
 
 

1 

 

ىـ1436             رجب      (السنة الثامنة عشرة ) 209  العدد                         م 2015  مايو  

      

 

 

 

 
 _________________________________________________________ 

 

 
 

: ىل ُيعني ...حوار مبارك عمى التميفزيون مع المذيع احمد موسى                                     

-؟!!!عودة  دولة   مبارك                  

 

 مجمة           

 ثقافية سياسية اجتماعية 
 لمرأى والرأى اآلخر

تصدر مـجـلة شـهـريـة  •
أول كل شهر 

  سعيد ابوالعزائم/رئيس التحرير
: سيكرتارية التحرير

إكرامى نجم - طارق عبداللطيف   
: االخراج الفنى  والمراجعة

 مصطفى داود

 
site 

:www.saidabulazayem.net 
__________________ 

: كلمة العدد 
 

اإلسالم الُمفترى عليه 
 
 

 _________________

: دفتراألحوال الشخصية
 

ِارا غ١شخ ف١ٕا 

 !اٌصٛسج؟
 __  ____________

:                                                                                                                                                                          قضية للمناقشة

 الخطاُب الديني بين     
     ....  اإلفراط والتفريط

 
 

            



 
 

2 

 

ىـ1436             رجب      (السنة الثامنة عشرة ) 209  العدد                         م 2015  مايو  

 

َٜ ػ١ٍٗ :كممة العدد  فرش ُّ َُ اٌ ... اإلعال  

    
ذؼشك االعالَ اٌٝ وص١ش ٍ ِٓ اإلفرشاءاخ اٌرٝ وأد ذأذٝ أٚال  

ِٓ ُوفاس لش٠ؼ ِٚٓ غ١ش اٌّغ١ٍّٓ ِٓ أتٕاء اٌذ٠أاخ األخشٜ 

تً ٚذؼشك االعالَ اٌٝ وص١ش ِٓ , ِصً ا١ٌٙٛد٠ح ٚاٌّغ١ؽ١ح 

ٍُ ِغٍٛه اٚ  االفرشاءاخ ػٍٝ ٠ذٜ اٌّغ١ٍّٓ أٔفغُٙ عٛاء تفٙ

 أٚ ’ فمٗ إٌّافغٚ٘ٛ ِا ٠ُطٍُُك ػ١ٍٗ , ت١ِٕح اإلٔرفاع ٚاٌىغة 

ػٓ هش٠ك ئشاسج اٌؾٙٛاخ ٚاالٔغّاط فٝ اٌغش٠ة ِٓ اؼىاَ 

إٌغاء ٚاٌضٚاض تاعرشظاع اٌغش٠ة ِٓ اٌرفاع١ش ٚاٌغش٠ة ِٓ 

 اٌرفا٘اخاالؼاد٠س اٌنؼ١فح ٚ٘ٛ ِا ٠ُطٍك ػ١ٍٗ عخش٠ح تفمٗ 

 اٌز٠ٓ لاي ػُٕٙ اٌؾ١خ ِؽّذ اٌغضاٌٝ اٌرفا٘اخ ِٚا أوصش فمٙاء 

اٌفمٙاء اٌز٠ٓ ٌُ ٠خشظٛا فٝ فمُٙٙ ػٓ دٚساخ ا١ٌّاٖ )

ٚأخ١شا ٕ٘ان اٌفمٗ اٌغ١اعٝ ٚفمٙاؤٖ  ُٚ٘ اٌز٠ٓ   (ٚأؼىاِٙا

٠ٍْٛٚ ػٕك اٌرفاع١ش ٚاالؼاد٠س تغ١ح ٔٛاي اٌغٍطح شُ ٚتؼذ 

االعرؽٛاص ػٍٝ اٌغٍطح ٠خاٌفْٛ ِا ٔادٚا تٗ ٚوأْ اٌفمٗ 

ئْ ِا ٠غّٝ                .ػٕذُ٘ ٘ٛ ٚع١ٍح ٌٍغٍطح ١ٌظ ئال

ًُ ِٓ ئفرشٜ ػٍٝ تفمٗ إٌّافغ  ٚ٘ٛ اٌثاب اٌزٜ دخً ِٕٗ و

س فٟ ِؼٕٝ أؼىاِٗ هٍثا ٌٍّٕفؼح ٚاٌىغة  َّٛ االعالَ اٌقؽ١ػ ٚؼ

أٚ ِؽاٌٚح ٌرأ١٠ذ هشٍف ػٍٝ هشف ١ٌظ ؼثاً فٝ االعالَ ٌٚىٓ 

.                                                 وشا١٘ح فٝ اٌطشف االخش 

 ٚ٘ٛ ِا ٔشاٖ ِٓ أً٘ اٌغ١اعح تفمٗ اٌرغ١١ظئْ اٌّمقٛد 

اٌز٠ٓ ٠شذذْٚ ػثاءج اٌذ٠ٓ اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ تاٌرؽٛي ٚذغ١١ش 

فٕشاُ٘ فٝ اٌثذا٠ح ٠ؽشِْٛ اؽ١اء ٚتؼذ رٌه , اٌّٛالف 

ٚ٘ىزا ٌؼٓ هللا اٌّق١ٍٓ , ٠ؽٍٍٛٔٙا ٚرٌه ٌّٕفؼرُٙ ِٚقٍؽرُٙ 

اٌز٠ٓ ٠ىزِّتْٛ تاٌذ٠ٓ  أٜ ٠ذػْٛ أُٙ ِرذ٠ْٕٛ ٚأُٙ ٠رثؼْٛ 

اؼىاَ اٌذ٠ٓ ٚ ٌٚىُٕٙ ٠غرؼٍّْٛ ٘زا اٌرذ٠ٓ ٌّٕفؼرُٙ 

 ٘ٛ  اٌرفا٘اخفمٗ ئْ   اٌغ١اع١ح ِٚقٍؽرُٙ فٝ اٌغٍطح  

, غطاء اٌفمٗاالٔغّاط فٝ اٌؾٙٛاخ ٚاٌرٍزر تاٌّؽشِاخ ذؽد 

ف١ىفٝ أْ ٠رىٍُ  اٌفم١ٗ ػٓ تاٍب  ِٓ اتٛاب اؼىاَ إٌغاء ؼرٝ 

ٔعذ اٌع١ّغ لذ أغاق ِذفٛػا تؾٙٛذٗ اٌّىثٛذح اٌٝ اٌرفاف١ً 

ٚذفاف١ً اٌرفاف١ً فٕىْٛ ٚوإٔٔا ٔؾا٘ذ ف١ٍّا ظٕغ١ا ٌٚىٓ 

 اتؽصٛا و١ف ٔؼ١ؼ ٠ا عادج , تغطاء ِٓ اٌؾشع ٚاٌؾشػ١ح 

ػٍٝ االسك تؼفح ٚو١ف ٔؼثذ هللا تفُٙ ٚذؼمً ٚو١ف ٔرؼاًِ ِغ 

 .تؼنٕا اٌثؼل تاخالق 

 

 

 

 

  :إقرأ فى ىذا العدد 
   االسالم المفترى عميو:  كممة العدد * 

 2رئيس التحرير                                            ص/يقلم 
 ماذا غيرت فينا الثورة :دفتر االحوال الشخصية *

 3ص                                           إكرامى نجم  /مهندس
     ؟"عودة دولة مبارك" هل ظهور مبارك ُيعنى :صورة الغالف* 

 4صابن البلد                                                   / بقلم 
 مدينة العلمين  :مصر التى ال يعرفها المصريون * 

 5ص                                        ابوالعزائم  كريم /د داإعد
  سفيرا الزمن الجميل  :ركن الرياضة  *

 6كابتن كيمو                                              ص/ إعداد 
 6ص          ايهاب فوزى  /بقلم          خواطر:  وجهة نظر * 

 (لالبنودى)   مرثية لجمال عبد الناصر : ركن األدب*

 7ص                                   طارق عبد اللطيف     / إعداد

 اٌعذ٠ذ اٌذ٠ٓ ِٚؼاٌُ .. اإلعال١ِح اٌق١ٔٛ١ٙح  مختارات* 

 8محمود جابر                                      ص/        بقلم  

ال يا وزير الثقافة :     لك يا سيدتى*
 9ص                                              بنت  النيل/ إعداد  

 
 10ص:                                   ركن المصريين بالخارج *

 10   ص      احمد حمدى/بقلم     ُحب الحياة: :  قرأت لك    * 

 ....اٌخطاُب اٌذ٠ٕٟ ت١ٓ اإلفشاه ٚاٌرفش٠و  :قشةقضية للمنا*

                11ابن البلد                                                ص/ اعداد 

 12ٔث١ٍح ِعذٜ          ؿ/  تمٍُ اٌخاي ٚؼىاَ ِقش: ِخراساخ  *

وقفة مع النفس    :واحة االيمان * 

                   13ؿػثذهللا ِؽّٛد                                        /   ئػذاد    

 ػذٜ إٌٙاس موال  :ففؽح ِٓ غ١ش ػٕٛاْ*

 14ؿ                                               (ٚاؼذ  فّٙاْاػذاد )

     آه    يا بلد   :صفحة المنوعات  *

 15ص                                 (ناجح ابراهيم    /ابقلم  د) 

 

AL BASHIR MAGAZINE                           16ص 
 

 

http://arabobservatory.com/?p=10423
http://arabobservatory.com/?p=10423
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ػثذ اٌشؼ١ُ دس٠ٚؾح                  ! اٌصٛسج؟ ف١ٕا غ١شخ  ِارا                     دفتر األحوال الشخصية  

 

٠ثذٚ أْ اٌصٛسج تّؼٕٝ اٌرغ١١ش ٌُ ذثٍغ رسٚذٙا, ٌمذ أفاتد وً ظٛا٘ش اٌؽ١اج, ٚغ١شخ ِغاس٘ا, ٌىٕٙا ٌُ ذقٕغ ِٓ اٌصٛاس أٔاعاً 

لادس٠ٓ ػٍٝ خٍك ؽٟء ظذ٠ذ, فؽ١ػ أٔٙا أػطرُٙ اٌمذسج ػٍٝ سفل وً ؽٟء, ػٍٝ ٔغف وً ؽٟء, ػٍٝ اٌرّشد ػٍٝ وً 

                                                                                                                                   !ؽٟء, ٌٚىٓ ِارا تؼذ؟

ستّا وأد ذٍه اٌمٛج اٌرٟ اورغثٙا اٌصٛاس ٔاتؼح ِٓ ذغ١١ش ٚلغ فٟ أٔفغُٙ ِٓ اٌذاخً, ٚ٘ٛ ذؽط١ُ اٌخٛف, ٌمذ سؼً اٌخٛف ػُٕٙ 

ئٌٝ غ١ش سظؼح ِغ أٚي فشخح ٚأٚي سفافح, ٌمذ أٚسشد اٌصٛسج اٌّعرّغ ؽثاتاً ٚأهفاالً ال ٠ؼشفْٛ اٌخٛف, ٚرٌه ؼغٓ ٌٚىٓ 

                                                                                                                                                     !ئٌٝ ؼ١ٓ

ظ١ًّ ظذاً أال ٠خاف اإلٔغاْ ِٓ اٌظٍُ ٚاٌظاٌُ أٚ ِٓ اٌّؼرذٞ أٚ اٌّرغٍو ٚاٌّغرثذ ٌٚىٓ, ػٕذِا ٠رؼذٜ رٌه اٌؾؼٛس ئٌٝ وً 

                                     !ؽٟء فاْ اٌّعرّغ ٠فمذ اٌغ١طشج ػٍٝ ٘إالء اٌؾثاب, تً ستّا ٠فمذ اٌؾاب أ٠ناً اٌغ١طشج ػٍٝ ٔفغٗ

ٍَْٕا اَل ذََخْف ئََِّٔه أََٔد اأْلَْػٍَٝ )اٌخشٚض ِٓ اٌخٛف أِش ال تذ ِٕٗ, ٚ٘ٛ ؽشه ٌّٓ ٠طٍة إٌقش, ٌّٓ ٠ش٠ذ اٌشفؼح ٚاٌّعذ  {( 68}لُ

, ٌٚىٓ رٌه اٌؾشه ٚؼذٖ ال ٠ىفً ٌه أْ ٠رؽمك رٌه اٌّعذ ٚاٌؼٍٛ, فال تذ أْ ذرؼٍُ فٕؼٗ شُ ذٕعضٖ ت١ذ٠ه, ١ٌظ ِٓ اٌغًٙ (هٗ)

أتذاً أْ ٠رؽٛي اٌّعرّغ ِٓ ِغرؼثذ خامغ ٌٍظٍُ ٚاالعرثذاد, ئٌٝ فأغ ؼناسج فمو ترخ١ٍٗ ػٓ اٌخٛف أٚ تاٌصٛسج ػٍٝ اٌظٍُ, 

                                                                                         .فاٌّؼٛي اٌزٞ ٠ٙذَ ٘ٛ غ١ش اٌّطشلح اٌرٟ ذؾاسن فٟ اٌثٕاء

ٌمذ ظثٍد ٔفٛط اٌّعرّؼاخ فٟ ظً االعرؼثاد ٚاالعرثذاد ػٍٝ اٌؼعض ٚاالذىاي ٚأؼذاَ اٌصمح ٚاٌٙشٚب ِٓ اٌّغإ١ٌٚح ٚاٌرغ١ٍُ 

ٌٍٛالغ ِّٙا ٠ىٓ ِضس٠اً, ١ٌٚغد ذٍه أفىاس ذثٕا٘ا اٌؾؼة أٚ ذأشش تٙا, تً ٟ٘ ػاداخ ذؾشترٙا ٔفٛط إٌاط ٚذعزسخ ف١ٙا, ٚوً 

و١ف ٠نّٓ اٌؾؼة أال ٠غرّش : رٌه اٌرخٍف ٚاالٔؽطاه ِا ٘ٛ ئال ذعغ١ذ ٌرٍه األِشاك ػٍٝ أسك اٌٛالغ, اٌغإاي اٌُّٙ ٕ٘ا ٘ٛ

اٌٛالغ سأعاً ػٍٝ ػمة أْ ذقً - وّا ٠ثذٚ ٌٕا – رٌه اٌرخٍف ٚلذ ػٍُ أْ أعثاتٗ ِا صاٌد لائّح؟ ً٘ اعرطاػد اٌصٛسج اٌرٟ لٍثد 

                                                                                                                               ئٌٝ ظزٚس اٌّؾىٍح ٚذؽٍٙا؟

أٚ –٠غرؾٙذ اٌىص١ش ِٓ إٌاط تأٌّا١ٔا, ٚو١ف أٔٙا اعرطاػد أْ ذٕٙل ِٓ ٔىغرٙا فٟ فرشج ص١ِٕح ِزٍ٘ح, ٌٚىُٕٙ ال ٠ذسْٚ 

أْ أٌّا١ٔا ٚاألفذق أْ ٔمٛي اٌؾؼة األٌّأٟ, وأد ظضءاً ال ٠رعضأ ِٓ اٌؽناسج اٌغشت١ح, ٚأْ اٌؾؼة األٌّأٟ واْ - ٠ذسْٚ ستّا 

ُ٘ضَ ػغىش٠اً, ٚال ٠ٙضَ ؽؼة ذىّٓ ف١ٗ , ٚال ٠ضاي ِٓ أُ٘ أػّذج اٌؽناسج اٌغشت١ح اٌّغ١طشج ٚأٔٗ ؽؼة ِٕرقش ؼناس٠اً ؼرٝ ٌٛ 

ػٛاًِ اٌؽناسج ٚاالٔرقاس ِٓ شمح ِٚغإ١ٌٚح ٚغ١شٖ, رٌه ِصاي, ٚاألِصٍح وص١شج ػٍٝ أْ إٌقش ال ٠ىّٓ فٟ اٌعثٙح فٟ خطٛه 

اٌرّاط ِغ اٌؼذٚ فمو, ٚئّٔا فٟ فّٕٙا ٌطث١ؼح اٌقشاع ٚأدٚاذٗ, فاٌؾؼة اٌّٙضَٚ ال ٠غرط١غ اعرصّاس ٔقشٖ اٌؼغىشٞ ؼرٝ ٌٛ 

ٌمذ سأ٠ٕا فٟ اٌؾٙٛس األٌٚٝ ِٓ اٌصٛسج تٛادس رٌه اٌرغ١١ش, سأ٠ٕا٘ا فٟ ذفاف١ً ستّا ٌُ ٠ٕمٍٙا اإلػالَ,  .تزي ٌٗ اٌغاٌٟ ٚإٌف١ظ

ٚأروش ٕ٘ا ٘إالء اٌؾثاب اٌز٠ٓ ػشمٛا ذغ١ٍُ أٔفغُٙ ٌٍمرٍح, ُٚ٘ ٠ؼٍّْٛ اٌّق١ش, ِماتً أال ٠رؼشك اٌع١ؼ ألً٘ اٌّذ٠ٕح, ٌُٚ 

٠ىٓ دافؼُٙ فٟ رٌه اٌٛلد عٜٛ ذؽٍُّٙ ٌٍّغإ١ٌٚح اٌرٟ ذؽٍّٛ٘ا سام١ٓ ِغشٚس٠ٓ, ؼذز رٌه ٚغ١شٖ اٌىص١ش ٌٚىٓ ذأصَ اٌٛمغ 

ف١ّا تؼذ ألعثاب وص١شج, ؼاي دْٚ رٌه, فؼادخ ذٍه األِشاك ٌررعٍٝ فٟ اٌصٛسج وّا وأد لثٍٙا ذّاِاً, ٌمذ ظٙشخ فٟ اٌرٛاوً 

ػٕذِا ِذدٔا أ٠ذ٠ٕا ئٌٝ اٌخاسض ٔغرعذٞ إٌقش, ٚظٙشخ فٟ أؼذاَ اٌصمح ػٕذِا سأ٠ٕا اٌؾثاب ُٚ٘ ٠رٍمفْٛ األفىاس ٚاٌّؾاس٠غ 

اٌّغرٛسدج ٠ٚغٍثٛٔٙا ػٍٝ اٌصٛسج اٌرٟ أتذػٛ٘ا ُ٘, وً رٌه ٚغ١شٖ اٌىص١ش, ٠ؾ١ش ئٌٝ أْ ٕ٘ان تؼذاً آخش ٌُ ذقً ئ١ٌٗ اٌصٛسج تؼذ, 

٠ثذٚ إٔٔا تؽاظح ئٌٝ أْ ٔفرؼ فٟ أٔفغٕا ػٓ تما٠ا رٌه اٌؼٙذ اٌمذ٠ُ اٌثائظ, ال تذ أْ  .ٚ٘ٛ فٟ اٌؽم١مح ت١د اٌمق١ذ ِٚفقً اٌؽً

ٕٔفل ػٕا أعثاب اٌٙض٠ّح, ٠عة أْ ذثٍغ اٌصٛسج ِٕا ِثٍغاً ذىْٛ لادسج ِؼٗ ػٍٝ أْ ذغ١١ش اٌصائش ١ٌٚظ فمو إٌظاَ, ٠عة أْ ذضسع 

فٟ ٔفٛعٕا األًِ ٚاٌمذسج ٚاٌصمح ٚاإلفشاس ٚاٌّغإ١ٌٚح ٚاالػرّاد ػٍٝ اٌزاخ, ِا صاي رٌه اٌؼاًِ اٌغش٠ة اٌزٞ ٠ذػٖٛ ِاٌه تٓ 

ِرشعخاً فٟ ٔفٛعٕا, ِٚا داِد اٌمات١ٍح ٌالعرؼثاد ِرأفٍح ف١ٕا فٍٓ ٕٔاي اٌؽش٠ح, ِٚا داِد اٌمات١ٍح " اٌمات١ٍح ٌالعرؼّاس"ٔثٟ 

اٌؽً اٌزٞ ٔثؽس ػٕٗ فٟ وً ِىاْ ٚال ٔعذٖ ِٛظٛد ف١ٕا, ٚال أؼذ غ١شٔا لادس .ٌالعرثذاد ِٛظٛدج ت١ٓ أمٍؼٕا فٍٓ ٔؽظٝ تاٌؼذي

 اوشاِٝ ٔعُ/ اػذاد َ                                                                    !ػٍٝ ذؽم١مٗ, ٠ىف١ٕا فمو أْ ٔذسوٗ شُ ٔمشس



 
 

4 

 

ىـ1436             رجب      (السنة الثامنة عشرة ) 209  العدد                         م 2015  مايو  

: ىل ُيعني ...حوار مبارك عمى التميفزيون مع المذيع احمد موسى                         :صورة الغالف 

         عودة دولة مبارك ؟؟؟                 

- 
 

خرج عمينا الرئيس , فى مشيد درامى فكرنا بأفالم الفنان الكبير يوسف وىبى وىو يمثل عمى المسرح مسرحية درامية حزينة 
االسبق مبارك وىو يستضيفو االعالمى احمد موسى عمى قناة صدى البمد وىو يتكمم بعد حكم البراءة الذى حصل عميو واخذ 

وىو يرى مبارك , يتكمم محمال االحداث وكأنو يمثل دور البطولة فى المشيد ونحن جميع المتفرجين فى حالة زىول وتعجب 
 وكأنو يخرج لسانو لممصريين 2011بطمتو عمى الشاشة الصغيرة وبعد اربع سنوات عمى ثورة الخامس والعشرين من يناير 

!!!!!  ىا أنا ذا :قائال 
؟ " ىل ما نراه ُحممًا أم حقيقة" حتى أن البعض منا سأل نفسو سؤاال عجيبا 

ذا كان مانراه حقيقة فيل معنى ذلك عودة دولة مبارك ؟؟   وا 

,                                                          " عودة دولة مبارك"إّن كل االحداث  تؤكد صدق ىذه المقولة وىو 
!!! ويبقى السؤال االىم ىل السيسي مشترك فى ىذه العودة ؟أم أنو مثمنا يقف مع المتفرجين 

...... سؤال اتمنى أن ال اعرف اجابتو 

 اتٓ اٌثٍذ/ بقمم 
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 ا٠ٙاب فٛصٜ/ تمٍُ            :وجيُة نظر 

  السطور بين
 

ذحراج فقػ نصاحة تصٍشج ... دائًا تٍٍ انغطٕس .. حٍاذُا 
انثعط ٌفٓى فٍهًهى تعط جشاحُا .. ٌقهة تٍٍ أساقٓا.. 

ٔنّ " ٔانثعط ألَّ تعٍذ فٍرأخش فى انفٓى .. تكهًح غٍثّ 
.. كهًاخ كثٍشج ٔيعاٌ أكثش.. فٍشجًُا تانحجاسج ".. عزسِ 

اٌٍ ْى .. اٌٍ ْزِ انكهًاخ .. ستًا عرأذٍُى عائال 
 ..إَٓا ُْا .. فأقٕل تثغاغح .. حٍاذك ٔاٌٍ ْى حكاٌاذك 

تٍٍ اخرثأخ ُْا تٍٍ انغطٕس فً قصٍذج حضٌُح أٔ خاغشج 
ُْا تٍٍ انغطٕس ذجذ ..سقٍقح أٔ يجشد كهًاخ يجرًعح 

  .. حة ٔأنى.. خشافاخ .. يفشحّ .. حضٌُح ..ٌايا حكاٌاخ 
نكُٓا تٍٍ .. فً أساقى انًرُاثشج ..كم ْزا ٌجرًع ُْا 

ٔعثثا عرعأد .. عرقهة األٔساق يشج ذهٕ انًشج .. انغطٕس 
 ..!!! انكشج انغطٕس

 
 ..الرحمه كما رآها المنفلوطى

  ”انشحًح ” ٔيٍ أجًم يا ذحذز عُّ انًُفهٕغً 
اٌ انشحًح كهًح صغٍشج ٔنكٍ يا تٍٍ نفظٓا ” فٍقٕل 

ٔيعُاْا يٍ انفشق يثم يا تٍٍ انشًظ فً يُظشْا 
 ٔانشًظ فً حقٍقرٓا ، ٔارا ٔجذ انحكٍى تٍٍ جٕاَح
  االَغاٌ ظانرّ يٍ انقهة انشحٍى ٔجذ انًجرًع ظانرّ

 يٍ انغعادج ٔانُٓاء
 
 ... الخالق عند المنفلوطىا

ٔيا صاند األخالق تخٍش حرى خزنٓا انعًٍش ٔذخهى عُّ  ”
ٔذٕند قٍادذٓا انعاداخ ٔانًصطهحاخ ٔانقٕاعذ ٔاألَطًح 

 ففغذ أيشْا ٔاظطشب حثهّ ٔاعرحاند إنى صٕس ٔسعٕو
 “ ! ٔأكارٌة ٔأالعٍة

 
 األمل عند المنفلوطى

 :نى ٌرٕقف انًُفهٕغى عٍ يذاعثح األيم قائال 
 األيم ْٕ انغذ انًٍُع انزي ٌقف فً ٔجّ انٍأط ” 

 ٌٔعرشض عثٍهّ أٌ ٌرغشب إنى انقهٕب ، ٔنٕ ذغشب إنٍٓا
 نعاقد تانُاط ْزِ انحٍاج ، ٔثقم عثؤْا عهى عٕاذقٓى

 فطهثٕا انخالص يُٓا ٔنٕ إنى انًٕخ غهثاً نهرغٍٍش ٔاالَرقال
 .“ ٔشغفاً تانرحٕل يٍ حال إنى حال

 
 :ٔكًا قال 

ٌُقرم ، ”   انًغرًٍد ال ًٌٕخ ، ٔانًغرقرم ال 
  ٔيٍ ٌٓهك فً اإلدتاس أكثش يًٍ ٌٓهك فً اإلقذاو ،

  فئٌ كُرى ال تذ ذطهثٌٕ انحٍاج ، فاَرضعْٕا 
 ياظغً انًٕخ يٍ تٍٍ

 ”  
 

 

 عف١شا اٌضِٓ اٌع١ًّ    :ركن الرياضة 

             

ِاخ ؼغٓ اٌؾارٌٝ ِٚٓ تؼذٖ ػض اٌذ٠ٓ ٠ؼمٛب, ِٚقش ذؼاٌط 

عىشج ِٛخ اٌخاي, فناع فٝ ػقف ١ِٕرٗ ٚر٘ة أدساض س٠ؽٙا 

اٌقشفش ٔؼٝ ٔاػ١ّٙا أٚ واد, وّا أرٍ٘د إٌاط ِٓ لثً ػٓ 

ِٛخ األد٠ة ِقطفٝ ٌطفٝ إٌّفٍٛهٟ, اٌشفافاخ اٌرٝ 

:  أخطأخ صػ١ُ األِح عؼذ صغٍٛي, ١ٌشش١ٗ ؽٛلٝ تمٌٛٗ

ٚٔؼان فٝ ػقف اٌش٠اغ إٌاػٝ    ٚداع  اٌٙٛي ٠َٛ اخرشخ ٠َٛ 

عاػٝ  لذِاً ذؾ١غ أٚ ؼفاٚج   ِٚٓ ِاخ فٝ فضع اٌم١اِح ٌُ ٠عذ

ِٓ ِٕا ِّٓ ػافشٚا اٌضِٓ اٌع١ًّ, ال ٠زوش فش٠ك اٌرشعأح فٝ 

اٌغر١ٕ١اخ, فش٠ك اٌؾارٌٝ ِٚقطفٝ س٠اك ٚئتشا١ُ٘ اٌخ١ًٍ 

وّا ٌمثُٙ " اٌؾٛاو١ؼ"ٌمذ وأٛا تؽك . ِٚؽّٛد ؼغٓ ٚؼشب

ؽ١خ إٌماد اٌش٠ام١١ٓ اٌشاؼً ٔع١ة اٌّغرىاٚٞ, فىُ أٌمٛا 

اٌشػة فٝ لٍٛب اٌفشق اٌرٝ لاتٍرُٙ, ؼاصٚا تطٌٛح اٌذٚسٜ 

, ٚواْ ٌمة ؼغٓ اٌؾارٌٝ ٘ٛ 63 ـ 62اٌؼاَ تاعرؽماق ِٛعُ 

ٌمٛج ذق٠ٛثاذٗ ػٍٝ اٌّشِٟ, ٚواْ ٘ذاف اٌذٚسٜ " اٌّذفؼعٝ"

أستغ ِشاخ, ٚ٘ٛ فاؼة أػٍٝ سف١ذ ِٓ األ٘ذاف أؼشص٘ا 

.  ٘ذفاً 176الػة فٝ تطٛالخ اٌذٚسٜ اٌؼاَ لاهثح ٚ٘ٛ 

ِٚٓ ِٕا ال ٠زوش فش٠ك األ١ٌّٚثٝ اٌفائض تاٌذٚسٜ اٌؼاَ أ٠ناً 

, فش٠ك ػض اٌذ٠ٓ ٠ؼمٛب ٚأؼّذ ٠ؼمٛب ٚاٌثؽش 66 ـ 65ِٛعُ 

ٌمذ واْ ػض اٌذ٠ٓ ٠ؼمٛب تطالً . ظغٛس ٚاٌذلاق ٚاٌطشفاٚٞ

ٌٍعّٙٛس٠ح فٝ أٌؼاب اٌمٜٛ , ٚواْ ئرا ظشٜ تاٌىشج ٔؽٛ 

اٌّشِٝ ٌُ ٠غرطغ ِٓ فشه عشػرٗ أٜ الػة أْ ٠عاس٠ٗ ؼرٝ 

سؼُ هللا ٔعّٝ اٌرشعأح ٚاأل١ٌّٚثٝ .ػشف تاٌفٙذ األعّش,

اٌغىٕذسٜ فٝ ػقشّ٘ا اٌز٘ثٟ, ٌٚمذ فمذ اٌضِٓ اٌع١ًّ 

. تّٛذّٙا عف١ش٠ٓ آخش٠ٓ ٌٗ ٌذٜ صِإٔا,

 كيمو/         اعداد كابتن ٠ؽ١ٝ ٔٛس اٌذ٠ٓ هشاف. د
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                     طارق عبد المطيف.م/  إعداد           عبد الرحمن األبنودي  لجمال عبد الناصرةمرثي        :  ركن األدب
                                                                                               . أبادلكم ِسْلم بحرب .بسجن.. أباْدلُكم حّرية    

                                                                                                                        .بصمت..     أبادلكم صوتى 

                                                                                                        .بصوت مجهول..    أبادلكم اسمى 

                                                                                          .   أبادلكم فدادين الطين بالعتمة فى رطوبة الزنازين

                                                                                .بالنار..  الجّنة .  أبادلكم حاكم عادل بالفرعون الجبار

                                                                                            .بخوف..  أبادلكم أمن .بتعب القلب..   الراحة 

                                                                                     . وحياة مرتاحة أبادلها بموت.بكباية دم..   ُزهّرية وْرد 

                                                                                      .بغّم ، ورفيقى أبادله بُمخبِر كلب..     أبادلكم ِضحكاتى 

ولى السنوات                                                                          أبادلكم لو كنتوا تبادلونى ، تاخدوا سنواتكم وتردُّ

ولى السنوات ، صعب تبادلونى برجوع العزة                                                                                     صعب تردُّ

                                                                                            .  ورجوع دّم الشهداء.  ومعنى الوطنية واألوطان للشعب

                                                                                               . ونضارة وْجه الفقراء. والوجه األصلى لكلمة أعداء

                                                                                                      .وكرامة تساوى كرامة كلّ اللى اتسلبوا

                                                                                               .لكل اللى من غير حرب اتغلبوا..   والنصر 

                                                                 :لوفاتأوجوه بوجوه ولغات بلغات ، خدوا كل اللى حيلتنا من ..  باْدلونى 

                                                             .واللى لسه حيتنهبوا وردوا لألمة رجولتها ونخوتها ُدرتها..   اللى اتنهبوا 

وها من تابع مذلول لزعيمة الستقالل                                                                   .لرجال.. من قُطعان سايحة  ، ردُّ

                                                                                        .  ردولها كل اللى سرقتوه من مال ،ا دفعوا عْنها ديون األطفال

                                                                                         .  ردوا لها شمس المستقبل واكنسوا أطنان العتمة من درب األجيال

 واللى أصبح ناس مش ناس                                                                                 ..     أخالق الشعب اللى انداس

                                                                  .    ردوا للشعب رغيفُه المخطوف ، صوته األصلى وعرقه المسفُوف

                                                                                                          .رجعوا للطفل الكراس..  وبالمّجانى 

                                                                                                                 .    ابنوا على شط النيل المصنع جنب المصنع

                                                                                                             .المدفع المصرى وظيفة  ُردوا للجندى

وا اإلنسان العادى ياُخْد قيمْة ما يدفع                                                                                                   .  ُردُّ

                                                                                          . والفالح ُردوه من ُذل الغربة وُردوله ُحبه للفاس

                                                              .مخالب السوق ، فكوا عنه الطوق  ُردوا الوطن المسروق ، اللى اتمرغ فى

                                                                         .   شلُّوا القدم الصهيونية الساكنة فى الدقى وماشية فى باب اللوق

وا الجمعية للفالحين والمصنع للعمال                                                                                                      . ردُّ

                                                    .. رأس المال   لو تقدروا تخرجوا ِم األغالل ، اللى كتفكم بيها اللى علمكم لعبة

 أُقسم قدام شعبى أغنى لكم من قلبى ..  لو غيرتوا الحال

                                                                              ........   (ٌِعّاي)   ٚػّشٜ ِا غٕٝ ذأٝ
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 الجديد الدين ومعالم .. اإلسالمية الصييونية                :  مختارات 
 

صالح  إنو دين السماحة واليسر، وما أسمى تعاليمو الحكيمة التي تدعو إلى .. اإلسالم دين الرفق والرحمة وىو رسالة ىداية وا 
لى معالجة المشكالت اإلجتماعية بطريق الرأفة ال الغمظة، بأسموب المين ال الشدة، وال  الرفق، والمين والصفح، واإلرشاد، وا 

لِلكَو )وخاطبو بقولو .. فيذا أدب أدًب اهلل بو رسولو الكريم .. عجب في ذلك  وْو واْو مِلنْو حَو مِليظَو الْوقَومْوبِل الَونفَو ُّض لَووْو كُكنتَو فَوظّظًا  َو ، (وَو
يّظرَو رسول اهلل صمي اهلل .. (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)وعممو النبي صمي اهلل عميو وآلو وسمم حين قال ليم  وما خُك

 .عميو وآلو وسمم بين أمرين إال أختار أيسرىما مالم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنو

ينتابك القشعريرة وتأخذك الرعدة من قسوة ما ” الوىابية“وحينما ترى تمك الوجوه التى تتكمم باسم اإلسالم من اإلخوان والسمفية 
وحينما تقارن ا مب اقواليم تكشف أنيم قوم الزموا الكذب واستباحوه، وتجدىم فى تجرأتيم فى . …ينطق بو ىذا او ذاك 

 .… الفتوى تعمم أن القوم ليسوا طالب تقى أو دين

 واإلخوان ىم مسممون ؟ ” الوىابية” ىل ىؤالء القوم من السمفية : كل ىذا يجعمك تسأل سؤال

انظر ليم كيف يقاتمون الناس ذبحا بالسكاكين .. …النبى منيجو ىو الرفق، وىم منيجيم الغمظة والفظاظة والقسوة  -
النبى جعل لممسجد حرمة وأفرد عمماء الفقو أبوابًا عن ما يحرم فى المساجد ولكن القوم . …وباإل تيال الرخيص والخسيس 

ي عون المواد .. …يقتمون في المساجد، يدمرون المسجد، يعتدون عمى روادىا يعتدون عمى األئمة والوعاظ في المساجد 
 !!ترى أين يأتى ىذا الفعل في أمة محمد ؟…… المتفجرة فييا ينسفونيا نسفا 

ذا ما عرفت أن الجيش السورى الذى يبمغ قوامو  من الجيش وأن % 12 ألف مقاتل وأن العمويين فيو ال يشكمون أكثر من 30وا 
من الجيش فإن الذين يقتمون ويذبحون كالخراف بالسكاكين عمى أيدى مقاتمى النصرة ود ش والجيش % 70السنة يشكمون 

ذا .أو فى الغالب تدرك أن القوم في فعميم انتيجوا نيجًا ليس من دين اإلسالم فى شىء.. …الحر ىم من أىل السنة حتمًا  وا 
عممت أي ًا أن النبى شرع لممقاتمين فى الحرب أن يتزوجوا زواجًا مؤقتًا حتى يعود ألىمو وحتى ال يفتتن في أرض الجياد، 

في مقابل شرع اإلسالم بالجياد المؤقت، وأباحوا فى ىذا الجياد فعل المواط ” جياد النكاح “تجد أن عمماء الوىابية شرعوا 
المحرم شرعًا وأباحوا لممرأة المتزوجة أن تتزوج زواج نكاح كل ساعة برجل جديد من المجاىدين تدرك أن القوم يشرعون 

 ..… أحكامًا فى مواجية أحكام القرآن

واذا عرفت أن إسرائيل ىي عدو العرب والمسممين واألحرار فى العالم وأن ىذه الدولة تكاد تكون الدولة الوحيدة التى لم يناليا 
من ىنا فإن …   أدنى أذى من ىؤالء المقاتمين تدرك أن ىؤالء المقاتمين إن لم يكونوا تبعًا إلسرائيل ولمصييونية فإنيم أصدقائيا

                                                       كل من تمك المالمح تجعل من اإلخوان والسمفية وىم مجمل الوىابية أصحاب دين جديد
 محمود جابر/ بقمم 

http://arabobservatory.com/?p=10423
http://arabobservatory.com/?p=10423
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  يا وزير الثقافة                         ...ال  :    لِك يا سيدتى 

 ..أيٍُح يرحف اإلعكُذسٌح انرً أْآَا ٔصٌش انثقافح                        

 

 ػضج ػثذ إٌّؼُ أ١ِٕح ِرؽف اإلعىٕذس٠ح                                                               

 

ا تـ  ًِ ٠ٕؾشٖ فاؼة اٌّؾىٍح ػٍٝ ِٛالغ اٌرٛافً االظرّاػٟ, ِٚاٟ٘ ئال أ٠اَ ل١ٍٍح ٚذرؽٛي اٌّؾىٍح ئٌٝ سأٞ ػاَ " تٛعد"ذثذأ اٌؽىا٠ح دٚ

. ٠غرمقٝ اٌع١ّغ ظزٚس ؼم١مرٗ

فّٕز أ٠اَ ٔؾشخ ػضج ػثذ إٌّؼُ, أ١ِٕح ِرؽف ِؽّٛد عؼ١ذ تاإلعىٕذس٠ح, ذؾىٛ ٚص٠ش اٌصمافح, اٌذورٛس ػثذ اٌٛاؼذ إٌثٛٞ, ٌغخش٠رٗ ِٓ ٚصٔٙا ـ 

. ػٍٝ ؼذ ذؼث١ش٘ا

, ٌُٚ ٠رٛلف "أٔا تمٝ ػٕذٞ ِؾىٍح تخقٛؿ اٌّٛظف١ٓ اٌرُخاْ: "ٍِٚخـ اٌؽٛاس اٌزٞ داس ت١ٓ أ١ِٕح اٌّرؽف ٚاٌٛص٠ش أْ األخ١ش أخثش٘ا

خ١ٍٙا ذطٍغ ٚذٕضي اٌغٍُ وً ٠َٛ "ػٍٝ فؼٛد ٚٔضٚي اٌغٍُ " ػضج"اٌٛص٠ش ػٓ اٌغخش٠ح ِٕٙا تً هٍة ِٓ ِذ٠شج اٌّرؽف أْ ذمَٛ ترذس٠ثاخ ٌـ 

".  ِشج ػؾاْ ذخظ20

تؼذِا لاِد أ١ِٕح اٌّرؽف تٕؾش اٌمقح, ٚاٌرٟ وأد ذرٛلغ ؼ١ٓ ٔؾش٘ا اٌفقً أٚ اٌٛلٛع فٟ ِؾىٍح ِغ ِذ٠شذٙا ػٍٝ ألً ذمذ٠ش, ذؽفع اٌىص١شْٚ 

. ػٍٝ ِٛلف اٌٛص٠ش داػ١ّٓ ئ٠ا٘ا فٟ ِٛلفٙا اٌرٟ اذخزذٗ مذٖ

وٍّاخ ساٚدخ اٌفراج اٌؼؾش١ٕ٠ح ؼ١ّٕا ذزوشخ ؼذ٠س اٌٛص٠ش ٌٙا, ذرزوش ؼ١اذٙا تؼذ ِا ٔؾشذٗ ػثش ِٛلغ اٌرٛافً ".. أٔا ١ٌٗ ت١ؽقً ِؼا٠ا وذٖ"

تظ .. أٔا ِؼ صػالْ: ", ٌىٓ ِا فاظأ٘ا أْ ٚص٠ش اٌصمافح اذقً تٙا ٘اذف١ًا ٚلاي ٌٙا"اٌع١ّغ أرمذٟٚٔ تغثة ِا ورثرٗ": "ف١ظ تٛن"االظرّاػٟ 

أٔا ٌُ أخطئ ٌىٟ أػرزس ٚاٌّٛمٛع ذخطٝ "ِؾ١شج تمٌٛٙا " ػضج", ِطاٌثًا ئ٠ا٘ا تاالػرزاس ٌّذ٠شذٙا ٚ٘ٛ ِا ذشفنٗ "ِذ٠شج اٌّرؽف صػالٔح

فىشج ئٔٗ ٠مذَ ٌٟ اػرزاس سعّٟ فٕٙان ِؾىٍح ذٛاظٗ ؼٍّح اٌّاظغر١ش ِصٍٟ األِش اٌزٞ ظؼٍٕٟ األْ أػًّ ػٍٝ ذع١ّؼٕا ٌثؽس ؼً ِؾىٍرٕا ف١ٍظ 

".  ظ١ٕٗ ؽٙش٠ًا ِٓ اٌذٌٚح80ِٓ اٌطث١ؼٟ أْ ٠رمامٝ خش٠ط اٌّاظغر١ش ػالٚج 

ٚذؾ١ش ئٌٝ أٔٙا ؼ١ٓ ػادخ ئٌٝ اٌؼًّ فٟ األ٠اَ اٌرا١ٌح, الؼظد ذعاً٘ ٚذعٕة ِذ٠شذٙا, ٚذؽذز أؼذ اٌؼا١ٍِٓ تّىرة اٌٛص٠ش ِغ أؼذ صِالئٙا 

تاٌّرؽف ٚأخثش٘ا تاِىا١ٔح ر٘اتٙا ئٌٝ ِىرة اٌٛص٠ش ٚاٌرماه تؼل اٌقٛس ِؼٗ ٠ٚرُ ؼً ِؾىٍرٙا, األِش اٌزٞ سفنرٗ تؽعح أْ اٌّؾىٍح ٌُ ذؼذ 

". ؽخق١ح تً ٕ٘ان لطاع ذؽاٚي ذع١ّؼٗ األْ ٚ٘ٛ ؼاٍِٟ اٌّاظغر١ش اٌز٠ٓ ٠ٛاظْٙٛ ذٍه اٌّؾىٍح

ٌٓ أذٕاصي ػٓ ؼمٟ فٟ االػرزاس ٚؼمٟ ٚؼك صِالئٟ ِٓ : "أْ ٚص٠ش اٌصمافح ٠عذ٘ا ذافٙح ٚذمٛي" ػضج"ٚػٓ ِؾىٍح ؼٍّح اٌّاظ١غر١ش ذإوذ 

  (ِٛلغ ِقشاٜٚ تمٍُ ِقطفٝ اٌعش٠رٍٝ ) ".ؼٍّح اٌّاظغر١ش فٟ ؼً ِؾىٍرُٙ

 تٕد ا١ًٌٕ / ئػذاد   
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                              :ركن المصريين بالخارج

 :رسالة الى السفارة المصرية بالدوحة

 
                                                                                

٠ا اخٛأا ٠ا ترٛع اٌغفاسج خٍٛا اٌرغ١ٍُ ِٓ 

 ؼرٝ  ٌٛ األٚساق ؼراخذ ٔ  ي  ٕٔ  ٚاالعرالَ ِٓ ٔٔ  ي ٖٓ,٧ 

٠َٛ ص٠ادج ٚاسؼّٛا إٌاط ِٓ اٌّؾٟ فٟ اٌؽش ػؾاْ ذغرٍُ 

ِٚؼٍؼ ظذػٕح ِٓ ػٕذوُ افؽٛا تذسٞ ص٠ٕا ٚصٞ تم١د اٌخٍك 

 تشؽاِح/تمٍُ                                            ٔٛس_ػاِٛد#
__________________________________________________________ 

                                               :رسالة الى االخوة فى حماس

.. ٠مٛي  ٔائة سئ١ظ اٌّىرة اٌغ١اعٝ ٌؽّاط.. اعّاػ١ً ١ٕ٘ح 

ِٛظح  ٔإوذ ٚلٛفٕا اٌٝ ظأة ذشو١ا ل١ادج ٚؽؼثا فٟ ِٛاظٙح

 ٚٔؼرمذ اْ ٘زا اٌرؽش٠ل. اٌرؽش٠ل اٌغافشج اٌرٝ ذرؼشك ٌٙا 

ٚفٝ  ٘ذفٗ اؽغاي ذشو١ا ػٍٝ اٌّغرٜٛ اٌذاخٍٝ ٚاالل١ٍّٝ ٚاٌذٌٚٝ

اٌمن١ح  اْ ذغرّش فٟ اداء دٚس٘ا اٌشائذ ِٚٛالفٙا اٌصاترح فٟ دػُ

لٛج  ِٛظح اٌرؽش٠ل ٘زٖ ذؼٛد اٌٝ اْ ذشو١ا افثؽد.اٌفٍغط١ٕ١ح 

أرٙٝ والَ اٌف١ٍغٛف ١ٕ٘ح ظش٠ذج اٌؾشق . ع١اع١ح ٚالرقاد٠ح 

ٌٍؼٍُ ال اػٍُ ِٕز ٌٚذخ ِٛلف ٚاؼذ ٌرشو١ا افاد اٌمن١ح  اٌمطش٠ح

تً اٌؼىظ ذّاِا ظؼعؼح اسدٚغاْ وٍٙا ِغٍغالخ  اٌفغط١ٕ١ح

اٌٛؼ١ذج اٌرٝ ذم١ُ ػاللاخ ع١اع١ح ٚالرقاد٠ح  ٘اتطح ذشو١ا اٌذٌٚح

ذشو١ا اٌذٌٚح اٌٛؼ١ذج اٌرٝ ذم١ُ  ٚػغىش٠ح واٍِح ِغ اعشائ١ً

ذشو١ا اٌذٌٚح اٌٛؼ١ذج اٌرٝ  ِٕاٚساخ ػغىش٠ح ِغ اعشائ١ً ع٠ٕٛا

ٚذشؼُ ػٍٝ لرالُ٘  صاس سئ١غٙا ِعغُ ِؽشلح ا١ٌٙٛد فٟ اعشائ١ً

تؼًّ اؼرفاي  ذشو١ا اٌذٌٚح اٌٛؼ١ذج اٌرٝ لاِد..تً ٚظشف اٌذِٛع 

ذشو١ا اٌذٌٚح اٌٛؼ١ذج اٌرٝ ....مخُ فٟ أمشج اؼ١اء ٌّؽشلح ا١ٌٙٛد

وُ واْ ع١ىغة  ذقش افشاس غش٠ة ػٍٝ خشاب عٛس٠ح ٚذمغ١ّٙا

ػٓ  ١ٕ٘ح ٚظّاػرٗ ٌٛ خشض ِصً ٘زا اٌرقش٠ػ ػٓ ِقش اٚ

 اْ ؼّاط ذذِش اٌمن١ح اٌفٍغط١ٕ١ح تافؼاٌٙا اٌطف١ٌٛح.. عٛس٠ح 

ؼّاط ذعؼً اٌمن١ح اٌفٍغط١ٕ١ح ذٕؽقش .. ِٚشا٘مرٙا اٌغ١اع١ح 

ؼّاط ذنش تٍفغط١ٓ .. فٟ اػ١ٓ اٌؾؼٛب ٚأظّح اٌؽىُ  ف١ٙا

ٌٚٛ اعرّشخ ؼّاط ػٍٝ ذٍه اٌّشا٘مح  ٚلن١ح فٍغط١ٓ

                           اٌفٍغط١ٕ١ح ذّاِا اٌغ١اع١ح الماػد اٌمن١ح

 اتٛ اٌؼثادِٜؽّذ / تمٍُ 

 

 دت اٌذيبح   :ُت لكأقر

 

شاع عن ديننا حبو الشديد لمموت, والقتال, فدائما ما 
جئتكم بقوم "يستشيد البعض بقول الصحابى خالد بن الوليد 

متخذين منيا شعارا " يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة
أنو لمن أعظم الخطأ أن أتخذ . لمحياة ويالو من خطأ كبير

مما قالو صحابى فى ساعة حرب لقائد جيوش العدو ليغظة 
فاهلل جل شأنو خمقنا .ويبث الرعب فى قمبو شعارا لمحياة

لنعمر االرض وعمارة االرض ال تكون اال بالحياة, خمقنا 
لماذا . مختمفين لنتعارف, والتعارف ال يكون اال بالحياة

نستمذ بألباس الدين ثوب السواد, كيف نريد لغيرنا أن يؤمن 
بديننا الن فيو صالح حال الدنيا واالخرة ونحن أول من 

لماذا ال نعرف من تاريخ  .ذىب بو بعيدا عن شئؤنيا
االسالم اال لحظات القتال والحرب, لماذا ال نعرف أسماء 
المخترعين والمفكرين كما نعمم أسماء القادة العسكريين 

أعمم بأن لمحرب و . والمعارك وعدد القتمى من الطرفين
ذىبت أرض . النصر عزة, ولكن لمعمم ولمفكر عزة وفخر

االندلس ولكن بقيت عموم االندلس وحضارة االندلس وروح 
وتسامح االندلس, الى يومنا ىذا نتفاخر بيا ونستخدميا 
كدليل عمى تسامح وسعة أفق ديننا وأنو ال يتعارض مع 

ال أريدىا . عام٥٠٠العمم, فالزلنا نتفاخر بانجاز أنتيى منذ 
  دعوة لمدنيا ولمخوف,

 

احمد حمدي/ بقمم 
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 (18          )      مدينة العممين         :اٌّقش٠ِْٛقش اٌرٝ ال ٠ؼشفٙا 

                             

 مقابر الكومنولث بالعلمين                                      مقابر المسلمين بالعلمين                    

 4000مرسي مطروح، ويبمغ عدد سكانيا قرابة  - األسكندرية  من طريق106تقع عند الكيمو  مصرية ، ىي بمدةمدينة العممين
كانت قرية  .وتل العيس سيدي عبد الرحمن وتتبعيا قريتي لمحافظة مطروح نسمة وىي عاصمة مركز العممين التابع إداريا

 .قبل بدايو العمران الزيتون وشجر بالنخيل صغير  ير مشيورة، مزروعة

وجيوش  رومل حيث دارت عمي ار يا أىم معركة بين جيوش المحور بقيادة. م 1939 الحرب العالمية الثانية اشتيرت مع
 .معركة العممين، حيث مني روميل باليزيمة مونتجمري، وىي الحمفاء بقيادة

كما يوجد بيا كنيسة وجامع ومتحف . يوجد بيا مدافن ونصب تذكارية تخميدا لذكري  حايا المعركة من مختمف الجنسيات
 مقاتل ويحتوي 4280النصب التذكاري األلماني بيا بو مقابر جماعية من الجرانيت ت م رفات حوالي . صغير
 .ولوحة تمثل أحداث الحرب فرعونية مسمة عمي

 

 مطار مدينة العممين                                                    
 وش٠ُ اتٛاٌؼضائُ/ عٍغح ِٓ ئػذاد  د 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153128391947482&set=pcb.10153128394107482&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153128391947482&set=pcb.10153128394107482&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153128391947482&set=pcb.10153128394107482&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153128391947482&set=pcb.10153128394107482&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153128391947482&set=pcb.10153128394107482&type=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1939
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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                                  .ٚؼىاَ ِقش" اٌخاي            "               :مختارات   

  اٌشبػش اٌىجيش اٌشادً ػجذ اٌشدّٓ األثٕٛدٜ شب٘ذ ػٍٝ ػصش ِٓ اٌذٍُ ٚاالٔىغبس إٌجبح ٚاإلخفبق فٝ ربسيخ ٚغٓ ثذجُ ِصش، 

ٚوبْ ٌٍفزشح اٌزٝ ػبيشٙب األثٕٛدٜ ٚاٌزغيشاد اٌىجيشح اٌزٝ دذثذ ثٙب أْ عّذذ ٌٗ ثأْ يؼبصش أٔظّخ ِصش ٚدىبِٙب اٌّخزٍفخ، ثّٛالف 

ثبثزخ ٌُ رزغيش فمذ وبْ ِخٍصب ٌٍشؼت ٌٍٚٛغٓ ٌٍٚشؼش ٌٚزا جبءد آساؤٖ فيٙب الرػخ، ٌٚىٕٗ ٌُ يىف يِٛب ػٓ اإلفصبح ثٙب، ٚوبٔذ 

 ػاللزٗ ثُٙ شبئىخ دائّب، 

 :سشٝ ػثذ إٌافش تؼذ ٚفاذٗ ٚسفؼٗ ٌّٕضٌح األتطاي ٚلاي ف١ٗ

ػؾٕا اٌؽ١اج ٠ٚاٖ واٌؽٍُ فال فغاد ٚال س٘ٓ تالد ٠ِٛٙا أرؾ١ٕا شمافح ٚػٍُ ٚف صِٕٗ ِا ػؾٕاػ آؼاد سغُ اٌؽقاس وٕا أؼشاس ٚفٝ  

اٌٙض٠ّح اٌؾؼة ِا ظاػؼ واْ اعّٙا تٍذ اٌصٛاس ٚلشاس صػ١ّٙا ِا ت١شظؼؼ خٍٝ تالدٖ أػض تالد ١ٌٙا اؼرشاَ فٝ اٌىْٛ ِخقٛؿ ال 

 ؽفٕا ٚعو سظاٌح فغاد ٚال خطو عّغشج ٌٚقٛؿ

، اٌزٜ صسع دٍُ اٌمِٛيخ اٌؼشثيخ فٝ لٍٛة "هللا ٠عاص٠ه ٠اػُ ػثذ إٌافش"ورة األتٕٛدٜ فٝ اٌضػ١ُ اٌشاؼً ػثذ إٌافش أ٠نا لق١ذذٗ  

 :اٌّصشييٓ، ٚٚجذٚا أٔفغُٙ ثؼذ رٌه ِزّغىيٓ ثُٛ٘، ثؼذِب أصبة اٌذٚي اٌؼشثيخ ِٓ فشلخ لبئال

ا١ًٌٍ ١ًٍِّ ٚاألٌُ ػافش ٌغح اٌٍٝ ت١ث١غ أِرٗ وغثاْ ٚوً ٠َٛ أهٍغ أٔا اٌخاعش أِا أٔد خ١ّد ِقش دٜ خّح ٠َٛ ِا ٔاد٠د تاٌؼؾك  

ٌألِح ٚسهرٕا ٔؼؾك خش٠طح ػث١طح ٚتؾش ِا ٔؼشفٙاػ ٚتالد ِا تٕضٚس٘اػ ئال فٛاػ١ٍح ٚتٕا١٠ٓ ٚعٛال١ٓ ٚخذا١ِٓ ٚهثاخ١ٓ 

ٚوٕاع١ٓ تالد أعافش٘ا عؼ١ذ أسظغ ؼض٠ٓ ؼث١رٙا صٜ ِا لٍد ٌٝ ٚأورش ع األظٕثٝ ِا اعرىرشذؼ ػ١ٍا ذغرىرش ع األظٕثٝ ِا اذٕمٛسذؼ 

ػ١ٍا ذرٕمٛس ذطّغ فٝ دِؼٝ ٚف ذؼاعح ساذثٝ ٍُِٙ أٔا ٚأػًّ غثٝ ٚأدٜ األٌُ ٠ا ػُ ػثذ إٌافش صاؼف ٚت١ؽافش ٚأدٜ اٌع١ّغ 

خاعش ٚأدٜ فعش أِرٕا اٌع١ًّ ِغٍٛب ٚأدٜ أرؽاس األِح تاٌّمٍٛب ٚأٔا غش٠ة اٌذاس التغٕٝ ذٛب اٌؼاس عاوٓ فٝ ٚهٕٝ تاإل٠عاس لاػذ 

ٕؾاٌح  ِِ  أٔا ع اٌعغش فٝ اٌم١َّاٌح ِٓ لٍة ا١ٌٍٙة 

، ٚاػزجش٘ب فزشح ظالِيخ، شٙذد رشاجؼب ٌٍؼذاٌخ ٚاشزذ فيٙب ثطش اٌذىِٛخ ػٍٝ اٌشؼت اٌزٜ دفغ اخرٍف ِغ اٌغاداخ ٚ٘اظّٗ ٚع١اعرٗ

 :، ٚلبي فيٙب" اٌّزُٙ"اٌثّٓ، ٌٚؼً لصيذح 

وً اٌض٘ٛس وأد ِٕٛسج وً اٌؾّٛط وأد ِٕٛسج ٚالفح اٌؼذاٌح فٝ اٌؼشا وً اٌذفاذش ذٕمشا ف١ٗ ٔاط تررٌٛذ ِغ ا١ٌّالد ٚٔاط تررٍفد 

  ٚسا ػٍؾاْ ئِا ذنشب ذق١ة دا اٌّٛخ دا ٚال اٌؽ١اج ٚال اٌؼماب اٌش١٘ة ٌراظش األٚهاْ ع١ًٍ اٌؼث١ذ أتٛ أٌف ئ٠ذ
ّٙش تفغاد ِثاسن  ٚوبْ ِٓ ِٙبجّٝ ِجبسن ٚدىِٛزٗ، ٚارُّٙٙ ثييغ اٌٛغٓ ٚأزصبسارٗ اٌزٝ دممٙب فٝ اٌؼصٛس اٌغبثمخ، األتٕٛدٜ ؽ

     اٌزٝ خبغت فيٙب ػجذ اٌؼبغٝ صبئذ اٌذثبثبد، لبئال" االعُ اٌّشطٛة"، ٚفٝ رٌه وزت لصيذح "اٌغّغشح"ٚٚصف دىُّٙ ٌّصش ثـ

دٌٛلد ئ٠ٗ اٌٍٝ ِن١ّك فذسن اٌٛع١غ؟ ٚترفُٙ ئصاٜ اٌفشٚق ت١ٓ اؽرشا اٌٛهٓ األع١ش : ئْ وً ِا تزٌٗ ِٓ أظً اٌٛهٓ ساغ ٘ثاء

ٚاٌث١غ إٌقش ذّٕٗ اؽرشٚا ت١ٗ لقش ذّٓ اٌٛهٓ ئرْ ٌذخٛي اٌغّغشج ِاوأؼ ؼشب ِاوأؼ ٔقش ٚاٌٍٝ دفؼٕاٖ ألظً ٔرمذَ ؼذفٕا تؼ١ذ 

واْ ٚواْ واْ ؼ١ٍح ألظً ٠ّٛخ فم١ش٘ا فٝ هٛات١ش اٌٙٛاْ ٚهٕه ٠ا فاؼثٝ واْ صِاْ ٚاٌٍٝ ئؼٕا ف١ٗ صِٓ .. ِاذمٌٛؼ ص٠ّٝ .. ٚسا 

 ِاػادػ داخً اٌؽذٚد غ١ش اٌٍٝ عّغش ٚاٌٍٝ لشلش اٌٍٝ ٚفش ٚاٌٍٝ تاع.. اٌؼفاس٠د اٌغّاْ 

 يٕبيش، ٚاػزجش ِّبسعبرٗ لزال ٌٍثٛسح ٚألثٕبئٙب اٌزيٓ 25 ثؼذ ثٛسح ٚاؽرذخ ٌٙعح اٌخاي األتٕٛدٜ ٌزاػحً فٝ ٚلد ؼىُ اٌّعٍظ اٌؼغىشٜ 

ِبرٛا ٚاٌزيٓ وبٔٛا ػٍٝ ليذ اٌذيبح، ٌُٚ يغزطغ األثٕٛدٜ اٌغىٛد ٚلزٙب ػٓ االػزمبالد ٚاالٔزٙبوبد اٌزٝ رّذ فٝ دك اٌشجبة اٌّصشٜ، 

 :لبئال" ظذىخ اٌّغبجيٓ"فىزت لصيذرٗ 

اٌقشخح ٘اد٠ح تظ ٘ضج اٌىْٛ لاي اٌغؾ١ُ ٌٍٛسدج خثِّٝ اٌٍْٛ ئ٠ؼ ٠فُٙ اٌطُٛس فٝ ٘ٛا اٌثغاذ١ٓ اٌؾّش فٝ هْشف ا١ٌّذاْ ٠ِغىش  

 ذؽعثُٗ اٌؼغىش ٚأٔد ترىرة عىَّح ٌٍعا١ّ٠ٓ .. ٚاٌفعش ٠طٍغ

، ٚلبي فٝ لصيذرٗ اٌزٝ أزمذ فيٙب "أزىبعخ ٌٍثٛسح"، ٚاػزجش ٚصٌُٛٙ ٌٍغٍطخ ٚدىُّٙ ٌّصش ٚواْ ٌألتٕٛدٜ آساء الرػح فٝ اإلخٛاْ

ػٍٝ ِصش، ٚئُٔٙ ٌُ يزشددٚا إلػالْ رذبٌفُٙ ِغ دٚي أخشٜ وزشويب ِٓ أجً اٌٛصٛي إلِجشاغٛسيزُٙ " شإِب"دىُّٙ ئُٔٙ وبٔٛا 

 :اٌّزّٛ٘خ، ٚأْ ادػبءارُٙ دٛي دخٛي اٌمذط ٚرذشيش٘ب وبْ وزثب، ٚلبي فيُٙ اٌشبػش اٌىجيش اٌشادً

ِىأؼ ت١ثاخ ف١ٙا ظؼاْ دٌٛلرٝ ٔؾفد ذٕؾ١فح مشا٠ثٕا سا٠ؽح ػٍٝ اإلخٛاْ ٚؽثاتٕا ِؼ اللٝ ٚظ١فح دا٠ش ٠ث١ؼٕا ٌٍرشن ٚاٌفشط  

ِٚف١ؼ ت١ؼح ٍِٙاػ ػٌّٛح ت١مٌٛٛا دا اٌٍٝ ١٘فرػ اٌمذط ٘ٝ اٌمذط ٠اتٕٝ ئصاصج وٛواوٛال؟ ٌٛ ُِٕٙ ألذغش األ٘ذاف أٔعضٚ٘ا ٚاٌمذط 

 َفثَِؽد ؼش ِٓ ورش ِا ؼشسٚ٘ا

اٌزٜ رشوٙب " اٌعيبع" ٚرٛعُ فيٗ خيشا ٌّصش، ٚسثّب سأٜ فيٗ ِٕمزا ٌٙب ِٓ  ٚذؽّظ األتٕٛدٜ وص١شا ٌٍشئ١ظ ػثذ اٌفراغ اٌغ١غٝ,

اٌشئ١ظ ػٍيٗ اإلخٛاْ، فأٚصبٖ اٌخبي ثٙب خيشا، ٚأْ يذبٚي ٌُ شًّ اٌشؼت اٌّصشٜ ٚأال يزشدد فٝ اٌذفبع ػٕٗ، ٚوزت اٌخبي ِٛصيب 

 ػاِا وأد ٔق١ة األتٕٛدٜ ِٓ ػّش 76ؼنٓ ػ١ٍٙا تعٕاؼه ٚاؼٍُ ٌٙا تأػض فثاغ ٚٔاَ ئ٠ذ٠ه ؼامٕح عالؼه ٌٍفرػ ٠ا ػثذ اٌفراغ 

                                               .لذ ذىْٛ االعرضادج ِٓ لقائذٖ ٚؼذ٘ا ٘ٛ دٚاؤٖ اٌٛؼ١ذ" ٚظؼا"اٌذ١ٔا اٌرٝ غاب ػٕٙا ا١ٌَٛ, ذاسوا ٌٕا 

 (ِٛلغ ا١ٌَٛ اٌغاتغ) ٔث١ٍح ِعذٜ/تمٍُ 
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 ....الخطاُب الديني بين اإلفراط والتفريط              :قضية لممناقشة  
 

ففي أى ، دائمًا ما يحكم الخطاب الدينى خصوصًا  فى مجتمعاتنا العربية األىواءُك  والمصالح وذلك بغض النظر عن النوايا 
إنو إختالف المصالح ، مو وع دينى أو أى مناسبة دينية نجد دائما أن االختالف ىو سيد الموقف ولكن أى إختالف 

، ويكون ال حية ليذا اإلختالف ىم العامة والبسطاء من الناس وما أكثرىم بيننا ، وليس إختالف الرأى والفيم ، واالىواء 
ىؤالء العامة والبسطاء الذين يتبعون رجال الدين اتباع تصديق عمى أساس أن رجل الدين مصدق عندىم ألنو يتكمم باسم 
الدين وىكذا فرجل الدين أو المتحدث باسم الدين أو من يرتدى عباءة الدين يستطيع ان يوجو الناس حسبما يريد طالما انو 

واحب ان اشير ، يتكمم باسم الدين وتحت عباءة الدين تمك العباءة التى تُكعتبر الحماية وال مان لمن يرتدييا ومن ينتمى الييا 
الى معنى كممة البسطاء والعامة ىنا وحيث أننا نتكمم عن الدين فالبسطاء ىم كل  ير المتخصصين فى الدين وعميو 

 ....... فالبسطاء ىنا ىم ا مبيتنا جميعًا 
، ونعود الى صمب المو وع وىو الخطاب الدينى بين اإلفراط والتفريط نتيجة اختالف االىواء والمصالح وليس الرأى والفيم 

واقرب مثال لذلك ىو قدوم شير رجب ذلك الشير الذى نواجو فيو كما كبيرا من االختالف بين افراط فى الترحيب بو واالتيان 
باحاديث وتفاسير لعظمة الشير وتقديس ايامو وتأكيد بعض العبادات بو وكأنو اعظم شيور السنة وذلك اإلفراط يأتينا من اىل 

وعمى الجانب اآلخر نجد التفريط فى شير رجب من تحريم عمل اى عبادة زائدة فيو حتى أن اول رجب ، الصوفية وعممائيا 
جاء ىذا العام يوافق يوم االثنين ولكن معظم المتديين من اىل الطوائف السمفية افطرت عمدا فى ىذا اليوم ألنو موافقا ألول 
، رجب وما اكثر عمماء السمفية الذين اشاروا الى ان كل االحاديث الواردة فى ف ل شير رجب ىى احاديث مكذوبة وباطمة 

!!!!!  وىكذا كل طائفة تخاطب اتباعيا بخطاب االفراط او التفريط وقد  اع بينيما البسطاء والعامة بين مصدق ومكذب 
ولو حكَّم كل منا عقمو وقرأ وحاول الفيم ولم يتكاسل متبعا قول رجال الدين من ىنا او ىناك لوجد أن الصوم مثال محبب 

، ومطموب فى أى وقت وان الفيصل فى العبادات ىو فيم حكمة الحكم وليس اتباع الحكم  ونحن صٌم بكٌم عمٌي والعياذ باهلل 
ومعنى ، واذا قال قائل ان التخصص فى الدين ىو لرجال الدين سنرد عميو ان كل طائفة تحقِّرُك رجال الدين من الطائفة االخر 

فأين الحقيقة واين الطريق ؟؟؟  ، ذلك ان رجال الدين المتخصصين لم يسمموا ىم اي ا 
، يا سادة إن القرآن الكريم يدعونا الى الفيم والتدبر واالتباع عن ىدى وليس اتباع تقميد او منفعة او مصمحة ىنا او ىناك 

وكل ، واالجابة عندكم جميعا ، وليسأل كٌل من أخاه ىل نتبع السمفية أو الصوفية  اتباع فيم وتدبر أم اتباع تقميد ومصالح 
عام وانتم بخير سواء كان شير رجب شير عادٌى ال يجب ان نُكخصصو بعبادة زائدة أو كان شير رجب شير يُكستحب فيو 

. إال انو شير من شيور اهلل وايامو من ايام اهلل ، الصوم والصالة و يرىما من العبادات 
 

المصرى أفندى /إعداد  
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 ٚلفح ِغ إٌفظ             :واحة االيمان   
ُٕز أْ ثؼَث هللاُ سعٌٛٗ ِذّذاً صٍٝ هللا ػٍيٗ ٚعٍُ  اٌٝ إٌبط وبفخ ثذيٓ االعالَ ٚ٘ٛ اٌذيٓ اٌخبرُ  ٌٍٕبط جّيؼب ، ُِ

فاثٍيُظ اٌٍؼيٓ ِٚؼٗ جٕٛدٖ ، ٚثىزبثٗ عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚ٘ٛ اٌمشآْ اٌىشيُ ٚاٌذشة ثيٓ اٌىفش ٚااليّبْ ال رٙذأ ٚال رزٛلف 

ِٓ اٌىفبس ٚاٌغبٚيٓ يىيذْٚ ٌالعالَ ٌٍّٚغٍّيٓ دزٝ يزذمك ٌُٙ ِب يشيذْٚ ٚ٘ٛ اثزؼبد اٌّغٍّيٓ ػٓ ديُٕٙ ٚرٌه ئِب 

ثاػالْ اٌذشة ِٓ اٌىفبس ػٍٝ اٌّغٍّيٓ أٚ ثٕشش اٌجًٙ ٚاٌجذع ٚاٌخشافبد ثيٓ اٌّغٍّيٓ دزٝ يصجذٛا اثؼذ ِب يىٛٔٛا 

ٚرٍه ٘ٝ اٌذشة االثذيخ ثيٓ اٌىفش ٚااليّبْ ِٕزخٍك هللا االسض ٚاٚجذ ػٍيٙب اثٕبء آدَ ٚدزٝ ٔٙبيخ ، ػٓ االعالَ 

ٚفٝ ، ْ االعالَ ديٓ اٌغالَ ٌُ يىٓ اثذا اداح ٌٍذشة ٌٚىٓ اػذاء االعالَ يىيذْٚ ٌالعالَ ثىً ِب يغزطيؼْٛ ئ. اٌؼبٌُ 

، دذيثٕب ٕ٘ب ٌٓ ٔزىٍُ ػٓ ِبيىيذٖ اػذاء االعالَ ِٓ دشة ٚدِبس ػٍٝ االعالَ ألْ ٘زا اِش ثذيٙٝ ٚلذ دزسٔب هللا ِٕٗ 

ٌٚىٓ عبرىٍُ ػٓ دٚسٔب  ٔذٓ اٌّغٍّيٓ  ٚػٓ ٚلفخ ِغ إٌفظ ِٚب يجت اْ ٔفؼٍٗ فٝ ِٛاجٙخ ٘زٖ اٌذشة اٌعشٚط 

ٚاٌزٝ شبسوٕب ٔذٓ فيٙب ٚرٌه ئِب ثزفشلٕبٚاخزالفٕب ِغ ثؼعٕب اٌجؼط ِّب اٚجذ ثغشح دخً ِٕٙب اػذاء االعالَ ٌّٙبجّزٕب 

: ٚ٘زٖ اٌثغشح ٔغزطيغ اْ ٍٔخصٙب فٝ اآلرٝ

رفُشق اٌّغٍّيٓ ثيٓ فشق ػذيذح ٚاخزالفُٙ ثيُٕٙ ٚدشٚثُٙ فيّب ثيُٕٙ ٚاٌذٌيً ػٍٝ رٌه اخزالف اٌغٕخ ٚاٌشيؼخ ٚوُ أٚالً 

ِٓ اٌذِبء عبٌذ ثغجت ٘زٖ االخزالفبد ٌٚالعف فبْ سجبي اٌذيٓ فٝ اٌطبئفزيٓ ُ٘ اٌزيٓ يإججْٛ ٘زٖ االخزالفبد 

ٚوأْ اٌغٕخ ديٓ يخزٍف ػٓ اٌشيؼخ ٚاٌذميمخ فبْ اٌطبئفزيٓ رإِٕبْ ثبهلل ٚثشعٌٛٗ ٚثبسوبْ االعالَ اٌخّغخ ٚيمَٛ اثٕبء 

اٌغٕخ ٚاٌشيؼخ ثىً فشائط االعالَ فٍّبرا االخزالف؟ ثً ٚاالد٘ٝ ِٓ رٌه إٔب ٔجذ ِٓ ثيٓ اثٕبء اٌغٕخ ٚاٌشيؼخ فشق 

فٕشٜ اٌغٍفيخ ٚاٌٛ٘بثيخ ٚاٌصٛفيخ . رخزٍف فيّب ثيٕٙب ٚرؼٍٓ وً فشلخ أٙب ٘ٝ اٌزٝ ػٍٝ صٛاة ِٚب ػذا٘ب ثبغً 

ثً ٚٔشٜ غٛائف اخشٜ غشيجخ إٌّشأ ، ٚغيشُ٘ اٌىثيش .ٚٔشٜ االثبظيخ ٚٔشٜ اٌشيؼخ اٌضيذيخ ٚاٌشيؼخ االِبِيخ 

. ٚاالغٛاس ٚال ٔذسٜ ألٜ غبئمخ ٘ٝ وبٌذسٚص ٚاٌمبديبٔيخ ٚاٌجٙبئيخ ٚاالعّبػيٍيخ ٚإٌصيشيخ 

ٚسغُ إٔب فٝ ثذايخ اٌمشْ اٌٛادذ ٚاٌؼششيٓ لشْ اٌىِٛجيٛرش ٚثٛسح اٌّؼٍِٛبد ٚأطالق االٔغبْ اٌٝ اسجبء  ثبٔيب

ئّٔب يخشٝ " رٌه اٌؼٍُ اٌزٜ وشَ هللا ثٗ اٌؼٍّبء فٝ اٌمشآْ اٌىشيُ فيمٛي عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ، اٌفعبء اٌشدت ٚرمذَ اٌؼٍُ 

أٜ أْ اٌؼٍّبء ُ٘ اٌفئخ اٌزٝ رخشٝ هللا دميمخ ألْ اٌؼٍُ اٌذميمٝ يٛصً اٌٝ اٌّؼشفخ اٌذميميخ ثبهلل " هللاَ ِٓ ػجبدٖ اٌؼٍّبء

ٍُ وبٔذ رجبسثٗ ٘ٝ غشيمٗ ٌاليّبْ ثبهلل  ٌٚىٕٕب ٔذٓ اٌّغٍّيٓ ٔزّغه ثبٌخشافبد ٚاألٚ٘بَ ٚٔجؼً ِٓ ، ٚوُ ِٓ ػبٌ

اٌؼٍُ ػذٚ ٌٕب ٚوأْ االعالَ ٘ٛ ديٓ اٌجًٙ ٚاٌغيجيبد ٚرٌه ألٕٔب جؼٍٕب ِٓ اٌذيٓ ٔصٛصب ال سٚح ٌٙب ٚسٚايبد ػفب 

ػٍيٙب اٌضِبْ ٚأغٍمٕب ثبة االجزٙبد فٝ اٌذيٓ ٚرّغىٕب ثفُٙ خبغئٝ ٌٕصٛص اٌمشآْ ٌُٚ ٔذبٚي اْ ٔفُٙ دىّخ األدىبَ 

ًٌ يشيذ اٌزّغه ثذيٕٗ ٌٚىٓ ػٍٝ أُعظ خبغئخ ِٚفب٘يُ ثبٌيخ ، ٚأْ ٔطجمٙب دغت وً صِبْ ِٚىبْ  ٚفٛق وً رٌه فإٔب جي

فٕجذ ِٓ يزّغه ثغٕخ اٌشعٛي فٝ اٌٍذيخ ٚ رمصيش اٌغشٚاي ٚيزشن اُ٘ شيٍٝء فٝ عٕزٗ صٍٝ هللا ػٍيٗ ٚعٍُ ٚ٘ٝ 

ٚ٘ىزا اصجخ االعالَ ػٕذٔب شىالً ال سٚح ٌٗ ٚٔزج ػٓ رٌه ٔٛع ِٓ االعالَ ، ُدغٓ اٌُخٍُك ٚاٌّؼبٍِخ اٌذغٕخ ثيٓ إٌبط 

. أٜ االعالَ اٌجب٘ض ئعالَ اٌشىً ال اعالَ اٌّعّْٛ " االعالَ اٌّؼٍَت" ٘ٛ 

ٚألْ اػذاء االعالَ ٔجذٛا فٝ الٕبع اٌٚٝ األِش فٝ اٌّغٍّيٓ ُٚ٘ اٌذىبَ ثأْ اٌزذيٓ ٘ٛ اػذٜ اػذاء اٌذىبَ  ثبٌثبً 

ٚوبْ اظطٙبد ، فمبِذ دشثب ػبريخ ثيٓ وً ِٓ ٘ٛ ِزذيٓ ٚثيٓ اٌغٍطخ فٝ ثالد االعالَ ٌىً فئخ رُؼٍٓ أٔٙب ِزذيٕخ

اٌّزذييٓ ٘ٛ اٌجبة اٌزٜ دخً ِٕٗ االس٘بة اٌٝ ػبٌّٕب االعالِٝ رٌه اٌجبة اٌزٜ ٚجذٖ اػذاء االعالَ ثبٌفشصخ اٌز٘جيخ 

ٌٍٙجَٛ ػٍيٕب جّيؼب ٚ يجت ػٍيٕب اْ ٔفشق ثيٓ اٌّزذيٓ ػٍٝ ػٍُ ٚدك ٌٛجٗ هللا رؼبٌٝ ٌٚيظ ٌغٍطخ اِٚىغت دٔيٜٛ 

. ٚثيٓ اٌّزذيٓ شىال ٌٚىٕٗ فٝ اٌّٛظٛع غبٌت عٍطخ ٚ٘ٛ يشرضق ثبٌزذيٓ 

 ئٕٔب ٕ٘ب ِٚٓ خالي ٘زٖ اٌٛلفخ ِغ إٌفظ ٌٕذػٛ أئّخ اٌّغٍّيٓ ٚػٍّبئُٙ ِٓ جّيغ اٌطٛائف أْ يؼزصّٛا ثذجً هللا ٚال 

 أْ يزفمٛا ػٍٝ وٍّخ عٛاء ٚيجزّؼٛا ٌزٕميخ ُ٘  ٔذػٛٚ،فٝ ِٛاجٙخ األػذء  يزفشلٛا ٚأْ رىْٛ وٍّزُٙ وٍّخ ٚادذح

ٚئْ جٕذٔب ٌُٙ "ٕٚ٘ب عٛف يٕصشٔب هللا ػٍٝ اػذائٕب ٚرزذمك اآليخ اٌىشيّخ ، االعالَ ِٓ اٌخشافبد اٌزٝ ػٍمذ ثٗ 

 ػثذهللا ِؽّٛد/ ئخر١اس                                                                      .  صذق هللا اٌؼظيُ " اٌغبٌجْٛ
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 ” األتٕٛدٞ”ِٛاي إٌٙاس                                                

عثغ ع١ٕٓ ٚوّاْ فٛق اٌغ١ٕٓ عثؼ١ٓ 

ٚ اٌٛداْ عاِؼ١ٓ ..  ٚ فٛذه ٠ا خاي ٌّغٗ ظٖٛ اٌمٍة ٠ِْغشٞ 

ٚ تٍذٔا ع اٌرشػٗ ترغغً ؽؼش٘ا : ٠َٛ ِأىغشٔا لٍد 

! ١ِٓ؟.. ٚ اٌىً عأٌه ..  ظأا ٔٙاس ِالذسػ ٠ذفغ ِٙش٘ا 

.. اٌٛالد فا١ّ٘ٓ!!    ظأا سئ١ظ!! ..ظأا ػش٠ظ!! .. ظأا ٔٙاس

ع اٌىٕاي فاؼ١١ٓ .. ٚ ت١ٛخ اٌغ٠ٛظ ٚ ٚالد ِذ٠ٕرٟ 

اٌىً لاٌٛا آ١ِٓ .. ِٔد ئٚ اعرؾٙذ ذؽره ٚذؼ١ؾٟ 

ٚ ٠ا وٍّرٟ ٌفٟ ٚ ٌفٟ اٌذ١ٔا هٌٛٙا ٚ ػشمٙا 

ٚ فرؽٟ ػ١ْٛ اٌثؾش ٌٍٟ ؼقً ػٍٝ أسمٙا 

ِٓ ؽّاي ٚ ١ّ٠ٓ ..  ػٍٝ أسمٙا ؼو اٌّغ١ػ لذِٗ 

" ئٔزاس"٠ٕطك ٠مٛي " تشواْ اٌغنة"ٚ 

ساظؼ١ٓ " .. سا٠ح اٌؼشب"٠ا " تاٌذَ "

..  ٌغٗ ترغٕٟ األًِ ٠اخاي ٚ وٍه ١٘ثٗ 

" ذؽد اٌؾعش ٠ا ١٘ٚثٗ.. "ٌغٗ ترغٕٟ ٠ا خاي 

ٚ هاي ا١ًٌٍ ٚ األًِ ف لٍٛتٕا واْ ِٕٙاس 

ِ٘ٗ .. "ٚ أد ترغٕٟ ٌؽث١ثره  " ِمؽىرٙا ٔٙاس.. ػذ٠ٚح أَ

 .. ٚ ذخطف ٔعُ ا١ٌٍاٌٟ .. ٚ ذثٕٟ لقش ػاٌٟ "

" ٚ ذمٛي ظشؼٟ دٚا٠ا.. ٚ ذىْٛ هث١ة ِذاٚٞ 

..  تظ تشمٗ اٌعشغ واْ ِفرٛغ ٚ واْ ِرشٚن 

 .. ٚ ِؾ١د ػٍٟ األؽٛان ٚظ١د ألؼثاته "

ّدان ٚ ال ػشفٛ ا٠ٗ ظاته  َٚ " ؼرٝ ف أؼناْ اٌؽثا٠ة ؽٛن.. ال ػشفٛا ا٠ٗ 

ا "ٚ سع١د ِشاع١ٕا.. فثاغ اٌخ١ش ٠ا ع١ٕا "ٚ .. ٚ غ١ٕٕا .. ٚ ػذ٠ٕا 

..  ظد تؼذ٘ا ذٕماي ..  ؼاظاخ ور١ش ٠ا خاي 

 .. ترَىّغش اٌثشا٠ٚض .. أ٠ادٞ ِقش٠ح عّشا ١ٌٙا فٟ اٌر١١ّض "

" آْ ا٢ٚاْ ذِشؼٍٟ ٠ادٌٚح اٌؼٛاظ١ض

تظ ِا ترٕماٌؼ .. ظد تؼذ٘ا ذٕماي .. ٚ ؼاظاخ أورش ٠ا خاي 

...... ٚ ال ٌغٗ ِا آٔؼ   ....... آْ االٚاْ ٠ا خاي 

 غبسق ػجذ اٌٍطيف                                                    ػّذٞ إٌٙاس.....   ٠ا خاي  َػذَّٞ إٌٙاس

 

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان صفحة من غير عنوان  
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                  ابراىيم ناجح/بقمم                      !!! تٍذ ٠ا آٖ                 :إٌّٛػاخ ففؽح 

 
دعا اإلعالمى الشاب الشتّظام من قبل إلى حرق صحيح البخارى الذى يحوى أصح ما روى عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، كما 
دعا إلى حرق كل كتب التراث، والغريب أنو يحسب نفسو  من أئمة التنوير والدفاع عن الحريات واألخالق، ويحسبو القوم عمى أنو 

وفى أول تطبيق عممى لدعوات الرجل لمحرق، قامت وزارة التربية والتعميم فى محافظة الجيزة بشن حممة عنترية . المنقذ لألمة من الظالم
، فى مشيد عبثى من مشاىد الوطنية الكاذبة، حيث وقفت الفارسة اليُكمامة «ف ل الحديثة»عمى الكتب اإلسالمية فى مكتبة مدرسة 

بثينة كشك، وكيمة وزارة التعميم بالجيزة، ع و لجنة السياسات بالحزب الوطنى سابًقا، لتشرف بنفسيا عمى أىم حدث تعميمى مصرى، 
ذا . سينقل الطالب من درجات الجيل إلى سمم العمم العظيم رفرف العمم عالًيا، وكادت موسيقى الحرب عمى التراث تدق طبوليا، وا 

لتأتى بالكتب المسكينة كتاًبا وراء اآلخر، مصفدة باإل الل واألحقاد خشية « بثينة وأخواتيا»بالنيران تشتعل أمام أقدام نيرون التعميم 
إن ىذه الكتب إن لم تحرق فستحرق »: اليروب أو الوصول إلى أى دماغ، وتخطب فارسة التعميم األولى فى الحفل الوطنى الكبير قائمة

، فبكى الح ور تأثًرا وىمموا وكبروا كتكبير داعش حينما تحطم «وطنى حبيبى الوطن األكبر يوم ورا يوم حرائق التراث بتكبر.. الوطن
منيج اإلصالح »عبدالحميم محمود، شيخ األزىر األسبق، وكان عمى رأسيا كتاب . جاءوا فى البداية بكتب العالمة د. «اآلثار

حرقوه وىو يئن من األلم، ثم جاءوا بكتب أخرى لمفقيو الذى لم تنجب مصر مثمو حتى اآلن، ال فى الفقو المدنى وال فى « اإلسالمى،
سالمية، وصاحب أكبر موسوعة . الفقو اإلسالمى، العالمة د عبدالرازق السنيورى الذى كتب القانون المدنى، ودساتير عدة دول عربية وا 

، قدموا كتًبا أخرى لمحرق، ات ح أنيا عن «وطنى حبيبى»استجارت الكتب فمم يسمعيا أحد الرتفاع صوت نشيد .. فى الفقو المدنى
، حتى فوجئ القوم «منياج المسمم»جمال الدين األفغانى، وأخرى عن اإلعجاز العممى لز مول النجار، وأخرى ألبى بكر الجزائرى، مثل 

، حتى جاء الدور عمى كتب الشيخ عمى عبدالرازق «ده شكمو إخوان من حمص.. أحرقوه سريًعا»: بكتاب لعبد العال الحمامصى فقالوا
أحرقوىا ال نريد أى شىء عن الخالفة »: الذى كان األزىر يراىا مخالفة لمنيجو، ورأى العممانيون أنيا تمثل العممانية اإلسالمية، فقالوا

أكثر من ثمانين كتابا احتفمت وزارة التعميم بحرقيا عمى رؤوس األشياد، بحجة تافية سقيمة، ىى أن ىذه . «اطمع عمى النار.. أو  دىا
وألن المدرسة كانت سابًقا تابعة لإلخوان، .. « سيل المخ»الكتب تدعو لإلرىاب والعنف، وأن ىذا اإلجراء اتخذ لحماية الطالب من 

ليصمت « اإلخوان»ومادام قد ذكر اإلخوان، فكل شىء مباح، بداية من الحرق حتى الموت، وكمما أردت أن تمرر مصيبة انطق بكممة 
إن ىؤالء الذين يحرقون الكتب باسم الوطنية، ويصادرون حقوق اآلخرين بشعارات الوطنية، ويحتكرون الوطنية، كأنما لم تولد . الجميع

اىدم األديان كما تشاء اشتم .إال فييم ومنيم وليم، ىؤالء ال يصمحون لشىء، ال لدنيا وال لدين وال لوطن، فبحجة الوطنية افعل ما تشاء
وفى المقابل ىناك بعض الحركات اإلسالمية . بحجة الوطنية أحرق كل شىء، ودمر كل شىء، ودمر كل مخالفيك. العمماء كما تشاء

. تحتكر اإلسالم والدين، وبحجة اإلسالم والدفاع عنو يشتم ويدمر ويحرق وتقطع أرزاق الناس وأقواتيم فى صراع مقيت حول ال شىء
وأخفت كاميراتيا، كأنيا ال تسمع . والغريب فى األمر كمو أن معظم الف ائيات التى تصدعنا صباح مساء بحرية الفكر ابتمعت ألسنتيا

وال تتكمم وال ترى، ولك أن تتصور لو كان وزير التعميم من حزب النور، فساعتيا كانت القيامة ستقوم وستنقمب الدنيا رأًسا عمى عقب 
 .آه يا بمد.. لطًما وشجًبا وصراًخا وعوياًل عمى الكتب، و ياع التنوير وعصور الظالميين أعداء الح ارة
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                Islam 
“There is no god but God, and Muhammad is the Prophet of God.” 

 Islam is one of the largest religions in the world, with over 1 billion followers. It is a 

monotheistic faith based on revelations received by the Prophet Muhammad in 7th-century 

Saudi Arabia. The Arabic word islammeans “submission,” reflecting the faith's central tenet of 

submitting to the will of God. Followers of Islam are called Muslims.                                    

According to Islamic tradition, the angel Gabriel appeared to the Prophet over the course of 

20 years, revealing to him many messages from God. Muslims recognize some earlier Judeo-

Christian prophets—including Moses and Jesus—as messengers of of the same true God. 

But in Islam, but Muhammad is the last and greatest of the prophets, whose revelations alone 

are pure and uncorrupted.                                                                                                             

The Prophet dedicated the remainder of his life to spreading a message of monotheism in a 

polytheistic world. In 622, he fled north to the city of Medina to escape growing persecution. 

This event marks the beginning of the Islamic calendar. Eight years later, Muhammad 

returned to Mecca with an army and conquered the city for Islam. By Muhammad's death, 50 

years later, the entire Arabian Peninsula had come under Muslim control.                                       

The sacred text of Islam, the Qur'an, was written in Arabic within 30 years of Muhammad's 

death. Muslims believe it contains the literal word of God. Also important is the tradition of the 

sayings and actions of Muhammad and his companions, collected in the Hadith.                                        

Islamic practices center on the Five Pillars of Islam—faith; prayer; fasting; pilgrimage to 

Mecca; and alms—and include several holidays and rituals as well.                                         

Islam and the Judeo-Christian West have had a challenging relationship for centuries and 

today's conflicts in the Middle East are religiously charged. Thus a focus on the facts and 

efforts towards mutual understanding are particularly important when it comes to Islam. 

 Selected by: Shereen  


