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أ.عبد الهادي دنون
الباحث.عمر السلقيني
أ .صبحي المقرع
أ .خلدون لبزو
أ .محمد ظهير استانبولي
أ .منال جبيلي
أ .ريم الشمراني
أ .قمر الجعبري
أ .هدى زايد

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على الحبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
بحررروع عاةرررب لربهررا الفررر م ننارراج عررد نا ال د ررد ف ونب ر المعررا ع ررا ع
غز رة غيدة ف انهل من منابع جمال ما خرّ علماننرا و كاابنرا ف وانعرم بنسرج
سماو ب تميزك و تعاني برقي فرك ووعيك .
اخايا ك لما تررأ وما ت ابي لبناء وعيك ف اللب تدل على ةخصياك وسو تها
مهما كانت صو تها .
معررا  ..لنرتررري بررالوعي العربرري لل ميررع ف لنانررول بالح ررا ة النفر ررب والعلميررب
كم امع مسلم .
د .سارة اجلعربي

تابعنا
للاواصل

على تطبيق الالغرامhttps://t.me/hahomagazine :

على النيسبوك  :م لب هاهو haho magazine

hahomagazine@gmail.com
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كلمة الشهر

( األوهام والحقيقة التي نعيشها )
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين
كلمة شهر صفر 1442
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الناس عبيد األوهام ألنهم لو كانوا عبيدد الحقيقدة لكدانوا أمدة واحددة ..
ألن الحقيقة واحدة .
ولكن واقعنا العربي اإلسالمي يقول :
إن الشدددعوب تعددديا األوهدددام علدددى عكدددس أجهددد ة الددددول التدددي تعددديا
الحقيقة ..
فالشعوب العربية واإلسالمية يعيشون وهما ً اسمه  :التطبيد مد دولدة
احتالل إسرائيلية ..
كما يعيشون وهما ً اسمه  :االعتراف بدولة إسرائيل ..
ويعيشون وهما ً اسمه  :العرب يقاومون االحتالل الصهيوني ..
ويعيشددون وهم دا ً اسددمه  :نحددن نقددود الصددراح لمصددلحتنا نددد الكيددان
الصهيوني ..
ويعيشون وهما ً اسمه  :تحرير األرض واإلنسان ..
ستأصلوا كالهنود الحمر..
ويعيشون وهما ً اسمه  :أن الفلسطينيين لم ُي
َ
ويعيشددون وهم دا ً اسددمه  :حددق العددودة كمددا يعيشدده الهنددود الحمددر فددي
أمريكا ..
ويعيشددون وهم دا ً اسددمه  :نسددتطي اقددتالح االحددتالل اإلسددرائيلي ال د
يملك  200قنبلة رية بمجرد صراخنا على أجه ة اإلعالن ..
والكثير الكثير من تلك األوهام التي نعيشها اليدوم  ..وال أريدد أن أطيدل
عليكم ..
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كلمة الشهر
وأقددول  :إنَّ كددل مددا سد َب َق أوهددام  ...ألن الحقيقددة أن اتفاقدا ً أمنيدا ً جددر
بين كل ه ه الدول للتعاون فيما بينهم للحفاظ على أمن دولهدم وبقدائهم
بما فيهم أمن إسرائيل .
دربد ي
دن بدددوران أمنيددة تدريبيددة
عندددما تعددرف أن دوالً عربيددة هددي التددي َّ
منظمددة ودوريددة أمددن إسددرائيل  ..يجددب أن تفهددم الحقيقددة و هددي أنهددم
اتفقوا و انتهى الكالم  ،وال أحدَ مدنهم ينتظدر رأيدي أو رأ أ شدخ
في السلك الديني أو أ سلك آخر ..
دواب بالسددلب أو اإليجدداب فددي تلددك األوهددام إنمددا هددو
لد ا فددأنَّ أ كددالم سد ً
خوض في سراب بقيعة يحسبه الفهمدان شديئا ً  ..فدأ ا جداب إليده عدرف
الحقيقة :
أن كل الشعوب في الفائن ..
وأن اتفاق أجه ة الدول في الحاصل ..
وأن العالم العربي  -وليس فلسطين فقط  -لم يعد عربيا ً بددخول فدارس
إلى شرقه وبدخول روسيا إلى شماله وانتشار إسرائيل في صدره .
ه ا كان الفائن والحاصل ..
أما القادم فالحقيقة تقول  :إنَّ إنسان الكوكب اليوم يعيا كما يقدرر لده
تقداوم ف َمدن ال يملدك كتلدك األ رار
حامل األ رار النووية  ،وهي قدوة ال َ
فهو يعيا في وهمه ال عاشه الهند األحمر األمريكي وما ي ال .
علددى فكددرة  ..هد ا لدديس رأيددي إنمددا هددو مددا شددهدناه فددي السددبعين سد ً
دنة
المانية .

خادم العلم الشريف  :د.هانيبال يوسف حرب
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الوقن والع اب
العارف باهلل تعالى د  .سفيان الجعبر
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رحمة العالمين وعلى
آله وصحبه و أحبابه إلى يوم الدين.
تتردد كلمان في أماكن كثيرة  ،ويتناقل الناس على مواق التواصدل
االجتماعي ألفاظا ً تشير إلى ربط ال من بالع اب مثل قدولهم "مندن
سنة سوب"  ،وقولهم " السنة القادمة سنة أسوأ مدن التدي مندن"
 ..ومددا إلددى لددك مددن كلمددان ال تددنم إال عددن جهددل وانددئ بحقددائق
األشياب وهروب وانئ من الحقائق التي نعيشها اآلن مدن مجداهرة
بالمعاصي وتتطاول على شرح هللا تعالى ودعوان مشبوهة لتجداو
األخالق.
إن ربدددط الددد من بالعددد اب وربدددط الدددبالب بالوقدددن و وصدددف األيدددام
والسنوان بالسوب هو توجه غير صدحيئ  ،فقدد كدر الحدق سدبحانه
ددر بيدددان وتنظيمدددا ً
وتعدددالى األوقدددان واأل مدددان فدددي كتابددده الكدددريم كد َ
دار آ َي َتد يي فن م َف َم َح يو َندا
لشؤون الناس فقال تعالى َ ( :و َج َع يل َندا اللَّ ييدل َ َوال َّن َه َ
ن ًال ِّمن َّر ِّب ُك يم َولف َت يعلَ ُمدوا
ار ُم يبصف َر ًة لِّ َت يب َت ُغوا َف ي
آ َي َة اللَّ يي فل َو َج َع يل َنا آ َي َة ال َّن َه ف
ص يل َناهُ َت يفصف ً
اب ۚ َو ُكل َّ َ
يال) سورة اإلسراب( )12
ش يي ٍب َف َّ
فس َ
السنفينَ َوا يلح َ
َعدَ دَ ِّ
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ولم نجد آيان تربط العقوبان بال من نفسه !! إ أنَّ ال من
هو حركة نظام وترتيب في الكون وهو ليس بفاعدل  ..إنمدا الفاعدل
هو هللا وحده ع َّ وجل َّ .
نعم يميل الناس إلى ربط الع اب بدال من مبتعددين بد لك عدن حقيقدة
أن الع د اب والعقدداب والددبالب مرتبطددون بالمعاصددي وال د نوب وعدددم
االستغفار وعدم التوبة وعدم الرجوح عن المعصية  ..بل بالتمداد
واإلصرار على ه ه المعاصي والمجاهرة بها !!
وقد ب َّين الحق سبحانه وتعالى أن الرخاب والعديا الهندي مرتبطدان
باإليمددان والتقددو ؛ فقددد قددال ع د َّ وج دل َّ مددن قائددل َ ( :ولَددو أَنَّ أَه دل َ
ٱلقُد َدر ء َبا َم ُند ٱ
ض
ٱلس د َم ءا فب َوٱألَر ف
دوا َوٱ َّت َقددو ٱا لَ َف َتح َنددا َعلَددي فهم َب َر َكددتن ِّمددنَ َّ
وا َفأ َ َخ َنت ُهم فب َما َكا ُن ٱ
َولَتكفن َك َّ ُب ٱ
وا َيكسف ُبونَ ) سورة األعراف ( .)96
و بددنفس المبدددأ فقددد ُ فكد َر السددابقون مددن أهددل الكتدداب حيد قددال عد
وجل َّ :
وا ٱل َّتو َرى َة َوٱإلفن فجيل َ َو َم ءا أُن ف ل َ إفلَي فهم ِّمن َّر ِّب فهدم َألَ َكل ُ ٱ
( َولَو أَ َّن ُهم أَ َقا ُم ٱ
دوا
مفن َفوقف فهم َومفن َتح ف
س ءدا َب
ن أَر ُجلف فهمۚ ِّمن ُهم أ ُ َّمة ُّمق َتصف ددَ ة َو َكثفيدر ِّمدن ُهم َ
َما َيع َملُونَ ) سورة المائدة ( . )66
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فالحقيقة هي حقيقة إيمان وتقو لتكون أيامنا سعيدة ومباركة ..
والعكس تماما ً هو ما سيكون في حال التخلي عن تلك الحقيقة .
وقد ح َّ َرنا الحق تعالى من التغافل عن ه ه الحقيقة حين قال :
ندا ۚ َقددي َي يعلَد ُم َّ
ُع ف
اب َب يعنف د ُكم َب يع ً
ول َب يي َن ُك يم َكد َ
الر ُ
اب َّ
ُع َ
( َّال َت يج َعلُوا د َ
س ف
هللا ُ
سدلَّلُونَ مفدن ُك يم ل َفدوا ً ا ۚ َف يل َي يحد َ فر الَّد فينَ ُي َخدالففُونَ َعدني أَ يم فدر فه أَن
الَّ فينَ َي َت َ
اب أَلفي ٌم ) سورة النور (.)63
ُتصف ي َب ُه يم فف يت َن ٌة أَ يو ُيصف ي َب ُه يم َع َ ٌ
إ اً  :ال عالقة بدين العد اب والعقوبدان واالبدتالبان وبدين الد من ،
فما كان ال من إال وصفا ً عددديا ً يبدين للنداس مدا سيصديبهم إن هدم
بقددوا علددى عصدديانهم وإصددرارهم علددى أخطددائهم وعدددم الرجددوح
عنها بالتوبة إلى ربهم .
و إ ا أردندددا أن يرتفددد العددد اب بأشدددكاله المختلفدددة فمدددا عليندددا إال
الرجوح إلى هللا تعدالى تدائبين منيبدين ملتد مين بالصددق والتقدو
 ..و ال أظن أن األمر صعب .

الوقن والع اب
للعارف باهلل تعالى د  .سفيان الجعبر

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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أهم اإلشراقات

أهم اإلرشاقات
دورة خاصة في علم التأويل
دورة خاصة بتفسير و تأويل الرؤ و األحدالم افتتحهدا
سدددماحة المفكدددر اإلسدددالمي الشدددي د .هانيبدددال يوسدددف
حدددرب فدددي الثددداني مدددن أيلدددول /سدددبتمبر عبدددر تطبيدددق
التيلغرام .
يشارك في ه ه الدورة ما يقارب من 160مثقفدا ً عربيدا ً
مددن مختلددف البلدددان حددول العددالم منبهددرين باإلمكانيددان
التي يقدمها ه ا العلم كالقدرة الكشفية وغيرها .

إنَّ تعلُّم علم التأويدل هدو مدن عالمدان االجتبداب الربداني
وفيه أكبر نعمة أال وهي إتمام النعمة على العبدد بدالفهم
عن هللا تعالى وقرابة تجلياته .
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وال ت ال فعاليان ه ا الدورة قائمة حتى اآلن
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د .صبحي المقرح بين العلم والعمل
يتميد عصددرنا اليددوم بمندداب العلددم المختلفددة والمتنوعددة والمتعددددة ،
فالحصدددول علدددى األكمدددل منهدددا كدددان ممدددا أكدددرم هللا سدددبحانه وتعدددالى
نيفنا له ا العدد الدكتور صبحي المقرح .
فباإلنافة لحصوله علدى درجدة البكدالوريوس فدي اللغدة اإلنجلي يدة
التطبيقيددة وحصددوله علددى عدددد كبيددر مددن العلددوم الشددرعية فقددد نددال
درجة الماجسدتير فدي إدارة األعمدال  /قسدم اإلدارة الروحيدة SULP
راق في بحور العلم .
و التي نقلته بدورها إلى مستو
ٍ
تلقى د .صبحي المقدرح أكثدر مدن (  ) 200علدم مدن علدوم البرمجدة
الحرفية الكونيدة الروحيدة علدى يدد سدماحة المفكدر اإلسدالمي الشدي
الدكتور هانيبال يوسف حرب حفظه هللا تعالى ؛ من ه ه العلوم :
علددددم صددددفان الحددددروف الكشددددفية وعلددددم ال مددددرة النفسددددية وعلددددم
الجرافولوجيددك وعلددم األنددوار اللونيددة وعلددم العددالب برقددائق النددور
الحرفية ( بشدهادة معتمددة مدن الدراسدان العليدا )....إلد سدابحا ً فدي
بحر العلوم حتى ه ه اللحظة  ..مترق بمرتبته العلمية والعالمية .
العلتم والعتمل ما تمتي بهما الدكتور صتبحي المقرح  ،فهت ه التعلوم
المتفوقة التي نالها كانن ج باً ال يتج أ من حياته العملية حي كان
مثاالً ل َمن عمل بعلمه  ،فمن كونه مدير مشاري معتمد (Certified
) - Projects Manager) (CPMالتواليان المتتحدة األمتريتكيتة /
و بموجددب عملدده ألكثددر مددن  7سددنوان فددي إدارة معددارض إحددد
وكدددددددداالن مبيعددددددددان التج ئددددددددة األشددددددددهر فددددددددي العددددددددالم  ،فقددددددددد
15

16

قددام بتوظيددف علددم ال مددرة النفسددية وعلددم صددفان الحددروف الكشددفية
وعلم الجرافولوجيك في معرفة صفان المدوظفين وال بدائن وبالتدالي
معرفدددة اآلليدددة واألسدددلوب األنسدددب للتعامدددل مددد الجميددد و معرفدددة
التو ي األنسب عند تشكيل فرق العمل بما يخدم طبيعدة العالقدة بدين
أفراد الفريق وال ينعكس إيجابا ً على نتائج العمل.
كما قام بتوظيدف علدم األندوار اللونيدة فدي قدرابة العمدالب مدن خدالل
ألدددوان مالبسدددهم والتعامدددل معهدددم تبعدددا ً لددد لك و فدددي اختيدددار األلدددوان
المناسبة لظهور فريق العمل خاصة في اللقابان المهمة .
إندافة إلدى ماسدبق فدأن الدددكتور صدبحي يعمدل مددربا ً ومدرسدا ً للغددة
اإلنجلي ية من أكثدر مدن  6سدنوان مسدتفيداً مدن العلدوم التدي تلقاهدا
مثل علدوم األسدماب الحسدنى وبركتهدا لرفد مسدتو اإلدراك والفهدم
والوعي للطلبة والمتدربين ..
وال يقتصددددر األمددددر علددددى طلبددددة المرحلددددة الثانويددددة العامددددة وطلبددددة
الجامعان بل إنه دمج خبرة إدارة األعمال م اللغة اإلنجلي يدة ليقددم
وعلدددى مسدددتو رفيددد  -بفندددل هللا تعدددالى  -دوران تدريبيدددة للغدددة
اإلنجلي يدددة فدددي إدارة األعمدددال والكتابدددة المهنيدددة لمددددراب الشدددركان
واألقسام ؛ باإلنافة لتقديم الدعم واالستشدارة للمدوظفين اإلداريدين
في مجالَي اللغة واإلدارة .
وال ننسى تقديمه لمحانران متمي ة ومستمرة في اللغة اإلنجلي ية
علدى مجموعدة أكاديميدة أجيدال العائلدة – FG-Group Academy
.Turkey
فبين العلم والعمل  ،وبين اإلدارة والتدريس كان الدكتور صبحي
المقرح مثاالً ُيقتد به.
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مقابلة أم مواجهة
كتبه الشيخ د .أوس العبيدي

الحمددد هلل رب العددالمين حمددداً كثيددراً طيب دا ً مبارك دا ً  ،والصددالة
والسددالم علددى سددراب الحددب وقبلددة المحبددين نددور األنددوار ،
ومنبدددد األسددددرار الحبيددددب المختددددار قبددددل خلددددق السددددموان
واألرانين  ،الموصوف بأفنل األخالق والشيم سديد الجدود
والكدرم وسديد العددرب والعجدم  ،سديد وحبيبددي محمدد وعلددى
آله وصحبه الكرام أجمعين.
مقدابالن العمددل وشدعور الخددوف رفيقدان ال يفترقددان أبددداً  ،إال
تحددول هدد ا الشددعور إلددى
أندده و مندد فتددرة ليسددن بالقصدديرة
َّ
شدددعور مدددن ندددوح آخدددر شدددبيه بالمواجهدددة التدددي تحصدددل بدددين
األعددداب والتددي تنتهددي بفددو األقددو ؛ حي د تحولددن الغايددة
األساسدددددددددددددددية مدددددددددددددددن مقابلدددددددددددددددة العمدددددددددددددددل وهدددددددددددددددي
( توظيددف الكفددابان ) إلددى نددوح مددن أنددواح الرعددب الددوظيفي
يعدددداني مندددده المتقدددددم للعمددددل وال أحددددد يعلددددم مددددا السددددبب!!
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وأد ه ا إلى إناعة فر وكفابان و عددم قبدول لمواهدب
كددان مددن الممكددن أن ترتقددي بالمؤسسددة وت يددد مددن اإلنتدداب .
ويعددود السددبب فددي لددك إلددى سددوب أدوان االختيددار والمعددايير
المسددتخدَ مة للتقيدديم ونددعف مهدداران األشددخا المسددؤولين
عن المقابالن ؛ فال قدرة لديهم على تحليدل شخصدية المتقددم
ومد مالبمته للوظيفة الشاغرة ؛ فنر األسئلة التي ُتسدأل
ال عالقة لها بالوظيفة الشاغرة  ..بل إنها تتدخل فدي الجاندب
الشخصي ال ال عالقة للشركة به !!
فمدددنهم مدددن يسدددأل المتقددددم عدددن طموحاتددده ويبددددأ بمحاكمدددة
المتقدددددم علددددى تلددددك الطموحددددان واألهددددداف مددددن منظددددوره
الشخصدددي متناسددديا ً أن االحتياجدددان واألهدددداف تختلدددف مدددن
شخ آلخر وال يحق له تقييم األشخا على ه ا األساس.
والغريب أن بعنا ً ممن يقابلون المتقدمين ال طموحان لديهم
وال أهدددداف سدددو إ الل المتقددددم و إشدددعاره بدددأكبر قددددر مدددن
الخوف وعدم األهمية .
علينا إعادة النظر وتدريب األفراد المسؤولين عدن المقدابالن
وإكسابهم المهاران المناسدبة و لدك السدتقطاب الكفدابان ،
كما يجب رف تلدك الرهبدة الخاصدة بالمقدابالن إن كندا نرجدو
يدددادة اإلنتددداب والنجدددات وتوظيدددف الشدددخ المناسدددب فدددي
المكان المناسب .
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سعة الر ق

( الج ب األول )

بقلم األستا عبد الهاد دنون
الحمددددد هلل رب العددددالمين  ،والصددددالة والسددددالم علددددى أشددددرف
المرسددلين سدديدنا محمددد ص دلَّى هللا عليدده وآلدده وصددحبه وس دلَّم
أجمعين  ،وبعد :
إن الندديق والسددعة فددي الددر ق هددي مسددألة نسددبية  ،فكددم مددن
أندداس يحسددبون أنهددم فددي ندديق إال أن البركددة توسد ماندداق
علدديهم  ،والقناعددة بمددا ر ق هللا تعددالى يكفدديهم  ،والرنددا بمددا
قسم هللا تعالى يغنيهم  ،فمنهم الشكور ومنهم النفور  ،والفو
ل َمن هم في شكر وصبر .
األسددباب التددي يوس د هللا تعددالى بهددا علددى اإلنسددان فددي ر قدده
الحالل تتجاو العشرة  ،لكنندا اليدوم سدنتكلم عدن واحددة منهدا
أال وهي بر الوالدين وصلة الرحم :
فقد ورد في لك أحادي كثيرة  ،منها :
عن أنس بن مالدك أن رسدول هللا صدلَّى هللا عليده وآلده وسدلَّم
سأ َ لَ ُه ففي أَ َث فدر فه ،
س َط لَ ُه ففي فر ي قف فه َ ،و ُي ين َ
قال َ " :مني أَ َح َّب أَني ُي يب َ
َف يل َيصف لي َر فح َم ُه " رواه البخار .
ورو اإلمام أحمد من حدي أبي هريرة رني هللا تعالى عنه
أن النبدددي صدددلَّى هللا عليددده وآلددده وسدددلَّم قدددال َ " :ت َعلَّ ُمدددوا فمدددني
21

داب ُك يم َمددا َتصف دلُونَ فب د فه أَ ير َحددا َم ُك يم َ ،فددأفنَّ صف دلَ َة الد َّدرح ففم َم َح َّبد ٌدة ففددي
أَ ين َ
سد ف
سأَةٌ ففي أَ َث فر فه " .
أهي ل فه َ ،م يث َراةٌ ففي َمالفه َ ،م ين َ
ورو اإلمام أحمد أيندا ً مدن حددي علدي بدن أبدي طالدب رندي
س َّدرهُ
هللا تعالى عنه أن النبي صلَّى هللا عليه وسدلَّم قدال َ " :مدني َ
س َ لَد ُه ففدي فر ي قفد فه َ ،و ُيددي َف َ َع يند ُه مفي َت ُدة
أَني ُي َمدَّ لَ ُه ففي ُع يم فر فه َ ،و ُي َو َّ
هللا َو يل َيصف لي َر فح َم ُه " .
س ف
ال ُّ
وب َ ،ف يل َي َّت فق َ
فه د ه جملددة مددن األحادي د تب د ِّين القيمددة العظيمددة لصددلة الددرحم
وثمراتهدا والتدي مدن أهمهدا  :البسدط فدي الدر ق  ،وال يدادة فددي
العمددر  ،ودفد ميتددة السددوب  ،ومحبددة األهددل  ،وأنَّ أولددى الندداس
بالصلة هم الوالدان و وو القربى ثم األدنى فاألدنى .
وتكون الصلة بأمور كثيرة منها  :اإلحسان إلديهم  ،و يدارتهم ،
ومودتهم  ،والسؤال عنهم  ،وتفقد أحوالهم  ،وإعاندة فقيدرهم ،
واحتددرام كبيددرهم  ،ومواسدداتهم فددي أح د انهم  ،ومشدداركتهم فددي
أفراحهم  ،كما تكدون بالددعاب لهدم بظهدر الغيدب  ،و ُحسدن الظدن
بهم  ،وسالمة الصدر نحوهم  ،وإجابة دعوتهم  ،ودعوتهم إلدى
الهد  ،وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر .
كمددا تكددون الصددلة أيندا ً بتقددديم المددال  ،وبالمسدداعدة والمسدداندة
فددي الحاجددان والنددروران بددل حتددى بالكلمددة الطيبددة  ..ومددا إلددى
لك .
يتبتتتتتتتت إن شاب هللا تعالى ..
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Screenshot
noor_al.aalam
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/

Screenshot

قدم سماحة المف ّكر اإلسالم ّي الشيخ الدكتور هانيباا يوسا حار حفظاه تعاالى
على حسا الطريقة الهانيبالياة علاى االنساتغرام شارحا مفصاال عان الاوعي وأناه
ليس نتاجا عقليا بل هو حقيقة ذاتية روحية في كنه الهوية المطلق وأنه حياة قبال
أن يكون عقال وأنّ الحياة واعية بحقيقتها والعقل مظهر نسبي لوجودها .
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صااحح سااماحته مفهااوم األلوهيااة وأنهااا لاام تكاان فااي كنااه الهويااة المطلااق إال معنااى
مخزونا مكنونا من معلومات الهوية الثابتة في الذات .
كمااا أفصااح سااماحته عاان الساااعة الكونيااة التااي تعماال عليهااا جملااة ماان المال كااة
النورانية والتي يمكن لإلنسان االستعانة بها من خال آيات قرآنية كريمة تم ذكرها.
و قااد قاادم بعااا الحكاام وقواعااد العشااق الهانيبااالي الكمااالي و الكثياار ماان النصااا ح
واإلرشااادات التااي بتنااا فااي حاجااة ماسااة لهااا فااي ااال الجهاال والخااب السااا د فااي
المجتمعات .
سااماحة الحكاايم ماااهو أهلااه وبااارب بعطا ااه المطلااق وحفظااه ماان كاال شاار
جااز
ومكروه آمين يار العالمين .
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Screenshot
https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey
االحتفال ب كر يوم األولياب – أكاديمية اإلف جي العلمية العالمية

احتفلددددن هيئددددة اإلف جددددي
العلميددددة العالميددددة بدددد كر
يددددددوم أوليدددددداب هللا تعددددددالى
احتفاالً بهيا ً
بحندور محدب
ٍ
لهم .
وقددد اشددتمل االحتفددال علددى
العديددد مددن الفعاليددان كدددان
ت لكلمدددان بعدددض
منهدددا بدددو ٌ
العلمددددددددداب والعدددددددددارفين ،
وتقددديم محانددران خاصددة
به ه الفعالية كالوقوف عند
بعدددددض كرامدددددان األوليددددداب
و كددر فنددل محبددة أوليددداب
هللا تعدددددددالى حفظهدددددددم هللا
جميعا ً  ..وغير لك.
نفخر بأولياب الحق األحبداب
ونحدبهم ونعلدن الحدب لهددم
بهجدددة واحتفددداالً  ،ونخددد
بمحبتندددا العميمدددة شددديخنا
الولي العارف باهلل سماحة
المفكدددددر اإلسدددددالمي الشدددددي د.هانيبدددددال يوسدددددف حدددددرب حفظددددده هللا تعدددددالى .
 للعودة إلى مراسم االحتفال عبر تطبيق التيلغرام انغط على الرابط التالي :https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey/26640
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https://t.me/FGGroupmedicalcenter
دورة في علم ال كاب الروحي الطبي  -مرك FG Groupالطبي

ال الدددن المحاندددران التدددي
يقددددددمها سدددددماحة المفكدددددر
اإلسالمي الشي د .هانيبال
يوسددددف حددددرب حفظدددده هللا
تعدددددالى فدددددي علدددددم الددددد كاب
الروحددي الطبددي مسددتمرة و
لدك علددى مجموعدة مركد
 FG Groupالطبي .
وال ال األطبددددددددددددددددددددددددددداب
والمتددددددربون والمتدددددابعون
ينهلدددددون مدددددن األسدددددرار
الخاصددددددة التددددددي ترتقددددددي
بوعيهم الطبي .
نددددددددددددددعوكم لمتابعتهدددددددددددددا
واالسددددتفادة منهددددا لتنميددددة
كائكم الروحي الطبي .
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Screenshot
دوران وعلوم د.هانيبال يوسف حرب

أعلندن  FG Group Academyعدن تقدديم  religikrokبمناسدبة إطدالق و
نشر الكتاب الجديدد لسدماحة المفكدر اإلسدالمي الشدي د .هانيبدال يوسدف حدرب
حفظه هللا تعالى وال يحمل عنوان ( الحب كما أراه ) .
بدددأن ه د ه الفعاليددة فددي الثدداني عشددر مددن شددهر أيلددول /سددبتمبر عبددر تطبيددق
التيليغرام بحنور نخبة من العلماب والمثقفن والمحبين حول العالم .

https://web.facebook.com/MadamUmBasti/
مدام أم بسطي

مدام أم بسطي ..
هل تابعن حسابها الجديد على الفيسبوك ؟!
السعادة والمرت من حقائق اإلنسان التي البد منها ليتجاو مشاغل هد ه
الحياة  ،و قد قُددمن لده بدروت فنيدة وثقافيدة متمثلدة بعدالم الكدائن الندادر

( مدام أم بسطي )
تلددك الشخصددية السددورية الدمشددقية الكوميديددة التددي تفوقددن علددى كددل
نجمان الكوميديا السورية في ه ا العصر .

تابعها عبر الرابط التالي :
https://t.me/joinchat/AAAAAED7FS6ubTxm_WJ58Q

27

28

فتئ أبواب السماب
كتبه الشي الدكتور المقرئ عبدهللا كشكوا المقدسي
بسددم هللا والحمددد هلل والصدددالة والسددالم علدددى سدديدنا محمدددد وعلددى آلددده
ددددراب مجلتندددددا (هددددداهو) .
وصدددددحبه أجمعدددددين  ..أهدددددالً بكدددددم أحبتندددددا قد َّ
نتف َّكر اليوم في حددي رسدول هللا صدلَّى هللا عليده و آلده و سدلَّم التدالي :
صدلِّي مد
عددن عبددد هللا بددن عمددر رنددي هللا عنهمددا قددال  ( :ب يي َنمددا َن يحددنُ ُن َ
هللاُ عليه وسلَّ َم إ ي قال َ َر ُجدل ٌ مفدنَ ال َق يدومَّ :
صلَّى َّ
هللاُ أَ يك َب ُدر َك فبيدراً،
سول هللاف َ
َر ف
ف
صدلَّى َّ
َوا يل َح يم ُد ف َّ ف
س يب َحانَ هللاف ُب يك َر ًة َوأَصف يالً َ ،فقال َ َرسدول ُ هللاف َ
هلل َكثفيراًَ ،و ُ
هللاُ
دن ال َق يدو فم :أَ َندا  ،يدا
عليه وسلَّ َم َ :م فن ال َقائفل ُ َكلف َم َدة َكد َ ا َو َكد َ ا ؟ قدال َ َر ُجدل ٌ َم ف
َرسول َ هللاف ،قال َ َ :ع فج يب ُ
اب  ،قال َ ابنُ ُع َم َدر:
س َم ف
اب ال َّ
ن لَ َها  ،فُت َفح ين لَ َها أَ يب َو ُ
صدلَّى َّ
سدم يفع ُ
هللاُ عليدده وسدلَّ َم يقددول ُ لد َك )
ن َرسددول َ هللاف َ
َفمددا َتد َدر يك ُت ُهنَّ ُم يند ُ َ

صحيئ مسلم.

َي يف َت فئ هللا على َمدن يشداب مدن عبيدده مدا يشداب كيفمدا شداب أ َّندى شداب  ،ال
يعج د ه شدديب فددي األرض وال فددي السددماب و لددك مصددداقا ً لقولدده تعددالى:
( َّما َي يف َتئ َّ
اس مفن َّر يح َم ٍة َف َال ُم يمسف َك لَ َها م َو َما ُي يمسف يك َف َال ُم يرسف دل َ لَد ُه
هللاُ لفل َّن ف
ف
ح فكددددددددي ُم ) سددددددددورة فدددددددداطر االيددددددددة (.)2
دددددددو ا يل َع ف يدددددددد ُ ا يل َ
فمددددددددن َب يعدددددددد فد فه ۚ َو ُهد َ
وفدددي هددد ا الحددددي الشدددريف العظددديم الجليدددل ندددر أن أحدددد الصدددحابة
رنوان هللا تعالى عليهم قال أثناب صالته م رسول هللا صلَّى هللا عليه

و آلدده و س دلَّم كلمددان سددمعها مندده النبددي ص دلَّى هللا عليدده و آلدده و س دلَّم ،
فسأل َ عن القائل فقال رجل  :أنا يا رسول هللا  ،فتعجب رسدول هللا صدلَّى
هللا عليه و آله و سلَّم من قدرة ه ه الكلمدان الطيبدان التامدان علدى فدتئ
أبواب السماب عند كرهنَّ  ،واختراقهنَّ السموان السب ووصولهنَّ إلى
ما يشاب هللا تعالى لهنَّ الوصول.
فعل يفمنددا مددن لددك أن إحددد طددرق فددتئ أبددواب السددماب هددي كددر هللا تعددالى
َ
بد كر مخصددو معددين  ،فكمددا هددو معلددوم أن أبددواب السددماب ال ُتفد َتئ إال
بأ ن  ،وقد جاب ال كر في ه ا الحدي الشريف :
دب إليدده مددا ال يليد ُ
دق
نسد َ
هللا أكبددر كبيددراً  :أ أندده سددبحانه أكب د ُر مددن أني ُي َ
بكماله وجالله .
والحم ُد هللف كثيراً  :أ َنحم ُدهُ َحمدداً كثيدراً مستفيندا ً ؛ ألنده سدبحانه أهدل
لك ..فهو أهل الحمد والتقو والمغفرة .
هللا  :أ أننا نن ِّ ه سبحانه وتعالى عني كل ِّ عيد ٍ
ب ون يقد ٍ ومدا ال
وسبحانَ ف
ف فبه .
وص َ
ينبغفي أني ُي َ
دار وآخد فدرهف ،وهد ه األوقددان مددن أفنددل
و ُبكددر ًة وأصدديالً  :أ فددي َّأو فل ال َّنهد ف
األوقددا ف
دار
داح مالئك د فة اللَّيد فدل وال َّنهد ف
ن عنددد هللا سددبحانه وتعددالى و لددك الجتفمد ف
في فه َما.
عمر :فما ترك ُت ُهنَّ مند ُ
ُ
هللا صدلَّى هللاُ عليده وسدلَّ َم
قال َ ابنُ
سدمعن رسدول َ ف
َ
يقول ُ لف َك.
يفرط فيه ؟
فهو قد علم سراً من األسرار الثمينة  ..فأ َّنى له أن ِّ
نلقاكم في عدد قادم إن شاب هللا تعالى  ..دمتم طيبين.
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َ
إىل من يهمه األمر

(الجزء )8

بقلم األستاذ  :خلدون لزبو
 وجتي الحبيبة هدل القهدوة جداه ة ؟ أندا فدي غرفدة المكتدب ألتأكدد مدنجاه ية حاسوبي ؟
هددد ا أول يدددوم لصدددديقنا الددددكتور الجدددامعي بأعطددداب محاندددران أون اليدددن
بسبب األوناح الصحية في البالد .
دخل صديقنا المنصدة اإللكترونيدة وألقدى التحيدة لبددب المحاندرة األولدى
 ،مرن الساعة وأنهى محانرته  ،ثدم جلدس مد وجتده وأخبرهدا أن هد ا
التوجدده جيددد ففيدده راحددة وللطالددب أين دا ً  ،أ َّيدددن وجتدده كالمدده ولكنهددا
تسابلن  :هل يكون الحنور عادة كامالً كما اليوم؟!
ف َّكر صديقنا محتداراً :هدل يعقدل أنهدم مرتداحون لهد ا النظدام ؟ أم أنهدم فقدط
يدخلون المنصة ؟ ال  ..ال ( كانن إجابته لنفسه ).
ددرن األيدددام فدددي هددد ا الفصدددل الدراسدددي وصدددديقنا يراقدددب ويفكدددر بمدددد
مد َّ
التددددد ام الطدددددالب بالحنددددددور ؛ وهددددد ا األمدددددر غيددددددر مسدددددبوق عمومددددددا ً
خالل أيام الدراسة الجامعية !! فقرر أن يستخدم أسلوبا ً جديداً ..
في اليوم التالي و عند دخوله المنصة اإللكترونيدة ألقدى التحيدة كمدا يفعدل
في كل مرة ؛ ولك َّنه في ه ه المرة طرت سؤاالً تفاعليا ً للتأكد مدن الحندور
..فلقي سؤاله تفاعالً من عدة طلبة .
كد َّدرر العمليددة لعدددة أيددام  ..فتن َّب د َه إلددى أنَّ اإلجابددان كانددن تددأتي مددن نفددس
الطلبة!
ددددرر اتبددددداح أسدددددلوب جديدددددد وهدددددو أن ينددددداد
بعدددددد عددددددة محاندددددران قد َّ
على أسماب بعض الطلبة في منتصف المحانرة و ألكثر من مرة ليتفاجدأ
من عدم ردهم !
حدددددددددد ن صددددددددددديقنا ولكندددددددددده بقددددددددددي متمسددددددددددكا ً بحسددددددددددن النيددددددددددة .
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تبادرن إلى هنده فكدرة جديددة وهدي أن يطلدب مدن الطدالب  -كنشداط
خالل الفصل  -تقديم ورقة بح عن مونوح معين  ،وه ا ما كدان..
و سلَّم الطالب أوراقهم البحثية.
منن أيام الفصل الدراسي وح َّدد صديقنا موعد االمتحان.
إندده يددوم االمتحددان  ..وقددد قددرر صددديقنا الدددكتور أن يكددون االمتحددان كتابي دا ً
وليس بأسلوب ( ن دائرة )  ،و أرسل السؤال إلى المنصة ..
وهنا كانن المفاجأة!!
إنه نفس السؤال مونوح ورقة البح !!
انتهى وقن االمتحان وخرب الجمي من المنصة.
في اليوم التالي دخلن وجدة صدديقنا غرفدة مكتبده فوجدتده ح يندا ً فسدألته
متعجبة  :ما بالك ؟ لم أرك هك ا طوال فترة عملك األكاديمي !
نظر في وجهها وعيناه تأملها نظران الح ن واالستغراب ورد عليها
ُ
وتعجبن من نسدبة الحندور ؛ ولكنندي بالمقابدل
قائالً  :بدأ الفصل الدراسي
قلددن إن الطلبددة مرتدداحون أكثددر ،و بدددأن بطددرت األسددئلة التفاعليددة فوجد ُ
ددن
تفاعالً من بعض الطلبة  ،و من ثم بدأن بمناداة بعض الطلبة فلم يجيبدوا!!
و م لك كان لد َّ أمل بالت امهم ..
ولكن أن أرسل إليهم سؤاالً وحيداً في االمتحان ويكون السؤال نفس سدؤال
مونددوح ورقددة البحدد وتصددلني اإلجابددان بعددد دقيقددة ودقيقتددين وبددنفس
األخطاب اإلمالئية ؟!! ه ا صعب .إنها سنتي األكاديمية األخيرة..
هددددؤالب الطلبددددة جعلددددوني أشددددعر بالعددددار واألسددددف علددددى الوندددد الدددد
وصلنا إليه...
وجتي الحبيبة  :هل الخطأ هو أسلوبي ؟ أم أن األهل أساؤوا تربية أبنائهم
الطالب ؟
لم تجب ال وجة والت من الصمن ...
بدددور أندديف  :هددل أسددأنا اسددتغالل التكنولوجيددا؟ أم أن الرقابددة ال اتيددة
هبن أدراب الريات ؟
أترك لكم اإلجابة بعد التفكر في قصة صديقنا  ..وإلى لقاب جديد .
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الصفان adjectives
Hot coffee
Happy children

من سلسلة تعلم اللغة اإلنجلي ية
(( الصفان )) adjectives
تقديم  :د .صبحي المقرح

محانرة قُدِّ َمن على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العائلة
الت FG-Group Academy –Turkey
أهالً وسهالً بكم في سلسلة تعلم اللغة اإلنجلي ية .
تحدددثنا فددي محانددران سددابقة عددن أن الكلمددان تنقسددم فددي اللغددة اإلنجلي يددة بشددكل
أساسددي إلددى أسددماب و ( )nounsونددمائر ( )pronounsوأفعددال ( ، )verbsو
صلنا في بعنها وأشرنا إلى بعنها اآلخر .
قد ف َّ
واليوم إن شاب هللا تعالى سنتعرف بالتفصيل على الصفان ( .) adjectives

ما هي الصفان؟
الصفان هي الكلمان التي تستخدم لوصف (إشارة إلى حال) اسم أو نمير.
وعادة ما تكون الصفان مقترنة باألسماب أو األفعال المساعدة  ،فأ ا جدابن الصدفة
سد ِّمين  attributivelyكمدا فدي األمثلدة التاليدة :
قبل االسدم الد تصدفه مباشدرة ُ
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الحددظ فددي المثددال األول ( hot coffeeقهددوة سدداخنة ) كيددف سددبقن الصددفة hot
االسم .coffee
وفددي المثددال الثدداني  ( happy childrenأطفددال سددعداب) كيددف سددبقن الصددفة
 happyاالسم .children
أمددا إ ا جددابن الصددفة بعددد الفعددل فهددي تصددف األسددماب أين دا ً و لكددن بصددورة غيددر
مباشرة و ُتسمى  predicativelyمثل:
He is clever
The house was quite
I feel cold
He became angry
الحظ الصفان فدي األمثلدة السدابقة  clever/quite/cold/angryكيدف أتدن بعدد
األفعال وهي هنا في محل مفعول به.
للت كير بتركيب الجملة فهي كما كرنا كثيراً في محانران سابقة تتكون من:
فاعل  +فعل  +مفعول به.

ويتنئ من األمثلة األخيدرة أن الصدفان فدي محدل المفعدول بده  objectألنهدا مدن
حي التركيب جابن بعد الفعل.
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الصفان adjectives
واآلن سنتعرف على اللواحق التي تدل على الصفان وهي :
كيف نم ِّي الصفة عن غيرها من الكلمان في الجملة ؟
نستطي تميي الصفان باللغة اإلنجلي ية حسب موقعها في الجملة و معنى الجملدة
 ،وفي أغلب األحيان من خالل نهاية الكلمة  /الصفة .

– able – ible – al – ial – ar – ed – ful – ent – ic – ical – ish – ive
ative – less – eous – ious – ous – y
انظر الصورة التالية والتي تحو ه ه اللواحق وأمثلة على كل واحد منها:

إ اً يمكن معرفة الصفة من غيرها في الجملدة مدن خدالل نهايدة الكلمدة (الملحقدان)
أ بعددض المقدداط التددي تمي د الصددفة عددن غيرهددا ؛ فبمجددرد حفددظ ه د ه المقدداط
تستطي عندها تحديدد الصدفة فدي الجملدة وإن لدم تددرك معناهدا ،ولكدن األصدل هدو
معرفدة معنددى الكلمدة لتحديددد ماهيتهددا خاصدة و أن هندداك مجموعدة مددن الصددفان ال
تنتهي بالملحقان التي أشرن لها االن.
ومددن أبددر الصددفان التددي ال تنتهددي بدداللواحق الخاصددة بالصددفة والتددي ال بددد مددن
حفظها الصفان التالية :

اآلن وبعد معرفة ه ه اللواحق التي تميد الصدفان تسدتطي بسدهولة تمييد الصدفة
الموجودة في الجملة ؛ فمثالً في الجملة التالية :
.The bird is colorful
الكلمة  colorfulتنتهي بالمقط  fulوبالتالي ندرك أن ه ه الكلمة صفة.
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الصفان adjectives
وصف مجموعة من الناس Spaniards often drink tea. = Spanish :
people often drink tea
كما يجب التنويه إلى أن األلوان هي صفان أينا ً .
وصف مجموعة من الناس The Chinese enjoy fireworks. = Chinese :
people enjoy fireworks
الحظ عند التعامل م وصف مجموعة من الناس أننا نستطي اسدتخدام الصدفة كمدا
هي أو نتبعها بت people
The Chinese=Chinese people
ولكن ال تبقى الصفة كما هي دائما ً كما في مثال :
Spaniards=Spanish people

الجنسيان :
يمكن اشدتقاق األسدماب والصدفان التدي تددل علدى الجنسدية مدن أسدماب البلددان فدي
اللغة اإلنجلي ية ؛ و لتونيئ لك انظر لألمثلة التالية :
الدولة .I live in Jordan :
الصفة .He likes Jordanian food :
األصول .Khaldoun is a Jordanian person. = He is from Jordan :
= .He is Jordanian
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ل ا يجب أن نتعرف على اسم كل بلد وكيف نشتق الصدفة منهدا وكيدف تصدبئ صدفة
الشخ المنتمي له ا البلد و لك موجود في القائمة التالية وبترتيب أبجد .
أريد اإلشارة قبدل قائمدة البلددان والجنسدية إلدى أنده فدي بعدض الحداالن قدد ُي يسد َت يخدَم
جد لدك
االسم الدال على الجنسية أو اإلقليم لإلشارة سلبيا ً إلدى األشدخا  ،وقدد َي ير ف
ألسباب سياسية أو تاريخية .
نل الكثيدر مدن النداس َت َج ُّندب اسدتخدام االسدم بهد ه الطريقدة  ،ولكدن بددالً مدن
ل ا ُي َف ِّ
لك يقومون باستخدام صيغة حيادية كاستخدام الصفة وإتباعها بكلمدة ""people
أو استخدام كلمتي " "people fromوإتباعهما باسم البلد أو اإلقليم.
تونئ األمثلة أدناه والتي بجانبها عالمة النجمة (*) ه ا االستخدام غير المرغدوب
دى سددلبيا ً ،و يوجددد بددين القوسددين صف د َيغ بديلددة أقددل سددلبية يمكددن
وال د يحمددل معند ً
استخدامها.

فيمايلي قائمة بأسماب بعض البلدان والصفان واألسماب المشتقة منها:
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الصفان adjectives
ويمكن أن تصبئ :
I have an amazing new car
و لك بأنافة الصفتين  amazingو  newقبل االسم car
وهنددا يتبددادر ل د هننا السددؤال التددالي  :بمددا أن  amazingو  newصددفتان سددبقتا
االسم هل نستطي أن نعكس ترتيب الصفان بحي تصبئ الجملة :
I have a new amazing car
أو بصيغة أخدر  :هدل مدن ندابط يجدب االلتد ام بده عندد ترتيدب الصدفان إن كاندن
الجملة تحو أكثر من صفة لنفس االسم ؟
نعم هناك نابط  ،وهد ه المعلومدة مهمدة جدداً و لدك ألن متعلمدي اللغدة يقعدون فدي
خطأ الترتيب في بعض األحيان.

اآلن وبعددد دراسددة الصددفان أصددبحنا نسددتطي إثددراب ُج َملفنددا وعدددم االكتفدداب بشددكل
الجملة البسيط ه ا.
فمثالً الجملة البسيطة :
.I have a car
بعد تعلُّم الصفان يمكن أن تصبئ :
. I have a new car
أ أنفنا الصفة  newقبل االسم .car
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الصفان adjectives
واآلن سنحاول تطبيق ما تعلمناه من خالل ه ا التمرين :
انظر الجمل التالية :

حي كل جملة تحو أكثر من صفة والمطلوب ترتيب الصفان تبعا ً لما تعلمناه.
أعددد ترتيددب الصددفان الموجددودة أسددفل كددل جملددة م د أخ د مسددألة أولويددان ترتيددب
الصفان بعين االعتبار .
1. A …………………dress
red/nice
2. A ………………………man
silly/old

فددي المثدددال األول  :هندداك ثدددال صددفان سدددبقن االسددم  materialوهددد ه الصدددفان
strange/green /metallic

3. A ………………………….man.
young/nice/handsome

وقد رتبناهدا بهد ا الشدكل ألن الصدفة  strangeتمثدل الدرأ  opinionواألولويدة
لدده كمددا كرنددا  ،ثددم الصددفة  greenوهددو لددون يددأتي فددي الترتيددب السددادس كأولويددة
ل د لك كرندداه بعددد الددرأ  ،وأخيددراً الصددفة  metallicوالتددي تصددف طبيعددة المددادة
وترتيبها الثامن ل لك وردن ه ه الصفان به ا الترتيب.

4. What an ………………………………….. cup.
old/amazing/little/Chinese

.It was made of a strange, green, metallic material

اإلجابان :

المثدددددال الثددددداني  :أيندددددا ً هنددددداك ثدددددال صدددددفان سدددددبقن االسدددددم  brushوهدددددي
long/narrow/plastic
وقد راعينا ترتيب الصفان كما الجدول السابق حي  longتصف الحجم size
 Narrowتصف الشكل shape
 Plasticتصف طبيعة المادة وب لك أصبحن الجملة :

1. a nice red dress.
2. a silly old man.
3. a nice handsome young man.
4. What an amazing, little, old, Chinese cup and saucer.

It’s a long, narrow, plastic brush

هندداك بعددض الصددفان يتبعهددا حددرف الجددر  toعندددما تكددون صددفة خبريددة  ،انظددر
المثال التالي:
حساس لت She’s allergic to cats :
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الصفان adjectives
وه ه أهم الصفان المتبوعة بحرف الجر : of
وه ه قائمة بأهم الصفان التي يتبعها حرف الجر to

كما أن هناك بعض الصفان المركبة مثل :

كمدا

وك لك بعض الصفان تكون متبوعة بحرف الجر  ofعندما تكدون نعدن خبدر
األمثلة التالية :
 .He was aware of the danger that faced himمدرك ل .
They seemed capable of winning their first game of the
 .seasonقادر على .
.His mind seemed to have become incapable of any thought
عاج عن .
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َيمنف ي ال ُعم ُر ُكلُّ ُه في ُح ِّب هللاف َت َعالَى ..
فأ ا فبنا فعن َد ال َمو ف
ن ..
ب وال َي ُم ُ
ون ..
ال َين َتهي ال ُح ُّ
الحبي ف
ب
َبل َيح فمل ُنا إلَى َ
ض ُكل َّ َفو ٍ
ن ..
و ُن َع ِّو ُ
من مدرسة الحب اإللهي
المجددي الهانيبالي الكمالي
روح الحب المعاصر
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سماحة المف ِّكر اإلسالمي
الشي د .هانيبال يوسف حرب
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( َخواطف ُر ال ُح ِّب )

ال َيوم لفل ُح ِّب ..
شق ..
وغداً لفل فع ف
ما ال َ أما َمنا ُم َّتس ٌ فمن الوق ف
ن ..
َنخطو ُخ َطى ال ُح ِّب ..
و َنس َتلف ُّ فمن َقطرا ف
تتراكض
ن ال َّن َد التي
ُ
أوراق أروا فحنا ل ُتنع َ
شها و ُت ِّكيها ..
على
ف
من مدرسة الحب اإللهي
المجددي الهانيبالي الكمالي
روح الحب المعاصر
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األستا ة هناب صبر
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هشاشة العظام
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هشاشة العظام
الج ب الثال
( المناعفان والتشخي
الدكتورة  :نضا ترمانيني

سنتاب معا ً إن شاب هللا تعالى حديثنا عن الهشاشة العظمية
( المناعفان والتشخي )

)

المناعفان :
تؤد اإلصابة بهشاشة العظدام إلدى كسدور العظدام وخصوصدا ً فدي العمدود الفقدر أو
الد فدورك  ،و يحددد كسددر عظمددة الد فدورك عدداد ًة بسددبب السددقوط  ،ويمكددن أن يددؤد إلددى
اإلعاقة أوالوفاة خالل العام األول بعد اإلصابة .
في بعض الحاالن يمكن أن تحد كسور العمود الفقر حتى فدي حدال عددم التعدرض
للسددقوط وخاصددة العظددام التددي تشدد ِّكل العمددود الفقددر (الفقددران) و التددي يمكددن أن
تنددعف إلددى درجددة االنكمدداا ممددا يددؤد إلددى ألددم فددي الظهددر و نقد الطددول واتخددا
ونعية التقوس إلى األمام في العمود الفقر .
التشخي :
ُيمكن قياس كثافة العظدام بواسدطة
جها َيستخدفم مسدتويان منخفندة
مددن األشددعة السددينية لتحديددد نسددبة
المعادن فدي عظامدك  ،وخدالل هد ا
االختبار غيدر المدؤلم سد ُيطلَب مند َك
االسددتلقاب علددى طاول د ٍة بينمددا يمد ُّدر
ً
نوئي فوق جسمك.
ماس ٌئ
فحد بنددعة
فددي معظددم الحدداالن ُت َ
دددورك
عظددددام فقددددط  -عدددداد ًة فددددي الد ف
والعمود الفقر . -
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األسهم ُتشير إلى موق الكسور في العمود الفقر
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تقنية شبكات الجيل السادس
أ .نور هرشو
بسم هللا الرحمن الرحيم
و الصالة والسالم على سيدنا نور الوجود والحب األعظم والهاد
األكرم وعلى آله وصحبه وسلم
صد ِّدرت أندده سدديتم بدددب
بددان عصددرنا اليددوم يسددتخدم تقنيددة الددت  ، 4Gو قددد ُ
العمل باستخدام شدبكان الجيدل الخدامس  5Gفدي نهايدة هد ا العدام 2020
علم دا ً أن الكثيددر مددن بلدددان العددالم لددم تبدددأ بعددد باسددتخدام ه د ه التقنيددة ،
وبالرغم مدن لدك فقدد تدم الكشدف عدن دراسدان حديثدة فدي جامعدة فنلنددا
تقددوم بدراسددة تقنيددة  .. 6Gو مقالتنددا هد ه تددتكلم عددن هد ه التقنيددة التددي
ستجتات العالم حسب ما ُ كر في عام . 2030
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ما هي تقنية شبكان الجيل السادس  6G؟
تقنية شبكان الجيل السادس : 6G
فددي الوقددن الحددالي لدديس هندداك تعريددف دقيددق له د ه التقنيددة  ..لكددن حسددب
الشائعان التي تناقلدن فدأنَّ هد ه التقنيدة سدوف تغيدر شدكل اإلنترندن حيد
ستكون سرعته كبيرة جداً بمعددل نقدل البياندان قدد يبلدغ  1Tbفدي الثانيدة
كتحميدل مدا يتدراوت بدين  40إلدى  50فيلمدا ً بجدودة K 4علدى جهدا ك فدي
غنون ثانية واحددة  ،باإلندافة إلدى أن المحطدان القاعديدة ستندم عددداً
نددخما ً مددن المسددتخدمين قددد يفددوق المليددون مسددتخدما ً التددي تسددتخدمها
محطان الجيل الخامس  ،وكل شيب سيكون متاحا ً بين يديك مباشر ًة عندد
استخدامك لشبكان الجيل السادس.

ما هي فائدة ه ه التقنية؟
إن جمي الوسائل التي تعتمد على شبكان اإلنترنن سوف تتحسن ويتم أداؤهدا
بشكل أسرح وبوقن أقل عند اسدتخدام شدبكان الجيدل السدادس  ،فكدل مدا نملدك
مددن واقد معد و واقد افترانددي و روبوتددان و كدداب اصددطناعي سددوف يددتم
تطدويره  ،وربمدا يدتم اكتشداف واقد جديدد بهد ه التقنيدة ( تقنيدة  ) 6Gتأخد نا
عال جديد .
لتطور ٍ
طورته تقنيدة الجيدل الخدامس وطدورن إتاحتده
وسيكون لالقتصاد الرقمي ال
َّ
بين البشر وسرعة الوصول إليه سيكون لده القددرة التنافسدية فدي المسدتقبل و
سيكون المحرك الرئيسي بين دول العالم  ،فأن العالم فدي تطدور مسدتمر و فدي
اكتشافان جديدة كل يوم .
ُ كددر عددن تقنيددة  6Gهددو مجددرد تددداوالن له د ه التقنيددة حي د لددم يددتم
كددل ال د
االنتهاب من تطوير ه ه التقنية بعد .
الحمد هلل رب العالمين ال خلقنا و خلق كدل شديب بمقددار  ،فكدل االكتشدافان
السددابقة و االكتشددافان الحديثددة اآلتيددة مددا هددي إال مجددرد معلومددان أ ليددة من د
الرب تعالى بالخروب اليوم لتكون متاحة لكل البشر .
القف َدم أ فن لها َّ
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اه ف م

د .نور مير

المجتمعان  ..المسؤوليان  ..نيق الوقن  ..صعوبة المعيشة ..
األمراض  ..السياسان  ..إل إل إلد  ..جميعهدا و أكثدر وقفدن
في طريقه  ،كانن تخيفه كلما حاول أن يخطو خطوة نحواألمدام ،
كانن ت أر في وجههُ ..تكشر عن أنيابها كالوحوا  ..تهدده بأن
يعود إلى الوراب  ..تخبره :
َ
ابق في مكانك كي ال تخسر أمانك .
حتى نفسه التي بين جنبيه باتن أل َّد أعدائه  ...قال لها :
كل ما أرد ُته كان السدعي لعمدل الخيدر  ..الددعوة إلدى هللا تعدالى ..
بكلمددة حددب  ..بحددرف صدددق  ..بموقددف حددق  ..بنصدديحة ألم مددن
ُ
ن ما بقدي لدد َّ  ..إن تدد َّني ف
القلب  ..فال تخونيني ...فأن ف
خسدرن
ن
ن ( ارتقيد ف
س َمو ف
ن ) ف ندا معدا ً بجندة عرندها السدموان و
 ..و إن َ
األرض .
قالن له  :حسنأ سأُعين َك ...
تفاجأ !!
فأرد َف د ين قائلددة  :لقددد جعلتنددي أت د وق مددن قبددل م د اقا ً لددن أنسدداه ..
فسألها متعجبا ً  :و ما هو؟!
فأجا َب ين  ((( :حب هللا تعالى )))  ..فأني لم أجد له مثيالً ..
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فألي بالم يد الم يد  ...و سأُعينك .
َّ
ددرر أن يهددد م الدددوحا  ..أن يكدددون شدددجاعا ً  ..و
و مدددن يومهدددا  ..قد َّ
يحاول من جديد ..أن ُيعد ال ُعدة  ..يخطط  ..يفكر ..
أن يستعين بأسماب هللا تعالى و آياته المقدسة ليسدتجلب الم يدد مدن
ال َمدد ..
أن يتفكر في المون و الحياة أكثر كي يتعظ ..
ً
ثانيدة  ..لكنده ندو أن يحداول عنددها
ليس متأكداً من أنده لدن يتعثدر
من جديد  ..و ينهض ل ُيكمل المسير ...
فقد علم أن النية فاعلة في األكوان بسم هللا  ..وفاعلة في قدره..
وأن األكوان بيد الد َّيان  ..و األمان من الرحمن .
سوف ُيوقظ لحظان حبده مد ربده  ..و ُيغد بهدا نفسده  ..و يبحد
عن الم يد  ..فقدد وجدد للحدب مد اقا ً ل يد اً فريدداً و سدلطانا ً غريبدا ً و
نفو اً عجيبا ً ..
سيكون باهلل تعالى ال بنفسه  ..سيع م  ..و ُيحسن الظدن بداهلل تعدالى
 ..و يتوكل عليه  ..ويتاب ما يكون ..
فقد أيقن أكثر بأن ال حول وال قوة إال باهلل  ..وأنَّ ما شاب هللا كان و
ما لم يشأ لم يكن ..
و في لك فليتنافس المتنافسون
54

برنامج خفايا و أسرار

Radio Family Group
بقلم  :د .صبحي المقرع

www.radiofg.org
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بسم هللا الرحمن الرحيم

س َم َاوا ٍ
س يب َ َ
ناهُنَّ َ
) َف َق َ
ن ففي َي يو َم يي فن َوأَ يو َحى ففي ُكل ِّ
يئ َو فح يف ًظا
اب َ
س َماب ال ُّد ين َيا فب َم َ
س َماب أَ يم َرهَا َو َ َّي َّنا ال َّ
َ
ص ف
َ لف َ
ك َت يقدفي ُر ا يل َع ف ي ف ا يل َعلفيم) فصلن 12
إن الولددوب إلددى مملكددة األحجددار الكريمددة لدديس بدداألمر البسدديط بددل
يحتدداب إلددى مطالعددة وانددطالح أو خددوض تجددارب عديدددة وواسددعة
لإلحاطة به ا العالم و أسدراره وخبايداه  ،فكيدف ب َمدن جمد كدالً مدن
الجانب النظر والعملي في ه ا العالَم ؟
نعم  ..إن ه ا ما يمي برنامج األحجار الكريمة ( خفايدا وأسدرار )
فكثيدددرة هدددي مدددوارد معرفدددة تفاصددديل وخصدددائ كدددل حجدددر مدددن
األحجدددار الكريمدددة إال أن ُمعددددَّ ومقددددم هددد ا البرندددامج ُيعتبدددر خبيدددراً
ومرجع دا ً هام دا ً فيمددا يتعلددق باألحجددار الكريمددة خاصددة فددي تقييمهددا
واختبارها .
الددددكتور أوس العبيدددد مدددن العدددراق يقددددم علدددى راديدددو اإلف جدددي
برندامج األحجدار الكريمددة ) خفايددا وأسدرار ( وهددو برندامج تعليمددي
يصددف فددي كددل حلقددة مددن حلقددان البرنددامج و خددالل ثددال دقددائق
خاصية حجر من األحجدار الكريمدة مد نبد ة تاريخيدة عدن وجدوده
وإشارة جغرافية إلى أماكن تواجده ومصادره .
برندددامج ( خفايدددا و أسدددرار ) برندددامج شددديق فدددي طريقدددة طرحددده
للمعلومان  ،أنصحكم جميعا ً بمتابعته .
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الكركم

الكركم
تقديم األستا ة  :نوال الغريفي

محانرة قُدِّ َمن على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العائلة
الت FG-Group Academy –Turkey
سمعتم الكثير عن الكركم  ..نعم إنه نبان رائ ومفيد ..
• ولكن كيف تستخدمه بالنبط عندما تكون لديك مشاكل صحية ؟
• و ما هي الجرعان الف َّعالة ؟
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بسم هللا الرحمن الرحيم
أوالً  -مالحظة سريعة حول النبان :
اسمه الكركم الطويل Curcuma longa
هدددددو نبدددددان مع ِّمدددددر ينتمدددددي إلدددددى عائلدددددة
ينجبراسيا أ من نفدس عائلدة ال نجبيدل
و هدددو أمدددر مثيدددر لالهتمدددام ألنندددا سدددنجد
بعدض الخصددائ المشددتركة مثددل الجانددب
المناد لاللتهابان.
الكركم موطنه آسيا ،و تعتبدر الهندد اليدوم
أكبددر منددتج ومص د ِّدر للج د ور فددي العددالم ،
كما يتم إنتاب الكدركم أيندا ً فدي إندونيسديا
و الصين و بنغالديا إل . ..
إنده مدن التوابددل المشدهورة فددي الهندد فددي
المجدددال الطبدددي وكددد لك فدددي المطدددب  ،و
ربمددددا تعلمددددون أندددده مددددن أهددددم التوابددددل
الرئيسية التي تدخل في صناعة الكار .
و الج ب المستخدم في المجال الطبدي هدو
الج مور و اللون البرتقالي.
مكوناته :
 ٪3إلددى  ٪ 5يددون عطريددة  ،تحتددو
على كيتونان  ،سيسكيتيربين  ،نجبدرين
 ،فيالنددددددددرين  ،سدددددددابينين  ،سدددددددينول ،
وبورنيول .
أصددددددباء صددددددفراب بددددددين  ٪ 3و  ٪ 6و
ددرف أيندددا باسدددم ديارتيبتانويدددد  ،كمدددا
ُتعد َ
يحتو على الكركمين ديفيرولويدل ميثدان
 ،السكريان  ،الصمغ .
الخاصددددددددية األكثددددددددر أهميددددددددة و التددددددددي
جعلته حقا ً من األدوية العشبية الرئيسية

هي قدرته على تقليل اإللتهاب أينما كدان،
مكونددددان الكددددركم تمكنددددن مددددن
حتددددى أن ِّ
الوصدددول إلدددى األمددداكن التدددي ال يمكدددن إال
لمواد قليلدة الوصدول إليهدا مثدل الددماء و
ال هو محمي بواسطة الحداج الددمو
الدماغي وال يسدمئ بمدرور القليدل مدن
المددواد  ،فددالكركم مندداد لإللتهدداب أ أندده
يعمدددل فدددي كافدددة أنحددداب الجسدددم لتهدئدددة
اإللتهاب.
خاصددية أخددر مثيددرة لإلهتمددام هددي أندده
أحد منادان األكسددة الرئيسدية إ يحمدي
خالياندددا و حمندددنا الندددوو مدددن هجمدددان
الجددد ور الحدددرة  ،وهدددو و تدددأثير متفدددوق
علدددى مندددادان األكسددددة القويدددة األخدددر
مثل فيتامين أ أو البيتاكاروتين .
خاصدددية أخدددر وهدددي أن الكدددركم يحمدددي
خاليانددا مددن اإلشددعاح فهددو يقلددل مددن تلددف
الكروموسمان  ،و تبدين مدن خدالل بعدض
الدراسان التي أجرين على الحيوانان أن
مددادة الكددركم تمند أيندا ً تطددور السددرطان
الناجم عن اإلشعاح.
باإلنافة إلى لدك يبددو أن الكدركم يحمدي
الخاليا السليمة ويجعل الخاليا السدرطانية
أكثر حساسية للعالب اإلشعاعي.
إنَّ خصائصدددددددده المنددددددددادة لإللتهدددددددداب
واألكسدددة تجعلدده عنصددر رئيسدديا ً للوقايددة
مدددددن األمدددددراض التنكسدددددية و األمدددددراض
اإللتهابيددة الم منددة (هشاشددة العنددام ومددا
يتبعها ).
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الكركم

 إن أمراض القلب واألوعية الدمويدة واألمراض العصبية و السرطان في تطور
مسددتمر  ،و كددل ه د ه األمددراض مرتبطددة
بوجود شرطين متداخلين هما :
احتياطي الشخ من مندادان األكسددة
التي تتأثر بنغوطان الحياة  ،و وجود
التهابددان خفيفددة مسددتمرة تصددبئ م منددة
و مسببة لألنرار.

و يسددددددمي األمريكيددددددون هدددددد ه الحالددددددة
( )inflammagingوهددددي مدددد يج مددددن
االلتهدداب واألكسدددة المسددببة للشدديخوخة
المبكرة وعادة مدا يظهدر هد ان العدامالن
لسنوان قبل ظهور المرض التنكسي .
فأ ا تمكندن مدن فهدم هد ه النقطدة سدتعلم
نددرورة دمددج الكددركم فددي حياتددك بشددكل
منتظم.

 نخددددرب مددددن مونددددوح الوقايددددة مددددناألمددراض التنكسددية لنددر اآلن المشدداكل
الصددحية المختلفددة و التددي أثبددن الكددركم
فاعليته و دوره اإليجابي فيها .
كددل التهدداب سددواب أكددان التهدداب مفاصددل
أو عندددددددددددددددددددددددددالن أو أوتدددددددددددددددددددددددددار
(هشاشددددددة عظددددددام  ،التهدددددداب مفاصددددددل
روماتويدددددد  ،األلدددددم العندددددلي الليفدددددي

التهاب الفقدار الالصدق  ،التهداب األوتدار
 ،آالم الظهدددر  ..ومدددا إلدددى لدددك ) إن لدددم
يسدددتط الكدددركم إ التددده إلدددى األبدددد فأنددده
سيساعدك على إدارته بشكل أفنل .
 عنددددما يكدددون التهددداب األعصددداب فددديطبقة المايلين كما هو الحال في التصدلب
المتعددددد يمكدددن للكدددركم أن يسددداعد فدددي
تهدئددة ه د ا االلتهدداب واسددتقرار الون د
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وك لك األمر في كل مدا يتعلدق بالتهداب أو
تقرت في األغشية المخاطية الهنمية.
تخبرنا الدراسان أن الكركم و باالسدتعمال
الموندددعي يسدددداعد علددددى القندددداب علددددى
قرحددة الفددم الم منددة و كد لك يمند تراجد
اللثة.
 ندد هب إلددى القسددم األسددفل مددن الجسددمحي نر أن الكركم يمكن أن يسداعد فدي
يمكدددن أن
تهدئدددة التهددداب المدددر ب الددد
يحد عندما يكدون لدديك ارتدداداً معويدا ً ،
كما يساعد الكركم في عالب قرحة المعددة
واإلثنى عشر.
 يعمددددل الكددددركم نددددد التهدددداب القولددددونالتقرحددددددي أو داب الكددددددرون ؛ و هاتددددددان
الحالتددان خطيرتددان للغايددة ومددن الوانددئ
أنهمددددددا يتطلبددددددان متابعددددددة طبيددددددة إال أن
الدراسددددان أكدددددن الخصددددائ المهدئددددة
للكددركم فددي ه د ه الحدداالن حي د أن هندداك
عددددداً مدددن المرندددى تمكندددوا مدددن تقليدددل
جرعدددان الددددواب بشدددكل كبيدددر أو التوقدددف
تمام دا ً عددن تناولهددا تحددن إشددراف الطبيددب
طبعا ً.
 الكدددركم لددده تدددأثير فعدددال فدددي التهابدددانالدددماء  ،و يسددتعمل فددي حدداالن االنهيددار
العصبي ألنده منداد لالكتئداب  ،و الجددير
بال كر أن بعدض حداالن االنهيدار العصدبي
ناجمة عن التهابان في الددماء فهدو ف َّعدال
في كلتي الحالتين.

 ك د لك فددي حالددة االلتهدداب القددو ال ديؤد إلى فقدان القددران المعرفيدة لدد
كبدددار السدددن المصدددابين بدددداب ال هدددايمر
فددددالكركم يعمددددل علددددى تهدئددددة االلتهدددداب
ويساعد على استقرار الون .
حام كبير للكبد  :فأ ا كان هناك
 الكركم ٍألدددم أو تليدددف بالكبدددد فددديمكن للكدددركم أن
يساعد في الحد مدن الندرر ،وقدد أثبتدن
الدراسدددان لدددك بتجدددارب أقيمدددن علدددى
أشددددددخا اسددددددتهلكوا كحددددددوالً ومددددددواد
كيماوية سامة  ،فالكركم مفيد في مرض
االلتهدداب الكبددد وتليددف الكبددد وبصددفة
عامددددددة بمجددددددرد حدددددددو يددددددادة فددددددي
الترانساميناسان.
 للكددركم تددأثير وقددائي علددى الكلددى مددنجراب المنتجان السامة والمعادن الثقيلدة
التي تنر الكلى.
 يؤثر الكركم إيجابيا ً على نسبة الدهونفي الدم ؛ فغالبا ً ما يستخدم عندما يكدون
هندداك يددادة فددي الكوليسددترول والدددهون
الثالثية.
 يحمددي الكددركم أينددا ً بعددض ندداقالنالكوليسدددترول مثدددل  LDLحيددد أنددده
يمند مددا يسددمى بأكسدددة  LDLوهددي
ظدداهرة تشددارك فددي تكددوين اللويحددة
الشريانية .
 باإلنددافة إلددى لددك يحتددو الكددركمأين دا ً علددى تددأثير مندداد للصددفيحان
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كددل ه د ا يعنددي أ أندده يجعددل الدددم أكثددر
سيولة .
أن الكدددركم يلعدددب دوراً مهمدددا ً فدددي منددد
تطدور أمدراض القلدب واألوعيدة الدمويددة
وك ا االلتهداب المد من  ،وإ ا كدان هنداك
انددطراب قلبددي هددو مفيددد جددداً  ..لكددن
احدددد ر مددددن التفدددداعالن مدددد منددددادان
التخثر.
 يسددتخدم الكددركم لتهدئددة التهدداب بطانددةالرحم.
 و ُيسدددتخدم أيندددا ً لتهدئدددة االلتهابددددانالناجمة عن مرض السكر .
 يعتبدددر الكددددركم مهددددئ قددددو للسددددعالبأنواعه.
أشكاله :
الشدددددكل الطدددددا ب  ،الجددددد مور الطدددددا ب
الموجود في المتاجر .
استخدامه :
يتم نقد الجددمور الجداف المسدحوق و
اللون البرتقالي  -وهو األكثر استعماالً -
فددي المدداب أو يؤخ د بالملعقددة أو يندداف
إلى األكل وال بداد و العصدائر مبشدوراً
 ،ويستعمل كالبهار لألكل.
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الجرعان :
يمكنك أخ الكدركم بكميدة مدن  500ملدغ
في الحاالن الوقائية إلى  2000ملغ في
حاالن االلتهابان الحادة.
إ ا كاندددن المشدددكلة م مندددة وتدددم تنددداول
الكدددركم بجرعدددان كبيدددرة لعددددة أسدددابي
فعندددما ينحصددر االلتهدداب البددد مددن أخ د
قسط من الراحة واستئنافه مجدداً عندما
يظهر االلتهاب.
إ ا أنددفن ال نجبيددل ومددادة دهنيددة مثددل
يدددن ال يتدددون مدددثالً فسدددوف ت يدددد مدددن
امتصدددا الكوركدددو مينويدددد مدددن خدددالل
الغشداب المخداطي فددي األمعداب ؛ و يكددون
الم يج بالنسب التالية :
 9نسب من الكركم و  5نسب نجبيدل و
 1نسبة من ين ال يتون ..
تكون الجرعة الفعالة من ه ا الخلديط مدا
بين  6إلى  8جرام في اليوم.
ال يؤخدددد الكددددركم إ ا كنددددن تعدددداني مددددن
انسداد القنوان الصفراوية.
كمدددا أن الكدددركم قدددد يتفاعدددل مددد العدددالب
المناد للتخثر  ..فكن ح راً.

الكركم
محانرة ق َّدمتها
األستا ة  :نوال الغريفي
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مريان

•

إعداد الدكتورة  :سناء صبري

•

إنَّ للشخصدديان المسددماة ( ميددران ) عدددة صددفان تكشددفها لنددا
حددددروف اسددددمهم  ،فمددددن خددددالل علددددوم الحددددروف الكشددددفية
ومكنوناتها ن كر لكم بعنا ً من ه ه الصفان :
•
•
•
•
•

صاحب شخصية متنوعة وخصبة .
متفهم ومتعاون م اآلخرين .
متوسط بتفاعالته  ..فهو ليس بالشديد وال بالمتعصب .
يلجأ للوسطية في حل أموره .
محب للجمال وعالم المتعة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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محددب للظهددور فددي مجتمعدده ولدده القدددرة علددى الظهددور بددأكثر مددن
شخصية .
مع ِّبر عن اته بشدكل واندئ وصدريئ ويقدول مايريدد ويعبدر عمدا
بداخله بكل بساطة و ونوت .
سليط اللسان ،فمن الممكن أن تصدر عنه كلمان مسيئة.
لديه قدرة على إتمام األمور بشكل جيد .
باطنه لين  ،متفهم ورحيمي .
يحب المشاهد العينية  ،وال يقتن بشئ إال إ ا رآه بعينه .
يحسدن مدن
محب للتطور والحداثة  ،ويحب التكنولوجيا وكل شدي
ِّ
اته لينهض بها نحو التطور.
لديدده مبالغددة فددي أمددور حياتدده ؛ بكالمدده و مشدداعره و تصددرفاته ،
ل لك يجب التنبه له ا الجانب.
يحب العلم ويحتويه بسهولة.
عصبي جداً و انفجار إ ا تعرض لنغط أو تعب.
أفكدداره ثوابددن وعنددده إصددرار علددى مايريددد يصددل بدده إلددى درجددة
العناد.
لديه َجلَد وقوة على االستمرار.
نسبة كائه ملحوظة.
يحب النظام وال يحب أن يخترق نظامه أحد.
فنولي و يحب أن يعرف تفاصيل األمور.
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ع
األزياء لى خط الزمن
م ل
ب
ق
الخط الز ني ا طي
أ  .قمر الخعبري

فددي نهايددة القددرن الثال د ظهددرن فددي مصددر جماعددة لهددم أسددلوب
خددا فددي الحيدداة مددن الناحيددة العقائديددة ومددا تبعهددا مددن النددواحي
االجتماعيددة والفنيددة  ،واتخدد وا ألنفسددهم اسددما َعلَمددا ً لهددم وهددو
(القبط ).
خن د الفددن القبطددي لمددؤثران البيئددة المصددرية التددي نشددأ فيهددا ،
ونسددتطي القددول أن الفددن القبطددي يعتبددر حلقددة مددن حلقددان الفددن
المصر حي قام على التقاليد المصرية وتأثر بها إلى حد كبير.
لبس الرجال في العصدر القبطدي القمدي وهدو عبدارة عدن قطعدة
مسددتطيلة مددن قمدداا الكتددان أو الصددوف ؛ لونهددا رمدداد فدداتئ أو
أخنددددر ؛ طولهددددا نددددعف الطددددول المطلددددوب ؛ ويدددد ين القمددددي
بشددريطين ملددونين ينسدددالن مددن الكتفددين و ُيسددميان بددت (شددرائط
أغسطس).
أما النساب القبطيان فلم يختلف القمي الخا بهن عن قمي
الرجال في ه ا العصدر؛ فقدد لبسدن النسداب مالبدس بدألوان اهيدة
مثل اللدون األحمدر و َّينتده بأشدرطة سدوداب ،أو اللدون البنفسدجي
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و َّينتدده بأشددرطة سددوداب ،كمددا سدداد اسددتعمال اللددون القرم د
واألصفر واأل رق.
وكما كان م َّتبعا ً في العصر الرومداني إلدى العصدر القبطدي كاندن
العروس تلبس اللونين األحمر واألبيض .
لبسدددددن المدددددرأة القبطيدددددة الحلدددددي بأشدددددكال فريددددددة ومميددددد ة
كاألساور حول معصدم اليدد مدن األعلدى والتدي كاندن علدى شدكل
ثعابين  ،كما لبسن الخالخيل ال هبية واألقراط التي كانن ُتص َن
علددى هيئددة عناقيددد العنددب مددن اللؤلددؤ أو ال د هب ومنهددا مددا كددان
رص بصفوف ملونة بأنواح من الخر .
ُي َّ
وفي أيام الحداد كانن المرأة تلبس اللون األسود فقط وتتب مبدأ
البساطة فال تتحلى بأ حلي و تسرت شعرها بشدكل بسديط علدى
عكس األيام المعتدادة حيد كاندن المدرأة القبطيدة تتفدنن بتسدريئ
الشدددعر علدددى شدددكل ندددفائر و ُتحلدددي شدددعرها بأكاليدددل مدددن أوراق
الشجر أو أكاليل من ال هب واألحجار الملونة.
فدددددي العصدددددر القبطدددددي ظهدددددرن الرمدددددو المسددددديحية ك خدددددارف
للمنسوجان كالصليب ( استوحى األقباط شكل صليبهم من عالمدة
عددن المصددرية والتدي تسددمى مفتددات الحيدداة) والحمامددة والسددمكة
النسداب القبطدي فدي صدناعة
والكرمة (عناقيد العنب) ،حي تفدنن
َّ
المنسدددوجان كالمنسدددوجان الموجدددودة فدددي المتددداحف المصدددرية
والعالمية و التي تؤكد لك.
لددم تتميدد الحنددارة القبطيددة كثيددراً باأل يدداب مددن كونهددا متصددلة
بالحنارة المصرية مدن قبدل ..و مد لدك فقدد ب َّيندا أبدر مدا ظهدر
في لك العصر.
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نوادر معرفية

نوادر معرفية

الجواب :
في اآلية كثير من حقائق الكشف ..من أهمها :

بسم هللا الرحمن الرحيم
اج َع يل َنا ُم يسلف َم يي فن لَ َك َومفني ُ ِّر َّيتف َنا أ ُ َّم ًة
( َر َّب َنا َو ي
ُم يسلف َم ًة لَ َك )
﴿اآلية  ، ١٢٨سورة البقرة﴾

أن اإلسالم فينا وفي ريتنا إنما هو َج يعدل ٌ مدن هللا تعدالى
بالج يعل وليس بالتعلم أو بالخلق ..
 ،فهو َ
والجعل من الجاعل الحق إنما هدو هبدة ونعمدة موهوبدة
من لدُن الحق ..
حصلوها كسبا ً ..
ل لك َطلَبوها ليجعلَها وإال لكانوا َّ
الج يعل َ هنا نعمة فه َبوية وبعد َج يعلهدا يبددأ اإلنسدان
ولكن َ
بممارسدددة أبعددداد هددد ه النعمدددة ال فه َبويدددة كسدددبا ً ليحصدددد
الثواب والحسنان .
الحمد هلل رب العالمين

ما ا تقول اآلية هنا كشفا ً ؟
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سماحة المفكر اإلسالمي د.هانيبال يوسف حرب
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الغدد الصماب وعالقتها بالسلوك البشر
والحاالن النفسية  -الج ب  3واألخير
بقلم أ  .ريم الشمراني
بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم صل ِّ على سيدنا محمد معلم البشرية وعلى آله وصحبه وسلِّم
وبعد :
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 .2الغددددة النخاميدددة وهدددي المايسدددترو الددد يوجددده منظومتددده بتنددداغم
وتوا ن إلى باقي الغدد عبر الموصالن العصبية  ،ل لك يجب أن تنتبه
لكالمددك  ،لمددا ا ؟ ألن الكلمددة لهددا أثددر ولهددا تددرددان ويتفاعددل معهددا
المرك الشعور لإلنسان فتستقبلها األعصاب :
فأ ا كانن كلمان سلبية يكون ترددها منخفنا ً وهندا تفقدد الموصدالن
التوا ن فينتج عنها خلالً في الغدد فتظهر العصدبية و القلدق و التدوتر
و الخوف وهك ا ..
أما الكلمان اإليجابية فتردداتهدا عاليدة وبالتدالي تدؤثر علدى المنظومدة
بشكل متوا ن وتناغمي فتظهر الراحة و النشاط و الهدوب و السدكينة
مما ينعكس على حياتك الخارجية بشكل جميل ومنظم .

نعود إليكم أع ائي الكدرام قدراب مجلدة (هدا هدو) العلميدة المعرفيدة فدي
العدددد الثددامن وفددي الج د ب األخيددر مددن عددالم منظومددة الغدددد الصددماب
وعالقتها بالسلوك اإلنساني والحالة النفسية.
سنتعرف على طريقة سهلة ولكنها تحتاب إلدى توجيده الدوعي لمركد
الشفاب ال اتي ال خلقة هللا فينا  ..في أنفسنا  ..في جسدنا الماد ؛
ليعيددد ه د ه المنظومددة إلددى نقطددة التددوا ن فددنالحظ التندداغم الشددعور
والحسي حين تبددأ بدالتوا ن مد موصدالن األعصداب و التدي بددورها
تددنظم عددالم منظومددة الغدددد بمددا يسددمى التغ يددة المرتدددة (أ التددأثير
والتأثر )...

 .3ن يدك على أعلى الرأس ( مكان الغددة النخاميدة ) واقدرأ سدورة
واح تماما ً بالنيدة متوجده بهدا
الفاتحة ثال مران أو سب مران وأنن ٍ
هلل الشددافي المعددافي الكددافي  ،وبعددد االنتهدداب تقددرأ مددرة واحدددة خددواتيم
سددورة البقددرة التددي تحمددل مددن األسددرار واألنددوار مددا يددنظم بتددرددان
حروفهدددا هددد ه المنظومدددة ممدددا يدددؤد إلدددى تمتعدددك بالصدددحة والعافيدددة
والحياة الطيبة .

تمددرين بسدديط ط ِّب يقدده يومي دا ً عنددد االسددتيقاظ وقبددل النددوم وراقددب يومددك
بوعي وبأ ن هللا ستالحظ الفرق:
توجه إلى هللا تعالى بالنية الصادقة وأنك على ثقدة بدأن ربدك َّ
سدخر
َّ .1
لددك كددل شدديئ حتددى الشددفاب ال د اتي قددال تعددالى َ ( :وففددي أَ ينفُسف د ُك يم أَ َفددال
ُت يبصف ُرونَ )  ،و ستالحظ بأ ن هللا تعالى توا ن منظومتك ؛ فأنن الحاكم
بعد هللا جل َّ في عداله علدى كدل مدا تسدتقبل وترسدل لجسددك الربداني ..

عن ابن عباس  -رني هللا تعالى عنهما  -قال :بينما جبرائيل  -عليده
السالم  -قاع ٌد عند النبي  -صلَّى هللا عليه و آله و سلَّم  -سم نقيندا ً
باب من السماب فُتفئ ،لم يفتئ قدط إال
من فوقه فرف رأسه ،فقال :ه ا ٌ
اليوم ،فن ل منه ملك ،فقال :ه ا مل ٌك ن ل إلى األرض لدم يند ل قدط إال
اليوم ،فسلَّم وقال :أبشف ير بنورين أُوتيتهما لم ُيؤتهما نبي قبلك :فاتحدة
الكتاب وخواتيم سورة البقرة ،لن تقرأ بحرف منهما إال أعطيته.
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من الممي ان ال اتية للجبال

سلسلة

عتلتم التجتبتال
فتي التقربان التكريم
بقلم المفكر اإلسالمي
الشي د.هانيبال يوسف حرب حفظه هللا تعالى
الج ب الثامن

كما للجبال شكل وهيئدة فدي عدالم األجسدام كد لك لهدا كيدان معقدول
يمي د ه د ه الكائنددان العمالقددة عددن غيرهددا مددن الكائنددان المخلوقددة
فللجبددال فددي القددربان العظدديم مكانددة مرموقددة ُتظ فهرهددا فصددول ُ هد ا
الباب ؛ فألى الفصل األول منه .

الجبال من المر َّ
شحين لعرض األمانة عليها
عندما أراد هللا سبحانه وتعالى عرض أمانتده اختدار أربعدة كائندان
مخلوقددة كانددن قبددل العددرض مر َّ
ش دحة لحمددل ه د ا األمددر وقددد كانددن
الجبال من هؤالب ؛ فال ين ُر ِّ
شحوا لحمل ه ه األمانة هم السدموان
و األرض واإلنسددان و الجبددال  ،وترشدديئ هددؤالب دليددل علددى أنهددا
تحمددل مكانددة خاصددة عنددد الددرب الجليددل ؛ وه د ه المكانددة الخاصددة
للتعددرف عليهددا وهدد ا يقودنددا إلددى مبحدد فددي هدد ا
موندد بحدد
ُّ
المونوح هو المكانة الخاصة للجبال .
يتب ...
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مكونان الغ اب ومصادرها

مكونان الغ اب ومصادرها
ِّ
الج ب الثاني

المهندسة دانيا هرشو

 أهم مصادرها :توجد الدهون األحادية غير المشبعة في ين ال يتون  ،و ينبددد ور الكتدددان ،و يدددن الصدددويا ،والمكسدددران ،واألفوكدددادو ،واللدددو  ،والفدددول
السوداني .
أما الدهون األحادية المشدبعة فتوجدد فدي ال يدن المهددرب واللحدوم  ،وال بددة ،
واأللبان .
فأن تناول األطعمة الغنية باألحماض الدهنية األحاديدة غيدر المشدبعة افندل مدن
تناول الددهون األحاديدة المشدبعة  ،و بحسدب الدراسدان فدأن هد ه الددهون هدي
ُ
كرن آنفا ً.
التي تحسن مستو الكوليسترول في الدم كما

الفيتامينان :

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة و السالم على سيد الخلق األكرم و الحبيب األكمل
وعلى آله و من اتبعه إلى يوم الدين
نكمل بعون هللا تعالى التعدرف عدن الغد اب ومكوناتده و أهدم مصدادر اسدتمداده فدي
حياتنا .
تكلمنا في العدد السابق عن البروتنيدان و السدكريان  ،و سدنتعرف فدي هد ا العددد
عن الدهون الصحية والفيتامينان والمعادن والماب .

الدهون :
الدددهون الصددحية عنصددر مهددم لصددحة جسددم االنسددان فقددد أشددارن الدراسددان إلددى
أهمية الدهون الصحية في تحسينها لنسبة الكوليسترول في الدم مما يعد صدحة
القلددب والشددرايين و يقلددل اإلصددابان بالجلطددان القلبيددة و ،كمددا أنهددا تقلددل خطددر
اإلصابة بداب للسكر و تفيد في الوقاية مدن االلتهابدان و تعد الجهدا المنداعي
في الجسم و ت ود الجسم بالطاقة الال مة .
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ن قليلددة مددن أجددل
ُتعد ُّد الفيتامينددان مددن المركبددان التددي يحتاجهددا الجسددم بكميددا ٍ
المحافظة على النمو السليم الصحي الخالي من األمراض .
سم إلى قسمين هما:
و ُتق َ
 الفيتامينان ال ائبة في المداب منهدا ( ب 1و 2و 3و 5و 6و  12و ب ) وهد هدكل
الفيتامينددان التددي ُتم د َت فددي أنسددجة الجسددم المختلفددة لالسددتفادة منهددا بشد ٍ
مباشر.
 والفيتامينددان ال ائبددة فددي الدددهون منهددا ( أ,د,ه,ك ) التددي ُتخ د ن فددي أنسددجةالجسم وتبقى داخلها إلى حين الحاجة إليها.
يمكننددا الحصددول علددى الفيتامينددان مددن النظددام الغدد ائي الصددحي المتكامددل ألن
جسمنا ال يستطي إنتاجها من تلقداب نفسده  ،و إن عددم تنداول كميدة كافيدة مدن
الفيتامينان ُيمكن أن يدؤد إلدى اإلصدابة بمدرض نقد الفيتاميندان وفدي هد ه
صف ُمكمالن الفيتامينان لعالب النق .
الحالة ُتو َ

المعادن :

ُتع ُّد المعادن من ال ُمغ يان المهمة التي يحتاجها الفرد لسير عمل الخاليدا ؛ فهدي
تحدافظ علدى صدحة الجسدم ،وهدي ندرورية لوظدائف الجسدم المختلفدة ال سدديما
العظام ...
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تعود أهميدة وجدود المعدادن فدي الجسدم مدن كونهدا تسداعد فدي تكدوين اإلن يمدان،
بشكل
والهرمونان و تساعد العظام والعنالن والقلب والدماء على أداب وظائفها
ٍ
سليم .
يوجد نوعان من المعادن  :منها ما يحتاجها جسدم اإلنسدان بشدكل أكبدر و ُتسدمى
معادن كبيرة المقدار :مثل الكالسيوم والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم .
ن قليلدة و ُتسدمى المعدادن ال هيددة مثدل الحديدد و
و منها ما يحتاجها الجسم بكميا ٍ
ال نك و اليود .

الماب:
ُيعد الماب واحداً من عناصر الحياة التي البد منهدا و هدي عنصدر أساسدي يحتاجده
جسم اإلنسان.
ليس الغ اب فقط هو المهم ؛ فقد كان الماب من العناصر التي خلقنا هللا تعالى منها
 ...و كما كر في كتابه الكريم ( َو َج َع يل َندا مفدنَ ا يل َمداب ُكدل َّ َ
دي ٍب َحدي أَ َف َدال ُي يؤ فم ُندونَ )
ش ي
 /٢١/سورة األنبياب .
يجدب أن يحتدو الغد اب الصدحي علدى أكبددر كميدة ممكندة مددن المداب فهدو يخلد
الجسم من السموم والفنالن ،ويقي من اإلصابة بالتهابان المثانة واإلمساك كمدا
أنه يحارب الفيروسان  ،وهناك العديد مدن الخندروان والفاكهدة الطا جدة الغنيدة
بالماب مثل :البطي والبرتقال و الخيار.
كما أنَّ الماب يشكل  %50إلى  %75مدن جسدم اإلنسدان إ إنده يددخل فدي تكدوين
الدددم والعصدداران الهانددمة باإلنددافة لوجددوده فددي العنددالن والدددهون والعظددام
والبول والعرق .
ولما كدان جسدم اإلنسدان ال ُيمكنده تخد ين المداب كدان مدن الواجدب الحصدول عليده
يوميا ً بالكميان التدي يحتاجهدا كدل جسدم و لدك مدن أجدل تعدويض مدا فُقفد َد منده مدن
خالل الرئتين والجلد والبول والبرا .
وتعتمددد كميددة المدداب التددي يحتاجهددا الجسددم علددى عدددة عوامددل مثددل :حجددم الجسددم،
وعمليان األيض ،والطقس.
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الحتتب
األستا ة هد

ايد

بسم هللا الرحمن الرحيم
و الصالة والسالم على سيد و حبيبي رسول هللا المبعو رحمة
للعالمين
أحبتي في هللا تعالى  :ما لنا معكدم فدي موندوح الحقدوق والواجبدان
ُ
احتدرن كثيدراً فدي هد ا العددد عندد اختيدار أ مدن
لكال ال وجين  ،وقد
ُ
حببن التحد عن الحب .
الحقوق والواجبان نتحد عنها  ..فأ
قددد ال يددروق هد ا المونددوح للددبعض مددن ناحيددة أندده ال يندددرب نددمن
الحقوق والواجبان  ،أو من كونه غير مهدم بالنسدبة للحيداة ال وجيدة
واألسرية ولكن على العكس تماما ً .
فالحب هو البوتقة التي تنصدهر فيهدا كدل الخالفدان  ،وعنددما نتحدد
عن الحب ال يمكن أن نمر عليه دون أن ن كر أنه يجب أن يكون حبا ً
في هللا وهلل وهي أعظم درجان الحب ؛ ألنه حب حقيقدي ال يدف فيده
 ،حددب لدديس مددن أجددل مصددلحة دنيويددة ينتهددي بانتهدداب المصددلحة ..
فالحب ال نتحد عنه أرقى وأجمل بكثير من أ حب آخر ..
الحددب الصددادق فددي الحيدداة ال وجيددة واألسددرية هددو حاجددة أساسددية
يحتاجهددا كددل مددن ال د وب وال وجددة وهددو لدديس فقددط كلمددة تقددال إنمددا
مشاعر تترجمها األفعال  ،وما ي يدد الحدب جمداالً هدو التعبيدر اللفظدي
ٌ
م التطبيق الفعلي.

77

ففي بعض األسر يكون الحدب حاندراً ولكدن ال يع َّبدر عنده بداللفظ ظندا ً
من أحد ال وجين أنه معروف للطرف اآلخدر وال داعدي للبدوت بده ..
ربما من باب الخجدل و ربمدا ُيظدن أنده يقلدل مدن الهيبدة  ..ولكدن هد ا
يعرض األسدرة لمشدكالن متواصدلة  ،و لندا قددوة حسدنة
خطأ كبير و ِّ
في رسولنا الحبيب صلَّى هللا عليه و آله و سلَّم عندما أعلن عن حبده
ألمنا عائشة رني هللا تعالى عنهدا وأرنداها بدالعلن وأمدام الصدحابة
عندما سأله أحد الصحابة من أحب الناس إليك ؟ .
ع ي تي ال وجة  :لديس بالندرورة أن يكدون التعبيدر اللفظدي بالحدب
مددن قف َبددل وجددك مسددتمراً وفددي كددل ثانيددة ؛ فال وجددة عددادة تحددب أن
تسددم كلمددان الحددب  ..و ه د ا حقهددا  ..كمددا أندده واجددب عليهددا تجدداه
وجها .
ع ي تي  :إن تعبير وجك عن حبه لك يتندمن معاملتده الحسدنة لدك
و تلبيتدده لطلباتددك المن ليددة و بأكرامددك و إكددرام أهلددك وندديوفك  ،و
تقديم ما يستطيعه لك  ،كما يمكن أن يكون تعبيره عن حبه لك بتقديم
هدية بسيطة ربما ال يتجاو ثمنها دراهم معدودة  ،و يمكن أن يعبدر
عدن حبده لدك بتفنديله شدرب القهدوة معدك مدثالً ومراعاتدك فدي حدال
مرنك وتعبك  ..فال تتقيد ع ي تي باللفظ فقط .
ان النصدديحة نقدددمها لل د وب  ..فمعاملددة وجتددك لددك بمددا تحددب هددو
تعريف عن حبها لك في رعايتها لشؤونك العامة والخاصة .
أسددأل الددودود أن يددديم علدديكم نعمددة الددود التددي تنددتعا بهددا قلددوبكم
وبيوتكم .
و ما ال للحدي بقية ....
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المحرر  :الهر دق َت َك َياتي

" قرشين وبيخلصوا "

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

" برينتر "
ياجماعة الكمبيوتران ..
ياجماعة البرنتران ..
ياجماعة الجماعان ..
ياجماعة سيخي كابك ..

طبع دا ً نحنددا مددا مناخددد مددن الغددرب إال مايصددب فددي مصددلحتنا فقددط والبدداقي
طتت  ..فيه  ..شكله الكيبورد ما عاد كتب حرف ال ا ..
طبعا ً ماحدا يفهم انه الغرب هنن قدوة فدي كدل شديب والواحدد بيأخد مدنهم
كل شيب  ..أل ..

عم دور على طابعة 🖨 مشان اعمل مني خمس نس وو عها..
وكل واحد بيشتغل شغلة..

بس الفكرة اننا نتعلم شلون نخليهم يتعلموا منا وياخدوا ويتعرفدوا ويعرفدوا
ليصيروا ويتصوروا ..

مو مشان شي ..بس مشان فني حالي لكتاباتي العظيمة 😎

إن شاب هللا تكون وصلن الفكرة 😐

ياجماعة الخير ..

79

بعرف يا أصدقائي وأحبابي ومتدابعيني وأهلدي إندي مدن مدان مدا نشدرن ..
حقكم عليي وعلى راسي  ،القصة ومافيها كان معي قرشين 😌
ومتدددل مدددابتعرفوا كفيدددن مغيدددب ( غبدددن عدددن األنظدددار ) لبدددين ماصدددرفتهن
وتفشخرن فيهن ..
بس خل بوعدكم ماعاد عيدها تاني مرة بنوب بنوب بنوب ..
إال باستثنابان خاصة جداً جداً جداً ..
يعني مثالً إ ا اجا شي واحد منكم وعطاني قرشين تانيان أو تالتان أو حتى
رابعان ..
بوعدكم ماطول كتيدر  ..ألنده صدار عندد خبدرة البدأس بهدا بأمداكن صدرف
القروا والسنتان ..
وإ ا بدكم باخدكم معي ..
بس بشرط واحد وحيد موحد وبدون عل ..
كل واحد بيدف عن حاله ( يعني على الطريقة األميركية ) ..
ال ت علوا  ..هيك األميركان بيعملوا فال م نعمل متلهم ..
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المحرر  :الهر دق َت َك َياتي

" لغة عربية بحتة "

" لغة عربية بحتة (" )2

كلنا نعرف بأن اللغة العربية متنوعة وغ يرة وكثيرة جدداً جدداً جدداً فدي
مفرداتها ..
أمددا المعدداني واأللفدداظ فلكددل معنددى كلمددة خاصددة فيدده تشددرت وتعبددر عندده
بتفصيل دقيق ومحسوم ..
واليوم سوف نأخ الدرس األول :
 -1صار واتصور .
 -2فايئ ورايئ .
 -3بشحمو ولحمو .
 -4الشاردة والواردة .
 -5كاني ماني .
هكد ا نكددون قددد وصددلنا إلددى نهايددة الدددرس األول له د ا اليددوم  ..علددى أن
نلقاكم في الدرس القادم إن شاب هللا تعالى ..

اليوم سوف نأخد الددرس الثداني مدن سلسدلة اللغدة العربيدة وبعدض األلفداظ
الدارجة فقط في دمشق الفيحداب ولكدن سأنديف شدرت مبسدط فدي اسدتخدام
مكان اللفظة :
 -1طب ونف ( إشارة إلى الع ائم والوالئم ) .
 -2طبل و مر ( إشارة إلى األفرات والمناسبان ) .
 -3طنة ورنة ( إشارة إلى اإلشهار ) .
 -4فالن وعالن ( إشارة إلى أشخا مجهولين األسماب ) .
 -5هَم َ
وغم ( إشارة إلى استجالب للح ن ) .
 -6حين ومين ( إشارة إلى مدة من ال من ) .
 -7صد ورد ( إشارة إلى الكالم ) .
 -8طام وطي ( إشارة إلى عراك من درجة خفيفة ) .
 -9خد وعين ( إشارة إلى جالل وجمال ) .
 -10خود وعطي ( إشارة إلى المسايرة ) .

بينددي وبيددنكم تعبددن كتيددر لحتددى طلدد معددي هالمنشددور باللغددة العربيددة
الفصحى  ..لهيك هللا يرنى عليكم انشدروا المنشدور علدى أوسد نطداق
لحتددى يعددرف العددالم كلدده قددديا لغتنددا العربيددة الشددامية عريقددة وجميلددة
ومتنوعة ونغشة ومهنومة  ..والكل بيتمنى يعيا بالشام ليسمعها ..
ر ق هللا على أيام الشام ..

هك ا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس الثاني له ا اليدوم  ..علدى أن نلقداكم
في الدرس القادم إن شاب هللا تعالى ..
بيني وبينكم تعبن كتير لحتى طل معي هالمنشدور باللغدة العربيدة الفصدحى
 ..لهيددك هللا يرنددى علدديكم انشددروا هد ا المنشددور علددى أوس د نطدداق لحتددى
يعددرف العددالم كلدده قددديا لغتنددا العربيددة الشددامية عريقددة وجميلددة ومتنوعددة
ونغشة ومهنومة  ..والكل بيتمنى يعيا بالشام ليسمعها ..
ر ق هللا على أيام الشام ..

https://t.me/hahomagazine
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العالج الفيزيا ي
كتبه الباح عمر السلقيني
بسم هللا الرحمن الرحي
الحمد هلل رب العالمين ال وهبنا العلم والنور والبيان
والصالة والسالم على سيدنا محمد منب العلم والنور السار في ه ا
العالم المنبع بالحقائق والرحمة
في العدد الثامن مدن المجلدة الباعثدة للندور والعلدم مجلدة { هدا هدو }
سطور من علم (العالب الفي يائي) .
العددالب الفي يددائي  :هددو مددن الطددب المكمددل  ،ويشددمل إعددادة التأهيددل
الحركي  ،ويعتمد على النظرة العامة لإلصابة بعد أن يتم تقييم الحالة
المرندددية مثدددل  :إصدددابة العندددالن  ،و مدددرض ندددمور العندددالن ،
ونعف األعصاب  ،وحاالن الشلل الج ئي والشلل الكلي .
ويتم تنظديم الجلسدان والبددب فدي الجلسدان العالجيدة بعدد تقيديم ندوح
اإلصدددابة  ،و عددددد الجلسدددان التدددي يحتاجهدددا المدددريض ليعيدددد الجددد ب
المصاب لحيويته ويصبئ شبه طبيعي .
ال شددك أن هندداك عدددداً كبيددراً مددن الحدداالن التددي تحتدداب إلددى العددالب
الفي يدددائي  ،ويقدددوم المعدددالج الفي يدددائي بدددأجراب بعدددض الفحوصدددان
النددرورية والال مددة للمددريض فددي يارتدده األولددى كددي تسدداعده فددي
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معرفة حالته بشكل عام .
مدددن هددد ه الفحوصدددان  :القدددوة العامدددة  ،نطددداق الحركدددة  ،المروندددة
والتوا ن  ،الوظائف العصبية  ،األلم  ،حركة المفاصل  ،وظيفة القلب
 ،وظيفدددة الرئدددة  ،الوظدددائف الحركيدددة العامدددة  ،وغالبدددا ً مدددا يسدددتخدم
المعددالجون الفي يددائيون التمددارين العالجيددة إلكسدداب المددريض نطدداق
حركة أوس و يادة القوة والمرونة .
أهمية العالب الفي يائي  :العالب الفي يائي مهم و مفيد جداً في الوسط
الطبي ؛ فمن الممكن عالب إصابة حركيدة كدادن أن تدؤد إلدى عمليدة
جراحيددة و لددك بأخندداح المددريض لعدددة جلسددان  ،وخددالل الجلسددان
يقددددددوم العنددددددو المصدددددداب بعمليددددددة التشددددددافي لتعرندددددده لتددددددرددان
كهرومغناطيسدددة وغيرهدددا ُت َحددددَّ د حسدددب اإلصدددابة الموجدددودة  ،و مدددن
الممكددن إعطدداب المددريض تمددارين حركيددة تحددرض األعندداب المصددابة
والتددي أصددبحن نددعيفة علددى اسددتعادة قوتهددا وحركتهددا الطبيعيددة ؛ و
يساعد ه ا العالب على تخفيف اآلالم لمدة طويلة .
ومن الجدير بال كر أن أغلب المرنى المصابين بأصدابان تحتداب إلدى
عملي دان جراحيددة اسددتغنوا عددن إجددراب تلددك العمليددان بعددد أن خنددعوا
لجلسدددان العدددالب الفي يائيدددة بأشدددراف ومتابعدددة المختصدددين بددد لك و
تخلصوا من معاناتهم .
فه ا العلم وه ا العالب نعمة ورحمة ربانية للكثيرين ،نحمدد هللا تعدالى
عليها .
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من بطون الكتب
عب ٌد ُيحب َك ل ُه ..
وعب ٌد يح ِّب َك ل َك  ..من أجل فه ..
وهللا ال يح ِّب َك إال ل َك .
من كتاب :ال فح َكم الهانيبالية الكمالية
لسماحة المفكر اإلسالمي
الشي د .هانيبال يوسف حرب
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ظهر فن َله علي َك ..
إ ا أرادَ أن ُي َ
س َب إلي َك .
َخ َل َق و َن َ

من كتاب :الحكم العطائية
للشي ابن عطاب هللا السكندر
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علم المساب بالحجامة
تقديم األستا ة سعاد شمس النهار

محانرة قُدِّ َمن على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العائلة
الت FG-Group Academy –Turkey

إن هدددد ا العلددددم يحتاجدددده الجميدددد فقددددد
يعدددددددرض لإلنسدددددددان السدددددددليم بعدددددددض
األعراض الطارئة التدي قدد تطرحده فدي
الفراا و ال يجد لها سبيالً.
بدددل أقصدددى مدددا يجدددده مدددن عدددالب فدددي
المستشدددفيان هدددو تنددداول المسدددكنان و
المرخيددان أو بعددض الفيتامينددان أحيان دا ً
 ،و ه ه األعراض الطارئة التي تصيب
الجسدددم خصوصدددا ً فدددي بدايدددة البدددرد أو
نهايته تحتداب ألخد الحيطدة و الحد ر و
خصوصا ً م َّمن لهدم سدابقة فدي اإلصدابة
بمثدددددل هددددد ه األعدددددراض والتشدددددنجان
والتقلصددان العنددلية والعصددبية ،وكمددا
يقال  :الوقاية خير من العالب .
كثيددراً مددا نجددد مددن الشددباب َمددن يتددبجئ
بقوتدده وصددالبته فيظهددر عاريدا ً أو شددبه
عا ٍر بحجة قوتده وحدرارة جسدده ؛ ولدم
يعلم أن أبطدال العدالم كدانوا يعدانون فدي
آخددددر حيدددداتهم مددددن أمددددراض عصددددبية
مميتة.
ما هو المساب :
هددو تدددليك األنسددجة المرنددة فددي جسددم
اإلنسددددددان مثددددددل الجلددددددد و العنددددددالن
بدداألخ  ،ويسدداعد علددى تخفيددف حدددة
سدن مدن تددفق الددم
التوتر واأللم ،و يح ِّ
مشجعا َ على االسترخاب.
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علم مساب الحجامة :
هو علدم لده شدهرة عالميدة و لده تداري
قدددديم ومددددارس فدددي كدددل مكدددان  :فدددي
الصدددين وألمانيدددا وأمريكدددا وغيرهدددا إال
أننددا اليددوم نددتكلم عددن المسدداب بمفهددوم
جديد و هو ربطه بالحجامة مدن جهدة ،
و إيجدداد تنددوح فددي اسددتخدام الكددؤوس
بحسدددب مدددا تقتنددديه الحاجدددة  ..حيددد
يمكدددن اسدددتخدام هددد ا الندددوح مدددن العلدددم
المدمج في عالب :
 .1تهيج البشرة أحيانا َ
 .2السدددتدعاب األخدددالط لددد و البشدددرة
الباردة أحيانا ً.
 .3لتمددري الجلددد و تهيئتدده و ترطيبدده
باسدددتخدام ال يدددون مددد المسددداب قبدددل
الحجامة.
إن فكددرة دمددج علددم المسدداب والحجامددة
كانن فكرة الدكتور وليد جدراد – و هدو
خبيدددددر وباحددددد فدددددي الطدددددب البددددددديل
والتكميلدددي – حدددين لمدددس فائدتددده و
نتائجدده اإليجابيددة علددى عدددد كبيددر مددن
مرندداه مد أنَّ لكد ٍدل علددم متخصص ديه ،
إال أن فكرة ربط العلمين لدم تدأ ف
ن وليددة
الصدفة و إنما كانن من خدالل التجربدة
و الخبدددرة الطويلدددة و كثدددرة القدددرابة و
االطدددالح علدددى خبدددران اآلخدددرين ممدددن
سبق في ه ا المجال العالجي.
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أنواح البشرة بالنسبة للدم :
عنددد ممارسددة المسدداب بالحجامددة يجددب
التميي بين أنواح البشرة :
 .1بشرة جافة باردة ال ُتخرب دما ً :
وهددي غالب دا ً بشددرة البدددين ( السددمين )
بسبب سوب تو ي الددم داخدل الجسدم ،
و هي أردأ أنواح البشرة على اإلطالق.
 .2بشرة باردة لكن الدم رقيق سائل :
و هددد ا يمكدددن اسدددتدعاؤه عدددن طريدددق
الشفط .
 .3بشددددددرة بدددددداردة أو حددددددارة  :لكددددددن
صدداحبها يعدداني مددن فقددر الدددم  ،و هن دا
يمكن استدعاب الدم عن طريدق السدحب
أحيان دا ً  ،و لكددن ال نعددول علددى السددحب
ألنه ينره.
 .4بشرة ساخنة و الدم متوسط :
غالب دا ً يكددون الجسددم رطددوبي و البشددرة
أحيان دا ً دهنيددة  ،و صدداحب ه د ه البشددرة
يرتددات جددداً م د المسدداب و م د خددروب
الدددم  ،و غالبددا ً يكددون خددروب األخددالط
كثيراً .
 .5بشدددرة سددداخنة و الددددم ظددداهر علدددى
الوجه و أحيانا ً على العينين :
هنددا يجددب علددى المعددالفج أن يفد ِّدرق بددين
احتقددان الدددم و ظهددوره بسددبب تعددرض
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استخراب األخالط دون وند الكدؤوس
المسددداجية مددد ال يدددن  ،و بعدددد تهددديج
البشدددددرة و اسدددددتدعاب األخدددددالط نقدددددوم
بالحجامة و إال لن يخرب الدم.

عن موعد الجلسة يتسبب بعودة األلم ؛
و هنددا تكددون الجلسددة األولددى مددن دون
فائدة و نعود من جديد لندبط البرندامج
العالجي.

الجسددم للشددمس ،و بددين تغيددر البشددرة
بهد ا السددبب و هنددا يظهددر الدددم بسددبب
كثرته .
و هد ا النددوح مددن أفنددل أنددواح البشددرة
بالنسدددددبة للحجامدددددة و المسددددداب إال أن
صدداحب ه د ه البشددرة ال يمكن ده االكتفدداب
بالمسدداب دون الحجامددة ألندده سدديالحظ
ظهور بق حمراب مائلة إلدى ال رقدة أو
إلدددى السدددواد بسدددبب حصدددر الددددم تحدددن
البشدددرة ،و ال يمكدددن لهددد ا الددددم البقددداب
دون استخراجه بالحجامة .

يتبددد علدددم مسددداب الحجامدددة قواعدددد و
طرق تحندير و تهيئدة البشدرة (الجلدد)
السددتدعاب األلددم و األخددالط الرديئددة مددن
الددددم عدددن طريدددق تحريدددك الكدددؤوس و
سحب الدم عبر التشريط السطحي.

•

الفددرق بددين مسدداب الحجامددة و المسدداب
العاد :

•

أهمية ه ا العلم و فوائده :
نقتصر على كر بعض الفوائد منها:
 .1فائدددددة دمددددج علددددم المسدددداب بعلددددم
الحجامددددة أكبددددر مددددن االقتصددددار علددددى
أحدهما دون اآلخر .
 .2المسددداب يحصدددر الددددم و األلدددم ثدددم
يتمدد عبر سطئ البشدرة ثدم يرجد بعدد
ددرب الددددم و
أيدددام  ،بينمدددا الحجامدددة ُتخد ف
األلم ،فالمسداب مدن حيد هد ا االعتبدار
عدددالب وقتدددي بينمدددا العدددالب بالحجامدددة
عددالب نهددائي لكندده بطدديب يعتمددد علددى
التكدددرار ندددمن فتدددران متقاربدددة ؛ و ال
غنى ألحدهما عن اآلخر .
 .3بعددض أنددواح البشددرة ال يم ِّكددن مددن

• المسددداب العددداد يهددديج البشدددرة ،
دون استفراء األخالط .
• المساب العاد يسحب األلم ليتمددد
و يدددد ول ثددددم يرجدددد بعددددد فتددددرة،
بخالف المساب م الحجامة.
• المسددداب العددداد ينشدددط البشدددرة و
ينشددط الدددم أليددام  ،بينمددا المسدداب
مددد الحجامدددة ُيبقدددي أثدددر التنشددديط
لمددددة ال تقدددل عدددن أسدددبوعين إلدددى
أربعة شهور.
للت د كير فقددط  :ننصددئ المرينددة دائم دا ً
بأعددادة الجلسددة بعددد أسددبوعين لمتابعددة
الحالة وعددم التدأخر عدن الموعدد حتدى
ال يعددود األلددم  ،فقددد الحظددن أن التددأخر

•

المساب العاد ينر أحياندا ً بسدبب
شد العنالن و التهابهدا و تيبسدها
 ،بينمدددا المسددداب مددد الحجامدددة ال
ينر بأ ن هللا.
المسدداب العدداد نظددام معقددد و لكددل
نوح قواعده إال أن مساب الحجامة
أسهل تعلما ً.
مساب الحجامة عبدارة عدن فع يل َمد يين
ال غنى ألحددهما عدن اآلخدر ،و إن
كانددن الحجامددة يمكددن أن تسددتغني
عن المسداب إال أن طبيعدة المسداب
الددد نتحدددد عنددده هندددا ال يمكدددن
بحددددال مددددن األحددددوال فصددددله عددددن
الحجامدددة  ،بينمدددا يمكدددن للمسددداب
العاد االسدتغناب عدن الحجامدة إال
أنه أقل فائدة من مساب الحجامة.

طريقة عمل مساب الحجامة:
هندددداك عدددددة طددددرق لوندددد الكددددؤوس
بحسب الحالة المرنية :
 .1طريقة تثبين الكؤوس :
وندددددد الكددددددؤوس بمواندددددد ثابتددددددة
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ال تتغيددر ،و فددور سددحبها يبدددأ المعددالج
بالتشريط و سحب الدم .
طريقة استخدامها :
نتب د ه د ه الطريقددة غالب دا ً عندددما تكددون
البشددرة محمددرة  ،و يظهددر الدددم بمجددرد
ونددد الكدددؤوس ،و ال تحتددداب البشدددرة
هنا لطرق عنيفة و نقدالً للكدؤوس فدوق
مواند عديدددة مددن البشددرة ألن ظهددور
بق حمدراب متوسدطة إلدى شدديدة ينبدئ
بخروب دم كثير إن شاب هللا تعدالى ممدا
يجعددددل المددددريض يرتددددات وخاصددددة أن
الراحة تكون عن طريق وندعية معيندة
للكؤوس كما سنالحظ عند الحددي عدن
الطرق األخر .
 .2طريقة نقل الكؤوس :
كيفيتها :
ون كؤوس فدي مواند ثابتدة حدول
المنطقدددة التدددي فيهدددا األلدددم بحسدددب مدددا
يحددددده المدددريض  ،و بعدددد دقيقدددة إلدددى
دقيقتدددين سيشدددعر المدددريض بتحسدددن و
يختفددي األلددم غالب دا ً أو يخددف ،ثددم ينقددل
المعدددالج الكدددؤوس فينددد الكدددأس فدددي
المددددرة الثانيددددة فددددي منتصددددف موندددد
الكددأس األول فينتقددل األلددم مددن مونددعه
إلى جانب مون الكأس.
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فددي المددرة األولددى يخددف األلددم فقددط فددي
موندددددد الكددددددأس أو يدددددد هب ؛ بينمددددددا
المنطقددة المعينددة داخددل الكددأس تسددتمر
المشكلة فيها .
في طريقة نقل الكؤوس نكون قد حققنا
عدة فوائد :
• شد و تمدد و ترطيب موان األلدم
فدددي المنطقدددة المصدددابة التدددي فيهدددا
األلددددم مددددن وسددددط الكددددأس و مددددن
خارجه.
• تهدديج المنطقددة و احتقددان الدددم ممددا
يهيب المنطقة للحجامة.
• تخدددددير المنطقددددة بحيدددد ال يشددددعر
المريض باأللم  ،و ه ه أول بدوارد
نجات عملية مساب الحجامة.
ودائمدددا ً أجدددد أن المريندددان ال تشدددعرن
بجلسددة الحجامددة وفق دا ً للفائدددة األخيددرة
الم كورة .

طريقة استخدامها :
ه د ه الطريقددة أشددد مددن سددابقتها لكنهددا
آمنة حتى لدو كدان المدريض يعداني مدن
التهدداب عنددلي ،و يسددتخدمها المعددالج
عندددما يكددون المددريض يعدداني مددن شددد
عنلي أو عصبي ،و تكون البشرة بعدد
ون الكؤوس غير محمرة ،تقوم ه ه

الطريقة باستدعاب األلم و امتصاصده و
ظهدددوره علدددى البشدددرة الخارجيدددة ممدددا
يؤد إلدى خروجده مد األخدالط فدي دم
الحجامة.
فددأ ا الحددظ المعددالج عدددم تب د ح الدددم و
ظهوره عندما ين كدؤوس الحجامدة ؛
و ير أن البشرة ال تد ال بينداب علدى
الدددرغم مدددن امتصدددا الكدددأس للبشدددرة
عنددددها يعلدددم ندددرورة اسدددتخدام هددد ه
الطريقة .
 .3طريقة حلقة الكؤوس :
كيفيتها :
و هي تعني شد الكأس شداً خفيفا ً علدى
البشددددرة بطريقددددة لطيفددددة  ،ثددددم يقددددوم
المعددالج بتحريددك الكددأس علددى البشددرة
ددف الندددغط داخدددل الكدددأس نفدددك
فدددأ ا خد َّ
الكدددأس و نشدددد عليددده مدددرة ثانيدددة ثدددم
نعددداود حلقدددة الكدددأس مدددرة أخدددر و
هك ا. ..
مالحظة :
فدددي بعدددض حددداالن العدددالب ال أجدددد أ
صعوبة في حلقة الكدأس بسدبب الجلدد
والبشددددرة المسددددتوية  ،إال أننددددي أجددددد
الصدددددعوبة عندددددد معالجدددددة األشدددددخا
النحيفدددين حدددين أمدددرر الكدددأس فيخدددف
النغط بداخله بسبب النحافة الشديدة.
و هدددد ه الطريقددددة مددددن أفنددددل الطددددرق

لعددالب العمددود الفقددر قبددل الحجامددة ،
و ك لك يفيد في التدليك اللطيدف للوجده
عند مرنى التهاب العصب الساب .
طريقة استخدامها :
تستخدم هد ه الطريقدة لمعرفدة المشدكلة
و تحديددد موان د األلددم ،و هددي أسددرح
طريقددة للكشددف عددن األلددم ،و ال يمكددن
للمعددالج اسددتخدام أكثددر مددن كأسددين فددي
ندددددل االقتصددددددار
آن واحدددددد ،و أندددددا أف ِّ
والتركي على كوب واحد.
كمدددا تعتبدددر هددد ه الطريقدددة أشدددد مدددن
سددددابقتها وأكثددددر ألمددددا ً وتعطددددي نتددددائج
أسددرح  ،وعدددن تجربددة شخصدددية فدددأني
أحب ه ه الطريقة .
أما من ناحية األلم فعلدى حسدب البشدرة
وقدددرة تحمددل الشددخ و درجددة التعددب
التي يعاني منهدا ؛ فلديس للجميد نفدس
القدددددرة علددددى تحمددددل األلددددم و بددددنفس
الدرجددددة ،فددددبعض المرينددددان الالتددددي
أعدددالجهن تشدددعرن بالسدددعادة و تطلدددبن
االسدددتمرار فدددي الجلسدددة  ،و بعندددهن
يطلبنَ التخفيف من شدة األلم.
ه ه الطريقة أكثدر شديوعا ً فدي حمامدان
المسددداب حاليدددا ً  ،و يمكدددن مدددن خاللهدددا
تنشيط الدورة الدموية و تهييج البشدرة
و استدعاب الدم و األخالط بسرعة .
 .4طريقة شد الكؤوس :
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كيفيتها:
تعنددددي هدددد ه الطريقددددة وندددد كأسددددين
متباعددددددين بفاصدددددل نددددديق بينهمدددددا ال
يسمئ بمرور أكثر من كأس واحدد ممدا
يجعددددل الكددددأس الددددداخل بالوسددددط يشددددد
االثندددين إلدددى بعندددهما ،و تعتبدددر هددد ه
الطريقة أعنف الطرق وأشدها قوة.
طريقة استخدامها :
يتفدددداون األلددددم الحاصددددل فددددي البشددددرة
بحسب طبيعة المشكلة و انتشدارها ؛ و
بحسددب المدددة الت دي كددان يعدداني خاللهددا
المريض ،و بحسدب خندوح المدريض
لجلسددان سددابقة مددن العالجددان األخددر
أو للحجامة نفسها.
تعتبر ه ه الطريقة أقو الطرق و هدي
تناسب :
• اآلالم القديمة المستعصية.
• األجسام البداردة أو البدنيدة و و
البشددرة الرخددوة ؛ بينمددا ال تناسددب
هدددددددد ه الطريقددددددددة و البشددددددددرة
الحساسة .
 .5طريقة عكس الكؤوس :
كيفيتها :
يقوم المعالج بون كدؤوس قريبدة مدن
بعنها قد يكون كأسان فأكثر ،ثم يند
يده على كأسين منها؛ ثم ين اتجاه
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كل كدأس بعكدس اتجداه الكدأس اآلخدر و
يشده مما ي يد الشعور باأللم.
طرق استخدامها :
يمكن استخدام هد ه الطريقدة مد إحدد
الطريقتين السابقتين  :تثبين الكؤوس
أو نقل الكؤوس.
فبعد تثبين الكؤوس أو نقلهدا و تثبيتهدا
فددددي الموندددد الجديددددد يقددددوم المعددددالج
بعكس الكؤوس باالتجداه المعداكس ممدا
ي يد األلم .
ه ه الطريقدة تسدتخدم فدي حدال لدم نجدد
نفعا ً بالطريقتين السدابقتين ،و فدي هد ه
الطريقددة سدديالحظ المعددالج يددادة األلددم
م عكس الكؤوس ،ثم م كثرة عكدس
الكؤوس سيبدأ األلدم بدالتراج تددريجيا ً
بأ ن هللا.
ويمكددن اسددتخدام ه د ه الطريقددة فددي كددل
موان الجسم سدواب الظهدر أو اليددين
أو الرجلين إال أنني ال أنصدئ باسدتخدام
ه ه الطريقدة علدى المواند الحساسدة
( كالعورة أو بدالقرب منهدا ) أو منطقدة
الرقبددة و الددرأس  ،أوالمنطقددة الملتهبددة
 ،أو ل و البشرة الحساسة.
و ينبغددى االنتبدداه إلددى أن ه د ه الطريقددة
تحتددداب إلدددى شدددد الكدددؤوس جيدددداً قبدددل

عكسها حتى ال تنفك الكؤوس ألن الشد
الخفيدددف يعمدددل علدددى خدددروب الكدددؤوس
ممددا يدددف أحددد الكأسددين أو كالهمددا إلددى
خارب البشرة.

عالقة المساب بالحجامة :

 .6طريقة تدوير الكؤوس :
كيفيتها :
يقوم المعالج بشفط الكأس على البشرة
ثم لفه على البشدرة بعدد وند ال يدون
الدافئددة مد تحريكهددا بشددكل دائددر مد
اتجاه الطول أو العرض سواب باالنتقال
مددن طددرف إلددى آخددر أو بددنفس الجانددب
الواحد ال يشتكي منه المريض.

المسددداب قريدددب الصدددلة بالحجامدددة و ال
يستغني المعالج عنه  ،فالمساب لوحدده
ال يسددتغني عددن الحجامددة كمددا عرفنددا،
بينما الحجامة قد تسدتغني عدن المسداب
إال أن الحجامدددة مددد المسددداب بالنسدددبة
للمشاكل العنلية العصبية يعطي نتدائج
أفندل و أسددرح و يحدل بعددض المشدداكل
المتعلقة بون الكؤوس .

طريقة استخدامها :
يمكن اسدتخدام هد ه الطريقدة أل ندوح
مدن المشدداكل التددي تتعلددق بالتقلصددان و
التشنجان العنلية و العصبية .
إال أن ما يمي ه ه الطريقة عدة أمور:
• تجعددل الكددؤوس تمشددي م د الشددعر
الخفيف.
• أكثددر ثبات دا ً و ان الق دا ً مددن الحجامددة
المت حلقة العادية.
• وصددولها لتمددري النسدديج العنددلي
بطريقددددة تختلددددف عددددن الحجامدددددة
المت حلقة المساجية.
• تتفدددوق علددددى غيرهدددا فددددي بعددددض
الموانددد النددديقة كدددالكتفين مدددن

طبيعة و آلية العالب بمساب الحجامة :

األعلددى م د إمكانيددة تحريددك الكددؤوس
بشكلها الدائر .

يقددددوم المسدددداب علددددى تهيئددددة البشددددرة
للحجامدددددة  ،و يقدددددوم بددددددور تفددددداعلي
تحنير من جهدة و دور عالجدي مدن
جهة أخر .
الدور التفاعلي التحنير للمساب :
يعمددل المسدداب علددى احتقددان البشددرة و
اسددتدعاب األخددالط الرديئددة مددن كريددان
الددددم الهرمدددة و الميتددده و الشدددوائب و
الشدددددددوارد و األحمددددددداض الرديئدددددددة و
الرطبددة ،ثددم يعمددل علددى تهي ديج البشددرة
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•
ثددم تددورم المكددان حيدد يكددون لدده هنددا
فائددددددة كبيدددددرة بتخفيدددددف ألدددددم مشدددددرط
الحجامة بعد التورم.

الدور العالجي للمساب :
يقوم المساب بعدة نقاط عالجية مهمة:
• تمري البشرة .
• امتصدددا األلدددم و سدددحبه للجهدددة
العلوية للبشرة .
• مسددداعدة البشدددرة علدددى إمتصدددا
ال يون .
• تخدير المنطقة المصابة .
• فدددي النهايدددة يتمددددد األلدددم ليتالشدددى
تدريجيا ً.
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طبيعة العالب بال يون المسدتخ َدمة قبدل
الحجامة :
ال بددد للمسدداب مددن يددون ُتسددتخدم قبددل
ون د الكددؤوس ،و لكددل يددن خددوا
تختلدف عددن خددوا غيدره كمددا يختلددف
اسددتخدامه بحسددب كددل نددوح إصددابة مددن
اإلصابان .
يوجددددد حاليددددا ً علددددم خددددا بددددال يون
وخصوصيتها في العالب :
• فهناك يون لتحسين ال اكرة.
• و هندددداك يددددون لتحسددددين الحالددددة
النفسية.
• و هناك يون لتسخين البشرة .
• و هناك يون إل ابة الجلطدان مدن
الجهة الخارجية .

و هناك يون للتعقيم و التطهيدر .
و هناك يون للمساب .

و مدددا يهمندددا هندددا حدددول موندددوح علدددم
مسددددداب الحجامدددددة ال يدددددون الطبيعيدددددة
المسددداجية و التسخسدددنية و المندددادان
الحيوية كمعقم و مطهر مونعي.
أهم ال يون المستخ َدمة قبل الحجامة :
يدددددن السمسدددددم و يدددددن ال يتدددددون (
للمساب ) :
يعتبددر يددن السمسددم يددن و خددوا
تجعلدده يتفددوق علددى يددن ال يتددون مددن
ناحيتين :
الناحية األولى :
أنه ين خفيف تتشدربه البشدرة سدريعا ً
و هو مرطب طبيعي و مرخي للبشرة ،
و حسددب تجربتددي الشخصددية مد يددن
السمسدددم فدددأن لددده فوائدددد عالجيدددة مدددن
الدرجة األولى لكثير من األمراض مثدل
نددبط الهرمونددان و عددالب الكدددمان و
آثارها .
الناحية الثانية :
أنه ناقل حرارة لألعصاب و البشدرة إ ا
كان دافئا ً.
و ال مددان مددن وندد شدديب مددن يددن
ال يتون م ين السمسم ليعطيده شديئا ً

مدددددن الل وجدددددة  ،أو اسدددددتخدام يدددددن
ال يتددون بددديالً عددن يددن السمسددم فددي
حال عدم وجوده.
ين حبة البركة (مناد حيو ) :
و هدددو مدددن أفندددل ال يدددون كمنددداد
حيددددو  ،و يمكددددن اسددددتخدامه ك يددددن
مكمل و نرور و كمعقم للبشدرة قبدل
المساب.
ين الجرجير و ين الخدردل ( تسدخين
البشرة و إ ابة الجلطان) :
ه د ه ال يددون خاصددة بمرنددى الجلطددة
أيا ً كدان ندوح الجلطدة ،و تقدوم بتسدخين
البشددرة ممددا يددؤد إلددى إ ابددة الجلطددان
م كثرة التكرار.
طريقدددة اسدددتعمال يدددون التددددليك قبدددل
الحجامة :

تكلمنا عن ين حبدة البركدة كمطهدر ،
و يبقدددى الحدددددي حدددول تركيبددددة يددددن
السمسم و ين ال يتون .
هندددداك عدددددة طددددرق السددددتخدام هدددد ين
ال يتين و نبدأ من األخف:
• نسددتخدم أحددد هد ين الد يتين دافئدا ً
دون إنافان.
• ننيف مقدارين من يدن السمسدم
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م مقددار مدن يدن ال يتدون و نسدخنه
لمدة دقيقة إلى دقيقتين علدى الندار قبدل
االستخدام.
• نخلط ثال مالعق كبيرة مدن يدن
السمسددددم و ملعقتددددين وسددددط مددددن
مطحون ال نجبيل و ملعقدة عصدير
الليمون ،و ن يدد الكميدة بمنداعفة
الكميان حسب الحاجة .
• يمكن إنافة يون متعددة بكميان
متساوية ما عددا يدن حبدة البركدة
فتكون الكمية قليلة .
من أفنل ال يون التي لها تأثيراً قويدا ً
علدددى األمدددراض الجلديدددة كالصددددفية و
األك يمددا  :يددن السمسددم و يددن حبددة
البركة و ين الجرجير و ين الخدردل
و ين النعناح و ين الكافور .
المشاكل التي يعالجها مساب الحجامة:
يعتبر المساب طريقة عالجية لكثير مدن
األمراض منها :
إخراب الرطوبة و البرودة مدن الجسدم،
و إ الددددددة ألددددددم الظهددددددر و الكتفددددددين و
المفاصدددل و الرقبدددة  ،و يعمدددل مسددداب
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الحجامددة علددى صددفاب ال د هن و تو ي د
الدهون للتخل من السيلولين الدهني
المحاط بالماب.
كمدددا يعدددالج حددداالن الشدددلل و العقدددم و
ي يد من مرونة الجسم.
و هو عالب فعدال للعديدد مدن األمدراض
كاألرق و التوتر و الصداح.
و يسدداعد علددى تنحيددف وشددد الجسددم ،
و يحافظ علدى نعومدة الجلدد  ،و يخفدف
مددن حدددة النددغوط  ،كمددا يسدداعد علددى
تددددفق الددددم  ،و يسددداعد علدددى التفكيدددر
اإليجددابي وعلددى اسددترخاب العنددالن و
االسترخاب النفسي و النشداط و الراحدة
و ينشط الدورة الدموية.
يسددداعد مسددداب الحجامدددة فدددي وظيفدددة
الغددددد ان القنددداة و عديمدددة القنددداة  ،و
يغدددد و يولددددد عمددددل اإلحسدددداس فددددي
األنسددجة الظدداهرة  ،و يفددتئ المسددامان
و ي يل السموم من الجسدم  ،و يخلد
الجسددم مددن الخاليددا الميتدده أو أ مددادة
نارة.
كل ما ُ كر كان بالنسدبة لفائددة المسداب
بشكل عام  ،بينما فائدة مساب الحجامة
تكددددون أكبددددر و أعظددددم ألندددده سدددديكون

بعالجين ال بعالب واحد.
و لددددديس المطلدددددوب مدددددن كدددددل معدددددالج
بالحجامددة أن يتخص د بالمسدداب و أن
يتعرف على قوانينه بشكل دقيق و إنمدا
يتعدددرف علدددى أبدددر مدددا يهدددم موندددوح
الحجامة .
و نددد كر علدددى وجددده التحديدددد المشددداكل
التي يتعرض لها الناس عند بددب البدرد
و عنددد نهايتدده كدآالم أسددفل الظهددر عنددد
الفقدددددددددران القطنيدددددددددة  ،و االنددددددددد الق
الغنروفي ( الديسك )  ،و عرق النسدا
 ،و آالم مفاصددل الددركبتين ،و تشددنجان
الرقبة.
و غالبدددا ً مدددا يكدددون السدددبب فدددي هددد ه
األعددراض هددو تعددرض الجسددم لتغيددران
مناخية و االنتقال مدن الجدو البدارد إلدى
الجو الحار و بالعكس.
و يكدددون سدددببها أيندددا ً هجومدددا ً مفاجئدددا ً
لألعصدددداب كحركددددة مفاجئددددة أو حمددددل
شدددديب ثقيددددل ممددددا يسددددبب تقلصددددان و
تشنجان عنلية عصبية.
و هندددداك أمددددراض أخددددر لهددددا عالقددددة
بالمسدددددداب كتنددددددخم البروسددددددتاتا  ،أو
انسدددداد قنددداة البدددرب ممدددا يدددؤد إلدددى
نقدد الحيوانددان المنويددة أو تشددوهها
أو التصاقها.
و ك لك فأن مساب الحجامة مفيد لعالب

الجها العصبي كالتصدلب اللدويحي  ،و
ال بددد لعددالب ه د ه األمددراض مددن خبددرة
جيدددة للمعددالفج و معرفتدده بكيفيددة الجمد
بين الحجامة و المساب .
هددددل المسدددداب مدددد الحجامددددة أو بعدددددد
الحجامة ؟
يكدددون المسددداب أثنددداب الحجامدددة و بعدددد
الحجامدددة بدددين جلسدددة و أخدددر  ،حيددد
يقوم المعالفج بتعليم المريض أو أقاربده
كيفية عمل مساب للمون المصاب ،و
قددد يكددون تكددرار المسدداب بيتيددا ً ال يقددل
فائددددددة عدددددن الحجامدددددة فدددددي بعدددددض
األمراض.
مثال عن لك :
فددي حالددة التبددول الليلددي عنددد األطفددال :
أقدددوم بددددأجراب جلسددددة مسدددداب أمددددام أم
الطفل لكي تقوم بد لك علدى مدد ثالثدة
أيام متتالية الختصار الوقدن و الجهدد ،
و أقدددوم بدددأجراب جلسدددة حجامدددة رطبدددة
للحالدددة مددد الوصدددفة ؛ و هندددا تنتهدددي
مهمتدددي و يكدددون إتمدددام العدددالب علدددى
عاتق األم لمدة شهر كامدل مد المسداب
و الحجامة الجافة حول السرة و تنتهى
المشكلة بأ ن هللا تعالى.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

صلّوا
عليه ...

ن اللَّهَ وَ َملَا ِئ َكتَهُ يُصَلُّونَ َعلَى
(ِإ َّ
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا صَلُّوا َع َليْهِ
وَسَلِّمُوا تَ ْسلِيمًا ).
سورة األحزاب ،اآلي 56

شاركونا عدد صلواتكم خالل األسبوع
بإرساله كل يوم مجع
عرب تطبيق التلغرام على جمموع :
الطريق الشاذلي اجملددي اهلانيبالي الكمالي
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
www.radiofg.org

نحن محطة إ اعية منبثقة عن شركة
 FGمجموعة العائلة
نقوم بدورنا التثقيفي
واإلعالمي حول العالم لنشر القف َيم
والثقافة األخالقية

راديو كل العائلة
ال ُحب المقدس و الحياة المقدسة
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اضغط للتحميل :
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Dar_alaqiq1
Dar alaqiq designs
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