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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين

والصالة والسالم على سي ِّدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين

1442كلمة شهر رمضان  

(رجال األرض يدفعون الثمن ) 

م لصقمته.. رجال األرض مشوا أول خطوة في طريقق دفقا القثمن .. نعم أيها السادة 

و سققكوتهم عمققا تتعققرض لققه الرجولققة و الققةكورة الضاعلققة فققي األرض مققن  جمققا  

ر وعققققي الرجولققققة السققققا د فققققي كوكبنققققا .فكريققققة منحلققققة و نققققدوا  خالعيققققة تققققدم ِّ

؛انق  باطنقةظهور ا في الكوكب بعد أن كن  ثلية التي أُعلِّ إنها المِّ .. نعم أيها السادة 

..كر النعومة في أغلب شعوب األرض و بعد أن تم ترسيخ فِّ 

الصقققين اليقققوم كمثقققال حقققي تقققدت جقققرح ابنقققةار و تقققدعو لمحاربقققة النعومقققة فهقققا ي 

ه المضرطة التي اجتاح  الرجال حتى با  ظهور الرجقل الطقرا النقاعم بكامقل ماكياجق

ة ممققا دفققا الكثيققر مققن الجهققا  الرسققمياليققوم ة ينققمشققهدام متكققررام فققي شققوار  المد

دةحتققى أن أحققد م ا تققر  عققو؛ إلققى التوجققه بنشققاج بققرامل تعيققد للرجولققة خشققونتها 

.التجنيد ابجبارا في الصين 

دى و بققدأ  الدراسققا  العلميققة برصققد أسققباب النعومققة الضا قققة لقق

لق  الرجال في الصين حيق  عقد  بعقض الدراسقا  السقبب فقي ة

إلققققققققققققققى أن مدارسققققققققققققققهم تعتمققققققققققققققد علققققققققققققققى المعلمققققققققققققققا 
لون المسقؤولية للمعلمقا  اللقواتي أفقرطن  من النساج و بالتالي يحم 

.  في العناية و الرعاية الناعمة لألطضال الةكور

ب على الرجولة في الةكور منة الصغر مثل وضا بقرامل خاصقة ةا  تقدري

..الهدف منها الحضاظ على خشونة الةكر يكون خاص 

فظيجقب أن يضقعوا بقرامل مدرسقية تحقا: و  نا  دراسا  حديثة تققول 
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إن الو قق   ققد فققا  علققى تصققحي  : و األخطققر مققن كققل مققا سققبق أن  نققا  دراسققا  تقققول 

المسققار فققي الصققين   و إن إعققادة الرجولققة الخشققنة تحتققاع إلققى أجيققال و عقققود بعققادة 

العديد من يُتد اول فيالةاو الكثير الكثير من  ةا الكالم..الرجولة إلى مسار ا الصحي  

.الدول المتقدمة 

و الققةا أريققد أن أشققير إليققه  نققا أن  ققةا النققو  مققن األضققرار المجتمعيققة لققيح إ  خسققارة 

و تنشق ة ض يلة أمام ما سيتبا الضكر المثلي من أضرار حول العقالم ؛ فق ن القديكتاتوريا 

واطن و تجريقد المق؛للدولقة المتمثلقة بالسقلطان الحقاكم وا ستسقالم األطضال على الخنو  

سقتمر بقه حتقى من حقو ه و تحويله إلى كا ن أليف يُستعب د فيصم  و يتابا خضوعه و ي

سقما  هقةا كلقه يسقا م فقي ا  تنقاص مقن كقل؛ فبتقبيل اليد و الشقكر علقى أن اسقتعبدو 

.الرجولة التي نعرفها سابقام 

ها حتى و   ننسى من وراج ةل  تحطيم الرجولة بتقوية التيارا  المعارضة و المعاكسة ل

رأة المضادة مثل حركا  تحرر المرأة الموجهة ضد الرجل التي انطلق  لتسقاوا بقين المق

يه من أغلب فعاليا  الحياة ا..و الرجل  د المرأة على الرجل و تنح ِّ لعملية كما ف ةا بها تسو 

..سبيل المثال   الحصر على حصل في الصين 

ف نَّ . .انتبهوا على تنمية الرجولة في حياتكم و حياة من يهمكم أمر : بكل وضو  أ ول 

م   بد من الوصول إليه  . .خططام شيطانية تترصد الرجولة و تجعل تحطيمها  دفا

:و اسمحوا لي في نهاية  ة  الكلما  أن أ ول لكم في بداية شهر رمضان المبار   ةا 

..كل عام و أنتم بخير  

..كل عام و رجولتكم سالمة من مظا ر ناعمة 

..كل عام و الرجولة في أوطانكم  ُمصانة مدد رة 

..كل عام و مجتمعاتنا تنعم بالشهامة و النخوة و سالمة الطبيعة الجنسية 

مستمتعين بالحقيقة بعيدام عن الشةوة.. كل عام و أنتم بكامل المروجة 

..و ا نحراف 

..رجولتهم ظ  ضِّ أبناج شعوبنا و ح  تعالىهللان  و حصَّ 

و هللا يقول الحق و  و يهدا السبيل 

و الحمد هلل رب العالمين 

خادم العلم الشريف 

 انيبال يوسف حرب. د
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والصققالة والسققالم علققى سققيدنا محمققد وعلققى آلققه وصققحبه  الحمققد هلل رب العققالمين 

.أجمعين

سقطحها رعلىحُ لكترون مضرد إ ي ةرا  لديها في البداية نةك ركم بأن الجةور الحرة 

تنققتل مققن ضققمن النشققاط   و ققي جدي ققا  عاليققة النشققاط وغيققر ثابتققة   الخققارجي 

ويقصد به العمليا  الحيويقة ) ؛ metabolismالطبيعي للجسم كنتيجة لالستقالب  

.(التي تؤدا إلى إنتاع الطا ة الالدمة لعمل الخلية 

:كما تنتل بشكل متدايد عند 

وعنقد  وأثناج ابجهاد العضلي والتمقارين الرياضقية  التعرض للسموم في المحيط 

ةيققة تسققبب أ ققي و   نقققص األكسققجة لألعضققاج فققي جسققم ابنسققان ا التعققرض لنوبقق
.للمادة الصبغية وأةية لبا ي أجداج الخلية ابنسانية 

م فققي منققا تشققكل الجققةور الحققرة وتخضيققف آث اار ققتلعققب مضققادا  األكسققدة دورام مهمققا

ةِّ لكترونقا  للجقةور الحقرة النا صقعلى إعطاج ابة  ة  المضادا الضارة وةل  لقدر

.لكترونلكترون بدون أن تصب  بنضسها غير مستقرة ونا صة اباب

ألكسقدة إن معظم المواد الكيميا ية النباتيقة الملونقة فقي الطعقام تلعقب دورام كمضقادا  ل

الخضقار و ةا يُعتبر أحقد األسقباب التقي تجعقل مقن النظقام الغقةا ي الغنقي ب  في الجسم 

م  .بتخضيض خطر العديد من األمراضوالضواكه مرتبطا

:  مثلة على مضادا  األكسدة من األ

 Eفيتامين -1

 Aفيتامين -2

بيتا كاروتين انثيوسياتيد في-3

.التو  والجدر 

الشققققاا الخضققققر فهققققو يحتققققوا علققققى -4
EPIGALLACTECHIN_3_GALLAT (EGCG(

Cفيتامين -5

COQ10مرافق ابنديم  -6

مستخلص بةور العنب-7
GRAPE SEED EXTRACTS

.مادة السيلينيوم –8

جةور الدنجبيل –9
GINGER ROOT

.غةاج ملكة النحل–10

مادة الدن  سلضا –11
ZINK SULFATE

مادة اآلرجينين –12

L – ARGENIN

.والكثير من األطعمة األخرى 

يتبا في األعداد القادمة 
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الة والصقق الحمققد هلل رب العققالمين المتضضققل علققى عبققاد  بالحققب والرحمققة والصققبر

وعلقى نقه رحمقة العقالمينأف بالمشقرَّ ؛ مي عبقد هللا ورسقوله والسالم على النبي األ

.لى يوم الدينإحبابه أله وصحبه وآ

م  ن أخالققه   ونسقان لةكر حقيقة عبودية ابفي العدد السابق حول بدأنا  نتابا حديثا

دةعققن تقققديم أيظققن الققبعض بققا كمقق العبوديققة  شققاملة لجميققا منققاحي حياتققه وليسقق

؛ه  ققواج نضسققأغققارت فققي الضققال الغافققل ة ابنسققان التحقققق عبوديققةمبتققورا ركعقق

.وما شابه..... و نا  عبد القطيضة   و نا  عبد المرأة     فهنا  عبد الدر م 

حوالقه أنسان هلل تعالى تنسحب علقى كقل حياتقه ون عبودية ابأخي المؤمن أولتعلم 

  اب وَّ أن العبقد أ  إحيقان ن كان يغضل في بعقض األإو؛ فعاله وعلى مدار الو   أو

م هللا ققال و  ققد الققرحيمالققرحمنهللابسققم :نبيققه يعقققوب عليققه السققالمتعققالى مادحققا

ان  نِّْعم  اْلع ْبُد إِّنَّهُ ) اُوود  ُسل ْيم  و   ْبن ا لِّد  اب  و  [30سورة ص( ]أ وَّ

 قوومقام الجو    و و مقام مهم للنضح البشرية   :ومن مقاما  العبودية الحقة 

قامقا  محقد أ قووعلقيهم   تعالىنعم هللا أولياج والصالحين الةين واألنبياجمقام األ

ركقان أفرضه الحق سبحانه وتعالى على كل مسلم وجعله من دوا كتمال البشرا 

.  و و ركن الصيام أ ..حد عن فعلهأسالم حتى   يتخلف اب

م اتالمبققار مقققام الجققو  بصققيام شققهر رمضققانفققيويتحقققق تسققليم العبققد للققرب  باعققا

قأُ يام أالعبد طاعة للرب بصيام تعالى   ويدداد وامر الحق أل م رخ  للقرب لالم وتقةتطوعقا

.هرببينه وبين مر سرام ن يكون األأعن صدت عبوديته برام يعبتالعظيم و

  فهقو في شهر الصيام يدداد العبد عبودية   وتنقى  روحقه وتسقمو وتطلقب المديقد

ا ت ققللمُ   نابققة  تعققالى  ةاكققر هللالكققريمنآصققا م بالنهققار    ققا م بالليققل    ققار  للقققر

لير ى في ولى فتشمله الرحمة  األرةش  من الع  بدجام والشهوا    ويتدرع في الر ي 

لققى إل خيققرة ليصققفققي العشققرة األىالعشققرة الثانيققة بحصققوله علققى المغضققرة   ثققم ير قق

للضقودالم ؤ َّ مقيكقون ومقر حكقيم أت فيها كقل ضر  نه من شهود ليلة مباركة يُ صضاج يمك ِّ 

.  لعتق والغضران و ي الجا دة العظمى من رب عظيم شكور با

كققون ي عليهققا حتققى ينِّققن يققتعلم المققرج حقيقققة الصققيام وروحققه التققي بُ أومققن المهققم 

م  التسقليم تقمأفضل الصالة وأسيدنا محمد عليه وعلى آله طىعلى خُ صومه صحيحا

 الجقو   إ  فلقن ينقال إحققة و داف المرجوة منه   وليتحقق بعبودية  وليحقق األ 

.والعطش

.. له أما  و ام جدى هللا عنا سيدنا محمد

.ن الحمد هلل رب العالمينأخر دعوانا آو
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سققف  انيبققال يو. تققم تكققريم سققماحة المضك ققر ابسققالمي الشققيخ د 

ل معقققالي وديقققر ب قققالسقققودان مقققن  ِّ -حقققرب فقققي و يقققة الخرطقققوم 
رحيم صال  دين العابقدين محمقد عبقد القالسيدالشباب والرياضة 

و سققعادة الضريققق األول مرغنققي إدريققح مققدير إدارة المنظومققة 
كريمقي  في حضقل  تالتكريميوةل  بمن  سماحته الدر  ؛الدفاعية

ي يعمققل للجهققود الثقافيققة والعلميققة والمعرفيققة  التققوةلقق  تقققديرام 

.عليها حول العالم 
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ر ا ِّ قققو  ط و وا قققب أسقققرار  ألبسققق.. و الحمقققد هلل رب العقققالمين خقققالق الكا نقققا  و ُمص 

نها  عليه وآلقه ى هللاوالصالة و السالم على سيد األنام محمد صلَّ .. مخلو اته التي كوَّ

.و صحبه أجمعين 

ا و مقققن تلققق  األشقققكال الشقققكل الُمربَّقققا والشقققكل القققدا ر لألشقققكال طا قققا  و أسقققرار

و .. كال كمققا أنَّ للحقروف أسققرار ا مقن ك ونهققا أشقق والُخماسقي والُمعققيَّن و مقا شققابه

رار الشقكل إ َّ أنَّ ُمحور حديثنا اليوم سيكون فقط عقن طا قا  و أسق  كةا  ي األر ام 

.الهرمي 

كثيرون  م األشقخاص القةين ا ترنق  أسقماؤ م مقا موضقو  طا قة الهقرم والتجقارب 

مقاكح تقو  –كارل داربال –بوفيح نطوانأ:و في مقدمتهم كما  و معروفعليه

.  وغير م 

لة عن طا ة الشكل ا : لهرمقي منهقا و د تمَّ تدوين العديد من النتا ل بعد دراسا  ُمطوَّ

را  تسققن شققض-تمنققا المققواد مققن التأكسققد و الصققدأ -أنهققا تمنققا األطعمققة مققن الققتعض ن 

قق-تُسققر   نمققو النباتققا  -الحال ققة  و  و النمققو تحققد مققن التلقق-ي المققاج و تُعق مققه تنق ِّ

  النقطقة ومقن  قة تمنا ت حل ل الجث  و فسقاد ا بقل تُحولهقا إلقى موميقاج-البكتيرا 

خيرة فهموا عقن سقر األ رامقا  المصقرية و لمقاةا اعتقاد الضراعنقة وضقا جثقامين األ

.داخل األ راما  -خاصة الملو  منهم -موتا م 

ي كما أنَّ الدراسا  وصقل  إلقى أبعقد مقن ةلق  فقأعلن العلمقاج أن طا قة الشقكل الهرمق
.نسان من العديد من األمراضتساعد في شضاج اب

أو الغرضلةل تصميمهايتمكبيرة رميةأشكالداخلالمرجبجلوححواص  ن  و

يتم حيكاملنوملسريرتتسا دبتصميما خاصة رميةأشكالداخلالنومحتى

وصبيالعالجهادتنشيطوالدمويةالدورةتنشيطوعاليةبطا ا الجسدشحنبةل 

نأحتى؛األخرىالصحيةالضوا دمنةل غيرو الجسملهرمونا التوادنإعادة

ىمُ تح جدام عاليةبأسعاردوا يةمنتجا ببيابدأ الخاصةالشركا بعض أنهاسمَّ

الشكل ا بطات شبُّع هابالتاليوأ راما داخلحضظهاتم دألنه(عاليةطا ةةا )

..الهرمي
ترا لضمنهامختلضةعبوا بوضاالبعض امحي لميا لبالنسبةاألمركةل و

تكونحي (الهرميالماج)اسمتح للناحبيعهاثم رميةأشكالداخلطويلة

منهاادةا ستضالناحمكان بأصب بالتاليوالهرمبطا ا شحنهاتم دبةل الميا 

القوةاستجالبأوالجرو تطهيرأوالبشرةتجديدمثلشضا يةأوطبيةأغراضفي

.النشاطو

م وعلقى الققرغم مققن كقل مققا ةكرنققا  ققك كون بسققابقا قن يُش  وجققود تلقق  يبققى  نققا  الققبعض مم 

ققن يعتققرض أساسققأ علقق الضوا ققد المرتبطققة باألشققكال الهرميققة و طا اتهققا ى و مققنهم م 

م  مَّ بقدعوى أنَّ معظقم النتقا ل التقي تقوجود أا طا قا  أو أسقرار فقي األ رامقا  عمومقا

حقيقيقة ثباتا تقديمها كان  عبارة عن أبحا  و تجارب شخصية فقط وأنه   وجود ب

.أو د  ل ملموسة مترابطة بشكل علمي بح  

احة القدكتور ب مكاننا التأكيد على سقر مقن األسقرار الهامقة التقي صقرَّ  بهقا سقمهإ َّ أنَّ 

مقة– انيبقال يوسقف حقرب  –خبيقر فقي علقوم الطا قة و القرو  و الماورا يقا  الالعال 
(( .طا ة الترميم)) و و أنَّ في الشكل الهرمي 

...يتبا إن شاج هللا تعالى 



كتا  رساالة صادرع عا  منستغرام اإلنشر حساب الطريقة الشاذلية المجددية على 
بماا عالىتهللاحضظهسماحة المفّكر اإلسالمي الشيخ الدكتور هانيبال يوسف حرب 

فقيربا  يخص فضائل قيام ليلة النصف م  شعبان وماا يسسات   أن يادعو الما م 

ة مسانونة عا  هذه الليلة وثبوع سسنيّة الصيام والقيام في النصف م  شعبان كعبااد
نهاا ليساا  ساار علاى نهجهااا السالف الصااال  وأساالىم وآلقههللا علياا  وصالىى النباي 

.ببدعة

حيااي يقاادم ( ١)البسااملة -كمااا باادأ حساااب الطريقااة بنشاار كتاااب تفسااير بنااور هللا

عاَّى وجالى وأّن هللا ( بسم هللا الرحم  الارحيم)ال تس صى في حقيقة ام سماحت  أسرار

ومنا  علمناا أن ( بسام هللا الارحم  الارحيم)با افتت  كال شايف فاي القارلن الكاريم 

( .بسم هللا الرحم  الرحيم) بالوعي الذاتي لكل كائ  وكل شيف في الكون مرتبط 

 ار  وهاي التاي تروحاا  فيا  أن لل اق يوضا  لسقماحتهمقطا  مرئاي نشر تمكما 

.الجسد المادي

كرمناا باإلضافة إلى الكثيار ما  العلاوم والفهاوم وارسارار النورانياة الناادرة التاي ي
.نور على نورا  بها سماحت  بار  هللا ب  وبعلم  وزاده 
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noor_al.aalam
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/

https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
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عقن إنتقاع فنقي  خبقرام H.H Creative Artsفي منشور تشويقي  نشقر   نقاة  

ابنتقاع : حيق  ورد فقي المنشقور  2021جديد  ادم خالل العام الجديد الحقالي 
.استعداد .. ادم 2021الضني لعام 

تعقرض الضنقون اببداعيقة الخاصقة H.H Creative Artsأن   نقاة إلقىونشقير 

م  ..قد مه يو أبهر بكل  ما بأعمال الضن الر مي الةا تمي د دا ما
.ندعوكم لمتابعة جديد ا 

H.H Creative Arts
https://t.me/HanibalCreativeArts

ظققه هللا  انيبققال يوسققف حققرب حض. الشققيخ دالمضك ققر ابسققالمي  ققدَّم سققماحة 

الربيا تعالى ندوة بعنوان صناعة الةكاج الروحي األنثوا في مركد شباب
شققعبان 3السققودان بتققاريخ /فققي الخرطققوم مققدرمانأبالعباسققية محليققه 

حيقق  تمحققور  النققدوة حققول ؛م2021حمققار16الموافققق - قق  1442

م التققي مققن أجلهققا كققان الوجققود أ ميققة  ققةا العلققم ودور  فققي معرفققة القققي  
 ا يقةوالقدرة على طر  األس لة المعرفية النه ابنساني والوعي بالةا  

ى والتسقامي مقا المضقا يم الماديقة إلقى مسقتو والقدرة علقى فهقم ابجابقة 

.أر ى وأسمى وأعمق

FG–مشرو  أجيال العا لة 
https://t.me/FamilyGenerations

https://t.me/HanibalCreativeArts
https://t.me/FamilyGenerations
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دب  بسممهللا و لحمد ممو ل لحموممسال لحمسممسد ا ممم  مملو آ هد ممو لا ممم  ممم  ل مم

...(هآهو)حء هج تنآ أهسً بكهللا أحبتنآ قر  ... أج علن

:هللا حمتممآمي مم   للا ممم  ممم م و ا لمم حملممود  ممي حممول    ممو  و  مم   فك ممر  ت

 ا لم  م وقمآ    مو  و  م   : قمآ بمي هرلمرال   مي و لعمآمم انم  أان 

ممت  ) :هللال مم    ممت     ل س  مم   تو   ن ثضر  ثممس   هممرح ف ن  مم    إذح ح ممتل أ أحممومنهللا هممن هنآهض

.فأ م س هللا دلح حمبخآ ي لهس هللا لحم ( حمشلطآ   لبضلتم ا م خلآشل ض 

 أ   همن ح متل  أ همن  م  هللا  مي هماح حمدمول ض ل مم لمبلن حمنبمي   م  م و ا لم  ل

ج  هآء  حال تنشآقض : أي؛(   ل ستنثضر  ثسثًآ)آهض  لأ حد حمو وء  نه  لحم  ا     لمخرض

خممآ حملممآب  آقن لهمماح أنثممرم بعممو حال تنشمم   ل سممتنثر: لعنممي؛حم جت ممم هممن حم م

ممآ مممو قممآ  مم :  آئمموالً ه   تنشممآقن لقممو ؛ أل   حال ممتنثآ   ل مممم بعممو حال   لستنشض

.تنشآقلحال تنثآ م هن ل آدض  آئوالض حال نل ستنش م لال ل ستنثر

لشمممممموهض ) مممممملطآ  ل بضلممممممتم ا ممممممم خ  فهممممممو حأل مممممم: لحمخلشممممممودم (  مممممم   حمش 

مممممممممممممممم : لقلممممممممممممممم  .. ن لقلممممممممممممممم   لمممممممممممممممرم ذمممممممممممممممم حأل مممممممممممممممفأق و 

ت  أ ت للهاح هن  ح ت   .هللا    ل م م و ا ل  ل    بته 

لكممو  نلممف...  لتخلمم  مممو ب ممي حمشمملطآ  ا ممم خلشمموه   مموح  حمن ممآ أ  مم  

.. ل هللاهر  ل  نو أل  حأال ش  ؟ب  لنلف لكو  هزحج  للور آل ؟لوه 

آً لكمو    لنت ي هن حال تنثآ  ثسثمأب جرد ل ت ت نهر قو لي اظلهللاألهاح 

..  لرح     وح  حمن آ أقو لخ وت هن حمشلطآ  بو  

ً  آ مم مم  هللا إلل ممم ل دممن  ممبهن ب ممآ قآممم    ممو  و  مم  م و ا لمم  ل ً جآزهممآ ن آ

نآ أ  م   م  م و ا لم  ل ر  آ ب  هم ل س ل ض م  و ل  ممل  تث  هآ أه   م  هللا قمو خو 

..مهللا لعط آ ألحو  لره هن حمبشرلعآمم بتهو 

م وهنا  م  يرى عموم االستنثار عناد االساتيقاس ساواف أراد الوضاوف أم لا

، ( يمت  فاننى الشايطاني يبتيا س علاى  ياشا: )يرد ؛ رن العلة عاماة فاي قولا  

.وهذا أنف  لإلنسان

.. دهتهللا  لبلن...   شآء و لعآممإ   آنهللا  ي اود قآدد 
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م  ممققققا أعطققققي إبققققرا يم عليققققه : خامسققققا

يققد الصققالة و السققالم انضققراد  فققي التوح

؛فقققي عصقققر  و كسقققر  أصقققنام  بيلتقققه 

ى هللابينمقققا أعطقققي سقققيدنا محمقققد صقققلَّ 

يقد سقلم انضقراد  فقي التوحوآلهعليه و

ة مققا كسققر أصققنام كققل القبا ققل بابضققاف

 قو فعل ةل  و دو إلى أصنام  بيلته 

:يقول 

قق} د    قققُّ و  ققاج اْلح  ققُل إِّنَّ و  ُققْل ج  ق  اْلب اطِّ

م  ُ و ا ل  ك ان  د  81راجابس{ اْلب اطِّ

م  ممققققا أعطققققي موسققققى عليققققه : سادسققققا

تح خرع يد  من السالم أنه كان يُ 

:ى  ال تعالحي إبطه منورةم بيضاج 

ن  } اْضُمْم ي د    إِّل ى ج  قاج احِّ   ت ْخُرْع ب  و  ْيض 

ْن غ ْيرِّ ُسوج  آي ةم أُخْ  ى مِّ 22طه { ر 

ى هللا بينمققا جعققل هللا تعققالى محمققدام صققلَّ 

و لققم فهقق؛م نققورام كلققه سققلَّ وآلققهعليققه و

ج و يققدل نققورام يتنقققل فققي أصققالب اآلبققا

بطققققون األمهققققا  مققققن لققققدن آدم عليققققه 

يقه السالم إلقى أن وصقل إلقى عبقد هللا أب

ت ق لُّب قق   فِّقق}:  ققال تعققالى  ين  و  دِّ { ي السَّققاجِّ

219الشعراج 

ا بوَّ ر المحمدا في النُّ كْ لم الة ِّ من عِّ 

م  اجقاة أعطي موسى عليه السالم المن: ثامنا

 قدو؛طقور  نقا علقى األرض الفوت جبل 

:   ال تعالى

انِّقققققبِّ الطُّقققققورِّ إِّ } قققققا ُكنققققق   بِّج  ْين قققققا م  { ْة ن اد 

46القصص 

ة و بينما خوطب سيدنا محمد عليقه الصقال

 قققال حيققق ال السقققالم فقققوت السقققموا  العُققق

:تعالى 

ُ قققققققو  بِّقققققققاأْلُفُقِّ اأْل ْعل قققققققى} 7القققققققنجم { و 

لَّى }  ن قققققققققققا ف ت قققققققققققد  8مالقققققققققققنج{ ثُقققققققققققمَّ د 

قققْينِّ أ وْ } قققان    قققاب    ْوس  9القققنجم {  أ ْدن قققى ف ك 

قا أ  } ى إِّل قى ع ْبقدِّ ِّ م  قى ف أ ْوح  10القنجم { ْوح 

لقه و ةا فارت في الحب بين من يناجيه اب

فققققي األرض و بققققين مققققن يناجيققققه فققققوت 

.السموا 

م  ممققا أعطققي موسققى عليققه السققالم: سققابعا

انضقققالت البحقققر عنقققدما ضقققربه بعصقققا   قققال

قق}: تعققالى ْين ققا إِّل ققى ُموس  ب ف أ ْوح  ى أ نِّ اْضققرِّ

ا   اْلب ْحر  ف انض ل   ْرت  ك الطَّْودِّ ق  ف ك ان  ُكلُّ فِّ ب ِّع ص 

يمِّ  63الشعراج { اْلع ظِّ

ى هللا بينمقا انشقق القمققر لسقيدنا محمقد صققلَّ 
و رأ  ةل  كقل مكقة و ؛سلم وآلهعليه و

 ققدو؛ةلقق  لمجققرد ابشققارة إليققه ب صققبعه 

:  قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققال تعقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققالى 

ق} انش  ب  ِّ السَّاع ةُ و  قُر اْ ت ر  1القمقر{ قَّ اْلق م 

ب كامل ن ينشق بشارته كوكم  و  ش  أنَّ 

أعظقققم مرتبقققة عنقققد ابلقققه ممقققن ينضلقققق لقققه 

.البحر فقط 
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بسم هللا الرحم  الرحيم

سار الصالة و السالم والبركاع على سيدي م مد نور الوجاود ووالعالمينربهللالحمد

.ل  و ص ب  و سلّملعلىالسرور و 

ع و هااي عمااال نترناا يااتم التااداول بهااا عباار اإلةالعمااالع الرقميااة هااي عمااالع افتراضااي

:بسب  مَّاياها و منهاع ري هت اشتس فهي ثورة قديمة و  ليس  بجديدة 

.ركَّياة نهاا ال مأو ارهم  نها ت فظ الخصوصية أو  و تكلفتها القليلة  سرعة الت ويل

 اراآلو قد تكون م فاَّة للابعض و قلق البعض فالعمالع الرقمية قد تثير  وف و ذعر

يتهاا و و قد يتفق الجمي  علاى أهم موال لك  هذه الثورة ثورة مهمة في تغيير شكل ار 

اّمت و قاد  نها ت ثر على عمال الم سسااع المالياة حاول العاالم أكيف  كوسايط لتعمال  مي صس

.  هالتبادل ارموال و تعتمد على التشفير في العملياع المالية و الت قق م  ص ت

اوس كماا    بلاد لكتروناي و نقال ارماوال و ت ويلهاا ماالعماالع الرقمياة لهادف الادف  اإلع دي جت

.وهااذه العمااالع مثلهااا مثاال العمااالع الورقيااة ماا  حيااي شااراف الساال  و بيعهااا ، آل اار

:لية عمل العمال  الر مية آ

م كما ةكر ُ  يمكقن قةا يعنقي أنقه  و؛ لكترونية عمال    مركدية إن العمال  اب:سابقا

.هاجأن تتدخل أو تتحكم في إنتاألا حكومة و مؤسسة 

سلسقققققلةىدعيقققققتم القققققتحكم فقققققي العمقققققال  الر ميقققققة عقققققن طريقققققق تكنولوجيقققققا تُققققق

تعنققي أن كققل تعامققل ا تصققادا أو مققالي و سلسققلة الكتققل   (Blockchain)الكتققل

تكققوين النظققام يققتم تسققجيله وتشققضير  فققي كتلققة وربطهققا بالكتققل األخققرى لعبققريحققد  

.سلسلة الكتل 

:يتميد نظام العمال  الر مية ب  

. قققققل مقققققن ثقققققواني أيقققققتم تحويقققققل األمقققققوال فقققققي حيققققق  :سقققققرعته الضا ققققققة 1.

.ل جدام مبلغ  ليبتحويل األموال بالبيتكوين شبه مجانية أو ف:د يدةةتكلض2.

حيقق  يققتم حضققظ العمليققا  الماليققة فققي كتلققة وتوديعهققا علققى:ة التشققضير و الحمايقق. 3

.و  ةا يجعل عملية اخترا ها صعبة جدام ؛الحواسيب حول العالم 

.و بن أا مؤسسة غير تابعة ألفهي:مركديةنها   أو أ م ميدة . 4

وات  قم العمقال  الر ميقة المتداولقة فقي األسقأعلقىالتعرف  بد لنا من الخاتمةفيو

:حول العالم 

  ( الريبل  بيتكقوين كقاش  اثيريقوم كالسقي   دكقاش ا ثيريومبيتكوين   يتكوين  ) 

.و كل عملة لها سعر ا و  يمتها في أسوات األموال 
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمقققد هلل رب العقققالمين و الصقققالة و 

د السقققالم علقققى سقققيدنا و حبيبنقققا سقققي

المحبققققين و إمققققام العاشقققققين و خققققاتم 

األنبيقققاج و المرسقققلين و علقققى آلقققه و 

صحبه أجمعين

المحققب عنققدما يعققيش الحققب  ققد يصققل

أن يعبقققر الحقققب فيقققه لدرجقققة يحتقققاع

.عنها

التعبيققر مققن شققخص آلخققريختلققفو

حسقققب الحقققب وحالتقققه   فيبحققق  كقققل 

ا مققمحققب ُمعب ِّققر عققن حبققه عققن عققالم  

؛هر من خالله الحب الةا يعيشظهِّ يُ 

.فالحب يظهر في صور الكون 

ى ننتقل من الصورة الظا رة للحقب إلق

معنا ققققا فالمقصققققد المققققاورا ي منهققققا 

  فأمثلقققة عليهقققا شقققارحة تبقققين التنقققو

.الها ل في كل صورة 

و قققةا الظهقققور فقققي العقققوالم  قققو مقققا 

.سنتحد   عن جدج منه اليوم

دراسققة ظهققور الحققب فققي العققوالمإنَّ 

اعر وسقققيلة كشقققف ألفكقققار ومشقققعقققدُّ يُ 

وفققققي كثيققققر مققققن األحيققققان ؛الكت ققققاب 

لشخصققياتهم ودوافعهقققم   فتقققرى مقققن

م أيَّققق-خقققالل كلمقققا  المحقققب   كانقققا

وترجمققققة لوعيققققه -شخصققققيته

عا لة  على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال الم  أمسية  ُد ِّ 
FG-Group Academy –Turkeyال  

.ماةا عب ر وأفرد 

ومققن العققوالم التققي يظهققر بهققا الحققب 

:مقققققققققققققققن خقققققققققققققققالل األلضقققققققققققققققاظ 
- فنققرى الكاتققب: عققوالم الضضققاج 1

..يقققول بققالنجوم والقمققر والشققمح 

.إلخ  ..و

- كاسققققتعانة : عققققوالم الطبيعققققة 2

.  إلخ ..الشعراج بالبحر والد ور  

- سنتدارسقهالقةا وعالم الدمقان  3

.إن شاج هللا تعالى اليوم

(  (النهار و الليل : القسم األول  )) 

:دمن النهار -أو م 

جميعنقققققا نعقققققايش الن هقققققار  فالنهقققققار 

ح يكون ب شقرات الشقموللمعيشة   

يكققققونكققققةل ووانتشققققار الضققققوج   

بوجققود الحيققاة والحركققة فققي أرجا ققه

.الدمنية 

ا عن تعبيرا  القوعي فقي الحقب ؛أم 

:فالنهقققققار يُسقققققتخدم للتعبيقققققر عقققققن

وابشققرات ...الوضققو  ..الحيويققة 

.في العواطف 

ي فقققالوعي القققةا يسقققتخدم الن هقققار فققق

فققي يعب ققر؛ألضققاظ  تعبيققر  عققن حبققه 

 ة  الحالة عن حالقة حقب مشقر ة   
عققققن حالققققة مققققن الوضققققو  فققققي و

و يُعبرعن العواطف والمشاعر 
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.غرت بعيد عن الماج ف

ه يققققققول سقققققماحت: للترجمقققققة فبالن سقققققبة 

لمحبوبققققه ويناجيققققه أن ققققه إةا غققققاب عنققققه 

م  أا سققيضقد ؛فسققماحته  سققيكون غريقققا

.حياته ويعاني المو  

ُ  يتحقققد  والغققرت مققو   صققعب   فهققو إةام 

عن مو   صعب في حال غيقاب المحبقوب

.عنه

:نققول)عقن مقاج النهقار (:وفقي مقطقا 
قق و  غيققاب المحبققوب عنققه  يسققب ُب لققه الم 

!اةا ؟لكن ه يمو  وينتقل عن م الص عب

ن  المققوُ  والغققرت إ : نققا يقققول سققماحته 

أا يمققو  ؛مققاج النهققار : سققيكوُن عققن  

ر أا عن سق؛ويضنى عن سر حياة النهار 

عقققن السقققر ..الحيقققاة المشقققرت النُقققورا   

عققققن إشققققرا هِّ فققققي ..الضع ققققال الُمشققققرت 

.محبوبه

و ققةا المعنققى الرا ققي  يعنققي بققه سققماحته

إن ولكققن أن ققه فققي شققهود الحبيققب تعققالى 

هود  سقماحته شقد  ق قغاب الحبيب عنقه وف  

م  م فسيموُ  موتا عبا عقن سقر  عيدام ي غرت بص 

فقي سقيمو  ابشقراتوحياتهِّ الُمشرت   

.حقيقته

وجقققققودِّ الحيقققققاة التضاعليقققققة والتحركقققققا 

و قو النشطة للمشاعرِّ بقين  قة ِّ وتلق   

.تعبير عادةم  في اليجابيةمن  المعاني اب

( :النهار ) أمثلة من عالم الدمان 

ديار القمقةلسماحة عالَّ  صيدةعنالمثال 

سققف الشقامية الشقيخ الققدكتور  انيبقال يو

(  تغيقب عنقي)التقي عنوانهقا وحرب 

: ال فقد

…أن تغيب عني 
…فأن  تعني 
…بأني غروب 

…عن شمح الحقيقة 
…وأني غريق عن ماج النهار 

وب ولن نتكلم في  ةا المستوى عن الغر

سقققنتكلم عقققن المقطقققا القققةا حقققوى لكقققن 

.الن هار 

لم يققل :(وأني غريق عن ماج النهار ) 

بقلماجِّ النهقار  ( في )سماحته غريق   

مققاج النهقار ؛ أا أن  الغققرت ( عقن ) قال 

فهقققوخارجقققهبقققللقققم يكقققن فقققي المقققاج 

.يعب رعن غرت عن الماج 

عققققن شققققدة حبققققه نققققاتلو ققققةا التعبيققققر 

  عن خوفقه؛لمحبوبه ولةة  ةا الحب 

.فتنب ه... من فقد ابشرات 

((  النهار و الليل : القسم ارول  )) 

م  :دمُن الليل -ثانيا

ن الليققل عكققُح النهققار   و ققو تعبيققر  عقق

عققن يعب ققروظققالم يعققم  المكققان الليلققي   

 قققققو و قققققُ  الس قققققكون   ال وضقققققو  الققققق

.و و و   الراحة   والهدوج

بيجابية  و تعبير  يجمُا بين شيج  من ا

مققققا نقققققرر بينه وشققققيج  مققققن الس ققققلبية 

.حسب مراد الوعي في التعبير

ققا عققن المعنققى العققام الققةا يققأتي بققه  أم 

:فهو )الليل(الوعي باستخدامه لضظ 

:  عند الوعي ابيجابي 

و سققتر  للُمحققب وو تققه الخققاص بققه    قق

تعبيقققققر  عقققققن  قققققدوج المشقققققاعر وعقققققن 

 ققو و ققُ  المشققاعرِّ الخققاص وسققهر ا  

ققة نسققي تها الخاا تتققألق فيققه برومةالقق اص 

.عن أعينِّ الناح بعيدام 

ا عند الوعي السلبي  :  أم 

الظلمقققققةُ وعقققققدم ابشقققققرات فقققققي وفهققققق

.تضاعل العتمة والالو والعاطضة  

 ققققةا الدمققققان نعققققاآلن سققققنأخة مثققققا م 

:األمر أكثرلنضهم الليل )
)

( :الليل ) أمثلة من عالم الدمان 

التققيوالمثققال للشققاعرة  فققدوى طو ققان 

لهققا  صققيدة كاملققة بعنققوان ليققل و لققب   

م سنأخد ال  ا طكممكان وب؛منها مقاطعا

.عليها كاملة 

:تقول في أحد المقاطا 

و شققراع   رْ فانشقق ققو الليققل يققا  لققب   

اعبر خض م الظالم العميق

ف بأو امقق  الراعشققا  فققي دورت  وجققة ِّ 

ما به من رفيق

ققق  الشقققاعرة لقلبهقققا وضقققا الحقققب   توض 

ن فقي دمققاآلنوحالقه فيقه   فتخبقر  أنقه 

يهققافأا فققي حالققة   يعققاني الحققب  ؛ الليققل

  يعققققاني   ..و  وضققققو  مققققن عتمققققة  

م  م باتإنما سُ وإشرا ا .ا

 قوتخبر  بوجوب عبور  الظ الم العميق

فقي فالحب الةا يعيشه وعيُهقا  قو حقب  

..لم يُبصر النور ب عد ؛الظالم 

ب   تعب قرعن حبهقا للمحبقولقم يبدو أنهقا 

وعيهققا أنَّ أو أنهققا تخققاف مققن ةلقق    أو 

ي يرى ةل  من األمور المعي شة للحقب فق

هقا بواطن الظالم والعتمة   فلم يظهر حب  

.يعِّش تضاعالته وإشرا ه بعد لم و 
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فالليققققل(الليققققل ) وعققققن إتيانهققققا بلضظققققة 

دمقققنُ و  قققويحتقققوا أشقققوات  الُمحبقققين   

حقاو  سقتر  لهقم وو العاشقين في الخضاج 

.لمشاعر م 

م و لبهققا معققتم  ضي فققالوجود العققاط...أيضققا

اطققف  عو ُمعققتم فهققو فيققه   يبصققُر النققور 

فققي مخضيققة  مسققتورة  عققن الغيققر  تتجمققا

م القلب  م دمانا .  ومكانا

م مرك بققمثققا م اآلن  سققنأخة  ينمققن الدمققانا

:( الليل والنهار ) 

:من الش عر العب اسي مثا م نأخةُ 

أحن  بأطراف النهار صبابة 

وبالليل يدعوني الهوى فأجيبُ 

د  يتحققوالنهققار   الليققل نجققُد   نققا دمنققي  

ه الشققاعر عققن الحنققين فققي النهققار   ولقا قق

.الهوى في الليل 

لحقب   يُعبر وعيه عن حقيقة الن هار فقي ا

حنانِّقه   فهو في حالةِّ حب قه يعقيش الحقب  ب

فهققو ؛ويعققيُش ا شققوات  والولققا  الشققديد 

و لمققققا   وفققققي آخققققر األمققققر أو م يشققققتات 

يشقه يعف ن  اله وى القةا المحبوب يدعو  

.يستجيب ويعيش  وا يجعلهُ 

: نا  نظام  في عيشه للحب 

...أو م يعققققققيش حالققققققة أشققققققوات  وولققققققا  

أك ققققد  علققققى  ققققة  المشققققاعر بُمتابعتهققققا 

(الراعشا بأو ام  ف وجة ِّ ) : القول

:  ة  ا لأحبَّ  لبها الةا تخاطب فهي 

فقققي الظقققالم بأو امققق  ؛ أا أنهقققا  ف جقققة ِّ 

ا د  تُكققة ب شققعور القلققبِّ ومشققاعر  ومشقق

ة فتخبقققر  بقققأن يأخققق؛الُحقققب فقققي  لبهقققا 

.في الظالمو يعبر أو امه  في دورت 

ي وعواطض  الُمضقردة  قمشاعر  أنَّ أا 

د أو ام   فدعها فقي عقوالم الس قب ا  مجر 

تقرى أو قام  لقنفهقي وفي الخضاج الُمعتِّم 

.ابشرات  والنور

:مقطا  آخر في الشاعرة و  ال  

  حوي  وجودام   أن   وكالليل 

من العاطضا  كبيرام جسم

ل الليقققفكمقققا أنَّ : تخاطقققب  لبهقققا مكملقققة 

وجقققود  كامقققل  مقققن العواطقققف   فقققالوعي  

:يقول

( مكققان الحققب ورمققد  و ققو ) القلققب  ن  إ

...مثل الليل 

عه  شدة وسقمن فالقلُب عبارة عن مكان  

ةا   لكن الوجود القكامالم وجودام احتوى 

يناسقققب مقققا  قققو الوجقققودا احتقققوا  مقققن 

.حقيقته  و و وجود  من العواطف 

ثقققققم  يتقققققألق بعقققققيش تضاصقققققيل الحقققققب  

.ومشاعر  وعواطضه األخرى 

:(نهار) بقوله وفي التضصيل أكثر 

ن لققم يعنققي وعيققه فقققط الضتققرة األولققى مقق

عيشقققه للحقققب   إنمقققا أيضقققا فهمنقققا أن  

األشققوات والولققا  مشققر ان فققي ةاتققه   

ه فشققققو ه وولعققققه  بالنسققققبةِّ لققققه يمنحقققق

م  ي وحيققققاةم فققققتضققققاعالم ويمنحققققه إشققققرا ا

ه .روحِّ

ل   النهققار مملققوج  بالحيققاة والتضاعققكمقا ف

فهكققةا  ققو باألشققوات والولققا فققي حبققه 

ومشققاعر   تمققارُح عواطضققه حيقق  أن 

يعقققيش حالقققةفهقققو ؛ وتضاعلهقققاحياتهقققا 

يققة حيققاة تضاعل..أو م األشققوات والولققا 

م له سبب تلمشاعر في ةاته  .فيهاإشرا ا

:(ليل)بقولهوفي التضصيل أكثر 

للتعبيقققر عقققن آخقققر حالقققة التقققألق كقققان 

لقة  مشاعر الهقوى   فهقة  الحاباستقبال 

.ترافقها الهدوج والسكينة

شقوات فبعد حالته الحي ة والضعالة مقن األ

شقو هالتي أنهكته   يرتا  وعيهُ  برا  

معقه أو بقأاالخقروع و بلقاج المحبوب

  شققكل مققن أشققكال اسققتجابته للمحبققوب

فلقققققققققققاؤ  بققققققققققه بالنسققققققققققبة لوعيققققققققققه

العاشققق  ققي حالققة لهققا و تهققا الخققاص 

عقن بعيقدام و عقن اكتظقاظ النقاح   بعيدام 

.ضجيل الغير مهما كان 

((  ة  الفصول ارربع:  القسم الثاني   )) 

:الصيففصل -أو   

عققد الصققيف أحققد فصققول السققنة   يققأتي ب

.الربيا ويُقال أن ه تماُم الربيا 

يتصققققف الصققققيف بققققالحرارة المرتضعققققة

ف بالنسقققققبة لبقققققا ي الضصقققققول   ويت صققققق

م بوجقققققود الشقققققمح  يتصقققققف   و دا مقققققا

؛النققققاحبوجققققود حققققرارة فققققي فاعليققققة 

ي فالنقققاح تكقققوُن فققققي أوعِّ نشقققاطها فقققق

حال  الص يف   فنرى أن  النقوادا و القر  

والسقققضر وابنجقققادا  معظمهقققا صقققيضية 

.  الو  

لضظققةلكققن لققو ج نققا لظهققور الحققب فققي 

فققققي  ققققةا الو قققق  الدمنققققي  (الصققققيف) 

قققالقققوعي  نقققا يجلبقققه فققق ن الحقققار  ر ليُظهِّ

ة  حققبف فيققهِّ حققرار: أ  و ققو ... معنققى مققا

ب  حإن ما حرارة نار  أو حرت  ليسما   

هققي فبحققرارة  تولققُد الحركققة  والنشققاط   

.  فاعلي ة حرارة 

 ققققةا الدمققققان نعققققمثققققا م اآلن سققققنأخة 

.األمر أكثرلنضهم ( الصيف )
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..بيننا في عوالم الُحب 

((  الضصول األربعة:  القسم الثاني   )) 

م  :فصل الشتاج -ثانيا

ققيف   ف هقو الضصققل الشقتاُج فصققل  ضقُد الص 

ينِّ السنوا ةو البرودة   بقل األبقرُد مقن بق

 كثيقرة الضصول   تغيب الش مح في أحيان  

.نه ع

قف بقالبرودةِّ  و: إةام  والهقدوج فصل  يتص 

احِّ فققي نضققح الو قق    وتقققل  فاعليققة الن قق

لقلقققة الحقققرارة فقققي  قققةا الضصقققل   ولقققو 

د   حظنا عالم الحيوان سقنرى  نقا  العديق

ا   فقي من الحيوانا ِّ تكقوُن فقي حالقةِّ سقب

. ةا الدمن  

ققا عققن ترجمققة الققوعي  )لضققظ ام دباسققتخأم 

ليُظهقره ف ن  الوعي   نا يجلبُق:  (الشتاج

البقققارد  فقققي المشقققاعر الهقققدوج : معنقققى 

ن سققبا   عققووالعواطققف   بققرود  مثققب ط 

.  الحركا ِّ العاطضية في عالم حبه

 ققققةا الدمققققاننعققققمثققققا م اآلن  سققققنأخة 
.  لنضهم األمر أكثر( الشتاج ) 

-الضصقققول ) أمثلقققة مقققن عقققالم الدمقققان  

( :الشتاج  

أمثلققققققققققققة مققققققققققققن عققققققققققققالم الدمققققققققققققان  

( :الصيف  -الضصول ) 

:   ال الشاعر ماجد البلداوا 

 ةا الصيف اآلخر يمنحنا كل صبانا

جقققاج الشقققاعُر مقققن بقققينِّ كقققل  الضصقققول

اعر ِّ  بالصيف   فهو عند تعبير ِّ عن مشق

ه برفقة محبوبته  بحرارة  ي شعرُ وأحالمِّ

فقققي مشقققاعر ِّ نحقققو  قققة  األحقققالم و قققة  

يج  شقفيهقا التقي يوجقداألفكار العاطضية  

قة من الحرارةِّ الُمحثة علقى الحركقة العا م 

م التقققي وابنسقققانية    لقققى عتحثقققهُ أيضقققا

..الحركة من ناحية بُنيته العاطضية 

ا كققل  يمنحنققا كققل صققبانا ؛ أ: بقق  ر  فعبَّقق

با  قمعقاني وكقل الص  مرحلقة الو قي باالص ِّ

مرحلقققةُ ..ابنسقققانالنشقققطة فقققي حيقققاة 

.ا ا يمنحه إيالصيف كةل  فو؛لقِّ أالت

وعيقققققهُ علقققققى حقققققرارةِّ النشقققققاط ك قققققد ؤفي

العققققاطضي  والجسققققدا  فققققي حالققققة الحققققب  

ققبا يكققوُن ابنسققفضققي ؛ بينهمققا  اُن فققي الص 

ه وعواطضه  اتي  الحيقوحماسه اتقاد نشاطِّ

.و ةا ما جلبه الصيف لهم ؛

ا صقيف ؛ الُحب بيننقن  إ: باختصار  يقول 

والضاعليقةالحب  بيننا حار  يجلقُب النشقاط  

القققةا المثقققال للشقققاعر فقققاروت جويقققدة 

:   ال

..وأخاف أشبا  الشتاج

م وأخاف أن ألقا   ..يوما

و يخقققاف الشقققاعر أشقققبا ِّ الشقققتاج   فهققق

مقن التقيو يخاُف من مشقاعر ِّ البقاردةِّ 

م برود قققا صقققار   ا   والشقققبُ  كمقققشقققبحا

ي     بارد ومنظر ُ شتوا  ملونه نعرف 

شققققتوية بققققاردة فققققي سققققبا  مشققققاعر  ف

و قققدوج حتقققى أنهقققا مقققن شقققدة  قققدو ها 

ققققبحا فققققي الجققققو   وبُرود ققققا صققققار   ش 

.الشاعرا الشتوا الةا يحيطها

أشقققباُ  :يققققولمقققن الممكقققن أن كقققان 

وتى   أو أ شقبا  الط ريق   أو أشباُ  الم 

يعب قر الشقتاج لختقار االص حارا   إ  أن ه 

.ةالباردوعيه عن حالة  دوجِّ عواطضه 

((  ة الفصول ارربع:  القسم الثاني   )) 

:فصل الربيا -ثالثا  

الجو  دال عتالُمعتدل الضصلُ الربيُا  و 

و ر     وفيققهِّ يسققتوا الليققل والنهققافيققه 

.النباتا تنب  واألشجار   تورُت 

يد  إن  الربيققققا فققققي الكققققونِّ فصققققل  سققققع

فقي ه ترجمتقفإةام محبوب  مقن البشقرية  

.يجة إيجابية بهد لة ظهورِّ الُحب فيه 

(يققاالرب) لضققظ  الققوعي يسققتخدمحققينف

وجقققود  يعنقققي فهقققةا فقققي ترجمقققا ِّ ُحبقققه 

وفققققر  عتققققدالاوفققققي عواطضققققه جدف

.إنبا   ونمو  وبي ة 

 قققققة  المعقققققاني مجتمعقققققة تعطقققققي لضقققققظ  

.  (الربيا) 

دد قققارِّ ا مققن حالققة :  ققو الربيققا :إةام 

عيدة  سقققو دا   و وا نتعقققاشِّ القققد اف    

انبثا ققققا أا ؛ فققققي الُحققققب ومشققققاعر  

معتققدلثققر دافقق  وأةا  سققعيدة بهيجققة 

.على الوعي  

علقققى  قققةا الدمقققانمثقققا م اآلن  سقققنأخة 

.األمر أكثرلنضهم ( الربيا ) 

-الضصقققول ) أمثلقققة مقققن عقققالم الدمقققان  
( :الربيا  

القققةامثالنقققا للشقققاعر محمقققود درويقققش 

:   ال

و أختدن العةاب ألنني وحدا

بدون حنان كضي 

... !بدون ربيا عيني 

بيققاِّ العققةاب  ألنققه بققال رالشققاعرُ يختققدنُ 

حبوبقة  تمنُحقه   كانقعين يها   فعيقوُن الم 

.معاني  الربيا 
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((  الفصول ارربعة:  القسم الثاني   )) 

:فصل الخريف -رابعا  

صقُل الخريف فصل من فصول السقنة   الض

 قاد  الةا يُهيق  لقدخولِّ الشقتاج   فصقل  

سققا طِّ تفصققلُ   فهققو بققةآللكأنققه يميققُل إ  

هققا   فصققُل التحضققر لبققردِّ األوراتِّ وو وعِّ

.الشتاج 

فهقققو عنقققد إتيقققان القققوعي بلضقققظ الخريقققف 

اطققا  وإحببققةآكيُعب ققرعن حالققةِّ حققب فيهققا 

.القادمة نهداما ا ما  وشيج من 

-الضصقققول ) أمثلقققة مقققن عقققالم الدمقققان  

( :الخريف  

دة  أحققدِّ مقققاطا  صققيفققي  بققاني نققدار ال  قق

:من  صا د  

...برغم خريف عال تنا 

؛ف عال تقه بمحبوبقه  بقالخريوصقف لقد 

أا عال ققققة فققققي نهايققققة حياتهققققا  عال ققققة  

يقة لهققا تُعقاني الس ققوط  فققي المشقاعر البان

 عال ققققة ك يبققققة بينهمققققا وتققققؤول للنهايققققة

.  في فصل  بارد  بال مشاعروللدخول 

:و م أإن  عينققي  المحبوبققة  كانقق  تمنحققه 

م إنبثا ققققققا   وإشققققققرا ا   جديققققققدة  دا مققققققا

.داف ة محببة مشاعر  و

م  بيا بالنسبة لقه كق: ثانيا م ان  ةا الر  أنيسقا

ننقي وأختدن العةاب أل:  ال ألنه لوحدتِّه 
.ربيا عيني  بدون وحدا 

م يققة و بققالن ظر للنقطتققين األولققى والثان معققا

ي فقققانتبعثقققاكانتقققأن  عينيهقققا سقققنعرف 

 ققققا افعينمشققققاعر  إشققققرا ا   جديققققدة   

ديقدة داف قةمصدر  لنمو  مشاعر   محببقة ج 

م مؤنِّ تمنحققه شققعورام  اعر   و ققة  المشققسققا

م المتول ققدة ببهجتهققا  قققة لققه كانقق  رفيدا مققا

.بحي    يشعر بالوحدة 

مؤلمقة   قا سقاحرة أو اعينلم تكن :إةام 

هواته شقتُثِّقر تمنعقه النقوم   ولقم لم فهي 

و  أا معنققققى سققققوى معققققاني الربيققققا ؛ 

عقق  تببالحيققاة الجديققدة جتققانن مملواعينقق

م فيه  .  نامية بهيجة مشاعر دا ما

وكمققا تققرى عديققدا القققار  فقق ن العيققون

ر    قة  على مدى القدمن  لكقنكثيرام ةُكِّ

التضصقققيال  التقققي ندرسقققها فقققي ظهقققور 

م لنقاالحب توض   لي القداخشقعور التمامقا

.لشخص ل

دمان في  ظهور الحب في عالم الاليوم لهةا وصلنا لنهاية أمسيتنا د  و كةا نكون 

..نرجوا أن  تكونوا  د استمتعتم بين جنبا  الدمان والحب  



38 37

  متقى نقدل عليقايمقن : )عند عودتقه جلقح الجميقا ينتظقرون الطعقام وإة بأحقد م يققول

انقه يصقلي و قةأ  شقعر صقديقنا با ندعقاع وأخبقر م ( لق  حقدا؟يكقون مقا يمان؟  اب

علققى جميققا المسققلمين و  يوجققد مققا يققدعوا للسققخرية   لكققن الجميققا ضققحكوا فققرض 

وكنق      وكنقكنق   لققد ! من الجميقا لس     ولكنالصالة مضروضة على الجميا :و الوا

...  وكن   

سقتغضر ى وجلقح يتوضقأ وصقلَّ و لمنقدل ودخقل غرفتقه إلقى اتر  صديقنا المجلح وعاد 

.حح  بالراحة وخلد للنومأوكالمهم   يغادر عقله   وبعد ا ستغضار 

الشقار  بدأ ينظر في وجو  الناح فقيلعمل إلى انهاية العطلة وأثناج ة اب صديقنا بعد 

مقن حح بهة  األمور مقن بعقد التققربألم أعد : ويرى الهم والعبوح ويقول في نضسه 

هققة  بققأنني سققيج لن ومحق قق ققل أصققد ا ي ! تققو م  ققةا أ  لكققن  ققل يعقققل أننققي تعققالىهللا

!؟فقطفخض ُ  ل يعقل أنني تأثر  لكثرة سماعي عن مو  الشباب ! الدرجة ؟

بسقم :  المراسقل نحقو صقديقنا و قال لقهه توجَّ بعد دخوله المكتب ومن غير سابق إنةار 

لققد : ي  يقا بنق(  إن    تهدا من أحبب  ولكن  هللا يهدا مقن يشقاج) هللا الرحمن الرحيم 

قلُققخُ ا ةا شققابصققبح   أفلقققد ؛ يجققابيإعليقق  التغيققر وكققان  ققةا التغيققر ةو منحققى  حظقق ُ 

...الصالة خير من النوم... الصالة خير من النوم 

... يا .. لى جاد ة الصواب إعد يام التقصير والبعد ؟ أ يا انهض   ألم تكضِّ  

يقظ تلقق  الكلمققا  التققي سققمعها صققديقنا فققي رأسققه وكققان لهققا تققأثير واضقق  جعلققه يسققت

أ ويصلي الضجر ثم يجلح ليقرأ القرآن  مح فيصقلي شقروت الشقوينتظقر الكقريم ويتوض 

.بتحضير نضسه للعمل بدأ يالضحى  ومن ثم 

الن عقاح ة اب صديقنا إلى العمل انتبه أن  الشوار  غيقر مددحمقة وأن قه   يشقعر بأثناج 

ن الو ق  بل  و يمل  الكثير مق..   .. و  بالعجلة التي اعتاد عليها أثناج توجهه للعمل 

ول أكقققون أ قققل يعققققل أن )   دخقققل المكتقققب فوجقققد المراسقققل فققققط فضك قققر مقققا نضسقققه 

.( الواصلين؟

إلققى أو م والوصققول بققاكرام علققى ا سققتيقاظ داوم مققمققر اليققوم األول والثققاني وصققديقنا 

وماليققأحققح ببركققة أصققب  ليققومي طعققم آخققر وبققدأ  لقققد :   فقققال فققي نضسققه لمكتققب ا

.الحمد هلل رب العالمينف.. وبركة الو   

جماعقةم   وبدأ خاللها يصلي بعض الصقلوا ببرنامجهصديقناأشهر  على التدام مر  

!جعل أ له يستغربون حاله ما مفي مسجد الحي 

يوم وبعد دخوله المندل طلب والقد  منقه الجلقوح وبقدأ يسقأله عقن حالقه وأخبقار ةا  

م لقفهو ؛ الحوار ما والد  صديقنا  ةا استغرب وعمله وما إلى ةل  من  ة  األس لة   

 قة  أن  والقدا سقألني كقلأيعققل : يعتد منه  قةا النقو  مقن األحاديق  و قال فقي نضسقه 

!؟األس لة ألنني بدأ  التردد على المسجد 

اج المجمعققا  التجاريققة لشققرأحققد إلققى الققة اب علققىرفا ققهفققي نهايققة األسققبو  اتضققق و 

بعققض الحاجيققا  وتنققاول طعققام العشققاج  نققا    وأثنققاج تجققولهم اسققتأةنهم أن يققة ب 

شقو : ) كقان مقن أحقد م إ  أن  قال لقه ومقا !!الجميقا أتضاجقللمصلى لصالة المغقرب   

.تبسم صديقنا وة ب ( صاير شيخ شايف ؟ 

م  ؟ ا يصد أ لي وأ ل  ةا الشخص مختلف عن :يضكر مكتبه وبدأإلى توجه مسرعا

..إن كالمه يثلل الصدر

م نحن لسنا   الطيبة تضعل المستحيل الكلمة .. أعدا ينعم  قنققرر و ضقاة لكقيحكامقا ن م 

!  لم يتبن وم  تعالىهللاتاب إلى 

م  ل وصلنا إلى دمن أصب  فيه من يقوم بأبسط الواجبا  التي يأمر بها الشر  !غريبا

م يقوم بواجباته الدينية ن م  ى متى سيبقى إل !  ؟صالم أب في  ةا المجتما الغريغريبا

يمققان علققى ابقنققا لِّ خُ لقققد حققان و قق  تغييققر  ققة  المنظومققة الضكريققة المسققتوردة   لقققد 

م والطاعة وتجديد التوبقة  و م النظقر بمقا يجقرا حقولهإعقادة مقن بقد للجميقا ال فق  دا مقا

ن نجقدد لنقا أبقد  نها فرصة للجميا فنحن ما دمنا على  يد الحياة   إالمساريصححوا 

ققإلققى .. لكقي ننجققو ونرتققا  مققن  قة  الققدنياتعققالىهللتوبتنقا وطريقنققا ونتوجققه  يهمققه ن م 

.مراأل

م  هللادعقوأ: علقى صقالته وكثيقر القةكر   يقا بنقي محافظا

.ون مثل أن يكدد ُ و  فلو كان عندا ولد ل  ؛ بالثبا  ل 

ر  كلمققا  الرجققل جعلقق  صققديقنا يشققعر بققالض

نقه أتى رغبة في البكاج في نضح الو   حبالو

! لققم يعققرف كيققف يجيققب  ققةا الرجققل الطيققب 

.شكرام : فتلعثم و ال له 



40 39

بسم هللا الرحم  الرحيم 

ى ساارا  ال مااد ر رب العااالمي   حماادا  كثياارا  ايبااا  مباركااا  ، والصااالة والسااالم علاا

السمواع المختار قبل  لقال بي  ارسرار ومنب  نور ارنوار الم بي  ال   وقبلة 

رب العااوساايد الجااود والكاارم ساايد ار ااالو والشاايم بأفضاال وارراضااي  الموصااوف 

.لل  وص ب  الكرام أجمعي وعلى سيدي وحبيبي م مد ؛والعجم

اع الضاااغواازدادع ، فقاااد كبيااارالعاااالم بقلاااق يعاااي  و كبيااارة ، العاااالم بأزماااة يمااار 

اقلهاا ار باار الموع ، وأصب   المشاعر كورقة شجر تتنري ثس كي ، و واشتدع النفسية 

وغيرهااا ماا  اآلفاااع التااي..يااأ  و ملاال وتااوتر وقلااق وبااي  إصااابة ونعااي وفاااة 

ما ال ل ؟؟ ونافليتسهيكلية العائلة والفرد  ، وكثيرون رع خي ني 

.تعالىبارالصلة .. بكل بسااة هو تجديد الصلة والوصل ال ل 

؛عن   ، وهاا ن ا  مقبلاون علاى شاهر الرحماة والغفارانبعدنا لت فما حصل  هذا إال 

فرصاة و،وجالى عاَّى شهر الطاعاع فهو فرصة للجمي  لتجديد الصلة  والتوبة ر 

تاق ما  إلاى العمنتهياا  لطرد الياأ  ، أياام يتنقال بهاا العباد باي   الرحماة والمغفارة 

ا ، والرضاتعاالىباارالنار ؛ عتق م  نار القلق واليأ  والخوف إلاى جناة ارماان 

لشيااي  ليبقاى العباد فيها اد صفى تس ب قيقة الوصل ، أيام قي ت قى جنة ال يعرفها إال م  

لا   فرصة لطارد كال المشااعر التاي سايطرع علاى الق..م  رب  بال عوائق وقواا  

.وجعلت  ج ر مظلم رفاعي القنوا م  رحمت  

عاَّى لة بال ق اإليمان و إعادة الصرقائق للةمفعّت هيّئ  القل   لتتنَّل علي  الرحماع 

ينا فمااا كااان هااذا الاابالف إال بمعاصاا؛اللسااان والجااوارل قباال الاابط  ليصااوم و وجاالى 

.لمعصيت  لجوارل اوتسخيرنا 

لتعاود بناَّ  ارثقاال عا  روحاكويكرمك هذا الشهر إال ليغفر لك شهود بلك ني ما أذت 

 وبااف فال  وف م  باالف وال؛كنف تلك الرول م لقة في ملكوع ال ق مطمئنة في 

الي هسْم الي ) ْم وي ْوٌف عيليْيهت نسوني  ي ..  ( ييْ َّي

؛باال قة تجديد الصلموسم ؛ في في شهر الجود والمغفرة أن  ف..بشر واستبشرأ

..  إحسان  حسان وجَّاف اإل.. عليك إال أن تعود لل ق الكريم  ما ف

. وكل عام وأنتم بخير 
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الخيقال العلمقي الممقدوعنتاديقااف و مسلسقل إةاعقي مقن (األدل معايشة ) 

ة يعققرض معايشقق  بققرو  الر ققا ق العلميققة العميقققة فققي  الققب درامققي شققيق 

مققن خققالل تجربققة فريققدة مققن العلققيم خاصققة للققدكتور رمققدا وابققن عمققه عبققد 

لقىإتصادمهم مقا وجقود مقا ورا قي يسقاعد م فقي القدخول أ  و  ينوعها 

.عليها في ملحمة إةاعية ما صور األدلطال  وا العوالم 

ه ض ققمؤل ِّ أنَّ عنققدما تتققابا عديققدا القققارىج أحققدا   ققةا المسلسققل وأنقق  تعلققم 

  المضكر ابسقالمي القدكتور  انيبقال يوسقف حقرب يجقب عليق  إدرا  أن  قة

.تعالىباهللبيد عارف   طَّ خُ الحروف 

يش الضنققي الققةا يأخققة  معققه لتعققبققدا  ابو   يكضققي أن تسققتمتا فقققط بهققةا 

ا يعرضقه و إنما علي  التركيد في كل م؛األبعاد التي يعيشها بطل المسلسل 

تنقىالُمعأسماج الشخصقيا  حتى و بل ةا العمل اببداعي من أفكار وعلوم 

م توضا لم بها و التي  .عبثا

م حي  تحمل كقل حلققة ؛ةو حلقا  متصلة منضصلة مسلسل  و  نضقردام محقدثا

.الحالي ر الشهموسمه الرابا في أتمَّ الةا يتصل ما بقية أحدا  المسلسل 

http://www.radiofg.org/
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ا  يُدف  أن مكنُ يُ شيج  كلُّ 

..ابلهِّ حبُّ إ  

سطوةم لهُ ف نَّ 

..ابنسانيُّ ه القلبُ ع  دف  ي  معها أن مكنُ يُ   

..  بحان  سُ 

ِّ بالحُ القلب  ك   ل  ن م  م  يا .ب 

مما كتب

سماحة المضك ر ابسالمي

https://t.me/hobalhak انيبال يوسف حرب .الشيخ د

https://t.me/hobalhak
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داخلي أنَّ  ط أتخيلْ لم 

جِّ الدفبهةا سيصب ُ 

..ب   هِّ متال ِّ اعند 

م باطنيكان  فقد  .. بل   باردام فارغا

..باردة  ري   صو ُ فيه يُسماُ 

..دمهريرام هُ ظنَّ ل  إنسان  دخله و فل  

..رو   هُ تسكنُ    أنَّهظنن ُ حتى 

..ُج الدفمع  أتى أحببتُ   ولكن عندما 

م أمطر  و  ..عالمي غيثا

.هاسكنِّ م  لىإوعاد  الرو  

مما كتب  

مال  العناكوة. الحقو ية أ https://t.me/hobalhak

https://t.me/hobalhak


4748

:تعلمُ  ل 

ها شُ وينعبالهويةِّ    ر ت  يدخلُ ح  نض  أول  أنَّ 

..بف حُ  و 

ا اببصارعندما تتضت  خالي  اعينترا ا صورة  أول  و أنَّ 

..بف حُ  و 

عبد  ل  السميا بأن تعي أن يسم ُ وعي  أول  أنَّ و 

..بف  و حُ محبوب  

..بف حُ  ي .. هللابسم بها تتلضظُ منيرة  حروف  أول  و أنَّ 

:و ل تعلم 

بكل وتعيشه بهِّ يا أن  تحلتدر   للكثيرِّ تحتاعُ      روح  أنَّ 

.. ِّ رِّ و  صُ 

مما كتب 

الباحثة  ناج صبرا https://t.me/hobalhak

https://t.me/hobalhak
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 عليقه وآلقه هللاىصقلَّ محمد م دآسيد بني و الخلق وبار  على أشرف م وسل ِّ صل ِّ اللهم 

.أجمعينوصحبه 

أشقهر ل اطقويا فقي القدناويكقدوايعملقوالقدمن لعبقاد  أْن أفس  لهللا تعالى ن ن  سُ من إنَّ 

ي فقحبقه لهقم جعقل لهقم شقهرام واحقدام مقن إ  أنقه ؛فيسترد وا و يعمروا األرضعامال

و فقي العقامل اطقو  تشغله الدنيا و شقؤونهان كانم  جبري  لكي -و و رمضان-العام 

فققد هقةا يتسقنى لقه ةلق    وللقم المتقوالي إ  أنقهالمخلقصالصقال  العمقل نيته القيقام ب

هور لقيح كبقا ي الشقواألجر رمضان عند  بال حساب أا مطلق شهر هللا تعالى جعل 

قاج  بِّاْلح  " بسقم هللا القرحمن القرحيم :تعقالى فقد  قالمقيد األجر  قن ج  قن ةِّ ف ل قهُ ع ْشقُر م  س 

ٰى إِّ َّ  اج  بِّالسَّي ِّ  ةِّ ف ال  يُْجد  ن ج  م  ا ۖ و  ُ ْم    يُْظل ُمون  أ ْمث الِّه  ا و  ثْل ه  (.160)األنعام"  مِّ

ققعْ ج  ولِّ  يكا  البنكيققة الققةا يضققت  دفتققر الشقق-وهلل المثققل األعلققى –مضتققو  األجققر مثققل هِّ لِّ

بنسقبته ان رمضقشقهر صقيام هللا تعالى ؛ فقد خصَّ لمحبوبه لكي يصرف منه ما يشاج 

رمضقان لل    وجعقو يجدا به بنضسه و يضاعف الحسنا  بمشي ته يحاسبإليه حي  

ن حبيبقه مققتقربتالشقياطين عنقه لكقي   د صقضَّ حقين لعبقد اتطقال مكرمة أخرىالكريم 

األجقر لوجعق ةالسقنأيقام في بقا ي شغله  د تعن العمل الصال  كما شغله توالصا م 

م ضمضقاع  الشقهرفي اعُف؛ الحسقنةُ كقلُّ عمقلِّ ابقنِّ آدم  يُضق»: ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسقول حيق   قال ا

عف    ال هللاُ تعالى ما ةِّ ضِّ ْوم ؛ ف نَّقه لِّقي  وأنقا أجقدا إِّ َّ ال: "بعشرِّ أمثالِّها  إلى س ْبعِّ صَّ

ه من أجلِّي (.978صحي  الترغيب )  "به  ي د ُ  شهوت ه وطعام 

يم مقن  قةا العقرض العظقويحظقى دون أن يستضيد من رمضان ن يخرع يخسر م  ولهةا 

:ملسو هيلع هللا ىلصرسقول هللا  قال  قد و المبقار الةا يعرضه رب العالمين على عبقاد  فقي شقهر  

غضقْر لقه  فقدخل  مقْن أدر   شقهر  رمضقان   فلقم يُ : "إن جبريل  عليه السالُم أتقاني فققال»

؛ فأ بعد ُ  (.  1679صحي  الترغيب... " )آمين:   فقل ُ "آمين:  ُلْ   هللاُ النار 

د ؛ فققالنبقي عليقه الصقالة والسقالم مقن أجقود القةين يجقودون فقي رمضقان ن اكولهةا 

نقاحِّ  كقان رسقوُل هللاِّ صقلى هللا عليقه وسقلم أجقوُد ال":  قالأنقهعبقاحابقن عن جاج 

(.3220صحي  البخارا ..... " )وكان أجود  ما يكوُن في رمضان  

قق.. تبخققل علققى نضسقق  ال فقق عاف  ققةا عليققه بأضققورجققا ؛ لنضسققه أنضققق  ن أنضققق  ألن م 

م في الشهر المبار   ..مضاعضة وخصوصا

قعلى أن تكقون حرص او ام والقةكر بالقيقيشقهدونها ليلقة الققدر ومقا القةين د  هِّ ن ش قممَّ

ْن ؛ فع قضعقوَّ تُ   نهقا أل قدر المسقتطا  تهقايضوتوعدم الشرعية والعبادة بشتى الطرت 

اُن  ف ق ال  ر  ":   ال  رضي هللا تعالى عنه أ ن حِّ  ض  م  ل  ر  ِّ د خ  ْهر  إِّنَّ   قة ا الشَّق»: ملسو هيلع هللا ىلصُسقوُل هَّ

ْن أ ْلفِّ ش ْهر   ْير  مِّ فِّيهِّ ل ْيل ة  خ  ُكْم و  ر  ض  ْيقر  كُ   ْد ح  م  اْلخ  قا ف ق قْد ُحقرِّ ه  م  ْن ُحرِّ ُم   م  لَّقهُ  و    يُْحقر 

ْحُروم   ْير   ا إِّ َّ م  [(.1341]صحي  ابن ماجه " )«خ 

لقى رمضان الةا يليقه فقاحرص عإلى رمضان بعد من أجر ا ورد ها م ر  تُح وحتى 

فهقور الكقريم فقي شقهر  المبقار  القردت القوفيواطلب مقن عامالرد   طول  درِّ خط ِّ 

؛واألرضعنقد  خقدا ن ملكقو  السقموا  القةا وةوالطولالردات ةو القوة المتين 

م رد ققأكققان الردت سققواجم بققضققيضتفهققةا الشققهر  ققو الور ققة المقبولققة التققي  م ويققمعنا أو ا

م ماديقق ققهِّ بَّققاح  فِّققي ابققن أبققي حققاتم فققي تضسققير  ع ققنِّ اْبققنِّ ع  روى ؛ فقققد عققاماللبققا ي ا   ْولِّ

ا : )تعالى  ُت ُكلُّ أ ْمر  فِّيه  يم  يُْضر  كِّ ت قابِّ فِّقي ل ْيل قيُكْ " :   قال  ( ح  قْن أُم ِّ اْلكِّ قا ت قُب مِّ ةِّ اْلق قْدرِّ م 

ي اة  أ   ْو   أ ْو ح  ْدت  أ ْو م  ْن رِّ اعُّ ؛ ي  ي ُكوُن فِّي السَّن ةِّ مِّ تَّى يُْكت ب  اْلح  ط ر   ح  قلُّ فُقالن    ْو م  حِّ

لُّ ف الن   ي حِّ ." و 

أجمعينوبار  على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى وآله وصحبهم وسل ِّ اللهم وصل ِّ 

و الحمد هلل رب العالمين
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بَدددَة َعلَدددى احلطلدددر   الط َصدددَدَقةل الطف ططدددر   دددَدار  اَواج  قط دددل م  الطَمال دددك  ل م  لن  َصددداب  ملسط
ددل ي ة    َعددنط  َصط دده  األط دد   َعددنط َحَوائ    ددغَ َفاض  دده  َوَأوطاَلد    الص   ار  َوَعب يددد     نَدفطس 

َمة  َوملَدب ر    َوألم   َوَلد    َوإ   دط َي ن صطدفل َصدا   نط َكانلوا كلف ار ا اَل َغريطل   َوه  ل لطخ 
دع   ََ دنط  وط زَب يدب    َأوط ري  َأوط َدق يق ده  َأوط َمطدر  أَ م نط بدلر   َأوط َدق يق ه    َأوط َصاَ  م 

.ق يَمةل َذل َك 

لطع َراق ددد دددَوالص دددا ل مَثَان يَدددةل َأرطِبَدددال  اب  م  ي     َوََت دددبل ب طلللدددو   الطَف ط دددنط يَددددوط ر  م 
َمَها َجداَز   َوإ نط َأ    َراجل الطف ططر    َفإ نط َقد  َهدا   َوإ نط َكداَن َرَهدا فَدَعَليطده  إ  ط

دَتَحبُّ ل لص غ ري  َماَل َأد ى َعنطهل َوَليُّدهل وَ  َم َعدنط َعبطدد      َويلسط َراجلَهدا يَددوط إ  ط
.ى الطف ططر  قَدبطَل اخلطلرلوج  إ ىَل الطملَصل  

ددَرَة  ":الفطددرزكدداة يف  َعَليطدده  الص ددَ ةل َوالس ددَ مل الندديَوقَدداَل  َددا ِبلهط إ َّن 
 "الر َفث  ل لص ائ م  م َن 

و احلمد هلل رب العاملني
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لنضحقا  ابمقا فيقه مقن والسقنة الهجريقة بمقا فيقه مقن فضقا ل شقهر أأ م من رمضان شهر يُع دُّ 

 الرحمن القرحيمبسم هللا:كتابه الكريم في وجلَّ عدَّ هللا قد  الفالتي   تعد و  تحصى ابلهية 
ل  فِّيقهِّ اْلقُقْرآُن ُ قدىم لِّلنَّقاحِّ )) ا أُْنقدِّ ان  الَّةِّ ض  م  اْلضُْر  قانِّ ش ْهُر ر  قن  اْلُهقد ى و  ب ي ِّن قا   مِّ د   و  قْن ش قهِّ ف م 

م أ ْو ع ل ى س   يضا رِّ ْن ك ان  م  م  ْنُكُم الشَّْهر  ف ْلي ُصْمهُ و  يقدُ مِّ ر  يُرِّ ْن أ يَّام  أُخ  دَّة  مِّ ُ بُِّكقُم الْ ض ر  ف عِّ يُْسقر  و    هَّ
لِّتُك ب ُِّرو دَّة  و  لُوا اْلعِّ لِّتُْكمِّ يُد بُِّكُم اْلعُْسر  و  ل ع لَُّكْم ت ْشُكرُ يُرِّ اُكْم و  ا   د  185/ البقرة (( ون  ا هَّ  ع ل ى م 

ِّ  قال  )) ملسو هيلع هللا ىلصو قال حبيبنققا المصققطضى  ققاج  : عقن أبققي  ريققرة   أ نَّ رسققول  هَّ ققْ  إِّةا ج  ققاُن  فُت ِّح  ض  م   ر 
اُب النَّارِّ  وُصض ِّد ِّ الشياطِّ  اُب الجنَّةِّ  وُغل ِّق   أ ْبو  . متضق  ع ل ْيهِّ (( يُن أ ْبو 

قن لقم يلتقدم ب  امقة  قةا الخمسقة ابسقالم مقن أركقان ركقن وإن الصوم فقي شقهر رمضقان    وم 
. ةا الةنبة م  ظ  لع  الركن دون عةر شرعي يعا به هللا تعالى 

ة حرمة  ةا الشهر المبار  فقد اعتبر  بعض  يقه جريمقة الجهقر بابفطقار فدول العقالم و لِّع ظ م 

م ووضع   وانين حترام التصرف انتها  لحرمة الصيام وعدم األنها اعتبر  أن  ةا رادعة لها ا
: ومن  ة  الدول  للصا م

:بالد الشام .1

.دينار أردني25لمدة شهر وغرامة التي عا ب  بالسجن : األردن •

.يتم تطبيق  انون العقوبا  األردني  : فلسطين •

لمقيمقين اوأالسقعوديين لغير   أما فرض  عقوبة الحبح والجلد للسعوديين : السعودية •
. الحبح والترحيل من أراضي المملكة السعودية فقد فرض  

.أيام5لمدة السجن عا ب  ب: العرات •

فطقار العقوبا  السورا حول جريمقة الجهقر با في  انون   يوجد نص صري  : سوريا •
. األمر إلى ا جتهاد القضا ي   ويعود بشهر رمضان 

:دول الخليل العربي . 2

.كامللمدة شهر دينار كويتي وحبح 100غرامة  در ا تهاتضرض حكوم: الكوي  •

علقى ةمقة لمدة شهر در م إماراتي وحبح 2000حدد  الغرامة بحوالي : ابمارا  •
.التحقيق

.شهور كاملة3لمدة السجن عقوبة فى نهار رمضان يواجه الُمضطر : البحرين •

لققدفا وتتجققاود ثالثققة أشققهر  لعقوبققة الحققبح التققي   جهققرام الُمضطققر يتعققرض :  طققر •
.دو رام  أو أا من العقوبتين824غرامة  در ا 

24ن الحقبح مق)التكقديرا يُعا  ب المضطقر جهقرام فقي شقهر رمضقان بالسقجن : ُعمان •

أو ب حققدى ( دو رام 13)والغرامققة مققن ى إلققى خمسققة ريققا   ( أسققبو  سققاعة إلققى 

. اتين العقوبتين

:دول المغرب العربي . 3

م تصل عقوبة ابفطار : المغرب • أشقهر مقا غرامقة 6إلقى السقجن لمقدة تصقل لقى إعلنا
م 120إلى مالية تصل  م مغربيا .در ما

لكقل شقخص مضطقر خقالل " ابخقالل بقاألداب العامقة " توجه السقلطا  تهمقة : تونح •
.شهر رمضان المبار 

العقوبققا  الجدا ققرا حققول جريمققة الجهققرفققي  قانون   يوجققد نققص صققري  : الجدا قر •
.ا جتهاد القضا ياألمر إلى رمضان ويعود شهر في بابفطار 

:دول أخرى . 4

له ه فتُوجَّ فى حال أفطر المواطن المصرا فى األماكن العامة وأمام المجتما  : مصر •
.المضطر دفا غرامة مالية بسبب فعلتهوعلى " الجهر بابفطار"تهمة 

الجلد في بالُمضطر معا بة   ويتم  نا  مقاطعا  تمنا ابفطار في رمضان : أندونيسيا •
.مقاطعة آتشيه

إجقراجا حين سيطر اتحقاد المحقاكم ابسقالمية علقى عاصقمة القبالد اتخقة : الصومال •
.لمعا بة المخالضينخاصة 



بسم هللا الرحمن الرحيم

نقققا عقققدة صقققضا  تكشقققضها ل(  يقققام) للشخصقققيا  المسقققماةإنَّ 

  فمققققن خققققالل علققققوم الحققققروف الكشققققضية حققققروف اسققققمهم

م  :مققققققن  ققققققة  الصققققققضا  ومكنوناتهققققققا نققققققةكر لكققققققم بعضققققققا
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.و من الصعب إرضاؤ احساسة إنسانة :  يام •

. ليلة التعبير عن ةاتها•

.عما بداخلها بسهولةتُضص  كتومة   •

.ر يقة الطبا•

. وية الشخصية وابرادة•

.لهللحنان ومستقبلة حنونة ؛ فهي مانحة •

.الد لتحب •

.رية تضحي بنضسها من أجل اآلخريْ غ  •

.من اآلخرينأن   تُنت قد وحريصة   ها مظهر ا العام يهم  •

.حريصة بالتعامل ما اآلخرين•

.هاحوليلتضوا أن كثيرام وتحبهم اسة لألمومة وتحب األسرة حس  •

.لألمها ولها  درة على التحم  تخضي هي   فة الباطن  وي  •

م سققر عقالم السققر عنقد ا واسققا •  جققدام ؛ فقال بققد أن يكققون عنقد ا دا مققا

.بأسرار ا وأسرار غير ا ي تحتضظ   وعليه أحدتُطلا 

م بالوسط و  ي تبقى الوسطية تحب  • .دا ما

  تتمسلالمتال  بما فيه امتال  الدوع و األو د    و  ي عند ا حب •

بقل ة و تستغني عن أغراضقها أو مالبسقها القديمقة بسقهولباألشياج 

.بحاجتها أم  أكان  بكل األشياج سواج تحتضظ 

الحيقققاة معهقققا جميلقققة ألن ممقققا يجعقققل شخصقققيتها متنوعقققة وجميلقققة •

.الشري  يرى فيها التلون

رومانسققققيةالصققققاحبة خيققققال واسققققا مققققن ناحيققققة الحققققب والعاطضققققة •

التقققأثر و سقققريعة ممقققا يجعلهقققا مر ضقققة الحقققح عقققال  لقققديها شقققعور و

.باألشياج
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علمنققققا فققققي محاضققققرا  سققققابقة أن 

نقسقمتاللغة ابنجليديقة في الكلما  

:أساسي إلىبشكل 

(  nouns)أسماج 

(  pronouns)وضما ر 

(  verbs)وأفعال 

(  Adjectives)وصضا  

فنا بشكل مضصل علقى الصقضا  وتعرَّ 

Adjectives فنا قققققا علقققققى وعر 

:أنها 

لوصقققققفتسقققققتخدم  قققققي الكلمقققققا  

اسقم أو ضقمير ( حقاللىإإشارة )

.  وتحدثنا عن مو عها في الجملة

كمققققققققا تحققققققققدثنا عققققققققن اللواحققققققققق 

Suffixes  التقققي تميقققد الصقققضا

عققن غير ققا مققن الكلمققا  فققي اللغققة 

.ابنجليدية

-تعققققققققالىشقققققققاج هللا ن إ-اليقققققققوم 

سققققققنتعرف علققققققى أبعققققققاد مختلضققققققة 

ي للصققضا  وبعققض اسققتخداماتها فققق

اللغققققة ابنجليديققققة   فهققققي مكققققون 

ياج   ر يسي عند المقارنة بين األشق

فالمقارنققققة باألصققققل تكققققون بصققققضة

معينققققققققققققققققة يتصققققققققققققققققف بهققققققققققققققققا

شققققيج أو شققققخص ويتميققققد بهققققا عققققن 

.غير 

لقققققةا و بقققققل البقققققدج بقققققدرح المقارنقققققة 

والتضضققققيل يجققققب علينققققا تعلققققم بعققققض

.األمور المتعلقة بالصضا 

:الصضا  إلىقسم نت

Short adjectiveصضة  صيرة 

long adjectiveوصضة طويلة 

م ويقققتم تحديقققد طقققول الصقققضة  دد لعقققتبعقققا

ة المققققاطا فيهقققا   حيققق  تعتبقققر الصقققض

 صقققيرة إةا كانققق  مقققن مقطقققا واحقققد   

كققون وتعتبققر الصققضة طويلققة إةا كانقق  تت

.من أكثر من مقطا 

ولكققن مققا المقصققود بققالمقطا الصققوتي 

Syllable؟

:  Syllableالمقطا الصوتي 

عقة دفق نط قتُ  و كلمة أو جدج من كلمة 

أا عنققد نطققق المقطققا الواحققد واحققدة  

.يكون  نا  و ضة واحدة لكل مقطا

عقققدد مققققاطا الكلمقققة يقققتم ن  فقققوبقققةل  

كلمقة لضقظ الثنقاج أتحديد  بعدد الو ضقا  

ة فقي اللغقالمقطقا يجب أن يحتقوا و  

حققققققرف متحققققققر  علققققققى ابنجليديققققققة 

Vowel فققققالبعض يحققققدد عققققدد لققققةا ؛
  م  أمسية  ُد ِّ 

على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العا لة
FG-Group Academy –Turkeyال  
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المققققققاطا بعقققققدد الحقققققروف المتحركقققققة 

اعتمقققاد  قققو فضقققل األبالكلمقققة   ولكقققن 

.النطق لتحديد عدد المقاطا

(Vowels: a/ e/ o/ i/ u)

:فمثالم 

كونهقال قي صقضة  صقيرة tallالصضة 

.مقطا واحد من مكونة صضة 

ن ومن األمثلة  على الصضا  المكونة م

:  مقطا واحد 

رفيقققققا  / short صقققققير / tallطويققققل

thin /يجبطققslow /  سققرياfast /

كبيققققققر / hotسققققققاخن  / coldبققققققارد 

/  youngصقققغير السقققن  / bigالحجقققم  

رخققققققيص / long( شققققققياجلأل)طويققققققل

cheap / حدينsad /  عجقودold /

/ newجديقد  /smallصغير الحجقم  

.lightخضيف  / lowمنخضض  

فهققي صققضة dangerousالصققضة مققا أ

:مققاطا ةمقن ثالثقمكونقة نها ألطويلة 

dan ge rous

:على الصضا  الطويلة مثلة األومن 

Beautifulمقاطاةثالث: جميل

Expensiveمقاطاةثالث: ثمين

 قققةا بشقققكل عقققام   حيققق   نقققا  بعقققض 

الصققققضا  التققققي تتكققققون مققققن مقطعققققين 

Two-syllable يققققتم معاملتهققققا علققققى

أنهقققا صقققضا   صقققيرة   و قققي الصقققضا  

yالتي تنتهي بالحرف 

/ سققققهل easy/ ثقيققققل Heavy: مثققققل 

luckyمحظوظ.

والققققبعض اآلخققققر مققققن الصققققضا  مققققن 

ا  مقطعين يتم معاملتهقا علقى أنهقا صقض

.طويلة 

/ quiet قاد  / simpleبسيط : مثل 

/ stupidغبقققى  / commonشقققا ا  

gentleلطيف  

ق بقين اآلن بعد أن أصب  ب مكاننا التضري

الصققققضة الطويلققققة والصققققضة القصققققيرة  

للتعقققرف علقققى ما يقققةنتققققالا يمكننقققا 

ة وآليقققة المقارنقققة والتضضقققيل فقققي اللغققق

.ابنجليدية

Comparative:وسنبدأ بالمقارنة 

مققن)تققتم المقارنققة عققادة بققين طققرفين 

د بحيقق  يكققون أحقق( حيقق  صققضة معينققة 

طرفققي المقارنققة يتضققوت بهققةا الوصققف

.على اآلخر 

ضة و نا تكمقن أ ميقة التضريقق فقي الصق

من حيق   صقر ا أو طولهقا   فق ةا كنقا 

ضة سققنقارن بققين طققرفين باسققتخدام صقق

er صققققيرة  عنققققد ا يضققققاف للصققققضة 

.ثم ا سم المقارن بهthanيليها 

رنقة أا يصب  تركيب الجملة عنقد المقا

:باستخدام صضة  صيرة كاآلتي 

Subject + verb + short 

adjective +er + than

ادرح  ققةا المثققال مققن فضققل  لضهققم مققا 

:سبق

Ahmed is taller than 

Khalid.

Ahmad نققا  ققو الطققرف األول فققي 

المقارنة 

 isثم الضعل 

و ققققد  منققققا tallوالصققققضة القصققققيرة 

لهققققا للمقارنققققة لتصققققب  erب ضققققافة 

taller.

م  كلمقة ما يتبا الصضة عنقد المقارنقةودا ما

than

 قو وننتهي بالطرف الثاني من المقارنة و

Khalid

أحمققد أطققول مققن : ليصققب  معنققى الجملققة 

.خالد

:أمثلة

Jane is fatter than Dalia.

(جاين أسمن من داليا ) 

This building is longer 

than the other one.

( ةا المبنى أطول من األخر ) 

This house is older than 

ours.

( ةا البي  أ دم من مندلنا ) 
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.للصضة erإةا عند استخدام صضة  صيرة نقوم باضافة 

نققة أمققا عنققد المقارنققة بققين طققرفين باسققتخدام صققضة طويلققة   فيكققون شققكل المقار

:كاآلتي

Subject + Verb + more + long adjective + than

.منأكثر : تعني more ……thanحي  أن 

:مثال 

Muna is more beautiful than Laila.

ثقققم تبعهقققاMuna نقققا فقققي  قققةا المثقققال الطقققرف األول مقققن المقارنقققة  قققو منقققى 

. isالضعل 

. بل الصضة ألنها صضة طويلة moreثم وضعنا الكلمة 

م التي تتبا thanثم الكلمة  .الصضة عند المقارنة دا ما

.Lailaوبعد ا الطرف الثاني من المقارنة و ي ليلى 

:أمثلة

1-This film is more interesting than the other

م  ةا الضيلم أكثر )  (من اآلخر تشويقا

2-Football is more popular than Baseball

.سبوليالبكرة القدم أكثر شهرة من 

م علي   من أكثر : والتي تعني more……thanأن تعرف أن عكح كلمة أيضا

:أ ل من   انظر المثال التالي :تعنيوالتي less……than ي ؛

Gold is more expensive than Silver

م والتي تعني أن الة ب أعلى  .من الضضةثمنا

م أن الضضة أ ل قول الإةا أرد   less,thanعند ا ستخدم تمن الة ب ثمنا

Silver is less expensive than Gold:فنقول 



6364

وب ختصقققققار ننظقققققر للصقققققضة   إةا:إةام 

لهاerكان   صيرة نقوم ب ضافة 

tall  تصبtaller

Long  تصبlonger

short  تصبshorter

big  تصبbigger 

heavy  تصبheavier

nice  تصبnicer

..moreوإةا كان  طويلة نضا  بلها 

Beautiful تصب:

morebeautiful

...و كةا 

,  bigولكقققن  قققل انتبهققق  للصقققضا  

heavy ,niceوبعقض التغيقر القةا

لها ؟erطرأ على الصضة عند إضافة 

ة  نقققا  بعقققض الضقققوابط المتعلقققق:إةام 

:للصضة   و ي كاآلتي erباضافة 

ن الصققضا  التققي تنتهققي بحققرف سققاك•  

يجققققققب أن : و بلققققققه حققققققرف متحققققققر  

م  ونضقاعف الحقرف األخيقر منهقا مسققبقا

.لنهايتها er بل إضافة 

:مثال

(hot – hotter)

(big – bigger)

(thin – thinner)

(fat – fatter)

(sad – sadder)

: yالصقققضا  التقققى تنتهقققى بحقققرف •  

ف ننققققا نقققققوم erنضققققيف لهققققا عنققققدما 

ثقم أو م iحقرف  لقىإyبتحويل حقرف 

erنضيف لنهاية الصضة 

:مثل 

happy – happier

lucky – luckier

نققوم :eحقرفبالتى تنتهى الصضة • 

ة من نهايتها  بل إضقافeبحةف حرف 

erمثل لها:

wide – wider    simple – simpler

:ولتلخيص ما تم ةكر    انظر الصورة التالية

.جليديةالتضضيل في اللغة ابندرجة شاج هللا تعالى لنتعرف على ن إسنكمل اآلن 

Superlative

ة بصققضة نسققتخدم التضضققيل لبيققان تميققد وأفضققلية ف ققة أو فققرد علققى سققا ر المجموعقق

.معينة   فهنا   نقارن بين طرفين بل نضضل طرف من مجموعة

م عند التضضيل  لقة لمقا يترتقب يجب أن نميد بين الصقضة القصقيرة والصقضة الطويأيضا

:على ةل  من اختالفا  في صياغة الجملة   و ي كاآلتي 

:ما الصضا  القصيرة    يتكون أسلوب التضضيل من 

subject + verb + the + short adjective + est
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عقه المراد تضضيله على سا ر المجموعقة ثقم يتبsubjectأا نبدأ الجملة بالضاعل 

.للصضة القصيرة estضافة  ب بل الصضة   ثم نقوم theونضا verbالضعل 

Ahmed is the tallest boy in the class.

Ahmad   و الضاعل المراد تضضيله is و الضعل   ثم the التي تسقبق الصقضة

م   القبعقد إضقافة tallestصقبح  أالتقي tallالصقضة وبعقد ا   عنقد التضضقيل دا ما

est هقا تكون المجموعقة المقراد تضضقيل الضاعقل عليوعادة   لها ثم تكملة الجملة

:  ليصب  معنى الجملةthe classو ي  نا 

.أحمد  و أطول ولد في الضصل

This is the finest place I have ever seen.

 ةا  و أفضل مكان رأيته في حياتي

Examples:أمثلة 

• This animal is the smallest one in the garden

في  ة  الحديقةصغر األ ةا الحيوان  و 

• Ali is the strongest

علي  و األ وى

• This is the best teacher in my school

في مدرستيح مدر ِّ  ةا  و أفضل 

في الصضا  الطويلةsuperlativeالتضضيل 

:التضضيل في الصضا  الطويلة  ويكون كالتالي سلوب أاستخدام 

subject + verb + the + most + long adjective/ adverb

التقي تسقبق الصقضة   ولكقن theكما سبق   الضاعل المراد تضضيله ثم الضعل وكةل  

 بقل الصقضة الطويلقة ثقم بقا ي mostنققوم ب ضقافة كلمقة estمقن إضقافة بد م  نا 

.الجملة

:أا أن وجه ا ختالف  و 

estإةا كان  الصضة  صيرة نضيف لها المقطا 

mostنضا  بلها كلمة طويلة إةا كان  الصضة 

:  حي  أن 

the most + long adjective كثراألتعني.
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:مثال 

This film is the most interesting one in the cinema.

 ةا الضيلم  و األكثر تشويقا في السينما

:تلخيص كل ما سبق كما يلينايمكن:إةام 

رفين إةا اسقتخدمنا ا للمقارنقة بقين طقق  ولهقاالصقضة القصقيرة تقبقل إضقافة مقطقا 

.لها erف ننا نقوم ب ضافة 

estأما إةا اسقتخدمنا ا لتضضقيل طقرف علقى مجموعقة ف ننقا نققوم ب ضقافة المقطقا 

.عليها 

tall-taller-tallest

عنقد و نققوم ب ضقافة كلمقة  بلهقا  وعليقه الصضة الطويلة   تقبل إضقافة مقطقا لهقا 

moreالصضة الطويلة للمقارنة بين طرفين ف ننا نضا  بلها كلمة  م ااستخد

 mostأما إةا أردنا تضضيل طرف على مجموعة فعند ا نضا  بل الصضة كلمة 

Expensive - more expensive - most expensive

توضقي  ولمديقد مقن ال تضضقيلوعليه نستخلص أن للصقضة صقيغة مقارنقة وصقيغة 

.انظر الجدول المرفق
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  Irregular Adjectivesولكن يجب أن ننتبه إلى أن  ة  القواعد لهقا شقواة 

.فهنا  بعض الصضا  التي   تلتدم بما ةكرنا 

والتي تعنقي جيقد   وأرد  أن تققارن goodإةا أرد  أن تستخدم الصضة :فمثالم 

  يصقل  ؛وتقا دبليو أفضل من التويم ابي   السيارة ن إ:لتقولمثالم بين سيارتين 

فبقد م ؛ وةلق  ألنهقا مقن الصقضا  الشقاةة goodللصقضة er نا أن نقوم ب ضافة 

:الجملةلتصب  goodو ي صيغة المقارنة من الصضة betterمن ةل  نقول 

BMW is better than Toyota .

م ابقي   القتضضقيل سقيارة مقثالم لهقة  الصقضة إةا أردنقا estكما   نسقتطيا إضقافة 

و قي goodدبليو على سا ر السيارا  بل نسقتخدم صقيغة التضضقيل مقن الصقضة 

best فنقول  :

BMW is the best car in the world.

  بقد مقن حضقظ  قة  Irregular Adjectivesوللتعامل مقا الصقضا  الشقاةة 

أ قم ا المرفقق  نقالجقدول يحقوا   ومنهقاالصضا  وصيغ المقارنة والتضضيل لكقل 

. ة  الصضا 
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 the ققو (األكثققر) والتققي تعنققي the most  بققد أن نعلققم أن عكققح كلمققة 

least تضضقيل   والتقي يمكننقا أن نسقتخدمها بقنضح شقكل ال(األ قل) والتي تعني

:مثالم من األكثر  بد م السابق لنعبر عن األ ل 

Gold is the most expensive metal.

.والتي تعني الة ب  و أغلى المعادن

مقققن الققققة ب وباسقققتخدام نضقققح الصققققضة بقققد م إةا أردنقققا أن نتحقققد  عقققن الحديققققد 

expensive م فال يصل  أن نقول عن الحديد أنه األعلى ه األ قل بل نقول أنقثمنا

م  :فنقول ثمنا

Iron is the least expensive metal.

Comparative & Superlative

المقارنة والتضضيل
صبحي جمال. د: تقديم

  م  أمسية  ُد ِّ 

على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العا لة
FG-Group Academy –Turkeyال  
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 ة  الرسمة تمثل آمالي وأحالمي البسيطة التي تجدد  وانتعش  " 

المرا  من بعدما اندثر  العديد 

والبقاج فيه وانقطا  األمل الهبوط استمر  رحلتي بالضن بالصعود ثم 

والشغف بالضن

م  ...كن  أبدأ الرحلة و  أنهيها دا ما

داج رحلتي الضنية رح  ألب  و هللا تعالى لي حبالم مدَّ  كةا حتى بقي  

الشغف واألمل واليقين به سبحانه وتعالى  ومن  نا تجدد األمل 

" رحلة الصعود التي ستستمر ب ةن هللا تعالى وعونه بدا  وبدأ ُ واب



76 75

بسم هللا الرحمن الرحيم

 ققا كققان للحققروب الصققليبية أثققر كبيققر علققى غققرب أوروبققا فققي العصققور الوسققطى وتطور

.وتغيير ثقافاتها وا تباسها من ثقافة الشرت وحضارتهم

ة  مبقدأ ظهر  في تل  الضترة الطبقة البرجوادية في المجتما األوروبي و ي طبققة اتخق

مالبقح ةل  على أديا ها ونوعيقة مالبسقها ؛ ألن الوانعكح   المبالغة في أسلوب حياتها 

خص بشقكل تعتبر من الوسا ل التي تعكح ثقافة وأسلوب حياة المجتما بشكل عقام والشق

.خاص

م كان لصناعة المنسوجا  و  كبيرة فقي دخولهقا إلقى العقالم الغربقي حيق  كقان حصة أيضا

 تمققققققامهمبنظققققققرام للمسققققققلمين والحكققققققام المسققققققلمين ا تمققققققام كبيققققققر بالمنسققققققوجا  

فة وتطريد ققا بخيققوط الققة ب والضضققة إلققى جانققب حققبهم للتب ضققاخر كسققوة الكعبققة المشققر 

.بالثياب الثمينة وإ دا ها والتصدت بها

:لنبدأ باألدياج في العصر الثال  عشر في العصور الوسطى األوروبية

ميقا األديقاج الضرنسقية فقي جوانتشقر    كان  فرنسقا  قي محقط األنظقار فقي ةا  الو ق  

 قةا ن كقاوأدياج النساج التي كان  تتميد بأنها تحقدد معقالم الجسقد منها و أنحاج أوروبا 

تلقف الحقدام وسطه بحدام ولكقن يخمُّ ض  يُ رداج فو ه النساج وارتد    الر يسي الدا  و 

م  دا  ققةا الققرتققداج المققرأة الضرنسققية تميققل وكانقق    للمققرأة جتمققاعيا للمسققتوى تبعققا

م الخارجي  .حول الصدر والوسطمحبكا

ووح   عنقد الر بقة بالقدبهاوتشبكالمستديرة الحرملة فوت  ةا الدا وكان  ترتدا 

.مميدا   ة العصرمن الصغيرة المتصلة بالحرملة لقبعة كان  ا

ومقققن تقققأثر دول أوروبقققا بحضقققارة الشقققرت المسقققلم لبسققق  المقققرأة العبقققاجة وسقققمي  

اج أكمققام الققردظهققر وتُ تصققل إلققى األ ققدام جققدام طويلققة اأكمامهققكانقق  ولكققن ( بالمانتققل)

.الر يسي من تحته

مقن وسقطه بحقداميضقم القةا الواسقا فقي جميقا المناسقبا  القمقيص ولبح الرجال 

م المعدن أو الضضقة أو القة ب وةلق   ص القمقيويقدين   جتمقاعيا الرجقللمركقدتبعقا

أو علققى الصققدر واألكمققامكققامالم فققي بعققض األحيققان بشققارا  مطققردة علققى القمققيص 

م   وفتحة الر بة  .يظهر التأثر بدخرفة الدا ابسالميو نا أيضا

تعقددة مأشقكا م وكان  نا الظهور األول للبنطلون المحبو  حقول السقا ين حيق  اتخقة 

.يتعدى الركبةم يكنلطوله إ  أن

ر عقن و كةا كان تأثير الشرت على دول أوروبا من ناحية األديقاج والتقي   تكقاد تعبق

.تأثير م البن اج والمهم في تمهيد الطريق لحضارة الغرب في با ي المجا  

..الىإن شاج هللا تعالقادمعشر في العدد والخامح عشر أدياج العصر الرابا نكمل 
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والبيانهلل رب العالمين الةا و بنا العلم والنور الحمد 

ةا والصقالة والسققالم علقى سققيدنا محمقد منبققا العلقم والنققور السقارا فققي  قق

.العالم المنبع  للحقا ق  والرحمة

فقققققي العققققققدد الخققققققامح عشققققققر مققققققن المجلققققققة الباعثققققققة للنققققققور والعلققققققم 

من معرفة أنوار الرحمة المتجلية بجماليا  الُحب ابلهي و(  ا و ) مجلة 

(.رمضانشهر تجليا  ) ة  التجليا  

تجلقي :رمضان الُمبار  الملي  بالجماليقا  والتخلققا شهر ومن تجليا  

..الكرم ابلهي على جميا الخلق 

..تجلي البركا  والخيرا  و 

ا  كقل فقي ة[ وفيق  انطقوى العقالم األكبقر ] و نا تكمن طا ة التجليا  البديعقة  

أن مخلوت   ومن المخلو ا  تنبع  تجليا  الحق   و نا يجب على كقل إنسقان

ى يدر  جماليا  وبركة وطا قة  قة  التجليقا  المنبعثقة مقن الحقق والصقادرة إلق

.الرب جلَّ و ع ال 

ين ة  : ) ال تعالى  ب ْ  ر  ِّ ا ك س  ( ...ُكلُّ ن ْضح  بِّم 

ة  تنضقة ابقدام الحقق ملي قخدا ن  فجليا  بما تكسب النضح وبما تختار تتنبع  ال

ابقل بالمقو تأخة منها ما ش     ن  مال يهفل  منها ماش  ؛ و يها المخلوت أ

م أننقا   نققوم إ  بقلةل  ل    خةته  و ر ينة أكل ما اهلل إة فيجب أن نتنبقه دا مقا

به سعداج و تعالى وياج باهللأنحن   فكل شي  لوجه هللا تعالى و  فاعل إ  هللا 

نقوالي الى   وتعقونكقر  بقاهللتعقالىنحب باهللتعالى   ونتلقى التجليا  باهلل و

.تعالى ونشهد نور الحق باهللتعالى  ونعادا باهللتعالىباهلل

...تعالى  ة  المقالة باهلل ُكتِّب   

...تعالى  ا باهللؤون تقرأويجب 

...تعالى أحبكم باهلل أنا و

.رمضان كريم و 

.و الحمد هلل رب العالمين 

..على العبد الصمد أنوار اسم هللا تجلي و 

..الديادة في األردات تجلي و 

..العطاجا  تجلي و 

..العلم طالب على الع ليم أنوار اسم هللا تجلي و 

..الرحمة والرحما  تجلي و 

..تجلي التخلق بأخالت المال كة و 

..الداعين علىالمجيب أنوار اسم هللا تجلي و 

..السالم على ابسالم أنوار تجلي و 
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.نواراروو البركاع م  باليس عليكم تعالىأعاده هللا، كل عام وأنتم بخيراع 

ام غاذائي الغذاف في رمضان و نقدم لكم أهم النقااا ارساساية لنظاع  في مقالتنا هذه سنتكلم 

.ص ي و متكامل

نُواْ ُكتِّب  ع ل يْ يا "بسم هللا الرحمن الرحيم :  ال تعالى  ين  آم  ا الَّةِّ قا ُكتِّقب  ع ل قى أ يُّه  قي اُم ك م  ُكُم الص ِّ

ن   ْبلُِّكْم ل ع لَُّكْم ت تَّقُون   ين  مِّ ما  أحا  العبااداع ر ووها، يامعلينا الصاتعالىهللافرض  "الَّةِّ

ذلاك وبالصامدانيةتعالى ، و م  أجمل العباداع عند العبد الذي يتوج  تقربا  ر تعالى متخلقا  

الذهبيا  فتاراع الأن الصاوم ما  حياي ؛ لجاوف اباالمتنا  ع  الطعام والشراب وكل ما يد ل 

متااوازن و الغااذائي الجسااامنا علااى النظااام ألتنظاايم الطعااام و المااد الع علااى الجساام و تعويااد 

جسام صا ية ألتمت  بم  أجل اتقليل م  الضرر المتراكم م  الغذاف الغير ص ي للمتكامل و ال

.ساسياع التبا  بعض اروفقا  و سليمة 

ة و ابفطار على طعام مغة   و سقهل الهضقم مثقل حبقة تمقر و شقوربيضضل :أساسيا  ابفطار

م بعقد لى الجسقإتدريجي األمال  و السوا ل بشكل ةسلطة و ما شابهها لكي تساعد على إعاد

كل ساعد على موادنة معد   السكر في الدم بشتساعا  طويله من ا متنا  عن الطعام   و 

. تدريجي

ر مقن كما يجب أن يحتوا ابفطار على كمية كافية من السعرا  الحراريقة المتنوعقة المصقاد

يقة وجبة غنيقة مقن النشقويا  والخضقروا  ومنتجقا  األلبقان خال: المجموعا  الغةا ية مثل 

ياجتققه مققن واألطعمققة الغنيِّ ققة بققالبروتين كققاللحوم واألسققما  لتدويققد الجسققم بكافققة احت  الدسققم 

واج   و و بمكقن اسقتبدالها بالشقالعناصر الغةا ية   كما يجب تجنقب الطعقام الدسقم والمقليقا 

.لهضمي  نأكل حتى التخمة بل نأكل بما   يمأل أكثر من ثل  البطن لسالمة الجهاد ا: أخيرام 

كاة فاي السا ور تسا روا فاننى ):السا ورأساسياع  وصاا   صهاذه الوجباة تعتبار ارهام و ( بيري

اال تساابق باادف الصاايام أنهااا  المركبااة وياع الغذائيااة كالنشااغنياا  بالعناصاار وجبااة أن تكااون فيسفضى

؛و كااوب حلياا  و ماااف و حبااة  ضااار و فاكهااة ( لااب  أو كااوب لبنااة ) والبااروتي  (  بااَّ أسااود)

ور إلاى المفضل تأ ير وجبة الس م  ، وأن الس ور يوازي وجبة اإلفطار باريام العادية  حيي 

الصااالة للاا ماا  توصااياع الرسااول علياا  وعلااى وهاذا ماا قباال الفجاار بقلياال لتقلياال فتاارة الصاايام 

.والسالم

:بعض النصائ  

.ساعاعمصيابعدالمعدةومفاجئةالهضميالجهازتلبكلعدمبطيئبشكلالوجباعتناول•

.ائرالعصوالكافيي م كبيرةكمياعشربعدمعلىاحرصو،المافم الكثيراشرب•

ازالجهلمساعدةوذلكاإلفطارم اكثرأوساعتي بعد فيفةرياضيةبتماري قم•

.الهضمي

.الطبيعيةالغنية بالسكرياع بالفاكهة ال لوياع استبدل •

.ألنها تسبب العطشالسكر المأكو   الغنية بالمل  أو تجنب•

ي ما  الدسام أو الادجا  بادون جلاد وذلاك لتقليال نسابة الادهون فاالخاالي الل م استخدم  •

.اإلفطار

ساتبدال الفارن ما  ابادال  ما  قلاي السمبوساة يمكناك  بَّهاا فاي و في ت ضاير المقابالع •

.ال شواع غير الص ية ب شوة م  الخضراوع

لبا  تجنا  تنااول المشاروباع الغازياة عناد تناااول وجباة اإلفطاار والسا ور رنهاا تا ثر ساا•

.على عملية الهضم وتمأل المعدة بالسكر

.وعافيةودمتم بص ة 
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     ل من أحد  يسمعني؟  ل من أحد  يساعدني؟ إنني أغرت فقي بحقور اللغقا  األخقرى

ي فقي  قةا  قلَّ اسقتخدام  القبعضأصبحُ  بقال أ ميقة بقل بقال  يمقة عنقد   بيأحد يشعر 

د  فهنقا  لغقا  أحق( أا علقى الموضقة)العصر؛ بحجقة إننقي لسقُ  مقن اللغقا  الحديثقة 

ا  اللغقققدراسقققة بيتبقققا ون ا  وغير ققق.. نجليديقققةوابالتركيقققة  والصقققينية  : منقققي مثقققل

م غيققر حروفققي وحققيننظققر أاألخققرى   إلققيهم نظققرة ألققم وعتققاب حققين يسققتخدمون حروفققا

.ينطقون بلغة  غيرا

غقول فقي وحاربوني منة دمن و  يدالوا  فحين أتةكر ماةا فعقل المعليَّ  اموا با عتداج 

لمأسسققها الخليضققة العباسققي المسققي تققالأعظققم دور العلققم و ققي مكتبققة بغققداد العريقققة 

رناطققة  ققة  جريمققة متكققررة فققي التققاريخ  فعلهققا الصققليبيون فققي األنققدلح فققي مكتبققة غ

ة  وتقم فأحر وا مليون كتاب منقي  وحقد  ةلق  فقي الشقام فقي مكتبقة طقرابلح اللبنانيق

ةين  قم حر ي في مكتبا  غدة والقدح وعسقالن في فلسطين  ثقم جقاج األوربيقون الق

عقوني إ.. أخقةوني إلقى أوروبقا همولكقنولقم يحر قوني سر وني وةكاجم أكثر    لقيكمأرجِّ

وبقين كل  ة  ا عتداجا  إ  إنني أُ اوم وأُدافا وأضقُا بصقمة لقي فقي كقل مكقانرغم ف

.كل اللغا 

كقل لغقة التضكيقر هقةا بمسقاكين   المنقالصقعبة ننقي أومقن أعسقر اللغقا   روني صوَّ 

  فلكققل بققل د يقققةعويصققةمنهققا  فأنققا لسققُ  لققتمكن لوتحتققاع إلققى دأب وكققد  لدراسققتها 

اعليقةوفكلمة لها تقأثير وكل   وصضة ووظيضة معينة و درة صو  حرف من حروفي 

.به من ميدا  وحقا قتمتا ألكن غاب عن البعض ما  

ق  يتمكن من ةل   لكنه يقف يافا ليقرأ كلماتي اليوم  ا أن يعبقر لقم يسقتطن ومقنهم م 

...  ليح من أبنا ي كأنه و و يقلق يتوتر فبداخله من خاللي ما ع

إلى أين سنصل بعد؟ ياااا 

...دمتم بخير

ني حملقوني وألققو" المأمون"وثم ادد ر  في عهد خليضة المسلمين "  ارون الرشيد"

ل لون الميا  وساد عليه اللون األسووغباج في نهر دجلة بكل حما ة  د  و قال حتى تحو 

ضة من كثرة الكتقبِّ الملققا  فقي النهقر اسقتطاعوا العبقور مقن ضقضة إلقى ضق: فارح منهم

.ابتلع  الميا  حروفي وكلماتيقد ل.. يا ربا  .. أخرى

آية المجدوبة. أ
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و  المبعققاألمققين الحمقد هلل رب العققالمين والصققالة والسققالم علققى سققيدنا محمققد الرسققول 

.رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين

ين األم بققو حصققرام عققن أ ميققة المشققاركة فققي تربيققة األبنققاج تحققدَّثنا .. أعدا ققي القققراج 

القدين واألب   ولكن ما يحقد  اليقوم أن المشقاركة فقي التربيقة لقم تعقد تقتصقر علقى الو

 تققأثير علققى األبنققاج أخققرى ممققا أصققب  لققه فقققط بققل أصققب   نققا  تققداخال  مققن أطققراف 

ا أن فققي ةلقق  الظققروف المعيشققية التققي تحققيط باألسققرة   فكمققا يالحققظ الجميققوالسققبب 

؛ األو د لضتقققرة ليسقق  بالقليلقققةلتققر  أغلبيققة األمهقققا   ققن  موظضقققا  ممققا يضقققطر ن 

ضقانة أو وبالتالي يجب أن يكون  بديل لتقديم الرعاية لهؤ ج األو د   والبقديل  قو الح

م فهقةا يُ الخادمة أو الجارة   أو أحد أفراد العا لة كالجدة أو الخالة أو العمة  حقدِّ  وطبعقا

م  .للوالدين والطضل على حد سواج إرباكا

قن نظر تلض  م بي تين مختلضتين في نضح الو   بالرغم من أن األفي  نا لطضل يعيش ا م 

لخقاص يقوم بالرعاية على بعض النقاط ولكن دون جدوى   فكل شخصية لها أسلوبها ا

  فققي التربيققة وتريققد تطبيقققه علققى الطضققل ألن  مققن وجهققة نظر ققا أن  ققةا  ققو الصققحي 

يحقب  مقن با بقالطأنقه ؛ إ  فالطضل  نا   يستطيا أن يمي د ما  و في مصلحته للمستقبل 

.يتسا ل معه أكثر ويتركه يضعل ما يشاج 

م و ة  ا ددواجية في حياة الطضل تسبب له اضطرابا  نضسية  ان الطضقل إةا كقوخصوصقا

تقرة   علمقاج نضقح الطضولقة فقي تحديقد  قة  الضو  قد اختلقف في سن الطضولة المبكرة   

وم أول يقآخقر مقن ؛ بمعنقى ولكن الغالب أنها تبدأ منة الو دة إلى عمر ما  بل المدرسة 

ية حاسقمة فقي تكقوين شخصقفي عمر الطضل وحتى عمر الخمح سقنوا   فهقي مرحلقة 

كقون الطضل سواج من ناحية السلو  أو التطور ا جتماعي والنضسي   لهةا يجقب أن   ي

ية ؛ والتربعمر الطضل سوى شخصية واحدة فقط للرعاية في  ة  المرحلة الحرجة من 

م األ ولقققى  للتطقققور بعطضهقققا وحنانهقققا ومرا بتهقققا ألنهقققا ؛فقققي  قققةا األمقققر  قققي األموطبعقققا

ون حياتققه لتكققشخصققية مسققتقبلية لققه ا جتمققاعي والنضسققي لطضلهققا  تسققتطيا أن تبنققي 

عققققققققققققققن ا ضققققققققققققققطرابا  النضسققققققققققققققية مسققققققققققققققتقرة بعيققققققققققققققدة كققققققققققققققل البُعققققققققققققققد 

سقلوكه لطضلهقا وتعقاللالسقلو  ابيجقابي كما أنهقا تعقدد مستقبال    تواجهه ربما التي 

شققكل مباشققر تققؤثر بالسقلبي وابيجققابي  بققأول   و ققة  السققلوكيا  بشققق يها أو م السقلبي 

عقيش أسقرته الصقغيرة أو المجتمقا القةا يسواج ضقحمن على محيطه الةا يعيش فيه 

.فيه 

  مصدر األمان وا طم نقان لقهلهةا تعد األم  ي المدرسة األولى في حياة الطضل و ي 

المقال ولقيح األم البديلقة   فاألساسقية الطضل من  بقل األم أ مية رعاية من  نا نستنل 

ض  ض والعمققل يُعققوَّ  ققم ركيققدة ن الققةيولكققن ا سققتثمار الحقيقققي  ققو فققي األبنققاج يُعققوَّ

.ا إةا خسرنا م تكون العا بة وخيمة على األسرة والمجتموالةين المجتما الصال  

..  الحدي  بعد فما دال له بقية ينتهِّ لم 

م في العدد القادم ب ةن لنكمل الحدي  انتظرونا  ..  هللا تعالى معا
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 نوا  التيليغرامرحلة عبر 
(أسماج القنوا  اضغط على ) 

  ف    تكر  شي ما اختار  هللا ل "

على البالجِّ تؤجر  وعلى المرض

لى تؤجر  وعلى الضقدِّ تؤجر  وع

أتي الصبرِّ تؤجر  فرب الخير  ي

."إ  بخير

 ناة دورا  وعلوم

 انيبال يوسف حرب. د

 ناة منافحون عن ابسالم
بسم هللا الرحمن الرحيم 

ة تكنولوجيا الحروف مادال  على كوكبنا غامض

ثمر ا بل يستن م  بالنسبة للكثيرين   ولكن  نا  

يعيشها بأبعاد تضوت خيال ابنسان وتضوت

ية المستوى العلمي الظا ر في مجموعتنا الشمس

..  بشكل عام 

ي على  ال ل فكر حِّ تكنولوجيا الحروف مادال  

.كوكبنا 

بقلم 

 انيبال يوسف حرب. د

وجيا ليس  حضارة ابنسان بالتكنول

..الحضارةمدنية هة  ففقط  

 ي باألخالت التي يمارسها إنما و 

.الشعب من تلقاج نضسه 

FG- ناة مشرو  أجيال العا لة 

https://t.me/joinchat/AAAAAED7FS6ubTxm_WJ58Q
https://t.me/munafehoon
https://t.me/FamilyGenerations
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

مريد  واحد  يصل  أن يكون محالم 

لوضا أسرار  خير  من ألف مريد  

.يكونون محالم لوضا أسرار 

ليمن أ وال الشيخ أبو الحسن الشاة

 ناة  ا و

ابلهيعام رو  الحب 

��خواطر حب �🜹�

ْكرِّ  وي   ْكرِّ   إنَّ القلب  يخضُق بةِّ تنضُح بةِّ

ْكرِّ  ...وي موُ  بةِّ

ْكرِّ ِّ نحيا    ْكرِّ  فبِّةِّ وما بينهما  موُ  ن  و بةِّ

ْكرِّ ِّ  ..  تجلياُ  ةِّ

ْكرِّ على الحمُد هللِّ �� ةِّ ةِّ �� ِّ نِّعم 

��الباحثة  ناج صبرا 
 ناة الحب ابلهي

المجددا الكمالي

 حظ  دراسة حديثة أن األشخاص

الةين تظهر عليهم درجة شديدة من حالة 

جدام لحدو عال  عدم المبا ة لديهم خطر 

.أو الخرفالد ايمر داج 

فقد ارتبط نقص ا  تمام بشكل كبير

فما ديادة عالية في نسبة حدو   ر  الخ 

األمريكيةاألكاديمية FG-Group ( القناة)

https://t.me/haho_sd
https://t.me/hobalhak
https://t.me/American_FGGroupAcademy


8990

الرحيمبسم هللا الرحمن 

الحمققققققد هلل رب العققققققالمين  الققققققرحمن 

ونعبققد يققا إالققرحيم مالقق  يققوم الققدين 

قيم   نسقتعين ا قدنا الصقراط المسقتيا إ

علقققيهم  غيققققر نعمقققق  أنالقققةيصقققراط 

ينآم.. المغضوب عليهم  و  الضالين

  إنقسقهالم اللهم   سقهل إ  مقا جعلتقه 

  سققهالم سققهالم تجعقل الحققدن إةا شقق   

مقن تكلنا ألنضسقنا طرفقة عقين و  أ قل

ةلقققق   رحمتقققق  نرجققققوا إن ربقققق   ققققو 

الضتقققا  العلقققيم  سقققبحان ربقققي العلقققي

:األعلى الو اب وبعد 

الحمققد هلل رب العققالمين الققةا اصققطضى

م يشاج والصقالة والسقالن م  من عباد  

طضى على خير المرسلين الحبيب المص

وصحبه أجميعنله آمن خلقه وعلى 

يعقققيش ابنسقققان حياتقققه وعنقققد  األمقققل 

يقرة باله مواضيا كثيشغل   والطمو 

.تضكير  كله تأخة في الحياة 

م الدراسقة   القتعل:المواضيا ة  من 

رة   العمل   تكوين أسرة   شراج سقيا

ول   بناج شركة   بناج مسكن   الحص

على وظيضة   عمقل تجقارة   الحصقول

ن على المال   السضر   النجقا    تكقوي

صققققققققققدا ا    تحقيققققققققققق نجاحققققققققققا  

الكثيقققر ممقققا وغير قققا .. واختراعقققا  

.ةالناح في حياتهم اليوميهيعيش
  على م  أمسية  ُد ِّ 

مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العا لة
FG-Group Academy –Turkeyال  

 ققة  أ ققداف فققي حيققاة ابنسققان سققواج 

ى   و  نهقتم  نقا إلقنثقىأأو ةكرام كان 

األ ققداف  ققل  ققي دنيويققة أم دينيققة أم 

!مشتركة

مقققن أ دافقققه   % 50يحققققق القققبعض 

مققن أ دافققه   % 20ويحقققق الققبعض 

و مققن أ دافققه   % 5ويحقققق الققبعض 

ه يحقق القبعض أا شقي  مقن أ دافق  

مقن   والقليل من الناح يحققق الكثيقر

.أ دافه

سققنتكلم  نققا عققن األشققخاص الققةين  

يحقققققققون شقققققي ا مقققققن أ قققققدافهم   أو 

يقالهم يحققون القليل القليل فققط مقن خ

.الةا بنو 

يالقه في خأفكار يبدأ الشخص في بناج 

هحقوطموبعد  ليل خطقة حياتقه لتكون 

عه   إ  أن  ة  األفكار تتطور وتكبر م

تعققققدل برتققققه وخِّ   فكلمققققا داد وعيققققه 

.أفكار  وكبر  طموحاته

د األفكققار كثيققرة وعظيمققة وتققددا:إةام 

ا كققل يققوم وتتوسققا وتتطققور   ولكققن مقق

 قققي مقققا ؟الشقققخص قققو وعقققي  قققةا 

؟درجقة فهمقه قي وما ؟درجة علمه

تدريبققه علققى األعمققال درجققة  ققي ومققا 

أ ومققا  ققي البي ققة التققي نشقق؟والعلققوم 

  والمقققور قققو مقققا ؟ و وعقققاش فيهقققا 

 قو مقا و؟ الثقافي البي ي الةا اكتسبه 

 قي المعلومقا ومقا ؟ مستوى تضكير  
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 ي األخال يقا  التقيوما ؟ التي جمعها 

؟  ي  دراته وما ؟ يحملها 

؟نضسهما مدى صد ه ما ..وأخيرام 

 ققل  ققة  األفكققار والطموحققا  منطقيققة 

ال أم أنهقا محقض خيق؟و ابلة للتحقيقق 

و راج وأحالم يقظة ؟

بن ققاجة ومضيققدة للشققخصفكققار أ ققل  ققي 

ا أنهقأم ؟ نضسه أو لمحيطه أو لمجتمعه 

أفكقققار تافهقققه   تعبقققر إ  عقققن شقققخص 

تافه؟

و كققل  ققة  النقققاط مهمققة ألا شققخص 

إمكانياتققه و درتققه علققى شقققتحققدد  ققي 

.طريق حياته وتحقيق طموحاته

ة يبدأ الشخص في مواجهقة أمقور الحيقا

يطقه حسقب بي تقه ومحكل  ؛ و المختلضة 

م وظروفقققه    مقققا يواجقققه عقبقققا  وغالبقققا

م تعيق تحقيق ما يريد   و قو  غيقر أيضقا

ققمسققتعد لسققما  نصققا   األ ققل   ققمن وم 

م صققد  ليُ بققل يسققير علققى  ققوا  ؛حولققه 

بصخرة الوا قا الصقعب   ومقن المؤكقد

البقا أنه سيضشل في أول تجربه لقه   وغ

يقة ما يسخط ويغضب ويقدم أسباب وا 

.تساعد وأن الظروف لم لضشله 

يهإ  أنه   دال في بداية الطريق   ولد

د ا عنيقف و يصل الشخص إلى نقطة 

إلى متى  ةا الضشل ؟ :ويتساجل 

م يجققب عليققه أن  نققا  مققنيختققار طريقققا

:اثنين

 ل أن يغير أسلوبه ويلجأ إلى أ: األول 

الخبققرة والحكمققة والطريققق الصققواب   

م و ليل ما  م    القه ما تتعقدل أحووغالبا

م وتنصل  ولو  .نسبيا

أن يصقققققر علقققققى المكقققققابرة : الثقققققاني 

ويسققققتمر فققققي غيققققه ورعونققققة نضسققققه 

بدأ يو األغلب   و م   ويتابا المسيرة 

يصققققار  عققققدوام فالضشققققل   بمصققققارعة

م  داخقققل نضسقققه التقققي تحقققب  قققةا شرسقققا

.العدو

ططه ويغرت في خالضشل فاشل يصار  

م   ويدداد  دة   ما نضسقه و  فا قصراعا

يخقوض و يتنقل مقن عمقل إلقى عمقل   

ل كقو تجارب جديدة   خبرة لقه فيهقا   

را  فنقيوم في مسل  وطريق مختلقف   

م  م يوما م   متدينا م ويوما القةنوب فقيغار ا

م و    م   مققققا األخيققققار يومققققا مققققا ويومققققا

طريققققققق واضقققققق  و    و األشققققققرار   

ة تافهقة وحيقاأ قداف بقل مسل  سليم   

با سة

 ققةا حققال مققا نققرا  مققن عمققوم النققاح   

 ضشققل الفشققل متواصققل وصققرا  مققا 

-ة إلققى الهاويققيةشققيطانبقيققادة ينتهققي 

.-وإياكمهللا عافانا 

الهمقققة ليخقققوض تجربقققة أخقققرى   وفقققي 

ة نتيجققققنضققققحالغالققققب سققققتكون النتيجققققة 

.المنوالبنضح و األولى التجربة 

الظقروفو بنضح يخوض تجارب عديدة 

الشقققخصن أواأل قققم النتقققا ل   و بقققنضح 

كيققر نضسققه   دال فققي نضققح مسققتوى التض

والتصرف والعناد وابصرار على ما  قو

عليققه ممققا يققؤدا إلققى مديققد مققن الضشققل   

م  نققا أنققه بققدأ يققدداد ضققارتالولكققن  سققخطا

قققققققل اآلخقققققققرين  علقققققققى أا شقققققققي  ويحم 

.... والظققققققروف واأل ققققققل والمجتمققققققا و 

ه أسباب فشله   ومقا ةلق    أحقد يهقتم لق

:  ألنه 

م يحقق   -أو م  .شي ا

م  يستما أل ل الخبرة   -ثانيا

م  .يغير من مسار   -ثالثا

  ل تدداد التجارب وتتقراكم وكقةل  الضشق

و  مققا بعضققها بالتقققاطاالتجققارب وتبققدأ 

م يمضققققققي  و  نتققققققا ل   الو قققققق  سققققققريعا

  بالمقابقققل   فيققققا الشقققخص فقققي حيقققرة

ويتساجل أين المشكلة ؟ 

أبقديو   نضسقهيدخل في صرا  ما و نا 

شققل مققا نضسققه   فشققل وفةعنيضققبمعركققة 

وفشققققل وإصققققرار علققققى الضشققققل وعنققققاد 

"صرا  ما الضشل" ومكابرة 

:للضشل ر يسية السباب األ

جهعدم الصدت في التو: السبب األول 

.إرادة التمني: السبب الثاني 

.الجهل والتعقل: السبب الثال  

ا  لقة المقدار    ووضق: السبب الرابا 

.األمور في غير أماكنها

.الملل والتسويف: السبب الخامح 

.عدم التوكل: السبب السادح 

.اليأح: السبب السابا 

:الحلول 

.الصدت الكامل: أو م 

م  .ابرادة الحقيقية : ثانيا

م  .العلم والتدريب: ثالثا

م  صقققحبة أ قققل الحكمقققة والقققتعلم: رابعقققا

.منهم

م  .الجد في التوجه والعمل: خامسا

م  سقن حُ وتعالىهللاالتوكل على : سادسا

.ه بالظن 

م  المثققققققققققابرة وا سققققققققققتعانة : سققققققققققابعا
.بالمقويا 
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مققا  ققو الحققل المثققالي ألا انسققان :إةام 

كي   يضيا في الضشل ؟

: ولياجاألكما  ال  و الحل بكل بساطة 

قيم التسليم للعليم شضاج من كل داج سق"

  وكيف يكون ةل  ؟" 

وربقققاني عقققالم مرشققدلقققولي نتمققاجبا 

.وري  محمدا 

.األمثل و الحل  ةا .. نعم 

إلققى الصققال سققيقود  مققن فهققو .. نعققم 

وأمققققور فققققي كققققل يوجهقققق  و التققققام 

و مسققار  يصققل  و يصققح  أخطققاج  

مطلقققا و قققو ؟ خطقققا    كيقققف   يسقققدد 

.صدر على أسرار نضس  وما يخضي 

ققاخت  و قد  كرنققا اآليققة الكريمقة مققا ة  ر  ص 

(ل ضقال) بكلمقة في أمسقيتنا مقن فشقل 

:الحل بكل بساطة ووضو  وةكر  

مبسققم هللا الققرحمن الققرحي: تعققالى ققال 

ن )  م  م مُّ يُْضلِّْل ف ل ن ت جِّ و  لِّي ا قدام د  ل هُ و  ( ْرشِّ

17/ الكهف 

اة بهققةا نصققل إلققى نتيجققة حتميققة فققي حيقق

و الغيقققر متبقققا لققققولي الضقققالالشقققخص

و قققي أنقققه سقققوف يضشقققل ويضشقققل مرشقققد

شقلالضويغوص في الضشل ويصقار   قةا 

و  شققي  سقققوى الضشققل وإن ظهقققر أمقققام 

.اآلخرين بأنه ناج  في بعض األمور 

.أمسيتنابهةا نصل إلى نهاية 

.لكم حضوركمأشكر 

أ له  و جدى هللا عنا سيدنا محمد ما 

أ له    و جدى هللا عنا سيدنا محمد ما 

أ له   و جدى هللا عنا سيدنا محمد ما 

.وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

صرا  الضشل
سضيان الجعبرا. العارف باهلل تعالى د: تقديم

  م  أمسية  ُد ِّ 

على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العا لة
FG-Group Academy –Turkeyال  



سبوعشاركونا عدد صلواتكم خالل األ

ع  مجبإرساله كل يوم 

:ى جمموع  غرام عليليعرب تطبيق الت

 الطريق  الشاذلي  املجددي
اهلانيبالي  الكمالي 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

يَُّها النَِّبيِّ  َيا َأِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى{

.}ْسِليمااالَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َت
56اآلي  /سورة األحزاب

https://t.me/joinchat/Cy-
ZQEE5iQsdHPZe_c7f2w
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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


نحن محطة إةاعية منبثقة 

عن شركة

FGمجموعة العا لة

ول نقوم بدورنا التثقيضي وابعالمي ح

ال يةاألخم والثقافة ي  العالم لنشر القِّ 

:للتحميل اضغط

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/



