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 كلمة الشهر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين

 أجمعينصحبه  و آلهوالصالة والسالم على سيدنا محمد و على 

   1442محرم كلمة شهر 
 

 سيادة مقوالت العقول العفنة  
 

عندما أتصفح بعض األحيان علىى شىبكة السوشىل ميىديا وأشىهد 

تلك السقطة الفظيعة التي تهوي بها البشىرية فىي بىراان التسىفل 

ومخالب الحضيض الفكري واألخالقي يشتد لىومي لألجيىال التىي 

قت   بَعىت  عقىوالع عفنىة تشىدَّ غفلت عن نور الحق الُمهدى إليها فاتَّ

بىة للىوعي اينسىاني    بمقوالت مىدمرة لألسىرة والمجتمىم ومخر 

ىىبت  ولكنىىي سىىرعان مىىا يتضىىح لىىي إجىىرام تلىىك العقىىول التىىي تنصَّ

ل لهىا أعىداس ايسىالم كىل  على كراسي التخطيط للمجتمعىات فىروَّ

مقاالتهىىىا الفاسىىىدة ر فىىىال أرى تلىىىك العقىىىول إال بمنظىىىار عدسىىىات 

عون أنَّ  ايجرام اينساني الذي استبدَّ بكل الكوكب اليوم وهىم يىدَّ

الذي قال ذلك إنما هو مىن عقىالس الكوكىب ر فىي حىين أنىه بذاتىه 

 .من أكبر العقول المنحرفة عن الحقيقة 

وإلىىيكم هىىذا الماىىال الفظيىىم الىىذي يظهرمنىىذ خمسىىين عامىىاع فىىي 

 األدبيىىات الاقافيىىة ومىىاىال إلىىى اليىىوم يظهىىر فىىي السوشىىل ميىىديا

العربيىىىة وايسىىىالمية علىىىى أنىىىه مقولىىىة عقىىىل متنىىىور البىىىد مىىىن 
 العىىال مُ اعتمادهىىا للنجىىان اينسىىاني ألنهىىا تنيىىر دربنىىا ر فقىىد قىىال 
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 كلمة الشهر

 :   سيغموند فرويد الغربيُّ النفسيُّ 

كلما بدا لك الشىخ  مااليىاع أكاىر مىن الخىارل كلمىا كىان يمتلىك ) 

هل قىرأتم أشىنم مىن تلىك : وأقول ( !! .شياطين أكار من الداخل 

المقولة في تدمير األخالق و سوس الظن بكىل مىا يظهىر إليىك أنىه 

 ! ماالي ؟

هىىل هنىىاك مقولىىة أكاىىر تىىدميراع وجحىىوداع لتراانىىا النبيىىل الماىىالي 

 ! الناصم ؟

ال يمكنني إال أن أشمئى من قذارة هذا الفكىر ألنىه يعىي تمامىاع  أنَّ 

سىيد المرسىىلين محمىىداع صىلَّى هللا عليىىه وآلىىه وسىلَّم سىىيد المااليىىة  

 .في العالمين ولم يكن في داخله شيطان قط 

 .وكذلك الرسل 

 .وكذلك األنبياس 

مىىريم وذو القىىرنين ) وكىىذلك األوليىىاس الصىىالحين وراىىة األنبيىىاس 

ر وخديجة   .عليهم الصالة والسالم ( إلخ  ...والخض 

هىىذا ولىىم نىىتكلم بعىىد فىىي مااليىىات الصىىحابة ومااليىىة المجتمعىىات 

 ... .ايسالمية وصورها المضيئة 

بئسىىاع  لحضىىارةت تعتمىىد مقىىوالت هىىذا الضىىالل حيىى  أضىىلَّت نفسىىها 

 . ولكنها لن تضلَّنا ر فنحن نرفض سيادة مقوالت العقول العفنة 

 
 هانيبال يوسف حرب.د: خادم العلم الشريف 
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 الحكمة نحسارا

12

هميىىىة الحكمىىىة فىىىيمن يسىىىتمم إليهىىىا وإال فمىىىا فائىىىدة حكمىىىة دون أتكمىىىن 
 مستمعين أو متلقين؟

لنىىدرك مىىا " الحكىىيم " نىىه أبوصىىف الحىىق سىىبحانه وتعىىالى نفسىىه قىىد ل

بهذه الصىفة الربانيىة ونتخلىق بهىا فنكىون مىن بعاد ونتَّصف أللحكمة من 

 .الفائىين 

البحىى  عىىن لىىى إودعىىا   هلهىىا اهتمامىىاع عظيمىىاع أوبالحكمىىة سىىالم اهىىتم اي

  "   وتىَي الحكمىةأَمىن  "بصىيغة صىحابها أومَدَن   الحكمة واستهدافها 

قىال ر يستحقها إال َمن بها يفوى هي منحة فال ي أ(  يتاسإ )نها أبفذكرها 

ُسَ َوَمىن ُيىىۡؤَت ٱۡلح ۡكَمىَة َفَقىىۡد أُوت ىَ  ی ُۡؤت ى  : )تعىالى  َخۡيىىرا ٱۡلح ۡكَمىىَة َمىن َيَشىىاو

ب  َكا يرۗا  ـٰ و أُ۟ولُو۟ا ٱأۡلَۡلَب ُر إ الَّ كَّ  (. 269 ) سورة البقرة( َوَما َيذَّ

ُ : )تعالى ضالتهم فقد قال فالحكمة من صفات المؤمنين وهي  لََقۡد َمنَّ ٱهللَّ

ۡم  ن يَن إ ۡذ َبَعىىَ  ف ىىيه  ت ه   َرُسىىوال َعلَىىى ٱۡلُمىىۡؤم  ـٰ ۡم َساَيىى ۡم َيۡتلُىىو۟ا َعلَىىۡيه  ىىه  ىىۡن أَنفُس  م 

ىن َقۡبىلُ لَف ى   َب َوٱۡلح ۡكَمَة َوإ ن َكىاُنو۟ا م  ـٰ َت ۡم َوُيَعل ُمُهُم ٱۡلك  يه  ل َوُيَىك  ـٰ ب ىينت َضلَى  ( مُّ
 (.164)  سورة آل عمران

براهيم الخليل عليه الصالة والسالم يىدعوا ربىه  إسيدنا  نبياسبو األأوهذا 

ىىۡنُهۡم : )قىىال تعىىالى .. بىىالعلم والحكمىىة لألمىىم  ۡم َرُسىىوال م  َنىىا َوٱۡبَعىىۡ  ف ىىيه  َربَّ

يىُى  ىَك أَنىَت ٱۡلَعى  ۡمَّ إ نَّ يه  َب َوٱۡلح ۡكَمىَة َوُيىَىك  ـٰ َتى ت َك َوُيَعل ُمُهىُم ٱۡلك  ـٰ ۡم َساَيى َيۡتلُو۟ا َعلَۡيه 

يمُ   (.129) سورة البقرة ( ٱۡلَحك 

 

 الجعبريسفيان . د تعالى  باهللالعارف 

ودأب المعلمىىىىىىىىىون والمربىىىىىىىىىون 

بنىىاس علىىى تتبىىم األ بىىاس بحىى   واآل

الحكمة والحكماس واالستفادة مىن 

تجىىاربهم وخبىىراتهم والسىىعي فىىي 

تطبيق ذلك في سير حيىاتهم قىوالع 

 . وفعالع 

الحكمىىىاس هىىىم عظىىىم أن أشىىىك وال 

سىىار علىىى نهجهىىم وَمىىن  نبيىىاساأل

تتلمىىىذ علىىىى وَمىىىن مىىىن العلمىىىاس 
 .المربينمن يديهم أ

 ةكايىر بصىورت وقد ظهرت الحكمة 

نيىىىىىىىىىىة آيىىىىىىىىىىات القرعالهىىىىىىىىىىا اآلأ

الشىىىىىريفة الجامعىىىىىة حاديىىىىى  ألوا

لجوامىىىىىىم الكلىىىىىىىم   تبىىىىىىم ذلىىىىىىىك 

بيىىىىات أاقتباسىىىىات للشىىىىعراس فىىىىي 

شىعبية  ماىاالع أح َكماع وشعر تحوي 

 ونصىىىىىىىىائحَ تراايىىىىىىىىة  اع وقصصىىىىىىىى
 .متداولة



الجميىم علىى احتىرام الحكمىاس والبحى  عىنهم والىتعلم ول قرونت خلَت دأَب 

سمى أهدفاع فكانت الحكمة    الحكيمة الكريمةمقاماتهم ابتغاس بلوغ منهم 

جميلة تقود  اع ُسسأفراد والمجتمعات فهي تضم ألافي ايراع مباشراع أتيؤار 
 . المكرمةخالق ألافي و التنافس الناس للخير 

اهتمىىام  محىىط  العظيمىىة لىىم يعىىد بعادهىىا أالتوجىىه  إلىىى الحكمىىة وهىىذا ن أال إ

حيىى  تىىم فىىي عىىالم اليىىوم الحقيقيىىين مكىىان النىىاس   فلىىم يعىىد للحكمىىاس 

حكيم بىارد صىامت   يىتقن فىن !! استبدالهم بالحكيم العظيم السيد جوجل 

 ..حقيقةع ال ادعاسع الخداع والتمويه ويدعي العلم والحكمة 

  خالقهىىمأقىىَيمهم وويبنىىي جيىىال األهىىو الحكىىيم الىىذي يقىىود ( النىىت ) بىىات  

.. الحكمىة ظهار إحد بأللنجد شباب المجتمم واليافعين منهم ال يسمحون 

لتنىاول يسىارعون   فتىراهم .. سواسع أكان عال ماع أو مربياع أو أباع أو كتابىاع 

و أمعضىالت لما يواجهون مىن   و حل  أعن نصيحة هواتفهم النقالة بحااع 

دون االلتىىىىام  العمىىىل والىىىرىق سىىىباب أهنىىىاك عىىىن مشىىىاكل   ويبحاىىىون 

مىىن سىىلباع بمىيىىدت ذلىىك علىىى حيىىاتهم و الضىىوابط  ليىىنعكس  خالقيىىاتباأل

 .التخبط والضياع 

... يىن أ ؟يىن الق ىَيم أ ؟ضىالة المىؤمن يىن أ ؟ الحكماس ين ؟ أ  ين الحكمةأ
 ؟ين أو

الحىد بىل مر عند هىذا ألاولم يقف 

عىن لبحى  لوسىيلة ( النت ) بات 

بىىل البحىى   ..الحيىىاة االجتماعيىىة 

ممىىىىا أدى إلىىىىى !! ىوجىىىىات عىىىىن 

بسىىبب الُبعىىد مىىن التخىىبط المىيىىد 

الىذي ىاد مر مر حكيم األأعن كل 

وبىىىىىىدأ انعكىىىىىىاس بلىىىىىىة  الطىىىىىىين 

سىىىلباع يىىىؤار " انحسىىار الحكمىىىة "

انهيىىار مؤديىىاع إلىىى وبشىىكل سىىريم 

قامىت التىي المجتمعات المحافظة 
 . والحكمة على العلم ساساع أ
 

.. وتبتعىىىد الحكمىىىة الغىىىرق يىيىىىد 

 .. صوات أوصخب 

 .. ىحمة وضياع

 ..توسم وتمدد  
 .    .. وال حكمة 
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 أهم اإلرشاقات

ــقـدَّسـة » معرض   إشراق   « مـعــاٍن م 

 أهم اإلشراقات

مته رقمي   معرض  : ليغراميالت قناة قد 

 

 

مىىن فىىيض  عرفىىان رقىىائق الفنىىون جمىىال  أظهىىرَ  معىىرض  

ىىىر ايسىىىالمي الشىىىيخ د هانيبىىىال يوسىىىف . سىىىماحة المفك 

مىىىن  الممتىىىدة  الرقىىىائق تلىىىك   حفظىىىه هللا تعىىىالى حىىىرب

م ذكائىىىه الفنىىىي إلىىىى العىىىالَ المطىىىوي فىىىي م األكبىىىر العىىىالَ 

ىىالبصىىري  اقىىة للفىىن بكىىرم الجمىىال والمعرفىىة م الذوَّ ليتمتَّ

 .سابحين بإدراكاتهم في جميل اللوحات 

ق العنىان لىذوقك الفنىي وحواسىك الروحيىة لتطل ى ندعوكَ 

 : غرام يليهذا المعرض على التل بمتابعتك
141t.me/HanibalCreativeArts/://https 

 

 

   

 .ويبقى وجه ربك : لوحة  -

سة  -  معرض معانت ُمقدَّ

 هانيبال يوسف حرب . د -
  H.H Creative Artsقناة  -
 H.HARB \ 2020عام   -
   2020 \ 08 \ 3: التاريخ  -
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إن كانى  مططوةىة روىروف تشىري مقيقىة فكيى  .. تبقىى للههبيىة سىيادل عليىا و : منىى ممىاد  . د

 البقائية الررانية ؟

شعور ال يغىادر مقيقىة فنىال العبىد أمىام مقيقىة ولكنه ، الرؤية شعوراً ملكياً في أعطى النور الههبي 

إلىىى ةىىواف شىىير تو هىىي  التىىوه تشىىعرنا و كنننىىا د لنىىا إلىىى ق ىىر  هبىىي ، اللومىىة البقىىال الررىىاني  

الوضرل اإلنسانية روقيقة التجلي البقائي مع  تفنى، أو ق رت ةال  أسواًل اإلنسان في فلك مياته 

 .سطوع شمس الوب اإللهي رلطائفها 

نشىهدها صىورل رتعىارير وهىا نوىس لومة أ هتنا إلى مدارج علوم و معارف تلقيناهىا  مىس سىمامتكم 

 .غاية في الجمال 

 .البهيةره عبر ههه التجليات وتم ر  رالغ هللا تعالى في إكرامكم و زادكم مباً وتشريفاً لكل معنى قدسي 

https://t.me/HanibalCreativeArts/141
https://t.me/HanibalCreativeArts/141
https://t.me/HanibalCreativeArts/141
https://t.me/HanibalCreativeArts/141


 أهم اإلشراقات

لَُه ُروُن القُُدس  : لوحة  -  .َنىَّ

سة  -  معرض معانت ُمقدَّ

 هانيبال يوسف حرب . د -
  H.H Creative Artsقناة  -
 H.HARB \ 2020عام   -
   2020 \ 08 \ 3: التاريخ  -
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 :   سارل الجعبر  . د

 ...الكون البهي إلى ... كي ل  م الم  العال  مس  : يسرد موار مشهد 

 ..وعبر روي القدس السماوات.. ف تو  البوارات 

 ..  رالوق  ليكم إنزله 

 .الفؤادالنور في أفق  سر  ولي  ... غيم الوجاب فلينقشع 

 ..تبارك الرحمن  .. هللاشاس ما : عائشة العناكوة . د

 ..تماسكلها مم الميم  وجميل    جلوس الحاس بأريحية منبسطة  جميل  

خرهىا آفىي لفرشىاة ا نسىابتلن اكوسىبشىكل هىاد  ملفوفىة فهىي .. الميم جميلة لفَّة و

 ..بكل هدوس وسكينة تخط 

 .. حربهانيبال يوسف . بارك هللا في هدوئكم وسكونكم حضرة د

 حم: لوحة  -

سة  -  معرض معانت ُمقدَّ

 هانيبال يوسف حرب . د -
  H.H Creative Artsقناة  -
 H.HARB \ 2020عام   -
 2020 \ 08 \ 3: التاريخ  -
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 :  منى حمادي. د

لوحىىة تعتلىىي األفىىق بتلىىك األوتىىاد الماسىىية التىىي تشىىرن ( و السىىماس بنىىاس ) لوحىىة 

 ..حقيقة القيام باهلل عىَّ و جلَّ 

تشير إلى عىوالم السىموات فىي األفىق  وهي متناهياع ال عداع بُ األنوار الىرقاس أعطت  

 ..  البعيد الالمرئي وكأنها تشرن نوراع من أنوار اسمه تعالى الباطن 

 ..و الُسُحب تشير في اختالف مستوياتها على اختالف االستقاسات واالرتقاسات 

 مشهدفكأننا أمام .. و تلك الكواكب المختلفة األبعاد مشهودة في عوالم السماس 

 (  شاهد و مشهود )  

 ..لوحة غنية بالتفاصيل 

وجعلتمونىىا نسىىىون فىىي عىىوالم السىىىماس .. أكرمتمونىىا بهىىذه الفيوضىىىات الجماليىىة 

 ..المبنية 

 ..كل الشكر واالمتنان لسماحتكم ونوركم ايبداعي الفني الراقي 

 .والسماس بناسع : لوحة  -

 . حس تقريبي خا  للشعور الجمالي وليس تقريرياع لوجهة نظر علمية  -

سة  -  معرض معانت ُمقدَّ

 هانيبال يوسف حرب . د -
  H.H Creative Artsقناة  -
 H.HARB \ 2020عام   -
 2020 \ 08 \ 3: التاريخ  -

 :للمىيد من اللوحات 

141https://t.me/HanibalCreativeArts/ 

 

https://t.me/HanibalCreativeArts/141
https://t.me/HanibalCreativeArts/141
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 أهم اإلرشاقات

علم التنويلفي دورل 

بتقىديم دورة خاصىة  العائلىةمجموعىة أجيىال تتشرف أكاديمية 

العلىم األقىوى هىو و  غراميليعبر تطبيق الت( علم التأويل ) في 

 .ويخت  بتفسير الرؤى واألحالم في علوم التنمية اينسانية 

المفكر ايسالمي الشىيخ الىدكتور هانيبىال حي  سيقوم سماحة 

تعىىىالى بتقىىىديم و تلقىىىين هىىىذا العلىىىم يوسىىىف حىىىرب حفظىىىه هللا 

 .الخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  و المهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  

 

وفيىه الربىاني   عالمىات االجتبىاس هو من علم التأويل إنَّ تعلُّم 

هللا بىىالفهم عىىن إتمىىام النعمىىة علىىى العبىىد أال وهىىي أكبىىر نعمىىة 

 .تعالى وقراسة تجلياته 
  

وقد أبدى الكاير من طالب العلم والشيوخ الدارسين لهذا العلم 

و اسىىتفادتهم مىىن هىىذا العلىىم و ذلىىك وتجىىاربهم سىىابقاع آراسهىىم 

 . التيليغرامالمجموعة الخاصة لعلم التأويل على على 

 :لمىيد من المعلومات وللحجى والتسجيل  

 
t.me/American_FGGroup_Academy://https 

 

https://t.me/American_FGGroup_Academy
https://t.me/American_FGGroup_Academy
https://t.me/American_FGGroup_Academy


 القوة في تواىن لطيف

منى مّماد . الوقوقية د  

ىىىى ىماننىىىا  اليىىىوم بظهىىىور النسىىىاس بشىىىكلت أكبىىىر فىىىي المجىىىاالت  يتمي 

الحياتيىىة المتنوعىىة مقارنىىة  مىىم العصىىور السىىابقة   إال أن ايسىىالم 

اقاع منذ القدم في إعطاس المرأة  مكانتها  ودورها   .وحقوقهاكان سب 

وبتتىىىالي األيىىىام واألعىىىوام بىىىرىت العديىىىد مىىىن النسىىىاس المسىىىلمات 

ىاع   .وأظهرن  تمي 

وضىىيفة عىىددنا مىىن أبىىرىهن  و .. وفىىي يومنىىا هىىذا  تألقىىت العديىىدات 

ىىة   ىىادي فبايضىىافة  لكونهىىا حقوقي  هىىي الحقوقيىىة الىىدكتورة منىىى  حم 

ة   فالىدكتورة مارست المحاماة مدافعة عن الحقىوق    منىى ذات قىو 

ىل بهىا  شخصىيتها الفريىدة  و  تها في بىواطن شىت ى تكم  قد أشرقت قو 

  حيىى  نجىىد لهىىا فىىي  بحىىور الحىىب ايلهىىي  وكالمىىه الكىىريم  فسىىح  

ىىىىت بىىىه  بىىىوفرة  دفىىىق حروفهىىىا وغىىىىارة   جماليىىىة أدبيىىىة حيىىى  تمي 

معانيهىىىا   تجلىىىب المحبىىىين  مىىىن اآلفىىىاق لينصىىىاعوا تحىىىت  جمىىىال 

مصىىىفوفة  كالمهىىىا المديىىىد   اىىىم تعىىىود لتظهىىىر بقوتهىىىا  فىىىي  العىىىالم 

ايداري ومناصبها فيه  وظهورها الخىا  فىي  مجىال ايدارة حيى  
 FG GROUPأنهىا حاليىاع تشىغل منصىب عضىو إدارة فىي أكاديميىة 
منىذ خمسىة   FGالعلمية العالمية و معدة و مقدمة برامج في راديىو 

فكانت شخصي ة  تجمم عالم القوة والعاطفىة  فىي ..أعوام حتى اآلن 
 .تواىن  لطيف 
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كمىىا أن المتىىابعين لراديىىو فىىاملي غىىروب الىىذي بىىات عريقىىاع  شىىهيراع 

بنىىىدرة  برامجىىىه يعلىىىم تمامىىىاع بصىىىمتها التقديميىىىة ر فقىىىد  اختيىىىرت 

مىىىة لبرنىىىامج صىىىبان العلىىىوم  بمواسىىىمه  الىىىدكتورة منىىىى لتكىىىون مقد 

العديىىدة   وتكمىىن  أهميىىة  ذلىىك فىىي كونىىه برنامجىىاع تستضىىيف فيىىه 

ر ايسالمي الشيخ د هانيبال يوسىف حىرب حفظىه هللا . سماحة المفك 

ىىىىاع   و قىىىد أضىىىافت فىىىي مقدمىىىة .. تعىىىالى  األمىىىر الىىىذي يعطيهىىىا تمي 

البرنىىامج وخاتمتىىه نقشىىها اللطيىىف عبىىر الكلمىىات المنتقىىاة و الىىذي 

اع  أناوياع جمالياع   .أعطى البرنامج  حس 

بايضىىافة يعىىدادها وتقىىديمها لبىىرامج إجتماعيىىة أخىىرى خاصىىة بهىىا 
عىالم فىاميلي غىروب  –فضاس النساس  –قريت لكم من الفيس ) مال 

 ( مجلة راديو فاميلي غروب  –

ىىادي  درجىىة الماجسىىتير فىىي علىىوم ايدارة نالىىت الىىدكتورة  منىىى  حم 

الروحيىىة   و حصىىلت علىىى شىىهادة خاصىىة بىىالعالل بطاقىىات رقىىائق 
العلمية العالمية   و األبرى تلقيها مىا يفىوق   FGالنور من أكاديمية 

علماع من العلوم المتفوقة من علوم البرمجة الحرفيىة الكونيىة  200

الروحية تلقيناع من مؤسس علوم البرمجة الحرفية الكونية الروحية 

هانيبىال يوسىف حىرب . في العالم سماحة المفكر ايسالمي الشىيخ د

حفظىىه هللا تعىىالى شخصىىياع و الىىذي منحهىىا إجىىاىة خاصىىة مواقىىة مىىن 

 .سماحته بتعليم كل ما درسته وتلقنته وسمعته منه شخصياع 

أيضاع  مسىاهمات  كايىرة  فىي عىالم العلىم  والمعرفىة    وبىذلك ولها 

تكىىون  إحىىدى الشخصىىيات المسىىلمة العربيىىة المتفوقىىة و التىىي يجىىب 

 .تسليط الضوس على  ندرتها واالستفادة  منها  كماال ُيقتدى  به 
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فال يمكن أن تغي ر اآلخىرين ومىا حولىك مىالم 

فالحال أقوى وأكار فاعلية من   تغي ر نفسك 

 ..المقال 

أن علينىا  .. بالتغييرحولنا ن لمَ مطالبة كفانا 

أنىوار  و نبدأ بذواتنا ونعىي  ونعىاين حقيقىة 

ىىى إ نَّ  )قولىىه تعىىالى  مت َحتَّ ىىُر َمىىا ب َقىىو  َ الَ ُيَغي 
هللا 

ُروا  َما  م  ُيَغي  ه  فُس   .١١الرعد( ب أَن 
التغييىىر يبىىدأ مىىن الفىىرد ويىىؤار : الخالصىىة 

علىىى المجتمىىم   لىىذلك علينىىا  إيجابىىاع سىىلباع أو 

 و مىا نسىعى إليىه فىي أن ننتبه إلى ما نطلبىه 

 .التغيير 

قىدوة وكىن  بنفسىك أابىدتنظر لآلخرين بل ال 

بىىىل .. فقىىىط اقىىىة البرَّ تكتفىىىي بالشىىىعارات ال   

اعمل على تحقيق تلىك الشىعارات و تنفيىذها 

علىىىىىىى أرض الواقىىىىىىم  سىىىىىىاعياع لالرتقىىىىىىاس 

يجب أن يكىون عليىه ما إلى بالمجتمم ليصل 

فيىىه ت رَ َسىىالمجتمىىم المسىىلم الحقيقىىي الىىذي 
 .حياة ورون ايسالم 

؟لـمـاذا   

الحمد هلل رب العالمين  حمداع كايراع طيباع مباركاع   والصىالة والسىالم 

علىىى سىىرال الحىىب وقبلىىة المحبىىين  نىىور األنىىوار   ومنبىىم األسىىرار  

الحبيب المختار قبل خلق السموات واألراضين   الموصوف بأفضل  

العىرب والعجىم   سىيدي وسىيد الجىود والكىرم سىيد األخالق والشىيم 
 .وحبيبي محمد  وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين

ُيقتىدى  األندلس ماىاالع ُتعتبُر  لماذا :مسامعنا على سؤال يتردد كايراع 

 ؟به القلوب وتتغنى اآلن  حتىبه 

عالمىىة وأصىىبح ذلىىك العصىىر فىىي األندلسىىي المجتمىىم كيىىف ارتقىىى 

  ؟ المجاالتمميىة في كل 

 الطريقة التي استخدمها ؟ ما 

والذي يمكن أن يكىون  هذا المجتمم وبينالعامل المشترك بيننا وما 

 الحجر األساس  لالرتقاس  بكل بساطة ؟ 

 .ايسالم إنه  .. الجواب كلمة واحدة: سادة يا 

حيىى  والحيىىاة أنىىار الىىذوات إلىىى ذلىىك المجتمىىم  ايسىىالمدخىىل عنىىدما 

في بناس المجتمىم واالرتقىاس بىه    ال الفعَّ الفرد أهميته ودوره أدرك 

أدرك أنه الحجر األساس  الذي ُيبنى عليىه المجتمىم وعىا  حقيقىة 

ايسىىىالم ال القشىىىور فقىىىط   وبىىىدأ بىىىالتغيير   ولىىىم ينتظىىىر أن يتغيىىىر 

    واالنطالقىةالمجتمم من حوله بل كان  التغيير الذاتي هو الشرارة 
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 إىل َمن يهمه األمر
 لزبوخلدون : بقلم األستاذ 
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 إلى مس  يهمه األمر

 (7الجزء  )
 

 ..المساجدمن مكبرات صوت  تكبيرات العيد تضج  
 ..هللا أكبر ..  أكبرهللا .. أكبر هللا 

 .. وألعابهمبمالبسهم مبتهجون األطفال 
 

خرل صديقنا لصالة العيد ينظر حوله ويرى فرحة 

األطفال ويستذكر عنىدما كىان فىي عمىرهم كىم كىان 

 ..يفرن بهذا اليوم 

أمىىام علىىى أهلىىه وجلىىس و سىىل م المنىىىل رجىىم إلىىى 

مائدة الفطور  و بعىد أن أنتهىى مىن تنىاول فطىوره  
ه   .ونام حتى العصرإلى غرفته توج 

وجلس على األريكة يبح  عن ما يشىاهده استيقظ 

 ..بانتظار حلول المساس في التلفاى 

المغىرب اتجىه إلىى أحىد المقىاهي بعد أذان و صىالة 

بتبىىادل أطىىراف وبىىدؤوا ليقابىىل أصىىدقاسه   جلسىىوا 

.جديد  إلى  لقاس .. يهمه األمر وإلى  َمن   .الحدي  حول العيد   

 . عادي  كباقي األيام إن ه يوم :قال فمنهم من 
 .العيد أكره أنا   :واآلخر قال

 .ال يعنيني  :قال والاال  
كىان صىديقنا يراقىب النىاس فىي الشىارع إلىى المنىىل طريق العودة في 

وما يحمىل مىن تفاصيله بهذا اليوم بكل جداع والحظ أن األطفال فرحون 

 ..دقائق 
ر الكبار فوجوههم ال أما   .الحظ عليها الضجر والمللحي  !! ُتفسَّ

 :نفسه بدأ يسأل 
 ؟بهجة العيد ذهَبت  هل 
 ؟تمت برمجتنا العتباره يوماع عادياع هل 
 نشعر بقيمة الفرن والسعادة ؟أال 

 ما ذنب األطفال أن ال نشاركهم الفرحة ؟
 : أقولبدوري  

ىَوى  )بسم هللا الرحمن الرحيم  ىن  َتق  َهىا م  م  َشَعائ َر هللا  َفإنَّ َذل َك َو َمن  ُيَعظ 

 .من ُسورة الحج  32اآلية  العظيمهللا صدق ( ال قُلُوب  
ىر  يىوم عىادي    ولكىن عنىد سىماع هىذه أنَّ يىوم العيىد أنا ممىن كىان يفك 

َرت  نظرتي  فوجب .. عىَّ وجلَّ من المولى عيد  إنه .. اآلية الكريمة تغيَّ
 .علينا الفرن والسرور

 (قضية عدم الفرن بالعيد ) القضية أرجو أن تتفكروا بهذه : أحبتي 
 .في مجتمعاتناتفشَّت ألنها ظاهرة وتحاولوا تغييرها 



 

Screenshot 

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

أجمىىل  مفظىىه هللا تعىىالى مىىربيوسىى  الىىدكتورهانيبال الشىىيخ اإلسىىالمي  المفكىىر  رىى َّ 

التباريىىىك والتهىىىاني لمتىىىارعي مسىىىاب الطريقىىىة الشىىىا لية المجدديىىىة الكماليىىىة علىىىى 

ىلو لك مس  الل رطاقات معايىدل مىس األضوى المبارك رمناسبة عيد اإلنستغرام   مجم 

 .األرعاد في مجال الفنون الرقمية ثالثية رداعاته إ

 

 عنوانشري لنا تو  وقد { هو الوي } كتاره الهوية نشر كما واصل سمامته 

كنه الهوية المطلق هىو مسىتند القىانون الكينىوني الىه  هىو أّن { القانون الكينوني } 

 .تطور كل في واألساس لجميع قوانيس الوجود في كل الطليقة 

ىىكمىىا  ىىلنىىا الفىىرق رىىيس ح وضَّ القيىىومي وماكميىىة الويىىال علىىى كىىل مظاهرهىىا يان ر  الس 

، وميىىال وهىىي أن للهويىىة ميىىال رطالصىىة جميلىىة  و  لىىكقىىدرل مىىس كونهىىا وتجلياتهىىا 

توه  الهوية قدرو  ي ظهر ةاقة الويال التىي هىي قىول كنىه ، كما أن الهوية قدروية 

 .الكثير مس الفهوم والعلوم في هها الباب والكثير  ..الهوية المطلق الكامنة فيها 

 

 .وغيرهم قواعد العشق  ورعض  الهانيبالية  م  ك  الو  نشر العديد مس إلى راإلضافة 

 

فىىي شىىراقاً إووزاده ألقىىاً وإكراماتىىه هللا سىىمامة المفكىىر اإلسىىالمي رجميىىل مبىىه  م  أكىىر  

 . العالميس
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Screenshot 

https://t.me/alshifa_alruwhi 
 دورة الشفاس من األضرار الروحية
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 :مال المهمةالدورة لتلقين بعض العلوم تهدف 

 .علم الضرر الروحي في القرسان الكريم -

 .األذونات في القرسان الكريم علم -

 :بايضافة إلى تقديم العديد من الفوائد العملية الهامة مال 

 .عالجية الوصفات ال -

 .خاصةالعالجية الوصفات ال-

 :إضافة إلى تلقين خصائ  معينة ومحددة لـ 

 .العديد من األسماس الحسنى   -

 .من اآلياتالعديد و  -

 

 . حتى اآلنليغرام يالتالدورة مستمرة في فعاليتها على ت الوالى
 

 

https://t.me/FGGroupmedicalcenter 
 الطبي FG Groupمركى  -دورة في علم الذكاس الروحي الطبي 

ىىىىر  كمىىىىا بىىىىدأ سىىىىماحة المفك 

هانيبال . ايسالمي الشيخ د

حفظىىىىه هللا  حىىىىربيوسىىىىف 

في علىم الىذكاس دورةع  تعالى

علىى  و ذلك  الطبيالروحي 
 FGمجموعىىىىة  مركىىىىىى 

Group   الطبي. 

 

نىىىىىىىىىىىدعوك لمتابعتهىىىىىىىىىىىا   

ىىىى ي واالسىىىىتفادة منهىىىىا لتنم 

 .ك الروحي الطبي  سذكا

 

تابم  محاضرة اليىوم األول 

 :عبر الرابط التالي 

 
https://t.me/FGGr
oupmedicalcenter/
8741 

 

غىىرام  يليالتتطبيىىق عبىىر  حاليىىاع قائمىىة  دورة  دورة الشىىفاس مىىن األضىىرار الروحيىىة

ىىىر ايسىىالمي الشىىىيخ د مها  سىىماحة المفك  هانيبىىال يوسىىىف حىىرب  حفظىىىه هللا . يقىىد 

 .تعالى
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 والحمىالطاعون 

بسىم هللا والحمىد هلل والصىىالة والسىالم علىىى سىيدنا محمىىد وعلىى آلىىه 

 .أجمعين وصحبه 
اس أحبتنا أهالع بكم   (..هاهو)مجلتنا قرَّ

و هللا عليىه صىلَّى هللا الحدي  الشريف التالي لرسول اليوم في نتفكر 

 :آله و سلَّم 

 :و آله و سلم هللا عليه صلَّى رسول هللا قال 
ىىى  ُت الُحمَّ ىىاعون    فأمَسىىك  ى والطَّ ىىالُم بىىالُحمَّ أتىىاني جبريىىلُ علَيىىه  السَّ

تىىي  ىىاعوُن َشىىهادة  ألمَّ ىىام    فالطَّ ىىاعوَن إلىىى الشَّ بالمدينىىة  وأرسىىلُت الطَّ

جس  علَى الكافرينَ   لَُهم ور 
 .ورحمة 

  

  و آلىىه و سىىلَّم الكايىىر مىىن المعجىىىات هللا عليىىه صىىلَّى أوتىىي النبىىي 

مه  ىله هللا سىبحانه وتعىالى وكرَّ والرسىل نبيىاس األعلىى كايىر مىن وفضَّ

 . أجمعينوالخلق 

 للمصىىىطفىبىىىين المعجىىىىات التىىىي وهبهىىىا هللا سىىىبحانه وتعىىىالى مىىىن 

فىىي هىىذا و آلىىه و سىىلَّم هللا عليىىه صىىلَّى لنىىا النبىىي مىىا ُيبينىىه  المختىىار

فىي علىى الىتحكم قدرتىه عليىه الصىالة والسىالم مىن الحدي  الشىريف 

.  يريىىدهاالجهىىة التىىي يريىىدها بالكيفيىىة التىىي لىىى إالمىىرض وإرسىىاله 

ىىىى بالمدينىىىةعليىىىه الصىىىالة والسىىىالم أمسىىىك نىىىه أويبىىىين كيىىىف   الُحمَّ
 

فقىد كىانوا    و آلىه و سىلَّم بأصىحابههللا عليىه صىلَّى منىه وذلك رحمىةع 

لىىه عليىىه الصىىالة والسىىالم مىىن بىىدَّ ال فكىىان    ُكُاىىرقلىىة وكىىان أعىىداؤهم 

   سىبيالع المىوت عىنهم مىا اسىتطاع إلىى ذلىك وتىأخير المحافظة علىيهم 

لىىىى إدخىىىول الطىىىاعون فقىىىد منىىىم .. المهىىىداة ؟ الرحمىىىة وهىىىو ال كيىىف 

رة  للناس و أرسله إلىى لكارة ما يسببه من موت وهالك المدينة المنوَّ

عليىه الصىالة والسىالم أن هىذا الطىاعون وإن كىان   وبىيَّن  الشىامبالد 

أن هللا سىبحانه وتعىالى ضرر  ظاهر  لهىم إال في إرساله إلى أهل الشام 

فىي سىبيل للمؤمنين منهم إذ كان الطاعون بأجر الشىهادة جعله رحمة 

 . الكافرينوبال ودمار على و بالمقابل فهو   هللا 

 :  و آله و سلَّمَ صلَّى هللاُ عليه فَقول ه 

اعوُن َشهادة  " تيفالطَّ ُمَّ أجر شىهيد إن له يكون به أي أن الُمصاُب  "أل 

 .مات به

   رحمىة هللا  تعىالىبهىم إلىى أي بالمؤمنين ألنه ُيسىرع " وَرحمة  لهم"

ا يرحم وهو  . اآلخرةفي ر فيكون لهم األجر  عباده المؤمنينهللاُ به ممَّ

جس  على " الكىافرين علىى العىذاب  ويقىم هىو والىرجُس " الكافرينَ ور 

إ ن  َتُكوُنىىوا َتىىألَُموَن  ) :تعىىالى قىىال ألىىم حيىى  علىىى ُيىىؤَجرون ال ألنهىىم 

ُجىوَن  ىَن هللا  َمىا اَل َير  ُجىوَن م  ُهم  َيألَُموَن َكَمىا َتىألَُموَن َوَتر  النسىاس  (..َفإنَّ

 .عذاب هللا تعالىبهم إلى وألنه ُيسرع   104آية 

الطاعون ضرب بالد الشام ىمن الفاروق عمر بىن ن أرأينا كيف ولقد 

فىي فلسىطين في بلدة عمىواس ووقم  عليهالخطاب رضوان هللا تعالى 

األجىالس الصىحابة مىن الشىام ومىات بىه الكايىر التي هي جىس من بالد 

 .تعالى عليهمرضوان هللا 
 

 ..تعالى شاس هللا ن إفي عدد قادم نلقاكم 

 .دمتم طيبين
 

المقدسيكشكو  عبدهللا المقر  الدكتور كتبه الشيخ   
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 الطاعون والحمى

رة ألن ر  أي سىىىمح لهىىىا بىىىأن تصىىىيب أهىىىل المدينىىىة المنىىىوَّ

 الوفىاةونادراع ما يحصىل منهىا    ضررها أقل من الطاعون
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 :الحياة االجتماعية مظاهر 
 
 :تفاعل الفرد مم األسرة  -1

تعتبر األسرة هي الركن األساسي في تكوين أي مجتمم   وهي ما 

نها الفرد فىي حياتىه فيمىا بعىد  يحكم الروابط االجتماعية التي سيكوُّ

ر فشخصىىية الفىىرد تتكىىون فىىي األسىىاس منىىذ صىىغره   فىىإذا كانىىت 

تربيتىىه سىىليمة والبيئىىة التىىي تربىىى فيهىىا صىىالحة ومتدينىىة الىىدين 

الصىىحيح الوسىىطي وخاليىىة مىىن المشىىاكل ينشىىأ الفىىرد سىىوياع محبىىاع 

 .الجماعةللحياة االجتماعية وينشأ على 

البيئة التي تفتقر إلى التربية السليمة التي تعتمد في أساسها بينما 

وااللتىام بمبدأ الحقوق والواجبىات واالحترام على مفاهيم التعاون 

فىىإن أفرادهىىا فىىي الغالىىب يعىىانون مىىن مشىىاكل فىىي التواصىىل مىىم 

 .ال ينظر بعضهم لبعض اآلخرين ويكونون متفرقين مضطربين 

 
 :تفاعل الفرد مم المجتمم  -2

الفىىرد مىىم أفىىراد المجتمىىم و المعادلىىة التىىي يتفاعىىل بهىىا الطريقىىة 

 همىىا العنصىىرانالمجتمىىم فىىي االجتماعيىىة التىىي تحكىىم المجموعىىات 

 

 (واألخير 2 الجىس) الحياة االجتماعية 
 

اللىىىذان يشىىىكالن الفىىىرق بىىىين المجتمعىىىات ويعطيانهىىىا طابعىىىاع خاصىىىاع 

 .عن باقي المجتمعات األخرى يميىها 

م  ايسىالم عالقىة المسىلمين ببعضىهم الىبعض فىدعى إلىى التحلىي نظَّ

بالحميد من األخالق التي توطد العالقات بىين األفىراد وتبعىدهم عىن 

األضغان والنىاعات   ودعا إلى التىاور والتراحم وصلة األرحىام   
 . وأرسى مفاهيم المساواة والعدالة الحياتية 

  
 :العىلة االجتماعية  -3

إلىىى العىلىىة االجتماعيىىة أحيانىىاع باسىىم االسىىتبعاد االجتمىىاعي   ُيشىىار 

 ومجتمعىهوهي حالة تعبر عن ضعف أو انعدام التواصل بين الفىرد 

 : فيما تعود أسبابها في أغلب األحيان إلى أحد األسباب التالية   
 
 . المشاكل العقلية وقلة ايدراك  -
 . بسبب موقف حياتي سابق اآلخرين انعدام الاقة ب -
 .شخ  عىيى صديق أو فقدان أحد أفراد األسرة أو  -
 .العائلة دارة عدم أهلية كبير العائلة ي -
 .بعدم الطاعة المراهقين جنون  -
 

 الهادي دنوناألستاذ عبد بقلم 

37



 الوب اإللهي مس مدرسة 

 د  الهانيبالي الكمالي المجد  
 الوب المعاصر روي 
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  كَ ب  حُ ب   

ةَ يدَ ح  الوَ  اس  مَ السَّ  ةَ مَ ج  نَ  تُّ ب    

  

َك    ب ُحب 

  اق  شَّ العُ  وب  لُ قُ ل   يَّ د  ر  الوَ  ابَ تَ الك   تُّ ب  

 

َك    ب ُحب 

  ةت اصَّ خَ  ةت صَ ال  خَ  ةت نَّ جَ  رَ ط  ع   تُّ ب  

 

َك   ب ُحب 

  ةَ أفَ الرَّ وَ  ةَ يَّ ن  الح   تُّ ب  

 

َك  .. م  عَ نَ  ب ُحب   

  
 

 سماحة المفكر ايسالمي 
هانيبال يوسف حرب. الشيخ د  



 الوب اإللهي مس مدرسة 

 د  الهانيبالي الكمالي المجد  
 الوب المعاصر روي 

  وق  الشَّ  م  الَ ي عَ ف   و

.. ك  اَل أف   اكَ نَ هُ   

 

  ب  حُ ي ب  ك  لَ وفَ 

... كَ رُ ك  ذ    

 

  ة  سَ الَ جَ المُ  ةُ يَّ وص  صُ خُ فَ  

...  كَ ر  ك  ي ذ  ف    

 
 

 

 إبريى العاشقين في بالد الشام 

  المهندسة  سارة الجعبريالدكتورة 

4142



 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 .هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد 
 

 العظمية عن الهشاشة تعالى حديانا معاع إن شاس هللا سنتابم 

 (وعوامل الخطراألسباب )

 هشاشة العظام
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 .إن هشاشة العظام مرض خطير وصامت 
 : أسبابه

علىىى مقىىدار الكتلىىة العظميىىة التىىي جىئيىىاع تعتمىىد احتماليىىة إصىىابتَك بهشاشىىة العظىىام 

َوة كتلة العظام إلىى حىد  مىا شبابك   و تحصل عليها خالل  تتحكم العوامل الورااية ب ُذر 

قعا وتختلف   .  لكل مجموعة عرقيةأيضاع وف 

فىي "رصيد عظامىك أكبر يىداد  30كان الحد األقصى لكتلة العظام في سن الـ و كلما 

 .احتمالية إصابتَك بهشاشة العظام   وتنخفض " العظامبنك صحة 

 :عوامل الخطر 
هناك عدد من العوامل التىي تىيىد احتمىال تطىور مىرض هشاشىة العظىام والتىي ُيمكىن 

 .وهناك مخاطرغير قابلة للتغيير   تغييرها 
 :المخاطر غير القابلة للتغيير 

سىىيطرتك هنىىاك بعىىض عوامىىل خطىىورة ايصىىابة بهشاشىىة العظىىام تكىىون خىىارل نطىىاق 

 :ومن ضمنها 

 ُتعد النساس أكار عرضة لإلصابة بهشاشة العظام من الرجال: جنسك -
م : العمر  -  ىادت خطورة ايصابة بهشاشة العظامالعمر كلما تقدَّ
رق - يىيد خطىر إصىابتك بهشاشىة العظىام إذا كنىت مىن ذوي البشىرة البيضىاس أو : الع 

 .من أصل آسيوي 
بهشاشىىة مصىىاباع إن وجىىود أحىىد الوالىىدين أو ايخىىوة أو األخىىوات : العىىائلي التىىاريخ  -

سىبق و أن تعىرض أحىد والىديك ال سىيما إذا الخطىورة العظام يعرضك لقىدر أكبىر مىن 
ركلكسر   .في الو 

ُيَعد الرجال والنساس الذين يتمتعون بهياكىل جسىم صىغيرة أكاىر : هيكل الجسم حجم  -

ألن كتلىىة العظىىام لىىديهم عىىادة مىىا تكىىون أقىىل وتتنىىاق  مىىم الخطىىورة ر عرضىىةع لهىىذه 

 .العمرتقدمهم في 

 هشاشة العظام 
 الجىس الااني

 (وعوامل الخطر األسباب ) 

 ترمانينينضال : الدكتورل 
 



ا فىي األشىخا  الىذين لىديهم ُتعد  :الهرمون مستويات  - هشاشة العظام أكاىر شىيوعع

 :ومن أمالتها    أجسامهمهرمونات معينة أكار أو أقل مما ينبغي في 
يميىىل انخفىىاض مسىىتويات الهرمونىىات الجنسىىية  إلىىى إضىىعاف  :الهرمونىىات الجنسىىية 

انخفىىاض مسىىتويات هرمىىون االسىىتروجين لىىدى النسىىاس عنىىد انقطىىاع العظىىام ر و ُيعىىد 

 .الطم  أحد أقوى عوامل خطر ايصابة بهشاشة العظام 

ويتعىرض الرجىال إلىى انخفىاض تىىدريجي فىي مسىتويات هرمىون التستوسىتيرون مىىم 

مهم في   .العمرتقدُّ

أن ُتسىىرع عالجىىات سىىرطان البروسىىتاتا التىىي تقلىىل مىىن مسىىتويات هرمىىون ُيحتمىىل 

التستوسىىتيرون لىىدى الرجىىال  وعالجىىات سىىرطان الاىىدي التىىي تقلىىل مىىن مسىىتويات 

 .من فقدان العظم وإمكانية حدو  هشاشة العظام النساس هرمون االستروجين لدى 
العظىم يمكن أن يسبب ارتفاع هرمون الغدة الدرقيىة فقىدان : الغدة الدرقيةمشكالت  -

أو فىىي حىىال تنىىاول الكايىىر مىىن أدويىىة النشىىاط وذلىىك إذا كانىىت الغىىدة الدرقيىىة مفرطىىة 

 .هرمون الغدة الدرقية لعالل قصور الغدة الدرقية 
 .ترتبط ايصابة بهشاشة العظام كذلك بفرط نشاط الغدة الكظرية :  األخرىالغدد  -
 

 :وهناك مخاطر ُيمكن تغييرها 
فىىي دوراع يلعىىُب انخفىىاُض الكالسىىيوم  مىىدى الحيىىاة   : الكالسىىيومنقىى  فىىي تنىىاُول  - 1

 .و ُيسهم في خفض كاافة العظام , ايصابة  بهشاشة  العظام 
 .الوىن الشديد ونق  :  الشهيةاضطراب  - 2
ماىىل جراحىىُة تقليىىل  حجىىم  المعىىدة أو إىالىىة  جىىىست مىىن  : جراحىىة الجهىىاى الهضىىمي - 3

 .األمعاس  
أدويىىىة   الكورتيكوسىىىتيرويد أدويىىىة ماىىىل  : األدويىىىةاالسىىىتعمال المديىىىد لىىىبعض  - 4

 .أدوية لمنم رفض األعضاس المىروعة    أدوية السرطان  الصرع 
 

فىىي األشىىخا   الىىذين لىىديهم أعلىىى ايصىىابة  بهشاشىىة  العظىىام  يكىىون خطىىر كمىىا أن 

   الكبدي أو المرض الكلوي   المرض المعوي  :تشمل معينة و التي طبية مشكالت 

 هشاشة العظام
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ئبة الحمامية   السرطان  .التهاب المفاصل الروماتيىمي     الذ 
  

 :الحياة تىيد من خطر ايصابة بهشاشة العظام في معينة أنماط هناك 
الوقىت جلوسىاع يكونىون الىذين يقضىون الكايىر مىن األشىخا  : الخاملالحياة نمط  -

امم األشخا  أكار عرضة لإلصابة بهشاشة العظام مقارنةع   .األكار نشاطع

التىىي تعىىىى تمرينىىات رياضىىية ينقىىا  الىىوىن و كىىذلك ممارسىىة األنشىىطة أي و إن 

المشي والجري والقفى والىرق  ورفىم عظامك رعلماع أن التواىن تعود بالنفم على 

 .خا  األاقال تبدو مفيدة بشكل 
 .الكحولياتتناول في ايفراط  -
 .العظام  في إضعاف التبغ يساهم تناول : التدخين   -
 



م ادرهاالغهال و نات مكو    
  دانيا هرشو. أ
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 مكونات الغذاس و مصادرها
 

علىىى قيىىد نسىىان ايلبقىىاس  ةالالىمىىمقومىىات المىىن أهىىم هىىو  الغىىذاس

   السليمهو الىم لبناس األجسام بقوامها و    هاستمراريتالحياة و 

 .السليم في الجسم السليم العقل : و كما قيل 

 همصىىىادر ولنىىىا أن نتعىىىرف علىىىى الغىىىذاس و مكوناتىىىه  لىىىذلك البىىىد  

 .الطعامفي ساسية األ
ه الغذاس الصحي ف عرَّ يُ  مجموعىة متنوعىة مىن األطعمىة التىي : بأن 

 تىىىود الجسىىم بالعناصىىر الغذائيىىة الالىمىىة للمحافظىىة علىىى صىىحته 

 .إلى مذاقه اللذيذبايضافة بالطاقة وتىويده 

والبروتينىىىات  الكربوهيىىىدرات  :العناصىىىر التاليىىىة الغىىىذاس يشىىىمل 

المعىىادن و المىىاس و الفيتامينىىات و التىىي إلىىى والىىدهون بايضىىافة 

 .الطعام من و مصادر الحصول عليها أهمية كل  منها سنتكلم عن 
  غىىذائياع رئيسىىياع ُتعىىدُّ الكربوهيىىدرات مصىىدراع : الكربوهيىىدرات - 1

  إذ الحيىةللكائنىات مهمىة  من أشكال الطاقىة  فهىي أساسياع وشكالع 

ووظىائف التكىاار فىي عمليىة دوراع كمىا أن لهىا الطاقىة   تنقىل نها أ

 .الدموعملية تخار المناعة جهاى 
 :عدة أقسام الكربوهيدرات إلى تنقسم 

السكريات أبسىط أنىواع الكربوهيىدرات  وهىي تعد : السكريات -أ  

الفواكىىىه : ماىىىلاألطعمىىىة داخىىىل بعىىىض طبيعىىىيت موجىىىودة بشىىىكلت 

 .ومشتقاتهوالحليب والخضروات 

سكر الفركتوى المعروف : وهيالسكريات يوجد االاة أنواع من و 

المعىىروف بسىىكر  (Sucrose ) بسىكر الفاكهىىة  وسىىكر السىىكروى

 . المعروف بسكر الحليب (Lactose :) المائدة  وسكر الالكتوى

ة الُمعقىىىدة الكربوهيىىىدرات وهىىىي  :النشىىىويات  -ب  التىىىي ُتصىىىَنم مىىىن عىىىد 

ببعضىىها الىىبعض  وهىىي موجىىودة طبيعيىىاع فىىي مرتبطىىة ُسىىكرية وحىىدات 

 . والباىالس الجافة المطبوخةالخضروات والحبوب والفاصولياس 
األليىىاف أيضىىاع مىىن الكربوهيىىدرات المعقىىدة  تعىىد : األليىىاف الغذائيىىة  -ل 

 . والحبوب الكاملةالفواكة والخضروات طبيعياع في متوفرة وهي 
تىؤدي معقىدة جىيئىات كبيىرة بأنهىا ُتعىرف البروتينىات : البروتينىات  – 2

العديد من األدوار المهمة فىي الجسىم  وتتكىون مىن العديىد مىن الوحىدات 

وهىىي تىىرتبط اآلالف   أو المئىىات الصىىغيرة التىىي قىىد يصىىل عىىددها إلىىى 

نة ببعضها البعض داخل سالسل  ما ُيعرف باألحماض األمينية طويلة ُمكو 

:  Amino Acids)  ) مىىىن األحمىىىاض األمينيىىىة نوعىىىاع 20و هنىىىاك

الُمسىىتخدمة فىىي بنىىاس البروتينىىات والتىىي ال يسىىتطيم الجسىىم أن ُيصىىن عها   

 .ُيصن عهاوالتي ُيمكن للجسم أن أساسية أمينية غير وأحماضاع 

الجسم وألداس البروتينات ضرورية لبناس األنسجة واألعضاس في كما تعد 

تسىىاعد فىىي نقىىل الجىيئىىات فىىي جميىىم أنحىىاس   كمىىا  وظائفهىىا وتنظيمهىىا

جديىىدة   بايضىىافة وتكىىوين خاليىىا الخاليىىا علىىى تىىرميم و تسىىاعد الجسىىم  

 .األطفال ُتعىى النمو السليم لدى إلى أنها 

يىؤدي الغىذائي عدم الحصول على ما يكفىي مىن البىروتين مىن النظىام إنَّ 

النمىو وفشىل العضىلية فقىدان الكتلىة : لوظائفه ماىل إلى عدم أداس الجسم 

 .والرئتينالقلب وضعف أداس عضلة 
البىىيض مىىن كىىالع تشىىمل هىىذه المجموعىىة : الحيوانيىىة البىىروتين مصىىادر  -

الجىىىبن : األبقىىىار و منتجىىىات األلبىىىان واللحىىىوم الحمىىىراس مىىىن والسىىىمك 

 .   وبروتين مصل اللبنوالحليب 
والفاصىىىولياس البقوليىىىات ماىىىل العىىىدس : النباتيىىىة البىىىروتين مصىىىادر  -

بأنواعهىىا والبىىاىالس وفىىول الصىىويا   و المكسىىرات والبىىذور ماىىل اللىىوى 

وبىذور الشىمس دوار الحلبي والكاجو والجوى والبندق و بذور والفستق 

 .وبذور الشيا وغيرهاالسمسم وبذور الكتان 
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 المساحة  الواسعة
 (إعادل ترتيب األثاث  )

 الجعبريسارة  .د

فىىىي ىوايىىىا معينىىىة يىىىؤار علىىىى اىىىا  األإن وضىىىم 
 .المساحة 

تغييىىر بقىىم  .. ضىىيقةمسىىاحة غرفتىىك  وجىىدتَ فىىإن 

يناسىب بها بمىا َسىون  واستامر شكلها اا  األأماكن 
 .أبعاد غرفتك 

والمكىان أالىاويىة فىي القطعة المناسىبة وضم إنَّ ف
 . المرجوة المساحةالمناسب يوف ر لك 



 أعجبتك اسطنبولكيف 

 .كايراع   لقد أحببته أوه 

 ؟تلعب الغولفهل 

 .كما تعلمالئقاع إنها تجعلني الجولف     أنا حري  على نعم 

 ؟رأيك في باربراما 

ا أنا   جداع إنها متفهمة بباربرا   مغرم جدع

 

 

ها-  : Dislikes  لُكر 
 
It is better to avoid strong expressions like: 
I hate... 
I can't stand... 
More moderate and suitable expressions are often in the 
negative. 

 
 :من األفضل تجنب التعبيرات القوية مال

 ...كرهأانا 

ل أال   ...ستطيم تحمُّ

 .ما تكون سلبيةغالباع التعبيرات األكار اعتداالع والمناسبة 
 

   Examples  :     مالةأ

 
Shall we buy some chocolate? 
Well, I'm not very fond of chocolate as a matter of fact. 

 
How did you like New York? 
I liked the people, but I didn't like all the noise and rush at all. 
 

 
 

 How to say it تقولها كيف   
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   Expressing an opinion   الرأيعن التعبير 

 : Likesعجاب  اي-
   Examples  :     مالةأ

 
How did you like Istanbul? 

Oh, I liked it very much. 

Do you play golf? 

Yes, I'm rather keen on golf. It keeps me fit you know. 

What do you think of Barbara? 

I'm very fond of Barbara. She's so understanding.  

 

 

 تقوهلا كيف 

How to say it  

 األستاذة سريسا تو: تقدمي 
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 العائلةأجيال مجموعة على مجموعة أكاديمية ت مَ قُد  محاضرة  
   FG-Group Academy –Turkeyالـ  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 . How to say itكيف تقولها  : محاضرة من سلسلةهذه ال

عىىن بعىىض المواقىىف البسىىيطة و كيفيىىة اسىىتخدام اللغىىة  تعىىالى هللاسىىنتحد  بىىإذن  

 .هافينجليىية اي



 هل ترغب في رؤية المعالم السياحية اليوم؟

 .أن آخذ األمور بسهولة اليوم   إذا كنت ال تمانمأفضل 

 

ل أنا   .المدينةالبلد على أفض 

 

 

 : Being polite  مهذباع تكون ن أ  -

 
Often, although we do not really like something, we do not 
wish to appear impolite by being too critical. The following 
expressions can then be used.  

 
إال أننىا ال نرغىب حقىاع  مىا شىيئاع في كاير من األحيان   على الرغم من أننىا ال نحىب 

يمكن حينئذ اسىتخدام شديدي النقد   في الظهور بمظهر غير مهذب من خالل كوننا 

 . التاليةالتعبيرات 

 

   Examples  :     مالةأ

 
 
What was the show like?  

Well, it wasn't too bad, I suppose.  

 

Is he a good pianist?  

Oh, not bad.  

 ؟كيف كان العرض

 .للغاية   على ما أعتقدسيئاع   لم يكن األمر حسناع 

 

 جيد؟هل هو عاىف بيانو 

 سيئاع   ليس أوه 
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I'm not very keen on football. 

I don't care much for opera. 

 
 الشوكوالتة ؟نشتري بعض هل 

ا   .بالشوكوالتة في واقم األمرمغرماع جداع   أنا لست حسنع

 

 ؟تحب نيويورككيف 

 .الناس   لكنني لم أحب كل الضوضاس واالندفاع على ايطالقأحببت 

 

 .بكرة القدملست مهتماع جداع 

 .باألوبراكايراع أهتم ال 
 

 

 :Preferences  التفضيل  -

 
We use expressions like I would rather... I prefer... to 
express immediate preference.  

 
ل : مال نحن نستخدم تعابير  ل .. أفض   .الفوريللتعبير عن التفضيل ... أفض 

 

   Examples  :     مالةأ

 
Would you like to see the sights today?  

I would rather take it easy today, if you don't mind.  

 
I prefer the country to the town.  
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 How to say it تقولها كيف   



Would you mind opening the window, please? 

Of course. 
 

Could I see you for a minute? 

By all means. 
 

I wonder if I could speak to Miss Barnes? 

Just a moment please. 
 

I would like three pounds of oranges, please. 
Here you are. 

 
Please come in.  

 
Shut the door, please. 
 

 

 ؟هال تمرر البطاطس من فضلك

 .  تفضلنعم

 

 ؟هل تمانم في فتح النافذة من فضلك

 .بالتأكيد

 

 لدقيقة؟ راك أممكن 

 .تأكيدبكل 

 

 ؟إذا كان بإمكاني التحد  إلى اآلنسة بارنىأتساسل عما 

 .من فضلكلحظة 
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If fairly and quite are used in this way, they should be stressed . 
 

  .بعض الشيس بهذا الشكل يجب التركيى عليهمأو استخدام إلى حد ما ذا تمَّ إ

 

   Examples  :     مالةأ

 

Did you enjoy the holiday camp?  
It was quite nice, if you like that sort of thing.  
 
The band there is fairly good.  

 
 ؟هل استمتعت بمعسكر العطلة

 .بعض الشيس   إذا كنت تحب هذا النوع من األشياسكان لطيفاع 

 

 .هناك جيدة إلى حد ماالفرقة 
 

 

 :Requestsالطلبات    -
 

When we wish to get something, or to get something done . 
 

 . مانرغب في الحصول على شيس ما أو إنجاى شيس عندما 
 

   Examples  :     مالةأ

 
Would you pass the potatoes, please? 
Yes, here you go. 
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 ؟ستأتي وتساعدني في شراس قبعة جديدةهل 

 .  أخشى أنه ليس لدي الوقت اآلن 

 

 بضم دقائق؟ تعفيني هل يمكنك أن 

 .  اآلنجداع آسف   لكنني مشغول أنا 

 

 .بالتأكيدمعروفاع ؟ لي تفعله يمكن أن 

 

 أتساسل عما إذا كان بإمكانك مساعدتي في تحريك هذه الطاولة؟  

 .نوعاع ما  هل تعتقد أننا نستطيم إدارتها؟ تبدو اقيلة أوه 

 

 

 :  For permissionللتصريح  -

 
   Examples  :     مالةأ

 

Do you mind if I sit? No, of course not.  
 

Would you mind if I close the window? 

No, please do. 
 

May I come a little later? 

Yes, that will be quite all right. 
 

 .هل تمانم إذا جلست؟ ال بالطبم أل

 

 ؟هل تمانم إذا أغلقت النافذة

 .  من فضلكال 
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 .أريد االاة أرطال من البرتقال من فضلك

 .نتأها 

 

 .بالدخولتفضل 

 

 .فضلكالباب من غلق أ

 

 

 :  For helpللمساعدة  -

 

   Examples  :     مالةأ

 

Would you come and help me buy a new hat? 

I'm afraid I haven't got time just now. 

 
Could you spare me a few minutes? 

I'm sorry, but I'm really busy just now. 

 
Would you do me a favor? 

Sure. 

 
I wonder if you could help me move this table? 

Oh, do you think we can manage it? It looks rather 
heavy. 

 



 :  Sympathy and Consolationتعاطف   عطف   -

 
   Examples  :     مالةأ

 
What is the matter? 
I'm just not feeling too well. 

 
What's wrong? 
Oh, it's nothing really. 

 
Look at my new dress. It's ruined. 
Oh, what a shame. 

 
I'm afraid I can only stay two days. 
Oh, what a pity. 

 
I missed the bus, so we were late for the concert. 
How annoying. 

 
It rained all the time we were at paris. 
How awful! 
 

 المشكلة؟ما 

 .أنا فقط ال أشعر أنني بحالة جيدة

 

 ماذا دهاك؟

 .حقاع أوه   ال شيس 
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 ؟هل لي أن آتي بعد ذلك بقليل

   سيكون هذا على ما يرامنعم 

 

 

 :  For informationللحصول على معلومات  -

 
   Examples  :     مالةأ

 
Excuse me, but could you tell me the way to the station? 
Yes, it's not far from here. 

 
How do I get to the airport from here? 

 
Could you tell me the time, please? 

 
I wonder if you could tell me what time the shops close  

here? 
 

 المعذرة   لكن هل يمكن أن تخبرني عن الطريق إلى المحطة؟

 .عن هنابعيداع نعم   إنه ليس 

 

 ؟كيف أصل إلى المطار من هنا

 

 رجاسع ؟ما الوقت إخباري هل تستطيم 

 

 إذا كان بإمكانك إخباري متى تغلق المتاجر هنا؟عما أتساسل 

 



 
How interesting! 
Absolutely delightful! 
I must say, he certainly knows his stuff! 
I knew you were the right person for the job! 

 

 !يا لها من فكرة رائعة

 !يا له من طقس مجيد

 !يا له من فستان ساحر

 !كم هو ممتم

 !لذيذ للغاية

 !يجب أن أقول   إنه يعرف بالتأكيد أشياسه

 ! الوظيفةأعلم أنك الشخ  المناسب لهذه كنت 
 

 : Cautionالحذر -
   Examples  :     مالةأ
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 .خربتالجديد   انظر إلى اوبي 

 .أوه   يا له من عار

 

 .أخشى أنه ال يمكنني البقاس سوى يومين

 .أوووه يالألسف

 

 .الحافلة   لذلك تأخرنا عن الحفلفاتتني 

 .كم هذا مستفى
 

 .لقد أمطرت طوال الوقت الذي كنا فيه في باريس

 !كم هو مروع

Other expressions : 
How terrible! 
I'm sorry to hear that. 
 

 :تعابير أخرى

 ! ياللفظاعه

 .لسماع ذلكآسف انا 
 

 :Exclamationsالتعجب  -

 Enthusiasm, praise and flattery     والتملقالحماسة والثناء 

 
   Examples  :     مالةأ

 
What a wonderful idea! 
What a glorious weather! 
What a charming dress! 

Look out! 
Careful! 
Watch out! 
Take care! 
 
 

 

 !خذ بالك, احذر, انتبه

 !حذر

 !احترس

 !اعتن بنفسك
 

 :  Hurryingلالستعجال -
 

   Examples  :     مالةأ

 Hurry up! 
Get a move on! 
Come on! 
Let's get on with it! 
 

 !استعجل

 !  تحرك! استمر بالتقدم

 !  هيا

 !لنتقدم



،  الهىدفإليه وتوقيقه رغض النظىر عىس ماهيىة هىها لوصول لهدف يطمح ا لكل منَّ 

أو وبطنىا ي  وفي رعىض األميىان ولفسى  نواجىه عقبىات كثيىرل و مطتلفىة  ممىا قىد 

عس استكمال ما كنىا قىد رىدأناه ، واأل طىر مىس  لىك هىو أن نقىع توى   تماماً يوقفنا 

سطول العقل اله  تقت ر وظيفته على التىرجيح والتركيىب فنبىدأ رالقيىاس والنظىر 

التقاعس عىس البىدل إلى ن   الكنس الفارغ ورسم مدود لقدراتنا فتكون النتيجة 

 .إلى أهدافناللوصول سعياً 
لها وللتغلب والتطلص مس المطاوف التىي يرسىمها العقىل يجىب أن نواجهىه رىنفس 

 .عليهىاالتغلىب  تىمَّ وعقبىات  رى أتجارب لى إالطريقة التي يعمل رها ، أ  رالنظر 

سىىير  ) ررنىىام ومىىس البىىرام  الفريىىدل التىىي تقىىدم مثىىل هىىهه التجىىارب والق ىىص 

بر عاشىها أصىوارها دون و هو  ( العظمال ررنام  يتودث عس ق ص نجامات وع 

برل والفائدل الم عاش ي ؤ ه وهي ق ص مس واقعنا أوملل ، ينس أو كلل   . منها الع 
الشط يات التىي يىتم التوىدث ا تيار ما يميز هها البرنام  هو التنوع والهكال في 

عىس  بيىر ، وفىي أ  ىرى مسىلم عنها ، فتجده يتودث في إمدى الولقات عس عىال م 

، مسىلمة ثريىة المىرأل يعود فيتودث عىس أعظىم إنجىاز ، ثم تغهية مس دولة أجنبية 

الكثيىر مىس وغيرهىا ..  ات رشرل سمرال فقيرل تبدأ مىس ال ىفر امرأل عس ورعدها 

بر المتنوعة الق ص   .والع 

الهدف منه هو مسح أ  عقبة ، إال أن  التنوع المق ود لهها ال ينتبه المستمع قد 

 .قد يرسمها العقل تمنع صامبها مس التقدم والنجاي 
و يجب التنويه إليه هنا أن هها النوع مس الق ص يهدف إلىى توفيىز المسىتمع ما 

رىىل عليىىه  .. عنىىه األهىىداف لىىس يوقىىق إال أنىىه  .. شىىرارل الومىىاس دا لىىه إشىىعال 

 .واالستمراررال بر والتنفيه ممارسة التططيط 
الدولي و رائد التدريب الطليجي الىدكتور يقدمه المدرب ( سير العظمال ) ررنام   

عبد هللا ممدان ، وهو مدرب ومستشار في التنمية البشىرية ومتط ىص فىي عىدل 

منها قدم العديد  العديد مس البرام  على الفضائيات وكهلك و قد قدم  متفوقةعلوم 

اليوم ، غروب ، تم تقديم هها البرنام  عبر موسميس متى على أثير راديو فاميلي 

 .واإلنتاج مستمر وهلل الومد 
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لنىا عدة صىفات تكشىفها (  ىهور) للشخصيات المسماة  إنَّ 

فمىىىن خىىىالل علىىىوم الحىىىروف الكشىىىفية    حىىىروف اسىىىمهم

 :من هذه الصفات  نذكر لكم بعضاع ومكنوناتها 

 
تنظىىىر إلىىىى األمىىىور نسىىىانة إ   جىىىداع بسىىىيطة ىهىىىور شخصىىىية •

 .ويسربليونة 

 .متواضعة جداع و  غير متكلفة •

 .بلباقةما تريد وتقول   عن ذاتها معبرة •

 . ةو عواطفها جياشرومانسية نسانة رحيمية و إ•

لالسىىتمرارية فىىي موضىىوع مىىا أو عمىىل َجلَىىد يوجىىد عنىىدها ال •

 .ما
 . لديها تخامد في أداس مهماتها •

و الخياطىة أطهي القد يكون فن : حياتها في لديها فن يظهر •

 ... الحلوياتصناعة و أو التطريى أ

 . في داخلهاعندها تكرار لكاير من األفكار •

 
 

 زهور
 سنال صبر : إعداد الدكتورل 
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و ( البىاطن تتميىى بغليىان ) ار باطنها حىار فىو  •

 . الظاهرماتخفيه بالبرود غالباع  الذي

 . حولهالَمن للحاكمية متعشقة •

 حياتهىامن أمور ر ايكللوسطية في دائماع  أتلج•

 مايعطيهىاوهذا  بالوسطية اع حببل  اع تذبذبليس  

معهىىىا فىىي الشخصىىىية ويجعىىل الحيىىاة تنوعىىاع  

 . يرى فيها التلونألن الشريك  ة جميل

يجعلها مرهفىة الحىس مما    عالت شعور لديها •

 . شياسباألالتأار رومانسية و سريعة و

خاصىة ال هاشىياؤأتحب عالم األسرار و لىديها •

كما أنهىا تكىتم  كتم أسرارها و تحب   سرية ال

 .الغيرأسرار 

من حي  تعاني حياتها في تتعرض لظلم معين •

ربمىىا تكىىون ىمنيىىة معينىىة  ةفتىىرلخىىا  ظلىىم 

من ظلم أو قهر ام تعاني   أو سنوات أشهراع  

و أحياتهىا أول ذلك في كون ين أيىول ويمكن 

 . خرهاآو أوسطها 

علىىى األشىىياس دون و تقىىدم    ةععنىىدها شىىجا•

 .خوف

صىىىىىاحبة خيىىىىىال واسىىىىىم مىىىىىن ناحيىىىىىة الحىىىىىب •

 . والعاطفة

علىىىى جبارهىىىا إتلقائيىىىاع دون المشىىىاركة تحىىىب •

 .ذلك

 
 

 ىهور



الغدد الصماس وعالقتها بالسلوك البشري 
 2الجىس  - النفسيةوالحاالت 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 وسل م له وصحبه آعلى سيدنا محمد معلم البشرية وعلى صل  اللهم  

 :وبعد 
حيى  ( هىاهو ) بكم أعىائي في العىدد السىابم للمجلىة العلميىة أهالع وسهالع 

أبحرنا معاع فىي العىدد السىابق إلىى عىالم منظومىة الغىدد الصىماس وعالقتهىا 
 .بالسلوك اينساني والحاالت النفسية

فىي هىىذا العىىدد سىىنكمل فىىي الجىىىس الاىىاني رحلتنىىا إلىىى عىىالم منظومىىة الغىىدد 

لىذلك نسىميها منظومىة ألنهىا ال تعمىل )وتتىأار تىؤار الصماس التىي بىدورها 
 .(  FEED BACK)لنظام يسمى التغذية المرتدة بل تخضم بمفردها 

تعبيىر عليهىا علمىاس الىنفس جىداع ل مىا أطلىق لعلنا هنىا نىذكر خاصىيه مميىىة 

عن الموجودة في قاع المخ و المسؤولة وهي الغدة النخامية ( المايسترو)

 .الجسم الهرمونات بشكل طبيعي ومتواىن في وإفراى تناغم وتنظيم الغدد 

االضىىطرابات فىىي هرمونىىات الغىىدد سىىواس بالىيىىادة أو النقصىىان سنشىىرن 

فىىىىي و حىىىىدو  االضىىىىطرابات السىىىىلوك النفسىىىىي لإلنسىىىىان وأارهىىىىا علىىىىى 
 .الشخصية

والمرتبطىىة بعىىض أنىىواع الهرمونىىات التىىي تفرىهىىا الغىىدد الصىىماس فهنىىاك 
 :البشري وهيبالسلوك 

أن يىيىىىىىد مىىىىىىن عمليىىىىىة التمايىىىىىىل الغىىىىىىذائي يمكنىىىىىىه ) :الكىىىىىورتيىول  .1

 أفعىىىىىالعنىىىىىدما يواجىىىىىه ردود ( حىىىىىرق الكربوهيىىىىىدرات)للكربوهيىىىىىدرات 

 .العصبيةمن السلوك البشري تجاه الضغوطات 

 في السلوك الجنسي هو المتحكم )  :االستراديول  .2

 .الجنسي الذي يؤار على األداس ويحفى الرغبة الجنسية وهو 

النظرة )بشكل سلبي على السلوك النفسي للجنسين مال عند انخفاضه يؤار 

بشكل إجرامي ماىل السلوك يؤار على أيضاع   وعند ارتفاعه ( الدونية للذات
 ( .االغتصاب ايقدام على ) 
الرجل الحيوانات المنوية لدى نتال إيحف ى الذي وهو ) : التستوستيرون  .3

يىؤار علىى السىلوكيات هذا الهرمون ويحدد سلوكه الجنسي  فعند اضطراب 
 . الجنسية لدى الرجل فتظهر الميول الجنسية اينحرافية

وخاصىة والعاطفية تأاير على العالقات االجتماعية له ) : األوكسيتوسين .4

وما اييجابية أو ر و على الصفات المكَتسبة سواسع السلبية بين األم وطفلها 
 .( والدته عليه الطفل منذ ينشأ 

علىىىى تىىىواىن المىىىاس فىىىي الجسىىىم وعلىىىى بعىىىض يىىىؤار ) : البىىىروالكتين  .5
 ( . والطفل السلوكيات الجنسية والعالقة بين األم 

فىىي وهىىو مىا يىىؤار علىى الىىذاكرة وعلىى قىىدرات اينسىان ): فاىوبريسىين  .6
 .( تلقي العلوم 

فىىىي مجلىىىة قرأتهىىىا وسىىىأختم بقصىىىة جميلىىىة ومضىىىحكة بىىىنفس الوقىىىت وقىىىد 
(SCIENCE DAILY : ) 

لُعىاب مىن تىم أخىذ عينىات والبراىيىل حيى  فريقىي إيطاليىا بين أُقيَمت مباراة 

قيىىاس هرمىىون   وتىىم المبىىاراة بىىين الفىىريقين الىىذين حضىىروا بعىىض الشىىباب 

 .وبعدها التستوستيرون قبل المباراة 

نت هذه المباراة في  إيطاليىا بهىدف فىي الوقىت الفىوى علىى البراىيىل مىن تمكَّ

وأظهرت نتيجىة الفحى  انخفىاض معىدالت التستوسىتيرون لىدى ايضافي   

المشجعين البراىيليين الذين مقابل ارتفاع النسبة لدى المشجعين اييطاليين 

وهىىذا خيىىر ماىىال فىىي بيىىان .. المبىىاراة فىاى فىىريقهم فىىي الىىدقائق األخيىىرة مىىن 
 .العالقة بين الهرمونات والسلوك

و التىىي تشىىرن كيىىف فىىي الجىىىس الاالىى  مىىن هىىذه المنظومىىة آخىىر لقىىاس لىىى إو

أاىر جداع و لكنه ذو بسيط بسر  نحافظ على تواىن الغدد الهرمونية ونعالجها 
 . هللا تعالى ومشيئته على منظومته بأمر حاكماع عميق مما يجعل اينسان 
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 ريم الشمراني. بقلم أ 



ط الزمن اء على خ   األزي 

ط 
 
طي الخ

 
ي الب ي زن

 
الزمن  

ط الزمن اء على خ   األزي 

بيىده رأسىه التىال ويمسىك و يعلو   و مىيَّن باللؤلؤأما الحذاس فلونه أحمر 

مون له تاجاع مصىنوعاع األمر في الصولجان   و يستقبله أولو  المدينة ويقد 
 . من الذهب 

لىىىذلك اقتصىىىر اللىىىون األرجىىىواني فىىىي بعىىىض األوقىىىات علىىىى عليىىىة القىىىوم 

َم اسىىتخدام  هىىذا اللىىون ألهىىل  واالمبراطىىور واالمبراطىىورة   فىىي حىىين ُحىىر 

 . الطبقات الدنيا 
  

تهافتت الناس فىي العصىر البيىنطىي علىى أىهىى وأغلىى األقمشىة ال سىيما 

 . الموشاه بالذهب والتي كانت ُتسَتورد من بالد فارس 
ارتدت النسىاس التونيىك البسىيط المحلَّىى باألشىرطة التىي أطلىق عليهىا اسىم 

و التي تكون بلون مختلف عن لون التونيك وبىدون ىخرفىة علىى ( كالفي)

 . عكس لباس ايمبراطورة التي دخلت الىخرفة في جميم مالبسها
ما األكمام فكانت واسعة جىداع أكان التونيك ُيَشدُّ بحىام في بعض األوقات   

 (. الكالفي ) وطويلة وتحلَّى بأشرطة 
وكانىىت المىىرأة أحيانىىاع ترتىىدي مىىم هىىذا الىىىي الطرحىىة أو القلنسىىوة وتكىىون 

 . مابتة بالتونيك فترفعها المرأة على رأسها أو تتركها تنسدل إلى الظهر 
  

الىدروع الىرديىة التىي  -وهىم الجىىس األهىم مىن الجىي   -ارتدى الفرسىان 

تغطىي كىل أجسىامهم   وهىي عبىارة عىن قمىي  مغطىى برقىائق ماىل قشىر 

 . خترقها السهام أو السيوف تالسمك مصنوعة من المعدن حتى ال 
  

وقد كان الرجال والنساس على حد سواس ياقلون بحلي خاصة و يهمهىم أن 

 .تكون غالية الامن حي  كانت مظاهرهم مهمة جداع 

المرصعة باألحجار الكريمة والآللئ كىالتي ( األطواق) كما ظهرت األكوال 
 . اسُتخدمت في العصر المصري القديم 

  

ري. أ  مر الخ عي 
 
ق  
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ان ( بيىنطىة سىابقاع ) سكن القسطنطينية  ة دول ماىل اليونىان سىك  مىن عىد 

َم مىىن بربىىري وجىىود عنصىىر وآسىىيا إضىىافة إلىىى والتىىين  كايىىر العىىدد قىىد 

 . والحضارات الكاير من البالد  مما أدى إلى تنوع المالبس بين الشمال 

 

بعىد الغىىوة ظىافراع منتصىراع كان يدخل ايمبراطور البيىنطي إلىى المدينىة 

ايابىىاع أرجوانيىىة اللىىون موشىىاه األبىىيض   ويرتىىدي وهىىو يمتطىىي جىىواده 

 .والآللىىىىىئ  مىىىىىم جىىىىىوارَب ضىىىىىيقة أرجوانيىىىىىة اللىىىىىون أيضىىىىىاع  بالىىىىىذهب
 



 نوادر معرفية 

7172

 ؟للرون هل هناك توأم 

 ؟هناك أكار من توأم وهل 

 روحي ؟أن أختار توأم مكن يوهل 

األروان تتناسخ في أجساد أخرى وهل 

  يةنباتسواسع بشرية أو حيوانية أو 

   ؟ يةوجمادأ

 :الجواب 

 للمفكر ايسالمي الرون ببعض أدلة الفون عن كتاب  نقالع ) 

 (  هانيبال يوسف حرب . د

 نوادر معرفية 

و قد ابت    باطلفي األروان التناسخ 

..  وتجربة عقالع و شرعاع خطأ هذه الفكرة 

فهذه من  ( التوأم الروحي) أما مصطلح 

الحب وليس لم اعفي جاىية المَ الكلمات 

لها حقيقة وجودية في الواقم الوجودي 

 .لألروان 



7374

(الاانيالجىس )  االحترام   

ستاذة هدى ىايداأل  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

المبعو  رحمة للعالمين مين األوالسالم على الرسول الصالة و 

 مسلَّ آله و  وهللا عليه ى صلَّ سيدنا محمد 

 موضىوع مىنلنكمىل معكىم الجىىس الاىاني حبابنىا أها نحىن نعىود إلىيكم 

 .االحترام

رفىم صىوت الىوجىة بعىدم  - سىلفناأكما  -يكون االحترام بين األىوال 

إلى ما هنالك .. لآلخر االنتقاد دائم  كل منهما كونيعلى الىول أو أن 

 .من أسس مهمة خاصة باالحترام 

بىاب احتىرام الىوجىة من و هي  يهاعلالتركيى يجب هناك نقطة مهمة 

  فلىىيس مىىن  بصىىوت عىىالت وجىىوب عىىدم تحىىداها : ي وهىىأال لنفسىىها 

 حتىى الجيىران هسىمعياللطافة واألنواة أن يكون صوت الىوجىة عىالت 

   أو ألي سىىبب كىىان حىىدو  مشىىكلةمىىن حالىىة الغضىىب فىىي كانىىت ولىىو 

يىنعكس وقىد    فيها الكايىر مىن المشىاكل والهمىوم  عامت  فالحياة بشكلت 

نعىىي  فىىي هىىذه الحيىىاة فىىنحن   هىىذا علىىى العالقىىات الىوجيىىة العائليىىة 

  وال نعىىي  فىىي عىىالمت افتراضىىي  م العىىالَ الواقعيىىة ولسىىنا بمعىىىل عىىن 

لهىذه لوصول اوإن كنا نحاول جاهدين  فقط والرومانسيةيملؤه الحب 

يكىون ن أل إال أنه يجب التنبهالمرحلة   فمن الطبيعي حدو  المشاكل 

للتلفظ بالكلمات  ال داعت فالمشاكل   هذه حتى في قيام  حاضراع االحترام 

كمىن يكىون  بىل هذا ليس حىالع فر لضرب لللجوس االنابية أو الشتائم أو 

 .األوالدحضور ب وخصوصاع  اشتعاالع يصب الىيت على النار فتىيد 

اس  من أساسىيات االحتىرام بىين األىوال أيضىاع موضىوع : أعىائي القر 

ئق أن يفت  كل منهما فىي جىوال  ربينهما الخصوصية  فليس من الال 

 .ما شابه و أتكل م ن مم مَ ليعرف اآلخر 

مىىم اآلخىىر أن ال ينشىىغل عنىىه  اأحىىدهمتحىىد  إذا أنىىه و مىىن االحتىىرام 

وكأن الشىريك يحىد  إلخ ..بالجوال  التلهيالتلفاى أو كمتابعة بشاغل 

كل منهمىا  وليصغ  فقد يكون الكالم في أمور مهمة   فليستمم   نفسه 

 .للمشاكل واالضطرابات العائلية التي تحد  نتيجة لذلك  خر منعاع لآل

متابعىىة أرىاقهىىم علىىى تعتمىىد المعىىروف أن العديىىد مىىن األىوال مىىن 

مفهىىوم ومقبىىول  هىىذا أمىىر..الهاتفيىىة  جهىىىةاألوالعمىىل عبىىر االنترنىىت 

بىىل يجىىب .. العائلىىة إهمىىال  لدرجىىة شىىريطة عىىدم االنشىىغال باألنترنىىت

إعطىىاس العائلىىة وقتىىاع للحىىدي  و المناقشىىة واالهتمىىام ال يقىىل عىىن وقىىت 

 .االنشغال باألنترنت  مم وجوب االلتفات ألهمية الوقت 

كىل  تحىد  طريقىة  ة بىين الىىوجين تقىديراالحتىرام المهمىقواعد ومن 

كىان الكىالم ال إذا فىالنصىح أو االنتقىاد   فىي منهما مم األبناس ال سيما 

يوجه للطىرف اآلخىر يلتىم الصمت وال ن أيجب يعجب الشريك اآلخر 

بىه غيىر   تحدَّ ما أن   لفت نظرهأن ييمكن بل   أي انتقاد أمام األبناس 

 األوالدمكىان بعيىد عىن و لكىن فىي مختلفىة أو أن يطرن فكرة  مناسب

الموقىف   بىل لىيكن ذلىك   ايسىتغلوفلىه والد األاحترام قلل من يحتى ال 

عمليىاع و تلقيىه مىن قىدوتهم لألبناس  في تطبيق مفهوم االحتىرام  درساع 

 .( والديهم )

أمىام كل  من الىول والىوجة احتىرامهم لبعضىهم بدي يُ الجميل أن من 

الىىىول شىىتم ك و االبتعىىاد عىىن أي تصىىرف أو كىىالم غيىىر الئىىقوالد األ

أو إهانىة الىوجىة لىوجهىا ىوجته أمامهم أو مناداتها باسم غير الئق 

 و عائليىة نفسىيةيىؤدي إلىى مشىاكل قىد أو أي تصرف من هذا القبيىل 

 .باالحترام  و اليكون ذلك إال.. ال ُيستحب الوصول إليها  لهم

 . واحتراموود  بحبت ودامت عائالتكم دمتم 

 
 



الهرىدق َتَكَياتي : المحرر   
 

 "  ون عَم التربية " 

 

 

 ..كنت بىيارة عند أحد أصدقائي بالعيد 

وابنىىىة صىىىديقي الصىىىغيرة بتىىىول جالسىىىة معنىىىا وعىىىم تحضىىىر فىىىيلم إنيميشىىىن طىىىالم علىىىى 

 ..التلفىيون 

 ..وكان موجود معنا بالحضور  خالها لبتول أيضاع 

خىال بتىول بيضىربها كىف مىن رون يىب..وبعد شي ساعة من بدايىة الفىيلم اتحمسىوا كتيىر 

 .. بالغلط  ( شلل نصفي شل يبيعني كف صاروخي أرض جو ) كعب الدست 

 ( ..طبعاع من ألمها ) يا ابن الكلب ؟ : بتقله بتول 

 !!هون خال بتول فات بالحيط وصار معه كسان وماعاد عرف شو بده يقول ؟؟

 !!انتي يلي بنت كلب  ؟؟.. عيب تسبي بابا يابتول : فقلها 

 .اجى بده يكحلها فران عماها الخال .. هون يامعلم 

 

 

 ..بيعموها روحوا يبولألسف هاد حال أغلب البشر اليوم بيجوا بدهم يحلوا مشكلة 

 

 �� ا لحدمو مقصودة .. هللا يسترنا أحسن شي 

ي اتي : المورر  الهرزدق ت ك   
https://t.me/hahomagazine 

 "  نحنا عملنا يلي علينا " 

 

 

بجىد وتعىب وعىراك درس أعىم ( غصىب عنىي)صرلي أكتر من أربم شهور قاعىد بالبيىت 

( اخىواتي)وتيلىي تىابيس ( أبىي)وجاكي شان ( أمي)وبهادل دائمة بيني وبين نبم الحنان 

 ..  الرحمنمرحلة الاانوية بسالم وأمان ورحمة من تجاوى أمشان 

 شلون تحضيرك لالمتحان ياولد ؟ : أبي 

 .  إن شاس هللا.. كله تمام بابا: أنا 

 شلون تحضيرك لالمتحان يا فصعون ؟ : أمي 

 .  إن شاس هللا.. كله تمام ماما: أنا 

.. وجىىاس اليىىوم الموعىىود فىىي الوقىىت المحمىىود وقبىىل صىىيان الىىديك ليعلمنىىا بوقىىت الصىىبان

 ..  قوم تأخرت مشان تقدم االمتحان: الوالدة بكاسة ماس بارد وقالت يقظتني أ

 ..  الحذاسخرى وباألجريت مسرعاع بيدي القلم 

 !  !!األسئلةدخلت قاعة االمتحان ومسكت ورقة األسئلة كأني ألول مرة أرى هذه 

 ..  وطلعت.. حللت كل األسئلة التي قدرني هللا عليها

 ورحت على البيت وسألني أبي شلون قدمت؟ 

خلىىي .. نحنىىا عملنىىا يلىىي علينىىا والبىىاقي علىىى هللا: قلتلىىه الجملىىة الشىىهيرة عنىىد األطبىىاس 

 .  إيمانك باهلل تعالى قوي

 

 ..  وهي كانت آخر كلمة بقولها

 ..بده يسترجم حق من حقوقه في هذه الدنيا احدوتذكرت إني سمعان هيك كلمة لما 

 !  ؟ ولكناييمان باقي 
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دراسىة الجىىدوى أمىر هىىام لكىل مشىىروع  

أيىىن لىىى إومعىين  للمسىىتامر فىىي معرفىىة 

يتجه المشىروع قبىل تفعيلىه علىى أرض 

 .الواقم

سىىىىبب مىىىىن أسىىىىباب نجىىىىان  أنهىىىىاكمىىىىا 

   وجىىىلَّ  عىىىىَّ توفيىىىق هللا بعىىىد المشىىىاريم 

كونهىىىا هىىىي الطريقىىىة األماىىىل  لمعرفىىىة 

هىىىىذا المشىىىىروع وهىىىىل قيىىىىام إمكانيىىىىة 

األربىىان المطلوبىىة السىىتمراره سىىيحقق 

وكيفيىىة التكىىاليف لىىى إ  بايضىىافة ال أم 

 .االستخدام األمال للموارد 

علىىىى دراسىىىة مقدمىىىة فىىىي السىىىنتعرف 

مىىىن خاللهىىىا صىىىورة ن ونكىىىو  الجىىىدوى 

المحىىىاور التىىىي وأهىىىم واضىىىحة حولهىىىا 

 .عليهانتعرف أن يجب 

 

دراسىىىىىة الجىىىىىدوى تتعلىىىىىق بالفرصىىىىىة 

االسىىتامارية فىىي جميىىم مراحلهىىا حتىىى  

والقىىىىرار النهائيىىىىة الوصىىىىول للمرحلىىىىة 

أو رفضىىىىىىها  النهىىىىىىائي بقىىىىىىول الفكىىىىىىرة 

 .رض الواقملغرض التنفيذ على أ

هىىىي عبىىىارة : تعريىىىف درسىىىة الجىىىدوى 

عىىىن محاكىىىاة علىىىى الىىىورق يقىىىوم بهىىىا 

يوضىىح (  الفكىىرة ) صىىاحب المشىىروع 

مىىىىن خاللهىىىىا االسىىىىتامارات المطلوبىىىىة  

والعائىىىدات المتوقعىىىة مىىىم  بيىىىان مىىىدى  

تىىىىىىأاير المىىىىىىؤارات الخارجيىىىىىىة علىىىىىىى 

المشىىىروع  ماىىىل القىىىوانين والمنافسىىىة 

 .المؤارة األخرى والعوامل 

 مقدمة عن دراسة الجدوى
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 مقدمة عن دراسة الجدوى

أوس العبيدي. تقديم  الشيخ د  

دراسىىىىىة أن وعليىىىىىه نسىىىىىتطيم القىىىىىول 

أو  كبيىىىراع الجىىىدوى ألي مشىىىروع كىىىان 

تتضمن المحىاور الخاصىة بىذلك  صغيراع 

القانونيىىىىة   ماىىىىل المحىىىىاور المشىىىىروع 

(   إلىىخ ... وعقىىود الشىىركة كىىالترخي  )

المىال  و رأس ) والمحاور المالية ماىل 

ماىىل المتاحىىة والمىىوارد ( االسىىتامارات 

المتوقىىىىم نتىىىىال داريىىىىة وغيرهىىىىا واياي

مىن العوامىل وغيرهىا ومنافسة السىوق 

المىىىىؤارة علىىىىى نجىىىىان المشىىىىروع  أو 

 .فشله

ن يعىىد دراسىىة الجىىدوى أن َمىىفعليىىه و 

ىىىىاع يكىىىىون  ة  ملم  محىىىىاور مهمىىىىة و بعىىىىد 

خاصىىىىىىىة منهىىىىىىىا ايداريىىىىىىىة معىىىىىىىارف 

 .لخإ.... التسويقية  و واالقتصادية 

ومن هنىا كىان انطىالق بعىض الشىركات 

التىىي تخصصىىت بعمىىل دراسىىة الجىىدوى 

للمشىىىىىىاريم وحسىىىىىىب طلىىىىىىب الىبىىىىىىائن  

وبالتالي وفرت على صىاحب المشىروع 

 .األمور من وغيره الوقت 

دراسىىىىة عىىىىداد إأن وال يخفىىىىى علىىىىيكم  

أمىىر جىىدوى صىىحيحة  وحسىىب القواعىىد 

عىىىدم  إال أن    اع وقتىىىمكلىىىف  يسىىىتغرق 

أكاىر  مكلىف جدوى أمر الالقيام بدراسة 

 .أكبر وخسارته 
 :مواصفات دراسة  الجدوى 

تكىىىىون سىىىىهلة القىىىىراسة  والفهىىىىم أن -1

تحتوي على ن أ وخالية من التعقيدات  

 يحتاجهىىىاالتوضىىىيحات  الالىمىىىة التىىىي 
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 مقدمة عن دراسة الجدوى

المىىىىىوارد   ماىىىىىل  التسىىىىىويق وبدقىىىىىة  

وغيرهىا  مىىن  .. االسىتامارات المتاحىة 

 .األمور 

 

فىىروع  دةلعىىالتفصىىيلية الدراسىىة تتفىىرع 

 :أهمها 
 .دراسة الجدوى التسويقية -1
 .الفنية  الجدوىدراسة -2
 .دارية ايدراسة الجدوى  -3
 .دراسة الجدوى المالية  -4

 

 ؟كيف تتم دراسة الجدوى 

 

دراسىىىىة  الفكىىىىرة  بشىىىىكل معمىىىىق  بعىىىىد 

  هىىاتطبيقمىىدى قابليىىة ومنطقىىي ومعرفىىة 

يتم وضىم عىدد مىن  .. في سوق العمل  

عليهىىىىا  وايجابىىىىات المهمىىىىة  سىىىىئلة األ

لصىىياغة األسىىاس  لتكىىون هىىي الحجىىر 
 :مال الدراسة 

  لمشىروع لمقدار رأس المال المتان  -

و حجىىىىىىىم االسىىىىىىىتامارات والشىىىىىىىراكات  

هىىل رأس المىىال المقىىرر    وللمشىىروع 

سىىىىيتم الحصىىىىول أم للمشىىىىروع متىىىىوفر 

عليه من خالل قىروض بنكيىة و غيرهىا 

 من وسائل تأمين المال ؟
 القانونية الخاصة بالمشروع المسائل  -

ماىىىىىل التىىىىىرخي  وعقىىىىىود الشىىىىىراكات 

 .المالية و التكلفة وغيرها 
التنىىىىافس فىىىىي سىىىىوق العمىىىىل  مىىىىدى  -

 .تميىىىىى الفكىىىىرة عىىىىن غيرهىىىىا  ومىىىىدى

 

هنىىاك أي نىىوع مىىن القيىىود التىىي هىىل  -

 .تحدد عمل المشروع 

واالحتياجىىىىىات  مكانيىىىىىات ايداريىىىىىة اي -

 .الخاصة بالمشروع األخرى 
 

علىىى مىىاذا  يحصىىل صىىاحب المشىىروع 

 عند عمل دراسة الجدوى ؟

االحتياجىىىىىىىات  الخاصىىىىىىىة معرفىىىىىىىة  -1

 .نجاحهبالمشروع وفر  

حالىىة الحاجىىة لتمويىىل خىىارجي فىىي  -2

دراسىىة الجىىدوى هىىي الوايقىىة المطلوبىىة 

القنىىىىىىىىىاع المسىىىىىىىىىتامرين لالسىىىىىىىىىتامار 

 .بمشروعك 

فىىىىي والقىىىىوة بيىىىىان نقىىىىاط الضىىىىعف  -3

 .المشروع 

والعوامىىىىىىىىل الظىىىىىىىىروف محاكىىىىىىىىاة  -4

تىىؤار علىىىى مالشىىىروع التىىىي الخارجيىىة 

وعمىىىىل بروتوكىىىىوالت خاصىىىىة للتعامىىىىل 

 .معها 

 

معنىا سىابقا  يتبىين لنىا ان مما مر  عليه 

دراسة الجدوى تمىر بعىدد مىن المراحىل 

 المراحل ؟فما هي هذه 
 .الفكرة  ودراستها : المرحلة األولى 

المعلومىىىىات جمىىىىم : المرحلىىىىة الاانيىىىىة 

 .بالمشروعالخاصة 
المبدئيىىىىة  الدراسىىىة : المرحلىىىة الاالاىىىىة 

 .وبيان مدى فاعلية الفكرة 

صىىىىىىاحب المشىىىىىىروع  لغىىىىىىرض فهىىىىىىم  

 .مخرجات هذه الدراسة 

األسىىىىئلة  علىىىىى كىىىىل  ايجابىىىىةجىىىىب ي -2

على فكىر  أتطرواالستفسارات  التي قد 

تكون قد غطت   أي صاحب  المشروع 

 .كل الجوانب مم خلوها من الاغرات 

تنىىاق  الدراسىىة كىىل الفرضىىيات أن  -3

التىىىي تىىىدور حىىىول المشىىىروع  وتقىىىوم 

بتحليلها ومحاكاتهىا واسىتخرال النتىائج 

 .المتوقعة 

حققىىت غايىىة تكىىون الدراسىىة قىىد أن -4

مت صىىىىاحب المشىىىىروع   النتىىىىائج وقىىىىد 

 .المتوقعة 

هىىىا  ؤبناتكىىىون الدراسىىىة قىىىد تىىىم أن  -5

حسىىىىىب القواعىىىىىد الصىىىىىحيحة  للبحىىىىى  

معلومىات صىحيحة و  باستخدامالعلمي  

 .واقعية
تسىىىىىاهم  فىىىىىي تحديىىىىىد المقىىىىىدار أن  -6

المتاحىىة  مىىن اسىىتخدام المىىوارد األماىىل 

 .وبالتالي تقضي على الهدر 
تكون قد وفىرت صىورة واضىحة  أن  -7

سىيره   وبيىان حول المشروع وطريقة 

سىىىىيحققها المىىىىدخالت والنتىىىىائج التىىىىي 

سيسىاعد هىذا فىإنَّ   وبالتالي المشروع 

 علىىىى اتخىىىاذ القىىىرار الصىىىحيح  بشىىىأن 

 .المشروع 

ما الفرق بين دراسىة الجىدوى  وخطىة  

 العمل ؟؟ 

 

الهىىدف مىىن دراسىىة ن إقلنىىا :  الجىىواب 

 . أو رفضىىهاالجىىدوى هىىو قبىىول الفكىىرة 

بعىىىد قبىىىول الفكىىىرة  واعتبارهىىىا مجديىىىة  

أقسىام يتم تقسيم  دراسة الجدوى لعىدة 

ام بعد ذلك يتم وضم خطىة عمىل لكىل   

بشىىىىكل منفصىىىىل  األقسىىىىام  قسىىىىم مىىىىن 

سىيناريو تشىغيلي  لمىدة عىام صياغة بو

والعوامىىىل  أكاىىىر ومحاكىىىاة الظىىىروف أو 

أو مىىواطن فيىىتم معرفىىة مىىواطن الخلىىل 

 .الضعف في خطة العمل 

دراسىىة ن إ :باختصىىار نسىىتطيم القىىول 

األولىىى   وخطىىة الخطىىوة الجىىدوى هىىي 

العمىىل هىىي الخطىىوة الاانيىىة فىىي عمليىىة 

 .تنفيذ المشروع على أرض الواقم 

 

 :  أنواع دراسة الجدوى 
 .دراسىىىىىىىىىة الجىىىىىىىىىدوى المبدئيىىىىىىىىىة -1

 .لتفصيلية االجدوى دراسة -2
 

هىىىىىي دراسىىىىىة :  الدراسىىىىىة المبدئيىىىىىة 

والهىىىدف منهىىىا  الوصىىىول   اسىىىتطالع 

لقىىىرار مبىىىدئي حىىىول فكىىىرة المشىىىروع 

 .ومدى نجاحها 

دراسىىىىىة  هىىىىىي: الدراسىىىىىة التفصىىىىىيلية 

 حيىى  يىىتم التوسىىم بالتفاصىىيل موسىىعة
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 .الدراسة التفصيلية : المرحلة الرابعة 
 :إلى التفصيلية بدورها تتشعب والدراسة 

 .قانونيةجدوى دراسة  -1
 .دراسة جدوى تسويقية  -2
 .دراسة جدوى مالية  -3

 

 .حسب المشروع األخرى  وغيرها من االقسام 

 

( والخدمات التي سيقدمها المشىروع األربان )بيان المخرجات  : الخامسة المرحلة 
. 

 .اتخاذ القرار : السادسة المرحلة 

 .دراسة الجدوى أقسام عمل خطة العمل لكل قسم من : السابعةالمرحلة 
 .الواقم أرض التنفيذ على : الاامنة المرحلة 
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أوس العبيدي. تقديم  الشيخ د  
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ىىىه حىىىيَن  -لََعنىىىه هللاَّ  -ُحكىىىَي عىىىن إبلىىىيس  أنَّ

يَسى ابن مريم عليه  الساَلم  فقالَ  : ظَهر ل ع 

ُ َكتبىُه إالَّ َمىا ألَست تقُول أََنه لَىن يصىيبك  هللاَّ

 .َنَعم  : ؟ َقالَ عليك 

َوة  : َقالَ  ن ذر  ىُه الَجبل  َهَذا َفارم  نفَسك م  َفإ نَّ

اَلَمَة إن  ر  لَك السَّ لم ُيَقد   .تس 

َّ  يا مل ُعوُن : فقال لَُه  َبىاَدهُ أَن َيختب ر إنَّ هلل  ع 

د   َس للعب  َتب ر َربه أَن  ولي   .َيخ 

 

 والدينأدب الدنيا : من  كتاب 
 لإلمام الماوردي  

ألبَسىىك  -اعلَىىم يىىا  وليىىي ف ىىي هللا َتعىىالى 

ىىة  -الحىىق  أاىىواب المعرفىىة  لىىَم الُهوي  أن  ع 

ىة ب كىل َمظاهرهىا  بتجل يات  َحيات هىا القي ومي 

النسىىبي ة والُمطلقىىة هىىو َموضىىوُع َمعىىاني 

ىىىري للعقىىىل  والىىىرون    علىىىم الَكيىىىان  التفك 

ُيطوى  في  علم  ُكنه  الهوي ة الُمطلق علم 

ُف في  ة  الذي يتصر  الحياة  القي ومية  الذاتي 

علىىىم الىىىرون الُمتعىىىالي علىىىى علىىىم العقىىىل  

ة التىي هىي  لىَم المىاد  ي بدوره  ُيحىاكم ع  الذ 

ي  ع الوجود  المىاد  ها تحُكُم تنو  أيضا بدور 

 .ب ما ُيريده الُكنُه الحي  القي وم

 

 (هو الحي )الهوية  من  كتاب 

ر ايسالمي الشيخ د .  لسماحة المفك 
 هانيبال يوسف حرب 

 من  بطون الكتب 



   المفكر ايسالميبقلم 

 هانيبال يوسف حرب حفظه هللا تعالى.دالشيخ 
 

 سلسلة 

  عـلـم الـجـبـال

 ن الـكريمساالـقرفـي 

 

 الجىس  السابم

 الخالصة
 

الجبىال كائنىات حيىة مسىبحة لربهىا مىأمورة بجملىة مىن األوامىر  –

 .منها األوبه وهي تسبيح هللا الرحمن الرحيم 
الجبال كائنات حية مسبحة عالمة بحركة الىىمن مىن حولهىا مىن  –

تعاقب الليل والنهار وهي على وعىي كىاف بهىذه الحركىة التعاقبيىة 

حي  تقوم بتسبيحها في وقتىه المحىدد لهىا وكمىا تقتضىي الظىروف 

فهي بايضافة إلى تسبيحها عندما يأتيها ىمن التسبيح في العشىي 

وايشىىراق فإنهىىا تىىرد علىىى مىىن يبسىىمل بىىن  الحىىدي  الشىىريف 
 :التسبيحصيغ  فإن منوبالتالي 

 

بسىىىم هللا الىىىرحمن  :الجبىىىال أنهىىىا تعبىىىد هللا تعىىىالى بىىىذكرت هىىىوعنىىىد 

 . الرحيم
للجبال تسبيح مؤقت تشرفت به بأمر إلهي فهو طلب الرب منها  –

وقىىىد جعىىىل هللا تعىىىالى هىىىذا التشىىىريف ُسىىىنة مىىىن ُسىىىنن الشىىىريعة 

ايسالمية حتى صارت المشىاركة متبادلىة بىين الحضىرتين فوافقنىا 

الجبال بالتسبيح عند البسملة ووافقنا الجبال بالتسىبيح فىي العشىي 

وايشىىراق وافقنىىا الجبىىال بالتسىىبيح وشىىاركناهم بىىالىمن ووافقتنىىا 

 .بالتسبيح الجبال بالىمن وشاركتنا 

 
 

 .يقول الحق وهو يهدي السبيل الحمد هلل رب العالمين وهللا 
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سبوع  شاركونا عدد صلواتكم خالل األ

ع  مجبإرساله كل يوم   

88

 :عرب تطبيق التلغرام على جمموع  

 الكمالي الطريق  الشاذلي  اجملددي  اهلانيبالي   
 

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

 

 صّلوا  
 ...عليه       

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن  )

َعَلى النَِّبيِّ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن 

آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

(.َتْسِليًما   
 

56األحزاب، اآلي  سورة   

 

87

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


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

 المتفوقةالعلوم م وتعل  
 

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

 

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey 

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


 

  شركةنحن محطة إذاعية منباقة عن 
  FG  العائلةمجموعة 

نقوم بدورنا التاقيفي 

م يَ الق  حول العالم لنشر  وايعالمي 

 والاقافة األخالقية
 

:اضغط للتحميل   

www.radiofg.org 
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http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_158128018345711&key=0d3176c012db018d69225ad1c36210fa&libId=k6fhbwga0102jf29000DA1a0wvhnscjbyd&subId=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&cuid=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&loc=http://www.radiofg.org/&v=1&out=https://itunes.apple.com/tr/app/radio-fg-fm/id1114783339?mt%3D8&title=Family Group Radio - Family Group Radio (FG R) %E2%80%A6 Holy Love, Holy Life&txt=<img src%3D"http://www.radiofg.org/wp-content/uploads/2016/04/applogo-e1506395540508.png">
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_158128033491312&key=0d3176c012db018d69225ad1c36210fa&libId=k6fhbwga0102jf29000DA1a0wvhnscjbyd&subId=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&cuid=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&loc=http://www.radiofg.org/&v=1&out=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dorg.radiofg.radiofg&title=Family Group Radio - Family Group Radio (FG R) %E2%80%A6 Holy Love, Holy Life&txt=<img src%3D"http://www.radiofg.org/wp-content/uploads/2016/04/googlelogo-e1506395486102.png">
http://www.radiofg.org/


Dar alaqiq designs 

Dar_alaqiq1 
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https://web.facebook.com/daralaqiq/



