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 ُٖٓو ُِغ٤ٔغ ٝ ٖٓو كٞم اُغ٤ٔغ:لمةالعددك

أٝال ٣غت إ ٗئًل ػ٠ِ ف٤ٕٖٞخ  اُؼالهخ ث٤ٖ ٖٓو 

ٝأُٖو٤٣ٖ كبُْؼت أُٖوٟ كائٔبً ٝٓ٘نػٜل اُلواػ٘خ ؽز٠ االٕ 

٣وغ ك٠ ؽبُخ ػْن ٝرٞؽل ٓغ ٖٓو ٣ٝجلٝ مُي ٝاٙؾب ٝع٤ِب 

ك٤ٌِ ٛ٘بى ّؼت ٣ؼْن ثِلٙ ٣ٝولًِّ ٛنا اُؼْن ًبُْؼت 

أُٖوٟ ًٝبٗذ اَُِطخ ك٠ ٖٓو رؼوف ٛنا اَُو ٝرزؼبَٓ ٓؼٚ 

ٝكل ًبٗذ ٛ٘بى ؽبُز٤ٖ ؿو٣جز٤ٖ ٝٛٔب اُ٘بٕو٣خ ٝاالفٞإ 

كبُ٘بٕو٣خ ٗبكد ثبُؼوٝثخ  ٝاِٛٔذ ٖٓو ًٝنُي االفٞإ ٗبكٝا 

ثبالٍِٔخ ٝر٘بٍٞا ٖٓو ٝهل كِْذ اُؾوًزبٕ ُجؼلٛٔب ػٖ ؽت 

 ٖٓ اٌُوا٤ٛخ    ٖٓو  ٝمُي هؿْ ٓب ث٤ٜ٘ٔب ٖٓ ٕواػبد ٝربه٣ـ

صب٤ٗب ال ٣ٌ٘و اؽل إ ٖٓو هل ٝاعٜذ ٖٓ هجَ اُقبٌٓ ٝاُؼْو٣ٖ 

 ٝؽز٠ االٕ ٤ٍ٘به٣ٞ ٓؼل ثؼ٘ب٣خ ٝٓلهًٝ ؽز٠ 2011ٖٓ ٣٘ب٣و 

رجو٠ ٖٓو كائٔب ك٠ رْوىّ ٝرٖبهع ٓغ اٙؼبف اَُِطخ 

ٍِطخ ٓجبهى ٍِٝطخ أُغٌِ اُؼٌَوٟ ٍِٝطخ  )اُؾبًٔخ 

ٝإ ٛنا ا٤َُ٘به٣ٞ ٣ورجٜ  (االفٞإ ٝٓو٠ٍ ٍِٝطخ ا٢َ٤َُ 

ثبؽلاس ٓؾَٞثخ ثلهخ ٝأُوٖٞك ٛٞ اٙؼبف اُلُٝخ ٤ٌُٝ 

   ٓؼبهٙخ اُ٘ظبّ كبُٜلف ٛٞ اّؼبٍ اُٖواع ٝاالثوبء ػِىبالٗوَبّ 

صبُضب ٝٛٞ االْٛ إ اُؼبَٓ االٍب٠ٍ ك٠ ًَ ٓب ؽلس ٣ٝؾلس ك٠ 

كبُطوف اُنٟ ٣ئ٣لٙ اُغ٤ِ , ٖٓو ٛٞ ٓٞهق اُغ٤ِ أُٖوٟ 

أُٖوٟ ٛٞ اُطوف اُوٟٞ اُنٟ ٣ؾٌْ ُٝ٘ب ػجوح ك٠ اؽلاس 

 ٝاؽلاس رـ٤٤واد ػجل اُ٘بٕو ثؼل اٌَُ٘خ ٝاؽلاس 52صٞهح ٤ُٞ٣ٞ

 ٝاؽلاس 71صٞهح اُزٖؾ٤ؼ اُز٠ هبّ ثٜب اَُبكاد ك٠ ٓب٣ٞ

 ٝك٠ 1987 ٝٓظبٛواد االٖٓ أُوًيٟ 1977ٓظبٛواد ٣٘ب٣و 

ٝر٘ؾ٠ ٓجبهى ُِٔغٌِ اُؼٌَوٟ ٝك٠    2011اؽلاس ٣٘ب٣و 

 ٌٝٛنا كبُغ٤ِ أُٖوٟ ٛٞ   2013 30ٞ٤ٗٞ٣اؽلاس 

هٓبٗخا٤ُٔيإ ٝاُؾو٤وخ اٗٚ ع٤ِ ٠٘ٛٝ ٝٛٞ فٜ اُلكبع االٍٝ 

ٛٞ اُنٟ ؽ٠ٔ   ٝال ٣ٌ٘و اؽل إ ٛنا اُغ٤ِ اُوٟٞ , ُٖٔو 

ٖٓو ٖٓ ٤ٖٓو ٓضَ ثبه٠ كٍٝ أُ٘طوخ ك٠ ٍٞه٣ب ٝاُؼوا م 

                 ٤ُٝج٤ب ٝا٤ُٖٔ ًٝنُي هثٔب إ ٝعٞك ٛنا اُغ٤ِ اُوٟٞ

ٛٞ اُنٟ عؼَ اٌُض٤و٣ٖ ٖٓ اػلاء ٖٓو ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ  اٙؼبف 

                                                                                          . ٖٓو ٝرْوىّ ّؼجٜب 

ٝاف٤وا كب٠ُ ًَ أُؼبه٤ٖٙ اهٍٞ ُْٜ ٛبُٔب اٌْٗ  رٜبعٕٔٞ 

اُغ٤ِ أُٖوٟ كال آَ ٌُْ ٤ٍٝؼبهٌْٙ أُٖو٣ٕٞ ٣ٝوكًْٚٞ 

ًٝنُي اهٍٞ ُِٔئ٣ل٣ٖ ُِ٘ظبّ  اْٜٗ ٣غت إ ٣زلوٞا ٣ٝزٞاكوٞا  , 

ٓغ أُؼبهٙخ ٝإ ٣زْ ٓؾبهثخ  اُلَبك ًٝنُي اُوجٍٞ  ثبالفو ٝإ 

٣زْ رٖؾ٤ؼ افطبء اُ٘ظبّ ؽز٠ ٗٞهق اُزْوىّ ٝاالٗوَبّ ٝؽ٤٘ئن 

  .َٗزط٤غ  إ ٗج٠٘ ٖٓو اُو٣ٞخ أُٞؽلح

 

 

  :إقرأ فى ىذا العدد 
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 4ص ابن البلد                                          / اعداد

   مهزلة على الهواء:ركن الرياضة *  
 5                       ص       كابتن كيمو        / إعداد 

ما كل من ذاق الصبابة مغرم    : ركن األدب *

سىالشاعر  ل ناب نى ال غ بد ال  6 ص                   ع

لماذا ينظر زوجك الى امرأة أخرى        : لك يا سيدتى* 

           7       ص                   بنت  النيل            / إعداد  
!                                       احنا مش فقرا احنا اغبية:  ركن المصريين بالخارج*

 8 ص                                 اكرم شحاتة  /   اختيار

 8ص         صقر السما  /اعداد  :نقطة ومن اول السطر* 
                                   مصر المملوكية  : التى ال يعرفها المصريون مصر*  

 9ص                                كريم ابوالعزائم/ إعداد د
                               مراجعات االخوان:الراى االخر 
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 قضية زواج الشيخ على يوسف   :صفحة المنوعات*
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 ى٣ل اُوٓب٢ٗ. ك                 !آكبد أُل٤ٗٞ٣خ ك٢ اُؼبُْ اإلٍال٢ٓ            :اُْق٤ٖخ األؽٞاٍ ككزو

كوٜ % 25ٖٓ كفَ اُؼبُْ ٣زوًي ك٢ ٣ل هثغ ٌٍبٕ اُؼبُْ, ك٢ ؽ٤ٖ ٣زجو٠ % ٣75ؼ٤ِ ػبُْ ا٤ُّٞ ظِٔبً اهزٖبك٣بً ٓزؼلك األٌّبٍ ٝاألُٞإ, ؽ٤ش إ 

ّٕ االٍزوالٍ ا٤َُب٢ٍ اُن١ ؽِٖذ ػ٤ِٚ ثؼ٘ اُلٍٝ اإلٍال٤ٓخ, ُْ ٣زجؼٚ اٍزوالٍ اهزٖبك١ ثَ ارَٔذ ٓؼظْ اُؼالهبد .ُجو٤خ كٍٝ اُؼبُْ اُلو٤و ا

االهزٖبك٣خ اُل٤ُٝخ ثبُزجؼ٤خ ث٤ٖ كٍٝ أُوًي ٓٔضِخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ, ٝكٍٝ أُؾ٤ٜ ٓٔضِخ ك٢ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ, ٝرٌَْ اُلٍٝ اإلٍال٤ٓخ اُغيء اُوئ٤ٌ 

                                                                                            .ٖٓ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ, ك٢ اٛبه ٓب ػوف ثبُؼالهخ ث٤ٖ اُغ٘ٞة اُلو٤و ٝأُْبٍ اُـ٢٘ 

 رو٤ِ٣ٕٞ كٝاله ؽَت ٓب أػِٖ ك٢ ٓئرٔو األْٓ أُزؾلح ُِز٤ٔ٘خ 1.4ٝرُؼلُّ ٌِْٓخ اُل٣ٕٞ ٖٓ أفطو ٌْٓالد اُؼبُْ أُؼبٕو, كول ثِـذ ٛنٙ اُل٣ٕٞ 

                                                                                                                                                                     .االعزٔبػ٤خ ك٢ ًٞثٜ٘بعٖ

إ ثبإلٌٓبٕ ٓوبهٗخ ٗظبّ اُل٣ٕٞ اُؼب٢ُٔ ث٘ظبّ اُؼجٞك٣خ, ام ال ٣َزط٤غ اُؼبَٓ ك٢ : ٝهل ّجّٜذ ّو٣َ ث٤٤به ٌِْٓخ اُل٣ٕٞ ث٘ظبّ اُؼجٞك٣خ, ؽ٤ٖ هبُذ

اُ٘ظبّ اُؼجٞك١ إٔ ٣زوى اُؼَٔ ُلٟ هة ػِٔٚ, ألٕ ٛنا األف٤و ٣ئٖٓ ُٚ اَُِلبد اُٚوٝه٣خ ُْواء ثٚبئغ ثبٛظخ اُضٖٔ ٖٓ ٓقيٕ اُْوًخ ُزٌِٔخ 

أعٞهٙ اُي٤ٛلح, ٝٛلف هة اُؼَٔ اُلائٖ اُزبعو ٛ٘ب ٤ٌُ اٍزوكاك اُّل٣ٖ ٓوح ٝاؽلح ٝال رغ٣ٞغ اُؼبَٓ, اٗٔب اثوبء اُؼبَٓ ٓورجطبً ثٚ ثٖٞهح كائٔخ ػجو 

                                                                                                                                                                                             .ك٣ٞٗٚ

ّٕ ٛنا اُ٘ظبّ اُؼجٞك١ ٗلَٚ, ٣َٞك ػ٠ِ أَُزٟٞ اُل٢ُٝ, كبُجِلإ أَُزوِخ ؽل٣ضبً, ٗغل إٔ ك٣ٜٞٗب ٝػغيٛب اُلائْ ػٖ ر٣َٞٔ ؽبعزٜب اُواٛ٘خ رغؼِٜب  ا

ٝاما ظِذ ٛنٙ اُجِلإ اُ٘ب٤ٓخ ٖٙٔ ٛنا اُ٘ظبّ كبٜٗب ٓؾٌٞٓخ ثبُزقِق اُلائْ, ٝثز٤ٔ٘خ ٕبكهارٜب ُقلٓخ   .ٓورجطخ ا٠ُ اُلائ٤ٖ٘ ثوثبٛ ٕبهّ

ٝؽو٤وخ األٓو كبٕ ٛ٘بى ػلكاً ًج٤واً ٝٓزْبثٌبً ٖٓ اُؼٞآَ اُز٢ أكد ا٠ُ  .أُْوٝػبد أُزؼلكح اُو٤ٓٞبد, ٝػ٠ِ ؽَبة اُز٤ٔ٘خ ُزؤ٤ٖٓ ؽبعخ ّؼٞثٜب

ٛوٝة هإًٝ األٓٞاٍ ُِقبهط, ٝاٗقلبٗ ٕبكهاد اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ, ٝاُزَِؼ ٝاإلٗلبم اُٚقْ ػ٠ِ : ٛنٙ اُل٣ٕٞ اُو٤ٛجخ ػ٠ِ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ, ٜٓ٘ب

ام ٣ُؼلُّ ٛوٝة هأً أُبٍ ػ٠ِ ٗطبم ٝاٍغ ػبٓالً ٜٓٔبً ٖٓ اُؼٞآَ اُز٢ ٍبٛٔذ ك٢ ى٣بكح ؽلح أىٓخ .األؿواٗ اُؼٌَو٣خ, ٝاالهزواٗ ؿ٤و اُو٤ّل

ُٝنا, ٕٝق . ٤ِٓبه كٝاله700اُل٣ٕٞ ك٢ اُؼبُْ اإلٍال٢ٓ, إ ٤ًٔبد ًج٤وح ٖٓ أٓٞاٍ اُؼبُْ اإلٍال٢ٓ رَزضٔو ك٢ اُؼبُْ أُزولّ, ٝروله ثٔب ال ٣وَ ػٖ 

اٜٗب ثٔضبثخ ٗوَ كّ ػ٤ٌَخ ٖٓ أُو٣٘ ا٠ُ : ثوُٞٚ" أُزولٓخ"ا٠ُ اُجِلإ اُلائ٘خ " اُ٘ب٤ٓخ"ك٢ِ٤ ثواٗذ اُزلكن ا١َُٞ٘ ُألٓٞاٍ ٖٓ اُجِلإ أُل٣٘خ 

ًٔب أّبه روو٣و اُز٤ٔ٘خ ك٢ اُؼبُْ إٔ اإلٗلبم .ٖٓ اُؾوٝة ٝاُٖواػبد َٓوؽٜب اُؼبُْ اُضبُش% 95ٝرنًو ثؼ٘ اُلاهٍبد إٔ أًضو ٖٓ .اُطج٤ت

. اُؼٌَو١ ًَ٘جخ ٖٓ اُ٘برظ ا٢ُ٘ٛٞ اإلعٔب٢ُ ثِؾ أػ٠ِ ٓؼلالرٚ ك٢ اُؼبُْ ك٢ اُْوم األٍٜٝ ّٝٔبٍ أكو٣و٤ب أ١ ك٢ اُؼبُْ اإلٍال٢ٓ

 ٤ِٕٓٞ ٛلَ ٣زٚٞهٕٝ عٞػبً ك٢ أكو٣و٤ب ٝآ٤ٍب ٝأٓو٣ٌب ثبُـناء, 50ٖٝٓ أُلبههبد أُئُٔخ إٔ صٖٔ ٕبهٝؿ ٝاؽل ػبثو ُِوبهاد ٣ٌٖٔ إٔ ٣يٝك 

 75 أُق ٌَٖٓ ّؼج٢, ٝصٖٔ ٛبئوح هبمكخ ٣ٝٞٗخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣و٤ْ 40 أُق ٓلهٍخ اثزلائ٤خ, ٝصٖٔ ؿٞإخ مه٣خ ر٤ْل 34 أُق ٓوًي ٛج٢, ٤ْ٣ٝ65ٝل 

 ٍبػخ, ٝاُؼغ٤ت أُئٍق 24 ٤ِٕٓٞ كٝاله ًَ 400ٝك٢ أُوبثَ, كبٕ اُؼبُْ ٣٘لن ػ٠ِ اُزَِؼ ٓجِؾ أًضو ٖٓ .َٓزْل٠ ٍؼخ اُٞاؽل ٜٓ٘ب ٓبئخ ٍو٣و

. إٔ صالصخ أهثبع ٛنٙ األٍِؾخ رْزو٣ٜب كٍٝ اُؼبُْ اُضبُش

أٓب االهزواٗ ؿ٤و اُو٤ّل, كول أكٟ ثبَُٔزل٤٘٣ٖ ا٠ُ اٍزقلاّ األٓٞاٍ ثزٜٞه ّل٣ل, ٝاألٍٞأ إٔ رَزووٗ اُلٍٝ األٓٞاٍ ُزٞكػٜب ك٢ ٖٓبهف 

إ ا٢ُْء اُن١ ُْ ٣زـ٤و فالٍ هوٕ ٖٓ اُيٖٓ, هؿْ ًَ اُزـ٤واد اُز٢ ؽِٖذ ٛٞ : ٣ٍَٞوا أٝ ؿ٤وٛب ٣ٝؾوّ اُْؼت ٖٓ ف٤وارٜب, ٣وٍٞ ثوٗبهك ٣ٌُٞ

عَٜ أَُزل٤٘٣ٖ ٝعْغ اُلائ٤ٖ٘؟ٝهل ٗزظ ػٖ ٛنٙ اُل٣ٕٞ اُو٤ٛجخ آصبه فط٤وح ػ٠ِ اُز٤ٔ٘خ االهزٖبك٣خ ك٢ اُجِلإ اُ٘ب٤ٓخ ًٝنا ػ٠ِ االٍزوالٍ 

االهزٖبك١, ٖٓ ؽ٤ش ريا٣ل أػجبء فلٓخ اُل٣ٕٞ األع٘ج٤خ ػ٠ِ كبػ٤ِخ ٗوَ أُٞاهك اُؾو٤و٤خ ُِجالك اُ٘ب٤ٓخ, ٝاٙؼبف اُولهح ػ٠ِ االٍز٤واك, ٝريا٣ل 

اُؼغي ك٢ ٤ٓيإ أُلكٞػبد ٝاهرلبع ٓؼلٍ اُزٚقْ, ٝاٙؼبف ٓؼلٍ االكفبه أُؾ٢ِ, ٝفٚٞع اُجِلإ اُ٘ب٤ٓخ ُزٞع٤ٜبد أُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ 

, ثبػزجبه إٔ "اُ٘ب٤ٓخ"إ اٍزٔواه ظبٛوح أُل٤ٗٞ٣خ ٤ٍئصو ػ٤ٌَبً ػ٠ِ اُز٤ٔ٘خ االهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ك٢ أُلٟ اُط٣َٞ ُٜنٙ اُلٍٝ  .ٝرٞعٜبرٜب

. ٛنا اُؼغي ٣ٌَْ ٗي٣لبً َٓزٔواً ك٢ آٌبٗبد اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ٝهلهارٜب أُبك٣خ

ّٕ ػالط ظبٛوح اُل٣ٕٞ ك٢ اُؼبُْ اإلٍال٢ٓ ٣جلٝ أٗٚ  ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ أُوزوؽبد اُل٤ُٝخ ٝاإله٤ٔ٤ِخ ٝأُجبكهاد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُؾٍِٞ االهزٖبك٣خ؛ كب

                اكرامى نجم/ اعداد م                                                                                                                     .إٔؼت ٓٔب ٣ؼزول
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                  هٓٚبٕ ًو٣ْ ًَٝ ػبّ ٝاٗزْ ثق٤و:صوسة الغالف 

 

 

إلى احتفالية جميمة، فتنشط حركة الناس في األسواق لكي يقوموا  الهالل يتحّول الشارع المصري مع ثبوت رؤية رمضان في مصر
بشراء حاجات رمضان المتعارف عميها وتتزين الشوارع بضجيج صوت الباعة والفوانيس الممونة ،، وما يزيدها جماال وهي الجميمة 

في  مصر أجمل ما في حّمو يا حّمو.....رمضان : حاممين معهم فوانيس رمضان التقميدية وهم ينشدون قائمين األطفال منظر
والشيخ  محمد صديق المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد رفعت رمضان صوت قارئي القرآن المعروفين الشيخ

في كل مكان في  محمد متولي الشعراوي محمود خميل الحصريوأدعية الشيخ(مصطفى عاطف)والمنشد الدينى (رمضان عبد المعز)
 .الصيام مصر لمحفاظ عمى روحانية هذا الشهر الكريم وصون عبادة

وهذا الطبق الرمضاني ال تكاد تخمو منه مائدة رمضانية،،  [التمر الهندي]،[العرق سوس][الفول|فول]لعل أّول األطباق صحن 
ما  أنا مش مسؤول....إن خمص الفول : وينتشر باعة الفول في كل مكان، بصوتهم الممّيز الذي يحث الناس عمى الشراء قائمين

والمائدة الرمضانية غنية جدا ومتنوعة، حيث يبدأ الناس باإلفطار بالتمر والرطب، مع شرب . يوم تفطر عندنا...خطرش في بالك
 ،"الخشاف " المبن وقمر الدين والخروب ومشروب 

أن تمتمئ مساجدها بالمصمين، وهو ما يدفع بعض أئمة المساجد في  بمصر من الظواهر والمالمح األساسية لرمضان
اعتاد المصمون سماعها كل عام عن السبب في عدم وجود هذا العدد الضخم في  توبيخية من رمضان إلى توجيه خطبة جمعة أول

إقبااًل شديًدا، خاصة في  (التراويح)كما تشهد صالة القيام "! رب رمضان هو رب كل العام"أيام السنة العادية، وتذكيرهم بأن 
اثٖ اُجِل/ ثوِْ                                                            .العشر األواخر، وليمة ختم القرآن األيام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AE&action=edit&redlink=1
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 (هٖخ اإلُٚ)األٍئِخ اُٖؼجخ ك٠ :ٝعُٜخ ٗظو
 

أهثؼخ أعياء ٖٓ ٓؼوكخ أُٞد ٝاُؾ٤بح ربثؼ٘ب ٓ٘ن أّٜو ٓٚذ هؽالد 

أُٔضَ اُؼب٠ُٔ ٓٞهعبٕ كو٣ٔبٕ, ٝٛٞ ٣ز٘وَ ٖٓ ثِل ا٠ُ ثِل, ٤ُٖٞه ك٤ِْ 

, اُنٟ ر٘زغٚ ه٘بح ٗب٤ّٞٗبٍ «STORY OF GAD» أٝ« هٖخ اإلُٚ»

ع٤ٞعواك٤ي اُٞصبئو٤خ أُجٜوح, ٝك٠ اُؾو٤وخ, كبٕ اٍْ ك٘بٕ ػٔالم ٓضَ 

ٓٞهعبٕ كوٟ ٓبٕ أٙبف اٌُض٤و ٖٓ اإلثٜبء ُْٔوٝع اُو٘بح اُؼٔالهخ 

ُٝٔٞٙٞع اُل٤ِْ األفبم, كٔؼظْ اُؾوٝة ٝاُزْبؽ٘بد اُٞاهؼخ ا٥ٕ رؾلس 

ثٖٞهح أٝ ثؤفوٟ, كٌَِ ّؼت اػزوبك ٌَُٝ كُٝخ ٖٓبُؼ, « اُل٣ٖ»ثَجت 

أٝ هٖخ ْٗؤح « ٕٞهح اإلُٚ»ٌَُٝ عٔبػخ ثْو٣خ رٖٞه ٓقزِق ػٖ 

إٌُٞ, ٖٝٓ ٛ٘ب رؤر٠ أ٤ٔٛخ اُل٤ِْ اُنٟ ثؾش ك٠ اُْ٘ؤح األ٤ُٝخ ُٖٞهح 

اإلُٚ ٝهٖزٚ ػ٘ل ًَ ّؼت, ٤ُزؼٔن ك٠ ٓؼوكخ أُلب٤ْٛ اُٞعلا٤ٗخ ا٤َُٔطوح 

ػ٠ِ اُؼو٤ِخ اُجْو٣خ, ٣ٝطوػ األٍئِخ اُٖؼجخ اُز٠ ٣َؤُٜب اإلَٗبٕ ُ٘لَٚ, 

ٓضَ ٖٓ فِن هللا؟ ٓب ٠ٛ اُوٝػ؟ ٤ًٝق ْٗؤ اُؼبُْ؟ ٝٓب اُنٟ ٣ؾلس ثؼل 

أُٞد؟ ٤ًٝق ٤ٍ٘ز٠ٜ اُؼبُْ؟ ك٠ اُل٤ِْ ٌٓبٗبٕ ٓوًي٣بٕ, األٍٝ ٛٞ ٖٓو 

اُز٠ رؤر٠ ثٕٞلٜب ٓ٘بهح اُزبه٣ـ اإلَٗب٠ٗ ك٠ اُؼبُْ اُول٣ْ, ٕٝبؽجخ 

اُؾٚبهح األًضو ٝٙٞؽب ٕٝوآخ ك٠ رؼبِٜٓب ٓغ أُٞد, ٝاألًضو اٛزٔبٓب 

ثلٌوح اُقِٞك, ٝاُضب٠ٗ ٛٞ اُولً ثبػزجبهٛب ٜٓجٜ ك٣بٗز٤ٖ ٓزْبثٌز٤ٖ, ٛٔب 

اُل٣بٗخ ا٤ُٜٞك٣خ ٝاُل٣بٗخ ا٤َُٔؾ٤خ, ٜٝٓ٘ٔب ٣٘طِن ٓٞهعبٕ كو٣ٔبٕ ا٠ُ 

هؽالد اُجؾش أُزؼلكح اُز٠ ِّٔذ اثؾبها ٓزؼٔوب ك٠ عنٝه اُل٣بٗخ اُجٞم٣خ 

ٝاُٜ٘ل٤ٍٝخ ك٣بٗخ ّؼٞة أُب٣ب ٓزؼٔوب ك٠ ربه٣ـ اُز٘جئاد ٝػالهزٜب 

ثبُٞعلإ اإلَٗب٠ٗ, اُنٟ اثزٌو كٌوح اُٜ٘ب٣خ أُؤٍب٣ٝخ ُِؼبُْ ًؾ٤ِخ ككبػ٤خ 

ػ٠ِ « ٓٞهعبٕ»ُْ ٣غت . ٗلَب٤ٗخ ٣ٌَو ثٜب ؽبُخ اُِٜغ ٖٓ أُلبعؤح

األٍئِخ اُٖؼجخ ثِٜغخ ٣و٤٘٤خ, كٌَ ٓب ٣لؼِٚ ٛٞ اٍزؼواٗ اإلعبثبد, 

ًْٝق ٓالثَبد اُْ٘ؤح, ؽز٠ ؽ٤٘ٔب ٣نٛت ا٠ُ اُؼِْ ُٔؼوكخ أٍواه اُوٝػ, 

٣ٌزل٠ ثْوػ أؽل األٍبرنح اُلاه٤ٍٖ ُؾبالد اُؼٞكح ٖٓ أُٞد اإل٠ٌ٤٘٤ًِ, 

اُنٟ ٣ئًل ُٚ إٔ اُغَل هثٔب ٣ظَ ٣ؼَٔ ؽز٠ ثؼل إٔ ٣زٞهق أُـ, ٝأٗٚ ك٠ 

ٛنٙ اُؾبُخ هثٔب ٣ٌٖٔ اػبكح اإلَٗبٕ ا٠ُ اُؾ٤بح, ٝٛٞ ٓب ٤َٔ٣ٚ األٍزبم 

, ٝؽ٤٘ٔب ٣لزِ ك٠ اُز٘بٍٝ اُؼ٠ِٔ ُلٌوح فِٞك «ٝػ٠ أٝ اكاهى أٝ ػوَ»

اإلَٗبٕ, ٣ؼوٗ رغوثخ ُؼبُٔز٤ٖ ؽبُٝذ اؽلاٛٔب إٔ رقِل ماًوح ٕل٣وزٜب 

ػجو ٓب ٣ْجٚ ٗوَ اُناًوح ا٠ُ ٓب ٣ْجٚ اإلَٗبٕ ا٠ُ٥ اُنٟ ٣زؾلس ًٔب ُٞ 

أهثؼخ أعياء ٖٓ اُجؾش ٝأُزؼخ ٝأُؼوكخ ٝاُؼٖق . ًبٕ آك٤ٓب ثبُلؼَ

اُنٟ ال ٣٘ز٠ٜ, ٝك٠ اُٜ٘ب٣خ إٔجؼ ُل٣٘ب ك٤ِْ ػ٤ٔن ٣ؾزٟٞ ػ٠ِ . اُن٠٘ٛ

أْٛ األٍئِخ اإلَٗب٤ٗخ اُؾبئوح, ٠ٌُ٘ ك٠ اُؾو٤وخ ال أٍزط٤غ إٔ أرلْٜ ؿ٤بة 

اُؼل٣ل ٖٓ االٍزْٜبكاد اُؾٚبه٣خ أُئصوح ك٠ ٕ٘بػخ ٛنا اُل٤ِْ, كل٠ 

ؿبثذ اُ٘ظو٣خ أُٖو٣خ اُز٠ « ْٗؤح اُؼبُْ»اُغيء أُزؼِن ثبُجؾش ػٖ 

, ثبػزجبهٛب أٍٝ ٗظو٣خ ُقِن اُؼبُْ, ًٔب أٗٚ ك٠ «عبٓؼخ إٔٝ»اثزٌورٜب 

اُؼواه٤خ, اُز٠ رَوك « ِٓؾٔخ عِغب٤ِٓ»هؽِخ اُجؾش ػٖ اُقِٞك ؿبثذ 

ّوبء اإلَٗبٕ ٝرٚؾ٤برٚ ك٠ ٓوبثَ ٙٔبٕ اُقِٞك, ٝٛٔب هٖزبٕ ٓوًي٣زبٕ 

ًبٕ ال ثل ٖٓ اإلّبهح ا٤ُٜٔب ك٠ ٛنا اُل٤ِْ أُوعؼ٠ اٌُج٤و, ٌُٖ ٛنا ثبُطجغ 

ال ٣٘ل٠ اُو٤ٔخ اٌُج٤وح اُز٠ ٤ٚ٣لٜب اُل٤ِْ, اُنٟ ال ؿ٠٘ ػ٘ٚ ُٖٔ ٣و٣ل إٔ 

  .٣ؼوف أٍجبة ٓب ِٕٝ٘ب ا٤ُٚ

 

 (ٓ٘وٍٞ)ٝائَ أَُوٟ  /ثوِْ

 

                      ٜٓيُخ ػ٠ِ اُٜٞاء:   هًٖ اُو٣بٙخ

اإلػال٠ٓ ا٤ُْٜو ٣ٌْق .. رْبثي ثبٌُالّ ٣٘ز٠ٜ ثبُٚوة ثب٤ُٔبٙ ٝأٌُِبد

ٝأُؼِن ٣وك ثبرٜبٓبد رَٖ ُِيٝعخ كفَ اإلػال٤ٓبٕ .. ٓقططب هطو٣ب ُِلز٘خ

أؽٔل ّٞث٤و ٝأؽٔل اُط٤ت, ٗلوب ٓظِٔب ثؼل اُق٘بهخ اُؾب٤ٓخ ث٤ٖ اُطوك٤ٖ 

ػ٠ِ اُٜٞاء ٓجبّوح ك٠ ثوٗبٓظ اُؼبّوح َٓبء ٓغ اإلػال٠ٓ ٝائَ اإلثوا٠ّ 

ػ٠ِ ه٘بح كه٣ْ, ٝإٔجؼ اُطوكبٕ ٣ٞاعٜبٕ ٤ٖٓو ؿبٓ٘ فبٕخ ٓغ ٍٕٝٞ 

األىٓخ ا٠ُ أهَبّ اُْوٛخ ثزؾو٣و ًَ ٜٓ٘ٔب ٓؾبٙو ٓزجبكُخ ك٠ هَْ ّوٛخ 

آك٤ٜبد رؼ٤ِن ثلا٣خ اُْواهح ثلأد أىٓخ ّٞث٤و ٝاُط٤ت .  أًزٞثو6ٓل٣٘خ 

ػ٘لٓب هك٘ األٍٝ ر٤ٖ٘ق اُضب٠ٗ أُطوث٤ٖ اُن٣ٖ ٣ْغؼٕٞ اُلوم 

اُو٣ب٤ٙخ ا٠ُ كو٣و٤ٖ, ٝمًو إٔ ٛب٠ٗ ّبًو ٝػٔوٝ ك٣بة ٝٓؾٔل ٤٘ٓو 

٣ْغؼٕٞ اُيٓبُي, ث٤٘ٔب األ٠ِٛ ٣ْغؼٚ ٍؼل اُٖـ٤و ٝػجل اُجبٍٜ ؽٔٞكح 

ّٝؼجبٕ ػجل اُوؽ٤ْ ٝا٣ٜبة رٞك٤ن, األٓو اُنٟ ككغ ّٞث٤و ا٠ُ اػزناهٙ ػٖ 

ب اٍزٔواه أُؼِن أؽٔل  ًٚ رول٣ْ االٍزٞك٣ٞ اُزؾ٠ِ٤ِ ثو٘بح ا٤َُ٘ ُِو٣بٙخ, هاك

ٝأهعغ اُط٤ت ٛغّٞ ّٞث٤و ػ٤ِٚ, ألٗٚ ٝعل . اُط٤ت ثبُؼَٔ ك٠ ٗلٌ اُو٘بح

إٔ ه٤ٕلٙ ُلٟ ٓغٌِ ٓؾٔٞك ٛبٛو ٗلل كؾبٍٝ اُزووة ا٤ُْٜ, ٖٓ فالٍ 

ثطُٞخ ىائلخ, ًَٝ مُي ك٠ ٍج٤َ ِٖٓؾزٚ اُْق٤ٖخ, ْٓلكاً ػ٠ِ إٔ ه٘بع 

اُٜ٘ب٣خ . ّٞث٤و ٍوٜ ثؼل إٔ ػوف اُغٜٔٞه األؽٔو إٔ ّٞث٤و ٤ٌُ ٓؼْٜ

أُؤٍب٣ٝخ ػ٠ِ اُٜٞاء ٝك٠ ٍٜٝ اّزؼبٍ األىٓخ, ٣٘غؼ اإلػال٠ٓ ٝائَ 

" اُؼبّوح َٓبء"االثوا٠ّ ك٠ عٔغ اُض٘بئ٠ ػ٠ِ ٓبئلح ٝاؽلح ك٠ ثوٗبٓغٚ 

ثو٘بح كه٣ْ ُِؾظبد ٖٓ اُٖلاّ اٌُال٠ٓ ٝرجبكٍ االرٜبٓبد ٣٘ز٠ٜ ثٔؤٍبح 

رْبثي ثبأل٣لٟ ٝا٤ُٔبٙ ػ٠ِ اُٜٞاء, ػوت مًو اُط٤ت ٝهبئغ ٛبُذ ىٝعخ 

ّٞث٤و ٝأث٘بئٚ, ٝٛٞ ٓب هكٚٚ األف٤و, ٝاٗزل٘ ؿبٙجبً ػ٠ِ اُٜٞاء 

ثبُزٞعٚ ٗؾٞ اُط٤ت ثؼل اُوبء ا٤ُٔبٙ ػ٤ِٚ ٤ُزجبكال أٌُِبد ك٠ ْٜٓل ٓؤٍٟٞ 

٣٘ز٠ٜ ػ٘ل ٓقوط اُجوٗبٓظ ثبُقوٝط ُلبَٕ اػال٠ٗ, ٣ٝجلأ ثؼلٙ ػْواد 

ا٥الف ٖٓ اَُقو٣خ ٝأُْبرخ ػ٠ِ ٓٞاهغ اُزٞإَ االعزٔبػ٠ أُئ٣ل٣ٖ 

كيمو"إعداد كابتن                             .ٌُال اُطوك٤ٖ
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غشَم                :ركن األدب     مُك ما كُكلُك مَمه رااَم اللصاببَم مُك
َباَبة  ُمْغَرٌم   َما   ُكُل   َمن   َذاَق  اْلصَّ

 

مـْن لـْم يـَُذْق َطعـَم اْلَمَحبَِّة َما  َمَرْس  
 

َأنـا َيا ُسَعاُد  بـحـَبِل  ِودِِّك  َواثـٌق 
 

َباِح َوِفي اْلَغَمْس   َلم َأْنَس ِذْكِرِك ِباْلصَّ
 

َيا  َجـنـًة  ِلمـَعاشـَقْيَن   تـَزخـَرفَّت 
 

جــُودِّي ُبْوصــٍل َفالـُمتـَيُم َماَأتـنَّْس  
 

َأنـيـُت  قـاْلت كـــم تـأُن   َأَجْبُتَيا 
 

ىـــَذاَأنـيـُن ُمـفــاْرِق َبالـَمْوِت حـْس 
 

َقالـت  َوَما  َيْشِفَيك؟  ُقْمُت  َلَيا اْلمَِّقا 
 

قــالـت  َأْزيـَدَك ِباْلِوَصال َفقـمـُت ِبْس 
 

فـَتَبسََّمت   ِعجـِبًا   َوَقاَلت   َلن   َتَر 
 

َوصــمـي فـَذاَك ُأمـُر مـْن َأَخذ اْلنَّْفْس 
 

َقرَْأت   ُسَعاُد   ِبِضِد   َما  َأقـرَأ  َأنـا 
 

َأقـرَأ أُلــم نـَشَرح فـتــَقرَأ لــي َعَبْس 
 

َجَس    اْلَطِبْيُب   َمَفاِصِمي   لُيَداِوني 
 

فــبـَكى عــَمَي َرحـمــًة حـَين جـْس 
 

مــا   ِلي   شـَفاٌء  يـا  سـَعاُد  ِلِعمَِّتي 
 

ِإال الـَصالة عـَمى الـُمَؤيِّد ِفي اْلَغَمْس 
 

 ( هـ 1143-  هـ 1050) عبد الغني النابلسي :كلماث الشاعر    

ولد ونشأ وتصىف في دمشق وتنقل في بالد عديدة كالحجاز ومصر . شاعر وأديب سىري 
 .وفلسطين وباقي البالد السىريت واستقر في مدينته دمشق وتىفي فيها
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 لماذا ينظر زوجك إلى امرأة أخرى        :ُي ٣ب ٤ٍلر٢ 

 
 ثلا٣خ .أفوٟ آوأح ا٠ُ ىٝعي ٣٘ظو ُٔبما األْٛ اَُئاٍ ػ٠ِ ُيِ  ٣ٝغ٤ت رَبإالري ػ٠ِ اإلعبثبد ثؼ٘ أُوبٍ ٛنا ُيِ  ٣ولّ

ب ك٤ٚ ٗزؾلس ٝال ا٥فو٣بد ا٤َُلاد ا٠ُ اُوعَ ٗظو رجو٣و ا٠ُ أُوبٍ ٛنا ٣ٜلف ال ًٚ  اُ٘ظو ".اُجٖجبٓ اُوعَ" ػٖ أ٣

 اُوعبٍ رلكغ أُـ ٓواًي ثؼ٘ ألٕ أُوأح ا٠ُ ثبُ٘ظو ٣َزٔزغ اُوعَ إٔ ا٠ُ اُلهاٍبد ر٤ْو اُوعَ ُلٟ ؿو٣يح أُوأح ا٠ُ

 ا٠ُ اُ٘ظو إٔ ٓوُٞخ مُي ٣ٝؼيى .أُوأح ُلٟ مارٚ األٓو ٣ؾلس ال ؽ٤ٖ ك٢ ع٤ِٔخ آوأح ا٠ُ ثبُ٘ظو ُالٍزٔزبع ٓغٜٞك ُجنٍ

 هإ٣خ ػ٘ل اُوعَ ُلٟ أُـ ٓواًي ثؼ٘ رْٜ٘ ؽ٤ش أُـ ا٠ُ اُغ٤َٖ٘ ث٤ٖ االفزالف ٛنا ٣وعغ .اُوعَ ُلٟ ؿو٣يح أُوأح

 ٌُٜٞٗب كوٜ ىٝعزٚ ٖٓ عٔباًل  أهَ ًبٗذ إ ؽز٠ األفوٟ أُوأح ا٠ُ ٣٘ظو اُوعَ إٔ ا٠ُ اُجبؽض٤ٖ أؽل ٤ْ٣ٝو .ع٤ِٔخ آوأح

                                                                                                                                !أفوٟ آوأح

                                                                                                                             :  أُوأح ا٠ُ اُوعَ ٗظو أٍجبة

 ٤ٔ٣َ أُؤُٞكخ اُٞعٞٙ ا٠ُ اُ٘ظو ا٠ُ أُوأح ر٤َٔ ٝث٤٘ٔب ثؼ٤٘٤ٚ, ٣٘غنة ثٖو١ ثطج٤ؼزٚ ًبئٖ اُوعَ    اُجٖو١ االٗغناة

                                                                                  .اُز٘ٞع اُوعَ ٣ؾت ؽ٤ش .اُغل٣لح اُٞعٞٙ ا٠ُ اُ٘ظو ا٠ُ اُوعَ

 اُٜوٕٓٞ ٛنا ٣ي٣ل ؽ٤ش ُِٔوأح اُوعَ ٗظو ك٢ ًج٤ًوا كًٝها اُز٤َزٍٞز٤وٕٝ ٛوٕٓٞ ٣ِؼت    اُز٤َزٍٞز٤وٕٝ ٛوٕٓٞ

 ُلٟ أُـ ٓواًي ػ٠ِ اُزَزٍٞز٤وٕٝ ٣ئصو ًٔب ٓواد ثَذ أُوأح ٖٓ أًجو ٣ٝغؼِٜب اُوعَ ُلٟ اُغ٤َ٘خ اُوؿجخ

ب.اُوعَ ًٚ  ٖٓ ٖٝٗق ثٔوربٕ اُوعَ ُلٟ أًجو "Sexual Pursuit " اُـ ثٔ٘طوخ ٣ؼوف ٓب أٝ اُغ٤َ٘خ اَُؼ٢ ٓ٘طوخ أ٣

                                                              اُزٖوف؟ ٛنا ػ٠ِ ىٝعي اهلاّ ػ٘ل مٛ٘ي ك٢ رلٝه اُز٢ االٍئِخ ػٖ ٓبما .أُوأح

                                                                             :٢ٛ أفوٟ آوأح ا٠ُ ىٝعي ٗظو ػ٘ل مٛ٘ي ا٠ُ رزجبكه هل اٍئِخ صالس أٍٝ

                                              ثٜب؟ ٣لٌو ٤ٍظَ َٛ              ٓظٜو١؟ ٣و٤ٙٚ ال َٛ              ٢٘ٓ؟ عبمث٤خ أًضو ٢ٛ َٛ

 أفوٟ آوأح ٌُٜٞٗب أفوٟ آوأح ا٠ُ ٣٘ظو اُوعَ كبٕ اُلهاٍبد مًود ثبُ٘ل٤ٌٔب أٍئِخ اُضالس ػ٠ِ اإلعبثخ ٍزٌٕٞ ؿبُجًب

ب .٣و٤ٙٚ ال ٓظٜوى ٌُٕٞ أٝ أعَٔ ألٜٗب ٤َُذ !كوٜ ًٚ  األفوٟ أُوأح ٌَّ ٣زنًو ال هل اُوعَ إٔ اُلهاٍبد أٝٙؾذ أ٣

                                                                                                         !اُزؼن٣ت رؾذ ؽز٠ ٤ٍلاد ُؼلح ٕٞه ث٤ٖ

 .اُزٖوف ػ٠ِ ٝاُولهح اُلؼَ هك ؽ٤ش ٖٓ ٛلٝءً  أًضو رغؼِي األٍجبة ٓؼوكخ رزٖوك٤ٖ؟ ٤ًق اًما

 .ػ٤ِٚ اُز٘له ثَ األٓو, ػ٠ِ اُزو٤ًي ٝػلّ ثجَبٛخ أُٞٙٞع أفن عوث٠ -1

 .٣ٚب٣وي األٓو إٔ ُط٤ق ثؤٍِٞة اٗزجبٛٚ ُلذ ٣ٌٔ٘ي -2

                                                                                                      .ٗلَٚ ٣ـ٤و إٔ ٣ؾبٍٝ رو٣٘ٚ ػ٘لٓب ّٝغؼ٤ٚ ثٖوٙ, ٝؽلع اُزـ٤٤و ٓؾبُٝزٚ ك٠ ٝاكػ٤ٔٚ ػ٤ِٚ ٕجٞهح ٠ًٗٞ -3

 بنت النيل / اعداد 
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                                                 : ركن المصريين بالخارج

 !!    اؽ٘ب ِٓ كوواء اؽ٘ب اؿج٤ٚ         

 ػٔو ػيد/ثوِْ                                     

اُ٘بً ًِٜب ثززٌِْ ػٖ إٔ األٍؼبه ك٢ ٖٓو ثزـ٢ِ ثٌَْ ٢ٓٞ٣ ٖٓ 

أٍٝ ػِجٚ اُلٝاء ُؾل اُل٤ال اُلقٔٚ ا٢ُِ ك٢ ا٤ُْـ ىا٣ل أهرلبع 

اُلٝاله ٝ إٔ أُورجبد ِٓ ثزي٣ل روو٣جب ػْبٕ رٞاًت اُـِٞ كٙ ٝ 

ك٢ ٗلٌ اُٞهذ ُٞ هؽذ ر٤ًَٞ ٓو٤ٍلً رغ٤ت اُؼوث٤ٚ ا٢َُ 

ٛوُٞي اٗب أٍق ٣ب ك٘لّ ثٌ ؽٚوري ٛزَزِْ ًٔبٕ ٍ٘ٚ ػْبٕ 

اُؾغٞىاد ػب٤ُٚ, ّوًبد ى١ ٍٞك٣ي أٝ اػٔبه ُٔب ثز٘يٍ 

 ٤ِٕٓٞ ع٤٘ٚ ث٤زجبع ًِٚ هجَ ٓب ؽز٢ 6 ٝ 5ًٔجبٝٗل عل٣ل ٖٓ أثٞ 

 ٗغّٞ ٖٓ ا٢ُِ ٣5لهٚ ك٤ٚ َٓٔبه, أٝ ػب٣ي رؾغي ُلوػ ك٢ ك٘لم 

 ّٜٞه 6 اُق ع٤٘ٚ الىّ رؾغي هجِٜب ة 200ث٤زٌِق ػ٢ِ األهَ 

ػْبٕ رِؾن ٣ّٞ ٣ًٌٞ, ُٞ ػب٣ي رلفَ ػ٤بُي اُج٤َي ٝال األَُٖ 

 اُق ع٤٘ٚ ٓؾزبط ٝاٍطٚ ػْبٕ 150 ٍ 70ا٢ُِ ٖٓبه٣لْٜ ٖٓ 

 ثٌ,  50 أٍوٙ ؿ٤وى ٓولٓٚ ٝ ٛٔب ٤ٛبفلٝا 2000ك٢ 

 ٓزو ػبَٓ ْٖٜٗ 200ٓل٤ِ ّؼت ك٢ اُل٤ٗب ث٤ٌَٖ ك٢ ّوٚ 

ٕبُٕٞ ٝ ٍلوٙ ػْبٕ ُٔب ٣ّٞٚ اُؼٞاع٤ي ا٢ُِ ث٤يهٝٙ ثؼل اُلوػ 

٤٣غٞا ٣زجٖزٞا ثطوْ اُغ٢ِ٤ 

 ث٢٘ آكّ ٝ ٣لكغ ك٤ٚ ٓورت 300ٓل٤ِ ّؼت ث٤ؼيّ ك٢ كوؽٚ 

ٍ٘ز٤ٖ ػْبٕ ٣زوبٍ ػ٤ِٚ هل أُوبّ  

ٓل٤ِ ّؼت ك٢ اُؼبُْ اُطجوٚ اُؼبِٓٚ ك٤ٜب ػ٘لٛب ٤ٖٓق ػ٢ِ 

اُجؾو صٔ٘ٚ ٤ِٕٓٞ ع٤٘ٚ عب٣جٚ ثبُوَٜ ػْبٕ ٣وٝؽٚ أٍجٞػ٤ٖ ك٢ 

اَُ٘ٚ,  

اؽ٘ب ًِ٘ب ػب٤ْ٣ٖ ؿِٜ ثؤفزالف ٛجوبر٘ب ٝ آٌب٤ٗبر٘ب أُبك٣ٚ ٖٓ 

 ع٤٘ٚ, 1000أٍٝ اُؼبَٓ ا٢ُِ ٓبٍي ٓٞثب٣َ أ١ كٕٞ ٝٛٞ ٓورجٚ 

َُذ اُج٤ذ ا٢ُِ ثزْز٢ٌ ٖٓ ؿِٞ اُقٚبه ٢ٛٝ ثزو٢ٓ ٖٗٚ آفو 

ًَ ٣ّٞ, ُِ٘بً ا٢ُِ ِٓ ػبهكٚ رغٞى ػ٤بُٜب ٝ رغٜي ث٘برٜب ٓغ 

إٔ ثضٖٔ ٛوْ ا٢٘٤ُٖ ٌٖٓٔ رلكغ ا٣غبه ّوٚ أٝ ثضٖٔ اُلوػ رؼِْ 

 ...... 10ٖ٤ٍ٘ػ٤بُٜب 

ًبٕ ػ٘لٗب ّـبُٚ افٞٛب اُٖـ٤و ؽوك٤ب ػ٘لٙ ا٤ٔٗب ٖٓ ًضو ٓب ٛٔب 

كووٙ ٝ ًبٗذ ع٤بُ٘ب ثبُٜلّٝ ا٢ُِ ػ٤ِٜب, أٍٝ ٓورت افلرٚ هاؽذ 

ػِٔذ ؽٞاعجٜب ٝ عبثذ ٛوػ عل٣لٙ 

اؽ٘ب ِٓ كوواء اؽ٘ب اؿج٤ٚ 

 اًوّ ّؾبرخ/ افز٤به 

 

          :ٗوطخ ٝ ٖٓ أٍٝ اَُطو

 

 .. ك٢ ٖٓو كوٜ

 ...ًَ اُْؼت ٣ؼَٔ ثب٤َُبٍخ

 !!..اٗز٠ٜ...كْٜ ٣ؼِٕٔٞ ثبُزغبهح ...اال ا٤َُب٤ٍٖ 

 !!..........ّئ ك٢ ٗل٢َ

 ...ؽز٠ ك٢ ا٤ٍُٞٔو٠

 !!...ٖٓ ٕٞد اُوبٕٗٞ...ٕٞد اُطجِخ أػ٠ِ كائٔب 

 .. ٛنا اُِـي أُؾ٤و..اَُبكاد 

 .. ػو٤ِخ كنح هِٔب ٣غٞك اُيٓبٕ ثٔضِخ

 ..ٝاُز٘طغ....أُؼبهٙخ

ٝرؼَٔ ػ٠ِ هلّ ٍٝبم ..أُؼبهٙخ ك٢ ع٤ٔغ كٍٝ اُؼبُْ ٤ّئب ث٘بءا

رٌٕٞ فِق ...ٝأُؼبهٙخ ك٢ اُلٍٝ أُزؾٚوح ..ثغبٗت اُؾٌٞٓخ

 ٤ٌُٝ أٓبٜٓب أٝ...اُؾٌٞٓخ ثقطٞر٤ٖ أٝ صالس ػ٠ِ األهَ 

ٝأُؼبهٙخ اُج٘بئخ ر٘ظو ..ثٔؾبمارٜب ٛنا ٓب هوأٗب ػ٘خ ٝٓب رؼِٔ٘بح 

كائٔب ٝاثلا ثؼ٤ٖ أُواهت األ٤ٖٓ ٖٓ أعَ ِٖٓؾخ اُٖٞٛ 

كؤما ًبٕ اكاء اُؾٌٞٓخ ٓٞكوب اىهرٜب ..ٝأُٞاٖٛ ك٢ أُوبّ األٍٝ 

٤ٌُٝ ...ٝإٔ ّند ػٖ اُطو٣ن اُو٣ْٞ هبٝٓزٜب .. ٝاص٘ذ ػ٤ِٜب

ػ٤جب ٓطِوب إ ر٤ْل أُؼبهٙخ اُج٘بئخ ثلٝه اُؾٌٞٓخ إٔ ًبٗذ 

 ٛنح..ٛبُٔب مُي ٣ٖت ك٢ ِٖٓؾخ اُٖٞٛ ٝأُٞاٖٛ .ػ٠ِ ٕٞاة 

 .. ٢ٛ أُؼبهٙخ أُؾزوٓخ اُج٘بئخ

إٔ رؼبهٗ ..ٌُٖٝ إ رؼبهٗ ٖٓ أعَ أُؼبهٙخ كوٜ كٜنا ر٘طغ

ٖٓ أعَ ػِٞ اُٖٞد ٝاُغؼغؼخ ٖٓ ؿ٤و ٛؾ٤ٖ ٢ٌُ رضجذ اٗي ٛ٘ب 

 إٔ رؼبهٗ ٖٓ أعَ إٔ رزٖله أُْٜل ا٤َُب٢ٍ..كٜنا ٛٞ اُز٘طغ

 ..كوٜ كٜنا ر٘طغ

 .. ..كٌو٢ٗ مُي ثطلُٞز٘ب اُجبئَخ ػ٘لٓب ً٘ب ٕـبها

 .......٣ب أٓب ٓب ؽلُ ؽ٤ِؼت..٣ب آب ؽِؼت ٓؼبًْ 

 !!..ر٘طغ.. ًلبى...ا٠ُ ٛنا اُالػت اُغبٌُ ػ٠ِ كًخ االؽز٤ب٢ٛ 

 ...اُيٝاط ك٢ ٖٓو

 

 .. اؽ٘ب ثزْزوٟ هاعَ: أَٛ اُؼوٍٝخ  

 

 ..ٝاؽ٘ب ػبٝىٜٗب ثْ٘طخ ٛلٜٝٓب: أَٛ اُؼو٣ٌ 

 

 ..ٝاُغٞاىح رجٞظ..ٝك٢ االفو ٣زقبٗوٞا ٓغ ثؼ٘ 

 (ػ٠ِ ٍزبهح ٝٓلو٤ّٖ )

 

 

ٕوو أَُب /ثوِْ
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  (28)  اَُِطبٕ هالٕٝٝ ٖٝٓو ا٤ًُِٞٔٔخ ك٠ أى٠ٛ ػٖٞهٛب :ٖٓواُز٠ ال ٣ؼوكٜب أُٖو٣ٕٞ

 

              

ٝثب٣ؼٚ األٓواء ٝأهثبة اُلُٝخ؛ ٤ٌُٕٞ ٛٞ ٍبثغ ٍال٤ٖٛ اُلُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ, ٝرِوت  (1279ّٗٞكٔجو = ٛـ678هعت ) ك٢ ر٢ُٞ هالٕٝٝ اُؾٌْ

.  ٝأعٔغ أُئفوٕٝ ػ٠ِ ٕٝق اَُِطبٕ هالٕٝٝ ثؤ٤ٛت اُٖلبد ٝأٗجِٜب ثبُِٔي أُٖ٘ٞه

ُْ رقزِق ٤ٍبٍخ هالٕٝٝ اُقبهع٤خ ػٖ ٤ٍبٍخ ٍِلٚ اُظبٛو ث٤جوً اُن١ ٗغؼ ك٢ رضج٤ذ أهًبٕ كُٝخ أُٔب٤ُي,    ٝا٤ُِٖج٤٤ٖاُغٜبك ٙل أُـٍٞ

ٖ ؽلٝكٛب, كال ؿوٝ امٕ إٔ ًبٕ ٛٞ أُئٌٍ اُؾو٤و٢ ُلُٝخ أُٔب٤ُي ّٓ ٝ ٗغؼ ك٢  .ٝٝٙغ ُٜب أٍَٜب ٝٗظبٜٓب, ٝكوٗ ٤ٛجزٜب ػ٠ِ أػلائٜب ٝأ

, ِٛي ك٤ٜب ٖٓ ع٘ٞك أُـٍٞ أػلاك (1281ّ ٖٓ أًزٞثو 30=ٛـ680 ٖٓ هعت 14)ك٢ " ؽٔٔ"إٔ ٣ِؾن ثبُٔـٍٞ ٛي٣ٔخ ٓل٣ٝخ ك٢ ٓٞهؼخ 

 ال ٣يإُٞ فطًوا ػ٠ِ اُلُٝخ, ٣ؾزِٕٞ أعياًء ٖٓ أها٤ٜٙب, ٝال ٣ؾزوٕٓٞ ػًٜلا  ا٤ُِٖج٤٤ٖ ًٝبٕ .ًج٤وح ٠ُٝٝ اُجبهٕٞ األكثبه ا٠ُ ّوه٢ اُلواد

ٝال مٓخ اما ٓب ٍ٘ؾذ ُْٜ كوٕخ, أٝ اّزلد ثْٜ هٞح, كٜبعْ هالٕٝٝ ؽٖٖ أُوهت, ٝٛٞ ٖٓ أٓ٘غ اُؾٖٕٞ ا٤ُِٖج٤خ ك٢ اُْبّ, ٝمُي ك٢ ٍ٘خ 

 ., ٝٗغؼ ك٢ االٍز٤الء ػ٤ِٚ(1285ّ=ٛـ684)

                                                                                                      (ٓلهٍخ صوبك٤خ ػ٤ِٔخ أكث٤خ ٓزٌبِٓخ)أُلهٍخ أُٖ٘ٞه٣خ

٣ٝنًو اُزبه٣ـ َُِِطبٕ هالٕٝٝ ٓب هبّ ثٚ ٖٓ اْٗبءاد ػظ٤ٔخ اهرجطذ ثٜب ٜٗٚخ ػ٤ِٔخ ْٝٗبٛ ٝاكو, كؤهبّ ػلًكا ٖٓ أُلاهً اُز٢ آزألد 

ثب٤ُْٞؿ ِٝٛجخ اُؼِْ, ٝك٢ ٓولٓزٜب أُلهٍخ أُٖ٘ٞه٣خ, اُز٢ أٝهلٜب ُزله٣ٌ اُلوٚ ػ٠ِ أُناٛت األهثؼخ, ًٝبٕ ٣ز٠ُٞ اُزله٣ٌ ثٜب ًجبه األئٔخ 

ٝرزٖٚٔ ؽغخ اُٞهق اُز٢ ًزجٜب هالٕٝٝ اّبهاد ًض٤وح رزؼِن ثز٘ظ٤ْ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ كافَ أُلهٍخ ٖٓ ؽ٤ش ٓوو . ٝأػ٤بٕ اُلوٜبء ٝأُؾلص٤ٖ

ٝرؼل أُلهٍخ ٖٓ . اُلهاٍخ, ٝعًِٞ أَٛ أُناٛت األهثؼخ ثٜب, ٝأٓبًٖ ٌٍٖ أُله٤ٍٖ اُلوٜبء ٝأعٞهْٛ ٝهٝارجْٜ ٝؿ٤و مُي ٖٓ اُْوٝٛ

                                                                               .أهٝع أُلاهً ا٤ًُِٞٔٔخ اُز٢ ٤ّّلد ثبُوبٛوح ُؼٔبهرٜب اُواه٤خ, ٝىفبهكٜب اُوائؼخ

  : ٝأٍٝ َٓزْل٠ ٣ؾٟٞ اُؼالط اُ٘ل٠َ ك٠ اُؼبُْاُج٤ٔبهٍزبٕ أُٖ٘ٞه١

َّ اْٗبءاد أُٖ٘ٞه هالٕٝٝ اُج٤ٔبهٍزبٕ اُن١ أهبٓٚ ُزول٣ْ اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ُِٔو٠ٙ, ٝاكززؾٚ اَُِطبٕ ك٢ ؽلَ ًج٤و  ٖٝٓ أع

ٝرٚٔ٘ذ ؽغخ ٝهق ٛنا اُٖوػ اُطج٢ أٗٚ ٓلزٞػ ٛٞاٍ ا٤ُّٞ ُزول٣ْ اُؼالط ُِٔو٠ٙ كٕٝ ٗظو ا٠ُ . ّبهى ك٤ٚ األٓواء ٝاُوٚبء ٝاُؼِٔبء

ُْٝ ٣وزٖو كٝه اُج٤ٔبهٍزبٕ ػ٠ِ رول٣ْ اُؼالط, ثَ رؼلاٙ ا٠ُ رله٣ٌ اُطت ُِطالة, ٝٛٞ ٓب ٣ْجٚ .ٛجوبرْٜ أٝ ع٤َ٘برْٜ, ٝكٕٝ ٓوبثَ أٝ أعو

 .ا٥ٕ أَُزْل٤بد اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُزبثؼخ ٤ٌُِبد اُطت, ؽ٤ش ٣زبػ ُِطالة ٓٔبهٍخ اُطت رؾذ اّواف أٍبرنرْٜ

ُْٝ ٣جن ٖٓ ْٓ٘آد هالٕٝٝ اٌُض٤وح ٍٟٞ أُغٔٞػخ أُؼٔبه٣خ اُز٢ رٖٚٔ اُوجخ ٝأَُغل ٝاُج٤ٔبهٍزبٕ, ٢ٛٝ ّبٛلح ػ٠ِ ٓب ثِـزٚ اُلُٝخ 

ًو٣ْ اثٞاُؼيائْ/ ٍَِخ ٖٓ اػلاك  ك                                                            .ا٤ًُِٞٔٔخ ٖٓ رولّ ٝاىكٛبه َّٔ ٓ٘بؽ٢ اُؾ٤بح ًِٜب
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 :ٗبكنح أُؼبهٙخ
  ٓب رؤص٤و أُٜ٘خ ػ٠ِ اُْق٤ٖخ ؟

  فطو ثن٠٘ٛ ٛنا اَُئاٍ ٝأٗب أّبٛل أؽل ثوآظ اُزٞى ّٞ اَُق٤لخ

  ٙبثٜ اُغ٤ِ ٣ؤٓو ك٤طبع ٣ٝئٓو ك٤ط٤غ,

 ٙبثٜ اُْوٛخ ٣َٞٛ ا٤ُل ٝاَُِبٕ ٝع٤ٔغ أَٛ ٖٓو ,ٓل٣ٕ٘ٞ ُٚ ثبُطبع

 

  .ُوب٠ٙ اُؾن ٣وِت ًَ أٓو ػ٠ِ ٓقزِق ٝعٞٛٚا

اُل٣جِٞٓب٠ٍ كائٔب ٓجزَْ ٣ٝزٌِْ ًالٓب ًض٤وا هل ال ٣وٍٞ ٤ّئب ٝال ٣ـٚت 

 .أؽلا ٝال ٣و٠ٙ أؽلا أ٣ٚب

 . أُؾب٠ٓ ثٍٞؼٚ إٔ ٣و٤ْ اُؾغخ ػ٠ِ ثطالٕ اُؾن ٕٝؾخ اُجبَٛ

  أُلهً ٤ٔ٣َ ا٠ُ اػزجبه ٝعٜخ ٗظوٙ ٠ٛ اُؾو٤وخ

هعَ اُل٣ٖ ٛٞ ٕبؽت ا٤ُو٤ٖ أُطِن ٖٝٓ ٣قبُلٚ آب ػبٓ أٝ ًبكو أٝ 

 ٙؼ٤ق اإل٣ٔبٕ

أُٞإٛ٘ٞ اُْوكبء ٣غ٤لٕٝ اُْوّؾخ ثؤٝآو اُجبّب كوٜ أٓب ػلا مُي 

  . كْٜ ٣زؾب٣ِٕٞ ػ٠ِ اُوىم

  .أُن٣غ ٣زٌِْ أٝال صْ ٣لٌو ثؼل مُي أٝ ؽز٠ ال ٣لٌو

 . أٓب اُـٞا٠ٗ ك٤ـوٖٛ اُض٘بء

 ٛنا اُؼبّ أكػٞ ع٤ٔغ أُٖو٤٣ٖ ا٠ُ ٓوبٛؼخ ع٤ٔغ ََِٓالد هٓٚبٕ

٤ٌُ كوٜ ألٜٗب رلَل ا٤ُٖبّ ٝرْٞٙ ػوٍٞ أُٖو٤٣ٖ ْٝٓبػوْٛ ٌُٖٝ 

  : ُألٍجبة اُزب٤ُخ

أٜٗب ٤ٍِٝخ إلػبكح رٞى٣غ اُضوٝح ث٤ٖ أصو٣بء أُغزٔغ ٝعٜالئٚ  -ٔ

. ٝأُؼبك٣ٖ ُطٔٞؽبرٚ ٖٓ هعبٍ األػٔبٍ ٝثؼ٘ ٖٓ ٣َٕٔٞ ثبُل٘ب٤ٖٗ 

 ٤ًق ؟

أََُِالد رؼ٠٘ اػالٗبد ٝٛنٙ ثلٝهٛب كٚال ػٖ ػلّ ٝعٞك ههبثخ  -ٕ

ػ٠ِ أٙواهٛب اُٖؾ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ روزطغ أُال٤٣ٖ ٖٓ ع٤ٞة اُلوواء 

  . ٝاُطجوخ اٍُٞط٠ أٝ ر٤ٖجْٜ ثبإلؽجبٛ

اٜٗب ؿ٤و ٓٞعٜٚ ُألصو٣بء ألْٜٗ ٣ؼوكٕٞ ٓب ٣ْزوٕٝ ٝأؿِجْٜ ٣زَٞم 

 . إٔٝ ال٣ٖ

ٓال٤٣ٖ اإلػالٗبد اُز٠ رٚبف ٗلوبرٜب ػ٠ِ ع٤ٞة أُٞا٤ٖ٘ٛ ثوكغ  -ٖ

أصٔبٕ اَُِغ رنٛت ُؾَبثبد هعبٍ األػٔبٍ ثبُقبهط ٝاُلافَ , ٣ٚبهثٕٞ 

ثٜب ك٠ اُؼِٔخ ٣َٝزضٔوٜٝٗب ك٠ اُجٞهٕخ ٝال ٤ٚ٣لٕٞ ُالٗزبط ٤ّئب صْ 

٣٘ؾبىٕٝ ك٠ اُٜ٘ب٣خ ألعٜيح اُؤغ ٝاألٖٓ ٣ٝطوكٕٝ ٖٓ ه٘ٞارْٜ أٟ 

 ٕٞد ؽو

رَ٘بة أُال٤٣ٖ ػ٠ِ ؽَبثبد أٖٗبف أٝ أّجبٙ اُل٘ب٤ٖٗ ْٝٛ ال  -ٗ

٣ولٕٓٞ ُِ٘بً ٤ّئب ما ه٤ٔخ ٝاٗٔب ٣ْـِْٜٞٗ ثبألُٞإ ٝاإلٙبءح أُجٜوح 

  ٝاُل٤الد ٝاُوٖٞه اُلبفوح ٝاَُ٘بء أُق٤ِٔبد ٝؿ٤و مُي

  . هبٛؼٞا كهآب هٓٚبٕ ٣ٖؼ أُغزٔغ

ك٠ ّجبث٘ب ً٘ب ال َٗزٔغ اال ُلٞاى٣و آٓبٍ ك٠ٜٔ ْٝٗبٛل ََِٓال ٝاؽلا 

ك٠ اُو٘بح األ٠ُٝ صْ ر٘زوَ ع٤ٔغ اُو٘ٞاد ٝاالماػبد ا٠ُ أؽل أَُبعل 

  . اٌُجوٟ إلماػخ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝاالثزٜبالد اُل٤٘٣خ

 هبٛؼٞا رّٖؾٞا

 (ٓ٘وٍٞ) ٗٞه كوؽبد/ فٞاٛو ثوِْ أَُزْبه 

ُٟ  ا ٥فو  مراجعات  االخوان     :اُوا

ثؼذ خشاة ِبٌطخ عبء اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ اٌذوزٛس عّبي ؽؾّذ 

: ١ٌمٛي اٌزبٌٟ

ِؼظُ ل١بداد اٌغّبػخ رشٜ ضشٚسح فصً اٌغبٔت اٌؾضثٟ  - 1

.  اٌزٕبفغٟ ػٓ اٌغبٔت اٌذػٛٞ ٚاٌزشثٛٞ، ٚع١ؼٍٓ ٘زا لش٠جب

.  ٕ٘بن عؼٟ ٌّشاعؼبد وجشٜ، ٌىٕٙب رؾزبط ٚلذ، ٚإسادح - 2

اٌخالف داخً اٌغّبػخ ٔخجٛٞ فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب ثٙب،  - 3

. ١ٌٚظ لٛاػذ٘ب ٕٚ٘بن عٙٛد ٌشأثٗ فٟ ألشة ٚلذ

األصِخ اٌؾب١ٌخ ١ٌغذ ث١ٓ رٕظ١ُ ٠جمٝ أٚ ٠ٕزٟٙ، أٚ ِٛاعٙخ  - 4

أٚ رشاعغ، ثمذس ِب ٟ٘ ِؾبٌٚخ عبدح ٚؽم١م١خ ٌزط٠ٛش اٌغّبػخ، 

ٚػٛدرٙب ٌٍشأٞ اٌؼبَ ثؾىً أفضً ٚأؽغٓ ِٓ فزشارٙب اٌغبثمخ، 

ٚلذ ػٌٛغذ األخطبء، ٚرّذ االعزفبدح ِٓ اٌذسٚط اٌغبثمخ فٟ 

. ربس٠خ اٌٛطٓ ٚاٌغّبػخ

 ..........

عجك ٚوزجٕب ِشاسا ٚرىشاسا ػٓ ضشٚساد اٌّشاعؼخ ٚاٌزخٍٟ 

ػٓ ع١بعخ صُ ا٢راْ ٚإغالق اٌؼ١ْٛ ٚرص١ٍت اٌشإٚط 

ٚسإ٠خ اٌٛالغ ٚلشاءارٗ ع١ذا، ٚوبْ ٠ّىٓ رغٕت خغبئش وض١شح 

ٌٛ أزٙظ اإلخٛاْ اٌّشٚٔخ ٚاٌٛالؼ١خ اٌغ١بع١خ ٚر١مٕٛا أْ ٕ٘بن 

. ِٓ ٠ٛظفُٙ ٠ٚغزخذُِٙ فٟ ٌؼجخ صشاع وج١شح ػبثشح ٌإلل١ٍُ

ٌّبرا ٌُ ٠ؼزجشٚ٘ب عٌٛخ خغشٚ٘ب، ٚاٌٍّؼت اٌغ١بعٟ ِفزٛػ 

ٚاٌضِٓ ِغزّش، ٚخغبسح ا١ٌَٛ ٠ّىٓ رؾ٠ٍٛٙب ٌّىغت ِضبػف 

. غذا؟

ِبرا ٌٛ رٕؾٝ ِشعٟ ِٓ ٔفغٗ، أٚ طشػ فىشح االعزفزبء ػٍٝ 

اٌجمبء أَ اٌشؽ١ً، ِبرا ِٚبرا ِٚئبد ِبرا وبْ ٠ّىٓ أْ رغٕت 

. اٌٛطٓ ٚوً األطشاف رٍه اٌخغبئش ٚاٌّآعٟ غ١ش اٌّغجٛلخ؟

ا٢ْ رزؾذس ٠بدوزٛس عّبي ػٓ ِؼبٌغخ األخطبء ٚاالعزفبدح .. 

. ِٓ اٌذسٚط اٌغبثمخ ٚإعشاء اٌّشاعؼبد اٌىجشٜ؟

 1981 ٚفٟ 1965 ٚفٟ 1954 ٚفٟ 1948أ٠ٓ وبْ رٌه فٟ 

ٚأ٠ٓ ػٕذ اٌٛصٛي ٌٍغٍطخ ٚأ٠ٓ .. ٚفٟ اٌزغؼ١ٕ١بد ٚاألٌف١ٓ 

. فٛس اٌخشٚط ِٕٙب؟

ً٘ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ػمً ٠زخ١ً أْ رؾىُ عّبػخ رذِٓ 

اٌؼًّ اٌغشٞ دٌٚخ وج١شح، صُ ػٕذِب رؾىُ ثبٌفؼً ً٘ ٠ّىٓ أْ 

٠زخ١ً ػمً أْ رظً رٍه اٌغّبػخ ػٍٝ عش٠زٙب ٚأغاللٙب 

!!. ٚاعزؼالئٙب ٚرؼًّ ِٓ رؾذ األسض؟؟

 (ِٕمٛي) ٛٚ  ف٤ِلخ/اٌُبرت اُٖؾل٠ 
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وال ىؤالء ىم المسممون ...   ال ىذا ىو االسالم       :ه٤ٚخ ُِٔ٘بهْخ
أُى إسالم نتبُع ؟  

اسالم ,  إسالُم االحاديث النبوية  أم إسالم االيات القرآنية , اسالم الوىابية  أم اسالم الصوفية , اسالم السنة ام اسالم الشيعة 
اسال الشيخ , القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام وامثاليم أم اسالم حزب اهلل والحوثيين وكتائب االقصى فى ايران وامثاليم
اسالم العقل أم , محمد عبده والشيخ شمتوت  و الشعراوى والغزالى   أم اسالم الشيخ كشك  ووجدى غنيم  والحوينى وامثاليم 

االسالم المطبق فى الشرق بكل ما فيو من تعقيدات أم االسالم , اسالم االخوان المسممين أم اسالم السمفيين , اسالم النقل 
أى اسالٍم تريدوننا أن نتبع يا سادة؟؟؟؟؟ , المطبق فى الغرب بكل مافيو من تسييالت 

ومن ىُم المسممون ؟ 
ىل ,  ىل ىم اىل البدو الذين يتبعون الغامض من االحاديث والروايات ويضيق افقيم فيرفضون فقو الواقع وفقو االولويات 

ام المسممون ىم الموسوعون فى التسييالت والذين , المسممون ىم التابعون بال فيم وعمم والمتشددون عن سوء خمق وجيل 
ىل المسممون ىم الذين يبنون المساجد المكيفة ويحجون حج السوبر حتى انيم , يحممون ما حرمو اهلل  بنية الكسل والشيوات 

ام المسممون ىم الذين ضاقت بيم االرض فمم يجدوا اال , يذىبون الى عرفة قبل المغرب ويعودون قبل الفجر الى ديارىم 
ىل المسممون ىم الذين يحرمون ارباح البنوك النيا ربا ثم يحممونيا لمنفعتيم عمى ,المساجد لتأوييم من الحر والبرد فقرا وعوزا 

ىل المسممون ىم المذين يفتون بكيفية اتيان الزوجة وىى حائض ويفتون بتحميل القبمة فى نيار , اساس انيا ربٌح  حالل 
رمضان وبتحريم  الفتى االمرد النو باب لمشيوة  ام المسممون ىم الذين اباحوا امامة المرأة لمصالة ولمرجال وباحو الصالة لممرأة 

. بغير غطاء لمراس 
!!!!!!!  ال ىذا ىو االسالم وال ىؤالء ىم المسممون ... ال واهلل

نحن بحاجة ماسة الى رجال يخافون اهلل , نحن بحاجة ماسة الى فكر جديد وعقول راشدة تفيم حكمة الحكم وكيفية تفسير االية 
رجال ال , ويجتيدون حتى نستطيع ان ننقل الدين االسالمى كما انزلو اهلل وليس كما جاءنا فى تفسيرات واقوال ما انزل اهلل بيا 

,  يخافون اال اهلل ويتقون اهلل فيعمميم اهلل عمم ما لم يعمموا 
نحن بحاجة الى فكر اسالمى جديد يتمسك بالمعقول ويغربل المنقول عمى ضوء ايات القران الكريم والثابت الصحيح من السنة 

. وال يشغمنا الغريب من القول واالغرب من الرواية واهلل المستعان , النبوية 
 
 (ابن البشير/  بقمم )
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 )!!ٓب ٗلٌَِ رجو٠ ٖٓ أُئ٤ٖ٘ٓ ؽوب ؟؟؟).. ُؾظخ ٖٓ كِٚي     :واحة االيمان

 

 ٗبً ًز٤و كبٛٔخ إ اإل٣ٔبٕ ٛٞ ٓغوك اُزٖل٣ن ثٞعٞك هللا ٝ فالٓ ػ٠ِ ًلح  ٗلْٜ ثبُواؽخ 

ٝ كٙ ٌٖٓٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٠٘ اإل٣ٔبٕ ُـخ ٌُٖ اُؾو٤وخ أٗٚ ُٞ كٙ ثٌ ٓؼ٠٘ اإل٣ٔبٕ ٣جو٠ ػ٠ِ ًلح اث٤ٌِ ٓئٖٓ ٝ ٛٞ ٛجؼب ٤ٌُ ًنُي 

هؿْ اٗٚ ٖٓلم ثٞعٞك هللا ؟؟أ٣ٞح هؿْ اٗٚ ٖٓلم ثٞعٞك هللا َٛ ٍٔغ أؽلًْ " أث٠ ٝ اٍزٌجو ٝ ًبٕ ٖٓ اٌُبكو٣ٖ" كبهلل ٣وٍٞ أٗٚ 

 إٔ اث٤ٌِ ٣ٌ٘و ٝعٞك هللا ؟؟ 

 ٌُٖ ٓغ مُي ٛٞ هأً اٌُلو ٝ ٓ٘ؼٚ ٤ُٚ ؟؟  ٛٞ ٣ؼِْ ٝعٞك هللا ثَ ٝ ٣وَْ ثٚ ٝ ثؼيرٚ أؽ٤بٗب    اُغٞاة ٓؼوٝف ٛجؼب ال 

 عؾل ٝ اٍزٌجو ػ٤بما ثبهلل ػِْ إٔ هللا هثٚ ٝ فبُوٚ ٌُ٘ٚ هك٘ إٔ ٣ط٤ؼٚ ٝ ٣ؼجلٙ  ألٕ رٖل٣وٚ ُْ ٣زجؼٚ هجٍٞ ٝ اٗو٤بك 

 " ٝ عؾلٝا ثٜب ٝ اٍز٤و٘زٜب أٗلَْٜ ظِٔب ٝ ػِٞا" ىٟ هّٞ كوػٕٞ ا٠ُِ هث٘ب هبٍ ػ٤ِْٜ 

أُئٖٓ ؽوب ُٚ فٖبئٔ ٝ ٓوٞٓبد هثي مًوٛب ك٠ آ٣بد ًز٤و   ٣جو٠ أُٞٙٞع ِٓ ٓغوك ًِٔخ ٝ فالٓ ٝ ال فبٗخ ك٠ اُجطبهخ 

 ٖٓ ٜٙٔ٘ب آ٣بد ٖٓ أهٝع آ٣بد ٍٞهح األٗلبٍ ك٠ ًزبثٚ اُؼي٣ي 

"  ًَُِّٕٞ َٞ ْْ ٣َزَ ِٜ َػ٠َِ َهثِّ َٝ بًٗب  َٔ ْْ ا٣ِ ُٜ ْْ آ٣َبرُُٚ َىاَكْر ِٜ اَِما ر٤َُِِْذ َػ٤َِْ َٝ  ْْ ُٜ ِعَِْذ هُُِٞثُ َٝ  ُ ًَِو هللاَّ َٖ اَِما ُم َٕ اَُِّن٣ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ب ا َٔ الحَ * اَِّٗ َّٖ َٕ اُ ٞ ُٔ َٖ ٣ُو٤ِ اَُِّن٣

 َٕ ْْ ٣ُ٘لِوُٞ ُٛ ب َهَىْهَ٘ب َّٔ ِٓ ٌْت *. َٝ ِو٣ ًَ ِهْىمٌت  َٝ لَِوحٌت  ـْ َٓ َٝ  ْْ ِٜ ْْ َكَهَعبدٌت ِػَ٘ل َهثِّ ُٜ َٕ َؽوًّب َُّ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ُْ ا ُٛ َُئَِي  ْٝ  "أُ

لَِوحٌت " ٝ ك٠ ٗلٌ اَُٞهح  ـْ َّٓ  ُْٜ َٕ َؽوًّب َُّ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ُْ ا ُٛ َُئَِي  ْٝ ُوْٝا أُ َٖ َٗ َّٝ ْٝا  َٝ َٖ آ اَُِّن٣ َٝ  ِ َِ هللاَّ ج٤ِ ٍَ َُٛلْٝا ك٢ِ  َعب َٝ َٛبَعُوْٝا  َٝ ُْ٘ٞا  َٓ َٖ آ اَُِّن٣ َٝ
ِو٣ْ ًَ ِهْىمٌت  ٝافل   ٛٔب كٍٝ ا٠ُِ ٕلبرْٜ ًلح   " اٗٔب أُئٕٓ٘ٞ" ثلأد ة  ٝافل ثبُي ٖٓ أُٜٝب ؟؟ هًي ًلح ك٠ ا٣٥بد كٟ   " َٝ

 ثبُي اٗزٜذ ثب٣ٚ ؟؟

مًو هلل ٝ ف٤ْخ ٝ ٝعَ ٝ رالٝح هوإٓ ري٣ل َٓ٘ٞة   ٠ٛ كٟ ٕلبد أُئ٤ٖ٘ٓ ؽوب   ٝ ث٤ٜ٘ٔب ٕلبد   "أُٝئي ْٛ أُئٕٓ٘ٞ ؽوب"

 اإل٣ٔبٕ ك٠ اُوِت ٝ رًَٞ ٝ ٕالح ٝ اٗلبم 

 ِٓ ٓالؽع ؽبعخ ك٠ األػٔبٍ ٝ اُٖلبد كٟ ؟؟  ٓب أعِٜٔب ٖٓ ؽ٤بح   ٣بااااٙ 

 ِٓ ٓالؽع إ أؿِجٜب ٌٖٓٔ رزلهة ػ٤ِٚ ك٠ هٓٚبٕ ؟؟

 ِٓ ٓالؽع إ َٗجخ اُٖلبد كٟ ثزورلغ علا ٝ ثزجو٠ أٍَٜ ك٠ هٓٚبٕ ؟؟

اُِْٜ ا٠ٗ "ؽز٠ ا٠ُِ ث٤ْزٔٞا ثوح هٓٚبٕ راله٤ْٜ ثلٍ ٓب ٣ْزٔٞا ٣نًوٝا هللا هبئ٤ِٖ  ًَ ؽبعخ ؽٞا٤ُي ثزنًوى ثبهلل ك٠ هٓٚبٕ 

راله٠ ٖٓ ٛغوٝا اُووإٓ ّٜٞها ػبكٝا ا٤ُٚ ك٠ هٓٚبٕ ٝ ا٠ُِ ث٤قزْ ٓوح ٝ ا٠ُِ ث٤قزْ ار٤ٖ٘ ٝ ا٠ُِ هث٘ب  !! ٝ اُزالٝح "ٕبئْ

راله٠ ٓب ّبء هللا أَُبعل ٤ِٓبٗخ ػ٠ِ آفوٛب ؽز٠ ك٠  ! ٝ اُٖالح  ؽبعخ ع٤ِٔخ   ث٤لزؼ ػ٤ِٚ ٝ ٣زِٞ اُووإٓ آٗبء ا٤َُِ ٝ اُٜ٘به 

                              ٕالح اُلغو ح ًٔبٕ ك٠ اُ٘ٞاكَ ىٟ اُزوا٣ٝؼ راله٠ َٓبعل ٓب ّبء هللا ِٓ ٌٓل٤خ ا٤ُِٖٖٔ ٝ كبه٤ّٖ ثوح

ٓب ّبء هللا راله٠ ّٜ٘ هٓٚبٕ ٝ ًورٞٗخ هٓٚبٕ ٝ ٗبً رطِغ ىًبح ٓبُٜب ك٠ هٓٚبٕ ٝ ٗبً ثزلطو اُٖبئ٤ٖٔ ك٠ ! ٝ اإلٗلبم 

 ٠ّء ٣لوػ اُْٞاهع 

 ٗؼْ عٜبك ٖٓ أٍٝ عٜبك اُ٘لٌ ٝ ؽز٠ مهح اَُ٘بّ ٝ ٛٞ عٜبك اُؼلٝ   ! ٝ عٜبك

ٓب ال ٣ؼِٔٚ اٌُض٤و ٖٓ اُ٘بً إٔ ٖٓ أػظْ كزٞؽبد ٝ اٗزٖبهاد ا٤َُِٖٔٔ ك٠ ٤ٓبك٣ٖ اُغٜبك ٓب ًبٕ ك٠ هٓٚبٕ كٙ ٛجؼب ؿ٤و 

 ٓغبٛلح اُ٘لٌ ك٠ ا٤ُٖبّ ٝ اُو٤بّ ٝ روى اُْٜٞاد 

ٗؼْ ٛغوح هؿْ أٗٚ ال ٛغوح ثؼل اُلزؼ ٌُٖ ٛ٘بى ٛغوح أُؼب٠ٕ ٝ اُنٗٞة ٝ ٛنا ٣لؼِٚ ًض٤و ٖٓ اُ٘بً ك٠ هٓٚبٕ   ! ٝ ٛغوح

 ٣ؼ٠٘ ٓب ّبء هللا أًضو اُٖلبد ٓٞعٞكح ٝ ٌٓٔ٘خ اُزؾو٤ن ثٌَْ اٍَٜ ك٠ هٓٚبٕ  ثلَٚ هللا 

ثٌ ا٠ُِ ٣يػَ إ ًز٤و ٖٓ اُ٘بً ث٤َٕٞ ُِؾبُخ اُوائؼخ كٟ اُز٠ روبهة إُٞق اُوثب٠ٗ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ ؽوب ٝ ثؼل٣ٖ راله٤ٚ ٤٣غ٠ ػ٤ِٚ 

رؼبُٞا ٗق٠ِ هٓٚبٕ اَُ٘خ كٟ ٓؼٌَو رله٣ت  اُؼ٤ل ٠َ٘٣ ًز٤و ٖٓ األؽٞاٍ اإل٣ٔب٤ٗخ ٝ اُطبػبد اُز٠ ًبٕ ٓلاٝٓب ػ٤ِٜب ٓ٘ن أ٣بّ 

  كًزٞه ٓؾٔل ػ٠ِ ٣ٍٞق                   أُئ٤ٖ٘ٓ ؽوب ....... ػ٠ِ اإل٣ٔبٕ اُؾن ٝ كوٕخ ُ٘زٔوٕ ػ٠ِ إٔ ٌٕٗٞ ٖٓ 
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 ملشُك بيه االدمان والتذخيه                                     

 مذخىون %  25     و   مه الملشييه متعاطون% 10

       

من  % 27كشفت الدكتورة غادة والى, وزيرة التضامن, عن أن المصريين ينفقون عمى المخدرات والتدخين أكثر من التعميم وأن  
, وىى نسبة مرتفعة لمغاية, مشيرة إلى أن ىناك إقبال من فتيات الطبقة الثرية والميسورة عمى "فتيات"متعاطى المخدرات 

التعاطى, موضحة أن التمفزيون األمريكى يرفض تماما أن يتم عرض أى عمل يتضمن مشاىد تدخين أو تعاطى بشكل يخالف 
وأعمنت وزيرة التضامن االجتماعى خالل حوار مع اإلعالمية لميس الحديدى, عن إصدار قائمة سوداء . الواقع وال يبرز سمبياتو

لدراما رمضان التى ستعمل عمى ترويج التدخين واإلدمان, مؤكدة رصد جائزة قيمتيا مميون جنيو لمعمل الدرامى الرمضانى الذى 
وأوضحت الوزيرة, أن ىناك جرائم وثيقة الصمة بالتعاطى, أبرزىا السرقة باإلكراه وزنا . سيظير سمبيات التدخين والتعاطى

ىناك مفاىيم خاطئة مرتبطة بالتعاطى, منيا : المحارم, وىما من األمور التى ال يمكن ارتكابيا إال تحت تأثير المخدرات, مضيفة
, "حممة ضد المخدرات"وحول . شائعة أن المخدر يعطى القدرة عمى العمل لفترات طويمة أو القدرة عمى االنفتاح عمى المجتمع

قالت والى, تواصمنا مع الفنان محمد رمضان والالعب محمد صالح لممشاركة بالحممة بعد إجراء استفتاء بين الشباب عن أكثر 
وقالت الدكتورة غادة والى, وزيرة التضامن, إن . الشخصيات شعبية, مؤكدة أنيما لم يتقاضيا أجرا عن مشاركتيما فى الحممة

, وىى %10قضية المخدرات ىى حرب بكل المعانى, كاشفة عن أن التعاطى فى مصر ضعف المعدالت العالمية, ويصل لنحو 
 جنيًيا شيرًيا فى المتوسط, 199من المصريين مدخنون, موضحة أن المدخن ينفق عمى التدخين % 25نسبة خطيرة, وأن 

وأضافت وزيرة التضامن, فى حوار مع اإلعالمية لميس الحديدى, أن .  جنييا لممتعاطى, وىو أكثر مما ينفق عمى التعميم238و
وأوضحت أن . يقودون السيارات تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة% 24نسبة التعاطى مرتفعة بين السائقين المينيين, وحوالى 

: قوات األمن تحاول تقميل المعروض من المخدرات بحمالتيا المشددة, أما نحن فنسعى لتقميل الطمب عمى المخدرات, مضيفة
تحاول أن تسيم قدر اإلمكان فى عالج المتعاطين, واآلن يمكن اإلبالغ عن المتاجرين " السوشيال ميديا"صفحاتنا عمى 

   سميش حسىى/اعذ هزا العذد   .بالمخدرات

 صفحة من غير عنوان
 يكتبها واحد فهمان

طارق عبد اللطيف. م  
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 ٗبعؼ اثوا٤ْٛ/ثوِْ                  !!ٓب ػبك « ؽَٖ»ٝ.. ٓود اٌُ٘جخ            :ٓقزبهاد 

 

ب أػٍٓ ثٓ عٛس٠ْٛ 68ؽزٝ ٠ؼٛد اٌؼشة إٌٝ سؽذُ٘ ٚػمٍُٙ ٚد٠ُٕٙ ٚسعبٌخ أٔج١بئُٙ فٝ ِضً ٘زٖ األ٠بَ ِٕز « ؽغٓ»ٌٓ ٠ؼٛد  ًِ  ػب

 .ل١بَ دٌٚخ إعشائ١ً، ٚفٝ ِضً ٘زٖ األ٠بَ ٘ذِذ ث١ٛد اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚ٘غشٚا ِٓ ثالدُ٘ ٚدِشد لشاُ٘

 لش٠خ فٍغط١ٕ١خ ؽزٝ ال ٠ؼٛد 500فٝ ِضً ٘زٖ األ٠بَ طشد ِب ٠مبسة ِٓ صالصخ أسثبع ١ٍِْٛ فٍغط١ٕٝ ِٓ ثالدُ٘، ٚدِش اٌصٙب٠ٕخ 

ال رؤخزٜ وً »: فٝ ِضً ٘زا ا١ٌَٛ وبْ وً أة فٍغط١ٕٝ ِٙغش ِٓ لش٠زٗ وشً٘ب ٠مٛي ٌضٚعزٗ ِضٍّب لبي أثٛأؽّذ ٌضٚعزٗ. إ١ٌٙب عىبٔٙب

 .. «٠ال ٠ب ؽج١جٝ، وٍٙب ١ِٛ٠ٓ ٚٔشعغ ٠ب أَ أؽّذ»: ، خزٜ اٌؾغالد اٌّّٙخ فمظ، ٠ٚمٛي ألٚالدٖ«األغشاض ٠ب أَ أؽّذ

ب دْٚ أْ ٠شعغ أثٛأؽّذ أٚ صٚعزٗ أٚ أٚالدٖ أٚ 68 ِٚشد عٕٛاد طٛاي ؽزٝ ٚصٍذ إٌٝ 15/5/1948وبْ رٌه اٌؾذ٠ش ٠َٛ  ًِ  ػب

ب رشا٘ٓ . أؽفبدٖ، ٌُ ٠شعغ أؽذ إٌٝ فٍغط١ٓ ًِ ِضذ عٕٛاد ط٠ٍٛخ ِٚبرذ أع١بي ٌٚٚذد أع١بي، ٌُٚ رؼذ فٍغط١ٓ، وبٔذ إعشائ١ً دٚ

ع١ّٛد اٌىجبس ٠ٕٚغٝ اٌصغبس، ٌٚىٓ ِبد اٌىجبس ٌٚٚذ اٌصغبس ٚاألؽفبد ٚأؽفبد األؽفبد ٌٚىٓ : ػٍٝ رٌه، وبٔٛا ٠مٌْٛٛ ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ

ٚأال أسٜ غ١شٜ ٌٗ / ٌٚٝ ٚطٓ آ١ٌذ أال أث١ؼٗ : ال أؽذ ٠ٕغٝ فٍغط١ٓ أٚ ٠غزط١غ ٔغ١بْ اٌمذط، ٚوً فٍغط١ٕٝ ؽش ٠شدد لٍجٗ لجً ٌغبٔٗ

ب ثزؾش٠ش اٌمذط ٚػبػ ٚ٘ٛ ٠غّغ ِٓ اإلراػخ اٌّصش٠خ . اٌذ٘ش ِبًٌىب ًِ ٌمذ ػبػ ع١ٍٕب ِؼظُ ؽجبثٗ ِٓ أعً ٘زٖ اٌمض١خ ٚؽٍُ دٚ

ٚعً اٌفـذائٝ / فٍغط١ٓ ٠ؾّٝ ؽّبن اٌؾجبة / دػب ثبعّٙب هللا ٚاعزؾٙذا / ٚلجً ؽ١ًٙذا ػٍٝ أسضٙب : أغ١ٕخ ِؾّذ ػجذاٌٛ٘بة اٌؾ١ٙشح

 ٌٕىجخ فٍغط١ٓ فٝ ؽبٌخ غ١ش 68فإِب اٌؾـ١بح ٚإِب اٌـشدٜ رّش ٘زٖ األ٠بَ اٌزوشٜ اٌـ/ فٍغطـ١ٓ رؾّـ١ه ِٕب اٌصذٚس / ٚاٌّفزــذٜ 

ِغجٛلخ ِٓ اٌؼٕغ١ٙخ ٚاٌغشٚس اإلعشائ١ٍٝ، ِغ ؽبٌخ أىغبس ٚرّضق ػشثٝ غ١ش ِغجٛلخ، ٚؽبٌخ رشدٜ خط١شح ٌفٍغط١ٓ، ٚأمغبَ 

 . ٌؾؼجٙب ث١ٓ اٌضفخ ٚغضح، ٚث١ٓ ؽّبط ِٕٚظّخ اٌزؾش٠ش ٚاٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ

ِشد روشٜ إٌىجخ . ِشد روشٜ إٌىجخ دْٚ أْ ٠ٕزجٗ ٌٙب أؽذ أٚ ٠ىزت ػٕٙب أؽذ. ِشد روشٜ إٌىجخ ٚفٍغط١ٓ ٚأٍ٘ٙب ال ثٛاوٝ ٌٙب

ؽ١ّٕب ؽذصذ ٔىجخ فٍغط١ٓ، ٚسغُ اٌٙض٠ّخ وبٔذ ِؼظُ ثالد اٌؼشة ِؾزٍخ ٌٚىٕٙب . ٚٔؾٓ ع١ًّؼب ٔؼ١ؼ أوجش إٌىجبد فٝ ربس٠خ أِزٕب

 وبٔذ ٍِّىخ ِصش ٚاٌغٛداْ، ٚا٢ْ ِصش ٚؽذ٘ب ٚاٌغٛداْ لغّذ إٌٝ لغ١ّٓ، ٠ٚشاد ٌٙب أْ 1948وبٔذ ِٛؽذح، ففٝ ػبَ عٕخ 

 .رٕمغُ إٌٝ أسثؼخ، ٚوبٔذ اٌؼشاق ِٛؽذح ٚا١ٌَٛ لغّذ ػ١ًٍّب إٌٝ صالس دٚي

فّبرا ع١مٛي اٌؼشثٝ ٚاٌّغٍُ .  ال أؽذ ٠زوش إٌىجخ ا١ٌَٛ ألْ اٌغ١ّغ ٠ؼ١ؼ فٝ ٔىجخ ٚوذس ٚػٕذ، ِٚؼظُ اٌؼشة ٠ؼ١ؾْٛ فٝ اٌخ١بَ

، ٚاٌؾؾذ اٌؾؼجٝ، ٚاٌزٕظ١ّبد اٌّزطشفخ اٌزٝ «داػؼ»٘غش اٌصٙب٠ٕخ إخٛإٔب اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ د٠بسُ٘، ِٚبرا ػٓ : ٌٕفغٗ، ً٘ ٠مٛي

ي اٌصٙب٠ٕخ ؽؼت  ّٛ ٘غشد ا٢الف ِٓ د٠بسُ٘، ِٚبرا ػٓ ثؾبس األعذ اٌزٜ لزً ا٢الف ِٓ ؽؼجٗ؟ ِبرا ع١مٌْٛٛ؟ ً٘ ع١مٌْٛٛ ؽ

فّبرا ػٓ اٌّبٌىٝ، ٚػٍٝ صبٌؼ، ٚصػّبء اٌؾٛصٝ ٚا١ٌّٓ اٌز٠ٓ ؽٌٛٛا اٌّال١٠ٓ إٌٝ عىبْ .فٍغط١ٓ اٌىش٠ُ إٌٝ عىبْ ِخ١ّبد

اٌالعئْٛ . ً٘ ٍَٔٛ ػٍٝ اٌصٙب٠ٕخ ِب فؼٍٛا ثبٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚثؼضٕب ٠مزً ثؼًضب، ٠ٚؾزّٗ ٠ٚغجٗ ٠ٚطبسدٖ ٠ٚغغٕٗ ٠ٚؼزثٗ. ٌٍّخ١ّبد

اٌغٛس٠ْٛ ػذدُ٘ ا٢ْ أوجش ِٓ اٌالعئ١ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ، ٠ب ٌٍؼبس، أٚعبػٕب ا٢ْ رغبٚصد أٚعبع فٍغط١ٓ، أٚعبػٕب فٝ وً ثمؼخ ِٓ 

 أٜ لجً 1970ٌمذ وزت اٌّذسط ػٍٝ اٌغجٛسح فٝ ِخ١ُ اٌجمؼخ ػبَ . ثمبع اٌؼشٚثخ، فٝ وً ث١ذ ِٓ ث١ٛرٙب، ٚوً ؽبسع ِٓ ؽٛاسػٙب

ب46 ًِ  .، ٚوزت اٌطالة ٚساءٖ ٘زٖ اٌىٍّخ رفبإاًل ثبٌؼٛدح إٌٝ فٍغط١ٓ«ؽغٓ ٠ؼٛد إٌٝ فٍغط١ٓ»:  ػب

فًٙ ٠ب رشٜ .  ِشد عٕٛاد طٛاي ػٍٝ ٘زٖ اٌصٛسح، ٚرؾٌٛذ اٌغجٛسح ٚاٌٍٛػ إٌٝ آٜ ثبد، ٚؽغٓ ٌغٗ ِب ػبد، ؽغٓ ٌغٗ ِب ػبد

ٌٓ ٠ؼٛد ؽغٓ ؽزٝ رؼٛد عٛس٠ب ٚاٌؼشاق ١ٌٚج١ب . ٠ؼٛد؟ ٌٓ ٠ؼٛد ؽغٓ ؽزٝ ٠ؼٛد اٌؼشة إٌٝ سؽذُ٘ ٚػمٍُٙ ٚد٠ُٕٙ ٚسعبٌخ أٔج١بئُٙ

 ٚا١ٌّٓ ٚإ٠شاْ ٚاٌخ١ٍظ إٌٝ سؽذ٘ب، ٌٓ ٠ؼٛد ؽغٓ ؽزٝ ٔؼٛد ع١ًّؼب إٌٝ سثٕب

 (ِٕمٛي ِٓ ِٛلغ ا١ٌَٛ اٌغبثغ).
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                                                                                             ر                                المشيور الزواج وقضية يوسف عمي الشيخ    المنوعات صفحة 

 
هجَ اًضو ٖٓ ٓبئخ ػبّ ٖٓ ا٤ُّٞ, هٚذ أُؾٌٔخ ثلَـ ػول ىٝاط ا٤َُلح ٕل٤خ اَُبكاد ٤ٍِِخ اُؼبئِخ اٌُج٤وح ٕٝبؽجخ اُؾَت اَُ٘ت , ٖٓ 

. ا٤ُْـ ػ٠ِ ٣ٍٞق هئ٤ٌ رؾو٣و عو٣لح أُئ٣ل ٝاؽل اّٜو اُٖؾل٤٤ٖ ك٢ ػٖوٙ

ُْ رْلغ ٝهزٜب ُوئ٤ٌ اُزؾو٣و ا٤ُْٜو ػالهبرٚ ثبُٞعٜبء ٝ ا٤َُب٤٤ٍٖ ٝال ٕلاهزٚ ُِقل٣ٟٞ ٝال ؽز٠ رٞعٜبرٚ ا٤ُ٘ٛٞخ ٝهوثٚ ُِِٖٔؾ٤ٖ , ثَ 

رْ ثلٕٝ رٌبكئ, ؽ٤ش ٣ؼَٔ اُيٝط ثبُٖؾبكخ ٠ٛٝ ٜٓ٘خ ٤ٙٝؼخ روّٞ ك٢ اٍبٍٜب  (ػ٠ِ ٕٝل٤خ  )عبء ك٢ ؽ٤ض٤بد اُؾٌْ إ اُيٝاط ث٤ٖ اُطوك٤ٖ 

.. ػ٠ِ اُغب٤ٍٍٞخ ٝ اكْبء اٍواه اُ٘بً ْٝٗو افجبه ؽو٤و٤خ ثؼ٘ االؽ٤بٕ ًٝبمثخ ك٢ اؽ٤بٕ افوٟ ثٔب ٣قبُق ّوع هللا 

اُـو٣ت إ هئ٤ٌ اُزؾو٣و أُوٖٞك؛ ْٗو مُي اُؾٌْ اُوٚبئ٠ ك٢ ٕله ٕؾ٤لزٚ,صْ ًبكؼ ثبٍزٔبرخ ؽز٠ ٗغؼ ك٢ هك ىٝعزٚ ُج٤ذ اُيٝع٤خ ثؼل 

االرلبم » اال أٗٚ ػبّ رٞه٤غ ٓب ٢َٔ٣ ثـ ٩ٓٗٔال رنًو ًزت اُزبه٣ـ اُو٤ٍٔخ ٖٓ ػبّ ...اٍزوٙبء ٝاُلٛب ٝ ٓٞاكوزٚ ٝػَٔ ػول ىٝاط عل٣ل 

 ّٜل ٩ٓٗٔؿ٤و إٔ اُؼبّ .ث٤ٖ ثو٣طب٤ٗب ٝكوَٗب, ًٝبٕ ٣و٢ٚ ثؤٕ رطِن األ٢ُٝ ٣ل اُضب٤ٗخ ك٢ أُـوة, ٝرطِن اُضب٤ٗخ ٣ل األ٢ُٝ ك٢ ٖٓو« اُٞك١

ب ًٚ ثلأد اُوٖخ ك٢ ّبهع .ه٤ٚخ أهبٓذ ٖٓو ُْٝ روؼلٛب ُْٜٞه ٣ِٞٛخ, ًبٗذ ه٤ٚخ ىٝاط, اْٗطو ؽُٜٞب أُغزٔغ ٝاُلوٜبء ثَ ٝا٤َُب٤ٍٕٞ أ٣

ب  ًٓ ًجو١ اُٖؾق ا٤ٓٞ٤ُخ ك٢ مُي اُٞهذ, ًٝبٕ ٣ؼَٔ ك٤ٜب ا٤ُْـ ػ٢ِ ٣ٍٞق اُن١ روى « كاه أُئ٣ل»ٓؾٔل ػ٢ِ ؽ٤ش روغ ك٢ ٍٝطٚ رٔب

ًٜب, ٝاما « ثِٖلٞهح» ب ا٢ُ اُوبٛوح ػ٢ِ ظٜو ٓوًت ك٢ ا٤َُ٘, ٤ُزِو٢ اُؼِْ ك٢ األىٛو اُْو٣ق, آٓالً إٔ ٣ٌٕٞ كو٤ ًٓ هو٣زٚ اُ٘بئ٤خ ك٢ ٕؼ٤ل ٖٓو هبك

ًبٕ ا٤ُْـ ػ٢ِ ٣ٍٞق ريٝط ك٢ ّجبثٚ ى٣غخ ٓزٞاٙؼخ ر٘بٍت كووٙ, كِٔب اّزٜو .كَْ كؼْٔٚ إٔ ٣زٌَت هىهٚ ٖٓ رالٝح اُووإٓ ك٢ أُوبثو

« ٕل٤خ», ٝٛٞ ٖٓ األّواف, ٝافزبه «اَُبكاد»ٝأصو١ كٌو ًؼبكح أُٖو٤٣ٖ إٔ ٣زيٝط ٖٓ ع٤ِٔخ ٝصو٣خ ٖٝٓ ػبئِخ ًج٤وح, ٝٛلاٙ ثؾضٚ ا٢ُ ث٤ذ 

ُْٝ ٣وٗ أثٞٛب اال ثؼل إٔ ٍٜٝ - ًبٗذ اُجلاٗخ ٖٓ ٓوب٤٣ٌ اُلز٘خ ك٢ مُي اُٞهذ - ٝرولّ ُقطجزٜب ٓؼغجًب ثج٤بٗ ثْورٜب ٝعٔبُٜب ٝثلاٗزٜب 

ماد ..  ٍ٘ٞاد ك٢ ارٔبّ اُيكبف ٣ٝقزِن اُؼواه٤َ, ؽز٢ هوه ك٢ ٗلَٚ أًٓواٗٝظَ اَُبكاد ٣ٔبَٛ ؽٞا٢ُ .اُؼو٣ٌ ٗقجخ ٖٓ هعبالد مُي اُيٓبٕ

ٖٓ ث٤زٜب ٓغ ثؼ٘ أِٜٛب ك٢ ى٣بهح ثو٣ئخ ا٢ُ ٓ٘يٍ ا٤َُل اُجٌو١ ك٢ اُقوٗوِ, ٝٛ٘بى ٗلن ا٤ُْـ ػ٢ِ ٣ٍٞق ٓب فل٢ ٖٓ « ٕل٤خ»٣ّٞ فوعذ 

فطزٚ, ؽ٤ش ًبٕ ٣ٍٞق هل ٍجوٜب ا٢ُ مُي أُ٘يٍ ٝٓؼٚ أُؤمٕٝ,ٝٓب إٔ ِٕٝذ اُؼوًٝ ػول هواٗٚ ػ٤ِٜب ٝاؽزلَ اُؾبٙوٕٝ اؽزلبالً ٤ٌِّب 

ٝكول اُوعَ « أُئ٣ل»اُز٢ روثطٜب فٖٞٓخ ثـ « أُوطْ»ٝك٢ ٕجبػ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ اٍز٤وع اَُبكاد ٤ُووأ فجو ىٝاط اث٘زٚ ك٢ . ٍٝو٣ًؼب ثبُيكبف

ب ػ٘ٚ؟.. أػٖبثٚ ٝػوِٚ ًٔ ٝرٖوف ًٜنا ك٢ مُي اُيٓبٕ ُلزبح ر٘ز٢ٔ ألٍوح ػو٣وخ ًبٕ ًل٤الً ثبّؼبٍ اُٜٞاء مارٚ, ٝهلّ   َٛ ريٝعذ ث٘زٚ هؿ

ُْٝ .اَُبكاد ثالًؿب ٤ُِ٘بثخ ٣زْٜ ك٤ٚ ػ٢ِ ٣ٍٞق ثبُزـو٣و ثبث٘زٚ ٕل٤خ ٝٝعلد ا٤ُ٘بثخ إٔ ٕل٤خ هاّل ٖٝٓ ؽوٜب ري٣ٝظ ٗلَٜب ٝرْ ؽلع اُجالؽ

٣ٌَذ اَُبكاد كوكغ كػ١ٞ أٓبّ أُؾٌٔخ اُْوػ٤خ ٣طِت ثطالٕ اُيٝط اٍز٘بًكا ا٢ُ أؽٌبّ اُْو٣ؼخ اُز٢ رْزوٛ ُٖؾخ اُيٝاط رٌبكئ اُيٝع٤ٖ ٓبالً 

ب ٝؽوكخ ٝأؽ٤ِذ اُو٤ٚخ ُٔؾٌٔخ ًبٕ هب٤ٜٙب ا٤ُْـ أثٞ فطٞح ٝرؾلكد اُغَِخ ك٢ ٣ّٞ  ًٔ  ٝاٗوَْ اُوأ١ اُؼبّ ٩ٓٗٔ/٤ُٞ٣ٞ/َٕ٘ٝٗجًب ٝػِ

ًٝزت ػ٢ِ ٣ٍٞق ك٢ اُٖلؾخ األ٢ُٝ ٖٓ عو٣لرٚ ٣ل٘ل االرٜبٓبد ٝؽٌْ أثٞ .ُلو٣و٤ٖ أؽلٛٔب ٓغ ػ٢ِ ٣ٍٞق ٝا٥فو ٙلٙ ٝٛٞ اُلو٣ن األًجو

فطٞح ثز٤َِْ ٕل٤خ ألث٤ٜب ٝٝاكن ػ٢ِ ٣ٍٞق ٝهكٚذ ٕل٤خ فٞكًب ٖٓ اُؼوبة, كبٛزل١ ػ٢ِ ٣ٍٞق ا٢ُ ؽَ,٣ٞكن ث٤ٖ هواه أُؾٌٔخ ٝإواه 

أٝ ٓلز٢ اُل٣به ا٤ُْـ اُ٘ٞا١ٝ أٝ ث٤ذ ػبُْ ٓؼوٝف « أثٞ فطٞح»ٝٓئرٖٔ ٝف٤وٛب ث٤ٖ ث٤ذ اُوب٢ٙ « ٓؾب٣ل»ىٝعزٚ, ٝٛٞ إٔ رنٛت ا٢ُ ث٤ذ 

ٝٛٞ ا٤ُْـ اُواكؼ٢ ٝٛنا ٛٞ ٓب افزبهرٚ ٕل٤خ, ٝك٢ اُغَِخ اُضب٤ٗخ أػِٖ أثٞ فطٞح ر٘ؾ٤ٚ ػٖ اُو٤ٚخًَٝ اُوٚب٣ب ؽز٢ ٣زْ ر٘ل٤ن اُؾٌْ اُن١ ؽٌْ 

ثٚ ٝٛٞ إٔ رؼٞك ٕل٤خ ُج٤ذ أث٤ٜب ٌُٜٝ٘ب هكٚذ هؿْ ٓؾبٝالد اه٘بع ىٝعٜب ُٜب ٝٙبم اُقل٣ٞ ػجبً ثٜنٙ أُؾ٘خ اُز٢ رٞاعٚ ٕل٣وٚ ٝرٞاُذ 

ث٤ٖ اُٞى٣و ًٝجبه هعبٍ اُوٚبء اُْوػ٢ ا٢ُ إٔ ػلٍ أثٞ فطٞح ػٖ اٙواثٚ ٝاما ثؤث٢ فطٞح ٣ؾٌْ « اُؼلٍ»االعزٔبػبد ك٢ ٝىاهح اُؾوب٤ٗخ, 

. ثلَـ ػول اُيٝاط ٝاُزلو٣ن ث٤ٖ اُيٝع٤ٖ

اما ثٚ ٣و٢ٙ ثيٝاط اث٘زٚ ُؼ٢ِ ٣ٍٞق ثؼول .. ٝثؼل رلفَ أٛواف ال ػلك ُْٜ ك٢ اُو٤ٚخ ٝثؼلٓب ّؼو اَُبكاد ثؤٗٚ اٍزوك ًوآزٚ ثٜنا اُطالم

...!! ىٝاط عل٣ل

 ٍبٓؼ اُغ٤َٔ/ افز٤به    
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                           FANOUS     RAMADAN                                                                                                                                      
The word "Fanous" (Fanos, Phanos and Fanoos in Egyptian dialects) is a term of Greek origin transliterated to 

"candle". It means 'light' or 'lantern'. It was historically used in its meaning of "the light of the world," and is a symbol 

of hope, as in "light in the darkness." 

The traditional use of fanous as decorations associated with Ramadan is believed to have originated during 

the Fatimid Caliphate, primarily centered in Egypt, where tradition holds that the Caliph Al-Muizz Lideenillah was 

greeted by the Egyptian people holding lanterns to celebrate his arrival at Cairo during the holy month of Ramadan. 

Its use has now spread to almost all Muslim countries. 

 

Fanous In Ancient times it was similar to a lamp, and would have incorporated either candles or oil. The fanous 

originally developed from the torches used in the Pharaonic festivals celebrating the rising of the star Sirius. For five 

days, the Ancient Egyptians celebrated the birthdays of Osiris, Horus,Isis, Seth and Nephtys—one on each day—by 

lighting the streets with the fanous (torches).[1]Torches or candles were also used in early Christianity. This is 

recorded by Egyptian historian Al-Maqrizi (1364 - 1442), who noted in his book, "Al Mawaiz wa al-'i'tibar bi dhikr al-

khitat wa al-'athar", that these torches or candles were used at Christmastime for celebration 

 

Fanous is widely used all over the world – especially in Asian regions – not just for a specific religion purposes, but 

for names of people or decorative purposes. They can be found in houses, restaurants, hotels, malls, etc. Often 

arranged as a grouping of lights arranged in different designs and shapes. Metal and glass are mostly used for their 

construction 
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