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اللهم صل وسلم على احلبيب سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد :
كلمة شهر ذي القعدة 1442
( الذل ديكتاتور الشرق األوسط )
سأأَليني سأأا ل  :بمأأا أن أ مأأن المتبصصأأين بأأالعلوم الروحيأأة فأأي عاليمنأأا
العربي و اإلسالمي  ..فما رأي بهذا الذل المتفشي في عاليمنا العربي ؟
بصراحة أقول لكأم  :اسأترربُ سأؤاله ! فَنأا منأذ نمأن طويأل لأم أطأارح
هكذا سؤال ألنأه لأم يعأد هنأا يمأن يريأد الحقيقأة ليسأَل عنهأا  ..فالبحأ
عن الحقيقة اليوم يعتبير من مظاهر الترف عند الشعوب .
إال أنني ال بد أن أجيب  ..و لذا أقول :
إن لكل اسأم إلهأي قأوانين علميأة باصأة فأي روح تجليأاتي و لعأل مأن
أبرن قوانين تجلياُ اسأمه تعأالى ( المأذل ) أن هللا عأن و جأل هأو المأذل
المطلأأق و ال ير أأى لعبيأأدك أن يكونأأوا أذال ،لريأأرك و أعطأأاهم جأأنا،ا
علأأى هأأذا الأأذل لوجهأأه الكأأريم فتحأا ت باصأا ت إلأأى تجليأأاُ اسأأمه ( المعأأن )
فانحكمُ العوالم بهأذا القأانون و هأو القأانون األول  :أن يمأن يأ يذل لوجأه
هللا تتلقاك مال كة اسمه ( المعن ) فتعنك .
أما القانون الثاني المبصوص بتجلياُ اسأمه تعأالى ( المأذل )  :أن يمأن
ذل نفسه لرير هللا فقد استجلب على نفسه رقأا ق اسأمه تعأالى ( المأذل )
برير وجه حق و يحكيم عليه ربنا المذل بأَال تتلقأاك مال كأة المعأن بأالعنة
و يح يكأأأأم عليأأأأه بأأأأَن تنيأأأأدك مال كأأأأة اسأأأأمه المأأأأذل ذالت و هنأأأأا يقأأأأول :
( أ ْولي ِ ي ِفي األ ي يذ ِل ي
ين ) .
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و بنأأأا ،علأأأى هأأأذين القأأأانونيين يمكنأأأ أن تستشأأأف جوابأأأا ت للسأأأؤال و
يمكن أن ترى أن بشريي العالم العربي اليوم ر وا بالذل لرير هللا تعالى
و أن تستباح قيمهم و أن يدعس رقابهم صرراؤهم و أن تهأان علمأاؤهم
سأ يبر مأأن ديأأنهم و نبأأيهم و أن يأ يذليوا برشأأوة يأأدفعونها و كأأذب
و أن ي ْ
يتسلون بأه و دياثأة يتفأابرون بهأا و عاشأوا ذل المنأاحرة علأى أر
اغتص يبُ يرونها بَي ٍد غريبة فينامون مستقرين بعيدين عنهأا مأع علمهأم
و ر أأوا أال يحكمهأأم ديأأن هللا تعأأالى بأأل و قبِلأوا أن
ِعأأر
أن األر
تحكمهم تباريف و عية عبثُ بَوطانهم و مانادتهم إال بباالت .
أبناؤهم في عتباُ المعتقالُ و هم تحُ أ وا ،النوادي ..
المسنون منهم تحُ مرأى العين  ..أع ا ،دا مأون فأي حاويأاُ النبالأة
 ..و كأل واحأد مأنهم ِكيسأأه تحأُ إبطأه  ..و األصأأرر سأنا ت بلأف الموبايأأل
يصورون المَساة لتحويلها إلى ببر يحصد متابعين و اليكاُ أكثر .
تجأل  ..لأذل كأان هنأا قأانون
تجأل أولأى مأن
أيها السا ل  :لأيس هنأا
ٍ
ٍ
ثال فأي روح التجليأاُ و هأو  :أال يتجلأى علأيهم إال بمأا هأم عليأه و
كما ترى الحال في مشهد اليوم فإن أبنا ،هذا الأنمن لأم يتركأوا لونأا ت مأن
ألوان الذل لرير هللا إال و جعلوك سمتهم حتى غرقوا في االفتبار به .
فإذا كان هذا ماهم عليه فهذك هي حقيقتهم .
نحن قوم أعننا هللا باإلسالم و سنبقى أذال ،إلى األبد مالم نيعد إليه فعالت
و قوالت  ..و الفعل قيبل القول .
فاسأأمع منأأي يأأا هأأذا بالصأأةت مجتمعيأأةت كونيأأةت تقأأول  :إن الشأأعوب التأأي
عنها .
تر ى بذلها و بنوعها ال ِ
يمكنها ربيها من عيش سعادة كبرياِ ،
بالبالصة  ( :أ ْولي ِ ي فِي األ ي يذ ِل ي
ين )
و هللا يقول الحق و هو يهدي السبيل
و الحمد هلل رب العالمين
بادم العلم الشريف  :د.هانيبال يوسف حرب

7

8

بسم هللا الرحمن الرحيم

التعليم العميق:
برجأاُ
عرف التعليم العميق بَنأه :عمليأة تقأوم بأربط البيانأاُ المد يبلأة و الم ي
ن ِ
باستبدام العصبوناُ االصطناعية إليجاد الروابط المباشرة وغير المباشرة .
وكلمة العميأق تعنأي :الطبقأاُ المبفيأة فأي الشأبكة العصأبية و هأي أنظمأة
متصألة تمامأا ت مثأل شأبكاتنا العصأبية البيولوجيأة التأي تكلمنأا عنهأا فأي العأدد
السابق .
يعمل التعليم العميق بصأورة كبيأرة علأى تطأوير بوارنميأاُ باصأة مأن أجأل
تمكأأين الحاسأأأب انلأأأي مأأأن أدا ،المهأأأام الصأأأعبة التأأأي تتطلأأأب فهمأأأا ت عميقأأأا ت
للبيانأأاُ وطبيعأأة عملهأأا ( كاسأأتبدامها فأأي التصأأوير الطبأأي و التشأأبيص
الطبي ).
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نأأرى هأأذك التكنولوجيأأا فأأي كثيأأر مأأن التطبيقأأاُ علأأى أجهأأنة التلف أان و
األجهنة المحمولة و قد رأيناها في السياراُ التأي تعمأل بأدون سأا ق
و الطأأأا راُ التأأأي تطيأأأر بأأأدون طيأأأار و طأأأا راُ اإلغاثأأأة التأأأي تتعقأأأب
الكوار .
و يستفيد من هذك التكنولوجيا جميع الف اُ ب يمأن فأيهم ذوي االحتياجأاُ
الباصة .

من األمثلة الواقعية الستبدام التعلم العميق :
اسأأتبدِم فأأي اكتشأأاف انثأأار والمعأأالم األثريأأة و اسأأتبدِم أي أأا ت فأأي
معالجة اللراُ ؛ فقد اعتمدُ شركة  googleعلى بوارنميأاُ الأتعلم
العميق في ترجمة المحادثة الشفهية اننية إلى اللرة المطلوبة.
هذك التكنولوجيا في تطور سريع و باُ أغلب الناس معتمدين عليها في
أمورهم الكبيرة و الصريرة.
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بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
قراء مجلتنا (هاهو)..
أهالً بكم أحبتنا َّ
نكمل اليووم موس سلسولف ترسوير أحاقيوو قدمويوف منت واة مون أحاقيوو المصوطرى صولَّى هللا
عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم..
نتركر اليوم في حديو مسول هللا صلَّى هللا عليه وآله وصحبه وسلَّم التالي:
عن عبد هللا بون عمور م وي هللا تعوالى عنقموا قوال :قوال مسوول هللا صولَّى هللا عليوه وآلوه
وصحبه وسلَّم:
سكَقاْ ،
آن َك َمث َ ِل اإل ِب ِل ال ُم َع َّلَ ِفْ ،
وإن أ ْطلَ َقوا ََ َه َبوتْ .
إنَّما َمث َ ُل
ِ
أم َ
إن عا َه َد عليقا ْ
صاح ِ
ب ال ُ ْر ِ
قام ََك ََورهُ ،وإَا لَو ْم يَ ُو ْم بوه نَسِويَهُ.
[وفي موايف] :وإَا قا َم
ِ
صاح ُ
آن فَ َ َرأَهُ باللَّ ْي ِل والنَّ ِ
ب ال ُ ْر ِ
صحيح مسلم.
في هذا الحديو الشريف شوبَّه لنوا مسوول هللا صولَّى هللا عليوه و آلوه وصوحبه وسولَّم حواف َ
َ
بالحبا ِل ؛ ف ال:
رآن
ب اإلب ِل المربوط ِف المشدوق ِة ِ
ِ
وحاملَه بصاح ِ
ال ِ
رآن .
"إنَّما َمث َ ُل
ِ
رآن” أي :الذي تعوق و أ ِل َ
صاح ِ
ف ِتالوةَ ال ِ
ب ال ِ
ع َ َلقا صاحبُقا بالحبا ِل ألنَّقا كثيرة الشروق .
ب اإلب ِل المع َّ َل ِف " أي :التي َ
"ك َمث َ ِل صاح ِ
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" ْ
إن عا َه َد عَليقا” أي :ماقَبَقا ،وأب اها َمربوطفً .
سكَقا” :أي بَ ِيَت عنده .
"أ َ ْم َ
وإن أ ْطل َقووا ََهبَووتْ " أيْ :
" ْ
َوورو ٌق َهربَووتْ وانرلتَووتْ .
وإن فَكَّقووا ِموون ِحبا ِلقووا وهووي ش ُ
روَ وال ِنِّ
سويان
ْور َم
ٌ
وصووم منسووى إلوى ال ِح ِ
وال َحص ُْر فوي قولوه " :إنَّموا" هوو َحص ٌ
ِ
البعيور الوذي يُ ْوشَوى
رآن
شبَّه
ِبال ِت ِّالو ِة
والتر ِك  ،و َ
واسوتمرام ِتالو ِتوه ِبورب ِ
َ
َ
َّ
ِ
قمس ال َ ِ
ْوورقَ؛ فمووا قا َم التعا ُهوو ُد موجوووقًا فووالحر ُ
منووه ْ
َ موجوووقٌ ،كمووا َّ
أن البعيوور مووا قا َم
أن يَش ُ
مشدوقًا باِلع ا ِل فقو محرو ٌ
ظ.
ب ِموون
ورى َ
شوويءذ إلووى األَهووان ،وكووذ ِل ال وورآ ُن يَ و ْذ َه ُ
ِكر؛ ألنَّقووا أقو ُ
و َخ و َّ اإلب و َل بال وذِّ ِ
ودوم ال ِعبووا ِق ْ
وير هللاِ تعوالى
ُ
إن لووم يُتعَا َهو ْد ويُ ْو َورأْ أبودًا ويُتووذكَّر؛ فبووذ ِل التعا ِهو ِد وبتَيسو ِ
صو ِ
دومهم.
وعَو ِنه لعباقِه عليه َي ْب َى في ُ
ص ِ
وفي الشق الثاني ( الروايف الثانيف ) من الحديو يبين لنا مسول هللا صلَّى هللا عليوه
و آله وصحبه وسلَّم سرا ً من األسرام الروحيف التي تم ِ ِّكن المسلم من تثبيت ال رآن
الكريم في صدمه وهي :
أن ي وم به ليالً ؛ ف يام الحافَ بوال رآن لويالً يثبوت الحروَ فوي صودمه ويجعلوه حراوا ً
متمكنا ً مصداقا ً ل وله تعالى:
ش ِد َو ْطئ ًا َوأ َ ْق َو ُم قِ ً
يال( ..المزمل – )6
شئ َفَ اللَّ ْي ِل ِه َي أ َ َ
ِإ َّن نَا ِ
وكووذل أن ي وووم بووه نقوواما ً ؛ أي مواظبتووه علووى الووتالوة فووي النقووام كمووا فووي الليول ..
فاجتماع ال يام بكتاى هللا العايم  -الذي ال يأتيه الباطل مون بوين يديوه وال مون خلروه
 بالليل والنقام يجمس أنووام الحروَ والتثبيوت فوي صودوم الوذين آمنووا كموا وصوفَل مبنا العايم..
ُوم الَّذ َ
ِين أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم ۚ (العنكبوت – )49
بَ ْل ُه َو آيَاتٌ بَ ِيِّنَاتٌ فِي ُ
صد ِ
فاحرم معاك هللا تعالى على ال يوام بكتواى هللا تعوالى بالليول والنقوام تارور بوالوير
العايم..
نل اكم في عدق قاقم إن شاء هللا تعالى...
قمتم طيبين..
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إن الشأأأبوص اإلنسأأأانية التأأأي تهأأأتم بثقافتهأأأا ونموهأأأا الفكأأأري معتنيأأأة
بتطورهأأا العلمأأي والمعرفأأي هأأي شبصأأياُ ترأأدو مميأأنة ال ش أ تالحقه أا
األنظار لبصوصيتها التي شابهُ األقمار في السما.،
فكيأف إن كانأأُ إحأدى تلأ الشبصأياُ مأأن ذوي الأوعي الأأيقظ والمراقبأأة
السليمة كشبصية يف عددنا :
الدكتور  :حسام حمنة
الدكتور حسام حمنة باحأ منأذ نشأَته عأن العلأم والمعرفأة جأاب حقأول
العناوين وقرى المثقفين ومدن المفكرين والعا ِلمين باحثا ت عن الحقيقة ...
إال أن وعيه الفكري الممين كان منبها ت له ليكون يقظا ت للعديد مما يأروج لأه
فأأي مبتلأأف األفكأأار والفلسأأفاُ والأأنها األدبيأأة والعلميأأة الحياتيأأة فلأأم
تسقه موجة المجتمع السا دة ولم تبدعه األفكار المنمقأة حتأى وصأل
إلأأأى دوحأأأة العلأأأم والمعرفأأأة الربانيأأأة نأأأاهالت مأأأن علأأأوم سأأأماحة المفكأأأر
اإلسأأالمي الشأأي د .هانيبأأال يوسأأف حأأرب حفظأأه هللا تعأأالى ليجأأد الم أالذ
انمأأن للأأوعي والأأدين والفكأأر السأأليم بأأَرقى حللأأه واجأأدا ت فأأي حيا أه
الحقيقة متابعا ت و سالكا ت في العلم و التطأور و التنميأة بشأكل متكامأل ليرأدو
اليوم حاصالت على درجة الدكتوراك في علوم ميتافينيق الحرف القرآني ...
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إن لهأأأأذك الشبصأأأأية  -المتميأأأأنة بأأأأالبلق الرفيأأأأع و الطيبأأأأة
المشأأأهودة و األناقأأأة الفكريأأأة والسأأأالمة فأأأي الأأأوعي و التأأأي
با ُ رحلة بحأ علميأة وفكريأة ومعرفيأة و اكتسأبُ ببأرة
واسأأأعة سأأأاعدتها فأأأي مجأأأال الأأأدعوة للعلأأأم الحقيقأأأي  -أثأأأرا ت
إيجابيأا ت وا أأحا ت اليأأوم فأأي المجتمأأع  ..هأأذا األثأأر الأأذي تسأأعى
لتحقيقه العديد من الدوراُ التدريبية التنموية وغيرها  ..إال
أنهأأا يمليكيأأة باصأأة بهأأذا الم أأي ،الهانيبأأالي الأأذي بأأرف فأأي
معالجة األفكار الفلسفية و بع المفاهيم الباصة وغيرها من
األفكأأأار العميقأأأة فأأأي األدب والفكأأأر ليظهأأأر الوجأأأه الصأأأحيح
بصأأأورة علميأأأة عمليأأأة و يعمأأأل علأأأى تعلأأأيم هأأأذك القواعأأأد
وتدريبها لمبتلف ف اُ المجتمأع حتأى البسأيطة منهأا بسأهولة
وبساطة .
لأأأم تتوقأأأف المواهأأأب الفكريأأأة والعقليأأأة لديأأأه فأأأي المجأأأاالُ
الفلسأأأفية والدعويأأأة العلميأأأة وحسأأأب  ...بأأأل كأأأان لأأأه أثأأأرك
البأأاص فأأي العديأأد مأأن المسأأاهماُ التجاريأأة وتنشأأيطها و
االستشأأاراُ الدقيقأأة فأأي تطأأوير الصأأناعاُ الرذا يأأة ؛ تارك أا ت
بصأأأمته ال بأأأالفكر والعلأأأم فحسأأأب بأأأل أي أأأا ت فأأأي المجأأأاالُ
االقتصادية .
الدكتور حسام حمنة  :م يئ لمع بعد رحلة وعي .
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noor_al.aalam
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/

مووالال النوووم يسووري موون خووالل حسوواى الطري ووف الشوواَليف المجدقيووف القانيباليووف
سور
الكماليف على االنسوتغرام  ،ويسوتمر معوه نووم ( ترسوير بنووم هللا ) الوذي ف َّ
فيووه سووماحف الحكوويم ق.هانيبووال يوسووف حوورى حراووه هللا تعووالى معنووى الحريووف
وعلومقا في البسملف من خالل عدة منشومات .
ومن خالل البواى األول مون كتواى (علوم مييوف ال وول بالبصور ) و وح سوماحته
ح ي ف  :أنت عبد هلل تعالى  ،والعبد يكون على أوصاف سيده .
وقوود أشووام سووماحته إلووى االسووم اإللقووي المشوورف علووى عوووالم مشوواهدة ال ووول
بالبصر واالستمداق منه .
و في مسالف ( صرف أهل البعد ) تحدث سوماحته عون حةورة المراقبوف والودعاء
و غيرها من الحةرات الواصف .
كمووا تووم نشوور العديوود موون العلوووم واألسوورام اللدنيووف النوواقمة التووي يُكرمنووا بقووا
سماحته..
بامكَ هللا به وبال َغ في إكرامه .
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قناة هاهو
https://t.me/haho_sd

Screenshot

نشرت قناة ( هاهو ) علوى التلغورام خبورا عون عمو ذل اسوتثنا ي قواقم
وداني فووي الحووب
بعنوووان  ( :موون فوووس السووماء )  ،وهووو عوورد وجو ِّ
اإللقي.
وكما جاء فإن هذا العرد يشتمل على الكثيور مون الر ورات الروحيوف
فووي المووديح المحموودي والغنوواء الصوووفي العميووق الووذي يحموول عبووق
ملكوتي خام من حةامة الصوت العاشق ..
ويشاق بالذكر أن فرقف أنوام الرن هي من ت دمه .

info@haho.fg111.net
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www.haho.fg111.net
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دورة علأأأأأم تجليأأأأأاُ األسأأأأأما ،الحسأأأأأنى  -دعا يأأأأأة
https://t.me/American_FGGroup_Academy

Screenshot

أعلنووت هيئووف  FGالعلميووف العالميووف لتنميووف ال وودمات  ،عوون المسووتو
األول من قومة خاصف ومميزة بعنوان :

علم تجليات األسماء الحسنى
ي وووووودمقا معسووووووة العلووووووم سووووووماحف المر ِّكوووووور اإلسووووووالمي الشووووووي
ق .هانيبال يوسف حرى حراه هللا تعالى .
باقم إلى التسجيل اآلن ...

https://t.me/Noralaalm246
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بسم هللا الرحمن الرحيم
أأورها ..و واهأأأب أسأأأرارك ألبسأأأط
و الحمأأأد هلل رب العأأأالمين بأأأالق الكا نأأأاُ و م ي
صأ ِ
مبلوقاته التي كونها ..والصالة و السالم على سيد األنام محمد صلى هللا عليه وآلأه
و صحبه أجمعين .
تحأأأدثنا فأأأي المقأأأالين السأأأابقين عأأأن أسأأأرار فأأأي الشأأأكل الهرمأأأي و كيأأأف أن فيأأأه
((( طاقة الترميم ))) و ((( سر الحفظ الموجود في العدد ..))) 5

و اليوم سننتابع إن شا ،هللا تعالى منيدا ت من التفصيل عن تل األسرار ..
اكتشف المهندس الببير كارل داربال أثنأا ،تجاربأه علأى الشأكل الهرمأي أن بدابلأه
ترديداُ لونية يمحمولة على موجاُ كهرومرناطيسأية و العجيأب أن هأذك التأرديداُ
اللونية فيه كانُ ترديداُ اللون األب ر .
و قأأد تحأأد كأأذل الأأدكتور جميأأل القدسأأي الأأدوي عأأن طاقأأة الهأأرم فأأي أحأأد كتبأأه
المعروفة وأكد على مو وف تل الترديداُ اللونيأة الب أرا ،فيأه  ..بأل و أ أاف :
" اللون األب ر في علم األلوان هو اللون الذي يعيد التوانن للجسم فمهمأا ابتأل
تأوانن الجسأأم و حصأل ابأأتالف كبيأر فأأي طاقأة الجسأأم فأإن أف أأل لأون يلعأأب دورا ت
هاما ت في استعادة الجسم لطاقته هو اللون األب ر".
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وقد تعلمنا من ف يلة الشي الدكتور هانيبال يوسف حرب في علأم العأالج بطاقأاُ
رقأأا ق النورالحرفيأأة و فأأي علأأم األنأأوار اللونيأأة أن النأأور األب أأر والأأذي يلأأبس
اللون األب ر تحديدا ت لديه ما يلي من المنايا:
((( منظف و معقم )))  :ومن هنا نفهم كيف تأم االسأتفادة مأن الشأكل الهرمأي فأي
تنظيف المياك و تنقيتهأا أو فأي تعقأيم الجأروح أو فأي الحأد مأن التلأو والنمأو
البكتيري .
((( موانن للطاقة )))  :حي يتم االستفادة من الهأرم فأي شأحن الجسأد بالطاقأة و
إعأأادة التأأوانن الطأأاقي إليأأه وباصأأة تأأوانن هرمونأأاُ الجسأأم كمأأا أنأأه يأأوانن
العاطفة كذل فيساعد في إنها ،أو تبفيف التوتر والحالة العصبية .
و تجدر بنا اإلشارة إلى أن تركين طاقة األب ر أكبر ما تكون في منتصف الهأرم –
و التي تحدثنا عنها سابقا ت – في العمود النانل من قمة رأس الهرم إلى قاعدته .
كما ثبُ أن هنأا طاقأة ذاُ حركأة حلنونيأة تنبعأ مأن قمأة رأس الهأرم و يتسأع
قطرها كلما ارتفعنا حتى تصل إلى حد معين و لعل هذا يدعم نظرية ( سأر الحفأظ
في الـ  ) 5التي فصلنا فيها سابقا ت و ذل ألن الحركأة الحلنونيأة مأا هأي إال عبأارة
عن بمساُ متتابعة متتالية و مترابطة مع بع ها..و هللا أعلم .

لم يبقي علي إال أن تجلأب شأكالت هرميأا ت بماسأيا ت و تقأوم بتجاربأ عليأه فأإن كأان
للشكل الهرمي حقيقةت كل تل الفوا د و الطاقاُ فلماذا ال نستفيد منه في حياتنا ؟
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بسم هللا الرحمن الرحيم
نعلووم أن جسووم اإلنسووان يتركووب موون عناصوور موتلرووف موون المعوواقن وأشووباه المعوواقن ،وأن
للمعاقن أهميف كبيرة فى استمرام حياة اإلنسان .
في هذا الم ال سوف نتعرف عن معدن البومون وأهميتف ومصاقمه في الغذاء .
البومون هو أحد أنوواع المعواقن الموجووقة فوي الطبيعوف و المريودة جودا ً للصوحف و بشوكل
خام لصحف العاام و له فوا د عديدة أهمقا:
 .لووه قوم فووي عووالا المصووابين بالتقابووات المراصوول ؛ حيووو أنووه يسوواعد فووي امتصووام
الكالسوويوم واالسووتراقة منووه لت ويووف العاووام والمراصوول و المسوواهمف فووي عووالا هشاش وف
العاام وت ويتقا .
· يساهم البومون عموما ً في تحسين أيض وامتصام المعاقن الموتلرف الداخلف للجسم
· يسوواعد علووى تعزيووز ومفووس مسووتويات التستوسووتيرون لوود الرجووال  ،كمووا يسوواعد علووى
الحروواظ علووى توووالن هرمونووات جسووم الموورأة ،باإل ووافف لتوريووف حوودة أعووراد الوودومة
الشقريف .
· له ال دمة على المساهمف في تحسين صحف الدماغ ،و التنسيق العةولي العصوبي ،كموا
أنه يساعد على ت ويف الذاكرة قصيرة المد ولياقة التركيز واإلنتاجيف عامف.
· لوووه فوا ووود فوووي تسوووريس شوووراء الجوووروع ؛ إَ وجووود أنوووه يسووواعد علوووى تحسوووين وظوووا ف
األنزيمات المسعولف عن شراء الجروع مما يجعله يساهم في تسريس الشراء والتعافي.
· له قدمة على حمايف الجسم من االلتقابات الرطريف .
· يسوواعد البووومون علووى الحوود موون تووراكم الوودهون و إلالووف الكوليسووترول ممووا ي لوول موون
حدوث بعوض األموراد مثول تصولب الشورايين والجلطوات الدمويوف ،و يعمول علوى حمايوف
الجسم من السكتات الدماغيف والنوبات ال لبيف .
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البومون في الجسم :
أعراد ن
مشكالت في عمليات األيض و في امتصام الكالسيوم والمغنيسيوم.
·
ا طرابات عصبيف.
·
اإلصابف بأمراد العاام ؛ مثل :التقاى المراصل وهشاشف العاام.
·
ً
ا طرابات في هرمونات الجسم وخاصف القرمونات الجنسيف.
·
مشكالت في الغدة الدمقيف .
·
فرط الدمقيف.
·
هشاشف العاام.
·
التقاى المراصل.
·
التقاى الجلد والت شير والتقيج.
·
اإلصابف بالتشنجات والصداع.
·
االكتئاى.
·
اإلسقال والت يع.
·
يوجد البومون في الكثير من العناصر الطبيعيف منقا :
· الب وليات ( الحبوى ) مثل الحم والرول و المكسورات و الراصووليا الحموراء و
لبدة الرول السوقاني.
· بعض أنواع الراكقف مثل الرراولف والووخ والتين والمشوم والكمثور والترواع
الغنيف جدا ً بالبومون.
· الوةوووروات  ،وقووود تبوووين أيةوووا ً أن بعوووض الوةوووروات مثووول الووووة والملرووووف
والكرفة والطماطم والبنجر والرجل تحتوي على نسبف عاليف من البومون.
· الراكقف الجافف  ،المكاقيميا  ،المكسرات مثل اللول والبندس
· أغذيف أخر مثل الصويا والعسل الغنيف بالبومون.
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الذ ْك ِر المحمدي مفصالت ع وا ت ع وا ت
علم ِ
لما أراد الأرب عأن و جأل أن يجعأل ذكأر حبيبأه المصأطفى صألى هللا عليأه و آلأه و
سلم منتشرا ت في كل الوجود يذ يك يرك في دسأتور الكا نأاُ أال وهأو القأرآن العظأيم و
ذكأرك مفصأالت ع أوا ت ع أوا ت ؛ فقأد قأال فأي ذكأرك
لم
ِ
يكتأف بأ ِذ ْكرك مجمأالت بأل نشأر ي
وجهه :
ب يوجْ ِه ي فِي الس يما ،فيلين يو ِليين ي قِ ْبليةت ت ي ْر ي ا يها } البقرة144
{قي ْد ني يرى تيقيلي ي
– وذكر يدك و عنقه الشريفين حي قال تعالى :
{ يوالي تيجْ عي ْل يي يد ي يم ْرلوليةت إِليى عن ِق ي }اإلسرا29 ،
ب ا ْلفؤياد يما يرأيى }النجم11
– وذكر قلبه و فؤادك الشريف حي قال  { :يما يك يذ ي
عليى قي ْل ِب ي }الشعرا 193،الشعرا194،
الروح ْاأل ي ِمين ي
و قال أي ا ت { :ني ين يل ِب ِه ي
سانِ ي } مريم97
– وذكر لسانه الشريف حي قال تعالى { :في ِإن يما ييس ْرنياك ِب ِل ي
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نطق ع ِين ا ْل يه يوى } النجم3
– وذكر نطقه الشريف حي قال تعالى  { :يو يما يي ِ
– وذكر بصرك الشريف حي قال عن وجل  { :يما ينا ي
صر يو يما ي
طريى } النجم17
غ ا ْلبي ي
ْصر ي
ون } القلم5
وقال أي ا ت{ :في ي
ْصر يويب ِ
ستب ِ
صد يْر ي } الشرح1
– وذكر صدرك الشريف حي قال عن و جل { :أيلي ْم نيش يْرحْ لي ي ي
– وذكر ظهرك الشريف حي قال عن و جل :
{ يو يو ي ْعنيا عين ي ِو ْن ير ي الذِي أينقي ي ي
ظه يْر ي } الشرح -2الشرح3
– وذكر صوته الشريف حي قال عن من قا ل :
{ييا أييي يها الذ ي
ُ الن ِبي ِ } الحجراُ2
ص ْو ِ
ِين آ يمنوا يال ت ي ْرفيعوا أيص يْواتيك ْم في ْوقي ي
و ذكر نفسه الشريف و قال :
عليى آث ي ِار ِه ْم } الكهف6
س ي ي
{فيليعيل ي بي ِ
ابع ن ْف ي
و ذكر وتينه الشريف فقال :
ين ثم ليقي ي
ط ْعنيا ِم ْنه ا ْل يأوتِ ي
ين } الحاقأة
{ يولي ْو تيقيو يل ي
علي ْينيا يب ْع ي ْاأليقيا ِوي ِل يأل ي يب ْذنيا ِم ْنه ِبا ْل يي ِم ِ
 - 44الحاقة  – 45الحاقة 46
و ذكر بشريته الشريفة صلى هللا عليه و آله و سلم :
احد } فصلُ6
{ق ْل إِن يما أينيا بيشير ِمثْلك ْم يو يحى إِليي أين يما إِليهك ْم إِليه يو ِ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

تجلياُ الحروف في حياة
صالح الدين األيوبي

الحمأأأد هلل رب العأأأالمين  ..يمأأأن تقدسأأأُ
عليأأأُ صأأأفاُ ذاتأأأه و كانأأأُ
أسأأأماؤك و ي
ُ كونيأأة إلرادتأأه اإللهيأأة
وصأأال ٍ
حروفأأه م ِ
األنلية األبديأة و بقأدرة حتميأة سأبحان
الحي القيوم العليم أبدا ت .

أمسية ق ِد يمُ على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العا لة
الـ FG-Group Academy –Turkey

وسأألم وبأأار علأأى الحبيأأب
صأأل
اللهأأم
ِ
ِ
محمد صالة مباركة بكأل حأروف الجمأال.

تقديم  :الدكتورة سناء صبري

أهأالت بكأأم أعنا أأي مأأع أمسأأينا لهأأذا اليأأوم
حيأ سأأنقدم لكأأم قأأدرة باصأأة وهأأي مأأن
القأأأأدراُ الحرفيأأأأة االسأأأأمية الكشأأأأفية
حيأأأ سأأأنتكلم بكأأأل وفبأأأر ومحبأأأة عأأأن
شبصأأأأية أحأأأأد أعظأأأأم قأأأأادة المسأأأألمين
( المل الناصر صأالح الأدين األيأوبي ) .

سأأأأننتطلق فأأأأي تحليأأأأل اسأأأأمه المبأأأأار
ونرى سأطوف تلأ الحأروف فأي حياتأه
كيأأف أشأأرقُ وصأأاغُ شبصأأه الكأأريم
وسيرته العطرك .

سأأأأأنبدأ معأأأأأا ت أعنا أأأأأي بتحليأأأأأل حأأأأأروف
المل أ الناصأأر أبأأو المظفأأر صأأالح الأأدين
والدنيا .
اسمه:
(يوسف بأن أيأوب بأن شأاذي بأن مأروان
بأأأأأأأن يعقأأأأأأأوب الأأأأأأأدويني التكريتأأأأأأأي )
المشأأأهور بلقأأأب صأأأالح الأأأدين األيأأأوبي.
تحليل اسم يوسف :
•
•
•
•
•
•

•
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شبصأأأأأأية منفتحأأأأأأة جأأأأأأدا ت ومحبأأأأأأة
للعصرنه والتحد .
صاحب شبصية دبلوماسية .
لأأأأين الطبأأأأع ومأأأأرن بالتعامأأأأل مأأأأع
انبرين.
شبصية متوا عة جدا ت وبسيطة.
متطور ويحأب تحأدي نفسأه وحياتأه
وتطويرها.
باطنأأأه هأأأادى ،وطيأأأب القلأأأب وقأأأد
ظهر شدة أحيانا ت ولكنها ليسُ صفة
ي ِ
ذاتية لديه.
صأأأأأاحب شبصأأأأأية قياديأأأأأة تظهأأأأأر
بو وح في أغلب أمور حياته.
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•

يعتني جدا ت بالنظام العأا لي ويحأب
لأأأم شأأأمل األسأأأرة واالجتماعأأأاُ
العا لية.

•

لديأأه أفكاربالقأأة ولديأأه الق أدرة
على اإلنشا،اُ.

•

يصلح للمناصب اإلداريأة ؛ فلديأه
القأأأأدرة علأأأأى التبطأأأأيط اإلداري
بشكل منظم ومرتب.

•

يحب عالم األصواُ بشكل عام و
يحب الفن والموسيقى.

•

لديه فن باص به و يقوم بإنجأان
أعماله بفن معين.

•

سأأأريع التنقأأأل والتريأأأر و بفيأأأف
الحركة بالباطن والظاهر معا ت.

•

فأأي قمأأة نجاحأأه البأأد مأأن وجأأود
منرصأأأاُ لهأأأذا النجأأأاح ولكنأأأه
يصل إلى النجاح المطلوب.

•

تظهر في حياته أي ا ت مشاكل فأي
التوفيق .

•

يعاني من مشاكل في السعادة.

•

لديه قأدرة كبيأرة علأى التحمأل
و في حياته تظهر البركة.
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هذا كان التحليل الحرفي لأبع مأن
صأأأفاُ الناصأأأر القا أأأد صأأأالح الأأأدين
األيوبي.
صالح الدين األيوبي  :هو يوسف بأن
أيوب بن شادي بن مروان بن يعقأوب
الأأأأديويني وهأأأأو مأأأأن أشأأأأهر القأأأأادة
اإلسالميين وقد ل ِقب بالملأ الناصأر.
صأأالح الأأدين تكريتأأي المولأأد وأب أوك
هأأأو نجأأأم الأأأدين ويعأأأود أيصأأأله إلأأأى
دويأأن وهأأي بلأأدة بأأَطراف أذربيجأأان
حي أ انتقليأأُ عا لتأأه إلأأى تكريأأُ بعأأد
أن ان أأموا إلأأى قأأواُ مجاهأأد الأأدين
قا أأد حاميأأة العأأراق إذ حرصأأوا علأأى
بدمتأأه وفأأي تل أ البلأأدة و ِلأأد ص أالح
الأأأدين األيأأأوبي فأأأي عأأأام  532هأأأـ

ويمكأأأأن القأأأأول بأأأأَن صأأأأالح الأأأأدين
األيوبي ليس من أيصْأل عربأي بأل هأو
كردي األيصْل وكان والأدك نجأم الأدين
ي
ت
حاكمأأأا لقلعأأأة تكريأأأُ وعنأأأدما و ِلأأأد
صالح الدين اج ِبر والدك على البروج
مأأأأن تكريأأأأُ وعنأأأأدها توجأأأأه إلأأأأى
الموصأأأل إال أن والأأأدك تشأأأا،م عنأأأد
والدته إال أن أحد الرجال نصحه بعأدم
التشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاؤم وذلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ألن

صأأأالح الأأأدين قأأأد يكأأأون مأأأن أعظأأأم
الملأأأو فيشأأأتهر ويأأأذيع صأأأيته فأأأي
أنحا ،البالد.
بدأُ نشَة صالح الدين في الموصأل
كما عاش في بعلبأ أي أا ت ونأنل هأو
ووالأأدك عنأأد عمأأاد الأأدين ننكأأي حي أ
كأأان والأأدك أحأأد أأباطه فنشأأَ عنأأدك
ب
نشأأأَة مميأأأنة تربأأأى فيهأأأا علأأأى حأأأ ِ
الجهأأاد والفروسأأية كمأأا تأأدرب علأأى
السالح وتعلم القأرآن الكأريم وحفأظ
الكثير من األحادي النبويأة الشأريفة.

(قلنا في التحليل السابق أن في اسأمه
بركة ) :
كأأان صأأالح الأأدين يقأأول بمأأذهب أهأأل
سأأأأأنة والجماعأأأأأة وروي أن عبأأأأأد
ال ي
القأأأادر الجيالنأأأي دعأأأا لأأأه عنأأأدما رآك
بالبركة فيه و ذلأ عنأدما قأام بنيأارة
بفيأأة لأأنجم الأأدين أيأأوب وأسأأرته ف أي
برأأأأأأأداد سأأأأأأأنة  533هأأأأأأأـ1138/م ؛
وهأأذا يفسأأر اتباعأأه الطريقأأة القادريأأة
فيمأأا بعأأد و قأأد قأأال بع أ العلمأأا،
كأأأأأأأالمقريني وبعأأأأأأأ المأأأأأأأؤربين
المتأأَبرين أنأأه كأأان أشأأعريا ت و كأأان
يصأأأحب علمأأأا ،الصأأأوفية األشأأأاعرة
ألبأأأأأذ الأأأأأرأي والمشأأأأأورة وأظهأأأأأر
العقيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة األشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعرية.

قاد صالح الدين عدة حمالُ ومعأار
د الفرنجأة وغيأرهم مأن الصأليبيين
األوروبيأأأأأأين فأأأأأأي سأأأأأأبيل اسأأأأأأتعادة
األرا أأأأأأأي المقدسأأأأأأأة التأأأأأأأي كأأأأأأأان
الصأأأليبيون قأأأد اسأأأتولوا عليهأأأا فأأأي
أوابأأأر القأأأرن الحأأأادي عشأأأر وقأأأد
تمكن في نهايأة المطأاف مأن اسأتعادة
معظأأأم أرا أأأي فلسأأأطين ولبنأأأان بمأأأا
فيها مدينة القدس بعأد أن هأنم جأيش
بيُ المقدس هنيمة منكرة في معركة
حطين.
الحظنا هنا حصأول البركأة فأي حياتأه
و وقتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه و إنجاناتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه.

(من الصأفاُ التأي أشأرنا إليهأا أي أا ت
فأأأأأأأأأي التحليأأأأأأأأأل السأأأأأأأأأابق صأأأأأأأأأفة
الدبلوماسية ) :
يشأأأأأتهر صأأأأأالح الأأأأأدين بتسأأأأأامحه
ومعاملته اإلنسانية ألعدا ه ؛ لذا فهأو
مأن أكثأأر األشأباص تقأأديرا ت واحترامأا ت
فأأأأأي العأأأأأاليمين الشأأأأأرقي اإلسأأأأأالمي
واألوروبأأأأي المسأأأأيحي حيأأأأ كتأأأأب
المؤربون الصليبيون عن بسالته فأي
عدد من المواقف أبرنها عند حصارك
لقلعة الكر في مؤاب وكنتيجأة لهأذا
حظأأأأأأأأأأأأأأأأي صأأأأأأأأأأأأأأأأالح الأأأأأأأأأأأأأأأأدين
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باحترام بصومه ال سيما مل إنجلترا
ريتشأأارد األول «قلأأب األسأأد» وبأأدال ت
مأأأن أن يتحأأأول لشأأأبص مكأأأروك فأأأي
أوروبأأا الرربيأأة ؛ اسأأتحال رمأأنا ت مأأن
رمأأأون الفروسأأأية والشأأأجاعة وورد
ذكرك في عدد مأن القصأص واألشأعار
اإلنجلينيأأأة والفرنسأأأية العا أأأدة لتلأأأ
الحقبة.
عاش صالح الدين حياة عادية كسا ر
الشأأباب فأأي ذل أ الوقأأُ وكأأان يلهأأو
ويحأب ركأوب البيأل إال
ليهو الشأباب
ي
أن حياتأأه تبأأدلُ عنأأدما صأأار يبأأرج
مع عمه أسد الدين شيركوك وهو قا د
عسكري من قادة نأور الأدين الننكأي
حيأأأ بأأأرج صأأأالح الأأأدين مأأأع أسأأأد
الأأدين فأأي غأأنوة لمصأأر وقأأاد ثأأال
حمأأالُ عسأأكرية ليمنأ يع سأأقوط مصأأر
في أيدي المسيحيين الالتينيأين وبعأد
حأأأدو عأأأدة معأأأار بأأأين عمأأأوري
األول مل بيُ المقدس وشاور ونيأر
مصر في عيهأد البالفأة الفاطميأة أد
فانتصأأر علأأيهم
أسأأد الأأدين شأأيركوك
ي
أسأأأأد الأأأأدين وعأأأأين صأأأأالح الأأأأدين
األيأأأوبي ونيأأأرا ت فأأأي مصأأأر للبليفأأأة
الفاطمي وكان ذل فأي عأام 1169م
حيأأأأأأأأ كأأأأأأأأان عمأأأأأأأأرك  31عامأأأأأأأأا ت
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وقأأد كانأأُ هأأذك الحمأأالُ هأأي بدايأأة
حياة صالح الدين العسكرية.
ألرأأأأى صأأأأالح الأأأأدين األيأأأأوبي سأأأأنة
1171م البالفأأأة الشأأأأيعية الفاطميأأأأة
ال عيفة التأي لأم تكأن تحظأى بشأعبية
وأعلأأأن العأأأودة للسأأأالم السأأأني فأأأي
مصر.

(قلنا في التحليل السابق السم يوسأف
أنأأه يعأأاني مأأن صأأعوباُ ومنرصأأاُ
في النجاح ) :
علأأى الأأرغم مأأن هأأذا التَييأأد لأأم يمأأر
تأأأأأولي صأأأأأالح الأأأأأدين ونارة مصأأأأأر
بسالم فقأد تعأر بعأد ب أعة أشأهر
مأأن توليأأه الأأونارة لمحاولأأة اغتيأأال
مأأأأن قِبيأأأأل بعأأأأ الجنأأأأود واألمأأأأرا،
الفأأأأأأاطميين وتبأأأأأأين أن المحأأأأأأر
الر يسأأأأي علأأأأى هأأأأذا كأأأأان مأأأأؤتمن
البليفة الفاطمي الذي كان يتطلأع إلأى
الحكم والتقدم على من يحويأه فقأب
عليه وأعدم.
(مأأأن الصأأأفاُ التأأأي كأأأان يتمتأأأع بهأأأا
القا أأأد الناصأأأر صأأأالح الأأأدين القأأأوة
الفكرية العالية ) :

كان صالح الدين األيأوبي يتمتأع بقأوة
فكريأأة عاليأأة جأأدا ت ظهأأرُ مأأن بأأالل
قيادتأأأأأه الفأأأأأذة وإدارتأأأأأه الحكيمأأأأأة ؛
فقد كان عليأه أن يعمأل علأى جبهتأين
فأأأأي نفأأأأس الوقأأأأُ :البنأأأأا ،وتركيأأأأن
أو أأأاف الدولأأأة فأأأي الأأأدابل وقتأأأال
الصأأأليبيين وإبقأأأا ،التمأأأاس مفتوحأأأا ت
معهم في البارج.
في نفس العام الذي تولى السلطة فيأه
قأأأام صأأأالح الأأأدين بهأأأدم سأأأجن فأأأي
مصر وبنى مكانه مدرسأة للشأافعية
وعأأأأنل الق أأأأاة الفأأأأاطميين وعأأأأين
مكأأأانهم ق أأأاة شأأأافعيين فأأأي جميأأأع
البالد.
وفأأي العأأام نفسأأه أي أا ت أغأأار صأأالح
الأأأأدين علأأأأى الفأأأأرنا فأأأأي عسأأأأقالن
والرملأأأة وهجأأأم علأأأى ربأأأ غأأأنة
فنهبأأه وقاتأأل مل أ الفأأرنا وكأأاد أن
يَسأأأرك ثأأأم عأأأاد إلأأأى مصأأأر وبنأأأى
((مراكب مفصألة نقلهأا علأى الجمأال
ثأأأأم جمعهأأأأأا وانطلأأأأأق بهأأأأأا لحصأأأأأار
((أيلأأة)) بأأرا ت وبحأأرا ت ففتحهأأا ثأأم عأأاد
إلى مصر)).
كانأأُ عمليأأة بنأأا ،الدولأأة فأأي الأأدابل
بمأأأأأأا فيهأأأأأأا مأأأأأأن حسأأأأأأم للبالفأأأأأأاُ
والصراعاُ وتَمين لكافة االحتياجاُ
االجتماعية واالقتصادية للنأاس تسأير
بشأأأأأأأأأكل مأأأأأأأأأتالنم مأأأأأأأأأع تطأأأأأأأأأوير

القأأأأدراُ العسأأأأكرية وشأأأأن هجمأأأأاُ
متتاليأأة علأأى العأأدو المجأأاور حتأأى ال
يأأأأتمكن هأأأأذا العأأأأدو مأأأأن االسأأأأتقرار
والراحة.

وقأأد ر أ صأأالح الأأدين فأأي البداي أة
لسأألطة نأأور الأأدين محمأأود المركنيأأة
فأأي حلأأب وقأأام بتطبيأأق اإلصأأالحاُ
اإلداريأأة والسياسأأأية التأأي أمأأأرك بهأأأا
إال أنه لم يلبأ أن أبأذ يسأتقل بأَمور
مصر.
(مأأن الصأأفاُ االتأأي ظهأأرُ معنأأا فأأي
تحليل االسم  :المشاكل فأي التوفيأق ؛
فقأأأد قلنأأأا أن أصأأأأحاب اسأأأم يوسأأأأف
يعانون من مشاكل في التوفيق ) :
فقد بدأ بالف بفي ينشأَ بأين صأالح
الدين وبين نور الدين يعأننك بوفأه
مأأن احتمأأال قيأأام نأأور الأأدين بعنلأأه.
وقأأد أأيع هأأذا البأأوف عأأدة فأأرص
علأأى المسأألمين حي أ كأأان يفتأأر
فأأي صأأالح الأأدين موافأأاة نأأور الأأدين
إلى المملكة الصأليبية وإحكأام الطأوق
عليهأأا مأأن الشأأمال والجنأأوب وكأأان
نجأأاح هأأذك العمليأأة م أأمونا ت فأأي ذل أ
الوقأأأأأُ بسأأأأأبب أأأأأعف الصأأأأأليبيين
وتفككهأأأأم وبف أأأأل الحشأأأأد الكبيأأأأر
الأأذي كأأان باسأأتطاعة القا أديين تَمينأأه
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مأأن مصأأر والشأأام والعأأراق ولكأأن
صالح الدين الذي كان يتحاشى اللقأا،
الستبعاد المواجهة مع نور الدين عاد
عأن حصأار الكأأر والشأوب وغيرهأأا
قبأأل وصأأول نأأور الأأدين إليهأأا بوقأأُ
قصأأأأير و سأأأأار إلأأأأى مصأأأأر محتجأأأأا ت
ببوفه من غدر المصريين به حينا ت أو
بمأأر والأأدك حين أا ت آبأأر ممأأا أ أأاف
علأأأى المسأأألمين فرصأأأا ت اسأأأتراتيجية
هامة.
وبوفأأاة نأأور الأأدين محمأأود فأأي العأأام
1174م لأأم يبأأقي فأأي السأأاحة العربيأأة
منأأأافس لصأأأالح الأأأدين يوانيأأأه فأأأي
األهمية و هنا برنُ أمامه مشأكلتان
اسأأأأتراتيجيتان أساسأأأأيتان ؛ األولأأأأى:
لملمأأة أطأأراف الدولأأة مأأن مصأأر إلأأى
الأأأيمن ومكأأأة وليبيأأأا والسأأأودان إلأأأى
الشأأأأام والعأأأأراق وبأأأأالد األنا أأأأول
والثانيأأأأة كانأأأأُ تأأأأتلبص ب أأأأرورة
الق أأا ،علأأى المملكأأة الصأأليبية ومأأا
يعنيه هذا مأن اسأتعداد وتَهيأل ذاتأي.
(مأأن الصأأفاُ الر يسأأة التأأي ظهأأرُ
بشأأأكل وا أأأح فأأأي شبصأأأية الملأأأ
الناصأأأأأر  :صأأأأأفة التبطأأأأأيط اإلداري
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فقد برف الناصر صأالح الأدين بقدرتأة
الفا قأأأأأأأأة علأأأأأأأأى التبطأأأأأأأأيط وإدارة
المعار ) :
كأأأان الهأأأم االسأأأتراتيجي األول الأأأذي
يشأأرل فكأأر صأأالح الأأدين هأأو إحكأأام
قب أأأأته علأأأأى مصأأأأر ؛ البلأأأأد الكبيأأأأر
الأأأأأأأأأأوافر اإلمكانيأأأأأأأأأأاُ البشأأأأأأأأأأرية
واالقتصأأأادية و الأأأذي يمنحأأأه قاعأأأدة
قويأأة وأمينأأة تأأدعم موقفأأه فأأي وج أه
الصأأأليبيين وتعطيأأأه حريأأأة الحركأأأة
فأأأي مأأأواجهتهم وتحميأأأه مأأأن بطأأأر
اإلقالأأة علأأى يأأد قا أأدك وصأأديقه نأأور
الدين محمود.
وكأأأأان توجهأأأأه الثأأأأاني هأأأأو مقاتلأأأأة
الصليبيين وانتناف بيُ المقأدس مأن
أيأأأأأديهم والق أأأأأأا ،علأأأأأى دولأأأأأأتهم
الهجأأين التأأي تتوسأأط الأأبالد العربيأأة
وتهأأأأأأأأأأأدد طأأأأأأأأأأأرق مواصأأأأأأأأأأأالتها.
أمأأأا شأأأاغله الثالأأأ فقأأأد كأأأان توحيأأأد
الأأبالد التأأي تركهأأا نأأور الأأدين محمأأود
تحأأأُ رايتأأأه وتوسأأأيع رقعأأأة الدولأأأة
العربيأأأة حتأأأى تمتأأأد مأأأن الأأأيمن فأأأي
الجنأأأأوب إلأأأأى بأأأأالد األنا أأأأول فأأأأي
الشأأمال ومأأن المرأأرب إلأأى الموصأأل
في الشرق.

وكأأان البأأد لصأأالح الأأدين مأأن تسأأبير
كافأأأة اإلمكانيأأأاُ والطاقأأأاُ البشأأأرية
والماديأأأأة والعسأأأأكرية لتحقيأأأأق هأأأأذك
األغرا .
(وجأأدنا هنأأا قدرتأأه علأأى اإلنشأأا،اُ
كمأأأأأا قلنأأأأأا فأأأأأي التحليأأأأأل السأأأأأابق):
حي قام بتنفيذ سياسة دابلية قوامها
اإلصأأأأأالح اإلداري وبنأأأأأا ،دفاعأأأأأاُ
دابليأأة وسأأاحلية قويأأة لمواجهأأة أي
احتمأأأال طأأأارع وشأأأجع الصأأأناعاُ
الحربية وأعاد بنا ،سور االسكندرية
وأمأأأر بإعأأأادة بنأأأا ،سأأأور القأأأاهرة
وببنأأأأا ،قلعأأأأة فيهأأأأا شأأأأبيهة بقأأأأالف
الفرنا.
كما اهتم بتحصين الثرور البحرية فأي
االسأأكندرية وفأأي دميأأاط التأأي كان أُ
تحتأأأوي علأأأى حأأأو لبنأأأا ،السأأأفن
فأأَمر بشأأد السالسأأل فأأي دميأأاط بأأين
بأأرجين مأأن الحجأأر تسأأد المرفأأَ فأأي
وجه السفن الرانية وونف المقأاتلين
علأأى البأأرجين لتأأَمين الحمايأأة لهمأأا.
وفأأأأي االسأأأأكندرية التأأأأي كانأأأأُ هأأأأي
األبرى ت م حو ا ت لبنا ،السفن أمأر
صالح الدين باتبأاذ إجأرا،اُ دفاعيأة
فعالأأة وكلفتأأه التحصأأيناُ الس أاحلية
التأأأأأأأأأأي أقامهأأأأأأأأأأا فأأأأأأأأأأي دميأأأأأأأأأأاط

واالسأأأأأأأكندرية م أأأأأأأاُ انالف مأأأأأأأن
الدنانير.
وفأأي نفأأس الوقأأُ الأأذي كأأان يواصأأل
فيأأه صأأالح الأأدين هجماتأأه وإغاراتأأه
على حصون الصأليبيين وقالعهأم قأام
بإرسال حمالُ أبأرى لفأتح طأرابلس
الرأأأرب وأبأأأرى لفأأأتح الأأأيمن وثالثأأأة
أأمن سياسأأة
لفأأتح السأأودان وذلأأ
تمتأأأأأين الصأأأأأف الأأأأأدابلي وتوسأأأأأيع
قاعدتأأه الدفاعيأأة واالسأأتراتيجية فأأي
العمق.
(من الصفاُ التأي تكلمنأا عنهأا أي أا ت
في التحليل السابق صفة القيادة ):
ولعلهأأأا مأأأأن أبأأأأرن و أكثأأأأر الصأأأأفاُ
ظهورا ت في شبصية هذا القا د العظأيم
؛ فقد برن صأالح الأدين األيأوبي علأى
المسأأأأأتوى االسأأأأأتراتيجي العسأأأأأكري
كواحأأأد مأأأن أكبأأأر القأأأادة المسأأألمين
وتبطُ شهرته الأبالد اإلسأالمية كمأا
سأأبق وذكرنأأا بف أأل قدراتأأه القياديأأة
والتنظيمية.
وال تكاد سنة مأن السأنواُ تبلأو مأن
العمليأأاُ التأأي كأأان يقأأوم بهأأا إمأأا فأي
الأأأدابل لحفأأأظ األمأأأن وتوسأأأيع رقعأأأة
سأأألطانه وإمأأأا فأأأي البأأأارج العربأأأي
ل أأأأأم األجأأأأأنا ،العربيأأأأأة المتنأأأأأاثرة
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أو فأأي عمليأأاُ المناوشأأة والتحأأرش
والق م واله م التي كان يتوجه بهأا
نحأأو الدولأأة الصأأليبية فأأي فلسأأطين.
وكانأأُ لديأأه المقأأدرة القياديأأة الكافيأأة
فأأي تحديأأد الفكأأرة األساسأأية للعمليأأة
المعينأأأة وكأأأان ناجحأأأا ت فأأأي التبطأأأيط
الميأأأأأداني لكيفيأأأأأة اسأأأأأتبدام القأأأأأوى
والوسا ط وانتقا ،األساليب واألشأكال
المرتبطأأأأة بحجأأأأم القأأأأوى الصأأأأديقة
والقأأوى المعاديأأة ومسأأرح العمليأأاُ
والنمأأان والمكأأان ومحأأدداُ العمأأأل
ومقوماُ نجاحه كما برف فأي تنظأيم
التعأأاون العمليأأاتي للقأأوى المشأأتركة
في المعركة.
وقأأد أبأأذ صأأالح الأأدين يشأأن حمأأالُ
متتاليأأة إلأأى حمأأص وحلأأب فأأي العأأام
1174م وإلأأأى الموصأأأل فأأأي العأأأام
1176م ثأأأأم إلأأأأى تأأأأل الجأأأأنر عأأأأام
1177م حيأأأ واجأأأه الهنيمأأأة ونجأأأا
بنفسأأأه بعأأأد حصأأأار الصأأأليبيين لأأأه.
وفي ربيع عام 1179م أرسل صالح
الأأأدين ابأأأن أبيأأأه ((فروبشأأأاك)) فأأأي
إغارة على بانياس كادُ تق ي علأى
((بلدوين الرابع)) مل بيأُ المقأدس
لأأأأأأأأأأوال أن افتأأأأأأأأأأداك ((همفأأأأأأأأأأري))
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سأأأيد تبنأأأين بحياتأأأه وقأأأد أسأأأفرُ
المراحأأل المتقدمأأة مأأن هأأذك المعركأأة
والتأأأي جأأأرُ فأأأي حنيأأأران (يونيأأأو)
1179م عأأأأأأأأأن هنيمأأأأأأأأأة منكأأأأأأأأأرة
سأأر عأأدد كبيأأر
للصأأليبيين أدُ إلأأى أ ْ
مأأأن قأأأادتهم مأأأن بيأأأنهم ((أودسأأأانُ
أمأأأأأأان)) مقأأأأأأدم فرسأأأأأأان الداويأأأأأأة
و((بلأأأدوين)) سأأأيد يبنأأأه و((هيأأأو))
سيد الجليل.
وفأأأي العأأأام 1180م طلأأأب ((بلأأأدوين
الرابع)) مأن صأالح الأدين عقأد هدنأة
إثأأأر قيأأأام األسأأأطول المصأأأري برأأأارة
ناجحة على السفن الراسية في مينأا،
عكأأا وبعأأد إغأأارة بريأأة أبأأرى علأأى
الجليأأأل فأأأي مطلأأأع ذلأأأ العأأأام وقأأأد
وافأأق صأأالح الأأدين علأأى هأأذك الهدنأأة
التأأي لأأأم تعمأأر أكثأأأر مأأن عأأأام واحأأأد
بسبب قيام ((رينو دو شأاتيون)) سأيد
إقليم ما ورا ،األردن وقتأذا بنق أها
؛ فقأأد شأأن ((رينأأو)) فأأي صأأيف العأأام
1181م غارة على قافلأة تجاريأة فأي
واحأأة تيمأأا ،أثنأأا ،مسأأيرها إلأأى مكأأة
ممأأأا أدى إلأأأى بأأأرق الهدنأأأة المتفأأأق
عليهأأا وجأأر ذيأأوال ت لأأم تكأأن فأأي صأالح
الصليبيين.

وقأأد تتابعأأُ المعأأار بأأين المسأألمين
والصليبيين علأى هأذا المنأوال وبقأي
بأأط التمأأاس مفتوح أا ت بأأين الفأأريقين
يسأأأتفيد منأأأه الطأأأرف األقأأأوى الأأأذي
يتمتأأأأع بالقأأأأدرة علأأأأى حشأأأأد أ أأأأبم
وحركية أكبر.
وكانأأأأُ الرلبأأأأة علأأأأى وجأأأأه العمأأأأوم
للمسلمين الأذين اسأتفادوا مأن توحيأد
قأأأأواهم تحأأأأُ قيأأأأادة صأأأأالح الأأأأدين
األيأأأوبي وأحسأأأنوا تنسأأأيق التعأأأاون
العملياتي بين القوى المبتلفة القادمة
مأأن مصأأر أو مأأن الشأأام أو الموصأأل
وغيرها.
ولقد كانأُ معركأة حطأين (1187م)
نموذجأأأا ت حيأأأا ت لمقأأأدرة صأأأالح الأأأدين
القياديأأة ولتمكنأأه مأأن تنظأأيم التع أاون
العمليأأأأأاتي للقأأأأأوى المبتلفأأأأأة التأأأأأي
شاركُ في المعركة والتي قيأ ِد يمُ مأن
ديأأأار بكأأأر وحلأأأب ودمشأأأق وحمأأأص
والموصل وماردين.
وقد أحسن صالح الدين ابتيار نمان
المعركة في أيام الحر الشديد ومكأان
نشر قواته حيأ تمتأع جيشأه بأالقرب
مأأأن ميأأأاك بحيأأأرة طبريأأأة ممأأأا جعلأأأه
يتالفى مشكلة بطيأرة فأي وقأُ اشأتد
فيه القيظ.
باإل أأأافة إلأأأى غأأأنارة الرمأأأي التأأأي
مارسها نبالته فلقأد قأام بعأ جنأودك
بإشعال النار في الهشيم مما ناد في

الحر ونشر الدبان الكثيف وقد أدُ
جميع هذك األمأور إلأى حسأم المعركأة
بشكل سريع وتم لصالح الدين أسأر
معظأأأم قأأأادة الصأأأليبيين وكأأأان علأأأى
رأسأأهم ((غأأي لونينيأأان)) مل أ بيأأُ
المقأدس الجديأد وشأقيقه ((أمالريأ ))
و((رينأأأأأو دو شأأأأأاتيون)) وغيأأأأأرهم.
وقد أسفرُ معركأة حطأين عأن نتأا ا
ذاُ طأأابع اسأأتراتيجي ؛ حي أ أبأأذُ
المواقأأع الصأأليبية تنهأأار الواحأأد تلأأو
انبأأأأأأر تحأأأأأأُ أأأأأأرباُ الجيأأأأأأوش
اإلسأأأأأأالمية إلأأأأأأى أن سأأأأأأقطُ بيأأأأأأُ
المقأأدس فأأي 2/10/1187م وهأأرب
مأأن تبقأأى مأأن الصأأليبيين إلأأى ص أور
وطأأرابلس اللتأأين اسأأتمرتا بالمقاومأأة
لفتأأأأأأرة أبأأأأأأرى مأأأأأأن الأأأأأأنمن[.]14
وبسأأقوط بيأأُ المقأأدس حقأأق صأأالح
الأأأأدين للعأأأأأرب و المسأأأأألمين نصأأأأأرا ت
اسأأأأتراتيجيا ت كبيأأأأرا ت لمأأأأا تعنيأأأأه هأأأأذك
المدينة لهم من أهمية قدسأية ومكانأة
معنوية.
عنِأأأأي صأأأأالح الأأأأدين األيأأأأوبي علأأأأى
المسأأأأأتوى التكتيكأأأأأي ببنأأأأأا ،جيشأأأأأه
وبتح أأير القأأواُ المبتلفأأة تنظيميأأا ت
بمأأا يأأتال،م مأأع توجهأأه االسأأتراتيجي
العام وقأد اهأتم بتحويأل معظأم قواتأه
إلى وحداُ بيالأة لمأا تفر أه طبيعأة
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المعار مأن أرورة لبأو معركأة
الحركأأأأأة والمنأأأأأاورة علأأأأأى بطأأأأأوط
مواصأأأالُ بارجيأأأة غالبأأأا ت ومعر أأأة
للمباطر.
كما اهتم بالنبالأة وكانأُ تسأمى أي أا ت
((الجالشأأأأية)) فأأأأَكث ي ير مأأأأن تأأأأدريبها
وناد مأأأن إمأأأدادها بالنبأأأال ممأأأا كأأأان
أعطأأي القأأواُ العربيأأة غأأنارة رمأأي
مشأأأأأأأأأهودا ت لهأأأأأأأأأا إ أأأأأأأأأافة إلأأأأأأأأأى
شأأأهرة السأأأيف الدمشأأأقي أو السأأأيف
األحأأدب الأأذي يطلأأق عليأأه الرربيأأون
اسأأأأأم (( )) Scimitarوكأأأأأان هأأأأأذا
السيف يمتان إلى جانب سيف طليطلأة
بالشأأفرة المعدنيأأة الحأأادة المصأأقولة
مأأأأأأأرة واحأأأأأأأدة و ببفأأأأأأأة الأأأأأأأونن .
ومأأأأن ناحيأأأأة أبأأأأرى كأأأأان الفأأأأارس
العربي يمتان ببفأة الحركأة و بفعاليأة
سأأالحه سأأيفا ت أم قوسأا ت أم رمحأأا بينمأأا
كأأأأان الفرسأأأأان الصأأأأليبيون يثقلأأأأون
كأأأأأأواهلهم بالأأأأأأدروف التأأأأأأي ترطأأأأأأي
أجسادهم ومتون بيلهم ممأا ينيأد فأي
وننهأأأأم ويقلأأأأل مأأأأن حريأأأأة الحركأأأأة
لديهم.
وقأد اشأتهرُ المجأأانيق العربيأة التأأي
كانأأُ ترمأأي الحصأأون برأأنارة عاليأأة
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بالحجأأأأأأأأارة أو الحديأأأأأأأأد أو الأأأأأأأأنفط
المشتعل ويروي ((ابن األثير)) كيف
صنع الصأليبيون ثالثأة أبأراج بشأبية
عاليأأة جأأدا ت وغطوهأأا بأأالجلود والبأأل
والطين والمأواد التأي تمنأع النأار مأن
إحراقهأأأأأا وأصأأأأألحوا الطأأأأأرق لهأأأأأا
ودفعوها إلى عكا لحصأارها فأي العأام
1190م ممأا ا أطر أهأأالي عكأا إلأأى
االسأأأتنجاد بَحأأأد العلمأأأا ،الدمشأأأقيين
الذي كان يسكن وقتها فيها وكان قأد
ابترف مادة حارقة ال تنطفئ وقأد تأم
 بف أأل التطأأوير العلمأأي الأأذي قدمأأههأأأذا العأأأا ِلم  -الأأأتبلص مأأأن إنعأأأاج
األبراج الثالثأة وإحراقهأا بعأدما كانأُ
قد بدأُ بتهديد عكا بالسقوط.
وعلى صعيد آبر  :فلقد كأان الترتيأب
القتأأالي الأأذي اسأأتعمله صأأالح الأأدين
األيأأأأأوبي ومعاصأأأأأروك مأأأأأن القأأأأأادة
المسأأأأأألمين يعتمأأأأأأد علأأأأأأى التنظأأأأأأيم
الكالسأأأيكي اإلسأأأالمي القأأأديم بشأأأكل
أساسأأي ؛ أي قلأأب وجنأأاحين وميمنأأة
وميسأأأرة وجالشأأأية (نبالأأأة) وسأأأاقة.
ولكأأأأأن الفأأأأأارق الجديأأأأأد فأأأأأي قيأأأأأام
مجموعأأأة القلأأأب بمنأأأاورة تقأأأدم ثأأأم

تقهقأأر السأأتدراج العأأدو إلأأى الطأأوق
الأأأأأذي سأأأأأرعان مأأأأأا يتشأأأأأكل ويأأأأأتم
اإلطباق.
هذا باإل افة إلى تشأكيالُ وترتيبأاُ
قتالية أبأرى عرفهأا العأرب فأي نمأن
صأأالح الأأدين وكانأأُ تشأأبه األشأأكال
الهندسأأأأأأأية المبتلفأأأأأأأة كالمسأأأأأأأتطيل
والناوية الحادة والمعين والدا رة.
(وهذا أي ا ت  -كما قلنا بالتحليأل سأابقا ت
 من قدرة التحدي والعصرنة ).أمأأا سأأرعة االتصأأاالُ لنقأأل األببأأار
والتعليمأأأأأاُ القياديأأأأأأة والمعلومأأأأأأاُ
يؤمنهأأأا ال يحمأأأأام
االسأأأتطالعية فكأأأأان ِ
ومأن
الناجل الذي اهأتم صأالح الأدين ِ
قبلأأأأأأأه نأأأأأأأور الأأأأأأأدين باسأأأأأأأتبدامه.
(من الصفاُ التأي تكلمنأا عنهأا أي أا ت
في التحليل السابق صفة الفن ) :
كان للفن ظهور كبير في حيأاة صأالح
الدين األيوبي ؛ ففأي واليأة أبيأه علأى
بعلبأأأأ درس صأأأأالح الأأأأدين العلأأأأوم
اإلسأأالمية وفنأأون القتأأال ف أأالت عأأن
فنون لعب الكأرة والفروسأية وغيرهأا
من فنون الطبقاُ الحاكمة إلأى جانأب
براعته في لعبة الجوكان التأي ورثهأا
عأأأأأأأأأن أبيأأأأأأأأأه ـأأأأأأأأأ وهأأأأأأأأأي لعبأأأأأأأأأة

ريا أأأأية أصأأأأألها شأأأأرقي يمارسأأأأأها
الالعبأأون وهأأم علأأى ظهأأور البيأأل
ف الت عن اهتمامه بالعلوم الدِينية.

(مأأن صأأفاُ االسأأم التأأي ظهأأرُ معنأأا
أي ا ت صفة اللين واليسر) :
بأأأأا صأأأأالح الأأأأدين معاركأأأأه أأأأد
الصأأليبيين ولكأأن فأأي سأأاعة الحاجأأة
قأأأدم مسأأأاعدته حتأأأأى لعأأأدوك ؛ ففأأأأي
معركتأأه أأد الصأأليبين والتأأي كانأأُ
بقيادة ريتشارد مل إنجلترا  ..مأر
الملأأأ فَرسأأأل صأأأالح الأأأدين طبيبأأأه
الشبصأأأي لمعالجتأأأه وأي أأأا ت عنأأأدما
قتل حصان المل ريتشارد فأي سأاحة
المعركة أرسل قواته للمل ليقأدم لهأم
بيأأوال ت جديأأدة حتأأى ال يسأأتفيد ص أالح
الأأأأأدين مأأأأأن عيأأأأأب الملأأأأأ ولتبقأأأأأى
المنافسة عادلة.
(من الصفاُ التأي تكلمنأا عنهأا أي أا ت
فأأي التحليأأل السأأابق صأأفة التوا أأع
والبساطة ) :
عأ ِأأرف القا أأأد صأأأالح الأأأدين األيأأأوبي
بالتوا أأأع والبسأأأاطة مأأأع يمأأأن حولأأأه
كمأأأا عأ ِأأرف بالهمأأأة العاليأأأة وبكرمأأأه
وإحسأأأانه أمأأأا فأأأي مَكلأأأه وملبسأأأه
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ومركبأأه فقأأد كأأان بسأأيطا ت جأأدا ت ولأأم
يكأن يبحأ عأن ألقأأاب نا فأة كمأا لأم
تكأأن الأأدنيا أأمن همومأأه قأأط وإنمأأا
كان صاحب دين وعقيدة وكأان يَبأذ
باألسأأأأأأأأباب فأأأأأأأأي جميأأأأأأأأع أمأأأأأأأأورك
(مأأن صأأفاته التأأي تكلمنأأا عنهأأا أي أا
صفة التحمل والصبر ) :
أصيب الناصأر صأالح الأدين بمأر ٍ
يدعيى الحمى الصأفراوية ونادُ حأدة
المأأأر عليأأأه شأأأي ا ت فشأأأي ا ت دون أن
يتمكن األطبا ،من مساعدته.
ومن المواقف التي حدثُ أيام مر أه
أنأأه كأأان يجلأأس فأأي اليأأوم السأأادس
عند القا أي ابأن شأداد وعنأدما أراد
أأأأرب الأأأأأدوا ،أح أأأأأروا لأأأأأه مأأأأأا ت،
شأ ْ
شأأأدة حرارتأأأه
ليشأأأربيه فشأأأكا مأأأن ِ
فَح أأروا لأأه كوبأأا ت آبأأر فشأأكا مأأن
شأأدة برودتأأه ثأأم قأأال( :سأأبحان هللا
ِ
أال يمكن ألحأد تعأديل المأا )،ولأم يكأن
صاببا ت أو غا با ت.
تحمل بأالل فتأرة مر أة األلأم الكثيأر
فكأأأأأأأأأأأأأأأأأان صأأأأأأأأأأأأأأأأأابرا ت هاد أأأأأأأأأأأأأأأأأا ت
إلأأى أن وافتأأه المنيأأة فأأي الرابأأع مأأن
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شأأأهر مأأأارس فأأأي سأأأنة  1193عنأأأد
عمر يناهن  56سنة .
وقأأأأد تأأأأم إكأأأأرام دفنأأأأه بأأأأالقرب مأأأأن
المسجد األموي فأي دمشأق ؛ المدينأة
التي ترعرف على محبتها وكأان ذلأ
اليأأوم مأأن أحأأنن األوقأأاُ علأأى عامأأة
النأأاس والمسأألمين فقأأد بكأأوا كثيأأرا ت
لفراقأأه وغيابأأه عأأنهم وحتأأى أعدا أأه
أوق
تَسأأفوا لرحيأأل قا أ ٍد مسأأامحٍ وبلأ ٍ
مثله.

ولكأأأأأأن هأأأأأأذا مأأأأأأا أكرمنأأأأأأا الحأأأأأأق بأأأأأأه فأأأأأأي وارد الوقأأأأأأُ لهأأأأأأذا اليأأأأأأوم
وبذل نكون قد رأينا معأا ت كيأف أشأرقُ تلأ الحأروف الر أية فأي حيأاة الملأ
الناصر القا د الجليل صالح الدين األيوبي .
نرجأأو مأأن هللا تعأأالى أن تكأأون حروفنأأا مشأأرقة منهأأرة كمأأا أشأأرقُ حروفأأه .
نلقاكم في المحا رة القادمة إن شا ،هللا تعالى مع إشراقاُ حرفية جديدة ..

ال تأأأأنال ذكأأأأرى هأأأأذا القا أأأأد المسأأأألم
العظأأأيم تعأأأيش مبلأأأدةت فأأأي العقأأأول
والنفأأأوس إلأأأى يومنأأأا هأأأذا تكريمأأأا ت
لدفاعأأأأأأأه المديأأأأأأأد عأأأأأأأن الح أأأأأأأارة
اإلسأأأأالمية وصأأأأدك ألعأأأأدا ها مأأأأرارا ت
وتكرارا ت وتوسيع انتشأارها بأين األمأم
وتمجيأأدا ت لذكا أأه وفطنتأأه فأأي التعامأأل
مأأأأأع الحأأأأأروب والمعأأأأأار الطاحنأأأأأة
وامتالكأأه بأأنفس الوقأأُ لقلأ ٍ
ب مسأامحٍ
أأس حتأأأى علأأأى أعدا أأأه.
حيأأأ لأأأم يقأ ي
الحأأأدي عأأأن الملأأأ الناصأأأر صأأأالح
الأأدين االيأأوبي يطأأول لمأأا قدمأأه مأأن
انتصأأأأأأأأأاراُ و إنجأأأأأأأأأاناُ لألمأأأأأأأأأة
اإلسالمية .
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمأأد هلل رب العأأالمين والصأأالة والسأأالم علأأى سأأيد األنبيأأا ،والمرسأألين سأأيدنا
وحبيبنا محمد المبعو رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين....
أعنا ي القأرا : ،كمأا وعأدناكم فأي العأدد السأابق أننأا سأنكمل الحأدي بأَمر هللا تعأالى
عن أهمية اللعب مع أطفالنا وتوقفنا عنأد أهميتأه فأي تنميأة الأذكا ،الروحأي وطرحنأا
بعأ األمثلأأة وفأأي هأأذا السأأياق مأأن الجميأأل أن نو أأح لهأأم مأأدى ربأأط علأأم النبأأاُ
بعظمأأة وجأأود البأأالق تبأأار وتعأأالى واألجمأأل عنأأدما نكأأون معهأأم فأأي ننهأأة فأأي
الحأأدا ق أو الرابأأاُ لنشأأرح لهأأم بطأأرق بسأأيطة و وفأأق مأأا يناسأأب أعمأأارهم عأأن هأأذك
النعمة ومدى احتياج اإلنسان لهذك النباتاُ .
وكمأأا قلنأأا سأأابقا ت  :الطفأأل ذكأأي ويفهأأم ويبأأنن إذا وصأألُ لأأه المعلومأأة الصأأحيحة
والبسأأيطة فبإمكاننأأا محادثتأأه عأأن األشأأجار واألنهأأار ومأأا تحملأأه هأأذك األشأأجار مأأن
أنواف متعددة من الب ار والفاكهة ونربط هذا العالم الذي يراك الطفأل بعأوالم أبأرى
ونربط هذك المناظر الجميلأة والمشأاهد الرا عأة بالجنأة نعأم  ..الجنأة ومأا فيهأا مأن
نعيم مما ال عين رأُ وال أذن سمعُ وال بطر على بأال بشأر نحدثأه عأن هأذا النعأيم
المقيم وأننا يمكننا أن نكون فيها إذا صدقنا مع هللا تعالى هذك المعأاني الجميلأة يمكأن
تحقيقها وبكل بساطة إذا منحنا أطفالنا جن،ا ت بسيطا ت من وقتنا فالوقُ عند الكثير مأن
األهأأأأأأل لألسأأأأأأف ال يكأأأأأأون لأأأأأأه قيمأأأأأأة وي أأأأأأيع دون أي اسأأأأأأتثمار حقيقأأأأأأي لأأأأأأه
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فمن المهم جدا ت بالنسبة للطفل أن نبصص له بع ا ت من هذا الوقُ المهدور عبثا ت.

و كلما شاهد الطفل منأاظر جميلأة فأي الطبيعأة مأن بحأار أو جبأال و حتأى الشأمس
والقمأر ال ننسأى ربطهأا بصأنع هللا الأذي أتقأن كأل شأي ،صأنعه و مأن الممكأأن أن
نذكر له بع انياُ البسيطة التي نفسرها بشكل مبسط لربط هذك المناظر الجميلأة
بالمعأأاني القر،انيأأة مثأأل قولأأه تعأأالى  :بسأأم هللا الأأرحمن الأأرحيم  ( :يوتيأ يأرى ا ْل ِجبيأأا يل
َّللا الذِي أيتْقي ين كل شيأ ْي ٍ ۚ ،إِنأه يببِيأر بِ يمأا
ب ۚ ص ْن يع ِ
سب يها يج ِ
تيحْ ي
ي تيم ير يمر الس يحا ِ
ام يدةت يو ِه ي
ت ي ْف يعل ي
ون) (.)88
نعأأم أيهأأا الوالأأدين الكأأريمين  ..ال تأأدبروا جهأأدا ت فأأي توصأأيل هأأذك الحقأأا ق للطفأأل
فالطفل بطبعه يحب المعرفأة واالستكشأاف وإذا لأم يَبأذ المعلومأة مأنكم سأيَبذها
من مصدر آبر وربما يكون مرلوطا ت أو مشبوها ت في ظل هذك العوليمة اإللكترونية .
وكأل مأأا ذ ِكأ يأر سأأابقا ت يمكأن أن يتحقأأق وبكأأل بسأأاطة مأن بأأالل مشأأاركة أطفالنأأا فأأي
اللعب معهم ومنحهم بع ا ت من الوقُ .
لم ينت ِه الحدي بعد عن أهمية اللعب مع أطفالنا فما نال له بقية ...
انتظرونا لنكمله معا ت.
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 -جدي  ..ما رأي أن نبرج في جولة بالسيارة؟!

 حسأأأنا ت يأأأا بنأأأي مأأأع أننأأأي لأأأم أبأأأرج منأأأذ نمأأأن ولكأأأن كونأأأ عأأأدُي مأأأن السأأأفرلن أرف طلب .
 أين تحب أن تذهب يا جدي؟ ال يهم يا بني.انطلأأق صأأديقنا وجأأدك فأأي جولتهمأأا وبأأدأُ الجولأأة فأأي شأأوارف الحأأي القريبأة مأأن
المننل ثم قرر صديقنا أن يذهب إلى إحدى شوارف العاصمة الفبمة .
عنأأد دبولهمأأا الشأأارف الحأأظ صأأديقنا عالمأأاُ التعجأأب تظهأأر علأأى جأأدك فتعمأأد عأدم
التحد معه وتركه ينظر من النافذة .
بعد عدة دقا ق صرخ الجد قا الت ( :بكفي  ..بكفي  ..بذني على الشجر والب ار ).
 حا ر جدي  ..ال تر ب ولكن دعني أشتري لنا العصير قبل انطالقنا بالرحلة. -حسأأأأأأأأنا ت ولكأأأأأأأأن بسأأأأأأأأرعة ال أريأأأأأأأأد االنتظأأأأأأأأار هنأأأأأأأأا أكثأأأأأأأأر مأأأأأأأأن ذلأأأأأأأأ .

بعأأأأأأد بأأأأأأروج صأأأأأأديقنا مأأأأأأن الشأأأأأأوارف المكتظأأأأأأة ودبأأأأأأولهم للشأأأأأأوارف التأأأأأأي
تكسو أطرافها األشجار واألنهار الحظ صديقنا الراحة والفرحة على وجه جدك فَصابه
الف ول فسَل جدك  :جدي هل تسمح لي بسؤال؟
 اسَل يا بني. ما الذي جعل تشعر بالر ب مع أننا كنا في أجمل الشوارف وأرقاها؟!يلتفأأأُ الجأأأد إلأأأى حفيأأأدك مبتسأأأما ت ابتسأأأامةت تبفأأأي بأأأدابلها حننأأأا ت عارمأأأا ت  :يأأأا ليتنأأأي
لم أقبيل دعوت للبروج من المننل واحتفظُ بذكرياتي الجميلة عن بلدي وعن شأبابه
لم أتوقع أن أرى شبابا أشبه بالفتياُ وفتياُ ..ال  ..ال  ..ال أريد أن أفكر حتى.
 كل هذا رأيتيه يا جدي وأنا لم ألحظه !؟ليت لم تقل هذك الجملة يا بني فَنا أأسف على هذا النمان الذي تعيشون فيأه ؛ لقأدانعدمُ األبالق ولم يعد هنا ما هو عيب وما هو حرام والمصيبة األكبر أن كَبنأا،
جيل ال تالحظ أن هنال ما يدعو لالسترراب والقلق.
ي
تقمن بتونيع مشروب ال أدري ما هو علأى جوانأب الطريأق
يا بني  ..لقد رأيُ فتياُ
..أنا أرى هذا العمل عيبا ت وال يليق بَنوثتها وأنُ تراك عمالت وحرية ومساواة.
لقأأد رأيأأُ شأأبانا ت يلبسأأون ثياب أا ت أقأأرب للنأأا ؛ و هأأذا أسأأميه عيب أا ت وحرام أا ت وانعأأداما ت
لمعاني الرجولة وأنُ كرير تراك حرية !!
وراجع مفاهيم ونظرت لما يدور حول .
وفكر بكالمي
أعدني للبيُ يا عنيني ِ
ِ
لأأم يسأأتطع صأأديقنا أن يجيأأب جأأدك بأأَي كلمأأة وبقأأي صأأامتا ت يفكأأر بمأأا سأأمع ويراجأأع
نفسأأأه حتأأأى انتهأأأُ الرحلأأأة التأأأي جمعأأأُ حقبتأأأين نمأأأانيتين بَفكارهأأأا ومعتقأأأداتها
المت اربة.

ما رأيكم بما قال الجد؟!
سؤالي موجه إليكم أعنا ي  ..وإلى يمن يهمه األمر ..
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ُ و صأألى هللا علأأى س أيدنا محمأأد
ُ بجميأأ ِل الصأأفا ِ
الحمأأد هلل المنعأأو ِ
ودين الحق ِلي ْظ ِه يرك علأى الأدين ك ِلأه
أشرف الكا ناُ المبعو ِ بالهدى
ِ
ِ
وعلى آله وصحبه الذين نيصبوا أينفسأهم للأدفاف عأن بي ْي ي أ ِة الأدين حتأى
أأارك و أعأأأال كلمتيأأأه و جعلأأأه دِينيأأأه المر أأأي وطريقأأأه
رفأأأع هللا بهأأأم يمنيأ ي
المستقيم .
وبعد...
تعتبأأر اللرأأة مأأن أهأأم العوامأأل التأأي تعمأأل علأأى ترسأأي روح الوحأأدة
الوطنية بين أبنا ،الشعب الواحد أو بين شعوب األمأة الواحأدة وتعمأل
علأأأى بأأأ روح التأأأهبي و دفعهأأأم إلأأأى السأأأير نحأأأو التقأأأدم و الرقأأأي
الح أأاري وهأأذا مأأا عرفتأأه الشأأعوب العربيأأة فأأي المشأأرق و المرأأرب
عنأأدما كانأأُ الح أأارة العربيأأة هأأي السأأا دة فأأي العأأاليم و يأأوم كان أُ
العربيأأة سأأيدة اللرأأاُ إال أن مكانتهأأا اليأأوم بأأدأُ تأأرتعش و تهتأأن و
حصنها بدأ ينهار يوما ت بعد يوم البع يشاهد و يتَسأف لكأن ال يوجأد
من يبادر و يتصدى لهذا الو ع المؤلم الذي وصلُ إليه لرتنا الحبيبة .

فمن المبني أن تكون للرة العربية كل هذك المكانة ثم ال تلقى من أبنا ها
النفس أكثر أن تشكو اللرة العربية الرربة
العناية و الرعاية و يحن في
ِ
فأأأي وطنهأأأا وبأأأين أهلهأأأا و تصأأأبح عر أأأة للتهمأأأيش بسأأأبب التحأأأدياُ
المبتلفأأة التأأي تواجههأأا ؛ منهأأا  :اسأأتبدام أبنا هأأا اللهجأأاُ العاميأأة و
اللرأأاُ األجنبيأأة فأأي تعأأامالتهم اليوميأأة ؛ فقأأد أدى هأأذا إلأأى تراجأأع دور
اللرة العربية كلرة فاعلة و هذا بدورك انعكس أي ا ت علأى التعلأيم و تأدني
المستوى اللروي .
اللرأة العربيأة هأي لرأة ال أاد و س ِأميُ بأذل ألنهأا هأي اللرأة الوحيأأدة
التي تحتوي على حرف ال اد أو على لفظ ال اد وهي لرة الفصاحة
فالفصاحة لرةت  :هي البيأان و نقأول فصأح الرجأل فصأاحة فهأو فصأيح
مأأن قأأوم فصأأحا ،وكأأالم فصأأيح أي بليأأي ولسأأان فصأأيح أي طلأأق
فالفصيح في اللرة  :المنطلق اللسأان فأي القأول الأذي يعأرف جيأد الكأالم
من ردي ه .
أمأأأا الفصأأأاحة اصأأأطالحا ت  :هأأأي التعبيأأأر البليأأأي فأأأالكالم الفصأأأيح هأأأو
المرمأأأور بالصأأأور البيانيأأأة و المحسأأأناُ البديعيأأأة و الفصأأأاحة بهأأأذا
المفهأأوم هأأي قأأوة العبأأارة و جنالتهأأا و و أأوح وجأأال ،البيأأان و حسأأن
التعبير .
إذا ت هي لرة البيان و البالغة و هي طليقة العبارة بدقتها البالغية .
يتبع ...
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المرأة في العصر األموي
العصأأر األمأأوي هأأو أحأأد العصأأور اإلسأأالمية العظيمأأة الأأذي أسسأأه معاويأأة بأأن أبأي
سأأأفيان فأأأي عأأأام ( 132 - 41هجريأأأا ت) ( 750 - 662ميالديأأأا ت) وتعتبأأأر الدولأأأة
األموية ثاني دولة في اإلسالم وأكبر دولة في تاري اإلسالم وعاصمتها دمشق.
استطاعُ المرأة في ذل العصر مسايرة الح اراُ والتَثيراُ الثقافية التأي دبلأُ
المجتمع فشاركُ في الحياة االجتماعية والثقافية وكانأُ راويأة للشأعر ومسأتمعة
لأأه وانعكأأس ذل أ علأأى الشأأعرا ،فأأذكروا نسأأا ،تل أ الفتأأرة فأأي أشأأعارهم الرنليأأة
والسياسية.
•

في الحياة االجتماعية :

شأأاركُ المأأرأة فأأي المجتمأأع الح أأاري الشأأعر والشأأعرا،؛ إذ تقربأأُ إلأأى الشأأعرا،
ي
لتكأون مأادة بصأبة ألشأعارهم واشأتركُ فأي هأذا
مستمعةت وراويةت وتقربأوا إليهأا
نسا ،الطبقة العليا فأي الحجأان والعأراق وكأذل أميأراُ البيأُ األمأوي فأي دمشأق
وكنتيجة انعكاسية عمل األدبأا ،والشأعرا ،علأى تبليأد هأؤال ،النسأوة فأي أشأعارهم
الرنلية والسياسية.
أمأأا فأأي المجتمأأع البأأدوي  -و لصأأرامة أعرافأأه  -فلأأم يسأأمح لنسأأا ه بمأأا سأأمح ب أه
المجتمأأع الح أأاري فقأأد اقتصأأر دور المأأرأة بَنهأأا كانأأُ ملهمأأة للشأأعر العأأذري

ورفعأأُ إلأأى مسأأتوى المثأأال ؛ وبو ِل أ يي فأأي جعلهأأا مثاليأأة كاملأأة فكانأأُ مو أأوعا ت
لهؤال ،العذريين ومحورا ت إلبداعاتهم.
•

في الحياة الثقافية :

امتانُ المرأة األموية بالبرون ثقافيا ت و بالقوة والجرأة في مقابلة الرجأال والتحأد
معهم في الثقافة واألدب والفن.
•

في الحياة العلمية :

امتانُ المرأة األموية بتعلمها العلوم الشرعية والنقلية منها :علأوم القأرآن الكأريم
والحدي والفقه والسيرة والمرأاني و أي أا ت امتأانُ فأي علأوم اللرأة وفأي العلأوم
العقلية.
•

في الحياة العسكرية  :شاركُ المرأة األموية في الفتوحاُ اإلسالمية.

❖ ومن أبرن األمثلة عن النسا ،في العصر األموي:
 .1سكينة بنُ الحسين بن علي بن أبي طالب  :فقد كانُ أعلم النسأا ،وأظأرفهن
وأحسنهن أبالقتأا فأي نمنهأا وكأان الشأعرا ،يتوافأدون علأى سأكينة ينشأدون
بين يديها الشعر برية نقدك والتف يل بينهم مكانةت شاعرية.
 .2عا شة بنُ طلحة  :التي كانُ أمها أم كلثوم بنُ أبي بكر الصديق وبالتهأا
عا شة ر ي هللا تعالى عنها وكانُ عا شة سا رة علأى بطأواُ سأكينة فأي
نقد الشعر واالجتماف بالشعرا ،والرواة واألدبا.،
 .3أم البنأأين  :نوج البليفأأة عبأأد الملأأ بأأن مأأروان و قأأد اشأأتهرُ بالفصأأاحة
والبالغة وقوة الحجة وبعد النظر وكانُ لها مكانة كبيرة عنأد نوجهأا الوليأد
الذي كان يستشيرها في كثير من أمور الدولة.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبار على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أأر ب ي
َّللا ﷺ ييقأأولِ ( :إن يمأأا
أأم ْعُ يرسأأو يل ِ
س ِ
ب ر أأي هللا تعأأالى عنأأه  :ي
ْأأن ال يبطأأا ِ
قأأال ع يم ي
ام ِأر ٍع يمأا ني يأوى في يم ْ
أن كيانيأُْ هِجْ يرتأه ِإليأى د ْنييأا ي ِصأيب يها أ ي ْو
األ ي ْع يمال ِبالنِيا ِ
أل ْ
ُ يو ِإن يما ِلك ِ
ام يرأ ي ٍة يي ْن ِكح يها في ِهجْ يرته إِليى يما يها يج ير إِلي ْي ِه) رواك البباري ومسلم.
إِليى ْ
و قأأد روي عأأن الشأأافعي ر أأي هللا تعأأالى عنأأه أنأأه قأأال " :هأأذا الحأأدي ثلأ العلأم
ويدبل في سبعين بابا ت من الفقه".
فهذا الحدي عظيم في معناك جليل في قي ْدرك .
ويقسم علما ،الشريعة اإلسالمية األعمال إلى قسمين  :قسم باطن وانبر ظاهر .
فمأأن األعمأأال الباطنأأة مأأا أو أأحه هأأذا الحأأدي و التأأي ال تقبي أل األعمأأال كلهأأا إال بهأأا
وتسمى أعمال القلب .
بينما األعمال الظاهرة فتل التي تكون للجوارح من حركاُ تشا يهد عيانا ت مثأل الصأالة
والحا وغيرها .
فال بد من وجود عالم القلب الباطن السابق على عالم الجأوارح الظأاهر وحتأى يقبيأل
العمل يجب أن تكون األعمال  -سوا ،الباطنة أو الظاهرة  -موافقة للشرف الحنيف .
ولما كانُ " النية " – و هنا يمن يطلأق عليهأا تسأمية اإلرادة  -مأن األمأور الصأعبة
صأ يدق
والشاقة على النفس بمعيارها القلبي ؛ كانُ هي محور قبول العمل الصأالح و ي
قول سهل بن عبد هللا التستري رحمه هللا تعالى  " :ليس على النفس شي ،أشأق مأن
اإلبالص ألنه ليس لها فيه نصيب".

51

لهذا يجب الحرص علأى وجأود النيأة البالصأة قبأل أي عمأل سأوا ،كأان صأريرا ت أو
كبيأأرا ت ألنهأا هأي الأأرابط األساسأأي لوجأأود العمأأل فأأي صأأحا ف العامأأل لأأه و الطأأامع
برفع صحيفة عمله بالقبول.
يقول ابن رجب رحمه هللا تعالى ":واعلم أن العمل لرير هللا أقسام :
 فتارة يكون ريا ت ،مح ا ت ال يكاد يصدر من مؤمن في فر الصالة والصيام وقأديصأأدر فأأي الصأأدقة الواجبأأة أو الحأأا وهأأذا العمأأل ال ش أ أنأأه مح أبيط و صأأاحبه
يستحق المقُ و العقوبة من هللا تعالى .
شأار يكه مأن أصأله
 وتارة يكون العمل هلل تعالى و لكن يشأاركه بعأ الريأا ،فأإني
فالنصوص الصحيحة تدل على بطالنه أي ا ت.
وفي " صحيح مسلم " عن أبأي هريأرة ر أي هللا تعأالى عنأه عأن النبأي صألى هللا
عليه وسلم قأال « :يقأول هللا تبأار وتعأالى  :أنأا أغنأى الشأركا ،عأن الشأر يمأن
أشر ي فيه معي غيري تركته وشريكه».
عمل عمالت ي
وعن ابن عباس ر أي هللا تعأالى عنأه قأال " :إن أحأدكم يشأر بأاهلل حتأى يشأركه
سرقنا الليلة"
بكلبه يقول لوالك لي ي
لذل يجب أن يكون العمل لوجه هللا تعالى وليس ألي وجأه غيأرك وال يكأون باليأا ت
من النية ومبتلطا ت بالشر لرير هللا تعالى .
ب مجاهدة النفس التي تمنع صأاحبها مأن تجلأي النيأة
وحتى يكون العمل مقبوال ت و يج ي
الصأأأافية فأأأي القلأأأب ( عأأأالم البأأأاطن ) وعنأأأد تجلأأأي النيأأأة الصأأأافية فأأأي القلأأأب
تتبلأأورعلى العأأالم الظأأاهر ثأأم تعأأرج فأأي معراجهأأا حتأأى تصأأل إلأأى صأأحا ف العبأأد
المقبول العمل بإذن هللا تعالى .
و الحمد هلل رب العالمين
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-

أصدقا ي  ..هل يعلم أحدكم أين أجد طاولة بسعر معقول !!

-

هل يوجد أحد يبيع مجموعة األقالم الجديدة بسعر ليس فلكيا ت ؟!

قد يكون مبلي  1000دوالر ثمنا ت لحاسوب مبلرا ت كبيرا ت للبع
يكون معقوال ت جدا ت ل يمن يستبدمه لراياُ تصميمية مثالت .

( فلكيا ت ! ) وقأد

فما هي محدداُ المعقول في طلب ؟
إن البح عأن الحاجيأاُ باسأتبدام مصأطلح ( بسأعر معقأول ) هأي األسألوب الأرا ا
اليوم في البح والشرا ،عبر المواقع المبتلفة !..
لكن عنيني المتسوق  :ما هو السعر المعقول ؟!  ..ومتى يكون فلكيا ت ؟

مأأا يمكأأن أن يكأأون معقأأوال ت ل أ قأأد ال يكأأون معقأأوال ت لريأأر والعكأأس صأأحيح ف أإن
األسلوب العام في السؤال ال يعد صحيحا ت وال منطقيا ت بل يشأتُ مأن يريأد المسأاعدة
حي أ أن تل أ المواقأأع ال يوجأأد بهأأا محأأدداُ معينأأة لو أأع األسأأعار وال يوجأأد حأأد
معقول متفق عليه ؛ فكل يبيع على هواك.
من معأايير معينأة ومحأددة عليأ أن تو أحها لتحصأل عليهأا
فإذا كنُي تريد طلب
كما هي كي ال ت يع وقت بتر التكهن مستحوذا ت األجوبة.
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حددها  ...تحصل على إجابت بشكل أسرف !
ِ
إنها دعوة لتكون أكثر حكمة وذكا ،فتجد أن الوصأول إلأى مأراد أصأبح أسأهل
من السابق .
إن المكان الذي تسَل فيه عن المعقول يجمع جميع الف اُ المجتمعيأة بأابتالف
تقديراتهم للمال وأهميته وقيمته وبابتالف مستوياتهم االقتصأادية والفكريأة..
فحد ْد معقول ..
ِ
طبقْ نظرية السعر المعقول على معادالُ تفكير ..
ِ
ستجد أن بتحديد ما تريد حقا ت ..
سيكون األمر أسهل وأسرف

موفرا ت وقت وجهد ..
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محر
برناما أبو
مسرف وأبو ِ
ِ
المتعمقين في مفهوم وهأدف الفنأون
ربما بالنسبة لعموم الناس غير
ِ
ما نال هنا اعتباراُ عامة مفادها أن “الكوميأديا" فأن غيأر هأادف
إذا ما تمُ مقارنتها مع تصنيفاُ أبرى تقدمها شتى أشكال الفنون
بينما الحقيقة هي على العكس تماما ت حي يمكن اعتبار الكوميديا
بكافة أنمأـاطها متربعأة علأى عأرش الفأن السأمعي و المر أي باصأة
عندما يتم تقديمها مشتملة على ق ـايا تحمل إسقاطا ت على الواقع.
محأر يعتبأر أحأد البأراما الكوميديأة التأي
مسأرف وأبأو
برناما أبأو
ِ
ِ
توظف هذا الشكل من الفأن لمحاولأة إصأالح المجتمأع برؤيأة جديأدة
واعية .
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هأأأو برنأأأاما كوميأأأدي سأأأابر ينتقأأأد الحيأأأاة االجتماعيأأأة السأأألبية
للشبصأأياُ الكسأأولة ويرصأأد نمأأط حياتهأأا بإطأأار م أأح كم أا
يسأأأألط ال أأأأو ،علأأأأى بعأأأأ السأأأألبياُ فأأأأي المجتمأأأأع إلمكانيأأأأة
معالجتها.

برنأأاما أبأأو محأ ِأر و أبأأو مسأ ِأرف برنأأاما فيأأه المتعأأة مأأن وجأأه
واالنتقاد لموقف المجتمع السلبي والداعم له من وجه آبر.
و هأأو برنأأاما فأأي حلقأأاُ متصأألة منفصأألة مأأن تأأَليف و إبأأراج
سماحة الشي د .هانيبال يوسف حرب.
إعداد  :د .صبحي المقرف

www.radiofg.org
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بسم هللا الرحمن الرحيم
إن للشبصأأياُ المسأأماة ( باسأأمة ) عأأدة صأأفاُ تكشأأفها لنأأا
حروف اسمهم ...
فمن بالل علوم الحروف الكشفية ومكنوناتها نأذكر لكأم بع أا ت
من هذك الصفاُ :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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شبصية متواننة و جري ة و قوية.
لماحة تدر ما حولها بسرعة و سهوله و يسر .
لديها قدرة على تنويد انبرين بالعواطف .
لديها قوة في كشف ما ورا ،األسطر ( كشف األمور البفية )
وكشف انبرين .
تمتل قدرة معرفة الشبص من النظرة األولى .
في دابلها قوة كبيرة .
تمتل إرادة صلبة ؛ فهي تستطيع فعل ماتريدك بإرادة راسبة .
ذكية اجتيماعيا ت لبقة سريعة التعلم دقيقة المالحظة ممتانة
في العالقاُ العامة .
تستطيع فهم يمن حولها دون حاجتها لسماعهم بمو وف ما
بشكل صريح ومباشر ؛ بل تفهمهم ربما من نظرة أو من كلمة
عابرة وربما من صمتهم أي ا ت.
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في دوحتنا موهبة

فن التصوير الفوتوغرافي
المصممة قمر الجعبري
59
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بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين
رؤية الهالل هي عملية تحري ميالد القمر الجديد الذي يحأدد بدايأة الشأهر
القمري ( الهجري ) .
تبأأدأ عمليأأة المراقبأأة بعأأد غأأروب شأأمس اليأأوم التاسأأع والعشأأرين مأأن كأل
شأأهر قمأأري مباشأأرة وتكأأون المراقبأأة محأأدودة بوقأأُ قصأأير وبأأالعين
المجردة ال بالمنظار أو التليسكوب أو ال يمرقأب  ..إلأ وتقأدر مأدة الرصأد
بسأأاعة أحيانأا ت أو أقأأل مأأن ذلأ حسأأب المنطقأأة التأأي يأأتم بهأأا الرصأأد ثأم
يبتفي الهالل بعد ذل فال يمكن رؤيته .
أما اتجاك النظر للرصأد فيكأون لجهأة الرأرب والتوقيأُ يكأون قبأل دبأول
وقُ المررب بعشر دقا ق تقريبا ت .
ويكون الهالل الذي يتحرى في عملية الرصد هو هالل أول الشهر ال هأالل
آبر الشهر .
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والنتيجأأة المعليأأن عنهأأا سأأوا ت ،كانأأُ برؤيأأة الهأأالل أو عأأدم رؤيتأأه هأأي
المعتمدة وتكون بذل هي النتيجة الوحيدة ألن القمر واحأد علأى سأطح
كوكبنا فعلى يمن يرى القمأر بأالعين المجأردة فأي مكأان مأا وكانأُ هأذك
الرؤيأأة موثوقأأة أن يأأذهب إلأأى المحكمأأة ويحلأأف أمأأام القا أأي الشأأرعي
بَنه رأى الهالل بالعين المجردة ومعه شهود على ذل فهأذك هأي الرؤيأة
الصحيحة ال كما يجأري انن بأل ومنأذ عقأود بأَن يبأرج مأن يقأول تمأُ
رؤية الهالل وفي بلد آبأر يقأول آبأر  :لأم تأتم رؤيأة الهأالل !! ومأنهم
مأأن يقأأول  :تأأم تصأأوير الهأأالل بتقنيأأة كأأاميرا ( )CCDو بأأذل تميأأع
األمور وت يع الحقيقة وينقسم الناس لمؤيد و مبالف .
واألببأ مأأن ذلأ اعتمأأاد الرصأأد الفلكأأي بحجأأة تطأأور العلأأم وتقنياتأه !!
نطور العلم ولكن لكل شي ،حدك
نحن لسنا د تطور العلم بل نحن يمن ِ
وال يجب تجاون هذك الحدود .
س ِل ٍم ع ْين
ي يحدثينيا الر ِبيع يي ْع ِني ا ْب ين م ْ
يحدثينيا عبدالرحْ يم ِن بْن ي
سال ٍم ا ْلج يم ِح ي
م يحم ٍد يوه يو ابْن ِنييا ٍد ع ْين أ ي ِبأي ه يري يْأرةي ر أي هللا تعأالى عنأه أين الن ِبأي
صأألى هللا عليأأه وآلأأه وصأأحبه وسأألم قيأأا يل  " :صأأوموا ِلر ْؤيي ِت أ ِه يوأ ي ْف ِطأأروا
عليأيْك ْم فيأأَ ي ْك ِملوا ا ْلعيأ يد يد " وفأي روايأأة ثانيأة ( فيأأَ ي ْك ِملوا
ي ي
ِلر ْؤييتِأ ِه فيأ ِإ ْن غ ِمأ ي
ا ْلعي يدةي ) .
ولأأم يقأأل عليأأه الصأأالة والسأأالم وانل صأأوموا لرؤيتأأه بالتيلسأأكوب أو
بالمنظار أو بالكاميرا بل قال  ( :رؤيته ) أي بالعين المجردة .
و الحمد هلل رب العالمين
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م اداُ األكسدة والجذور الحرة
وظيفة م اداُ األكسدة هي منع تشكل الجذور الحرة وتبفيأف آثارهأا ال أارة وذلأ
لقأأدرة هأأذك الم أأاداُ علأأى إعطأأا ،اإللكترونأأاُ للجأأذور الحأأرة الناقصأأة اإللكتأأرون
بدون أن تصبح بنفسها غير مستقرة وناقصة اإللكترون .
إن معظم المواد الكيميا ية النباتية الملونأة فأي الطعأام تلعأب دورا ت كم أاداُ لألكسأدة
في الجسم وهذا يعتبر أحد األسباب التأي تجعأل مأن النظأام الرأذا ي الرنأي بالب أار
والفاكهة مرتبطا ت بتبفي بطر العديد من األمرا .

يشأ ِأكل الجسأأم م أأاداُ أكسأأدة بنفسأأه ولكأأن لأأيس بكميأأاُ كافيأأة لأأذل طالمأأا أن
الجسم يشكل جذورا ت حأرة أثنأا ،عملياتأه االسأتقالبية الطبيعيأة فهنأا احتمأال لحأدو
السرطاناُ مهما كان تصرف اإلنسان صحيحا ت في كل شي. ،
وينصح ببرا ،الترذية بالحصول على تنوف صأحي مأن م أاداُ األكسأدة فأي نظامنأا
الرذا ي و ذل بتناول (مجموعة أغذية بَلوان الطيف ال و ي كاملأة RAIN BOW
 ) OF FOODبحي تحوي ألوانا ت متعددة من الرذا ،فيها أصنافا ت متعددة من م أاداُ
األكسدة .

هنا  9فوا د أساسية لم اداُ األكسدة ومن

منها مرافق اإلننيم : COQ10
القلأب التاجيأة أو ارتفأاف

 .1تفيد في عالج قصور القلأب ومايرافقأه مأن أمأرا
ال رط الشرياني .
 .2تفيد في البصوبة عند المرأة  :حي يحد تناقص في عدد ونوعية البيأو
عنأأد المأأرأة مأأع تقأأدم العمأأر ولأأوحظ أن الأأدعم بم أأاداُ األكسأأدة  -ومأأن
أمنها مرافأأق اإلنأأنيم  - COQ10يرافأأق منأأع حأدو هأأذا التراجأأع وأحيانأا ت
كذل فإن الني ي
طأف عنأد
ي من عكس هذا التراجع في عدد ونوعية البيو
الرجأأل تتأأَثر بالشأأدة التَكسأأدية الناتجأأة عأأن الجأأذور الحأأرة ممأأا يأأؤدي إلأأى
انبفأأأأأأأأا فأأأأأأأأي عأأأأأأأأدد الني ي
طأأأأأأأأف و أأأأأأأأعف فأأأأأأأأي نوعيتهأأأأأأأأا والعقأأأأأأأأم .
واستنتجُ عدة دراساُ أن الدعم بم اداُ األكسأدة وباصأة مرافأق اإلنأنيم
 COQ10ترافق مع تحسن في نوعية الني ي
طف ونشأاطها ونيأادة تركينهأا فأي
السا ل المنوي بسبب حمايتها من الشدة التَكسدية .
 .3تحأأافظ علأأى شأأباب الجلأأد  :يعتبأأر الجلأأد مأأن أكبأأر األع أأا ،فأأي الجسأأم
ويتعأأأأأر إلأأأأأى الكثيأأأأأر مأأأأأن العوامأأأأأل المؤذيأأأأأة الدابليأأأأأة والبارجيأأأأأة .
فمأأأأن العوامأأأأل الدابليأأأأة  :تبأأأأرب الباليأأأأا وعأأأأدم التأأأأوانن الهرمأأأأوني .
ومن العوامل البارجية  :العوامأل المحيطأة وباصأة األشأعة فأوق البنفسأجية
. UV
إن إ افة م اداُ األكسأدة وباصأة مرافأق اإلنأنيم COQ10مباشأرة للجلأد
يعطى حماية للجلد من الشدة التَكسأدية الناتجأة عأن األشأعة فأوق البنفسأجية
وكذل يبفف من عمأق التجاعيأد فأي البشأرة كمأا أنأه يسأاعد علأى إنقأاص
نسبة حدو سرطان الجلد .
يتبع في األعداد القادمة إن شا ،هللا تعالى .
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عصر النه ة
كانُ إيطاليا مهد عصر النه ة ؛ بل النه ة الفنيأة تحديأدا ت فقأد أمأدُ الأدول
األوروبيأأة األبأأرى مأأا تحتاجأأه مأأن مسأأتنماُ البأأذخ والتأأرف و الرفاهيأأة لسأأد
حاجاتها لبنا ،المجتمع الجديد كالقصأور الجميلأة والمكتبأاُ الثمينأة واألقمشأة
الفابرة وغيرها الكثير.
وكأأان للتفصأأيل وبياطأأة المالبأأس حصأأة كبيأأرة فأأي عصأأر النه أأة فظه أرُ
الكلفأأة فأأي تأأنيين المالبأأس وظهأأر الأأني الرسأأمي األوروبأأي المشأأهور وهأأو
الفستان ذو الطبقاُ الكثيرة والذي يتدرج باالتساف من البصر إلى األسفل إلى
أن يَبأأذ بالنهايأأة شأأكل القمأأع أو الجأأرس فقأأد كأأان عبأأارة عأأن أطأأواق مأأن
البشب أو المعدن أو عظم الحوُ.
غير هذا الأني الرريأب بعأ الشأيئ جسأم المأرأة فكانأُ تظهأر كالدميأة حيأ
يعمل شكل الني على تريير شكل جسم المرأة الحقيقي .
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وباندياد طبقاُ الفسأتان نادُ كميأة األقمشأة المسأتبدمة ممأا ا أطرهم إلأى
نسا كمياُ كبيرة من شعر البيل لتصبح بالحجم والصأالبة المطلوبأة إلأى أن
أصبحُ ثقيلة بشكل ال يحتمل ولكنها عصرية في ذا الوقُ .
ب هذا الني أي ا ت األكوال (القباُ) المرتفعأة والتأي كانأُ ترطأي الرقبأة
و ي
ص ِح ي
كاملة أو تعلوها وفي بع األحيان تباط على شكل مروحة.
وإذا تحأأأدثنا عأأأن الشبصأأأياُ النسأأأا ية التأأأي عاصأأأرُ عصأأأر النه أأأة فأأأي
المجتمع األوروبي نجد من بينهن الملكة إلينابي ملكة إنجلترا وأي ا ت ماري
أنطوانيُ في فرنسا واالمبراطورة أجيني التي ظهأرُ بمجموعأة مأن األنيأا،
في حفل افتتاح قناة السويس.
وبالنظر إلى اللوحاُ النيتيأة التأي رسأمها فنأانو عصأر النه أة نأرى أشأكاالت
ممينة للمالبس الجميلة التي لبستها السيداُ.
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على عتبة الممر الما ي  ..وانسيابية ما أمامي ..
أصاب العين اإلبهار ...
هل يا ترى من تل التراكيب اللونية المشرقة ..؟
كال ..
إنما ما شعرُ أني رأيته  ...هو الصيف .
ممر ما ي في ( بورانو إيطاليا )
وكَنني وأنا على أعتاب ٍ
أرى ممرا ت نحو فصل الصيف المنعش ..
فانتعشُ  ..ولملمُ متاعي الهادع الحالم البارج من فصو ِل
السكون  ...إلى رحلة في فصل مفعم مندهر ...
لكن  ..لما أردُ أن أ ع قدمي باطية أولى البطواُ ..
رأيُ فسحة السما ،بين المباني ..
من فوقي وتحتي  ..وحتى أمامي ...
ال يوجد أر  ...بل كلها سما.. ،
إنه التقا ،الما ،بالسما ،باألفق ..
إنها ليسُ رحلة مسير  ..إنها رحلة تحليق ...
إنها حركاُ الصيف  ..إنها روح الصيف...
سبحان البديع ...
67

الدكتورة سارة الجعبري
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رحلة عبر قنواُ التيليررام
( ا رط على أسما ،القنواُ )

بسم هللا الرحمن الرحيم
صمت ي ال يعني أن تسكُ عن الكالم ..
س ِر ي .
بل يعني أن تذكر هللا تعالى في ِ

هللا أال يحرمه ِفي ذريته من
إذا أحببُي أحدا ت ؛ فادف ي
البنياُ ؛ فإنهن نعيم الدنيا المقيم واألنس الدا م
وفي الرحمة وبهجة البيوُ التي ال تببو وباب من
أعظم أبواب الرنق !
قال عليه الصالة والسالم :
" ال ت ي ْكرهوا البيناُ فإنهن المؤنساُ الرا ِلياُ "
ُ
س يوى البنا ِ
وما نور البيو ِ
ُ ِ
ُ
بهن األنس ِمن بيع ِد الشتا ِ
#مودة_ورحمة
قناة منافحون عن اإلسالم

بقلم
د .هانيبال يوسف حرب
قناة دوراُ وعلوم
د .هانيبال يوسف حرب
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┈•

نصيحة

•┈

لكي تكون مؤثرا ت في انبرين  ...كن قريبا ت من
القلوب بالرحمة ...فالرحمة جسر بين وبين
انبرين و هنا فقط تصبح كلمات ذاُ أثر
أكبر وفاعلة في الطرف المقابل ..
المودة والرحمة مفتاح للقلوب و وصلة بين
العقول .
َّللا
قال الحق عن وجل  (( :ف ِب يما يرحْ يم ٍة ِم ين ِ
ِلنُي ليه ْم ۖ يولي ْو كنُي فيظا ي
ب يالنفي ي وا
غ ِلي يظ ا ْلقي ْل ِ
ستي ْر ِف ْر ليه ْم
ِم ْن يح ْو ِل ي ۖ فياعْف ي
ع ْنه ْم يوا ْ
عليى
يوشيا ِو ْره ْم فِي ْاأل ي ْم ِر ۖ في ِإ يذا ع يين ْمُي فيتي يوك ْل ي
ب ا ْلمتي يو ِك ِل ي
ين))  /159آل عمران
ِ
َّللا ي ِح ي
َّللا ۚ ِإن ي
(( كن مؤثِرا ت ))

بسم هللا الرحمن الرحيم

أجمل شواطئ العاليم هي تل القلوب الم ِحبة التي تستريح
فيها الروح فتتمدد لتست ي ي ،تحُ رقا ق نور الحقيقة .
بقلم
د .هانيبال يوسف حرب

قناة هاهو

قناة د  .أوس العبيدي المدرب الدولي والمستشار
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بسم هللا الرحمن الرحيم ..
للمأأأأأأا ،ظهأأأأأأوراُ مبتلفأأأأأأة بجمأأأأأأع
نوراني..

قال تعالى :

الما ،في القرآن الكريم
تقديم  :الباح عمر السلقيني

( يو يجعي ْلنيأأا ِمأ ي
ش أ ْي ٍ ،يحأأي ٍ ۖ
أا ،ك أل ي
أن ا ْل يمأ ِ
أيفي يال ي ْؤ ِمن ي
ون)
محا رة اليوم ستكون عن علم الما،
في القرآن الكريم إن شا ،هللا تعالى.
 -١ماذا عن الما،؟؟؟
 -١يقأأأول هللا تعأأأالى " :يو يج يع ْلنيأأأا ِمأ ي
أأن
ش أ ْي ٍ ،يح أي ٍ أيفيأ يأال ي ْؤ ِمنأأو ين"
ا ْل يمأأا ،كأأل ي
الما ،هأو أسأاس الحيأاة علأى األر
وهو عصأب الحيأاة لجميأع الكا نأاُ
الحية بال اسأتثنا ،و بدونأه ال تكأون
لحيأوان وال
إلنسأان وال
هنا حيأاة ال
ٍ
ٍ
ُ بأأل إن جسأأم اإلنسأأان يتكأأون
لنبأأا ٍ
فأأأي سأأأبعين بالم أأأة مأأأن وننأأأه مأأأن
الما ،وهذا دليل قاطع على أهميته.

أمسية ق ِد يمُ على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العا لة
الـ FG-Group Academy –Turkey
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فالمأأا ،سأأر الحيأأاة ونعمأأة مأأن أعظأأم
نِعيأأم هللا تعأأالى علأأى األحيأأا ،فلأأأوال
المأأا ،لمأأا و ِجأديُ حيأأاة علأأى األر
ولظلأأُ جأأردا ،قاحلأأة ال بيأأر فيهأأا
فمنأأأأافع المأأأأا ،ال تعأأأأد وال تحصأأأأى
ولأأأيس علأأأى الكا نأأأاُ الحيأأأة فقأأأط
وإنمأأا أي أا ت علأأى جميأأع المبلوقأأاُ
فهأأو سأأبب الطهأأارة والنظافأأة وهأأو
متعأأة للحيأأأاة والأأأن ْفس وبأأأه تتجمأأأل
األمأأاكن وترتأأدي الطبيعأأة أجمأأل حل أ ٍة
لها.
جعأأأأل هللا تعأأأأالى للمأأأأا ،بصوصأأأأية
عظيمأأة سأأوف أتحأأد عنهأأا وعأأن
أسأأرارها وتجليأأاُ أسأأما ،هللا تعأأالى
عليهأأأا وكيفيأأأة التعامأأأل معهأأأا لتكأأأون
فاعلأأة لمأأا نريأأد فأأي دورة باصأأة إن
شا ،هللا تعالى .
بالما ،تتطهر األبدان من كل مأا يعلأق
بهأأا مأأن قأأذارة وفيأأه شأأفا ،لألبأأدان
وبه أي ا ت يستطيع المأؤمن أن يرتسأل
ويتو أأأَ بعلمأأأه لمأأأاهو مكنأأأون فأأأي
المأأا ،و ذلأأ بأأدما روحأأه مأأع روح
المأأأا ،ليصأأأبح بدنأأأه مرمأأأورا ت بأأأالنور
المتجلأأي فأأي المأأا ،و بأأذل يبتلأأأف
و أأأوؤك عمأأأن يتو أأأَ بمأأأا ،عأأأادي
دون علم بما يكنه الما ،و روحه .

74

تنتقأأأأل السأأأأفن ال أأأأبمة والمراكأأأأب
وتقطع مسأافاُ طويلأة بالمأا ،كمأا
أن ما ،البحار والمحيطاُ يبتنن فأي
أعماقة اللؤلؤ والمرجان وهنا توجد
تجلياُ باصة لسير السفن والمراكب
على سأطح المأا ،و الأذي يشأكل بي أة
متكاملأأأأة لعأأأأيش آالف األنأأأأواف مأأأأن
الكا ناُ الحية فهو مصدر للحصول
علأأأى الطعأأأام بصأأأيد الكا نأأأاُ الحيأأأة
التي تعيش فيه .
وبأأه أي أأا ت تتلطأأف األجأأوا ،وي أأفي
أان يوجأأد
المتعأأة والجمأأال فأأي أي مكأ ٍ
فيأأأه وهنأأأا يوجأأأد سأأأر بأأأاص جأأأدا ت
للجماليو النفسأية و التأي أوصأانا بهأا
رسأأأول هللا صأأألى هللا عليأأأه و آلأأأه و
سلم و هأي أنأه عنأدما يكأون اإلنسأان
غا با ت و يتو َ تهدأ نفسه .
لمأأاذا ال يوجأأد للمأأا ،طعأأم وال را حأأة
وال لون ؟
المأا ،نأور ولأه صأأله بأاهلل تعأالى ولأه
روح باصة ؛ ألنه يوجد في كل شأيئ
فتوجأأأأأد فيأأأأأه كأأأأأل األلأأأأأوان ولكأأأأأن
اليدركها إال رجال هللا تعالى.
ويوجأأد فأأي المأأا ،الكثيأأر الكثيأأر مأأن
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التجليأأأأأأاُ وبأأأأأأه تنبأأأأأأُ الثمأأأأأأراُ
فسأأبحان مأأن قأأال فأأي كتابأأه العني أن:
( يوأ ي ْنأ يأن يل ِمأ ي
ا ،يم أا ت ،في أَ ي ْب ير يج بِ أ ِه
أن الس أ يم ِ
ّ
ُ ِر ْنقتأا ليكأ ْم في يأال تيجْ عيلأوا ِ ِ
ِم ين الث يم يأرا ِ
أ ي ْنديادتا يوأ ي ْنت ْم ت ي ْعليم ي
ون) [ا ْلبيقي ير ِة.]22 :
يعد المأا ،مأن أهأم األدلأة علأى البعأ
والنشأأور ؛ ألن هللا تعأأالى يحيأأي بأأه
األر المواُ.
وهأأو أي أا ت مصأأدر للرحمأأة والعأأذاب
آن معأأأا ت فريابأأأه يسأأأبب الهأأأال
فأأأي ٍ
لألحيأأأأا ،وهطولأأأأأه بكثأأأأرة يسأأأأأبب
الهال أي ا ت لهذا يجب على اإلنسأان
أن يشكر هللا تعالى على نعمة المأا،
وأن يؤدي حقها على أكمأل وجأه وأن
يحسأأن اسأأتبدامها كأأي يكأأون المأأا،
نعمةت عليه ال نقمة.
 -٢تعريف الما،
تعريأأف المأأا :،يعأأرف المأأا ،أن أه أحأأد
المأأوارد الطبيعيأأة المتجأأددة فأأي هأأذا
الكوكب وهو من العناصر األساسية
وإن من أهم مأا يجعلأه
على األر
متفردا ت عن غيرك كمركب كيميا ي هأو
ثباته ؛ حي إن كمية الما ،الموجودة
علأأى األر فأأي الوقأأُ الحأأالي هأأي

كمية الما ،ذاتها التي كانُ منأذ بلأق
حيأ يحتأ يل المأأا،
هللا تعأأالى األر
 %70.9من مساحة سطح األر ِ .

ويقأأأدر الحجأأأم اإلجمأأأالي للمأأأا ،بمأأأا
يقأأأأارب  1360مليأأأأار لتأأأأر مكعأأأأب
 %97مأأأن هأأأذا الحجأأأم موجأأأود فأأأي
البحأأأار والمحيطأأأاُ و %2.4فقأأأط
موجود في الحالة الصلبة كالجليد فأي
الطبقاُ الجليدية ودابل كل مرك يذب
هنا كمية من الما.،
فالما ،من أكبأر الأنِعيم وباصأة عنأدما
تتعرفون على رقا ق النور الموجأودة
في هذا الكا ن.
سأأأأأأأؤال  :كيأأأأأأأف نفسأأأأأأأر اإلعأأأأأأأالن
المتواصأأأل عأأأن الشأأأح بالميأأأاك علأأأى
الكرة األر ية ؟
الجواب  :هذا الشح مأن الأدول بسأبب
عدم االعتنا ،بالنعمة والشكر عليها.

يقأأأول فأأأي كتابأأأه الكأأأريم  " :يوأين لأأأ ِو
سأأأقي ْينياهم
سأأأتيقياموا ي
عليأأأى الط ِريقيأأأ ِة يأل ي ْ
ا ْ
ما ت ،ي
غ يدقتا "(.)16
ففي االسأتقامة واتبأاف الأولي المرشأد
يكون الما ،الردق وهو النعيم والبيأر
الكثيأأر و بمبايعأأة الشأأي وقص أد هللا
تعالى يفتح هللا للسالكين أبأواب البيأر
ويجعلهم منعمين ..
وهذا الما ،الرأدق مأن سأقية الأرحمن
للعبأأأأد السأأأأال و هأأأأو مأأأأن النعأأأأيم
والكرم اإللهي للعبد السال .
الحظوا انن كيأف كانأُ المأا ،منجيأة
ومررقة :
عا يربأأه
بسأأم هللا الأأرحمن الأأرحيم "في أ يد ي
أ ي ِنأأأي يم ْرلأأأوب فيانت ي ِصأأأ ْر ( )10فيفيتيحْ نيأأأا
ا ،يم ْن يه ِم ٍر ()11
اِ ،ب يم ٍ
اب الس يم ِ
أيب يْو ي
يوفيج ْرنيأأا ْاأل ي ْر ي عيونتأأا فيأأا ْلتيقيى ا ْل يمأأا،
علي ٰأى
علي ٰى أ ي ْم ٍر قي ْد قأد يِر ( )12يو يح يم ْلنيأاك ي
ي
أأأأأأري
يذا ِ
ُ أ ي ْل ي
أأأأأأواحٍ يودس ٍ
أأأأأأر ( )13تيجْ ِ
بَِيعْينِنيا يج ينا تِ ،ل يمأن ك ي
يأان ك ِف يأر" (/ )14
القمر
 -٣من هو الما،؟؟؟

ص أابيك ْم
يقأأول ربنأأا جأأل جاللأأه { :يو يمأأا أ ي ي
سأبيُْ أييْأدِيك ْم يويي ْعفأو
ِم ْن م ِصيبي ٍة في ِب يما يك ي
ير} [الشورى.]30 :
ع ْين يكثِ ٍ

المأأأا ،هأأأو :كأأأا ن ن بقأأأي ويتكأأأون
جأأأني ،المأأأا ،مأأأن ارتبأأأاط ذرة مأأأن
األوكسجين وذرتين من الهيدروجين.

هللا تعالى عندك البيأر والنعأيم ؛ حيأ

ن بق وال ي ر سبحان هللا تعالى !!
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وهذا الكأا ن الن بقأي لأه ذاكأرة تحفأظ
كأأأل مأأأا يأأأدور حولأأأه ولأأأه تبلأأأوراُ
ويتأأأَثر بنأأأا وبمشأأأاعرنا ولأأأه تأأأأَثير
إيجابي وتَثير سلبي علينا.

رأيُ بياال ت من في الكَس .

سأأا ل بأأالطبع وهأأو عبأأارة عأأن أنأأوار
منبعثة من الحق سأبحانه وتعأالى إلأى
هأأذا الكأأا ن ولأأه بأأواص رهيبأأة ..
فالحمدهلل رب العالمين.

سأأأبحان البأأأالق العظأأأيم ؛ فهأأأذا مأأأن
تقأأأأوى القلأأأأوب والقلأأأأب مأأأأن سأأأأر
القدرة و هأذك ا الرؤيأة الكونيأة مأن
أحوال أهل هللا تعالى.

يتفاعأأأأأل المأأأأأا ،مأأأأأع أفكأأأأأار البشأأأأأر
وكلماتهم ؛ ألن للما ،نأور بأاص فيأه
وهأأو كأأا ن لأأه صأأله بأأاهلل تعأأالى
أل
ويوجأأد فأأي كأأل نأأوف مأأن المأأا ،تجأ ٍ
بأأاص فيأأه علينأأا أن ندركأأه ليكأأون
فاعالت.

وإلأأأيكم هأأأذك التجربأأأة الأأأذي قأأأام بهأأأا
الأدكتور اليابأأاني Masaru Emoto
( ماسارو إيموتو ) الذي قام بالتحد
مأأع المأأا ،و مراقبأأة بلأأوراُ المأأا ،و
قد التقط بع الصور .

أنواف الما ،في القرآن الكريم؟؟
هنا ثالثة أنواف من الما ،الموجأودة
فأأأي القأأأرآن الكأأأريم و لكأأأي تكأأأون
فاعلأأأأأأة علينأأأأأأا أن نأأأأأأدرس األنأأأأأأوار
والتجلياُ الباصة في المأا ،وطريقأة
استجابة هذا الكا ن الن بقي الحي لمأا
نريد إن كان للشفا ،وغيرك.
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يقول الشاعر:
وال هممُ بشرب الما ،من عطش إال

فقأأأأأد قأأأأأام بتجميأأأأأد قطأأأأأراُ المأأأأأا،
وابتبارها تحُ أجهنك عالية التقنية
و قأأأام باسأأأتبدام آلأأأة تصأأأوير فا قأأأة
السرعة ليصور ابتالف شكل بلوراُ
الما ،المجمدة عنأدما «تتجأاوب» مأع
مشاعر اإلنسان..
فإن قلُي (حب ) تهللُ جني اُ المأا،
و فرحُ ..
و إن قلُي ( ك ْرك ) أو (حرب )

أاقُ

و ا طربُ و كَنها ال تود سماف تل
الكلماُ ..
أمأأا عأأن كيفيأأة رؤيأأة تعبيأأر جني أاُ
المأأا ،عأأن مشأأاعرها  ..فعأأن طريأأق
شكلها وترتيبها ..
فيمايلي أشأكال لجني أاُ المأا ،لحظأة
التلفظ بالكلماُ انتية :

وانن انظر كيأف تبلأورُ عنأد قأرا،ة
شيئ من القرآن الكريم :

التبلأأور عنأأد قأأرا،ة شأأيئ مأأن القأأرآن
الكريم .
وهكذا تتشكل ذراُ المأا ،وتأدبل فأي
كل بلية في أجسادنا وتعطيهأا حيأاة
كمأأأا أن هنأأأا هنأأأا فأأأي اإلحيأأأا ،و
الشفا.،
حتأأأأى عنأأأأد الو أأأأو ،واالغتسأأأأال و
بمعرفتنا بنأور المأا ،الأذي نتو أَ بأه
نشعر براحة وطهر و نشهد كثيرا ت من
الحقأأا ق الباصأأة بالمأأا ،؛ و هأأذا مأأا
درسناك و تعلمناك فأي علأم روحانيأاُ
يدرسأأأأأأه سأأأأأأماحة
الو أأأأأأو ،الأأأأأأذي ِ
المؤسأأأس الحكأأأيم الشأأأي د .هانيبأأأال
يوسف حرب حفظه هللا تعالى
هأأل تعرفأأون مأأاذا يحأأد عنأأد قأأرا،ة
البسملة على ما ،نمنم ؟
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لنشاهد معا ت ...

في الصورة جنيئ ما ،متجمد ؛ حي
يترير شكل المجال الكهرطيسي حولأه
باستمرار بتَثير الصوُ.
أحبابي  ..الحظوا معي ..

ألأأأيس الكثيأأأر مأأأن شأأأيوبنا يعأأأالجون
األمأأأأأأأأرا الع أأأأأأأأوية والنفسأأأأأأأأية
والروحيأأة بقأأرا،ة آيأأاُ مأأن القأأرآن
الكأأريم ؟ بلأأى  ..فالحمأأدهلل علأأى هأأذك
النعمة العظيمة.

هكأأذا يتشأأكل مأأا ،نمأأنم عنأأد قأأرا،ة
البسأأأأملة وهأأأأي أول آيأأأأة مأأأأن آيأأأأاُ
القرآن الكريم .
يترير شكل جني اُ الما ،مأع تعر أه
للصأأوُ ولأأذل فأأإن الصأأوُ يأأؤثر
بشكل كبير على المأا ،الأذي نشأربه
فأأإذا قأأرأُ آيأأاُ مأأن القأأرآن الكأأريم
علأأى المأأا ،فأأإن بصأأا ص ذلأ المأأا،
ستترير وسأيحمل تأَثير آيأاُ القأرآن
الكأأريم حتأأى تأأدبل إلأأى كأأل بليأأة مأأن
باليأأأأأا جسأأأأأد وتشأأأأأفيها بأأأأأإذن هللا
تعالى.
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بالتَكيأأأأأد الجميأأأأأع يعأأأأأرف " طاسأأأأأة
الرعبة "؟؟؟؟
هذك الطاسة لها سر لتتفعل.
سأأأنة
وإلأأأيكم اإلثبأأأاُ الحقيقأأأي فأأأي ال ي
الشأأأأريفة علأأأأى أن المأأأأا ،يسأأأأتجيب
لكلماتنا ولكن بعلم ..فالعلم أهم شيئ.
الأأذي حصأأل مأأع السأأيدة هأأاجر ر أأي
هللا تعالى عنها أن انفجرُ الميأاك مأن
بأأأأأأأأاطن األر أمامهأأأأأأأأا وظلأأأأأأأأُ
هاجرر أأأأي هللا تعأأأأالى عنهأأأأا تحأأأأيط
الرمال وتكومهأا لأتحفظ المأا ،قا لأة :

نم نم نم نم أي تجمأأأع بوفأأأا ت مأأأن
ياف الما ،في الرمال.

المعأأأد للشأأأرب ..يجأأأب الحأأأذر الحأأأذر
الحذر..

الحظوا هنا عندما قالُ السأيدة هأاجر
للمأأأأا ،نم نم نم نم اسأأأأتجاب لهأأأأا
المأأأا ،و تجمأأأع حتأأأى سأأأميُ المأأأا،
( نمأأنم ) و قأأد قأأال الرسأأول محمأأد
عليه الصالة والسالم في هأذا األمأر :
رح أ يم هللا أم إسأأماعيل لأأو تركتأأه لكأأان
ِ
عينأأأأا ت يجأأأأري أي أن مياهأأأأه كانأأأأُ
سأأتردو ظأأاهرة وليسأأُ تحأأُ األر
كما هو حالها.

لنرى باصية الشفا ،التي حصلُ مأع
سيدنا أيوب عليه السالم بالما،

و سأأوف نتحأأد عأأن ذلأأ فأأي دورة
علم الما ،فأي القأرآن الكأريم إن شأا،
هللا تعالى.
انن أصأأأأأبح لأأأأأديكم اإلدرا ألهميأأأأأة
المأأأأا ،و بقيأأأأُ ممارسأأأأة الفاعليأأأأة
التي سَدرسها في الأدورة العمليأة إن
شا ،هللا تعالى .
بإمكأأأانكم انن أن تستشأأأعروا بالمأأأا،
وبروح الما ،من بأالل البسأملة علأى
الما ،و شربه في و أعية الجلأوس
و يجب أال نتر اإلبريأق مكشأوفا ت وال
نأأتكلم بكأأالم سأأي ،عنأأد وجأأود المأأا،

” يو ْ
ب ِإ ْذ نيأأأاد ٰيى يربأأأه
أأر ي
ع ْبأأأ يدنيا أيييأأأو ي
اذكأ ْ
ي الش أ ْي ي
ب
ب يو ي
طان ِبن ْ
ع أ يذا ٍ
صأ ٍ
أينِأأي يمس أنِ ي
سأأأل
اركأأأ ْ ِب ِرجْ ِلأأأ ي ۖ ٰ يهأأأ يذا م ْرت ي ي
(ْ )41
بي ِارد يوش ييراب "( / )42سورة ص.
وهنا كانُ باصية الشفا ،واإلحيا.،
حين كان سيدنا محمد صألى هللا عليأه
و آلأأه و سأألم يبطأأب البطبأأة األبيأرة
قبل وفاته أغمي عليه فصبيوا عليأه ٧
قرب من الما ،حتى صحي .
مالحظة هامة :
لهذا السبب يقول أهل العلأم العأارفون
باهلل تعأالى  :يجأب علأى يمأن يأذكر هللا
تعالى أن يذكرك عن علأم ال عأن جهأل
وال يجأأأأأأب أن يقأأأأأأوم أي شأأأأأأبص
بدبوله في ريا اُ روحية مأن غيأر
ولأأأأأأأأي مرشأأأأأأأأد ؛ ألن كأأأأأأأأل ذكأأأأأأأأر
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له طاقاته و قد تحدثنا عن تَثيرنا علأى المأا ،فمأن الممكأن أن يكأون ألحأد
األذكار طاقة أعلى من الذاكر فيصأبح المأا ،الموجأود فأي أحأد أع أا ،الجسأم
منفعالت للذكر فيجف وتت رر المنطقة ثم يَتي الذاكر ويقول بَنه يأذكر طأوال
الوقُ فلماذا حصل معه هكذا ؟ ألنه ال يعلم أن الذكر يجب أن يكون بعلم.

سؤال  :أستاذ عمر ..ماهي آلية الشفا ،واإلحيا ،التي ذكرتيها في انية ...
سوف أتحد عن هذك انلية في الدورة القادمة إن شا ،هللا تعالى .
جنى هللا عنا سيدنا محمدا ت صلى هللا عليه و آله و سلم ماهو أهله.

الما ،في القرآن الكريم
تقديم  :الباح عمر السلقيني

الحمد هلل رب العالمين

أمسية ق ِد يمُ على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العا لة
الـ FG-Group Academy –Turkey
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صلّوا عليه ...
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
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أكاديمية  FG-Groupالقسم العربي
لتنمية القدرات والطاقات ال نسانية والتي تدرب
وتعلم العلوم المتفوقة
(شركة مجموعة العائلة  -المرخصة رسمياً في تركيا)
والتي ترعاها هيئة الف جي العلمية العالمية.

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey
https://t.me/FGGroupAcademy
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نحن محطة إذاعية منبثقة
عن شركة

ا رط للتحميل :

 FGمجموعة العا لة
نقوم بدورنا التثقيفي واإلعالمي حول
العالم لنشر ال ِقييم والثقافة األبالقية
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أو نورونا عبر الموقع اإللكتروني
:
www.radiofg.org
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Dar alaqiq designs
Dar_alaqiq1
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