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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين

والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

:وبعد 

1443/  كلمة شهر محرم 

(حروف العام الجديد ) 

ير بمناسبة هذا العام الهجري الجديد الذي يَهل علينا بالتباش

: أقول 

كل عام و أنتم بخير

..اِلصين فهذا عاٌم محفوٌف بالسعادة على المؤمنين المخِلصين الخ

..اٍب صعٍب على كل مرت..كما أنه عاُم امتحاٍن و اختباٍر عظيٍم 

..الم و هو عاٌم يُختَبَر فيه أخوةُ يوسف عليه الصالة و الس

..و هو عاٌم يَنتصُر فيه يوسف عليه الصالة و السالم 
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هل الظلمة إنه عاٌم تَظهر فيه تمايزاُت الواقع الحقيقي مابين أ

..و أهل النور 

ل فكم و كم سنرى إن شاء هللا تعالى طاماٍت تنزل على أه

..البغي و الظلم 

على و كم و كم سنرى إن شاء هللا تعالى إكراٍمات و تفاريجَ 

ن أدَخلَه َجعَلَنا هللاُ تعالى و إياكم م.. أهل اإليمان و اإلحسان  مَّ

ةدائرهللاُ في هذا العام في دائرة السعداء و جنَّبَهُ 

..الُممتََحنين 

كل عام و روح الحب تُناصر أرواَحكم ، و السالُم يمأل 

.قلوبَكم 

و هللا يقول الحق و هو يهدي السبيل 

و الحمد هلل رب العالمين 

هانيبال يوسف حرب.د: خادم العلم الشريف 
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

ر زمددان يكددو ِ ى نفسدده الدددهر وهددو رب اأالحمددد هلل رب العددالمين الددذي سددمَّ 

والصددالة والسددالم علددى رحمددة العددالمين علددى مدددار ، الليددل علددى النهددار 

.بعثون  لى يوم يُ إيام وعلى آله وصحبه وأحبابه الدهور واأ

رة هجمنذانقضت ا  ربعون عامأة وئربعماألف وأعام انقضى وعام بدأ ، 

قضدت انعدوم ى هللا عليده وآلده وسدلم ، وآمف مدن اأالنبي المصدطفى صدلَّ 

ا  ممددطددوت بددين ثناياهددا أ؛منددذ خلددق هللا سدديدنا آدم صددلى هللا عليدده وسددلم  

ن ألدى إة ماضدية لوحضدارات وثقافدات  ، وتسدتمر السلسدا  وأحداثا  وأقوام

، فهددي كمركددب سددائر فددي رحلددة طويلددة..ن عليهددا رض وَمدديددرهللا هللا اأ

حمالده يحمدل أمتعتده وزاد، ، ثقيلدة أكدل  ؛والركاب بدين مسدافر ومقيدل 

د؛ أتتعبه وتؤخر،  ف م وقدد كيد؛ر أمدر وصدوله و خفيفة تسداعد، وتيس ِ

عدن حملده رض والجبالما عجزت السموات واألَ مَ حَ !؟لَ مَ ما حَ لَ مَ حَ 

نهايدة حتىلَ مَ بهذا الحمل الثقيل فكان م بد له من السير بما حَ ورضيَ 

.المطاف

م تتغيدر وم ثابتدةوجلَّ اأسس التي وضعها الحق عزَّ نَّ فإو رغم ذلك

م تتبدددل ، فددالنور أهددل النددور ، والظلمددة أهددل الظلمددة ، وبينهمددا تحتددد

اخر الصددراعات وتكثددر النزاعددات ويددنغمس الندداس فددي التنددافس والتفدد

.ومد والثمراتموال واأواللهو والتكاثر في اأ

راكم يسمو عدن المجمدوا المتدو في هذا الخضم المتالطم يتميز البعض 

سمو بده لى ما تإويلجأ ءفيعتزل وينأى بنفسه عن هذا التنافس الدني؛

ددَن ثُ }: بقولدده عددزَّ و جددلَّ هم الحددق رَ َكددالددذين ذَ فيكددون مددنروحدده  لَّددةٌ م ِ

ِلينَ  َوَّ ِخدِرينَ *اأأ َن اْلأ هدم هدؤمء فسدورة الواقعدة ؛/ 14-13{َوقَِليٌل م ِ

و يحددبهم فهددتعددالى ؛ل السددالم وفددازوا برضددوان هللا بُ الددذين  اتبعددوا ُسدد

.وهم  يحبونه 

دذِ :زمدان النهج واحد رغم تسارا اأ م ، م ومدتعل ِ ر هللا ومدا وام، وعدالِ كأ

.وما سوى ذلك فهو اللعنة و الضالل المبين 

:نفيتميزوالمحبين المحبوبينوصافأينعكس النهج على 

د ا ، خدال  سدامية يتعايشدون بهدأو، اء يظهدر علدى وجدوههم بنور وضَّ

.ن يالقوا ربهم ألى إورضى يورثهم راحة وطمأنينة 

.خسر وتستمر اأعوام وتنقضي اأيام ، ويفوز من يفوز ويخسر من ي

ِمنِيَن ِرَجداٌل َصدَدقُوا َمدا}: قال تعالى  دِه فَِمدِمَن الأُمدؤأ َ َعلَيأ نأُهم َعاَهدُدوا هَّ

ددن يَنتَِظددُر َوَمدد بَددهُ َوِمددنأُهم مَّ ددن قََضددى نَحأ ددِديال  مَّ سددورة / 23{ا بَدددَّلُوا تَبأ

.اأحزاب 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 
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.شخصية قوية ومتوازنة•

.دبلوماسي ويقول ما يريد بلباقة•

.متفهم وغير متسرا باتخاذ قرارته •

.شديد بقول الحق والدفاا عنه •

.إذا كان إنسانا  متشرعا  فهو مانع للشر والظلم ومعيق للباطل •

.وإذا لم يكن على أدب وتشرا يصبح انتهازيا  •

.منفتح محب للحداثة والتطور •

.لديه تساٍم روحي وكبرياء •

.يعاني من تردد في باطنه يعيقه في اتخاذ قراراته •

.يحب فضاءات اللهو والترفيه •

.يميل لعمل الخير ويحب أن يشارك باأعمال الخيرية ويساعد الناس•

. هلديه سيادة ؛ فهو يسود من حوله ويستلم الرئاسة بكل أمور حيات•

ا فدي أمدور يستثمر الظروف لمصلحته الشخصية وينتهزها  ليستفيد منه•

. حياته أو يستثمرها للتخلص من مشكله ما

ا، إلدى لديه قدرة على إلغاء فاعلية َمن يتعامدل معده ، ويجدب عليده امنتبد•

.هذ، القدرة لديه حتى م تؤثر عليه بشكل سلبي 

.لديه قدرة على التفكير المنطقي •

و كددذلك اأمددر بالنسددبة، م يتفاعددل مددع اأشددياء إم بعددد امنجددذاب لهددا •

يع تقبلده ال بد أن يجذبه شيئ ما بشريك حياته حتدى يسدتطلألشخاص ؛ ف

.وامرتباط به 

. يحب دائما  أن يكون هناك مساواة وعدالة•

د بهدا ، و عليده أن يبحدهللا عنهدا فدي شخصدي• ته كدي لديه قوة خاصدة يتفدرَّ

.يوظفها لمصلحته 

، محب لإلنسانية و لكل مايميز اإلنسدان مدن رقدي ودبلوماسدية ومدروءة•

. وم يحب العشوائية

بسم هللا الرحمن الرحيم

لنا عدة صفات تكشفها(خالد ) للشخصيات المسماةإنَّ 

...حروف اسمهم

ومكنوناتها نذكر لكمفمن خالل علوم الحروف الكشفية 

:من هذ، الصفات بعضا  
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، و م ينفكبكمال جزئياتهتناغم مع مإن الكون الذي نعيش فيه 

لوقات بين العلوم المختلفة و المخترابطاتعن إيجاد العلماء والباحثين 

ك إلى الكثير من امكتشافات من خالل تلقودناالذي ياأمر ؛العديدة 

.على الكمال شيءكل دَ وأوجَ اَ ح الخالق الذي خلق فأبدَ الترابطات لنسب ِ 

ب الترابط بين عالم األوان وعالم اأعشا:ت بين العلوم الماومن التك

:  ؛ و من هذ، الترابطاتالطبية

(    زر  في  زيت البابونج األمانيخاصية اللون اأ) 

نبتة البابونج الريكوتيتيمن ينتج زيت البابونج اأزر  
 (Matricaria recutita )  البابونج )باسم والتي  تعرف أيضا

يسببه وجود الذيالذي يتميز بلونه اأزر  الداكن (األماني

لعطري  أثناء التقطير بالبخار للزيت او سيسكويتيربين كامازولين ، 
الطبيعية الموجودة في ( matricin) مادة ماتريسين مع يتفاعل 

( Chamazulene) البابونج األماني لتكوين الكامازولين 

.نجد، في الزيتالذي 

اأكوان متكاملة

خاصية اللون اأزر ) 

(في زيت البابونج األماني
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ر المرغوبدة  يساعد زيت البابونج العطري في تقليل التشنجات العضدلية غيد

مرحدب التقليل وجود البكتيريدا و الفطريدات و الفيروسدات غيدرفي و كذلك 

مم و ن اْلال و تسدكيكمدا أن تدأثير، المضداد لاللتهابدات والتبريدد الفعَّد، بها

الحدددرارة مثدددل الحدددرو  و الطفدددح الجلددددي و لددددد الحشدددرات كلهدددا تعدددود 

.  لخصائص البرودة التي يعززها اللون اأزر  

ات العالج بدالروائح ، في تطبيقزيت البابونج األماني اأساسي فع ام  يُعتَبَر 

خدامه فدي صدناعة العطدور الطبيعيدة عندد اسدتخاصدة يضفي لمسة كما أنه

و الصدابون م في صناعة مستحضدرات التجميدلستخدَ يُ هو بكميات قليلة ، ف

.جات الشعرو المنظفات و العطور و منتَ 

بدالنفسمن الناحية النفسية و العاطفية  فإن اللون اأزر  يعطي الثقدةأما 

صعبة مثل حدامت في اأوقات الر زيت البابونج اأساسي مثاليا  بَ عتَ لذلك يُ ؛

تدزداد حبداط  وو القلق الظرفدي ، فتتالشدى مشداعر الغضدب و اإلأامكتئاب 

.ثقة المريض بنفسه

حيددهللا ة كحدال جميدع المدواد الطبيعيدهُ زيدت البدابونج األمداني اأساسدي حالُد

تخدامه وم يمكن اس، مع بعض اأدوية يمكن أن يسبب حساسية أو تداخال  

شددارة ح باستنَصدد، لددذلك يُ الفددمتناولدده عددن طريددق مباشددرة علددى الجلددد أو 

.الطبيب الخاص بك أو الصيدمني قبل اإلقدام على استخدامه

بدددين الخصدددائص النفسدددية اللونيدددة وبدددينوهكدددذا ندددرى أن هنددداك تكدددامال  

ل خيَّددفت.. واحدددا  مثددام  مددا ذكرنددا،الخصددائص العالجيددة فددي الكددون  ، وكددان 

..امكتشافات القادمة التي ستكون في البحهللا على هذا اأساس 

.وتفك ر في  إبداا الخالق

سماء الجعبري. د

ي م زيدددت البدددابونج األمددداني اأساسددديُسدددتخدَ : فدددي طدددب اأعشددداب 

م تخدَ سدكما أنه يُ ، لتهدئة المعدة و عالج متالزمة القولون العصبي 

، ر اأكمساعد لطيف على النوم و التخلص منو، ن خفيف كملي ِ 

وني نتحدهللا هنا عن خاصية التهدئة واأثر السدكو من الواضح أننا

وم ون اأزر  فدددي علدددوهدددي الخاصدددية الرئيسدددية للَّدددلهدددذا الزيدددت ؛

خاء و حيهللا يعدد  اللدون اأزر  لدون امسدتراألوان وسايكولوجيتها

ع تتكامددل خاصددية اللددون مددو بددذلك التهدئددة الجسدددية  و العقليددة ، 

و الخصددائص العالجيددة للزيدددت لتهدئددة الشدددخص المصدداب بدددالقلق

مددراض أعددراض  اأمعالجددةفددييسدداهم بشددكل كبيددر ممدداالتددوتر 

.السابقة 

ندما تبحهللا عن عرائعا  ر زيت البابونج األماني اأساسي خيارا  عتبَ يُ 

لمسدداعدة فددي التئددام الجددروح اصددحة البشددرة بشددكل عددام و لدعددم 

ن خصددائص التلطيددف التددي يمنحهددا اللددوبالمشدداركة مددع والندددبات 

.اأزر  
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: الجذور الحرة 

لكتروندات وحيددة غيدر مزدوجدة حدرة تددور فدي فضداءإهي ذرات تحتوي على 

لكترونددات الخارجيددةهددذا الددنقص فددي عدددد اإلو إنَّ ، غددالف الددذرة أو الجددزيء 

رة لكترون خددارجي حتددى تصددبح ذإيسددبب بحددهللا هددذ، الددذرات الدددائم لالرتبدداط بدد

الخليدة جدزاءأهذ، الحادثة تسبب أذية للمادة الصبغية وأذية لباقي ، و مستقرة 
.( OXIDATIVE STRESSالشدة التأكسدية ) اإلنسانية وهو ما يُسمى 

هددا ل الجددذور الحددرة وتخفددف آثارمضددادات اأكسدددة هددي مددواد تمنددع تشددك  إنَّ 

لكترونددات للجددذور الحددرة علددى إعطدداء اإلة هددذ، المضدداداتالضددارة وذلددك لقدددر
.لكترون لكترون بدون أن تصبح بنفسها غير مستقرة وناقصة اإلالناقصة اإل

مضددادات نددة فددي الطعددام تلعددب دورا  كمعظددم المددواد الكيميائيددة النباتيددة الملوَّ 

ظام الغذائي ر أحد اأسباب التي تجعل من النوهذا يُعتبَ ، لألكسدة في الجسم 
، و مرتبطا  بتخفيض خطدر العديدد مدن اأمدراضاكهةالغني بالخضار والف

لجزيئدات مضادات اأكسدة في الطعام الذي نأكله تستطيع أن تُعددل هدذ، اإنَّ 

.مستقرة وبالتالي تُخفف من تأثيرها الضار الغير 

: مثلة على مضادات اأكسدة من اأ

ي فدالموجدودة بيتدا كداروتين انثيوسدياتيد ، Aفيتدامين ،  Eفيتدامين )) 

يحتدددددددددوي علدددددددددى الدددددددددذيخضدددددددددر الشددددددددداي اأوالتدددددددددوت  والجدددددددددزر
EPIGALLACTECHIN_3_GALLAT (EGCG) ، فيتدددامينC ، مرافدددق

، GRAPE SEED EXTRACTSمسدتخلص بدذور العندب ، COQ10اإلنزيم  

ي فدالموجدودة مدادة أوليكانثدال ، فدي الكدركم الموجدودة مادة كيركيمونويددز 

الفالفونيدد ، زالمنغني، السيلينيوم، الليكوبين، زيت الزيتون البكر الممتاز

ميعهددا مددن ج، و والفالفددون والكدداتيكين و البوليفينددول والفيتوسددتروجينات 

مدة الكثيدر مدن اأطع، كما أنها موجودة فدي أنواا مضادات اأكسدة النباتية
((.اأخرى 

دة كسدوينصح خبراء التغذية أن  نحصل على تندوا صدحي مدن مضدادات اأ

ي بتنداول مجموعدة أغذيدة بدألوان الطيدف الضدوئو ذلدك في نظامندا الغدذائي 
أصدنافا  متعدددة مدن مضدادات تحدوي(RAIN BOW OF FOOD) كاملدة 

.اأكسدة 

.نضال ترمانيني . د



ه هللا ي الشدديا الددد تون بانيبددا  يواددظ لددر  ل  دددمشدد قددد م اددمالم الم ك ددر ال

دل ليد علدم نييدم ال دو  بالبفدر فدي ال درري الكدريم علدى تعالى أدلم شرعيم  ففَّ

ياتندا في اإللهيات والنبويات والسمعيات وأدلدم الفدبابم وأمةلدم مد  لبذه األدلم 

..  الواقعيم

ا بكدددل الكلمدددم فتتجسدددد علدددى ل ي تهدددبشدددان ادددمالته  لدددى أي اإلنسددداي يدددتل   أو

نم ادبعي  تهدو  بفدالبها فدي ندان جهدالتديبذ ن م  الكلمم الخبيةم ف؛ت اصيلها

،   العدالمي الكلمم النونانيم التي تَترك المالئكم جزاءبدا لدرل َّ على و، خري اً 

.الكةير م  الشروح والت اصيل في بذا البا  اي بناك و

انه ر وطاقاتدده وأنددو    مددا قددد م اددمالته  جابددم عرفانيددم ومدد  فيهددا أبميددم الددذ   

ر مد     ر لكدل اا در ليجندي رمدان الدذ      ومرونة وجود ولي مرشد يهد  وين م الدذ   

.طاقم وقدنة

ني ددم الكةيددر مد  ال هدوم والعلددوم واألادران اللدو قدد انطدوت صدد بم الطري دم علدى 

 ماليدم نشادات وعشد يات قوا  وأالتي يخص بها متابعينا على االنستغرام م  

.  تعالىن اس الهاني باهللأب

ً م وزاده لب  الَّ رله و ى هللا عليه وبانك هللا ببشانة ناو  هللا صلَّ  ً وقربا ً و شدراقا ا
.رمي ..في العالمي 

1920

noor_al.aalam
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/

https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
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دورة في خصائص اأنوار العالجية لرقائق اأسماء الحسنى

https://t.me/American_FGGroup_Academy

دونة فدي خفدائص  قامدم ع  العلميم العالميم ( FG) أعلنت  أ اديميم مجموعم 

قددات سددنى مددم   و بددم علددوم العددال  بطااألنددوان العالجيددم لرقددائق األاددماء الب  

:ي د مها و التينقائق النون

ظ لدر  بانيبدا  يواد. الشديا ددمشد يادمالم الم ك در الشخفدياً مؤاس العلم 

.ل  ه هللا تعالى 

:ف بذا المعر   برالتواصل على التيليغرام ع: للبجز 

@Noralaalm246

https://t.me/American_FGGroup_Academy
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معرض منارات روح الفن الخاص

 ً ً افتت  ال ناي أاعد مواى معرما (ال د وح نمندانات ) : بعندواي فنيا

( . نوح ال   ) الذ  أقيم في مر زه  و 

  دعمدده ودعددم وقددد شددكر عبددر لسددابه الخدداس عبددر ال يسددبوك  ددل َمدد

.  اابم في  نجاح بذا المعرض مَ  ل ال ناني  المشان ي  و
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نقطة 
جامعة لعدة أبعاد

نور مريي. د 

خددالق األ ددواي علددى.. و البمددد هلل ن  العددالمي .. بسددم هللا الددرلم  الددرليم 

 واي و الفالة و السالم على ايد األ.. تعددبا و العوالم على اتساع أبعادبا 

لدى ن  َمد  تجداوز األ دواي  .. مبمد صدلَّى هللا عليده و رلده و صدببه و ادلَّم

َد نبه و غا  في ندون لبده .. األ واي انفداعت و بربده َلَكدَم العدوالم ف.. فشه 

ك مه .لب 

الن طم الوالدة ممك  أي تكوي َمس َطاً لعدة أبعاد

بددن س َمومددعاً لكدائني  أو أ ةددر وأ  أي الن طدم الكونيددم الوالددة  قددد تكدوي 

. ال أيَّ وجودبم قد يكوي في أبعاد مختل م.. الوقت

فهي تبمل فدي داخلهدا عددة أنواح ؛ : و أبسط مةا  على الك المرأة البامل 

أمر هللا نوح جنينهددا الددذ  اددتلده ، و نوح الَملَكددي  اللددذي  ينددزالي ليكتبددا بدد

4تعالى جنس الجني  و نزقده و بدل بدو ادعيد أم شد ي ، ف دد اجتمعدت بندا

و -نوح الجنددي  -نوح المددرأة البامددل ) أنواح فددي ن طددم وجوديددم والدددة 

.و لك  في أبعاد مختل م ( نولا الَملَكي  

أو خمسدم و يدخل الَملك  على النط م بعدما تست ر في الرلم بأنبعي " 

! أ  ن : و ، في دفيكتبداي أش ي أو اعيد؟ ! يا ن : أنبعي  ليلم في و 

ت طدَو  وي كتَد  عملده وأردره وأجلده ونزقده ، ردم.فيكتبايأا ر أو أنةى؟ 

لذي م نواه مسلم في صبيبه ع " *الفبظ فال يزاد فيها وال ين ص

.ب  أايد 

مجدر  الشديطاي يجدر  مد  ابد  ردمأي : " ر و قد وند  ذلك فدي الخبد

ي  و معنى الدك أي بنداك  دائن" .. الدم فسد وا مجانيه بالجوع والعطش

ي  بما اب  ردم و الشيطاي في ن طم والدة بدي ابد  ردم و لكد  فدي ب عددَ 

نندا  ال أنده فإاا ن رنا  لى شخٍص ما قد ال نر  الشيطاي بأعي،مختل َي  

.  موجود بن س الن طم الكونيم  نما في ب ع د رخر خاس به 

ى نو  ابدد  أبددي لدداتم والطبرانددي عدد  لكدديم بدد  لددزام  نمددي هللا تعددال

نمدي هللا بينما ناو  هللا صلَّى هللا عليه والم مد  أصدبابه: قا  عنه

ما نسدم  مد  : قالوا " بل تسمعوي ما أام  ؟ : " عنهم ،  ا قا  لهم 

لسدماءط ا ني ألام  أطدي: " شيء ، قا  نبي هللا صلَّى هللا عليه والم 

".مااجد أو قائوما فيها موم  شبر  ال وعليه ملك وما تالم أي تئط ، 

و لتددى لددو لددم يددتمك  الشددخص مدد .. فهددا بددي السددماء تعددك بالمالئكددم 

ب ع دد نييم المالئكم  اا نََ ر  لى السماء  ال أنها موجودة بناك و لك  في

. رخر 

.د و فيما ابق م  لديةنا  له أدلم على تعدد وجود العوالم و األبعا

..تعالىيتب   ي شاء هللا 
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ي بسددم هللا الددرحمن الددرحيم والحمددد هلل رب العددالمين ، والصددالة والسددالم علددى نبدد

وم الرحمة المبعوهللا رحمة للعالمين سيدنا محمدد وعلدى آلده وصدحبه أجمعدين إلدى يد

.الدين 

اء اأفاضل  أطفالندا عدن أهميدة اللعدب مدعفي اأعداد السدابقة تحدثنا وشرحنا : القرَّ

اط عندد مدن المهدم مراعداة  بعدض النقدو وتأثير، في بناء شخصدياتهم المسدتقبلية ،

:شراء األعاب 

ن الطفدل في البداية يجب أن نتذكر أن اللعبة هدي لطفلندا وليسدت لندا ؛ بمعندى آخدر أ

يدر مناسدبة هو نفسه َمن يختار لعبته ، ونتدخل نحن بطريقة ذكية إذا كانت اللعبة غ

ل خطدرا  علدى صدحة الطفدل ، ونقدول بدالخطر حيدهللا أن هنداك لعمر، أو إذا كانت تشك ِ

ذات حدواف حدادة مدن الممكدن أن تدؤذي عدين -على  سدبيل المثدال -بعض األعاب 

تهديدد الطفل أو قد يكدون فيهدا قطعدا  صدغيرة جددا   قدد يبلعهدا الطفدل ممدا يدؤدي إلدى

.مباشر لحياته 

التددي ( يالبالسددتيك)ويجددب امنتبددا، لددبعض األعدداب المعينددة كالبندقيددة أو المسدددس 

فقدان العدين حيهللا تطلق طلقات بالستيكية قد تؤدي إلى-تكون غالبا  لألطفال الذكور

.وهذ، حوادهللا حصلت بالفعل .. أو إلحا  نوا من اأذى 

لشدراء ، ماذكرنا، آنفا  بعض اأمثلة على األعاب ، لهذا نوصي بالتدخل الذكي عند ا

ز على التددخل الدذكي أن لده أثدرا  كبيدرا  فدي تنشدئة الطفدل ؛ فدإذا ا ختدار الطفدلوأرك ِ

ع مراعاة الحدرص لعبته بنفسه َوَجَب عليك أن تعل ِمه اتخاذ القرار وامستقاللية م

.على امختيار المناسب 

إلدى اشدرة إذا اختار لعبة خطيرة فبإمكانك أن تلفت نظر، بطريقدة غيدر مب: فمثال  

غيدر ة لعبدة آمندإلدى ما رأيك في هذ، اللعبة ؟ و تشير : لعبة أخرى كأن تقول له 

طة تناسدب خطرة بالنسبة له مع ِذكأرك لمخاطر اللعبة التي اختارهدا بطريقدة مبسَّد

.عمر، 

لعداب أن تراعي ميزانية اأسرة قبل الذهاب لمتجدر اأ: ومن النقاط المهمة أيضا  

سديكون : ، فمن الجميل أن تحدد للطفل الميزانية  فتقول له بأسلوب راٍ  محترم

طدار ، ثمن اللعبة ضمن هذا المبلغ دون زيادة وعليك أن تختار لعبتك فدي هدذا اإل

.فتحدد له مبلغا  معينا  حسب ميزانية العائلة

كثيدر ومن الجميل أيضا  أن يعرف الطفل ما يريد من ألعاب ؛ اأمر الدذي يسدهل ال

تحديدد، و من الخطوات للطفل واأهل معا  ، فال يحتار الطفدل كثيدرا  فدي امختيدار ل

ألعداب معرفته مسبقا  لمدا يريدد ، ونعدرف جميعدا  المغريدات الموجدودة فدي متداجر

ر مددن امطفددال فددإذا لددم نتفددق وأطفالنددا علددى هددذ، اأمددور سيتسددبب اأمددر فددي كثيدد

.اإلحراج لنا ولهم في المتجر على حد سواء

ن أن يددذهب َمددن يريددد شددراء لعبددة للطفددل إلددى المتجددر دو: ومددن اأفكددار الذكيددة 

عندد اصطحاب الطفل ويلقي نظرة لمعرفة اأسدعار ونوعيدة األعداب الموجدودة ، ف

.أخذ الطفل يكون على بي ِنة من اأمر 

ن م تأخذوا أطفدالكم لمتداجر باهظدة الدثمن وأندتم تعلمدو: مالحظة مهمة للوالدين 

كدم م أنكم لن تشتروا هذ، األعاب ؛ فهذا يؤذي مشاعر الطفدل عنددما تخبرونده أن

ائدي إلدى تستطيعون دفدع هدذا الدثمن ممدا يتدرك أثدرا  سدلبيا  لديده ، بدل اذهبدوا أعز

ات المتدداجر التددي يمكددنكم الشددراء منهددا ، أو انتظددروا فتددرة العددروض و التخفيضدد

لتلددك الموسددمية لتشددتروا للطفددل لعبددة يحبهددا و قددد تكددون غاليددة الددثمن فيكددون

.المفاجأة َوقأع و أثر جميل جدا  على شخصيته ونفسيته 

.أسأل هللا العظيم أن يحفظكم ويحفظ أومدكم ، ودمتم بود ورحمة وعافية 

.انتظرونا.. وما زال للحديهللا بقية 
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بسددم هللا والحمددد هلل والصددالة والسددالم علددى سدديدنا محمددد وعلددى آلدده وصددحبه

اء مجلتنا .. أجمعين  (.. هاهو)أهال  بكم أحبتنا قرَّ

طفى المنتقداة مدن أحاديدهللا المصد.. نكمل اليوم مع سلسلة تفسير أحاديهللا قدرويدة
..صلَّى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم

: م التددالياليددوم فددي حددديهللا رسددول هللا صددلَّى هللا عليدده وآلدده وصددحبه وسددلنتفكددر

إِنَّ : )قَدالَ لَّى هللاُ َعلَيأِه َوَسدلَّمَ َسِمعأُت النَّبِيَّ صَ : عن أبي ُهَريأَرةَ رضي هللا عنه قَالَ 

نَبأدُت : فَقَالَ -َوُربََّما قَاَل أَذأنََب َذنأبا  -َعبأدا  أََصاَب َذنأبا   ِ أَذأ أََصدبأُت : ا قَدالَ َوُربََّمد-َرب 

ِفرأ ِلدي، فَقَداَل َرب دهُ - أُخدأََعِلدَم َعبأدِدي أَنَّ لَد: فَاغأ ُت هُ َرب دا  يَغأِفدُر الدذَّنأَب َويَأ ذُ بِدِه؟ َغفَدرأ

ُ ثُمَّ أََصاَب ذَ  نَبأدُت رَ : نأبا ، أَوأ أَذأنََب َذنأبدا ، فَقَدالَ ِلعَبأِدي، ثُمَّ َمَكهللَا َما َشاَء هَّ ِ أَذأ أَوأ -ب 

،ُ؟ فَقَددالَ -أََصددبأُت  ِفرأ أُخددذُ بِددِه؟ أَنَّ لَددهُ َرب ددا  يَغأِفددُر الددذَّنأَب وَ أََعِلددَم َعبأددِدي: آَخددَر، فَدداغأ يَأ

ُ، ثُمَّ  ُت ِلعَبأِدي، ثُمَّ َمَكهللَا َما َشاَء هَّ : اَب َذنأبدا ، قَدالَ أََصد: أَذأنََب َذنأبا ، َوُربََّما قَالَ َغفَرأ

ِ أََصبأُت : قَالَ  نَبأُت -َرب  ،ُ ِلي، فَقَالَ آَخَر، فَاغأ -أَوأ قَاَل أَذأ ي أَنَّ لَهُ َرب دا  أََعِلَم َعبأدِ : ِفرأ

ددددددِدي ُت ِلعَبأ أُخددددددذُ بِددددددِه؟ َغفَددددددرأ (.ثاَلَثددددددا ، فَلأيَعأَمددددددلأ َمددددددا َشدددددداءَ يَغأِفددددددُر الددددددذَّنأَب َويَأ
أخرجه البخاري في صحيحه

علدى آلده في هذا الحدديهللا الشدريف يبدين لندا رسدول هللا صدلَّى هللا عليده و

نه وتعدالى وصحبه وسلَّم سعة رحمة هللا تعالى بعباد، و أنده يتدودد سدبحا
فدر فيغ.. إلى عباد، أنه هدو الدودود الحبيدب–وهو الغني عن العالمين –

ن وأنه يقبدل التوبدة عد،لهم ذنوبهم على ما كان منهم من خطايا وذنوب

.عباد، ولو تكررت منهم الذنوب

لحديهللا كيف أن يبين لنا صلَّى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم في هذا ا

وهدو -فيقدول هللاُ ،ذنبُت ذنبا  فاغفر ليأني إربي : عبدا  أذنََب ذنبا  فقال 

.أخذُ به ؟ غفرُت لعبديأََعِلَم عبدي أنَّ له َرب ا  يغفُر الذَّنَب وي: -اأعلم 

المغفددرة وفددي كددل مددرة يسددأل العبددُد هللاَ ،ويتكددرر الددذنب مددن العبددد ثالثددا  

:خيددرةفيغفددر هللاُ تعددالى لدده ، ويقددول جددلَّ وَعددال فددي المددرة اأوالرحمددة

اتٍ : ، أي«غفرُت ِلعبدي ثالثا  » ..«ملأ ما شاءَ فَليع»،في الثالهللِا مرَّ

يدل أن الظن الجم: وهنا الشاهد الذي نريد الوصول إليه في هذا الحديهللا 

عاليدة و ُحسأن الظن باهلل تعالى يرفع العبد المؤمن إلى درجات ومقامدات

ئَت افعدلأ مدا شد) حتى أنده يصدل بده إلدى درجدة .. عند هللا سبحانه وتعالى

لددى ويدددل ع،وهددذا تشددريف وتكددريم لهددذا العبددد المددؤمن( فقددد غفددرُت لددك

.. عظيم فضل هللِا وَسعة رحمته وِحلمه وكَرمه

... سدنهاللهم اجعلنا من أولي األبداب الدذين يسدتمعون القدول فيتبعدون أح
..  وارفع درجاتنا عندك في عليين يا رحيم يا ودود

..  نلقاكم في عدد قادم إن شاء هللا تعالى

.. دمتم طيبين
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...م إله إم هللا 

..  فيُميت كدرا  ... ، بإذنه كرَ ذِ فتنطقُ .. نا يُحيي بالحب أنفاسَ 

.قدير  .. سمة و نفس  لكل نَ وهو على كل  إحياٍء بالحب ِ 
إبريز العاشقين في بالد الشام : كتبته 

الدكتورة المهندسة  سارة الجعبري
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..حبخواطر

المفضلةفونيتهيمسلتصبحنوتاتهاويحفظالمحبوبيستعذبهاغمةنَ للحب

هناء صبري. أ : كتبته 
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يمبسم هللا الرحمن الرح

ت َمدددن تقدَّسددد.. الحمدددد هلل رب العدددالمين 

و كانددت.. أسددماؤ، و َعلَددت صددفات ذاتدده 

لهيددة حروفدده ُموِصددالٍت كونيددة إلرادتدده اإل

.. و بقُدددددرة حتميددددة .. اأزليددددة اأبديددددة 

 ....سبحان الحي  القيوم العليم أبدا  

بيددب م  وبددارك علددى الحوسددل ِ اللهددم صددل ِ 

.محمد صالة مباركة بكل حروف الجمال

يدوم مسديتنا لهدذا الأفديبكدم أعزائدي أهال  

حيددهللا سددنقدم لكددم قدددرة خاصددة وهددي مددن 

حيهللا سمية الكشفية ،قدرات الحرفية امال

وفهددا ة كددان لحرسددنتكلم عددن شخصددية فددذَّ 

ي صدى كبيدر بدين أعدالم اإلسدالم وصدانع

مددا كددان لقددوة هددذ، الشخصددية، كالتدداري  

الميوسلطانها أثر كبير في التداري  اإلسد

فيوهي شخصية الحجاج بن يوسف الثق

فإننددددا سددددننتطلق فددددي تحليددددل اسددددم هددددذ،

الشخصددددية التددددي أثددددارت الجدددددل حولهددددا 

سطوا ونرىأو سلبيا  سواء كان إيجابيا  

تلددددك الحددددروف كيددددف ظهددددرت وصدددداغت 

.حياته 

قددوم بتحليددل اسددمأواْلن أعزائددي سددوف 
:الحجاج  عائلةت على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال المَ أمسية قُد ِ 

FG-Group Academy –Turkeyالـ 

:تحليل اسم الحجاج 

ه صدداحب شخصددية قويددة تغلددب عليدد•

.الشدة في جميع أمور حياته

منفددتح علددى العددالم ومحددب للتطددور•

.ويسعى لمعرفة كل ماهو جديد

.قوي الباطن ، إنسان صلب•

.يحب الزهو•

ولدده ن حيعتبددر نفسدده خليفددة علددى َمدد•

وهدددو بالفعدددل يحمدددل صدددفات تجعلددده 

.للخالفةأهال  

مدن مدة وأنده لديسظَ لديه شعور بالعَ •

.السهل النيل منه

لديده عالم الصبرفإنسان صبور جدا  •

واسدددع ، يصدددبر علدددى أمدددور حياتددده  

.ويتعايش معها بصبر

.لدية حكمة •

ي يتعددرض لكثيددر مددن اممتحانددات فدد•

لتحمدددددل هدددددذ، أحياتدددده وهدددددو مهيَّدددد

.اممتحانات

.  ويةإنسان نشيط دائم النشاط والحي•

.لديه قدرة على افتعال المشاكل•

محددب بشددكل كبيددر ويحددب أن يعدديش•

.الناس في حب وسالم واطمئنان
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.طهام نفسه وضبكأ يستطيع حُ •

يميددددل تفكيددددر، نحددددو اإليجابيددددة•

.والتفاؤل دائما  

.عتماد عليهقوي ويمكن ام•

لدددده شخصددددية خاصددددة ومميددددزة •

.ومستقلة عن القوالب

يمتلك قدرة علدى حدل المشدكالت•

وقدددرة كبيددرة علددى المفاوضددات
.بين الخصوم

لديددده قلدددق وتدددردد يحتددداج منددده •

ج لكثيددر مددن التفكيددر لكددي يخددرا

.بقرارات سليمة

هددذا كددان التحليددل الحرفددي لددبعض مددن

.صفات الحجاج 

اج لحجدددل: قلندددا فدددي التحليدددل السدددابق 

شخصدددية خاصدددة ومميدددزة ومسدددتقلة 

:عن القوالب م يشبه بها أحد

كانة احتل الحجاج بن يوسف الثقفي م

ن متميزة بين أعدالم اإلسدالم، وينددر أ

لديس فدي التداري  أو اأدبا  تقرأ كتابد

د فيه ذكر للحجاج الذي خرج من سوا

الندددداس إلددددى الصدددددارة بددددين الرجددددال 

رديددددة اتدددده الفكَ لَ وصددددانعي التدددداري  بمَ 

.ومواهبه الفذة في القيادة واإلدارة

وعلددددى قدددددر شددددهرة الحجدددداج كانددددت 

شهرة ما نُسب إليده مدن مظدالم؛ حتدى

عدددد ، الكثيدددر مدددن المدددؤرخين صدددورة 

يدان ، للطغبالغدا  مجسمة للظلدم ومثدام  

حدال وأصبح ذكر اسمه يستدعي في ال

معددداني الظلدددم وامسدددتبداد ، وضددداعت 

أعمدددال الحجددداج الجليلدددة بدددين ركدددام 

الروايددددددات التددددددي تددددددروي مفاسددددددد، 

اكها وتعطشه للدماء وإسرافه في انته

يددة ، وأضددافت بعددض اأدبيددات التاريخ

إلددى حياتدده مددا لددم يحدددهللا حتددى صددار 

د عأدددشخصدددية أسدددطورية بعيددددة كدددل البُ 

.عن الحقيقة والواقع

مددن الصددفات التددي تكلمنددا عنهددا فدددي

:التحليل السابق صفة امزدواجية

يدةاتسمت شخصية الحجاج بامزدواج

فهندداك جانددب مظلددم قددد طغددى علددى ؛

بالمقابدلصورة الحجاج ، وكان هناك 

الجانددب اْلخددر المشددر  فددي حياتدده و

.مؤثر في تاري  المسلمين ال

اختلددددددددددف المؤرخددددددددددون القدددددددددددماء 

ن والمحدثون فدي شخصدية الحجداج بد

يوسدددددف بدددددين مددددددح وذم ، وتأييددددددد 

كملسياسته ومعارضة لها ، ولكن الح

عليدده دون دراسددة عصددر، المشددحون 

دولدة بالفتن والقالقل ولجوء خصوم ال

إلددددددى السدددددديف فددددددي التعبيددددددر عددددددن 

معارضدددتهم لسياسدددته أمدددر محفدددوف 

بدددالمزالق ويدددؤدي إلدددى نتيجدددة غيدددر 

موضددددددوعية بعيدددددددة عددددددن اأمانددددددة 

.والنزاهة

وبا  أنده اتبدع أسدلعلدىوم يختلف أحد 

تددل فيدده ، وأسددرف فددي قمبالغددا  حازمددا  

الخددارجين علددى الدولددة ، وهددو اأمددر 

الدددذي أدانددده عليددده أكثدددر المدددؤرخين ، 

ى ولكن هذ، السياسة هي التي أدت إلد

اسددددتقرار اأمددددن فددددي مندددداطق الفددددتن 

والقالقددل التددي عجددز الددومة مددن قبلدده

.اعن التعامل معه

فددي الطدددائف كددان مولدددد الحجدداج بدددن 

= هددـ 41)يوسددف الثقفددي فددي سددنة 

أسددرة كريمددةفددينشددأ حيددهللا ، (م661

ا  تقي  ثقيف، وكان أبو، رجال  من بيوت 

علددددى جانددددب مددددن العلددددم والفضددددل ، 

وقضدددى معظدددم حياتددده فدددي الطدددائف ، 

دد أن م أبناءهدددا القددرآن الكدددريم دونيعل ِ

.يتخذ ذلك حرفة أو يأخذ عليه أجرا  

د علددى يددالكددريم حفددظ الحجدداج القددرآن 

لدم أبيده ثدم تدردد علدى حلقدات أئمدة الع

د عبدد: مددن الصددحابة والتددابعين ، مثددل

هللا بدددن عبددداس ، وأندددس بدددن مالدددك ، 

سدددعيد بدددن المسددديب  وغيدددرهم ، ثدددم

لدديم اشددتغل وهددو فددي بدايددة حياتدده بتع

.هشأنه في ذلك شأن أبي؛ الصبيان 

ر وكان لنشدأة الحجداج فدي الطدائف أثد

بددالغ فددي فصدداحته ؛ حيددهللا كددان علددى

، اتصددال بقبيلددة هددذيل أفصددح العددرب

و عمدرو حتى قال عنه أبدخطيبا  فشبَّ 

مدددا رأيدددت أفصدددح مدددن “: بدددن العدددالء

، ”الحسدددن البصدددري، ومدددن الحجددداج

ه بمقدددددرة فائقددددة فدددديوتشددددهد ُخطبُدددد

.البالغة والبيان

ية من الصفات التي غلبت على شخص

الحجاج صفة الشدة وكدان لهدا ظهدور 

:واضح في مراحل حياته

نظدار لفت الحجاج بن يوسف الثقفدي أ

الددذيالخليفددة عبددد الملددك بددن مددروان 

ة ، وقدرة وكفاءرأى فيه شدة وحزما  

وكدددان فدددي حاجدددة إليددده حتدددى ينهدددي 

ن الصراا الدائر بينده وبدين مدروان بد

ادة الحكددم بالخالفددة ، فددنجح فددي اسددتع

وفي ابن الزبير، ثدم تدمصر من قبضة 

مبندددده عبددددد الملددددك اسددددتكمال تاركددددا  

ي المهمة، فانتزا العرا  ، ولم يبق ف

،ازيد عبد هللا بن الزبير سدوى الحجد

اج  فجهز عبد الملك حملة بقيادة الحجد

.للقضدددددددداء علددددددددى دولتدددددددده تمامددددددددا  

قحاصر الحجاج مكة المشرفة، وضي  
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الخندددا  علدددى ابدددن الزبيدددر المحتمدددي 

ا عنده بالبيت، وكان أصحابه قد تفرقو

رة سددوى قلددة صددابوخدذلو،، ولددم يبددقَ 

ع الددفاا ، ولم تسدتطلم تغِن عنه شيئا  

ا عددن المدينددة المقدسددة التددي يضددربه

الحجدددددداج بددددددالمنجنيق دون مراعدددددداة 

لحرمتهددددا وقداسددددتها حتددددى تهدددددمت 

بعدددض أجدددزاء مدددن الكعبدددة، وانتهدددى 

قضداء القتال باستشهاد ابن الزبيدر وال

علدددى دولتددده وعدددودة الوحددددة لألمدددة 

لعدام اإلسالمية التي أصبحت في ذلدك ا

تدددددين بالطاعددددة ( م693= هددددـ 73)

لخليفدددة واحدددد وهدددو عبدددد الملدددك بدددن 

.مروان

وكدددان مدددن أثدددر هدددذا الظفدددر أن أسدددند 

الخليفدددة إلدددى الحجددداج وميدددة الحجددداز 

مكافددأة لدده علددى نجاحدده، وكانددت تضددم

مكددة والمدينددة والطددائف، ثددم أضدداف 

سن فكان عند حُ ، إليه اليمن واليمامة 

ي فدوعزمدا  ظن الخليفة وأظهر حزمدا  

إدارتدده حتددى تحسددنت أحددوال الحجدداز،

ن فأعدداد بندداء الكعبددة، وبنددى مسددجد ابدد

ر المديندددة المندددورة، وحفدددفدددي مة لَ َسددد

.اْلبار، وشيد السدود

رى ندده يددإ: قلنددا فددي التحليددل السددابق 

يدده وف، ن حولدده نفسدده خليفددة علددى َمدد

:صفات تؤهله للخالفة

بعدددد أن أمضدددى الحجددداج بدددن يوسدددف 

علددددى ا  الثقفددددي زهدددداء عددددامين واليدددد

علددددىالحجدددداز نقلدددده الخليفددددة واليددددا  

ان العرا  بعد وفاة أخيه بشر بن مرو

، وكاندددت اأمدددور فدددي العدددرا  بالغدددة 

ن الفوضى وامضطراب، تحتاج إلى َمد

ويسددددوس يعيددددد اأمددددن وامسددددتقرار

الندداس علددى الجددادة بعددد أن تقاعسددوا

عدددن الخدددروج للجهددداد وركندددوا إلددددى 

الدعة والسدكون واشدتدت معارضدتهم

للدولة وازداد خطدر الخدوارج وقويدت 

كتهم بعد أن عجز الومة عدن كدبحوش

.جماحهم

فدي ى الحجاج أمدر الخليفدة وأسدرالبَّ 

إلددى الكوفددة، ( م694= هددـ 75)سددنة 

وفددددي أول لقدددداء معهددددم خطددددب فددددي 

المسدددجد خطبدددة عاصدددفة أندددذر فيهدددا 

لدددى د المخدددالفين والخدددارجين عوتوعَّددد

سددددلطان الخليفددددة والمتكاسددددلين عددددن

، اأزارقدددة الخدددروج لقتدددال الخدددوارج

و وخطبددددة الحجدددداج هددددذ، مشددددهورة 

اء، وممدا جدمتداولة في كتب التاري 

يددا أهددل الكوفددة إنددي أرى … ) : فيهددا

ي قد أينعت وحدان قطافهدا وإندسا  وؤر

أطدال–لصاحبها، وإن أمير المدؤمنين 

( سدهامجعبدة ال)نثر ِكنانتده -هللا بقاء،

، (ااختبرهدد)بددين يديدده، فعجددم عيدددانها 

هدددددا عدددددودا   ، وأصدددددلبها فوجددددددني أمر 

ِسددددر ا فرمدددداكم بددددي؛ أنكددددم طالمددددا  مكأ

ي أوضددعتم فددي الفتنددة، واضددطجعتم فدد

الضدداللة، وإن أميددر المددؤمنين مراقددد 

أمرندددددي بإعطدددددائكم أعطيدددددداتكم، وأن 

أوجهكدم لمحاربدة عددوكم مدع المهل دب 

بددن أبددي صددفرة، وإنددي أقسددم بدداهلل م

الثدة تخل ف بعد أخذ عطائه ثأجد رجال  

( ..أيام إم ضربت عنقه

ا  مددن الصددفات التددي تكلمنددا عنهددا أيضدد

:مةظَ في تحليل امسم صفة العَ 

نده إة ومدظَ لديده شدعور بالعَ : فقد قلنا 

.ليس من السهل النيل منه 

ل ونفددذ الحجدداج القددول بالفعددعَ فقددد أتبَدد

وعيد، بقتل واحد ممدن تقاعسدوا عدن

لدك الخروج للقتال ، فلما رأى الناس ذ

تسددددددارعوا نحددددددو قائدددددددهم المهلددددددب 

لمحاربددددة الخددددوارج اأزارقددددة، ولمددددا 

اطمأن الحجاج إلى استقرار اأوضداا

بقهفي الكوفة، ذهدب إلدى البصدرة تسد

شددددهرته فددددي الحددددزم، وأخددددذ الندددداس 

ة بالشدة والصرامة وخطب فيهم خطبد

منددذرة زلزلددت قلددوبهم، وحددذرهم مددن 

التخلف عن الخروج مع المهلب قدائالَ 

إنددي أنددذر ثددم م أنظددر، وأحددذر ) : لهددم

( ..ثم م أعذر، وأتوعد ثم م أعفو

قفدي الحجداج بدن يوسدف الثولم يكتفِ 

بحشد الجيدوش مدع المهلدب بدل خدرج 

فدددددي أهدددددل البصدددددرة والكوفدددددة إلدددددى 

ليشدددددد مدددددن أزر قائدددددد، ” رشدددددتقباذ“

المهلب ويساعد، إن احتاج اأمر إلدى

مسداعدة، ولكدن حددهللا مدا لدم يكدن فددي 

الحسددبان؛ إذ حدددثت حركددة تمددرد فددي 

ل صفوف الجيش، وتدزعم الثدورة رجد

بعددد أن أعلددن ” ابددن الجددارود“يدددعى 

الحجددددددداج عزمددددددده علدددددددى إنقددددددداص 

100المحدددداربين مددددن أهددددل العددددرا  

درهم، ولكن الحجاج تمكن مدن إخمداد 

الفتندددة والقضددداء علدددى ابدددن الجدددارود

.وأصحابه

مدنوبعد أن حقدق ابدن اأشدعهللا عدددا  

، ذلددددددك، وأعلددددددن  امنتصددددددارات غددددددر 

ان العصيان، وخلع طاعة الخليفة، وكد

فدددي نفسددده عجدددب وخددديالء واعتدددداد 

مدددن أن يكمدددل المهمدددة كريددده، وبددددم  

علددى الدولدددة المنددوط بهددا عددداد ثددائرا  

بطموحدده الشخصددياأمويددة مدددفوعا  

.وتطلعه إلى الرئاسة والسلطان
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ورة إلى الثووجد في أهل العرا  ميال  

والتمدددددرد علدددددى الحجددددداج، فتالقدددددت 

الرغبتان في شخصه، وآزر، عدد من

كبددددددار التددددددابعين انغددددددروا بدعوتدددددده، 

ا مسدددتحل ين قتدددال الحجددداج بسدددبب مددد

نُسب إليه من أعمال وأفعدال، وحدالف

ولى النصر ابن اأشعهللا في جومته اأ

مددع الحجدداج، واضددطرب أمددر العددرا  

وسدددقطت البصدددرة فدددي أيددددي الثدددوار،

غيددر أن الحجدداج نجددح فددي أن يسددترد
.أنفاسه

ي وهذ، من صفة قوة الباطن لديدة التد

ذكرناها في التحليل السابق 

وجاء المدد من دمشدق وواصدل قتالده 

ضدددد ابدددن اأشدددعهللا ، ودارت معدددارك 

طاحندددة حسدددمها الحجددداج لصدددالحه ، 

وتمكددن مددن سددحق عدددو، فددي معركددة 

( م702= هدـ 83)دير الجماجم سنة 

.والقضاء على فتنته

جدددا  فالحجدداج يتمتددع بشخصددية قويددة

.وظاهرا  باطنا  

كيددر، ن تفإ:قلنددا فددي التحليددل السددابق

:ما  يميل نحو اإليجابية والتفاؤل دائ

عدد تطلع الحجداج بدن يوسدف الثقفدي ب

اأمددددن أن قطددددع دابددددر الفتنددددة وأحددددلَّ 

والسدددددددالم إلدددددددى اسدددددددتئناف حركدددددددة 

الفتوحددددات اإلسددددالمية التددددي توقفددددت

ت يدد بسبب الفدتن والثدورات التدي غلَّد

أن يقدوم الجديشبدالدولة، وكان يأمدل 

الددذي بعثدده تحددت قيددادة ابددن اأشددعهللا

عظيمدددا  بهدددذ، المهمدددة، وكدددان جيشدددا  

أنفدددق فدددي إعدددداد، وتجهيدددز، أمدددوامَ 

ش جددي) لقددب طائلدة حتددى أُطلددق عليدده 

يه ، لكنه نكص على عقب( الطواويس

وأعلددن الثددورة، واحتدداج الحجدداج إلددى 

ة سددنوات ثالثددة حتددى أخمددد هددذ، الفتندد

.العمياء

ل عاود الحجداج سياسدة الفدتح، وأرسد

ادة الجيوش المتتابعة، واختار لهدا القد

هلي، اأكفاء مثدل قتيبدة بدن مسدلم البدا

، الحجدددداج خراسددددان سددددنة الددددذي ومَّ 

، وعهدددددددد إليددددددده (م704= هدددددددـ 85)

لى بمواصلة الفتح وحركة الجهاد؛ فدأب

يدد مدن ، ونجح في فتح العدبالء حسنا  

النددواحي والممالددك والمدددن الحصددينة 

بلدددددد ، وبيكنددددددد، وبخددددددارى، : مثددددددل

وشددددددددومان، وكددددددددش، والطالقددددددددان، 

وخددددددوارزم، وكاشدددددددان، وفرغانددددددده، 

والشدددددددددداس، وكاشددددددددددغر الواقعددددددددددة

مدا على حدود الصين المتاخمة إلقلديم

وراء النهددر وانتشددر اإلسددالم فددي هددذ،

المنددداطق وأصدددبح كثيدددر مدددن مددددنها 

مراكز هامة للحضدارة اإلسدالمية مثدل 

.بخارى وسمرقند

بعدددهللا الحجددداج بدددابن عمددده محمدددد بدددن 

د، وكدان القاسم الثقفي لفتح بالد السدن

شدرين صغير السن م يتجاوز العشابا  

عظيمددا  مددن عمددر،، ولكندده كددان قائدددا  

موفددددور القدددددرة، نجددددح خددددالل فتددددرة 

قصددديرة م تزيدددد عدددن خمدددس سدددنوات 

فدددي أن ( م713-707= هدددـ 89-95)

يفددتح مدددن وادي السددند، وكتددب إلددى

عظدم الحجاج يستأذنه في فتح قندوج أ

إمددارات الهنددد التددي كانددت تمتددد بددين 

السددددند والبنغددددال فأجابدددده إلددددى طلبدددده 

وشجعه علدى المضدي، وكتدب إليده أن

تدب ، وك”سر فأنت أميدر مدا افتتحتده“

إلدددى قتيبدددة بدددن مسدددلم عاملددده علدددى 

أيكمددا سددبق إلددى“: خراسددان يقددول لدده

.الصين فهو عامل عليها

مددن الصددفات التددي تكلمنددا عنهددا فدددي

تحليدددل اسدددم الحجددداج صدددفة النشددداط 

:والحيوية 

فددإن صدداحب هددذا امسددم دائددم النشدداط 

.والحيوية 

ت فقددد كددان الحجدداج يتددابع سددير حمددال

يوفر لها ما تحتاجه من مدؤنو قادته 

وإمددددادات، ولدددم يبخدددل علدددى قادتهدددا 

بالنصددح واإلرشدداد حتددى حققددت هددذ، 

النتدددددائج العظيمدددددة ووصدددددلت رايدددددات 

.اإلسالم إلى حدود الصين والهند

لديه قدرة على حدل المشدكالت وقددرة

كبيدددددددرة علدددددددى اإلصدددددددالح وفدددددددض 

:المنازعات بين الخصوم

ن فددي الفتددرة التددي قضدداها الحجدداج بدد

لعدرا  يوسف الثقفي في وميته على ا

قدددام بجهدددود إصدددالحية عظيمدددة، ولدددم 

ن تشدغله الفتددرة اأولددى مدن وميتدده عدد

القيددام بهددا، وشددملت هددذ، اإلصددالحات 

الندددددددواحي امجتماعيدددددددة والصدددددددحية 

واإلدارية وغيرهدا؛ فدأمر بعددم الندوح

علددددى المددددوتى فددددي البيددددوت، وبقتددددل 

الكدددددالب الضدددددالة، ومندددددع التبدددددول أو 

ع التغوط في اأماكن العامدة، ومندع بيد

الخمور، وأمر بإهرا  ما يوجد منها، 

وعنددددما قددددم إلدددى العدددرا  لدددم يكدددن 

أ أنهددار، جسددور فددأمر ببنائهددا، وأنشدد

عددددة صدددهاريج بدددالقرب مدددن البصدددرة 

لتخدددددزين ميدددددا، اأمطدددددار وتجميعهدددددا 

لتدددوفير ميدددا، الشدددرب أهدددل المواسدددم 

ي والقوافل، وكان يأمر بحفر اْلبدار فد

المنددددداطق المقطوعدددددة لتدددددوفير ميدددددا، 

.الشرب للمسافرين
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بنددداء مديندددة : ومدددن أعمالددده الكبيدددرة 

حيدددهللاواسدددط بدددين الكوفدددة والبصدددرة

ي وشددرا فددمناسددبا  اختددار لهددا مكانددا  

، (م702= هددددددـ 83)بنائهددددددا سددددددنة 

واسدددددتغر  بناؤهدددددا ثدددددالهللا سدددددنوات، 

.مهكأ لحُ واتخذها مقرا  

تده وكان الحجاج يدقق فدي اختيدار وم

وعمالدده، ويختددارهم مددن ذوي القدددرة 

والكفدداءة، ويراقددب أعمددالهم، ويمندددع 

تجاوزاتهم علدى النداس، وقدد أسدفرت

سياسدددته الحازمدددة عدددن إقدددرار اأمدددن 

الددددددداخلي والضددددددرب علددددددى أيدددددددي 

.اللصوص وقطاا الطر 

م ومحدددب للتطدددورمنفدددتح علدددى العدددالَ 

والعصددرنة ويسددعى لمعرفددة كددل مدداهو

:جديد

ي يددذكر التدداري  للحجدداج أندده سدداعد فدد

تعريددددب الدددددواوين، وفددددي اإلصددددالح 

النقددددددي للعملدددددة وضدددددبط معيارهدددددا، 

وإصدددالح حدددال الزراعدددة فدددي العدددرا  

بحفددددر اأنهددددار والقنددددوات، وإحيدددداء 

اهددددددتم كمددددددا الزراعيددددددة، يضددددددااأر

وأقرضدددددهم ووفدددددر لهدددددم بدددددالفالحين

تقوم بمهمة الحرهللاالحيوانات التي

وذلدددك ليعيدددنهم علدددى امسدددتمرار فدددي

.الزراعة

ومددن أجددل ِ اأعمددال التددي تنسددب إلددى

اهتمامدددده بددددنقط حددددروف : الحجدددداج 

المصددحف وإعجامدده بوضددع عالمددات 

اإلعددراب علددى كلماتدده وذلددك بعددد أن 

ن نصدددر بددد“انتشدددر التصدددحيف؛ فقدددام 

بهدددددذ، المهمدددددة العظيمدددددة، ” عاصدددددم

م الكدددريونُسدددب إليددده تجزئدددة القدددرآن

ووضددددع إشددددارات تدددددل علددددى نصددددف 

ب القرآن وثلثه وربعه وخمسده، ورغ د

فددددي أن يعتمددددد الندددداس علددددى قددددراءة 

.واحدة، وأخذ الناس بقراءة عثمان

ضدددربت قصدددة الحجددداج بدددن يوسدددف 

خصدية الثقفي المثل ليس فدي قدوة الش

أو سدددلطانها أو الجددددل حولهدددا سدددواء 

و يمدددح الحجدداج أكددان الجدددل إيجابيددا  

لقصدة ولكدن كاندت ا؛يسديئ لدهسلبيا  

عددن لتددأني المسددلم قبددل الحددديهللامثددام  

ددددوالحُ عالقددددة العبددددد بربدددده، م علددددىكأ

الندداس، وجعددل مفدداتيح الجنددة والنددار

اءون ن يشددلون َمدددخِ بأيدددي البشددر يُدد

ولكددن !!ن يكرهددون النددارالجنددة وَمدد

هللا ت قضددددية الحجدددداج فددددي أنلَ َصددددفَ 

سددبحانه وتعددالى وحدددد، هددو القاضدددي 

إن يشددددددأ؛والقدددددداهر فددددددو  عبدددددداد،

.وإن يشأ م يغفر لهميغفر لهم، 

واجتمعدددت فدددي الحجددداج بدددن يوسدددف 

الثقفددددي مددددن الصددددفات مددددا م يجتمددددع 

قدد ف،لغير، من المسلمين في عصدر،

اجتمددع فيدده مددا بددين الُزهددد واإلجددرام

تدل والتدين والطغيان وحدب القدرآن وق

الصددددددددددالحين واحتددددددددددرام الخلفدددددددددداء 

سددددددتهانة بالصددددددحابة اأجدددددددالء، موا

لصددددق بهددددا فأصددددبح الحجدددداج مددددادة يَ 

ي المزيفون كل ما أردوا أن يزيفدو، فد

تدددداري  الدولددددة اإلسددددالمية فددددي هددددذ، 

.الفترة

وكددددان الحجدددداج أفصددددح الندددداس لغددددة 

وأعقلهددددم حتددددى قيددددل فيدددده أندددده هددددو 

ة، والحسن البصري أفصدح النداس لغد

وهو وإياس بن معاويدة أرجدح النداس 

.عقال  

ورغددم كددل هددذ، اأفعددال التددي فعلهددا، 

ورغم المرض الذي أصابه قبدل موتده

إم أن قراءتدده للقددرآن ودعوتدده التدددي

لنظدر قالها قبل أن يموت تجعلك تعيد ا

دددفدددي الحُ  م علدددى العبددداد خاصدددة وأنكأ

.اإلسالم ينظر لخواتيم اأعمال

لمدة كسمعتُ : "يقول الحسن البصري

دما من الحجاج وقذتني إلى العبادة عن

ا  مرءإن ا: ) هِ بِ قال في خطبة من خطَ 

ذهبددت سدداعة مددن عمددر، فددي غيددر مددا 

لدددده لحددددري أن تطددددول عليهدددداقَ ِلددددخُ 

(".حسرته يوم القيامة 

وعنددد مددوت الحجدداج، سددمع الحجدداج 

إن هللا لددددددن يغفددددددر :الندددددداس تقددددددول

" :للحجاج، فدعا الحجداج ربده قدائال  

فر إن الناس قد جمعوا على أنك لن تغ

."للحجاج فاللهم اغفر للحجاج

فقددال عمددر بددن عبددد العزيددز لمددا سددمع

وهللا إن نجددددا فبهددددذ، : )هددددذ، الكلمددددة

( .الكلمة

لمدددا حضدددرت : وعدددن اأصدددمعي قدددال

:الحجاج الوفاة أنشأ يقول

يدددا رب قدددد حلدددف اأعدددداء واجتهددددوا 

، بددأنني رجددل مددن سدداكني النددار.... 

...... ويحهددم؟ أيحلفددون علددى عميدداء 
.غفارالما علمهم بعظيم العفو 

اهلل تد: فأخبر بدذلك الحسدن فقدال: قال 

.إن نجا فبهم

الحجداج )وهكذا نكون قدد درسدنا اسدم 

وأبحرنددددا مددددع  ( بددددن يوسددددف الثقفددددي

ت صفات حروف اسمه  لنجد أنها نثدر

خواصددددددها فددددددي حياتدددددده وصدددددداغت 

.شخصيته

تابعونددددددا فددددددي المحاضددددددرة القادمددددددة 

ا  يددجدرف من بحر اأسماء اسدما  تلنغ

.إن شاء هللا تعالى 
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ية و يجب العربية كثيرة وواسعة ، فمن يريد أن يتقوى بالعرباللغة علوم 

: هذ، العلوم من عليه أن يدرس علومها و يتثقف بها ، و

كدام و هو العلم الذي يشتمل على قواعدد تركيدب الجملدة و أح: علم النحو 

قدد ف؟ جتمداا أيدن ام:جتماا أين ؟ بددم  مدنام: إعرابها ، فإذا سأل أحٌد 

تفهام هو اسم اسد(أين) ـ ف؛ العربية اللغة خالف نظام تركيب الجملة في 

. له حق الصدارة بأن يأتي في بداية الجملة 

هدا و هو العلم الذي يشدتمل علدى القواعدد التدي تجدري علي: علم الصرف 

:م و هو من العلوم القريبة على قلبي مثاللِ أبنية الكَ 

َجلََس الولُد 

ِلُس الولُد  يَجأ

ِلددُس ، فدداأولى فعددل مدداٍض  و الثدداني فعددل فهندداك فددر  بددين َجلَددَس و يَجأ

لدى إيداء المضدارعة فدي بدايدة الكلمدة  باإلضدافة وجدود مضارا بددليل 

لدى بنيدة فهذا يسمى تغيرا  طرأ ع؛ تغي ر الحركات الموجودة في الكلمة 

. علم الصرف منهذا و الكلمة العربية 

ضدى تعدرف البالغدة بأنهدا مطابقدة الكدالم الفصديح لمقت:  علم البالغدة 

مداتالمقاالحال، أو سو  الكدالم الفصديح علدى مقتضدى الحدال بحسدب 

تعلم ، و ند( نعني بذلك أن نقول الكالم المناسب فدي الوقدت المناسدب ) 

يددة و كيففددي المعدداني و الكلمددات وينالعلددم كيفيددة التلددمددن خددالل هددذا

ريددد ن يصددف أمددر مددا بالصددور البيانيددة و التشددبيه و الكنايددات ، فَمددو

ون أن يكدو لمعداني لدراك إالبالغة يجب أن يكون لديده حدس و تطبيق 

. أسلوب باهر ليؤدي المعاني بطر  مختلفة ذو

مدددن خاللددده مخدددارج الباحدددهللا يددددرس : علدددم الصدددوتيات و اللسدددانيات 

مدع الحروف العربية و صفاتها و أثر هذ، الحروف و تأثرها إذا التقت

. بعضها 

...وهناك اأشعار و علم العروض و النثر و النقد 

اتندة نعم يا أحباب ، إنهدا اللغدة العربيدة الثميندة المزهدرة بعلومهدا ، الف

، بكالمهددا و معانيهددا ، فهددي مختلفددة عددن بقيددة العلددوم و التخصصددات

لددك شددفتأ َك و كبهددا أعطتأددمنهددا و تعمقددتَ ا  جديدددئا  شدديفكلمددا تعلمددتَ 

و لترتشددفأسددرارها ، فتكددون كددالمتعط ش تبحددهللا عنهددا فددي كددل مكددان 

.ترتوي منها و تطلب المزيد و المزيد 
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بسم هللا الرلم  الرليم 

البمد هلل ن  العالمي  لمداً  ةيراً طيباً مبان اً 

  والفددالة والسددالم علددى اددرا  البدد  وقبلددم المببددي   نددون األنددوان ومنبدد

أفضل  األاران  الببي  المختان قبل خلق السموات واألنامي  الموصوف ب

بيبدي األخالق والشيم  ايد الجود والكرم  وايد العر  والعجدم، اديد  ول

.مبمد  وعلى رله وصببه الكرام أجمعي 

: م  تلك الت ديراتو، ن ألنبيائه وأوليائه ت ديرات معينم قدَّ وجلَّ عزَّ البق  

معدي  الهجرة ، فنر  في ايرة  ل نبدي مد  األنبيداء صدلوات هللا علديهم أج

لتى ظهرت في أجمدل صدونبا وأبهابدا فدي اديرة، معاني الهجرة متجليم 

،رام الببي  المفط ى عليه صلوات نبي واالمه وعلدى رلده وصدببه الكد

لمدينم  لى ايوم خر  م  مكم بفببم الفد يق نمواي هللا عليه مهاجراً 

فدي وجدلَّ عدزَّ   تاب   تلك الرللم عايش تجليات البدق   و ل مَ ،( طيبم ) 

بعددد الددك قددا  الببيدد و  ددل خطددوة مدد  خطواتهددا وتلددذا بجميددل معانيهددا، 

ليغلدق (ت  ال بجدرة بعدد ال د: )م ى هللا عليه وعلى رله وصببه وادلَّ صلَّ 

ق  غلَدأمدا بجدرة األنواح فلدم ي  ، جسداد باأل-أ  بدا  الهجدرة -الك البدا  

بنداك الزمدايءق بابها  لدى قيدام السداعم ، فكدل ري مد  رنداغلَ بابها ول  ي  

ق أنض الشهوات واألغيان  مسافري  فدي طريدي للبق  تان ي  ومهاجر

لبدقالسلوك  لى مدينم النون لي  تشرق شمس  ل فرد منهم بشهوده ل

.تعالى 

مددا  دداي  ( قَ دَ   َصددفددالطريق لَمدد) الفدددق : وصددالبك فددي تلددك الهجددرة 

.صالبه الفد يق 

هددو مدد  األاددماء التددي تعددايش تجلياتهددا فددي  ف: أمددا زادك فددي بجرتددك 

ى هللا لَّ  رك وااتغراقك فيها  ما  داي زاد الببيد  المفدط ى صدلب ات ا  

عليدده وعلددى رلدده وصددببه تجلبدده لهددم أاددماء ابنددم أبددي بكددر نمددواي هللا

.عليهم 

مببددي   دده البددق  بداللددم ال    لَّ َمد( عبددد هللا ) : ودليلدك فددي بددذه الرللددم 

و ؛ علدى الب ي دم وانم مبمدد   هللاعبدد ؛ فعلى طري ده و يفدالهم  ليده 

بددو الغددان الددذ  اددتبتمي بدده عندددما تالل ددك صددناديد األغيددان وفرادداي

ً األفكان ، وبجنالي الشريعم والب ي دم ادي ظ لام ً معيندو لدك يدا لدك فدي ا

.نللتك 

جددد توم  بدايم بذا العام تتجدد معداني الهجدرة  فدي اوات السدالكي ، وت

لده الهجدرة تبَ ت  في ميداي العام الجديد النيات واألعما  ، فكم م  االك    

؟ع  ن سه في بذا العام 

رنيدات  ليهدا مد مديندم الندون داخدالً  لى له الوصو   َ ت     و م م  واصل 

 ً . فكل عام وأنتم بخير..  لر  الجبان باوداع األغيان ليكوي باقيا
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بسم هللا الرلم  الرليم

نَا،ُ َمنَاِزَل َحتَّ : ) قا  تعالى  ُجوِن الأقَدِ َوالأقََمَر قَدَّرأ / يس( يمِ ى َعاَد َكالأعُرأ

39

وريددم لهددم ت ددديرنا ال مددر مندداز  للن فدداي بعددد تنابيدده وتمامدده: أ  

.وااتوائه لتى عاد  العرجوي ال ديم 

  م  العذق أ  م  الموم  النابت فدي النخلدم  لدى مومد: والعرجوي

.الشمانيا 

.هو اليابس:والقديم 

ددذ   ال الددذ  قو نمددا شددبَّهه هللا  تعددالى بددالعرجوي ال ددديم ألي الددك مدد  الع 

َم ويَدددب َس، وال ي اددداً منبنيددداً  اا قَدددد  كددداد أي ي فدددا  يكددداد يوجدددد  ال مت و 

مددر   اا مسددتوياً معتدددالً  أغفدداي اددائر األشددجان وفروعهددا، فكددذلك ال 

اده ن يدر  اي في رخدر الشدهر قبدل ااتسدرانه صدان فدي انبنائده وت و 
.الك العرجوي

يدالي فكل منزلم مد  منداز  ال مدر الةمانيدم والعشدري  تمةدل ليلدم مد  ل

الشددهر العربددي ، ولكددل ليلددم مدد  بددذه الليددالي نولهددا الخاصددم ليدد  

ٍم ُهددَو فِددي ُكددلَّ يَدد: ) يتجلدى هللا تعددالى لينهددا علددى عبدداده ، قدا  تعددالى  وأ
.29الرلم  ( َشأأنٍ 

مد  دعاء الليلم ؛ فهو دعاء خاس بكل ليلم: أما ع  البرنامك الديني 

وادظ ليالي الشدهر ي دمده الم كدر الدمشد ي الشديا الدد تون بانيبدا  ي

يدم التدي لر  ل  ده هللا تعدالى بأادلو  شداعر  م عَدم بالعاط دم الدين
.تناا  نولانيم  ل ليلم م  ليالي الشهر العربي ال مر 

http://www.radiofg.org/


ل اد  أاليوم ايزوننا ابني و..يَّ نَ يا ب  -

...العيدبمناابم 

- ً ،بل تريد مني أي أغادن عند قدومهم ؟لسنا

.  يءوأخشى أي ألس بالتع  أو ألتا  أل  ش، ، فأنت ممرمي ومساعد  ابقَ .. ال -

- ً ً ..لسنا ..لسنا

..  بعد مرون بض  ااعات 

.ف د وصلوا..نجوك افت  البا  أ-

.لكم اشت ت  .. بأل اد  األعزاء وولد  الببي  أبالً بالً أ-

...جد  يا  ل عام وأنت بخير -

 يظ البا ؟.. بي أيا نت بخير أ ل عام و-

.ضوي اليوم بفببتيمشعر بال رح ألنكم اتأ..نبمد هللا..بخير-

مائددة ل لدى االجد بمناداة مدبرة المنز  لتبضر الطعام ، وعند فراغها توجه الجمي  قام 

 ً !وجلسوا ، لك  الجد الل  أي األط ا  لم يأ لوا شيئا

!  عزاء ال تأ لوي الطعام ؟ل اد  األيا أما بالكم : أل اده بدبشم أ  ا

.ال يببوي بذه األطعمم  نهم: والدبم  فردَّ 

تنداولوا أي يتهمالعادة فدي عدائلجرت و، وي اليوم بو عيد األمبى كَ ل  !! ااتغر  الجد 

!م  األمبيم جزءاً 

ً .. ال يهم : ااتدنك االب  قائالً  .بكذا ال يببوي أ  شيءبم دائما

، بعد أي فرغوا م  الطعدام جلسدوا فدي الفدالم وبددأ الجميد  بتبداد  أطدراف البددي

 أي العيدد وقددمتها للجالسدي  ، فمدا  داي مد  ألدد األل داد  الألضرت المدبرة ميافم 

ً ! لمااا ؟! أال يوجد  ال نوع والد ؟.. جد  : قا  للجد  ً والطعام  اي أيضدا الدداً وطب دا

!  ؟ 

..يأبد: االب  أي والده شعر بالبر  ف دا  لده الل  و ! ااتغر  الجد م  ند ل يده 

سم  لنا ؟أت..ي نغادنأنريد 

- ً ً ..طبعا ..طبعا

عندد وليبضدر لده مب  تده لي ددم العيدديات ل ل داد ، الممدرض نداد  الجدد صددي نا 

ً خروجهم أعطى  الً   مدنهمأ   مد شدكرتلدَق  لمدم لدم يو لكنده م  الما  ، منهم مبلغا

.فانتبه صدي نا الممرض أي الجد أصي  بالبزي!!

ديتكلم معده وللجد  لى ابعد ااعات م  الفمت التي عمت المنز  جاء صدي نا    يبس  

ى الدك ومدا  لد..ط ا  وال يعرفوي التفرف أنهم  .. ال تبزي يا ايد  : مزاجه قائالً 

.م  الكلمات 

ندا أ.. هللا ال و! ل داد أندي شدعرت بدالبزي مد  أأت   : قائالً لى صدي نا  الجد تالت 

يفدل والددبم بالعمدل لاً جتهددمعمدر  فنيدت  أ دف،على ن سيعليهم ولزنت  لزنت  

ه لدم ين دل وندَ وب د، ه ن دل لده مدا تعلمت دألم أننيولك  على ما يبدو، ليه  ما وصل  لى 

.خربو اآللهم 

وما بو ايد ؟ -

...تعالى نه الرمى والشكر هلل-

فرلدوا بكدل مدا ر  يدظ أي أط الدهر بكالم الجدد وتدذ َّ ما لفل وفكَّ ص َون عاد صدي نا أ

م هللا عدزَّ عَ نب  غانقوي بدن  فعالً :وقا  في ن سه ، العيد نغم بساطته في ألضر لهم 

!والكةير منا ال يرمى وال يشكر ،وجلَّ 

ض لده عدرَّ تةل مايج  أي ن ظ وق م م  أن سنا لتى ال نتعرض لم: قو  لكم أبدون  

.الجد

البمدهلل ن  العالمي  و 

.. ي شاء هللا تعالى و لى ل اء جديد
5152
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ون وم،االجتماعيالتواصلمواق علىاليوميموقاتناأأغل ن ضي

التيالخليويمواألجهزةالبوااي علىالشخفيممعلوماتنا افمبوم 

ً تبو  ليسالك لو،معهمنتعاملالذي األشخاسع معلوماتأيضا جَّ

.اإلنترنتعبراإللكترونيممل اتنافي

فإي،اإلنترنتشبكمعلىومعلوماتنابياناتناعلىالب اظجداً المهمم 

بذه دمتوم ،التكنولوجيواالندما التكنولوجيانبوب وةمنطلقالعالَم

ج يالفبي بالشكلااتخدامهاالناسغالبيميجهلالتيالتكنولوجيا

.اإللكترونيمالبمايمأنواعوااتخدامالتبتيمالب نىتعزيز

:السيبرانيم األ

ي م  م طعي  : األم  السيبراني  :بو مفطل  مكوَّ

.والبمايم والذ  يعني الدفاع: األم  

(.لكتروني  ) و بي  لمم التينيم تعني : واايبر 

يتعلقأمنأنهوجدتُ السيبرانيلألمندراستيخاللمن

فهو،خارجيةمصادرطريقعنالمحتملةالمخاطرمنبالحماية

الشبكاتأمنواإللكترونيةالعملياتأمنوالمعلوماتمنأ

ماتاأجهزةعنبالدفاايقوم،والتطبيقات كاتوالشبوالمخد ِ

هابيقومالتيوالقَرَصنةامختراقاتجميعضدوالبيانات

خصيةشمعلوماتبتسريبيقومونالذيناإللكترونيينالقراصنة

يعملحيهللا؛الشركةأوالمستهدفالشخصعنوحساسة

أوالمكتبيةالحواسيبحمايةعلىالسيبرانياأمنمختصو

التيوالتهديداتوامختراقاتالهجماتمننواأيمنالمحمولة

نتاإلنتروشبكةاأخرىوالحواسيبالسيرفراتطريقعنتحدهللا

.عامبشكلٍ 

بةوالمراقالتحليلعلىاأولىبالدرجةيقومالسيبرانياأمن

وامختراقاتالهجماتضدالحمايةأنظمةيبنيثمومن

اد،إيجيتمو،الفردمستوىعلىمهماأمنفهذا،اإللكترونية

يةالشخصالبياناتلحمايةاإللكترونيةالتطبيقاتجميعفي

اتوكلمالشخصيةوالحساباتوالفيديوهاتوالملفاتوالصور

وعملياتالبنكيةوالحساباتالمصارففيكذلكو،المرور

نأنذكرأنالمهممنو،العسكريةوالعلمياتالصناعيةاأقمار
.عامكلالخروقاتعددتزايدمعالتطورسريعالسيبرانياأمن
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في دوحتنا موهبة 

55

ريم الشمراني. أ:  لوحة للمصممة 

فن التصميم الرقمي



(عصر النهضة)القرن السادس عشر 

:با بثالهللا مراحلومرت اأزياء في القرن السادس عشر في أور

أزيداء حيدهللا أصدبحت:المرحلة اأولى والتي انتشر وبرز فيها اأسلوب اإليطدالي 
البروكددار والحريدر السددميك و-كالقطيفددة–صددنع مدن اأقمشددة المنفوشدة النسداء تُ 

يده فدي تلدك الموش ى بخيوط الذهب والفضة ، وتغير شكل الفساتين عن المعتداد عل

:ى جدزئينإلدا  وأصدبح الدزي مقسدوم، الفترة فبدأ ذيل الفستان الطويل بامختفداء 

.بفتحة رقبة واسعة مربعة الشكل ( الكورساج)الجزء العلوي 

سددطة باإلضددافة لألكمددام المتصددلة بالكورسدداج بوا، ( الجونلددة)والجددزء السددفلي 

.كم القميص الداخليمنها أربطة يظهر

5758

فيهددا فددي البدايددة اختلددف:المرحلددة الثانيددة والتددي سدداد فيهددا اأسددلوب األمدداني 

در فأصددبح ينتهددي أسددفل الصدد؛ أزيدداء النسدداء ( الكورسدداج)الجددزء العلددوي 

ت لدده بسددبب النقددد الددذي تعرضددفتحددة الرقبددة أقددل اتسدداعا  كمددا أصددبحت مباشددرة 

ف للجدزء اأزياء في الفترة السابقة ، باإلضافة إلى الحلدي والتطريدز الدذي أضدي

.العلوي من المالبس

اط بدده خدديُ فكددان ينسدددل إلددى اأسددفل باتسدداا و( الجونلددة)أمددا الجددزء السددفلي 

فتحدة بعد فتدرة إلدى الوسدط واتسدعتتم إطالته الذي ( الكورساج)الجزء العلوي 

غطى الجزء وكان في بعض اأحيان يُ ، الرقبة فأصبحت تكشف الصدر واأكتاف 

.  مطرزة بالمجوهراتالالمكشوف بالقماش الخفيف أو بشبكة من الخيوط 

عددة ونهدا يلفحيدهللا السالسدل الذهبيدة لدبسمدولعين بونساء  وكان األمان رجام  

.مرات حول الرقبة بحيهللا تغطي الصدر

فدددي هدددذ، الفتدددرة كاندددت:المرحلدددة الثالثدددة وهدددي الفتدددرة ذات الطدددابع اإلسدددباني 

، حيدهللا المالبس تدل على اإلبداا والفن والبراعة في خياطة  وتفصيل المالبس

بحيدهللا كانت المالبس اأوروبية فدي ذلدك الوقدت تغلدب عليهدا اأشدكال الهندسدية

اأرداف أكتداف وامنصدبا  علدىكدان امهتمدام و تخفي الشكل الطبيعدي للجسدم ، 

ئددة ن بدداقي الجسددم ، باإلضددافة إلددى اسددتخدام اأقمشددة ذات األددوان الدافأكثددر مدد

إلبددراز المجددوهرات واأحجددار الكريمددة التددي كانددت مددن أساسدديات اأزيدداء عنددد 
.هكان اأسلوب اإلسباني يعطي للمرأة طابع الدمية في أزيائو اإلسبان ، 

،كدرانيشمي ز أزياء هذ، الفترة هي اأكوال الدائرية المرتفعة ذات الإنَّ أكثر ما

،(فخدذ الخدروف)خدذت مسدمى أواأكمدام التدي ، واأكتاف المنفوخدة العاليدة 

.الذي أصبح من أساسيات الزي اإلسباني( الجيبون)باإلضافة إلى 
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: م سلَّ ى هللا عليه و آله وأفعاله القولية صلَّ -ر المحمديكأ علم الذ ِ 

مددن أرقددى هددذ، و إنَّ ، لكددل إنسددان أفعددال تترجمهددا فددي الظدداهر جوارحدده 

ل الجوارح اللسان فهو الناطق الظداهر عدن البداطن النداطق حتدى أنده يحتد

فإندددك إن أغلقدددتَ ، موقعدددا  فدددي الجسدددد جدددد غريدددب يبدددين أهميدددة وظيفتددده 

هُ شدفتين جعلتَدالو إن فتحتَ ، م الباطن في جسمك من عالَ هُ الشفتين جعلتَ 

رعية وقدد بندى هللا تعدالى الكثيدر مدن اأحكدام الشد، م الظداهر فيدك من عدالَ 

ومددن هنددا كددان مددن أهددم اأفعددال فددي ، علددى هددذا العضددو نظددرا  أهميتدده 

، الحكيم عن أفعال رِ كأ هللا تعالى في ذِ رَ كَ ما ذَ عأ بِ فلنتَّ ، اإلنسان أفعال لسانه 

} : إلسدالم لسان نبيه المصطفى صلوات هللا عليه فقدد قدال فدي افتتاحيدة ا

نسَ  ِ ِم َرب َِك الَِّذي َخلََق َخلَق اإلأ َرُم اَن ِمنأ َعلٍَق اقأَرأأ َوَرب َك ااقأَرأأ بِاسأ َكأ العلق{أأ

/1-2-3 .

.6/ اأعلى{نَسى َسنُقأِرُؤَك فاََل تَ }: ، ؤالقراءة و أنه سيقررَ كَ وهنا ذَ 

و ظيفددة رَ َكدد، وهنددا ذَ 3/ الددنجم{َوَمددا يَنِطددُق َعددِن الأَهددَوى }: وقددال أيضددا  

.النطق 

دَم }: ال م فقد قسلَّ آله و ى هللا عليه ووذكر أيضا  تسبيحه صلَّ – َسدب ِحِ اسأ

لَى َعأ .1/اأعلى{ َرب َِك اأأ

دَن هَِّ }: و ذكر أيضدا  تالوتده الشدريفة حيدهللا قدال –  يَتألُدو ُصدُحفا  َرُسدوٌل م ِ

َرة   َطهَّ .2/ البينة{م 

كأ } : وذكددر أيضددا  فددي تبياندده – ددَك الددذ ِ نَددا إِلَيأ لَ َر ِلتُبَددي َِن ِللنَّدداِس َمددا نُددَوأَنَزلأ { ز ِ

.44/ النحل

تَ }: وذكر أيضا  – ِد َرب َِك َواسأ ابا  فََسب ِحأ بَِحمأ ،ُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ .3/ النصر{غأِفرأ

..فهذا فعل لسانه من تسبيح واستغفار 

و الحمد هلل رب العالمين 

 
 
 علم الذ
 
مر المحمدي يف القرآن الكريك

لسماحة المفكر اإلسالمي–الجزء السابع 
هانيبال يوسف حرب . الشيخ د



بسم هللا الرلم  الرليم

ليداف  ا رت  لكم في الم االت الساب م عد  المكوندات األاااديم للغدذاء و منهدا األ

.والبروتينات و السكريات  و العناصر المعدنيم 

ي بم المفادن المعدنيدم التدي يجد  تواجددبا فدأو في بذا الم ا  اوف أا ر لكم 

( . الفوديوم ) الغذاء وبو 

وبدو   Naبو م  العناصدر الغذائيدم الهامدم للجسدم، ويرمدز لده بد  : الفوديوم 

م ، مد  العناصدر المعدنيدم ال لويدم و معددي بدام تبتاجده الخليدم البيدم فدي الجسدد

ومدددددد  فوائددددددده أندددددده يبدددددداف  علددددددى السددددددوائل فددددددي الجسددددددم ويعددددددزز مدددددد  

و م  ، لذلك يمن  م  السكتات ال لبيم ،م ويباف  على مغط الدالعضالتصبم

.المشهون بمل  الطعامNaclأشهر مر باته المل   لونيد الفوديوم 

وليا األطعمدم  دال رنبيط ، التدوت، المدوز، ال اصديوجد الفوديوم في العديد مد 

المج  دددم ، الجدددوز، البطاطدددا ، البطاطدددا البلدددوة ، السدددمك ، الددددواج  ، اللبدددوم، 

زة مةدل البلي ، البيض وزيت الزيتوي ، و يوجد بكميات أ بر في األطعمم الجاب

البرغدددددددددر، والبطاطدددددددددا، والبيتدددددددددزا، وأيضددددددددداً فدددددددددي اللبدددددددددوم المفدددددددددنَّعم 
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التوابدل  السجق، و في المنتَجات المعلبم ، وأيضاً في المكسدرات المملبدم و

.المملبم ، والمخلالت 

ميليغدرام 2300 يَّ الكميم الموصى بهدا مد  الفدوديوم للبدالغي  األصدباء  

فددي اليددوم الوالددد ، وبددذه الكميددم تبتويهددا معل ددم صددغيرة والدددة مدد  ملدد  

.الطعام 

:م  أبم وظائظ الفوديوم في الجسم

 ددل ي سدداعد علددى الب دداظ علددى تددوازي السددوائل فددي الجسددم ، و يسدداعد فددي ن

ا ، و  مدا النبضات العفبيم ، وله تدأرير علدى ت لدص العضدالت و اادترخائه

.يلع  دوناً مهماً في المباف ه على مغط الدم

:أعراض ن ص الفوديوم في الدم 

، غةيدداي وااددت را ،الشددعون بالتعدد  واإلنبدداق وف ددداي الطاقددم ، صددداع

.تشنجات وت لفات في العضالت ، انتباك 

د تسددب  ف ددداي الفددوديوم بشددكل اددري  يعتبددر لالددم مرمدديم طانئددم قددو  يَّ 

.ف داي الوعي و الغيبوبم 

:أمران ن ص الفوديوم 

يوم يبدم ن ص الفوديوم عندما ال يكوي بنالك توازي بدي  المداء والفدود

مدا بدي  في الجسم ، لي  أي المستو  الطبيعي للفوديوم في الددم يتدراوح

داي ،  ويكددوي ن ددص الفددوديوم فددي الدددم بسددب  ف ددلتددر/مليغددرام 135-145

ي الكةيددر مدد  المدداء  مددا فددي لدداالت اإلاددها  أواالاددت را  الشددديد و  ددذلك فدد

لدى أو ات البو  أو في لاالت وجود مشا ل في الك  الكبدد ، لالم ااتخدام مدنَّ

ويكدددوي العدددال  مددد  خدددال  تنددداو  األدويدددم المناادددبم  أو  عطددداء مبلدددو  

.الفوديوم في الونيد في لاالت الن ص الشديد 

ت عد ي  لشر  الماء بشكل معتد نف  بي  :و للوقايه م  ن ص الفوديوم 

.مفدن توازي الفوديوم وجمي  الشواند في الجسم هالميا

..و دمتم بفبم و خير 
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عائلةت على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال المَ أمسية قُد ِ 

FG-Group Academy –Turkeyالـ 

تُ ضمن سلسلة المتالزمدات التدي قددم

متالزمة بعضا  منها سابقا ، أقدم الليلة

متالزمددة ) مثددل اسددمها تدددعى ةغريبدد

أو (اليد المتمدردة) أو (اليد الغريبة

 Alien Hand(اليددد الفوضددوية ) 

Syndrome ”.

ة متالزمدهي ( متالزمة اليد الغريبة) 

:أزعجددت أصددحابها وأودت بهددم إلددى

تكمدن وراءهدا التديفكداراأجملة مدن 

اأسباب حيهللا لم يكن هنداك جدواب، و

فعدددال مارسدددوها لعلهدددم جملدددة مدددن اأ

.يتآلفوا معها بال ضرر وم ضرار

أبعدددد مدددنةالشددداهد خلدددف المعرفدددإنَّ 

اسددددم المتالزمددددة نفسدددده وأعراضددددها 

ل ، ولكدددلكدددل حدددال تجدددل ٍ ، فوأسدددبابها 

.ض وعي خاصرَ عَ 

:معنى المتالزمةلنذكر أوم  

هي مجموعة من ما هي المتالزمة ؟

العالمددددات واأعددددراض الطبيددددة التددددي 

كلمددددة ، و تددددرتبط ببعضددددها الددددبعض 

حيدددهللا؛ تعندددي التدددزامن (متالزمدددة) 

المدددرض بشدددكل متدددزامن مدددع يظهدددر

اأعدددراض ، وفدددي بعدددض الحدددامت م 

، ترتبط المتالزمة بمدرض واحدد فقدط

ومنهددددا مددددا تكددددون أسددددبابه نددددادرة أو 

.مة وم يمكن الشفاء منهامبهَ 

:أسبابها

هدددددددو  الجدددددددزء و : المخدددددددي  -أوم  

ى المسؤول في الم  عن السيطرة علد

.تناسق حركة العضالت

ي الدددددددماد ليسددددددت صددددددفَ فوظددددددائف نِ 

ف بعددض وظددائعمددلتحيددهللُا ،متطابقددة 

وفددي أحددد نصددفيه ،الدددماد حصددريا  

ن جزأين مالمخي  يتكون من لما كان

اأنسددجة المطويددة فددي قاعدددة الدددماد 

فددإنَّ الجددزءبددالقرب مددن جددذا المدد  

ق تناسدمن المخدي  يدتحكم فدي اأيمن 

حركددة الجانددب اأيسددر مددن الجسدددم ، 

ناسدق بينما يتحكم الجزء اأيسر فدي ت

.حركة الجانب اأيمن

وربددددط العلمدددداء المتالزمددددة بحدددددوهللا 

إصدددابة دماغيدددة فدددي إحددددى المنددداطق 

الدماغيددة المسددؤولة عددن الحركددة فددي 

جدد وتحيهللا ؛ في الدماد معينة منطقة 

ماسددق عليهدداطلَددمنطقددة فددي الدددماد يُ 

 (corpus callosum ) الجسدددددم

يداف و تتكون من ماليدين األالثفني ، 

ل بدين العصبية التي تشكل صلة الوص

الجددزئين اأيمددن واأيسددر مددن الدددماد

، وتنتقلوتسهل امتصال بينهما
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علدى هيئدة إشداراتالمعلومات بينهما 

كهربائيدددة تلعدددب الددددور اأسددداس فدددي

وتنسدددديق الحركددددة بددددين الجددددزئين ، 

يدهللا فيهدا تلدف حبسبب اإلصابة يحدهللا 

لدى يفقد المصاب التحكم و السيطرة ع

اء تتصددرف مددن تلقددالتدديحركددات اليددد 

ت نفسددها فيشددعر الشددخص أنهددا ليسدد

جدددزءا  منددده بدددل كأنهدددا شدددخص آخدددر 

بددوعي منفصددل ، ويكثددر ظهددور هددذ، 

المتالزمدددة فدددي الحدددامت التدددي يكدددون 

فيهدددا الشدددخص معتمددددا  علدددى نصدددف

واحددددد مددددن نصددددفي المدددد  ، ويعتقددددد 

العلمددددداء أن إصدددددابة هدددددذ، المنطقدددددة 

ائهدا بجلطة أو ورم يسبب خلدال  فدي أد

وإرسدددددال إشدددددارات كهربائيدددددة غيدددددر 

طبيعيددددة ، ومددددن اأسددددباب المحتملددددة 

:لإلصابة بهذ، المتالزمة  

السدددكتة الدماغيدددة ، املتهددداب ، •

وجددددددود ورم دمدددددداغي ، تمدددددددد 

.اأوعية الدموية 

ي و قد تحدهللا بسبب تراجع مدا فد•

مثدددل مدددرض : وظدددائف الددددماد 

.الزهايمر

ا  إم أن اأطباء عموما  لم يجددوا رابطد

بددددددين تلددددددك الحالددددددة وبددددددين وجددددددود

.  تلك المنطقةتلف في

:تشخيص متالزمة اليد الغريبة 

إن تشددددددخيص متالزمددددددة اليددددددد •

دم الغريبددة يعددد تحددديا  بسددبب عدد

وجود أي سبب مرضي مسدؤول 

عدددن الحالدددة ، لدددذا يدددتم تفسدددير 

و الحالة على أنها حالدة نفسدية أ

مدددن شدددخَّص أحياندددا  أنهدددا ندددواتُ 

.المس أو الجنون

إم أنددده تدددم متابعدددة هدددذ، اإلجدددراءات 

للكشددددف عددددن أي خلددددل يفسددددر 

:حدوهللا هذ، المتالزمة مثل 

.اللجوء إلى التصوير المقطعي•

ن اللجدددوء إلدددى التصدددوير بدددالرني•

المغناطيسددددي للكشددددف عددددن أي 

لدددددددماد و ذلددددددك اضددددددرر فددددددي 

بتشدددخيص أخصدددائيي وجراحدددي

.الدماد 

مراقبددددددة تصددددددرفات المددددددريض •

لتحديدددد تكدددرار وشددددة أعدددراض 

المرض ، وتدوين الحدامت التدي

تتحدددرك بهدددا اليدددد م إراديدددا  مدددع 

.المريض

كدددان بددالطبع فددإنَّ التشدددخيص اأولددي

  قبددل معرفددة تشددريح الدددماد والمخددي

.ومعرفه الخلل فيه

ُعرفددت هددذ، المتالزمددة أول مددرة فددي 

مددن قِبددل الطبيددب 1908العددالَم سددنة 

"  ينكورت غولدشت»النفسي األماني 

حين تم معالجدة امدرأة مصدابة بجلطدة

دماغية و قد حدثت لها هدذ، الحركدات 

.في اليد اليسرى بعد اإلصابة

محدظ طبيبدان كاندا 1972ثم في عام 

ا  يعاينان مرضى تحددهللا لدديهم أعراضد

ون من الحركات الإلرادية وم يسدتطيع

ورام الشعور بأيدديهم بعدد إصدابتهم بدأ

"فدددي المنطقدددة المطلَدددق عليهدددا اسدددم 

فددي الدددماد ، و قددد" الجسددم الثفنددي 

أطلق هذان الطبيبان على هدذ، الحالدة

".متالزمة  اليد الغريبة"اسم 

وهكذا بدأت الدارسدات حدول أعدراض 

صديب حالة المتالزمة حيهللا ُوِجَد أنها ت

البدددالغين مدددن الجنسدددين كمدددا رصددددت 

.حامت نادرة إلصابات اأطفال

:اأعراض 

إن عدم القدرة علدى الدتحكم باليدد هدو

أبددرز َعددَرض للمتالزمددة، وهددذا لدديس

ونبسددبب ضددعف اليددد بددل إن اليددد تكدد

شدكل بقوتها الطبيعية ولكنها تتحدرك ب

هدددددددذ، ، و م إرادي و بددددددددون إدراك

كات الحركات التي تقوم بها ليست حر

:ت تشنجية بل حركات منسقة كحركا

التقدددداط اأشددددياء أو لمددددس الوجدددده•

.وتبديل المالبس وارتدائها

.شد الشعر وتمزيق المالبس •

يح تناول الطعام بشكل غيدر صدح•

الفدددم بالطعدددام بشدددكل ءمثدددل مدددل

.كثيف

فددي الهددواء مددن تلقدداء امرتفدداا•

.نفسها

إغددال  الدددرج الددذي فتحتدده اليددد •

أو فدددك زر القمدددديص ،اأخدددرى

.الذي ربطه الشخص

قيامهددددا بأفعددددال معاكسددددة لليددددد •

.اأخرى

دمصددددر تهديدددتصدددبح اليدددد المتدددأثرة 

وم حيهللا تقد؛للمصاب ولآلخرين

بعددض اأحيددان بالضددرب أوفددي 

الشددددددخص ، و يشددددددعر الخنددددددق

ل بدبأن اليد ليست ملكهالمصاب 

وجددددود ،شددددعوريسدددديطر علددددى 

.طرف إضافي
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:العالج

م يوجددد عددالج معددروف ومحدددد •

لهددددذ، المتالزمددددة نتيجددددة لعدددددم 

القددرة علدى  تجدددد الخاليدا التددي

.يتم فقدانها في الدماد

يدددتم إعطددداء أندددواا مدددن إم أنددده •

و العالجات تساعد في السديطرة
.التحكم في العضالت 

هندداك أسدداليب وتدددريباتكمددا أن•

لزيددددادة تحكددددم العقددددل فددددي اليددددد 

المصدددابة وتقليدددل حركاتهدددا الدددال

ومددن ذلددك إشددغال اليددد ؛راديددة إ

جيا  صدل تددريتبشيء تعمله لكي 

ا حملهمثلإلى شيء من التحكم 

.أشياء أو أغراض

: ا  مدددددن العالجدددددات المعتمددددددة أيضددددد

ة وهي طريقة عالجيد؛ العالج بالمرآة

ن وضع مرآة بدين الدذراعيعلى تعتمد 

ى وتحريك الذراا السليم مدع النظدر إلد

ع المرآة مما يخلق خدعة للعقل ويشج

، الحركددة السددليمة فددي اليددد المصددابة

كمددا يددتم إعطدداء إرشدداد بعمددل عددالج 

اهددددزيددددائي ووظيفددددي لتحسددددين أدائيف

.الحركي

يبدددوووفددق هددذ، التقنيددة مددن العددالج 

عتقدد هللا يحيدم آخر ه لعالَ توجَّ أنه لعقل ل

قددل بددأن هددذ، التقنيددة تقددوم بضددبط الع

د، بددين يدده وتوحتشدداركمعددن طريددق 

اأعضاء ؛ لهذا السبب قداموا بدإطال 

ردة علددددددى هددددددذ، مدددددداسددددددم اليددددددد المت

.المتالزمة

ثددر هددذ، الحالددة قددام بتمثيلهددا فنددانون ك

وجسدددوا اإلصددابة بالمتالزمددة فكانددت

إحدددى الشخصدديات المجسدددة موهوبددة 

بالرسم ، وقد أعاقتهدا هدذ، المتالزمدة

هم ن يددتفوجددود َمددكثيددرا  ، ولكددن مددع 

تي ويقدم الدعم وببعض الممارسات ال

قدددد اسدددتهدفت آليدددة التفكيدددر العقلدددي ف

سدددتطاا المصددداب أن يحقدددق نجاحدددا  ا

ي م الفدددددن التشدددددكيلفدددددي عدددددالَ كبيدددددرا  

.متجاوزا  إعاقته

أن:الهدف هندا بعدد المعرفدة بالحالدة 

ي لددعم فدالكبيدر لأهميدة الددورنعرف 

صددعبة أو الحالددة العددالج مهمددا كانددت 

.  نادرة أو مؤلمة

إن أصدددددحاب المتالزمدددددات يختبدددددؤون 

نحتددداج لدددذلك فإنندددا خلدددف إعددداقتهم ، 

لسدددعة الصددددر فقدددط للتعدددرف علددديهم

نسدتخرج عن الشفقة بل بالثقدة لبعيدا  

.منهم أعجب وأندر القدرات

مت الحدداىحدددآخددر إلننتقددل إلددى تجددل ٍ 

م والتددي كاندددت مدددنالنددادرة فدددي العدددالَ 

ك لددورنسنصدديب اأمريكددي كدديم بيدد

ىحدددإلنتعددرف علددى "جوجددل البشددر"

قصدددص النجددداح واإليمدددان  فدددي دعدددم 

فنددرى كيددفأصددحاب الحددامت النددادرة 

أصددددبح تجلددددي  الجددددالل عددددين تجلددددي 

.الجمال 

و 1951عددامكدديم بيددك لددورنس ُوِلددَد 

يعددداني مدددن تخلدددف عقلدددي شدددديد هدددو 

نصدددددحوحجدددددم رأس كبيدددددر ، حيدددددهللا 

فددددددي ه أن يودعددددددا، يدددددداأطبدددددداء والدَ 

هللايتوفدا،إلى أنمؤسسة متخصصة 

، لكدددن اأب آثدددر رعايدددة ابنددده تعدددالى

وحينهدددا بددددأ يالحدددظ ، وامحتفددداظ بددده 

علددددى كدددديم عالمددددات نددددادرة غريبددددة 

أ فبددد، ومهددارات فددي القددراءة والحفددظ 

بدده بشددكل كلددي ، لقددد آمددنيهددتماأب 

هبجانبددو كددانه َمددبقدددرات ابندده ودعَ 

فددددي تحقيددددق ةحتدددى لحظاتدددده اأخيدددر

.ت في التاري دَ ِص نجازات رُ إ

عددم التفسير في حالدة كديم تكمدن فدي

وجددود الحزمدددة العصدددبية التدددي تدددربط

بحسدددب مدددا تدددم )نصدددفي الددددماد معدددا  

التي ، و(ذكر، في تحليل الحالة الطبية

-بحسدددب تفسدددديراتهم -أعطدددت كددديم 

زيددددادة فددددي مسدددداحة تخددددزين كبيددددرة 

فدظ للمعلومات وبالتالي قدرة علدى الح

.نصفالسنة والعمربدأت من 

فدظ كيم قرأ عددا  كبيرا من الكتدب، وح

كتاب عن ظهدر قلدب م ينسدى1200

ما بها ، لقد كان كيم يقدرأ عدن طريدق

مسدددح الصدددفحة اليسدددرى مدددع عينددده 

ينده اليسرى، ثم الصفحة اليمنى مع ع

فددي و يسددتطيع حفددظ الكتددابى ، اليمندد

وقددد حفددظ معلومددات ، حددوالي سدداعة 

هائلددددة فددددي مواضدددديع تتددددراوح بددددين 

والتدداري  واأدب والجغرافيددا وأرقددام

لرياضدددددة باتدددددواري  كثيدددددرة خاصدددددة

.والموسيقى

ات كان كيم بيك مصددر إلهدام لشخصدي

هدرت م سيما الشخصية التدي ظكثيرة 

( رجدل المطدر)في فيلم مشهور جددا  

باسا  عن ت أحداهللا الفيلم اقتجَ سِ حيهللا نُ 

رة نعلدددم ندددد، و كلندددا حياتددده الحقيقيدددة

خاص اأفالم التدي تتنداول قضدايا اأشد

بحرفيددةو تقددديمهامددن ذوي اإلعاقددة
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ت إلعاقدام سديما تلدك امهنية وعلميدة

ةالشكل النمطي لإلعاقالمختلفة عن 

د يبدذل الممثدل فدي أداء دور أحدحيهللا

الخاصدددة جهددددا  أصدددحاب المتالزمدددات 

ا  قشددايكددونعمددلالأن كبيددرا  ، و رغددم 

.رةو كبيلكن ثمراته كثيرةا  ومميز

ة هددذ، اإلعاقددات بعبقريددة نددادرتتميددز 

و ،ليسددت موجددودة لدددى كددل شددخص 

متالزمدددة "بدددـ اإلعاقدددات هدددذ، تسدددمى 

هي حالدة ندادرة يظهدر و ”الَموهوب 

يعدددداني مددددن و هددددو شددددخص الفيهددددا 

ندة إعاقات عقلية كبيرة مع قدرات معي

،تتجددددداوز المعددددددل الطبيعدددددي بكثيدددددر

وتكددون معظددم المهددارات التددي يتفددو 

وبالددددذاكرة، ا  فيهددددا مرتبطددددة عمومدددد

مددددةتشددددير التقددددديرات إلددددى أنَّ متالز

تصدديب شخصددا  واحدددا  مددنالموهددوب

.ا  تقريبكل مليون شخٍص 

الشدداهد خلددف المعرفددة أبعددد مددن اسددم 

المتالزمدددددددددة أو اإلعاقدددددددددة نفسدددددددددها 

ل ٍ لكدل حدال تجدد،فبأعراضدها وأسدبابها 

.ض وعي خاص رَ ، ولكل عَ 

لكددم نمدداذج قدددمتُ قددد أرجددو أن أكددون 

كان وراءهدا ةعن قدرات نادرة متفوق

إيمدددان بهدددا ، وقصدددص نجددداح كاندددت 

ف معدددددارتأ حتدددددذى بددددده أثأدددددرَ يُ مثدددددام  

اْلخدددددرين وكاندددددت بدددددرغم تصدددددنيفها 

، صدور الكدونتأ كملَدأإعاقات إم أنها 

مدا أضددفى هدذا التندوا جمددام  للومهدا ف

.على جمال 
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. إن شاء هللا تعالى يتبع في اأعداد القادمة

فلسدفتهموالمدربيننظدرةبداختالفختلفدتاللتربيةكثيرةتعاريفهناك

تفدا امالصدعبمدنلَ وإنده،إليهداينتمدونالتديومعتقدداتهمالحيداةفي

يددعجموفدديالبشددرلجميددعا  صددالحيكددونالتربيددةمددنواحدددنددواعلددى

كدانذلدكورغدم،المتنوعةامجتماعيةالظروفظلوتحتالمجتمعات

رقدديوالتوالتقدددمالتطددورمعنددىيتندداوليددزالومالتربيددةعددنالحددديهللا

.والتنشئةوالتنميةوالنمووالزيادة

 :-التربيدةفديقيدلمداأصح-تعالىهللارحمهالغزاليحامدأبويرى

أنناإلنسدايسدتطيعالتديالصدناعاتأشدرفهديالتعلديمصدناعةإن "

."تعالىهللاإلىوالتقربالفضيلة:التربيةمنالغرضنإو،يحترفها

لكدوالدنفسالجسدمعلدىتضدفيأنهديالتربيةإن " :أفالطونو قال 

"لهاممكنوكمالجمال .

البددنقدويالفدردتنشدئةهدي " :التربيةأنفيرىالحصريساطعأما

واجباتدهمددركا  بقوميتدهمعتزا  لوطنهمحبا  التفكيرصحيحالخلقنسَ حَ 

. "حياتهفيإليهايحتاجالتيبالمعلوماتدا  مزوَّ 

لدواردلديسوالفالسفةالعلماءأخرجهاالتيالتعاريفمنالكثيروهناك

لددفبمختالبشددريالجددنسعلددىتقتصددرغالبيتهدداأنإمذكرهدداالوقددت

حديائنكدمدعحديكائنيمارسهفعال  التربويةالعمليةوتعتبر،أعراقه

تربيددةوال،ناشددئجيددلفدديعدداقال  بالغددا  إنسددانا  يكددونأنويجددب،آخددر

هلديحدددالهددفذلكبأنعلما  ،بلوغهينبغيهدفنحوموجهةعملية

ثرهداأيعدود و، عليدهبالفائددةوتعدودنفسهالشخصمصلحةتهمغاية

.التربويةالعمليةهذ،علىباإلشرافتقومالتيللمجموعة

...بتصرفمنقول
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

إن التعدددرض لموقدددف حيددداتي مدددا يسدددتدعي اأخدددذ بدددالرخص الشدددرعية ، 

ن وغيرهدا مد.. فطار في شدهر رمضدان بسدبب مدرض أو بسدبب سدفر كاإل

..إنما فيها خصوصية حب لصاحبها ؛ص المعروفة خَ الر  

ا  له حب ا  فهل نظر المريض أنَّ  به في تلك الحامت ؟ خاص 

وهل نظر كل صاحب رخصة إلى أن له في الحب خصوصية ؟

ددِن َعب دداٍس، قددالَ  ِ : َعددِن ابأ َ  إ: ) ملسو هيلع هللا ىلص قدداَل َرُسددوُل هَّ تى أنأ تُددؤأ يُِحددب  نَّ هَّ

تى َعزائُِمهُ  (.ُرَخُصهُ، َكما يُِحب  أنأ تُؤأ

أن  تدؤتى ...ففي الحديهللا الشريف صيغة واضحة بأن هللا تعالى  يحب  

.رخصه 

ل فالرخصددة فددي الظددروف المختلفددة ليسددت رحمددة بالعبددد وحسددب ، بدد

نده يفعدل ، فإتيان العبد الرخصدة يعندي أدعوى لخصوصية حب له أيضا  

األدم النفسدي ، ، فدال يعدود الظدرف بدذات( يُِحب  ) يحب ه هللا تعالى فعال  

لده بداب حَ تِ إم أنه فُد.. فرغم عدم مقدرة العبد على الطاعة في باب ما  

؟والحدب مدن الخصوصديات ، فدأي ألدم يحدس  ، باب في الحدب ... آخر 

ب مددن بفهددم هددذ، الحقيقددة حددال القلددمنقلبددا  ؟وأي تأنيددب ضددمير يبقددى 

.بها تعالىمنتهى األم إلى الفرح بخصوصية حب اختصه هللا

أخذ ن م يومن هنا نجد أهمية إتيان الرخصة في وقتها ، ونرى جهل مَ 

بهددا ومددا يخسددر مددن رقددائق ممتدددة إليدده مددن اسددمه تعددالى الددذي يعطددي 

.الحب

اإلحسدان حيهللا أن جزاء؛أعمق منا جمام  هِ فَ وفي ذلك لو تبحرنا أكثر لَ 

.. عملدك فسدتُجازى مدن جدنستعالىيحب ه هللا فأن تفعل أمرا  ،إحسان 

.. حسان من باب الحب وستلقى اإل

وصددية ص ، فالرخصددة خصخَ فمددن الحكمددة لدددى المحبددين أن تُددؤتى الددر  

..حب لك 
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..ها أني بحاجة ماسة لالبتعاد فيكانت رحلة قصيرة، شعرُت " 

لى وبحاجة لَمن يقودني فيها إ،بحاجة إلى هذ،  المسافه من امبتعاد

..طريِق  أكتشفها وأستمتع بتفاصيلها 

..يمسك المقود و ينطلق 

أجلس في الصف اأمامي مقابل واجهة الزجاج ، فتنكشف لي أبعاد 

ِ الطريق  ..الطريق وتفاصيل جانبَي 

هذا ما لم أكن أحظى به خالل الفترة اأخيرة ، فانشغالي بالقيادة 
....  ومسؤوليتها حرمني امسترخاء في  متعتها

لها على الجهِة اليمنى  صحراٌء جرداء، حتى الزواحف والعقارب م أثر

...  هناك 

ئر ورياح طفولية تلعب بحباِت الرمال فترمي بها هنا وهناك في دوا

..  منظمة تتسابق فيما بينها 

يُسمع لها َمن يوصلها إلى حافة الطريق ؟ فتصطدُم على جسِد الحافلة ، ف

.صوٌت رقيق برقِة حبة الرمل

انشغلُت لقد كنُت أسمعها جيدا  ، فأنا لم أنشغل بالطريق اليوم ، ولكني
.بتأمل التفاصيل الجميلة من حول الطريق

امر في وعلى الجانب اْلخر ُخضرةٌ نبتت بجانب بعضها البعض ، تتس

ن م.. ليلها الطويل ، وتروي عطشها من نهر أٌفلََت من طرف البحِر 

عالى ليصنع خيرا  في بقعة كان قلبها كظاهرها فأنعََم هللا ت.. هناك 

.. .عليها

لم يزعجني الجلوس الطويل على غير عادتي، ولم أشعر بحاجة أي
.يقشيء سوى امسترخاء واستحضار الدعاء الذي رافقني كأحسن رف

..رحلةٌ عجيبة تحمل في طياتها تفاسير وتفاصيل 

..كنُت فيها وحيدة 

:فعرفت بها أن للوحدِة جمالَين و ليس جمام  واحدا  

ك فيه ، جماُل التفرد الذي يأخذك لعالَم لم تكن لتعرفَـه لوم وحدانيت

وجماُل الصمت الذي سمح لإللهامات بالمرور وإبداء الرأي والتوجيه  
..  واأنس الرفيق

في أخذتني اأقدار في هذ، الرحلة المؤنسة إلى ذات اأماكن التي كنتُ 

.حضرتها قبل أربع سنوات برفقة صديقة 

..وذات الشاطئ  تماما ، بدون قصد مني وم معرفة .. ذات المول 
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..وجدُت نفسي في نفس اأماكن مجددا  

؟؟؟ !!لكن لم أعرف لهذا تفسيرا  

..غير أني أحسنُت الظنَّ بأنها المؤانسة

...  هنـــا 

..هنا شاهدُت عينيَك على صفحة البحِر تلمعان 

..وابتسامتك الرقيقة الحنونة 

(البحر هو ُزرقة عينيك ) وجاء اإللهام ليخبرني أن 

..  وآآآ، يا بحر 

"..  ن تأخذ همي وتعطيني صفاكأ..حلَّفتك بالذي أجراك : يا بحر " 

...  لم أكن أريد العودة إلى حيهللا كنُت ، م أريد

وات حيهللا امنشغال والفوضى والضجيج ، وأصوات الشياطين ، والخط

..و.. و .. و .. السريعة ، وعدَّاد المال و 

......  أووووو،

..  ريولكني عدُت وأنا متيقنة أني سأكرر الرحالت وأترُك القيادة لغي

..لعلي أحظى بساعات معك

..  وأتأمل جمال محياك 

..  وأعود أكتب لك قصائدي 

وتعود لتنبت الحروف منك لي  حبا  أخضرااا

..يترك أثرااا

.و هذ، حالة أول العشق

ف حرب هانيبال يوس. مقتبَس من كلمات سماحة مومنا الفاضل الشي  د

: حفظه هللا 

(حبوبهن يعيش كل تفاصيل مأالقلب العاشق الحقيقي ميستطيع إم )

.انتهى
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بسم هللا الرحمن الرحيم  

..الماءِ بسالسةِ تأ شَ مَ الحياةِ خطوطِ كل  

..فهي متمشي م خطوط الظلمِ إ

..على الخطوطِ بل تنسحبُ 

..بٍ خَ شَ بِ بر السيرِ عَ وتتمز ُ 

..م ألَ في كل متر بقعةَ لتتركَ 

..عاطفةٍ جرحَ حٍ لمَ وفي كل مَ 

:سأل ها يَ نحيبِ و صوتُ 

!لى متى يستمر الخط ؟إ

هانيبال يوسف حرب. د: بقلم 

قناة حقائق وعلوم معرفية

:يقول ابن الجوزي

وهللا ما يعرف قدر النوم إم »

عرف ن طرقه األم بالليل، وم يمَ 

ه ألٌم، ن أَلَم  بقدر العافية إم مَ 

دن، فالعجب لمن أصبح سليم الب

معافى من ألم، صحيح الخلقة،

د  ؛ كيف م يُجِ عند، قوت يومه

.«!في الشكر؟

كرها شكرٌ تذاكروا النِ عَم، فإنَّ ذِ 

قناة منافحون عن اإلسالم

رحلة عبر قنوات التيليغرام
(اضغط على أسماء القنوات ) 

https://t.me/Truthandknowing
https://t.me/munafehoon
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عائلةت على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال المَ أمسية قُد ِ 

FG-Group Academy –Turkeyالـ 

بسم هللا الرحمن الرحيم

ِ الأعَددد ِ َرب  َّ ِِ دددُد  نِ 2الَِميَن  الأَحمأ َم  حأ ﴾ الدددرَّ

ِحيِم   ي3الرَّ ِم الدد ِ ﴾ إِيَّداَك 4ِن  ﴾ َماِلِك يَوأ

ددددددتَ  ددددددِدنَا 5ِعيُن  نَعأبُددددددُد َوإِيَّدددددداَك نَسأ ﴾ اهأ

ددتَِقيمَ  ددَراَط الأُمسأ َن ﴾ ِصددَراَط الَّددِذي6 الص ِ

دد ددَت َعلَدديأِهمأ َغيأ لَدديأِهمأ ِر الأَمغأُضددوِب عَ أَنأعَمأ

ال ِيَن   ﴾7َوَم الضَّ

آمين

، اللهددم م سددهل إم مددا جعلتدده سددهال  

إندددك تجعدددل الحدددزن إذا شدددئت سدددهال  

ين م تكلنددا أنفسددنا طرفددة عدد ،سددهال  

إن ، رحمتك نرجوا ، وم أقل من ذلك 

بدي سدبحان ر،ربك هو الفتداح العلديم 
.العلي اأعلى الوهاب وبعد 

ى الحمد هلل رب  العالمين الذي اصدطف

والصددددالة ، ن يشدددداء مددددن عبدددداد، َمدددد

يدب والسالم علدى خيدر المرسدلين الحب

المصددددطفى مددددن خلقدددده وعلددددى آلدددده 

.وصحبه أجمعين

مدددددن " موضدددددوعنا لهدددددذ، اأمسدددددية 

."معوقات السلوك 

ثيدر كلنا نعلم أن السلوك طريدق لده الك

مدددن المعوقدددات ، وم بدددد للسدددالك مدددن 

تجدددداوز هددددذ، المعوقددددات طددددال عليدددده

ن الوقدددت أو قصدددر، وحظددده جميدددل َمددد

.تجاوز هذ، المعوقات في أقل وقت

إم أن السددالك م بددد لدده مددن مواجهددة  

الصدددعاب والتغلدددب عليهدددا وتجاوزهدددا 

ال  بنجاح ليرقى إلى مقدام أعلدى مواصد

طريقدده مددن نجدداح إلددى نجدداح وحتددى 

.الوصول

التفددات الددنفس :أحددد أهددم المعوقددات

عددن طريقهددا الواضددح واملتفدداف إلددى

دهاليز تبعدها عن هدذا الطريدق ، هدذا 

المعددددو  هددددو التفددددات الددددنفس عددددن 

نشدددددغال هدددددا إلدددددى امئامهتمدددددام بأخطا

.وأخطائهمباْلخرين 

ى إن امنشددغال بغيددر الددنفس يددؤدي إلدد

:أمرين خطيرين 

. غفلدددة الدددنفس عدددن سدددوآتها: اأول 

.التعلق بأخطاء اْلخرين: والثاني 

غفلددة الددنفس : أمددا اأمددر اأول وهددو

بحدددد ذاتددده ذندددب فهدددو عدددن سدددوآتها  

خدرجإذ أن مهمة السالك أن يَ ؛عظيم 

همدده هددو تهددذيب عددن نفسدده ، وجددلَّ 

هددذ، الددنفس والددتخلص مددن رعوناتهددا 

وأمراضها ، فال يغفل عدن ذلدك لحظدة

.واحدة
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ارتكددداب ذندددب محاسدددبة النددداس •

والتددددخل فدددي شدددؤون حيددداتهم ، 

هدذا مددا م يحدق لإلنسددان العددادي 

لدى هللاإن يسدلك طريقدا  فكيف بمَ 

!تعالى ؟

دارتكداب ذنددب الحُ • اس  م علددى النددكأ

ن قد يؤدي إلى ارتكداب الكثيدر مد

المددرء اْلثددام العظيمددة ، إذ يبدددأ 

بمحاسدددبة  اْلخدددرين ومعددداقبتهم

، ويترتددددب علددددى ذلددددك توزيددددع 

أدوار وأحكددام ، وقددد يدددخل فددي 

بنددد القاضددي الددذي يحدداكم الندداس
.بغير الحق فيهلكيفيقض

ارتكدددداب ذنددددب التدددددخل فيمددددا م •

فمدددا لدددك أيهدددا السدددالك ؛هيعنيددد

ومددددددال الندددددداس فددددددي حيدددددداتهم 

ألدددديس لهددددم رب !؟ومعيشددددتهم 

!؟أعلم بهم وأدرى بشؤونهم

و ذلددكارتكدداب ذنددب ظلددم الندداس •

لعددددم معرفتددده بحقيقدددة أحدددوالهم

وعدددم  اطالعدده علددى أسددرارهم  

فكدددددل ؛ ومهددددامهم فددددي الحيدددداة 

.لهقَ لِ مخلو  ميسر لما خُ 

ارتكاب ذنوب الدخول فدي حدامت•

مددن القددذف أو الغيبددة أو النميمددة 

راء وتتبددددددع أو المجادلددددددة والِمدددددد

عددددددورات الندددددداس  وفضددددددائحهم   

إلظهار أن هدذ، الدنفس هدي علدى 

انظر إلددى كددمفدحدق فددي تدددخلها ، 

ترتبتسدددالتدددي اْلثدددام والدددذنوب 

.!!على هذ، النفس المسكينة

ذنب مخالفدددة السدددالك لدددارتكددداب •

أصدول السدلوك والطريدق ومنهدا 

م يرضددىالددذيمعصددية شدديخه 

قددد بددايع شدديخه ؛ فهددو عددن ذلددك 

تعددددالىعلددددى السددددلوك إلددددى هللا

ومحاربدددده نفسدددده وهواهددددا ، م 

عالى تإلى خلق هللاعلى املتفات

نفسددده ، وقدددد يخرجدددهو نسددديان

.هذا اأمر عن سلوكه

: ا ب هندددَكدددرتَ كبدددر خطدددأ يُ أإم أن •

التدددخل فددي شددؤون الخلددق دون 

فدددإن للخلدددق ربدددا  م ؛طلدددب مدددنه

يهدا ر شدؤونهم ، فمدن أندت أيسي ِ 

يددد الضددعيف حتددى تتدددخل فددي عب

كن طلدب مندك ذلدومَ تعالى ؟هللا

هدددل تريدددد أن تتجددداوز قددددرك ؟

تعددددالىوتتدددددخل فددددي عبيددددد هللا

!!رهم على هواك ؟؟ي ِ وتس

أمر كهذا فدي منتهدى الخطدورة إذ أنده 

.ذ باهللرك والعيايفضي إلى الش ِ 

ن عملددددده الوحيدددددد والمحددددددد فدددددي إو

مرحلددة السددلوك هددو محاربددة الددنفس 

وذبحها إلى أن تمدوت ، فقدد جداء فدي

موتددددوا قبددددل أن : الحددددديهللا الشددددريف 

تموتدددوا ، والمقصدددود هندددا أن تمدددوت 

د الدددنفس عدددن الدددنفس والهدددوى فتنقدددا

كليددة إلددى اأمددر اإللهددي بفهددم وعلددم ،

وتسددددتمر فددددي ذلددددك إلددددى أن يتحقددددق 

الهددددف اأسدددمى وهدددو شدددهود الحدددق 

.سبحانه وتعالى

؛عددن هددذا الهدددف السددالك فددإذا خددرج 

وأي هددف !؟فأي سلوك لده بعدد ذلدك 

وهدددذا اأمدددر لهدددو !؟لددده غيدددر ذلدددك 

الددردى ، يمنزلددق خطيددر إلددى مهدداو

وهدددو مدددا يسدددعى إليددده الشددديطان بدددأن 

صددرفه عنددهيخرجدده عددن سددلوكه ويُ 

.إلى شؤون اْلخرين وأخطائهم 

لك فإذا نجح الشيطان في إخدراج السدا

عدددن امهتمدددام بنفسددده إلدددى امهتمدددام 

بدددداْلخرين فقددددد خددددرج السددددالك عددددن 

بسددددهولة ودون أن يتنبدددده ، سددددلوكه 

خدرى فينزلق والعياذ باهلل إلى مزالق أ

.بهفتكا  قد تكون أشد 

كمددددا أن امهتمددددام بشددددؤون اْلخددددرين 

تألف يعزز اتباا الهوى في النفس ، ف

علقالنفس هذا الخط وتتعود عليه وتت

بدده وهددو مددن اأمددراض المحببددة إلددى 

ْليدددددات االدددددنفس ، ونجدددددد الكثيدددددرمن 

ال م ومحاسددن اأمثددَكددواأحاديددهللا والحِ 

تحددهللا علددى عدددم اتبدداا هددوى الددنفس 

.وخاصة فيما يتعلق بخلق هللا 

إن نهدددي الدددنفس عدددن اتبددداا الهدددوى 

؛لَّ وجمقام الخوف من هللا عزَّ ييقو

ددا َمددنأ َخددا}: قددال تعددالى  َف َمقَدداَم َوأَمَّ

نَّ فَدإِ * َعدِن الأَهدَوىَرب ِِه َونََهى النَّفأسَ 

/       النارعددددات {الأَجنَّددددةَ ِهددددَي الأَمددددأأَوى

، أفال يحتداج السدالك دخدول40-41

!!تعالى ؟مقام الخوف من هللا 

التعلددددق : الثدددداني وهددددواأمددددر أمددددا 

بأخطددداء اْلخدددرين فلددده مدددن المخددداطر 

الغفلدددة عدددن تهدددذيب : مثدددل؛ الكثيدددر 

.نفسه ومتابعتها في كل أمورها

:  ومن ذلك 

ن جددب إلددى الددنفس ؛ أتسددلل العُ •

الددددنفس تجددددد أنهددددا أفضددددل مددددن 

هم ، ءاْلخدددددرين إذا رأت أخطدددددا

.جب من الكبائروالعُ 

ارتكددددداب ذندددددب مراقبدددددة النددددداس •

هم هدو خلدق ذمديم ئومتابعة أخطدا

فكيددفمنهددي عندده للندداس عمومددا  

سده بالسالك الذي يرجوا تنزيده نف

!؟عن رعوناتها
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ي وإلدى أ؟ومداذا تصدنع ؟ أيدن هدي ؛ لذا وجب علدى السدالك امنتبدا، إلدى نفسده 

.سوا، لههذا هو عمل السالك وم عملَ ؟مدى وصلت من الرقي أو الهبوط 

ليدده يرجددع إفمرجددع السددالك فيمددا يشددكل عليدده فددي أمددور، كلهددا هددو شدديخه ، إنَّ 

الهددف ويسأله ليسدد لده خطدا، ويبقيده علدى الصدراط المسدتقيم حتدى يصدل إلدى

.اأسمى

وفإذا رأى السالك خطأ على أحد مدن النداس  ، فعليده أن يدتعظ مدن هدذا الخطدأ 

.السالمة منه  تعالى يتجنب الوقوا فيه ويسأل هللا 

و الحمد هلل رب العالمين 



سبوعشاركونا عدد صلواتكم خالل األ

ع  مجبإرساله كل يوم 

:ى جمموع  غرام عليليعرب تطبيق الت

 الطريق  الشاذلي  املجددي
اهلانيبالي  الكمالي 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

لُّوَن َعَلى ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَص{
ِه ُنوا َصلُّوا َعَلْيالنَِّبيِّ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَم

.}َوَسلُِّموا َتْسِليًما
56اآلي  /سورة األحزاب

https://t.me/joinchat/Cy-ZQEE5iQsdHPZe_c7f2w
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القسم العربي FG-Groupأكاديمية 
ب در   نسانية والتي تلتنمية القدرات والطاقات ال 

م العلوم المتفوقةوتعل   

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

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey

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


نحن محطة إذاعية منبثقة 

عن شركة

FGمجموعة العائلة

حول نقوم بدورنا التثقيفي واإلعالمي

خالقيةم والثقافة اأيَ العالم لنشر القِ 

:للتحميل اضغط

www.radiofg.org
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:أو زورونا عبر الموقع اإللكتروني 

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

Dar_alaqiq1

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



