
 
 

1 

 

ىـ1436             ذو االحجة         (السنة الثامنة عشرة ) 214  العدد                         م 2015  أكتوبر  

      

 

 

 

 
 _________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

انعشب اَشغهٕا تمرال تععٓى انثعط                                 
لرال عذْٔى  (ٔاجة انٕلد)                                َٔسٕا 

 

 

 مجمة           

 ثقافية سياسية اجتماعية 
 لمرأى والرأى اآلخر

تصدر مـجـلة شـهـرٌـة  •
أول كل شهر 

  سعٌد ابوالعزائم/رئٌس التحرٌر
: سٌكرتارٌة التحرٌر

إكرامى نجم - طارق عبداللطٌف   
: االخراج الفنى  والمراجعة

 مصطفى داود

 
site 

:www.saidabulazayem.net 
__________________ 

: كلمة العدد 
 

   االسالم ىو ىذا ال    
 المسممون ىم ىؤالء وال
   _________________

:    دفتر األحوال الشخصية 
   فكروا بالمجوء  

                              الي أنفسكم 
 ____________

:   قضٌة للمناقشة

  النيدين بين ما
 والفخذين

 
 



 
 

2 

 

ىـ1436             ذو االحجة         (السنة الثامنة عشرة ) 214  العدد                         م 2015  أكتوبر  

 

ٍِّْٔٛ ٘ئالء ٚال حالٓالَ ٘ٛ ٌ٘ح ال:كممةالعدد  

ُٜ آالَ ٔظزُغ ؟ حٓالَ حٌٕٔش حَ حٓالَ ح١ٌ٘ؼش  حٓالَ , أ

َُ حالكخى٠غ حٌٕز٠ٛش  أَ ,  حٌٛ٘خر١ش  أَ حٓالَ حٌٜٛف١ش  آال

حٓالَ حٌمخػيس ٚىحػٖ ٚحٌَٕٜس ,  آالَ حال٠خص حٌمَآ١ٔش 

ٚرٛوٛ كَحَ ٚحِؼخٌُٙ أَ حٓالَ كِد هللا ٚحٌلٛػ١١ٓ ٚوظخثذ 

 ح١ٌ٘ن ِلّي ػزيٖ َحٓال, حاللٜٝ فٝ ح٠َحْ ٚحِؼخٌُٙ

ٚح١ٌ٘ن ٍٗظٛص  ٚ حٌ٘ؼَحٜٚ ٚحٌغِحٌٝ أَ حٓالَ ح١ٌ٘ن 

, حٓالَ حٌؼمً أَ حٓالَ حٌٕمً , و٘ه  ٚٚؿيٜ غ١ُٕ ٚحِؼخٌُٙ 

حالٓالَ , حٓالَ حالهٛحْ ح١ٌٍّّٔٓ أَ حٓالَ حٌٍٔف١١ٓ 

حٌّطزك فٝ حٌَ٘ق رىً ِخ ف١ٗ ِٓ طؼم١يحص أَ حالٓالَ 

ٍَ , حٌّطزك فٝ حٌغَد رىً ِخف١ٗ ِٓ ط١ٙٔالص  أٜ حٓال

ُُ حٌٍّّْٔٛ ؟ ً٘ ُ٘ حً٘  ط٠َيٕٚٔخ أْ ٔظزغ ٠خ ٓخىس؟؟ ٘ ِٓٚ

حٌزيٚ ح٠ٌٌٓ ٠ظزؼْٛ حٌغخِٞ ِٓ حالكخى٠غ ٚحٌَٚح٠خص 

ً٘ , ١٠٠ٚك حفمُٙ ف١َف٠ْٛ فمٗ حٌٛحلغ ٚفمٗ حال٠ٌٛٚخص 

حٌٍّّْٔٛ ُ٘ حٌظخرؼْٛ رال فُٙ ٚػٍُ ٚحٌّظ٘يىْٚ ػٓ ٓٛء 

حَ حٌٍّّْٔٛ ُ٘ حٌّٛٓؼْٛ فٝ حٌظ١ٙٔالص , هٍك ٚؿًٙ 

ً٘ , ٚح٠ٌٌٓ ٠لٍٍْٛ ِخ كَِٗ هللا  ر١ٕش حٌىًٔ ٚحٌ٘ٙٛحص 

حٌٍّّْٔٛ ُ٘ ح٠ٌٌٓ ٠زْٕٛ حٌّٔخؿي حٌّى١فش ٠ٚلـْٛ كؾ 

حٌٔٛرَ كظٝ حُٔٙ ٠ٌ٘زْٛ حٌٝ ػَفش لزً حٌّغَد ٠ٚؼٛىْٚ 

حَ حٌٍّّْٔٛ ُ٘ ح٠ٌٌٓ ٟخلض رُٙ , لزً حٌفـَ حٌٝ ى٠خٍُ٘ 

حالٍٝ فٍُ ٠ـيٚح حال حٌّٔخؿي ٌظؤ٠ُٚٙ ِٓ حٌلَ ٚحٌزَى فمَح 

ً٘ حٌٍّّْٔٛ ُ٘ ح٠ٌٌٓ ٠لَِْٛ حٍرخف حٌزٕٛن الٔٙخ ,ٚػُٛح 

ً٘ , ٍرخ ػُ ٠لٍٍٛٔٙخ ٌّٕفؼظُٙ ػٍٝ حٓخّ حٔٙخ ٍرٌق  كالي 

حٌٍّّْٔٛ ُ٘ ح٠ٌٌٓ ٠فظْٛ رى١ف١ش حط١خْ حٌِٚؿش ٚ٘ٝ 

كخثٞ ٠ٚفظْٛ رظل١ًٍ حٌمزٍش فٝ ٔٙخٍ ٠ٍِخْ ٚرظل٠َُ 

 حٌفظٝ حألَِى الٔٗ رخد ٌٍ٘ٙٛس  حَ حٌٍّّْٔٛ ُ٘ ح٠ٌٌٓ 

حرخكٛح حِخِش حٌَّأس ٌٍٜالس ٌٍَٚؿخي ٚأرخكٛ حٌٜالس ٌٍَّأس 

ال ٌ٘ح ٘ٛ حالٓالَ ٚال ٘ئالء   .ال ٚهللا.رغ١َ غطخء ٌٍَحّ 

ٔلٓ رلخؿش ِخٓش حٌٝ فىَ ؿي٠ي ٚػمٛي !ُ٘ حٌٍّّْٔٛ 

ٔلٓ رلخؿش , ٍحٗيس طفُٙ كىّش حٌلىُ ٚو١ف١ش طف١َٔ حال٠ش 

ِخٓش حٌٝ ٍؿخي ٠وخفْٛ هللا ٠ٚـظٙيْٚ كظٝ ٔٔظط١غ حْ 

ٕٔمً حٌي٠ٓ حالٓالِٝ وّخ حٌِٔٗ هللا ١ٌْٚ وّخ ؿخءٔخ فٝ 

ٔلٓ رلخؿش حٌٝ فىَ , طف١َٔحص ٚحلٛحي ِخ حِٔي هللا رٙخ 

حٓالِٝ ؿي٠ي ٠ظّٔه رخٌّؼمٛي ٠ٚغَرً حٌّٕمٛي ػٍٝ ٟٛء 

 .ح٠خص حٌمَحْ حٌى٠َُ ٚحٌؼخرض حٌٜل١ق ِٓ حٌٕٔش حٌٕز٠ٛش 
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                           بقمم فاروق شريف..... فكروا بالمجوء الي أنفسكم         :دفتر األحوال الشخصية

فّٓ حٔظظخٍ ٍٓٛٞ ػٍی أًِ .١ٓخؽ ىٚي حالطلخى حألٍٚٚرٟ ٌٖ٘ حأل٠خَ حٌؼ١ٜزش ٠ٔظل٠َ ِ٘خ٘يح وخٔض لزً ػَ٘حص ح١ٌٕٔٓ طيػی حٌظغ٠َزش حٌفٍٔط١ٕ١ش

حٌؼٛىس فٟ ىٚي حٌـٛحٍ اٌی رلغ ػٓ ك١خس حإللخِش حٌ٘زٗ ٔٙخث١ش هٍف ؿزخي حألٌذ, ٍرّخ ٌُ طظغ١َ ِالِق حٌٍٜٛس حٌفٍٔط١ٕ١ش ػٓ حٌٍٜٛس ح٠ٌٍٛٔش, اال 

ِٓ ك١غ حٌّٔزذ ففٟ فٍٔط١ٓ ػَف حٌؼَد رً حٌؼخٌُ وٍٗ, أْ حٌظٙـ١َ حٌفٍٔط١ٕٟ ِٓ لزً ح١ٌٙٛى ٘ٛ حغظٜخد ؿّخػخص لخىِش ِٓ وخفش أٔلخء حٌؼخٌُ 

طـّؼٙخ ٍحرطش حٌي٠ٓ حٌٛحكي ٚطٔٛؽ ِزٍَحطٙخ رؤكم١ش أػزظٙخ حٌي٠ٓ ٌٙخ , ٚ٘ٛ ِخ ٠ؼَف رؤٍٝ ح١ٌّؼخى وٕخ٠ش ػٓ فٍٔط١ٓ ٚٗؼذ هللا .اٌی فٍٔط١ٓ

حٌّوظخٍ وٕخ٠ش ػٓ ح١ٌٙٛى , ٌىٓ ِخ حٌٙيف حٌّّٕٙؾ ِٓ طٙـ١َ ح١٠ٌٍٛٔٓ ٓٛحء رط٠َمش ِزخَٗس ػٓ ٠َ١ك حٌمظً ٚحٌظي١َِ ألٞ ِٕطمش هَؿض ػٓ 

ٍٓطش حٌٕظخَ أٚ رط٠َمش غ١َ ِزخَٗس , ػٓ ٠َ١ك رؼغ ٍٚف ح٠ٌِّٙش ٚحالٓظٔالَ فٟ ٔفّٛ ح١٠ٌٍٛٔٓ ِٓ هالي حأل١َٚكخص ح١ٌٔخ١ٓش حٌظٟ طمٛي 

٠ٚزمی .( ل٠ٟ حألَِ حٌٌٞ ف١ٗ طٔظفظ١خْ)رلظ١ّش ٍُٓ هخ١ٍش ؿي٠يس ى٠ّٛغَحف١خ ٚؿغَحف١خ ِٓ لزً حٌيٚي حٌؼظّی, ٚوؤْ ٌٔخْ كخٌُٙ ٠وزَ ح١٠ٌٍٛٔٓ 

                                                                                                                   .حٌٔئحي أ١ٌْ حألٌُ حٌٍٔٛٞ ِٚٓ لزٍٗ حٌفٍٔط١ٕٟ ٚحكي ٚ اْ حهظٍف حٌّٔزذ

فال ٠غ١ذ ػٓ ًحوَس أٞ ٗوٚ أٔٗ لزً ِخثش ٕٓش فم٢, وخْ ح٠ٌٍْٛٔٛ ٚحٌفٍٔط١ٕ١ْٛ ىٌٚش ٚحكيس ٚوٌٌه حألَِ رخٌٕٔزش ٌٍؼَحل١١ٓ ٚغ١َُ٘ ِٓ حٌؼَد, 

ٚػٍی .ٚكظی ػٕيِخ حٓظؼَّ حٌؼَد ِٓ لزً حٌيٚي حألٍٚٚر١ش, وخٔض طٍه حٌيٚي حٌّٔظؼَّس طٕظَ ا١ٌُٙ وىً ٚحكي ٠ظفك رخٌـْٕ ٚحٌٍغش ٚحٌؼمخفش ٚحٌؼم١يس

ٌ٘ح طُ حلظٔخَ أٍح١ُٟٙ, ٍُٚٓ كيٚى ٌٙخ, ١َٚف ٔظ٠َش حٌيٚي حٌلي٠ؼش حٌظٟ أٔٙض ػَٜ حإلِزَح٠ٍٛ١خص اٌی غ١َ ٍؿؼش, ٌىٓ حٌّظخرغ ٌأل١َٚكخص 

حٌّظِحِٕش ِغ حٌَر١غ حٌؼَرٟ, ٚحٌظٟ طظؼٍك ربػخىس طم١ُٔ حٌيٚي حٌؼَر١ش ٍُٚٓ هَحث٢ ؿي٠يس ٠ظز١ٓ ٌٗ ٓم١ٛ ٔظ٠َش حٌيٌٚش حٌلي٠ؼش ٚاِىخ١ٔش طغ١َ حٌليٚى 

فّٓ حٌؼـذ حٌّئٓف أْ حٌؼَد ٠ئِْٕٛ ربِىخ١ٔش طم١ُٔ حٌّمُٔ , رً ٠ٍّْٔٛ ٌٗ ٚفٟ ٔفْ حٌٛلض ٠ٕىَْٚ اِىخ١ٔش .ٚفمخً ٌّظغ١َحص حٌِِٓ ٚحألكيحع

فٔزؼْٛ ػخِخً فم٢ ٟ٘ حٌفخًٛ ر١ٓ حٌّلٕش .حٌٛكيس, رً ٠ٔوَْٚ ِٓ ٌٖ٘ حأل١َٚكش ٠ٚؼظزَٚٔٙخ ؿِء ِٓ حٌظَحع حٌٌٞ ٠ٍٜق ٌظؤ٠ٍوٗ ال ٌظلم١مٗ

حٌفٍٔط١ٕ١ش ٚحٌؼَحل١ش ػُ ح٠ٌٍٛٔش ٚىْٚ أْ ٠ظلَن حٌيٚي حٌؼَر١ش حألهَی ٓخوٕخً رً ػٍی حٌؼىْ ط٠ّٟ حٌم١خىحص ليِخ اٌی طي١َِ٘خ حلظٜخى٠خً ٚر٠َ٘خ ِّخ 

رً اْ .٠ـؼٍٙخ ١ِٙؤس ٌّلٕش لي ال طلّي حأل٠خَ ػمزخ٘خ فى١ف طمَ حٌؼ١ْٛ حٌؼَر١ش ٟٚ٘ ط٘خ٘ي ٌ٘ح حٌظًٍٔٔ حٌِِٕٟ ٌٍّآٟٓ ىٌٚش طؼمزٙخ ىٌٚش أهَی

ِٛٓىٛ طٕـَ اٌٝ حٌّٔظٕمغ حٌٍٔٛٞ رؼٍّٙخ أٚ ريٚٔٗ , فخٌَٜحع حٌمخثُ فٟ ٠ٍٛٓخ َٛحع ىٌٟٚ لزً أْ ٠ىْٛ ٍٓٛٞ, فخألٓي ِيػَٛ ِٓ ا٠َحْ ١ٍٓٚٚخ 

ٚح١ٌٜٓ, ٚحٌّؼخٍٟش ِيػِٛش ِٓ حٌٛال٠خص حٌّظليس ٚكٍفخثٙخ, ٌٚ٘ح ِخ ٠ئوي أْ حٌظيهً حٌَٟٚٓ حٌّزخَٗ لي ٠ـَ ١ٍٓٚخ اٌٝ ِخ ٠٘زٗ اٌٝ كي وز١َ 

                                                                                                               .حٌّٔظٕمغ حألفغخٟٔ ٚحٌٌٞ الطِحي حٌٌحوَس ح١ٌَٓٚش طلظفع رٗ

ٌ٘ح حٌظيهً ٚرٍٜٛطٗ حٌلخ١ٌش لي ٠ـزَ أ١َحف أهَٜ وخٌٛال٠خص حٌّظليس ػٍٝ ط٠ِٚي حٌّؼخٍٟش ح٠ٌٍٛٔش رؤٍٓلش أوؼَ فظًىخ وّخ كيع فٟ حٌفظَس 

حٌظٟ لٍزض ِٛح٠ُٓ حٌمظخي , ٌُٚ ٠ؼي ِٔظزؼًيح ٌٍغَد اىحٍس حألُِش فٟ ٠ٍٛٓخ ريي  (ٓظ١ٕغَ)حٌٔٛف١ظ١ش فٟ أفغخٔٔظخْ, ك١غ طُ ط٠ِٚي حألفغخْ رٜٛح٠ٍن 

كّٔٙخ ِٓ أؿً حٓظِٕحف ِٛٓىٛ حلظٜخى٠ًخ ٠ُٚخىس حألػزخء ػٍٝ ه٠ِٕظٙخ حٌّٕٙىش أٛالً , ٚفٟ كخي أَٛص ِٛٓىٛ ػٍٝ ىهٛي ٌ٘ح حٌّٔظٕمغ فّٓ 

ٚحٌوطٛس حألوؼَ أ١ّ٘ش أْ ِٛٓىٛ ٓظيهً فٟ .حٌّظٛلغ أْ طظىزي هٔخثَ ػٔى٠َش وز١َس ٠ٚظُ حٌم٠خء ػٍٝ آهَ ١ِٛت ليَ ٌٙخ فٟ َٗق حٌّظ٢ٓٛ

ِٛحؿٙش ِفظٛكش ِغ حٌغخٌز١ش حإلٓال١ِش فٟ حٌؼخٌُ ٚحٌظٟ رخطض طلًّ ِٛٓىٛ ِٔئ١ٌٚش حٌٕىزش ح٠ٌٍٛٔش, ٌٚ٘ح ِخ ١ٓـؼً ١ٍٓٚخ أِخَ هطَ حٔظمخَ 

وً لخٍة ٌٍظخ٠ٍن .ٌٚ٘ح ِخ ٠زيٚ أْ رٛط١ٓ َِٜ ػ١ٍٗ ٚ٘ٛ ِخ ١ٓؼَٝ ١ٍٓٚخ اٌٝ ١ٕٓخ٠ٍٛ ِ٘خرٗ ١ٌٍٕٔخ٠ٍٛ حألفغخٟٔ.حٌـّخػخص حإلٓال١ِش حٌّظ٘يىس

الري أْ ٠َّ ػٍی ِلٕش هَٚؽ حٌؼَد ِٓ حألٔيٌْ رؼي ػّخ١ٔش لَْٚ َِ٘لش , أ٠٠خ وخٔض حألٔيٌْ ىٌٚش ٚحكيس اٌی أْ ؿخء ػَٜ ٍِٛن حٌطٛحثف 

فظمّٔض اٌی أوؼَ ِٓ ػ٠َ٘ٓ ى٠ٍٚش ٚرؼي٘خ ريأص طٍه حٌي٠ٚالص طٔم٢ ٚحكيس طٍٛ حألهَی , فٍٛ أٓمطٕخ حٌلخٌش حٌظخ٠ٍو١ش حالٔي١ٌٔش ػٍی ٚحلؼٕخ حٌلخٌٟ 

ر١ي حٌم٘ظخ١١ٌٓ وخٔض ىٚي حٌطٛحثف حألهَی طٕظَ اٌی ى٠ٚالطٙخ  (ٖ 478)ٌظٍٕٛٛخ اٌی ِخ ٓظئٚي حألٍِٛ ا١ٌٗ ِٔظمزالًفّؼالً ػٕي ٓم١ٛ ١ٍ١ٍطش ٕٓش 

وٛكيس ِٕفٍٜش ٌٓ ٠فىَ حٌم٘ظخ١ٌْٛ فٟ ِٙخؿّظٙخ ٚٔظَٚح اٌی ِلٕش أ٘خٌٟ ١ٍ١طٍش وخٌٕظَس حٌؼَر١ش ٌ٘ح حٌِِٓ اٌی ِلٕش ح١٠ٌٍٛٔٓ , ٗفمش ٚكِْ 

ِٚخ اْ طٛحٌض حٌْٕٔٛ كظی ريأص حٌي٠ٚالص حالٔي١ٌٔش طظٔخل٢ ٚحكيس طٍٛ حألهَی رفٛحًٛ ١ُِٕش طَوظُٙ  ىْٚ أْ ٠لَوٛح ٓخوٕخً ٚوؤُٔٙ هخٍؽ حٌلٔزخْ

ِطّؤ١ٔٓ حٌزخي غ١َ ِىظَػ١ٓ ١ٌَُّٜ٘ حٌّٕظظَ ِغ ػٍُ فٟ لَحٍس أٔفُٔٙ رلظ١ّش ٚلٛػٗ , فٔمطض َٓلٔطش ٚأؿٍٟ أٍ٘ٙخ ٚر١ٍٕٔش ٚل١َزش ٚأٗز١ٍ١ش 

ٌُ طىٓ حألٔيٌْ ٟ٘ حٌّؼخي حٌٛك١ي, رً حٌلَٚد ح١ٌٍٜز١ش . ٟ٘ ٔٙخ٠ش حٌٛؿٛى حٌؼَرٟ فٟ حألٔيٌْ رٔم١ٛ غَٔخ١ش(ٖ 897)ٚغ١َ٘خ اٌی أْ وخٔض ٕٓش 

ؿٔيص حٌٛحلغ حٌؼَرٟ ٔفٔٗ ٚح١ٌَّٜ ٔفٔٗ ىْٚ حػظزخٍ ٚال طلَن , ٌٖٚ٘ حأل٠خَ طؼ١ي وَس ٓخٌفخطٙخ رٕفْ حٌط٠َمش ٚٔفْ حألىٚحص, فى١ف رخٌؼَد ُٚ٘ 

ٌٚ٘ح ػ١ٕٗ ِخ لخٌٗ حٌ٘خػَ فٟ ٓم١ٛ .٠َْٚ حالكظالي حٌَٟٚٓ ٚحإل٠َحٟٔ حٌٛحٟق ٠ٌٍٛٔخ ػُ و١ف ١ٓؤِٓ حٌـٛحٍ حٌٍٔٛٞ ػٍی ٔفٔٗ رؼي ٌ٘ح حالكظالي

كَٞ رخٌيٚي حٌؼَر١ش اْ ٌُ طـي فٟ حٌّٛحؿٙش .و١ف حٌل١خس ِغ حٌل١خص فٟ ٓف٢/ ِٓ ؿخٍٚ حٌَ٘ ال ٠ؤِٓ ػٛحلزٗ : ١ٍ١طٍش ٚأػزض حٌّٔظمزً ٛلش لٌٛٗ 

أْ طزلغ ٌٙخ ػٓ أ١ٚخْ طٍـؤ ا١ٌٙخ ريال ِٓ ِٕخل٘ش ٌـٛء ح١٠ٌٍٛٔٓ ٚاِىخ١ٔش حٓظمزخي حٌؼَد ٌُٙ , فؤ٠٠خ وخٔض ٠ٍٛٓخ ٍِـؤ ٌٍفٍٔط١١ٕ١ٓ ٚحٌؼَحل١١ٓ 

رً ٛخٍص أ١ِٕش حٌؼَرٟ  ٚ٘خٟ٘ ح١ٌَٛ طزلغ ػٓ ٍِـؤ ٌٙخ ِغ ح٠ٌٌٓ ٌـؤٚح ا١ٌٙخ فخٌؼَد ِطخٍىْٚ ِٓ ٍِـؤ اٌی آهَ ر١ّٕخ ِفخط١ق حٌؼٛىس لي ٛيأص ,

حٌّٕىٛد أْ ٠ؼٛى اٌی ٍِـؤٖ حألٚي ريالً ِٓ أٍٟٗ ١ٕٚٚٗ , ٚٓظؤطٟ حٌْٕٔٛ كىّخً ١ٌَی حٌؼَد أْ ١َِٜ حٌفَى ٘ٛ ٍٛٛس ١ٌَّٜ حٌـخِؼش ٚحٌٌٞ 

                                                                                           .ال٠ٔؼی أل١فخء حٌل٠َك لزً أْ ٠ًٜ ر١ظٗ ١٘ٙخص أْ ٠طفجٗ ٚلي حٌظُٙ ؿيٍحْ حٌز١ض

 اكرامى نجم/ اعداد م 
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  (واجب الوقت)ونسوا   البعض العرب انشغموا بقتال بعضيم   :صٕسج انغالف 

 
 

, صيام واالكثار من العبادات تقربا الى اهلل فى ىذه االيام المباركة وىى أيام الحج وىو الفريضة االكبر فى االسالم والتى ُيستحب فييا ال
خصوصا ونحُن نرى المسممين  وقد تفرقوا شيعا كل يقاتل اخاه ويتصارع معو وكل يتيم اخاه بانو المخطىء وىو المصيب ونسيَى الجميع 

وكذلك نرى اسرائيل وقد استفحمت قوتيا ألن المسممين نسوا دينيم وشغمتيم , ان عدوىم واحد وانو يتربص بيم ويوقع البغضاء بينيم 
...  اختالفاتيم وتصارعيم فما كان من اسرائيل اال واقتحمت المسجد االقصى ثالث الحرمين واولى القبمتين ونحن ال حياة لمن تنادى

فالفمسطينيون منقسمون بين السمطة وحماس وكل منيما يدعى انو االصح واالخر الخائن بل اننا نجد حماس تتآلف مع البعض نكاية 
, فى البعض االخر وكذلك السمطة الفمسطينية تتآلف مع البعض نكاية فى البعض االخر والمسجد االقصى يضيع وال حياة لمن تنادى 
لماذا ال تتوقف حماس عن الصراع مع السمطة ويوجو الجميع اسمحتيم ضد عدوىم االسرائيمى ؟  والدول العربية لماذا تتصارع مع 
بعضيا البعض افال يكون االصوب ان تتحد وتتآلف ضد عدوىم االسرائيمى بدال من الصراع والتقاتل وضياع االرض حتى ان مشكمة 
الالجئين كانت باالمس مشكمة فمسطينية والجئين فمسطينيين ولكن اليوم عندنا مشكمة الجئين بالماليين سوريين ويمنيين وعراقيين  

والعجيب اننا نرى منظمات تدعى انيا اسالمية وتنادى بقيام وتطبيق االحكام االسالمية عمى االرض وتقوم ! وليبيين والقادم ادىى وامر 
مثل القاعدة وداعش وجبية النصرة , بالقتل والسحل باسم االسالم واالسالم براء من كل ذلك والحقيقة انيم يتصارعون عمى السمطة 

!!  وجند االسالم ومئات المنظمات مجيولة االصل واليوية ولكنيا تجيد القتل والتشيير باالسالم فاين سمالحة االسالم؟ 
لماذا ال توجو ىذه المنظمات اسمحتيا ضد اسرائيل وتتناسى خالفاتيا مع اشقائيا المسممين ؟ إن واجب الوقت االن ىو ان ينسى الجميع 

. خالفاتيم وان يوجيوا اسمحتيم ضد العدو المتربص بالجميع قبل فوات االوان وضباع كل شيىء 
الى كل , أنظمة الحكم انقالبيين وثوريين مسممين وجياديين وجماعات اسالمية كاالخوان والسمفيين وغيرىم ..دعوة الى الجميع 

أن واجب الوقت اليوم ىو نسيان " الى كل الشعوب العربية واالسالمية الى الجميع ننادى ونقول , المنظمات االسالمية والجيادية 
. الخصومات بيننا وبين بعضنا البعض وان نوحد الجيود ونوجو السالح ضدعدوناالمتربص بنا الميم ىمى بمغت ألميم فاشيد 

 حرٓ حٌزٍي/ اعداد  
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   :وجيُة نظر 
 الشعارات الجوفاء

نكُّ . َعى .ديٍ حك .. َعى .. االسالو ديٍ ٔدٔنّ 
.. ٔعًم ،، ٔيسأاج .. ٔكفايّ .. أيعاً دٔنّ عذل 

فهًارا َرشذق تانرعثيش َٔحٍ تعيذٌٔ كم انثعذ 
عٍ جْٕش ْزا انذيٍ فال َطثك أدَٗ لٕاعذ 

آَا دٔل اسالييح .. انعذل فٗ دٔنُا االسالييح 
ٔعهٗ .. نكُٓا دٔل غيش عادنّ .. تاالسى 

انًرشذليٍ تانًسًٗ أٌ يشاجعٕا اَفسٓى لثم 
فمذ ذعثُا ْٔشيُا يٍ ْزِ .. فٕاخ اآلٔاٌ 

فهى َرمذو عهٗ أٖ .. انشعاساخ انجٕفاء 
آَا نعُح األفكاس ٔانثمافح انٕاسدِ يٍ .. يسرٕٖ 

كم فج عًيك ٔانًسًياخ انعفُّ انرٗ اسًٓد 
عهٗ كم يُا أٌ يثذأ تُفسّ ،ٔ أٌ .. فٗ ذأخشَا 

يُأٖ عٍ اصحاب انشعاساخ انجٕفاء انرٗ ال ذمذو 
ًُسرعاٌ.. ٔال ذؤخش   .. ٔهللا ان

 حٌلذ                             
انزٖ يٕنذ تيٍ سٔحيٍ ذعهما تشحًاخ ..  انحة .

 يسرطيع تكم جذاسج انصًٕد.. انسًاء 
أيا انزٖ يٕنذ .. ٔاالسرًشاس ٔانعيش عهٗ االسض 

فٕٓ يثم انجُيٍ .. تهحظح ظعف اَساَٗ 
 . ال اسرًشاس نّ ٔال حيا.. انًشِٕ 

 وضرورة تغيير نُظم العمل.. غير الطقست

 

ذغيش فيٓا كم .. أجٕاء يصش نى ذعذ كًا كاَد 
حرٗ غمسٓا انجًيم انزٖ كُا .. شٗء ٔتشذِ 

نى يعذ .. َمشأ عُّ فٗ كرة انجغشافيا اياو صياٌ 
ٔيٍ ثى عهيُا انًثادسج ترغييش َُظى .. كًا كاٌ 

انعًم خاصّ فٗ فصم انصيف انشْية انزٖ 
فهًارا ال . يثذأ يٍ شٓش يايٕ حرٗ َٓايح سثرًش 

َحزٔ حزٔ انذٔل انخهيجيّ فٗ ذثكيش انذٔاو 
انصثاحٗ نيثذأ يٍ انساتعّ صثاحا ٔيُرٓٗ فٗ 

ٔانمطاعاخ انخذييّ يثم انًشٔس .. انٕاحذِ ظٓشا 
ذعًم دٔاييٍ صثاحا ٔيساءا ، .. انخ .. ٔانصحّ 

يًا سيمهم يخاغش ذعشض االشخاص نعشتاخ 
انشًس انحاسلّ َٔمهم اسرٓالن انطالّ ٔذحذ 
يٍ حاالخ انٕفاِ انرٗ حذثد ٔانرٗ ال َظيش نٓا 

  .. يجشد فكشِ.. فٗ ذاسيخ يصش انحذيث 

 ايياب فوزى/ بقمم 

حالٌن الزمالك بٌن  :ركن الرياضة

 ثنائٌة الدورى والكؤس والخروج  من الكونفدرالٌة 

 
 

ال شك أن الزمالك يعيش عيدا جديدا مممؤا باالنتصارات  
س فقد فاز بالدورى العام بعد عشر سنوات عجاف وفاز بكأ

 منذ عشرات السنين ثم انو فك يةمصر  واحتفظ بالثنائ
عقدة النادى االىمى وفاز عميو فى نيائى الكأس وىكذا 

تواصت االنتصارات لمزمالك واستتب االمر لمنادى العريق  
ورغم ذلك مازلت ىناك صعوبات قابميا فى طريقو منيا 
ىزيمتو من االىمى وانبى والمقاصة فى الدورى وىزيمتو 

من فريق النجم الساحمى التونسى فى قبل النيائى 
 مما اشاع القمق 1/ 5لمكونفيدرالية االفريقة ىزيمة نكراء 

فى نفوس الزمالكاوية وقد كانت جماىير الزمالك تمنى 
نفسيا بالخماسية حيث الفوز ببطولة الدورى والكأس 

وكأس الكونفدرالية االفريقية وكأس السوبر المصرى وكأس 
السوبر االفريقي و لكن جائت اليزيمة من النجم لتقتل 

ن كان ىناك بصيص من االمل فى مبار اة العودة  الحمم وا 
......    ان شاء اهلل بالقاىرة

 فيل يحقق الزمالك حمم الخماسية أم يكتفى بالثنائية ؟
"كيمو"إعداد كابتن 
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 طارق عبد اللطيف. م/ إعداد                                                              :ركن األدب

 

ْكٍَش  َُ
 

أ١َِ حٌ٘ؼَحء أكّي ٗٛلٟ  

  

الِف ٗزخوٟ         ١َّٗيؼُض   أَكالِٟ   رمٍٍذ  رخنِ  ِّ ق حٌ َُ ُض ِٓ ١ُ ّْ َّ ٌٚ

َىُٖ  ٍْ َٚ أَِٟ٘ ِىخَّٔٙخ   ػٍٝ   حألَٗٛحن        ٍٚؿؼُض أَىٍحَؽ حٌ٘زخد ٚ

ٍٖ  , وؤَْ   ُهفٛلَٗ ظَزخن              ٚرـخٔزٟ ٚح ُّ شُ   حٌ َ٘ ْٙ ٌّخ    طٍفَّيَض   َؿ

فبًَح   أ١َُ٘ذ  رٗ  ف١ٍْ   رِ٘خن         ٗخوٟ  حٌٔالِف اًِح هال ر٠ٍٛػٗ

ِٓ  رؼي  ١ٛي   طٕخٍٚي  ٚفِىخن          لي  ٍحػٗ  أَٟٔ  ٠َْٛ١َض كزخثٍٟ

ٌَّيسٍ  ًُّل غخ٠ِش ٌ ْٕزٟ ؟ و ِٓ َؿ ٠َْق حر رؼَي  حٌ٘زخد  ػ٠ِِسُ  حإِلىٍحن            َٚ

ٍس   ,  أَٚ  ف٠ٍَشٌ   ٌِؼَحن                 ٌُ طزَك ِٕخ    ٠خ فئحُى    رم١َّيشٌ  َّٛي ٌفظ

يَّي  حٌؼُٜزِش  حٌفُظَّيخن               َص  ٔٔظزك حٌٜٙٛقْ وٕخ اًِح ٛفَّي  َٗ يُّل    ُ٘ َٔٚ 
ٟٔ ُِّل َّٟي ك١ٓ طُُٙ ََ طزؼغ ف ّٔخن              ٚح١ٌٛ ُّ  فٟ حٌُّٕل ِخ ٠زؼُغ  حٌٕخلٛ

 

َِْرُض ٚػخَىٟٔ ََ ِٓ ًوَحِن           ٠خ ؿخٍسَ حٌٛحىٞ, ١َ ِخ  ٠٘زُٗ  حألَكال

ٍُْض فٟ حٌٌوَٜ ٘ٛحِن ٚفٟ حٌىَٜ ؼَّي َٓ حٌلخوٟ   َِ َيٜ ح١ٌٕٔ َٛ ٚحٌٌو٠َخُص 

سٍ  َٛ ْر ََ ِٝ ر ُص ػٍٝ ح٠ٌَخ ٍْ ُْٕض  ِك١خٌَٙخ  أٌَمخن              ٌٚمي َِ  َغَّٕيخَء  ُو

َّٟي ٚؿُٛ٘ٙخ ٚػ١ُٛٔٙخ ِلَىْض اٌِ َٚٚؿْيُص  فٟ  أَٔفخٓٙخ  ٠ٍَّيخن               َٟ

فخً  ََ ْف ٍَ وَ   ًْ َْ٘زُض فٟ حأل٠َخَ  أَ ٌّ ر١ٓ  حٌـيحِٚي  ٚحٌؼ١ْٛ  َكٛحن             فَ

ٌَشَ حٌٜزخرِش ٚحٌٜٙٛ َٚ َْ َ٘ ِص  َْ ِص ٠ُمَزِّالْ ُهطخن  ؟              أًََو َْ خ َهطَ َّ ٌ

 

ٍِ ِخ ١١ُذ حٌِؼٕخِق ػٍٝ حٌٜٙٛ كظٝ  طََفَّيَك  ٓخػيٞ فَطَٛحن           ٌُ أَْى

َىْص أَػطخُف رخِِٔه فٟ ٠َيٞ َّٚي ِّٙخ  َهّيحن               ٚطؤَ ٠ْ ََ ََّي  ِٓ  َهفَ َّ ٚحْك

ٍُْض فٟ ١ٍ١ٌٓ  ِػِه ٚحٌيُّلؿٝ: ٚىَه َْ ٍِ  فخن           فَ ِّٛ َٕ ُّ ْزِق  حٌ ُٜ ُض  وخٌ ّْ ٌَٚؼَ

سً  َٛ ْ٘ ِٗ حٌـٛحِِٔق َٔ ْٕ خن               ٚٚؿْيُص فٟ  ُو َّ ُٓالف ٌَ ِٓ ١١ِذ ف١ه , ِٚٓ 

َِ ٚهخ١َزَضْ  َْض ٌَُغشُ حٌىال َّٟي فٟ ٌَُغِش حٌٜٙٛ َػ١ْٕخن               ٚطَؼطٍَّي َػ١َْٕ

ًَّي ٌُزخٍَٔش ِٓ هخ١َٞ ص ُو ْٛ َل َِ ًَّي طَؼخطٍُذ ٚطَ٘خوٟ               ٚ ١ُْض و َٔ َٔٚ

َِ حٌِِخْ ٚال َغي ِْ ِٓ ُػّ ٍِٟخن             ال أَِ  ََ ُْ فىخْ ٠ٛ َغ حٌِِخ ِّ ُؿ

ًُ ٗؼَٞ إِٟٔ ْك َُ ْْ طُْىَِٟ ٠خ  ن                     اِ ًَّي ل١ٜيٍس ااِلَّي أَٔىَُص و

ٚحنِ :  أِٔض حٌو١خُي  ٍَ  ُْ  رَي٠ؼُُٗ ,  ٚغ٠َزُُٗ              هللاُ ٛخَغِه , ٚ حٌِِخ
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 ػٛحًِ طئىٞ اٌٝ طمٍٚ حٌيِخؽ.. لٍش حٌَٕٛ ٚحالوظجخد   :ٌِه ٠خ ١ٓيطٝ

 

طمٍٚ كـُ حٌّن أَِ ِو١ف ِٚئٌُ, ٌٚىٕٗ فٟ حٌٛحلغ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ رٔزذ ػخىحص ١ٓجش أٚ ِٓ ؿَحء طؼخ١ٟ حٌّويٍحص 

ٚطَطز٢ رظمٍٚ حٌّن أػَحٝ ِؼً طَحؿغ حٌٌحوَس ٚٛؼٛرخص فٟ حٌظفى١َ ٚكً .ٚلٍش حٌَٕٛ ٚاىِخْ ِ٘خ٘يس حألفالَ حإلرخك١ش

 ٓخػخص ١ِٛ٠خ, 8 اٌٝ ٠ٚ6ٕٜق حٌوزَحء ريح٠ش ر٠ٍَٚس حٌلٜٛي ػٍٝ ١ٌٍش َٔٛ ؿ١يس, فٟ ِخ ال ٠مً ػٓ .حٌّٔخثً حٌؼم١ٍش

ِخ ١ٓئىٞ اٌٝ كّخ٠ش حٌّن ِٓ طمٍٚ حٌّخىس حٌَِخى٠ش ِغ ٍَِٚ حٌٛلض, ك١غ ٠ظىْٛ حٌّن ِٓ ِخىس ر٠١خء ٚأهَٜ 

ٍِخى٠ش, ٚط٘ىً حٌّخىس حٌَِخى٠ش ؿِءح وز١َح ِٓ حٌـٙخُ حٌؼٜزٟ حٌَّوِٞ, ٚطمغ ف١ٙخ غخٌز١ش حٌوال٠خ حٌؼٜز١ش ٌٍّن, حٌظٟ 

ٚحٌّخىس حٌَِخى٠ش, ِٓ ٔخك١ش أهَٜ, ٟ٘ ِفظخف ِؼخٌـش .طّٔق ٌٕخ رخٌظفى١َ ٚرؤْ َٜٔ ّٚٔٔغ ٚٔظىٍُ ٚٔ٘ؼَ ٚٔظلَن

أِخ حٌّخىس حٌز٠١خء فٟٙ حٌظٟ ٠ٔظويِٙخ حٌّن .حٌّؼٍِٛخص رّـَى كٍّٙخ ػٍٝ حأل١ٌخف حٌؼٜز١ش كظٝ طًٜ اٌٝ ٚؿٙظٙخ

أ٠٠خ حألٗوخٙ ح٠ٌٌٓ ٠ؼخْٔٛ ِٓ حالوظجخد ِؼَْٟٛ ٌظمٍٚ كـُ حٌّن, ٚفمخ .٠ٌِخىس َٓػش حٌَٓخثً ر١ٓ ؿ١ّغ أٔلخءٖ

, ٚؿيٚح أْ حٌظ٘ؼزخص ٚح١ٌٙخوً حٌظٟ طَر٢ ٍٓخثً حٌوال٠خ حٌؼٜز١ش ِؼخ, طظمٍٚ ِغ Yale ٌيٍحٓش أؿَح٘خ رخكؼْٛ رـخِؼش

٠ّٚىٓ فٟ حٌٛحلغ ٠ٌغ١ٛ حٌل١خس حٌَث١ٔ١ش أْ طئىٞ ٌظمٍٚ و١ّش حٌوال٠خ .ٔمٚ حٌّظؼش ٚحٌٔؼخىس ٚحإلكٔخّ رخإلوظجخد

, ٚ٘ٛ حٌّٔئٚي ػٓ حٌظّؼ١ً حٌغٌحثٟ ٚحٌـٍٛوُٛ ِٚؼخٌـش حٌؼٛح١ف ٚكً PFC حٌؼٜز١ش فٟ لَ٘س فٚ حٌـزٙش حألِخِٟ

, ٚ٘ٛ حٌٌٞ ٠فَٔ ليٍس حألفالَ "striatum" ٕٚ٘خن ؿِء آهَ ِٓ حٌّن أ٠٠خ ِٔئٚي ػٓ حٌظلف١ِ ٠ّٚٔٝ.حٌّ٘خوً

 ٚ 21حإلرخك١ش ػٍٝ طم١ٍٚ كـُ حٌّن, ك١غ و٘ف ػٍّخء أٌّخْ ِئهَح فٟ ىٍحٓش أْ حٌَؿخي ح٠ٌٌٓ طظَحٚف أػّخٍُ٘ ر١ٓ 

٠ٚؼظمي حٌزخكؼْٛ . ػخِخ, ٠ٚيحِْٚٛ ػٍٝ ِ٘خ٘يس حألفالَ حإلرخك١ش طمً ٌي٠ُٙ ر٘يس ِٔخكش حٌّخىس حٌَِخى٠ش ىحهً حٌّن45

أْ حٌٕظخثؾ ط١َ٘ اٌٝ أْ حألٗوخٙ ح٠ٌٌٓ ٠يحِْٚٛ ػٍٝ ِ٘خ٘يس حألفالَ حإلرخك١ش ٌي٠ُٙ ١ٓطَس ػم١ٍش ألً ٚليٍحص أٟؼف 

ٕٚ٘خ رؼٞ حٌٕٜخثق حٌٙخِش, حٌظٟ لي طف١ي فٟ طؼ٠ِِ .ػٍٝ حطوخً حٌمَحٍحص حٌٙخِش ٚح٠َ١ٌّٜش ِٓ حألٗوخٙ حٌطز١ؼ١١ٓ

ِلخٌٚش حٓظويحَ ح١ٌي غ١َ ح١ٌّٔطَس فٟ حٌىظخرش ٚحٌَُٓ ٚأىحء ِٙخَ ر١ٔطش, ح١ٌي ح١ٌّٕٝ فٟ كخٌش حٌ٘وٚ :ليٍحص حٌّن

 600طٕخٚي ؿَػش ١ِٛ٠ش رّؼيي  .حألػَٔ, ٚح١ٌَٜٔ فٟ كخٌش حأل٠ّٓ, ِخ ١ٓؼُِ ليٍس حٌّن ػٍٝ حٌم١خَ رٕ٘خ١خص ؿي٠يس

 حٌي١ٕ٘ش, حٌظٟ ط٘ىً 3 أَٗٙ, ٚ٘ٛ كّٞ ِٓ أكّخٝ أ١ِٚغخ 6ٌّيس  DHA غَحَ ِٓ كّٞ حٌيٚوٛٓخ١٘ىٔخ٠ٛٔه

ِّخٍٓش طّخ٠ٍٓ ِؼً ح١ٌٛغخ, ٚحٌظؤًِ حٌَٚكٟ طئىٞ اٌٝ حالٓظَهخء إلػطخء حٌّن .حٌٍزٕش حالٓخ١ٓش فٟ طى٠ٛٓ أٔٔـش حٌّن

حٌٜالس أ٠٠خ طٔخػي فٟ حالٓظَهخء,  .حٌطخلش حٌظٟ ٠لظخؿٙخ, ٚطئىٞ ٌوفٞ ٟغ٢ حٌيَ ِٚؼيالص َٟرخص حٌمٍذ ٚحٌمٍك

 (ِٕمٛي ِٓ ِٛلغ َِٜحٜٚ).ػىْ حٌؼٛح١ف حٌظؼز٠َ١ش حٌلخىس حٌظٟ طظٔزذ فٟ ِٛص هال٠خ حٌّن

 رٕض ح١ًٌٕ / اػيحى 
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  ركن المصريين بالخارج

                     ١٠ٌَّٜٓ حٌٙـَس ٚحُٚحٍس 

 حٌؼخ١ٍِٓ رخٌوخٍؽ

 
 

           ٔز١ٍش ِىََ ٠َُٚس حٌٙـَس ٚح١٠ٌَّٜٓ حٌؼخ١ٌٍّٓ رخٌوخٍؽ 

 

أوؼَ ِٓ هّٔش ِال١٠ٓ ِٛح١ٓ َِٜٞ ٠ؼٍّْٛ 

ِٔجٌٛش .. ٠لظخؿْٛ اٌٟ ُٚحٍس هخٛش رُٙ.. رخٌوخٍؽ

طظٛحًٛ ِؼُٙ ػزَ ه٢ ٓخهٓ ٠ىظذ ػٍٟ ؿٛحُ .. ػُٕٙ

ٚطظخرغ .. ُٚحٍس طؼَف ِ٘خوٍُٙ ُِّٚ٘ٛٙ.. حٌٔفَ

ٔلٓ فٟ كخؿش اٌٟ  .ٔـخكخطُٙ ٚحالٓظفخىس ِٓ هزَحطُٙ

ُٚحٍس طؼظٕٟ رـِء ُِٙ ِٓ حٌ٘ؼذ حٌَّٜٞ حٟطَطٗ 

أٚ حٟطَطٗ ظَٚفٗ ٌٍٔفَ ٚحٌؼًّ رخٌوخٍؽ .. حٌظَٚف

فٟ حٌٛلض حٌٌٞ ٠لٍُ ف١ٗ رخٌؼٛىس اٌٟ ١ٕٚٗ ٚطلم١ك 

كٍّٗ ١ٌزيأ ك١خس ؿي٠يس ٠وظخٍ٘خ ٘ٛ ال أْ طفَٝ ػ١ٍٗ 

ٌمي ؿخء حٌظؼي٠ً حٌُٛحٍٞ ٚحػخى فىَس ُٚحٍس  !فَٟخً 

ٚلي وخٔض ٕ٘خن ُٚحٍس .. ٌٍٙـَس ٚح١٠ٌَّٜٓ حٌّغظَر١ٓ

رخٌفؼً طلض ٌ٘ح حٌّّٟٔ فٟ كىِٛخص ٠َِٜش ٓخرمش فٟ 

حٌٛلض حٌٌٞ وخْ ػيى ح١٠ٌَّٜٓ حٌؼخ١ٍِٓ رخٌوخٍؽ ال 

ٌمي آْ حألٚحْ فٟ أْ ٔفىَ فٟ  !٠ِ٠ي ػٍٟ ح١ٔٛ١ٌٍّٓ

ِٛح١ٕ١ٕخ رخٌوخٍؽ ٚحْ ٔؼًّ ػٍٝ ِٔخػيطُٙ رميٍ ِخ 

٠ميِٛٔٗ ٌَّٜ فخ٠ٌَّْٜٛ فٝ حٌوخٍؽ ُ٘ حوزَ ِٜيٍ 

ٌٍيهً حٌمِٛٝ ِٓ حٌؼٍّش حٌٜؼزش  ُٚ٘ وِٕ َِٜ ِٓ 

فّخ حؿيٍ حْ طؼطٝ َِٜ ٌُٙ هيِش لي ٔىْٛ , حٌوزَحص  

إٔخ ٠َٔي ِٓ ُٚحٍس حٌٙلَس . ر١ٔطش ٌٚىٓ َِىٚى٘خ حوزَ 

ٚح١٠ٌَّٜٓ رخٌوخٍؽ حْ طؼطٝ حٌظ١ٙٔالص ١٠ٌٍَّٜٓ 

ِؼً حالػفخء ِٓ ؿّخٍن ح١ٌٔخٍس ٚحالٓزم١ش فٝ كـِ 

حالٍحٟٝ ٚحٌّٔخوٓ رخٌيٚالٍ ٚحٌؼٍّش حٌٜؼزش ِٚمخرً 

ًٌه ٠مَٛ ح٠ٌَّْٜٛ رظل٠ًٛ ِيهَحطُٙ رخٌؼٍّش حٌٜؼزش 

ٌَّٜ ٚ٘ىٌح طٔظف١ي َِٜ  ِٓ حرٕخثٙخ ٚطٔخػيُ٘ رميٍ 

حٕٔخ ٕٔظظَ حٌىؼ١َ ِٓ ٠َُٚس حٌٙـَس ِٚٔظؼيْٚ .ظَٚفٙخ 

    .رخٌىؼ١َ كزخ فٝ َِٜ ٚطل١خ َِٜ
  

خالد الفحام/ اعدا د  كٌمٌائى   

  :قرأُت لك

 "النِسَوة نون " ٚ "حٌظؤ١ٔغ طخء" ر١ٓ 
 ثانٌا وللعمل اوالًال  للعلم المرأة خروج ومع , العولمة زمن فى

 رؼٞ فٝ حك١خٔخ وتفوقها العمل سوق فى للرجل ومشاركتها

 خرجت قد أنه سبق ما كل تؤثٌر تحت حلٛي , حٌظوٜٜخص
 البععُض  ولكن حواء بنات كل اقول وال -حواء بنات علٌنا
 حقٌقٌة المرة هذه كانت وان جدٌدة لٌست بدعوةٍة  - منهن
 على تنادى الماضى فى كانت والتى الدعوة هذه , وقوٌة

 انها إال شٌىء كل فى بالمرأة الرجل بمساواة إستحٌاء
 المرأة بقوامة " المناداة وهو بالعجٌب المرة هذه جاءت
 وقد خطٌر امر وهو " منه بالقٌادة وافضلٌتها الرجل على
 المرأة على الرجل قوامة ان حٌث علٌهن الدٌن رجال ٌثٌر

 , ذلك فى جدال وال الحنٌف الدٌن اثبتها دٌنٌة حقٌقة
 الرجل تربى التى هى االم أن هو الدعوة لهذه وتبرٌرهن

 فى تتحكم التى هى الزوجة و , شخصٌته وتبنى فٌه وتتحكم
 التى هى والحبٌبة شٌىء وكل امواله وفى الزوج الرجل
 إلرضائها وذلك افعاله وردود افعاله وفى الرجل فى تتحكم

 وتلبٌة لها لحبه االب الرجل فى تتحكم التى هى واالبنة
 ! االمور من الكثٌر وتثٌر ومتعددة كثٌرة واالمثلة , مطالبها

 نون  )وبٌن)التؤنٌث تاء (بٌن احتار قد فالرجل والحقٌقة 
 األم فى تتمثل عنده التؤنٌث فتاء , كبٌرة حٌرة ) النسوة
 واالحترام والحشمة والوقار العفة حٌث واألبنة واألخت
 هو ما وكل المستقبل وهى األمان هى هنا األنثى وحٌث
 تحت الجنة" وسلم علٌه هللا صلى الرسول قال وكما مقدس
 نون "هى األنثى حٌث اآلخر الجانب وعلى , "االمهات أقدام

 وأى زمٌلة وكل وحبٌبة زوجة كل فى تتمثل التى "النسوة
 النساء كٌد تمثل هنا وهى , حٌاته فى ٌقابلها اخرى إمرأة
 شاورهن " الشهٌرة المقولة وتمثل عظٌم كٌدهن أن حٌث

 "اعوج ضلع من خلقن انهن " تمثل وحٌث "وخالفهن
 االذدواجٌة وهذه  , "ودٌن عقلٍة  ناقصات" أنهن واٌضا
 منها له خالص ال كبٌرة حٌرة فى ٌعٌش جعلته للرجل

 بل بنت انجح ابنته وٌرى إمرأة اعظم أمه ٌرى فالرجل
 ٌرى الوقت نفس وفى البنٌن من زمالئها كل على وتتفوق
 ألنهن النساء كٌد تكٌد أخرى إمرأة وكل وحبٌبته زوجته
 كن حٌث إبلٌس شقٌقات وألنهن أعوج ضلع من خلقن

 الفقهاء ٌقول كما ولكن , الكون فى وبلٌة مصٌبة كل اساس
 اخواتى , , الحدث بخصوص ولٌس السبب بعموم الحكم

 وباالفضلٌة بالمساواة ٌنادٌن تى الال النساء من الفضلٌات
 كل ٌحٌر سإال هناك, لكن احترامى كل مع , الرجل على
 ان  الرجل فٌه نستطٌع الذى الٌوم ٌؤتى متى: وهو رجل

 ؟؟؟؟ "   النسوة نون    " مع   " التؤنٌث تاء "    جمعي

على عبد السالم/ اختٌار محاسب 
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  ( 23) ػّخٍس ط٠َ١ٕؾ ر١ّيحْ حٌؼظزش رخٌمخَ٘س  :٠َِْٜٛحٌظٝ ال ٠ؼَفٙخ حٌَّٜ 

 
 

طّؼً طلفش ِؼّخ٠ٍش ٚ ٠مخي أْ ٌٖ٘ .  طّخػ١ً 4اكيٜ حٌّؼخٌُ حٌٍّّٙش فٝ ِٕطمش حٌؼظزش ٚ ٘ٝ ػّخٍس وز١َس فٝ أػال٘خ وَس طلٍّٙخ 

 (أٚٓىخٍ ٠ٍٚٛ٘ظِ )طُ رٕخإ٘خ ػٍٟ ٠ي ِؼّخٍٞ ّٔٔخٜٚ ٚ ٘ٛ حٌّٕٙيّ حٌّؼّخٍٜ . حٌؼّخٍس ال ٠ٛؿي ِؼٍٙخ ٓٛٞ ػالػش فٟ حٌؼخٌُ وٍٗ 

وَحٔٛف فٝ ؿ٠ٍّٛٙش ) فٝ ِي٠ٕش ؿخؿٕيٍٚف فٝ حٌّٕٔخ ٚ حٌظٝ ٘ٝ ح٢ْ 1881ٚ ٘ٛ ِؼّخٍٞ ٠ٙٛىٞ ّٔٔخٚٞ ٌٚي فٝ أوظٛرَ 

ر١ّيحْ « ط٠َ١ٕؾ»  َ رٕٟ هالٌٙخ حٌّزٕٟ حٌظـخٍٞ 1915-1913ىٍّ حٌؼّخٍس فٟ حٌّٕٔخ ٚ ؿخء اٌٟ حٌمخَ٘س فٟ حٌفظَس  . (حٌظ١٘ه 

حٌؼظزش حٌو٠َحء ٚ وخْ حٌّمخٚي ٌٍَّ٘ٚع ٘ٛ ١ٌْٛ ١ٌٍٚٓ ف١ٍِ ٚ ِٓ أػّخي ٌ٘ح حٌّٕٙيّ فٝ حٌمخَ٘س ف١ال ػٍٝ ارَح١ُ٘ رخٗخ ٚ ػّخٍس 

 .  ٚطمغ فٝ ٗخٍع حٌـَٜٛ٘ رخٌؼظزش,  ٚػخٕ ف١ٙخ حٌىؼ١َ ِٓ ح١ٌٙٛى, ٌٌٌٚه ٠طٍك ػ١ٍٙخ حُٓ ػّخٍس ح١ٌٙٛى 1895حإل٠ّٛر١ٍ١خ ٕٓش 

١ِٓحٍ  )ػّخٍس ط٠َ١ٕؾ وخٔض ٍِه هٛحؿش ٠ٙٛىىّٕٔخٚٞ ٘ٛ ف١ىظٍٛ ط٠َ١ٕؾ ِٓ ِٛح١ٌي ِي٠ٕش حٌمٔطٕط١ٕ١ش ٚ لي أٍحى أْ ٠لخوٝ ِظخؿَ

 ٚ لخي أٔٗ حهظخٍ ِٛلغ حٌؼظزش فٝ حٌمخَ٘س ٌزٕخء َِوِ 1910ٚلف ػٕي حٌٔخكش ح١ٌَٙ٘س ١ٌّيحْ حٌؼظزش فٟ ػخَ . فٝ أٍٚٚرخ  (٠ٍظِ 

ففٝ َٗق حٌّزٕٝ كٟ حٌّٛٓىٝ حٌّىظع رخٌٔىخْ ٚ ح١ٌٍّت . حهظخٌٍ٘ح حٌّٛلغ حٌَحر٢ ر١ٓ حٌمخَ٘س حٌمي٠ّش ٚ حٌمخَ٘س حٌـي٠يس .طـخٍٞ ٌٗ 

ٚ  (كي٠مش حألُرى١ش  )ٚ اٌٝ حٌغَد ِٕٗ أفوُ حٌليحثك حٌف١َٔٔش فٝ حٌمخَ٘س . رخٌ٘ٛحٍع ٚ حٌلٛحٍٜ رؼطٍٖٛ حٌَ٘ل١ش ٚ أٛٛحطٗ حٌغ٠َزش 

حٌّزخٔٝ ح٠ٌِّٕش حألٍٚٚر١ش حٌفوّش حٌظٝ حٔ٘ؤ٘خ حٌوي٠ٜٛ آّخػ١ً ِغ ١ِخى٠ٕٙخ حٌـ١ٍّش ٚ حٌفٕخىق حٌفوّش ٚ أٚرَح حٌمخَ٘س ٚ حٌىؼ١َ ِٓ 

ِزٕٝ ط٠َ١ٕؾ غٍذ ػٍٝ ٌ٘ح حٌّ٘ٙي رؤوٍّٗ رٛحٓطش حٌىَس حأل١ٍٟش أػٍٝ لزظٗ حٌظٝ وخٔض طظَٙ . حٌّ٘خ٘ي ٌٍمخَ٘س حٌزَؿٛح٠ُش حٌّظٕخ١ِش 

 ِّخ ؿؼٍٗ ِٓ أوزَ ِظخؿَ حٌز١غ ِظؼيىس حٌطٛحرك فٟ حٌمخَ٘س 1913ٚ لي طُ حالٔظٙخء ِٓ رٕخء ِزٕٝ حٌظ٠َ١ٕؾ ػخَ .الِؼش رَحلش فٝ ح١ًٌٍ 

٠ظىْٛ ِزٕٝ ط٠َ١ٕؾ ِٓ أٍرؼش ١ٛحرك فوّش طميَ وً ٟٗء ِٓ ك١غ حأل٠ُخء ٚ حٌؼطٍٛ حٌزخ١ٔ٠ٍش ٚ  .(حٌّٛالص رخٌظؼز١َ حٌيحٍؽ ح٢ْ  )

ٚ وخْ ف١ىظٍٛ ط٠َ١ٕؾ ٚ اهٛطٗ غٛٓظخف ٚ وَٛٔحى لي .حأللّ٘ش حإلٔـ٠ِ١ٍش ٚ حٌّٕٔٛؿخص حٌّٕٔخ٠ٚش ٚ حألىٚحص ح١ٌٌِّٕش حألٌّخ١ٔش 

 ٚ رؼي فظَس ٚؿ١ِس أٛزلض ِٕظـخص َٗوش ف١ىظٍٛ ط٠َ١ٕؾ ٚ اهٛحٔٗ ٌو١خ١ش حٌّالرْ فٟ وً 1882حفظظلٛح طـخٍطُٙ فٟ ف١١ٕخ فٟ حٌؼخَ 

ٚ حٓظٙيفٛح فظق فَٚع ٌُٙ فٟ حٌوخٍؽ ٚ ٌىٓ ٌٔٛء كظُٙ أْ حٌلَد . أٔلخء حٌّي٠ٕش ػُ ػزَ حإلِزَح٠ٍٛ١ش حٌّٕٔخ٠ٚش حٌٕٙغخ٠ٍش وٍٙخ 

وخْ ٌي٠ُٙ ٍغزش فٝ ٔمً اِزَح٠ٍٛ١ظُٙ ٌٍظٔٛق اٌٝ ٌٕيْ ريال ِٓ ف١١ٕخ ٚ وخْ ٠ّىٓ أْ . حٌؼخ١ٌّش حألٌٚٝ أٚلفض أٔ٘طظُٙ فٟ حٌظٛٓغ 

— وخْ طلض اىحٍس وخٌٍٛ ١ِٕخْٓ , ٚ أىٍؽ  (ط٠َ١ٕؾ حٌمخَ٘س  ) 1915فٟ ػخَ .٠ىْٛ ٕ٘خن ِلالص ط٠َ١ٕؾ فٟ ٗخٍع أؤفٍٛى ح١ٌَٛ 

ٚ وخْ حٌـ١ٖ حٌز٠َطخٟٔ فٟ ًٌه حٌٛلض لي فَٝ حألكىخَ حٌؼَف١ش ػٍٝ ؿ١ّغ حٌّّظٍىخص حٌظٝ . طلض ِّٔٝ ِّظٍىخص حٌؼيٚ – ِئلظخ 

ٚ فٟ ٔٙخ٠ش حٌّطخف طُ ِٕق ِزٕٝ حٌظ٠َ١ٕؾ طَه١ٜخ ١َِٚ٘خ ٌٍظـخٍس فٟ َِٜ ِغ .طؼٛى ٌألؿخٔذ ِٓ رٍي حٌؼيٚ ٚ لي طُ ػٌِٙخ 

ٚ ٌىٓ ٔظَح ٌفميحٔٙخ ٌّٜخىٍ حإلِيحى ٌّؤِٙخ رٔزذ حٌؼِي ػٓ . ―حإلِزَح٠ٍٛ١ش حٌز٠َطخ١ٔش ٚ ِغ حٌلٍفخء ِٓ ر٠َطخ١ٔخ حٌؼظّٝ 

ٚ طُ طـ٠َي ِزٕٝ حٌظ٠َ١ٕؾ ِٓ أٛلخرٙخ حأل١١ٍٛٓ فٟ ٚلض  .1920حإلِز٠ٍٛ١َش حٌّٕٔخ٠ٚش حٌٙخٔغخ٠ٍش طُ طٜف١ش ٔ٘خ١ٙخ فٟ ػخَ 

ٚ رؼي ًٌه طٕمٍض ٍِى١ش حٌّىخْ ر١ٓ . رىؼ١َ فٝ أكيع حٌّؼَٟٚخص  (ِؼً ١ٗى٠ًٍٛ ٚ ١ٛئخٚٞ ٚ ػَّأفٕيٞ  )وخٔض طـخُٚ ِٕخف١ٔٙخ 

ٚ ظً ِلظفظخ رؼّالثٗ حٌميحِٝ ٚ حٓظَّ . ػيى ِٓ حٌّخٌى١ٓ ٚ ظً حٌّزٕٟ ػٍٝ ل١ي حٌل١خس رّلزش ِٓ لزً أٛلخرٗ حٌّظؼخلز١ٓ ػ١ٍٗ

ٚ رخٌَغُ ٌ٘ح حٌظخ٠ٍن حٌىز١َ ٌٌٌه حٌّزٕٝ حٌؼ٠َك ٚ حال٘ظّخَ رٗ ٌِٕ ٌلظش حٌظفى١َ .حٌظٔٛق رٗ ك١غ وخْ ال ٠ِحي ٗىال ِٓ أٗىخي حٌظَف١ٗ 

 حٓظٌٛٝ ػ١ٍٗ ِـّٛػش ِٓ ٚحٟؼٝ ح١ٌي ح٠ٌٌٓ كٌٖٛٛ اٌٝ ٍٕٚ ٛغ١َس ٚ ِلخي 1952ف١ٗ ػُ رٕخثٗ ػُ حٓظغالٌٗ اال أٔٗ رؼي ١ٌٛ٠ٛ 

                                     .طـخ٠ٍش ٚ رؼي ًٌه طلٛي ٌّوخُْ ٌٍز٠خثغ ٌّـّٛػخص وز١َس ِٓ حٌّلخي حٌظـخ٠ٍش فٝ ِٕطمش حٌؼظزش ٚ حٌّٛٓىٝ 
 و٠َُ حرٛحٌؼِحثُ/ ٍٓٔش ِٓ اػيحى  ى 
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(73اكتوبر) عبقرٌة السادات واتخاذ قرار العبور فى حرب رمضان مختارات  

 
القى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الذكرى الثانية واالربعين  لحرب اكتوبر  بتكريم  قائد نصر اكتوبر وصاحب قرار 

العبور الرئيس انور السادات قبوال كبيرا من كافة ابناء الشعب المصرى لم فى هذا القرار من انصاف وعودة  الحق الى 
وبدى كأن الرئيس السيسي  بين , وقد القى هذا القرار بعض المعارضة والنفور من الناصريين ومن االخوان  , اصحابه 

تيارين التيار الناصرى وتيار االخوان ولكنه انحاز الى الحق وانصف السادات الذى قوبل بنكران للجميل وكأن التاريخ 
......   (عفوا انور السادات ظلمناك حيا وميتا ولكن الحق  ُينصف العظماء دائما ):  يقول

 هو اكبر انجازات الرئيس السادات وذلك طبعا ال 73وهنا نعود لصاحب قرار العبور وأن  إتخاذ قرار العبور فى اكتوبر 
يبخس باقى انجازاته التاريخية مثل قرار االنفتاح والتحول الى االقتصاد الحر وهو االتجاه الذى ذهب اليه معظم الدول والى 

جانب اعادة تأسيس االحزاب وبعد ان حاول النظام الناصرى الشمولى الغاء فكرة تعدد االحزاب بل واعتبرها من الكفر البين   
وال ننسى ايضا اعادة الهوية المصرية وبعد ان كادت ان ُتطمس بسبب االنجراف الناصرى نحو العروبة وشطب اسم مصر 

الجمهورية العربية "فأعاد السادات اسم مصر واصبحت جمهورية مصر العربية بعد ان كانت فى عهد عبد الناصر , 
...... وهكذا تتعدد انجازات السادات فى كل المجاالت , " المتحدة

 وانفراد الرئيس عبد 67فنجد ان مصر وبعد نكسة يونيو , ونعود الى قرار العبور ومعرفة مدى االنجاذ فى هذا القرار 
الناصر بالسلطة ومقتل المشير عامر أو انتحاره  وانحياز مصر الكامل والشامل تحت عباءة االتحاد السوفيتى الذى وصل 
الحال ان القيادة السياسية والعسكرية كانت فى ايدى السوفييت اما بالعسكريين فى القوات المسلحة او بالسيطرة على عبد 

مما جعلله سجينا , الناصر عن طريق جواسيس السوفييت حول عبد الناصر من رجال الحكم الذين يثق فيهم عبد الناصر 
فى يد السوفييت فوق سجن الذل والهموم من جراء النكسة اللعينة حتى وافاه االجل فى الثامن والعشرين من سبتمبر 

تلك النكسة التى بدأها عبد الناصر بتحركات ظاهرية من ارسال القوات المسلحة ,  وبعد ثالث سنوات من النكسة 1970
السيناء وسط طبل وزمر وهتافات من البسطاء من ابنا الشعب المصرى والعربى الذين رأوا فى عبد الناصر عودة الى 

وهو ايضا الذى اعلن امام العالم , عنترة بن شداد الذى سوف يرمى اسرائيل فى البحر ومعها امريكا وانجلترا والعالم اجمع 
وكانت النتيجة هى اننا جميعا شربنا ... اجمع انه سيدخل الحرب ويحرر فلسطين وعلى من يعترض ان يشرب من البحر 

........ العلقم من كل البحور
وبعد موت عبد الناصر جاء السادات وكان قرار اعادة الهيبة وتحرير سيناء هو شغله الشاغل وبدأ بتصحيح اخطاء عبد 

الناصر فتخلص من جواسيس السوفييت وطرد الخبراء الروس من الجيش حتى تكون حرب التحرير مصرية مائة فى المائة 
ثم بدا فى توحيد الصف العربى بعد ان كانت العالقات المصرية العربية فى اسوأ حاالتها نتيجة تطاول عبد الناصر على كل 

ثم كان ان اخفى السادات  االستعدادات بل وخدع الجميع بما فيهم اسرائيل وامريكا واوهمهم انه ال يريد , الزعماء العرب 
وكانت هذه هى اهم خطوة فى تحقيق النصر فى العبور فالتعتيم االعالمى ساعد على مفاجأة العدو والعالم اجمع , الحرب 

وكان سببا لتحقيق النصر وذلك طبعا ال يكون اال بشخصية مثل السادات السياسى المراوغ وال يمكن ان تأتى من عبد 
ويحسب للسادات انه اتى بالقادة العسكريين الذين قادوا العبور وبعد ان تخلص . الناصر المكابر الذى ال يعرف المراوغة

. منهم اعوان عبد الناصر مثل المشير احمد اسماعيل وغيره من قيادات حرب العبور العظيم 
 .........وهكذا قد نستطيع ان نزور االحداث ولكن التاريخ دائماً  ُينصف العظماء
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والفخذين النيدين بين ما      :قضيةلممناقشة  

 
 

 ٌمكنها وال الواقع عن تنفصل أن ٌمكنها ال األمم , وتحضراًال  تقدماًال  األمام نحو ٌدفعها الذي تماسكها فً األمم قوة تكمن
 ولها وعائها لها باإلنسان فطرة هً التً الجنسٌة الغرٌزة القوانٌن تلك بٌن ومن تتغٌر ال التً الطبٌعة قوانٌن تجاوز

 !. شًء كل فً والمتنوعة المختلفة المجتمعات وتقالٌد وعادات قوانٌن وفق واألنثى الذكر بٌن بالزواج تبدأ التً طقوسها
 واألفكار والتقالٌد العادات فً متعددة متنوعة البشرٌة المجتمعات من كغٌرها لخلٌجها محٌطها من العربٌة المجتمعات

 إلى والحدٌثة القدٌمة وحوادثه التارٌخ بقدرة تحول الٌمثري التنوع ذلك والطوائف والمذاهب والدٌانات واألعراق والرإى
 مكتسباتها على حافظت هً فال مركب وجهل تخلف حالة تعٌش العربٌة المجتمعات , شًء لكل وهدم وصراع حرب عاملٌ 

 وتحقٌر وتهمٌش الذات وٌحب الخالفات على تعٌش مجتمعات , اآلخرٌن قبل أفرادها مع التواصل نوافذ فتحت هً وال
 وبال عموماًال  العربً بالعالم المرأة ,  بالغً بؤسلوب متحدث أو لمتدٌن العقل وتؤجٌر الجهل النهاٌة فً والسبب اآلخرٌن
ًٌ  تهمٌش حالة وتعٌش الحقوق من الحرمان وقع على تعٌش استثناء  لمتعة ٌخلقت فهً " النوع " جنسٌة أسس على مبن
 بال الجنس لقضاء آلة ٌرٌدونها األولى الفئة فئتٌن إلى ٌنقسمون المرأة حماٌة دعاة , الحقٌقة هً وهذه بها واالنتفاع الرجل
 تبٌع التً المراقص إغالق إلى لدعوا كذلك كانوا ولو والحرٌات الحقوق دعاة أنفسهم على ٌطلقون حسٌب أو رقٌب

 ,  العمل عن والعاطلة والعانس والمضطهدة المطلقة المرأة حقوق إلى ولدعوا حسٌب أو رقٌب بال النساء أجساد وتشتري
 لقضاء آلة ٌرٌدونها بل كذلك لٌسوا الحقٌقة فً وهم  والتغرٌب التفسخ من المرأة وصٌانة حماٌة دعاة فهً الثانٌة الفئة أما

 واضحة بقوانٌن البشرٌة الذئاب من لحماٌتها لدعوا صادقٌن كانوا ولو فقط العبودٌة وتحقٌق األسرٌة والخدمة الجنس
 !. واجبات وعلٌها حقوق لها كإنسانة حرٌتها منها وسلبت حقوقها وهضمت المرأة حجبت وتقالٌد عادات ضد حملة ولقادوا
 , رابط غٌره وال الجنس هو ٌتسمون كما التفسخ من المرأة حماٌة دعاة وفئة الحقوقٌٌن فئة الفئتٌن بٌن المشترك القاسم
 تعٌش التً والعاطفة الجسد عن وحدها المسئولة فهً عواطفها وكذلك ألحد ملكاًال  لٌس ٌخلقً إبداع من به وما المرأة جسد
 العربٌة والحضارة الثقافة هً هذه النهدٌن بٌن وما الفخذٌن بٌن ما. المطاف نهاٌة فً بشر ألنها والعلة الجسد ذلك داخل

 , استثناء وبال اجمع العرب بقاموس مكان له لٌس  طاقة من الجسد بداخل وما وأفكار أراء من الجمجمة بداخل ما أما
 ال لكن بشرٌٌن كائنٌن بٌن طبٌعة أمور جمٌعها والغزل والغرام والعشق والمرأة الرجل بٌن والعواطف والفطرة الغرٌزة

 وغٌر شرعً بشكل الجنس لقضاء آلة منها وٌجعل البشرٌة للذئاب ٌعرضة وٌجعلها حقوقها من المرأة ٌمنع مبرر ٌوجد
 المرأة تجاه العربٌة الفكرة , واجبات وعلٌه حقوق له األهلٌة كامل إنسان المطاف نهاٌة فً " المرأة " الكائن فذلك شرعً
 متعةًال  النهدٌن بٌن وما الفخذٌن بٌن ما فاألصل الحقوق دعاة من أو الحماٌة دعاة من سواءٌ  فقط الجنس حول تتمحور
 الرجال ولٌس الذكور اهتمام محل فهً الزائد االهتمام ذلك العربٌة للمرأة هنٌئاًال  و الحضارة بتلك للعرب فهنٌئاًال  فقط وشهوة

  (                                                            عبدهللا الزهرانى/ منقولة من موقع اٌالف بقلم)  ...؟
 المصرى أفندى /إعداد      
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 ِقصُة الذبيح إسماعيل عميو السالم     :واحة االيمان

 
 

ْهِدٌِن }: قال هللا تبارك وتعالى ٌَ الِِحٌَن  (99)َوَقالَ إِنًِّ َذاِهٌب إِلَى َربًِّ َس المٍة َحلٌِمٍة  (100)َربِّ َهْب لًِ ِمَن الصَّ ْرَناهُض بِغُض ا َبلََغ َمَعهُض  (101)َفَبشَّ َفلَمَّ
ابِِرٌَن  نًِ إِن َشاء هللاُض ِمَن الصَّ ا أََبِت اْفَعلْ َما تُضْإَمرُض َسَتِجدُض ٌَ ْر َماَذا َتَرى َقالَ  َك َفانظُض ًَّ إِنًِّ أََرى فًِ اْلَمَناِم أَنًِّ أَْذَبحُض ا بُضَن ٌَ ًَ َقالَ  ْع ا أَْسلََما  (102)السَّ َفلَمَّ

ا إِْبَراِهٌمُض  (103)َوَتلَّهُض لِْلَجبٌِِن  ٌَ َناهُض أَْن  ٌْ ْحِسنٌَِن  (104)َوَناَد ا َكَذلَِك َنْجِزي اْلمُض ا إِنَّ ٌَ ْإ ْقَت الرُّ بٌِنُض  (105)َقْد َصدَّ َناهُض  (106)إِنَّ َهَذا لَهُضَو اْلَبالء اْلمُض ٌْ َوَفَد
ِه فًِ اآلِخِرٌَن  (107)بِِذْبحٍة َعِظٌمٍة  ٌْ ْحِسنٌَِن  (109)َسالٌم َعلَى إِْبَراِهٌَم  (108)َوَتَرْكَنا َعلَ ْإِمنٌَِن  (110)َكَذلَِك َنْجِزي اْلمُض هُض ِمْن ِعَباِدَنا اْلمُض إِنَّ

 .(سورة الصافات){ (111)
ٌَذكرُض هللا تبارك وتعالى عن خلٌله إبراهٌم علٌه الصالة والسالم أنه لما هاجر من بالد قومه إلى حٌث ٌتمكن من طاعة هللا وعبادته والجهاد فً 

لد له على رأس ست  بارك حلٌم وهو إسماعٌل علٌه السالم, ألّنه أول من وُض الم مُض ا فبشره هللا تبارك وتعالى بغُض ا صالحًال سبٌله, سؤل رّبه أن ٌهَبه َولَدًال
ًَ }: ومعنى قوله تعالى.وثمانٌن سنة من عمر إبراهٌم علٌه الصالة والسالم ْع ا َبلََغ َمَعهُض السَّ ٌَْسعى فً مصالحه الدنٌوٌة  {َفلَمَّ أي َشبَّ وصار 

إٌا .واألخروٌة كؤبٌه إبراهٌم علٌهما الصالة والسالم إٌا أنَّ هللا تعالى ٌؤمره بذبح ولده إسماعٌل ورُض ثمَّ رأى إبراهٌم علٌه السالم فً منامه رُض
ًّ هللا إبراهٌم علٌه الصالة والسالم بعد أن استٌقظ من النوم إال أن َسارع لتنفٌذ أمر هللا تبارك وتعالى دون تردد,  األنبٌاء وحً, فما كان من نب

ا وَحبالًال ثم انطلق مع ابنه : لما أراد إبراهٌم علٌه السالم ذبح ولده إسماعٌل قال له: فقد قٌل ا إلى هللا عز وجلّ, فؤخذ سكٌنًال انطلق فنقّرب قربانًال
ََٜإِنًِّ أََرى فًِ اْلَمَناِم أَنًِّ أَذ}: ٌا أبت أٌن قربانك؟ فقال له إبراهٌم: اسماعٌل حتى إذا ذهبا بٌن الجبال قال له إسماعٌل ح طَ ًَ خ َِ  َْ رَُلَه فَخٔظُ ْْ} 

ا, فبادر إسماعٌل الحلٌم : ٌقال سورة الصافات ا وٌذبحه قهرًال عرع إبراهٌم ذلك على إسماعٌل لٌكون أطٌب لقلبه وأهون علٌه من أن ٌؤخذه قسرًال
ابِِرٌَن }: أباه بقوله نًِ إِن َشاء هللاُض ِمَن الصَّ ا أََبِت اْفَعلْ َما تُضْإَمرُض َسَتِجدُض فكان جواب إسماعٌل ألبٌه إبراهٌم فً غاٌة [ سورة الصافات]{ (102)ٌَ

ٌُضرشده إلى أقرب السبل لٌصل إلى قصده فقال ألبٌه . السداد والطاعة ألبٌه إبراهٌم علٌه السالم وأراد إسماعٌل أن ٌخفف عن أبٌه لَْوعة الثكل و
ٌا أبت اجعل لً وثاقًالا وأْحِكم رباطً حتى ال أضطرب, واكفف عنً ثٌابك حتى ال ٌنتضح علٌك من دمً فتراه أمً فتحزن, وأسرع مر : إبراهٌم

له وٌبكً وٌقول  ٌُضَقبِّ السكٌن على حلقً لٌكون أهون للموت علً فإذا أتٌت أمً فاقرأ علٌها السالم منً, فؤقبل علٌه إبراهٌم برأفة وحنان اآلباء 
ًّ على أمر هللا عز وجلّ, قال هللا تعالى: له ا أَْسلََما َوَتلَّهُض لِْلَجبٌِِن }: نعم العون أنت لً ٌا بُضن أي فلما استسلما ألمر [ سورة الصافات]{ (103)َفلَمَّ

وأمّر إبراهٌم السكٌن على رقبة ولده إسماعٌل فلم   .أراد إبراهٌم أن ٌذبحه من قفاه لئال ٌشاهده فً حال الذبح: هللا وألقاه على وجهه, وقٌل
تقطع شٌئًالا ألن هللا تبارك وتعالى لم ٌشؤ لها أن تقطع, ألن السكٌن ال ٌقطع بطبعه وبذاته وإنما خالق القطع هو هللا تعالى وحده, والسكٌن سبب 
ا وإنما الخالق  للقطع فال تقطع إال بمشٌئة هللا فاهلل تبارك وتعالى خالٌق للسكٌن وخالق للقطع أي خالق للسبب والمسبَّب, فاألسباب ال تخلق شٌئًال
هو هللا تعالى وحده, كما أنَّ هللا تعالى هو خالق اإلحراق وخالق النار التً هً سبب لإلحراق, فالنار لم تحرق نبً هللا إبراهٌم عندما أُضلقً فٌها 

لِّ َشْىءٍة َوِكٌلٌ }: ألن هللا تعالى خالق اإلحراق ولم ٌشؤ لها أن تحرق نبٌه إبراهٌم علٌه السالم ٌقول هللا جلت قدرته َو َعلَى كُض لِّ َشْىءٍة َوهُض هللاُض َخالِقُض كُض
ا ولم تقطع نُضودي .[سورة الزمر]{ (62) أَْن }: وعندما أَمّر إبراهٌم علٌه الصالة والسالم السكٌن على رقبة إسماعٌل علٌه السالم فلم تحك شٌئًال

ا إِْبَراِهٌمُض  ْحِسنٌَِن  (104)ٌَ ا َكَذلَِك َنْجِزي اْلمُض ا إِنَّ ٌَ ْإ ْقَت الرُّ بٌِنُض  (105)َقْد َصدَّ َناهُض بِِذْبحٍة َعِظٌمٍة  (106)إِنَّ َهَذا لَهُضَو اْلَبالء اْلمُض ٌْ سورة ]{ (107)َوَفَد
مت قدرته إلبراهٌم فداء السماعٌل بذبح وهو كبش عظٌم, قٌل  .[الصافات كان قد َرعى فً الجنة أربعٌن سنة وكان هذا الكبش : أرسل هللا َعظُض

ا أقرَن ذبحه إبراهٌم بمنى فداء ابنه إسماعٌل علٌه السالم ا ألمر هللا ظهر له إبلٌس : فائدة  .أبٌع عظٌمًال لما أراد إبراهٌم ذبح إسماعٌل تنفٌذًال
ٌُضوسوس له بالمعصٌة فرماه سٌدنا إبراهٌم علٌه الصالة والسالم عند هذه المواضع  ثالث مرات عند موضع الجمرات الثالث الٌوم, وذلك ل

بالحصى إهانة له, فؤمة محمد صلى هللا علٌه وسلم أمروا بهذا الرمً إحٌاء لسنة نبً هللا إبراهٌم علٌه الصالة والسالم, وفً ذلك رمز 
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 213ٍث١ْ حٌظل٠ََ فٝ حٌؼيى  طؼم١زخ ِٕٗ ػٍٝ ِمخٌش ِلّي ػزي حٌمخىٍ ح١ٌٍّـٝ/ حٌفخًٍٟٚى حٌٝ حٌّـٍش ٍٓخٌش ِٓ حالم  :بريد المجمة 

, ٚلي ػَٝ حالم ح١ٌٍّـٝ ٚؿٙش ٔظَٖ ِٔظَٗيح رخٍحء حٌؼالِش ح١ٌ٘ن ٠ٛٓف حٌمَٟخٜٚ  (حالٓالَ ى٠ٓ ال ىٌٚش )ٚحٌظٝ وخٔض رؼٕٛحْ 2013ٓزظّزَ

 ٌٚ٘ح ٘ٛ حٌـِء حالٚي –ٌٚطٛي حٌَٓخٌش ِٚلظٛح٘خ ٚػّال رل٠َش حٌَأٜ ٚحٌَأٜ ح٢هَ ٓظمَٛ حٌّـٍش رَٕ٘ حٌَى وٍّال ٚػٍٝ كٍمظ١ٓ 

 (ح١ٌ٘ن ٠ٛٓف حٌمَٟخٚٞ(   طظٕخٚي ِظخَ٘ حٌل١خس ؿ١ّؼخ ىػٛس ٗخٍِش وخٍِش: حإلٓالَ
ِٓ " حٌّ٘ٛي"ِٓ حٌوٜخثٚ حٌظٟ ط١َِّّي رٙخ حإلٓالَ ػٓ وً ِخ ػَفٗ حٌٕخّ ِٓ حألى٠خْ ٚحٌفٍٔفخص ٚحٌٌّح٘ذ, رىً ِخ طظ٠ّٕٗ وٍّش " حٌّ٘ٛي"

َُّي ))ؿخء فٟ ٍٓٛس حالٔؼخَ لٌٛٗ طؼخٌٝ .ِؼخْ ٚحرؼخى ٍء ػُ ْٟ َٗ  ْٓ ِِ ٌِْىظَخِد  ١َْٕخ فِٟ ح ََّي خ فَ َِ  ُْ ؼَخٌُُى ِْ ٌُ أَ َِ ِٗ ااِلَّي أُ َٕخَك١ْ ـَ َُ رِ ٍَ ٠َِط١ اَل ١َخثِ َٚ  ِٝ ٍْ ْٓ َىحرَّيٍش فِٟ حأْلَ ِِ خ  َِ َٚ
 َْ ٚ َُ َ٘ ُْ ٠ُْل ِٙ رِّ ٍَ ٍء ) (38)اٌَِٝ  ْٟ َٗ  ًِّ ٌِْىظَخَد طِْز١َخًٔخ ٌُِى ٌَْٕخ َػ١ٍََْه ح َِّي َٔ أٗ ّٗٛي ٠ٔظٛػذ حٌِِٓ وٍٗ, ٠ٚٔظٛػذ حٌل١خس وٍٙخ, ٠ٚٔظٛػذ و١خْ حإلٔٔخْ (َٚ

أٙخ حٌَٓخٌش حٌظٟ حِظيص ١ٛالً كظٝ ٍّٗض آرخى حٌِِٓ, : "ٌمي ػزََّي أكي ػٍّخء حإلٓالَ ػٓ أرؼخى ٌ٘ح حٌّ٘ٛي فٟ ٍٓخٌش حإلٓالَ فمخي ٚأؿخى. وٍٗ

                                                                   ٚحِظيص ػَٟخً كظٝ حٔظظّض آفخق حألُِ, ٚحِظيص ػّمخً كظٝ حٓظٛػزض ٗجْٛ حٌي١ٔخ ٚح٢هَس

أٙخ ٍٓخٌش ٌىً حألُِٕش ٚحألؿ١خي, ١ٌٔض ٍٓخٌش ِٛلٛطش رؼَٜ ِؼ١ٓ أٚ ُِٓ ِوٜٛٙ ٠ٕظٟٙ أػَ٘خ رخٔظٙخثٗ, وّخ وخْ حٌ٘ؤْ :ٍٓخٌش حٌِِٓ وٍٗ "

. فمي وخْ وً ٔزٟ ٠زؼغ ٌَّكٍش ١ُِٕش ِليٚىس, كظٝ اًح ِخ حٔم٠ض رؼغ هللا ٔز١خً آهَ.فٟ ٍٓخالص حألٔز١خء حٌٔخرم١ٓ ػٍٝ ِلّي ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ

أِخ ِلّي ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ فٙٛ هخطُ حٌٕز١١ٓ, ٍٚٓخٌظٗ ٟ٘ ٍٓخٌش حٌوٍٛى حٌظٟ ليٍ هللا رمخء٘خ اٌٝ أْ طمَٛ حٌٔخػش, ٠ٚطٜٛ رٔخ١ ٌ٘ح حٌؼخٌُ, 

أٙخ ٍٓخٌش .فٟٙ طظ٠ّٓ ٘يح٠ش هللا حأله١َس ٌٍز٠َ٘ش, ف١ٍْ رؼي حإلٓالَ ٠َٗؼش, ٚال رؼي حٌمَآْ وظخد, ٚال رؼي ِلّي ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٔزٟ

حٌّٔظمزً حٌّي٠ي ٚال ٗه, ٟٚ٘ أ٠٠خً ٍٓخٌش حٌّخٟٟ حٌزؼ١ي   أٙخ فٟ ؿَٛ٘٘خ ٚأٌٛٛٙخ حالػظمخى٠ش ٚحألهالل١ش   ٍٓخٌش وً ٔزٟ أًٍُٓ, ٚوً وظخد 

ُ اَل اٌََِٗ ااِلَّي أََٔخ ]: فخألٔز١خء ؿ١ّؼخً ؿخءٚح رخإلٓالَ ٚٔخىٚح رخٌظٛك١ي, ٚحؿظٕخد حٌطخغٛص.أُِٔي ِٗ أََّٔٗي ٍُٓٛي ااِلَّي ُِٔٛكٟ ا١ٌَِْ ٍَ  ْٓ ِِ ْٓ لَْزٍَِه  ِِ ٍَْٕخ  َٓ ٍْ خ أَ َِ َٚ
 ِْ حْؿظَِٕزُٛح حٌطَّيخُغٛصَ . ]{25:حألٔز١خء} [فَخْػزُُيٚ َٚ ِْ حُْػزُُيٚح هللاَ  ُٓٛاًل أَ ٍَ ٍش  َِّي ًِّ أُ ٌَمَْي رََؼْؼَٕخ فِٟ ُو وً حألٔز١خء أػٍٕٛح أُٔٙ ١ٍِّٔٓ, ٚىػٛح . {36:حٌٕلً}[ َٚ

َٓ ]: ٔٛف ػ١ٍٗ حٌٔالَ لخي.اٌٝ حإلٓالَ ١ ِّ ٍِ ْٔ ُّ َٓ حٌ ِِ  َْ ْْ أَُوٛ ُص أَ َْ ِِ أُ ٍَْٕخ : ]ٚارَح١ُ٘ ٚآّخػ١ً ػ١ٍّٙخ حٌٜالس ٚحٌٔالَ لخال. {72:٠ْٛٔ} [َٚ حْؿَؼ َٚ َخ  رَّٕي ٍَ
شً ٌَهَ  َّ ٍِ ْٔ ُِ شً  َِّي ٠َّيظَِٕخ أُ ٍِّ ًُ  ْٓ ِِ َٚ ِٓ ٌََه  ١ْ َّ ٍِ ْٔ َّْي هللاَ ]:ٚٚٛٝ ارَح١ُ٘ ر١ٕٗ ٠ٚؼمٛد فمخال.{128:حٌزمَس} [ُِ َّٟي اِ ٠َْؼمُُٛد ٠َخ رَِٕ َٚ  ِٗ ُُ ر١َِٕ ١ِ٘ ح ََ َٙخ اِْر ٝ رِ َّٛي َٚ َٚ

 َْ ٛ ُّ ٍِ ْٔ ُِ  ُْ ْٔظُ أَ َٚ َّٓي ااِلَّي  ٛطُ ُّ َٓ فاََل طَ ٠ ُُ حٌيِّ طَفَٝ ٌَُى ْٛ َٓ ]: ٠ٚٛٓف ػ١ٍٗ حٌٔالَ ىػخ ٍرٗ فمخي.{132:حٌزمَس} [ح خٌِِل١ َّٜي ٌِْلْمِٕٟ رِخٌ أَ َٚ خ  ًّ ٍِ ْٔ ُِ  ِٟ فَّٕي َٛ  [طَ

َٓ :]ِٚٛٓٝ ػ١ٍٗ حٌٔالَ لخي. {٠:101ٛٓف} ١ ِّ ٍِ ْٔ ُِ  ُْ ْٕظُ ْْ ُو ٍُٛح اِ وَّي َٛ ِٗ طَ ُْ رِخاِ فََؼ١ٍَْ ْٕظُ َِ ُْ آَ ْٕظُ ْْ ُو َِ اِ ْٛ َٓٝ ٠َخ لَ ٛ ُِ لَخَي  ٚٓلَس فَػْٛ .{84:٠ْٛٔ}[ َٚ

َٓ  ]:ك١ٓ إِٓٛح رّٛٓٝ ػ١ٍٗ حٌٔالَ لخٌٛح ١ ِّ ٍِ ْٔ ُِ َخ  فَّٕي َٛ طَ َٚ ح  ًَ ْز َٛ َِْؽ َػ١ٍََْٕخ  َخ أَْف رَّٕي أاَلَّي :]١ٍّٓٚخْ ػ١ٍٗ حٌٔالَ رؼغ ٌزٍم١ْ ٚلِٛٙخ. {126:حألػَحف} [ٍَ

 َٓ ١ ِّ ٍِ ْٔ ُِ ْأطُِٟٛٔ  َٚ َّٟي  َْ :] ٚحٌلٛح٠ٍْٛ لخٌٛح ٌؼ١ٔٝ ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ. {31:حًٌّٕ} [طَْؼٍُٛح َػٍَ ٛ ُّ ٍِ ْٔ ُِ َْٙي رِؤََّٔيخ  ْٗ ح َٚ َّٕيخ رِخاِ  َِ أٙخ .{52:آي ػَّحْ}[ آَ

          .اًْ   فٟ ؿَٛ٘٘خ   ٍٓخٌش وً ٔزٟ ؿخء ِٓ ػٕي هللا طؼخٌٝ ٌِٕ ػٙي ٔٛف اٌٝ ِلّي ػ١ٍُٙ حٌٜالس ٚحٌٔالَ أٙخ ٍٓخٌش حٌِِٓ وً حٌِِٓ

أٙخ حٌَٓخٌش . ٚاًح وخٔض ٌٖ٘ حٌَٓخٌش غ١َ ِليٚىس رؼَٜ ٚال ؿ١ً   فٟٙ وٌٌه غ١َ ِليٚىس رّىخْ ٚال رؤِش, ٚال ر٘ؼذ ٚال رطزمش:ٍٓخٌش حٌؼخٌُ وٍٗ

! أٙخ ١ٌٔض ٍٓخٌش ٌ٘ؼذ هخٙ, ٠ِػُ أٔٗ ٚكيٖ ٗؼذ هللا حٌّوظخٍ.حٌ٘خٍِش, حٌظٟ طوخ١ذ وً حألُِ, ٚوً حألؿٕخّ, ٚوً حٌ٘ؼٛد, ٚوً حٌطزمخص

١ٌٚٔض .١ٌٚٔض ٍٓخٌش إلل١ٍُ ِؼ١ٓ, ٠ـذ أْ طي٠ٓ ٌٗ وً ألخ١ٌُ حألٍٝ, ٚطـزٟ ا١ٌٗ ػَّحطٙخ ٚأٍُحلٙخ. ٚأْ حٌٕخّ ؿ١ّؼخً ٠ـذ أْ ٠و٠ؼٛح ٌٗ

َ حٌطزمخص حألهَٜ ٌويِش ِٜخٌلٙخ أٚ حطزخع أ٘ٛحثٙخ, أٚ ح١ٌَٔ فٟ ٍوخرٙخ ٓٛحء أوخٔض ٌٖ٘ حٌطزمش ح١ٌّٔطَس  ش ِّٙظٙخ أْ طُٔوِّ ٍٓخٌش ٌطزمش ِؼ١َّٕي

ِٓ حألل٠ٛخء ػُ ح٠ٌؼفخء ِٓ حٌٔخىس أَ ِٓ حٌؼز١ي, ِٓ حألغ١ٕخء أَ ِٓ حٌفمَحء ٚحٌٜؼخ١ٌه أٙخ ٍٓخٌظُٙ ؿ١ّؼخً, ١ٌٚٔض ٌٍّٜلش ١خثفش ُِٕٙ ىْٚ 

أٙخ ٘يح٠ش ٍد حٌٕخّ ٌىً حٌٕخّ, ٍٚكّش . ١ٌْٚ فّٙٙخ ٚال طف١َٔ٘خ ٚال حٌيػٛس ا١ٌٙخ كىَحً ػٍٝ ١زمش هخٛش وّخ لي ٠ظُٛ٘ وؼ١َ ِٓ حٌٕخّ.ٓٛح٘خ

َٓ ]. هللا ٌىً ػزخى هللا ١ ِّ ٍَْؼخٌَ شً ٌِ َّ ْك ٍَ ٍَْٕخَن ااِلَّي  َٓ ٍْ خ أَ َِ ١ًؼخ.]{107:حألٔز١خء} [َٚ ِّ ُْ َؿ ُُٓٛي هللاِ ا١ٌَُِْى ٍَ ُّ أِِّٟ  َٙخ حٌَّٕيخ ًْ ٠َخ أ٠َُّل ٌِٞ . ]{158:حألػَحف}[ لُ َن حٌَّي ٍَ طَزَخ

ح ًَ ٠ ٌِ َٔ َٓ ١ ِّ ٍَْؼخٌَ ٌِ َْ ِٖ ١ٌَُِىٛ َْ َػٍَٝ َػْزِي لَخ َْ َي حٌفُ َِّي َٓ . ]{1:حٌفَلخْ} [َٔ ١ ِّ ٍَْؼخٌَ ٌِ ٌَ ْو ًِ َٛ ااِلَّي  ُ٘  ْْ ٚلي ُػُ رؼٞ حٌّٔظَ٘ل١ٓ أْ ِلّيحً .{٠:104ٛٓف}[ اِ

ٌٚىٓ . ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ٌُ ٠ىٓ ٠ؼٍٓ فٟ أٚي أَِٖ أٔٗ ِزؼٛع اٌٝ حٌٕخّ وخفَّيش, ٚأّخ فؼً ًٌه رؼيِخ أط١ق ٌٗ حالٔظٜخٍ ػٍٝ لِٛٗ ِٓ حٌؼَد

                                     .فىٍٙخ   ٌٔٛء كظُٙ   ِٓ ٍٓٛ حٌمَآْ حٌّى١ش, ِٚؼٍٙخ ِّخ ِٔي ِٓ أٚحثً حٌمَآْ حٌى٠َُ وؼ١َ. ح٠٢خص حٌظٟ ًؤَخ٘خ طَى ػ١ٍُٙ

أٙخ ١ٌٔض ٍٓخٌش ٌؼمً حإلٔٔخْ ىْٚ ٍٚكٗ, ٚال ٌَٚكٗ ىْٚ . ٟٚ٘ وٌٌه ٍٓخٌش حإلٔٔخْ وٍٗ ِٓ ك١غ ٘ٛ أٔخْ ِظىخًِ:ٍٓخٌش حإلٔٔخْ وٍٗ

أٙخ ٍٓخٌش حإلٔٔخْ وٍٗ, ٍٚكٗ ٚػمٍٗ, ٚؿّٔٗ ١َّٟٖٚ, ٚاٍحىطٗ, ٚٚؿيحٔٗ, وّخ أَٗٔخ اٌٝ . ؿّٔٗ, ٚال ألفىخٍٖ ىْٚ ػٛح١فٗ, ٚال ػىْ ًٌه

ٗطَحً ٍٚك١خً ٠ٛؿٙٗ حٌي٠ٓ, ٠ٚظـٗ رٗ ٌٍّؼزي, ٌٚ٘ح : اْ حإلٓالَ ٌُ ٠٘طَ حإلٔٔخْ ٗط٠َٓ, وّخ فؼٍض أى٠خْ أهَٜ."ه١ٜٜش حإلٔٔخ١ٔش"ًٌه فٟ 

٠ظلىُ ف١ٗ حٌىخ٘ٓ أٚ حٌم١ْٔ, ٠ٚمٛى حإلٔٔخْ ِٓ هالٌٗ, ٚٗطَ آهَ ِخىٞ ال ٍٓطخْ  (حٌىٕٙٛص)حٌ٘طَ أٚ حٌٕٜف ِٓ حهظٜخٙ ٍؿخي حٌي٠ٓ 

 طَٜ ً٘ ٠ظفك ٌ٘ح ِغ فطَس ).ٌٍي٠ٓ ٚال ٌَؿخٌٗ ػ١ٍٗ, ٚال ِىخْ ا ف١ٗ, أٗ ٗطَ ٌٍل١خس, ٚ ٌ٘ح فٟ حٌٛحلغ ٘ٛ حٌـِء حألوزَ ِٓ ك١خس حإلٔٔخْ

ٚحكي, ال طٕفًٜ " و١خْ", ٚ "وً ِظىخًِ"حإلٔٔخْ ١ٚز١ؼظٗ وّخ هٍمٗ هللا؟ وال, فخإلٔٔخْ   وّخ هٍمٗ هللا ٓزلخٔٗ   ١ٌْ ِـِءحً ٚال ِ٘طٍٛحً, أٗ 

فٌٍٙح . ف١ٗ ٍٚف ػٓ ِخىس, ٚال ِخىس ػٓ ٍٚف, ٚال ػمً ػٓ ػخ١فش, ٚال ػخ١فش ػٓ ػمً, أٗ ٚكيس, ال طظـِأ ِٓ حٌـُٔ ٚحٌَٚف ٚحٌؼمً ٚح١ّ٠ٌَ

ٚرٌٙح ال ٠ظِّق حإلٔٔخْ .٠ـذ أْ طىْٛ غخ٠ظٗ ٚحكيس, ٚٚؿٙظٗ ٚحكيس ٠َ١ٚمٗ ٚحكيحً, ٌٚ٘ح ِخ ٕٛؼٗ حإلٓالَ, فمي ؿؼً حٌغخ٠ش هللا, ٚحٌٛؿٙش ح٢هَس

ر١ٓ طٛؿ١ٙ١ٓ ِوظٍف١ٓ, أٚ ٍٓطظ١ٓ ِظٕخل٠ظ١ٓ ٌٖ٘ طَ٘ق رٗ ٚطٍه طغَد, وخٌؼزي حٌٌٞ ٌٗ أوؼَ ِٓ ١ٓي, وً ٚحكي ٠ؤَِٖ رغ١َ ِخ ٠ؤَِٖ رٗ ح٢هَ, 

ؼاًَل ]:فّٙٗ ٗؼخع, ٚلٍزٗ أُٚحع وّخ ًوَ حٌمَآْ حٌى٠َُ فٟ لٌٛٗ َِ  ِْ ٠َخ ِٛ ظَ ْٔ َ٠ ًْ َ٘  ًٍ ُؿ ََ خ ٌِ ًّ ٍَ َٓ ُؿاًل  ٍَ َٚ  َْ ُٛٔ خِو َ٘ ظَ ُِ َوخُء  ََ ُٗ  ِٗ ُؿاًل ف١ِ ٍَ ؼاًَل  َِ َد هللاُ  ََ َٟ] 

{َِ ُِّل اْ حإلٓالَ ٘ٛ ٍٓخٌش حإلٔٔخْ وٍٗ, ٚ٘ٛ ٍٓخٌظٗ وٌٌه فٟ وً َِحكً ك١خطٗ ٚٚؿٛىٖ, فٌٙح : ٍٓخٌش حإلٔٔخْ فٟ أ١ٛحٍ ك١خطٗ وٍٙخ.{29:حٌ

أٙخ ٘يح٠ش هللا, طٜلذ حإلٔٔخْ أٔٝ حطـٗ ٚأٔٝ ٓخٍ فٟ أ١ٛحٍ ك١خطٗ, أٙخ طٜلزٗ ١فالً ٠ٚخفؼخً ٚٗخرخً, . ِظَٙ آهَ ِٓ ِظخَ٘ حٌّ٘ٛي حإلٓالِٟ

 (حٌـِء حٌؼخٔٝ فٝ حٌؼيى حٌمخىَ         )ٚطَُٓ ٌٗ فٟ وً ٌٖ٘ حٌَّحكً حٌّظؼخلزش حٌّٕٙؾ حألِؼً حٌٌٞ ٠لزٗ هللا ٠َٟٚخٖ.ٚوٙالً ١ٗٚوخً 
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ً٘ رخٌفؼً ال ٔٔظط١غ أْ ٔفىَ . ًٚٛ ح٠ٌؼف حٌّؼٕٛٞ ٚحٌوّٛي حٌفىَٞ ػٕي وؼ١َ ِٓ ح١ٌٍّّٔٓ ٌيٍؿش طيِغ ٌٙخ ػ١ٓ حٌؼيٚ لزً حٌلز١ذ

رط٠َمش ِٕطم١ش طؤهٌ رخٌلمخثك ػٍٝ أٍٝ حٌٛحلغ ٚٔف٠ً ػِٚ وً ِخ َٔحٖ فٟ ِٕطمش حٌَ٘ق حأل٢ٓٚ اٌٝ ٔظ٠َش حٌّئحَِس حٌى١ٔٛش ػٍٝ 

ٔؼٕٟ فٟ حٌلم١مش حٌؼَد رخٌظلي٠ي ١ٌْٚ ― ح١ٌٍّّٔٓ‖ح١ٌٍّّٔٓ ِٓ ؿٙش حٌغَد؟ ؿي٠َ رخٌٌوَ ٕ٘خ إٔٔخ حٌؼَد ك١ّٕخ ٔٔظويَ ٌفع 

ٕ٘خن ٍِّْٔٛ فٟ طَو١خ ِٚخ٠ِ١ٌخ ٚحٔي١ٔ١ٔٚخ ٚال َٜٔ أُٔٙ ٠ؼخْٔٛ وّخ َٜٔ ح١ٌٍّّٔٓ فٟ رٍِٛخ ٚو١َّ٘ ٠ؼخْٔٛ . ح١ٌٍّّٔٓ وخفش

اًح كَٜٔخ طف١َٔ حألكيحع ح١ٌٔخ١ٓش فٟ حٌؼخٌُ ػٍٝ أٔٙخ ِىخثي ِٚئحَِحص ٟي حإلٓالَ فبٕٔخ أٚال ٕٓـي فً٘ ٌ٘ح حٌظف١َٔ ك١ّٕخ . ٕ٘خن

ٔؤهٌ ؿ١ّغ ح١ٌٍّّٔٓ فٟ ػ١ٓ حالػظزخٍ, ٚػخ١ٔخ ٚ٘ٛ حألُ٘, ٕٓـي أٔفٕٔخ فٟ ِٛلف ٔؼـِ ف١ٗ ػٓ حٌظؼخًِ ِغ حألكيحع ٚطٛلغ حٌٕظخثؾ 

حٌظَو١ِ ػٍٝ ٔظ٠َش حٌّئحَِس ٘ٛ ه٢ حٌيفخع حأله١َ ٠ٌٍؼ١ف حٌٌٞ .ألٞ لَحٍحص طظوٌ٘خ أٞ ِٓ حٌلىِٛخص ٓٛحء وخٔض غَر١ش أٚ ػَر١ش

حإل٠ّخْ رٕظ٠َش حٌّئحَِس حػظَحف ًحطٟ رخ٠ٌِّٙش حٌّؼ٠ٕٛش ٌٚ٘ح أهطَ ٔٛع . طمزً ػـِٖ ٚألَ رؼيَ ليٍطٗ ػٍٝ طغ١١َ ٟٚؼٗ حٌَح٘ٓ

حٌِٙحثُ ألْ حإلٔٔخْ اًح لزً رخالِٔٙحَ حٌّؼٕٛٞ فال ٓز١ً ٌٗ رؼي ًٌه اٌٝ أْ ٠فىَ رط٠َمش ١ٍّٓش ف٠ال ػٓ أْ ٠وط٢ أٚ ٠فؼً أٞ ٟٗء 

ٔظ٠َش حٌّئحَِس طؼطٟ طف١َٔح ٠ّٔق ٌٍَّء أْ ٠ظوٌ ِٕٗ غطخءح ٌٌٖٙ ح٠ٌِّٙش حٌّؼ٠ٕٛش أِخَ حٌٕخّ, ف١ظٓ . ا٠ـخرٟ طـخٖ طل١ٔٓ ٚحلؼٗ

ُى ػٍٝ ًٌه أْ ٔظ٠َش حٌّئحَِس طّٕٟ حٌميٍس ػٍٝ حٌظفى١َ حٌو١خٌٟ . أٔٗ رٌٌه ٠ٔظـٍذ حٌؼٌٍ ُِٕٙ ٚحٌ٘فمش ػٍٝ كخٌٗ حٌٍِّٞ

ؿخًر١ش ٔظ٠َش حٌّئحَِس طىّٓ فٟ .ٚحألٓطٍٛٞ ٚرٌٌه ط٠ّلً حٌميٍس ػٍٝ حٌظفى١َ حٌّٕطمٟ حٌّزٕٟ ػٍٝ ِخ ٠ليع فؼال فٟ أٍٝ حٌٛحلغ

أٔٙخ ٠ِِؾ ِٓ حٌلم١مش ٚحٌو١خي, فخٌزَ٘ رطز١ؼظُٙ ال ٠مزٍْٛ حٌزخ١ً اال اًح وخْ ِ٘ٛرخ رزؼٞ حٌلمخثك اًح ػَٟض أِخُِٙ رط٠َمش طّٔق 

رخٌطزغ ً٘ذ حٌزؼٞ اٌٝ أٔٗ . ٌي٠ٕخ ح٢ْ ظٍٙٛ طٕظ١ُ ىحػٖ حٌٌٞ ظَٙ رؤٍٓٛد أػخٍ ٠ٍزش حٌىؼ١َ رٔزذ َٓػش ٛؼٛىٖ ٚلٛطٗ. رمزٌٛٗ

أٞ أٔخْ ٠يػٟ أْ ىحػٖ ٕٛخػش .طٕظ١ُ ٗىٍظٗ ا٠َحْ ٚأ٠َِىخ وـِء ِٓ حٌّئحَِس ح١ٌ٘ؼ١ش حأل٠َِى١ش ٟي أً٘ حٌٕٔش فٟ حٌّٕطمش

وً . أ٠َِى١ش أٚ ا٠َح١ٔش  رط٠َمش ِزخَٗس, ٚأْ حٌّيػٛ أرٛرىَ حٌزغيحىٞ ػ١ًّ ِٓ ا٠َحْ أٚ ِٓ حٌّٛٓخى فٙٛ أٔخْ ٠َٙف رّخ ال ٠ؼَف

حٌظٟ طلظٛٞ ػٍٝ ِمخالص ف١ٙخ طف١ًٜ أوؼَ ٌى١ف١ش حٓظيالٌُٙ حٌي٠ٕٟ  (ىحرك)ِخ ػ١ٍه فؼٍٗ ٘ٛ لَحءس اٛيحٍحص ىحػٖ ٚرخٌٌحص ِـٍش 

ٌَ٘ػٕش حٌـَحثُ حٌيحػ١٘ش ٚحٌٌٞ ١ٓـؼً حألَِ ٠ظ٠ق ؿ١ٍخ أْ ِٓ ٠ٕظّٟ اٌٝ ىحػٖ ُ٘ رخٌفؼً ِٓ رٕٟ ؿٍيطٕخ ٌُٚٙ ح١الع رخٌظَحع 

ٔؼُ, ٌٕخ أْ ٔمٛي رؤْ ىحػٖ ٕٛخػش أ٠َِى١ش ِٓ ٔخك١ش أْ ػٜخرش لطخع حٌطَق ٌٖ٘ ١ٌٔض اال . حإلٓالِٟ ٚاْ ٌُ ٠فمٙٛح ِٕٗ ١ٗجخ

أِخ ىػٛس أْ ىحػٖ . ح١ٌَٓٚش فٟ حٌّٕطمش, فٟٙ اًْ رّؼخرش حإلرٓ غ١َ حٌَ٘ػٟ ٌٌٌه/حٌٕظ١ـش حٌّٕطم١ش ١ٌٍٔخٓش ٚحٌَٜحػخص حأل٠َِى١ش

حٌيٚحػٖ ٠ّؼٍْٛ ٠َ١مش فٟ حٌظفى١َ .ٕٛؼظٙخ ا٠َحْ أٚ أ٠َِىخ ِزخَٗس طيي ػٍٝ أْ ِٓ ٠يػٟ ًٌه ٠ف٠ً حٌؼ١ٖ فٟ ػخٌُ حٌو١خي ٚحألٚ٘خَ

٠َ١مش حٌظفى١َ حإللٜخث١ش . وخٔض ٚال طِحي ِٛؿٛىس لزً حٔظمخٌٙخ اٌٝ أٍٝ حٌٛحلغ ك١ٓ ٚؿيص حٌّٕخم حٌّٕخٓذ ٌٍظ٘ىً وّخ َٔح٘خ ح١ٌَٛ

. ٚحٌظٟ ٠يػٟ ِٓ ٠ؤهٌ رٙخ أٔٗ كخًِ حٌلك, وً حٌلك, ٚال ٟٗء ٜٓٛ حٌلك ٟ٘ ح١ٌَٔخْ حٌوز١غ حٌٌٞ حٓظَٜ٘ فٟ ؿٔي حألِش

ٕ٘خن ػيى ال رؤّ رٗ ِٓ حٌؼٍّخء ح٠ٌٌٓ وظزٛح لي٠ّخ ٚكي٠ؼخ فٟ أىد حالهظالف ِغ ح٢هَ, ٌىٕٕخ أِش حلَأ حٌظٟ ال طمَأ ِٚٓ ٠مَأ ف١ٙخ 

ا٠ّخٕٔخ رّخ ٔئِٓ رٗ ٌُ ٠ٕظؾ ػٓ لٕخػش ًحط١ش ٚأّخ ٔظؾ ِمَٚٔخ رٕمٞ ٚحٔظمخٙ كك ح٢هَ ٌيٍؿش أْ . أغٍزُٙ ال ٠ظ٠ِٓ رؤىد ِٓ ٠مَأ

ً٘ ٠ّىٓ ٌٍٍُّٔ أ٠خ وخٔض ػم١يطٗ أٚ ٌِ٘زٗ أْ ٠ىْٛ ٍِّٔخ اًح وخْ ٚك١يح فٟ ؿ٠َِس ٔخث١ش ك١غ ال : حٌٔئحي حٌٌٞ ٠طَف ٔفٔٗ ح٢ْ ٘ٛ

٠ٔظط١غ أْ ٠ؼَد ػٓ ٚؿٛىٖ رخألٍٓٛد حٌٔخثي ح٢ْ؟ اًح أهٌٔخ ٚلفش طؤًِ ٛخىلش ِغ أٔفٕٔخ ٕٓـي أْ حألِش حإلٓال١ِش ح١ٌَٛ ا٠ّخٔٙخ 

١ٌْ ٔخطـخ ػٓ لٕخػش ًحط١ش ٚأّخ ػٓ ػَحن ىحهٍٟ ر١ٓ رؼ٠ٕخ حٌزؼٞ ٔؤهٌ ِٕٗ ٠ًٍؼش الطٙخَ رؼ٠ٕخ حٌزؼٞ رخٌؼّخٌش ٌٜخٌق ػيٚ 

رخٌطزغ ٕ٘خن ِٓ ٠ظؼخًِ ِغ أػيحء ٗؼزٗ ٌٜخٌق ِطخِؼٗ حٌ٘و١ٜش, ٌٚىٓ ٌ٘ح حالٓظؼٕخء ٘ٛ حٌٌٞ ؿؼٍٕخ ِٕٗ . ٠ظَرٚ ِٓ هخٍؽ حألِش

لزً اٌمخء حٌٍَٛ ػٍٝ ا٠َحْ أٚ أ٠َِىخ أٚ حٌـٓ حألٍُق ػ١ٍٕخ أٚال أْ ٔٔؤي ٓئحال لي ال ٠َ٠ق حٌىؼ١َ أْ ٠ٔؤٌٗ ف٠ال ػٍٝ أْ ٠ـ١ذ .حألًٛ

ٕ فى٠َخ؟ ً٘ ٔلظََ كك حإلٔٔخْ أْ طىْٛ ٌٗ لٕخػخص ٗو١ٜش ِوخٌفش ٌمٕخػخطٕخ؟ ِخًح ٌٛ وخٔض ٌٖ٘ حٌمٕخػخص ِوخٌفش  أٔلٓ ىٚحع: ػ١ٍٗ

ٌّخ طَحٖ أٔض أٔٗ حٌلك؟ وؼ١َ ِٓ حٌٕخّ ٠ظٓ أٔٗ كخًِ ٌٍلم١مش ٌٚىٓ حٌٛحلغ أٔٗ ٠ٕمً ِخ ل١ً ٌٗ أٔٗ حٌلم١مش ِٓ أٔخّ ٟٚغ ػمظٗ ف١ُٙ 

اًح أٍىص أْ طلًٍ أٓزخد طميَ حألٍٚٚر١١ٓ ٚحأل٠َِىخْ ػٍٝ ح١ٌٍّّٔٓ ػخِش ٚحٌؼَد هخٛش فخػٍُ . ٚؿؼً ِٓ ٔفٔٗ كخٍٓخ ٌّٜيحل١ظُٙ

أْ لزً حألٓزخد ح١ٌٔخ١ٓش ٚحاللظٜخى٠ش ٕ٘خن ٓزذ ٠َحٖ حٌىؼ١َْٚ أٔٗ طوٍٚ أٍٚٚرخ ِٓ حٌي٠ٓ ٌٚ٘ح هطؤ, ألْ ِؼخٔخس حألٍٚٚر١١ٓ ٌُ طىٓ 

رغٞ حٌٕظَ ػٓ حألٟٚخع ح١ٌٔخ١ٓش فٟ . رٔزذ حٌي٠ٓ ٚأّخ رٔزذ ِظٍٔط١ٓ ربُٓ حٌي٠ٓ, ٌٚ٘ح ِخ ٠ؼخ١ٔٗ حٌؼَد ٚحٌٍّّْٔٛ ح١ٌَٛ

٠خ أ٠ٙخ حٌٕخّ )حٌّٕطمش, حٌلم١مش ٟ٘ أْ ىحػٖ ١ٌٔض اال حٔؼىخّ ٌفىَ ٓم١ُ َِٚٝ ٍٚكٟ ِظفٟ٘ ر١ٓ ح١ٌٍّّٔٓ ٚطلم١ك ٌمٌٛٗ طؼخٌٝ 

 .(أّخ رغ١ىُ ػٍٝ أٔفٔىُ
 

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان صفحة من غير عنوان  
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  عبد الكرٌم امٌن/  اعداد       !!حكاٌات  بٌن الدٌن و السٌاسة       :صفحة المنوعات   

  إذدواجٌة المتؤسلمٌن
                

 
 

ٌتعرع االسال هذه االٌام لهجمة شرسة ٌستوجب ان 
ٌتحد المسلمون حتى ال تمر االٌام وٌصبح االسالم غرٌبا 

وهذه الهجمة لٌست من اعداء االسالم ولكنها , فى أرضه 
بٌد المسلمٌن وخصوصا المتؤسلمٌن أى الذٌن ال ٌفقهون 

فى االسالم وٌدعون انهم هم المسلمون واالسالم منهم 
وقد اتخذ اعداء االسالم سلوك هإالء المتاسلمٌن , براء 

!!!!   وهاحموا االسالم فى عقر داره 
ومن هذا السلوك المهٌن للمتؤسلمٌن نجد كارٌكاتٌرا لرجل 
من المتاسلمٌن وقد اعفى اللحٌة ومعه اربع زوجات كما 
ٌؤمره االسالم وهإالء الزوجات منهم زوجة فى العاشرة 
الن الرسول كما ٌقولون تزوج السٌدة عائشة وهى فى 

التاسعة و فى الصورة اٌضا مع االربع زوجات المنقبات 
نجد فتاة اجنبٌة وهى من ملك الٌمٌن سافرة  وجمٌلة كى 
ٌُضشبع الزوج بعد االربع زوجات نفسه وشهوته من ملك 

الٌمٌن وكؤن االسالم  لٌس إال الشهوة والنساء وملك 
.  الٌمٌن

وبعد كل ذلك نجد هذا المتؤسلم مع زوجاته االربع وملك 
ٌمٌنه ٌعترع على شاب ٌعانق زوجته فى الشارع  ألن 

!!! هذا حرام
ٌا سادة ان هذه االزدواجٌة هى اصل الداء فاالسالم لم 

ٌدعو الى هذا بل ان االسالم من كل ذلك برىء  
!!!!!! وكم من المآسً تُضركب باسمك أٌها االسالم

 

 َك١َسُ حٌ٘زخِد ر١ٓ ىحػٖ ٚ حإلٌلخى 
حٓظٛلفظٕٝ وؼ١َح ظخَ٘س حٌّئ٠ي٠ٓ ٚحٌظخرؼ١ٓ ٌظٕظ١ُ ىحػٖ ٚفٝ 

ٔمْ حٌٛلض حٌّئ٠ي٠ٓ ٚحٌظخرؼ١ٓ ٌإلٌلخى ٚهٜٛٛخ فٝ َِٜ 

ٚلي الكظض ح٠٠خ َٓػش حٔظ٘خٍ حٌّئ٠ي٠ٓ ٌٍـخٔز١ٓ , ٍٚرٛػٙخ 

كظٝ حْ حلَد حالكٜخءحص طمٛي حْ حٌّئ٠ي٠ٓ ٚحٌظخر١ؼ١ٓ 

فٝ َِٜ فٝ حٌٔظٛحص  (حإلٌلخى)ٚ  (ىحػٖ  )ٌٍظخَ٘ط١ٓ 

حٌّخ١ٟش حٛزلٛ رخالالف  ٚ٘ٛ ٍلُ ١ٌْ ٛغ١َح ١٘٠َٚ حٌٝ 

طغٛي ٌٖ٘ حٌظخَ٘س ٚطلٌٛٙخ حٌٝ ِ٘ىٍش وز١َس لي ط٠َد رٍيح 

ِؼً َِٜ فٝ ِٛلؼٙخ ٚطؼيحى ٓىخٔٙخ ٚطخػ١َ٘خ ػٍٝ حٌّل٢١ 

ٚلي ؿّؼظٕٝ حٌٜيفش فٝ .حٌؼَرٝ ٚحالٓالِٝ فٝ حٌَ٘ق حال٢ٓٚ 

رلخٌظ١ٓ  (حالٌلخى)ٚ (ىحػٖ )حػٕخء ح٘ظّخِٝ رخٌظخَ٘س ر١ٓ 

ِظ٘خرٙظ١ٓ حكيّ٘خ ِٓ حٌّئ٠ي٠ٓ ٚح١ّ٠ٌّٕٓ ٌيحػٖ ٚحٌؼخٔٝ 

ِٓ ح٠ٌٌٓ حػٍٕٛح حٌلخىُ٘ ٚؿخَ٘ٚ رٌٙح حالٌلخى فٝ طلٍي ٌٍّـظّغ 

ٚلي وخٔخ ٗخر١ٓ ٛخكزخ ػم١ٍشػ١ٍّش  ِٕٚطم١ش وز١َس ِٚٓ , 

, حَٓط١ٓ ِٓ حالَٓ حٌىز١َس ٚطوَؿخ ِٓ و١ٍش ِٓ و١ٍخص حٌمّش

ٌٚىّٕٙخ ٍٚغُ وً طٍه حٌظَٚف ٍٚغُ ٔزٛغّٙخ ٍٚغُ حّٔٙخ 

ِٓ ػالثالص ١ٍِٔٛس  حال حّٔٙخ ٌُ ٠ـيح ِالُح حال فٝ ىحػٖ 

ٚلي إٌّٓٝ وؼ١َح حّٔٙخ ٠ٍّىخْ ػم١ٍش ٔخٟـش , ٚفٝ حالٌلخى 

٠ٚىْٛ حٌٔئحي ٌّخًح؟  ً٘ ّ٘خ ٛخىلخْ , ٚٗو١ٜش ِظفظلش 

فى١ّخ حهظخٍحٖ ٌط٠َمّٙخ ٠َ١ك ىحػٖ ٚحٌظ٘يى حالٓالِٝ 

ٚحٌلَد اللخِش ىٌٚش حالٓالَ حٚ ٠َ١ك حالٌلخى ٚحٌىفَ رىً ِخ 

ٔئِٓ رٗ ِٓ حٌي٠ٓ ِٚٓ حٌظَحع ِٚٓ ٚؿٛى هللا ِٚٓ لٜش هٍك 

حٕٔٝ كم١مش ال أهفٝ طؼـزٝ ِّٕٙخ ٌٚىٕٕٝ ح٠٠خ حلٛي , حٌىْٛ 

حٕٔخ وّـظّغ َٗلٝ ر١ُٕٝ ػٍٝ حٌٕمً ال حٌؼمً ٚرٕٝ ػٍٝ حٌ٘ىً 

ال   ح٠ٌّّْٛ ِـظّغ ُغ١َذ ف١ٗ حٌؼمً ٚحٔظَ٘ص حٌوَحفخص 

ِـظّغ ٠ظ٘يق رخٌم١ُ ٚال ٠ؼًّ رٙخ ٠ٍٚؼٓ حٌـ٠َّش , ٚحالوخ٠ًذ 

ٌ٘ح حٌّـظّغ ٘ٛ ٓزذ ٚؿٛى , فٝ حٌؼٍٓ ٠ٚؤط١ٙخ فٝ حٌوفخء

ٚال ٔىْٛ وخٌٕؼخَ فٕيفٓ ٍإٕٓخ , حٌظخَ٘ط١ٓ  ىحػٖ ٚحالٌلخى 

َّْي حٌـ١ّغ ِوطئْ  حٌىزخٍ . فٝ حٌظَحد وٝ ال ٔؼظَف ٚال َٜٔ ا

ٚحٌ٘زخد ٚحالرخء ٚحالرٕخء حٌَؿخي ٚحٌٕٔخء ٍؿخي حٌي٠ٓ ٍٚؿخي 

حٌفىَ حٌلىخَ ٚحٌ٘ؼٛد ٚحٕٔخ ٠ـذ حٚال حْ طٔخٍع فٝ حالػظَحف 

ٚحٔخ ٕ٘خ حُٟ ٛٛطٝ , رخٌفً٘ كظٝ ٔٔظط١غ حْ ٔيٍن حٌلً 

ٌٍ٘زخد فٝ حالػظَحٝ ػٍٝ وً ِخ ٔظٕخٌٚٗ ِٓ فىَ ى٠ٕٝ ٍِٝء 

رخالهطخء ٚرؼ١ي ػٓ حٌٛحلغ حٌٌٜ ٔؼ١ٖ َِٚر١ٛ رخالٓخ١١َ ٚال 

ٌٚىٕٝ ح٠٠خ ال حإ٠ي حالٍطّخء فٝ , ٠لىّٗ حٌؼمً حٚ حٌّٕطك 

, حك٠خْ ىحػٖ ٚحِؼخٌٙخ حٚ حٌىفَ رىً ِخ ٘ٛ ى٠ٕٝ ٔىخ٠ش ف١ٗ 

ٚح١خٌذ حٌ٘زخد حْ ٠ؼ١يٚح حٌظفى١َ ٚحٌيٍحٓش ٚحٓظٕظخؽ 

حٌّؼٍِٛش حٌٜل١لش ٚحْ ٠ظزؼٛح حٌّمٌٛش حٌفٍٔف١ش حٌمي٠ّش حٌظٝ 

  (١ٌْ وً ِخ ال ٠ُيٍن ٠ُظَن )طمٛي 

 



 

16 

 

                                                                           
                                                                           

                           Eclipses                            

                                   
Types of eclipses : Total lunar eclipse occurs when the moon enters the whole area of the Earth's shadow. In 

this case Ankhsv full disk of the moon, which leads to loss of vision in the middle of the final times of the night, 
especially in desert areas.  Partial eclipse occurs when part of the moon enters the Earth's shadow area, in this 
case Ankhsv part of the disk of the moon. Penumbra lunar eclipse occurs when the Moon enters penumbra area 
only, in which case it becomes pale light of the moon without Ankhsv. Semi-shade and the area is the area where 
part of the sun from the moon light Anhjb that any observer of the sun on the surface of the moon seen partly 
Menksvh. This type is not classified as a legitimate eclipse. If the total eclipse to happen it is essential that the 
former Ksauvan happen. At the beginning of the total eclipse, the moon tends to color red because red rays that 
can not be absorbed from the top of the atmosphere of the Earth.                                                                                

The cause of the phenomenon   :Lunar eclipse phenomenon arises in the middle of the lunar month when 

the ground obscured sunlight or part of it from the moon. Khsovin at a rate per year. The eclipse can be seen in 
areas where the moon is above the horizon.                                                                                                                                  

Why eclipses do not happen every month?  At the beginning or the end of the lunar month, the moon is 

mediating between the Earth and the sun, even if the moon orbits the earth's rotation at the same level around the 
sun would have been eclipses occur each month, but because the rotation of the moon around the sun tends level 
at an angle of about five degrees. For that reason, the eclipse or eclipse only happens when the sun passes (due 
to the Earth's rotation around the sun) levels at the confluence points, or Tzmian Balakd. And pass the sun twice 
every two years. Therefore, this phenomenon occurs at a rate of twice a year, such as the phenomenon of a lunar 
eclipse. And it called the period in which the sun nodes remain in a period where eclipses remain in all more than 
a month knots which makes the sun eclipse each accompanied by at least eclipse the moon either before or after 
half a month, and vice versa. The sun and take a period of 346.62 days to return to the same node and that period 
called extinction coefficients for the year is expected that after that period, half of which occurred eclipse or 
eclipse and what on the surface of the earth. Because of the difference between the extinction coefficients and the 
solar year to year, the Moon returns to the same point where the eclipse or eclipse happens after 18 years and 11.3 
a day or so-called Alsarus cycle of the moon and discovered by the Babylonians in the pre-Christmas.                                                                          

What happens on the surface of the moon?  The degree of the moon's surface temperature of the sun lit 

more than 130 ° C that is, if we put the water will boil directly! When encountered in the earth incoming sunlight on 
the moon completely Vthjbha the temperature drops on the surface of the moon to below -99 degrees below zero, 
this means that within a hour and a half, a period of eclipse almost suffered the lunar surface from a change in 
temperature of up to 229 degrees Celsius).                                                                                                                                

Facts and FiguresThe longest total eclipse of the moon lasted an hour and 40 minutes.The longest total solar 

eclipse lasts no more than 7 minutes and 40 seconds.Lunar eclipses can occur three times each year. The solar 
eclipse can happen five times in one year.                                                                                                                                    

Eclipses in Islam Eclipse eclipses religious significance in the Muslim world where lead eclipse prayer or 

prayer of the eclipse, when the solar eclipse or a lunar eclipse. Came to talk, he said the Messenger of Allah peace 
be upon him: ((The sun and the moon are two of the ayatollahs not Akhsvan to a death or life if Roeetmoheme 
Vafsawa to mention God and to prayer)). He said peace be upon him: ((but two of the signs of God frightens them 

slaves of Allah)) [1] In another account: (If you have seen it and pray and pray and believe grown-up).                 
Selected by: fatema  Ismaeil  
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