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 ح٨ٔظوخرخص حٌَثخ١ٓش  وٍّشحٌؼيى

ر١ٓ ٚحؿذ حٌٛلض ٍٚؿً حٌٛلض ٚحرٓ حٌٛلض   
 

٨ ٗه أْ َِٜ طَّ رفظَس ِٓ أٛؼذ فظَحطٙخ ك١غ 

حٓظلمخلخص ح٨ٔظوخرخص حٌَثخ١ٓش ٚكَٙ حٌيٌٚش ػٍٝ 

حٔـخكٙخ كظٝ ٨ ٠ٔظغٍٙخ حٌّظَرْٜٛ رَّٜ ِٓ حٌيحهً حٚ 

حٌوخٍؽ ٚوٌٌه طليٞ ِٛحؿٙش ح٨ٍ٘خد ٟٚ٘ كَد َٗٓش 

طٔظٛؿذ حْ ٠ظىخطف وً حٌ٘ؼذ ِئ٠ي٠ٗ ِٚؼخ١ٍٟٗ كظٟ 

ٚحه١َح طٔظط١غ َِٜ ح٨ٔظٜخٍ ػٍٟ ٌ٘ح ح٨ٍ٘خد حٌٍؼ١ٓ 

ٚ٘ٛ ِٔظمزً  َِٜ رؼي ٌٖ٘ ح٨ٔظوخص ٚو١ف ١ٓىْٛ حٌٟٛغ 

   . 2022فٟ ح٨ٔظوخرخص حٌمخىِش 

 

اْ ٚحؿذ حٌٛلض ػ١ٍٕخ ؿ١ّؼخ ٘ٛ حْ ٔؼًّ ػٍٟ حٔـخف طٍه 

ح٨ٔظوخرخص رخِخْ ٚحْ ٔـٕذ َِٜ حٜ حهطخء لي طّْ حِٓ 

َِٜ ٚحٓظمَحٍ٘خ ٚػ١ٍٗ ف١ـذ ػٍٝ حٌيٌٚش حْ طٍظَِ 

رخٌيٓظٍٛ ٚرلّخ٠ش حٌ٘ؼذ رىً ١ٛحثفٗ ٚوٌٌه ٠ـذ ػٍٝ 

حٌ٘ؼذ حْ ٠٘خٍن فٟ ح٨ٔظوخرض ٚحْ ٠وظخٍ ِٓ ٠َحٖ ِٕخٓزخ 

ٌٍَثخٓش رؼ١يح ػٓ حٌظؼٜذ ٚحٌىَح١٘ش ٌٚ٘ح ٘ٛ ٚحؿذ 

..... حٌٛلض

 

ٚأِخ ػٓ ٍؿً حٌٛلض ٚ٘ٛ حْ ٠مَٛ ِٓ ٠ٕظوزٗ حٌ٘ؼذ رظمٜٛ 

هللا فٟ حٌ٘ؼذ ٚحْ ٠ؼًّ ٌٍّٜلش َِٜ ح٨ٚ ٚ حه١َح ٚحْ ٨ 

..... ٠ٜفٝ كٔخرخطٗ ِغ ِؼخ١ٍٟٗ

ٚأِخ ػٓ حرٓ حٌٛلض فٙئ٨ء ُ٘ حٌّٕظفؼْٛ ٚحٌِّح٠يْٚ 

ٚح٠ٌٌٓ ٨ َٔحُ٘ ح٨ فٟ حٓظغ٩ حٌّٕخرخص ١ّؼخ فٟ ِىٔذ 

 ...ٍه١ٚ ٚوخُٔٙ ٠مٌْٛٛ ١ِ فٟ َِٜ

ٚ ٕ٘خ فخٌؼمً ٠مٛي حْ ٔمف ؿ١ّؼخ ٚلفش ٍؿً ٚحكي ٌٕمَٛ 

رٛحؿذ حٌٛلض فٕ٘خٍن  فٟ ح٨ٔظوخرخص ٚٔوظخٍ ح٨ٍٛق 

ٚوٌٌه حْ ٔؼظَف حْ ٍؿً حٌٛلض ١ٌْ رخ٠ٌٍَٚس ٘ٛ 

ح٨كٔٓ ٌٚىٕٗ ٘ٛ ح٨ٔٔذ ٚحْ ٔوظخٍ ٍؿً حٌٛلض ٚٔلخٓزٗ 

فٟ ٔٙخ٠ش فظَطٗ ٚحِخ ػٓ حرٓ حٌٛلض ِٚخ حوؼَُ٘ ٌٖ٘ ح٠٨خَ 

ُٚ٘ ٠يهٍْٛ ٓزٛرش ح٨ٔظوخص رؼم١ٍش حهطف ٚحؿَٜ فخٌٍُٙ 

ح ....ؿٕزٕخء ٩٠ٚص حرٓ حٌٛلض

........ ٌٍُٙ ً٘ رٍغض حٌٍُٙ فخٗٙي

 

 

 إقرأ في ىذا العدد                      
ح٨ٔظوخرخص حٌَثخ١ٓش ر١ٓ ٚحؿذ حٌٛلض ٍٚؿً     :كممة العدد

  2ٙ                 ٍث١ْ حٌظل٠ََ/رمٍُ   حٌٛلض ٚحرٓ حٌٛلض

ِئطَّ ح٤َُ٘ ح٠ٌَ٘ف ٌَٕٜ  :ىفظَ ح٨كٛحي حٌ٘و١ٜش*

 3 ٙاوَحِٝ ٔـُ/ِٕٙيّ /اػيحىحٌميّ ٚلٛس َِٜ حٌٕخػّش

وُ ِٓ حٌّٜخثذ طَُطَىُذ رخُٓ حٌّٙيٞ  :ل١٠ش ٌٍّٕخل٘ش *

 4ٙ                     (ِٕمٛي)ٓخِق ؿ١ًّ/رمٍُ   حٌّٕظَظَ؟

 

    حٔظوخرض حٌَثخٓش ٚ ً٘ ِٓ ِزخٍُ؟                           :  ٍٛٛس حٌغ٩ف* 

 5ٙ                                        حٌَّٜٞ أفٕيٞ/ حػيحى

  5      ٙ   وخرظٓ و١ّٛ/حػيحى                 :ح٠ٌَخٟش ٍوٓ*

 

 6ٙ         حػيحى حرٓ حٌز١َ٘....٠خ ح٠ٙخ حٌٛحٌٝ  ٍوٓ ح٤ىد*

 

 ػمخفش حٌلٛحٍ ٚ لزٛي ح٨هَ                           : ٚؿٙش ٔظَ  *

 7ٙ                                      كٔٓ حكّي ه١ًٍ.ى/رمٍُ 

 

َُ حٌظٟ ٨ ٠ؼَفٙخ ح٠ٌَّْٜٛ * ِل١ّش ؿزً ػٍزش     :ِٜ

                     8و٠َُ حرٛحٌؼِحثُ                                     ٙ./ى/حػيحى 

                                                9رٕض ح١ًٌٕ                    ٙ  /حػيحى      : ٌه ٠خ ١ٓيطٟ*

 ١ٔف١ٓ غ١ُٕ.  ى/ رمٍُ أٚطخٍ حٌّٜض     

                                حهظ١خٍ ٠خ١ّٓٓ وّخيَٛهخص حٔؼٝ    

غٍطش »أَ « ػٍٛس».. ٠ٕخ٠َ :  ٛفلش ِٓ غ١َػٕٛحْ*   

    10ٙ٘خٔٝ ػًٔ                                / رمٍُ   ؟«ٗؼذ

                                                 فٟ ِؼ١ش حٌّٜطفٝ حٌؼئخْ:  ْ  ٚحكش ح٠٨ّخ*

              11  ٙ                              ِٔظ٘خٍ ٔخَٛ ح٠ٌِخص/رمٍُ
الناصرية السادات واعاجيب الزمان بين     :ٗو١ٜش حٌؼيى *

      12                          ٙ      ....                و االخوان

ليٍ َِٜ فٟ حٌظخ٠ٍن ٚ ٌفظش حٔٔخ١ٔش    :ٛفلش حٌّٕٛػخص *

 13ٙحرٓ حٌزٍي                                             /ػيحى  ح
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  ح٤َُ٘ ح٠ٌَ٘ف ٌَٕٜ حٌميّ ٚلٛس َِٜ حٌٕخػّشِئطَّحٌ٘و١ٜش ح٤كٛحي ىفظَ
 

ػٍٝ ِيٜ ١ِٛ٠ٓ ِظٛح١ٍٛٓ أطخرغ ِئطَّ ح٤َُ٘ حٌؼخٌّٝ ٌَٕٜس حٌميّ، ٚحٌلم١مش أْ حٌٛحلغ ٠ئوي ىٍٚ ِئٓٔش ل٠ٛش وخ٤َُ٘ 

ح٠ٌَ٘ف فٝ ىػُ ٚطؼز١ض حٌّٛلف حٌمخْٔٛ ٚحٌظخ٠ٍوٝ ٌٍميّ ح٠ٌَ٘ف رؼي حٌمَحٍ ح٤ه١َ ٌٍَث١ْ ح٠َِ٤ىٝ ىٚٔخٌي طَحِذ رٕمً 

حٌٔفخٍس، ٚحٌّئطَّ ٠ظ٠ّٓ ػيىح ِٓ حٌَٓخثً حٌّّٙش حٌظٝ ٠ـذ حٌظٛلف ػٕي٘خ ٚطل١ٍٍٙخ رٙيٚء أرَُ٘خ ح٨٘ظّخَ حٌيٌٚٝ رخٌظّؼ١ً 

 .ٚحٌل٠ٍٛ

 ىٌٚش، ٗخٍوض فٝ حٌّئطَّ رّّؼ١ٍٓ ِوظٍف١ٓ، أرَُُ٘ حٌَث١ْ 86ٚفك ِخ ٘ٛ ِؼزض رـيحٚي حٌلخ٠َٟٓ ٌّئطَّ َٜٔس حٌميّ، فبْ  

َّ ٌّٕظّش حٌظؼخْٚ ح٩ٓ٦ِٝ، ٚأكّي أرٛحٌغ٢١،  ِلّٛى ػزخّ، ٍث١ْ ىٌٚش فٍٔط١ٓ، ٚحٌيوظٍٛ ٠ٛٓف رٓ أكّي حٌؼؼ١ّ١ٓ، ح١ِ٤ٓ حٌؼخ

ش حٌى٠ٛظٝ، ٚح١ٌ٘ن حٌيوظٍٛ ٛخٌق رٓ ػزيحٌؼ٠ِِ آي ح١ٌ٘ن،  ِّ َّ ٌـخِؼش حٌيٚي حٌؼَر١ش، َُِٚٚق حٌغخُٔ، ٍث١ْ ِـٍْ ح٤ُ ح١ِ٤ٓ حٌؼخ

٠َُٚ حٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش حٌٔؼٛىٜ، ٚحٌيوظٍٛ ِ٘ؼً رٓ فُٙ حٌٍّٔٝ، ٍث١ْ حٌزٌَّخْ حٌؼَرٝ، ٚحٌزخرخ طٛحَّٟٚ، رخرخ ح٦ٓىٕي٠ٍش 

َّ ٌّـٍْ حٌىٕخثْ حٌؼخٌّٝ، ٚحٌيوظٍٛ ِلّي حٌؼ١ٔٝ، ح١ِ٤ٓ  رط٠ََن حٌىَحُس حٌَّل١ٔش، ٚحٌيوظٍٛ أ٨ٚف ف١ىْ طخف١ض، ح١ِ٤ٓ حٌؼخ

َّ ٌَحرطش حٌؼخٌُ ح٩ٓ٦ِٝ ٚفئحى ح١ٌٍٕٔٛس ٍث١ْ ٍُٚحء ٌزٕخْ ح٤ٓزك  .حٌؼخ

ح٨٘ظّخَ حٌىز١َ رخٌّ٘خٍوش ٚحٌٛؿٛى فٝ ِئطَّ ُِٙ طَػخٖ ِئٓٔش وز١َس رميٍ ح٤َُ٘ ح٠ٌَ٘ف، ٠يفؼٕخ ٦ػخىس حٌٕظَ ِٓ ؿي٠ي فٝ  

 .ِىخٔش ح٤َُ٘ رخٌؼخٌُ ح٩ٓ٦ِٝ ِٚخ طّؼٍٗ ِٓ ىحثَس ِّٙش ٌٜٕغ حٌمَحٍ حٌؼَرٝ ٚح٩ٓ٦ِٝ فٝ حٌم٠خ٠خ حٌّّٙش

ٌؼخرض أ٠٠خ أْ ح٤َُ٘ ح٠ٌَ٘ف ٠ـٔي أكي أىٚحص حٌمٛس حٌٕخػّش ٌٍيٌٚش ح٠ٌَّٜش، حٌظٝ طٍؼذ ىٍٚح وز١َح فٝ حٌظؤػ١َ حٌيٌٚٝ ٚحٌؼَرٝ  

ٚح٩ٓ٦ِٝ فٝ ػيى وز١َ ِٓ حٌم٠خ٠خ، ٚطـٔي ًٌه فٝ ِئطَّ َٜٔ حٌميّ ٚحٌّيحه٩ص حٌّوظٍفش ٌؼيى وز١َ ِٓ حٌٔخٓش ٚحٌّؼمف١ٓ 

 .ٍٚؿخي حٌي٠ٓ فٝ حٌؼخٌُ ٍٚؿخي حٌمخْٔٛ أ٠٠خ

  

طٛلفض ر١ٓ حٌىٍّخص حٌّّٙش ػٕي وٍّش حٌيوظٍٛ ِف١ي ٗٙخد ٠َُٚ حٌ٘ئْٚ حٌمخ١ٔٛٔش ٚحٌّـخٌْ حٌزٌَّخ١ٔش ح٤ٓزك، حٌظٝ ليَ ه٩ٌٙخ 

 لَحٍ ِٓ ح٤ُِ حٌّظليس ِٚـٍْ 700َٗف طف١ٍٜٝ ٌٍّٛلف حٌمخْٔٛ ٌٍميّ ح٠ٌَ٘ف ١ٛحي حٌٕٔٛحص حٌّخ١ٟش ِٓ أْ ٕ٘خن أوؼَ ِٓ 

ح٤ِٓ ٚوٍٙخ طئوي أْ حٌميّ حٌَ٘ل١ش أٍٝ ػَر١ش ِلظٍش ٨ٚ ٠ـُٛ طؼي٠ً ١٘ىٍٙخ ٚأٜ طؼي٠ً ٠ىْٛ رخ٩١ ٨ٚ ٠ؼظي رٗ، فخ٤ُِ حٌّظليس 

 .«طمَ رؼيَ َٗػ١ش ِخ طمَٛ رٗ آَحث١ً ٚرط٩ْ أٜ طَٜفخص ٦َٓحث١ً ىػّخ ٌّزيأ حٌَ٘ػ١ش

  

وٍّش ِف١ي ٗٙخد ٚغ١َ٘خ ِٓ حٌىٍّخص حٌّّٙش رخٌّئطَّ طَٓن ر٩ٗه حٌّٛلف حٌمخٔٛٔٝ ح١ٌٍُٔ ٌٍميّ ح٠ٌَ٘ف ٚطيػُ ِٓ حٌّٛلف 

حٌفٍٔط١ٕٝ أِخَ حٌّـظّغ حٌيٌٚٝ رؼي حٌظؼٕض حٌٛحٟق ِٓ ح٦ىحٍس ح٠َِ٤ى١ش، هخٛش أٔٗ فٝ حٌؼّخ١ٕ١ٔخص أليِض آَحث١ً ػٍٝ حكظ٩ي 

حٌميّ ٚحػظزخٍ٘خ ػخّٛش ٌٙخ فٝ حٔظٙخن ٚحٟق ٌٍمخْٔٛ حٌيٌٚٝ ٚوخٔض آَحث١ً طَغذ فٝ طؼز١ض أٍوخٔٙخ ٚفَٝ ح٤َِ حٌٛحلغ 

 ٌُٚ ٠ىٓ أِخَ حٌؼخٌُ ٜٓٛ ٍفٞ ح٤َِ حٌٛحلغ ٍٚف٠ض ِؼظُ حٌيٚي ٔمً ٓفخٍحطٙخ ٌٍميّ 1948ٚحٌظٛٓغ ِؼٍّخ لخِض فٝ ػخَ 

 .وؼخّٛش ٦َٓحث١ً

أػظمي أْ ِئطَّ ح٤َُ٘ ح٠ٌَ٘ف حٌؼخٌّٝ ٌَٕٜس حٌميّ، ٘ٛ ريح٠ش ػٍٝ ٠َ١ك حٌـٙخى حٌـي٠ي ِٓ أؿً حٌلفخظ ػٍٝ حٌميّ  

ٚحٌّميٓخص ِٓ أٜ طٍٙٛ آَحث١ٍٝ أٚ طلَن غ١َ ِمزٛي ى١ٌٚخ ِٓ ح٦ىحٍس ح٠َِ٤ى١ش، ٤ٔٗ ٥ٌٚٓف حٌ٘ي٠ي ٨ ّٔظٍه أٜ ٚٓخثً أهَٜ 

 14ٌّٛحؿٙش حٌؼيٚ ح٦َٓحث١ٍٝ، هخٛش إٔٔخ ٍٓىٕخ حٌط٠َك حٌيرٍِٛخٓٝ أِخَ ِـٍْ ح٤ِٓ ٚطميِٕخ رَّ٘ٚع لَحٍ كظٝ رّٛحفمش 

 .ٛٛص ِٓ أػ٠خء ِـٍْ ح٤ِٓ غ١َ أٔٗ ٌُ ٠وَؽ ٌٍٍٕٛ رٔزذ حٌف١ظٛ ح٠َِ٤ىٝ

طل١ش ٗىَ ٧ٌِخَ ح٤وزَ حٌيوظٍٛ أكّي حٌط١ذ ػٍٝ طٕظ١ُ ٌ٘ح حٌّئطَّ ٚهَٚؿٗ رٌٙح حٌ٘ىً ح٩ٌثك ٚحٌظّؼ١ً حٌَّ٘ف ٌ٘و١ٜخص  

 .ِظؼيىس ِٓ وً حٌيٚي

 
(ِْلّٛى ٓؼي حٌيٞحػي ٌ٘ح حٌؼيى)حوَحِٝ ٔـُ / حػيحى َ   

http://www.youm7.com/editor/Editor/459
http://www.youm7.com/editor/Editor/459
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          وُ ِٓ حٌّٜخثذ طَُطَىُذ رخُٓ حٌّٙيٞ حٌّٕظَظَ؟ :ل١٠ش ٌٍّٕخل٘ش 
أِخ أٚي أكىخَ ح٦ػيحَ رخ١ٌٔف ..حلظلّٛححٌّٔـي حٌلَحَ رّىش طٕف١ٌ كىُ ح٦ػيحَ فٟ ُػّخء ح٦ٍ٘خر١١ٓ ح٠ٌٌٓ..1979 ى٠ّٔزَ 14فٝ ٠َٛ 

َ ٚٔفٌطٙخ أؿِٙس ح٤ِٓ حٌٔؼٛى٠ش ػٍٝ ِٓ طّض اىحٔظُٙ رلخىػش كٜخٍ حٌلََ 1979 ى٠ّٔزَ 14-1400 ٛفَ 19فىخٔض ٠َٛ ح٤ٍرؼخء 

ٚوخٔض حٌل١ٍٜش ح١ٌَّٓش .  آه19ٓ٠َ ٗوٜخ ٚٓـٓ 61حٌّىٟ ِٓ لزً ؿ١ّٙخْ حٌؼظ١زٟ ٚأفَحى ؿّخػظٗ، ك١غ طُ طٕف١ٌ ح٦ػيحَ رلك 

٠مف ِـّٛػش ِٓ حٌَؿخي أِخَ حٌىؼزش، ٠ظميُِٙ ٍؿً :ريح٠ش حٌمٜش. ؿ٠َلخً 560 لظ٩١ً 153ٚكيحع كٜخٍ حٌلََ حٌّىٟ ٚحلظلخِٗ ٤

٠يػٟ أٔٗ حٌّٙيٞ حٌّٕظظَ ٠ٕخَٖٛ ٠َٗىٗ ؿ١ّٙخْ رٓ ِلّي رٓ ١ٓف حٌؼظ١زٟ، حٌّٛظف حٌٔخرك رخٌلَّ ح١ٌٕٟٛ حٌٔؼٛىٞ، ٠طخٌزْٛ 

 ٩١ِى٠ش، ح٨ٔم٩د ػٍٝ هخىَ حٌل١َِٓ ح٠ٌَ٘ف١ٓ 1979 ٘ـ٠َش، 1400ٍؿخٌُٙ رخٌّٜٛى أِخَ أطزخع آي ٓؼٛى، رؼي أْ أػٍٕخ ِغ ػخَ 

ٚػخثٍظٗ، ٚحكظ٩ي حٌىؼزش، ٠ٕٚظظَ ح١ٌٍّّٔٓ فٟ وً أٔلخء حٌؼخٌُ حٔظٙخء حٌمٜش ُٚ٘ ػٍٝ ٠م١ٓ أْ ِخ ٠ليع ١ٕٓظٟٙ ر٩١ْٔ رلٍٛ ِٓ 

ٌلظخص ػ١ٜزش ػخٗٙخ حٌٍّّْٔٛ كٛي حٌؼخٌُ، ُٚ٘ ٠٘خ٘يْٚ لزٍظُٙ طظؼَٝ ٤ٓٛأ أٔٛحع ح٨ٔظٙخن، .حٌيِخء ػٍٝ ر١٩ ح٤ٍٝ حٌّميٓش

ح ػٓ ٍؿً كخٚي ٘يَ حٌىؼزش لزً أْ ٠ًَٓ هللا  ًٍ ًٍ »فٟ ِ٘ٙي أػخى ٤ً٘خُٔٙ لٜش لَإ٘خ ٛغخ ١ ِّـج ِٓ  ْٓ ِِ ٍس  ٍَ خ ـَ ُْ رِِل ِٙ ١ ِِ َْ ًَ طَ ح أَرَخر١ِ ًَ ١َْ١ »

حٌٔؼٛىٞ، رَؿ١ٍٓ ّ٘خ ؿ١ّٙخْ رٓ ِلّي رٓ « ِىش»ريأص حٌمٜش، كٔذ ِٛلغ .٠ٔم٢ رٙخ ٌ٘ح حٌّّٙٛٚ، وّخ ٍٚى فٟ حٌمَآْ حٌى٠َُ

١ٓف حٌؼظ١زٟ، حٌّٛظف حٌٔخرك رخٌلَّ ح١ٌٕٟٛ حٌٔؼٛىٞ حٌٌٞ ىٍّ حٌفٍٔفش ح١ِ٩ٓ٦ش رـخِؼش ِىش حٌّىَِش، ِٕٚٙخ حٔظمً اٌٝ 

حٌـخِؼش ح١ِ٩ٓ٦ش رخٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس، ٚحٌؼخٟٔ ٘ٛ ِلّي رٓ ػزي هللا حٌملطخٟٔ، ط١ٌٍّ ح١ٌ٘ن ػزي حٌؼ٠ِِ رٓ رخُ، ِفظٟ حٌٔؼٛى٠ش فٟ 

 رخٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس، ٚوخْ ٌٍمخثُٙ ٚلغ وز١َ ػ١ٍّٙخ، رؼي أْ حوظ٘فخ طظطخرك حٌىؼ١َ ِٓ أفىخٍّ٘خ« حٌملطخٟٔ ٚحٌؼظ١زٟ»حٌظمٝ .حٌظٔؼ١ٕ١خص

، ٟٚ٘ ح٠٤يٌٚٛؿ١خص حٌظٟ حػظٕمٛ٘خ ٚإِٓٛح رٙخ، ٚحػظ٨ِ «طىف١َ حٌّـظّغ ٚحٌيٌٚش، ٨ ط١ٍف٠ِْٛ ٨ٚ ٍحى٠ٛ ٨ٚ ٛلخفش»حٌّظطَفش، ِؼً 

ٌظطٍٛ حٌؼ٩لش ِٓ ٛيحلش اٌٝ ِٜخَ٘س، ٠ٜٚزق « حٌؼظ١زٟ»ِٓ ٗم١مش « حٌملطخٟٔ»حٓظَّ طمخٍد حٌَؿ١ٍٓ، فظِٚؽ .ػٍٝ اػَ٘خ حٌّـظّغ

٠َ١مّٙخ ٚحكًيح ١ٌزيآ فٟ َٔ٘ أفىخٍّ٘خ حٌّظطَفش ٠ًٍٚيح ٠ًٍٚيح ريًءح ِٓ ِٔخؿي ٛغ١َس رخٌّي٠ٕش كظٝ أٛزلض ٌُٙ ؿّخػٗ أ١ٍمٛح ػ١ٍٙخ 

ُّلظٔزش» ، «حٌّٙيٞ حٌّٕظظَ»ٛي٠مٗ ِلّي ػزيهللا حٌملطخٟٔ، رؤٔٗ « حٌؼظ١زٟ»حٌمٜش ريأص طفخ١ٍٛٙخ ػٕيِخ ٚٛف .، طؼيحى٘خ رخ٨٢ف«حٌ

أطظٗ فٟ حٌّٕخَ، ػخَ « ٍإ٠ش»حٌٌٞ ١ٓلٍَ حٌـ٠َِس حٌؼَر١ش ٚحٌؼخٌُ رؤوٍّٗ ِٓ حٌظخ١ٌّٓ، ِٔظًٕيح فٟ كي٠ؼٗ ٌٜي٠مٗ ػٍٝ ِخ أ١ٍك ػ١ٍٗ 

حٔظظخٍ أً٘ حٌٕٔش ٌميَٚ حٌّٙيٞ حٌّٕظظَ، ٚهَٚؿٗ ِٓ ًٔٔ آي ر١ض حٌٕزٟ ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ، ٚأْ . ٩١ِى٠ًخ1979/  ٘ـ٠ًَخ1399

، ٚ٘ٛ ِخ أُٚ٘ حٌىؼ١َ رٜيق حٌَٚح٠ش ٚوخْ «حٌملطخٟٔ»ٌـ« حٌؼظ١زٟ»حّٓٗ ١ٓىْٛ ١ٓٚىْٛ حّٓٗ ِلّي رٓ ػزي هللا، طٛحفك ِغ ِخ ٍٚحٖ 

ٍفغ آًحْ حٌفـَ فٟ حٌلََ حٌّىٟ ِؼًٍٕخ ريء لًَٔخ ٘ـ٠ًَخ ؿي٠ًيح، غَس .ٌٌٍ٘خد اٌٝ ر١ض هللا حٌلَحَ« حٌّـ١ٕٔٛٓ»ىحفًؼخ ٌُٙ رخ٠ٔ٨ّخَ اٌٝ 

ٚؿّخػظٗ ٠ٕيْٓٛ ٢ٓٚ ؿّٛع ح١ٌٍّٜٓ لخٛي٠ٓ ح٩ٌٜس أِخَ حٌىؼزش، ٠لٍّْٛ « حٌؼظ١زٟ»، 1979 ٔٛفّزَ 20 حٌّٛحفك 1400ِلََ 

خ ألٕؼٛح حٌلَحّ رىٛٔٙخ طلًّ أِٛحطًخ ١ٍْٜٓٛ ػ١ٍُٙ رؼي حٌفـَ ًٗ حٌؼظ١زٟ »حٌلََ ٠ّظٍت رخ١ٌٍّٜٓ ٚح٩ٌٜس طٕظٟٙ، ٠مف .ٔؼٛ

 فٟ حٌظٛل١ض ًحطٗ أٚٛيص ٍؿخي. «أػيحء هللا»ٚفَحٍٖ اٌٝ حٌىؼزش ِٓ « حٌّٙيٞ حٌّٕظظَ»أِخَ ح١ٌٍّٜٓ ِؼ١ٍٕٓ ٔزؤ ظٍٙٛ « ٚحٌملطخٟٔ

كخٌٚض حٌٍٔطخص .أرٛحد حٌىؼزش، ٚأهَؿٛح ح٤ٍٓلش ِٓ حٌٕؼٕٛ حٌظٟ أىهٍٛ٘خ ٚحكظـِٚح وً ِٓ ىحهً كََ حٌىؼزش« ٚحٌؼظ١زٟ حٌملطخٟٔ»

خ، ١ٌىٓ حٌزي٠ً ٘ٛ 15َٖٚٛٙ ٚأطزخػّٙخ رخ٨ٓظ٩َٔ ٚاهَحؽ حٌَ٘خثٓ ا٨ أْ وً حٌّلخ٨ٚص فٍ٘ض ١ٛحي « حٌؼظ١زٟ»حٌٔؼٛى٠ش الٕخع  ًِ ٛ٠ 

حٌظٟ حكظٍض حٌىؼزش ٌؼ٩ػش أ٠خَ، أ١ٍك رؼي٘خ َٓحف حٌٕٔخء ٚح١٤فخي فم٢، ف١ّخ أرمٝ حٌّلظٍْٛ ػٍٝ « حٌؼٜخرش»حٌظؼخًِ رخٌمٛس ِغ 

، ريأص ططٍك حٌٕخٍ ػٍٝ ِلظٍٟ حٌلََ، ٚٔفٌص «حٌؼظ١زٟ ٚحٌملطخٟٔ»ٚك١ٓ فميص حٌٍٔطخص حٌٔؼٛى٠ش ح٤ًِ فٟ حٌظفخُ٘ ِغ ؿّخػش .حٌَؿخي

خ ٗخ٩ًِ رمٛحص  ًِ ل١ً فٟ رؼٞ حٌَٚح٠خص أْ فَلش حٌىِٛخٔيُٚ وخٔض ٠َِٜش، ».، كظٝ كٍَص حٌلََ«وِٛخٔيُٚ»حٌمٛحص حٌٔؼٛى٠ش ٘ـٛ

ٍغُ أْ ٓٛء حٌؼ٩لخص ر١ٓ حٌزٍي٠ٓ فٟ ًٌه حٌٛلض ٠٠لٞ طٍه حٌَٚح٠ش، هخٛش أْ طٍه حٌٛحلؼش ؿخءص فٟ أػمخد ارَحَ َِٜ ٌّؼخ٘يس 

، ٚٓم٢ ِؼُٙ حٌىؼ١َ ِٓ ٗٙيحء حٌمٛحص حٌٔؼٛى٠ش، ا٨ أْ «حٌملطخٟٔ ٚحٌؼظ١زٟ»ٓم٢ حٌىؼ١َ ِٓ حٌمظٍٝ ر١ٓ ؿّخػش .«ح٩ٌَٔ ِغ آَحث١ً

، ١ٌٔظف١ك أطزخػٗ ػٍٝ «حٌّٙيٞ حٌّٕظظَ»ٔمطش حٌظلٛي فٟ حٌّؼَوش طىّٓ فٟ ِمظً ِلّي رٓ ػزيهللا حٌؼظ١زٟ ٔفٔٗ، حٌٌٞ حىػٝ أٔٗ 

« حٌّٙيٞ»، ٌٌح وخْ ٌّٛطٗ ٚلغ حٌٜيِش ػٍٝ ٍؿخٌٗ، ٚحوظ٘فٛح أٔٗ ٨ وخْ «حٌّٙيٞ حٌّٕظظَ»حٌلم١مش، فمي ظٕٛح أٔٗ ٨ ٠ّٛص رخػظزخٍٖ 

ح»٨ٚ وخْ  ًَ فٟ حٌٕٙخ٠ش، حٓظؼخىص حٌمٛحص حٌٔؼٛى٠ش ح١ٌٔطَس ػٍٝ حٌلََ حٌّىٟ، حٌٌٞ طؤػَ .، ٌظٕٙخٍ لٛحُ٘ ٠ٚزيأْٚ فٟ ح٨ٓظ٩َٔ«ِٕظظ

 رفؼً ح٨ٗظزخوخص، ٚطُ حٌمزٞ ػٍٝ ؿ١ّٙخْ رٓ ِلّي رٓ ١ٓف حٌؼظ١زٟ ِٚٓ طزمٝ ِٓ أطزخػٗ، ٚطُ حٌلىُ ربػيحِٗ ٚػَ٘حص ِٓ

 ٓخِق ؿ١ًّ/رمٍُ                                                                                                                           !!.أطزخػٗ
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.. جبر حجازي يقدم علي :ٍوٓ ح٠ٌَخٟش

 في وست بروهيتش16وزير الدفاع رقن 

 

 

 

أػٍٓ ٚٓض ر١َِٚظٖ أٌز١ْٛ ح٦ٔـ١ٍِٞ ػٓ ُٟ ػٍٟ ؿزَ 

ٚٛخٍ ؿزَ هخِْ َِٜٞ فٟ  .ِٓ حٌِِخٌه ر٘ىً ٍّٟٓ

حٌيٍٚٞ ح٦ٔـ١ٍِٞ حٌّّظخُ، رؼي ١ٍُِٗ أكّي كـخُٞ حٌٌٞ 

ليِٗ ١ٍّٓخ ػٍٝ كٔخد حٌٕخىٞ ػٍٝ ط٠ٛظَ، ٚوً ِٓ ِلّي 

٩ٛف ٔـُ ١ٌفَرٛي ٚػخٟٔ ٘يحفٟ حٌيٍٚٞ ح٦ٔـ١ٍِٞ ِٚلّي 

 .حٌٕٕٟ ٨ػذ إٍٔٓخي ٠ٍِٚخْ ٛزلٟ ٨ػذ ٓظٛن ١ٓظٟ

ٚأػٍٓ ر١خْ حٌٕخىٞ أْ ؿزَ ح٠ُٔ ػٍٝ ٓز١ً ح٦ػخٍس كظٝ 

ٚلخي حٌز١خْ اْ ح٨طفخق .ٔٙخ٠ش حٌُّٛٓ ِغ اِىخ١ٔش حٌَ٘حء

ٗز١ٗ رخ٨طفخق حٌٌٞ ؿٍذ كـخُٞ اٌٝ حٌف٠َك، وّخ أْ حٌؼٕخثٟ 

١ٓظِحًِ فٟ ىفخع ِٕظوذ َِٜ فٟ وؤّ حٌؼخٌُ ٚفٟ ٚٓض 

ٚأػٍٓ ٚٓض رََٚ أْ ؿزَ   رََٚ فٟ حٌيٍٚٞ ح٦ٔـ١ٍِٞ

ح٠ٌَخٟٟ حٌمٛٞ فٟ لٍذ "، ٚٚٛفٗ د١ٓ16َطيٞ حٌَلُ 

أٔخ : "ٚلخي ؿزَ." ػخِخ١ِٔ29َطٗ، ك١غ ٠زٍغ ِٓ حٌؼَّ 

ٕ٘خ ٤ٓخػي حٌف٠َك ٚحٌم١خَ رؼٍّٟ، أٔخ ٓؼ١ي ِٚظلّْ ٌىٟٛٔ 

ٚو٘ف ٚٓض رََٚ أْ ُٟ ؿزَ ؿخء ٔظ١ـش ٔفْ ِّٙش ."ٕ٘خ

ٚلخي .حٌؼًّ حٌظٟ ؿٍزض كـخُٞ اٌٝ حٌف٠َك فٟ ح١ٌٜفخٌّخٟٟ

ؿزَ ٨ػذ ٗخ٘ئخٖ : "حٌّي٠َ ح٠ٌَخٟٟ ٌٍٕخىٞ ١ٔه ٘خِٛٔي

رـٛحٍ كـخُٞ، حٓظ٠َّٕخ فٟ ِظخرؼظٗ ٍٚأ٠ٕخ  ح٤ُِ فٟ وؤّ

ػٍٟ لٛٞ ١ِٔٚطَ فٟ "ٚأطُ ."فَٛش ٠ٌّٗ ٌ٘ح حٌ٘ظخء

ٌٖ٘ فَٛش . حٌٙٛحء ٚحٌىَحص حٌَأ١ٓش، ٌٚي٠ٗ َٓػش ؿ١يس

 ."وز١َس ٌٗ ٚٔلٓ ٓؼيحء رٗ

 وخرظٓ و١ّٛ/                                     حػيحى               

ٓ ِزخٍُ ؟؟؟:    صورة الغالف  ِِ  ً٘  

         2018ح٨ٔظوخرخص حٌَثخ١ٓش ح٠ٌَّٜش ٌٍؼخَ      

 ٚػخٌغ  َِٜطخ٠ٍن   فٟحٔظوخرخص ٍثخ١ٓش طؼيى٠شٟ٘ ٍحرغ 

                  . ٠ٕخ25َ٠ػٍٛس حٔظوخرخص ٍثخ١ٓش رؼي 

:حٌَّٗلْٛ حٌّلظٍّْٛ  

، ٚلي أػٍٓ ػٓ طَٗلٗ حٌلخٌٝ حٌَث١ْ   ػزي حٌفظخف ح١ٌٟٔٔ

 ٚريأص ك٩ّص ٌـّغ طٛل١ؼخص ٌظ١َٗلٗ. ٌٍَثخٓش ٌفظَس ػخ١ٔش

                                   .ٚ٘ٛ حٚي ِٓ ليَ حٍٚح طَٗلٗ 

  ٍث١ْ كِد حٌٛفي ٍٚؿً حػّخي ح١ٌٔي حٌزيٚٞ

ٌٕخىٞ ِلخِٟ ٓخرك ٚحٌَث١ْ حٌلخٌٟ  ٍَِط٠ٝ ِٕٜٛ

٨ٔظوخرخص حٌَثخٓش فٟ ػخَ طميَ رخٌفؼً رخٌظَٗق . ،حٌِِخٌه

   طُ حٓظزؼخىٖ ٌٛؿٛى ِٔحع ػٍٝ ٍثخٓش حٌلِد وّخ 2012

 . أػٍٓ حٔٔلخرٗٚ،2014 ٩ٌٔظوخرخص حٌَثخ١ٓش أػٍٓ طَٗلٗ 

ىوظٍٛس ؿخِؼ١ش أػٍٕض ػٓ ١ٔظٙخ حٌظَٗق  ِٕٝ حٌزَْٔ

ٟٚ٘ حٌظٟ لي أػخٍص ؿي٨ فٟ ِٛحلغ . ٌَثخٓش حٌـ٠ٍّٛٙش

 . ٓخرك رٔزذ ٍٛٛ ٌٙخ رخٌّخ٠ٖٛحيحٌظٛحًٛ ح٨ؿظّخػٟ فٟ 

ٍؿً أػّخي َِٜٞ لي أػٍٓ ػٓ طَٗلٗ  ِلّٛى ٠ٍِخْ

   ٌٍَثخٓش وّخ ىٗٓ ِٛلؼخ ا١ٌىظ١َٔٚخ َٔ٘ ف١ٗ ٩ِِق رَٔخِـٗ 

 َِٗلْٛ ٌٓ ٠وٟٛٛح حٌٔزخق

أػٍٓ ػٓ .ِلخِٟ فٟ ِـخي كمٛق ح٦ٔٔخْ  هخٌي ػٍٟ

 ٔٛفّزَ 8طَٗلٗ ٌٍَثخٓش فٝ ِئطَّ ٛلفٟ رظخ٠ٍن 

  ف١ّخ رؼيحػٍٓ حٔٔلخرٗ ِٓ ح٨ٔظوخرخصٚ. 2017

حٌَث١ْ حٌٔخرك ٤ٍوخْ حٌـ١ٖ حٌَّٜٞ  حٌف٠َك ٓخِٟ ػٕخْ

 طُ حٓظزؼخىٖ رٔزذ ِوخٌفخص حٌظَٗق.أػٍٓ  طَٗلٗ ٌٍَثخٓش

أػٍٓ ػٓ ١ٔظٗ . ٘ٛ ػخٌُ ف٠خء َِٜٞ ػٜخَ كـٟ

  ٖ ٌٓ ٠ظَٗق أًٌْه حٌّ٘خٍوش فٟ ٚأٟٚق رؼي

ػٍٓ ػٓ ح٘ٛ ٟخر٢ رخٌمٛحص حٌٍّٔلش ٚوخْ لي  أكّي لٕٜٖٛ

 . طُ طٛل١فٗ ِٓ لزً حٌم٠خء حٌؼٔىَٞٚػِِٗ حٌظَٗق ٌَثخٓش 

٘ٛ ٍث١ْ حٌٍُٛحء ح٤ٓزك، ٚحٌَّٗق  حٌف٠َك أكّي ٗف١ك

حٌٔخرك ٌَثخٓش حٌـ٠ٍّٛٙش ٚحٌٌٞ ىهً ح٦ػخىس فٟ ِٛحؿٙش 

 أػٍٓ ػٓ هٛٝ ٓزخق ِلّي َِٟٓحٌَث١ْ ح٤ٓزك 

 طَحؿغ 2018 ٠ٕخ٠َ 7ح٨ٔظوخرخص حٌَثخ١ٓش ح٠ٌَّٜش، ٚفٟ 

 حٌَّٜٜ أفٕيٜ/حػيحى                                ػٓ لَحٍٖ 
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 ػمخفش حٌلٛحٍ ٚلزٛي ح٢هَ                       :  ٚؿٙش ٔظَ

ًّ حٌٕخّ ِوظٍف١ٓ ٨ٚ ٠ِحٌْٛ وٌٌه  ِّ ٚؿ ًَ ) ح٨هظ٩ف ٌٟٗء ١ز١ؼٟ ُؿزً ػ١ٍٗ رٕٛ حٌزَ٘، ٚلي هٍك هللا ػ َؼ ـَ رَُّه ٌَ ٍَ خَء  َٗ  ْٛ ٌَ َٚ
 َٓ ْوظٍَِف١ِ ُِ  َْ حٌُٛ َِ َ٨ ٠ َٚ حِكَيسً  َٚ شً  َِّن َّ أُ ، ٌٚٓ طـَي لِٛخً ٠ظفمْٛ طّخَ ح٨طفخق فٟ وً ٟٗء، ٓٛحًء فٟ ح٤فىخٍ (118:٘ٛى)(حٌَّٕنخ

ٚحٌظٛؿٙخص أٚ ح١ٌّٛي ٚحٌَغزخص أٚ ح٨٘ظّخِخص أٚ غ١َ٘خ، ًٌٚه ٨هظ٩ف ظَٚف حٌظٕ٘جش ر١ٓ ح٤فَحى ٚحهظ٩ف ِٔظ٠ٛخطُٙ 

 فٟ حٌفُٙ ٚح٨ٓظ١ؼخد ٚحٌميٍحص، ٚحٌٛحلغ ٗخٌ٘ي ػٍٝ ًٌه كظٝ أّٔه طـي أٛلخد حٌي٠ٓ حٌٛحكي ٚحٌىظخد حٌٛحكي ٚحٌمزٍش حٌٛحكيس 

ٚحٌٍغش حٌٛحكيس، رً ٚأٛلخد حٌٌّ٘ذ حٌٛحكي ٠وظٍفْٛ ريٍؿخص طىزَ أٚ طٜغَ فٟ حٌىؼ١َ ِٓ حٌّٔخثً حٌّظؼٍمش رخٌي٠ٓ أٚ حٌي١ٔخ 

                                                                    ػٍٝ حٌٔٛحء، فّخ ٘ٛ حٌلً اًْ ٨ٓظ١ؼخد ح٨هظ٩ف ٚىٍء حٌظٜخىَ ر١ٓ حٌّوظٍف١ٓ؟

ًٚ٘ ِٓ ٓز١ً ٌظٛظ١ف ٌ٘ح ح٨هظ٩ف ٩ٌٓظفخىس ِٕٗ فٟ طٛٓؼش حٌؼمٛي ٚحٌٜيٍٚ كظٝ ٠غيٚ ٍكّشً ٌٍٕخّ ٨ ٔمّش وّخ ٘ٛ 

ع وآ٠ش ِٓ آ٠خص هللا ٓزلخٔٗ ٚ!حٌلخًٛ فٟ حٌٛلض حٌلخَٟ؟ ّٛ ّْ حٌلً ٠ىّٓ فٟ حٌٕظَ اٌٝ ح٨هظ٩ف ٚحٌظٕ ريحػخطٗ فٟ هٍمٗ، اا

ع ٚح٨هظ٩ف فٟ ح٤ٌٛحْ  ّٛ أٟفٝ رٙخ ػٍٝ حٌٛؿٛى ٍٚٔمخً ٚؿّخ٨ً ُوّٕخ ُكَِٕخٖ ٨ٌٛ ٚؿٛى ًٌه حٌىُ حٌٙخثً ِٓ حٌظؼّيى ٚحٌظٕ

ٚح١ٌٙجخص ٚح٤ٗىخي حٌظٟ حطّٔض رٙخ ػٛحٌُ حٌّخىس ٚحٌٕزخص ٚحٌط١َ ٚحٌل١ٛحْ، ٌُٚ ٠ٌ٘ ػٓ طٍه حٌمخػيس ػخٌُ ح٦ٔٔخْ أ٠٠خ 

( َٓ ١ ِّ ٍَْؼخٌِ ٌَِه ٠٢َخٍص ٌِ ًَ َّْن فِٟ  ُْ اِ حُِٔى َٛ ٌْ أَ َٚ  ُْ َٕظُِى ِٔ ٌْ حْهظ٩ُِف أَ َٚ  ِٝ ٍْ ح٤َْ َٚ حِص  َٚ خ َّ َّٔن ٍُْك حٌ ِٗ َه ْٓ آ٠َخطِ ِِ ، ِٚخ وخْ حهظ٩ف (22:حٌََٚ)(َٚ

ّٗلخً ػٓ حهظ٩ٍف فٟ حٌؼمخفخص ٚحٌل٠خٍحص ٚحٌز١جخص، ٚلي ؿؼً هللا ٓزلخٔٗ ٌ٘ح  ح٤ٌٔٓ ٚح٤ٌٛحْ وّظَٙ هخٍؿٟ ١ز١ؼٟ ا٨ طَ

َٙخ )ح٨هظ٩ف ِخىسً ٌٍظٛحًٛ ٚحٌظ٩لق حٌّؼَفٟ ٚح٨ؿظّخػٟ ر١ٓ رٕٟ ح٦ٔٔخْ ٨ ِيػخسً ٌٍظّخ٠ِ ٚحٌظزخغٞ ٚحٌظلخٍد  ٠َخ أ٠َُّ

فُٛح ٍَ ًَ ٌِظََؼخ لَزَخثِ َٚ ُؼٛرخً  ُٗ  ُْ ٍَْٕخُو َؿَؼ َٚ ْٔؼَٝ  أُ َٚ  ٍَ َو ًَ  ْٓ ِِ  ُْ ُّ أَِّنخ َهٍَْمَٕخُو   .، ٨ٚ ٠ظُ ًٌه ا٨ ػزَ حٌظ٩لٟ ٚحٌلٛحٍ ( 13 :حٌلـَحص )(حٌَّٕنخ

ٌٚمي أٍٓٝ ح٩ٓ٦َ ىػخثُ حٌلٛحٍ حٌزٕخء، ٟٚٚغ ِؼخٌّٗ ِٚزخ١ٔٗ فٟ أٍلٝ ٍٛٛس، ٚؿؼً ِٕٗ ١ٍٓٚش ٘خىفش ًحص لٛحػي ٚآىحد 

ٍٚٓخٌش ٠َٗفش، طويَ حٌلك، ٚطيٍٚ فٟ فٍىٗ، ٚطؤو١يحً ػٍٝ ٌٖ٘ حٌغخ٠ش حٌٔخ١ِش أَِ ح٩ٓ٦َ رخٌّلخٍٚس رخٌظٟ ٟ٘ أكٔٓ ِغ 

حىع }: أٛلخد حٌي٠خٔخص ٚحٌؼمخفخص ح٤هَٜ، ف٩٠ً ػٓ َِحػخس ٌ٘ح حٌّؼ١خٍ حٌَحلٟ ِغ ِٓ ُ٘ اهٛس فٟ حٌي٠ٓ، فمخي ٓزلخٔٗ

٨ٚ طـخىٌٛح أً٘ }: ، ٚلخي طؼخٌٝ ( 125 :حٌٕلً ){اٌٝ ٓز١ً ٍره رخٌلىّش ٚحٌّٛػظش حٌلٕٔش ٚؿخىٌُٙ رخٌظٟ ٟ٘ أكٔٓ

حً٘زخ اٌٝ فَػْٛ أٗ : ( ، ٚلخي ٓزلخٔٗ ٌّٛٓٝ ٚ٘خٍْٚ ػ١ٍّٙخ ح٩ٌَٔ ( 46 :حٌؼٕىزٛص ){حٌىظخد ا٨ رخٌظٟ ٟ٘ أكٔٓ

، فخ٩ٓ٦َ وخْ ٓزخلخً اٌٝ ط١َٓن أٛٛي حٌلٛحٍ حٌزٕخء ٚطم٠ََ  ( 44 :١ٗ ){فم٨ٛ ٌٗ ل٨ٛ ١ٌٕخ ٌؼٍٗ ٠ظٌوَ أٚ ٠و٘ٝ.١غٝ

لٛحػيٖ حٌّؼٍٝ، ٚحٌٍّّْٔٛ ح١ٌَٛ أكٛؽ ِخ ٠ىْٛٔٛ اٌٝ اظٙخٍ ػمخفظُٙ حٌٕخٛؼش ٌٍؼخٌُ، ١ٌطٍؼٛح ػٍٝ ِلخٓٓ ى٠ُٕٙ حٌل١ٕف 

ٍَِلش ٌىً ُِخْ ِٚىخْ ْٜ ُّ وّخ أْ ٌٍلٛحٍ فٟ ح٩ٓ٦َ .ٚأٓزم١ظٗ فٟ رٕخء حٌل١خس حٌؼ٠َٜش حٌّي١ٔش حٌلم١م١ش حٌَحل١ش حٌٜخٌلش ٚحٌ

طؼ٠ِِ ٍٚف حٌظٛحًٛ ِٚي ؿٍٔٛ حٌظفخُ٘ ر١ٓ حٌٕخّ ٚحوظٔخد حٌؼٍُ ٚطٍمٟ : أ٘يحفخً ػيس رلٔذ ح٠ٌّّْٛ ٚحٌّٟٛٛع ِٕٙخ 

ِٚؼَفش ٚؿٙخص حٌٕظَ ٌظفُٙ حٌّٛحلف ٚحٌٕظَ   ٚ ط٠ٕٛغ ح٢ٍحء ٚحٌظٍٜٛحص ٌٍٛٛٛي اٌٝ أكٔٓ حٌٕظخثؾ ٚأف٠ٍٙخ، حٌّؼَفش

ٚا٠ٜخي حٌلك ٣ٌهَ ػٓ حلظٕخع ٚلزٛي ؛ ِغ الخِش حٌلـش ٚىفغ حٌ٘زٙش ٚحٌظٜيٞ ٥ٌفىخٍ  اٌٝ ح٤ٍِٛ ِٓ ُٚح٠خ ِوظٍفش

         حٌّٕلَفش وخ٤فىخٍ حٌظٟ طيػٛ اٌٝ ح٦ٌلخى ٚحٌظطَف ٚطزغ أٓزخد حٌىَح١٘ش ٚحٌفَلش ٚطٙيى ٚكيس ح٤ِش ٚطّخٓىٙخ

اه٩ٙ ح١ٌٕش هلل ١ٍٚذ حٌٛٛٛي ٌٍلك ٚ حٌظلٍٟ رخ٤ه٩ق حٌفخٍٟش ِٓ حٌظٛحٟغ  :ٌٍٚلٛحٍ فٟ ح٩ٓ٦َ وٌٌه آىحد ػيس ِٕٙخ.

ٚحٌَكّش ٚحٌَفك ٚكٔٓ حٌى٩َ ٚح٦ٜٔخف ٚغ١َ ًٌه ، ِغ ح٨ٌظِحَ رؤىد ح٨ٓظّخع ٚح٦ٛغخءٚح٨ٌظِحَ رخٌّٕٙؾ حٌؼٍّٟ 

ٚطلَٞ ١َق ح٨ٓظي٨ي حٌٜل١ق ٌٍٛٛٛي اٌٝ حٌلك ِغ حٌظَحؿغ ػٓ حٌوطؤ ٚحٌزؼي ػٓ حٌظؼٜذ ٌٍَأٞ ٚحٌَٟخ رخٌٕظخثؾ 

ِخ ٔخظَص أكيح ل٢ ا٨ أكززض أْ ٠ٛفك ٠ٚٔيى ٠ٚؼخْ، »: حٌٜل١لش فٟ أٞ ١َف وخٔض، ٠مٛي ح٦ِخَ حٌ٘خفؼٟ ٍكّٗ هللا

ًوَٖ أرٛٔؼ١ُ فٝ ك١ٍش )« ِٚخ ٔخظَص أكيح ا٨ ٌُٚ أرخي ر١ٓ هللا حٌلك ػٍٝ ٌٔخٟٔ أٚ ٌٔخٔٗ. ٠ٚىْٛ ػ١ٍٗ ٍػخ٠ش ِٓ هللا ٚكفع

ٌٌٌٚه ٌُ ٠ىٓ ِٓ حٌغ٠َذ أْ ٠ٔطَ ػٍّخء ح١ٌٍّّٔٓ ٛفلخص َِ٘لش فٟ أىد حٌو٩ف ٚفْٕٛ حٌظلخٍٚ،  (9/118ح١ٌٚ٤خء

                                                                      .٤ُٔٙ أّخ وخٔٛح ٠ٙيفْٛ اٌٝ َٜٔس حٌلك ٚاظٙخٍٖ ػٍٝ أٞ ٌٔخْ وخْ، فىخْ أىرُٙ فٟ ًٌه أىرخً ٍف١ؼخً لً ٌٗ ٔظ١َ

                                                         كٔٓ أكّي ه١ًٍ/ ى
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َُ حٌظٟ ٨ ٠ؼَفٙخ ح٠ٌَّْٜٛ                     (45)                          ِل١ّش ؿزً ػٍزش           ِٜ
طُؼي ِل١ّش ؿزً ػٍزش، حٌٛحلؼش رخٌمَد ِٓ ِي٠ٕش ك٠٩ذ ؿٕٛد ِلخفظش حٌزلَ ح٤كَّ، أوزَ ِل١ّش ١ز١ؼ١ش ػٍٝ ِٔظٜٛ 

 . رٍغش حٌزـخ ٘ٛ ػخٔٝ أػٍٝ لّش ؿز١ٍش رخٌزلَ ح٤كَّ رؼي ؿزً حٌ٘خ٠ذ رخٌغَىلش" ا٩٠د " رٙخ " ػٍزش"َِٜ، ٠ٚؼي ؿزً 

  

فٛق لّش ؿزً ػٍزش ؿٕٛد حٌزلَ ح٤كَّ ٠ّىٕه أْ طَٜ ح٠ٌزخد ٚط٩ِٔش ك١غ أٗ ٠َّ رّمخرً حٌـزً ٚأٓفٍٗ ٌٌٌه أ١ٍك ػٍٝ 

وٌٌه ٠ّٕٛ فٛق لّش ؿزً ػٍزش أٗـخٍ ٨ طّٕٛ فٝ أٜ ِٕطمش فٝ َِٜ .رؼٞ حٌّٕخ١ك فٝ لّش حٌلزً حٌىز١َ رٛحكش ح٠ٌزخد

ٜٓٛ فٝ طٍه حٌمّش ٔٔزش اٌٝ ١ز١ؼش حٌّٕخم فٛق حٌمّش طّٔٝ أٗـخٍ حٌظ١ٕٓ أٚ حٌيٍح١ٕٓخ، حٓظوَؽ حٌفَحػٕش ِٕٙخ ِخىس 

 ، ل٠َزخ ٓظىْٛ ِل١ّش ؿزً ػٍزش ػٍٝ ٍأّ هخ١ٍش ح١ٌٔخكش حٌز١جش حٌؼخ١ٌّش، ٚٓظلٌد . حٓظويِض فٝ ػ١ٍّخص حٌظل٢١ٕ

ٚ أٔٗ ١ٓظُ رٕخء وخِزخص ه٘ز١ش ػٍٝ ِٔخكخص ِؼ١ٕش ٢ٓٚ ِل١ّش ػٍزش ٌـٌد ح١ٌٔخف ٍحغزٝ . ح١ٌٔخف ِٓ وً أٔلخء حٌؼخٌُ

  ١ٓظُ رٕخء ِزخٔٝ ه٘ز١ش ٌؼيَ حٌظؤػ١َ ػٍٝ ١ز١ؼش . طٍٔك حٌـزخي ِٚلزٝ حٌز١جش ًٌٚه ػمذ حفظظخف ِطخٍ ر١َْٔ رَّٓٝ ػٍُ

 ، أْ ٟٚغ ِل١ّش ؿزً ػٍزش ػٍٝ . حٌّىخْ، ػٍٝ أْ ٌٓ ّٔٔق ريهٛي حٌطٛد ٚح٤ّٕٓض ٚحٌوَٓخٔش ٌّل١ّش ػٍزش ا٩١لخً 

ٚأوي أْ . ٍأّ هخ١ٍش ح١ٌٔخكش حٌز١جش، ٓظـٌد ح١ٌٔخف ِٓ وً أٔلخء حٌؼخٌُ ٚهخٛش حٌّٙظ١ّٓ رخٌز١جش ٚوٌٌه طٍٔك حٌـزخي

 أٌف و١ٍٛ ِظَ َِرغ طم٠َزخ ٚطمغ فٝ حٌَوٓ حٌـٕٛرٝ حٌَ٘لٝ ِٓ ِؼٍغ ك٠٩ذ 36ِل١ّش ٚحىٜ حٌـّخي طزٍغ ِٔخكظٙخ 

٩ٗٚط١ٓ، طّظخُ رظٕٛع ر١ٌٛٛؿٝ ١ٌْ ٌٗ ِؼ١ً ِٓ ك١غ طٛحؿي حٌل١ٛحٔخص حٌز٠َش حٌّوظٍفش ِؼً حٌظ١ظً،  ٚحٌغِحي حٌَّٜٜ، 

ٚأٟخف ِي٠َ ِل١ّخص حٌزلَ ح٤كَّ ١ٌٍَٛ حٌٔخرغ، أْ . ٚحٌىزٖ ح٤ٍٜٚ، ِٚٓ حٌط١ٍٛ حٌٍٕٔٛ ٚحٌٜمٍٛ ٚأٔٛحع ػيس ِٕٙخ

 ِظَح، طّٕٛ فٝ لُّ حٌـزً 1435ؿزً ػٍزش ٠ؼي ػخٔٝ أػٍٝ لّش ؿز١ٍش ر٩ًٔٓ ؿزخي حٌزلَ ح٤كَّ، ك١غ ٠ًٜ اٌٝ حٍطفخع 

ٚطخرغ غ٩د أْ . ٨ طّٕٛ فٝ َِٜ ٜٓٛ فٝ لّش ؿزً ػٍزش" حٌيٍح١ٕٓخ"حٌّظٔؼش ٗـَس طّٔٝ حٌظ١ٕٓ ٚطّٔٝ ػ١ٍّخ د 

ٗـَس حٌظ١ٕٓ ١ّٓض رٌٙح ح٨ُٓ رؼي أْ وخْ حٌميِخء ح١٠ٌَّٜٓ لي٠ّخ ٠ٔظوَؿْٛ ِٕٙخ ِخىس كَّحء طٔظويَ فٝ حٌظل٢١ٕ وخٔٛح 

 أْ ِٓ ح١ٗ٤خء . ٠مٌْٛٛ أٗ ىَ حٌظ١ٕٓ، ١٠ِفخ أْ طٍه حٌ٘ـَس ٨ طّٕٛ ٜٓٛ فٝ أػٍٝ حٌمّش ٔٔزش ٌطز١ؼش حٌّٕخم فٝ ح٤ػٍٝ

حٌٌٜ ط١ِّ ِل١ّش ؿزً ػٍزش، ٚحكش ح٠ٌزخد أػٍٝ لّش ؿ١ً ػٍزش، ك١غ اْ ح٠ٌزخد ٩٠ِْ لّش حٌـزً ٌٌٌه ١ّٓض رٛحكش 

 أْ أ٘خٌٝ ػٍزش ٠ؼَفْٛ ؿ١يح ل١ّش حٌّٕطمش ٠ٚلخفظْٛ ػ١ٍٙخ ك١غ ٨ طٛكي أٜ ِزخٔٝ ىحهً حٌّل١ّش ِٓ حٌطٛد أٚ .ح٠ٌزخد

ٚأوي أْ أ٘خٌٝ ػٍزش ٨ ٠ّٔلْٛ ا٩١لخ ٌٍّٕمز١ٓ ػٓ حٌٌ٘ذ . ح٤ّٕٓض، ٚطزٕٝ ِٕخٌُُٙ ِٓ حٌو٘ذ ٚػَٚق ح٤ٗلخٍ حٌمي٠ّش

ريهٛي حٌّل١ّش ٚحٌظٕم١ذ ريحهٍٙخ ػٓ حٌٌ٘ذ، ك١غ اْ ٠مطٕٙخ لزخثً حٌز٘خ٠ٍش ٚح٠ٌٌٓ ٠ؼَفْٛ ؿ١يح ل١ّظٙخ ٠ٚٔخّْ٘ٛ ٍؿخي 

 أْ ِل١ّش ؿزً ػٍزش ط٠ُ ِٕخ١ك أرَق ٚحٌيث١ذ ٚػٍزش ٚوٌٌه غخرخص حٌّخٔـَٚف حٌٔخك١ٍش ٚ .حٌّل١ّخص فٝ حٌلفخظ ػ١ٍٙخ

ِٕٙخ ٠ٛ٠يٍ ٚحوِٛظَٜ ٚكٜل١ٜض ٚحٚ٘يي ٚأَ ل١َحص، ٚػ١ي٠ذ ١ّٙ٠ٚذ .ؿٍِ حٌزلَ ح٤كَّ، ٚطّظٍه حٌّل١ّش ػيس أٚى٠ش 

وٌٌه ىحهً حٌّل١ّش كزخي ِوظٍفش .ٚو١َٕٔٔٚد ٚحوخٚ ٚىح٠ٍٕٚخ َٚٓحٍس َِٓظخٜ ٚ َٓحٍس ح١َٓٚ ٚح٩ٌ٘ي ٚ فَٚو١ض

 ِظَ ٚؿزً 542ِظَح، ٚؿزً كَكـ١ض 1234 ِظَح، ٚؿزً حٌفَح٠ي 1436ح٨ٍطفخع ِٓ ر١ٕٙخ ؿزً ػٍزش طزٍغ ِٔخكظٗ 

 ِظَ ٚؿزً 777 ِظَ ٚؿزً أَ حٌط١ٍٛ حٌفٛلخطٝ 1124 ِظَ حؿزً أرٛ َٟٙ 823 ِظَح، ٚؿزً ٍُلش حٌٕؼخَ 716حٌل١ٟٛٓ 

              . ِظَ ؿزً أٍح٠ٍذ ٚؿزً حٌٜٛي كخِي ٚؿزً لخٕ ػخ1486َِ ِظَ ٚؿزً أرٛ كي٠ي 1078حٌٕمَٚد حٌفٛلخٔٝ

 َو٠َُ حرٛحٌؼِحة.ى / ٍٓٔش ِٓ اػيحى  
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 رٕض ح١ًٌٕ/اػيحى                                                           ٌه ِ ٠خ ١ٓيطٟ
...َصَرخات ُأنثى                

 
 أدثٍٕ تّا أدٍّه ِٓ جٕىْ اْفىاس ، فأٔا ٌٓ * 

أوىْ ٔسخح ػٓ أٔثً سسخد تؼمٍه ٌغشض 
  اإلٔجاب واالسرمشاس

 ٌثسٍ سداء اٌىثشَاء َا دىاءإ *
 و ذؼطشٌ تأجًّ ػطىس اٌغشوس و اٌرّشد و 

 اٌجفاء
 و تىشاِره سُشٌ ػٍٍ اْسض 
 وـَ رئة ال َخشٍ وجىد اٌىالب

اوثش ِٓ اْ َرشجُ  فٍ داخٍٍ ِاَىّٓ* 
  ٌزٌه ذرشجّه ِالِذٍ ػًٍ شىً..تىٍّاخ

 .اسىداد ذذد اٌؼُٓ
ًْ اٌَفرعج وـَ أٌُىرةْ *  َِ ٍْ ذُؼع ُِجَرّؼ  فٍِ 

ٍّ ٌٍِمشآءج ُْ ََجِزتُه اٌِغّف َفّ دآِػ   إرآ ٌ
ُّذَرىَعخ َع َسعد ُْ آٌ  !!ج َو ُهٕع ذُظٍ

.. َضداُد وصٍٔ * 
ادراج اًٌ ػشكٍ فٍ دُاذٍ فال لاطٌغ 

ًُ ِٓ سجً ...... ٌٍشهُح أفض
... أٔا لىَح*   

ُُ االٌُ تًُٕ وتُٓ ٔفسٍ ...ػٕذِا أور  
َِٓ دىٌٍ وأٔا ِهّىِح ... ػٕذِا ُأسَؼُذ 

ُُ أوجاع غُشٌ   ػٕذِا أض
ُُ أوجاػٍ  ...وأٔا أدراج ِٓ َض

...أٔا ُأٔثً..." سائؼح ٔضاس لثأٍ *   
...ٔهاَس أذُُد ٌٍذُٔا أذأً لشاس إػذاٍِ  

 و ٌُ أسي تاب ِذىّرٍ 
                    "وٌُ أسي وجه دىاٍِ

َاسُّٓ وّاي/                                    اخرُاس                    

 !!أوتاُر الصمت            

 
  وػضفُد ِؼضوفح أرظاس

 ػًٍ أوذاس اٌصّد
  وال ِٓ ِجُة ذٕاجً لّشها

 سىي صذي ٔغُ دضَٓ
 أِا أْ ٌه اٌظهىس

 ؟؟..!!أَها اٌغشَة 
 اٌثؼُذ اٌمشَة

 ذؼضف ِؼً ػًٍ أٔغاَ اٌىّاْ
 وأوذاس لٍثً ِؼضوفح اٌؼشك

  ٔذٔذها أٌذأاَ تهُح شجُح
  تىً ٌهُة اٌذة

 ٔشسُ أدالِٕا
  ػًٍ ِىجح تذش ػًٍ سفخ جثً 

 وذذد ضً اٌمّش ؤىس اٌشّس
 ٔرىجها أجًّ لصص اٌذة

 ذثثها سودً ذسشي فً ػشولً
 هّهّاخ هّساخ ٌّساخ سذش

 َفىح سَذها َٕرشش ػثُشها

 ذجىب اِفاق ذُىرة أشؼاس
  وٍّاخ ػشك

  وأٔادَه دثُثً ... دثُثٍ
  ِاصٌد ِجهىي اٌهىَح

 وٌىٕه لاتغ ِرشتغ سّاء اٌذٍُ
 أسددن دُاج ٔغّاخ وصاي أِال

  ِؼًٕ ٌىجىدي
  إًٌ أْ ٍٔرمً

  ١ٔف١ٓ غ١ُٕ.ى                            ٌه ًِٕ وً اٌىد

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%85%D9%86?source=feed_text&story_id=1122164644524214
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%85%D9%86?source=feed_text&story_id=1122164644524214
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 ؟«غٍطش ٗؼذ»أَ « ػٍٛس».. ٠ٕخ٠َ 

 ٠ٕخ٠َ ػٍٛس، لٌٛٛح ٔىٔش أٚ ٔىزشلٌٛٛح ِئحَِس، أٚ كظٝ غٍطش ٗؼذ، ٌٚىٕٙخ رخٌٕٔزش ٌٝ ٌٚىؼ٠َ١ٓ أٓٛأ ٠َٛ فٝ 25لٌٛٛح ػٓ 

طخ٠ٍن َِٜٚٔظَح ٤ٕٔخ فٝ ُِٛٓ، ٚك١غ اْ حٌؼٍٛؿ١ش ٚحٌـّخػش ػخىٚح ِٓ ؿي٠ي ٌٖ٘ ح٠٤خَ رظؤػ١َ ٍحثلش ح٨ٔظوخرخص، ٚٔٔٛح 

ىٓظ٠ٍٛخ، ح٤َِ ِلَٔٛ، فمي طليع حٌيٓظٍٛ حٌلخٌٝ  فـؤس أُٔٙ ِمّٛػْٛ ِٚؼظمٍْٛ، ٠زمٝ ٨َُ ٔمٛي وّخْ، ٚٔزيأ ِٓ ح٤ٚي

 30 ١ٔٛ٠ٛ، ٠ؼٕٝ ٨ طٛؿي ػٍٛس ِٔظمٍش رٌحطٙخ حّٓٙخ ػٍٛس ٠ٕخ٠َ، ٚ٘ٝ ريْٚ 30-  ٠ٕخ25َ٠ػّخ كيع فٟ ٠ٕخ٠َ رٍفع ػٍٛس 

 ٠ٕخ٠َ، 25أِخ ٗؼز١خ، ٚٚحلؼ١خ، ف١ىفٝ أْ طٔؤي ح١٠ٌَّٜٓ فٝ حٌ٘خٍع ػٓ آٍحثُٙ فٝ .١ٔٛ٠ٛ ٗت آهَ طّخِخ غ١َ حٌؼٍٛس١ٓخ١ٓخ،

أٜ ػٍٛس ٌٖ٘ حٌظٝ ٠ؼظَف ِـخ٠ًزٙخ ٚٛخٔؼٛ٘خ فٝ حٌيحهً ٚحٌوخٍؽ كظٝ ٠ِٕٛخ    أ٠خَ ٓٛىح ٠خ ر١ٗ: ٚح٦ؿخرش ِؼَٚفش رخٌطزغ 

أٜ ػٍٛس ٌٖ٘ حٌظٝ لطؼض ح٤ٍُحق ٚوزيص ح٨لظٜخى حٌَّٜٜ هٔخثَ ٔؼخٔٝ ِٕٙخ كظٝ  !ٌ٘ح رؤٔٙخ فٍ٘ض ٚحٌلّي هللا أٔٙخ فٍ٘ض؟

أٜ ػٍٛس ٌٖ٘ حٌظٝ أٚلؼض حٌفظٕش ر١ٓ ح١٠ٌَّٜٓ، ففَلض ر١ٓ     ح٢ْ، ٚفخلض فٝ ل١ّظٙخ هٔخثَٔخ فٝ حٌلَٚد ِغ آَحث١ً؟

أٜ ػٍٛس ٌٖ٘ حٌظٝ وخْ ِٓ أرَُ أـخُحطٙخ حلظلخَ ٚاكَحق ألٔخَ   حٌَّء ُٚٚؿٗ، ٚر١ٓ ح٤د ٚحرٕٗ، ٚر١ٓ حٌٜي٠ك ٚٛي٠مٗ؟

أٜ ػٍٛس ٌٖ٘ حٌظٝ وخْ ِٓ أرَُ ٔظخثـٙخ ١ٟخع    ح١ٌَ٘ش َٚٓلش حٌّظلف ٚح٨ٌّٛص ٚحٌّل٩ص ٚحٌّٕخُي ، ٚط٠َٚغ ح١ِٕ٢ٓ؟

ح٤ه٩ق، ٚا٘خٔش حٌىزخٍ، ٚح١ٙٔخٍ حٌمخْٔٛ، ٚٚٛٛي ؿّخػش ِظطَفش ٌٍلىُ، ٚفظق أرٛحد ١ٕٓخء أِخَ ١٘١ٍ١ِخص ح٤ٍٝ، ٚرٕخء 

أٜ ػٍٛس   !ٓي ح٠ٌٕٙش، ٚٔٙذ أِٛحي حٌيٌٚش فٝ ٍٛٛس طؼ١١ٕخص َِٚطزخص ٚػ٩ٚحص ٠ُٚخىحص رخ٦وَحٖ، ٚىػُ غ١َ ِٔظلك؟

ٌٖ٘ حٌظٝ ٌُ ٠ٔظفي ِٕٙخ ٜٓٛ حٌٍٜٛٙ ٚحٌزٍطـ١ش ٚحٌّٔـٍْٛ، ريح٠ش ِٓ حٌّظؼي٠ٓ ػٍٝ ح٤ٍحٟٝ حٌٍِحػ١ش ِٚوخٌفٝ حٌزٕخء، 

أٜ ػٍٛس ٌٖ٘ حٌظٝ لخِض ػٍٝ طىٌٕٛٛؿ١خ    ٚٔٙخ٠ش رٔخثمٝ ح١ٌّىَٚرخٙ ٚحٌظٛن طٛن ٚحٌزخػش حٌـخث١ٍٓ ٚػٜخرخص ح٤ٌظَحّ؟

 ! ٕٓش ػٍٝ غَحٍ حٌؼٍٛس حٌف١َٔٔش، رخػظزخٍ إٔخ ٗؼذ فخٟٟ؟50أْ طّظي « ِٙخ٠ٚٔٙخ»ح٨طٜخي حٌلي٠ؼش، ِٚغ ًٌه، حلظَف 

أٜ ػٍٛس ٌٖ٘ حٌظٝ ريأص وّظخَ٘س ٟي ح١ٌَ٘ش  ا٨ رؼي ل١خِٙخ رؤ٠خَ؟« ػٍٛس»أٜ ػٍٛس ٌٖ٘ حٌظٝ ٌُ ٠ؼَف حٌّ٘خٍوْٛ ف١ٙخ أٔٙخ 

ٚأكىخَ « آمخ١ ِوخٌفخص ١ٔخرخص حٌٍَّٚ»فٝ ػ١ي٘خ، ػُ ٍفؼض رميٍس لخىٍ ٗؼخٍحص أهَٜ ِظزخ٠ٕش، ِٓ آمخ١ حٌٕظخَ، اٌٝ 

أٜ ػٍٛس ٌٖ٘ حٌظٝ ٌُ ٠ىٓ ٌٙخ ِطخٌذ ِليىس أٚ ِفِٙٛش أٚ ِٕطم١ش، ري١ًٌ حٓظؼخٍس ٘ظخفٙخ حٌَث١ٔٝ حٌ٘ؼذ   !طـخٍ حٌّويٍحص؟

٠َ٠ي طغ١١َ حٌٕظخَ ِٓ ىٌٚش أهَٜ ٨ طِحي طؼخٔٝ ِٓ ػٍٛطٙخ كظٝ ٠ِٕٛخ ٌ٘ح، ٠ِٚػُ ح٦ػ٩َ حٌغَرٝ أْ ِؼخٔخطٙخ ٓززٙخ ح٨رظؼخى 

أٜ ػٍٛس ٌٖ٘ حٌظٝ ٌُ ٠ىٓ وؼ١َ ِٓ ِ٘خٍو١ٙخ أ٩ٛ ٠ؼَفْٛ ِؼٕٝ وٍّش حٌٕظخَ حٌٌٜ   !٨ حٌَر١غ ٔفٔٗ، ٨ ٚهللا؟« حٌَر١غ»ػٓ 

أٜ ػٍٛس ٌٖ٘  !رَح٠ِ فٝ ف١ٍُ ػمخفٟ؟ ٘ظفٛح ربٓمخ١ٗ، فًٙ ٘ٛ ٔظخَ حٌلىُ، أٚ حٌٕظخَ رّؼٕٝ حٌمخْٔٛ ٚحٌيٌٚش، أٚ حٌٕظخَ رّفَٙٛ

أٜ ػٍٛس ٌٖ٘ حٌظٝ طّٔلض رخٌل٠َش  حٌظٝ ٌُ ٠ىٓ ٌٙخ لخثي ٨ٚ ل١خىس؟ ٚكظٝ ػٕيِخ ظَٙ ٌٙخ لخىس، وخٔٛح ػخٍح ػ١ٍٙخ؟

ٚحٌي٠ّمَح١١ش ٚح١ٌٍزَح١ٌش، ِٚغ ًٌه، وخْ حٌٔخىس حٌؼٛحٍ ٠ظؼفَطْٛ وٍّخ ؿخءص ١َٓس حٓظفظخء أٚ حٔظوخرخص، ٠ٚظّْٙٛ 

أٜ ػٍٛس ٌٖ٘ حٌظٝ حهظّٜض ١ٛد ح٤ٍٝ، فٕخىص ربٓمخ١ حٌٕظخَ ٚحٌَث١ْ  ِؼخ١ٍُٟٙ ىِٚخ رؤُٔٙ ٔظخَ أٚ رٍطـ١ش أٚ إِٔـ١ش؟

ٚحٌلىِٛش ٚحٌزٌَّخْ ٚحٌلِد حٌلخوُ ٚحٌـ١ٖ ٚح١ٌَ٘ش ٚحٌم٠خء ٚحٌٕخثذ حٌؼخَ ٚح٦ػ٩َ، ٌُٚ ٠ٍُٔ ِٓ أًح٘خ ح١ٌٔخ١ْٓٛ 

ٚ٘ٝ ١ٌخٌٝ حٌَٔٙ ٚحٌزَى ٢ٓٚ حٌـ١َحْ ٢ٓٚ حٌٍـخْ حٌ٘ؼز١شٌُ طىٓ  كظٝ أف٠ً أ٠خَ ٌٖ٘ حٌؼٍٛس حٌّـ١يس  !ٚحٌفٕخْٔٛ ٚح٤ىرخء؟

ٜٓٛ طٕف١ٌ ػٍّٝ ٌوطش ح١ٌَ٘ش حٌزي٠ٍش حٌظٝ وخٔض حٌوطٛس حٌظخ١ٌش ٌٙخ آمخ١ حٌـ١ٖ، ٚحٌؼخٌؼش ح١ٙٔ٨خٍ، ٚحٌَحرؼش ح٨كظ٩ي، 

لٌٛٛح ػٓ ٠ٕخ٠َ ٚأ٠خِٗ ِخ ٗجظُ، ٌٚىٓ ىػٛٔخ ٔلٓ أ٠٠خ ٔمٛي ػٕٙخ ِخ  !ٚحٌوخِٔش حٌظم١ُٔ، ٚفمخ ١ٌٕٔخ٠ٍٛ حٌؼَحق ٚٛيحَ

ٔ٘خء، ف١ٕخ٠َ رخٌٕٔزش ٌٍظخ٠ٍن ١ٌْ ِـَى ِظخَ٘حص ٚه١ُ ٚ٘ظخفخص ٚوٛف١شٍٚٛٛس ِغ ىرخرش، رً ٔظخثؾ ٚأكيحع ٚأٍلخَ ٚأىٌش 

ٚٚحلغ فخٟق ػٍٝ ح٤ٍٝ ِخ ٌُٕخ ٔظـَػٗ ٚٔيح٠ٚٗ، ٚٔلًّ ٍث١ٕٔخ حٌلخٌٝ أٚؿخػٗ، ٚحٌلك إٔٔخ ٌٓ ٔوطٛ هطٛس ٥ٌِخَ ا٨ رؼي 

 ٘خٔٝ ػًٔ/رمٍُ       !وً ػخَ َِٜٚ رو١َ رّٕخٓزش ػ١ي ح١ٌَ٘ش !أْ طلًٜ ٠ٕخ٠َػٍٝ حٌظ١ٛٛف حٌلم١مٝ ٌٙخ فٟ حٌيٓظٍٛ

ن  عنوا  من غير صفحة  

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان  

http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/2060/2018/0.aspx
http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/2060/2018/0.aspx
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              فٝ ِؼ١ش حٌّٜطفٝ حٌؼئخْ :ٚحكش ح٠٨ّخْ
فً عديٍد هي الوجاالث سلواً أو حزباً،  (صلً هللا عليَ وسلن)حخجلً سواحت اإلسالم وهزحوت الوصطفً العدًاى 

فأيٌوا يووج وجهل شطز سيزة ًبً الهدي والسالم ألفيج سواحت فياضت ورحوت سابغت يضفيها سلىك الٌبً 

وصحبَ الكزام حخً علً هي ًاءوا اإلسالم العداء وقلبىا للٌبً ظهز الوجي، ولعلٌا ًلخقط  (صلً هللا عليَ وسلن)

 :-صىراً عجلً لهذٍ الزحوت حخوثل فً

  عندما من هللا على المسلمين بالنصر فى بدر أسروا من المشركين جمعاً غفيراً أوصى النبى باألسرى-

وأمر نبى الرحمة بأن ينزلوا فى بيوت األنصار - رغم ما كان بهم من أحن وعداوة على النبى وصحبه

ويكونوا فى ضيافتهم، وال غرو فإن األنصار آثروهم على أنفسهم وأوالدهم بالطعام واإليواء، رغم أن سيوف 

 . المشركين لم تكن قد جفت من دماء المسلمين

وبعد أن إنتهى جهاد السيف بدأ جهاد النفس، وذلك بأن كظم المسلمون غيظهم فأطلقوا سراح بعض األسرى 

بالمن دون فداء، وأطلقوا سراح البعض اآلخر بفدية يسيرة، وكان إطالق بقية األسرى بأن يعلموا عدداً من 

 .ابناء المسلمين وفى جميع الحاالت لم يقتل المسلمون أسيراً من المشركين قط

وفى غزوة أحد لم يهزم المسلمون هزيمة أستسالم ألن اإلستسالم فيه ذلة واإلسالم دين عزة، إنما خالف *

الجيش  (صلى هللا عليه وسلم)فكانت مقتلة بين المسلمين وجمع  (صلى هللا عليه وسلم)الرماة أمر الرسول 

 .المتفرق وأراد إتباع المشركين بيد أنهم رضوا من الغنيمة باإلياب

 (صلى هللا عليه وسلم)وقف - وهى فتح مكة-مع القرشيين  (صلى هللا عليه وسلم)وفى آخر حرب للرسول *

وقف يسألهم ما تظنون أنى -أمام من أذوه وعذبوا صحابته وفتنوهم عن دينهم، وأخرجوهم مرات من مكة 

ال تثريب عليكم اليوم، يغفر هللا لكم، اذهبوا "فاعل بكم قالوا خيراً أخ كريم وأبن أخ كريم فقال نبى الرحمة 

 ".فأنتم الطلقاء

أما أبو سفيان بن حرب الذى جيش الجيوش فى بدر وأحد لحرب المسلمين فقد كان له من السماحة والمرحمة 

من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن "النصيب األكبر إذ نادى منادى الرسول بأن 

ولعل هذا السلوك المحمدى كان دافعاً ألبى سفيان وزوجه أن يدخال فى " ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن

 :يخاطب هذا النبى الكريم بقوله (رضى هللا عنه)ولهذا رأينا اإلمام ابى العزائم .   اإلسالم

 يا رحمة ظهرت  للخلق أجمعهم          يا شمس فضل لكل الكون قد ظهرت

                           يا نعمة  عمت  الدنيا   بأجمعها          يا آية    للهدى   والنور  قد   تليت

 ٔخَٛ ح٠ٌِخص/ حػيحى ِٔظ٘خٍ 
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 الناصرية و االخوانالسادات واعاجيب الزمان بين        :شخصية العدد

             
كان السادات دائما مخمصا لعبد الناصر وذلك لمعرفتو بشخصية عبد الناصر وان عبد الناصر ال يحب ان يشاركو احد في 

السمطة فظل السادات رفيقا وزميال مطيعا لعبد الناصر حتى انو كان الوحيد الذي اختاره عبدالناصر نائبا اول لو وذلك 
الخالصو وبعده عن المنافسة عمى السمطة وىكذا كان السادات ىو نائب عبد الناصر بعد وفاتو المفاجئة في 

 عندماانقمبو ,   ولم يجد الناصريون وريثا لعبد الناصر لينتخبوه رئيسا بعد وفاة عبدالناصر اال السادات1970سبتمبر28
لم , السادات عمى الناصريين وخمع دولتيم فى بداية السبعينات وقال قولتو الشييرة انيم يتمسحون بقميص عبد الناصر 

السادات في بداية حكمو استعان و, يستوعب الناصريون الدرس وارتموا فى ِحضن الروس وأخذوا يتباكون عمى االشتراكية 
باالخوان وافرج عنيم وىنا وقف االخوان مع السادات نكاية في الناصريين ولكنيم كعادتيم ارادو السمطة بعباءة الدين وىنا  

لم يستوعب االخوان الدرس و,  عمى االخوان وخمع دولتيم وقال قولتو الشييرة انيم يتمسحون باالسالم اداتانقمب الس
والمشيد فى الحالتين واحد وىو ان الناصريين وىم لفيف من , وارتموا فى حضن االمريكان واخذوا يتباكون عمى االسالم 

االشتراكيين واليساريين وقميُل من الشعب الُمغرر بو وكذلك االخوان وىم لفيٌف من االسالميين والسمفيين وقميل من الشعب 
وىنا تصدق المقولة بان مصر لن تقوم اال بالمصريين , وكالىما يستغل الفرصة ليقفز عمى السمطة المتدين المخدوع فييم 

واالحداث تثبت صدق تمك المقولة ولو , وليس بالروس واالمريكان او من يتمسح فييما متظاىرا باالشتراكية واالسالم 
اختمفنا واحتدم بيننا النقاش فالحقيقة واحدة وىى ان الروس واالمريكان ال يريدون االمصمحتيم وان الناصريين واالخوان 

 . فالميم احفظنا منيم جميعا آمين واخرجنا منيم سالمين غانمين يارب العالمين, يتاجرون بالشعب وباالشتراكية واالسالم 
واعاجيب الزمان مع السادات تظير جمية في الناصرية واالخوان فالسادات صديق وزميل مخمص لعبد الناصر ولم يذكر 

التاريخ ان عبدالناصر ىاجم او خالف السادات ولكن المنتفعين بعبد الناصر ىم الذين ىاجموا السادات حتى ان كبير كينة 
واالخوان وقفوا مع . مايو ثم انقمب بعد ذلك ضدالسادات15الناصرية حسنين ىيكل وقف مع السادات ضد الناصريين في 

ورحم اهلل . ثم انقمبوا عميو وقتموه بمساعدة اذنابيم من السمفيين  (الرئيس المؤمن)السادات وايدوه واطمقوا عميو لقب 
                                                         .السادات الرئيس المصرى االصيل الذى لم يتاجر ال باالشتراكية وال باالسالم السياسي 
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                                                          حٌزٍي حرٓ حػيحى                                                                 :حٌّٕٛػخص ٛفلش

ََ فٟ حٌظخ٠ٍن ِٜ ٍُ  لَـَي

   
ُٚ٘ ٍؿخي  (حٌىٕٙش )٠ٚظلىُ ف١ٙخ ... ٚ٘ٛ حٌَث١ْ حٚ حٌٍّه أٚ حٌٛحٌٟ  (حٌفَػْٛ )ٚ ليٍ َِٜ ٌِٕ ريء حٌظخ٠ٍن أْ ٠لىّٙخ

٠ٚظّظغ رو١َ٘خ حٌّلظً ... ُٚ٘ حٌؼّخي ٚحٌف٩ك١١ٓ ٚٛغخٍ حٌّٛظف١ٓ  (حٌ٘ؼذ)ٚ ٠ز١ٕٙخ ... حٌي٠ٓ ٚحٌّخي ٚحىػ١خء ح١ٌٔخٓش 

٠ُٚٙخْ ػٍٝ حٍٟٙخ ..... ح٨ؿٕزٝ ُٚ٘ حٌفَّ ٚحٌََٚ ٚحٌؼَد ٚح٨طَحن ٚحٌف١١َٔٔٓ ٚح٨ٔـ١ٍِ ٚحٌَّٚ ٚ ح٠َِ٨ىخْ ٚغ١َُ٘ 

٠ٌٚوَ حٌظخ٠ٍن حْ ك٠خٍس َِٜ لخِض ىحثّخ رظؼخْٚ حٌفَػْٛ ٚحٌىٕٙش ٟي حٌ٘ؼذ ٚػٕيِخ ....  ػٍٝ َِ حٌؼٍٜٛحٌَّٜٜ

٠ظؼخْٚ حٌفَػْٛ ِغ حٌ٘ؼذ فخْ حٌىٕٙش ٠وٍؼْٛ حٌفَػْٛ ٚػٕيِخ ٠ظؼخْٚ حٌفَػْٛ ٚحٌىٕٙش ِغ حٌ٘ؼذ فخْ حٌّلظً ح٨ؿٕزٟ 

 .٠وٍؼُٙ ٠ٕٚؼُ ٘ٛ رو١َ َِٜ  ٌٚه هللا ٠خ َِٜ

ػ٩لخص   حٔٔخ١ٔش  

 

 

فٝ حٌّفَٙٛ حٌّٕٙٝ " فٝ حٌّفَٙٛ ح٨ٔٔخٔٝ ٌىٕٙخ ٛق ؿيح" ِٖ ِفِٙٛٗ" حٌّٕم٠ٌٓ حٌّلظَف١ٓ ػٍٝ حٌ٘ٛح١ت ر١ؼٍّٛح كَوٗ

ػٓ حٌلَوٗ "ٌّخ ٠ـٝ ٠ٕمٌ ٗوٚ ر١غَق ر١ٔ١ذ ِٔخفٗ ِظ٠َٓ ػٍٝ ح٨لً ر١ٕٗ ٚ ر١ٓ حٌ٘وٚ حٌغ٠َك ٌلي ِخ ٠ظٛلف طّخِخ.

 حٌ٘ي٠يٖ فٝ حٔمخً حٌ٘وٚ  ٚ رؼي٘خ رْ ٠زيأ ٠ظيهً ٚ ٠ٔلزٗ ٢ٌٍ٘ ِٓ لفخٖ  ىٖ رٔزذ حٌوطٍٖٛ" ٚحٌّمخِٚٗ ٚ ٠زيأ ٠غَق فؼ٩

حٌغَلخْ ٚ ؿٕٛٔٗ فٝ حٌظ٘زغ رخٌل١خٖ ربٜ ٠َ١مٗ كظٝ ٌٛ ٓلزه ِؼخٖ ٌظلض حٚ ٓلذ حلَد حٌٕخّ ١ٌٗ ٨ٔٗ ِٖ ر١ىْٛ فٝ 

 ...ٚػ١ٗ ٚ رظٙخؿّٗ حفىخٍ ٛؼزٗ ٚ ك١خطٗ رظزمٝ ٌلظخص ٠َٓؼٗ َِػزٗ ليحَ ػ١ٕٗ 

ٔفْ حٌفىَس رظزمٝ ٛق فٟ حٌّفَٙٛ ح٦ٔٔخٟٔ، حٌٕخّ رظٔظٍٙه رؼٞ ٔف١ٔخً ١ًٕ٘ٚخً ّٚ٘خ ِٖ كخ١ٓٓ، هٍٟ ف١ٗ ِٔخفش ر١ٕه 

ٚر١ٓ حٌٍٟ كٛح١ٌه، حٌّٔخفش ىٞ ٘ظّٔق ٌٍـ١ّغ حٔٗ ٠ٛؿي فَٙ ٔـخطٗ ٠ٕٚمٌ ٔفٔٗ رٕفٔٗ 

هٍٟ ِٔخػيحطه ؿِث١ش ِٚيٍٚٓش، ِخ طؼٛىٕ حٌٍٟ كٛح١ٌه ػٍٟ ح٨ػظّخى٠ش فٟ وً كخؿٗ -- 

هٍٟ حٌّٔخفش ر١ٕه ٚر١ٓ حٌٕخّ وٍٙخ ِيٍٚٓش، ِٖ رؼ١ي ٌيٍؿش حٔمطخع حٌٛى، ٨ٚ ل٠َزش ٌيٍؿش ح٨ٓظِٕحف ٚحٓظٕٔخم -- 

                                                                       .حٌل١خس ر١ٕىُ
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Lost Secrets Of the Pyramid 

 

The Great Pyramid of Egypt may be humanity’s greatest achievement. It’s a skyscraper of stone built 

without computers or complex machinery. This super-sized tomb has fascinated historians and 

archeologists for centuries. Now the secrets of the pyramid could finally be exposed, thanks to a series 

of astonishing new findings. Egyptologists are unearthing evidence across the country to reveal a story 

that tells of more than just how Egypt built a pyramid – they are discovering how the pyramid itself 

changed Egypt and the world.                                                                                                                

Cosmic rays point to mysterious void in Great Pyramid of Giza                                                        

Using immersive CGI imagery and unique access to ongoing new excavations, Lost Secrets of the 

Pyramid is a breath-taking dive into the vanished world of the Ancient Egyptians. The use of stunning 

aerial drone footage and dynamic experimental archeology makes this a rare and remarkable portrait 

of the pyramid and the people who built it.David Suzuki is joining the experts and scientists on the 

frontline who are unravelling new clues to the world’s greatest ancient mystery.                                                                                                                                          

SCENE FROM THE FILM: Ancient Egyptians were living for the weekend too.                                                       

American archeologist Mark Lehner has studied the Great Pyramid in forensic detail and now he’s 

searching the surrounding areas for clues about the people who worked on this pyramid. David joins 

Mark to figure out where the pyramid workforce lived,                                    
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http://www.cbc.ca/news/technology/pyramid-giza-cosmic-rays-1.4381799

