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 بسِم هللاِ الرحمِن الرحيمِ 
1441كلمُة شهِر رمضاَن المبارك   

 شهُر رمضاَن هو الطقُس الروحيُّ األكبُر الذي يعيُشه الكوكبُ 
 

 بسِم هللاِ الرحمِن الرحيمِ 
 الحمُد هللِ ربِّ العالمين   

  :  وبعدوالصالةُ والسالُم على سيِدنا محمٍد وعلى آلِِه وصحبِِه أجمعين 

  
الحمُد هللِ ربِّ العالمين أن أتى رمضان شهُر البركِة والروِح 

 والريحانِ 
شهُر رمضان اسٌم روحيٌّ تتسُع فيه الروُح النورانيةُ لتغرق  

 .. الكوكب  بروحانيتِها المباركةِ 
شهُر رمضان هو الطقُس الروحيُّ األكبُر الذي يعيُشه الكوكُب 

فَُّد الشياطينُ   . حيث تُغل ُق فيِه أبواُب الناِر وتُفت ُح أبواُب الجنِة وتُص 
هذه الروحانيةُ الكبرى التي يمارُسها الكوكُب حيث تصفو .. نعم 

ِكينِة في  مناخاُت األرِض من دنِس الشياطيِن ؛ فتدبُّ روُح السَّ

أرجاِء الكوكِب نازلةً على قلوِب المؤمنين  ليعاينوا بركاِت 

ٍد   . وتراويح  مقاماتِهم المحمودِة التي توه ُب لهم مع كلِّ تهجُّ
وكذلك  المهرجاُن األعظميُّ الروحيُّ الذي ي ختم هذا الشهر  

ُع فيه جوائُز النُّوِرعلى قلوِب  الذين المقدَِّسين الفضيل  بِِعيٍد توزَّ

ف ْت أرواُحهم فارت ق ْت إلى  طهَّروا قلوب هم بصياٍم لربِّهم فص 

   .  األعظمِ صمدانيِة المشهِد 
 إنه شهُر رمضان  بحقٍ 

 . األكبرُ إنه الطقُس الروحيُّ 
 .  وُحب  فكلُّ عاٍم و أنتم بخيٍر ونُوٍر ورحمٍة 

  
 وهللاُ يقوُل الحقَّ وهو ي هدي السبيل  

 والحمُد هللِ ربِّ العالمين  
 الفقير إلى ربه تعالىالعبد  

 هانيبال يوسف حرب



 الجعبري سفيان. د تعالى العارف باهللبقلم 

الححق سحبحانه ن أونجحد ،  لح  ربحهإنسحان اإلمحن صححي  هحذا التوجحه 

ويغهححر لححه   تححه ليححه إنسححان اإلوتعححال  بعهححور وكرمححه يرضحح  رجححو  

 .  بل ويسامحه.. العقوبة وذنوبه ويكشف عنه 
 

وعودة ؛ الحديث عن دورة عصيان البشر من خروج صدد لسنا هنا ب

 النسحيانمخلوق كثير ، وهو يتنهس نسان إتتكرر ما دام هناك نها أذ إ

محارة بالسحو، ، األتتجاذبه الشهوات وا حتياجات ورعونات النهس ، 

فهحذا ديحدن النحاس يعصحون وهنحا مشحاج متداخلحة، أهو مخلوق من ذ إ

اب يقبل رب رحيم غهور   .عن كثير ويعهو التوبة عن عبادر توَّ
فعنحدما تتحردد ل  هللا تعحال  ، إبصدد الحديث عن العودة نما نحن هنا إ

يكون المنطلق هو الخوف من نح ول ل  هللا تعال  إالدعوات بالرجو  

وفحي اللحظحة ، تلحك هحو عليحه الححال فحي مما و ت ايدها أكثر أالعقوبة 

ل  معاصيه التي إنه لن يعود أالُمصاب  ل  ذهنإالحا ت يتبادر غلب أ

بت له هذر العقوبة  نحه سحي يد محن أ، والحبع  يقحرر (حسب فهمحه)سبَّ

العبححادة ، والححبع  ايخححر ينححوي أنححه سيتصححدق وينهححق فححي سححبيل هللا 

سحباب أو... تعال  ،  والبع  يعقد الع م عل  أنه سحيعود عحن ظلمحه 

خححرك كثيححرة تتنححو  بتنححو  تهكيححر النححاس المحححدود فححي هححذر ال اويححة أ

 . وتنو  ذنوبهم 
 

ن كانححت مهمححة ولهححا دور فححي إسححباب ماديححة وأكححل هححذر األسححباب هححي 

فمحا ،  العحذابهحم فحي اسحتن ال نهحا ليسحت السحبب األأ  إحياة ا نسان 

 ذاً ؟إهو السبب 
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 ل  دينكإنا رد   اللهم  

الحمحد   رب العحالمين والصحوة والسحوم ، بسم هللا الرحمن الرحيم

لح  إحبابحه ألحه وصححبه وآعل  خيحر الخلحق رحمحة العحالمين وعلح  

 . الدينيوم 
لحح  هللا تعححال  ، ارجعححوا إاً جمححيوً ، عححودوا لحح  دينححك رد  إاللهححم ردنححا 

  .. لدينكم
و أفراد نسانية عل  مستوك األ مات اإلوقات األأعبارات تتردد في 

  . و حت  المجتمعاتأسر األ
فححراد واألَُسححر كمححا فححي حححا ت المححر  فهححي تتححردد علحح  مسححتوك األ

 .والشدائد والتعر  للضغوط والمصائب الكبيرة 

مححا علحح  مسححتوك المجتمعححات فهححي تتححردد كمححا فححي حححال تعرضححها أ

  . وغيرهاحداث الكونية مثل ال   ل والهيضانات والحروب لأل
لح  إل  تقصيرهم في جانب الححق وإحداث ينتبه الناس في خضم األ

ليه إل  هللا تعال  واللجو، إفكار العودة أكثرة معاصيهم، وتراودهم 

وقد قحال هللا تعحال  فحي ،  نسان، وهذا شيئ طبيعي وفطروي في اإل

ححو،َ : )كتابححه المبححين  ححن ُيِجيححُب اْلُمْضححَطرَّ إَِذا َدَعححارُ َوَيْكِشححُف السُّ ( أَمَّ

  .( 62)النمل 
 



10

بحل هحي اللحظحة ، العقوبات والنوا ل   تكون وليحدة ن إالحقيقة في 

الصحادق ئل ُسحوعنحدما بالقصحيرة ، تراكمات متتابعة ولهترات ليست 

وفينحا أنهلحك .. يارسحول هللا  :و آله و سحلم الصدوق صل  هللا عليه 

 . (الَخَبُث كثر ذا إنعم  ) :جاب أ؟ الصالحون 
.. الح من وهذر الكثرة تستغرق فترة من الَخَبث ، فالمعيار هنا كثرة 

 ..هذا من باب 

 

ذكحر هللا   إالدنيا ملعونة ملعون ما فيها ن أعلمنا ذا إخر آباب ومن 

حد أالصحي  لََعرفنا متعلم كما ورد في الحديث و أعالم و أوما وا ر 

.. فحححي اللعنحححة أ  وهحححو أن الكثيحححرين غحححارقون  سحححباب العحححذابأهحححم أ

الَّححِذيَن َضححلَّ َسححْعُيُهْم فِححي ) صححنعاً يحسححنون نهححم أيحسححبون سححف ولأل

ُهْم ُيْحِسُنوَن  ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنَّ  (.104) الكهف ( ُصْنًعااْلَحَياِة الدُّ

النوايححا الحسححنة ن أوصحححي  العقوبححة، ا سححتغهار يححدف  ن أصحححي  

مطلحوب، بحالمعروف والنهحي عحن المنكحر مر ن األأوصحي  مهيدة ، 

نهحا أ  إمطلوبة محن النحاس شكالها أبالم يد من العبادة ن أوصحي  

 . بجهلتكون بعلم وفهم   ن أيجب 

 

ححل علحح  طلححب العلححم سححوم وقححد حححثَّ اإل سححاعة العلححم علحح  حيححث فضَّ

لححم تكححن ذا إ"قححالوا ذ إهللا العلمححا، ، ورِحححَم  العبححادةسححبعين سححنة مححن 

لهم للخروج من غطحا، وتوجيهاً رحمة بالناس " متعلماً فكن عالماً 

 ..؟ بل  العلما، هم حصون ا سوم َوليس أ.. اللعنة 

   تعالى مقال كتبه العارف باهلل

 الجعبريسفيان . د
 

 ( ل  دينكإنا اللهم ُردَّ ) 
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تحم إطحوق أكثحر محن اختبحار ونة األخيارة   فقاد هذا ما تم إطالقه في اآل
العالميحححة لتنميحححة العلميحححة  FGمحححن قبحححل هيئحححة م ُيقحححدَّ روححححي خحححا  

 .في علم الذكا، الروحي  -القدرات والخوارق اإلنسانية 

المفكاار  :رهااا ماان قباال وا ااع هااذا العلاام يوهااي اختبااارات  تاام  تطو

 .هانيبال يوسف حرب.الشيخ داإلسالمي 

واالختبااار الواحااد عبااارة عاان أسااةلة  متعااددة  ولكاال جااواب نقاااط 

االختباااار مااان  خاااالل  انتهااااء  فاااور  وتاااتم  معرفاااة النتيجاااة  محاااددة

 .مجموع النقاط

 :اآلن إطالق اختبارين  حتىتم  قد و   

 

 ؟ هل أنت ذكي روحياً :اختبار        

 

 هلل تعالى ؟ حقيقيٌّ  هل أنت محبٌّ : اختبار        
 

 عل  الدائرة لتقوم با ختباراضغط 

 

 
 

العالمية العلمية   FGمن هيئة اختبارات روحية خاصة  

في علم الذكا،  -لتنمية القدرات والخوارق اإلنسانية 

 .الروحي

 

 

تتعلم معنا علوم  إل  أنفي ا ختبار تحتاج  فشلتَ إذا 

 الذكا، الروحي 
FG-Group Academy - Turkey 

t.me/FGGroupAcademy://https 
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 الاماإاهجاايا  
 العبيدسأوس  تبها ال ي  الد تف  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
والسحوم ، والصحوة  مباركحاً الحمد   رب العالمين  حمداً كثيراً طيبحاً 

علحح  سححراج الحححب وقبلححة المحبححين  نححور األنححوار  ومنبحح  األسححرار  

الحبيب المختار قبحل خلحق السحموات واألراضحين الموصحوف بأفضحل  

سححيدي  والعجححماألخححوق والشححيم  سححيد الجححود والكححرم  وسححيد العححرب 
 .أجمعين وحبيبي محمد  وعل  آله وصحبه الكرام 

العلحوم، الهرد بحمحاس لتطحوير الحذات أو تلقحي  أكثيراً ما يبد

لكحن  ،النشاطفترار صاحب همة وع يمة  ويكون شعلة من 

 ذلك، وسبب  به الخمول والملليُيصفترة بعد 

 .المنهجية غياب  

 

 فيالمنهجية مطلوبة  : قد يقول قائل 

 الشرعيالعلم  خصوصاً  تلقي العلم و 

 عوقة المنهجية في تطوير فما 
 الذات والتنمية ؟

 

 : أع ائي

 ، ومطلوبة فحي كحل شحيالمنهجية  

 العلحححم ، بحححلفحححي تلقحححي فقحححط لحححيس 
فبحدون التقحدم ، أسحاس  ُيبنح  عليهحا كحل هحي  

 الذاتالطلب الممنهج سيكون السعي لتطوير 
وتخبط وانتقال من مكان يخحر عشوائية عبارة عن  

 .فائدة بو 
 

 العلححومالمنهجيححة تعنححي الوضححوس والتسلسححل العلمححي فححي تلقححي 
 

ضحح  خطححة واضحححة  : ن يبتغححي تطححوير الححذاتلححذلك أقححول لَمحح

 هحوتسير عليه في رحلة تطوير الذات والت م به فهحذا  اً ومنهج
 

لتحقيححق األهححداف  المنشححودة وعليححه يجححب أن تكححون  وطلبهححا سححعياً 

لمحححام كامحححل بحححاألدوات إواضححححة  لمحححا تريحححد تحقيقحححه و ةهنحححاك رؤيححح

لوا  كتحب لَسحولهذا نرك العلمحا، سَ  ،المطلوبة لتحقيق تلك األهداف 

وحسححب قواعححد  التعلححيم بمراحححل ومسححتويات ليكححون الطلححب منتظمححاً 
 .الطالب يغت لهائدة صِ 

 

، واشتغل بما تحتاجه ويعينحك علح  تحقيحق  مهتاس النجاس
 وكناألهداف و  تشتغل بما   تحتاج فهذا ضيا  للوقت، 

 ، إليهم  نهسك في تحديد مستواك وما تحتاج  صادقاً 

 علحح  بْ وتححدرَّ  ، فححي تحديححد أهححدافك وكححن واقعيححاً 
األدوات المهمة والو مة لتحقيق تلك  

 .األهداف 
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امون على النساءالرجال قو    

يلي بيعتمد على 

عتمد على يب.. جوزي 
حيطة مايلة   

مافي داعي  مساااااااواااااة

بال .. للزواج 
 زوج بال هم

؟ن يقود املزنل َم: شبابيك  



 

Screenshot 

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

من صاي  الصاالة علاى  عدداً حساب الطريقة الشاذلية المجددية على االنستغرام م قدَّ 

والتي صاغها بروحه المحمدياة و  وسلمرسولنا الكريم صلى هللا عليه وآله وصحبه 

هانيباال يوساف حارب حفظاه هللا . بنور الفتوحات الربانية المفكر اإلسالمي الشيخ د

كال صايغة لماا لهاا مان إشاراقات نورانياة وفائادة ملموساة خاصاية  ماع ذكار  تعالى 

 .على حياة السالك 
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 واإللهااي الحااب منشااورات ماان المنشااورات المتنوعااة مااابين نشاار عاادد كمااا قااام ب

قاااانون اإلطاااالق مثااال  الروحااايمهماااة خاصاااة فاااي علااام الاااذكاء قاااوانين منشاااورات 

 .واالنفعال واالستغراق 

هانيباال يوساف الادكتور المفكار اإلساالمي الشايخ مه قدَّ مقطع الفيديو الذي القى كما 

فااي هااذا النااوع ماان  ع  وق ااهاال أناات ماان  》ورعاااه بعنااوان تعااالى هللاحاارب حفظااه 

 .من قبل المتابعين لما يحمله من تو يح لحقائق مطموسة كبيراً  إقباالً 《التخلف؟ 

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


Screenshot 

https://web.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia/ 

 

لمفكار ل  مباشاراً  مت  صفحة الطريقة المجددية الكمالية الهانيبالية على الفيسبوك بثاً قدَّ 

 .قوانين الروح : عنوان بحفظه هللا تعالى  حربهانيبال يوسف .دالشيخ اإلسالمي 

الكاريم  وأن ن ءاوهاو القارأال لقاوانين الاروح األكبار سماحته عن المرجاع ث تحدَّ حيث 

 .لدراستها اً وقتو  اً جهدكائن و تحتاج كل في  ة موجودملكوتي و م عال  الروح من 
المساتوى األول ألهال البادايات ويتحادث عان  : مساتوياتالكريم ثاالث ن ءاالقروأن في 

فاي  العلاوم واألمياة أمية الروح  ولمح وذلك العقولو أصحاب للبسطاء علوم و قوانين 

إلاى مرحلاة أهال األواسا  ثام إلاى مرحلاة أهال  هرتقي بذاتايلالروحية في ذات الشخص 

 .النهايات 
 مقاطعبُثّت من مسلسل قوانين الروح على سبعة األولى التي وقد احتوت المحا رة 

 :كالتالي عناوينها قد كانت  و

 كيف لنا أن نعرف دساتير الروح ؟ -1

 .روح ألهل البدايات  -2

 .القانون الروحي ألم األرواح  -3

 .تقسيم مراتب األرواح  -4

 ما هو االسم الروحي للقرءان الكريم ؟ -5

 ماذا عن كلمات الروح ؟ -6

 .رحلة الروح في معرفة الوجود -7

https://t.me/FGGroupAcademy 
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المفكااااار اإلساااااالمي م قااااادَّ 

هانيبااال يوسااف .دالشاايخ 

حاااارب حفظااااه هللا تعااااالى  

المحا اااارة الثالثااااة ماااان 

علاااااااااام قااااااااااوانين )دورة 

حياااث أكمااال فاااي  (الاااروح

هااااذه المحا اااارة شااااارح 

 .بعض من قوانين الروح 

 

 هااذه الاادورة حضاار و قااد

وشارك بها عدد كبير مان 

خ   لمشااااايواطااااالب العلاااام 

ليكملوا تعلم تلاك القاوانين 

 .  سماحتهمها يقدِّ التي 

 

الاادورة التااي كاناات عامااة 

تاااااام  ومجانيااااااة للجميااااااع

مجموعحححة علححح   تقاااديمها

 أكاديميحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة

علحح  التركيححة ( FG) الحح   

 .التليغرام 
 

 :عبار الاراب  التاالي( قوانين الاروح ) يمكنك  العودة  للمحا رة الثالثة من دورة  

272330t.me/FGGroupAcademy/://https 

 

https://web.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia/
https://web.facebook.com/AltareqaAlhanebaliaAlkamalia/
https://t.me/FGGroupAcademy
https://t.me/FGGroupAcademy
https://t.me/FGGroupAcademy/272330
https://t.me/FGGroupAcademy/272330
https://t.me/FGGroupAcademy/272330
https://t.me/FGGroupAcademy/272330


Screenshot 

https://t.me/hanibalharb 
   

أول موسااوعة روحيااة   وهااي  لغااراميالتعلااى (  الموسااوعة الروحيااة )تاام إطااالق قناااة 

صاااغها سااماحة المفكاار اإلسااالمي الشاايخ التااي متخصصااة بااالعلوم الروحيااة اإلسااالمية 

 .الدكتور هانيبال يوسف حرب حفظه هللا تعالى في مؤلفاته 

وتضم تعحاريف    الروسعالم في  دينيةتعرض الموسوعة علوماً خاصة ومعارف حيث 

 .تخصصيةروحية عامة وخاصة 

 

ناادرة الموسااوعة ماان كااون العلااوم المطروحااة فيهااا روحيااة إسااالمية تقااف علااى وتاايتي 

 .  الحياد لتخدم العلم الروحي اإلسالمي بعيداً عن أي خدمة ألي تيار مهما يكن 

 

  FG-Groupألي أحااد أن يساااهم ويشااارك بهااا  اامن شاارطها برعايااة هيةااة يمكاان 

 .العالمية لتنمية القدرات اإلنسانية العلمية 

 

 :الموقع الخاص بالموسوعة الروحية على اإلنترنت 

www.hanibalencyclopedia.comhttp:// 

 

 :قناة الموسوعة الروحية على التلغرام 

https://t.me/hanibalharb 

  
 

https://t.me/joinchat/AAAAAED7FS6ubTxm_WJ58Q 
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علااى التلغاارام وبنااور جمااالي ( حااربهانيبااال يوسااف .وعلااوم ددورات  )وعلااى قناااة 

 . شعشعانيلعلوم الحب  ظهور  كان فريد

فإن للحب حقائق البد لكل عاشق مان معرفتهاا ؛ ومنهاا أن هنااك علومااً للحاب ال بادَّ 

 .له أن يعلمها ويتقنها 

دورة هانيبااال يوسااف حاارب حفظااه هللا تعااالى . المفكاار اإلسااالمي الشاايخ دم حيااث قاادَّ 

كوثريااة  .. أيااام بدريااة الجمااال ةخاصااة فااي علاام الحااب اإللهااي اسااتمرت لماادة  ثالثاا

 .البركة 

من هذا العلام والاذي بالمستوى األول   فتينالشريفقد أكرمنا الحق تعالى  على  يديه 

 . (قواعد العشق الكمالي  ) كان بعنوان

مّهااد يي ذالاا علااى مسااتوًى عاااٍل ماان الجمااال العلمااي المعرفااي النااادر الاادورةكاناات 

  فاالطرح كاان  الطريق السامي أمام  المحبين وأمام العديد من الباحثين  والدارساين

 .بالرغم من  حقيقته العاطفية الراقية دقيقاً  اً علمي

وقد أثارت  هاذه الادورة 

القلاااوب المحباااة  لربهاااا 

لتفااوح  باايبهى وأعاااذب  

 باااوحُ  والفاااوحُ الكاااالم   

 .حب

ننصحك با طو  عليها 

وا رتقا، بما فيها عبحر 

: ا نضححححمام إلححححح  قنحححححاة

دورات وعلاااااااااااااااااااااوم )

 (هانيبال يوسف حرب.د

 t.me/c/https//:5070/1090196782: الححححرابط  التححححالي  ثاااام الضااااغ  علااااى 
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https://t.me/hanibalharb
https://t.me/hanibalharb
http://www.hanibalencyclopedia.com/
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https://t.me/c/1090196782/5070
https://t.me/c/1090196782/5070


 األمريكية ( FG) عل  مجموعة أكاديمية ال  ت مَ قُد  محاضرة  

بدايححة يجححب أن نتححذكر أن الجملححة تتكححون مححن فاعححل ثححم الهعححل فححالمهعول بححه أوتكملححة 

 .الجملة
Word order 
 ترتيب الكلمات

Subject + Verb + compliment  
 .الجملةتبدأ بالهاعل ثم الهعل وبعد ذلك تكملة 

 المبني للمجهول
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 .نجد أن الجملة تتكون من فعل وفاعل ومهعول به .. َكَسَر الولُد ال جاج :نقول عندما 

نوححظ أن الجملحة تتكحون محن فعحل ومهعحول بحه فقحط و .. ُكِسَر ال جاج  :وعندما نقول 

ما يسم  بصيغة المبني للمجهحول للهاعل صراحًة وهذا وجود هو هنا محل الهاعل و  

الحححديث اللغححة اإلنجلي يححة وهححي مححن القواعححد الهامححة فححي ولهححا مححا يشححبهها فححي قواعححد 

 .األصدقا،و م  اليومي وفي العمل 
  

قاعحدة المبنحي للمجهحول محن حيحث هللا تعال  عن في محاضرة  اليوم إن شا، سنتحدث 

للتدرب عل  هذا األسلوب فحي ، كما سنقوم بطرس تمارين تركيبها وأسباب استخدامها 

 .الجمل صياغة 

 Passive voice  للمجهولالمبني 
 اإلنجلي يةتعلم اللغة سلسة من 

 
جمالصبحي . د: تقديم     

 
 

يقحوم بالهعحل َمحن ) عندما تكون الجملة بهذا الترتيب أي عندما تبدأ الجملحة بالهاعحل 

 .الهاعل معلوم للقارئن أللمعلوم حيث نسمي هذر الصيغة المبني ( حقيقة 
 

 به ،هذا ا سم هو المهعول و في حين أن الجملة المبنية للمجهول تبدأ باسم 

 :التاليينالمثالين ولههم ما سبق ذكرر راقب  
  

  •Mark wrote a letter. 
  

  •A letter was written by Mark. 
 

( وهو هنا الهاعحل الحقيقحي لهعحل الكتابحة)في المثال األول بدأنا الجملة با سم مارك 

 .wrote: َكَتَب ثم الهعل 
  من الماضي البسيطيكون في الهعل في تصريهه الثاني ن أ حظ 

 .a letter( :  الرسالة ) به يأتي المهعول وبعدها 



 :  مثال آخر  -
 The road is being repaired 

األشححخا  الححذين   إلحح  نحححن مهتمححون هنححا باإلشححارة إلحح  عمليححة إصححوس الطريححق  

 .يقومون باإلصوحات
 
 :مثال آخر  - 

I noticed that a window had been left open 
 :ُتِرَك مهتوحاً  حظت أن الشباك 

الهاعل عن والدتي لعلمحي بمحا سحيحل إخها، أريد َتَركه ، أو أني   أعلم من إما أني 

 .بالهاعل 

 

 :مثال آخر  -
All the cookies have been eaten 

 .  أريد التصري  عن الهاعل لنهس األسباب السابق ذكرها! كل البسكويت تمَّ أكلُ 
  
 :نكون باألصل   نعرف الهاعل ، مثل وقد * 

My car has been stolen! 
 !سيارتي ُسرَقت 

 
Thousands of people are killed in USA every year 

 .في الو يات المتحدة األمريكية كل عاماي ف يتم قتل 
  
تشويق درامحي بخخهحا، الهاعحل عحن القحارئ استخدام هذا التعبير لصن  يكون وقد * 

 .يومياً التي نشاهدها ، وعن الُمشاِهد  في األفوم الروايات والقص  في 

 

المبنحي للمجهححول بكثححرة فححي مجتمحح  مححا ُجَمححل اإلشححارة هنححا إلحح  أن اسححتخدام وتجحدر 

 .والنهسيةيعكس بع  األبعاد الثقافية 

المهعححول بححه الححذي يعنححي التركيحح  علحح  الهعححل و ) المبنححي للمجهححول فححخنَّ اسححتخدام 

 األهححدافعلحح  يعكححس ا نصححراف إلحح  التركيحح  فححي بيئححة معينححة ( وتهمححيا الهاعححل 
 

 المبني للمجهول
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هنا المهعول بحه حقيقحة ولكنهحا وهي ) بالرسالة فقد بدأت الجملة أما في الجملة الثانية 

طحرأ عليحه بعح  التغييحر ، ثحم جحا، الهعحل الحذي  (في محل الهاعل محن ناحيحة التركيحب 

محا سندرسحه وهحذا )   wasالهعحل المسحاعد وقد سبقه وهو أنه أصب  بتصريهه الثالث 

 (.بالتهصيل في هذر المحاضرة إن شا، هللا
 

جحا، فحي الجملحة أنحه إ  قام بكتابة الرسالة وهو َمن ) الجملة با سم مارك نهينا أو قد 

 (.المهعول به في محل 

اختوف هحو أن الهاعحل فحي ، وأهم نستنتج أن هناك عدة اختوفات بين المثالين وعليه 

قمنحا بحالتركي  علح  المهعحول بحه و الجملة األول  تم تهميشه بوضعه في نهاية الجملحة 

 .الجملة وإلقا، الضو، عليه من خول وضعه في بداية 
 :التالية الصورة  إل  نظرا

 

: مثححل هححذر الطريقححة عنححدما يكححون الهاعححل غيححر مهححم فححي معطيححات الجملححة ُتسححتخدم 

 -. نهسحه بقحدرالكاكاويح ر  الكاكحاو َمن يهمنا أفريقيا ، فو الكاكاو ُي ر  بكثرة في 

 :مثال  -
 The house was built in 1654 

 .فنحن مهتمون في هذا المثال باإلشارة إل  المن ل   بَمْن قام ببنائه
 



 ... .الجملة باقي ض  أثم  -رابعاً 
  

كتابتحه فيمكنحك عحدم ( العامحل ) أي  agentأو الُمنهذ للهعل وي ُسم  الهاعل أما عن 

 .byبحرف جر مسبوقاً أما إذا أردت ذلك فخنه يأتي في النهاية ، 
  

The person who causes or carries out the action is called an 
agent and is preceded by the preposition by. 

  
 :التاليفي المثال كما 

  
BMW cars are made in Germany (by factory workers. 

 .    ُصنعت سيارات بي إم دبليو في ألمانيا
 

صنعوا السيارات لذلك  حاجة لنحا بحذكر هم الذين ( الموظهون ) و بديهياً أن الناس 

 .(غيرها أو  peopleكلمة 
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 .وكذلك تصحي  األخطا، والعثرات بغ  النظرعن المخطئ ، والسعي لتحقيقها 

إ  أنه يجب ا نتبحار و خاصحة فحي مجحال األعمحال وتبحادل اإليمحيوت محا بحين المحوظهين 

والشركات أنَّ ُجَمل المبني للمعلوم هي األفضل ألنها أوض  و مباشحرة أكثحر محن ُجَمحل 

 .المبني للمجهول
محن التركيح  علح  بحد ً ( الححدث ) وباختصار نستخدم المبني للمجهول للتأكيد عل  ذاً إ

 .الهعل عن َمن المسؤول ماذا أو 
    

Use     
We use the Passive Voice to emphasize the action rather than 

who or what is responsible for it. 

   
فنححا واين بعححد أن  علحح  أسححباب اسححتخدام  المبنححي للمجهححول ومررنححا علحح  بعحح  تعرَّ

 أكتب جملة بصيغة المبني للمجهول؟كيف : السؤال يأتي األمثلة 
  

   بهالجملة بالمهعول بدأ أ -أو ً 
 :يأتي دور الهعل ثم  -ثانياً 

  
The Passive Voice is formed with the verb be in the appropriate 

form and the past participle of the verb of the sentence. 
  

انتبحه ) بشحكل مناسحب  beمح  فعحل الكينونحة الجملة المبني للمجهول في ُيصاغ  -ثالثاً 

 (  اسم للضمير أو ما يحل محله من 
+ 

 منتظمحححة يجححب ا نتبحححار إلحح   وجحححود أفعححال وهنحححا ( التصححريف الثالحححث للهعححل ) صححيغة 

 .شاذةأفعال و  edب  تنتهي 
  

ر انظر الشكل التالي والذي يوض  أشكال فعل الكينونة في كحل  بصحي  فعحل  محن و يحذك 

 .beالكينونة 



  
Present Continuous من المضار  المستمر  

  
  

Passive form 
  
am / is / are + being + past participle 
  
  •(Active) They (S) are playing (V) football (O). 
  •(Passive) Football (O) is being played (V). 
  
  •(Active) Jana (S)  is reading (V) the book (O) right now (C). 
  •(Passive) The book (O) is being read (V) right now (C). 

  
 
 

Present Perfect من المضار  التام  
  

Passive form: 
  
has / have + been + past participle 
  
  •(Active) She (S) has written (V) stories (O) using her 6 years 
old imagination (C). 
  •(Passive) Stories (O) have been written (V)… (C) 
  
  •(Active) She (S) has cooked (V) alot of food (O). 
  •(Passive)  A lot of food (O) has been cooked (V) by her . 
.تأجيل الهاعل  

  

 المبني للمجهول
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 .فيها المبني للمعلوم والمبني للمجهول ونوحظ ُجَمل سنعر  أهم األ منة ن واي
منك ع ي ي الدارس مراقبة التغيرات في صيغة الجملحة فحي المعلحوم والمجهحول أرجو 

 .تطرأ عل  الهعلخاصة بداية كل جملة والتغيرات التي 
 

 :ا نجلي يةمن أهم األ منة في اللغة ُيَعد البسيط حيث نبدأ ب من المضار  
  

Simple Present   

 المضار  البسيط من 
  

Passive form: 
  
am / is / are + past participle 
  •(Active) My mom (S) cleans (V) the house (O) everyday ( C). 
  •(Passive) The house (O) is cleaned (V) everyday (C). 
  
  •(Active) Maya (S)  reads (V) great books (O). 
  •(Passive) Great books (O) are read (V). 

  



  
Past Continuous    المستمر من الماضي  

  
Passive form  :  
was / were + being + past participle 
  
  •(Active) They (S) were watching (V) a film(O). 
  •(Passive)  A film (O) was being watched (V). 
  
  •(Active) She (S) was writing (V) a novel(O). 
  •(Passive)  A novel (O) was being written (V) by her  .  
  

 

 

Past Perfect    التام من الماضي  
  
Passive form  :  
  
had + been + past participle 
  
  •(Active) Someone (S) had stolen (V) my keys (O). 
  •(Passive)  My keys (O) had been stolen (V). 
  
  •(Active) He (S) hadn’t paid (V) the bills (O). 
  •(Passive) The bills (O) hadn’t been paid (V) by him. 
  

 المبني للمجهول
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فنا    الصي  ،استخدام  صيغة المبني للمجهول والتركيب العام لهذر أسباب عل  تعرَّ
فنا ثم مررنا عل  بع    .عل  الصي  الخاصة لكل  من منهااأل منة وتعرَّ

 
التمحارين لتطبيحق لحل بعح  األ منة ثم ننتقل ألهم سنتعرف عل  البع  ايخر ن واي

 .ما تعلمنار إن شا، هللا تعال 
البسحيط ألنحه محن األ منحة األكثحر اسحتخداما كمحا المضحار  بح من الماضحي وسحابدأ اين 

باللغحة اإلنجلي يححة الُجَمحل حيحث يعححود أهميحة كحل منهمححا إلمكانيحة كتابحة معظححم البسحيط ، 

 .باإلستعانة بهما
Simple Past من الماضي البسيط  

  
Passive form: 
  
Simple Past    البسيط من الماضي  
was / were + past participle 
  
  •(Active) I (S) watched (V) a film (O) yesterday (C). 
  •(Passive)  A film (O) was watched (V) yesterday (C). 
  
   •(Active) They (S) changed (V) the date of the meeting (O). 
  •(Passive)  The date of the meeting (O) was changed (V). 
  



:محاولة اإلجابة عل  التمرين التالي حضراتكم واين أرجو من   
  

Choose the Correct Answer   الصحيحةاختر اإلجابة  
  
The problem must ………………… by the end of the day: 
  •be solved 
  •been solved 
The thief  ………………: ..  
  •will be caught 
  •had be caught 
A film ………………… watched: 
  •were being 
  •was being 
The keys ………………… lost: 
  •have been 
  •has been 
  
Two people …………………  on Friday night: 
  •has been killed 
  •were killed 
  
The book is being   …………………:  
  •read 
  •readed 
I ………………..  a present: 
  •were given 
  •was given 

 المبني للمجهول
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 Future    المستقبل من  
  
Passive form: 
will + be + past participle 
  
  •(Active) He (S) will sign (V) the contract (O) tomorrow (C). 
  •(Passive) The contract (O) will be signed (V) tomorrow (C) by 
him. 
  
  •(Active) Mona (S) will invite (V) Sally (O) to the party (C). 
  •(Passive) Sally (O) will be invited (V) to the party (C) by Mona. 
  
  •(Active) He (S) will solve (V) the problem (O) tomorrow (C). 
  •(Passive) The problem (O) will be solved (V) tomorrow (C). 

 

   willفقط و ليس   Modalsال  تعميم هذا الشكل عل  كل ويمكن 
must / can / should / have to  + be + past participle 

  
  •(Active) Police (S)  must stop (V) the criminals (O) before they 
commit crimes (C). 
  •(Passive) The crimes (O) must be stopped (V). 
  
  •(Active) They (S) have to find (V) the keys (O). 
  •(Passive) The keys (O) have to be found (V). 
  
 
  



A house is being   …………………:  
  •built 
  •build 
  
Amman ……………….. one of the most amazing cities in the 
Arab world: 
  •was considered 
  •is considered 
  
  

The Correct Answers    اإلجابات الصحيحة

 
The problem must be/ solved by the end of the day . 

 المشكلة يجب أن ُتَحل قبل نهاية اليوم

 
 

The thief will be caught. 
 السارق سوق ُيلق  القب  عليه

 
A film was being watched . 

 الهيلم تمت مشاهدته
 

The keys have been lost . 
 المهاتي  قد ضاعت

 

Two people were killed on Friday night . 
 شخصان اثنان قُتو في ليلة الجمعة

 المبني للمجهول
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The book is being read. 

 قرا،تهالكتاب تمت  
 

I was given a present . 
 لقد أُهديُت هدية

 

A house is being built . 
 ُيبن البيت يجري بناؤر أو  

 
Amman is considered one of the most amazing cities in the 

Arab world. 
 العربيتعتبر عمان واحدة من أكثر المدن روعة في العالم 

 

 

 

 :اإلجاباتالتعليق عل  بع  أود 
Read ) (  يضاً أفعل شاذ تصريهه الثاني والثالث هو :read 

  
 isوكذلك  wasيصل   قواعدياً كما أن الخياراألخير 

 is:  هي لل من فاإلجابة األص  تبعاً ولكن 
  

التاليححة  الُجَمححل يتطلححب منححك إعححادة كتابححة  الححذي  التمححرينبهححذا ننهححي محاضححرتنا 

 :للمجهول بصيغة المبني 
  

Change the following sentences into Passive voice : 
 

1   . I will check the status of your order. 
The status of your order ………………………………………..  



  
2  . We appreciate your business. 

Your business  ………………………………………………………  

 
3  . The president discussed the company’s finances at the 

annual shareholder’s meeting. 
The company’s finances  ……………………………………………..  

 
 

 

 

 The Correct Answers    اإلجابات الصحيحة

 
1  . The status of your order will be checked 
2  . Your business is appreciated 
3  . The company’s finances were discussed by the president at 

the annual shareholder’s meeting 
  

.نهاية هذر المحاضرة ل  إبهذا نكون قد وصلنا   

 المبني للمجهول

 األمريكية ( FG) عل  مجموعة أكاديمية ال  ت مَ قُد  محاضرة  

 Passive voice  للمجهولالمبني 
 

 اإلنجلي يةتعلم اللغة سلسة من 

 
 

جمالصبحي . د : تقديم    
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 إىل 
 َمن 

 يهمه 
 األمر

 هيا ... هيا ...انهض 
 .. لقد تيخرت ...  انهض..  انهض

 :  نفساهقال في    إنها التاسعة .. لى الساعةنظر إ و فتح عيناه

 . تيخرتلقد 

يبحاااث عااان شااايء بااادأ  و   ماااتملمالً  جسااادهالغطااااء عااان أزال 

 . أنحاء الغرفةفي المتناثرة مالبسه  منليرتديه 

ال : ووالدتاه تقاول لاه  مان بيتاه الخاروجفاي هاتفه وشرع أخذ 

 .لدينا موعد على الغذاءاليوم .. تنسى 
ماديره يخباره إلاى  رساالة وأرسال ركب سيارته والاتق  هاتفاه 

 . سيارتهفي ُعطل تيخر لوجود أنه 

   ساايارتهفيااه يااركن  اً مكاناالاام يجااد  وه عملاامقاار لااى إوصاال 

إلاااى  متوجهااااً ونااازل    فياااهالوقاااوف ع من ااايُ فاااي مكاااان فتركهاااا 

 . لمكتبا
 !! بسبب تيخرك المتكرر المدير مستاء جداً : بادره زميله فائالً 

بعملااي علااى أقااوم فينااا  .. شاايءيحصاال لاان .. تقلااق ال : أجابااه 

 . يكفيوهذا .. وجه أكمل 
يحااين موعااد قباال أن   و ساااعات العماال بشااكل سااريع ت ماارَّ 

   اإللكترونااي لصااديقنارسااالة علااى البريااد وصاالت االنصااراف 

 .التيخيرتنبيه من المدير بسبب تكرار حاالت  بها اوإذ .. هافتح  

السيارة فوجاد علاى لى إذهب  و   أن يكترثالجهاز دون غلق أ

مروريااة بساابب االصااطفاف فااي مخالفااة ورقااة تحماال زجاجهااا 

 . ممنوعمكان 

 

 لزبوخلدون : بقلم األستاذ 
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 إلى من  يهمه األمر

 ( 3الجزء  )
 



 
 ...يهمه األمر ن مَ وإل  

 ... جديدفي يوم نلقاكم  

 .السيارة أخذ الورقة وألقاها داخل 

 .القهوةمن  فنجاناً طريق العودة قرر أن يحتسي في 

 ر موعحححدتحححذكَّ ! إنهحححا والدتحححه.. بهاتهحححه يحححرن وإذ  .. لحظحححات

بسحبب  تحأخرتُ .. أنحا فحي الطريحق  ..أمي  :قائوً ، رد  الغدا، 

 . دقائق وأصل .. اجتما  طارك، في العمل 

المحححرور إشحححارة  متجحححاو اً بحححدأ بالقيحححادة بشحححكل متهحححور هنحححا 

شحرطي المحرور بتحريرمخالهحة قحام وخول ثحوان   ..  الحمرا،

 .ه صِ خَ رُ وسحب  بحقه 

وقحال فحي نهسحه اليحوم خحول شعر بالضحيق لمحا حصحل لحه هنا 

 !!! ؟ هذاليحصل معي كل ه فعلتُ ما الذي  : متعجباً 
 

 :  ونقولالسؤال  هذا عل نجيبه 
 ؟ أهميةأليس للوقت 
 ؟ أهميةأليس للنظام 
 ؟ ب لنستقيمُنعاقَ هل يجب أن 

 لزبوخلدون : بقلم األستاذ 
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 إلى من  يهمه األمر



ن ليس  لم يهتم بيمور المسلمين منَّا م 
 (1الج ، )

 
رب األساارة بشااؤون أساارته هااو ماان األمااور التااي يراهااا إنَّ اهتمااام 

المسلم من واجباته   فهو المسؤول عن إيوائهم وإطعامهم وتربيتهم 

؛ فاإنَّ هللا تعاالى يساوق وتيمين متطلباتهم علماً بينه مساتهلك ماثلهم 

 .لهم لهم رزقهم ويرزقه بحسنة خدمته 

لهاذه ربااً كونه من هللا تعالى منحه إياها التي بموجب السلطة أنه إال 

أن يكااون فيجااب علااى ساالوكهم ومشاارفاً األساارة بااين يكااون قااوامهم 

مااهم على دراية بكل تفاصيل أفراد أسرته ليستطيع أن يحادد ويقارر 

 .ذلك بحاجته وما إلى 

أفاراد العائلاة باذويهم اهتماام إلى الدائرة األكبار وهاي ننطلق هنا من 

بين وأقربائهم   وننتقل إلى الدائرة األعم والتي هاي األصادقاء  المقارَّ

ت ُعااد فااي ماادار إلااى أن نصاال إلااى دائاارة لاام .. إلااخ .. وماان ثاام األباعااد 

اهتمااام أال وهااي ربااي سااطح الكوكااب إال ماان رحاام عنايااة أحااد علااى 

 .المسلم بيمور أخيه المسلم أينما كان 

بانص الحاديث التاالي لرساول على كل مسالم إنَّ هذا االهتمام واجب  

 : هللا محمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم 

أنس بن مالك ر ي هللا تعالى عنه أن النبي صلى هللا عليه وآله عن 

من أصبح وهمه غير هللا فليس من هللا   ومن : ) وصحبه وسلم قال 

 .رواه البيهقي ( أصبح ال يهتم للمسلمين فليس منهم 
 

محماد صالى هللا علياه أنشايها نبيناا لم تستمر الخالفة اإلسالمية التي 

بتاااراصِّ صااافوف المناااورة إال فاااي المديناااة وآلاااه وصاااحبه وسااالم 

واهتموا بشؤون بعضاهم الابعض   واحدة  المسلمين الذين كانوا يداً 

مساااحة جغرافيااة واسااعة ماان الخالفااة اإلسااالمية علاى فامتادت رقعااة 

وصاوالً إلاى أفريقياا حدود الصاين فاي آسايا إلاى غارب آسايا وشامال 

حياث بُساط ت سالطة وانتقلت الراية لألماويين فاي دمشاق .. األندلس 

حادود الصاين حتاى جباال البارانس شامال األنادلس ثام خالفتهم علاى 

 .و بسطت سيطرتها العباسية قامت الدولة 

و لاام تقتصاار هيمنااة الخالفااة اإلسااالمية علااى مااا تاام ذكااره باال بمااا 

الاادول اإلسااالمية ماان إمااارات وساالطنات ودول مثاال تضاامنته هااذه 

 . والبويهيين السالجقة 

  األدارسااة والمرابطااون ثاام الموحاادون أمااا فااي المغاارب فقااد ساايطر 

كااان الحكاام بموجااب الخالفااة اإلسااالمية للحماادانيين بااالد الشااام وفااي 

مصاار   و قااد انتقلاات فااي و كااان الفاااطميون وغياارهم   والاازنكيين 

والممالياك   الخالفة اإلسالمية فيما بعد فاي الشاام ومصار لألياوبيين 

وآخرها كانت بيد العثماانيين والتاي تعتبار آخار اإلمبراطورياات التاي 

 .كانت تحكم بالخالفة اإلسالمية على امتداد رقعة جغرافية واسعة 

 

 .في العدد القادم إن شاء هللا تعالى يتبع 
 

عبد الهادي دنون.الشيخ أ  
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 مدرسة الحب اإللهي 
  
 دي الهانيبالي الكمالي المجد 

 الحب المعاصر روح 
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 (يف لوحي ) 
 

 عاشمات  بحروف  ألعفك 
 اسطر بملم  حمتك أن  

 .. فل لفحل المحففظ بين  تفل الساجدسن 
 ...الحب  سطف   

 ...سطر مإها     ل     حميم   اجعل حبك  وأن 
سإبض الحب    بسطر  برحمتك  ل سفم أحيا  حتى 

 ...  ل لحظ   ولمح  
 .. فالسطر سإبض الف السطر 

 .. ك  بحب   واللفح حل  
 ..محففظ ك بحب   

 
 

 :سطرت حروف الحب 
 سا ة الجعبرس.لإبرسز العاشمين فل بالل ال ام 

48



 
 (خواطر عشق ) 

 
 .. العاشمين رسق سرسم  لستف   هإا لملب فل ا
 ..   الرحيمالحب بمفتاح أبفا  وسفتا  

 .. اأنا العاشم  لل ات وسخد لهف   
 ..وهف قرسب سسكن هإا لفؤال فل ا 

 ..من لعا وسجيب 
 .. دحم   ن وسسمم لم  

 ..ر ك  من ش  وسزسد  
 وهف للسر قرسب

 
 
 

 :سطرت حروف الحب 
 اأستاذة هإاء شحالة
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 مدرسة الحب اإللهي 
  
 دي الهانيبالي الكمالي المجد 

 الحب المعاصر روح 



 التركية ( FG) عل  مجموعة أكاديمية ال  ت مَ قُد  محاضرة  

 . األنث من الساق بالنسبة لنبتة 
مرتبة في مجموعات معلقاة علاى و هي 

 . الساق بالنسبة للذكرمحور 

و رباااااعي الزوايااااا مسااااتقيم و الساااااق 

بشعيرات قصيرة وأخارى طويلاة مغطى 

 . الربيعالذعة تنمو في فصل 
  

يتغااااذى نبااااات القااااراص علااااى نفايااااات 

النيتاااروجين العضاااوية المتحللاااة التاااي 

لتكاااااوين البروتيناااااات ذات يساااااتخدمها 

عياد يفهو المقابل الكبيرة   و في القيمة 

 .فيهايعيش توازن تربة األرض التي 
حدياد ألناه يانظم يعتبار كمصانع كما أناه 

مفياداً محتوى الحديد في التربة ويصبح 

 .للنباتات األخرى التي تنمو هناك
األماكن الغنية بالسماد يدل وجوده على 

يحاااب الترباااة الرطباااة   فهاااو الطبيعاااي 

التربااة إلااى و يمياال جيااًدا   والمصاافوفة 

يمكنااه التاايقلم مااع كاال   إال أنااه الطينيااة 

 . من أنواع التربةنوع 
  

 :األجزاء المستعملة 
 .والجذور البذور  األوراق   الساق   

 
 .قليالً ومالح عشبي معدني : مذاقه

  
األوراق عااادة فااي فصاال الربيااع تُقطااف 

فاااي الشاااهور حساااب االخاااتالف ويكااون 

 . للمنطقةالمناخ الجوي 
  
 

ن اجااووتقطااف البااذور عااادة فااي شااهر 

أمااااا (  حزيااااران و تمااااوز ) وجويليااااة 

قطفهااااا مااااابين شااااهر فيكااااون الجااااذور 

أيلاول إلاى كاانون ) نوفمبر سبتمبر إلى 

 ( .األول 
  

إذ تقطفااااه ال يحااااب أن نبااااات القااااراص 

لسااعاته بااذلك بواسااطة يُشااعرك سااريعاً 

الناجماااة عااان الشاااعيرات الملتفاااة حاااول 

فاااي أساسااااتها تحتاااوي  السااااق و التاااي

علااااى خلااااي   ماااان المكونااااات النشااااطة 

 . اللسعاتالمسؤولة عن هذه 
  

 :مكوناته 
الفالفونوياااااد   تحتاااااوي األوراق علاااااى 

األحماااااااااض الفينوليااااااااة   المركبااااااااات 

الملح المعادني  العضوية   الفيتامينات   

  ج  أالفيتامينات البروتين   البورون   

 .  ك    د   هـ   و
٪ ماااان الكتلااااة 30تشااااكل البروتينااااات 

المااااواد المعدنيااااة   ومحتااااوى الجافااااة 

 .من الكتلة الجافة%  20حوالي 
  

تحتاااااوي الجاااااذور علاااااى الليكتيناااااات   

الليجناااااان أو الساااااتيرول   الساااااكريات 

 .الليغنان 
 

األحمااااااض و تحتاااااوي الباااااذور علاااااى 

 المشااااابعةالدهنياااااة المشااااابعة وغيااااار 

 

 عشبة القراص
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 هللا الرحمن الرحيمبسم 
 ..قيل عنه  روري وأساسي و ال يقدر بثمن 

 ..   المتمرد بقلب رقيق الذي لديه أكثر من كنز في صندوقه السري هذا 

 .القراصعشبة أو نبات إنه 
 

  أو الحريقاة ( القاراص ) العلمي اسمه 

 Urticaينتماااي للفصااايلة القراصاااية 
dioica. 

( وأنثاى ذكار ) وهو عشب ثنائي الناواة 

إلاى أكثار مان سم 50 من يتراوح طوله 

 .متر 1
 القراص معمراً ذا جذور متفرعةويعد 

الجذ  مستقيم و يحمل أوراقحاً خضحرا، 

 داكنحححححححححححححححة عكسحححححححححححححححية متقابلحححححححححححححححة 

شاااكل بيضااااوي ماااع نهاياااة مدبباااة ذات 

 . الذعةمسننة ومغطاة بشعيرات 
 :للجنسين إال أنها الزهور صغيرة 

ومرتبااة فااي مجموعااات معلقااة خضااراء 

 العلاويفي الجازء األوراق على محاور 

 



أن يساهم فاي بسبب تنوعه حيث يمكنه 

األداء الساااليم للكلااااى والكباااد والجهاااااز 

 .العام الهضمي والتمثيل الغذائي 
  
أن أخاااذ منقاااوع القاااراص فاااي تاااذكَّر  -

ماان حااين آلخاار لاان يكااون المغلااي الماااء 

بااال مااان   قوتاااك إلعاااادة شاااحن كافيااااً 

مادة أسابوع متواصال لالضروري أخاذه 

 .المحتمل من أجل سد نقص المعادن 
ر    و إذا شاعرت  هاذا العاالج بانتظاام كرِّ

أن التعاااب يعاااود مااان جدياااد قااام بشااارب 

واتااارك منقاااوع القاااراص لمااادة أسااابوع 

 .لمدة أسبوع وهكذاعلى التوالي شربه 
أن اإلجهااااااد والقلاااااق تااااانس  أيضااااااً ال 

احتياطاتااك ماان تسااتنفذ الماازمن يجعلااك 

الماااااواد أساسااااااية   وهااااااذه المعدنياااااة 

 .لالستقرار الجيد لإلشارة العصبية

 
يُعااادُّ القاااراص طعامااااً عظيمااااً   حياااث  -

أن األوراق غنياااااااااة ساااااااااابقاً ذكرناااااااااا 

بالبروتيناااااات والفيتاميناااااات واألماااااالح 

يغطاي محتاوى الباروتين المعدنية حياث 

فااي األوراق احتياجاتنااا ماان األحماااض 

األساسااية   و كااذلك فهااو غنااي األمينيااة 

باألحماض كما أن بذوره غنية بالمعادن 

لاذلك   المشابعة الدهنية المشبعة وغير 

أوراق القاااراص إلاااى إ اااافة ال تتاااردد ب

 .الطعام 
 يعطياههذا الثراء فاي مكوناات القاراص 

 

وتقويتاه خاصية تحفيز الجهاز المناعي 

  ج   هااـ   1فيتااامين ب الحتوائااه علااى 

والزناااك كماااا أن احتاااواءه علاااى الحدياااد 

مضاااداً يجعلااه  والمنغنيااز والساايلينيوم 

 .لألكسدة
و أخااذ نبااات القااراص الجاااف يمكنااك  -

هااذا إ اافة بمطحناة القهااوة ثام تمرياره 

السلطات والحسااء   أو المسحوق على 

مع األرز أو الخضار على طريقاة خلطه 

 .الفرنسي المطبخ 
  
بالفيتامينااااااات والمعاااااااادن إنَّ غناااااااه  -

) يساااعد المعاادة المتقرحااة أو الملتهبااة 

( الشااائعة ماان األمااراض التااي أصاابحت 

علاااى إعاااادة بنااااء األغشاااية المخاطياااة 

 .الهضمية 
عااان الكلوروفيااال الموجاااود لنتحااادث  -

 :القراص بكمية كبيرة في نبات 

الدراسات أن الكلوروفيل له تيثير تُظهر 

 .إيجابي ومتوازن على الفلورا المعوية
الكلوروفيل يعازز باإل افة إلى ذلك فإن 

وظائف الكبد بشاكل أفضال بحمايتاه مان 

  كماااااا يمكااااان االعتاااااداءات المختلفاااااة 

كاااااواقي  اااااد أن يعمااااال للكلوروفيااااال 

سرطان الكباد عنادما يتعارض الشاخص 

 .لحمولة سامة عالية
  
إذا سايد الحدياد خاصاة نبات القاراص  -

 كااااااااااااااااااان طازجاااااااااااااااااااً و ذلااااااااااااااااااك

 

الكاروتينحححححات ، بيكحححححاروتين ، لحححححوتين، 

 .فيو كسانتين وفيتامينات
  فهاو فهو متعدد االستعمال بامتيااز إذاً 

لألدويااااة واألغذيااااة فااااي نفااااس مصاااانع 

فااي ييخااذ مكاناااً مهماااً  كمااا أنااه  الوقاات 

 .مطبخنا
  

 :الدوائية البيانات 
ت حسااب التجااارب السااريرية التااي  ُذكاار 

مفيااد  أنااهفااي قااامون النباتااات الطبيااة 

حياث أثبتات   البروستات على يجابي إو

ور ذجااادراساااات أجريااات علاااى كلاااب أن 

القااراص تقلاال حجاام البروسااتاتا األولااي 

٪   وإنَّ اساااااتخدام أجااااازاء 70بنسااااابة 

القااراص ور ذجاامعينااة ماان مسااتخلص 

 .تمنع نمو خاليا البروستاتا
 .مدر للبول  -
ألماااااراض القلاااااب واألوعياااااة مفياااااد  -

 .الدموية 
 .مضاد لألكسدة  -
 .مضاد لاللتهاب  -
 .مضاد لألنيميا  -
  

 :خصائص واستعماالت نبات القراص
فاااي هاااذا الناااوع مااان إن األمااار المعقاااد 

المتعاااااااددة النباتاااااااات هاااااااو خاصااااااايته 

الكثياار االسااتعمال   و ذلااك ألنااه  يااؤثر 

 ذكرهاااالتااي ال يمكننااا التاايثيرات و ماان 

 

 .كلها في النهاية 

لذلك سأبسط المهمحة لكحم وأذكحر هنحا فقحط 

 :أبر  استعما ت نبات القرا  
 عنححححد لمححححس القححححرا  يحححححدث انتهححححا  -

وحكااة جااراء خلااي  المكونااات التااي بالجلااد 

بالسااق إال أن  تحملها الشاعيرات المحيطاة 

 .جداً لسعته مفيدة 
 .منش  ومغٍذ  -
مغااااٍذ لوجااااود العديااااد ماااان البروتينااااات  -

التاي والفيتامينات والمعاادن والكلوروفيال 

القااول أن نبااات و يمكننااا   عليهااا يحتااوي 

القاااراص مااان الخضاااراوات الكاملاااة لاااذلك 

حساء كين نعد يجب أن ندعوه إلى أطباقنا 

 .المغذي جداً القراص القراص ومغلي 
لمعانااااً   ويوجاااد للشاااعر ويعطياااه مقاااو   -

المستخلص الماائي للقاراص فاي المحاالت 

حيااث يااتم تطبيقااه علااى الشااعر بعااد غساال 

   .الشعر وتركه حتى يجف 
شااااعرت بتقلصااااات فااااي العضااااالت   ذا إ -

 ...ارتعاش الجفن   إلخ
أن المعادن المختلفة والمتنوعة فاي تذكَّر  

القااااراص كافيااااة  للحصااااول علااااى تاااادفق 

طريقاااة   وأفضااال عصااابي وعضااالي جياااد 

مااااان غراماااااً  20بااااين تنقااااع السااااتعماله 

حااوالي مغلااي ليعطيااك القااراص  فااي ماااء 

 .من عنصر المغنيزيومغراماً مل  200
فااي كنات تشااك بفتاارة تعااب أو إذا ماررت   -

  القححرا  وذلححك نبححات اختححرالتغذيححة  نقااص
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 الحمل ؟؟يمكن تناوله أثناء هل  -
هااذا الجانااب دائماااً فااإن كمااا هااو الحااال 

محل خالف كبير وال يوجد إجمااع حاول 

المبااادأ لاااذلك يخبرناااا   المو اااوع هاااذا 

الوقااائي أنااه ال ينبغاااي اسااتخدامه ألنناااا 

 .التجارب نفتقر إلى 
  
 :القراص مطهر ومنظف  -

مفياااداً محتاااواه المعااادني الغناااي يجعلاااه 

بشاااااكل ال يصااااادق لتخااااازين النفاياااااات 

فااااي الجساااام   حيااااث يناااات  الحمضااااية 

جسااامنا الفضاااالت طاااوال الوقااات وهاااذا 

يجااااب   و جاااازء ماااان عملااااه الطبيعااااي 

تخزين هذه النفايات ماع الماواد القلوياة 

 .من أجل القضاء عليها

 
 :القراص مدر للبول -

ذلاااك بعاااد شااارب شااااي مااان ساااتالح   

فهاو يطارد الساموم   وبالتاالي القراص 

 .الجسم من 

 
 :آالم المفاصل -

المعاادني فإنااه نبااات يغااذي نظااراً لغناااه 

المفاصااال المتضاااررة و يسااامح ألليااااف 

بالتجااادد   ثااارا ه  العظاااام والغضااااريف 

يساااااامح بتكااااااوين أفضاااااال بالساااااايليكا 

 .  للكوالجين

فإناه المادر للباول بسبب تيثيره القاوي و

 حماضيساعد الكلى علاى الاتخلص مان 

 

البوليحححك وهحححي محححادة التهابيحححة ُيوَححححظ 

إلااى وجودهااا فااي المفاصاال   باإل ااافة 

ذلك فإنَّ  للقراص تيثيراً مباشراً مضااداً 

 .لاللتهابات 
فوق الجلاد خارجياً من استعمله و هناك 

 .ألم المفاصللتخفيف 
  

 :الموسمية الحساسية 
القااااااراص لااااااه تاااااايثير مضاااااااد نباااااات  

تثبيتااااه علااااى حيااااث يااااتم للهيسااااتامين 

مساااتقبالت الهساااتامين ويمناااع تااادهور 

 .الخاليا 
حساسااية متعلقااة كناات تعاااني ماان و إذا 

األنفياة أو  التهاب الجيوب بالطبيعة مثل 

ر .. الربو التهاب األنف أو  فاي تنااول  فكِّ

في األسابيع القليلة يومياً نبات القراص 

الساااابقة لنوباااات الحساساااية المرتبطاااة 

 .اللقاح بحبوب 

 
 :جذور القراص 

يمناااع جاااذر القاااراص تحويااال هرماااون 

 إلاااااااااااااااااااااااااىالتستوساااااااااااااااااااااااااتيرون 

وهاااااي ماااااادة ( ديهدروتستوساااااترون )

إلااى   باإل ااافة تحفااز نمااو البروسااتاتا 

تحوياال هرمااون أيضاااً فإنااه يمنااع ذلااك 

التستوسااااااااااتيرون إلااااااااااى هرمااااااااااون 

االسااااتروجين والااااذي ياااارتب  بمشاااااكل 

 .البروستاتا

 
 

 

الاااااذي يسااااامح ( ج ) الفيتاااااامين لوجاااااود 

باساااتيعاب أفضااال للحدياااد عناااد الشاااخص 

اثنااان بتاايثير ) الااذي يعاااني ماان فقاار الاادم 

 ( .واحد 
الحدياااااد إن : قلناااااا محا ااااارة اللباااااي فاااااي 

الموجاااود فاااي األطعماااة هاااو حدياااد ثالثاااي 

وإن   كيميااائي خاااص التكااافؤ وهااو شااكل 

الحديد ال يمكان أن يُماتص إلاى األمعااء إالّ 

 .إذا كان ثنائي التكافؤ
ووجد العلماء أن الشئ الذي يحول الحديد 

أي ماان ثالثااي التكااافؤ إلااى ثنااائي التكااافؤ 

من شكل غيار قابال لالمتصااص إلاى شاكل 

الوساا  ) قاباال لالمتصاااص هااو الحمااض 

 ( .الحمضي 

 لذلك أكد العلما، أن تناول الليمون الغني

ج الححححححححذي هححححححححو حمحححححححح  بالهيتححححححححامين 

فحححي تحويحححل الحديحححد األسحححكوربيك يسحححاعد 

 .ثوثي التكافؤ إل  حديد ثنائي التكافؤ
القححححرا  غنححححي بالحديححححد والوسححححط : ذاً إ

 .الحامضي الذي هو فيتامين ج
 
 :المرأة نبات القرا  حليف  -

القحححرا  هحححو حليحححف ثمحححين لجميححح  نبحححات 

فترة الحي  فترات حياة المرأة من بداية 

، و إنَّ غنححار انقطححا  الطمححث حتحح  فتححرة 

نقححح  حاصحححل  بالحديحححد يعحححو  عحححن أي 

الهتحححححححححرات المجهحححححححححدة ، و إن بسحححححححححبب 

خصوصيته محن كونحه محدراً للبحول يخهحف 

المححا، قبححل الحححي  أو أثنححا، مححن احتبححاس 

 .انقطا  الطمث
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 :الموان  وا حتياطات 
ل تحححأثيرر المحححدر للبحححول  - يمكحححن أن يشحححك 

مشكلة لدك األشحخا  الحذين يعحانون محن 

 غ  الادم المازمن إذا تام تناولاه انخفاض 

 .الطويل على المدى 
 .الكلوي في حال الفشل ال يؤخذ  -
تتناولااااه إذا كااااان لااااديك داء ترسااااب ال  -

 ( .الحديد الزائد ) األصبغة الدموية 
( ك ) القااااراص غنااااي بفيتااااامين نبااااات  - 

لذلك يمنع استخدامه لمن يتناول مضاادات 

 ( .ك)فيتامين التخثر مثل مضاد 
الااارغم مااان خصائصاااه المضاااادة علاااى  -

أن للحساسااية إال أن نبااات القااراص يمكاان 

لاااااادى األشااااااخاص الحساسااااااية يساااااابب 

تاااام اإلبااااال  عاااان بعااااض الحساسااااين إذ 

تفااااعالت فااارط الحساساااية الناااادرة مثااال 

الشرى والحكة والوذمة وقلاة الباول وآالم 

 .المعدة
  

 :من فوائده للحيوانات 
مان جداً للثديات مفيد أن القراص ننسى ال 

الحيوانااااااااات وذلااااااااك بتجفيااااااااف األوراق 

إلدرار وإعطائها لألبقار في فصل الصايف 

 .الحليب

 

 :المقادير
 غراماً من النبات 30- 20يوض  من 

 

 
 
  
 

فحححي لتحححر محححن المحححا، و ُيتحححَرك فحححي  الجحححاف

  .ساعة نصف لمدة الما، المغلي 
 

 :المائي المستخلص 
فااي كااوب تو ااع ملعقتااان كبيرتااان يومياااً 

 .الماء كبير من 

 
مالعاق مان الجاذور  6 –  3و تؤخاذ مان  

 .اليومفي المطحونة 
  

الجزائاار  وتحديااداً فااي منطقااة عناادنا فااي 

: جيجل و بجاية والمنااطق المجااورة لهام 

من القراص طبقاً لذيذاً ومغاذياً جاداً نصنع 

 :و إليكم طريقة إعداد هذا الطبق 
   .السلق رزمة من 

 .رزمة من القراص 
 .رزمة صغيرة من نبات الخبيزة 

 .رزمة بصل 
 .بقدونس 

 .زيت الزيتون 

 .دشيش الشعير

 
جااداً و تقطااع المكونااات إلااى قطااع صااغيرة 

تو ع في قدر يحتوي على المااء والزيات 

 .النار ترفع على طبعاً و مع الملح 

بداياة الطهاي نضايف دشايش الشاعير عند 

بعااااد تماماااااً   و ونتركهااااا حتااااى تنضاااا  

 .نضجها نضيف لها زيت الزيتون
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الغريهينوال  : تقديم األستاذة  

 

 التركية ( FG) عل  مجموعة أكاديمية ال  ت مَ قُد  محاضرة  



 مساحتي

5960

 (عن ما   فائدة منه  لْ تنا َ ) 
 

 : التخزين وتعود مشكلة   يجعل غرفنا  يقة ليس  رورياً ما إن تخزين 
 . يوماً  ذكرىلـ  حب ربات البيوت االحتفاظ بكل شيء كان له .  1
 . االمتالكحب آفة . 2
 

إن لضيق المساحة  تايثيرات نفساية عادة علاى قاطنهاا   وهاذه التايثيرات 

 .نجاز اإلالسلبية على الحالة النفسية تقلل التفاعل واالنفعال وبالتالي 
 .فلتوسيع المساحات أهمية كبيرة 

ااِرِث ر اي  ْباِد اْلح  ْن ن افِِع ْباِن ع  وكما جاء في الحديث الذي رواه أحمد  ع 

ل ْياِه : هللا عنه ق ال   ُ ع  لَّى هللاَّ ِ ص  ُسوُل هللاَّ الَّم  آلاه و  و  ق ال  ر  ِة : ) س  اع اد  ِماْن س 

ااْرِء  اِسااُع : اْلم  ُن اْلو  ْسااك  اْلم  ااُب اْله نِاايُء   و  ْرك  اْلم  ااالُِح   و  اااُر الصَّ رواه  (اْلج 

 .أحمد 
  بال إن  وحسابالتاي ذكرناهاا   األهميااتوسع المساحة ال يقتصر على ف

 .  سعادةالسعة في المكان سبب 

هححذان األمححران يجعححون التنححا ل 

منحححه عحححن شحححي، قحححديم   فائحححدة 

 .صعب التحقيق  أمراً 
 

تحصل على مسااحة لكي و لذلك 

القااديم  نالتنااازل عاا يااكعلأكباار 

 .الذي ال فائدة منه 
 

سااااتجد بعاااااد هااااذه الخطاااااوة أن 

الر ية البصرية للغرفة أصابحت 

 .ذات مدى أوسع  وأنقى
 

عن ما ال فائدة والحاجة تنازلك ف

المسااااااااحة سااااااايوفر لاااااااك لاااااااه 

وساااااينطلق باااااك إلاااااى الوساااااع 

 . المريحالبصري 

 

 سارة الجعبري .د
 

 األولالج ، 



Radio Family Group  

 برنامج الخريدة البهية

هححم البححرامج التححي يححتم بثهححا أهححو أحححد : الخريححدة البهيححة برنححامج 

علحح  راديححو فححاميلي جححروب ، حيححث يقححوم الشححي  الححدكتور أوس 

. تعحال  البهية لإلمام الدردير رحمحه هللا بتقديم الخريدة العبيدي 

فنحححا علححح  محححتن الخريحححدة البهيحححة و هحححو  أححححد المتحححون حيحححث يعر 

أبححي  علح  محذهب اإلمحام( العقائححد ) علحم التوحيحد  المنظومحة فحي

أحمحححد الحححدردير وهحححو  اإلمحححاموالتحححي نظمهحححا   الحسحححن األشحححعري

 . وأصولي  مالكي فقيه

نظححم ، وقححد  بحححر الرجحح  الخريححدة البهيححة منظححوم علحح إن مححتن 

العلمححا، أكثححر المتححون علحح  هححذا البحححر لسححهولة حهظححه وتححذكرر 

وقحد أتح  محتن والحنظم ، وكثرة تهعيوته مما يساعد علح  الحهحظ 

اقتصر فيهحا الحدردير علح  بيتاً الخريدة البهية في أربعة وستين 
 . علم التوحيد ذكر األصول الكبيرة في

التطححرق إلحح  و أبححر  مواضححي  الخريححدة البهيححة المطروحححة هححي 

األخححرك ا ختوفححات بححين مححذهب أهححل السححنة والجماعححة والهححرق 

الحجححححر األسححححاس لبقيححححة المححححواد لتكححححون هححححذر المعرفححححة هححححي  

 .والمواضي  المطروحة خول هذر السلسلة 

الشححي  الححدكتور أوس العبيححدي بسوسححة واتحح ان يتسححم أسححلوب 

و للمواضي  الشرعية خاصة ، الطرس و سهولة شرحه ور انة 

لطلبححة العلححم الشححرعي فححي مرجعححاً أساسححياً يعححد هححذا البرنححامج 

 .الشرعية المعاهد 

عححن ت يحد مححدة الحلقححة الواحححدة   مطححروس فححي حلقححات البرنحامج 
 .خمس عشرة دقيقة 

  

صبحي المقرع. د: بقلم   

www.radiofg.org 
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 روح و ريحان

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
  

 (روس وريحان ) 
 

أقبل علينا شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والغهران 

شهر استثنائي ذهبي له طابعه النيران ، والعتق من 

بروحانيات ونهحات التجليات اإللهية المم وج الخا  

في كتابه ع َّ وجل هللا و قد وصهها  ،العاشق للمحب 

ام  َمْعُدوَدات  ) بعبارة الع ي    ( .أيَّ

شهر نأخذ فيه هدنة م  النهس تهدئة لوتيرة نمط الحياة  

 .   أشكالها بجمي  
 :تضافر فيه نوعان من الصيام رمضان يفصيام 

 .وصيام باطنظاهر صيام  

عن الطعام والشراب أن يمسك العبد : فالصيام الظاهر  

 رسول هللا قال .. الجوارس بصيام 

 له وصحبه أجمعينآوسلم وهللا عليه صل  

 به والجهل والعملَ ال ور قولَ من لم يد  ) 

 يدَ    حاجة في أن فليس 

 ( .وشرابهطعامه 

 : أما الصيام الباطن 

 بالقلب ، فأهل هللا خا  فهو صوم  

 يمسكون عما سوك محبوبهموخاصته تعال  

 فهو مسلكهم الروحي ومعراج الحضرة اإللهية  
 .تعال   الصمدانية الذي يرون من خوله تجليات الحق  

من با نصراف هذا الشهر المبارك فليتنافس المتنافسون في 

في حبيبنا ، ولنا كل ما يشب  الروس ل  إا هتمامات الدنيوية 

جمعين أوصحبه له آووسيدنا محمد صل  هللا عليه وسلم 

 . ةحسنقدوة 

رسول كان : ) هللا تعال  عنه أنه قال عن ابن عباس رضي  

هللا صل  هللا عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في 

  منيلقار في كل ليلة ، وكان رمضان حين يلقار جبريل 

  وسلمفالرسول صل  هللا عليه ،  نآالقريدارسه رمضان 

 .روار البخاري ( المرسلة من الري  أجود بالخير 

 الكريم لهذا الشهر استعدادنا حقيقياً يكون ن أيجب لذلك 

 بعطا،اته وذلك بأن نغتنم كل يكرمنا هللا تعال  حت  

 :ثانية في طاعة هللا تعال  متحققين بقوله تعال  

اَك )   اَك إِيَّ  ( َنْسَتِعيُن َنْعُبُد َوإِيَّ

ريم الشمراني. أ: بقلم  



 : سر الضحكة  

 

منن النناس يضنحكون ضنحكة مصنطنعة عنندما   %  80أكثر منن  الدراسات أن  ىحدإأكدت 

 .يفهمون أو   يسمعون ما قاله الشخص اآلخر بشكل واضح

 

علنى ( أكلنت كنف مناكن ) أذكر أني آخر منرة ضنحكت هكنذا ضنحكة   !!غريبة تلك المعلومة 

وهنرب  ،نصف البينت وأنارت حشوة ضوئية واهتزت ، أسنان منها ثالثة تخلخل فكي األيسر 

 ( ااو عم تضحك )  : عبارةالمثانة وسمعت لى إضرس العقل 

بعد شهر عندما رجع لي سمعي أن الوالند كنان ينتكلم عنن رجولتنه وأننا لنم أسنمع  علمتُ  طبعا   

 .  الدراسةكما قالت  فضحكتُ بالضبط عما كان يتكلم  

أضنع يندي علنى وجهني حتنى وأننا  ( النكنتعلنى حتنى ) أضحك  بت  منذ ذلك الوقت  ي وولكن
 . الكوع

دمشقي أبو وغ ر: المحرر   
 

وغزهدمشقي أبو : المحرر   

https://t.me/hahomagazine 

 : السر الحقيقي لتوا ن م اج المرأة  

 

وسنبب ذلنك , الرجال أن النساء يحتجن ساعة نوم إضافية أكثر من  إلى تشيردراسة 

 .فالنوم يعيد توازن المزاج المتعكر,  والحزنأكثر عرضة لالكتئاب نهن أ

 

 ..كالم رائع جدا   لو  الجملة األخيرة 

ألني متأكد أنهم لم يتعرفوا على نساء عائلتننا ( فالنوم يعيد توازن المزاج المتعكر )  

ويتجندد نشناطهن فنال يسنتيقظن إ  وتمثيلينة ا كتئناب قند رتحن َين َينمنَ عندما  فهن  .. 

ومشهد الحزن بوجه الواحدة مننهن  يترافنق منع كنل  ، ..أصبحت أنشط وأبهج وأشد 

  .. ..فهو مشهد ا فتتاح ومشهد الختام  وما بينهما  ..أحداث اليوم 

 

السننر الصننحيح  الننواقعي الننذي يعينند لهننن التننوازن ويعنندل سننأعطيكم علننى كننل حننال 

  ..مزاجهن 

 مركز تسوقابتسامة عريضة معها مائتي دو ر يستطعن أن يتسوقن بها  من أي نه إ

 . يرغبن به 
 .وغير ذلك كذب .. سيدات التوازن والرواق ستراهن .. هكذا 
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 : العدد كان مهماً في السابق   

 

 .تقول دراسة إحصائية أن عدد اللبنانيين في البرازيل أكثر من عددهم في لبنان نفسها

 

 .خارج سورية أكثر من عددنا في سورية عددنا و ما المشكلة ؟ نحن السوريون 

 . عدد كل األقليات السورية من  أكثروعدد اإليرانيين في سورية 

 . لهم سعوديون قال يُ وأن السعوديين في كل السعودية ليسوا من آل سعود ورغم ذلك 

 .وأن البن البرازيلي مهم في لبنان أكثر من أهمية المواطن في الشرق األوسط 

 شعرجارتنا أم نوري التي باع زوجها البوري وأكل ابنها الخبز التنوري ولون 

 إذا لم تشرب قهوة الصباح  .. عليهابنتها بعجوري ماشاء هللا  

 النهارأن ُتسِمَعنا طوال البرازيلية مستعدة 

 . عليناالبرازيليين كل  بلم  أصواتها الكفيلة  

 

 : المثل  رأيوعلى 

 ( .بخلك مو أهم من طحلك ) 

https://t.me/hahomagazine
https://t.me/hahomagazine


 في اإلشارة عن الهياكل النورانية 

العارف با  تعال  المهكر اإلسومي الشي  كتبه مما 
 تعال  الدكتور هانيبال يوسف حرب حهظه هللا 

  
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد   رب العالمين
 أجمعينوصحبه  هآلوالصوة والسوم عل  سيدنا محمد وعل  

 
 :الربوبية باب في معرفة مهتاس المعارف من حضرة  -1

في هللا تعحال  أن معرفحة مهتحاس المعحارف تعطحي قحوة ولي ي اعلم يا 

ربانية في اقتحام العالم الروححي وتسحخر أبعحادر وأبعاضحه وتجعلحه 

 .العارفتحت سطوة 
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ادر معرفيةون  

حيحححث سحححألت كمحححا جحححا، فحححي الححححديث الصححححي  بمرتبحححة الحسحححن 

وبسندي المتصل إل  رسول هللا صل  هللا عليحه وسحلم أن عائشحة 

رضححي هللا تعححال  عنهححا سححألت رسححول هللا صححل  هللا عليححه و سححلم 

 : وآله وصحبه أجمعين 

 يا رسول هللا هل يعرف المر، ربَّه ؟ 

 .نعم يا عائشة إذا عرَف نهسه : قال

 

سألني الكثير محن النحاس عحن مهتحاس المعحارف وعحن طبيعتحه وقد 

 .وكيف يهت  به فأحجمُت عن اإلجابة تأدباً م  وارد الوقت 

أمححا وقححد لمسححُت الرغبححة الحقيقيححة فححي المعرفححة فححخني   أتححردد فححي 

 .إعطائها لمستحقيها بكوم وجي  بال  بياني فيه  بدة المعرفة

 

وعليه فخن معرفتك نهسك هي عحين مهتحاس المعحارف ، حيحث إنهحا 

تهت  لك أبواب المعرفة الربانية ، وَمن عرَف هللاَ عرَف كلَّ شي، 

وإْن فاته كل شي، ، وَمن فاته هللاُ فاته كحلُّ شحي، وإن عحرَف كحلَّ 

 .شي،

 

حححي فحححي هللاِ تعحححال  أنحححك   تسحححتطي  أن تهحححت  بهحححذا  ولحححتعلْم يحححا ولي 

المهتححاس الححذي هححو مهتححاس المعححارف والححذي هححو معرفححة نهسححك إ  

 : بالعلم والتوفيق اإللهي والولي المرشد لقوله تعال  

 
 

 



ادر معرفيةون  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم 

حَ اَوُر َعحن َكْههِِهحْم َذاَت اْلَيِمحيِن َوإَِذا َوَتَرك  } ْمَس إَِذا َطلََعت تَّ الشَّ

ْنحُه َذلِحَك ِمحْن آَيحاِت  َماِل َوُهْم فِي َفْجَوة  م  ْقِرُضُهْم َذاَت الش  َغَرَبت تَّ

ححاً  ُ َفُهححَو اْلُمْهَتححِد َوَمححن ُيْضححلِلْ َفلَححن َتِجححَد لَححُه َولِي  ِ َمححن َيْهححِد هللاَّ هللاَّ

ْرِشداً   {مُّ

 .(17)  الكهف

 

 
ححه ،  ححي فححي هللاِ تعححال  أن َمححن يعححرف نهَسححه يعححرف ربَّ ولححتعلْم يححا ولي 

وَمن عرَف ربَّه عرفه كلُّ شي،  ، فخذا عرفك كلُّ شي، وعرف أنك 

تعرف هللاَ وعرف أنَّ هللاَ منححك شحرَف التعحرف علح  نحورر عاملحك 

كحححلُّ شحححي، معاملحححَة نحححديم الملحححك الحححذي يحتحححرم جاهحححه وُتحَسحححب لحححه 

الحسابات ، ومن هنا يحظ  صحاحب التعحرف علح  منححة التسحخير 

 .الكوني لمعرفته بربه 

 
 

 
وححدر يملحك أن يكشحف عنحك هللاِ تعال  أنَّ هللاَ في ولي ي يا ولتنتبْه 

فححك بهححا لترفحح  حجابححك عنححك فيعينححك بححالولي  غطححا، نهسححك ويعر 

الكححون عرفححك قبلححك وأنَّ أنححك المختححار فححاعلم فعححل المرشححد، فححخْن 

 .بتعريف هللا لك 

مححا كححان فححي وارد الوقححت بخصححو  مهتححاس المعححارف وهللا هححذا 
 .الموفق

 

 
 السبيلَ وهو يهدي وهللا يقولُ الحقَّ 

 العالمينوالحمُد  ِ رب  

 



. األكل والنوم وا ستراحة لطالب العلم بقدر الضرورة  

واعلم أن الليل والنهار : مام الغ الي في بداية الهداية قال اإل 

نومك بالليل والنهار أكثر من  نَّ أرب  وعشرون ساعة  فو يكونَ 

ن تضي  منها أفيكهيك إن عشت ستين سنة  ،ثماني ساعات 

. عشرين سنة وهو الثلث  

وقال اإلمام النووي رحمه هللا تعال  في المقدمة الحهلة لكتابه 

عليه  عل  التعلم مواظباً  وينبغي أن يكون حريصاً  :المجمو  

من أوقاته ب و  يذه وسهراً  حضراً  ونهاراً  في جمي  أوقاته ليوً 

   بدَّ  شي، في غير التعلم  إ  بقدر الضرورة ألكل ونوم قدراً 

منه و نحوهما كاستراحة  يسيرة إل الة الملل وشبه ذلك من 

. الضروريات  

 
 من كتاب قيمة ال من عند العلما،

بو غدةأعبد الهتاس  : مللعالِ    

 غياراألُع لة 
   

(  كل ما سوك هللا تعال   : األغيار) بقدر ما تعت ل األغيار 

هللا (  أي ممن يختارر هللا  تعال  ) بقدر ما تكون من األخيار 

 ..  األذ ، له .. الملك ونحن عبيدر واألحرار به 

... ان الكريم  لما يكون عليه اإلنسان ،ذلك ما وصهه القر

ه ففبقدر ما تكون عبداً مشغو ً بخرادتك  عن هللا الملك بتوا

 عل  الدنيا ترجوها  الدنيا وقشورها بقدر ما تكون دون قدرة  

منا كما علَّ ) فهي ،    بك ما تشا، نوتصب  عبداً للدنيا تص، 

دار فنا،   (  له وصحبه وسلمآالنبي صل  هللا عليه وعل  

بذات هللا  وبقدر ما تكون مشغو ً  ، ملعونة ملعون كل ما فيها 

قدرة عل  الدنيا في  اتعال  وحقائقها  بقدر ما تكون ذ

ر  تصن  بها ما عل  األ تعال  تسخيرها وتصب  خليهة هللا

 .تشا، 

 

 
 من كتاب علم الع لة 
 للمهكر اإلسومي

 الشي  الدكتور هانيبال يوسف حرب
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 بـُــطــون الكـُـتب



 التشافي بالنور
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 ( ولالج ، األ)  األر اقعالم حقائق 

 عمر السلقيني :الباحث 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 نوالبياهلل رب العالمين الذي وهبنا العلم والنور الحمد 

والصالة والسالم على سيدنا محمد منبع العلم والنور الساري في هذا 

 .بنور الحقائق والرحمةالعالم المنبعث 
 

{ هااا هااو } فااي العاادد الثالااث ماان المجلااة الباعثااة للنااور والعلاام  مجلااة 

 . سطور من حقائق عالم األرزاق
 

تلااك األبااواب قراءتااك لهااذه المعلومااات   وماان لااألرزاق أبااواب كثياارة 

فهاذا .. وتفكرك في السطور الموجودة في هاذه المجلاة   للنور الباعثة 

علااى هااذه تعااالى تطلااع الحااق ن يجعلااك أالاارزق بااواب أماان ألن   رزق 

 .والمعارف العلوم 

عندما تشااهد تلاك المعاارف تشارق روحاك وتزدهار نك أرزاق هم  األأو

 .وعياً ووسعاً روحياً لديك ليصبح 

 

كثحر مقحدرة علح  تحمحل  أتصحب  الحروس حيحث  ر قالوس  الروححي 

يسحتط   الوسح  الروححي والمعحارف  و بهحذا  ،حولهحا كحل مايحدور 

فكحارك ومحن الصحعب أن أن يكون له سطوة عليك وعلح  أالشيطان 
  . يجعلك تق  في قبضته

 

باب الرضا وهذا الباب من الر ق يكحون هبحة : الثاني للر ق الباب 

محن المقامحات وهو العبد السالك التاب  للولي المرشد ل  إمن الحق 
 . العليا
الراضي لذلك تجدون  ،اإللهي والُحب بالرضا  اً محهوفالر ق يكون 

 .ينما توجه  فله ر ٌق  خا أالناس من المرضي 

ا،،أع ا ن أفبالمحال   تسحتطيعون .. فقط ما ً ليس الر ق  : نا القر 
 .هذا ا عتقاد خاطئ .. شيئ كل تكونوا 
اق : " العلمححا، بعحح  يقححول  األغنيححا، بوجححود خحح َّ هححو الححذي الححر  

 ". الر اق الهقرا، المؤمنين بشهود الر ق ، وخ َّ 

ثنا هو الر ق الذي وهذا  و آلحه وسحلم عنه النبي صل  هللا عليحه حدَّ

 (.ومسلمروار البخاري )( َوَيْسقِيِن َرب ي ُيْطِعُمنِي أَبِيُت إِن ي : ) قال حين 

 

 .آتياً الر ق باقياً كان دام األجل ما ف 
  

 القام يتب  في العدد 
 تعال إن شا، هللا  
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 :من فقه الممسحة 

 

..  يند  إلنى  يند  الحضنيض فتنراه كالبشنكير بنوجهين و منن لنى إيتسنفل بنفسنه ن َمنمن النناس 

وضنعتهم فني صندر المجلنس مهما .. هؤ ء يحتاجون قليال  من الوقت ليصيروا كالممسحة 
 . مستواهم الطبيعي عند عتبة المنزل لى إبمقام  يلبثون إ  قليال  ليعودوا بحنين متهم كر  أو 

 :حسب كوم منظمة اليونيسكو 

 

ا  صنفرالعراق هي الدولة الوحيدة في الشرق األوسط التي تمّكنت من جعنل األمّينة تسناوي  

 .وذلك في عهد صدام حسين % 

 :وحسب قلمي  أقول 

حتنى ن واآلخرلماذا  نغار من تلك الحالة مع أننا في العالم العربي نغار من كل مايقوم به 

 .. ولوكان دنسا  

 ..لماذا يبقى عالمنا العربي بعيدا  عن ذلك التطور 

 .. لماذا   يستمر العلم بعده في ا متداد 

ربما نحن شعوب تحتاج لمنن يرغمهنا علنى الننور فقند تعنودت ا سترسنال فني كنل منا هنو 
 . شهوي 

 :اإلنسان النعمة 

 

الشخص الذي يغير مزاجك بحالوة كلماته أو بهاء اهتمامنه أو أناقنة تواصنله أو   ذلكعظيم   

 .حنان عواطفه 

 . كثيرا  من البشر يفتقدون هذا النوع من الِنعم فإن .. هذا إنسان أقل مايقال فيه أنه نعمة 

 :بالقلب بالعين 

 

فننن  أتقنننتَ إلننى منندارج الفهننم العلنني إ  إذا  تصننلَ الننتعلم  فإنننك   تسننتطيع أن  حاولننتَ مهمننا 

 .الوعي الذاتي

و فن الوعي النذاتي إنمنا يعتمند علنى ننوع خناص منن أننواع القنراءة أ  وهنو قنراءة القلنب 

 للحروف   قراءة العيون للسطور 

 ..قارئا  واعيا  عتبر يُ لم يقرأ بقلبه قبل عينه   ن مَ  فإن  

 .يقرأ بعينه ن مَ يقرأ بقلبه و بين ن مَ فشتان بين 

 .  طنَ بَ يقرأ ما سقط عليه النور فظهر  ؛ ومن قرأ بقلبه فهو يقرأ النور ولو  هبعينقرأ ن فمَ 
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 بساااااااااااااام هللا الاااااااااااااارحمن الااااااااااااااارحيم 

الحماادهلل رب العااالمين والصااالة والسااالم 

علاااى سااايد المرسااالين سااايدي وحبيباااي 

 . وسلم وصحبه له آمحمد وعلى 

 

اليااوم بعااون هللا تعااالى عاان فاان ساانتكلم 

 .حياتنا التفاوض وأهميته في 

لاااااايس والتفاااااااوض .. كلنااااااا نتفاااااااوض

 فقا بالسياسة أو بنطاق العمال  اً محصور

 .مكان في أي مكان وكل متواجد بل هو 

 الازوج ماع األسارة  بالبيت مع نتفاوض 

 

ماع األم   ماع  واألب  ماع الزوجاة ماع  و

 .إلخ ...  العملمدير   مع  األصدقاء

الخلق سيدنا محماد علياه أفضال وأشرف 

 التفااوضوأتام التساليم كاان دائام  صالةال

مااااع  مااااع الصااااحابة ومااااع المساااالمين و

 المشاااااااركين فيماااااااا يخاااااااص اإلساااااااالم

 . الحروبوفي 

 

تعااددت معاااني التفاااوض بساابب اخااتالف 

 .خااار آلطبيعاااة المفاو اااة مااان شاااخص 

 :معنى التفاوض 

 

عملية يتم من خولها الحوار والتهحاهم * 

 من أجل الوصول إل  اتهحاق بحين طحرفين

حول مو وع معين لهم مصلحة أو أكثر 

يحقاااق مصاااالح   وبشاااكل فياااه  مشاااتركة

 .كافة وأهداف أطراف الحوار 

في حوار أو نقااش  ماع طارف الدخول * 

أو عاادة أطااراف أخاارى بهاادف الوصااول 

إلااى اتفاااق ير ااي األطااراف المتفاو ااة 

ويضاامن لهااا الحااد األدنااى المقبااول ماان 

 . المكاسب

تعبيري حركي قائم بين طارفين موقف * 

حول قضية مان القضاايا ياتم مان أكثر أو 

خاللاااه عااارض وتباااادل وجهاااات النظااار 

واسااتخدام كافااة أساااليب اإلقناااع للحفاااظ 

علااى المصااالح القائمااة وللحصااول علااى 

 . جديدةمنفعة 

 

 ما هو أسان عملياة التفااوض ؟ : سؤال 

أكثااار أن تاااتم باااين طااارفين أو : الجاااواب 

حااااول مو اااااوع معااااين لهااااام مصااااالحة 

مشتركة فيه يستخدم كل طرف ماا يملكاه 

 . وتكنيكمن معلومات 

 

 :أهمية التفاوض 

 .  مضااااافةيساااااعد علااااى خلااااق قيمااااة * 

 . العالقااااااااتيسااااااااعد علاااااااى بنااااااااء * 

تجنب المشاكل والصاراعات إلى يؤدي * 

 . األطرافبين 

 والمعلومااتيساعد في إيصال األفكاار * 

 

 

 . بطريقححححححححححححة سلسححححححححححححلة ومههومححححححححححححة

 .   عل  تنمية القدرات العقليةيساعد * 

 

 :صفات المفاوض الناجح 

الكثياااار ماااان المهااااارات الواجااااب يوجااااد 

  وكلماااا  لمفااااوض النااااجحفاااي اتوفرهاااا 

زادت معرفاااة وتجاااارب المفااااوض كلماااا 

 : المهااراتبعاض   وإلايكم  مهارتهزادت 

القدرة علاى التخطاي  وو اع األهاداف  -

 .الذكية 

 . األفكاااروالترتيااب فاي طاارح التسلسال  -

الحفااااظ علاااى العالقاااة باااين األطاااراف  -

 . األخرى

نقاااط القااوة والضااعف للطاارف معرفااة  -

 . اآلخر

 . اساتغاللهإدارة الوقات وحسان مهارة  -

 . الاانفسالهاادوء والقاادرة علااى  ااب   -

 . والااااااااااااذكاءساااااااااااارعة البديهااااااااااااة  -

 . المعرفاااةاماااتالك ذخيااارة كبيااارة مااان  -

 . الشخصااااايةالثقاااااة باااااالنفس وقاااااوة  -

 .الصدق  -

 . واإلقناااااااااااااعالحااااااااااااوار مهااااااااااااارة  -

أفكااااار القااادرة علااااى اإلباااداع وابتكااااار  -

 . جديدة

 

علاااى تفااااوض نااااجح يجاااب للحصاااول و 

الحساساة علينا أن نتبع بعاض الخطاوات 

 :ومنها 

 :  للتفاوض التخطي  * 

 فن التفاوض

 التركية ( FG) عل  مجموعة أكاديمية ال  ت مَ قُد  محاضرة  

 فن التفاوض
 عمر عثمان.أ: حماضرة قدمها 
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التخطيط مهحم فحي جميح  مجحا ت الحيحاة 

 ،  ومنها التهاو  عل  وجحه الخصحو 

ويعد التخطيط الخطحوة األولح  للتهحاو  

 .الهعال
بلغااات مهاااارة المفااااوض وقدراتاااه مهماااا 

التفاو اااية فإناااه سااايواجه مشاااكلة ماااع 

 إن لاااام يكاااان هناااااكاألطااااراف األخاااارى 

 .تخطي 

 

 :تحديااااااااااااد أهااااااااااااداف التفاااااااااااااوض * 

معرفاااة ماااا إذا كاااان الهااادف  كيجاااب عليااا

 يحقاااق المصااالحة خاااالل الفتااارة الحالياااة 

 : مثاااااااااااااال  والمسااااااااااااااتقبلية أيضاااااااااااااااً 

حجاااام التنااااازالت التااااي يمكاااان تحديااااد  -

 . اتفاااقتقااديمها ماان أجاال الوصااول إلااى 

البديلااااة التااااي سااااتراتيجيات تحديااااد اال -

يمكن اتباعها فاي حاال فشال المفاو اات 

 . الحالية

 

معرفااااة نقاااااط القااااوة والضااااعف التااااي *

 : تواجهنا

التاي ( اعارف عادوك ) مبادأ عباارة على 

أصاابحت تسااتخدم ماان قباال رجااال المااال 

القااااادة  سااااابقاً بهااااا   وجاااااء  واألعمااااال

 ..العسكريون 

 لاادىنقاااط القااوة والضااعف معرفااة فااإنَّ 

 

 

الطحححرف ايخحححر يسحححاعدنا علححح  تحقيحححق 

أهحححدافنا محححن خحححول التركيححح  علححح  نقحححاط 

حتياطحات للتعامحل مح  الضعف واتخحاذ ا 

 . نقاط القوة

 

 : عمليااااااااة التفاااااااااوض اسااااااااتراتيجيات 

جيات يتااالساااترمااان  أيضااااً الكثيااار هنااااك 

 : فاااااوض منهاااااتالالمتبعااااة فااااي عمليااااة 

 " :االختراق"استراتيجية * 

وتعتماد علاى  تعتبر استراتيجية ناجحة   

الطارف علاى عدم فرض فكارة أي طارف 

اآلخار وإنماا تعتماد علاى تشاجيع الطارف 

 .  بنفسااااهالفكاااارة إلااااى اآلخاااار للوصااااول 

 :" إعادة الصياغة"استراتيجية * 

هذه االستراتيجية عندما يتمساك تستخدم 

   برأيااهالطاارف اآلخاار أو أحااد األطااراف 

نااااجح أن كمفااااوض علياااك يجاااب لاااذلك 

الطاارف اآلخاار أنااك تفهاام وجهااة شااعر تُ 

مصالحه نظره وأنك حريص على تحقيق 

   اإليضااحبحاجة إلاى المزياد مان ولكنك 

وعناادما يباادأ بإعااادة صااياغة المو ااوع 

ر ياااوتغيهناااا تبااادأ عملياااة التااايثير علياااه 

 .نظاااااااااارهبعااااااااااض ماااااااااان وجهااااااااااات 

" ذهبياااً  جسااراً لهاام  نِ اْباا"اسااتراتيجية * 

 .وهو مثل صيني

 المحافظااةيجااب علينااا  : سااابقاً قلنااا كمااا 

 

شححعر حححاول أن تُ  لححذلك..  علحح  العوقححات

الطححرف ايخححر أنحححه علحح  انتصححار وأنحححه 

حصل عل  معظم محا يريحد، هحذا الشحعور 

شحححعرر بحححه سيسحححاعد فحححي توطيحححد الحححذي تُ 

فااي خلااق ويساااعد وبينححه، العوقححة بينححك 

 .تعااااااااااااااااااون فاااااااااااااااااي المساااااااااااااااااتقبل

 

 : التفاااااااوض فاااااااي العملياااااااة اإلدارياااااااة 

 :اإلدارييكون حسب الهرم 

يكااون التفاااوض ماان : فااي اإلدارة العليااا 

 .األسفلاألعلى إلى 

يكاااون التفااااوض : اإلدارة الوساااطى فاااي 

 .المدراءبشكل أفقي بين 

 فايوهي أدناى مرتباة : اإلدارة الدنيا في 

 

 

الهحححرم اإلداري ويكحححون التهحححاو  بحححين 

 .البائ  وال بون أو العكس

 

مغحححححح ك بخصحححححو  مههححححححوم قصحححححة و)

 (:التهاو  

كحححان  دب  فحححي قحححديم ال محححان عحححن حكححح  يُ 

يشحكو محن شحدة  ورجل  يعاني من الجو  

 .البرد

، وبعحد  محايدالتهاو  في مكان فقررا  

 .اتهاقساعات تم التوصل إل  

 

الرجل عل  حا   المكانعندما خرجا من 

 الححححدبُّ مححححن الهححححرا، ولححححم يعححححد  معطححححف  

 !!!.جائعاً 
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عحدة صحهات تكشحهها لنحا ححروف ( حذيهة ) للشخصيات المسماة إن 

اسححمهم، فمححن خححول علححوم الحححروف الكشححهية ومكنوناتهححا نححذكر لكححم 

 :من هذر الصهات  بعضاً 

 

صاحب شخصية متنوعة ، قوي وجري، فحي المواقحف : حذيهة •

التي تحتاج إل  قوة وحسن تصرف ، لحين الطبح   فحي المواقحف 

 .التي تحتاج إل  المرونة
 . متههم للكثير من األمور ، سهل التعامل فهو يأخذ ويعطي •
يحب الوسطية ويميل إل  الوسطية في كحل أمحور حياتحه ، وهحذا •

 .ويجعل الحياة معه جميلة ةمايعطيه التنو  في الشخصي
 .عندر تكرار، يكرر ويحب األعمال التي فيها تكرار•
  منيحة ةوبحد أن تكحون فحي حياتحه فتحر، فيعاني محن ظلحم خحا  •

ثححم يحح ول، ر يعححاني فيهححا مححن الظلححم والقهحح( أشححهر أو سححنوات ) 

ومن الممكن أن تكون هذر الهترة في أول حياته أو فحي وسحطها 

 .هاآخر أو في
 

ويححب  ،سرية لديه أشيا، خاصة جداً ، السر عندر واس  عالم •

 . رأسرارغيركتم أسرارر ويكتم 
الشححجاعة والتمححادي واإلقححدام علحح  الشححي، بححدون َجسححور ولديححه •

 .خوف

 .عال  جداً الحس ولديه شعور مرهف •

فهححو يتهاعححل محح  األشححيا، ،، باألشححياوسححري  التححأثر رومانسححي •

 .بهاالتي حوله ويتأثر 
مححن لححواقط وهححذر المعرفححة تأتيححه  ،للقِححوك الخهيححة لديححه إدراك •

 .واس صاحب خيال غالباً وهو الحس ، 

 .نهسه ويحهظ غيررفهو يحهظ  قوة حهظ لديه •

 بقلم الدكتورة  سناء صبري



 

  شك أن سلب القيومية من ال وج يهقدك الكثير محن : ع ي تي ال وجة 

حقوقك ال وجية ، فكلنحا يعحرف الححديث الشحريف حيحث قحال أصحدق خلحق 

كلكححم را   وكلكححم  : )هللا حبيبححي وحبيححبكم صححل  هللا عليححه و آلححه وسححلم 

 (.مسؤول عن رعيته 

 

فهححذا الحححديث يشححير إلحح  أن  وجححك مسححؤول عنححك وعححن شححؤونك وهححو  

ن لك كل طلباتك وكل محا تحتاجينحه وذلحك ضحمن إمكانياتحه   مكلف أن  يؤم 

لتعيشححي حيححاة كريمححة ، فمححن الجميححل أن تكححوني أنححت الملكححة التححي تتربحح  

عل  عرا مملكة البيت ، فو تخسري هذر المكانحة بالتعحدي علح  مكانحة 

 . وجك
 

بمراقبة هذا الجيل الجديد أستغرب من بع  ال وجات الوتي يعتقحدن أن 

قيادة ال وج للعائلة أصبحت محن الماضحي ، ويعتبحرن ذلحك تسحلطاً وقمعحاً 

لهنَّ ، لهذا نرك الكثير منهنَّ قحد أخحذَن  محام إدارة العائلحة ممحا أدك إلح  

 .الكثير من المشاكل العائلية التي قد تصل إل  وقو  الطوق
 

فحححافظي علحح  هححذا المعنحح  الجميححل و  .. أنححت أنثحح  : ع ي تححي ال وجححة 

 .داعي  ستبدال األدوار

 

 

 

 
 

 اتابعون.. للحديث بقية

 كوني ملكة
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 زايد هدى .أ

 

 كوين ملكة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصوة والسوم عل  حبيبنا وشهيعنا سيدنا محمد وعل  آله وصحبه 

 أجمعين
 

إنَّ مححا يحححدث فححي هححذا ال مححان مححن  قلححب  لححألدوار أدك إلحح  المشححاكل التححي 

تحححدث فححي البيححوت ، فهنححاك ولألسححف بعححٌ  مححن ال وجححات تريححد أن تكححون 

القيادة لها ، وتعتبر أن هذا ححق محن حقوقهحا ، وأن الح وج   يسحتطي  أن 

يقود العائلة ، ألنها هي صاحبة الحذكا، الحذي يصحل  إلدارة المنح ل ، و قحد 

يصل األمر في بع  البيوت و العائوت إل  تهميا دور ال وج الذي يبدأ 

و لألسف بالتوشي وذلك بسبب تجاو  ال وجحة و سحلبها لمرتبحة القيوميحة 

منه واعتبارر فقط الممول لهذر العائلة دون أن يتعدك دورر أكثر محن ذلحك 

 .أما إذا كانت المرأة عاملة فخنها تعمد إل  إسقاطه من حساباتها كلياً ، 

وقولنا ذلك    يعني طبعاً التعميم عل   كل الحا ت ولكنه إشارًة لما يحدث 

 .سف الشديد لبع  العوقات العائلية و لأل
 



الهر دق َتَكَياتي : المحرر   
 

 "آخر روا،  "

 

األمنر )طلع قرار في إحدى الدول الغربية بحظنر التجنول منن بعند السناعة التاسنعة مسناء  

 (..   طبيعي

فني إحندى الندول الشنرق شنمال أوسنطية أننه طلنع نفنس القنرار يلني طلنع فني دث حنماأما 

 .. الدول الغربية 

 ! ياحزركم شو صار ؟

 !! ٪  90زاد عدد الو دات بنسبة نه أماصار شي نهائيا  غير 

 .. مو الدول العربية هدول .. وديروا بالكم  

.. ألنكننم أكينند عرفتننوا لحننالكم شننو صننار .. ألننني مننارح قننول شننو صننار بالنندول العربيننة 
 . وفهمكم كفاية 

 "  تعقيم تعقيم " 

 

الحجننة هللا يحفظهننا عاملننة حملننة تعقننيم وتطهيننر وتوعيننة وإزالننة لجميننع أنننواع الجننراثيم 

،  وكنيلكمالمجهرينة والدقيقنة والثانينة هللا ،  مرئينةالمرئينة والغينر كروبنات يوالبكتريا والم

 ..  و دةلغرفة عمليات واستقبال حا ت يصلح  -هللا أجلّكم  -صار الحمام نه ألدرجة 

 .. دعاية للمشفى الجديدة تبعنا عمل أعم فكر 

 ؟؟؟   الحجةإومين مبالغ أنا برأيكم * 

ي اتي : المحرر  الهرزدق ت ك   

 "لغة الهنبراري " 

 

 ! ؟اريرالهنبمتى تسمع لغة 

 .. لما البنت تشوف بيبي صغير وأشقر وعيونه زرق 

 :ساعتها بتسمع يامرحوم البي األلفاظ التالية 

 

 .. يا حنينوغوجي 

 .. يا هبوري بروري 

 .. يا سلومي شرشوري 

 .. وقس على ذلك 

 !! باهللفي تحضير جن والعياذ حس يب.. وكيلكم يلي بيسمع هاأللفاظ بدون صورة هللا * 

https://t.me/hahomagazine 

8586

 "كورونا بحارتنا " 

 

لنك صنحيح جارتننا : سمعت الوالدة عم تحكي مع جارتننا أم صنخر علنى التليفنون وتقنول 

 ! ؟ أهلهاافتكار خانم َصّرت غراضها وحردت لبيت 

خفنا من فيروس كوروننا يلني : بالعالمة سمعتها بأذني عم تقول .. صحيح : صخر أم -

 .األولى نخاف من جنون البقر يلي عنا بالبيت .. غزى الكوكب 

 

 ! ؟و دها  أبتقصد ياترى * 

 "  بدنا إجابة سررررررررررريعة" 

 

 .. لك سمير .. ألوووو 

 .. هللا يوفقك بدي أسألك مشان وجبات الريجيم 

 هلق هنن كانو أربع وجبات باليوم ؟ 

 و  وجبة كل أربع ساعات ؟ 

 و  كل ساعة ونص أربع وجبات ؟

 وهللا انطوش راسي وضاع تركيزي ؟ 

 

 !!؟معقول سمير معه كورونا ياترى * 

https://t.me/hahomagazine


الهر دق َتَكَياتي : المحرر   
 

 "  باقي شغلة وحدة بس " 

 

 ..ميعهجامالبيت والعفش من  .. شي جاهز كل

 .. األثاث

 ..   الكهربائيات

 .. الموبيليا

 .. السجاد

 ..واط نصحني فيها صديقي عبد الباقي  5000مكنسة كهربائية 

 .. مكملةوحتى عدة المطبخ كاملة 

 .. جالية

 ..قدم تبريد هواء 50براد 

 ..كيلو 10غسالة 

 .. وحماصةنشافة 

 .. البيئةومكيفات صديقة 

 .. يعني البيت مو ناقصه شي أبدا  أبدا  

 .. بس شغلة وحدة وبتكمل فرحتي

 

 

 ..  بس باقي شغلة صغيرة كتير

 

 ..  وحدةيعني بس شغلة 

 
 .  بتشغيلهمالكهرباء واستمتع تجي باقي * 

 "مطالعة " 

 

 :  تعريف المطالعة لغة  

 ( اسم ): ُمطالَعة 

 َطالَعَ مصدر 

 

 .ِقَراءُتَها : ُمَطالََعُة الُكُتِب 

 

 .ِكَتاُب الِقَراءِة : ِكَتاُب اْلُمَطالََعِة 

 

 .َقاَعُة ِقَراءِة الُكُتِب : َقاَعُة اْلُمَطالََعِة 

 

 ..بالعطلة أمر جميل جدا  ومفيد ومسلي المطالعة .. ياسادة جد  عن

 ..أنا عني شخصيا  مارست المطالعة بشكل كبير وعميق 

، أذكننر منهننا   كلهننا لعمننوم الفائنندة ، يننرة تكلليننوم طالعننت أشننياء مبننارح مننن أنننا : مننثال  

 :وخصوصا  نحن اآلن في فترة حجز إجباري في البيوت بسبب فيروس كورونا 

 

 .إذا هللا خالني من الطيبين حضرهم أفيلم نويت  50طالعت هارد األفالم واخترت شي  -

 

وفصفصته بالسهرة وأننا عنم ( السهرة المبكرة تيل اأو) وبعدين طالعت كيلو بزر أبيض  -

 ( .توم وجيري)شاهد كرتون 

 

تمني ح مل نوبعدين طالعت قالب التشيز كيك من البراد وتحليت بأربع قطع منه ألنه كتير  -

 .من البزرات 

 

 .وبعدين طالعت موز ومنغا وبطيخ وجوافة من البراد ونقرشتهم لبين مايجهز العشا  -

 

 .ونمت سي اروحطيت ريني امصأكلته من شي  كلوبعدين طالعت  -

 

 ؟؟؟قولكم ياترى المشكلة وين 
 �🨓�!يمكن صار عندي هبوط سكر مفاجئ .. بالعشا تأخرت أنا بعتقد ألني 

 

شنعوب الكوكنب متنل غلنب أالمفهوم الحقيقي للمطالعة عند أصبح ؟ بدكم الصراحة بس * 

 . خاطئبشكل .. ما جارنا سعيد فهمانه 
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 "طلعت دكتور ومالي عرفان " 

 

وسنط منع سنكر .. فنجنان الشناي متنل العنادة شنرب أبال طول سيرة وأنا قاعد الصنبح عنم 

 ..ورقتين تالتة من الورد الجوري جبتهم من بيت ستي العربي يلي بدمشق القديمة 

على سطرين بير اشخ ةشويرحت مشخبر  ا    شعوري..ورقة وجنبها قلم يدي إبتوقع تحت 

 ..تالتة 

ينندي إببيطلننع صننديق أخنني النندكتور ربحنني ، شنناف الورقننة  .. بيتننناجننرس بنناب دق يننوإذ ب

الندواء األول مقطنوع منن الشنركة صنرله فتنرة ، : لني ال وقنوصفن فيها الصفنة العجيبنة 

 !!؟؟..بس   تخاف في بديل عنه ، أما باقي األدوية متوفرة 

 

 !!! الصراحة صدمني* 



   المهكر اإلسوميبقلم 

 هانيبال يوسف حرب حهظه هللا تعال .دالشي  
 

 سلسلة 

  ع ل م ال ج ب ال

 ن ال كريم،اال قرف ي 

 

 الج ، الثالث

 بالتسبي تكليف الجبال 
 

ومحن ، هذر المخلوقات الجبليحة بجملحة محن التكحاليف اإللهيحة ت هَ ل  كُ 

  ؛ ححي  إ    سحب  و  يُ .. كحان التكليحف بالتسحبي  ليف االتكحأرق  هذر 

 :قال تعال  في كتابه المبين 

 

حا لَحُه }  ْيحَر َوأَلَنَّ بِحي َمَعحُه َوالطَّ ا َفْضحوً َيحا ِجَبحالُ أَو  َولََقْد آَتْيَنا َداُووَد ِمنَّ

 10سبأ { اْلَحِديَد 

 

بِي مخصحو  لهحي إفي هذر اييحة الكريمحة فعحل أمحر وتكليحف  : أَو 

علمنححا األمحر بالتأويححب مح  هحذا النبححي الكحريم سححيدنا فحخذا ، بالجبحال 

لنا هللا  رَ فقرَّ ،  األوبةعليه السوم بقي أن نعرف صيغة هذر د وداو

 : وجلَّ  ع َّ تعال  ذلك في قوله 

 

ْحَن بِاْلَعِشي  َواإْلِْشَراِق }  ْرَنا اْلِجَبالَ َمَعُه ُيَسب  ا َسخَّ  18  { إِنَّ

 

األعحم األغلحب نعامحل الجبحال فحي و ونحن إلح  اين كجحنس بشحري 

بححل .. بأنهححا جمححاد ونصححهها ؛ علحح  أنهححا أشححيا، خاليححة مححن الحيححاة 

ر تححؤمَ تعلححن أن الجبححال نيححة ،االقرأن الحقيقححة إ  ، بححو حيححاة جمححاد 

، خاضححعة لألمححر الربححاني   فتسححب  ؛   التسححبي باألوبححة وهححي عححين 

 :الخوصة األول  وهي  لدينافثبت 

 

بجملحححة محححن األوامحححر منهحححا األمحححر هحححة مكلَّ أن الجبحححال كائنحححات حيحححة 

 .تسبي    الرحمن الرحيم األوبة هي وأن هذر  ، باألوبة

 
8990 ...يتب  



دراسةة ححيثة ةة حت أهةةةحتلقرةة حااالةةعاد حناالهاةةتدحنةةجحااعتيةةتتحسةةجحترةة ح ا ةةة حن   ةةرجح ةةثر ح

ح.حااُقذلل دنمحذاكحلتاصورحااقالطار حن مح،ححةوستًحح2000ااثستغححننثحاألطفتلح  ةحنقعح

لذهحااثراس حت أهةحتلقر حاألااتبحاارثنة حنفتئةث اتحالةثستغحسالتر ة حلتاسةهاقتلحااقثةةثحالعتيةتتح

ح.سنواتحااخقسننثحاألطفتلح  ةحنقعحاكهعن ر حاإلناألااتبحاكهعن ر ححاإل

ح

فيحدراس حيثة ة ح ُعةعتحفةيحااعةاعحاألنلح

 أرجحاخهالفتًحفيحيجمحن قوحح2020نتمحسجح

زةةةةتد حفةةةيحسةةة ححااثستغرةةة حااأر ةةةتدااقةةةتد ح

ححاااصةةةأر ااهنظةةةرمحنااهةةةعالاحلةةةرجحااخالةةةةتح

سنةةةتطعح الةةةمحاالطةةة حنسنطالةةة ح الةةةمح عةةةق ح

ااالعاد حنااكهتل حسقةتحةةثنمحكسكت رةتتحااةهالمح

حااقثرسةةةةةةةةةةةة ننةةةةةةةةةةةةثحااطفةةةةةةةةةةةة حفةةةةةةةةةةةةيح

ح
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 والحياةالصحة 
   مانينينضال تر. د

قواعد إرشادية حديثة عن زمن استعمال األطفال تحت عمر 

 لكترونية الحديثةاإلسنوات للشاشات الخمس 
 

 الصحة والحياة

عمنننر  دونل األطفننناتناولنننت هنننذه الدراسنننة 

انهقةةثتح ةةعلرهامحااةةذةجح و سنننوات خمننسال

ةنلىح  تدحفهعاتحسهكةعر حسة ح ةعنةتلمحجحس 

تنح عةةتطتتحتخةةعلحس ةة ححااكهةة فةةيح ةةعاد ح

نااهنة هح،ححااخرةتلاسةهاقتلح،ححلتألااتباالا ح

سالتر ة حسة حت ةعا امحسةجحاألطفةتلححفيحااخترج

ااةةةةذةجحةُق ةةةةونحتا ةةةةعحسةةةةجحسةةةةتنهرجحسةةةة ح

 .اكهعن ر حاإلااعتيتتح
 

حااقثرسة  أة حسةجححطفة لذهحصور حاثستغح

األطفةةتلححلةةذاحااطفةة حنتس تاةة حسةةجةال ةةيحح،

ةوسرةةةةتًحلق ةةةةتنث حااالةةةةعاد ححسةةةةتنتتحسةةةةجح

ح.تيختصحاأترحتنحُسعلرجح

ُيظهر التصنوير نمنوا  فني المنادة الدماغينة 

بنننناللون األحمرمننننع زيننننادة فنننني التنظننننيم 

تشنننمل  العصنننبيةوالتنننرابط بنننين الخالينننا 

مننناطق تعلننم اللغننة ومنطقننة تعلننم القننراءة 

والكتابننة ممننا ينندعم إمكانيننات الننتعلم عننند 
 .المدرسةالطفل في 

 
 

منننن المعنننروف أن حجنننم ونظنننام المنننادة 

البيضننناء فننني الننندماً مهنننم جننندا  لقابلينننة 

ممنا  المختلفةالتواصل بين أجزاء الدماً 

مننن وظيفننة النندماً وقدرتننه علننى ز ُيعننز  

 .التعلم 
عنننندم وجننننود نظننننام اتصننننال جينننند وإن 

فنني  ءا  بننطالتطننور عننند األطفننال ُيسننبب 

ممنننا العملينننات الدماغينننة جنننراء إسنننرعة 
 .التعلمفي مشاكل يؤدي إلى 



يولنند األطفننال مننع عنندد كبيننر جنندا  مننن الخاليننا 

وحسب نموذج تربينة األطفنال مثنل , العصبية 

، أخنننذهم للتننننزه،  حملهنننم،  معهنننمالتحننندث ) 

كننل ذلننك يزينند ا تصننا ت بننين ( لهننم القننراءة 

 خدامعندم اسنتفي حال بينما ،  العصبيةالخاليا 

هننذه الخاليننا سننوف يسننتغني عنننهم النندماً ممننا 
 .يؤدي إلى موت هذه الخاليا العصبية 

علم لقى التويتومع أن الدماً يستطيع أن يتغير 

كفننناءة فننني أكثنننر  إ  أننننه السننننواتكافنننة  فننني

 العمننننننرالسنننننننوات الخمننننننس األولننننننى مننننننن 

 سننرعةألن نمننو و تطننور النندماً يكننون أكثننر 
 

األزرق فنني الصننورة ينندل علننى نقننص اللننون 

التطور الشديد ونقص ا تصنا ت وا رتبناط 

المناطق هذه و..  الدماغيةبين المادة البيضاء 

لنندعم الننتعلم أثننناء سننن المهمننة هنني المننناطق 
 .المدرسة 

  
عنند دراك لنإإجنراء اختبنارات تنم فقند كذلك 

األطفننال باإلضننافة للتصننوير الطبقنني للنندماً 

أن األطفال النذين ُيمضنون أكثنر منن فوجدوا 

سنناعة مننع الشاشننات فنني اليننوم لننديهم قنندرات 

أقنل وقندرة ،  والكتابنةتعلم أقل للغة والقنراءة 
 . األشياءفي سرعة معرفة أسماء 

األطفال النذين ُيمضنون  وبالمقابل فقد حصل 

يرعنناهم فنني قننراءة ن َمننفتننرات متكننررة مننع 

درجنننات أعلنننى فننني اختبنننارات علنننى الكتنننب 

 .والمعرفةاإلدراك 

 

اللعنننب  ) مثنننلكمنننا أن النشننناطات األخنننرى 

فننني والتننننزه ،  اسنننتعمال الخينننال،  باأللعننناب

تنشيط مناطق مختلفنة منن  زَ حف   .. (  الخارج

مسنؤولة و لم يقتصنر علنى المنناطق الالدماً 

 . القراءةعن 

 

 الحديثننننةإلننننيكم  بعننننض القواعنننند اإلرشننننادية 
 :  المهمة في هذا الصدد

 معننننهابنننندأ منننننذ و دة الطفننننل بالتحنننندث . 1
 
 
 
  

كننالم ) فنني الحننديث محاو تننه مننع  بْ وتجنناوَ 
 (.الطفل 

 . األبجديةأغنية له  غنّ  .2
الطفننل علننى تنشننيط خيالننه وصنننع سنناعد . 3

العدينند مننن األسننئلة حننول واسننأله ،  القصننص
 .هذه الحكايات 

 ،  ممينننزةلنننه كتبنننا  فيهنننا شخصنننيات اختنننر . 4

معه بأصنوات ولهجنات مختلفنة أثنناء  ثْ وتحد  
 . للقصصروايتك 

طفلننننك يشننننير للصننننور والكلمننننات اجعنننل . 5
 .وُيعيدهم 

 .ك طفلنفسك مع ع مت  .. واألهم . 6
  النذين من األفضل عندم تنرك األطفنال   .7

سنننننوات أمننننام  خمننننسالتتجنننناوز أعمننننارهم 

لكترونيننة اإلواأللعنناب لكترونيننة اإلالشاشننات 
 .أكثر من ساعة واحدة في اليوم 

  
يومننا  مننن حينناة  2000لننذلك نسنننتنج أن أول 

فترة مهمة جدا  ومليئة بالمغنامرات هي الطفل 

مننننع العننننالم وتعتبرالعالقننننات  ، وا كتشننننافات

منننن خاصنننة و  المسنننتمرالخنننارجي والنننتعلم  

خالل اسنتعمال اليندين مصندرا  أساسنيا  لتنمينة 

النننندماً وا تصننننا ت العصننننبية الضننننرورية 

إن  فنن،  المدرسننةلمهننارات الننتعلم فنني سنننوات 

منع لعنب األطفنال الكتابنة يبندأ القنراءة و تعلم 
 . أيديهمباستخدام 

95

 الصحة والحياة

الخبننرة التنني  فننإن   لننذلكخننالل هننذه السنننوات ، 

فني هنذه السننوات األولنى الطفل حصل عليها ي
 .مهمة جدا  
 الخمننننساألطفننننال تحننننت عمننننر  خدامإن اسننننت

واأللعننننناب لكترونينننننة اإلسننننننوات للشاشنننننات 

إلى  يؤديألكثر من ساعتين يوميا  لكترونية اإل

، وقد مشاكل في حجم الدماً عن بقية أقرانهم 

 . للدماًبالصور المقطعية  ذلك تم إثبات

قبننل عمننر المدرسننة  طفننلهننذه صننورة لنندماً 

على تمضية حوالي سناعتين  هو وأقرانه اعتاد
 .يوميا  في اللعب على الشاشات 
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ط الزمن اء على خ   األزي 

لم 
ري: أب ق  مر الج عي 

 
ق  
 

محن المحرآة  متوسحطةالتخلو مقتنيحات سحيدات الطبقحة الراقيحة أو الطبقحة و   

ألنهحا ؛  الوقحتالتي كانحت تعتبحر محن أهحم وأثمحن محا تمتلكحه السحيدة فحي ذلحك 

 .  المظهرفي إصوس الهندام وتحسين خدم ستَ تُ الوسيلة التي كانت 
األمشاط بكثرة وبأشكال متعددة كأشكال الحيوانحات أو الطيحور خدمت استُ  كما

 .  هذاوقتنا  حت هذر األشكال نرك و    لنا ،  وغيرها
 
 بححالطوقمححن مميحح ات العصححر المصححري القححديم ارتححدا، الكولححة أو مححا يعححرف  

شححكله كحان قحد  والرجحال و النسحا، بوضححعه ححول العنحق ،   الحذي كحان يلبسحه

الخحححر  المصحححنو  محححن الخححح ف المطلحححي محححن اً مصحححنوعاً ومسحححطح اً مسحححتدير

 .  الذهبواألحجار الثمينة أو 
لحربط ُيلحفُّ ححول الشحعر  عريضحاً رباطحاً النسحا،  تفي مصر القديمة اسحتخدم 

 . ن من األعل  ب هرة اللوتس يَّ ما كان غطا، الرأس يُ  وغالباً ،  رهنوشع

 

،  تشحابهت ألبسحة األقحدام للنسحا، والرجحالقحد القحدم فب لمحا ُيلحَبسأما بالنسبة 

   أحيانححاً حلَّححكانححت تُ  ، وفلبسححوا الصححنادل التححي كانححت مصححنوعة مححن الجلححد 

وكانحت ،  محن الحذهب الخحال  أحيانحاً  تكحون ، وقحدبالذهب واألحجار الكريمة 

 . السيدة   ترتدي الصندل عند الرق  أو في حالة الحداد

 

 

زء  الثالج   الث 

ط الزمن اء على خ   األزي 

 المصريالخط ال مني 
 

ومكمحوت ال ينحة والتجميحل محن الضحروريات للنسحا، والرجحال  يالحلحكانت 

المححرأة تسححتخدم المجححوهرات المرصححعة باألحجححار فكانححت ، سححوا،  حححد  علحح  

الهضة في بع  وكانت ،  وغيرهاالكريمة والمصنوعة من الذهب واللؤلؤ 

  .الذهب أكثر مناألحيان نادرة 
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ط الزمن اء على خ   األزي 
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 و، وتعتبر النقبة من أهم وأقدم القط  التحي لبسحتها المحرأة المصحرية 

وقتنححا الحححالي بالتونيححك أو فححي ف عححرَ شححبه إلحح  حححد كبيححر مححا يُ هححي ت

عبححارة عححن ثححوب بسححيط ضححيق النقبححة  ، و القمححي  الخهيححف السححاتر

، أمحا  تسحا  محن تححت الصحدر مباشحرةيلتصق بجسد المحرأة ويبحدأ با 

 .  ألمرا، والنبو، فكانت تطول وتتس نقبة ا
 

 وكححان للعمححارة المصححرية القديمححة ارتباطهححا الوثيححق بأشححكال الموبححس

النقبححة الشححكل  كمححا أخححذت، عليهححا انعكسححت خطححوط األهرامححات  حيححث

 . الهرمي وأضيف عليها أشكال وقط  أخرك

 
 .. (يتب  ) 



...صّلوا عليه   
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ  َيا )

(.ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًم  
 

56األحزاب، اآلية سورة   

 :عرب تطبيق التلغرام على جمموعة  

 الكماليةالطريقة الشاذلية اجملددية اهلانيبالية  
 

  w2f7iQsdHPZe_c5ZQEE-t.me/joinchat/Cy://https 

 

شاركونا عدد صلواتكم خالل  

سبوع  بإرساله كل يوم األ

عة مج  

100 99

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


 القسم العربي  FG-Groupأكاديمية 
ب تدر  والتي نسانية ال لتنمية القدرات والطاقات  

 المتفوقةالعلوم م وتعل  
 

 ( تركيارسميًا في المرخصة  -العائلة مجموعة شركة ) 
 .العالميةترعاها هيئة الف جي العلمية والتي 

 

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey 

 
https://t.me/FGGroupAcademy 
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https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey
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RADIO FG 
 راديو كل العائلة

 المقدسةالمقدس و الحياة  بالحُ 
 

  شركةنحن محطة إذاعية منبثقة عن 
  FG  العائلةمجموعة 

نقوم بدورنا التثقيهي 

م يَ القِ حول العالم لنشر  واإلعومي 

 والثقافة األخوقية
 

Radio Family Group  

:اضغط للتحميل   

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%3D8&title=Family Group Radio - Family Group Radio (FG R) %E2%80%A6 Holy Love, Holy Life&txt=<img src%3D"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%3Dorg.radiofg.radiofg&title=Family Group Radio - Family Group Radio (FG R) %E2%80%A6 Holy Love, Holy Life&txt=<img src%3D"http://www.radiofg.org/wp-content/uploads/2016/04/googlelogo-e1506395486102.png">
http://www.radiofg.org/
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Dar alaqiq designs 

Dar_alaqiq1 

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



