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هاهو  ..فلتنشري نورك الكمايل يف آفاق األرواح
كلمة رئيس التحرير
بسم هللا الرمحن الرحيم
اللهم صل وسلم على احلبيب سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
يتحدث اجلميع يف بداية كل عام عن اإلجنازات وحتقيق األهداف ؛ وهو أمر جيد
أن نعي أمهية اإلجناز  ..لكن !
القليل منا من ينتبه أن ال فاعل إال هللا تعاىل  ،وأن كل عمل ال يبدأ ببسم هللا
الرمحن الرحيم فهو أقطع ..
َ
فهّل انتبهنا هلذه احلقيقة قبل أن ننتبه لإلجناز حبد ذاته؟

لع َل من األخطاء اليت يقع هبا العال املسلم اليوم يف بداية كل عام احنجابه بقدراته
على اإلجناز أو حىت ابإلجناز حبد ذاته غائبا عن الفاعل احلق صاحب القدرة ..
فّل حول وال قوة إال به ...
وعلى ذلك دعوان نبدأ يوميا كل عمل و كل هدف و كل ختطيط بسم هللا الرمحن
الرحيم على احلقيقة .

د .سارة اجلعربي

اتبعنا
للتواصل

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

على الفيسبوك  :جملة هاهو haho magazine

hahomagazine@gmail.com
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد :
كلمة شهر جمادى اآلخرة 1442
( الحقيقة الحيَّة في جملة أسرار الحياة )
لووو َّ
واب ال ووا القريووب موون مجموعتنووا
أن بشووريا ج خوورل موون الكوورة ابر ووية و جو ب
الشمسية بدركب تماما ج َّ
أن هناك مساحة كبيرة على مسوتوى أحاسيسونا و مشواعرنا
إنمووا هووي فارغووة ال و سوويالح َّ
أن كوول أشووكال الحيوواة المتنوعووة إنمووا تتمرك و ف وي
ابرض ؛ بينما تندثر هنا و هناك بعض م اهر الحياة .
و لعلووه يوودرك َّ
أن وجووود كوول هوو ا الم وواهر الحياتيووة حولنووا إنمووا هووو خصوصووية
أن تركي ا ج هواالالج
أن خصوبة الم اهر الحياتية على ابرض تشير إلى َّ
لوجودنا ال و َّ
للدفق الحياتي إنما يحصل على ه ا ابرض .
و ربما يقول  :ليست ه ا الخصوصية على ابرض بتنوو الحيواة إنموا هوي بسوبب
وجود اإلنسان ال و لكن سيدرك ببساطة َّ
أن اإلنسان هو الكاالن الحوي الوحيود الو
يملك مام الحاكمية الع مى في الكوكب ال و بالتالي ال بد له أن يدرك َّ
نوو ب
أن بمن َّ
وهب هو ا الودفق بشوكالها إنَّموا أراد أن يكوون اإلنسوان علوى رأ الهورم
الحياة و
ب
بين الكاالنات المت وقة في ابرض ال و يدرك َّ
أن نملة علوى ابرض ال يسوتطيع أحود
في الوجود أن يعطيهوا الحيواة مون دون هللا تعوالى ؛ و هوي تعويل بكامول حياتهوا و
المعج ة أن تغوادر ابرض
ن امها على ابرض و لكنها التستطيع رغم ه ا الحياة
ِ
ب
لتعاين ان ساح ال ا كما ي عل اإلنسان ابر ي ال و ال حتى أقووى أشوكال الحيواة
ب لإلنسان من أشكال تلك السلطة الحرة في
في ابرض يستطيع أن يمار ما ُو ِه ب
الوجود.
و بعد كل لك يعي أن اإلنسان له الحياة والمووت كموا لكول كاالنوات ابرض ال إال َّ
أن
له التمي القدرو ابع مي على مستوى الحياة و على مستوى حرية اسوتثمارها
لدعم حياته .
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كما أنه سيكتشف ابمر التالي  :أن هناك موا اليُحصوى مون النجووم و الكواكوب ال و
أن أعداد المساحات لو قيست بالميلليمتر أو السنتيمتر لبتوفَّرت مساحة كبيرة جودا ج
َّ
موون القيووا أو موون الكواكووب أو موون النجوووم ؛ و بالتووالي يوودرك أن الثمانيووة مليووار
شووخع علووى سووط ابرض إنمووا هووو عوودد نووادر جوودا ج و بالتووالي فو َّن اإلنسووان نوادر
الوجود ال فلي في الكون إال ه ا العدد و هو نادر لي فقوط علوى مسوتوى الكوون
بووول علوووى مسوووتوى ابرض أي وووا ج ؛ فووو َّن عووودد الحشووورات فوووي ابرض ي وووو عووودد
اإلنسان بكثير و ك ا عدد الرمال و الحصى .
إ ا ج  :ندرة اإلنسان في الوجود الكوني حقيقة ال تُنكبور ال و سورعان موا سويدرك هو ا
اإلنسووان حووين يصوول لووألرض َّ
أن ه و ا الوسووع الحيوواتي ال و ه و ا السوولطة علووى ك ول
أشووكال الحيوواة ال و ه و ا النوودرة و تمرك هووا فووي ه و ا النقطووة موون الوجووود المسووماة
( ابرض ) من الوجود ال يمكن أن تكون بال مون ِ ِّم حيواة ال و َّ
أن مون ِ ِّم الحيواة هو ا
ال بد أن يكون متص ا ج بحياة اتية هي أقوى بكثير من ه ا الدفق ال نراا.
و ل ا سيدرك َّ
أن الحياة ال كرية التي ت َّرد بهوا هو ا اإلنسوان النوادر علوى ابرض و
التووي أدرك بهووا بقيووة أشووكال الحيوواة إنمووا تعلوون وجووود حيوواة فووو الحيوواة ال كريووة و
أقوى منها بكثير لدرجة أنها قوادرة علوى مون الوجوود لكول ابشوكال الحياتيوة بموا
فيها الحياة ال كرية.
ف ا ن ر في النهاية إلى َّ
أن الحي القيوم هو ال رد الواحد ال قوال إنوه موان هو ا
ال بح بيوات فالبد له أن يُسلم حتى و لو لم تستوعب حياته ال كرية إطوال هو ا الحوي
ال ف نه له ا اللح ة لم ي َّد ِ حي آخر أنه واهب و من م ه ا ال بحيبوات .
و أخيوورا ج ولووي آخوورا ج  ..مليووارات موون السوونين التووي لووم يصوورح فيهووا أنووه الخ والق
المحيي لكل أشكال الحياة تلك إال هو الواحد الحي القيوم ؛ فه ا بكل بساطة يعنوي
أنه ال يوجد غيرا الحي القيوم .
و من فاتته ه ا المسوللة و لوم يسوتوعبها بحياتوه ال كريوة فلويعلم أن الحيواة فكريوة
له بل هو يعيل بحياة مون النوو المتودني و أدنوى موا يوصوف بوه أنوه ( لون أقوول
حشرة أو بهيمة بل أقول ) كالنملة .
و هللا يقول الحق و هو يهد السبيل
و الحمد هلل رب العالمين
خادم العلم الشريف  :د .هانيبال يوسف حرب
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 .2أثنا تصد الكريات البي ا للجراثيم وال يروسات .
 .3تنتجها الع الت أثنا التمارين.
بسم هللا الرحمن الرحيم

 .4بعد التعرض لنوبات نقع ابوكسجين ونقع التروية الدموية ثم عودتها .

الحمد هلل رب العالمين

تبلغ مودة حيواة الجو ور الحورة جو ا ج بسويطا ج مون الثانيوة فقوط ال وموع لوك و خوالل هو ا
ال من البسيط يمكن أن تؤد إلى أ ية الصبغيات والوـ  DNAال و قود تُسوبب انقسوامات
في الصبغيات يمكن أن تؤد إلى السرطانات .

والصالة والسالم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من برنامج الصحة والحياة :
الج ور الحرة FREE RADICALS
وعالقتها مع م ادات ابكسدة
.anti-oxi

ماهي الج ور الحرة ؟
الج ور الحرة هي رات لوديها إلكتورون
م رد حرعلى سطحها الخوارجي ال وهوي
ج يالات عالية النشاط وغير ثابتة.
تنتج من ومن النشواط الطبيعوي للجسوم
كنتيجووووووة لالسووووووتقالب metabolism
( ويقصووود بوووه العمليوووات الحيويوووة التوووي
تووؤد إلووى إنتووال الطاقووة الال مووة لعموول
الخلية ) .

كما تنتج بشكل مت ايد :
 .1عند التعرض للسموم فوي المحويط
مثوووول  :توووودخين التبووووغ والتعوووورض
لألشعة فو البن سجية .
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إن م ادات ابكسدة الموجودة في الطعام ال نلكله تستطيع أن تعودل هو ا الج يالوات
غير المستقرة وبالتالي تخ ف من تلثيرها ال ار.

تركيب الج ور الحرة :
هي رات تحتو على إلكترونوات وحيودة حورة غيور م دوجوة تودور فوي ف وا غوالف
ال و يؤد ه ا النقع في عدد اإللكترونات الخارجية إلوى بحو هو ا
ال رة أو الج
ال رات الداالم لالرتباط ب لكترون خارجي حتى تصب رة مستقرة .
تسبب ه ا الحادثة أ ية للموادة الصوبغية وأ يوة لبواقي أجو ا الخليوة اإلنسوانية ال وهو ا
اب ى للمووادة الصووبغية فووي الخليووة يلعووب دورا ج مهمووا ج فووي نشووو السوورطانات وبوواقي
تسر من التقدم في العمر .
ابمراض التي ِ ِّ

أنوا الج ور الحرة :

هناك عدة أنوا للج ور الحرة :
 - 1أشهرها عند اإلنسان هي الج ور الحرة ابوكسجينية وتسمى ج يالات
ابوكسجين النشيطة . REACTIVE OXYGEN SPECIES
 - 2ابوكسجين المن رد  SINGLETوهو يتشوكل عنودما تت اعول ج يالوات ابوكسوجين
الموجووود بشووكل مو دول فووي الحالووة الطبيعيووة و التووي تحتووو راتهووا علووى إلكترونووات
حرة غير م دوجة و تصب رة وحيدة .

للم يدhttps://alqabas.com/article/73614 :
 - 3هيدروجين بيروكسيد.
 - 4ابوكسيدات المت وقة .SUPER OXIDES
 - 5ج ور الهيدروكسيل .HYDROXYL ANIONS

10

أهم
اإلرشاقات
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دورة علم
لغة أهل
ابسرار
ت ِّج
بانطباعات
إيجابية

كانووت قوود بوودأت مووؤخرا ج دورة خاصووة يق ودِّمها سووماحة الم ِّكوور اإلسووالمي الشووي د.
هانيبوووووووووووووووال يوسوووووووووووووووف حووووووووووووووورب ح وووووووووووووووه هللا تعوووووووووووووووالى بعنووووووووووووووووان :

( علم لغة أهل ابسرار )
يقوم ه ا العلم استنادا ج لقوله تعالى في اآلية العاشرة من سورة ابنبيوا  :بسوم هللا
الرحمن الرحيم } لبقب ْد أبن ب ْلنبا إِلبو ْي ُك ْم ِكتبابجوا فِيو ِه ِ ْكو ُر ُك ْم أبفب بوال ت ب ْع ِقلُ ب
وون { فكول منوا مو كور
فوي كتوواب الحووق عو َّ وجو َّل ال فب مكانووك أن تتعوورف موون خوالل هو ا العلووم  -الو هووو
بمثابة بحر معرفي  -علوى هو ا الو كر الخواع لوك فوي القور ان الكوريم ؛ و تتعورف
أكثر عن معالم شخصيتك وأحوالوك وتجربتوك و مقاموك و موا ا يمكون أن تنهول مون
معارف وما ا يجب أن تتقوي و أيون يمكنوك أن تُقويم وإلوى أيون يمكون أن تصول وموا
هي أبعاد اتوك  ..والكثيور الكثيور مون المعرفوة التوي يمكنوك الوصوول إليهوا لمعرفوة
ن سك في المرحلة ابولى .
وقد أثْ برتْ المحا رات ابولى وات المشاركين بانطباعات إيجابية مميو ة انطلقوت
كمهرجان تتوالى أها يجه https://t.me/impressionEulum/405 :
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إصدار ابحكام
العارف باهلل تعالى:
د .س يان الجعبر

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين الحق المبوين
المتجلي على عبادا المتقوين بوالنور
والرحمات ال والصالة والسوالم علوى
سلين سيد الخلق محمد بن
خير المر ب
عبووود هللا النبوووي ابموووين وعلوووى آلوووه
وصحبه إلى يوم الدين.
يُسوووار الكثيووورمن النوووا باإلجابوووة
عوون أ سووؤال دون أن يُسووللوا ال و
يُسوووار الوووبعض بوووالتعليق المباشووور
عنوووود كوووور أشووووخاع و بالتوووودخل و
المناقشووووووووة فووووووووي العديوووووووود موووووووون
المو وووعات سوووا كانووت دينيووة أو
اجتماعية أو علمية أو أخالقية دون
علووم و دون أن يُطلبووب موونهم لووك ال
وال ينتبووووه هووووؤال إلووووى ِع بووووم مووووا
ي علون ال فهم ب لك يخال ون صوري
الحدي النبو الشوريف الو رواا
أبوووو هريووورة ر وووي هللا تعوووالى عنوووه
عن رسول هللا صلَّى هللا عليه و آله
و سلم حي قال  " :بم ْن ك ب
بوان يُ ْوؤ ِم ُن
اآلخ و ِر فب ْل بيقُوو ْل بخيْوو جرا أ ب ْو
ِبو َّ ِ
ووو ِم ِ
واِ بوا ْل بي ْ
ص ُمتْ " رواا البخار ومسلم .
ِل بي ْ

الح بكم والخصال الحميدة تكمن في التلني بالجواب ال وفي عدم التدخل
الكثير من ِ
في شؤون اآلخرين ال وفي الترفع عن متابعة النا ال وفي االلت ات إلى ما يهوم
الشووخع ن سووه والتغا ووي عوون عيوووب غيوورا ال وهو ا ال وووابط وإن كانووت موون
ابخووال الحميوودة المطلوبووة موون الجميووع ال إال أن عوودم االلتو ام بهووا يشو ِ ِّكل خ بطورا ج
شديدا ج سوا على ابفراد أو المجتمعات .
و لع َّل الخطورة الشوديدة تكمون فوي فكورة إصودار ابحكوام عشووااليا ج و دون وجوه
يجور ن سوه إلوى جهونم ال و بمون
حقال ف َّن بمن يتودخل بولمر فتووى بغيور علوم إنموا
ِّ
يجيب على سؤال بغير علم فهو م َّد وكا ب ومتك ِبِّر ال و بمن يتودخل فوي شوؤون
صوب ن سوه قا وويا ج
اآلخورين و يُصودر أحكامووه بجهول علوى يوود أو عمورو إنموا ين ِ ِّ
محكوما ج عليه و مصيرا إلى النار ؛ فقد روى بريدة بن الحصيب عن رسوول هللا
صلَّى هللا عليه و آله و سلَّم أنه قال :
ق فق ب ى بو ِه
) القُ اةُ ثالثةٌ ال
اثنان في النَّ ِار ال وواح ٌد في الجنَّ ِة ال رج ٌل ع ِل بم الح َّ
ِ
جوار فوي
هو في الجنَّ ِة ال ورج ٌل ق ب ى للنَّا ِ علبى بجهْل فب ب
فب ب
وار ال ورجو ٌل ب
هوو فوي النَّ ِ
وار ال لقُلنوا َّ :
هوو فوي الجنَّو ِة ( رواا ابون
ي إ ا اجت ب بهو بد فب ب
ال ُح ْك ِم فب ب
هو فوي النَّ ِ
إن القا و ب
ماجه في صحيحه.
و ال نعنووي بالقا ووي  -ال و نتحوود عنووه فووي مو وووعنا  -القا ووي بمهمتووه و
ص ته المهنية الرسمية بل نعني كل بمن يُصدر ُحكما ج دون وجه حوق سووا فيموا
يتعلق بمناحي الحياة أو بلمور النا وشؤونهم .
ل ا وجب على اإلنسان المسلم أن يكون واعيا ج إلى ما يقول و إلى ما يُسولل عنوه
و إلى ما يبحكم به في أمر من ابموور ال كموا عليوه تجنوب إصودار ال تواوى بغيور
علم أو التدخل فوي مواال يعنيوه أو ِغيبوة النوا واتهوامهم بع واالم الوتهم أو قو ف
النسووا ال كمووا عليووه العوودل بووين اببنووا و االنتبوواا بوووعي كبيوور إلووى الكثي ور موون
مجريات ابحدا اليومية التي يمر بها .
صوب ن سووه قا وويا ج ويصوودر أحكاموا ج ببسوواطة دون أن
كمووا عليووه الحو ر موون أن ين ِ ِّ
يعرف دقاالق ابمور و دون أن يدرك إلى أ مدى يتوغل ال وإن جونب ب إلوى لوك
فليكن قا ي خير على ابقل  ..و اب بولى أن يتور عن الخوض فيما ال يعنيه .
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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من مهرجان علوم القدرات النورانية في دورته الرابعة أطلِّت ابستا ة ريم
الشووووومراني و تللقوووووت بمعر وووووها ال نوووووي الخووووواع و الووووو كوووووان بعنووووووان
( وهج روح ).
فهووي باإل ووافة إلووى كونهووا أخصوواالية اجتماعيووة ن سووية اسووتطاعت الوودخول
والمشوواركة فووي مجووال ال وون والتعبيوور عوون ال و ات فووي فعاليووة ثقافيووة إس والمية
أخالقية ات تعبير ح ار متمدن عريق مق ِ ِّدمة نمو جا ج راقيا ج للمرأة العربية
اإلسالمية المبدعة من خالل المشاركة ال نية والتعبير ال ني العريق .
و حول معر ها ال ني الخاع ( وهج روح ) كان لنا معها ه ا اللقا :
 المصممة ريم الشمراني أهالج بك .ت باكتشوواف
فووي البدايووة حوودثينا عوون البدايووة ..بوودايتك مووع الرسووم وكيووف قم و ِ
ت ه ا المجال؟
موهبتك ؟ وكيف دخل ِ

ابستا ة :
ريم الشمراني
ت يئ ( وهج روح )
ب بداعاتها
15

 بدايتي مع الرسم كانت من الصغر كل ط ل يحب ابلوان والرسم البسيط الإال أنني بعد فترة بدأتُ باالهتمام بشرا دفاتر الرسم وابلوان بجميع أنواعها
وبدأتُ بتدريب ن سي واالستعانة ب يديوهات للرسامين حتى وجدتُ ن سي في
رسوووم الحوووروف وابسوووما و فوووي علوووم رسوووم الخطووووط العربيوووة وأنواعهوووا ال
واتجهتُ إلى النو ال رأيتُ فيه اتي وشغ ي وأبعاد أال وهو الخط الحور
ال فهوو ال يخ وع لقواعود محوددة وإنموا لو و ورؤيوة ال ف هورت لوي الحوروف
والكلمووات كرسوومة أو صووورة مووا ال وموون هنووا دخلووتُ إلووى هو ا العووالم الصووور
البديع الجمالي .
وفي سؤال اعتيواد كوان جوابهوا اسوتثنااليا ج ! فعنودما سوللناها عون أول لوحوة
قامت برسمها و عن كان شعورها عند االنتها منها ؟
أجابت :
 أول لوحة قموتُ برسومها هوي ( بسوم هللا الورحمن الورحيم ) وكوان شوعورفي عالم آخور مون التووهج والمتعوة ال وشوعرتُ بحوب عميوق اسوتغر ب سواعات
داخل ه ا العالم الجمالي البديع .
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 فيمووا يخووع لوحووات معر ووك ال نووي ( وهووجروح ) فوووي هووو ا المهرجوووان ( مهرجوووان علووووم
القوودرات النورانيووة ) هوول كووان اختيووار ابلوووان
مقصودا ج ؟ وهل كان له هدف معين ؟
 نعوووم  ..كووول لوووون كوووان مقصوووودا ج واخترتُوووهبعنايوووة  ..فهووودفي كوووان محوووددا ج و وا وووحا ج
استنادا ج إلى علم ابلوان ال يت من قدرة
العووين علووى اإلدراك الحسووي لأللوووان التووي
يل مها إ ا ة معينة لرؤيتهوا حيو تنطلوق
ه ا اإل ا ة إلوى العوين علوى شوكل أمووال
كهرطيسوووية تسووومى اإلشوووعا الكهرطيسوووي
ال يعرف بشدته وطول موجته .
و الو يحوودد إحسوا العووين بلووون معوين هووو الطيووف
الواصل لها حي تبدأ االندماجات اللونية.
و قوود اعتموودتُ أي وا ج علووى دراسووتي لعلووم سوويكولوجية
ابلوان فالكون وما يحويه يت اعول بقودرة هللا ع وجول
فهووي عوووالم مترابطووة وعوووالم ات خصوصووية ودقووة
عالية .
ت في صياغة التشكيالت ؟
 على ما ا اعتمد ِ اعتمدتُ في التشكيالت على الحروف وصو اتها فوي عوالمالمعاني وعلى أسوما هللا الحسونى ال و كوان اختيوار ابلووان
وفقا ج ِلما يناسب كل لوحة في المعنى لت هر صورة متكاملوة
توصل ال كرة بشكل جمالي و بطابع خواع باحتواالهوا علوى
معارف وعلوم .

ت أفكار اللوحات؟
 من أين استوحي ِ اسووتوحيتُ أفكووار لوحوواتي حقيقووة موون معوورض ال نووون اإلبداعيووة الخاصووةبلعمال ال ون الرقموي للودكتور هانيبوال يوسوف حورب حيو اسوتقيتُ منهوا
ابنوار الجمالية اإلبداعية ات المعاني القدسية.
ت الحروف تحديدا ج للتعبير عن تلك ابفكار والمعاني ؟
 لما ا اختر ِ سبب اختيار وحبي لعلم الحرف يرجع لدراستي للقرآن الكوريم و بعوضالعلوم الخاصة به و خصوصا ج علم القاعودة النورانيوة و صو ات الحوروف
ومخارجها وكُل ما يتعلوق بهوا مون حيو التعريوف ومكوان المخورل وغيور
لوك ال و كو لك معرفوة معنوى الحورف وكُول موا يتعلوق بوالحروف مون حيو
الرسم والحروف ال ُمتشابهة وسبب تسميتها ب لك ومعرفة أهم ج فيهوا
وهي الحركات ال فعلم الحرف علم قوديم جودا ج ولوه خصوصوية تعمول بن وام
دقيق جدا ج ال و قد أكرمني المولى ع َّ و ج َّل بدراسة علم صو ات الحوروف
الكش ية و الحروف التسخيرية القدروية على يد الم كر اإلسالمي الشوي
الدكتور هانيبال يوسف حرب ح ه هللا تعالى ال أس و و ع قواعد
ه ا العلم الشريف.
-

أستا ة ريم  ..في ختام لقاالنوا هو ا أمنياتنوا لوك بالنجواح الوداالم و التوللق و
التوفيق .

ي معورض ابسوتا ة ريوم بنجواح كبيور حيو ت اعول الح وور بالثنوا
و قد ح و ب
علووى لوحاتهووا و موا وويعها التووي أعجبووت جميووع الحا وورين بللوانهووا البهي وة
وخطوطها البديعة .
تابع المعرض من هنا :

https://t.me/HanibalCreativeArts/334
أجرت المقابلة  :المصممة قمر الجعبر .
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برنامج كتاب الموسوعة اليوس ية
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بسم هللا الرحمن الرحيم
فووي برنووامج كتوواب الموسوووعة اليوس و ية يقوودم لنووا الشووي الوودكتور أو
العبيوود فرصووة ثمينووة لمعرفووة ه و ا الكتوواب بت اصوويله ال حي و يُعوود كتوواب
الموسوووعة اليوس و ية فووي بيووان أدلووة الصوووفية لمؤل ووه ابسووتا ال ا وول
الشي يوسف خطارمحمد مون الكتوب التوي ال بيسوتغني عنهوا طالوب العلوم
الحقيقي لما يحتويوه هو ا الكتواب مون حجوج وا وحة وأقووال صواالبة ال و
هووو كتوواب مليووئ بووالعلم وغ يوور بابدلووة الصووريحة موون القوور ان الكووريم
والسنة الشري ة و أقوال أهل العلم .
اآلن وبجهد الشي الدكتور أو العبيد أصب لودى المسوتمع مصوباحا ج
منيرا ج ومرجعا ج مصانا ج بعيدا ج عون التهوريج وسواحة الت وليل والتمويوه وال
يخاف حامله من م الق الطريق فهو على بصيرة من أمرا وشريعة مون
ربه يطر به أسماعنا لينير وعي كل مستمع له ا البرنامج .
تووابع معنووا ه و ا البرنووامج المشوور فووي موسوومه الثال و عبوور أثيوور رادي وو
فاميلي غروب.

www.radiofg.org
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تقرير أعده  :د .صبحي المقرع
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و من أشهر تلك الخرافات مقولة  (:أطلق العمالق في داخلك  ..ال مستحيل)
وغيرهااا ماان المقااوالت التااي أصاابح شااعاتات نساام عنهااا كثياارا ف فااي تلااك
الادوتات ؛ شاعاتات تجاتياة هادفها جالم المتادتلين لاى وهام تلاك الادوتات
التي اتخلت من ثقة المتدتم سلعة لهدف تحقيق أكبر تلح ممكن.
لسم هللا الرأمن الرأيم

الحماااااد ا تم العاااااالمين أمااااادا ف
كثياااارا ف طيبااااا ف مباتكااااا ف  ،والصااااالة
والسالم على سارا الحاأ وقبلاة
المحباااين ناااوت األناااوات  ،ومنبااا
األسرات الحبيأ المختات قبل خلق
الساااااااااااااموات واألتا اااااااااااااين ،
الموصااااااوف لأفالاااااال األخااااااالق
والشيم سيد الجود والكرم وسايد
العاارم والعجاام  ،ساايدي وأبيب اي
محمد وعلى آلاه وصاحبه الكارام
أجمعين.

الخرافااااااات التنمويااااااة أصاااااابح
كاألساااطير مثاال العنقاااء وغيره اا
تعا ّ لهااا كاتااأ التنميااة البشارية ؛
كبير منها .
ولدوتاتها
ٌ
نصيأ ٌ
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في الحقيقة أنه من الجميل أن نشج المتدتلين وندعمهم لكلمات من شاأنها
تحفيزهم ودفعهام للنجااو واإلنجاا ؛ لكان يجاأ أن ننتباه لاى لعا األماوت
المه ّمة منها :
أنه ال يوجد عمالق لداخلك  -و ن كان استخدامهم لمثل هله الكلمات لصوتة
مجا يااااة  -لاااال توجااااد ات لحاجااااة للتطااااوير  ،وقاااادتات لحاجااااة للاااادعم ،
ومهاتات لحاجة للصقل  ،وهالا لان ياأتي لمحا ارة واأادة أو اثنتاين ؛ فقاد
تكون مثل تلك المحا رات أافزا ف ولاعثا ف للعمل لكنها ليس الحل !...

أعلم ّ
أن هلا الكالم قد يكون صادما ف لالنسبة للبع

لكنها الحقيقة .

الطريق طويل ولحاجة لجهد وعمل والتزام  ،فال تتوقا أن يكاون نجااو مان
تراهم ناجحين في هاله الحيااة ألنهام أطلقاوا العماالق لكبساة ت كماا يسا ّوق
البع لللك ؛ أو ألنهام تغباوا لاالتغير دون عمال وجهاد  ..واألهام مان لاك
دون علم.
أما عبااتة ( ال مساتحيل ) فهاي عبااتة خاطةاة و منافياة للعقال ؛ فمان أأكاام
العقل و أأد أقسامه الثالثة هو المستحيل .
لللك عليك أن تعرف قدتاتك و مكانياتك وما اللي تستطي أداءه و ما اللي
ال تس اتطي أداءه  ،وال تح ّماال نفسااك مااا ال طاقااة لااك لااه فتعاايأ ألاام الفشاال
والخسران .
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noor_al.aalam
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
يق ّدم العاتف لاا تعالى الشيخ الدكتوت هانيبال يوسف أرم أفظاه هللا تعاالى علاى
أسااام الطريقااة الهانيباليااة الكماليااة علااى االنسااتغرام ( تسااالة صاافة أهاال الباعااد )
وهي من علوم الباعد عن هللا عز وجل في القرآن الكريم .
تتكلم الرسالة عان لعا جواناأ هالا الوصاف ما تو ايح مفااهيم شارعية كثيارة
انصرف الناس عنها و قد كان هالا اإليالااو لاإلشااتة لاى أالارات عديادة منهاا (
أالااارة القااادتة  ،وأالااارة االقتااادات  ،و  ...لاااخ ) وماااا لناااا لانتظاااات المزياااد مااان
الفيو ات النوتانية التي تاليئ أتواأنا .
كما قدم سماأته جالات و شروو عرفانية دقيقة لحقيقة ( القدت المعلاق ) و لعا
جوانأ من ( الحقيقة المحمدية ) وأقيقة ( وس الروو المحمدية ) .

و قد لاين ساماأته فاي الكتاام الساال مان كتاام ( الكتاأ الخيّارة ) تفسايرا ف لحقيقاة
( تف تأس المأموم قبل اإلمام ) لالوالط القران الكريم والسنة النبوية المطهرة .
لاإل ااافة لااى تحافنااا لالعديااد ماان الحكاام الهانيباليااة وقواعااد العشااق الهانيبااالي
الكمالي والكثير الكثير من النوت .
لاات هللا لسااماأة الحكايم د.هانيبااال يوساف أاارم أفظاه هللا تعااالى و أطاال لعمااره
و اده علما ف و شراقا ف في العالمين.
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• تووووابع المحا وووورة ابولووووى
عبر الرابط :
https://t.me/FamilyGe
nerations/234
•

تووووابع المحا وووورة الثانيووووة
عبر الرابط :

https://t.me/FamilyGe
nerations/293
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مشرو أجيال العااللة FG -

دورات وعلوم د.هانيبال يوسف حرب

https://t.me/FamilyGen
erations

https://t.me/c/1090196782/6681

" مهما بلوغ المحتووى الثقوافي مون
صعوبة أو سهولة إال أنه يجوب أن
يُصنَّع تصنيعا ج دقيقا ج ال ولهو ا يمكون
أن نقوووول  :إن المحتووووى الثقوووافي
صناعة البد منها لكل بمون يريود أن
ي ع محتوى لثقافة ما .
و السوووووؤال هنوووووا  :كيوووووف نُصووووو ِنِّع
محتوى ثقافيا ج ؟ "

بتوواري  27/12/2020انطلقووت فعاليووة ثقافيووة جديوودة  Religikrokبمناسووبة
إطووال و نشوور الكتوواب الثال و فووي ت سووير البسووملة ( ت سووير بنووور هللا تعووالى )
لسماحة الم كِّر اإلسالمي الشي د .هانيبال يوسف حرب ح وه هللا تعوالى ال و
قد استمرت ه ا ال عالية طوال أيام (.) 2020 \ 12 \ 29 - 28 - 27
الكتوواب الثال و فووي ت سووير البسووملة هووو للقلوووب بركووة وهوودى علووى الصووراط
ي و سوور بوووح
الت سووير بنووور هللا تعووالى ال وكوول سوور فيووه هووو موونهج معراج و ِّ
كوثر يسر بنا إلى جنان رحمات العلم .
لتحميل كتاب ت سير بنور هللا  -الج الثال ب مكانك ال غط على ه ا الرابط:
http://hanibalharb.com/كتاب-ت سير-بنور-هللا-تعالى-البسملة-الج/2-

ه ا ما بدأت به دورة :

صناعة المحتوى الثقافي
التوووووي يقووووودِّمها سوووووماحة الم ِّكووووور
اإلسالمي الشي د .هانيبال يوسف
حوورب ح ووه هللا تعووالى علووى قنواة
ومجموعووة مشوورو أجيووال العااللووة
– . FG
الدورة ته ِّم المدربين والمحا رين
والمدرسوووووين و كووووول بمووووون يحتوووووال
ِ ِّ
لصناعة محتوى ثقافي في عمله .
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بسووووووم هللا والحموووووود هلل والصووووووالة
والسوالم علووى سوويدنا محموود وعلووى
آله وصحبه أجمعين.
ووورا مجلتنووووا
أهووووالج بكووووم أحبتنووووا قو َّ
(هاهو)..
نت كووور اليووووم فوووي الحووودي التوووالي
لرسول هللا صلَّى هللا عليه و آله و
سلَّم :
عن أبي هريرة ر ي هللا عنه قال
 :قال رسول هللا صولَّى هللا عليوه و
سلَّم :
سووووووو ِل ُمال أ ب ِو
ِإ با ت ب بو َّ ووووووول ب العببْووووووو ُد ال ُم ْ
س و بل بوجْ به وهُ بخو بور بل ِموون
ال ُمو ْوؤ ِم ُنال فبغب ب
بوجْ ِه ِه كُل بخ ِطيال بة نب ب بر ِإلب ْي بها بعب ْينبيْو ِه
آخ ِور قب ْطو ِر ال بموا ِ ال
مع ال بما ِ ال أ ب ْو مع ِ
فب ِ با ب
س بل بي بد ْي ِه بخ بر بل ِمون بي بديْو ِه كُول
غ ب
بخ ِطيالبووووة كو ب
شووووتْ بها بيوووودبا ُا مووووع
وووان بب بط ب
آخ ِر قب ْط ِر ال بما ِ ال فبو ِ با
ال بما ِ ال أ ب ْو مع ِ
ب
سوو بل ِرجْ لبيْوو ِه بخ بر بجووتْ كُوول بخ ِطيالبووة
غ ب
بمشبووتْ بها ِرجْ ب
ووالاُ مووع ال بمووا ِ ال أ ب ْو مووع
آخ ِر قب ْط ِور ال بموا ِ ال حتَّوى يب ْخ ُور بل نب ِقيًّوا
ِ
ب.
ِم بن ال نُو ِ
رواا مسلم
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يبين لنا رسول هللا صلَّى هللا عليه و آله و سلَّم في ه ا الحدي الع يم أنوه ِ :إ با
س بل بوجْ بههُ بخ بور بل ِمون بوجْ ِهو ِه كُول بخ ِطيالبوة نب ب بور
ت ب بو َّ ل ب العب ْب ُد ال ُم ْ
س ِل ُمال أ ب ِو ال ُم ْؤ ِم ُنال فبغب ب
ل بخطايوا ُا
خور ُ
ِإلب ْي بها ب بع ْينب ْي ِه مع ال بما ِ ؛ أ ْ  :بموع ان ِ صوا ِل الموا عون لوك الع وو ت ب ُ
شوقبها بلن ِ و ِه
ل ِموون عبي ِنو ِهال والَّتووي استبن ب
جهو ِه ؛ فبووالَّتي نب و بور إليهووا ب بعي ِنووه تبخو ُور ُ
ِموون بو ِ
بخر بجتْ ِمن أن ِ ِه ال والَّتي نبطقبها ب ي ِه بخر بجتْ ِمن في ِه .
فب ِ با ب
هوب و ُم ِحيبوتْ كُول بخطيالبوة .ب
كوان
غ ب
س بل يب بد ْي ِه بخ بر بل ِمن يب بد ْي ِه كُل بخ ِطيالبوة ال أ ْ  :ب ب
شتْ بها يبدبااُ مع ال بما ِ ال أ ْ  :أخ بتْها يبدااُ بم بع الما ِ .
بب بط ب
فب ِ با ب
آخ ِور قب ْط ِور
س بل ِرجْ لب ْي ِه بخ بر بجتْ كُل بخ ِطيال بة بم ب
شتْ بها ِرجْ بوال ُا موع ال بموا ِ ال أ ب ْو موع ِ
غ ب
ب.
ال بما ِ ال حتَّى بي ْخ ُر بل نب ِقيًّا ِم بن ال نُو ِ
وور النبووي ص ولَّى هللا عليووه و آلووه و س ولَّم القوودرة الروحيووة الع يمووة وابثوور
ويصو ِّ ِ
الكبيووور للو وووو بصوووورة محسوسوووة ليسوووتقر فوووي ن وووو الموووؤمنين فتنشووورح
صدورهم ويستبشرون بنعمة هللا تعالى علويهم  ..كيوف ال وهوم يعلموون أن هو ا
الجوارح والجلود ستشهد عليهم يوم القيامة كما جا فوي اآليوة الكريموة  :بسوم
هللا الوورحمن الوورحيم }يبو ْوو بم ت ب ْ
ِيه ْم بوأ ب ْر ُجلُ ُهووم ِب بمووا بكوانُوا
شو به ُد ب
علبوي ِْه ْم أ ب ْل ِ
سونبت ُ ُه ْم بوأ ب ْيود ِ
يب ْع بملُو ب
وون{ النووور – اآليووة  24؛ فتكووون هو ا ابع ووا مط َّهوورة نقيووة خالصووة موون
ال نوب فال تشهد عليهم إال بالخير.
وفي ه ا الحدي أي ا ج الترغيب والح على إسباغ الو وو ب حسوان ومعرفوة
أركانووه وواجباتووه وسووننه حتووى يكووون موصوووفا ج بالو ووو الكاموول ال و ينق وي
ابع وووووووووووا مووووووووووون نوبهوووووووووووا فتكوووووووووووون صووووووووووو حة بي وووووووووووا ناصوووووووووووعة.
ومن الجدير باإلشارة إليه فوي هو ا المقوام أن ف ويلة َّ
العالموة الشوي د .هانيبوال
صل ت صيالج دقيقا ج في روحانيات الو و وما
يوسف حرب ح ه هللا تعالى قد ف َّ
تستجلبه على المسلم مون خيورات و لوك فوي ( علوم روحانيوات الو وو ) الو
ت وومن الكثيوور موون أسوورار وروحانيووات الو ووو ال و هووو نووور علووى نووور كمووا
وص ه المصط ى صلَّى هللا عليه و آله و سلَّم .
و الحمد هلل رب العالمين
نلقاكم في عدد قادم إن شا هللا تعالى..
دمتم طيبين .
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بسم هللا الرحمن الرحيم

تغير الثقافات
تقديم  :العارف باهلل تعالى
د .س يان الجعبر

الحمووووووود هلل رب العوووووووالمين والصوووووووالة
والسووووالم علووووى خيوووور الخلووووق رحمووووة
العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم ال سهل إال ما جعلته سوهالج وأنوت
تجعوول الح و ن إ ا شووالت سووهالج سووهالج ال
ال تكلنا بن سنا طرفة عين وال أقل مون
لوووك وال أكثووور ال رحمتوووك نرجووووا ال إن
ربووك هووو ال توواح العلوويم ال سووبحان رب وي
العلي ابعلى الوهاب.
نتكلم في أمسيتنا عن مو و هام في
حيوواة ابفووراد وال يقوول أهميووة فووي حيوواة
الشووعوب وابمووم إ أن المجتمعووات مووا
هوووي ِّإال تراكموووات لعووودد ابفوووراد ال فووول
أموور يووؤثر فووي ال وورد ال شووك هووو مووؤثر
مباشوورة فووي المجتمووع ككوول أال وهووو "
تغير الثقافات " .

أمسية قُ ِ ِّد بمت على مجموعة
أكاديمية مجموعة أجيال
العااللة
الـ FG-Group
Academy –Turkey

فقد كر الحوق تعوالى هو ا الحقيقوة فوي
اآلية  11من سورة الرعد حيو قوال :
للا الب
بسووووم هللا الوووورحمن الوووورحيم } إِ َّن ِّ ب
س ِه ْم{
يُغب ِيِّ ُر بما بِقب ْوم بحت َّى يُغب ِيِّ ُرواْ بما بِل ب ْن ُ ِ
وكلموووة قووووم هنوووا وحسوووب كوووالم أهووول
االختصوواع تحمووول معنوووى ( شوووخع )
وتحموول معنووى ( مجتمووع ) ال وفووي كووال
المعنيين ف ن الحقيقة واحودة و هوي أن
التغيير اتي والتلثير شامل.
نبوودأ بتعريووف ثقافووة الشووعوب  :و ه وي
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مجموعووووووة موووووون الخبوووووورات والقواعوووووود
يشووترك بهووا مجموعووة موون ابفووراد فووي
مجتموووع معوووين والتوووي تسووواعدهم علوووى
تشووكيل طووريقتهم الخاصووة ل هووم العووالبم ال
وتت ووووومن المووووويالد والنشووووولة والعووووور
والطبقة والدين والجن والخبرات وكل
هووو ا فوووي وقوووت معوووين ( اقتبسوووتُ هوووو ا
التعريف من تعري ات النت ).
ت ُبنووى الثقافووات علووى عواموول عديوودة كمووا
موور فووي التعريووف السووابق وعلووى موودار
َّ
سوووونوات ال وتتوووولثر الثقافووووات بمووووؤثرات
عديدة أي ا ج مما يجعول نتيجوة التولثر فوي
الغالووب بطيالووة بوول بطيالووة جوودا ج و لووك أن
الشوووعوب تووورفض إجمووواال حالوووة التغييووور
وتخوووواف منهووووا ؛ و هوووو ا ينطبووووق علووووى
ابفراد أي ا ج.
نسووتطيع القووول  :إن التغييور هووو أصوعب
مووا فووي حيوواة اإلنسووان سوووا كووان تغيي ور
العادات أو الثقافات أو حتى تغييور مكوان
السكن بل وحتى تغيير المالب ال قد
يكووون مع وولة عنوود الووبعض ال وحتووى لووو
كان التغيير في صال هؤال ف نه صوعب
لدرجة قود تصول إلوى الخووف والرعوب ؛
إال أن الشوووووعوب تتغيووووور رغموووووا ج عنهوووووا
وبطر و بسباب كثيرة.

بعوو هللا تعووالى ابنبيووا لهدايووة ابقوووام
إلى الصراط القويم مما يعنوي أنهوم علوى
غير الصواب و أن هناك تغييرا ج مطلوبا ج
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مستوى ابخال .
موونهم وجووب علوويهم أن يبت َّبعوووا ويغ ِيِّوروا
ثقافاتهم وتوابعها وإال هلكوا.

التغي ور بكثوور موون ألووف سوونة ال وف َّ ولوا
اإلبادة والع اب على التغير.

قال تعالى  :بسم هللا الرحمن الورحيم

وقوود رأينووا أن بنووي اسوورااليل توواهوا ف وي
الصحرا أربعين عاما ج ال حي تم تغييور
الجيوول القووديم  -ال و عووال حالووة ال و ل
وتعو َّوود عليهووا  -إلووى جيوول جديوود عووال
حيووواة الصوووحرا بحريوووة كاملوووة لنووورى
شووووعبا ج جديوووودا ج قووووادرا ج علووووى االسووووتمرار
باسووتقالل ؛ إال أن ال توورة كانووت أربعووين
عاما ج .
هووو ا نموووا ل مووون حووواالت التغييووور فوووي
التاري اإلنساني.

ين بو ُمن و ِِر ب
شو ِور ب
للاُ النَّ ِب ِيِّ و ب
ين
ين ُمبب ِ ِّ
} فبببعب و ب ِّ
ق { (سووورة
بوأبن و ب بل بمعب ُه و ُم ا ْل ِكتبو ب
واب بِووا ْل بح ِّ ِ
البقرة )213

وهو ا النووو موون التغييوور هووو ابهووم فووي
حيوواة النووا بن فيووه خيوورهم العموويم ال
فموا ا كووان رد فعول النووا ؟ كوان ردهووم
كمووووا ورد فووووي اآليووووة  23موووون سووووورة
علبوى أ ُ َّموة
ال خرف  } :إِنَّا بو بج ْدنبا آببا نبا ب
علبى آث ب ِار ِهم م ْقتبد ب
ُون {
بو ِإنَّا ب
رف وووووا التغييوووور رغووووم أنووووه لخيوووورهم
وفالحهووووووم إال أنهووووووم وجوووووودوا صووووووعبا ج
( ب عموووووال ابسوووووباب المانعوووووة للتغيووووور
والحجج التي يقدمها هؤال )
صووحي أن التغييوور مخيووف للغالبيووة إال
أنه قابل للحدو رغم صوعوبته ال ومموا
ال شوووك فيوووه أن المجتمعوووات علوووى مووور
التووووواري قووووود تغيَّووووورت ؛ نعوووووم تغيَّووووورت
( تطووووورا ج أو انحوووودارا ج ) ال لكوووون التغيوووور
حصل رغما ج عنهوا وبودون أن تشوعر بوه
في غالب ابحيان بنه يحصل ببط .

فقوود رأينووا قوووم سوويدنا نوووح لووم يقبلوووا
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أمووا فووي ح وورة الرسووول الكووريم عليووه
الصووالة والسووالم فقوود وجوودنا أن التغييوور
كان سريعا ج نسبيا ج ولكنه كوان تودريجيا ج ال
وق ِبوووو بل النووووا التغييوووور وإن كووووانوا قوووود
قاوموا بشدة في البداية ال إال أن رحمة
هللا تعووالى شوووملتهم وتغيَّووروا ثوووم قووواموا
بتغييوور كوول ابمووم والح ووارات حووولهم
إلى يومنا ه ا.
وإ ا ن رنا إلى واقعنا اآلن فسوف نجود
الكثيوور الكثيوور موون ابخطووا والموبق وات
والعووووووووووووادات السوووووووووووويالة وابفكووووووووووووار
والكلمات والتصرفات ؛ ه ا على

أمووووا علووووى مسووووتوى التح وووور والعلووووم
فح ِ ِّد وال حرل.
وعلى المستوى االجتمواعي والمعيشوي
فابمر أسوأ.
تغيوووورت المجتمعووووات اإلسووووالمية علووووى
موودى ماالوووة سووونة تغيووورا ج بطيالوووا ج و لكنوووه
تغيووووور نحوووووو اإلنحووووودار ولوووووي نحوووووو
التطورحتى وصلت إلى ما نراا اآلن.
#سؤال من أحد السادة الح ور:

الحج كنت فوي الصوف السوابع و كو لك
سووافرتُ إلووى تركيووا و قوود رأيووت جمي وع
ابجنوووووا مووووون كافوووووة أنحوووووا العوووووالم
وتعرفوووتُ علوووى عووواداتهم لكننوووا حاف نوووا
علوووى عاداتنوووا فلخووو نا أشووويا وتركنوووا
أشيا .
#الجواب :
نعوووم  ..الحوووج مووون أهوووم أدوات التغييووور
للمجتمعووات ال وهووو موسووم ( أ يتكوورر
سنويا ج ) لما لوه مون تولثير إيجوابي نحوو
ابف ل على ابمم.

صوووحي السووو ر عبووور النوووت كموووا قوووال
د.س يان هو سيف و حدين مونهم مون
ينت ع به ومنهم من ي ر ن سه به؟

عوامل تغير الثقافة فيما يخع ابفوراد
و المجتمعات :

#الجواب :

العامل ابول :

ال  ..السوووو ر عبوووور العووووالم االفترا ووووي
يعطووووي نتوووواالج عكسووووية إ ي يوووود موووون
االنغووال ال المقصووود بالس و ر االحتكوواك
بالح وووووووارات والثقافوووووووات والعوووووووادات
ابخوورى ولمسووها حقيقووة حتووى يسووتطيع
اإلنسان مالح ة ال ر بينه و بين

االن تووواح  :فاالن تووواح وقبوووول الحداثوووة
رور لعمليوة التغيور ال أموا االنغوال
فال يوؤد ب تغيور إال إ ا كوان انغالقوا ج
على الشر.

اآلخرين فتعجبه بعوض ابحووال فيقورر
التغيير.
#سؤال من أحد السادة الح ور:

عندما سافرتُ إلى السعودية بدا

العامل الثاني :
العلم  :فالعلم يغ ِيِّر كل شويئ وبسورعةال
والقليل من يرفض العلم.
العامل الثال :
السوووو ر  :فهووووو يعطووووى أبعووووادا ج جديوووودة
وأفكارا ج جديدة ل بمن يسافر وي ِّ
طلوع علوى
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عادات الشعوب ويلمسها بن سه ال وهو
أي ا ج سالح و حودين إال إ ا كوان ال ورد
على علم وأخال .
العامل الرابع :
تطووووووور ال كوووووور واالهتمووووووام بالعلمووووووا
والم كرين واالستما لهم.

العامل الخام

:

اتبا المنواهج البنَّوا ة وأعالهوا المونهج
الرباني.
العامل الساد

:

المصوووواالب مثوووول الحووووروب الطويلووووة و
ال ال ل و ابمراض الوباالية.

العامل السابع :
عوامووووول الهووووودم الم بمووووون بهج أو البنوووووا
الم بمنهج  :ابمور الو يوؤد إلوى بنوا
أجيال جديدة بلفكار جديدة موع مالح وة
نوووو هووو ا ابفكوووار إ مووون الممكووون أن
ت ُست بغل على الوجهين.
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أصوووبحنا نووورى اآلن فوووي مننوووا الحوووالي
كيووف بوودأت المجتمعووات بتغييوور ثقافاتهووا
وعاداتهووووا فووووي مرحلووووة ت شووووي وبووووا
الكورونووا حيو نالحو ميوول النووا إلووى
االنعووووووو ال و التووووووو امهم بمسووووووواكنهم و
اعتيادهم على لك رغم صعوبته .
كما أصوبحنا نالحو انحسوار الكثيور مون
العوووادات المترسوووبة فوووي الن وووو كيوووف
تغيووورت ببسووواطة مثووول عوووادات العووو ا
وال وال ال و ك لك ابمر بالنسبة للتغير
الطارئ فيما يخع طريقوة التعامول موع
نوعيووووووة و أوقووووووات تنوووووواول ابطعمووووووة
وابشووربة ..والكثيوورمن العووادات التووي
تغيرت رغم عدم ر ى النا عن لوك
إال أن التغيير واقع.

تغير الثقافات
قدِّمها :
العارف باهلل تعالى د .س يان الجعبر

على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العااللة
الـ FG-Group Academy –Turkey

اللهووم إنَّوا نسووللك أن تغيوور حالنووا إلوى مووا
فيه ر اك عنَّا ال وإلى ما يرفع درجاتنا
عندك ال إنك سميع مجيب .
وآخووووووور دعوانوووووووا أن الحمووووووود هلل رب
العالمين.
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أغرب 10قوانني
يف العالَم
إعداد الحقوقية ابستا ة
مالك العناكوة

35

تختلف القوانين و تتماي بوين دولوة و
أخرى ال ويعود ه ا االختالف إلوى إلوى
اسوووتراتيجيات كووول بلووود و خصوصوووية
شووعبه إ ووافة إلووى االرتبوواط بوووال ِقيبم و
المورو الثقوافي و االجتمواعي ال فقود
نجوود بعووض القوووانين الغريبووة ولكنهووا
في نهاية ابمر قوانين البود أن ت ُحتورم
وإال سووويتعرض بمووون يخال هوووا للعقوبوووة
والغرامة ؛ من ه ا القوانين :
 .1رب ال وجة :
في والية أركنسوا ابمريكيوة يُسو بم
للرجوووول أن ي ووووورب وجتوووووه بهووووودف
تلديبها مرة واحدة فوي الشوهر ال أكثور
موووون لووووك حتووووى ال يووووؤد لووووك الووووى
حواد عنف .
 .2السمنة في اليابان :
رغووووم أن اليابووووان هووووي الدولووووة التووووي
أسسوووووت ريا وووووة ( السوووووومو) التوووووي
يتصووووف العبوهووووا بالسوووومنة ؛ ولكوووون
الغريب في ابمر أن السمنة أمور غيور
قانوني وفقا ج للقوانون اليابواني الصوادر
فوووووي عوووووام  2009قااااارت وا اااااعوا
هااااااااااااااااااالا القاااااااااااااااااااانون تحدي د د د د د د د د ددد
محااااايط الخصااااار للرجااااال فاااااوق سااااان
األتلعاااين ،لحيااا ال يتعاااد  31نشاااا ف
 ،وللمرأة لحي ال يتعد  35نشاا  ،و
فااي أااال مخالفااة هاالا القااانون فيجااأ
الخالوع لحمياة غلايياة تحا شاراف
هيةات أكومية

 .3تغيير الطال :
في السويد يُمنع تغيير طال المن ل سوا من الداخل أو من الخارل إال بعد الحصوول
على ترخيع خاع من الحكومة لمباشرة ه ا ابمر.
 .4م غ اللبان :
تمنع سنغافورة المواطنين من م غ اللبان أو بيعه أو اسوتيرادا مون أ دولوة أخورى
تحووت طااللووة المسووا لة القانونيووة و لووك بسووبب صووعوبة إ التووه موون ابرض فووي ح وال
العلو وارت ا تكاليف القيام ب لك.

 .5تسمية اببنا :
تحوودد الوودانمارك لمواطنيهووا ( )7000اسووم لتسوومية أبنوواالهم بحي و ال يجووو تسوومية
أبنوواالهم بغيوور ه و ا ابسووما تحووت طااللووة المسووؤولية إال عنوود الحصووول علووى موافق وة
الحكومة على لك .
 .6الدجال والشار :
إ ا كنت تمتلك دجاجا ج في والية جورجيا يجب أن ال تسم لها أن تقطع الشار .
 .7نسيان يوم ميالد وجتك :
إ ا كنتب في دولة ( ساموا ) ونسيتب يوم ميالد وجتك فقد أوقعوتب ن سوك فوي مشوكلة
كبيرة و خرقتب القانون ؛ ف عال ال وجة عندهم أمر غير ه ِيِّن .
 .8الموت ممنو :
لعل أغرب قوانون فوي إنجلتورا هوو تحوريم المووت داخول البرلموان بن البرلموان يعتبور
منشل ملكيا ج والموت فيه يعني وجوب إقامة جنا ة رسمية للمتوفي .
 .9قع الشعر :
وفقا ج لوثيقة غريبة و قانون قديم  ..ال يُس بم لل وجة في والية ميتشيجان ابمريكية
أن تقع شعرها دون موافقة وجها و تقديم أورا مختومة وموقعة ؛ و إن
مخال ة لك قد تؤد إلى الطال أو السجن .
 .10االبتسام إجبار :
في ميالنو  -إيطاليا إ ا لم يبتسوم المواطنوون لألشوخاع اآلخورين فوي جميوع ابوقوات
يووتم مخووال تهم بوودفع غرامووة ماليووة ال واسووتثنى القووانون أوقووات الجنووا ات و و يوارات
المشافي بنه من غير الالالق االبتسام في مثل ه ا ابوقات .
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استخدامات النانو في اإللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (:)IT
لسم هللا الرأمن الرأيم
والصالة والسالم على النوت الساتي
لالعباد و لركاته الوفيرة و على آله و
صحبه أجمعين.

الكثياارون ساامعوا لتكنولوجيااا الناانو و
مفعولها الكبير جدا ف تغم صغر أجمهاا
؛ فقااد تاام اسااتخدام هااله التكنولوجيااا
لعد تكنولوجيا الميكرو.
ماان خااالل اسااتخدام النااانو تكنولااوجي
يمكن التعامال ما كال تة مان الالتات
كون الخاليا الصغيرة فاي الماادة
التي ت ا ّ
 ،أي يمكن تصني أجهازة لكترونياة
لحجاام صااغير ممااا ي ا دي لااى تحسااين
أداء األجهاازة و تسااريعها و الحااد ماان
طاقتها المستهلكة لتشغيل األجهزة.
ما هو النانو تكنولوجي:
النااانو تكنولااوجي هااو مصااطلح أاطلااق
علااى وأاادة قياااس األطااوال القصاايرة
جدا ف و التي تدخل في مجاال معالجاة و
تصني مواد متناهياة فاي الصاغر علاى
المقياااس الجزيةااي و الاالتي أي ا ي اتم
قياسها لالنانو .
و ياااادخل النااااانو تكنولااااوجي فووووي كوووول
المجووووواالت واالختصاصوووووات ال و هوووووو
ج من مليار ج من المتر  ..لهو ا
فقد أحد ثورة جديدة باستخداماته .
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تكنولوجيا النانو ستق ي على ابجيال الحاليوة مون أجهو ة الحاسوب اآللوي وابجهو ة
اإللكترونية و لك ب نتال أجيال ات سرعة عالية في نقل البيانات.
أكثوور المجوواالت التووي اسووت ُخدم فيهووا النووانو تكنولوووجي هووي صووناعة اإللكترونيووات و
المعا ِلجات والدارات ال فالنانو يساعد في صناعة ه ا المعا ِلجات بحجم أقول وأسور ال
و من خالل هو ا التقنيوة الصوغيرة ب مكاننوا الحصوول علوى أجهو ة محمولوة سوريعة و
بمعا ِلجات و واكر عالية لم نتخيلها.
اكرة عاليوة كبيورة دون الحاجوة إلوى كوروت متعوددة ال
كل واحد منِّا يحلم بهاتف
و باسووتخدامك للنووانو تكنولوووجي يمكنووك الحصووول علووى الحجووم الو تطلبووه و بو اكرة
واحدة فقط .
جميعنا يعلم أهميوة اكورة الوصوول العشوواالية  RAMفوي عمول الكمبيووتر ال يمكننوا
اآلن و موون خووالل اسووتخدام النووانو تكنولوووجي تصوونيع واكوور عشووواالية مغناطيس وية و
هي أسر بكثير من ال واكر الحالية ال ُمستخ بدمة لدرجة أنك لن تشعر ب قال الجها .
اسوت ُخ ِدمت تقنيووة النووانو تكنولوووجي أي وا ج فووي ابجهو ة اإللكترونيووة الالسولكية فم َّكنووت
ه ا التقنيوة مون إنتوال اتصواالت السولكية تُسوتخدم فوي عمليوات نقول البيانوات بسورعة
فاالقة باعتمادها على ابلياف البصرية ال و ه ا الوسيلة ممتوا ة وم يودة فوي شوبكات
االتصوواالت و ه و ا مووا نشووهدا اآلن فووي اتصوواالت الهواتووف المحمولووة و الحواسووب و
استخدامها للشبكة عن بُعد.
كما دخلت تقنية النانو تكنولوجي في تصنيع الحواسب الكميوة التوي تكلموت عنهوا فوي
أعداد سابقة في المجلة و التي لها القودرة العاليوة فوي التعامول موع البيانوات ال وخمة
بسرعة هااللة .
مون أعجوب اسووتخدامات هو ا التقنيووة هوي كمبيوووتر النوانومتر و هووو جهوا كمبيوووتر
صغير جدا ج أصغر من الـ  Micro Computerو ال يتجاو حجم مكعب السكر ال
و يمكن له ا الكمبيوتر أن يُخ ِ ِّ ن بيانوات كبيورة جودا ج  -أكثور مون تريليوون بايوت  -مون
المعلومات.
النانو تكنولوجي له أهمية كبيرة في كول المجواالت أينموا توم اسوتخدامه ال و قود أحود
ثورة و تطورا ج كبيورا ج ؛ فتقنيوة الجيول الخوام هو ا هوي الم تواح الو يُسواعدنا علوى
التطور في شتى المجاالت.
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إلــى مَـن
يـهـمّـه
األمر ()12

 هيا يا لني  ..أسارع  ..ال نرياد أننتأخر على صالة الجمعة...
خااااار صاااااديقنا مصاااااطحبا ف الناااااه
الصااااغير و ألول ماااارة لااااى صااااالة
الجمعة ..
انتهااا خطباااة الجمعاااة و الصاااالة
وخر المصلون من المسجد .
كان الطفل متعجباا ف مان عادد النااس
 ..و قااد انتبااه ألشااخا علااى لااام
المسجد يطلبون المال لإلحاو .
تكباااا الساااياتة وانطلقاااا لاااى وساااط
المدينة لشراء لع الحاجياات  ،و
عناااد أول شااااتة اااويية أمااااراء
اتجاااه ليهماااا طفااال صاااغير يحمااال
صاااندوق مناديااال معاااد للبيااا ال أن
سطوع اإلشاتة الالاويية لاألخالار
أال دون الكالم معه .

ما هي ال أمتات قليلة و تتوقف الساياتة عناد شااتة اويية أخار فيتوجاه
شااام نحااو السااياتة ليباادأ لمسااح جاجهااا ويقااف عنااد شاابا صااديقنا مطالب اا ف
لاألجرة و لإلحاو فيعطيه أجره و ينطلق من جديد .
ناازل صااديقنا والنااه ماان السااياتة عنااد وصااولهما وسااط المدينااة و لاادأا السااير
وصااديقنا يملا ه الفاارو وهااو ينظاار لااى النااه الاالي يمتلاائ لالدهشااة والفرأااة .
خالل سيرهما توجه نحوهما سيدة قايلة  ( :هللا يخليلك النك أعطيناي ليارة )
 ،فإ لصديقنا يعطيها ما سأل وينطلق.
في طريق العودة تلقى صديقنا اتصااالف مان وجتاه تخباره عان أاجتهاا لابع
األغراض من البقالياة فتوقاف لشارايها  ،و خاالل فتارة تواجادهما فاي البقالياة
ال مهما طفل صغير يعمل هناا و قاال لصاديقنا  ( :أعطيناي أناا لحملهام ع ّماو
ولساعد ) فسمح له لللك أي أمل األغراض لى السياتة و أخل أجره.
عند وصولهما لى البي تك الطفل نحاو أماه ولادا علياه الفارو والساعادة ،
فسألته األم  :كيف كان يومك يا لني؟
فه ا ّم الطفاال لإخباتهااا لمااا أصاال معااه وكيااف كان ا الصااالة وعاان جولتااه فااي
يحاأ وماد فرأاه لإمالاايه هاله
السياتة وفي الساوق وكياف أناه اشاتر ماا
ّ
الساعات لرفقة والده  ،فقال األم  ( :يعني انبسط ؟ )
فرد قايالف  :نعم  ..ولكن عندي س ال!
صديقنا  :تفالل يا لني ...
الطفل  ( :ليأ الناس ما معهم مصاتي ينا؟! )
سك صديقنا للحظات متعجبا ف ! فكّر م نفسه  :لما ا سأجيأ هلا الصغير؟!
ولاادأ يسااترج مااا ماار معهاام ( المتسااولون فااي المسااجد  ،الطفاال والشااام عنااد
اإلشاتة الالويية  ،المتسولة في السوق  ،الطفل في البقالية )..
ولدأت األسةلة تكثر في تأس صديقنا واإلجالات مشوشة ...

لدوتنا نقول  :لى من يهمه األمر  ...ما الحل ؟

39

بقلم  :أ .خلدون لبزو
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انتبه بن اسك
الج

ابول

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين
و الصالة و السالم على سيد
األكوان ..عطر العطور و
ِم ْسك الحضور ..صاحب
أطهر األنفاس  ..خير من
شر ال ِجنة و
تعوذ باهلل من ّ
الناس.
كنا قد تحدثنا سابقا ً عن الن
و كيف أنه آلية تخليق ال و
أوردنا على ذلك األدلة من
القرآن الكريم و السنة النبوية
الشريفة.
و اليوم سنشيرإلى حقاالق
أخرى عن الن  ،فهناك
الكثير من النقاط الجديرة
بالذكر لتجعلك تُدرك:

بقلم  :د .نور مير
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( أهمية فعل الن و
ع بمته و تلثيرا
بمدى ب
سك )
فتُدرك أهمية أن ا ِ

ن كر من أمثلة الن :
• الن في الص ْور .
• نب ْ هللا تعالى لروح العالبم في الما ال تحت عرل الرحمن .
• الن في الما .
• الن في اإلنا و في الطعام و الشراب  -و الن هو ن لطيف . -
• الن َّاثات في العُقبد .
• الن في اليدين و مس الجسم بهما .
و فيما يلي بعض الت صيل في لك :
الن فوي الصو ْور  :حيو تُصوعبق علوى إثورا المخلوقوات فوي الن خوة ابولوى ال و
عقوب الن خوة الثانيووة تقووم ابجسواد ال انيووة لتعوود و تتجموع موون جديود ثوم تتجووه
للحساب عند رب العالمين .
ض ِإ َّال
اوا ِ
صو ِع ب
وور فب ب
ق بمون ِفوي ال َّ
ت بو بمون ِفوي ْاب ب ْر ِ
سو بم ب
قال تعالى  {:بونُ ِ ب ِفوي الص ِ
للاُ ث ُ َّم نُ ِ ب ِفي ِه أ ُ ْخ برى فب ِ با ُهم ِق بيا ٌم بين ُ ُر ب
ون } ال مر68
بمن شبا َّ
سلُ ب
ون} ي 51
ور فب ِ با ُهم ِ ِّم بن ْاببجْ دبا ِ ِإلبى بر ِبِّ ِه ْم بين ِ
{ بونُ ِ ب ِفي الص ِ
نب ْ هللا تعالى ِلروح العا بلم في الما ال تحت عورل الورحمن  :و لوك عنودما
أراد هللا تعالى أن يخلق العالبم الو نحون فيوه بسوماواته السوبع و أرا وينه ال و
يقووول الشووي د .هانيبووال يوسووف حوورب ح ووه هللا تعووالى عوون لووك  " :عوورل
الرحمن كان على الما ال ثم أراد هللا سبحانه و تعالى أن يبخلُق العالبم فونب ب ب فوي
سط (العنصور) المواالي ال
الو ب
ه ا الما ُروح العالبم ؛ فب ُو ِجدبت نقطة الحياة في ه ا ب
فل َّما خلق السما فيها قببِلبت السما ُ الحياةب ال بموهوبة لها فلخو تْ هو ا التواجود -
ل َّما قال هللا تعالى لها  :كُن فكانت  -لوجود ُروح العوالبم الو أعطاهوا االسوتعداد
فلمدَّها الحق سبحانه و تعالى من ربوبيته باإلمداد فانتشلت سما كاملة ." ...
الوون فووي المووا  :يتبوورمج المووا طاقي وا ج و روحي وا ج عنوودما نوون فيووه أ كارنووا أو
غيرها من العبارات أو الكلمات ؛ و ه ا ما أثبتته العديد مون الدراسوات الحديثوة
حي و قووام العلمووا بلخ و عينووات موون رات المووا و تجميوودها و فحصووها تحووت
المجهر اإللكتروني و مالح ة اختالف أشكال صورها قبل الدراسة و بعدها .
يتبع إن شا هللا تعالى ..
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كبير فاي اإلصاالة لاأمراض القلاأ  ،لاللك فهاي تاوفر لعا
القلأ واألوعية الدموية والسرطان.
الشاوكاوال  ..هله المادة الغلايية اللليلة
المحبولااة عنااد معظاام الناااس  ..دعونااا
نتعرف عليها .
مكوناتها  :الكاكااو و الادهون
من ألر
ّ
الصناعية ( لدة الكاكااو) و الحلياأ و
السااكريات و المكساارات و الكثياار ماان
المنكهات التي يمكن أن ت االاف ليهاا .
و قااااد تكااااون الشااااوكوال مااااادّة أوليّااااة
لتحالير مأكوالت أخار مثال الكااتو و
البوظاااااة و المشااااارولات الساااااااخنة و
غيرها الكثير..
كلمة ( شاوكوالتة ) كلماة مشاتقة مان
اسم مشروم كان معروفاا ف فاي أالااتة
األ تيااااك فااااي المكساااايك وكااااان اساااامه
(شااوكواتل) والتااي تعنااي الماااء الماار،
وكان يتألف مان مازي المااء والكاكااو
والفانيليا والفلفل الحات.
وفااي منتصااف القاارن ال 16اعتماادوا
الكاكااااو كمركاااأ طباااي  ،أيااا يحسااان
الكاكااااو الشاااهية فاااي مراأااال الالاااعف
البدني و يسااعد فاي عاال االكتةاام و
مراأل من فرط النشااط  ،كماا اسات اخدم
كمهدئ لألعصام.
تعتباار الشااوكوال ماان المااواد المالااادة
لألكسااااادة فهااااااي تحااااااد ماااااان أكساااااادة
الكوليساااترول الالاااات المسااااهم لشاااكل
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الحماياة

اد أماراض

من ألر المركبات الكيميايية في الشوكوال:
 .1مركأ_الترلتوفان ( :)Tryptophanو هو أم أميني طبيعي موجاود فاي
كل األطعمة البروتينية في الجسم.
 .2مركااأ الساايروتونين ( :)serotoninو هااو ناقاال عصاابي يعماال علااى يااادة
مسااتو الساايروتونين ممااا ي ا دي لااى تحسااين الماازا وهااو الساار الاالي يعطااي
السعادة في الشوكوالتة.
 .3مركأ  2فينيل يثايل أمين ( :)Phenylethylamine-2تركيزه في الشوكوال
منخف جدا ف لللك يمكن استبعاد تأثيره الفيزيولوجي.
 .4مركأ ( :)Amphetaminesهو منبه الجها العصابي المركازي ويادخل فاي
عال ا طرام نقص االنتباه م فرط النشاط.
 .5مركااأ الثيااولرومين( :)Theobromineيعااد الثيااولرومين أول مركااأ قلااوي
موجود في الكاكاو ،و يمكن أن تختلف كمية الثيولرومين في مسحوق الكاكاو من
 %2لااى  %10علااى األقاال ؛ فااي أااين ال يمكاان أن يظهاار تأثيرهااا السااام علااى
اإلنسان ال لعد تناول عشرات الكيلوغرامات منها دفعة واأدة.
 .6مركااأ الاادولامين ( :)Dopamineو هااي مااادة كيمياييااة تتفاعاال فااي الاادما
لت ثر على كثير من األأاسيس والسلوكيات لما في لك االنتباه والتوجيه وتحريك
الجسم  ،وي دي الدولامين دوتا ف تييسا ف في اإلأساس لالمتعة والساعادة واإلدماان،
ن الدولامين هاو أأاد المجموعاات الكيميايياة التاي تسامى النواقال العصابية التاي
تحمل المعلومات من عصبون خلية عصبية لى آخر.
و في النهاية نل ّكر أن  100غرام من الشوكوال الداكنة يحتوي على :
( %)59-45من الكاكاو أي يكون عدد السعرات الحراتية  546سعرة أراتياة
 ،والماااء  0.97غراماا ف  ،والبااروتين  4.88غراماا ف  ،و الاادهون  31.28غراماا ف  ،و
الكرلوهيدتات  61.17غراما ف  ،و األلياف  7.0غراماا ف  ،و الساكر  47.90غراماا ف ،
و الكالساااايوم  56مليغرامااااا ف ،و الحديااااد  8.02مليغرامااااات  ،و المغنيساااايوم 146
مليغرامااااا ف  ،و الفوساااافوت  206مليغرامااااات  ،و البوتاساااايوم  559مليغرامااااا ف  ،و
الصوديوم  24مليغراما ف  ،و الزنك  2.01مليغراماف ،كما يوجد  50وأدة دولية من
فيتامين أ  ،و  8.1ميكروغرامات من فيتامين .
أخيرا ف  ..هل أنتم من محبي الشوكوال ؟؟ ☺
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من أدبيات
مدرسة
احلب اإلهلي
املجددي
الكمايل

مما كتبَت
إبريز العاشقني يف
بالد الشام
الدكتورة املهندسة:
سارة اجلعربي

ت
ف املرفرفةُ يف عالَم احلب مُترجِما ٌ
احلرو ُ
وتَرجَماتٌ ..
ك
نَسبَح معًا يف َفلَك الترمجة على أرائ ِ
املعاين متقابلني ..
تترجمُ هي عن حُبِّي ..
وأترجمُ عن احلبِّ الذي فيها ..

فتارةً تكون مُترجِمايت يف احلب..
وتارة أكون مُترجِمتُها عن احلب..

https://t.me/hobalhak
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خواطرُ حب

من أدبيات
مدرسة
احلب اإلهلي
املجددي
الكمايل

مما كتبَت األستاذة :
هناء صربي

للنورِ حروفٌ تعشقُ مجالَ ذاتِهِ ..
وتستمدُ من نورِ وجهه سبحانَه نورًا
يضيئ ذاهتا ..
لتمدَّ أرواحَها بقبَسٍ من نوره ..
فيستغرق اجلمال ذلك الكيان ..
ويعم النورُ يف كل مكان وزمان .
ُّ
أضاء ذاتُ النور أسرارَ ذواتكم ..
لتكونوا نورًا لألمة اإلسالمية ..
يزيل وميحو الظالم ..
ويعم اإلسالم بامسه السالم .

https://t.me/hobalhak
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أثر ارتكاب المو ِبقات
علووووى سوووولوك ال وووورد

بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم ص ِ ِّل وس ِلِّم وبارك على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبة أجمعين
لقوود تمي و سوولوك الصووحابة الكوورام
وأهوول الصووالح فووي العهوود النبووو
وفووي عهوود الخالفووة الراشوودة بلنووه
سوولوك يُقتوودى بووه و هووو أهوول بن
نكووون علووى أثوورا اقتوودا ج بالحبيووب
ص ولِّى هللا عليووه و آلووه و س ولَّم كمووا
كووووووان الوووووو ين اقتوووووودوا بالحبيووووووب
المصوووط ى صووولَّى هللا عليوووه وآلوووه
وصحبه وسلم .
معنى المو ِبقات  :المه ِلكات .

وقوود روى أبووو هريوورة  -ر ووي هللا
تعووالى عنووه َّ -
أن رسووول هللا ص و ِلِّى
هللا عليه وآله وصحبه وسلم قال :

بقلوووووم الداعيوووووة :
د.عاالشة العناكوة
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"اجتنبوا السب بع الموبقواتِال قوالوا:
يوووا رسوووو بل هللاِال وموووا هو َّ
وون ؟ قوووال:
ووووحرال وقتووووو ُل
الشوووووركُ بووووواهللِال والسو ُ
قال
الووون ِ التوووي حو ِّ
وورم هللاُ إال بوووالح ِّ ِ
ووويمال
وأكوووو ُل الربوووواال وأكوووو ُل مووووا ِل اليتو ِ
ف
والتوووووولي يوووووو بم ال حو ِ
ووووفال وقووووو ُ
ت".
ت الغافال ِ
ت المؤمنا ِ
المحصنا ِ

إن ابثر الكبير على السلوك الشخصي لمرتكب الموبقات يوؤد إلوى تولخرا
عن نيل ر ى ربه ج َّل وعال ال و يجعله متلخرا ج عون بواقي الركوب السوالك و
يُود به إلى عدة نتاالج أهمها :
 -1فقدان نور العلم في اته  :وهو حرمان كبير بل هو حرمان من شورف
سوت ب ِو الَّو ب
ِين
شرف بوه أحود إال أهلوه لقولوه تعوالى  ...} :قُو ْل بهو ْل يب ْ
كبير ال يُ َّ
ِين بال يب ْعلب ُم ب
ون بوالَّ ب
يب ْعلب ُم ب
ب { سورة ال مر /اآلية .9
ون ِإنَّ بما يبت ب بك َُّر أُولُو ْاب ب ْلببا ِ

 - 2قسوووة القلووب  :وهووي موون العواالووق الكبيوورة التووي إ ا حلَّووت فووي القلووب
و َّجهتْووه الرتكوواب ال ووواحل والر االوول و جعلووت سوواالر الجسوود خا ووعا ج له و ا
التوجه فقد قال تعالى :
سب ُ ب
} ك َّبال بب ْل بر ب
ون { سورة المط ين /اآلية .14
ان ب
علبى قُلُوبِ ِهم َّما كبانُوا يب ْك ِ
 - 3التخبط والحيرة وعدم التوفيق  :ف بمن كان بعيدا ج عون ارتكواب الموبقوات
للا يبجْ عبل لَّهُ ِم ْ
سورا ج {
ون أ ب ْم ِور ِا يُ ْ
ق َّ ب
كان التوفيق معه لقوله تعالى  } :بو بمن يبت َّ ِ
سورة الطال  /اآلية .4
 - 4قلووة الوور والبركووة  :عنوودما انتشوور الربووا وال نووا وأكوول أموووال النووا
بالباطل ت شت قلة الر والبركة في حياة النوا وبوات النوا فوي وعف
سوبب أت أ ب أيو ِديكُمأ
اقتصاد ؛ و قد قال تعالى  }:بو بم ۤا أ ب ب
ص ٰـببكُم ِ ِّمون م ِصويببة فببِ بموا بك ب
بويب أع ُ ۟
وا عبن بكثِير { سورة الشورى /اآلية ٣٠
عبِّا ر ي هللا تعالى عنه َّ " :
قا بل ا ْب ُن ب
إن ِل ْل بح ب
بال و ِ يا ج
سنب ِة نُورا ج في القب ْل ِ
قال
في ب
الوجْ ِهال وقُ َّوةج في ال ببود ِبنال و ِ يوا بدةج فوي ِ ِّ
الور ْ ِ ال و بم بحبَّوةج فوي قُلُوو ِ
ب ال بخ ْلو ِ
وو بهنوا ج فوي ال ببود ِبنال ونب ْقصوا ج
َّ
س ِيِّال ب ِة ب
وإن ِلل َّ
ب ب
سوادا ج في ب
الوجْ ِهال و ُ ْل بموةج فوي القب ْلو ِ
ووير ِةال
ووقال و بهوو ا يب ْع ِرفُوووهُ صو ِ
وواح ُ
ب البب ِصو ب
فووي الو ِ ِّ
وور ْ ِ ال وبُ ْغ ب وووةج فووي قُلُوووو ِ
ب ال بخ ْلو ِ
ومن ب
ويب ْ
غي ِْر ِا" .
س ِه ِ
ش به ُداُ ِمن نب ْ ِ
نسوولل هللا تعووالى حبووه و ر وواا و ُحسوون السوولوك والطاعووة لتكووون جميعهووا
مشاعل نهتدى بها في سلوكنا للوصول لرب العالمين
وص ِ ِّل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وس ِلِّم .
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سوووووعة الووووور
( الج و

الخووام

وابخيوور )

بقلم ابستا :عبد الهاد دنون

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ال والصوالة
والسووالم علووى أشوورف المرسوولين
سيدنا محمد صولَّى هللا عليوه وآلوه
وصحبه وسلَّم أجمعين ال وبعد :
نتوووابع معوووا ج آخووور ابسوووباب التووووي
اخترتهووووا لكووووم والتووووي يوسووووع هللا
تعالى بها على اإلنسان فوي ر قوه
الحالل :
 -10ابخ بلسباب الكسب :
ال يك ي ما سبق كورا دون ابخو
سونَّة
بلسباب الكسوب ال فقود جورت ُ
هللا تعووالى أال يُنووال ر قووه إال بكوودح
وسوووعي ال ف بمووون جووو َّد وجووو بد ال و بمووون
ر حصد .
وووو الَّووو ِ
يقوووول هللا تعوووالى ُ { :ه ب
ض بل ُ ج
شوا فِي
ام ُ
بجعب بل لب ُك ُم ْاب ب ْر ب
وال فب ْ
بمنبا ِك ِب بهوووا بو ُكلُووووا ِمو ْ
وون ِر ْ قِووو ِه بو ِإلب ْيووو ِه
ُور { 15اآلية /سورة ال ُملك.
النش ُ

ف بمن مشى في مناكب ابرض الو َّلول أكبو بل مون ر هللا تعوالى ال و بمون قعود
وتقوواع  -بووال ع و ر  -كووان جووديرا ج أال يلكوول إال أخ و ا ج موون حووق غيوورا موون
ال ُمشاة العاملين .
ع ْ
هللا صولَّى هللاُ عليووه
بون ُ
سو ِومعتُ رسوو بل ِ
ع بمو بور ر ْ وي هللاُ تعووالى عنووه قوال  :ب
وآله وسولَّ بم يقوو ُل  " :لوو أنَّكُو ْم تبتبو َّكلُ ب
ق توكلوه لور قبكم كموا
وون علبوى ِ
هللا حو َّ
ير ُ ال َّ
ح ِبطانا ج " رواا الترم .
ير ال تغدوا ِخماصا ج وت ب ُرو ُ
ْ
ط ب
وله ا دعا اإلسالم إلى السعي والعمل ال وح َّ بر مون البطالوة والكسول ؛ قوال
للا
تعالى  { :فب ِ با قُ ِ يب ِ
ض بوا ْبتبغُوا ِم ْن فب ْ ِل َّ ِ
ت ال َّ
ص بالةُ فبا ْنت ب ِ
ش ُروا فِي ْاب ب ْر ِ
{اآلية /10سورة الجمعة .
وقال رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم " :ما أك بل أح ٌد طعاما ج قوط خيورا ج
من أن يلكل من عمل يدا " رواا البخار .
وقد ن َّر عليه الصالة و السالم من سؤال النا تن يورا ج كبيورا ج حيو قوال :
" ما ي ال الرجو ُل يسول ُل النوا ب حتوى يولتي يووم القياموة ولوي فوي وجهوه
م عة لحم " .
وجما لك كله ما كرناا في البداية من تقووى هللا تعوالى بعمول الطاعوات
واجتنوواب المعاصووي ال فمووا اس وت ُج ِل ببت ِن بع و ُم هللا تعووالى بمثوول الطاعووة ال ومووا
ُم ِحقبت بركت ُها بمثل المعصية .
هللا ع َّ وج َّل أن يمون علينوا وعلوى جميوع المسولمين بوالر الحوالل
أسلل ب
الطيب المبارك فيه .
والحمد هلل رب العالمين .
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• لديه قدرة على اإلحاطة بابمور وشمولية كاملة لجميع أج ا

تحليل اسم
عبد الحميد

َّ
إن للشخصيات المسماة:
( عبد الحميد )عدة ص ات
تكش ها لنا حروف اسمهم ال
فمن خالل علوم الحروف
الكش ية ومكنوناتها ن كر لكم
بع ا ج من ه ا الص ات :

اته.

• لديه قدرة على الت اوض وفض المنا عات بين المتخاصمين.
• يسعى داالما ج نحو الكمال فنراا يهوتم بتثقيوف اتوه وتنميتهوا مون جميوع
الجوانب.
• لديه القدرة على إتمام ابمور حتى نهايتها.
• معتدل يميل الوسطية واالعتودال فوي تنواول ابموور مون حولوه فهوو ال
يجن للتعصب والتشدد وال إلى التهاون والتراخي.
• ال يحب الرتابة والروتين بل يحب التحدي ويجن داالما ج نحو التطور.

• عبد الحميد صاحب شخصوية
خصبة ومتنوعة جدا ج.

• من وووت علوووى العوووالبم و ُمحوووب
للحداثة والعبصرية.
• معلوون عوون اتووه بكوول و وووح
وصووووووراحة ؛ فهووووووو إنسووووووان
جدا ج في أمور حياته
وا
• لديووه لووين و رحمووة بالغووة فووي
باطنه .
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عداد الدكتوتة :
سناء صبري

• ين وور إلووى نهايووات ابمووور ن وورة خاصووة مقوودرا ج كيووف سووتنتهي ومووا ا
سيكسب وما ال سيحد .
• يحب االنتصار ويمدا هللا تعالى بطاقة النصر.
• يحب الشهرة و غالبا ج ما يكون معروفا ج في ابوساط.
• النجوواح حلي ووه داالم وا ج ؛ وه و ا ال يعنووي عوودم تعر ووه إلخ اقووات ولك ون
النجاح هو الغالب على أمورا.
• يساير بمن لي على طريقتوه ..لوي
من باب التكيف.

مون بواب الت بو ب أو الن وا بول

• طاقته الروحية مترك ة بال هم القو .
• صاحب شخصية تتمي بالوجاهة فهو رجل الخيور ابول الو يسواعد
الكول و يرعوى بمون حولوه ويسواعدهم وهو ا مايجعلنوا نورى فيوه أخالقوا ج
كريمة كالحلم و قوة التحمل و جودة االستما إلى اآلخرين بهدو .
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علم نور ال راسة :
نوادر معرفية من كتاب :
( ت سير بنور هللا )
سبُحات
ُ

من علوم النور

علم نور ال ِراسة :هو علم بر خي ؛ ف ي ال اهر يلخو علوم النوور
المحسو بنِّه يرى العالموة علوى الشوخع ال ومون ثو َّم فموا يعقلُوهُ
موون فهووم ه و ا العالمووة لووه كشووف خوواع ( فهووو علووم كش و ي ) هووو
( الكشف ال راسي ).

للم ِّكر اإلسالمي

تجدر اإلشارة إلي ِه ِّ
أن العلوم النورانيِّة الكش يِّة سبعة ؛ وه ا
ومما
ُ
راسي ) هي إحدى الحاالت السبعة  ..فهناك :
الحالة ( الكشف ال
ِّ

 -الج

ابول -

الشي الدكتور
هانيبال يوسف حرب
ح ه هللا تعالى ورعاا
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له ا العلم وجهان ال وهو علم بر خي بوين علوم النوور المحسوو
وعلووم النووور المعقووول ال ويحموول علووم نووور ال راسووة الوورقم  ٢٧فووي
تعداد علوم النور.

 .1علم النور الكش ي الخيالي.
االعتصامي.
ي
ِّ
 .2علم النور الكش ِّ
ي.
 .3علم النور الكش ي ال ُحكم ِّ
صة غيرها .
وهناك علوم خا ِّ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

ابوكالبتو
الكرو
تقديم الباحثة :
نوال القري ي

أمسية قُ ِ ِّد بمت على مجموعة
أكاديمية مجموعة أجيال
العااللة
الـ FG-Group
Academy –Turkey

الحمووووووود هلل رب العوووووووالمين والصوووووووالة
والسووالم علووى سوويدنا وحبيبنووا محموود و
على آله وصحبه أجمعين .

علووى شووكل نصوول منجوول سوواقها صوولب و
ثابت و و لون قاتم مغطى بغدد عطورة
تحتوووووو علوووووى موووووواد عطريوووووة ال و إ ا
قسمتب الورقة فسوف تشوم تلوك الراالحوة
الممي و ة التووي توولتي موون ابوكوواليبتول أو
ما يسمى أي ا ج بالسينيول.

مو وووووعنا اليوووووم عوووون ابوكووووالبتو
الكرو .globulus

يمكنك الحصول على النبات من عنود أ
عطار فهو نبات كالسيكي ومعروف.

أهالج بكم أحباالي في هللا تعالى .

شووجرة ابوكوووالبتو هووي شوووجرة مووون
عااللة اآل ال ربما تعرفونه ال وهوو
نبوووات طبوووي و فاالووودة كبيووورة بالنسوووبة
للرالتين و لمعالجة الكثير مون ابموراض
.
يتواجد ابوكالبتو بكثرة فوي الجانوب
ابسترالي ؛ فهناك أكثر من  600نوو
مووووون أنووووووا ابوكوووووالبتو موووووا بوووووين
الشوووووجيرات الصوووووغيرة إلوووووى ابنووووووا
العمالقوووووة ال و يمكووووون لوووووبعض أشوووووجار
ابوكووالبت أن تصووب عمالقووة تتجواو
الماالة متور ال أموا ابوكوالبتو الكورو
فيمكن أن يصل ارت اعه إلى 40مترا ج .
لشوووووجرة ابوكوووووالبتو لحوووووا نووووواعم
يتقشوور طوليوا ج ُم ِهوورا ج بقعوا ج ملونووة علووى
اللحوا الجديوود ال وغالبوا ج مووا ي ول نصوف
اللحا المتقشر متصوالج بالجو ؛ وهو ا
طريقة عامة للتعرف عليه .
الجووو الطبوووي مووون ابوكوووالبتو هوووو
ابورا ال و تمتووووود ابورا النا وووووجة
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ابوكالبتو

نبات عطر :

البوود أن تكووون لووألورا راالحووة عطريووة
جميلة ون ا ة حتوى ولوو كانوت جافوة ال و
إ ا لووووم تكوووون راالحتهووووا كوووو لك د تلووووك
ابورا للسماد وابح عن غيرها.
خصاالع ابوكالبتو
•

:

ابوكووووالبتو م وووواد للبكتيريووووا و
ال يروسووووات ال و ت هوووور الخاصووووية
الراليسووية لووه بتوولثيرا علووى الش وعبب
الهوااليوووووة و إفرا اتهوووووا ؛ فعنووووودما
تشووورب جرعوووة جيووودة مووون مغلوووي
ابوكوووالبتو سوووتمتع المكونوووات
العطريووة التووي سووتنتقل إلووى مجوورى
الوووودم ويووووتم إطالقهووووا فووووي الشووووعب
الهوااليووووة فتووووؤثر علووووى المخوووواط و
تطهر الشعب الهواالية.
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•

يُووو هب الوووبلغم إ يخ وووف إفووورا ات
الشوووعب الهوااليوووة مموووا يسووواعدها
علووى الووتخلع موون الووبلغم بشووكل
أف ل .

•

يسوواعد علووى عوودم تكوواثف المخوواط
النووواجم عووون ال وووالت المناعيوووة
أثنووووا التهوووواب الشووووعب الهوااليووووة
حيووو يسووو ِ ِّهل خروجوووه والوووتخلع
منووه بطريقووة فعالووة ويسوواعد لووك
في عملية الش ا .

•

م وووواد لاللتهوووواب حيوووو يسوووواعد
ابوكووالبتو فووي السوويطرة علووى
االلتهاب بشكل أف ل .

باختصوووار هوووو ممتوووا لكووول االلتهابوووات
الصدرية سوا كانت حادة أو م منة.
يمكنووووك م جووووه مووووع ال عتوووور وعوووور
السو حي يُعتبر هو ا المو يج خليطوا ج
راالعا ج جدا ج وفعاال ج :
الطريقة  :تم ل كميتان متساويتان من
ال عتوور وابوكووالبت مووع نصووف ملعقوة
صووغيرة موون مسووحو عوور السووو ال
فالنباتوووات الثالثوووة تعمووول علوووى معالجوووة
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القصبات الهواالية ؛ ولكل نبوات طريقتوه
الخاصة .
استنشوووووووووووووووووووا ابوكوووووووووووووووووووالبتو :
وووروريا ج أن يكوووون لوووديك يووووت
لوووي
عطريوووة لألوكوووالبتو مووون أجووول القيوووام
باالستنشووا الرطووب بوول يمكنووك إجووراؤا
بواسووووطة ابورا فقووووط ؛ حيوووو تقوووووم
بو ع حوالي عشورة أورا مون أورا
ابوكوالبتو فوي وعوا ثوم تصوب عليوه
المووا المغلووي ال و تقوووم بو ووع منش و ة
علوووى الووورأ و االقتوووراب مووون الوعوووا
بشووكل بسوويط -كووي ال تحوور القصووبات
الهوااليووة  -و االستنشووا بعمووق إلووى أن
ي ول بخار الما .
ه ا الطريقة مهمة و قويوة جودا ج و فعَّالوة
ب التهابوووات تن سوووية )موووا عووودا مووورض
الربوووو( إ ا توووم إجراؤهوووا بشوووكل متكووورر
طبعوووا ج موووع شووورب مغلوووي ابوكوووالبتو
سووووا بم وووردا أو خلطوووه موووع أعشووواب
أخرى كما كرنا قبل قليل .
مالح وووووة :بخصووووووع مر وووووى الربوووووو
يُسوتخدم مغلوي ابوكوالبتو موع نباتوات
أخوووورى ملينووووة للرالووووة كجوووو ور عووووور
السوووووووو للشووووووورب فقوووووووط؛ فعمليوووووووة
االستنشا ممنوعة على مر ى الربو.

تخبرنا بعوض الكتابوات القديموة أننوا إ ا
أردنوووا أن نتلكووود مووون وصوووول م عوووول
ابوكوووالبتو إلوووى القصوووبات الهوااليوووة
فيجووووب أن نجوووود راالحتووووه فووووي نب بووووو
المريض وبوله ؛ فه ا عالموة علوى أن
الموووواد العطريوووة قووود تو عوووت بكميوووات
كبيووورة ال و للوصوووول إلوووى هووو ا النقطوووة
غالبا ج ما نحتال إلوى تنواول عودة أكوواب
يوميا ج .

م يووود
مشوووروب مغلوووي ابوكوووالبتو
لنووو الت البووورد واإلن لوووون ا ال ويمكننوووا
م جووه مووع أعشوواب أخوورى لهووا خاصووية
تح ي المناعة وتدفالة الجسم كال عتر

ال نجبيووول وابوريغوووانو أو المردقوووول .
ابوكووالبتو هووو أي وا ج مطهوور للمسووالك
البولية و لك عن طريق م جه داالما ج موع
ال عتر الو يعمول أي وا ج علوى التهابوات
المسووالك البوليووة ؛ فم و ل ه و ين النبووات بين
معووا ج م يوود موون أجوول الشووعبب الهوااليووة و
التهابات المثانوة و المسوال البوليوة وهوي
حقيقة غير معروفة بكثرة اليوم .
اس وت ُخ ِدم ابوكووالبتو أي وا ج فووي حوواالت
التسمم الغ االي ال و يمكون اسوتخدامه فوي
عالل التهواب المعودة وابمعوا وتخ يوف
التقلصووووات واالنت وووواء والق ووووا علووووى
البكتيريا المس ِبِّبة للمشاكل .
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االستعماالت الخارجية :
يمكووون اسوووتخدام ابوكوووالبتو خارجيوووا ج
عن طريق مغلي ابورا المر َّك و لك
على الجروح أو القروح المتع نة حيو
يعمل على التطهير بموادا العطريوة كموا
يشوووود ابنسووووجة الحتواالووووه علووووى مووووادة
الع ع التي تشود ابنسوجة المتورموة ال
و يبطوووئ الن يوووف الووودقيق ال كموووا أن لوووه
تووووولثيرا ج م وووووادا ج للجوووووراثيم ال و يُعتبووووور
ابوكالبتو معالج جيد جدا ج لاللتهابوات
ال طرية.
النما ل والكميات :
بالنسوبة لمغلوي ابورا الجافوة  :تؤخو
ملعقوووووة واحووووودة مووووون ابورا الجافوووووة
المقطعووة و تو ووع فووي كوووب موون المووا
المغلي و ت ُغ َّ
تورك عشورة دقواالق ال
طى وت ُ ب
و يووتم تنوواول ثالثووة إلووى خمسووة أكووواب
يوميووووا ج موووون هوووو ا المشووووروب علمووووا ج أن
الكميوووووة ال عالوووووة تعتمووووود علوووووى القووووووة
العطريوووة لألوكوووالبتو ؛ إ أن المغلوووي
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يجووب أن يكووون ا راالحووة عطوورة جوودا ج ؛
ف و ا كووان طا ج وا ج وعطوورا قوي وا ج فيُكت بووى
بخم و أورا لكوول  300ميلليلتوور موون
الما .
كمووا يمكوون إ ووافة قطوورتين موون ال يووت
ابساسووي لألوكووالبتو لكوول كوووب مون
مغلي ال عتر .
االحتياطات:
يُمنوووع اسوووتخدام ابوكوووالبتووالمر ع كقاعدة احترا ية.

للحامووول

تووم تسووجيل بعوض حوواالت اال ووطرابفوووووي الجهوووووا اله ووووومي و الغثيوووووان و
اإلسهال و بعض المشاكل العصبية عنود
تنوووووواول جرعووووووات عاليووووووة جوووووودا ج موووووون
ابوكالبتو ال في حين لوم ت ُ بور مثول ردود
ابفعووال ه و ا فووي حووال تنوواول الجرعووات
المعتادة.

ابوكالبتو

الكرو

قدِّمتها الباحثة :
نوال القري ي

على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيال العااللة
الـ FG-Group Academy –Turkey

إلوووى هنوووا نكوووون قووود وصووولنا إلوووى ختوووام
أمسوويتنا هوو ا ال نلقووواكم فووي محا ووورة
أخرى ب ن هللا تعالى .
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اب يووووووا علووووووى
خوووووووووط الووووووووو من
الخط ال مني المملوكي

إعداد المصممة :
قمر الجعبر
63

ما الوووت اآلثوووار الماديوووة لل نوووون
واب يووووووا الخاصووووووة بالعصوووووور
المملووكي  -حتوى يومنوا هو ا -
أ هوووووووى اآلثوووووووار والح وووووووارات
الموجووووودة فووووي المتوووواحف كمووووا
متحوووووف ال ووووون اإلسوووووالمي فوووووي
القووووواهرة ؛ فقووووود كوووووان العصووووور
المملوووكي مكمووالج لمووا جووا فووي
العصوووور السوووابقة -ا بمويوووة
والعباسووية وال اطميووة -والتووي
عرفبت بالب ء والثورا والت واخر
ُ
بوووووولنوا المالبوووووو وخاماتهووووووا
ونقوشها.
كانووووت )الجبووووة (فووووي العصوووور
المملوكي من المالب المهمة ؛
و قوووووود كووووووان شووووووعار السوووووولطنة
الرسوووومي عبووووارة عوووون عمامووووة
سودا وجبِّوة سوودا موع حو ام
موون الشووريط الم و َّهب يُعلَّ وق بووه
السوويف ال و قوود كانووت الجبووة موون
ووومن الخلووووع التوووي يُوووون ِعم بهووووا
السووووالطين علووووى بموووون يريوووودون
تكريمهم.

أمووا )الحياصووة ( فهووي موون المالبو العسووكرية المصوونوعة موون المعوودن الثمووين ؛
وأفخمهووا مووا كووان يُص ونبع موون ال و هب أو ال ووة ال وكووان السوولطان صوواحب الحووق
الوحيد في من الحياصات إلى ابمرا كج من ثياب التشريف.
أما رجال المماليوك فقود ارتودوا )الخميصوة (علموا ج أنهوا كانوت مون مالبو الرسوول
مطور ابطوراف
ص ِلِّى هللا عليه وآله وسلَّم ال وهي عبارة عن كسا أسوود اللوون
َّ
بللوان مختل ة.
ننتقل للتعريف عون )البيقوار (وهوو عبوارة عون غطوا للورأ اخوتع بوه الق واة
والنبال وهو بمثابة نو من أنوا العماالم مصنو من قمال اسكندراني فواخر
يُطلبق عليه اسم ( ُ
طرح) ال و يُ اف إلى مالبسهم الح ام أو ما يُعرف بال نار .
ف في العصر المملوكي ما يسمى بـ )ال رجيوة(و هوو الثووب الو يُلوب فوو
ع ُِر ب
المالب ابساسوية و الخواع بطبقوة العلموا ال والنوو ابكثور أناقوة هوو موا كوان
كمنب ؛ ويكوون مبطنوا ج ب ورا السوناجب الرمواد وحوافوه
يقدمه السلطان للعلما ِ
م ينة.

أما بالنسبة ب يا النسوا فكانوت متشوابهة عنود جميوع النسوا مون حيو شوكلها
العام ال وهي عبارة عن قميع واسع طويل تصول أطرافوه إلوى ابرض وأكماموه
واسعة وفوقه ثوب أو ردا أو مال ة تلتف بها المورأة لتسوتر ن سوها ال وقود كوان
نو المنسوجات التي يُصنبع منهوا الوردا يعتمود علوى المكانوة التوي تنتموي إليهوا
المرأة.
و قد فر وت الدولوة علوى المورأة فوي هو ا الو من أن تلوب
ابلوان المتنوعة.

فوو الوردا ال نوار ا

صع.
و قد شهد ه ا العصر ال هور ابول للقباقيب المصنوعة من ال هب المر َّ
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التنازل
إعداد  :أ.هدى زايد
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين  ،والص الة
والس الم عل ى أش رف الخل
المبع وث رحم ة للع المين س يدنا
وحبيبن ا محم د الرس ول األم ين
وعلى آله وصحبه أجمعين .
أعزائي الق راء :يتج دد اللق اء بك م
لنكمل معك م م ا ب دأنا م ن ح ديث
ع ن األس س العائلي ة  ،وأس ال هللا
تع الى أن تك ون بي وتكم ع امرة
بالح ب والس كينة والطم نين ة
والمودة.
تح دثنا ف ي األع داد الس ابقة ع ن
الحق وق والواجب ات
بع
الزوجي ة لك ال ال زوجين وع ن
النص ائت الت ي تس اعد ف ي
بع
استقرار العائلة .
وأعود ألقول  :إن العائلة ال تك ون
مس تقرة إال بالتش اركية  ،ويج ب
أال يكون لألنانية وجود فيه ا حت ى
ل و اض طر أح د الش ريكين إل ى
التخل ي عم ا يح ب ويش تهي ألج ل
رض ى هللا تع الى أوالً واس تقرار
العائلة ثاني ا ً  ،وه ذا ل يس عيب ا ً ب ل
هو قمة العطاء .

ّ
إن ح دوث المش اكل العائلي ة وارد ج دا ً ألنن ا بطبيعتن ا البش رية نُص يب
ونُخط ئ وال نس تطيع أن ن تهم طرف ا ً واح دا ً بافتع ال المش اكل  ،و ق د تك ون
أس باب المش اكل العائلي ة مادي ة أو اجتماعي ة  ،و الحقيق ة أن معظ م المش اكل
تك ون ألس باب تافه ة و ربم ا تك ون نتيج ة س وء فه م إال أن الش يطان حاض ر
ويت ربو وينتظ ر حت ى يت دخل ويب دأ بت زيين األعم ال ويص ور لك ّل م ن
ال زوو والزوج ة معن ى :إن األم ور م دمرة  ،و الط رف اآلخ ر ال يحب ك
ويق دم مص الحه عل ى مص الحك ..والكثي ر الكثي ر م ن التهوي ل ؛ يق ول هللا
تعالى ف ي اآلي ة 43م ن س ورة األنع ام  :بس م هللا ال رحمن ال رحيم } فل ْوال ِإ ْذ
عوا و َل ِك ن قس ْ
ت قُلُ وبُ ُه ْم وزي ن ل ُه ُم الش يْط ُ
ان م ا ك انُوا
س نا تض ر ُ
ج اء ُهم ب ْ ُ
ي ْعملُون {
ف إذا ب در م ن أح د ال زوجين أي مش كلة وأص ر عل ى موقف ه فعل ى الش ريك
اآلخرأن يتنازل تنازالً خالص ا ً لوج ه هللا تع الى ويحتس به عن د هللا تع الى ف ي
ميزان حسناته .
عزيزتي الزوجة  :إياك أن يمنعك كبري اكك ع ن التن ازل حت ى ل و س بب ل ك
ذلك ألما ً نفسيا ً  ،بل تذكري ما ينتظرك وما وعدك به الح س بحانه وتع الى
حي ث ق ال ف ي اآلي ة 134م ن س ورة آل عم ران :بس م هللا ال رحمن ال رحيم
اس وَّللُ يُ ِحب ْال ُم ْح ِسنِين {.
}و ْالك ِ
اظ ِمين ْالغيْظ و ْالعافِين ع ِن الن ِ
وفي المقابل نقول للزوو المحترم :إن التنازل عن موقفك الخالو لوجه هللا
ال يُنقو من رجولتك شيئا ً بل يزيدك حبا ً وقرب ا ً هلل تع الى أوالً  ،ولزوجت ك
وعائلتك ثانيا ً .
إن ما نسعى إليه جميعا ً هو :
- 1الوص ول إل ى الح تع الى ب عمالن ا وأخالقن ا الحس نة بإرض ائه فيرض ى
عنا .
 - 2الوصول إلى المحافظة على استقرار العائلة.
دمتم بحفظ الرحمن ..
وما زال للحديث بقية ...
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أجيال العولمة
الجزء الثاني

كتبه  :الباح عمر السلقيني

لسم هللا الرأمن الرأيم
الحمد ا تم العالمين اللي وهبناا
العلااام والناااوت والبياااان  ،والصاااالة
والسااالم علااى ساايدنا محمااد منب ا
العلم والنوت الساتي في هلا العالم
المنبع للحقايق والرأمة.
في العادد الثااني عشار مان المجلاة
الباعثاااااة للناااااوت والعلااااام مجلاااااة
{ هاهو } نكمل أاديثنا عان معرفاة
أجيال العولمة .

قاااد يتباااادت لاااى األ هاااان السااا ال
التالي :
لما ا لم نشاهد تطاوتا ف ملحوظاا ف فاي
وقاااا سااااالق علمااااا ف أن تواد هاااالا
التطوت الحالي هم من تلاك األجياال
السالقة ؟
أستطي اإلجالاة علاى هالا السا ال
كاآلتي :
األسبام األهم تكمان فاي :الباعاد كال
الباعااااد عاااان الحالاااارة اإللهيااااة  ،و
تكفير أهل اللكر  ،و تحقير العلماء
و االسااااتهزاء لعلمهاااام ماااان أجاااال
تغييأ الثقة لين المعلم و المتعلم و
لااين العااالم و الجاهاال األماار الاالي
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أد

لى فقدان ثقة األفراد لأنفسهم أوالف و انعدامها فيما لينهم ثانيا ف .

فما الحل ؟
يجأ عدم أصر الحوات البناء على الجيل الحالي فقط لل يجأ أن تنال الحاواتات
الصااريحة ما األجيااال القادمااة ات األهميااة التااي نالتهااا الحااواتات م ا األجيااال
السااالقة و التااي ساااعدتها فااي تحديااد مصاايرها ،كمااا يجااأ تسااليط الالااوء علااى
أهمية االساتماع الجااد لماا يادوت لأ هاان هاله األجياال مان أفكاات و ن كانا ال
توافق المعتقدات النمطية في أيااة مان سابقهم مان األجياال ؛ فاالحوات يجاأ أن
يكون قايما ف لغ النظر عن دتجات االتفاق أو االختالف معهم .
هنا أاجة ماسة لى ل األمل في صدوت هلا الجيل وتحفيزه للعطاء وتشجيعه
على التحمل و المسوؤلية ؛ و ال يتحقق لك عان طرياق قنااع ألنااء هالا الجيال
تعسفا ف أو لاستعمال القوة الال مة لطمس هويتهم الثقافياة و آتايهام ات األفكاات
االنفتاأية  ،أو لغ البصار عان التحاديات التاي تاواجههم أو أتاى التقليال مان
شأن تأثيرها عليهم لل عن طريق عطايهم المساأة الكافية للتعبير عان آتايهام
دون وجل  ،وتعظيم الشعوت لديهم لأنهم شركاء أقيقيون في صناعة مستقبلهم
 ،و لأن تأيهم مهم لد صناع القرات .
ليس من مصلحة أأد دامة الشعوت لاإلأباط والغالأ لد شاريحة واساعة مان
الشبام ؛ لل يجأ على كل فارد معرفاة أناه جازء مان هالا المجتما الحالااتي و
علياااه أن يحقاااق االساااتفادة مااان مكناااون أفكاااات هااالا الجيااال الجدياااد ات الطاااال
العصاري و التااي تنااادي لاالنفتاااو لمواكبااة ماا يعيشااونه ماان تغياارات و لكان لمااا
يناسأ مبادئ ديننا الحنيف  ..الدين اللي أقام مجتمعا ف كاامالف ال فجاوات فياه و ال
ثغاارات و س اما لاإلنسااان توأ اا ف و فكاارا ف فمااا شااهد ألناااؤه ظلم اا ف و ال لهتان اا ف لاال
ا دهاتا ف و اتتقا فء لم يشهد العالم مثله أتى يومنا هلا .
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سلسلة
بنك الكلمات
تقديم ابستا ة :
سيرسا تو

أمسية قُ ِ ِّد بمت على مجموعة
أكاديمية مجموعة أجيال
العااللة
الـ FG-Group
Academy –Turkey
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بسم هللا الرحمن الرحيم
اتف معلمو اللغات واللغويين أن من أهم وأول الخطوات لتعلم اللغات هي
حفظ المفردات األكثر شهرة واستخداما ً  ،ومن هنا أت ت فك رة سلس لة بن ك
الكلمات.
بغ النظر عن مستواك في اللغة اإلنجليزية فإنك ستستفيد معنا ب إذن هللا
تعالى  ،فإن كنت ستبدأ من الصفر فستتعلم معنا كلم ات جدي دة  ،وإن ك ان
مستواك متوسطا ً فال ض رر إن أنعش ت ذاكرت ك ؛ و ق د تص ادفك كلم ة ل م
تمر عليك قبل ذلك.

)Appetite (noun
شهية ( اسم )
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ملدبة يقدم فيها الشوا ( اسم )

خليط ( اسم )
71

)Barbecue (noun

)Batter (noun

فاصوليا (اسم)

)Beans (noun

شمندر (اسم)

)Beets (noun
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Blend (noun)

)م يج (اسم

Beverage (noun)

Buffet (noun)

)بوفيه (اسم

Bitterness (noun)

)مشروب (اسم

)مرارة (اسم
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Chef (noun)

) طاهي (اسم/شيف

Coffee (noun)
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)قهوة (اسم

Cabbage (noun)

Celery (noun)

)مل وف (اسم

)(اسم

كرف
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Dessert (noun)

Diet (noun)
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)الحلوى (اسم

)حمية (اسم

Crackers (noun)

Dairy (noun)

)المقرمشات (اسم

)ابلبان (اسم
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Energy (noun)

Fast Food (noun)
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)طاقة (اسم

)الوجبات السريعة (اسم

Eggs (noun)

Famine (noun)

)بيض (اسم

)مجاعة (اسم
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وليمة (اسم)

الغلوتين (اسم)
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)Feast (noun

)Gluten (noun

ينة (تو ع على الطعام) (اسم)

البقوليات (اسم)

)Garnish (noun

)Grains (noun
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الحصاد (اسم)

)Harvist (noun

الخ

(اسم)

)Lettuce (noun

و به ا نكون قد أنهينا محا رة اليووم علوى أمول أن نلقواكم فوي قادموات
ابيوام إن شوا هللا تعوالى موع الم يود مون الكلموات التوي ت ُثور مخ وننوا
اللغو .

بقايا الطعام (اسم)

83

)Leftover (noun
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صَُّلوا
عَلَيهِ ...

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ن اللَّهَ وَ َملَائِ َكتَ ُ
ه
}ِإ َّ
يُصَلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا
صَلُّوا َع َليْهِ وَسَلِّمُوا
تَ ْسلِيمًا{.

سورة األحزاب /اآلية 56
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شاركونا عدد صلواتكم خالل
األسبوع بإرساله كل يوم مجعة
عرب تطبيق التيليغرام على
جمموعة :
الطريقة الشاذلية املجددية
اهلانيبالية الكمالية

https://t.me/joinchat/CyZQEE5iQsdHPZe_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
.
.
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.

نحن محطة إ اعية منبثقة
عن شركة
 FGمجموعة العااللة
نقوم بدورنا التثقي ي واإلعالمي
حول العالم لنشر ال ِقيبم والثقافة
ابخالقية

ا غط للتحميل :
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www.radiofg.org
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Dar alaqiq designs
Dar_alaqiq1
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