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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين

والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

:وبعد 

1442كلمة شهر رجب 

(تباريك هاهو ) 

ضوا لها )  جب الفضيل و هاهو شهر ر( إنَّ لرب ِّكم في أيام دهركم نفحات فتعرَّ

زال يأتي زاخراً بأجمل النفحات المثقلة بماء العلم و حضارة النور ، و ال ي

.زمننا نضاحاً ببركات الرحمن التي ال تنضب 

ف جي فها نحن نحتفي اليوم بالذكرى السابعة لتأسيس وانطالقة أكاديمية إ

دمت و التركية التي أصبحت منارة وضاءة في عالم العلم و المعرفة ، و التي ق

ية ال زالت تقدم علوماً نادرة و خاصة و متميزة حيث كان وال زال لها األسبق

.وصيتها في نشرعلوم تقدَّم للمرة األولى في العالم منيرة بذلك العالَم بخص

ارف األمريكية أهمية و قوة في بث العلوم و المع/ و ال تقل أكاديمية إف جي 

ية على الخاصة بالقدرات والخوارق والتي نحتفي اليوم أيضاً بالذكرى الثان

.انطالقتها المفعمة بالحداثة و التميز و الرقي 

تهج و لما كان العلم منهالً و جنة مانحة لكل جميل ببركات فياضة فإننا نب

جديد و بانطالقة شركة هاهو لإلنتاج الثقافي و التي تعتني بتقديم كل ما هو

عمالها متفرد في عالم اإلنتاج المرئي و المسموع ، و قد بدأت بتنفيذ أوائل أ

.لم العربي الفنية الثقافية على أرض الواقع بشكل بديع غير مسبوق في العا

الشبابي و يحضر في المشهد االحتفالي البهيج مشروع أجيال العائلة الثقافي

و التثقيف عن السوداني الذي انطلق حديثاً ليكون قمة ثقافية للتوثيق الثقافي

اصر مؤسساً بعد شامالً لكثير من النشاطات الثقافية و الفنية بفِّكر حداثي مع

رلبناء جيل واعٍ على أسس حضارية حديثة متطورة تواكب سرعة العص

و مقتضيات تطوره وأهمية و ضرورة إنجازاته شامالً أفراد العائلة

.لالرتقاء المتكامل 
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و قد انبثق عن مشروع أجيال العائلة الثقافي

الشبابي السوداني أول منصة إلكترونية تبث العلوم الخاصة

بموجب محاضرات و أمسيات تثقيفية تعمل على زيادة الوعي المجتمعي

.حتذى لالرتقاء بالمجتمع و نقله إلى مصاٍف عليا منافسة ليكون مثاالً ي  

ثابر و تزداد أنوار التباريك و التهاني لتشمل ثلة من الشباب المثقف الذي

درس على التميز و تخيَّر لذاته أن يكون في قمة إبداعية ال مثيل لها حيث

جوا ليكونوا من أوائل الخري جين في هؤالء الشباب في أكاديمية إف جي و تخرَّ

قسم التمثيل بضوابط المذهب اإلسالمي المسرحي ؛ حيث تلقوا العلوم

د أن تلك التقنيات المتفوقة على مستوى العالم بع2019المسرحية بتقنيات 

بعاد درسوا مشروع اإلبداع المسرحي الذي وضعـت  أسسه و قوانينه وفق األ

ثق الشرعية و الضوابط األخالقية ليدرك الشباب الواعي أن من أجمل ما ينب

.عن الروح أنوار الفنون اإلبداعية بقوة و التزام جلي 

مية و في هذا التكاثف النوراني المبهج نحتفي بالعام األول لمجلة هاهو العل

تها الرائدة الثقافية االجتماعية المتنوعة في مواضيعها المتفردة في خصوصي

.في صبغتها 

مرور و تتوالى مواكب الحب الرباني لتعزف على أوتار النور بهجة االحتفال ب

تلك اإلذاعة التي باحت.. ستة أعوام على افتتاح و انطالقة إذاعة إف جي 

بتنوع لكل العالم مكنونات وعلوم سباقة إلى النور ، و تلونت في مباهج بثها

العلوم المواد و فردانية الجمال فكانت أول إذاعة على مستوى العالَم تعتني ب

.الدينية المتفوقة التي ت عَرف ألول مرة في العالَم 

فهنيئاً للعالَم و للبشرية جمعاء هذه المواكب النورانية و هذا

لوم و التألق العالمي لهذه الكيانات الفريدة العلمية العالمية التي تبث الع

المعارف على أعلى مستوى و بأرقى حلل هادفة االرتقاء باإلنسان

.ليكون على كماله اإلنساني 

هانيبال يوسف حرب.د: خادم العلم الشريف 
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:في المحيط نةتتشكل حين التعرض للمواد الم سرطِّ و يمكن أن -2

:  مثلة المواد المسرطنةأمن و 

.التبغ-1

.األشعة فوق البنفسجية-2

وهااو ماان ،وهااو غاااز خاماال عااديم اللااون والطعاام والرائحااة)غااازالرادون -3

يتكاون ، ونثاني أكبر سبب لسرطان الرئة بعد التادخييعتبرو، العناصر الم شعة 

( .من تحلل اليورانيوم والتوريوم 
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؟كيف تتشكل الجذور الحرة

:  عدة طرق بن تنتج الجذور الحرةأيمكن 

ي فااي ثناااء عمليااة االسااتقالب الطبيعااأن تتشااكل أيمكاان -1

:الجسم 

يشااكل الجساام الجااذور الحاارة أثناااء عمليااة تحطاايم المااواد 

ام علاااى القياااالجسااامتسااااعد الغذائياااة إلنتااااج الطاقاااة التاااي 

وماااع مرورالوقااات يفقاااد الجسااام قدرتاااه علاااى ، بوظائفهاااا 

ماان محاربااة آثااار الجااذور الحاارة فتتكاااثر فااي الجساام وتزيااد

يااالمزياد مان الضارر للخالإلاىياؤديممااالشدة التأكسادية 

ادة زيااوهااذا يفساار؛تنكساايةعمليااات عنااهينااتجالااذياألماار

خطااااار حااااادوث ، و يااااازداد المساااااببة للسااااارطان العوامااااال 

البسااايط  السااارطانات ماااع تقااادم العمااار فاااي حاااال التعااارض

.للمواد المسببة للسرطان والمستمر
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عة مَّ اإلشخصية المسلم وشخصية

سفيان الجعبري.د:العـارف باهلل تـعـالى 

بسم هللا الرحمن الرحيم

لاى الحمد هلل ولاي الانعم المتفضال ع

اااانن ، أرساااال عباااااده بالرحمااااة والمِّ

رسااوله رحمااة للعااالمين ليخاارجهم

والصاااالة ، لاااى الناااور ، رحماااة مناااه وكرمااااً إمااان الظلماااات 

به والسالم على خير الخلق رحمة العالمين وعلاى آلاه وصاح

:لى يوم الدين وبعد إوأحبابه 

النااس خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنساان فاي أحسان تقاويم ، وميَّاز كال واحاد مان

د بها عن باقي أفراد جنساه ؛ ومان ذلاك بصامة إصابعه وقرن ياة عيناه بميزات تفرَّ

شار إلى باقي مفرداتاه ، هاذا األمار لعماوم بناي الب.. وجيناته ودمه ولونه وشكله 

 .دون استثناء أو اختصاص محدد

صاالحة ل ع القااوانين الصااالحة الم  حالااه ، أمااا فيمااا يخااص الجانااب األخالقااي فقااد شاارَّ

ه وأتام رسل رسالً صالحين م صالحين ليقاودوا النااس إلاى صاالحهم علاى خيار وجاأو

.وأَمَر الناس أن يتبعوا هؤالء المرسلين على منهجهم القويمحال ، 
: يث الشاريف أمَر اإلسالم أتباعه بالعلم  بل فَرَضه عليهم فرضاً ؛ فقد جااء فاي الحاد

.رواه ابن ماجة« طلب العلم فريضة على كل مسلم » 

الدنيا ملعونة  ، ملعوٌن ما فيها ، إال ذكَر هللا و ما وااله و   » : و جاء في حديث آخر

ولم يستثنِّ من اللعنة إال ذكر هللارواه أبو هريرة و ابن مسعود ، « عالِّماً أو متعلماً 

كر تعالى و عالِّماً  ومتعلماً ؛ وهو بهذا يمي ِّز الفرد المسلم بأنه من أهل العلم والذ ِّ 

وكالهما أساسيان في صقل شخصية اإلنسان المسلم ورفعه إلى أعلى الدرجات في 

.الدنيا واآلخرة 

قَه يعمل اإلسالم على بناء شخصية متميزة لإلنسان باألخالق والعلم بعد أن َخلَ : إذاً 

. هللا تعالى على أحسن تقويم ليحوز بذلك الكمال اإلنساني المنشود 

سانى ال تاي علََّماه هللا فإذا تعلَّم دينه وعارف نفساه وعارف رباه و تخلَّاق باألساماء الح 

اناة بحقهاا تعالى إياها حينما خلقه ؛ صار بذلك خليفة هلل تعالى و أهاالً ألن يحمال األم

.محققاً بذلك العبودية الحقة هلل تعالى 

الح فااراد يااؤدي إلااى صاانَّ صااالح األإفااراد فاان أي مجتمااع يتكااون ماان األأو إذا علِّمنااا 

لاى إخارين المجتمع وبذلك يتميز هذا المجتمع بصالحة ويتفوق ويكون أهالً ليقاود اآل

 .جادة الصالح



..لى هنا فالحديث عن جماليات الشخصية المسلمة وتمي زهاإ

ذا لم يحصل هذا االتباع والتميز فماذا سنرى؟إولكن 

ساانرى شخصاايات مهزومااة مهاازوزة منخااورة ماان داخلهااا ال تحساان سااوى التبرياار 

ماااتيَّاااً ماان مقوأكيااف ال ؟ وهااي ال تملااك ، والمراوغااة والتسااويف والكااذب والنفاااق

.ناهيك عن التميز والتفوق؛العيش

و أبه بهام تبادر هذه الشخصيات بانتقاد كل شيء وخاصة الناجحين ؛ فبادالً مان التشا

فاهاة واإلسااءة لهام وتقاديم سافاهة الحجاج وتلاى نقادهمإحتى محاولة تقليدهم تعماد 

، كسااهالااى عإاألفكااار لنبااذ كاال َماان ياانجل ، و العماال علااى تغيياار المفاااهيم الصااحيحة 

لهم إال وتقااديم المبااررات الهدَّامااة لتبرياار األفعااال الشااائنة ، وال يجااد هااؤالء مااا يشااغ

.ما ال يفيدبوقات توافه األمور وسفاسفها وإضاعة األ

المجتماع وكنتيجة طبيعياة ينعازل َمان كاان علاى غيار شااكلة غالبياة المجتماع ليساود

عااة ا لتااي مفااردات و أخالقيااات هابطااة ال تقااود ألي خياار ، وتظهاار بااذلك شخصااية اإلمَّ

ال هاو المقيااس  خبرنا عنها النبي الكريم صلَّى هللا عليه و آله و سلَّم ، و يصابل الماأ

سول الكاريم ؛ وصاحب المال هو المهم وهو المتكلم وال ي سَمع للعالِّم ، وقد حذََّرنا الر

.صلَّى هللا عليه وآله و سلَّم من وقت كهذا

ريااق العلاام ن تساالك طأن تنتبااه لنفسااها بااأن تتبااع كتابَهااا وعلماءهااا وأحااريب بالناااس

ن ماا ال فما هي إال ملعونة ملعوإالشريف  للخروج من اللعنة والنجاة في الدارين ، و

.و ذاكرة هلل تعالى متحققة به داه ناجية أفيها 

العالمينن الحمد هلل ربأخر دعوانا آو

1314

من هنا نفهم لماذا اهتم اإلسالم 

والً ؛أبالشخصية المسلمة بشكل فردي 
يَن آَمن واْ َعلَْيك ْم أَ : {فقال تعالى  نف َسك ْم الَ يَا أَيَُّها الَّذِّ

 ِّ ن َضلَّ إَِّذا اْهتََدْيت ْم إِّلَى للا  ك م مَّ يعاً فَي نَب ِّ يَض رُّ ع ك ْم َجمِّ ئ ك م َمْرجِّ

المائدة/ 105}بَِّما ك نت ْم تَْعَمل ونَ 

.. غيارك يها المؤمن تساتطيع أن تنيار الطرياق لأن تحوز هدايتك أفبعد 

.و إال فإنَّ فاقد الشيء ال يعطيه 
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وتررررل ال اررر  التررري ترررتكلؤم عرررر نجررراي تررراالع ايفررررال فررري  يرررات م العمليررر  استثماراتك

مرررر آخااارنحترررال ألرررى نرررو  تحدياااداً واسرررتثمارات م ال أال أننرررا فررري تررر ا الررر مر 

يره نجاي ولكل استثمار آخر غلكلوباعت الي تو ايتم وايساس ؛االستثمارات 

طرق مسامعكم مر قبل ف ل ألركتموه ؟ربماو

.االستثمار في ال ات : أنني أعني 

ل االستثمار في ال ات ال يعني االلتحاق بدورات التنمير  البررري   ف رك  ك مرا يرروؤ

.ك الدورات عبارة عر  جر في بناع ال ات واالستثمار ب ا فتل؛له 

ي ذاترك ترو اسرتثمار فرالكاريم فظك لسورة مرر ال ررآ  فإنَّ على سبيل المثال و

وجل ال  ع   وبناٌع في وعيك لمعاني تلك السورة و زيالةٌ في االرتباط مع كالم هللا

ت   يركرو  قرد ارتتالف م الكامل والدراس  الدقي   آليرات تلرك السرورة تَ وأ   زل

.ال ات فيلمرتب  جديدة ومر ل  جديدة في االستثمار 

بؤ فري يارإنماا لرع عن را تسرب ا وكرل عرالة سري   تتككرل عرالة  سرن  فاإنَّ ك لك 

وا  تي مر أنركانتلغ  يمر أتعلمهاتكل مفرلة لغوي  واالستثمار في ال ات ال 

..على ت ا قِّسْ االستثمار في ال ات ال و

تثمر يجب أ  تسعندما ك أن:ي فكرة وتي تعيجب أ  كنوايتم  في الموضو  أ

ً استثماركيكون ل  :المثالسبيلفعلى؛حقيقيا   ورة علميبدلاللتحاقعندما تُسجؤ

ً يجب أ  تختارتا بحكم   ركات الررحاالهاوتضيفه لك وتفيدك بره كمرا مامراعيا

دة والت ردؤم تا بدق  وعناي  بحيث يعولو  علي ا بالفائءالعالمي  التي تختار شركا

.ال ب يالة العدل ف ك

.أيجابا  .. ما يضيف ل اتك بفكر ك لك ؛ اختر شركاع استثماراتك 

أوس العبيدي. لكتبه  الريـخ

17

برررا  الحمرررد ب رل العرررالمير  مررردا  كثيررررا  طي

مباركرررا  ال والارررالة والسرررالم علرررى سررررال 

ع الحب وقبل  المحبرير نرور اينروار ال ومنبر

موات ايسرار الحبيب المختار قبل خلق الس

وايراضررير ال الموصرروف ب فضررل ايخررالق

والررريم سرريد الجررول والكرررم  وسرريد العرررل

ه والعجم ال سيدي و بيبي محمرد  وعلرى آلر

.وصحبه الكرام أجمعير

مررررا ترررررل علررررى أسررررماعنا أسررررماع كثيرررررا  

ترو لرخوص معين  ارتبطت بماطلح أال و

ي قطرا  مسرتثمٌر فرا  المستثمر ؛ أي أ ؤ فالنر

ثمٌر آخرر مسرتا  السيا   والفندق  ال وشخار

.ألخ .. في مجال صناع  السيارات 

بسم هللا الر مر الر يم
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صبحي الم ر  . أ: ه ت رير أعد  

سنىسماء الح  برنامج األ

بسم هللا الرحمن الرحيم

ب الادولي ورائاد التادريب الخليجاي الباحاث ا ألساتاذ يطل عليناا المادر ِّ

ياو سانى عبار أثيار رادعبد هللا حمدان من خاالل برناامج األساماء الح  

ة علاى روب ليفتل لناا نوافاذ الاوعي التاي تطال فاي كال حلقاغفاميلي 

بعااد و سلط الضاوء علاى بعاض األيحيثسنى الح  هللااسم من أسماء 

 .المعاني الخاصة بكل اسم

اصااة ساانى هااو برنااامج فااي الثقافااة الدينيااة الخبرنااامج األسااماء الح  

ً سامسانى ، حياث ي قادم فاي كال حلقاة مناه ابأسماء هللا تعالى الح   مان ا

 :أسماء هللا تعالى ضمن محورين ، هما

- .محور التعريف بمعنى االسم 1

- .ومحور الخصائص المستفادة من هذا االسم 2

ذا تلخااص الاادعاء الخاااص بهاامااةو حااروف قي ِّ زةبكلمااات مااوجَ ذلااكو

ى مساامعم علاقادَّ يالذي معنىالشرحعلى مستوى رفيع يليق باالسم

 .و بأسلوب لبق يناسب جميع فئات الجماهيرالمتابعين

ثحيا؛ثماان مواسام مادىعلىسنى برنامج األسماء الح  عرضيمتد

ةالحلقااماادةتسااتغرقو،اثنتااي عشاارة حلقااة ماانكاال موسااميتااألف

 ً .وبفتوحات وأبعاد ال متناهية علمياً دقائق معدودة زمانيا

www.radiofg.org

http://www.radiofg.org/


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

لكمالير  يستمر نرر العلوم اللدني  النرالرة علرى  سرال الطري ر  الرراذلي  المجدلير  ا
فظره هللا قدم لنا سما   الريخ الردكتور تانيبرال يوسرف  ررل  فقد؛نستغرام على اإل

حيااث( شررفاق إلرسررال  فرري ا)الكتررال الثرراني عرررر مررر الكتررب الخيرررة بعنرروا  تعااالى

نحاري  أال بعرد إال نررفق علرى مرري  ننراباأشرفاق فري معنرى اإلضرل  لنا  مثراال  
.شفاق الرو ي  ااع الجسدي لآلالم ألى اإلآالمه فننت ل مر اإل

شرفاق فاق وارتبراط روي اإلإلشم ال ي المتجلي على عال  إللى االسم اإوأشار سما ته 
أكَّادقادو،  الررفائيبمعجزتاهسيدنا عيسى عليه السالم عليهكانالذياألمر؛بالرفاع 

.كبر أور م  كانت قوته الرفائي  شفاقا  إكثر أالمعالج كلما كا  أنَّ على

اتري ضاعة على علم الخواص الرو ي  للترتيب الحرفي وتو علرم ذإكما قدم سما ته 
سررار أ  إ :قالو،فيه الكثير مر المعرف  المخ ون  في ذات الحرف وثير ال درة والت

ي كرا  ملكروت الرررواً كثررر ارت راعأنسرا  إلفكلمرا كرا  ا؛تر ا العلرم تري مركرب الفترروي 

.ىقوأوفسح تسخيرا  أالحرفي 

 عر   عد عر هللاتل البُ أشار سما ته لاف  مر صفات أ(  ضرة الجول )وتحت عنوا  

:   يث قالل  وج

ر ب رك ُترو  الج  ُف أ  ر  روُل بخيررو وال ت عرر  ال ذ ل رك  ُترو  البُع رُد ع رأ  ترى ن فس ك  ت ج  ك  ر واُل بيرد 

ل   ج  ال ع    و  و  ة  الج  ضر    .

ال  ألأ  تتل ى ُجول ايكوا  ب ك ُتو  مر ج  ُف أ  ر  يكال ذ ل ك  ُترو  البُع رُد ع رر عليك  وال ت عر 

ل   ج  ال ع    و  و  ة  الج  ضر    ...

 سرال الطري رالكثير مر الفي  ال انيبالي العرفاني الكمالي علرى  تجدونبمتابعتكم

.نستغرام على اإل
لمرا  بالعطراع المطلرق لسرما   الردكتور تانيبرال يوسرف  ررل وزاله عتعاالىبارك هللا 

.في العالمير ا  شراقإوونورا  

.والحمدب رل العالمير

2122

تابع آخر أخبارنا 

عبر المواقع 

المختلفة

https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
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العائلااةأجيااالقاادمت قناااة مشااروع 

–FGت فياااااااد -أمساااااااية ثقافياااااااة

المثقفااااااااين وهااااااااواة المطالعاااااااااة 

والمهتمااااااين بالكتااااااب وقراءتهااااااا 
 ً اختيااار الكتاااب: بعنااوان -عمومااا

.المناسااااااااااااااااااااب للقااااااااااااااااااااراءة 

.أوس العبيدي : قد مها الباحث 

قااااااد مت  التاااااااليوفااااااي األساااااابوع 

الاادكتورة سااناء صاابري محاضاارة
تحلياال رسااومات (:بعنااوان ثقافيااة 

مفيااادة محاضااارةهااايو)األطفاااال

ن يتعلاااااق عملاااااه لَماااااوللوالااااادين

سااالطتحياااث؛بالعناياااة باألطفاااال

وتحليااااال دراساااااةعلاااااىالضاااااوء

هااا األشااكال والخطااوط التااي يعباار ب
عن نفسه عن طريق الرسامالطفل

.

ن بتفاعاااااال االمحاضاااااارتحظياااااات

ل بَااااااومشاااااااركة واهتمااااااام ماااااان قِّ 
.لم حول العاالمشاركينالمثقفين

FG-مشروع أجيال العائلة 
https://t.me/FamilyGenerations

هانيبااال يوسااف حاارب عاان دورة. أعلاان  سااماحة المفك اار اإلسااالمي الشااي  د
 ً :بعنوان هيوفي شهر آذار المقبل جديدة يقد مها شخصيا

علم العالج بطاقات رقائق النور 

. تعالى تكون طبيب أسرتك الذي يشفي بنور هللاأندورة خاصة تمك نك هيو

واصال على الراغبين بالمشاركة في دورة علم العالج بطاقات رقاائق الناور الت
https://t.me/Noralaalm246: عبر التيليغرام على هذا الرابط  

هانيبال يوسف حرب.دورات وعلوم د
https://t.me/c/1090196782/6681

اختيار : تابع محاضرة •

:الكتاب المناسب للقراءة 

https://t.me/FamilyGe
nerations/403

تحليل :  تابع محاضرة •

:رسومات األطفال 
https://t.me/FamilyGe

nerations/457

https://t.me/FamilyGenerations
https://t.me/Noralaalm246
https://www.youtube.com/channel/UCQo00dVjYsvzEFhFAqgFZdw
https://t.me/c/1090196782/6681
https://t.me/FamilyGenerations/403
https://t.me/FamilyGenerations/457
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بسررررررم هللا والحمررررررد ب والاررررررالة 

والسررالم علررى سرريدنا محمررد وعلررى 

.آله وصحبه أجمعير

نررررا مجلتاعأتررررال   بكررررم أ بتنررررا قررررر  

(تررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراتو)

اليرروم فرري  ررديث رسررول هللافكرررنت

:م التاليسل  وآلهى هللا عليه وصل  

برري تريرررة رضرري هللا تعررالىأعررر 

هللا ىقال رسول هللا صرل  :عنه قال

:معليه وسل  

ال ال ت وم الساع   ترى يكثرر المر) 

ل ل الرجررررخررررر   تررررى ي  وويفرررري ال 

 ررا ي بلب كرراة مالرره فررال يجررد أ رردا  

منرررهال و ترررى تعرررول أر  العررررل 

.رواه مسلم ( وأن ارا  مروجا  

رات (ت ا الحديث مر المعج ات ليه وى هللا عالتي أوتيت للنبي صل  )بالغيبالمبرؤ 

بيرراعنغيررره مررر ايلو الترري أكرررم هللا سرربحانه وتعررالى نبيرره ب ررا وم سررل  وآلرره

.والرسل 

مر أ اليرث أشرراط السراع  التري جراعت مرع غيرترا مرر اي اليرث الحديث اوت

؛للداللررررررررررررررررررررررر  علرررررررررررررررررررررررى قرررررررررررررررررررررررررل وقرررررررررررررررررررررررو  السرررررررررررررررررررررررراع 

تعررالى   هللام أمترره بررسررل  وآلررهى هللا عليرره وففرري ترر ا الحررديث يبرررر النبرري صررل  

يعررم سرريفتح علرري م بركررات مررر السررماع واير   تررى يكثررر المررال بررير أيرردي م و

وزع را خرل ب كاة مالره يريرد أ  يعلي م الخير ويابح كثيرا  لدرج  أ  أ دتم ي  

ر العمريم ر ي بل را وذلرك لاللر  علرى الخيرعلى مستح ي ا فال يجد في المسلمير م  

. في ذاك ال ما المسلميريغمرال ي

تعروليف كيرف م أيضرا  فري تر ا الحرديث الرررسل  وآلهى هللا عليه وويخبرنا صل  

مروجررا  علررى بحررر مررر الرمررال فرري الاررحراعالمنبسررط أر  العرررل الجرررلاع 

وي  معنررى العررول أن ررا كانررت ثررم اختفررت سرراب ا  عليررهتوترر ا مررا كانرر؛وأن ررارا  

س ول ن ا كما كانت خضراع تعج بالبساتير والمرول والأأي ؛رب اذ إستعول ب

لررق هللا وتسررري في ررا الحيوانررات وتتنررو  في ررا الغابررات وتفرري  خيرات ررا علررى خ

ال ا ل  ت ه الطبيع  الاحراوي  الجاف أ والستعول على تلك الحالإن اتعالى ف

.ت ولسررررررررررنمررررررررررا ترررررررررري  الرررررررررر  طارئرررررررررر  علي ررررررررررا وأالترررررررررري نراتررررررررررا 
بحنا ف ص؛تتح ق أمامنا تيومبررات ت ا الحديث ت اوقد بدأنا نرى في زمننا 

نخيرلالجنراتوالحدائق ذات الب ج  التي تسر النراررير في ج يرة العرل نرى 

.والحمد ب رل العالمير..ايعنالو

..    شاع هللا تعالىأنل اكم في عدل قالم 

..  لمتم طيبير

وأن ررررررررررررررررررررررارا  مروجررررررررررررررررررررررا  

سرريالررريخ الرردكتور الم ررر  عبرردهللا كررركو  الم د
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حكم قدو،الفلسطينيون هم أهل فلسطين بال منازع 

ً لفأن فلسطين ما يقارب والمسلم الدولةكانتقدو،ومئتي سنة ا

.حكمت فلسطين سالميةإخر دولة آهيالعثمانية

وروبية وكان من خاللها يتمكان هناك ثورات قومية في الدول األ
.همببموطن خاص للتفكيردفعهمممان لليهود يوربياضطهاد األ

فاقترحلليهودبالنسبةزعيمبمثابةيهودي هيرتزل الصحفي الكان و

.١٨٩٦عام ذلكوكانرجنتينو األأدولة لهم في فلسطين إقامةعليهم

معت تبرعات لدعم فكرةقيم لهذا الموضوع مؤتمرات عديدة وج  أ
وتم االتفاق،وبدأ عمل الحركات الصهيونية ، خاص لليهودالموطن ال

 .نفلسطيفي لليهودقامة دولةإعلى 

التيالعثمانية نخر الدولةلاليهود توجهو،لى فلسطين إبدأت الهجرة 

ها تضعف بسبب المشاكل التي كان يبثها اليهود والصهاينة فيبدأت

سلحة أوموالأه من نوكانت بريطانيا تدعم اليهود بكل ما يحتاجو
 .ومساعدات وغيرها

ع رفبريطانياواألوروبيةالدولبينسريتفاق اعقدتم١٩١٦عامفي

عنعلنت بريطانيا أ١٩١٧وفي عام ،)اتفاقية سايكس بيكو(باسم

يوطن قومعلى إقامة ليهود لمساعدتهاعلىينصالذيو، "وعد بلفور "

سبيلفيهونجما يحتاكلتقديمومساعداتمنذلكيتبعمالهم في فلسطين و

.توطينهم في فلسطين 

و،ننييوالفلسطيذلك الوقت بدأت الحروب والمناوشات بين اليهود ذومن

التي احتل اإلسرائيلون بموجبها ١٩٤٨هذه الحروب حرب قمةكانت

الذي ردن والنصف الغربي من مدينة القدس وبقي النصف الشرقي مع األ

.قصىيقع فيه مسجد األ

شن االحتالل اإلسرائيلي حرب النكسة على الدول ١٩٦٧وفي عام 

راضي فلسطين كما احتل منطقة سيناء في أالمجاورة واحتل باقي 
.سوريا فيجوالن المصر ومزارع شبعا في لبنان و

ومنذ ذلك الوقت بدأ بمرحلة االستيطان في فلسطين و

ول مستوطنة في الضفة الغربية أحيث شيَّد أراضيها مصادرة 
 .وقطاع غزة

وتحت ضغط المقاومة الفلسطينية في قطاع ٢٠٠٥وفي عام 

سرائيلي باالنسحاب هالي غزة قام االحتالل اإلأغزة وتحدي 
.منها واستلم الفلسطينيون الحكم في قطاع غزة

وهم في.. راضي فلسطين كلها أو منذ ذلك الوقت اجتاح اليهود 

لم الذينحرار ين األيمناوشات ومجابهات إلى اليوم مع الفلسطين

رضأرضهم ولم يعترفوا بأي حق لليهود فيأيستسلموا لمغتصبي 
.فلسطين و لو بشبر واحد

..عزَّ وجلَّ أن يحررها في أقرب وقتنسأل هللا
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بمن خالصات علوم الح  
بسم هللا الرحمن الرحيم

علوم الحب المحمدي من 

نقدم لكم منها

ن الكريمءاكر المحمدي في القرعلم الذ ِّ 

الحمااد هلل الااذي جعاال الحقيقااة المحمديااة المظهاار األعظاام و نااور األعيااان 

.الثابتة التي هي حقائق هذه الموجودات بهذا النور الهادي 

..نهءاهذا النور و جعل له النصيب األحق في قرالحمد هلل الذي أحبَّ 

ه الحمد هلل رب العاالمين ونشاهد أن ال إلاه إال هللا وأن محماداً عباده ورساول

سالف تحااد ونساأله الثباات علاى عقيادة الونعوذ باهلل من عقيدة الحلاول واال

:عنهم أما بعد تعالى الصالل رضي هللا 

لااة يااا وليااي فااي هللا تعااالى أن علااوم الحااب فااي القاارءان الكااريم جميعلاامْ ا

وهااي تلااك العلااوم التااي (علااوم الحااب المحماادي: )وجليلااة وماان أنواعهااا 

.مى هللا عليه وآله و صحبه و سلَّ تعلقت بمحمد صلَّ 

:–علوم الحب المحمدي –و من جملة أنواع هذه العلوم 

.كر المحمدي علم الذ ِّ .1

.علم اإللهام المحمدي .2

.ق المحمدي ل  علم الخ  .3

.علم التعامل المحمدي .4

.علم الباطن المحمدي .5

.ن الكريم ءاعلم الشخصية المحمدية في القر.6

كر المحماادي فااي و هااو الااذ ِّ أال موضااوع هااذا البحااث هااو أحااد هااذه العلااوم و 

.ن الكريم ءاالقر

....يتبع 
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Linking words in English  نجليزيةكلمات الربط في اللغة اإل

تكون منها فنا على الجزئيات التي تبعد أن تعلمنا آلية تشكيل الجمل وتعرَّ 

لجمل نتقال لمرحلة أعلى وهي مرحلة ربط هذه االلل ، آن اآلوان بشكل مفصَّ 

.ببعضها البعض 

صيل في ستعانة بكلمات الربط ، وهذا ما سنتعلمه بالتفولعمل ذلك يمكننا اال

.هذه المحاضرة إن شاء هللا تعالى

Linking words 

عطاء ستخدم لربط جملتين أو فكرتين ببعض إلهي مجموعة من الكلمات ت  

زية وجمع معنى متكامل ، ولفهم كيفية استخدام تلك الروابط في اللغة اإلنجلي

:بعضها البعض إليكم المثال التاليباألفكار 

ن نريد ربطهما وإعطاء معنى متكاملان مختلفتاتللدينا جمفمثالً 

.a) I can buy a new mobile

ستطيع شراء موبايل جديدأ

.b) I  have enough money

المال الكافيلديَّ 

.I can buy a new mobile because I have enough 

money.

.أستطيع شراء موبايل جديد وذلك ألنني أمتلك المال الكافي

Linking words

in English

كـلمات الربـط فـي

نجليزيةاللغة اإل

:تقديم األستاذ 

صبحي المقرع

موعة ت على مجمَ أمسية ق د ِّ 

أكاديمية مجموعة أجيال 

العائلة
 FG-Groupالـ 

Academy –Turkey
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ة للجماع باين الجملتاين وذلاك لطبيعاة العالقاbecauseأداة الربط هنا استخدمنا 

جملاة الثانياة ماا ال؛ أنتيجاة األولاى ت عتبار فالجملاة ؛األولى والثانياةتينبين الجمل

.هي األنساب هناا(بسبب) والتي تعني becauseوكلمة الربط ؛ فهي السبب 

راد وعليه نادرك هناا أهمياة معرفاة معناى كلماة الاربط والعالقاة باين الجملتاين الما

.ستخدام الصحيل لهذه الكلمات ربطهما لنضمن اال

:  أنواع كلمات الربط في اللغة اإلنجليزية

Types of Linking words in English:

:أوال

Additionاإلضافة 

وهي كلمات الربط التي تساتخدم إلضاافة معلوماة أو فكارة جديادة، ومان أهام هاذه

:الكلمات

:درس المثال التاليا

1.  Ahmad can speak English and he can speak 

French.

.يستطيع أحمد أن يتحدث اإلنجليزية ويستطيع أن يتحدث الفرنسية

معلوماة الحظ أننا نستطيع استعمال أي رابط من الروابط التي فاي األعلاى لنضايف

هاا والحظ أن معنى الجملة يبقى كما هو ألن جميع تلك الروابط ل، جديدة عن أحمد 

.ستعمال نفس المعنى واال-تقريباً -

:درس األمثلة التاليةا

2. Ahmad can speak English. He can also speak 

French.

.سيةيستطيع أحمد أن يتحدث اإلنجليزية ويستطيع أيضاً أن يتحدث الفرن

3. Ahmad can speak English plus French.

ً )يستطيع أحمد أن يتحدث اإلنجليزية  .الفرنسية( زائد/ وأيضا

4. Ahmad can speak English as well as French.

.يستطيع أحمد أن يتحدث اإلنجليزية وأيضاً الفرنسية

5. Ahmad can speak English. In addition he can speak 

French.

عاااالوة علاااى ذلاااك يساااتطيع أن يتحااادث؛ يساااتطيع أحماااد أن يتحااادث اإلنجليزياااة

.الفرنسية

6. Ahmad can speak English and he can speak 

English too.

ً نجليزية ويستطيع أن يتحدث الفرنسية أييستطيع أحمد أن يتحدث اإل .ضا
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 ً و جديادة أننا نستطيع استعمال أي من تلاك الاروابط لنضايف معلومااتالحظ أيضا

تلااف ولكاان انتبااه أن مواقااع هااذه الااروابط تخ،ال يتغياار أبااداً مااع ذلااك فااإن المعنااى 

:داخل الجملة كما يلي

فااي ( 6)راجااع المثااال رقاام )فااي نهايااة الجملااة تماماااً ( too)يقااع الاارابط .    1

(.الصفحة السابقة

عااادة بعااد الفعاال المساااعد ولكاان قباال الفعاال العااادي ( also)يقااع الاارابط .    2

(.في الصفحة السابقة( 2)راجع المثال رقم )

وسااط الجملااة فااي بدايااة الجملااة الثانيااة( In addition)ويقااع الاارابط .    3

( .في الصفحة السابقة( 5)راجع المثال رقم )

يمكان أن (as well as)، (plus)، (and): كماا أن بعاض الاروابط مثال. 4

.تربط فكرتين في جملة واحدة أو في جملتين

1. Jordan produces phosphate and cement.

(جملة واحدة)تنتج األردن الفوسفات واإلسمنت

2. Jordan produces phosphate plus cement.

 ً (جملة واحدة)سمنتزائد اإل/ تنتج األردن الفوسفات وأيضا

3. Jordan produces phosphate as well as cement.

(جملة واحدة)سمنتتنتج األردن الفوسفات وأيضاً اإل

4. Jordan produces phosphate and  it produces 

cement.

(و هذا جائزانجملت)سمنتتنتج األردن الفوسفات وأيضاً تنتج اإل

ال تقااع فااي (too)،(in addition)،(also): ولكاان الااروابط األخاارى مثاال

.  ستعمل في جملتينجملة واحدة بل يجب أن ت  

:درس األمثلة التاليةا

1. Jordan produces phosphate and it also produces 

cement.

(انجملت)تنتج األردن الفوسفات وأيضاً تنتج اإلسمنت

2. Jordan produces phosphate. In addition it produces 

cement.

3. Jordan produces phosphate and it produces 

cement too.

:أمثلة أخرى متنوعة على كلمات الربط التي تفيد اإلضافة

He said he had not discussed the matter with her. 

Furthermore, he had not even contacted her.

.لم يتصل بهاعالوة على ذلك؛ قال إنه لم يناقش األمر معها

I love wearing earrings. I design and make them too.

ً أنا أحب ارتداء األقراط .وأقوم بتصميمها وصناعتها أيضا

Animals, as well as plants, need water to survive.

.تحتاج إلى الماء من أجل البقاءالحيوانات إضافة إلى النباتات
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What are you learning besides English?

؟ماذا تتعلم إلى جانب اللغة اإلنجليزية

.I like not only tea but also coffee

 ً .أنا ال أحب الشاي فقط ولكن أحب القهوة أيضا

Sami’s grades are terrible because he has been so 

lazy these days. In addition to this, his relationship to 

his parents got worse

دادت باإلضافة إلى ذلك از،هذه األياماً جددرجات سامي سيئة ألنه كان كسوالً 
.ءاً عالقته بوالديه سو

: Contrastالتناقض 

.لمَ وهي كلمات الربط التي تظهر التناقض بين األفكار في الج  

:ولمعرفة أهمها انظر الصورة التالية

:ادرس األمثلة التالية

1. Although Manal was ill, she went to school.

إال أنها ذهبت إلى؛ ( حقيقة ما/جملة السبب)بالرغم من أن منال كانت مريضة 

(.جملة نتيجة غير متوقعة)المدرسة 

.في نفس هذه الجملة السابقة، الحظ الفرق(  butولكن)واآلن سنستعمل الرابط 

2. Manal was ill but she went to school.

ير جملة نتيجة غ)ولكنها ذهبت إلى المدرسة ؛(جملة السبب)كانت منال مريضة 

(.متوقعة
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بينمااا نسااتعمل ( althoughبااالرغم ماان)نسااتعمل جملااة الساابب بعااد الاارابط إذاً 

(.butولكن )جملة النتيجة غير المتوقعة بعد الرابط 

( butولكان)بدالً مان الارابط ( howeverومع ذلك)واآلن سنستعمل الرابط 

.في نفس الجملة السابقة، الحظ الفرق

3. Manal was ill. However, she went to school.

عنااي أننااا هااذا ي،الحااظ أن الجملااة بقياات باانفس الترتيااب وتقريباااً باانفس المعنااى

ً نستطيع أن نستعمل أي :من الرابطين في نفس الجملةا

But = however

رتين مختلفتاين نستعمل الرابطين التاليين في نفس الجملة وذلك لتقديم فك: وأخيراً 

(:ءهغالباً إحداهما تقدم حسنات شيء واألخرى مساو)

on the one hand (يجابياتتقدم الحسنات أو اإل)من ناحية

on the other hand (تقدم المساوئ أو السلبيات ) من ناحية أخرى

On the one hand the mobile phone is very useful and 

practical. On the other hand, it may cause health 

problems.

(.  إيجابيات)فون الخلوي مفيد وعملي يمن ناحية التل

.(سلبيات)من ناحية أخرى قد يسبب مشاكل صحية 

:أمثلة أخرى متنوعة على كلمات الربط التي تفيد التناقض

Example:

Though he is rich, he is sad.

.إال أنه حزين؛رغم أنه غني

Although I invited Rami to my wedding, he didn’t 

come.

إال أنه لم يأتِّ ؛ رامي لحضور حفل زفافيت  وعلى الرغم من أنني دع

Laptops are convenient; on the other hand, they can 

be expensive.

.يمكن أن تكون مكلفةمن ناحية أخرى، أجهزة الكمبيوتر المحمولة مريحة

Despite his best efforts, the man just couldn’t 
succeed.

.لم ينجل الرجل؛ على الرغم من بذل قصارى جهده

While London is exciting, it is much too busy.

.إال أنها مزدحمة للغاية؛في حين أن لندن جميلة

He is very tall. However, he still can’t reach the top 

shelf.

.ال يزال غير قادر على الوصول إلى الرف العلويومع ذلك؛ نه طويل القامةإ
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يص ماا تام ساسيين مان كلماات الاربط ، ويمكنناا تلخاأتعرفنا قبل قليل على نوعين 

:تيذكره باآل

:نستعمل الروابط التالية إلضافة معلومات جديدة. 1

-also (وتقع قبل الفعل العادي أو بعد الفعل المساعد)

-too(وتقع في نهاية الجملة)

-In addition(وتقع في الوسط في بداية الجملة الثانية)

-plus/and/ as well as(أن تقاع فاي جملاة يجاوزو،تقاع وساط الجملاة

(واحدة أو في جملتين

-too/ in addition/ also( في جملتيندائماً يجب أن تقع)

:ونستعمل الروابط التالية لتقديم سبب أو نتيجة غير متوقعة. 2

-although+أو حقيقة ما/ جملة سبب.

-but/However+ /جملة نتيجة غير متوقعة.

:يتواآلن سنطبق ما تعلمناه من خالل التمرين اآل

Choose the correct item in brackets.
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إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة رغم عدم تغطية كل كلمات 

.الربط

إن شاء هللا تعالىعلى أمل اللقاء بكم مجدداً 

Linking words in 

English

كـلمات الربـط 

نجليزيةاللغة اإلفـي

صبحي المقرع: تقديم األستاذ 

ت على مجموعة أكاديمية مجموعة أجيالمَ أمسية ق د ِّ 

العائلة
FG-Group Academy –Turkeyالـ 
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ه ايمر ألى م   (13)ر ي مؤ

لب وخلدو  . أ:بقلم

.منرغل بع  الريعأنهيبدو: عال مر السفرال لكنه قال في نفسه أنهيبلغهل

مواقررع التواصررل ى  رردأوخررالل تاررفح صرردي نا لاررفحته فرريأسرربوعيربعررد مرررور

فري ر لر  و ترم ايصردقاعاالجتماعي وجد صورة لرفي ه العائد مرر السرفر مرع براقي

فيرره يررومير سرراب ير وتررو نفررخ الترراريخ الرر ي  رراوللتخيرريم ؛ ويعررول ترراريخ الر لرر  

.االتاال برفي ه 

ال يتاررل أ  رر   صرردي نا كثيرررا  ور ررر عليرره االن عررال مررر تجرراتل م لرره ال و قرررر

..يتالوا به أ بالجميع بل ينتظر

!من مأ دأيمر  ش ر على الحالث  ولم يتال

البلرد ألرىرفي ره رجرعأ والدترهأخبرترهالمنر ل  يرثألىالمفاج ة كانت عند عولته

:متعجب انت ت ال وس لتهأجازتهي فيهال ي ي يم 

!  !جيرا أنناولم ي رنا ولم ت ره مع!! رأيته أنكت ولأسمعكلمأنا-

ره غرفتره و راول االتارال مررارا  وتكررارا  باردي هألرىلم يتحمل صدي نا الكرالم وتوج 

..لكر لو  جدوى

فكرتم   نره وغيظره وذترب باتجاتره أصردقائهأ دبه يجدوأذالحيفيليمريخرل

ل ائرره ال وسرر له عررر ر لرر  التخيرريم ال ولمرراذا لررم لو وسرر له عررر رفي رره الرر ي سررافر

بعردم وجرول وتفراجاواصردي  م قرد لعراتم للر لر  أ: عن ا ال فكرا  الررلأ ديخبره

:  ل معنه قالساال مصدي نا في ا وعند 

ت را بع  المال ولم ي م بسداله ولم يعد يجيرب علرى تاتفره مرر وقبإقراضهل د قمت-

!!وت ا ال يجوز

الكثيررة وايسر ل من لرهألىوعالال كا  يرغب بالاراخأنهكثيرا  معضحك صدي نا

:تجول في رأسه

أصدقائي ؟أعرف كيف أختارألم!!غبي؟أناتل

تررررل كررررانوا يسررررتغلونني ف ررررك ال.. ايصرررردقاع باختيررررارأترررر نؤىأ ل ررررد ناررررحني أبرررري

المال ؟أجلمر

ر  وله ساذجا  ؟: بدورنا ن ول  تل بات طيؤ ب ال لب ال ي ي تم بم 

تل وصل المجتمع ل  ه الدرج  مر االستغاللي  ؟

ر  ولنا ونعيد االختيارأ يجب !ن ف للحظ  ونل ي نظرة على م 

ر ي مه ايمرأ .أع ائيآخرل اعألى… لى م 

...جرررررررررررس ال رررررررررراتف يررررررررررر 

ال وال ي مررك .. أتررال  أتررال.. ألررو-

. عندكيكونواببكره.. 

ارل اتاال لاردي نا مرر رفي ره خر

الررربالل و الررر ي طلرررب مبلغرررا  مرررر 

.المررررررررال لظرررررررررف يمررررررررر برررررررره

ت شررررر ور علرررررى االتارررررال  مرررررر 

نا ال ال رررراتفي الرررر ي تل  رررراه صرررردي 

واليرروم لديرره موعررد مررع مجموعرر  

. علرررررى الغرررررداع ايصررررردقاعمرررررر

الطعرررررررررام ايصررررررررردقاعتنررررررررراول

.واسترجعوا ال كريات وضحكوا

اسرررت ذ  صررردي نا رفاقررره لررردخول 

الحمررررام ولرررردى عولترررره سررررمع م 

:ي ولو  

!يدفعه خلييجيبخ.. استنا-

ررر صرردي نا اتتمررام أيايمرررلررم يُع 

.وقام بدفع الفاتورة و خرجوا 

اتجرررررره الجميررررررع نحررررررو سرررررريارته 

.ليوصل م ألى منازل م

فررري طريرررق العرررولة تل رررى اتاررراال  

تبلغررره بعرررولة صررردي هأمرررهمرررر

المبلرررر  بإعطائررررهقررررامالرررر ي–

السرررررررفر منررررررر  مرررررررر–المرررررررالي

!!أسابيعثالث 

ترررو فرفي رره!!اسررتغرل صرردي نا 

جررراره فررري الحررري و مرررع ذلرررك لرررم 

.يتال به
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ت ني  الحافـ 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

كااارم أو الصاااالة و الساااالم علاااى 

ة المكااارمين سااايدي و حبيباااي قااار

و عيناااي محماااد صااالَّى هللا علياااه

.له و صحبه و سلَّمآعلى 

ي ظاال جائحااة كورونااا توجهاات فاا

المنظمات و المؤسسات و كال ماا 

بل حولنا للتعامل عن ب عد ، و أصا

ماان الضااروري اسااتخدام حوساابة 

الحافاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

(Edge Computing).

ماااااا هاااااي حوسااااابة الحافاااااة
(Edge Computing) ؟

ً و،الشبكةحافةهوكاميراداخلالموجودالمعالجاعتباريمكننا ودمزأيضا

Edgeتقنيةمني عتبرالراوترواالنترنتخدمة Computingفإن؛

تكونالتيالسحابيةالخوادمعكسعلىالجهازمنقريبةتكونالحافةحوسبة

.بهاتتصلالتياألجهزةعنجداً بعيدة

:الحافةحوسبةميزاتهمأمن

سملتالميزةوهذهالفعليبالوقتالبياناتومعالجةالبياناتتدفقتسريع

بالنسبةمهمأمرهذاو،آنيبشكلوالسريعةباالستجابةللتطبيقات

والواقعدةالقياذاتيةالسياراتمثلالصناعيالذكاءتستخدمالتيللتكنولوجيا

عاليةءةبكفاالبياناتمعالجةالحافةحوسبةتتيلو،استخداماتهبكلالمعزز

قالنطاعرضاستخداممنيقللمماالمصدرمنقريبةالبياناتتكونحيث

.التكاليفيلغيالذياألمرلإلنترنتالترددي

ً ميزاتهامن الخدمةفيوضعهادونالبياناتمعالجةعلىقدرتها:أيضا

حابيةالسالخدمةألننظراً الحساسةالبياناتلحمايةجداً مفيدوهذاالسحابية

.عامةخدمةهي

:مثلمتعددةمجاالتفيالتقنيةهذهمناالستفادةيمكن

وةعاليوجودةسرعةالالعبتمنلحيث:اإلنترنتعلىالمعتمدةاأللعاب-1

لقربمريحةوقويةميزةتعدو،للالعبمريلهذاواالنتظارمدةمنتقلل
.المستخدممنالخادم

ذههمستخدمإعطاءعلىقادرةالحافةحوسبةإنَّ :المعززالواقعنظارات-2

المعززالواقعفيمهمةتقنيةهيو،ممتعةومتعددةتجاربالنظارات

.المنتظرالوقتتقللوالبياناتاستخداممنتسرعألنهاواالفتراضي

:ب لم

نور ترشو. أ

لقرب هي تقنية تعاالج البياناات باا

مااان مصااادر البياناااات ، و تعمااال 

اكن على نقل تلك البياناات إلاى أما

محليااااه باسااااتخدام الحواساااايب و

األجهزة المحمولة أو الخاوادم أو 

جهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازةأ

ى انترناات األشااياء ، و تعتمااد علاا

المعالجاااة الالمركزياااة بااادالً مااان 

،إرسالها إلى البيانات المركزية

فهااااي تقلاااال مسااااافة االتصاااااالت 

بعيااادة المااادى وتقلااال مااان وقااات 

االساااااتجابة التاااااي تحااااادث باااااين 

ع المسااتخدم و الخااادم ممااا ي ساار  

االنترنااات و يعطاااي أداء أعلاااى و 

.أفضل للشبكة المستخَدمة
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هي عباارة عان مجموعاة مان اإلشاارات و الرماوز التاي تشاكل فاي : اللغة 

غاة النهاية إحدى أدوات المعرفة ، و هناك عدة تعريفات للغة عند علمااء الل

 :منها

ف ابن جني اللغة  .أصوات يعبر عنها كل قوم عن أغراضهم: نها بأعرَّ

ف ابن خلدون اللغة و قال الصاناعة ، نَّ اللغات كلهاا َملَكاات شابيهة بإ: وعرَّ

ساب إذ هي َملَكات في اللسان للعبارة عان المعااني و جودتهاا و تطورهاا بح

بالنظر تمام الَملَكة أو نقصانها ، وليس ذلك بالنظر إلى المفردات و إنما هو

 .إلى التراكيب

ف ابن حزم اللغة  ن المعاني ألفاٌظ يعبَّر بها عن المسميات و ع: بأنها و عرَّ

.المراد إفهامها ، ولكل أمٍة لغة

وين اإلنسان لِّلُّغة أهمية كبيرة عند اإلنسان ، فهي تمثل أحد جوانب تك: إذاً 

يف تكون حيااة التي أودعها هللا عزَّ وجلَّ فيه ، فبدون اللغة كالماً و كتابةً ك

!  اإلنسان؟ 

صار و كما يجب على اإلنسان أن يعتني بخصائصه األخارى كالسامع و البو 

ً ... الذوق و الفكر   بحروفهاا إل  ، فعليه أن يعتني بلغته بحيث يكاون عارفاا

لل أن و كلماتها و قواعدها النحوية والصرفية والداللية و غيرها ، فاال يصا

منطاوق أو يكون َملبَس اإلنسان مثالً و هندامه حساناً بينماا يشاوب كالماه ال

إال المكتوب الضعف و الخطأ و فقدان الكثير من جوانب الصحة و الجماال و

ابكاااان ذلاااك نقصااااً فاااي شخصااايته و خلاااالً فاااي قااادرة الماااتكلم علاااى اإلعااار

.عما يريده بصورٍة واضحة( اإلفصاح ) 

غاة لغة الصم و الابكم ، لغاة الجساد ، لغاة اآللاة ، ل: انواع اللغة كثيرة منها 

..برايل ، و هناك لغة تسمى لغة الضاد و هي لغتي الحبيبة لقلبي 

لغاة أهال تكملة مقالتي سيخطها قلمي الحقاً إن شاء هللا تعاالى لنتحادث عان

( .ة اللغة العربي) عن لغة كتابنا الروحي المقدس و هي لغة الضاد ..النور 

بِّْسم هللا الرحمن الرحيم

(لغة : ) عندما أقول 

البعض يتجه نحو الحروف و الكلمات ، و

اكيب البعض اآلخر يتجه إلى القواعدِّ و التر

، و البعض ال يتجه ذهنهم إلى الحروفِّ و

ال القواعدِّ بل إلى قدرة الحروف على إيص

عَبرة عما بداخلنا م ن الفكرة و أن تكون م 

.مشاعٍر و أحاسيس 
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رحيق ن ذاقَ كيف بمَ 

فيالمحبة الذي انسالَ 

حبةٍ ه بموقد ألقيتَ .. القلب 

ً منك وص   أن على عينكنعا

روق لقلبه حالوة محبة ت

!  غيرك ؟

من اً مزيدنسألكَ إنَّا اللهم 

..  من حبكومزيداً .. حبك

من حتى يشرق السرُّ 

.متالء حبكا

مما كتبَت 

إبريز العاشقين في بالد الشام 

سارة الجعبري:الدكتورة المهندسة

https://t.me/hobalhak

https://t.me/hobalhak
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ر  ما الحب إال رشفة ت سكِّ 

ها على وتحمل  الروحَ 

الرحيل من سماء األرض 

..إلى سماء العرش

..  وهناك

..تقطن األرواح وتسكن

..وتتناغم على لحن واحد

..وعلى حب واحد

..يتافة تعتمر حول البطوَّ 

هائمة سائحة بعشق رب 

..البيت 

ورب العرش العظيم 

مما كتبَت 

هناء صبري: األستاذة 

https://t.me/hobalhak

https://t.me/hobalhak
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ات   ب   ...على العت 
ل  ماج  

ري  .د عب  سارة  الج 

..أتأمل..على العتبة اآلسيوية  وقفت  

أجواء هذا فيسائراً ..التربيعاتالجمال متخلالً بَ كيف تراكَ 

..عبرالمَ 

اف من أعلى المشهد بدأت متذوقات الجمال في بصري استشف

..رسالة الجمال الكامنة أمام هذه العتبة  

:فقرأت 

...  إنه النور الكامن في القناديل 

..هو النور 

يتألق ل.. في ارتفاعها وتألقها .. قها  يب في تعلالذي تسبَّ 

..الفضاء المسائي بهذه الشاعرية 

..  ترمي سحرها باالنعكاسات المضيئة على التراكيب 

..  الخشبية ءتشعل بإحساسها دف

...في الصين ( Jinli)على عتبة شارع 

لوحة في بهاء سحرية الشعالت الحرارية وكيف قص ت على بصريسرحت  

...روائية شاعرية رغم  شعورها الناري  

..لتنير .. ى على شعالت القناديل بنوره سبحان من تجلَّ 

...غنى فأنارت المادة وترانيم المَ 

..سبحان ربي النور 
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لثانيالجزء ا-انتبه ألنفاسك

نور ميري. د: بقلم 

نهاى عناه الرساول عليااه و هاو ماا: النفاث فاي اإلنااء و فاي الطعاام و الشاراب 

كماا ذكاره )بِّااَل رياقوالنفث هو نف  لطيف، الصالة والسالم في أحاديث كثيرة 

و النااف  ن الطعام والشراب سيتبرمج مباشارةً باروح النافاث أحيث أ-( النَووي
.أوغيره أو انبساط ٍفيه أياً كان حال الروح في حينها من قبٍض 

س فاي اإلنااء أو نهاى أن ي تَانَفَّ م ى هللا علياه وسالَّ عن ابن عباس أن النباي صالَّ "
.هذا حديث حسن صحيل : رواه الترمذي وقال"* ي نفَ  فيه

ايداوي َمْياع الصَّ أن رساول عان ابان عبااس ،: "وجاء في معجم الشيوخ البن ج 
. "نهى عن النف  في الطعام والشرابم ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ 

ذ منهاا الرساول علياه الصاالهي و: النفَّاثات في الع قَد  ة والساالم كماا التي تعاوَّ

و ي ساتَخَدم كماا ذكرناا وهانفا ٌ فالنفاث  ؛جاء في سورة الفلق في القرآن الكاريم 
ذ سيدنا محمد ؛في طقوس السحر  ه من شعليه الصالة و السالم لذا تعوَّ .  ر 

ِّ اْلفَلَقِّ : قال تعالى  ن َشر ِّ ....{1}ق ْل أَع وذ  بَِّرب  .{4}ْلع قَدِّ النَّفَّاثَاتِّ فِّي او مِّ

يسَّر ماا يعقادن مان فيالسااحرات الالتاي يانفخنومن شر : "جاء في التفسير الم 

".ع قَد بقصد السحر

 علياه و ى هللاكما كان يفعل سيدنا محماد صالَّ : النفث في اليدين و مسل الجسم 

: شريفالحيث جاء في الحديث؛أو الدعاءالكريم م بعد قراءة القرآن آله وسلَّ 

ان إذا أخاذ م كاى هللا علياه وسالَّ أن رسول هللا صالَّ : عن عائشة رضي هللا عنها"

صاااحيل"* ومسااال بهماااا جساااده، وقااارأ باااالمعوذات، فاااي يدياااهثَ نفَااامضاااجعه 
.البخاري 

ْسالِّم  ( الشيشاة)واألركيلاة ببسااطة بتادخين التباغ أأنفاساه رَ أهادَ فتََمعَّن كم من م 

ً اللااذين ْساالِّم َهااَوت بااه أنفاساا،ثباات تحريمهمااا شاارعا اان م  ه إلااى أساافل و َكااْم مِّ
.سافلين بكلمات س وء أو عبارات فَحش أو ك فر خرجت من فمه 

..هلل ن باهلل وولتكو احرص .. حافظ عليها ما استطعت و.. فانتبه ألنفاسك

ارتبط بعاالَم األنفااس و اعلمْ  ارتبط ب، أن النف  م  اسامه تعاالى و عاالَم األنفااس م 
.الرحمن 

تجعلك ت دركعلَّها , حقائق أخرى عن النف  نتابع في تفصيل 

(أهمية فعل النف  و َمدى عظمته و تأثيره فت درك أهمية أنفاسك ) 

: نذكر من ذلك 

.ور النف  في الصُّ •

.نَْف  هللا تعالى لروح العالَم في الماء الذي تحت عرش الرحمن •

.النف  في الماء •

.و النفث هو نف  لطيف–النفث في اإلناء و في الطعام و الشراب •

.النفَّاثات في الع قَد •

.النفث في اليدين و مسل الجسم •

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين

ْسااك الحضااور..و الصااالة و السااالم علااى ساايد األكااوان  . .عطاار العطااور و مِّ

نَّة و الن.. صاحب أطهر األنفاس  .اسخير َمن تعوذ باهلل من شر  الجِّ
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:  بقلم الداعية 

ةعائشة العناكو.د

بسم هللا الرحمن الرحيم 

والصاااالة والساااالم علاااى سااايدنا 

أجمعينمحمد وعلى آله وصحبه 

يقااااول هللا تبااااارك و تعااااالى فااااي

مااة كتاباه العزيااز عان الوقايااة العا

ى والوقاية الخاصة من النار وحت

ينجاااي الفااارد نفساااه وأهلاااه مااان 

:النار 

يَن آمَ ) ك ْم ن وا ق اوا أَنف َسايَا أَيَُّها الَّذِّ

اااايك ْم نَاااااًرا َوق   ود َهااااا النَّاااااس  َوأَْهلِّ

َجااااَرة  َعلَْيَهاااا اااالَ َواْلحِّ ٌظ َماَلئَِّكاااةٌ غِّ

 َ اااوَن للاَّ اااَداٌد الَّ يَْعص  ه ْم  َماااا أََمااارَ شِّ

وَن َويَْفعَل ااااااااوَن َمااااااااا ي اااااااااْؤمَ  (.ر 

(.6)التحريم 

ه لماا نزلات هاذ: قال زيد بن أسلم

يااا رسااول هللا، هااذا : اآليااة قااالوا

نا؟وقينا أنفسنا، فكيف بأهلي

تاااااأمرونهم بطاعاااااة هللا : )قاااااال

(.وتنهوهم عن معاصي هللا

ي ذكر الطبري رحمه هللا تعاالى فا

ياا :هيقاول تعاالى ذكار:تفسيره 

أيهااااااااااا الااااااااااذين صاااااااااادقوا هللا

ً عل ِّ : يقول( ق وا أَْنف َسك ْم )ورسوله ، ن تعلموناه الناارن به َماما تقوموا بعضكم بعضا

.وتدفعونها عنه إذا عمل به من طاعة هللا، واعملوا بطاعة هللا

اايك ْم نَاااًرا ): وقولااه ا يقااون بااه وعلمااوا أهلاايكم ماان العماال بطاعااة هللا ماا: يقااول( َوأَْهلِّ

.أنفسهم من النار

ان قااال ساافي: عنااه فااي تفسااير هااذه تعااالى بااي طالااب رضااي هللا أورد عاان علااي باان 

ْنف َساك ْم ق اوا أَ )الثوري عن منصور عن رجل عن علي رضي هللا عنه في قوله تعاالى 

.موهم بوهم وعل ِّ أد ِّ : يقول (َوأَْهلِّيك ْم نَاًرا 

اس قال علي بن أبي طلحة عان ابان عبا: عنه تعالى بن عباس رضي هللا اوذكر عن 

وا معاصي هللا وأمروا أهلايكم اعملوا بطاعة هللا واتقأي( ق وا أَْنف َسك ْم َوأَْهلِّيك ْم نَاًرا ) 

.بالذكر ينجيكم هللا من النار

 ً اايك  ) عاان مجاهااد رضااي هللا عنااه وقااال أيضااا اتقااوا هللا أي( ْم نَاااًرا ق ااوا أَْنف َسااك ْم َوأَْهلِّ

.  وأوصوا أهليكم بتقوى هللا

وم تااأمرهم بطاعااة هللا وتنهاااهم عاان معصااية هللا وأن تقاا: وقااال قتااادة رضااي هللا عنااه

هااا علاايهم بااأمر هللا وتااأمرهم بااه وتساااعدهم عليااه فااإذا رأياات هلل معصااية قااذعتهم عن

.وزجرتهم عنها

حااق المساالم أن يعلاام أهلااه ماان قرابتااه: و قااال الضااحاك ومقاتاال رحمهمااا هللا تعااالى 

.وإمائه وعبيده ما فرض هللا عليهم وما نهاهم هللا عنه

د والترمااذي ماان حااديث ووفااي معنااى هااذه اآليااة الحااديث الااذي رواه أحمااد وأبااو داو

ى هللا علياه قال رساول هللا صالَّ : عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال

فاضااربوه مااروا الصاابي بالصااالة إذا بلااغ ساابع ساانين فااإذا بلااغ عشاار ساانين"م وساالَّ 

" .عليها

ياة عناه عمان هاو تحتاه فاي الوالاً بومحاسَ وهكذا يكون كل فرد في المجتمع مسؤوالً 

:مهللا عليه وآله وصحبه وسلَّ ىلقول الرسول صلَّ 

، اإْلِّ ) يَّتِّهِّ يَّتِّاك لُّك ْم َراعٍ َوك لُّك ْم َمْسئ وٌل َعْن َرعِّ ال  َراعٍ َمام  َراعٍ َوَمْسائ وٌل َعاْن َرعِّ ج  ، َوالرَّ هِّ

، َواْلَمااْرأَة   يَّتِّاهِّ َهااا َوَمْسافِّاي أَْهلِّاهِّ َوه ااَو َمْسائ وٌل َعااْن َرعِّ يَاةٌ فِّااي بَْياتِّ َزْوجِّ ئ ولَةٌ َعااْن  َراعِّ

هِّ َوَمْسئ   م  َراعٍ فِّي َمالِّ َسي ِّدِّ يَّتَِّها، َواْلَخادِّ يَّتِّهِّ َرعِّ .صحيل البخاري( وٌل َعْن َرعِّ

.وسل ِّم اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبهوصل ِّ 

60

الوقاية الخاصة 

والوقاية العامة



زمان نكتة لكل ِّ 

نعبد الهادي دنو:بقلم األستاذ 

ه كان أحد األمراء يصلي خلف إمام يطيل في القراءة ، فنهر

ية ال تقرأ في الركعة الواحدة إال آ: األمير أمام الناس وقال له 

؟.. واحدة 

، قرأ فصلَّى بهم صالة المغرب ، وبعد أن قرأ سورة الفاتحة

: قوله تعالى

:  بسم هللا الرحمن الرحيم 

{سَّبِّيالَ ا َوك بََراءنَا فَأََضلُّونَا الَوقَال وا َربَّنَا إِّنَّا أََطْعنَا َساَدتَنَ } 

.األحزاب { 67}

ه تعالى وبعد أن قرأ سورة الفاتحة في الركعة الثانية ، قرأ قول

 :

:  بسم هللا الرحمن الرحيم 

َن اْلعََذابِّ } ْعفَْينِّ مِّ ْم ضِّ ْم لَْعناً َكبِّيراً َربَّنَا آتِّهِّ {  68}{ َواْلعَْنه 

.األحزاب 

ْل ما شئت واقرأ ما شئت ، و.. يا إمام : فقال له األمير  لكن أطِّ

غير هاتين اآليتين ؟ 

!!هللا تعالى ورسوله أعلم ؟؟.. هل استداَر الزمن  
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وف عاادة صاافات تكشاافها لنااا حاار( نغاام ) للشخصاايات المسااماةإنَّ 

م ومكنوناتهااا ناذكر لكاا، فمان خااالل علاوم الحااروف الكشافية اسامهم

 ً :من هذه الصفات بعضا (نغم) تحليل اسم 

سناع صبري: أعدال الدكتورة 

64 63

.شخصية تحب الظهور ومتميزة بخصوصية عن غيرها•

.لها مظهر خاص تظهر به في مجتمعها•

.داخلها حنان كبير في •

.لديها قدرة على إتمام األمور •

.متفهمة لَمن حولها و متوسطة بردود أفعالها ةإنسان•

.ةالتفاهم معها سهل ؛ فهي ليست بالشديدة وال بالال مبالي•

• ً .تلجأ للوسطية في حل أمورها دائما

.نشيطة ودائمة الفعالية والنشاط إذا أرادت ذلك•

هم فاي تهتم بَمن حولها وتعتبر نفسها مسؤولة عانهم وتسااعد•

.وحل مشاكلهم أمورهم تدبير

.صبورة ؛ فهي شديدة التحمل وتعيش صبرها الخاص•

تضاااع َمااان حولهاااا بامتحاناااات وتختبااار ردود أفعاااالهم وتبناااي•

. عالقاتها معهم على  هذا األساس

.تحب التعلم والتعليم ولديها القدرة على احتواء العلوم •

هاا عان تعيش أوهاماً خاصاة وتتفاعال معهاا وال تساتطيع تفريق•

.حيث تتعايش معها على أنها موجودة ؛الحقيقة

قدماه أو لديها شعور بالعََظمة ؛ فاال أحاد يساتطيع أن يقادم ماا ت•

.أن يكون منافساً لها في مجاالت حياتها
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وسائل وأساليب
لبيت مريل

عاام وددت أن أقد م لكم في بداياة ال

و ؛في كل يوم مناهمايكون مفيداً 

.. د ما يبعث فينا الشعور مان جديا

رساااااام السااااااعادة علااااااى  عياااااادوي

د وجوهنا بعاد ياوم طويال ، بال بعا

...كاااااااااااااال يااااااااااااااوم طوياااااااااااااال 

فماااا أحلاااى إنهااااء الياااوم  بسااارور 

ي التااالاليااوم داخلااي ،  حتااى نباادأ 

.بحيوية وارتياح

ل فااانظر كيااف أنااك سااتحب أن تعماا

سااءً وتجتهد حتاى تكاافن نفساك م

... بجلسة هادئاة فاي أ طاٍر خاصاة

؛لهااا مااذاق مزاجااه ناااعم ساااكن 

الاى تتحول بها أفكارك من التخب ط

.االتزان السليم

اافقااد باتاات الحياااة  م   بااة عِّ دة ومتجهِّ

مال اإلنساان أن يععلاى للكثير ، و

و ويجتهااااد لكااااي يحقااااق أهدافااااه

.مسؤولياته وخالفته 

وإال أن المعيقااااااات االقتصااااااادية 

ياارة  النفسااية باتاات كثو الجساادية 

نساااااااااان  وتخااااااااال  بمنظوماااااااااة اإل

 ً ،الجانااااااب الحساااااايوخصوصاااااا

وبالتااااااالي فإنااااااه  ماااااان الرائااااااع  

والجمياااال أن  نتجااااه بعااااد اليااااوم 

المرهااااق إلااااى مكااااان ناااانعم  فيااااه  

عض مااان بااابالصااافا وو بالهااادوء 

سان لكي يستطيع اإلناالسترخاء 

:  تقديم 
المهندسة سارة الجعبري. د

عوره أن يعيد توازنه الفكري الساليم وشا

.الحسي المنتعش 

فاااي األشاااهر الماضاااية اكتشاااف إال أناااه

أن المنااازل التااي ماان األشااخاص العديااد 

وجااب أن تكااون المااالذ الهااادئ والمااريل  

ل ففااي خااال؛ال يباادو أنهااا تحقااق الهاادف 

الحجااااار الصاااااحي العاااااالمي الشاااااامل أو 

ون الجزئي وجدنا أن األشخاص ال  يطيق

!التزام منازلهم وال ليوم واحد 

صااحي ق الحجاار البِّ ااففااي بعااض الاادول ط  

فاااي بعاااضو خاااالل أياااام معيناااة فقاااط ، 

ماان اليااوم الواحااد الحجااريتعاادَّ الادول لاام 

هااذا بَ ساابَّ ، و مااع ذلااك فقااد كاال أساابوع 

زعاااج ألعااداد كبياارةالضاايق واإلالحجاار 

.جداً 

كان من الممكان أن يعتباروه ياوم إجاازة 

لكاان رغاام  ذلااك .. فااي بيااوتهم للراحااة 

!أزعجتهم العطلة داخل المنزل  

 ً ً لاذلك ساندرس معاا قاق  مماا قاد تحبعضاا

، به الراحة في أماكن معيناة فاي منزلاك

أو مكانااااك الخاااااص أو حتااااى مساااااحتك 

.الصغيرة 

ستحصاال علااى اسااترخاء كلمااا توجهاات

 ً كمااااإلااى مسااااحتك ، ولااان يكااون مكلفاااا

ة ذهابك للمنتجعات  واألمااكن المخصصا

 ً التاااي لااان تساااتطيع الاااذهاب لهاااا يومياااا

.  الكتظاظ وقتك وألسباب أخرى عدة

موعة ت على مجمَ أمسية ق د ِّ 

أكاديمية مجموعة أجيال 

العائلة
 FG-Groupالـ 

Academy –Turkey
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ساانقوم بطاارح وسااائل وطاارق تطبقهااا

رف في بيتك ، أو حتى في غرفة من غا

...بيتك ، أو في غرفتك الخاصة

فابااادأ أياماااك القادماااة معناااا باساااترخاء 

...وهدوء دائم 

هااااااذه الوسااااااائل :مالحظااااااة مهمااااااة 

واألسااااليب ال تطباااق علاااى كااال أجااازاء 

فاة فلكل غرفة في المنازل وظي؛المنزل 

كل وقت خصوصية وعمل مختلفل، و

، فهنااك مسااحات تحتااج أن تكاون فااي

ال قمة  نشاطك فيها ، أو أن تكون معتاد

.إل  .. 

تكاوين مسااحة هاو ما نتحادث عناه )) 

 ً و إزالتهاا أمريحة تستطيع تثبيتها دائما

((.عندما تنتهي راحتك 

:وسائل وأساليب تطبقها 

.التطبيق البصري . 1

ر لعل من أشهر وأهام الطارق فاي التاأثي

المزاجااااي والشااااعوري هااااو اسااااتخدام 

.جيتها وكولياأللوان  وس

الهااادوءبشاااعور المااان نحقاااق مزياااداً فل

...واالسترخاء في مساحتك 

:ان  ننصحك بتغيير بعض األلو: أوال 

كااااألوان الوسااااائد بمختلااااف أنواعهااااا 

وألااااوان الاااادهان ووألااااوان األغطيااااة 

وحتااااى ألااااوان باااال .. ألااااوان السااااتائر 

.اكسسوارات الغرفة 

ماهو اللون المناسب ؟.. لكن 

باه األلوان جميعهاا جميلاة ، لكان لننت)) 

أنناااااا نتحااااادث عااااان مسااااااحة الراحاااااة 

!! ((بالذات

جات ألوان األزرق بالتادر: فنفضل لذلك 

اللااونو األخضاار ، و اللااون الفاتحااة ، 

الاااوردي الفااااتل ،، و اللاااونالليماااوني 

ً و ...من األلوان الترابية بعضا

!لكن 

؟يناسب مزاجك الهادئ أكثراأللوانأي

يرتاح بها بصرك؟األلوانأي

هي المحببة لديك ؟األلوانأي

هل هناك ألوان باردة أخارى قاد تنساجم 

معها وتحبها ؟

ع  أن  بإجابتك على هذه األسئلة  تساتطي

 ً .نسب األلون التحدد تماما

وماااان األساااااليب البصاااارية المعيشااااية

!الترتيب : كذلك هو 

فاااأن تحاااافظ علاااى  مسااااحتك منظماااة 

عباار ومرتبااة هااو ساابيل لينتقاال البصاار

المساااااااحة  بسالسااااااة وأريحيااااااة دون 

الحاجاااة لمزياااد مااان الجهاااد الساااتيعاب 

تعاااادد القطااااع ونوعهااااا وتحليلهااااا مااااع 

يساتهلكهاذا فإلا  ، .. الدماغ وفرزهاا 

...غير ملحوظ جهداً 

حافظ علاى  مسااحة الراحاة  مرتباة )) 

((.وبسيطة  

ك قاام بإنهاااء الفوضااى ، ورت ااب مساااحت

؛ فااااإنَّ حتااااى يرتاااااح الب عااااد البصااااري 

.تشتيت زوايا النظر يشتت الذهن 

البصار وبالتالي قم بترتيب مساحتك ليهدأ

.ويكف  تشتته 

..  أو 

 (( ً ((جديداً ابتكر ترتيبا

ب جريااب أكثاار ماان ترتياالتذلااك دفعااكولااو 

إلاااى أن تصااال إلاااى ترتياااب تجاااده األريااال

 ً حياااث أن بعاااض أناااواع، واألكثااار اتزاناااا

ً الترتيب قد تسبب لمزاجاك شاي ن عادم مائا

.ةال تجدها  مناسبأي ببساطة .. الرضى

فحاااول تجربااة أكثاار ماان طريقااة وأساالوب

ب فاااي الترتياااب إلاااى أن تجاااد  ذاك الترتيااا

.شعرك بالرضى الذي ي  

رابية األلوان الت: التأثيرالهادئ لأللوان في الغرف راألخض: التأثيرالهادئ لأللوان في الغرف 



6970

عورك لترتيب أثر نفساي بشالحيث أن 

ك باالساااتقرار ، فكلماااا كانااات مسااااحت

ساتنفراً وممتحفزاً فوضوية كلما كنتَ 

ترتااابتمجااارد أن بلكااان . .لترتيبهاااا 

ساااتجد أناااك تشاااعر براحاااة لااام تااادرك 

 ً .انعدامها سابقا

ب أن تعيااد ترتيااب مساااحتك ماان فجاار 

.جديد 

ولعلناااا هناااا نطااارح لسااايدات البياااوت

نقطاااة مهماااة فاااي تاااأمين جاااو ماااريل 

.لعودة رب المنزل من العمل 

كثااااارة ، وكثااااارة األلعااااااب الملقااااااة

رتيااب  قلااة الت، والتفاصاايل المتناااثرة 

أماور يجاب تنظيمهاا قبال عودتاههي

لاه ءاً ليكون الجو المساائي أكثار هادو

تااك لااك ولعائلءاً وبالتااالي أكثاار هاادو، 

.  بشكل عام 

:ضاءة  اإل. 2

من المهم أن تكون إضاءة الغرفة 

تمام كل ما تريده واضحة وجيدة إل

 ً .كان في  مساحتك أيا

...!لكن  

من الجميال أن نضاع مصادر إضااءة  )) 

. ((ثانوي لوقت االسترخاء

((خافت )) ليكن لديك مصدر إضاءة  

يفضاااااال أن يكااااااون ماااااان الاااااادرجات و 

الصااااااافراء فهااااااااي تعطاااااااي شااااااااعوراً 

وال ماااانع مااان ، باالساااترخاء والهااادوء 

 ً .لون آخر بشرط أن يكون خافتا

مصااااااادر ثانويااااااة مفياااااادة لإلضاااااااءة 

:رالمذكورة على سبيل المثال ال الحص

•Table lamp 

.الشموع العادية •

.الشموع الكهربائية•

.الفوانيس •

.الحبال المضيئة •

.إكسسوارت الغرف المضيئة •

...  الكثيرا وغيره

أمثلااااااة علااااااى فااااااي الصااااااور التاليااااااة 

ضاااااءة الخافتااااة فاااايالتأثيرالهااااادئ لإل

:المساحات 

(الشموع : ضاءة مصادر ثانوية لإل)

(إكسسوارت مضيئة : ضاءة مصادر ثانوية لإل)

(حبال ليد مضيئة: ضاءة مصادر ثانوية لإل)
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:الصوت . 3

بعااد لكاانكم.. غربلعاال الاابعض سيساات

ون بااأن هااذا العنصاار لاا ه قلياال سااتقر 

.تأثير كبير جداً 

اااارهقين عنااااد إنهاااااء  فااااإن أغلااااب الم 

بااااااادخولهم لمسااااااااحتهم و ياااااااومهم 

))الشخصاااية يطلباااون مااان عاااائلتهم 

أو عاااااادم تهم قلاااااايالً اصااااااوأضخفاااااا

((إزعاجهم

االنسااااان عناااادما يباااادأ بتكااااوينفااااإن 

مسااااحة لالساااترخاء يحتااااج لهااادوء 

ه يساعده على  تهدئة عوالمه وأفكاار

وهااذا ماان ؛ ليصاال لصاافاءه الخاااص 

ن األسااااليب المعيشاااية التاااي  يجاااب أ

..تنتبه لها  ربات البيوت كذلك 

لاذلك حااول أو حااولي تاأمين الهادوء 

.في غرفتك أو بيتك

وهااذا ال  يقتصاار ذلااك علااى إخفاااض 

ات عليااك تتب ااع األصااو؛ باال الصااوت 

ثاال أن بشااكل مباشاار مظت الَحااالتااي ال 

فااإن؛ حااواف الباااب والنوافااذمراقبااة

فيفراغات سببها الزمن أو خلالً 

ن التركيااب وغيرهااا ماان األسااباب ساايمك  

األصاااوات الخارجياااة مااان التسااالل إلاااى 

مسااااااحتك الهادئاااااة الجميلاااااة ، وهاااااي 

د بدورها ستقوم بعمل خلفياة مزعجاة قا

.ال تدركها بشكل مباشر 

واألجهاااازة زالتلفااااا)راقااااب الكهرباااااء 

وأصاوات ( زن)فإنهاا تطلاق (األخرى 

ناعماة ومساتفزة توترناا دون أن نادرك

فاااااانطلق فاااااي بيتاااااك .. أنهاااااا السااااابب 

.مصادر اإلزعاجومساحتك وأنهِّ 

ن  يرتاااح ويسااترخيوكمااا أن هناااك َماا

بتبدد األصوات ، هناك مان لاه  أسالوب

 ً ، فالحظناااا أن هنااااك ! مختلاااف تماماااا

ً نو مااااااان األشاااااااخاص يساااااااتعين  عاااااااا

بموساااايقى هادئااااة فااااي وقاااات الراحااااة  

كنااااوع ماااان تنظاااايم الحالااااة الساااامعية 

توى المشتتة ونوع من االنتقال إلى مس

.حسي  عاٍل 

ي لذلك إن كنات مان هاذا الناوع فاوف ر فا

 ً ماااااان المقطوعااااااات مساااااااحتك بعضااااااا

، مااااةالموساااايقية الراقيااااة غياااار المحرَّ 

ً وليكن مستوى درجاة صاوتها متوساط ا

 ً .مقبوالً أوخافتا

ان علاى هاتفاك المحماول أو علاى حاساوبك إن  كاان مكاماثالً هذه الموسيقا لتكن و 

ى أو علامسجلة على أقاراص مدمجاة أو علاى التلفاازفلتكنالراحة هو المكتب ، أو

.إل  من الخيارات السهلة المتاحة ... المسجل  

:النباتات. 4

اتاات تعطاي نفسك بعناصار طبيعياة بيئياة يادخلك فاي شاعور ماريل، فاإن النبةإحاط

ار ناهيااك عاان لونهااا الهااادئ ، ذاك الخضاا؛ كمااا وكأنااك فااي الطبيعااة جماايالً شااعوراً 

ق في النفس جماالً  .وبهجة مهدئةالذي ي ورِّ

.كال النوعين الطبيعي والصناعي المشابه للطبيعي: ونقصد بالنباتات 

ضاعها يمكان وو بحرفياة وجاودة عالياة مشاابهة للطبيعياةة فهناك نباتاات مصانوع

ً كعلى األرفف واألرضيات   .زينة ومصدر باعث لالسترخاء بصريا

ً ومريحشكل تراه جميالً بق بيتك وغرفتك بالنباتات نس ِّ  .الغةوبال مبا

باتااات أو النفإمااا أن تزيااد .. ثاام تراقااب شااعورك .. يمكنااك أن تباادأ بنبتااة أو اثنتااين 

.  بقيها قليلة ت
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:الرائحة . 5

ى هي العنصار الال مرئاي المسااعد علا

.  تحقيق الهدوء واالسترخاء

ً إإن بعاااض الاااروائل  تسااابب  زعاجاااا

والاابعض، للماازاج البشااري وتااوتراً 

اآلخاااار يساااااعد علااااى االسااااترخاء ، 

روائاالوونعناي بااذلك روائاال الطعااام 

الملوثااااات إن وجاااادت وبعااااض ماااان 

روائااال المنظفاااات ، فااابعض روائااال 

لو ننصامواد التنظيف مزعج منف ر،

مها بعااد اسااتخداباسااتعمال المعط اارات 

ظياااااف ذات نأو اساااااتبدل ماااااواد الت، 

ذات روائااال ماااواد الاااروائل العادياااة ب
.عطرية 

أغلاااب المنتجاااات  باتااات الياااوم  تعمااال 

ضاااافة للرائحاااة إنتااااج عطاااري  إعلاااى 

.ة األصلي

وهناااك طاارق أخاارى متعااددة ومتنوعااة 

:لتعطير لمكان 

.  كالبخور•

.  العطور الزيتية•

.معطرات الجو•

.ملمعات األرض•

النباتااااااااااااات والزهورالعطريااااااااااااة •

.الطبيعية

ار إن وعي صاحب المساحة لمثل هذه األمور بحد ذاته بداية ألخذها بعين االعتب

..

ط أو حتى الحائ.. مكتبك  أو فقط سطل مكتبك .. غرفتك .. راقب اآلن بيتك 

..المقابل لسريرك 

 ً ..كانت مساحتك التي تلوذ إليها  أيا

..وطب ق... ابحث عن النقص 

.اط بسببحلول عملي  وأساليب معيري  و... وت ا  ما نختم به  أمسيتنا اليوم  

...فأمسيتنا اليوم كانت دعوة للدالل 

.....  ة لجهود أومكاف

....وارسموا مساءات أيامكم بها ... فاغتنموها 

( (الالفندر )الخزامى : نبات عطري يساعد على االسترخاء ) 
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين 

َن الع لاومِّ َماا هاوَ  نهاا َمااِّعلَْم يَا َولِّي ِّي في هللاِّ تعالى أنَّ مِّ ، ومِّ اْن ع لاومِّ التَّكلِّيافِّ ا مِّ

، يفِّ ْن ع لومِّ التَّشرِّ هَو مِّ

ا الع لوم  التَّكلِّيفِّيَّة   يَّ : أمَّ فةِّ الكَ فَهَي الع لوم  الشَّرعِّ ل نا لِّلَمعرِّ رِّ ة  التِّي ت وصِّ املَةِّ بِّاأَوامِّ

مَن َدائِّرةِّ افعَْل و يَه ضِّ .  اَل تَفعَْل هللاِّ س بحانَه وتعَالى ونََواهِّ

يفِّيَّة   ا الع لوم  التَّشرِّ جِّ النُّافَهاَي الع لاوم  التِّاي يَر: أمَّ ورِّ تَقِّاي بِّهاا اإلنَساان  فاي َمعَاارِّ

ج  الَحقااائِّق  وتَظَهاار  الَمكن   ِّ َحيااث  تَتَبَاارَّ ااي  ااعُّ األسااَرار  ويَتَنَااوَّ اإللَهِّ ، وتَشِّ ر  هااَذا ونَااات 

ه الع لومِّ كَما قاَل تعَ  يُّ بِّروَحانيَّةِّ هذِّ :   الىالَهيكل  البَشرِّ

بسم هللا الرحمن الرحيم  

يَن أ  }  نك ْم َوالَّذِّ يَن آَمن وا مِّ ْلَم َدَرَجاٍت َوللاَّ  بَِّما تَ يَْرفَعِّ للاَّ  الَّذِّ { ْعَمل اوَن َخبِّيارٌ وت وا اْلعِّ

جادلة 11الم 

افعِّ لِّلعَبدِّ   بِّاسمِّ الرَّ
يفِّ َرافِّعةٌ وِّ افَع لوم  التَّشرِّ يضِّ النَّفسِّ إلاى س ام  ْن َحضِّ وحٍ، مِّ لارُّ

عاَدلةَ الث نائِّيَّةَ الَمذك ورةَ ف يمةِّ السَّابقةِّ فَقد دَ وك لُّ َمْن َحقََّق الم  اْن ي اآليَةِّ الَكرِّ َخَل مِّ

ْن أنَوارِّ صِّ  افِّعِّ س بحانه، واقتَبََس مِّ هِّ الرَّ افِّعةِّ بَابِّ اسمِّ .  فتِّهِّ الرَّ

لم ، فاََل ارتِّقااَء حَ  عاَدلةِّ ه َما اإليَمان  والعِّ ْكنَا الم  نِّ ْساَب اآلياةِّ الساابقةِّ إالَّ لَِّهاذيو ر 

لاا لاامِّ واَل العِّ كنَينِّ ؛ فَاااَل اإليمااان  يَرفَااع  د وَن العِّ تِّ م  يَرفااع  د وَن اإليَمااانِّ َمااَع ث بااوالاارُّ

ا ف هِّ؛ هَذا في النَّْفعِّ أمَّ نهما لَِّوحدِّ فعِّ فَاَل النَّْفعِّ لِّك ل ٍ مِّ .  ي الرَّ

:  الدَّليل  

يفةِّ  يَن ) ةِّ التِّي قبَل لَفَظا( الواو) َوَدليل  ذلَك في اآليةِّ الشرِّ َحياث  أنَّ الاَواَو ( الاذِّ

لام   غايََرةِّ، فَغَاايَر العِّ طلََق الَجمعِّ َمَع الم  طلقااً لَِّرفاعِّ العَ ت فِّيد  م  بادِّ  اإليمااَن واجتَمعَاا م 

افعِّ َجلَّ وَعاَل  هِّ الرَّ .  َوَوْصلِّهِّ بأنَوارِّ اسمِّ

نوادر 
معرفية

من مقدمة كتاب علم المحالت
ب هانيبال يوسف حر. لسماحة المفك ر اإلسالمي الشي  د



األزيااااااااء علاااااااى 

خاااااااااط الااااااااازمن

ي العثمانالخط الزمني 

الجزء األول

جي من المالبس المنتشارة بكثارة باين التركياات وهاو رداء خاار( األنتاري)

.مفتوح من األمام اختلفت خامته وأطواله ولكن الطويل هو الشائع

عاددة متكانت الجباة مان المالباس األساساية للمارأة واتخاذت أشاكاالً ( الجبة)

.االتساعوومختلفة من حيث القماش والزخرفة والطول

انة فوقه حيث كان يحتل مكهالذي كان ال يخلو أي لباس من وجود( الحزام)

ااقااد و، هامااة فااي مالبااس الماارأة  نعت األحزمااة ماان أقمشااة متعااددة منهااا ص 

األقمشااة المطاارزة بااالحرير وخيااوط المعاادن أو األحجااار الكريمااة والجااواهر 

ً ، واللؤلؤ  .لطبقات الشعبوكان ذلك تبعا

لة وقاد جااءت للساب، وهي نوع آخر من مالباس النسااء الخارجياة ( السبلة)

.قدامعدة تسميات منها القميص ومنها الثوب الذي يسبل حتى يصل إلى األ

وهااو ، كلمااة تركيااة األصاال وهااو مااا ترتديااه الماارأة فااوق القماايص ( اليلااك)

الرقباة فتحاةبحياث تكاونعبارة عن رداء ضيق للخصر ثام ينسادل باتسااع 

و، ة سابعرقام الشاكل البيضاوي أو شاكل :عدة منهااتأخذ أشكاالً و واسعة 

.أكمامه ضيقة للكوع ثم تتسع للرسغ وله أزرار وعراويتكون 

ولبست المرأة الطاقية والطربوش والطرحاة والعماماة وتميازت عان خاصاة

.الرجال بالزخارف والذهب واألحجار الكريمة 

األقااراط حيااث اسااتخدمت تزيناات الماارأة بأجماال أنااواع الحلااي والمجااوهرات 

. يرةواألساور ولبست القالئد المرصعة والخواتم ذات األحجار الكريمة الكب

أزياء الرجال وأشهر إن شاء هللا تعالى إلىفي العدد القادمسنتطرق 

.  في الدولة العثمانيةالزخارف

:إعداد المصممة 

قمر الجعبري
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ية لم في بداية نشأة الدولة العثمان

أت في تحتك بالبالد العربية بل نش

مقاطعااااااة شاااااامال غاااااارب آساااااايا 

لاى الصغرى ، ثم بادأت بالتوساع إ

وساااط أوروباااا فاااي أوائااال القااارن 

السااااادس عشاااار ، ثاااام اسااااتولى 

م الساالطان سااليم األول علااى الشااا

أتااااام  ، و قااااادوالحجااااااز ومصااااار 

ل السااالطان ساااليمان القاااانوني فااات

.بالد الجزيرة والعراق 

وبااذلك أصاابحت هااذه الاابالد تحاات

ن الحكم العثمااني لفتارة وجيازة ما

تحاات اً الاازمن ، وماان كونهااا بااالد

عاي الحكم العثماني فكان مان الطبي

مانياة أن تؤثر وتتاأثر بالدولاة العث

.في مجاالت عدة ومنها األزياء 

باد تسااع أراضايها كاان الالونظراً 

أن يكاااون لهاااا أزياؤهاااا الخاصاااة 

ابع فكااان الطاا؛ التااي ت ميااز دولتهااا 

العااااام لألزياااااء يسااااوده الحشاااامة 

والسااااااتر مااااااع وجااااااود اللمسااااااة 

.للمرأةةً خاصو الشرقية 
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ةيف دوحتنا موهب
اياة وجوه احل: لوحة بعنوان 

غوامنة عبري ال: للفنانة 

بسم هللا الرحمن الرحيم

..العنبعناقيد لكل منا في الحياة مراحل تكون وجوه الناس فيها ك

..منها حلو المذاق و طازجف

..و منها قديم و لذيذ

..من الداخلال طعم له و من الخارج ؛ رائع المظهر مايكون و منها 

شكال الناس و العديد من الذين يتمنون وقوعك أيمر على كل منا العديد من 

و فشلك  

..واضحين ان يكونوأو ليس بالضرورة 

.ن يكون بعدة وجوه فمنهم مَ 

اشخاص الذين كانوكل حبة عنب وجه شخص من األوبوحة لهذه التمثل 

..يتواجدون في حياتي 
ل نفسهوكل واحد منهم قد شكَّ 

ة الفنانة عبري الغوامن



جاواً مما ال شك فيه أن وجاود األبنااء فاي العائلاة يضافي عليهاا الساعادة و

اة من المرح والحب ، وهم من قال فيهم الحاق سابحانه وتعاالى زيناة الحيا

ينَااا)بسااام هللا الااارحمن الااارحيم :الااادنيا  ْنيَا اْلَماااال  َواْلبَن اااوَن زِّ ة  اْلَحيَااااةِّ الااادُّ

ْنَد َرب ِّكَ  الَِّحات  َخْيٌر عِّ سورة الكهاف ، (46( )ثََوابًا َوَخْيٌر أََمالَواْلبَاقِّيَات  الصَّ

.صدق الحق سبحانه وتعالى فيما قال

غاام ولكاان فااي بعااض األحيااان ربمااا تصاابل تلااك الزينااة نوعاااً ماان الهاام وال

ت والنقمااة التااي تهااددهم  مسااتقبالً وتهاادد األساارة كاملااة ال ساايما إذا حاادث

كارة بعض المشاكل ولم يتم حلها وعالجها خاصة في مرحلاة الطفولاة المب

سالة كالعجيناة السل-و كما يقول علمااء نفاس الطفولاة -حيث أن األطفال 

رساام ممكاان أن تشااكلها كيفمااا تشاااء ، أو كالصاافحة البيضاااء تسااتطيع ال

لاى عليها كما تريد ، لهاذا تقاع المساؤولية الكاملاة فاي  مرحلاة الطفولاة ع

ى األهل حيث يكون الطفل حصاد ما زرعه فيه أهله من خير وشار، وبمعنا

ن آخر فإن األطفال هم نتاج ما زرعناا فايهم مان خاالل تربيتناا لهام  ، ونحا

؛جااههم كآباء وأمهاات محاَسابون أماام هللا عازَّ وجالَّ فاي حاال تقصايرنا ت

ياه و آلاه و وهذا ما حثناا علياه حبيبناا وشافيعنا سايدنا محماد صالَّى هللا عل

يَّتِّاهِّ أاََل فَك لُّك اْم َراعٍ، َوك لُّك اْم مَ : ) سلَّم حين قال  د  قاال ، و قا( ْسائ وٌل َعاْن َرعِّ

نماا الراعاي لايس مطلوبااً لذاتاه، وإإن : " اإلمام الطيبي رحماه هللا تعاالى 

"  أ قِّيم لحفظ ما استرعاه

اء  حيااث تابعونااا فضااالً ولاايس أمااراً فااي األعااداد القادمااة.. أعزاؤنااا القاارَّ

ض سنتحدث عن جوانب هاذه التربياة وبعاض المشااكل التاي تواجهناا وبعا

.الحلول

...فما زال للحديث بقية.. انتظرونا 

بناءترباية األ

:إعداد 

هدى زايد.أ
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

مين  األالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدي وحبيبي الرسول
.المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين 

اء في هذا اللقاء المتجدد مع حضراتكم  .أهالً بكم أعزائي القرَّ

ألبنااء في هذا العدد واألعداد القادمة سنتحدث إن شاء هللا تعالى عن تربياة ا

هم وكيفياة في المراحل العمرية المختلفة والسلوكيات اإليجابية والسلبية لادي

اكل التاي تعزيز اإليجابية منها ومعالجة السلوك السلبي ، كما سنتطرق للمش

ل ماع هاذه يمكن أن تعترضهم و نحاول تقديم الحلول المناسبة وكيفية التعام

.المشاكل



العلم سلطا 

الج ع ايول

:كتبه 
لباحث عمر السلقينيا

83

..بسم هللا الر مر الر يم 

.الحمد ب رل العالمير ال ي وتبنا العلم والنور والبيا 

م والاررالة والسررالم علررى سرريدنا محمررد منبررع العلررم والنررور السرراري فرري ترر ا العررال

.المنبعث للح ائق  والر م 

لم عرنتك{ تا تو } في العدل الثالث عرر مر المجل  الباعث  للنور والعلم  مجل  

.معرف  أنوار الر م  

.وت ا السلطا  نور على جميع ايكوا ال العلم سلطا  

رير السالطير فرعونيي  نكو  سالطير نورانيأيجب 

 وم وكيف نتح ق ب م؟الفوم والعل  نحوز على أكيف لنا ف

  مرن م أنروار و  رائق ومعرارف  خري م ونألريجب أ  نسر ل أترل العلرم ونتررلل -١

..ر  والن رومع وضوي ايمور شي ا  فري ا  يظال إلزال  الغراوة مر قلوبنا 

ا أخرر  العلرروم والمعررارف والع مررل بمررا علمنررا من ررعلررىيجررب االلترر ام بالمثررابرة -٢

ى و قرد؛ ( طالرب العلرم مكررم عنرد رل العرالمير) ر يل علرم   ي يرونكو  طال   و  ر 

ل ي ه  و   ُ ع  ل ى َّللا  ُسول  َّللا   ص  ل ٌم أ    ر  الئ ك    ل ت ض  )س ل م  ق ال  ُمس  را ل ط ال رب  أ    ال م  ت    ن ح  ُع أ ج 

ن عُ  ا ي ا  ا ب م  ض  ل م  ر  عن اهُ و ( ال ع  ف ُضوأن م م  اُضرعي خ  ت ُ م  ت و  ن ح  بورو   ل رهُ ي   ا     أ ج  ن ُ رم يُح 

ر   ا ي ع ل ُمو   م  ل م  ل م  ُرُل ل ط ل ب  ال ع  ى ي خ  ى ي ُكوُ  ل  ال    يم  ال    .(هُ الر      ال ع ظ 

الردنيا يجب علينا أ  نعمل للخيرر و بنرور لبنراع كرو  نروراني للفروز بالردارير-٣

 صرلى هللا سرمعُت رسرول  هللا  :وعر  أبي الدرلاع  رضري  هللاُ عنرهُ قرال).. واآلخرة 

را سر):عليه وسلم ي ول ل م  ُخ فيه ع  ر  سل ك  طري  ا يل ت م   ؤل  هللاُ لرهُ بره  طري  را ألرى م 

ر ض  ت  را ل طال رب  العلرم  ر  ن ح  رُع أج  رنع وفضرُل العرال م  الجن  وأ   المالئكر   لت ض  ى ب مرا يا 

ث ُ اينبياع  أ ؤ اينبياع  على العابد  كفضل  ال مر  على سائر  الكواكب  وأ   العُلماع  ور

ر  أ لم  فم  ثوا الع  ا أنؤما ور  ت م  ر  ا وال ل  ثوا لينار  رؤ  ظؤو وافرو لم  يُو  .(خ  هُ أخ   ب ح 

ت ه  و لم  الدير  وُم اكر  رت  ف ق ب لوا يا أ باب نا على تع لوم  ع  س  ه  وُمدار  بي  ه  وتعليم  ه  ف ب ره  ت ط 

ي ُ  بير  الحسر  وال بيح   ُف الحالُل والحرام وبه  يُم  وبير  الطيؤ ب  والخبيرث  وبرير  يُعر 

ف ررُق يخرر    ُمررهُ الحررقؤ  والباطررل وتررو أمرراُم العمررل  والعمررُل تاب عُررهاُل يُو  ر  ه  السوررع داع ويُح 

.ايش ياع

84
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قنوات التيليغرامرحلة عبر 

بسم هللا الرحمن الرحيم  

نا اجعل في تجليات وعياللهمَّ 

..  ك ينا بيحبنا إليك وي  مايقر ِّ 

.شهدنا ملكوت رحمتك وي  

بقلم 

هانيبال يوسف حرب. د

قناة

دورات وعلوم

هانيبال يوسف حرب. د

(أسماء القنوات اضغط على ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم

:قال تعالى

ي بِّيَدِّ ) ْلك  َوه  تَبَاَرَك الَّذِّ َو َعلَى هِّ اْلم 

يرٌ  (ك لِّ  َشْيٍء قَدِّ

الذي بيده ملك كل شيء

؛ال يعجزه أن يعطيك أي شيء 

ملك ن اليفال تلتفت بقلبك لمَ 

.ءلنفسه شي

قناة

منافحون عن اإلسالم

:ن زمن المستقبل البسيط له شكال

واحد باستخدام الفعل المساعد -
will.

واالخر باستخدام الفعل المساعد-
going to.

قناة

Tawjihi English

https://t.me/joinchat/AAAAAED7FS6ubTxm_WJ58Q
https://t.me/joinchat/AAAAAED7FS6ubTxm_WJ58Q
https://t.me/munafehoon
https://t.me/munafehoon
https://t.me/subhi111
https://t.me/subhi111
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┈•نصيحة     •     ┈

قال أبو الفرج ابن الجوزي في نصيحته لولده 

" :لفتة الكبد في نصيحة الولد"المسماة 

ة وحب الراح، الكسل عن الفضائل بئس الرفيق 

.يورث من الندم ما يربو على كل لذة

فانتبه واتعب لنفسك،

واندم على ما مضى من تفريطك 

واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة

واسق غصنك ما دامت فيه رطوبة،

واذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظة  

.ذهبت لذة الكسل بها وفاتت مراتب الفضائل

أوس العبيدي . د 

المدرب الدولي 

والمستشار

��رةخلطة التجاعيد وشد البش️☀

.غرام شوفان مطحون50

(.المرة)غرام مر مكي 10

.غرام ترمس مطحون10

.غرام حب العزيز 15

ملل من 125مع المواد عجن جميع ت  

، يصافالحليب الو أماء الورد 

مدة بوضعها على البشرة لوتستعمل 

 ً ....وساعة مساءً ساعة صباحا

ي مركز العناية الجسدية فاميل��️☀

الجزائرFGغروب  

قناة

مركز العناية الجسدية 

الجزائر_فاميلي غروب

(شذى) 

سرار الخفية التي من بعض األ

:ىف عليها باسم شذسوف نتعرَّ 

و شذى شخصية مرهفة الحس 

رومانسية  ،لديها شعورعالٍ 

قناة شياءوسريعة التأثر باأل

صدى األسماء تحليل 
SULBالشخصية بتقنية 

(الدكتورة سناء صبري )

https://t.me/drawsalubaidi
https://t.me/drawsalubaidi
https://t.me/MarkazlinayalgeriaFG
https://t.me/MarkazlinayalgeriaFG
https://t.me/Sadaalasmaa
https://t.me/Sadaalasmaa
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علم التدليك اللمفي

عان ساوف نأخاذ فكارة( التادليك اللمفاي ) قبل أن أبادأ بالحاديث عان موضاوعنا 

ً ، هذا الجهاز الخارق  حية سوف ناأتي علاى ذكار الفوائاد الصاو كما تعودنا دائما

.لب الناس اليومأغللتدليك اللمفي لكثير من األمراض التي يعاني منها 

:التدليك اللمفي 

ً مناعيااً يعرف الجمياع باأن الغادد اللمفاوياة تشاكل جازء ً أساسايا إلنساان ، عناد اا

ً فتأخااذ شااكلها الاادفاعي أحياناا بيااث بمااا بااالتورم الحميااد ، و قااد تتضااخم بشااكل خا

% .5يمثل 

:و سوف نتحدث عن وظائف هذا الجهاز العجيب 

:  للجهاز اللمفي ثالثة أدوار

.  المشاركة في وظيفة جهاز المناعة•

.الحفاظ على توازن السوائل •

لاة متصااص الماواد الدسامة و األغذياة المحاإضافة إلى كونه ضرورياً فاي •

.في الدسم

:تصريف السوائل 

يباً من تقوم األوعية اللمفية بتصريف السوائل من جميع أنسجة الجسم تقر

ة حيث يتم تجاه العقد اللمفياأجل التحكم بتوازن السوائل و نقل المواد الغريبة ب

.فحصها من قبل خاليا الجهاز المناعي

:تقديم

راألستاذة سعاد شمس النها

موعة ت على مجمَ أمسية ق د ِّ 

أكاديمية مجموعة أجيال 

العائلة
 FG-Groupالـ 

Academy –Turkey
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:تضخم العقد اللمفية 

ابة تتضااخم العقااد اللمفيااة نتيجااة اإلصاا

المباشاارة بالعواماال الممرضااة غالباااً ،

وفااي حاااالت أخاارى نااادرة يكااون هااذا 

التضاااااااخم نتيجاااااااة ورم سااااااارطاني أو 

.أمراض أخرى نادرة

من الممكان أن الكثيار مانكم شااهد عناد

ن و خات خلاف األذاالبعض بعض االنتف

وهنااااا نحتاااااج ، هااااذا موجااااود بكثاااارة 

للااااااتمعن بهااااااذه المحاضاااااارة لكسااااااب 

.معلومات عنها وعن سببها

الوعااااء اللمفاااي علاااى تصاااريف ساااائل

.اللمف

:لون السائل اللمفي 

الساااائل اللمفاااي ساااائل رقياااق شااافاف

تاان ، يتغير لوناه بفعال االلتهااب أو اإلن

رية يكون لوناه أبايض فاي القنااة الصاد

ل حياااث ينقااال الجزيئاااات الدسااامة بشاااك

مساااتحلب مااان األمعااااء نحاااو الااادوران 

.الدموي

:فحص العقد اللمفاوية 

اً مهمااً يعتبر فحص العقد اللمفية فحصا

نتشاااااااااار األورام التقااااااااادير مرحلاااااااااة 

السرطانية ، و يدخل مع عوامل أخرى 

مثل حجام الاورم و انتشااره الموضاعي

:المناعة ذات الذاكرة الطويلة 

صافية تعتبر العقد اللمفية مساؤولة عان ت

و تلعاااااب دوراً فاااااي المناعاااااة ، اللماااااف 

،ةالمتكيفة مع العوامل الممرضة الجدياد

وهاااااي تااااادعى بالمناعاااااة ذات الاااااذاكرة 

.الطويلة

:مرض الوذمة اللمفية 

تتضمن أمراض الجهاز اللمفي ماا يادعى

؛ ( Lymphedema)بالوذماااااااة اللمفياااااااة 

وهي انتفاخ يحدث عند عدم قدرة

فاااي تقااادير درجاااة السااارطان و تحدياااد 

.الخطة العالجية

نااااأتي اآلن إلااااى ذكاااار أجاااازاء الجهاااااز 

:اللمفي وكيفية عملها 

:األوعية والعقد اللمفية ( 1

ذكرنااااا أن األقنيااااة واألوعيااااة اللمفيااااة 

تشااكل حجاار األساااس فااي بناااء الجهاااز

هااز اللمفي ، و يمكنناا تشابيه عمال الج

ز اللمفي بعمل الجزء الوريدي من جهاا

الااادوران الااادموي ، إذ تنتشااار األقنياااة

جة اللمفيااة و تتفاارع فااي مختلااف أنساا

صاب الجسم لتنقل السوائل في أوعياة ت

علاااى أوعياااة أخااارى أكبااار ، تتجماااع و 

تصاااب فاااي الااادوران الوريااادي المتجاااه 

.نحو القلب

تاااأتي هاااذه الساااوائل بسااابب ارتشااااح 

الماااااء و المااااواد البروتينيااااة و بعااااض 

األمااالح ماان األوعيااة الدمويااة الدقيقااة  

ن وال تاااتمك،لتنتشااار ضااامن األنساااجة

األوعيااة الدمويااة ماان امتصاااص جميااع 

هذه السوائل إلعادتهاا مارة أخارى إلاى 

.  القلب

هناااا ياااأتي دور القناااوات اللمفياااة التاااي

ت تسااامل بساااهولة للساااوائل والجزيئاااا

،الموجودة ضمنها باالعودة إلاى القلاب

وال توجاااد قاااوة فعالااااة تضااا  السااااائل 
.اللمفي في األوعية اللمفية
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بينمااااا تساااااعد حركااااة الجساااام أثناااااء 

ر عصا"ممارسة النشاطات اليومية فاي 

لهاا األوعية اللمفية ودفع الساائل داخ" 

.  للحركة

تملااك األوعيااة اللمفيااة صاامامات تمنااع

و رجوع السوائل في اإلتجااه المعااكس

تمااار فاااي طريقهاااا بالعدياااد مااان العقاااد 

ي اللمفيااة التااي يبلااغ عااددها المئااات فاا

.جسم اإلنسان

تتجمااع هااذه العقااد بشااكل أساسااي فااي

منطقااااة العنااااق ومنطقااااة تحاااات اإلبااااط 

ر المنطقااة فااي جااذ)إضااافة إلااى المغاابن 

(.ةالفخذين بجانب األعضاء التناسلي

:مالحظة 

ز من األخطاء الشائعة في وصف الجهاا

اللمفااااي اإلشااااارة إلااااى العقااااد اللمفيااااة 

بمصاااطلل الغااادد اللمفياااة وهاااو تعبيااار

خاااااطىء ألن العقااااد اللمفيااااة ال تنتمااااي

ز للجهاز الغادي ، إذ أنهاا ال تقاوم باإفرا

.أي نوع من الهرمونات

:(بنات األذنين)اللوز( 2

الفام تقع اللوز في المنطقة الخلفية مان

اج و البلعااوم و تعتباار مسااؤولة عاان إنتاا

نااااوع ماااان الكريااااات البيضاااااء تاااادعى 

( Lymphocytes( )الخاليا اللمفاوياة)

إضاااااااافة إلاااااااى األجساااااااام المضاااااااادة 

(Antibodies.)

األجسام المضادة هي مركباات تجاولو 

طل في سوائل الجسم وتلتصاق علاى سا

األجسااااام الغريبااااة أو المااااواد السااااامة 

.لتفككها أو تعدل تأثيرها الضار

لااى نقطااة الحراسااة األواتكماان أهميااة اللااوز فااي الموقااع االسااتراتيجي الااذي يجعلهاا

ا وتلتهااب اللااوز بفعاال العواماال الممرضااة ليحاادث ماا،التااي تهاااجم المااواد الغريبااة 

.وهي حالة التهابية شائعة عند األطفال( Tonsillitis" )بالتهاب اللوز "يعرف 

:مالحظة 

 ً بادالً (التهااب اللاوزتين) مصاطلل يستخدم العدياد مان األشاخاص واألطبااء أحياناا

 Tonsils)مااان التهااااب اللاااوز، و المقصاااود باااذلك التهااااب اللاااوزتين الحنكيتاااين 
palatne )اللتين تظهران متقيحتين ومتضخمتين عند فتل الفم  .

.2وليس 6عدد اللوز جميعها هو إال أنو هي ليست تسمية خاطئة تماماً 

:التاليةبالصورة ها كما نشاهد

Adenoidsاللوزه اللحمية *

Palatine tonsilsاللوزه الحنكية *

Lingual tonsilsاللوزتين اللسانية *
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(  Spleen)الطحال  ( 3

ال يتصال و،ال يشارك الطحال في عملياة تصافية الساائل اللمفاي مثال العقاد اللمفياة

 ً وهو يسااهم فاي إال أنه يتكون من نسيج لمفيبالشبكة اللمفية بنفس الطريقة أيضا

.  تشكيل كريات الدم البيضاء

.  لذلك  يعتبر جزءاً من الجهاز اللمفي والجهاز المناعي

بدايااة  لمحااة سااريعة عاانالذكرنااا فااي 

،مهااااام الرئيسااااية للجهاااااز اللمفاااايال

وساااانقوم اآلن بتوضاااايل تلااااك المهااااام

:بشيء من التفصيل

:استتباب توازن السوائل . 1

ا هذه الوظيفة يمكن أن نعتبرهاا أهام ما

اكم إذ يمناع تار؛ يقوم به جهاز اللمفي 

يااار الساااوائل والجزيئاااات البروتينياااة غ

القااادرة علااى العااودة نحااو القلااب عباار

.  الدوران الدموي الوريدي

تتجمااااااع السااااااوائل فااااااي الفراغااااااات 

ت واألجااواف بااين النساايج فااي مسااافا

" المساااااااااافات الخالليااااااااااة"تااااااااادعى 

(Spaces lnterstitisl() وهااااااااااااااااااي

لتاي الفراغات  الضيقة ما بين الخاليا ا

ال تصاااال إليهااااا األوعيااااة الدمويااااة و 

.(اللمفية الدقيقة جداً 

ياااتمكن الااادوران الااادموي مااان إرجااااع 

من جم السوائل المرتشحة إلاى% 90

تم المسااافات الخالليااة ، أمااا الباااقي فياا

.  عبر األوعية اللمفيةهتصريف

يبلاااغ حجاااام الساااوائل المرجعااااة عباااار 

الااادوران اللمفاااي إلاااى القلاااب كااال ياااوم 

هاي ، وليتاراتحوالي لتارين أو ثالثاة

كبار تحوي كما ذكرنا ماواداً بروتينياة أ

حجماااااَ ماااان أن تاااادخل إلااااى األوعيااااة 

.الدموية الوريدية مرة أخرى

و يلعاااب الطحاااال وظيفاااة أخااارى هاماااة 

ياات كرالهي تصفية الدم وتخليصه مان 

فااة الحمااراء والصاافيحات القديمااة والتال

 .ةإضافة إلى األحياء الدقيقة الغريب

Thymu)غدة التيموس ( 4 Gland)

ا لهاااو كمااا تعاارف أيضااااً باساام التوتااة 

 ً وظيفاااة مزدوجاااة كونهاااا عضاااواً لمفياااا

وغااادة مفااارزة للهرموناااات فاااي نفاااس 

واً تعتبر غدة التيماوس عضاو الوقت ، 

أساسااااياً فاااااي عمليااااة نضاااااج الخالياااااا 

إذ تبااادأ بالعمااال فاااي مرحلاااة المناعياااة

تمر تسااوالحياااة الجنينيااة قباال الااوالدة  

ر يتراجاع ويضامإلاى أن خاالل الطفولاة 

.عملها مع االقتراب من سن البلوغ

و بااااالرغم ماااان عاااادم كااااون الاااادوران 

اللمفااااااي باااااانفس األهميااااااة مقارنااااااة 

بالااااااادوران الااااااادموي إال أن الفشااااااال 

المفاجن الشامل لعمل الجهاز اللمفي

ا ينااتج عنااه احتقااان السااوائل وركودهاا

م في جميع أنساجة الجسام ونقاص حجا

الدم ؛ مما يسفر عنه الموت خالل أقال

.من يوم

:متصاص المواد الغذائية ا. 2

يعتباااااار الاااااادوران اللمفااااااي الطريااااااق 

مة الرئيسااي الااذي تساالكه المااواد الدساا

.الممتصة عبر األمعاء

ويشااااكل الجهاااااز اللمفااااي اسااااتطاالت 

وطياااات صاااغيرة فاااي جااادران األمعااااء 

وهااااي الجاااازء ماااان الجهاااااز )الدقيقااااة 

متصاااص االهضاامي الااذي يحاادث فيااه 

(.الطعام

تقااااوم هااااذه االسااااتطاالت بامتصاااااص 

وهاااااي الشاااااكل )الحماااااوض الدسااااامة 

ل بَااقِّ البساايط للشااحوم بعااد تفكيكهااا ماان

(.  الجهاز الهضمي

ة باإلضااااافة إلااااى الفيتامينااااات المحلاااا

(A,K,E,D: )بالدسم و هي 

تتجماااااع الماااااواد الدسااااامة و تنااااادمج 

يضسااائالً أبااةبالسااائل اللمفااي مشااكل
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:سؤال 

أو اثناااين مااان اً مااان ياااذكر لاااي حااااجز

م؟الخطوط الدفاعية التي تحمي الجس

:  الجواب 

د مثاال الجلاا: الحااواجز الميكانيكيااة . 1

الااااذي يعاااازل الوسااااط الااااداخلي عاااان 

.  هالخارجي ويمنع الجراثيم من اختراق

ارة مثل العصا: الحواجز الكيميائية . 2

الحمضاااية ضااامن جاااوف المعااادة التاااي 

ياااة تعتباار سااامة بالنسااابة للعواماال الح

الممرضااااة وتقتاااال معظمهااااا قباااال أن 

. تحدث أي أثر ضار

ها التااااي نجااااد: البكتيريااااا المفياااادة . 3

تاااابطن مساااااحة كبياااارة ماااان الجهاااااز 

الهضااامي والتنفسااااي ، لاااذلك يصااااعب

قد على األحياء الدقيقة الممرضة التي

تكاااون موجاااودة فاااي هاااذه األمااااكن أن 

.تعشش وتتكاثر

اجز بااالرغم ماان الفعاليااة الكبياارة للحااو

الساااابقة تاااتمكن العدياااد مااان العوامااال 

الممرضة من اختراقهاا وغازو أنساجة 

ً حاادث إنتانااي  ممااا الجساام  ً واسااعا ن لاام إا

يتعامل معهاا الجهااز المنااعي بصاورة

.فعالة حاسمة

ة يمتلك الجهاز المناعي خيارات واساع

ماااان الخاليااااا المختلفااااة المتخصصااااة

ه سااما" الحليااب"سااميك القااوام يشاابه 

(Chyle)الكيلوس 

يارة يمر هذا الساائل عبار قنااة لمفياة كب

 Thoracic)تاااادعى القناااااة الصاااادرية 
Duct )ى وصااوالً إلااى وريااد كبياار ياادع

 Left)الورياااد تحااات الترقاااوة األيسااار 
Sub Clavicular Vein)

هنااا يخاااتلط الاادوران اللمفاااي بالااادموي

مة ليدخل إلى القلب وينقال الماواد الدسا

ة ضمن الدوران مع باقي المواد الغذائيا

ن التااي تمااتص دموياااً بشااكل مباشاار ماا

.األمعاء

(Chyle)تعريف السائل الكيلوس 

أحااد سااوائل الجساام حليبااي اللااون هااو

اوي ويتكون من خليط من الساائل اللمفا

(.Chylomicrons)والكيلومكرونات 

الساااائل اللمفااااوي أواللماااف هوعباااارة 

عااان ساااائل شااافاف لوناااه أقااارب إلاااى 

ب الادم األصفر، يشابه فاي تركيباه تركيا

ي حيث يساهم فاي نقال الدسام مان المعا

.الدقيق إلى القلب 

أمااااااااااااااااااااااااااا الكيلومكرونااااااااااااااااااااااااااات 

(Chylomicrons ) فهاااي عباااارة عااان

كريات صاغيرة مان الادهون تتكاون مان

البااروتين والاادهون التااي يااتم دمجهمااا

فااااااااي بطانااااااااة األمعاااااااااء ، وتوجااااااااد

الكيلومكروناااااات فاااااي الااااادم والساااااائل 

ن اللمفاوي حيث تعمال علاى نقال الادهو

د من مكان الدخول في األمعاء إلاى الكبا

.واألنسجة الدهنية

بأدوار محددة إلى مجموعة كبيارة مان 

الماااواد الكيميائياااة القاااادرة علاااى قتااال

الكائناااات الحياااة الممرضاااة أو إيقااااف 

.  تكاثرها و إضعافها

ا جسم هنشبَّ ذاإ: وهكذا بإمكاننا القول 

تباار عااإلنسان بمديناة صاغيرة يمكنناا 

الجهاااااز اللمفااااي هااااو نظااااام الصاااارف 

الااااتخلص ماااان القمامااااة و الصااااحي ، 

.والشرطة مجتمعين في كيان واحد

:سؤال 

؟ كيف يصاب الجهااز اللمفاي باالمرض

وما هي األمراض التي تصيبه؟

:الجواب

يمكااان أن يتعطااال الجهااااز اللمفاااي إذا 

جازاؤه مان عقاد أو قناوات أو أأصيبت 

أو أنسجة لمفية باالنساداد أو االلتهااب

وينشااااأ عاااان ذلااااك ، األورام الخبيثااااة 

مجموعاااة مااان األعاااراض التاااي يمكااان 

:حصرها ضمن المجموعات التالية 

عناااادما : انسااااداد العقااااد اللمفيااااة ( 1

، يتضاااامن االعااااتالل اللمفااااي انسااااداداً 

يجتمااع اللمااف خلااف منطقااة االنسااداد

ى لة مااااا ياااادعوتنااااتف  المنطقااااة مشااااك ِّ 

"  الوذمة اللمفية"

ة تنااااتف  العقااااد اللمفياااا: االلتهاااااب ( 2

ياة بسبب غزوها مان قبال الكائناات الح

.  الممرضة

:  الدور المناعي للجهاز اللمفي . 3

اً فاي يشكل الجهاز اللمفي جزءاً أساساي

ردة الفعااال المناعياااة التاااي يقاااوم بهاااا 

قااة جساامنا بعااد التعاارض لألحياااء الدقي

.  الممرضة و الفيروسات

باااالرغم مااان أهمياااة الجهااااز اللمفاااي و 

الجهاااز المناااعي بشااكل عااام إال أنهمااا 

ويساتطيعان حمايااة الجساام لوحاادهما ، 

لفيااً يعتبر جهاز المناعة خطااَ دفاعيااً خ

باارت يتااربص باألحياااء الدقيقااة التااي ع

العوائق التالية
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:  اإلصابة المباشرة . 2

هناااا تغااازو األحيااااء الممرضاااة العقااادة 

ك اللمفيااة بشااكل مباشاار ، و يااؤدي ذلاا

إلااااى حاااادوث تفاعاااال التهااااابي ياااادعى 

فق عادة ما ترا" التهاب العقد اللمفية"

ي هذه اإلصابة عدداً من االلتهاباات التا

.تحتاج إلى معالجة عاجلة

:  كقاعدة عامة 

لاااااايس هناااااااك داع لألشااااااخاص ذوي 

ا الصااحة الجياادة بشااكل عااام أن يااذهبو

م إلى الطبيب في حال عاانوا مان تضاخ

عقااااد لمفيااااة محااااادود وخاصااااة بعاااااد 

جاب وي، اإلصابة بالزكام أو اإلنفلاونزا

أن يتراجع التضخم ماع شافاء المارض

.بشكل تدريجي

لكاان ماان األفضاال زيااادة الطبيااب وأخااذ

ياة مشورته في حالاة تضاخم عقادة لمف

رة أو أكثر لفترة زمنياة تزياد عان عشا

ون أيام ، كما يجب استشاارة الطبياب د

ة تاااأخير فاااي حاااال كانااات العقاااد اللمفيااا

نهاا ، المتضخمة قاسية و ثابته في مكا

أو إذا ترافااااق التضااااخم مااااع حمااااى أو 

تعاارق ليلااي وخسااارة وزن دون اتباااع

.حمية

هاااو أقااال اإلصاااابات شااايوعاً و أكثرهاااا خطاااورة و تسااامى األورام : السااارطان ( 3

(.  Lymphoma)اللمفوما 

ب إال أن أغلاااب اإلصاااابات السااارطانية الموجاااودة فاااي النساااي  اللمفاااي تكاااون بساااب

ً ورمتنتشار الورم من منطقة أخرى قريبة وليس ا .نشأ من الجهاز اللمفيا

ما هي العقد اللمفية المتضخمة؟ وهل علينا القلق بشأنها؟

ماااا  دور الجهااااز اللمفاااي فاااي حااادوث 

السرطانات وتشخيصها؟

فاي كما ذكرنا في الساابق فالجهااز اللم

ام يساهم في مناعة الجسام ضاد األجسا

ا الغريبااة ، إذ يحااوي نمطاااً ماان الخالياا

الكريااااااااااات البيضاااااااااااء "الماااااااااادعوة 

( Lymphocytes" )اللمفاوياااااااااااااااااااة

المسؤولة عن المناعة الخلوية ، وهاو

القسم من الجهاز المنااعي المخصاص

.لمهاجمة الخاليا واألنسجة الغريبة

لااذلك هااو المسااؤول عاان الاارفض فااي 

عملياااات زرع األعضااااء ، ويمكااان أن 

يهااااااااجم أيضااااااااً الخالياااااااا المصاااااااابة 

ة بالفيروساااااات أو الخالياااااا السااااارطاني

التااااي تفقااااد معااااالم الخاليااااا السااااليمة

وتكاااااون مشااااااوهة علاااااى المسااااااتوى 

ل قااادرة علااى التكاااثر بشااكو الخلااوي 

.كبير لغزو األنسجة المحيطة

إال أن الجهاااز المناااعي يوقااف الخاليااا

الشاااذة عنااد حاادها قباال أن تتحااول إلااى

طان ورم ؛ لذلك ال نصاب جميعاً بالسر

طان إنما يبقى عدد المصاابين بالسارو 

.  محدوداً نوعاً ما

لكااان لساااوء الحاااظ فاااإن دور الجهااااز 

ان اللمفااي عناادما يتعلااق األماار بالساارط

إنماا ليس إيجابياً فاي جمياع األحاوال ،

لااىيمكاان أن تتحااول األقنيااة اللمفيااة إ

ى سابيل إن تلك الكتل التي قد نالحظها في العنق خالل اإلصاابة بالتهااب الحلاق علا

ين المثااال هااي عقااد لمفيااة متضااخمة و غالباااً مااا يحاادث هااذا االنتفاااخ نتيجااة ساابب

:أساسيين 

:ردة فعل مناعية تجاه إنتان. 1

ن ينقال هنا يحدث ماا يسامى تضاخم العقاد اللمفياة التحسساي ويبادو أناه يحادث حاي

جابة سااتاالسااائل اللمفااي أجساااماً غريبااة إلااى العقااد اللمفيااة ، ممااا يحاارض حاادوث 

.مناعية
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:الجواب 

يحاااااادث التااااااورم اللمفااااااي بعااااااد 1.

أتي جراحات استئصال الثدي ، في

بالبداياااة فاااي شاااكل تنميااال وألااام

تجاااه الثاادي اوحرقااان بااالطرف ب

.  المستأصل ثم يحدث التورم

ي وقد يحادث تاورم لمفاي كبيار فا2.

منطقة البطن في حالاة  التعارض

ر للمجاعة الشديدة وفقادان عنصا

البااااروتين كمااااا هااااو الحااااال فااااي 

حاااالت كثياارة فااي بااالد المجاعااة 

.  األفريقية

تورماااااات قااااادم الفيااااال كنتيجاااااة 3.

.للتعرض لقرص البعوض

:التدليك اللمفي 

أخااذنا سااابقاً العديااد ماان المحاضاارات

يااف تحاادثنا فيهااا عاان التاادليك و كالتااي 

ه كمااا نعاارف بااأن التاادليك لاا، نقااوم بااه

عدة طارق منهاا عمال مسااج بحركاات 

.دائرية وضغط على بعض المناطق

ي كما تتوفرالياوم أجهازة حرارياة تعطا

ياع جد مرضية لجمو هي نفس النتائج 

ئل تقااوم بتصاااريف السااااحياااث الجساام 

.اللمفاوي و طرده من الجسم 

في؟متى ينصل بالتدليك اللم:سؤال 

انية وسائط نقل تركبهاا الخالياا السارط

.لتغرو األنسجة البعيدة

أو تتحااااول العقااااد اللمفيااااة إلااااى بااااؤر 

بل ساارطانية يتكاااثر فيهااا الااورم ليصاا

 ً .أكبر وأكثر فتكا

ولنأخاااذ االنتقااااالت اللمفياااة لسااارطان

:الثدي كمثال 

ذكرنااا أن الشاابكة اللمفيااة عبااارة عاان

تفرعااات دقيقااة ومتعااددة ماان األوعيااة

ضااااامن مختلاااااف األنساااااجة ، وتنقااااال 

السااوائل الزائاادة وبعااض المااواد منهااا 

مااان أجااال تصاااريفها ، والثااادي لااايس 
.  استثناء عن هذه القاعدة

م فااإذا كااان نساايج الثاادي مصاااباً بااور

ة ساارطاني  وكاناات الخاليااا الساارطاني

وهااذا هااو ) غياار متماسااكة معاااَ بشاادة 

يمكاااان أن ( الشااااائع فااااي الساااارطانات

عاان تنفصاال بعااض الخاليااا الساارطانية

الاااورم األصااالي وتتحااارك بحرياااة باااين

.الخاليا واألنسجة األخرى

إذا دخلااات هاااذه الخلياااة الورمياااة إلاااى 

ةوعاااء لمفااي تنتقاال ضاامنه إلااى عقااد

فيااة لمفيااة قريبااة ، وتاادعى العقاادة اللم

التااي يناازح إليهااا اللمااف ماان أي نقطااة

" بالعقااااادة الحارساااااة"مااااان الجسااااام 

(Sentinel Node ) بالنسااابة لهاااذه

.المنطقة

:الجواب 

ينصاااال بااااه عنااااد وجااااود روائاااال •

:كريهة للجسم مثل 

.  رائحة كريهةوبول ذ•

.  رائحة كريهةوفم ذ•

.  رائحة كريهةوبراز ذ•

حااااالت التعاااب العاااام و المساااتمر •

.  أثناء العمل

ل حاالت السمنة و تجمعات السوائ•

.الملحوظة

:كما ينصل به بعد 

.  العمليات الجراحية•

لحساساااايات التااااي يعاااااني منهااااا ا•

.البعض

.  في حاالت  مرض الزهايمر•

.عند التهابات الجيوب األنفية•

و عنااااد وجااااود تكيسااااات الصاااادر •

. الرحم

عناااااد عااااادم وضاااااوح الرؤياااااة أو •

.  الرؤية الضبابية

كاااذلك عناااد صاااغار السااان الاااذين •

.تظهر عليهم التجاعيد المبكرة

و بماااا أن اللماااف فاااي منطقاااة الثااادي 

باار ينتقاال إلااى منطقااة تحاات اإلبااط تعت

د العقااد اللمفيااة تحاات اإلبااط هااي العقاا

الحارسة في سرطان الثادي ، ويجاري

ا فحصها عند وجود سرطان ثادي ألنها

.  انأول منطقة قد ينتشر إليها السرط

وإذا ثبت عدم وجاود أي خالياا ورمياة 

ضاااامنها يعتباااار هااااذا عالمااااة حساااانة 

حتمااااال إنتقااااال الااااورم إلااااى اتسااااتبعد 

.مناطق بعيدة

:باختصار 

نجاااد أن جهااااز اللمفاااي لااايس مجااارد 

مجموعااة ماان الكتاال المنتفخااة ، إنمااا 

على الارغم مان عادم وصاولنا و -هو 

-إلى فهم كامل خواصه وآلياات عملاه

ج يقاااوم بالعدياااد مااان األدوار التاااي ينااات

ن عنها استقرار مكونات أجسامنا ضام

ة القااايم الطبيعياااة وامتصااااص األغذيااا

عاليااااة إضااااافة إلااااى موقعااااه بكفاااااءة 

المحوري فاي جهااز المناعاة و فضاله 

فاااي القضااااء علاااى الخالياااا الشااااذة و 

.السرطانية

:سؤال 

متى يحدث التورم اللمفي؟

102



األماااار سااااي ان لباااااقي مناااااطق الجساااام 

لين وكالذراعين والفخذين وبط تي الارج

.يتم التصريف اللمفيبذلك

ساابوعياً أماارات 3ونقااوم بهااذه العمليااة 

.للحصول على النتيجة المرجوة

:وصايا هامة 

20منتظمااة لماادة الالحركااات الرياضااية 

اء دقيقااة يومياااً علااى األقاال وشاارب الماا

ز بشااكل جيااد ماان شااأنهما تنشاايط الجهااا

.التصريفي الهام

ي و فا، فاي الحركاة بركاة: قديماً قالوا 

حااال عاادم تااوفر الحركااة المطلوبااة فااإن 

 ً لساموم بالكثير من االجسم يظل محتفظا

د التااي هااي بحاجااة إلااى التصااريف الجياا

حتااااى ال تختاااازن فااااي شااااكل انتفاخااااات

ملحوظاااة وساااموم داخلياااة مؤدياااة إلاااى 

.أمراض ال طائل من ورائها

هناااك أجهاازة تساااعد فااي عماال ذبااذبات 

ى العضالت بشكل متوازن مما يعمال علا

جة ض  هذه السوائل ودفعها باين األنسا

يااراً عباار المسااارات اللمفيااة لتسااتقر أخ

.بالكبد إلعادة الفلترة من جديد

"التاادليك اللمفااي " و يحاال محاال ذلااك 

ة وفااي الحاااالت المستعصااية و البساايط

.كذلك للوقاية الجسدية بشكل عام

و الباااد مااان اإللماااام بمحطاااات التجماااع 

يااز اللمفااي كلهااا و الضااغط عليهااا للتحف

عضاو و و التنشيط ، ثم القيام بتدليك ال

تجمياااع الشاااوائب ودفعهاااا إلاااى أقااارب 

اد محطة لمفية قريبة مان العضاو المار

.إحداث التأثير فيه

التااادليك اللمفاااي يخلاااص الجسااام مااان

السااموم المتراكمااة بااين األنسااجة ماان 

خااااااالل العقااااااد اللمفيااااااة و تنشاااااايطها 

لتااااارات مااااان 4لتصاااااريف ، حاااااوالي 

ص السموم من المفترض أن يتم الاتخل

.يمنها يومياً عبر التصريف اللمف

ساد يتم ضخه فاي الجالجهاز اللمفي ال 

بواسااااطة القلااااب كالاااادورة الدمويااااة ، 

وإنماااا ياااتم تحريكاااه بواساااطة القااابض

والبسااااط العضاااالي وهااااذا مااااا يجعاااال 

.التدليك أفضل الحلول

:فوائد تدليك الوجه والجسم  

يعااازز التصاااريف اللمفااااوي ارتشااااف

الطبقاااة الدهنياااة فاااي األنساااجة تحااات 

الجلااااد ، ويعيااااد التاااادفق اللمفااااي إلااااى

.اً طبيعته ويريل عضالت الوجه تمام

اء خالل هذا اإلجاراء ياتم تحريار الفضا

بااااااااين الخاليااااااااا والخاليااااااااا نفسااااااااها

وعالوة ، من المواد الضارة والسموم 

ل علااى ذلااك يتحساان تاادفق الاادم بشااك

ن كبياار ، وتشاابع الطبقااات العميقااة ماا

.الجلد باألكسجين

لاااى التااادليك اللمفاااي ال يقتصااار فقاااط ع

سااااااااترخاء ومعالجااااااااة األوجاااااااااع اال

والمشااااكل الفيزيائياااة ، إنماااا يحاااارب

أيضااااً مشااااكل أخااارى كزياااادة الاااوزن 

ويحاااارب دهاااون الجسااام فاااي مختلاااف 

.المناطق 

خااارى ياااؤثر علاااى عمااال أمااان جهاااة 

ة الجهاااااز العصاااابي  فيقل اااال ماااان رغباااا

اإلفاااراط فاااي تنااااول الوجباااات ويقطاااع

ة كماااا يقاااوم بتساااريع عمليااا، الشاااهية

.األيض

كااال ماااا عليناااا القياااام باااه هاااو تااادليك 

ا الادهون منهاةالمنطقة التي نريد إزالا

الااااااابطن ، الاااااااذراعين ،الفخاااااااذين ، )

...(األوراك

كيفياااااة عملياااااة التااااادليك التصاااااريف

:اللمفي

إذا أردنا الاتخلص مان دهاون الابطن ، 

نأخااااذ وضااااعية التماااادد علااااى الظهاااار 

ونقااااوم بالضااااغط والسااااحب بطريقااااة 

تصاااعدية أي ماان األساافل إلااى األعلااى

.دقائق5لمد ة 

:  نصائل غذائية 

تنااااااول الخضاااااروات ساااااواءي نَصااااال ب

المطهيااة أو الساالطة الخضااراء وكااذلك 

.  متوازنبشكل البروتين 

رات كما علينا التخفياف مان الكربوهياد

حتااى ال يمتلااىء الجسااد بمخاازون ماان

.السميات نحن في غنى عنها

يف التصارتعمل الحجاماة علاى تنشايط 

ية اللمفاااي و كاااذلك العالجاااات التساااخين

بالموساااااكا متعاااااددة األناااااواع وكاااااذلك 

.حجامة الموسكا

د إال أن حاااالت التضااخم والتورمااات بعاا

عهااانصاال ماالستئصااال الجراحااي ال ي  
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الحتقاان و ذلك بسابب أن اوالتدليك اللمفي يعد بمثابة العالج األمثل لها، الحجامة 

الادورة بعد الحجامة ال يعود إلى حالته الطبيعياة إال بعاد مادة طويلاة نتيجاة ضاعف

وقااد تختلااف ماان حالااة ألخاارى كمااا هااو واضاال ، الدمويااة فااي حالااة التورمااات 

ً فربما تصلل في حاالت يكاون التاورم فيهاا متوساط؛ بالصورة الدموياة و الادورةا

.جيدة

أرجااوا أن يكااون موضااوعها قااد زاد لااديكم ، وإلااى هنااا نااأتي إلااى ختااام محاضاارتنا 

ً بعض .  كثردارك األمر قبل أن يسوء أنتمن الوعي لكي نحافظ على صحتنا وا

.تعالى شاء هللا إنموضوع جديد ومفيد اكم الحقاً معنلق

.دمتم بصحة وجمالِّ وعافية 

حارب أتقدم بالشاكر الجزيال لساماحة المؤساس الحكايم الادكتور هانيباال يوسافو

ً تعالىحفظه هللا .كلل أودون ملل ورعاه على رعايته لي دائما

ت على مجموعة أكاديمية مجموعةمَ أمسية ق د ِّ 

أجيال العائلة
FG-Group Academy –Turkeyالـ 

علم التدليك اللمفي

:تقديم

راألستاذة سعاد شمس النها
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شاركونا عدد صلواتكم خالل 

عة مجسبوع  بإرساله كل يوم األ

ام على غرايلايعرب تطبايق الت

:جمموعة 

ددية الطريقة الشاذلاية املج
اهلانايبالاية الكمالاية

بسم اهلل الرمحن الرحايم

ا  َعَلى النَِّبيِّ  َيِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن{

.}ا َوَسلُِّموا َتْسِلايم َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلاْيِه

56اآلية /سورة األحزاب

اولَُّص

...ايِهَلَع

https://t.me/joinchat/Cy-
ZQEE5iQsdHPZe_c7f2w
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القسم العربي FG-Groupأكاديمية 
ب در   نسانية والتي تلتنمية القدرات والطاقات ال 

م العلوم المتفوقةوتعل   

( ركياالمرخصة رسميًا في ت-شركة مجموعة العائلة )
.والتي ترعاها هيئة الف جي العلمية العالمية

https://t.me/FG_Group_Academy_Turkey

https://t.me/FGGroupAcademy
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Radio 
Family 
Group

نحن محطة إذاعية منبثقة 

عن شركة
FGمجموعة العائلة

المي نقوم بدورنا التثقيفي واإلع

ثقافة م واليَ حول العالم لنشر القِّ 

األخالقية

:للتحميل اضغط

www.radiofg.org
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http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_158128018345711&key=0d3176c012db018d69225ad1c36210fa&libId=k6fhbwga0102jf29000DA1a0wvhnscjbyd&subId=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&cuid=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&loc=http://www.radiofg.org/&v=1&out=https://itunes.apple.com/tr/app/radio-fg-fm/id1114783339?mt=8&title=Family%20Group%20Radio%20-%20Family%20Group%20Radio%20(FG%20R)%20%E2%80%A6%20Holy%20Love,%20Holy%20Life&txt=%3cimg%20src=%22http://www.radiofg.org/wp-content/uploads/2016/04/applogo-e1506395540508.png%22%3e
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_158128033491312&key=0d3176c012db018d69225ad1c36210fa&libId=k6fhbwga0102jf29000DA1a0wvhnscjbyd&subId=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&cuid=1c3c61896feacadeacb81bc506670c29&loc=http://www.radiofg.org/&v=1&out=https://play.google.com/store/apps/details?id=org.radiofg.radiofg&title=Family%20Group%20Radio%20-%20Family%20Group%20Radio%20(FG%20R)%20%E2%80%A6%20Holy%20Love,%20Holy%20Life&txt=%3cimg%20src=%22http://www.radiofg.org/wp-content/uploads/2016/04/googlelogo-e1506395486102.png%22%3e
http://www.radiofg.org/


Dar alaqiq designs
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