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 ػٍٝ حٔظوخرخص  ِالكظخطٝ   :وٍّشحٌؼيى

 2018ِخٍّ 26حٌَثخٓش حالػ١ٕٓ       

فٟ ؿٛ ٍِّٛء رخالػخٍس ً٘زض حٌٝ ٌـٕش حٌّيٍٓش 

حٌظـ٠َز١ش رّي٠ٕش َٜٔ رخٌلٝ حٌؼخِٓ ٌالىالء رٜٛطٝ ٚ 

ٌّ٘خ٘يس ِٛلف ح١٠ٌَّٜٓ ِٓ حالٔظوخرخص ٌٍٚلم١مش 

فمي وخٔض حٌٕخّ طظـّغ ٌِٕ حٌٜزخف ٚطمف فٝ ١ٛحر١َ 

 ٠ٛ١ٍش ٚلي الكظض ح٢طٝ

حٌٕخّ طمف رـّٛع وز١َس ٌظؤ١٠ي ح١ٌٟٔٔ ٚالٔظوخرٗ  -1

ٚرّٕخل٘ظُٙ ٚؿيطُٙ ٠ئ٠يْٚ ح١ٌٟٔٔ هٛفخ ِٓ 

حالهٛحْ ٚحٍ٘خد حالهٛحْ ٚ٘ٝ كم١مش وز١َس ٠ـذ 

ػٍٝ حالهٛحْ ِٚئ٠ي٠ُٙ حْ ٠ؼظَفٛح رفٍُ٘ٙ فٝ 

 حٌلٜٛي ػٍٝ طؼخ١ف حٌٕخّ ِؼُٙ

ٗؼز١ش ح١ٌٟٔٔ ِخٌُض وز١َس ؿيح ر١ٓ ح١٠ٌَّٜٓ  -2

 ٍغُ حٌظَٚف حاللظٜخى٠ش حٌٜؼزش

حػظمي حْ حٌ٘ؼذ حٌَّٜٜ ٠طٍذ ٍث١ٔخ ل٠ٛخ ١ٌْٚ -3

ِلٔٛرخ ػٍٝ ؿّخػش ى١ٕ٠ش طٔظؼًّ حٌي٠ٓ ٌّىخٓزُٙ 

حٌ٘و١ٜش هٜٛٛخ حْ حٌ٘ؼذ حٌَّٜٜ ٠ئِٓ حْ 

 ؿ١٘ٗ ٘ٛ حٌٕٔي ٟي وً حػيحثٗ

حٍٜ ٗو١ٜخ حٔٗ ال حًِ ٌالهٛحْ ِٚئ٠ي٠ُٙ حال  -4

حالػظَحف رفٍُ٘ٙ ٚحٌّطخٌزش رخٌّٜخٌلش ِغ ح١ٌٟٔٔ 

ٚحٌظٛلف ػٓ ِٙخؿّش ؿ١ٖ َِٜ ١َٗٚظٙخ ٚحًح 

ٛيق حالهٛحْ ِٚئ٠ي٠ُٙ ف١ـذ ػٍٝ ح١ٌٟٔٔ حْ 

٠ظٜخٌق ِؼُٙ ٌٚىٓ رؼي ططز١ك حٌمخْٔٛ فٟ وً ِٓ 

 طٍطوض ٠يٖ ريِخء حٌ٘ؼذ حٌَّٜٜ

ح١خٌذ حٌَث١ْ ح١ٌٟٔٔ حٔٗ رؼي ٔـخكٗ فٝ -5

حالٔظوخرخص حْ ٠ىَّ وً ؿٙٛىٖ فٝ حٍٓخء حالِٓ 

حالؿظّخػٝ ٚحاللظٜخىٜ ٚح١ٌٔخٟٓ فٝ َِٜ ٚحْ 

٠ؼًّ ػٍٝ رٕخء َِٜ حٌّٔظمزً هٜٛٛخ ٚحْ ٌٖ٘ 

 حٌفظَس حٌؼخ١ٔش ٚحاله١َس ١ٌٔخىطٗ كٔذ حٌيٓظٍٛ

 ٚفك هللا حٌـ١ّغ ٌٍو١َ

 إقرأ في ىذا العدد                      
ػٍٝ حٔظوخرخص حٌَثخٓش حالػ١ٕٓ  ِالكظخطٝ    :كممة العدد

 2 ٙ                ٍث١ْ حٌظل٠ََ/رمٍُ    2018  ِخ26ٍّ

١ٌْ وً ِؼخٍٝ ٌٍٕظخَ    :ىفظَ حالكٛحي حٌ٘و١ٜش*

....!!!!!! ٚ ١ٌْ وً اهٛحٔٝ ِؼخٍٝ ٌٍٕظخَ...   اهٛحٔٝ

 3 ٙ                               اوَحِٝ ٔـُ/ِٕٙيّ /اػيحى  

     ....ٍٓخٌش حٌٝ أٛيلخثٟ حٌّؼخ١ٍٟٓ :ل١٠ش ٌٍّٕخل٘ش *

  4ٙكخَُ ِلّٛى                                            /رمٍُ  

                          2018َِٜ طٕظوذ حٌَث١ْ  :  ٍٛٛس حٌغالف*

 5ٙ                                        حٌَّٜٞ أفٕيٞ/ حػيحى

 5ٙ     ٚوؤّ حٌؼخٌُمنتخب مصر        :ح٠ٌَخٟش ٍوٓ*

 6ٙحػيحى حرٓ حٌز١َ٘ ِٓ ٚحثغ ر١ََ حٌظٟٛٔٔ   ٍوٓ حألىد*

و١ف ٍأٜ حٌّٔظَ٘لْٛ ..  حٌلٕزٍٝحإلٓالَ  : ٚؿٙش ٔظَ  *

 7ٙ                      حكّي ح٠ٌَ٘ف /  رمٍُ ؟طخ٠ٍن حٌلٕخرٍش

أٛخٌش حٌظي٠ّٓ فٝ حٌّـظّغ ) :فٝ ٛخٌْٛ حٌز١َ٘ حٌؼمخفٝ *

 8                              ٙكٔٓ أكّي ه١ًٍ/ ى      (حٌَّٜٜ

َُ حٌظٟ ال ٠ؼَفٙخ ح٠ٌَّْٜٛ *   ِي٠ٕش حالػخٍ        حىفٛ:ِٜ

  9و٠َُ حرٛحٌؼِحثُ                                     ٙ./ى/حػيحى 

  حطلـذ حٔض حالٚي لزخ ِخ ططٍذ ِٕٝ حطلـذ : ٌه ٠خ ١ٓيطٟ*

                                               10رٕض ح١ًٌٕ                                              ٙ  /حػيحى

بعد اكتشاف المخطوطة القرآنٌة :  ٛفلش ِٓ غ١َػٕٛحْ*   
فى مهب " تألٌف القرآن"هل تصبح مقولة "..برمنجهام"بـ

     11ٙ                                                           الرٌح 

 

                                                 فٟ ِؼ١ش حٌّٜطفٝ حٌؼئخْ: ْ   ٚحكش حال٠ّخ*

               21                  ٙ              ِٔظ٘خٍ ٔخَٛ ح٠ٌِخص/رمٍُ

 

       12  ٙعمرو بن العاص فاتح مصر      :ٗو١ٜش حٌؼيى *

 

 13ٙحرٓ حٌزٍي                  /ػيحى  ح  :ٛفلش حٌّٕٛػخص *

   
AL BASHIR MAGAZIN                       ٙ14 
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...  خوانىإليس كل معارض لمنظام             حٌ٘و١ٜش حألكٛحي ىفظَ  
....!!!!!!خوانى معارض لمنظامإو ليس كل                                  

 
العنوان قد يبدو غريبا وغير معقول ولكنو حقيقي ومقصود والحقيقة التى يجب ان يعترف بيا الجميع مؤيدون 

ومعارضون ىى انو ىناك نسبة ليست قميمة بل انيا نسبة متزايدة لممعارضين لمنظام بكافة اطياف المعارضة وطبعا 
الفصيل االكبر من المعارضة ىم من تنظيم االخوان ومؤيدييم وبالمقابل فا ن المنتمين والمؤيدين لتنظيم االخوان 
ليسوا جميعيم معارضين لمنظام  بل ان منيم من يؤيد النظام ولو في بعض القرارات وتمك حقيقة يجب االعتراف 

.بيا   
من ناحية ُأخرى فإننا يجب أن نعترف أن شعبية النظام قائمة عمى شعبية السيسي وىي شعبية كبيرة بل ىم 

وان كانت ىذه الشعبية واألغمبية بدأت تتناقص نتيجة % 75 تصل الى فوق ال2014األغمبية بنسة كانت فى عام
التحديات األقتصادية التى يواجييا النظام و كذلك فإن تمك الشعبية واالغمبية كانت أساسا رفضا لالخوان ونظام 

.االخوان   
بما ال يخالف )وألن نظام األخوان قائم اساسا عمى التجارة المغمفة بالشكل الديني وىو يتمخص في المقولة الشييرة 

( الغاية تبرر الوسيمة)اى ان كل شيئ مباح طالما اتخذ الشكل االسالمي حتى ولو اختمفت النوايا بمعنى  (شرع اهلل
وىنا نجد كثيرا من مؤيدي االخوان ال ُيظيرون معارضتيم لمنظام خوفا عمى مصالحيم وتجارتيم عمال بمبدأ 

....  وىنا نرى ان بعض المؤيدين لالخوان ال يعارضون النظام (التقية)الشيعة وىو مبدأ   
 

النتيجة العقمية المستنتجة من ىذا التحميل ىى ان النظام لو االغمبية ولكنيا تتناقص وىكذا فميس كل معارض 
لمنظام ىو من االخوان بل ىناك معارضون ليسوا اخوانا بل كانوا مؤيدين وتحولوا معارضين وىم اما من الشباب او 

وكذلك فميس كل االخوان معارضين لمنظمم بل انيم يؤيدون النظام لمصالحيم , الطبقة المتوسطة او من الناصريين
.وتجارتيم واهلل اعمم   

 (عبد الفتاح محمد عامر / حػي ٌ٘ح حٌؼيى)حوَحِٝ ٔـُ / حػيحى َ 

http://www.youm7.com/editor/Editor/459
http://www.youm7.com/editor/Editor/459
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.... ٍٓخٌش حٌٝ أٛيلخثٟ حٌّؼخ١ٍٟٓ                    :ل١٠ش ٌٍّٕخل٘ش 
 

ُْ وً حرٕخء َِٜ حٌّئ٠ي٠ٓ ٚحٌّؼخ١ٍٟٓ ٌٕظخَ حٌَث١ْ  (ِـٍش حٌز١َ٘)حطٕخٚي فٟ كٍمش ٌ٘ح حٌؼيى ِٓ  ل١٠ش ٘خِش طّ

ح١ٌٟٔٔ ٚحطٛؿٗ رىالِٝ الٛيلخثٝ حٌّؼخ١ٍٟٓ ٚ٘ٛ حٌيوظٍٛ ِلّٛى ٚحالٓظخً ػٍٝ ٚحٌّٕٙيّ ِلّي ٚوٍُٙ ٗو١ٜخص 

 ًٍ ِلظَِش ٚػ٠ِِس ػٍٝ لٍزٝ ِٚخ ٠ـّؼُٙ ٘ٛ ِؼخٍٟظُٙ ١ٌٍٟٔٔ ٍغُ حهظال ف طٛؿٙخطُٙ ١ٌُِٚٛٙ ٚحٔخ ٕ٘خ حلٛي ٌى

: ُِٕٙ ػٍٝ ِكيس 

 

 ٚ٘ٛ حٌطز١ذ حٌٍّ٘ٙٛ ٚحٌّظي٠ٓ ٚلي وخْ فٟ ٗزخرٗ ِظؤػَح رخٌـّخػش حٌٍٔف١ش فىَح ٌٚىٕٗ فٟ حٚال حٌيوظٍٛ ِلّٛى

ِٕظٜف ٍكٍظٗ حٌظَِ رـّخػش حالهٛحْ  ٚرخٌظخٌٝ حٛزق ِؼخٍٟخ ٗي٠يح ١ٌٍٟٔٔ ٌٌٌٚه حلٛي ٌٗ حْ ح١ٌ٘ن كٔٓ حٌزٕخ 

َِٗي حٌـّخػش ِٚئٓٔٙخ لي حهظٍف ِغ رؼٞ طخرؼ١ٗ ػٕيِخ ٚؿيُ٘ ٠ٔظؼٍّْٛ حٌؼٕف ٚحٌمظخي ريال ِٓ حٌلـش ٚحٌىٍّش 

ٌٚٛ حطزغ حالهٛحْ  (١ٌٔٛح حهٛحٔخ ١ٌٚٔٛح ١ٍِّٔٓ)حٌلٕٔش ٚوظذ ِمخٌظٗ ح١ٌَٙ٘س ٚحٛفخ طخرؼ١ٗ ِئ٠يٞ حٌؼٕف رخُٔٙ 

ٔٙؾ كٔٓ حٌزٕخ ٌظغ١َ حٌظخ٠ٍن وؼ١َح ٌٚىُٕٙ ٠طٍزْٛ حٌي١ٔخ ٚحٌظٕخفْ ػٍٝ حٌِػخِش رؼًّ حالهَس ٕٚ٘خ َِر٢ حٌفَّ ففٟ 

٠ٕخ٠َ حٟٚق ِؼً فزؼي ٍك١ً ِزخٍن حػٍٓ 25وً َِس ٠وطئْ ٔفْ حٌوطؤ ٠ٕٚخٌْٛ ٔفْ حٌٕٙخ٠ش ٌٕٚخ فٟ ِٛلفُٙ رؼي 

حالهٛحْ حوظفخثُٙ رخألغٍز١ش فٟ حٌزٌَّخْ ٚحُٔٙ ٌٓ ٠ظَٗلٛح ٌٍَثخٓش ٌٚىٓ ٌطّؼُٙ غ١َٚح ِٛلفُٙ ٚطُ ط١َٗق حٌَث١ْ 

......   َِٓٝ ٚوخٔض حٌٕٙخ٠ش حٌظٝ ٠ؼَفٙخ حٌـ١ّغ ٕٚ٘خ ال ٠ٍَٛ حالهٛحْ حال حٔفُٔٙ

   

 ٚ٘ٛ حٌّؼمف حٌٌٞ ىٍّ ح١ٌٔخٓش ٚحاللظٜخى ٚىهً ِؼٍٗ ِؼً ٗزخد حٌٔزؼ١ٕخص فٝ ط١خٍ حٌٕخ٠َٛش ػخ١ٔخ حالٓظخً ػٍٟ

ٚحالٗظَحو١ش ٌٚىٓ ١ٌْ ح٠ّخٔخ فٝ ِزخىٜء ػزي حٌٕخَٛ ٚحّٔخ  وَح١٘ش فٟ حٌٔخىحص ٚ٘ىٌح وً ؿ١ٍٗ فَغُ حْ ػزيحٌٕخَٛ 

 ٚػِي وؼ١َح ِٓ ٍؿخي حٌٔظ١ٕخص حال حْ حالٓظخً 1968حػظَف رّٔئ١ٌظٗ ػٓ ٔىٔش ١ٔٛ٠ٛ رً ٚريأ حٌظغ١١َ فٝ ِخٍّ 

ػٍٟ ال ٠َٜ حال ليحٓش ػزيحٌٕخَٛ ٠ٚؼظزَٖ ِٓ حٌمي١ٔ٠ٓ ًٌٚه وَح١٘ش ٌٍٔخىحص ٍٚغُ حْ ػزي حٌٕخَٛ ٌُ ٠ؤطّٓ حكي 

ٕٚ٘خ ٔمٛي ٌالٓظخً ػٍٟ حًح وخْ ػزي حٌٕخَٛ لي حهظخٍ حٌٔخىحص ٚحٌٔخىحص فٟ ٔظَن هخثٓ فؼزي , ٌٛال٠ظٗ حال حٌٔخىحص 

حٌٕخَٛ حهطؤ ٚ٘ٛ رخٌظخٌٝ ١ٌْ ِِٕ٘خ ػٓ حٌوطؤ ٚحًح وخْ ػزي حٌٕخَٛ  ٍث١ٔخ ٍِّٙخ ال ٠وطت وّخ طيػٟ حًح فخٌٔخىحص 

........ ٌُ ٠وطت ٠ٚـذ حْ طؼظَف رٗ حال حًح حػظَفض رخْ ػزي حٌٕخَٛ وخْ ِوطجخًا 

 

 ٚ٘ٛ حٌّٕٙيّ حٌىز١َ ٛخكذ حٌظخ٠ٍن حٌؼٔىَٜ ٚٛخكذ حٌِٕػش حٌٜٛف١ش ٚحالطـخٖ حٌَٚكٝ حٌٌٞ ػخٌؼخ حٌّٕٙيّ ِلّي

٠ظّٔه رخٌٔالَ حٌٕفٔٝ ٚٔزٌ حٌؼٕف حال حٔٗ ٚالٍطزخ١ٗ رزؼٞ حٌّٕظٔز١ٓ ٌالهٛحْ فخًح رٗ ٠ؼخٍٝ حٌٕظخَ ٚرؼي حْ وخْ 

 ٔـيٖ ٠ؼخٍٝ 73ٍِِح ٌٍزطٌٛش رّ٘خٍوظٗ فٟ حػظُ حٔظٜخٍ ٌَّٜ فٟ حٌؼَٜ حٌلي٠غ ٚ٘ٛ حٔظٜخٍ حٌؼزٍٛ فٟ حوظٛرَ

حٌٕظخَ ٚ ٠ٔوَ حك١خٔخ ِٓ ٍؿخي حٌٕظخَ ُِالإٖ ِٓ حٌمٛحص حٌٍّٔلش ِظٕخ١ٓخ َٗف حٌؼٔى٠َش حٌٌٜ طَرٝ ػ١ٍٗ ٚحٔخ ٕ٘خ 

   (.... ال طزٜك فٟ حالٔخء حٌٌٞ طخوً ف١ٗ)حلٛي ٌٗ وٍّش ٚحكيس  ٟ٘ 

حْ حٌم١٠ش ٠خ ٓخىس ١ٌٔض ِغ حٚ ٟي حٌٕظخَ ٌٚىٓ حٌم١٠ش ٘ٝ َِٜ ٚٗؼذ َِٜ ٌ٘ح حٌ٘ؼذ حٌٌٞ ٘ٛ حٔخ ٚ حٔض 

...... حرٕخثٟ ٚحرٕخءن حٍٟ٘ ٚحٍ٘ه 

                                                                                                      .حٌٍُٙ ً٘ رٍغض حٌٍُٙ فخٗٙي

حازم محمود/ بقمم 
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ُٓ ح٠ٌَخٟش و   ٚوؤّ حٌؼخٌُمنتخب مصر :ٍُ

 

اعتمد هٌكتور كوبر مدرب مصر على تشكٌلة مختلفة تماًما 
 أمام البرتغال ، لكن الفرٌق بدا بال 1-2عن التً خسرت 

أنٌاب، ولم ٌهّدد مرمى المنافس فً غٌاب صالح مهاجم 
ا ًٌ وسجل .لٌفربول، وهداف الدوري اإلنجلٌزي الممتاز حال

نٌكوس كارٌلٌس هدف اللقاء الوحٌد للٌونان، التً فشلت 
 30فً التأهل إلى كأس العالم، من ضربة رأس فً الدقٌقة 
فً غفلة من دفاع مصر، وتنافس مصر فً المجموعة 

 ١ٍٓٚخ ٛخكزش ح١٠ٌخفش األولى بكأس العالم مع

كشف األرجنتٌنً هٌكتور كوبر .والسعودٌة ٚأٍٚٚغٛحٞ,
المدٌر الفنً لمنتخب مصر األول لكرة القدم رأٌه فً 

الهزٌمة التً تعرض لها منتخب الفراعنة أمام الٌونان 
وقال .العالم فً روسٌا ٌونٌو المقبل استعداًدا لخوض كأس

النتٌجة الٌوم سلبٌة أمام “: كوبر فً تصرٌحات تلفزٌونٌة
الٌونان وفً اللقاء الماضً أمام البرتغال لكن كان هناك 

استفادة قوٌة من معسكر سوٌسرا والذي ٌعد التجربة قبل 
هناك “: وأضاف .”األخٌرة قبل خوض منافسات كأس العالم

إٌجابٌات تحققت من معسكر سوٌسرا، رغم خسارة المباراة 
الودٌة الٌوم ضد الٌونان بهدف دون رد، وقبلها أمام 

استغلٌنا المبارٌات الودٌة لتجربة  (1-2)البرتغال بنتٌجة 
لم ٌعجبنً األداء فً “: وتابع.”أكبر عدد من الالعبٌن

الشوط األول أمام الٌونان، صحٌح أن الوضع تغٌر لألفضل 
بعض الشًء فً الشوط الثانً، ولكن فً النهاٌة خسرنا 

بدأنا تقٌٌم وتحلٌل القائمة النهائٌة “: وأردف.”المباراة
للموندٌال ألنه ال ٌوجد وقت، صحٌح أننا خسرنا المباراتٌن 
 الودٌتٌن، ولكن كان من المهم تقٌٌم الالعبٌن السٌما الجدد، 

وخرظٓ و١ّٛ /حػيحى 

 

 َِٜ طٕظوذ حٌَث١ْ  صورة الغالف

ٚألْ َِٜ طؼَف ٔظخَ حالٔظوخد ٌِٕ ؿٌٍٚ حٌظخ٠ٍن 

 ٚلزً ٛيٍٚ أٚي ىٓظٍٛ 30/1913رخٌمخْٔٛ ٍلُ 

 رؼَ٘ ٕٓٛحص , ٚطؼَف حٌّـخٌْ 1923ٌٙخ ػخَ 

 , ٚحألكِحد ح١ٌٔخ١ٓش 1824ح١ٌٕخر١ش وٌٌه ٌِٕ ػخَ 

 , 1908 ٚلزً ١ِالى٘خ ١ٍّٓخًا ػخَ 1879ٌِٕ ػخَ 

وّخ طؼَف حهظ١خٍ حٌَث١ْ ٌِٕ وخْ حالهظ١خٍ رٕظخَ 

حالٓظفظخء , ٚلي ططٍٛص أٔظّظٙخ ح١ٌٔخ١ٓش 

ٚىٓخط١َ٘خ ٚلٛح١ٕٔٙخ فٝ حٌظخ٠ٍن رّٕخٓزش حٌظؼؼَ 

أك١خٔخًا أٚ حٌظٛلف أك١خٔخًا, أهَٜ ٌٌٙح وخْ ػ١ٍٙخ أْ 

ط١َٔ فٝ ٠َ١ك حٌظٜل١ق ٚحٌظميَ ٚحٌظـ٠ٛي حٌٝ 

َِٜٚ ح٢ْ , رؼي وفخف ٗؼزٙخ ٚل١خَ ػٍٛحطٙخ .حألِخَ 

, ٚرّخ ٠ٔظلمٗ أرٕخإ٘خ , رؼي ٛزَ ٚا٠ّخْ ٚػمش رخهلل 

ٚح١ٌٛٓ , ٚلي حِظي كخٌٙخ ػزَ حٌظخ٠ٍن , فؤٛزق كك 

حإلٔظوخد ٚحٌظَٗق ٌىً ِٓ رٍغ ِٓ أرٕخثٙخ ٓٓ 

حٌؼخِٕش ػَ٘ , رؼي أْ وخْ ِمٍٜٛحًا ػٍٝ حٌٌوٍٛ 

 , ٚأٛزق ٔظخِٙخ ح١ٌٔخٓٝ 21ٚكيُ٘ ػٕي ٓٓ حٌـــ 

٠ئوي أٔٙخ ىٌٚش ى٠ّمَح١١ش كىِٛظٙخ ِي١ٔش طو٠غ 

١ٌٔخىس حٌمخْٔٛ , ٚأٛزق حهظ١خٍ ٍث١ٔٙخ رط٠َك 

حالٔظوخد ٚحالهظ١خٍ ر١ٓ حٌَّٗل١ٓ , رؼي أْ وخْ 

وّخ أٛزق حالٔظوخد . رخإلٓظفظخء ػٍٝ ٗوٚ ٚك١ي

ٚحالهظ١خٍ ر١ي ح١ٌٙجش ح١ٕ١ٌٛش ٌالٔظوخرخص رٛٛفٙخ 

١٘جش ِٔظمٍش رظ٘ى١ً ل٠خثٝ وخًِ ٠ظّظغ رخالٓظمالي 

ٚحٌل١خى, ٚطـَٜ حالٔظوخرخص طلض اَٗحف حٌم٠خء 

ٚػٍٝ وً ٕٛيٚق , رؼي أْ وخْ ر١ي حٌلىِٛش فىخٔض 

طفؼً ِخ ط٘خء, ٚأٛزق حٌَث١ْ ٌّيط١ٓ فم٢ وً ِٕٙخ 

أٍرغ ٕٓٛحص , رؼي أْ وخٔض ٓض ٕٓٛحص ٌّٚيى ِّٙخ 

رٍغض, وً ًٌه فٝ حٌط٠َك حٌٝ حٌظـي٠ي ٚحٌظـ٠ٛي حٌٝ 

حٌي٠ّمَح١١ش ١ٌلىُ حٌ٘ؼذ رٍيٖ رٕفٔٗ, ٚ٘ٛ ح١ٌٔي 

                                         حٌَّٜٞ أفٕيٞ/         حػيحىحٌٍٔطخص ألٔٗ ِٜيٍ وً 
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 ......       من روائع بُرو انحىنسٍ:ٍوٓ حألىد

 
 قةط: قهث نو     إَو مراد ابن آدو؟: قال

 شقّو: قهث نو      إَو َكفٍ منامو؟: قال

 زقو: قهث نو       إَو َعّجم بمىجو؟: قال

 أله: قهث نو      حـذ فُها مخهّذ؟: قال

 ما داو ابن آدو بانصفات دٌ: قال نٍ

 ”.نىَث أحفظ صفات ابن آدو كم ما اجرقً
 

 ابن البشير/اعداد
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 و١ف ٍأٜ حٌّٔظَ٘لْٛ طخ٠ٍن حٌلٕخرٍش؟..  حٌلٕزٍٝحإلٓالَ :ٚؿٙش ٔظَ
 

ٌُ طىٓ ٕ٘خن ػٕخ٠ش كم١م١ش فٝ : "ٌـ ؿٍٛؽ ِميٓٝ, لخي حٌيوظٍٛ ٍٟٛحْ ح١ٌٔي" حإلٓالَ حٌلٕزٍٝ"فٝ ِميِش وظخد 

ػخٌُ حالٓظَ٘حق رخٌلٕز١ٍش لزً َٕٜ٘ الٚٚٓض ٚط١ٌٍّٖ ؿٍٛؽ ِميٓٝ حٌٌٜ طظليع ىٍحٓظٗ حٌظٝ ر١ٓ أ٠ي٠ٕخ ػٓ 

 حٌلٕخرٍش رخػظزخٍُ٘ حٌّّؼ١ٍٓ حألليَ

  (حٌٍٔف١ش ٚحٌلٕز١ٍش) ٌؼم١يس أً٘ حٌٕٔش, ٚ٘ٝ طؼٕٝ رّلخٌٚش ؿٌٛيط١َٔٙ فٝ طم١١ّٗ ٌّٛلغ حٌٌّ٘ذ حٌلٕزٍٝ ٚحٌؼمخثي 

 حٌَث١ْ ػٕي أً٘ حٌٕٔش (حٌىالِٝ)ػٕي أً٘ حٌٕٔش, فـٌٛيط١َٔٙ وخْ ّ٘ٗ حٌلي٠غ ػٓ حألٗؼ٠َش حٌظٝ ٛخٍص حٌظ١خٍ 

  ٌِٕ حٌمَْ حٌوخِْ حٌٙـَٜ, أِخ ُِالإٖ فمي وخٔٛح ٠ؼظزَْٚ أْ حألٗؼ٠َش ٘ٝ ٓزذ ٍث١ْ فٝ حالٔلطخ١ حٌٌٜ ِٔي 

ِٓ ؿٙش ػخ١ٔش أْٓ َٕٜ٘ الٚٚٓض الطـخٖ ؿي٠ي فٝ ىٍحٓش "ٚطخرغ ٍٟٛحْ ح١ٌٔي   ."رخإلٓالَ ػخِش ٚحٌٕٔٝ هخٛش

حٌّيٍٓش حٌلٕز١ٍش, ٚفٝ طٛؿٙٙخ حٌؼميٜ ٚحٌفمٙٝ فىظذ ػٓ حرٓ ط١ّ١ش ٚطَؿُ ٜٔٛٛخ ٌٗ, وّخ لخَ ريٍحٓش ىٍٚ 

 حٌلٕخرٍش

  فٝ حٌظخ٠ٍن حالؿظّخػٝ ٚح١ٌٔخٓٝ, أِخ ؿٍٛؽ ِميٓٝ فمي ؿَإ ػٍٝ ِخ ٌُ ٠ـَإ ػ١ٍٗ أٓظخًٖ الٚٚٓض, ٚلخَ رَٕ٘ 

 ٜٔٛٙ كٕز١ٍش فٝ حٌلي٠غ ٚأٛٛي حٌفمٗ, ِٚغ أٔٗ ٌُ ٠ظـخً٘ حألٗؼ٠َش رً وظذ ػٕٙخ, ٌىٕٗ ظً ٠ؼظزَ٘خ أٔٙخ طِّؽ

 حٌظم١ٍي حٌٕٔٝ رغ١َٖ, روالف حٌلٕز١ٍش حٌٜخف١ش, اْ ؿٍٛؽ ِميٓٝ ِلك فٝ أْ حٌلٕز١ٍش طمغ فٝ أًٛ طى٠ٛٓ أً٘ 

حإلِخَ أكّي ٌِٚ٘زٗ فٝ : رؼٕٛحْ حإلٓالَ حٌلٕزٍٝ" أكّي ػزي حٌفظخف"ٚفٝ لَحءس ٌٍىظخد ليِٙخ   .حٌٕٔش ٚحٌـّخػش

ِٕظخٍ حالٓظَ٘حق ؿخء ف١ٙخ ريأ ِميٓٝ ىٍحٓظٗ رظمي٠ُ ػَٝ ِٛؿِ ٌٍٜٛس حٌلٕز١ٍش فٝ حٌيٍحٓخص حالٓظَ٘حل١ش 

حٌٔخرمش ػٍٝ ىٍحٓش أٓظخًٖ ح١ٌَٙ٘س, ٌىٕٗ وّميِش ٌّخ ٠ٛى لٌٛٗ فٝ ٌ٘ح حٌ٘ؤْ, أػخٍ ل١٠ش ٔيٍس حٌٕٜٛٙ حٌؼَر١ش 

خ ًِا ٚليََّ ِميٓٝ رؼي  .حٌّلممش وؼخثك فٝ ٓز١ً طلم١ك ِؼَفش أف٠ً رخٌظخ٠ٍن حٌي٠ٕٝ فٝ حإلٓالَ, ٚطخ٠ٍن حإلٓالَ ػّٛ

خ ٌؼالع  ًٟا  ًٌه ػَ

ِٓ أُ٘ حٌيٍحٓخص حالٓظَ٘حل١ش حٌظٝ طٕخٌٚض حإلِخَ أكّي ٚحٌلٕز١ٍش فٝ ٔٙخ٠ش حٌمَْ حٌظخٓغ ػَ٘ ٚريح٠ش حٌمَْ 

 حٌؼ٠َ٘ٓ, 

ٔش رـ  َٛ , ػُ ىٍحٓظخْ ٌغٌٛيط١َٔٙ «أكّي رٓ كٕزً ٚحٌّلٕش»ٚ٘ٝ ىٍحٓش حٌّٔظَ٘ق حأل٠َِىٝ ١ٌُٚ رخطْٛ حٌّؼٕ

ٚػَٝ ِميٓٝ فٝ حٌفًٜ حٌؼخٔٝ ِٓ .أٚالّ٘خ ػَٝ ٌىظخد رخطْٛ حٌٌّوٍٛ, ٚحٌؼخ١ٔش, ىٍحٓش ِوٜٜش ٌٍلٕز١ٍش

حٌيٍحٓش ِ٘ىٍش أهَٜ فٝ حٌيٍحٓخص حٌٔخرمش ػٓ حٌظخ٠ٍن حٌي٠ٕٝ فٝ حإلٓالَ ِظؼٍمش رغ١خد حٌِٕػش حٌٕمي٠ش ػٓ 

 حٌّٔظَ٘ل١ٓ ح٠ٌٌٓ ىٍٓٛح 

٠ٚوٍُٚ ِميٓٝ اٌٝ أْ لٍش ػيى أطزخع حٌلٕز١ٍش وٌّ٘ذ فمٙٝ ال ٠ؼٕٝ ٟؼف طؤػ١َ٘خ ّٟٓ حٌٌّح٘ذ  .ٌٖ٘ حٌّٔخثً

حألهَٜ, ًٌه أْ حٌلٕز١ٍش وخٔض حٌٌّ٘ذ حٌٛك١ي حٌٌٜ ٠ٕيِؾ ف١ٗ حٌؼميٜ رخٌفمٙٝ ٔظ١ـش ٌزطٌٛش حإلِخَ أكّي فٝ ِلٕش 

٠ٕٚزٕٝ ػٍٝ ًٌه أْ ػم١يس أكّي حألػ٠َش ُوظِذ ٌٙخ حالٔظ٘خٍ ر١ٓ أطزخع ؿ١ّغ حٌٌّح٘ذ ح١ٌٕٔش حألهَٜ أوؼَ . هٍك حٌمَآْ

 . ِٓ فمٙٗ

ٚوخْ حٌلٕخرٍش ُ٘ حٌف١ًٜ حإلٓالِٝ حألٚكي حٌٌٜ ٠ٔظط١غ حٌىظخرش رل٠َش ٚحٌظؤػ١َ فٝ حٌوالفخص حٌَ٘ػ١ش ٚحٌي١ٕ٠ش 

 ألُٔٙ

  ١ٌٔٛح ِي١ٕ٠ٓ ألٜ طم١ٍي طٛف١مٝ ر١ٓ حٌٕٔش ِٚخ ٘ٛ هخٍؿٙخ ِٓ ػٍَٛ ح١ٌٛٔخْ

 

  أكّي ارَح١ُ٘ ح٠ٌَ٘ف/ رمٍُ 
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 كٔٓ أكّي ه١ًٍ / ى      (أٛخٌش حٌظي٠ّٓ فٝ حٌّـظّغ حٌَّٜٜ) :فٝ ٛخٌْٛ حٌز١َ٘ حٌؼمخفٝ

ٚ ُٟ ػٍش ِٓ حٌّفى٠َٓ رخٌظـّغ حالٚي ٛخٌْٛ حٌز١َ٘ حٌؼمخفٝ حٌٌٜ ٠ؼمي فٝ ٠َٛ حالػ١ٕٓ حٌؼخٔٝ ِٓ وً َٗٙ  ريػٛس و٠َّش ٌل٠ٍٛ 

َُ حٌفَػ١ٔٛش ر١ٓ حٌؼَٚرش ٚحالٓالَ)ٚحٌّؼمف١ٓ ك١غ ىحٍ حٌلٛحٍ كٛي ِٟٛٛع ٘خَ ٚك١ٜٛ أال ٚ٘ٛ َِٜ ٚىحٍص حٌّٕخل٘خص كٛي   (ِٜ

حٌمي٠ّش ٚحٌي٠ٓ فٝ ٍٚف ػ١ٍّش ٠ٔٛى٘خ حٌّٛىس ٚحالكظَحَ ٍغُ حالهظالف رؼٞ حٌ٘ٝء فٝ رؼٞ ٚؿٙخص حٌٕظَ أال أْ حٌل٠ٍٛ أويٚح 

ًٙاخ وًأً٘ َِٜ ٍفؼٛح ٌِِٕش ِٓ هالي حٌطَف ٚحٌّٕخل٘ش أْ    ٗٝء ٠زؼغ ػٍٝ حٌـّخي, أٚ حٌمٛس, أٚ حٌٕفغ, اال ػظّٖٛ ٚحػظزَٖٚ اٌ

ًٙاخ ١ًٍّٓاخ ٌٍزالى, ال  ٠ٔظلك حٌؼزخىس ٚحٌظمي٠ْ, فٜخٍص ٌُٙ آٌٙش ِظؼيىس, ِٕٙخ حٌىٛٔٝ ِٕٚٙخ حٌّلٍٝ, كظٝ أُٔٙ ؿؼٍٛح ِٓ حٌفَػْٛ اٌ

فؤِخ ػٓ آٌٙظُ حٌّل١ٍش فٙٝ وؼ١َس ِٚظؼيىس, فىً .ٌ٘ٝء اال ألْ حٌفَػْٛ ٚظ١فظٗ حألٌٚٝ أْ ٠َٕ٘ حألِٓ ٠ٚلمك حٌؼيي فٝ ؿٕزخص حٌزالى

ًٙاخ, فؤٌّٙٛح حٌظّٔخف ٚحألٓي ٌمٛطّٙخ ٚوً ك١ٛحْ ٠َْٚ ف١ٗ ٔفؼًاخ ٠زؼغ فٝ . ك١ٛحْ ٠َْٚ ف١ٗ لٛسًا طزؼغ فٝ ٔفُٛٓٙ حٌو١٘ش ؿؼٍٛح ِٕٗ اٌ

ًٙاخ, فؤٌٙٛح حٌؼٍٛ ٚحٌزمَس ٌؼظ١ُ ٔفؼّٙخ ٚوخٔض حٌّْ٘ ػٍٝ ٍأّ ٌٖ٘ حٌّؼزٛىحص طظّؼً .  ٔفُٛٓٙ ٚؿٛد حٌؼَفخْ رخٌـ١ًّ ؿؼٍٛح ِٕٗ اٌ

١ٌؼٍٓ  (اهٕخطْٛ)حٌّّٔٝ  (إِٔلٛطذ حٌَحرغ), ٚظً حألَِ ٘ىٌح, ٚظً ح٠ٌَّْٜٛ ر١ٓ ٌٖ٘ ح٢ٌٙش حٌّظؼيىس كظٝ ؿخء (ٍع)فٝ حإلٌٗ 

ح ىْٚ غ١َ٘خ ِٓ حٌّؼزٛىحص, ّٚٓٛ٘خ  (حٌظٛك١ي)ػم١يس  ًٙاخ ٚحكيًا ٌٚىٓ حٌيػٛس اٌٝ  حٌظٛك١ي حٌظٝ أػٍٕٙخ   (آطْٛ)٠ٚـؼً ِٓ حٌّْ٘ اٌ

ِخ ٌزؼض أْ طُ حٌم٠خء ػ١ٍٙخ ألٔٙخ ىػٛس ٌٛ طّىٕض ِٓ حٌّـظّغ حٌَّٜٜ ٌلٌٛض وٕٙش حٌي٠ٓ ٚحٌّؼزٛىحص حألهَٜ اٌٝ  (اهٕخطْٛ)

خ, ٚال ٠ُمخرٍْٛ رّخ ٠لزْٛ ِٓ طؼظ١ُ ٚاؿالي, فظٛحفمض وٍّظُٙ فٝ  ًِا ح, ٚال ٠ـيْٚ ١ؼخ ًٍا ػخ١ٍ١ٓ فٝ ِؼخريُ٘ حٌّل١ٍش, ال ٠ظٍمْٛ ٌٔٚ

ؿ١ّغ ألخ١ٌُ َِٜ, ٚاْ ٌُ ٠ظفمٛح ف١ّخ ر١ُٕٙ ػ١ٍٙخ, أْ حٌم٠خء ػٍٝ ىػٛس حٌظٛك١ي الَُ ٍَٟٜٚٚ ٌزمخء ِٕخٛزُٙ ٚحٓظَّحٍ 

ٚحٔم٠ض حٌْٕٔٛ كظٝ فظق حإلٓىٕيٍ حألوزَ َِٜ ٚٛخٍص فٝ كىُ حٌزطخٌّش ِٓ رؼيٖ, ٚظَٙص حٌيػٛس ح١ٌّٔل١ش فظي٠ّٓ . ِىخٓزُٙ

رؼٞ ح١٠ٌَّٜٓ رٙخ, ػُ ٛخٍص َِٜ طلض كىُ حٌَِٚخْ ٚأٛيٍ حإلِزَح١ٍٛ حٌَِٚخٔٝ لٔطٕط١ٓ لَحٍٖ رؤْ طىْٛ حٌي٠خٔش ح١ٌّٔل١ش 

ػُ فظق حٌٍّّْٔٛ َِٜ ػٍٝ ٠ي ػَّٚ رٓ حٌؼخٙ ٍٟٝ هللا ػٕٗ, ٚحٔظَ٘ص حٌيػٛس حإلٓال١ِش, . ٘ٝ حٌي٠خٔش ح١ٌَّٓش ٌإلِزَح٠ٍٛ١ش

ىػٛس حٌظٛك١ي, فخٓظؼخى ح٠ٌَّْٜٛ ِٓ ًحوَطُٙ فىَس حٌظٛك١ي َِس أهَٜ, ٌٚىٓ حٌفىَس فٝ ٌٖ٘ حٌَّس ؿخءص ٛخف١ش هخ١ٌش ِٓ وً 

فٝ ؿالثٙخ ٚؿالٌٙخ  ٚطي٠ّٓ ح٠ٌَّْٜٛ ري٠ٓ حإلٓالَ ػٓ لٕخػش ٚػٓ ٍٟخ, ١ٌْٚ أىي ػٍٝ ًٌه  (آطْٛ)ٗخثزش, طظـخُٚ كيٚى حٌّْ٘ 

َِٜٚ طىخى  طٕفَى ػٓ رخلٝ رٍيحْ حٌؼخٌُ , رٍٛٚى ًوَ٘خ وؼ١َح فٝ .ِٓ أْ َِٜ ٌُ طٔظغَق ٚلظًاخ ٠ٛ١الًا كظٝ ٛخٍ أغٍز١ش أٍ٘ٙخ ١ٍِّٔٓ

,  (حٌظٛحٍس ٚحإلٔـ١ً )حٌمَآْ حٌى٠َُ ـ اِخ ط٠َٜلخ أٞ ػٍّخ ٌٌٙح حٌزٍي أٚ رخإلٗخٍس اٌٝ ؿِء ِٕٗ , ٚوٌٌه ؿخء ًوَ٘خ فٝ حٌىظذ حٌٔخرمش 

فم١٠ش حٌي٠ٓ .ٚارَح١ُ٘ ٠ٚٛٓف ِٚٛٓٝ ٚ٘خٍْٚ ٚغ١َُ٘ (أهٕٛم)وّخ ٌِٔٙخ ٚػخٕ رٙخ وؼ١َ ِٓ أٔز١خء هللا ٍٍٚٓٗ , ِؼً اى٠ٍْ 

اًْ ٘ٝ ِٕظِٛش  ح٠ٌٛٙش ٚحالٔظّخء ٚحٌؼمخفش فٝ أؿٍٝ ٍٛٛ٘خ , ٠ٚـذ حٌؼًّ ػٍٝ ٓي وً ٠ًٍؼش طئىٜ اٌٝ كيٚع أٜ هًٍ فٝ ٌٖ٘ 

كّٝ هللا َِٜ ٚأٍ٘ٙخ ِٓ وً َٗ ٚٓٛء , . حٌّٕظِٛش,  ٠ٚـذ حٌؼًّ ػٍٝ حٌلفخظ ػٍٝ ٠ٛ٘ظٕخ   ٚػمخفظٕخ ِٓ أٜ حٔظمخٙ حٚ  ًٚرخْ 

َٓ )ٍٚى و١ي أػيثٙخ اٌٝ ٔلٍُٛ٘ , فٙٝ رٍي ح٢ِٓ ٚحألِخْ ِٜيحلخ ٌمٌٛٗ طؼخٌٝ فٝ وظخرٗ حٌؼ٠ِِ  ١ِٕ ِِ ُ آ خَء هللاَّ َٗ  ْْ ََ اِ ْٜ ِِ          (حْىُهٍُٛح 

ٛيق هللا حٌؼظ١ُ  
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َُ حٌظٟ ال ٠ؼَفٙخ ح٠ٌَّْٜٛ  (46)                     ِي٠ٕش حىفٛ ٚ حػخٍ٘خ حٌفَػ١ٔٛش  ِٜ
وفً أٌام الفراعنة . دعاها المصرٌون القدماء جب وسّماها اإلِغرٌق والرومان أبولٌنوبولٌس ماغنا أي مدٌنة أبولو الكبرى

وقد كشفت التنقٌبات األثرٌة منذ أواخر القرن التاسع عشر عن أهمٌتها . كانت إِدفو عاصمة اإلِقلٌم الثانً فً مصر العلٌا
م .والسٌما المقبرة التً تعود إِلى عصر الدولة القدٌمة فً األلف الثالث ق، فً العصور الباكرة من تارٌخ مصر القدٌم

وقرأ اللغوٌون المتخصصون اسم أحد ملوك األسرة األولى اواجٌب منقوشاً . مصاطب ُبنٌت باللبن- وعثر فٌها على مقابر 
ُجعلت إِدفو تحت حماٌة اإلِله الصقر حوروس ملك المدٌنة التً كانت تدعى هدٌث . على صخرة فً مكان قرٌب من المدٌنة

وجعله البطالمة الذٌن حكموا مصر بعد االسكندر ، وقد تحقق للباحثٌن أن هذا اإلِله ٌرجع فً أصله إِلى هذه المنطقة. أٌضاً 
وظلت إِدفو محتفظة . وكشفت التنقٌبات عن بقاٌا سور كان ٌحمً المدٌنة من الغارات فً فجر تارٌخها. موازٌاً ألبولو

بأهمٌتها قروناً بوصفها إِحدى المدن المهمة فً مصر العلٌا ودخلت فً صراع مع إِمارات المدن المجاورة وأبرزها طٌبة 
  .فً المرحلة االنتقالٌة األولى بعد انهٌار الدولة القدٌمة (قِفط)وكوبتوس 

      
معبد كبٌر لإِلله ، م.فً أواسط األلف الثانً ق، واحتفظت بأهمٌتها زمناً طوٌالً إِلى عهد الدولة الحدٌثة عندما بنً فٌها

عثر المنقبون فً آثار إِدفو على كْسرات من الفخار الموكٌنً . حوروس حامً المدٌنة مما رفع مكانتها الدٌنٌة والتجارٌة
ومع ذلك فإِن التنقٌبات التً أُجرٌت فً أواخر القرن التاسع عشر . مما ٌثبت قٌام عالقات مع العالم اإلٌِجً، (المسٌنً)

بعثة فرنسٌة بٌن عامً ، بإِدارة مارٌٌت الفرنسً الذي كان ٌدٌر مصلحة اآلثار المصرٌة والتنقٌبات التً قامت بها بعد ذلك
- الرومانٌة - أدت إِلى كشف كثٌر من أسرار العصور اإلِغرٌقٌة ، بولونٌة مشتركة- ثم بعثة فرنسٌة ، 1939 و 1921

وهو أهم آبدة أثرٌة فً إِدفو وأهم آثار حضارة مصر ، وإِلى هذه العصور ٌعود معبد إِدفو الكبٌر. البٌزنطٌة فً هذا الموقع
فً أٌام الملك بطلمٌوس الثالث على أنقاض المعبد ، م. ق237ُبدئ بتشٌٌد هذا المعبد نحو عام . القدٌمة مقاومة للزمن

. م. ق57وأنجز بناؤه فً نحو قرنٌن فً أٌام الملك بطلمٌوس الثالث عشر نحو ، القدٌم الذي ُبنً فً زمن الدولة الحدٌثة
 م وهو أكبر معبد قدٌم فً وادي النٌل كله 36وفٌه أعمدة ٌرتفع كل منها حتى ،  م79 م وعرضه 137ٌبلغ طول المعبد 
.بعد معبد الكرنك  

      
 

َ و٠َُ حرٛحٌؼِحة.ى / ٍٓٔش ِٓ اػيحى  
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طلـذ أٔض حألٚي ٚرؼي٠ٓ ١خٌزٕٝ رخٌلـخدا        : ٌه ِ ٠خ ١ٓيطٟ   

 
 \

حٌىؼ١َ ِٓ ِ٘خ٠وٕخ ٌطخٌّخ ١خٌزٛح حٌٕٔخء رخٍطيحء حٌلـخد ٚلخٌٛح أٗ فَٝ ػٍٝ وً حٌٕٔخء ٚهٜٛٛخ ٌٖ٘ حألؿ١خي رٔزذ وؼَس 

حٌفظٓ, ٚأ٠٠خ وؼَص حٌيػٛحص ألٍطيحء حٌلـخد ِٓ رؼٞ حٌؼخِش ِّٓ ؿؼٍٛح أٔفُٔٙ أ١ٛٚخء ػٍٝ حٌّـظّغ, فؤٔخ ٌٓ أؿخىي فٝ 

 .ِٔؤٌش حٌلـخد فٍٙخ ِٓ ٠مٍَ ِخ اًح وخْ فَٟآ أَ ال

ػٍٝ حٌَغُ ِٓ أْ وزخٍ حٌّ٘خ٠ن ِّٓ وخٔٛح ٠يػْٛ حٌٕٔخء ألٍطيحء حٌلـخد ُ٘ حٔفُٔٙ رٕخطٙٓ ظَْٙ ريْٚ حٌلـخد فٝ 

, ٌٚىٓ أٍغذ رمٛي ١ٗجآ آهَ, ٔؼُ أٔخ أػٍُ رؤْ (٠مٌْٛٛ ِخ ال ٠فؼٍْٛ)أػَحٓٙٓ, ٌٚىٓ أٔخ ٌٓ أططَق ٌٙئالء ٌٚٓ أٛفُٙ رـ 

َٓ ): ؿ١ّغ حٌٕٔخء رخٍطيحء حٌلـخد وّخ لخي فٝ ح٠٢ش.. هللا أَِ حٌٕٔخء َٓ ٠ُْي١ِٔ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ خِء ح َٔ ِٔ َٚ رََٕخطَِه  َٚ حِؿَه  َٚ ُْ ًْ أِلَ َٙخ حٌَّٕزِٝ لُ ٠َخ أ٠َُّ

ُ َغفٍٛ َْ هللاَّ َوخ َٚ  َٓ ٠ْ ًَ َٓ فاََل ٠ُْئ ْف ََ ْْ ٠ُْؼ َٰٝ أَ ٌَِه أَْىَٔ
ًََٰ   َّٓ ِٙ ْٓ َؿاَلر١ِزِ ِِ  َّٓ ِٙ , ٌٚيٜ ِخ ٠ىفٝ ِٓ حاللظٕخع رخٍطيحء حٌلـخد ٚٓٛف (َػ١ٍَْ

أ١ٌْ هللا ٓزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ أَِ حٌَؿخي رغٞ أرٜخٍُ٘, ٚرؤْ :حٍطي٠ٗ, ٌٚىٓ ريحهً ػمٍٝ حٌىؼ١َ ِٓ حألٓجٍش حٌظٝ طلظخؽ إلؿخرخص

اًح ٌّخًح ٠ىؼَ رؼٞ حٌَؿخي ِٓ حٌّطخٌزش ربٌِحَ حٌٕٔخء رخٍطيحء  ٌ٘ح ٠ؼظزَ فَٝ ػٍٝ حٌَؿخي ِؼً فَٝ حٌلـخد ػٍٝ حٌٕٔخء؟

حٌلـخد ٚال ٠ىؼَْٚ ِٓ ىػٛحطُٙ ٌٍَؿخي رؤْ ٠غ٠ٛح ِٓ أرٜخٍُ٘؟ٚرخٌَغُ ِٓ اَٛحٍ ِٓ ٠طخٌزْٛ حٌٕٔخء رخٍطيحء حٌلـخد 

اال أُٔٙ ٌُ ٠ؼٍّٛح حٌَؿخي رؤْ حٌِٔخ كَحَ ػٍٝ حٌَؿخي ِؼً حٌٕٔخء رً حلظَٜص طل٠ٌَحطُٙ ٌٍٕٔخء فم٢ ٌٚطخٌّخ ٗخ٘يص فٝ 

. حٌزَحِؾ حٌظ١ٍف١ٔٛ٠ِش ٚحإلًحػ١ش حٌىؼ١َ ِٓ حٌزَحِؾ حٌظٝ طلٌٍ حٌٕٔخء ِٓ حٌِٔخ ىْٚ حٌظطَق ٌظو٠ٛف حٌَؿخي ِٓ طل٠َُ حٌِٔخ

ٌّٚخًح وؼَص فٝ ح٢ٚٔش حأله١َس حٌيػٛحص الٍطيحء حٌلـخد ٚٔٔٛح طّخِخ رؤْ ٕ٘خن حٌىؼ١َ ِٓ حٌّلَِخص ِؼً حٌِٔخ ٚحٌَٔلش 

ٌٚىٓ ٌُ ٠ؼٍّٛح رؤْ حٌلـخد ٘ٛ حٌٔظَ رّؼٕٝ أْ .حٌن؟ ٚوؤْ أغٍذ ًٔٛد حٌزَ٘ ٓززٙخ ػيَ حٍطيحء حٌٕٔخء ٌٍلـخد.. ٚحٌمظً

طٔظَ ػ١ٛره ًٚٔٛره ػٓ حٌٕخّ ١ٌْٚ ٓظَ حٌـٔي فم٢, فىُ ِٓ حٌٕٔخء ال طَطي٠ٓ حٌلـخد ٚوُ ِٓ حٌَؿخي ال ٠غ٠ْٛ 

حرٜخٍُ٘ , ٚال ٠ٔظَْٚ ػ١ٛرُٙ , رً حٌزؼٞ ُِٕٙ أك١خٔخ ٠ظفخهَ رٌٔٛرٗ ر١ٓ أٛلخرٗ ٌُٚ ٠ٕٜلٗ أكي فٝ وً طٍه حٌزَحِؾ حٌظٝ 

. ططخٌذ حٌٕٔخء رخٍطيحء حٌلـخد

ٔؼُ ٓؤٓظّغ ٌٕيحءحطىُ ٚٓؤٍطيٜ حٌلـخد ٌٚىٓ حٍطيٖٚ أٔظُ أٚال ٚغ٠ٛح أرٜخٍوُ ػٓ حٌٕٔخء , ٌٚظؼٍّٛح رؤْ ٕ٘خن حٌىؼ١َ ِٓ 

حٌم٠خ٠خ حٌظٝ طٙيَ ِـظّؼٕخ ٚلخىٍس ػٍٝ أْ طفٔي ٗزخرٕخ أوؼَ ِٓ ل١٠ش حٍطيحء حٌٕٔخء ٌٍلـخد , فٕلٓ ٔؼ١ٖ فٝ ِـظّغ 

ِوظ٢ٍ حٌؼذء ف١ٗ ػ١ٍٕخ ؿ١ّؼخ ٚحٌّلَِخص أٛزلض ِظخكش ٌٍـ١ّغ اال ِٓ هخف ٍرٗ فم٢ ال ِٓ ٠وخف ِٓ ٔظَس حٌّـظّغ ٌٗ ٚال 

فؤٗغٍٛح حٔفٔىُ ٠خ ِٓ ط٠ؼْٛ حٌٍَٛ وٍٗ ػٍٝ حٌٕٔخء رّخ ٠فؼٍٗ حٌَؿخي َٓح ٚػٍٕخ ألُٔٙ كظٝ ٚحْ   .ِٓ ىػٛحص حٌّ٘خ٠ن

                                                                                  ٔيٜ حٌي٠ذ   /رمٍُ   .حٍطيص حٌٕٔخء حٌلـخد ٌٓ ٠غ٠ٛح أرٜخٍُ٘ ػٕٙٓ

 رٕض ح١ًٌٕ/اػيحى
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 "..برمنجهام"بعد اكتشاف المخطوطة القرآنٌة بـ
 فى مهب الرٌح " تألٌف القرآن"هل تصبح مقولة 

 
تعٌش أوروبا الٌوم صدمة حضارٌة بعد االكتشاف األخٌر الذى تم فى جامعة برمنجهام فى برٌطانٌا، حٌث قام العلماء بتحلٌل 

وٌؤكد الباحثون أن هذه . وتبٌن أنها تعود لزمن النبى محمد.. قطعة من مخطوطة كتب علٌها القرآن برسم عثمانى جمٌل
أستاذ الالهوت فى  David Thomas المخطوطة هى أقدم نص قرآنى ٌتم العثور علٌه حتى اآلن، بٌنما ٌرى البروفسور

 سنة مٌالدٌة 1370جامعة برمنغهام، إننى مصدوم ومندهش جداً أن نجد جزءاً من مخطوطة للقرآن كتبت قبل أكثر من 
إن هذه المخطوطة تؤكد أن القرآن كتب فى زمن النبى ولٌس كما كنا نعتقد . ( سنة هجرٌة1411وهذا ٌعادل  )على األقل 

أنها فى مجملها منحازة للرأى القائل " القرآن"والمعروف عن الدراسات الغربٌة المهتمة بـ. أنه تم تجمٌعه واإلضافة علٌه 
 بالقرآن وأثنى علٌه وترجم معانٌه إلى اللغة 1734بأن القرآن من تألٌف شخص النبى محمد فقد اهتم جورج سٌل سنة 

د بن عبد هللا أعانه فى ذلك كثٌر من أتباعه،  د على أنَّه من صنع مَحمَّ ا من عند هللا، بل أكَّ ًٌ اإلنجلٌزٌة، لكنه نفى أْن ٌكون وح
وكل الترجمات التى حدثت لمعانى القرآن بعد ذلك اعتمدت على هذه الترجمة . وغٌرهم من الٌهود والنصارى فى ذلك الوقت

.. سباق المخطوطات القرآنٌة"وٌرى عصام عبدو فى مقالته . التى ذكرها فولتٌر فى القاموس الفلسفً، وأُعٌد طبعها مراًرا
المنشورة فى جرٌدة الحٌاة، أن دراسة الغرب للقرآن مرت بأربعة مراحل هى المرحلة " الجدل الغربى والتباسات التلقى

، ومن ثم "ماذا أخذ محمد عن الٌهودٌة"األولى كانت فى ألمانٌا على ٌد المستشرق الٌهودى إبراهام جاٌجر فى دراسته 
بأجزائه الثالثة، والمرحلة الثانٌة فى أوروبا ثالثٌنات القرن " تارٌخ القرآن"ثٌودور نولدكه وتالمذته فى كتابهم المشترك 

المنصرم، خالل كتابات مونتجمرى وات الذى اعتمد المنهج السوسٌولوجى فى دراسته اإلسالم والســـٌرة والقرآن، والتى 
المرحلة الثالثة جاءت فى بداٌة سبعٌنات القرن الماضى، من خالل . أدت به إلى اعتبار القرآن كتاباً من تألٌف النبى محمد

، والتى "الهاجرٌة"والكتاب المشترك لباترٌشا كرون وماٌكل كوك المعنون بـ " الدراسات القرآنٌة"كتابات جون وانسبرو 
أسست لما عرف فى ما بعد بالمنهج التنقٌحى، والذى ٌقوم على أن القــرآن نٌص ٌعود تارٌخ تألٌفه إلى نهاٌات القرن 

فى نهاٌات القرن الماضى وبداٌات القرن الجدٌد بدأت المرحلة الرابعة . الهجرى الثانى عندما أصبح المسلمون إمبراطورٌة
وشهدت مجموعة من الدراسات المثٌرة الطرٌفة والجادة، كما شهدْت عدداً من المشارٌع الكبرى كمشروع كوربوس 

 على ٌد أنجلٌكا نوٌفرث 2007التى تأسسْت سنة " الموسوعة القرآنٌة"أو  Corpus Coranicum كورانٌكوم
 (منقول)   .ومٌخائٌل ماركس ونٌكوالى سٌناي)

ن  عنوا  من غير صفحة  

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان  
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ِٓ ٘يٜ حٌّٜطفٝ حٌؼئخْ  :ٚحكش حال٠ّخْ
 

٠ٔظمزً حٌٍّّْٔٛ َٗٙ ٍؿذ حٌّزخٍن, ٚ٘ٛ َٗٙ ِفؼُ 

رٌو٠َخص ٔز١ٍش طؼىْ ٚٓط١ش حإلٓالَ ٍٚفمٗ رؤطزخػٗ ٠ًٚٚٗ, 

ٚرؼيٖ ػٓ حٌ٘ط٢ ٚٔزٌٖ ٌٍّغخالس, فبْ ِٓ ىالالص وٍّش ٍؿذ 

رّؼٕٝ ٘آرٗ ٚآؿٍٗ,  (ٍؿذ حألرٓ أرخٖ)حٌفِع ٚح١ٌٙزش ٠مخي 

ِٚٓ ٕ٘خ ٔٔظٕز٢ أْ حٌَفك ٠َٟزش أٔخ١ٔش ٚحؿزش حألىحء 

ٌألر٠ٛٓ كظٝ ِغ طزخ٠ٓ حٌٍّش فبْ ِٓ كمّٙخ ػٍٝ حألرٕخء 

ر٘خٗش حٌٕفْ ٚٓؼش حٌٜيٍ, ٚغٞ حٌٜٛص ١١ٚذ حٌىالَ, 

. ٌٖٚ٘ ِٓ حٌيالالص حٌٍغ٠ٛش ٌَ٘ٙ ٍؿذ

 

- ح٠ٌٌٓ ٓظىْٛ ٌٕخ ف١ٗ ٚلفخص-ٚٓزك كيع حإلَٓحء ٚحٌّؼَحؽ 

ٍكٍش حٌَٓٛي اٌٝ  حٌطخثف, ِٚخ طؼَٝ ٌٗ ٕ٘خن ِٓ طى٠ٌذ 

ٚا٠ٌحء, فٛحؿٗ ٌ٘ح وٍٗ رَفك ٚىػخء هللا طؼخٌٝ رٌٙح حٌيػخء 

حٌٍُٙ "حٌط٠ًٛ حٌٌٜ ٠ؼىْ رـالء ؿَٛ٘ حٌيػٛس ٚٔزً حٌيحػ١ش 

أٗىٛح ا١ٌه ٟؼف لٛطٝ ٚلٍش ك١ٍظٝ ٚ٘ٛحٔٝ ػٍٝ حٌٕخّ, أٔض 

ٍد حٌّٔظ٠ؼف١ٓ ٚأٔض ٍرٝ اْ ٌُ ٠ىٓ ره ػٍٝ ِٓ غ٠ذ فال 

طَٜ ٌٛ أْ حٌيحػ١ش اٌٝ هللا " اٌٝ آهَ حٌيػخء.........أرخٌٝ 

طـًّ رخٌ٘ؼخٍ حٌّلّيٜ فال ٠زخٌٝ االغ٠ذ ٍرٗ فؤٔٗ ال َِحء 

. ٠ظـًّ رخٌٛٓط١ش ٚحالػظيحي

ؿخءٖ  ؿز٠ًَ حأل١ِٓ  (ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ)ٍٚغُ أْ حٌَٓٛي 

ِٚؼٗ ٍِه حٌـزخي ١ٌطزك ػٍٝ حٌّىٌر١ٓ حأله٘ز١١ٓ, فؤرٝ 

أٍؿٛح أْ ٠وَؽ "رً ٚىػخ ٌُٙ رمٌٛٗ  (ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ)

هللا ِٓ أٛالرُٙ ِٓ ٠ٛكي هللا, حٌٍُٙ أ٘ي لِٛٝ فبُٔٙ ال 

". ٠ؼٍّْٛ

َٚٗٙ ٍؿذ ِٓ حألَٗٙ حٌلََ ػظّظٗ حٌؼَد فٝ حٌـخ١ٍ٘ش, 

ٚألَ حإلٓالَ ٌٖ٘ حٌلَِش فٙٛ َٗٙ ٠ـذ أال طٔفه ف١ٗ 

حٌيِخء, ٚال ٠َ٘ٙ ف١ٗ حٌٔالف, فًٙ ٠ّىٓ أْ ٠ؼظزَ حٌؼَد 

ٚحٌٍّّْٔٛ ٌ٘ح حٌَ٘ٙ حٌى٠َُ ٘ٛ َٗٙ حٌّٜخٌلش ٚكمٓ 

حٌيِخء ٚاُحٌش حٌوالف ر١ٓ حأل١١خف حٌّظلخٍرش فٝ حٌزالى 

! حٌؼَر١ش ٚحإلٓال١ِش؟

 يأٙخ ىػٛس ٍرّخ ٠ىْٛ ٌٙخ ٛي

 

 ٔخَٛ ح٠ٌِخص/ حػيحى ِٔظ٘خٍ 

 ػَّٚرٓ حٌؼخٙ فخطق َِٜ :ٗو١ٜش حٌؼيى

هذا الصحابً الجلٌل الذي كان له الفضل .. عمرو بن العاص

 آالف 4فً فتح مصر ونشر اإلسالم بها، بعد أن خرج بقٌادة 

جندي من جٌوش المسلمٌن المتجهة إلى فلسطٌن واألرض، 

وقام بفتحهما، ثم طلب اإلذن من أمٌر المؤمنٌن سٌدنا عمر 

وبالفعل أرسل له الفاروق عمر .بن الخطاب لكً ٌفتح مصر،

بالموافقه فتقدم عمرو ابن العاص وفتحها بنجاح وسط 

استقبال المصرٌٌن له معتبرٌن أنه أنقذهم من بطش 

الرومان، وأعاد بابا المسٌحٌٌن الذي كان قد هرب من بطش 

الرومان إلى دٌره ونشر العدل فً ربوع مصر بعد أن تولى 

وضرٌح الصحابً الجلٌل عمرو بن .إمارة مص لفترة،

العاص  ٌقع فً سفح جبل المقطم، وتحدًٌدا فً مسجد 

سٌدي عقبة بن عامر الجهنً والذي ٌضم ضرٌح عقبة 

وعلى الضرٌح .وبجواره مباشرة ضرٌح عمرو بن العاص ،

له بروز ملون باللون األخضر وٌوجد علٌه شاهد قبر 

وكانت .مقلوب، وبجواره قبر سٌدي عقبة بن عامر الجهنً

.  دراسه، قد أكدت مكان ضرٌح عمرو بن العاص فً مصر
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  حٌزٍي حرٓ حػيحى                                                                 :حٌّٕٛػخص ٛفلش

                                                  (حالؿظّخػٟ حالٔفٜخي ٚٓخثً)    حالٔظَٔض ُِٓ فٟ حألَٓس       

 

... حٌلُذ ِٚٓ ٠زٛف رٗ لزً حالهَ

 

حالٔؼٝ حٌمخٍثش 

 

 
 ػَّ ِلّي ِلفٛظ . أػَي ٌ٘ح حٌؼيى ى
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                       Sham Ennessim 

       

Shom Ennisim is an Egyptian national holiday marking the beginning of spring. It always falls on 

the day after the Eastern ChristianEaster (following the custom of the largest Christian 

denomination in the country, the Coptic Orthodox Church).Despite the Christian-related date, the 

holiday is celebrated by Egyptians of all religions, so it is considered a national festival, rather 

than a religious one.  

History The name of the holiday is derived from the Egyptian name of the Harvest Season, 

known as Shemu, which means a day of creation. According to annals written by Plutarch during 

the 1st century AD, the Ancient Egyptians used to offer salted fish, lettuce, and onions to their 

deities on this day. After the Christianization of Egypt, the festival became associated with the 

other Christian spring festival, Easter. Over time, Shemumorphed into its current form and its 

current date, and by the time of the Islamic conquest of Egypt, the holiday was settled on Easter 

Monday. The Islamic calendar being lunar and thus unfixed relative to the solar year, the date of 

Sham el-Nessim remained on the Christian-linked date. As Egypt became Arabized, the 

term Shemu found a rough phono-semantic match in Sham el-Nessim, or "Smelling/Taking In of 

the Zephyrswhich fairly accurately represents the way in which Egyptians celebrate the 

holiday.In his book, , Edward William Lane wrote 'Shemm en-Nessem' (or the Smelling of the 

Zephyr) is observed on the first day of the Khamaseen. Early in the morning of this day, many 

persons, especially women, break an onion, and smell it; and in the course of the forenoon many 

of the citizens of Cairo ride or walk a little way into the country, or go in boats which on that day 

they believe to have a wonderfully beneficial effect.                                                 
Selected by :SHEREEN 
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