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               دولة  اٌ  دين  ااسسمُ  :كممةالعدد

 انذٍٚ ْٕ هللا دٍٚ االعالو أٌ خًؼبء نهجششٚخ َؼهُٓب اٌ أٜاٌ آٌ

 ْٔزا , رنك شبثّ يب أ زكى َظبو أ دٔنخ ٔنٛظ نهجششٚخ انخبرى

 االعالو ثمذعٛخ اػزشااٌف  ْٕ يب ثمذس  االعالو لذس يٍ رمهٛال نٛظ 

 دٍٚ االعالو ثأٌ رُبد٘ انزٗ انًمٕنخ ٔاٌ ٔشًٕنٛزّ ٔعًبٔٚزّ

 كبٌ ارا ألَّ اإلعالو نشًٕنٛخ ٔرسدٛى هللا ػهٗ افزشاء ْٗ ٔدٔنخ

 دٔنخ يغ يٍ اٌ َذػٗ ٔاَُب خصٕصٛخ فٓزِ دٔنخ االعالو

 ْٕٔ انذٔنخ يٍ ٔنٛغٕا انكبفشٌٔ ٔغٛشْى انًؤيٌُٕ ْى االعالو

 شؼت ْى انٕٛٓد اٌ رذػٗ انزٗ انصَٕٓٛٛخ يثم انؼُصشٚخ َٓح

 انُبصٖ انؼُصش ػهٕ انٗ رذػٕ انزٙ انُبصٚخ ٔيثم انًخزبس هللا

 هللا صهٗ يسًذ سعٕنّ ٚشعم اٌ هلل ٔزبشٗ انشؼٕة كم ػهٗ

 هللا صهٗ هللا سعٕل إٌ. يؼُٛخ نطبئفخ ػُصشٖ ثذٍٚ ٔعهى ػهّٛ

 داػٛب ززٗ أ نذٔنخ يؤعغبًا  أ نذٔنخ سئٛغب ٚكٍ نى ٔعهى ػهّٛ

 كم انٗ ٔرؼبنٗ عجسبَّ هللا يٍ سعٕال كبٌ ٔنكُّ دٔنخ نجُبء

 ٚذػٕ سعٕال ,  ٔعٕدا ثٛضب ٔخُٕثب شًبال ٔػدًب ػشثب انجششٚخ

 ٔلذ خًٛؼب انجشش ػهٗ هللا ازكبو رطجٛك ٔانٗ هلل انٕزذاَٛخ انٗ

 هللا ثبيش ٔانًؼهى انمبئذ فٕٓ هللا يٍ انُجٗ انشعٕل أَّ ثسكى كبٌ

 خهٛفخ انًغهًٌٕ ٚخزبس اٌ نضايب كبٌ انشعٕل رٕفٙ ٔػُذيب

 سعٕل خهٛفخ اثٕثكش رٕفٗ ٔػُذيب كهًزٓى ٕٚزذ كٙ هللا نشعٕل

 ػًش كبٌ ٔلذ هللا سعٕل نخهٛفخ خهٛفخ انخطبة ثٍ ػًش اخزٛبس رى

 كم فٗ ٔػٍٛ  انشٔارت نّ ٔلغى اندٛش فبَشأ يدذدا انخطبة ثٍ

 (انًؤيٍُٛ أيٛش) نمت َفغّ ػهٗ ٔاطهك نّ يًثال ايٛشا ٔالٚخ

 ردذٚذٖ فكش ْٕٔ االعاليٛخ ثبنذٔنخ ٚغًٗ يب زُٛئز ٔثذأد

 اثٍ ػًش ثّ لبو ٔيب , ٔالٚبرّ ٔرؼذد االعالو اَزشبس َزبئح أخجزّ

 رنك فٗ انسبخخ أخجزّ االعاليٗ انفكش فٗ ردذٚذا ٚؼزجش انخطبة

 ثٍ ػًش يمزم ٔثؼذ , االعالو خٕاص يٍ خبصٛخ ٔنٛظ انٕلذ

 ثٍٛ انفصم رى ػٓذِ ٔفٗ ػفبٌ  ثٍ ػثًبٌ اخزٛبس رى انخطبة

 ثذأد فمذ ٔػهّٛ انمبئذ أ االيٛش ٔثٍٛ هللا سعٕل كخهٛفخ انخهٛفخ

 ثًمزم اَزٓذ كجٛشح ثٕسح لبيذ ززٗ ػثًبٌ زٕل االخزالفبد

 يٍ فًُٓى انًغهًٌٕ اخزهف ُْٔب زصبسِ ٔثؼذ ثٛزّ فٗ ػثًبٌ

 ٔيسبعجخ ثمزم طبنت يٍ ٔيُٓى خهٛفخ طبنت اٚٗ اثٍ ػهٗ اخزبس

 اثٗ اثٍ يؼبٔٚخ ٔيُٓى ػهٗ خالفخ سفضٕا ْٔؤالء ػثًبٌ لزهخ

 ٔاعزمشاس طبنت اثٍ ػهٗ يمزم انٗ انخالفبد اَزٓذ ززٗ عفٛبٌ

 ػهٗ انًغهٍٛ ثٍٛ ٔانخالفبد انصشاػبد ٔثذأد نًؼبٔٚخ انسكى

 ٔيبصنذ كبَذ ٔانزٗ هللا سعٕل ثٓب ُٚبدٖ نى انزٗ انخالفخ دٔنخ 

 انؼمم زكًُب ارا إَُب. ٔرأخشْى انًغهًٍٛ نزفشق عججب االٌ ززٗ

 ٚذػٕ ٔازذا َصب َدذ نٍ انكشٚى انمشاٌ آٚبد فٗ ٔثسثُب ٔانًُطك

 دٍٚ االعالو يمٕنخ خبءد ارا اٍٚ فًٍ االعالو ثبعى دٔنخ نمٛبو

 ؟ ٔدٔنخ

  :إقرأ فى ىذا العدد 
 !!سسم ديٌن ا دولة اا:    كممة العدد * 

 2ربَس اىجحرَر                                                ص/َقيً 
          من دمر األوطان اىعربَة   :دفجر االحواه اىشخصَة *

 3ص                                             إمرامً نجً  /مهندس

نجاحات السياسة الخرجية لمصر تقابميا  :صورة اىغالف* 
 4صابن اىبيد             /   بقيً بعض ااخفاقات فى الداخل  

َدخه اىبطه اىمصري إَهاب عبد اىرحمن    :رمن اىرَاضة  *
 5مابجن مَمو                        ص/ إعداد    ..قابمة اىعظماء

 5ص            اَهاب فوزي  /بقيً          خواطر:  وجهة نظر * 

    (شعر حنان بدَع )ال جصدقنً        :  رمن األدب*

 6ص                                     طارق عبد اىيطَف     / إعداد

ية اب     مخجارات*  ص  سامى الدسوقي                             /  اختيار و

 7محمود اسماعَه ابواىعزابً      ص/ اخجَار من ِحكم ابن القيم 

     زٕاس ثٍٛ صٔج ٔطجٛت َفغٙ (صٔخزٙ ال رؼًم ):  ىك َا سَدجً*
           8ص                                       بنت  اىنَه/ إعداد            

 9صبرشامة                            :    رمن اىمصرََن باىخارج *

 اىمصرَون واالعَاد منذ اىفراعنة                             : :  قرأت ىك   * 

  9       ص احمد ابراهًَ اىشرَف                                /بقيً 

  (وادي اىجماه)     محمَة  :مصر اىجً ال َعرفها اىمصرَون * 
 10ص                                          ابواىعزابً  مرًَ /د داإعد

َُها اىمصرَون  : يخزبساد * ًَّ ماذا  أ     مصر اىَوً  بَن   ث
 اىمجخيفة" اىرأس دَنَة "اىُمسجغية و " اىرأسماىَة" 

 11ص                                (يٕاطٍ يصش٘)أ  . و . ط /  ثمهى 

                12اىمصري افندي  ص/  اعداد الرجم في القرآن :قشةقضَة ىيمنا*

                   13ثُذ االعالو  ص/ ثمهىاخجالُف اِراِء وجوافقها:واحة االَمان*

 14ص                (ٔازذ  فًٓبٌاػذاد )   : صفسخ يٍ غٛش ػُٕاٌ*

             ذماء اىمرأة َمسبها احجراً اىرجه   :صفحة اىمنوعات  *

 15صمحمد سامً                                              /اعداد 
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 (عبد هللا األشعه. د)......  من دمر األوطان اىعربَة    : دفجر األحواه اىشخصَة
ً، بصرف اىنظر عن أن 1968ً أسوة بربَع براج فٍ جشَموسيوفامَا عاً 2011عيً اىثورات اىعربَة فٍ مطيع عاً " اىربَع اىعربٍ"أطيق اىغربَون مصطيح 

اىربَع َجسً باىثمار واىورود، واىثابت أن ثورجٍ جونس ومصر ضد االسجبداد واىفساد وجعنت اىنظً فَهما وإغالق جمَع أبواب اىجغََر اىسيمٍ طوعاً قد انجشر فٍ 
وقد نجحت بعض اىنظً اىمسجنَرة فٍ اىجراجع   .جمَع اىمججمعات اىعربَة بال اسجثناء به وغَر اىعربَة؛ إعالناً عن ضرورة إصالح اىعالقة بَن اىحامً واىمحموً

بجقدًَ بعض اىجنازالت السجَعاب اىموقف، بَنما انسحبت نظً أخري من اىمشهد ثً انقضت عيً اىشعوب وآماىها مرة أخري ىجعاقبها عيً أنها ججرأت عيً 
اإلعالن عن مطاىبها، وهذه اىنظً بهذه اىعقيَة هٍ اىجٍ جسببت فٍ اىخراب اىعربٍ، فاىربَع سَظه ربَعاً، وسوف َدق أبواب هذه اىنظً فٍ معرمة طوَية جنجهٍ 

وىذىك خصصنا هذه اىمقاىة ىيرد عيً مجبة هذه اىنظً اىباىَة اىذَن مان َجب أن َنصرفوا إىً األبد، وأن َعجذروا ىشعوبهً وأن   .بانجصار اىشعوب أو َقظة اىحماً
فنحن فعالً نعَش عصر اىعبث فٍ اىمنطقة اىعربَة، فبدالً من اإلىحاح عيً ضرورة جحقَق آماه اىشعوب   .َعودوا جاببَن مصيحَن بدالً من اإلصرار عيً اىفساد

، ومقاومة اىقوي اىمناهضة ىها؛ أىقت بعض األقالً اىيوً عيً هذه اىثورات حجً جسجمر اىعبودَة واالسجبداد، ومؤنها جظيً اىشعب "اىربَع اىعربٍ"فٍ ثورات 
فقد   .مرجَن؛ األوىً عندما خانت آماىه وضييجه ورضَت أن جمون سَفاً ىيحامً اىظاىً، واىثانَة عندما ىً ججورع أن جعود إىً ىومه عيً اىثورة وإعالن مطاىبه

، ورصدت بؤقالً معَنة جنجمٍ ميها إىً اىنظً اىجٍ ضاقت بها اىشعوب "اىربَع اىعربٍ"ً موجات من اىهجوً واىنقد اىمرَر ىثورات 2013 َونَو 30الحظت منذ 
رفعت مطاىب عادىة ضد " اىربَع اىعربٍ"وجبدأ اىقصة بؤن ثورات    .اىعربَة وثارت عيً فسادها، وهٍ نفس األقالً اىجٍ مانت جصطنع فضابه وهمَة ىهذه اىنظً

اب أن جقوً اىنظً نفسها بجحقَق مطاىب اىناس، فيً جمن  اه هإالء اىمجَّ نظً فاسدة اضطرت إىً اىثورة عيَها بشمه سيمٍ عندما رفضت هذه اىنظً بغباء غذَّ
اىثورات جرفاً، وال مانت دماء اىشباب اىجٍ راحت ودماء رجاه اىشرطة اىذَن أصروا عيً اىدفاع عن نظاً فاسد إال مهراً ىيحرَة اىجٍ افجقدجها اىشعوب، فاىثورات 

اىعربَة جمَعاً ىً جمن مإامرات من اىخارج، مما ىً جقً ضد نظً صاىحة، وىً جمن جرفاً، مما أنها مانت سيمَة، ثً أنها رفعت مطاىب محددة ومشروعة، وىمن 
فٍ هذه اىنقطة   .عَبها أنها رفعت اىمطاىب ىذات األجهزة اىجٍ جنجمٍ إىً اىنظاً اىذٌ ثارت عيَه جحت أوهاً مثَرة وأحَاناً بدرجة من االنجهازَة صغرت أو مبرت

سوف َجوقف اىجارَخ اىمصرٌ طوَالً أماً دور اىمجيس اىعسمرٌ فٍ اىجعامه مع قوي اىثورة، وقوي اىنظاً اىذٌ ثار عيَه اىناس، فسعً إىً إنعاش اىنظاً اىذٌ 
مصر إىً وضع ممنها من اىقضاء عيً " إسرابَه"وىنعد إىً اىبداَة، دفعت   .فاجؤجه اىثورة، وخدر اىشعب حجً َعود اىنظاً اىسابق جحت الفجات جدَدة

ً بؤن 1967عبداىناصر وأحالمه فٍ اىوحدة اىعربَة، فسمح ذىك بظهور اىبدَه وهو حيً اىوحدة اإلسالمَة، خاصة وأنه شاع فٍ جيك اىفجرة بعد هزَمة َونَو 
اىجناقض مامه بَن األمة اىعربَة بؤقيَاجها غَر اإلسالمَة، وبَن األمة اإلسالمَة بؤمثرَجها غَر اىعربَة، وهما مشروعان وهمَان، ىمن روج عبداىناصر ىيمشروع 

اىعربٍ، فاجهً من جانب أصحاب اىمشروع اإلسالمٍ باإلىحاد واىعيمانَة مثيما َجهً اإلسالمَون اىَوً ببَع أوطانهً اىعربَة من أجه مشروع وهمٍ َقوً عيً 
اىرابطة اإلسالمَة، وىَجهً جمَعاً اهجدوا إىً اىرابطة اىدَمقراطَة اىجٍ جنقذ اىوطن واىدَن من االججار بهما بعد أن صارت اىوطنَة صماً َعطَه اىقوٌ اىمنجصر 

مانت اىشعوب جؤمه فٍ أن َججاوب اىحماً اىذَن اسجمجبوا هإالء ىجضيَه اىناس مع آماىهً وأناجهً اىجٍ ضنوا عيَهً بها، وقد   .ىخصمه اىضعَف أو َنمره عيَه
أقنعجهً واشنطن بؤن حممهً دابً وظيمهً اىذٌ اسجمجعوا به أبدٌ، فاىظيً من سمات هذه اىدنَا، وأن ىهذه اىشعوب اىمسحوقة باىفقر واىمرض واىجهه واىقهر 

اب، أما من   .اىدار اِخرة، وهً َعيمون أن مثه هذه اىدنَا ال آخرة ىها فاىثورة ىألسف ضرورة عيً مابنات جبيدت وجسيحت بجَوش من أمثاه هإالء اىمجَّ
اىمسإوه عن ضَاع األوطان اىعربَة فهٍ ىَست اىثورات، وإنما إصرار حيفاء اىحماً اىمسجبدَن عيً إنقاذهً، وخوفهً من حمً اىشعب وحمً اىقانون، واىمحزن 
ابه باىعمً اىمطاع فَجصورون أن أمرَما جحب اىثورة اىمصرَة فٍ َناَر، وجمره ثورة َونَو ضد اإلخوان؛ ألن أوباما  أن َصاب بعض اىشعب اىمصرٌ وبعض مجَّ
مسيً مجً إَمانه وأنه إخوانٍ مسججر، وأنا ال أقارن مطيقاً بَن َناَر وَونَو، فاألوىً ثورة شعبَة شامية ألوه مرة فٍ اىجارَخ عيً نظاً مامه فاسد بمه أجهزجه 

اب، أما اىثانَة فهٍ فٍ معنً احججاج عيً حمً اإلخوان وجً جطوَر هذا اىمعنً ىمٍ جمون اججثاثاً ىإلخوان ثً ىيمعارضة ثً  وإعالمه اىمضيه ومنهً هإالء اىمجَّ
صحَح أن إنهاء حمً اإلخوان ورفضهً نادت به اىمالََن فٍ َونَو حَن طاىبت بانجخابات رباسَة مبمرة، وأن رفضهً ربما أسهً فٍ اىمضاعفات،   .ىثوار َناَر

وىمن أَن مان نظاً مبارك فٍ َناَر وَونَو؟ ومَف عاد نظاً مبارك بعد َونَو وخرج من مه ما نسب إىَه فٍ اىقضاء وبرئ براءة اىذبب من دً ابن َعقوب؟ هذا 
اىسبب فٍ مؤساة اىشعوب   .هو اىسإاه اىذٌ َبرر اىقوه بؤن أحد أخطر معانٍ َونَو أنها مانت ججمعاً ىمه من عادي اإلخوان دون بدَه ىجحقَق أهداف َناَر

هٍ اىجٍ أجهضت أحالً اىشعوب فٍ مصر وىَبَا " إسرابَيَة"اىعربَة اىثانَة هٍ انجظاً قوي اىظالً واالسجبداد مع قوي إقيَمَة معروفة فٍ منظومة أمرَمَة 
وجونس وسورَة واىبحرَن واىَمن، وىمه قصة وىذىك َجب اىجمََز بَن دواعٍ اىثورة وقواها وسيمَجها وبَن حقد اىقوي اىرجعَة اىصهَونَة اىجٍ أرادت أن 

جعاقب اىشعوب اىعربَة اىجٍ ثارت عيً اىظيً، اىجٍ أىحقت بهذه اىشعوب اىفصه اىثانٍ من اىمظاىً اىجٍ دمرت األوطان ألن اىحماً اىمسجبدَن ال َهمهً األوطان 
بقَت نقطجان؛ ما مآه اىمفاءات من نظاً مبارك؟ ومَف جججه مفاءاجهً إىً اىخَر بعد أن   .مادامت قد صارت بسمانها نَراناً جيجهً عَوبهً وجسقط مبرَاءهً اىذىَه

ىماذا َظه هإالء بعد أن فقدوا أخالقَاً قَمة : وظفت فٍ اىشر؟ وهه ىدَها اىمرونة فٍ ذىك خصوصاً أنها جحصه عيً اىفجات فٍ خدمة نظاً أضر وطنهً؟ واىثانَة
ابهً عادوا َنفثون اىسً فٍ بَبة عقدت اىعزً عيً اسجرجاعهً  عيمهً اىذٌ سخروه ىسحق هذا اىوطن وىوال اىثورة ما انزاحوا عن أمامنهً، اىمشمية أن مجَّ

ىجنمَس نظاً سقط أخالقَاً وضَع فرصة ثالثَن عاماً، فهه مصر بحاجة إىً ثورة جصحَح اىخيه وجعَد إىً َناَر نقاءها، أً أنها بحاجة إىً نظاً شفاف َعين 
صراحة أن شرعَجه هٍ فٍ جحقَق أهداف ثورة َناَر واالعجصاً بها وىَس اىجرمَز عيً َونَو وربط اىنظاً بها مادامت َونَو باعجراف اىنظاً ىَست ثورة قابمة 

اىمعَار هو من عيً اىساحة اِن إعالمَاً وسَاسَاً واقجصادَاً وغَره؟   بذاجها وإنما جصحَح ىَناَر به هٍ جصحَح ألخطاء اىمجيس اىعسمرٌ وىَس ىثورة َناَر؟
هه هً ثوار َناَر أً نظاً مخيق قوامه األساسٍ نظاً مبارك باعدت اِماه بَنه وبَن اىواقع اىمرَر، حجً احجيت هذه األقالً ممان اىصدارة فٍ اإلعالً ومنع 
أصحاب األقالً اىجٍ انحازت ىمصيحة اىوطن وجوعَة اىشعب باىمسرحَة اىهزىَة اىجٍ عاد أبطاىها إىً مواقعهً مرة أخري ومؤن ثورة َناَر مانت أحد مشاهد 

مسجعدون ىمناظرة جارَخَة بَن مه   .َناَر رمز ىرفض اىظيً وإرادة شعب مجحضر ضد بربرَة اىمإامرة عيَه وىَست مجرد حدث  اىمامَرا اىخفَة أو نمجة ثقَية؟
مإَدٌ َناَر ومه اىمشممَن فَها ومجيجهً اىحرجة من نظاً مبارك، إن روح االنجقاً واىجشفٍ من َناَر هٍ جزء من اىمإامرة عيَها، واىشعب جغَر، وفحَح 

اىميمة اىطَبة مشجرة طَبة، واىميمة اىخبَثة مشجرة خبَثة،   .األفاعٍ قد َنفس عن اىماجب ىمنه َغرق وحده فٍ عاىمه وَرثٍ ىه اىقراء من حوىه إن بقٍ ىه قراء

 امرامً نجً/ اعداد ً              . األوىً جذعها ثابت وفرعها فٍ اىسماء جإجٍ أميها مه حَن بإذن ربها، واىثانَة جججز من فوق األرض ما ىها من قرار
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نجاحاث زياراث  السيسي   بالخارج   :صىرة الغالف 

                  تقابلها   بعض   اإلخفاقاث   بالداخل 

 
، 2015 اغسطس27أعينت رباسة اىجمهورَة، عودة اىربَس عبداىفجاح اىسَسٍ، إىً أرض اىوطن َوً اىخمَس

 . أغسطس27 أغسطس حجً اىَوً 25إىً روسَا، بدأت منذ َوً اىثالثاء  ناجحة عقب انجهاء زَارة رسمَة 

وقاه اىسفَر عالء َوسف اىمجحدث باسً رباسة اىجمهورَة،، إنه أقَمت مراسً اىجودَع اىرسمٍ، وجفقد اىربَس حرس 
وغادر اىربَس اىسَسٍ روسَا عقب زَارة اىمرمز  .اىشرف اىذٌ اصطف ىجحَجه وجً عزف اىسالً اىوطنٍ ىيبيدَن

اىوطنٍ ىيجنسَق اىجابع ىوزارة اىدفاع اىروسَة، حَث مان فٍ اسجقباىه وزَر اىدفاع اىروسٍ وعدد من اىقادة 
وصرح اىمجحدث اىرسمٍ باسً رباسة اىجمهورَة، بؤن اىربَس اطيع عيً شرح واف ىنشاط  .اىعسمرََن اىروس

ومهاً اىمرمز، اىجٍ جشمه ججمَع وجحيَه اىمعيومات، وجطوَر منظومة اىجنسَق واىجحمً داخه اىقوات اىمسيحة 
اىروسَة، باإلضافة إىً جنسَق عمه اىسيطة اىجنفَذَة داخه روسَا االجحادَة فٍ مجاه اىدفاع، ومجابعة األحداث اىهامة 

وجفقد اىربَس بصحبة وزَر اىدفاع اىروسٍ اىقاعات اىربَسَة ىيمجيس، ومنها قاعة اىجحمً   .فٍ روسَا واىعاىً
 .واىجفاعه، وقاعة مجابعة مرامز اىقَادة واىسَطرة

ورغً نجاح رحية اىسَسٍ ىروسَا ومن قبيها عدة دوه اوروبَة واىجً جشَر اىً نجاحات ىيسَاسة اىخارجَة اىمصرَة 
إال أنه مانت هناك بعض اإلخفاقات فً اىسَاسة اىداخيَة بمصر منها اعجصاً امناء اىشرطة فً اىشرقَة واقجحامهً ، 

ىدَوان مدَرَة االمن وجفاقً اىموقف قبه ان جرضخ اىحمومة وجعد اىمعجصمَن باالسججابة ىمطاىبهً مما َبشر بعودة 
ومذىك اىصراع اىمروي بَن االهيً واىزماىك بقَادة ربَسً اىنادََن و فشه ، دوىة االعجصامات واىمظاهرات ىمصر 

وعيً اىجانب االخر َطه عيَنا االرهاب مرة ، اجحاد اىمرة اىمصري ووزَر اىرَاضة فً فك االشجباك بَن اىنادََن  
اخري وفً اىقاهرة حَث جً جفجَر مبنً االمن اىعاً بشبرا وذىك بعدما جً جفجَر اىقنصيَة االَطاىَة باىقاهرة مما َده 

. عيً جغيغه االرهاب فً مصر وفشه وزارة اىداخيَة فً مواجهة االرهاب او اىقبض عيً اىمنفذَن ىالنفجارات 

إننا ورغً معارضجنا ىالرهاب وىالرهاب باسً اىدَن إال اننا ندعو اىحمومة اىً فرض سَطرجها عيً االراضً اىمصرَة 
 .وحماَة مصر من االرهاب حجً نري نجاحات اىسَاسة اىداخيَة مثيما نري نجاحات اىسَاسة اىخارجَة 

 اثٍ انجهذ/ اعداد  
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   :وجيُة نظر 
 وضرورة تغيير نُظم العمل.. تغير الطقس

 
.. جغَر فَها مه شًء وبشده .. أجواء مصر ىً جعد مما مانت 

حجً طقسها اىجمَه اىذي منا نقرأ عنه فً مجب اىجغرافَا اَاً 
ومن ثً عيَنا اىمبادرة بجغََر ُنظً .. ىً َعد مما مان .. زمان 

اىعمه خاصه فً فصه اىصَف اىرهَب اىذي َبدأ من شهر ماَو 
فيماذا ال نحذو حذو اىدوه اىخيَجَه فً . حجً نهاَة سبجمر 

جبمَر اىدواً اىصباحً ىَبدأ من اىسابعه صباحا وَنجهً فً 
.. واىقطاعات اىخدمَه مثه اىمرور واىصحه .. اىواحده ظهرا 

جعمه دوامَن صباحا ومساءا ، مما سَقيه مخاطر .. اىخ 
جعرض االشخاص ىضربات اىشمس اىحارقه ونقيه اسجهالك 

اىطاقه وجحد من حاالت اىوفاه اىجً حدثت واىجً ال نظَر ىها فً 
  .. مجرد فمره.. جارَخ مصر اىحدَث 

 

 "جنىن العظمت " 
 

وأنه " .. جنون اىعظمة " َشعر باىجفاخر اىً درجه .. بعضهً 
ناصَة اىبَان وحيو اىيسان وانه سابق اىعصر واالوان " َميك 

وبعضهً َشعرنا أن اىحَاه ما هً اال شواطًء اىرَفَرا أو " 
سانجا مونَما بماىَفورنَا به وجناسً عن عمد انه سبب مباشر 

اىحَاة . أو غَر مباشر ىما آىت ظروف اىبعض من موارث 
وىمن ىَبيومً .. خيقنا هللا درجات ..نعً .. جنوع وبها اىمثَر 
من " اىمججمعات اىعنصرَه هً من بها  ..اَمً أحسن عمال 

وان من دونهً هً من اىجابعَن " َظنون انهً انصاف آىهة 
.. ىقد مضً هذا اىعهد وىن َعود أبداااا .. َا ساده " .. واىعبَد 

دون  دعوا اىناس جعبر عن آرابها بحرَه وعفوَة ماميه
 . اسجعماه حق اىفَجو واىوصاَه عيً احد

 

 .. كبسىله

 
فرحانه ومبسوطه وَحدوها األمه .. اىطبفه اىُمعدمه فً مصر 
 !!.. ىمنها ىن جنجظر طوَالً .. بعد افججاح اىقناه اىجدَده

 
 

 ايياب فوزى/ بقمم 

إَهاب عبد اىرحمن  :ركن الرياضة

   ..َدخه قابمة اىعظماءاىبطه اىمصري 

 
 

بطه أىعاب اىقوي َحصد اىمَداىَة اىفضَة فً بطوىة اىعاىً باىصَن 
.  أسطورة اىرمح َمسر األرقاً اىقَاسَة.. ألوه مرة فً اىجارَخ

واصه إَهاب عبد اىرحمن بطه رمً اىرمح مواىَد اىشرقَة عاً 
 والعب اىنادي األهيً اىمصري جحقَق اإلنجازات ىَحفر 1989

اسمه بَن عظماء اىيعبة اىذَن حققوا أرقاما قَاسَة فً اىيعبة، 
ووضع اسً أىعاب اىقوي اىمصرَة عيً منصات اىججوَج 

عبد اىرحمن اىذي حقق اىمرمز اىثانً فً بطوىة اىعاىً .اىعاىمَة
 سنوات ىَحقق اىمرمز اىسابع فً 6، عاد بعد 2007ىيناشبَن عاً 

بطوىة اىعاىً اىماضَة بموسمو، قبه أن َسجه إنجازه األعظً فً 
 88.89بطوىة اىعاىً اىمقامة فً بمَن برمَة رمح بيغت مسافجها 

مجر، ىَحقق ىمصر أوه مَداىَة فً بطوىة اىعاىً منذ انطالق 
إنجاز فضَة اىعاىً ىيبطه اىمصري . فً فنيندا1983منافساجها عاً 

سبقه إنجازات أخري، حَث جوج باىمَداىَة اىذهبَة فً بطوىة مؤس 
 عندما حققت 2014اىعاىً ىيقارات اىجً أقَمت فً اىدوحة سبجمبر 

اَهاب عبد اىرحمن أدهش اىعاىً عندما . مجر85.44رمَجه مسافة 
جوىة "حقق رقما قَاسَا فً اىدوري اىماسً ألىعاب اىقوي 

باىصَن حَث حقق رمَة جارَخَة فً مسابقات رمً " شنجهاي
عبد اىرحمن اىبطه اىعاىمً فً .  مجراً 89.21اىرمح بمسافة قدرها 

 ، 2016رمً اىرمح،مان من أوابه اىمجؤهيَن إىً أوىمبَاد اىبرازَه 
 مجر فً اىدوري اىماسً اىذي أقًَ 83,14بعدما حقق رمَجه مسافة 

 .باىعاصمة اىقطرَة اىدوحة فً شهر ماَو اىماضً

 كيمو/ اعداد كابتن 
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 طارق عبد اللطيف. م/ إعداد                                                                          :ركن األدب  

            ال رصذلُٙ                                                     

                                                                                                                            .. ال رصذلُٙ  
                                                                                                   إرا يب خُذ ثؼذ انست لهجٙ  
                                                                                                      ٔإرا يب نؼُذ ثؼذ انٕصٕل دسثٙ 

                                                                                                                             .. ال رصذلُٙ

                                                                                                   إرا يب أػهُذ ػهٗ ػُٛٛك زشثٙ
 ٔيضلذ أٔساق انٕفبء

                                                                                                                             .. ال رصذلُٙ
 ال رؼٕد إنٗ انٕساء  إرا يب ادػٛذ أٌ ػمبسة انضيٍ

 ٔأَّ ال يٕدح ثؼذيب اَكغش اإلَبء

 ٔال رصذلٓب أثذا ديٕع انُغبء.. ال رصذلُٙ 

                                                                                                                            .. ال رصذلُٙ 
 إرا أزشلذ كم انًشاكت انزٙ رؼٕد

 ٔرًهكُٙ اندسٕد.. ٔإرا يب رًهكُٙ انسمذ 

 فُصف ألٕانٙ ادػبء.. ال رصذلُٙ 
 َٔصف يب أفؼهّ ضشة يٍ خٌُٕ األشمٛبء  

                                                                                                                                     .. ال رصذلُٙ  

 إرا يب نؼمذ ثبثزغبيبرٙ خشٔزٙ  

 ..  إرا يب ػبَذد إزغبعٙ  

 .. ْٔذيذ فٙ يؼجذ انست صشٔزٙ  

 إرا يب خجأد خهف انشًظ ٔضٕزٙ   .. ال رصذلُٙ  

 ػهٗ يزاثر  انكجشٚبء ٔأعهذ انذيبء..   ثى   لذيذ انمشاثٍٛ  

                                                                                     إرا يب سزهذ دًَٔب ٔداع  .. ال رصذلُٙ  

 .. ٔإرا يب أػهُذ ْضًٚزٙ  
                                                                                                                              ٔأعذنذ انششاع  

                                                                                                        ثكبء... فكم يمبصذ٘   
 ٔال يُٛبء  ٔال ػًك نجسٕس٘  ال ثٕصهخ نشؼٕس٘  

                                                                                                                                       .. ال رصذلُٙ  

 إرا يب خبَزُٙ انؼجبسح  
 ٔإرا يب طشلذ فٙ زجك  كم أثٕاة اإلثبسح  

                                                                                                                    ال رصذلُٙ  

 ٔسخًذ انضْش ثبنسدبسح ..إرا يب نؼُذ انًغبء   
 فكم يب ألٕنّ عٕاء  

  اعزثُبء... ٔكم زبالرٙ يؼك   
 زُبٌ ثذٚغ                                                                
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:  من ِحكم ابن القيم

 

 
 

ىً حبَب، ألىن َقاسمك اىوجع صدَق، وىن َجحمه عنك ا
منك قرَب، اعجن بنفسك، واحمها، ال وىن َسهربد

 .حداث فوق ما جسجحقألجعطٍ االودىيها و
 

جؤمد حَن جنمسر ىن َرممك سوي نفسك، وحَن جنهزً 
ىن َنصرك سوي إرادجك، فقدرجك عيً اىوقوف مرة 
أخري ال َميمها سواك، ال جبحث عن قَمجك فٍ أعَن 

اىناس ابحث عنها فٍ ضمَرك فإذا ارجاح اىضمَر ارجفع 
 .!اىمقاً وإذا عرفت نفسك فال َضرك ماقَه فَك

ًَّ اىرزق فإنه من  الجحمه هً اىدنَا فإنها هلل، والجحمه ه
هللا، والجحمه هً اىمسجقبه فإنه بَد هللا، فقط احمه هًما 

رضٍ ، واحًدا مَف جرضٍ هللا،،ألنك ىو أرضَت هللا
 .عنك وأرضاك ومفاك وأغناك

 
وقو َا اىيه عىضنٍ .. ال جُؤس من حُاة أبنث قيبل 

، فاىحزن َرحو بسجدة .. خرة ِ خُرًا فٍ اىدنُا وا
،، ىن َنَس هللا خَراً قدمجه ، و هًما واىفرح َؤجٍ بدعىة

 ! فّرججه ، و عًَنا مادت أن جبمٍ فؤسعدجها
مـن ُمحسًنا حجً وإن ىً جيق : عش حَاجك عيً مبدأ 

إحساًنا ، ىَس ألجيهً به ألن هللا َحب اىُمحسن،،،ارخٍ 
َدك باىصدقة ُجرخی حباه اىمصابب من عيی عاجقك 

واعيً أن حاججك إىی اىصدقة أشد من حاجة من ..
 ...ججصدق عيَه

 
محمود اسماعيل ابوالعزائم /اختيارم

 :مختارات
   : وصيُة أب

 

 
وىدٌ اىعزَز 

!! غَر منطقً فً جصرفاجً.. فً َوً من األَاً سجرانٍ عجوزا 
عندها من فضيك أعطنً بعض اىوقت وبعض اىصبر ىجفهمنً  .

وعندما ال .وعندما جرجعش َدٌ فَسقط طعامٍ عيً صدرٌ 
وجذمر سنوات مرت .. فجحيً باىصبر معٍ ٌ أقوي عيً ىبس ثَاب

!! وأنا أعيمك ما ال أسجطَع فعيه اىَوً 
إذ حدثجك بميمات ممررة وأعدت عيَك ذمرَاجٍ  فال جغضب وجمه 

!!   فمً مررت من أجيك قصصا وحماَات فقط ألنها مانت جفرحك 
فعذرا حاوه أال !!!  ومنت جطيب منٍ ذىك دوما وأنت صغَر 

فال جيمنٍ واذمر !!!  جقاطعنٍ اِن إن ىً أعد أنَقا جمَه اىرابحة 
فً صغرك محاوالجً اىعدَدة ألجعيك أنَقا جمَه اىرابحة 

ال جضحك منٍ إذا رأَت جهيٍ وعدً فهمٍ ألمور جَيمً هذا 
من أنت عَنٍ وعقيٍ ألىحق بما فاجنً .. وىمن 

أنا من أدبجك أنا من عيمجك مَف جواجه اىحَاة  فمَف جعيمنً 
!!! اىَوً ما َجب وما ال َجب ؟؟؟

ال جمهّ من ضعف ذامرجٍ وبطا ميماجٍ وجفمَرٌ أثناء محادثجك 
فقط !!!  ألن سعادجٍ من اىمحادثة اِن هٍ فقط أن أمون معك 

ساعدنٍ ىقضاء ما أحجاج إىَه   فما زىت أعرف ما أرَد 
عندما جخذىنٍ قدماٌ فٍ حميٍ إىً اىممان اىذٌ أرَده  فمن !!!

عطوفا معٍ وجذمر أنٍ قد أخذت بَدك مثَرا ىمٍ جسجطَع أن 
جمشٍ   فال جسجحٍَ أبدا أن جؤخذ بَدٌ اىَوً فغدا سجبحث عن 

من َؤخذ بَدك 
فٍ سنٍ هذا إعيً أنٍ ىست ُمـقبال عيً اىحَاة مثيك  وىمنٍ 

ًّ  .. فمن معٍ !!! ببساطة أنجظر اىموت  وال جمن عي
عندما ججذمر شَبا من أخطاءٌ فاعيً أنٍ ىً أمن أرَد دوما سوي 

مصيحجك   وأن أفضه ما جفعيه معٍ اِن 
غفر هللا ىك وسجرك   ال .. وجسجر عوراجٍ .. أن جغفر زالجٍ 

زاىت ضحماجك وابجسامجك جفرحنٍ مما منت صغَرا باىضبط  فال 
منت معك حَن وىدت فمن معٍ حَن أموت !!!  جحرمنٍ صحبجك 

(سامى الدسوقى/ اختيارم)

https://www.facebook.com/3eesho.thaqafNafsak/photos/a.156840138646.116647.156816408646/10154554826678647/?type=1
https://www.facebook.com/3eesho.thaqafNafsak/photos/a.156840138646.116647.156816408646/10154554826678647/?type=1
https://www.facebook.com/3eesho.thaqafNafsak/photos/a.156840138646.116647.156816408646/10154554826678647/?type=1
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  زٕاس ثٍٛ صٔج ٔطجٛت َفغٙ (صٔخزٙ ال رؼًم )   :نِك ٚب عٛذرٗ

   
روتين وضغط العمل : السيد                   ماىي مشكمتك سيدي ؟ : المعالج 
.. محاسب في بنك : الزوج                     ماىي وظيفتك سيدي ؟:المعالج 
.. !! ا تعمل مجرد ربة منزل : الزوج                   ما ىي وظيفة زوجتك ؟: المعالج 
من يوقظك ويوقظ ابنائك ويصنع الفطور لك وليم في الصباح ؟ : المعالج 
.. !! نيا ا تعمل ألزوجتي : الزوج 

متى تستيقظ زوجتك ومتى تستيقظ أنت صباحا ؟ : المعالج 
!!! زوجتي في الساعة الخامسة صباحا وأنا في الساعو السابعة ألنيا تعد األطفال لممدارس وتعد لنا الفطور: الزوج 

.. !! زوجتي فيي ا تعمل : الزوج             من يوصل أطفالك لممدرسة ؟: المعالج 
؟ طفال لممدرسة ؟ وماذا تفعل أنت ألماذا تفعل زوجتك بعد توصيل ا: المعالج  ؟
وانا أذىب !! تعود وتعد الغداء وتغسل المسبس وتنظم البيت وتنتظر عوده األبناء فيي بدون وظيفة و ا تعمل : الزوج 

!!!! لعممي حتى الثالثو بعد الظير 
في المساء حين عودتك من العمل ماذا تفعل سيدي ؟ وماذا تفعل زوجتك ؟؟ : المعالج 
تستذكر مع األبناء واجباتيم اليومية : وزوجتي .. آخذ قسطًا من الراحة بعد الغداء بعد يوم شاق من العمل : الزوج 

!!! وتوقظني بعد ذلك لنشرب الشاي معا 
ماذا تفعل أنت بعد ذلك وماذا تفعل زوجتك في المساء ؟؟ : المعالج 
أتصفح أنا الصحف وأتابع التمفاز وأخبار العالم وزوجتي تعد العشاء لي ولألطفال ثم تغسل الصحون وتنظف : الزوج 

 ..طفال لمنوم ألالمنزل وتجيز ا
ومن محتاج لمراحو من ضغط العمل أنت ام ىي سيدي !!! ن  من منكما محتاج إلى طبيب نفسي أنت أم ىي سيدي آلا
تعمل   !وبدون وظيفة "ا تعمل " ىل الروتين اليومي لمزوجة من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الميل يسمى   !!

بدون ساعات عمل وبدون راتب وبدون تأمين وبدون عسوات وبدون حوافز وبدون كممة شكر ومع كل ىذا ا تكل وا 
لألسف مع ىذا   وكل بنت  وكل زوجة  وكل اخت  لكل أم   تحية  كل ىذا ويقال عنيا انيا ا تعمل...تمل وا تشتكي 

 يدعون انيا عاطمو ،؛؛

 بنت اىنَه / إعداد 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1666370293598514&set=a.1394306284138251.1073741828.100006766775522&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1666370293598514&set=a.1394306284138251.1073741828.100006766775522&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1666370293598514&set=a.1394306284138251.1073741828.100006766775522&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1666370293598514&set=a.1394306284138251.1073741828.100006766775522&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1666370293598514&set=a.1394306284138251.1073741828.100006766775522&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1666370293598514&set=a.1394306284138251.1073741828.100006766775522&type=1
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                :ركن المصريين بالخارج

  باىخارج َدشنون حميةَونمصر   

"حقً سَارة بدون جمارك أوضرابب"  
 

 
 

مش عاَزَن نجبهده فً مواصالت : "وَإمدون
.. وال نرَد إىحاق اىدمار باالقجصاد اىوطنً".. مصر

واالسججابة ىمطاىبنا رد جمَه من اىدوىة ىمه مصري 
 مطاىبَن برفع اىجمارك واىضرابب عن - مغجرب

اىسَارات عند دخيوها إىً مصر خاصة ىيمصرََن 
اىمغجربَن فً اىخارج عند عودجهً ىوطنهً أو عند 

اىحمية جطاىب باسجخداً اىمغجربَن . زَارجهً ىها
ىسَاراجهً داخه مصر وناشدة اىحمية اىرباسة، 

واىحمومة اىمصرَة، اىسماح بؤن َمون ىمه مصري 
مغجرب سَارة واحدة معفاه من اىجمارك واىضرابب 

واىرسوً اىجً َحددها قانون اىجمارك واىجً جقف عقبة 
أماً مه مصري مغجرب ال َسجطَع أن َسجفَد بسَارجه 
اىجً َسجخدمها باىخارج وقت نزوىه ىبيده باىرغً من 

: اىحمية. أن هذه أبسط حقوقه، بحسب ما قاىت اىحمية
جنفَذ اىقرار رد جمَه ىيمغجربَن وجابعت اىحمية، عبر 

صفحجها اىرسمَة عيً موقع اىجواصه االججماعً 
، أنها ال جطيب اىمسجحَه وأنها أَضاً ال "فَس بوك"

جرَد دمار االقجصاد باىدوىة وىمن جً طرح األمر عيً 
جمَع اىمغجربَن خارج مصر وجً جمع أراء و أفمار من 

مافة اىمجاالت ىمً َصيوا إىً حه َرضً جمَع 
األطراف وال َضر باالقجصاد،  

خاىد اىفحاً /                                 اعدا د  مَمَابً 

 انفشاػُخ يُز األعَادٔ ٌٕٚانًصش :قرأُت لك

                                               
 عَدا، جعددت وجنوعت ما 282عرفت مصر اىقدَمة جسجَه 

بَن أعَاد قومَة ودَنَة وأخري مرجبطة باىزراعة واىحصاد 
. وفَضان نهر اىنَه، مما أمدت صحَفة اىشرق األوسط

ووأضافت اىصحَفة، اىمعروف أن موسً اىحصاد، مان 
موسما ىيبهجة، فً طوه اىبالد وعرضها، جعً فَه 

االحجفاالت مه أرجاء مصر، ومانت مناسبة طَبة ىيفرق 
اىموسَقَة واىمغنَن واىراقصَن واىراقصات ىمً َنجقيوا من 
قرَة إىً أخري ومن منزه نبَه إىً آخر وَنطيقون راقصَن 

ومنشدَن فً اىحفالت اىموسَقَة اىجً َقَمها اىحماً 
وىفجت دراسة جارَخَة مصرَة، مما ذمرت . واألغنَاء

اىصحَفة، إىً ارجباط أعَاد قدماء اىمصرََن، باىظواهر 
اىفيمَة، وعالقجها باىطبَعة، ومظاهر اىحَاة، وىذىك فقد 

احجفيوا بعَد اىربَع اىذي حددوا مَعاده باالنقالب اىربَعٍ، 
 من سبجمبر من مه عاً جبدأ أوىً أَاً 11ومع شروق َوً 

اىسنة اىفرعونَة اىجدَدة، حَث أعين اىجوقَت اىمصري 
 قبه اىمَالد وهو بذىك َسبق نظَره 6255اىقدًَ بداَة عاً 

 عاً، واحجفه اىفراعنة بهذا اىَوً 4000اىمَالدي بؤمثر من 
اىذي هو " َوً األنهار"بمعنً " نً َارإ"وأطيقوا عيَه 

مَعاد امجماه فَضان نهر اىنَه، اىسبب األوه فً اىحَاة 
وهو اىعَد اىذي " نَروز"ىمصر، وُحرف االسً فَما بعد إىً 

َُمثه أوه َوً فً اىسنة اىزراعَة اىجدَدة، وقد اهجً  مان 
اىمصرَون باالحجفاه بعَد اىنَروز مجراث ثقافً مصري 

واحجوت اىسنة اىمصرَة اىقدَمة عيً اىمثَر من . قدًَ
األعَاد وأَاً اىعطالت منها ما ارجبط بجقوًَ اىسنة، مثه 

رأس اىسنة، وبداَات اىفصوه، ومنها ما ارجبط باىميك مثه 
عَد اىججوَج، واىعَد اىثالثَنٍ، ومنها ما ارجبط باىحَاة 
اىجنابزَة أما أعَاد اىموجً فمانت أسرة اىمجوفً جزور 
خالىها اىمقبرة إلحضار اىطعاً ىه وهو عَد منجشر فً 

وأضاف اىدمجور محمد َحًَ عوَضة واىدمجورة . مصر
خدَجة فَصه مهدي واىباحثة دعاء معبد مهران فً 

اىشرق "دراسجهً عن األعَاد فً مصر اىقدَمة، مما ذمرت 
أن وثابق مدَنة اىعماه فً دَر اىمدَنة بغرب " األوسط

األقصر جشَر إىً أن األعَاد ذات أهمَة مبَرة فً مصر 
اىقدَمة حَث جعيها اىمصري اىقدًَ أَاً عطية رسمَة ال 

َذهب فَها اىعماه إىً أعماىهً مما جخبرنا وثَقة دَر 
 أحمد إبراهًَ اىشرَف / ثمهى                           .اىمدَنة
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  (22)    يسًٛخ ٔاد٘ اندًبل ثبنجسش االزًش  :ٌٕٚيصشانزٗ ال ٚؼشفٓب انًصش 

 

   
. ² كم7450، بمساحة إجمالية مصر في محافظة البحر األحمر جنوب حماطة، ىي محمية صحاري تقع في- محمية وادي الجمال 

 البحر األحمر ، والصحراء الشرقية  كم في جبال50 كم، منيا 60 كم، وعرضو 60وتضم قطاعًا من ساحل البحر طولو 

   
                                                                             :تتالف المحمية من عناصر بيئية متعددة اىميا : مكونات المحمية

 بالكائنات الحية الصحراء الشرقية أودية ىو أحد أكبر وأغنى :حوض وادي الجمال*

 ، ويأوى تنوعًا أحيائيًا كبيراً الصحراء الشرقية جبال أحد أعمى :جبل حماطة*

توجد عمى طول الشاطئ، كجزر مغمورة  :الشعاب المرجانية.المنطقة سواحل تمتد عمى طول أجزاء من :(الشورى)أحراش المانجروف *
 في وسط البحر، وا تزال تحتفظ بطبيعتيا البكر

 أيضاً  األسماك وليا أىمية خاصة لبعض الكائنات النادرة؛ ولتكاثر :الحشائش البحرية*

 البحرية والسسحف الطيور تتميز في عدة جزر تتكاثر بيا :الشواطئ البحرية*

 البحرية عمييا السسحف تتميز بكثرة :الشواطئ الرممية*

 يتمثل في تعدد النظم البيئية وما بيا من كائنات أحيائية سواء كانت برية أو بحرية :التنوع األحيائي*

                                   .تمثميا تراكيب جيولوجية ومناظر ذات قيمة جمالية :المسمح الطبيعية والمعالم الجيولوجية*
 كشٚى اثٕانؼضائى/ عهغخ يٍ إػذاد  د 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%81
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 ثمَّ ماذا  أُييا المصريون ؟                 : مختارات

 المتخمفة" الرأس دينية "الُمستغمة و " الرأسمالية"                  مصر اليوم  بين 

ىل دخمت مصُر فعس الى النفق المظمم وانقسم شعبيا الى فرقٍ  واحزابٍ  وجماعاتٍ   ؟                                             
أم ان مصر ستخرج من نفٍق مظمٍم كتم عمى أنفاسيا عقودا من السنين وقد آن المخاض كى تستفيق مصر من غيبوبتيا 

وتعود الى مكانتيا ؟                                                                                                         
نتكمم عن العبادات والتسابق فى انشاء  (مسممين ومسيحيين)إن بمدًا ينتشر فييا اإللحاد سافرًا كاشفًا وجيو لمجميع ومازلنا 

واايمان وحضارة ااف السنين   وا حياة التوحيد دور العبادة من مساجد وكنائس وعن بركات ااولياء والقديسين وعن بمد 
إن بمدًا يصل تعدادىا الى التسعين مميون يعيش اكثر من نصفيم تحت خط الفقر والحاجة ويعانى شبابيا ....  لمن تنادى

البطالة  ومازلنا نشاىد القصور والقرى السياحية والكماليات وكأننا فى بمد من دول العالم ااول وليس بمدا من دول  العالم 
إنَّ بمدا ينتشر فييا زنى المحارم والشذوذ والُعرى ومازلنا نسمع عن الجماعات الدينية والتطرف الدينى وخمط ...  ااخير 

الدين باألكاذيب والجيل ُبغية المصمحة الشخصية ونكايةُ  فى اآلخر الذى ا  نعترف بو  وا نراه او نشعر بو   وا حياة 
إنَّ بمدا يتصارع فييا عمى السمطة إما الرأسمالية الُمستغمة التى ا تنشد إا الربح والكسب ولو عمى دماء .....   لمن تنادى

ما الرأس دينية المتخمفة التى تستغل جيل الشعب  وتنشر اافكار اليدامة بغية اارتزاق والكسب ، الشعب وأرواح ابنائو  وا 
تباع رجال الدين وصنم الكينوت   إن ..... وا حياة لمن تنادى، .عمى أرواح الشعب البسيط وعمى وتر التدين المغموط   وا 

بمدا ييدد أمنيا اارىاب فى كل ربوعيا  فتسيل دماء الشعب بيد ابنائو اما المغرُر بيم من مؤيدى اارىاب نكاية فى النظام 
يا ،  الحاكم واما من جنود مصر من ابناء الشرطة والجيش وىم يدافعون عن انفسيم وعن مصر  وا حياة لمن تنادي 

ا الرأسمالية  المستغمة  وا الرأس دينية المتخمفة ىما  الطريق لمخروج بمصر من النفق المظمم وكذلك ليست ... سادة 
وايضا ليس التشرزم واانقسام والتفكك والتقاتل ...  الشعارات والُمسميات التى تشغمنا عن واقعنا ىى الطريق لمخروج 

والتصارع ىم  الطريق لمخروج بمصر الى النور وليس اارىاب او البطش بكل المعارضين ىو بوابة الخروج لمصر لغٍد 
ولكن اوا يجب ان نعمم ان الطريق بيدنا نحن وليس بيد أحد آخر والطريق ىو فى العمل والجد والعمم والتعمم ....  مشرق  

وأما عن اايمان فمو صدقنا فى احوالنا  لصدقنا فى ايماننا فيا شعب مصر ... والبعد عن الخرافات والجيل والتحزب ااعمى 
إما ان نتوحد ونعمل ونكد وننتج ونؤمن بفيم وعمم وليس بجيل .... شبانًا  وشيبًا  رجااً  ونساَء  مسممين ومسيحيين 

....                                                                                                                    وتخمف 
 ........ وا نموم إا أنفسنا ...واما ان نضيع وا حياة لمن ننادى

 
 (مواطن مصرى )أ  . م . س / بقمم 
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الرجُم  فى  القرآن       : قضيةلممناقشة

     
 

ُذِكرت كممة الرجم ومشتقاتيا فى القران الكريم ستة مرات وكانت الستة مرات جميعيا تتناول الرجم كعمل مرفوض من الكفار 
كما تشير اايات ، وايضا عن شيىء مكروه  (رجمًا بالغيب )ضد المؤمنين و فى مرة واحدة من الستة جائت بمعنى مجازى 

: ااتية 
نَّا َلَنرَاَك ِفيَنا َضِعيًفا َوَلْوَا َرْىُطَك َلَرَجْمَناَك -1  (91سورة ىود آية )َقاُلوْا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُو َكِثيرًا مِّمَّا َتُقوُل َواِ 
 (20سورة الكيف آية )ِإنَُّيْم ِإن َيْظَيُروا َعَمْيُكْم َيْرُجُموُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِفي ِممَِّتِيْم َوَلن ُتْفِمُحوا ِإًذا َأَبًدا -2
َسَيُقوُلوَن َثَسَثٌة رَّاِبُعُيْم َكْمُبُيْم َوَيُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُيْم َكْمُبُيْم َرْجًما ِباْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوثَاِمُنُيْم َكْمُبُيْم ُقل رَّبِّي َأْعَمُم -3

ْنُيْم َأَحًدا   ( 22سورة الكيف آية  )ِبِعدَِّتِيم مَّا َيْعَمُمُيْم ِإاَّ َقِميٌل َفَس ُتَماِر ِفيِيْم ِإاَّ ِمرَاء َظاِىرًا َوَا َتْسَتْفِت ِفيِيم مِّ
 )46سورة مريم آية )َقاَل َأرَاِغٌب َأنَت َعْن آِلَيِتي َيا ِإْبراِىيُم َلِئن لَّْم َتنَتِو أَلَْرُجَمنََّك َواْىُجْرِني َمِميًّا -4
نَّا َعَذاٌب أَِليٌم -5  (18سورة يس آية  )َقاُلوا ِإنَّا َتَطيَّْرَنا ِبُكْم َلِئن لَّْم َتنَتُيوا َلَنْرُجَمنَُّكْم َوَلَيَمسَّنَُّكم مِّ
نِّي ُعْذُت ِبَربِّي َوَربُِّكْم َأن َتْرُجُموِن -6  (20سورة الدخان آية  )َواِ 

ومن ىنا كانت القضية الكبيرة فى انو كيف ، ومن ىنا نجد أن القرآن الكريم لم يشر الى الرجم إا ليثبت انو عمل مكروه 
عمس مكروىا ومرفوضا وا يأتيو اا الكافرون وامثاليم ثم تأتى السنة النبوية لتؤكد ان عقوبة الزاني  (الرجم)يعتبر القرآن 

!! والزانية في حالة الزواج  ىى الرجم وان يشيد الرجم جماعة من الناس 
ولكننا ايضا نؤمن ان اهلل خمق لنا ، وفى البداية نحب أن نؤكد اننا مسممون موحدون باهلل ونؤمن بالقران وبالسنة النبوية 

 (!أفس تعقمون؟ )العقل لنعقل بو واعظم درجات اايمان ىى المبنية عمى الفيم واادراك والتعقل كما يقول القرآن 
ما أن الرجم ُذكر في ، والعقل يقول انو إما أن الرجم لم يأتى بو القران وأن ما ُذكر فى السنة يحتاج الى تثبت وتأكيد  وا 

، .القران  ولكننا نحتاج الى فيم وتثبيت  من شيوخنا ااجسء وذلك بعد دراسة يقومون بيا ويتثبتون بيا 
 ننتظر احد شيوخنا فيل، مع العمم أن ىناك الكثيرين من العمماء مثل الدكتور مصطفى محمود نادى بأنو ا رجم فى القرآن 
   اافاضل ان يخرج عمينا برأى يوفقو اهلل لو بعد بحث ودراسة  أم يستمر الخسف الى يوم القيامة ؟

 المصرى أفندى /إعداد   
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                   اخجالُف اِراِء وجوافقها          :   ٔازخ االًٚبٌ

 

من اىطبَعٍ أن َحصه االخجالف باخجالف األفهاً به إن دابرة االخجالف فٍ اإلسالً واسعة جدا فال جماد ججد رأَا فٍ مسؤىة إال وىه ما َخاىفه من 
. اِراء األخري فٍ نفس اىمسؤىة به وفٍ نفس اىمذهب وهذا أمر طبَعٍ ىَس بمذموً

ومعنً ذىك أن ما جوصيُت إىَه من رأٌ، أري أنه صواب بناء عيً  (رأَنا صواب قابه ىيخطؤ ورأٌ غَرنا خطؤ قابه ىيصواب)وىذىك نقوه دابما 
غيبة ظنٍ، وما جوصه إىَه غَرٌ مما َخاىف رأٍَ أراه خطؤ بناء عيً غيبة ظنٍ مذىك، وىمن من اىمممن أن َمون رأَه صواباً وأن َمون رأٍَ 

: وهذا َدعو صاحب اىرأٌ إىً عدة اىجزامات.خطؤ

. أال َضفٍ عيً رأَه قداسة ومؤنه ال رأٌ إال رأَه: األوه

. أن َهَؤ نفسه ىقبوه اىرأٌ اِخر فقد َجد فَه اىصواب اىذٌ َخاىف رأَه: اىثانٍ

. أال َفرض رأَه عيً اِخرَن أو َدعو إىَه: اىثاىث

ضرورٌ جدا مهما خاىف رأَك ما داً مسوغ االخجالف قابما عندك  (فٍ جمَع اِراء)هذا من ناحَة ومن ناحَة أخري فإن جقبه اىرأٌ اِخر 
وعند من َخاىفك وال َصح بحاه أن جفرض رأَك عيً اِخر أو اِخرَن مهما اقجنعت بصحجه وال أن جسجغه مه ما من شؤنه أن َساعدك عيً 

وآفة اىحوار أن َسجمع طرف ِخر ال .فرضه ماىصراخ واىغضب واسجغاله اىصالحَات ممبر اىسن أو اىمسبوىَة أو اىمنصب اىعيمٍ أو غَر ذىك
ىَفهً رأَه وىمن ىَنجظر انجهاءه من اىمالً ىَجابهه برأَه هو وأقوه آفة ألنها جعمٍ اىذهن عن االسجماع إىً اىرأٌ اِخر وجقبيه واىجفمَر فَه ما 

إننا بحاجة ألن نحسن جيقٍ اىرأٌ اِخر ىنجدبره ونفهمه ونرد عيَه وفق خيفَة .إن مان صحَحاً فَإخذ أو غَر صحَح فَرد عيَه باىرأٌ األصيٍ
وال َمون فهً أٌ فمرة مامالً واضحا إال .جقبه اىرأٌ اِخر وحَنها َمون اىنقاش بحق ىقاحاً ىيفمر، َبيور اِراء وَظهر صحَحها من سقَمها

باىنقاش ففمرة أن اإلنسان ممون من مادة وروح مثال ججداخه فَها عدة أمور، وىذا فإن أجٍ بهذه اىفمرة وطرحت مه اِراء حوىها اىصحَحة 
به إن . منها واىخاطبة وحصه اىنقاش اىفمرٌ فَها وحوىها فإن ذىك َإدٌ بمه سهوىة إىً إدراك خطؤ هذه اىفمرة واىجوصه إىً اىفمرة اىصحَحة

وىذىك فإن .من اِراء اىخاطبة ما َمون ىه دور فٍ إظهار اِراء اىصحَحة، ألن معرفة اىخطؤ جإدٌ إىً معرفة اىصواب فٍ مثَر من األحَان
اىنقاش واالخجالف فٍ اِراء ظاهرة صحَة وىَست مرضَة وىهما نجابج باهرة وال َنجج منهما أٌ خطر إال إذا ىً جسجقً اىنفسَات وهذا بحث 

أما اىنفسَات فال بد أن جمون مهَؤة ىقبوه اىحق واىنزوه إىَه وإدراك ما َجب أن َجصف به اىمجحاورون من جقوي .آخر وىعيه من أهً األبحاث
هللا واىبحث عن اىحق وعدً احجقار اىخصً واىصبر عيَه وعدً إعجاب صاحب اىرأٌ برأَه واىرضوخ ىيحق أَاً مان مصدره وغَر ذىك مما َجدر 

ىذا فإن من أخطر ما َفسد اىمناقشة واىجحاور هو عدً وجود اىنفسَة اىمروضة بؤحماً اإلسالً وأخالقه، فَضَع اىرأٌ .االهجماً به ودراسجه
ومن أخطر ما َإثر عيً عدً جقبه اىرأٌ اِخر وجود صورة مسبقة عن صاحب اىرأٌ اِخر أو سوء اىظن به مؤن .اىصابب بَن اِراء اىخاطبة

ومن اىمعاىجات اىجٍ جساعد فٍ جوافق اِراء .َُظن به أنه ال َرَد اىحق أو أنه َجاده ىمجرد اىجداه أو أنه َنوٌ من طرح رأَه سوءا وهمذا
وإزاىة مه أثر سٍء ىالخجالف بَن اىمسيمَن دواً االطالع عيً اىثقافة اإلسالمَة بشمه عاً ودواً االىجقاء ىيمناقشة واىحوار سواء أمان االىجقاء 
ثنابَا أً جماعَا وىذىك ججد اىمجرافقَن عادة أو اىذَن بَنهً نوع من اىصداقة أو مثرة االىجقاء ببعضهً مجقاربَن جدا فٍ آرابهً ألنه من اىطبَعٍ 

أن َجناقشوا فَما بَنهً وألن اىفمر ال َطَق أن َبقً حبَسا مما نقوه دابماواىرفقاء َجؤثرون ببعضهً وهذا أمر طبَعٍ ىوجود اىثقة اىمجبادىة 
بَنهً فيو انشغه أحدهً بموضوع معَن أخذ جهده وجفمَره فإنه ال َميك أن َمجمه به َطرحه عيً من حوىه، إما مسجفسراً أو سابال عن مجاب 
َجناوه اىموضوع أو َبحث عن رأٌ فَه وهنا َبادر من حوىه من باب مساعدجه إىً إظهار ما عندهً، فهذا َعطَه رأَاً وذاك َعطَه مجابا وآخر 

هنا َحصه عيً بغَجه وَنجهٍ اىموضوع وىمن مع مالحظة أن اِخرَن ممن هً حوىه قد صارت . َنصحه باىذهاب إىً اىموقع اىفالنٍ وهمذا
وال بد من مالحظة أن هذا اىجوافق فٍ اِراء حوه اىمسؤىة اىواحدة أو .عندهً فمرة عن اىموضوع وقد َمّون مه منهً رأَا عنه وهذا أمر إَجابٍ

اىموضوع اىواحد أمر طبَعٍ وىَس شاذا أو مإذَا َحممه مدي جقارب اىرفقاء مع بعضهً واجصاىهً باألحداث أمثر من غَرهً وال َصح أن 
إننا ممسيمَن بؤشد اىحاجة ىالسجماع إىً بعضنا، وإىً اىجنازه ىبعضنا وإىً قبوه اىرأٌ اِخر، بعَدا مه اىبعد عن .َعطً أمبر من حجمه هذا

سوء اىظن واىجصورات اىمسبقة وجصَد األخطاء فإن هذه ىَست من شمابينا وما هذه اىميمة إال جذمَر بما َجب أن نمون عيَه أمثر من مونها 
ونصَحة ىمه مسيً وجد فٍ نفسه شَبا عيً أخَه .وصفاً ىما هو مابن، فينجوافق فٍ آرابنا فنقبه اىرأٌ اِخر بمه رحابة صدر وبمه حيً وسرور

ىرأٌ ذمره أو ذهب إىَه أن َدعو ىه بظهر اىغَب أوال ثً َبادر إىَه بمه أخوة ومحبة ومودة َناقشه فٍ رأَه فقد َمون رأَه صوابا وقد جمون 
       (بنت االسالً )        .اىمشمية فَه هو أنه ىً َحسن فهً رأٌ أخَه، فإن ىً َجد ذىك فإنٍ أنصحه بؤال َناقشه حجً جصفو نفسه
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يصش                                                              

 "انًسشٔعخ                                                " 
  ٔخذرُٓب يسشٔعخ,, لضُٛذ شٓشا فٙ سثٕع انًسشٔعخ , ٔ سغى كم يب ٚمبل. 

 إٚدبثٛبد ٔعهجٛبد كًب ْٙ انؼبدح دائًب, ٔ نكٍ نإلَصبا فمذ ٔخذد اإلٚدبثٛبد أكثش. 

  األعؼبس َبس ٚب زجٛجٙ َبس , َبط كزٛش ػبٚشٍٛ رسذ خظ انفمش , ٔ َبط يؼبْب فهٕط ٔ ػبٚشٍٛ زٛبح

 ., ٔ َبط انفهٕط يؼبْى يش ػبسفٍٛ ٕٚدْٔب فٍٛ" ال ٚؼًهٌٕ ثبنخهٛح"ألشة نهشفبْٛخ يغ أَٓى 

 ٌٕٛكهًخ يهَٕٛٛش فمذد يؼُبْب , فأعؼبس انشمك انزٙ رٕصف أَٓب فٕق انًزٕعظ رجذأ ثبنًه. 

  انشؼٕس ثبأليٍ ْزا انؼبو أفضم ثكثٛش يٍ انؼبو انغبثك سغى ثؼض انزفدٛشاد انزٙ َغًغ ػُٓب, انُبط

 .يش خبٚفخ ٔػبٚشخ زٛبح طجٛؼٛخ خذا

     , أٔل يشح أشٕا انُبط أسثؼخ ٔ ػششٍٚ عبػخ ثبنًبْٕٚبد فٙ انجسش ػهٗ شٕاطئ اإلعكُذسٚخ

 .ظبْشح خذٚذح

  اإلخشاءاد األيُٛخ انًشذدح يٕخٕدح رمشٚجب فٙ خًٛغ األيبكٍ , ٔ نكُٓب ال رؼٛك انسشكخ ٔانُبط

 .يزدبٔثخ يؼبْب ثشكم طجٛؼٙ

  الصانذ انفٓهٕح ْٙ انغبنجخ , ٔ ال صانذ لٛبدح انغٛبسح يٍ أكجش انزسذٚبد انزٙ رمبثهك فٙ شٕاسع

 .انًسشٔعخ , ٔ يب صنُب ثؼٛذٍٚ خذا ػٍ يب ٚغًٗ ثبنُظبو

  ٔ ٔعظ انمبْشح رغٛش ٔصبس أزغٍ ثكثٛش يٍ انغبثك , ٔ يُطمخ انمبْشح اندذٚذح ثطشلٓب انٕاعؼخ

 .انكجبس٘ انزٙ أَشئذ فٙ ألم يٍ ػبو صبسد ٔ كأَٓب لطؼخ يٍ أٔسٔثب

  ٔ اإلعكُذسٚخ يُغٛخ , ٔ انطشٚك انذٔنٙ يٍ اإلعكُذسٚخ انٗ يطبس ثشج انؼشة فٙ زبنخ ٚشثٗ نٓب

ٚغجت كثٛش يٍ انسٕادس ٔ ال ٚهٛك اطاللب أٌ ٚكٌٕ انطشٚك نهًطبس انذٔنٙ انثبَٙ فٙ يصش ثٓزا انغٕء, ٔ 

خبصخ أَّ ٔاخٓخ عٛبزٛخ نكم يشربد٘ انغبزم انشًبنٙ, أرًُٗ أٌ رطبل اإلعكُذسٚخ ٚذ اإلصالذ فٙ انؼبو 

 .انمبدو

  انغشٚت إٌ كم انطشق ٔ انكجبس٘ انزٙ رى اَشبءْب فٙ صيٍ لٛبعٙ ٔ ثدٕدح غٛش ػبدٚخ رًذ ثششكبد

 .يصشٚخ ٔ نكٍ رسذ إششاا اندٛش , ٚؼُٙ ْٕ ازُب يبَؼشفش َشزغم يٍ غٛش اندٛش

  أرًُٗ أٌ ٚكٌٕ اٜرٙ أفضم, لُبح انغٕٚظ اندذٚذح , إَدبص ثًؼُٗ انكهًخ. 

  ٔ ٙخالل ْزا انشٓش نى أشبْذ انمُٕاد اإلخجبسٚخ ٔ ال انجشايح انسٕاسٚخ ٔ نى أعًغ أزذ ٚزكهى ػٍ يشع

 .ال ػٍ انغٛغٙ , انُبط يهٓٛخ فٙ أزٕانٓب ٔٚشؼشٌٔ أٌ األيًٕس رغٛش إنٗ األفضم

  ٍثمٗ شٙء يٓى , اَزششد يسالد األكم انغٕسٚخ فٙ كم يكبٌ ٔ كم انؼبيهٍٛ ثٓب عٕسٌٕٚ , ٔ ي

انطجٛؼٙ أٌ ردذ انغٕسٍٚٛ ٔ انؼشالٍٛٛ ٔ انهٛجٍٛٛ ٔ انًٍُٛٛٛ فٙ كم يكبٌ , سغى كم يب ٚسذس نى ٚدذٔا األيبٌ 

 طبسق ػجذ انهطٛف.                                                                        إال فٙ يصش انسشٔعخ

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان صفحة من غير عنوان  
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َُمسبها احجراً اىرجه     :صفحة اىمنوعات   محمد سامى /        اختيار مذماء اىمرأة 

 

 
كثير من المشاكل التى تنشب بين الرجل والمرأة ترجع إلى عدم استخدام حواء لذكائيا فى التعامل مع آدم، فتعامل المرأة بذكاء مع 

وتقول الدكتورة ىبة ياسين مستشارة العسقات الزوجية، عمى المرأة أن تدرك . الرجل كما يقول المتخصصون يكسبيا وده واحترامو ليا
عند تعامميا مع الرجل أنو مختمف عنيا فى التفكير وأن ىذا ا شىء وارد وطبيعى جدا، كما أن التباين بين الجانبين ىذا أمر واقعى 

وتضيف ا بد عمى المرأة أن تفيم شخصية الرجل جيدا وطبيعية حتى تستطيع أن . وا يجب عمى المرأة أن تنظر إليو بشكل سمبى
إذا كان الرجل منطقيا دائما فى تفكيره فيجب إدخال كسم ممنيج ومرتب حتى : تنفذ إلى عقمو وأفكاره بالطريقة التى تناسبو، فمثس

يقتنع بو، أما إذا كان عمميا فيجب أن نثبت لو أىمية الشىء الواجب التحدث فيو، أما إذا كان عاطفيا فيجب أن يكون مدخمو من 
كما ترى ياسين أن اختيار الوقت المناسب لمتحدث مع الرجل ميم جدا، لذلك يجب عمى المرأة أن تحسن اختيار . الناحية المعنوية

التوقيت وتقول من الميم محاولة البعد عن نظام المنفعة بين الطرفين وعندما يفعل ليا شيئا سوف تقوم ىى بفعل شىء آخر ىذا 
النظام قد ينجح مرة أو اثنتين ولكنو عمى المدى البعيد سوف يفكر ىذا الشخص أن المصمحة ىى التى تربط بينيما وىذا يؤدى إلى 

فشل العسقة، وعمى المرأة أن تدرك أيضا أن تفكير الرجل شمولى ألنو يميل إلى ذلك، لذلك ا بد عمييا أن تبتعد عن التفاصيل وتحدد 
ويرى محمد الخولى، خبير التنمية البشرية، أن المرأة ابد أن تتعامل مع . الفكرة التى تريد أن توصميا لو بعيدة عن التفاصيل المممة

الرجل بمنطق مختمف كما يجب أن تدرك أن قيم الرجال مختمفة عن النساء بمعنى أن الرجل يسعى دائما إلى النجاح وتحقيق الذات 
فى تعاممو، بينما المرأة تميل إلى العاطفة بشكل أكبر، ولكن المرأة من الممكن أن تكسب الرجل إذا اىتمت ببعض األشياء فى تعامميا 
معو، وليذا عمييا إعطاء الرجل شعورا دائما بثقتيا فى شخصو وقدراتة عمى حل المشاكل وىذا من شأنو أن يمثل دافعا لو فى حل 

ويمفت دكتور الخولى . ويضيف أن طريقة الحوارىامة بالنسبة لمرجل، لذلك يجب أن تكون المرأة قادرة عمى توصيل أفكارىا. المشكست
ويؤكد . النظر الى القواعد الواجب توافرىا من أجل نجاح العسقة، وأىميا إشعار الرجل بالسعادة فى بيتو وأن البيت يسعد أيضا بوجوده

عمى ضرورة أن تفيم المرأة طبيعة الرجل المزاجية، فبعض الرجال يميمون أحيانا إلى العزلة، وأن يكونوا فى حالة من اليدوء النفسى 
 . فى أوقات أخرى، لنسيان ضغوط العمل ومشاكمو، لذلك يجب عمى المرأة مراعاة ىذا األمر
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Why do Muslim women have to cover their heads? 

 

It is the general consensus among the Muslims that a Muslim woman is required to cover her head leaving only 
her face showing as part of an overall dress code and behaviour which Islam prescribes. It is therefore part of 
the social system of Islam, and a manifestation of important general Islamic principles. Firstly, an educated 
Muslim woman does this because she is following guidance from God and His prophet Muhammad recorded in 
the Qur'an,and in the Sunnah (the knowledge about the practice and example of the Prophet Muhammad 
(peace and blessings be upon him)). For example, one translation of the meaning of the specific ayat (verse)of 
Qur'an that mentions the head covering is as follows:  Surah 24 Al-Nur (The Light); ayat 31 (part of) And say 
to the believing women......that they should draw their head-coverings over the neck opening (of their dresses) , 
and not display their ornaments except to their husbands, their fathers.....(etc) This guidance she regards, as by 
definition a Muslim should do, as being revealed by the 'All-Knowing' the 'Most Wise', The 'Most Merciful', 'All-
Mighty' God who created all human beings and whose Power controls everything. She is doing it because she 
believes that God with His nature knows best what is in the true best interests of human beings, far more than a 
human can know, with his or her fallibility, and weaknesses.The main principle reason for the hijab is modesty, 
which is not wishing to receive unnecessary attention from people, such as admiration and flattery, envy, or, 
most importantly, sexual attraction from those other than her husband.Great care is taken to keep sexual 
thoughts, feelings and interactions to within the boundaries of the marital relationship.These types of attention 
may boost the 'ego' for the short term, but all have the potential to lead to disastrous consequences in the long 
term, for example leading to confused feelings, competition, suspicions, affairs, break-up of marriages and other 
relationships, disturbed children, and ultimately a community where people are insecure,unhappy, and divided 
amongst themselves.  From this it can be seen that the hijab is a manifestation of another important principle in 
Islam, which is valuing benefits which are permanent above those which are temporary. What is permanently 
beneficial is, for example, a happy marriage between two people who aim to learn, teach and apply Islam to the 
best of their ability in their lives. This is seen as that which brings about the true happiness of the soul for 
eternity, by purifying and keeping it in its pure, natural, God-created state, filling it with peace and contentment, 
patience, gratefulness, love and compassion. What is temporary are the momentary pleasures derived from, for 
example, people's opinions of you, leading to your own self-satisfaction, or, even more basically, those derived 
from physical sensations.  A strong marriage, and a peaceful, cooperative, happy community, where people's 
feelings towards one another are good, will not only provide the true happiness that the soul needs, but also, in 
moderation, the good opinion, physical, and other pleasures that the ego requires.   Therefore, the freedom and 
benefit of the soul is encouraged, requiring a corresponding disciplining and moderating of the ego, but not a 
total denial or repression of it.   Besides following modest dress codes appropriate to the different natures of a 
man and woman, both Muslim men and women should abide by a certain modest and respectful code of 

conduct when interacting with the opposite sex.                                      Selected by: fatema  Ismaeil  


