترياتناالنرى في 

غلممممب مسممممتهلكاتنا المنمليممممة التمممميأ

ً و خشوشمماً نقتنيهمما كممل يمموم رممموم ا

. سمممموداا غيممممر مفهومممممة ألكثرنمممما 

غلبنممما يتسممماال عمممن ما يمممة  مممبت أو
؟الخشوش وما  و عملها 

فهمممبت الرمممموم والخشممموش السممموداا 
 QR Codeتسمى بـ 

؟ QR Codeما  ي ف

Quick Response code

انسممممتجابة السممممريعة ل  ممممي رمممممم

تتكون من وحمداق سموداا شمونً أو

مرتمب عرضاً بخلفيمة بيضماا بشمكل

ل و تحممممق كممممل وحممممدة يوجممممد رقممممم 

خممماص ل و كمممل  ممممن  مممبت الوحمممداق 

جة لعمل محمدد خماص بهما ل و  مبرم 

دهمممار البيانممماق  عنمممد المسمممح يمممتم 

مممممممرادة و التمممممممي ترممممممممم  ليهممممممما  المي
.المنتجاق 

عة أصممبحق رممموم انسممتجابة السممري

مممل مهمممة جممداً فممي حياتنمما   فممحن  ع

غلممممب المتمممماجر يعتمممممد علممممى تلمممم  أ

ال دخم الرموم التي توفر الوقق فمي 

ام  فمجممرد القيممسممعر ورقممم المنممتج

مما بشمكل  تيستخد م رموم انستجابة السريعة في كثير من المجانق ل وتدهمر 
...يا ثال  موافي أو بشكل مربعاق –بكرقي سابقاً كما -شولي أو عرضي 

هما ؟ ـل منـا الفر  بين كـفم

نيةـتق

QR CODE

نور  رشو. أ: بقلم 

.(أي تسممتخدم معلوممماق محممددة)الخممدماق الخاصممة بهمما ل و لهمما جهممام خمماص 

ل (أفقمي و رأسمي ) فغالباً ما تكون وحمداق باق بعمدين QR CODEما الـ أ

و بممرامج خاصممة بالماسممحأو يمكممن قممرااة الرمممم باسممتخدام كمماميرا الموبايممل 

.على الموبايل و يستشيع تخمين معلوماق كبيرةQRالـ

: QR CODEبعض استخداماق

ج تساعدنا أحياناً في معرفة أماكن معينة عن شريق الكود الخاص ال- برما مي
.بالمكان المراد 

ا عممن ويمكممن اسممتخدامها فممي التعلمميم حيمم  يمكممن للتالميممب الممبين تغيبممو-

س بتحميمم ل المدرسممة حضممور الممدرس الممبي فمماتهم عممن شريممق قيممام المممدرها

المى معلوماق الدرس و وضعه على المنصة االلكترونية و تحويل المرابش
QR CODE.

اا المكتبماق بشمكل كبيمر جمداً حيم  يمكمن  جمرأفمادق QRCodeتقنية-

علومماق المسح الضوئي لرمم انستجابة السريعة على الكتب و التمود بم

ج بمممالرمم الخممماص  عمممن محتممموى الكتممماب و الكاتمممب و كمممل مممما  مممو مبمممرم 
.بالكتاب

الكمود تستخدم في األماكن السياحية فبمجرد  جراا المسح الضوئي علمى-

مر اد الموجود في أي مكمان سمياحي يمتم التممود بمعلومماق عمن المكمان المي
. التعرف عليه

فممي انتصممال الفمموري بشممبكة الممواي فمماي QR CODEتسممتخدم أيضمماً -

متاحمةبمجرد مسح الرمم على اسم الشبكة من الموبايل تصمبح الشمبكةف
.خرعند الشرف اخ

BARCODEـ المممممممممممممممممن   

عبمممارة عمممن وحمممداق سممموداا 

ً فأتيخممب شممكالً مسممتشيالً  ل قيمما

عرفمة وييستخد م  با الشمكل لم
أنوا  المنتجاق وأسعار ا و

ف و الموبايممل يدهممر لنمما وصممأالكممود علممى الجهممام الخمماص بالمسممح الضمموئي بتمريممر 

ج  فيمممممممممممه كوصمممممممممممف للمنمممممممممممت ج  ...  المنمممممممممممتج وسمممممممممممعرت و كمممممممممممل مممممممممممما بيمممممممممممرما
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نإلى م  

يهّمه األمر 
(11)

خلدون لبزو. أ

... وبعد ساعتين 

أين  نا يا بني إلى اآلن؟ -

..  نا أظحضر ما طلبت ه مني -

! وهل يحتاج إحضار ال بز و ال ضار  ل هذا الوقا ؟-

جل الذي صادفه في ها عن االعدحام ال انق في  ل مكان وعن الر  المتجر أخب ر 

:فضحكا األم وقالا 

حتددى أننددي أالحددع هددذا علددى ! سددتغرا مددن الندداي و طريقددة تسددوقهم أ-

ن عميالتي في العمل عند إحضار الطعام والمدراا وحتدى عندد حدديطهم عد

! كرا  الحاجيات 

! أم أنهم م تلفون عن ا ؟! يعني يا أمي هل نحن على خطأ ؟-

.. وإنما ت تلف األولويات والسلو يات بين الناي .. ال يا بني -

ا مراهقد: بدوري أقول  ا نحدن نالحدع هدذا فدي  دل مكدان حولندا س فقدد تدرى كدابا ا

ا نقاالا باهع الطمن ؛ وقد يحمل هاتفين س وينتعل حذا ا ث ا س و يحمل هاتفا و .. مينا

س وترى البعض في مطعم ما وعلى طاولتهم طعدام يكفدي أربعدة أكد اص... و 

بة التي رآها ف ا أنهما ك  ان و هذا يمابه ق ة صديقنا و العر  ي المتجدر علما

. و التي تكفي أسرتين و قد تكون مؤونة لم  ين

؟ أم هو كعور بالنقا ومحاولة لعالجههل اختلفا أولويات الناي حولنا ؟

هل هو تقليد ؟ أم أن هذه السلو يات تمعرهم باألمان؟ 

.قية له هذا الموضوع طويل ومتمعب وبحاجة لتفك رل للوصول إلى حلول منط

ن يهمه األمر  ...  وإلى م 

...  نلقا م في العدد القادم إن كا  هللا تعالى 

؛ موعددددد اسددددتالم إندددده آخددددر المددددهر

...الراتب 

غدددادر صدددديقنا المندددزل بعدددد أن أخدددذ 

الدتده قائمة الحاجيّات التي سدّجلتها و

و ذهددب إلددى المتجددر المعتدداد س لكنّدده 

اسددتغرا مددن اعدحددام المكددان بالندداي 

يّدات حوله و من  يفيّة كدرائهم للحاج

رة .بكميّات  بيرة غير مبر 

فسددده وإذ بمددد ال يكلّدددم ن..!وفجدددأةا 

.(بعكمهللا يم): ب وتل مرتفع قائالا 

ة فن ددر إليدده و ألقددى ن ددرةا علددى عربدد

المددرا  التددي يجرهددا ليجدددها ممتلئددة

! لدرجة أنّه ال يستطيع دفعها 

ا  ضددحك صددديقنا  طيددراا وأنهددى كددر

وضدعس الحاجيات واتجه إلى المندزل 

ه األغراض التي اكتراها و إذ بوالدتد

تطلددددب مندددده الددددذهاا مددددرةا أظخددددرى 

إلحضدار ال بدز وال ضدار س و ينطلدق

مدددن جديدددد ليجدددد الطدددرو و الم دددابز 

.مزدحمة جداا 
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انيالجما الث–النفخ آلية التخليق 
نور ميري. د

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد ر را العالمين

ْسك الحض..و ال الة و السالم على سيد األ وان  .. ور عطر العطور و م 

ن  .. صاحب أطهر األنفاي  ذ بار من كّر  الج  ن تعو  ة و النايخير م 

النفخ آلية تخليق
...أبداا بالنف ة ال ت ْست  فّْ 

ا خروجفي ال اهر فلعلك تراها  ا أو انبعاثدا لكنهدا . .للهدوا  فقدم مدن الفدم ا

وح و بدداخلها مدن رهفي عمقها و حقيقتها أ بر بكطيدر و ذلدك ل مدا تحملد

.لناف  في المنفوخ فيه لمعنى و نية 

:النف  آلية ت ليق 

.خْلق سيدنا آدم عليه السالم •

 .خْلق سيدنا عيسى عليه السالم•

.خْلق الجنين في رحم األم •

.خْلق سيدنا عيسى عليه السالم للطير •

هيم • .( ن)خْلق هللا تعالى للكون من المالك المظ

ريم و و فيما يلي بعض التف يل فدي ذلدك مدع األدلدة مدن القدرآن الكد

: ة النبوية المريفة ن  الس  

:خْلق سيدنا عيسى عليه السالم للطير 

حيدث ؛تعدالىهللاذن  ان سيدنا عيسى عليه السدالم ي لدق الطيدر بد

ل صورته من الطين ثم ينف  فيه الروح فيكون ط .يراا باذن هللا يظمّك 

ددْري  }: قددال تعددالى  يسددى اْبددن  م  ظ ي ددا ع  ُّ ل  إ ْذ ق ددال   ت ددي ع  ْيددك  م  اْذ ظددْر ن ْعم 

وح  الْ  ت ك  إ ْذ أ ي ددت ك  ب درظ ال د  ع ل ى و  دمظ الن داي  ف دي الْ و  لّ  ْهدد  و   ْهدالا قظددظي  تظك  م 

الت   ة  و  ْكم  اْلح  ت اا  و  ل ْمتظك  اْلك  إ ْذ ع  إ ْذ و  يل  و  نج  اإل  اة  و  دين  ت  ْ ْور  دن  الّط  لظقظ م 

ْيئ ة  الط ْير  ب   ْذن ي ف ت نفظ ظ ف ي ا ف ت كظونظ ط ْيراا ب   ْذن ي   ه  110مائدةال{.. ه 

هيم  ( :ن)خْلق هللا تعالى للكون من المالك المظ

هيمدةمظ ن ر مالئكة إ: " يقول المي  الد تور هانيبال يوسف حرا 

ا )  ات  مدا جدا  فدي الحدديث ؛ هدم فدي حالدة هيدام بالدذ( سبعين مال ا

ا أراد هللا سبحانه و تعالى  حدد هدذه جدا  بأخلق الكوناإللهية س و لم 

منده انبطقفدو نف  فيه إرادته -( ن)-المالئكة و هو المسمى نون 

فالعددالم  لدده مددن عركدده إلددى فركدده إلددى السددماوات و , هددذا العددال م 

فت   ت حدة مدن األراضين و الكرسي و  ل هذه العوالم البديعة إنما هي مظ

هيم فهو روحانيدة المعلومدات الكونيدة   لهدا روحانية النون  مالك مظ

. "..

ون  } :قال تعالى  ا ي ْسطظرظ م  اْلق ل م  و  .1القلم{ ن و 
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سوا التغبية
دانـيـا  ــرشــو. مـ 
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:  سباا لسو  التغذيةأأهم 

نقددددددا العناصددددددر المهمددددددة فددددددي 1.

ا الوجبدددات الغذائيدددة التدددي يحتاجهددد

.الجسم

اإل طددددددار مددددددن تندددددداول الوجبددددددات 2.

مينددات السددريعة الغيددر غنيددة بالفيتا

.و البروتينات

اال تئدددداا و )مددددراض النفسددددية األ3.

.(التوتر

األمددددراض المزمنددددة مطددددل بعددددض 4.

.أمراض األمعا  المزمنة

اإلفدددددددراط فدددددددي تنددددددداول القهدددددددوة 5.

.والحلويات

:عالج سو  التغذية 

يكددون العددالج بدد دراك المددريض لحالتدده

ا قبدلمبكراا  وصدوله فيتم عالجه تددريجيا

لى سو  التغذية الحاد و ذلك مدن خداللإ

غدذا  تناوله للمكمالت الغذائية وتنداول ال

ال دددحي المتكامدددل مدددن ال ضدددروات و 

الفا هددددددددددة الغنيددددددددددة بالفيتامينددددددددددات و 

البروتينددددات و الزنددددك و الحديددددد التددددي 

.  تعطي التواعن للجسم 

:عالج سو  التغذية لدى األطفال 

علددددى األم الت فيددددف مددددن السددددكريات و 

ىلإاألمالح و إضافة ال ضار و الفا هة 

.الن ام الغذائي لطفلها

بسم هللا الرحمن الرحيم

را العالمينالحمدر

ه و سلم له و صحبآو سلم على سيدنا محمد وعلى صّل  اللهم  

.أجمعين

علدى سنتكلم في هذا المقال عن سو  التغذيدة و ضدرره السدلبي

.وية أجسام قصحتنا و  يفية تجنبه  لنتمتع ب حة جيدة و

 دل نسدان عنددما ال يحسو  التغذية هو حالة مرضية ت يب اإل

و أس ة على العناصر الغذائيدة الكافيدة لجسدمه مدن المدواد الغذائيد

حتددوي مدن خدالل تناولدده الكبيدر للوجبدات الغيددر صدحية التدي ال ت

الجدوع نّ إقدال و لي   مدا يظ س على عناصر غذائية  افية للجسم 

ي طفدل  داا أيمكدن أن يظ حيث إلصابة بسو  التغذية اهو سبب 

ندوع ونه ال يعتمدد علدى ن دام غدذائي متو بالغ بسو  التغذية ألأ

ية علدى  ميدة  بيدرة مدن العناصدر األساسدهدذا الن دام ال يحتوي 

. التي يحتاجها الجسم 

:  ن لسو  التغذيةاهناك مفهوم

يدة و يحدث عنددما ال يدتم تنداول العناصدر الغذائيدة الكاف: أولهما 

. لإ...تؤثر على النمو و المزاجو مهمة لل حة التي تعتبر

لدى الح ول عطلب عندما يوجد خلل في تواعن : الحالة الطانية 

ومددون يقمعددين حيددثلددرجيم المتبعددين العناصددر الغذائيددة مطددل 

أخدذ ال يفدللجسدم غيدر  دافل باالعتماد على عن ر غدذائي واحدد

.الجسم  ل المكونات التي يحتاجها من بقية العناصر 

ا بمددرض معددين و إذا  ددان الطفددل م ددابا

.والا أعال ت المرض ن يظ أيجب 

ندد حاالت سدو  التغذيدة المدديدة عفيو

فى ن يرقد الطفدل فدي الممدأالطفل يجب 

مددددن أجددددل إعطائدددده األدويددددة المناسددددبة 

.  لحالته

:لوقاية من سو  التغذية ا

اعن يجب اتبّاع ن ام غذائي صحي متدو

:يحتوي على 

o نمددددددددويات ) مغددددددددذيات الطاقددددددددة

س ال بددددددددددزس األرع ( وسددددددددددكريات

.والبطاطا

oف مغددذيات الوقايددة الغنيددة باألليددا (

الجددددزر ( : خضددددراوات وفا هددددة 

.. .والبرتقال والعنب

oيندات مغذيات البندا  الغنيدة بالبروت

(:اللحددددوم واأللبددددان والبقوليددددات)

الحليدددددددددب والجدددددددددبن والبددددددددديض 

.. .واألسماك والدجاج

o ( : الدددددهنيات ) مغددددذيات الطاقددددة

.الزيا والزبدة

:ال الوقاية من سو  التغذية لدى األطف

ة الوقايدددة عندددد األطفدددال بالتغذيدددتكدددون 

ملهدا المتواعنة الكافية لألم أثنا  فترة ح

و قيامهدددددا باإلرضددددداع الطبيعدددددي بعدددددد 

.الوالدة
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خ المفكهر االسالمي الشي
 انيبال يوسف حرب. د
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كِ ِا حن  ي 
ن  ِا  ي 

عن  ِت  اق  ن  ..اش 
ِوسرِه اة  ِالحن  اق  رن  ن كِت  ِا  ي 

عن  .. ات 
ِ
ِت  ي 

سِالن 
ف  ت  ِالأ  ِِا ن ب  ي 

عن  لِِت  لغ  غ  ت 

ِ العروق  ..ن 
ِالرِو ات  د  امِت  ِالهن  ِا ن ب  ي 

عن  ..حِت 
كِ ِا حن  ي 

ن  ..وا 

األستابة  ناا صبري
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ةعائشممة العنمماكو.د:بقلممم الداعيممة

بسم هللا الرحمن الرحيم 

الة المانحمة م وبار  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصموسلها صلها اللهم  

وكيمل للمتموكلين عليمه و مم علمى نممار  حريريمة سمعداا بالوالمعشية بحموراً 

.الحسيب 

َسب  . و الكافي : اَلح 

ي : )قال القرشبي في تفسير قوله تعالى   َ َسبين ا  ق اليوا ح  يلي و  كا ناَعم  اَلو  ( و 

ن لكافينا هللا : أي  َسب ميخوب ما .و و الكفاية االحسابوح 

.يرت يمنحون أحد  غانحفهو المل كافيني هللاي بواسع رحمته : أي قل يا محمدي 

أ فقممش علممى العممدو ة بينهمما لسممببعممض النمماس تفهممم مممن  ممبت الح   لممى أو عتيقممر 

أ أشخاص ن يحبهونهم أو  أو ..أوخمب الحقمو  أو لثميرفي حالة الدلم أو ألتيقر 

أ لهمبت الحاجماق  ن أن  و  ن كانمق الحسمبلةل و الحقيقة أن ..  اً ا بحمورلهمتيقمر 

. ليها وعليها في حوائجنانستند نمار  نغترف منها و
:الحسبلةحقائق من 

.األسبابلنا من عمل مع األخب بيرضاتيوامر هللا تعالى و ما أن نعمل ب-1

. لنااً رات خيرما ي  بوبحكمته أن نتر  األمور هلل تعالى وحدت ليتون ا -2

:نمار  حسبنا هللا و نعم الوكيل 

ممي الن ماسي  ان  الن ماس   {:قال هللا تعالى  ين  ق مال  ل هي مال با عيمواَ ل كيمَم ف اَخش  م  َو يَم  ق مَد ج 

ق اليواَ  انًا و  اد  يَم  ايم  ناعَ ف م  ي و   َ َسبين ا  يلي ح  كا ن  } {م  اَلو  ٍة مها ف َضٍل ف انق ل بيواَ باناَعم  ا و   َ  

ا   َ ان   َضممو  ات ب عيممواَ را مميٍم ل ممَم ي َمس َسممهيَم سيمموٌا و  ي بيو ف َضممٍل ع دا  َ آل عمممران }و 
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كا {: النمر  األول ناَعم  اَلو  ي و   َ َسبين ا  ق اليوا ح  {يلي و 

ً يقينمة و و أن نقموللفي عالم الحسبالنمر  األكبر  نا نستند  لى بمين هللا ا

و أنماريمدت سمواا كمان  مبا األممر لنفمي كمل أممر نماو وكيلناتعالى  و حسمب

و لوفق  بت الحقيقةعمل نيجب أن ل و..أو..أوناأو عليناأو ضدناعند

ا أعلممم تمموكيالً كممامالً ل و ن ندممن أننممريممدت نوكممل الوكيممل الحسمميب بكممل أمممر ن
.بينفسنا 

ا  {:النمر  الثاني   َ ن   ٍة مها {ف انق ل بيواَ باناَعم 

نقمالب و أن انة لتقمول لنما للمباشرة بعد الحسمباتعقيب و لل نا جااق الفاا 
.واسشة و التغير الكامل قد تم  بنعمة من هللا تعالى و بدون أي 

ف َضلٍ {:النمر  الثال   { و 

سمب لةثمرة  نا أيضاً جااق ميمادة عمن كمان التفكيمر فيمه و بمما عميمادة بالح 
ناَعممم  الَ {حتممى يتبممين فضممل لمممابا ؟.. الحاجممة  ي و   َ َسممبين ا  يمملي ح  كا يتبممين و{و 

.في  با األمراليقين بين هللا تعالى  و الحسيب و الوكيل

{ ل َم ي َمس َسهيَم سيوٌا {:النمر  الرابع 

وا أن يصمماب بمميي سمملسممبح  مممن حيمم  السمموا لمميس لصمماحب المسمميلة المي ف

:حيم  قمال تعمالىجاا حرف السمين ممرتين قدو با عهد هللا تعالى له ل و
َم { السممين دلمميالً حممرفلفكانممق المضمماعفةمولممم يقممل يمسممه{ ل ممَم ي َمس َسممهي

.عدم مساسه بسوا بلفيض الوكيل الحسيب على صاحب المسيلة 

ا {:النمر  الخامس   َ ان   َضو  ات ب عيوا را { و 

المدخول فمي و مي أنالنممر  أيضماً ممن  حمدى الجموائم بمل وأعدمهما باو 
سبلةرضوان هللا تعالى بعد مسل   .الح 

....أعلم تعالى وهللا 

.ولكم منا المميد في مقانق أخرى  ن شاا هللا تعالى 
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ناعَ " بحور ونمار   ي و   َ َسبين ا  يلي ح  كا "م  اَلو 



دنا الحممد هلل رب العممالمين ل والصممالة والسممالم علممى أشممرف المرسمملين سممي

:محمد صل ى هللا عليه وآله وصحبه وسل م أجمعين ل وبعد 

ان فمي رمقمه نتابع معاً بعض األسباب التي يوسع هللا تعالى بها على االنسم

:الحالل 

:شكر هللا تعالى على النهاع م الموجودة -7

قال تعمالى من أسباب ميادة الرم   و شكر هللا تعالى على النهاع م السابغة ل

بُّكيَم ل ئاَن ش ك َرتيَم أل   } :  ن كيَم و  اَب ت ي ب ن  ر  يد  النهاع م ل فالشكر يقيد برا يم ( 7)}ما

: ميم الموجودة ل ويجلب النعم المفقودة   وفي بل  يقول عمر بن عبد الع

" .د قي دوا نعم هللا بشكر هللا ل فالشكر قيد النعم ل وسبب الممي" 

ل عممالى علممى هللا تويكممون شممكر هللا تعممالى بممحقرار القلممب بالنعمممة ل والثنمماا 

.واستعمال  بت النعمة فيما يرضي هللا سبحانه وتعالى 

:المواج -8

الص  } : يقول هللا تعالى  َنكيَم و  ى ما وا اأَل ي ام  حي أ َنكا كيَم و  و  ب مادا مَن عا ين  ما مائاكيَم الاحا  ام 

مَن ف َضم ي ما  َ مي  اا  ييَغناها ميٌم  اَن ي كيونيوا فيق ر  لا مٌع ع  اسا ي و   َ ل النمور ( 32) { لاها و 

مس عجبماً لممن لمم يلمت" : ويقول عمر بمن الخشماب رضمي هللا تعمالى عنمه 

ا.. } :ل وهللا يقممول " الغنممى فممي النكمماص  ممنَ  اَن ي كيونيمموا فيق ممر  ي ما  َ مي  ا  ييَغممناها

.النور { 32}ف َضلاها 

(الرابع الجما) سعة الرم  

عبد الهادي دنون:بقلم األستاب 

:ة المتابعة بين الحج والعمر-9

م ومن األشياا التي جعلها االسال

: رم  سبباً لنفي الفقمر وسمعة الم

المتابعمممة بمممين الحمممج والعممممرة ل 

ففممي الحممدي  المرفممو  عممن ابممن

:عباس رضي هللا تعمالى عنهمما 

تممماباعوا بمممين الحمممج والعممممرة ل" 

كمما فحنهما ينفيان الفقر والبنوب

ب ب ينفي الكير خبم  الحديمد والم

والفضممممممممة ل ولمممممممميس للحجممممممممة 

روات" المبرورة ثواب  ن الجنمة 

.الترمبي والنسائي 

هما والمتابعة بين الحج والعممرة ل

: معنيان عند العلماا 

المتابعممممممة بممممممين الحممممممج :األول 

والعمممرة بتكرار ممما مممراق لمممن 

. يستشيع بل  

اً أن يجعل أحمد ما تابعم: والثاني 

ا لآلخممر واقعمماً علممى عقبممه   فممحب

.حج  اعتمر  ل و با اعتمر  حج  

.يتبــــــــع  ن شاا هللا تعالى 
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دة ع( مروة) للشخصياق المسماة  ن  

ل صممفاق تكشممفها لنمما حممروف اسمممهم

فممممن خمممالل علممموم الحمممروف الكشمممفية 

 ً ت مممن  ممبومكنوناتهمما نممبكر لكممم بعضمما

:الصفاق 

تغلممممب عليهمممما ةمممممروة شخصممممية مرنمممم•

.الوسشية في األمور

ا تفتقمممر  لمممى جانمممب الشمممدة فمممي حياتهممم•

.العلمية وانجتماعية

مما م ممن األفكمار فمي باشنهما اً تكرر كثير•

كثير ممممن االجهممماد القمممد يتسمممبب لهممما بممم

.الفكري في الباشن

ي و  ممل عبهاممر عممن باتهمما بشممكل صممريح ت•

تحممممب و واضممممحة فممممي أمممممور حياتهمممما 

.والوضوص في العالقاق الصراحة

مروة
سنا  صبري: إعداد الد تورة 

64 63

مممن • تعممماني ممممن آخم خاصمممة ن يعيهممما م 

.حولها

ر تجمد نفسممها فممي كثيممر مممن األحيممان غيمم•

ن حولها .متوافقة مع م 

تنشي حولها خصموماق ل ون تكمون  مي •

.المسبهابة لهبت الخصوماق

لممديها قمموة حممب  ائلممة جممداً   فممحن كانممق•

لمممى ملتمممممة دينيممماً وأخالقيممماً قمممد تصمممل  

.الحب االلهي

.صاحبة عميمة قوية•

لممديها  صممرار علممى ممما تريممد ويمكممن أن •

تصممممل بتشممممبثها و  صممممرار ا  لممممى حممممد 

.الدكتاتورية

ل ورالخسممارة بشممكل كبيممييرعبهمما عممال م •

.تخسرنتستشرس حتى 

ممن حولهمما• تحممافد علممى نفسممها وعلممى م 

ن  م في دائرة ا تماماتها .وكل م 

كون تحب الفن وتعتني به ل وتحب أن ي•

لهمما الوقممق الخمماص والكممافي لال تمممام 

.بهبا الفن

من حولهما ممن  حاشمهلديها • تشممل كمل م 

أصدقاا وأفمراد أسمرة   فهمي تهمتم بهمم

.عليهموتحاول الحفاد 



األعيا  على خم الزمن

الفاطميال م الزمني 

ميةظَ عَ في العصر الفاطمي مواكب الخلفاء المميزة ذات التاشتهر

و قيد صيرر ف من قبيل فيي تياريخ معرَ لم تُ و التي والفخامة العالية 

هييذ  وصييفمهتمييين بن يخالمييررِّ لحييد الييذي جعييلَ بلغييت شييهرتها ا

ي كانت بما فيها وصف المواكب التالمواكب والتحدث عنها كثيرا  

تحتشيييد عنيييد ذهييياب الخليفييية للصيييالة فيييي الجواميييع  ر كميييا اهيييتم 

ي كيان وصف مالبس الخليفة المميزة التبشكل خاص بالمررخون 

يييد يرتييديها فييي مواكييب المناسييبات واألعييياد مثييل عيييد الفطيير وع

ال  طييويكييان يرتييدي ثوبييا  عيييد الفطيير ففييي ؛ األضييحى وغيرهييا

رف عيأهيداب ويُ يبزخيارف مسيتديرة مين نسييج ميذهب ذزا  مطر  

نسيوجة مين وتحتيه غاللية ما  حريرييا  ويرتدي تحته زيي( بدنة) ـبال

ض يعلو  ز باإلضافة إلى حزام عريالقماش الشفاف الرقيق المطر  

مرصيييعةكيييان للخليفييية عمامييية ر و ز باليييذهبحيييزام آخييير مطييير  

وهرة فييي المناسييبات الخاصيية جييو يعلِّييق عليهييا بييالجواهر النقييية 
.صيرةرقبة قيحذاء من الجلد ذر كما كان ينتعلتسمى بالتميمة

يقوم ومرالثوب األحيرتدي الخليفة نكافقد أما في عيد األضحى 

ى القصير وعند االنتهاء يعود مع الوزير إلر بذبح األضحية بنفسه 
.الموائدإلىمالبس مالئمة تصلح للجلوس و يرتدي 

ارة و هيو عبي(اليدراريع)ما يُسيمى بيـ أما الوزراء فكانوا يرتدون 

ر ارولهذ  الفتحة أزرريةاألمامالجهة من مفتوحثوب قصير عن

مصينوعة مين اليذهبو قد تكون هذ  األزرار في بعض األحييان 

أو اللرلرر

كميا ل ر ذي أقدام ضيقة من األسيفبنطاال  ويلبسون تحت هذا الزي 

يييعة  كيييانوا يرتيييدون األحزمييية المصييينوعة مييين اليييذهب و المرص 

نية مين منيدي ل يُلَيف  باألحجار الكريمة باإلضافة إليى العمامية المكو 

.حول الرأس

المصممة  قمر الجعبري

66 65
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نوادر معرفية 
يُّ اَنَرتاق ائايُّ و  ا وحا يُّ الت س  الب ك ااي الرُّ وحا فُّلايُّ لب ك ااي الرُّ

للمفكر االسالمي العارف باهلل تعالى

الشيخ الدكتور  انيبال يوسف حرب حفده هللا تعالى ورعات 

ةي .. ن ع َم  د  َن  ين ا ن ش ي قا اَلع ق ائادي اَلف اسا .ما

قاي  .. ن ع َم  أَخال  ي مي الال  َن  ين ا ن ش ي قا اَلقا .ةي ما

اَلع ق ائادي ︎▪ قاي ةي و  أَخال  ي مي الال  ب ات قا اَلقا جي و  دي وي َعيي اَلف اسا اَلو  ةي و  د  سي  اَلف اسا ار  اٍق تيم  ود 

َيق   قا اك اةا اَلح  ح  لي ع ل ى مي ت َعم  اقاعا و  ني ع ل ى اَلو  ييَمكا َرف ةا ال تاَي ن   أَن ت كيون   ن  ةا الصها
قاي   اً أَخال  قاي م  اً و  الاح  اباي اً ص  َعي اً  َيج  ةً و  َيح  حا اٍق ص  اَعتاق اد  ةً ةً ع الاي ةً و  َيم  لا . س 

ما  ا و  يه وحا اك اةا فاي الب ك ااا الرُّ ح  تا اَلمي َن   با اع اقا ت َحق  قيب  ما ر  تا الصها َعيا َن   با ة  اَلو 
ٍ و   يه ي  ل ى ع ال ٍم عيَلوا اعا ودي اَلو  جي ٍ اَنق س م  اَلوي .ع ال ٍم سيَفلايه

َيدٍ ♦  الاٍد س عا َمديوصٍ خ  وٍد م  َحمي ٍ م  يه ٍ ع ال ٍم عيَلوا يه ..نيورا

وٍم ف اٍن ب ائاٍس ♦  َبمي وٍد م  َجحي ٍ م  ع ال ٍم سيَفلايه ٍ و  انايه . ديَلم 

اى   ل ى ع ال ما  ق ائاق  اَنح  تا اَلح  ف    با َن ع ر  اَنت د م  فاي سا ف م  ا و  يه َل ا ب ك ائاها ها اَلعيَلوا
عا اَرتاق اًا  سها تو  ا اَلمي يه وحا .الرُّ

َيق ةا  قا ا ع َن ح  يه وحا ب  باب ك ائاها الرُّ جا ن حي م  اى  و  ا ا  ين ا اَنح    ل ى ق انيونا اَنَستاَغر 
َل ا ب ك ائا  اَنت د م  فاي سا ا و  ها السَُّفلايه عا ت س فُّ ع ال ما سها ت و  ا اَلمي يه وحا ً ها الرُّ .ال 

اقا أن هي  تا اَلك لام  با ئي لاه  ا ي قيولي اَلق ارا ب م  ي  اَلمي ري وحا لي الب ك اا  الرُّ ع  اَرتاق اًا ييف ضها سها ت و 

اقا  ن  اَلو  ل كا ل َيها و  َيٌح ييَشك ري ع  حا ىو   ب ا ص  َن ن  ي ر  ه  ع  ي قيولي أن   ين ا   م  جُّ   ب ا الت و 
 ً عا ت س فُّال  سها ت و  ا اَلمي يه وحا ك ائاها الرُّ

.باب 

ئاك ةا  ي  ال  يُّ لاَلم  اقاعا ودي اَلو  جي ا اَلوي يُّ لالش ي  ف حن هي ك م  اقاعا ودي اَلو  جي َينا ن ا   اَلوي .اشا

ق ائاقا أ︎▪ َبتيوق  فاي ع ال ما اَلح  َغم  أن  اَلم  ر  اقا و  ودا اَلو  جي ا ن  الت ف وُّ   لاَلوي يه ئاكا ال  ا اَلم  يه عا

ي  الش َيش اناي  ن  ي   اقاعا ود  اَلو  جي اباها باب ك ائاها  ن  أن  اَلوي ج  ا كيفُّ ع نا اَنحا يه وحا الرُّ

َعياها لاع َجما  َغم  و  ً ر  عا ت س فُّال  سها ت و  ا اَلمي اَلمي يه وحا ودا الب ك ااا الرُّ جي ام  وي عا تا أم  سها ت و 
.اَرتاق ااً 

اري باالت س فُّلا  ن  لاق  ︎▪ ا ب لا   اَنَستاَمر  م  ا ا فاي الب ك ااا او  ا انيونا اَنَستاَغر  يه وحا ..لرُّ

اقا أقيولي ︎▪ : باب س اش ةا اَلك لام 

ا ا ي َست َغرا ي اَلكيل  ف يي  ي  ق انيوني اَنَستاَغر  ا ديون  الت و  ُّجا اَلح  ي فاَيم  وصا َعشا ا لالرُّ اتايه
لا  ا ف اعا قاَيق اً با ق اً د  ا ت ف وه ي اً مي وحا ٍ ب ك اًا ري اٍ  ع اٍل اَرتاق ائايه ..ي ٍة و  َدر 

ا يو  ف َوق هي يي ︎▪ ا ا م  تي ع َن  َدر  ا ع َجمي َو يوٍم لاقيصي ب َين م  َعيٍ م  تا ع نا وقاع هي فاي و  ورا

ي ةا  ا ق ائاقا اَلهيوه اش ةا باكيلها ر  .ااَلح 

اَستاحَ  ا ا و  ع َن   ب ا اَلق انيونا فاي اَنَستاَغر  ف ش لاها و  َن ديون هي و  ها لام  فاي ك اما

َنهي ن ش يقَ  َن  يو  أَعل ى ما ا ا م  َدر  تاها الا صيون  ا وي يه وحا ود اقي الب ك ااا الرُّ جي وي
ت س فهالا  ..اَلمي

ا الب ك ااي  ي م  باه  ود اقي ال تاَي ت م  جي ةا اتاَل   اَلوي م  ا ا تا اَلو  را يُّ باصيو  وحا قا  الرُّ ل تاَي أَنت ج 

الب ك اا  الرُّ  ي  الش َيش اناي  و  وحا وحا الب ك اا  الرُّ الب ك اا  الرُّ ار  و  ي  الض  م  وحا ي  الن ادا

ورا فاي اَلع ال ما  ك ةا الشُّري ر  .لاح 

َعيي الس َلبايُّ .. ن ع َم  َن  ين ا ن ش ي  اَلو  .ما
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قممدرة العممدد 

الوجوديممممممة

بسمممممممممممممم هللا المممممممممممممرحمن المممممممممممممرحيم

والصممالة والسممالم علممى سمميدنا محمممد 

.وعلى آله وصحبه أجمعين

سمممممهالً ماجعلتمممممه ن اللهمممممم ن سمممممهل  

هالً سم ن  تجعل الحمن  با شئق سمهالً 

ل ممن ن تكلنا ألنفسنا شرفة عين ون أق

 ن ربمم   ممو .. رحمتمم  نرجمموا ل بلمم 

.الفتاص العليم

..سممبحان ربممي العلممي األعلممى الو مماب 

:وبعد 

بدايمممةً أتوجمممه بخمممالص الشمممكر والحمممب

والود والعرفان لراعي مهرجمان علموم 

مممممة  القممممدراق النورانيممممة سممممماحة عال 

ىالمممديار الشمممامية الع مممارف بممماهلل تعمممال

ه  انيبممال يوسممف حممرب حفدمم.دالشمميخ

أتممممماص لنممممما شمممممرف المممممبي هللا تعمممممالى 

المشمممماركة فممممي  ممممبا النبممممع النمممموراني 

العدممميم فمممي مهرجمممان علممموم القمممدراق 

خيممر..النورانيممة فممي دورتممه الرابعممة 

كمم رسمول ر  بمعلم سيدي وخير من ب ش  

بارككم ى هللا عليه وآله وسلم لهللا صل  

.الرب ومادكم قرباً ونوراً 

ر وأشممكر ممالئممي المشمماركين والحضممو

الكممممممريم ل وأرجمممممموا أن يكممممممون  ممممممبا 

المهرجممان فائممدة لكممل مممتعشى وشالممب 

منَ قيَل كيم.. } لعلوم القدرة النورانية  ل  مها

ا   َ ندا  .(78)النساا {..عا

خلمممق هللا تعمممالى الوجمممود بندمممام بمممال 

تقديم
األستاب عبد الهادي دنون

من محاضراق
مهرجان علوم القدراق النورانية في دورته الرابعة

-FGق على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العائلة الـم  قيدها 
Group Academy –Turkey

ايمة وبمندومة علمية غلمةد  الدقة والع  

فممممي الرفعممممة ل فلكممممل موجممممود  ندسممممة 

.حسابية وتفصيل دقيق 

بع خلق هللا تعالى سبع سمماواق وسمكما 

م{أراضين  ل مق  س  ي خ  ي ال مبا او  َ  اٍق َبع  س مم 

مممثَل هين   مممن  اأَل َرضا ما ما ( 12) الشمممال  }و 

د نالحم)سمبعة أيمام فمي األسمبو  خلق و

ل ((7) وجممود العممدد  نمما خصوصممية 

سممممبعبوجممممودفلممممو لممممم يقممممل هللا تعممممالى 

أن منممالا ممما ع  سمممواق وسممبع أراضممين ل  

  أرضأكثمر ممن  نا  أكثر من سمماا و

نمما أن معلممى بلمم  بالعممدد ل وعل  دل  و قممد

شاقممممة وأسممممرار وجوديممممة ( 7) للعممممدد 

ه ل وكممممبل  لكممممل األعممممداد فيمممممكنونممممة 

.  أسرار ا الخاصة بها 

:سر شاقي في األعداد -

ة عمن في محاضرة سمابققي كنق قد تحدث

( :5) سر من أسرار العدد 

ول  ممو أول عممدد دائممري ( : 5) العممدد 

.يحوي شاقة الحفد  و 

؟أن يحوي شاقة الحفمد(5)كيف للعدد 

..تعالوا نتعلم كيف 

مم: جمماا فممي الحممدي  الشممريف  ي َن أ بامممع 

ا ل ق ممال   يه ممٍ  األ َشممع را الا ا :م   َ سيممولي  ق ممال  ر 

ي ع ل َيها وآله و    َ ل ى  مل م  ص  مةٌ  ان  : " س  كيمَم أيم 

ع اف ممماةٌ ف اَسمممت   مممةٌ مي وم  َرحي مممبيوام  خي وا ل و  قايمي

وفيمممه روات الشبرانمممي" . ش اق مممة  األ َممممرا 

70ص/ 10مجمع الموائد ج
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ي األخممب أ( : ش اق ممة  األ َمممرا ) والمقصممود 

.بيسبابه ل أو  عداد العدة له 

:ثر نيتي  لى مثال لتوضيح الصورة أك

بنفسمممه يكمممون ( 5) لمممو ضمممربنا العمممدد 

(25= 5* 5) الناتج 

بنفسممممه ( 25) ولممممو ضممممربنا النمممماتج 

(625= 25* 25) فيكون ناتجه 

بنفسممممه فيكممممون ( 625)ولممممو ضممممربنا 

= 625* 625) ناتجممممممممممممممممممممممممممممممممممممه 

3900625)

مابا نالحد من  بت العملية ؟

ي العدد خمسة يدهمر دائمماً فمنالحد أن 

د بممل لمميس العممدل نمماتج عمليممة الضممرب

يدهممر و نممما خمسممة فقممش الممبي يدهممر 

:أيضاً يليهالعدد البي 

25

625

3900625

مابا نستنتج من بل  أيها السادة ؟-

اقة شاقة الحفد ناتجة من شأن نستنتج 

( .5) وجود العدد 

لم سنيتي اخن  لى مقدمة بسيشة عن ع

جميمممل ومممماتع تسممماعدنا فمممي فهمممم مممما 

سمممنتناوله فمممي محاضمممرتنا  ن شممماا هللا

.تعالى 

ل والجدول التالي يبين شريقة المقابلة بين الحروف واألرقام في حساب ا م  :لجي

ل - م  :حساب الجي

ع توضمالتي  و  حدى الشر  الحسابية 

فيهممما أحمممرف الهجممماا العربيمممة مقابمممل 

ييخممممب الحممممرف الهجمممممائي ف.. األعممممداد 

ه وفمق القيمة الحسابية للعدد البي يقابل

.جدول معلوم 

ي استخدم العمرب قمديماً  مبا الحسماب فم

لة حيممماتهم العمليمممة ل فكمممانوا ممممن تشمممكي

حممروف األبجديممة ومجموعهمما يصمملون 

 لممممى ممممما تعنيممممه مممممن تمممماريخ مقصممممود

كمممممانوا يسمممممتخدمون حيممممم  وبمممممالعكس 

.األعداد للوصول  لى النصوص 

( 1) التمي تبمدأ بمرقم الحروف العددية 

تمثل كمل ( 1000) وتنتهي عند العدد 

ولكل ل ( حرفاً 28) الحروف األبجدية 

.حرف مدلوله العددي

ممل الممبي يي  م  أيضمماً سمممىيقموم حسمماب الجي

أبجممد ) حسمماب األبجديممة علممى حممروف 

: ) أو الحممروف األبجديممة و ممي (  مموم 

أبجد ل  وم ل حشمي ل كلممن ل سمعفص 

ومجموعهمما (ل قرشممق ل ثخممب ل ضممد  

ا ثمانيممة وعشممرون حرفمماً   تسممعة منهمم

لآلحممماد ل وتسمممعة للعشمممراق ل وتسمممعة 

.  فا لأللَ للمئاق ل وحرف 
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مل حسماب الجي ونوكان العرب يستخدم م 

جلوا حبا أرادوا أن يسمفم الحسابي للعدها 

950) : عدداً في البيمع والشمراا مثمل 

:  كمبا بمالحروفنوت كتابمةً دو  ( ديناراً 

لوت تسعمائة وخمسون دينماراً ل أو سمج

ممممل  كممممبا م  ألن ( دممممن : ) بحسمممماب الجي

( 900) الدمماا العدديممة لحممرفقيمممةال

( .  50) النون العددية لحرفقيمةالو

ثممم انتشممر اسممتخدام  ممبت الشريقممة فممي

العصممور المتمميخرة خاصممة فممي العصممر

ف بالتماريخ ال شمعري المملوكي فيما عيرا

حتمممىماً مسمممتخد  و المممبي دمممل معروفممماً 

.ممن قريب 

التممماريخ الشمممعري علمممى  يمممراديقممموم و

الحمممد  الممممؤرخ لمممه ضممممن بيمممق ممممن 

عمد الشعر أو قسم منمه ل ويكمون غالبماً ب

خ أو أحممد مشممتقاتها ل ومثالممم ه ه كلمممة أرا

)كتماب ةعماقول أحد م يبكر تماريخ شب

ممَيد  (المخصممص فممي اللغممة ت فممي نبممن سا

: ـ 1322سنة 

خي  ه ا انتهى ش َبعاً أؤرا هي       أقول لمه

مجاا المخصهص يروي أحسن  الك لا 

مممن وبجمممع قاممي م حممروف الشممشر الثمماني

البيممق ـ و ممو القسممم الواقممع بعممد كلمممة

(40) يقابله في األعداد ( م ) حرف 

(4) يقابله في األعداد ( د ) حرف 

م اسمالقيمة العددية لحروف فحبا جمعنا 

: محممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد 

40 +8 +40 +4 =92

اد  باً اسم محمد يقابلمه فمي عمالم األعمد

و ممممبا لممممه مممممدلول فممممي علممممم ( 92) 

.األعداد 

ممل فممي ا م  لعديممد يممدخل أيضمماً حسمماب الجي

 مممن العلمموم التممي تعتمممد  ممبا الحسمماب 

علممم صممفاق الحممروف ل وعلممم :منهمما

.الممرة النفسية 

:اق خاشئة حول العدد معتقد  -

يعتبمممممر المممممبعض فمممممي العمممممالم الغربمممممي 

عدداً مشؤوماً ل ( 13) المتمدن العدد 

ولممبا ن يرغممب بعضممهم أن يممرتبش  ممبا

فهمممممم ل العمممممدد بممممميي شممممميا يخصمممممهم 

قممرمنمملهم أو رقمميتجنبون أن يكون 

غمممرفتهم فمممي الفنمممد  أو المكمممان المممبي 

فمممي بعمممض ول (13) يسمممكنون فيمممه

راً  يوجد في أمرار المصعد أثمالبلدان ن

وممممنهم ممممن يضمممع بمممدنً ( 13) للعمممدد 

( .A 12) منه 

يمممرجح المممبعض مصمممدر التشممماؤم ممممن 

 لممى العهممد القممديم حيمم ( 13) العممدد 

ممممم وى العدديمممممةكمممممانوا يسمممممتخدمون القا

يمموم األحممد  ممو يمموم: لألرقممام ل فمممثالً 

ن يجوم العممل فيمه بملو راحة وعشلة 

س للعبمممادة ل فكمممانوا يعتقممم دون أن ييكمممر 

مم ؤم ن يعمممل يمموم األحممد سيصمميبه الشممم 

ن ق فممممي عملممممه ألف ممممو  والحممممن ولممممن يي 

سمموف يحممل عليممه لتعممالىغضممب هللا

( 13) والقوة العددية ليوم األحد  مي 

( 1)األلف يقابله العدد حرف حي  أن 

ل ( 8) ل وحممرف الحمماا يقابلممه العممدد 

ل ( 4) وحممممرف الممممدال يقابلممممه العممممدد 

مم العدديممةوىوبممبل  يكممون مجمممو  القا

( .13) ليوم األحد  و 

ل شبعاً  با الفهم خماشئ وغيمر صمحيح

شممممينها و ممممةاألسممممماا االلهيممممة منم  ف

كمممل البعمممد عمممن ةوبعيمممدوقمممدر ا عمممالٍ 

ية التشاؤم والبؤس ل فلألعداد خصوص

وأسممرار عميقممة وشممريفة ن ينالهمما  ن

مه هللا تعمالى بهما ل ومما يتن اولمه من كر 

الغمممرب ممممن أقاويمممل مممما ي  ن قصمممص 

ابتمممدعو ا ن صمممحة لهممما و مممي محمممض 

.خيال شيشاني ملعون 

:نجاحاق -

عنممممد غمممممو ماسممممتولى المسممممتعمرون 

جممما مممن تممرا  بممالد علممى لممبالد الشممام 

مممممن و  رثهمممما العلمممممي و بلمممم الشممممام 

با ممن ضمنكان المكتباق والتكايا و

أؤرخه ـ نحصل على التماريخ المشلموب

العدديممممممة قيمممممممةال( جمممممماا ) ل فكلمممممممة 

ل ( 5) لحروفها 

( 851) قيمتهما ( المخصمص ) وكلمة 

ل ( 226) قيمتهمما ( يممروي ) ل وكلمممة 

ل ( 119) قيمتهممما ( أحسمممن ) وكلممممة 

( 121) قيمتهمممممما ( الكلممممممم ) وكلمممممممة 

+ 851+ 1+ 4) فيصممبح المجمممو  

و ممممممممممممممممممو ( 1322= 119+ 226

.اب الكتةعافيه شبقالتاريخ البي تم

ع تتميممم  ممبت الشريقممة بانختصممار وجممم

األعمممداد الكثيمممرة فمممي كلممممة واحمممدة أو 

ممل م  كلممماق ل و ممبا ممما جعممل حسمماب الجي

سمممممهل انسمممممتخدام فمممممي ن َدمممممم العلممممموم 
.  والمعارف وتاريخ األحدا  

ة كممما يمكممن أن يكممون نوعمماً مممن التعميمم

ة  لمى أو التشفير بتحليل األعداد المعشما

ا  و بممبل  لغممماً أنممةمجموعممة حممروف مكوه

.شيفرة 

:مثال آخر في األسماا -

م م  : ل حساب اسم محممد فمي حسماب الجي

(40) يقابله في األعداد ( م ) حرف 

(8) يقابله في األعداد ( ص ) حرف 
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سممرار األعممدادأعلمموم واالر  العلمممي

والحممممروف وغير مممما ل فدرسمممموا  ممممبت 

فو ممممممما األسمممممممرار واسمممممممتثمرو ا وود  

مؤسسمممماتهم وكانممممق حكممممراً لمصمممملحة 

للحكوممممة  لمممى أن تسمممربق بعمممض  مممبت 

األسرار ممن الحمروب لمبعض أصمحاب 

ت التجممماراق المتنفمممبين فاسمممتثمروا  مممب

.األسرار في تجاراتهم 

يسمق األمثلة التي سيقوم بتقديمها  ي ل

بمممل  ن  دعايمممة للشمممركة أو بمممدعم منهممما 

فممرض  ممبت الشممركاق ونجاحهمما دهممور

اً وجمممودت سمممواًا محليممماً أو حتمممى عالميممم

ن يمكمممن غمممض الندمممر عنمممه أو بشمممكل 

.تجا له

:نجاحاق 

:بورى -2

اعتممممدق شمممركة بمممورى ندمممام العمممدد 

اراق بشممكل أساسممي فممي تصممنيف السممي

التي تنتجها ل و قد أنتجق ما يميد عمن 

سمممممميارة مممممممن شممممممرام ( 820,000)

مممممما جعلهممممما أنجمممممح سممممميارة م( 911)

.رياضية في العالم 

تموفنهاوسممن " وقممد أعمماد المهندسممان 

فممي ( 911) ابتكممار " فايسمماخ " و " 

ن كمل جيمل مممن أجيالهما السمبعة مبممر ني

للعممممالم أجمممممع مممممراراً وتكممممراراً قممممدرة 

.ورى انبتكار الفبة التي تفتخر بها ب

) وخالفمماً لغير مما مممن السممياراق تجمممع

:صفاق متناقضة مثل ( 911

العملمممممممي أثنممممممماا و األداا الرياضمممممممي 

تكممار انسممتخدام اليممومي ل التقاليممد وانب

ي ل الشابع الحصري والقبول انجتمماع

ل باالضممممافة  لممممى التصممممميم والعمليممممة

.الوديفية في آٍن معاً 

لممبل  ن عجممب أن يكتممب كممل جيممل مممن 

.  السيارة قصة نجاص خاصة به 

ممايمما " فيممري بممورى " وقممد وصممف 

: الفريممممممدة بجملممممممة شممممممهيرة ( 911)

 ممي السمميارة الوحيممدة التممي( 911" )

فمي تستشيع قيادتها فمي رحلمة سمفاري

Le Mansأفريقيا أو سباقاق لومان 

هما ل والتوجه بها  لى المسمرص أو قيادت

."في محمة مدينة نيويور  

أشلقممممممق الشممممممركة انسممممممم الرممممممممي

و ممو الجيممل الثالمم  فقممش مممن ( 991) 

القممممائم علممممى قاعممممدة ( 911) شممممرام 

دة  جديمممدة وبممماق متممموفراً بفئممماق متعمممد

ار  تختلف فمي تجهيماتهما ولكنهما تتشم

بمممممنفس المفهممممموم العمممممام والشخصمممممية 

.الفريدة 

:أقول سيتوقف قليالً عند  بت الفقرة و

لنمما األعمممداد  911) و ( 991)  با حو 

 لمممى قيممممة حرفيمممة كمممما فمممي جمممدول ( 

ل ل فتكون النتيج م  :ة كتالي حساب الجي

-(991 = )9 +9 +1 =19

9 +1 =10

1) دد الصفر يسقش فيصمبح عنمدنا العم

( الشمممرام ) و مممو أول األعمممداد فيخمممب ( 

لية  .نصيب وحد األو 

- (911 = )9 +1 +1 =11

5= حرف الهاا قيمته العددية 

6= حرف الواو قيمته العددية 

5 +6 =11

:نجاحاق 

:مرسيدس -1

اسممممتخدمق شممممركة مرسمممميدس أسممممرار 

األعمممداد فمممي ندمممام تصمممنيف السمممياراق

قيم التممي تنتجهمما ل فهممي تعتمممد ندممام تممر

تصمنعه ل ولكمل شمرام شمرام خاص لكل 

مجممرد بل ومعينممةمعممين وحممروفرقممم

والحممروف وعممام التصممنيع رقمبكممر المم

.تتعرف على الشرام المقصود 

فمممي الصمممورة التاليمممة نالحمممد  تموضمممع

األرقممام والحممروف بصممورة بممارمة علممى 

.غشاا السيارة 
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و حرف ممي الهمماا والممواو يشممكالن كلمممة

:ل و معنى الهو  نا (  ــو ) 

موٍد بمالر  : الهو )  حمضي وجي مَن  و  م  غما ما

ةٌ  ر  تع مممممبها عاي نت ممممهي مي كيمممممه الع قممممملي أن  مي  نييدرا

ي يي  قي دي   في الوققا البا حمةي المي شار  ني مي مكا

ياتاي مةا ال مت جلهاياتاه الح  ي مةا بام  ا لاإلنسمانا ق يُّوما

ي ٍة في  ب ا ال َن خيصوصا .كيَنها ما

ي ةا ا فةي كيَنها الهيوا عرا ني م  مها شل قا تيؤ  االنق اب  لمي

من   وفا ما د  الخ  ى ضا يو  ي والم  االلغ مااا المبا

تم   فممةي المي عرا ت الم  مي ةي لاإلنسممانا فمميتيع مممها ايممد 

مين ي   ختلافمةا ل فحا فن مى االنسماني العيلوما المي

ه االشال   ي ةا ي من حي ياةً  ي الباتايُّ ل ها ح  باالهيوا

ي ممممةً ب اقايممممةً ل ف   قمممماًا ي بق ممممى باالكيَنممممها ب  ق يُّوما

دما ا ييوص في بين ه ع مالاي الت   را جلهامي ب مين  م 

.الحياةا 

ي مةا  جمود  كيَنمها الهيوا شل مقا ل ك وني  ن  وي همما  المي

يمممممةي النهاهائا  قايقمممممةي األبدا ني الح  مها يمممممةي ل ييمممممؤ 

ت قوا  ممد عما و  يمماةا الف ردا االمك اناي ممة  لا ي ممةا يممةا الح 

ياةٍ  يقا لاح  الامدبااألس اسا الع ما ي ٍة خ  ٍة فمي  أبدا

مممميما  قا مممميما المي ممممبل   ع. الن عا جمممموتا لا لممممى الوي

ةا ( الت جلهاياقا )  فمي تغير ما لالحيماةا الد ائام 

مممممممم  ع ي مممممممةا أَن ت رت كا جمممممممها الف ردا لمممممممى الو 

ي  ممممو  ب   تغيهاممممرا ل الممممبا المي اتي ممممةي كيَنممممها غ يرا

شل قا  ي ةا المي .الهيوا

( 30,000) اليمممموم والبممممال  عممممدد ا 

.  انتصار بالتمام والكمال 

و مع أن  با الشرام محافد على شكله 

وأدائممه  ن أنممه يتجممدد كممل عممام ويبهممر 

النمممممماس بتقنيمممممماق جديممممممدة وحديثممممممة 

.وعصرية تلبي رغباتهم 

تيلقممق نهايممة المرحلممة 1972فممي عممام 

األولممممى مممممن تمممماريخ السمممميارة بشممممرام

 (911Carrera RS ) المممممبي مممممما

مال يعتبممممر حتممممى يومنمممما  ممممبا بمثابممممة 

.دون منام  سيارة األحالم 

ية تممم تصممنيف سممياراق بممورى الرياضمم

علممى أنهمما أكثممر السممياراق 2001عممام 

 يبمممة ممممن قابمممل معهمممد الرفا يمممة فمممي 

مما نيويور  من خالل استشال  للرأي ل

عائلة ن يقمل ممدخولها ( 500) يفو  

ألمممممف دونر ( 200) السمممممنوي عمممممن 

.أمريكي 

:الجوائم التي حامق عليها بورى -

-2010) أفضممممممل سمممممميارة للعممممممام -

.على التوالي ( 2014

حممامق البممانيميرا علممى جممائمة أفخممم-

-2010) سمممميارة فممممي العممممالم للعممممام 

.على التوالي ( 2014

مة حممامق البممانيميرا أيضمماً علممى جممائ-

يارةأقوى سيارة في العالم في فئة س

( 2014-2010) السممممميدان للعمممممام 

.على التوالي 

حمممامق الكمممايين علمممى جمممائمة أفخمممم -

فممممي العممممالم للعممممام( SUV) سمممميارة 

.على التوالي ( 2005-2014) 

حمممامق الكمممايين أيضممماً علمممى جمممائمة -

فممممي العممممالم ( SUV) أقمممموى سمممميارة 

علمممممممممى ( 2009-2005) للعمممممممممام 

( 2014-2011) التمموالي ل وللعممام 

.على التوالي 

حممممممامق الكمممممماريرا والمعروفممممممة بممممممـ-

على ثماني أقموى سميارة فمي( 911) 

( .2011-2010) العالم 

حمممامق الكممماريرا أيضممماً علمممى جمممائمة -

امأفخممم وأفضممل سمميارة فممي العممالم للعمم
.على التوالي ( 2009-2014) 

حمممامق شمممركة بمممورى أيضممماً علمممى -

جمممائمة أفخمممم و أقممموى وأفضمممل سممميارة 

فمممممي ( SUV) للفئتمممممين السممممميدان و 

-2010) معممرض دبممي الممدولي للعممام 

.على التوالي ( 2013

حمممامق شممممركة بمممورى علممممى أفخممممم -

سميدان وأقوى وأفضل سيارة للفئتمين ال

فممممممي معممممممرض جنيممممممف ( SUV) و 

المممممممممممممممممممممممممممممممممدولي للعمممممممممممممممممممممممممممممممممام 

.على التوالي ( 2010-2013) 

ي ممةا كيَنممهي ا: يمكننمما القممول باختصممار  لهيوا

ي  ق   ا ح  يه شل قا األبدا حالمي ٌر مي .ياي يُّوٌم ق ادا

اا جممممو ري الشممممي( : الكيَنممممهي ) معنممممى -

.وحقيقتيه 

(  ممممو الحممممي ) مممممن كتمممماب الهويممممة ) 

لمؤلفممممه بشممممارة رسممممول هللا صممممل ى هللا

 انيبمممال يوسمممف.وسمممل م دوآلمممهعليمممه 

( .حرب 

( 911) ولممممم ينحصممممر تمممميلق بممممورى 

سمب بخشوشها الكالسميكية والفريمدة فح

اتهما  ب لشالما تميمق  بت السميارة بتقني

.  المتشورة 

ممن في  با السيا  تمم ابتكمار العديمدو 

ممد   ) ق فممي األفكممار والتقنيمماق التممي اعتيما

للمممممرة األولمممممى علممممى حلبممممماق ( 911

.السبا  

ملتممة بمبمدأ األداا ( 911) لقد كانق 

ة المتقدم منب البداية ل واعتممدق رياضم

. السمممياراق كمممي م مختبمممر تجمممارب لهممما 

با  لبل  جالق السيارة على حلباق الس

حممول العممالم منممب بدايممة عهممد ا ل وبا  

ة صيتها كسميارة مرنمة واعتماديمة قمادر

مممما أتممماص معلمممى تحقيمممق اننتصممماراق 

انسممممممتئثار بثلثمممممممي ( 911) لشممممممرام 

ايممةانتصمماراق بممورى فممي السممباقاق لغ
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يدان حامق شركة بورى على أفخم وأقوى وأفضل سيارة لخمسة فئاق و م الس-

- SUV) و  Hyper Car - Hybrid Car - Super Sport Car ) فمي

.على التوالي ( 2013-2010) معرض فرانكفورق 

:نجاحاق 

:212شركة -3

 ممي شمركة رائممدة فممي ( 212) شمركة 

يثمة بيع العشور ل علماً بين الشمركة حد

  العهد مقارنة مع نديراتهما فمي السمو

ل لكنها أدركمق أسمرار العمدد وقدرتمه ل 

( 212) فالمقابممممممل الحرفممممممي للعممممممدد 

:كالتالي 

40( = م ) حرف 

1( = ا ) حرف 

30( = ل ) حرف 

20( =   ) حرف 

1( = ا ) حرف 

30( = ل ) حرف 

40( = م ) حرف 

30( = ل ) حرف 

20( =   ) حرف 

اسم هللا ( = 212)  باً القدرة العددية 

( .  مال  المل  ) تعالى 

ق نالحد قدرة العدد العديمة التي فرض

ق الناس حيم  نفسها في السو  وأس ر 

أصممممبحق الشممممركة مممممن األوائممممل فممممي 

.تصنيع البارفاناق 

والمالحمممد فمممي منمممتجهم شريقمممة كتابمممة 

فترات بارماً وعلمى( 212) العدد اسم 

.حجم المنتج ما استشاعوا 

:نجاحاق 

:فارمسي ون -4

مسممي تممم افتتمماص أول فممر  لصمميدلية فار

ون فممي الشممر  األوسممش فممي العاصمممة

ان في عمام -األردنية  ل ( 2001) عمه

ل و ( 2003) تال ا فر  ثاٍن في عام 

أصممبحق ( 2016) فممي بدايممة عممام و

ولمى سلسلة الصيدلياق األونفارمسي 

والرائممدة فممي المملكممة األردنيممة   حيمم 

فمممرو  ( 105) تمتلممم  السلسمممة اخن 

. منتشمممرة حمممول كافمممة أنحممماا المملكمممة 

ة وضمن خشتها لدعم المناشق السياحي

دلية فقمد افتتحمق فارمسمي ون أول صممي

لهمما فممي البحممر الميممق ضمممن المنشقممة 

( 2015) السممياحية وبلمم  فممي عممام 

لتقممممممدم خممممممدماتها لكافممممممة المممممممواشنين 

العممماملين فمممي المنشقمممة ولخدممممة موار 

المملكممة وسممواحها القممادمين مممن كافممة 

.أنحاا العالم 

أنشممممميق مجموعمممممة فارمسمممممي ون أول 

ةفممر  فممي المملكممة يمموفر خاصممية خدممم

( 1963) الصورة أعالت موديمل السميارة التمي صمنعق عمام بالمقارنة في نحد 

و كيمممف أنهممما حافدمممق علمممى ( 2013) و مممي األولمممى ممممن نوعهممما   وموديمممل 
.اننسيابية في الشكل مع االشراا بتعديالق جديدة تناسب العصر 

ل ونراقب نجاص الشركة في تشموير  مبا الشمرام ومالحدمة مم دى  با أردنا أن نفصها

ننما أيامماً ان تمام البال  للشركة والعناية الخاصمة وبميد  التفاصميل نحتماج  بلم  م

لبسممشها فقممش ل لكممن الهممدف فممي  ممبت العجالممة  ممو  سممقاش الندممر علممى قممدرة العممدد

.وسريانه في الوجود 
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لمى و  كمبا  .. يحوي أشياا قليلمة جمداً 

أن تمممم بيمممع السممموبر ماركمممق لشمممخص 

..  آخر

أصممبح السمموبر ماركممق بممحدارة جديممدة 

وباسمممم جديمممد مضممماف لالسمممم القممممديم

ئع ممن ل وأصبح مليئاً بالبضا( ميرو ) 

.جديد 

ويمكمن..  بت صدفة : قد يقول أحد م 

أن يكمممون صممماحب السممموبر ماركمممق ن 

ن يمل  المال لتعبئته ومما  لمى  نالم  مم

 مممبا لممميس :  ضمممافاق وحجمممج ل أقمممول 

ه ل ألن العلمممم يفمممرض نفسممم.. بصممحيح 

وقمممدرة العمممدد تفمممرض وجود ممما سمممواا 

.  ع لام  الشخص أم لم يعلم 

علماً أنه ليس ( 0) نقول مجاماً العدد 

مممممن األعممممداد   لممممنالحد بممممين شاقتممممه 

ممممممق السمممممموب روقدرتممممممه العدميممممممة لب س 

وجعلتممه خاويمماً مممن البضمماعةماركممق 

.على مدار أيام معدودة 

ايمة أحبتي بهبا نكون قد وصملنا  لمى نه

..  محاضرتنا 

..  أرجو أن تكون قد نالق  عجابكم 

علممممى أن نلقمممماكم بفمممموص جديممممد وعلممممم 

..  فريد

 لممممى با  الحممممين أتممممرككم برعايممممة هللا 

.تعالى وحفده 

..أشكر متابعتكم وا تمامكم 

واشممكر  دارة المهرجممان وكممل القممائمين 

..على  با الصرص العديم 

د دمممممتم شيبممممين وبممممار  هللا لكممممم وسممممد  

.نوركم 

خدمممممة ) المممممراجعين فممممي سممممياراتهم 

وبلمممم  لتمممموفير الخممممدماق ( السممممياراق 

السممممريعة والميسممممرة لممممبوي االعاقممممة 

.وكبار السن واألمهاق 

وكبممادرة  ممي األولممى مممن نوعهمما علممى 

مسممتوى المموشن والشممر  األوسممش فقممد

بممممدأق فارمسممممي ون وبالشممممراكة مممممع 

لغمة شركة مين بتوفير ترجممة فوريمة ل

االشارة في العديد ممن فروعهما لخدممة

صممل الصممم لتمموفير شريقممة فاعلممة للتوا

معهممممم ليتمكنمممموا مممممن الحصممممول علممممى 

الخمممدماق والمسممماعدة كممميي فمممرد ممممن 

.أفراد المجتمع 

مركمممممم فارمسمممممي ون " تمممممم تيسممممميس 

"  للمعلومممممممماق الدوائيمممممممة والسمممممممموم 

لشمر  والبي ييع دُّ األول من نوعه فمي ا

األوسممممممش حيمممممم  يقممممممدم المعلوممممممماق 

فئماق الصيدننية والشبية المجانية لكمل

.المجتمع من عاملين بالقشا  الشبي

وتتبنمممى فارمسمممي ون رؤيمممة تتمحمممور

حمممول السمممعي للحصمممول علمممى المرتبمممة 

األولمممى بمممين الصممميدلياق فمممي منشقممممة

ل الشممر  األوسممش وشمممال  فريقيمما ودو

.  مجلس التعاون الخليجي 

األوليممة فممي: نالحممد أن  ممدف الشممركة 

ها كل شيىا ليصمب فمي خدممة مصملحت

العامممة   و  ممبا دليممل علممى قممدرة العممدد 

ق فمي الشمركة وج( 1)  علمق التي س مر 

ل  رؤيتهما  يىا فمي كمل شم( األوليمة ) جي

.وتصدر ا بكل خشوة تخشو ا 

 ن .. وقائمممة النجاحمماق تشممول وتشممول 

.أن وارد الوقق ن يسمح لسرد ا 

: خفاقاق -

شممممتها فممممي ممننمممما  قصممممة كنممممقي قممممد عا

ما الحاضر ل أحببق أن أسرد ا عليكم ل

.فيها من فائدة 

القرب منب عشرة شهور تقريباً افتتح بم

مممن منملنمما سمموبر ماركممق اسمممه ميممرو 

ل دخلممقي السمموبر ماركممق وقلممق ( 0) 

 قمموة ماشمماا هللا ن: بينممي وبممين نفسممي 

المحمممممل جديمممممد ومليمممممىا ..  ن بممممماهلل 

.بالبضائع 

ق األيمممام ل و ممممر  الشمممهر األول و ممممر 

الثمماني ألعممود و أدخممل السمموبر ماركممق 

ارغ من من جديد فوجدته تقريباً شبه ف

وجدتمهالبضاعة ل و قصدتيه بعد فترة ف



الحممممممممد هلل رب العمممممممالمين والصمممممممالة 

ول والسممالم علممى سمميدنا وحبيبنمما الرسمم

نا األمين المبعمو  رحممة للعمالمين سميد

محمد وعلمى آلمه وصمحبه أجمعمين  لمى 
.يوم الدين

ا ا ل يتجممممدد لقاؤنمممما بكممممم أحبابنمممما القممممر 

ونكممممممممون معكممممممممم لنتحممممممممد  سمممممممموية 

ل هللا باألمورالتي تهم العائلة والتي أسي

دة لكمم تعالى أن يكون فيها النفع والفائم

ولعمممممائالتكم ل ونملنممممما فمممممي الحقمممممو  
.والواجباق لكل من الموج والموجة 

قبممل سممنتحد  عممن موضممو  التممميُّن ل و

الحمممممدي  أحمممممب شمممممرص سمممممؤال علمممممى

عنممه وفمي  مبا السمميا  نمبكر أن الصممحابي الجليمل ابممن عبماس رضممي هللا تعمالى

فعممن بشممير بممن مهمماجر ل عممن  كممان يهممتم جممداً بمدهممرت ( ترجمممان القممرآن ) 

 نمي ألحمب أن أتممين للممرأة : ) عكرمة ل عن ابن عباس رضمي هللا عنهمما قمال
ثَملي ال م{: كما أحمب أن تتممين لمي الممرأة   ألن هللا عمم  و جمل  يقمول  من  ما ل هي ي و  با

وفا  َعري ن  باماَلم  ل مَيها {:ومما أحمب أن أسمتنشف حقمي عليهما ألن هللا تعمالى يقمول}ع 
ةٌ  ج  ن  د ر  ل َيها الا ع  ج  لالرها .سنن البيهقي }و 

حرمماق تميهن  لموج  يعني المحافدة عليه ممن الوقمو  فمي الم: نقول للموجة 

مينتم  أو البح  عن غير  وببل  يكون ل  األجرل فا تمام  بيناقت  وندافت  و

الجممال أن من العوامل األساسية لالستقرار العائلي ل و ن ييشمت رش فمي األناقمة و

أنوثتم ل ون يكونا مكلف ين للعائلة   فبيبسش الموجود يمكن  أن تيدهري جمال  و

و تربشممي األناقممة بالماركمماق العالميممة با دممة الممثمن ون بممالعشور المسممتوردة أ

ليس أدواق التجميل العالمية بل بما  و متاص لدي  ل فجمال  و أناقت  لموج  و

و ن كانمق األمممور الماديمة ميسممرة ل للشمار  أو للعمممل أو للميماراق أو المممونق 

رفي ل ون فممال تبخلممي علممى نفسمم  بممما يرضممي هللا تعممالى ل ون تبممالغي ل ون تسمم

فكل أنثى لهما تحاولي تقليد شخصية غير  ل كوني أنقا بكل تفاصيل  الجميلة ل
.جمالها الخاص البي تتميم به عن غير ا 

ليها ل فممن خصصي مالبساً لألعمال المنملية ل وقبل عودة موج   لى البيق بمدها 

معتنيمةلالجميل عندما يعود موج  من عملمه أن يمرا  بكاممل األناقمة والجممال 

ي و به ن بالبصل و الثوم ل وتميمي بهبا الجمال الببرائحت  الفواحة بالعشور
.هللا ل 

.دمتم بحب وجمال يمأل قلوبكم وبيوتكم 
..  .و مامال للحدي  بقية 

التزيّن 
هدى زايد.أ

 ممل التمممين واجممب علممى الموجممة فقممش ولمميس حقمماً لهمما ؟ أم  ممو كبمماقي: حضمراتكم  

الحقو  والواجباق ؟ ما رأيكم ؟

بسمم هللا المرحمن: جواب على  با السؤال جاا ممن الحمق سمبحانه وتعمالى  ب قمالال
وفا {:الرحيم  َعري ن  بااَلم  ل َيها ي ع  ثَلي ال با ل هين  ما : و با يعني أن  ( 228)سورة البقرة }و 

التمين لموجهما يقابلمه حقهما بتممين موجهما لهما ل ومما أقصمدت ممن بمواجب الموجمة 

و في تمين الرجل  و ان تمام بندافته ومدهرت و شيبه و أن يكون بكامل أناقته و 
.البيق حتى ييشعر ا أن  با ان تمام لها 

8384



86 85

الهرمد  ت ك ي اتي: المحرر 

"بالمية من األمراض 70لعالج " 

بعممد دراسممة معمقممة ومعقمممة ومدروسممة علممى شممرائح عممدة 

صممولها أعراقهمما وأوعديممدة بممين المجتمعمماق علممى اخممتالف 

وتنوعهمممما وشبيعتهمممما ومسممممتوياتها وتشور مممما وقصممممور ا 

:وكببها وصدقها تم التوصل  لى النتيجة التالية 

ً  با أردنا عالج ً دائما ل لمرض ضمغش المدم الشمالع أو النماملا

ما ل أو انكتئاب ل أو السعال العمادي أو المديكي ل أو األنفلمون

..البواسمير ومما شمابه بلم  ل وووو  لمخ ( عبراً ممنكم ) أو

..  األمر بسيش جداً جداً ف

..بيمممد الممممريض ( و مممو األفضمممل) تحويلمممة بنكيمممة أو كممماى 

ل  فريقيما قوم بيمرقص رقصمة البشريمق فمي مجا ميقني بصدها 

..  من كتر الفرحة 

قيمر سميلو جارنما الصمومالي المدايم الفاو با مالكم مصمدقيني 

..

.والحمد هلل رب العالمين على ما أنعم 

الهرعدو ت ك ي اتي : المحرر 

https://t.me/hahomagazine

"لقيق الحل " 

..أغلب الدول العربية قاعدة بدون كهرباا 

!  ما ي الحجة ؟

حجمممتهم ياسمممادة عمممدم تممموفر الممممواد النفشيمممة الخمممام أو 

نمل هللا المساري المائية لتشغيل العنفاق أو فملكاق ما أ

..بها من سلشان 

..أنا لقيق الحل .. المهم 

!! ..شبعاً استغربتوا شلون لقيق الحل ما ؟؟

..الشغلة كتير بسيشة وسهلة 

..ومالها مكلفة كتير 

:و ي على الشكل التالي 

:ي بتروص على الجريدة الرسمية وبتحش الخبر التال

ة مشلوب دايمة محترفمة وخبمرة ن تقمل عمن عشمرين سمن

ي لتولممدلنا الكهربمماا ل وبلمم  لمعانمماة ومارة الكهربمماا فمم

.توليد الشاقة الكهربائية 

أنما كممان عنمدي .. مو بس الدول العربيمة عنمد ا حلمول 

..حلول بابا

https://t.me/hahomagazine


بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمدددد ر را العدددالمين الدددذي وهبندددا العلدددم 

.والنور والبيان

وال ددالة والسددالم علددى سدديدنا محمددد منبددع 

عدث العلم والنور الساري فدي هدذا العدالم المنب

.للحقائق  والرحمة

ندور العدد الحادي عمر للمجلة الباعطدة للفي

ةمعرفدنتحددث عدن{ هدا هدو } والعلم  مجلة 

.أجيال العولمة 

دأبعدددايحددديم بندددا جيدددل علدددم وتكنولوجيدددا ذو 

و علمية و عملية قائم على تطوير المهدارات

بمدددا يتدددوفر لديددده مدددن اإلبدددداع  و االعدهدددار

ات معطيات الع ر الحديث ليمدكل من ومدة ذ

ادمدة ممتد بنور وعلم ومحبة لألجيال القأفق

من ومدددددة تسدددددعى ٕالدددددى تحقيدددددق النهضدددددة ؛ 

ددرة لألمددة تحددا رايددة الحددق والحق يقددة المنت   

و ضمن مناهت العلدم  بدٕادارة العلمدا  الطقدة س

ريق تعزيز قيم و مبادئ السمو بالنف  عن ط

ع دديم االلتددزام بتطبيددق كددرع هللا تعددالى س و ت

علددى كددعائره عددز  وجددل  س و تسددليم الضددو 

الى و هللا تعأهلتن يم حلقات الذ ر بمجالسة 

خاصدددته و بممدددار ة العلمدددا  و التدددزود مدددن 

. معارفهم و العلم المسطور في صدورهم 

جيممل يعممي تماممما ممما يحمميش بممه مممن المخمماشر

ام فمي انٔخالقية و التربوية وعلمى اسسمتعداد تم

.مواجهتها 

أجيال 

العولمة

الجز  األول

كتبه الباح  
عمر السلقيني
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.  ا الجيل القادمالتفأيل و ال ير و النجاح س تلك األس  التي نطمح بٔان يقوم عليه

آلن و ٕان ال نسددتطيع ٕانكددار فضددل األجيددال السددابقة فددي وصددولنا لمددا نحددن عليدده ا

ذة س فهي ٔاجيدال  انا في ن ر البعض ٔاجيال منه كة ومتع بة ٔاو بمعنى آخر مستنف  

ا سدبق بمدا تفتقر ٕالى المعرفة بمعناها الحالي و ٕان  انا على قدر مدن العلدم فيمد

ا آنذاك مع ٔانماط الحياة في وقتها  .  ان مناسبا

ئل العيش المادة و الح ول على وسااألجيال السابقة ٔاجياٌل يقت ر خيرها على 

ٔاي في الحياة مدن طعدام و كدراا بمدا يسدمح لهدا باالسدتمرار دون االلتفدات ٕالدي

.د تجديد و تطوير  يهدف ٕالى غايات النهوض العلمي أو الطقافي في البال

ا م ضرمة و ٕان  انا بعضه-لعل ما يمكننا مالح ته على تلك األجيال السابقة 

هم محدددودة س بأنهددا ٔاجيددال قددد ٔارهقتهددا الدددنيا و ٔاتعبتهددا األيددام س أجيدداٌل ٔافكددار-

ن س ب قهم و ٕان  انا معيمة ال تناسبهم   . عاكوا  ما عاش م 

ا فدي ذاك الوقدا لتكدون تلدك األجيدال السدابق ة مدن لماذا لدم نمدهد تطدوراا ملحوظدا

رواد هذا التطور ؟ 

: ستطيع اإلجابة على هذا السٔوال  اآلتي أ

ر س و تحقيدر البظعد  ل البظعد عن الحضرة اإللهية س و تكفير ٔاهل الدذ : السبب هو 

لمعلدم و العلما  س ٕاضافة ٕالى االستهزا  بعلمهم ممدا أدى ٕالدى غيداا الطقدة بدين ا

.المتعلم ٔاو العال م و الجاهل 

يمدا بيدنهم و نتيجة لما سبق البد مدن اهتدزاع ثقدتهم بأنفسدهم ٔاوالا س و انعددامها ف

ا  . ثانيا

ما الحل ؟ 

  هللا من هذه المقالة في العدد القادم إن كداالطانيالجز في سنتحدث عن الحل 

..تعالى

88



8990

حيااقدرة اال

قدهمتها الدكتورة
منى حمادي

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمممممممد هلل رب العممممممالمين والصممممممالة 

والسممممالم علممممى حبيبنمممما محمممممد وآلممممه 

.وصحبه أجمعين

هللا أفتتح  مبت الفسمحة الممانيمة بحممد

ن تعالى و شكرت على ما أنعمم علينما مم

حماتمه ناع م و أن أحيا فينا نور حبمه ور

.لننهل من معين علومه البديعة 

وأتقممدم بكامممل وجمموت الشممكر لسممماحة 

لى المفكممر االسممالمي العممارف بمماهلل تعمما

يه و آله بشارة رسول هللا صل ى هللا عل

حمرب  انيبمال يوسمف. وسل م الشيخ د

حفدممه هللا تعممالى بممما أكرمنمما بممحبن هللا

ان قمد تعالى بعلوم تشمريفية متفوقمة كم

ن ة أسسها بروص القراان الكريم و السُّم

ا بممما النبويممة الشممريفة و نمال ييكرمنمم

ياق ييممنعم هللا تعممالى عليممه مممن خصوصمم

علمية عرفانيمة نمادرة ادخر ما لمه ممن 

لمى األمل لتسري ممن قلبمه و تفميض ع

..العالمين حباً و نوراً و جمانً 

ه أن و أشممكرت شممكراً يليممق بحقيقممة باتمم

أكرمنممممي ألكممممون فممممي  ممممبا الحيمممماض 

المبار   و فمي  مبا المهرجمان المتميلق

عممة الفريممد و المتميممم فممي دورتممه الراب

ألبممم   مممبت الكلمممماق لعمممل  فمممي بعمممض

لقلموب حروفها نوراً نافعاً يسمشع فمي ا

حبة هلل تعالى و رسوله  .المي

.فالحمد هلل رب العالمين 

من محاضراق
.مهرجان علوم القدراق النورانية في دورته الرابعة

-FGق على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العائلة الـم  قيدها 
Group Academy –Turkey

أبممدأ و  يمماكم أعمائممي الحضممور الكممرام

بمحاضممممرة اليمممموم فممممي الً و سممممهالً و 

.مرحباً بكم و بحضوركم الكريم 

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين

الرحمن الرحيم

مل  يوم الدين 

 يا  نعبد و يا  نستعين

ا دنا الصراش المستقيم

صممممراش الممممبين أنعمممممق علمممميهم غيممممر 

.المغضوب عليهم ون الضالين

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين

والصممالة والسممالم علممى سمميدنا محمممد 

وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم ن سهل   ن ما جعلته سهالً 

هالً  ن  تجعل الحمن  با شئق سهالً س

ل ممن نتكلنا ألنفسنا شرفة عين ون أقم

بل 

رحمتممم  نرجمممو  ن ربممم   مممو الفتممماص 

العليم

سمممبحان ربمممي العلمممي األعلمممى الو ممماب 

:وبعد 
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ة و الكائن و ممارسة حياته بنور الحيما

.نور االحياا الممنوص له

ار و ن يوجممد  حيمماا  ن بتجمملهٍ مممن أنممو

ي هللا تعالى  ( :المحيي-الحي ) اسم 

ل   صمممفة باتيمممة هلل عمممم  و جممم: فمممالحي 

ي ممممنح ممممن نور ممما بنمممور  ويتمممه كمممل 

يممة الكائنمماق فيعشيهمما حياتهمما لتكممون ح

اكة  .واعية در 

حيي   و جمل  صمفة فعليمة هلل عمم  : و المي

ن حيممم  ييممممد بمممينوارت االحيائيمممة الكمممائ

اا ليبعممم  فيمممه الحيممماة و الحركمممة بححيممم

.الروص 

و قممد قممال البيهقممي فممي معنممى اسممم هللا

حيممي  حيممي : تعممالى المي ي  ممو الممب: المي

نهمممما ييحيممممي النشفممممة الميتممممة فييخممممرج م

باليمة النسمة الحيةل وييحيمي األجسمام ال

بحعممممادة األرواص  ليهمممما عنممممد البعمممم ل 

حيمي وييحيي القلموب بنمور المعرفمةل ويي 

.األرض بعد موتها 

حيممي : وقممال بعممض العلممماا   ممو : المي

تل ويغممممم ر مممممن ييحيممممي العمممموالم بسممممرها

ت  .الموجوداق بوافر برها

 با ما كان من معنمى االحيماا بمالمعنى

.العام الشامل 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

(قدرة االحياا ) 

الحممممد هلل رب العمممالمين الحمممي القيممموم

حيمممي ببممم حيمممي ممممن العمممدم ل و المي   المي

قامد م الحياة في األجساد كما يشاا منب ال

ٍر خ حيمممي بعمممد المممموق بق مممد  ش مممه ل و المي

.بالقلم 

و الصممممالة و السممممالم علممممى حبيبنمممما و 

سممميدنا محممممد رحممممة العمممالمين الحمممي 

ملمي برقائقه في بواق العمالمين بنمور أ

حيممي بنممور الحممي الميح.. مبممين  يممي المي

دين و آلمه بتو ج سرها تقلُّبمه فمي السماج

.و صحبه و سلم 

:  تعريف القدرة 

ممن القدرة  ي تل  الهبة االلهية التي ي

هللا سممممبحانه وتعممممالى بهمممما علممممى  ممممبا 

ى الكمائن ليسمتشيع ممن خاللهما أن يعمي

جمود تجلياق اسم هللا القادر في  با الو

ل فهممي عبممارة عممن قمموة ممنوحممة مممن 

ن الحق يسمتشيع االنسمان ممن خاللهما أ

.يعيىي تيثيراً ما في  با العالم  

:  فردانية القدرة 

اصمة يتفرد كل كائن و كل عبد بقدرة خ

تمه باتية به تتناسمب ممع روحمه و حقيق

دهممممراً    فيكممممون نممممو   ممممبت القممممدرة م 

دادت و منبثقمماً عممن حقيقتممه حسممب اسممتع

د استمدادت من القادر جل  و عمال ل و قم

ن لمم تبقى  بت القدرة حبيسمة المنفس  

ي و فمممل يلتفمممق العبمممد لهمممبت الحقيقمممة 

تشور المقابل فقد تتفعل  بت القدرة و ت

مممل العبمممد علممم ى و ترتقمممي فمممي حمممال ع ما

.صةتفعيلها و توجيهها وفق عناية خا

 مممي : و بمممبل  تكمممون قمممدرة االحيممماا 

بمد القدرة و الهبة االلهية الممنوحة للع

ي هللا تعمممالى  -ادر القممم) بتجليممماق اسمممم 

حيممي  ى علممليعمميى قممدرة االحيمماا ( المي

.كائن من الكائناق 

:معنى االحياا 

االحيممماا بمممالمعنى العمممام الشمممامل  مممو 
.نقيض االماتة 

و و لقمدرة االحيمماا معمماٍن كثيممرة ماديممة

روحيمممممة و معنويمممممة  ن أنهممممما تصمممممب 

ي فيجميعها في معنى اننبعا  الحيات

:أما االحياا بالمعنى الخاص فنقول 

:   نا  نوعان من االحياا 

 حيمماا قممائم مشلممق خمماص بممالنور -1

اا األحدي في باق هللا تعالى و  و  حيم

حيي تعالى المشل ق للمخلوقا ق بمدااً المي

مممن  حيممائهم مممن العممدم فقممد قممال تعممالى

:في اخية األولمى ممن سمورة االنسمان 

مممَل أ ت ممم ٰى بسمممم هللا المممرحمن المممرحيم ﴿   

مم مميٌن مها ممانا حا نس  كيممن ن  الممد َ را ل ممَم ي  ع ل مى ااَلا

مممَبكيوًرا  ﴾  ل فبعممم مممَيئًا م  د بسمممش  مممبا ش 

حيممي و سممريانه فمم ي النممور األحممدي المي

ممن خ يممي  كمل ممما و م  لقممه الكائنماق فقممد ح 

حيممي   قممال تعممالى فممي اخ يممة الخمالق المي

بسممممم هللا : مممممن سممممورة االسممممراا 44

ممميَ  مممن ش  ٍا  ان  المممرحمن المممرحيم ﴿ و  ان مها

تا ﴾ فت َممممد  مممبهاحي باح  سمممبيح الكائنمممماق و ييس 

الموجممممموداق قمممممائم بنمممممور الحيمممممماة و 

.االحياال و ن تسبيح  ن لحي 

 حيمماا قممائم محممدود متعلممق بنممور –2

لى واحدي عبدي خماص ي منحمه هللا تعما

حيي جل  و عم ن تعل ق بالمي ال و تخل مق  لم 

.و تحق ق  به ليكون فاعالً به 

و  ممبا االحيمماا  نممما  ممو مممن القممدراق 

النورانيممممة الخاصممممة الممنوحممممة للعبممممد 

.باالبن الرباني 



قمممممدرة االحيممممماا االلهيمممممة مشل قمممممة -3

وواقعممممة فممممي العممممال م و تيمممممنح للعبممممد

بموجممب المعرفممة و الحكمممة االلهيممة ل 

ة بينمممما قمممدرة االحيممماا العبديمممة موقوفممم

د و على المعرفة االلهية الخاصمة بالعبم

حقيقممة روحممه و اسممتعدادت و اسممتمدادت

للوارداق االلهيمة و علمى  مبا األسماس 

.يكون العشاا و االبن 

ة قدرة االحيماا االلهيمة باتيمة قائمم–4

ي باقيممة دائمممة بديمومممة انسممم الصممفات

حيمممممي )  ل بينمممممما قمممممدرة االحيممممماا (المي

. .العبديممة موقوفممة علممى االبن االلهممي 

فممال  حيمماا بممدون  بن ل فمماالبن االلهممي 

شممممرش قيممممام  ممممبت القممممدرة ووقوعهمممما 

.ووقو  أثر ا في العالم 

قممدرة االحيمماا االلهيممة مشل قممة عممن-5

ائم التقييمممد بحمممد  معمممين   فاالحيممماا قممم

يمه بقيام انسم االلهي المبي ن يشمرأ عل

محدوديممة أو تعشيمممل و  ممي حاكممممة  ل 

اكممة بينما قدرة االحياا العبدية فهي ح

محكومة بسبب معين أو حد  معمين و

فاالحيمممماا .. الثبمممماق أو نفممممي خمممماص 

العبممدي ممنمموص و مصمماغ بنممور  ويممة 

.الحكمة االلهية 

قمممممدرة االحيممممماا االلهيمممممة فاعلمممممة –6

باسممممتمرارية ل بينممممما قممممدرة االحيمممماا

:  مشروعية ممارسة قدرة االحياا 

 نممممما  تقسممممميماق خاصمممممة لألسمممممماا 

سممماا الحسممنى تبمميهان خصممائص  ممبت األ

:و دننتها 

فهنممما  أسمممماا باتيمممة خاصمممة بالمممباق 

..(   ممممو –هللا ) مثممممل اسممممم : االلهيممممة 

ن و بت األسمماا ن تقتضمي ممن العبمد  

.معرفتها و التعلق بها

:و  نممما  أسمممماا صمممفاتية و أفعاليمممة 

توجمممممب علمممممى العبمممممد بعمممممد معرفتهممممما 

عمالً انتصاف و التخلق و التحقق بهما ف

ل و من  بت األسماا و الصمفاق يكمون 

مممة انسممتمداد للقممدراق النورانيممة القائ

تمى في كل اسم و في كل صفة  لهيمة ح

و  ن تفاوتمممق  مممبت القمممدراق بتفممماوق 

.انستعداد و انستمداد العبدي 

ى فاسمممم هللا تعمممالى العلممميم يوجمممب علممم

قممق بممه العبممد معرفتممه و التخلُّممق و التح

.يدتليكون العبد عليماً على أوصاف س

جمب و كبل  اسمم هللا تعمالى اللشيمف يو

حققعلى العبد معرفته و التخلق و الت

اف بممه ليكممون العبممد لشيفمماً علممى أوصمم

.سيدت 

و كممبل  اسممم هللا الحكمميم يوجممب علممى

بممه العبممد معرفتممه و التخلممق و التحقممق

ليكممممون العبممممد حكيممممماً علممممى أوصمممماف 

.سيدت

حيممي يوجممب علمم ى و كممبل  اسممم هللا المي

بممه العبممد معرفتممه و التخلممق و التحقممق

حييمممماً علممممى أوصمممماف ليكممممون العبممممد مي

.سيدت

ة و ببل  كان للعبد ممارسة  مبت القمدر

.يالنورانية موقوفة على االبن الربان

الفمممر  بمممين قمممدرة االحيممماا االلهيمممة و 

:قدرة االحياا العبدية 

قمممدرة االحيممماا االلهيمممة مشل قممممة ل -1

بينممما قممدرة االحيمماا العبديممة محمممدودة

.بحدود العشاا و االبن الرباني 

قممممدرة االحيمممماا االلهيممممة باتيممممة و –2

ة مانحممة ل بينممما قممدرة االحيمماا العبديمم

باتيممممة و لكنهمممما ن تقبممممل المممممنح فهممممي 

.تنممة بباق العبد و ن تتعدى لغير

العبديمممة موقوفمممة علمممى حكممممة الممممانح 

حيممي عممم  وجممل  و قممد يشممرأ ع ليهمما المي

حيي  .سلٌب من هللا تعالى المي

قدرة االحياا االلهيمة دائممة بمدوام–7

حيمممي البممماقي ل بينمممما قمممدر ة الحمممي المي

دة االحياا العبدية فهي مؤقتمة و محمدو

.بحياته   فالعبد ميق ن محالة

:  قدرة االحياا و سشوة الروص 

عالقمممة قمممدرة االحيممماا بمممالروص عالقمممة 

أساسمممية وشيمممدة قويمممة راسمممخة   فمممال 

فاعليمممة لقمممدرة االحيممماا دون حاكميمممة 

علممى الممروص   ألن االحيمماا بحممد باتممه 

 نممما  ممو دهممور فاعليممة القممدرة علممى 

الممروص المرتبشممة بالجسممد مهممما كانممق 

شبيعمممة بلممم  الجسمممد ل و بالتمممالي فمممحن

قاً اننبعمممما  الجسممممدي يقتضممممي اسممممتبا

لالنبعممما  الروحمممي و حيممماة المممروص ن 

سمميما أن الحيمماة  ممي أولممى خصممائص 

.الروص 

ومن  نا نجد السمشوة و الحاكميمة فمي

مقامممماق المممروص   فالسممملشة الروحيمممة 

الحاكمممممة األعلممممى لهمممما القممممدرة علممممى 

ممن يملمم  قممدرة االحيمماا ن االحيمماا ل فم 

ممه عليممه فعمم ل شمم  أنممه أعلممى ممممن توج 

بل  نفهممممم التفاضممممل و بمممماالحيمممماا ل و 

التمممممايم بالقممممدراق و وسممممع و قمممموة و 

.مراتب األرواص وفاعلية قدرة االحياا
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د و  نا   حياا باعثي بعمد المموق و قم

مممن سممورة 78قممال تعممالى فممي اخيممة 

ال  بسممم هللا الممرحمن الممرحيم ﴿ ق مم: يممس 

د ام  و  ا  َن ييَحياي اَلعا يٌم قيَل يي م  ما ا ي  ر  َحيايه 

مم ل  م  مي   ا أ و  ي أ نش  ه ال مبا ٍة و  يمو  باكيملا َلممٍق ر   خ 

.ع لايٌم ﴾ 

ة و  نا  الكثيمر الكثيمر ممن أنموا  قمدر

قها و ثمراتها   فاال حيماا االحياا و شيري

..مراتب 

ن  فممال يمميتي شممخص بعممد بلمم  ليقممول 

اا المقصود بقدرة االحياا  نما  ي  حي

روحمممي أو معنممموي أو محمممدود فقمممش ل 

فهمممبا الكمممالم ممممردود ألن  هللا تعمممالى ن

ييجممممئ فمممي عشائمممه ل فحمممين يريمممد أن

ه نتخلمممق و نتحقمممق بيسممممائه و صمممفات

فمممحن منحمممه غيمممر منقممموص و  رادتمممه 
.كاملة 

دهور الفاعلية األولمى لممارسمة قمدرة

:  االحياا 

ألولى لعل  دهور قدرة االحياا العبدية ا

سممؤال فممي العممال م علممى التحقيممق كانممق ب

الم سمميدنا ابممرا يم عليممه الصممالة و السمم

رحمن بسم هللا الم: حين سيل هللا تعالى 

ا ا  نايالرحيم ﴿ و  اَب ق ال   اَبر  ا أ را به يمي ر 

و الممروص   و لممما كانممق القممدرة فاعلممة 

من نمال ممن اكة فاعلة أيضاً فم  أنموار در 

ل القممدرة وقعممق عليممه مسممؤولية تفعيمم

االدرا  و المممممموعي بالوجممممممه السممممممليم 

.ليكون فاعالً بالنور 

:  أنوا  قدرة االحياا 

لممما كانممق ألمموان االحيمماا عديممدة كانممق 

ألممموان  مممبت القمممدرة االحيائيمممة متلونمممة 

قمدرة بتلون االحياااق و بتلون وسع ال

حيممي الممنوحمة للعبممد ل فمماهلل القممادر المي 

واحممد فممي باتممه مممع كثممرة تجلياتممه ل و

ممن  بت القدرة االحيائية  نما  ي تجلهٍ 

و التجليمماق ل و  نممما تلونممق بممدرجاتها

و تفاوتق لنشهد  مبت القمدراق االلهيمة

حيمممممي  نشمممممهد صمممممناعة الصمممممانع و المي

نسممممممممميما أن القمممممممممدراق االحيائيمممممممممة 

المشمممهودة  نمممما  ممممي قمممدراق القممممادر 

ة تعممالى التممي منحهمما لعبممدت   فممال قممدر

.للعبد  ن بقدرة القادر جل  و ع ال

:  أما عن أنوا  قدرة االحياا 

لممممق و بمممم   فهنمممما   حيمممماا بمعنممممى الخ 

عمالىالحياة في الكمائن بعمد خلقمه قمال ت

:فممي اخيممة الثانيممة مممن سممورة الحديممد

َلممم ي بسمممم هللا المممرحمن المممرحيم  ﴿ ل مممهي مي 

ان َرضا ييحَ  اقا و  او  يقي و  الس م  ييما  يمو  ياي و 

يرٌ  ه ش َيٍا ق دا .﴾ع ل ى كيلا

و  نمما   حيمماا عممام روحممي حيمم  قممال 

: من سورة المائدة32تعالى في اخية 

َن ا   م  َحي ا  ما بسم هللا الرحمن الرحيم ﴿ و 

ا أ َحي ا الن اس   يعاً ﴾ف ك ي ن م  ما . ج 

نمى و قد يكمون االحيماا مضمافاً  ليمه مع

بممم  الحيممماة و الحركمممة بعمممد الخممممود و 

33الجمود و قمد قمال تعمالى فمي اخيمة 

بسمممم هللا المممرحمن : ممممن سمممورة يمممس 

ممممي ان َرضي  َيت مممةي المممرحيم ﴿ وااي مممةٌ ل هي  اَلم 

َجن مممم أ َخر  مممما و  بهمممماً ف ما أ َحي َين ا   مممما ح  َنه  َنممممهي ا ما

.ياكيليون  ﴾

و  نمما   حيمماا معنمموي بمعنممى انتبمما 

ي السليم و ان تداا حيم  قمال تعمالى فم

بسمم هللا: من سورة األنفمال 24اخية 

ا ال م نيموالرحمن الرحيم ﴿ ي ا أ يُّه  ين  اام  اَ با

لالر   ا و  ه يبيواَ  ا مماكي اَسممت جا مما سيممولا  اب ا د ع  م لام 

ييَحيايكيَم ﴾ 

َوت ىٰ  .البقرة ﴾ ٢٦٠ ﴾ ﴿ك َيف  تيَحياي اَلم 

سمالم فسيدنا ابرا يم عليمه الصمالة و ال

حمميٍ ل و لمم و يعلممم أن هللا تعممالى حممي مي

كانمممق قمممدرة االحيممماا خاصمممة بالمممباق 

 يم االلهية حصراً لما سميل سميدنا ابمرا

عليمممه الصمممالة و السمممالم عنهممما و عمممن 

الرؤيمة تفاصيلها و كيفية صياغتها و ب

بيماا التحقيقية المباشمرة و  مو أبمو األن

و.. خليل الرحمن الالئمق بمقمام الخلمة 

لممرب قممد تلقممى االجابممة التفصمميلية مممن ا

مممر  بمممالتش بيق سمممبحانه تعمممالى حمممين أيما

مممر لهمممبت القمممدر ة العملمممي المممباتي المباش 

بسمممم هللا المممرحمن: حيممم  قمممال تعمممالى 

ممَب أ َرب ع مم ممن  الش َيممالممرحيم ﴿ ق ممال  ف خي را ةً مها

ممَر ين   ال َيمم   ثيممم   ب ممٍل  اَجع ممَل ع ل ممٰى كيمملها ف صي  ج 

ممَمًاا ثيممم  ادَ  ممَنهين  جي ممن  ي يَتاين مم   مها ممَعيًا ۚۡ عيهي  س 

يمممم َ   ع ما اَعل ممممَم أ ن   مممميٌم ﴾ ﴿و  كا ٢٦٠ٌم ح 

.البقرة ﴾ 

:صور من آلياق قدرة االحياا 

لممما كانممق صممور االحيمماا متعممددة فقممد 

ل تعممددق آلياتهمما القدرويممة الخاصممة بكمم

منهمما ل و سممنيتي لإلشممارة  لممى بعممض 

صمممور آليمممماق قمممدرة االحيمممماا و نممممرى 

التنممممو  المممممد ى و خصوصممممية كممممل 

. حياا
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ممع و لميس علم ى االحياا وقعق على ج 

. فراد 

و و فممي  ممبا المثممال االحيممائي تفاصمميل

:معلوماق كثيرة منها 

تجلممممي نممممور الحيمممماة و المممموعي و –1

االدرا  و ممي مممن أنمموار اسمممه تعممالى

متجليمممة فممي الكمممائن المممبي(  الحممي ) 

توجهمممق عليمممه قمممدرة االحيممماا و فمممي 

.أجماا باته 

وجممممود نممممور العلممممم فممممي أجممممماا –2

الشيور و  ي من أنوار تجليماق اسممه

ف كم(  العليم ) تعالى  ل جمما حي  تعر 

.من أجماا الشير  لى أجمائه األخرى 

وجممممممود نممممممور اننفعممممممال للحممممممق–3

فمممي الشيمممور و  مممي ممممن ( االجابمممة ) 

حيمم  ( المجيممب ) أنمموار اسمممه تعممالى 

تسممممتجيب الحضممممرة األدنممممى للحضممممرة

.األعلى 

وجممممممود نممممممور اخمريممممممة و قمممممموة –4

ة انسممتدعاا الروحممي الثابتممة فممي قممدر

االحيمماا ل فمممالروص جممو ر فمممرد جمممامع 

للممممممباق الواحممممممدة مهممممممما تشممممممربمق 

فممالروص آمممرة بالباتيممة لممما .. األجممماا

صمرف تتحكم به ل ميمورة بالتبعية للمت

.و الخليفة اخمر بيمرت 

رسممموخ االيممممان شمممرش لممارسمممة –5

.قدرة االحياا 

ياا الحضرة الجامعية لقدرة االح-أونً 

:بسر اسم هللا الجامع 

ممممن 260قمممال هللا تعمممالى فمممي اخيمممة 

بسمممممم هللا المممممرحمن : سمممممورة البقمممممرة 

ا ا  ناممالممرحيم ﴿  و  اَب ق ممال   اَبممر  ا أ را به ي يمي ر 

َوت ىٰ  ل َم تيمؤَ ك َيف  تيَحياي اَلم  ن ق مال   ق ال  أ و  ما

ئا  ن لهاي َشم  كا
ل ٰ َب أ َرب ع مةً ن  ق َلباي ق ال  ف  ب ل ٰى و  خي

َر ين   ن  الش َيرا ف صي ع مَل ع ل مٰى   ال َي   ثيمم  اجَ مها

َنهين  جي  ب ٍل مها من  كيلها ج   ي يَتاين م   َمًاا ثيمم  اَدعيهي

   َ اَعل َم أ ن   يمٌ س َعيًا و  كا يٌم ح   ﴾   ع ما

لقممممد فممممتح السممممؤال االبرا يمممممي بمممماب 

الحضممرة الجامعمممة لتكممون قممموة فاعلمممة 

ليل لقممدرة االحيمماا و بقمموة االثبمماق بالممد

و البر ممان االلهممي ل فهمممو يريممد جممممع 

فقمد :العلم وااليمان  لى حقيقة العيمان 

سممميل سممميدنا  بمممرا يم عليمممه الصمممالة و

ي يمتم السالم ربه تعالى عن الكيفية الت

ً  حياا الموتى شالباً رؤيا ا عفيها  .ينا

علممم لممم يكممن السممؤال سممؤال تعلُّممم فهممو ي

حممي ل و لممم يكممن سممؤ ال أن هللا تعممالى مي

ا ش  و العياب باهلل فهمو ممؤمن ل و  نمم

 ً علمىكان السؤال لمعرفمة البيمان مبنيما

السممممممممممر انبرا يمممممممممممي الخمممممممممماص و 

خصوصمممميته الفردانيممممة  و بلمممم  عممممن 

جماا كيفية  حياا الموتى بشكل عام ل ف

يمماً الجممواب الربمماني  رشمماداً علميمماً عمل

ك ممة مباش راً و بخشة علميمة عمليمة مح

علممى بالتنفيممب المباشممر علممى الشيممر بممل

أربعممة أنمموا  مممن الشيممور و فممي بلمم  

!!صورة غاية في االعجام 

لمممم يكممممن قمممموم سممميدنا ابممممرا يم عليممممه 

الصممالة و السممالم مجممادلين حممول قممدرة

بمق لهمم االحياا البشري بعد االماتة لييث

لبشمر نبيهم  بت القدرة بتشبيقها على ا

و  نممما كممان سممؤاله ليجمممع العيممان  لممى

العلمم و االيممان و الوصممول  لمى كمالممه

المممباتي بمعرفمممة كممممال الحقيقمممة فكمممان

و .. التشبيممممق العملممممي علممممى الشيممممور 

 نمما  الكثيممر مممن األسممرار حممول  ممبت 

.  الحقيقة 

: ورد أن  ممممممممبت الشيممممممممور األربعممممممممة 

شممماووس و حممممام و غمممراب و ديممم  ل 

فهبت الشيمور األربعمة بميرواص أربعمة و

ن شبائع و أشكال مختلفة و  ن كانوا م

نفمممممس الفصممممميلة ل فمممممروص االماتمممممة و

يممممة القممممدرة االحيائيممممة بروحان–ثانيمممماً 

:  الضرب 

مممممن صممممور قممممدرة االحيمممماا المد شممممة 

روحانية الضرب ل و الضرب  مو قموة 

سة على المضمروب ل و الممد ى  ممار 

ب في  بت الصمورة االحيائيمة أن الضمر

كان بجما ميق من حيوان ميق و لكن

.كان فيه قوة الحياة 

مممن سممورة 73قممال تعممالى فممي اخيممة 

بسمممم هللا المممرحمن المممرحيم ﴿: البقمممرة 

بيوتي باب عَ  ا ك مب لا   ييحَ ف قيَلن ا اَضرا مه  ي ضا  َ يامي 

يكيَم آي اتا  ييرا َوت ى و  َعقاليون  ﴾ها ل ع ل كيَم ت  اَلم 

و نممما تجتممممع حقمممائق كثيمممرة فمممي  مممبت 

:الصورة لقدرة االحياا منها 

ب قدرة االحيماا كانمق بفعمل الضمر–1

ل و المعممروف أن الضممرب فعممل جاللممي 

 ن أنممه فممي  ممبت القممدرة االحيائيممة كممان

:فعالً جمالياً و بل  ألنه 

كممان بجممما ميممق بميممق فممال جممالل –أ 

محسمموس مممن الضممارب أو المضممروب 

.أو المضروب به 

دهور قمدرة االحيماا و  مي قمدرة –ب 

.جمالية 

تحقممممق االحيمممماا بححيمممماا الرجممممل –ج 

.و في الحياة جمال   الميق 
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القمدراق المد شمة و البديعمة ل  ن أنهما

مهما كانمق فحنهما ن تخمرج عمن كونهما 

آنية و لهمدف معمين ل و االحيماا األ مم 

بل قدرة االحياا األ م  ي قمدرة  حيماا

القلممممممموب و األرواص بمممممممماا العلمممممممم و 

قممد المعرفممة بنممور انتبمما  و ان تممداا ف

مممن سممورة 25قممال تعممالى فممي اخيممة 

ي ما بسم هللا المرحمن المرحيم ﴿: األنفال 

نيممممممواَ اَسمممممم ين  آم  مممممما ال ممممممبا ا أ يُّه  ه يبيواَ  ا ت جا

ممممماكيم لا  سيمممممولا  اب ا د ع  لالر  ممممما ييَحياممممميكيمَ و  م 

مممم َه  ي حي ممممواَ أ ن   اَعل مي ممممَراا و  ولي ب ممممَين  اَلم 

أ ن هي  ال يَ  ق َلباها و  ون  ﴾و  ها تيَحش ري

و من  بت الصورة الخاصة و المميممة 

لقممدرة االحيمماا نخلممص  لممى معممارف و 

:  حقائق  امة أ مها 

انتبمما   عممالن واضممح عممن قبممول –1

قمدرة العبد لنور االحياا و تفعيل  بت ال

ا  ل و بالتممالي فممحن انمتنمما  عممن انتبمم

ممٌد واضممح لعممدم قبممول نممور اال حيمماا تعمُّ

( .الميحيي) بتجلي اسم هللا تعالى 

جممماا : عمممن عبمممد هللا بمممن عممممرو قمممال 

حممة بن عبمد المشلمب  لمى رسمول هللا

يمما : قممال صممل ى هللا عليممه وآلممه وسممل م ف

َه اجعلنممي علممى شمميا أعممي ى رسممول 

 عليممهبممه ل فقممال رسممولي هللا صممل ى هللا

ة  دهممار الحقيقممة التممي كانممق خافيمم–د 

.عن بني اسرائيل   و الحقيقة جمال

كممان الضممرب حصممراً بجممما ميممق–2

مممن حيمموان ميممق بممل مممن بقممرة ميتممة 

حصمممراً ل و وقمممع الفعمممل علمممى  نسمممان 

.ميق لتدهر الحياة 

مممب  الضمممرب بجمممما ميمممق ممممن–3 ناس 

حيمموان ميممق الشممخص المقتممول و  ممو 

ناسمب من بنمي  سمرائيل ليحيما بتقنيمة ت

روص المقتمممول   فكمممما أيثيمممر الجمممدال و

رب التساؤل حمول تلم  البقمرة التمي ضيم

ببعضممممها كممممان الميممممق مثممممار جممممدال و 

اتل ؟ تساؤل بين القرى ليعرفوا من الق

ية بمممين فهنممما تمممالٍ  للنسمممبية و التناسمممب

الحيمممماة و حقيقتهمممما الحيوانيممممة وروص 

بمممين قمممدرة الحيممماة التمممي وقعمممق علمممى 

.الميق فيحيته 

سمممر القمممدرة االحيائيمممة كمممان فمممي –4

:  الدا ر بمعادلة محددة 

توجيمممممه ربممممماني أن تكمممممون قمممممدرة –أ 

.االحياا بفعل الضرب 

ممممممن أساسمممممياق قمممممدرة االحيممممماا –ب 

.انستجابة لألمر الرباني 

.الضرب بجما من بقرة ميتة –ج 

و الحقيقمة جامعمة  ممي فمي سمر القممدرة

.االحيائية باالبن االلهي 

قممدرة االحيمماا  ممي قممدرة روحيممة –5

تسمممتهدف الجسمممد البشمممري الممممادي ل 

و ممبا المشممهد بححيمماا الجسممد المممادي 

ن ن يناسممب تفكيممر بنممي  سممرائيل الممبي

يؤمنممممون  ن بالماديمممماق ليممممروا مثممممانً 

وتى مباشممراً علممى  حيمماا هللا تعممالى للممم

و جميعاً و  م الجاحدون باليوم اخخمر

حيمي البع  ل و الحقيقة أن هللا تعمالى يي 

الميمممممق مباشمممممرة دون أداة ل و  نمممممما 

رة جعلهم ييدهرون  بت القدرة بالمباشم

عمل و بييديهم لتكمون حجمة علميهم وليج

.األسباب مدهراً  

قممممدرة  حيمممماا الممممبواق بنممممور –ثالثمممماً 

:انتبا  

لعل قدرة االحياا المادي  ي  حدى

حييهمما يمما حممممة نَفممٌس تي : وآلممه وسممل م 

بممل : قممال أحمبُّ  ليمم  أم نَفممٌس تيميتهما ؟

. سممم  عليممم  بنف: نَفمممٌس أيحييهممما ل قمممال

.أخرجه أحمد 

ر دعوة االحياا بانتبا  أمر مباشم–2

ت من هللا تعالى و رسوله ل و رفض  ب

الممدعوة  ممو حيمماد و جنمموص عممن  جابممة 

.أوامر هللا تعالى و رسوله

االيمممان ن ييجمممئ عممن انتبمما  ل-3

مممن يتبمممع  بمممل الممممؤمن الحقيقمممي  مممو م 

.ليحيا

الممممن السممابق لالتبمما  خمماٍل مممن–4

اعلمة الحياة الحقيقية ل فقدرة االحياا ف

.عي في العبد ليبدأ حياة النور انتبا

د قدرة االحياا المتوجهة على العب–5

ه و بتلبيتمممه لنمممور انتبممما  تشمممال نفسممم

أي كينونتمممه.. روحممه و قلبمممه و سممرت 

الكليممممة و فمممممي بلمممم  يكمممممون ارتقممممماؤت 

.العبدي

:  شروش عيى قدرة االحياا 

 ن شممروش عمميى قممدرة االحيمماا كثيممرة

:  نبكر منها 

أولى و عماد عيى قمدرة االحيماا –1

 مممممو االبن الربممممماني   فصمممممدور االبن
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بمحبن ربماني ووقوعه بحبن هللا تعالى وقوعاً حتمياً ومتيقناً بوجوب حدو  االحياا

.ن بقدرته و فعله الشخصي أو الباتي 

..   لى  نا نصل  لى ختام محاضرة اليوم 

بت أرجممو هللا تعممالى أن يتقبممل حروفنمما خالصممة لوجهممه الكممريم و أرجممو أن تكممون  مم

.الصفحاق قد حملق الفائدة و النفع 

كمم و أشكركم جميعاً و أشكر حضوركم الجميل البي أضاا  بت الليلة بمينوار أرواح

بممه و قلمموبكم النيممرة ل و أرجممو هللا تعممالى أن يكرمنمما جميعمماً بمميممد العلممم و العمممل

.اض آمينيحيي قلوبنا برقائق حبه و يجعلنا متحققين باسمه المحيي و  و عنا ر

.و  لى لقاا قريب يحمل معه مميداً من العلم و المعرفة 

الربمممممماني الخمممممماص و المباشممممممر  ممممممو 

اا األساس البي تقوم عليه قدرة االحيم

.هو بدون االبن ن  حياا و ن فاعلية ل

مممممه العبمممممد لالسمممممتعانة بمممممرب–2 توجُّ

   ن َعبيمممدي العمممالمين بحقيقمممة رقمممائق ﴿  اي ممما

يني ﴾ ف انسممتعانة  نمما  ممي و  اي مما   ن َسممت عا

ون المكمن األول للقيام بالقدرة ل و النم

يني ﴾  مممي ح شمممد و فمممي كلممممة  ﴿ ن َسمممت عا

محشممر لمعمماني التوجممه القممدروي فممي 

العبممممد ل و  ممممي نممممور رقيبممممي لتحقممممق 

القمممممدرة االلهيمممممة فمممممي الكمممممون بنمممممور 

الفاعليمممممممة االلهيمممممممة و الخصوصمممممممية 

.  العبدية

التوجمممممه بالكليمممممة بسمممممر االحيممممماا -3

الفردانممممي نسمممميما أن  نمممما  أنمممموا  و 

.عديدة لإلحياا أصناف 

4– ً أن يكون مدهر قدرة االحيماا حيما

ش ممن ل فال ييحيي  ن حي ل فالحياة شر

.شروش االحياا 

أن يكممون  نمما   ممدف محممدد فممال –5

رة فمي الكمون عبثية و ن عشوائية مبر 

ة المندم و المضبوش و المحكموم بحكمم

.الحكيم جل  و ع ال  

و أن يكمممون فممماعالً بممماهلل تعمممالى ل–6

 نمما ن بممد مممن االشممارة  لممى أن قممدرة 

 حيمماا الممموتى كممما يفعلهمما المؤمنممون 

ن القممائمون بمماهلل تعممالى فقممد تكممون مممم

كممافر كممما سمميفعل بلمم  األعممور الممدجال

فممي آخممر المممممان و يكممون فعلممه فتنمممة

أل مممل بلممم  المممممن و امتحانممماً ل و  مممو 

بممبل  ن يخممرج فعلممه عممن االبن االلهممي

و  ن غمممماب و غفممممل  ممممو عممممن  ممممبت 

.الحقيقة 

أن يكممممون  نمممما  تصممممور مسممممبق –7

واضمممممح ن لمممممبس فيمممممه عمممممن الحيممممماة 

ليمه المنشودة في الكائن المبي يتوجمه  

فعمممممل االحيممممماا فمممممال يكمممممون االحيممممماا 

 ً .عشوائيا

أن تكممممممون روص الفاعممممممل لفعممممممل –8

ح يى االحياا أوسع و أكبر قدرة من المي

.بالمحيي 

م أن يكون مدهر فعل االحيماا يعلم–9

و يعرف تمامماً ممدى  بتمه القدرويمة و

ع شبيعممة و نممو  االحيمماا الممبي يسممتشي

.ممارسته 

أن يكمممون مدهمممر فعمممل االحيممماا–10
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شاركونا عدد صلواتكم خالل 

عة مجسبوع  بإرساله كل يوم األ

:ى جمموعة غرام عليليعرب تطبيق الت

ة ة اهلانيباليالطريقة الشاذلية املجددي
الكمالية

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

ZQEE5iQsdHPZe_c7f2w

بسم اهلل الرمحن الرحيم

َيا وَن َعَلى النَِّبيِِّإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّ)

ِه َوَسلُِّموا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْي

(.َتْسِليًما

56اآلية /سورة األحزاب
...يِهَلَعاولَُّص
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https://t.me/joinchat/Cy-ZQEE5iQsdHPZe_c7f2w


القسم العربي FG-Groupأكاديمية 
ب در   نسانية والتي تلتنمية القدرات والطاقات ال 

م العلوم المتفوقةوتعل   

( ركياالمرخصة رسميًا في ت-شركة مجموعة العائلة )
.والتي ترعاها هيئة الف جي العلمية العالمية

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey

https://t.me/FGGroupAcademy
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https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey
https://t.me/FGGroupAcademy


Radio Family Group 

نحن محشة  باعية منبثقة 

عن شركة
FGمجموعة العائلة

نقوم بدورنا التثقيفي 

حول العالم لنشر واالعالمي 

م والثقافة األخالقيةي  القا 

:للتحميل اضغش

www.radiofg.org
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http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_158128018345711&key=0d3176c012db018d69225ad1c36210fa&libId=k6fhbwga0102jf29000DA1a0wvhnscjbyd&subId=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&cuid=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&loc=http://www.radiofg.org/&v=1&out=https://itunes.apple.com/tr/app/radio-fg-fm/id1114783339?mt=8&title=Family%20Group%20Radio%20-%20Family%20Group%20Radio%20(FG%20R)%20%E2%80%A6%20Holy%20Love,%20Holy%20Life&txt=%3cimg%20src=%22http://www.radiofg.org/wp-content/uploads/2016/04/applogo-e1506395540508.png%22%3e
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_158128033491312&key=0d3176c012db018d69225ad1c36210fa&libId=k6fhbwga0102jf29000DA1a0wvhnscjbyd&subId=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&cuid=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&loc=http://www.radiofg.org/&v=1&out=https://play.google.com/store/apps/details?id=org.radiofg.radiofg&title=Family%20Group%20Radio%20-%20Family%20Group%20Radio%20(FG%20R)%20%E2%80%A6%20Holy%20Love,%20Holy%20Life&txt=%3cimg%20src=%22http://www.radiofg.org/wp-content/uploads/2016/04/googlelogo-e1506395486102.png%22%3e
http://www.radiofg.org/


Dar alaqiq designs

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



