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ٍُئٍٛا      :وٍّخاٌؼلك   ٍُّْٖٛ ٚئما  اٌ

                      ثأٞ مٍٔت لُزٍٛا؟ 

 305إن الحادث اإلرىابي الخسيس حيث قتل االرىابيون 
من المصمين في يوم الجمعة وفي داخل بيت من بيوت اهلل  

وىم يصمون صالة الجمعة ليو جرم ال يأتيو اال كافر أو 
ن دل عمى شيٍئ فإنما يدُل عمى أن  مارق من دين اهلل  وا 

... مصر وشعبيا يواجيون حربا ضد االرىاب ال مثيل ليا 
: وىذا الحادث لو دالالت كبيرة و ىامة وىى 

ان االرىابيين وتحت الضربات الموجعة من الجيش -1
والشرطة اخذوا في مرحمة االنحسار واليأس فتحولوا الى 
ضرب المدنيين صغارا وكبارا وىم يعممون ان نيايتيم قد 

 .اقتربت 
ان مثل ىذه العمميات وىي تحتاج لتمويل كبير ال يتوفر -2

إال من اجيزة مخابرات لدول وىذه الدول تريد اسقاط مصر 
. بأى ثمن والجميع يعرف ىذه الدول واغراضيا 

أن النجاحات التى حققتيا مصر من اقتصادية وسياسية -3
و عسكرية جعمت من الدول الكبر ى تحاول ان تتحكم في 
قرار مصر بأي وسيمة وبالتالي فيذه االعمال االرىابية البد 

. وان من خطط ونفذ ليا قد استعان بيذه الدول الكبرى 

اقرا في ىذا العدد                      
ئٍٛا  ثأٞ مٍٔت لُزٍٛا ؟       :كممة العدد ٍُ  ٍُّْٖٛ      ٚ ئما اٌ

  2ٓ                                           هئ١ٌ اٌزؾو٠و/ثمٍُ 

 ٙو٠جخ اٌضٛهح.. ِبٌىٌُٛ ئوٌ :كفزو االؽٛاي اٌْق١ٖخ*

 3ٓ              ئوواِٝ ٔغُ/ِٕٙلً /ئػلاك (اٌغيء األٚي)

    ٔٛه ف١و اٌوًٍ الؽب   ١ٕو ا١ًٌ ٕجبؽب :  ٕٛهح اٌغالف* 

 4ٓ                                        اٌّٖوٞ أفٕلٞ/ اػلاك

  4 ٓ ٌيِبٌه فٟ إٌبىي ٚاالٍٟ٘ فٟ اٌطبٌغ :اٌو٠بٙخ هوٓ*

                                                    فٝ ظً اٌؼٌّٛخ ... وثخٌة    :ل١ٚخ ٌٍّٕبلْخ * 

                                                 5ٓ                          ْ٘بَ فقو اٌل٠ٓ             .ك/ ثمُ

 6ٓ  اثٓ اٌج١ْو  / ؽل٠ش إٌفٌ   ثمٍُ:  ْ   ٚاؽخ اال٠ّب*
إٌَبء أفًٚ ِٓ اٌوعبي فٟ "   كهاٍخ : ٌه ٠ب ١ٍلرٟ*

 6ثٕذ ا١ًٌٕ              ٓ  /اػلاك"  اٌّغبالد اٌزىٌٕٛٛع١خ 

ػٍٝ ٘بِِ ؽبكس لزً ا١ٌٍّٖٓ ثَّغل  :ٚعٙخ ٔظو *

اإله٘بث١ْٛ هككٚا اٌْٙبكر١ٓ ٚوجوٚا .......اٌوٚٙخ ث١َٕبء

 7ٓ                           .."١ٙٛف اٌوؽّٓ"لجً ا ز١بي 

                                                   !!!وطٌن تُحاِصرُهُ اليموم :  هوٓ األكة* 

 8ٓ                                       ٛبهق ػجل اٌٍط١ف.َ/ ئػلاك

 

ِٗ اٌزَّفِولَخِ  :لوأد ٌه * َو َِ  ٓ ِِ فَبُء  ِّْش  9                    ٓاٌ

 

 9ٓ                      ِبماؽً ثٕب ؟:ٔمطخ ِٚٓ أٚي اٌَطو*

 لجٍخ ِؼجل أث١لًٚ     :ُِٖو اٌزٟ ال ٠ؼوفٙب اٌّٖو٠ْٛ *

وو٠ُ ./ك/اػلاك  اٌّٖو١٠ٓ اٌملِبء ألكاء فو٠ٚخ اٌؾظ

                     10اثٛاٌؼيائُ                                                      ٓ

هعً اٌؾوة "ِؾّل أٔٛه اٌَبكاد    :ّق١ٖخ اٌؼلك *

      11                                             ٓ      "..ٚاٌَالَ

ُُ :  ٕفؾخ ِٓ  ١وػٕٛاْ*     ٠ب أُِخٌة ٙؾىذ ِٓ عٍٙٙب األِ

 12ٓٛبهق ػجل اٌٍط١ف                                  / اػلاك

 13ٓاثٓ اٌجٍل                /اػلاك    :ٕفؾخ إٌّٛػبد *
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ػجل اٌوؽّٓ ٙبؽٟ      (اٌغيء األٚي) ٙو٠جخ اٌضٛهح.. ِبٌىٌُٛ ئوٌ   اٌْق١ٖخ األؽٛاي كفزو  

رؼل فزوح اٌق١ٕ١َّبد ٚاٌَز١ٕ١بد فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ِٓ اٌفزواد اٌزٟ ّٙلد ٔٚبي ِٚمبِٚخ أّىبي االٍزجلاك ٚاٌؼٕٖو٠خ رغبٖ األِو٠ىبْ اٌَٛك، ٚوبْ 

أثوى هِٛى رٍه اٌؾمجخ اٌؾبط ِبٌه ّجبى ا١ٌْٙو ثّبٌىٌُٛ ئوٌ، ِٚبهرٓ ٌٛصو و١ٕظ، ٚوبْ اٌوِياْ ِزمبهث١ٓ فٟ وض١و ِٓ اٌقٖبئٔ، فٟ اٌٍْٛ 

ٌىٓ .1968 ، ٚا ز١ً و١ٕظ ػبَ 1965ٚاٌىبه٠يِب ٚاٌؼّو ٚؽت اٌغّب١٘و اٌَٛك، ؽزٝ رْبثٙب فٟ ٔٙب٠خ ؽ١بح وً ِّٕٙب، ؽ١ش ا ز١ً ِبٌىٌُٛ ئوٌ ػبَ 

ػٍٝ اٌو ُ ِٓ رمبهثّٙب اٌْل٠ل فٟ وً ّٟء ئال أُٔٙ ٌُ ٠زفمب فٟ اٌٍٛبئً، ١ٍٛٚخ ؽ١برّٙب ٌُ ٠ٍزم١ب ئال ِوح ٚاؽلح وبٔذ ٌجٚغ كلبئك، اٌزمطب ف١ٙب اٌٖٛهح 

ا١ٌْٙوح اٌزٟ رغّغ ث١ّٕٙب، ٚوبٔذ ثؼل رؾٛي ِبٌىٌُٛ ٌإلٍالَ إٌَٟ، فىبْ ٌى١ٕظ فٍَفخ فٟ اٌّمبِٚخ رجزؼل وض١واً ػٓ فٍَفخ ِبٌىٌُٛ، ؽ١ش وبٔذ فٍَفخ 

و١ٕظ ِزأصوح ثغبٔلٞ إٌٙلٞ فٟ ِمبِٚخ االؽزالي اٌجو٠طبٟٔ، ٚوبٔذ فىوح ِمبِٚزٗ اٌّووي٠خ َِزٕلح ػٍٝ ػلَ اٌؼٕف ٚا١ٌٍَّخ؛ فىبْ ٠ؾوٓ فٟ ع١ّغ 

أِب فٍَفخ .ػلَ اٌؼٕف، اٌزغ١١و االعزّبػٟ، اٌَّإ١ٌٚخ اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١خ، ٚصّٓ اٌؾو٠خ، ٚوبْ ٠ؼزّل أؽ١بٔب ػٍٝ اٌؼ١ٖبْ اٌّلٟٔ: فطجٗ ػٍٝ أهثؼخ أِٛه

٠لػٛ الٍزمالي اٌَٛك ػٓ أِو٠ىب، عواء اٌؼٕٖو٠خ اٌزٟ " أِخ اإلٍالَ"ِبٌىٌُٛ فىبٔذ أوضو صٛه٠خ ٚؽواهح، ٚوبْ فٟ أٚي كػٛرٗ لجً أفٖبٌٗ ػٓ عّبػخ 

ٙوثبً ِٓ ٙوٚة اٌؾّك، ػلي رٍه  (ا١ٌٍَّخ)ػبٔٝ ِٕٙب األِو٠ىٟ األٍٛك ػٍٝ ِو صالصخ لوْٚ، ٚوبْ ٠وٜ اٌزغ١١و ثبٌمٛح ١ٍٍٚخ ال ثل ِٕٙب، ٠ٚوٜ أْ 

عل أٞ ػبئك ف١غت ِمبِٚزٗ ٚاالّزجبن ِؼٗ  ُٚ اٌفٍَفخ ثؼل رووٗ ٌغّبػخ أِخ اإلٍالَ ٚاػزٕبلٗ اإلٍالَ إٌَٟ، فٖبه ٠لػٛ ئٌٝ اٌزغ١١و اٌٍَّٟ ٌٚىٓ ئْ 

 ألة لٌ أِو٠ىٟ ِٓ إًٔ أفو٠مٟ، ٚوبْ ػٚٛاً فٟ عّبػخ ل١ِٛخ رلػٛ ئٌٝ ػٛكح األفبهلخ ئٌٝ أفو٠م١ب، ٚرُ لزٍٗ ػٓ ٛو٠ك كَ٘ٗ 1925ٌٚل ػبَ .ِٕٚؼٗ

، ٚرإِٓ ثزفٛق اٌؼوق األث١٘ ِٚؼبكاح األِو٠ىبْ (1866َ)ِٕظّخ ػٕٖو٠خ، رأٍَذ ػبَ ] (وٛوٍٛوٌ والْ)رؾذ ػغالد اٌمطبه ِٓ لجً عّبػخ 

رون ِبٌىٌُٛ اٌّلهٍخ فٟ ٍٓ اٌقبَِخ ػْو، ١ٌٖجؼ ما ػاللخ ػ١ّمخ ثؼبٌَُ اٌغو٠ّخ، ؽزٝ كفً كٚائو اٌّقلهاد ٚ ١و٘ب، ٚأٌمٟ .اإله٘بث١خ [األفبهلخ

اٌمج٘ ػ١ٍٗ ىػ١ّبً ٌؼٖبثخ، ظً فٟ اٌَغٓ ِلح لبهثذ ٍجغ ٍٕٛاد، ٚأُٚ ٌغّبػخ أِخ اإلٍالَ فٟ اٌَغٓ ثؼل ِواٍالرٗ ِغ ئفٛأٗ ٚكػٛرُٙ ئ٠بٖ 

الرجبع ئال٠غب ِؾّل ىػ١ُ عّبػخ أِخ اإلٍالَ، ٚفٟ اٌَغٓ وْٛ ِبٌىٌُٛ ئوٌ صمبفزٗ؛ ؽ١ش فوط ِٓ اٌَغٓ ثؼل أمٚبء ِلرٗ ٚثلأ فٟ اٌلػٛح ٌغّبػخ أِخ 

ظً فٟ عّبػخ أِخ اإلٍالَ .اإلٍالَ، ٚثٕبء ػٍٝ أٚاِو ِٓ لجً ئال٠غب ِؾّل لبَ ثجٕبء فوٚع ٌٍغّبػخ فٟ وبفخ أٔؾبء أِو٠ىب، ِّب عؼٍٗ ّق١ٖخ ػبِخ ِّٙخ

ب، ؽزٝ ْٔت فالف ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِؾّل ئال٠غب ٔزظ ػٕٗ فوٚعٗ ِٓ عّبػخ أِخ اإلٍالَ ٚأٌٍ ِٕظّزٗ اٌقبٕخ، ٚرؾٛي ثؼل مٌه  ًِ ِب ٠مبهة اصٕٟ ػْو ػب

، ٚا ز١ً ػٍٝ َِوػ فٟ ٠ٛ١ٔٛهن ٚ٘ٛ ٠قطت 1965 فجوا٠و 12ٌإلٍالَ إٌَٟ ثؼل هؽٍخ ؽغٗ ئٌٝ ِىخ ٚػلح ثٍلاْ ػوث١خ ٚأفو٠م١خ، ئٌٝ أْ عبء ٠َٛ 

ٍججبً  (أِخ اإلٍالَ)رؼل هؽٍخ اٌؾظ اٌزٟ لبَ ثٙب ِبٌىٌُٛ ئوٌ ثؼل ٛوكٖ ِٓ عّبػخ .ث١ٓ اٌغّب١٘و، ٚأّبهد إٔبثغ اإلرٙبَ ئٌٝ ئال٠غب ِؾّل ٚعّبػزٗ

هئ١َبً فٟ رؾٌٛٗ ئٌٝ اإلٍالَ إٌَٟ، ٚرغ١١و األفىبه اٌؼٕٖو٠خ ثأف١ٍٚخ اٌوعً األٍٛك ػٍٝ األث١٘، اٌزٟ وبْ ٠ْٕو٘ب ٚفمبً ٌّب رؼٍّٗ ِٓ ئال٠غب ِؾّل، 

مٌه اٌٖجبػ ثلأد أػ١ل إٌظو فٟ رم٠ّٟٛ : "ٚاػزلٌذ ٚعٙخ ٔٚبٌٗ ثزون اٌؼٕٖو٠خ ٚفمبً ٌّب اللبٖ ِٓ أفٛح ٚووَ اٌوعً األث١٘ اٌؼوثٟ فٟ اٌؾظ فمبي

فٟ أِو٠ىب ٔؼٕٟ  (هعً أث١٘)ػٕلِب ٔمٛي .. ال ٔمٖل اٌٍْٛ ٚئّٔب ٔمٖل اٌّٛالف ٚاٌّؼبٍِخ (اٌوعً األث١٘)، ٚأكهن إٔٔب َٔزؼًّ ػجبهح (اٌوعً األث١٘)ٌـ

ِٛالف فبٕخ ِٚؼبٍِخ فبٕخ ٌإلَٔبْ األٍٛك ٌٚىً ِٓ ١ٌٌ ثأث١٘، ٌٚىٕٕٟ فٟ اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ ٚعلد هعبالً ث١ٚبً أوضو رٍمبئ١خ فٟ ئفبئُٙ ِٓ أٞ 

. [، كاه ث١َبْ ٌٍْٕو، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ(١ٌٍٝ أثٛ ى٠ل)، روعّخ اٌلوزٛهح (أ٠ٍىٌ ٘ب٠ٍٟ)، ٌٍّإٌف ١ٍ328وح مار١خ، ٓ– ِبٌىَٛ ئوٌ ] (ّقٔ آفو

ٓ ٌٗ ؽ١بح وو٠ّخ 1929 ٌٚل ِبهرٓ ٌٛصو و١ٕظ ػبَ :ِبهرٓ ٌٛصو و١ٕظ ِّ  ألة لٌ أِو٠ىٟ، ػبُ ٌٛصو فٟ ػبئٍخ ِٓ اٌطجمخ اٌٍٛطٝ، اٍزطبػذ أْ رإ

ثبٌو ُ ِٓ اٌؼٕٖو٠خ اٌَبئلح ٚلزٙب، أوًّ رؼ١ٍّٗ اٌغبِؼٟ ِٓ و١ٍخ ِٛه٘بًٚ ثٛال٠خ عٛهع١ب ؽ١ش ِىبْ ْٔأرٗ، وبْ ِٙزّبً ثفٓ اٌقطبثخ، ٚرجٛأ اٌّوارت 

 ٔبلِ هٍبٌزٗ فٟ اٌفٍَفخ 1955األٌٚٝ فٟ َِبثمبد اٌجال خ ا١ٌَب١ٍخ، فبٍزىًّ كهاٍزٗ اٌال٘ٛر١خ ٚؽًٖ ػٍٝ ثىبٌٛه٠ًٛ فٟ ػٍُ اٌال٘ٛد، ٚفٟ ػبَ 

فىبْ ثنٌه إٔغو هعً فٟ اٌزبه٠ـ ٠فٛى ثٙنٖ اٌغبئيح، !  ػٍٝ عبئيح ٔٛثً ٌٍَالَ ٌٕٚبٌٗ ا1964ٌٍَّٟؽًٖ ػبَ .ثغبِؼخ ثٍٛطٓ ٚٔبي كهعخ اٌلوزٛهاٖ

ثؼل لواءح ٌزبه٠ـ ٔٚبي .، ا ز١ً ِبهرٓ ٌٛصو ػٍٝ ٠ل أؽل اٌّزؼٖج١ٓ اٌج١٘ ث١ّٕب وبْ ٠َزؼل ٌم١بكح ئؽلٜ ا١ٌَّواد1968 فجوا٠و ػبَ 14ٚفٟ 

األِو٠ى١١ٓ ِٓ مٚٞ األٕٛي األفو٠م١خ ٙل اٌؼٕٖو٠خ ِٚمبِٚزٙب، رغل أزمبٕبً ِزؼّلاً ِٓ ٍٚبئً اإلػالَ األِو٠ى١خ ٌّبٌىٌُٛ ئوٌ ٌؾَبة ِبهرٓ ٌٛصو 

و١ٕظ، ٚرٖل٠و و١ٕظ وأٔٗ وبْ ٠ٕبًٙ ثّفوكٖ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ؽمٛق اٌَٛك كافً اٌٛال٠بد اٌّزؾلح، ؽزٝ أْ و١ٕظ ٌٗ ئعبىح فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ثبٍّٗ 

فٟ ٍِؾك فبٓ  (ٍبْ فوا١ََٔىٛ ئويا١ِٕو)فٟ ؽ١ٓ أْ ّؼج١خ ِبٌىٌُٛ ئوٌ ٟ٘ األوضو كافً أٍٚبٛ األِو٠ى١١ٓ اٌَٛك، ٚلل ْٔود ٕؾ١فخ ! ف١ٖٖبً 

ِبٌىٌُٛ ئوٌ ؽب١ٌبً ٠ؼل أوضو ّؼج١خ ػٕل اٌغ١ً اٌغل٠ل ِٓ األفو٠م١١ٓ األِو٠ى١١ٓ ِٓ ِبهرٓ ٌٛصو و١ٕغ "ػٓ ِبٌىٌُٛ ئوٌ ثّٕبٍجخ مووٜ ا ز١بٌٗ، أْ 

ِبٌىٌُٛ ئوٌ ال ٠ياي ٠ْىً أ١ّ٘خ وج١وح ٌألفو٠م١١ٓ األِو٠ى١١ٓ اٌفمواء اٌمبثؼ١ٓ أٍفً اٌّغزّغ .. ثىً رأو١ل ال رٛعل لجؼبد رؾًّ اٍُ ِبهرٓ ٌٍج١غ.. ع١ٔٛٛه

األِو٠ىٟ، ألْ ِبٌىٌُٛ ئوٌ ػبُ اٌظوٚف ٔفَٙب ٚػجو ػٓ اٌّواهح ٚاإلؽجبٛ اٌٍن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِّٕٙب ؽزٝ ا٢ْ، ث١ّٕب ػبُ ِبهرٓ ؽ١بح ِوفٙخ ٌُٚ ٠ؼبْ 

اٌؾىِٛخ األِو٠ى١خ رَؼٝ ٌز١ِّٙ ِبٌىٌُٛ ئوٌ ٚر١ٍَٜ اٌٚٛء ػٍٝ ِبهرٓ ٌٛصو )روعّخ ؽّل اٌؼ١َٝ ، عو٠لح اٌَّبء اٌّغوث١خ ، ثؼٕٛاْ ]"اٌفمو

ؽزٝ ١ٍوح ِبٌىٌُٛ ئوٌ اٌنار١خ اٌزٟ وزجٙب اٌوٚائٟ األٍٛك ا١ٌْٙو ئ١ٍ٠ىٌ ١ٍٟ٘ ٔمال ػٓ ِبٌىَٛ ئوٌ ٔفَٗ ٌُ رزٛلف ٛجبػزٙب ؽزٝ ا١ٌَٛ ِٕن [.(و١ٕظ

 فٍّبما رؼّل ر١ِّٙ ِبٌىٌُٛ ئوٌ ػٍٝ ؽَبة ِبهرٓ ٌٛصو و١ٕظ ثٙنا اٌْىً؟.ٚاٌزٟ روعّزٙب اٌلوزٛهح ١ٌٍٝ أثٛ ى٠ل ٌٍؼوث١خ1964أٚي ٛجؼخ ٌٙب ػبَ 

٠ٍقٔ ِبٌىٌُٛ ئوٌ مٌه األِو فٟ آفو ؽ١برٗ ثؼل رؾٌٛٗ ٌإلٍالَ إٌَٟ، ػٕلِب وبْ ٠ؾٚو ِإرّو اٌيػبِخ ا١ٌَّؾ١خ اٌغٕٛث١خ فٟ أالثبِب، ٚوبْ ثغٛاهٖ 

ِبٌىَٛ ئوٌ  ]! ػم١ٍخ ِبهرٓ ٌٛصو و١ٕظ، فّبي ئ١ٌٙب ٌّٚ٘ ٌٙب أٔٗ ٠ؾبٚي أْ ٠َبػل، ٚأٔٗ ٠و٠ل أْ ٠زملَ ثجل٠ً لل ٠ًَٙ ػٍٝ اٌج١٘ لجٛي ػوٚٗ ِبهرٓ

 اوواِٝ ٔغُ/ اػلاك َ                               .ٔٙب٠خ اٌغيء األٚي ٚ اٌغيء اٌضبٟٔ اٌْٙو اٌمبكَ ثامْ هللا....  [428ٓ (١ٍوح مار١خ– 

https://www.facebook.com/abdulrahman.dahy?fref=mentions
https://www.facebook.com/abdulrahman.dahy?fref=mentions
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...   االهلي في الطالع :ركن الرياضة 
 والزمالك في النازل         

 
انتيت مباراة الزمالك والمقاصة بيزيمة الزمالك ىزيمة نكراء 

فقد انيزم من  وىى اليزيمة الثانية لمزمالك ىذا الموسم 3/1
والذي يبدو ان الزمالك   3/0قبل من نادي سموحة السكندري 

في النازل وقد خرج مبكرا من المنافسة عمى بطولة الدوري 
...  والتى يتزعيما االسماعيمي واالىمي 

 
انتيت مباراة المصري واالىمي بفوز االىمي  وعمى المقابل فقد

 واقتراب االىمى من زعامة الدوري تمك البطولة التي يجيد 2/0
 االىمى الحصول عمييا 

وتبدو االمور في الناديين الكبيرين ليست متشابية فرغم 
االنتخابا فييما اال ان الزمالك يمر بمرحمة عدم توازن واالىمي 
يمر بفترة استقرار والسبب في اختالف الناديين ىو في االدارة  

 

 كابتن كيمو/اعداد 

 

  :ٕٛهح اٌغالف 

    ٔٛه ف١و اٌوًٍ الؽب    ١ٕو ا١ًٌ ٕجبؽب

 
فٟ ّٙو هث١غ األٚي ِٓ وً ػبَ ٠م١ُ اٌٍَّّْٛ ؽفالد 

ِؾّل ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ، ف١ٕٖجْٛ  إٌجٟ ١ٌّالك اٌنووٜ

اٌَواكلبد، ٠ٚوفؼْٛ اإلػالَ، ٠ٍٚمْٛ اٌقطت، ٠ٚن٠ؼْٛ 

األؽبك٠ش، ٠ٚىزجْٛ اٌفٖٛي، ٠ْوؽْٛ ٌٍٕبً ف١ّب ٠قطجْٛ 

٠ٚن٠ؼْٛ ٠ٚىزجْٛ ١ٍوح اٌوٍٛي ِؾّل ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ، 

أٚ ٔبؽ١خ ِٓ ٔٛاؽٟ ١ٍورٗ، ٠ٚنووْٚ رْو٠ؼٗ ٚأؽىبِٗ، 

. ٚٛو٠مزٗ فٟ اٌزأك٠ت، ٚئٔٙبٗ إٌفًٛ ٚرٙن٠ت األفالق

٠نووْٚ أٛٛاهٖ اٌزٟ ِو ثٙب فٟ ؽ١برٗ لجً اٌجؼضخ ٚ٘ٛ ٛفً 

ه١ٙغ فٟ ٕؾواء ثٕٟ ٍؼل، ٚ٘ٛ  الَ ٠وػٝ اٌغُٕ ثّىخ، ٚ٘ٛ 

ّبة لٛٞ عٍل ٠زغو ٠َٚبفو، ٠ٚؾٚو ؽوة اٌفغبه ٚؽٍف 

. صُ ٠نووْٚ كػٛرٗ ٚو١ف ثلأد ٍو٠خ صُ وبٔذ عٙو٠خ .اٌفٚٛي

٠ٚنووْٚ ِب ٔبٌٗ ِٓ أمٜ لِٛٗ، ٚاٙطٙبكُ٘ ٌٗ، ٚر١١ٚمُٙ 

ػ١ٍٗ ؽزٝ أفوعٖٛ ِٓ ك٠بهٖ ٚأِٛاٌٗ ئٌٝ اٌّل٠ٕخ، فىبٔذ 

اٌٙغوح، ٚوبٔذ اٌؾوٚة، ٚوبْ اٌزْو٠غ ٚاألؽىبَ ئٌٝ أْ ٔيي 

ٍُْذ  ﴿ :لٌٛٗ رؼبٌٝ ثؼل صالس ٚػْو٠ٓ ٍٕخ ِٓ ِجؼضٗ َّ ََ أَْو ْٛ َ١ٌْ ا

ََ ِك٠ٕبً  ال ٍْ ُُ اإْل ١ُذ ٌَُى ِٙ َه َٚ زِٟ  َّ ُْ ِْٔؼ ُذ َػ١ٍَُْى ّْ َّ أَْر َٚ  ُْ ُْ ِك٠َُٕى ﴾  ٌَُى

: ٠ؾزفٍْٛ ػٍٝ ٘نا إٌؾٛ فٟ ٠َٛ أٚ أ٠بَ، ٠ٚمٌْٛٛ)3: اٌّبئلح(

َٓ  ئٔٙب مووٜ، ﴿ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٌْ ْٕفَُغ ا ْوَوٜ رَ َّْ اٌنِّش ِ ْو فَا َموِّش : اٌناه٠بد(﴾ َٚ

، ٌٚمل وبْ اٌٍَّّْٛ فٟ ػٖٛهُ٘ األٌٚٝ ال ٠ؼوفْٛ )55

اؽزفبالً فبٕبً ٠مبَ فٟ ِضً ٘نٖ األ٠بَ ثمٖل ئؽ١بء مووٜ 

اٌوٍٛي ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ؛ ألُٔٙ وبٔٛا ٠وْٚ أْ ػظّزٗ 

١ٌَذ ِٓ عٌٕ ٘نٖ اٌؼظّبد اٌزٟ ٠أٌفٙب إٌبً فٟ أفنامُ٘ 

ٚهعبٌُٙ، ٚاٌزٟ ٠قٍؼٙب اٌيِٓ ػٍٝ ثؼ٘ إٌبً فٟ ثؼ٘ 

ٌُ رىٓ ػظّزٗ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ِٓ عٌٕ . ٔٛاؽٟ اٌؾ١بح

ٌُ . ٘نٖ اٌؼظّبد اٌّؾلٚكح فٟ ٔٛػٙب، ٚاٌّؾلٚكح فٟ أِل٘ب

رىٓ ِٓ عٌٕ ٘نٖ اٌؼظّبد اٌزٟ ٠قْٝ ػ١ٍٙب ِٓ ا١ٌٚبع 

ٚاٌزالّٟ فٟ ثطْٛ األىِبْ ٚاأل٠بَ؛ ف١ؾزبط ثمبؤ٘ب فٟ أم٘بْ 

 .إٌبً ئٌٝ ِنوو

اٌّٖوٜ أفٕلٜ/اػلاك

http://www.alukah.net/spotlight/0/1310
http://www.alukah.net/spotlight/0/1310
http://www.alukah.net/spotlight/0/1310
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  فٝ ظً اٌؼٌّٛخ ... وثخٌة                 :ل١ٚخ ٌٍّٕبلْخ 

 
 اٌزفىه األٍوٜ

كائّب ٖٔجٛ ئٌٝ رمجً ػٕبٕو اٌؼٌِّٛخ اٌضمبف١خ ثّب رؾٍّٗ ِٓ رؾوه ٚػٌٍّٛخ ٌٍؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل ػٍٝ ع١ّغ األٕؼلِح ٚثّقزٍف 

اٌطوق، ٚال ٕٔظو ئٌٝ اٌزأص١و اٌٍَجٝ اٌنٜ رُقٍفُٗ رٍه اٌضمبفبد اٌّزؾوه ٚاٌؼٌّٛخُ ثْزٝ أٔٛاػٙب ؽ١ّٕب ٠زُ رطج١مٙب فٝ اٌٛلذ 

ًٍ أػّٝ، كْٚ إٌظو ئٌٝ ِب رؾٍّٗ رٍه اٌّٖطٍؾبد ِٓ ػٛاٍه  ُُ رطج١مٙب ثْى  ١و إٌّبٍت أٚ فٝ اٌّىبْ  ١و اٌّالئُ أٚ ؽ١ٓ ٠ز

َْ فٝ كافٍٕب ٚرّيُق األٚإو ف١ّب ث١ٕٕب، وّٓ ٠زّٕٝ أْ ٠أوً ٔٛػبً ِٓ األٛؼّخ ِب  ًُ األِب أفاللٝ أٚ ِٓ ػبكاد اعزّبػ١خ رمز

ًٌة فٝ ِظِٙوٖ  بٍي فٝ صّٕٗ، كْٚ اٌزؾمك ِٓ للهح عَلٖ ػٍٝ اٍز١ؼبة ٚاٍزمجبي ٘نا إٌٛع ِٓ األٛؼّخ،  ٌـٍْٟء ئال ألٔٗ ع١ّ

ٚؽ١ّٕب رَأي ػٓ اٌَجت رغل هكاً ثب٘زبً ٠لػٝ اٌزؾٚو َِٚب٠وحَ اٌؼٖو كْٚ االٌزفبد ٌألصو اٌمبرً ألفن األ١ّبء ػٍٝ ػٍزِٙب ِٓ 

 . ١و رٕم١ٍؼ ٚال افز١به

ٌزظً اٌؼٌّٛخ ثىً أٔٛاػٙب ٘ٝ اٌّزُٙ األٚي فٝ وً ِب ُّٔو ثٗ ِٓ اٌزفىه اٌّغزّؼٝ ٚاألٍوٜ فٝ ٘نٖ ا٢ٚٔخ األف١وح، ٠ُْٚبُه 

ُُ ػٓ اإلؽَبً ثبٌغوثخ ٚفمل اٌزالؽُ األٍوٜ ٚاٌّٛكح ٚاٌوؽّخ ف١ّب  ئٌٝ اٌؼٌِّٛخ كْٚ  ١و٘ب ّىالً ِٚٛٙٛػبً ؽ١ّٕب ٔزىٍ

زٍمٝ ٌزٍه اٌؼٌّٛخ اٌزٝ ال رغجُون ػٍٝ  ُّ ث١ٕٕب، ٚال فالَف فٝ أْ اٌؾم١مخ رغبفٝ ٘نا االرٙبَ ١ٌجمٝ اٌّزُٙ اٌؾم١مٝ ٘ٛ أٔذ أ٠ٙب اٌ

ًَ ّٟء  ارقبم٘ب ٚارجبػٙب ثلْٚ ِٛافمزه ٌزجمٝ ٘ٝ َِأٌخُ اٌؼوٗ ٚاٌطٍت ٌٚىٓ اٌىبهصخ اٌىجوٜ أٔه ٛجمذ صمبفبد رُٕىُو ػ١ٍٕب و

ُ٘ وً صٛاثزٕب ِٚٓ  ١و اٍزضٕبء، فٙٝ فٝ لبٌجِٙب ال رؼزوُف ثبٌل٠ٓ ٚال ثبٌّغزّغ، ِٚغ ٘نا وٍٗ روؽُت ثٙب ٌزَزؾَك أْ  ٚرٕزم

ًِ اٌّظٙو  ِٜ ف١ّب وبْ اٌٍجٕخ األٌٚٝ فٝ رؾٚو ٘إالء اٌن٠ٓ ٠ُٖلِّشهْٚ ٌه ا١ٌَٛ رملِبً َِِّٛبً فٝ صٍٛة ع١ّ رٕبي ػمبة اٌزفو٠

ال ٕٔىُو ثأٜ ؽبٍي ِٓ األؽٛاي أْ ػٌّٛخ االلزٖبك ٚاٌؼٌّٛخ اٌزغبه٠خ ٔٛػبْ ِٓ اٌؼٌِّٛخ ٠ؾّالْ . فج١ش اٌّقجو ِٚٓ  ١و ّه

ِٓ اإل٠غبث١بد ِب ٠فٛق ٍٍج١برّٙب ٌٚىٓ اٌىبهصخ اٌىجوٜ وبٔذ فٝ ػٌّٛخ اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل ٚاٌزٝ رقطٛ ثٕب فطٛاٍد ٌِٙٛخ ٔؾٛ 

ًُ اٌزملَ فٝ ظب٘و٘ب ٚرقفٝ ٍِّٛبً رفىُه اٌّغزّغ  اٌٙب٠ِٚخ ٚفملاْ ّق١ِٖخ اٌّغزّغ اٌؼوثٝ األ١ًٕ، ٔؾٛ ِبك٠ٍخ ػفٕخ رؾّ

ُِٙي ػٍٝ وً صٛاثزٗ ئْ ِب ٠غ١ٕٗ اٌّغزُّغ اٌؼوثٝ ِٕٚن ػمٍٛك ِٓ أصبٍه ٍٍج١ٍخ ٌٍؼٌّٛخ ٍٕٚذ ثٕب ا١ٌَٛ ئٌٝ اٌزفىه األٍوٜ . ٚرُغ

ًٍ أهػٓ ال رٕم١ؼ ف١ٗ ٚال هف٘ ف١ٗ ٌّب ٠زٕبفٝ ِغ  ّجٗ اٌىبًِ، ٘ٛ ٔز١غخ رمجً ػبكاد اٌغوة ٚلٛاػل ؽ١برُٙ ٚرطج١مٙب ثْى

إٌٕٔٛب ٚػمبئلٔب، ٌَٕبػلُ٘ ػٍٝ رأ١ًٕ اٌغًٙ ٌل٠ٕب ثأْ ٖٔجؼ كِٚبً اٌّمٍل٠ٓ أٌٚئه اٌن٠ٓ ٠ٕزظوْٚ كِٚبً اٌغل٠ل ٚال ٠ؼوفْٛ 

١ّئبً ػٓ اإلفزواع ٚاٌزغل٠ل، ٌٕٚزٕبٍٝ ٚثبٌى١ٍخ ِب ٕلَّهٔبٖ ٔؾٓ ٌٍغوة ٍبثمبً ِٓ اٌؼٍُ ٚإٌٙٚخ ٚاٌزطٛه اٌؾم١مٝ اٌنٜ 

ٍَُه . أْٔأٚا ػ١ٍٗ ؽٚبهرُٙ ا١ٌَٛ ١ٌُٖلِّشهٚا ٌٕب ِب ٠لِؤب ٌززؾمك ٌُٙ اٌغٍجخَ  ِّّش ئْ ِب ٍٍف ١ٌٌ ف١ٗ ارٙبِبً ٌٍؼٌِّٛخ ثمله ِب أٔٗ ٠ؾ

ًَّ ثٕب اٌؾبُي ٚفٝ كافً األٍوح اٌٛاؽلح إٔٔب هثّب ال ٍٔزمٝ فٝ  ُِ ػٍٝ لجٌِٛٙب األػّٝ، ١ٌٖ ًُ اٌْولٝ اٌؼوثٝ وً اإلص أٔذ أ٠ٙب اٌوع

ًَّ ِؼبٔٝ اٌزٛإً ٚثبٌٙبرف  ًَ ف١ٕب و ا١ٌَٛ اٌٛاؽل ئال ثبٌٖلفخ ألَّٔب وٍٕب ِْغٌْٛٛ ثّٛالغ اٌزٛإً اٌزٝ اٍزقلِٕب٘ب ٌزمز

ًَّ ِب رجمٝ ِٓ كفِء األٍوح ٕٚلق اٌّٛكح ئٔب ال ٔؾبهُة اٌولٝ ٚاٌزؾٚو ٚئّٔب ٔو٠ُل أْ . اٌّؾّٛي اٌنٜ ؽٍّٕب٘ب ١ٌغزبَي ف١ٕب و

ٔؼَٛك ئٌٝ االعزّبػ١خ اٌٖبكلخ اٌزٝ افزمل٘ب اٌغوة ؽ١ّٕب اػزّل ػٍٝ اٌّبك٠ِخ اٌؼفٕخ اٌزٝ هثّب أكد ث١ُٕٙ ئٌٝ ريا٠ل ِؼلالد 

االٔزؾبه ٚاٌغو٠ّخ ػٍٝ اٌو ُ ِٓ اٌزملَ االلزٖبكٜ اٌٙبئً ١ٌجمٝ اٌزملَ اٌؾم١مٝ ٘ٛ اٌزملَ اٌنٜ ٠قلِه ١ٌٌٚ اٌنٜ ٠إهُق 

 (ِٕمٛي)ْ٘بَ فقو اٌل٠ٓ.ثمٍُ ك . ِٚغَؼه ٠ْٚؼُون ثبٌغوثِخ ٚأٔذ فٝ ث١زه ِٚغ ػبئٍزِه ٌٕؾ١ب ع١ّؼبً  وثخً فٝ ظً اٌؼٌّٛخ
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 ؽل٠شٌة ِغ إٌفٌ :ٚاؽخ اال٠ّبْ
ٌَ اٌجْو٠خ ثىً ِـب رـؾٍّٗ ِٓ رٕبلٚبد ٚ ّٛٗ  ئْ إٌف

وبٔذ ٘ٝ اٌؼبًِ األٍبٍٝ ٚاٌوئ١َٝ فٝ ٍؼبكح اإلَٔبْ فٝ 

ِٚؼوفخ إٌفٌ ِٚؾبٌٚخ اٌزٖبٌؼ ِؼٙب ، ؽ١برٗ ٚثؼل ِـّبرٗ 

لبي ١ٍلٔب ،  وبْ ٘ٛ ٘لف اٌؼٍّبء ٚاٌؾىّبء ػٍٝ ِو ا١ٌَٕٓ

أٜ أْ " ػوفذ ٔفَٝ فؼوفذ هثٝ" ػٍٝ هٙٝ اٌـٍـٗ ػٕٗ 

ٚإٌفٌ ٘ٝ ؽبٌخ ،  اٚي فطٛح ٌّؼوفخ هللا ٘ٝ ِؼوفخ إٌفٌ 

ٚػ ٚ٘ٝ أ٠ٚبً ئّبهح اٌٝ اٌؾ١بح اٌجْو٠خ هث١ٓ اٌغَُ ٚاي

َّْ ٕ٘بن ؽ١بح ثْو٠خ ٠ىْٛ ٕ٘بن إٌفٌ  ٚئما ِب رّذ  فطبٌّب أ

ٚفبح االَٔبْ رجفًٖ اٌوٚػ ػٓ اٌغَل ٚال ٠ىْٛ ٕ٘بن ٔفٌ 

ٚلل عبء موو إٌفٌ فٝ اٌموآْ فٝ اّبهح اٌٝ اهثؼخ أٛاع ِٓ .

ٌٍ ِٚب ٍٛا٘ب فأٌّٙٙب فغٛه٘ب " إٌفًٛ  لبي هللا رؼبٌٝ  ٚٔف

" ٚ٘نٖ ٘ٝ  " ٚرمٛا٘ب لل أفٍؼ ِٓ ىوب٘ب ٚلل فبة ِٓ كٍب٘ب

َّْ إٌفٌ اٌجْو٠خ اٌزٝ ُفٍمذ ػٍٝ ،" إٌفٌ اٌٍّّٙخ  أٜ أ

اٌفطوح  رؾٜٛ اٍجبة اٌفغِٛه ٚاٍجبة اٌزمٜٛ فّٓ ٍٍه 

َِبٌه اٌفغٛه وبْ وّٓ كً إٌفٌ فٝ اٌـّفَلاد ِٚٓ ٍٍه 

ٚأِب . َِبٌه اٌزمٜٛ وبْ وّٓ ىوَّٝ إٌفٌ ٍٚـّٝ ثٙب  

ٌُ األِبهح " ٚ٘ٝ إٌفٌ اٌزٝ أّبه ا١ٌٙب اٌموآْ فٝ " إٌف

ُٝ ٔفَٝ ئْ إٌفٌ ألِبهحٌة " لٌٛٗ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ  ِٚب أُثوئ

فٙٝ إٌفٌ اٌزٝ رووٓ اٌٝ اٌفغٛه ثطج١ؼزٙب ١ٍِٚٙب " ثبٌَٛء

ٕٚ٘بن .ٚ٘ٝ ٚاٌؼ١بى ثبهلل اٌزٝ رلفغ االَٔبْ اٌٝ اٌّؼبٕٝ 

" اٌزٝ الَُ ثٙب اٌموآْ ؽ١ٓ لبي " إٌفٌ اٌٍٛاِخ" ا٠ٚب

ُُ ثبٌٕفٌ اٌٍٛاِخ ٚ٘نٖ إٌفٌ " الألَُ ث١َٛ اٌم١بِخ ٚال ألَ

٘ٝ اٌزٝ رٍَٛ ٕبؽجٙب ئما أفطأ ٚرلفؼٗ اٌٝ رغٕت ٘نا اٌقطأ 

ٚاإلَٔبْ ػٕلِب . ِوح أفوٜ ٚ٘ٝ ِٓ إٌفًٛ اٌّإِٕخ 

٠زٖبٌؼ ِغ إٌفٌ  ف١ـجلأ ثّؼوفخ إٌٛا٘ٝ اٌزٝ ٔـٙبُٖ اٌـٍـٗ 

ػٕٙب ٚ٘ٝ اٌـّؾوِبد ف١جزـؼل ػٕٙب صُ ٠ؼوف األٚاِو اٌزٝ 

َُ ثـٙب ٠ىْٛ فٝ ؽبٌخ  أِوُٖ اٌـٍـٗ ثأكاء٘ب ٚ٘ٝ اٌؼجبكاد ف١مٛ

رٖبٌؼ ِغ إٌفٌ  ٚ٘نٖ اٌؾبٌخ ٘ٝ اٌزٝ ١َّ٠ٙب اٌموآْ 

اٌـّطّئٕخ  ٠ب أ٠زـٙب إٌفٌ" لبي هللا رؼبٌٝ" إٌفٌ اٌّطّئٕخ"

أٜ أْ اٌوعٛع اٌٝ هللا " ئهعؼٝ اٌٝ هثِه ها١ٙخً ِو١ٙخ 

ٚاٌوٙب ثّب وزجٗ هللا ِٚب ٠زجغ مٌه ِٓ هٙب هللا ٠ىْٛ ٘ٛ رّبَ 

ٚاٌزٖبٌؼ ِغ إٌفٌ ٘ٛ اٌغٕخ اٌؼبعٍخ .اٌزٖبٌؼ ِغ إٌفٌ  

لبي هٍٛي هللا ٍٕٝ ، اٌزٝ ٠ؼ١ِ ثٙب اٌّإِٓ فٝ اٌؾ١بح اٌل١ٔب 

 " .عٕخ ػبعٍخ ٚعٕخ آعٍخ،ئْ هلل عٕزبْ "هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ 

 اثٓ اٌج١ْو/ثمٍُ

 إٌَبء أفًٚ "كهاٍخ :ٌه ِ ٠ب ١ٍلرٟ

"ِٓ اٌوعبي فٝ اٌّغبالد اٌزىٌٕٛٛع١خ  

ا  

 

 Metropolitanكشفت دراسة جديدة ضمن برنامج 
Policy Program أو السيارات الحضارية، التابع 

لمؤسسة بروكنجز، أن النساء أفضل من الرجال فى المجاالت 
التكنولوجية، وذلك بعدما قامت بقياس النتائج ومجاميع النقاط 

الرقمية للرجال والنساء، لتجد فى النهاية أن النساء يتمتعن 
ووفقا لما نشره .بمهارات أقوى من الرجال فى مجال التقنية

 األمريكى، فوفقا للدراسة والتى تحمل اسم cnetموقع 
المعلومات “والتى تشمل " الرقمنة والقوى العاملة األمريكية"

المتعلقة بالمعارف والمهارات واألدوات والتقنية، وفى التعليم 
بالنسبة ” والتدريب وسياق العمل وأنشطة العمل المطلوبة

 45 مقابل 48لوظائف التقنية الفائقة، فكانت نتيجة النساء 
، وعلى الرغم من هذه الكفاءة العالية لدى النساء، إال "للرجال

أن التقرير يشير إلى أن عدد الرجال الذين يتقدمون ألعلى 
الوظائف التقنية فى مجاالت الحاسب والهندسة واإلدارة، فضًلا 

عن المهن الدنيا درجة فى مجال التقنية، مثل النقل والبناء 
. والموارد الطبيعية والبناء، أكثر من النساء

وترى الدراسة أن إشكالية تفوق الرجال على النساء فى التقدم 
ا لتقارير التنوع السنوية التى  للوظائف التقنية مألوفة نظرا

تصدرها شركات التقنية الكبرى،  إذ أن حصة المرأة داخل عالم 
، فى األدوار الفنية، وتقلل إلى أبعد من %30التقنية تقل عن 

ذلك فى مناصب اإلدارة والقيادة، فيما كشف التقرير أنه فى 
الوقت الذى تتمتع فيه الرقمنة بفرص كبيرة للعمال أو 

الجماعات المهمشة تاريخيا أو أقل تهميشا من أجل االرتقاء فى 
                        "سلم العمل، يبدو أن عددا قليًل جدا منهم يحقق هذا التقدم

     (ا١ٌَٛ اٌَبثغ) ِإٌٔ ؽٛاً/ثمٍُ

ثٕذ ا١ًٌٕ/اػلاك 
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.......     ػٍٝ ٘بِِ ؽبكس لزً ا١ٌٍّٖٓ ثَّغل اٌوٚٙخ ث١َٕبء:ٚعٙخ ٔظو 

 .."١ٙٛف اٌوؽّٓ"اإله٘بث١ْٛ هككٚا اٌْٙبكر١ٓ ٚوجوٚا لجً ا ز١بي              

 
ؽبكس ئه٘بثٝ ٘ٛ األٙقُ ِٓ ٔٛػٗ ّٙلرٗ أهٗ اٌف١وٚى، ثؼلِب ٘بعُ ئه٘بث١ْٛ ٍَِؾْٛ، ا١ٌٍّٖٓ، كافً اٌَّغل 

ثّٕطمخ اٌوٚٙخ اٌزبثؼخ ٌّووي ثئو اٌؼجل ثّٕطمخ " آي عو٠و" فٝ َِغل .ٚفزؾٛا اٌوٕبٓ ػ١ٍُٙ، فٝ ِغيهح عّبػ١خ ثْؼخ

، ٘بعّٛا ا١ٌٍّٖٓ ِٓ "آه ثٝ عٝ" ئه٘بث١ب ٠ؾٍّْٛ ػٍُ كاػِ ٚأٍٍؾخ ٔبه٠خ صم١ٍخ ث١ٕٙب 30 ئٌٝ 25 ِب ث١ٓ .اٌؼو٠ِ

 ٚلغ اٌؾبكس أصٕبء ثلء فطجخ .ٔٛافن اٌَّغل ٚفزؾٛا اٌوٕبٓ ػ١ٍُٙ ثطو٠مخ ػْٛائ١خ، ؽزٝ ٠مغ أوجو ػلك ِٓ اٌٚؾب٠ب

 ّٙلاء، 305 ٍمٜ . كلبئك ٍٜٚ ؽبٌخ ِٓ اٌقٛف ٚاٌزولت أل٘بٌٝ إٌّطمخ5، ٚاٍزّو ٔؾٛ 2017 ٔٛفّجو 24اٌغّؼخ 

 ِٖبثب ٠زُ ػالعُٙ فٝ َِزْف١بد 128 ٛفال، فٚالً ػٓ ػلك ِٓ وجبه آٌَ ٚا١ٌَّٕٓ رغبٚى ػلكُ٘ اٌَز١ٓ، 27ٚث١ُٕٙ 

ٍبهػذ اٌمٛاد اٌغ٠ٛخ ثّالؽمخ اٌؼٕبٕو اٌٙبهثخ، ٚثٕبء ػٍٝ ِؼٍِٛبد .ِقزٍفخ، ٚرُ ٔمً ػلك ُِٕٙ ٌَّزْف١بد فٝ اٌمب٘وح

اٍزقجبهار١خ ِإولح، ٚثبٌزؼبْٚ ِغ أثٕبء ١ٍٕبء اٌْوفبء، لبِذ اٌمٛاد اٌغ٠ٛخ ػٍٝ ِلاه اٌَبػبد اٌّب١ٙخ ثبٌمٚبء ػٍٝ 

ػلك ِٓ اٌجإه اٌزٝ رزقن٘ب اٌؼٕبٕو اإله٘بث١خ ومبػلح أطالق ٌزٕف١ن أػّبٌٙب اإلعوا١ِخ، ٚاٌزٝ رُٚ و١ّبد ِٓ األٍٍؾخ 

ٚاٌنفبئو ٚاٌّٛاك اٌّزفغوح ٚاالؽز١بعبد اإلكاه٠خ اٌقبٕخ ثُٙ، ٚٚإٍذ لٛاد ئٔفبم اٌمبْٔٛ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌمٛاد اٌغ٠ٛخ 

رٕف١ن ػ١ٍّبرٙب، ٚفوٗ ٛٛلب أ١ِٕب ِىضفب ٌز١ّْٜ إٌّطمخ فٝ ِؾ١ٜ اٌؾلس ثؾضب ػٓ ثبلٝ اٌؼٕبٕو اإله٘بث١خ ٌٍمٚبء ػ١ٍُٙ، 

ٚٛبهكد اٌمٛاد اٌغ٠ٛخ اٌؼٕبٕو اإله٘بث١خ، ٚكِود ػلكا ِٓ اٌؼوثبد إٌّفنح ٌٍٙغَٛ اإله٘بثٝ اٌغبُّ، ٚلزً ِٓ ثلافٍُٙ 

فٝ ِؾ١ٜ ِٕطمخ اٌؾلس، فٚالً ػٓ اٍزٙلاف ػلك ِٓ اٌجإه اإله٘بث١خ اٌزٝ رؾزٜٛ ػٍٝ أٍٍؾخ ٚمفبئو فبٕخ ثبٌؼٕبٕو 

اٌزىف١و٠خ، ٚالزؾّذ لٛاد اٌْوٛخ ػلح ِٕبٛك عج١ٍخ ٚالؽمذ اٌّز١ّٙٓ، ٍٜٚ رأو١لاد ٌٍٛاء ِغلٜ ػجل اٌغفبه ٚى٠و 

ٍبهػذ ِؼظُ اٌلٚي اٌؼوث١خ اٌْم١مخ ٚثبلٝ كٚي اٌؼبٌُ اٌٖل٠مخ .اٌلاف١ٍخ ثأْ ِٖو لبكهح ػٍٝ اٌزٖلٜ ٌإله٘بة ٚلٜٛ اٌْو

ئٌٝ ئٕلاه ث١بٔبد اكأخ ٚاٍؼخ إٌطبق، ِإولٖ ٚلٛفٙب ثغبٔت ِٖو فٝ ؽوثٙب ػٍٝ اإله٘بة، ف١ّب أكأذ اٌّإٍَبد 

اٌّٖو٠خ ٚاألؽياة ٚاٌْق١ٖبد اٌؼبِخ اٌؾبكس، ٚأػوثٛا ػٓ صمزُٙ فٝ اٌم١بكح اٌّٖو٠خ ٚاٌغ١ِ ٚاٌْوٛخ فٝ اٌضأه 

٠م١ُ ف١ٙب ػٍٝ ثؼل و١ٍٛ ِٓ اٌَّغل، " ػْخ ثٛٓ" اٍزْٙبك ِؼبق ٠ن٘ت ٌٍَّغل ىؽفبً ػٍٝ ثطٕٗ ِٓ .ألهٚاػ اٌْٙلاء

ٚاٍزْٙبك أٍو ثأوٍّٙب، ٚاٍزْٙبك ِإمْ اٌَّغل ٍبعلاً ثؼل هفٚٗ رون اٌَّغل ثبٌو ُ ِٓ فوٚعٗ ػٍٝ اٌّؼبُ ِٕن 

  االه٘بث١ْٛ هكك  ٌألٍف.ػب١ِٓ، ئال أٔٗ اػزبك ئلبِخ ا٢ماْ ثٗ، ِْٚب٘ل اٌلِبء اٌزٝ ٌطقذ ٚعٖٛ األٛفبي ٚا١ٌْٛؿ

اهاً، ٌُٚ ٠جبٌٛا ثؾوِخ اٌَّغل، ٚلزٍٛا ا١ٌٍّٖٓ لجً أْ رغف ١ِبٖ اٌٛٙٛء ِٓ فاٌْٙبكر١ٓ ٚوجوٚا، ٚوأُٔٙ ٠مزٍْٛ ن

..  ال. ثؾبٌخ ِٓ اٌؾيْ أزبثذ اٌغ١ّغ، ٚأػوثٛا ػٓ صمزُٙ فٝ ِإٍَبد اٌلٌٚخ، ٌٍضأه ألهٚاػ اٌْٙلاء األثو٠بء.أعَبكُ٘

فغ١ّغ اٌؾٛاكس اإله٘بث١خ اٌزٝ رؼوٙذ ٌٙب ِٖو ِإفواً ٌُ رفمل ف١ٙب ّٙلاء ثٙنا اٌؼلك اٌٚقُ، ؽزٝ ؽبكس اٍزٙلاف هعبي 

 . ١ّٙلاً 180األِٓ ػمت ا ز١بي اٌواؽً اٌَبكاد ٌُ ٠زقطٝ اٌؼلك ٚلزٙب 
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                                        ٛبهق ػجل اٌٍط١ف.َ/ ئػلاك          !!!وطٌن تُحاِصرُهُ اليموم             :هوٓ األكة

 
 وطٌن  ُتحاِصـــُرُه   اليموُم                   و الضــرُب  آٍت ال  َمـَفر

  الَحَذر  و ليَس  َينَفــُعنا  الَعنَكبوِت                  ُنِسَجت ُخيـــوُط 
 لن  َيَذر  فينا و  نَيُش    العـــدُو   بمحِمنا                  لن ُيبقى

  وَمْن ُنِصر  حرُب الخمييِ  قد    ناليا  شعُب العراِق                 
 َغـــــَدر    فيــِيا   وأتاىا   فى ليبيا الضياُع                  و ُكمـُنا  

  الـُدبر   حـــاَل    ينــــاليا   واليوَم فى سوريا الشتاُت                
ــــا الخــميـيُ    و  الَشَرر   فال تســـل                  ُنــذٌر   التقاتلِ   أمَّم

 محــــاَصر                ضاَع التاريُخ  و  ما ُنِظـر  َيمــــُن الجــنوِب 
   فييا  الُنُذر    بــدت                 في   ُعزلـةٍ  افــريقـــيا  وشمــاُل 

 شتى  الِعَبر بو      الســــــوداُن   ُمقَسٌم                َعصَفت   بات
 فييا   ُمسَتِمر   ِمــصــٌر  ىـــنا                 فالضرُب     وِخـتاُمـــيا 

  َقـدر    كانت    لحـــظـــًة                 في   وحدةٍ    أفــقــنا    ىــالَّم 
 الَظــَفر    َصــــرَح  عــروبٍة                 و أعـــدنا    أيامَ   و أقـــمنا 
 ال  َمَفـر جــــــاء  الخـــطر                 فالضــرُب    آٍت     يا ُأمتي 
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  ؟ِبماؽً ثٕب:ٔمطخ ِٚٓ أٚي اٌَطو

 
ؽم١مخ ِبما ؽً ثٕب ؟ِب ولٔب اْ ٕٔزٙٝ ِٓ ٠ٍٛف ى٠لاْ 

.. ٠طؼٓ فٝ ّق١ٖخ ثطً ػوثٝ ٌٓ ٠ىوهح اٌزبه٠ـ اٌنٜ 

ؽزٝ ٍٛذ ػ١ٍٕب ّو٠ٓ ػجل اٌٛ٘بة ثَّبعخ ٚرفى١و ٌيط 

ِٚب ولٔب اْ ٕٔزٙٝ ِٓ ّو٠ٓ ؽزٝ رطً ػ١ٍٕب اٌىبرجخ 

اٌٖؾف١خ فو٠لح اٌْٛثبّٝ ثبٌطؼٓ فٝ هعً ٘ٛ ١ّـ 

لٍذ ِٓ  اٍالِٝ ِفىو ِٚغلك ٚال ٠ٛعل ػ١ٍخ اٜ  بثوح 

لجً ٕ٘بن فوق ّبٍغ ِبث١ٓ ؽو٠خ اٌوأٜ ِٚبث١ٓ اٌٛلبؽخ 

؟؟ار١ذ ا١ٌَٛ ١ٌٌ ثّٕظٛه اٌلفبع ػٓ ف١ٍٚخ ..ٚاالٍفبف 

الْ اٌوعً ٚثىً ٕلق ..ا١ٌْـ ِؾّل ِزٌٛٝ اٌْؼواٜٚ 

ل١ّخ ٚلبِخ ٚال ٠ْٛثخ أٜ ّبثخ ٚف١ٍٚخ ا١ٌْـ ١ٌٌ ِؾً 

أرٙبَ ؽزٝ رقوط االلالَ ِٓ ٕ٘ب ٕٚ٘بن ٌٍلفبع ػٕخ ِؾّل 

افًٚ هعً ك٠ٓ فٝ فالي اٌّبئخ ػبَ : ِزٌٛٝ اٌْؼواٜٚ 

اٌّب١ٙخ ٚاؽمبلب ٌٍؾك فبْ اٌوعً ٚ٘ٛ االْ فٝ مِخ هللا ٌُ 

٠يط ثٕفَخ فٝ عّبػبد اٚ رو٘بد ِٓ اِضبي اٌن٠ٓ ٠ؼزٍْٛ 

: ِٕٖخ االػالَ االْ ثبٍُ اٌل٠ٓ ٚاٌل٠ٓ ُِٕٙ ثواء ٔؼُ 

ِؾّل ِزٌٛٝ اٌْؼواٜٚ ٍغل ٌٍخ ّىوا أْ ِٖو ٘يِذ 

ٕٚبؽجخ ..  اْ وبٔذ فو٠لح اٌْٛثبّٝ لبكهح67فٝ ػبَ 

لٍُ عوٜ ثلال ِٓ ِٙبعّخ ِؾّل ِزٌٛٝ اٌْؼواٚ ٜ ػٍٝ 

ٍغٛكح ٌٍخ ّىوا إٔب ٘يِٕب فٝ رٍه اٌؾمجخ اٌؾي٠ٕخ 

فبٕٔٝ ارّٕٝ ارّٕٝ ِٓ لٍّه . اٌّو٠وح ِٓ ربه٠ـ ِٖو 

اٌغوٜءاْ رَأٌٝ لبكح اٌغ١ِ اٌّٖوٜ اثبْ رٍه اٌؾمجخ 

ا٠ٓ وبٔٛ اٌَبػخ اٌَبكٍخ أال ػْو كلبئك ٚاٌط١واْ 

اٌّٖوٜ ٠لن ِٓ لجً  بهاد اٌؼلٚ ا١ٌٖٙٛٔٝ ُٚ٘ فٝ 

اؽٚبٔبٌؼب٘واد أ٠ٓ وبٔٛا رٍه اٌمبكح ٚاٌغ١ِ اٌّٖوٜ 

٠نثؼ وّب رنثؼ اٌقواف ػٍٝ ٕفؾخ هِبي ١ٍٕبء ؟أزٝ 

فأما وٕزٝ رّزٍى١ٓ اٌْغبػخ ػٍٝ فزؼ ..رّزٍى١ٓ اٌمٍُ 

رؾم١ك ِٓ أثٛاة عُٕٙ فبٌَبؽخ ِفزٛؽخ ٌّؼب١ٌىٝ ٚثلال 

ِٓ اٌطؼٓ فٝ ٍّبؽخ ا١ٌْـ ؟ٚعٙٝ ٘نا اٌَإاي اٚال 

؟ِٓ اٌَّئٛي ػٓ كِبء االثو٠بء اٌن٠ٓ مثؾٛا فٝ ١ٍٕبء 

                              ؟؟أزٙٝ...؟اٚ كػٛٔب ع١ّؼب َٔبي أفَٕب ٘نا اٌَإاي 

 فبٌل ٕمو

ِٗ اٌزَّفِولَخِ لوأُد ٌه  َو َِ  ٓ ِِ فَبُء  ِّْش  اٌ

َرحَمُة ، َواالخِتاَلُف ِفي ِعمِم : االخِتاَلُف ِفي َساِئِر الُعُموِم الَظاِىَرِة 
ِىَي الَميُل َوااِلنِفَصاُل َعِن : التَّمفِرَقُة ! َضاَلٌل َوِبدَعٌة : التَّموِحيِد 
اَل َتحُصُل التَّمفِرَقُة ِإاَل ِبَمَرٍض ُينِتُجُو الَحَسُد َوالطَّمَمُع ! الَجَماَعِة 

 (َعَميِو السَّماَلمُ )َمَرُض آَدَم : َداُء ِإبِميَس ، َوالطَّمَمُع : َوالِكَبُر ، َوالِكَبُر 
ُق الَمحُبوُب ! َخِطيَئُة َقاِبيَل : ، َوالَحَسُد  َما َأخَبَرَنا اهلُل ِبِو َمن : التَّمَفرُّ

" َفافُرق َبيَنَنا َوَبيَن الَقوِم الَفاِسِقيَن " َقوِل ُموَسى َعَميِو السَّماَلُم 
ُق الَمطُموُب  ن َيَتَفرَّمَقا ُيغِن اهلُل ُكالا مِّن َسَعِتِو : " والتَّمَفرُّ ُق " َواِ  والتَّمَفرُّ

، ِإنِّي " َفَيَتعمَّمُموَن ِمنُيَما َما ُيَفرُِّقوَن ِبِو َبيَن الِمرِء َوَزوِجِو : الَمكُروُه 
ُق الُمَحرَّمُم " َخِشيُت َأن َتُقوَل َفرَّمقَت َبيَن ِإسَرائيَل  ِإنَّم الذَّميَن : " والتَّمَفرُّ

" ! ، َوُيِريُدوَن َأن ُيَفرُِّقوا َبيَن اهلِل َوَرُسِمِو " َفرَّمُقوا ِديَنُيم َوَكاُنوا ِشيًعا 
ِإنَّم َرُجاًل َيفَتُح َباَب التَّمفِرَقِة ِبيَن الُمِسِمميَن ِبَجعِل الِبَدِع الُمِضمَّمِة ُسَنًنا 

، َوالسَُّنِن الُمجَمِع َعَميَيا ِبَدًعا ، َحَكَم َعَمى َنفِسِو َأنَّم َرُسوَل اهلِل 
الَباَلَيا الَّمِتي َأَصاَبِت الُمجَتَمَع َواألفَراَد ، ِبَسَبِب  ! َليَس ِمنُو ِفي َشيءٍ 

التَّمفِرَقُة ِفي الدِّيِن : َشرُّ َما َنَيى اهلُل َعنُو ! التَّمفِرَقِة َوالِعَناِد َوااِلنِفَراِد 
َمن َلم ُيمِكَنُو َأن ُيَؤلَِّف ُقٌموَب ! اجَمِع الُقُموَب ؛ َتمِمِك اأَلبَداَن ! 

َتَأِليُف الُقُموِب َخيٌر ِمن ! ! الَخمِق َعميِو َكيَف ُيَؤِلَفُيم َعَمى الَحقِّ ؟
ِم الُغُيوِب . ! َتَأِليِف السُُّطوِر  ! َتَأِليُف الُقُموِب َدِليٌل َعَمى ِإحَساِن َعالَّم

َواَل : " َيُقوُل  (َتَعاَلى)َشرُّ ِمن ِعَباَدِة الِعجِل ؛ أِلَنَّم اهلَل : التَّمفِرَقُة 
ِة ِمن َأرَبَعِة " ! تَناَزُعوا َفتفَشُموا َوَتذَىَب ِريُحُكم  َليَس َأَضرُّ َعَمى اأُلمَّم

َعاِلٍم اَل َيعَمُل ِبِعمِمِو ، َوَعاِلٍم َجُيوٍل ، َوَتاِرٍك ِلمِعمِم َوالَعَمِل ، : َأنَواٍع 
َأصُل َمَرِض اأُلَمِة ! َوالَّمِذي َيُصدُّ النَّماَس َعِن الُعَمَماِء َوالَتقَوى 

ُأَمَراِء الُسوِء ، َوُعَمَماِء الِفتَنِة : اإِلساَلِميَّمِة َناِشيٌء َعِن َثاَلَثِة َأنَواٍع 
  َوَخصَم َرُسوِلوِ  (َتَعاَلى)َخصُم اهلِل : الُمَجاِدُل ! ، َوُدَعاِة الجَياَلِة 
َما ضَرُبوُه َلَك ِإالَّم ِجَدااَل َبل ُىم َقوٌم : " (َتَعاَلى)َوالُمؤِمِنيَن ، َقاَل 

ِلُكلِّ َمَرٍض !  الَبَصرِ َفقدُ : َعَمى الَبِصيَرِة، َوالَعَما:الَعَمُة "! ِخِصُموَن 
: َدَواٌء ، َوِلُكلِّ ِعمَّمٍة ِشَفاٌء ، َوالدَّمَواُء الَّمِذي َركَّمَبُو َأحَكُم الَحاِكِميَن 

 (ٌالِبَ أثٟ اٌؼيائُ)ُىَو الشَِّفاًء الَحِقِيقيُّ ِلُمجَتَمِع الُمسِمِمينَ 
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 (43) ِؼجل أث١لًٚ لجٍخ اٌّٖو١٠ٓ اٌملِبء ألكاء فو٠ٚخ اٌؾظ ُِٖو اٌزٟ ال ٠ؼوفٙب اٌّٖو٠ْٛ

 76اٌّؼجل ٠ؼل اٌٛؽ١ل اٌنٞ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ .. لجٍخ اٌّٖو١٠ٓ اٌملِبء ألكاء فو٠ٚخ اٌؾظ" ِؼجل أث١لًٚ""اٌغّبي إٌَّٝ"  

 ِمب١ٕو ٚ٘ٛ اٌّووي اٌوئ١َٝ ٌؼجبكح اإلٌٗ 

           

ووً اٌٍّه ١ٍزٝ األٚي اٌنٜ ١ّل اٌّؼجل  فو٠ل ِٓ ٔٛػٗ رقط١طٗ اّٛاثٗ عا١ٌَّؾ١ْٛ   اٍُ ٌٍٍّه ػٍٝ علهاْ اٌّؼجل76

رز١ّي ِؾبفظخ ٍٛ٘بط ثؼلك ِٓ إٌّبٛك األصو٠خ اٌّّٙخ اٌزٝ رؾزبط ئٌٝ  ِمٖٛهح ٌٕفَٗ واٌٙمجٍخ اٌملِبء اٌّٖو١٠ٓ ٌٍؾظ

ِٕٚٙب ِؼجل  اٌّؼجل اٌّووي اٌوئ١َٝ ٌؼجبكح اإلٌٗ أٚىٚه٠ٌ.ا٘زّبَ ئػالِٝ ٚرو٠ٚظ ١ٍبؽٝ ٌٙب وٝ رٍفذ أٔظبه اٌؼبٌُ ٌٙب

٘ٛ أؽل ا٢صبه اٌّٖو٠خ اٌفوػ١ٔٛخ اٌمل٠ّخ، ٠ٚمغ فٝ ِل٠ٕخ اٌج١ٍٕب عٕٛة ِؾبفظخ ٍٛ٘بط ػٍٝ اٌٚفخ اٌغوث١خ " أث١لًٚ"

ٌٕٙو ا١ًٌٕ، ٚػٍٝ َِبفخ اصٕٝ ػْو و١ٍٛ ِزواً عٕٛة ّوق اٌج١ٍٕب، ٚوبْ اٌّؼجل اٌّووي اٌوئ١َٝ ٌؼجبكح اإلٌٗ أٚىٚه٠ٌ، 

٠ٚقزٍف  ١ّل فٝ ػٙل اٌٍّه ١ٍزٝ األٚي.٠ْٚزٙو ثىضوح اٌّمبثو ٚاٌّلافٓ ٚاٌزٝ رَُٕت ئٌٝ ٍِٛن األٍوح األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ

اٌّؼجل فٝ ر١ّّٖٗ اٌّؼّبهٜ ػٓ ثبلٝ اٌّؼبثل اٌّٖو٠خ، ؽ١ش ثٕٝ ػٍٝ ِؾٛه٠ٓ اٌغيء األٚي ِٓ اٌْوق ئٌٝ اٌغوة ٠ٚزغٗ 

اٌّؾٛه اٌضبٔٝ ِٓ اٌّْبي ئٌٝ اٌغٕٛة، ٚلل ١ّل فٝ ػٙل اٌٍّه ١ٍزٝ األٚي ٚ أوٍّٗ اثٕٗ اٌٍّه ه١ٌَِ اٌضبٔٝ ٚروعغ 

  .ّٙورٗ ٌزقط١طٗ اٌفو٠ل ٚ ألٔٗ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ ٍجغ ِمب١ٕو ٌؼجبكح ٍذ آٌٙخ ثبالٙبفخ ئٌٝ ١ٍزٝ ٔفَٗ

ُوْف ؽل٠ضبً ػٓ ٚاعٙخ اٌّؼجل األ١ٍٕخ، ٚأُػ١ل روو١جٙب، فظٙو اٌٖوؽبْ اٌىج١واْ ٌٍّؼجل، أِب اٌفٚبء اٌنٜ ١ٍ٠ٙب فٙٛ ِىبْ 

اٌفٕبء األٚي ٚاٌفٕبء اٌضبٔٝ ٌٍّؼجل، ّٚ٘ب ٠ٕز١ٙبْ ثٛاعٙخ اٌّؼجل، ِٚلفٍٗ اٌؾبٌٝ ثأػّلرٗ اٌّوثؼخ ٚؽٛائطٗ اٌزٝ ُهٍّذ 

اٌؾوث١خ، ٚأزٖبهارٗ فٝ آ١ٍب، ونٌه ُوزت ػ١ٍٙب ثؼ٘ إٌمُٛ اٌزنوبه٠خ " ه١ٌَِ اٌضبٔٝ"ػ١ٍٙب ثبٌؾفو ثؼ٘ ٚلبئغ 

، ٚرمغ ِمٖٛهح Lاٌّؼجل رقط١طٗ فو٠ل ِٓ ٔٛػٗ، إلٔٗ ػٍٝ ّىً ىا٠ٚخ لبئّخ، أٚ ػٍٝ ١٘ئخ اٌؾوف اٌالر١ٕٝ .اٌقبٕخ ثٗ

 َوو٠ُ اثٛاٌؼياب.ك / ٍٍَخ ِٓ ئػلاك   . ئٌٗللً األللاً ٚ٘ٝ اٌّمٖٛهح اٌوئ١َ١خ ثْىً ػّٛكٜ ػٍٝ ٍٍٍَخ األف١ٕخ، 
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     "..هعً اٌؾوة ٚاٌَالَ"ِؾّل أٔٛه اٌَبكاد         :ّق١ٖخ اٌؼلك

إٔبثزٗ هٕبٕبد اٌغله ٚاٌق١بٔخ .. ؽوه األهٗ ٚثلأ ِؼووخ اٌز١ّٕخ ٚاٌجٕبء..  ػبِب ػٍٝ ووٍٝ اٌوئ11ٌ١أثٙو اٌؼبٌُ فٝ  

 فٝ ٠َٛ اؽزفبٌٗ ثبٌٕٖو ١ٌؼ١ِ ثطال ٠ّٚٛد ١ّٙلا

    ا

 اٌَبكاد فٝ  وفخ ػ١ٍّبد ؽوة أوزٛثو

ؽ١ٓ ًٕٚ ِؾّل أٔٛه اٌَبكاد ئٌٝ اٌؾىُ، لبي اٌجؼ٘ ئٔٗ ٌٓ ٠َزّو ٍٜٛ ألّٙو ل١ٍٍخ لجً أْ ٠طبػ ثٗ، لبٌٛا ئٔٗ األلً ث١ٓ 

ألوأٗ ِٓ اٌٚجبٛ األؽواه، ٌىُٕٙ ػٍٝ ِب ٠جلٚ َٔٛا ِب١ٙٗ فٝ اٌىفبػ، ْٚٔأرٗ اٌٖؼجخ اٌمب١ٍخ، ففبعئُٙ ع١ّؼب، وبْ 

أؽل .األلٜٛ، ٚاأللله ػٍٝ ارقبم لواه اٌؾوة، ٚاألوضو لٛح فٝ ارقبمٖ لواه اٌَالَ ٚئٔٙبء ِوؽٍخ اٌؾوٚة ٚثلء ِوؽٍخ اٌزؼ١ّو

ػْو ػبِب لٚب٘ب اٌَبكاد فٝ ِٕٖجٗ، ٌىٕٙب وبٔذ ٍٕٛاد ِٓ اٌمج٘ ػٍٝ اٌغّو ٚارقبم اٌمواهاد اٌؾبٍّخ ٚا١ٌّٖو٠خ، 

 و١ٍٛ ِزو فمٜ ِٓ اٌمب٘وح، ٚع١ِ أٙيَ ٘ي٠ّخ صم١ٍخ لجً 150ٚهس هثغ َِبؽخ ثالكٖ ِؾزٍخ، ٚػٍُ ػلٖٚ ٠وفوف ػٍٝ ثؼل 

وبْ أٚي ِب فؼٍٗ أْ أىاػ . أػٛاَ، ّٚؼت ِزٍٙف ٌألفن ثبٌضأه، ٚأّقبٓ وبٔٛا إٔللبء فٝ اٌّبٙٝ فٖبهٚا فِٖٛب3

 أٔٙٝ وً اٌغلي اٌنٜ ؽبٚي اٌجؼ٘ افزؼبٌٗ ف١ّب ػوف 1971 ِب٠ٛ 15اٌقِٖٛبد، ٔؾب٘ب ال ٌٍّٖؾزٗ ثً ٌٍّٖؾخ ِٖو، فٝ 

ثبٍُ ِواوي اٌمٜٛ، اٍزغً ثنوبئٗ ِب ؽبٚي فِٖٛٗ أْ ٠ٍٖمٖٛ ثٗ ثأٔٗ هعً ٙؼ١ف  ١و لبكه ػٍٝ ارقبم لواه اٌؾوة، ثبٌغ 

ٌُٚ ٠فؼً ١ّئب، أ ٚت مٌه اٌطٍجخ فزظب٘وٚا ٙلٖ، ٌىٕٗ وبْ ٠قطٜ  ٌّب ٘ٛ أثؼل ِٓ " اٌؾَُ"فٝ ئظٙبه ٘نا، ٚػل ثؼبَ ٌـ 

فٝ ظوف .٘نا، وبْ ٠و٠ل ٌٍؼلٚ أْ ٠ظٓ أٔٗ ٌٓ ٠ؾبهة أثلا، ف١ّب اٍزؼلاكاد ئػبكح ع١ْٗ ئٌٝ اٌؾ١بح عبه٠خ ػٍٝ للَ ٍٚبق

صالس ٍٕٛاد ِٓ ؽىّٗ أػبك اٌوٚػ ٌٍغ١ِ اٌنٜ أٙيَ، ٚأػبك اٌَالػ ٚاٌمٛح، ٚفبعأ اٌؼبٌُ ٚأثٙوٖ ثؾوة ِٓ أػظُ ؽوٚة 

اٌموْ اٌؼْو٠ٓ، ٕٕغ إٌٖو فٝ اٌَبكً ِٓ أوزٛثو، ٚأػبك اٌؾ١بح ٌمٕبح ا٠ٌٌَٛ ِٓ عل٠ل، ٚوٛاصك اٌقطٛح ارقن لواه 

اٌَالَ، ىاه اٌملً فٝ ِفبعأح أمٍ٘ذ اٌؼبٌُ، ٚكػب إلٔٙبء ِوؽٍخ اٌؾوٚة، أ ٚت األّمبء ٌىٕٗ وبْ صبلت اٌوؤ٠خ، وً ٘إالء 

. اٌن٠ٓ أ ٚجُٙ ٘وٌٚٛا ثؼل ػْواد إٌَٛاد ٌٍؾبق ثبٌَالَ اٌنٜ أهٍٝ ٘ٛ لبػلرٗ األٌٚٝ

        

ٚلغ ارفبل١خ أصبهد علال هثّب، ٌىٕٙب أٔٙذ اٌؾوٚة اٌزٝ رووٙب ٚهائٗ ١ٌجلأ ِوؽٍخ ِٓ اٌجٕبء ٚاٌزؼ١ّو، وبٔذ اٌّؼووخ اٌغل٠لح 

٘ٝ ِؼووخ اٌز١ّٕخ، أػبك ا١ٌّياْ ٌاللزٖبك اٌنٜ رٛلف، ٚٛٙو اٌمٕبح ٚافززؾٙب ثٕفَٗ، ٌىٓ اٌؾبللْٚ افزبهٚا أْ ٠غزبٌٖٛ 

 ػبِب ٠ٚ11ْٕٙٛ ؽ١برٗ، فٝ ٠َٛ اؽزفبٌٗ ثٕٖوٖ، ٚفٝ ماد اٌَبػخ اٌزٝ ػجود لٛارٗ اٌمٕبح، هٕبٕبد اٌؾمل أٔٙذ ؽ١برٗ ثؼل 

. فبٍٕخ ِٚؾٛه٠خ فٝ ربه٠ـ ِٖو، ١ٌوؽً ١ّٙلا ثؼل أْ ػبُ ثطال
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 ... ي  ُأ مًة  َض حك  م  جهجي  اُأ َض ُأ 

 

                   

 
 

 

ن  عنوا  من غير صفحة  
طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان  
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  اٌجٍل اثٓ/اػلاك                                                           :إٌّٛػبد ٕفؾخ
ً٘ رٛؽل اٌضمبفخ اٌؼوة ثؼل أْ ِيلزُٙ 

فٟ وٍّخ  ٠ٕؼٟ ف١ٙب اٌّطوثخ اٌىج١وح   :ا١ٌَبٍخ؟

اٌواؽٍخ ّبك٠خ لبي االٍزبم اثوا١ُ٘ ف١ًٍ اٌغ١لح هئ١ٌ 

 :ِغٌٍ اكاهح ٔبكٞ اٌغَوح اٌضمبفٟ ثبٌلٚؽخ عبء ف١ٙب 
 

 Ibrahim K. Al-Jaidah 

رحلت شادٌة، رحلت شادٌة اللحن والحضور تاركة مساحة شاسعة من 
الفقد والحزن أغنٌات ما زلنا نترنم بسماعها، شادٌة التً تربٌنا على 

الحانها وعشقنا صوتها الذي ال ٌتكرر ومواقفها التً ال تلٌن، هً الحٌاة 
تقتص منا بمن نحب هو الموت مرة تلو األخرى وهو الفقد الذي ال 

ٌغادرنا، فً كل مرة أسمع فٌها شادٌة تحملنً الذاكرة لتلك االٌام 
الحمٌمة تحملنً لذكرٌات الفتى المحلق و ألجواء الشجن والحب 
والحنٌن، تنتقل بً الى شوارع القاهرة فً صباي تعٌد لً نبض 

شوارعها التً احفظها تحلق بً على نغم تلو نغم ولتلك الذكرٌات الحلوة 
التً ما زالت قوت ذاكرتنا المتعبة، رحلت شادٌة وأي فقد هذا وأي فراغ 

... تركت فً مسامعنا 

 ٚلل ّلرٕٟ رٍه اٌىٍّبد ٚوزجذ رؼ١ٍمب ػ١ٍٙب الٛي فٟ

ٕجبػ اٌغّبي اٍزبم اثوا١ُ٘ اٍّؼ ٌٟ اْ اثلٞ اػغبثٟ 

ثىٍّبره اٌول١مخ اٌٖبكلخ فٟ اٌواؽٍخ ّبك٠خ ٘نٖ اٌىٍّبد 

اٌزٝ رضجذ ٕلق اٌّْبػو ٚاٍّؼ ٌٝ ِوح افوٜ اْ أبكٞ 

اٌّضمف١ٓ اٌؼوة ثبٌؼًّ ػٍٝ اػبكح اٌٍُؾّخ اٌؼوث١خ ٚاٌٛؽلح 

اٌؼوث١خ ٌٚزىٓ اٌضمبفخ ٘ٝ االًِ فٟ عّغ اٌؼوة ثؼل اْ ِيق 

االػلاء ٍُّّٙ ٍٚالِٝ ٌه ٌٚىً اٌيِالء فٟ ٔبكٜ اٌغَوح 

ثؼل امٔه ٍبلَٛ ثْٕو وٍّبره ػٓ اٌواؽٍخ - اٌضمبفٟ ثبٌلٚؽخ 

ػلك ك٠َّجو ٚ٘ٝ ِغٍخ اٌىزو١ٔٚخ  (ِغٍخ اٌج١ْو)ّبك٠خ فٟ 

 ّٙو٠خ ارْوف ثوئبٍخ ىؾو٠و٘ب

 أبّل ع١ّغ اٌّضمف١ٓ اٌؼوة اْ ٚأب ٕ٘ب ِٚٓ ٘نا إٌّجو

٠غؼٍٛا ِٓ اٌضمبفخ اٌؼوث١خ ثبثب ٌالًِ ٌغّغ وٍّخ اٌؼوة 

ٚرٛؽ١لُ٘ ثؼل اْ ِيلذ ث١ُٕٙ ا١ٌَبٍخ ٌُٚ ال ٚاٌضمبفخ 

اٌؼوث١خ ثوٚاك٘ب ٚوزبثٙب ِٚجلػ١ٙب وبٔذ كائّب ٘ٝ ّؼٍخ 

اٌز٠ٕٛو اٌؾٚبهح ٚاٌزٟ ٔمٍذ ٌٍؼبٌُ اعّغ ٕٛهح ِْوفخ ػٓ 

 ...ٍإاي اٌٝ وً اٌّضمف١ٓ اٌؼوة . اٌؼوة ٚ اٌؼوٚثخ 

ً٘ رغّغ اٌضمبفخ ِب فولزٗ ا٘ٛاءا١ٌَبٍخ ؟ 

ظً ؽبوُ ِٖو ٠ٚفٟ :ؽٚبهح للِبء اٌّٖو١٠ٓ 

320ػ١ٍٗ األ١ٌ٘ٛخ ِٕن رٛؽ١ل ِٖوػبَ   ٚؽزٟ كفٛي  .َ. ٍٕخ ق0

 . فوػْٛ اٌوِٚبْ ٚاٍٛك ػ١ٍٗ
 2772365َٛ٠ػوف اٌّٖو٠ْٛ أْ رم٠ُٛ إٌَخ . َ.  ق  .

 2700١ّل ٘وِٗ اٌّلهطىٍٚواٌٍّه . َ. ق  .

 2560اٌنٞ ظً أػٍٝ ثٕب٠خ فٟ اٌٙوَ األوجو فٛفٛثٕٟ اٌٍّه . َ. ق 

 .19اٌؼبٌُ ؽزٟ اٌموْ 

 2050ػبّٕخ ِٖواٌلٌٚخ اٌٍٛطٝ أصٕبء ١ٛجخَ إٔجؾذ . ق  .

 2000اٌفٍهٌزملَ فٟ ي اٌضؼبث١ٓ إلٕط١بك اٌمطِٜٖوهٚٙذ . َ. ق  

 1786اٌن٠ٓ للِٛا ئٌٝ ِٖو وزغبه ٚأعواء فٟ اٌٙىًَٛ. َ. ق 

 اٌؾٖب٠َْٚزملِْٛ   اٌموْ اٌّٚطوة اٌَبثك، ٠ؾزٍْٛ ّّبي ِٖو 

 . ٚلٛٞ ٔفٛمُ٘ ثَجت اٌّْبوً اٌلاف١ٍخ ثّٖوٚاٌؼغٍخ

 1600 ِٖوةصٛهح ٙل اٌٙىًَٛ فٟ ِٖو اٌؼ١ٍب ئٔزْود . َ. ق 

 1560ٛوك اٌٙىًَٛ ٚثبلٟ اٌمجبئً ا٠ٛ١ٍ٢خ، أؽٌّ. َ. ق 

ٚلل      ِإٍَب اٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخ ٚإٔجؾذ ِٖو كٌٚخ ئٍزؼّبه٠خ 

                                                                                                                        . اٌفوادأكفٍٛا فْٕٛ ؽوة اٌٙىًَٛ فٟ اٌغ١ِ ٚثٍغٛا أػبٌٟ 

 اٌٙىًَٛ ِغ فٍٛي ا١ٌٙٛك ٚ ٍِٛٝ ق َ فوٚط 1259- 1560

.  اٌْبكٚفاٍزؼًّ . َ. ق1500

 1375ٌزً  ٚٔمً اٌؼبّٕخ ِٓ ١ٛجخ ئفٕبرْٛ كػٛح اٌزٛؽ١ل .َ. ق

.  اٌٌّْ ِٕٚغ ػجبكح اٌؼّبهٔخ

 750فوػْٛ ٠َزٌٟٛ ػٍٝ ِٖو ٠ٖٚجؼ إٌٛثخ ٍِه وبّزب .َ. ق 

 671ِٖو ٠ٙيِْٛ ا٢ّٛه٠ْٛ .َ. ق  .

 661رزمٍٔ ٚرٖجؼ ِٖو َِزمٍخا٢ّٛه٠خ اإلِجواٛٛه٠خ .َ. ق   .

 525ق 405َ ٠غيْٚ ِٖو ٚؽىّٛ٘ب ٌَٕخ اٌفوً .َ. ق   .

 343ق 332َ ِوح صب١ٔخ ؽزٟ ِٖو ٠ؾىّْٛ اٌفوً .َ. ق   .

 332اإلٍىٕله٠خ ٠غيٚ ِٖو ٠ٚإٌٍ اإلٍىٕله األوجو .َ. ق  .

 305اٌجطبٌّخ ثلا٠خ ؽىُ .َ. ق  .

 30ٚثلا٠خ ؽىُ اٌجطبٌّخٔٙب٠خ ؽىُ -  رٕزؾو و١ٍٛثبروا .َ. ق 

.  اٌوِٚبْ

 330 ُاٌوَٚ ٌّٖواٌج١ئط١١ٓ َ ؽى   .

 639 ٌّٖواإلٍالَ َ اٌفزؼ ٞ . 

 اٌمل٠ّخ وبْ اٌٍّه ٘ٛ اٌؾبوُ اٌّطٍك ِٖوفٟ :ِب ٠زؼٍك ثبٌفوػْٛ

 . ٚاٌٍٖخ ث١ٓ اٌْؼت ٚا٢ٌٙخ ٚوبْ ٠ٍمت ثبٌفوػْٛٚاٌمبئل اٌوٚؽٟ 

ٚوبْ اٌٍّه لبئل . ٚوبْ ٠ؼبٚٔٗ اٌٛى٠و ٚاٌغٙبى اإلكاهٞ ٠ٚزجؼٗ اٌىٙبْ

 اٌغ١ِ ٚوبْ اٌؾىُ ٚهاص١ب ث١ٓ األثٕبء فٟ ِؼظُ اٌٛلذ  

https://www.facebook.com/ibrahim.k.aljaidah?hc_ref=ARSWmuZforkZLcyPAWOL0hu4pbRgJRUghxGjKvkXQQFbSDPZJLqXxXh75iFdYMtQn2Y&fref=nf
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B3%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B3%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%83%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%83%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit
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The ruling regarding celebrating  the birthday of the Prophet ? 
 

 
 

All perfect praise be to Allah, The Lord of the Worlds. I testify that there is none worthy of worship except 

Allah, and that Muhammad  is His slave and Messenger. 

Allah The Almighty Says (what means): {Say, [O Muhammad], "If you should love Allah, then follow me, 

[so] Allah will love you and forgive you your sins.}[Quran 3:31] In a Hadeeth (saying of Prophet ) on 

the authority of 'Aa'ishah, may Allah be pleased with her, the Prophet  said: that "whoever introduces 

something new to Islam which does not belong to it, it will be rejected and Allah The Almighty will not 

accept it from him." [Al-Bukhari and Muslim] 

In a Hadeeth on the authority of Jabir Ibn Abdullah  may Allah be pleased with him, the Prophet  used 

to mention in his sermons that the "best of sayings is the Book of Allah The Almighty, and the best of 

guidance is that of Muhammad  and the worst of matters is innovations in religion and that every 

religious innovation is misguidance." [Muslim] 

It was not authentically narrated from the Prophet or the rightly-guided Caliphs that they celebrated 

the birthday of the Prophet  or did anything to that effect. If the celebration of his birthday was a good 

thing, they would have done that before anyone else. In the spirit of observing the noble Sunnah (rituals of 

Prophet ) and abiding by the Quran, Muslims should not introduce any matter that does not belong to 

the Book of Allah, the Quran, or the Sunnah of the Prophet . 

If they were to do so, they would fail to apply his  Sunnah and convey his   message, while 

occupying themselves with trivial matters. It is not permissible for any Muslim, irrespective of 

his   status, to propagate religious innovations or practice them, for this was the norm of the righteous 

predecessors of this Ummah (Nation), and affirmed by the diligent and prominent Imams, may Allah be 

pleased with them all. 

Finally, we implore Allah The Almighty to guide us to follow in their footsteps and hold fast to the straight 

path without addition or deletion. Allah The Almighty is the guide to success. 

Allah Knows best.                                                                         Selected by :SHEREEN 


