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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على الحبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن .
في حياض العيد السعيد نرجوا لكم قراءة ذات منافع كوثرية من نهرنا األدبيي
ما يكون أثره سعيدا لعقولكم  ،وعيدا ألرواحكم .
كييل عييات أنييرم برييير  ،راجييين المييولى عي ل وجييل أن ين يير للعييالم ا س ي مي فييي
عي ييد ال ا يير الس ييعادة و ال يير  ،رحم يية من ييه اع ييالى ف ييي ييل ال يير األر ييي
المنهك.
فر رق الوجوه المسلمة والقلوب المحسنة بنيور ربهيا  ،مراقيية فيي سي ت عميا
يحدث حولها  ،لركون بين الكائنات كلها  ...العيد السعيد .
د .سارة اجلعربي

اابعنا
للرواصل

على اابيق الرلغراتhttps://t.me/hahomagazine :

على ال يسبوك  :مجلة هاهو haho magazine

hahomagazine@gmail.com
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كلمة شهر شوال
بسم هللا الرحمن الرحيم
( كلمة شهر شوال )
من خالصات وعي الموت والحياة
لطائف إنسانية كثيرة قامتت بترحالت متن نتوص ختاي ت ليستت رحتالت إلت
ُ
أمتتاكن ستتياحية وو نتتيوون فتتي فنتتادق فارةتتة وو ييتتارة معتتالم أثريتتة عل ت
األرض  ..بل ةي رحالت في بنية الوعي اإلنساني للحياة .
فكثيرون ةم َمن سافروا يتعرفوا عل حقيقتة وجتوةر متا يعيشتون فيت ت و
األمر ببساطة أن الحياة ُخلِ َقت لنفس الستبب الت خ ُخل َ
ِتق لت المتوت وةتو ..
اوختبار .
و رغم أن اوختبار ةو أوضح و أع ُّم و أشمل ُ تجل ٍّ يعايش اإلنسان ؛ إو أنَّ
اإلنسان يغفل عن أنَّ ة ا اوختبار ةو علَّ ُة َخ ْل ِق الحياة والموت .
و رغم أن اختبار الموت أقصر بكثير متن اختبتار الحيتاة  ..ومت لتت تغفتل
اللطائف اإلنسانية عن أن ة ا اوختبار ةو علة َخ ْل ِق الحياة والموت .
وما لت إو لوجود الوعي القاصر ال خ يتمثل قصوره بأن و يريد أن يرى
تتق الحيتتاة والمتتوت إنمتتا ةتتي ورا كتتل
متتاةو فيتت ت بتتل يعتتن أن علتتة َخ ْل ِ
التجليات بحيث تبق بعيدة عن حياتت وموتت ؛ فتيحكم بت لت التوعي الغافتل
أن يحتاج إلت رحلتة عميقتة و شتاقة وطويلتة ليصتل إلت الستبب الت خ ةتو
عِلة وجود حيات وموت .
نعم  ..إن تفاوت الوعي و إن كان ةو متن تجليتات الحيتاة إو أنت يجتب أن
ن
يكون ناضجا ن
كفاية ليشهدَ اوختبار مختصِ ران عل كينونت تلت الرحلة .
نحيتتا ونمتتوت ل ُنخت َبتتر و بالتتتالي لنتعتترف علت مالمتتح كياناتنتتا كمتتا ةتتي فتتي
حقيقتنا .
وهللا يقول الحق وةو يهدخ السبيل
والحمد هلل رب العالمين
بقلم العبد الفقير إل رب تعال
5
ةانيبال يوسف حرب

6

العبادة حتقق وليست خيال

العبادة حتقق وليست خياالً
بقلم العارف باهلل تعالى  :د .سفيان الجعبري
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خير الخلق رحمة العاالمين
وعلى آله وصحبه وأحبابه إلى يوم الدين .
العبااادة هااي جااوهر الاادين إ أن الاادين  -أي دياان  -يظهاار ماان خااالل
طقوس وأعمال يلتزم بها أتباعه ممتثلين ألوامره ؛ حيا يقوماون بها ه
الطقوس و األعمال بتراتيب وأوقات وهيئات شتى .
و تظهر أشكال العبادة في اإلسالم في كل مناحي الحياة و لك من خاالل
الصااالة و الصاايام و الزكاااة و الحاار و العماارة و المعااامالت و العقااود و
العمل و األخالق  ..بل وحتى النوم وال ُمتَع .
سنن والنوافل .
ففي الصالة هناك صالة الفرض و صلوات ال ُّ
و في الزكاة هنااك إخارا لجاز مان الماال كماا تتعادد عباادة الصادقات
بأشكالها .
و في الصيام هناك مفروضه ونافلته .
وهناك الحر والعمرة .
إضافة إلى المعامالت االجتماعية والمالية التي تنظم أسس الحياة .
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و ةنات األخالق وأةميتها في بنا المجتم بنا ن صحيحا ن فعاون .
كما أن من أةم مقومات الدين والعبادة في اإلسالم  :العلم وال خ ةو
فرض عل كل مسلم
وأخيران  ..ولعل أةم العبادات تختي بالدعا وال كر .
ما س َب َق ِّ
يلخي أسس العبادات في اإلسالم .
وكمتتا نتترى ةنتتا أن القيتتام بكتتل ة ت ه العبتتادات يكتتون قيام تا ن بهتتا عل ت
الحقيقة سوا بالتحرت أو بالقول أو  ..أو  ..ت وو نجد في أخ عبتادة
من ة ه العبادات صوران خيالية أو أحالمتا ن أو خيتاوت ت بتل ةتي أفعتال
واضحة مضبوطة بضوابط شرعية إنسانية و َتخف عل أحد .
فال نجد أحتدان يصتلي وةتو نتائم ت وو نجتد صتياما ن متن ختالل التصتوير
الضوئي ت وو نجد حجا ن من ختالل شتبكة األنترنتت ت وو نجتد صتدقات
معنوية ت وو نجد يواجا ن وأطفتاون متن ختالل الهتاتف النقتال ت وو نجتد
عقود يواج افتراضية ..
إ ان و ب ت َّد للعبتتادات متتن أفعتتال يقتتوم و يتعبتتد بهتتا اإلنستتان بجوارحتت
وروح معا ن ت وة ا ينطبق عل كل العبادات دون استثنا .
إن رؤيتتة الهتتالل بتتالعين المجتتردة ليستتت إثبات تا ن فقتتط بتتل ةتتي عبتتادة
وردَ فيها الني النبوخ الشريف إ قال صلَّ هللا
كغيرةا من العبادات َ
صو ُموا ل ُِر ْؤ َيتِ ِ َوأَ ْفطِ ُروا ل ُِر ْؤ َيتِت ِ ) فهتي عبتادة
علي و آل و سلَّم ُ ( :
بحتة فيها أمر واضح وصريح ل ات وتوابع .
كما أن األ ان ةو عبادة ةامة في اإلسالم يجب أن ُتقام ب اتها ول اتها
فهو ليس مجرد صوت لدعوة الناس إل الصالة وإن كان يحقق لت.
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العبادة حتقق وليست خيال

و لكي تتحقق ة ه العبادة يجب أن يؤدخ األ ان بش ٌر بأصواتهم البشرية
تدى ت فتتالمهم ةنتتا والشتترط ةتتو تأديتتة
وو يكتتون بتتأدوات كهربائيتتة أو صت ن
العبادة بشكل مباشر وحقيقي و إو فمن الممكن أن نجد بعد فتترة إنستانا ن
آليا ن ( روبوت ) يقوم بالصالة عنت ت أو جهايان آختر يت ةب لتأديت الحتج
عن البعض !!!!
إن استتتبدال أفعتتال العبتتادات بخيتتاوت أو صتتور غيتتر حقيقيتتة و يناستتب
ضت ل ت وإن لم يفهتم التبعض
العبادة بل ُيخرجها عن حقيقتها وع َّما فُ ِر َ
ة ت ا األمتتر  -وأقصتتد العبتتادة وحكمتتة مشتتروعيتها  -ت إ أن األصتتل فتتي
العبادة ةو اوتباص السليم والقيام بها دون تحريف أو تغييرت فقتد أخ َب َرنتا
الحق سبحان وتعال بأن أكمل َ لنا الدين وأن و مجال لتغييره .
ولع تل َّ متتا نتتراه اآلن متتن محاولتتة التتبعض استتتحداث عبتتادات خياليتتة فتتي
لح ْرفِ الدين عن حقيقت لهو شئ من العجب ال ُعجاب !!
محاولة َ
إ يأتيت َمن يقول  :إن رؤية الهالل ُتق َبل و َتصح باألجهية اإللكترونية ت
أو أن األ ان يكفتتي أن يكتتون بتتالراديو  ..وغيتتر لتتت  ...مت ت رعين خطتتأ ن
بتطور العلم و التكنولوجيا والكمبيوتر ت وبعبارات مثل " ما الفترق " ؟
وغيرةا .

ص َّل هللا علي و آل وستلَّم  -وةتو أحتب الخلتق إليت – بالعبوديتة و لتت
في اآلية األول من سورة اإلسرا فقال :
تتر ِام إِلَتت ا ْل َم ْستت ِج ِد
تتر بى ِب َع ْبتت ِد ِه لَتت ْي نال ِّمتتنَ ا ْل َم ْستت ِج ِد ا ْل َح َ
ستت ْب َحانَ الَّتت ِخ أَ ْس َ
( ُ
ص ).
ْاألَ ْق َ
فالعبادة ةي عبوديتة كاملتة هلل تعتال وو َيخترج عنهتا َمتن كتان متن عبتاد
هللا تعال .
من جانب آخر  :كلنا نعلم أن كتاب هللا تعال ةو كتاب العلتم األعلت فتي
الوجود ت وكل من يحتج بأن عل علم بغير كتاب هللا فقد ضل َّ وتا َه وإن
ادع غير لت .
في الختام نجتد أن العبتادات و تكتون إو بأفعتال العبتاد أخت ان عتن ربهتم ت
وةي عبادات محضة وليست اختصاران أو تطويران .
وهللا من ورا القصد

بقلم العارف باهلل تعالى  :د .سفيان الجعبري

لتتيعلم الجميتت أن أصتتل كلمتتة العبتتادة ةتتي ( عبتتد ) ت وأن العبتتادة ةتتي
عبودية هلل َّ
وصف الحق سبحان وتعال الرسول الكريم
عي و جل َّ ت وقد
َ
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أهم اإلشراقات

أهم اإلرشاقات
نقاااااااااااااا

نظريااااااااااااااة السااااااااااااااعادة

فتتتي فعاليتتتة ثقافيتتتة خاصتتتة قتتتدَّ مها ستتتماحة المف ِّكتتتر
اإلسالمي الشيخ الدكتور ةانيبال يوسف حرب حفع
هللا تعتتال استتتمرت عل ت متتدار يتتومين عبتتر تطبيتتق
نقض فيهتا ستماحت نعريتة الستعادة التتي
التيلغرام ت
َ
اعتبتر أن
قال بها عالِ ُم ال َّن ْفس مارتن سليجمان الت خ
َ
ووضتح ستماحت
للسعادة خمسة عوامل ت حيتث بت َّينَ
َّ
األخطا التي وق فيها مارتن سليجمان .
وقد ت َّم إصدار ة ا النقض بموجتب رستالة تتم نشترةا
ضمن مجموعة الرسائل الهانيبالية .
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تجدون رسالة نق نظرية السعادة على الموقع التالي :
http://hanibalharb.com/
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الصالة والمجتمع

الشيخ د .أوس العبيدي
الحمااد هلل رب العااالمين حماادا كثياارا طيبااا مباركااا والصااالة والسااالم
علااى ساارا الحااب وقبلااة المحبااين نااور األنااوار ومنبااع األساارار
الحبيب المختاار قبال خلاق الساموات واألراضاين الموصاوف بأفضال
األخااالق والواايم ساايد الجااود والكاارم وساايد العاارب والعجاام ساايدي
وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين .
الفاارد هااو اللبِنَاة األساسااية فااي المجتمااع وبصااالحه يصاال المجتمااع
ويرتقي وه ه هي غاياة كال بارامر التطاوير والتنمياة التاي صااغتها
المدارس الغربية .
إال أن ه ه المدارس والبارامر غفلا عان أمار مهام أال وهاو العبودياة
هلل تعالى والمنهر السليم المبني على لك وما له من تأثير مباشار فاي
ارتقا أخالق الفرد ؛ وبالتالي تأثيره اإليجابي والفعال في المجتمع.
لقااد كانااا المدرساااة النبوياااة المحمدياااة  -علاااى سااايدي محماااد أفضااال
الصااالة والسااالم وعلااى آلااه وصااحبه الكاارام  -هااي السااباقة فااي بنااا
وإصاااال المجتماااع و تتضااا هااا ه الحقيقاااة لِ َمااان اطلااا َع علاااى كتاااب
اس الفاارق الواض ا فااي المجتمااع المك اي قباال
الساايرة والتاااري و لما َ
البعثااااة وبعاااادها حياااا يعااااد المجتمااااع المكااااي ماااان أصااااعب وأعنااااد
المجتمعات في وقت كان الفساد ةو المسيطر تحت معلة حكم األقتوى
وقهر الضعفا .
ارتق الدين اإلسالمي بتعاليم به ا المجتم ليصبح مثاون ُيحتت ى بت
إلتتت يومنتتتا ةتتت ا بعتتتد متتترور  ١٤٤١عامتتتا ن ت ومتتتن أةتتتم أدوات ةتتت ا
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ق عاز وجال فاي ساورة العنكباوت فاي
اورتقا  :الصالة ؛ حيا قاال الحا ُّ
وااا ِ َوا َل ُمن َك ا ِر)
اآليااة ( َ ( : )٤٥وأَقِا ِام الصا َاالةَ إِن الصا َاالةَ تَ َن َها ناى َعا ِن ا َلفَ َح َ
أم ٌر من الحق عز وجل بإقامة الصالة تحقيقاا للعبودياة وساعيا إلصاال
ال وات واالرتقا باالمجتمع ؛ فهاي التاي تنهاى عان الفحواا والمنكار ..
تلك اآلفات التي تنخر في هيكل المجتمع .
س اورة ( العنكبااوت ) و اآليااة الكريمااة
هناااك مناساابة لطيفااة بااين اساام ال ُّ
الم ا كورة  :و كأننااا نستوااعر حااال المجتمااع فيمااا إ ا كااان أفااراده باادون
ت ساااهل
صاااالة وبااادون تحقياااق للعبودياااة لكاااان واهناااا كبيااا ِ العنكباااو ِ
االختااراق والخااراب فعناادما تُ ِر َك ا الصااالة انتواارت أنااواا الفااواح
وبات المنكر متلونا باألوان الحيااة  ..بال أصاب الابع يتفانن فاي كيفياة
صياغة المنكر ليواكب التطور في عصرنا ه ا.
ل لك فإن أول خطوة في تنمية وإصال المجتمع أن نع َي حقيقة الصالة ؛
وأنها صلة بين العبد و ربه ؛ وأنها تنهى عن الفحوا والمنكر .
وحتى نحصل على تلك الرقائق وتسري تلك األنوار فينا يجاب أن ناددي
لام حقيقاي  ..لعال مجتمعاتناا
الصالة كاملاة ( روحاا وحركاا ظ
ت هااهرة ) ب ِع ظ
تعود لنور ال ُّ
طهر وتكون هي الرائدة في العالم كما كان السلف .
وفي النهاية ال يَسعني إال التنبيه ألمر مهام وهاو أنناا نصالي عبودياة هلل
ق بعا الجهااال قباال فتاارة أن فااي الصااالة صااحة
عااز وجاال ال كمااا سااو َ
الباادن لمااا فيهااا ماان حركااات وقيااام وقعااود !! فها ا توجاهٌ خاااط ،ألننااا
حقيقة نصلي للحق ألنه الخالق ونحن عبيده .
وماان أنااوار وعطايااا الحااق للمصاالين أنهااا تنهااى عاان الفحوااا والمنكاار
وتطهر قلب المصلي ليليق بتلك العبودية للحق عز وجل .
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شبابيك:

ما رأيك بالزوجة الثانية؟

طـ ّلقـنــييييييييييي

ة ه الجارة حردانة
في بيت أةلها م
أنها ليست متيوجة

شرع وحق

إذا جابلي ضُرّ ة
رح أكسر على راسها
وراسه جرّ ة
17
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Screenshot
noor_al.aalam
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/

Screenshot

تعودنا على كال جدياد فاي حسااب الطريقاة الواا لية المجددياة الكمالياة عبار تطبياق
اإلنسااتغرام فقااد أكرمنااا المفك ار اإلسااالمي الوااي الاادكتور هانيبااال يوسااف حاارب
واف لحقيقاة الحيااة الروحياة كماا قررهاا اإلساالم ؛
حفظه هللا تعاالى بوار روحاي
ظ
وخصائصها وثمراتها العليا في حياة كل مسلم .
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كما وض لناا ساماحته مواكورا الفارق باين الا كا الروحاي االرتقاائي والتسافلي
ال ِح َك ِاام
والفاارق بااين الاارو النورانيااة والاارو الظلمانيااة باإلضااافة إلااى بعاا
الهانيبالياااة و بعااا قواعاااد العواااق الهانيباااالي الكماااالي والكثيااار مااان العلاااوم
النورانية التي تهادف إلاى نوار الاوعي والناور باين شابابنا المسالم الا ي باات ُمغيباا
واا ملتاازم بقواعااد القاار ان
تمامااا عاان ه ا ه الحقااائق واألسااس المهمااة لبنااا جياال ظ
الكريم والسنة النبوية الوريفة .
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Screenshot
https://t.me/FGGroupAcademy

( جااواهر نورانيااة مسااطورة ) محاضاارة قاادمها سااماحة المفكاار اإلسااالمي الوااي
الدكتور هانيبال يوسف حرب حفظه هللا تعالى على مدار يومين في حياض أناوار
األيام الرمضانية و لك عبر القناة الوخصية لسماحته عبر تطبيق التيلغرام .
وكان تلك الجواهر عبارة عن تسجيالت صاوتية متتالياة ينبثاق مان كال منهاا
السطوا المعرفي الخاص .
فكل جوهرة منها هي درس وجودي ..
و كل جوهرة صوتية كان ثمينة نادرة .
و قد حضر ه ه المحاضرة عدد كبيار مان الموااركين الا ين تفااعلوا بجماال عبار
أسئلتهم الثرية وتعليقاتهم الطيبة بعبق الكالم .

https://www.youtube.com/watch?v=gMijT8RRmIA&l
ist=PLTzQZsfTDoZrzXS-nJiqS6wLh9ODSl1gV
على موقع اليوتيوب يتم نور مسلسل جديد بعنوان  ( :قوانين الرو )  ..تلاك
القاااوانين التاااي باااات المجتماااع الياااوم باااأمس الحاجاااة إليهاااا لتااانه باااه إلاااى
عصرالحداثة والتكنولوجيا العرفانية المتطورة .
يق ِّدم المسلستل  :المف ِّكتر اإلستالمي الشتيخ د .ةانيبتال يوستف حترب حفعت هللا
تعال حي يقدم العديد من المعارف والفهاوم األساساية المتعلقاة باالرو و
يجيب على بع التساؤالت حول لك و التي كان منها :
كيف لنا أن نعرف دساتير الرو ؟
كيف نعرف أننا من أهل الدنيا أم من أهل اآلخرة ؟
ما هو االسم الروحي للقر ان الكريم ؟

يمكنكم متابعة ه ا الحدث النوراني الثمين عبر تطبيق التيلغرام من خالل الاراب
التالي :
https://t.me/FGGroupAcademy/284286
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الطبيبة العالِمة

الطبيبة العاملة

د .نضال ترمانيين

محاضرة قُدِّ َمت عل مجموعة أكاديمية الـ (  )FGالتركية
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الطبيبة العالِمة  ..لمسة البركة في عالم الطب ( الدكتورة نضال ترمانيني )
ةي ضيفة مجلة ةاةو له ا العدد.
د .نضال ترمانيني طبيبة متمرسة في الطب النسائي ت متفوقة أكاديميا ن
وإنسانيا ن ت ولها لمستها العلمية الكريمة في مجال عملهات وو تقتصر
شخصيتها عل عالم الطب بل إنها كحديقة متنوعة الجمال ت فلها في الطب
يةور ت وفي العلم والمعرفة يةور ت ولها في الفنون يةور ت وفي
األمومة يةور ت وفي اإلدارة ك لت.
سور َّية من مدينة حلب ت تنتمي إل أسرة ات مستوى ثقافي عال ت و قد
ترعرعت في وسط ثقافي عال ساعد عل تنمية وعي ثقافي ومجتمعي
لديها .
وفي مقابلة حصرية م حضرتها سألناةا :
كيف يمكن لألنث أن تكون متنوعة وناجحة كما فعل ِ
ت؟
فأجابتنا :
" هاا ا يعااود إلااى فضاال ماان هللا إشتتتتباعها الروحتتتتي لتجتتتتده فتتتتي
تعااالى ومناة فقااد كانا تربيتااي
الولي المرشتد د.ةانيبتال يوستف
ّ
فااي أساارة ملتزمااة دينيااا منفتحااة حتتتترب َّ
عالمتتتتة التتتتديار الشتتتتامية
ثقافياااااا تصاااااوري أن والااااادي وبشتتتتارة رستتتتول هللا صتتتتل هللا
أرسلني في بعثة ألوروباا و كاان عليت وآلت وصتتحب وستتلم الت خ
عمري أقل من عورين عاما .
ينيتتتر القلتتتوب ويصتتتقل النفتتتوس
وكاااا لك فااااإن رضااااا والاااادي و و ُيحيتتي األرواا العطشتت للنتتور
ممارسااتي لهوايااات متعااددة فااي والعلتتتم والحتتتب اإللهتتتي فتشتتترق
الرياضااااة والموساااايقا والعاااازف التتتتتتتتت ات لتعهتتتتتتتتتر الفردانيتتتتتتتتتة
على البيانو كال لاك سااعدني والخصوبة والنجاا والتنوص فتي
علاااااى توسااااايع مااااادركاتي ماااااع كتتتل األشتتتخاي المضتتتيئين فتتتي
إعطائها الحرية لكاي تبحا عان الدوحة الهانيبالية .
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الطبيبة العالمة

الدكتورة نضال ترمانيني عميدة كلية الطب المكمل في هيئة
الـ (  )FG GROUPوهي سفيرة ونائبة لرئيس االتحاد العالمي للبرمجة
الحرفية الكونية الروحية ( )SULPوقد وضع َ كتابا في علم العال بطاقات
رقائق النور كرتَ فيه الدالئل واإلثباتات العلمية عن رقائق النور مع نتائر
عال  125حالة .
إضافة إلى إنجازاتها العديدة األخرى فهي حاصلة على العديد من الوهادات
من جهات مرموقة ومن مدتمرات ومحاضرات وعضويات .
والتزال مستمرة في اإلنجاز وحضور المدتمرات والدورات العلمية ونيل
الوهادات إلى ه ه اللحظة .

محاضرة قُدِّ َمت عل مجموعة أكاديمية الـ (  )FGالتركية

كما وتعتلي الدكتورة نضال ترمانيني منصب رئيس مجلس إدارة شركة
(  )FG Groupفسألناها :ما ا تعني لها الـ ( )FG Group؟
فأجاب :
ةيئة التـ (  )FG GROUPتعنتي لتي
الكثير الكثير الكثير .
تعتتود تجربتتتي م ت ةيئتتة اإلف جتتي
العلميتتة العالميتتة إل ت أكثتتر متتن 15
عاما ن .
ةيئتة التـ (  )FG GROUPالعلميتتة
العالمية ةي ةيئة تجم أفضل نخبة
من العلما وأصحاب القدرات حتول
العالم ت فهي ةيئة نادرة ويوجد لهتا
مثيتتل فتتي كتتتل الكتترة األرضتتية متتتن
حيتتتتث التيامهتتتتا بتتتتالقر ان الكتتتتريم
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ستتتتنة الشتتتتريفة ل ُتعهتتتتر القتتتتدرات
وال ُّ
الباطنة في اللطتائف اإلنستانية لتكتون
كتتتل ن منهتتتا خليفتتتة هللا علتتت األرض ت
ول ُيصبح الكتون ُم ّ
ستخران لهت ا الخليفتة
فقد قال تعال في كتاب الكريم :
ست َّ
تخ َر لَ ُك ت ْم َمتتا فِتتي
هللا َ
( أَلَ ت ْم َتت َتر ْوا أَنَّ َّ َ
ض َوأَ ْستتت َب َ
ستتت َم َاوا ِ
ت َو َمتتتا فِتتتي ْاألَ ْر ِ
ال َّ
َعلَتتت ْي ُك ْم ن َِع َمتتت ُ َعتتتاة َِر نة َو َباطِ َنت ن
تتة َو ِمتتتنَ
هللا ِب َغ ْيت ِتر ِع ْلتتم
تاس َمتتنْ ُي َجتتا ِدل ُ فِتتي َّ ِ
ال َّنت ِ
َو َو ُةتتتت ندى َو َو ِك َتتتتتاب ُمنِيتتتتر) ستتتتورة
لقمان .20

لااا لك تااارين أن كااال أعضاااا هااا ه
الهيئااااة ماااان أصااااحاب الوااااهادات
العلمية والكفا ات العالية .
مهمااااااة هاااااا ه الهيئااااااة وهاااااادفها :
النهاااااااوض باللطيفاااااااة اإلنساااااااانية
ومساااااعدتها لتعاااارف هاااادفها فااااي
الحياة وماهي ُميسرة له عن طريق
تعلاايم وتاادريب علااوم متفوقااة جاادا
نااادرة اليُمكاان أن يحصاال عليهااا أي
شخص إال عن طريق هيئة الاـ FG
 Groupالعلمية العالمية .
والحمد هلل استطاع الهيئة تخرير
وتااااادريب عااااادد كبيااااار جااااادا مااااان
األشخاص حول العالم والتعاون مع
شركا تادريب كثيارين حاول العاالم
وقاااد انبثاااق عااان هيئاااة الاااـ FG
 Groupكيانااااات علميااااة متفوقااااة
ومتعددة مثل :
 االتحاد العالمي للبرمجاة الحرفياةالكونية الروحية .

 أكاديمية  FG GROUPالتركية .األكاديمية األمريكية FG GROUP مركتتتتي فتتتتاميلي غتتتتروب للعنايتتتتةالجسدية  -الجيائر .
 راديو  FGالعالمي . موستتتتتتتتتوعة ةانيبتتتتتتتتتال للعلتتتتتتتتتوماإلسالمية الروحية .
 مجموعتة  FG GROUPالطبيتتةعل التليغرام .

كمتتتتتا تميتتتتتيت بانتشتتتتتارةا الواستتتتت
والمتفوق عبر الكثير من المواق و
الصفحات في السوشال ميديا .
َّ
مرخصتتة
ووبتتد أن أ كتتر أن الهيئتتة
رستتميا ن فتتي تركيتتا ت وتقتتوم بدصتتدار
شتتتهادات معتمتتتدة ومصتتتدقة رستتتميا ن
وموقعتتة متتن ستتماحة بشتتارة رستتول
هللا صتتتلَّ هللا عليتتت وآلتتت وصتتتحب
وسلَّم د .ةانيبال يوسف حرب .

يمكنكم معرفة المييد عن الدكتورة نضال ترمانيني :
https://www.youtube.com/watch?v=BjZF_yNHATQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j5ufDO9eQOA&feature=youtu.be
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قد أفلح من أسلم

أسلَ َم
َقدْ أ ْفلَ َح َمنْ ْ

حديث شريف بتفسير
الشيخ الدكتور المقرئ
عبدهللا كشكوش المقدسي
بساام هللا والحمااد هلل والصااالة والسااالم علااى ساايدنا محمااد وعلااى آلااه
وصحبه أجمعين .
أهال بكم أحبتنا قرا مجلتنا (هاهو)
نكماال اليااوم مااع سلساالة تفسااير أحادي ا قدرويااة المنتقاااة ماان أحادي ا
المصطفى صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
نتفكر اليوم في الحدي التالي لرسول هللا صلى هللا عليه و آله وسلم :
عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا تعالى عنهما عن النباي صالى هللا علياه
و آله وسلم قال :
ق َكفَافا َوقَن َعهُ هللاُ بما آتَاهُ )
سلَ َم َو ُر ِز َ
( قَ َد أَ َفلَ َ َمن أَ َ
صحي مسلم
يشتمل ةت ا الحتديث الشتريف علت ثتالث ركتائي أو كلمتات مهمتة ةتي
مدار األمر ت فقد ورد في الحديث الشريف :
المحور األول كلمة ( أَ ْسلَ َم ) في قول صلَّ هللا علي و آل و سلَّم:
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سلَ َم ) بمعنى أنه نال الفال وهَف َر به من أسلَ َم .
( قَ َد أَ َفلَ َ َمن أَ َ
سلَ َم ) هنا على وجوه عدة  :فهي بمعنى اإلخالص وبمعنى
وكلمة ( أَ َ
االنقياد والخضوا وبمعناى االستساالم ألمار هللا تعاالى وهاي معاا ظن
تدور في فَلَ ظك واح ظد وتددي دائما إلى الغاية التي يرجوها كل من يدمن
باهلل واليوم اآلخر وهي أن ينال الفال والفوز في اآلخرة والنجاة مان
النار ويكون فيمن تحقاق فايهم قولاه عاز وجال  ﴿ :فَ َمان ُز ۡحا ِز َ َعا ِن
ٱلنا ِر َوأُ ۡد ِخ َل ۡٱل َجنةَ فَقَ ۡد فَ َۗ َ
ر﴾ [آل عمران
از َو َما ۡٱل َحيَ نوةُ ٱلد ُّۡنيَ ۤا إِال َمتَ نـ ُع ۡٱل ُغ ُرو ِ

.]١٨٥

وأما المحور الثاني في ه ا الحدي الوريف فهو قوله صلى هللا علياه
ق َكفَافااا ) أي َماان رزقااه هللا تعااالى رزقااا يكااون
و آلااه و ساالم َ ( :و ُر ِز َ
كفافا ال زيادة فيه وال نقص ؛ وه ا أمر عظيم ألن هللا تعاالى يكفياه باه
حاجاته الدنيوية بعمل قليل فال يوغله عان اآلخارة وال عان طلاب العلام
وال يكون حجابا بينه وبين هللا تعاالى فيتفار للغاياة التاي مان أجلهاا
ق في ه ه الدنيا أال وهي عبادة هللا تعالى.
ُخلِ َ
وأما المحور الثال في ه ا الحدي الوريف فهو قوله صلى هللا علياه
و آله و سلم َ ( :وقَن َعاهُ هللاُ بماا آتَااهُ ) أي أن ها ا العباد قَنِا َع بماا رزقاه
هللا تعااالى ماان رزق ال َكفاااف فاااكتفى بااه ورضااي بااه ؛ فكااان ماان الا ين
أفلحوا وفازوا به ا الرضا وقد كان دعا النبي صلى هللا عليه و آلاه
و سلم أن يكون رزق آل محمد قوتا.
وفي الحدي قدرة عجيبة نستنتجها أال وهي عدم التمادي باإلكثار .
نلقاكم في عدد قادم إن شا هللا تعالى دمتم طيبين .
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إلى من يهمه األمر

َ
إىل من
يهمه األمر
(الجزء ) 4

بقلم األستاذ  :خلدون لزبو
بسم هللا الرحمن الرحيم
توكل ُ على هللا وال حول وال قوة إال باهلل .
باب المنزل وخر  ..هك ا بدأ صديقنا يومه ..
فت َ َ
إنه اليوم األول له في عمله الجديد في وكال ظة لبيع الساعات
الفارهة .
وصل إلى العمل وما زال باب الوكالة مغلقا نظر إلى الساعة
ت أحد !
وإ بها تتجاوز العاشرة ولم يأ ِ
بعد نصف ساعة  ..تتوقف سيارة وينزل منها شاب يقوم
بترتيب مالبسه وتعديل ربطة عنقه ويفت الباب ويدخل ..
دخل صديقنا خلفه و ألقى التحية عليه وعرفَهُ على نفسه .
29

ما ةي إو دقائق وإ بالهاتف يرن  ..فيقوم الشاب بالرد عل
المتصل قائالن  ( :و  ..أنا ةنا من الساعة العاشرة إو ربعا ن ..
ولكن نعام مراقبة الدوام و يعمل ) ..
أغلق السماعة وابتسم في وج صديقنا .
بدأ الشاب يشرا لصديقنا عن ماةية العمل وطبيعت وعن
الطريقة التي سيتم بها إعطاؤه معلومات عن أنواص الساعات
تسر ْب
وأسعارةا ت وفي النهاية قال لصديقنا  ( :أةم شي أن و ِّ
أخ كلمة للشركة عما يحصل ةنا ) .
نعر صديقنا إل الشاب باستغراب وبقي صامتا ن خجالن !!
ن
بطارية لساعت  ..أخ ةا
دخل أول يبون إل الوكالة وطلب
وخرج ..
دخل يبون آخر بحاجة أيضا ن لبطارية  ..أخ ةا وخرج .
استرعى انتباه صديقنا أن الواب باا البطاريات لكل زبون
بسعر مختلف عن اآلخر م أنها نفس البطارية !! فلم يستط
الصمت  ..فسأل  :ةل البطاريات مختلفة ؟ و له ا السبب
تختلف أسعارةا ؟!
ضحت الشاب كثيران وردَّ قائالن  :و  ..إنما السعر عل حسب
شكل اليبون ونوص ساعت ..
لم يجد صديقنا ما يقول !!
في آخر ساعة من دوام صديقنا في الوكالة دخل يبون و أراد
شرا ساعة  ..اختار ساعة واتفق م الشاب عل السعر ..
سجل رقما ن عل الجهاي
إو أن صديقنا وحع أن الشاب َّ
المحاسبي أقل من السعر المتفق علي !
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إلى من يهمه األمر

و عند سداله للواب كان إجابته بأنه يحق له إكرام الزبائن
بتخفي السعر !
عا َد صديقنا إلى منزله وعندما أراد أن يخلد للنوم بدأ يتسا ل :
هل من الصحي أن يك ب ه ا الواب بوأن وق وصوله ؟
هل من الصحي أن تُباا نفس السلعة بأسعار مختلفة ؟
هل قام الواب بالسرقة بحجة الخصم ؟!
هل أعود للعمل ؟
هل أخبر إدارة الوركة أم أعتقد أنه لن يصدقني أحد ؟
في النهاية نقول :
ألم يعد الناس يمييون بين الصدق والك ب ؟
ألم يعد الناس يمييون بين األمانة والخيانة ؟
أحبتي  :الموضوص بحاجة إل وقفة للتفكير !

وإل َمن يهم األمر ...
نلقاكم في يوم جديد ...
بقلم األستاذ  :خلدون لزبو
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ليس م َّنا َمن لم يهتم بأمور المسلمين

ليس منا َمن لم يهتم بأمور المسلمين
(الجي )2

كتبه الوي أ.عبد الهادي دنون
ست َّنة اةتمتام المستلمين بشتؤونهم
لم يهنأ الغرب عل مدى عقود بالنيل من ُ
س َّنة وأنشؤوا اتحادات ععم لعلمهم بأن
وتفكيكهم ت بل إنهم عملوا به ه ال ُّ
اوةتمام ب وخ جلدتهم ةو الرابط القوخ ال خ يفضي إل قوة ععمت يمكتن
أن تدير العالم .
متتت األستتتف باتتتتت الحكومتتتات العربيتتتة تبحتتتث عتتتن عالقتتتات متينتتتة تضتتتمن
مصتتالحها وأنائيتهتتا بعيتتدان عتتن اةتمامهتتا بشتتؤون المستتلمين  ..و وشتتت أن
ةت ا متتن الختتيخ والعتتار علتتيهم ت متناستتين حقيقتتة أنت و يتتأمن القطيت متتن
ال ئب .
ُ
ُ
تطرقتت إليت بموجتب الحتديث الصتحيح
أحببت أن أكمل بالشواةد الثابتة ما
ال خ كر ُت ُ في العدد السابق حول وجوب اوةتمام بأمور المستلمين ت فقتد
جا الحديث الصتحيح مرويتا ن عتن جماعتة متن الصتحابة رضتوان هللا تعتال
عنهم ت كما روخ أيضا ن بروايات ثانية أ كر منها عل سبيل اوستئناس :

 الحديث الثاني  :عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعتال عنت أن النبتيصلَّ هللا علي وآل وصحب وسلَّم قال َ ( :من أصتبح وة ُّمت غيتر هللا َّ
عتي
وجل َّ فليس من هللا في شي ت و َمن لم يهتم للمسلمين فليس منهم ) رواه
الحاكم .
 الحتديث الثالتث  :عتتن أبتي ر رضتتي هللا تعتال عنت أن النبتي صتتل هللافليس من هللا في
أصبح وة ُّم الدنيا
علي وآل وصحب وسلم قال  ( :من
َ
َ
فليس منهم ت ومتن أعطت ال َ
لتة متن
شي ت و َمن لم يهتم بأمر المسلمين
َ
فليس منا ) أخرج الطبراني .
كره
َ
غير ُم َ
نفسِ طائعا ن َ
ة ا غيض من فيض و تتس السطور ل ت ولكن لعل الت كير ب ينف
وهللا الموفق .
أخت ُم مقالتي ة ه بقول سيدنا محمد صلَّ هللا علي وآل وصحب وسلَّم :

س ِد إِ َ ا ا ْ
ش َت َك
( َم َثل ُ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ فِي َت َوا ِّد ِة ْم َو َت َرا ُح ِم ِه ْم َو َت َعا ُطفِ ِه ْم َم َثل ُ ا ْل َج َ
الس َه ِر َوا ْل ُح َّم ).
س ِد ِب َّ
سائِ ُر ا ْل َج َ
اع لَ ُ َ
ض ٌو َتدَ َ
ِم ْن ُ ُع ْ
رواه البخارخ ومسلم

 الحديث األول  :عن ح يفة رضي هللا تعال عن عن النبي صل هللا عليهللا فتي
وآل وصحب وسلم قال َ ( :من
أصبح والدنيا أكبت ُر ة ِّمت ِ فلتيس متن ِ
َ
فليس من هللاِ في شتي ت و َمتن لتم َيهتتم للمستلمين
هللا
َ
شي ت و َمن لم ي َّت ِق َ
فليس منهم ) روخ ة الحديث من عدة طرق عن ح يفة :عن شتقيق
عامة
َ
بن سلمة عن ح يفة ب ت وعن أبي العالية عن ح يفة .
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الحب
مدرسة الحب اإللهي
المجددي الهانيبالي الكمالي
رو الحب المعاصر
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ب
قال َ لي ال ُح ُّ
َ
ات مرة :
أح ُّب َت أن تكونَ حاضران بين
يدخ دائما ن ..
َّ
ُ
قلت ل ُ :
يدخ هللا تعال
أحب أن أكونَ حاضران بين ِّ
ُّ
دائما ن ..
فأع َت َقنِي لوج ِ محبوبي ..
ولك ّن لم يغادرني ..
ص ِح َبنِي .
بل َ
حروف ال ُح ِّب :
س َط َر
َ
َ
المفكر اإلسالمي الشيخ
د.ةانيبال يوسف حرب
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الحب
مدرسة الحب اإللهي
المجددي الهانيبالي الكمالي
رو الحب المعاصر
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( جنات )
جمال و يةو و ع وبة و تألق
فلت الجنة كان
ألنها مأوى من أحبت ..
تشكلت عل شاكلتهم ..
سطرت حروف الحب :
إبريي العاشقين في بالد الشام
د.سارة الجعبرخ
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العدوى

العدوى
أنواعها وطرق الوقاية منها
تقديم الدكتورة  :نضال ترمانيني

محاضرة قُدِّ َمت عل مجموعة أكاديمية الـ (  )FGالتركية
مقدمة عن العدوى :
تتمحتتتور مكافحتتتة العتتتدوى حتتتول القضتتتا
علتتتتت العتتتتتدوى الناجمتتتتتة عتتتتتن البكتريتتتتتا
والفيروستتتتتات المنتشتتتتترة فتتتتتي المراكتتتتتي
الصتتتتتتتتحية بمتتتتتتتتا فيهتتتتتتتتا المستشتتتتتتتتفيات
والمستوصتتتفات ت و ُتعتتت ُّد اليتتتوم متتتن أةتتتم
المواضي التي تشغل العتاملين فتي مراكتي
الرعايتتتتة الصتتتتحية ت لتتتت ا فتتتتدن مكافحتتتتة
العتتتتدوى مستتتتؤولية كتتتتل فتتتترد يعمتتتتل فتتتتي
المنشآت الصحية.
ومتتت لتتتت فدنتتت يمكتتتن وٕدارة المستشتتتف
وفريتتق مكافحتتة العتتدوى فتتي المستشتتفيات
و المنشتتتتتتاحت الصتتتتتتحية تقتتتتتتديم الخبتتتتتترة
والتثقيتتتتتف والتتتتتدعم لمستتتتتاعدة العتتتتتاملين
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علتتتت اوستتتتتمرار فتتتتي المحافعتتتتة علتتتت
تطبيتق المعتتايير الصتتحية وتقليتتل مختتاطر
العدوى وسالمتهم وأمان المريض.

أكان ة ا الشتخي مريضتا ن أو يائتران أو
أحد العاملين فيها.
ف العتتتتدوى عتتتتن طريتتتتق العامتتتتل
ُتصتتتت َّن ُ
المستتبب واألعتتراض المرضتتية ت فهتتي
إما أن تكون عاةر نة نشطة أو قتد تكتون
غيتتتر عتتتاةرة مختفيت ن
تتة كامنتتتة أخ غيتتتر
مرئية طبيا ن .
طرق انتقال العدوى :
تتع ّدد الطرق التي تنتقتل بهتا العتدوى و
تختلتف متن فتترد إلت آختتر؛ حيتث تنتقتتل
بتتاختالط األشتتخاي بتتالمريض نفس ت ت
أو بمالمسة أدوات الخاصة .
ومن ة ه الطرق:
العتتدوى بتتاوختالط  :ةتتي نقتتل العتتدوى

الكحتة
من مريض إلت آختر بتالعطس أو ّ
ت وباوختالط بت ُمباشتر نة بال ُمصتافحة ت
أو ب ُمالمسة األيدخت أو متن ختالل تقتديم
العتتتتتتتتتتتالج للمتتتتتتتتتتتريض بالكشتتتتتتتتتتتف أو
الفحوصات.
سبة :ةتي نقتل ُ الفيروستات
العدوى المكت َ
والميكروبتتتتتات متتتتتن البيئتتتتتة ال ُمحيطتتتتتة
بالشتتخي كالغبتتتارت أو بانتقتتال العتتتدوى
عتتن طريتتق المفروشتتات ت أو باستتتخدام
اآلوت غيتتتر النعيفتتتة ت أو عبتتتر تنتتتاول
ملوثة.
أدوية ّ
العدوى ال اتية  :ةي انتقال الميكروبتات
فتتتي جستتتم اإلنستتتان نفستتت عتتتن طريتتتق
تكا ُثرةتتا وانتقالهتتا متتن عضتتو إلت آختترت
ومثال ٌ عليها فتح الجروا بعد العمليات.

تعريف العدوى :
العتدوى ةتي استتعمار كتائن حتي مضتتيف
متتن قبتتل كتتائن متطفتتل أجنبتتي يستتع إلت
استخدام موارد الكائن المضيف من أجتل
مضتتتاعفة الكتتتائن األجنبتتتي عتتتادة علتتت
حستتتتاب المضتتتتيف كانتقتتتتال البكتريتتتتا أو
الفيروستتتتات أو الفطريتتتتات إلتتتت أنستتتتجة
الجسم وانتشارةا فيها .
أ ّمتتا عتتدوى المستشتتف فهتتي التتتي تحتتدث
ألخ شخي داخل إطار المستشف سوا ن
ّ
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طرق مكافحة العدوى :
وغساالهما بالمااا بالطريقااة
 تعقاايم الياادين جياادا قباال وبعااد التعاماال مااع المااريالصحيحة عند أخ العينة من المرضى.
 يجب األخ بعين االعتبار عند التعامل مع عينات الدم والبول بأنها عينااتٌ ُملوثاةوارتدا القُفازات عند أخ ها وعدم ُمالمستها باأليدي.
 التخلُّص من إبرة الحقن بعد استعمالها في الصندوق الخاص بها و تغطيتهاا بعاداالستخدام.
 ُمراعاة ارتدا نظارات واقية للعينين لحمايتهماا مان التلاوث النااتر عان ر ا الادمأو أي سائل خار جسم اإلنسان.
 االلتزام بارتدا المالبس ال ُمخصصة بالمستوفى. -ارتدا كمامة الفم واألنف عند التعامل مع مرضى األمراض الصدرية .

العوامل المانعة للتلوث :
النظافااااة  :ماااان أهاااام العواماااال المانعااااة
لحاااادوث التلااااوث و لااااك عاااان طريااااق
الااااااااتخلُّص بصااااااااور ظة نهائيااااااااة ماااااااان
الميكروبات وأماكن تكاثرها.
التطهيااار  :وهاااي وسااايلةٌ تقضاااي علاااى
الميكروبات جميعها ما عدا الميكروباات
المتحوصاالة وتح ا ُّد ماان دورهااا الساالبي
فااي تا ُّ
اأخر شاافا المااري أو ُمضاااعفة
إصابته بالمرض .
التعقاايم :حي ا يااتم ماان خاللااه القضااا
علاااى الميكروباااات المتحوصااالة وغيااار
المتحوصلة بكافة أنواعها.
العزل  :حي يوضع المري في مكاا ظن
بعيااااا ظد عااااان اآلخااااارين لمناااااع انتواااااار
الميكروب ال ُمعدي من ه ا المري إلاى
ص سااليم ؛ حي ا يرتاادي العاااملون
شااخ ظ
مريلااااة وقفااااازات وكمامااااات وغطااااا
للاارأس وحاا ا تُسااتخدَم جميعهااا لماارة
واحاادة فق ا ثاام يااتم الااتخلص منهااا فااي
حجرة العزل ال ُمخصصة .
ماان الضااروري تعقاايم الياادين جياادا قباال
وبعد التعامل مع المري .
توخيص العدوى بالبكتريا :
يااتم عاان طريااق االختبااارات المخبريااة
وهااي تسااتخدم لتمييااز الضاارر البكتيااري
ماان الفيااروس وك ا لك لتحديااد العاماال
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المماارض ويعتمااد مسااار العااال
نتائر ه ه االختبارات.
يااتم توااخيص العاادوى البكتيريااة بوااكل
رئيسااي ماان خااالل االختبااارات المعمليااة.
وعادة ما تستخدم التقنيات التالية:
*  -الااادم ماااع الصااايغة الكرياااات الباااي
 CBCو قد لوحظ في العدوى البكتيرياة
زيااادة عاادد الخاليااا المعتدلااة النااواة فااي
الااادم فاااي األماااراض المعدياااة الحاااادة
خطيارة
ويمكن أن تكون حالة المري
وتتطلب مساعدة طبية عاجلة .
ويمكاااان عاااان طريااااق هاااا ا التوااااخيص
التعرف على طبيعة ومرحلة المرض .
*  -تحليااال الباااول Urin Analysis
يواااير إلاااى ماااا إ ا كاااان الجهااااز الباااولي
مصابا بالبكتيرياا وهاو ضاروري أيضاا
لتحديد درجة شدة التسمم .
*  -دراسااااة البكتيريااااا مااااع المضااااادات
الحيويااة  Cultureأي الزراعااة يحاادد
نوا العامال الممارض وكياف يمكان قتلاه
وهاااو ماااا يسااامى باااـ ( حساساااية العامااال
الممرض للمضاادات الحيوياة ) و ها ه
العوامل مهمة لغرض العال المناسب .
*  -باإلضاااااافة إلاااااى دراساااااة المصااااالية
 Antibodiesاسااتنادا إلااى الكوااف عاان
األجسااام المضااادة التااي تتفاعاال بطريقااة
معيناااة حيااا ياااتم أخااا الااادم الوريااادي .
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و ها ه الطريقااة فعالااة عنادما يكااون ماان العتتتاملين أو متتتن األجهااازة غيااار المعقماااة
جيدا.
المستحيل عزل العامل الممرض .
*  -التواااااخيص اآللاااااي  :وعاااااادة ماااااا
تساااتخدم الموجاااات فاااوق الصاااوتية أو الوقاية من العدوى في المنوآت الصحية :
تنظير البطن.
الحفاااه علااى بيئااة نظيفااة هااي مساادوليتنا
ه ه الطرق ضرورية لدراساة األعضاا جميعا.
الداخلية بغرض تحديد آفات محددة.
توير تقديرات وزارة الصاحة إلاى أن أكثار
من  4آالف مري يموتون كال عاام نتيجاة
التمييز بين العادوى الداخلياة والعادوى لإلصاااااابة بالعااااادوى فاااااي المستوااااافيات
الخارجية :
ومعظم حاالت الوفاة تحدث نتيجاة لإلصاابة
هناك نوعاان لطارق انتقاال العادوى فاي بأحااد أنااواا البكتيريااا المقاومااة للمضااادات
الحيوية.
المنوآت الصحية :
 - 1العدوى الداخلية المنواأ ( ال اتياة ) ويمكاااان أن تساااابب هاااا ه اإلصااااابات أيضااااا
؛ حيااا يوجاااد مسااابب العااادوى داخااال اإلعاقاااااااة وإطالاااااااة فتااااااارة العاااااااال فاااااااي
المااااري حااااين دخولااااه إلااااى المواااافى المستوفيات واالستوفا المتكرر.
كجز من الفلورا الطبيعية عنده .
يمكاان الوقايااة ماان العديااد ماان ها ه الحاااالت
عاان طريااق تنظيااف الياادين بعنايااة والحفاااه
ثم يتطور المرض أثنا إقاماة الماري
فااي المواافى بساابب التغياار ال ا ي يطاارأ على بيئة عال نظيفة.
على مساتوى مناعتاه أو نتيجاة وصاول
بعااا الميكروباااات للمنااااطق المعقماااة أي ظد نظيفة  -تنق األروا !
طبيعيااا فااي الجساام كمااا هااو الحااال فااي على ماوهفي المستوافى الحفااه علاى بيئاة
تركيب قسطرة وريدية أو قسطرة بولية نظيفااة كمااا علاايهم المحافظااة علااى نظافااة
أو إجرا عمل جراحي .
اليدين أثنا العال وفقا لمبادئ "اللحظاات
 - 2العاادوى الخارجيااة المنوااأ  :تااأتي الخمس" الواردة أدناه .
اللحظااااات الخمااااس التااااي تتطلااااب تنظيااااف
العااااادوى عااااان طرياااااق دخاااااول بعااااا
الميكروباااات إلاااى جسااام الماااري مااان اليدين :
مصدر خارجي  :إما مان مالمساة أيادي  .1تعقاايم اليااادين قباال مالمساااة الماااري

43

لما ا ؟ لحماية المري من البكتيريا التي تنتقل عبر اليدين .
 .2تعقيم اليدين قبيل إجرا العملية لما ا ؟ لحماية المري من البكتيريا التاي تنتقال
عبر اليدين والموجودة على الجسم .
بالعملياة بعاد التعارض لساوائل الجسام ( فاورا بعاد

 .3تعقيم اليدين مباشرة بعد القياام
إزالة القفازات) لما ا ؟ لحماية أنفسكم وبيئة العال مان مولادات البكتيرياا فاي جسام
المري .
لمااا ا ؟ لحمايااة أنفسااكم وبيئااة العااال ماان
 .4تعقاايم الياادين بعااد مالمسااة المااري
مولدات البكتيريا في جسم المري .
 .5تعقيم اليدين بعد مالمسة بيئة الماري ( ساريره أغراضاه واألساط حولاه ) ..
لماا ا ؟ لحماياة أنفساكم وبيئاة العاال مان
حتى لو لم يكن هناك اتصال ماع الماري
مولدات البكتيريا في جسم المري .
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المساحة الواسعة
( اللّون العام )

د .سارة الجعبرخ
إن لأللتتوان تتتأثيرات معروفتتة عل ت المستتاحة
من حيتث الستعة والضتيق ت فقتد بتات الجميت
اليتتتوم يعلتتتم أن اولتتتوان الغامقتتتة تعمتتتل علتتت
تضييق المساحة المكانية ت و األلوان الفاتحة
تعطيت شعوران بالوس .
فتتدن كانتتت الغرفتتة الضتتيقة ات ألتتوان غامقتتة
فاعمل عل تفتيحها .
وينتتدرج تحتتت لتتت لتتون التتدةان  :فالجتتدران
وتكونهتا ؛
ةي متا تحصتر المستاحة الحقيقيتة
ّ
ل ت لت فاوةتمتتام بلونهتتا ل ت أثتتر واضتتح عل ت
التحكم بشعورت في المساحة .
وكتتتتت لت لتتتتتون األثتتتتتاث ت و لتتتتتون الستتتتتتائر ت
وغيرةتتتا متتتن عناصتتتر مكونتتتة للغرفتتتة و لتتتت
للبعتتد الضتتوئي التت خ تعكستت ةتت ه األلتتوان ؛
فكلّمتتا كانتتت أفتتتح عكستتت مييتتدان متتن الضتتو
ال خ يمنح اإلشراق البصرخ المريح .
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برنامر على باب الصالة

Radio Family Group
بقلم  :د .صبحي المقرا

www.radiofg.org
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ين ِكتَاباا م َوقُوتاا ) صادق هللا
قال تعالى  ( :إِن الص َالةَ َكانَ َ َعلَى ا َل ُم َد ِمنِ َ
العظيم .
وقااال رسااول هللا صاالى هللا عليااه و آلااه و ساالم  ( :بُنِااي اإلسااالم علااى
خمس  :شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وإقام الصاالة
وإيتا الزكاة وحر البي وصوم رمضان ) صدق رساول هللا صالى
هللا عليه وآله وصحبه وسلم.
هااا ه اآلياااة الكريماااة والحااادي الواااريف وغيرهماااا الكثيااار مااان األدلاااة
الورعية تبين لنا مكانة الصالة في اإلسالم وتثب فرضيتها.
والصااالة لغااة  :هااي الاادعا وفااي الواارا  :هااي عبااارة عاان أركااان
مخصوصة وأ كار معلومة بورائ محصورة في أوقات مقدرة.
و ه ا التعريف يقودنا إلى أبواب كثيرة على المسالم معرفتهاا  ..منهاا :
ستحب فيها الصالة وكا لك
أوقات الصلوات الخمس واألوقات التي يُ َ
كره فيها الصالة وباب األ ان واإلقامة وما يُف َعل قبال
األوقات التي تُ َ
الصاااالة واألفعاااال فاااي الصاااالة نفساااها وصاااالة الاااوتر والجماعاااة
والتراوي والكسوف واالستسقا وك لك صاالة الماري والمساافر
وسجود السهو وسجود التالوة وغير لك من أبواب عديدة يتم الحادي
عنهااا وتقااديمها عباار راديااو فاااميلي جااروب فااي برنااامر " علااى باااب
عرض يوميا في شهر رمضان المبارك .
الصالة " ال ي كان يُ َ
" على باب الصالة " برنامر فقهي ديني يقدمه لنا الباحا الادكتور :
)عبد الرحمن جسري ( و يعلمنا من خالله أحكام الصالة وفقهها علاى
الم هب الحنفي مع طار أمثلاة بسايطة وبأسالوب سالس ماري لناددي
الصالة بوكل صحي و سليم .
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أشباا بال أرواا

أشباح بال أرواح (الكارما)
الجز األول
بقلم  :أ .ريم الومراني
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمتتد هلل رب العتتالمين والصتتالة والستتالم علتت ستتيدخ محمتتد وعلتت آلتت
وصحب أجمعين.
اللهم و سهل إو ما جعلت سهالن وأنت تجعل الحين إن شتئت ستهالن ستهالن ت
و تكلنتتا ألنفستتنا طرفتتة وو أقتتل متتن لتتت رحمتتتت نرجتتو إن ربتتت ةتتو الفتتتاا
العليم ت سبحان ربي العلي األعل الوةاب ت وبعد:
القترا عتن مفهتوم
في العتدد الرابت متن مجلتة ةتاةو سأشترا لكتم أعيائتي
ّ
معلم عالم قاس غير إنساني ..
المفهوم ال خ احتار في كثير من الناس ..
َّ
عي
المفهوم ال خ تضي بسبب الحياة الطيبة  ..الحياة الرحيمية من المول
وجل َّ ..
المفهوم ال خ بسبب أصبح ةنات شِ رت باهلل تعال ( حاشاه الخالق َّ
عي وجل َّ
شر َت ب  ..فهو الواحد األحتد الفترد الصتمد الت خ لتم يلتد ولتم يولتد ولتم
أن ُي َ
يكن ل كفوان أحد ) ..
المفهوم الخاطئ ..
المفهوم التوثني العقائتدخ التدنيوخ الت خ لتم و لتن يكتون جتي ان متن األديتان
الستتتتتتتتتتتماوية الربانيتتتتتتتتتتتة  ..ةتتتتتتتتتتت ا المفهتتتتتتتتتتتوم ةتتتتتتتتتتتو ( الكارمتتتتتتتتتتتا ).
ماةي الكارما ؟!
الكارما  :اعتقاد وثني ُمشت َتق متن األديتان الوضتعية كالهندوستية والستيخية
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والبو ية وغيرةا .
مفهوم لدى علما الهندوس  :أن كل فعل تفعلت أيهتا اإلنستان ستير ّد لتت
عاجالن أم آجالن ؛ أخ أن األعمال سوا ن كانت أعماون خ ِّيرة أو شتريرة ست ُترد
لت و محالة .
تنتشتتر الكارمتتا بشتتكل كبيتتر فتتي البلتتدان العربيتتة عل ت أنهتتا إحتتدى قتتوانين
الكون وأنها من علوم الطاقة ت و الحقيقة أنهتا بعيتدة كتل البعتد عتن علتوم
الطاقة الروحية والقدروية الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية قال
ب مِنْ َ
تعال َ ( :ما َف َّر ْط َنا فِي ا ْل ِك َتا ِ
ش ْي ) .
و قد جا في معن ة ه اآلية الكريمة  :عن علي بن أبي طلحة ت عن ابتن
ب مِتنْ َ
عباس رضوان هللا تعتال علتيهم َ ( :متا َف َّر ْط َنتا فِتي ا ْل ِك َتتا ِ
تي ) :
ش ْ
أخ ما تركنا شيئا ن إو و كتبناه في أم الكتاب.
وةتت ا متتا نتتراه اآلن رؤيتتا العتتين كيتتف أن جميتت علتتوم األرض والستتما
موجودة في القرآن الكريم ت و يعلمهتا العلمتا الحقتانيون الربتانيون أةتل
الخشية المحسنون ال ين كرةم هللا تعتال فتي كتابت الكتريم حيتث قتال ( :
إِ َّن َما َي ْخ َ
هللا مِنْ عِ َبا ِد ِه ا ْل ُعلَ َما ُ ) ت حتت أننتا شتهدنا عبتر التيمن علمتا َ
ش َّ َ
أعلنوا إسالمهم لوصولهم للعلم الحقاني النوراني .
فالكارمتتا لتتيس لهتتا أستتاس حقيقتتي فتتي الوجتتود ت و إنمتتا اخترعهتتا علمتتا
الهندوس لكي تكتون جوابتا ن لهتم علت كتل أستئلتهم !! فهتي قتانون وضتعي
يتتتلخي بوجتتوب متترور الشتتخي بمرحلتتة متتن الع ت اب لكتتي يرتتتاا ت فتتد ا
انته من الكارما سيصبح إحدى الشخصيات اإللهية الهندوسية !!.
في حين نجد َمن يقتوم بتالتنعيف الطتاقي لجستده خوفتا ن متن أن تطالت ةت ه
الكارما  ..ت وفتي المقابتل  -وبتدون أخ وجت للمقارنتة بتل متن بتاب البيتان
الستتليم  -نجتتد أن الصتتيام علتت ستتبيل المثتتال كتتركن أساستتي متتن أركتتان
اإلستتالم وعبتتادة أساستتية تتتنعكس منافعتت الجستتدية والنفستتية والروحيتتة
تلقائيا ن عل اإلنسان ..
ومن حيتث النتيجتة  :فكتل ن يتوجت بنيتت التتي ترجت عواقبهتا إليت أضتعافا ن
مضاعفة .
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يتب ..

نوادر معرفية

نوادر معرفية
نطتتل علتتيكم أعيا نتتا القت ّترا فتتي العتتدد الراب ت لمجلتتة ةتتاةو
تتتتف لكتتتتتم عتتتتتن معرفتتتتتة نتتتتتادرة حتتتتتول علتتتتتوم الغيتتتتتب.
لنكشت َ
سئل سماحة المف ّكر اإلسالمي الشيخ د .ةانيبال يوسف حرب
ُ
حفع هللا تعال السؤال التالي :
يقول هللا تعال في اآلية (  ) 65متن ستورة النمتل فتي كتابت
المبين :
تب إِ َّو َّ
س ت َم َاوا ِ
هللاُ َو َمتتا
ت َو ْاألَ ْر ِ
ض ا ْل َغ ْيت َ
( قُتتل َّو َي ْعلَ ت ُم َمتتن فِتتي ال َّ
َي ْ
ش ُع ُرونَ أَ َّيانَ ُي ْب َع ُثونَ ) .

فكان إجابة سماحته مايلي :
موضااوا الغيااب واسااع فااي القاار ان الكااريم وفيااه أكثاار ماان
 1143علما بين عام وخاص.
ولكاان فااي الخالصااة أقااول  :أمااا اآليااة فهااي توااير إلااى الغيااب
المطلق ال ي ال ينبغي شهوده ألحد أصال .
أما الغيب فهو غيبان :
أحدهما  -الغيب المطلق  :وهو ال ي عبرت عنه اآلية الكريمة.
ق تعااالى
ثانيهمااا  -الغيااب المقيااد :وهااو الغيااب ال ا ي يساام الح ا ُّ
غااب
لبع العبيد أن يطلعوا عليه توريفا وهو من بااب ( ماا
َ
ان عناك
عنك وهو حاصل في الكون مما
استتر عان علماك أو بَطُ َ
َ
أو اختفااى عاان مساااحة إدراك حواسااك أو ممااا هااو مخبااأ عنااك
 )....ومن ه ا النوا الثاني تكون كووف أهل النور والكوف
والوجود هبةٌ من الحق ألهلهاا فاال حاو َل وال قاوة إال بااهلل العلاي
العظيم .

فهل لنا في تفصيالت عن عالَم الغيب الوارد في ة ه اآلية؟
أو عن مفهوم الغيب بشكل عام ؟
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بطون الكتب

الوعي
َمحل ُّ َ

بـُــطــون الكـُـتب

ٌ
رحمة
اوختالف
ُ

نستطي أن نستنبط  -من حقيق ِة
واوسم
الوعيِ وأنَّ َمحلَّ األ ُ ن ت
ِ
وأنَّ َمحلَّ األ ُ ن  -الوصفة الروحية
القدروية التسخيرية التالية :
في حال كانَ اإلنسان عل وعي و
التركيي
عدم
َ
ِ
بأس ب لك َّن يعاني من ِ
ج إل
بعض
في
ِ
األمور التي تحتا ُ
ِ
الكامل
التام فدننا نستطي ُ
ِ
ِ
الوعيِ
استخدا َم حروفِ اس ِم ِ وطاقتِها
اإلنسان
كامل الوعيِ عندَ ة ا
لتفعيل
ِ
ِ
ِ
الطرق التي
حسب
ت ويمكنُ فعل ُ لت
َ
ِ
ُتستخدَ ُم في تسخيرا ِ
ت عِ ِلم الحروفِ .

اوختالف م كون ضرورة ةو
ك لت رحمة باألمة وتوسعة عليها
وله ا اجتهد الصحابة واختلفوا في
أمور جيئية كثيرة ولم يضيقوا
رعا ن ب لت ت بل نجد الخليفة
الراشد عمر بن عبد العييي يقول
عن اختالف الصحابة رضي هللا
تعال عنهم  (:ما يسرني أن
أصحاب رسول هللا صل هللا علي
وعل آل وصحب وسلم لم يختلفوا
ت ألنهم لو لم يختلفوا لم يكن لنا
رخصة ).

من كتاب
علم المحالت للمف ِّكر اإلسالمي
الشيخ الدكتور ةانيبال يوسف حرب.

من كتاب
كلمة ةادئة في أدب الحوار
للدكتورعمرعبد هللا كامل
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لدي ت شخصتتية مميتتية ومستتتقلة ب ت ت كمتتا لدي ت كارييمتتا
خاصة يتميي بها عن اآلخرين و و يشب بها أحدان .
نشيط و دائم الحيوية والفعالية.
يميل تفكيره نحو اإليجابية والتفاؤل دائما ن .
صبور جدان وةو يعيش صبره الخاي ت فعالم الصتبر لديت
واس .

•
•
•
•

إن للشخصيات المسماة ( معا ) عدة صفات تكشفها لنا
حروف اسمهم ت فمن خالل علوم الحروف الكشفية
ومكنوناتها ن كر لكم بعضا ن من ة ه الصفات :

•
•
•
•
•
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معا  :شخصية متواينة .
إنسان متفهم ومنفتح عل العتالم و
محب للتطور.
ن
لدي ت قتتدرة عل ت إتمتتام األمتتورعل
أكمل وج .
قوخ ويمكن اوعتماد علي .
يصتتتتتلح للخالفتتتتتة ويشتتتتتعر نفستتتتت
مستتتتتؤوون ع َّمتتتتتن حولتتتتت ويحتتتتتب
مساعدتهم وقضا حوائجهم .

•
•

لدي حكمة .
لديتتت القتتتدرة علتتت ضتتتبط نفستتت و ُح ْكمِهتتتا و
بالتالي فلدي القدرة عل حكم اآلخرين .
•

•

•
•
•

محب بشكل كبير ويحتب أن تنتشتر
المحبة والسالم بين الناس .
لدي الشعور بالععمة ت ولتيس متن
السهل النيل من .

يعتتاني متتن أمتتور كثيتترة فتتي حياتتت ت ولكتتن
يعيش ة ه المعاناة في باطن أغلب األوقات.

يحب معاينة األشيا ومعرفة تفاصيلها.
يحب عالم المتعة ويحب أيضا ن إمتاص َمن حول .
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العناية الجسدية

العناية الجسدية
الجي األول

لألستا ة  :سعاد شمس النهار

محاضرة قُدِّ َمت عل مجموعة أكاديمية الـ (  ) FGاألمريكية

بسم هللا الرحمن الرحيم

الطااااارق المساااااتخ َدمة فاااااي التجمياااااال  :لعالج أمراض الععام فقط عل اختالفهتا
* البالزما ( الصفائ الدموية ) .
ألنها تساعد في التئتام األنستجة الضتامة
*الميزوثيرابي .
و تتتترميم األنستتتجة التالفتتتة فتتتي مختلتتتف
* الديرما رولر .
أمراض الععام ت و اكتشتفوا متؤخران أن
* الديرما بان .
للباليمتتا دوران ةامتتا ن فتتي المجتتال الطبتتتي
بمختلف فروع .
* الليزر .
و الكثير الكثير من طرق التجميل .
الصفائح الدموية :
• البالزما الغنية بالصفائ الدموية  :ةي إحدى خاليتا التدم التتي يقتوم النختاص
الععمي بتصنيعها.
)PIasma Rich platele(PRP
وتلعب الصتفائح الدمويتة دوران ةامتا ن فتي
مااان خصاااائص الصااافائ الدموياااة أنهاااا إيقاف أخ نييف يحتدث نتيجتة جترا فتي
تحتااوى علااى عواماال النمااو التااي تعماال أخ مكان في جسم اإلنسان.
علااااى التحفيااااز الطبيعااااي لنمااااو الخاليااااا
الجدياااااادة فااااااي الجلااااااد ( الكااااااوالجين و و الباليمتتتا ةتتتي إحتتتدى مكونتتتات التتتدم ت
اإلالسااتين ) لتباادو البواارة نضاارة باادون حيث يتكون التدم متن الخاليتا البيضتا و
تجاعيد .
الخاليتتا الحمتترا و الصتتفائح الدمويتتة و
كانتتتت الباليمتتتا ُتستتتتخدَم فتتتي البتتتدايات سائل شتفاف فتي قتوام التدم ةتو الباليمتا

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن نب ة مختصرة عن البورة و الجلد و طبقاتاه و
الكاااوالجين و اإلالساااتين و كااا لك تحااادثنا عااان العدياااد مااان الموااااكل الخاصاااة
بالبورة.
كما قدمنا الكثيار مان الوصافات التجميلياة الطبيعياة المساتخدَمة فاي البيا و فاي
المراكز التجميلية .
و سنتطرق اليوم إلى الطرق الحديثة التي نستخدمها بأحدث التقنيات العالجية
و التجميلية لحل الكثير من المواكل الخاصة بالبورة .
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التاي تحتاوي علااى الفيتاميناات والمعااادن
و الهرموناااات و هااا ا الساااائل الوااافاف
هو ال َمعني باالستخدام داخل إبر البالزماا
العالجية و التجميلية ل ا فهاو عاال آمان
و مدمن من داخل الجسم نفسه و طبيعي
مائة بالمائة .
للباليمتتتتا دور ةتتتتام و فعتتتتال فتتتتي التئتتتتام
الجتتروا و معالجتتة األنستتجة المتتد َّمرة و
القتتتترا الميمنتتتتة و التهابتتتتات الععتتتتام و
أمراضها ت و من ضمن استتخداماتها متا
اكتشتتتف العلتتتم متتتن دورةتتتا فتتتي إعتتتادة
النضارة للبشرة المت َعبة و تتأخير عهتور

عالمات التقدم بالعمر .
الخاليا الج عية :
هي خاليا بدائية لها القدرة على االنقسام
و التكااااثر لتعطاااي أنواعاااا مختلفاااة مااان
الخاليا المتخصصة كالخالياا الغضاروفية
و العظمية و الجلدية و تجديد الكاوالجين
و اإلالستين و غيرها.
الخالياااا الج عياااة مسااادولة عااان تجدياااد
الخاليا التالفة مما يددي إلى إنتاا خالياا
جدياااادة بوااااكل اتااااي للجساااام و تجديااااد
األنسجة.

محاضرة قُدِّ َمت عل مجموعة أكاديمية الـ (  )FGاألمريكية
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للتنبيااه  :الحاادي هااا ا يخااص الجنساااين
رجاااااال و نسااااا ؛ إ أن الرجااااال أيضااااا
لاااديهم موااااكل بالبوااارة لااا لك فهنااااك
مراكاااااز للتجميااااال و العناياااااة الجسااااادية
مخصصة لكل من الرجال و النسا .
دواعي حقن الباليما في الوج :
 اآلثار التي تظهر علاى الوجاه ماع تقادمالعمااار كضاااعف الجلاااد وفقاااد نضاااارته و
ملمسه الناعم .
 الندوب المختلفاة فاي البوارة مثال آثاارحاااب الواااباب و التاااي تااازعر الكثيااارين
بمظهرهاااا الساااي ،الااا ي يتااارك أخاديااا َد و
حفرا و ندوبا في البورة .
 عاادم تناسااق ملمااس البواارة و لونهاااكوجاااود الهااااالت الساااودا حاااول العاااين
حي تساعد البالزما على الاتخلص منهاا
كماااا أنهاااا تسااااعد علاااى الاااتخلص مااان
التجاعيد المتواجدة كنتيجة لعوامل العمر
أو اإلرهاااق و التعااب أو كنتيجااة للماارض
أو أيا كان األسباب.
 كمااا أن للبالزماااا اساااتخدامات تجميلياااةأخااارى موضاااعية مثااال تورياااد الوااافاه و
إبرازها و تجميلها.
 و قاااد أثبتااا البالزماااا قااادرتها الفعالاااةعلااى مستتاعدة الشتتعر فتتي النمتتو ؛ ل ت لت

يستتتتخدمها التتتبعض فتتتي يرص الشتتتعر و
يستخدمها آخرون في يراعة اللحية .
 ُتستتتتخدَم لعتتتالج المشتتتاكل الععميتتتة وخشونة الركبة و أمراض المفاصل .
 تُستخ َدم لعال متالزمة النفق الرسغي. تُساااتخدَم لعاااال األضااارار العصااابية والتهابات األوتار .
ممنوعات حقن البالزما الغنياة بالصافائ
الدموية :
 اضطرابات النزيف و َمن لاديهم نقاصفي عدد الصفائ الدموية.
 المتعاطون ألدوية مانعة للتخثر . أصحاب االلتهابات النوطة . األورام السرطانية .اآلثار الجانبية :
 بع الكدمات و التورم الموضعي . قااد تحاادث عاادوى أو إلتهاااب إ ا تكااررالحقااان باااإبرة واحااادة أو فاااي حاااال عااادم
االلتزام بوروط التعقيم الالزمة للجلد .
 بع األلم . حاادوث بع ا النزيااف عنااد األشااخاصالااا ين لاااديهم نقاااص فاااي عااادد الصااافائ
الدموية ل ا البد من معرفاة النسابة قبال
الوروا في العال .
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•

المييوثيراب :

عنصر األمان :
حيث يعتمد علت فصتل أحتد مكونتات دم
المتتريض ( الباليمتتا ) فتتي جهتتاي الطتترد
المركتتتيخ كمتتتا ةتتتو واضتتتح بالصتتتورة و
إعادة حقنها لنفس المريض مترة أخترى
بعتتتتتتتتتتدة طتتتتتتتتتترق حستتتتتتتتتتب الحالتتتتتتتتتتة.

ما هو الميزوثيرابي؟
كلمااااااة مياااااازو تعنااااااي طبقااااااة الجلاااااااد
(  )Mesodemوكلمااة ثيرابااي تعنااي
العال .
إ ا فهااي العااال بحقاان طبقااة ماان الجلااد
بمواد طبية طبيعية :
 إماااااااااا أن تكاااااااااون فيتاميناااااااااات أومستخلصات نباتية .
 وإمااا أن تكااون أحماضااا أمينيااة أوأمالحا معدنية .

ل ا فاإن ها ه الطريقاة آمناة تماماا و مان دون أي آثاار جانبياة علاى اإلطاالق حتاى علاى
األمريكيةهناااك
)FGبالتااالي فلاايس
الـاري( و
أكاديميةالما
مجموعة ماان نفااس
علااى مااواد اتيااة
تااا عل
العتماده
الماادى الطوياال
محاضرة قُدِّ َم
مخاوف من انتقال أي عدوى للمري بإ ن هللا تعالى .

ويعاااد الميزوثيراباااي باااديال غيااار تجااااري
لجراحااااااات التجمياااااال و هااااااو يناااااااافس
الجراحات التجميلية .
ُتح َقتتتن مستخلصتتتات المييوثيرابتتتي فتتتي
التتتتدةون تحتتتتت الجلتتتتد حيتتتتث يستتتتتهدف
الحقن الخاليا الدةنيتة عتن طريتق الحتث
َ

قد ُتح َقتن الباليمتا داختل البشترة إلعتادة
النضتتارة ت وقتتد ُتح َقتتن فتتي فتتروة التترأس
إلعادة نمو الشعر المتساقط .

عدد الجلسات بـ : PRP
 يحتا المري إلى  3جلسات متتالية بفاصل زمني بين الجلسات يتراو بينأسابيع إلى  4أسابيع .
 تحتااا حاااالت تساااق الوااعر  4إلااى  6جلسااات بفاصاال أساابوعين بااين الجلسااة والجلسة األخرى .
 تحتااا حاااالت التجاعيااد و آثااار التقاادم بااالعمر جلسااة واحاادة كاال سااتة أشااهر  ,وتستغرق المعالجة عدة جلسات حتى نحصل على النتائر المرجوة .
 تتوقف المتابعة العالجية حسب عمر المري . أما فاي حالاة تلاف جلاد الماري فاإن جلاده هاو الا ي يحادد عادد الجلساات و لايسعمره و حده فيصال في لك .
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علتت تحليتتل التتدةون و تمييتتق و إماتتتة
الخاليا الدةنية .

الحااااااااااالت التاااااااااي نساااااااااتخدم فيهاااااااااا
الميزوثيرابي:
 لعال التجاعيد المبكرة . لعاااال تجاعياااد تقااادم السااان و إعاااادةنضارة البورة .
 لعاااااال التكاااااتالت الدهنياااااة الصاااااغيرة( السمنة الموضعية ) .
 لعال السيلولي . لعال تساق الوعر . لعال الندبات الناجمة عن الجرو . لعااااال الناااادبات الناجمااااة عاااان حاااابالوباب
 لتفتي البورة . لعاااال البقاااع السااامرا الناتجاااة عااانالتعرض للومس .
 -لعال عالمات التمدد .
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موانع استخدام الميزوثيرابي :
للميزوثيراباااااااي حااااااااالت يمناااااااع فيهاااااااا
استخدامه و هي :
 المرأة الحامل . المرأة المرضع . األطفال أقل من 18سنة . مرضى السكري . مرضى القلب . مرضااااااى الساااااارطان و َماااااان يُعااااااالَربالكيماوي .
 مرضى اإليدز . مرضى الجلطات . مرضىاتية .عل مجموعة
المناعةقُدِّال َمت
محاضرة
 بع األمراض الجلدية مثال الهياربسو الصدفية .
اآلثار الجانبية لحقن المييوثيرابي :
 احمرار في منطقة الحقن لعدة أيام . -أو آثار كالكدمات لفترة طويلة.
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 الشعور بالحرقة عند الحقن و بعده . تتتتتورم يتتتتؤدخ إلتتتت حتتتتدوث جلطتتتتةتستمر بشكل دائم .

بروتوكول عال الوعر :
قااااد نحتااااا إلااااى عاااادة جلسااااات بوااااكل
متواصااال و ثااام نقاااوم بجلساااات متباعااادة
حتاى نصال إلااى 10جلساات علاى ماادى 5
أشهر .

مادة الحقن :
تُساااتخدَم فاااي حقااان الميزوثيراباااي ماااواد
أساسية باإلضافة إلى مواد مكملة.
فااااالمواد األساسااااية هنااااا تحتااااوي علااااى
مادتين إلى ثالث مواد حتى نأخ النتيجاة
ضية التي تصل إلى  90بالمئة .
ال ُم َر ِ
أمااا المااواد المكملااة فتتكااون ماان مااادة أو
مادتين .

بروتوكول تجميل البورة :
في حقان البوارة نختاار الماواد المناسابة
التي تساعد على تحفيز المواد األساساية
في تكوين البورة و نضارتها :
 الكوالجين اإلالستين الطبيعيالل ان يقومان بتحساين طبيعاة البوارة و
شدها و فرد التجاعيد بها .

عال تساق الوعر بالميزوثيرابي :
يختلااف العااال باااختالف أسااباب تساااق
الوعر المتعددة والتي منها :
 سو التغ ية . األمراض المزمنة . التوتر و االضطرابات النفسية . -االضطرابات الهرمونية .

و لكي نحصل على ه ه النتيجة المرجاوة
نساااااتعمل العدياااااد مااااان الماااااواد إلعاااااادة
النضارة بمواد تكميلية مثل :
• حماااا الجليكوليااااك ( Glycolic
:)acid
و هااو عنصاار طبيعااي موااتق ماان قصااب
الساااااكر و ينتماااااي إلاااااى أحمااااااض ألفاااااا
هيدروكساااي أو بماااا يُعااارف ( Alpha
 )hydroxy acjdحيا تتغلغال جزيئاتاه
األصااغر فااي هاا ه المجموعااة و تختااارق
البواارة حتااى تصاال إلااى أعماقهااا ل ا لك
فهو يعتبر مقوار طبيعاي و نااعم يناساب
كل أناواا البوارة إ يُخلصاها مان الجلاد
سبها خاليا جديدة .
المي و يُك ِ

أكاديمية الـ (  )FGاألمريكية

• التورين (: )Taurine
من فوائده أن يعمل عل ترطيب الجستم
و يحافع عل تواين األمالا في الجسم.
محلتتتتتتتتتتول ترطيتتتتتتتتتتب البشتتتتتتتتتترة
•
(: )XADENAL
يساعد عل تقليتل عهتور التجاعيتد علت
الجلد و يجعل البشرة تبدو صحية .
• أو نقوم به ا البروتوكول
بمتتواد أساستتية أو متتواد خاصتتة بتفتتتيح
البشرة أو متواد تكميليتة ت و علت ستبيل
المثال نأخ فقط البعض متن ةت ه المتواد
مثل :
*حمتتض الهيالورونيتتت ( Hyaluronic
.)Acid
* فيتامين ( .) C
* فيتامين( .) A
* حمض أميني ( .) Amino acid
*بروتين نباتي (.)Vegetal proteins
* حمتتتض األييتتتالت ()Azelaic acid
وةتتو مفيتتد جتتدان بخصائص ت الفعالتتة ضتتد
البكتريتتتا المستتتببة لحتتتب الشتتتباب و ةتتتو
يعمل عل تجديد خاليا الجلد و يقلتل متن
البثور التي تساعد عل تشكيل الرؤوس
السودا .
و ةنات الكثير من المواد الفعالتة و التتي
تستتتتخدم لهتتت ا الغتتترض ت ولكننتتتي قمتتتت
ب كر القليل فقط لتقديم فكترة عتن المتواد
المستتتعملة فتتي بروتوكتتول التجميتتل فتتي
جلسة المييوثيرابي.
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أمااااااااا مااااااااا يخااااااااص عااااااااال الساااااااامنة
بالميزوثيرابي  :فهو فعال لتفتيا السامنة
الموضااعية فق ا و لاايس الساامنة المفرطااة
و لك باستخدام عنصرين فق هما :
* فوسااااااااااااااااااااااااافاتيدايل كاااااااااااااااااااااااااولين
(.)phosphatidylcholine
و نحصاال علااى ه ا ه المااادة بسااهولة ماان
فول الصويا أو صفار البي .
* دي أوكسي كوالت ()Deoxycholate
و قاااد تااام اساااتخدام هااااتين الماااادتين معاااا
إلزالة الدهون السطحية و إلزالة تجمعاات
الجفن .
الدهون تح
محاضرة قُ
مجموعة
عل
ت
م
دِّ
َ
و هااااا ه الماااااادة األخيااااارة ( دي أوكساااااي
كااوالت) نجاادها فااي العصااارة الصاافراوية
المسااااادولة عااااان الهضااااام فاااااي الجهااااااز
الهضمي.

* الدرجة األول  :و تعهر .
*الدرجتتتة الثانيتتتة  :نقتتتوم بمستتتت الجلتتتد
بقوة و و تعهر عند القيام أو الجلوس.
*الدرجتتة الثالثتتة  :تعهتتر أثنتتا الجلتتوس
و و تعهر عند الوقوف .
*الدرجة الرابعة :تعهر في كل األحوال.
برنامج عالج السيليوليت :
المرحلة األول  :تفتيت الدةون .
المرحلة الثانية :ييادة الدورة الدموية .
المرحلتتتة الثالثتتتة  :تفتيتتتت األليتتتاف فتتتي
أكاديمية الـ (  )FGاألمريكية
النسيج الضام المسبب للسيليوليت .
يحتتتتتاج العتتتتالج أربتتتت جلستتتتات بفاصتتتتل
يمني مقداره  3أسابي بين الجلسات .
برنامج عالج عالمات التمدد :

و يااتم حقاان الطبقااة الدهنيااة بحي ا تتفت ا
الاادهون و تنتقاال نساابة  %90إلااى الكبااد
ثاام تتحااول إلااى  Co2+H2oبينمااا تنتقاال
 %10فق إلى الكلية .
هناااك اختبااار لمعرفااة فيمااا إ ا كااان لاادينا
سيليولي أم ال وهو على أربع درجات:
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نحتاج موادان تعمل عل تحفيي إنتاج كتل ٍّ
متتن اإلوستتتين و الكتتووجين ت و اختبتتار
متتتواد تعمتتتل علتتت تماستتتت الجلتتتد مثتتتل
فيتامين ( . ) C
و ةنتتتتتات طتتتتترق أختتتتترى للعتتتتتالج مثتتتتتل
البوتكس .

الديرمارولر
هااي عبااارة عاان شااكل اسااطواني يحتااوي
على مجموعاة مان اإلبار الرفيعاة ( 200
إباااارة تقريبااااا ) تختاااارق اإلباااار سااااط
البورة مساببة ثقوباا صاغيرة تادفع الما
إلعطاااا إشاااارات لتحفياااز الكاااوالجين و
إصاااال خالياااا البوااارة مماااا ياااددي إلاااى
ههاور طبقاة جديادة مان البوارة شابابا و
إشراقا .

يُع ُّد العال بالديرمارولر بديال عن العال
بالليزر في بع الحاالت وقد أصابح
الديرمارولر أداة فاي متنااول الجمياع و
باسااااااااتطاعة أي فاااااااارد أن يقتنيهااااااااا و
يسااااتخدمها فااااي المناااازل بواااارط اتباااااا
طريقاااة االساااتعمال و النظافاااة للحصاااول
على بورة ناعمة نضرة .
فوائد الديرمارولر :

تعتبااار هااا ه األدوات مااان أدوات العناياااة
بالبورة و الجلد و التي تعمل على تحفيز
إنتا خالياا جديادة مان خاالل فتحاات ياتم
إحداثها باألداة كما كرنا سابقا.
كما تعمل على شد الجلد و إضفا المزياد
مااااان النضاااااارة علياااااة و لاااااك بتكااااارار
االسااااتخدام و تتوقااااف النتيجااااة علااااى
حسااب نااوا الجلااد و ماادى التقاادم الاا ي
يُحدثه الجهاز .

*تحسن من التصبغات الجلدية .
*تساعد على تبيي البورة .
*تحسن من تجاعيد البورة بوكل كبير .
*تساعد في عال مرض الثعلبة .
*تساعد في عال الصلع الوراثي .
*تحفز الكوالجين و اإلالستين .
*تخفاااف بااال وحتاااى أنهاااا تقضاااي علاااى
الندبات بأمر هللا تعالى .
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مقاسات الديرمارولر:
يتم اختبار المقااس علاى حساب الجلاد و
الموكلة التي سنقوم بعالجها .
مثال  :نختار حول العين مقاس .0.5
و هنااااك مقاساااات لاااديرمارولر بااارؤوس
متعددة لكل المناطق و حسب الحالة .
أماااا بخصاااوص اساااتخدام الاااديرمارولر :
فاالسااتخدام شخصااي و ممكاان اسااتعمالها
ألكثر من مرة بعد التعقيم لنفس الوخص
إال أنه يُمنَع استخدامها من قِبَل شخص
ثا ظن.

 يجتتب عتتدم وض ت كريمتتات واقيتتة بعتتدالجلسة بل وض مضاد حيوخ.
•

الديرما بن :

ُتعتتتت ُّد فكتتتترة التتتتديرما بتتتتن نفتتتتس فكتتتترة
التتتتديرمارولر إو أنهتتتتا دقيقتتتتة و ستتتتهلة
اوستتتعمال و يستتهل تحريكهتتا علت كافتتة
مناطق البشرة و األماكن الضيقة .

الديرمارولر:ت عل مجموعة أكاديمية الـ (  )FGاألمريكية
محاضرة قُدِّ َم
ممنوعات
 يمنااااع اسااااتعمالها علااااى أماااااكن الجلاااادالملتهااب أو المجاارو جرحااا مفتوحااا أو
جرحااا جدياادا باال يجااب اسااتعمالها علااى
جلد سليم مع أهمياة التعقايم الممتااز لكا ظل
من األداة و الجلد على حد سوا .
 يمناااع التعااارض للوااامس بعاااد الجلساااةمباشرة لكي ال يحدث تحسس للبورة .
 يفضاال وضااع مخاادر موضااعي لماان اليتحمل األلم و لمن عنده حساسية .
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ل ا لك فهااي أكثاار فاعليااة علااى الجلااد و
تساااتخدم لجمياااع المنااااطق الجلدياااة ماااع
األخ بعين االعتباار ساماكة البوارة لكاي
يتم تغيير اإلبرة حسب ه ا األخيرة .

نواااااهد فااااي الصااااورة مقاسااااات اإلباااارة
الخاصااااة بالااااديرما باااان حياااا تاااادخل
رؤوس الديرما بن بدرجة  ٪90من دون
أن تُحاا ِد َث تمزقااا طوليااا عنااد اسااتعمالها
ألن الاااادخول والخاااارو يكونااااا بوااااكل
عماودي و ها ا يسام بالتئاام الجارو و
األنسااااجة بوااااكل أساااارا علااااى عكااااس
الاديرمارولر التاي تتارك أثارا أعماق عنااد
الدخول و الخرو .
من الفوائد و االستخدامات :
يوااترك الااديرما باان مااع الااديرمارولر فااي
الفوائاااد الساااابقة و ينفااارد بكفا تاااه فاااي
عال التالي :
*مسام الجلد المفتوحة .
*جميع أنواا تساق الوعر .
*عال عالمات التمدد الجلدية .

*السيليوويت .
*آثار الحروق .
كمتتا أن إلبتتر التتديرما بتتن عتتدة أشتتكال و
عتتدة استتتخدامات ممتتا يجعتتل استتتخدامها
الشخصتتتي متتتن قِ َبتتتل الشتتتخي المعتتتالَج
نفستتت صتتتعبا ن لتتت لت يحتتتتاج استتتتخدامها
لخبير .
األعراض الجانبية لديرمابن :
تتشاب م التقشير الكيميائي ت فعادة متا
يعتتتاني المتتتريض متتتن بعتتتض التتتتورم و
اوحمرار بعتد العتالج و لكتن سترعان متا
تختفتتتي تلتتتت األعتتتراض ختتتالل 48 -24
ستتتاعة ت و قتتتد يعتتتاني أصتتتحاب البشتتترة
الحساستتتتتة أيضتتتتتا متتتتتن عهتتتتتور بعتتتتتض
الكدمات.
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حقائق عالم األرياق ج 2

حقائق عالم األرياق

( الجي الثاني )

كتب  :الباحث عمر السلقيني
تحدثنا في الجز األول عن بابين من أباواب الارزق وسانكمل فاي
ه ا الجز الحدي عن المزيد من الحقائق في عالم األرزاق .
إن الرزق هو عطا و ِهبَاة ياأتي مان هللا سابحانه تعاالى لكان ها ا ال
يعناااي أن ال نساااعى لجلاااب الااارزق ونكتفاااي باااالجلوس فاااي البيااا
وانتظاره فاهلل سبحانه ح على السعي لجلب الرزق بقوله ( :ه َُو
ض َ لُ َ
اوال فَشمۡ وُاو َا فِاي َمنَا ِكبِ َهاا َو ُكلُاو َا ِمان ر ۡزقِا ِه
ٱل ِ ي َج َعا َل لَ ُكا ُم ۡٱألَ ۡر َ
َوإِلَ ۡياا ِه ٱلنُّوُااو ُر) فعلينااا التوكاال ولاايس التواكاال ؛ حياا جااا فااي
الحدي الوريف  :عن عمر بن الخطااب رضاي هللا تعاالى عناه عان
النبي صلى هللا عليه و آله و سلم أنه قال  ( :لو أنكم تتوكلون علاى
هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وترو بِطانا )
.
يجب علينا الوثوق برحمته سبحانه وتعاالى بأناه ساوف يوفقناا فاي
طرق الارزق الساليم وأناه سايفت لناا أباواب الارزق بوارط اإليماان
والتقوى ؛ قال هللا تعالى  :بسم هللا الرحمن الرحيم :
اب َو َمان
س ُ
ق هللاَ يَ َج َعل لهُ َم َخ َرجاا َويَ َر ُز َقاهُ ِمانَ َح َيا ُ َال يَ َحتَ ِ
{ َو َمن يَت ِ
يَت ََوك َل َعلَى هللاِ فَ ُه َو َح َ
َاي ظ
سبُهُ إِن هللاَ بَالِ ُغ أَ َما ِر ِه قَا َد َج َعا َل هللاُ لِ ُكال ش َ
قَدَرا}
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والرزق ال يكون بالمال فق  ..بل حتى البال من هللا تعالى يمكن أن
يكااون رزقااا حتااى نهتاادي ونرجااع إلااى هللا الاارزاق تعااالى كمااا أن
الرزق قد يكون في أشيا أخارى كماا كارتُ فاي الساابق ؛ وأضايف
إليهااااااااااااا راحااااااااااااة البااااااااااااال وإيجاااااااااااااد زوجااااااااااااة صااااااااااااالحة .
ولعاال أهاام ركاان فااي عااالم األرزاق هااو االنوااغال باااهلل تعااالى كاارا
وعبادة حي ورد في الحدي الواريف  :عان أباي هريارة رضاي هللا
تعالى عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و آلاه و سالم " :قاا َل
سد فق َر َك
هللاُ عز وجل  :يا َ
ابن آد َم تفر لعبا َدتي أمألُ صد َركَ غنى وأ ُ
سد فق َر َك" .
وإال تفع َل مألتُ صد َر َك شُغال ولَم أ ُ
الحااب  :عناادما يجعاال هللا تعااالى قلوبنااا
الباااب الثال ا للاارزق  -باااب ُ
بالحااب نسااتطيع أن نحصاال علااى كاال
قلوبااا ُمحبااة ويمااأل أرواحنااا ُ
مانتمناه من رزق ألن ه ا الباب من أكبر أبواب الرزق .
لس َع ِة وبس ِ الرزق؟
و لكن لما ا كان ُ
الح ُّب أساسا ِ
بالحب تكون صلة الرحم وفي صلة الرحم رزق و
الجواب  :ألنه ُ
الحب
بموجب ُحبك للناس يصب لديك محبون وه ا رزق من أرزاق ُ
كما أن في ُحباكَ للعلماا وطاالب العلام رزق كبيار ألناك بِ ُحباك لهام
وبوجودهم وبهم تُر َزق أرزاقا علمية معرفية .
وهنااااك أباااواب وفتاااو وقاااوانين خاصاااة وعلاااوم أخااارى فاااي َعاااالم
األرزاق ال تكون إال ألهل هللا تعالى وخاصته  :من ه ه العلوم
ساه و
( علم اساتجالب الارزق فاي القار ان الكاريم ) الا ي وضاع أُ ُ
س َ
قع َدهُ سماحة المدسس الحكيم الوي الادكتور هانيباال يوساف حارب
حفظه هللا تعالى ورعاه و لك وفقا لضواب القر ان الكاريم والسانة
الوريفة .
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الحقوق والواجبات

احلقوق والواجبات
أ.هدى زايد

بسم هللا الرحمن الرحيم
الصااالة والسااالم علااى ساايد المرساالين ساايدنا وحبيبنااا وشاافيعنا المبعااوث رحمااة
للعالمين سيدي محمد عليه أطيب الصالة وأزكى وأتم التسليم .
أحبااابي فااي هللا تعااالى  :تحاادثنا فااي األعااداد السااابقة عاان بعا األمااور التااي تهاام
العائلة للحفاه علاى كينونتهاا واساتمرارها كعائلاة ساعيدة ومساتقرة ماا اساتطاع
سبيال في هل الظروف الصعبة التي تمر بالعالم بوكل عام وبالعائلة بوكل خاص
فالعائلة جز ال يتجزأ من المجتمع التي تعي فيه .
أعزائي القُارا  :مان األماور التاي أحببا ُ التحادث عنهاا فاي ها ا العادد والتاي لهاا
أهمية في استقرار العائلة هي معرفة كل من الزو والزوجة لحقاوقهم وواجبااتهم
.
نعم أحبابي في هللا تعالى  ..إن خل األماور باين الحقاوق والواجباات لكاال الطارفين
يسااابب االرتبااااك العاااائلي وعااادم االساااتقرار وبالتاااالي ياااددي لحااادوث موااااكل
ومنغصات في الحياة العائلية ال حصر لها ونحن بغنى عنها .
وحتى ننعم بحياة هادئة ومستقرة علينا أن نعارف واجباتناا ونقاوم بهاا علاى أكمال
وجااه قباال أن نطالااب بحقوقنااا و بااالطبع فااإن ها ا الكااالم موجااه لكااال الوااريكين -
الزو والزوجة .
كمااا أحااب أن ألفا أنظاااركم أعزائااي إلااى أننااي ال أتحاادث عاان األمااور الفقهيااة ألن
األمااور الفقهيااة لهااا علمااا مختصااون و إنمااا أتحاادث عاان الواجبااات والحقااوق
العائلية من الوجهة االجتماعية مع العلم أننا ال نفصلها عن بع ألننا نسير
ضمن المنهر الرباني ال ي قدره لنا رب العالمين و ألن الحقوق والواجبات
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أصاال مساتَ َمدة مان شااريعتنا ودينناا الحنيااف باتباعناا لقاادوتنا حبيبناا ساايدنا محمااد
صلى هللا عليه وآله و سلم ال ي لناا الوارف باتباعاه والساير علاى خطااه و األخا
عنااه حبااا و امتثاااال ألماار الحااق تعااالى ال ا ي قااال فااي كتابااه المبااين و هااو أصاادق
سو ُل فَ ُخ ُ وهُ َو َما نَ َها ُك َم َع َنهُ فَا َنتَ ُهوا ) الحور (.)7
القائلين َ ( :و َما آتَا ُك ُم الر ُ

لكل من الزوجين مواعر و أحاسيس وكل منهما يحتا من اآلخر العون والدعم
و المحبة وبالتالي فإن لكل منهما حقوقا وواجبات تجاه اآلخر مع مراعاة درجاة
القيومية للرجل و التي تحدثنا عنها سابقا .
من الحقوق والواجبات بالنسبة للزوجين  :االحترام والحاب واألدب فاي التعامال
واحترام المواعر وتقديرها واالهتمام بتفاصيل األمور التي تهم الوريك اآلخر
واحترام األهل ( أهل الزو و أهل الزوجة ) واحترام الخصوصاية لكال منهماا
و التقدير والثنا والمدي بل وحتى كالم الحب والغزل يدخل في عاداد الحقاوق ..
فمن حق الزوجين أن يُس ِمع ك ٌّل منهما اآلخر كاالم الحاب باساتمرار ولايس عيباا
أو حراما أن ينادي ك ٌّل منهما لآلخر  :حبيبي وحبيبتاي ؛ أو أن يكاون للازو اسام
خاص تناديه به الزوجة كماا نقاول بالعامياة اسام ( دلاع ) و نفاس الكاالم ينطباق
علااى الزوجااة فرسااولنا الكااريم صاالى هللا عليااه و آلااه و ساالم كااان ينااادي أمنااا أم
المدمنين عائوة رضي هللا تعالى عنها وأرضاها بـ ( عائ ) أو ( الحميرا ).
أمااا مااا يخااص التاازيُّن والتج ُّماال  :فكمااا أن ماان واجااب الزوجااة التاازين لزوجهااا
فبالمقابل من واجب الزو التزين لزوجته بالمالبس النظيفاة و األنيقاة واالهتماام
بالتعطر ألن الزوجاة أيضاا تحاب أن يكاون زوجهاا أكثار الرجاال أناقاة ووساامة ..
كيااف ال وهااو زوجهااا الحبيااب وسااندها وتااا رأسااها فهااي تفتخاار بااه وتباااهي بااه
العالم .
وربماا تكاون لايس لهاا أهمياة عناد
ربما تكون ه ه األماور بديهياة لادى الابع
و ربمااا كاناا متجا َهلااة أو مه َملااة لاادى الاابع ممااا يااددي إلااى عاادم
الاابع
االستقرار العاطفي وال ي هو السابب المباشار فاي فسااد اساتقرار العائلاة والعياا
باهلل تعالى ..
في األعداد القادماة سانتابع الحادي باإ ن هللا تعاالى عان الحقاوق و الواجباات كال علاى
حدى و بالتفصيل .
دمتم أحبابي بسعادة دائمة تحي بكم وبعائالتكم .
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المحرر  :الهريدق َت َك َياتي

المحرر  :الهرزدق تَ َكيَاتي
https://t.me/hahomagazine

" دعوة "
دعات مسعود لالنضمام لتحميل تطبيق ما ..

" دولة عرستاطين "
حكمت إحدى محاكم دولة عرستاطين عل لي باإلعدام بالغاي السام حت الموت ..
ومن عاداتهم في تلت الدولة أن ُتم َنح أمنية أخيرة للمحكوم علي ..
سألوا المتهم  :ماةي أمنيتت األخيرة قبل تنفي الحكم ؟
قال المتهم  :أتمن أن يكون ة ا درس لي في المستقبل !!؟؟..

دعات سعيد لالنضمام لتحميل تطبيق ك ا ..
دعات سعدان لالنضمام لتحميل تطبيق م ا ..
دعات  ..ودعات  ..ودعات ....

مسكين ةاللي شكل غشيم وجديد عل الكار ..
بس ياحيركم كل اللصوي ُيط َّبق عليها ما تتمناه ؟؟!!

دعات صلحي لتناول وجبة الغدا ( مأخو ة من صفحة صلحي عل الفيس بوت ) ......
ستووووووووووب ..
طولوا بالكم ة ه األخيرة ليست صحيحة بل إنها ملفقة ..
صلحي لم يعيمني عل الغدا أو حت عل العشا ت بل إن لم يعيمني عل كاسة شتاخ
😭.

أكدت دراسة في إحدى الدول الشب غرب آستيوية أوستطية جنوبيتة بتأن شترب الكثيتر متن
القهوة يجعلت تتقبل آرا اآلخرين بشكل أكبر .
هللا يسامحهم  ..شكلهم عملوا الدراسة عل كوكب بربوطيان ..
ألنتتي بعتترف إحتتدى دول الشتتمال جنتتوب أوستتطي حتتار بيشتتربوا القهتتوة بالستتطل وبجمي ت
األوقات ..
يعني وقت الصتباا ووقتت العهتر ووقتت العصتر ووقتت المغترب ووقتت العشتا ومنتصتف
الليل ..
وياويلت وياسواد ليلت إ ا كنت عم تتحاور م حدا منهم وعارضت بفكرة ةو قايلها ..
إخ عليي ماعليي ليشمطت ( يضربت ) بصينية القهوة ويعمل من راست ني كيلو بن ..

لألسف صايرة أخبار العيومات ةاأليام متل عييمة صلحي ..
حروف عل شاشات افتراضية ..
و ُتشب وو تغني من جوص ..
وةو حال عيايم األغنيا ال ين و ينعرون إل الفقرا ..
ويتفاخرون بالموائد الوفيرة عندما يتعايمون بينهم ..
عنجد ةي ةي ةي ةيلت .

" دراسة لِتق ُّب ِل اآلخرين "

كأنكم عرفتوا ةي الدولة يلي عم أحكي عنها ما ؟!
أكيد مو الدول العربية  ..ألنهم مابيشربوا قهوة 😐
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المحرر  :الهريدق َت َك َياتي

" ثالثون يوما ن "
" الالحق "
ن
توصية بضترورة غستل اليتدين بالمتا والصتابون لمتدة
أصدرت ويارة الصحة المريخية
و تقتتل عتتتن  45ثانيتتتة لضتتتمان متتتوت الجتتترائيم والبكتريتتتا المجهريتتتة والميكروستتتكوبية
والضرابسخية والمرئية والالمرئيتة والمشتاةدة بتالعين المجتردة والغيتر مشتاةدة بتالعين
المسكرة ..
المهم ما علينا ..
تت بقتترار التتويارة ونفت ُ
عملت ُ
ت القتترار  ..متتو لشتتي وإنمتتا متتن بتتاب الحفتاع علت ستتالمتي
وسالمة أسرتي وعائلتي ورفقاتي وأحبابي وخالني ..
المهم ما علينا ..
ما بدخ طول عليكم ..
طالبين الشباب شاورما عل البيت  -م العلم بأن صرلنا فترة طويلتة متا أكلناةتا بستبب
الحجر المنيلي .. -
المهم ما علينا ..
طتول علت غيتر العتادة
جابوا األكل ومتتل العتادة رحتت لغستل ايتديي ؛ بتس ةتالمرة بتدخ ِّ
عمالن بنصيحة المريخيين ..
المهم ما علينا ..
غسلتُ لمدة  60ثانية ضمان فوق ضمان ..
المهم ما علينا ..
رحت بدخ آكل الشاورما  ..لقيت الشباب آكلينها وعم يشربوا كوو ..

ثالثون يوما ن مضت قررت فيها أن أشرب الما فقط ..
ثالثون يوما ن أوقفت فيها شرب الكوو والسفن آب ..
ثالثون يوما ن لم أشرب العصائر الطبيعية والغير طبيعية ..
ثالثون يوما ن و أنا أتناول الخضراوات والفواك  ..ثالثون يوما ن بال دسم ..
ثالثون يوما ن لم أطلب خاللها طعاما ن من السوق ..
ثالثون يوما ن لم أطلب شاورما  ..ثالثون يوما ن لم أطلب بيتيا ..
ثالثون يوما ن لم أطلب ةمبرغر  ..ثالثون يوما ن لم أطلب دجاجا ن مقليا ن ..
ثالثون يوما ن لم آكل السكر األبيض ..
ثالثون يوما ن أشرب الشاخ والقهوة بال سكر ..
ثالثون يوما ن وأنا أمارس الرياضة بشكل يومي ومنتعم عندما أستيقع باكران ..

كأني بعرف كتير من الدول غير المريخية بتعمل بأسلوب المريخيين فتي إقترار قراراتهتا
بعيدان عن حقوق شعبها و لت من باب المصلحة العامة الكا بة .

ثالثون يوما ن شعرت خاللهم بأني شخي آخر ..

ثالثون يوما ن شعرتُ بفرق كبير ح َد َث لي ولحياتي ..
ةاد البوست قرأت عل اإلنستغرام وأنتا عتم آكتل وجبتة الشتاورما يلتي طلبتهتا متن محتل
شاورما أبو الخير ..
حبيت البوست وقلت ويم شارك معكم لعموم الفائدة 😂 .

https://t.me/hahomagazine
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قولتكم ةالبوست في جرا مشاعر وو عادخ ؟؟!!
ألن األكابر يلي بمجتمعنا مابيعملوا ةيت أبدان 😐😳 !!!
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دركة لليمن
الجبال كائنات ُمس ِّبحة و ُم ِ

سلسلة

قال تعال في كتاب المبين :

عـلـم الـجـبـال
فـي الـقر ان الـكريم
بقلم المفكر اإلسالمي
الشيخ د.ةانيبال يوسف حرب حفع هللا تعال
الجي الراب

س ِّب ْحنَ ِبا ْل َعشِ ِّي َو ْاإلِ ْ
اق } ي 18 -
س َّخ ْر َنا ا ْل ِج َبال َ َم َع ُ ُي َ
{ إِ َّنا َ
ش َر ِ
ة ه اآلية تدل عل ييادة في علوم العبتادة والتستبيح ؛ فقتد َعلِمنتا
أن هللا تعال أمرةم بالتسبيح م نبي داوود صل هللا علي وستلم
فصل َ لنا في الترتيب اليماني فقال ِ { :با ْل َعشِ ِّي َو ْاإلِ ْ
اق }
ثم َّ
ش َر ِ
إ ان تس ِّبح الجبتال عنتد الشتروق و عنتد العشتا وةت ا يتدل علت أن
الجبتتل ككتتائن حتتي متتأمور بالتستتبيح يفهتتم ويعتتي قتتوانين التتيمن
فيعرف مت تشرق الشمس ومتت تغترب ؛ ومتت يحصتل التعاقتب
بين الليل والنهار ت فه ه اآلية الشريفة ليست فقط إلثبات التسبيح
للجبتتال بتتل ةتتي دالتتة عل ت أن الجبتتال متتن العلمتتا بعلتتم التتيمن ؛
فالجبل يدرت إدراكا ن كامالن تقلب الليل والنهار فيسبح رب كما كلَّفت
تماما ن  ..فسبحان هللا الرحمن الرحيم .
وعل ما س َب َق نقف م الخالصة الثانية وةي :
أن الجبل الحجر بتل الرختام الصتلب يتدرت تمامتا ن ويعتي تمامتا ن فهتو
الع َجب من عقتول كثيتر متن اإلنتس
مدرت واص ت في حين أنت ترى َ
والجن و تدرت وو تعي  ..فأين تلت العقول من صالبة تلت الجبتال
 ..وةا ةي تدرت ؟!! …
يتب ...
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جماليات ترجمانية
إبريز العاشقين في بالد الوام
د .سارة الجعبري

محاضرة قُدِّ َمت عل مجموعة أكاديمية الـ (  )FGاألمريكية

بسم هللا الرحمن الرحيم
أةالن بكم في أمسية ترجمانية طيبة ت حيث سنبحر اليوم فتي بعتض جماليتات ترجمانيتة
ترجماني جديد .
مكنونة في سورة ط ت وفي سورة الواقعة ت فأةالن بكم في بحر
ٍّ
من بحور ترجمان آيات من سورة ط :
اآليتتة الكريمتتة التتتي ستتنبدأ متتن عنتتدةا بتتالتعرف علتت بعتتض األستترار المكنونتتة فتتي
ترجمانها ةي :
َاخ َفتال
ض ُك ْم لِ َب ْعض َعد نُو َفدِ َّما َيأْتِ َي َّن ُكم ِّم ِّني ُةدنى َف َم ِن ا َّت َب َ ُةد َ
( َقال َ اةْ ِب َطا ِم ْن َها َجمِي نعا َب ْع ُ
َيضِ ل ُّ َوو َي ْ
ش َق ) سورة ط ( . )123
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يأتي لنا من حبيبنا ..هدى  ...هدى للحب ..
فااإن هاادايتنا إلااى دروب الحااب تااأتي لنااا ماان ربنااا الحبيااب وب ا لك فيجااب أن نلبااي
ونتبع في درب الحب .
ضا ُّل َوال يَوَاقَى فاإن اتبااا
وقد جا ت كلمته تعالى العليا أنه َ :م ِن اتبَ َع هُدَا َ
ي فَال يَ ِ
هدى الحب يحصن المتبع من الضالل عن الحب و من الوقا الوعوري .
فالعبد لما اتبَ َع هدى حبيبه :
أوال  ( -لن يضل ) :
فالتابع لهدى حبه قد سار علاى درب الحاب َمهاديا بالتاالي فقاد َعلِا َم بها ا الحاب
و َعلِ َم الطريق إليه فال يدخل في سلك الضاالل ف َمان أحاب واهتادى بهاداه  ..فقاد
َعلِ َم قلبه ل ة مسعاه ...
(( ال يضل قلب اتبَ َع هدى حبيبه )) .
وبالتااالي ناارى المحبااين ماان العباااد متمسااكين بطااريقهم ال يحياادون عاان الحقيقااة ..
فقلب اتبَ َع هدى الحبيب لن يَضل  ..ال يَضلُّون.
ٌ
بل يتعجب الغاافلون مانهم ومان تمساكهم وحقيقاة اتبااعهم فلهادى الحبياب ناور
نور حب يج بهم ويهديهم فال يَضلُّون .
ثانيا  ( -لن يوقى ) :
وكيف يوقى قلب اتبَ َع هدى الحبيب فمان اتبَا َع هاداه و َعلِا َم ماا َعلِا َم عان الحاب
لما هداه  ..يعلم أن ه ا الهدى ( أي طريق الحب إليه ) إنما هو الساعادة والجماال
ال ي ال جمال مثله فهو يعلم أنما اهتدى ليحبه ويصل إلى حبيبه .
وال يوقى حبيب بحبه إنما يحب ويُغمر بالحب ويتمتع بكل لحظة فاال شاقا
أحب .
ل َمن َ
فالمعادلة لإلنسان في حضرات الحب واضحة :
وقَى ) سورة ط ( .)123
ض ُّل َوال يَ َ
( َم ِن اتبَ َع هُدَا َ
ي فَال يَ ِ
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ضانكا َونَ َحوُا ُرهُ يَ َاو َم ا َلقِيَا َما ِة
ض عَن ِ َك ِري فَاإِن لَاهُ َم ِعيوَاة َ
قال تعالى َ ( :و َمنَ أَ َع َر َ
أَ َع َمى ) سورة طه ()124
ض عان االتبااا فماا أراد أن يهتادي بناور
أما َمن لم يتبِع هادى الحبياب بال أعا َر َ
الحب فلم ي كر قلبُهُ حبيبَه فيتبع هداه فإنه إ ا غيار محصان عان الضاالل أو
الوقا بالتالي له معيوة يووبها الضالل والوقا .
سيَض ُّل  :حي يحيد ويُعرض فإ به ال نو َر له غير مهدي إلى ناور الحاب  ..ال
يهتدي  ..بل يضل .
سيوااقى  :فلمااا ضاال ومااا اهتاادى إلااى الحبيااب فهااو لاان يعاارف الحااب ول اتِااه
وجماله بل سيجد الوقا في عيوته  ..فال حب فيها .
ض عن اتباا هدى الحبيب فما كر حبيبَه وما أحبهُ  ..فهو ضا ٌّل...
وطالما أع َر َ
أي بال حب وبال نور الحب الهادي ..
و سيبقى فاقدا للنور إلى األبد  ....وهو اختيا ٌر اختا َره .
و ُرهُ يَ َاو َم
لم يتبِع نور الحب فما اهتدى ولن يجد في آخرته النور ليرى ( ونَ َح ُ
ا َلقِيَا َم ِة أَ َع َمى ) فجزاؤه مان جانس عملاه ماا اهتادى لناور الحاب ففقاد الناور ..
فبصره لن يهتدي.
ض قلبُهُ عن كر الحبيب واتباا النور فانطفأ فبقي في عتمته في آخرته .
أع َر َ
حب والحب ناور ولاو أحاب فااتبَع الهادى إلاى الحاب الحاق
اتباا هدى الحبيب ٌّ
عاش في النور أبدا .
لَ َ
َج َع َل هللا قلوبَكم مهتدية  ..مورقة بحب حبيبها  ..فإ بها بنوره  ..آمين .
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صيرا ) طه (.)125
( قَا َل َرب لِ َم َحو ََرتَنِي أَ َع َمى َوقَ َد ُكن ُ بَ ِ
سى ) طه (.)126
سيتَ َها َو َك َ لِ َك ا َليَ َو َم تُن َ
( قَا َل َك َ لِ َك أَتَ َت َك آيَاتُنَا فَنَ ِ
وا َر أعماى ؟! وقاد هان
إال أنه فاقاد للهادى فسيُساأل وهاو فاي ضاالل ال يعلام لا َم ُح ِ
نفسه أنه كان بصيرا ؟
فيأتي الجواب العظيم  :قد أتتك آياتنا في الحب ورأي َ فاي الحاب العالماات فلقاد
أتااى هاادى الحبيااب لكنااك لاام تُ ِج ا َب فتتبااع اك الهاادى لقااد نسااي َ أن تتبِاع هاادى
الحب فلم تهت ِد إلى الحب ونوره فها أن اليوم فاي النسايان الا ي اخترتَاه (( ..
ور )) .
في عتمة قلبك ستُح َ
وماان هنااا نفهاام أن لقلبااك أن يختااار حبيبَ اه فإمااا أن تتبااع اآليااات الدالااة علااى
الحبيااب فيهتاادي قلبااك فتحبااه فتتبااع وبا لك يعااي قلبااك حااب النااور تعااالى فتاانعم
بتجليات النور .
أو أن تختاااار أن ال تااارى  ..وتنساااى تلاااك اآلياااات فيُعااا ِرض قلبُاااك ليحاااب غيااارا
واألغيار في فنا بالتالي من يحب األغيار سيجد قلبه فارغا ال ناور فياه فَهُام
فنَاة .
فيضااال القلاااب و ال يعلااام هاااداه فأحبابُاااهُ فنااااة وال يَعلَااام سااابيال إلااايهم فتعاااي
مواعره في شقا وفي عما  ...تبح عن حبها فال تجده  ...مواعرعميا .
و ار هك ا ا  ..فاانفهم أن هناااك حواارا سيعيوااه فهااو إ ا لاان يعااي
وقااال أنااه سيُح َ
اإلطااالق  ..باال ساايعي بتلااك الحااال العميااا فااي مواااعره محوااورا بهااا فااال
سااابُ ظل وأحباااا  ..ساااتتقيد وقياااد
تساااتطيع الموااااعر أو العواطاااف البحااا عااان ُ
المواعر ع اب وبال .
فتخيااا َل أن لاااديك عواطااافَ وموااااع َر لااان تساااتطيع التعبيااار عنهاااا وال إخراجهاااا وال
إطالقها بل هي محوورة في قلبك تتخب  ..حي أنها في عما .
ب لام يتبِاع
عما  :أي ال ترى حبيبا  ..مواعر لايس لهاا وجهاة اك عا ٌ
اب لقلا ظ
الحبيب الحق .
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من بحور ترجمان آيات من سورة الواقعة :
والى خصوصيات بهيجات وإلى أهل حب مخصوصين .
فإلى أنوار أسرار ( السابقون ) في حضرات الحب الترجمانية سننتقل ونبتهر .
قال تعالى  ( :والسابِقُونَ السابِقُونَ ( )10أُولَئِ َك ا َل ُمقَربُونَ ( )11سورة الواقعة.
س ابَقوا إلااى نياال أنااوار الحااب ليملاادوا بهااا كدوسااهم العطو اة
السااابقون  :ماان َ
فاقتربوا أكثر وأكثر ومن الحب أكثر  ...وأكثر  ...حتى صاروا من المقربين .
الحب قربَهم  ..و الغاية الحبيب فافهم كنز السبق .
 ففي السبق إلى الحب عطية تقريب .ب إِلَي بِالن َوافِ ِل َحتى أ ُ ِحبهُ .
 فقد جا في الحدي القدسي َ :ما يَ َزا ُل َع َب ِدي يَتَقَر ُ وفي القرب حب وب لك كانوا مقربين ب لك هم كانوا سابقين . ف اك السبق قربهم إلى حبيبهم وفي زمننا هناك علو ٌم فاي الحاب ناادرة  ..فاإنق في نَيل الحب .
س َب ٌ
السبق إلى أخ ها َ
 وعطية السابق جنات نعيم . فااإن السااابقين المقااربين للحااب ال ا ي أنعاام الحبيااب بااه علاايهم لهاام ماان هباااتحبيبهم جنات.
يم ( )12سورة الواقعة .
قال تعالى  ( :في َجنا ِ
ت الن ِع ِ
 فإننا نعي أن المحاب الساابق لاه ماا يتانعم باه حيا يعيواه جناات ولام يقالجنة إنما كان جنات فال يمكن حصر اك النعيم بوجاه واحاد فلكال محاب وجهاه
الخاص وربما أوجه من المتعة والنعيم .
 فال نستطيع أن نَحص َر المت َع والنعيم في صورة أو وصف واحد . وقوله  ( :الن ِعيم ) يناسب كونها جنات بالتا المبسوطة فلم تكن جنان ولكانكان جنات .
س َب انبساط النهاية بتا مبسوطة و لم يُغرقها في قلب النون .
فالبس في المتع نا َ
 فإن النعيم ال ي يتنعمون به ليس من النوا الا ي يَغارق فياه المقارب بال إناهس ظ.
من األنواا التي تعي بها الرو في بَ َ
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قال تعالى  ( :ثلةٌ ِمنَ َاألَولِينَ (َ )13وقَلِي ٌل ِمنَ َاآل ِخ ِرينَ ( )14سورة الواقعة .
 فجماعة من المحبين كان وجماعة أخرى من اآلخرين . فالمحبون غير محصورين بالزمن الماضي البعيد وحسب  ..بل إن الحاب حقيقاةال تغيب وال تمضي .
 ومن لك نجد أن الس َبق ال يزال مفتوحا أمام اآلخرين ال يزال هناك مان أماةالحبيااب المصااطفى صاالى هللا عليااه و آلااه و ساالم َم ان يسااتطيع أن يساابق أقرانااه
و َمن بعده حتى يكون من المقربين .
 و إن كانوا قلة في زمن يغيب الحب فاي عاين المغيباين  ..إال أن هنااك تلاك القِلاةالتي ستسبق وتعي القرب في ال ِجنان والنعيم .
 وفي تلك الجنان أوصافٌ :قال تعالى :
ضااونَ ظة (ُ )15مت ِكئِااينَ َعلَ َي َهااا ُمتَقَااابِلِينَ ( )16يَطُااوفُ َعلَ ا َي ِه َم ِو َل ادَانٌ
س ا ُر ظر َم َو ُ
( َعلَااى ُ
صاادعُونَ َع َن َهااا َو َال
ب َوأَبَااا ِري َ
س ِماانَ َم ِعااي ظن (َ )18ال يُ َ
ُم َخلاادُونَ ( )17بِااأ َ َك َوا ظ
ق َو َكااأَ ظ
واااتَهُونَ ) ساااورة
اام طَ َيااا ظر ِمماااا يَ َ
يُ َن ِزفُاااونَ (َ )19وفَا ِك َهااا ظة ِمماااا يَت ََخيااا ُرونَ (َ )20ولَ َحا ِ
الواقعة .
س ُر ظر  :ففي الحب راحة يَساتل ُّ بهاا المحاب  ..راحاة منساوجة مان
منها أنهم على ُ
س ُرر  ..تسر وتري العاشق .
أحاسيس ومواعر  ..نسيجها معا إنما هي ُ
فالمواعر عند ال ُمحب المقرب أوسع وأكبر وأجمل مما يوعر العوام فتناغم ها ه
المواعر وتناسجها تعطي مع بعضها حسا مريحا مسرا .
يتكا ،المحباون  ..فهام فاي شاعور ماري ويتقاابلون  ..وفاي المقابلاة معايناة ماان
نوا ما .
ضونَ ظة (ُ )15مت ِكئِينَ َعلَ َي َها ُمتَقَابِلِينَ ) سورة الواقعة .
س ُر ظر َم َو ُ
( َعلَى ُ
و هاا ا يماانحهم معاينااة لل ائاا بعضااهم حياا تتقاباال نساار مواااعرهم الفياضااة و
أحاسيسهم المتأللئة فيغدون من جنة إلى جنات .
س ِمانَ
ب َوأَبَاا ِري َ
ومن الوصف  ( :يَطُوفُ َعلَ َي ِه َم ِو َلدَانٌ ُم َخلدُونَ ( )17بِاأ َ َك َوا ظ
ق َو َكاأَ ظ
َم ِعي ظن ) سورة الواقعة .
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جماليات ترجمانية

إنَّ المقربين المحبين يطوف عليهم ِولدانٌ ُمخلَّدون ت فدن متن غتدا محبوبتا ن محبتا ن
في جنت ت يناستب مخلَّت ٌد َيخلت ُد فتي خدمتت ت تحيتا عليت معتاةر الحتب و يقتدمها
للمحبين ت ة ه المعاةر و تفن وو تشيخ وو تموت  ..إنها جنة أبدية فتي الحتب
.
فهم يطوفون حاملين الكدوس واألباريق  ..فتلك الل ائ لها معايناات وقياة أيضاا
فالحب له أ واقه.
فالمقرب ال ُمحب سيعاين األ واق التي تنقله من لا ة إلاى لا ة أعلاى مان شادة الحاب
واأل واق التي تسي بمواعره في اآلفاق .
فالحب هنا سيكون متعدد الصور والظهور فهي ليس جنة وإنما جنات .
لكن تلك الم اقات ال تُخ ِر ال ُمحب عن وعيه وحقيقتاه اليَقِظاة ألنهاا معايناات فاي
ب ال ُمحاب  ..إنماا يطلقاه فاي عاالَم مان
صحوه  ..و ل ائ بوعي كامل فالحب ال يُغي ُ
الجمال ويحلق بوعيه إلى حقائق جديدة .
وفااي جناااتهم مااا يتخيرونااه ويوااتهونه ماان متااع ول ائ ا ف ا اك جاازا السااابق ...
فالحب عظيم وأجر األسبق إليه المقرب عظيم .
سبَقوا ألنهم يحبونه .
تلك كان الصفات الترجمانية ل َمن إلى ربهم َ
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جماليات ترجمانية
محاضرة قُدِّ َمت عل مجموعة أكاديمية الـ (  )FGاألمريكية

قدّمتها
إبريي العاشقين في بالد الشام
د .سارة الجعبرخ
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األزياء على خط الزمن
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الخط اليمني العراقي
فتتتي الفتتتترة التتت خ نشتتتأت وتطتتتورت فيهتتتا الحضتتتارة المصتتترية القديمتتتة ت
ايدةرت حضارات أخرى منها ت بتالد متا بتين النهترين التتي ن َمت ْت وأ َّثت َرت
وتأ َّث َرت بالحضارة المصرية القديمة .
تم َّيي الملوت في كل العصور بمالبسهم التي تحمل معن الترف والفخامةت
وفي ةت ه الحضتارة تم َّيتي الملتوت بلتبس متا يستم بالتـ ( كوييتتو) والت خ
يعتبر رميان لوراثة العرش ت وارتدا الملت له ا النوص من المالبس ُيعتبتر
الع َعمة.
أيضا ن رميان إل عاةرة َ
كانت جمي مالبس الملوت ميينة بخيوط معدنية ةبية وفضية ت وايدادت
عهتتور اليختتارف عل ت التيجتتان والعمتتائم ت ويعتتد تتتاج الملتتت آشتتوربانيبال
األروص من التيجان .
ولتن ننست المعلتة التتتي كانتت متن مكمتالت أييتتا الملتت األساستية ت ولتتم
يكن استخدامها مثلما ُتستخدَ م اليوم بل كانت بمثابة رمي للملوكية وصالا
أعمال الملت وايدةار حكم ت و ُيقال أنها كانت م َّةبة ت ويعتقدون أنَّ متن
يتمت بعلها إنما يتمت برضا الملت عن .
و كانت مالبس الويرا مشابهة لمالبس الملوت إو أنها أقل منها بأشتكال
اليينة واألحجار الكريمة.
وقد احتلتت المالبتس البيضتا المصتنوعة متن الكتتان مكانتة دينيتة خاصتة
ارتتتداةا كبتتار رجتتال التتدين فتتي اوحتفتتاوت الدينيتتة وعتقتتادةم أن الكتتتان
األبيض رمي للطهتارة أو النقتا الروحتي ت وتتأثرت حضتارات كثيترة بهت ا
المفهوم .
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األزياء على خط الزمن

في تلت الحقبة اس ُتخدمت األقمشة الكتانية والصوف والجلود بكثرة.
و استخدم الرجال في ة ا العصر :
 الكاب وكان يصل إل منتصف الساق و ُيث َّبت من األعل بمشبت .َّ
المحالة أطرافها باألشكال الهندسية .
 والعبا ةصنِ من األقمشة التتي تعهتر علت شتكل أةتداب
 وعهر الشال ال خ ُوكانت تصل إل منتصف الفخ ين وتطول من الخلف .
واستخدم الرجال األطواق كبيرة الحجم والعريضة جتدان و التتي تغطتي
الرقبة بأكملها .
و في ة ا العصر كان أول عهور للخو ة.
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ست ِّم َي بالعصتتر الت ةبي
أمتتا النستتا فقتتد عهتترت فتتي ةت ا العصتتر الت خ ُ
بنقبتة بكتتتف واحتتد ت وكانتتت ضتتيقة حتول الجستتم وتنتهتتي متتن األستتفل
باتستتاص ت و ُتحلَّ ت أطرافهتتا بأشتتكال أوراق األشتتجار كمتتا فتتي مالبتتس
الرجال .
بشكل عام تم َّي ْ
يت أييا ة ا العصتر بأشتكال أوراق األشتجار الرمحيتة
أوالمروحية ستوا كانتت علت أطتراف المالبتس أو أنهتا كانتت تشتمل
اليخ بالكامل.
وقتتد انقستتمت حضتتارة متتا بتتين النهتترين إل ت عصتتور عديتتدة ولعلنتتا
سلَّطنا الضو ةنا عل أةم ما جا في ة ه الحضارة العريقة .
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صلّوا عليه ...

شاركونا عدد صلواتكم
خالل األسبوع بإرساله
كل يوم مجعة
عرب تطبيق التلغرام على جمموعة :
الطريقة الشاذلية اجملددية اهلانيبالية الكمالية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

ن اللَّهَ وَ َملَا ِئ َكتَهُ يُصَلُّو َ
ن
(ِإ َّ
َعلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا
صَلُّوا َع َليْهِ وَسَلِّمُوا تَ ْسلِيمًا ).
سورة األحزاب ،اآلية 56
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أكاديمية  FG-Groupالقسم العربي
لتنمية القدرات والطاقات ال نسانية والتي تدرب
وتعلم العلوم المتفوقة
(شركة مجموعة العائلة  -المرخصة رسمياً في تركيا)
والتي ترعاها هيئة الف جي العلمية العالمية.

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey
https://t.me/FGGroupAcademy
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Radio Family Group
RADIO FG
راديو كل العائلة
ال ُحب المق َّدس و الحياة المق َّدسة
نحن محطة إ اعية منبثقة عن شركة
 FGمجموعة العائلة
نقوم بدورنا التثقيفي
واإلعالمي حول العالم لنشر القِ َيم
والثقافة األخالقية
اضغط للتحميل :
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www.radiofg.org
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Dar_alaqiq1
Dar alaqiq designs
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