هاهو  ..فلتنشري نورك الكمايل يف آفاق األرواح
مؤسسوا جملة هاهو
مساحة العارف ابهلل تعاىل الشيخ د .هانيبال يوسف حرب
الشيخ د .أوس العبيدي د.سارة اجلعربي

رئيس التحرير
د .سارة اجلعربي

هيئة التحرير والعاملون:
العارف باهلل د .سفيان الجعبري
الشيخ د .عبد هللا كشكوش
الشيخ د .أوس العبيدي
د .نضال ترمانيني
د .منى حمادي
د .سناء شحادة
د.نور ميري
د.عائشة العناكوة
د .سماء الجعبري
د.صبحي المقرع
مـ  .دانيا هرشو
1

أ.عبد الهادي دنون
الحقوقية أ .مالك العناكوة
الباحث.عمر السلقيني
أ .خلدون لبزو
أ .محمد ظهير استانبولي
أ .منال جبيلي
أ .ريم الشمراني
أ .قمر الجعبري
أ .هدى زايد
أ .نور هرشو
أ .آية المجدوبة

كلمة رئيس التحرير
بسم هللا الرمحن الرحيم
اللهم صل وسلم على احلبيب سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
بني أنوار قناديل الفرح يف عيدان السعيد  ...ندعو هللا تعاىل أن يتقبل قيامكم وصيامكم
وطاعاتكم ..
وندعوه تعاىل أن يتقبل قلوبنا ويضيئها حببه  ...كما أضاء الزمان بسعادة العيد ..
حنن يف جملة هاهو ننشر السعادة للعقول والوعي بصفحات غنية متنوعة ...
ندعوكم ملتابعتها ومتابعة التنوع اجلميل  ..مبا ندر ..
وكل عام وأنتم خبري ...

د .سارة اجلعربي

اتبعنا
للتواصل

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

على الفيسبوك  :جملة هاهو haho magazine

hahomagazine@gmail.com

2

تقرؤون يف هذا العدد

في دوحتنا موهبة .......................................................... .
من أفضال المالئكة .........................................................
الجذور الحرة  FREE RADICALSوعالقتها مع مضادات األكسدة anti-oxident

كلمة رئيس التحرير .........................................................
محتويات العدد ...............................................................
كلمة شهر شوال .....................................................1442
معايدة ........................................................................
حلوى العيد ..................................................................
هنيئا لمن صام................................................................
أهم اإلشراقات................................................................
الدكتورة نور ميري منارة للعلم ............................................
الرياح ........................................................................
................................................................Screenshot
سر الحفظ في الشكل الهرمي ...............................................
ّ
علم الذّكر المحمدي – الجزء .............................................4
إلى من يهمه األمر – الجزء السادس عشر ................................
العصبون الحاسوبي .........................................................
اإلسالم واإلدارة .............................................................
من أدبيات مدرسة الحب اإللهي المج ّددي الهانيبالي الكمالي ..............
شوال ............................................................
فضل شهر ّ
راديو فاميلي غروب  :برنامج منازل آيات القرآن الكريم .................
تحليل اسم (جواد) ...........................................................

2
3
5
7
9
11
13
15
19
21
25
27
29
31
33
35
39
41
43

إلعالناتكم في مجلتنا يرجى التواصل عبر تطبيق التيلغرام عبر المعرف التالي @dr_sarahaljabari

3

األزياء على خط الزمن ....................................................
أهمية اللعب مع أطفالنا ......................................................
رحلة عبر قنوات التيليغرام .................................................
على العتبات ...جمال .......................................................
دعوة للصالة على النبي األكرم ............................................

45
47
49
51
53
55
59
61

الداعمون

راديو
فاميلي غروب

أكاديمية FG-Group
التركية

أو عبر البريد االلكتروني

:

دار العقيق
لألحجار الكريمة

مؤسسة
التواصل الهندسية

hahomagazine@gmail.com

4

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على سيدنا محمد و آله و
صحبه أجمعين .
كلمة شهر شوال 1442 /
( مباركة عيد الفطر ) 1442
كل عام و أنتم بخير بقدوم عيد الفطر السعيد  -يوم الجائزة ؛ حيث تبتهج
السماء و األرض بعُتَقاء الرحمن من النار ؛ فإننا نبتهج بهؤالء العُتَقاء
و نفرح لألمة أن هناك َمن شملتهم رحمة هللا تعالى في السماء فحازوا
على الجنة و الرضوان من هللا تعالى رغم كل مايحدث على أرض هذا
الكوكب المتألم من أحداث تعصف به ؛ حيث تعاني األمة اإلسالمية اليوم
من الشتات و الفرقة حتى بات المسلمون اليوم يُقتَلون في مشارق
األرض و مغاربها على مرأى العيون  ،و المتخاذلون من األمة في صف
جرارة و لكنها ال
واحد مع أعدائها  ..فالدول المسلمة كثيرة و جيوشها َّ
تحرك ساكنا لتحرير المسجد األقصى أو نصرة مظلوم يُقتَل بدم بارد !!
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على الرغم من أن السماء مازالت تغدق ببركاتها على المسلمين في
األرض ؛ إال أن الكثير من الجهل و التخلف يستشري على سطح
األرض فيأكل من وعي أفراد األمة مما يزيدهم ضعفا و تشتتا ..
صنعت منهم أمة ..
و هاهم يدفعون ثمن ابتعادهم عن التعاليم التي َ
كل عام و أنتم في شفاء ..
كل عام و أنتم في َوحدة و نصرة و شموخ ..
كل عام و أنتم في سالم من الخيانات الداخلية و الخارجية ..
كل عام و أنتم في رحمة و رضى ..
كل عام و القدس و األقصى في حرية  ..نصلي فيه لرب البرية .
و هللا يقول الحق و هو يهدي السبيل
و الحمد هلل رب العالمين

خادم العلم الشريف
د .هانيبال يوسف حرب
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بسم هللا الرحمن الرحيم
عيد الفطر السعيد هدية من الرحمن  ،وجائزتنا بعد صيام شهر الخير و البركات.
تقبَّ َل هللا طاعتكم و صيامكم  ..و كل عام وأنتم بخير و هدى ..
يتميز االحتفال بعيد الفطر السعيد بوجود الكعكك والحلويكات العربيكة المتنوعكة  ،و
ال شك أننا نكون فرحين بتناول هذه الحلوى اللذيذة  ..و بناء على ذلك سيكون
شعارنا في هذ المقال ( ال لإلفراط وال للتفكريط ) لنعكود بصكورة تدريجيكة ألسكلوب
حياتنا اليومي المعتادين عليه قبل شهر رمضان .
ال لإلفراط في تناول السكريات  :ألنهكا تسكبب لنكا العديكد مكن األمكراض التكي تكؤثر
علكى الصككحة بشكككل عكام منهككا  :تفككاقم السكككري لكدى مرضككى السكككري  ،ومخككاطر
انسداد شرايين القلب نتيجة ترسكب الكدهون علكى جكدرانها ال سكيما عنكد المرضكى
المصابين بآفكات قلبيكة بشككل خكا  ،و مشكاكل فكي الكبكد  ،و زيكاده الكوزن التكي
تؤدي إلى االكتئاب..
وال للتفريط  :ألن جسم اإلنسان يحتاج إلى الحلويات بكميات محددة لتم َّده بالطاقكة
التكككى يحتاجهكككا وخاصكككة بعكككد مجهكككود الصكككيام  ،فتقكككوم الحلويكككات بمكككذاقها الحلكككو
ومكوناتها الغذائية وسعراتها الحراريكة العاليكة بتهدئكة األعصكاب و تزويكد الجسكم
بالسكر ( ال سيما السكر الطبيعي ) مثل عسكل النحكل وقصكب السككر وغيرهمكا، ..
و ال يخفككى مككا لهككذه السكككريات مككن خاصككية تهدئككة األعصككاب ألنهككا تغككذى أطككراف
النهايككات العصككبية  ،كمككا تعمككل علككى تنشككيط وحيويككة الجسككم ألنهككا ترفككع مسكتوى
السكر بالدم فتجدد نشاط الجسم.
كعك العيد :
يحتكككوي علكككى الكثيكككر مكككن العناصكككر الغذائيكككة المفيكككدة و أهمهكككا الكربوهيكككدرات و
البكككككككروتين (البكككككككيض) والكككككككدهون وبعكككككككض اإلضكككككككافات الغذائيكككككككة الطبيعيكككككككة
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مثل  ( :القرفة ) التي تساعد على هضكم المكواد الغذائيكة الدسكمة  ،و ( المحلكب )
الذي يحتوى على مادة "الجالكتوفتان" التكي تعمكل علكى تخفكيض مسكتوى السككر
و الكوليسترول فى الدم  ،و ( الخميرة ) المضافة تحتوى على فيتامين . B
كمككا تحتككوى الكعكككة الواحككدة علككى  % 35نشككويات و % 30سكككريات و % 35
دهون  ،و إن متوسط السعرات الحرارية في الكعككة الواحكدة  250سكعرا حراريكا
تقريب كا ،أي أن السككعرات الحراريككة الموجككودة فككي  4كعكككات أكثككر مككن السككعرات
الموجودة في وجبة الغداء.
نصائح عند تناول حلويات العيد:
صح أن تكون وجبة إفطار يوم العيد خفيفكة ؛ مكع االعتكدال فكى تنكاول الكعكك ؛
 يُن َو ضرورة تقليل نسبة السمن والكدهون المسكتخ َدمة فكي تصكنيع الكعكك وأن تككون
هذه الدهون غير مهدرجة ليكون صحيا .

 يجب األخذ في االعتبار أال تزيد السعرات الحرارية المستمدة من الكدهون يوميكاعن  %30-25من السعرات الكلية .
 يجب أال تتجاوز السعرات الحرارية من الدهون المشبعة (السمن) عن . %10 نراعي فيما نأكل ليس فقط الكمية بل النوعية أيضا. يُف َّضل تناول أغذية غنية باأللياف  -قبل أو بعكد الكعكك مباشكرة  -ألنهكا تقلكل مكن
امتصككا الككدهون وذلككك مثككل الخضككروات والفاكهككة كالبرتقككال والجككزر والتككين
وكذلك البقوليات.
ودمتم بصحة وسعادة ...
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمكككد هلل رب العكككالمين المتجلكككي علكككى عبكككاده بكككالعتق والرحمكككات  ،والصكككالة
والسالم على النبي األمي رحمكة العكالمين سكيدنا محمكد وعلكى آلكه و أصكحابه و
أحبابه إلى يوم الدين .

انقضى شهر الصيام بجماله الروحكاني الخكا ونقائكه مكن الشكوائب واألثقكال ،
كسب  ،وارتقى َمن ارتقى  ،وفاز َمن فاز .
وكسب َمن
َ
َ
فمنهم َمن حاز الرحمة  ،ومنهم َمكن حكاز المغفكرة  ،ومكنهم َمكن فكاز بكالعتق مكن
النار .
إال أن الحككق سككبحانه وتعككالى هككو الكككريم الجككواد  ،وال يتوقككف كرمككه عنككد حككدود
أيام الشهر الفضيل  ،فهو يتجلكى بالعطايكا والجكوائز علكى عبيكده المحبكين الكذين
صككاموا طككائعين  ،حيككث يجتمككع النككاس فككي صككعيد صككالة العيككد فككي مكككان واسككع
مفتككوح و مكشككوف ليتجلككى علككيهم بالعطايككا السككخية  ،وينتشككر النككاس مح َّملككين
بالفرح والسرور الظاهر إضافة لما حازوا من عطايا باطنة .
إن االمتنككاع عككن الطعككام والشككراب والغرائككز األخككرى أمككور فككي ظاهره كا تعككب
ومشكككقة  ،إال أن النتكككائج الحقيقيكككة عظيمكككة وكثيكككرة جكككدا ُ  ،فالمكاسكككب الماديكككة
والروحية أكثر من أن ت ُحصى .
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فعبادة الصيام هي من المظاهر الحقيقية لعبودية اإلنسان لخالقه متحققكا باآليكة
نس إ َّال ليَ ۡعبُدُون) [سورة الذاريات ]56
الكريمة َ ( :و َما َخلَ ۡقتُ ۡٱلج َّن َو ۡٱإل َ
وهككي صككلة خاصككة بككين الككرب والعبككد  ،والككرب العظككيم تكفَّ كل ب كأن يجككزي العبككد
بكرمككه حككين قككال "الصككوم لككي و أنككا أجككزي بككه" ؛ فتصك َّكور كيككف يكككون الجكزاء
والعطاء !!.
إن من أهم مكتسكبات الصكوم ذاك النقكاء الروحكي الكذي يحكوزه الصكائم فتسكمو
نفسككه وتزكككى وتككتخل مككن أثقككال المككادة الكثيفككة والشككهوات المسككتعبدة لككه ؛
فيتحككرر مككن قيككوده ويقككوى عليهككا ليكككون مككؤهال لحمككل رسككالة الخالفككة والقيككام
بها.
ولعل العطاء الروحي الخا بكل إنسان يتبلور بالفرحة الغكامرة والسكاكنة فكي
النَّفس يوم الفطر فال يعرف كيف يعبر عنها إال بالتراحم والحب .

وغفكر
نسأل هللا الرحيم الغفار أن يتقبل الصيام والقيكام و أن يشكملنا ب َمكن رحك َم
َ
و أعتقَ  ..إنه نعم المولى ونعم المجيب .
و الحمد هلل رب العالمين

12

تم نشر برومو مسلسل أرواح الوعي
المّكىىر اإل ىىالمي الىىدوتور الشىىي

علىىى انىىاي اليوتيىىوص ال اص ى بسىىما
هانيبال يو ف رص :
https://www.youtube.com/watch?v=9HxoT17DUWg

ىاهم
مسلسل أرواح الوعي :أض م إنتاج وداني لعىام  ، 2021يى
في إنجازه ووادر خاص من أربع دول  ،و اد اامى بننجىازه كىرو هىاهو
السوداني لإلنتاج الّني  ،وهو من تأليف وإخراج الدوتور هانيبال يو ف
رص.
المسلسل يعالج عدي أفكار هام معاصري من الدراما االجتماعي والقضايا
المجتمعي الحسا في االب من الّانتازيا وال يىال العلمىي بموجىب نى
وفكري غير مسبوا على الشاكات العربي .
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وهىو يتىألف مىن عىىدي أجىحاث  ،يى تىم إنتىىاج الجىحث ا ول منى وهىىو
بعنوان ( :رف ا م إنسان) من بطول :
النجم الصاعد  :صدِّيق محمد
النجم الصاعد  :نصر الدين الهادي
الكوميديان المبدع  :محمد أبا ذر بدوي
الّنان المتألق  :ا مين الرفاعي
ضيّ الشرف  :آ يا هارون
باالكىىترام مىىع المماىىل والم ىىرج المسىىاعد  :مجىىدي محمىىد كىىكره.
المواع الر مي لشرو هاهو:
www.haho.fg111.net
اناي التلغرام:
https://t.me/haho_sd
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين المتجلي على عباده بالعتق والرحمات والصكالة والسكالم
على النبي االمي رحمة العالمين سيدنا محمد وعلكى الكه واصكحابه واحبابكه الكى
يوم الدين

انقضى شهر الصيام بجماله الروحاني الخا  ،ونقائه من الشكوائب واالثقكال ،
وكسب من كسب وارتقكى مكن ارتقكى  ،وفكاز مكن فكاز  .فمكنهم مكن حكاز الرحمكة
ومنهم من حاز المغفرة ومنهم من فاز بالعتق من النار .
اال ان الحككق سككبحانه وتعككالى هككو الكككريم الجككواد  ،وال يتوقككف كرمككه عنككد حككدود
ايام الشهر الفضيل  ،فيتجلى على عبيده المحبين الذين صاموا طكائعين بالعطايكا
والجككوائز  ،فيجتمككع النككاس فككي صككعيد صككالة العيككد فككي مكككان واسككع مفتككوح
مكشكككوف ليتجلكككى علكككيهم بالعطايكككا السكككخية  ،وينتشكككر النكككاس محملكككين بكككالفرح
والسرور الظاهر اضافة لما حازوا من عطايا باطنة .
صككحيح ان االمتنككاع عككن الطعككام والشككراب والغرائككز االخككرى فككي ظككاهره تعككب
ومشككقة  ،اال ان النتككائج الحقيقيككة عظيمككة وكثيككرة وكثيككرة  ،فالمكاسككب الماديككة
والروحية اكثر من ان تحصى .
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سكككفيرة االتحكككاد العكككالمي للبرمجكككة الحرفيكككة الكونيكككة الروحيكككة SULP
الككدكتورة نككور ميككري  ،هككي مككن شككخو العلككم النككادرة جككدارة وإلمامككا
اإلنسككامكن
كوم وهكي
لخالقكه ،
المظكاهر
فعبادة
نية
االنسكانو العلك
لعبوديكة اآلداب
الحقيقيكةككي كليككة
اإلنكليككزي ف
هيكتمكناألدب
الصيامدرسك
ومعرفككة ،
الكريمة  :-سككوريا و حصككلت علككى البكككالوريوس  ،ثككم اتجهككت
االيةكة حلككب
تحققجامعك
فككي
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
َّ
الذاريات 56
ككةسورة
هيئ)ك [
ككعدُون
نس
العلكج َّن
لدراسكخلككةقتُ ٱل
( َو َما
اإلداريكإككةال لميَكعبُ
ككوم َوٱإل َ
العلميك]ككة العالميكككة FG
اإلف جكككي
وهي عالقة خاصكة بكين الكرب والعبكد  ،والكرب العظكيم تكفكل بكان يجكزي العبكد
 Groupو حازت علكى شكهادة الماجسكتير فكي اإلدارة الروحيكة بتقكدير
بكرمككه حككين قككال "الصككوم لككي وانككا اجككز بككه"  ،فتصككور كيككف يكككون الجككزاء
كدا فككي األردن  ،ثككم قككدمت بحثهككا لنيككل شككهادة الككدكتوراه بعنكوان
جيككد جك
والعطاء .
سكموكا
الصائم فك،كيفت تركي
يحوزهعليهككا
الذيحككازت
الروحي) و
النقاءالكككريم
القككرآن
المعنككوي فك
اهمككون
منكم الن
(انعلك
الصومكيذاك
مكتسبات
ممتاز .وتككتخل مككن اثقككال المككادة الكثيفككة والشككهوات المسككتعبدة لككه ،
بتقديروتزكككى
نفسككه
الخالفكة وال
عرفانيكارسكالة
مكؤهال لحمكل
مكن ليككون
عليهكا ،
ويقوى
ندرةقيوده
تأتي من
وفيتحرر
قيكامو
معلومكات
غنيكا بال
كونكه بحثكا
العلمكي
بحثها
بها .
األسرار عن طاقات الحروف القرآنية و قكدرات األسكماء اإللهيكة و ذلكك
بأسككلوب علمككي ُمبسككط ال يخككرج عككن ضككوابط القككرآن الكككريم والسككنَّة
العطاء الروحي الخا بكل انسان يتبلور بالفرحة الغكامرة والسكاكنة فكي
ولعل
الشريفة .
النفس يوم الفطر  ،فال يعرف كيف يعبر عنها اال بالتراحم والحب .
رسككالتها النككادرة تنشككر منهككا مقتطفككات عبككر منصككتها المعرفيككة التككي
وغفكرو
الروحككي
يشكملنا العلك
كي لككدعم
والقيكامعلمك
الصكياممنبككر
إلكترونيككة و
الرحيم صك
كتها وهككي
أسس
بمكنكم رحكم
وان
كفحةان يتقبكل
الغفكار
نسألك هللا
المجيب و بإشككراف " هيئككة اإلف جككي العلميككة
بإدارتهككا
الربككاني و
النككور
هككيونعم
المولى
واعتق انه نعم
العالميككة  "FG Groupالتككي تبعككث بنككور العلككم للجميككع كمنككارة تككدل
المككتعلم و الطالككب علككى البحككور العلميككة  ،فكانككت قناتهككا علككى تطبيككق
التلغككككككرام ( مجمككككككع األنككككككوار ) منككككككارة علميككككككة كمككككككا شخصككككككيتها.
https://t.me/dr_nourmiri
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين المتجلي على عباده بالعتق والرحمات والصكالة والسكالم
على النبي االمي رحمة العالمين سيدنا محمد وعلكى الكه واصكحابه واحبابكه الكى
يوم الدين

انقضى شهر الصيام بجماله الروحاني الخا  ،ونقائه من الشكوائب واالثقكال ،
وكسب من كسب وارتقكى مكن ارتقكى  ،وفكاز مكن فكاز  .فمكنهم مكن حكاز الرحمكة
ومنهم من حاز المغفرة ومنهم من فاز بالعتق من النار .
اال ان الحككق سككبحانه وتعككالى هككو الكككريم الجككواد  ،وال يتوقككف كرمككه عنككد حككدود
ايام الشهر الفضيل  ،فيتجلى على عبيده المحبين الذين صاموا طكائعين بالعطايكا
والجككوائز  ،فيجتمككع النككاس فككي صككعيد صككالة العيككد فككي مكككان واسككع مفتككوح
مكشكككوف ليتجلكككى علكككيهم بالعطايكككا السكككخية  ،وينتشكككر النكككاس محملكككين بكككالفرح
والسرور الظاهر اضافة لما حازوا من عطايا باطنة .
صككحيح ان االمتنككاع عككن الطعككام والشككراب والغرائككز االخككرى فككي ظككاهره تعككب
ومشككقة  ،اال ان النتككائج الحقيقيككة عظيمككة وكثيككرة وكثيككرة  ،فالمكاسككب الماديككة
والروحية اكثر من ان تحصى .
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إن هككذا االنبعككاث العلمككي ال يُعَ كد غريبككا أو جديككدا عليهككا إذ أنه كا قككدمت
العديككد مككن المقككاالت المتنوعككة االجتماعيككة و الدينيككة و القدرويككة فككي
عشكرلخالقكه ،
االنسكان
لعبوديكة
المظكاهر
هللا مكن
كلمة هي
مجلةالصيام
"فعبادة
وهكيقكدمكنتكم
سكنوات و
حوالي
الحقيقيكة منذ
اإللكترونية
تعالى"
تحقق
الكريمة  :لهكا فكي المجلكة تقكديرا لكتاباتهكا المتميكزة  ،و هكي
االيةبعدد خا
تكريمها
( َو َما َخلَ ۡ
إلكى ]56
الذاريات
سورة
مجلتنايَ ۡع(بُدُون)
نس إ َّال ل
بالعطاء َو ۡٱإل
مستمرةقتُ ۡٱلج َّن
في َ
تقكديمها المسكاعدة و
إضكافة
هكاهو[ )
وهي عالقة خاصكة بكين الكرب والعبكد  ،والكرب العظكيم تكفكل بكان يجكزي العبكد
المشورة الروحية لعديد من األشخا في ميكادين التوافقيكات الروحيكة
بكرمككه حككين قككال "الصككوم لككي وانككا اجككز بككه"  ،فتصككور كيككف يكككون الجككزاء
التخص .الدراسي و فهم الشخصية .
ووالعطاء
ان من اهم مكتسبات الصوم ذاك النقاء الروحي الذي يحوزه الصائم  ،فتسكمو
فكي
وحسب
نورهاككةفي
نون
ميري ..مكلم
الدكتورة
بلكه ،
كتعبدة لك
رسالتها المسك
والشككهوات
كادة الكثيف
يلمع المك
كن اثقككال
نور وتككتخل
وتزكككى
نفسككه
قيكام
بالنوال
الخالفكة
رسكالة
فهيلحمكل
مكؤهال
ومحيطها ويقوى عليهكا
فيتحرر من قيوده
ور ..
للعلم ..
منارة
ليككون ...
وشخصيتها ،الفريدة
حياتها
بها .
ولعل العطاء الروحي الخا بكل انسان يتبلور بالفرحة الغكامرة والسكاكنة فكي
النفس يوم الفطر  ،فال يعرف كيف يعبر عنها اال بالتراحم والحب .
نسأل هللا الرحيم الغفكار ان يتقبكل الصكيام والقيكام وان يشكملنا بمكن رحكم وغفكر
واعتق انه نعم المولى ونعم المجيب
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بسىىىم ه والحمىىىد ال والصىىىالي والسىىىالم علىىىى ىىىيدنا محمىىىد وعلىىىى آلىىى
وصحب أجمعين ..
اراث مجلتنا (هاهو)..
أهالً بكم أ بتنا َّ
نتّكر اليوم في دي ر ول ه صلَّى ه علي و آل و لَّم التالي:
ْ
عى ْ
بع ْ
عى ْ
ىن جج ِّىد ِّه اىا جل :اىا جل
جىن أ ِّبيى ِّ ج
أخ جىر جج ا ْبى من جم ْردمو جيى ج ج
ىن م
كى جع ْي ٍ
ىن ع ْجم ِّىرو ْب ِّ
كذاب وأربَ ك اع منهككا َرح َمككةا
كان ،أربَ ك اع منهككا َ
ِِّ ﷺ ( :الريككا ُ
جر مىىو مل َّ
عك ا
ح ثَمك ر
والرح َمككةُ منهككا
كف
صر َ
كف وال َّ
صك ُكر وال َعقككي ُم والقاصك ُ
كذاب منهككا العاصك ُ
فال َعك ُ
َّ
ُُ ال ُمرس كالت
الناشككراتُ وال ُمبَشككراتُ وال ُمرسككالتُ والككذارياتُ  ،فَيُرس ك ُل َّ
كحاب ثُك َّم يُرسك ُل الكذاريات
كحاب ثُك َّم يُرسك ُل ال ُمبَشكرات فَكتُلَق ُح ال َّ
ير ال َّ
س َ
س َ
فَتُث ُ
حاب فَتَدُر كَما تَكدُر اللق َحكةُ ثُك َّم تُمط ُكر و ُه َّ
كن اللَّكواق ُح ثُك َّم يُرسك ُل
فَتَحم ُل ال َّ
س َ
الناشرات فَتَنش ُُر ما أرا َد).
يبىىين لنىىا النبىىي ص ىلَّى ه علي ى و آل ى و ىلَّم فىىي ه ى ا الحىىدي الشىىريف
العظيم أ ىماث الريىاح و أنواعهىا  :فمنهىا مىا هىو للر مى ومنهىا مىا هىو
للع اص  ..أي أنها من جنود ه تعالى .
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يصنّها الحدي الشريف :
فأما التي للع اص فهي وما
ِّ
( العاصف ) وهي الريح الشديدي الهبوص  ،و ( الصرصر ) وهىي الىريح
الشديدي البرودي  ،و ( العقيم ) وهي الريح التي ال برو فيهىا وال منّعى
وال ينحل منها غي وال يلقح منها كجر وما ورد عن ابىن عبىار رضىي
ه تعالى عنهما  ،وأما النوع الرابع فهي ( القاصف ) و هي الريح التي
تغرق..
وأما ما هو للر م فهي :
( الناكىىرات ) التىىي تنشىىر الريىىاح  ،و ( المبشىىرات ) وهىىي الريىىاح الت ىي
تبشر بالمطر  ،و ( المر الت ) وهي الرياح التي يتبع بعضها بعضىاً ،و
فراتْ م .
( ال اريات ) يمقال  :ذرت الريح التراص ت روه ذروا ً  :إذا َّ
ومما جاث في إعجاز ه ا الحدي وما اىال عبيىد بىن عميىر اللياىي ر مى
ه تعىىالى  ( :يبع ى ه تعىىالى المايىىري فىىتقم ا ر ام ىا ً  ،ىىم يبع ى ه
تعالى الناكئ فتنشئ السحاص ،م يبع ه تعالى المؤلّى فتؤلىف بينى ،
م يبع ه تعالى اللوااح فتلقح السحاص).
الحمد ال رص العالمين
نلقاوم في عدد اادم إن كاث ه تعالى ..
دمتم طيبين ..
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noor_al.aalam
https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
أفرد ما المّكر اإل المي الشي الدوتور هانيبال يو ف رص ّظ ه تعالى
ورعاه على ساص الطريق الشاذلي المجددي الهانيبالي على االنستغرام مسا
علمي ى معرفي ى بمىىا ي ى فتىىوي الصىىيام فىىي كىىمال أوروبىىا (السىىويد ومىىا فواهىىا
والىىىدول اال ىىىكندنافي )  ،يىىى اىىىدم ىىىما ت محاضىىىري بعنىىىوان ( تعىىى ر التقريىىىر
يستدعي التقدير) .
و أوضح أن إذا تع َّر التقرير فمن السنَّ التقدير ؛ وهو كرع وما هو التقرير .
واىىدم ىىما ت كىىر ا ً وافي ىا ً نىىواع التقريىىر فمنهىىا  :التقريىىر الحمىىاني  ،والتقريىىر
المكاني  ،والتقرير الصحي .
و اىىىد أجىىىاص ىىىما ت علىىىى أ ىىىئل وا تّسىىىارات جميىىىع المشىىىاروين فىىىي هىىى ه
المحاضري فيما ي ى توايى الصىيام واإلفطىار ووىل مىا يتعلىق بأ كىامهم فىي هى ه
الدول.
وما نشر ساص الطريق بأنّار العارف باال تعالى الدوتور هانيبىال يو ىف ىرص
كر ا ً عرفانيا ً عىن خصوصىي بسىمل ىوري القجى ْدر يى أورمنىا بحىروف نورانيى
تشرق ال وات بتلقيها من ضري كريّ ..
وما زال نور العلم ينباق من روف العارف باال تعالى مىن خىالل وىل مايقدمى مىن
علوم وفهوم لدني نادري لم يسبق د البوح بأ رارها .

تابعوا أخبارنا ونشاطاتنا عبر المواقع والتطبيقات المختلفة
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وىر ْم ىما المّكىر اإل ىالمي الشىي الىدوتور هانيبىال يو ىف
اللهم ِّز ْد وبىارم و أ ِّ
رص وا ّظ نورا ً و ذخرا ً لألم اإل المي آمين يارص العالمين .
وصل اللهم على يدنا محمد وعلى آل وصحب و ِّلم.
ِّ
و الحمد ال رص العالمين
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مشروع أجيال العائلة – FG

دورات وعلوم د.هانيبال يوسف حرب

https://t.me/FamilyGe
nerations

https://t.me/c/1090196782/6935

قككككدَّم سككككماحة المفكككككر اإلسككككالمي
الشككيد د .هانيبككال يوسككف حككرب
حفظكككككككه هللا تعكككككككالى محاضكككككككرة
بعنوان:
(صناعة الذكاء الروحي األنثوي)
و ذلكككك فكككي مرككككز شكككباب الربيكككع
بالعباسكككية محليكككه أمكككدرمان فكككي
الخرطوم  /السودان يوم الثالثاء
بتكككاريد  24شكككعبان 1442هككك -
الموافككككككق  06أبريككككككل 2021م ،
حيككث تمحككورت المحاضككرة حككول
أهمية هذا العلم ودوره في معرفة
القيَم التي من أجلهكا ككان الوجكود
اإلنساني والوعي بالذات والقكدرة
علككككى طككككرح األسككككئلة المعرفيككككة
النهائية والقدرة على فهم اإلجابة
والتسكككامي مكككع المفكككاهيم الماديكككة
إلكككككى مسكككككتوى أرقكككككى وأسكككككمى
وأعمق.
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ألبوم ( لواعج إنساني )
برنامج يقدِّم سماحة المفككر اإلسكالمي الشكيد د .هانيبكال يوسكف حكرب
حفظككه هللا تعككالى بمقككاطع منفصككلة علككى قنككاة التيليغككرام "دورات وعلككوم
د.هانيبال يوسف حرب".
يمكنكم متابعت من خالل الرابط التالي:
https://t.me/c/1090196782/6936
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بسم هللا الرحمن الرحيم
صككورها ..و واهككب أسككراره ألبسككط
الحمككد هلل رب العككالمين خككالق الكائنككات و ُم َ
كونها ..والصالة و السالم على سيد األنكام محمكد صكلَّى هللا عليكه
مخلوقاته التي َّ
وآله و صحبه أجمعين .
تحدَّثنا في المقال السابق عن أسرار في الشكل الهرمي و كيف َّ
أن فيه ((( طاقكة
الترميم ))) و اليوم سنتابع بمزيد من التفصيل عن تلك األسرار ..
في عام  1877تحد ثَّ لعَاداعم زيف دي يد ا م لكي ندي عدة في د فدي لعهد م
ي ثياها " لعفي لع ُخياي "ح د وديف ف هدا  :إة لعهد م عدخ خييد يزدخ بيدا
في ذعك قاعَّتخ  ،نيا ثة عخ خيي ناة  ،ي زي ع فيل ا لعه م هي ( )5/1يدة
لعدددذ له يهدددي يو دددام قدددَّ م  ،ي ندددَّك بحيًدددخ ية هفددداك يددد ل نيدددة فدددي لعودددي
لعخياي د عكلددنف لعه يددي يددع لعيزدداف لعنه ييمفاا يددي لعيتفددا م يددع لعيحددي
لعلياعي لعزفيبي عأل ض  ،ي تيا اءف  :هف عك قم  5ي في ااق لعه م ؟
ي هفددا فد با ذعددك يددع يددا عكثيفددا إ ددار فاد ك لعددَّنتي هاف بدداف ييددي حد عددة
هدا ))
(( ي لعحفي لعييزيَّ في لعَََّّ  – 5فاعخييد تحفدي ففيدها ي تحفدي
ي بددذعك فيددتا ع ة ففهددم عيدداذل ندداة لعلددنف لعه يددي حفددي لكاَيد يددة لعددتَفية
يلعتحكيدف يلعفيداَّ ..حتد ة بَددض لعلد ناك بدَّ ك بوددفع يع د ه ي د خاود
عتحفي ف ها لعحك قبف ب َخ كفها يزَّك ة ذعك ُبودي لعحك د اافزدا عَدَّ دام
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يعفَّيا و بخ لعتم بََّ ذعك تحيف إع عبة فباَّي ،ب فيا فيَّ لعحك
ياَخ َّلخف ي لنف هفَّيي آخ ع م به يي.

إذل يدا تدم

نذعك ث
فإة لعفهي إذل يا تم ياَها َّلخف لعه م قَّ تزي يع لعفية ي عنفهدا تحدتفي
بلنكها ي عيلفها ي لئحتها ..ينف ذعك ية ي لعحفي .
يقَّ ق ف إة لعفام ف يدا يدبو ي قبدف ة دتم لختد له لعبد ث لَّلك لعحَّ ًد نافدك توديم
بحفي لكاَي ف يا َُ ي بـ (لعل ثاع ) يلعتي تُوفع عك لنف هد م ؛ يهدي عبدا
عة قاَ ية لعخل ي بَ لعلنف عها بع ًوي  -في نف فلي ًو – ي ُد با
ف ها حبف ي دتم زيدع لعحبداف لك بَد فدي فواد يلحدَّ ًدم تَكثدو فدي لعهديلء ي بدذل
فتج لنف ه يي ح تم ياع لكاَيد َّلخدف تكدك لعلد ثاع فتحفيهدا يدة لعفيداَّ
عََّ ياب ع .
ي زد لشلددا هفدا إعد ثة فادف ياددع عيدا فددي يَّ حفيدخ َّلخددف لعهد م نددية عفددَّ
فواد يحددََّّ فددي يفتوددي لعهد م تيايددا ي لعتددي تنددية فددي لعَيدديَّ لعفددافف يددة قيد
م لعه م إع قاعَّتخ ي تحَّ َّل عفَّ فواد لعتوداء لعًكًد ة لعيدفك ة عكهد م باعًكد
لعَكدديي فددي ذلك لعَيدديَّ فهددي لكقدديق ااق ددا  ،نيددا ز د ة نددية يحددي لعه د م
ُييلف ا عـ ( ي يتزخ فحي) لعيحي لعلياعي لعزفيبي لعيمفاا يي .
تبع إة لاء هللا تَاع ...
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بوات
من علم الذكر المحمدي في الن َّ
بسم هللا الرحمن الرحيم
تاسعا  :أ ُعطي موسى عليه السالم المناجاة و الكالم  ،و زا َد عليكه محمكد
صلَّى هللا عليه و آله و سلَّم الدنو و القرب  ..قال تعالى :
{ث ُ َّم َدنَا فَت َ َدلَّى } النجم { 8فَك َ
سين أَو أَدنَى } النجم 9
اب قَو َ
َان قَ َ
عاشككرا  :أ ُعطكي عيسككى عليككه السككالم الرفككع إلككى السككماء  ..قككال تعكالى :
{بَل َّرفَعَهُ ُُ إلَيه َوك َ
َان ُُ عَزيزا َحكيما } النساء 158
و أعطى سيدنا محمكدا صكلَّى هللا عليكه و آلكه و سكلَّم أن رفعكه إلكى سكدرة
مر .
المنتهى كما َّ
الحككادي عشككر  :أ ُعط كي سككيدنا عيسككى عليككه السككالم إحيككاء المككوتى ق كال
تعالى:
ككر َ َوأُحيككك ي ال َمكككوت َى بكككإذن ُ } آل عمكككران 49
{ َوأُبكككر ُ
ا األك َمكككهَ واألَبك َ
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و أ ُعطي سيدنا محمد صلَّى هللا عليه و آله و سلَّم اإلحياء الكامكل  ..قكال
تعالى :
سول إ َذا َدعَاكُم ل َما يُحييكُم } األنفال 24
لر ُ
{ استَجيبُوا لِل َول َّ
الثاني عشر  :أ ُعطي سليمان عليه السالم الريح تحمله  ..قال تعالى :
ان الري َح ُ
سلَي َم َ
ح َها شَه ار } سبأ 12
غدُو َها شَه ار َو َر َوا ُ
{ َول ُ
وقال في نبينا محمد صلَّى هللا عليه و آله و سلَّم :
ككرى بعَبكككده لَكككيال مك َ
سكككب َح َ
ككرام إلَكككى ال َمسكككجد
{ ُ
ككن ال َمسكككجد ال َحك َ
ان الَّكككذي أَسك َ
صى} اإلسراء 1
األَق َ
وهذا فارق في الحب واضح  ،فهناك فرق بين َمن ينسبه اإلله في حمله
إليه و بين َمن ينسبه في حمله إلى ريحه.
يا وليكي فكي هللا تعكالى  :هكذا مكا ذُكك َر فكي علكم الكذكر المحمكدي و مكا لكم
يُذ َكر أحل و أعظم  ،و إنما المراد هو التعريف و قد حصكل بمكا قُكد َم مكن
أدلة  ،فإلى مبحث جديد في الحب المحمدي من علم الذكر المحمدي .
و الحمد هلل رب العالمين
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 إنها السابعة ..رفككع صككديقنا جسككده وهككو فككي السككرير وبيككده هاتفككه المحمككول وبككدأ يتصككفح
حساباته على مواقع التواصل االجتمكاعي  ،دخلكت والدتكه عليكه بلهفكة قائلكة :
ي  ..لقد تأخرت عن محاضراتك ...إنها الثامنة !!!
هيا يا بن َّ
فر َّد عليها  :ما المشكلة ؟! سأحضرها عبر الهاتف.

بعد مرور عدة ساعات خرج من غرفته وجلس فكي الصكالة فطلبكت منكه والدتكه
أن يحضر لها بعض الحاجيات من البقالكة فكرد عليهكا  :حسكنا  ..سكأطلبها عبكر
الهاتف  ،فنظرت إليه األم متعجبة ولم تقل له شيئا .
عند حلول موعكد أذان المغكرب واقتكراب اإلفطكار طلبكت منكه أن يخكرج للحديقكة
حتى ينادي والده  ،فكان رده بكل بساطة  :حسنا  ..سأكلمه بالهاتف.
قامت األم بتحضير المائدة وحل موعد اإلفطار فقكال الجميكع ( بسكم هللا الكرحمن
الككرحيم ) فصككرخ  :انتظككروا !!! أريككد أن ألككتقط صككورة للطعككام ألضككعها علككى
صفحتي  ،سكت الجميع متفاجئين!
مرت أيام الشهر الفضيل وصديقنا على حاله ؛ ال يخرج من المنكزل  ،وككل أمكر
يُطلب منه يقول ألهله  :سأحضره من خالل الهاتف  ،وإن اعترض أحكدهم يكرد
بأن األوضاع في البلد مخيفة و الوباء منتشر وال يجوز الخروج من المنزل.
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فككي أول أيككام عيككد الفطككر المبككارك جلككس الوالككدان فككي الصككالة لككيال يتناقش كان
بموضوع ابنهمكا الكذي انعكزل فكي غرفتكه ال يكلكم أحكدا وال يفعكل شكيئا إال مكن
خالل هاتفه المحمول  ،فقرر والكده أن يتحكدث معكه  ،فأرسكل لكه رسكالة عبكر
الهاتف  :والداك يطلبان رؤيتك ! ...
خرج صديقنا من الغرفة فقال له والده  :إنه مساء أول أيام العيد ولم نرك أنا
ووالدتك  ،حتى أنك لم تهنئنا بحلول العيد !
كان الجواب صادما على الوالدين  ( :لقد أرسلتُ لكما الرسائل ) !!
بدوري أقول :
هل وصلنا لهذه الدرجة من العبودية للتكنولوجيا ؟
هل أصبحت مواقع التواصل االجتماعي سجنا لنا وألبنائنا ؟

يحتاج هذا الموضوع لوقفة وإعادة نظر  ،فلنغتنم األعياد والمناسبات ونلتقي
ونتحككدث مككع أهلنككا وأبنائنككا ونككوعيهم لمككا يحصككل لنككا  ،فككاألمور خرجككت عكن
السيطرة ...
هذه رسالتي إلى َمن يهمه األمر...
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العصبون الحاسوبي
أ .نور هرشو
بسم هللا الرحمن الرحيم
الصالة و السالم على سيدي طه نور األنوار و سر األسكرار و علكى آلكه
و صحبه الكرام .
كل عام و أنتم بخير و رضاء و سكرور  ...تقبَّكل هللا صكيامكم و كت َ َبنكا و
إياكم من المقبولين المغفور لهم.

الشبكة العصبونية :
المقصكككود بالعصكككبون الحاسكككوبي  :هكككو برنكككامج حاسكككوبي يعتمكككد علكككى
محاكاة عمل العصبونات الدماغية لمعالجة البيانات فكي مجكاالت مختلفكة
 ،تُستخدم العصبونات الحاسوبية االصطناعية في الكذكاء االصكطناعي و
ال تعنككي أنهككا الككذكاء االصككطناعي نفسككه فالشككبكات العصككبونية ُمصككطلح
ينككدرج تحككت ال كتَّعلم العميككق و هككو أحككد أشكككال الككتعلم اآللككي الككذي يُكوفر
خوارزميكات و برمجيكات قكادرة علكى الكتعلم بكالخبرة الكذي هكو فكرع مككن
الذكاء االصطناعي.
و تعمككل العصككبونات وفككق أمككرين  :األول بنيككوي مسككؤول عككن تشكككيل
الشبكة العصبونية و تكوين العقد الذي تُدعى كل عقدة منها بالعصبون.
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األمر الثاني  :الناحية السلوكية أي أن العصبونات الشبكية تعمكل مثكل
مكونة من طبقات  ،و تعتمكد ككل طبقكة
العصبونات الدماغية حيث أنها َّ
منهككا علككى عككدد معككين مككن العصككبونات  ،و إن أقككل عككدد ممكككن مككن
الطبقات هو ثالث طبقات :

 طبقكككة الكككدخل حيكككث تقكككوم باسكككتقبال البيانكككات و معالجتهكككا و تفعيكككلالعصبونات .
 الطبقة المخفية . وصوال للطبقة الخكرج التكي نحصكل مكن خاللهكا علكى المهمكة المكرادإنجازها كاملة .
مثككال  :نالحككظ فككي اليوتيككوب كيككف أنككه يقككوم بطككرح اقتراحككات علينككا
تناسككب نمككط الفيككديوهات التككي نشككاهدها  ،ويقككوم بككذلك اعتمككادا علككى
خوارزميات ذكية مبنية من عصبونات اصكطناعية حيكث تقكوم بإظهكار
اقتراح الفيديو من خالل متابعة نوعية الفيكديوهات التكي نشكاهدها  ،و
إن أغلككب مواقككع السوشككال ميككديا تعتمككد علككى العصككبونات الذكيككة مثككل
الفيس البوك و جوجل و غيرهم .
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بسم ه الر من الر يم
الحمد ال رص العالمين مدا ً وايرا ً طيبا ً مباروا ً  ،والصىالي والسىالم علىى
ىىراج الحىىب وابلىىى المحبىىين نىىىور ا نىىوار ومنبىىىع ا ىىرار الحبيىىىب
الم تىىار ابىىل خلىىق السىىموات وا راضىىين الموصىىوف بأفضىىل ا خىىالق
والشيم يد الجود والكرم و يد العرص والعجم ،ىيدي و بيبىي محمىد
وعلى آل وصحب الكرام أجمعين.
َّ
إن تس ير ا دوات اإلداري بشكل صحيح أمر هام في نجاح المجتمعىات
وتطورهىىا فهىىو العمىىود الّقىىري لبنىىاث المجتمىىع  ،و اىىد أضىىاف اإل ىىالم
إضاف مهم لألدوات اإلداري أال وهىي البمعىد ا خالاىي و ججعجلجى فىي امى
الهرم والمشرف علىى بىااي ا داوت  ،ومىا جج جعلجى الحىاوم والمرجىع  ،فلىم
ت جعم ىد اإلداري عبىىاري عىىن مجموع ى أدوات بىىل أصىىبح منهاج ىا ً أخالاي ىا ً
عحزت الرااب ال اتي  ،وراع الّرد وا تياجات بشكل أوبىر  ،و جى جع
لتطىوير ا فىىراد واالرتقىىاث بهىم  ،و بالتىىالي فقىىد أنىت جج المجتمىىع اال ىىالمي
إداريين بشكل أوبر من أي مجتمع آخر وال ي تلف ا نان على وّاثتهم .

ومن أبرز النمىاذج اإلداريى  :نمىوذج ( المدينى المنىوري ) و ويىف ارتقىى
الحبيب المصطّى صلَّى ه علي وعلى آل وصحب و ىلَّم بهى ا المجتمىع
الحراعي وجعلى مروىحا ً تجاريىا ً عالميىا ً خىالل مىدي اصىيري عبىر عىدد مىن
البرامج الهام منها  :ت طيط السوق واعتماد عدد من العمالت الم تلّ
لتسهيل التعامالت التجاري وغيرها من القىوانين والبىرامج التطويريى .
بالمقابل لم يستطيع أي مجتمىع آخىر تكىوين ماىل هى ه الحاضىري التجاريى
تى مك التي وان تعتمد على التجاري لم تستطيع منافس المدين .
أمىىىا فىىىي مجىىىال التعىىىامالت التجاريىىى فقىىىد أتىىىى الشىىىرع افظىىىا ً لمصىىىالح
المتعااىىدين مراعيىا ً للمصىىلح العامى يى منىىع العقىىود التىىي فيهىىا جهالى
خشي النحاع ون َّ
ظمها ليرفع الجهال  ..إضاف ً إلى الكاير من مميحات تلك
المعامالت التجاري واإلداريى بجانبهىا المىالي ؛ فكايىر مىن البلىدان فمتحى
بأخالق التجار المسلمين ومنها إفريقيا وبالد كرق آ يا .
وفقا ً لما بق ذوره نقول  :إن ونىا نسىعى إلعىادي تّعيىل البىرامج اإلداريى
في المؤ سات علينا مراعىاي الجانىب ا خالاىي وتّعيلى فىي وىل ا دوات
اإلداري المست جدم في المؤ س .
و الحمد ال رص العالمين
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المحبون العوام في الوجود ..
دائما يتج َّملون ليَغدوا
في أبهى صور رة في عيون
أحبابهم ...
أحب العظيم ...
فاأل َولى ب َمن
َّ
أن يُس َّر الجمي َل ..
ظاهره ما في شاكلته من
ليُلبس
َ
جمال ...
شاهدا َّ
هللا يُبصر ما َظ َه َر منه
أن َ
وما بَطن ...
مما كتبت :إبريز العاشقين في بالد الشام
الدكتورة المهندسة سارة الجعبري

https://t.me/hobalhak
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حب
خواطر ر
ُ
ق بذكره ..
إ َّن
القلب يخف ُ
َ
ويتنفس بذكره ..
ُ
ويموت بذكره...
فبذكره نحيا ..
و بذكره نموت ..
وما بينهما  ..تجلياتُ ذكره..
🌸 الحمدهلل على نعمة ذكره 🌸

مما كتبت الباحثة :
هناء صبري

https://t.me/hobalhak
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بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق و سيد بني آدم محمد صكلَّى هللا عليكه وآلكه
وصحبه أجمعين.
َّ
س َنن هللا تعالى أن أفسح لعبكاده الكزمن ليعملكوا ويككدوا فكي الكدنيا طكوال أشكهر
إن من ُ
العام فيسترزقوا و يعمروا األرض ؛ إال أنكه مكن حبكه لهكم جعكل لهكم شكهرا واحكدا فكي
الدنيا و شكؤونها طكوال العكام و فكي
كانت
العام  -وهو رمضان  -لكي يَجبر َم
تشغلهالرحيم
الرحمن
بسمنهللا
نيته القيكام بالعمكل الصكالح المخلك المتكوالي إال أنكه لكم يتسكنى لكه ذلكك  ،ولهكذا فقكد
عن أبي أيوب األنصاري رضي هللا تعالى عنه أن رسول هللا صلَّى هللا عليه و آلكه و سكلَّم
جعل هللا تعالى شهر رمضان عنده بال حساب أي مطلق األجر و لكيس كبكاقي الشكهور
شوال ،كان كصيام الدهر)) رواه مسلم
قالَ (( :من صام رمضان ثم أتبَعَه ستًّا من َّ
سكنَة فَلَكهُ عَش ُكر
مقيد األجر فقد قكال تعكالى  :بسكم هللا الكرحمن الكرحيم " َمكن َجكا َء بال َح َ
شكوال
شوال هو الشهر العاشرمن شهور السنة
الهجرية َُ ،وهو َأول َشهور الحج ( شهر َّ
سيئ َة فَ َال يُج َز ٰى إ َّال مثلَ َها َوهم ال يُظل ُمون " األنعام(.)160
أ َ،مثَال َها ۖ َو َمن َجا َء بال َّ
وشهرذي القعدة  ،وشهرذي الحجة ) .
شوال بهذا االسم في عهد كالب بن ُمرة  -الجد الخامس للنبي صلَّى هللا عليه
ُ
سمي شهر َّ
وآله وصحبه وسلَّم  -وذلك في عام  412م تقريبا ..
شوال :
من فضائل شهر َّ
من فضل هللا تعالى ورحمتكه علكى عبكاده أن جعكل لهكم مكع ككل فريضكة نافلكة مكن جنسكها
حتككى تجبككر مككا حككدث مككن خلككل فككي الفريضككة  ،وبالنافلككة يكتمككل الفككرض  ،لككذلك نككرى أن
سنن إما قبلها وإما بعدها  ،و صيام الستة من شهر شوال هو بمثابة
فروض الصالة لها ُ
نافلككة راتبككة لشككهر رمضككان حتككى إذا حككدث أي خلككل مككع الصككائم فككي صككيامه فككي شككهر
شوال مكمال وجابرا له .
رمضان يكون صيام األيام الستة من َّ
ول َجعلكه مفتككوح األجككر مثككل – وهلل المثككل األعلككى  -الككذي يفككتح دفتككر الشكيكات البنكيككة
وهنا نذكر بعض التطبيقات المهمه لهذا الصيام وهو أن صيامه مثكل صكيام أي نافلكة فكي
لمحبوبه لكي يصرف منه ما يشاء ؛ فقد خ َّ هللا تعالى صكيام شكهر رمضكان بنسكبته
شوال بعكد قضكاء األيكام التكي أفطرهكا فكي
غيره ؛ أي أن الصائم يستطيع صيام الستة من َّ
رمضكان
ل
ل
وجعك
،
بمشيئته
الحسنات
بنفسهسكو
يجزي به
يحاسب و
فكرضحيث
إليه
َ
يضاعفالنسكاء أو الرجكال .لكذلك وجكب صككيام أو
كواء عنكد
شكرعي
رمضكان لعكذر
صكيام
حبيبكه
لككي ال
الكريم مكرمة أخرى تطكال العبكد حكين صكفَّد الشكياطين عنكه
قتكربأيمكننافلة .
أو تصيام
شوال
قضاء الفرض ثم صيام النافلة سواء أكانت صيام الستة من َّ
عكدااألجكر
وجعكل
بكاقييكومأيكاممكنالسكنة ،
من ت
كما قد
الصالح
شغله عن
الصائم و ت
األيكام
الشكهر -ما
في أي
شغله فكي
شكوال
الستة
العمليصوم
الصائم أن
يستطيع
وكذلك
َّ
اعف؛ الحسكنةُ
ضك
ي
م
آد
ابكن
عمكل
ككل
«
:
ﷺ
هللا
رسكول
قكال
حيكث
ا
ف
ع
َ
مضكا
الشكهر
في
ُ
ُ
َ
التي ال يُسكتَحب الصكيام فيهكا انفكرادا وهكي يكوم الجمعكة و يكوم السكبت إال إذا أتبعكه بيكوم
صو َم؛ فإنَّ
وأنكا أجكزي
متتابعكاكه ل
هذه َّال ال
تعالى" :إ
عف،أنقال هللا
ها ،إلى
بعشر
األيكام َّ
مائةيُفت َض ر
الحق َ
الكبعض
كمكاكي،يتكوهم
يكونُ صيام
رض
س–بعو ال
أمثاليوم
سابق أو
.)978
صكيامهصحيح
أجلي"( ،
صام َمهأنمن
لهتَهإذاوطعا
شهو
ع
كما َد ُ
،به ،يَ
شكرعي أو سكفر  ...كحككم
الترغيب لعكذر
ويفطكر إن ككان
يقطع
يصح
العظكيم
العكرض
يستفيد
الحالةدون
رمضان
يخسر َ
أن
ويصكح
هكذاعنكه ،
مكنبكدال
ويحظكىآخكر
قضاء يكوم
وجبأنعليه
منهذه
يخرجفي
ن ولكن
نافلةم ؛
ولهذا أي
صيام
شكهره المبكارك  ،و قكد قكال رسكول هللا ﷺ:
عبكاده فكي
المغربعلى
العالمين
يعرضه
الذي
السابق .
من اليوم
ربقبل
الصيام
ت نية
يبي
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َ
«إن جبري َل عليه السال ُم أتكاني فقكال" :مكن أدركَ
رمضكان ،فلكم يُغفكر لكه ،فكدخ َل
شكهر
َ
النار؛ فأَبعدهُ هللاُ  ،قُل :آمين" ،فقلتُ  :آمين( " ...صحيح الترغيب .)1679
َ
ولهذا كان النبكي عليكه الصكالة والسكالم مكن أجكود الكذين يجكودون فكي رمضكان ؛ فقكد
جاء عن ابكن عبكاس أنكه قكال " :ككان رسكو ُل هللا صكلى هللا عليكه وسكلم أجكو ُد النكاس،
َ
رمضان( " .....صحيح البخاري .)3220
وكان أجو َد ما يكو ُن في
فككال تبخككل علككى نفسككك  ..ألن َمككن أنفككقَ أنفككقَ لنفسككه ؛ ورجككع هككذا عليككه بأضككعاف
صكامها مكرة واحكدة تجكب عليكه ككل سكنة وهكذا
الشهرأن َمن
فيالناس
بعض
إلى أذهان
و يتبادر
المبارك ..
وخصوصا
مضاعفة
دليل عليه
صحيح وال
تككون .م َّمكن شَكه َد ليلكة القكدر ومكع الكذين يشكهدونها بالقيكام والكذكر
على أن
غير احر
و
كيعَكن
ض ف؛ك ف
عكو
نهكاكبال ت ُ َّ
الحنبلككي
المسكتطاعكنألرجك
قكدر الحككافظ ابك
فوكيكالتهكااإلمككام
وعدمكمكتكا ق
الشرعيةككوال
الطرقككتة مككن ش
بشتىككيام الس
والعبادةكائل ص
ومككن فضك
َ
َ
َ
َ
مكن َر َم َ
يامَّكه َر
أجكركذاصكالش
بهكاإ َّن َه
ﷺ« :
ُ
س
شكوالنُ ،ف
ضا
أيام َد َخ َل
ستة " :
عنه قا َل
لطائفرضي هللا
" أَنَس
بعكدقا َل َر ُ
رمضكانكو ُل َّ
يسكتكمل
تعالىصيام
المعارف" إن
الدهر َح" َ .
ض َركُم َوفيه لَيلَةا َخي ار من أَلف شَه ررَ ،من ُحر َم َهكا فَقَكد ُحكر َم ال َخي َكر ُكلَّكهَُ ،و َال يُح َكر ُم
قَد
َخي َر َها إ َّال َمح ُرو ام»" (صحيح ابن ماجه [.)]1341
كتاب " الفكتح " وذككره أيضكا النكووي والسكيوطي علكى شكرح مسكلم َّ
أن
وكذلك ذكر في
شوال كأنه صام الدهر  ،ومعنى الدهر في الحديث:
َمن صام رمضان ثم أتبعه
ر
بست من َّ
بنككاء علككى أن الحسككنة تُضككاعَف بعشككر أمثالهككا  ،فشككهر رمضككان يسككاوي صككومه صكيام
عشككرة أشككهر ،وصككيام السككتة أيككام يسككاوي صككوم شككهرين ،فكككأن صككيامها بعككد الشككهر
يساوي صيام سنة كاملة.
ومن عالمة قبول صوم رمضان  :معاودة الصيام بعد صيام رمضان ؛ َّ
فإن هللا تعالى إذا
تقبل عمل عبد وفَّقه لعمل صالح بعده.
َّوحتى ال تُح َرم من أجرها ورزقها بعد رمضان إلى رمضان الذي يليكه فكاحر علكى
فعكن أم
الكرزقل ؛
المبكاركوالكدخو
والتكزويج
التكزوج
شكو
في شهر
مستحبة
هناك
فهكو
الكوفير
شكهره
ومنهكافكي
مكنالالككريم
أيضاعام
طول ال
أمور رزقك
خط قدر
واطلب َّ
السكمواتنَّبكي صكلَّى
تزو َجنكي ال
قالكت ":
وأرضاها
المتينرضي هللا
القوةعائشة
السيدة
المؤمنين
واألرض ؛
خكزائن
عنهاعنكده
تعالىالكذي
وذوالطول
الرزاق ذو
ملككوت َّ
وسكلَّ
الرزقكائهسككك َ
معنككي
رزقك اَد ُه من
كانكى عن
أحك َظك
كان
كأي نسك
كوكا رل،
الورقك رلكةوبنَككى بك
كي شك َّكوا
َّ
ويكا"أو
كواء أك
كيضفك بك
كيكيشكت َّف
المقبولككيكة فكالتك
كهر َم هفككو
ُُفهكعلَكذايككهالشك
كاس فككي قَولككه
عككن ابككن َ
ماجةعك.كام ؛ فقككد روى ابككن أبككي حككاتم فككي تفسككيره َ
ابنكاقي ال
صحيحا لبك
ماديك
عبَّك ر
يم ) قَ
كي لَيلَكة القَكدر َمكا
كاب ف
في أُم ال
النساءمكن
كب
أنكا َل " :
هللاكُل أَم
ق
عائشةي َها يُف
تعالى  ( :ف
رضي َر ُ
تتزوج يُكت َ ُ
عنها رر َحك ر
ال .
شهركت َشو
تستحب
وكانت
ت أَو َحيَا رة أ َو َم َ
َ
ُ
ب ال َحاج ؛ يَحكج فُكال ان ،
ز
ر
ن
م
ة
ن
س
ال
ي
ف
ن
يَكُو
ق أَو َمو ر
َّ
ط ررَ ،حتَّى يُكت َ َ
ر
اإلمام النووي في شرحه لصحيح مسكلم حيكث قكال عكن شكهر شكوال" :
أيضا" .
ذلكفَال ان
وذكرحج
َويَ
شوال ،وقد ن أصحابنا علكى اسكتحبابه،
في
والدخول
والتزوج
التزويج
استحباب
فيه
َّ
الحديثم".وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين
اللهم وسل
وصل
واستدلوا بهذا
و الحمد هلل رب العالمين
وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد و على آله و صحبه وسلم.
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برنامج منازل آيات القرآن الكريم
بسم هللا الرحمن الرحيم
يتفرد المفكر الدمشقي الشيد الدكتور هانيبال يوسف حكرب حفظكه هللا
تعككالى بتككأليف وإخككراج العديككد مككن البككرامج المتنوعككة عمومككا والدينيككة
خصوصككا و خاصككة فككي شككهر رمضككان المبككارك ؛ حيككث يبككدع سككماحته
بطرح عدة برامج ومسلسالت لم يشهد العالم مثيال لها  ،وهذا مكا ككان
جليا واضحا في برنامج منازل آيات القرآن الكريم.
برنامج منازل آيات القكرآن الككريم هكو برنكامج يرصكد علمكا مكن علكوم
القرآن الكريم الهامة جدا والذي يفتح لمتلقنكه أبعكادا خاصكة فكي الفهكم
الدقيق آليات القران الكريم .
لقد كان هذا العلم منذ القدَم حتى يومنا هذا خاصا بعلماء الطبقكة العليكا
مككن العككارفين إلككى أن قككام المفكككر اإلسككالمي الشككيد الككدكتور هانيبككال
يوسف حرب حفظه هللا تعالى بوضع شروح تعريفية لهكذا العلكم بحيكث
يصبح أسهل تداوال على العامة و أوضح مسلكا على الخاصة.
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عند متابعتك لهذا البرنامج ستتعلم أن كل آيات القرآن الككريم مهمكا تككن
ال تخككرج عككن تسككعة عشككر منككزال مككن المنككازل ! وكك َّ
كأن هككذا الككرقم لككيس
بجديد على الباحثين عن األسكرار القرآنيكة ؛ فكنحن نعلكم نك اآليكة 30
عش ََكر "  ،ونعلكم أيضكا أن
علَي َهكا تسكعَةَ َ
من سورة المدثر قولكه تعكالى " َ
كككل الكتككب السككماوية مطويككة فككي القككرآن الكككريم  ،و أن القككرآن الكككريم
مطوي فكي الفاتحكة  ،و أن الفاتحكة مطويكة فكي البسكملة  ،و أن حكروف
البسملة تسعة عشر حرفا ظاهرا .
و قد بدأ سماحته بالحديث عن هذه المنازل مبتكدئا بمنكازل االبتكداء التكي
قام ببيكان معناهكا و فحواهكا و أمثلكة عنهكا بشككل بكديع  ،و انتقكل بعكدها
إلى منازل الرموز و األلغاز ليعرفنا على أسرار مدهشة و شكروح بديعكة
من عوالم القرآن الكريم لم يسبق لها ظهور في العالمين من قبل .
ومن الملفت في هذه المنازل أن لكل منزلة منهكا أربكع حجكرات  :حجكرة
الدالالت و حجرة الحدود و حجرة الخوا و حجرة األسرار ..
فلكل منزلة أربع حجرات كما لقلبك أربع حجرات عزيزي القارا.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

•

َّ
إن للشخصككيات المسككماة ( جككواد ) عككدة صككفات تكشككفها لنككا
حككككروف اسككككمهم  ،فمككككن خككككالل علككككوم الحككككروف الكشككككفية
ومكنوناتهككككككا نككككككذكر لكككككككم بعضككككككا مككككككن هككككككذه الصككككككفات :

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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جواد شخ واضح وصريح جدا .
يسعى إلى الصلح بين الناس وفصل الجبهات بين المتخاصمين .
لديه قدرة على افتعال المشاكل .
إنسان بسيط في التعامل حيث يتعامل مع اآلخرين بسهولة و
عدم تكلف.

•
•

لديه حزم وقوة  ،وأحيانا يتعامل بشيء من القسوة قد تصل إلى
درجة العناد .
منفتح على العالم ومحب للتطور والحداثة .
يحب عالم اللهو والمتعة .
لديه قوة التفكير المنطقي .
لديه قدرة على استثمار الظروف لمصلحته بالشكل الصحيح .
لديه قوة تخاطرية عالية .
يحب أن يكون هناك مساواة وعدالة .
لديه قوة خاصة يتفرد بها ال بد أن يبحث عنها ليوظفها في
مصلحته .
يستلم الرئاسة في كل النشاطات فلديه طبع سيادي .
يحب الخير وعمل الخير .
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لوحة البداية
بدايتي كانت مع الخطوط العشوائية التي ظننتها ال تعني
الكثير ؛ ولكن مع األيام بدأ النور يسري في أناملي واكتشفت
أنها لم تكن مجرد خربشات بل هي أفكاري وتجاربي وما
أحلم أن أكون وأصبحت حلمي الكبير في عالم الفن..
لم أفقد األمل ألنني كنتُ مع هللا تعالى
و ال حول وال قوة لي إال باهلل تعالى
ثقتي باهلل وتوكلي على هللا بداية خطواتي ألحالمي الفنية..
الفنانة  :إنعام جالل العجل
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بسم هللا الرحمن الرحيم

ال َخلككق والمقككدار والرتككب  ،وأعطككاهم هللا تعككالى القككدرة علككى التشكككل

الحمكككد هلل رب العكككالمين والصكككالة والسكككالم علكككى أشكككرف المرسكككلين

بأشكال مختلفة  ،و وكَّل فئكة مكنهم لخدمكة البشكر فكي مهمكات  :كتبليك

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الككوحي لألنبيككاء  ،و معونككة المككؤمنين فككي حيككاتهم ؛ و مثالككه  :عنككدما
نزلوا في غزوة بدر لنصرة الرسول والمؤمنين  ،وتسجيل مكا يقكع مكن

المالئكة عالَم شفاف مخلوق من نور  ،و هو عالَم مختلف عكن عكالم

أقوال وأفعال البشر ... ،و غير ذلك من المهمات  ،و ككل هكذه األفعكال

سكو ُل
اإلنس والجن  ،فعن عائشة رضي هللا تعالى عنها قالت  :قَا َل َر ُ

تكتم بكأمر هللا تعكالى و إذنكه  ،وال يسكتطيع إنسكان قكط أن يتسكلط علككيهم

كور َ ،و ُخلكقَ
هللا صلَّى هللا عليه وآله وسلم ُ « :خلقَكت ال َمالئكَكةُ مكن نُ ر

وال أن يستعين بهم مباشرة إال َمن أذ َن له هللا تعالى .

كف لَ ُكككم » أخرجككه
كار َ ،و ُخلككقَ آ َد ُم م َّم كا ُوصك َ
ال َجككان مككن َمككارجر مككن نَك ر

ومن المالئكة َمن كلفهم هللا تعكالى بأعمكال تتعلكق بالعبكد بكدءا مكن نفكد

مسلم.

الروح لألم الحامل في جنينهكا  ،ومكنهم ال َحفَظكة الكذين يحفظكون البشكر

وعالم المالئكة كله طهر ونقاء  ،وال يوصفون بالكذكورة أواألنوثكة ،
خلقهم هللا تعالى على صور جميلة  ،وهكم علكى درجكات متفاوتكة فكي

ويحرسونهم ويحفظون أعمالهم ويسكجلونها ويسكتغفرون لهكم ويثنكون

عليهم ويدعون هللا تعالى لهم .
و الحمد هلل رب العالمين
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كيف نستطيع أن ننق

من الجذور الحرة ؟

يمكننا ذلك عن طريق آليتين معا :
 -1تخفيض أسباب تشكل الجذور الحرة .

 -2تزويد الجسم بمضادات األكسدة .

يشكل الجسم بنفسه مضادات أكسدة ولكن ليس بكميات كافية  ،و طالما أن الجسكم
يشككككل جكككذورا حكككرة أثنكككاء عملياتكككه االسكككتقالبية الطبيعيكككة فهنكككاك احتمكككال لحكككدوث
السرطانات مهما كان تصرف اإلنسان صحيحا في كل شيء .

من أكثر األغذية المصنَّعة شيوعا :

حبوب اإلفطكار ( ككورن فلككس )  ،الجبنكة  ،الخضكار المعلبكة  ،الخبكز  ،الوجبكات
الخفيفكككة ( رقكككائق البطاطكككا )  ،منتجكككات اللحكككوم المقككك َّددة ،المشكككروبات ( الحليكككب
والمشروبات الغازية ) .
اللحككوم المص كنَّعة هككي اللحككوم التككي يككتم حفظهككا بعككدة طككرق  :كالتككدخين والتملككيح
وإضافة مواد حافظة كالنقانق واللحم المق َّدد والسالمي .

إن العمل على تخفيض تشكل وإنتاج الجذور الحرة يتم عن طريق تجنب مصكادرهم
(المواد المسرطنة ) والتخفيف من التعرض للمسببات مثل:

وينصككح خبككراء التغذيككة أن نحصككل علككى تنككوع صككحي مككن مضككادات األكسككدة فككي
نظامنككا الغككذائي و ذلككك بتنككاول ( مجموعككة أغذيككة بككألوان الطيككف الضككوئي كاملككة
 ) RAIN BOW OF FOODو التكي تحكوي ألوانكا متعكددة مكن الغكذاء فيكه أصكناف
متعددة من مضادات األكسدة .

 - 2االنتباه إلى عدم التعرض ألي مواد كيميائية سواء في العمكل أو فكي المنكزل أو
أي مكان .

وبما أنه من المستحيل التخل التام من التعرض للجذور الحرة وخاصكة تلكك التكي
ت ُنت َج في الجسم مكع عمليكات االسكتقالب الطبيعيكة ؛ َّ
فكإن اختيكار نظكام غكذائي صكحي
غنككي بمجموعككة واسككعة متنوعككة مككن مضككادات األكسككدة يُعتبككر بدايككة رائعككة ومهمككة
وضرورية .

 -1عدم التدخين .

 - 3تجنب األطعمة المصنَّعة : PROCESSED FOOD
ال نقصككد باألغذيككة المصكنَّعة الوجبككات الجككاهزة ؛ بككل إن مصككطلح األغذيككة المصكنَّعة
يشككمل أي غككذاء يككتم تغييككر حالتككه الطبيعيككة بطريقككة مككا ألسككباب تتعلككق بالسككالمة أو
بهدف جعله مالئما لالستخدام .
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يتبع في األعداد القادمة
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القرن الرابع عشر 1400-1300م
فييي القييرن الرابييع عشيير ظهييرت الطبقيية الجديييدة فييي المجتمييع وهييي
الطبقة البرجوازية  ،و كان أهيم أرير لظهورهيا انتهياء عصير اإلقطياع
واختفاء األمراء كقوة حاكمة  ..مما أدى إلى تغيير مظياهر الحيياة فيي
أوروبا.
مع ظهور هذه الطبقة ومحاولتها إربات وجودها في المجتمع كيان ابيد
أن تتخذ أسلوبا جدييدا فيي ملبسيها وأزيائهيا ث حييث أصيبحت الموضية
في ذلك الوقت تلعب دورا هاما في المجتمع الجديد.
اشييتهر العصيير األوروبييي بفسيياتينه المتنوعيية والمبهجيية بتفصيييالتها
وتصميماتها  ،و في القرن الرابع عشر كانت النسياء ترتيدين الفسياتين
الطويلة الضيقة عند األرداف و التي تتسع تدريجيا حتى ذيل الفسيتان،
وكانييت تَييدك بةشييرطة عنييد الظهيير أو علييى الجييانبين أو تقفييل ب يةزرار
حتييى تبييين انحنيياءات خصييور السيييدات ،و قييد كانييت أكمييام الييرداء أو
الفسييتان طويليية وتتصييف بااتسيياع وتَحلهييى أطرافهييا بالشرشييرة التييي
انتشرت في تلك الفترة.
وا ننسييى تصييفيفة الشييعر المشييهورة وهييي  :الضييفائر علييى جييانبي
الوجه ،وكانت السيدات تضع على رأسها قلنسوة أو شاا.
أما مالبس الرجال فكانت تتكون مين قمييق قصيير ( و قيد ظهير هيذا
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الطييول ألول مييرة فييي هييذا القييرن ) و يَقفييل القميييق ميين الجهيية األمامي ية
بصف من األزرار الصغيرة  ،أميا أكميام القمييق فقيد كانيت ضييقة وتَقفيل
من الكوع إلى الرسي بيةزرار ،يَضياف إليى ماسيبا بنطيال ضييا مصينوع
ميين قميياش يتصييف بالمطاطييية  ،وفييوقهم جاكيييت أكمامييه طويليية وواسييعة
مشرشرة أيضا.
كانت المالبس ذات ألوان زاهية و تَصينع مين ليونين مختلفيين  :أي الجيزء
اليمين بلون مخالف للجزء اليسار.
ولوحظ اختفاء الزخارف الشرقية على المنسيوجات بيدءا مين القيرن الرابيع
عشيير لتبييدأ إيطاليييا بصييناعة المنسييوجات بعييد أن كانييت حكييرا علييى بييالد
الشرق األوسط  ،ونتيجية ليذلك حليت الزخيارف ذات الطيابع الغربيي محيل
الزخارف الشرقية .
القرن الخامس عشر 1500-1400م :
سيياد الطييراز الفرنسييي علييى أزييياء القييرن الخييامس عشيير حيييث انتشيير بيين
السيدات أنموذج اليرداء الواسيع الطوييل واليذي يَضي ام بحيزام أسيفل الصيدر
وبفتحيية صييدر واسييعة ومرلريية الشييكل تَحلهييى بييالفراء ولونهييا مخييالف للييون
الرداء  ،وكان للرداء ذيل طويل ذو فراء أيضا.
كما انتشير غطياء اليرأس الميدبب اليذي ينتهيي بطرحية مين القمياش الرقييا
ويطرز بالمجوهرات والخيوط الذهبية والفضية.
ه
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسكالم علكى أشكرف الخلكق المبعكوث رحمكة للعكالمين
سيدنا وحبيبنا الرسول األمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحبتنككا فككي هللا تعككالى  :سككنتحدث فككي هككذا العككدد بككأمر هللا تعككالى عككن أهميككة اللعكب مككع
األطفال  ،ونقصد لعب الوالدين معهم أو أحد الوالدين لما له من أهمية كبيرة في النمكو
النفسككي والعقلككي وأيضككا ألهميتككه مككن ناحيككة تنميككة الككذكاء الروحككي واالجتمككاعي لككدى
الطفل .
مما ال شك فيه وكما يعرف الجميع أن األطفال يكبرون بسرعة وسكرعان مكا نكراهم قكد
أصككبحوا يككافعين وشككبابا  ،لهككذاعلينا أن نسككتثمر مرحلككة الطفولككة علككى أكمككل وجككه مككع
األبناء لمساعدتهم في بناء شخصياتهم المستقبلية .
من النقاط المهمكة التكي يجكب االنتبكاه إليهكا هكو أن نخصك وقتكا للعكب مكع األطفكال و
التي يراها الكثيرون أمرا غير مهم بحجكة أن الطفكل يلعكب لوحكده وال حاجكة لكذلك  ،إال
أن الخبراء في علم نفس الطفولة يؤكدون على أهمية اللعب مع الطفل .
فمن الناحية النفسكية يشكعر الطفكل بالحكب واألمكن واالسكتقرار العكاطفي بكأن والديكه أو
أحككدهما يُمضككي معككه وقتككا جمككيال وهككو مسككتمتع بككذلك ؛ منبهككين علككى أهميككة أن ت ُشككعر
الطفل أنك بالفعل سعيد معه  ،ومذكرين بأنك أيضا تصنع معه ذكريات جميلة.
ومن ناحية أخرى َّ
فكإن اللعكب مكع األطفكال يقكوي شخصكياتهم وينمكي عنكدهم اللغكة مكن
خالل تبادل الحديث ؛ فيتعلم الطفل مفكردات جديكدة تككون لديكه حصكيلة مفكردات يتفكوق
بها على أقرانه  ،وهنا أشير إلى نقطة مهمة وهي :عندما نتحدث معهم يجب أن تككون
لغتنا سليمة ونسمي األشياء بمسمياتها الحقيقية ؛ فنقول مثال  :هذا ماء ،وهذه لعبكة ،
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وهذه حلوى  ...إلد  ،ألن الطفل ذكي ويجب أن نتعامل معه على هذا األسكاس فهكو
يستقبل المعلومة ويخزنها في ذاكرته ويفاجئنا بها بعد فترة .
َّ
إن اللعب مع األطفال يُتيح للوالكدين اكتشكاف جوانكب شخصكيات أطفكالهم ؛ فيعرفكون
إن كككان طفلهككم عصككبي المككزاج  ،أو إن كككان عنككده شككعور بالمسككؤولية  ،أو إن كككان
يحككب المسككاعدة  ، ..حتككى يسككتطيعوا تقككويم مككا يمكككن تقويمككه و معالجككة األخط كاء و
الثنكاء علكى مكاهو جيكد و تشكجيعه ألن هككذه الصكفات و الطبكاع سكترافقه إلكى مكا بعككد
مرحلة الطفولة بل إلكى بقيكة حياتكه  ،فهنكا تككون مهمكة الوالكدين سكهلة إذا اكتشكفوا
صككفة غيككر حميككدة فيعالجونهككا ؛ وإن كانككت لككدى الطفككل صككفات حميككدة تُعك َّكزز إيجابيككا
لتسككتمر معككه فككي مراحككل حياتككه فيكككون إنسككانا سككويا نفسككيا واجتماعيككا ؛ ففككي هككذه
المرحلككة يكككون اإلصككالح ممكنككا والمهمككة سككهلة ؛ ألن الكثيككرين مككن األهككل لألسككف
الشديد ال يعرفون أكثر من تسمية االبن أو االبنة !! .
ذكرنا أن اللعب مع األطفال يطور لديهم الذكاء الروحي  ..فكيف ذلك ؟
نقول  :عندما تعطي الطفل مثال لعبكة معينكة ولنقكل حصكانا ؛ فمكن الممككن و بكلمكات
بسيطة أن تشرح له أن هذا حيوان و تشرح لكه عكن أهميكة الحيوانكات لإلنسكان وأن
هللا سبحانه وتعالى خلقها ليستفيد اإلنسان منها  ،ونحمد هللا تعالى على هذه النعمة.
و مككن هنككا نتطككرق إلككى موضككوع آخككر و هككو أن هللا سككبحانه وتعككالى خلككق اإلنسككان
وخلق له نعمة البصر والسمع  ،و بذلك نككون قكد ربطنكا بكين الموجكودات فكي الكدنيا
و َمن أوجدها ؛ فيتعلم الطفكل أن هنكاك إلهكا عظيمكا أو َجك َد لنكا ن َعمكا كثيكرة  ،فيبكدأ هكو
بالربط بأن كل شيء في الوجود خلقه هللا تعالى و يجكب أن نحكب هللا تعكالى ونشككره
على هذه النعمة  ،وكلما كبر الطفل تزيكد األمثلكة حسكب سكنه وتفكيكره ؛ فينشكأ علكى
طاعة ومعرفة هللا تعالى ؛ وهذا له أثر كبير في حياته.
لم ينته الحديث بعد عن أهمية اللعب مع األطفال فما زال له بقية  ....انتظرونا .
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رحلة عبر قنوات التيليغرام
( اضغط على أسماء القنوات )

بسم هللا الرحمن الرحيم
ليست الحقيقةُ دائما كما نراها في الواقع
بل ربما تكون أعمق مما نتوقع
بقلم
د .هانيبال يوسف حرب

ي عن أنس رضي هللا تعالى عنه أن النبي صلَّى
ُرو َ
هللا عليه و آله و سلَّم قال" :اللهم أحيني مسكينا،
وأمتني مسكينا ،واحشرني في زمرة المساكين يوم
القيامة" ،فقالت عائشة رضي هللا تعالى عنها :ل َم
يا رسول هللا؟
قال " :إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين
خريفا  ،يا عائشة  :ال تردي المسكين ولو بشق
تمرة ،يا عائشة  :أحبي المساكين وقربيهم َّ
فإن هللا
يقربك يوم القيامة" رواه الترمذي
قناة منافحون عن اإلسالم

قناة دورات وعلوم
د .هانيبال يوسف حرب
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* أرجوك انتبه فال تقل *
بسم هللا الرحمن الرحيم
أرجوك انتبه...
ال تقل  " :ال حياء في الدين "
بل قل  ( :ال حياء في تناول الدين أو في قضايا و مسائل الدين ) ..
فإن الدين كله حياء ؛ بل الحياء هو شطر اإليمان في الدين .
أرجوك انتبه...
ال تقل  " :ال حول هللا "
بل قل  ( :ال حول و ال قوة إال باهلل ) ..
فكيف تنفي ال َحول عن هللا َّ
عز و جل؟؟!!! بل ال َحول كله و القوة كلها بيده
وحده و هو القوي العزيز العلي العظيم ؛ سبحانه له األسماء ال ُحسنى كلها
و أكثر  ،تباركت أسماء ذاته و أفعاله و تعالَت صفاته .

بسم هللا الرحمن الرحيم
ليس المهم أن تكون كما تريد
وال كما يريدك العالَم أن تكون
بل يجب أن تكون كما يري ُدك ربك .
بقلم
د .هانيبال يوسف حرب

قناة هاهو

أرجوك انتبه...
ال تقل  " :إنشاء هللا "
بل قل  ( :إن شاء هللا )..
فإن لفظة " إنشاء" من اإليجاد و التخليق  ،و لفظة " شاء " من المشيئة
 ،فالفرق كبير و عدم الدقة قد تجرك إلى شيء من التكفير .
فال تجعل األلفاظ و األقوال الدارجة تسري على لسانك بال وعي و إدراك
منك  ،بل افهم و أدرك ما تقول  ،و كن مسلما واعيا فطنا ذكيا صحيح
القول طيب الفعل .
د .نور ميري
قناة َمج َمع األنوار
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وقفتُ على عتبة هذا الممر ..
مالحظة أن بصري يرتاح منسابا بسالسة نحو األفق ...
يجد جماال يعجبه  ..جاعال بصره حرا يطفو في الجمال
المنجلي ...
بحثتُ عن الجمال الذي لَفَت أنظار نظري ...
فوجدت ُه في انسيابية اللون األبيض التي إن سرت بين
جنبيها ...تصل إلى بحر زرقته أخاذة  ...لتعوم في سكون
فسحته وأحضانه ...
على أعتاب ممر صغير في اليونان  ..ضحكتُ  ..حيث أن
قلبي استثمر المشهد قائال :
سلَ َك طريق النور والصفاء في حياته وإن كان صعبا...
َمن َ
بحر من النور والجمال حيث السكون واإلطالق
يصل إلى
ر
في سرور ..
سبحان َمن أرشدنا إلى طرق النور والحب  ...سالكين
لنصل إليه  ...سبحان الرشيد ..
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ن اللَّهَ َومَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَُّيهَا
}ِإ َّ
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماا{ .
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صلّوا عليه ...

شاركونا عدد صلواتكم خالل األسبوع
بإرساله كل يوم مجع

عرب تطبيق التيليغرام على جمموع :
الطريق الشاذلي املجددي
اهلانيبالي الكمالي
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

63

64

نحن محطة إذاعية منبثقة
عن شركة
 FGمجموعة العائلة

نقوم بدورنا التثقيفي واإلعالمي حول
العالم لنشر القيَم والثقافة األخالقية
اضغط للتحميل :
www.radiofg.org
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Dar alaqiq designs
Dar_alaqiq1
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