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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 .
هل حنن كما ندعي يف جمتمعنا ؟!
رمبا جيب على الفرد أن يصارح نفسه ابإلجابة ؛ فبالنهاية البد للحقيقة أن تفضح زيفا
خيتلقه اإلنسان ألجل رايء ما أو إرضاء لنفسه  ..عندها سيكون هو اخلاسر يف نظر
جمتمعه ويف احرتامه لذاته .
رمبا لو سعى الفرد يف اجملتمع ألن يكون كما ادعى :
والحرتمه
َحلَقق جناحا ولو ابحملاولة ؛ ولَ َكان صادقا ؛ ولَنَال من مثرات الصدق ما انل ؛ َ
اجملتمع .
كن حقيقيا فيما أنت عليه  ..وتطور  ..لتعتاد روحك الصدق و االجتهاد  ..فتتخلص
من القيود اليت تبعدك عن عوامل الكون احمليطة بك و اليت تبعدك عن احلقائق الغنية ...
كن حقيقيا لرتى احلقائق ..
ففي رمضان لذلك فرصة ..
وكل عام وأنتم خبري ...

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
والصالة والسالم على سيِّدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين
كلمة شهر رمضان 1442

( رجال األرض يدفعون الثمن )
نعم أيها السادة  ..رجال األرض مشوا أول خطوة في طريقق دفقا القثمن  ..لصقمتهم
و سققكوتهم عمققا تتعققرض لققه الرجولققة و الققةكورة الضاعلققة فققي األرض مققن جمققا
قققدمر وعققققي الرجولققققة السققققا د فققققي كوكبنققققا.
فكريققققة منحلققققة و نققققدوا خالعيققققة تق ِّ
المثلية التي أُع ِّلن ظهور ا في الكوكب بعد أن كانق باطنقة ؛
نعم أيها السادة  ..إنها ِّ
و بعد أن تم ترسيخ فِّكر النعومة في أغلب شعوب األرض ..
فهقققا ي الصقققين اليقققوم كمثقققال حقققي تقققدت جقققرح ابنقققةار و تقققدعو لمحاربقققة النعومقققة
المضرطة التي اجتاح الرجال حتى با ظهور الرجقل الطقرا النقاعم بكامقل ماكياجقه
مشققهدا م متكققررا م فققي شققوار المدين قة اليققوم ممققا دفققا الكثيققر مققن الجهققا الرسققمية
إلققى التوجققه بنشققاج بققرامل تعيققد للرجولققة خشققونتها ؛ حتققى أن أحققد م ا تققر عققودة
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التجنيد ابجبارا في الصين .
و بققدأ الدراسققا العلميققة برصققد أسققباب النعومققة الضا قققة ل قدى
الرجال في الصين حيق عقد بعقض الدراسقا السقبب فقي ةلق
إلققققققققققققققى أن مدارسققققققققققققققهم تعتمققققققققققققققد علققققققققققققققى المعلمققققققققققققققا
من النساج و بالتالي يحملون المسقؤولية للمعلمقا اللقواتي أفقرطن
في العناية و الرعاية الناعمة لألطضال الةكور.
و نا دراسا حديثة تققول  :يجقب أن يضقعوا بقرامل مدرسقية تحقافظ
على الرجولة في الةكور منة الصغر مثل وضا بقرامل خاصقة ةا تقدريب
خاص يكون الهدف منها الحضاظ على خشونة الةكر ..
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و األخطققر مققن كققل مققا سققبق أن نققا دراسققا تقققول  :إن الو ق ققد فققا علققى تصققحي
المسققار فققي الصققين و إن إعققادة الرجولققة الخشققنة تحتققاع إلققى أجيققال و عقققود بعققادة
الرجولة إلى مسار ا الصحي  ..و الكثير الكثير من ةا الكالم الةا يُتداول في العديد من
الدول المتقدمة .
و الققةا أريققد أن أشققير إليققه نققا أن ققةا النققو مققن األضققرار المجتمعيققة لققيح إ خسققارة
ض يلة أمام ما سيتبا الضكر المثلي من أضرار حول العقالم ؛ فق ن القديكتاتوريا و تنشق ة
األطضال على الخنو وا ستسقالم للدولقة المتمثلقة بالسقلطان الحقاكم ؛ و تجريقد المقواطن
من حقو ه و تحويله إلى كا ن أليف يُستعبد فيصم و يتابا خضوعه و يسقتمر بقه حتقى
بتقبيل اليد و الشقكر علقى أن اسقتعبدو ؛ فهقةا كلقه يسقا م فقي ا تنقاص مقن كقل سقما
الرجولة التي نعرفها سابقا م .
و ننسى من وراج ةل تحطيم الرجولة بتقوية التيارا المعارضة و المعاكسة لها حتى
المضادة مثل حركا تحرر المرأة الموجهة ضد الرجل التي انطلق لتسقاوا بقين المقرأة
تنحيه من أغلب فعاليا الحياة العملية كما
و الرجل ..ف ةا بها تسود المرأة على الرجل و ِّ
حصل في الصين على سبيل المثال الحصر ..
بكل وضو أ ول  :انتبهوا على تنمية الرجولة في حياتكم و حياة من يهمكم أمر  ..ف نَّ
خططا م شيطانية تترصد الرجولة و تجعل تحطيمها دفا م بد من الوصول إليه ..
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 ..
كل عام و أنتم بكامل المروجة  ..مستمتعين بالحقيقة بعيدا م عن الشةوة
و ا نحراف ..
صن هللا تعالى أبناج شعوبنا و ح ِّضظ رجولتهم ..
و ح َّ
و هللا يقول الحق و و يهدا السبيل
و الحمد هلل رب العالمين
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خادم العلم الشريف
د .انيبال يوسف حرب
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمققد هلل رب العققالمين والصققالة والسققالم علققى سققيدنا محمققد وعلققى آلققه وصققحبه
أجمعين.
في البداية نةكركم بأن الجةور الحرة ي ةرا لديها إلكترون مضرد ُحرعلى سقطحها
الخققارجي و ققي جدي ققا عاليققة النشققاط وغيققر ثابتققة تنققتل مققن ضققمن النشققاط
الطبيعي للجسم كنتيجة لالستقالب  metabolism؛ ( ويقصد به العمليا الحيويقة
التي تؤدا إلى إنتاع الطا ة الالدمة لعمل الخلية ).

كما تنتل بشكل متدايد عند :
التعرض للسموم في المحيط وأثناج ابجهاد العضلي والتمقارين الرياضقية وعنقد
التعققرض لنوب قا نقققص األكسققجة لألعضققاج فققي جسققم ابنسققان و ققي تسققبب أةيققة
للمادة الصبغية وأةية لبا ي أجداج الخلية ابنسانية .
تلعققب مضققادا األكسققدة دورا م مهم قا م فققي منققا تشققكل الجققةور الحققرة وتخضيققف آثار قا
الضارة وةل لقدرة ة المضادا على إعطاج ابلكترونقا للجقةور الحقرة النا صق ِّة
ابلكترون بدون أن تصب بنضسها غير مستقرة ونا صة ابلكترون.
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إن معظم المواد الكيميا ية النباتيقة الملونقة فقي الطعقام تلعقب دورا م كمضقادا لألكسقدة
في الجسم و ةا يُعتبر أحقد األسقباب التقي تجعقل مقن النظقام الغقةا ي الغنقي بالخضقار
والضواكه مرتبطا م بتخضيض خطر العديد من األمراض.
من األمثلة على مضادا األكسدة :
 - 1فيتامين E
 - 2فيتامين A

 - 4الشققققاا الخضققققر فهققققو يحتققققوا علققققى
(EPIGALLACTECHIN_3_GALLAT (EGCG

 - 5فيتامين C

 - 3بيتا كاروتين انثيوسياتيد في
التو والجدر .

 - 6مرافق ابنديم COQ10

 - 7مستخلص بةور العنب

 – 11مادة الدن سلضا

GRAPE SEED EXTRACTS

ZINK SULFATE

 – 8مادة السيلينيوم .

 – 12مادة اآلرجينين
L – ARGENIN

 – 9جةور الدنجبيل
GINGER ROOT

 – 10غةاج ملكة النحل.

والكثير من األطعمة األخرى .

يتبا في األعداد القادمة
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمققد هلل رب العققالمين المتضضققل علققى عبققاد بالحققب والرحمققة والصققبر والص قالة
المشقرف بأنقه رحمقة العقالمين وعلقى
والسالم على النبي األمي عبقد هللا ورسقوله ؛
َّ
آله وصحبه و أحبابه إلى يوم الدين .
نتابا حديثا م بدأنا في العدد السابق حول ةكر حقيقة عبودية ابنسقان لخالققه و أن
العبوديققة شققاملة لجميققا منققاحي حياتققه وليس ق كم قا يظققن الققبعض ب قأن تقققديم ع قدة
ركع قا مبتققورة تحقققق عبودي قة ابنسققان الغافققل الضققال الغققارت فققي أ ققواج نضس قه ؛
فهنا عبد الدر م و نا عبد القطيضة و نا عبد المرأة  .....وما شابه.

ولتعلم أخي المؤمن أن عبودية ابنسان هلل تعالى تنسحب علقى كقل حياتقه و أحوالقه
و أفعاله وعلى مدار الو ؛ و إن كان يغضل في بعقض األحيقان إ أن العبقد أ َّواب
و ققد ققال هللا تعققالى مادح قا م نبيققه يعقققوب عليققه السققالم  :بسققم هللا الققرحمن الققرحيم
سليْمان ِّن ْعم ا ْلع ْب ُد ِّإنَّهُ أ َّواب) [سورة ص]30
اوود ُ
( وو بْنا ِّلد ُ
ومن مقاما العبودية الحقة  :مقام الجو و و مقام مهم للنضح البشرية و قو
مقام األنبياج واألولياج والصالحين الةين أنعم هللا تعالى علقيهم و قو أحقد مقامقا
ا كتمال البشرا و د فرضه الحق سبحانه وتعالى على كل مسلم وجعله من أركقان
ابسالم حتى يتخلف أحد عن فعله  ..أ و و ركن الصيام .
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ويتحقققق تسققليم العبققد للققرب فققي مقققام الجققو بصققيام شققهر رمضققان المبققار اتباع قا م
ألوامر الحق تعالى ويدداد العبد طاعة للرب بصيام أيام أ ُخقر تطوعقا م وتقةلالم للقرب
العظيم وتعبيرا م عن صدت عبوديته بأن يكون األمر سرا م بينه وبين ربه.
في شهر الصيام يدداد العبد عبودية وتنقى روحقه وتسقمو وتطلقب المديقد فهقو
صققا م بالنهققار ققا م بالليققل ققار للقققرآن الكققريم ةاكققر هلل تعققالى نابققة لل ُمت قا
ويتدرع في الر ي بدجا م من العشرة األولى فتشمله الرحمة لير ى في
والشهوا
العشققرة الثانيققة بحصققوله علققى المغضققرة ثققم ير قى فققي العشققرة األخيققرة ليصقل إلققى
يمكنه من شهود ليلة مباركة يُضرت فيها كقل أمقر حكقيم و يكقون مقؤ َّالم للضقود
صضاج ِّ
بالعتق والغضران و ي الجا دة العظمى من رب عظيم شكور .

ومققن المهققم أن يققتعلم المققرج حقيقققة الصققيام وروحققه التققي بُنِّ قي عليهققا حتققى يكققون
صومه صحيحا م على ُخطى سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصالة و أتقم التسقليم
وليحقق األ داف المرجوة منه وليتحقق بعبودية حققة و إ فلقن ينقال إ الجقو
والعطش.
جدى هللا عنا سيدنا محمدا م ما و أ له ..
و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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تققم تكققريم سققماحة المضكققر ابسققالمي الشققيخ د  .انيبققال يوسققف
حقققرب فقققي و يقققة الخرطقققوم  -السقققودان مقققن ِّبقققل معقققالي وديقققر
الشباب والرياضة السيد صال دين العابقدين محمقد عبقد القرحيم
و سققعادة الضريققق األول مرغنققي إدريققح مققدير إدارة المنظومققة
الدفاعية ؛ وةل بمن سماحته الدر التكريمي في حضقل تكريمقي
وةل ق تقققديرا م للجهققود الثقافيققة والعلميققة والمعرفيققة الت قي يعمققل
عليها حول العالم .
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ققور ا  ..و وا قققب أسقققرار ألبسقققط
و الحمقققد هلل رب العقققالمين خقققالق الكا نقققا و ُمصق ِّ
كونها  ..والصالة و السالم على سيد األنام محمد صلَّى هللا عليه وآلقه
مخلو اته التي َّ
و صحبه أجمعين .
لألشقققكال طا قققا و أسقققرار و مقققن تلققق األشقققكال الشقققكل ال ُمربَّقققا والشقققكل القققدا را
وال ُخماسقي وال ُمعقيَّن و مقا شققابه كمققا َّ
أن للحقروف أسققرار ا مقن كونهققا أشقكال  ..و
كةا ي األر ام إ َّ َّ
أن ُمحور حديثنا اليوم سيكون فقط عقن طا قا و أسقرار الشقكل
الهرمي .
كثيرون م األشقخاص القةين ا ترنق أسقماؤ م مقا موضقو طا قة الهقرم والتجقارب
عليه و في مقدمتهم كما و معروف :أنطوان بوفيح – كارل داربال – مقاكح تقو
وغير م .

و نصحوا بجلوح المرج داخل أشكال رمية كبيرة يتم تصميمها لةل الغرض أو
حتى النوم داخل أشكال رمية خاصة بتصميما د تتسا لسرير نوم كامل حي يتم
بةل شحن الجسد بطا ا عالية و تنشيط الدورة الدموية و تنشيط الجهاد العصبي و
إعادة التوادن لهرمونا الجسم و غير ةل من الضوا د الصحية األخرى ؛ حتى أن
بعض الشركا الخاصة بدأ ببيا منتجا دوا ية بأسعار عالية جدا م تح ُمس َّمى أنها
( ةا طا ة عالية ) ألنه د تم حضظها داخل أ راما و بالتالي تشبُّعها بطا ا الشكل
الهرمي ..
و كةل األمر بالنسبة للميا حي ام البعض بوضا عبوا مختلضة منها لضترا
طويلة داخل أشكال رمية ثم بيعها للناح تح اسم ( الماج الهرمي ) حي تكون
الميا بةل د تم شحنها بطا ا الهرم و بالتالي أصب ب مكان الناح ا ستضادة منها
في أغراض طبية أو شضا ية مثل تجديد البشرة أو تطهير الجرو أو استجالب القوة
و النشاط .

طولة عن طا ة الشكل الهرمقي منهقا :
و د ت َّم تدوين العديد من النتا ل بعد دراسا ُم َّ
أنهققا تمنققا األطعمققة مققن الققتعضن  -تمنققا المققواد مققن التأكسققد و الصققدأ  -تسققن شققضرا
تنق قي المققاج و تُعقمققه  -تحققد مققن التل قو و النمققو
الحال ققة  -تُسققر نمققو النباتققا ِّ -
البكتيرا  -تمنا تحلل الجث و فسقاد ا بقل تُحولهقا إلقى موميقاج ومقن قة النقطقة
األخيرة فهموا عقن سقر األ رامقا المصقرية و لمقاةا اعتقاد الضراعنقة وضقا جثقامين
موتا م  -خاصة الملو منهم  -داخل األ راما .
كما َّ
أن الدراسا وصقل إلقى أبعقد مقن ةلق فقأعلن العلمقاج أن طا قة الشقكل الهرمقي
تساعد في شضاج ابنسان من العديد من األمراض.

وعلقى الققرغم مققن كقل مققا ةكرنققا سققابقا م يبققى نققا الققبعض ممقن يُشققككون بوجققود تلق
الضوا ققد المرتبطققة باألشققكال الهرميققة و طا اتهققا و مققنهم مققن يعتققرض أساسققأ عل قى
وجود أا طا قا أو أسقرار فقي األ رامقا عمومقا م بقدعوى َّ
أن معظقم النتقا ل التقي تق َّم
تقديمها كان عبارة عن أبحا و تجارب شخصية فقط وأنه وجود بثباتا حقيقيقة
أو د ل ملموسة مترابطة بشكل علمي بح .
صقر بهقا سقماحة القدكتور
إ َّ أنَّه ب مكاننا التأكيد على سقر مقن األسقرار الهامقة التقي
َّ
انيبقال يوسقف حقرب – العالمقة الخبيقر فقي علقوم الطا قة و القرو و الماورا يقا –
و و َّ
أن في الشكل الهرمي (( طا ة الترميم )) .
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يتبا إن شاج هللا تعالى ...
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noor_al.aalam
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
نشر حساب الطريقة الشاذلية المجددية على اإلنستغرام رساالة صادرع عا مكتا
سماحة المفكّر اإلسالمي الشيخ الدكتور هانيبال يوسف حرب حضظه هللا تعالى بماا
يخص فضائل قيام ليلة النصف م شعبان وماا يسسات أن يادعو الما م ربا فقي
سنيّة الصيام والقيام في النصف م شعبان كعباادة مسانونة عا
هذه الليلة وثبوع س
ى
النباي صالىى هللا عليا و آلقه و سالم ساار علاى نهجهااا السالف الصااال وأنهاا ليسا
ببدعة.

كمااا باادأ حساااب الطريقااة بنشاار كتاااب تفسااير بنااور هللا  -البسااملة ( )١حيااي يقاادم
وأن هللا ى
سماحت أسرارا م ال ت س صى في حقيقة ( بسم هللا الرحم الارحيم ) ّ
عاَّ وجا ىل
افتت كال شايف فاي القارلن الكاريم با ( بسام هللا الارحم الارحيم ) ومنا علمناا أن
الوعي الذاتي لكل كائ وكل شيف في الكون مرتبط ب ( بسم هللا الرحم الرحيم) .
كما تم نشر مقطا مرئاي لسقماحته يوضا فيا أن لل اق روحاا وهاي التاي ت ار
الجسد المادي.
باإلضافة إلى الكثيار ما العلاوم والفهاوم وارسارار النورانياة الناادرة التاي يكرمناا
بها سماحت بار هللا ب وبعلم وزاده نورا على نور .
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H.H Creative Arts

مشرو أجيال العا لة – FG

https://t.me/HanibalCreativeArts

https://t.me/FamilyGenerations

في منشور تشويقي نشقر نقاة  H.H Creative Artsخبقرا م عقن إنتقاع فنقي
جديد ادم خالل العام الجديد الحقالي  2021حيق ورد فقي المنشقور  :ابنتقاع
الضني لعام  2021ادم ..استعداد .
ونشقير إلقى أن نقاة  H.H Creative Artsتعقرض الضنقون اببداعيقة الخاصقة
بأعمال الضن الر مي الةا تميد دا ما م و أبهر بكل ما يقدمه ..
ندعوكم لمتابعة جديد ا .
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قدَّم سققماحة المضكققر ابسققالمي الشققيخ د .انيبققال يوسققف حققرب حضظققه هللا
تعالى ندوة بعنوان صناعة الةكاج الروحي األنثوا في مركد شباب الربيا
بالعباسققية محليققه أمققدرمان فققي الخرطققوم  /السققودان بتققاريخ  3شققعبان
 1442ق  -الموافققق  16مققارح 2021م ؛ حي ق تمحققور النققدوة حققول
أ ميققة ققةا العلققم ودور فققي معرفققة القققيم التققي مققن أجلهققا كققان الوجققود
ابنساني والوعي بالةا والقدرة على طر األس لة المعرفية النها يقة
والقدرة علقى فهقم ابجابقة والتسقامي مقا المضقا يم الماديقة إلقى مسقتوى
أر ى وأسمى وأعمق.
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بسمهللا و لحمد ممو ل لحموممسال لحمسممسد ا ممم مملو آ هد ممو لا ممم مم ل مدب
أج علن  ...أهسً بكهللا أحبتنآ قرحء هج تنآ (هآهو) ...

لهاح هن ح ت ل أ ت بتهت

م و ا ل ل م ل هللا.

م أ لتخلم مممو ب ممي حمشمملطآ ا ممم خلشمموه مموح حمن ممآ  ...نلممف لكممو
لوه ؟ ب لنلف لكو هزحج للور آل ؟ ال ش أ حألهر ل نو ل هللا..

ممو و م م و ا لم لا ممم مم ل م هللا حمتممآمي :
تفكممر حملممود ممي حممول
مو و م م و ا لم
مي و لعمآمم انم قمآ  :قمآ
ان أبمي هرلمرال
هنآه م تو ممت لسممتن ضثر ثممس هممرح ف ن م
ل م هللا ( :إذح ح ممتل أ أح مومنهللا هممن ض
حمشلطآ لبضلتم ا م خلآشل ض ) دلح حمبخآ ي لهس هللا لحم فأ م س هللا.

لهاح أهر قو لي اظلهللا ن ت ت ل ب جرد أ لنت ي هن حال تنثآ ثسثمآ ً لكمو
وح حمن آ ..
قو لخ وت هن حمشلطآ بو أ لرح

لمبلن حمنبمي م م و ا لم ل مم ل م هللا مي هماح حمدمول ض أ همن ح متل أ همن
ق لحم ا
هن ض
آه لأ حد حمو وء ( لستنثضر ثسثًآ ) ؛ أي :لم ض
خرج هآء حال تنشآ ض
حملممآب حم جت ممم هممن حم م خممآ ؛ لعنممي :لسممتنثر بعممو حال تنشمآقن لهمماح أنثم ممر
آئمموال ً ه ممآ مممو قممآ  :لستن ضش م ؛ أل حال ممتنثآ ل م مم بعممو حال تنشممآقن لقممو
لستنش م لال لستنثر ن لحال تنثآ م هن ل ضآد آئو ضال حال تنشآق.
ممممموه ) لحمخلشممممممو مد  :هممممممو حأل ممممممف
( مممممم حمشمممممملطآ ل ضبلممممممتم ا ممممممم خلشم ض
ممممممممممممممر ذمممممممممممممممم ..
لقلممممممممممممممم  :أقومممممممممممممممم حأل مممممممممممممممف ن لقلممممممممممممممم لم
م

ممو و م م و ا لم ل مم ل م هللا إل آ مآ ً جآزهمآ ًن
ل دممن ممبهن ب ممآ قآمم
ل تث هآ أهر آ ب هم لس ل ض نآ أ م م م و ا لم ل مم ل م هللا قمو خوم و
لعآمم بتهو مهللا لعط آ ألحو لره هن حمبشر..
وهنا م يرى عموم االستنثار عناد االساتيقاس ساواف أراد الوضاوف أم لام
ي
يرد ؛ رن العلة عاماة فاي قولا  ( :ى
يم ) ،
فانن
الشايطان ي تبيا س علاى ياشا ت
وهذا أنف لإلنسان .
آنهللا ي اود قآدد إ شآء و لعآمم  ...دهتهللا لبلن..
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بوا
من ِّعلم ِّ
الة ْكر المحمدا في النُّ َّ
خامسققققا م :ممققققا أعطققققي إبققققرا يم عليققققه
الصققالة و السققالم انضققراد فققي التوحيققد
فقققي عصقققر و كسقققر أصقققنام بيلتقققه ؛
بينمقققا أعطقققي سقققيدنا محمقققد صقققلَّى هللا
عليه و آله و سقلم انضقراد فقي التوحيقد
مققا كسققر أصققنام كققل القبا ققل بابضققافة
إلى أصنام بيلته و د فعل ةل و قو
يقول :
اطقق ُل ِّإ َّن
{ و ُقق ْل جققاج ا ْلحقق ُّ
ق ود ققق ا ْلب ِّ
اطل كان د ُو ا م } ابسراج81
ا ْلب ِّ
سادسققققا م  :ممققققا أعطققققي موسققققى عليققققه
السالم أنه كان يُخرع يد من تح

إبطه منورةم بيضاج حي ال تعالى :
{ وا ْ
اح ت ْخ ُرعْ بيْضقاج
ض ُم ْم يد إِّلى جن ِّ
سوج آيةم أ ُ ْخرى } طه 22
ِّم ْن غي ِّْر ُ
بينمققا جعققل هللا تعققالى محمققدا م ص قلَّى هللا
عليققه و آلققه و سقلَّم نققورا م كلققه ؛ فهقو لققم
يققدل نققورا م يتنقققل فققي أصققالب اآلبققاج و
بطققققون األمهققققا مققققن لققققدن آدم عليققققه
السالم إلقى أن وصقل إلقى عبقد هللا أبيقه
قاجدِّين }
ققال تعققالى { :وتقلُّب ق فِّ قي ال َّ
سق ِّ
الشعراج 219
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سققابعا م  :ممققا أعطققي موسققى عليققه السققالم
انضقققالت البحقققر عنقققدما ضقققربه بعصقققا قققال
تعققالى { :فأ ْوحيْنققا إِّلققى ُموس قى أ ِّن ا ْ
ضق ِّقرب
بِّعصا ا ْلبحْ ر فانضلق فكان ُك ُّل فِّ ْرت كال َّ
ط ْو ِّد
يم } الشعراج 63
ا ْلع ِّظ ِّ
بينمقا انشقق القمققر لسقيدنا محمقد صقلَّى هللا
عليه و آله و سلم ؛ و رأ ةل كقل مكقة و
ةل ق لمجققرد ابشققارة إليققه ب صققبعه ؛ و ققد
قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققال تعقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققالى :
ق ا ْلقم ُقر } القمقر 1
ساعةُ وانشق َّ
{ا ْترب ِّ ال َّ
و ش َّ
أن من ينشق بشارته كوكب كامل
أعظقققم مرتبقققة عنقققد ابلقققه ممقققن ينضلقققق لقققه
البحر فقط .
ثامنا م :أعطي موسى عليه السالم المناجقاة
فوت جبل الطقور نقا علقى األرض ؛ و قد
ال تعالى:
ب ال ُّ
ققققور ِّإ ْة ناديْنقققققا }
{مقققققا كُنققققق ِّبجانِّققققق ِّ
طق ِّ
القصص 46
بينما خوطب سيدنا محمد عليقه الصقالة و
السقققالم فقققوت السقققموا العُقققال حيققق قققال
تعالى :
{و ُقققققققو ِّبق ْ
ق ْاألعْلقققققققى } القققققققنجم 7
ققققققاألُفُ ِّ
{ ثُققققققققققق َّم دنقققققققققققا فتقققققققققققدلَّى } القققققققققققنجم8
{فكقققان قققاب ْوسقققي ِّْن أ ْو أدْنقققى } القققنجم 9
{فأ ْوحى ِّإلقى عبْق ِّد ِّ مقا أ ْوحقى } القنجم 10
و ةا فارت في الحب بين من يناجيه ابلقه
فققققي األرض و بققققين مققققن يناجيققققه فققققوت
السموا .
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بسم هللا الرحم الرحيم
الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم والبركاع على سيدي م مد نور الوجاود و سار
السرور و على لل و ص ب و سلّم.
العمااالع الرقميااة هااي عمااالع افتراضااية يااتم التااداول بهااا عباار اإلنترنا
ليس بجديدة فهي ثورة قديمة و اشت س ته يرع بسب مَّاياها و منها:

و هااي عمااالع

سرعة الت ويل و تكلفتها القليلة و أنها ت فظ الخصوصية و ارهم أنهاا ال مركَّياة .

فالعمالع الرقمية قد تثير وف و ذعر و قلق البعض و قد تكون م فاَّة للابعض اآل ار
لك هذه الثورة ثورة مهمة في تغيير شكل ارموال و قد يتفق الجمي علاى أهميتهاا و
صا ت ّم يم لتعمال كوسايط
كيف أنها ت ثر على عمال الم سسااع المالياة حاول العاالم و قاد س
لتبادل ارموال و تعتمد على التشفير في العملياع المالية و الت قق م ص تها.

كماا سو تجا يدع العماالع الرقمياة لهادف الادف اإللكتروناي و نقال ارماوال و ت ويلهاا ما بلاد
آل اار  ،وهااذه العمااالع مثلهااا مثاال العمااالع الورقيااة م ا حيااي شااراف الساال و بيعهااا .
آلية عمل العمال الر مية :
كما ةكر ُ سابقا م  :إن العمال ابلكترونية عمال
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مركدية ؛ و قةا يعنقي أنقه

يمكقن

ألا حكومة و مؤسسة أن تتدخل أو تتحكم في إنتاجها.
يقققققتم القققققتحكم فقققققي العمقققققال الر ميقققققة عقققققن طريقققققق تكنولوجيقققققا تُقققققدعى سلسقققققلة
الكتققل ) (Blockchainو سلسققلة الكتققل تعنققي أن كققل تعامققل ا تصققادا أو مققالي
يحققد عبققر النظققام يققتم تسققجيله وتشققضير فققي كتلققة وربطهققا بالكتققل األخققرى لتكققوين
سلسلة الكتل .
يتميد نظام العمال الر مية ب :
 .1سقققققرعته الضا ققققققة  :حيققققق يقققققتم تحويقققققل األمقققققوال فقققققي أ قققققل مقققققن ثقققققواني .
 .2تكلضة د يدة :فتحويل األموال بالبيتكوين شبه مجانية أو بمبلغ ليل جدا م.

 .3التشققضير و الحماي قة  :حي ق يققتم حضققظ العمليققا الماليققة فققي كتلققة وتوديعهققا علققى
الحواسيب حول العالم ؛ و ةا يجعل عملية اخترا ها صعبة جدا م .
 .4و أ م ميدة أنها

مركدية  :فهي غير تابعة ألا مؤسسة أو بن .

بد لنا من التعرف علقى أ قم العمقال الر ميقة المتداولقة فقي األسقوات

و في الخاتمة
حول العالم :
( بيتكوين يتكوين ا ثيريوم الريبل بيتكقوين كقاش اثيريقوم كالسقي
و كل عملة لها سعر ا و يمتها في أسوات األموال .

دكقاش)
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمقققد هلل رب العقققالمين و الصقققالة و
السقققالم علقققى سقققيدنا و حبيبنقققا سقققيد
المحبققققين و إمققققام العاشقققققين و خققققاتم
األنبيقققاج و المرسقققلين و علقققى آلقققه و
صحبه أجمعين

ومققن العققوالم التققي يظهققر بهققا الحققب
مقققققققققققققققن خقققققققققققققققالل األلضقققققققققققققققاظ :
- 1عققوالم الضضققاج  :فنققرى الكاتققب
يقققول بققالنجوم والقمققر والشققمح ..
و  ..إلخ .

المحققب عنققدما يعققيش الحققب ققد يصققل
الحقققب فيقققه لدرجقققة يحتقققاع أن يعبقققر
عنها.

- 2عققققوالم الطبيعققققة  :كاسققققتعانة
الشعراج بالبحر والد ور  ..إلخ .

و يختلققف التعبيققر مققن شققخص آلخققر
حسقققب الحقققب وحالتقققه فيبحققق كقققل
عبققر عققن حبققه عققن عققالم مققا
محققب ُم ِّ
ظهر من خالله الحب الةا يعيشه ؛
يُ ِّ
فالحب يظهر في صور الكون .
ننتقل من الصورة الظا رة للحقب إلقى
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.

أمسية ُ ِّدم على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العا لة
ال FG-Group Academy –Turkey
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ماةا عبر وأفرد .

َّ
إن دراسققة ظهققور الحققب فققي العققوالم
يُعققق ُّد وسقققيلة كشقققف ألفكقققار ومشقققاعر
الكتققققاب ؛ وفققققي كثيققققر مققققن األحيققققان
لشخصققياتهم ودوافعهقققم فتقققرى مقققن
خقققالل كلمقققا المحقققب -أيَّقققا م كانققق
شخصققققيته  -ترجمققققة لوعيققققه و

- 3عالم الدمقان و القةا سنتدارسقه
اليوم إن شاج هللا تعالى .
(( القسم األول  :النهار و الليل ))
أو م  -دمن النهار :
جميعنقققققا نعقققققايش النهقققققار فالنهقققققار
للمعيشة و يكون ب شقرات الشقمح
وانتشققققار الضققققوج و كققققةل يكققققون
بوجققود الحيققاة والحركققة فققي أرجا ققه
الدمنية .
أما عن تعبيرا القوعي فقي الحقب ؛
فالنهقققققار يُسقققققتخدم للتعبيقققققر عقققققن :
الحيويققة  ..الوضققو  ...وابشققرات
في العواطف .
فقققالوعي القققةا يسقققتخدم النهقققار فقققي
ألضققاظ تعبيققر عققن حبققه ؛ يعبققر فققي
ة الحالة عن حالقة حقب مشقر ة
و عققققن حالققققة مققققن الوضققققو فققققي
العواطف والمشاعر و يُعبرعن
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وجقققققو ِّد الحيقققققاة التضاعليقققققة والتحركقققققا
للمشاعر بقين قة ِّ وتلق و قو
النشطة
ِّ
من المعاني ابيجابية عادةم في التعبير .

أمثلة من عالم الدمان ( النهار ) :
المثال عن صيدة لسماحة َّ
عالمقة القديار
الشقامية الشقيخ الققدكتور انيبقال يوسققف
حرب و التقي عنوانهقا ( تغيقب عنقي )
فقد ال :
أن تغيب عني …
فأن تعني …
بأني غروب …
عن شمح الحقيقة …
وأني غريق عن ماج النهار …
ولن نتكلم في ةا المستوى عن الغروب
لكقققن سقققنتكلم عقققن المقطقققا القققةا حقققوى
النهار .
( وأني غريق عن ماج النهار ) :لم يققل
ماج النهقار بقل
سماحته غريق ( في ) ِّ
قال ( عقن ) مققاج النهقار ؛ أا أن الغققرت
لقققم يكقققن فقققي المقققاج بقققل خارجقققه فهقققو
يعبرعن غرت عن الماج .
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فغرت بعيد عن الماج .
فبالنسقققققبة للترجمقققققة  :يققققققول سقققققماحته
لمحبوبققققه ويناجيققققه أنققققه إةا غققققاب عنققققه
فسققماحته سققيكون غريقققا م ؛ أا سققيضقد
حياته ويعاني المو .
والغققرت مققو صققعب فهققو إةا م يتحقققد ُ
عن مو صعب في حال غيقاب المحبقوب
عنه.
وفقي مقطقا  ) :عقن مقاج النهقار( نققول:
ب لققه الم قو
غيققاب المحبققوب عنققه يسققب ُ
الصعب لكنه يمو وينتقل عن ماةا ؟!
نققا يقققول سققماحته :إن المققو ُ والغققرت
سققيكو ُن عققن  :مققاج النهققار ؛ أا يمققو
ويضنى عن سر حياة النهار ؛ أا عن سقر
الحيقققاة المشقققرت النُقققورا  ..عقققن السقققر
الضعققققال ال ُمشققققرت  ..عققققن إشققققرا ِّه فققققي
محبوبه.
و ققةا المعنققى الرا ققي يعنققي بققه سققماحته
أنققه فققي شققهود الحبيققب تعققالى ولكققن إن
غاب الحبيب عنقه وفققد سقماحته شقهود
فسيمو ُ موتا م صعبا م يغرت بعيدا م عقن سقر
حيات ِّه ال ُمشرت و سقيمو ابشقرات فقي
حقيقته.

و ققققةا التعبيققققر نققققاتل عققققن شققققدة حبققققه
لمحبوبه ولةة ةا الحب ؛ عن خوفقه
من فقد ابشرات  ...فتنبه.

اآلن سققققنأخة مثققققا م عققققن ققققةا الدمققققان
( الليل لنضهم األمر أكثر:
)

أمثلة من عالم الدمان ( الليل ) :
(( القسم ارول  :النهار و الليل ))

ثانيا م  -دم ُن الليل :
قح النهققار و ققو تعبيققر ع قن
الليققل عكق ُ
ظققالم يعققم المكققان الليلققي و يعبققر عققن
قققققو و ققققق ُ السقققققكون
القققققال وضقققققو
والهدوج و و و الراحة .
و تعبير يجم ُا بين شيج من ابيجابية
وشققققيج مققققن السققققلبية نقققققرر بينهمققققا
حسب مراد الوعي في التعبير.
أمققا عققن المعنققى العققام الققةا يققأتي بققه
الوعي باستخدامه لضظ )الليل ( فهو :
عند الوعي ابيجابي :
سققتر لل ُمحققب وو تققه الخققاص بققه قو
تعبيقققققر عقققققن قققققدوج المشقققققاعر وعقققققن
قاعر الخققاص
سققهر ا و ققو و ق ُ المشق ِّ
ال قةا تتققألق فيققه برومانسققيتها الخاصققة
أعين الناح .
بعيدا م عن
ِّ
أما عند الوعي السلبي :
فهقققققو الظلمقققققةُ وعقققققدم ابشقققققرات فقققققي
العاطضة و و العتمة والال تضاعل .

المثققال للشققاعرة فققدوى طو ققان و التققي
لهققا صققيدة كاملققة بعنققوان ليققل و لققب
سنأخد مقاطعا م منها ؛ وب مكانكم ا طال
عليها كاملة .
تقول في أحد المقاطا :
ققو الليققل يققا لققب فانش ق ْر شققراع
اعبر خضم الظالم العميق

و

وجق ِّقةف بأو ام ق الراعشققا فققي دورت
ما به من رفيق

توضققق الشقققاعرة لقلبهقققا وضقققا الحقققب
وحالقه فيقه فتخبقر أنقه اآلن فقي دمقن
الليققل؛ أا فققي حالققة يعققاني الحققب فيهققا
مققققن عتمققققة و وضققققو  ..يعققققاني
سباتا م .
إشرا ا م و إنما ُ
وتخبر بوجوب عبور الظالم العميقق
فالحب الةا يعيشه وعيُهقا قو حقب فقي
الظالم ؛ لم يُبصر النور بعد ..

يبدو أنهقا لقم تعبقرعن حبهقا للمحبقوب
أو أنهققا تخققاف مققن ةل ق أو َّ
أن وعيهققا
يرى ةل من األمور المعيشة للحقب فقي
بواطن الظالم والعتمة فلم يظهر حبهقا
و لم ي ِّعش تضاعالته وإشرا ه بعد .
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أكققققد علققققى ققققة المشققققاعر ب ُمتابعتهققققا
وجةف بأو ام الراعشا )
القول( :
ِّ
أحب ا لة :
فهي تخاطب لبها الةا
َّ

وعققققن إتيانهققققا بلضظققققة ( الليققققل ) فالليققققل
يحتقققوا أشقققوات ال ُمحبقققين و قققو دمققق ُن
العاشقين في الخضاج و سقتر لهقم وحقاو
لمشاعر م .

ثقققققم يتقققققألق بعقققققيش تضاصقققققيل الحقققققب
ومشاعر وعواطضه األخرى .
وفي التضصيل أكثر بقوله ( نهار ):

و لبهققا معققتم أيض قا م  ...فققالوجود العققاطضي
فيققه يبصق ُقر النققور فهققو ُمعققتم عواطققف
مخضيققة مسققتورة عققن الغيققر تتجمققا فققي
القلب دمانا م ومكانا م.

أا َّ
أن مشاعر وعواطض ال ُمضقردة قي
مجرد أو ام فدعها فقي عقوالم السقبا
وفي الخضاج ال ُمعتِّم فهقي أو قام لقن تقرى
ابشرات والنور.

اآلن سققنأخة مثققا م مركبققا م مققن الدمققانين
( الليل والنهار ) :
نأخةُ مثا م من الشعر العباسي :

لققم يعنققي وعيققه فقققط الضتققرة األولققى مقن
عيشقققه للحقققب إنمقققا أيضقققا فهمنقققا أن
األشققوات والولققا مشققر ان فققي ةاتققه
فشققققو ه وولعققققه بالنسققققب ِّة لققققه يمنحققققه
إشققققرا ا م ويمنحققققه تضققققاعالم وحيققققاةم فققققي
روحه.
ِّ

و ال الشاعرة في مقطا آخر :

أحن بأطراف النهار صبابة

فكمقا النهققار مملققوج بالحيققاة والتضاعقل
فهكققةا ققو باألشققوات والولققا فققي حبققه
تمققارح
حيقق أن عواطضققه ومشققاعر
ُ
حياتهقققا وتضاعلهقققا ؛ فهقققو يعقققيش حالقققة
األشققوات والولققا أو م  ..حيققاة تضاعليققة
لمشاعر في ةاته تسبب له إشرا ا م فيها.

ققةف فقققي الظقققالم بأو امققق ؛ أا أنهقققا
جق ِّ
ب ومشققاعر ومشققا د
تُكققةب شققعور القلقق ِّ
ال ُحقققب فقققي لبهقققا ؛ فتخبقققر بقققأن يأخقققة
أو امه في دورت و يعبر في الظالم.

وكالليل أن

حوي وجودا م

من العاطضا كبيرا م جسم
تخاطقققب لبهقققا مكملقققة  :فكمقققا َّ
أن الليقققل
وجقققود كامقققل مقققن العواطقققف فقققالوعي
يقول :
إن القلققب ( و ققو مكققان الحققب ورمققد )
مثل الليل ...

فالقلب عبارة عن مكان من شدة وسقعه
ُ
احتوى وجودا م كامالم لكن الوجود القةا
احتقققوا مقققن الوجقققودا قققو مقققا يناسقققب
حقيقته و و وجود من العواطف .
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فأجيب
وبالليل يدعوني الهوى
ُ
نج ق ُد نققا دمنققي الليققل والنهققار يتح قد
الشققاعر عققن الحنققين فققي النهققار ولقا قه
الهوى في الليل .
يُعبر وعيه عن حقيقة النهار فقي الحقب
فهو في حال ِّة حبقه يعقيش الحقب بحنا ِّنقه
قيش ا شققوات والولققا الشققديد ؛ فهققو
ويعق ُ
يشققققتات أو م وفققققي آخققققر األمققققر و لمققققا
يدعو المحبوب ف ن الهوى القةا يعيشقه
يجعلهُ يستجيب ويعيش وا .
نا نظام في عيشه للحب :
يعققققققيش حالققققققة أشققققققوات وولققققققا أو م ...

العاشققق ققي حالققة لهققا و تهققا الخققاص
بعيدا م عقن اكتظقاظ النقاح و بعيقدا م عقن
ضجيل الغير مهما كان .

وفي التضصيل أكثر بقوله ( ليل ) :
كقققان للتعبيقققر عقققن آخقققر حالقققة التقققألق
باستقبال مشاعر الهقوى فهقة الحالقة
ترافقها الهدوج والسكينة.

فبعد حالته الحية والضعالة مقن األشقوات
التي أنهكته يرتا وعيهُ برا شقو ه
بلقاج المحبوب و الخقروع معقه أو بقأا
شققكل مققن أشققكال اسققتجابته للمحبققوب
فلقققققققققققاؤ بققققققققققه بالنسققققققققققبة لوعيققققققققققه

(( القسم الثاني  :الفصول ارربعة ))

أو

 -فصل الصيف :

الصققيف أحققد فصققول السققنة يققأتي بعققد
الربيا ويُقال أنه تما ُم الربيا .
يتصققققف الصققققيف بققققالحرارة المرتضعققققة
بالنسقققققبة لبقققققا ي الضصقققققول ويتصقققققف
بوجقققققود الشقققققمح دا مقققققا م و يتصقققققف
بوجققققود حققققرارة فققققي فاعليققققة النققققاح ؛
فالنقققاح تكقققو ُن فققققي أوعِّ نشقققاطها فققققي
الصيف فنرى أن النقوادا و القرحال
والسقققضر وابنجقققادا معظمهقققا صقققيضية
الو .
لكققن لققو ج نققا لظهققور الحققب فققي لضظققة
( الصققققيف ) فققققي ققققةا الو قققق الدمنققققي
ظهقققر
الحقققار فققق ن القققوعي نقققا يجلبقققه ليُ ِّ
قب فيق ِّه حققرارة
معنققى مققا ...أ و ققو  :حق ف
ما ليس حرارة نار أو حرت إنما حب
بحققرارة تولقق ُد الحركققة والنشققاط فهققي
حرارة فاعلية .
اآلن سققققنأخة مثققققا م عققققن ققققةا الدمققققان
(الصيف ) لنضهم األمر أكثر.
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أمثلققققققققققققة مققققققققققققن عققققققققققققالم الدمققققققققققققان
( الضصول  -الصيف ) :

في عوالم ال ُحب بيننا ..

المثقققال للشقققاعر فقققاروت جويقققدة القققةا
ال:
وأخاف أشبا الشتاج..

ال الشاعر ماجد البلداوا :

(( القسم الثاني  :الضصول األربعة ))

وأخاف أن ألقا يوما م..

ةا الصيف اآلخر يمنحنا كل صبانا

ثانيا م  -فصل الشتاج :

يخقققاف الشقققاعر أشقققبا ِّ الشقققتاج فهقققو
يخاف من مشقاعر ِّ البقارد ِّة و التقي مقن
ُ
برود قققا صقققار شقققبحا م والشقققب ُ كمقققا
نعرف لونه بارد ومنظر ُ شتوا مي
فمشققققاعر شققققتوية بققققاردة فققققي سققققبا
و قققدوج حتقققى أنهقققا مقققن شقققدة قققدو ها
وبُرود ققققا صققققار شققققبحا فققققي الجققققو
الشاعرا الشتوا الةا يحيطها.

بقققين كقققل الضصقققول
الشقققاعر مقققن
جقققاج
ُ
ِّ
بالصيف فهو عند تعبير ِّ عن مشقاعر ِّ
شعر بحرارة
ِّ
وأحالمه برفقة محبوبته ي ُ
فقققي مشقققاعر ِّ نحقققو قققة األحقققالم و قققة
األفكار العاطضية التقي يوجقد فيهقا شقيج
من الحرار ِّة ال ُمحثة علقى الحركقة العامقة
ابنسقققانية و التقققي تحثقققهُ أيضقققا م علقققى
الحركة من ناحية بُنيته العاطضية ..
فعبَّققر بقق  :يمنحنققا كققل صققبانا ؛ أا كققل
الصقبا و قي المرحلقة
الصبا وكقل معقاني ِّ
النشقققطة فقققي حيقققاة ابنسقققان  ..مرحلقققةُ
لق ؛ و كةل فالصيف يمنحه إيا ا .
التأ ِّ

الشقتا ُج فصققل ضق ُد الصققيف فهقو الضصققل
ين
السنوا ةو البرودة بقل األبقر ُد مقن بق ِّ
الضصول تغيب الشمح في أحيان كثيقرة
عنه .
إةا م  :و فصل يتصقف بقالبرود ِّة والهقدوج
اح
فققي نضققح الو ق
وتقققل فاعليققة الن ق ِّ
لقلقققة الحقققرارة فقققي قققةا الضصقققل ولقققو
حظنا عالم الحيوان سقنرى نقا العديقد
من الحيوانا ِّ تكقو ُن فقي حالق ِّة سقبا فقي
ةا الدمن .
أمققا عققن ترجمققة الققوعي باسققتخدام لضققظ (
الشتاج )  :ف ن الوعي نا يجلبُقه ليُظهقر
معنقققى  :الهقققدوج البقققارد فقققي المشقققاعر
والعواطققف بققرود مثققبط و سققبا عققن
الحركا ِّ العاطضية في عالم حبه.

فيؤكقققققد وعيقققققهُ علقققققى حقققققرار ِّة النشقققققاط
العققققاطضي والجسققققدا فققققي حالققققة الحققققب
بينهمققا ؛ فضققي الصققبا يكققو ُن ابنس قا ُن فققي
نشاطه وعواطضه وحماسه الحيقاتي
اتقاد
ِّ
؛ و ةا ما جلبه الصيف لهم .

اآلن سققققنأخة مثققققا م عققققن ققققةا الدمققققان
( الشتاج ) لنضهم األمر أكثر.

باختصار يقول  :إن ال ُحب بيننقا صقيف ؛
يجلقب النشقاط والضاعليقة
الحب بيننا حار
ُ

أمثلقققة مقققن عقققالم الدمقققان ( الضصقققول -
الشتاج ) :
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كقققان مقققن الممكقققن أن يققققول  :أشقققبا ُ
الطريق أو أشبا ُ الموتى أو أشقبا
الصحارا إ أنه اختقار الشقتاج ليعبقر
دوج عواطضه الباردة.
وعيه عن حالة
ِّ

فحققين يسققتخدم الققوعي لضققظ ( الربيققا )
فقققي ترجمقققا ِّ ُحبقققه فهقققةا يعنقققي وجقققود
دفج فققققي عواطضققققه و اعتققققدال وفققققر
وبي ة إنبا ونمو.
قققققة المعقققققاني مجتمعقققققة تعطقققققي لضقققققظ
( الربيا ).

ققار
إةا م  :الربيققا ققو  :حالققة مققن ا دد ق ِّ
نتعقققاش القققداف و و دا سقققعيدة
وا
ِّ
فققققي ال ُحققققب ومشققققاعر ؛ أا انبثا ققققا
سققعيدة بهيجققة ةا أثققر داف ق و معتققدل
على الوعي .
اآلن سقققنأخة مثقققا م علقققى قققةا الدمقققان
( الربيا ) لنضهم األمر أكثر.

أمثلقققة مقققن عقققالم الدمقققان ( الضصقققول -
الربيا ) :

(( القسم الثاني  :الفصول ارربعة ))

مثالنقققا للشقققاعر محمقققود درويقققش القققةا
ال:

ثالثا  -فصل الربيا :

و أختدن العةاب ألنني وحدا

الربي ُا و الضص ُل ال ُمعتدل عتدال الجو
فيققه وفي ق ِّه يسققتوا الليققل والنهققار و
ت األشجار و تنب النباتا .
تور ُ

بدون حنان كضي
بدون ربيا عيني ! ...

الكققققون فصققققل سققققعيد
إن الربيققققا فققققي
ِّ
محبوب مقن البشقرية إةا م فترجمتقه فقي
ظهور ال ُحب فيه د لة إيجابية بهيجة .
ِّ

قا
يختققد ُن الشق ُ
قاعر العققةاب ألنققه بققال ربيق ِّ
عينيها فعيقو ُن المحبوبقة كانق تمن ُحقه
معاني الربيا .
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إن عينققي المحبوبققة كانق تمنحققه أو م :
إنبثا ققققققا وإشققققققرا ا جديققققققدة دا مققققققا م
ومشاعر داف ة محببة .
ثانيا م  :ةا الربيا بالنسبة لقه كقان أنيسقا م
لوحدتِّه ألنه ال  :وأختدن العةاب ألننقي
وحدا بدون ربيا عيني .
و بققالنظر للنقطتققين األولققى والثانيققة مع قا م
سقققنعرف أن عينيهقققا كانتقققا تبعثقققان فقققي
مشققققاعر إشققققرا ا جديققققدة فعينا ققققا
مصدر لنمو مشاعر جديقدة داف قة محببقة
تمنحققه شققعورا م مؤنِّسقا م و ققة المشقاعر
المتولققدة ببهجتهققا دا مقا م كانق رفيقققة لققه
يشعر بالوحدة .
بحي
إةا م  :لم تكن عينا قا سقاحرة أو مؤلمقة
فهي لم تمنعقه النقوم ولقم تُثِّقر شقهواته
و أا معنققققى سققققوى معققققاني الربيققققا ؛
عينقان مملوجتققان بالحيققاة الجديققدة تبعق
فيه دا ما م مشاعر نامية بهيجة .
وكمققا تققرى عديققدا القققار فق ن العيققون
ةُ ِّكر كثيرا م على مدى القدمن لكقن قة
التضصقققيال التقققي ندرسقققها فقققي ظهقققور
الحب توض لنقا تمامقا م الشقعور القداخلي
للشخص .
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(( القسم الثاني  :الفصول ارربعة ))

و كةا نكون د وصلنا لنهاية أمسيتنا لهةا اليوم في ظهور الحب في عالم الدمان

رابعا  -فصل الخريف :

نرجوا أن تكونوا د استمتعتم بين جنبا الدمان والحب ..

الخريف فصل من فصول السقنة الضصق ُل
الةا يُهيق لقدخو ِّل الشقتاج فصقل قاد
إ أنققه يمي ق ُل للكآبققة فهققو فص ق ُل تسققا ِّط
األورات وو و ِّعهققا فص ق ُل التحضققر لبققر ِّد
ِّ
الشتاج .
عنقققد إتيقققان القققوعي بلضقققظ الخريقققف فهقققو
يُعبققرعن حالق ِّة حققب فيهققا كآبققة وإحباطققا
ما وشيج من ا نهداما القادمة .
أمثلقققة مقققن عقققالم الدمقققان ( الضصقققول -
الخريف ) :
قال نققدار بققاني فققي أح ق ِّد مقققاطا صققيدة
من صا د :
برغم خريف عال تنا ...
لقد وصقف عال تقه بمحبوبقه بقالخريف ؛
أا عال ققققة فققققي نهايققققة حياتهققققا عال ققققة
تُعقاني السققوط فققي المشقاعر البانيقة لهققا
عال ققققة ك يبققققة بينهمققققا وتققققؤول للنهايققققة
وللدخول في فصل بارد بال مشاعر .
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الصالة خير من النوم  ...الصالة خير من النوم...
يا انهض ألم تك ِّض أيام التقصير والبعد ؟ عد إلى جادة الصواب  ..يا ...
تل ق الكلمققا التققي سققمعها صققديقنا فققي رأسققه وكققان لهققا تققأثير واض ق جعلققه يسققتيقظ
ويتوضأ ويصلي الضجر ثم يجلح ليقرأ القرآن الكقريم وينتظقر شقروت الشقمح فيصقلي
الضحى ومن ثم يبدأ بتحضير نضسه للعمل .
أثناج ة اب صديقنا إلى العمل انتبه أن الشوار غيقر مددحمقة وأنقه يشقعر بالنعقاح
و بالعجلة التي اعتاد عليها أثناج توجهه للعمل  .. ..بل و يمل الكثير مقن الو ق
دخقققل المكتقققب فوجقققد المراسقققل فققققط فضكقققر مقققا نضسقققه ( قققل يعققققل أن أكقققون أول
الواصلين؟) .
مققر اليققوم األول والثققاني وصققديقنا مققداوم علققى ا سققتيقاظ بققاكرا م والوصققول أو م إلققى
المكتققب فقققال فققي نضسققه  :لقققد أصققب ليققومي طعققم آخققر وبققدأ أحققح ببركققة الي قوم

وبركة الو  ..فالحمد هلل رب العالمين.
مر أشهر على التدام صديقنا ببرنامجه وبدأ خاللها يصلي بعض الصقلوا جماعقةم
في مسجد الحي مما جعل أ له يستغربون حاله !
ةا يوم وبعد دخوله المندل طلب والقد منقه الجلقوح وبقدأ يسقأله عقن حالقه وأخبقار
وعمله وما إلى ةل من ة األس لة استغرب صديقنا ةا الحوار ما والد ؛ فهو لقم
يعتد منه قةا النقو مقن األحاديق و قال فقي نضسقه  :أيعققل أن والقدا سقألني كقل قة
األس لة ألنني بدأ التردد على المسجد ؟!
فققي نهايققة األسققبو اتضققق و رفا ققه علققى الققة اب إلققى أحققد المجمعققا التجاريققة لشققراج
بعققض الحاجيققا وتنققاول طعققام العشققاج نققا وأثنققاج تجققولهم اسققتأةنهم أن يققة ب
للمصلى لصالة المغقرب تضاجقأ الجميقا !!ومقا كقان مقن أحقد م إ أن قال لقه  ( :شقو
صاير شيخ شايف ؟ ) تبسم صديقنا وة ب .

37

عند عودتقه جلقح الجميقا ينتظقرون الطعقام وإة بأحقد م يققول( :مقن ايمتقى نقدل عليق
ابيمان؟ يكقون مقا لق حقدا؟) شقعر صقديقنا با ندعقاع وأخبقر م أنقه يصقلي و قةا
فققرض علققى جميققا المسققلمين و يوجققد مققا يققدعوا للسققخرية لكققن الجميققا ضققحكوا
و الوا :الصالة مضروضة على الجميا ولكن لس من الجميقا ! لققد كنق وكنق وكنق
وكن ...
تر صديقنا المجلح وعاد إلقى المنقدل ودخقل غرفتقه و توضقأ وصقلَّى وجلقح يسقتغضر
وكالمهم يغادر عقله وبعد ا ستغضار أحح بالراحة وخلد للنوم.
بعد نهاية العطلة وأثناج ة اب صديقنا إلى العمل بدأ ينظر في وجو الناح فقي الشقار
ويرى الهم والعبوح ويقول في نضسه  :لم أعد أحح بهة األمور مقن بعقد التققرب مقن
هللا تعققالى لكققن ققل يعقققل أننققي أتققو م ققةا ! ققل أصققد ا ي محققون بققأنني سققيج لهققة
الدرجة ؟! ل يعقل أنني تأثر لكثرة سماعي عن مو الشباب فخض ُ فقط ؟!
بعد دخوله المكتب ومن غير سابق إنةار تو َّجه المراسقل نحقو صقديقنا و قال لقه  :بسقم
تهدا من أحبب ولكن هللا يهدا مقن يشقاج) يقا بنقي  :لققد
هللا الرحمن الرحيم ( إن
حظق ُ عليق التغيققر وكققان ققةا التغيققر ةو منحققى إيجققابي؛ فلقققد أصققبح شققابا ةا ُخلُقق
محافظا م علقى صقالته وكثيقر القةكر يقا بنقي  :أدعقو هللا
ل بالثبا ؛ فلو كان عندا ولد لودد ُ أن يكون مثل .
كلمققا الرجققل جعل ق صققديقنا يشققعر بققالضر
وبالرغبة في البكاج في نضح الو حتى أنقه
لققم يعققرف كيققف يجيققب ققةا الرجققل الطيققب !
فتلعثم و ال له  :شكرا م .
توجه مسرعا م إلى مكتبه وبدأ يضكر  :ل ةا الشخص مختلف عن أ لي و أصد ا ي؟
إن كالمه يثلل الصدر..
نعم أعدا ي  ..الكلمة الطيبة تضعل المستحيل نحن لسنا حكامقا م و ضقاة لكقي نققرر مقن
تاب إلى هللا تعالى ومن لم يتب!
ل وصلنا إلى دمن أصب فيه من يقوم بأبسط الواجبا التي يأمر بها الشر غريبا م!
إلى متى سيبقى من يقوم بواجباته الدينية غريبا م في ةا المجتما الغريب أصالم ؟!
لقققد حققان و ق تغييققر ققة المنظومققة الضكريققة المسققتوردة لقققد ُخ ِّلقنققا علققى ابيمققان
والطاعة وتجديد التوبقة دا مقا م فقال بقد للجميقا مقن إعقادة النظقر بمقا يجقرا حقولهم و
يصححوا المسار إنها فرصة للجميا فنحن ما دمنا على يد الحياة بقد لنقا أن نجقدد
توبتنقا وطريقنققا ونتوجققه هلل تعققالى لكقي ننجققو ونرتققا مققن قة الققدنيا ..إلققى مقن يهمققه
األمر.
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بسم هللا الرحم الرحيم
ال مااد ر رب العااالمي حماادا كثياارا ايبااا مباركااا  ،والصااالة والسااالم عل اى ساارا
ال وقبلة الم بي نور ارنوار ومنب ارسرار ال بي المختار قبل لق السمواع
وارراضااي الموصااوف بأفضاال ار ااالو والشاايم ساايد الجااود والكاارم وساايد الع ارب
والعجم ؛ سيدي وحبيبي م مد وعلى لل وص ب الكرام أجمعي .

فما حصل هذا إال تلبعدنا عن  ،وهاا ن ا مقبلاون علاى شاهر الرحماة والغفاران ؛
شهر الطاعاع فهو فرصة للجمي لتجديد الصلة والتوبة ر ى
عاَّ وجا ىل  ،و فرصاة
لطرد الياأ  ،أياام يتنقال بهاا العباد باي الرحماة والمغفارة منتهياا إلاى العتاق ما
النار ؛ عتق م نار القلق واليأ والخوف إلاى جناة ارماان باار تعاالى والرضاا ،
جنة ال يعرفها إال م ت قىقي ب قيقة الوصل  ،أيام ت سصفىد فيها الشيااي ليبقاى العباد
م رب بال عوائق وقواا ..فرصة لطارد كال المشااعر التاي سايطرع علاى القلا
وجعلت ج ر مظلم رفاعي القنوا م رحمت .

هيّئ القل لتتنَّل علي الرحماع مف تعّلة لرقائق اإليمان و إعادة الصلة بال ق ى
عاَّ
وجا ىل و ليصااوم اللسااان والجااوارل قباال الاابط ؛ فمااا كااان هااذا الاابالف إال بمعاصاينا
وتسخيرنا الجوارل لمعصيت .
يمااار العاااالم بأزماااة كبيااارة  ،و يعاااي العاااالم بقلاااق كبيااار ،فقاااد ازدادع الضاااغوااع
النفسية واشتدع  ،و يكث س ير الموع  ،وأصب المشاعر كورقة شجر تتناقلهاا ار باار
بااي إصااابة ونعااي وفاااة و قلااق و تااوتر و ملاال و يااأ  ..وغيرهااا ما اآلفاااع التااي
ني يخرع هيكلية العائلة والفرد  ،وكثيرون يتسافلون ما ال ل ؟؟
ال ل بكل بسااة هو تجديد الصلة والوصل  ..الصلة بار تعالى .
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ما أ تذ ين لك بشهود هذا الشهر إال ليغفر لك ويكرمك بناَّ ارثقاال عا روحاك لتعاود
تلك الرول م لقة في ملكوع ال ق مطمئنة في كنف ؛ فال وف م باالف وال وبااف
علي ْي ته ْم يوالي سه ْم يي ْ يَّنس ي
ون ) ..
ف ي
( الي ي ْو ٌ
أبشر واستبشر ..فأن في شهر الجود والمغفرة ؛ في موسم تجديد الصلة باال ق ؛
فما عليك إال أن تعود لل ق الكريم  ..وجَّاف اإلحسان إحسان ..
وكل عام وأنتم بخير .
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بسم هللا الرحمن الرحيم
( معايشة األدل ) و مسلسقل إةاعقي مقن فانتاديقا الخيقال العلمقي الممقدوع
بققرو الر ققا ق العلميققة العميقققة فققي الققب درامققي شققيق يعققرض معايش قة
خاصققة للققدكتور رمققدا وابققن عمققه عبققد العلققيم مققن خققالل تجربققة فريققدة مققن
نوعها أ و ي تصادمهم مقا وجقود مقا ورا قي يسقاعد م فقي القدخول إلقى
العوالم وا طال عليها في ملحمة إةاعية ما صور األدل.
عنققدما تتققابا عديققدا القققارىج أحققدا ققةا المسلسققل وأنق تعلققم َّ
مؤلضقه
أن ِّ
المضكر ابسقالمي القدكتور انيبقال يوسقف حقرب يجقب عليق إدرا أن قة
الحروف ُخ َّ
ط بيد عارف باهلل تعالى .

برنامل معايشة األدل
و يكضققي أن تسققتمتا فقققط بهققةا اببققدا الضنققي الققةا يأخققة معققه لتع قيش
األبعاد التي يعيشها بطل المسلسل ؛ و إنما علي التركيد في كل ما يعرضقه
ةا العمل اببداعي من أفكار وعلوم بل و حتى أسماج الشخصقيا ال ُمعتنقى
بها و التي لم توضا عبثا م.
و مسلسل ةو حلقا متصلة منضصلة ؛ حي تحمل كقل حلققة حقدثا م منضقردا م
يتصل ما بقية أحدا المسلسل الةا أت َّم موسمه الرابا في الشهر الحالي .
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ك ُّل شيج يُ ُ
مكن أن يُدفا
حب ابل ِّه ..
إ
ُّ
ف َّن لهُ سطوةم
يُ ُ
ي..
مكن معها أن يدفعه
ُ
القلب ابنسان ُّ
سبحان ..
ُ
ب.
يا من ملك القلب بال ُح ِّ

https://t.me/hobalhak
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مما كتب
سماحة المضكر ابسالمي
الشيخ د .انيبال يوسف حرب
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لم أتخي ْل ط َّ
أن داخلي
سيصب ُ بهةا الدف ِّج
عند امتال ِّ ِّه ب ..
فقد كان باطني فارغا م باردا م بل ..
يُسم ُا فيه صو ُ ري باردة ..
فلو دخله إنسان لظنَّهُ دمهريرا م ..
حتى ظنن ُ أنَّه تسكنُهُ رو ..
ولكن عندما أحببت ُ أتى مع الدف ُج ..
و أمطر عالمي غيثا م ..
وعاد الرو إلى مسكنِّها .

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

46

ل تعل ُم :
َّ
شها
أن أول نضح يدخ ُل ر ت بالهوي ِّة وينع ُ
ب ..
و ُح ف
و َّ
أن أول صورة ترا ا عينا عندما تتضت خاليا اببصار
ب ..
و ُح ف
و َّ
أن أول وعي يسم ُ ل السميا بأن تعي أن عبد
ب ..
محبوب و ُح ف
أن أول حروف منيرة تتلض ُ
و َّ
ب ..
ظ بها بسم هللا  ..ي ُح ف
و ل تعلم :
َّ
للكثير لتدر أن تحيا ب ِّه وتعيشه بكل
ع
أن روح
تحتا ُ
ِّ
صو ِّر ِّ ..
ُ

https://t.me/hobalhak
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مما كتب
الباحثة ناج صبرا
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بسم هللا الرحمن الرحيم
وسلم وبار على أشرف الخلق و سيد بني آدم محمد صقلَّى هللا عليقه وآلقه
صل
ِّ
اللهم ِّ
وصحبه أجمعين.
سنن هللا تعالى ْ
َّ
أن أفس لعبقاد القدمن ليعملقوا ويكقدوا فقي القدنيا طقوال أشقهر
إن من ُ
العام فيسترد وا و يعمروا األرض ؛ إ أنقه مقن حبقه لهقم جعقل لهقم شقهرا م واحقدا م فقي
العام  -و و رمضان  -لكي يجبر من كان تشغله الدنيا و شقؤونها طقوال العقام و فقي
نيته القيقام بالعمقل الصقال المخلقص المتقوالي إ أنقه لقم يتسقنى لقه ةلق ولهقةا فققد
جعل هللا تعالى شهر رمضان عند بال حساب أا مطلق األجر و لقيح كبقا ي الشقهور
ْقر
مقيد األجر فقد قال تعقالى  :بسقم هللا القرحمن القرحيم " مقن جقاج ِّبا ْلحسقن ِّة فلقهُ عش ُ
سيِّ ِّة فال يُجْ د ٰى إِّ َّ ِّمثْلها و ُ ْم يُ ْظل ُمون " األنعام(.)160
أ ْمثا ِّلها ۖ ومن جاج ِّبال َّ

و ِّلج ْع ِّلق ِّه مضتققو األجققر مثققل – وهلل المثققل األعلققى  -الققةا يضققت دفتققر الشقيكا البنكيققة
خص هللا تعالى صقيام شقهر رمضقان بنسقبته
لمحبوبه لكي يصرف منه ما يشاج ؛ فقد
َّ
إليه حي يحاسب و يجدا به بنضسه و يضاعف الحسنا بمشي ته وجعقل لرمضقان
الكريم مكرمة أخرى تطقال العبقد حقين صقضَّد الشقياطين عنقه لكقي تقتقرب مقن حبيبقه
الصا م و تشغله عن العمل الصال كما د تشغله في بقا ي أيقام السقنة وجعقل األجقر
اعف؛ الحسقنةُ
ابقن آدم يُضق ُ
في الشقهر مضقاعضا م حيق قال رسقول هللا ﷺ « :كق ُّل عمق ِّل ِّ
ص ْوم؛ ف نَّقه ِّلقي وأنقا أجقدا
بعشر أمثا ِّلها إلى س ْب ِّعما ِّة ِّضعف ال هللاُ تعالىِّ " :إ َّ ال َّ
ِّ
به يد ُ شهوته وطعامه من أج ِّلي" (صحي الترغيب .)978
ولهةا يخسر من يخرع من رمضان دون أن يستضيد ويحظقى مقن قةا العقرض العظقيم
الةا يعرضه رب العالمين على عبقاد فقي شقهر المبقار و قد قال رسقول هللا ﷺ:
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«إن جبريل عليه السال ُم أتقاني فققالْ " :
غضقر لقه فقدخل
مقن أدر شقهر رمضقان فلقم يُ ْ
النار؛ فأبعد ُ هللاُ ُ ْل :آمين" فقل ُ  :آمين( " ...صحي الترغيب .)1679
ولهةا كان النبقي عليقه الصقالة والسقالم مقن أجقود القةين يجقودون فقي رمضقان ؛ فققد
نقاح
جاج عن ابقن عبقاح أنقه قال " :كقان رسقو ُل ِّ
هللا صقلى هللا عليقه وسقلم أجقو ُد ال ِّ
وكان أجود ما يكو ُن في رمضان( " .....صحي البخارا .)3220
فققال تبخققل علققى نضسقق  ..ألن مققن أنضققق أنضققق لنضسققه ؛ ورجققا ققةا عليققه بأضققعاف
مضاعضة وخصوصا م في الشهر المبار ..
و احرص على أن تكقون م َّمقن شق ِّهد ليلقة الققدر ومقا القةين يشقهدونها بالقيقام والقةكر
عقوض ؛ فعق ْن
والعبادة بشتى الطرت الشرعية وعدم تضويتهقا قدر المسقتطا ألنهقا ت ُ َّ
ه ﷺ« :إِّ َّن قةا الشَّقهْر
سقو ُل َّ ِّ
أن ِّح رضي هللا تعالى عنه ال " :دخل رمضا ُن فقال ر ُ
ف شهْر م ْن ُح ِّرمهقا فقق ْد ُح ِّقرم ا ْلخيْقر ُكلَّقهُ و يُحْ قر ُم
ْد حضر ُك ْم وفِّي ِّه ليْلة خيْر ِّم ْن أ ْل ِّ
خيْر ا ِّإ َّ محْ ُروم»" (صحي ابن ماجه [.)]1341

وحتى تُحرم من أجر ا ورد ها بعد رمضان إلى رمضان الةا يليقه فقاحرص علقى
در رد طول العام واطلب مقن الكقريم فقي شقهر المبقار القردت القوفير فهقو
ِّ
خط ِّ
الردات ةو القوة المتين وةوالطول القةا عنقد خقدا ن ملكقو السقموا واألرض ؛
فهققةا الشققهر ققو الور ققة المقبولققة التققي تضققيض بقالردت سققوا مج أكققان رد قا م معنويقا م أو
قن عبَّققاح فِّققي ْو ِّلق ِّه
قن ا ْبق ِّ
ماديقا م لبققا ي العققام ؛ فقققد روى ابققن أبققي حققاتم فققي تضسققير عق ِّ
قب ِّم ْ
ب فِّقي ليْلق ِّة ا ْلققد ِّْر مقا
تعالى  ( :فِّيها يُ ْضر ُ
ت ُك ُّل أ ْمر ح ِّكيم ) قال  " :يُ ْكت ُ
قن أ ُ ِّم ا ْل ِّكتقا ِّ
ع ؛ ي ِّحق ُّل فُقالن
سن ِّة ِّم ْن ِّر ْدت أ ْو م ْو أ ْو حياة أ ْو مطر حتَّى يُ ْكتب ا ْلحا ُّ
يكُو ُن فِّي ال َّ
وي ِّح ُّل فالن " .
وسلم وبار على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين
وصل اللهم
ِّ
ِّ
و الحمد هلل رب العالمين
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بسم هللا الرحمن الرحيم
صدداب
ص د َدقَةل الطفططددر َواجبَ دةَ َعلَددى ا طحللددر الط لم طسددلم ال َطمالددك لم طق د َدار الن َ
َ
صددلية َعد طدن نَد طفسدده َوأ طَوَالد الص دغَار َو َعبيددد
فَاض د َعد طدن َح َوائ دده طاألَ ط
صدا
ص ل
للطخ طد َمة َولم َدبر َوألم َولَد َوإ طن َكانلوا لكفارا َال غَ طريل َوه َي ن ط
دف َ
صا َ م طدن ََدعري أ طَو َدقيقده أ طَو َمطدر أَ طو َزبيدب أ طَو
م طن بلدر أ طَو َدقيقه أ طَو َ
ك.
يمةل َذل َ
قَ
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دب بطللددو الط َف ط ددر مد طدن يَدد طدوم
َوالصددا ل َمثَانيَ دةل أ طَرِبَددال ابلطع َراق دي َوََتد ل
اج َهدا َوإ طن َكدا َن
الطفططر فَإ طن قَد َم َها َج َ
داز َوإ طن أَ َرَهدا فَد َعلَطيده إ ط َر ل
للصغري َم َ
اج َهدا يَد طدوَم
ال أَدى َع طنهل َولَيُّدهل َو َع طدن َع طبدد َويل طسدتَ َح ُّ
ب إ ط َر ل
الطفططر قَد طب َل ط
ص لى .
اخلللروج إ َىل ال لطم َ
َوقَد َ
دال النددي َعلَطيدده الصد َ ةل َوالسد َ لم يف زكدداة الفطددر " :إَّندَدا ِبل طهد َدرةَ
للصائم م َن الرفَث "
و احلمد هلل رب العاملني
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بسم هللا الرحمن الرحيم
يُع ُّد شهر رمضان من أ م أشقهر السقنة الهجريقة بمقا فيقه مقن فضقا ل و بمقا فيقه مقن النضحقا
ابلهية التي تعد و تحصى فقد ال هللا َّ
عد وج َّل في كتابه الكريم  :بسم هللا الرحمن القرحيم
قان فم ْ
قن ش ِّقهد
قدى ِّللنَّ ِّ
قاح وب ِّينقا ِّمقن ا ْل ُهقدى وا ْلضُ ْر ِّ
(( شه ُْر رمضان الَّةِّا أ ُ ْن ِّقدل ِّفيق ِّه ا ْلقُ ْقرآنُ ُ م
سقر و
ِّم ْن ُك ُم ال َّ
هُ ِّبكُق ُم ا ْليُ ْ
شهْر ف ْلي ُ
ص ْمهُ وم ْن كان م ِّريضا م أ ْو على سضر ف ِّعدَّة ِّم ْن أيَّام أُخر يُ ِّريق ُد َّ
ه على ما دا ُك ْم ولعلَّ ُك ْم ت ْ
شك ُُرون )) البقرة 185 /
يُ ِّري ُد ِّب ُك ُم ا ْلعُ ْ
سر و ِّلت ُ ْك ِّملُوا ا ْل ِّعدَّة و ِّلتُك ِّب ُروا َّ
ه قال :إِّةا جققاج رمضققانُ فُتِّحق ْ
و قال حبيبنققا المصققطضى ﷺ (( عقن أبققي ريققرة أنَّ رسققول َّ ِّ
اب الجنَّ ِّة و ُ
الشياطينُ )) متضق عل ْي ِّه.
ص ِّضد ِّ
ِّ
اب النَّ ِّار و ُ
غ ِّلق أبْو ُ
أبْو ُ

وإن الصوم فقي شقهر رمضقان ركقن مقن أركقان ابسقالم الخمسقة ومقن لقم يلتقدم ب امقة قةا
الركن دون عةر شرعي يعا به هللا تعالى لعظمة ةا الةنب.

 .2دول الخليل العربي :
• الكوي  :تضرض حكومتها غرامة در ا  100دينار كويتي وحبح لمدة شهر كامل.
• ابمارا  :حدد الغرامة بحوالي  2000در م إماراتي وحبح لمدة شهر علقى ةمقة
التحقيق.
• البحرين  :يواجه ال ُمضطر فى نهار رمضان عقوبة السجن لمدة  3شهور كاملة.
طققر  :يتعققرض ال ُمضطققر جهققرا م لعقوبققة الحققبح التققي تتجققاود ثالثققة أشققهر ولققدفا
•
غرامة در ا  824دو را م أو أا من العقوبتين.
• عُمان  :يُعا ب المضطقر جهقرا م فقي شقهر رمضقان بالسقجن التكقديرا (الحقبح مقن 24
سققاعة إلققى أسققبو ) والغرامققة مققن ى إلققى خمسققة ريققا ( 13دو را م) أو ب حققدى
اتين العقوبتين.
 .3دول المغرب العربي :
• المغرب  :تصل عقوبة ابفطار علنا م إلقى السقجن لمقدة تصقل إلقى  6أشقهر مقا غرامقة
مالية تصل إلى  120در ما م مغربيا م.

•
و ِّلعظمة حرمة ةا الشهر المبار فقد اعتبر بعض دول العقالم الجهقر بابفطقار فيقه جريمقة
ووضع وانينا م رادعة لها ألنها اعتبر أن ةا التصرف انتها لحرمة الصيام وعدم احترام
للصا م ومن ة الدول :
 .1بالد الشام :
• األردن  :التي عا ب بالسجن لمدة شهر وغرامة  25دينار أردني.
• فلسطين  :يتم تطبيق انون العقوبا األردني .
• السعودية  :فرض عقوبة الحبح والجلد للسعوديين أما لغير السقعوديين أو المقيمقين
فقد فرض الحبح والترحيل من أراضي المملكة السعودية .
• العرات  :عا ب بالسجن لمدة  5أيام.
• سوريا  :يوجد نص صري في انون العقوبا السورا حول جريمقة الجهقر با فطقار
بشهر رمضان ويعود األمر إلى ا جتهاد القضا ي .
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•

تونح  :توجه السقلطا تهمقة " ابخقالل بقاألداب العامقة " لكقل شقخص مضطقر خقالل
شهر رمضان المبار .
الجدا قر  :يوجققد نققص صققري فققي قانون العقوبققا الجدا ققرا حققول جريمققة الجهققر
بابفطار في شهر رمضان ويعود األمر إلى ا جتهاد القضا ي.

 .4دول أخرى :
• مصر  :فى حال أفطر المواطن المصرا فى األماكن العامة وأمام المجتما فتُو َّجه له
تهمة "الجهر بابفطار" وعلى المضطر دفا غرامة مالية بسبب فعلته.
• أندونيسيا  :نا مقاطعا تمنا ابفطار في رمضان ويتم معا بة ال ُمضطر بالجلد في
مقاطعة آتشيه.
• الصومال  :حين سيطر اتحقاد المحقاكم ابسقالمية علقى عاصقمة القبالد اتخقة إجقراجا
خاصة لمعا بة المخالضين.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
َّ
إن للشخصقققيا المسقققماة ( يقققام ) عقققدة صقققضا تكشقققضها لنقققا
حققققروف اسققققمهم فمققققن خققققالل علققققوم الحققققروف الكشققققضية
ومكنوناتهققققققا نققققققةكر لكققققققم بعضققققققا م مققققققن ققققققة الصققققققضا :

•
•
•
•
•
•
•
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يام  :إنسانة حساسة و من الصعب إرضاؤ ا.
ليلة التعبير عن ةاتها.
كتومة تُضص عما بداخلها بسهولة.
ر يقة الطبا.
وية الشخصية وابرادة.
حنونة ؛ فهي مانحة للحنان ومستقبلة له.
تحب الد ل.

•
•
•
•
•
•

غ ْيرية تضحي بنضسها من أجل اآلخر.
يهمها مظهر ا العام وحريصة أن تُنتقد من اآلخرين.
حريصة بالتعامل ما اآلخرين.
حساسة لألمومة وتحب األسرة كثيرا م وتحبهم أن يلتضوا حولها .
وية الباطن فهي تخضي ألمها ولها درة على التحمل.
عقالم السققر عنقد ا واسققا جققدا م ؛ فقال بققد أن يكققون عنقد ا دا مقا م سققر
تُطلا عليه أحد و ي تحتضظ بأسرار ا وأسرار غير ا.

•
•

تحب الوسطية و ي تبقى بالوسط دا ما م.
عند ا حب لالمتال بما فيه امتال الدوع و األو د و ي تتمس
باألشياج و تستغني عن أغراضقها أو مالبسقها القديمقة بسقهولة بقل
تحتضظ بكل األشياج سواج أكان بحاجتها أم .
شخصقققيتها متنوعقققة وجميلقققة ممقققا يجعقققل الحيقققاة معهقققا جميلقققة ألن
الشري يرى فيها التلون.
صققققاحبة خيققققال واسققققا مققققن ناحيققققة الحققققب والعاطضققققة الرومانسققققية
ولقققديها شقققعور عقققال ممقققا يجعلهقققا مر ضقققة الحقققح و سقققريعة التقققأثر
باألشياج.

•
•
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علمنققققا فققققي محاضققققرا سققققابقة أن
الكلما في اللغة ابنجليديقة تنقسقم
بشكل أساسي إلى:
أسماج ()nouns
وضما ر ()pronouns
وأفعال ()verbs

وصضا () Adjectives

شققققيج أو شققققخص ويتميققققد بهققققا عققققن
غير .
لقققققةا و بقققققل البقققققدج بقققققدرح المقارنقققققة
والتضضققققيل يجققققب علينققققا تعلققققم بعققققض
األمور المتعلقة بالصضا .
تنقسم الصضا إلى:

صضة صيرة Short adjective
وصضة طويلة long adjective

وتعرفنا بشكل مضصل علقى الصقضا
َّ
 Adjectivesوعرفنا قققققا علقققققى
أنها :
قققققي الكلمقققققا تسقققققتخدم لوصقققققف
( إشارة إلى حقال ) اسقم أو ضقمير
وتحدثنا عن مو عها في الجملة.
كمققققققققا تحققققققققدثنا عققققققققن اللواحققققققققق
 Suffixesالتقققي تميقققد الصقققضا
عققن غير ققا مققن الكلمققا فققي اللغققة
ابنجليدية.
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اليقققققققوم  -إن شقققققققاج هللا تعققققققققالى -
سققققققنتعرف علققققققى أبعققققققاد مختلضققققققة
للصققضا وبعققض اسققتخداماتها فقققي
اللغققققة ابنجليديققققة فهققققي مكققققون
ر يسي عند المقارنة بين األشقياج
فالمقارنققققة باألصققققل تكققققون بصققققضة
معينققققققققققققققققة يتصققققققققققققققققف بهققققققققققققققققا

ويقققتم تحديقققد طقققول الصقققضة تبعقققا م لعقققدد
المققققاطا فيهقققا حيققق تعتبقققر الصقققضة
صقققيرة إةا كانققق مقققن مقطقققا واحقققد
وتعتبققر الصققضة طويلققة إةا كانق تتكققون
من أكثر من مقطا .

ولكققن مققا المقصققود بققالمقطا الصققوتي
 Syllable؟
المقطا الصوتي : Syllable
و كلمة أو جدج من كلمة ت ُنطقق دفعقة
واحققدة أا عنققد نطققق المقطققا الواحققد
يكون نا و ضة واحدة لكل مقطا.
وبقققةل فققق ن عقققدد مققققاطا الكلمقققة يقققتم
تحديد بعدد الو ضقا أثنقاج لضقظ الكلمقة
و يجب أن يحتقوا المقطقا فقي اللغقة
ابنجليديققققققة علققققققى حققققققرف متحققققققر
 Vowel؛ لققققةا فققققالبعض يحققققدد عققققدد

58

وسنبدأ بالمقارنة Comparative:
المققققققاطا بعقققققدد الحقققققروف المتحركقققققة
بالكلمقققة ولكقققن األفضقققل قققو اعتمقققاد
النطق لتحديد عدد المقاطا.
()Vowels: a/ e/ o/ i/ u

ومن األمثلة على الصضا الطويلة :
 Beautifulجميل :ثالثة مقاطا
 Expensiveثمين :ثالثة مقاطا

تققتم المقارنققة عققادة بققين طققرفين (مققن
حي ق صققضة معينققة ) بحي ق يكققون أح قد
طرفققي المقارنققة يتضققوت بهققةا الوصققف
على اآلخر .
و نا تكمقن أ ميقة التضريقق فقي الصقضة
من حيق صقر ا أو طولهقا فق ةا كنقا
سققنقارن بققين طققرفين باسققتخدام ص قضة
صققققيرة عنققققد ا يضققققاف للصققققضة er
يليها  thanثم ا سم المقارن به.

الصضة  tallقي صقضة صقيرة لكونهقا
صضة مكونة من مقطا واحد .

قققةا بشقققكل عقققام حيققق نقققا بعقققض
الصققققضا التققققي تتكققققون مققققن مقطعققققين
 Two-syllableيققققتم معاملتهققققا علققققى
أنهقققا صقققضا صقققيرة و قققي الصقققضا
التي تنتهي بالحرف y

ومن األمثلة على الصضا المكونة من
مقطا واحد :

أا يصب تركيب الجملة عنقد المقارنقة
باستخدام صضة صيرة كاآلتي :

مثققققل  Heavy :ثقيققققل  easy /سققققهل /
 luckyمحظوظ.

Subject + verb + short
adjective +er + than

والققققبعض اآلخققققر مققققن الصققققضا مققققن
مقطعين يتم معاملتهقا علقى أنهقا صقضا
طويلة .

ادرح ققةا المثققال مققن فضققل لضهققم مققا
سبق:

فمثالم :

طويققققل / tallصقققققير  / shortرفيقققققا
 / thinبط قيج  / slowسققريا /fast
بققققققارد  / coldسققققققاخن  / hotكبيققققققر
الحجقققم  /bigصقققغير السقققن /young
طويققققققل( لألشققققققياج)  / longرخققققققيص
 / cheapحدين  / sadعجقود / old
صغير الحجقم / smallجديقد / new
منخضض  / lowخضيف .light
أمققا الصققضة  dangerousفهققي صققضة
طويلة ألنها مكونقة مقن ثالثقة مققاطا :
dan ge rous
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مثل  :بسيط  / simpleقاد / quiet
شقققا ا  / commonغبقققى / stupid
لطيف gentle
اآلن بعد أن أصب ب مكاننا التضريق بقين
الصققققضة الطويلققققة والصققققضة القصققققيرة
يمكننقققا ا نتققققال للتعقققرف علقققى ما يقققة
وآليقققة المقارنقققة والتضضقققيل فقققي اللغقققة
ابنجليدية.

than

taller

is

Ahmed
Khalid.

 Ahmadنققا ققو الطققرف األول فققي
المقارنة

ودا ما م ما يتبا الصضة عنقد المقارنقة كلمقة
than
وننتهي بالطرف الثاني من المقارنة و قو
Khalid
ليصققب معنققى الجملققة  :أحمققد أطققول مققن
خالد.

أمثلة:
Jane is fatter than Dalia.
( جاين أسمن من داليا )
This building is longer
than the other one.
( ةا المبنى أطول من األخر )

ثم الضعل is
والصققققضة القصققققيرة  tallو ققققد منققققا
ب ضققققافة  erلهققققا للمقارنققققة لتصققققب
.taller

This house is older than
ours.
( ةا البي أ دم من مندلنا )
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إةا عند استخدام صضة صيرة نقوم باضافة  erللصضة .

أمثلة:
أمققا عنققد المقارنققة بققين طققرفين باسققتخدام صققضة طويلققة فيكققون شققكل المقارنققة
كاآلتي:

This film is more interesting than the other -1

( ةا الضيلم أكثر تشويقا م من اآلخر )

Subject + Verb + more + long adjective + than
حي أن  more ……thanتعني  :أكثر من.

Football is more popular than Baseball -2

مثال :

كرة القدم أكثر شهرة من البيسبول.
Muna is more beautiful than Laila.

علي أيضا م أن تعرف أن عكح كلمة  more……thanوالتي تعني  :أكثر من
؛ ي  less……thanوالتي تعني  :أ ل من انظر المثال التالي :

نقققا فقققي قققةا المثقققال الطقققرف األول مقققن المقارنقققة قققو منقققى  Munaثقققم تبعهقققا
الضعل .is

Gold is more expensive than Silver

ثم وضعنا الكلمة  moreبل الصضة ألنها صضة طويلة .

والتي تعني أن الة ب أعلى ثمنا م من الضضة.

ثم الكلمة  thanالتي تتبا دا ما م الصضة عند المقارنة .

إةا أرد القول أن الضضة أ ل ثمنا م من الة ب تستخدم عند ا than,less

وبعد ا الطرف الثاني من المقارنة و ي ليلى .Laila

فنقول Silver is less expensive than Gold :
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wide – wider
ولتلخيص ما تم ةكر
إةا م  :وب ختصقققققار ننظقققققر للصقققققضة إةا
كان صيرة نقوم ب ضافة  erلها
 tallتصب taller

 Longتصب longer
 shortتصب shorter
 bigتصب

bigger

 heavyتصب heavier
 niceتصب nicer

مثال:
()hot – hotter
)(big – bigger
)(thin – thinner
)(fat – fatter

وإةا كان طويلة نضا بلها ..more

 Beautifulتصب :

• الصقققضا التقققى تنتهقققى بحقققرف : y
عنققققدما نضققققيف لهققققا  erف ننققققا نقققققوم
بتحويل حقرف  yإلقى حقرف  iأو م ثقم
نضيف لنهاية الصضة er

و كةا ...

مثل :

,big
ولكقققن قققل انتبهققق للصقققضا
 nice,heavyوبعقض التغيقر القةا
طرأ على الصضة عند إضافة  erلها ؟

lucky – luckier

إةا م  :نقققا بعقققض الضقققوابط المتعلققققة
باضافة  erللصضة و ي كاآلتي :

• الصضة التى تنتهى بحقرف  : eنققوم
بحةف حرف  eمن نهايتها بل إضقافة
 erلها مثل :
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انظر الصورة التالية:

• الصققضا التققي تنتهققي بحققرف سققاكن
و بلققققققه حققققققرف متحققققققر  :يجققققققب أن
نضقاعف الحقرف األخيقر منهقا مسققبقا م و
بل إضافة  erلنهايتها .

)(sad – sadder

beautiful more

simple – simpler

happy – happier

سنكمل اآلن إن شاج هللا تعالى لنتعرف على درجة التضضيل في اللغة ابنجليدية.
Superlative
نسققتخدم التضضققيل لبيققان تميققد وأفضققلية ف ققة أو فققرد علققى سققا ر المجموع قة بصققضة
معينة فهنا نقارن بين طرفين بل نضضل طرف من مجموعة.
عند التضضيل أيضا م يجب أن نميد بين الصقضة القصقيرة والصقضة الطويلقة لمقا يترتقب
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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أمثلة Examples :
This animal is the smallest one in the garden
أا نبدأ الجملة بالضاعل  subjectالمراد تضضيله على سا ر المجموعقة ثقم يتبعقه
الضعل  verbونضا  theبل الصضة ثم نقوم ب ضافة  estللصضة القصيرة .

ةا الحيوان و األصغر في ة الحديقة

Ahmed is the tallest boy in the class.

 Ahmadو الضاعل المراد تضضيله  isو الضعل ثم  theالتي تسقبق الصقضة
دا ما م عنقد التضضقيل وبعقد ا الصقضة  tallالتقي أصقبح  tallestبعقد إضقافة الق
 estلها ثم تكملة الجملة وعادة تكون المجموعقة المقراد تضضقيل الضاعقل عليهقا
و ي نا  the classليصب معنى الجملة:
أحمد و أطول ولد في الضصل.
This is the finest place I have ever seen.
ةا و أفضل مكان رأيته في حياتي

•

Ali is the strongest

•

علي و األ وى

This is the best teacher in my school

•

مدرح في مدرستي
ةا و أفضل ِّ
التضضيل  superlativeفي الصضا الطويلة

استخدام أسلوب التضضيل في الصضا الطويلة ويكون كالتالي :
subject + verb + the + most + long adjective/ adverb
كما سبق الضاعل المراد تضضيله ثم الضعل وكةل  theالتقي تسقبق الصقضة ولكقن
نا بد م مقن إضقافة  estنققوم ب ضقافة كلمقة  mostبقل الصقضة الطويلقة ثقم بقا ي
الجملة.
أا أن وجه ا ختالف و :
إةا كان الصضة صيرة نضيف لها المقطا est

إةا كان الصضة طويلة نضا بلها كلمة most
حي أن :
 the most + long adjectiveتعني األكثر.
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إةا م  :يمكننا تلخيص كل ما سبق كما يلي:
مثال :
.This film is the most interesting one in the cinema
ةا الضيلم و األكثر تشويقا في السينما

الصقضة القصقيرة تقبقل إضقافة مقطقا لهقا و إةا اسقتخدمنا ا للمقارنقة بقين طقرفين
ف ننا نقوم ب ضافة  erلها .
أما إةا اسقتخدمنا ا لتضضقيل طقرف علقى مجموعقة ف ننقا نققوم ب ضقافة المقطقا est
عليها .
tall-taller-tallest

الصضة الطويلة تقبل إضقافة مقطقا لهقا وعليقه نققوم ب ضقافة كلمقة بلهقا و عنقد
استخدام الصضة الطويلة للمقارنة بين طرفين ف ننا نضا بلها كلمة more
أما إةا أردنا تضضيل طرف على مجموعة فعند ا نضا بل الصضة كلمة most
Expensive - more expensive - most expensive
وعليه نستخلص أن للصقضة صقيغة مقارنقة وصقيغة تضضقيل ولمديقد مقن التوضقي
انظر الجدول المرفق.
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ولكن يجب أن ننتبه إلى أن ة القواعد لهقا شقواة Irregular Adjectives
فهنا بعض الصضا التي تلتدم بما ةكرنا .
فمثالم  :إةا أرد أن تستخدم الصضة  goodوالتي تعنقي جيقد وأرد أن تققارن
بين سيارتين مثالم لتقول  :إن سيارة ال بي ام دبليو أفضل من التويوتقا ؛ يصقل
نا أن نقوم ب ضافة  erللصقضة  goodوةلق ألنهقا مقن الصقضا الشقاةة ؛ فبقد م
من ةل نقول  betterو ي صيغة المقارنة من الصضة  goodلتصب الجملة:
BMW is better than Toyota .
كما نسقتطيا إضقافة  estلهقة الصقضة إةا أردنقا مقثالم تضضقيل سقيارة الق بقي ام
دبليو على سا ر السيارا بل نسقتخدم صقيغة التضضقيل مقن الصقضة  goodو قي
 bestفنقول :

BMW is the best car in the world.

بقد مقن حضقظ قة
وللتعامل مقا الصقضا الشقاةة Irregular Adjectives
الصضا وصيغ المقارنة والتضضيل لكقل منهقا و يحقوا الجقدول المرفقق نقا أ قم
ة الصضا .
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بققد أن نعلققم أن عكققح كلمققة  the mostوالتققي تعنققي ( األكثققر ) ققو the
 leastوالتي تعني ( األ قل ) والتقي يمكننقا أن نسقتخدمها بقنضح شقكل التضضقيل
السابق لنعبر عن األ ل بد م من األكثر مثالم :
Gold is the most expensive metal.

والتي تعني الة ب و أغلى المعادن.
إةا أردنقققا أن نتحقققد عقققن الحديققققد بقققد م مقققن الققققة ب وباسقققتخدام نضقققح الصققققضة
 expensiveفال يصل أن نقول عن الحديد أنه األعلى ثمنا م بل نقول أنقه األ قل
ثمنا م فنقول :
Iron is the least expensive metal.

Comparative & Superlative

المقارنة والتضضيل
تقديم :د .صبحي جمال
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" ة الرسمة تمثل آمالي وأحالمي البسيطة التي تجدد وانتعش
بعدما اندثر العديد من المرا
استمر رحلتي بالضن بالصعود ثم الهبوط والبقاج فيه وانقطا األمل
والشغف بالضن
كن أبدأ الرحلة و أنهيها دا ما م...
بقي كةا حتى م َّد هللا تعالى لي حبالم و ألبح رحلتي الضنية رداج
الشغف واألمل واليقين به سبحانه وتعالى ومن نا تجدد األمل
واببدا وبدأ ُ رحلة الصعود التي ستستمر ب ةن هللا تعالى وعونه "
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بسم هللا الرحمن الرحيم
كققان للحققروب الصققليبية أثققر كبيققر علققى غققرب أوروبققا فققي العصققور الوسققطى وتطور ققا
وتغيير ثقافاتها وا تباسها من ثقافة الشرت وحضارتهم.
ظهر في تل الضترة الطبقة البرجوادية في المجتما األوروبي و ي طبققة اتخقة مبقدأ
المبالغة في أسلوب حياتها وانعكح ةل على أديا ها ونوعيقة مالبسقها ؛ ألن المالبقح
تعتبر من الوسا ل التي تعكح ثقافة وأسلوب حياة المجتما بشكل عقام والشقخص بشقكل
خاص.
و كان لصناعة المنسوجا أيضا م حصة كبيرة فقي دخولهقا إلقى العقالم الغربقي حيق كقان
للمسققققققلمين والحكققققققام المسققققققلمين ا تمققققققام كبيققققققر بالمنسققققققوجا نظققققققرا م ب تمققققققامهم

وكان ترتدا فوت ةا الدا الحرملة المستديرة وتشبكها عنقد الر بقة بالقدبوح و
كان القبعة الصغيرة المتصلة بالحرملة من مميدا ة العصر.
ومقققن تقققأثر دول أوروبقققا بحضقققارة الشقققرت المسقققلم لبسققق المقققرأة العبقققاجة وسقققمي
(بالمانتققل) ولكققن كانق أكمامهقا طويلققة جققدا م تصققل إلققى األ ققدام وت ُظهققر أكمققام الققرداج
الر يسي من تحته.
ولبح الرجال فقي جميقا المناسقبا القمقيص الواسقا القةا يضقم وسقطه بحقدام مقن
المعدن أو الضضقة أو القة ب وةلق تبعقا م لمركقد الرجقل ا جتمقاعي ويقدين القمقيص
فققي بعققض األحيققان بشققارا مطققردة علققى القمققيص كققامالم أو علققى الصققدر واألكمققام
وفتحة الر بة و نا أيضا م يظهر التأثر بدخرفة الدا ابسالمي.

بكسققوة الكعبققة المشققرفة وتطريد ققا بخيققوط الققة ب والضضققة إلققى جانققب حققبهم للتضققاخر
بالثياب الثمينة وإ دا ها والتصدت بها.

وكان نا الظهور األول للبنطلون المحبو حقول السقا ين حيق اتخقة أشقكا م متعقددة
إ أن طوله لم يكن يتعدى الركبة.

لنبدأ باألدياج في العصر الثال عشر في العصور الوسطى األوروبية:

وانتشقر األديقاج الضرنسقية فقي جميقا
كان فرنسقا قي محقط األنظقار فقي ةا الو ق
أنحاج أوروبا و منها أدياج النساج التي كان تتميد بأنها تحقدد معقالم الجسقد و كقان قةا
و الدا الر يسي وارتد النساج فو ه رداج يُض ُّم وسطه بحدام ولكقن يختلقف الحقدام
تبع قا م للمسققتوى ا جتمققاعي للمققرأة وكان ق المققرأة الضرنسققية تميققل رتققداج ققةا ال قدا
الخارجي محبكا م حول الصدر والوسط.
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و كةا كان تأثير الشرت على دول أوروبا من ناحية األديقاج والتقي تكقاد تعبقر عقن
تأثير م البناج والمهم في تمهيد الطريق لحضارة الغرب في با ي المجا .
نكمل أدياج العصر الرابا عشر والخامح عشر في العدد القادم إن شاج هللا تعالى..
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين الةا و بنا العلم والنور والبيان
والصقالة والسققالم علقى سققيدنا محمقد منبققا العلقم والنققور السقارا فققي قةا
العالم المنبع للحقا ق والرحمة.
فقققققي العققققققدد الخققققققامح عشققققققر مققققققن المجلققققققة الباعثققققققة للنققققققور والعلققققققم
مجلة ( ا و ) معرفة أنوار الرحمة المتجلية بجماليا ال ُحب ابلهي ومن
ة التجليا ( تجليا شهر رمضان ).
ومن تجليا شهر رمضان ال ُمبار الملي بالجماليقا والتخلققا  :تجلقي
الكرم ابلهي على جميا الخلق ..
و تجلي البركا والخيرا ..

و تجلي أنوار اسم هللا الصمد على العبد ..
و تجلي الديادة في األردات ..
و تجلي العطاجا ..
و تجلي أنوار اسم هللا العليم على طالب العلم ..
و تجلي الرحمة والرحما ..
و تجلي التخلق بأخالت المال كة ..
و تجلي أنوار اسم هللا المجيب على الداعين ..
و تجلي أنوار السالم على ابسالم ..
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و نا تكمن طا ة التجليا البديعقة [ وفيق انطقوى العقالم األكبقر ] فقي ةا كقل
مخلوت ومن المخلو ا تنبع تجليا الحق و نا يجب على كقل إنسقان أن
يدر جماليا وبركة وطا قة قة التجليقا المنبعثقة مقن الحقق والصقادرة إلقى
الرب ج َّل و عال .
ال تعالى ُ ( :ك ُّل ن ْضح بِّما كسب ْ ر ِّ ينة ) ...
تنبع التجليا بما تكسب النضح وبما تختار فخدا ن الحقق ملي قة تنضقة ابقدا م
أيها المخلوت ؛ و ل منها ماش ف ن مال يه تأخة منها ما ش و بالمقابقل
كل ما أخةته و ر ينة ل لةل فيجب أن نتنبقه دا مقا م أننقا نققوم إ بقاهلل إة
فاعل إ هللا و كل شي لوجه هللا تعالى فنحن أ وياج باهلل تعالى و سعداج به
و نتلقى التجليا باهلل تعالى ونحب باهلل تعقالى ونكقر بقاهلل تعقالى و نقوالي
باهلل تعالى ونعادا باهلل تعالى ونشهد نور الحق باهلل تعالى .

ُك ِّتب ة المقالة باهلل تعالى ...
ويجب أن تقرؤو ا باهلل تعالى ...
و أنا أحبكم باهلل تعالى ...
و رمضان كريم .
و الحمد هلل رب العالمين .
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بسم هللا الرحم الرحيم
كل عام وأنتم بخيراع  ،أعاده هللا تعالى عليكم باليسم و البركاع و ارنوار.
سنتكلم في مقالتنا هذه ع الغذاف في رمضان و نقدم لكم أهم النقااا ارساساية لنظاام غاذائي
ص ي و متكامل.
الصقيا ُم كمقا ُكتِّقب علقى
ال تعالى  :بسم هللا الرحمن الرحيم "يا أيُّها الَّةِّين آمنُواْ ُكتِّب عل ْي ُك ُم ِّ
الَّةِّين ِّمن ْب ِّل ُك ْم لعلَّ ُك ْم تتَّقُون" فرض هللا تعالى علينا الصايام  ،وهاو ما أحا العبااداع ر
تعالى  ،و م أجمل العباداع عند العبد الذي يتوج تقربا ر تعالى متخلقا بالصامدانية وذلاك
باالمتنا ع الطعام والشراب وكل ما يد ل الجاوف ؛ حياي أن الصاوم ما الفتاراع الذهبيا
لتنظاايم الطعااام و المااد الع علااى الجساام و تعويااد أجسااامنا علااى النظااام الغااذائي المتااوازن و
المتكامل و للتقليل م الضرر المتراكم م الغذاف الغير ص ي م أجل التمت بأجسام صا ية
و سليمة وفقا التبا بعض ارساسياع .

أساسيا ابفطار  :يضضل ابفطار على طعام مغة و سقهل الهضقم مثقل حبقة تمقر و شقوربة و
سلطة و ما شابهها لكي تساعد على إعادة األمال و السوا ل بشكل تدريجي إلى الجسقم بعقد
ساعا طويله من ا متنا عن الطعام و تساعد على موادنة معد السكر في الدم بشكل
تدريجي.
كما يجب أن يحتوا ابفطار على كمية كافية من السعرا الحراريقة المتنوعقة المصقادر مقن
المجموعا الغةا ية مثل  :وجبة غنيقة مقن النشقويا والخضقروا ومنتجقا األلبقان خاليقة
الدسققم واألطعمققة الغنيِّققة بققالبروتين كققاللحوم واألسققما لتدويققد الجسققم بكافققة احتياجتققه مققن
العناصر الغةا ية كما يجب تجنقب الطعقام الدسقم والمقليقا و بمكقن اسقتبدالها بالشقواج و
أخيرا م :نأكل حتى التخمة بل نأكل بما يمأل أكثر من ثل البطن لسالمة الجهاد الهضمي.
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أساسياع السا ور  ( :تسا روا فاننى فاي السا ور بي يركاة ) هاذه الوجباة تعتبار ارهام و صوصاا
أنهااا تساابق باادف الصاايام فيسف ى
ضاال أن تكااون وجبااة غنيا بالعناصاار الغذائيااة كالنشاوياع المركبااة
( بااَّ أسااود) والبااروتي ( لبنااة أو كااوب لااب ) و حبااة ضااار و فاكهااة و كااوب حليا و ماااف ؛
حيي أن الس ور يوازي وجبة اإلفطار باريام العادية  ،وم المفضل تأ ير وجبة الس ور إلاى
ماا قباال الفجاار بقلياال لتقلياال فتاارة الصاايام وهاذا ما توصااياع الرسااول عليا وعلااى للا الصااالة
والسالم.

بعض النصائ :
• تناول الوجباع بشكل بطيئ لعدم تلبك الجهاز الهضمي ومفاجئة المعدة بعد صيام ساعاع.
• اشرب الكثير م الماف  ،و احرص على عدم شرب كمياع كبيرة م الكافيي و العصائر.
• قم بتماري رياضية فيفة بعد ساعتي أو اكثر م اإلفطار وذلك لمساعدة الجهاز
الهضمي .

•
•
•
•
•

استبدل ال لوياع بالفاكهة الغنية بالسكرياع الطبيعية.
تجنب المأكو الغنية بالمل أو السكر ألنها تسبب العطش.
استخدم الل م الخاالي ما الدسام أو الادجا بادون جلاد وذلاك لتقليال نسابة الادهون فاي
اإلفطار.
في ت ضاير المقابالع و بادال ما قلاي السمبوساة يمكناك بَّهاا فاي الفارن ما اساتبدال
ال شواع غير الص ية ب شوة م الخضراوع.
تجنا تنااول المشاروباع الغازياة عناد تناااول وجباة اإلفطاار والسا ور رنهاا تا ثر سالبا
على عملية الهضم وتمأل المعدة بالسكر.

ودمتم بص ة وعافية.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ل من أحد يسمعني؟ ل من أحد يساعدني؟ إنني أغرت فقي بحقور اللغقا األخقرى
أحد يشعر بي أصبح ُ بقال أ ميقة بقل بقال يمقة عنقد القبعض ق َّل اسقتخدامي فقي قةا
العصر؛ بحجقة إننقي لسق ُ مقن اللغقا الحديثقة (أا علقى الموضقة) فهنقا لغقا أحقد
منقققي مثقققل :التركيقققة والصقققينية وابنجليديقققة ..وغير قققا يتبقققا ون بدراسقققة اللغقققا
األخققرى أنظققر إلققيهم نظققرة ألققم وعتققاب حققين يسققتخدمون حروف قا م غيققر حروفققي وحققين
ينطقون بلغة غيرا.

ي وحاربوني منة دمن و يدالوا فحين أتةكر ماةا فعقل المغقول فقي
اموا با عتداج عل َّ
أعظققم دور العلققم و ققي مكتبققة بغققداد العريقققة التققي أسسققها الخليضققة العباسققي المسققلم

صوروني مقن أعسقر اللغقا و أننقي صقعبة المنقال مسقاكين بهقةا التضكيقر كقل لغقة
َّ
تحتققاع إلققى دأب وكققد لدراسققتها وللققتمكن منهققا فأنققا لس ق ُ عويصققة بققل د يقققة فلكققل
حرف من حروفي صو وصضة ووظيضة معينة و درة وكل كلمة لها تقأثير وفاعليقة
لكن غاب عن البعض ما أتمتا به من ميدا وحقا ق.
اليوم يقف يافا ليقرأ كلماتي لكنه يتمكن من ةل ومقنهم مقن لقم يسقتطا أن يعبقر
عما بداخله من خاللي فيتوتر و يقلق و كأنه ليح من أبنا ي ...
ياااا إلى أين سنصل بعد؟
دمتم بخير...

أ .آية المجدوبة
" ارون الرشيد" وثم ادد ر في عهد خليضة المسلمين "المأمون" حملقوني وألققوني
في نهر دجلة بكل حما ة وغباج حتى تحول لون الميا وساد عليه اللون األسود و قال
ب الملققا فقي النهقر اسقتطاعوا العبقور مقن ضقضة إلقى ضقضة
فارح منهم :من كثرة الكتق ِّ
أخرى ..يا ربا  ..لقد ابتلع الميا حروفي وكلماتي.
ققة جريمققة متكققررة فققي التققاريخ فعلهققا الصققليبيون فققي األنققدلح فققي مكتبققة غرناطققة
فأحر وا مليون كتاب منقي وحقد ةلق فقي الشقام فقي مكتبقة طقرابلح اللبنانيقة وتقم
حر ي في مكتبا غدة والقدح وعسقالن في فلسطين ثقم جقاج األوربيقون القةين قم
أرجعقوني إلقيكم
أكثر ةكا مج وسر وني ولقم يحر قوني ولكقنهم أخقةوني إلقى أوروبقا ِّ ..
فرغم كل ة ا عتداجا إ إنني أ ُ اوم وأُدافا وأضق ُا بصقمة لقي فقي كقل مكقان وبقين
كل اللغا .
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يعيش الطضل نا في بي تين مختلضتين في نضح الو بالرغم من أن األم تلض نظر مقن
يقوم بالرعاية على بعض النقاط ولكن دون جدوى فكل شخصية لها أسلوبها الخقاص
فققي التربيققة وتريققد تطبيقققه علققى الطضققل ألن مققن وجهققة نظر ققا أن ققةا ققو الصققحي
فالطضل نا يستطيا أن يميد ما و في مصلحته للمستقبل ؛ إ أنقه بقالطبا يحقب مقن
يتسا ل معه أكثر ويتركه يضعل ما يشاج .
و ة ا ددواجية في حياة الطضل تسبب له اضطرابا نضسية وخصوصقا م إةا كقان الطضقل
في سن الطضولة المبكرة و قد اختلقف علمقاج نضقح الطضولقة فقي تحديقد قة الضتقرة
ولكن الغالب أنها تبدأ منة الو دة إلى عمر ما بل المدرسة ؛ بمعنقى آخقر مقن أول يقوم
في عمر الطضل وحتى عمر الخمح سقنوا فهقي مرحلقة حاسقمة فقي تكقوين شخصقية
الطضل سواج من ناحية السلو أو التطور ا جتماعي والنضسي لهةا يجقب أن يكقون
في ة المرحلة الحرجة من عمر الطضل سوى شخصية واحدة فقط للرعاية والتربية ؛
وطبعقققا م األولقققى فقققي قققةا األمقققر قققي األم ؛ ألنهقققا بعطضهقققا وحنانهقققا ومرا بتهقققا للتطقققور
ا جتمققاعي والنضسققي لطضلهققا تسققتطيا أن تبنققي شخصققية مسققتقبلية لققه لتك قون حياتققه
مسققققققققققققققتقرة بعيققققققققققققققدة كققققققققققققققل البُعققققققققققققققد عققققققققققققققن ا ضققققققققققققققطرابا النضسققققققققققققققية

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمقد هلل رب العققالمين والصققالة والسققالم علققى سققيدنا محمققد الرسققول األمققين المبعقو
رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعدا ققي القققراج  ..تح قدَّثنا عققن أ ميققة المشققاركة فققي تربيققة األبنققاج و حصققرا م ب قين األم
واألب ولكن ما يحقد اليقوم أن المشقاركة فقي التربيقة لقم تعقد تقتصقر علقى الوالقدين
فقققط بققل أصققب نققا تققداخال مققن أطققراف أخققرى ممققا أصققب لققه تققأثير علققى األبنققاج
والسققبب فققي ةل ق الظققروف المعيشققية التققي تحققيط باألسققرة فكمققا يالحققظ الجمي قا أن
أغلبيققة األمهقققا ققن موظضقققا ممققا يضقققطر ن لتققر األو د لضتقققرة ليسقق بالقليلقققة ؛
وبالتالي يجب أن يكون بديل لتقديم الرعاية لهؤ ج األو د والبقديل قو الحضقانة أو
أحد أفراد العا لة كالجدة أو الخالة أو العمة أو الخادمة أو الجارة وطبعقا م فهقةا يُحق ِّد
إرباكا م للوالدين والطضل على حد سواج .
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التي ربما تواجهه مستقبال كما أنهقا تعقدد السقلو ابيجقابي لطضلهقا وتعقالل سقلوكه
السقلبي أو م بققأول و ققة السققلوكيا بشقققيها السقلبي وابيجققابي تققؤثر بشققكل مباشققر
على محيطه الةا يعيش فيه سواج ضقحمن أسقرته الصقغيرة أو المجتمقا القةا يعقيش
فيه .
لهةا تعد األم ي المدرسة األولى في حياة الطضل و ي مصدر األمان وا طم نقان لقه
من نا نستنل أ مية رعاية الطضل من بقل األم األساسقية ولقيح األم البديلقة فالمقال
يُعق َّقوض والعمققل يُعق َّقوض ولكققن ا سققتثمار الحقيقققي ققو فققي األبنققاج الققةين ققم ركيققدة
المجتما الصال والةين إةا خسرنا م تكون العا بة وخيمة على األسرة والمجتما .

لم ينت ِّه الحدي بعد فما دال له بقية ..
انتظرونا لنكمل الحدي

معا م في العدد القادم ب ةن هللا تعالى ..
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رحلة عبر نوا التيليغرام
( اضغط على أسماج القنوا )

" تكر شي ما اختار هللا ل ف
البالج تؤجر وعلى المرض
على
ِّ
تؤجر وعلى الضق ِّد تؤجر وعلى
الصبر تؤجر فرب الخير يأتي
ِّ
إ بخير".

بسم هللا الرحمن الرحيم
تكنولوجيا الحروف مادال على كوكبنا غامضة
بالنسبة للكثيرين ولكن نا من يستثمر ا بل
يعيشها بأبعاد تضوت خيال ابنسان وتضوت
المستوى العلمي الظا ر في مجموعتنا الشمسية
بشكل عام ..
مادال تكنولوجيا الحروف ِّحكر على ال ل في
كوكبنا .
بقلم
د .انيبال يوسف حرب

ناة دورا وعلوم
د .انيبال يوسف حرب

85

ناة منافحون عن ابسالم

ليس حضارة ابنسان بالتكنولوجيا
فقط فهة مدنية الحضارة ..
و إنما ي باألخالت التي يمارسها
الشعب من تلقاج نضسه .

ناة مشرو أجيال العا لة FG -
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ناة ا و

بسم هللا الرحمن الرحيم
مريد واحد يصل أن يكون م
محال
لوضا أسرار خير من ألف مريد
يكونون م
محال لوضا أسرار .
من أ وال الشيخ أبو الحسن الشاةلي

عام رو الحب ابلهي
🌹💕خواطر حب 💕🌹
َّ
تنضح ب ِّة ْك ِّر
ق ب ِّة ْك ِّر وي
إن القلب يخض ُ
ُ
ويمو ُ ب ِّة ْك ِّر ...
ف ِّب ِّة ْك ِّر ِّ نحيا و ب ِّة ْك ِّر نمو ُ وما بينهما
تجليا ُ ِّة ْك ِّر ِّ ..
هلل على نِّعم ِّة ِّة ْك ِّر ِّ 🌸
🌸 الحم ُد ِّ
ناة الحب ابلهي
المجددا الكمالي
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الباحثة ناج صبرا 💐

حظ دراسة حديثة أن األشخاص
الةين تظهر عليهم درجة شديدة من حالة
عدم المبا ة لديهم خطر عال جدا م لحدو
داج الد ايمر أو الخرف.
فقد ارتبط نقص ا تمام بشكل كبير
ما ديادة عالية في نسبة حدو الخرف

)القناة (  FG-Groupاألكاديمية األمريكية
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمققققققد هلل رب العققققققالمين الققققققرحمن
الققرحيم مال ق يققوم الققدين إيققا نعبققد و
إيا نسقتعين ا قدنا الصقراط المسقتقيم
صقققراط القققةين أنعمقققق علقققيهم غيققققر
المغضوب عليهم و الضالين ..آمين
اللهم سقهل إ مقا جعلتقه سقهالم إنق
تجعقل الحققدن إةا شق سققهالم سققهالم
تكلنا ألنضسقنا طرفقة عقين و أ قل مقن
ةلقققق رحمتقققق نرجققققوا إن ربقققق ققققو
الضتقققا العلقققيم سقققبحان ربقققي العلقققي
األعلى الو اب وبعد :

الحمققد هلل رب العققالمين الققةا اصققطضى
من عباد من يشاج والصقالة والسقالم
على خير المرسلين الحبيب المصطضى
من خلقه وعلى آله وصحبه أجميعن
يعقققيش ابنسقققان حياتقققه وعنقققد األمقققل
والطمو يشغل باله مواضيا كثيقرة
في الحياة تأخة تضكير كله .
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أمسية ُ ِّدم على
مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العا لة
ال FG-Group Academy –Turkey

من ة المواضيا  :الدراسقة القتعلم
العمل تكوين أسرة شراج سقيارة
بناج شركة بناج مسكن الحصول
على وظيضة عمقل تجقارة الحصقول
على المال السضر النجقا تكقوين
تحقيققققققققققق نجاحققققققققققا
صققققققققققدا ا
واختراعقققا  ..وغير قققا الكثيقققر ممقققا
يعيشه الناح في حياتهم اليومية.

ققة أ ققداف فققي حيققاة ابنسققان سققواج
كان ةكرا م أو أنثقى و نهقتم نقا إلقى
األ ققداف ققل ققي دنيويققة أم دينيققة أم
مشتركة!
يحققققق القققبعض  %50مقققن أ دافقققه
ويحقققق الققبعض  %20مققن أ دافققه
ويحقققق الققبعض  %5مققن أ دافققه و
يحقق القبعض أا شقي مقن أ دافقه
والقليل من الناح يحققق الكثيقر مقن
أ دافه.
سققنتكلم نققا عققن األشققخاص الققةين
يحقققققققون شقققققي ا مقققققن أ قققققدافهم أو
يحققون القليل القليل فققط مقن خيقالهم
الةا بنو .
يبدأ الشخص في بناج أفكار في خيالقه
لتكون بعد ليل خطقة حياتقه وطموحقه
إ أن ة األفكار تتطور وتكبر معه
وخبرتققققه تعققققدل
فكلمققققا داد وعيققققه ِّ
أفكار وكبر طموحاته.
إةا م  :األفكققار كثيققرة وعظيمققة وتققدداد
كققل يققوم وتتوسققا وتتطققور ولكققن مقا
قققو وعقققي قققةا الشقققخص ؟ مقققا قققي
درجة علمه ؟ وما قي درجقة فهمقه ؟
ومققا ققي درجققة تدريبققه علققى األعمققال
والعلققوم ؟ ومققا ققي البي ققة التققي نش قأ
وعقققاش فيهقققا ؟ و مقققا قققو المقققورو
الثقافي البي ي الةا اكتسبه ؟ ومقا قو
مستوى تضكير ؟ ومقا قي المعلومقا
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التي جمعها ؟ وما ي األخال يقا التقي
يحملها ؟ وما ي دراته ؟

الهمقققة ليخقققوض تجربقققة أخقققرى وفقققي
الغالققققب سققققتكون النتيجققققة نضققققح نتيجققققة
التجربة األولى و بنضح المنوال.

ققل ققة األفكققار والطموحققا منطقيققة
و ابلة للتحقيقق ؟ أم أنهقا محقض خيقال
و راج وأحالم يقظة ؟

يخوض تجارب عديدة و بنضح الظقروف
و بقققنضح النتقققا ل واأل قققم أن الشقققخص
نضسققه دال فققي نضققح مسققتوى التضكيققر
والتصرف والعناد وابصرار على ما قو
عليققه ممققا يققؤدا إلققى مديققد مققن الضشققل
ولكققن الضققارت نققا أنققه بققدأ يققدداد سققخطا م
علقققققققى أا شقققققققي ويحمقققققققل اآلخقققققققرين
والظققققققروف واأل ققققققل والمجتمققققققا و ....
أحقد يهقتم لقه
أسباب فشله ومقا ةلق
ألنه :
أو م  -يحقق شي ا م.
ثانيا م  -يستما أل ل الخبرة
ثالثا م  -يغير من مسار .
تدداد التجارب وتتقراكم وكقةل الضشقل
وتبققدأ التجققارب بالتقققاطا مققا بعضققها و
يمضققققققي الو قققققق سققققققريعا م و نتققققققا ل
بالمقابقققل فيققققا الشقققخص فقققي حيقققرة
ويتساجل أين المشكلة ؟
و نا يدخل في صرا ما نضسقه و يبقدأ
بمعركققة عنيض قة مققا نضسققه فشققل وفشققل
وفشققققل وإصققققرار علققققى الضشققققل وعنققققاد
ومكابرة " صرا ما الضشل"

وأخيرا م  ..ما مدى صد ه ما نضسه ؟

ققل ققي أفكققار بنققاجة ومضيققدة للشققخص
نضسه أو لمحيطه أو لمجتمعه ؟ أم أنهقا
أفكقققار تافهقققه تعبقققر إ عقققن شقققخص
تافه؟

كققل ققة النقققاط مهمققة ألا شققخص و
ققي تحققدد إمكانياتققه و درتققه علققى شققق
طريق حياته وتحقيق طموحاته.
يبدأ الشخص في مواجهقة أمقور الحيقاة
المختلضة ؛ و كل حسقب بي تقه ومحيطقه
وظروفقققه وغالبقققا م مقققا يواجقققه عقبقققا
تعيق تحقيق ما يريد و قو أيضقا م غيقر
مسققتعد لسققما نصققا األ ققل ومقن ققم
حولققه ؛ بققل يسققير علققى ققوا ليُصققدم
بصخرة الوا قا الصقعب ومقن المؤكقد
أنه سيضشل في أول تجربه لقه وغالبقا
ما يسخط ويغضب ويقدم أسباب وا يقة
لضشله وأن الظروف لم تساعد .
إ أنه
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دال في بداية الطريق ولديه

يصل الشخص إلى نقطة و يقف عند ا
ويتساجل  :إلى متى ةا الضشل ؟
نققا يجققب عليققه أن يختققار طريق قا م مققن
اثنين :
األول  :أن يغير أسلوبه ويلجأ إلى أ ل
الخبققرة والحكمققة والطريققق الصققواب
و ليل ما م وغالبا م ما تتعقدل أحوالقه
وتنصل ولو نسبيا م .
الثقققققاني  :أن يصقققققر علقققققى المكقققققابرة
ويسققققتمر فققققي غيققققه ورعونققققة نضسققققه
ويتابا المسيرة و م األغلب و يبدأ
بمصققققارعة الضشققققل فيصققققار عققققدوا م
شرسقققا م داخقققل نضسقققه التقققي تحقققب قققةا
العدو .
فاشل يصار الضشل ويغرت في خططه
ويدداد صراعا م ما نضسقه و فا قدة
يتنقل مقن عمقل إلقى عمقل و يخقوض
تجارب جديدة خبرة لقه فيهقا و كقل
يوم في مسل وطريق مختلقف فنقرا
يوما م متدينا م ويوما م غار ا م فقي القةنوب
و يومققققا م مققققا األخيققققار ويومققققا م مققققا
األشققققققرار و طريققققققق واضقققققق و
مسل سليم بقل أ قداف تافهقة وحيقاة
با سة
ققةا حققال مققا نققرا مققن عمققوم النققاح
فشققل متواصققل وصققرا مققا الضشققل
ينتهققي بقيققادة شققيطانية إلققى الهاوي قة -
عافانا هللا وإياكم .-

األسباب الر يسية للضشل :

السبب األول  :عدم الصدت في التوجه
السبب الثاني  :إرادة التمني.
السبب الثال  :الجهل والتعقل.
السبب الرابا  :لقة المقدار
األمور في غير أماكنها.

ووضقا

السبب الخامح  :الملل والتسويف.

السبب السادح  :عدم التوكل.
السبب السابا  :اليأح.

الحلول :
أو م  :الصدت الكامل.
ثانيا م  :ابرادة الحقيقية .

ثالثا م  :العلم والتدريب.
رابعقققا م  :صقققحبة أ قققل الحكمقققة والقققتعلم
منهم.
خامسا م  :الجد في التوجه والعمل.
سادسا م  :التوكل على هللا تعالى و ُحسقن
الظن به .

سققققققققققابعا م  :المثققققققققققابرة وا سققققققققققتعانة
بالمقويا .

92

إةا م  :مققا ققو الحققل المثققالي ألا انسققان
كي يضيا في الضشل ؟
الحل بكل بساطة و كما ال األولياج :
"التسليم للعليم شضاج من كل داج سققيم
" وكيف يكون ةل ؟

بهققةا نصققل إلققى نتيجققة حتميققة فققي حي قاة
الشقققخص الضقققال و الغيقققر متبقققا لققققولي
مرشقققد و قققي أنقققه سقققوف يضشقققل ويضشقققل
ويغوص في الضشل ويصقار قةا الضشقل
و شققي سقققوى الضشققل وإن ظهقققر أمقققام
اآلخرين بأنه ناج في بعض األمور .

با نتمققاج لقققولي مرشققد عقققالم ربقققاني و
وري محمدا .

بهةا نصل إلى نهاية أمسيتنا .

نعم  ..ةا و الحل األمثل .

أشكر لكم حضوركم.

نعققم  ..فهققو مققن سققيقود إلققى الصققال
التققققام و يوجهقققق فققققي كققققل أمققققور و
يصققح أخطققاج و يصققل مسققار و
يسقققدد خطقققا كيقققف ؟ و قققو مطلقققا
على أسرار نضس وما يخضي صدر .
و قد اختصقر اآليققة الكريمقة مققا ةكرنققا
في أمسقيتنا مقن فشقل بكلمقة ( ضقالل )
وةكر الحل بكل بساطة ووضو :
ققال تعققالى  :بسققم هللا الققرحمن الققرحيم
( ومن يُ ْ
شقدا م )
ض ِّل ْل فلن ت ِّجد لهُ و ِّليا م ُّم ْر ِّ
الكهف 17 /
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صرا الضشل
تقديم :العارف باهلل تعالى د .سضيان الجعبرا

جدى هللا عنا سيدنا محمد ما و أ له
جدى هللا عنا سيدنا محمد ما و أ له
جدى هللا عنا سيدنا محمد ما و أ له

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

أمسية ُ ِّدم
على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العا لة
ال FG-Group Academy –Turkey
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

شاركونا عدد صلواتكم خالل األسبوع
بإرساله كل يوم مجع

عرب تطبيق التيليغرام على جمموع :
الطريق الشاذلي املجددي
اهلانيبالي الكمالي
https://t.me/joinchat/CyZQEE5iQsdHPZe_c7f2w
95

96

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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نحن محطة إةاعية منبثقة
عن شركة
 FGمجموعة العا لة
نقوم بدورنا التثقيضي وابعالمي حول
العالم لنشر ال ِّقيم والثقافة األخال ية

www.radiofg.org

اضغط للتحميل :
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Dar alaqiq designs
Dar_alaqiq1
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