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بسم هللا الرحمن الرحيم 

و الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على سيدنا محمد

آله و صحبه أجمعين

1442/ كلمة شهر ذي الحجة 

(بداية النهاية عند المسلمين ) 

كيت وأنا لعلَّ هذا العنوان غريب قليالً حتى على قلمي ؛ فإني ب

..أكتبه ولكن للحقيقة إفصاح 

صغير فهذا العيد الثاني وهو عيد األضحى المبارك بعد العيد ال

العين الذي يتم فيه إثبات العيد بال رؤية القمر ب-عيد الفطر -

!!المجردة 

والمسلمون في مشارق األرض ومغاربها في حالة صمت 

!!وانسياق 

د واألضحية وكأنَّ األمر ال يَعني دينهم أو حكماً شرعياً يطال العي

!!!والحج والعَشر من ذي الحجة 

..!!وكأن التوقيت في هذه العبادات ال يَهم 

.لحنيفربنا ال تؤاخذنا بما َصَمَت العالَم عنه من حقوق دينك ا

يدل على ولعلي ال أرغب في تفنيد القضية ألنَّ الذي حصل إنما

وقع من ، فال يُتَ .. أنَّ المسلمين قد ناموا نومةَ كوكٍب واحٍد 

..  كلماتي أن توقظ نائماً قد يكون في الحقيقة ميتاً 

:  فكالم هذا المقام في هذا المقال أن أقول 

.إنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون 

و هللا يقول الحق و هو يهدي السبيل

و الحمد هلل رب العالمين 

خادم العلم الشريف 

هانيبال يوسف حرب. د
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بسم هللا الرحمن الرحيم

ماة المتجلاي علاى عبااده بالرحالحمد هلل رب العاالمين الارحمن الارحيم

ت  قَ بَ َسااحمتاايرَ إنَّ :) فااي الحااديق القدسااي الواسااعة بحااق قولااه تعااالى

اا، والصااالة والسااالم علااى النبااي األ(يب  َضااغَ  و عااالمين رحمااة الي   م  

لاه آوعلاى ..م لهياة لكال المخلوقاات والعاوالامتداد وشمول الرحمة اإل

.لى يوم الدينإحبابه أوصحبه و

م مااا يمياا  هااأعباااده بااالتراحم فيمااا بياانهم ، فكااان وجاالَّ ربااي عاا َّ رَ َمااأ

مااة ماان طياااف األأالمجتمااع المساالم هااو حالااة التااراحم المترابطااة بااين 

تشاامل فااراد المجتمااع لتتسااع وأة بااين كاال لاالااى كبيرهااا متغلغإصااغيرها 

.  حتى الحيوان والنبات 

فضال أه بهى صورها بقمة الرحمة سيد الخلق عليأت الرحمة في وتجلَّ 

ً أنتائجهاا عه وتصايببَ كل من اتَّ الصالة والتسليم لتنسدل فتعمَّ  ن َمايضاا

.بعه لم يتَّ 

إذاال إنساان المسالم ال يصاال وال يكتمال مر فاي حيااة اإلأي أن افتتاح إ

ادات مور المسلم الحياتية مان عاأسم الرحمن الرحيم ، فجميع ابابتدأه

.  ومعامالت وتصرفات وعبادات وعالقات مصبوغة بالرحمة 

ن أن المسااالميصااالَّى هللا علياااه و آلاااه و سااالَّم مااار نباااي الرحماااة أوقاااد 

ن فاي م َمارحمكرض يَ ن في األموا مَ ارحَ : " يتراحموا فيما بينهم فقال 

".السماء 

حقق بهاذه لنتو ذلكفيهان الرحمة متصلة ال فصلَ ألى إمشيراً 

فاإذا ،وهذا من رحمته بنا ؛حوالنا فال تفارقنا  أالرحمة في كل 

ال انفصاالنا عاان الرحمااة أو عاان ج ئيااة منهااا كنااا الخاساارين ؛ فاا

، يتم لنا أمر وال نحصل على رحمة  نحن فاي أشاد الحاجاة لهاا

ب وبذا يحل المقت والبالء محل الرحمة والتراحم ، ويحل الغضا

فاي والنقمة محل الرضا والتساليم ، ويادخل الشايطان و أتباعاه

تفاصااايل حيااااة النااااع والمجتمعاااات ليحااال فاااي قلاااوبهم بااادل

الرحماااات والحاااب ، وتنحااادر األخاااالق لتحااال محلهاااا المصاااالال 

.واألطماع ، وال يخفى على أحد ما يؤول إليه هذا الحال 

إن إن اجترار الرحمة ال يكون إال بالتراحم والعكع صحيال ، و

ة ، و قسوة الحياة التاي نعيشاها الياوم نابعاة مان فقادان  الرحما

نا أن ن ول الغيق هو وجاه مان وجاوه الرحماة ؛ َعرَ  فناا إذا َعل م 

..  بيننابأننا حين ال نُغاق إنما يكون بسبب عدم تراحمنا فيما

!! .فأي حال حالنا و أي مصير ينتظرنا ؟

حباة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة ، واجعل لنا قلوبااً رحيماة م

.يعها تسع رحمتك وتعيشها لتصل رحمة العالمين نبيها وشف

خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين آو

رحمكم هللا احموا يَ رَ تَ 
سفيان الجعبري .العارف باهلل تعالى د
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بسااام هللا والحماااد هلل والصاااالة والساااالم علاااى سااايدنا محماااد وعلاااى آلاااه وصاااحبه 

اء مجلتنا .. أجمعين (..  هاهو)أهالً بكم أحبتنا قرَّ

طفى المنتقااة مان أحادياق المصا.. نكمل اليوم ماع سلسالة تفساير أحادياق قدروياة

..صلَّى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم

:  صحبه وسلَّمهللا صلَّى هللا عليه وآله واليوم في الحديق التالي لرسول نتفكر

رسول هللا صلَّى هللا عليهقال : رضي هللا عنه قال عن البراء بن عا ب

إال ُغف َر لهما ما من ُمسلَمين يلتقيان فيتصافحان) : وصحبه وسلَّمآلهوعلى

.دأخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه وأحم( .يفترقاقبَل أن

ه وصاحبه في هذا الحاديق الشاريف يباين لناا رساول هللا صالَّى هللا علياه وعلاى آلا

اان شااأن ه أن يقاا ع علااى كاالَّ مااا م  اال وساالَّم كيااف أن الشاارع الحنيااف شااجَّ و  ي ويجم  

ن أفاراد هاذا العَالقات  بين أفراد المجتماع المسالم ، ودعاا إلاى التاواد والتَّساامال باي

لاى آلاه وصاحبه المجتمع الكريم الطيب الذي َوَصفَه رسول هللا صالَّى هللا علياه وع

.وسلَّم بأنه كالبنيان المرصوص 

:  مففي هذا الحديق يقول النبي صلَّى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلَّ 

اااان ُمساااال َمين  يَلتَق يااااان  " عااااان  فااااي أي مكااااان ال: أي"مااااا م  .  علااااى التحديااااديَجتَم 

.يد فيُسل  م أحدهما على اآلَخر ُمصافَحةً بال: أي" فيتَصافَحان  "

.من هللا تعالى مغفرةً كان ثوابهما : أي"إالَّ ُغف َر لهما"

قااا" ااَل أن يَف تَر  ن يَتاارك أحاادهما اآلَخاار يُغ فَااُر لهمااا فااي ذلااك الموقااف قباال أ: أي،"قَب 

.فيفترقا كلٌّ في حال سبيله

ه وصاحبه وسالَّم وفي الحديق  الشريف يبين لنا رسول هللا صلَّى هللا عليه وعلى آل

. كيااااف أن هللا تعااااالى جعاااال هااااذه المصااااافحة بااااين الناااااع ساااابباً فااااي المغفاااارة

رة فاااحرص يااا أخااي رعاااك هللا تعااالى و أينمااا كنااَت علااى االسااتفادة ماان هااذه القااد

د أخيااه العظيمااة التااي جعلهااا هللا ساابحانه وتعااالى فااي يااد المساالم التااي تصااافال ياا

اً لاك باإذن المسلم ، وابدأ الناع بالسالم والمصافحة حتى تبيت في كل يوم مغفاور

.هللا تعالى

..نلقاكم في عدد قادم إن شاء هللا تعالى

..  دمتم طيبين 



ل  جواناااب كمالاااه أحاااد الفااان ج ئياااة مهماااة مااان  شخصاااية الفااارد ويشاااك  

ذات م من الشخصية هو أمر مهم وممتع  بااإلنساني ، واالعتناء بهذا العالَ 

مادى الحساي وهن الجانب الفني لدى اإلنسان يعكاع شاعورإالوقت ، كما 

.رهافته ، فالفنون عالم جميل ومهم في كينونتنا 

فاااي مقابلاااة خاصاااة (أساااعد موساااى ) فاااي هاااذا العااادد الفناااان نستضااايف 

.ها عن فنه ولوحاته وأهم أعمالهلنا فيوحصرية يكشف 

.بك الفنان أسعد موسى أهالً *

فماذا تعب ر لوحاتك عنك ؟.. لوحاتك هي مرآة تعبيرك 

.واحداً تعبر لوحاتي عن األمل قوالً -

لذي تقد مه عبر لوحاتك وفنك ؟ هل هي رسائل معينة أم ماذا ؟اما*

فياه وهاو نفسايه واحد توجهته و وجدتُ مه عبر فني هو توجٌّ الذي أقد   -

ون تكافبرة و الحكمة في كل لوحة تخار  مان روح فناي أن أعطي الع  

ااه باالنظر ردة الفعال  حااد ق إلااى عملااي الفنااي أن ياألولااى لكاال َماان توجَّ

.برة و حكمة إن شاء هللا تعالى لوحتي و يفهم منها ما هو ع  
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اساه إحسالفنان أسعد موساى شاارك فاي العدياد مان المعاارض الفنياة ناشاراً 

ومان أهام المعاارض التاي شاارك ،عبر الخطاوط واأللاوان فاي شاتى األمااكن 

د وقاا؛ األردن -فااي عمااان ( منااارة العاارب للثقافااة و الفنااون ) عاارض م: هااافي

 ً دير و ماان التقااالكثياار و الملفاات بالنساابة لااه حيااق القااى ممياا اً كااان معرضااا

ة و االهتمام فاي هاذه الادائرة التاي تواجاد فيهاا الكثيار مان الشخصايات المهما

شخصايته ثابتاة عانتكاوين فكارة ممتاا ة وقوياة وفقد اساتطاع رة للفن المقد   

.بشكل ملحوظ

* ً :  أجاب وعندما سألناه عن أهم أعماله الفنية التي القت نجاحا

ماا ) وحاة ها هاي لمَ رس  جمالية وجل عمالي الفنية التي وهبني هللا ع َّ أأهم -

اافهااي(بااين الفجاار و الغااروب  من فااي حقيقااة نورانيااة المااؤدُ لوحااة تجس  

.أوقاته اليومية ما بين الفجر و الغروب 

ك في ذلك ؟لذي ساعدَ ار مهاراتك الفنية ؟ وماكيف تطو   *

 ي ألعمال فنياة ه تركي، ثم أوج   أوالً تعالىه إلى هللاتتطور مهاراتي بالتوج  -

نياة أضاعها لنفسي بصمة فنَ أتناول منها ما هو صائب ألكو   حيقمختلفة 

اً تلمياذىتعاالو الحمد هلل رب العاالمين أن جعلناي هللا، في دائرتي الفنية 

ب كبيار فهاو سابحفظه هللا تعاالى هانيبال يوسف حرب . دتحت يد الشيخ 

و ذلاك حي ه إلى أبواب الفن التي هي سر نجاافي اندفاعي الفني و التوج  

.منارة فن جاذبة و مطلوبة في عالم الفن إليجاد

في ختام مقابلتنا نود أن نسألك عن أعمالك القادماة ؟ وهال يوجاد معاارض*

فنية قريبة لك ؟

رق و أعمالي القادمة إن شااء هللا تعاالى ساتكون سلسالة متتالياة عان الفا-

قااء النورانياةالتجسيد بتسليط بوصلة النظر على تسفلية الظلمانية و ارت

ضااير أقااوم ماان خاللهااا حالياااً بالتحعمليااة ورشااة فنيااةو قااد افتتحااُت ، 

.سلسلة فنية قوية لمعرض قادم إن شاء هللا تعالى ل
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:تخفف من الصداع -4

لاى مماا أدى إظ أن الشادة التأكسادية ترافقات ماع نقاص الطاقاة فاي خالياا الادما  لوح  

.حدوق الشقيقة أحياناً 

.لشقيقة انخفاض بنسبة الثلق في حدوق نوب اقَ وعند الدعم بمضادات األكسدة حدَ 

.فمضادات األكسدة تساعد في عال  الشقيقة ويمكن أن تمنع حدوثها أيضاً 

:تفيد في أداء التمارين الرياضية -5

.رياضية تؤثر الشدة التأكسدية على وظيفة العضالت وبالتالي على أداء التمارين ال

تعاب لذلك فإن الدعم بمضادات األكسدة ت يد من الطاقة أثنااء الرياضاة وتخفاف مان ال

.المصاحب لها 

:تفيد في حالة مرض السكري -6

ولين ماع تنظايم فاي مقاوماة اإلنسامع تحسان  أن الدعم بمضادات األكسدة ترافقَ نَ تبيَّ 

.مستويات السكر في الدم 

نقااص إع أنه يفيد في الوقاية من مرض السكري عن طريق حرق الدهون متبيََّن كما 

.2تجمع الخاليا الدهنية التي تسبب البدانة والسكري نمط 

:تفيد في منع حدوق السرطانات -7

ر مماا ي ياد مان بنية الخاليا تتاأثعندما اليستطيع الجسم مكافحة الشدة التأكسدية فإنَّ 

ً تلعب مضاادات األكسادة دوراً ، و بذلك نسبة حدوق السرطانات  ياة وفاي الوقامهماا

.تكرار ونكع السرطانات من منع ال

:تفيد من أجل الدما  -8

ة تتراجاااع وظيفااا، و تعتبااار الميتوكونااادريا أساساااية فاااي إنتاااا  الطاقاااة فاااي الااادما  

ر الميتوكوندريا مع تقدم العمر مما يؤدي إلى موت خاليا الدما  وحادوق داء ال هاايم

علااى وجااود الشاادة التأكساادية يترافااق مااع إنتااا  مااواد مؤذيااة تااؤثرإنَّ و بالتااالي فاا، 

.الذاكرة واإلدراك وباقي وظائف الدما  

:تفيد في حماية الرئتين -9

تماااع ا علااىماان ماان أكثاار مناااطق الجساام تعرضاااً للشاادة التأكساادية ألنهاتعتباار الرئتاا

َظ أنَّ كسااجين ومباشاار مااع األ  يااادة نقااص مسااتويات مضااادات األكساادة و، و قااد لااوح 

أماااراض رئوياااة مثااال الرباااو وأماااراض الرئاااة حااادوق ماااع قَ الشااادة التأكسااادية ترافَااا

هااب ماع تراجاع فاي االلتقَ لاوحظ أن الادعم بمضاادات األكسادة ترافَا، كماا االنسدادية 

كساجين وألنت نسابة اللساتيروئيدات وتحسَّاة المرضاىالربو وانخفضت حاجاحاالت و

.في األنسجة 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

ساادة فوائااد أساسااية لمضااادات األكتسااعهناااك قلنااا فااي العاادد السااابق أن 

.ل ثالق منها، وذكرنا أوَّ COQ10ومن ضمنها مرافق اإلن يم 

:نتابع في هذا العدد الفوائد الست المتبقية 
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H.H Creative Arts
https://t.me/HanibalCreativeArts

17

إقامااة عباار تطبيااق التيليغاارام عاان H.H Creative Arts: أعلنتتق انتتا  

ماي فن الرقو هو معرض لل( آيات الحب ) بعنوان معرض فني جديد قادم 

الشااايخ الدمشاااقيإباااداعات ساااماحة المفك ااار يعااارض لوحاااات فنياااة مااان 

.هانيبال يوسف حرب . د

..!كونوا بالقرب 

https://t.me/HanibalCreativeArts


مت   تعالى حفظه هللاهانيبال يوسف حرب .دالشيخ الدمشقيث سماحة المفّكر تحد  

ختتالل عتتد   منشتتوىاح علتتى حيتتاب الطريقتتة الشتتاالية المجدديتتة الكماليتتة علتتى 

متتام عتت  علتتم الت( لهيتتة إالعتتالم ىةيتتةر ةٌتتريةر لكلمتتة ) نيتتتغرام وتحتتق عنتتوا  اإل

.والكمال في القرآ  الكريم 

الحت  و مكنوناح البيملة في سوى  الضتحى مشعشتعة ةأشراقوةأنفاس سماحته 

.النوى

فكانتق وجل  د ع  هللا عز  ع  كما أشاى سماحته مشكوىاً إلى حضراح عد  في علم الب  

.حضر  الودود وحضر  الفخر حاضر  ةتفٌيل ةديع 

يتتر متت  الً عتت  الحريتتة والتوحيتتد فتتي البيتتملة   ةاإلضتتافة  إلتتى الك وتحتتدث مطتتو  

  ٌ .اً نا ةها مشكوىالنٌائح واإلىشاداح  واألسراى اللدنية النادى  التي يخ

زادكتم هانيبتال يوستف حترب و. ةاىك هللا ةكتم ستماحة العتاىف ةتاا تعتالى الشتيخ د
ً على نوى وحب  اً الحق نوى .على ح ا

1920

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

https://www.instagram.com/noor_al.aalam/
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دورة علم تجليات األسماء الحسنى
https://t.me/American_FGGroup_Academy

21

ستماحة والتي يقتدمها(ينىتجلياح األسماء الح  علم)ةدأح فعالياح دوى  

ً شحفظته هللا تعتالىهانيبال يوستف حترب. الشيخ دالدمشقيالمفكر  خٌتيا

تنتاف  واد تخلل أجواء المحاضتراح الحمتاس و ال  غرام يليتطبيق التعبَر 

التفاعتتتل والمشتتتاىكة ةتتتي  ةتتتي  المشتتتاىكي  ممتتتا أدد إلتتتى زيتتتاد  جماليتتتة 

. الحضوى 

.م  مختلف أنحاء العالم اً شخٌ/ 139/ في هذه الدوى  يشاىك 

https://t.me/American_FGGroup_Academy
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ففة 
َ
الفاكهة المج

دانيا هرشو. مـ 

زجتة الفاكهة المَجففة هي الفاكهة الطا

الفااتتتد  لكميتتتة كبيتتتر  متتت  مخزونهتتتا 

المتتتتائي عبتتتتر عمليتتتتة التجفيتتتتف ممتتتتا 

هتتا و يتتيدإ إلتتى انكماشتتها و تغي تتر لون

ةعتتتتتتته خٌائٌتتتتتتتها الفيزيائيتتتتتتتة و 

. الكميائية 

مش متت  ي عَتتد  الزةيتت   والتتتي  والمشتت

وعاً   أك ر أنواع الفاكهة المَجففتة شتي

م التتي يتتالفاكهاةوهناك ةعته أنتواع 

 تتتتل تغليفهتتتا ةاليتتتكر ةعتتتد تجفيفهتتتا م

األنانتتتتاس والمتتتتوز والتفتتتتا    ومتتتت  

فتتة المَجفلفاكهااةةتتاالممكتت  االحتفتتا  

.  الطازجة الفاكهةلفتر  أطول م  

فتتتتتتتي اليتتتتتتتنواح األخيتتتتتتتر  اعتمتتتتتتتد  

ي الغتتذائيو  علتتى إدختتال المَجففتتاح فتت

الك يتتر متت  أنتتواع الغتتذاء م تتل حبتتوب 

ة و اإلفطاى لتزويدها ةالعناصتر المغذيت

األليتتتتتاف ومضتتتتتاداح األكيتتتتتد  ممتتتتتا 

يجعلهتتتا مغذيتتتة جتتتداً ل فكميتتتة المتتتواد 

يتة الغذائية الموجتود  فيهتا تعتادل الكم

لذلك  الطازجة الفاكهةالموجود  في 

يتتاعد المَجففتتة يالفاكهااةفتتَّ   تنتتاول 

ميتة على تغطية احتياجتاح الجيتم اليو

.م  الفيتاميناح والمعاد 

:المَجففة الفاكهةم  أةرز فيائد

ٌَح ةأكل - ة فتي حتال المَجففتالفاكهة ي ن

و انخفتتام ميتتتود اليتتكر فتتي الجيتتم

  التتك الحتوائهتتا علتتى تركيتتز مرتفتتع متت

نهتتتتتا متتتتت  تتتتتتوفير الطااتتتتتة  اليتتتتتكر يمّكم

.الفوىية
ة ةاألليتتاف المَجففتتة ينيتتالفاكهااةت عَتتد  -

وتعتتتزز النشتتتاط اإلميتتاكالتتتي تحتتتاىب

المعتتتتتتتتوإ اليتتتتتتتتليم ألنهتتتتتتتتا تحتتتتتتتتتوإ 

نتوع ألياف ةريبايوتيك والتي هيعلى  

اعد متتتت  البكتيريتتتتا الٌتتتتحية التتتتتي ت يتتتت

ةتتتدوىها علتتتى استتتتمراى عمتتتل الجهتتتاز 

.الهضمي ةٌوى  أفضل
يتتة المَجففتتة  فتتي عملالفاكهااةتيتتاعد -

حتر  التتدهو    و علتى منحتتك إحياستتاً 

.ةالشبع لواق طويل 

ة ةالمعتتاد  المَجففتتة ينيتتالفاكهااةت عَتتد  -

البوتاستتتتتتتتتيومالفوستتتتتتتتتفاح و: م تتتتتتتتتل

  أ والكاليتتتتيوم والمغنيزيتتتتوم وفيتتتتتامي

واألحمتتتتتتتام الحديتتتتتتتدوفيتتتتتتتتامي  ب و

.الدهنية

تحتتتتتتتوإ الفاكهتتتتتتة المَجففتتتتتتة علتتتتتتى -

وني  ميتتتتوياح الميالتتتتوني  واليتتتيروت

لقلتتق اللتتذَي  ييتتاعدا  فتتي التقليتتل متت  ا

د  واالكتئاب  كما يمك  لمضاداح األكيت

الموجتتتود  فيهمتتتا أ  تخفتتتف متتت  حتتتد  

.القلق وتحّي  الذاكر 

مشالمَجففة م ل المشالفاكهةتعمل -

والزةيتتتت  علتتتتى الحتتتتّدم متتتت  مشتتتتاكل اىتفتتتتاع

يوم ضتتغا التتدم واألنيميتتا ألنهتتا ينيتتة ةالبوتاستت

ذإ والحديد الذإ يمنع حدوث خفقا  القلت  الت

.  تترت  عليه مشاكل في ضغا الدم

:الفاكهة المَجففة م  أضراى 

عزيز لو  إ   إضافة ثاني أوكييد الكبريق لت-

د اتتتأثنتتتاء عمليتتتة إنتاجهتتتاالفاكهتتتة المَجففتتتة

ف  مشتتاكل ةتتتالتنيتيتتب  للتتذي  يعتتتانو  متت 

.يةالتهاب في الشع  الهوائأوىةوةنوةاح

يتامينتاح العديد م  الفالفاكهة المَجففةتفقد -

.عند تعرضها للتجفيف

عراح المَجففتتتتة ينيتتتتة ةاليتتتتالفاكهااااةتعَتتتتد  -

ميتتة الحراىيتة ةالنيتتبة لوزنهتتا ل حيتت  تٌتتل ك

7-5اليتتتعراح الحراىيتتتة فيهتتتا إلتتتى متتتا ةتتتي  

الفاكهاااااةأضتتتتتعاف الكميتتتتتة الموجتتتتتود  فتتتتتي 

فتف يحتوإ المشمش المجَ :  الطازجة ل فم اًل 

يتتترام 100ستتتعر  حراىيتتتة لكتتتل 238علتتتى 

48علتتتى ةينمتتتا يحتتتتوإ المشتتتمش الطتتتاز 

!! .يرام 100سعر  حراىية لكل 

العنتتتت –الزةيتتتت ) فتتتتاح ف  شتتتتهر المجَ أمتتتت  

ليتتاف وهتتو ينتتي ةالبوتاستتيوم واأل(المَجف تتف 

:ةشكل خاص   وم  فوائده

.ضغا الدمخفه-

.التقليتتتتل متتتت  ميتتتتتود اليتتتتكر فتتتتي التتتتدم-

.لجيتمفتي اميتوياح الكولييترولتحيي -

.يةزيتتاد  الشتتعوى ةالشتتبع و الحتتّد متت  الشتته-

ةاليتتكرإ متت التقليتتل متت  فتترص اإلصتتاةة-

.النما ال اني

. التقليل م  فترص اإلصتاةة ةتأمرام القلت-
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بسم هللا الرحمن الرحيم

اةإنَّ  ت تكشافها عدة صفا(عبد القادر) للشخصيات المسمَّ

...لنا حروف اسمهم

م ومكنوناتهااا نااذكر لكاافماان خااالل علااوم الحااروف الكشاافية 

 ً :من هذه الصفات بعضا

صااااااااحب عباااااااد القاااااااادر •

ةشخصية خصابة ومتنوعا

.جداً 

منفااتال علااى العااالم ومحااب•

.للحداثة والعصرنة 

.لديه رحمة بالغةو ن الباطن لي   •

.باألمور وشمولية كاملة لجميع أج اء ذاته ةلديه قدرة على اإلحاط•

.لديه قدرة على التفاوضات وفض المنا عات بين المتخاصمين •

• ً جوانابكال فاينحو الكمال فنراه يهاتم بتثقياف ذاتاه وتنميتهاا يسعى دائما

.تهحيا

.  تمام األمور إلى نهايتها إلديه القدرة على •

دد تعصاب والتشالإلاى افهاو ال يجانال ؛ ماور مان حولاه معتدل فاي تنااول األ•

.الوسطيه واالعتدال إلى يميل بللى التهاون والتراخي إوال 

.ور والروتين بل يحب التحديق ولديه جنوح نحو التطةال يحب الرتاب•

؟بومااذا سيكسا؟ كياف ساتنتهي ؛خاصاةةلى نهايات األمور نظرإينظر •

؟الذي سيحدق وما

.يحب االنتصار •

.في أمور حياته واضال جداً ، و معلن عن ذاته بكل وضوح وصراحة •
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(18)ن يهمه األمر إىل مَ 

و. أ ز خلدون لب 

..ُخذ  ورقة للدور من الجها  .. ستاذ ، من بعد إذنك أأهالً وسهالً * 

..ريد مقابلة مدير هذا المكان اآلن أال أريد أخذ ورقة دور ، *

.تكرم أستاذ ، بإمكانك الصعود إلى مكتبه في الطابق العلوي*

.روح ناديه.. على ما يبدو أنت ما بتفهم *

.بهذا الحوار بدأ يوم صديقنا الذي يعمل رجل أمن في أحد المحالت التجارية

باصاطحاب ن ل مدير الفرع بسبب الضجة الحاصلة مستفسراً عن سبب المشكلة وقاام

.العميل إلى مكتبه ليقوم بحل مشكلته 

:  ن ل العميل من مكتب المدير و توجه مباشرة نحو صديقنا قائالً له 

خطاأ وهاو رح ينبهاك علاى ال.. نا حكيت لمديرك كيف ال م تتعامل مع كبار العماالء أ* 

.اللي ارتكبته

.. تباه المدير يريد أن ياراك ، ولكان ان: و إذ بموظف النظافة يقول لصديقنا .. لحظات 
.  فهو غاضب جداً 

..تفضل سيدي المدير * 

!!نت متى بدك تفهم وتبطل تحكي مع الناع؟أ*

ابَته ُده َش صاديقنا مان كاالم المادير و أصا

!!غصَّة ولم يستطع الرد بأي كلمة 

َدناي ن تَر  ألى عملك و إياك ثم إيااك إُعد *

.  ي شكوى عليكأ

ت عدة ساعات و إذ بعميل جدياد ياد خل مرَّ

إلى المحل دون أن يأخاذ ورقاة للادور مان 

لموظاااف نحاااو االجهاااا  و توجاااه مباشااارة 

.ليساعده 

موظف بعد خرو  العميل تفاجأ صديقنا بال

:و هو يصرخ في وجهه

ة أخااذ لماااذا لاام تُنب  ااه العمياال إلااى ضاارور*

.ورقة للدور من الجها  ؟؟

..  ولكن المدير* 

..اسمع الكالم فقط.. ال تكمل *

بنهايااة الاادوام أغلااق صااديقنا باااب المحاال

منتظاااراً خااارو  آخرعميااال ليغاااادر بعاااده 

لاه، المحل بعد يوم متعب وم عج بالنسبة

:   و إذ بالعميل يتوجه له قائالً وهو خاار

.ليكمهللا يعطيك العافية ابني ، السالم ع*

ا ظهرت عالمات التعجب على وجه صديقن

ل وهاو متجااه للمناا ل مساترجعاً الكاام الهائاا

حتااى الااذي تلقَّاااه ماان الصااراخ والتااوبيخ و

:  اإلهانة ، ثم بدأ بسؤال نفسه

ماااااا الاااااذي ينقصاااااني لكاااااي يحترمناااااي * 

!هل ألنني موظف بسيط ؟! اآلخرين؟

ي ال تح ن يا صاديق: بدوري أقول له * * 

ع فهذه الظاهرة متغلغلة في هذا المجتما.. 

ولاااان ينصاااالال المجتمااااع مااااا دمنااااا بهااااذه 

.العقلية

إلاى متاى: والسؤال هنا لَمان يهماه األمار

ب ر يا إنسان ؟  !!هذا الك 
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

نااا والصااالة والسااالم علااى ساايدنا وحبيب

محماااد صااالَّى هللا علياااه وآلاااه وصاااحبه

.ين أجمع

ر موضوعنا اليوم حول الحبوب أو البذو

 فااي المنبَّتااة و التااي ذاع صاايتها مااؤخراً 

باع فاي بعض البلدان الغربية وأصبحت تُ 

من المتاجر علاى شاكل باذور للتنبيات ضا

يطااً أكياع تحتوي إما نوعاً واحداً أو خل

ناصر من البذور تبعاً لتنوع األذواق والع

ياات الغذائيااة حيااق يمكاان ألي شااخص تنب

البااذور فااي من لااه بسااهولة و تناولهااا و

تضاايف التنااوع إلااىأن هااذه البااذور ذلااك 

نظامااااه الغاااادائي وتعطيااااه أفكاااااراً فااااي 

ي اسااتخدامها ال ساايما بعااض البااذور التاا

قااً لها خصاائص طبياة ، و سانتعرف الح

ي التااعلااى القيمااة الغذائيااة لهااذه البااذور

إلاى -على سابيل المثاال -يمكن إضافتها 

السااالطات فهاااي لذياااذة الطعااام و ساااهلة 

التحضاااااير وغيااااار مكلفاااااة وذات قيماااااة 

ر ال يوجاااد فااارق كبيااا، و غذائياااة كبيااارة 

اعم بااااين البااااذور المنبَّتااااة و بااااين الباااار

:الصغيرة 

لجاا ء فبالنساابة للبااراعم الصااغيرة نأكاال ا

تااة األخضاار ، أمااا بالنساابة للبااذور المنبَّ 

.فنأكل البذور و الجذور

:أنواع البذور المنبتة 

:سنصنفها حسب العائالت النباتية

ي ، بااذور البروكلاا: عائلااة الكرنااب -أوالً 

الملفاااوف األحمااار ، الكرناااب األخضااار ، 

الملفاااااوف الصااااايني ، اللفااااات ، الفجااااال 

.الوردي أو األسود ، والفجل الحار

لياء الفاصاااو: عائلاااة البقولياااات -ثانيااااً 

بأنواعهااااا ، الحمااااص ، الفااااول ، فااااول 

الصااويا ، البااا الء ، التاارمع ، العاادع

األخضااااار واألحمااااار والبناااااي ، الفاااااول 

السوداني

ان ، مثال الشااوف: عائلاة الحباوب -ثالثااً 

القمااال ، الحنطااة ، الكاااموت ، الاادخن ، 

األر  ، الجاودار ، الشعير ، الكينوا

يجب تجنب بعاض أناواع هاذه  : مالحظة 

اً خاليااً الحبوب إذا كنت تتبع نظاماً غذائي

.من الغلوتين 

الجاااا ر ،: الفصاااايلة الخيميااااة -رابعاااااً 

الكرفع ، الشامر ، الكماون ، الك بارة ،

.والكراوية 

فها قائماة بباذور أُخارى لان أصان   و هناك

:ألنهااا تنتمااي إلااى عااائالت متعااددة مثاال

.و غيرها ...البنجر ، القنب ، 

إذاً فالباااااذور المنبَّتاااااة هاااااي مجموعاااااة 

متنوعة مان األشاكال واأللاوان واألذواق 

.مكن  نا من االستمتاع بتذوقهات

ت على مجموعة أكاديمية مَ أمسية قُد   

مجموعة أجيال العائلة
FG-Group Academy –Turkeyالـ 
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:عملية اإلنبات 

ماااااذا يحاااادق بالضاااابط أثناااااء عمليااااة 

اإلنبات؟ 

ية؟تم معالجة العناصر الغذائتكيف و 

لإلجابااة علااى هااذا السااؤال عاادنا إلااى 

العدياااد مااان الدراساااات العلمياااة التاااي 

ة  ودتناااااا بنتاااااائج التحاليااااال الغذائيااااا

:للبذور المنبَّتة و مفادها 

ل يبدأ كل شيء بامتصااص المااء داخا

البااذرة الجافااة ، و يكااون االمتصاااص

ياع سريعاً إلاى حاد ماا حتاى تمتلا  جم

خالياااااا الباااااذرة بالمااااااء ، و بمجااااارد 

دة امتصاص المااء ساتبدأ الباذرة بإعاا

ي تعبئة الماواد التاي تخ نهاا مماا ياؤد

إلاااى تحللهاااا ثااام تحويلهاااا إلاااى ماااواد 

ل هذه القطعة الصغي رة من جديدة تشك  

.النبات و التي تظهر من البذرة

ذائياة هناك فرق كبير بين العناصر الغ

الموجاااودة فاااي الباااذور قبااال أن تنبااات

والمغاااذيات الموجاااودة بعاااد اإلنباااات ، 

تشاااير الدراسااات التاااي أجرياااتحيااق

ى على عائلة الحبوب أنها تحتاوي علا

ب النشاااء وهااو سااكر معقااد قااد يتسااب   

طن ، أحياناااً بحاادوق انتفاخااات فااي الااب

ذانبات البذور يتحاول هاإإال أنه و مع 

النشاااااء إلااااى سااااكريات بساااايطة يااااتم

، كماااااا امتصاصاااااها بطريقاااااة فعالاااااة

البروتينااااات الموجااااودة فااااي تتحااااول 

وأحمااض البذور المنبَّتة إلى بيبتيدات

أمينيااااة و هااااي أشااااكال أكثاااار قابليااااة 

للهضاااام بحيااااق لاااان يضااااطر جها نااااا 

.يل الهضمي للقيام بكل عملية التحو

ألحمااااااض اإضاااااافة إلاااااى أن كمياااااة 

طيع األمينياااة األساساااية التاااي ال يسااات

ور الجساام إنتاجهااا تتضاااعف فااي البااذ

ماااارات مثاااال 5إلااااى 2المنبَّتااااة ماااان 

حمض جاما  ذي التأثير المهدئ علاى

الجهااا  العصاابي ، كمااا ي يااد محتااوى

 ً ،  فيتاااااامين ساااااي المااااانخفض نسااااابيا

ويرتفاااااع محتاااااوى فيتاااااامين هاااااـ  و 

.و حمض الفوليك 9فيتامين ب 

تاة و في دراسة عان الفاصاولياء المنبَّ 

فاااااي التكنولوجياااااا الباحثاااااة أجرتهاااااا 

ت الحيويااة الطبيااة هالااة العاادوي أثبتاا

أن كمياااااااااة الباااااااااروتين والااااااااادهون 

والكاربوهيااادرات تقااال مقابااال ال ياااادة

فااااي كميااااة األلياااااف والمعااااادن مثاااال 

 يااوم البوتاساايوم ، الكالساايوم ، المغني

، الحديااااااد ، المنغنياااااا ، الفوساااااافور 

وانخفااااااااض فاااااااي كمياااااااة مثبطاااااااات

ا من التربسين وحمض الفيتيك ، وهم

منع العناصر المضادة للمغذيات التي ت

امتصاااااااص بعااااااض األشااااااياء التااااااي 

.نحتاجها مثل بعض المعادن

ل تخفاااف الباااذور المنبَّتاااة مااان مشااااك

الجها  الهضمي كونهاا ساهلة الهضام 

إضااافة إلااى وجااود بعااض البااذور ماان 

الناااااوع العطاااااري الطاااااارد للاااااريال و 

.المضاد للتشنج 

أضااااف إلااااى الساااالطة بااااذور : فائاااادة 

الكااااااارفع و الشااااااامر و الكماااااااون و 

ة الك باارة و الكراويااة وستشااعر براحاا

.في الجها  الهضمي 

وإذا كناات تعاااني ماان التخماار أثناااء-

عملياااة الهضااام فاااإنَّ عائلاااة الكرناااب

ساااااتكون رفيقااااااً جياااااداً تعمااااال علاااااى

مااا مسااتوى الكبااد وتمنااع االنتفاخااات ك

ااان قاااراءة الساااكر فاااي الااا دم أنهاااا تحس  

وهااااي عملياااااة اسااااتقالب الجلوكاااااو  

.المضطرب 

- ً دور في لبذور العدع المنبَّتة أيضا

تحسااين قااراءة السااكر فااي الاادم لاادى

األشااخاص الااذين يعااانون ماان  يااادة 

الااو ن أو ماارض السااكري ماان النااوع 

.                   الثاني 

باذور كذلك تُعتبر بذور الحلبة مان ال-

مااة لنساابة السااكر فااي الاادم كمااا المنظ  

.القلب واألوعية الدموية أنها تحمي 

تااااع و مااان البااااذور المنبَّتااااة التااااي تتم

بخاصاااااية حماياااااة القلاااااب واألوعياااااة 

:الدموية 

األر  البنااااااي المبااااااارعم ذو التاااااااأثير 

الوقااائي علااى نظااام القلااب واألوعيااة

الدمويااااة كمااااا أنااااه يحساااان التمثياااال 

الغاااااذائي للااااادهون وبالتاااااالي يااااانظم 

مسااااااتوى الكوليسااااااترول والاااااادهون 

الثالثيااااة ويقلاااال اإلجهاااااد التأكساااادي

الاااذي يسااااهم فاااي تطاااور الترسااابات 

ين الشاريانية ماان خااالل أكساادة البااروت

ن مااو يقلاال الاادهني ماانخفض الكثافااة

.مشاكل ارتفاع ضغط الدم

ة ور المنبتااذخصااائص الحبااوب أو الباا

:المضادة للسرطان 

ور عائلاااة الكرناااب مهماااة جاااداً ذإنَّ بااا

إذ يحتاااااوي ؛ لمثااااال هاااااذه الحااااااالت 

الكرنااب علااى الكبريااات الااذي يسااااعد

الكباااد علاااى الاااتخلص مااان الملوثاااات 

.والسموم

ففي إحدى الدراسات تم إعطااء باذور

ى عشارةالكرنب والبقوليات المنبَّتة إل
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رجاااال أصاااحاء وعشااار نسااااء و ذلاااك 

لمااادة أسااابوعين ، وبعااادها تااام قيااااع 

الضاارر الااذي لحااق بااالحمض النااووي 

ل ياوم لخاليا معينة ، فالخاليا تعاني كا

ماان أضاارار معينااة وهااذا أماار طبيعااي 

ا خاصااة مااع الضااغوطات التااي تعيشااه

يااا مجتمعاتنااا اليااوم حيااق ثباات أن خال

تة األشخاص الذين أخذوا البذور المنبَّ 

ين أقل تضرراً مقارنة بااآلخرين ؛ وحا

يعناااي أقااال( أقااال تضااارراً : ) نقاااول 

عرضاااااة للسااااارطان وذلاااااك لوجاااااود 

تااة المكونااات المهمااة فااي البااذور المنبَّ 

ق أكثاار منهااا فااي النبتااة الناضااجة حياا

توجاااااااااااد نسااااااااااابة عالياااااااااااة مااااااااااان 

الجلوكوساااااااااينوالت علاااااااااى وجاااااااااه 

الخصاااوص وهاااي مفيااادة جاااداً إل الاااة 

.السموم والمواد المسرطنة

معاادة الباذور المنبَّتااة مضاادة لقرحااة ال

:أو االثني عشر 

ئص توجااد فااي البااذور المنبَّتااة خصااا

مضااادة لقرحااة المعاادة واإلثنااى عشاار 

مان و وتدمير البيكتيرياا المساببة لهاا

التااي أكاادت بعااض( البااا الء ) بينهااا 

األبحاااق بوجااوب طهيهااا علااى البخااار 

لنيئاة بمجرد تنبيتها كاون  البقولياات ا

.غير قابلة للهضم بشكل عام

و هنااااك عشااابة القماااال التاااي أثبتااات 

93الدراسااااات أنهااااا تحتااااوي علااااى 

ن يماااات إإن يمااااً وجااا ء كبيااار منهاااا 

.هاضمة

لباذور خصائص اإلستروجين النباتي ل

:المنبَّتة

ماااان بااااين البااااذور المسااااتعملة فااااول 

الصاااويا والبقولياااات بشاااكل عاااام ، و

اءهاا من بين الباذور التاي أثبتات احتو

ثيار على خصائص إستروجين نباتي م

البرسايم األحمار) لإلهتمام هي باذور 

و تعتباار هااذه البااذور إضااافة جياادة( 
.للنظام الغذائي بعد انقطاع الطمق

:سؤال 

راً كيف يتم تناولها هاذه الباذور؟ وشاك

.لكم أستاذة نوال 

:الجواب 

يااااتم تناولهااااا بعااااد تنبيتهااااا وظهااااور 

تها عصفها الصاغير حياق يمكان إضااف

ئاة لى السلطات أو تناولهاا لوحادها نيإ

هضااام باساااتثناء البقولياااات الصاااعبة ال

خاار كالبا الء حيق يتم طهيها على الب

.لبعد تنبيتها لتصبال جاه ة لالك

:فقر الدم الوراثي 

وفيل والتاي نعود إلى عشبة القمال التي تأتي من القمال المبرَعم الغني جداً بالكلور

االها فااي قادمااات األيااام بااإذن هللا تعااالى ح يااق يمكاان تحتااوي علااى فوائااد كبياارة نفص  

دمجها مع عصائر الخضروات ، كماا أنهاا تعتبرغاذاء يمكان أن يسااعد األشاخاص

بة حيااق تساااعد عشاا( فقاار الاادم الااوراثي ) الااذين يعااانون ماان ماارض التالساايميا 

لمائااة القمااال المرضااى بتقلياال حجاام نقاال الاادم المطلااوب بنساابة خمسااة وعشاارين با

.و يادة الفترة الفاصلة بين عمليتي نقل الدم بنسبة ثالثين بالمائة 

.و هناك الكثير من الدراسات حول البذور األخرى

عااض و فااي كاال األحااوال يبقااى الحااذر واجباااً فااي تناولهااا باااإلطالق ؛ فقااد سااجلت ب

مونيال ،حاالت تناول الحبوب المبرعمة تسمماً غذائياً مع اإلشرشيا كولي والسا

لساليمة لذلك يجب العناية باختيار البذور عالية الجودة و استخدام قواعاد الفطارة ا

.في إ الة الشوائب من النباتات بشكل جيد وغسلها بعناية 
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ماع ، نها قاادرة علاى مواجهاة التغيارات التاي تصايب المجتأ:أيضاً و من ممي اتها

.  و الثبات بمواجهتهافهي كوعاء يمكنها استيعاب كل هذه التغيرات 

عماق ميا ات بالنسابة لاي و أحبباُت التمأما المي ة ما قبل األخيرة و هي من أجمل ال

حاول فقاد اختلاف البااحثون:وهي ارتباط الحروف و الكلمات في المعااني أال ها في

ى كياف ممكاان للحارف أن ياارتبط بااالمعن:تساااءل ماانهم مان فهاذه الظاااهرة اللغوياة

:  مثال ؛ د هذا األمر و هناك من أيَّ ؟ اللغوي 

صعد و سعد :تَي كلمَ 

( .ص ، ع ) وجود حرف واحد مختلف نجد الفرق الوحيد بين الكلمتين

؟كيف نمي  بين حرف الصاد و حرف السين 

) دة أثار مشااهلما لاه نجعل الصاد ؛ بما أن الصاد أقوى من السين : ن وقال الباحث

ً شيأي حرف باالمعنىفهنا ارتبط ال، د حساً شاهَ و السين لما ال يظهر وال يُ ( نراه ئا

مكان دل علاى شايء يإنماا تا(صادال) حرف عندما نرى كلمة فيها هذا حقيقي؛  فو

(صفحة –صبغة –صورة ) أن نشاهده 

خضم و قضم :تَي كلم: مثال ثان 

.  ابع فهو ألكل الشيء الي:أما قضم، ألكل الشيء الطري : خضم :االفرق بينهم

النضال و النضخ :تَي كلمَ : مثال ثالق 

قاااوى مااان أيف ، و النضاااخ عللمااااء الضااا: للمااااء و نحاااوه ، و النضاااال : فالنضااخ 

اَختَان  } :ى النضال قال تعال َما َعي نَان  نَضَّ ا الحاء لرقتها للماء الضاعيف فجعلو{ ف يه 

.قوى منها أو الخاء لغلظها لما هو 

.(ون الضمة، الفتحة، الكسرة ،السك) العربية بحركاتها اللغة تمي ت و أخيراً 

:  منها ؛ خصائص اللغة العربية كثيرة 

علااى العربيااة تحتااوياللغااة ماان المعااروف أن : صااوتياً العربيااةتتمياا  اللغااة-

فتينالشافالباء مخرجه من ) معينلكل حرف مخر و ثمانية و عشرين حرفاً ، 

، و ...( وساط الحلاقو العاين مخرجاه مان ، أدنى الحلاقو الغين مخرجه من ، 

.( اإلستعالء ، القلقلة ، الهمع) صفات محددة كذلك فلكل حرف 

( أحااد )فكلمااة تتميا  بتعاادد األلفاااظ للمعنااى الواحااد و تعاادد المعاااني للفااظ واحااد -

م األسابوع ، تشير إلى صفة من صفات هللا ع َّ و جلَّ ، و تشير إلاى ياوم مان أياا

.كما أنها تشير أيضاً إلى شخص ما 

ربياة العاللغاةخصاائصأهام و يعتبر اإلعراب من : اللغة العربية لغة اإلعراب -

ن قاام تميي  الكالم ، و من خاللاه نساتطيع معرفاة َماكونعن طريق اإلعراب يف؛

.بالفعل و َمن وقع عليه الفعل 
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 ً انيهتا مع الظتروف التتي يعالبشرإ في الميسياح  خٌوصا

.م والتي انعكيق ةشكل سلبي على الميسية العالَ 

لم تل تلتك رضية ونٌل لتفعيل كامللكي نحٌل على نتيجة م  

م فعتتال وعتتداوال واأل  نجعلهتتا ةتتاألأداىيتتة علينتتا البتتراما اإل

لتتم يلتت  الميسيتتاحأل لكتتو  المتتو في  فتتي ااواالكتفتتاء ةتتاأل

هم لهتذه اتبتاعل ةل أصبحداى  التي تقودهم يعد لديهم ثقة ةاإل

ة اضتمحل االنتمتاء للميسيت  و جتل الراتت  أداى  فقا مت  اإل

ةيتتتتتب  اعتمتتتتتاد سياستتتتتة التخويتتتتتف والترهيتتتتت  سياستتتتتة 

.!!(جلهاأل م  الميسية في وضع صع  وعليكم التحم  ) 

ر داعمتة البشترد والتفتاةل مجلبتة للخيت   إ:في الختام أاتول

نتق أو حتتى لتك أو للمتوىد البشترإ أللجميع سواء للميسية 

تت: يهتتا المتتديرأ عَ داىتتتك واستتإل تلتتك البتتراما فتتي منهتتا  فعّم

.ةخير لتحقيقها ودمقَ 

ةيم هللا الرحم  الرحيم

الحمد ا ىب العالمي   حمداً ك يراً طيباً مباىكاً 

والٌتتال  واليتتالم علتتى ستترا  الحتت  وابلتتة المحبتتي  نتتوى األنتتواى ومنبتتع

ضتل  األسراى الحبي  المختاى ابتل خلتق اليتمواح واألىاضتي  الموصتوف ةأف

يبتي ستيدإ وحبلاألخال  والشيم ستيد الجتود والكترم  وستيد العترب والعجتم

.محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعي 

ً البشرد منها نبوإ نراه واضح ى هللا عليته في حيا  الحبي  المٌتطفى صتل  ا

ً أتتى داعمتتفقتتد   صتتع  الموااتفأم  فتي لتته وصتحبه وستتل  آوعلتى  نيتتيا للا

متتل ى ةشتتكل واضتتح وةأكالمجتمعتتي ولشتتخوص الٌتتحاةة واواتهتتم   وتجل تت

عتتال فل واألااول فقتتا ةتتل  ةتتاألااوصتتع  الموااتتف  ولتتم يكتت  ةتتاألأالٌتتوى فتتي 

هميتتتة هتتتذا المتتتنها لكتتتل المتتتدىاء فتتتي ىعايتتتة أومتتت  هنتتتا كانتتتق والحتتتال   

ديهم الميسياح التي يشرفو  عليهتا وفتي  تطتوير ودعتم المتوىد البشترإ لت

متنها داىية واالةتعتاد عت م  خالل اتباع هذا المنها وتفعيله في البراما اإل

 ً  املي متا  التو يفي لتدد العتفي يياب األالخوف والتشاةم الذإ صاى سببا

ه كفاء  الموىد لفرد و تراجعق ةيببانتاجية إر ةشكل سلبي على ث  أوةالتالي 

البشتتتتتتترد متتتتتتتنها نبتتتتتتتوإ 

ى وىكيز  أساسية في اإلدا

أوع العبيدي.الشيخ د
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.الحمد هلل رب العالمين الذي َوَهبَنا العلم والنور والبيان

م والصالة والسالم على سيدنا محمد منبع العلم والنور الساري في هذا العالَ 

.المبعوق للحقائق  والرحمة

ةمعرف{ هاهو } عشر من المجلة الباعثة للنور والعلم  مجلة الثامندد ـمن الع

..أنوار الرحمة 

:للسعادة درجات ، ولعلي أتحدق عن بعض درجاتها 

ن نجعل كل أالسعي لطلب تلك السعادة ، فنحن نستطيع : ( السعي ) هم درجات السعادة و أولهاأمن 

.ا سعادة ، و التتوقف السعادة عند إيجادها بل نستمر لكي تثمر ـمساعين

، يبحق فترانا نبحق عنها في كل مكان وفي كل  مان،سعى لينالهاـالسعادة سعي ، و ما ال الكثير من ا ي

لها و االستمتاع جو نا و شاب نا الذين يسلكون شتى دروب هذه الحياة أمالً في نيـععنها صغيرنا و كبيرنا و

.بها

ا شعور نهأيختلف مكان وجودها باختالفنا ، و يختلف معناها باختالف آرائنا ؛ فقد يصفها البعض على 

، ر ذلكينتابنا في أوقات معينة ضمن شروط محددة ، و يراها البعض اآلخر على هيئة فعل أو موقف أو غي

يراها ثون عنها في المكان الخطأ ؛ فهناك َمن يراها في المال ، و هناك َمنـنَّا يبحـد أن الكثيرين مـبي

ختبئة غافلين عن أن السعادة الحقيقية  م..مترسخة في الحب ، و هناك َمن يراها متمثلة في الحياة عامة 

..في التفاصيل الصغيرة التي قد ال نُلقي لها باالً  

ُ َعلَي ه  َوَسلَّمَ  ن ُكم  » : قَاَل النَّب يَّ صلَّى َّللاَّ باََل م  ن َدهُ قُ َمن  أَص  ه  ع  ب ه  ُمعَافًى ف ي َجَسد  ر  نًا ف ي س  ه  فََكأَنََّما آم  م  وُت يَو 

َها ن يَا ب َحَذاف ير  يَ ت  لَهُ الد  .«ح 
عافية مور قد تبدو لك بديهية كالصحة و الأن سعادتك كامنة في أ ي ـ يـعلم عاف

َل ﴿ َمن  : قال هللا تعالى ؛ و قد وغير ذلك إال أن الكثيرين منا ال يدرك معناها  َعم 

ي   ٌن فَلَنُح  م  ن  َذَكٍر أَو  أُن ثَى َوُهَو ُمؤ  .فتفكَّر يَنَّهُ َحيَاةً َطي  بَةً  َصال ًحا م 
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هااي ليساات قضااية جدياادة نشااأت فااي عااام 

1956بل هي قضية بدأت في عام 2021

ففاااي هاااذا العاااام قامااات المملكاااة األردنياااة ؛

قااال بتوقياااع اتفاقياااة ماااع وكالاااة األوناااروا لن

لى إ1948رة بعد نكبة عام العائالت المهجَّ 

حااي الشاايخ جااراح، وتاانص هااذه االتفاقيااة

ل على إسقاط صفة اللجاوء عان هاذه العوائا

ي مقابااال أن يتمل كاااوا المناااا ل الجديااادة التااا

علاى انتقلوا إليها بعد انقضاء ثالق سنوات

إال أن االتفاقيااااة لاااام تااااف  إقااااامتهم فيهااااا، 

الملكيااااااة للعااااااائالت ط  بوعاااااادها ولاااااام تعاااااا

. الفلسطينية

مجموعة مان اليهاود قامت 1972في عام 

رديم السفرديم تحت مظلة لجنة اليهود السف

لاى إجاه ولجناة يسارائيل فاي الكنيسات بالتو

أنهااا عاات بالمحكمااة العليااا اإلساارائيلية وادَّ 

حي الشيخ جراح من أهلهاياشترت أراض

ة أيااام الحكاام العثماااني عباار وثااائق عثمانياا

!! .م يفة

قاماااات دولاااة االحااااتالل 1982وفاااي عاااام 

رار مان اإلسرائيلي بضم القدع الشرقية بق

ا يعناي الكنيست إلى السيادة اإلسرائيلية ممَّ 

خضااااااااااااااوعها للساااااااااااااالطة القضااااااااااااااائية

وهاااااذا انتهااااااك صاااااارخ؛اإلسااااارائيلية

ناااع التفاقياااة جنياااف الرابعاااة التاااي تم

القااوة القائمااة باااالحتالل ماان ضاام 

أي أراٍض تابعاااة لإلقلااايم الاااذي

أو نقاااااال سااااااكانها تحتلااااااه

إلااااااى األراضااااااي التااااااي 

.تحتلها

وبعاااااد ضااااام القااااادع الشااااارقية

وجعلهاااااا تحااااات سااااالطتها القضاااااائية

حكمااااات المحكماااااة العلياااااا بحاااااق اليهاااااود 

، راضاااي حاااي الشااايخ جاااراح أالسااافرديم ب

ت أجااورمن العااائالتقاضاايوقبلاات طلاابهم ب

إال هم، الفلسطينية مقابال بقاائهم فاي مناا ل

العاااااائالت الفلساااااطينية رفضاااااوا ذلاااااكأن

ثياار وتمساكوا بااأحقيتهم باااألرض، وبعااد الك

ماان المناوشااات بااين سااكان الحااي ولجنااة 

اليهااااود أصاااادرت محكمااااة قضاااااء القاااادع 

هااود مصاالحة لجنااة اليلاإلساارائيلية قااراراً 

، علاى السفرديم يقضاي باأحقيتهم بااألرض

ناا لهم أن يبقى السكان الفلسطينيون فاي م

مااا دامااوا الت مااوا باادفع األجااور، وبطبيعااة

ااا أد ى الحااال رفضاات تلااك العوائاال ذلااك ممَّ

.و ترحيلهمإلى إخراجهم من منا لهم

ااه2009وفااي عااام  محااامو العااائالت توجَّ

لااااى أنقاااارة للحصااااول علااااىإالفلسااااطينية 

ي صاااالية التااااي تنفااااعثمانيااااة األالوثااااائق ال

ثباااااات ملكياااااة إوثاااااائقهم الم يفاااااة، وتااااام 

بأن ئق الوثااألراضي للفلسطينيين، وأكدت 

اليهاااود الساااافرديم قاااااموا باسااااتئجار تلااااك

م البيوت ولايع شارائها، ولكان المحكماة لا

هاااا وصااالت نتقبااال هاااذه الوثاااائق بحجاااة أ

.!!متأخرة

وتحدياداً ياوم االحاد 2021في عامناا هاذا 

ماااايو أصااادرت محكماااة قضااااء القااادع /2

نية والعائالت الفلسطيمنا ل خالء إباً قرار

ماان ( أغسااطع)مهلااة لغايااة شااهرمنحااتهم 

دولااااة االحااااتالل إال أننفااااع هااااذا العااااام، 

را  باإخخالفت القرار و قامات اإلسرائيلية 

مجموعاااة مااان العاااائالت الفلساااطينية مااان 

(. أغسطع)منا لهم بالقوة قبل شهر

قضية حي الشيخ جراح

مالك العناكوة. الحقوقية أ

بسم هللا الرحمن الرحيم 

والصااالة والسااالم علااى أشاارف الخلااق والمرساالين

أمااا؛أجمعااينلااه وصااحبه آحبيبنااا محمااد وعلااى 

:بعد

ما هي بداية قضية حي الشيخ جراح؟ 
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:مو سلَّ آلهليه وى هللا عألجله صلَّ تعالىهللام  سَ ر المحمدي في قَ ك  علم الذ   

 عليااه وى هللاصالَّ أقسام هللا تعاالى بقرآناه الاذي هاو كالماه القاديم علاى صاحة رساالته 

:حيق قال مو سلَّ آله

اايم  *يااع} آن  ال َحك  َساال ينَ * َوال قُاار  ااَن ال ُمر  ااتَق يمٍ *إ نَّااَك لَم  س  ااَراٍط م  ، 4-1يااع { َعلَااى ص 

.إلهيمٍ فهو مرسل على استقامة في أمره بقسَ 

نَساَن لَف  * والعصر }:ه فقالر  ص  و أقسم تعالى بعَ – ٍر إ نَّ اإل   2-1العصر{ ي ُخس 

م سالَّ آلاه و ى هللا علياه وب مان الرسول صالَّ مَ قال الفخر الرا ي و البيضاوي أي أقسَ 

ُم ب َهَذا ال بَ }:ثم أقسم بمكانه فقال ،  مانه مُ فهذا قسَ  الٌّ ب َهاَذا ال بَ * لَد  اَل أُق س  { لَاد  َوأَنَت ح 

2-1البلد

.بالمكانمٌ و هذا قسَ مسلَّ آله و ى هللا عليه و ده بحلوله فيه  يادة في تشريفه صلَّ وقيَّ 

:مر فقال تعالى ثم أقسم بما يعمر ال مان و المكان و هو العُ –

م  يَع َمُهوَن } َرت ه  ُرَك إ نَُّهم  لَف ي َسك  72الحجر{ لَعَم 

.مر أحد غيره بعُ تعالى هللا مَ و ما أقسَ 

:قال فو غوايته أعدم ضالله ه ودق  على ص  مَ و أقسَ –

م  إ َذا َهَوى } بُُكم  َوَما َغَوى * َوالنَّج  2-1لنجما{ َما َضلَّ َصاح 

:قال فه ه وال بغضَ كَ رَ أنه ما تَ مَ وأقسَ –

3-1الضحى{  َوَما قَلَىَما َودََّعَك َرب كَ *َواللَّي ل  إ َذا َسَجى*َوالض َحى}

:ال فره من الجنون قه  هللا تعالى على رجاحة عقله و طُ مَ و أقسَ –

ُطُروَن } 1القلم { ن َوال قَلَم  َوَما يَس 

نُوٍن } 2القلم { َما أَنَت ب ن ع َمة  َرب  َك ب َمج 

:م أخالقه فقالظَ اً على ع  مَ ثم  اده قسَ 

يٍم } 4القلم{َوإ نََّك لَعَلى ُخلٍُق َعظ 

امٍ هللا تعالى باأعم قَسامَ وأقسَ - هُ فَ وله ووَصادق قاول رسافاي القارآن الكاريم علاى ص 

:قال تعالى؛ بالكريم 
ُروَن } ُم ب َما تُب ص  ُرونَ * فَاَل أُق س  يٍم * َوَما اَل تُب ص  ُل َرُسوٍل َكر  –38قاة الحا{ إنَّهُ لَقَو 

39-40

مه عليه حياق هللا تعالى بربوبيته و أضافها إلى حبيبه محمد صلواته و سالمَ و أقسَ 

:ها بكاف الخطاب و قال نَ رَ قَ 

ُموَك ف  } نُوَن َحتََّى يَُحك   م  65النساء{ .. يَما َشَجَر بَي نَُهم  فَالَ َوَرب  َك الَ يُؤ 
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ت على مجموعة أكاديمية مَ أمسية قُد   

مجموعة أجيال العائلة
FG-Group Academy –Turkeyالـ 

يع اإلنساان وَهَب هللا ع َّ وجلَّ الخالق البد

خمااع حااواع مختلفااة لتااؤدي كاال منهااا 

ظومااة غرضاااً معيناااً ولتتكاماال معاااً فااي من

ياا لكل حاسة خالبديعة مترابطة ، و جعل

خاصة مرتبطة جميعهاا فاي الادما  تعمال

هااا علااى تحلياال المعلومااات التااي تصاال إلي

مان الخاار  وماان ثام تعياادها للجسام لكااي

.عتدليبدأ بالتفاعل مع الكون في تناغم م

وماان بااديع خلااق هللا تعااالى أنااه فااي حااال

فاإن  الحاواعتعرض أي حاسة لضرر ما 

.األخرى ال تتأثر

حاسااة الشاام هااي إحاادى الحااواع المهمااة 

ع لإلنسان ، فهي مهمة فاي عملياة التانف

.. نبشكل مناسب، والستمرار حياة الكاائ

كاون تجل ٍ جمالي يجعال اإلنساان والو هو 

، إضافة إلىفي اتصال وإدراك مستمر

فاة أنها تساعد اإلنساان علاى تمييا  ومعر

نات الطبيعة بشكل مباشر .مكو  

حاسااة الشاام مسااتمرة العماال لياال نهااار ؛ 

فاي واليقظة ومع كال نفَاٍع وخالل النوم 

معظم الظروف تحلال الاروائال ، وكام مان 

ان رائحة فاح شذاها في الكون كان لإلنس

القاااادرة علااااى شاااامها بن عَمااااة هللا تعااااالى

دداً كبيراً ؛ فاإلنسان يستطيع أن يشتَمَّ ع

ساابحان الخااالق.. ماان الااروائال المختلفااة

!! .البديع

لاااة ماااع نسااامات ج ئياااات الاااروائال المحمَّ

ي أنااف الهاواء خفيفااة ال تُااَرى ، تتغلغاال فاا

اإلنساااااان فتاااااداعب األهاااااداب المالمساااااة 

رة الكامنااة فااي األنااف لتطلااق إشااارة معب  اا

عاااان معرفااااة جدياااادة مختلفااااة أو إعااااادة 

و هااي ال تنفااك عاان هااذا ، لااذكرى سااابقة

تفاع العمل الادؤوب باساتمرار الحيااة ؛ فين

ن  فضاال الخااالق جاالَّ و َعااال مااباإلنسااان 

مان بهجاه وينفعاه ، ويجماليات الشم بماا 

جالليااات الشاام لمااا ياادفع بهااا مخاااطر قااد 

.تؤلمه

حاسة الشم هي لغاة الاروائال ؛ فهاي لغاة

ار رقيقة دقيقاة ع يا ة الكلماات علاى غار

وهااي كمااا تاام ، وصااف الحااواع األخاارى

أشااابه بأبجدياااة مكوناااة مااان : ) وصااافها 

حرفااااً، ويكااااد يكاااون مااان الصاااعب 350

تخيااال عااادد كلماااات الاااروائال التاااي يمكااان 

تكوينها من هذه الحروف، ولو كان هناك

لغاة وجود لمثل هذه اللغة فساتكون لغاة با

.(الصعوبة

لااين ااهنعاايش بفضاال هللا تعااالى محمَّ بن عَم 

ال ال نااادرك أهميتهاااا والتاااي ال تُحَصاااى و

.كيفية عملها و بدقائقها ننعم
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اكتشااف العلماااء وجااود عضااو ضااامر 

القسااام األحمااار )خلاااف أناااف اإلنساااان 

وهاااو عباااارة عااان ثقباااين ( بالصاااورة

ألناف صغيرين في التجوياف العلاوي ل

ية حيااق توجااد الخاليااا العصاابية الحساا

الشاامية المسااؤولة عاان نقاال وإرسااال 

.المعلومات إلى الدما  

هااااذان الثقبااااان يلتقطااااان اإلشااااارات 

لتاااي الكيميائياااة المتعلقاااة بالرائحاااة وا

تُفااَر  مااان اآلخااارين وماان كااال شااايء

لاة مااع الهاواء لتصاال إلاى منطقاا ة محمَّ

30خاليااااا الشاااام التااااي تتكااااون ماااان 

ياة مليون خلية ثام إلاى الطبقاة المخاط

حيااااق المسااااتقبالت باالنتظااااار وهااااي

متجاااااااااااااااااددة كااااااااااااااااال أربعاااااااااااااااااة

ا َد أن أسابيع، ثم إلاى الادما  حياق ُوج 

ارتباط حاسة الشام ماع مركا  الاذاكرة

ينباااه حياااق فاااي الااادما  هاااو األقااارب

ُجااااااَ يء الرائحااااااة الااااااداخل لألنااااااف 

بع ناص مقتا) ،مستقبالت شم معيناة

اح وتشبه هذه العملية وضاع المفتا: "

، (الصحيال فاي القفال المخصاص لاه

تالقاااااي ”يعناااااي بلغاااااة األرواح هاااااو 

؛ حيااااااق يلاااااااتقط جااااااا يء ”األرواح

الرائحااة نصاافه اآلخاار ثاام يصاال إلااى

يَّة في الدما   .المنطقة الشم  

يُقاااال أن هاااذا العضاااو كاااان ذات ياااوم 

عثاااة يتحساااع الماااواد الكيميائياااة المنب

من أشخاص آخارين ومان مكاان بعياد 

د ؛ فماان وظائفااه قااراءة وتحلياال المااوا

دنا الكيميائيااة ومعرفتهااا كمااا يقاارأ أحاا

، وكاناااات أنااااواره فاعلااااة !الرسااااالة 

نين بشكل كاٍف لإلنسان منذ آالف السا

تجعلهااام يشااامون بشاااكل أقاااوى وأدق 

ولكنهااا فقاادت حساساايتها مااع الاا من

.ولم يعد لها ذات الفاعلية

ملياة اعتبر كثيرون أنَّ حاساة الشام ع

ود معقده الشرح ، لكانهم َجَ ماوا بوجا

؛عالقة ارتباط بين الروائال والدما 

حيااق يتعاارف الاادما  علااى هويااة كاال 

ا رائحة عان طرياق تخا ين بياناات لها

فيستحضااار مواقاااف وأحاااداق مضاااى 

إن : عليهاااااا سااااانوات لاااااذلك نقاااااول 

الرائحااة تختاا ن حياااة كاملااة ، وهااي 

كاااال تُعتَمااااد وتَختلااااف بحسااااب إدراك

.شخص وحضارته المنتمي إليها 

دد األناااف البشاااري يساااتطيع تميي عااا

؛ فقااادكبيااار مااان الاااروائال المختلفاااة

أظهاارت الدراسااات أن األنااف يتفاااوق 

علاااااى العاااااين واألذن باااااالتميي  باااااين

د ، و قاااالمثيااارات الحساااية المختلفاااة

ق بقاااي االعتقااااد أن الحيواناااات تتفاااو

َت علااى البشاار بحاسااة الشاام حتااى ثبُاا

ن عكاع ذلاك بحساب دراساات البااحثي

الاااذين أفاااادوا أن البشااار يساااتخدمون

رة فاي قدراً ضئيالً من قدراتهم المتاوف

.  حاسة الشم

ولاام ياانجال العلماااء فااي كشااف أساارار

ات أنااف اإلنسااان إال فااي نهايااة تسااعين

وقاات طوياال إنااه .... القاارن الماضااي

!!!لحاسة مهمة 

لقاااد حااادق تراجاااع فاااي تطاااور حاساااة 

الشاااام لاااادى البشاااار بساااابب اخااااتالف 

ممارساااااتنا فااااي الحياااااة ، فلاااام يعااااد 

ه كثيااراً فااي الط بيعااة أو اإلنسااان يتناا َّ

حاري يمشي باحثاً عن الغذاء في الص

لقاد أو الغابات كما كاان يفعال ساابقاً ،

علاى تطورت الحياة وأُغل قت الحيطان

ل فاي خماول عماذلاكحواسنا فتسابب 

.  كثير من مستقبالت الشم لدينا

كيف يفهم الدما  لغة الروائال ؟

تعااارف جااا يء الرائحاااة علاااى يكياااف 

ه؟المستقبل العصبي ليلتصق ب

كيااااف تعاااارف اإلشااااارات الكيميائيااااة 

طريقها إلى الدما ؟

يااا هنالااك ج يئااات تتوضااع علااى الخال

أتي العصاابية فااي اإلنسااان ، وعناادما تاا

ساان المواد الكيميائياة التاي يطلقهاا إن

آخاااار فإنهااااا تناااادفع عباااار الج يئااااات 

، ليااااةوتسااااب  ب تغيااااراً فااااي تااااوتر الخ

وبالتاااااالي ترسااااال الخلياااااة إشاااااارات 

كهربائيااة إلااى الاادما  الااذي يحللهااا ،

هااا مااواد كيميائيااة يطلقإضااافة لوجااود

،ناإلنسان وتؤثر على سلوك اآلخري
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ال ويطلاق العلمااء عليهااا الياوم مصااطل

للداللة علاى وجاود(ذاكرة الرائحة ) 

ع تقنياااات فاااي دماااا  اإلنساااان تساااتطي

ل تاااذك ر الاااروائال والتفاعااال معهاااا ، بااا

وتسااااااتطيع هااااااذه الااااااروائال إحااااااداق 

.ان تغييرات في يولوجية في اإلنس

تتكاااون العطاااور األصااالية مااان مااا يج 

كيميااائي ماان روائااال مختلفااة، وعلااى

الاااارغم ماااان احتااااواء العطااااور علااااى 

عشاااااارات المكونااااااات ذات الرائحااااااة 

ة النفَّااااذة إال أنناااا نشااام رائحاااة واحاااد

ل أساسااية فااي العطاار، فمااا الااذي يجعاا

رائحاااة واحااادة تطغاااى علاااى الاااروائال 

األخرى؟

شام إنَّ وجود أساع عصبي لحاساة ال

ي في تنشيط مناطق الاذاكرة فاله دور 

المخ و ذلك حسب المنظوماة الخاصاة 

ذه لكل شخص في استجابة وتفاعال ها

ة عناده الخاليا العصبية الحسية الشمي

؛ فتظهاااار رائحااااة وتضااااعف أخااااارى 

.. ة فيلتقط إدراكه ووعياه تلاك الرائحا

!! .سبحان هللا

هل تستطيع وصفها بكلمات؟

رك رائحاااة معيناااة بموقاااف هااال تاااذك  

سابق؟

يناا ألن الروائال تثير المشاعر ف.. نعم 

ة حسااب الموقااف الااذي ارتاابط بالرائحاا

سواء مشااعر خاوف أو قلاق أو فارح 

.أو مرض

اعلماااوا أن آلياااة عمااال حاساااة الشااام 

ياااادخل معهااااا ماااادخالت أخاااارى أكثاااار 

عااً فاي تعقيداً و تظهر بتعدد الروائال م

ااار السااابب فااايخلااايط واحاااد مماااا يُظه 

إدراكنا لرائحة واحدة ضمن خليط من

ج الروائال تتكاون مان ما يف، الروائال

م كيميااائي مخااتلط ومختلااف، ويااتم شاا

رائحااااة واحااااادة أساسااااية مااااان هاااااذا 

.الم يج

اكتشااااااف الباااااااحثون سلساااااالة ماااااان 

م التفاعالت المدهشة خاالل اساتخدامه

ى لطريقااة تصااوير متطااورة تعتمااد علاا

مجهر عاالي السارعة والدقاة لمراقباة 

شاكل استجابة آالف الخاليا العصابية ب

فاااااردي أثنااااااء شااااام مجموعاااااة مااااان 

حاااادوق .. تركيباااات روائاااال مختلفاااة 

تفاااااعالت منظومااااة و بديعااااة داخاااال 

ات الخلية ، والحظوا أن بعض الج يئا

ا يُمكاااان أن تُعاااا   اسااااتجابات الخالياااا

بَّر العصبية األخرى أو تقمعها حيق ع

، قااال أحادهم قااائالً أنااه شاامَّ رائحااة برت

إنهاااا رائحااااة : آخاااار فاااي حااااين قاااال

حيااق (! و لاانفع المكااون ) مشاامش 

حاة تظهر رائحة وتختفي أو تبهت رائ

و  كاااال ذلااااك ماااارتبط بااااوعي خاااااص 

ود تحملااه خاليانااا العصاابية ، وهنااا نعاا

هنااااك منظومااة خاصاااة بكااال : لنقااول 

.فرد

هااة كيااف يمكاان للااروائال أن تكااون منب   

؟لإلنسان 

حااااين تنبعااااق روائااااال سااااامة تساااابب 

، استثارة الغشاء المخااطي فاي األناف

أ الخرو  منهااا، وتباادباافيباادأ المخاااط 

إنااااااه . .العااااااين فااااااي ذرف الاااااادموع 

االرتباااااااط البااااااديع بااااااين الحااااااواع 

ساااابحان ماااان أنَطقَااااه !! واألعضاااااء 

إذا اشااااتكى عضااااو " بكمااااال الكلمااااة 

"...تداعت سائر األعضاء

:اإلعاقة الشمية 

الباحااق البريطاااني هاااانع هااات قاااال 

يقااادر نسااابة األشاااخاص المصاااابين"

ي بتلاااف فاااي حاساااة الشااام بااااثنين فااا

وهااؤالء . المائااة علااى مسااتوى العااالم

م األشخاص إما أنهم ال يساتطيعون شا

أي رائحااااة إطالقاااااً أو أنهاااام يشاااامون 

خطااأ ، وتعااود أسااباب ذلااك ربمااا إلااى 

حااااااوادق أو فيروسااااااات أو أعطاااااااب 

.” جينية

حاساااااة الشااااام والعاطفاااااة والعالقاااااة 

:بينهما

ال شاااك أن العالقاااة بينهماااا قوياااة ألن

الرائحاااة ماااؤثر قاااوي علاااى العاطفاااة، 

وهااي مفتاااح ماان مفاااتيال الجااذب بااين

لاااوال حاساااة، و األفاااراد المتشاااابهين 

ر الشاام لمااا اساااتمتعنا بااروائال العطاااو

ت فينااا مشاا اعر وال هااور ولمااا اسااتف َّ

الااود والااوداد لتكااون نوعاااً ماان آليااات

الجاااااذب باااااين البشااااار فيماااااا يخاااااص 

ى اختياراتهم من العطاور باإلضاافة إلا

.الرائحة الخاصة بكل شخص 

هااا ولتالقااي األرواح نقاااط تشااابه ؛ من

ومفتاحهااااا حاسااااة الشاااام.. الرائحااااة 

وذلك لقرب مرك  حاسة الشم ومكاناه

فاااي الااادما  مااان المنااااطق المساااؤولة 

..عاااااااااااان العاطفااااااااااااة والااااااااااااذاكرة

.سبحان هللا البديع
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هاااال يتعاااارف الطفاااال الرضاااايع علااااى 

رائحة أمه؟

علاااى عبااااده و تعاااالى مااان رحماااة هللا 

ماانهم هااذا الكااائن الضااعيف أنااه ومنااذ 

األيام األولاى مان عماره يتعارف علاى 

ا رائحاة أماه ورائحاة حليبهاا وتميي هاا

عااااان رائحاااااة أي شاااااخص آخااااار، و 

عياة دوراً لرضااعة الطبيلبالتأكيد فاإنَّ 

جاارب وبالقياام بعادة ت،كبيراً في ذلك 

فا د أن األطفاال الرضاع تعرَّ وا علاى ُوج 

رائحااااة أمهاااااتهم ماااان قطااااع مالبااااع 

َضت عليهم بغياب األم فعل ياً عانهم ُعر 

!!سبحان هللا... 

:أسباب ضعف حاسة الشم 

: أسااباب ضااعف الحاسااة غالباااً تكااون

ابة التهابات الجيوب األنفية ، أو اإلص

فاااي الااار أع أو األناااف ، أو احتقاااان 

ابة األناااف بشاااكٍل شاااديد بسااابب اإلصااا

د م بالرشال وال كاام المساتمر ، أو التقا

.  بالعمر

و ياااتم العاااال  بتنااااول بعاااض أناااواع 

األدويااااااااااااااااااااااااااااااااة مثاااااااااااااااااااااااااااااااال 

ة المضادات الحيوية واألدوياة المضااد

لإلكتئااااب وأدوياااة عاااال  االلتهاباااات 

.وأدوية القلب

:إصابة األنف بالتحسع الشديد

ق يكااون نتيجااة تااانف ع الهااواء الملاااو  

والغااااا ات والمااااواد الكيميائي ااااة مثاااال

لاة ، و المبيدات الحشرية لفتاراٍت طوي

الجسام باضاطراباتإصابة كذلك نتيج

هرمونيااة متعاااددة و ساااوء التغذياااة و 

أع الخضوع للعال  اإلشعاعي في الر

.عافانا هللا و إياكم .. والعنق

مااااارض ال هاااااايمر وضاااااعف حاساااااة

:الشم 

يترافااق ماارض ال هااايمر مااع ضااعف 

حاساااااة الشااااام ، و ماااااع كااااال تجااااادد 

للدارساااات نكتشاااف الجدياااد ونتعااارف

رة علااى األكثاار ؛ فلاام يعااد فقاادان الااذاك

ااَد أن أولااى عالمااات ال هااايمر باال ُوج 

ضعف حاسة الشم هي العالمة األولى

ال التي تسبق حادوق المارض ، وأصاب

ك الباااحثون قااادرين علااى معرفااة أولئاا

ضاااااااين لإلصاااااااابة بال هاااااااايمر المعرَّ

فااي وقاات الحااق ماان العماار وذلااك ماان 

خاااالل المساااال المقطعاااي لمنطقاااة فاااي 

الاااادما  تاااارتبط بال هااااايمر وبضااااعف 

 ً ا لم علََّم اإلنسان م. .حاسة الشم أيضا

!! .يعلم 

:عال  ضعف حاسة الشم 

تجنااب حاادوق التهابااات متكااررة -1

بساااابب الرشااااال وال كااااام واسااااتخدام 

.م يالت االحتقان 

التااادرب علاااى شااام عااادة روائاااال -2

ي مختلفااة ولفتاارات طويلااة يساااعد فاا

ى تع ي  حاسة الشم وقدرة الدما  علا

التعااااارف علاااااى الاااااروائال المختلفاااااة 
.عمرلفترات أطول حتى عند التقدم بال

م رفع مساتويات ال ناك فاي الجسا-3

ألن إصاااابات البااارد وال كاااام تساااتهلك

مااان B12فيتاااامين كمياااة ال ناااك و

.الجسم 

اساااااااتخدام منتجاااااااات التنظياااااااف -4

.الطبيعية بدل الكيميائية

ااال اساااتخدام العطااا-5 ور النااااع تفض  

والبخاااور وال هاااور و أناااواع معيناااة  

ماااااااان البهااااااااارات أو األعشاااااااااب أو 

الشاااوكوال التاااي تفاااوح منهاااا روائاااال 

تساااااعد علااااى االسااااترخاء أو  يااااادة 

متعبةالتركي  و ذلك لتنشيط ذواتهم ال

قاف بعد عناء يوم طويال و بتتاابع موا

الحيااااة ،  و هااااي تعملمباشاااارة علااااى 

تهدئاااااااة الجهاااااااا  العصااااااابي مثااااااال 

( يات الريحاان( )الشاي( ) الالفندر) 

ممااا ساااعد فااي روا  سااوق الااروائال 

الياة العطرية العالمي ليرتفاع بنساب ع

و قد اعتبروهاا نوعااً مان العالجاات، 

.الصحية

:حقائق 

حاسة الشم عناد المارأة أقاوى منهاا -

.عند الرجل 

تتجاادد خاليااا األناااف باسااتمرار كااال-
.  يوماً 28

للرائحة ذاكارة ؛ حياق يمكان للنااع-

ماان الااروائال حتااى بعااد 65%تااذك ر

ها ؛ و هاااايماااارور عااااام علااااى شاااام  

.مرتبطة بالجانب العاطفي أكثر 

أي أن لكال شاخص: بصمة الرائحاة-

.حاسة شم مختلفة وخاصة به 

الرائحاااة الجميلاااة مجلباااة للساااعادة -

.واإليجابية

اساة حبيمكن لألعصاب التي تاتحكم -

ضاها الشم أن تنمو مان جدياد بعاد تعر  

اب نهااا تُعَااد  ماان األعصااأإذ ) للضاارر 

جدياد الفريدة المعروفة بقدرتها على ت

(.نفسها بسرعة
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:ناسبب فقد حاسة الشم في الكورو

كان فقدان حاسة الشم أو التذوق هاي

ع العَااااَرض األباااار  لإلصااااابة بفياااارو

مااااان % 78، وتبااااايَّن أن ”كوروناااااا“

م األشااخاص الااذين أبلغااوا عاان فقاادانه

حاسااة الشاام أو التااذوق كاناات نتيجااة

الفحاااااص الخااااااص بهااااام بخصاااااوص 

.فيروع كورونا إيجابية 

جرياااات دراسااااات علااااى أكثاااار ماااان أُ 

ااَد أن حااوا2,500 لي مريضاااً ؛ و ُوج 

مااااان األشاااااخاص المصااااااابين % 86

) –" 19كوفيد "بأعراض خفيفة من 

أي ال يتواجااااد دلياااال علااااى اإلصااااابة 

م بالتهااااب رئاااوي فيروساااي أو لااام يااات

ض فقدان األو كسجين مع تمكن المري

يفقااادون( مااان التعاااافي فاااي المنااا ل 

ون حاسااة الشاام والتااذوق لكاانهم يتعاااف

يومااااً ، و هنااااك 21-15فاااي فتااارة 

اً ، حاالت تستمر لستة شهور تقريب

و يكمااااااان السااااااابب فاااااااي أنَّ كمياااااااة 

االلتهاباااات المهيجاااة التاااي يمكااان أن 

تحاااااادق فااااااي األنااااااف ماااااان التااااااأثير 

الفيروساااي يمكااان أن تمناااع ج يئاااات

الرائحة من الوصول إلى أعلى األناف

لىحيق يوجد العصب الشمي إضافة إ

أن بعااض الفيروسااات تكااون سااامة و

تااؤثر علااى العصااب مباشاارة ، و لكاان

ااار أن الخالياااا تتجااادد ، ويم كااان المبش  

اعد لاابعض العالجااات الطبيعيااة أن تساا

في استعاده حاسة الشم

دم ضااعف حاسااة الشاام و عالقتااه بالتقاا

:بالعمر

و -مان األماريكيين الباالغين  23%

يعانون مان-بحسب إحدى الدراسات 

إعاقااااة فااااي حاسااااة الشاااام فااااي ساااان 

لمان % 62.5األربعين وماا فوقهاا، و

هم في سن الثمانين فما فوقها ، و

لااى إصااابة مااا أو إلااى إيرجااع الساابب 

ة مشااكالت م منااة فااي الجيااوب األنفياا

أو عواماال وراثيااة أو عواماال متعلقااة 

.بالشيخوخة

..نختم مع رائحة القهوة 

مااا هااو الساابب وراء شاام القهااوة عنااد 

شراء العطور ؟

هاااال شااااممَت القهااااوة عنااااد شااااراءك 

للعطور؟؟

و ما هو السبب وراء شم القهوة عند

؟شرائنا للعطور

وجااد مجموعااة متعااددة ومعقاادة ماان ت

ن المركباااات الكيميائياااة المساااؤولة  عااا

هااااذه الرائحااااة فااااي القهااااوة أهمهااااا 

..المركبات المتطايرة

ولة وهي مركبات عضوية تتبخر بساه

ط في درجة حرارة الغرفاة وفاي الضاغ

الجااوي العااادي متحولااةً إلااى مركبااات

لاى تنتقال ماع ج يئاات الهاواء لتصال إ

.أنوفنا

وتناااتج هاااذه المركباااات أساسااااً عااان 

عباااار تفاعااااٍل ال-عمليااااة التحماااايص 

-أن يماااااي  يُعااااارف بتفاعااااال مااااايالرد 

نااات ويحاادق هااذا التفاعاال بااين البروتي

والسااكريات الموجااودة فااي حبااة الاابن

ات مجموعااة كبياارة ماان مركباامنت َجاااً 

كاال هااذا يحاادق .. الرائحااة المتطااايرة 

ديع فساابحان هللا الباا!! فااي حبااة الاابن 

.الذي أتقن كل شيء خلقه

عاض إضافة إلى ذلاك يمكان أن تَناتُج ب

عاااض المركباااات الطياااارة إ ثااار تحل ااال  ب

المركبااات الموجااودة فااي حبااوب الاابن

ة والتاااي تتطااااير عناااد تحضاااير القهاااو

.مي ةوتنتشُر معطيةً هذه الرائحة الم

ن و إنَّ شاام رائحااة حبااوب القهااوة بااي

ر وقٍت وآخر خاصة عند شاراء العطاو

يجااادد مااان حاساااة الشااام ألناااه يعاااالج 

إجهااااد األناااف وبالتاااالي يسااااعد علاااى

أنَّ و األجماال، التميياا  بااين الااروائال

رائحااة غالبيتنااا نشااترك برغبتنااا بشاام

..القهوة

.ا ربسبحانك ي.. فُسحه من الن  عَم 

الشاااعر محمااود درويااش تحاادق عاان 

 :القهوة بكلماته العفوية وقال

ض القهااوةُ لااوُن األرض ، رائحااةُ األر

.في أول الفجر..ول مطرة أبعد 

..القهوةُ ال تُشَرب على عجلٍ 

تَسى ع لى مهاٍل القهوةُ أخت الوقت تُح 

..وتصنُع على مهلٍ 

صاااااوت .. القهاااااوة صاااااوت الماااااذاق 
..الرائحة البني 

اٌل وتغلغال فاي الانفع وفاي القهوة تأم 

...الذكريات

..ال يوجد مذاٌق محدَّد للقهوة

أعاارف قهااوتي وقهااوة أمااي ، وقهااوة 

أصاادقائي أعرفهااا ماان بعيااد وأعاارف 

الفاااوارق بينهاااا ، والسااابب فاااي أن ال

اك هنقهوة تشبه قهوة أخرى ؛ فليع 

مااذاق اساامه مااذاق القهااوة ؛ فااالقهوة 

ليساات مفهوماااً وليساات مااادة واحاادة 

هوليساات مطلقاااً، لكاال شااخص قهوتاا

الخاصة به إلى حاد أقايع معاه درجاة 

ماذاق ذوق الشخص وأناقته النفسية ب

 .قهوته
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:تأملوا 

القهاااااااااوة تغلغااااااااال فاااااااااي الااااااااانَّف ع 

...والذكريات

لكاال شااخص قهوتااه الخاصااة ، و لكاال 

شاااخص حاساااة شااام خاصاااة منفاااردة 

..سبحان هللا تمي   ه وحده ،

انتهااى االقتباااع ماان كلمااات الشاااعر
.محمود درويش

...  هو يقول 

:وانا أقول 

أرياااااادكم سااااااالمين هااااااانئي البااااااال و 

بأنفاساااكم أذكاااار الااارحمن والصااالوات

علاااى العااادنان وأن يجمعناااا وبشاااارة 

ه و رساااول هللا صااالَّى هللا علياااه و آلااا

شايخ سلَّم موالناا درة العلام الادكتور ال

الى هانيبال يوسف حرب حفظه هللا تعا

م رسااول هللا عليااه الصااالة والسااالمااع

وعلى آله الكرام علاى الحاوض، وفاي

ف نشم رائحتها كما سالأعالي الجنان

.األ مان 

الحمدهلل رب العالمين
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لة تعل م اآل
نور هرشو. أ

ب اتباعها و كيف سيصنعون كتلة من التعليمات البرمجية التي يجب على الحاسو، 

.، و ما الصورة التي ستكون في النهاية و كيف ستظهر

يماات صاريحة تعل م اآلله يختلف تماماً عن البرمجة التقليدية ؛ فبادالً مان إعطااء تعل

عاة يجاد معادلة يتم تحويلها إلى مجموبإمجموعة من األمثلة تقوم اآلله عن طريق 

فَها .تعليمات ال نستطيع نحن البشر وص 

كاون فاي هاذه و أشير هنا إلى أن اآلله تعتمد على تحليل البيانات المدَخلاة مسابقاً في

آللاة عناد مسؤولية اتخاذ القرار على عاتق االحالة دور البشري ضئيالً حيق تكون 
.الحاجة لذلك

لاة ومادى قد يبدو األمر ليع سهالً و مفهومه معقد في البداياة حاول كيفياة تعلام اآل

لااة التااي شااهر األمثأإمكانيااة تحقيااق ذلااك فعلياااً ؛ لكاان ذلااك لاايع مسااتحيالً ، و ماان 

( .الروبوت صوفيا) ظهرت في تطبيق الذكاء االصطناعي 

ت و غلبنا عناد تصافحه لإلنترناأ

خاصااااااة مواقااااااع أو صاااااافحات 

لبااه التساويق االإكترونااي يجاد ط

لاى الذي يفكار بشارائه ظااهراً ع

تلاااك المواقاااع و الصااافحات ، و 

حات ن تلك الصفأيستغرب كيف 

!!!عل َمت بما يفكر بشرائه

غريب مع تعل م اآلله ليع األمر ب

ة ، حيق يتم ذلك من خالل عملي

راء تحليلية عميقة لسجالت الشا

الخاصة التاي قاام بهاا الشاخص

ات على جميع المواقع و الصفح

التاااي قاااام ب يارتهاااا لشاااراء ماااا 

.يعجبه 

 Machineما هو تعل ام اآللاة 

Learning ًاختصااااااااااااااااااااااارا

؟MLبـ

هاااااو مفهاااااوم برمجاااااي جدياااااد 

وب إليصال ما تتمنى إلى الحاسا

أحااد فااروع علاام الااذكاء ، و هااو

القائماااة  (AL)االصااطناعي

علااااااااى برمجااااااااة الحواساااااااايب 

لاتعلم اعتماداً على الخوار ميات في تطبياق ا

حيااااق تتااااألف الخوار ميااااات ماااان ، اآللااااي

سلساالٍة ماان األواماار الموكلااه إليهااا اعتماااداً 

ا علااااى البيانااااات المتااااوفرة لااااديها وتحليلهاااا

ياذ المهاام لتوجيه اآللة للكيفية التي يجب تنف

بموجبهاااا ماااع تقيياااد التااادخل البشاااري فاااي

.توجيهها

سامال االصطناعي يصف األشياء عن طريق األمثلة بادل التعليماات و هاذا يالذكاء 

.. فهالنا باستخدام الحاساوب فاي أشاياء لام تكان ممكناة فاي الساابق لصاعوبة وصا

اً جديادة فاي فاقاآتفاتال اآلن أصبال كل شيء ممكناً مع تعلم اآللة فهي قف ة بشرية

جون يغرقااااون فااااي التفكياااار بكاااال المسااااتقبل ؛  ونهااااا يبرمج( بيكساااال ) فااااالمبرم 
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ةيم هللا الرحم  الرحيم

ي عتتالَم و لتتو  الحتت  الحقيقتتي الروحتتي فتت.. اللتتو  األخضتتر ستتيّمدر فتتي عتتالَم األلتتوا  ) 

(الحقائق

و  األخضتر اللتهانيبال يوستف حترب حفظته هللا تعتالى أ  . تعل منا م  فضيلة الشيخ د

متا اتد يظت  و لي   اللو  األسود هو سيد و ملك األلوا  ك هو سيّمدر في عالَم األلوا  

ل للنتوىم البعه ألنه ةاألساس لي  هناك نوىر أسود ةل اليواد فتي حقيقتته هتو انعتدا

.فحي  يختفي النوى تظهر الظلمة و يحل  اليواد 

اللتو  فتالنوى أصتل ول وميّز هنتا ةتي  لفظتَتي النتوى و اللتو  

و فتتتي التتتك َعتتتَرم   و النتتتوى يلتتتب  اللتتتو  و يَظهتتتر ةتتته 

.تفٌيالح لي  هذا مكانها فلها علمها الخاص

  األخضتري    كمتا التي كانق يلبيها الرسول صل ى هللا عليته و آلته و ستل م كتالب رَدي

.و يير الك.. يرتبا ةبعه لباس الٌحاةة كالعمائم الخضراء 

تَب  {:اال تعالى  رر َوإمس  ض  م  ثميَاب  س ند ٍس خ  َى مم  فمض  َعالميَه  ل وا أََساوم ٍة َوَستقَاه م  َر ر َوح 

م  َشَراةاً َطه وىاً  ئمتيَ  َعلَتى َىف تَرفٍ {:   واتال 21/ اإلنيا {َىة ه  ت كم ّإٍ م  تٍر َوَعب قَترم ض  خ 

َياٍ   .76/ الرحم { حم

منهتا فاللو  األخضر له مكانته العظيمة و دالالته في اإلستالم ل

ستا اىتباطه ةلبتاس أهتل الجنتة و: على سبيل الم ال ال الحٌر 

نعيم الجنتة و ةهجتهتا و اطمئنانهتا   و هتو مت  ألتوا  المالةت 

ليته ة تردا  ىأيتق  ىستول هللا صتل ى هللا عليته و آلته و ستل م وع":و ع  أةي ىم تة اتال 

.هذا حدي  حي  يري  : ىواه الترمذإ واال " * أخضرا  
متر كمتا اللو  األخضر هو لو  الح  الحقيقتي الروحتي و لتي  اللتو  األحو تعل منا أ  

للو  فترد أيلت  النتاس اتد اعتتادح أ  ترستم القلتوب و تقتوم ةتلوينهتا ةتالهو الداى 

األحمتتر حيتت  تتتم اعتمتتاد اللتتو  األحمتتر للحتت  و الشتتاعرية و الهتتدايا الرومانيتتية فتتي

حتت  الىتبا حبتتي    و لعتتل  األحمتتر اتتد اىتتتبا ةٌتتوى  القلتت  الم  طتته ةلتتو  مناستتباح الم 

  لتو  الحت  إال  أ  الدم الحمراء التي ييتقبلها و يضتخها عضتو القلت  المتادإ ك ري اح

ولتتي هتتو اللتتو  األخضتترلتتو  الحتت  الروحتتي النقتتي الٌتتافي.. فتتي عتتالم الحقيقتتة 

.راألحم

و لعل  الداىسي  لعلم العال  ةطاااح ىاائق النوى

:و أس يه الحرفية الذإ وضعه

هانيبتتتال يوستتتف حتتترب حفظتتته هللا تعتتتالى. الشتتتيخ د

ةتي  ي دىكو  االىتباط الواضح ةتي  اللتو  األخضتر و

.الرو  و اتزا  العاطفة و المشاعر

شتيا   و الت  شتهواني ن( القلت  األخضتر ) ال  مليء ةالح  الروحي النقتي الٌتافي 

.( القل  األحمر ) حيوإ 

:و لذا أاول لكم أحبتي ةٌد  و ةكل ح  حق 

أحــــبكم ةاألخضـــــــر

البتاً ةتاللو  الفر  ةي  أ  ترسم الباً ةتاللو  األخضتر ولذا فَّ   

:هو إشاىتك إلى األحمر 

إال أ   متتت  جميتتتل متتتا تعل منتتتاه و نتتتذكره هنتتتا عتتت  النتتتوى

لقلتم الت الث التتي يَكتت  ةهتا ااألخضر هو أنه أحد األنواى 

.العظيم في اللو  المحفو   



فيسوداءَ مهما كانت الغيومُ 

الحبَّ الوعي فإنَّ مساحة  

..  لَّ ه أينما حَ ور  بنُ يتشعشعُ 

لى كل تلك عأولويةً ب   للحُ كما أنَّ 

خضعُ له و ال يَ خضعُ فتَ الغيوم  

.  لها 

البشارة

هانيبال يوسف حرب.د

6162

https://telegram.me/hobalhak

https://telegram.me/hobalhak


إن لم تكنأن السعادةَ أدركتُ 

..  الباء ها تحيطُ من ورائ  

..  ك  ها الذي ال ينفك ضميرُ و كافُ 

..  مه  إال لحظات وَ ت  فليسَ 

ك؟  عبدَ بكافٍ ستَ لَ أوَ 

.  كَ ب  .. كَ ب   حُ ب  السعادةُ 

إبري  العاشقين في بالد الشام 
الدكتورة المهندسة سارة الجعبري

6364

https://telegram.me/hobalhak

https://telegram.me/hobalhak
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بسم هللا الرحمن الرحيم

احي ةرناما فضاء النياء هو ةرناما اجتماعي يهتتم ةشتيو  المترأ  مت  كافتة النتو

متتت  كونهتتتا األم واألختتتق والبنتتتق والزوجتتتة والٌتتتديقة والحبيبتتتة   ويرصتتتد داتتتائق 

يتة اهتماماتها   وييلا الضوء على أهتم متا توصتلق إليته األةحتاث والدىاستاح العرة

تها والعالميتتة المهتمتتة ةتتأموى المتترأ  والتتتي تيتتاعدها علتتى زيتتاد  معرفتهتتا ةشخٌتتي

والتغيراح التتي تطترأ عليهتا وعلتى محيطهتا مت  أجتل زيتاد  التوعي واإلدىاك لتديها 

. لمواكبة العٌر ةكل متطلباته 

ثتتة ةرنتتاما يبتتي  متتا للمتترأ  ومتتا عليهتتا وطريقتتة ستتعيها للتراتتي دائمتتاً ةتترو  الحدا

و  والمحافظتتة علتتى التترو  الشتتراية متتع االنطتتال  الفكتترإ علتتى كافتتة األصتتعد  لتكتت

.  داعماً أصلياً حقيقياً في ةناء المجتمع 

ود كمتا أنتته يقتتف فتتي العديتد متت  محطاتتته ليبتترز تفاصتيل عديتتد  ومهمتتة خاصتتة ةوجتت

الرجتتتل فتتتي حياتهتتتا وطريقتتتة إداى  الحيتتتا  فيمتتتا ةينهمتتتا فيمتتتا يتعلتتتق ةالمشتتتاعر

.واألحاسي  واالهتمام والح  والحيا  االجتماعية

ة   و اتد ةرناما فضاء النياء تقدمه الدكتوى  منى حمتادإ ةحلقتاح متٌتلة منفٌتل

َم منه ثالثتة مواستم حتتى اليتوم   و يبلت  عتدد حلقتاح كتل موستم اثنتتي عشتر  ع رم

.حلقة  و مد  الحلقة خم  عشر  دايقة 

Radio Family Groupةرناما فضاء النياء

ةقلم الدكتوى صبحي جمال

http://www.radiofg.org/
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في دوحتنا موهبة 

تنسيق ديكورات المناسبات 
إلهام أبو عدع. مـ 



بسم هللا الرحمن الرحيم

الحماااااااد هلل رب العاااااااالمين والصاااااااالة 

ول والسااالم علااى ساايدنا وحبيبنااا الرساا

األمين وعلى آلاه وصاحبه أجمعاين إلاى

..يوم الدين

ي مااان األوقاااات الجميلاااة التااا.. أحبَّتاااي 

م ، عناادما يتجاادد لقااائي معكاا: تسااعدني 

واألجماااال أننااااا مااااا  لنااااا نتحاااادق عاااان 

موضوع جميال وهاو اللعاب ماع أطفالناا

ماان أجماال األوقااات تلااك التااي .. ، نعاام 

نمضاايها مااع َماان نحااب ، فمااا بااالكم إذا

كانوا هؤالء األحباب هم أوالدناا وأغلاى 
.ما نملك في هذه الدنيا ؟ 

اء أشاارنا سااابقاً إلااى أهميااة تنميااة الااذك

الروحاااااي لااااادى أطفالناااااا مااااان خاااااالل 

ق مشاااركتنا لهاام فااي اللعااب ، وساانتطر

اآلن عاان أهميااة اللعااب مااع أطفالنااا فااي 

اعي تنمية الذكاء العقلي والذكاء االجتما

:من خالل هذا المثال 

بنااااء : مااان األلعااااب القديماااة الحديثاااة 

( legoليغو  ) المكعبات أو كما تسمى 

ن هذه اللعبة مفيدة جاداً ألنهاا عباارة عا

ل مكع باااات ملوناااة يتعااارف عبرهاااا الطفااا

حااين نطلااب منااه إعطاءنااا علااى األلااوان 

المكعااب األحماار أو األخضاار أو األصاافر

لىقد ال يعرف الطفل في المرة األو، و 

70 69

ولكن مع التكرار سيستطيع أن يُمي   كل

.لون عن اآلخر ويتعلم اللفظ الصحيال له

من أنواع المكعباات ماا يُرسام علياه حاروف أو صاورة حياوان أو ناوع مان الفاكهاة أو 

عاض الخضار ؛ فيتعلم الطفل الحروف و األلوان و بعاض المفاردات اللغوياة و أساماء ب

تعلمهاا الحيوانات و النباتات بأبسط الطرق و أيسرها ، وكل هاذه المعااني والمادَركات ي

.الطفل عن طريق مشاركتنا له باللعب معه

اء هااذا فنباادأ معااه عمليااة بناا؛نساااعده فااي عماال مجسااٍم معااين ولايكن بيتاااً : مثاال آخاار 

البيات هاو البيت مع الشرح البسيط عنه وعن أهمية البيت في حياتنا كأسرة وكياف أن  

ة المالذ اآلمن له وعن دور العائلاة و أهميتهاا بالنسابة لاه ، وعان دوره هاو فاي العائلا

، و باااذلك نسااااعدناه فاااي تطاااوير ذكائاااه االجتمااااعي وتكاااوين...وأهميتاااه كفااارد فيهاااا 

.العالقات ضمن األسرة ومع اآلخرين 

ٍ ونداء إلى كل أم و أب  ع أطفاالكم ال تستهينوا أبداً أو تقل لوا من أهمية اللعاب ما: مرب 

شخصاية تصنعون شخصية متكاملة ، وهذه الشخصاية إماا أن تكاون-حرفياً -؛ فأنتم 

فلكام . .سويَّة إيجابية فاعلة علاى مساتوى األسارة والمجتماع أو أن تكاون عكاع ذلاك 

.الحرية أع ائي في ات خاذ القرار 

..  دمتم وأطفالكم بكل حب وود 

..  وما  ال للحديق بقية 

.انتظرونا 
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الشيطانحبالة
األستاذ عبد الهادي دنون

بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

.الدينيومإلىواالهمنمَ وعلى

ةخباارصااحبفهااو،آدمابانإغااواءإلاىخاللهااماانيساعىشااتىوساائلللشايطان

ابٍ بامانساانناإلعلاىالدخولأعياهفكلما؛ييأعوالالسنينمئاتعمرهاواسعة

الصاراطعانليحرفاهحبائلاهفيويوقعهمنهيتمكنحتى.. وهكذا..آخرعنقَ بحَ 

.المستقيم

موساالَّ ه صاالَّى هللا عليااه وآلاامحماادساايدناكااالم فاايجاااءتحبائاال الشاايطان اسااتعارة 

" روايااةوفااي،"ن  الشَّااي َطاَوالن  َساااُء َحبَائ االُ : " ضاامن خطبااة طويلااة حيااق قااال 

.”الشَّي َطان  لةبَاح  َوالن  َساُء 

بالة .شيءأيمنبهايُصادماهي: (الحاءبكسر)وح 

بهاااصاايدليشاابكةهنَّ نصاابَ خاارجنفااإذا،مصااائدهوأوثااقالشاايطانحبائاالالنساااء

اارنَ لااذلك أُ ،ال نااافاايليااوقعهمفيغااريهم،الرجااال ً الخاارو بعاادمم  غااواءإلإغالقااا

.وإفسادهالشيطان

.النساءق بَلمنآدميمنالشيطانأيعما :وقيل

لياه وهذه من أحاسن االستعارات ، وذلك أنه ع( : حبائل الشيطان )ل في معنى يقو

هانَّ جعل النساء مان أقاوى ماا يصايد باه الشايطان الرجاال ؛ فواآللالصالة والسالم

خطيئاات لاكالحبائل المبثوثة واألشراك المنصوبة ؛ ألنهنَّ مظان الشهوات ، ومقاود 

.النساءمنالنارأهلوأكثر،، ويستخون األمين ، وبهنَّ يستخف الركين

ذَّر الرجاال كاي ال فح: وسلَّم الرجال والنساء وآلهو قد حذََّر الرسول صلَّى هللا عليه 

باأال نَّ أمرهبااء فيقعاوا فاي المحظاور ، و حاذَّر النسامحتشماتالغيريُفتَنوا بالنساء 

.عي يكنَّ حبائل للشيطان و ذلك حين يلت من بالحشمة والعفاف وال ي الشر
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رحلة عبر قنوات التيليغرام
(اضغط على أسماء القنوات ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

هالك ن تودي بصاحبها إلى المن النفوع مَ 

ذا وه.. ق وهو يظن أنه على صواب المحقَّ 

بَ بمكان حيق يجب أن تهذَّ من الخطورة  

بحقائق السلوك وإال فإنَّ هذه النفعُ 

.ته مَ المعاناة ستصبال س  

وكم من النفوع تعاني أمام..وكم.. وكم 

!!!  أعيننا 

بقلم 

هانيبال يوسف حرب . د

قناة دورات وعلوم

هانيبال يوسف حرب. د

:الحديق الشريف

نَُها َعلَىأاََل أََخبَُرُكم  ب أَي َسر  ال ع  )) ن  ؟ بَاَدة  َوأَُهو   ال بُد 

َمَت، َوُحس ن ال ُخلُق   ((الص 

.رواه بن أبي الدنيا عن صفوان بن سليم

قناة منافحون عن اإلسالم

https://t.me/joinchat/AAAAAED7FS6ubTxm_WJ58Q
https://t.me/munafehoon
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ن قالَ مَ 

بَّ الحُ أنَّ 

.!!!!!!ذكياً ليعَ 

صدى األسماء تحليل 

SULPالشخصية بتقنيات 
(الدكتورة سناء صبري) 

ةٍ رقيقةٍ نثويأةٍ لطيفمن صدى حروفٍ 

...  كوني صعبة المنال 

..الوصول إليها مـحال .. نثى أكوني 

....قالوال تعي بما يُ ..ي يمشكوني حياءً 

..فى  من الذئاب من الرجــال أســــداً يكون

....يتحـــمل الغدر واألهوال جبالً يكون

..ال ينكسر ولو طال المطالصخراً يكون

..يقذف األوجاع وراء موجه وال يبال بحراً يكون

ً يكون ..ك ذاتَ مَ ك بالحب واحترَ ن أرادَ لمَ طـوعا

..نت  أكما تريدين يكون

فـَّة يرفع من قَد  ألنه ال شيءَ  ..ر المرأة كالع 

..و ال شيء يرفع من قيمتها إال أخالقها 

..و ال شيء يرفع من درجتها إال إيمانها وتقواها 

...   .هذه األشياء في المـرأة و إذا اجتـَمعَت  

قناة هاهو

https://t.me/Sadaalasmaa
https://t.me/haho_sd
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمااااااد هلل رب العااااااالمين والصااااااالة 

دي والسااالم علااى ساايد المرساالين سااي

علااى وحبيباي محمااد صاالَّى هللا عليااه و

.آله وصحبه أجمعين 

ناه عن النعمان بن بشاير رضاي هللا ع

آلااه أن  النبااي صاالَّى هللا عليااه وعلااى

إن الادعاء هاو : ))وصحبه وسلم قال 

((العبادة 

بهاااااذا  الحاااااديق  وبكلماااااات الحبياااااب 

..المصطفى نفتتال كالمنا اليوم 

الاادعاء  هااو موضااوعنا لهااذا اليااوم 

م فاي ن شاء هللا تعالى ، حياق سانتكلإ

عن الدقائق القادمة إن شاء هللا تعالى

أهمية الدعاء وفضاله وضارورته لكال

عباااد ، ثااام سااانتكلم عااان آداب الااادعاء  

وعاان األوقااات التااي  أتاات النصااوص 

ابه مؤكدة على خصوصيتها في اساتج

الاادعاء ، وكااذلك عاان بعااض األماااكن 

 ً ، ثاامالتااي نالاات  هااذا الشاارف أيضااا

ساانختم الكااالم بالحااديق عاان أماار هااام 

خيارة جدا أصبال منتشراً في اآلونة األ

شاارية و يااروَّ  لااه ماادَّعوا التنميااة الب

ببغااااااااوات التنميااااااااة ))واإلصاااااااالح  

و ساااانبين خطورتااااه إن ((  البشاااارية

.شاء هللا تعالى 

أَلََك وإ َذا َسااا:)قاااال الحاااق عااا َّ وجااالَّ 

ي َعن  ااااي فَااااإ ن  ي قَ  بَاااااد  يااااُب ع  يااااٌب   أُج  ر 

ااَوةَ الاادَّاع  إ َذا َدَعااان   ااتَج  َدع  يبُوا    فَل يَس 

نُاااوا ب اااي لَعَ  م  اااي َول يُؤ  ُشاااُدول  ( َن لَُّهااام  يَر 

186/ البقرة

َرب ُكااُم َوقَااالَ )وقااال الحااق عاا َّ وجاالَّ  

ب  لَُكااااا اااااتَج  ُعاااااون ي أَس  ينَ اد  م    إ نَّ الَّاااااذ 

بَااا ب ُروَن َعااان  ع  اااتَك  خُ يَس  لُوَن اَدت ي َسااايَد 

ينَ  ر  60/ غافر(َجَهنََّم َداخ 

الدعاء مان أجال   العباادات، وهاو راياة

 عاا َّ العبااد المتحقااق بنااور العبوديااة هلل

عف فهو إعالن من العباد بالضا؛وجلَّ 

بَّااااار  واالفتقااااار واالنكسااااار للاااارب   الج

لعبااد ليجباار ذلااك الَكساار ويماانَّ علااى ا

.بالخير واألنوار

ومااان هناااا كانااات أهمياااة الااادعاء  ، و 

أتت النصاوص الشارعية مؤكادة علاى

ذلك حاثة العباد علاى الادعاء والطلاب

ألي من الحق عا َّ وجالَّ ،  فاال قضااء

حاجااة ماان حااوائج الاادنيا واآلخاارة إال 

.بإذن الحق تعالى وتوفيقه 

قااااال اباااان رجااااب فااااي جااااامع العلااااوم 

َكاام  أل كااان بعااض الساالف يساا:))والح 

لاال هللا في صالته كال حوائجاه حتاى م

((.َعجين ه وَعلَف  شات ه  

ت على مجموعة أكاديمية مَ أمسية قُد   

مجموعة أجيال العائلة
FG-Group Academy –Turkeyالـ 
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؛ ومناجاااة الحااق عاا َّ وجاالَّ بكاال أدب

فااااألدب ياااا إخاااواني هاااو مفتااااح مااان 

ة  مفااااتيال التوفياااق حتاااى قاااال السااااد

التصاااوف كلاااه أدب فمااان: الصاااوفية 

 اد عليااااااااااك باااااااااااألدب  اد عليااااااااااك 

.بالتصوف

: أول هاااااااااااذه اآلداب وأهمهاااااااااااا -1

الخضااوع واالنكسااار بااين ياادي الحااق

عاااا َّ وجااااالَّ  وتوجياااااه القلاااااب  بكااااال

لقلااب إخااالص هلل عاا َّ وجاالَّ وتن يااه ا

عاان األغيااار ؛ فااال يجتمااع اإلخااالص 

.فانتبه.. واألغيار في قلب واحد 

: ومااااااان آداب الااااااادعاء كاااااااذلك -2

الطهاااارة والتطي اااب ومراعااااة نظافاااة 

ضارة المكان  والَملبَع ؛ فأنت  فاي ح

لها مالك الُمل ك ، وهذه الحضرة ال يدخ

.إال طاهر الظاهر والباطن

الحماد والثنااء : من اآلداب كذلك -3

.على الحق ع َّ وجلَّ 

ى والصالة على سيدي محمد صالَّ -4

م   هللا علياااه وعلاااى آلاااه وصاااحبه وسااالَّ 

فهو الوسايلة  وشامع األناام ، وهاذه 

الصاااااالة االفتتاحياااااة  هاااااي  مفتااااااح 

هماا لألبواب المغلَقة و جناحان يطير ب

ة الااادعاء  للحاااق عااا َّ وجااالَّ و تاااذكر

  .عرو  واختراق وإذن لكلماتك 

و بعاااااض) ومااااان اآلداب كاااااذلك -5

العلماااء جعلَهااا ماان شااروط اسااتجابة

ي ( : الاااادعاء  إطابااااة المطعاااام وتحاااار  

الحااااااالل  فااااااي المأكاااااال والَمشاااااارب 

الحارام والَملبع ، و كما تعرفون فإنَّ 

و بحاٌر قيٌد يُقيد الجساد قبال الاروح  ،

ان ، من الظلمات يَغرق فيه قلب اإلنس

فكيف لاه أن يادعو الحاق وهاذا القلاب

، وكيااااف !! مااادنع باااادنع الحااارام ؟

ار ينطق اللسان بحروف الذل واالنكسا

ل للَملاااك الجبَّاااار وهاااو مقياااد بسالسااا

 الحاارام َجَساٌد خاالَطَ !! التكبار الحارام ؟

ة منااه َدَمااه فساارى وتشااعَّب ، فكاال ذر

يف لها خالَطت  ذلك الحرام وماَ َجت ه ك

!!أن تدعو وتناجي الحق ؟

اساتقبال: من آداب الدعاء كاذلك -6

القبلاااااة بالجساااااد  والقلاااااب ؛ الجساااااد 

قلاااب  باتجااااه القبلاااة أدبااااً وُحبااااً ، وال

ً .. طاوياااً لأل منااة واألمكنااة  فااي  طائفااا

اً مرتااادي.. حضااارة الحاااق عااا َّ وجااالَّ 

لعة الذل واالنكسار  إ ار مئتا راً با.. خ 

اسامه مستعداً لتلقي أنوار.. العبودية 

: متحققاااااً بقولااااه تعااااالى.. المجيااااب 

ي عَ ) بَاااد  يااٌب   ن  ااي فَااإ ن  ي قَ وإ َذا َسااأَلََك ع  ر 

ااَوةَ الاادَّاع  إ ذَ  يااُب َدع  / 186( ا َدَعااان  أُج 

.. ة متحققااااً بتلاااك العبوديااا.. البقااارة 

ن مسااتمداً ماا.. معايناااً ألنااوار القاارب 

.أنوار اسمه تعالى المجيب

الى وعن السيدة عائشاة رضاي هللا تعا

َ ُكااا: ) عنهاااا قالااات  لَّ َشااايٍء َسااالُوا َّللاَّ

سااَع ، فَااإ نَّ  َ إ ن لَاام  يُ َحتَّااى الش   اارهُ َّللاَّ يَس  

.( لَم  يَتَيَسَّر  

لاااادعاء اماااان هنااااا كاناااات خصوصااااية 

اء واهتمام العلماء في بيان معلم الادع

و بيااان شااروطه وآدابااه ومااا الواجااب 

لَااه عنااد علينااا كعباااد هلل عاا َّ وجاالَّ فع

.الدعاء 

وقبل الكالم عن شروط وآداب الادعاء

دعااااااااااااااااااوني أنقاااااااااااااااااال لكاااااااااااااااااام 

ماان رسااالة مجااابوا ( فضاال الاادعاء ) 

الاادعوة  لسااماحة  المؤسااع الحكااايم  

باال هاني. العارف بااهلل تعاالى الشايخ د

.يوسف حرب حفظه هللا تعالى

:  فضل الدعاء

ُعاون  َوقَاَل َرب  : )قال هللا تعالى  ي ُكُم اد 

ب  لَُكم   تَج  غافر/60( أَس 

آله و قال رسول هللا صلَّى هللا عليه و

رواه ( الااادعاء هاااو العباااادة : ) سااالَّم 

أبو داوود

: )  م قااال صاالَّى هللا عليااه و آلااه و ساالَّ 

هُ أن يسااتجيب هللا ت عااالى لااه َماان َساارَّ

عاء عنااد الشاادائد والكاارب فليُكثاار الااد

.رواه الترمذي ( في الرخاء 

رسااالة 10ذكاارُت فااي المنشااور رقاام 

للمؤسااع الحكاايم ( مجااابوا الاادعوة ) 

الكم حفظه هللا تعالى ، وقد يكون  اعات

شاايء ماان الفضااول لمعرفااة َماان هاام 

:مجابوا الدعوة 

.المضطر-1

ًً .المظلوم ولو كان كافرا-2

.الوالد على َولَده أو له-3

.اإلمام العادل-4

.االبن البار-5

.المسلم إذا دعا ألخيه بظهر الغيب-6

.  الصائم حتى يفطر-7

.المسافر حتى يرجع-8

.المريض حتى يشفى-9

.التي تلد-10

.بار  األبوين-11

.َمن يحبه هللا تعالى-12

:آداب الدعاء 

العلمااء و قد بيَّنَهاةآداب الدعاء كثير

ن بهااا وذكروهااا فااي المؤلَّفااات ليسااتعي

العباااد علااى طلااب الحاجااات ماان الحااق
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ليلاة القادر ؛: رابع هذه األوقاات -4

ليااه و فقاد ورد عان النباي صالَّى هللا ع

الاات آلااه و ساالَّم أنااه قااال لعائشااة لمااا ق

ة أرأياااَت إن علماااُت أي ليلاااة ليلااا: لااه 

القدر ما أقوُل فيها ؟

حااب اللهاامَّ إنااك عفااوٌّ ت) قااولي : قااال 

(.العفو فاعُف عني

ُدبااااار : خاااااامع هاااااذه األوقاااااات -5

الصااااالوات المكتوباااااة ؛ حياااااق نااااارى 

األولياااااااء والصااااااالحين ال يتركااااااون 

ل الدعاء خلف الصالوات المكتوباة ؛ با

حتاااى أنهااام صااااغوا مجموعاااات مااان 

فة األذكااار الااواردة فااي الساانَّة الشااري

لتُقاااااَرأ خلاااااف الصااااالوات المكتوباااااة

ذا وأل موا بها المريدين لخصوصية ه

.الوقت 

و عااان أباااي أماماااة رضاااي هللا تعاااالى 

ياااا رساااول هللا أي : )عناااه أناااه قاااال 

جاااوف الليااال : الااادعاء أسااامع؟ قاااال 

(اآلخااار وُدبااار الصااالوات المكتوباااات 

(.3499)رواه الترمذي 

جااااوف : سااااادع هااااذه األوقااااات -6

سااااحة .. الليااال والثلاااق األخيااار مناااه 

قات العباد وميدان المحبين ؛ فلهاذا الو

ااااااااع العبااااااااد  خصوصااااااااية فااااااااي نَف 

هوده ؛وخصوصية لَمن يوفقه هللا لشا

ه عن أبي أماماة رضاي هللا تعاالى عناف

يااا رسااول هللا أي الاادعاء : ) أنااه قااال 

جاااوف الليااال اآلخااار  : أسااامع ؟ قاااال 

رواه ( وُدباااار الصاااالوات المكتوبااااات 

(.3499)الترمذي 

و عان عبااد هللا بان مسااعود رضااي هللا

تعاااالى عنهماااا ،عااان النباااي صااالَّى هللا

: ال عليه وعلى آلاه وصاحبه وسالَّم قا

ار  إنَّ هللاَ تعالى إذا كان ثلُق ال لَّيال  اآلخ 

ط يااَده ناا ل إلااى سااماء  الااد نيا ثاامَّ بساا

ت ى يطلُاَع من يسألُني فأُعطيَه، ح: فقال

.الفجرُ 

عنااد التقاااء :سااابع هااذه األوقااات -7

عاان مكحااول، عاان النبااي ؛ فالجيااوش 

: أناه قاالصلَّى هللا عليه و آله و سالَّم

اء اطلباوا اسااتجابة الادعاء عنااد التقاا) 

الجياااوش، وإقاماااة الصاااالة، ونااا ول 

(.الغيق

َماااان.. فهااااذا وهللا وقااااُت الصااااادقين 

وا هاذا تعلقت قلوبهم باهلل تعالى ووقفا

.  الموقف باهلل وهلل وفي سبيل هللا

وال تاااانَع التقاااااء جاااايش الشااااهوات 

بجاايش الطاعااات فااي ساااحة القلااب ، 

هللا فاو.. فاستعن بالدعاء والتضارع  

السااتعانة ال نصااَر إال بكساار الاانَّف ع وا

.بالحق

لسااان الجسااد يااردد الكلمااات ويرجااو 

ماان الحااق قضاااء الحااوائج ، ولسااان 

القلااب يتجاااو  تلااك الكلمااات إلااى رب

..الكلمات ساجداً عبودية  له 

.اجعل الدعاء بالحال قبل المقالف

رفااع الياادين : وماان اآلداب كااذلك -7

و تكاااارار الاااادعاء ثالثاااااً ؛ فقااااد كااااان 

ليااااه الحبيااااب المصااااطفى صاااالَّى هللا ع

هللا وعلى آله وصحبه وسلَّم  إذا ساأل

ً تعالى سأل ثالثاً ، وإذا دعا دعا ث .  الثا

وال تااانَع أن االفتقاااار هاااو بااااب مااان 

و أبااواب االسااتجابة ؛ قااال الحااق عاا َّ 

اااااَدقَا: )) جااااالَّ  ُت ل ل فُقَاااااَراء  إ نََّماااااا الصَّ

ين   .التوبة / 60((َوال َمَساك 

خفاااض الصاااوت : ومااان اآلداب -8

.سجعوتجنب التكل ف في األلفاظ وال

التوبااااااااااة ورد  : وماااااااااان اآلداب -9

.المظالم 

تحاااااري : ومااااان اآلداب كاااااذلك -10

األ منة واألمكناة ذات الخصوصاية  ؛

حيااااق أشااااارت النصااااوص الشاااارعية 

مبيناااة و كاشاااف لخصوصاااية بعاااض

األوقاااااااااات واألمااااااااااكن  وعالقتهاااااااااا 

.باستجابة الدعاء 

عقاااااااد القلاااااااب :ومااااااان اآلداب -11

والتاااايقن باإلجابااااة وعاااادم اسااااتبطاء 

اإلجابااة ؛ فهااذا ماان قلااة األدب وساابب 

َمَرك لمنع اإلجابة و العياذ باهلل ، فما أ

لياك بالدعاء إال ليستجيب لاك ، لكان ع

ماا أن تعارف أناه يجياب بماا يشااء و ب

.هو خير لك ال بما تشاء أنت 

:  أوقات الدعاء 

عناااد نااا ول :أول هاااذه األوقاااات -1

ن الغيق ؛ فقد جاء فاي حاديق ساهل با

هللا أن النباااي صااالَّى: ساااعد مرفوعااااً 

:ال عليه وعلى آله وصحبه  وسالَّم قا

نااااد الااادعاء ع: ث نتاااان ماااا تُااااَردَّان ) 

.(  النداء ، وتحت المطر

عنااد النااداء:ثاااني هااذه األوقااات -2

؛ فقد جاء فاي حاديق ساهل(األذان) 

ى هللا أن النبي صالَّ : بن سعد مرفوعاً 

: ال عليه وعلى آله وصحبه  وسالَّم قا

ند الناداء الدعاء ع: ث نتان ما تَُردَّان ) 

.(  ، وتحت المطر

بااين األذان : ثالااق هااذه األوقااات -3

 علياه واإلقامة ؛ فعان النباي صالَّى هللا

 الادعاء ال يَُرد  : ) و آله و سلَّم أنه قال

رواه أباو داوود( بين األذان واإلقامة 

(521.)
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هللا فعن عباد: عند إفطار الصائم -11

رضاااي هللا -بااان عمااارو بااان العااااص 

ى صالَّ -قاال رساول هللا : قاال-عنهما 

م عنااااد إنَّ للصااااائ: هللا عليااااه وساااالَّم 

.ف طره  لدعوةً ما تُرد  

يََكااة -12 فعاان :عنااد سااماع صااياح الد  

قاال: أبي هريرة رضاي هللا عناه قاال 

ه النبااااي صاااالَّى هللا عليااااه وعلااااى آلاااا

ع تُ : وصاااحبه وسااالَّم  اااياَح إ ذا َسااام  م  ص 

 َ اأَلُوا َّللاَّ ، فاس  يََكة  ، فالد   ال ه  ان فَض  إنَّهاا  م 

.َرأَت  َملًَكا

هاااااذه كانااااات بعاااااض األوقاااااات التاااااي 

يُسااااتجاب فيهااااا الاااادعاء مااااع األدلااااة 

.الواردة من السنَّة الشريفة 

تجاب ننتقل اآلن إلى األماكن التاي يُسا

.فيها الدعاء 

:أماكن استجابة الدعاء 

:عند رؤية الكعبة -1

ى هللا نَّب اي   َصالَّ َعن  أَب ي أَُماَماةَ ، َعان  ال

، قَالَ   السَّاَماء  ف تاَُل أَب َوابُ تُ : َعلَي ه  َوَسلَّم 

اتََجاُب ُدَعاااُء ال   ااَد إ  ، َويُس  ن  اال م  ع  قَاَمااة  ُمس 

ااَد نُااُ ول   ن  اااَلة  ، َوع  ااَد  ال غَي ااق  ، َوع  الصَّ ن 

ن   ف  الص فُوف  ، َوع  يَة  ال  َ ح  َكع بَة   َد ُرؤ 

:داخل الكعبة -2

دَخاال رسااولُ : عاان عبااد هللا باان عماار 

وصاحبه هللا  صلَّى هللا عليه وعلى آلاه

معااه بااالٌل وساالَّم  يااوَم الفااتال  الكعبااةَ و

يهم وعثمااااُن باااُن طلحاااةَ فاااأغلَقوا علااا

ااا خَرجااوا ساا اان داخااٍل فلم  أَل ُت الباااَب م 

ُل هللا  صالَّىأين صل ى رساو: بالاًل قُل تُ 

م  هللا علياااه وعلاااى آلاااه وصاااحبه وسااالَّ 

ا[ علاى]رأَي تُاه صال ى : قال ه حايَن وجه 

اتُ دَخل بيَن العمودين  عن يمين   ه ثمَّ لُم 

ل ى رسوُل نفسي أال  أكوَن سأَل تُه كم ص

وصاحبه هللا  صلَّى هللا عليه وعلى آلاه

.  وسلَّم 

كيااف لنااا أن ناادخل: وقااد تتساااءلون 

!الكعبة وهذا األمر شبه مستحيل ؟

باإلمكااااان الاااادعاء والصااااالة: نقااااول 

جاار اسااماع(  صااالة النافلااة)  يل فااي ح 

عليه الصاالة و الساالم ؛ فاالحجر مان

الكعباااة ؛ فَمااان دعاااا هللا تعاااالى هنااااك

.كأنما دعاه داخل الكعبة 

:عند السجود -3

العبُد أقَرُب ما يكونُ : عن أبي هريرة 

ن رب  ه وهو ساجٌد، فأكثروا ال .د عاءَ م 

:في مجالع الذكر -4

َجااالَّ عااان أباااي هريااارة   إنَّ هلل  عااا َّ و

ر  مالئكةً فُُضاًل، يتَّب عون ك  ، مجاال َع الاذ  

عنااد شاارب : ثااامن هااذه األوقااات -8

ه  ماء  م م ؛ فعن جابر رضي هللا عنا

ى آلااه عاان النبااي صاالَّى هللا عليااه وعلاا

َب  ما م لماا ُشار  : وصحبه وسلم قال 

.له 

و يااروي لنااا اإلمااام الساايوطي رحمااه 

هللا تعااااالى قصااااة الحااااافظ باااان حجاااار 

:رحمه هللا تعالى مع ماء  م م فقال

ل ُحكااي عاان شاايخ اإلسااالم أبااي الفضاا

شاااربُت مااااء : "ابااان حجااار أناااه قاااال 

ااَل إلااى مرتبااة الااذهبي فاا ي  ماا م ألص 

.  ، فبلَغَها و اَد عليه "الحفظ 

:ويقول الحافظ بن حجر  

شاااربتُه مااارة وأناااا فاااي بداياااة طلاااب 

الاة الحديق، وسألُت هللا أن ير قناي ح

ُت الذهبي في حفاظ الحاديق، ثام حججا

ي بعد عشرين سنة وأنا أجاد مان نفسا

ألُت طلَب الم يد على تلاك الرتباة، فسا

مرتباة أعلاى منهااا فاأرجو هللا أن أنااال

  "ذلك

بااين ظهاار : تاسااع هااذه األوقااات -9

اب ر  ب ن  جَ ؛ فَعَن  وعصر يوم األربعاء 

اااااااااَي هللا عَ  اااااااااد  َّللاَّ  َرض  اااااااااهُ،َعب  أَنَّ ن 

ُ النَّب يَّ  َدَعاا ف اي َعلَي ه  َوَسالَّمَ َصلَّى َّللاَّ

د  ال فَت ال  ثاََلثًا ج  َم َمس  ث نَاي  ا يَاو  َم اال  ن  َويَاو 

 َ َم األ  ااتُج  الث اَلثَاااء  َويَااو  ب عَاااء  فَاس  يَب لَااهُ ر 

ب عَااااء  بَاااي نَ  َر  َم األ  ااااَلتَي ن  فَ يَاااو  َف  الصَّ عُااار 

اه  ، ه  ُر ف ي َوج  لَام  فَ ": َجااب رٌ اَل قَاال ب ش 

اااااااامٌّ  ااااااااٌر ُمه  ل  ب ااااااااي أَم  اااااااا   اااااااايٌظ يَن  َغل 

ي ُت إ الَّ  عُ السَّاَعةَ ت ل كَ تََوخَّ و ف يَهاا فَأَد 

َجابَةَ  ُف اإل   ر  .فَأَع 

و ألهل اليمن  مجلع خاص فاي هاذه 

تاتم( مجلع الروحاة ) الساعة اسمه 

ة فيه قراءة األذكار واألح اب واألدعي

.كما يتم تلقين العلوم الشرعية 

ساعة في : عاشر هذه األوقات -10

يوم الجمعة وهي آخر ساعة مان ياوم 

ى ذكاار رسااول هللا صاالَّ ؛ فقااد الجمعااة 

عاااة هللا عليااه و آلااه و ساالَّم يااوم الجم

د فيااه ساااعة ال يوافقهااا عباا: ) فقااال 

ى مسااالم قاااائم يصااالي يساااأل هللا تعاااال

وأشاااار بياااده( شااايئاً إال أعطااااه إيااااه 

.رواه البخاري. يقللها 
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عند شهود الكراماة الواقعاة علاى -8

حااق يااد أولياااء هللا تعااالى ؛ فقااد قااال ال

اااَك َدَعاااا  َ :)عااا َّ وجااالَّ  يَّاااا َربَّاااُهنَال  هُ   َكر 

ان لَّا يَّاةً قَاَل َرب   َهب  ل ي م  َطي  بَاةً   ُدنَك ذُر  

يُع الااد َعاء   . ل عماارانآ/ 38(إ نَّااَك َساام 

متى دعا  كريا ربه ؟

عنااادما دخااال عليهاااا المحاااراب ووجاااد 

 ً .عندها ر قا

هااااذه كاناااات بعااااض المواضااااع التااااي 
.يُستجاب فيها الدعاء

هنااا ننتقاال اآلن  لألماار الهااام الااذي نوَّ 

:عنه في البداية

كثياااار ماااان كتااااب التنميااااة البشاااارية 

ات األجنبياااة أصااابحت مخلوطاااة بثقافااا

ه وطقاااوع َوثَنياااة تااادعو إلاااى التوجااا

الطلاااب مااان : لغيااار هللا تعاااالى  منهاااا 

ا وغيرهاا...الطبيعاة والشامع والقمار 

كتب  من تلك األمور ، وَمن تابع تلك ال

نياة يجد الكثير من تلك التوجهاات الوث

.لذاتبحجة التنمية البشرية وتطوير ا
ن َماا-أتااى ببغاااوات التنميااة البشاارية 

هاااام الااااربال المااااادي واالنتشااااار  -هم 

ا وأخااذوا تلااك الكتااب وقاااموا بترجمتهاا

و ماااان ثَاااامَّ صاااااغوا تلااااك الفعاليااااات

اساب الوثنية بصيغة  تتنوالنشاطات 

مااع الطااابع الخاااص للمجتمااع العربااي

واإلسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمي ،

وباادأت عمليااة الضااحك علااى العقااول

ين نشاار تلاااك الطقااوع باااين المتااادربب

بحجااة أنهاااا ناااوع ماان أناااواع تحقياااق

مع النوايااا ، حتااى صاارنا كثيااراً مااا نساا

:في اآلونة األخيرة عبارات مثل 

الكاوَن َدع  ،أطل ق  نواياك في الكون ) 

ماا يحقق لك نواياك ، سوف تستقطب

ياد تريد وأنت قادر علاى تحقياق ماا تر

و غيرهااا ماان العبااارات الجميلااة ... ( 

ااااا ة ظاهريااااااً إال أنهاااااا فاااااي  و المحف  

الحقيقااة هااي مطااب يقااع بااه المتاادرب

وذ وقد يوصله إلى نهاياات مؤسافة نعا

.باهلل تعالى  منها 

اانولألسااف فااإنَّ  خصااهم الكثياارين ممَّ

هااذا وا هللا تعاالى باالعقول الفارغااة تبن ا

لاوا شاكر عباادة الالفكر حتاى أنهام حوَّ

فناااراهم ( أناااا مماااتن ) إلاااى  نظرياااة 

( أناا مماتن : ) طوال الوقات يارددون 

!!.ممتن لَمن؟  لألسف اليعلم 

جهلهاااااام المركَّااااااب أصاااااابال ساااااااتراً  

خرساااااانياً بيااااانهم وباااااين المعرفاااااة و

.حقيقة التنمية البشرية
.لذلك وَجَب علينا التنبيه 

قيااة التنميااة البشاارية الحقي: يااا سااادة 

ه موجودة في القرآن الكريم ونصوصا

رة ، َمن وبين دفات كتب السنَّة المطهَّ 

ٍل يعااي طالَعَهااا بعاايٍن تاارى النااور وبعقاا

ذلك النور صا  منها أعظام النظرياات

والقواعاااد وارتقاااى بالاااذات البشااارية

رها  .فانتبهوا .. وطوَّ

الخيااار وفَّقَناااا هللا تعاااالى وإيااااكم لكااال

اتيال وَجعَلَنا مان مساتجابي الادعاء مفا

.للخير مغاليق للشر 

، فاااا ر  ك  عااااون عنااااَد الااااذ   وا يَجتَم  إذا َماااار 

لٍع َعال بعُضهم على بعا ٍض حتاى بمج 

َش، فيقااوُل هللاُ  عاا َّ وَجاالَّ يبلغااوا العاار 

ئاااتُ : -وهاااو أَعلَااامُ -لهااام  ااان أيااان ج  م؟ م 

ن عند  َعبيٍد لك: فيقولون ، يَساأَلونَك م 

اااا ذون بااااك م  ، الجنَّااااةَ، ويَتعَااااوَّ َن الن ااااار 

:  وَجااااالَّ ويَساااااتَغ فرونك، فيقاااااوُل عااااا َّ 

ها؟ فكياَف لاو يسألوني جنَّتي، هل َرأَو 

اان نااا ذون م  هااا؟ ويَتعَااوَّ ري، فكيااف َرأَو 

هاااا؟ فاااإن  ي قاااد غفَااارتُ  لهااام، لاااو َرأَو 

بَدك الخط ااَء ربَّنا إنَّ فيهم عَ : فيقولون

لََع إليهم، فالنًا، َمرَّ بهم لحاجٍة له فج

الُجلسااُء ال أولئاك: فقال هللاُ ع َّ وَجالَّ 

.يَشقى بهم َجليُسهم

باااااين الحجااااار :) عناااااد الملتااااا م -5

عاان عباادهللا؛ ف(األسااود وباااب الكعبااة

ي مااا دعااا أحااٌد بَشاايٍء فاا: باان عباااع 

، إال  استُجيَب لَ  .هُ هذا الملتَ م 

.وكذلك تحت مي اب الكعبة

:عند الصفا والمروة -6

ه عاان جااابر رضااي هللا عنااه فااي حديثاا

 علياه الطويل في حجة النبي صلَّى هللا

ثاام خاار  ماان الباااب إلااى: ... وساالَّم 

نَّ إ  »الصاافا، فلمااا دنااا ماان الصاافا قاارأ 

ن شَ  َوةَ م  فَا َوال َمر  أبادأ « »عَآئ ر  َّللاَّ  الصَّ

رقااى فباادأ بالصاافا ف« بمااا باادأ هللا بااه

. لقبلاةعليه حتى رأى البيت فاستقبل ا

ااد هللا، وكبَّاارهُ، وقااال ال إلااه إال »: فوحَّ

ه هللا وحده ال شريك له، له الملاك، ولا

ال . الحماد، وهاو علاى كال شايء قادير

إله إال هللا وحده، أنج  وعاده، ونصار

ثم دعا « وحده عبده، وه م األح اب 

. بااين ذلااك قااال مثاال هااذا ثااالق ماارات

.  الحديق

َل ففعااَل علااى المااروة كمااا فعاا:  وفيااه

.على الصفا

ه  تاااذكرون الحاااديق الاااذي اساااتدلينا بااا

علاااى اساااتجابة الااادعاء عناااد صاااياح 

رضااي هللاة عاان أبااي هرياار؛ فالديكااة

عليااه قااال النبااي صاالَّى هللا: عنااه قااال 

ع تُم  إ ذا َسا: وعلى آله وصحبه وسلَّم  م 

 َ أ ، فاس  يََكة  ياَح الد   اص  ن فَض  َ م  ، لُوا َّللاَّ ل ه 

.فإنَّها َرأَت  َملًَكا

وعلااااى هااااذا نسااااتطيع أن نقاااايع أن 

مجاااالع العلااام ومجاااالع الصاااالحين 

وعنااااد قااااراءة القاااارآن هااااي مااااواطن 

. ئكاةلالستجابة  كونها محفوفاة بالمال



الع  ساااااااااااااااااا شاااااااااااااااااارخاللا لااااااااااااااااا د  اااااااااااااااااا الا     ااااااااااااااااا   اأ

ع  مجبإرساله خل يالم 

:جمماللاااااااااا  غاااااااااا ام ل اااااااااا    لاااااااااارب     اااااااااا  ال 

ال  ال اااااااااااااااا  ال  يقاااااااااااااااا  اللااااااااااااااااا ل   ا   دياااااااااااااااا  اه
ال مال  

بس  اهلل ال محن ال ح  

ِل لاِه ل لااااااه  ي  اااااال  النل{  لل لاااااا  ال َِّ اااااا    يلااااااا ِإنَّ ال َّااااااهل ال

ِل  الا  ل  الا لل لْ ِه ال .}اسل  م الا  لْسِ  م ألي هلا الَِّذينل آ
56اآلي  /سالرة اأحزاب

https://t.me/joinchat/Cy-ZQEE5iQsdHPZe_c7f2w
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...الا ل  ه    ل

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


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

8990

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


نحن محطة إذاعية منبثقة 

عن شركة

FGمجموعة العائلة

الم نقوم بدورنا التثقيفي واإلعالمي حول الع

م والثقافة األخالقيةيَ لنشر الق  

:للتحميل اضغط

www.radiofg.org

9192

: ورونا عبر الموقع اإللكتروني 

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

Dar_alaqiq1

9394

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



