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ُُم  :وٍّخاٌؼلك  ٠ب أِخً ٙؾىذ ِٓ عٍٙٙب ا٤ِ

 

 
 

فٟ ِٕزٖف اٌضّب١ٕٔبد ِٓ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ رٕجؤ اٌْبػو اٌىج١و 

: ٔياه لجبٟٔ ثّٛد اٌؼوة فٟ ل١ٖلرٗ اٌّْٙٛهح  

 (ِزٝ ٠ؼٍْٕٛ ٚفبح اٌؼوة)

 ٚاٌنٞ فٕل ف١ٙب اٍجبة ِٛد اٌؼوة ؽ١ش ٠زمبرً اٌؼوة ف١ّب 

ث١ُٕٙ ٚاػلائُٙ  ِْٕغٍْٛ ثجٕبء َِزمجٍُٙ ٚلل رؾمك ِب لٍٗ 

ٔياه لجبٔٝ ٚرُ فؼالاػالْ ٚفبحاٌؼوة ثؼل اؽلاس اٌوث١غ اٌؼو٠ٝ 

ٚاٌنٜ أزظ ػبٌّب ػوث١ب ِٕمَّب ٙؼ١فب ٠زمبرً ف١ٗ اٌؼوة ِغ 

!!!! أفَُٙ

ٚ وبْ ِٓ اُ٘ ٔزبئغٗ ٘ٛ رم١َُ اٌؼوة اٌٝ ك٠ٚالد رمبرً 

 ......ثؼٚٙب االفو

اْ االٚٙبع اٌّنه٠خ ٌٍلٚي اٌؼوث١خ ٚلزبٌُٙ ٌجؼُٚٙ أزظ ع١ال 

ا ٚاٌؼ١ت ١ٌٌ فٝ االع١بي 8ػوث١ب ٠ىوٖ ػوٚثزٗ ٠ٚٙوة ٔٓ

اٌغل٠لح ٌٚىٕٗ ف١ٕب ٔؾٓ ؽ١ش ه١ٙب ثب ٠مزً وً ِٕب افبٖ ؽزٝ 

. إجؾٕب عضخ ٘بِلح

ً٘ ٠ف١ك اٌؼوة ٠َٚزوعؼْٛ ػوٚثزُٙ أَ ػٍٝ اٌؼوة 

 اٌَالَ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقرا في ىذا العدد                      
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اٌَبكاد « علاه»ٚ.. «اٌغ١ُْ» ٍٛه اٍوائ١ً اٌْق١ٖخ ا٤ؽٛاي كفزو

 

ا١ٌٙٛك رؾىُ ٚعٛكُ٘ فٝ « ع١زٛ٘بد»، وبٔذ «اٌؾٍُ اٌّيػَٛ»ال ٠ؤِٓ ا١ٌٖٙٛٔٝ ػٍٝ ؽ١برٗ اال كافً أٍٛاه، ٚلجً كٌٚخ اٍوائ١ً 

٘ٝ ١ٍٍٚخ اٌٛعٛك كافً « اٌَّزٕٛٛخ» إٔجؾذ 1948ِقزٍف كٚي اٌؼبٌُ، ٚثؼل ػ١ٍّخ اٌَطٛ اٌزبه٠ق١خ ػٍٝ كٌٚخ فٍَط١ٓ ػبَ 

، اٌنٜ رم١ّٗ ؽٛي إٌّبٛك اٌفٍَط١ٕ١خ «اٌغلاه اٌؼبىي»ا٤هاٙٝ اٌّؾزٍخ، ٚفٝ إٌَٛاد ا٤ف١وح اثزلػذ اٌمو٠ؾخ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ فىوح 

 .ٌزؾٛي ثغجوٚرٙب اٌغغواف١ب اٌجل٠ؼخ اٌٝ ٍغْٛ وئ١جخ

ا٦ٍوائ١ٍ١خ ثقجو ػٓ اٍزؼلاك اٌؾىِٛخ « ٠ل٠ؼٛد أؽوٚٔٛد»٠َٚزّو ًٍََِ ا٦ثلاع ا٦ٍوائ١ٍٟ، فمجً أ٠بَ فوعذ ػ١ٍٕب ٕؾ١فخ 

ا٦ه٘بث١خ ػجو « كاػِ»ثطٛي صالصخ و١ٍِٛزواد ػٍٝ اٌؾلٚك ِغ ِٖو فٛفبً ِٓ رّلك أػّبي « ؽبعي رؾذ ا٤هٗ»ا٦ٍوائ١ٍ١خ ٌجٕبء 

، ٚموود اٌٖؾ١فخ أ٠ٚب أْ رىٍفخ ٘نا «اعواًء أٍب١ٍبً ٌؾّب٠خ اٌّغزّؼبد اٌّزبفّخ ٌمطبع غيح»ا٤ٔفبق ِٓ ١ٍٕبء، ٚمٌه ثٕٛفٗ 

، ٚأٔٗ ٍٛف ٠ىْٛ ِطبثمبً ٌٍؾبعي اٌنٜ ٠غوٜ ثٕبإٖ ؽب١ٌبً ػٍٝ ٛٛي ؽلٚك (اٌؼٍّخ ا٦ٍوائ١ٍ١خ) ١ٍِبهاد ١ّىً 3اٌؾبعي رزقطٝ اٌـ

، ثؼل أْ اوزْفذ أٍب١ٌت عل٠لح ٌٍّمبِٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ، 2014ػبَ « اٌغوف اٌٖبِل»غيح، ٚاٌنٜ ٚافمذ ػ١ٍٗ اٌؾىِٛخ ثؼل ػ١ٍّخ 

. ٍّّذ ؽفو ا٤ٔفبق ٌٍزًٍَ اٌٝ اٍوائ١ً

ٚهغُ ِب ٠ؾممٗ اٌغ١ِ اٌّٖوٜ ِٓ ٔغبػ ثب٘ظ اٌزىٍفخ، ٌٍمٚبء ػٍٝ ا٦ه٘بة فٝ ١ٍٕبء ِٓ فالي ٙوثبد ٍبؽمخ ِٚالؽمبد 

اٌزٝ ٍٕٚذ اٌٝ ِوؽٍزٙب اٌواثؼخ، فبْ ل١بِٗ ثزل١ِو ٍذ فزؾبد أٔفبق « ؽك ا١ٌْٙل»َِزّوح ٌٍؼٕبٕو ا٦ه٘بث١خ رغٍذ فٝ ػ١ٍّخ 

.  ، ػٍٝ ؽل ٕٚف اٌٖؾ١فخ ا٦ٍوائ١ٍ١خ«كاػِ»ث١ٓ غيح ١ٍٕٚبء لجً ّٙٛه، أصبه اٌمٍك ا٦ٍوائ١ٍٝ ِٓ 

ال رموأ اٍوائ١ً اٌزبه٠ـ اال ٚفك ِب ٠ٖبكف ٘ٛا٘ب، رٕيع ِٕٗ لٖٖبً ٚرلً ػ١ٍٗ ؽىب٠بد وٝ رًٖ اٌٝ ١ٍٕبه٠ٛ فبٓ ٚٚؽ١ل ٠ؾىُ 

.  ٔظورٙب ٌٍل١ٔب ٣ٌٚفوح أ٠ٚبً 

١ل فٝ اٌزبه٠ـ، ٚو١ف أٔٗ ٌُ ٠ٕغؼ فٝ «ٍٛه ا١ٌٖٓ اٌؼظ١ُ»ٌٙنا ٌُ رٕزجٗ ع١لاً اٌٝ اٌمٖخ اٌىبٍِخ ٌـ  ُّم ، أّٙو ٚألٜٛ ؽبئٜ كفبػٝ 

 ١ِالك٠بً 1211، ؽ١ش اْ عٕى١ي فبْ لبئل اٌززبه اٌّْٙٛه لبك ع١ّٛٗ فٝ ػبَ (اٌمجبئً إٌّغ١ٌٛخ)ؽّب٠خ ا١١ٕ١ٌٖٓ ِٓ فطو اٌّغٛي 

ٚػجوٚا ٍٛه ا١ٌٖٓ ٚأزْوٚا وبٌغواك، ٚاؽزبط ا٤ِو ٍز١ٓ ػبِبً ؽزٝ ٍمطذ ا١ٌٖٓ وبٍِخ ث١ل اٌّغٛي، ٚمٌه ػٍٝ ٠ل ؽف١لٖ وٛثال 

.  ٚؽىّٙب ٌّلح ِبئخ ػبَ رمو٠جبً 1271فبْ، فؤػٍٓ ٔفَٗ اِجواٛٛهاً ١ٌٍٖٓ ػبَ 

ٌمل وبْ ث١ٕٕب »:  ػٕلِب لبي1977فٝ فطبة اٌَبكاد اٌزبه٠قٝ أِبَ اٌى١َٕذ ػبَ « فموح اٌغلاه»ٚهثّب َٔٝ ا٦ٍوائ١ٍ١ْٛ أ٠ٚبً 

ٖ ػٍٝ ِلٜ هثغ لوْ ِٓ اٌيِبْ ٚػ١ٍٕب أْ ٔؼزوف ًِؼب ثؤْ ٘نا اٌغلاه، لل ٚلغ ٚرؾطُ . ٚث١ٕىُ علاه ٙقُ ِورفغ، ؽبٌٚزُ أْ رجُٕٛم

«. 1973فٝ ػبَ 

ٚهثّب ٠ؾزبط اٌْؼت ا٦ٍوائ١ٍٝ أْ ٠ؼ١ل لواءح فطبة اٌَبكاد وبِالً، ٠ٚزلثوٚا هٍبئٍٗ ٠ٚزٛلفٛا وض١واً أِبَ وٍّبرٗ اٌزٝ ِب ىاي 

اعؼٍٛا . ا٥ِٚا اٌٖلٚه ٚاٌمٍٛة ثآِبي اٌَالَ. ا٥ِٚا ا٤هٗ ٚاٌفٚبء ثزوار١ً اٌَالَ»..    ٕلا٘ب ٠لٜٚ فٝ ٔفٍٕٛب ؽزٝ ا١ٌَٛ

. «اعؼٍٛا ا٤ًِ كٍزٛه ػًّ ٚٔٚبي. ا٤ْٔٛكح ؽم١مخ رؼ١ِ ٚرضّو

 محمد مصطفى أبو شامة/بقلم  .٠َمٜ أِبَ ؽووخ اٌزبه٠ـ (أٚ رؼّك)ٚاٌغلاه ِّٙب اهرفغ ..ٚاٌؾٛاعي ال رجمٟ..ا٤ٍٛاه ال رؾّٟ

 

 اوواِٝ ٔغُ/ اػلاك َ 

http://www.youm7.com/editor/Editor/1340
http://www.youm7.com/editor/Editor/1340
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َُم                 :ل١ٚخ ٌٍّٕبلْخ   كٌٚخ  ال ٌ ك٠ٓ  االٍال
 كٌٚخ ١ٌٌٚ ٌٍجْو٠خ اٌقبرُ اٌل٠ٓ ٘ٛ هللا ك٠ٓ االٍالَ أْ عّؼبء ٌٍجْو٠خ رؾب٠ً اٚ فٛف اٚ ِٛاهاح ٚثال ٕو٠ؾخ ٔؼٍٕٙب اْ ا٢ٚاْ آْ

 ٌٍجْو٠خ ١ٌّّٛٚزٗ ٍّٚب٠ٚزٗ االٍالَ ثمل١ٍخ اػزوافٌ  ٘ٛ ِب ثمله  االٍالَ لله ِٓ رم١ٍال ١ٌٌ  ٚ٘نا ، مٌه ّبثٗ ِب اٚ ؽىُ ٔظبَ اٚ

 فٙنٖ كٌٚخ االٍالَ وبْ اما ٤ٔٗ ا٦ٍالَ ١ٌٌّْٛخ ٚرؾغ١ُ هللا ػٍٝ افزواء ٘ٝ ٚكٌٚخ ك٠ٓ االٍالَ ثؤْ رٕبكٞ اٌزٝ اٌّمٌٛخ ٚاْ عّؼبء

 ِضً اٌؼٕٖو٠خ ٔٙظ ٚ٘ٛ اٌلٌٚخ ِٓ ١ٌَٚٛا اٌىبفوْٚ ٚغ١وُ٘ اٌّئِْٕٛ ُ٘ االٍالَ كٌٚخ ِغ ِٓ اْ ٔلػٝ ٚإٔب ف١ٕٖٛخ

 هلل ٚؽبّٝ اٌْؼٛة وً ػٍٝ إٌبىٜ اٌؼٕٖو ػٍٛ اٌٝ رلػٛ اٌزٟ إٌبى٠خ ِٚضً اٌّقزبه هللا ّؼت ُ٘ ا١ٌٙٛك اْ رلػٝ اٌزٝ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ

  ِؼ١ٕخ ٌطبئفخ ِؾلٚك ػٕٖوٜ ثل٠ٓ ٍٍُٚ ػ١ٍٗ هللا ٍٕٝ ِؾّل هٌٍٛٗ ٠وًٍ اْ

 ٍجؾبٔٗ هللا ِٓ هٍٛال وبْ ٌٚىٕٗ كٌٚخ ٌجٕبء كاػ١ب ؽزٝ اٚ ٌلٌٚخ ِئٍَبً  اٚ ٌلٌٚخ هئ١َب ٠ىٓ ٌُ ٍٍُٚ ػ١ٍٗ هللا ٍٕٝ هللا هٍٛي اْ

 اٌجْو ػٍٝ هللا اؽىبَ رطج١ك ٚاٌٝ هلل اٌٛؽلا١ٔخ اٌٝ ٠لػٛ هٍٛال ،  ٍٚٛكا ث١ٚب ٚعٕٛثب ّّبال ٚػغّب ػوثب اٌجْو٠خ وً اٌٝ ٚرؼبٌٝ

 اٌٍَّّْٛ ٠قزبه اْ ٌياِب وبْ اٌوٍٛي رٛفٟ ٚػٕلِب هللا ثبِو ٚاٌّؼٍُ اٌمبئل فٙٛ هللا ِٓ إٌجٝ اٌوٍٛي أٔٗ ثؾىُ وبْ ٚلل ع١ّؼب

 وبْ ٚلل هللا هٍٛي ٌق١ٍفخ ف١ٍفخ اٌقطبة ثٓ ػّو افز١به رُ هٍٛي ف١ٍفخ اثٛثىو رٛفٝ ٚػٕلِب وٍّزُٙ ٠ٛؽل وٟ هللا ٌوٍٛي ف١ٍفخ

 (اٌّئ١ِٕٓ أ١ِو) ٌمت ٔفَٗ ػٍٝ ٚاٍٛك ٌٗ ِّضال ا١ِوا ٚال٠خ وً فٝ ٚػ١ٓ  اٌوٚارت ٌٗ ٚلَُ اٌغ١ِ فبْٔؤ ِغلكا اٌقطبة ثٓ ػّو

 اثٓ ػّو ثٗ لبَ ِٚب ، ٚال٠برٗ ٚرؼلك االٍالَ أزْبه ٔزبئظ اٚعجزٗ رغل٠لٜ فىو ٚ٘ٛ االٍال١ِخ ثبٌلٌٚخ ٠َّٝ ِب ؽ١ٕئن ٚثلأد

 لبَ ِب اْ صجذ أٗ ؽ١ش ، االٍالَ فٛآ ِٓ فب١ٕخ ١ٌٌٚ اٌٛلذ مٌه فٝ اٌؾبعخ اٚعجزٗ االٍالِٝ اٌفىو فٝ رغل٠لا ٠ؼزجو اٌقطبة

 ا١ٌٍَّّٓ عّٛع ػ١ٍٗ ٚٚافك اٌقطبة ثٓ ػّو الزوؽٗ رغل٠ل ٌٚىٕٗ اثٛثىو االٚي اٌق١ٍفخ ٚال اٌوٍٛي ثٗ ٠مُ ٌُ  اٌقطبة ثٓ ػّو ثٗ

 اٌمبئل اٚ اال١ِو ٚث١ٓ هللا هٍٛي وق١ٍفخ اٌق١ٍفخ ث١ٓ اٌفًٖ رُ ػٙلٖ ٚفٝ ػفبْ  ثٓ ػضّبْ افز١به رُ اٌقطبة ثٓ ػّو ِمزً ٚثؼل

 اٌٍَّّْٛ افزٍف ٕٚ٘ب ؽٖبهٖ ٚثؼل ث١زٗ فٝ ػضّبْ ثّمزً أزٙذ وج١وح صٛهح لبِذ ؽزٝ ػضّبْ ؽٛي االفزالفبد ثلأد فمل ٚػ١ٍٗ

 ِؼب٠ٚخ ُِٕٚٙ ػٍٝ فالفخ هفٚٛا ٚ٘ئالء ػضّبْ لزٍخ ِٚؾبٍجخ ثمزً ٛبٌت ِٓ ُِٕٚٙ ف١ٍفخ ٛبٌت ا٠ٝ اثٓ ػٍٝ افزبه ِٓ فُّٕٙ

 ا١ٌٍَّٓ ث١ٓ ٚاٌقالفبد اٌٖواػبد ٚثلأد ٌّؼب٠ٚخ اٌؾىُ ٚاٍزمواه ٛبٌت اثٓ ػٍٝ ِمزً اٌٝ اٌقالفبد أزٙذ ؽزٝ ٍف١بْ اثٝ اثٓ

 . ٚرؤفوُ٘ ا١ٌٍَّّٓ ٌزفوق ٍججب االْ ؽزٝ ِٚبىٌذ وبٔذ ٚاٌزٝ هللا هٍٛي ثٙب ٠ٕبكٜ ٌُ اٌزٝ اٌقالفخ كٌٚخ  ػٍٝ

 اؽىبِب ٔغل ٌٚىٕٕب االٍالَ ثبٍُ كٌٚخ ٌم١بَ ٠لػٛ ٚاؽلا ٖٔب ٔغل ٌٓ اٌىو٠ُ اٌمواْ آ٠بد فٝ ٚثؾضٕب ٚإٌّطك اٌؼمً ؽىّٕب اما إٔب

َّْن  ؟ ٚكٌٚخ ك٠ٓ االٍالَ ِمٌٛخ عبءد اما ا٠ٓ فّٓ ، اٍال١ِخ ٚافاللب اٍال١ِخ  ْٔجٙٗ اْ ٠غت ال عّؼبء ٌٍجْو٠خ هللا ك٠ٓ االٍالَ ا

 اٌفوػْٛ ا١ٌ٘ٛخ اٍبً ػٍٝ لبِذ اٌزٝ اٌمل٠ّخ اٌفوػ١ٔٛخ اٌلٌٚخ ِضً اٌل٠ٓ ثبٍُ اٌل٠ىزبرٛه٠خ ػٍٝ رورىي اٌزٝ اٌل١ٕ٠خ ثبٌلٌٚخ

 ووِي ا١ٌٍٖت هِي لل١ٍخ ػٍٝ لبِذ اٌزٝ اٌٍٛطٝ اٌؼٖٛه فٝ اٚهٚثب فٝ اٌى١َٕخ ٍٍطخ ثلٌٚخ ْٔجٙٙب اْ ٠غت ٚال  ٚلل١ٍزٗ

 اٍزؼالء ػٍٝ رورىي اٌزٝ ا١ٌٙٛك٠خ ا١ٌٙىً ثلٌٚخ ْٔجٙٙب اْ ٠غت ٚال االهٗ ػٍٝ ١ٌٍَّؼ ِملً وّّضً اٌجبثب ٚك٠ىزبرٛه٠خ ١َِؾ١ٝ

 اٌجْو٠خ ٌىً اٌقبرُ اٌل٠ٓ  االٍالَ ْٔجٗ ام إٔب ، ٚا١ٔٛ١ٌٖٙخ ١ٌٍٙٛك٠خ هِيا ١ٍٍّبْ ١ٌٙىً ٚاِزالوُٙ اٌّقزبه هللا وْؼت ا١ٌٙٛك

 فزٕخ وبٔذ ٌالٍالَ كٌٚخ ثٛعٛك اٌيػُ اْ. اٌجْو ٌىً اال١٘ب ك٠ٕب ١ٌٌٚ ٌٍؾىُ ٔظو٠خ االٍالَ ِٓ ٌٕغؼً اٌل١ٕ٠خ اٌل٠ىزبرٛه٠بد ثٙنٖ

 ٠ٕزْو ؽزٝ ا١ٌٍَّّٓ فٝ االفىبه ٘نٖ ىهع فٝ اٌؼٖٛه ِو ػٍٝ االٍالَ اػلاء رفٕٓ ٚلل وض١وح فالفبد ثب١ٌٍَّّٓ اٌؾمذ وجوٜ

 اٌل٠ِٛخ اٌزطوف١خ اٌؾووبد وً ِٚب ، االْ ٠ؾلس ِب ٚ٘ٛ ثؼُٚٙ ٚث١ٓ ث١ُٕٙ ثبٌزمبرً اٌٍَّّْٛ ٠ْٕغً ٚؽزٝ ا١ٌٍَّّٓ ث١ٓ اٌٖواع

 اٌؾل٠ش ٚؽزٝ ٚغ١و٘ب اٌقٛاهط ِضً االٍال١ِخ اٌؾووبد ِٚب ( اٌقالفخ ثلٌٚخ) ا٤ػلاء ٌٕب ١َّ٠ٗ ِب اٚ االٍالَ كٌٚخ فىو ١ٌٚلح اال

 ُِٕٙ ٚاالٍالَ االٍال١ِخ اٌقالفخ كٌٚخ ٚٛو ػٍٝ رٍؼت ٚوٍٙب االٍال١ِخ اٌطٛائف ِٓ اٌّزْلكْٚ ٚلجٍٙب ٚكاػِ اٌمبػلح ِضً ِٕٙب

 ٌٚىٕٕب اٌزؾم١ك َِزؾ١ٍخ فو١ٙخ ٘ٝ وٍٗ اٌؼبٌُ فٝ اٍال١ِخ ٌلٌٚخ ٚاؽلا ف١ٍفخ ٚعٛك اْ اصجذ ٚاٌّىبٔٝ اٌيِبٔٝ اٌٛالغ اْ . ثواء

 ٚهٚػ اٌٖؾ١ؼ اٌفُٙ ِغ ٠زٛافك ٚثّب اٌظوٚف ٠ٕبٍت ثّب هللا اؽىبَ رطجك اْ ٠غت ٍَِّخ اغٍج١خ ثٙب كٌٚخ وً اْ ٔمٛي اْ َٔزط١غ

 هللا لبي وّب االٍالَ ٔم١ُ اٌَالػ ثمٛح ١ٌٌٚ االٍالَ ٔٙظ ػٍٝ ر١َو كٌٚخ اٜ رىْٛ اْ مٌه ِٚؼٕٝ ، اٌؾىُ ِٕطٛق ١ٌٌٚ اٌؾىُ

 . اٌؼظ١ُ هللا ٕلق "ف١ٍىفو ّبء ِٚٓ ف١ٍئِٓ ّبء ِٓ" رؼبٌٝ
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 مصالحة بين جماهير  :ٚعٙخ ٔظو
           االهلي  و  المصري  

 

أتمنى من السيد الميندس وزير الرياضة أن يقوم ويدفع بقوة 
لمصالحو تاريخيو بين جماىير األىمى وجميور المصرى 

  البورسعيدى خاصة لما لمستو من تقارب مجمسى ادارة الناديين
 واألخرى التى اعقبت 1967فاألحداث التى تمت التيجير بعد 

شغب ستاد بورسعيد وما نتج عنيا من ضحايا ،، أظن أنو قد 
آن اآلوان لتجاوزىا ، خاصو وأن الخسائر التى نتجت عن لعب 

المباريات بدون جميور ىى كبيرة بالفعل وأظن أن مجالس 
ادارات االندية الكبيرة عندما تجمس سويا وتخرج ببيان راقى 

لمجماىير المصرية تناشده بالتحمى بالروح الرياضية والوقوف 
لموصول .. خمف المنتخب الوطنى لمؤازرتو فى مبارياتو القادمو 

واعتقد ان الجماىير المصرية ستعى  .. 2018لكأس العالم 
ومن ثم فان وجودىا . الرسالو وتكون عمى مستوى المسئولية 

فى المباريات ابتداء من الموسم القادم سيكون لو أبمغ األثر فى 
دعم االقتصاد الوطنى وسيفتح آفاق جديده وفرص عمل ويحرك 
فى نفس الوقت حالة الركود التى اثرت سمبا عمى العاممين فى 

 .. المجال الرياضى
 

  ايياب فوزى/بقمم 

   فو٠ٚخ اٌؾظ :   ٚاؽخ اال٠ّبْ 

 : ِؾّل ٌمٛي إٌجٟ أهوبْ ا٦ٍالَ، ٘ٛ اٌووٓ اٌقبٌِ ِٓ اٌؾظ

ّٙبكح أْ ال اٌٗ اال هللا ٚأْ ِؾّلاً : ثٕٟ ا٦ٍالَ ػٍٝ فٌّ"

هٍٛي هللا، ٚالبَ اٌٖالح، ٚا٠زبء اٌيوبح، َٕٚٛ هِٚبْ، ٚؽظ 

ػٍٝ وً ٍَُِ  فوٗ ػ١ٓ ، ٚاٌؾظ"اٌج١ذ ِٓ اٍزطبع ا١ٌٗ ٍج١الً 

ّٗ  :رؼبٌٝ هللا لبكه ٌمٛي زَطَبَع ا١ٌَّْ ٍْ ّٓ ا َِ ٌْج١َّْذ  ًّ ّؽظُّ ا ّ َػٍَٝ إٌَّنب هلّلَّن َٚ ﴿

،﴾ َٓ ١ ّّ ٌَْؼبٌَ ّٓ ا ٌّٟ َػ َّْن هللاَّن َغّٕ ّ ٓ َوفََو فَب َِ َٚ ج١ّالً  ٍَ
[2]

ٚاٌؾظ ال ٠غت فٟ  

اٌؼّو اال ِوح ٚاؽلح فمٜ،
[3]

 م رجلأ ِٕبٍه اٌؾظ فٟ ّٙو 

ثب٦ؽواَ اٌؾبط ٠مَٛ ثؤْ اٌؾغخ
[

اٌّؾلكح، صُ  ِٛال١ذ اٌؾظ ِٓ

 ِٕٝ ٌؼًّ ٛٛاف اٌملَٚ، صُ اٌزٛعٗ اٌٝ ِىخ اٌزٛعٗ اٌٝ

٠َٛ ػوفخ، ثؼل  ٌمٚبء ػوفخ صُ اٌزٛعٗ اٌٝ ٠َٛ اٌزو٠ٚخ ٌمٚبء

عّوح اٌؼمجخ اٌىجوٜ، ٠ٚؼٛك اٌؾبط  مٌه ٠وِٟ اٌؾبط اٌغّواد فٟ

أ٠بَ  ٛٛاف ا٦فبٙخ، صُ ٠ؼٛك اٌٝ ِٕٝ ٌمٚبء اٌٝ ِىخ ٌؼًّ

اٌزْو٠ك،
[5]

٠ٚؼٛك اٌؾبط ِوح أفوٜ اٌٝ ِىخ ٌؼًّ ٛٛاف اٌٛكاع  

ٚهكد ػٓ إٌجٟ ِؾّل اٌؼل٠ل .ِٚغبكهح ا٤ِبوٓ اٌّملٍخ

اٌزٟ رزؾلس ػٓ فًٚ أكاء ِٕبٍه اٌؾظ  ا٤ؽبك٠ش إٌج٠ٛخ ِٓ

ٚػٓ اٌضٛاة اٌنٞ ٠غ١ٕٗ اٌٍَُّ عواء أكاء ٘نا اٌووٓ ِٓ أهوبْ 

ٍٕٓ  ِب ٚهك فٟ: ِٚٓ أثوى ٘نٖ ا٤ؽبك٠ش ا٦ٍالَ،

: أْ هٍٛي هللا لبي: أٔٗ لبي ػجل هللا ثٓ َِؼٛك ػٓ اٌزوِنٞ

ربثؼٛا ث١ٓ اٌؾظ ٚاٌؼّوح ، فبّٔٙب ٠ٕف١بْ اٌفمو ٚاٌنٔٛة وّب ٠ٕفٟ 

اٌى١و فجش اٌؾل٠ل ٚاٌن٘ت ٚاٌفٚخ ، ١ٌٌٚ ٌٍؾغخ اٌّجوٚهح 

صٛاة اال اٌغٕخ
[15]

أثٟ  ػٓ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ِٚب ٚهك فٟ 

: أْ هٍٛي هللا ٍئً أٞ اٌؼًّ أفًٚ؟ فمبي: "أٔٗ لبي ٘و٠وح

. اٌغٙبك فٟ ٍج١ً هللا: صُ ِبما؟ لبي: ل١ً. ا٠ّبْ ثبهلل ٚهٌٍٛٗ

."ؽظ ِجوٚه: صُ ِبما؟ لبي: ل١ً
]
ِٚب ٚهك فٟ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ  

ِٓ ؽظ، فٍُ : "ٍّؼذ هٍٛي هللا ٠مٛي: ػٓ أثٟ ٘و٠وح أٔٗ لبي

."٠وفش ٌُٚ ٠فَك، هعغ ِٓ مٔٛثٗ و١َٛ ٌٚلرٗ أِٗ
]
ِٚب ٚهك فٟ  

: أْ هٍٛي هللا لبي: ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ػٓ أثٟ ٘و٠وح أٔٗ لبي

اٌؼّوح اٌٝ اٌؼّوح وفبهح ٌّب ث١ّٕٙب ، ٚاٌؾظ اٌّجوٚه ١ٌٌ ٌٗ "

."عياء اال اٌغٕخ
]
ػٓ أثٟ ٘و٠وح أٔٗ  ٍٕٓ إٌَبئٟ ِٚب ٚهك فٟ 

اٌؾظ : عٙبك اٌىج١و ٚاٌٚؼ١ف ٚاٌّوأح: "أْ هٍٛي هللا لبي: لبي

لٍذ : أٔٙب لبٌذ ػبئْخ ِٚب ٚهك فٟ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ػٓ ٚاٌؼّوح

٠ب هٍٛي هللا، ٔوٜ اٌغٙبك أفًٚ اٌؼًّ أفال ٔغب٘ل؟ "ٌوٍٛي هللا 

."ٌىٓ أفًٚ ِٓ اٌغٙبك ؽظ ِجوٚه: لبي
]
ٕؾ١ؼ  ِٚب ٚهك فٟ 

ِب ِٓ ٠َٛ أوضو : "أْ هٍٛي هللا لبي: ػٓ ػبئْخ أٔٙب لبٌذ ٍَُِ

     ِٓ أْ ٠ؼزك هللا ف١ٗ ػجلاً ِٓ إٌبه ِٓ ٠َٛ ػوفخ

اٌّٖوٜ أفٕلٜ/اػلاك
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http://www.marefa.org/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
http://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://www.marefa.org/%D8%AD%D8%AC#cite_note-15
http://www.marefa.org/%D8%AD%D8%AC#cite_note-15
http://www.marefa.org/%D8%AD%D8%AC#cite_note-15
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http://www.marefa.org/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.marefa.org/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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http://www.marefa.org/%D8%AD%D8%AC#cite_note-18
http://www.marefa.org/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://www.marefa.org/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://www.marefa.org/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://www.marefa.org/%D8%AD%D8%AC#cite_note-20
http://www.marefa.org/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://www.marefa.org/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://www.marefa.org/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://www.marefa.org/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://www.marefa.org/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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 رائعةٌ هي األًُثى :ٌه ّ ٠ب ١ٍلرٟ

هعً ٠ؼْك ىٚعزٗ ػٕلِب ٍئٍذ رٍه اٌّوأح ػٓ ٍو ٍؼبكرٙب 

أَ اٌغّبي أَ أغبة  اٌلائّٗ ً٘ ٘ٛ اٌّٙبهح فٟ اػلاك اٌطؼبَ

اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌَؼبح : لبٌذ اٌؼغٛى    ا٤ٚالك أَ غ١و مٌه

فبٌّوأح رَزط١غ أْ رغؼً .. اٌيٚع١خ ثؼل رٛف١ك هللا ث١ل اٌّوأح 

فىض١و ِٓ ! ال رمٌٟٛ اٌّبي .. ِٓ ث١زٙب عٕخ ٚرمله اٌؼىٌ 

..                                               إٌَبء اٌغ١ٕبد رؼ١َبد ، ٠ٚٙوة ِٕٙٓ أىٚاعٙٓ 

 ٕج١بْ ، ٚىٚعٙب ال 10ٚال ا٤ٚالك فٕٙبن ِٓ إٌَبء ٠ٕغجٓ 

ٚاٌىض١و ِٕٙٓ ِب٘واد فٟ اٌطجـ ، ..  ٠ؾجٙب ٚهثّب ٠طٍمٙب 

فبٌٛاؽلٖ ِٕٙٓ رطجـ ٛٛي إٌٙبه ِٚغ مٌه رْىٛا ٍٛء 

ٚلبٌذ امْ ِب ٘ٛ اٌَو    .. ِؼبٍِخ ىٚعٙب  فزؼغجذ اٌّن٠ؼخ 

ػٕلِب ٠غٚت ٠ٚضٛه ىٚعٟ وٕذ أٌغؤ اٌٝ :  لبٌذ اٌؼغٛى 

ِغ ٛؤٛؤح اٌوأً ثىً أٍف ..اٌّٖذ اٌّطجك ثىً اؽزواَ 

ٚا٠بن ٚاٌّٖذ اٌّٖبؽت ٌٕظوح ٍقو٠خ فبٌوعً موٟ 

ٌّبما ال رقوع١ٓ ِٓ غوفزه   : ٠ٚفّٙٙب   صُ لبٌذ اٌّن٠ؼخ 

فمل ٠ظٓ أٔه رٙوث١ٓ ِٕٗ ٚال رو٠ل٠ٓ ..ا٠بن : لبٌذ اٌؼغٛى 

ػ١ٍه ثبٌّٖذ ٚاٌّٛافمخ ػٍٝ ع١ّغ ِب ٠مٌٛٗ ؽزٝ ..ٍّبػٗ 

 ٤ٔٗ ١ٍزؼت... صُ أفوط ..٠ٙلأ صُ ثؼل مٌه ألٛي ٌٗ ً٘ أز١ٙذ 

٠ٚؾزبط اٌٝ اٌواؽخ ثؼل اٌٖواؿ   فؤفوط ِٓ اٌغوفخ ٚأوًّ 

ِبما رفؼ١ٍٓ ً٘ رٍغئ١ٓ : صُ لبٌذ اٌّن٠ؼخ .  أػّبٌٟ إٌّي١ٌخ 

اٌٝ أٍٍٛة اٌّمبٛؼخ ٚال رى١ٍّٗ ٌّلح أٍجٛع أٚ أوضو  فؤعبثذ 

.. ال ا٠بن  فزٍه اٌؼبكح ا١ٌَئخ  ٍالػ مٚ ؽل٠ٓ .. اٌؼغٛى 

ػٕلِب رمبٛؼ١ٓ ىٚعه أٍجٛػب ٚ٘ٛ ٠ؾزبط اٌٝ ِٖبٌؾزه 

ٚهثّب ٠ورفغ ٍمف ِطبٌجٗ اٌٝ ؽل أٔٗ .. ١ٍؼزبك ػٍٝ اٌٛٙغ 

لل ٠ٍغؤ اٌٝ اٌؼٕبك اٌْل٠ل    فمبٌذ ِبما رفؼ١ٍٓ اماً أعبثذ 

أٚ " وٛثب ِٓ اٌؼ١ٖو"ثؼل ٍبػز١ٓ أٚ أوضو أٙغ ٌٗ : اٌؼغٛى 

ٚألٛي ٌٗ رفًٚ أّوة ٤ٔٗ فؼال ِؾزبط ٌنٌه " فٕغبْ لٙٛح"

: فؤلٛي .. ف١َؤٌٕٟ ً٘ أٔزٟ غبٙجخ ..  ٚأوٍّٗ ثْىً ٛج١ؼٟ 

٠َّٚؼٕٟ والَ ع١ًّ  ال  ف١جلأ ثبالػزناه ػٓ والِٗ اٌمبٍٟ

ٛجؼب ٔؼُ : ًٚ٘ رٖلل١ٕٗ ؟  لبٌذ اٌؼغٛى : فمبٌذ اٌّن٠ؼخ ..

٤ٟٔ أصك ثٕفَٟ ٌَٚذ غج١خً٘ رو٠ل٠ٓ ِٕٟ رٖل٠ك والِٗ ٚ 

ٚوواِزه : ٘ٛ غبٙت ٚ ال إٔللٗ ٚ ٘ٛ ٘بكة فمبٌذ اٌّن٠ؼخ 

. وواِزٟ ثوٙٝ ىٚعٟ ٕٚفبء اٌؼْوح ث١ٕٕب : لبٌذ اٌؼغٛى 

اهٍبٌٙب ٌغ١ّغ  . هعبءً ..ٚال رٛعل وواِخ ث١ٓ اٌيٚط ٚاٌيٚعخ

 ثٕذ ا١ًٌٕ/اػلاك          ؽزٝ اٌّمج١ٍٓ ػٍٝ اٌيٚاط. 

ً٘ رجقَوؽٍُ اٌّٛٔل٠بي؟:هوٓ اٌو٠بٙخ  
 

 ِغ ٔظ١وٖ ا٤ٚغٕلٜ فٝ اٌغٌٛخ  ِٕزقت ِٖوأزٙذ ِجبهاح

 ثقَبهح اٌفواػٕخ 2018اٌضبٌضخ ثزٖف١بد وؤً اٌؼبٌُ ه١ٍٚب 

 .ثٙلف كْٚ هك

 ٔمبٛ ٠زٖله ثٙب 7ٚثنٌه اهرفغ ه١ٕل إٌّزقت ا٤ٚغٕلٜ ٌـ 

 ٔمبٛ 6اٌّغّٛػخ اٌقبَِخ، ف١ّب رغّل ه١ٕل اٌفواػٕخ ػٕل 

ٚرٕزظو اٌفواػٕخ ٚا٤ٚٔبُ ِٛاعٙخ ؽبٍّخ .فٝ اٌّووي اٌضبٔٝ

فٝ اٌقبٌِ ِٓ ٍجزّجو اٌّمجً ػٍٝ اٍزبك ثوط اٌؼوة 

ثب٦ٍىٕله٠خ، ّٙٓ ِٛاعٙبد اٌغٌٛخ اٌواثؼخ 

أُ٘ فَبئو اٌفواػٕخ ِٓ " ا١ٌَٛ اٌَبثغ"٠ٚوٕل . ٌٍزٖف١بد

. اٌَمٛٛ أِبَ أٚغٕلا

 13فمل ِٕزقت ِٖو ٕلاهح اٌّغّٛػخ اٌزٝ اؽزٍٙب ِٕن 

، ثؼلِب فبى غبٔب ِٚٓ لجٍٙب اٌىٛٔغٛ، ؽ١ش 2016ٔٛفّجو 

 ٔمبٛ ٚرٖله ا٤ٚٔبُ ثفبهق 6رٛلف ه١ٕل اٌفواػٕخ ػٕل 

 .ٔمطخ

 ِٓ عل٠ل ٠ؼٛك ِٕزقت ِٖو ٌفٌٖٛٗ اٌجب٠قخ ٠ٚلفً ؽَجّخ 

ثوِب، اٌزٝ اػزبك ػ١ٍٙب فٝ رٖف١بد وؤً اٌؼبٌُ ِٕن اٌٖؼٛك 

٠ٍٚؼت ِٕزقت غبٔب ِغ ٔظ١وٖ .1990ٌّٛٔل٠بي ا٠طب١ٌب 

اٌىٛٔغٛ اٌل٠ّموا١ٛخ غلاً اٌغّؼخ فٝ اٌضبٌضخ ٚإٌٖف ػٖوا، 

ّٙٓ ِٛاعٙبد ٔفٌ اٌغٌٛخ ثبٌّغّٛػخ اٌقبَِخ، فٛى 

ِٕزقت اٌجالن ٍزبهى غلا ٠ؼ١لٖ ٌٍّٕبفَخ ِٓ عل٠ل ٠ٚٙلك 

ػمل إٌّزقت ثقَبهح ا١ٌَٛ ِٛلفٗ فٝ .ّٛٛػ اٌفواػٕخ ثمٛح

 ٍجزّجو ػٍٝ اٍزبك ثوط اٌؼوة أِبَ ِٕزقت 5ِجبهاح 

ا٤ٚٔبُ، ثؼلِب أػطٝ ِٕبفَٗ كفؼخ ِؼ٠ٕٛخ وج١وح، ٚفٝ 

١ٍٛاعٗ .اٌّمبثً فمل الػجٛٔب ٚعٙبىُ٘ اٌفٕٝ اٌضمخ فٝ أٔفَُٙ

ا٤هعٕز١ٕٝ ١٘ىزٛه وٛثو اٌّل٠و اٌفٕٝ ٌّٕزقت ِٖو ٚاثال ِٓ 

االٔزمبكاد اٌالمػخ فٝ ا٠٤بَ اٌم١ٍٍخ اٌّمجٍخ، ثَجت ٍٛء أكاء 

رَجت .إٌّزقت ٚاٌزْى١ٍخ اٌقبٛئخ اٌزٝ ثلأ ثٙب اٌّجبهاح

إٌّزقت فٝ رٖل٠و ؽبٌخ ِٓ إٌىل ٌٍّٖو١٠ٓ ١ٌٍخ اٌؼ١ل 

اٌّؼوٚفخ ثبٌفوؽخ، ثؼلِب اللٝ أكاء إٌّزقت اٍز١بء اٌْؼت 

اٌّٖوٜ اٌنٜ رغوع ِواهح فملاْ ؽٍُ اٌٖؼٛك ٌٍّٛٔل٠بي 

 .2018ِواهاً ٚرىواهاً، ٚوبْ ٠ؾٍُ ثفوؽخ رؼ١لٖ ٌو١ٍٚب 

 (هٌقىل) ٌجٕٝ ػجل هللا/ ثمٍُ

 

 وبثزٓ و١ّٛ/اػلاك 
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!!!! وفقو المنافع..             األضاحى:ٕٛهح اٌغالف 

 
 

ارفك اٌّفَوْٚ أْ ا٠٢خ ر١ْو اٌٝ  ،  ٕلق هللا اٌؼظ١ُ (أَّنب أػط١ٕبَن اٌىٛصو فٍٖٝ ٌوثّه ٚأؾو )ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ

ِٚٓ ّوٚٛ االٙؾ١خ اْ رىْٛ ِؼبفبح ِٚقزبهح ِٓ ،  االٙؾ١خ فٝ ػ١ل ا٤ٙؾٝ ٚأٔٙب ٍٕخ ٚاعجخ ػٍٝ وً ٍَُِ لبكه 

فبالٙؾ١خ ٘ٝ ِب ٔملِٗ ، أؽَٓ إٌَّؼُ فال ٠غٛى افز١به االٙؾ١خ اٌّو٠ٚخ اٚ اٌّؼ١جخ ٚمٌه ٍٛجب ٌٍوف١ٔ أٚ ا٤لً ٍؼوا  

ٌٚىٓ اٌىض١و ِٕب ٘نٖ اال٠بَ ٔغلُ٘ ٠زغْٙٛ اٌٝ ػلَ ّواء ، ٌٛعٗ هللا رؼبٌٝ ٚػ١ٍٗ ف١غت اْ ٔملَ اؽَٓ اٌّٛعٛك ٚ اٌّزٛفو 

االٙؾ١خ ٚمثؾٙب صُ رٛى٠غ اٌضٍش ِٕٙب ػٍٝ اٌّؾزبع١ٓ ٚ ٠فٍْٚٛ ّواء وٛثْٛ االٙؾ١خ ثؾغخ أٗ اًٍٙ ٚ اوضو اِبٔب ٚاْ 

ؽ١ش رىْٛ االٙؾ١خ ثبٌىٛثْٛ ، ٌٚىٓ اٌؾم١مخ أُٙ ٠ن٘جْٛ اٌٝ ا٤هفٔ ٚاالٚفو ِبال  ، االٙؾ١خ ٍزن٘ت اٌٝ َِزؾم١ٙب 

ُٚ٘ ٕ٘ب ٠زؼٍٍْٛ ثبُٔٙ ٠ئكْٚ ٍٕخ االٙؾ١خ ٌٚىُٕٙ ٠مٖلْٚ اٌزٛف١و ، ألً وض١وا ِٓ ّواء االٙؾ١خ اٌؾ١خ ِٓ االٍٛاق 

َّٓن اٌن٠ٓ ٠جقٍْٛ ثّب أربُ٘ هللا ِٓ فٍٚٗ ٘ٛ )ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ٠ُٚ١جقٍْٛ ثّبٌُٙ ػٍٝ هللا ٚلل لبي هللا رؼبٌٝ  ٚال ٠ؾَجَ

ٌّو ٌُٙ ١ٍطٛلْٛ ِب ثقٍٛا ثٗ ٠َٛ اٌم١بِٗ ٚهلل ١ِواس اٌَّبٚاد ٚاالهٗ ٚهللا ثّب رؼٍّْٛ فج١و ٕلق هللا  (ف١واً ٌُٙ ثً ٘ٛ 

ّٝ ثفمٗ إٌّبلغ  ، اٌؼظ١ُ أٜ اْ ٔزجغ اٌوفٖخ إٌّّٛؽخ ٌٕب ٌٚىٓ ث١ٕخ رٛف١و اٌّبي ٚاٌجقً ثٗ ، ُٚ٘ ٕ٘ب ٠زؼبٍِْٛ ثّب ٠َُم

ٚ٘ئالء اٌن٠ٓ ٠َزؼٍّْٛ فمٗ إٌّبفغ ُ٘ أٙو ػٍٝ ا١ٌٍَّّٓ  ٤ُٔٙ ٠ؼٍّْٛ ، ٚ٘ٛ ارغبٖ أزْو وض١وا ٘نٖ اال٠بَ ، ػٍٝ هللا 

 .                           اٌؾك ٠ٚؾ١لْٚ ػٕٗ ثٍٜٛ ىهاع اال٠خ ٚاٍزؼّبٌٙب ٌّٕفؼزُٙ 

ًٌ ٌٍّطفف١ٓ )ٕٚلق هللا اٌؼظ١ُ ؽ١ش لبي ، اْ فمٗ إٌّبفغ ٠ُمؼزَجو اوضو فَمب ِٓ ػلَ اكاء إٌَخ اٚ اٌفو٠ٚخ   ٕلق هللا  (٠ٚ

ِٓ ػٕل هللا ١ٌْزوٚا ثٗ صّٕب  ف٠ًٛ ٌٍن٠ٓ ٠ىزجْٛ اٌىزبة ثب٠ل٠ُٙ صُ ٠مٌْٛٛ ٘نا) ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُاٌؼظ١ُ ٚلبي رؼبٌٝ 

                                      ٕلق هللا اٌؼظ١ُ(  ل١ٍال ف٠ًٛ ٌُٙ ِّب وزجذ ا٠ل٠ُٙ ٠ًٚٚ ٌُٙ ِّب ٠ىَجْٛ

ُْمّؼ ٚؽت اٌّبي ٚوٕي اٌّبي ِٚب أوضوُ٘   ُٚ٘ ٠ئكْٚ ، ٚفمٗ إٌّبفغ ٠زغٍٝ ثىً ٚٙٛػ فٝ وً ِٓ ٠زٖفْٛ ثبٌجقً ٚاٌ

ٚٔغلُ٘ ٠زْللْٛ ثٖالرُٙ ١ٕٚبُِٙ ثً ٚٔواُ٘ ٠ؼ١جْٛ ، فوائ٘ اٌل٠ٓ ٠ٚزَّىْٛ ثٙب ٛبٌّب أٔٙب ال رىٍف كهّ٘ب ٚال ك٠ٕبها 

ٚاٌؾم١مخ أُٔٙ ٠ئكْٚ فوائ٘ اٌل٠ٓ ٛبٌّب أٔٙب ثلْٚ ، ػٍٝ ِٓ ال ٠ٍٖٝ ٚال ٠َٖٛ ٚوؤُٔٙ ُ٘ اٌّالئىخ ٚا٢فوْٚ ُ٘ اٌىفبه 

، أفبق فبٌٖالح ٚا١ٌٖبَ ثال أفبق ٚاِب اٌيوبح فبُٔٙ ٠زؾب٠ٍْٛ فٝ ػلَ االٔفبق أٚ اٌٍغٛء اٌٝ اٌوف١ٔ  ٚثغطبء ِٓ اٌل٠ٓ 

                                                  ،   ٚ٘ىنا ٔغل فمٗ إٌّبفغ فٝ اٚٙؼ ٕٛهح 

فٕواُ٘ فٝ اٌجلا٠خ ٠ؾوِْٛ ا١ّبء ٚثؼل ، ِٚٓ ِظب٘و فمٗ إٌّبفغ ِب ٔواٖ ِٓ أً٘ ا١ٌَبٍخ ِٓ رؾٛي ٚرغ١١و فٝ اٌّٛالف  

ٚ٘ىنا ٌؼٓ هللا ا١ٌٍّٖٓ اٌن٠ٓ ٠ىنثْٛ ثبٌل٠ٓ  أٜ ٠لػْٛ أُٙ ِزل٠ٕجٓ ٚأُٙ ، مٌه ٠ؾٍٍٛٔٙب ٚمٌه ٌّٕفؼزُٙ ٍِٖٚؾزُٙ 

ؽفظٕب هللا ٚا٠بوُ ِٕٗ آ١ِٓ  (فمٗ إٌّبفغ)٠زجؼْٛ اؽىبَ اٌل٠ٓ ٚ ٌٚىُٕٙ ٠َزؼٍّْٛ ٘نا اٌزل٠ٓ ٌّٕفؼزُٙ ٍِٖٚؾزُٙ ٚمان ٘ٛ 

 .....آ١ِٓ 

javascript:showAya(2,79)
javascript:showAya(2,79)
javascript:showAya(2,79)
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    طارق عبد اللطيف. م/ إعداد                                                                                    :ركن األدب

 !!!!! اٖ  ِٖوٚا 
 يب أيُهب الٌوغيَجىى

 يب أيُهب الضبلىَى الُوِضلىى

 يب هي ثبإلسالم تُتبجروى

 وألحكبهه تُزيِّفىى

قىى  يب هي ثوصَر تُخِرثىى ولشعجِهب تُفرِّ

  تٌُبدوى وثه تستصرخىىللغرة يب ّهي 

 !!!!! أفال تعقلىى

* * * 

 يب شعَت هصَر يبأيُهب الوصريىى

ثىى  هؤالء هن الوخرِّ

ثىى  هؤالء َهي لثروات هصَر يهرِّ

 هؤالء َهي فى الشىارع يَقتلىى

ِوعىى  هؤالء َهي لآلهٌيي يُرَّ

 هؤالء هي لوصر وهٌشئبتهب يحِرقىى

  هؤالء هي ثبلوىتى وثبألكفبى يتفبخروى

  َهي لوصبئت هصر يفرحىىهؤالء هن 

  َهي لٌجبحبت هصَر يُشِىهىىهؤالء هن 

َهي لوصَر يكرهىى هؤالء هن 

  هؤالء هن االرهبثيىى

 !!!!!!ّ" الوسلوىى....."ولالسِف يُّسوىَى 
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 (40 )                   ًٍٙ ؽ١ِْ      :ِٖوُم اٌزٟ ال ٠ؼوفٙب اٌّٖو٠ْٛ

 

 .ٌٍجؾو ا٤ؽّو ػٍٝ اٌْو٠ٜ اٌَبؽٍٟ اٌغوكلخ  و١ٍٛ ِزوا عٕٛة ِل٠ٕخ25ٟ٘ ِٕطمخ ١ٍبؽ١خ رمغ ػٍٝ ثؼل  ًٍٙ ؽ١ِْ

ٚلل رُ ثٕبء ِووي ِل٠ٕخ ٕغ١و ٌٗ ٠ُٚٚ ؽزٝ ا٢ْ . ٠ٚؼل ِٓ أؽلس اٌّْبه٠غ ا١ٌَبؽ١خ اٌؼّاللخ ػٍٝ ٍٛاؽً اٌجؾو ا٤ؽّو

ٕ٘بن اٌجؼ٘ ُِٕٙ لل رُ ثبٌفؼً ) 2007ا٤ٚي ٚاٌّزٛلغ افززبؽُٙ ه١ٍّب فٟ أٚافو ػبَ  ٍزخ ِٕزغؼبد ١ٍبؽ١خ ِٓ اٌطواى

ِٚٓ ّٙٓ . ٠ُٚٚ ٘نا اٌّىبْ ِووي ٌٍّل٠ٕخ ِٚىبْ رغّغ هئ١َٟ ٚ ِغّغ ١ٍّٕبئٟ ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌزوف١خ اٌى١ٍخ. (افززبؽٗ

 . ِزو ٚلل رجمٝ أ٠بَ ل١ٍٍخ ػٍٝ االٔزٙبء 250ِٕٗػٛاًِ اٌغنة ثٗ ٘ٛ ثٕبء وٛثوٞ ػٍٛٞ ثلافً ؽلٚك اٌجؾو ٠ًٖٚ اٌٝ ثؼل 

 

        

ٔزٙذ ٚىاهح ا١ٌَبؽخ اٌّٖو٠خ ِئفوا ِٓ اٌزقط١ٜ اٌىبًِ ٌٙنٖ إٌّطمخ، ٚرؼزجو ا٢ْ أوجو ِٕبٛك االٍزضّبه ا١ٌَبؽٟ ا

 . فٕللبً ٚلو٠خ ١ٍبؽ١خ14، ٚرُٚ  اٌجؾو ا٤ؽّو فٟ

٠ٚزُ رقط١ٜ ٘نٖ اٌّىبْ ٌٕٛػ١خ عل٠لح ِٓ ا١ٌَبؽخ رَّٝ ث١َبؽخ ا٤صو٠بء، ٚأّ٘ٙب ِالػت اٌغٌٛف ، ؽ١ش رموه أْ ٠ىْٛ 

ٕ٘بن ٍِؼجبْ ٌٍغٌٛف، اٙبفخ اٌٝ ِل٠ٕخ فوػ١ٔٛخ رؾذ اٌّبء رؼزجو ا٤ٌٚٝ ِٓ ٔٛػٙب ٌٙٛاح ١ٍبؽخ اٌغطٌ، ِٚبه٠ٕب ١ٌَبؽخ 

 . فٕبكق فٟ اٌؼًّ ثطبلخ فٕلل١خ ِملاه٘ب أٌف غوفخ5ا١ٌقٛد، ٚرؼزجو أغٍٝ أٔٛاع ا١ٌَبؽخ فٟ اٌؼبٌُ، ٚلل ثلأد ثبٌفؼً 

ٕ٘بن اٌجؼ٘ ) ٠ٚ2007ُٚ ؽزٝ ا٢ْ ٍزخ ِٕزغؼبد ١ٍبؽ١خ ِٓ اٌطواى ا٤ٚي ِٚٓ اٌّزٛلغ افززبؽٙب ه١ٍّب فٟ أٚافو ػبَ 

 .(ُِٕٙ لل رُ ثبٌفؼً افززبؽٗ

ِٚٓ ّٙٓ ػٛاًِ . وّب ٠ُٚ ٘نا اٌّىبْ ِووياً ٌٍّل٠ٕخ ِٚىبْ رغّغ هئ١َٟ ٚ ِغّغ ١ٍّٕبئٟ ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌزوف١خ اٌى١ٍخ

  ِزو250اٌغنة ثٗ ثٕبء وٛثوٞ ػٍٛٞ ثلافً ؽلٚك اٌجؾو ٠ًٖٚ اٌٝ ثؼل 

 َوو٠ُ اثٛاٌؼياة.ك / ٍٍَخ ِٓ اػلاك  

http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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ّؾٌه وبٌجُمىب َٙ ُم  ُّمٚؾىبّد ٌٚىَّٕٗن .........                           ٚوُ ما ثَّٖو ِٓ اٌ
 

. ٌٙب هللا...اٌْؼت اٌّٖوٞ أمَُ اٌٝ ِئ٠ل ٚ ِؼبهٗ ٚاغٍج١خ ِطؾٛٔخ *

 
 
 

ثؼل اْ وٕب إً اٌؾٚبهح ٚاٌْؼت اٌَّبٌُ ٚاٌٚؾىخ اٌزٝ ر٥ّ اٌمٍٛة إجؾٕب ّؼت اٌؼٕف *

،،،،،،، ١ٌٌٚ ث١ٕٕباال اٌزمبرً

 
 

 (ؽَٓ ؽّياٜٚ/اػل ٘نا اٌؼلك)

ن  عنوا  من غير صفحة  

 يكتبها واحد فهمان
طارق عبد اللطيف. م  
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  البمد ابن/اعداد                   الصامت القاتل "فاى الواى "      :المنوعات صفحة

 

، "واتس آب"و" فيس بوك"ألجل راحتيم واستخدام وسائل التواصل االجتماعى مثل " واى فاى"يمتمك الجميع تقريًبا فى المنزل 
 .لكن عمى أية حال ىناك بعض المخاوف من أضراره عمى الصحة خاصة لألطفال

: ، عن أضرار الواى فاى، وتشمل"HealthFoodStar"وفى ىذا السياق، كشف الموقع الطبي األمريكي 

 يضر نمو األطفال
يمكن أن تزعج إنتاج الخاليا العادية، وخاصة لدى األجنة، وىذا " واى فاى"تكرار إشعاع الراديو غير الحرارية الناتجة عن  

 .اإلشعاع يؤثر عمى األنسجة النامية
 .اإلشعاع الكيرومغناطيسي الذى ينتج عن الواى فاى يسبب األرق  الواى فاى يسبب األرق

 الواى فاى يضر وظيفة الدماغ
 .واي فاي يؤثر عمى عمل العقل، وبيذه الطريقة، يتم تقميل عمل المخ، وبالتالي، قد تواجو انخفاض التركيز أو سوء الذاكرة 

 الواى فاى يقتل الحيوانات المنوية
الواي فاي يقمل من تطوير الحيوانات المنوية ويسبب تمف الحمض النووى، وباإلضافة إلى ذلك، فإنو قد يؤثر عمى  

العديد من األفراد يواجيون اضطراب معدل ضربات  .الواى فاى يسبب إجياد القمب.الخصوبة أو زيادة خطر تشوىات الحمل
لحسن الحظ، .القمب بسبب وجود الواى فاى فى المنزل، وبيذه الطريقة يرفع خطر اإلصابة أمراض القمب واألوعية الدموية

: ىناك بعض األشياء التي يجب القيام بيا من أجل حماية نفسك من األمراض، مثل

 .تجنب وضع مفتاح بعيد في المطبخ أو الغرفة

 .ال تضع الياتف في جيبك

 .استخدام اليواتف السمكية في المنزل، لمحد من اإلشعاع الكيرومغناطيسي

 .إذا كنت حاماًل، ال تبقى الياتف بالقرب من القناة اليضمية

                                                                     أفصل جميع أجيزة الواى فاى قبل الذىاب إلى السرير.استخدام الرسائل أكثر من الحديث
 (ِٛلغ ا١ٌَٛ اٌَبثغ)ث١زو اثوا١ُ٘/ثمٍُ 
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Eid-al-Adha 

   
Eid al-Adha is an Islamic festival to commemorate the willingness of Ibrahim (also known as 

Abraham) to follow Allah's (God's) command to sacrifice his son Ishmael. Muslims around 

the world observe this event. 

At Eid al-Adha, many Muslims make a special effort to pray and listen to a sermon at a 

mosque. They also wear new clothes, visit family members and friends and may 

symbolically sacrifice an animal in an act known as qurbani. This represents the animal 

that Ibrahim sacrificed in the place of his son. 

   In some traditionally Muslim countries, families or groups of families may purchase an 

animal known as udhiya, usually a goat or sheep, to sacrifice, but this is not common or 

legal in many parts of Australia, Canada, New Zealand, the United Kingdom, the United 

States or many other countries. In these countries, groups of people may purchase a whole 

carcass from a butcher or slaughterhouse and divide it amongst themselves or just buy 

generous portions of meat for a communal meal on Eid-al-Adha. People also give money to 

enable poorer members of their local community and around the world to eat a meat-based 

meal.In the period around Eid al-Adha, many Muslims travel to Mecca and the 

surrounding area in Saudi Arabia to perform the Hajj pilgrimage. Package holidays are 

organized from many countries. Muslims may plan and save for many years to enable them 

to take part in this event, which is one of the five pillars of Islam. 
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