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 ٚال٘ؤالءثٌٍّّْْٛ ال٘يثثالّالَ :وٍّزثٌؼوه
ُٜ إّالَ ٔضذُغ ؟ ثّالَ ثٌْٕز ثَ ثّالَ ث١ٌٖؼز  ثّالَ , أ

َُ ثالفجه٠ظ ثٌٕذ٠ٛز  أَ , ثٌٛ٘جد١ز  أَ ثّالَ ثٌٚٛف١ز  إّال

ثّالَ ثٌمجػور ٚهثػٔ ٚثٌٌٕٚر ,  إّالَ ثال٠جس ثٌمٌآ١ٔز 

ٚدٛوٛ فٌثَ ٚثِغجٌُٙ أَ ثّالَ فَح هللا ٚثٌقٛع١١ٓ ٚوضجةخ 

ثّال ث١ٌٖل ِقّو ػذوٖ ٚث١ٌٖل , ثاللٚٝ فٝ ث٠ٌثْ ٚثِغجٌُٙ

ٍٕضٛس  ٚ ثٌٖؼٌثٜٚ ٚثٌغَثٌٝ أَ ثّالَ ث١ٌٖل وٖه  ٚٚؽوٜ 

, ثّالَ ثٌؼمً أَ ثّالَ ثٌٕمً , غ١ُٕ  ٚثٌق٠ٕٛٝ ٚثِغجٌُٙ 

ثالّالَ ثٌّخذك , ثّالَ ثالمٛثْ ث١ٌٍّّْٓ أَ ثّالَ ثٌٍْف١١ٓ 

فٝ ثٌٌٖق دىً ِج ف١ٗ ِٓ صؼم١وثس أَ ثالّالَ ثٌّخذك فٝ 

ٍَ ص٠ٌوٕٚٔج أْ ٔضذغ , ثٌغٌح دىً ِجف١ٗ ِٓ ص١ْٙالس  أٜ ثّال

ُُ ثٌٍّّْْٛ ؟ ً٘ ُ٘ ثً٘ ثٌذوٚ ثٌي٠ٓ ٠ضذؼْٛ  ٠ج ّجهر؟ ٘ ِٓٚ

ثٌغجِٜ ِٓ ثالفجه٠ظ ٚثٌٌٚث٠جس ١ٞ٠ٚك ثفمُٙ ف١ٌفْٞٛ 

ً٘ ثٌٍّّْْٛ ُ٘ ثٌضجدؼْٛ دال , فمٗ ثٌٛثلغ ٚفمٗ ثال٠ٌٛٚجس 

ثَ ثٌٍّّْْٛ , فُٙ ٚػٍُ ٚثٌّضٖوهْٚ ػٓ ّٛء مٍك ٚؽًٙ 

ُ٘ ثٌّّٛؼْٛ فٝ ثٌض١ْٙالس ٚثٌي٠ٓ ٠قٍٍْٛ ِج فٌِٗ هللا 

ً٘ ثٌٍّّْْٛ ُ٘ ثٌي٠ٓ ٠ذْٕٛ ,  د١ٕز ثٌىًْ ٚثٌٖٙٛثس 

ثٌّْجؽو ثٌّى١فز ٠ٚقؾْٛ فؼ ثٌْٛدٌ فضٝ ثُٔٙ ٠ي٘ذْٛ ثٌٝ 

ثَ , ػٌفز لذً ثٌّغٌح ٠ٚؼٛهْٚ لذً ثٌفؾٌ ثٌٝ ه٠جًُ٘ 

ثٌٍّّْْٛ ُ٘ ثٌي٠ٓ ٝجلش دُٙ ثالًٛ فٍُ ٠ؾوٚث ثال ثٌّْجؽو 

ً٘ ثٌٍّّْْٛ ُ٘ ثٌي٠ٓ ,ٌضأ٠ُٚٙ ِٓ ثٌقٌ ٚثٌذٌه فمٌث ٚػٍٛث 

٠قٌِْٛ ثًدجؿ ثٌذٕٛن الٔٙج ًدج عُ ٠قٍٍٛٔٙج ٌّٕفؼضُٙ ػٍٝ 

ٌـر  فالي  ً٘ ثٌٍّّْْٛ ُ٘ ثٌي٠ٓ ٠فضْٛ دى١ف١ز , ثّجُ ثٔٙج ًد

ثص١جْ ثٌَٚؽز ٚ٘ٝ فجةٜ ٠ٚفضْٛ دضق١ًٍ ثٌمذٍز فٝ ٔٙجً 

ًِٞجْ ٚدضق٠ٌُ  ثٌفضٝ ثألٌِه الٔٗ دجح ٌٍٖٙٛر  ثَ 

ثٌٍّّْْٛ ُ٘ ثٌي٠ٓ ثدجفٛث ثِجِز ثٌٌّأر ٌٍٚالر ٌٌٍٚؽجي 

ال ٘يث ٘ٛ ... ال ٚهللا.ٚأدجفٛ ثٌٚالر ٌٌٍّأر دغ١ٌ غخجء ٌٌٍثُ 

ٔقٓ دقجؽز ِجّز ثٌٝ فىٌ .ثالّالَ ٚال ٘ؤالء ُ٘ ثٌٍّّْْٛ 

, ؽو٠و ٚػمٛي ًثٕور صفُٙ فىّز ثٌقىُ ٚو١ف١ز صف١ٌْ ثال٠ز 

ٔقٓ دقجؽز ِجّز ثٌٝ ًؽجي ٠نجفْٛ هللا ٠ٚؾضٙوْٚ فضٝ 

ْٔضخ١غ ثْ ٕٔمً ثٌو٠ٓ ثالّالِٝ وّج ثٌَٔٗ هللا ١ٌِٚ وّج 

ًؽجي ال ٠نجفْٛ , ؽجءٔج فٝ صف١ٌْثس ٚثلٛثي ِج ثَٔي هللا دٙج 

ٔقٓ دقجؽز ,ثال هللا ٠ٚضمْٛ هللا ف١ؼٍُّٙ هللا ػٍُ ِج ٌُ ٠ؼٍّٛث 

ثٌٝ فىٌ ثّالِٝ ؽو٠و ٠ضّْه دجٌّؼمٛي ٠ٚغٌدً ثٌّٕمٛي ػٍٝ 

, ٝٛء ث٠جس ثٌمٌثْ ثٌى٠ٌُ ٚثٌغجدش ثٌٚق١ـ ِٓ ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز 

ٚال ٠ٖغٍٕج ثٌغ٠ٌخ ِٓ ثٌمٛي ٚثالغٌح ِٓ ثٌٌٚث٠ز ٚهللا 

 .ثٌّْضؼجْ 

 إقرأ في ىذا العدد                      
                                ...ثٌٍّّْْٛ ٘ؤالء ٚال... ثالّالَ ٘يث ال :  كممة العدد

    2 ٗ                                           ًة١ِ ثٌضق٠ٌٌ/دمٍُ 

    لقراُن الكريم والنفُس البشريةا :هفضٌ ثالفٛثي ثٌٖن١ٚز*
 3ٗ                                  سمير عبدالعظيم/بقمم

 ...ػ١ْٝ ػ١ٍٗ ثٌْالَ  ١ٌِ  ٌٗ  لَٛ  :قضٌة للمناقشة *

  4صمهندس سلٌمان على ماهر                   /  اختٌار  

         ثٌَٚثػ مخٌ ػٍٝ ثٌٚقز :  صورة الغالف*

 5ص                                      المصري أفندي/ اعداد

أػوثء ثٌٕؾجؿ ٚثألىِز  د١ٓ ِقّو ٙالؿ ٚ   :ًوٓ ث٠ٌٌجٝز*

  5ثػوثه وجدضٓ و١ّٛ                 ٗثصقجه ثٌىٌر                 

 6ص       عداد ابن البشٌر    ( ثٌذوً)قصٌدة : ركن األدب *

  حوار مع صدٌقً الملحد: من كتاب    : وجهة نظر  *
 7                                ص   للدكتور مصطفى محمود

 فٝ ث١ٌّجٖ ٚصقوٜ ث١ًٌٕ ف١ٞجْ:  فى صالون البشٌر الثقافى *

 8ص                        حسن أحمد خلٌل/ د     ٌِٚ ِْضمذً

ِق١ّز ثٌؾٍف دجٌٛثهٜ  :مصُر التً ال ٌعرفها المصرٌون *

         9كرٌم ابوالعزائم                       ص.د/اعداد     ثٌؾو٠و 

                                                  عشرة نصائح فً تربٌة األبناء  : لك ٌا سٌدتً*
   10بنت النٌل                                          ص /اعداد

َٓن  :لحظة من فضلك  ...أٔضُ ٚ ُ٘  ٚ ٔق

                                           10                                             ٗ  ثفّوػٍٟ/ دمٍُ 

ِٓ وٍّجس  َٔثً  )   َٔث٠ًجس   :ٙفقز ِٓ غ١ٌػٕٛثْ*   

                                                            11ٗثٌٌّٚٞ أفٕوٞ                             /   ثػوثه (لذجٟٔ

                                                 فٟ ِؼ١ز ثٌٕذٟ ثٌؼؤجْ : ْ  ٚثفز ثال٠ّج*

               12                     ٗ              ِْضٖجً ٔجٌٙ ث٠ٌَجس/دمٍُ
..                                                  ٚ ال ػَثء ٌٍٟٛٓ:ٌه لٌأس

       12دمٍُ ثٌْف١ٌ ِقّو ٌِّٟ                                     ٗ

 13صابن البلد                  /عداد  ا  :صفحة المنوعات *

AL BASHIR MAGAZIN*                     14ص 
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 ُن الكريم والنفُس البشريةآلقرا       :ثٌٖن١ٚز ثألفٛثي هفضٌ
 األساسى العامل ىى كانت وغموض تناقضات من تـحممو مـا بكل البشرية النفَس  إن البشرية النفُس  و الكريم القرآنُ 

 والحكماء العمماء ىدف ىو كان معيا التصالح ومحاولة النفس ومعرفة , مـماتو وبعد حياتو فى اإلنسان سعادة فى والرئيسى
 معرفة ىى اهلل لمعرفة خطوة اول أن أى "ربى فعرفت نفسى عرفت " عنو الـمـو رضى عمى سيدنا قال , السنين مر عمى

 ىناك يكون بشرية حياة ىناك أنَّن  فطالما البشرية الحياة الى إشارة أيضاً  وىى والوح الجسم بين حالة ىى والنفس , النفس
ذا النفس  اشارة فى القرآن فى النفس ذكر جاء وقد . نفس ىناك يكون وال الجسد عن الروح تنفصل االنسان وفاة تمت ما وا 

 من خاب وقد زكاىا من أفمح قد وتقواىا فجورىا فأليميا سواىا وما ونفسٍ  " تعالى اهلل قال النفوس من انواع عدة الى
 التقوى واسباب الفجورِ  اسباب تحوى الفطرة عمى ُخمقت التى البشرية النفس أنَّن  أى, " المميمة النفس " ىى وىذه "دساىا
 . بيا وسـمى النفس زكَّنى كمن كان التقوى مسالك سمك ومن الـمفسدات فى النفس دس كمن كان الفجور مسالك سمك فمن
 ألمارةٌ  النفس إن نفسى ُأبرئىُ  وما " وتعالى سبحانو قولو فى القرآن الييا أشار التى النفس وىى " األمارة النفُس " وأما

 وىناك . المعاصى الى االنسان تدفع التى باهلل والعياز وىى وميميا بطبيعتيا الفجور الى تركن التى النفس فيى "بالسوء
 التى ىى النفس وىذه "الموامة بالنفس أقسمُ  وال القيامة بيوم الأقسم " قال حين القرآن بيا اقسم التى "الموامة النفس "ايضا
 مع يتصالح عندما واإلنسان . المؤمنة النفوس من وىى أخرى مرة الخطأ ىذا تجنب الى وتدفعو أخطأ إذا صاحبيا تموم

 وىى بأداءىا الـمـو أمرهُ  التى األوامر يعرف ثم عنيا فيبتـعد الـمحرمات وىى عنيا الـمـو نـياهُ  التى النواىى بمعرفة فيـبدأ النفس
 " تعالى اهلل قال "المطمئنة النفس" القرآن يسمييا التى ىى الحالة وىذه النفس مع تصالح حالة فى يكون بـيا فيقومُ  العبادات

 رضا من ذلك يتبع وما اهلل كتبو بما والرضا اهلل الى الرجوع أن أى " مرضية راضيةً  ربكِ  الى إرجعى الـمطمئنة النفس أيتـيا يا
 الراضية النفس وىى النفس درجات من عالية درجة فى اخرى نفس الى اشارة وىنا , النفس مع التصالح تمام ىو يكون اهلل
 النفس مع والتصالح ,.اهلل بإذن خير كمو القضاء ىذا بان مؤمنة وىى وتصبر وقدره اهلل قضاء عن ترضى التى النفس اى ,

 عاجمة جنة, جنتان هلل إن" وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول قال , الدنيا الحياة فى المؤمن بيا يعيش التى العاجمة الجنة ىو
 اهلل ادخمنا الموعودة الجنة فى وكأنو يعيش بيا يتصف من يكون التى المطمئنة النفس ىى العاجمة والجنة " آجمة وجنة
 وفوق ثم, عنيا اهلل رضى التى وىى النفوس درجات اعمى من وىى المرضية النفس ثم , آمين آمين ناره من ووقانا جنتو
 عنيا ورضى اهلل كمميا التى النفس وىى وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول نفس وىى الكاممة النفس تأتى النفوس ىذه كل

 ... . وسمم عميو اهلل صمى واصطفاىا
 سمير عبدالعظيم/بقمم
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...  لَٛ  ٌٗ  ١ٌِ ػ١ْٝ ػ١ٍٗ ثٌْالَ       :ل١ٞز ٌٍّٕجلٖز  

                                                                                                    ! ثٌمٌآْ أوو ثْ ػ١ْٝ ػ١ٍٗ ثٌْالَ ١ٌِ ٌٗ لَٛ:ػٌّٞ ِج ثٔضذٙش إٌٝ ٘يث ثٌّٛٝٛع ِٓ دالغز ثٌمٌثْ ثٌى٠ٌُ 

َِم :٠ج ٌٙج ِٓ هلز ٌغ٠ٛز ِض١َّّر صضؾٍٝ فٟ وضجح هللا صؼجٌٝ  فٟ لٚ٘ ثألٔذ١جء ٔؾو أْ وغ١ٌثًا ِٓ ثألٔذ١جء مجٟذٛث لُِٛٙ دىٍّز ٠جلٛ

َن :ٔٛؿ ٠مٛي. ذُُوٚث هللاَهَّللا َِم ثػْد ْٛد ِٗم فَنمَنجيَن ٠َنج لَن ِِم ْٛد َٝن لَن ج إٌِم ٍْدَٕنج ُٔٛفًا َّن ًْد                                                             )59: ثألػٌثف( (ٌَنمَنوْد أَن

َن :ٚ٘ٛه ػ١ٍٗ ثٌْالَ ٠مٛي ٌمِٛٗ ذُُوٚث هللاَهَّللا َِم ثػْد ْٛد ث لَنجيَن ٠َنج لَن ُ٘ٛهًا ُْد  ُ٘ ج جٍه أَنمَن َٝن ػَن إٌِم                                               50: ٘ٛه( (َٚن

َن ):  ٚويٌه ٙجٌـ ػ١ٍٗ ثٌْالَ ٠مٛي ٌمِٛٗ ذُُوٚث هللاَهَّللا َِم ثػْد ْٛد ج لَنجيَن ٠َنجلَن جٌِمقًا َٙن ُْد  ُ٘ ج ٛهَن أَنمَن ُّ َٝن عَن إٌِم (                                    61:٘ٛه)(َٚن

َٓن :( ٌٟٚٛ ويٌه ١ ِّم ٌْدؼَنجٌَن َٓن ث ِِم ٍو  ْٓد أَنفَن ِِم َٙنج  ُْد دِم ذَنمَنُى َّن ج  َِن زَن  َٖن ٌْدفَنجفِم َْن ث ِٗم أَنصَنأْدصُٛ ِِم ْٛد ًٌُٟٛاج إِمىْد لَنجيَن ٌِممَن  (                               80:ثألػٌثف( (َٚن

ُْد :( ِّٛٝ ػ١ٍٗ ثٌْالَ ٠ٕجهٞ لِٛٗ فٟ وغ١ٌ ِٓ ث٠٢جس دمٌٛٗ  فٚ٘ىيث فجي ثألٔذ١جء ضُ ّْد َن ُْد ظٍَن َهَّللاُى َِم إِٔم ْٛد ِٗم ٠َنج لَن ِِم ْٛد َّنٝ ٌِممَن ٛ ُِ إِمىْد لَنجيَن  َٚن
ُْد  ُى َْن ْٔدفُ                                                          ٚوّج ٔؼٍُ أْ ِّٛٝ أًًُّ ٌذٕٟ إٌّثة١ً ٠مٚو دٕٟ ثٌّثة١ً )54: ثٌذمٌر( (أَن

                                                                                          ٌٚىٓ ِجىث ػٓ ػ١ْٝ ٚلو أًًُّ إٌٝ دٕٟ إٌّثة١ً أ٠ٞجًا؟

 (ث١ٌّْـ)أٚ  (ػ١ْٝ)فال صٛؽو أٞ آ٠ز فٟ ثٌمٌآْ صؾّغ وٍّز  ثٌقجي ٠نضٍف ِغ ١ّؤج ػ١ْٝ ثدٓ ٠ٌُِ ػ١ٍٗ ثٌٚالر ٚثٌْالَ

                                                       .٠ج دٕٟ إٌّثة١ً هثةّجًا ِٓ هْٚ أٞ ىوٌ ٌٍمَٛ :فىجْ ٠نجٟذُٙ دمٌٛٗ.. (لَٛ)ِغ وٍّز 

ُْد :( ٠مٛي ث١ٌّْـ دَهَّللاُى ًَن َٚن دِّٟب  ًَن َن  ذُُوٚث هللاَهَّللا ًَن ثػْد ثةِم١ ٌَن ّْد ِٟم إِم ـُ ٠َنج دَٕن ١ ِْم َّن ٌْد لَنجيَن ث َُن ) :٠ٚمٛي أ٠ٞجًا   .)72: ثٌّجةور( (َٚن ٠َن ٌْد َِن  ُٓ َْنٝ ثدْد ١ إِمىْد لَنجيَن ػِم َٚن
ُْد  َن١ْدُى ِم إٌِم ُُّٛي هللاَهَّللا ًَن ِّٟب  ًَن إِٔم ثةِم١ ٌَن ّْد ِٟم إِم ٚث٠٢ز ثٌٛف١ور ثٌضٟ ىوٌ ! ٚ٘ىيث فٟ وً ثٌمٌآْ ال ٔؾو ىوٌثًا ٌمَٛ ػ١ْٝ.( 6: ثٌٚف) (٠َنج دَٕن

َْن :( ٟ٘ (لَٛ)ف١ٙج ١ّؤج ػ١ْٝ ِغ وٍّز  ٚ وُّد ِٚم ْٕدُٗ ٠َن ِِم هَن  ُِ ْٛد ث لَن غَنالًا إِمىَن َِن َُن  ٠َن ٌْد َِن  ُٓ ٌِمحَن ثدْد ُٝ ج  َهَّللّا هَن )ٚوٍّز   .)57: ثٌَمٌف( (َٚن ٌَن ُِ ْٛد ( لَن

ٕ٘ج الصوي ػٍٝ لَٛ ػ١ْٝ, دً لَٛ ِقّو ٍٙٝ هللا ػ١ٍٗ ٚثٌٗ ٍُّٚ ألْ ثٌنخجح فٟ ٘يٖ ث٠٢ز ٌٍٕذٟ ثٌى٠ٌُ ٍٙٝ هللا ػ١ٍٗ 

؟ !أٞ أْ ػ١ْٝ ١ٌِ ٌٗ لَٛ  !!!ٍُّٚ ٌّ فضٝ ػٕوِج صقوط ثٌمٌآْ ػٓ ث١ٌْور ٠ٌُِ أَ ث١ٌّْـ ْٔذٙج إٌٝ   ِج٘ٛ ثٌْ

٠ًاّج:(لجي صؼجٌٝ..لِٛٙج ٌِم ١ْدتًاج فَن َٕن تْدشِم  ُُ ٌَنمَنوْد ؽِم ٠َن ٌْد َِن ٍُُٗ لَنجٌُٛث ٠َنج  ِّم َٙنج صَنقْد َِن ْٛد ِٗم لَن ٌٚىٓ ث١ٌّْـ ٌُ ٠ُْٕخ ألٞ لَٛ فٟ   (  27: ٠ٌُِ) (فَنأَنصَنشْد دِم

ْٔذز ثإلْٔجْ صىْٛ هثةّجًا ألد١ٗ, فجألح ٠ٕضّٟ ٌمذ١ٍز أٚ      ٌٚىٓ ٌّجىث ١ّؤج ػ١ْٝ ١ٌِ ٌٗ لَٛ ِغً دم١ز ث١ٌٌٍّّٓ؟؟. ثٌمٌآْ

ف١ْؤج ٔٛؿ ٠ٕضّٟ ألح ِٓ لِٛٗ ٌٚيٌه ُْٔخ إ١ٌُٙ, ١ّٚؤج .ٚويٌه فئْ ثالدٓ ٠ٕضّٟ ٌٕفِ ثٌمذ١ٍز أٚ ثٌمَٛ أٚ ثٌذٍو ..لَٛ أٚ دٍو

ٟذؼجًا ال٠ٕضّٟ ألٞ لَٛ  ٌّٓ ٠ٕضّٟ ١ّؤج ث١ٌّْـ؟:ٕٚ٘ج ٔضْجءي .ٚ٘ىيث .إدٌث١ُ٘ ٠ٕضّٟ ألد١ٗ آًٍ ِٓ لِٛٗ فُْٕخ إٌٝ لِٛٗ

ٌو ٠ّؼؾَر ٚؽجء إٌٝ ثٌو١ٔج ِٓ غ١ٌ أح ُٚ ٚوجْ الدو أْ !!  ٠جلَٛ: ٌٚيٌه ِٓ ثٌنخأ أْ ٠مٛي ث١ٌّْـ ٌذٕٟ إٌّثة١ً  !!ألٔٗ 

ٌٛ صقوعٕج دٕفِ ثٌّٕخك .ٚال صٛؽو ٚال آ٠ز ٚثفور صّٖي ػٓ ٘يٖ ثٌمجػور.ٚ٘يث ِجفؼٍٗ ثٌمٌآْ..٠ج دٕٟ إٌّثة١ً :٠ٕجه٠ُٙ دمٌٛٗ

ِجىث ػٓ آهَ ػ١ٍٗ ثٌْالَ ٚٔقٓ ٔؼٍُ أٔٗ ؽجء ِٓ غ١ٌ أح ٚال أَ دً مٍمٗ هللا ِٓ صٌثح, ً٘ ىوٌ ثٌمٌآْ :ٌٟٚفٕج ثٌْؤثي ثٌضجٌٟ

                                                                                                                                                 لَٛ آهَ؟

دجٌضأو١و ال ٠ٛؽو أٞ ىوٌ ٌمَٛ آهَ, فٍٛ دقغٕج فٟ ثٌمٌآْ وٍٗ ال ٔؾو أٞ آ٠ز صضقوط ػٓ لَٛ آهَ, دً ث٠٢جس صضقوط ػٓ دٕٟ آهَ 

                 آهَ ٚػ١ْٝ ػ١ٍّٙج ثٌْالَ:إىثًا ؽ١ّغ ثٌذٌٖ ٌُٙ لَٛ دجّضغٕجء ٔذ١١ٓ و١ّ٠ٌٓ.ٚ٘يث ِٓ هلز ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚإفىجِٗ

                                                                            فم١مز ػ١ْٝ ٚآهَ؟:ً٘ أغفً ثٌمٌآْ ٘يٖ ثٌقم١مز :ّٚؤثي ؽو٠و 

َهَّللُا :فمو ىوٌ ثٌمٌآْ ٘يٖ ثٌقم١مز فٟ آ٠ز و٠ٌّز ٠مٛي صؼجٌٝ ف١ٙج و١و ٌُ ٠غفً, أ ثٍح عُ ٌَن ْٓد صُ ِِم  ُ ٍَنمَٗن ََن مَن ًِم آهَن غَن َّن ِم وَن ْٕدوَن هللاَهَّللا َْنٝ ػِم ١ ًَن ػِم غَن َِن َهَّللْا  إِم

 ُْ ْٓد فَن١َنُىٛ ُ ُو فجٔظٌٚث إٌٝ هلز .٘يٖ ٟ٘ ث٠٢ز ثٌٛف١ور فٟ ثٌمٌآْ ثٌضٟ ٠ؾضّغ ف١ٙج ثّّٟ آهَ ٚػ١ْٝ ِؼجًا [59: آي ػٌّثْ ](لَنجيَن ٌَٗن

ٌٚيث ٠ؾخ ثٌضودٌ ٚثٌضفىٌ فٟ آ٠جصٙجىث صّّش ثٌمٌثءٖ ػٍك ح . ّذقجْ هللا ٚ٘يٖ ِٓ ِؼؾَثس ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ.٘يث ثٌىضجح ثٌؼظ١ُ

 . ّذقجْ هللا

ِٕٙوُ ١ٍّّجْ ػٍٟ ِجٌ٘ /إمض١جً
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أػوثء ثٌٕؾجؿ ٚثألىِز   :ًوٓ ث٠ٌٌجٝز

        د١ٓ ِقّو ٙالؿ ٚ ثصقجه ثٌىٌر

 
 

١ّخٌس ثٌضغ٠ٌور ثٌنجٙز دّقّو ٙالؿ الػخ ِٕضنخ ٌِٚ 

١ٌٚفٌدٛي ػٍٝ ث٠ٌّٛ ث٠ٌٌجٝٝ دؼو ثٔضمجهٖ الصقجه 

أًًّ ٚو١ً ِقّو ٙالؿ :ثٌىٌرٚثٌىٛث١ٌِ ثٌقم١م١ز ٌالٍِز 

إ١ّ٠ال دذؼٜ ثٌخٍذجس ثٌنجٙز دجٌالػخ ػٍٝ ث١ّ٠ً ًة١ِ 

 16 أغْخِ ١ٌٌه ػ١ٍٗ ثصقجه ثٌىٌر ٠َٛ 11ثصقجه ثٌىٌر ٠َٛ 

 ِٓ ٠ٚ23خجٌذٗ دئًّجي مخجح ًّّٝ ١ٌٌه ٚو١ً ٙالؿ ٠َٛ 

        .ٔفِ ثٌٌٖٙ 

  ٠ٌٚه ثصقجه ثٌىٌر دأْ ث١ٌَٛ ٘ٛ إؽجٍر ػ١و ثألٝقٝ ٕٚ٘جن 

ثؽضّجع ٌٍّؾٍِ ٠َٛ ثالع١ٕٓ ٌٌٍه ػٍٝ ٍٟذجس ثٌالػخ 

ِٕٚجلٖضٙج صّٕٞش ثٌنخجدجس ثٌضٝ أًٍّٙج ٚو١ً ِقّو ٙالؿ 

 هل١مز فم٠ 90دأْ ثٌالػخ ١ّٖجًن فٝ ثٌّذج٠ًجس ٌّور 

ٚ٘يٖ فمٛلُٙ أِج لذً أٚ دؼو ثٌّذجًثر ف١ٍِ الصقجه ثٌىٌر 

ٚثٌّٕضنخ أٜ فمٛق, ًغُ أْ ٘يث ِنجٌف ٌٍٛثةـ ثالصقجه 

ثصقجه ثٌىٌر ٌُ ٠ضٍك أٜ ثصٚجالس أٚ ًّجةً أٚ . .ثٌوٌٚٝ ف١فج

ِنجٟذجس ِذجٌٕر ِٓ أٜ ِٓ الػذٝ ثٌّٕضنخ ثٌٟٕٛٝ ثألٚي, 

مجٙز ِٓ ِقّو ٙالؿ, ٚوً ِج ًٚه ٌالصقجه ِٓ ِنجٟذجس 

١ًّّز وجْ ِٓ ٚو١ً ثٌالػخ ػٍّج دأْ ثٌّنجٟذز ث١ٌٌّّز 

           . أغْخِ ثٌقجٌٝ,23ًٚهس إٌٝ ثالصقجه دضج٠ًل  

ٔغضجي ثٌٕجؽق١ٓ ٚٔضؼًٍ دجٌقؾؼ ٚثٌٌٚص١ٓ    هثةّجٌّجىث

٠ٚؾذجْ ٔؼجًِ ِقّو ٙالؿ وّقضٌف ١ٌِٚ وْذٛدز 

 ...... ٌٚه هللا ٠ج  ٌِٚ

 وجدضٓ و١ّٛ/ثػوثه    

         ثٌَٚثػ مخٌ ػٍٝ ثٌٚقز:ًٙٛر ثٌغالف
 

 
مٍٚش هًثّز ٟذ١ز فو٠غز إٌٝ أْ ثٌٖؾجً د١ٓ ثألٍٚثػ أٌِ 

ٟذ١ؼٟ فٟ ثٌؼاللز ثٌَٚؽ١ز, ٌىٕٙج فيًس ِٓ إِىج١ٔز صْذخ 

ٚصٍٛٙش ثٌوًثّز ثٌضٟ أؽٌث٘ج دجفغْٛ .ىٌه دأٌِثٛ مخ١ٌر

ِٓ ؽجِؼز ٚال٠ز أٚ٘ج٠ٛ ثأل١ٌِو١ز, إٌٝ أْ ثألٍٚثػ ثٌيٞ 

٠مِْٛٛ دجٔضمجه دؼُٞٙ ثٌذؼٜ, ٠ٚغٍمْٛ أػ١ُٕٙ أعٕجء 

ثٌنالفجس, ُ٘ أوغٌ ػٌٝز ٌإلٙجدز دّضالٍِز صٌْح ثألِؼجء, 

ٚٔمٍش ٙق١فز .ثٌضٟ صفٌٍ ثٌذىض٠ٌ١ج فٟ ثٌوَ ٚصقفَ ثالٌضٙجدجس

ثٌذ٠ٌخج١ٔز ػٓ ثٌووضًٛر ؽج١ِٔ ؽال١ٌّ, ِٓ " صٍغٌثف"

ٔؼضمو أْ ٘يث ثالٝخٌثح : "ٌِوَ ٚال٠ز أٚ٘ج٠ٛ ثٌخذٟ, لٌٛٙج

ثٌَٚؽٟ ث١ٌِٟٛ, ٠ْذخ صغ١ٌثس فٟ ثٌمٕجر ث١ٌّٞٙز صؤهٞ 

ثٌؼوثء ٘ٛ ثٌّْز : "ٚأٝجفش."إٌٝ ثالٌضٙجح ٚثٌٌّٛ

ث١ٌَّّر ٌٍَٚثػ ثٌْٟء, ٚ٘ٛ ثٌيٞ ٠ؤهٞ إٌٝ فوٚط صغ١١ٌثس 

ٚأؽٌٜ ثٌذجفغْٛ فٟ ثٌؾجِؼز ."ف١ْ١ٌٛٛؽ١ز ٍّذ١ز

 ِٓ 43ثّضخالػج ٌٌٍأٞ دٖأْ ثٌؼاللجس ثٌَٚؽ١ز , ًّٕ 

 هل١مز, أعٕجء ِٕجلٖز 20ثألٍٚثػ, صُ ص٠ٌُٛٚ٘ ٌّور 

ّٚؾً ثٌذجفغْٛ ٔٛدجس .ِٛث١ٝغ فْجّز ِغً ثٌٕفمجس ثٌّج١ٌز

ِٓ ثٌٍْٛن ثٌؼوثةٟ صًّٖ ثٔضمجه ث٠ٌٌٖه ٚإغّجٛ ثٌؼ١ٕ١ٓ, 

ٚأظٌٙس .ٚلجِٛث دأمي ػ١ٕجس هَ لذً ٚدؼو ثٌّٖجؽٌثس

ثٌٕضجةؼ ٌوٜ ثٌٌؽجي ٚثٌْٕجء ثٌي٠ٓ أدوٚث ٍّٛوج ػوثة١ج أوغٌ 

أعٕجء ثٌّٖجؽٌثس, ِْض٠ٛجس أػٍٝ ِٓ صٌْح ثألِؼجء فٟ 

ثٌمٕجر ث١ٌّٞٙز, ٚويٌه ِْض٠ٛجس ٌِصفؼز ِٓ ثالٌضٙجدجس فٟ 

 .ؽ١ّغ أٔقجء ثٌؾُْ

ٚوجٔش أدقجط ّجدمز لو أظٌٙس أْ ثٌنالف ثٌَٚؽٟ ٠ّىٓ أْ 

٠ذخب ثٌضتجَ ثٌؾٌٚؿ, ٠َ٠ٚو ِٓ مخٌ ثإلٙجدز دأٌِثٛ ِغً 

 ثالوضتجح ٚثٌمٍخ ٚثٌْىٌٞ

  (                                      "ه١ٔج ثٌٟٛٓ"ِٕمٛي ِٓ ِٛلغ )ثٌٌّٚٞ أفٕوٞ   / ثػوثه.
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ًُ                  :ًوٓ ثألهح  ثٌذو

 
 

َْن  ثٌٖـضجُء  دٙج  ٕـو٠و  ًُ ٠ِٛج  ِٓ  دؼ١و         فٟ  ١ٌٍٍز  وـج َهَّللًا  ثٌذو ٌٚمو  أٟ

 

ِٙمّجًا   دجٌظالَ         ٚإٔـجعَن  ًٔٛثًا  ّجفـٌثًا  ٠ذـوٚ فـ٠ٌو  ـوٌ ُِ وٕجًا   ًُ فأٝجءَن  

 

ًِم  ث٠ٌٌٖو  ف َٓن وجٌخِم ََن ٠َنخُف َٜن ثٌٕؾٛ وفتٍز  ٕ٘جن        ٚأً ِِم ُُ   دمٌُحِم   ٚأٔج  أ١٘

 

ُٖ فـٛقَن ثٌؾ١ّغ         ٚ وأُٔٗ  لـو  ّجه٘ـُ  ٚ٘ـّٛ ثٌؼـذ١و  ًُ ًُ ٠ؼٍٛ ٔٛ ٚ ثٌذو

 

ٕهَن  ٚلو  ٠قـ١و  ِِم ًِم  ُُ ث١ٌٍ ًَن َٔنؾ ٌُ ػٍٝ ثٌوٚثَ         لـو غج ـ١ٕ ُّ ُِ ثٌ ٠ج أ٠ٙج ثٌمَنذ

 

ُْ ٚ صـْضي٠و  ُٓ  صٌلُذُُٗ  ثٌُؼ١ـٛ ـج          ثٌُقـْ ًِم ُفَْٕنهَن  إَٔهَّللّا َهَّللٓا ٚهث ِٙم ك دِـم فجًفِـم
                          

   ( صقش ثٌخذغ" ًٙٛر ٚ ل١ٚور"ِٓ ه٠ٛثْ)ثدٓ ثٌذ١ٌٖ /ثػوثه                                          
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  ٌٍووضًٛ ِٚخفٝ ِقّٛه فٛثً ِغ ٙو٠مٟ ثٌٍّقو: ِٓ وضجح       ٚؽٙز ٔظٌ

لجي ٙجفذٟ ٚ٘ٛ ٠ذضُْ ثدضْجِز مذ١غزأال صالفظ ِؼٟ أْ ِٕجّه ثٌقؼ ػٕووُ ٟ٘ ٚع١ٕز ٠ٌٙقز ىٌه ثٌذٕجء ثٌقؾٌٞ ثٌيٞ 

ّْقْٛ دٗ ٚصخٛفْٛ فٌٛٗ  صّْٛٔٗ ثٌىؼذز ٚصضّ

ًٚؽُ ث١ٌٖخجْ ٚثٌٌٌٙٚز د١ٓ ثٌٚفج ٚثٌٌّٚر ٚصمذ١ً ثٌقؾٌ ثألّٛه ٚفىج٠ز ثٌْذغ ٟٛفجس ٚثٌْذغ ًؽّجس ٚثٌْذغ ٌ٘ٚالس 

ال صؤثمئٟ إىث وٕش   ٚعٛح ثإلفٌثَ ثٌيٞ صٍذْٛٔٗ ػٍٝ ثٌٍقُ ..ٟٚ٘ دمج٠ج ِٓ مٌثفز ثألًلجَ ثٌخ١ٍّْز فٟ ثٌٖؼٛىثس ثٌمو٠ّز

 أال صالفظ ِؼٟ أٔش أ٠ٞج أْ فٟ لٛث١ٔٓ ثٌّجهر ثٌضٟ هًّضٙج: لٍش فٟ ٘وٚء  .أؽٌفه دٙيٖ ثٌٌٚثفز ٌٚىٓ ال ف١جء فٟ ثٌؼٍُ

 أْ ثألٙغٌ ٠خٛف فٛي ثألوذٌ

ر ٠وًٚ فٛي ثٌٕٛثر ًّ ر ٚثألًٛ فٛي ثٌِّٖ  ٚثٌمٌّ فٛي ثألًٛ  ثإلٌىضٌْٚ فٟ ثٌي ٌّ  ٚثٌِّٖ فٛي ثٌّؾ

ر أوذٌ ٌّ ر فٛي ِؾ ٌّ  أال ٔمٛي هللا أوذٌأٞ أوذٌ ِٓ وً ٕٟء    إٌٝ أْ ًٔٚ إٌٝ ثألوذٌ ِخٍمج ٚ٘ٛ هللا  ٚثٌّؾ

٘ٛ  فال ٕٟء عجدش فٟ ثٌىْٛ إال هللا  ًغُ أٔفه ٚال صٍّه إال أْ صخٛف ٚأٔش ث٢ْ صخٛف فٌٛٗ ّٝٓ ِؾّٛػضه ث١ٌّْٖز

ّو ثٌٚجِو ثٌْجوٓ ٚثٌىً فٟ فٌوز فٌٛٗ ّٚ أِج ٔقٓ فٕخٛف   ٚ٘يث ٘ٛ لجْٔٛ ثألٙغٌ ٚثألوذٌ ثٌيٞ صؼٍّضٗ فٟ ثٌف٠َ١جء ثٌ

دجمض١جًٔج فٛي د١ش هللا ٚ٘ٛ أٚي د١ش ثصنيٖ ثإلْٔجْ ٌؼذجهر هللا فأٙذـ ِٓ ىٌه ثٌضج٠ًل ثٌْق١ك ًَِث ٚد١ضج هلل أال صخٛفْٛ 

ٌٚٛ ػٌفضُ ٌٖىْذ١ٌ لذٌث ٌضْجدمضُ إٌٝ ٠ٍجًصٗ دأوغٌ  أٔضُ فٛي ًؽً ِق٠ّٕ فٟ ثٌى١ٌٍِٓ صؼظّٛٔٗ ٚصمٌْٛٛ أٔٗ أفجه ثٌذ٠ٌٖز

أال صٞؼْٛ دجلز ًٚه ػٍٝ ٔٚخ فؾٌٞ ٚصمٌْٛٛ أٔٗ ٠ٌَِ ٌٍؾٕوٞ  ِّج ٔضْجدك إٌٝ ٠ٍجًر ِقّو ػ١ٍٗ ثٌٚالر ٚثٌْالَ

أال صؼ١ٔ فٟ ٌٌ٘ٚز ِٓ ١ِالهن    فٍّجىث صٍِٕٛٛٔج ألٕٔج ٍٔمٟ فؾٌث ػٍٝ ٔٚخ ًَِٞ ٔمٛي أٔٗ ٠ٌَِ إٌٝ ث١ٌٖخجْ ثٌّؾٙٛي

ِٓ ثٌٚفج , ثٌٚفجء أٚ ثٌنٛثء أٚ ثٌفٌثؽ ًَِ  ٟٚ٘ ٔفِ ثٌٌفٍز ث٠ٌٌَِز عُ دؼو ِٛصه ٠ذوأ ثدٕه ثٌٌٌٙٚز ِٓ ؽو٠و إٌٝ ِٛصه

أ١ٌْش ٘يٖ ٟ٘  ِٓ ثٌؼوَ إٌٝ ثٌٛؽٛه عُ ِٓ ثٌٛؽٛه إٌٝ ثٌؼوَ إٌٝ ثٌٌّٚر , ٟٚ٘ ثٌٕذغ ثٌيٞ ٠ٌَِ إٌٝ ثٌق١جر ٚ ثٌٛؽٛه ٌٍؼوَ

 أال صٌٜ فٟ ِٕجّه ثٌقؼ صٍن١ٚج ٠ًَِج ػ١ّمج ٌىً ٘يٖ ثألٌّثً  ثٌقٌوز ثٌذٕو١ٌٚز ٌىً ثٌّنٍٛلجس

عُ دؼو .ٙٛي ال ّٟ هٚ ًٞ ِٟ فج  7هػٕٟ أّأٌه ِج ثٌٌْ فٟ أْ هًؽجس ثٌٍُْ ث١ٌّّٛمٟ    ثٌيٞ صْنٌ 7ِٕٗأِج ػٓ ًلُ 

ٚويٌه هًؽجس ثٌخ١ف  ... ٚإّٔج ٔؼٛه إٌٝ ّذغ هًؽجس أمٌٜ ٍُٚ٘ ؽٌث8فال ٔؾو   ثٌّمجَ ثٌْجدغ ٠أصٟ ؽٛثح ثٌٚٛي ِٓ ؽو٠و

ر فٟ ٔخجلجس 7ثٌٞٛةٟ  ًّ  ٚإىث ٌٚو لذً ىٌه 7 ٚثٌؾ١ٕٓ ال ٠ىضًّ إال فٟ ثٌٌٖٙ 7 ٚويٌه صوًٚ ثإلٌىضٌٚٔجس فٛي ٔٛثر ثٌي

أال صمذًّ مخجدج ِٓ   أَ أْ وً ٘يٖ ثٌؼٍَٛ ٟ٘ ثألمٌٜ ٕؼٛىثس ١ٍّْٟز  أال ٠وي ىٌه ػٍٝ ٕٟء  7   ٠ّٛس ٚأ٠جَ ثألّذٛع

ثٌيٞ فٍّٗ ٔذ١ٕج ِقّو ػ١ٍٗ ثٌٚالر ٚثٌْالَ فٟ عٛدٗ  فٍّجىث صٍِٕٛج إىث لذٍّٕج ىٌه ثٌقؾٌ ثألّٛه ً٘ أٔش ٚعٕٟ ؟.. فذ١ذضه 

ألٕٔج ال ٔضؾٗ دّٕجّه ثٌؼذجهر ٔقٛ ثٌقؾجًر ىثصٙج ٚإّٔج ٔقٛ ثٌّؼجٟٔ ثٌؼ١ّمز ٚثٌٌٍِٛ  ال ٚع١ٕز فٟ ىٌه دجٌٌّر ٚلذٍّٗ

أِج عٛح ثإلفٌثَ ثٌيٞ   إْ ِٕجّه ثٌقؼ ٟ٘ ػور ِٕجّذجس ٌضق٠ٌه ثٌفىٌ ٚدؼظ ثٌّٖجػٌ ٚإعجًر ثٌضمٜٛ فٟ ثٌمٍخ ٚثٌيو٠ٌجس

ِٓ ٠ٍٕز ثٌو١ٔج ٌٍٚضؾٌه ثٌضجَ أِجَ فٌٞر ثٌنجٌك صّجِج وّج   ٍٔذْٗ ػٍٝ ثٌٍقُ ٖٚٔضٌٟ أال ٠ىْٛ ِن١خج فٙٛ ًَِ ٌٍنٌٚػ

أال صٖضٌْٟٛ أٔضُ ٌذِ ثٌذوي ث١ٌٌّّز ٌّمجدٍز  ٚٔنٌػ ِٓ ثٌو١ٔج فٟ ٌفز ٚٔومً ثٌمذٌ فٟ ٌفز ٔأصٟ إٌٝ ثٌو١ٔج فٟ ثٌٍفز

إٔٗ ال ٕٟء ١ٍ٠ك دؾالٌز هللا إال ثٌضؾٌه ٚمٍغ ؽ١ّغ ث٠ٌَٕز ألٔٗ أػظُ ِٓ ؽ١ّغ ثٌٍّٛن ٚألٔٗ ال ٠ٍٚـ فٟ : ثٌٍّىٛٔقٓ ٔمٛي 

ثٌٛلفز أِجِٗ إال ثٌضٛثٝغ ثٌضجَ ٚثٌضؾٌه ٚألْ ٘يث ثٌغٛح ثٌذ٠١ْ ثٌيٞ ٠ٍذْٗ ثٌغٕٟ ٚثٌفم١ٌ ٚثٌٌّٙثؽج ٚث١ٔٛ١ٌٌٍّ أِجَ هللا ف١ٗ 

ٚثٌقؼ ػٕؤج ثؽضّجع ػظ١ُ ِٚؤصٌّ ّٕٛٞ ِٚغٍٗ ٙالر ثٌؾّؼز ٟٚ٘   ِؼٕٝ آمٌ ٌألمٛر ًغُ صفجٚس ثٌٌّثصخ ٚثٌغٌٚثس

ثٌّؤصٌّ ثٌٚغ١ٌ ثٌيٞ ٍٔضمٟ ف١ٗ وً أّذٛع ٟ٘ وٍٙج ِؼجْ ؽ١ٍّز ٌّٓ ٠فىٌ ٠ٚضأًِ ٟٚ٘ أدؼو ِج صىْٛ ػٓ ثٌٛع١ٕزٌٚٛ ٚلفش 

 ((ٌذ١ه ثٌٍُٙ ٌذ١ه ))٠ٚضٍْٛ ثٌمٌآْ دأوغٌ ِٓ ػ٠ٌٖٓ ٌغز ٠ٚٙضفْٛ  ((هللا أوذٌ))ِؼٟ فٟ ػٌفز د١ٓ ػور ِال١٠ٓ ٠مٌْٛٛ 

٠ٚذىْٛ ٠ٚيٚدْٛ ٕٛلج ٚفذج ٌذى١ش أٔش أ٠ٞج هْٚ أْ صوًٞ ٚصيٚح فٟ ثٌؾّغ ثٌغف١ٌ ِٓ ثٌنٍك ٚأفْْش ديٌه ثٌفٕجء 

                                   .ٚثٌنٖٛع أِجَ ثإلٌٗ ثٌؼظ١ُ
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 فْٓ أفّو م١ًٍ / ه  ٌِٚ ِْضمذً فٝ ث١ٌّجٖ ٚصقوٜ ث١ًٌٕ ف١ٞجْ  :ٙجٌْٛ ثٌذ١ٌٖ ثٌغمجفٝفٝ  

 

            ثالع١ٕٓ ٠َٛ فٝ ٠ؼمو ثٌيٜ  دجٌضؾّغ ثٌغمجفٝ ثٌذ١ٌٖ ٙجٌْٛ ٌقًٞٛ  ثٌؼَثةُ أدٛ ثٌٖجػٌّؼ١و ثٌّٕٙوُ ِٓ و٠ٌّز دوػٛر

               ِٛٝٛع فٛي ثٌقٛثً هثً ف١ظ ٚثٌضنٚ٘ ثٌغمجفز ِضٕٛػٟ عمف١ٓ  ٚثٌُ ثٌّفى٠ٌٓ ِٓ عٍز ٠ُٞ ٚ ٌٕٙ وً ِٓ ثٌغجٔٝ

 ٚثالفضٌثَ ثٌّٛهر ٠ْٛه٘ج ػ١ٍّز ًٚؿ فٝ ثٌٕمجٓ ٚهثً (ٌِٚ ِْضمذً فٝ ث١ٌّجٖ ٚصقوٜ ث١ًٌٕ ف١ٞجْ) ٚ٘ٛ أال ٚف١ٜٛ ٘جَ

 : ٔٛلٖش ثٌضٝ ٚثدٌٍثٌٕمجٟ

 

 ٟ  صذج٘ٝ ثٌضٝ ثٌؼ٠ٌمز ثٌقٞجًر صٍه وجٔش ٌّج ٌٔٙث١ًٌٕ فٍٛال , ث١ًٌٕ دٌٕٙ ٚع١مج ثًصذجٟج ثٌمو٠ّز ث٠ٌٌّٚز ثٌقٞجًر ثًصذج

 .ثألُِ ٌِٚ دٙج

 َ  فٝ ٠مُْ وجْ ثٌمو٠ُ ثٌٌّٜٚ أْ ٌوًؽز ؛ ثٌضٍٛط ِٓ ػ١ٍٗ ثٌّقجفظز ف١ظ ِٓ ث١ًٌٕ دٌٕٙ ثٌموِجء ث١٠ٌٌّٚٓ ث٘ضّج

 إلجِز ف١ظ ِٓ ث١ًٌٕ دٌٕٙ ٌِٚثٌقو٠غز ِؤِّ ػٍٝ ِقّو ث٘ضُ ثٌقو٠ظ ثٌؼٌٚ ٚفٝ.ثٌٌٕٙ ِجء ٠ٍٛط ٌُ إٔٗ ِٛصٗ لذً ٚع١مز

 . ثٌن٠ٌ١ز ثٌمٕجٌٟ إٌٔٙ٘ج ِٚٓ ثٌْو

 إ٠ؾجد١ز آعجًث أ٠ٞج ٌٗ فئْ ٍّذ١ز آعجًث ٌٍف١ٞجْ ثْ ٚوّج. 

 

 ْفّج٠ز ف١ظ ِٓ ػمٛه مّْز ِٓ ٠مٌح ِج ِوثً غٍٝ ٌٌّٚ لوِٗ ٌّج ثٌٚجٌْٛ فٝ دمٛر فجٌٝث ثٌؼجٌٝ ثٌْو ٚوج ٌِٚ 

 .ِٕٗ ٚثالّضفجهر ثٌنَثْ مٍف ث١ٌّجٖ ٚصن٠َٓ , ثٌىٌٙدجة١ز  ثٌخجلز صٛف١ٌ ٚويٌه ثٌف١ٞجْ مخًٛر ِٓ

 

 ُثالصفجل١جس فْخ ثٌّمًٌر ٌِٚ فٚز ػٍٝ ٍّذ١ز صأع١ٌثس ِٓ ٠ضٌوٗ أْ ٠ّىٓ ِٚج ثٌٕٙٞز ّو ػٓ ثٌقو٠ظ وجْ ع 

 ثٌقًٞٛ ثٌْجهر دؼٜ ػٌٛ ٚلو , ث١ًٌٕ فٛٛ هٚي وً ١ٚٔخ ػٍٝ صٕ٘ ٚثٌضٝ ث١ًٌٕ فٛٛ هٚي د١ٓ ثٌّذٌِز ثٌو١ٌٚز

 ٌِٚ ثٌّٚخ هٚي صٚذخ وٛثًط ِٓ ػٕٗ ٠ٕضؼ لو ِٚج ثٌْو ٘يث ث١ٙٔجً ثفضّجي ِٕٚٙج ثٌّقضًّ ثٌنخٌ ٘يث ٌّٛثؽٙز صًٚٛثصُٙ

 أْ ٠ضٛلغ ف١ظ ٠ٌّغ, دٖىً صَهثه ٌِٚ فٟ ث١ٌّجٖ ٚفٌر ِٖىٍز ٚأْ مجٙز ؽ١ّؼج ث١٠ٌٌّٚٓ صىجصف ًٌٚٝٚر ٚثٌْٛهثْ

 أٔٗ ثٌقجٌْٝٚ ًأٜ ٌيث ث٢ْ, ثٌّضجفز ثٌّجء و١ّز ػٓ %20 دّموثً ص٠َو ثٌّجء ِٓ و١ّز 2020َ ُٔ ع دقٍٛي ٌِٚ صْضٍٙه

 ػٍٝ ٚث١ٌْخٌر ثّضٙالوٙج ث١ٌّجٖ,ٚص١ٌٕو ٌقّج٠ز صم١ٕجس ٌضخذ١ك فجُّ؛ ٚدٖىً دٌْػز ثٌضقٌن ث١٠ٌٌّٚٓ ؽ١ّغ ػٍٝ ٠ؾخ

 .دجٌغٌّ ثٌٌٜ ػٓ دوال دجٌضٕم٠١ وجٌٌٜ وفجءر أوغٌ ًٞ صم١ٕجس ٌٛٝغ مخ٠ ٚصخ٠ٌٛ صٍٛعٙج,

 

 ْلٌٛٗ فٝ ث١ٌُ دٍفظ ثٌى٠ٌُ فٝ ث١ًٌٕ ىوٌ ًٚه فمو ثٌٚقجؿ ٚوضخ ثٌمٌآْ فٝ ث١ًٌٕ ٌٔٙ ىوٌ ًٚٚه ػٓ ثٌقو٠ظ ٚوج 

 ّؼضٗ أٞ ٌضذقٌٖ دقٌث ّّٟٚ ث١ًٌٕ ٌٔٙ دٗ ثٌٌّثه أْ ثٌّفٌْْٚ ٚثؽّغ ( 39 / ٟٗ ){دجٌْجفً ث١ٌُ ف١ٍٍمٗ ث١ٌُ فٟ فجليف١ٗ}صؼجٌٝ

ٰٜى  )فٌػْٛ ٌْجْ ػٍٝ صؼجٌٝ ,ٚلٌٛٗ (وغ١ٌ ثدٓ صف١ٌْ) [ث٠ٌَجهر أ٠جَ َٔنجهَن ُْ  َٚن ْٛد ػَن ٌْد ِٗم  فِٟم فِم ِِم ْٛد َِم  ٠َنج لَنجيَن  لَن ْٛد َِن  لَن َن١ْد ٍْدهُ  ٌِٟم أٌَن ٌَن  ُِ ْٚد ِٖم  ِِم يِم َ٘نٰى  َٚن

 ًُ َٙنج ْٔد َن ٌِمٞ ثألْد ضِٟم ِِمٓ صَنؾْد َْن  أَنفَنالَن   صَنقْد ٚ ٌُ ِٚم  ػ١ٍٗ هللا ٍٙٝ هللا ًّٛي ػٓ ثٌذنجًٜ ٙق١ـ فٝ فىّج ٠جٌْٕز أِج .( 51 / ثٌَمٌف){ ( صُذْد

 دجٟٕجْ, ٌٔٙثْ أٔٙجً أًدؼز أٍٙٙج فٟ ثٌف١ٛي آىثْ وأٔٗ ًٚٚلٙج, ٘ؾٌ لالي وأٔٗ ٔذمٙج فئىث ثٌّٕضٙٝ, ّوًر ٌٟ ًٚفؼش...) ٍُّٚ

 .(ٚثٌفٌثس ث١ًٌٕ :ثٌظجٌ٘ثْ ٚأِج ثٌؾٕز, ففٟ :ثٌذجٟٕجْ أِج :فمجي ؽذ٠ًٌ, فْأٌش ظجٌ٘ثْ, ٌٚٔٙثْ
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ثٌضٟ ٌُ   (49)ػجَ 28ْٛ١ٍِِق١ّز ثٌؾٍف دجٌٛثهٜ ثٌؾو٠و ػٌّ٘ج ٠ضنخٝ:ال٠ؼٌفٙج ث٠ٌٌّْٚٛ ِٚ

 وحدات 3هى األكبر، وتتكون من " محمٌة الجلف الكبٌر" محمٌة طبٌعٌة تنتشر فى ربوع مصر، تظل 27ن بٌن م
جٌومورفولوجٌة مختلفة هى محمٌة الجلف الكبٌر وجبل العوٌنات وبحر الرمال األعظم، حٌث تم إنشاء محمٌة الجلف الكبٌر 

وتحتوى المحمٌة على تراث فرٌد من . كم مربع48533 وتبلغ مساحتها 2007 لسنة 10بقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 
نوعه لكونها أعلى صخور الحقبة القدٌمة وهو ٌمثل نظاما بٌئٌا فرٌدا، حٌث ٌحتوى على مكونات التنوع البٌولوجى من 

، وتتمٌز الودٌان بالنمو الكثٌف ألشجار "الكبش األروى"النباتات والحٌونات النادرة والمهددة بخطر االنقراض دولٌا مثل 
 .الطرفه والرطرٌط والطلح وغٌرها

      

وتعتبر الودٌان نظم تصرٌف جافة فى الصحراء تكونت نتٌجة عوامل التعرٌة بالمٌاه والرٌاح ولقد أثبتت الدراسات المٌدانٌة 
 نوًعا من الثدٌٌات البرٌة منها الغزال 21 أنواع من الزواحف البرٌة، وتسجٌل 10 نوًعا من النباتات،كما تم تسجٌل 79تسجٌل 

. وثعلب الرمال فى الودٌان والكبش األروى كما كانت تحتوى المنطقة على المها العربى واألبقـار الوحشٌة التى انقرضت تماما

     

، إن المحمٌة تحتوى على نقوش ورسوم إنسان ما قبل "الٌوم السابع"وقال الدكتور تامر رمضان زاٌد مدٌر المحمٌة، لــ
 28التارٌخ، حٌث ٌوجد بها عدد من المناطق ذات األهمٌة االقتصادٌة والسٌاحٌة مثل منطقة السلٌكا الزجاجٌة التى تكونت قبل 

 صورة من النقوش ورسوم اإلنسان األول وكهوف آخرى كثٌرة 2000ملٌون سنة وكهف المستكاوى الذى ٌحوى أكثر من 
                                                                             .ونحن فى طرٌقنا إلى االكتشاف والحصر خالل الفترة القادمة

 َو٠ٌُ ثدٛثٌؼَثا.ه / ٍّْز ِٓ إػوثه  
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َٓن    :ٌقظز ِٓ فٍٞه  ...أٔضُ ٚ ُ٘  ٚ ٔق
 ُٓ ٌُ ٌٕج ؽ١ّؼج ثٔضُ ٚ ُ٘ ٚٔق ...                           ٌّجىث ال صضُْغ ِٚ

ٌُ ثْ ٠ٕفٌه ف١ًٚ ٚثفو دٌّٚ ِّٚب ....                                   ٌّجىث ُٔ

  ًغُ أْ ٌِٚ ِٕٚي آالف ث١ٌْٕٓ هٌٚز لجةّز ػٍٝ ثٌضؼوه فٝ 

ثالػٌثق ٚثٌو٠ٓ ٚثٌٍْٛ ٌٚىٓ ٠ؾّؼٙج ثٌضٌّٚ ٚ٘ٛ ّّز 

ثٌٖن١ٚز ث٠ٌٌّٚز ثٌؼ١ٚز ػٍٝ ثْ صضقٛي ثٌٝ ّّز أمٌٜ 

ًغُ ًٌِٚ ث١ٌْٕٓ ٚىٌه ِٓ ػذم٠ٌز ٌِٚ ٕٚؼخ ٌِٚ ٚوً 

ألٛي ٘يث ٚأٔج أًٜ ٌِٚ صضَّق .ِٓ ػجٓ ٚصأعٌ ٚثٔضّٝ ٌٌّٚ 

٠ٕخذك ػٍٝ ثٌّؼج١ًٝٓ ١ٌٍْْٟ  (أٔضُ)د١و ثدٕجةٙج  فج١ٌٌّٞ 

ّٛثءٌر وجٔٛث ِٓ أصذجع ثالمٛثْ أٚ ثصذجع ثٌٍْف١١ٓ ٚمٚٛٙج 

ثصذجع ث١ٌٖل فجٍَ ثدٛثّّجػ١ً  ثٚ ثالّال١١ِٓ ٚمٚٛٙج ثدضجع 

ثٌووضًٛ ثدٛثٌفضٛؿ  ثٚ ِٓ ثٌٖذجح ثٌي٠ٓ ًأٚث فٝ عًٛر ثٌنجِِ 

ػ ٌٌّٚ ِٓ ثٌفْجه ٌٚىُٕٙ  ٌَن ن َّن ٚثٌؼ٠ٌٖٓ ِٓ ٠ٕج٠ٌ ثٔٙج ثٌ

ٚؽوٚث ثْ ٌِٚ دؼو ثٌنجِِ ٚثٌؼ٠ٌٖٓ ثّٛأ ِٓ ٌِٚ لذً 

ثٌنجِِ ٚثٌؼ٠ٌٖٓ فٍُ ٠ؾوٚث ثال ثهِجْ ثالػضٌثٛ ٠أّج ًآِ 

ثٌقجٌٝ ٚمٛفج ِٓ ثٌّْضمذً ٚ٘ؤالء ؽ١ّؼج ٠ؼجًْٝٛ 

ٌٍّؼجًٝز ٚوٍُٙ ٠ضٌد٘ دج١ٌْْٟ ٠ّٚأل ه١ٔج ثالٔضٌٔش 

ٚأِج ث١ٌٌّٞ .دجٌٌفٜ ٚثالّضَٙثء ٌىً ِج ٠مَٛ دٗ ث١ٌْْٟ 

ف١ؼٛه ػٍٝ ِؤ٠وٜ ث١ٌْْٟ ِٓ ؽّٛع ثٌٖؼخ ثٌنجةف١ٓ  (ُ٘)

ِٓ ص٠ٍْ ثالّال١١ِٓ ٚمٚٛٙج دؼو فًٖ صؾٌدز ثالمٛثْ فٝ 

ٚ٘ؤالء  ٠ٌْٚ , ثٌقىُ ٚعذٛس ػوَ ث١ٍ٘ضُٙ ٌٍقىُ فٝ ٌِٚ 

ث١ٌْْٟ ٘ٛ ثٌّنٍ٘ ثالٚفو ٚثْ وً ِج ٠مَٛ دٗ ٘ٛ ثٌٙجَ 

ًدجٔٝ   ٚ٘ؤالء ث٠ٞج ٠ٍّؤْ ه١ٔج ثالٔضٌٔش دجٌضأ١٠و ١ٌٍْْٟ 

ف١ؼٛه ػٍٝ ثٌذم١ز  (ٔقٓ)ٚثِج ث١ٌٌّٞ .ٚثٌٙؾَٛ ػٍٝ ِؼج١ًٝٗ

ثٌذجل١ز ٌٍٖؼخ ثٌٌّٜٚ ثٌي٠ٓ صٖغٍُٙ ٌمّز ثٌؼ١ٔ ػٓ ثالٔضٌٔش 

ُٚ٘ ال ِغ ث١ٌْْٟ ٚال ٝو ث١ٌْْٟ ٌٚىُٕٙ ِغ ٌِٚ ِٚغ 

..... ٌمّز ثٌؼ١ٔ فٝ ٌِٚ ٚ٘ؤالء ُ٘ ثالدخجي فمجًا 

أفال ٔضٌن , ٠ج ث٠ٙج ثٌٖؼخ ثٌٌّٜٚ ِٓ ثٔضُ ٚ ُ٘  ٚٔقٓ 

ثٌضؼٚخ ٚٔقُخ فم٠ ٌِٚ ٚثىث ًأ٠ٕج فمجًا ث٠ؤجٖ ٚإىث ًأ٠ٕج دجٟال 

ػجًٕٝجٖ ٌٚىٓ ٔقجفظ  ػٍٝ ٌِٚ فضٝ ٠أىْ هللا فٝ ثٌِ وجْ 

ث ٚ  ثألٍ٘ٝ  (أٔضُ)ٚ  (ُ٘ )ٚوٍّز ثم١ٌر ثىث وجْ , ِفؼٛال  

,  ثٌَِجٌه  فوػٛٔج ٖٔؾغ ثٌّٕضنخ ِٕضنخ ٌِٚ فم٠ 

ٍُٛث)لجي صؼجٌٝ  َٖن ُػٛث فَنضَنفْد ٍَن َنج الَن صَٕن َٚن  ُ ٌَُّٛٗن ًَن َٚن َن  ١ُؼٛث هللاَهَّللا ِٟم أَن َ٘نخَن  َٚن صَنيْد َٚن
َٓن  ٠ ٌِم جدِم َهَّللٚا غَن ثٌ َِن َن  َهَّللْا هللاَهَّللا ٚث  إِم ٌُ ذِم ْٙد ث َٚن ُْد    (ًِم٠ُقُى

ثفّوػٍٟ / دمٍُ 

 ػٌٖر ٔٚجةـ فٟ صٌد١ز ثألدٕجء:ٌه ِم٠ج ١ّوصٟ

 

 
 

ال صؼٛهٞ أٟفجٌه أْ ٠ٖج٘وٚث ثٌضٍفجٍ أٚ فضٝ ثأل٠ذجه فًٛ - 

ٚ ىٌه ألْ دؤًر ػ١ٓ أٟفجٌه صىْٛ ..ثّض١مجظُٙ أٚ لذً ثٌَٕٛ

 ِضْؼز ؽوث دؼو ثالّض١مجظ, ٚ ث٢ٕؼز ثٌّذجٌٕر لو صؤى٠ٙج

ؽجٌْٟ أٟفجٌه لذً ثٌَٕٛ دولجةك ١ُّٝٙ ٚ أمذ٠ٌُٙ أٔه - 

فضٝ ٠ٕجِٛث  فىٌٞ ٌُٙ فٟ فىٌر صقُّْٙ ٌٍغو صقذ١ُٕٙ عُ لذ١ٍُٙ

  ِضٖٛل١ٓ, ٠ْٚض١مظٛث ٖٔخ١ٓ

صٍذٟ ٍٟذجصُٙ  ثٍٟذٟ ِٓ أٟفجٌه ثْ ٠ضٛلفٛث ػٓ ثٌذىجء لذً أْ  -

هٌىٟ             -  ٚ ال صؼٛه٠ٗ أْ ثٌذىجء ١ٍّٚز ١ًٌٕ فجؽضُٙ

ظٌٙ ٟفٍه ٚ لو١ِٗ دٌلز ٚ ٔؼِٛز فيٌه ٠ْجػو ػٍٝ صٙوةضٗ ٚ 

٠ْجػو ػٍٝ ثٌُٞ ٚ ٠خ١ً فضٌر ِٔٛٗ وّج ٠قْٓ ِٓ ػجهثس 

  ثٌَٕٛ ٌو٠ٗ ٚ ٠ٕٖب د١ٕىّج ثصٚجي ػجٟفٟ ِْضٌّ

إْ ثالفضٌثَ ثٌّضذجهي د١ٕه ٚ د١ٓ ٍٚؽه ٠قْٓ ِٓ أمالق   -

  أٟفجٌه ٚ ٠مَٛ ٍّٛوُٙ

لذً أْ ص١مظٟ ٟفٍه ػ١ٍه أْ صؾٍْٟ إٌٝ ؽجٔذٗ ٚ صمٌأٞ ٌٗ  - 

  آ٠ز ثٌىٌّٟ عُ ثٌّؼٛىثس ٚ دؼو٘ج أ٠مظ١ٗ دٙوٚء

ثّّقٟ ٌخفٍه أْ ٠ٕجَ إٌٝ ؽجٔذه ٌِر فٟ ثألّذٛع أٚ فٟ   - 

ثإلؽجٍثس فضٝ صؼٍَٞ ثٌؼاللز ثٌٌٚف١ز ِؼُٙ ٚ صذؼوٞ ػُٕٙ 

  أٚ٘جُِٙ فٛي ػاللضه دَٚؽه

إٔج فنًٛر ده, : أوغٌٞ ِٓ ثّضنوثَ ثٌؾًّ ثٌضج١ٌز ِغ أدٕجءن - 

, ً٘ ٠ّىٕٕٟ ِْجػوصه ؟؟ .. أٔش ٌٚو ًثةغ, أٔشِم ىو١ز ٚ ِضفٛلز 

  ؟... ِج ًأ٠ه فٟ 

  ِٓ ثٌضْذ١ـ دوال ِٓ ثٌٌٚثك أِجَ ٟفٍه أوغٌٞ  -

ِغً هللا ٠ٌٝٝ .. أّضنوِٟ ثٌؼذجًثس ثٌضٟ صقذخ أدٕجةه فٟ هللا 

ػٕه , أفذه هللا,فىٍّج ٖٔأ ثٌخفً ػٍٝ فخ هللا, مجف ِٓ 

 ...!ػ١ٚجٔٗ, فض١َّ ٚ أصمٓ ػٍّٗ ٚأفْٓ إٌٝ ثٌٕجُ

دٕش ث١ًٌٕ/إػوثه     (ػـَر ِنضجً ثدٛثٌؼَثةُ /ثمض١جً ثالّضجىر)
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  ....َٔث٠ًجس
 وجْ ث٠ٞج ٌٚىٕٗ ٚثٌٌّأر ٚثٌقخ ثٌغَي ٕؼٌ ػٍٝ ِقْٛدج "لذجٟٔ َٔثً" ثٌىذ١ٌ ثٌٖجػٌ وجْ

 ...ٚثٌَػّجء ث١ٌْجّٟ ثالّضذوثه  ػٓ ثٌم٠ٛز وٍّجصٗ دؼٜ ٚ٘يٖ...ف٠ٌو ٌٟثٍ ِٓ ١ّج١ّج ٕجػٌث

 

    

ن  عنوا  من غير صفحة  
 يكتبها واحد فهمان

 ثٌٌّٚٞ أفٕوٞ /   دمٍُ
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     فٝ ِؼ١ز  ثٌٕذٟ ثٌؼؤجْ :ٚثفز ثال٠ّجْ
ٌّج وجْ ثإلّالَ ٠ؾٕـ إٌٝ ث١ٌٌْ , فظ١ش ثٌؼذجهثس دج٠ٌَّو ِٓ 

٘ٛ ٌٕٙ  (ىٚ ثٌقؾز)ثٌض١ْ١ٌ, ٌّٚج وجْ ٘يث ثٌٌٖٙ ثٌقٌثَ 

ثٌف٠ٌٞز ثٌضٝ ٠ضُ دٙج إ٠ّجْ ثٌّؤِٓ, فجٌقؼ ٘ٛ ىًٚر ثٌؼذجهثس 

                              :ِٓ ٕ٘ج ٠ظٌٙ ٠ٌْ ثإلّالَ فٝ ٔمجٟ أّ٘ٙج

أٌِ ثٌقك ّذقجٔٗ دجٌقؼ ٚؽؼٍٗ ِمٌٚٔجًا دجألّضخجػز ًغُ أٔٗ *

فٝ ثٌؼٌّ ٌِر ٚثفور, د١و أْ ٠ٌْ ث٠ٌٌٖؼز أدش أْ صىْٛ 

ف١ٌٝضٗ ِخٍمز وٟ ال ٠ٛلغ ثٌٞؼ١ف ٚثٌفم١ٌ فٝ فٌػ فىجٔش 

ٍٙٝ هللا ػ١ٍٗ )ؽؼً ثٌٌّٛي  *.ثٌضم١١و ًفؼجًا ٌٙيث ثٌقٌػ

ثإلفٌثَ دجٌقؼ إِج ِفٌهثًا أٚ لجًٔجًا أٚ ِضّضؼجًا, ٚىٌه  (ٍُّٚ

                                               .ص١ّٛؼجًا ٌوثةٌر ثإلمض١جً ٚص١ْ١ٌثًا ِٓ ٙجفخ ث٠ٌٌٖؼز ػ١ٍُٙ

إىث وجْ ثٌخٛثف ّذؼجًا ًوٕجًا ِٓ أًوجْ ثٌقؼ فمو ؽؼٍٗ ثإلّالَ *

ِمٌٚٔجًا دج١ٌٌْ ٠ّٚىٓ ٌيٜٚ ثإلفض١جؽجس ثٌنجٙز ثٌخٛثف 

                                  .دجٌىٌثّٝ ثٌّضقٌوز أٚ ِق١ٌّٛٓ

٠ْضقخ ٙالر ًوؼضٟ ثٌخٛثف فٝ ِمجَ إدٌث١ُ٘ فئْ صؼيً ىٌه *

ٚثٌٌوٓ ثٌغجٌظ  *.فضىْٛ ٙالصّٙج فٝ أٜ ِٛٝغ دجٌّْؾو

ٌٍقؼ ٚ٘ٛ ثٌْؼٝ ٠ّىٓ أْ ٠ضُ ِضٛثٙالًا أٚ ِضمخؼجًا, ٠ٚىْٛ 

  ١ٌّثًا ػٍٝ ثأللوثَ, أٚ فّالًا دأٜ ١ٍّٚز ص١ٌْ مخٛثس ثٌْؼٝ

فٝ ػٌفز ػٕو  (ٍٙٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُّٚ)ٚلف ثٌٌّٛي  *.

ٙنٌثس ؽذً ثٌٌفّز, ٌُٚ ٠ىٍف ث١ٌٍّّْٓ ٕخخجًا دجٌٛلٛف 

ٚلفش ٘ج ٕ٘ج ٚػٌفجس "فٝ ىثس ثٌّٛلغ فمجي ٍٙٛثس هللا ػ١ٍٗ 

                                                               ".وٍٙج ِٛلف

ػٓ أػّجي ٠َٛ ثٌٕقٌ إال لجي  (ٍٙٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُّٚ)ِج ّتً *

ٌّٓ لوَ ػّالًا ػٍٝ آمٌ أفؼً ٚال فٌػ فٌفغ ديٌه ثٌّٖمز ػٓ 

                                                                      .ثٌٕجُ

٠ّىٓ إًؽجء ٟٛثف ثإلفجٝز ٚهِؾٗ ِغ ٟٛثف ثٌٛهثع *

ص١ْ١ٌثًا ػٍٝ ثٌقجػ, وّج ٠ّىٓ ثإلٔجدز فٝ ًِٟ ثٌؾّجً ٌٍْٕجء 

ٚثٌٌّٝٝ , وّج ٠ّىٓ ثٌضؼؾً فٝ ١ِٛ٠ٓ دّٕٟ أٚ ثٌض٠ٌظ 

ٌغجٌظ ث٠جَ ثٌض٠ٌٖك ٚوً ٘يث ٠ؼىِ ٠ٌْ ثإلّالَ  ّّٚجفضٗ 

                                            ّٚٚخ١ز ث٠ٌٌٖؼز ٚإػضوثٌٙج

 ٔجٌٙ ث٠ٌَجس/ ثػوثه ِْضٖجً 

 .. وال عزاء لموطن     :لٌأس ٌه

 
تكرس فينا اآلن اإلنقسام واإلستقطاب الحاد وأصبحنا 

خصمين ال ثالث ليما سوي حزب الكنبو الذي تحول بدوره 
 .اآلن من مشاىد غير مبال إلي مكافح الىث وراء قوت يومو
أحدنا يغالي في الدعم والتأييد وال يري في اآلخر سوي عميل 

 .خائن لمصر داع لمفوضي والخراب
وأحدنا اآلخر ال يري في النظام سوي العجزواالنتيازية 

والفشل في تحقيق أي إنجاز رغم كل ما تحقق , والسعي 
ضاقت بنا اآلن نوافذ الحرية المسئولة .بالوطن إلي الياوية

والتسامح وتقبل الرأي اآلخر , واتسعت دائرة الشك والخصام 
وفي ظل ىكذا مناخ تكاد تنعدم جدوي الحديث عن  .والخوف

عالء قيم  المشاركة والتنمية واالستثمار ومكافحة اإلرىاب وا 
 المواطنة ودولة القانون

وبعيدا عن التفاوت الشاسع في حجمكم - يا أييا الخصوم . 
ىل ىناك - وقوة تأثيركم بل ووجاىة وقوة وتماسك رؤيتكم 

عالء مصمحة مصر ؟حفظ اهلل مصر  أمل في التراجع قميال وا 
                              ., وهلل األمر من قبل ومن بعد

  محمد مرسي/سفيرال
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      ثٌذٍو ثدٓ/ثػوثه       ثٌّذجًن ثألٝقٝ ػ١و دّٕجّذزًا ...مٌٚف١جس    :ثٌّٕٛػجس ٙفقز

” فضضه دضضه“...... َٔي ػٍٟ ثألوً 

 
 

” فضضه دضضه“...... َٔي ػٍٟ ثألوً 

ٚثٌؼظجَ ثّّٙج ” فجس“فٟ ثٌٍغز ث٠ٌٌّٚز ثٌمو٠ّز ثٌٍقُ ثّّٗ .وٍّز صٚف ثٌؾجةغ ثٌيٞ ٠جوً دُٕٙ فٟ ثٌضٌثط ثٌٍغٛٞ ثٌٖؼذٟ

٠ؼٛه أٍٙٙج إٌٟ " ثٌىذجدؾٟ"فقضضه دضضه صؼٕٟ أٔٗ ثٌضُٙ ثٌٍقُ ٚثٌؼظُ ػالِز ػٍٟ ٕور ثٌؾٛع ٠ٚمجي أْ وٍّز ثٌقجصٟ ”دجس“

 ٟجًق ث٠ٌٌٖف/   ثمض١جً                                                           ٚوً ػجَ ٚثٌؾ١ّغ دن١ٌ ٚٙقز.ثٌٍقّز" فجس"

    _________________________________________________________________  

   … ثٌذٌوٗ  ث٠جثثثثَ

 
 

  ٟٚذؼج ٕج٠ف١ٓ فؾُ ثٌنٌٚف ٚفؾُ ثٌّٛثٟٓ ًٖٙٛ ٔجهًٖ ٌّٛثٟٓ ٌِٜٚ ٍِجْ لذً ١ِودـ ثٌنٌٚف

 ثّجِز ػّجًر/إمض١جً     مٌٚف ٚثٌذٕخٍْٛ دٕخٍْٛ ٘ٙٙٙٙٙٗ ٟ٘ ث٠جَ ثٌن١ٌ ٌّج وجْ ثٌٌثؽً ًثؽً ٚثٌنٌٚف

 



 
ه1439                   ذوالحجة   (   الواحدة و العشرينالسنة) 249  العدد                      م 2018سبتمبر   

 

14 

 

 

                                                                                            

Amazing     Egypt 

        
     The Pyramid of Khafre and Sphinx in Giza Egypt                                Amazing Abu Simbel Temple, Aswan Egypt 

  

          
Tutankhamun's mask at The Egyptian Museum in Cairo Egypt                 Amazing Horus Temple in Edfu Egypt  

 

             
The Egyptian Museum in Cairo Egypt                                           The Golden Throne of Tutankhamun, Egyptian Museum  

 Selected by :  Shereen 

https://www.facebook.com/Amazing-Egypt-297625243766610/

