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صُْ ٓبما ٣ب٤ٍبكح اُوئ٤ٌ؟؟؟    :ًِٔخاُؼلك  
كغأح ٝثلٕٝ أٟ ٓولٓبد ٝػ٠ِ ػٌٌ ٓب ًبٕ ٣زٞهؼٚ 

أُإ٣لٕٝ اٝ ٣٘زظوٙ أُؼبهٕٙٞ رـ٤و هوه ا٢َ٤َُ إ ٣لفَ 

ٓؼوًخ االٕالػ االهزٖبكٟ ك٢ ٖٓو ٝ إ ٣ٞاعٚ ؽوثب ٓغ 

اُلَبك ٝاُلبٍل٣ٖ كقلق اُلػْ ٝاػِٖ اُجلء ك٢ ْٓوٝػبد 

عجبهح ٝكفَ ؽوثب ٙل االهٛبة ٓغ اػلاء اُلافَ ٝاػلاء 

ط ٝا٢َ٤َُ ثٜنا أُٞهق ٣واٖٛ ثٔب٤ٙٚ َٝٓزوجِٚ اهاُـ

َٓز٘لا ػ٠ِ ه٤ٕلٙ ػ٘ل أُٖو٤٣ٖ ٝٓزؾل٣بً ًَ اُوٟٞ 

ٝاؽت إ امًو ْٜٓلا ٓزٌوها ك٠ ربه٣ـ .اُؼظ٠ٔ ك٢ اُؼبُْ

ٖٓو كؼجل اُ٘بٕو ٝثؼل إٔ ٍبػلٙ االٓو٣ٌبٕ ك٠ االٛبؽخ 

ثبُِٔي كبهٝم ٝٙـطٞا ػ٤ِٚ ٤ُط٤ؼْٜ كبٗوِت ػ٤ِْٜ ٝاهر٠ٔ 

ك٠ ؽٖٚ اُوًٝ ؽز٠ ارلن االص٘بٕ ػ٤ِٚ ٝاماهٞٙ ٓو اُٜي٣ٔخ 

 ٝثؼل ٝكبرٚ عبء اَُبكاد ٝكبعأ اُوًٝ 67ك٠ ٌَٗخ ٤ٗٞ٣ٞ 

ٝاالٓو٣ٌبٕ ثبُؼجٞه كبرلن االص٘بٕ ػ٤ِٚ ٝرْ اؿز٤بُٚ ػ٠ِ ٣ل 

االٍال٤٤ٖٓ اُن٣ٖ اكوط ػْٜ٘ ٝا٣ل فطٞارْٜ ٌُٖٝ فطأ 

 ٝإ اَُبكاد رٖٞهٙ اٗٚ ٣ٌٔ٘ٚ فلاع االٓو٣ٌبٕ ٝاُوًٝ

ٝعبء ثؼلٙ ٓجبهى ٝالٗٚ ُْ ٣ٌٖ .ه٤ٕلٙ ػ٘ل أُٖو٤٣ٖ ًج٤و

ُل٣ٚ ًبه٣يٓب ٝىػبٓخ ٓضَ ػجل اُ٘بٕو ٝاَُبكاد كول ُؼت 

ػ٠ِ أٌُْٞف ٓغ اُوًٝ ٝاالٓو٣ٌبٕ ثَ ٝٓغ اُغ٤ٔغ 

كبٍززت ُٚ االٓو ؽز٠ هوه االص٘بٕ اٗٚ هل إٓ اٝإ رـ٤٤وٙ كِْ 

ٗنًو ٛنا , ٣ِو٠ ٌَٗخ ًؼجل اُ٘بٕو ُْٝ ٣زْ اؿز٤بُٚ ًبَُبكاد 

أُضَ ؽز٠ ٣ؾلك اُْؼت أُٖوٟ ٓٞهلٚ ٖٓ ا٢َ٤َُ َٛ ٗو٣ل 

ا٢َ٤َُ ٓضَ ػجل اُ٘بٕو كزٌٕٞ اٌَُ٘خ اّ ٓضَ اَُبكاد ك٤زْ 

اؿز٤بُٚ ث٤ل اهوة ٓإ٣ل٣ٚ اّ ٓضَ ٓجبهى ك٤جو٠ ىػ٤ٔب ٓلٟ 

ٝاُؾو٤وخ ا٠٘ٗ   اُؾ٤بح ُؼوٞك ٖٓ اُيٖٓ ؽز٠ رأر٠ صٞهح عل٣لح

ال اه٣لٙ ٓضَ اؽل ٖٓ اُضالصخ ٠ٌُ٘٘ٝ اه٣لٙ ٖٓو٣ب ٤ٌُ ٓغ 

اه٣ل ٖٓ اُوئ٤ٌ ا٢َ٤َُ إ ٣ؼَٔ , اُوًٝ ٝال ٓغ االٓو٣ٌبٕ 

ُٖٔو ٝإ ال ٣ٌٕٞ ثطال ًَٞثو ٓبٕ اٝ ربثؼب ألؽل ٝاه٣ل ٓ٘ٚ 

إ ٣ؼزوف ثبُقطأ ٣ٖٝؾؾٚ هجَ كٞاد االٝإ ٝإ ٣زؾَٔ 

اُغ٤ٔغ ؽجب ك٠ ٖٓو ٝإ ال رقلػٚ ٛزبكبد اُزب٤٣ل ٝال ٣ـٚجٚ 

ٕواؿ أُؼبه٤ٖٙ ٝهجَ ًَ ٠٤ّء إ ال ٣ؼزٔل ػ٠ِ اَٛ اُضوخ 

ٝٛ٘ب ٍزجو٠ كُٝخ ا٢َ٤َُ إ , ثَ ٣ؼزٔل ػ٠ِ اَٛ اُقجوح 

 ؿالء ٝثبَُ٘جخ ُٔٞٙٞع, ّبء هللا ثلَٚ هللا ٝؽلظٚ ُٖٔو 

 ٝٙوة ا٤َُبؽخ ٍٝؼو اُلٝاله ٝؿ٤وٙ ٖٓ االىٓبد االٍؼبه

كال فٞف ٜٓ٘ب ك٘ؾٖ أُٖو٤٣ٖ ٗزؾَٔ اُْلائل ثَ إ 

  ......أُٖبئت ري٣لٗب ٕالثخ ٍٝٞف ٌٕٗٞ اهٟٞ ثبمٕ هللا

 إقرأ في هذا العدد                      
                                صُْ ٓبما ٣ب٤ٍبكح اُوئ٤ٌ؟؟؟  :  كممة العدد

    2 ٓ                                            هئ٤ٌ اُزؾو٣و/ثوِْ 

             ٝئََّٗي ُؼ٠ِ ُفٍُِن ػظ٤ْ  :ككزو االؽٞاٍ اُْق٤ٖخ*

 3ٓ                                          ٍبُْ اؽٔل ػ٢ِ/  ثوِْ

                       ازصرض ا  ضا  اعر  ة   افر عئة  :قضٌة للمناقشة *

  4ص                                (منقول)فاروق  جوٌدة/بقلم

ُٜلٟ كبٌُبئ٘بُد ٤ٙبءُ ُٝ    :صورة الغالف*                  5ص             َُِل اُ

اُيٓبُي ٣زوثغ ػ٠ِ ػوُ ئكو٣و٤ب ك٢ ا٤ُل   :هًٖ اُو٣بٙخ*

  5اػلاك ًبثزٖ ٤ًٔٞ                            ٓ ثزقط٢ األ٢ِٛ

                         ٣بَْٖٓ ػ٤ِٖزُي عبٛاِلً     : هًٖ األكة *

 6ٓ         اػلاك اثٖ اُج٤ْو    (كلمات الشيخ الشعراوى)

ٖٓو١ أٗبه َٓغل .. أؽٔل ثبّب ؽٔيح:  ّق٤ٖخ اُؼلك  *

                          7                 ص  كػٔوٓؾلٞظ/        افز٤بهاُوٍٍٞ     

اإلَٗبٕ ٝاُوٝؽب٤ٗبد ك٠ :  فى صالون البشٌر الثقافى *

 8ص                        حسن أحمد خلٌل/ د اإلٍالّ            

ثبثب األٌٍ٘له٣خ اُن١   :مصُر التً ال ٌعرفها المصرٌون *

         9كرٌم ابوالعزابم     ص.د/ اعداد  فِلبء5ػبٕو اُوٍٍٞ ٝ

    10بنت النٌل        ص /    اعدادهبٍ اُؾ٤ٌْ : لك ٌا سٌدتً*

                                  إلرهفب  ازف ي   :ٝعٜخ ٗظو *
10ٓ                              هللا ػجل ٓؾٔٞك ٓؾٔل/ّ ثوِْ   

     ُٖٓو ُِغ٤ٔغ ٝ رزَُغ ُِغ٤ٔغ:ٕلؾخ ٖٓ ؿ٤وػ٘ٞإ* 
                                                             11ٓأُٖو١ أك٘ل١                                        /اػلاك

                                                 ك٢ ٓؼ٤خ اُ٘ج٢ اُؼلٗبٕ : ٕ  ٝاؽخ اال٣ٔب*

               12                   ٓ              َٓزْبه ٗبٕو اُي٣بد/ ثوِْ 
                                                      ٕبُؼ  ٗلَي    رَزو٤ْ  ؽ٤بري :ُي   هوأد

       12اؽٔل  ؽَٖ                                             ٓ/ ثوِْ 

            !!!هبُٞا ػٖ اُؼوة ٝرل٣ٖ اُؼوة   :صفحة المنوعات *
 13ص                                           ابن البلد/إعداد  
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ٝئََّٗي ُؼ٠ِ ُفٍُِن ػظ٤ْ       :الشخصٌة األحوال دفتر
ِٜل اُقالئن ع٤ٔؼبً إٔ ٤ٍل اُقِن اعٔؼ٤ٖ  ُْ هُة اُِؼيح ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ك٠ هوآٗٚ اٌُو٣ْ ٤ُُْ َِ ُْ ٝأهٟٞ ٖٓ إٔ ٣ُو ٍٕ أػظ ُٟ ث٤ب أ

٤ًٝق ال ٝاٗذ ٣ب ٤ٍلٟ ٣بهٍٍٞ هللا أُقزبه ٖٓ هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٝاٗذ , ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُؼ٠ِ ُفٍُِن ػظ٤ْ " ٓؾٔل"

٣ٌٝل٤ي ّوكب إ هوٕ هللا أٍي , ٣ب٤ٍلٟ ٣بهٍٍٞ هللا أُٖطل٠ ٖٓ ث٤ٖ فِوٚ ُز٘بٍ ّوف اُوٍبُخ اُقبرٔخ هٍبُخ االٍالّ 

ْٜٗل إ "ٓغ اٍْ اُغالُخ ٣ضزؼجل ثٜٔب ك٠ إٌُٞ ٝال٣وجَ اٍالّ ٖٓ ؿ٤و ٛنا االهزوإ ك٠ ّٜبكح اُزٞؽ٤ل ػ٘لٓب ٗوٍٞ ع٤ٔؼب 

" . ال ئُٚ ئال هللا ْٜٝٗل إٔ ٓؾٔلاً هٍٍٞ هللا

ٍّ  ػٖ ُفِِِن هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ كوبُذ  أٟ أٗٚ ًبٕ  (ًبٕ ُفُِوُُٚ اُووإٓ)ٍئِذ ا٤َُلح ػبئْخ اّ أُإ٤ٖ٘ٓ ماد ٣ٞ

ؽز٠ ال رٌٕٞ ؽغخ ُِ٘بً ػ٠ِ هللا كٜبٛٞ اُوٍٍٞ اٌُو٣ْ االَٗبٕ ,هوآٗبً ٠ْٔ٣ ث٤ٖ اُ٘بً ًٝبٕ رطج٤وب ػ٤ِٔب ألؽٌبّ اُووإٓ 

اُِْٜ ٠ِٕ ٍِْٝ ػ٠ِ ػجلى ٝهٍُٞي ٓؾٍٔل ٕالحً رُؾَ ثٜب اُلُوط ٝرٜٕٞ ثٜب اُٖؼبة ,   ٝاُجْو ٣٘وَ ُ٘ب رطج٤وب ؽ٤بً َُِِْٔ 

. ٝرو٤ٙي ٝرو٤ٙٚ ػ٘ب ٣بهة اُؼب٤ُٖٔ 

ِٚ اُوِٞة كول ًبٕ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٛٞ اُوؽٔخ أُٜلاح دَ ئٕ اُؾل٣ش ػٖ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ال َٓ
ٝاُوٍٍٞ ِٕٞاد هللا ػ٤ِٚ ًبٕ  (ثَْ هللا اُوؽٖٔ اُوؽ٤ْ ٝٓب أهٍِ٘بَى ئال هؽٔخً ُِؼب٤ُٖٔ)ُِقِن ٝمُي ثٖؾ٤ؼ ٗٔ اُووإٓ 

, هؽٔخ ك٠ ًَ ٤ّئ٠ هؽٔخ ك٠ ُٓٞلٙ ٝهؽٔخ ك٠ ثؼضزٚ ٝهؽٔخ ك٠ ٛغورٚ ٝهؽٔخ ك٠ ؽ٤برٚ ٝهؽٔخ ك٠ ًَ اٗلبٍٚ ٝفِغبرٚ 

ٝٓؾجخ اُوٍٍٞ كوٗ ػ٠ِ ًَ َِْٓ َِٝٓٔخ ثَ ئٕ ا٣ٔبٕ أَُِْ ال٣ٌزَٔ ؽز٠ ٣ٌٕٞ اُوٍٍٞ اؽت ا٤ُٚ ٖٓ ٗلَٚ ٝٓبُٚ 

ٝٓؾجخ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٖٓ ٓؾجخ , ٝؽت اُوٍٍٞ ال٣ٌٕٞ ئال ثؾَٖ ارجبع ٍ٘زٚ ٠ِٕ اُٚ ػ٤ِٚ ٍِْٝ , ٝاِٛٚ 

ِٕ ٣ؾججٌْ هللا)هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٣وٍٞ هللا رؼب٠ُ ك٠ اُووإ اٌُو٣ْ ػ٠ِ َُبٕ ٗج٤ٚ  كبرجبع  (هَ ئٕ ً٘زْ رؾجٕٞ هللا كبرجؼٞ

. اُوٍٍٞ ٛٞ اُطو٣ن إَُٔٞ ٤َُ٘ ٓؾجخ هللا 

ٝك٠ رغ٤ِبد ّٜو ه٣جغ األٍٝ ٝاٗٞاهٙ مُي اُْٜو اُنٟ ّٜل صالس اؽلاٍس ػظ٤ٔخ ُِوٍٍٞ ا٥ ٠ٛٝ ُٓٞلٙ ٝٛغورٚ ٝٝكبرٚ 

هَ ثلَٚ هللا )٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٘ؾٖ ا٥ٕ ك٠ ا٣بّ ف٤و ٝثْو ٝٗؾٖ ٓطبُجٕٞ ثبٕ ٗلوػ ثلَٚ هللا ٝهؽٔزٚ هبٍ رؼب٠ُ

ٝال اػظْ ٝال اًجو كٚال ٝهؽٔخ ٓ٘ي ٣ب٤ٍلٟ ٣بهٍٍٞ هللا ك٘ؾٖ ٗلوػ ثُٔٞلى ٝٗلوػ ثجؼضزي  (ٝثوؽٔزٚ كجنُي ك٤ِلوؽٞا

ٝٗلوػ ثٜغوري ٝٗلوػ ثي ك٠ ًَ ٣ّٞ ٤ُِٝخ اُِْٜ ٠ِٕ ٍِْٝ ٝثبهى ػ٠ِ ٤ٍلٗب ٓؾٔل ٝاعؼِ٘ب ٖٓ اَٛ ّلبػزٚ ٣ّٞ اُل٣ٖ 

ٍُئَ ػٖ ًضوح ٤ٕبٓٚ ٖٓ ٣ّٞ االص٤ٖ٘ .٣بهة اُؼب٤ُٖٔ  ٌّ ُٝلُد ك٤ٚ"٣وٍٞ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ػ٘لٓب  كٔب " اٗٚ ٣ٞ

أؽواٗب إ ٗوزل٠ ثَ٘زٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝإ ّٖٗٞ ًَ ٣ّٞ اص٤ٖ٘ كوؽب ثُٔٞلٙ ٝاهزلبًء ثَ٘زٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝٓب اؽواٗب 

ٝهل ئفزِق اُلوٜبء ك٠ االؽزلبٍ أٝ االؽزلبِء ثُٔٞل هٍٍٞ .إ رٌٕٞ ٛنٙ ٠ٛ ٍ٘ز٘ب ك٠ ًَ اكواؽ٘ب ٝمُي إ ّٖٗٞ هلل رؼب٠ُ 

هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٌُْٜٝ٘ ارلوٞا ع٤ٔؼب ك٠ إ ٗوزلٟ ثَ٘زٚ ٝاٗٚ ال ٤ٙو ك٠ إ ٗزلاهً ٤ٍورٚ  ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ 

ًِوَّ اث٘بءٗب ثنًواٙ اُؼطوح ٝإ ٗزأ٠ٍ ثٚ ّٖٝٗٞ ٣ّٞ االص٤ٖ٘ ًٔب ٕبٓٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝإٔ ٗلوػ , ك٠ ٣ّٞ ُٓٞلٙ ٝإ ُّٗن

.  ثٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٠ ًَ ا٣بٓ٘ب ٤ُٝب٤ُ٘ب 

 اث٠ ٓؾٔل ٓب٠ٙ"ٝهل رـ٘ذ اُوِٞة ُٜٝغذ األَُ٘خ  ثنًوٟ هٍٍٞ هللا ؽجب ٝارجبػب َُ٘زٚ ٝافزْ ثٜنٙ االث٤بد ُإلٓبّ 

: هؽٔخ هللا ػ٤ِٚ ٝهٙٞاٗٚ إ ّبء هللا " اُؼيائْ

ػ٠ِ هلهٟ إُٔٞؽ ُي أُل٣ؾب        ٝٓلُؽَي ٕبؿٚ هث٠ ٕو٣ؾب 

ٖٓٝ  َّ ُّوٝؽب    أٗب ٣ب آب َِ ؽز٠       أُٝك٠ هلَهى اَُب٠ٓ  اُوٍ

ٍِ  كزبً  عو٣ؾب   ٓـَءُ  ٌُـ٠ِّ٘  أُؽجَُي  ٝ   هِج٠       كأٍؼل  ثبُٕٞب

ُّ  اُوُوَة  َٓ٘ي  ٤َُزو٣َؼ  ٍِ  كزز٠ً٘ ٓؼ٠٘       ٣وٝ ٝكاٟٝ ثبُٕٞب

ٍِ هث٠        ٝأٗذ هأ٣زَٚ  ًْلبً  ٕؾـ٤ؾب  كـ٠ٍٞٔ ُهكَّ  ثؼَل ٍإا

ج٤ؾب ٝ هث٠ ئّوػ أُْ ْٗوػ ُٓ ٌٕ       ُولِهَى   ٤ٍلٟ أٙؾ٠    ث٤ب

 (اَُٞكإ كهٓبٕ أّ)ٍبُْ اؽٔل ػ٢ِ/ثوِْ
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                       ازصرض ا  ضا  اعر  ة   افر عئة         :ه٤ٚخ ُِٔ٘بهْخ 

ٛ٘بى هٚب٣ب ؽَٔذ ٝاٗز٠ٜ ىٓبٜٗب أٓبّ ؽوبئن صبثزخ رإِٔذ ك٠ ٤ٔٙو اُ٘بً ٝإٔجؾذ عيءا ٖٓ صٞاثذ ؽ٤برْٜ ؽبٙوا 

ٌُٖٝ ٛ٘بى كئخ ٖٓ اُ٘بً كائٔب رؾبٍٝ إٔ ر٘جِ ك٠ اُوجٞه ٝرزٖٞه إٔ األٓٞاد هبٓٞا ك٠ أًلبْٜٗ ٝإٔ مُي .. َٝٓزوجال 

كأٗب ال ,ئٕ اُـو٣ت ك٠ األٓو إٔ ٣زٖلٟ ُٔضَ ٛنٙ األػٔبٍ أٗبً ال ػالهخ ُْٜ ثٔب ٣زؾلصٕٞ ك٤ٚ.. ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـ٤و ؽوبئن اُزبه٣ـ 

ٗؾٖ ٗؼ٤ِ ك٠ ػبُْ رقٖٔ .. أرٖٞه ٛج٤جب ٣ِٖؼ ٤ٍبهح أٝ ٜٓ٘لٍب ٣غوٟ ػ٤ِٔخ عواؽ٤خ أٝ ٓوبٝال ٣ٖ٘غ ٍل٤٘خ كٚبء 

ك٠ ًَ ٠ّء ٝإٔجؼ اُزقٖٔ ٝأُؼوكخ ٝاُؾو٤وخ ٖٓ صٞاثذ ٛنا اُؼٖو ٌُٝ٘٘ب ك٠ ٖٓو ٗـبُٜ اُؾوبئن ٌٝٗنة ػ٠ِ أٗلَ٘ب 

٣٘وٖ٘ب اُٞػ٠ ٝاُلْٜ ٝٛنا ٣ؼ٠٘ إٔ ٗؼٞك ئ٠ُ :ُٝؼَ ٛنا ٓب أًلٙ اُوئ٤ٌ ػجلاُلزبػ ا٠َ٤َُ ؽ٤ٖ هبٍ.  ٝٗيٝه ربه٣ق٘ب

ٕٞهح اُؾوة ٓغ ئٍوائ٤َ  ػ٠ِ أُوب٠ٛ ٣ؤٍٕٞ  ٣ّٞ ٖٓ األ٣بّ عٌِ أُٖو٣ٕٞك٠.ٖٓبكه األ٤ّبء ٝال ٌٗزل٠ ثظٞاٛوٛب

 ٝافزِلٞا ٝرؾٍٞ ًَ كوك ئ٠ُ فج٤و اٍزوار٤غ٢ كبُطبئواد ٍٞف رغ٠ء ٖٓ اُـوة ُٖٝ رغ٠ء ٖٓ اُْوم 67ك٠ ػبّ 

ُْٝ ٣ؾلس ٠ّء ٖٓ مُي ًِٚ .. ٝاُٜغّٞ ٖٓ اُجؾو ٤ٌُٝ ٖٓ اُجو ٝأُؼوًخ ٍٞف رَزـوم ٍبػبد ٌٕٝٗٞ ك٠ رَ أث٤ت

ػ٠ِ ّبّبد اُلٚبئ٤بد ..ٌُٝ٘٘ب ا٥ٕ ػلٗب ٗؼجش ك٠ ربه٣ق٘ب ْٝٗٞٙ ًَ اُؾوبئن ك٤ٚ ٝػبكد ه٣ٔب ئ٠ُ ػبكرٜب اُول٣ٔخ

أُٖو٣خ ا٥ٕ رطِغ إٔٞاد روٍٞ ئٕ ٖٓو كوػ٤ٗٞخ ٤َُٝذ ػوث٤خ ٝئٕ آصبه اُلواػ٘خ ٠ٛ ّٞاٛل ربه٣ق٘ب ٣ٝقوط ثؼ٘ 

ئٕ ٖٓو كوػ٤ٗٞخ ٛنٙ ؽو٤وخ ٝٓبىاُذ آصبهٛب اُٖبٓزخ رإًل مُي ..    اُ٘بً ٣ٝزؾلصٕٞ ك٠ مُي ٣ٝوِجٕٞ ًَ ؽوبئن اُزبه٣ـ

ٖٝٓو اإلٍال٤ٓخ ٠ٛ اُز٠ ؽِٔذ ُِل٤ٗب ًِٜب .. ٌُٖٝ ٖٓو أ٣ٚب هجط٤خ ٝٓبىاُذ ّٞاٛل ً٘بئَٜب ٝأعواٍٜب ّٝؼجٜب ٝػو٤لرٜب

ٌُٖٝ ٛ٘بى ٖٓ ُْ ٣ووأ ٕلؾخ ٝاؽلح ك٠ ربه٣ـ ٛنا اُٖٞٛ ٣ٝو٣ل إٔ ٣ؼٞك ث٘ب آالف ا٤َُٖ٘ .. اإلٍالّ ك٣٘ب ٝػو٤لح ٝؽٚبهح

أٗب ال أعل رؼبهٙب ػ٠ِ اإلٛالم ث٤ٖ ٓواؽَ ربه٣ق٘ب, ألٕ ك٠ مُي صواء ٝه٤ٔخ ٌُٖٝ ال ٣٘جـ٠ إٔ ٣ـبُٜ اُجؼ٘ ك٠ .. ُِٞهاء

ئٕ ٖٓو اإلٍال٤ٓخ .. ال اػزول إٔ ٛ٘بى رؼبهٙب ث٤ٖ كوػ٘خ ٖٓو ٝػوٝثزٜب ٌُٖٝ ٛ٘بى ّٞاٛل ؽ٤خ ّٝٞاٛل ٓبرذ.. اُؾوبئن

ُٜب ُـزٜب اُز٠ ٣زؾلس ثٜب ٓئبد أُال٤٣ٖ ُٜٝب آالف أَُبعل ٝٓال٤٣ٖ ا٤ُِٖٖٔ ئال ئما ًبٗذ ٛ٘بى ِٕٞاد كوػ٤ٗٞخ ال ٗؼوف 

ئٕ ٛنا ال ٣وَِ ٖٓ رول٣وٗب ُزبه٣ق٘ب اُلوػ٠ٗٞ ٌُٖٝ ٖٓ اُٖؼت أؽ٤بء ٛنا اُزبه٣ـ ك٠ هِٞة اُ٘بً ٝٙٔبئوْٛ, .. ػٜ٘ب ٤ّئب

ئٕ ٓب ٣ؾلس ا٥ٕ ٤ٌُ عل٣لا ٌُٖٝ ًبٗذ ُٚ عنٝهٙ اُلٌو٣خ ٝاُضوبك٤خ ..ألٗٚ ٓغوك مًو٣بد ّؼت ٤َُٝذ ٝاهؼٚ اُنٟ ٣ؼ٤ْٚ

ٝهل ٗبكٟ ثٚ ًجبه ًزبث٘ب ػ٠ِ كزواد ٓزجبػلح, ٛ٘بى ٖٓ ًبٕ ٣واٗب عيءاً ٖٓ ؽٚبهح اُجؾو أُزٍٜٞ, ًٔب هأٟ ػ٤ٔل األكة 

اُؼوث٠ ٛٚ ؽ٤َٖ إٔ ٖٓو ٣غت إٔ رزغٚ ّٔبال ٝٛ٘بى ٖٓ ٛبُت ثٌزبثخ اُِـخ اُؼوث٤خ ثبُؾوٝف اُالر٤٘٤خ ًٔب كؼَ أربرٞهى 

ك٠ رو٤ًب ٝٛ٘بى ٖٓ هأٟ إٔ ٖٓو كوػ٤ٗٞخ ؽز٠ اُ٘قبع ٝإٔ ًَ ٓب عبء ثؼل اُلواػ٘خ ٠ّء ال ٣نًو إلٕ اُؼبُْ ٣ؼوف 

ٛنٙ اُوٚب٣ب أص٤ود ك٠ أىٓ٘خ ٓٚذ ٌُٖٝ اُزبه٣ـ ..٤ًِٞثبروا ٝٗلور٤ز٠ أًضو ٖٓ أٟ آوأح أفوٟ ك٠ ربه٣ـ اُؼوة ٝا٤َُِٖٔٔ

ئٕ اُجؼ٘ ا٥ٕ ٣ـبىٍ ٓ٘بٛن ٗلٞم روٟ إٔ فوٝط ٖٓو ٖٓ .. ؽوبئن ٝصٞاثذ ٤ٌُٝ هؿجبد رؾوًٜب أٛلاف ٖٝٓبُؼ 

ٓؾ٤طٜب اُؼوث٠ اٗغبى ٙقْ ٝإٔ ُلٟ أُٖو٤٣ٖ ربه٣ـ ٣َٞٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ثل٣ال ُؼوٝثزٜب ٝئٍالٜٓب ًٝ٘بئَٜب ٝك٠ 

رول٣وٟ إٔ ٛنا كٌو ٙبٍ َِٝٓٚ, أل٠٘ٗ ٖٓ اُٖؼت ثَ ٖٓ أَُزؾ٤َ إٔ أكوٗ ػ٠ِ ّؼت ثٌَ ٛنا اُيفْ إٔ رَزجلٍ 

٤ًق َٗوٜ ٖٓ ربه٣ق٘ب ٕالػ اُل٣ٖ ؽز٠ ُٞ ًبٕ ُل٣٘ب أؽٌٔ؟ ٤ًٝق َٗزجلٍ ا٤ُٓٞٔبٝاد ثٔب ُل٣٘ب ٖٓ ربه٣ـ ك٠ .. هٓٞىٙ

ئٕ ٛلّ ربه٣ـ ٖٓو ثٌَ ٓواؽِٜب ٖٓ أعَ ! .. هؽِخ اُؼبئِخ أُولٍخ أٝ هكبد اُؾ٤َٖ ٝا٤َُلح ى٣٘ت هٙٞإ هللا ػ٤ِْٜ؟

ُول اٗزوِذ ًَ ٛنٙ األكٌبه ئ٠ُ ّبّبد اُز٤ِلي٣ٕٞ ٠ٌُ ٣قوط ػ٤ِ٘ب ..كوػ٘خ ربه٣ق٘ب ٤ٌُ ػٔال ٤ٛجب ئما ًبٗذ اُ٘ٞا٣ب ٕبكهخ

هل ٣وٟ ! ٖٓ ٣زؾلس ػٖ صٞاثذ اُزبه٣ـ ٝٛٞ ُْ ٣ووأ ٤ّئب ك٤ٜب, ٓبما هوأ ٛإالء ػٖ ربه٣ـ ٖٓو ك٠ ػٖٞهٙ أُقزِلخ؟

!  اُجؼ٘ ٕلؾبد ِٓٞصخ ثبُلٓبء ٌُٖٝ ك٠ أٟ ٖٝٛ ٖٓ األٝٛبٕ ًبٕ اُزبه٣ـ فب٤ُب ٖٓ اُْٞائت ثَ ٖٓ اُغوائْ ٝاألفطبء؟

ئٕ اُو٤ٚخ ٤َُذ ه٤ٚخ ٖٓو ٝؽلٛب ٌُٖٝ ٗيع ٖٓو ٖٓ هِت ػبُٜٔب اُؼوث٠ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٜلك ٝعٞك ٛنٙ األٓخ, ألٕ ٖٓو ٠ٛ 

.. ئٕ ٛ٘بى ٖٓ ٣وق ٝهاء ٛنا اُطوػ ٝٛٞ ٤ٌُ عل٣لا..اُؼوٝثخ ٝؽ٤ٖ رزق٠ِ ٖٓو ػٖ ػوٝثزٜب ك٤ٌِ أٓبٓ٘ب ؿ٤و اُطٞكبٕ

ئٕ ٖٓو اُلواػ٘خ ٠ٛ ا٤َُبؽخ ٝأُؼبثل ٝأُوبثو ٝا٤ُٓٞٔبٝاد ًَٝ ٛنا اُزواس اُؾٚبهٟ اُقبُل ٖٝٓ ؽو٘ب إٔ ٗؼوٗ ٓب 

 (ٓ٘وٍٞ)ضل  لف ــ  فر ق ج ض ة  ُل٣٘ب ٖٓ اٌُ٘ٞى ٌُٖٝ ال ٣٘جـ٠ إٔ ٗزوى أ٣بك١ أفوٟ رؼجش ك٠ ربه٣ق٘ب ٝرِـ٠ ماًوح األع٤بٍ
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ًٞٓبٗلٝىاُيٓبُي 11اُِوت اُـ:هًٖ اُو٣بٙخ
 ٣زوثغ ػ٠ِ ػوُ ئكو٣و٤ب ثزقط٢ األ٢ِٛ

 
رُٞط اُيٓبُي ثطال ُِجطُٞخ اإلكو٣و٤خ ٌُوح ا٤ُل ثؼل كٞىٙ ػ٠ِ 

ثٔل٣٘خ  (24-27)ؿو٣ٔٚ  األ٢ِٛ  ك٢ أُجبهاح اُٜ٘بئ٤خ ث٘ز٤غخ 

ٝٗغؼ األث٤٘ ك٢ ا٤َُطوح ػ٠ِ .أث٤لعبٕ اإل٣لٞاه٣خ َٓبء األؽل

ب ٤ِٛخ اُـ ًٓ  كه٤وخ ثبٍزض٘بء 60أُجبهاح ٓ٘ن ثلا٣زٜب, ؽ٤ش ظَ ٓزول

اٗز٠ٜ .صالصخ رؼبكالد ؽووٜب األ٢ِٛ كٕٝ إٔ ٣٘غؼ ك٢ اُزولّ

, ئم (11-13)اُْٞٛ األٍٝ ثزولّ اُيٓبُي   ػ٠ِ  األ٢ِٛ ث٘ز٤غخ 

ُْ ٣زولّ اُلو٣ن األؽٔو ك٢ أ١ ٓوح فالٍ ٛنا اُْٞٛ اُن١ اٍزٔو 

ًٝبٕ اُيٓبُي رأَٛ ُِٔجبهاح اُٜ٘بئ٤خ ػ٠ِ ؽَبة .   كه٤وخ30

٤ًْ٘بٍب اٌُٞٗـ٢ُٞ, ك٤ٔب أه٠ٖ األ٢ِٛ كو٣ن أُغٔغ اُجزو٢ُٝ 

ٝثٜنا اُلٞى, ثبد اُيٓبُي ؽبَٓ ُوت .اُغيائو١ ٖٓ ٖٗق اُٜ٘بئ٢

 ُوجًب 11أَُبثوخ أًضو اُلوم رز٣ٞغب ثٜنٙ اُجطُٞخ ثو٤ٕل 

٣ٝٔزِي كو٣ن ًوح ا٤ُل .ثبُزَب١ٝ ٓغ أُغٔغ اُجزو٢ُٝ اُغيائو١

ثبُيٓبُي ا٥ٕ أًضو ٖٓ ٙؼق ػلك أُوبة األ٢ِٛ, ؽ٤ش ؽون 

ًٝبٕ اُيٓبُي هل .  ثطٞالد ك٢ أَُبثوخ اإلكو٣و٤خ5أُبهك األؽٔو 

ؽٖل اُِوت ك٢ أٍُْٞ أُب٢ٙ ,ثؼلٓب كبى ك٢ اُٜ٘بئ٢ ػ٠ِ 

 ًبثزٖ ٤ًٔٞ/اػلاك         .نسًاُزوع٢ اُزٞ

ُٜلٟ كبٌُبئ٘بُد ٤ٙبءُ ُٝ  :ٕٞهح اُـالف               َُِل اُ

 

ك٢ ٕج٤ؾخ ٣ّٞ االص٤ٖ٘ اُزبٍغ ٖٓ هث٤غ األٍٝ, ألٍٝ ػبّ ٖٓ 

 571ؽبكصخ اُل٤َ, أُٞاكن ُِؼْو٣ٖ ٖٓ أثو٣َ ٖٓ ٍ٘خ 

ُٝل ٗج٢ اُوؽٔخ ٝاُوٍٍٞ اٌُو٣ْ ٝفبرْ اُ٘ج٤٤ٖ ٝأّوف  ّ

ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا ثٖ ػجل أُطِت : أُو٤ٍِٖ ٝأًوّ اُقِن

ٝمًود ثؼ٘ اُوٝا٣بد إٔ أٓٚ آٓ٘خ .ثٖ ٛبّْ ثٖ ػجل ٓ٘بف

ث٘ذ ٝٛت ُْ رغل ك٢ ؽِٜٔب ٓب رغلٙ اَُ٘بء ػبكح ٖٓ أُْ 

ٝٙؼق, ثَ ًبٕ ؽٔال ٍٜال ٤َ٣وا ٓجبهًب, ًٔب ه١ٝ أٜٗب 

ئٗي هل ؽِٔذ ث٤َل ٛنٙ األٓخ, :ٍٔؼذ ٛبرلب ٣ٜزق ثٜب هبئالً 

ئ٢ٗ أػ٤نٙ ثبُٞاؽل ٖٓ ّو ًَ : كاما ٝهغ ػ٠ِ األهٗ كو٢ُٞ

 ًٝبٗذ اُغي٣وح اُؼوث٤خ ك٢ مُي اُٞهذ  ؽبٍل, ٤ٍٔٝٚ ٓؾٔلا

ٝهؿْ ْٗأح اُ٘ج٢ .هل اٗزْود ك٤ٜب ػجبكح األٕ٘بّ ٝاألٝصبٕ, ,

ك٢ ٛنٙ األعٞاء - ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ - اٌُو٣ْ ٓؾٔل 

اُغب٤ِٛخ ئال أٗٚ ٓ٘ن ٕـوٙ ُْ ٣زِٞس ثأ١ ٖٓ ٛنٙ اُٞص٤٘بد 

ٝاُؼبكاد أُ٘ؾوكخ, ُْٝ ٣٘قوٛ ٓغ أَٛ هج٤ِزٚ ك٢ ؿ٤ْٜ 

ٝظِْٜٔ, ثَ ؽلظٚ هللا ٖٓ اُٞهٞع ك٢ إٔ ٖٓ مُي ٓ٘ن ٗؼٞٓخ 

- ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ - ٣ٝ٘زَت اُ٘ٔ اٌُو٣ْ ٓؾٔل .أظلبهٙ

ئ٠ُ أٍوح ػو٣وخ ماد َٗت ػظ٤ْ ػ٘ل اُؼوة, كول ًبٕ 

٠ِٕ - ٝهل ُٝل .أعلاكٙ ٖٓ أّواف اُؼوة ٝأؽَْٜ٘ ٤ٍوح

ب كو٤ًوا, كول رٞك٢ ٝاُلٙ ػجل هللا أص٘بء - هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ  ًٔ ٣ز٤

ًٝبٕ ٖٓ ػبكح اُؼوة إٔ .ؽَٔ أٓٚ آٓ٘خ ث٘ذ ٝٛت ك٤ٚ

٣لكؼٞا أٝالكْٛ ػ٘ل ٝالكرْٜ ئ٠ُ ٓوٙؼبد ٣ؼْٖ ك٢ اُجبك٣خ؛ 

٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ - ُٝنُي ككؼذ آٓ٘خ ث٘ذ ٝٛت ٤ُٝلٛب ٓؾٔل 

ٝهل هأد .ئ٠ُ ٓوٙؼخ ٖٓ ث٢٘ ٍؼل ر٠َٔ ؽ٤ِٔخ- ٍِْٝ 

٠ِٕ هللا - ؽ٤ِٔخ اُؼغبئت ٖٓ ثوًخ ٛنا اُطلَ أُجبهى ٓؾٔل 

ؽ٤ش ىاك اُِجٖ ك٢ ٕلهٛب, ٝىاك اٌُأل ك٢ - ػ٤ِٚ ٍِْٝ 

ب ُٝجً٘ب , كٌبٗذ  ًٔ ٓواػ٢ أؿ٘بٜٓب, ٝىاكد األؿ٘بّ ًٍٔ٘ب ُٝؾ

ؽو٣ٖخ ًَ اُؾوٓ ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ ٝعٞكٙ ٓؼٜب, ًٝبٗذ ّل٣لح 

٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ - ٝػ٘لٓب ثِؾ اُ٘ج٢ اٌُو٣ْ ٓؾٔل   أُؾجخ ُٚ

ٍذ ٍ٘ٞاد رٞك٤ذ أٓٚ, كؼبُ ك٢ هػب٣خ علٙ ػجل - ٍِْٝ 

أُطِت اُن١ أػطبٙ هػب٣خ ًج٤وح, ًٝبٕ ٣وكك ًض٤ًوا إٔ ٛنا 

اُـالّ ٤ٌٍٕٞ ُٚ ّإٔ ػظ٤ْ, صْ رٞك٢ ػجل أُطِت ػ٘لٓب 

ثِؾ اُ٘ج٢  صٔب٢ٗ ٍ٘ٞاد, ٝػٜل ثٌلبُزٚ ئ٠ُ ػٔٚ أث٢ ٛبُت 

 .اُن١ هبّ ثؾن اثٖ أف٤ٚ ف٤و ه٤بّ
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 يامَنْ عصِيتُك جاهِالً        :هًٖ األكة

 
 ... فسَتَرْتني" يامَنْ عصِيتُك جاهِالً

 باإلحسانِ ئُ ـينَ أسِيـرُدُّ حـــــوتَ                         
 ... فأجَبْتَني" كَم جِئْتُ بابَكَ سائِال

 ولَ لِسانيـــــمِن قبل حتى أنْ يق                       
 " ...مُسْتغْفِراً" اًــك تائبـواليوم جِئْتُ

 ادانيِــ ن  دىـــــي للهُـبقلْب شَيءٌ                      
 ... ة عُمْرِهاــي بَقِيَّـاي لو تبْكـعَيْن

 ثاني  "  عُمْراً العُمْرِ بعدَ  الحْتَجْتُ                       
 ... خالِقي" الـأهْ ِوـإنْ لم أكُنْ للعَفْ

 الغُفْرانِ  و وِ ـْــلُ العفــــت أهــفألنْ                      
 ... ورِك يا إلَهي قدْ هَفَتْـروحِي لنُ
 أركانِي هُ ـل  " شاـَــتْ عَطــوتَشَقَّق                       

 ... ةَ القلْبِ الذيـفاقْبلْ بفَضْلِك توْبَ
 العِصْيانِ  مِنْ دُجى  " قد جاءَ هَرباً                       

 " ...ايا ثابتاًـو اجْعلْه في وجْهِ الخَط
ـقوي" اًــــلْبـصَ                            ِن  اإليما  تًـِـثاب"  اًـَـّ

 اثٖ اُج٤ْو/ اػلاك                            كلمات الشيخ الشعراوى                                        
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 ٖٓو١ أٗبه َٓغل اُوٍٍٞ.. أؽٔل ثبّب ؽٔيح   :ّق٤ٖخ اُؼلك

 

ّق٤ٖخ ٖٓو٣خ ًبٗذ ٍججًب ك٢ ئٙبءح أَُغل اُ٘ج١ٞ ؽز٠ ه٤بّ اَُبػخ, ئٗٚ أؽٔل ثبّب ؽٔيح اُن١ ر٠ُٞ ٖٓ٘ت ٝىاهح 

اُز٣ٖٞٔ ٝٝىاهح اُيهاػخ ثٞىاهر٤ٖ ُٖٔطل٠ اُ٘ؾبً ثبّب, كٚاًل ػٖ رأ٤ٍَٚ أٍٝ ٖٓ٘غ ػوث٢ إلٗزبط اُي٣ٞد اُؼطو٣خ, 

                                                                                              .ئٙبكخ ئ٠ُ ثواػزٚ ك٢ روث٤خ اُق٤ٍٞ اُؼوث٤خ األ٤ِٕخ

 1891ُٝل أؽٔل ثبّب ؽٔيح ثوو٣خ ٛؾبٗٞة ٓوًي ّج٤ٖ اُو٘بٛو اُزبثغ ُٔؾبكظخ اُو٤ِٞث٤خ ك٢ ٓب٣ٞ  ْٗأرٚ ٝر٤ُٞٚ اُٞىاهح

كهً اُٜ٘لٍخ ٍٝبكو ئ٠ُ ئٗغِزوا ٤ُؼٞك ثؼلٛب ٣ٝووه إٔ ٣جلأ ك٢ أٍٝ ٖٓ٘غ ػوث٢ ٓزقٖٔ ك٢ ئٗزبط اُي٣ٞد اُؼطو٣خ, 

ب كوَٗب  ًٕ ٝاُز٢ ًبٕ ٣َز٘جطٜب ٖٓ اُيٛٞه أُقزِلخ اُز٢ أّوف ػ٠ِ ئٗزبعٜب ث٘لَٚ, ؽ٤ش ًبٕ ٣ٖلهٛب ئ٠ُ اُقبهط ٝفٖٞ

ٝر٠ُٞ ٖٓ٘ت ٝى٣و اُز٣ٖٞٔ ك٢ ٝىاهح « ُٞاء اإلٍالّ»ألّٜو ٖٓبٗغ اُؼطٞه ٛ٘بى, ُْٝ ٣ٌزق ثنُي, ثَ هوه ئْٗبء ٓغِخ 

                                                                                                              .1950 ٣٘ب٣و 12, ًٔب ر٠ُٞ ٖٓ٘ت ٝى٣و اُيهاػخ ثٞىاهح اُ٘ؾبً اَُبثؼخ ك٢ 1942 ٓب٣ٞ 26اُ٘ؾبً اَُبكٍخ ك٢ 

 هوه اُٞى٣و أؽٔل 1947اُوٖخ ًٔب هٝاٛب اُلًزٞه ٓؾٔل ػ٢ِ ّزب, ٓل٣و ٌٓزجٚ, عبء ك٤ٜب أٗٚ ػبّ  ئٙبءح أَُغل اُ٘ج١ٞ

ثبّب ؽٔيح ؽظ ث٤ذ هللا اُؾواّ ثٖؾجخ ٓل٣و ٌٓزجٚ اُلًزٞه ٓؾٔل ّزب, ٝثؼل أكاء ٓ٘بٍي اُؾظ رٞعٚ ئ٠ُ أُل٣٘خ أُ٘ٞهح 

ُي٣بهح هجو اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ, ٌُ٘ٚ رلبعأ ثإٔ أُل٣٘خ أُ٘ٞهح َٝٓغل اُوٍٍٞ ثٜب ثال ًٜوثبء, ٝأٗٚ ٓٚبء 

ٝثؼل ػٞكرٚ ُٖٔو هوه ؽٔيح ّواء ٓؾٞالد ًٜوثبئ٤خ ٝػلك .ثٖٔبث٤ؼ ى٣ز٤خ كوٜ ال ٣َزط٤غ اُيائو إٔ ٣وٟ ٜٓ٘ب أ١ ٢ّء

ٖٓ أُٖبث٤ؼ ٝاألٍالى إلٗبهح أَُغل اُ٘ج١ٞ ثأًِٔٚ, ًِٝق ٓل٣و ٌٓزجٚ ّزب ثٖؾجخ ػلك ٖٓ أُٜ٘ل٤ٍٖ, ثبُنٛبة ئ٠ُ 

                                                                                               . ّٜٞه ثبُلؼَ رؾٍٞ أَُغل اُ٘ج١ٞ ٖٓ اُظالّ ئ٠ُ اُ٘ٞه, ؽ٤ش اؽزلِذ اَُؼٞك٣خ ث4ٚٛ٘بى إلرٔبّ اُؼ٤ِٔخ, ٝثؼل ٓوٝه 

ك٢ اُؼبّ اُضب٢ٗ ّل ؽٔيح هؽبُٚ ئ٠ُ اُج٤ذ اُؾواّ ألكاء ٓ٘بٍي اُؾظ ٝهؤ٣خ َٓغل اُوٍٍٞ ٓٚبًء  اُلفٍٞ ئ٠ُ هجو اُوٍٍٞ

ثبٌُٜوثبء, ٝفالٍ ى٣بهرٚ ِٛت ٖٓ أ٤ٓو أُل٣٘خ أُ٘ٞهح اُن١ اٍزوجِٚ, اُلفٍٞ ئ٠ُ هجو اُوٍٍٞ, ٌُٖ األف٤و أًل إٔ األٓو 

 ٍبػخ كوٜ عبء اُوك ثبُٔٞاكوخ ٤ُووه اُٞى٣و 24ٝثؼل ٓوٝه   .٤ٌُ ث٤لٙ ٌُ٘ٚ ٤ٍوكؼٚ ئ٠ُ اَُِطبد إلٕلاه أٓو ٢ٌِٓ ثٚ

 أ٣بّ ٓزٞإِخ ٣زؼجل ك٢ أَُغل اُ٘ج١ٞ ٖٓ هواءح اُووإٓ 3ئٕ اُٞى٣و ظَ ُٔلح : رأع٤َ اُي٣بهح, ٝٛ٘ب ٣وٍٞ ّزب ك٢ ٓنًوارٚ

كفِ٘ب هجو اُوٍٍٞ, ٢ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ, كبٍزوجِز٘ب هائؾخ ى٤ًخ ّل٣لح »: ٝاُٖالح اٍزؼلاًكا ُٔوبثِخ أّوف اُقِن, ٤ٚٓلًب

ب ه٤ِٓخ, ّٝؼود ٖٓ عالٍ أٌُبٕ أ٢٘ٗ ؿ٤و هبكه ػ٠ِ اٌُالّ, ٝثؼل كهبئن ٖٓ اُوٛجخ, ظِِذ أرِٞ ٓب  ًٙ اُوٝػخ, ٝعلٗب أه

هجَ إٔ ٗقوط ٖٓ »:ٝأٙبف . ر٤َو ٢ُ ٖٓ آ٣بد اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝاألكػ٤خ, ٝٗلٌ ا٢ُْء ًبٕ ٣لؼِٚ اُجبّب أؽٔل ؽٔيح

ٓوٖٞهح اُوجو, ًجْذ ث٤ل١ هجٚخ ٖٓ هٓبٍ اُوجو ٝٝٙؼزٜب ك٢ ع٤ج٢, ُٝٔب فوع٘ب إٔبث٘ب ٓب ٣ْجٚ اُقوً كِْ ٗو١ٞ ػ٠ِ 

اُوٓبٍ اُز٢ أفنرٜب ٖٓ هجو اُوٍٍٞ, ٢ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ, هَٔزٜب ٖٗل٤ٖ, األٍٝ ": ٝأًَٔ  .«اٌُالّ ئالَّ ثؼل ؽٞا٢ُ ٍبػز٤ٖ

                                                      "ٝٙؼذ كٞم عضٔبٕ ٝاُل١ ك٢ هجوٙ, ٝاُٖ٘ق اُضب٢ٗ أ٤ٕٝذ أث٘بئ٢ إٔ ٣ٚؼٞٙ كٞم عضٔب٢ٗ كافَ اُوجو

 . أؽٔل ثبّب ؽٔيح ػٖ ػبُٔ٘ب ثؼل إٔ ٗبٍ ّوف ئٙبءح أَُغل اُ٘ج1977١ٞ, رٞك٢ ك٢ ٓب٣ٞ   ٝكبرٚ

كػٔوٓؾلٞظ/ افز٤به  



 
ه1440ربيع أول   /صفر             ( الواحدة و العشرونالسنة) 251  العدد             م 2018نوفمبر   

8 

 

                   اإلَٗبٕ ٝاُوٝؽب٤ٗبد ك٠ اإلٍالّ :ك٠ ٕبُٕٞ اُج٤ْو اُضوبك٠

بدعوة كرٌمة من المهندس سعٌد أبو العزابم  لحضور صالون البشٌر الثقافى بالتجمع  الذى ٌعقد فى ٌوم االثنٌن الثانى من 
"  وكان موضوع الصالون 2018،وقد انعقد الصالون فً التاسع من اكتوبرضم ثلة من المفكرٌن والمثقفٌن يكل شهر و 

 :وقد تشعب الحوار حول هذه الموضوع  بٌن السادة الحضور حول نقاط هامة منها  "اإلنسان والروحانٌات فى اإلسالم

  العلم اللدنى

قد ٌستخدمه المتلقً فً فهم موقف من المواقف ; العلم الذي ٌأتً من لّدن هللا عز وجل ٌهبه لمن ٌشاء من عبادهبوصفه 

والعبد  ٠ٍٞٓ  فً قصةوقد أشٌر إلٌه . أو تفسٌر آٌة من آٌات هللا بفهم ٌنبا عن عمق كبٌر ٌتحصل من هداٌة هللا

ا ِعْلًما):قال تعالى  اُقٚو الصالح َناهُ َرْحَمًة ِمْن ِعنِدَنا َوَعلَّْمَناهُ ِمن لَُّدنَّ ٌْ ْن ِعَباِدَنا آَت  .سورة الكهف(َفَوَجَدا َعْبًدا مِّ
 :الوحً 

إعالم هللا تعالى لمن شاء من عباده واصطفى، لكلّ ما أراد إطالعه علٌه من العلم والهدى،ومن الجدٌر بالذكر أّن وهو 
للوحً أنواعاً عدٌدًة; فمنه ما ٌكون على صورة إلهاٍم ٌقذفه هللا تعالى فً قلب من اصطفاه فال ٌجد فٌه شّكاً وال ٌستطٌع له 

دفعاً، ومنه ما ٌكون على شكل رؤٌا ٌراها المصطفى، وتكون شدٌدة الوضوح كأّنها كفلق الصبح، ومنه ما ٌكون تكلٌماً 
مباشراً من هللا تعالى لعبده المصطفى كما حصل مع نبً هللا موسى علٌه الّسالم; فقد كلّم هللا موسى تكلٌماً، ومنه ما ٌكون 
من خالل جبرٌل علٌه الّسالم، وقد ُذكرت كلمة الوحً فً القرآن الكرٌم فً ثمانٌٍة وسبعٌن موضعاً، ومن االستقراء خلُص 

ًّ الخاّص بالموجه إلٌه; بحٌث ٌخفى عن غٌره، ومنه إلهام الخواطر  إلى أّن معناها شرعاً ٌدلّ على اإلعالم السرٌع الخف
ٌُوحٌه هللا تعالى فً روع اإلنسان سلٌم القلب، كما أوحى هللا تعالى إلى أّم موسى علٌه الّسالم، ومن اإللهام الغرٌزي،  بما 

. كما ٌوحً هللا تعالى إلى النحل

     :الِجن

فلما جن علٌه  ( القرآن  وهو بمعنى أستتر وغطى ومنها قولُه فً (بفتح الجٌم وتشدٌد النون وفتحها)وهو من الفعل َجن 
ولكن ال ٌمكن رؤٌتها عادة، وهً خارقة  العالم مخلوقات تعٌش فً ذات وغطاه، وهم اللٌل ، أي سترهُ ظالم((اللٌل

وجودها، بل أَفرد جزءاً   اإلسالمً المعتقد فلم ٌنكر. للطبٌعة، لهاعقول وفهم، وٌقال إنما سمٌت بذلك ألنها تستتر وال ُترى
 (أي الناس أو البشر)" اإلنس"مزاوجا فً كثٌر من األحٌان بٌن  اإلسالمٌة الدٌنٌة لٌس بٌسٌر لٌتحدث عنها فً النصوص

 ."الجن"و
بوجودها وبأنها هوابٌة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، ولها قدرة على عمل األعمال الشاقة،  الناس ٌعتقد الكثٌر منو

ولقد  اإلنس مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى ا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـالنبً محمد قاطبة على أن المسلمون كما أجمع

 ال القرآن هذا بمثل ٌأتوا أن على والجن اإلنس اجتمعت لبن قل : (القرآن هما معا مقرونٌن فى كثٌر  من سور ورد ذكر

ثم تطرق .سورة الجن اسمها القرآن ، وهناك سورة كاملة فً [88: اإلسراء ](ظهٌرا لبعض بعضهم كان ولو بمثله ٌأتون

أّن اإلسالم : " شبهات وجهها خصوم اإلسالم إلٌه منهاالحدٌث عن الحٌاة الروحٌة فى اإلسالم والرد على ما ٌثار من

والحق اّنه ". أّن اإلسالم نظام شرعً أكثر منه نظاماً أخالقٌاً روحٌاً : "ومنها". تنقصه الناحٌة الروحٌة، وأنه دٌن مادي

لٌس هناك شبهة أبعد فً الخطأ من هذٌن الزعمٌن، فاإلسالم قد اشتمل على مبادئ روحٌة ال ٌوجد لها نظٌر فً سموها 

هللا سبحانه وتعالى ٌتٌح لإلنسان الفرص لتنمٌة روحه من خالل فوسرعة استجابة النفس لها فً أي دٌن من األدٌان، 

  فإنكما نعلمو شهر رمضان والصالة الٌومٌة والبر بخلق هللا وغٌرها من العبادات، كل هذه أمداد لتغذٌة الكابن الروحً

هناك من األدٌان ما ٌرجح المادٌة أو ٌجنح إلى المادٌة على حساب ، واإلسالم دٌن ٌجمع وٌوازن بٌن الروحٌة والمادٌة 

 ؽَٖ أؽٔل ف٤َِ/ ك                       .      هناك ما ٌجنح أو من ٌجنح إلى الروحٌة على حساب المادٌة ، والروحٌة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86
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  فِلبء5ثبثب األٌٍ٘له٣خ اُن١ ػبٕو اُوٍٍٞ ٝ    :ال٣ؼوكٜب أُٖو٣ٕٞ ُٖٓواُز٢
  ٍ٘خ ٖٓ اُج٤يٗط13ٖ٤٤ٝػٔوٝ ثٖ اُؼبٓ ٣ؼ٤ل ث٤٘ب٤ٖٓ األٍٝ ئ٠ُ ٖٓ٘جٚ اُجبث١ٞ ثؼل كواهٙ   ؽوهٙ ػٔو ثٖ اُقطبة

     
 ٤ٓالك٣خ ُٖٔ٘ت اُجبث٣ٞخ, أ١ ثؼل ػبّ ٖٓ ٛغوح اُوٍٍٞ األػظْ 623ك٢ ربه٣ـ األهجبٛ هٖخ ػٖ أؽلْٛ اٗزقجٞٙ ك٢ اُؼبّ ا

 ك٢ ٍَِِخ ثبثب٣ٝخ ثلأد ثٔإٌٍ ا٤ٌَُ٘خ اُوجط٤خ, ٝٛٞ اُول٣ٌ 38ٖٓ ٌٓخ ا٠ُ أُل٣٘خ, ٝٛٞ ث٤٘ب٤ٖٓ األٍٝ, اُجبثب 

ٓود ػ٠ِ مُي اُجبثب ظوٝف ٕؼجخ اٙطورٚ ألٕ ٣ـبكه اإلٌٍ٘و٣خ كواها ٖٓ ثطِ اُج٤يٗط٤٤ٖ اُن٣ٖ اؽزِٞا ٖٓو ثؼل .ٓوهٔ

 ٍ٘خ 13 ٍ٘ٞاد ٝكٓو اٌُض٤و ٖٓ األك٣وح ٝهزَ ٓؼظْ ٖٓ ًبٕ ك٤ٜب ٖٓ هٛجبٕ, كؼبُ ث٤٘ب٤ٖٓ 10اؽزالٍ كبه٢ٍ اٍزٔو 

ٓزقل٤ب ٝٛبهثب ك٢ اُٖؾواء ثؼل إٔ هزِٞا أؽل ئفٞرٚ أٓبّ ػ٤٘٤ٚ, ٝكن ٓب ٣و٣ٝٚ ًزبة ربه٣ق٢ ْٜٝٓ ُألهجبٛ أٍٚ 

ٝهجَ ٛوٝثٚ ًزت ث٤٘ب٤ٖٓ األٍٝ ث٤بٗب رْ ".عبٓغ ألفجبه األٗج٤بء ٝاُوٍَ ٝاُْٜلاء ٝاُول٤َ٣ٖ"إُٔٞٞف ثأٗٚ " اٌََُ٘به"

رٞى٣ؼٚ ػ٠ِ ٍبئو األٍبهلخ ٝهؤٍبء األك٣وح ك٢ ٖٓو, ٝكػبْٛ ك٤ٚ ا٠ُ اُلواه ٝاالفزلبء ٓضِٚ, ثؾَت ٓب هاعؼزٖٔ هٖزٚ, 

أُوٞهٌ "كؾلس ٛوٝة عٔبػ٢ ُيػٔبء األهجبٛ اُوٝؽ٤٤ٖ, ٕٝٔزذ أعواً األك٣وح ػٖ ٤ٜ٘ٛ٘ب, ًِٝٚ ثَجت ٖٓ ًبٕ أٍٚ 

عبء اُقِول٢ٗٝ ٝا٤ُبً ػ٠ِ ٖٓو ٖٓ هجَ ٛوهَ, ِٓي اُج٤يٗط٤٤ٖ, كَٔي .ٝٛٞ ٍل٤و اُوػت اُٜوه٢ِ ثبٓز٤بى" اُقِول٢ٗٝ

اُجالك ثوجٚخ ؽل٣ل٣خ, صْ هاػ ٣ٔبهً ٓب إٔجؼ أكَٚ ٛٞا٣برٚ, ٝٛٞ اإلٓؼبٕ ك٢ اٙطٜبك األهجبٛ, ٝأؽل ٖٓ عبؤٝٙ ثٚ 

ٝٛ٘بى ٖٓ ًزت ثأٗٚ هزِٚ مثؾب أٓبّ " كأؽوم ع٘ج٤ٚ ثبُ٘به ٝهزِٚ ؿوهب أٓبّ ػ٢٘٤ ّو٤وٚ"ٓوجٞٙب ػ٤ِٚ ًبٕ ّبثب أٍٚ ٤ٓ٘ب 

أف٤ٚ, ث٤٘ب٤ٖٓ األٍٝ, اُن١ ًبٕ ثبثب ٝػبٕو اُوٍٍٞ ٝفِلبءٙ أثٞ ثٌو ٝػٔو ٝػضٔبٕ ٝػ٢ِ ٝٓؼب٣ٝخ, ٝآزلد ثٚ اُؾ٤بح 

٣ٌزجٞٗٚ أ٣ٚب إٔ اُيٖٓ اُل١ٞٓ ُِقِول٢ٗٝ ُْ ٣لّ ٣ٞٛال ػ٠ِ ٖٓو, كول ٓٔب . ٍ٘خ39ثؾ٤ش ثو٢ ػ٠ِ اٌُو٢ٍ اُجبث١ٞ 

 ٍ٘ٞاد ٝػوف فالُٜب ثأٓو 3 ٤ٓالك٣خ ثو٤بكح ػٔوٝ ثٖ اُؼبٓ اُن١ أهبّ 640ٍؾوٚ ٓغ٢ء اُؼوة ٝا٤َُِٖٔٔ ئ٤ُٜب ػبّ 

اُجبثب اُزبئٚ ٛبهثب ك٢ اُٖؾواء, ٝثبُزأ٤ًل ًزت ثْأٗٚ ا٠ُ اُق٤ِلخ ػٔو ثٖ اُقطبة ٤َُٝأُٚ أ٣ٚب ػٔب ٣لؼَ ثبألهجبٛ, ألٗٚ ُْ 

ٝرَِْ كبرؼ ٖٓو اُْبة اُغٞاة .٣ٌٖ ٣زقن هواهاد ٜٓٔخ ئال ثؼل اٍزْبهح اُق٤ِلخ اُضب٢ٗ, ٝكن أُلٕٝ ػ٘ٚ ٛ٘ب ٝٛ٘بى

أُٞٙغ اُن١ ك٤ٚ ث٤٘ب٤ٖٓ, ثطو٣وى : "ٍو٣ؼب ٖٓ أُل٣٘خ أُ٘ٞهح, ٝػ٠ِ ئصوٙ أهٍَ ًزبثب ٝىػٞٙ ك٢ أهعبء ٖٓو ٝهبٍ

٢ٛٝ ػجبهاد ٝاهكح ك٢ ًزبة " اُٖ٘بهٟ اُوجٜ, ُٚ اُؼٜل ٝاألٓبٕ ٝاَُالّ, ك٤ِؾٚو آٓ٘ب ٓطٔئ٘ب ٤ُلثو ّؼجٚ ًٝ٘بئَٚ

ؽز٠ ػبك ا٠ُ اإلٌٍ٘له٣خ ٝا٠ُ ٖٓ٘جٚ اُجبث١ٞ, " األٗجب ث٤٘ب٤ٖٓ"ٝٓب ئٕ ِٕٝذ أفجبه ػٜل األٓبٕ ا٠ُ .ٗلَٚ" اٌََُ٘به"

ٝٓؼٚ ػبك اُوَبٍٝخ ا٠ُ أك٣ورْٜ, كوبٓٞا ثزو٤ٜٓٔب ٝئٕالػ ٓب ػجش ك٤ٜب ٖٓ فواة اُلوً ٝاُج٤يٗط٤٤ٖ, ٝٓغ اُيٖٓ إٔجؼ 

كْٜٔ٘ ٖٓ إٔجؼ هئ٤َب ُِٞىهاء ُؼب٤ٖٓ ثلءا ٖٓ " ٌُٜ٘ب ٖٓ أٍؼل األه٤ِبد"أهجبٛ ٖٓو أه٤ِخ ثبٗزْبه اإلٍالّ ٝرٌبصوْٛ 

 ٝٛٞ ثطوً ٤ٗوٝى ؿب٢ُ, ْٜٝٓ٘ أؿ٠٘ أصو٣بء ٖٓو ٝئؽلٟ أًجو اُؼبئالد صواء ثب٤ُِٔبهاد, ٢ٛٝ ػبئِخ 1908

اُجؾ٤وح ًٝبٕ هجَ اٗقواٛٚ ثبَُِي – ٝٓٔب ًزجٚ األهجبٛ ػٖ اُجبثب ث٤٘ب٤ٖٓ األٍٝ, ٝٛٞ إٔال ٖٓ هو٣خ ثوّٞٛ .ٍب٣ٝوً

ُٔب ٍٔغ اُوٛجبٕ ا٠ُِ ًبٗٞ َٓزقج٤٤ٖ ٖٓ اُج٤يٗط٤٤ٖ ك٢ ٝاك١ "ا٢ٌَُ٘ صو٣ب ٖٓ ػبئِخ اّزٜود ثبُـ٠٘ ٝاُ٘لٞم, أٗٚ 

ثٍٕٞٞ ؿياح علاك ٝإ اُج٤يٗط٤٤ٖ ارلٛٞهد أؽٞاُْٜ ؽَٞ ثبألٓبٕ ٝفوعٞ ٝهاؽٞ  (ّٜبد)اُ٘طوٕٝ ٕٝؾوح االٍو٤ٜ 

ٓب ". أُق ٖٓ اُؾلبح الث٤َٖ ٛلّٝ ٓوطؼخ ٝ ٓغ ًَ ٝاؽل ػٖب٣ب ث٤زؼٌي ػ٤ِٜب70ُؼٔوٝ ثٖ اُؼبٓ ٝ ث٤زوبٍ إ ػلكْٛ ًبٕ 

ٝٛٞ ُٖٔ ٣ٖلٞٗٚ ث٤ْـ أُإهف٤ٖ " أُٞاػع ٝاالػزجبه ك٢ مًو اُقطت ٝا٥صبه"مًوٙ ًزجخ األهجبٛ أًلٙ أ٣ٚب ًزبة 

ٝاُن١ ًزت ثٌضبكخ ػٖ " رو٢ اُل٣ٖ" ثبُوبٛوح, أؽٔل ثٖ ػ٢ِ أُوو٣ي١, أُؼوٝف ثبٍْ 1442أُٖو٤٣ٖ أُزٞك٠ ك٢ 

 ًّو٣ْ اثٞاُؼياب.ك / ٍَِخ ٖٓ ئػلاك                             ًٔبٍ هج٢َ٤/ ثوِْ   ٤ٓال٣خ662ث٤٘ب٤ٖٓ األٍٝ اُن١ رٞك٢ ػبّ 
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 ...ػٖ اَُ٘بءهبٍ اُؾ٤ٌْ :ُي ٣ِب ٤ٍلر٢

 
ٓز٠ ٣ٌٕٞ اُيٝاط ثبُضب٤ٗخ ٓطِجب ؟    :ٍُئَ ؽ٤ٌْ 

 ًٝضو ٜٓ٘ب اٌُْٟٞ ٝاأل٤ٖٗ  ئٕ ثِـذ األ٠ُٝ أهثؼ٤ٖ:هبٍ 

  ٝؿلا ٝػبؤٛب ال ٣ؾَٔ اُغ٤ٖ٘ ٝرلٛ٘ذ ثبُل٤ٌٌ ٝاُلبى٤ُٖ

 ٝإجؾذ أّ اُج٘بد ٝاُج٤ٖ٘  ٝظٜود ػ٤ِٜب آصبه ا٤َُٖ٘

صْ عبء اُوك اُٖبهٝف٢ ٖٓ ئؽلٟ  ٝرٞاهٟ اإلؿواء ثب٤َُٖٔ

٣ٌٕٞ اُيٝط  ئما ثِـذ اُيٝعخ االهثؼ٤ٖ:ا٤َُلاد ػ٠ِ اُؾ٤ٌْ 

٣وِت اُْب١  كقبهد هٞاٙ ٝػٚالرٚ ر٤ِٖ هل ٗبٛي اُق٤َٖٔ

ًٝأٗٚ ّبؽ٘خ  ٝٙـطٚ ٤ًَُٞٝزوُٝٚ ىا٣ل٣ٖ ثؾجبد األٍجو٣ٖ

ٝٓب ثو٢ ك٤ٚ ئال َُبٕ ٣ؾزبط ُٚ هٔ  ٝفِٔ ٜٓ٘ب اُج٘ي٣ٖ

ؽَج٢ هللا اُؾو٣ْ ٓب ٣٘وبٍ ُْٜ ؽٌٔخ أثلاً :هبٍ اُؾ٤ٌْ.ثب٤ٌَُٖ

----------------                                

 

َٛ رؼوك٤ٖ إٔ أُوأح : ٣ٝوٍٞ ُٜب !هعَ ٣ووأ ُيٝعزٚ ٓؼِٞٓخ 

ث٤٘ٔب ٣٘طن اُوعَ ؽٞا٢ُ ! ًِٔٚ ك٢ ا٤ُّٞ ؟3000ر٘طن 

ألٗ٘ب اَُ٘بء ٗٚطو ..ٛنا ٕؾ٤ؼ : هكد ػ٤ِٚ !! كوٜ 1000

هك ..كائٔبً إٔ ٗؼ٤ل اٌُالّ ٓور٤ٖ ُالؿج٤بء ؽز٠ ٣َزٞػجٕٞٝٝ 

٣ؼ٢٘ الىّ أػ٤ل ؟.. ّلذ .. ٛب : ّ٘ٞٝٝٝهبُذ : ػ٤ِٜب ىٝعٜب 

 ه٣ٞخ أ٣زٜب أُوأحًْ اٗز٢ ًج٤وح ٣ب ؽٞاء  ئ٢ُِ هِزٚ

-------------------------                    

 !!ُٔبما فِوزٖ ع٤ٔالد ٝ ٗبهٖبد ػوَ ؟؟:ٍأٍ هعَ آوأح 

                        ..!!!ع٤ٔالد ُزؾجٞٗب ,,ٝ ٗبهٖبد ػوَ ُ٘ؾجٌْ :كأعبثذ 

-------------------------                - 

أٍزط٤غ إٔ أريٝط : هبئالً   عبءٛب ٙبؽٌبً ٍبفواً ثبهىاً ػٚالرٚ

ثأهثغ َٗبء كأٗب ٓؾَِ ثنُي ث٤٘ٔب أٗز٢ ال رَزط٤ؼ٤ٖ اُيٝاط ئال 

 أال رؼِْ ُٔبما ؟: هبئِخ   ءأعبثزٚ ٓجزَٔخ ٝثٌَ ٛلٝ ثٞاؽل

أل٢ٗ ؿب٤ُخ ال ٣ٔز٢ٌِ٘ اال ٝاؽل , ث٤٘ٔب أٗذ هف٤ٔ ٣زْبهى 

 ك٤ي أهثؼخ

 ث٘ذ ا٤َُ٘/ئػلاك                                                   

  . إلرهفب    ازف ي  :ٝعٜخ ٗظو

 

كانت بالدنا منذ عقود تنعم بالحب بين أفراد المجتمع 
والسعادة وراحة البال وتزوق الفن حيث عمالقة الفن أمثال 

عبد الوهاب وأم كمثوم وكذلك الثقافة أمثال عباس العقاد وطه 
حسين وكذلك الشعر أمثال أمير الشعراء أحمد شوقي وحافظ 

ابراهيم وغيرهم كثيرون وكانت النكسة والتحرير ثم فجأة 
ظهور تنظيمات إرهابية مثل الجهاد بدءا من أحداث الفنية 
العسكرية ومقتل السادات وحتي التنظيمات الحالية بدعوى 

إقامة الدولة اإلسالمية والخالفة وبمباركة من الدول الكبرى و 
 يونيو وبقى الجيش والشرطة 30انتفض الشعب بثورة 

يحاربون اإلرهاب ويسقط ضحايا ابرياء ونحن النقوم بدورنا 
حيث البعض ينتقد صانعي القرار لمجرد الرفض الدائم لكل 
شيء وهذا يوثر سمبيا عمى بالدنا ولن يجدى بدل من أن 

ننظر إلى المستقبل ونتفاءل وننسى الماضى وهى أمانه فى 
أعناقنا فنحن جميعا فى مركب واحد وعمينا أن نتكاتف إلنقاذ 
بالدنا مهما كانت المشاكل والغالء حتى ننعم بامان وتجنب 
 النقد السمبي االن ألن بالدنا فى خطر دائم والموامرات كثيرة

 . وحفظ المة مصر
 

 ٓؾٔٞك ػجلهللا/ ثوِْ ّ
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  !!     مصُر للجميع و تتسُع للجميع
 

مازال االخوان يهاجمون السيسي ومازال السيسي منطلقاً فى خطواته *
...ومازال الشعب ينتظر   

لسُت مع المعارصين للحكومة فأري كل ما تقوم به خطأ وخرابا ولست مع *
المؤيدين للحكومة فأرى كل ما تقوم به صوابا ومفيدا ولكننى مع مصر اشيد 

.....بالحكومة اذا رايت اصالحا وانقدها نقدا بناًا اذا وجدت أخطااً   
عندما كانت االسعار عادية وكان الدوالر فى سعر مناسب حوالى اربعة *

وعندما زادت االسعار زيادة ..جنيهات قامت ثورة الغالبة وبدأ الربيع العربى 
كبيرة وووصل سعر الدوالر الى عشرين جنيها لم يحدث شيئا فهل العيب 

!!!!! فى الربيع العربى ام فىنا أم فيهم ؟  
السعودية واالمارات والبحرين يحاربون ايران النها شيعية رغم ان هناك *

اقليةشيعيةفيهم وايران الشيعية تؤيد حماس السنية و تركيا السنية تحارب 
االكراد السنة وتتعاون مع ايران الشيعية لمحاربة االكراد وامريكا واسرائيل 

....وروسيا واوروبا يبيعون للجميع السالح واالسالم براا من كل ذلك  
يوافق على نقل السفارة االمريكية  (أردوجان)ها هو الخليفة العثمانى * 

للقدس تقربا المريكا واسرائيل وها هو يشارك روسيا فى الهجمات على 
المعارضة السورية االسالمية  وهو بذلك يثبت انه ابٌن بار لالسالم 

وكم من المآسى تُرتكب  (الغاية تبرر الوسيلة )السياسي حيث ينفذ مبدأ  
.......باسمك ايها االسالم  

اقول (العراق وسوريا وليبياواليمن ولبنان)كلما نظرت الى دول الجوار *
 ...الحمدهلل على نعمة األمن واألمان ولك  هللا يامصر

 

ن  عنوا  من غير صفحة  
 يكتبها واحد فهمان

 أُٖو١ أك٘ل١ /   ثوِْ
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 ك٢ ٓؼ٤خ أُٖطل٠ اُؼلٗبٕ   :ٝاؽخ اال٣ٔبٕ
ثٔؼ٘بٛب اُقبٓ هبٕوح ػ٠ِ - رؼب٠ُ–٣ظٖ اُجؼ٘ إٔ ٓؼ٤خ هللا 

اُ٘ج٤٤ٖ ٝأُو٤ٍِٖ, ٝإٔ ٓؼ٤خ أُٖطل٠ اُؼلٗبٕ هبٕوح ػ٠ِ ٖٓ 

ٖٓ اُٖؾبثخ اٌُواّ, ث٤ل إٔ األٓو - ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ–ػبٕوٙ 

- رؼب٠ُ–رٌٕٞ ػبٓخ؛ ئم ٣وٍٞ - ٍجؾبٗٚ-٣قزِق, ئم إٔ ٓؼ٤خ هللا 

 ٝرٌٕٞ فبٕخ ثبُ٘ج٤٤ٖ اَُبثو٤ٖ ٝٓٔزلح }ٝٛٞ ٓؼٌْ أ٣٘ٔب ً٘زْ{

ًبٗذ    .ئ٠ُ أٓزٚ ٖٓ ثؼلٙ- ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ–ٖٓ فبرْٜٔ 

ػ٤ِٜٔب –ٓغ ا٤ٌُِْ ٠ٍٞٓ ٝأف٤ٚ ٛبهٕٝ - رؼب٠ُ–ٓؼ٤خ هللا 

ئم ٝاعٜب كوػٕٞ ك٢ عجوٝرٚ, كضجذ هللا أهلآٜٔب ثوُٞٚ - اَُالّ

ػ٤ِٚ –ًٝبٗذ ٓغ ٠ٍٞٓ  (ال رقبكب ئ٢٘ٗ ٓؼٌٔب أٍٔغ ٝأهٟ)

كٕٝ هٞٓٚ ٖٓ ث٢٘ ئٍوائ٤َ, ْٝٛ ٣ؼجوٕٝ اُجؾو اُن١ - اَُالّ

رؾٍٞ ثطالهخ اُولهح ئ٠ُ ٣بثَخ, ًٝبٕ ٖٓ فِلْٜ كوػٕٞ 

 (ئٕ ٓؼ٢ هث٢ ٤ٍٜل٣ٖ)- ػ٤ِٚ اَُالّ–ٝع٘ٞكٙ, ٝهبٍ ٠ٍٞٓ 

أٓب .كٌبٗذ ٓؼ٤خ هللا فبٕخً ثٚ ُْٝ رَْٔ أؽلاً ٖٓ ث٢٘ ئٍوائ٤َ

كٌبٗذ ٓؼ٤خ هللا ّبِٓخ - ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ–٤ٍلٗب هٍٍٞ هللا 

ُٚ ُٖٝبؽجٚ ك٢ اُـبه ُٝألٓخ ٖٓ ثؼلٛٔب, كغبء اُ٘ٔ اُووآ٢ٗ 

ال رؾيٕ ئٕ هللا {ػ٠ِ َُبٕ أُٖطل٠ اُؼلٗب٢ٗ ث٤ٖـخ اُغٔغ 

ِّٝٔذ أُؼ٤خ اإل٤ُٜخ أٓخ ف٤و اُجو٣خ, كغبءد ٖٗٞٓ .}ٓؼ٘ب

ئٕ هللا )- ٍجؾبٗٚ–اُووإٓ اٌُو٣ْ ػل٣لح رإ٣ل ٛنٙ أُؼ٤خ؛ ٣وٍٞ 

ئٕ هللا ٓغ اُن٣ٖ اروٞا ٝاُن٣ٖ )٣ٝوٍٞ رجبهى أٍٚ  (ٓغ أُإ٤ٖ٘ٓ

أٓب ٓؼ٤خ أُٖطل٠   .ٝا٣٥بد ك٢ ٛنا اُٖلك ػل٣لح (ْٛ ٓؾَٕ٘ٞ

اُؼلٗبٕ ك٢ٜ رٔزل ألٓزٚ ىٓبٗبً ُزَزٞػت ًَ ٓإٖٓ ٝٓإٓ٘خ ؽز٠ 

٣وس هللا األهٗ ٖٝٓ ػ٤ِٜب, ٝرٔزل ًنُي ٌٓبٗبً ُزَْٔ ًَ ٓإٖٓ 

ٝٓإٓ٘خ ُٝٞ ًبٕ ك٢ آفو اُل٤ٗب, ك٢ٜ ٤َُذ هبٕوح ػ٠ِ اُيٖٓ 

ا٢ٌُٔ أٝ أُل٢ٗ ك٢ ؽ٤بح اُوٍٍٞ األػظْ, ٝئٗٔب ٢ٛ رَزٞػت 

ًَ ٖٓ آٖٓ ثبهلل هثبً ٝثبُووإٓ اٌُو٣ْ ًزبثبً ٓ٘يالً, ٝث٤َل األ٤ُٖٝ 

ٝا٥فو٣ٖ ٗج٤بً ٓوٍالً, ٕٝلم هللا ئم أٙل٠ ػ٠ِ ٛنٙ أُؼ٤خ 

ٕٝل٤خً ّبِٓخً ك٢ ٜٗب٣خ ٍٞهح كزؼ اُجالك ٝهِٞة اُؼجبك؛ ٣وٍٞ 

ٓؾٔل هٍٍٞ هللا ٝاُن٣ٖ ٓؼٚ أّلاء ػ٠ِ اٌُلبه هؽٔبء {ٍجؾبٗٚ 

ٛنٙ أُؼ٤خ رٚل٢ ػ٠ِ اُلوك أٓ٘بً ٝٛٔأ٤ٗ٘خ, . }ا٣٥بد..... ث٤ْٜ٘ 

كزضجذ كإاكٙ, ٝرنٛت ػ٘ٚ اُِٜغ ٝاُغيع ٝرٚل٢ ػ٤ِٚ ٍؼبكح 

ًٔب رو٢ٍ ك٢ أُغزٔغ . اُوٝػ ٝٗٞها٤ٗخ اُوِت ٝهاؽخ اُغٞاهػ

–َٗأٍ هللا . األٖٓ ٝاألٓبٕ ٝاَُِْ ٝاَُالّ ٝاَُؼبكح ٝاُٞئبّ

إٔ ٣َجؾ ػ٤ِ٘ب أٗٞاه ٓؼ٤خ اُوؽٖٔ ٝٗٞها٤ٗخ أُٖطل٠ - رؼب٠ُ

.......... اُؼلٗبٕ, ئٗٚ ٢ُٝ مُي ٝاُوبكه ػ٤ِٚ

 

     ٗبٕو اُي٣بد/                          اػلاك َٓزْبه 

 !! ٕبُؼ ٗلَي رَزو٤ْ ؽ٤بري:هوأُد ُي
ٝالكح اإلَٗبٕ ٝؽز٢  اُ٘لٌ اإلَٗب٤ٗخ ٢ٛ ٝػبء اُؾ٤بح ٓ٘ن

ٓٔبرٚ, ٢ٛٝ اَُج٤َ َُِؼبكح ٝاُْوبء, ٝئما ًبٕ اػل١ 

اإلَٗبٕ ٝٛٞ ا٤ُْطبٕ اُن١ ٣ـ٣ٞٚ ٣ِٝٚٚ كإ اُ٘لٌ  اػلاء

ا٤ُْطبٕ,  ٝهبٍ اُْبػو  أه١ٞ ك٢ ؿٞا٣زٜب آالف أُواد ٖٓ

                                                ٝفبُق اُ٘لٌ ٝا٤ُْطبٕ ٝاػٖٜٔب

                           اُٖ٘ؼ   كبػزْٖ ٝئٕ ٛٔب ٓؾٚبى

ٝاُ٘لٌ ٢ٛ عٔبع ٓب ث٤ٖ اُوٝػ ٝاُغَل ٝئما اٗلِٖذ 

اُوٝػ ػٖ اُغَل افزلذ اُ٘لٌ ٝهل٣ٔب هبٍ االٓبّ ػ٢ِ ًوّ 

أ١ إ اُطو٣ن ُٔؼوكخ  (ػوكذ ٗل٢َ كؼوكذ هث٢)ٝعٜٚ  هللاَّ 

ٓؼوكخ اُ٘لٌ ٍٝجو  هللاَّ ٖٝٓ صْ ػجبكرٚ ػ٢ِ ث٤ٖوح ٛٞ

اؿٞاهٛب ٣ٝوٍٞ ػِٔبء اُ٘لٌ إ اَُؼبكح ك٢ اُؾ٤بح رٌٕٞ 

٣زٖبُؼ اإلَٗبٕ ٓغ ٗلَٚ أ١ ػ٘لٓب رزٞاىٕ ه١ٞ  ػ٘لٓب

ٓب ٛٞ ٝاعت ٝٓب ٛٞ  اُ٘لٌ اُجْو٣خ ث٤ٖ األفن ٝاُؼطبء ث٤ٖ

 ؽن ٝكائٔب ٓب ٣ٞاعٚ ًَ ٓ٘ب ْٓبًَ اُؾ٤بح ألٗٚ أفَ ث٤ٔيإ

ٝاُ٘لٌ اإلَٗب٤ٗخ عبء مًوٛب ك٢ ٕٞه ٓزؼلكح ك٢ .ٗلَٚ

أُِٜٔخ ٢ٛٝ اُز٢ أُٜٜب هللاَّ  اُووإٓ كٌٔب إ ٛ٘بى اُ٘لٌ

 اُلغٞه ٝاُزو١ٞ كٜ٘بى اُ٘لٌ االٓبهح ثبَُٞء ك٢ هُٞٚ

ئٕ اُ٘لٌ ألٓبهح ثبَُٞء ٝٛنٙ ٢ٛ اُ٘لٌ اُز٢ أِٛن : رؼب٢ُ

ر٘بٍ ٓالمٛب ّٜٝٞارٜب ثلٕٝ أ١  ُٜب ٕبؽجٜب اُؼ٘بٕ ك٢ إٔ

 ه٤ل أٝ اُزياّ ٢ٛٝ ٗلٌ ػّٔٞ اُ٘بً ئما ٓب ؿبة ػْٜ٘

ٝٛ٘بى ٕٞهح أفو١ ُِ٘لٌ ٢ٛٝ اُ٘لٌ اُِٞآخ ك٢ .ا٤ُٔٚو

اُو٤بٓخ ٝال أهَْ ثبُ٘لٌ اُِٞآخ  ال أهَْ ث٤ّٞ: هُٞٚ رؼب٢ُ 

ٓز٤وظبً  ٝاُ٘لٌ اُِٞآخ ٢ٛ اُ٘لٌ اُز٢ ٣ٌٕٞ ا٤ُٔٚو ك٤ٜب

كبما أفطأ ٕبؽجٜب رِٞٓٚ ٝرلكؼٚ ئ٢ُ اُزٞثخ ٝروى أُؼ٤ٖخ 

ٗقط٢ء ٤ٖٗٝت ًٝٔب أٗٚ ال ػ٤ت ك٢ إٔ  ٝألٗ٘ب ع٤ٔؼبً ثْو

ٝٛ٘ب ٣ٌٕٞ .اُقطأ ٗقط٢ء ٌُٖٝ اُؼ٤ت ك٢ أال ٗزٞة ٖٝٗؾؼ

 اُزٖبُؼ ٓغ اُ٘لٌ ٝرٌٕٞ اَُؼبكح اُؾو٤و٤خ ٝرَزو٤ْ ؽ٤بح

اإلَٗبٕ كبإلَٗبٕ ك٢ ؽ٤برٚ ٓطبُت أٝال إ ٣ؼوف ٗلَٚ 

فِوٜب هللاَّ ك٤ٚ ٝثؼل مُي  ك٤ؼوف ٗٞاىع اُق٤و ٝاُْو اُز٢

٣زغ٘ت ثوله االٌٓبٕ ٗٞاىع اُْو ٣ٝؾبٍٝ إ ٣ي٢ً ٗلَٚ 

أفطأ ٝٛٞأُزٞهغ ك٤غت ػ٤ِٚ االػزواف ثبُقطأ ٝاُزٞثخ  ٝئما

ٝك٢ اُٜ٘ب٣خ كاٗٚ ٣وّٞ ثبُزٖبُؼ ث٤٘ٚ  ٝمُي ثب٤ُٔٚو اُؾ٢

اُوؿجبد ٝاُٞاعجبد  ٝث٤ٖ ٗلَٚ أ١ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى رٞاىٕ ث٤ٖ

اؽٔل ؽَٖ/ثوِْ                        ث٤ٖ ٓب ُٚ ٝٓب ػ٤ِٚ 
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 اُجِل اثٖ/اػلاك              !!! اُؼوة ٝرل٣ٖ اُؼوة ػٖ هبُٞا       ادأُ٘ٞع ٕلؾخ

          

   

 



 
ه1440ربيع أول   /صفر               ( الواحدة و العشرونالسنة) 251  العدد                 م 2018نوفمبر   

14 

 

 

                                       
                                                                                                             

Plans for Redrawing the Middle East:  “New Middle East” 

 
The term ―New Middle East‖ was introduced to the world in June 2006 in Tel Aviv by U.S. Secretary of State 

Condoleezza Rice (who was credited by the Western media for coining the term) in replacement of the older and 

more imposing term, the ―Greater MiddleEast . This shift in foreign policy phraseology coincided with the 

inauguration of the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Oil Terminal in the Eastern Mediterranean. The term and 

conceptualization of the ―New Middle East,‖ was subsequently heralded by the U.S. Secretary of State and the 

Israeli Prime Minister at the height of  the Anglo-American sponsored Israeli siege of Lebanon. Prime Minister 

Olmert and Secretary Rice had informed the international media that a project for a ―New Middle East‖ was being 

launched from Lebanon.  This announcement was a confirmation of an Anglo-American-Israeli ―military roadmap‖ 

in the Middle East. This project, which has been in the  planning stages for several years, consists in creating an arc 

of instability, chaos, and violence extending from Lebanon, Palestine, and Syria to Iraq, the Persian Gulf, Iran, and 

the borders of NATO-garrisoned Afghanistan.  The ―New Middle East‖ project was introduced publicly by 

Washington and Tel Aviv with the expectation that Lebanon would be the pressure point for realigning the whole 

Middle East and thereby unleashing the forces of ―constructive chaos.‖ This ―constructive chaos‖ –which generates 

conditions of violence and warfare throughout the region– would in turn be used so that the United States, Britain, 

and Israel could redraw the map of the Middle East in accordance with their geo-strategic needs and objectives. 

NewMiddle East Map Secretary Condoleezza Rice stated during a press conference that ―[w]hat we‘re seeing here 

[in regards to the destruction of Lebanon and the Israeli attacks on Lebanon], in a sense, is the growing—the ‗birth 

pangs‘—of a ‗New Middle East‘ and whatever we do we [meaning the United States] have to be certain that we‘re 

pushing forward to the New Middle East [and] not going back to the old one.‖1 Secretary Rice was immediately 

criticized for her statements both within Lebanon and internationally for expressing indifference to the suffering 

of an entire nation, which was being bombed  indiscriminately by the Israeli Air Force                                                                          
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