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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين

والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1444/ كلمة شهر ربيع الثاني 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

(ضرورة بناء مجتمع لومينوس ) 

كان ، مجتمع لومينوس هو مجتمع مفتوح بالنسبة لنا ، يتجاوز الزمان والم

ل متى لذلك نحن نتواجد فيه كل يوم و في أي وقت يمكن أن نتواجد فيه ؛ ب

وجد المضيء فرصة ليدخل ولو لدقائق معدودة ألن وجودنا فيه 

؛تحديد موعد ضروري جداً يومياً وبدون 

والضرورة هنا أتت من إلحاح الواقع على ذواتنا المؤمنة 

ثه لألجي ال المضيئة أن نبني مجتمعاً نموذجياً نستطيع أن نور ِّ

:القادمة لبناء اإلسالم الحضاري 

.المعاصر والمتطور والمتجدد والمتقدم 

كل دقيقة نعيشها ضمن مجتمع لومينوس الخاص تعزز 

ع في  بناء مجتمع لومينوس العام ؛ فنحن في هذه وتسر ِّ

نحتاج كل جهده .. نحتاج كل وقت المضيء المرحلة 

:  وكل مشاركاته 

هذا المجتمع ؛ فهو نحن وما نريده ألبنائنا لصوغ -

.المسلمة في األسرة 
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ة على مدار ال- عقود وبالتالي لصوغ مجتمع إسالمي حر يحمل ما تحتاجه األمَّ

.المعاصرة ، والتطور ، والتجدد ، والتقدم: والقرون الالحقة وهو 

ة من جد- ..  يدوألن المسلمين اليوم يحتاجون إلى قيادة واعية تنهض بهمَّ

طبيق ؛ وذلك وألن قيادة المجتمع من قِّبَل أفراد متعينين أصبح غير قابل للت-

هوادة ، ألنَّ أعداء الحق يتربصون بأي قيادة تظهر فيكافحونها فوراً وبال

ن ويعلنون أنها غير مرغوب بها في المجتمع الدولي ، وإذا لم تسقط يقومو

ن يقوم بتجريمها باإلرهاب ويقاتلون المنتمين إليها حتى يخربوا كل ما يمكن أ

.بهم ومنهم

ال حل لعودة األمة إلى أوج ازدهارها إال إذا قامت بعيداً عن هذا الصراع لذا -

هنا أن يكون قائماً على ( بمدروس ) بقيام صحيح ومدروس ، و أقصد 

حسابات الوجود الكوكبي و ذلك بأن يُصاغ بما يالئم حركة نمو 

و توجهات الكوكب 

فيه ويساهم في بنائه بشكل فعَّال أكثر مما يستطيعه السالم 

والدخولليضمن المجتمع انجذاب األمم إليه وذلك أحد أي 

.  فيه وعيش اإلسالم بسالم متين غير ُمدان

ليكون حاضنة موسوعية تستطيع أن تحتضن كل وكذلك 

واأللوان بعيداً عن العنصرية والظلم الذي يعززه األعراق 

.التكنولوجي اليومالواقع 

بناء مجتمع لومينوس يجب أن يكون تكنولوجياً إنَّ -

على الكوكب ، كما يجب أن يكون آمناً وأميناً 

القِّيَم العالية وخصوصاً تداول في حقيقياً 

..منها األخالقية 
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خالق رغم أنها فقد َحَدَث فصٌل متعمد وبإجرام منظم بين القِّيَم اإلنسانية واأل

عة يتبناها قِّيَم إنسانية ؛ وذلك ليتمكن غزاة الفكر المدمر من صوغ قيم ُمقنِّ 

ل لهم نشاطاتهم الم ؤذية المجتمع الكوكبي و إن كانت ال أخالقية حيث تسه ِّ

لط ، لذا لإلنسان بهدف استعباد الكوكب والسيطرة عليه بالقهر و السلب والتس

تبار فإنَّ من مهمات مجتمع لومينوس إعادة الوحدة بين القِّيَم واألخالق واع

لخلق ، وقبل ذلك القِّيَم هي القِّيَم االخالقية ؛ تلك القِّيَم التي ال ينفصل عنها ا

.قِّيَميجب تحديد أي المنظومات األخالقية هي التي يجب أن تكون ناظمة لهذه ال

ية ، الحقيقة أننا لم نعِّ إلى اليوم منظومة أخالقية ناظمة كالمنظومة اإلسالم

ارياً في فإنَّ منظومة األخالق في اإلسالم هي األنضج فكرياً وثقافياً وحض

مة في اإلسالم كوكبنا كما أنها األقدر واقعياً على توحيد القيمة بالُخلُق ؛ فال قي

كن بال إال وهي منظومة برقائق الُخلُق ، كما أنها واقعية بحيث أن تطبيقها مم

الة أي عوائق ذاتية في الفرد إال عائقاً واحداً هو الشََّهوية ، و إنَّ إز

الَمعنيالعائق إنما هو مهمة فردية في اإلنسان وهو فقط هذا 

بإيقافها وكبح جماحها ، وعلى مجتمع لومينوس دعم هذا 

.ليحقق هذه اإلزالة والكبح لنبني معاً مجتمع لومينوسالفرد 

ة اإلسالمية إلى لم - يعد أحد يدرك ضرورة عودة األمَّ

أنَّ اليوم الذي استمر لقرون خلت ، فقد وعى الكل واقع وحدتها 

ة تحت راية هللا  نا بوحدة األمَّ وكيف، واحدة تعالى أعزَّ

األخرىاألمم سطوة آل مآل المسلمين اليوم إلى االستعباد تحت 

ٍّ فردٍّ أو ال بال هذه الوحدة ، ولعلَّ هذه الوحدة  تتحقق بقيادي 

الوحدة يجب أن تكون هذه إنَّ بل ملتفةٍّ حوله ، مجموعةٍّ 

ة  و كل جهودها منصبَّة ومشروعها األول هدف األمَّ

ً الهدف ؛ وللعلم هو ليس هدفاً هذا على تحقيق صعبا

أرادوهفقط إرادة المسلمين اليوم ليكون ، فإن يحتاجبل 

.توعية من وظائف مجتمع لومينوسوهذه كان ، 
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ة من جديد هو  إنشاء إنموذج - ولعل من أبرز الخطط إلعادة تكوين األمَّ

ح حضاري عصري يمكن ألفراد الجيل اليوم النظر إليه على أنه مجتمع ناج

ة على األمم يمكنهم العيش فيه ودعمه ألنه يمث ِّل النواة الحقيقية لظهور األمَّ

. من جديد

.وحدةإنَّ مجتمع لومينوس هو رؤية حقيقية لهذه النواة ورجاء حقيقي لل-

َن بها إنَّ مجتمع لومينوس هو وصفة تاريخية عالجية لألمراض التي امتُ - حِّ

ة المسلمة .الكل أفراداً و جماعات من أبناء األمَّ

ته إنَّ اإلضاءة من جديد مطلب حياتي ضروري ُملِّحٌّ ال يتجاهله إال خ- ائن ألمَّ

.وال يتخلف عنه إال عدو لإلسالم

نعيد ف.. نحتاج قلمك وإرادتك لدعم المجتمع لعله يلقى عند الناس قبوالً -

تهم .المسلمين لوحدة أمَّ

و هللا يقول الحق و هو يهدي السبيل 

و الحمد هلل رب العالمين

هانيبال يوسف حرب. د: بقلم 
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

"الة صمحبيبنماالحمد هلل رب العالمين ، اللهمم صمل ِّ علمى سميدنا محممد 

ِّ رَ هللِّ دُ م  الحَ  فينما وآلمه وصمحبه و تسمري منمه إلينماصمالةً " مينَ الَ العَ ب 

.سل ِّم 

الً سمهال اللهم السهَل إال ماجعلته سهالً ، و إنك تجعل الحزن إذا شئَت سه

بمك همو ، التكلنا ألنفسنا طرفة عين والأقل ممن ذلمك ، رحمتمك نرجمو إنَّ ر

.الفتاح العليم ، سبحان ربي األعلى الوهاب

:وان  بعنموضوعاً جديداً من مواضيع الحجامةعدد نتابع معاً في هذا ال

(الجزء الثالث ) على أعضاء الجسم جامةتأثيرات الحِّ 

:على الكبدجامةتأثير الحِّ -3

قالبسممتاعبئمماً ثقمميالً عممن كاهممل الكبممد الممذي يعمممل علممى جامممةتممزيح الحِّ 

لزائمد الثالثية الزائمدة ويخمزن السمكر ا( الدهون)الكوليسترول والشحوم 

ن فممي الممدم بالتعمماون مممع البنكريمماس ، كممما يعمممل علممى تخلمميص الجسممم ممم

لممك السممموم فيصممح وتنشممط جميممع أجهزتممه بممما فيهمما الممدماغ ، فيممنعكس ذ

اً عمليمة بشكل إيجابي على جميع المراكز الحسية والحركيمة وترتفمع أيضم

ول عممن إنتمماجؤتجديممد األنسممجة التالفممة فممي الجسممم ألن الكبممد هممو المسمم

والنمممو مممما يممؤدى إلممى الت لممب علممىةالحيمماسممتمرارالبممروتين الممالزم ال

بمما فمي يبه كل األمراض التي قد تصالكبدية التي أصابته وصد ِّ لتهاباتاال

.خطيرةتوتر الوريد البابي وما ينشأ عنه من مشاكل كثيرة ورتفاعذلك ا

ستفادة على تنشيط الدورة الدموية في فصوص الكبد واالجامةوتعمل الحِّ 

جمه عمن من مادة أكسيدالنيتريك للعمل علمى توسميع األوعيمة الدمويمة النات

مور التشممريط وهممذا يتسممبب فممي وصممول الممدم للخاليمما بمموفرة وإيقمماف ضمم

لخاليا منع ضمور ايالخاليا في مجموعات خاليا الكبد والخاليا المصابة و

.الموجودة في أطراف مجموعات الخاليا الكبدية والخاليا المصابة 
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

وليمماء الممذي قََسممَم مممن حبممه الخمماص لعبمماد مخصوصممين هممم أوالحمممد هلل رب العممالمين

..حبه في العالمين

 عليمه و ى هللاوالصالة و السالم على إمام األنبيماء و سميد األوليماء سميدنا محممد صملَّ 

لت عليه الفاتحة الشريفة ففتحت أنم..مآله و صحبه و سلَّ  وار العمالمين بلمواء َمن تنزَّ

.الحمد األزلي األبدي 

تابع و اليموم سمن.. كنا قد تحدثنا عن القطب ال موث فمي األعمداد السمابقة ممن المجلمة 

ات ضمن سلسملة مقماالت ديموان األوليماء وحيماض علمم طبقم( اإلمامين ) حديثنا عن 

.األولياء 

طبقمة ) بقها همي الطبقمة الثانيمة فمي ديموان األوليماء حيمث تسم( طبقة اإلمامين ) د  عَ تُ 

وهي الطبقمة األولمى و التمي منهما يكمون القطمب ال موث الحماكم و همو رأس ( األفراد 

.الهرم في الديوان 

..ن على يسار و يمين القطب ال وث فهما وزيراه في األرض ايأتي اإلمام

نهمما كما كان سيدنا أبو بكمر الصمديق و سميدنا عممر بمن الخطماب رضمي هللا تعمالى ع

..و سلَّم آلهفي زمن والية سيدنا محمد صلَّى هللا عليه  و 

ا لهما ُعليقدرويةو هو ذو منزلة ( اسمه عبد الملك ) فاإلمام الذي على يسار ال وث 

( ..حاكمية الملكوت ) 

أما الذي على يمين ال وث 

و له منزلة ( فاسمه عبد ربه ) 

( .حاكميته على عالم الُملك ) قدروية في 

كل قدرات األسماء التي يمثلونها لإلمامين و

.في عالم الديوان 

:  فإنَّ اإلمامين يتقاسمان العالَم من حيث الجهاتو 

، ( عالم الشرق و ال رب ) فإن لإلمام الذي على اليسار 

يرى العالم بجنوب و) بينما اإلمام الذي على اليمين فإنه 

( .شمال 

و هجيره( قل هو هللا أحد ) اإلمام الذي على اليمين هجيره من السور 

( .البسملة ) من اآليات 

ى عند وفاة ال وث الحاكم يستلم المنصب و الَمهام عنه اإلمام الذي كان عل

.يساره و ليس الذي على يمينه 

لماذا هناك إمامان وليس واحد ؟

يقة هناك إمامان لحقيقة الوجود الثنائية ؛ فكما ال وث حاكم على حق: الجواب 

دة الوجود الواحدية كذلك اإلمامان يحكمان حقائق الوجود اإلثنينية لكل واح

ذلك كان ل.. وهكذا .. والمعنى يقابله المادة .. فإنَّ العلو يقابله السفل .. إمام 

.من الطبيعي وجود إمامين 
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 ً ؛نينحمو مزيمد ممن التقمد م واإلشمراق النموراسعيا

ديممممة الكماليمممممةأعلنممممت الطريقممممة الشمممماذلية المجد ِّ 

.للطريقة إدارة جديدة تشكيل عن راً مؤخَّ 

ر وقد تولت األسمتاذة سملوى عرفمات منصمب الممدي

أيدي بممسكة بزمام األمور ؛ التنفيذي فيها العام و

.المحبة واإلخالص طيبة تحمل باقات 

ومممن الجممدير بالممذكر أن األسممتاذة سمملوى عرفممات  

عملمت فمي مجمال فقمد ؛ذات خبرة ومعرفة إداريمة 

إدارة الممممموارد البشممممرية فممممي إحممممدى المؤسسممممات 

 ً ، الكبممرى فممي األردن لمممدة تقممارب العشممرين عاممما

ة إضافة إلى العديد من المدورات فمي كمل  ممن اإلدار

.الوسطى واإلدارة العليا 
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ت علممى ممما ذكرنمما  بممل شمماركالعلميممة والمعرفيممة رحالتهمماولممم تقتصممر 

اإلدارة متخصصمممة فممميدورات كثيمممرة فمممي األسمممتاذة سممملوى عرفمممات 

 ً .منها على تنمية متفوقة لجانبها اإلداري وغيرها حرصا

:لبحث في تهابكتامن  إنجازاتها في مجال البحوث 

اختصممار خطمموات اإلجممراءات اإلداريممة فممي المعممامالت الرسمممية فممي ) 

ارات تم االحتفاظ به فمي مركمز االستشمو قد ، (دائرة الموارد البشرية 

بيقممه والخممدمات الفنيممة والدراسممات التممابع للجامعممة األردنيممة ل ايممات تط

.في تلك المؤسسة التي عملت وتعلق البحث بها 

ام و منصب المدير العموقد بدأت األستاذة سلوى عرفات منذ استالمها 

تشمممهد ل؛التجديمممد والتنميمممة طمممىبالسمممير علمممى خُ التنفيمممذي للطريقمممة 

راً  .تعالى شاءهللامستمرة إن نهضة شاملة الطريقة مؤخ 

يمك بأسممى التبارلألسمتاذة سملوى عرفمات هماهووبهذا تتقمدم مجلمة 

والتهممماني والمممدعوات التمممي تحممممل فمممي طياتهممما رجممماءات االزدهمممار 

.والتفوقوالنجاح
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دورة تفعيل قدرة شهود األفعال

https://t.me/American_FGGroup_Academy

د  جديامعرفياة العلمية العالمية حالياا  ووة  ( FG) تقد م هيئة اإلف جي 

:ومهمة بعنوان 

(دورة تفعيل قدرة شهود األفعال ) 

علموم و  الألنَّ ، همذه المدورة ممن أهمم المدورات فمي عمالم اإلنسمان تُعتَبَر 

العالم نحو ربرت حياة الكثيرين عغيَّ المعارف التي تتضمنها سبق وأن 

يف يعيش م المتدرب كإنها دورة متميزة بكل أبعادها ألنها تُعل ِّ ، األفضل 

.تعالىيشهد أفعال الحقحين بشهود 

وراء علم ينقلك من غفلة الحجاب إلى تكشفات مما..علم شهود األفعال 

..األسباب 

وفممي هممذه (ين ي ِّ انِّ بَّممرَ واونُممكُ ) بسممم هللا الممرحمن الممرحيم  : قممال تعممالى 

ك ول طريقممك نحممو الربانيممة وتسمملأضممع قممدمك فممي والممدورة تممتمكن مممن 

.فيها وبضوابط القرءان الكريم والسنة الشريفة 

ع مممن شممتى بقمماللمشمماركين كبيممرحضمموروقممد زاد تميممز هممذه الممدورة ب

.العالم  لالستفادة واالغتنام الثمين من أسرار هذا العلم 

https://t.me/American_FGGroup_Academy


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

وة هانيبال قد م سماحة المفكر اإلسالمي العاةف باهلل تعالى الشيخ الدكت

علااى ماادث  ال ااة أعااوام معاااةفعباار االنغااتغرام فقاا  و يوسااح حاار  

.وعلوم لدنية ناوة 

 ال ااة أعااوام ومااانال النااوة يشاان علااى الكااون ليباادو  لمااا  ا ةوا  

لريااق الهدايااة لشااهوو الرااق..ويرتقااي بهااا إلااى لريااق الراا  والنااوة

..بذكاء ةوحي عال  

اء حيث قد م سماحته العديد من أسراة الررف وقادةا  ولاقاا  ا سام

.اإللهية وكان للر  معراج خاص في حضر  العاةف العاشق

ه ا عوام الثالث ا   الرااني الاذي يرشاد أبنااءهذهكان سماحته خالل

ياة رياا  ةوحللالةتقااء بهام بركمة ويصطربهم بوضاو  ةوحاي عاال  

.متفوقة 

ت فأشارق؛عشنا من ساماحته أجمال تجلياا  الرا  والجماال واالةتقااء

هانيبااال.فكاال عااام وسااماحة الشاايخ و.. ا ةوا  بنااوة علومااه وتألقاات 

مااه ن يباااةب بعلأتعااالىخياار ونااوة وبركااة ونغااأل هبيوسااح حاار  

.مينآووقته ويكرمه ويزوه من نعيم حبه 

منال جبيلي. أ: إعداو 

24 23

https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
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الطريقة المجددية الكمالية الهانيبالية
https://www.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia

شهر مولد سيدنا مرمد ؛هـ 1444في حياض أنواة شهر ةبين ا ول لعام 

شااااةلية م احتفلااات الطريقاااة الى ه علياااه وعلاااى آلاااه وصاااربه وسااال  صااال  

ليااه بااذكرث مولااد الربياا  عالمجدويااة الكماليااة عباار منصاااتها وصاافراتها

..الصال  والغالم

:وكان من تلك االحتفاال  البهية 

حا  نشر العديد من فضائل الصال  على النبي  ، نشر العديد من اللو

ى ه ل  ، نشر العديد من  شمائل سيدنا مرمد صالخاصة بالمناسبةالفنية

.م عليه  وآله وسل  

ْكاار بهاادف (المليونيااة) قاماات الطريقااة برملااة كمااا  لااى مليااون صااال  عة 

كْ نيساايدنا مرمااد وعلااى آلااه وصااربه أجمعاا ر  و ترصاايل أنااواة هااذا الااذ  

و و هلل الرمادإال أن الرملاة فاقات الملياون باأكثر مان الضاعح.. المباةب

.الشكر

ت الطريقة مجموعة من ا مغيا  التي قُد مت عبر صفر تها على كما نظم 

ه وعلااى آلااه ى ه علياا لااة ماان أحبااا  المصااطفى صاال  ماان ق ب اال الفيغاابوب 

..م وصربه وسل  

(:اضغ  على الزة ا صفر ) عناوين ا مغيا  

.قد مها ا ستاة أحمد حغني -الربي  ونوجاته : أمغية 

د مها قاا-( م آلااه وصااربه  وساال  وعلااى ى ه عليااه صاال  ) الاادليل : أمغااية 

.عبد ه كشكوش .والباحث الشيخ

https://www.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia
https://www.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia/photos/2325086587667245
https://www.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia/photos/2325086587667245
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الطريقة المجددية الكمالية الهانيبالية
https://www.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia

(:اضغ  على الزة ا صفر ) عناوين ا مغيا  

قاااد متها الباحثاااة ةيااام-ةساااائل النباااي للملاااوب وا ماااراء : أمغاااية 

.الشمراني 

.قد متها ا ستاة  وةيح حكيم-آللئ نبينا المغموة  : أمغية 

تاذة قمد متها األسم-إضاءات وقصص من سيرة المصمطفى : أمسية 

.سهام موسى 

آلمه نورانيمات بشمرية سميدنا محممد صملى هللا عليمه وعلمى: أمسية 

.قد متها األستاذة منتهى عثمان -وصحبه وسلم 

ال جاءت لدعوته األشجار ساجدة تمشي إليه علمى سماق بم: أمسية 

.قد مها الباحث الشيخ أوس العبيدي -قدم 

ن قممد مها األسمتاذ خلممدو-أسمماء الجنمماب النبموي الشمريف : أمسمية 

.لبزو

https://www.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia
https://www.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia/photos/a.319074828268441/2327911790718058/
https://www.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia/photos/a.319074828268441/2329330047242899/
https://www.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia/photos/a.319074828268441/2329447333897837/
https://www.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia/photos/a.319074828268441/2330201107155793/
https://www.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia/photos/a.319074828268441/2331420500367187/
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هانيبال يوسف حرب.علوم ودورات د

https://t.me/Truthandknowing

 علياه  وعلاى ى هوبمناسبة االحتفااال  البهياة بمولاد نبيبناا الربيا  صال  

يبااال هان. نشاار سااماحة بشاااة  ةسااول ه االشاايخ و؛مآلااه وصااربه وساال  

:مايلييوسح حر  عبر قناته على التليغرام

بغم ه الرحمن الرحيم )) 

م  وساال  هوآلااى ه عليااه بمناساابة الااذكرث الشااريفة لمولااد ةسااول ه صاال  

قااه ف) الغاالال عنااه وهااو ر  ثُاان أتواصاال معكاام حااول موضااو  ك  أيغاارني 

وماةا تعني لي ؟ (البشاة  

آلااهوى ه عليااهولماااةا يناااويني الكاال ببشاااة  ةسااول ه صاال  وماااهي ؟

م ؟سل  و

ن وس   ماتُ ْفاولكان خ  ، في الرقيقاة لام أة ا  يوماا  فاي الراديث عان ةلاك 

ن ي أباي   فاساتخر  ه تعاالى لكا، أفكاة مغلولة للناس حاول حقيقتاي هاذه 

.لُمدلغين للُمغرضين  واا  معبثالرقيقة بقلمي حتى ال تصبح المغألة 

.عنه أل  ما سه يجد جوا   أن يتابن لعل  فعلى من كان يغأل ويُلح  -

((حر  يوسح م هانيبالوسل  وآلهى ه عليه ةسول ه صل  بشاة  : بقلم

:ت المنشوة العديد من التغجيال  حول موضو  البشاة  ل  وت  

:  تابن الندة  العلمية حول البشاة  من هنا

https://t.me/Truthandknowing/8346

https://t.me/Truthandknowing
https://t.me/Truthandknowing/8346
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H.H Creative Arts
https://t.me/HanibalCreativeArts

 عليمه و ى هللابمناسبة ذكرى المولد النبوي الشمريف للحبيمب محممد صملَّ 

: بعنوان ةقميا  معرضا  H.H Creative Artsم قد مت قناة وسلَّ آله

الرقيقة المرمدية

.هانيبال يوسح حر  . لغماحة البشاة  الشيخ و

 حاسيس باا  مليئفنيا  وقد أ هر المعرض عبقرية فنية خاصة و هوةا  

ثقفين الفنانين والمجاةبا  ؛وا سراة العالية من خلح اللوحة وعناصرها

ن خلح من مختلح البالو لمتابعته ومراولة سبر بعض الخفايا الجميلة م

.لوحا  المعرض 

: تابن المعرض من هنا 

https://t.me/HanibalCreativeArts/818

https://t.me/HanibalCreativeArts
https://t.me/HanibalCreativeArts/818
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H.H Creative Arts
https://t.me/HanibalCreativeArts

:بعض من لوحات المعرض  

.جنة المتقين : لوحة -

هانيبال يوسف حرب . د-

2022/ 10/ 08السبت  : التاريخ -

.المعدن الحق : لوحة -

هانيبال يوسف حرب . د-

2022/ 10/ 08السبت  : التاريخ -

https://t.me/HanibalCreativeArts
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بور، الصمالحمد هلل رب العالمين المتجلي على عباده بالرحمات ، الحليم 

؛ والصالة والسالم على خيمر الخلمق رحممة العمالمين ذي الخلمق العظميم

لين الجانب وعلى آله وصحبه أجمعين

وقين؟ هل الت يير ممكن ؟ أم أنه حلم الضعفاء والمسح:يتساءل البعض 

( .اإلصالح بمفهومه الواسع : ويقصد بالت يير هنا ) 

ى ولَمممن يكممون الت ييممر ؟هممل يلممزم علممى مسممتوى الفممرد أم علممى مسممتو

األسرة ؟ أم على مستوى العشميرة ؟ أم علمى مسمتوى الدولمة ؟ أم علمى

مستوى األمة ؟

الت ييمممر فمممي حيممماة اإلنسمممان مطلمممب طبيعمممي ؛ إذ أن اإلنسمممان مخلممموق 

حضاري ذو عقل وله رسمالة ، وهمذه دواعٍّ ألن يبحمث ويتطمور ويطمور

.نفسه وما حوله ، وهو من باب خالفته على األرض وعمارة الكون 

لت يير همو الت يير ليس ممكناً فحسب ؛ بل هو ضرورة حتمية ، فا:  إذاً 

ر تحصيل حاصل إذ أن كل ما يجري  من أحداث إنما هو حالة من الت يي

ة ، ففممي كممل يمموم نصممحو علممى فكممرة جديممدة وعلممى دعمموات غيممر مسممبوق

... وكممل هممذا فممي الحقيقممة هممو ت ييممر ... وجمعيممات  وجماعممات و أفكممار 

ولكن هل هذا الت يير مقبول من المجتمع أم مرفوض ؟

هل هو محمود أم مذموم ؟

وما هو مقياس الُحسن أو السوء في ما يحدث من ت يير ؟ 

: يتوزع الت يير على ثالثة محاور 

.ما يخص األديان والشرائع -األول 

.ما يخص الحياة االجتماعية لإلنسان -الثاني 

. ما يتداول من أمور المادة في الحياة -الثالث 

اإلسمالمي أما الت يير في العقائد والشرائع فهو ممنموع كليماً فمي الشمرع

هممي و" البدعممة"و سمملَّم آلممهوهممو ممما أسممماه الرسممول صمملَّى هللا عليممه و 

.ضاللة وهي في النار مآالً كُحكم قطعي 
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تمر ما و أما الت يير في المجال المادي الحياتي والعلمي فهو محمود ليس

هممو مفيممد منممه ويتطممور ؛ ويضمممحل ممما هممو ضممار وينممدثر ، واألصممل أن 

ير ممن تكون هذه الت ييرات في مجال خدمة البشرية وتطورها  لنجد الكث

يمماً ، فممإنَّ االختراعممات العلميممة الماديممة تممؤثر فممي المجتمعممات تممأثيراً ت يير

.. بشمر اختراع صنبور الماء أدى إلى ت يير ملحوظ في مستوى نظافة ال

وهكذا ، ومع وجمود جمزء ممن االختراعمات الماديمة التمي وضمعت أساسماً 

هنما واضمح إليجاد الضرر وت ييرها و تأثيرها الضار للبشرية فإنَّ الحمال

. ال يخفى على أحد وهو ليس مدار موضوعنا هنا 

ي أما  فيما يخص الحال األخالقمي واالجتمماعي المذي همو بيمت القصميد فم

لممة  فهمو الصمراع بمين النمور والظ-وهو المقصمود -مصطلحات الت يير 

ت بممه الصممراع بممين الخيممر والشممر ، فممالت يير هنمما هممو ممما جمماء: أو لِّنَقممل 

طان الرسل لتدل الناس عليه وتصلح أحوالهم ؛ األمر المذي أغضمب الشمي

. وأتباعه حيث اشتعل الصراع  و بدأت األفكار تتخلخل وتتضارب

اللبنمممة الحقيقمممة أنَّ الت ييمممر يبمممدأ ممممن المممنفس البشمممرية الفرديمممة ، و همممو

و لميس األساس في البناء الكبير ، وال يقمولن قائمل أن الفمرد ال قيممة لمه

إال لَبِّنَممات البنمماء الكبيممر ممما هممو: ، فإنَّنمما نقممول !! لممه تممأثير يُممذَكر لمميس

ع فإنَّ البناء ص يرة ال يقوم بدونها ، فإذا كانت هذه اللَّبِّنات متقنة الصن

إذ سمميكون قويمماً شممامخاً ، و إذا كانممت منخممورة فلممن يطممول قيممام البنمماء

لنممم اه بالزينمممات سمممينهار سمممريعاً  حتمممى ولمممو زيَّنَّممماه بممماأللوان البراقمممة وجمَّ

.والديكورات 

أن ال وينطبق هذا على المعامالت الطيبة ؛ فقد جاء في الحديث الشمريف

جه طلمق ، يحق ِّر اإلنسان من األعمال الصالحة شيئاً ولو أن يلقى أخاه بو

ة ، إذ ولو أن يتصدق بشق تمرة ، ولو أن ينطق بالخير ولو بكلممة واحمد

.أن تراكم الخيرات ولو َص ُرت إنما تؤدي إلى ما يكفي 

الحين ، إنَّ صممالح الفممرد ال شممك سمميفرز معلمممين صممالحين و ممموظفين صمم

م اً صمالحة وسيفرز تجاراً صالحين  و جنوداً صالحين ، كما أنه سميفرز أمَّ

ن إذ أنهممم تربممي أبنمماًء صممالحين ، وسمميكون المسممؤولون بالنتيجممة صممالحي

. من صلب المجتمع الواحد وليسوا من خارجه 

جتمع العلماء هم الحصن الحصين الذين يعملون على إصالح األفراد والم

نموا ، وهم في األسماس أفمراد ممن همذا المجتممع يعل ِّممون النماس كيمف يكو

.صالحين 

 ييمر ؛ إنَّ العامل األهم في الت يير إلى الصالح إنما هو الرغبمة وطلمب الت

فإنَّ هللا ال يُ ي ِّر ما بقوم حتى يُ ي ِّروا ما بأنفسهم ؟

وهللا يقمممممممممممممممممممول الحمممممممممممممممممممق وهمممممممممممممممممممو يهمممممممممممممممممممدي السمممممممممممممممممممبيل 

والحمد هلل رب العالمين
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:ت على َمُقدِّ

جمموعةةةةةد ية جمموةةةةةد جمموعةةةةةد ي وةةةةة        لةةةةةد

.FG-Group Academy –Turkey  ة 
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ً أهممالً  سممية فممي أمبكممم أحبابنمما جميعمما

فيهما طيبة في هذه الليلمة التمي نقميم

فمممي كلممممة حمممب ممممن كتممماب الحمممب 

..  العظيم  

ً ننويهمممماوالتممممي  نقمممموم بهمممما قياممممما

...ليلتنا

ليلممة حممب فممي كلمممة حممب مممن خممالل 

... (رحلة في أقِّم  : )أمسيتنا 

ً الطالمممما كمممان القمممرآن الكمممريم  نبَّ  عممما

ولطالمممما سممميكون ، ولطالمممما كانمممت 

، هنممممماك  بحمممممور ال ينفمممممد ماؤهممممما 

ي وأسممرار عريقممة ال تقممد ر بممثمن فمم

.خزائن حروفه المسطورة 

:فنحن اليوم  سنذهب في 

..رحلة في كلمة واحدة 

رحلممة فممي كلمممة مممن كلمممات القممرآن 

..الكريم 

رحلممة ترجمانيممة مممن عممالم ترجمممان 

...الحب 

 ً حممب فمي الرحلمة سمتفتح أمامممك بابما

..لم تعتد أن تراه 

الكمممريمرحلمممة سمممتعل مك أن القمممرآن

..والحب أحد أنهاره .. منبع

ونهر الحب اليوم يجري في مجمرى

(.أقِّم  ) كلمة 

..في فعل أمر واحد 

( مقِّمأ) أقمُت رحلتنا اليموم فمي فلمك 

..

حممب  فممي الأقمممُت فممي أفالكهمما أبحممثُ 

...عن أسرارها  

ي تُقام ورحُت أُقيُم مراسم البحث الت

...في رحالت الُحب 

مممن وطلبممتُ .. واسممت فرتُ فحمممدتُ 

...بحورها في الحب بحراً 

. .(أقِّممم)فممي أول آيممة جمماءت فيهمما

...أقمُت قليالً 

:قال هللا الحبيب تعالى  

َهممَك لِّ )  ً َوأَن  أَقِّممم  َوج  ينِّ َحنِّيفمما  َوالَ لممد ِّ

رِّ  َن ٱل ُمش  يَن تَُكونَنَّ مِّ (.كِّ

..َوجهك أقِّم 

.  .األمُر ُهنا كاَن محل ه الَوجه 

 ً هممممك ُمقيممممما جمممماهٍّ فممممي ات  فلممميكن توج 

...واحد

ممه قلبممك إليممه  بممه إلممى ح.. لمميكن توج 

..هو 

..  كي تنعكس سورتك في صورتك

..  ة فيُقيم َوجهك في وِّجهة واحد

..  بت  بوهي ديُن من أح

فتظهمممممر تجلياتمممممه الخاصمممممة بتلمممممك 

..  عليك .. الوجهة 

مممه قلبمممك إليمممه  فأنمممت.. فمممما إن توج 

مراسمممم القيمممام فمممي حيممماض بمممدأتَ 

( .م أقِّ ) وهناك ... جماله ورضاه 

علمممى طلعنممميتُ بمممدأت  ( أقِّمممم ) إنَّ -

.من جمالها المكنوزنفحاتٍّ 

قميم ت) اآلن أهمية أن فكأنني فهمتُ 

..ال أن تعبر عبوراً .. في حبه ( 

..م أقِّ 

 ً فممي توجهممكيجممب أن تكممون مقيممما

...  إلى حبه هو .. إليه 

ي تحبمممه فممم..هنممما وهنممما فمممال تلتفمممت  

وتحب غيمره فمي لحظمات .. لحظات 

..أخرى 

ي حب مه ُهمو إن ما يجُب أن يُقيم قلبُك ف

ه كاملٍّ قائم ؛ ..  بتوج 

م هرك َك فمي ظمافال تجمد صمورةَ وجهِّ

تتوجمممممه إال لمممممه ولدينمممممه وشمممممرعه 

ممكداللممة علممى حُ .. الحنيممف  قيممام نِّ س 

.في حبه ( أي باطنك ) قلبك 

َهممَك لِّ )  ً َوأَن  أَقِّممم  َوج  ينِّ َحنِّيفمما  َوالَ لممد ِّ

رِّ  َن ٱل ُمش  يَن تَُكونَنَّ مِّ (  كِّ

ً حنيف: الشريفة قال  يةفي اآل ..ا

ً أي مُ  ..خلصا

ً ال تجعممل قلبممك ملتفتمم فممي اً رأو مت يمما

ممم..توجيمممه مشممماعره ص إنمممما أخلِّ

ً .. الحممب لممه ه فممي حبمملتكممون مقيممما

.وحده

) : الكريمممةيممةلممذلك كممان ختممام اآل

َن  ينَ ٱل مُ َوالَ تَُكونَنَّ مِّ كِّ رِّ .(ش 

..بحبه ك  شرِّ ال تُ -

..نكمل رحلتنا 

لنعمممرج علمممى سمممورة المممروم ، قمممال 

َهممكَ : ) تعممالى  ينِّ َحنِّ فَممأَقِّم  َوج  يفمماً لِّلممد ِّ

ِّ ٱلَّتِّممي فَ  َِّ ممَرَت ٱ لَي َهمما َطممَر ٱلنَّمماَس عَ فِّط 

 ِّ َِّ يَل لَِّخل ممقِّ ٱ ممدِّ يالَ تَب  ممَك ٱلممد ِّ ُن ٱل قَممي ُِّم  َذلِّ

ثََر ٱلنَّ  نَّ أَك  كِّ ـٰ ( .اسِّ الَ يَع لَُمونَ َولَ

عملُ ف( أقِّم ) لما كانت : ن علم اآلفأل

..ليمه ألن القلب بفطرته مت جه إأمرٍّ 

مه الفِّطمرو ... ي  فال تحيد عن التوج 

ً بل ابقَ  .  ..فيما أعطاك ُمقيما

..  ه هوفأصالة نبض القلب لحب ِّ 

...  حب ه  ليُ قَ ُخلِّ 

...فال تحيد 

فممي ممما هممو فممي األصممل( أقِّممم ) إنممما 

.م وذلك الدين القي ِّ .. مقام لقلبك 



يننما وجهاً من ُوجموه قِّيممفعرفتُ  ةِّ دِّ

:وهو.. العالية  

يهممما ههممما فأن  القلممموب بأصمممالة توج  

...الحب 

..  وذلك كرم من ربنا الكريم 

..وتلك قيمة عالية في حق ديننا

.فالحمد هلل رب العالمين

التاليممة التممييممةوإذ بممي أرى أن اآل

:  تقول  ( أقِّم ) فيهاجاءت

َهَك لِّلد ِّ ) نفَأَقِّم  َوج  قَب ملِّ أَن ينِّ ٱل قِّي ِّمِّ مِّ

ٌم الَّ َمممَردَّ  ِّ يَمأ تَِّي يَممو  َِّ ممَن ٱ َمئِّممذٍّ  لَممهُ مِّ يَو 

دَُّعوَن  (.يَصَّ

ً فممأن تقمموم فممي مقممام الحممب  متوجهمم ا

ً ..بكلي تممك إليممه  بممه هممو فممي حُمقيممما

...  وحده 

..  من وجه آخر  مٌ هو أمر قي ِّ 

ممممه نحممممو وجهممممة نَّ فممممإ وحممممدة التوج 

واحمممدة تحفظمممك ممممن التصمممد ع بمممين

.الوجهات في يوم الحقيقة  

لمى ففي يوم القياممة تقموم القلموب ع

م.. حقائقها  حمده أي وهللِّ هَ فممن توجَّ

 ً كمان . .في حبمه ال يلتفمت كان مقيما

.في سالم 

بينممما مممن كممان حبممه متعممدد التوجممه

ك وذلممم.. سيتصمممد ع ..غيمممار بمممين األ

.نوع عذاب 

.  أعاذنا هللا منه  

يممةوذلممك كممما رأينمما فممي ترجمممان اآل

َهمكَ : )الكريمة ينِّ ٱل  فَمأَقِّم  َوج  مي ِّمِّ  لِّلمد ِّ قِّ

ن قَب لِّ أَن يَأ تَِّي يَ  ٌم الَّ َممَردَّ مِّ مَن و  لَمهُ مِّ

َمئِّذٍّ يَصَّ  ِّ يَو  َِّ (.دَُّعوَن ٱ

ف كيملما تساءلت عمن تلمك الحقيقمة

به ؟كيف يقيم قلبك في ح.. ؟تكون

جهك؟خالص في توكيف تتحقق باإل

ي وجممدُت أن  كممل اآليممات األخممرى التمم

.الة تلتها الص(.. أقِّم ) فيهاذُكرت

.  أقم الصالة -

ب فالصمممالة قيممماٌم بمممين يمممدي الحبيممم

.به تُقيمها لتقيم في ح.. تعالى 

لة  ..  والصالة يا سادة صِّ

لَتك الُمستمرة تُق يم فمي َمقمام ففي صِّ

..الَوصل 

..  والوصل يل ي معنى االنقطاع 

فإمممممما وصمممممٌل وإمممممما انقطممممماع ، وال  

.يجتمع المعنيان 

- ً غيمممروفمممي الوصمممل تكمممون مقيمممما

.م ادر 

ُ ال  إِّلَ أَنَ إِّنَّنِّي  ) : قال تعالى  َِّ هَ إِّال  ا ٱ ـٰ

نِّي َوأَقِّ  بُد  ك  مِّ ٱلصَّالَةَ أَنَا  فَٱع  ي  لِّذِّ .( رِّ

.  .ال حب  إال له .. ال إله نحبه إاله 

..يجب أن يكون الحب له 

ا دون أن نتوجممه بهممذ.. نعبممده بحممب 

..  الحب العبودي ل يره 

ن أيجمب.. بل يجب أن نقيم الوصل 

اع نكمون قمائمين بالوصمل دون انقطم

..

لممممذلك كانممممت الصممممالة تنهممممى عممممن 

..  الفحشاء والمنكر 

ممٱت مملُ ):قممال تعممالى   حِّ ممَك َممما أُو  َي إِّلَي 

تَمابِّ َوأَقِّممِّ ٱل َن ٱل كِّ مالَةَ إِّنَّ ٱلمِّ مالَةَ صَّ صَّ

َشم ُر آءِّ َوٱل ُمن َكمرِّ وَ تَن َهٰى َعمنِّ ٱل فَح  ك  لَمذِّ

ُ يَ  َِّ بَُر َوٱ ِّ أَك  َِّ نَ ٱ (عُونَ ع لَُم َما تَص 

ن أه فكيف يجرؤ القلب فمي حضمرت-

 ً !؟ومنكراً يفعل فحشا

الصممممممالة تنهممممممى عممممممن الفحشمممممماء -

.والمنكر

ي تقيممممك فممم.. ة يمممفالصمممالة الحقيق

...  ر ه  طُ 

ً ( مفأقِّ ) من رؤيةٍّ لتتطه ركانت بابا

ممهٍّ ل يمممر أوالً  مم.. وتوج  ر ممممنولتتطه 

(  .الفحشاء والمنكر ) أي سوء 

ه كرمُ فالقلب الذي بحبه موصول يُ -

ممالحممق حبيبممه بطُ  بحبممه ر كممي يليممقه 

.العظيم 

مممالَةَ َوأَقِّممممِّ ٱل) : فقمممد قمممال تعمممالى  صَّ

ممملِّ َطَرفَممميِّ ٱلنََّهمممارِّ َوُزلَ  مممَن ٱلَّي   إِّنَّ فممماً م ِّ

ب َن ٱ ممممَك لسَّممممـي ِّئَاتِّ ذٰ ٱل َحَسممممنَاتِّ يُممممذ هِّ لِّ

َرٰى  ك  ينَ ذِّ رِّ .(لِّلذَّاكِّ

مممما ف.. بن السممميئات ذهِّ الحسمممنات يُممم

..عاد هناك دنس وسوء 

قلمب إنما طهارةٌ ُحسنى كمي يليمق ال

.بحب القدوس 

قمة العميقمة العري( أقِّمم ) إنها بحمور 

.

.أقِّم.. كلمة واحدة 

فممي عممالم ترجمممان الحممب( أقِّممم ) ـ فمم

..باتت تطلعني على معانيها 

:م بحق  الُمحب تعني فأقِّ 

أن يتوجممممه القلممممب لحبممممه تعممممالى -

 ً ً وحده توجها .يقيم به خالصا

.ر ووصل  ه  وتعني مقام طُ -
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وصمل إلمى نموع ال( أقِّم ) كما تنب هنا 

..الذي ارتبطت به 

تممي فممال ينحصممر الوصممل بالصممالة ال

..  و سجود هي قيام وركوع

 ً ..  ر  ك  الذ ِّ ببل أيضا

والمداوممممممة ، الوصمممممل صمممممالة -

ممممممعلممممممى ذِّ  أي أن يقمممممميم ..ه رِّ ك 

.. هر رب ِّممممك  المحممممب وصممممله بممممذِّ 

والتممممي تشممممتمل علممممى معمممماني 

.الصالة كلها 

يهما التي جماءت فياتفالعديد من اآل

مممِّ أقِّمم)  حقيقممة أشممارت إلممى(الةَ الصَّ

.رِّ ك  الذ ِّ 

م) : قال تعمالى   الَةَ َطَرفَميِّ َوأَقِّممِّ ٱلصَّ

مَن ٱ َسمنَاتِّ لَّي ملِّ إِّنَّ ٱل حَ ٱلنََّهارِّ َوُزلَفماً م ِّ

ب َن ٱلسَّممممممـي ِّئَاتِّ  ممممممَك يُممممممذ هِّ ممممممَرٰى  ٰذلِّ ك  ذِّ

ينَ  رِّ .( لِّلذَّاكِّ

:  وقال تعالى 

ُ ال  )  َِّ هَ إِّال  أَنَا  إِّنَّنِّي  أَنَا ٱ ـٰ نِّي إِّلَ بُد  فَٱع 

ك   ي  َوأَقِّمِّ ٱلصَّالَةَ لِّذِّ (.رِّ

:  وقال تعالى  

ممم)  مممَي إِّلَي  حِّ تَمممابِّ ٱت مممُل َمممما أُو  مممَن ٱل كِّ َك مِّ

ممالَةَ إِّنَّ ٱ ممالَةَ تَن َهممىٰ َوأَقِّمممِّ ٱلصَّ  َعممنِّ لصَّ

َشممآءِّ َوٱل ُمن َكممرِّ  ِّ ٱل فَح  َِّ ُر ٱ ك  بَممُر  َولَممذِّ  أَك 

ُ يَع لَُم َما تَص   َِّ ( .نَعُوَن َوٱ

((.ا فيه( أقِّم ) تلك آياٌت ذكرت ))

مممذِّ فقومممموا إلمممى صمممالتكم و .. م كرِّ ك 

 ً ..له فيهم وأقيموا حبا

ل ليتحقممق وصمم.. أقيممموا فممي القيممام 

..بال انقطاع 

وتلممك.. لتنيممر ... أقيممموا وجمموهكم 

..من ثمرات القيام 

أقيمممموا قلممموبكم علمممى رقمممائق الحمممب

(.م أقِّ ) المنبثقة من الكلمة 

(  أقِّم :  ) إننا باختصار نقول  

...م أقِّ 

ً أقِّ  .في حضرته  م قيامك حبا

مممن .. لتقمموم فممي مقامممات الشممهود 

.باب الحب  

ي ن فممميكتبنممما هللا وإيممماكم ممممع القمممائم

.آمين... مقامات الحب 

قاممت ألبصماركم التميجمزيالً شكراً 

...معنا (  أقِّم ) تتبع 

اممت ألرواحكمم التمي قجزيالً وشكراً 

زمانها في حياض كلمة ممن القمرآن

..الكريم 

ً تعالى نحتسبه عند هللا  لليلتنما قياما

 .. ً ً قياما ..له حبا
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بسم هللا الرحمن الرحيم

 ً  ، و قد يبدو تلقمي بريمد إلكترونمي ممن شمخص غريمب أو معمروف أممراً عاديما
َد معه ملف مرفق تحت أي مسمى كان قد يكون خطيراً  !!  لكن إن ُوجِّ

ألجهمزة فهذه الرسائل ربما تكون عبارة عن برمجيات خبيثة مخفيمة تختمرق ا
. يوتصيبها بمجرد تحميل الملف المرفق الموجود داخل البريد اإللكترون

! ما هو هذا المرفق ؟ و هل يمكن أن يكون ضاراً ؟

!!رانسوم وير 

المذي هو نموع ممن البرمجيمات الضمارة الخبيثمة يقي ِّمد الوصمول إلمى الحاسموب

لتي وصل يصيبه و يطلب من الضحايا فدية مالية بتهديدهم بنشر المعلومات ا

م ويممر ضممحاياه بممأنهم سيخسممرون جميممع ملفمماتهم ان لممرانسممومإليهمما ، يهممدد 
يدفعوا فدية،

سمتخدم كان يُستخدم سابقاً البتزاز األفمراد و جنمي الممال ممنهم ، اآلن أصمبح يُ 

ن و ال يوجمد جهماز محصم.. البتزاز الشمركات التمي تريمد اسمترداد معلوماتهما 
.. من هجوم الرانسوم وير

:رانسوم وير يمكن أن يدخل إلى جهازك بعدة طرق منها 

ة ذكيمة البريد اإللكتروني و ذلك من خالل مرفق ؛ حيث يتم إقناعك بطريق-

ب جممداً بفممتح المرفممق حيممث يممتم دخممول الرانسمموم ويممر إلممى جهممازك و سممح

.معلوماتك الشخصية منه 

.ابو منها المواقع غير المرغوب بها و التي تنشر محتويات مخلة باآلد-

تحميممل البممرامج مممن غيممر : و مممن طممرق اإلصممابة برانسمموم ويممر أيضمماً -

فقمط مصادرها ؛ حيث ال يكفي تحميل البرنامج الختراقمات الرانسموم ويمر

فممممن الممكمممن أن يأخمممذ إنمممما تكممممن المشمممكلة فمممي تشممم يل همممذا الملمممف ، 

أو أي برنممممممممممممامج آخممممممممممممر ،( وورد ) شممممممممممممكل مثممممممممممممل ملممممممممممممف أي 

و عند البدء بالتنصيب يتم إعادة تش يل الكمبيوتر و من ثم

للهارد ياُلحظ ظهور رسالة فحص األخطاء و هي في الحقيقة عملية تشفير

لية حيث يصيب الفيروس عملية اإلقالع لكي يضمن السيطرة على عم

.  تحميل النظام بالكامل و السيطرة على الجهاز

اء قد تكون عواقب هجمات رانسوم وير مدمرة بالفعل و من الصعب القض

لذلك يجب الوقاية من هذه الهجمات و الحذر منها لسالمة أمن .. عليها 

. األجهزة

:أفضل الطرق لحماية الجهاز من تلك الهجمات هي 

خدام تثبيت ُمكافح فيروسات قوي ، و اتباع بروتوكول أمني عند است

.  البريد اإللكتروني و تصفح المواقع و تحميل الملفات و البرامج 
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والصممالة والسممالم علممى رسممول الرحمممة والمحبممة المبعمموث رب العممالمين الحمممدهلل

جمعممين صممالة حممب ونممور وقممرب ألممه وصممحبه آللعممالمين سمميدنا محمممد وعلممى رحمممة 

.لينا فينا إلى يوم يبعثونإتسري منه 

بلقماء كم  مجمدداً ن نلتقمي بحضمراتأجملَّ و َعمالشاء لنا القدير:تعالى حبتنا في هللاأ

ر لكمل قمد ِّ يالمذي ىفمي خلقمه سمبحانه وتعمالتعالى ة هللا عدد جديد ، وهذه هي سنَّ مع 

من همذه وممن ضمقمدارنا ومجريمات حياتنما ،ألنا في لوحمه المحفموظ ره ويخط  ا قدَ منَّ 

لحكممة وكمل همذا يكمون، قدار لقاءات البشمر بعضمهم بمبعض ليمتم التعمارف بيمنهم األ

سمورة ممن 13اآليمة جاء في كتابمه المبمين فمي قد و؛ علم بها سبحانه وتعالى أهو 

أَي َهمما)بسممم هللا الممرحمن الممرحيم :الحجممرات  ممن َذَكممرٍّن َوأُنثَممٱلنَّمماُس إِّنَّمما َخلَ يَٰ ُكم م ِّ
ممنَٰ ٰى ق 

ُكم  ُشعُوبًا َوقَبَآئَِّل لِّتَعَاَرفُٓوا  ۚ إِّ 
ُكم  َۚوَجعَل نَٰ ٰٰ ِّ أَت قَ َِّ نَد ٱ َرَمُكم  عِّ َ َعلِّيٌم خَ نَّ أَك  َِّ ..( بِّيرٌ إِّنَّ ٱ

عممالى نعمممة الحممق سممبحانه وتنعممم بهمما علينمماأم التممي عَ مممن الممن ِّ .. اءعزائممي القممرَّ أنعممم 

عممالى ، تة فممي هللا خمموَّ مممن هممذا التعممارف تتكممون العالقممات اإلنسممانية واأل، فالتعممارف

ً ويتطممور أ لهممذا التعممارف ليحيانمما وهممي أالهممم العالقممات اإلنسممانية أعالقممة مممن شممك ِّ

دم ن شماء لنمما العزيممز العلميم عممن هممذه العالقمة فممي قمماإعالقمة المصمماهرة ،وسممنتحدث 

.األيام 

همذا ن فقمد يكمو،س سنتحدث عن  التعارف الذي ينشأ  بين مجموعة من النااليوم

 ً الل كالتعممارف الممذي  يممتم خمم؛ يممام قليلممة أو أيسممت رق عممدة سمماعات التعممارف مؤقتمما

ألنمه (تمؤقمالتعمارف ال) يته سممَّ ، وقمدو اللقماءات المجتمعيمةأالرحالت السمياحية 

 ً إنني ال بمالطبع فممو،جلممهأممن نشممأتالعالقمة بانتهمماء السمبب المذي نتهمميتمما غالبما

م  يد قولمه فمي ما أرفترة طويلة أو قصيرة و ال تنتهي ؛بل تستمر قد ن العالقة ألأعم ِّ

نعممكممل صمم يرة وكبيممرة لمعرفممة يلحممونشممخاص ن بعممض األأهممذه العالقممة المؤقتممة 

في يلتقونهم ألول مرة شخاص الذين األ

عن ينمسؤولمنفسهأونويعتبرالمجموعة 

باألمورويعطون ألنفسهم حق التدخل !! الجميع

من يطلعهأأحٌد مارفضو إذا !! والخاصة الشخصية 

شخصيةإهانةا الرفضهذونيعتبرفإنهم خصوصياتهعلى 

يريد ؟ بل خرين البعض خصوصية اآليحترم ال ، لماذا !!لهم 

نها أمور ألت بالخصوصية يَ م ِّ وسُ !! بالقوة اختراق هذه الخصوصية 

طلع ن يُ أراد أولو ، عليها اً حدأن يطلع أالشخص نفسه وال يريد تهم 

ب داالخصوصية من اآل، واحترام ت بالخصوصية يَ م ِّ خرين عليها لما سُ اآل

ربي عليه و رسولنا الحبيب صلواتمعلمنا لناو أكَّدها عليها اإلسالم ناحثَّ التي 

همشؤونفيال نتدخل وخرين كيف نحترم اآلحين علَّمنا جمعين أله وصحبه آوعلى 

ِّ قَالَ : عن أَبِّي ُهَري َرةَ قَالَ ف؛ال إذا سمح لنا الطرف اآلخر بذلكإ ن  : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل َّللاَّ مِّ

ُكهُ َما اَل يَع نِّيهِّ  ءِّ تَر  اَلمِّ ال َمر  ، وقَالَ َرَواهُ . ُحس نِّ إِّس  ي  ذِّ مِّ ..َحَسنٌ :  الت ِّر 

نكون من حسنه وأممن يستمعون القول فيتبعون ياكمإن يجعلنا وأتعالىسأل هللاأ

الطيبة ةونترك الذكرى الجميلوارتحلوا ،واالطيبة حيثما حل  ثارهمآالذي يتركون 

ة وَصفَها كلمة طيبفنا عليهم حتى نكون ن عرفناهم وتعرَّ لدى مَ بكلماتنا وأعمالنا

ُ َمثاًَل َكلَِّمةً َطي ِّ أَلَم  تََر َكي َف َضَربَ : ) الحق تعالى في كتابه المبين إذ قال  بَةً َّللاَّ

ُعَها فِّي ال لَُها ثَابٌِّت َوفَر  .سورة إبراهيم/ 24اآلية (سََّماءِّ َكَشَجَرةٍّ َطي ِّبَةٍّ أَص 

نا السميع ن شاء لإمجدداً أستودعكم هللا تعالى أحبتي في هللا تعالى إلى أن نلتقي 

..   .فما زال له بقية.. العليم  لنكمل حديثنا 

والسالم عليكم و رحمة هللا تعالى وبركاته 
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:  م التالياليوم في حديث رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله وصحبه وسلَّ نتفكر 

ن يمما رسمموَل هللاِّ ، إ: أن رجمماًل قممال : عممن عبممدهللا بممن عمممرو رضممي هللا عنهممما 

لوننا ؟ فقمال رسموُل هللاِّ صملَّى هللا عليمه وسملَّ  قمل  كمما يقولمون ، : م المؤذنين يَف ضِّ

.فإذا انتهيَت فَسل  تُع َطه

َم هللاُ كما تعلمون أحبتنا فمي هللا تعمالى أنَّ األذاَن َشمعيرةٌ إسمالميَّةٌ  َجليلَمةٌ، وقمد كمرَّ

مهم بخاصمية كانمت لهمم دون سمواهم ممن النماس نيَن وخصَّ فجعَلَهمم .. تعالَى المؤذ ِّ

رِّ العَ  لَهم باألج  ، وفضَّ ناقًا يوَم القياَمةِّ وذلمك لمما يقوممون بمه .. ظميمِّ أطوَل النَّاسِّ أع 

حت ؛ التمي إن َصملُ .. من عبادة جليلة وهي النمداء للصمالة التمي همي عممود المدين

عَممَل وهممذا ممما ج.. و إن فسممدت ؛ فسممد سممائر عمممل العبممد.. َصمملَُح سممائر عمممل العبممد
َي هللاُ تعالى عنهم يتَطلَّعون إلى ذلك الفض   .لِّ الصَّحابةَ رضِّ

َي هللاُ وفي هذا الَحديثِّ يروي لنا الصَّحابي  الجليُل عبُد هللاِّ بنُ  و رضِّ : عنهمماَعمرٍّ

ِّ صلَّى هللاُ عليهِّ وسلَّم  :  أنَّ رُجاًل قال للنَّبي 

نين" فَعون األَذاَن للصَّلواتِّ و" إنَّ المَؤذ ِّ .يُنادوَن بها وهم الَّذين ير 

رِّ األَذانِّ وثَوابِّ : أي" يَف ُضلونَنا" ؟ يَف ُضلون علينا بأج  لِّ ه، ويَسبِّقونَنا في الفض 

َت أن : ، أي"نقُمممل كمممما يَقولمممو: "فقمممال لمممه النَّبمممي  صممملَّى هللاُ عليمممهِّ وسممملَّم إذا أرد 

نِّ إذا نممادَ  د  وراَء المممؤذ ِّ ممرِّ والثَّمموابِّ فممرد ِّ ممالةِّ ؛ فبممذلك تأُخممذُ تَلَحقَهممم فممي األج  ى للصَّ

لِّ والثَّوابِّ،  هم، وتَكوُن معهم في الفض  ًرا مثَل أجرِّ أج 

نِّ : أي" فإذا انتَهي تَ " .فإذا فَرغ َت من التَّرديدِّ وراَء المؤذ ِّ

، : أي" فَسل  " فاسأَلِّ هللاَ ما تشاُء بالد عاءِّ

ك هللاُ ما تَسأَُل ، ويستَجب  لك ُدعاَءك: أي" تُع َطه" .يُعطِّ
صمحبه وسملَّم ووآلمهوهذا سر قدروي عظيم يبي ِّنه لنا رسمول هللا صملَّى هللا عليمه 

نا محممد فجمزى هللا عنما سميدنا وحبيبنما وقمدوت.. في هذا الحديث الجليمل الشمريف

.صلَّى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم خير الجزاء

وارفمع اللهم اجعلنما ممن أولمي األلبماب المذين يسمتمعون القمول فيتبعمون أحسمنه ،

..  درجاتنا عندك في عليين يا رحيم يا ودود

..  نلقاكم في عدد قادم إن شاء هللا تعالى

..  دمتم طيبين

عبدهللا كشكوش المقدسي .دالشيخ المقرئ الفقيه 

م بسممم هللا والحمممد هلل والصممالة والسممال

علممى سمميدنا محمممد وعلممى آلممه وصممحبه 

..  أجمعين

اء مجلتنا  (..  هاهو)أهالً  بكم أحبتنا قرَّ

ديمث نكمل اليوم ممع سلسملة تفسمير أحا

قدرويممة منتقمماة مممن أحاديممث المصممطفى

ه صممملَّى هللا عليمممه وعلمممى آلمممه وصمممحب

..وسلَّم
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ِّ الحُ رطِّ فَ ن  مِّ  ى علتُ ي  لَّ صَ ب 

ِّ النَّ  وعليهِّ ى هللاُ صلَّ دٍّ محمَّ بي 

.مالٍّ جَ صالةَ مَ وسلَّ هِّ آلِّ 

هانيبال.إسرافيل المشاعر د: بقلم 
.يوسف حرب
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ِّ الحُ بي طريقَ ك  سلُ ا ب 

..الهاني

..  عافاةٍّ ومُ بعفوٍّ 

...اللقاءَ لِّ ج ِّ وعَ 

ً بَّ حُ كَ بنَ آمَ ن  مَ لِّ فال راحةَ  ... ا

..  كَ ئِّ بلقاإالَّ 

شام إبريز العاشقين في بالد ال: بقلم 
سارة الجعبري. د
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ٍّ حُ خواطرُ  ...  ب 

ـهُ اسمُ رَ كِّ ما ذُ كلَّ رتجفُ يَ القلبُ مازالَ 

وصالُ ها األلك  طصتَ رعشاتٌ القلبَ و ينتابُ 

واهُ سِّ ىفال ترالعينُ صُ شخَ وتَ 

ه  من غيرِّ ت  لَ الدنيا خَ وكأنَّ 

ـهُ ال أفعالَ إشاهدُ تُ العينُ عادتِّ فما

ـهُ ال كالمَ إنُ األذُ سمعُ وال تَ 

ـهُ ال اسمَ إاللسانُ قُ نطِّ وال يَ 

ـهكانت بأمرالروحُ تِّ سَ ذا تنفَّ إو

ـهكان بسلطانِّ القلبُ ن دقَّ إو

كَ وبحمدِّ اللهمَّ كَ سبحانَ 

هناء صبري. أ : بقلم 
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..مهمعدة صفات تكشفها لنا حروف اس(حفصة ) للشخصيات المسماةإنَّ 

ً فمممن خممالل علمموم الحممروف الكشممفية  مممن هممذه ومكنوناتهمما نممذكر لكممم بعضمما

:الصفات

.حفصة صاحبة شخصية متوازنة•

، ة فكريماً ليست متفاعلة في البدايات لكن في باطن شخصيتها عميقم•

.لها أفكارها الخاصة ولديها القدرة على إنشاء أفكار باستمرار 

.لديها روح القيادة حيث تستطيع أن تتولى قيادة َمن حولها  •

تمي تستطيع وضع حمدود لخخمرين وال تسممح ألحمد بتجماوز الحمدود ال•

.تضعها لتفاعل اآلخرين معها

بكل لها ذاتية خاصة و عالم خاص تعيشه في داخلها وتكون متفاعلة•

.أبعادها مع هذا العالم 

.كالسيكية تميل إلى الروتين وتحب الرتابة •

.تجد دائماً و في قمة سعادتها من صات لهذه السعادة •

شم ل لديها قدرة على اإلنشاء ، حيث تباشمر  دائمماً إنشماءات جديمدة ت•

.أبعادها وعوالمها 

جماح صعودها للقمة بطميء لمذلك فهمي تحماول كثيمراً للوصمول إلمى الن•

.المطلوب 

.تعاني من مشاكل في التوفيق •

.لديها قدرة كبيرة على التحمل •

.لديها فن خاص يظهر في حياتها بشكل واضح •

.تحب عالم األصوات كال ناء والشعر والموسيقى•

نسمى لديها قمدرة علمى االحتفماظ بالماضمي والحاضمر والمسمتقبل وال ت•

.أبداً مواقف حصلت معها في الماضي 

.تحب العائلة والنظام العائلي والسهرات العائلية •
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هماب التضمن موضوعنا حول العصمب الحمائر بمدأنا العمدد السمابق بالحمديث عمن 

.، وعنه سنكمل في هذا العدد العصب الحائر

: أعراض التهاب العصب الحائر 

.نفسحدوث اضطراب في الجهاز التنفسي مثل ضيق وصعوبة الت•

.الشعور بال ثيان والقيء إلى جانب الشعور بألم في البطن•

.زيادة معدل التعرق•

.اضطراب معدل ضربات القلب على فترات منتظمة•

.ناإلحساس بالتخدير والتنميل في أطراف الجسم خاصة اليدي•

المعانمماة مممن الصممداع بشممكل مسممتمر خاصممة فممي الممرأس والرقبممة •

.والكتف

.سوء الحالة المزاجية•

.اإلحساس باإلرهاق والخمول طوال الوقت•

.التعرض إلى كثرة اإلغماء•

.المعاناة من صعوبة التبرز•

هماب بعض األشمخاص أن يصمابوا باالكتئماب نتيجمة التلممن الممكن•

.العصب الحائر

.عضالتالشديد في اللم األ•

.الصدرزاإلحساس بنخ•

.تكرار الشعور بالدوخة والدوار•

في حال ظهور أي من األعراض السابقة يكمون السمبب همو اضمطرابف

ممن األشمخاص % 80العصب الحمائر، وممن الجمدير بالمذكر أن حموالي 

الممذين يعممانون مممن أمممراض القلممب هممم أكثممر عرضممة لحممدوث أعممراض 

.التهاب العصب الحائر
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بسم هللا الرحمن الرحيم

سمالم علمى الحمد هلل رب العالمين حمداً كثيمراً طيبماً مباركماً ، والصمالة وال

سمممراج الحمممب وقبلمممة المحبمممين  نمممور األنممموار  ومنبمممع األسمممرار  الحبيمممب 

المختممار قبممل خلممق السممموات واألراضممين الموصمموف بأفضممل  األخممالق 

محممد سميدي وحبيبمي؛والشيم  سيد الجود والكرم وسيد العرب والعجمم 
.وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين

الك الدعاء شـأنه عظيم ولمه مكانمة كبيمرة فمي ممنهج المسملم ال سميما السم

ي فعمن النعممان بمن بشمير رضم؛فهو عبادة من العبمادات  ،الطالب للحق 

:م قمالسلَّ له وصحبه وآى هللا عليه وعلى عنهما عن النبي صلَّ تعالى هللا 
.الدعاء هو العبادة 

ظهمممار للعجمممز والضمممعف ممممن العبمممد  إولمممما كمممان المممدعاء  همممو اسمممت اثة و

قمط كان ذا اهمية في حياة كل سالك لميس ف؛ واللجوء للحق القادر القوي 

ها علمى نوع من أنواع تهذيب النفس وتربيتمن كونه لقضاء الحوائج بل 

ن بوابمات بوابمة ممألنمهبمل .. مسمت يثةً الخضوع بين يمدي الحمق ضمعيفةً 
( .فأني قريب ) رب القُ 

:أن الدعاء خيأاعلم يا 

راف داعم ومرسخ للعقيدة الصحيحة في قلب السمالك  لمما فيمه ممن اعتم-

علممى شمماهد التممي تعممين السممالكهممو القممادر وغيرهمما مممن المَ تعممالى هللا نَّ أ
.ترسيخ عقيدته 

ً أمعمين - ي يتعلممق وبالتممال ،وجمملَّ علممى حضممور القلممب ممع الحممق عممزَّ يضمما
.فال ي يب عنها طرفة عين  تعالىالقلب بحضرة الحق

عليمك دَ ن زادب فَممأخفمى علميكم أن التصموف دب وال يَ فيه مافيه من األ-
.عليك بالتصوف دب زادَ باأل

القلب بالحق و فيه من أنوار ربطوجلَّ ل وثقة باهلل عزَّ الدعاء هو توك  -
. كل الظروففي حوال  وفي كل األ

م  وسملَّ لمه وصمحبهآى هللا عليمه وعلمى وصل و وصال بسيدي محمد صلَّ -

ى هللا عليمه وعلمى م بالصمالة عليمه صملَّ ختَ بالصالة عليه ويُ الدعاء ح تَ فتَ فيُ 
.ةم فتنصبغ كلماته بنور الرحمة المحمديله وصحبه وسلَّ آ
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دعيممةحزاب واألعمالم التصموف وشمميوخه اهتمموا  بماألأأنَّ وممن هنما نممرى

ن  الخاصة لكل مناسبة من المناسبات ولكل حاجة من الحاجات لمما فيهما مم

وات صملنبيماءرواحهمم وممن قمبلهم األبركات و ترقيات للسمالكين داعممة أل

حبه لمه وصمآجمعين وعلى سميدي وحبيبمي محممد وعلمى أعليهم تعالى هللا 

اء وحثموا داب الخاصمة بالمدعاآلو مونا كيفية الدعاء ن علَّ مَ م فهُ ،جمعينأ

.على التزام الدعاء في كل الحاجات 

يهما السمالك يمتعلم فتمرقٍّ  ومدرسمةُ المدعاء ممنهجُ نَّ أعليه نسمتطيع القمول 

.نوارها في رحلة سلوكه  أويستعين ب

الدعاءونهم مستجابأعنهم رَ خبِّ أُ حد الذين أمام العادل ن اإلأخيأواعلم يا 

تكمن ممن انمةمعلى قدر األن  وكُ فاعدل  نسانيةفي مملكتك اإلمامٌ إنتَ أو،
.ستجاب لهم االذين 



شاةكونا عدو صلواتكم خالل 

معة جسبو   بإةساله كل يوم ا 

:ة غرام على مجموعيليعبر تطبيق الت

لية الطريقة الشاةلية المجدوية الهانيبا

الكمالية

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

ZQEE5iQsdHPZe_c7f2w

غم ه الرحمن الرحيمب

ئ ك ت  }  ال  م  ل  إ ن  َّللا   و  ل ون  ع  ى الن ب ي    هُ يُص 

نُوا ين  آم  ا ال ذ  ل ْيه  ي ا أ ي ه  ل وا ع  ص 

ا  ل  ُموا ت ْغل يم  س  .{و 
56اآلية /سوة  ا حزا 
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https://t.me/joinchat/Cy-ZQEE5iQsdHPZe_c7f2w


القسم العربي FG-Groupأكاديمية 
ب در   نسانية والتي تلتنمية القدرات والطاقات ال 

م العلوم المتفوقةوتعل   

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

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey

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


نحن محطة إذاعية منبثقة عن شركة
(FG)

مجموعة العائلة

نقوم بدورنا التثقيفي واإلعالمي

ة م والثقافيَ حول العالم لنشر القِّ 

األخالقية

:للتحميل اض ط

www.radiofg.org
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http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_158128018345711&key=0d3176c012db018d69225ad1c36210fa&libId=k6fhbwga0102jf29000DA1a0wvhnscjbyd&subId=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&cuid=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&loc=http://www.radiofg.org/&v=1&out=https://itunes.apple.com/tr/app/radio-fg-fm/id1114783339?mt=8&title=Family Group Radio - Family Group Radio (FG R) %E2%80%A6 Holy Love, Holy Life&txt=<img src="http://www.radiofg.org/wp-content/uploads/2016/04/applogo-e1506395540508.png">
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 Group Radio - Family Group Radio (FG R) %E2%80%A6 Holy Love, Holy Life&txt=<img src="http://www.radiofg.org/wp-content/uploads/2016/04/googlelogo-e1506395486102.png">
http://www.radiofg.org/
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