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أ .منال جبيلي
أ .ريم الشمراني
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على الحبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
ثقافة الجمال التي بتنا نفتقدها في وعي اإلنساا اليا هاي ثقافاة ترسام عالماا
أجمل و أكثر تميّزا  ،فهي تخلص المجتمع من الف ضى واألذى البصري .
أيقظ ا زاوية الجمال فيكم  ،أبصروا بعي تبحث عان الجماال لتناتظم الصا
ح لكم ببهاء .
المنجز جماي  ،وإ كتباتم فتقصادوا أ تكا
إ عملتم فتقصدوا أ يك
ُ
تحروه في كل أم كم .
الصفحة جميلة  ..وهكذا ّ
ونحن في أعداد مجلتنا هذه سنزودكم بالجمال ص ة ومعرفة وإحساسا .
د .سارة اجلعربي

تابعنا
للت اصل

على تطبيق التلغرا https://t.me/hahomagazine :

على الفيسب ك  :مجلة هاه haho magazine

hahomagazine@gmail.com
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كلمة الشهر
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين
كلمة شهر ذي القعدة 1441

إطالق الفهوم في النص الشرعي حقيقة
إن التشدد في فهم النص الشرعي من خالل ألفاظه اللغوية أمر مطلوب
لك من كونك فقيها ً ؛ فالفهم اليستقيم بال ضببط ودةبة فبي معنبى اظلفباظ
الواردة في النص الشرعي  ،وهذا أمر ال يختلب عليبه أحبد مبن معشبر
الفهماء  -معشرالفقهاء سواء الناةلين للفقه أوالمشرعين المجتهدين .
إال أن االكتفبباء بببالفهم اللغببوي وإلغبباء أنببواأل الفهببوم اظخببر إنمببا هببو
جمببود علببى الببنص وهببو يفضببي إلببى تحج بر الحضببارة وعببدم ةابليتهببا
للتكي وعدم مرونتها ؛ وهبذا مبا شباهدناب عببر التباريو الطويبل لألمبة
وكي أنَّ َمبن َج َمبدَ علبى البنص وفهمبه اللغبوي ةبد ةبام بتجميبد التطبور
ولم يفلح في أداء أي وجه حضاري حداثي معاصر يتأةلم مب مبا وصبل
إليه العصر الحبدي كمبا فبي التجرببة الوهابيبة والتجرببة المتمسبلفة ؛
في حين أنَّ النبي محمداً صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم أكد لنا أن هذا الدين
يصلح لكل عصر وأوان ولكل زمان ولكل إنسان إلى يوم القيامة .
إذاً  :الجمود على الفهم اللغبوي للبنص بباق حقيقبة واضبحة فبي تجميبد
التطور وبالتالي البد لنبا أن نتنببه ونفبتح المجبال أمبام الفهبوم الحقانيبة
الربانية التي هي من وراء الفهم اللغوي وال تلغيه .
ال َيفهم أح ٌد مني بقولي هذا الكالم أني أدعبو إلبى إلغباء البنص أو إلغباء
فهمه اللغوي أو إلغاء المحافظة على هذا الفهم ؛ بل أنا من أكثر الناس
حفاظا ً على دةة الفهم اللغوي للبنص الشبرعي ؛ ولكنبي أرحبب ببالفهوم
التببي ال تخببال الفهببم اللغببوي بببل وتببدعم خصببوبة الببنص فببي صببو
اظحكام التي يقررها  ،وليكن الفهم االجتماعي مثاالً على المسألة :
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كلمة الشهر
فأنا م الفهم االجتماعي للنص مادام هذا الفهم ةائمبا ً علبى أصبول هبذب
المعاني التي تبرز جوانب مختلفة للحد البذي ورد بشبأنه البنص ؛ أي
أني أةول :
بعببدم اسببتبعاد النظببر إلببى الموضببوأل والحكببم والظببرو التببي ةببام بهببا
الحببد  -هببذب المكونبباق المتواصببلة والم َ
شببكلة للحببد الببذي ورد فيببه
النص  ،ظنَّ النص اللغوي يقرر للعقل المسلم تفسيرب  ،واليلغي تأويلبه
بحدب  ،ويدف الفكر والروح للتبحر ب َمطال ِع ِه  ،وبالتالي فإنني
 ،ويسمح َ
كفقيه أجد أن من اإلجحا ومبن الخبروع عبن الحقيقبة أن يكبون هنباك
فقيه يلغي خصوبة البنص الشبرعي و َيمسبو وجبوب الفهبم فيبه ويقزمهبا
ليكتفي منها بظاهر الفهم اللغوي .
فالتجديد  :اليمكن أن يكون إال بفهم اجتمباعي محقبق مبدعوم مبن بباةي
أنواأل الفهوم في النص مادامق هذب الفهوم ال تخال لغوية النص .
و الحمد هلل رب العالمين
خادم العلم الشري :
د .هانيبال يوس حرب
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بين التفوق والفوةية
العار

باهلل تعالى د .سفيان الجعبري

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين حمداً كثيراً طيبا ً مباركبا ً والصبالة والسبالم علبى خيبر
المرسلين النبي اظمين وعلى آله وصحبه اظطهار الميبامين إلبى يبوم البدين
وبعد :
فببإن التفببوق والفوةيببة وصببفان يشببتركان فببي أصببل الفعببل  ،إال أنهمببا ذوا
مدلولَين متضادين :
اظول  :محمود ومطلوب ونادر .
أما الثاني  :فمذموم ومرفوض وكثير .
مطلب رئيس  ،فالكل يسعى للتفوق  ،و ينجح البعض بالوصول إليه
التفوق
ٌ
بينمببا يفشببل ارخببرون وبينهمببا محبباوالق ودرجبباق  ،وكببل درجبباق التفببوق
مطلوبة من أدنى السلم إلى ةمته  ،إذ أن اظمر يبدأ بالنية ثم بمباشرة العمل
ثم الجدّ والمثابرة للوصول إلى التفوق  ،وال يكون التفبوق تفوةبا ً حقيقيبا ً إال
في الخير واإلصالح .
إذاً ال بدَّ من البدء  ..وهذا بحد ذاته نجاح ..
وال بد من االستمرار في العمل وهذا أيضا ً نجاح متصل ..
وأصر على االسبتمرار فبال ببدَّ أن يح ّقبق نجاحبا ً متقبدما ً ..
ثابر المرء
َّ
أما إذا َ
وهو إلى هنا لم يصل إلى التفوق بعد ..
ثم بعد ذلك يصر على تحقيق ما هو أفضل من النجاح وأعلى مما وصل إليه
ارخرون ليحق َق بذلك التفوق .
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وأول ما دعا إليبه ديننبا الحنيب هبو تزكيبة
البببنفس والعمبببل علبببى تطهيرهبببا والمثبببابرة
علببى ذلببك وهببو مببا س ب َّماب الرسببول الكببريم
صلَّى هللا عليه وآله وسلم بالجهاد اظكبر .
ومن المؤ َّكد أنَّ ط ْهر النفوس مجتمعة يفرز
مجتمع با ً طبباهراً نظيف با ً يعمببل ويثببابر وين ِجببز
ويتفوق .
أما الفوةية فهبي علبى العكبس تمامبا ً و هبي
المضببباد لكبببل ّ مبببا سببببق  ،فالفوةيبببة ديبببدن
الفاشببلين إذ أنهببم فببي اظسبباس لببم يعقببدوا
النيببة علببى خببوض غمببار التجربببة  ..فكيب
بتحقيق أي نجاح ؟
نجد الفاشل والمتواكل يحمل كل فشله علبى
صفة ذميمبة  ..فيتك َّبرعلبى ارخبرين إليهبام
نفسببه ومحاولببة إيهببام ارخببرين بأنببه نبباجح
ومتفببوق  ..وش ب ّتان بببين َمببن عمببل وتفب َّبوق
وبين َمن نام واستك َب َر .
وإذا علِمنببببا أنَّ مببببرض الحسببببد هببببو نببببات
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طبيعي لذميمة الكِبر؛ ال نستغرب استشراء الفساد وتغلغله بشدة إلى العمق.
نحن ال نستغرب وجود أنباس متكببرين فبي أي مجتمب  ..إذ أن هبذب الصبفة
وإن كانق ذميمة ومرفوضة إال أنها تتسرب إلى
نفوس البعض  ،إنما المستغرب أن نجد مجتمعا ً كامالً يعبي هبذب الحالبة !!
َّأل يعي الفوةية النتنة ويحاول َف ْرضها على ارخرين
نعم  ..مجتم كامل مد ٍ
 ،مجتم ٌ يخبدأل نفسبه ويخبدأل بعضبه بعضبا ً  ،ويتعبالى أفبرادب بعضبهم علبى
بعضببهم ثببم يتطببور اظمببر لتعمببيم ومحاولببة تصببدير الحالببة إلببى المجتمعبباق
اظخر .
إن مجتمعا ً كهذا ال بدَّ له من السقوط  ،إذ أن المسبار الطبيعبي للحيباة ينبنبي
علببى الصببالح واإلصببالح وعلببى المثببابرة والعمببل والتنببافس فببي كببل مببا هببو
طاهر ونفيس ولفظ الدنس والسوء .
برب هللا تعببالى لنببا أمثلببة كثيببرة فببي القببرآن الكببريم فأخ َب َرنببا عببن ةببوم
ضب َ
وةببد َ
سيدنا لوط عليه الصالة والسالم حبين عاشبوا حالبة الفاحشبة وتك َّببروا علبى
الحق وادَّعوا حتى وصبلوا لدرجبة إةصباء اظصبحاء فقبالوا ( وكمبا ورد فبي
بباس
ببر َيتِك ْم ه إِ َّنهبب ْم أ َن ٌ
اريببة  82مببن سببورة اظعببرا )  } :أَ ْخ ِرجببوهم مببن َة ْ
َي َت َط َّهرونَ { .
نعم  ..نجبد أهبل الفوةيبة والتكببر ينحبدرون ليصبلوا إلبى مرحلبة مبن البغبي
يرفضون فيها أي إصالح ولو كان على مستو أفراد .
واليبوم تعبي المجتمعباق البوجهين  :مجتمعباق ناجحبة فبي عملهبا  ..تبنبي
وتتفوق وتتباهى بإنجازاتهبا  ،تقابلهبا مجتمعباق فاشبلة تهبدم وتعبي حالبة
الفوةية وادعاء التفوق كذبا ً وزوراً  ،والنتيجة واضحة ظولي اظلباب .
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إنَّ ةبول فكرة اإلصالح بحد ذاته بدايبة ..
بداية للخروع من اظزمة .
أما اإلصرار على التكببر ورفبض ارخبرين
فببببال َينببببت عنببببه إال مزيببببد مببببن السببببقوط
واالنحدار في الدنيا وارخرة .

وهللا من وراء القصد
والحمد هلل رب العالمين
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أهم اإلشراقات

أهم اإلرشاقات
هببذا هببو اسببم ةنبباة جديببدة علببى التيلغببرام بمحتببو
معبببرض الفنبببون اإلبداعيبببة الخاصبببة بأعمبببال الفبببن
الرةمببي للحببائز علببى جببائزة أفضببل لوغببو شببركة فببي
فرجينيبببا  -أمريكبببا  -عبببام  2008د.هانيببببال يوسببب
حرب .
فقببد انطلقببق هببذب القنبباة حببديثا ً ممتعب ًبة لعببالَم البصببر
ومف ِع َمببب ًة لرةبببائق البببذوق الحسبببي الروحبببي ببببأرةى
الفنون الرةمية الهادفة.
نببببدعوك لتطلِببببق العنببببان لببببذوةك الفنببببي وحواسببببك
الروحيببببببببببببببة بمتابعتببببببببببببببك لهببببببببببببببذب القنبببببببببببببباة :
https://t.me/HanibalCreativeArts
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لوحة مدن السديم
لوحة رةمية
د .هانيبال يوس حرب
ةناة H.H Creative Arts
عام H.HARB \ 2020
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شبابيك:

الوضع يف احلجر الصحي

سنمووووووووق

الواضح أنها كذبة
مؤامرة  ...غسيل دما

لن يصيبنا ّإال ما
كتب هللا لنا

سلّط كورونا على
حماتي وبنتها يا رب
15
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أنسنة اإلله

أنسنة اإلله
كتبه الشيخ د .أوس العبيدي
الحمد هلل رب العالمين حمداً كثيراً طيبا ً مباركبا ً  ،والصبالة والسبالم علبى
سراع الحب وةبلة المحبين نور اظنوار ومنب اظسرار الحبيب المختبار
ةبل َ خلق السمواق واظراضين الموصو بأفضل اظخالق والش َيم سيد
الجود والكرم وسبيد العبرب والعجبم  ،سبيدي وحبيببي محمبد وعلبى آلبه
وصحبه الكرام أجمعين .
مستنق ٌ غرق فيه الكثيرون خصوصا ً م البدعم الكبيبر لهبذب الفكبرة مبن
خببالل اظفببالم السببينمائية أو المسلسببالق التلفزيونيببة وتصببويرهم ل لببه
على أنه إنسان م ةدراق خارةة .
تصور الرواياق ذلك أيضبا ً ليبتم اسبتهدا الجيبل الشباب بصبورة خاصبة
وجعله يعي هذا الصراأل من خالل طرح مثل تلبك اظفكبار الخبيثبة عببر
إسبا الصفاق اإلنسانية علبى اإللبه  ،فبباق العقبل البشبري القاصبر عبن
إدراك ذاق الحببق يحببا ِكم اإللببه بنببا ًء علببى الصببفاق البشببرية وبنببا ًء علببى
المعايير الخاصة بالبشر  ،أي صار المطلَق يخض لحكبم المق َّيبد فبي تلبك
العقببول الجاهلببة ؛ ويعا َم بل اإللببه كأنببه مخلببوق  ..حتببى أببباحوا ظنفسببهم
تناول اإلله بالحدي كتناولهم اإلنسان دون أي ةيود أوضوابط .
فهنبباك َمبن يقببول  :التواضب مببن الصببفاق الممدوحببة باإلنسببان فلمبباذا ال
يتواض اإلله ؟ وغاب عنه أن اإلنسبان عببد مفتقبر هلل العزيبز ذي الغنبى
المطلَق  ،فكي يريدون مبن الحبق الخبالق أن يتواضب ؟ والتواضب هبو
من صفاق العبودية التي يتص بها المخلوق .
و هناك َمن يقول  :إن إرادة اإلنسان ناتجة عن باع وسعي للكمال
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وش َّبهوها بإرادة الحق  ،وغاب عنهم :
 افتقار اإلنسان وعجزب وأنه حاد ٌ و ِجدَ بعد العدم . و احتياجه للحق في وجودب وفي عدمه . وةِدَ م الحق وأنه واجب الوجود . وأن إرادته تعالى ال عبن باعب وال عبن شبهوة ؛ فهبو ةبادر مريبد عبالِمةديم سبحانه وتعالى .
وهذا اظمر يعرفه كل صاحب عقل سليم وعقيدة صحيحة.
ومما دعم هبذب اظفكبار الخبيثبة فبي مجتمعنبا هبو فكبر التجسبيم والتشببيه
الموجود الذي تدعو إليبه بعبض الطوائب فأتبق تلبك الفكبرة مكملبة لهبذا
اظمر .
ومببن نتببائ تلببك الفكببرة  :تأليببه اإلنسببان اسببتعداداً لالسببتبداد واالسببتعباد
وتجبببر البشببر بعضببهم علببى بعببض  ،وهببذب الفكببرة أتببق مكملببة للفكببر
الشببرةي اليببوغي وغيببرب الببذي يببدعو لتعظببيم اظنببا والغببرور اإلنسبباني ،
فبتنا بين معضبلتين :
وهذا موجود والتاريو شاهد على مثل تلك اظحدا
ِ
 بين من يؤنسِ ن اإلله وينسب له صفاق البشر متوهما ً . وبين اإلنسان المتأله الذي يحاول أن يتحكم بكل شيء متجبراً متكبراً.بروع مببن هببذا المسببتنق إال بببالعلم الصببحيح الببذي يرتقببي بببالفكر
وال خب َ
اإلنسبباني لمببدارع النببور وينتشببله مببن مسببتنق الجهببل و ينيببر ذاك القلببب
البشري ليصبح أهالً لتلقي أنوار الحق والمعار .
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Screenshot
noor_al.aalam

Screenshot

https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
بدأ مؤخرا حساب الطريقة الشاذلية المجددية الكماليةة علةى اإلنسةتغرام بنشةر كتةاب
( الهوية ) هو الحةي  -األسة العميقةة ل ةل الحيةاو بطةوابر القةرري الكةريم والسةنة
النبوية الشري ة .
وقد سرد لنا سماحة الم كر اإلسةالمي الشةي الةدكتو هانيبةاي يوسة حةرب ح ظةه
هللا تعةةالى مةةل خةةالي مقدمةةة هةةبا الكتةةاب تعري ةا لكةةل الملةةطلحات الروحيةةة الةةوا د
ذكرها في الكتاب .
وقد الحظنا مل خةالي الشةرو والتعرية الةوافي لهةبص الملةطلحات مةدذ عمةق هةبا
العلةةم وأهميتةةه لكةةل مسةةلم  ،وقةةد بسةةر لنةةا ال ةةرن بةةيل الوجةةود والموجةةود ب سةةلوب
علمي نو اني ناد خله هللا تعالى به  ،وكلنا شون لما سي لح عنه مةل هةبا العلةم
البديع في األيام المقبلة .

كما تم نشرالكثير مل العلوم الروحية ( أبحاث و ِحك ٍم وقواعد العشق اإللهي . ) ..
ح ظ هللا سماحة الحكيم د.هانيباي يوس حرب وزادص علما ونو ا.
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Screenshot
https://t.me/FGGroupmedicalcenter
مركز  FG Groupالطبي
تةةم افتتةةاو المرك ة الطبةةي اإللكترونةةي
علةةى تطبيةةق ال ةـ  Telegramعبةةر
مجموعةة طبيةة تابعةة ألكاديميةة FG
 Groupو ذلةةةةة تحةةةةة عايةةةةةة
الةةدكتو و نطةةاي ترمةةانيني  ،و تُعنةةةى
هبص المجموعةة بالمعلومةات واألخبةا
الطبيةةةة الحديثةةةة لت يةةةد مةةةل الةةةوعي
الطبةةي عنةةد المشةةا كيل و ل هةةم رليةةة
األمةةةةةراي و كي يةةةةةة التعامةةةةةل معهةةةةةا
باإلضافة لتقديم النظام اللحي
الواجب اتباعه م كل نوأل من اظمراض .
كما يشمل هذب المركز الطبي ةسما ً لالستشاراق الطبية يقدمها مجموعة مبن اظطبباء
من كافة االختصاصاق :
نسببببائية  ،داخليببببة عامببببة  ،جراحببببة عامببببة  ،جراحببببة عظميببببة  ،جلديببببة  ،تخببببدير.

https://t.me/alshifa_alruwhi
رابط المجموعة الدعائية
( الشببفاء مببن اظضببرار الروحيببة ) دورة جديببدة علببى التيلغببرام يقببدمها سببماحة
المفكر اإلسالمي الشيو الدكتور هانيبال يوس حرب حفظه هللا تعالى .
بس بضببوابط القببرآن الكببريم والسب َّنة
محببور هببذب الببدورة تعلببم عببالع السببحر والمب ّ
النبوية الشريفة.
حيببب يبببتلقن المتبببدرب فبببي هبببذب البببدورة عبببدداً مبببن العلبببوم الروحيبببة الخاصبببة
المبس و السبحر و اظضبرار
المتضمنة معار خاصة تمكن المتبدرب مبن عبالع
ّ
الروحية مهما تكن سوا ًء لنفسه أو لغيرب والتخلص منها نهائيا ً .
بإمكببان الببراغبين فببي التسببجيل فببي هببذب الببدورة التواصببل مب السببكرتاريا عبببر
تطبيق التيلغرام على هذا الرابط :
@Noralaalm246

و ةد أةيمق أول فعالية للمركز بمحاضرة افتتاحيبة ةبدمتها البدكتورة نضبال ترمبانيني
عن موضوأل نظام تكرار المعلوماق في الدما أثناء النوم ( )Offline Replay
وذلك يوم االثنين المصاد .2020 / 6 / 1
تمنياتنا للمركز النجاح والتميز والخيرية الدائمة .
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Screenshot
https://t.me/American_FGGroup_Academy/218830
المحاضرة الرابعة من علم ةوانين الروح

دةببائق عرفانيببة نورانيببة فببي
عالم الروح وفهومها ةدَّمها
سبببببماحة المفكبببببر اإلسبببببالمي
الشبببببببيو البببببببدكتور هانيببببببببال
يوس حرب حفظه هللا تعالى
فبببي المحاضبببرة الرابعبببة مبببن
علم ( ةوانين الروح )
حيببب ةبببدَّ م سبببماحته ةبببوانين
روحية جديدة لالسبم المتجلبي
علبببى البببروح مبببن أسبببماء هللا
تعالى الحسبنى وكيفيبة فهمهبا
وتطبيقها .

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

وعلببى ةنبباة  H.H Creative Arts :ط ِر َح بق مسببابقة خاصببة بعلببم الببذكاء
الروحي الفني  ،وكان اإلعالن عنها كمايلي :
اربح \  \ 300دوالر مق َّد َمة من FG-Group Academy -Turkey
على شكل منحة لحضور دورة الشفاء من اظضرار الروحية .
كببان سببؤال المسببابقة متعلق با ً بلوحببة ( مببدرع بحببري ) السببريالية  -د .هانيبببال
يوس حرب  -ةناة  H.H Creative Arts-وبزمن صورة اللوحة تحديداً .
والسؤال هو :عن أي ساعة تعبر هذب اللوحة من ساعاق النهار ؛ م التعليل؟
علما ً أن يوم هذب اللوحة بدأ بصالة الفجر الساعة السادسة صباحا ً و كان أذان
المغرب الساعة السادسة مسا ًء .
 الفائز هو صاحب أول جواب صحيح يصل على مجموعة اظكاديمية على هذاالرابط :
https://t.me/American_FGGroup_Academy
-ال يق َبل أي جواب تحزيري بل يجب أن يكون الجواب م التعليل حصراً .

وعلبببى اخبببتال ةبببدراق وثقافببباق الحضبببور الكبببريم َّإال أنهبببم جميعبببا ً نبببالوا
حظوظهم من نور هذا العلم النادر .
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إلى مل يهمه األمر

َ
إىل من يهمه األمر

(الجزء ) 5

بقلم األستاذ  :خلدون لزبو
إنهببا السبباعة الثامنببة صببباحا ً  ،الهببدوء يعببم الشببارأل كونببه اليببوم اظول بعببد
إنهاء حظر التجول المفروض بسبب انتشار مرض كورونا في البالد .
خرع صديقنا من المنزل متجها ً إلى عمله في أحد المراكبز التجاريبة الكبيبرة
حي يعمل كمشر أمني .
تحبرك صبديقنا فبي جولتبه داخبل السبوق التجبباري
بعبد ببدء اسبتقبال الزببائن
َّ
والحظ اكتظاظا ً كبيراً علبى أببواب السبوبر الماركبق  ،فببدأ بمسباعدة زمالئبه
بتنظيم دور الدخول والتأكد من التق ّيد من إجراءاق السالمة العامة .
تجاوب الكثير مبن النباس ولك َّنبه واجب َه بعبض االنتقباداق مبن ارخبرين البذين
َ
ةالوا  :أتصدق هذب اإلجراءاق ؟! إنها خدعة ! هذا المرض غير موجود ..
وبعضهم ةال  :إنها مؤامرة لقتلنا  ..إلو .
استغرب نهم الناس على شبراء السبل الغذائيبة
لم يكتر لما ةيل له  ،ولك َّنه
َ
؛ بل وحتى جش ارخرين الذين يأخذون أكثر من حاجتهم .
تأ َّكد من االلتزام و االنتظام عند السبوبر ماركبق وانطلبق مكمبالً جولتبه إلبى
أن وصببل إلببى منطقببة الخببدماق التببي توجببد فيهببا البنببوك ومحببالق الصببرافة
اضبطرب للتبدخل
وشركاق االتصاالق  ..وجد اكتظاظا ً كبيراً عليهبا أيضبا ً ممبا
َّ
لتنظيم اظمور حفاظبا علبى سبالمة الجميب  ،ولك ّنبه أيضبا اسبتغرب مبن كبالم
الناس بخصوص المؤامرة وتكذيب الواة وما إلى ذلك من انتقاداق!!.
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م ب نهايببة سبباعاق العمببل والتأكببد مببن
خببروع جميبب اظشببخاص مببن المركببز
التجببباري وإغالةبببه  ..وأثنببباء الجولبببة
اظخيرة التي يقوم بها ةبل الخروع من
المركز  ،بدأ صديقنا يعيد شريط أحدا
اليوم في ذهنه ويتبذكر مبا حصبل وأيبن
كان اكتظاظ الناس  ،وأن بباةي المحبال
التجارية تكاد تخلو حتى من المبوظفين
وبدأ بسؤال نفسه :
هل تغ َّيرق اهتماماق الناس خالل اظزمة ؟
ألم ينتبهوا أنَّ مبا كبان مه ّمبا ً بالنسببة إلبيهم فبي السبابق لبم يعبد محبط
أنظارهم ؟
ماحاجة الناس لهذب الكمياق الكبيرة من الطعام ؟
كر الناس موضوأل المؤامرة ؟
لماذا َذ َ
وأةول بدوري :
هل ف َّكر المقتدر بالفقير؟
ألم يأن وةق تفعيل منظومة الزكاة لحماية الفقراء في هذب الظرو ؟
هل أعاد كل ّ م َّنا ترتيب أولوياته ؟
القائمة تطول  ،وتطول اإلجابة عليها  ،فأتركها لكم لتفكروا بها .

وإلى َمن يهمه اظمر  ..إلى لقاء جديد.
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الشيو المقرئ المقدسي
د .عبد هللا كشكو
بتسببليط الضببوء علببى التخصصبباق والخصوصببياق الشببرعية للشببيو المقببرئ المقدسببي
صاحب اللمسة الجمالية د .عبد هللا كشكو نجد انبثاةاق أخر في شخصيته.
فهببو متخصببص بالببدعوة وأصببول الببدين  ،إمببام وخطيببب وواعببظ  ،وم َجباز بببالقراءاق
العشر .
)FG
أكاديميةللقبالـ
محاضرةب ةد َم
التركيةفسببحة
بريم  ،و فببي
برآن( الكب
مجموعةبو مببدرس
علىشببريفة  :فهب
بدريسقحظببوة
كمببا أنَّ لببه مببن الت
درس فببي الجامعببة اإلسببالمية فببي اظردن مببادة تخببري الحببدي الشببري ومببادة
زمانيبة َّ
جيببداً
الثقافبة اإلسبالمية باللغبة اإلنجليزيبة لغيبر النباطقين باللغبة العربيبة وذلبك لكونبه م ِ
للغتين أجنبيتين بشكل ممتباز وهمبا :اإلنجليزيبة واإلسببانية  ..تلبك اإلجبادة التبي جعلبق
منه مترجما ً ممتازاً للعديبد مبن النصبوص الدينيبة والمبواد اإلداريبة  ،فتوسبعه المعرفبي
والثقافي إضافة إلى نورب الديني أوج َد منه شخصية مسلمة متميزة.
وم َّمبا زاد تميبزب ثقافتببه ومعرفتبه الفنيببة ؛ فقبد طبا
ناشر ومصم ٍم .
تصميم عديدة أعواما ً مديدة بين
ٍ
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فببي بحبور التصببميم وعلبى بببرام

الشببيو المقببرئ المقدسببي د .عبببد
هللا كشبببببكو صببببباحب اللمسبببببة
الشفائية الطيببة ؛ حيب أكرمبه هللا
تعببالى بشببفاء العديببد مببن الحبباالق
ال َمرضببية المختلفببة بموجببب علببوم
الشببفاء الخاصببة التببي تل َّقاهببا مببن
هيئبببة اإل جبببي العلميبببة العالميبببة
مثبببل علبببم العبببالع برةبببائق النبببور
الحرفية وغيرها .

بارك هللا بفضيلته ونف به
اظمة اإلسالمية .
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مان الزكاة
بقلم الشيو أ .عبد الهادي دنون

 عببن ابببن عمببر رضببي هللا تعببالى عنهمببا ةببال  :ةببالرسبببول هللا صببببلَّى هللا عليببببه وآلببببه وسببببلَّم  " :بنِببببي
اإلسببالم علببى خمببس  :شببهادة أن ال إلببه إال هللا وأن
محمبببداً عببببدب ورسبببوله  ،وإةامبببة الصبببالة  ،وإيتببباء
الزكاة  ،وح البيق من استطاأل إليه سبيالً  ،وصوم
رمضان " رواب البخاري .
 ةبال رسبول هللا صبلَّى هللا عليبه وآلبه وسبلَّم  " :مبباَم َن ب َ ةببوم الزكبباة إال ابببتالهم هللا بالسببنين  -المجاعببة
والقحط  " -رواب الطبراني في اظوسط ورواته ثقاق
 ،ومنهبببا  " :ولبببم َيم َنعبببوا زكببباة أمبببوالهم إال منِعبببوا
ال َق ْط َر من السماء  ،ولوال البهائم لم ي َ
مطبروا " رواب
ابن ماجه والبزار .
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ْ
كسببق
بعض الشعوب تعي حقيقبة هبذا الحبدي الشبري بمبا
أيببديهم  ..بببل إنَّ اظغنيبباء بمببنعهم للزكبباة َح َكمببوا علببى الفقببراء
بالموق المح َّتم .
ف َمن آتاب هللا تعالى ماالً  ،وتبوافرق فيبه شبروط وجبوب الزكباة
و ملَ َك نِصا َبه  ،وحال َ عليه الحول  ،فيجب عليه إخبراع زكاتبه
فببوراً دون تببأخير  ،ف َمن ب الزكبباة هببو مببن أكبببر الكبببائر وأةبببح
الجرائم عند هللا تعالى  ،ويدخل في مدخله َمن يدف زكا ًة ولكن
بما ال يتناسب م مقدارها الحقيقي .
وال تسقط الزكاة م مرور الزمن ؛ إذ ال يسقِطها التقبادم  ،فبال
خبرع المبرء زكباة مبا فبي يبدب ارن فقبط  ،ببل يلزمبه
يكفي أن ي
َ
وج ْ
ببق عليبه
إخراع زكباة أموالبه عبن السبنواق الماضبية التبي َ
فيها إن لم تد َف حينها .
بي َع ْب بدِي
ةببال هللا تعببالى فببي الحببدي القدسببي  " :مببا َت َقب َّبر َب إلَب َّ
ضق عليه " رواب البخاري .
ٍ
أح َّب إلَ َّي م َّما ا ْف َت َر ْ
بشيء َ
عزيزي القارئ  :التقرب والقرب من هللا تعالى يأتي في عبادة
النوافل  ..فكي يكون الحب أو المرتبة التي تعيشها في عبادة
الفرائض ؟!
هذا غيض من فيض  ،فالحدي في هذا الباب واس وال تسبعه
وجب التنويه  ..وهللا الموفق .
هذب السطور  ،ولكن
َ
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الروح مثل الحب ..
ال ينير
َ
فإنَّ للحب سطو ًة  ..ما إن
الروح إال و ذاتها تنير
َيطأ
َ
مصباح كوني
كأجمل
ِ
ٍ

الحب

مل مد سة الحب اإللهي
المجددي الهانيبالي الكمالي
وو الحب المعاصر
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سماحة المفكر اإلسالمي
الشيو د .هانيبال يوس حرب
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( خواطر حب )

الحب

مل مد سة الحب اإللهي
المجددي الهانيبالي الكمالي
وو الحب المعاصر
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الحب َيسلبك العقل َ ..
الجمال ..
ويحضِ رك إلى عالَم
ِ
و َينزأل َمن حولك ..
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أ .هناء صبري
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العدوذ
أنواعها وطرن الوقاية منها
الج ء الثاني

تقديم الدكتو و  :نطاي ترمانيني
محاضرة ةد َمق على مجموعة أكاديمية الـ (  ) FGالتركية
ببببتص مصبببببطلح مكافحبببببة العبببببدو
يخب
ّ
بالحمايببة مببن عببدو المستشببفياق ،أو
عببدو خببدماق الرعايببة الصببح ّية،حي
يمكببن أن تنتقببل العببدو مببن المببريض
إلببى العامببل فببي المسشببفى أو المرضببى
ارخبببرين فيهبببا وذلبببك نتيجبببة تبببر ّددهم
عرض
المست ّمر على المكان نفسه م ّما ي ّ
حيببباتهم للخطبببر ويزيبببد معانببباتهم مببب
المبببرض وبالتبببالي يبببؤدي إلبببى ارتفببباأل
نسبة الوفياق.
طرق مكافحة العدو :
 تعقبيم اليبدين جيببداً ةببل وبعبد التعامببلمببببب المبببببريض ؛ وغسبببببلهما بالمببببباء
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التلبو ؛ وذلبك عبن طريبق البتخلص
 النظافة  :من أهبم العوامبل المانعبة لحبدوّ
بصور ٍة نهائ ّية من الميكروباق وأماكن تكاثرها.
ٌ
وسيلة تقضبي علبى الميكروبباق جميعهبا  -مبا عبدا الميكروبباق
 التطهير  :وهيبلبي فببي تببأخر شببفاء المببريض أو مضبباعفة
المتحوصببلة  -وتحببد مببن دورهببا السب ّ
إصابته بالمرض .
 التعقببيم  :حيبب يببتم مببن خاللببه القضبباء علببى الميكروببباق المتحوصببلة وغيببرالمتحوصلة بكافة أنواعها .
ببان بعيببب ٍد عبببن ارخبببرين لمنببب انتشبببار
 العبببزل  :حيببب يوضببب المبببريض فبببي مكب ٍشخص سليم ،حي يرتبدي الطباةم الطببي
الميكروب المعدي من هذا المريض إلى
ٍ
ً
مريلة ومناديل وةفازاق وكماماق وغطاء للبرأس و حبذاء ؛ وتسبتخدَم جميب هبذب
صصبة
المستلزماق مرة واحدة فقط حي يتم التخلص منها في حجبرة العبزل المخ ّ
لها.

بالطريقة الصحيحة عند أخذ الع ّينة مبن
المرضى .
 تغطيببة إبببرة الحقببن بعببد اسببتعمالها والببتخلص منهببا فببي الصببندوق الخبباص
بها.
 مراعاة ارتداء نظاراق واةية للعينبينلحمايتهما مبن التلبو النبات عبن رذاذ
أي سائل خارع جسم اإلنسان .
الدم أو ّ
صصبة
 االلتزام بارتبداء المالببس المخ َّبالمستشفى .
 ارتببببداء ك ّمامببببة الفببببم واظنبببب عنببببدالتعامل م مرضى اظمراض الصدر ّية.
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أهمية الرةابة على المنشآق الصحية :
إن خببدماق الرعايببة الصببحية لهببا أهميببة
خاصببة نظببراً ل َمساسببها المباشببر بصببحة
وحيببباة اظفبببراد  ،وظن الخطبببأ فبببي أداء
هذب الخدماق ال يمكن إصالحه فبي كثيبر
مببن اظحيببان  ،والنتببائ المترتبببة عليببه
كبيرة وخطيرة .
وبسبببببب الطلببببب المتزايببببد علببببى هببببذب
الخبببدماق البببب َّد مبببن وجبببود نظبببام رةاببببة
ف َّعال على هذب الخدماق :
لضببببمان االسببببتخدام اظفضببببل للمببببوارد
المتاحبببببببة  ،والحبببببببد مبببببببن التكبببببببالي
المتصبباعدة للخببدماق الصببحية  ،ولمن ب
أي أخطاء تؤثر على صحة المريض .
وةببد أ َّكببدق دراسبباق كثيببرة علببى أهميببة
وضببرورة وجببود رةابببة علببى المنظمبباق
الصببحية ودورهببا فببي نجبباح الخببدماق
الصحية المقدَّمة للمواطنين .
كمببا أشببارق دراسبباق أخببر إلببى أهميببة
الرةابببة علببى جببودة الخببدماق الصببحية
من أجل :
 - ١تحسين وتطوير مستو اظداء .
 - ٢التعر على الموارد المهدورة مبن
الوةببببق والطاةبببباق والقببببدراق الذهنيببببة
المتمثلة من الموارد البشرية والمادية .
 - ٣العمل على حل المشاكل إن و ْ
جدق.

ومبببن أهبببم اظسبببباب اظخبببر لضبببرورة
الرةابة  :ارتفاأل نسبة اظخطاء الطبية .
التعقيم وكيفية إجراء التعقيم الطبي :
ةببد يخببتلط اظمببر علببى الكثيببر م َّنببا حببول
الفبببرق ببببين مصبببطلحين هبببامين وهمبببا
التعقبيم والتطهيببر ،حيب أن تلببك اظمببور
مهمة جداً في العمليباق وغ َبر الكشب
الخاصة باظطبباء حتبى ال تنتقبل العبدو
والجراثيم بين المرضى .
كما أن كالً من التعقبيم وعمليبة التطهيبر
من اظمور الواجببة أيضبا ً داخبل المنبازل
للمحافظببة علببى صببحة المتواجببدين فيهببا
مبن التلببو والجببراثيم وانتشببار العببدو
واظمراض .
يختلبب كببل مببن التعقببيم والتطهيببر مببن
حي ب المعنببى  ،فببإنَّ المعنببى اللغببوي أو
المتعبببار عليبببه عبببن التعقبببيم
المعنبببى
َ
والتطهير ةد جاء على النحو التالي :
 -1التطهير :
صد بهبا البتخلص مبن عبدد
هي عملية يق َ
كبيببر مببن الجببراثيم والبكتيريببا مببن علببى
اظسببطح المختلفببة علببى أن يببتم اللجببوء
إلى العديد من المواد المطهرة المصب َّنعة
أو التببببببببببببببببببببببببببببببببببببي يببببببببببببببببببببببببببببببببببببتم

تحضيرها منزليا ً من أجل البتخلص مبن
تلك الجراثيم أو الميكروباق .
والجدير بالذكر أن تلك المواد المطهبرة
تعمل على وة نشاط العمليبة الحيويبة
التبببببي تقبببببوم بهبببببا تلبببببك الميكروبببببباق
والجبراثيم والتبي مبن الممكبن أن تنتقبل
إلى اإلنسان وتسبب له بسبهولة الكثيبر
من المشاكل .
إنَّ تطهيببببببر المستشببببببفياق واظمبببببباكن
الحكوميببببة والمحببببالق أمببببر واجببببب ،
فالتطهير أعبم وأشبمل مبن التعقبيم  ،و
يجبببب علبببى اإلنسبببان أن يتأكبببد مبببن أن
اظدواق التببببي يببببتم اسببببتخدامها داخببببل
العياداق الخاصة أو حتبى المستشبفياق
العامة ةد تب َّم تعقيمهبا حتبى ال ينتقبل لبه
المزيد من العدو .
لذا الب َّد أن تتوافر ارالق الحديثة التبي
مبببببن شبببببأنها التعقبببببيم الشبببببديد داخبببببل
العيببباداق واظمببباكن التبببي يبببتم خاللهبببا
استخدام اظشياء الشخصية.
 -2التعقيم :
تهد عملية التعقبيم إلبى ةتبل الكائنباق
الدةيقببببة  ،باإلضببببافة إلببببى أنهببببا تمثببببل
المسبببببببتو اظعلبببببببى لعمليبببببببة ةتبببببببل
ً
ً
ممكنة .
عملية
الميكروباق مما يجعلها

التنظي
التطهير
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و ةبببببد تبببببتم عمليبببببة التعقبببببيم بموجبببببب
المعقمببباق الحراريبببة فقبببط أو البخبببار أو
المواد الكيميائية السائلة.
هذا وتتحدد فعاليبة الم َعقِبم ( كالموصبلة
البخاريببببة « الموصببببدة ») مببببن خببببالل
طريقتين :
أوالً :المؤشراق الميكانيكيبة والمقباييس
علبببى ارلبببة نفسبببها تشبببير إلبببى العمليبببة
المالئمة لآللة.
ثانيبببا ً :مؤشبببراق الحبببرارة الحساسبببة أو
الشريط على أكياس التعقيم والتبي تغيبر
اللون ةد تشير إلى المسبتوياق المالئمبة
من الحرارة أو البخار.
كمبببا يجبببب مالحظبببة أنبببه يجبببب تنظيببب
اظدواق واظجهزة المختلفبة حتبى تكبون
ف َّعالة فبي التعقبيم وإال فقبد يمثبل الحطبام
عائقبا ً واةيبا ً  ،حيب يحجببب الميكروببباق
ويقيها من عملية التعقيم المميتة لها.
كبببذلك يجبببب االلتبببزام بالرعايبببة بصبببور ٍة
مثاليببة بعببد انتهبباء عمليببة التعقببيم حتببى
يتم ضمان عدم تلو اظجهزة واظدواق
الم َعق َمة ةبيل استخدامها .
ومببن هنببا نعتبببر أن عمليببة التعقببيم  -إن
تبببم تنفيبببذها بصبببور ٍة مناسبببب ٍة  -طريقب ً
ببة
ً
فعالة في من البكتيريا من االنتشار

التعقيم
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طرن التعقيم وكي ية تحطيرها :
ببرق مختلفببب ٍة يمكبببن مبببن
يوجبببد أربببب طب ٍ
خاللها تعقيم اظدواق أو اظجهزة :
 - 1التعقبببببيم باسبببببتخدام الموصبببببدة أو
اظوتبوكال (وذلببك مببن خببالل اسببتخدام
بخار الماء عالي الضغط) .
 - 2التسخين الجا ( في اظفران) .
 - 3اسببببتخدام المعقمبببباق الكيميائيببببة ؛
ومنهببببببببببا علببببببببببى سبببببببببببيل المثببببببببببال
 ،glutaraldehydesأو محاليببببببببببببببببل
الفورمالدهيد .
 - 4مببببن خببببالل اإلشببببعاأل (وذلببببك مبببب
مساعدة العناصر الكيميائية).
ويجببب مالحظببة أن الطببريقتين اظولببى
والثانيببة همببا اظكثببر شببيوعا ً فببي مجببال
التعقيم بصور ٍة أساسبي ٍة  ،وذلبك بسببب
سبببهولة الحصبببول عليهمبببا وتواجبببدهما
بصببببور ٍة متببببوافرة  ،كمببببا أن التعقببببيم
بالبخار ي َعد أحد أكثبر الطبرق فعاليب ٍة إن
تم تطبيقها بصور ٍة صحيح ٍة ومالئم ٍة ،
وتتمثل القاعدة العامة في تلك الحالة و
ببال يجبببب أن
ببيم فعب ٍ
للحصبببول علبببى تعقب ٍ
يتفاعببببل البخبببببار ويبببببتالمس مببببب كبببببل
اظسطح المقصود تعقيمها.
وت َعد طريقة التعقبيم بالتسبخين الجبا
داخببببل اظفببببران إحببببد طببببرق التعقببببيم
المقبولة على الرغم من أنه يمكن
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اسببببتخدامها فقببببط فببببي تعقببببيم وتطهيببببر
اظدواق المصببببببنوعة مببببببن المعببببببدن أو
الزجاع.
ونالحظ أن التعقيم بالبخار يتطلب تبوافر
أربعة شروطٍ لتكون العملية كافية :
 - 1االتصببببال الكببببافي المالئببببم بأسببببطح
اظدواق.
 - 2درجبببباق حببببرارة عاليببببة بصببببور ٍة
كافي ٍة.
 - 3التوةيق الزمني السليم.
 - 4الرطوبة الكافية.
ويمكبببببن اسبببببتخدام مصبببببطلح التعقبببببيم
الكيميببببائي والببببذي يشببببير إلببببى التعقببببيم
الببببارد لتعقبببيم اظدواق وارالق التبببي ال
يمكبببببن تطهيرهبببببا طبيعيبببببا ً مبببببن خبببببالل
العمليتين السابق ذكرهما.
وهنبببا نالحبببظ أن تلبببك اظدواق المعقمبببة
التي يتم تعقيمها بواسطة التعقبيم الببارد
هبببي اظدواق التبببي تتعبببرض للتلببب فبببي
حال تم تعقيمها باستخدام طريقة التعقيم
المنتظمة.
وتستخدم مركباق glutaraldehydes
و الفورمالدهيد في تلك العملية  ،و يبتم
بطرق مختلف ٍة.
استخدامهما
ٍ
وبعد أن يتم غمس اظدواق في المحاليل
الكيميائيببببة يكببببون ضببببروريا ً وإلزاميببببا ً
شبببطفها بالمببباء الجببباري البببذي سبببيزيل

ببببدورب كبببل البقايبببا مبببن المطهبببراق  ،وهبببذا هبببو السببببب الكبببامن وراء كبببون اإلببببر و
( سببرينجاق ) الحقببن ال يببتم تعقيمهمببا بببنفس الطريقببة حيبب ال يمكببن إزالببة البقايببا
المتخلفة عن استخدام المحاليل المطهرة الكيميائية بعبد شبطفها بالمباء الجباري ومبن
ثم من الممكن أن تتداخل م العالع حي يتم استخدامهما لتوصيله.
وعلببى الببرغم مببن أن الفورمالديهايببد أةببل تكلفب ًبة مببن الغلوتارالديهايببد ،إال أنببه أكثببر
ص َّن على أنبه مسبرطن
تهييجا ً للعين و الجلد والقصبة الهوائية  ،باإلضافة إلى أنه ي َ
محتمل .
صح اظفبراد
ويمكن كذلك الوةاية من التعرض للعدو التي تحد في المنازل حي ين َ
فببي سبببيل تقلببيص فب َبرص التعببرض للعببدو بببأن يحببافظوا علببى سببالمة اإلجببراءاق
سوائل جسبدي ٍة ،
اتصال م مناطق مشكوكٍ فيها أو أي
الصحية كغسل اليدين بعد كل
ٍ
ٍ
بانتظام لمن الجراثيم من النمو.
والتخلص من القمامة
ٍ
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الحفظ من الشيطان
للشيو الدكتور المقرئ عبدهللا كشكو

المقدسي

بسبببم هللا والحمبببد هلل والصبببالة والسبببالم علبببى سبببيدنا محمبببد وعلبببى آلبببه
ةراء مجلتنا (هاهو).
وصحبه أجمعين  ،أهالً بكم أحبتنا َّ
نتفكر اليبوم فبي حبدي رسبول هللا صبلَّى هللا عليبه و آلبه و سبلَّم التبالي:
( عن عببدهللا ببن عمبرو ببن العباص رضبي هللا عنهمبا ةبال  :كبان النببي
العظبيم وبوج ِهبه
صلَّى هللا عليه وسلَّم إذا دخل المسجدَ ةال َ  :أعبوذ بباهللِ
ِ
برجيم  ..ةببال أةببط ؟ ةلببق ( أي
بيطان الب
بديم مببن الشب
ِ
ِ
بريم وسببلطانِه القب ِ
الكب ِ
عبدهللا بن عمرو) :نعم  .ةال  :فإذا ةبال ذلبك ةبال َ الشبيطان  :حف َ
ِبظ منبي
اليوم ) رواب أبو داوود
سائر
َ
ِ
في هذا الحدي يعلمنا ال َّنبي صلَّى هللا علَيه و آله و سلَّم أنَّ هنا َك أذكباراً
عن َد كل موة ٍ وفي كل حين ؛ وذلك ح َّتى نظل ذاكرين هلل تعبالى فبي كبل
أوةاتنببا  ،وتظببل ألسببنتنا رطبببة ب ب ِذ ْك ِر هللاِ عب َّبز وج بل َّ  ،ونظببل علببى صببل ٍة
وموصولين بالحق سبحانه وتعالى  ،فال تدخل علينبا الغفلبة  ،ونظبل فبي
مع َّية هللا تعالى و حفظه دائما ً وأبداً  ،فنكون من الذين خرجوا من دائبرة
اللعببن  ،فكمببا جبباء فببي أحادي ب أخببر أنَّ هببذب الببدنيا ملعونببة ؛ ولك ّن به
استثنى صلَّى هللا عليه و آله وسلَّم فئاق معينة من هبذب اللعنبة فقبد ةبال
ذكر هللا تعالى وما واالب  ،وعالما ً و متعلما ً .
عليه الصالة والسالم  :إال َ

باص
فببي الحببدي ِ اظول الببذي ذكرنبباب يببروي عبببد هللا بببن عمببرو بببن العب ِ
رضي هللا تعالى عنهما أنَّ النبي صلَّى هللا عليه و آله و سبلَّم كبان ( إذا
َ
دخبل المسب ِج َد ) أي :إذا كبان عنببد َعتببة ببباب المسبجد ةببال َ  " :أعببوذ "
الكبريم " أي :الَّبذي ال َيبرد
العظيم وبوج ِهبه
أي :ألتجئ وأحتمي " باهللِ
ِ
ِ
سبببائالً وال مسبببتجيراً ببببه  " ،وسبببلطانِه " أي :ةوتبببه سببببحانه وتعبببالى
ديم" أي :اظببدي اظزلبي البدائم
وةدرته وغلَبته على كل ما خلق  " ،ال َق ِ
اظول بال ابتداء " ،مِنَ ال َّ
الشبيطان البذي
جيم" أي :مِبن شبر
ش
يطان َّ
ِ
ِ
البر ِ
لَ َعنه هللا تعالى وطردب مِن رحمته " ،ةال َ  :أ َةط؟ " و أ َةط هنا استفسبار
من السائل لعبدهللا بن عمرو رضوان هللا تعالى عليهما  ..أي :هبل ةبال
النبي صلَّى هللا عليه وسلَّم هذا فقط ؟ " ةالَ :
نع ْم "  " ،ةال َ  :فإذا ةال َ
ذلِ َك" وهنبا يتباب النببي صبلَّى هللا عليبه و آلبه و سبلَّم أي إذا ةبال العببد
هذا الدعاء عند دخوله المسجد ةال َ ال َّ
اليبوم"
شيطان" :حفِ َظ مني سائ َِر
ِ
أيَ :حفِببظ هللا ةائبل َ هببذا الببدعاء مببن شببر الشببيطان ونفثببه ببباةي اليببوم ،
وبببذلك أيضببا ً َيخببرع العبببد مِببن دائببرة َمببن للشببيطان علببيهم سببلطان ،
ويكون م َّمن ةال َ فيهم هللا سبحانه وتعالى  :إنَّ عببادي لبيس لبك علبيهم
سلطان.
ومن هذا الحدي الشري نتعلَّم ةدرة الحفظ من الشيطان.
نلقاكم في عدد ةادم إن شاء هللا تعالى
دمتم طيبين
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المساحة الواسعة
( المرايا )

د .سارة الجعبري
إن تركيب المرايبا يعمبل علبى عكبس
الفببببببرا المقابببببببل لهببببببا وبالتببببببالي
مضاعفة حجم الغرفة .
فكلما كانق المرآة أكبر كان الشبعور
باالتساأل أكبر وأفضل .
حيان كثيبرة
حتى في القصور و في أ ٍ
اسببتع َملوا المرايببا فببي ممب َّبراتهم ذاق
الجانببب المطببل علببى النوافببذ لتقببوم
بنقبل الجهبة المضبيئة بنبور الشبمس
إلى الجهة المقابلة .
المرايببببببا هببببببي العنصببببببر اظوضببببببح
واظسهل توظيفبا ً فبي إيجباد االتسباأل
ببراق
للمسببباحاق خصوصبببا ً فبببي الممب َّ
الضبببيقة حيببب يمكنبببك هنببباك وضببب
مرآة أفقية ممتدة .
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اللدن في العائلة

الصدق يف العائلة
أ .هدى زايد

بسم هللا الرحمن الرحيم
و الصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمبد وعلبى آلبه وصبحبه أجمعبين إلبى
يوم الدين .
يتجدد اللقاء بكبم وفبي هبذا العبدد سبأتحد إن شباء هللا تعبالى عبن أحبد هبذب
الحقوق والواجباق وهو الصدق بين الطرفين .
نعم أحبائي  ..الصدق من أهم وأجمل اظمبور السبتمرار الحيباة الزوجيبة إذا
ما تح َّقق به كل من الزوجين  ،فالصبدق لبه أنبواأل كثيبرة  ،فبال يقتصبر علبى
الصدق في الكالم وإن كان مبن اظمبور المهمبة ؛ إنمبا الصبدق يكبون فبي كبل
الحياة الزوجية.
من المهم أن يكون الصدق م هللا أوالً فقد ةال الحق سببحانه وتعبالى َ ( :يبا
صا ِدةِينَ ) التوبة ( . )119
هللا َوكونو ْا َم َ ال َّ
أَي َها الَّذِينَ آ َمنو ْا ا َّتقو ْا َّ َ
فبإذا تح َّقببق الصبدق مب هللا تعببالى كانبق بقيببة أنببواأل الصبدق سببهلة التنفيببذ ،
ويكببون الصببدق مب هللا تعببالى فببي الن َّيبة والتحلبي ببباظخالق الربانيببة  ،وهببذب
اظمببور نفسببها مهمببة السببتمرار السببعادة واالسببتقرار العببائلي حيبب يكببون
الصدق في التعامل و المشاعر و في الحب  ...إلو .
بمعنى آخر يجب أن يكون الصدق فبي اظةبوال واظفعبال ببين البزوجين وببين
اظبناء ؛ فارباء هم القدوة ظبنائهم  ،فإذا كانق هذب الصفة الجميلة ةائمة و
متحققة في اظسرة تكون أمورها بخير بإذن هللا تعالى .
من الجميل أن تكون مشاعر الطرفين صادةة ال مجرد مجامالق  ،و اظجمل
هو التعبير عن هذب المشاعر بصدق  ..كأن يتحبد كبال الطبرفين عبن شبيء
معببببين يزعجببببه مببببن ارخببببر فيخبببببرب أنَّ هببببذا اظمببببر أزعجببببه  ،ظنّ عببببدم
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التعبيبببر عبببن المشببباعر يبببؤدي إلبببى
الكببببق  ،وكمبببا يقولبببون فبببإنَّ الكببببق
يؤدي إلى االنفجار ،وعن أي انفجبار
نتحد ؟؟!
بار يببدمر العائلببة ال
نتحببد عببن انفجب ٍ
بببمح هللا و يببببؤدي إلببببى تفككهببببا و
سب َ
يهبببوي بهبببا ؛ وهبببذا ال يكبببون حبببين
يتعامببل اظزواع مبب بعضببهم بصببدق
معبرين عن مشاعرهم بصدق .
نتحببد هنببا عببن الصببدق الببذي يبنببي
العائلببببة وال يهببببدمها ،فأحيانببببا ً وفببببي
بعببض المواةببب الخاصبببة جبببداً ربمبببا
يضببطر أحببد الطببرفين أن يخفببي شببيئا ً
مببببن الحقيقببببة عببببن شببببريكه بهببببد
الحفاظ على هذب العائلة  ،فليس من
الحكمببببة أن َيجببببرح الببببزوع مشبببباعر
زوجتبببه أو تجبببرح الزوجبببة مشببباعر
زوجها لتحقيق الصدق .
وهنا يحضرني حبدي حبيببي رسبول
هللا صلَّى هللا عليه و آلبه وسبلَّم البذي
بببب َّين المواةببب و االسبببتثناءاق التبببي
يببباح فيهببا الكببذب فقببد ةببال ص بلَّى هللا
عليه و آله و سلَّم  ( :ال َيحبل الكبذب
إال فببي ثببال  :يحببد الرجببل امرأتببه
ليرضببببيها  ،والكببببذب فببببي الحببببرب ،
والكبببذب ليصبببلح ببببين النببباس ) رواب
الترمذي.
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و هذا ال يكون نقيضا ً لما نتكلَّم عنه ؛ ظ َّنبه و فبي بعبض الحباالق و مبن أجبل
الحفاظ على العائلبة واسبتقرارها يكبون الكبذب فبي هبذب اظحبوال حصبراً حبالً
يلجأ إليه اظزواع  ،فربما يسبأل أحبدهما ارخبر عبن شبئ معبين و تكبون فبي
اإلجابة المباشرة على هذا السؤال كارثة خفية  ..حينها يكون الكذب في هذب
الحالة حالالً  ،و في كل اظحوال يجب ال يتناول اظمر حدود هللا الشرعية فبال
يحل حراما ً و ال يحرم حالالً .
و من اظمثلبة التبي يمكبن أن يكبذب فيهبا أحبد البزوجين علبى ارخبر  :سبؤال
الزوجة للزوع عن رأيه بمالبسها الجديدة أو رأيه في تغييبر ديكبور المنبزل
فيجيبها الزوع باإلعجاب وإن كان رأيه الحقيقي يخبال مبا ةالبه  ،أو كبأن
يحضر الزوع أشياء معينبة للبيبق ةبد ال تعجبب الزوجبة التبي تببدي إعجابهبا
الشديد بما أحضرب  ..وهكذا . ..
هذب بعض اظمثلة اليومية التي غالبا ً ما تواجه العائلة ويكون من الحكمة أن
يكبون التصببر بببذكاء للحفباظ علببى اسببتقرارها  ،ففبي بعببض اظحيببان تكببون
الصببراحة المفرطببة فببي هببذب اظمببور البسببيطة سببببا ً فببي االضببطراب و عببدم
االستقرار العائلي  ..وبذلك نر حكمة الشرأل في تناول اظمور بشكل يحافظ
على اظسرة وتكاملها وإةامة الود فيها بما ال يخال الشرأل .
القراء  :أحب أن ألفق انتباهكم أيضا ً إلى نقطبة مهمبة وهبي الصبدق
أعزائي َّ
في نقل المعلومة  ،ففي كثير من اظحيان يحد التباس أو سبوء فهبم إذا تب َّم
نقل معلومة أو خبر مشوبا ً بالزيادة أو النقصان  ،وطبعا ً أةصد الخبر العائلي
الذي يهم العائلة وال أةصد اظخبار السياسية !! فمن الجميل أن تكون اظمور
واضحة و يتم نقلها بصدق  ،و يجب على الناةل أن يكبون صبادةا ً فيمبا ينقبل
و حكيما ً بطريقة نقله ؛ فربما يكون هناك بعض المنغصباق أو المسباوئ فبي
وترو و بأسلوب سلس .
اظخبار  ..فيتن َّبه لينقلها بهدوء
ٍ
دمتم بسعادة ودامق بيوتكم عامرة بالحب واإليجابية واالستقرار .
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وما زال للحدي بقية  ..انتظرونا
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َٰ
س ا ْلم َت َنافِسونَ )
موائد ( َوفِي َذلِ َك َف ْل َي َت َنا َف ِ

موائد
( وفِي َٰ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِ
س ا ْلم َت َنافِسونَ )
ف
ا
ن
ت
ي
ل
ف
ك
ل
ذ
َ
َ
ِ
تقديم  :الداعية اظستاذة عائشة العناكوة

محاضرة ةد َمق على مجموعة أكاديمية الـ (  )FGاظمريكية
بسم هللا الرحمن الرحيم
و أفضل الصالة و أتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .
اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً و أنق تجعل الحزن إذا شئق سهالً سهالً
ال تكلنا ظنفسنا طرفة عين وال أةل من ذلك  ،رحمتك نرجو  ،إنَّ ربك هو الفتاح
العليم  ،سبحان ربي العلي الوهاب وبعد :
كان الرسول صلَّى هللا عليه وآله وصحبه وسلَّم يستخدم عدة طرق و أساليب في
طرح الفكرة ومنها  :الموعظة والكلمة الطيبة.
لذا أحببق أن أمشي على خطاب أثناء إعطائي المحاضراق لكي تصل الكلمة الطيبة
إلى الذين يؤدونها بشكل ال ينسى  ،وتبقى في فلكهم  ..أينما داروا بق َي ْق معهم ،
لذلك أحببق اليوم أن أستخدم أسلوب التشبيه التمثيلي لكي ألقي في أرواحكم
معلوماق هذب المحاضرة ونسأل هللا تعالى النف والفائدة للجمي آمين يارب
العالمين.
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من أنواأل الموائد  :موائد اظفراح و موائد اظتراح ...
الله ب َّم ةببرب إلينببا موائببد اظفببراح وأب ِعببد عنببا موائببد اظتببراح آمببين يببارب العببالمين.
و اليوم و بمناسبة الشهر الفضيل  -شهر رمضبان المببارك ) و اةتبراب عيبد الفطبر
السعيد سنقدِم حصراً على موائد اظفراح  ،حي تكون تلك الموائد متنوعة  ..ففيهبا
الطعام الدسم و الحلوياق والموالح والمكسراق . ..
و كما تتنوأل أصنا المائدة  ..تتنوأل اظعمال الصالحة  ،و اليوم بعون هللا تعالى
سنض كل َّ عمل صالح في خانة خاصة به ونبدأ بالتنافس فيها .
مالحظة :
أردق أن تكببون هببذب المحاضببرة بمثابببة مائببدة  ،فكمببا أنَّ مائببدة الطعببام ال تفارةنببا ،
كذلك يجب أن تكبون مائبدة اظعمبال الصبالحة مالزمبة لنبا  ،فبإذا رأيبق أي مائبدة أو
أي صن ٍ من الطعام ( الحلوياق أو الموالح أو المكسراق  ) ..أتذكر العمل الصبالح
و أةول في نفسي  :هذب هبي مائبدة العبالم المبادي و أصبنافه ؟ فمباذا ةبدمق لعبالَمي
حوار م نفسي وروحي ما بقيق في هذا الكون .
الحقيقي اليوم ؟ و أبقى في
ٍ
إنَّ العمل الصالح ركن من أركان اإليمان المت َفق عليه عند علماء المسلمين  ،حيب
أن اإليمبببان يكبببون إةبببراراً وتصبببديقا ً بالجنبببان ( القلبببب ) وةبببوالً باللسبببان وعمبببالً
بالجوارح .
لذلك فقد ربط هللا َّ
عز وجل َّ اإليمان بالعمل الصالح  ،فالعمل الصالح هو البذي يظ ِهبر
اإليمان عند صاحبه ويعمل على تقويتبه واالسبتزادة منبه فبي ذاق المسبلم  ،وإذا لبم
يكن هناك عمل صالح ال يكون هناك إيمان تام حتى ولو بشق تمرة .
و ةد كان مجلبس الرسبول صبلَّى هللا عليبه وآلبه وصبحبه وسبلَّم ةمبة روحيبة علميبة
ومثاالً يحتذ بالعلم و اظدب و الحكمة و مرتعا ً للتنافس النوراني اظمثل ؛ فبإذا ببدأ
مجلس العلم أو الذ ْكر وجاء أح ٌد متأخراً كان يلتزم بالجلوس حيب بلبب ببه المجلبس
و يمتن عن الكالم بل و حتى عن السالم ظن المجلس تحفه المالئكة ؛ فال يبتكلم إال
بإذن حتى تبقى الفتوحاق واإلمداداق اإللهية سارية وال تنقط .
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موائد ( َوفِي َذلِ َك َف ْل َي َت َنا َف ِ

علببى هببذب اظرض التببي أردنببا باختيارنببا القيببام برحلتنببا الحياتيببة الدنيويببة فيهببا بببدأ
التسابق والتنافس باظعمال حتى ننال رضى هللا تعبالى وشبر البدرجاق العبال  ،فبإذا
عرضق علينا عدة أعمال في نفس الوةق فإننا نختار ما هو اظنف واظسبق واظةرب
واظحب إلى هللا تعالى لنضمن رفعة درجاتنا يوم ال ينف مال وال بنون .
لببذلك وجببب علينببا أن نخضِ ب أرواحنببا للببتعلم ونتنببافس فببي اختيببار اظعمببال الصببالحة
لتكون مقبولة و ننال اظجر اظكبر .
شروط العمل الصالح :
أوالً – اإلسالم :
الحمد هلل رب العالمين بأننا مسلمون  ،فنحن متحققبون بهبذا الشبرط و ال نحتباع إلبى
دربة .
ثانيا ً  -الصواب :
هو أن يكون العمل متوافقا ً و محكوما ً باظحكام الشرعية  ،لبذلك ال يقببل العمبل إذا لبم
تحكمه اظحكام الشرعية ؛ فال يقبل عمل َمن يقوم بتوزي زجاجاق الخمر للناس لنيل
اظجر والثواب باعتقادب أنه يقدم لهبم مسباعدة !!  ،و كبذلك ال يق َببل عمبل مبن يسبرق
ثياب ارخرين و يتعبد هللا تعالى وهو يرتديها !!  ،و كبذلك ال يق َببل عمبل مبن يغتصبب
أرضا ً من صاحبها ويقوم بزراعتهبا وإنفباق محصبولها علبى المحتباجين لكسبب رضبا
هللا تعالى !! .
ثالثا ً – اإلخالص :
يجب أن يكون المسلم مخلصا ً في تأدية العمل الصالح لوجه هللا تعالى وال يبتغي أحبداً
سواب و اليشرك معه أحداً .
وهذا البركن – ركبن اإلخبالص  -يجبب مراعاتبه بشبدة  ..حيب سبنبدأ ببه حبين نقبوم
بوض كل عمل من اظعمال فبي خانبة خاصبة و بترتيبب مالئبم علبى المائبدة  ..و مبن
الممكن أن نض العمل الصالح المخلبص فبي خانبة الطعبام الرئيسبي الدسبم  ..لمباذا ؟

51

ظن الطعببام الدسببم غالب با ً يكببون هببو الطبببق أو الطعببام الرئيسببي الببذي تعتمببد عليببه
المائدة ؛ و بالتالي فإن العناية بهذا الطبق و ب روح اإلخالص فيه ليكون متميبزاً
شببهيا ً مقبببوالً بببدون منببازأل أشبببه مببا يكببون بالعنايببة بالعمببل الصببالح و االهتمببام بببه
واإلخببببببالص فيببببببه فببببببال يشببببببوبه فسبببببباد يمنبببببب ةبولببببببه مببببببن هللا عب َّ
بببببز و جببببببل َّ .
لذلك عند وض الطبق الرئيسي في حياتي الروحية يجب أن يكون خاليا ً من الشرك
تماما ً لقوله تعالى :
صال ًِحا َو َال ي ْ
ش ِر ْك ِب ِع َبا َد ِة َرب ِه أَ َحدًا )
( َف َمنْ َكانَ َي ْرجو لِ َقا َء َرب ِه َف ْل َي ْع َملْ َع َم ًال َ
(  )110سورة الكه .
فارية الكريمة تح المسلم الذي يكبون فبي ةلببه رجباء ويسبعى للقباء هللا تعبالى أن
يتقرب بها إليه وتكون هذب العببادة خاليبة مبن
يكون عمله الصالح عبارة عن عبادة َّ
الشرك حتى يلقى هللا تعالى بقلب سليم  ..فالشرك حجاب عظيم كثي يمن لقباء هللا
تعالى .
ربمببببببببببا تقولببببببببببون  :نحببببببببببن مسببببببببببلمون وال نشببببببببببرك ببببببببببباهلل تعببببببببببالى !! ،
إال أن ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما ةدَّم توضبيحا ً فبي هبذا المنحبى مفبادب بيبان
معان من ارية الكريمة  106من سورة يوس حي يقول هللا تعالى َ ( :و َما ي ْبؤمِن
ٍ
َّ
َّ
ْ
اهلل إِال َوه ْم مش ِركونَ )
أَ ْك َثره ْم ِب ِ
فيقول ابن عبباس رضبي هللا تعبالى عنهمبا  ( :إن أحبدهم يشبرك حتبى يشبرك بكلببه
فيقول  :لوال الكلب لس ِرةنا الليلة ).
ومنها أيضا ً القول  :لوال الباب المتين لس ِرق مالنا.
ومنا أيضا ً  :لوال كانق أوراةي سارية المفعول لما استطعق السفر.
ومنها أيضا ً  :لوال حقانية المدير لط ِردق منذ زمن من المعمل.
هنا السؤال  :ماذا يجب علينا أن نقول ؟
الجواب  :يجب القول  :لوال هللا تعالى َّ
سخر لنا هذا الكلب ..
لوال هللا تعالى و َّفقنا لشراء باب متين ..
لوال أن هللا تعالى و َّفقني للعمل عند المدير  ..وهكذا .
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َٰ
س ا ْلم َت َنافِسونَ )
موائد ( َوفِي َذلِ َك َف ْل َي َت َنا َف ِ

ننتقل إلى فكرة أخر :
نأتي إلى خانة الثانية  -خانة الحلوياق :
ةببببال حبيببببب محمبببب ٍد صببببلَّى هللا عليببببه وآلببببه وصببببحبه وسببببلَّم وحبيبببببي عب َّ
بببز وجببببل َّ :
صبالِحا ً َو َةبال َ إِ َّننِبي مِبنَ ا ْلم ْسبلِمِينَ ) ()33
سن َة ْوالً ِم َّمنْ َد َعبا إِلَبى هللاِ َو َعمِبل َ َ
( َو َمنْ أَ ْح َ
سورة فصلق .
هذب الخانة هي خانة الدعوة إلى هللا تعالى وةول كلمة الحق.
و يقبول العلمباء  :إن أحسبن شبيء فبي القبول البدعوة إلبى هللا تعبالى  ،وهنبا نتسبباءل
ماذا يعني أحسن شيء في القول ؟
أي أنَّ أحسببن شببيء يخببرع مببن فمببك هببو الببدعوة إلببى هللا تعببالى  ،وهببو صب َّمام أمببان
للسان حي َيحجب المسلم عن الغيبة والنميمة وةول الزور ...إلو.
فالقول هو عبارة عن حرو وكلماق بن َِي عليها الكبون  ،وإذا لبم يكبن هنباك حبرو
وكلمبباق ال يسببتطي اإلنسببان عمببارة اظرض  ،و بالتببالي فببإذا أردنببا عمببارة أرواحنببا
يجب أن تكون أةوالنا متجهة بخصوصية للدعوة إلى هللا تعالى.
ربما تقولون  :نحن ال نستطي القيام بالدعوة .
أةول لكبم  :البدعوة إلبى هللا تعبالى ال تحتباع إمكانيباق ماديبة أو ورةيبة ...إلبو  ،فمبن
بق هللا تعبالى ظجبل كبذا و
باب الدعوة إلى هللا تعالى أن تقول ل َمن يسبتغيب النباس  :ا َّت ِ
كذا . ..
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه  :لمباذا وضبعنا موضبوأل البدعوة إلبى هللا تعبالى فبي
خانة الحلوياق ؟
الجواب  :ظن الدعوة إلى هللا تعالى هي من باب ما تميل إليبه اظرواح النقيبة بجمبال
وهو عالم الحقيقة  ،ومن هنا وجب العناية بتقويبة عبالم الجسبد ظن عبالم الجسبد هبو
عالم المادة التي نستطي من خاللها تقوية عالم الحقيقة بالعمل الصالح.
و في هذا أنوار عكسية تبادلية بين الروح والجسبد ؛ فكبل منهبا يحتباع ارخبر إال أنبه
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و فببي النهايببة يخلب عببالم الحقيقببة الجسب َد الببذي كببان أمانببة عنببدب فببي الحيبباة الببدنيا
لتتقو به عوالمه الظاهرية ومن ثم يرج إلى ربه الحق المبين الذي س َيعرض لبه
أعماله في رحلته الدنيوية و أين كان عالَم الحقيقة بالنسبة له  ..في أي مقبام وفبي
أي جنة .
ارن نأتي إلى خانة الموالح :
ةال حبيب محم ٍد صلَّى هللا عليه وآله وصحبه وسلم حبيبي َّ
عز وجل :
هللا َال
بيرا(  ) 8إِ َّن َمبا ن ْطعِمكب ْم ل َِو ْجب ِه َّ ِ
ِسبكِي ًنا َو َيتِي ًمبا َوأَسِ ً
َوي ْطعِمونَ ال َّط َعا َم َعلَ َٰبى حبب ِه م ْ
يبرا( ) 10
سبا َة ْم َط ِر ً
ورا(  ) 9إِ َّنا َن َخا مِبن َّرب َنبا َي ْو ًمبا َعبو ً
ن ِريد مِنك ْم َج َزا ًء َو َال شك ً
هللا َ َٰ
َف َو َةاهم َّ
صب َبروا َج َّن ًبة
ورا( َ )11و َج َبزاهم ِب َمبا َ
ض َبر ًة َوسبر ً
ش َّر َذلِ َك ا ْل َي ْبو ِم َولَ َّقباه ْم َن ْ
يرا (  ) 12سورة اإلنسان.
َو َح ِر ً
هنا في هذب الخانة نتخير العمل الصبالح أيكبون كبذا أم يكبون كبذا ؟ هبل أسبتطي أن
أعمل كذا أو كذا ؟
وطبيعة الموالح في حياتِنا لبيس بالشبيء الرئيسبي  ،لبذلك فلبو نظرنبا إلبى المصباب
بارتفاأل الضغط الشرياني أو بمرض معبين نجبدب يسبتطي أن يسبتغني عبن المبوالح
نهائيا ً  ،ال سيما و أن هللا َّ
عز وجل َّ جعل نسبة معينة من الموالح في بعض اظطعمبة
بشكل طبيعي ظنه يعر حاجة أجساد العباد إليها في حال لم تستط االسبتزادة مبن
هذب الموالح بشكل اختياري نتيجة أوضاأل مرضية معينة .
أما من الناحية الروحية فهناك ما يمثلها من أصنا المائدة أال وهي الموالح لجهبة
التنبوأل والتشببكيل  ..فبالروح تتببوق إلببى التنبوأل فببي أداءاتهبا  ،و المببوالح الماديببة (
اظكل ) هي التي تستطي أن تأكل منها بأنواعها وتعود لتأكل من صن آخبر بعبدها
مباشرة.
لببذلك فببالموالح مببن الناحيببة الروحيببة هببي أن تلببون حياتببك بتنببوأل أشببكال العمببل
الصالح.
كأن أذهب إلى العمل و أدعو زميالتبي فبي فتبرة االسبتراحة لتنباول الطعبام مبن بباب
إطعام الطعام لوجه هللا تعالى .
أو أةدم هدية ظحداهن بنية إدخال السرور على ةلب مسلم .
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َٰ
س ا ْلم َت َنافِسونَ )
موائد ( َوفِي َذلِ َك َف ْل َي َت َنا َف ِ

أو أزور دار أيتام و أمسح علبى رأس يتبيم أو أكفلبه مبثالً  ...و هكبذا أحباول و ألتبزم
أن ال يمر يوم إال وةد َّلونق في تقديم اظعمال الصالحة التي يحبها هللا تعالى .
نأتي إلى خانة المكسراق والتسالي :
ةببببال حبيببببب محمببببد صببببلَّى هللا عليببببه وآلببببه وصببببحبه وسببببلم حبيبببببي عب َّ
بببز وجببببل َّ :
هللا َكثِيببراً
( َفبإِ َذا ةضِ ب َي ِ
صببالة َفا ْن َتشِ ببروا فِببي اظَ ْر ِ
ض َوا ْب َتغبوا ِمببنْ َف ْ
ق ال َّ
ضب ِبل هللاِ َو ْاذكببروا َ
لَ َعلَّك ْم ت ْفلِحونَ ) (  )10سورة الجمعة.
هنا االنتشار في اظرض و في جمي بقاأل الكون فيه إشارة إلبى تأديبة العمبل الصبالح
بال  ،لببذلك جبباءق اريببة الكريمببة بكلمببة االنتشببار أي بمعنببى االمتببداد
علببى مسببتو عب ٍ
والتوسب والشببمول  ،لببذلك و مببن خببالل هببذا الكببون نسببتطي أن نقببدم العمببل الصببالح
ويبقبببى أثبببرب فبببي الكبببون ظعبببوام ةادمبببة عديبببدة حتبببى بعبببد أن يطوينبببا المبببوق .
كتقديم المال و المساهمة و المشاركة ببناء مسجد .
أو كاإلنفبباق علببى طالببب علببم شببرعي و التكفببل بمصبباري تعليمببه  ،وهببذب مببن أعلببى
مراتب الصدةة.
أو كقول كلمة صدق وحق إلنقاذ حياة مسلم.
أو كدعوة الناس إلى هللا تعالى ليصبحوا دعاة فيما بعد  ..فكل َمن يتعلم ويهتبدي بهبم
يق في ميزان حسناتي أيضا ً إلى يوم الدين .
و لكن لماذا وضعنا هذا العمل في خانة المكسراق ؟
ظننا و في العالم المادي عندما نمسك صحن المكسراق ال نتناول حبة منبه إال بعبد أن
نختارها بعينها و تكون اظحب و اظلذ بالنسبة لنا ..هذا في العالم المادي .
ببؤول باالختيببار  ..وكببذا نختببار بببين اظعمببال
أمببا فببي العببالم الروحببي فالمكسببراق ت َّ
الصالحة.
فإذا أردق أن أصلي صالة غير الفريضة أةوم وأصلي ما هو اظحب الذي يقربني إلبى
هللا تعالى  :كأن أتوضأ وأصلي سنة الوضوء  ،أو أصلي صالة الضحى  ،أو غيرها
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من الصلواق و التي تكون اظةرب هلل تعالى وتهفو إليها روحي .
و كببذلك فببي الصببدةة  :فببإذا أردق أن أتص بدَّق أفاضببل بببين مراتببب الصببدةة فأختببار
أعالهببا أال وهببي اإلنفبباق علببى طالببب العلببم الشببرعي  ..علمبا ً أن هنبباك أبواببا ً كثيببرة
ومراتببب عديببدة للصببدةة إال أننببي اختببرق اظعلببى و اظةببرب و اظحببب هلل تعببالى .
وفي حال أحببق أن أصوم تطوعا ً فإنني أختار الصوم في أيبام محبببة كيبوم اإلثنبين
ويببببببببببببببببوم الخمببببببببببببببببيس حيبببببببببببببببب ترفبببببببببببببببب اظعمببببببببببببببببال هلل تعببببببببببببببببالى .

مالحظة  :ال يفهم أح ٌد مني أني أةول بعبدم جبواز إتيبان هبذب اظعمبال بغيبر اظوةباق
التببي أوردتهبببا  ..ببببل أةبببول إنبببي أتخيببر اظةبببرب هلل تعبببالى و اظعلبببى أجبببراً فقبببط .
هنا يكون دور التنافس الحقيقي في الدنيا  ..في العبالم المبادي لتزويبد عبالم البروح
عالم الحقيقة بالعمل الصالح حتى ننال رضى هللا تعالى وحبه فيرفعنا درجاق عاليبة
في الفردوس اظعلى .
إذاً فالتنببافس روحببي ولببيس مادي با ً لنيببل الماديبباق ونسببيان عببالم الحقيقببة التببي مببن
أجلهببا كببان العببالم المببادي  ،لببذلك يجببب التنبببه لببروح التنببافس بالعمببل الصببالح ةبببل
مغادرتنا لهذا العالم فنصحو من السباق الدنيوي فنندم ونقول يا ليق ويا ليق.
هنا يجب أن نعلم بأننا فبي عبالم كلبه تنبافس  ،والمسبلم المبؤمن الحقيقبي هبو البذي
يعبر كيب ينبافس وفببي أي عبالَم ؟ هبل ينبافس ظجببل عبالم الحقيقبة أم ظجبل عببالم
المادة التي سيتركها ويذهب ؟؟ ..
ِسب ٌك َوفِبي
عند هذب الحقيقة يجب أن يكبون شبعارنا البدائم ةولبه تعبالى ِ ( :خ َتامبه م ْ
َٰ
س ا ْلم َت َنافِسونَ ) المطففين (.)26
َذلِ َك َف ْل َي َت َنا َف ِ
أما القهوة فهي هدية و جائزة من هللا تعالى وإكرام إضافي من الكريم جل َّ و عال .
وهنا نختم مجلسنا بإحياء جزء من هذب الليلة الشريفة برد مباشر من هللا تعالى لنبا
ولكبببببببببببل َمبببببببببببن يعمبببببببببببل صبببببببببببالحا ً يرضببببببببببباب ..فلنقبببببببببببرأ ةولبببببببببببه تعبببببببببببالى
بأعيننا ونسمعه بقلوبنا ونستشعر هذب ارياق الكريمة و كأننا نقرأها ظول مرة :
ق َكا َن ْ
صبال َِحا ِ
س نبزالً)
ةال تعبالى ( :إِنَّ الَّبذِينَ آ َمنبوا َو َعمِلبوا ال َّ
بق لَهب ْم َج َّنباق ا ْلف ِْبرد َْو ِ
الكه ( . )107
هذا ةول هللا تعالى وردب لنا نحن أصحاب العمل الصالح.
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صببالِحا ً ِمببنْ َذ َكب ٍبر أَ ْو أ ْن َثببى َوهب َبو مب ْبؤمِنٌ َفلَن ْحيِ َي َّنببه َح َيببا ًة َطي َبب ًبة
وةببال تعببالىَ ( :مببنْ َع ِمبل َ َ
س ِن َما َكانوا َي ْع َملونَ ) النحل ( .)97
َولَ َن ْج ِز َي َّنه ْم أَ ْج َره ْم ِبأ َ ْح َ
سببندْ خِله ْم َج َّنببا ٍ
صببال َِحا ِ
ق َت ْجب ِبري ِمببنْ َت ْحتِ َهببا
ق َ
وةببال تعببالىَ ( :والَّبذِينَ آ َمنببوا َو َعمِلببوا ال َّ
صبدَق مِبنَ هللاِ ةِبيالً ) النسباء ( .)122
اظَ ْن َهار َخالِبدِينَ فِي َهبا أَ َببداً َو ْعب َد هللاِ َح َّقبا ً َو َمبنْ أَ ْ
وةال تعالىَ (:يا أَي َها الرسل كلوا مِنَ ال َّطي َبا ِ
صالِحا ً إِني ِب َما َت ْع َملونَ َعلِبي ٌم )
اع َملوا َ
ق َو ْ
المؤمنون (.)51

موائد
َٰ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
س المتنافِسونَ )
( َوفِي ذلِك فل َيتناف ِ
تقديم  :الداعية اظستاذة عائشة العناكوة

صبالِحا ً ثب َّم اهْ َتب َد ) طبه (.)82
باب َوآ َمبنَ َو َعمِبل َ َ
وةال هللا تعالى َ ( :وإِني لَ َغ َّفا ٌر لِ َمنْ َت َ
صبببال َِحا ِ
ق أَنَّ لَهببب ْم أَ ْجبببراً َك ِبيبببراً ) اإلسبببراء ( .)9
وةبببال تعبببالى ( :الَّبببذِينَ َي ْع َملبببونَ ال َّ
ض بلِ ِه إِ َّنببه ال ي ِ
صببال َِحا ِ
حببب
ق ِمببنْ َف ْ
ي الَّ بذِينَ آ َمنببوا َو َعمِلببوا ال َّ
وةببال هللا تعببالى ( :لِ َي ْجب ِبز َ
ا ْل َكاف ِِرينَ ) الروم ( )45

محاضرة ةد َمق على مجموعة أكاديمية الـ (  )FGاظمريكية

َّار ار ِ
س َنصِ ببي َب َك ِمببنَ الببد ْن َيا ) القصببص ( .)77
خب َبر َة َوال َتب ْن َ
( َوا ْب َتب ِبب فِي َمببا آ َتببا َك هللا البد َ
و في نهايبة هبذب المحاضبرة أةبول  :الحمبد هلل رب العبالمين البذي أتباح لنبا ةيبام هبذب
الليلة بمجلبس لبذ ْك ِرب والبتعلم عنبه  ،فلبه الم َّنبة ولبه الفضبل والحمبد هللا رب العبالمين
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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برنام صد االسماء

Radio Family Group
بقلم  :د .صبحي المقرع

www.radiofg.org
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سنتعر فبي هبذا العبدد علبى أحبد أهبم ببرام تحليبل الشخصبية إن لبم
يكببن اظهببم واظعمببق فببي الببوطن العربببي والببذي يببتم بثببه علببى راديببو
فاميلي جروب أال و هو برنام ( صد اظسماء ) في موسمه الثال .
برنام صد اظسماء  :هبو برنبام معرفبي كشبفي يرصبد المكنونباق
القدروية والطاةيبة لحبرو اظسبماء  ،بحيب يسبتعرض فبي كبل حلقبة
المكبون مبن حبرو معينبة
اسما ً جديبداً ويبب ّين لنبا طاةبة تركيبب االسبم
َّ
وإمكانيببة إخببراع هببذب الطاةببة والقببدرة وتفعيلهببا بببدءاً مببن الشببخص
وانطالةببا إلببى محيطببه ومجتمعببه  ،كمببا يكش ب عببن صببفاق الشببخص
اإليجابية والسلبية وال َّتنبه إلى نقاط القوة والضبع باالسبم وانعكاسبها
على الشبخص ومعالجبة الثغبراق الموجبودة لتالفبي وةوعهبا بمبا يبؤثر
على حياته سلبا ً  ،كل ذلك باالعتماد على العلوم الكشفية التي وضعها
المفكر اإلسالمي الشيو الدكتور هانيبال يوس حرب حفظبه هللا تعبالى
والتببي يمكنببك تعلمهببا عزيببزي القبباريء باالنضببمام إلببى الببدوراق التببي
يقدمها سماحته  ،ومن هذب العلوم علم صفاق الحرو الكشفية وعلبم
الزمرة النفسية  ...وغيرها .
ْ
ببدعق الباحثبببة البببدكتورة سبببناء صببببري فبببي سببببر أغبببوار هبببذب
وةبببد أبب
الشخصياق وذلك بإحاطتها بهذب العلوم وتوظيفهبا توظيفبا ً سبليما ً نبت
عنه هذا العمل العظيم.
موج ب ٌه إلببى كافببة أفببراد المجتم ب وهببو مهببم جببداً مببن ناحيببة
البرنببام
َّ
اهتمامه بكش مكنون الشخص ليتعر على نفسه وةدراتبه المكنونبة
والتببي ةببد تكببون مجهولببة بالنسبببة لببه  ،كمببا أنببه يحسببن طريقببة تعامببل
الشخص م ارخرين بصورة ممتازة من خالل تعرفه علبى خصوصبية
أسمائهم مما يجعل ةدرة التواصل بينهم عالية بفهم دةبائق شخصبياتهم
وبالتالي تنمو عندب َملَكة الكش  ..اظمر الذي يمنحبه تفوةبا ً اجتماعيبا ً
حياتيا ً.
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أشباح بال أرواح

أشباح بال أرواح ( الكارما )
الج ء الثاني
بقلم  :أ .يم الشمراني
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمبببدهللا رب العبببالمين والصبببالة والسبببالم علبببى سبببيدي محمبببد وعلبببى آلبببه
وصحبه أجمعين..
الله َّم ال سهل إال ما جعلته سهالً  ،وأنق تجعل الحزن إن شئق سهالً سهالً ،
ال تكلنا ظنفسنا طرفة عين وال أةل من ذلك رحمتك نرجو إن ربك هو الفتباح
العليم  ..سبحان ربي العلي اظعلى الوهاب وبعد ..
تحدثنا في الجزء اظول عن مفهوم الكارما ونستكمل معكم في العدد الخامس
الجزء الثاني عن مبدأ الكارما وعلى ماذا تستند .
مبدأ الكارما  :أن تؤمن بقوانين الطبيعة أو ةبوانين الكبون ( دون وجبود إلبه
خالق لكل شبيء) فبالكون عنبدهم أوجبد نفسبه بنفسبه  ،وإذا لبم تكبن أعمالبك
صالحة بل كانق سيئة فستولد في مكان آخر وتنقلب حيوانا ً !! .
ومن المبدأ نفسه ما يروع له ارن بعض الماستراق في التنمية البشرية من
مفبباهيم خاطئببة تببدور فببي الفلببك نفسببه فيصبببح الشببخص المتلقببي فببي دوامببة
الكارما  ..يترةب وال يخرع منهبا إال َمبن رحمبه هللا تعبالى  ..ولمباذا كبل هبذا
العذاب!! لماذا تبدلق المفاهيم على هذا اظساس ؟ !!
روجبوا لهبا
ارن باق اظمر واضحا ً جداً حول ما هو مفهوم الكارمبا ؛ فعنبدما ّ
أدخلوهبببا فبببي علبببوم الطاةبببة لتكبببون دخيلبببة علينبببا وتقلبببب مبببوازين اإليمبببان
لدينا  ،وتبم تغييبر مسب َّماها مبن ةبانون الكارمبا إلبى ةبانون البدوران الجديبد ،
وهي أن كل ما يفعله اإلنسان من خير أو شر يدور ويرج له أو لعائلته !
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ووفقا ً لهذا الفكر فأين العدل وأنا انتظر كبارمتي وةبد تأخبذ حيباتي كلهبا ؟!
و نحن نعلم أن الخير يرج لنا أضعافا ً مضاعفة  ،أما الشر فإذا ع َدل َ عنبه
هللا تعببالى وتبباب سببيبدله حسببناق وخيببر وفيببر لببه ول َمببن
اإلنسببان واسببتغفر َ
حوله  ،فاهلل ليس بظالم للعبيد فهو العدل الكريم سبحانه  ..فلنحسن الظبن
باهلل تعالى ( ةال تعالى فبي الحبدي القدسبي  :أنبا عنبد ظبن عببدي ببي ) ،
وةال هللا تعالى في كتاببه المببين َ ( :ولَ ْبو ي َؤاخِبذ َّ
سببوا َمبا
باس ِب َمبا َك َ
هللا ال َّن َ
َتب َبر َك َعلَببى َظ ْه ِر َهببا ِمببن َدا َّب ب ٍة ) سببورة فبباطر  ،45و هببذب اريببة كفيل بة ب بأن
تمحو ةبانون الكارمبا ومبا يوازيبه  ،و هبذا يثببق أن الكبون ال يتماشبى مب
ةانون الكارما.
مثال آخر  :على الرغم من أننا نر كثبرة الجبرائم والقتبل فبي العبالم فهبل
ةبببببببل عبببببببدد النببببببباس نتيجبببببببة هبببببببذب الجبببببببرائم و أعمبببببببال القتبببببببل !؟؟
ال لم يقل بل عدد سكان العالم في ازدياد ..
إذاً  :أين الكارما التي لو كانق موجودة النتهى البشر !!
عندما يخطئ العبد بحق ربه  ،أوعندما يشبرك أو يكفبر فبإنَّ دائبرة السبوء
ق َّ
ش ِبركِينَ َوا ْلم ْ
طبق عليه ؛ فقد ةال هللا تعالى َ ( :وا ْلم ْ
ش ِبر َكا ِ
باهلل
الظبانينَ ِب َّ ِ
ت ِ
ب َّ
هللا َعلَ ْي ِه ْم َولَ َع َنه ْم) سورة الفتح 6
الس ْو ِء َو َغضِ َ
س ْو ِء َعلَ ْي ِه ْم دَ ائ َِرة َّ
َظنَّ ال َّ
فلنتفكببر بهببذب اريببة الشببريفة  :إذا أخطببأ العبببد و هببو مببؤمن ببباهلل وحببدب
ومبببؤمن بمغفرتبببه وبرحمتبببه فببببال شبببك سبببيقط هبببذب البببدائرة باالسبببتغفار
هللا
والتوبة و العباداق وحسن الظن باهلل تعالى وهذب إرادة هللا تعالى ( إِنَّ َّ َ
يحِب ال َّت َّبو ِابينَ َويحِبب ا ْلم َت َطهبرينَ ) ( إِ َّن َمبا يريبد َّ
س
ِب َعبنكم البر ْج َ
هللا لِي ْبذه َ
ِ
ِ
ْ
َ
أَهْ ببببببببببببببببببببببببببببل َ ا ْل َب ْيبببببببببببببببببببببببببببب ِ
بببببببببببببببببببببببببببرا )
بببببببببببببببببببببببببببرك ْم َتط ِهيب
ق َويطهب
ً
َ
سبحانه في هبذب النبداءاق الجميلبة الرحيميبه ِب َنبا  ..فهبل يعقبل أن يغبوص
المرء بالمعتقد الوثني ويعذب نفسه ليطهرها ؟!
جز هللا عنا حبيبي محمداً صلَّى هللا عليه و آلبه و صبحبه و سبلَّم مبا هبو
أهله  ،وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل والحمد هلل رب العالمين .
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ف جاب سماحته قائال :
بسم هللا الرحمن الرحيم

سئِل سماحة المف ّكر اإلسالمي الشيو
د.هانيبال يوس حرب السؤال التالي :
ما دام في حب الحبيب كل هذا النعيم
واظنوار واللذة  ،لماذا نر أحيانا ً في
بعض أشعار الصوفيين أو العارفين أن
في هذا الحب بالء أو شقاء وحتى ألم ؟
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تقولين ذلك ظن اظلم عندك
نوأل واحد يعا في كل
التجلياق  ،في حين
أن اظلم له \  \ 102مائة ومرتبتين
كل مرتبة منه لها خصوصياتها
ولها عوالمها المترافقة معها..
وهنا يكون ألم المحبين والعاشقين في السلوك
إلى هللا تعالى من النوأل الملذذ أو المقرب أو
المعزز ..الو وليس من النوأل الممرض أو
النوأل المؤذي أو المدمر .
وهذا النوأل من ارالم إنما هو من خصائص المحبين
الحقيقيين ال يعرفه إال َمن عا العشق الحقيقي.
إنَّ ألم المحبين يقرب ويرتقي بعوالم العشاق إلى ربهم بينما
ألم المحجوبين من أهل الدنيا إنما يكون مدمراً للنفسياق ...
ألم أهل العشق والغرام بين يدي هللا تعالى عن َو ْج ٍد ووجود ؛
بينما ألم أهل الحجاب الدنيويين إنما هو عن فقد وفقدان.
وهناك بحر من هذب اظنواأل من ارالم في علم ارالم في
القرءان الكريم ..
فش َّتان بين ألم يعقوب عليه السالم وبين ألم فرعون.
وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل
والحمد هلل رب العالمين
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م مَسر
إنَّ للشخصببياق المسببماة ( سببمر ) عببدة صببفاق تكشببفها لنببا حببرو
اسبمهم  ،فمبن خببالل علبوم الحببرو الكشبفية ومكنوناتهببا نبذكر لكببم
بعضا ً من هذب الصفاق :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سمر شخصية لطيفة محبوبة بين الناس ولها سريان خاص في البذواق
إذ تدخل جمالياتها إلى القلوب وتتغلغل فيها .
تحب الفن و سماأل اظصواق الجميلة وتذوق الموسيقى .
لديها وةفة دائمة عند موضوأل الجمال .
دةيقة في اختيار المالبس ؛ فال تنتقي إال الجميل منها والملفق ظناةتها.
لديها ةدرة على التغيير .
تحب العائلة والسهراق العائلية و لمة اظسرة .
صببعودها للقمببة بطببيء ويحتبباع إلببى أكثببر مببن محاولببة للوصببول إلببى
النجاح المطلوب .
تملك في داخلها ملفاق اظشياء التي حولها ؛ لذلك تعتقد أن حكمها على
اظشياء هو اظفضل .
أفكار ّ
خالةة في إنشاء شيء من ال شيء .
تتأمل ما حولها بدةة وفي النهاية يكون لديها انتقاد لشيء ما .
مؤثرة جداً في َمن حولها بشكل واضح وملموس.
تملك شخصية ةيادية.
لديها فطنة ولديها ذكاء حاد في إدارة المواة والمفاوضاق واإلةناأل.

إعداد الدكتورة  :سناء صبري
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ع
األزياء لى خط الزمن
ي
الخط الزمني اإلغرقي
أ  .قمر الخعبري
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األزياء على خط الزمن
الظهور الجميل و المميز لألزياء اإلغريقية
حببول الجسببم  ،وكببان

تميببزق أزيبباء العصببر اإلغريقببي أنهببا كانببق تلتبب
للنسي دور هام في إظهار جمال الزي.
تميببز هببذا العصببر بببألوان مميببزة عببن العصببور التببي سبببقتها  ،فقببد كانببق
اظلوان السائدة في تلك الفترة اظصفر  ،اظزرق  ،اظحمر القاتم  ،اظخضر
البنفسجي ،اظسود ،اظبيض والقرمزي القاتم.
أزياء النساء:
لبسق النساء نوعين من المالبس :
أولهما  :الزي اظيوني  :وهو زي مصنوأل من التول أو من الحريبر البذي
كانببق تسببتوردب الملكببة كليببوبترا  ،وةببد اةتصببر ارتببداؤب علببى أهببل الطبقببة
العليا .
و يتكببون مببن ةطعببة مسببتطيلة عرضببها ضببع المسببافة بببين المعصببمين ،
وطولها حسب طول المرأة م زيادة  20سم  ،أما النساء الالتي تمارسبن
الرياضببة أو الصببيد فكببان رداؤه بن اظيببوني ةصببير  ،وك بنَّ تببزينَّ أنفسببهنَّ
بجلود الحيواناق التي تصبطدنها مب تبرك مخالبب الحيوانباق فبوق أكتبا
الزي.
ويعتبر الزي اظيوني زي أساسي للمرأة في هذا العصر حي كانق ترتديه
كرداء داخلي  ،وعند الخروع ترتدي فوةه الزي الدوري م إظهبار أكمبام
الزي اظيوني .
وثانيهما  :البرداء البدوري :البذي كبان يصب َن عبادة مبن ةطعبة واحبدة مبن
الصو ويحاط بها كنار وتثنى الحافة العليا  ،وهو بال أكمام.
عرضه كعرض الزي اظيوني  ،وطوله من الكتب إلبى القبدمين مب زيبادة
عرض الحافة العليا.
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األزياء على خط الزمن
يل َبس هذا الزي ببدون حبزام  ،ويبقبى الجانبب اظيمبن مفتوحبا ً ويث َّببق مبن
أعلى الكتفين بمشبك أو دبوس أو يحاك من الكتفين.
كانق المرأة اظغريقية تزين نفسها بأةراط من الذهب أو من المعدن الذي
شبكق به زيها من الكت .
تشابهق أزياء الرجال والنساء في العصر اإلغريقي ؛ حي لببس الرجبال
الزي اظيوني أيضا ً م اختال طوله ؛ حي كبان طولبه ال يتعبد الركببة
 ،إال أنه كان يطول حسب المكانة االجتماعية للشخص ،
ويثبق البزي مبن الكتب اظيسبر بمشببك  ،ويبقبى الكتب اظيمبن والصبدر
عاريين.
ويحلَّببى هببذا الببزي بإطببار مبببن اظعلببى ومببن اظسببفل ويزخببر برسبببوم
إغريقية مختلفة.

أو أوراق اظشجار  ،ويقدَّ م للمنتصر تاجا ً من اظزهار وأوراق الزيتون
تكريما ً له.
تميزق اظزياء اإلغريقية ببساطتها  ،وب َّينق مكانبة الفبرد االجتماعيبة
 ،و ةد انسحب أثر جمالها على عالم الموضة إلبى وةتنبا الحبالي حيب
تتببألق المببرأة بهببا فأصبببحنا نراهببا فببي الفسبباتين والحلببي وتسببريحاق
الشعر أكثر من ذي ةبل .

لبس الرجال أيضا العباءة ولكنها كانق لِعلية القوم ؛ و مب ذلبك فقبد كبان
يرتديها الفالحون فبي اظيبام البباردة  ،وكانبق دائريبة الشبكل وتصب َن مبن
الصو أو الجوخ وتر َبط من أسفل الذةن.
اسببتخدم اإلغريببق الصببنادل واظحذيببة الطويلببة ذاق اظربطببة العاليببة التببي
تل حول الساق .
وز َّين الرجال شعورهم بأشرطة تلَ حول الرأس  ،وكبان اظغنيباء مبنهم
يزينون شعورهم بأشباك من البذهب الخبالص  ،وفبي المناسبباق الخاصبة
كاالحتفاالق واالنتصاراق الحربية كانوا يلبسبون تيجانبا ً مزينبة باظزهبار
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الشلطافة "
انتشرق إحبد أكثبر الشبائعاق تغلغبالً فبي مجبرة سبرب النحالبة بأنبه كلمبا زاد ةرببك مبن
الشببخص فببي ممارسببة حياتببك اليوميببة كنببقَ أكثببر عرضببة ل صببابة بمببرض الشببلطافة ،
وعليه تم أخذ اإلجراءاق التالية حفاظا ً على سالمة أهل سرب النحالة ..
فمثالً عند ممارسة طقس العبادة يتخذ اإلجراءاق التالية :
أوالً :
ترك مسافة أمان بينك وبين زميلبك العاببد  -مسبافة
عند التجم لممارسة طقس العبادة ت َ
واحد ورب متر وثالثون( سم )  -وذلك من االتجاهاق اظربعة .
ثانيا ً :
تغطية الرأس بسطل شبفا اليتجباوز سبمكه واحبد وثالثبة أربباأل البدوزييم كبي اليحجبب
الرؤية .
ثالثا ً :
تعقيم اليدين والرجلين واللسان بمعقماق ثالثية اظبعاد .
رابعا ً :
إغالق الفم بخرةة مبللة بثاني أوكسيد نتراق البوتاسيوفاق .
خامسا ً (وهو آخر وأهم بند) :
تم إفساد طقس العبادة تحق ذريعة السالمة ،وتم ابتداأل طقس عببادة جديبد إلضبالل أهبل
سرب النحالة .
لكم هللا يا أهل سرب النحالة  ..وشفاكم من مرض الشلطافة ..

" بزق "
أنا شخصيا ً بحبب ارالق الموسبيقية الوتريبة بشبكل عبام  ،وعلبى وجبه الخصبوص بحبب
آلة البزق  ..لي ؟
ظنه يا أخي لما الواحد بيسبم باسبمها ببيحس باإلهانبة  ..ةصبدي ببيحس بوجبدان ارلبة
من حي صوتها الرنان ..
يعنببي مببثالً صببديقي أميببر بالسببهرة بيقلببي  :جايببة علببى بببالي اعببز  ..بقلببه  :ياريببق ..
أصالً الجو مكرب والزمه فسحة موسيقية ترفيهية ..
بس الحلو بالموضوأل لما أمير بيقول جملتبه الشبهيرة ةببل الببدء ببالعز  ..رايبح جيبب
البزق تبعي واعزفلكم ..
بتحس الحيطان والسق والدرع والشارأل صاروا كلهم بزاء (بصاق) وحضرته بينبسبط
وآخر رواء ..
يعني حضرته الزم يفتتح بهي الطريقة لحتى يعز ..
أي صرله على هالحالة فترة طويلة ..
ةلق لحالي الزم أفهم منه شو القصة و أعر السبب ..
سألته وجاوبني الجواب التالي :
ةلي أنا أمير يحق لي ما اليحق لغيري ..
أي كائنبا ً كبان علبى وجبه
يعني أنا حر بساوي يلبي ببدي يباب  ..وماحبدا دخلبه بتصبرفاتي ً
اظرض .
ياجماعببة حسببيته رئببيس UBSالالحببق  ..ونببازل ةببراراق أميريببة وعقوببباق علببى أبببو
موزة.

بس لألمانة بعتقد أن أهلنبا فبي سبرب النحالبة واعيبين ومبابتمر علبيهم هيبك لعببة  ..وال
أي لعبة 👹 ؟!
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" مكان ةضاء العطلة ؟؟!! "

" ل ّماق آعلية "

كل عام وأنتم بخير بمناسبة ةدوم عيد الفطر السعيد  ،وبهالمناسبة السعيدة عنبدي فكبرة
مناسبببة وجميلببة وكتيببر كتيببر مفيببدة ومريحببة وأحببببق أن أشببارككم إياهببا وأعتقببد أن
أغلبلكم سو يعمل بها لما لها من فوائد وعوائد غنية ومريحة  ،وهي أنني بحاجة إلى
مكان دافئ ومريح ومنعزل ويقدم وجباق لذيذة وطبو ونفو وما إلى ذلبك  ..وبعبد تفكيبر
عميق وتمعن وتمحص وغوص فكري عبالي متعمبق ومتغلغبل ومسبتديم وتعقبل وتكركبر
بالب  ..وجدق الحل ؟!

معظمنا يحب الل ّماق العائلية سوا ًء كانق في بيق العائلة الكبير أو خارجه..
و أحببق أن أنوب للفرق بين الل ّماق ارعلية عند العرب وعند الغرب..
المشوار ارعلي عند أغلب الغربيين هو متابعة للمشاكل ارعليبة التبي دارق أحبدثها فبي
المنزل ولكن بب حي ومباشر وفاضح..
أما المشوار ارعلي عند أغلب العربيين فهو ترك المشاكل في المنزل وعي اللحظة..
حاسس حالي مخربط بالمنشور فبي موضب إحبد البنقط !!  ..كأنهبا مبو بمحلهبا وال أنبا
غلطان شي؟؟! 🧐

وهو ..
أنه ..
أنسب مكان ..
أمك فيه ؟! ..
هو ؟! ..
هو ؟! ..
المايكروي

😳 ..

نعببم ياسببادة  ..إنببه المببايكروي
وجبة أكل ) .

( لمبببة صببغيرة  -دفببا  -هببدوء تببام  -كببل شببوي وشببوي

ال تستغربوا ياسادة  ..متل حال أغلب الدول يلي بتدعم فئبة مبن مواطنيهبا ( رجالهبا 😎
) ومالها رايحة غير على الغالبة والمساكين  ..لكم هللا 😭 .
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العناية الجسدية
الجزء الثاني

لألستاذة :
سعاد شمس النهار

النببوأل الثبباني  :يتغلغببل داخببل البشببرة و
يعال الطبقاق الداخلية منها بشكل فعبال
و يقضببي علببى العيببوب التببي نالببق مببن
البشبببرة  ،وهبببذا يسبببتعمل فبببي العيببباداق
الطبية بشكل أكثر ظنه يحتاع ظكثبر دةبة
و متابعبة مببن طببر الطبيبب لحببل بعببض
المشاكل واظمراض الجلدية.
أمببببا بخصببببوص اسببببتعمال الليببببزر فببببي
المراكز فنجد أكثبر الطلبباق ينصبب علبى
نزأل الشعر ؛ و هذا ما يتوفر بمركزنبا و
يعطبي نتبائ جبد مرضبية خصوصبا ً ل َمبن
عندهم جلد الدجاجة.

و تكون ارلية عبن طريبق انبعبا ضبوء
الليببزر الختببراق عببدة طبقبباق مببن الجلببد
حتبببى يصبببل إلبببى الخاليبببا المتسبببببة فبببي
ظهببور الشببعر و هببي خاليببا الميالنببين ؛
فتصببببباب خاليبببببا الشبببببعر السبببببميكة أوالً
بالضع ثم الخاليا اظةبل سبمكا ً  ،و هبذا
ال نحصل عليه من أول جلسة بل يحتباع
اظمببر إلببى سببب جلسبباق حتببى الوصببول
لنتيجببة المطلوبببة  ،و تببدوم فعاليببة هببذا
العببالع مببن سببنة إلببى سببنة و نص ب ثببم
يعببود الشببعر للظهببور مببرة ثانيببة بشببكل
أةل من السابق.

محاضرة ةد َمق على مجموعة أكاديمية الـ (  )FGاظمريكية
العالع بالليزر
يختص الليزر في الجانب التجميلي بتقشير البشرة حي يوجد نوعان من التقشير:
النببوأل اظول  :يقببوم بإزالببة الطبقببة السببطحية الخارجيببة مببن الجلببد فتعببود البشببرة كمببا
كانق  ،ويسب َتخدم غالببا ً فبي حباالق الهباالق السبوداء و المنباطق الغامقبة الناتجبة عبن
أشعة الشمس و الندباق الخفيفة والجروح السطحية.
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التجميل بالـ BB GIOW
ارن سو

نأخذ بعض التقنياق الحديثة المستخدَمة في مراكز العناية الجسدية :

جهاز البالزما جيق :
بالزما جيق هو أحبد جهباز لشبد تبرهالق
و تجاعيببببد الجفببببون و تببببرهالق مببببا تحببببق
العينببببين  ،تقببببوم جيببببق بالعمببببل التجميلببببي
بأسببرأل وةببق و أسببهل تقنيببة غيببر جراحيببة
حيبببب تعمببببل علببببى إبببببراز جمببببال العببببين و
التخلص مبن الخطبوط الرفيعبة تحبق الجفبن
السببفلي و جانببب الفببم  ،و هببذا مببا يسبباعد
على البتخلص مبن خطبوط االبتسبامة و شبد
خطوط الجبين و البق الداكنة.
َتسببتخدم هببذب التقنيببة ةوس با ً كهربائي با ً يشبببه الببوميض الصببغير و يببؤدي إلببى تبخيببر
اظمريكية
التجاعيب(بد )FG،
أكاديمية الـ
على
محاضرةالب ة
تظهببر
وعلببى الفببور
مجموعةأو ظهببور
بدلي الجفببن
قببب تب
بذيد َميسب
الجلببد الزائببد
ةشور صغيرة .
مببن اسببتخداماق البالزمببا جيببق عببالع الزوائببد الجلديببة و ارثببار الداكنببة كمببا ذكرنببا
سابقا ً.

هببو سببيروم مكب َّبون مببن مجموعببة مميببزة
مببن الفيتامينبباق و العناصببر المفيببدة جببداً
للبشببرة بكونِ ب ِه مغببذيا ً و معالج با ً للبشببرة
م ب إضببافة نسبببة ةليلببة مببن اللببون %1
إلضافة توحيد للون البشرة  ،فهو يعتببر
من َت جمالي .
فوائد : BB GIOW
 إعادة النضارة للبشرة. ترطيب الجلد . الحد من الخطوط الدةيقة و التجاعيد. الحد من الهاالق السوداء تحق العين. الحد مبن البرؤوس السبوداء و المسبامالواسعة .
 توفير مضاداق اظكسبدة و الفيتامينباقو المكوناق المضادة للشيخوخة .
 توحيد لون البشرة و إخفباء العيبوب والندب .
 تغطيببببة احمببببرار البشببببرة الورديببببة والشعيراق الدموية المكسورة .
 معالجة حب الشباب.المببببببببادة الفعالببببببببة واظساسببببببببية فببببببببي
 BB GIOWهببببببببببببو نيكوتيناميببببببببببببد
 Miacnamideوهو فيتامين ةابل
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للبذوبان فببي المبباء و يختبرق بشببكل جيببد
من خالل الطبقة القرنية و هو مميز جداً
و له عدة فوائد ةوية حي أنه :
 .1يحفز إنتاع الكوالجين.
 .2يزيبببببببد مبببببببن إنتببببببباع سبببببببيراميداق
(  - )Ceramidesو هبببببببببو المكبببببببببون
الرئيسي للحاجز البدهني البواةي للجلبد -
و ذلك عن طريق الحد مبن فقبدان الميباب
عبر الجلد مما يؤدي إلبى ترطيببه بشبكل
أفضل و يحسن مرونته.
 .3مضاد ةوي لألكسدة  ،و يساعد علبى
حمايبببببة البشبببببرة مبببببن اظشبببببعة فبببببوق
البنفسجية  ،و هو مضاد للجذور الحرة.
 .4يخف مبن البقب الناتجبة عبن أشبعة
الشمس و يمن تكون المزيد منها .
 .5مضبببباد لاللتهاببببباق و يسببببرأل فتببببرة
الشببببببفاء مببببببن التغييببببببراق اإللتهابيببببببة
الموجودة .
 .6له نتائ رائعة في مكافحة آفاق حبب
الشباب و يضيق فم الغدد الدهنية.
مقارنة بين:
 BB Creamو BB GIOW Serum
: BB Cream
 .1لالسببببتخدام الخببببارجي علببببى طبقببببة
الوجه الخارجية.
 .2غير معقم .
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التقشير الماسي :
 .3غيبببر مهيبببأ معمليبببا ً للميزوثراببببي  ،و
غير مهيأ الستخدام الديرمابن .
 .4يحتبببوي علبببى نسببببة  %4.7أو %5
لون .
 .5مدة الصالحية من  6شهور إلى سبنة
من تاريو فتح العبوة.

تقنيببببببة ال  ، BB GLOWموجببببببودة و
مسببتخدمة فببي العببالم منببذ سببنواق و فببي
دول كثيرة مثل :
روسبببيا  ،أمريكبببا  ،إنجلتبببرا  ،ألمانيبببا ،
هولندا  ،البرازيل  ،أسبتراليا  ،ماليزيبا ،
كوريا  ،لبنان  ،المغرب  ،دول الخلبي ،
العراق ...وغيرهم .

:BB GLOW Serum
 .1لالستخدام الداخلي .
 .2معقم .
 .3مصببببببن و مه َّيببببببأ للميزوثيرابببببببي و
على مجموعة
باستخدام ةد َم
يط َّبقمحاضرة
ق بن .
الديرما
 .4يحتوي علبى نسببة  %1لبون و هبي
مصرح بها في ال .FDA
نسبة
َّ
 .5مدة الصالحية شهر واحبد مبن تباريو
فبببتح العببببوة مثلهبببا مثبببل ةطبببراق العبببين
المعقمة.
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و هي تقنية آمنة  %100و معتمدة مبن
 kFDAو حاصل على شهادة ال CFS
و  ISOو . CPNP
و النتيجببببة التببببي يببببتم الحصببببول عليهببببا
)FGGLOW
أكاديمية الـ (
اظمريكية علببى
 BBأنهبا تسبباعد
بفضبل
تجدد الخاليا  ،و تعيد النضارة للبشرة و
تقباوم التجاعيببد  ،و تصبلح تلب الجلببد ،
و تعمبببل علبببى تقلبببيص المسبببام و زيبببادة
مرونة الجلد .

تقنية التقشير الماسي أو الكريستالي
هببببو أحببببد العالجبببباق التجميليببببة غيببببر
الباطنية المستخدمة في أيامنبا الحاليبة ،
إذ تبببتم ببببإجراء تقشبببير لطبقببباق الجلبببد
السببببطحية عببببن طريببببق ضببببو جزيئبببباق
مجهرية و عميقبة مبن الكريسبتال مقاببل
سبببببطح الجلبببببد  ،أو باسبببببتعمال بعبببببض
اظدواق التبببي تكبببون ذاق سبببطح ماسبببي
بببحب علببببى البشببببرة لتحقيببببق نفببببس
يس ب َ
النتيجة.
يتحقببق التقشببير بطريقببة ميكانيكيببة آمنببة
و غير مؤلمة .
و تزيببل هببذب العمليببة الطبقبباق المتأذيببة
بحطام الخاليا الميته في أعلى الجلد ممبا
يعطي مظهراً صحيا ً و ناعما ً للجلد .
باإلضبببافة إلبببى أنهبببا تحفبببز إنتببباع خاليبببا
جديدة تعيد حيوية و نضبارة البشبرة  ،و
هبببذا كلبببه يترافبببق مببب تنشبببيط البببدوران
البببدموي فبببي المنطقبببة ممبببا يزيبببد تغذيبببة
الخاليا و يساعد على التخلص مبن كافبة
مشاكل البشرة.
تكمبببببن فوائبببببد فبببببي التقشبببببير الماسبببببي
فيمايلي:
 .1يساعد على إزالة التصببغاق الجلديبة
كبببالنم و الكلببب و خاصبببة السبببطحية
منها .

 .2يخفب التجاعيببد و الخطببوط الناعمببة
الناتجة عن التقدم بالعمر .
 .3يسببباعد علبببى تصبببغير المسببباماق و
التخلص منها تدريجيا ً .
 .4يحسن الندباق بمختل أنواعها .
 .5يزيد من فاعليبة اظدويبة المسبتخدمة
فبببببي العالجببببباق الجلديبببببة ظنبببببه يبببببؤمن
امتصاصا ً أكبر لها .
 .6ينصببببببح باسببببببتعماله ةبببببببل جلسببببببة
الميزوثيرابي أو العالع الضوئي .
 .7يحقبببببق تنظيببببب سبببببطحي للبببببدهون
المتراكمة علبى البشبرة الدهنيبة اللماعبة
فتصبح صحية و أكثر جماالً.
 .8يسببباعد فبببي ترطيبببب البشبببرة الجافبببة
خاصببببة باسببببتخدام ماسببببك أو كريمبببباق
مساعدة بعد الجلسة مباشرة.
تكون النتائ ملحوظة غالبا ً مبن الجلسبة
اظولبببى  ،و لكبببن مبببن اظفضبببل المتابعبببة
ببببإجراء الجلسببباق بفواصبببل أسببببوأل أو
أسبوعين لتحقيق الفائدة اظكبر منه .
و هنا تتبراوح الجلسباق ببين  5إلبى 10
جلسبببباق حسببببب المشببببكلة التببببي نريببببد
عالجهببا و ال تسببتغرق الجلسببة أكثببر مببن
 15دةيقة.
و يتميببببز التقشببببير الماسببببي باظمببببان و
الفاعلية و خلّوب مبن أي آثبار جانبيبة إذا
تم بإشرا مختص .
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العناية الجسدية
الديرما بن م الالد باظلوان السبعة :
التقشببير الماسببي يعطببي تقشببيراً سببطحيا ً
مشبببابها ً للتقشبببير الكريسبببتالي و لكنبببه ال
َيستخدم جزيئاق الكريستال بل يعتمبد فبي
عملببه علببى اسببتخدام ةبضببة مص ب َّنعة مببن
ةطببب ألماسبببية مببب سبببطح شببببيه ببببورق
الزجاع  ،حي تزيل هذب القطب الطبقباق
الميته بتماسبها مب الجلبد  ،و هبي تحفبز
أرومببببباق الليببببب و تنشبببببط الكبببببوالجين
فتعطي جلداً مشدوداً و أكثر سماكة.
ميزته :
أنببببه ال يتببببرك بقايببببا بعببببد الجلسببببة مثببببل
مجموعة
بببتالم أقو على
محاضرة
الكريسبةد َ
غيرهببببا  ،ويببببتم
جزيئبببباق
اسببببتخدام ماسببببك لترطيببببب الجلببببد بعببببد
الجلسة.
وال توجبد أي آثبار جانبيبة لهبذا التقشبير،
و يمكن للمستخدم ممارسة حياته العادية
بعد الجلسة مباشرة  ،كما يمكبن مالحظبة
الطبقبباق المتأذيببة و الخاليببا الميتببه التببي
تم التخلص منها عن طريقه .

بهد الحصول على مظهبر أكثبر نعومبة
و أصغر عمراً .
يببببببتم العببببببالع بالضببببببوء البببببببارد دون
التعببرض لضببرر الحببرارة التببي تتسبببب
بتل ب للجلببد  -باظشببعة فببوق البنفسببجية
دون أي آثار جانبية أو ألم  ،و هو فعبال
في تخفيب اظعبراض الناجمبة عبن حبب
الشباب  ،و يعتبر هذا التقشير مص َّمما ً
لتعزيبببز الكبببوالجين و زيبببادة انتشبببارب ،
كمببا يقببوم بتحسببين التجاعيببد الدةيقببة أو
التصبب أو خشونة الملمس.

أكاديمية الـ (  )FGاظمريكية

و هنببا تكببون النتيجببة أفضببل حي ب نأخببذ عالجببين مببرة واحببدة و بجلسببة واحببدة
وبسعر أةل  ..أي نكون استفدنا بضرب عصفورين بحجر واحد .
جهاز

: tunnel led

بعد عمل العالجاق السابقة يستعمل لجمي مناطق الجسم حتى البطن وذلبك لكببر
حجمه عن بعض اظجهزة اظخر .
فوائدب :
 تحسين البشرة الداكنة الناتجة عن اظيض السيئ أو ضع الدورة الدموية . إصالح و تمريض الجلد التال . تحسين أعراض الشيخوخة و التخفي من المسام الكبيرة . تحسين التغيراق المرضية الصبغية مثل النم و حروق الشمس. -عالع ندوب حب الشباب على نحو فعال و القضاء عليها .

جهاز  LED pdtبألوانه السبعة :
َيسبببتخدم العبببالع بالضبببوء و هبببو وسبببيلة
غيببببر غازيببببة و آمنببببة و ف َّعالببببة للغايببببة
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بطون الكتب

من كتاب الوحداق اإليمانية في النظراق التوحيدية .
لسماحة المفكر اإلسالمي الشيو د .هانيبال يوس حرب

بُطـون
ك ـتـب
ال ُ
83

الوحدة الواحدة والثالثون :
( مشاهداق طور الوالية )
من يفتح هللا َّ
عز وجل َّ له في هذا الطور يشاهد ما يظهر له ،
والظهور محصور بين االستحالة والقصور .
اليجوز أن يظهر ما يقضي العقل باستحالته .
يجوز أن يظهر ما يقصر العقل عن إدراكه .

ةواعد التصو
ل مام زروق الفاسي
القاعدة رةم ( ) 100
دوام الشيء بدوام ما رتب عليه  ،وثوابه على ةدر نيته ،
ورتبته على ةدر التقرب به .
وهللا تعالى دائم الربوبية  ،فأحكام عبوديته دائمة على خلقه ال
ترف عنهم وأجل العبادة عندب من عبدب ظنه أهل ٌ للعبادة م
رجائه والخو منه أو الهيبة أو الحياء ونحوب فافهم وهللا
سبحانه أعلم
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صِ يغة التسبيح

سلسلة

عـلـم الـجـبـال
فـي الـقرءان الـكريم
بقلم المفكر اإلسالمي
الشيو د.هانيبال يوس

حرب حفظه هللا تعالى
الجزء الخامس

علمنا مما سبق أن الجبال تسبح ربها َّ
عز وجل َّ فما هي صيغة هذا
التسبيح ؟ تر هل تقول سبحان هللا ؟ أم تقول صيغة أخر ؟
أخرع أبو نعيم والديلمي عن عائشة رضي هللا تعالى عنها ةالبق :
ضجق الجبال حتى سم أهل
(( لما نزلق بسم هللا الرحمن الرحيم َّ
مكة دويها فقالوا َ :
س َح َر محمد الجبال  ،فبع هللا دخانا ً حتى أظبل َّ
على أهل مكة فقال رسبول هللا صبلَّى هللا عليبه و آلبه و سبلَّم َ :مبن
ةببرأ بسببم هللا الببرحمن الببرحيم موةنبا ً سب َّب َحق معببه الجبببال إال أنببه ال
يسم ذلك منها )) الدر المنثور ع 1ص.26
وذكببر أن سببيدنا داوود عليببه السببالم إذا سب َّب َح سب َّب َح ْق معببه الجبببال
كما حبدثنا بشبر ةبال  :حبدثنا يزيبد ةبال  :حبدثنا سبعيد عبن ةتبادة :
سببب ْحنَ ِبا ْل َعشِ ببي َو ْاإلِ ْ
س َّ
اق } ص18
ش َ
ببخ ْر َنا ا ْل ِج َبببال َ َم َعببه ي َ
{ إِ َّنببا َ
ببر ِ
يسبحنَ م داوود ( عليبه السبالم ) إذا سب َّب َح بالعشبي واإلشبراق }
تفسير الطبري ع 23ص.137
مما سبق نجد أنَّ تسبيح الجبال هو تسبيح المصا ِحب بالمع َّية ف َمن
ةال :
سبحا ً وس َّب َحق الجبال معه .
بسم هللا الرحمن الرحيم كان م َ
وعليه تكون الخالصة الثالثة هي :
ِمن أذكار الجبال أ َّنها تسبح ةائلة  :بسم هللا الرحمن الرحيم .
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صبغة هللا

صِ بغة هللا
كتبه  :الباح عمر السلقيني
الحمدهلل ب العةالميل الةبي وهبنةا النةو والعلةم والبيةاي  ،واللةالو
والسةةالم علةةى سةةيدنا محمةةد منبةةع العلةةم  ،والنةةو السةةا ي فةةي هةةبا
العالم المنبعث للحقائق والرحمة.
في هبا العدد نقدّم لكةم سةطو ا مةل علةم اللة غبغة فةي القةرري الكةريم
تعري اللبغة :
اللبغة ( اسم )  ،الجمع ( :صبغات  ،صبغ ) .
ص غبغ :مايلبغ به مادو تستخدم للتلويل صبغة حمراء.
ِ
الل غبغةُ : :الهيئة المكتسبة باللبغ .
اللةةبغة فةةي علةةم (األحيةةاء):اللة يحة الجنسةةية المرتبطةةة باللة ات
األنثويةةة ،وتظهةةر بشةةكل زوجةةي فةةي األنثةةى وبشةةكل فةةردي فةةي زو
صبغة الجن في البكر،ولها أثر ئيسي في تقرير جن الجنيل.
صةةةبغة نيتروجينيةةةة  :صةةةبغة ذات لةةةوي أحمةةةر أو بنةةةي أو أصةةة ر أو
ِ
أسود تتكوي مل مركبات أمينية.
ص غبغةُ القوم  :إسالمهم  ،دينهم  ،شريعتهم.
ِ
ص غبغة هللاِ وملغ أ غحسلُ ِمل
صبغة هللا ) جاء في القرري الكريم ِ ( :
( ِ

ص غبغةُ هللا  :ال طرو التي خلق الناس
ِ
عليها ( دينه وشريعته ) .
فينبغي على العبد أي يستكثر ويست يد مل شرائع
اإليماي  ،وأي يعمل على تحقيقها في ظاهرص وباطنه مل
أجل أي يلطبغ باطنه بنو الحق تبا ك وتعالى  ،ومل أجل أي
يلطبغ لسانه  ،وتلطبغ جوا حه بلبغته تعالى
وذل اليكوي بحاي مل األحواي إال عندما
يتغلغل ويسري هبا اإليماي فيتشربه قلب
العبد فيل و ويت كى ويشرن وينير وي دهر .
الل غبغة  :علينا أي ننلبغ ب نوا الحق المانعة للشر
بل غبغة هللا تعالى  ..بلبغة
المانحة للخير الكثير ونتحقق ِ
اإلسالم  ..بلبغة العلم والتعلم  ..بلبغة األنوا الكاملة ..
و أي نكوي بانييل بكل ما نعلم ونعمل لكي نلبح كمالييل على
حقيقتنا اإلنسانية و نلل لكمالنا اإلنساني فتشرن ذواتنا على
الكوي ويستقيم الكوي لنا فنلبح منعميل و ُمنع ِميل .

ص غبغة ون غحلُ لهُ عابِدُوي ) سو و البقرو .138
هللاِ ِ
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صبغة هللا

ومع كل صبغة ننلبغ بها فإننا نجد لهبص اللبغة أنوا ها الالمعةة
الظاهرو ،ف ي كل صبغ ٍة تلونات وتلةني ات وصة ات سةامية عُليةا
مل الحةق إلةى العبةد الملةطبِغ بلةبغة الحةق  ..صةبغة اإلسةالم ..
صبغة السالم  ..صبغة الحب األعظمي .
الملطبغ بلبغة هللا تظهر عليه اللبغة مل أثر العبادو المخللة
المتحققة لوجه هللا األكرم .
وعندما يعيش اإلنساي بلبغته الربانية الكمالية ي خب ما يريد مةل
الحةةب اإللهةةي ويرزقةةه هللا تعةةالى مةةل حيةةث ال يحتسةةب مةةل شةةتى
أنواع األ زان الخيرو.
فلةةن ِعش ونتلةةويغ بهةةبص الل ة غبغات الكماليةةة ونلةةوي أن سةةنا وقلوبنةةا
بل غبغة الحق  ،ولنراقب أن سنا بما تستمد مل تجليات الرب عليها
ِ
لنعيشها ونستقي منها .
ولنعلم أنَّ كبل تجبل مبن تجليباق الحبق سببحانه وتعبالى لبه صببغة
يصببطبب بهببا أهببل هللا تعببالى ليصبببحوا فببي عليببين ويعيشببوا تلببك
التجلياق النورانية بحب وسالم .
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بينما أهل الظالم يصطبغون بصِ ْبغة
صراأل تسفلي
الباطل ويبقون في
ٍ
ويبتعدون عن الحق والحقيقة وينتقلون
من النور إلى الظالم ومن الظلمة إلى الظلماق ..
و لألس  ..فهذا حال الكثير من المجتمعاق .
وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل
والحمدهلل رب العالمين

كتبه  :الباح عمر السلقيني
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مقدمة عل إدا و المشا يع
سببنتعر مببن خببالل هببذب المقدمببة عببن إدارة المشبباري وأهببم المالمببح الرئيسببية
لها لكي نستطي أن نكون فكبرة واضبحة إن شباء هللا تعبالى تعيننبا فبي المسبتقبل
لمن أراد الدخول في هذا المجال والخوض في هبذا الميبدان البذي أصببح ضبرورة
مب اتجباب اظغلبيببة إلنشباء المشباري الخاصببة بهبم والخبروع مببن ةيبود التوظيب
التي أصبحق تثقل كاهل الفرد.

مقدمة عن
إدارة المشاري
تقديم :
د .أوس العبيدي
محاضرة ةد َمق على مجموعة أكاديمية الـ (  )FGاظمريكية
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمببد هلل رب العببالمين والصببالة والسببالم علببى سببيد المرسببلين سببيدي وحبيبببي محمببد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
إدارة المشاري مهارة من المهاراق التي يحتاجها كل ةائد ومدير في مجاله.
لببذلك نشببهد فببي ارونببة اظخيببرة اهتمام با ً متزايببداً بببإدارة المشبباري وتعليمهببا حتببى تببم
استحدا ةسم خاص إلدارة المشاري في هيكل اظةسام اإلدارية ؛ حي أصبحق إدارة
المشباري ةسبما ً مسبتقالً ولبه مناهجبه الخاصبة وأسباليبه المتبعبة فبي اإلدارة الفعالبة،
ونظراً لكثرة االةبال عليها أصبحق دوراق إدارة المشاري تكل مبالب كبيرة.
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المشروأل في المفهوم اإلداري :هو مهمة لهبا بدايبة ونهايبة ؛ أي محكومبة بوةبق
معين لتحقيق أهدا معينة.
فلو أخذنا على سبيل المثال المركز التدريبي :
فهذا في المفهوم اإلداري مشروأل مجاز  ،أما البح عن مكان المركز والحصبول
عليه فهو مشروأل .
واستحصال اظوراق الرسمية مشروأل .
والديكوراق مشروأل .
والتخطيط للدوراق والمناه مشروأل .
وهكذا  ...حتى نصل للهد الرئيسي وهو المركز التدريبي .
تعري المشروأل :
المشببروأل فببي اإلدارة هببو شببيء مؤةببق يف َعببل لمببرة واحببدة وينتهببي ؛ لببه بدايببة
ونهاية ويؤدي إلى نتائ متوةعة.
أما إدارة المشاري :
فهي عملية تسبعى لقيبادة المشبروأل مبن بدايتبه إلبى نهايتبه بهبد الحصبول علبى
النتائ .

ما الفرق بين إدارة المشاري وإدارة البرام ؟
إدارة المشاري ةصيرة المد وتهد لتحقيق أهدا ت َّم تعيينها مسبقا ً .
أما إدارة البرام فهبي إدارة مسبتمرة بأهبدا بعيبدة المبد أوسب وأشبمل  ،كمبا
أن إدارة البرام يندرع تحتها عدد من المشاري .
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الهد

من إدارة المشاري هو الحصول على واحد من ثالثة أمور :

اظول  :المعلوماق .
الثاني  :الخدماق .
الثال  :المنتجاق .
مثبببال المعلومببباق  :هبببو كبببل المشببباري المعلوماتيبببة الخاصبببة بشبببركاق البببدعم  ،أي
المشاري التي تهد لجم معلوماق وتحليلها.
مثال الخدماق  :مشاري شركاق الهوات وخدماق الخلوي . ..
مثال المنتجاق  :مشاري تطوير المصان وخطوط االنتاع .
أهم المحاور في إدارة المشاري هي :
االتساأل .
الجودة .
الكلفة .
الوةق .
وهنا يجب أن نعي أمراً هاما ً أال وهو ( الجودة ) التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الوةبق
والكلفة  ،والكلفة تعتمد اعتماداً كبيراً على الوةق  ،واالتساأل يعتمد على الجمي .
وهنببباك َمبببن زاد علبببى المحببباور المخببباطر والمصبببادر ؛ أي المخببباطر التبببي سبببتواجه
المشروأل والمصادر اظساسية التي يعتمد عليها المشروأل في توريد المواد.
ويجب االنتباب ظمر هام كذلك و هبو الموازنبة ببين جميب المحباور حتبى نصبل للهبد
المطلوب.
مالحظة :
هنببا حتببى تكببون مببديراً لمشببروأل معببين فهببذا ال يعنببي أنببك يجببب أن تكببون مل ّم با ً بكببل
العملياق التي تجري خالل المشروأل للحصول على النتبائ ؛ ببل يكفبي أن تكبون علبى
معرفة بكل مرحلة من المراحل م امتالكك لألدواق الرئيسية لعملية القيادة واإلدارة
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أي مد اتساأل المشروأل  ،وماهي الفئاق المستفيدة والفئاق المتضررة.
كل هذا يدرس عند اإلعداد وحصر جمي الفئاق وإعداد الحلول المناسبة.
كببذلك فأنببق كمببدير لمؤسسببة مببا فهببذا ال يعنببي أنببك يجببب أن تكببون مببديراً لكببل
المشاري بل بإمكانك تفويض إدارة المشاري لغيرك وأنق تشر عليهم.
المراحل الرئيسية التي يمر بها المشروأل ةبل تفعيل اإلدارة:
 اختيار الشخص المناسب ذي المهاراق القيادية لقيادة فريق تنفيذ المشروأل. اختيار فريق العمل من ةِ َبل مبدير التنفيبذ مب مراعباة الشبروط اظساسبية لفريبقالعمل وبما يتناسب م المهمة المطلوبة .
ثم بعد ذلك تبدأ الخطواق اظساسية :
االستفتاح :
وهببذب المرحلببة هببي مرحلببة العص ب الببذهني وتوليببد اظفكببار وحصببر االحتياجبباق
واظهببدا مببن المشببروأل  ،وهنبباك يببتم التخطببيط لالحتياجبباق ومببا هببي متطلببباق
تحقيق اظهدا والقدراق المالية المخصصة للمشروأل .
 ثم يتم صياغة اظهدا على شكل خطواق تنفيذية متسلسلة. ويتم كذلك تحديد الموردين. و توزي اظدوار لفريق العمل. تحديد صيب التواصل بين الفريق والمدير. تحديد الجداول الزمنية للتنفيذ. تحديد بروتوكول التعامل م اظزماق وتعيين فريق اظزماق.الخطة :حي يتم تحديد المخباطر وبيبان تأثيرهبا السبلبي أو اإليجبابي وتحليبل تلبك
المخبباطر وصببياغة بروتوكببوالق خاصببة بهببا ونسبببة تببأثير كببل واحببدة منهببا علببى
المشروأل وما هي الكل الخاصة بتلك البروتوكوالق.
التفصيل :هنا للمخاطر من كونها سلبية أو إيجابيبة  ،و يعتمبد علبى مبد تأثيرهبا
في تنفيذ المشروأل وما هي اإلضافاق التي تضيفها على الخطة اظساسية.
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مقدمة عل إدا و المشا يع

التنفيببذ :تحديببد خطببواق التنفيببذ وتوزيب الكل ب
التنفيذ وتصنيفها للمشاكل خارجية وداخلية.

وكببذلك تحديببد المشبباكل التببي تواجببه

المراةبة :والبتحكم و إدارة اإلنتباع والتنسبيق ببين الجبداول الزمنيبة للتنفيبذ و تحقيبق
النتائ .
المخرجاق النهائية :هي اظهدا

التي وضعها المشروأل لغاية تحقيقها.

لكل مشروأل عوامل تساعد على نجاحه :
 التحديد الدةيق لألهدا بنا ًء على االحتياجاق واإلمكانياق والقدراق.مهم وهو أن المشروأل لبيس برنامجبا ً روتينيبا ً  ،وبالتبالي يجبب أن يعا َمبل
 إدراك أ ٍمر ٍ
معاملة خاصة مختلفا ً عن روتين المؤسسة.
 تحديد تكلفة المشروأل بدةة وعمل الجدو االةتصادية. حصر المخاطر والمشاكل التي ستواجه المشروأل خالل مراحل التنفيذ.ومدرب على إدارة المشاري .
 توفير فريق عمل متخصصَّ
 حصر جداول التنفيذ بمواعيد زمنية دةيقة وضرورة االلتزام بها.أنواأل المشاري :
المشاري اإلنشبائية  :أكثبر المشباري انتشباراً فبي الوةبق الحبالي مثبل مشباري بنباء
العماراق السكنية أو البيوق أو المحالق التجارية.
المشببباري الصبببناعية  :مشببباري إةامبببة المصبببان وكبببل الخبببدماق للخطبببوط االنتاجيبببة
الصناعية.
المشاري الخدمية  :وهي الخاصة بالمطاعم والفنادق ...إخ.
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المشببباري العلميبببة  :مثبببل المشببباري الخاصبببة بتهيئبببة المواةببب العلميبببة لغبببرض
البحو مثل مواة االثار وغيرها.
ةلنا في بداية الكالم عن إدارة المشباري  :علبى المبدير المسبؤول أن يكبون لديبه
مجموعة من المهاراق اظساسية مثل :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مهبباراق التخطببيط  :حيب يكببون ةببادراً علببى التخطببيط الف َّعببال لجميب مراحببل
إنجاز المشروأل والموافقة بين المراحل .
التوزي المتوازن للوظائ على فريق العمل .
تحديببد العالةبباق بببين أفببراد الفريببق وبالتببالي ضببمان سببير المراحببل كمببا هببو
مخطط له .
التنسيق بين النشاطاق المختلفة للمراحل وبالتالي تحديد اظولوياق .
التوة المستقبلي للعوائق وبالتالي القبدرة علبى وضب بروتوكبوالق للتعامبل
معها.
مهببارة إدارة المببوارد البشببرية والتعامببل مب السببلوك الببوظيفي للعبباملين فببي
الفريق وبالتالي تحفيز أفراد الفريق .
إدارة الجببببودة للمحافظببببة علببببى جببببودة العمببببل وتحقيببببق اظهببببدا حسببببب
المواصفاق المطلوبة.
القدرة على حل المشكالق بطريقة إبداعية واستغالل الموارد المتاحة.
اإلدارة المالية الصحيحة للموارد المتاحة وتقليل الهدر.
مهاراق ةيادية يحتاجها في إدارة الفريق وةيادته .
مهاراق التواصل واالتصال فهي أمر ضروري جداً في إدارة المشاري .
مهاراق المراةبة والمتابعة والتقييم .

بهذا انتهق دةائقنا المعرفية  ،نلتقي في ةادماق اظيام م مواضي جديدة .
شبببكراً لمشببباركتكم  ..و السبببالم علبببيكم ورحمبببة هللا تعبببالى وأنبببوارب القدوسبببية
المنبعثة لقلوب عبادب المحبين الذين اصطفاهم حبا ً .
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صلّوا عليه ...
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ن اللَّهَ وَ َملَا ِئ َكتَهُ يُصَلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ يَا أَيهََا
(ِإ َّ
الَّذِينَ آ َمنُوا صَلُّوا َع َليْهِ وَسَلِّمُوا تَ ْسلِيمًا ).

شاركونا عدد صلواتكم
خالل األسبوع بإرساله
كل يوم مجعة

سورة األحزاب ،اآلية 56

عرب تطبيق التلغرام على جمموعة :
الطريقة الشاذلية اجملددية اهلانيبالية الكمالية
https://t.me/joinchat/Cy-ZQEE5iQsdHPZe_c7f2w
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أكاديمية  FG-Groupالقسم العربي
لتنمية القدرات والطاقات ال نسانية والتي تدرب
وتعلم العلوم المتفوقة
(شركة مجموعة العائلة  -المرخصة رسمياً في تركيا)
والتي ترعاها هيئة الف جي العلمية العالمية.

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey
https://t.me/FGGroupAcademy
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Radio Family Group
نحن محطة إذاعية منبثقة عن شركة
 FGمجموعة العائلة
نقوم بدورنا التثقيفي
واإلعالمي حول العالم لنشر القِ َيم
والثقافة اظخالةية
اضغط للتحميل :

راديو كل العائلة
الحب المقدس و الحياة المقدسة
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www.radiofg.org
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Dar_alaqiq1
Dar alaqiq designs
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