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أ.عبد الهادي دنون
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أ .آية المجدوبة

هاهو  ..فلتنشري نورك الكمايل يف آفاق األرواح
كلمة رئيس التحرير
بسم هللا الرمحن الرحيم
اللهم صل وسلم على احلبيب سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
إن االختالف الذي يظهر على األفراد يف اجملتمعات هو الذي يعطي حالوة التنوع
اليت تغين املكان  ،فكما لكل لون من األلوان مجاله وخواصه  ،وكما لكل شجرة
من األشجار زهوها وهباؤها  ...فكذلك حنن بنو اإلنسان .
َّ
إن فهم تلك احلقيقة يزرع فينا تقبل اآلخرين واحرتامهم لفردانيتهم ومتيزهم ؛ و
هذا يعين أفضلية أخالقية جمتمعية ..
و ف هم ذلك يعين أن ال ننتقد ما خيالف ذوقنا..
ف هم ذلك يوسع نظرتنا يف احلياة ..
فتقبَّل اآلخر واحرتمه  ،وال تنسخ أبناءك و أصدقاءك ليكونوا نسخا عنك ..
فأنتم مجيلون مفعمون بتنوعكم ..
وكذلك حنن يف جملتنا  ...نتنوع ابملقاالت واملواضيع ...
فتذوق ما يروق لك.

د .سارة اجلعربي

اتبعنا
للتواصل

على تطبيق التليغرامhttps://t.me/hahomagazine :

على الفيسبوك  :جملة هاهو haho magazine

hahomagazine@gmail.com
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين
سيدنا محمد وعلى آله
والصالة والسالم على ِّ
و صحبه أجمعين
كلمة شهر شعبان 1442

ما زال نشيدي

5

بتخرجني منها ليه ؟ و هي أرضي و
َّ
بلدي ..
زيي و ابن
و عشان أنتَ مين ؟ ما أنت ِّ
بلدي ..
تمشي كلمة اللي بيح ِّكمو ؟
و إال عشان ِّ
بيسيرو ..
بيمرروا ل لقمت  ..و
و
َّ
ِّ
عايز تنكر أني جار ..
أو مواطن هو أخو ..
أنت عارف ما فيش تهمة ..
و ال جريمة ارتكبتها ..
و إال الزم تُرضي الطغمة ..
و تلفَّق لي جريمة ..
أنت بحقي ارتكبتَها ..
يا راجل !! دي بلدي ..
مولود فيها أنا و أمي و أبويا و جدي ..
كلي قريب ..
ِّ
ازاي فجأة كدة بتعاملني بكل تاريخي ..
على أني غريب ..؟!
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ممكن عشان صفقت لي و ِّللي جابو
؟؟!!
صبو ..؟
و هتفت بشعارات اللي ن َّ
مش على أساس أنت حامي المواطنة و
المواطن ..؟!!
و أنت حامي ال ِّعرض و الشوارع و
المساكن ..؟
و إال القضية أن خالص  ..زيُّهم ..
بقيت عبد للحا ِّكم ..
زي كل البالد العربية ..
في الواجهة  ..العدالة بتحكم ..
و في الحقيقة  ..بس الظلم و الظالم
بيحاكم .
لكن اسمع  :مهما حدث  ..سأبقى ابن
أرضي ..
و الزال نشيدي  :موطني .
و الحمد هلل رب العالمين
خادم العلم الشريف :
د .هانيبال يوسف حرب
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الجذور الحرة
RADICALS FREE
وعالقتها مع مضادات
اهكسدة
anti-oxident
الجز الثالث

د.نضال ترمانيني

بسم هللا الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين
والصاااالة والساااالم علاااى سااايدنا محماااد
وعلى آله وصحبه أجمعين .

مااااهو تاااأثير الجاااذور الحااارة علاااى
الجسم؟
إن زيادة كمية الجذور الحرة فاي الجسام
تُسااااابِّب مايسااااامى الشااااادة التأكسااااادية
. OXIDATIVE STRESS
تحدث الشدة التأكسدية في الجسم عندما
تنخفض قدرة الجسام فاي السايطرة علاى
أذى الجذور الحرة free radicals
و يعااااود ساااابب هااااذه التساااامية إلااااى أن
التفااااعالت التاااي تحااادث وتنااات الجاااذور
الحاارة التااي تحتااوي علااى اإللكترونااات
تااتم بوجااود اهوكسااجين  ،إال أن ظاااهرة
الشااادة التأكسااادية معقااادة أكثااار وت ُحااادث
دائرة معيبة .
فعندما تسرق الجذور الحرة اإللكترونات
مااااان الجااااازي ؛ فاااااان هاااااذا الجااااازي
ساايتحول باادوره إلااى جااذور حاارة بساابب
فقده لإللكترون  ..وهكذا.

إن الجذور الحرة تؤذي الصبغيات فاي
ناااواة الخلياااة كماااا أنهاااا تسااابب أذياااة
للبروتينااات والاادهون وغشااا الخالي اا
وأعضا أخرى في الجسم مماا ياؤدي
إلى حدوث اهمراض .
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تسبب السرطانات نتيجة :
يمكن للجذور الحرة أن ِّ

المثبطة للسرطانات .
المورثات
 - 1انقسامات شاذة في
ِّ
ِّ
المورثات المسؤولة عن نمو وتكاثر الخاليا .
 - 2انقسامات شاذة في
ِّ
يسابب نجااة الخالياا
المثبطاة للسارطانات
المورثاات
إن وجود االنقساامات الشااذة فاي
ِّ
ِّ
ِّ
المصابة ذات الشكل غير الطبيعي .
تحارض علاى تكااثر هاذه الخالياا
كما أن إصابة
المورثات المسؤولة عن تكاثر الخاليا ِّ
ِّ
المصابة .
ش ُّك ُل الخلية السرطانية .
والنتيجة ت َ َ
فالجاااذور الحااارة تلعاااب دورا مهماااا فاااي حااادوث العدياااد مااان اهماااراض مااان ضااامنها
السرطانات .

كيف نستطيع أن نتخلص من مضار الجذور الحرة ؟
يُمكن ذل عن طريق مضادات اهكسادة  :فوظيفاة مضاادات اهكسادة هاي مناع ت َشَا ُّك ِّل
الجااذور الحاارة وتخفيااف آثارهااا الضااارة وذلاا لقاادرة تلاا المضااادات علااى إعطااا
اإللكترونات للجاذور الحارة الناقصا ِّة اإللكتارون دون أن تصابب بنفساها غيار مساتقرة
وناقصة اإللكترون .

تشرح هاذه الصاورة
كيفياااااااة اساااااااتطاعة
مضاااااادات اهكسااااادة
علااى تعااديل الجااذور
الحاااااارة وإعطائهااااااا
إلكترون اا كااي يص ابب
اإللكتاارون السااطحي
مزدوجاااااا وبالتاااااالي
مسااااااااااااااااااااااااااتقرا .
سنتابع الحديث عن عالقة الجاذور الحارة ومضاادات اهكسادة فاي الجاز التاالي إن
شا هللا تعالى  ..فكونوا معنا .
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حقيقة
العبودية

العـارف باهلل تـعـالى :
د .سفيان الجعبري

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمااااااااااد هلل رب العااااااااااالمين
المتجلي على خلقة بالربوبياة
المطلقة فهو خاالق كال شاي
ورب كاال مخلااوق  ،والصااالة
والسااااالم علااااى خياااار الخلااااق
فيه
سيدنا محمد عباد هللا َو َ
صا ِّ
من خلقه وعلاى آلاه وصاحبه
و أحبابااه و أتباعااه إلااى يااوم
الدين  ..النبي اهمي ِّ المتحقق
بالعبوديااااااة اهكماااااال والااااااذي
صااافَهُ الحاااق حاااين اختصاااه
َو َ
بالعروج اهعظم فقال تعالى :
سا َب َح َ
سا َار بى بِّعَ َبا ِّد ِّه
ان الَّاذِّي أ َ َ
( ُ
لَايَال ِّما َ
سا ِّج ِّد ا َل َحا َار ِّام إِّلَااى
ان ا َل َم َ
ار َكنَاا
س ِّج ِّد َاه َ َق َ
ا َل َم َ
صاى الَّاذِّي بَ َ
َح َولَ اهُ ِّلنُ ِّريَ اهُ ِّماا َن آيَاتِّنَااا إ ِّإنَّااهُ
اير ( ساورة
ُه َو ال َّ
س ِّمي ُع ا َلبَ ِّص ُ
اإلسرا – اآلية .1
كمال االنسان يكون بعبوديتاه
هلل تعالى  ،و تتراوح درجاات
الكماااااال بتاااااراوح مساااااتويات
العبودية هلل َّ
عز و ج َّل .
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وال يُنكاار أحااد أن غايااة خلااق الناااس كانات للعبااادة  ..للعبااادة فقااط  ،حيااث ذكاار
الحق سبحانه وتعاالى ذلا صاراحة بقولاه َّ
عاز مان قائال َ ( :و َماا َخلَ َقاتُ ل َل ِّج َّ
ان
ُون ) سورة الذاريات – اآلية 56
لإل َ
َو َ ِّ
نس ِّإ َّال ِّليَ َعبُد ِّ
أصاال الفعاال فااي كلمااة يعباادون هااو "عبااد"  ،ومنهااا العبااد والعبيااد والعبوديااة
والعبادة وكلها تعطي نفس المدلول .
ويظاان الكثياار ماان الناااس أن العبااادة الااواردة فااي اآليااة الشااريفة تعنااي بض اع
ركعات سريعة وخاوية من حقيقتها ؛ أو جوع لنصاف ياوم فاارن مان روحاه ؛
أو بضع دراهام يخرجهاا علاى مضاض  ..وغيرهاا مان صاور وقشاور لعباادات
يقوم بها المر ظانا أنه حقق بذل مفهوم العبادة الماذكورة فاي اآلياة الكريماة
منطلقا بعدها ليمارس نفسه اه َّمارة بالسو غالبا و رعوناتهاا مت َّبعاا لشاهواته
ورغباتااه متااذرعا بضاارورة تحصاايل الاارزق ولقمااة العاايش وصااعوبة الحياااة
ومتطلباتهااااا وتحقيااااق احتياجااااات االوالد والزوجااااات والبيااااوت والماااادارس
وااللتزامات المالية ..و غيرها من مشاغل الحياة الدنيا .
ال ..ليس هذا هو مفهوم العبودية و إن كان شائعا بين العامة .
إ َّن حقيقة العبادة هي في معنى العبودية الحقة أي التسليم الكامل هلل تعالى  ،و
خضااوع العبيااد التااام للاارب العظاايم  ،و توجيااه الاانفس والهااوى بالكليااة للاارب
العظاايم  ،و خضااوع الااروح والجااوارح لألماار اإللهااي وهااو مااا عبَّار عنااه أهاال
الحكماة والصاالح فقاالوا :موتاوا قبال أن تموتاوا ؛ فهاو ماوت الانفس عان كال
شي وتوجهها إلى اهمر اإللهي و ذل باالتبااع والتساليم التاام  ،قاال تعاالى :
هُ َ
( قُ َل ِّإن كُنت ُ َم ت ُ ِّحبُّ َ
غفُاور
هُ َويَ َغ ِّف َار لَكُا َم ذُنُاوبَ ُك َم َو َّ
ه فَاات َّ ِّبعُونِّي يُحَ ِّبا َب ُك ُم َّ
اون َّ َ
َّر ِّحيم ) سورة آل عمران  -اآلية .31
فاإلنسان يتبع أوامر الرب ليكون عبدا مرضيا فيحوز الحب والرضا .
وللحديث بقية ...
جاازى هللا عنااا ساايدنا محماادا خياار الجاازا  ،وآخاار دعوانااا أن الحمااد هلل رب
العالمين .
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االحتفال السنوي هكاديمية ( ) FG
وإذاعة فاميلي غروب وتأسيس شركة َها ُهو
فااي جااو ملياا بالسااعادة واالبتهاااج أقاماات مااؤخرا هيئااة الااـ  FGالعلميااة
العالميااة احتفالهااا الساانوي لمجموعااة ماان المناساابات التااي تاادعو للفخاار
وهي:
مرور ستة أعوام على تأسيس اهكاديمية التركية.
مرور عامين على افتتاح اهكاديمية اهمريكية.
تأسيس شركة هاهو في إفريقيا ومجلتها هاهو.
ومرور ستة أعوام على افتتاح وانطالقة إذاعة فاميلي غروب.
وتأسيس أول منصاة إلكترونياة لثقافاة شاباب الساودان العرياق ( مشاروع
أجيال العائلة ) .
وتخري طالب العلم الشرعي من حفظة القرآن الكريم ...
الفتااة اهنظااار إلااى مااا تتمتااع بااه ماان الخصوصااية واإلشااراق تحاات رعاي اة
مؤسسها سماحة المفكر اإلسالمي الشاي د .هانيباال يوساف حارب حفظاه
هللا تعااالى راجااين ماان هللا تعااالى القبااول والمزيااد ماان البركااات والفتااوح
واالنتشار وعموم النفع لألمة اإلسالمية.
تاابع االحتفاال مان هناا https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey/32580 :
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بسم هللا الرحمن الرحيم

سريان
النور
العالجي

في أنوار إكرامات الحق تعالى لعالَ ِّمنا اليوم بدورة علم العالج بطاقاات
رقائق النور التي تقدمها حاليا هيئة الـ  FGالعلمية العالمية مشكورة
؛ نسلط الضو على ُمضي ٍ أضا ت الشفا ات والعالجات على يديه و
هو م َّمن تلقنوا ودرسوا سابقا هذا العلم البديع وهو :

الباحث عمر السلقيني
الذي سرى فيه النور العالجي وعلى من تر َّد َد للعالج لديه
رغام كونااه ال ياازال طالباا جامعيااا ياادرس علام الكيميااا ؛ إال أنااه حاائز
على دبلوم العالج الفيزيائي  ،وعلى شهادة الدبلوم في العالج بطاقات
رقائق النور الحرفية وهو العلم الذي تقدماه هيئاة الاـ  FGاآلن ضامن
نشاااطاتها و قااد كااان للمضااي عماار نجاحااا و تمياازا علميااا و عمليااا
اشت ُ ِّه َر به في هذا المجال .
فهااو ممااارس لهااذا العلاام وقواعااده وأسااراره بكاال دقااة و ُحااب  ،حيااث
أكرمه هللا تعالى بشفا العديد مان اهماراض والحااالت الخاصاة بشاكل
مبهر .
من أهم اإلنجازات التي حقَّقها بحمد هللا تعالى نيله شهادات تكريم مان
بروفيسااور تركااي فااي مدينااة مرسااين وبروفيسااور تركااي فااي مدينااة
االزيااا لنجاحاااه فاااي معالجاااة ثاااالث حااااالت مرضاااية مستعصاااية حتاااى
الشفا وهي  :عالج مرض التوحاد ،عاالج مارض الديسا  ،و عاالج
فتق ،وعالج ورم ضاغط على أعصاب القادم  ..والكثيار مان الحااالت

اهخرى.
15

16

و قااد قاا َّدم لااه سااماحة المفكاار اإلسااالمي الشااي د .هانيبااال يوسااف حاارب
ُمؤسس هاذا العلام تهنئاة خاصاة إلحارازه هاذا النجااح و تحقياق الكثيار مان
ملقبا إياه بشي الشفَّائين .
اإلنجازات وبروزه كرائ ٍد أول دوليا في العالج ِّ
من الرحمة اإللهية أن يكون معنا في العالَم معالجين شفَّائين بنور الحق ،
فالحمد هلل رب العالمين .

اطلع على المزيد حول علم العالج بطاقات رقائق النور من هنا :
https://t.me/American_FGGroup_Academy
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بسم هللا الرحمن الرحيم
س َج َدت
س َجدوا َ
س َج َدت  ..و ما كما َ
س َجدوا و َ
َ
س َجدَت
س َجدوا َ
س َجدَت  ..و ما كما َ
س َجدوا و َ
َ
سجودي ل َ سجود ُحب ..
سجود فَرض  ..و ُ
سجودهم ل َ ُ
ف ُ

س َج َدةُ ُحب
َ

س َجدَت
س َجدوا َ
س َجدَت  ..و ما كما َ
س َجدوا و َ
َ
س َج َدتُ ل سجدة ُحب
س َجدوا ل سجدة ُ
ش َكر  ..و َ
َ
ب من ..
سجودي ُ
س َجدوا ل سجدة ُ
َ
ش َكر  ..و ُ
ش َكر للح ِّ
س َجدَت
س َجدوا َ
س َجدَت  ..و ما كما َ
س َجدوا و َ
َ
س َج َدتُ ل سجدة ُحب
س َهو  ..و َ
س َجدوا ل سجدة َ
َ
سه َُو عقلي من حبي ..
س َهو  ..و َ
س َجدوا ل سجدة َ
َ
فالقلب هائم ولهان ب ..
س َجدَت
س َجدوا َ
س َجدَت  ..و ما كما َ
س َجدوا و َ
َ
س َج َدتُ ل سجدة ُحب
س َجدوا ل سجدة تالوة  ..و َ
َ
ت ل ..
ب عاشقا ٍ
َ
س َجدوا ل سجدة تالوة  ..و ت َلَوتُ في ُ
سجودي تراني َم ح ٍ
س َجدَت
س َجدوا َ
س َجدَت  ..و ما كما َ
س َجدوا و َ
َ
س َجدَت
س َجدوا َ
س َجدَت  ..و ما كما َ
س َجدوا و َ
َ
سجودي ل سجود ُحب ..
سجودهم ل سجود فَرض  ..و ُ
ف ُ
س َج َد ل سمعي و بصري و فؤادي و ك ُّل كياني سجدة ُحب ..
َ
سجود خشوعٍ و ُحب ..
َ
س َج َدتَ ل السموات و اهرض و ما بينهما ُ
الحب من ..
لطائف
أشرقَتَ في ذاتي
ُ
ِّ
س َج َدتُ ِّلذاتِّ َ ال ُم ِّحبَّ ِّة سجود خضوعٍ و ُحب ..
ف َ
سجود ل غايةَ القُرب ..
و كيف ال أسج ُد ل سجود ُحب  ..و قد َجعَ َلتَ في ال ُ
س َج َد لساني ل َ
بحروف دُعا ٍ ُم ِّحب ..
ِّ
و قُلتَ بأن قريب ِّم َّمن دعا  ..ف َ
سجود ُحب ..
سجو ُد عُبوديتي ل َ ُ
فالكل يسج ُد ل سجود العباد  ..و ُ

19

20

قال اإلمام الشاطبي رحمه هللا تعالى في كتابه الموافقات (( االعتراض على
راض بامتنررائ ال ابرردبي مبعررد برريل الشرريس والتلمي ر وال رريما عنررد
الكبررراق قر م
الصوفية ي فإنه عندهم الداق األكبر حتى زعم القشيري منهم أن التوبرة منره
ال تُق َبلي والزلة ال تُقال)) .
ب م هللا الرحمل الرحيم

الحمرررررد هلل رم العرررررالميل حمررررردا
كثيرررررا طيبررررا مباركررررا ي والصررررالب
وال الم على رراج الحر وقبلرة
المحبررريل نرررور األنررروار ومنبررر
األ ررررار الحبيررر المخترررار قبرررل
خلررررررق ال ررررررموات واألرا رررررريل
الموصررررروف بأفألرررررل األخرررررال
والشررررريم ررررريد الجرررررو والكررررررم
و رررريد العرررررم والعجررررمي رررريدي
وحبيبرررررري محمررررررد وعلررررررى لرررررره
وصحبه الكرام أجمعيل.
فررات العلررم كثيرررب ي وقررد صررن َ
العلما ُق المجلدات فري تلر اآلفرات
وكي يررررة الررررتخل منهررررا ؛ ومررررل
أخطرهرررا فرررة االعترررراض ؛ فهررري
قاتلة تهدم الكيران العلمري للطالر
و تجعله في ركات الجهل .
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َمل تمعل بكالم اإلمام الشاطبي رحمه هللا تعالى يرى خطورب ه ه اآلفة التري
أصبحت في وقتنرا الحرالي مو رة عنرد بعر طرالم العلرم ي فرال يكرا أحردهم
ينهررري كتابرررا فررري ال قررره أو فررري أي علرررم مرررل العلررروم الشررررعية حترررى يبررردأ
برراالعتراض علررى العلمرراق فرري كررل زمرران ومكرران ُم َعنونررا قلررة أ برره بجملرر مة
علَرم أال و هري  ( :والقرول عنردي كر ا وكر ا ) ي
أصبحت أشهر مرل نرار علرى َ
مقارنا أقواله وفهمه القاصر بأقوال ه ه القامات العلميرة التري وصرلت الليرل
بالنهار طلبا للعلم و عيا للقررم مرل الحرق عرز وجرل بخدمرة شرريعته و ن ر
األمررة ي وال يعلررم الم رركيل أن مررا فيرره لرريد لال مرردخال مررل مررداخل الشرريطان
يجره به للى ركات الجهل و وق األ م .
وحبال مل حباله ّ

لن لمثل ه ا التصدّر الزابر لر ب زاب رة يجعلهرا الشريطان لايرة لطالر العلرم
تعمرري عيني ره عررل الحررق  -أعاذنررا هللا و ليرراكم مررل ذل ر  -حي ر يجعررل عملرره
شهوب ن ية بدل أن يكون خدمة للديل وطلبا للحق.
رزقَهُ ُح َل األ م م العلماق و َ
َمل وف َقهُ هللا تعالى َ
رزقَهُ العل َم حترى يترقرى
ويكون في مدارج العلماق ؛ فترى أنظار العلماق عليه وعنرايتهم بره ويكرون
التوفيق حلي ه ورفيقه في ربه ببركة األ م معهم .

َر َزقَنا هللا تعالى ولياكم ُح ل األ م .
و الحمد هلل رم العالميل
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دورة علم العالج بطاقات رقائق النور
https://t.me/American_FGGroup_Academy
انطلررق موك ر المتلقااين لعلررم العررالج مطاقااات رقررابق النررور فرري رحلررة تعلّمهررم
األ رار العالجياة و الشافائية مان مؤ رد العلرم شخصريا رماحة الم كّرر اإل رالمي
الشيس الدكتور هانيبرال يو ر حررم ح ظره هللا تعرالى الاذي يلقان تلا اهسارار مان
خااالل دورة تعليميااة تدريبيااة حيااث باادأت أولااى المحاضاارات بحضااور عاادد كبياار ماان
المشاركين من شتى بقاع العالَم .

تابع آخر أخبارنا...
عبر المواقع والتطبيقات المختلفة
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د.هانيبال يوسف حرب

الموسوعة الروحية

https://web.facebook.com/hanibalharb111

https://t.me/hanibalharb

وفي أيام سبقت بد دورة علم العالج بطاقات رقائق النور أتاح سماحة
المفكر اإلسالمي الشاي د.هانيباال يوساف حارب حفظاه هللا تعاالى فرصاة
لطرح اهسئلة وتقديم اإلجاباات علاى االستفساارات المتعلقاة بهاذا العلام و
تعريف المهتمين به و ذل عبر موقع الفيسبو .

وقد قدم العديد من المتلقين لهذا العلم ساابقا تجااربهم العملياة وشاهاداتهم
المتعلقة بهذا العلم وبعضا من اهمثلة عن اهمراض التي تم عالجها .
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ال زالت الموسوعة الروحية تقادم تفاصايل مهماة ومعاارف روحياة قيماة عبار
القايم لماا
تطبيق التيليغرام حيث نشرت فاي الفتارة اهخيارة مسلسال )ذهبياات( ِّ
يحتويه من إجابات ذهبية تنير الوعي .
ونشاايد بالااذكر أن الموسااوعة الروحيااة هااي موسااوعة علااوم روحيااة إسااالمية
معرفية تتضمن معلومات وتعااريف روحياة عاماة وخاصاة تخصصاية برعاياة
هيئااة FG-Groupالعلميااة العالميااة لتنميااة القاادرات اإلنسااانية و قااد أسسااها
ووضع قواعدها سماحة العارف باهلل تعالى المفكر اإلساالمي الشاي د .هانيباال
يوسف حرب حفظه هللا تعالى  ،و يمكن هي أحد أن يساهم ويشار بهاا ضامن
شروطها.
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نار الشيَطان ي و َه َز َم ُه دم هللاُ عز و جل ) الراوي  :عبدالرحمل بل خنربض
َط ئ َتد ُ
ب ررررررم هللا والحمررررررد هلل والصررررررالب
وال ررالم علررى رريدنا محمررد وعلررى
له وصحبه أجمعيل..
أهررررال بكررررم أحبتنررررا قررررراق مجلتنررررا
(هاهو)..
نت كررر اليرروم فرري حرردي ر ررول هللا
صلى هللا عليه و آله و لم التالي:
عل عبردالرحمل برل خنربض ر ري
هللا تعالى عنه قال:
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(جررا َقت الشررياطي ُل للررى ر رول هللا
األو َيرة ي و ت َ َحرد َرتد عليره م َ
م َ
رل
رل د
ش دعلَةٌ
الجبال ي و فيه دم َ
ش دي َطا ٌن َم َعهُ ُ
نار يُري ُد د
أن يَحد رر َ بهرا ر رو َل
مل م
ررر :
هللا ي قررال  :فَ ُرعرر َ ي قررال َج دع َ ٌ
أَحد َ بُهُ قال  :جع َل يَت َأَخ ُر  .قرال  :و
جاق جبري ُل فقرال  :يرا محمر ُد ! قُر دل.
قال  :ما أَقُو ُل ؟ قال  :قُ دل  " :أعوذُ
بكلمرررررررات هللا التامرررررررات التررررررري ال
يُ َجرراو ُز ُهل بَررر وال فَ راج ٌر ي مررل شر ّرر
شر ما
ما
َ
خلق و ذَ َرأ َ و بَ َرأ َ ي و مل ّ
َي دنررز ُل مر َ
رل ال ررماق ي و مررل شر ّرر مررا
شرر مرا ذَ َرأ َ فري
َي دع ُر ُ
ج فيها ي و مل ّ
ج
رررر مررررا يخررررر ُ
األرض ي و مررررل شر ّ
شرررر فرررتَل الليرررل و
م دنهرررا ي و مرررل
ّ
النهررار ي و مررل شر ّرر ك ر ّل َط رار م لال
َطارقررا يَ دطر ُرر ُ ب َخ دي ر مر يررا َرحد َم ر ُل ! "

في ه ا الحدي أن رجال أل عبدالرحمل بل خنبض رضي هللا تعالى عنه وهو
صرحابي جليرل فقرال  :كير صرن ر رول هللا صرلى هللا عليره و رلم حريل كا تره
الشررياطيل؟ فقررال :انحرردرت الشررياطيل مررل األو يررة والشررعام يريرردون ر ررول
هللا صلى هللا عليه و رلم  ،فهرم شريطان معره شرعلة مرل نرار يرياد أن يحرر بهرا
ر رررول هللا صرررلى هللا عليررره و رررلم ي فلمرررا ر هرررم فرررزئي فجررراق جبريرررل عليررره
ال الم يعلمه ما يقول لر ّ كيد الشياطيل ..كما جاق في الحدي أعاله .
ه ا الحدي مهم جدا في حياب كل م لم إلبعا شرور الشياطيل عل ن ره وعرل
أهل بيته فال يألره شيق مإذن هللا تعالى  ،و فيما يلي شرح ألل اظ ه ا الحدي
الشري :
(( ال يتجاوزهل)) أي :ال يتعداهل.
(( بَر )) أي :تقي .
(( مل شر ما يَ دنزل مل ال ماق )) أي :مل العقوبات كالصواعق واألمطار.
(( ومل شر ما يعرج فيها )) أي :مل األعمال ال يئة التي توج العقوبة.
(( ومل شر ما ذَ َرأ َ في األرض )) أي :مل شر ما خلرق علرى ظهرهرا كرالوحو
والجل .
(( ومررل شررر مررا يخرررج منهررا )) أي :مررل شررر مررا ُخلرق فرري بطنهرا كالحشرررات
والهوام.
(( ومل شر فتل الليل والنهار )) أي :مل شر ما يق فيهما.

(( ومل شر كل طار )) أي :مل شر ما يأتي مل الحوا ث ليال.

نلقاكم في عد قا م إن شاق هللا تعالى
متم طيبيل ..
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علم
الذِّكر المحمدي
في القرآن الكريم

الجزء الثاني
النبوات )
الذ َكر المحمدي في
(من علم ِّ
َّ
لسماحة المفكر اإلسالمي
الشي د.هانيبال يوسف حرب
حفظه هللا تعالى
29

كثياار ماان اهنبيااا واهوليااا هاام الااذين
ذُ ِّكاروا فااي القاار ان الكااريم علااى سابيل
التوقير و التبجيل و االحترام ؛ إال أنناا
فااي علاام الا ِّاذ َكر المحماادي هنااا -و هااو
علاام لاام أسابَق إليااه و إن كااان موجااودا
مااان قبااال إال أنناااي أول َمااان يجمعاااه و
ادون فيااه و هلل الحمااد  -نتااابع ذكاار
يا ِّ
المصطفى صلَّى هللا عليه و آلاه و سالَّم
بلسان الحضرة اإللهية  ،و المالحظ أن
هللا تعااالى حبيااب متفاارد فااي حبااه ف ِّم ان
ااذ َكر المحمااادي فاااي القااار ان
متابعاااة الا ِّ
الكاااريم نعااارف مقااادار و عظماااة الحاااب
اإللهاااي لهاااذا الحبياااب المختاااار ؛ فقاااد
شرف هللا تعالى آدم عليه السالم فقال:
َّ
سا ُجدُواَ آل َد َم
أوال َ { :وإِّ َذ قُ َلنَا ِّل َل َمالَئِّكَا ِّة ا َ
س َجدُواَ … } .البقرة .34 /
فَ َ
بينما قال في حاق الحبياب محماد صالَّى
هللا عليه و آله و سلَّم :
صالُّ َ
ون َ
ه َو َم َالئِّ َكت َهُ يُ َ
علَاى النَّبِّاي ِّ
{ إ َِّّن َّ َ
يَا أَيُّ َها الَّذ َ
س ِّال ُموا
صلُّوا َ
ِّين آ َمنُوا َ
علَ َي ِّه َو َ
س ِّليما } اهحزاب 56 /
تَ َ
و كمااا هااو مالحااظ فتشااريف آدم عليااه
السااالم اختصاات بااه المالئكااة فقااط أم اا
تشاريف محماد صالَّى هللا علياه و آلااه و
س الَّم فقااد كااان تشااريفا ماان المالئكااة و
مااان الماااؤمنين ومااان هللا تعاااالى أيضاااا
وهاااااااااااااذا أبلااااااااااااا فاااااااااااااي الحاااااااااااااب

فالكاااال صاااالُّوا عليااااه بينمااااا آدم عليااااه
السالم لم يحظى بهذه الكلية .
ثانيااا  :علَّ ام آدم عليااه السااالم اهسااما
كلها فقال :
س َما ُكلَّ َهاا } البقارة3 /
{ َو َ
علَّ َم آ َد َم اه َ َ
بينمااا أعطااى محماادا ص الَّى هللا عليااه و
آلاه و سالَّم فااوق علام اهسااما علا َم كاال
شاااي عنااادما وهباااه القااار ان الكاااريم
حيث قال:
شااا َي ٍ }
ب ِّمااان َ
{ َّماااا فَ َّر َطنَاااا فِّاااي ال ِّكتَاااا ِّ
اهنعام 38/
ثالثاااا  :قاااال تعاااالى فاااي النباااي إدرياااس
عليه السالم :
ع ِّليا } مريم57/
{ َو َرفَ َعنَاهُ َمكَانا َ
بينما رفع سيدنا محمدا صالَّى هللا علياه
و آله و سالَّم إلاى سادرة المنتهاى حياث
قال :
{ َولَقَ َد َرآهُ نَ َزلَة أ ُ َخ َرى } النجم13/
{عند سدرة المنتهى } النجم14/
{ ِّعن َد َها َجنَّةُ ا َل َمأ َ َوى }النجم15/
رابعا  :ن َّجاى هللا تعاالى قاوم ناوح علياه
السااالم بالساافينة ظاااهرا و باالسااتغفار
باطنا  ،بينما كانت نجاة أمة المصاطفى
عليااه الصااالة و السااالم لمجاارد وجااوده
بينهم حيث قال:
{ َو َماااا َكا َ
اايه َم }
ااان هُ ِّليُعَا ِّ
ااذبَ ُه َم َوأَناااتَ فِّا ِّ
اهنفال.33/
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحماااد هلل رب العاااالمين و الصاااالة و
الساااالم علاااى سااايدنا و حبيبناااا سااايد
المحبااااين و إمااااام العاشااااقين و خاااااتم
اهنبياااا و المرسااالين و علاااى آلاااه و
صحبه أجمعين
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ال شااااااا أن الهااااااادف و النتيجاااااااة و
الخاتمااة تشااغل اإلنسااان فااي مساااعيه
الحياتيااااااة و تكااااااون هااااااي المحاااااار
اهساسااي المرافااق لكاال أعمالااه  ،فمااا
من شي و ماا مان أحاد إال و الخاتماة
معاين
تكون تتويجا له معلناة لوصاو ٍل
ٍ
ااير حيااااتي ٍ  ..بغاااض
مترقَّااا ٍ
ب مااان مسا ٍ
النظر عن طبيعته .
و مااااا يهمنااااا فااااي محاضاااارتنا لليااااوم
الخاتمااااة التااااي يااااؤول إليهااااا العبااااد ؛
فحتااى و إن لاام يكاان العبااد صااالحا باال
كااان مترفااا فااي حياتااه و ملتفتااا عاان
الحااق فااان لااه خاتمااة تقاارر مصاايره
الذي سعى إليه.
و العبااااد يعماااال و يسااااعى هن نهايااااة
ب
سااعيه هااي فاصاالة حياتااه  ،و تُن َ
ساا ُ
اهعمااال إلااى َماان قااام بهااا  ،و تكااون
بصمتها من حيث الحقيقاة بخاتمتهاا ،
و قد قال رسول هللا صالَّى هللا علياه و
آله و سلَّم في جز من حديث شاريف
( إنمااااااا اهعمااااااال بااااااالخواتيم ) رواه
البخاري و مسلم .

و بتحديااااد الخاتماااااة يكاااااون تحدياااااد
المصااير الااذي لااه صاافة الديمومااة .
وقال أيضا علياه الصاالة و الساالم :
( يُب َعث كل عب ٍد على ما مات علياه )
رواه مساااالم ؛ أي أنااااه يُبعااااث علااااى
الحالة التي مات عليها .
عن العمل و الخاتمة و كيفياة تحدياد
المصااير ساايكون حااديثنا خااالل هااذه
الساعة الزمنية .
في اللغة :
خاتمة  ( :اسم )
الجمع  :خاتمات و خواتم و خواتيم
الخاتماااة مااان كااال شاااي  :عاقبتاااه
وآخره.
خاتمااة الموضااوع  :آخاار تعليااق فااي
الموضوع ( الملخص ) .
كانت خاتمة حياته حسنة  :نهايتاه ،
عاقبته .
خااتم هللا لااه بخياار :أت ا َّم عليااه نعمتااه
وجعل له عاقبة حسنة.
اهعمال بخواتيمها  /اهمور
بخواتيمها  :اهمور مرهونة
بنتائجها وعواقبها.
وإنما اهعمال بالخواتيم ؛ والمراد
باهعمال :ما يعمله العبد من عمل
صالب أو سي .
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الفرق بين الخاتمة و المصير :
الخاتمة هي بواباة المصاير  ،و يجتماع
المصاير مااع الخاتماة فااي أنهماا مرحلااة
نهائيااة  ،فخاتمتااه تعلاان نهايااة مرحل اة
حياتااااه  ،و يتحااااادد مصاااايره بصاااااورة
خاتمتااه  ،فالخاتمااة قاارار  ،و المصااير
استمرار .
و ال تكون خاتمة إال لما كان له بداية..
و اليكون آخرية إال لما كان له أولية..
و إن الفسحة الزمنية في الحياة الادنيا
إنماااا هاااي فرصاااة مفتوحاااة للعباااد كاااي
يُحساان عملااه و يراجااع أخطااا ه ويعلاان
توبتااه ممااا أذنااب بحااق نفسااه  ،و كلم اا
وقااف مااع ذاتااه وقفااة محاساابة و تو َّجاه
هلل تعالى توجه اساتغفار صا َّحب مسايره
نحو سالمة المصير الذي يتجه إليه .
و لما كانت الخاتمة لها وصف اآلخرية
كاناات أنااوار اساام هللا تعااالى ( اآلخاار )
المتجلي هي الحاكمة .
أنوار و تجلي اسم هللا اآلخر :

لماااا كاااان مااان الواجاااب علاااى العباااد أن
يتخلااق و يتحقااق بأسااما هللا تعااالى و
صفاته  ،و كان من أساما هللا تعاالى :
( اآلخاار ) وجااب ماان أجاال التحقااق بااه
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االلتفات إلى الخواتيم و التدقيق بماا تام
البااد بااه ماان أعمااال ؛ فتكااون الباادايات
إعالنا عن الخواتيم .
و بالتااالي فااان َماان علاام و عاارف يقينااا
أن هللا تعاااالى محااايط بااااطالق ؛ و هاااو
محااايط باااالخواتيم إحاطاااة دوام و بقاااا
تنبَّاااه إلاااى وجاااوب العمااال بماااا يرضاااي
المحيط اآلخر الباقي بعد فنا الكل ..
و كلما استحكمنا شاهودنا هلل َّ
عاز وجا َّل
سنت خواتيمنا ؛ فأعمالنا تنضاب عان
َح ُ
ذواتنااا  ،و ال فعاال باادون فاعاال  ،و كاال
فع ٍل حسان إنماا يصادر عان ذات حسانة
فال يخرج من الجميال إال ماا هاو جميال
 ،و كل فع ٍل سي يصدر عن ذات سايئة
فااال يخاارج ماان السااي إال السااو  ،و
مان حياث النتيجااة ال يخارج منا إال ماا
في .
ماااان الفهاااام الظاااااهر هنااااوار اساااام هللا
( اآلخاار ) أن المرجااع و المصااير إليااه
حياااث قاااال تعاااالى  :بسااام هللا الااارحمن
اجعا َ
اون ﴾
الاارحيم إ ِّإنَّااا ِّ ِّ َو ِّإنَّااـا ِّإلَ َي ا ِّه َر ِّ
فحين أو َجدَنا الحق تعالى معلومات مان
ب علينا أن تكاون عودتناا إلياه
ذاته و َج َ
بخاتمااة تليااق بااالنور الااذي أوجاادنا مناه
فتنطااوي حقائقنااا بذاتااه إليااـ ( ه اـ ِّ ) أي
بالهويااة الذاتيااة التااي تضاام كاال أساامائه
تعالى في الباطن .

صااااور للتفكاااار بتااااوه أنااااوار حقيقااااة
الخواتيم :

القاادر و هااي ماان الليااالي المرجااوة عنااد
العبد.

مما يدل على أهمية الخواتيم و أنوارهاا
المتكاثفاااااة و الحاااااث و العمااااال لتكاااااون
اهكمااااال  ..أن الكثيااااار مااااان الااااادالئل و
اهنااوار و اإلشااارات اإللهيااة تاادعو إلااى
ترصاااد خاااواتيم اهماااور و التااازود مااان
أنوارها و البقا في وارداتها :

و ختاااااام ياااااوم الصاااااوم عناااااد المغااااارب
( خاتماااة النهاااار ) وفاااي هاااذه اللحظاااة
يكون الدعا مستجاب .

ففيمااااا يخااااص مااااواطن اإلجابااااة هنااااا
ارتباطااات بخااواتيم زمانيااة تعتباار أوجااا
في المنب الرباني :
فخاتمااة اهيااام هااو يااوم الجمعااة و هااو
يااوم تكاااثف هنااوار قبااول اهعمااال ماان
الحق تعالى .

و خاتمااة يااوم الجمعااة آخاار ساااعة فيااه
حيث ورد أن الدعا فيها مستجاب .
و خاتمة الليال ثلثاه اهخيار حياث يتنازل
هللا تعاااالى إلاااى الساااما الااادنيا فيالقاااي
المحااااب محبوبااااه فااااي ساااااعات تلغااااي
الزمااان و المكااان فااي مجالسااة الحبيااب
َّ
عز و ج َّل .

كااذل فااان الاادعا فااي نهايااة الصاالوات
المكتوبة مستجاب  ،و في ذلا تحصايل
للعبد هنوار اإلجابة الربانية .
و خاتمااة شااهر رمضااان العشاار اهخياار
حيث تتكاثف ذروة الختام فتتجلى ليلة

و ختااام اهشااهر شااهر ذي الحجااة فماان
حااا َّ هلل تعاااالى فلااام يرفاااث و لااام يفساااق
رجااع كيااوم ولدتااه أمااه و فااي ذلا ُ
ط َهاار
جب ما قبله .
خالص يَ ُّ
و خاااااتم اهنبيااااا و المرساااالين ساااايدنا
محمااااد صاااالَّى هللا عليااااه و آلااااه و ساااالَّم
جامع الكماالت .
و ختااام عماار اإلنسااان هااو الااذي يحاادد
مصيره فاما إلى جنة عرضها الساموات
و اهرض أو إلااى نااار وقودهااا الناااس و
الحجارة أعاذنا هللا تعالى و إياكم منها .
و َماان كاناات آخااار كلماتااه ال إلاااه إال هللا
محمد رسول هللا دخل الجنة .
و لمااا كااان العبااد ال يعاارف متااى تكااون
آخر لحظات حياته وجب عليه أن يكاون
علاااااى التوحياااااد بديموماااااة و اساااااتمرار
فيضاامن بااذل خاتمااة حساانة تفضااي بااه
إلى مصير جميل .
فالخاتمة هي المشهد الذي يحشد حقيقة
اإلنساااان مااان حياااث ماااا آل إلياااه و ماااا
ااتجره لذاتاااه مااان أفعاااال و أحكاااام و
اسا َّ
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 -3التوبة :
صاااا َمت خاتمتااااه و قااااررت
و صاااافات بَ َ
مصيره .

من أعمال الخواتيم :
 - 1حب هللا تعالى :
المحااب ل َماان يحااب مطيااع ) ف َماان
( إن
َّ
كااان محبااا هلل تعااالى حبااا صااادقا عماال
بحب و قدم بين يدي حبيبه و أطاعاه و
التزم بما يقربه مناه و كاان حباه سابيال
ليتوجه بخاتمة حسانة و مصاير أحسان
ِّ
 ،ذلا أن الحااب ال يتباادل  ..باال يزيااد و
ال ينقص .
أمااا َماان ال يعاارف الحااب باااهلل تعااالى و
لاام يتذوقااه أو أنااه كااان مماان يخاادعون
أنفسهم بأنهم محبون و هم على خالف
ذل ا فااانهم بااذل محجوبااون بااذاتهم و
مصااارون علاااى سااااو الخاتماااة و قااااد
ُّ
رساااااااموا مصااااااايرا ال حيااااااااد عناااااااه ،
فااالمحروم ماان الحااب محااروم ماان كاال
جمال بما فيه جمال الخاتمة .
 - 2االتباع و السلو :
أول واجاااب علاااى المكلَّاااف معرفاااة هللا
تعااااالى  ،و ال تكااااون تلاااا المعرفااااة إال
باتباااع ولااي مرشااد يرشااده و يدلااه إلاى
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هللا تعااالى و ذلاا عاان طريااق الساالو
الااااذي يتجاااااوز فيااااه المريااااد السااااال
مقامااات معينااة و يتاادرج بارتقااا حت اى
الوصول .
قااال تعااالى  :بساام هللا الاارحمن الاارحيم
إ قُاااا َل ِّإن كُناااات ُ َم ت ُ ِّحبُّا َ
ه فَااااات َّ ِّبعُونِّي
اااون َ
يُحَ بِّاااا َب ُك ُم هُ َويَ َغ ِّفاااا َر لَ ُكاااا َم ذُنُااااوبَ ُك َم َوهُ
َ
غفُاااااااور َّر ِّحااااااايم ﴾ /31آل عماااااااران ،
فاالتباع أول ثمار الحب .
و كلماااااا كاااااان الساااااال أكثااااار التزاماااااا
بالطاعاااة رسااام لنفساااه خاتماااة كمالياااة
ووصل إلى الرضا الكامل .
سااس علااى
ماان هنااا كااان الساالو المؤ َّ
حقيقة صدق السال المريد أهم الطارق
التي تعلن عن أجمال خاتماة للعباد أال و
هاااي شاااهود هللا عا َّ
ااز و جااال  ،و باااذل
يكون قد حدد مصايره إلاى فناا بااهلل و
بقا به بحقيقة النور الرباني .

و بالتالي فان كل َمان لام يكان متبعاا هلل
تعالى و رساوله و ساالكا علاى ياد ولاي
مرشااد فقااد وضااع نفسااه تحاات تااأرجب
حقيقة خاتمته إلى أن يادخل فاي مسال
الحب و االتباع فيفوز بالنجاة .

قاااال هللا تعاااالى فاااي اآلياااة الثامناااة مااان
سااااورة التحااااريم  :بساااام هللا الاااارحمن
الرحيم إ يَا أَيُّ َها الَّذ َ
ِّين آ َمنُاوا تُوبُاوا ِّإلَاى
سااى َربُّ ُك ا َم أَن يُك َِّفا َار
صااوحا َ
َّ ِّ
ه ت َ َوبَااة نَّ ُ
ع َ
ت﴾
سيِّئ َاتِّ ُك َم َويُد َِّخلَ ُك َم َجنَّا ٍ
عَن ُك َم َ

فالتوبة النصوح مان أعماال الخاواتيم و
هي من أعظام و أجمال رساوم الخاواتيم
؛ فالتائاااب حبياااب هللا تعاااالى هناااه بلااا
بتوبتاااه مرتباااة الحبياااب و دخااال عاااالم
أمااان
الحاااب  ،و َمااان دخااال فلااا الحاااب ِّ
عذاب الحبيب..
أماان عذابااه  ..فكيااف
َماان دخاال حصاانه ِّ
ب َمن دخل حياض حبه بيقاين و إيماان و
إخالص ؟
و ال تتوقف التوبة عند اإلتياان باذنب و
إنمااا وجااب علااى العبااد االلتاازام بالتوب اة
خشاااية أن يكاااون قاااد اجتااارح ذنباااا دون
قصااد منااه  ..و مالزمتااه للتوبااة تجعل اه
توابا ؛ قال الحبيب صلَّى هللا علياه وآلاه
وس الَّم (:يااا أيهااا الناااس توبااوا إلااى هللا
فاني أتوب في اليوم إليه مائة مرة ).

وقد بيَّن علياه أفضال الصاالة و التساليم
أن التائاب ماان الاذنب ك َماان ال ذناب لااه ،
و َماان يخااتم حياتااه بااال ذنااوب اسااتحق
أجمل مصير .

و بالمقابااال فاااان اإلصااارار علاااى الاااذنب
أيضاااا هاااو مااان أعماااال الخاااواتيم التاااي
تااودي بالعباااد إلااى مصاااير سااي يخطاااه
بأعمالااه و يصاار عليااه  ،فالمسااي إل اى
هللا تعاااااالى و رساااااوله و أوليائاااااه هاااااو
مصر على ذنبه و بالتالي مقارر
شخص
ٌّ
بخاتمتااه إعااالن عاادم توبتااه و اإلصاارار
علااااى ذنبااااه و االتجاااااه نحااااو مصاااايره
المحتوم .
قاااال تعاااالى فاااي اآلياااة  23مااان ساااورة
الجاثياااة  :بسااام هللا الااارحمن الااارحيم إ
ان ات َّ َخا َذ ِّإ بلَ َهاهُ َه َاواهُ َوأ َ َ
ضالَّهُ َّ
أَفَ َرأَيَتَ َم ِّ
هُ
س َم ِّع ِّه َوقَ َلبِّ ِّه ﴾.
علَ بى ِّع َل ٍم َو َخت َ َم َ
َ
علَ بى َ
 – 4الثبات على المواقف بايمان :

لمااا كااان اإليمااان يزيااد و ياانقص وجااب
على العبد أن يعمل على زياادة إيماناه و
عاادم زعزعتااه هي ساابب كااان  ،فكلمااا
عرفنا مدارجنا في الزيادة كنا أقرب إلى
ُحساان الخاتمااة  ،و كلمااا استشااعرنا أننااا
فااي نقااص إيماااني كنااا أبعااد عاان ُحس ان
الخاتماااة  ،فقاااد قاااال تعاااالى  :بسااام هللا
س ِّه
سا ُن َ
علَى نَ َف ِّ
اإلن َ
الرحمن الرحيم إ بَ ِّل َ ِّ
ِّيرهُ ﴾ – 14
اايرة * َولَا َ
ااو أ َ َلقَاااى َمعَااااذ َ
بَ ِّصا َ
 / 15القيامة.
ع َمر اإليماان قلباه و ثبات و كبار و
ف َمن َ
زاد و ثبتااات مواقفاااه اإليمانياااة و قويااات
عزائمه اليقينية دخل مراتب اإلحسان و
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و كااان حقااا علااى هللا تعااالى أن يجعلااه
من المحبوبين فان هللا يحب المحسانين
 ،و ماان أحبااه هللا تعااالى وفَّقااه لخاتمااة
ترضاااايه و مصااااير موصااااوف بااااالفوز
العظيم .
ِّين آ َمنُاااواَ
قاااال تعاااالى  :إ يُثَبِّاااتُ هُ الَّاااذ َ
ت فِّااي ا َل َحيَااا ِّة ال ا ُّد َنيَا َوفِّااي
بِّااا َلقَ َو ِّل الثَّابِّ ا ِّ
اآلخا َار ِّة َويُ ِّضا ُّل هُ ال َّ
ظااا ِّل ِّم َ
ِّ
ين َو َي َف َعا ُل هُ
َما يَشَا ﴾  /27إبراهيم .
الحقيقااة الذاتيااة للعبااد تقاارر خاتمتااه و
مصيره :
إن الحقيقااة التااي ُخلااق العبااد عليهااا و
سعى في الحياة الدنيا متحققا بها تحادد
و تقااارر مصااايره  ،و كلماااا كاااان العباااد
صاااادقا فاااي توجهاااه تحقاااق بصااادقه و
كانت خاتمته تفصب عن حقيقته.
دخااال النباااي ﷺ علاااى شااااب وهاااو فاااي
الموت فقال كيف تجد ؟ قال  :وهللا ياا
رسول هللا إني أرجو هللا  ،وإناي أخااف
ذنااااوبي  ،فقااااال رسااااول هللا صاااالَّى هللا
عليااه و آلااه و ساالَّم  :ال يجتمعااان فااي
قلاااب عباااد فاااي مثااال هاااذا الماااوطن إال
أعطاه هللا ما يرجو وآمنه مما يخااف )
رواه الترمذي.
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ال يجتمعان  :أي الخوف و الرجا .
و قد كاان رساول هللا صالَّى هللا علياه و
مقلاااب
آلاااه و سااالَّم يااادعو فيقاااول  :ياااا ِّ
ثباات قلبااي علااى دين ا  ،فجااا
القلااوب ِّ
أحاااد الصاااحابة و قاااال  :ياااا رساااول هللا
آمنَّااا باا وبمااا جئاات بااه ،فهاال تخاااف
عليناااااا؟ قاااااال :نعااااام إن القلاااااوب باااااين
يقلبهاااا كياااف
أصااابعين مااان أصاااابع هللا ِّ
يشااااا ) رواه الترمااااذي واباااان ماجااااه
وأحمد.
ف َماان اسااتقر قلبااه بحااب ربااه و كااان هللا
وجهتاااااه و منشاااااوده كانااااات خاتمتاااااه
محمودة و مصيره نور وضاح .
السبُل إلى سالمة الخواتيم :
 - 1ساااالمة التوجاااه إلاااى هللا تعاااالى و
التيقظ إلاى وجاوب عادم العادول عناه :
ف َمن اتجاه لرفاع حجاب الانفس و تو َّجاهَ
إلاااى الاااذات اهحدياااة بقاااوة و ثباااات و
عاااش معنااى التوحيااد علااى أكماال وجااه
كان متيقظاا متنبهاا بناور البصايرة إلاى
كاال منااازع يشااده أو يجذبااه ليحيااد عاان
وجهااة التوحيااد  ،ففااي سااالمة التوحي اد
العباادي ضاامان للوصااول إلااى الشااهود
اهحااادي  ،و َمااان شاااهد الواحاااد اهحاااد

كانت فوزا له بخاتمة و َّ
ضاا ة و مصاير
أسعد .
 - 2اختيااار الصااحبة الصااالحة  :و ذلا
لما للصحبة الصالحة مان أثار فاي حيااة
العبد تأثرا و تأثيرا فالصااحب سااحب ،
لذل فاان هللا تعاالى د َّل الماؤمنين الاذين
ع َمر اإليمان قلوبهم بأن يلتزموا بااهمر
َ
اإللهاااي و يلتزماااوا التقاااوى باااذواتهم و
ينتظمااوا فااي حياااتهم مااع الصااادقين و
ذلاااا لمااااا فااااي ذلاااا ماااان أهميااااة فااااي
االستمرارية في طريق الحق و الصادق
التااي توصاال العبااد إلااى خاتمااة سااعيدة
بمجرد االلتزام باهمر اإللهي حيث قاال:
إ يَا أَيُّ َهاا الَّاذ َ
هللا َو ُكونُاوا
ِّين آ َ َمنُاوا اتَّقُاوا َ
صا ِّدقِّ َ
ين ﴾  /119التوبة.
َم َع ال َّ
كما قال رسول هللا صلَّى هللا عليه و آله
و ساااالَّم  ( :الماااار علااااى دياااان خليلااااه
فلينظااار أحااادكم مااان يخالااال ) رواه أباااو
داوود .
ف َمن استقى من الصادقين سقاهم بمارآة
ذاتهم و كاان و إيااهم فاي مرتباة صافية
( أولئ القوم ال يشقى جليسهم )
فالصاااااااااااحبة الصاااااااااااالحة َّ
دالل فاااااااااااي
اسااااتمراريتها إلااااى خاتمااااة مرضااااية و
مصير له صفة الفوز العظيم.
 - 3اهعمااااال الصاااااالحة و االساااااتمرار
فيها :

العماال لااه طبيعااة االسااتمرارية  ،وهااذه
االسااااتمرارية بصاااافا التوجااااه تضاااامن
البقا في فل الحفاظ و اهماان  ،و كال
َمااان أحاااب و ساااعى هن تشااارق نهايتاااه
عليااه االسااتمرار باادأب و حااب بأعماااال
تسدل عليه من أنوارهاا إشاارات القباول
بشاااارط الصاااادق و اإلخااااالص باطنااااا و
ظااااهرا و عااادم التوقاااف أو التلكاااؤ باااأي
مرحلة .
قااال رسااول هللا ص الَّى هللا عليااه و آلااه و
سلَّم  ( :ال علايكم أال تعجباوا بأحاد حتاى
تنظروا بما يختم لاه  ،فاان العامال يعمال
زماناااا مااان عماااره أو برهاااة مااان دهاااره
بعمل صالب لو مات علياه دخال الجناة ،
ثم يتحول  ،وإن العبد ليعمل البرهة مان
دهااره بعماال سااي لااو مااات عليااه دخاال
النار ،ثم يتحاول  ،فيعمال عماال صاالحا،
وإذا أراد هللا بعباااد خيااارا اساااتعمله قبااال
موتااااه قااااالوا  :يااااا رسااااول هللا وكيااااف
يستعمله ؟ قال  :يوفقاه لعمال صاالب ثام
يقبضه عليه ) رواه أحمد.
و ال يكون التحول عن العمل الصالب إال
لمااا جااا َل فااي قلااب ذلا العبااد ماان ذنااوب
فلااام يهاااتم بتطهيااار قلباااه منهاااا إلاااى أن
اسااتحكمته و ظهاارت بأفعالااه فااي خاتمااة
حياته و صرفته عن ُحسن الخاتمة .
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و ال يكون التحول عن العمل الساي إال
لمااااا جااااا َل فااااي قلااااب ذلاااا العبااااد ماااان
إيمانيات أبَت أن تظهار بأعمالاه إال فاي
خواتيمهااا حيااث صاارفته عاان الخاتمااة
السيئة و حكمت له بخاتمة حسنة .

ولذل كان صلَّى هللا عليه و آله و سالَّم
يثااابر علااى اهعمااال الصااالحة  ،وكاناات
أحب اهعمال إليه أدومها وإن قلَّت.
فطالماااا كاااان العمااال خالصاااا لوجاااه هللا
تعااااالى باسااااتمرار حتااااى النهايااااة فااااان
خاتمته تعلن أناه يساتحق المالل ل ُحسان
المصير .

و ربمااا كااان أجماال مااا يختصاار معنااى
حتميااة ُحساان الخاتمااة و المصااير قولااه
تعالى :
بسااام هللا الااارحمن الااارحيم إ ِّإ َّن الَّاااذ َ
ِّين
علَي َِّه ُم
ستَقَا ُموا تَتَنَ َّز ُل َ
هُ ث ُ َّم ا َ
قَالُوا َربُّنَا َّ
ا َل َم َالئِّ َكااااااااةُ أ َ َّال ت َ َخااااااااافُوا َو َال تَحَ َزنُااااااااوا
ع اد َ
ُون ﴾
شا ُاروا بِّا َل َجنَّا ِّة الَّتِّااي ُك َنات ُ َم تُو َ
َوأ َ َب ِّ
فصلت.
ِّ /30

فالااذين اعترفاااوا بربوبياااة الخاااالق عااا َّز
وجاا َّل و أيقنااوا أنااه ربهاام و ساايدهم و
ساااروا بأعمااالهم بصااالح يرضاااه و لاام
يحيااااادوا عااااان وجهاااااة اهحدياااااة فاااااان
خااااتمتهم تعلااان اساااتحقاقهم هن تتنااازل
علااايهم رسااال الحاااق تعاااالى و جناااوده
تطمئااانهم اطمئناناااا مباشااارا و تبشااارهم
بوعااااد هللا تعااااالى لهاااام بمصاااايرمحتوم
رو ُحهُ جنات معروشات.
و برحيق هاذه الجناات نختاتم محاضارة
اليااااوم  ..نرجااااو هللا تعااااالى قبولهااااا ،
وأرجااااوه تعااااالى أن تكااااون قااااد نالاااات
استحسانكم و كان فيها الفائدة ..

و أشااكركم جزياال الشااكر لحضااوركم و
اهتمااامكم و نااوركم و مشاااركاتكم التااي
أبهجت دقائق حروفنا بنور جميل .
اللهام إناا نساأل ُحسان الخاتماة و نعلاام
أن ال ترد من دعاا بمال قلباه و هاو
مااوقن بمااا عنااد  ،و أكرمنااا بمباااه
أناااوار أسااارار قولااا الكاااريم إ ِّختَا ُماااهُ
ب
س َ
ون ﴾
ِّم َ
س َوفِّي َذ ِّل َ فَ َليَتَنَافَ ِّس ا َل ُمت َنَافِّ ُ

الخواتيم
تقرر المصير
تقديم الدكتورة :
منى حمادي

أمسية قُ ِّد َمت على
مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العائلة
الـ FG-Group Academy –Turkey

و هللا يقول الحق و هو يهدي السبيل
و الحمد هلل رب العالمين
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برنام قطش ولحش

Radio
Family
Group

بسم هللا الرحمن الرحيم
مسلساال ( قطااش ولحااش ) هااو مسلساال كومياادي سااوري ذو طااابع
سااري يخاطااب كافااة أفااراد العائلااة  ،تبااث حلقااات الموساام اهول منااه
أُ َ
عبر أثير راديو فاميلي جروب .
في إحدى فقراته المميزة تظهر شخصية الفناناة الدمشاقية أم بساطي
التي تتميز بدور سيدة ذكية اجتماعية تبدع في " رفع ضغط دم " كل
ماان أبااو بسااطي ( رحمااه هللا ) وحماتهااا وجاراتهااا وكاال َماان حولهااا
بأسلوب فكاهي مضح من خالل مواقف غاية في الجمال مع توجياه
نصااائحها الخاصااة  ..و يُف َّ
ضاال أال تؤخااذ الحلااول والمقترحااات التااي
تقدمها وتقوم بها أم بسطي حفاظا على استقرار الحياة اهسارية باين
أفراد عائالتكم.
مسلسل ( قطش و لحش ) هو عمل منفصل متصل متنوع مان إنتااج
فرقة راديو فاميلي جاروب يسالط الضاو علاى المشاكالت اليومياة و
المفارقاااات الحياتياااة التاااي تواجههاااا معظااام العاااائالت و اهفاااراد فاااي
مختلف مناحي الحياة مع إيجاد الجانب الفكاهي في هذه اهحداث .

www.radiofg.org

تقرير أعده  :أ .صبحي المقرئ
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يمكنكم أيضا متابعة السيدة أم بسطي على صفحتها على الفيس باو
لعدم االستفادة من بعض نصائحها :

@MadamUmBasti
42

بررردأ االبرررل بالترتيبرررات فقرررام بعمرررل صررر حة لمتجرررر المالبرررد الخرررا بهرررم علرررى عررردب
منصات ي وقام بالتواصل م صديقه ال ي بدوره قام بإيصاله ل تاب عاملرة علرى مواقر
التواصل االجتماعي وطل منها المجيق للمتجر حتى يتم االت ا .

للى َمل
يه ّمه األمر
()14
بقلم  :أ .خلدون لبزو

 ال تحررررزن يررررا أبرررري  ...ررررتكون األيررررامالقا مة أفألل بإذنه تعالى.
ه ه الكلمات الموجهرة مرل االبرل لرم تمر ُح
الحزن ال ي كل قل صديقنا ي فقد فكّرر
واجتهد وب ل كل ما يمل مل مرال وجهرد
فررري هررر ا المشرررروئ للرررى أن جررراق يررروم
االفتترراح فلررم يتجرراوز عررد الحألررور عرد
أصاب اليديل!!
 قلتُ ل ال تحزن فالحل عندي.وأي ح م ّل تقدم ؟!
 بُنَي ّ .. أنررا أعرررف صررديقا لرري قررام عنررد افتت راحمطعمه بدعوب شخ مل العرامليل علرى
مواقرررر التواصررررل االجتمرررراعي ي وكانررررت
النتيجة ّ
أن المشروئ نجح.
 بُنررررري !! مرررررا هررررر ا الكرررررالم ؟! النجررررراحوالرز مل الرزا !!
 ونعم باهلل ي ولكل الزمل تغير يا والرديويج ر أن نواكرر متطلبررات هرر ا العصررر
ال ي نعيشه .
صمت صديقنا ل ترب ...
 أبي لل نخ ر شيئا ...قال صديقنا الغريق المم

افعل ما تراه منا با .
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بقشة :

في اليوم التالي خلت ال تاب وبدأت بالتجول اخل المتجر ثرم الت ترت للرى صرديقنا األم
قابلررة  :عمررو  ..محررل التصر ية جميررل ي ررأقوم بعمررل بر مباشررر لرردا لمرردب  10قررابق
والتكل ة  3000ينار.
ا تدرك صديقنا م هوال  :ولكل ...
ال تاب  :ع ّمو  ..الح ام باخده بعد أ بوئ ي بد لنت اطل بألاعة جديدب ي وخرجت.
لأل صرديقنا البمرا ابنره الر ي أحرجره بعمرره مر فتراب صرغيرب ي ولكرل االبرل امرت
لأل والده و أقنعه بالمتابعة.
( زي ما حكيتل عمو  :الح ام بعد أ بوئ ي اطل طلبية جديدب ي أنا هي خلصرت )ي
بعررد مرررور يرروميل يجلررد صررديقنا األم بعررد للررال المتجررر لرريال م ر هوال مررل مش رهد
الرفرروف ال ارلررة والم ررتو ئ ال ر ي لررو نقلررت مررا فيرره للمتجررر لررل يم ر ه ر ه الرفرروف
ال ارلة .
 بُني  ..أيعقل ه ا األمر؟! لنها شابة صغيرب ! ما مدى فاعليتها ؟!أيل اتجه العالم ؟ هل يتم تحري التجارب به ه الطريقة ؟
 10قابق بـ  3000ينار ! النتيجة مهولة !
 نعم يا أبي  ..نحل في زمل االنترنت ي وأصبح َمل يمتل أكبرر عرد مرل المترابعيل ذافاعلية وا حة للجمي .
يكرر صديقنا في رأ ه ت اؤالت :
للى أيل نتجه ؟ ه ه ال تاب عا ية ي ما ُّر المتابعيل ؟
أيل عقول متابعيها ؟
لن كانت هي فعلت ذل ي ما ال ي يمكل أن يقوم به َمل يريد أن يدمر ؟
بدورنا نقول  :هو أمر جميل وي ّهل كل نرواحي الحيراب ولكنره برن د الوقرت رالح ذو
حديل ...
وللى َمل يهمه األمر ...
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بسم هللا الرحمن الرحيم

أمل المعطيات

الصاااااالة و السااااااالم علاااااى الساااااار
الساااري و النااور الااذاتي ماان بحااور
العَ َظماة المتحقاق فاي عاالم البطااون
والظهااااور و علااااى آلااااه و صااااحبه
وسلم .
أماااان المعطيااااات ( التعميااااة ) هااااو
وسيلة لضمان حفاظ المعطياات مان
الفسااااد و االختاااراق والاااتحكم فاااي
الولوج إليها.

بقلم:
أ .نور هرشو
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 .2السالمة حيث ال يمكن إجرا أي تعديل غير مرغوب به على المعطيات.
 .3المتاحيااة و فااي هااذه الحالااة يمكاان للمعنيااون االطااالع علااى المعلومااات متااى
أرادوا.

است ُخ ِّد َمت المعميات ( أمن المعطيات ) بداية على تعمية النصوص المكتوبة في
معماي قيصار الاذي يازيب ترتياب اهحارف اهبجدياة  ،حياث كاان
لغة ما ؛ فكاان ِّ
قيصااار يساااتخدم الشااايفرة إلخفاااا محتاااوى رساااائله مااان خاااالل اساااتخدام هاااذه
المعميات .
ثاام تطااورت المعميااات و أخااذت تتوسااع وتتطااور مااع تقاادم التكنولوجيااا حيااث
أصبحوا يساتخدمونها للحماياة مان أي اختاراق أو تجساس ؛ فكلناا نرياد حماياة
معطياتنا من االختراق أو التجسس و خاصة أنها أصبحت متاحة أمام الجميع .

و تمثل المعطيات المعلوماات الخاام
قبل معالجتها  ،و تشير إلى وساائل
حماية المعطيات مان أي جهاة غيار
مخولاااااة بحياااااث ال تساااااتطيع تلااااا
الجهااات النفاااذ إليهااا أو كشاافها أو
إفسااااادها أو تعااااديلها أو التجسااااس
عليها .

و ال يكفي استخدام تقنية المعميات همن المعطيات ؛ فال بد من استخدام الحفاظ
الفيزيااائي بتخاازين احتياااطي يضاامن عاادم النفاااذ إلااى هااذه المعطيااات إال ماان
مخولين وذل باستخدام اهقراص الصلبة و وحادات تخازين خارجياة
أشخاص
َّ
كـ USB

مكوناات
وهمن المعطيات أناواع أو ِّ
منها:

و يمكن استخدام التوقيع الرقماي هماان أكبار؛ حياث يعبار التوقياع الرقماي عان
هوية المستخدم بمفتاحه الخاص .

 .1السرية  :وهنا ال يمكن هي أحد
االطالع عليها سوى المعنيون بها.

و للحفاظ علاى التوقياع مان االختاراق يمكان إضاافة زمان إلاى الانص الموقاع و
يتيب ذل الحصول على توقيع مختلف في كل لحظة.

من هنا أتت أهميتها فهاي تتمياز بسارعتها؛ إذ يمكان اساتخدامها لمعادالت دفاق
عالياة تفااوق مئاات الماليااين مان البتااات فاي الثانيااة ،وغالباا تسااتخدم الشااركات
المصنِّعة لهذه المعميات مولدات أعداد شبه عشوائية خاصة بها.
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ل َّما كان الحب حضرة كمال في
حقيقته ..
َّ
تجل جاللي ٍ ما ..
فان ٍ
هو بشرى للتجلي الجمالي اآلتي
..
ليكتمل فل البدر المضي في
السر .
فسطوة الجالل باب الهيبة
الذي ستنساب بفتحه نسائم
الجمال بما يليق بهيبة ما تجلى
به بجالل ..
مما كت َبت
إبريز العاشقين في بالد الشام
الدكتورة المهندسة  :سارة الجعبري
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https://t.me/hobalhak
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ما الحب إال رشفة
تُس ِّك ُرالرو َح ..
وتحملُها على الرحيل من
سما اهرض إلى سما
العرش ..
وهنا ..
تقطن اهرواح وتسكن ..
وتتناغم على لحن واحد ..
وعلى حب واحد..
طوافة تعتمر حول البيت ..
َّ
هائمة سائحة بعشق رب
البيت ..
ورب العرش العظيم
مما كتبَت
اهستاذة  :هنا صبري
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https://t.me/hobalhak
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عل ى ى ى ى ى ى ى
العتبى ىات
جَم ى ى ىىا ٌ
د .سارة اجلعربي

وقفتُ على العتبة الحجرية أستعجب !
ما الذي أضفى رونقا يجذب العيون..
تسرد في فكري كلمة الجمال في مبتادأ
كل السطور ..
تتبعااااتُ المشااااهد هسااااتخلص المقصااااد
ينساب على إيقاع موساقى
فكان الممر
ُ
الطبيعااة  ،لتتاادلى التوشاايحات النباتيااة
بعنفوان خضريتها المنسكبة على الفضا اهبيض  ..تدعو لتلقي نظارة علاى الجادران الحجرياة التاي تكمال لوحتهاا  ....إال أناي أدركاتُ أن التادلي الاذي
ممر في مديناة  Setenil de las Bodegasفاي
يضفي تل الخصوصية في محادثات الجمال لم يكن تدلي النبات ..إنما هو التدلي الصخري ،فعلى عتبة ٍ
إسبانيا َه َي َمن على الممر ممر صخري علوي  ..ك ُملتقى بين عالمين متوازيَين  . .فأدركتُ أن منظور الجمال كان في هيمنة الصخرة على ال َم َم ِّر..
فسبحان من أعطى الصخرة روح الهيمنة التي بجاللها ألقت جماال  ..سبحان المهيمن.
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الحياة الدينية :
" المرأة في العصر الجاهلي "

قضية المرأة
عبر العصور
()1

تصاااااف الكثيااااار مااااان الكتاااااب أن زمااااان
الجاهلياااة كاااان زمااان احتقاااار للمااارأة ،
ولكاان هاال كااان زماان احتقااار منعهااا ماان
التألق؟
تألقاااات الماااارأة فااااي الوسااااط الجاااااهلي
الصااحراوي رغاام المصاااعب والمشااقات
التي واجهتها فاي ذلا العصار واالنتقااد
الشاااديد لهاااا ؛ حياااث أنهاااا شااااركت فاااي
العديد من جوانب الحياة .

الحياة السياسية :
كاناات مكانااة الماارأة عاليااة بااين القبائ ال
حيث كانات عنصارا أساسايا  ،كماا كانات
في بعض اهحيان تتسلم الحكام وتشاار
فاااي اهحاااالف  ،و قاااد كاااان الرجاااال فاااي
بعاض اهحيااان يلجااؤون إليهااا ويحتمااون
بهااااا ماااان أي خطاااار يلحااااق بهاااام لشاااادة
مكانتها بين القبائل.

الحقوقية
أ .مال العناكوة
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الحياة العسكرية :
فااي بعااض اهحيااان كاناات الماارأة تقاااود
جيشا كامال للحرب مثل القائادة رقااش -
والتااي يعااود أصاالها إلااى قبيلااة طااي ، -
كما كانت المرأة تداوي الجرحى وتسقي
المقااتلين وتعتنااي بهاام مثاال أمنااا عائشااة
رضااي هللا تعااالى عنهااا  ،و قااد شاااركت
المااارأة فاااي صاااناعة اهسااالحة للجياااوش
كالرماح.

كان الرجال في عصر الجاهلية يقدسون المرأة ؛ حيث كان لهم العديد من اآللهة على
شكل اهنثى مثل آلهة الالت  ،إضافة إلاى أنهام كاانوا يقدساون النخلاة هنهاا تادل علاى
اهنوثة والخصوبة .
الحياة االقتصادية والصناعية :
شاركت المرأة في العديد من المجااالت العملياة كالزراعاة و التجاارة ؛ فكانات عنصارا
فعاااال فااي التعاماال التجاااري كساايدتنا خديجااة بناات خويلااد رضااي هللا تعااالى عنهااا زوج
رسولنا الكريم صلَّى هللا عليه وآله وصاحبه وسالَّم  ،كماا كاان للمارأة نفاوذ اقتصاادي
واضب  ،و قد شاركت أيضا بغزل الصوف وصب الجلود.

الحياة الثقافية :
أبدعت المرأة في الفن والشعر كالشاعرة الخنسا رضاي هللا تعاالى عنهاا التاي تعتبار
شاعرة الجاهلية اهولى وشاعرة االسالم .
و قد كاان الشاعر الجااهلي زاخارا بوصاف جماال المارأة وجماال أخالقهاا وأدبهاا حياث
غرقون المرأة شعرا وحبا وتغزال بها حيث قالوا :
كان الشعرا يُ ِّ
 ال تحارب بناظري فؤاديفضعيفان يغلبان قويا
 إذا ما رأت عيني جمال مقبالوحق يا روحي سكرت بال شرب
 رأيت بها بدرا على اهرض ماشياولم أر بدرا قط يمشي على اهرض
 وقد قادت فؤادي في هواهاوطاع لها الفؤاد وماعصاها
و أقول أنا للمرأة :
ت كالقمر في وسط السهر
أن ِّ
تتألقين في وسط الظالم
جميلة في هالل ِّ وبدر ِّ
يتبع ....
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جا في بعض تفاسيرالقرآن الكريم في شرح اآلية الكريمة السابقة :

بسم هللا الرحمن الرحيم

اهعمال تُعرض
على ....
بقلم الداعية :
د.عائشة العناكوة

والصااااالة والسااااالم علااااى ساااايدنا
وحبيبناااا محماااد صااالَّى هللا علياااه
وآله وصحبه أجمعين وبعد :
يقااول هللا ساابحانه وتعااالى " َوقُا ِّل
ع َملَ ُكااااااا َم
سااااااايَ َرى هُ َ
ا َع َملُاااااااواَ فَ َ
سااات ُ َر ُّد َ
ساااولُهُ َوا َل ُم َؤ ِّمنُااا َ
ون
ون َو َ
َو َر ُ
ب َوالشَّا َها َد ِّة فَيُنَ ِّبائُكُم
ِّإلَى عَا ِّل ِّم ا َلغَ َي ِّ
ِّب َمااا كُنات ُ َم ت َ َع َملُا َ
اون" سااورة التوبااة
اآلية ()105
عنااادما يعمااال العباااد ساااوا كاااان
العمااااال صاااااالحا أو طالحاااااا فاناااااه
ساااايكون معروضااااا علااااى خالقااااه
وعلى أشارف الخلاق محماد صالَّى
هللا عليااااه وآلااااه وصااااحبه وساااالَّم
وعلى المؤمنين .
نعام  ..هااذا هاو العماال الاذي يجااب
علاااى العباااااد أن يتنافسااااوا عليااااه
ويبذلوا الغالي والرخيص هجله .
ولكن السؤال هو  :هل هذا العمال
يجعاال اإلنسااان فااي مقااام تشااريف
حيااث يتشاارف العبااد حااين يُعا َرض
عملااااه علااااى هللا تعااااالى و علااااى
رسوله و المؤمنين ؟
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قال اإلمام أحمد :
حادثنا حسان بان موسااى ،حادثنا ابان لهيعااة ،حادثنا دراج ،عان أبااى الهياثم ،عان أباي
سعيد ،عن رسول هللا صلَّى هللا عليه وآلاه وصاحبه وسالَّم أناه قاال  " :لاو أن أحادكم
يعمال فاى صاخرة صااما لايس لهاا باااب وال كاوة  ،هخارج هللا عملااه للنااس كائناا مااا
كان".

قال أبو داود الطيالسى  :حدثنا الصلت بن دينار ،عن الحسن ،عن جابر بن عباد هللا
قااال  :قااال رسااول هللا ص الَّى هللا عليااه وآلااه وصااحبه وساالم  « :إن أعمااالكم تع ارض
على أقربائكم وعشائركم فاى قباورهم ،فاان كاان خيارا استبشاروا باه ،وإن كاان غيار
ذل قالوا" :اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعت ".
تفسير ابن كثير :
قال مجاهد :هذا وعيد ؛ يعني من هللا تعالى للمخالفين أوامره بأن أعماالهم ساتعرض
عليه تبار وتعالى وعلى الرسول وعلى المؤمنين ،وهذا كائن ال محالة ياوم القياماة
...

تفسير الطبري :
قال أبو جعفار :يقاول تعاالى ذكاره لنبياه محماد صالَّى هللا علياه وآلاه وصاحبه وسالَّم:
( َوقُ ِّل ) يا محمد لهؤال الذين اعترفوا ل بذنوبهم مان المتخلفاين عان الجهااد معا
ساولُهُ)
سيَ َرى هُ َ
( ا َع َملُواَ ) هلل بما يرضيه من طاعته وأدا فرائضه (فَ َ
ع َملَ ُك َم َو َر ُ
 ،يقاااول :فسااايرى هللا إن عملاااتم عملكااام ،وياااراه رساااوله والمؤمناااون فاااى الااادنيا،
ست ُ َرد َ
ُّون ) يوم القيامة إلى َمن يعلم سارائركم وعالنياتكم ،فاال يخفاى علياه شاى
( َو َ
من باطن أموركم وظواهرها ( فَيُنَ ِّبئُكُم ِّب َما كُنت ُ َم ت َ َع َملُ َ
ون ) يقول  :فيخبركم بما كناتم
تعملااون ،ومااا منااه خالصاا  ،ومااا منااه ريااا  ،ومااا منااه طاعااة ،ومااا منااه هلل معصااية،
فيجازيكم على ذل كله جزا كم ،المحسن باحسانه ،والمسي باسا ته.
تفسير البغوى :
قال مجاهد :هذا وعيد لهم ؛ قيل  :رؤية النبى صلَّى هللا عليه وسلم باعالم هللا تعاالى
إياه ورؤية المؤمنين بايقاع المحبة فى قلوبهم ههل الصالح والبغضة ههل الفساد .

56

َّ
إن للشخصيات المسماة ( ميسون ) عدة صفات تكشفها لناا حاروف
اسامهم  ،فمان خااالل علاوم الحااروف الكشافية ومكنوناتهااا ناذكر لكام
بعضا من هذه الصفات :

تحليررل ا رم
( مي ررون )

•
•
•
•
•
•
•
•

لعدا الدكتورب :
رررررناق صررررربري
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•
•
•
•
•

صاحبة هذا االسم شخصية متزنة.
عوالمها متنوعة يغلب عليها الهدو والمرونة.
متواضعة وبسيطة ،يسهل التعامل معها .
تحب النظام وال تحب أن يخترق نظامها أحد.
لديها فن يظهر بحياتها ؛ فمن الممكن أن تكون فنانة أو
ظهر فنها الخاص.
صاحبة أشغال يدوية ت ُ ِّ
لديها فراسة.
لديها قدرة على إتمام اهمور حتى نهايتها.
لديها استمرارية في أي عمل تقوم به.
تلعب المشاهدة دور كبير في حياتها ؛ فهي تحب المباه
العينية والمناظر الجميلة بشكل عام .
تحب العلم والتعلم ولديها قدرة كبيرة على احتوا العلم.
إنسانة صلبة و قد تصل بها هذه الصالبة إلى العناد.
حذرة جدا  ،و تفكر كثيرا قبل أن تخطو أي خطوة.
مرنة تتفهم اآلخرين وتتفاعل معهم بليونه ويُسر.
عندها الخير مطلق ؛ فاذا كان الخير لديها مثال بالكرم كان
كرمها مطلقا.
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نظرة عامة
حول
السيرة الذاتية
أمسية قُ ِّد َمت
على مجموعة أكاديمية
مجموعة أجيال العائلة
الـ FG-Group
Academy –Turkey

لكااال شاااخص فاااي حياتاااه إنجاااازات
وتجارب وخبرات صانعت شخصايته
 ،وسايأتي وقاات مااا يحتااج فيااه إلاى
شاارح هااذه الخباارات إلااى أصااحاب
العمل ليبين لهم َمن يكاون وماا هاي
قدراته الوظيفية .
هاال ماان المعقااول أن يااتم ذل ا عباار
حديثه لهم ؟؟
بالتأكياااد غيااار ممكااان  ،ومااان هناااا
ظهرت فكرة السيرة الذاتية .
مفهوم السيرة الذاتية :

تقديم اهستاذ :
عمر عثمان

 السااااااايرة الذاتياااااااة باإلنجليزياااااااة( ، )curriculum vitaeهاااي
وثيقاااة تتضااامن ماااوجزا بالوظاااائف
ذات الصلة بالخبرة والتعليم .
 و هاااااااااي اساااااااااتعراض بعاااااااااضالمعلوماااات والماااؤهالت والخبااارات
للمتقااادم للعمااال وغالباااا ماااا تكاااون
مؤلَّفة من صفحة واحدة .
عناصر السيرة الذاتية :

•

المعلومات الشخصية :

ويكاااون فيهاااا كااال ماااا يعا ِّاارف عااان
المتقاادم ووسااائل االتصااال بااه مث ال:
االساااام  ،تاااااري الماااايالد  ،الحالااااة
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االجتماعية  ،الجنسية  ،مكان الساكن ،
الهاتف  ،البريد االلكتروني .
•

الهدف :

وفيه يكتاب الهادف مان العمال فاي هاذه
المنشاااأة ولمااااذا تقااادم لهاااا وماااا هاااي
طموحاته من هذا المنصب .

•

التعليم والمؤهالت :

هنا تاذكر الماؤهالت التاي حصال عليهاا
ويفضل أن يكتاب بشاكل تناازلي وياذكر
التحصيل العلمي اهكثر حداثاة ماع ذكار
اسم الجامعة وعنوانها .
مالحظااااااة  :إذا كااااااان الطالااااااب علااااااى
مشااارف التخاارج يف َّ
ضاال ذكاار الموعااد
المحدد للتخرج.
•

الخبرات المهنية :

يكااون ترتيااب الخباارات المهنيااة بحي اث
تبااادأ بالعمااال اهحااادث ماااع كتاباااة اسااام
المنشااأة والمركااز الااوظيفي فيهااا وماادة
العمل لديهم  ،والذكر بشكل موجز عان
المهام الوظيفية .
•

الدورات :

هذا العنصر يدل على خبارات ومعاارف
المتقااادم للوظيفاااة  ،و يجاااب الحااارص
علااى ذكاار الاادورات التااي سااتفيده فااي
الوظيفة المتقدم لها.
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•

المهارات :

وفيهااا يسااتعرض المتقاادم قدراتااه التااي
يتمتع بها مثل قدرة العمل تحت الضغط
والقاادرة علااى تحماال اهعبااا اإلضااافية
وغيرهاااااا مااااان هاااااذا المهاااااارات التاااااي
ستوضاااب مااادى قابليتااااه للعمااال تحاااات
الظروف التي سيواجهها.
•

الهوايات :

هي الصورة الجميلة لكل شخص والتي
تعكااااااس شخصاااااايته  ،وماااااان خاللهااااااا
سااايعرف مااان يقابلاااه هااال هاااو شاااخص
منطقي أو عاطفي من خالل قرا ته أو
اهتماماتااه  ،و هاال هااو فنااان أم عملااي
مااان خاااالل الرياضاااات التاااي يمارساااها
مثال.
•

الجاااوائز والمكافااالت التاااي حصااال
عليها من خالل دراسته أو عمله .

•

العمل التطوعي :

وهااااو جااااز تفضااااله بعااااض الجهااااات
لااارغبتهم فاااي شاااخص مباااادِّر وصااافته
العطا .
مالحظاااة  :فاااي المقابلاااة قااام باااذكر أي
عمااال تطاااوعي قماااتَ باااه فهاااو يعطاااي
انطباعا بالمشاركة مع روح الفريق.
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•

االشخاص المعرفون :

لللمرشاااحين تقاااديمها هصاااحاب العمااال
بمااا فااي ذل ا المهااارات المكتساابة ماان
الوظائف المشابهة.
َمن يستخدم هذا النوع :

هاام اهشاااخاص الااذي كاااانوا حولااه فاااي
فتااارة مااان فتااارات حياتاااه التعليمياااة أو
المهنياااة ويعرفاااون قدراتاااه وإمكانياتاااه
ويقاادمون لااه توصااية للوظيفااة ويفضاال
أخذ موافقتهم لوضع أسمائهم .

 اهشااخاص الااذين يفتقاارون للخبااراتذات العالقة بالوظيفة .

أهمية السيرة الذاتية :

 -2السيرة الذاتية الزمنية :

 تعتباار الساايرة الذاتيااة وساايلة لتعا ِّارففيها عن نفس بطريقاة مهنياة لتساويق
مهارات وخبرات .

يهااااتم هااااذا النااااوع بتاااادوين التاااااري
الااوظيفي للمتقاادم ابتاادا ماان اهحاادث
إلااى اهقاادم  ،حيااث تركااز هااذه الساايرة
علااااى التطااااور الشخصااااي مااااع ماااارور
الوقت في مجال ما .

 وساايلة جياادة لتااذكر بكاال مااا حققت اهخالل مسيرت المهنية أو اهكاديمية .

َمن يستخدم هذا النوع :

 هاااااي الخطاااااوة اهولاااااى للتقااااادم هيوظيفة.

 وساااايلة ُمثلااااى للتعاااارف علااااى نقاااااطضعف في مهارات أو مؤهالت .
أنواع السيرة الذاتية :

 -1الساااااايرة الذاتيااااااة المبنيااااااة علااااااى
المهارات :
يعتباار هاااذا الناااوع اهكثاار شااايوعا فهاااو
يركز على الخدمات التي يمكن

 اهشااخاص الااذين لاام يتمااوا تعلاايمهمالجامعي.

وكمااا نعلاام أنااه ماان اهفضاال أن ال تتجاااوز
الساايرة الذاتيااة صاافحة واحاادة بينمااا قااد
يصاال طااول الساايرة اهكاديميااة إلااى عش ار
صفحات أو أكثر .
َمن يستخدم هذا النوع :
 اهشاااااااااخاص ذوو الخبااااااااارة العالياااااااااةالحاصلون على شهادة دكتوراه.
 العاااملون فااي المجاااالت اهكاديميااة مثاالالتعلااااااايم العاااااااالي أو مجااااااااالت البحاااااااث
والتطوير.
نصاااائب مهماااة لكااال شاااخص يرغاااب فاااي
كتابة سيرته الذاتية ؛ ال تنسى التالي :
 )١تأكد من صحة معلومات .
 )٢الهدف مان طلبا لهاذه الوظيفاة يجاب
أن يكون في البداية.

 اهشخاص الذين لاديهم أهمياة كبارىللتطور والتقدم في الوظيفة .

 )٣لكل وظيفة سيرة ذاتية متناسابة معهاا
تختلف في الهدف والمهارات .

المتقدمون لفرص عمل مشابهة .

 )٤قااام بمراجعتهاااا أكثااار مااان مااارة كاااي
تتفادى اهخطا اإلمالئياة والنحوياة هنهاا
قد تُفقد الوظيفة .

تعتبااااار الملخاااااص الكامااااال إلنجاااااازات
المتقاادم اهكاديميااة والمهنيااة  ،ويشامل
هذا النوع قائمة مان المراكاز ودرجاات
الشرف وجوائز برا ات االختراع .

 )٥حاااول اسااتخدام صاافحة واحاادة فقااط ؛
وأكثر من ذل غير مناسب .

-

 -3السيرة الذاتية اهكاديمية :

 )٦عنااد كتابااة اإلنجااازات اسااتخدم كلمااات
طورتُ  ،قمتُ  ،إل . ..
مثل َّ :
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 )٧الراتااب الااذي ترغااب بااه مكانُاهُ المفاوضااات الشاافوية ولاايس صاافحات الساايرة
الذاتية .
 )٨صيغة  PDFهي الصيغة المناسبة إلرسالها عبر البريد اإللكتروني .

 )٩ال تنسى من التأكد من صحة البيانات.
هنا العديد من اهخطا الشائعة في كتابة السيرة الذاتية  ،منها :
 )١جعل محتوى السيرة الذاتية أهم من أسلوب وطريقة عرضها .

نظرة عامة
حول
السيرة الذاتية

 )٢المبالغة في ذكر الخبرات والمهارات .
 )٣ذكر قيمة الراتب في الوظيفة السابقة .
 )٤كتابة المهارات والخبرات على شكل فقرات .
 )٥إهمال وضع الصورة الشخصية.

تقديم اهستاذ :
عمر عثمان

أمسية قُ ِّد َمت
على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال
العائلة
الـ FG-Group Academy –Turkey
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ل ح بعن ال
ف
ل
ا
غ
ج
و ة وان  :ر و روب
ل
س
ل
س
م
ن
ف
ان  :ا عد و ى
سميت بلوحة الفجر و الغروب هنها جامعة ما بين
ُ
وقت الفجر و وقت الغروب ..
بداية النهار و نهايته ...
سر  ..و هو النور المنبثق في
و ما تحمل اللوحة إال ٌّ
وسط اللوحة ..
وهذا النور يرمز هعمال المؤمن الصالب من وقت
الفجر إلى وقت انتها اليوم  ...وإن د َّل يدل على أن
العمل الصالب في حياة المؤمن ينير له أيامه وحياته
ويكسر الظلمات نورا كنور الشمس الذي يكسر كثافة
اهشجار وينير عتمة الغابة وظالمها.

الفنان أسعد موس
65

66

نوادر
معرفية
من كتاب  " :علم االسم المتجلي اهعلى "
بقلم المفكر اإلسالمي العارف باهلل تعالى د.هانيبال يوسف حرب.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين
اسم هللا تعالى " النور " هو ال ُمشرف على الصالة
هللا النُّور  ،فَ ِّعنادَما نَاد ُخ ُل علاى
صالة اس ُم ِّ
ف على ال َّ
شر ُ
" ال ُم ِّ
سب َحانه وتَعَالى بَع َد َ
حر ِّام ( هللاُ أكبَ ُر )
ِّ
هللا ُ
اإل َ
أن نَقُو ُل تَكبِّ َ
يرةَ ِّ
ور  ،و َهكَاذا يَك ُ
نَك ُ
ُاون اسا ُم
اض
ِّ
ُون قَد َد َخلنَا في ِّحيَ ِّ
اسامه النُّا ِّ
عليا  ،فَ ِّم َ
ان ِّجها ِّة ُو ُجاود َ
تجلاي َ
ور َردِّيفَاا ِّل
ِّ
السام ال ُم ِّ
ِّ
هللا النُّ ِّ
ص َال ٍة تَ َفعَلُهاا ِّم َ
سا ُجو ٍد يَ ُ
ي
ال ِّفع ِّلي ِّ في َ
ان ُركُاوعٍ و ُ
كاون ال ُمتج ِّلا َ
أقارب إليا َ ِّم َ
ور  ،و ُهاو َ
ان َحبا ِّل
اآلن
عَلي اس ُم ِّ
لايس َ
َ
هللا النُّ ِّ
ب إلي ِّم َن َحب ِّل َ
َ
أقـر ُ
الو ِّري ِّد  ،بَل َهو َ
ِّ
الو ِّريـ ِّد بِّ
االسـم اهص ِّلي ِّ
تجلي عَليـ َ  ،والذِّي ُهو َمصد َُر َذاتِّـ َ " .
ال َح ِّقيقـي ِّ ال ُم ِّ
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اهزيا على
خط الزمن
الخط الزمني العثماني
الجز الثاني

بسم هللا الرحمن الرحيم
فاااااي الجاااااز الساااااابق بااااادأنا
بالتحدث عن اهزيا العثمانية
 ،وسااانكمل ماااا توقفناااا عناااده
متاااابعين سااايرنا الفناااي علاااى
خطوط الزمن اهزيائية.

ارتدى أصحاب الطبقة العليا والوسطى السراويل الواسعة التي تربط مان
الوسط بحزام  ،والفرق بين سراويل الطبقات العلياا و الطبقاات الوساطى
وعاماااة الشاااعب هاااو ناااوع القمااااش وناااوع الحااازام ؛ حياااث أن الحااازام
المستخ َدم من قبل الطبقة العليا والوسطى هاو عباارة عان شاال ملاون أو
مزخاارف  ،بينماااا الحاازام المساااتخدَم ماان قِّبَااال عامااة الشاااعب فكااان مااان
الصوف اهبيض أو اهحمر  ،وغالبا ما كان يُستخ َدم الحزام لحمل النقاود
أو السالح .
و ماان المالبااس الخاصااة بالرجااال  ( :الفرجيااة ) وهااي شاابيهة بالجبااة
ولكنها أكثر اتساعا  ،و قد ارتداها كبار العلما .

أما أغطية الرأس فكانت  :الطربوش والعمامة والطاقية .
كان بعض الرجال يلبسون حذا ين في ذات الوقت :

إعداد المصممة:
قمر الجعبري
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لاام تكاان مالبااس الرجااال ذات
تنوع مثل مالبس النسا ؛ بل
اقتصارت علاى الازي اهساااس
(القفطان) وهاو ساترة طويلاة
يختلااااف نااااوع قماشااااها علااااى
حسب الطبقة  ،أكمامه طويلاة
ضااايقة  ،و هاااو مفتاااوح مااان
اهمااام  ،باإلضااافة إلااى وجااود
الساااااروال وفوقهماااااا الجباااااة
الشهيرة.

الحذا اهول الخاارجي مصانوع مان الجلاد اهحمار السامي وتحتاه حاذا
آخر مصنوع من الجلد اهصفر الرقيق حتى إذا ما خلع الرجل حذا ه قبل
دخول المنزل يبقى بحذا آخر نظيف .
فااي القاارن الثااامن عشاار أكثاار العثمااانيون ماان اسااتخدام زهاارة الاللااة أو
والمطارزة حتاى أصابب تااري
شقائق النعمان في منساوجاتهم الزخرفياة
َّ
الزخرفة في هاذا الوقات معروفاا باسام هاذه الزهارة مماا جعال هاواة هاذه
الزهرة يتباهون بزراعاة الجدياد منهاا إلاى أن وصالت أنواعهاا إلاى أكثار
ماان ألااف نااوع تختلااف فااي شااكلها وألوانهااا ،باإلضااافة لزهااور أخاارى
اسااتخدمها العثمااانيون ؛ إال أن زهاارة الاللااة كاناات اهكثاار شااهرة ومحبااة
لهم.
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القواعد ال ب لنظام الها
فرري ه ر ا المقررال رروف نتعرررف علررى
نظررررام تحليررررل مصررررا ر الخطررررر فرررري
الغرر اق وأهميترره فرري ررالمة الغرر اق
ليكون لدينا ل اق ليم مل الملوثات
.
عل طريق تطبيق نظام الها

ما هو نظام الها

؟

هو نظام م ؤول عل عمليرات لنتراج
الغ ر اق وتحديررد مواق ر الخطررر أثنرراق
عملية لنتاج األل يةي ويرتم ذلر مرل
ررتمرب للعمليرررة
خرررالل المراقبرررة الم ر ّ
اإلنتاجيّررة وتحديررد مكررامل الخطررورب
المحتملرررررررررة بصرررررررررورها الرررررررررثالث
(ميكروبيرررةي كيميابيرررةي أو طبيعيرررة)
فررررري مختلرررررر مراحررررررل التصررررررني .

إعداد مـ  .دانيا هرشو
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مل أهم ميزات هر ا النظرام أنره أ ى
للرررى ارت رررائ فررري ا رررتهالك األل يرررة
المصنعة ون خوف ي وصا َح َ ه ه
الزيا ب في اال رتهالك تغيُّرر و تطرور
كبيررر فرري صررناعة األل يررة لتررأميل
الغ اق المطلوم ؛ حير لن أولويرات
الها رررررر الررررررتحكّم فرررررري العمليررررررة
اإلنتاجيّةي وتقليرل المخراطر الناتجرةي
و ررررررمان ررررررالمة األل يررررررة مررررررل
الملوثررات مررل حي ر تطبيررق القواعررد
ّ
ال ب لنظام الها .

:

• القاعدب األولى :لجراق تحليل للمخاطر : Hazard analysis
وتهدف للى تحديد المخاطر ذات احتمالية الحدوث بن بة احتمالية معقولرة فري حرال لرم
يُ ي َ
طر عليها األمر ال ي ي تلزم تحديد الخطوات التصرنيعية التري يمرر بهرا الغر اق مرل
البداية حتى النهاية.
• القاعدب الثانية :تحديد نقاط التحكم الحرجة : Critical control points
وت ررتلزم هر ه القاعرردب تحديررد الخطرروات التصررنيعية الترري يمكررل عنرردها ال رريطرب علررى
المخاطر التي نتجت وتحد ت مل القاعردب األولرى بمنعهرا أو التقليرل منهرا للرى م رتوى
مقبول أو بالتخل منها نهابيا . Elimination
• القاعدب الثالثة :تعييل الحدو الحرجة :Critical limits
ثررم بعررد ذلر مررل المهررم التأكررد مررل أن هر ه النقرراط خا ررعة تحررت ال رريطرب ي وهر ا يررتم
بتحديد منطقة األمان  Safety boundariesي ومل الجردير بالر كر أنره لو ر هر ه
الحدو تتم اال تعانة بالمواص ات التي تألعها الجهات التشريعية ونتابج األبحاث.
• القاعدب الرابعة :ا تحداث طر للرصد : Procedures to monitor
بعد تحديد نقاط التحكم الحرجة وو الحدو الحرجة ي يج أن يتم تتبعها لنتأكّد مرل
أنها تحت ال يطرب و مل حدو األمان.
• القاعدب الخام ة :ا تحداث لجراقات تصحيحية : Corrective actions
ويكون ذل عند خروج لحدى النقاط الحرجة عل ( نطا األمان ) ي وألهمية الحرد مرل
األ رررار الترري قررد تلحررق بالم ررتهل فر ّ
رإن ه ر ه القاعرردب ت ررتوج و ر خطررة م ربقة
للتعامل في حال فقدان ال يطرب على لحدى الخطوات التصنيعية الحرجة.
• القاعدب ال ا ة  :ا تحداث نظام للتدقيق : Verification
تهدف ه ه القاعدب للى رمان صرالحية النظرام ولعمرل التحروير الرالزم و ل خرال بعر
التح ينات لذا لزم األمري وه ا ي تلزم القيام بما يلي :
المالحظات الدوريرة ي معرايرب المعردات وأجهرزب القيرا ي ومقيرا رجرة الحمو رة
 phي و مراجعة ال جالت والقرارات المتخ ب.
• القاعدب ال ابعة :ا تحداث نظام للتوثيق : Documentation
في عملية التردقيق يلرزم الرجروئ للرى ال رجالت لتقيريم النظرام ي وبر ل فنظرام الها ر
وننروه علرى
يتطل توثيقا مكتوبرا أو برأي شرك مل خرر بحير يمكّننرا مرل الرجروئ لليره ي
ّ
أهمية أن تكون ال جالت ب يطة و هلة ت هيال وتشجيعا للرجوئ لليها .
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لغتنا..
مَنَأنتَ ؟

الجزق الثاني

بقلم األ تاذب :
ية المجدوبة
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في العدد الساابق تحادَّثنا عان اللغاة
بشااكل عاااام  ،و قلناااا  :يجاااب علاااى
اإلنسان أن يعتني بلغتاه كماا يعتناي
تعرفناا معاا
بخصائصه اهخرى  ،و َّ
علاااى أناااواع اللغاااة و منهاااا اللغاااة
العربيااة  ،فماان واجبااي أن أتحاادث
عااااااااااااااان لغتاااااااااااااااي الحبيبااااااااااااااااة
( اللغااة العربيااة) لكاان دعااوني قب ال
أن أخوض و أتعمق بالحديث عنهاا
أن أتحدث عن وظائف اللغاة بشاكل
عام.
وظائف اللغة عديدة ؛ منها :
الوظيفااة االجتماعيااة  :حيااث تشا ِّكل
اللغاااة عنصااارا قوياااا مااان عناصااار
المجتماااع ؛ فهاااي أداة التفااااهم باااين
الناااس  ،ووساايلة التعبياار البش اري
إلشاااباع حاجااااتهم  ،و هاااي الربااااط
القااااومي الااااذي يشااااد اهفااااراد إلااااى
أممهم  ،و هي الداللاة علاى تحضار
اهفااااراد  ،و هااااي ساااابيل التهااااذيب
الروحي .

الوظيفااة العقليااة  :فاللغااة ماان عواماال النمااو الفكااري  ،و بهااا تتكااون
العادات العقلية كاإلدرا و التخيل و االستنباط .
الوظيفااة النفسااية  :باللغااة نعبِّاار عاان عواطفنااا و انفعاالتنااا و أفكارنااا ،
فاللغة أداة إشباع الحاجات النفسية البشرية .
الوظيفااة الثقافيااة  :اللغااة وساايلة انتقااال التااراث العقلااي  ،و هااي ساابيل
إلبقا و استمرار حضارة ما .
مااا ذكرتااه هااو أهاام وظااائف اللغااة  ،و هااذا ال يعنااي أن وظااائف اللغااة
محصورة فيما ذكرتُ فقط ؛ بل هن العديد العديد من الوظاائف ؛ منهاا
ما وضعه و قام بشرحه العالم "هاليدي" حيث قال  :إن اللغة لها ثمان
وظااائف هااي  :الوظيفااة النفعيااة  ،و الوظيفااة التنظيميااة  ،و الوظيفااة
التفاعلية  ،و الوظيفة الشخصية  ،و الوظيفة االستكشافية  ...إل .

هل يمكن أن يكون هنا هدف من تعليم اللغة ؟
بالتأكيااد  ...فبعااد أن نظرنااا علااى الوظيفااة التعليميااة للُّغااة ساانذهب و
نتحدث عن أهداف تعليم اللغة :
اهمر الطبيعي أنه عندما يسعى الفرد لتعلُّم اللغة فان ذل يساعده على
فهم الكالم ؛ فهو يستخدم اللغة في الكالم و الكتابة بوضوح و دقة  ،و
معاان جدياادة و اإلفصااح عان المعاااني
يكاون عناده القادرة علااى إنشاا
ٍ
الغامضة و إدرا العالقاات باين المعااني المختلفاة ؛ و هاذا ياؤدي إلاى
توسااع إدراكااه و تفكيااره  ،لااذل فاننااا ناارى بعااض اآلبااا و اهمهااات
يبااذلون كاال الجهااد لتعلاايم أطفااالهم عااددا ماان اللغااات  ،و أنااا أقااول  :ال
شي يُغني عن اللغة العربية .
دمتم بخير .
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التربية
مشاركة
إعداد :
أ.هدى زايد

الحمد هلل رب العالمين والصالة
والساااالم علاااى سااايدنا وحبيبناااا
الرسول اهمين المبعوث رحماة
للعاااالمين وعلاااى آلاااه وصاااحبه
أجمعين إلى يوم الدين.

القرا :
أعزائي َّ
مماااااا ال شااااا فياااااه أن تربياااااة
اهبنااااا واالعتنااااا واالهتمااااام
بهااام مساااؤولية مشاااتركة باااين
الوالاااادين  ،ولكاااان فااااي بعااااض
اهحيان ولظروف معيناة يكاون
ذل مقتصرا على أحد الوالدين
حيث تكون اهمور فاي الرعاياة
أكثر تعقيدا و خصوصية.
فعلاااى سااابيل المثاااال  :إذا كاااان
اهب مساااافرا بسااابب العمااال أو
الدراسااااااة وكااااااان اهوالد فااااااي
رعاياااااااااة اهم فاااااااااان دور اهم
سااااايكون مضااااااعفا بتقاااااديمها
الرعايااااة المناساااابة واالهتمااااام
بهاام  ،حيااث سااتقوم باادورها و
آن معا .
بدوراهب في ٍ
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وينطبق اهمار علاى حالاة وفااة اهب أو فاي حالاة انفصاال الوالادين و بقاا
اهوالد برعايااة اهم حيااث يتطلااب ذلاا منهااا مزياادا ماان الرعايااة النفسااية
والجسمية بجهد أكبر .
و بالمقابل فان الحال ينطبق فاي حاال غيااب اهم عان العائلاة ؛ حياث يكاون
العااب اهكباار علااى كاهاال اهب فااي تااوفير الرعايااة النفسااية والجساامية ،
ولربمااا يكااون اهماار أكثاار صااعوبة بغياااب اهم ؛ فهااي بقربهااا ماان أبنائهااا
وبناتها تساعدهم كثيرا على تجنب المشاكل النفسية التي يتعرضاون لهاا ،
ونستذكر هنا الحديث الشريف لرسول هللا صلَّى هللا عليه و آله وسالَّم حياث
هَِّ ،مان
( َجا َ َر ُجل إلى َرساو ِّل َّ ِّ
ه َ
صالَّى هللاُ علياه وسالَّ َم فَقاا َل :ياا َرساو َل َّ
ص َحابَتِّي؟ قا َل :أ ُ ُّم َ قا َل :ث ُ َّم َم َ
ان؟ قاا َل :ثُا َّم أ ُ ُّما َ قاا َل :ثُا َّم
س ِّن َ
أ َح ُّ
اس ب ُح َ
ق النَّ ِّ
َم َن؟ قا َل :ث ُ َّم أ ُ ُّم َ قا َل :ث ُ َّم َم َن؟ قا َل :ث ُ َّم أبُو َ )  ..فسبحان هللا .
اهم بحنانها و مالزمتها هوالدها تعرف عنهم أكثر بكثير مما يعرفاه اهب ،
لهذا َّ
يسبب العديد من المشاكل النفسية التي قاد تكبار
فان فقدانها أو غيابها ِّ
وتتفاقم إذا تعرضوا لها خالل مراحلهم العمرية وخصوصا مرحلة الطفولة
 ،وهذا ال يعني أبدا أن ننتقص من أهمية وجود اهب ؛ إال أنه بطبيعة عمله
الياااومي فهاااو يتااار البيااات و اهبناااا لفتااارات أكبااار مااان تااار اهم لألبناااا
بانشغاله بتوفير احتياجاتهم الجسمية من طعام وسكن وتعليم .
لهذا نقول  :إن تربية اهبنا تقوم على مبدأ المشاركة ؛ فاهم تقوم بتوفير
الرعايااة داخاال البياات  ،و بالمقاباال يقااوم اهب بتااأمين االحتياجااات الالزمااة
التي تقوم عليها الحياة  ،فال نستطيع أن نفصل دور اهم عن دور اهب مان
ناحية أهمية وجودهما في حياة الطفل أو حتى عندما يبل ويصبب راشادا ؛
فغالبا ما يبقى اهبنا بنظر والديهما أطفاال بحاجة إلى توجيه ورعاية.
سنكمل الحديث إن شا هللا تعالى في العدد القادم ..
تابعونا  ..فما زال للحديث بقية .
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السبحة صحبة السالكين ..

رحلة عبر قنوات التيليغرام
( اضغط على أسما القنوات )
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قناة
منافحون عن اإلسالم

تؤنسهم في وحشتهم
وتواسيهم في غربتهم
وتذكرهم عند غفلتهم
وتسامرهم عند فترتهم
فال تستعجب عالقة السال
بسبحته َّ ،
فان َذك ََر هللا أحياها كما
أحياه!

التعادي نعمت بمعصيت فان
المعصية عدوة لَدودة للنعمة
بقلم
د .هانيبال يوسف حرب

قناة
دورات وعلوم
د .هانيبال يوسف حرب
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إذا امتأل القلب بأنوار هللا تعالى ؛
ع َِّميَت بصيرتُهُ عن المناقص
وال َمذام المقيدة في عباده المؤمنين.
من أقوال القطب الشي أبي الحسن
الشاذلي رحمه هللا تعالى
قناة
هــاهــــو
78

من صفات
اسم زهرة الياسمين
انها تمل قوة روحية عالية...
ومن خالل دراستنا لهذه الزهره وجدنا
قوتها الروحية في تأثيرها القوي على
االنسان والطبيعة
فلهذه الزهرة ما ليس لغيرها من جمال
وشهرة ورائحة عطرة ،فقد جذبت هذه
الزهرة اهنظار حولها ليهتموا بها
وبتواجدها في حدائقهم وبيوتهم ،لما
تطلقه من رائحة زكية يحبها االنسان.

قناة
صدى اهسما تحليل
الشخصية بتقنية SULB
(الدكتورة سنا صبري )
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قناة
الحب اإللهي
المجددي الكمالي

اذا هجرتني فمن لي
ومن يبعث الهدو عند ضجي قلبي
فأنت الممد وأنت المعطي
فلتمدني حب وتعطني شهود
فليكن لقا نا قريب وليس بعيد
فكياني بأكمله يسعى إلي
فلتكن معي اثنا سعي

الحقوقية  /مال العناكوة ️❣

(( ُخ َذ ِّم َن أ َ َم َوا ِّل ِّه َم
يهم ِّب َها
َ
ص َدقَة ت ُ َط ِّه ُر ُه َم َوت ُ َز ِّك ِّ
ص ِّل َ
علَي َِّه َم ۖ إِّ َّن َ
َو َ
ص َالت َ َ َ
سكَن لَّ ُه َم َو َّ
هُ
ع ِّليم ))
س ِّميع َ
َ
سورة التوبة 103
سكن و سكون القلب عن مطارحة الدنيا
وشهواتها  ...ليعيش تل الحقيقة هلل وباهلل
بال أغيار بل أنوار من حضرة
القدس تنعش القلب وتؤهله لنيل
د  .أوس العبيدي
التجليات .
المدرب الدولي
والمستشار
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سيدنا
علي بن أبي طالب
كرم هللا تعالى وجهه
َّ
أمسية قُ ِّد َمت على
مجموعة أكاديمية
مجموعة أجيال العائلة
الـ FG-Group
Academy –Turkey

الحماااااد هلل رب العاااااالمين  ،والصاااااالة
والسالم علاى سايدنا محماد وعلاى آلاه
وصحبه أجمعين .

تعريف بعلي بن أبي طالب :
هو الصاحابي علاي بان أباي طالاب بان
عبد المطلب بان هاشام بان عباد منااف
بن قصي بن ِّكالب بن لاؤي بان غالاب
بن فهر بن مال بان النضار بان كناناة
باان خزيمااة باان مدركااة باان إلياااس باان
مضر بن نزار بن معد بن عدنان ،ابان
عم النبي -عليه الصالة والسالم  -أماا
والدة علاي فهاي فاطماة بنات أساد بان
عبااد مناااف ماان بنااي هاشاام  ،بناات عاام
أبي طالب.
كنيااااة علااااي رضااااي هللا تعااااالى عنااااه
ولقبه:

تقديم :
العارف باهلل تعالى
الشي عاطف الحياري

يُكنى علي رضي هللا تعالى عناه باأبي
ب؛ وهااااي كُنيااااة
الحساااان و أبااااي تاااارا ٍ
أطلقهاااا علياااه النباااي -علياااه الصاااالة
والسااااالم  -حينمااااا وجااااده راقاااادا فااااي
المسجد وقد أصاب جسده التاراب بعاد
أن ساااقط الاااردا عناااه ،فأخاااذ النباااي
يمسااب التااراب عنااه ،وهااو يااردد( :قُ ا َم
ب).
ب ،قُ َم أبَا ت ُ َرا ٍ
أبَا ت ُ َرا ٍ
والدة علي بن أبي طالب ونشأته :
نُقاال عاان الفاااكهي أن عليااا كااان أول

81

ماااان ُو ِّلااااا َد فااااي جاااااوف الكعبااااة مااااان
الهاشاااااميين ،وقاااااال الحااااااكم بتاااااواتر
اهخباااار فاااي والدة علاااي فاااي الكعباااة،
وكان النبي -عليه الصالة والسالم -قد
تكفل بعلاي بعاد أن أصاابت قاريش فاي
إحاادى الساانوات أزمااة شااديدة تضاارر
الناس بساببها ،وكاان أباو طالاب كثيار
اهوالد ،فأتاه النبي مع العباس؛ ليكفال
كااا ٌّل منهماااا أحاااد أبنائاااه ،فيُخففاااا عناااه
ضااايقه؛ ف َك ِّفااا َل العبااااس جعفااار ،و َك ِّفااا َل
النبي عليا الذي آمن به بعد بعثته.
أسرته  :أبو طالب؛ والد علي  -رضي
هللا عنااه  -اشااتهر بالساايادة والرئاسااة
في قريش ،فكان أحد سادتها وأبطالها
وعقالئها ،وكاان النباي -علياه الصاالة
والسالم  -قاد نشاأ فاي بيتاه حاين كاان
في كفالته ورعايته ،كما نصره ودافاع
عنه بعد بعثته ،ووقف سدا منيعا أماام
ضغوطات قريش للتخلي عن النباي أو
تسليمه إليهم.
وقد تمنى النبي هداية عمه إلى توحيد
هللا ،ف َج ِّهاااا َد نفسااااه فااااي َح َم ِّلااااه علااااى
اإلسااالم والنطااق بالشااهادتين ِّلمااا ك اان
يحملاه فااي قلبااه مان الحااب الكبياار لااه،
ي علاى ديناه خشاية
إال أن أبا طالب بق َ
ِّمن أن تعيره قريش بتركه ديان اآلباا
واهجااااداد ،وقااااد تااااوفي عاااان اثنااااين
وثمااانين عامااا ،قباال هجاارة النبااي إل اى
ت.
المدينة المنورة بثالث سنوا ٍ
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والدة علي بن أبي طالب :
هي فاطمة بن أسد  -كما تقدم القاول ،-
َماااان هللا تعااااالى عليهااااا بالهدايااااة إلااااى
توحيده واإليمان بدعوة النبي صلَّى هللا
عليه و آله و سالَّم  ،و قاد هااجرت إلاى
المدينة المنورة ،وكان النبي يتردد إلاى
بيتهااا ،وقااد تُو ِّفياات فااي حياتااه فصاالى
عليها وألبسها قميصه ونزل فاي قبرهاا
وتااولى أماار دفنهااا وأثنااى عليهااا الثنااا
الحسن.
إخوة علي بن أبي طالب وأخواته :
كااان لعلااي باان أبااي طالااب  -رضااي هللا
تعالى عنه العديد من اإلخاوة؛ أشاهرهم
ثالثاااة وهااام  :عَقيااال وطالاااب وجعفااار،
وكان علي أصاغرهم ،وكانات لاه أختاان
وهمااا :أم هااانى وجمانااة ،وفيمااا يااأتي
نبذة عن ك ٍل منهم :
طالب :لام يُاؤمن برساالة محمادٍ ،وماات
على دينه بعد مشاركته في غزوة بادر،
كرهااا؛ إذ كااان
علمااا أنااه شااار فيهااا ُم َ
يحب النبي -عليه الصالة والسالم
س َر بيد المسلمين بعد مشااركته
عَقيل :أ ُ ِّ
فااي غاازوة باادر ،وكااان قااد شااار فيهااا
كرهااا ،ففااداه عمااه العباااس ،ثاام أساالم
ُم َ
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يوم فتب مكة في السانة الثامناة للهجارة،
وقِّيل :يوم الحديبياة فاي السانة السادساة
للهجاارة ،وشااار بعااد ذلاا مااع النبااي -
علياااه الصاااالة والساااالم  -فاااي غزواتاااه
كغزوة مؤتة وغزوة ُحنين.
جعفااااار :كاااااان مااااان الصاااااحابة اهجا َّ
ااااال
السااابقين فااي اإلسااالم؛ حيااث هاااجر إلااى
الحبشاااة مااارتَين ،وتزامنااات عودتاااه فاااي
الماارة الثانيااة مااع انتصااار المساالمين فاي
غزوة خيبر ،وقد أ َّم َره النبي علاى جايش
غااازوة مؤتاااة ،فاااأبلى فيهاااا باااال حسااانا،
وقُ ِّطعاات يااداه ،واستُشا ِّاهد فااي مؤت اة عاان
ُمر يناهز الثالثة والثالثين.
ع ٍ
 أم هانى  :كان إسالمها يوم فتب مكاة،فااادخل النباااي إلاااى بيتهاااا ،وصااالى صاااالة
ت.
الضحى ثماني ركعا ٍ
 ُجمانة :كانت قد أسلمت ،وتزوجت مانأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.
زوجاته رضي هللا تعالى عنه وأرضاه :
 فاطماااة بنااات الرساااول محمااا ٍد وأنجااابمنهاااا :الحسااان و الحساااين و ُمحسااان و
زينب الكبرى و أم كلثوم.
 أم البنااين بناات حاازام الكالبيااة وأنجاابمنها :العباس و جعفر وعبدهللا و عثمان

 ليلااى بناات مسااعود التميميااة وأنجاابمنها  :عُبيدهللا و أبو بكر.
 أم حبيبة بنات زمعاة التغلبياة وأنجابمنها  :عمر و رقية.
 أم سااعيد بناات عااروة الثقفيااة وأنجاابمنها  :أم الحسن و رملة الكبرى.
 أسما بنت عُميس الخثعمياة وأنجابمنها  :يحيى و محمد اهصغر وعون.
 أُمامة بنت أبي العاص وأنجاب منهاا:محمد اهوسط بن علي بن أبي طالب.
 خولاااة بنااات جعفااار الحنفياااة وأنجااابمنهااا  :محمااد اهكباار باان علااي باان أبااي
طالب المعروف بمحمد بن الحنفية.
إسالم علي بن أبي طالب :
ذكااار ابااان إساااحاق أن علياااا بااان أباااي
طالااب دخاال علااى النبااي -عليااه الصااالة
والسااالم  -ذات ماار ٍة وهااو يُصاالي مااع
السيدة خديجة  -رضي هللا تعالى عنهاا
 فسأله عان ماهياة تلا العباادة ،فباينله أنها من شعائر الدين الاذي اصاطفاه
هللا تعااالى لعباااده  ،وأرساال بااه رسااوله
وعرض عليه اإليمان برساالته بتوحياد
والتبارؤ مان اهصانام ،فتاردد
هللا تعالى
ُّ
علاااي فاااي القباااول ،وأراد أن يستشاااير
اااره النبااااي عليااااه
والاااده فااااي ذلاااا  ،ف َكا ِّ
الصااالة و السااالم انتشااار خباار الاادعوة
قبل أن يُعلنهاا بنفساه ،فخيَّا َر علياا باين
اإلسالم أو كتم اهمار وعادم إعاالم أحا ٍد

به  ،فبات علي ليلته تل يُفكر فاي أمار
الدعوة حتى وقع اإليمان في قلبه .
فغدا إلى النباي -علياه الصاالة والساالم
 طالبااا منااه أن يُعيااد عليااه مااا دعاااهإليه أول مر ٍة  ،فكرر عليه النباي علياه
الصااالة و السااالم الشااهادتَين ،والتبا ُّارؤ
من الالت والعُازى ،فأسالم علاي ونطاق
الشهادتَين وكت َم إيمانه خشاية مان أباي
طالب.
كان إسالم علي  -رضي هللا تعالى عنه
ت
 حااين بل ا ماان العُماار ثماااني ساانوا ٍكما نُ ِّقل عان عُاروة ،وقِّيال إناه كاان قاد
بل ا ماان العماار أربااع عشاارة ساانة كمااا
روى جرير عن المغيرة ،وذكر الحسان
بن زياد بان الحسان أناه كاان ابان تساع
االمه ،وثباات عاان اباان
ساانوا ٍ
ت حااين إسا ِّ
عباس أنه كان أول الناس إسالما.
هجااارة علاااي بااان أباااي طالاااب وفاااداؤه
للنبي:
ذكااار ابااان عبااااس  -رضاااي هللا تعاااالى
عنااه  -قصااة فاادا علااي للنبااي  -عليااه
الصااااااااااالة والسااااااااااالم -حينمااااااااااا أراد
المشااركون التااربُّص بااه وقَتلااه ؛ حيااث
نام علاي ليلاة الهجارة إلاى المديناة فاي
فراش النبي عليه الصالة والسالم.
جهاد علي بن أبي طالب :
شار علي بان أباي طالاب  -رضاي هللا
تعاااالى عناااه  -فاااي الغااازوات جميعهاااا
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ولم يتخلف إال عان غازوة تباو ؛ حياث
اساتخلفه النباي -عليااه الصاالة والسااالم
نورة.
 -يومئ ٍذ على المدينة ال ُم َّ

 غزوة بني النضاير :والتاي تمكان علايرضاااي هللا تعاااالى عناااه فيهاااا مااان قتااال
(ع ََز َو َ ) أحد زعما اليهود .

ومان الغازوات التاي شاار فيهاا وأبلااى
بال عظيما :

 غااازوة الخنااادق :والتاااي باااارز علاااي -رضااي هللا تعااالى عنااه  -فيهااا عماارو باان
عبااد ود العااامري الااذي كااان أحااد أشااهر
الفرسان ،فتمكن علي من قتله.

 غزوة بدر :والتي َح َم َل علي  -رضايهللا تعالى عناه  -لاوا جايش المسالمين
فيهاااااا ولااااام يتجااااااوز عُماااااره حيناااااذا
العشرين سنة.
-

غااازوة أحاااد :والتاااي َح َمااا َل علاااي -
رضاااااي هللا تعاااااالى عناااااه  -لاااااوا
المسااااالمين فيهاااااا بعاااااد استشاااااهاد
ُمصعب بن عُمير -رضي هللا تعاالى
عناااه  ،-كماااا دافاااع عااان الرساااول
وثباااات معااااه فااااي نهايااااة الغاااازوة
فأ ُ ِّصيب بست عشارة ضاربة  ،وقاد
كلفه النبي -علياه الصاالة والساالم
ساااس
 بعاااد انتهاااا المعركاااة بتح ُّخبر قريش ؛ فخرج ُمتت ِّبعا أثارهم،
صوب مكة.
و َ
ع ِّلم أنهم ُمتَّجهون َ

-

غاازوة حماارا اهسااد :كااان علااي -
رضااي هللا تعااالى عنااه  -ماان الااذين
استجابوا إلى دعاوة النباي  -صالى
هللا عليه و آله و سلم  -بعد غازوة
أحد ،وكان حامال للوا المسلمين.
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-

غاازوة بنااي قريظااة :وقااد حماال علااي
رايااااة المساااالمين فيهااااا ،فكااااان فااااي
ُمقدمة الجيش.

ي الرايااة يااوم
 غاازوة خيباار :حماال عل ا ٌّخيبر ،وفتب هللا على يدَيه حصونها.
 غزوة ُحنين :والتي ثبتَ علاي  -رضايهللا تعااالى عنااه  -مااع رسااول هللا -علياااه
الصالة والسالم -فيها حتى نهايتها.
 صاالب الحديبيااة :وقااد سااجل علااي ب انأباااي طالاااب  -رضاااي هللا تعاااالى عنااااه -
موقفااا إيمانيااا عظيمااا حينمااا رفااض َمحااو
عبااااارة" :محمااااد رسااااول هللا" ،بعااااد أن
اعترض على كتابتها المشركون.
خالفة علي بن أبي طالب :
بُو ِّياااع لعلاااي  -رضاااي هللا تعاااالى عناااه –

بالخالفاااة فاااي أوائااال السااانة الخامساااة
والثالثااااااين للهجاااااارة؛ حيااااااث أجمااااااع
المسااالمون مهااااجرون وأنصاااار علاااى
اختيااااااره خليفاااااة للمسااااالمين لفضاااااله
َ
اااارفَها
ومكانتاااااه ،فا
اااازان الخالفاااااة وشا َّ
بقَااادره وعدالتاااه ،فكانااات بيعتاااه بيعاااة
اجتماعٍ ورحم ٍة باهمة.
وقد تغيرت عاصمة الخالفاة فاي عهاده
 رضاااااي هللا تعاااااالى عناااااه  -بساااااببالتطورات التي فرضت نفساها فاي تلا
ُّ
الفتاااارة ،فأصاااابحت الكوفااااة عاصاااامة
الخالفة ومحور اهحداث ،بينما تحولات
ااورة إلاااى واليااا ٍة يرأساااها
المديناااة ال ُمنا َّ
سهل بن حنيف اهنصاري ،ولم تتوسع
الفتوحااات اإلسااالمية فااي عهااد علااي -
رضاااي هللا تعاااالى عناااه  ،بينماااا انتشااار
اإلساااالم بقاااوة فاااي أذربيجاااان بفضااال
اهشعث.

كاناات خالفااة علااي  -رضااي هللا تعااالى
عناااااه -خالفاااااة راشااااادة كأساااااالفه ؛ إذ
اساااااااتمر تطبياااااااق أحكاااااااام الشاااااااريعة
اإلسااالمية ومراعاتهااا كمااا كااان سااابقا،
إال أن اهتماماات الناااس فاي عهااد علااي
رضاااااي هللا تعاااااالى عناااااه  -تغيااااارت؛فأصاااااابحوا ينظاااااارون إلااااااى أوضاااااااع
الوالياااات الداخلياااة بعاااد أن كاااان ُجااال
صااااابا علاااااى الفتوحاااااات
اهتماااااامهم ُمن َ
ومناطق الثغور ،وقد سار علي بالناس

على َنه عمر بن الخطااب فتشادد فاي
َماااانب اهُعطيااااات للااااوالة بساااابب قلااااة
الفتوحااات ،واشااتد علااى قااريش فمنااع
خااروجهم ماان الجزياارة بعااد أن تفاارق
الناس في اهمصار.
مكانااة علااي باان أبااي طالااب ومنزلتااه :
كاناات لعلااي  -رضااي هللا تعااالى عن اه -
مكانة عظيمة عند النبي -عليه الصاالة
صانِّع
والسالم  -فقد تربى في ِّحجَ ره ،و ُ
على عَينه ،فكان قريبا إلى قلبه ،حائزا
عنااده مقامااا رفيعااا ،كمااا زوجااه النبااي
أحااااب بناتااااه إليااااه ؛ الساااايدة فاطمااااة
الزهااارا  ،ونهاااى أمتاااه عااان اإلساااا ة
إلياااه ،و َحاااث المسااالمين علاااى َمحبتاااه،
وأمرهم ب ُمواالته.
مناقب علي بن أبي طالب :
كانااات لعلاااي -رضاااي هللا تعاااالى عناااه -
الكثياار ماان المناقااب والفضااائل والتااي
يُذكَر منها:
-

اعتباااااره أحااااد الصااااحابة العشاااارة
الذين بشرهم رساول هللا صالَّى هللا
عليه و آله و سلَّم بالجنة.

-

منزلتاااه العظيماااة مااان رساااول هللا
صلَّى هللا عليه و آله و سالَّم ؛ فقاد
قااااال لااااه عناااادما اسااااتخلفه علااااى
المدينة يوم تبو :
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ضااااى َ
أن ت َ ُكا َ
( َأال ت َ َر َ
اااون ِّمنِّااااي ب َم َن ِّزلَاااا ِّة
ار َ
ي
ساى ؟ َّإال أنَّاه
ون ِّمان ُمو َ
َ
َه ُ
لايس نَبِّا ٌّ
َب َعدِّي).

-

اعتباااره ماان أهاال بياات النبااي -علي اه
الصاااالة والساااالم -الاااذين أذهاااب هللا
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

-

تاااااالخي النبااااااي -عليااااااه الصااااااالة
والساااالم -معاااه حينماااا آخاااى باااين
المهاااجرين واهنصااار فااي المدينااة
نورة بعد الهجرة.
ال ُم َّ

-

َج َمعُااه للقاارآن الكااريم مااع عااد ٍد م ان
الصاااحابة علاااى عهاااد رساااول هللا -
عليه الصالة والسالم.

-

قول النبي -عليه الصاالة والساالم-
للمسااااااااااااالمين فاااااااااااااي علاااااااااااااي:
ي ماوالهُ
(اللَّه َّم َمن كنتُ ماوالهُ فعلا ٌّ
اللَّهاااا َّم وا ِّل ماااان واالهُ وعااااا ِّد ماااان
عاداهُ).

َ
حصون خيبر؛ فقد أعطى النباي
 فتحهعليه الصاالة و الساالم علياا ياوم خيبار
رايةَ جايش المسالمين؛ فتقادم بهاا حتاى
فتحهااا هللا تعااالى علااى يدَيااه ،وكااان قااد
قااااال النبااااي عليااااه الصااااالة و السااااالم
للمساااااالمين قباااااال أن يُساااااالم الرايااااااة:
الرايَةَ َ
غدا َر ُجال يَ َفت َ ُب َّ
( َهُع َِّطيَ َّن هذِّه َّ
هُ
ورسااوله ويُ ِّحبُّ اهُ
علَااى يَ َد َي ا ِّه ،يُ ِّحا ُّ
ه َ
اب َّ َ
ورسولُهُ).
َّ
هُ َ
-
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َ
ااااارب النبااااااي -عليااااااه الصااااااالة
ضا َ
اب علااي ،ودعوتااه ل اه
والسااالم -قلا َ
يوم بعثه قاضايا إلاى الايمن؛ فسادد
هللا تعالى رأيه ،وهدى قلبه.

صفات علي بن أبي طالب :
.1صفات علي بن أبي طالب ال َخلقية :
كان علي -رضاي هللا عناهَ -حسان الوجاه
س ان،
كأنااه القماار ليلااة الباادر ،ضااحو ال ِّ
عظااايم العيناااين ،كثياااف اللحياااة ،أصااالع
الاارأس ،ضااخم الاابطن والساااقين ،وكااان
ربعة فاي الرجاال؛ أي لايس بالقصاير وال
بالطويل.
.2صفات علي بن أبي طالب ال ُخلُقية :
كان علي  -رضي هللا تعالى عناه  -رجاال
ااهدَت لاااه المياااادين بالبطولاااة
شاااجاعا َ
شا ِّ
لام
والتضحية والفدا  ،كما كان صاحب ع ٍ
عميااااق بااااالقرآن الكااااريم
غزياااار وفِّقاااا ٍه
ٍ
ٍ
والسنة الشريفة بماا حبااه هللا تعاالى مان
اللسااان السااؤول والقلااب العقااول ،وكااان
رجال حكيما ،وقاضايا عَادال بفضال دعاوة
النبي عليه الصالة و السالم له.

أما في مجاال ال َخطاباة فقاد كاان خطيباا
فوهااا تقطاار عباراتااه وكلماتااه بالغااة
ُم َّ
بكثيار مان الصافات
وسحرا ،وقد تحلى
ٍ
اااالو َرع والتقااااوى والحيااااا
ال َحساااانة كا َ
والتواضُع والعفة  ..وغيرها الكثير.
استشااهاد علااي باان أبااي طالااب ومكااان
دفنه:
كاااان علاااي  -رضاااي هللا تعاااالى -عناااه
يعلم أنه سيموت قتال ،فقد بشاره النباي
 صاالَّى هللا عليااه و آلااه و ساالم  -أنااهسااااايُقتل شاااااهيدا فقاااااال ( :أ َ َال أ ُ َحااااا ِّدث ُ ُك َم
بِّأ َ َ
اار ثماااو َد
شاااقَى النا ِّ
ااين؟ أ ُ َحي َِّما ُ
اااس َرجلا ِّ
الااذي عقَا َار الناقَااةَ ،والااذي ي َ
ض ا ِّربُ َ يااا
علَااى ه اذِّه ،حتااى َيبُا َّل ِّم َن َهااا ه اذِّه)
ي َ
َ
ع ِّلا ُّ
يعني ِّلحيتَه.
وقاد استُشا ِّاهد -رضااي هللا تعااالى عنااه -
على يد ابان ملجام ،حياث جلاس يراقاب
موضع خروج علي  -رضاي هللا تعاالى
اااوم يااااوقظ
عنااااه  ،-فلمااااا خاااارج ذات يا ٍ
النااااااس للصاااااالة ويقاااااول" :الصاااااالة
الصالة" ضربه ابن ملجم بالسايف إلاى
جانب رأساه فساال دماه الشاريف علاى
لحيته.

وقد اختلف العلما في مكان دفن علاي
رضي هللا تعالى عناه ،فقاال ابان تيمياة
واباان سااعد واباان خلكااان  -رحمهاام هللا
تعااالى  -إنااه ُد ِّفاان فااي الكوفااة وتحدياادا
فااااي قصاااار اإلمااااارة ،وقااااال عبااااد هللا
بمكاان غيار
العجلي إنه دُفن في الكوفة
ٍ
معلااوم ،أمااا الحااافظ أبااو نعاايم فقااال إناه
دُفاان فااي الكوفااة ثاام نُقاال إلااى المدينااة
المنورة بواسطة ابنه الحسان بان علاي
رحمااااااه هللا تعااااااالى ،وقااااااال إبااااااراهيم
الحربااي :إن مكااان قباار علااي  -رضااي
هللا تعالى عنه  -غير معلوم.
وإلاااااى هناااااا نكاااااون قاااااد أنهيناااااا هاااااذه
المحاضااارة باااالتطرق إلاااى جاناااب مااان
حياااة الصااحابي علااي رضااي هللا تعااالى
وكرم وجهه.
عنه َّ
نشااكر متااابعتكم و ُحساان صاابركم هخااذ
العلم والمعرفة  ،وجعلها هللا تعالى فاي
ميزان حسناتكم آمين يارب العالمين.
بار هللا بكم جميعا .

شهد علي  -رضي هللا تعاالى عناه
واست ُ ِّ
 ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلا ٍة مضاتماااان رمضااااان ماااان الساااانة اهربعااااين
للهجااارة ،وكاااان عُماااره ثالثاااا وساااتين
سنة ،وقِّيل بضع وخمسون.
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االستقامة
بقلم اهستـاذ :
عبد الهادي دنون

بسم هللا الرحمن الرحيم
الاااذي باااه تساااتقيم النفاااوس
وتَع ِّد ُل الرجال.
االساااااااتقامة هاااااااي الااااااادرع
الحامي من الخوف والحازن
لقوله تعالى :
{ ِّإ َّن الَّذ َ
هُ ثُا َّم
ِّين قَالُوا َربُّنَا َّ
علَ ا َي ِّه َم
س اتَقَا ُموا فَا َاال َخ ا َوف َ
ا َ
َو َال ُهاااا َم يَحَ َزنُا َ
اااون }}13{ .
اهحقاف .
قاااااال الصااااادِّيق رضاااااي هللا
سئِّ َل عنها :
تعالى عنه لما ُ
" أن ال تُشر َ باهلل شايئا "
 ،فااأراد بهااا االسااتقامة علااى
محض التوحيد .
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ساارها ساايدنا عماار رضااي هللا تعااالى عنااه باالسااتقامة علااى اهماار
وف َّ
والنهااي ؛ فقاااال رضاااي هللا تعاااالى عنااه  " :أي  :تساااتقيم علاااى اهمااار
والنهي  ،وال تراون روغان الثعالب ".
وقد جا في الحديث الذي أخرجه اإلمام مسلم عن سافيان بان عباد هللا
رضي هللا تعالى عنه قال  " :قلت  :يا رسول هللا  ،قل لي في اإلساالم
قوال ال أسأل عنه أحدا غير  ،قال  " :قل  :آمنت باهلل ثم استقم " .
فاالستقامة حكمة جامعة مانعة من الخوف والحزن  ،وهي القياام باين
يدي هللا تعالى على حقيقة الصدق والوفا بالعهد .
قااال الحااافظ باان رجااب رحمااه هللا تعااالى  " :واالسااتقامة هااي ساالو
الصااراط المسااتقيم  ،وهااو الاادين القا ِّايم ماان غياار تعااري عنااه يمنااة وال
يسرة  ،ويشامل ذلا  :فعال الطاعاات كلهاا الظااهرة والباطناة  ،وتار
المنهيااات كلهااا كااذل  ،فصااارت هااذه الوصااية جامعااة لخصااال الاادين
كلها" .

و الحمد هلل رب العالمين
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صَلُّوا عَلَيهِ ...
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ن اللَّهَ َومَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَ النَّبِيِّ يَا أَُّيهَا
}ِإ َّ
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماا{ .
سورة األحزاب /اآلية 56

شاركونا عدد صلواتكم خال
بإرساله كل يوم مجعة

األسبوع

عرب تطبيق التيليغرام عل جمموعة :
الطريقة الشاذلية املجددية
اهلانيبالية الكمالية
https://t.me/joinchat/CyZQEE5iQsdHPZe_c7f2w
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أكاديمية  FG-Groupالقسم العربي
لتنمية القدرات والطاقات ال نسانية والتي تدرب
وتعلم العلوم المتفوقة
(شركة مجموعة العائلة  -المرخصة رسمياً في تركيا)
والتي ترعاها هيئة الف جي العلمية العالمية.

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey
https://t.me/FGGroupAcademy
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Radio
Family
Group

نحن محطة إذاعية منبثقة
عن شركة
 FGمجموعة العائلة
نقوم بدورنا التثقيفي واإلعالمي
حول العالم لنشر ال ِّقيَم والثقافة
اهخالقية.

اضغط للتحميل :
www.radiofg.org
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Dar alaqiq designs
Dar_alaqiq1
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