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َُ ٝحكُي  :كممة العدد !!طؼيىص ح٫ٓزخُد ٝحُوظ  

في مشيد درامي مثل مشاىد االفالم االمريكاني  حيث يتم 
قتل البطل واخالء الساحة منو فقد تم اكتمال دوره ولم يتبقى 

سوى ازاحتو من الصورة لمجىء ممثل آخر ليأخذ دور 
والمشيد المتكرر منذ عشرات  السنين ال يتغير ابدا  , البطولة 

نقول ان االستعمار دائما ما يصنع , والثبات  تمك المقولة 
بطال ويزرعو بين الناس ويتم تضخيم دوره وكأنو سوبرمان ثم 

وبعد انتياء دورالبطل يتم تصفيتو بمشيد درامي  ويتم زرع 
ويمكننا ان نرجع لمتاريخ .بطال آخر مكانو وىكذا دواليك 

ونسأل عمن قتل بن الدن بطل فيمم تنظيم القاعدة الذى ُنسب 
اليو مئات المصائب  والتى لم يجنى ثمارىا إال الغرب وامريكا 

الذي , ومن قتل البغدادي بطل فيمم تنظيم داعش ,واسرائيل 
قام بتفتيت الدول العربية مثل سوريا والعراق وليبيا والتى  

!!!! ايضا لم يجنى ثمارىا اال الغرب وامريكا واسرائيل
ان التاريخ ممىء باالمثمة ويكفينا ان نرجع لمتاريخ ونسأل 

 ومن قتل انديرا وابنتو بنظير بوتو من قتل ذوالفقار بوتو 
 ومن قتل صدام حسين والقذافي  وابنيا راجيف غانديغاندي

صالح وعمي صالح بل من قتل تشومبي في الكنغو ومن قتل 
وكأن القاتل ,  وشكري مصطفى احمد وغيرىم الكثيرين سرية 

لقد انتيى ..شكرا عمى حسن تعاونكم  ):  يقول لممقتول 
وىو المستفيد ,ان القاتل معروف ومعروفة نواياه (!!دوركم

ىل كان ولكن , من عممية القتل و من اختفاء القتيل 
يعمم انو جزء من لعبة شيطانية وانو المقتول في كل ىؤالء 

 ىذا من ناسواء كان بارادتو ما تم او بغير ارادتو فال يعفي
 .واهلل اعمم... عدم تكرار المشيد مرة ثانية مسؤلية 

: اقرأ في ىذا العدد
َُ ٝحكُي  :كممة العدد* !!!! طؼيىص ح٧ٓزخُد ٝحُوظ

 2ٙ                                        ٍث٤ْ حُظل٣ََ/روِْ 

ٌٛٙ كو٤وش حُٔئحَٓس ..  ر٤ٖ حُٔخء ٝحُ٘خٍ:ه٤٠ش ُِٔ٘خه٘ش*

 3ٙ                      (ٓ٘وٍٞ)حكٔي حُظخ٣ذ /   روِْحٌُزَٟ

 ٝح٧ٖٓ حُو٢ٓٞ ح٫ػ٤ٞر٢ٓي ح٠ُٜ٘ش   : ٍٛٞس حُـ٬ف * 

 4ٙح١َُٜٔ                                                       

 ػخٓخ طوخّ 23 ًؤّ  ح٫ْٓ   ح٫ك٣َو٤ش طلض :ًٍٖ ح٣َُخٟش*

 4                                    ًٙخرظٖ ٤ًٔٞ/حػيحى  رَٜٔ

َُ حُظ٢ ٫ ٣ؼَكٜخ ح٣َُٜٕٔٞ * ػ٠ِ " طؼخٓي حُْ٘ٔ" :ٜٓ

٣ًَ5ْ حرٞحُؼِحثْ    ٙ./حػيحى ى هيّ ح٧هيحّ رؤرٞ ٓٔزَ  
 

ٓخٍطَ ٣يهَ حُظخ٣ٍن ٣َٝكٞ ؿخثِس  :هٞح١َ ٣ًًَٝخص*

 6ػخرَ ٓز٤َ                           ٙ/ روِْ   ٗٞرَ ٦ُىحد 

 6حُؼزي هلل   ٙ/حػيحى٤ٓي١ ٣خ ٍٍٓٞ هللا :  ٝحكش ح٣٫ٔخٕ*

 7ٙ    حػيحى ر٘ض ح٤َُ٘                          :ُي ٣خ ٤ٓيط٢

"                                                   ٤ُخ٢ُ ٍر٤غ  "    ه٤ٜيس :ًٍٖ ح٧ىد* 

 8ٙ                                            حرٖ حُز٤َ٘ /حػيحى
 

٤ُْ حُٔٞص كو٢ ٛٞ طلَِ حُـٔي                                                   :  ٛللش ٖٓ ؿ٤َػ٘ٞحٕ* 

                                 9                                     ٙحرٞػ٤ٕٞ ؿ٣َجش / حػيحى

 10ح١َُٜٔ أك٘ي١        ٙ/   حػيحى : ٛللش حُٔ٘ٞػخص *

 

  11            ٙ كٖٔ ه٤َِ.ى/حػيحى  :ك٢ ٛخُٕٞ حُز٤َ٘ *

"    ٗيٝس ؿٔؼ٤ش ح٢ُٝ حُؼِّ"ٗيٝس حُـٔؼش  :   ٗيٝس حُـٔؼش*

  11ٙ                            ٓٔظ٘خٍ ٗخَٛ ح٣ُِخص/حػيحى 

                       AL BASHIR MAGAZINٙ12 
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                   ٌٛٙ كو٤وش حُٔئحَٓس حٌُزَٟ.. ر٤ٖ حُٔخء ٝحُ٘خٍ          :ه٤٠ش ُِٔ٘خه٘ش 

 ٖٓ أػ٠ِ ىٍؿخص حُٜ٘خىس ك٠ ٓز٤َ هللا، ا٫ إٔ حُزؼٞ ٫ ٣ؼَف ه٤ٔش ٝٓويحٍ ٗؼٔش ح١ُٖٞ، ١ُٖٞح ٍؿْ إٔ حُظ٠ل٤ش ك٠ ٓز٤َ

 ٫ٝ ٣َٟ ا٫ أٟٝخػٚ حُظ٠ طْٔ ك٤خطٚ حُٔؼ٤٘٤ش حُوخٛش، ٣ٝظـخَٛ ٓخ ٣يٍٝ ك٠ حُٔ٘طوش ٖٓ ٓوخ١َ ٝأكيحع، ٝٛ٘خ ٝؿذ حُوَٝؽ 

ٖٓ ٗظَس حُل٤خس ح٤٠ُوش حُٔظطِزش ٍهخء حُؼ٤ٖ ٍٝكخ٤ٛش حُ٘لْ، ٝحُظًٌَ ىحثٔخ إٔ حُوطَ ح٧ًزَ حٌُٟ ٣ٞحؿٚ كخ٤ُخً حُؼَد أؿٔغ، ٛٞ 

 حٗ٘ـخٍ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٗؼٞد حُٔ٘طوش رَٜحػخطٜخ ٝأُٓخطٜخ حُيحه٤ِش،

 كؼ٤ِي إٔ طؼِْ ريح٣ش، ػ٣ِِٟ حُوخٍٟء، إٔ ًَ ٓخ ٣ليع . ٝٛ٘خ ٣ـي حُٔظإَٓٓٝ كَٛش ػظ٤ٔش ُِظوط٢٤ ٠َُد هِذ حُؼَٝرش رؤًِٜٔخ

ًٞٗيح ٤ُِح ٍح٣ْ  حُظ٠ ؿخَٛص رٜخ حَُ٘م ح٢ٓٝ٧ حُـي٣ي ك٠ ح١ُٖٞ حُؼَر٠ حرظيحًء ٖٓ كَد حُؼَحم ا٠ُ ح٤ُّٞ ٓخ ٛٞ ا٫ ط٘ل٤ٌ ُ٘ظ٣َش

، ٝحُظ٠ ٖٓ أْٛ ًٍخثِٛخ ٛ٘خػش حُل٠ٟٞ حُو٬هش رٚ، ٖٓ ه٬ٍ ٓؼ٠ حُوٟٞ حُيحػٔش ُ٪ٍٛخد ػ٠ِ طل٤ٌي حُيٍٝ حُٔل٣ٍٞش ك٠ 2005

 حُٔ٘طوش، طلض ٗؼخٍ حُي٣ٔوَح٤١ش، ٠ٛٝ ك٠ ح٧َٛ ى٣ٔوَح٤١ش ُحثلش ٛيكٜخ اكيحع ك٣َش ك٣ٟٞٞش ك٠ حُٔـظٔغ،

   ٝطَٜ ك٠ حُٜ٘خ٣ش ربىهخٍ ٤٘٤ِ٤ٓخص اٍٛخر٤ش ٌُٜٙ حُيٍٝ ُظلو٤ن حُٜيف حُّٔٔٔٞ ٝٛٞ َٟد حُٞكيس ٝط٣ِٔوٜخ ػْ ح٫ٗو٠خٝ ػ٤ِٜخ

 

- ٍرٔخ ٌٛح ٣يػٞى ٬ُٓظِٜحء- ٝػ٤ِ٘خ إٔ ٗؼِْ أ٠٣خ، أْٜٗ ُٖ ٣ظًَٞٗ٘خ أكَحٍ ٫ٓظؼخىس أٓـخى آرخءٗخ ٝأؿيحىٗخ ٝه٤خىس حُؼخُْ ٖٓ ؿي٣ي، 

كؤهٍٞ ُي رَ ٌٛح ٛٞ حُٔئًي ٝحُٞحٟق، ٧ٗي أٓخّ ١ٖٝ ٣ؼِٕٔٞ ػظٔظٚ ٝكخٍ حطلخىٙ ٝحٓظوَحٍٙ، ٤٠٣غ ٌِْٜٓ ٝط٘ظ٠ٜ ك٠خٍحطْٜ، 

 ٤ِٓٞٗخ، اٟخكش ا٠ُ 412 ٤ِٕٓٞ ٤ًِٞ ٓظَ، ٣ٌٝٔ٘ٚ هَحرش حُـ14 ىُٝش، ٝٓٔخكظٚ ٗلٞ 22ٌٝٛٙ حُؼظٔش طظٔؼَ ك٠ ػيى ىُٝٚ حُظ٠ طزِؾ 

أٗٚ ٣ٔظِي أٍح٠ٟ ٍُحػ٤ش ٝٓٞحٍى ١ز٤ؼ٤ش، طٌٔ٘ٚ ٖٓ طلو٤ن ح٫ًظلخء حٌُحط٢ ًٌُٝي ٤ٓطَطٚ ػ٠ِ ح٫كظ٤خ٠١ حُؼخ٠ُٔ ُِ٘ل٢ ٝحُـخُ، 

                                                                                                      .ًٌُٝي إٔ ٌُٜح ح١ُٖٞ ه٤ٔش ٍٝكخ٤ٗش ًز٤َس ٝػَحهش طخ٣ٍو٤ش ػظ٤ٔش ٧ٗٚ ٜٓز٢ ٨ُى٣خٕ حُٔٔخ٣ٝش، ٝٓ٘زغ ُِل٠خٍحص

ٌٝٛح ٣وٞىٗخ ُٔئحٍ أهَ، ٝٓخ ػ٬هش َٜٓ رٌٜح، أ٤ٔٗض، إ َٜٓ رٔؼخرش ػٔٞى حُو٤ٔش حُؼَر٤ش، ٝاًح ٓو٢ ٌٛح حُؼٔٞى ٝهؼض حُو٤ٔش، 

أ٤ٔٗض أ٠٣خ إٔ َٜٓ ٠ٛ ٖٓ ٝهلض ٟي َٓ٘ٝػخص حُل٠ٟٞ حُو٬هش، حُظ٠ كخُٝض طو٤ْٔ ُز٘خٕ، ػْ ٟي ؿِٝ ح٣ٌُٞض، ٟٝي أ١ٔخع 

  .ٗخٙ ا٣َحٕ ك٠ حُؼَحم ٝح١٧ٔخع حُظ٤ًَش ك٠ ٣ٍٞٓخ ٝحُٞهٞف أٓخّ ١ٔٞف ى٣ِٝش هطَ ك٠ ح٣َُخىس

ك٤ٌق حُل٤خس ح٥ٕ ك٠ ٣ٍٞٓخ ٝحُؼَحم ٝح٤ُٖٔ ٝحُـِحثَ ٝحُٔٞىحٕ ٤ُٝز٤خ ُٝز٘خٕ، ٝٓخ ٠ٛ ١ز٤ؼش حُٔئحَٓحص حُظ٠ طلخى ح٥ٕ ٟي 

َٜٓ ك٠ اػ٤ٞر٤خ ٖٓ هزَ أػيحثٜخ ر٘ؤٕ ٓي ح٠ُٜ٘ش حُظ٠ ٣َٜٕٝ إٔ ٣يهِٞح حُيُٝش ح٣َُٜٔش ك٠ أُٓش ٓظ٤ٖٔٛٞ ٝكخ٤ُٖٔ إٔ حَُك٠ 

ٓظيٍٝ ػ٤ِٜخ ٌُٜ٘خ أٟـخع أك٬ّ، أُْ طَٟ أٗٚ ػ٘يٓخ ٣لظي حُ٘وخٕ ٣ٝ٘ظؼَ ر٘ؤٕ ٓي ح٠ُٜ٘ش، كبٗي طٔٔغ ٬ًٓخ ػٖ حُظٜي٣ي 

، ًٔخ ٣طخُذ حُزؼٞ، ح٧َٓ حٌُٟ ٣ؼي طو٠٣ٞخ ُٜٔخُق َٜٓ رَ ٜٝٓيٍ طٜي٣ي «حُوٞس حُِٜزش»رخٓظويحّ حُوٞس ٝحُظ٣ِٞق رخٓظويحّ 

 .ُٜخ

 

١ًٖٞ ػَر٠، ا٫ كَ ٝك٤ي ٛٞ إٔ طؼٞى َٜٓ ُِو٤خىس؛ ٧ٗٚ ًٔخ ٣وٍٞ حُٔلٌَ حَُٜٟٔ ؿٔخٍ كٔيحٕ إ رخَُ٘م  ك٤ِْ ُي٣٘خ.. ٝأه٤َح

ػ٬ع هٟٞ ػظ٠ٔ رلٌْ حُــَحك٤خ ٝحُظخ٣ٍن ٝحٌُٔخٕ، ْٝٛ َٜٓ ٝا٣َحٕ ٝط٤ًَخ، ٝطَحؿغ ىٍٝ ٝهٞس أٟ ْٜٓ٘ ٣ٌٕٞ ُِٜٔلش 

 .ح٧ه٤٣َٖ

 (ٓ٘وٍٞ ٖٓ ٓٞهغ ح٤ُّٞ حُٔخرغ )حكٔي حُظخ٣ذ /روِْ
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https://www.youm7.com/story/2017/5/8/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1/3224770
https://www.youm7.com/story/2017/5/8/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1/3224770
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ًؤّ  ح٫ْٓ   ح٫ك٣َو٤ش      ًٍٖ ح٣َُخٟش  

   ػخٓخ طوخّ رَٜٔ  23               طلض 

أّ

 ٓ٘ش، ػٖ ٝهٞع ٓ٘ظوذ 23كَص هَػش رطُٞش أْٓ اك٣َو٤خ طلض 

َٜٓ ح٤ُٝ٧ٔز٠ ك٠ حُٔـٔٞػش ح٠ُٝ٧ ٓغ ٓ٘ظوزخص ؿخٗخ ٝ 

حٌُخ٤َٕٓٝ ٝٓخ٠ُ، ٝحُٔـٔٞػش حُؼخ٤ٗش ٟٔض ٤ٗـ٣َ٤خ ًٝٞص 

 .ى٣لٞحٍ ٝؿ٘ٞد اك٣َو٤خ ُٝحٓز٤خ

 ٓ٘ظوزخص 8ٝأه٤ٔض حُوَػش روَٜ حُلَِٓي رخُٔ٘ظِس ر٤ٖ 

أك٣َو٤ش طظَأّ َٜٓ اكيٟ ٓـٔٞػظ٤ٜخ رخػظزخٍٛخ حُزِي حُٔ٘ظْ 

ك٤ٔخ طؤط٢ ٤ٗـ٣َ٤خ رطَ حُ٘ٔوش حُٔخروش ػ٠ِ ٍأّ حُٔـٔٞػش 

 .ح٧هَٟ

 8حُظ٢ ٓظوخّ رخُوخَٛس ه٬ٍ حُلظَس ٖٓ - ٣٘خٍى ك٢ حُزطُٞش 

حٌُخ٤َٕٓٝ :  ٓ٘ظوزخص حك٣َو٤ش 8٢ٛ-  ٗٞكٔزَ حُٔوز22َكظ٠ 

ًٝٞص ى٣لٞحٍ ٝؿخٗخ ٝؿ٘ٞد حك٣َو٤خ ُٝحٓز٤خ ٝٓخ٢ُ اٟخكش ا٠ُ 

 .َٜٓ ٤ٗٝـ٣َ٤خ

ٝطؼي حُزطُٞش ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٓئِٛش ُيٍٝس ح٧ُؼخد ح٧ُٝٔز٤ش 

 . ، ك٤غ ٣ظؤَٛ ٓزخَٗس حُلَم حُؼ٬ػش ح٤ًٞ١2020٠ُٝ٧ٞ 

ٝك٠َ حُوَػش ٝكي ًز٤َ ٖٓ ح٫طلخى ح١َُٜٔ ٌَُس حُويّ 

رَثخٓش ػَٔٝ حُـ٘خ٢٘٣ ٝأػ٠خء ُـ٘ش اىحٍس ح٫طلخى ٤ُٝٝي 

حُؼطخٍ حُوخثْ رؤػٔخٍ حُٔي٣َ حُظ٘ل١ٌ٤ ٝحُـٜخُ حُل٢٘ ُِٔ٘ظوذ 

ح٢٘١ُٞ رو٤خىس كٔخّ حُزي١ٍ ٝٓلٔي رًَخص ٓي٣َ حُٔ٘ظوذ 

رخ٩ٟخكش ا٠ُ ؿ٤ٔغ أػ٠خء حُـٜخُ حُل٢٘ ُِٔ٘ظوذ ح٢٘١ُٞ 

ػ٬ء ػزي . ح٧ُٝٔز٢ رو٤خىس ٗٞه٢ ؿ٣َذ حُٔي٣َ حُل٢٘ ٝ ى

 .حُؼ٣ِِ ٓي٣َ حُل٣َن

ٝأَٗف ػ٠ِ َٓحْٓ حُوَػش ح٫طلخى ح٧ك٣َو٢ ٌَُس حُويّ 

رل٠ٍٞ ػيى ٖٓ ه٤خىحطٚ ، ك٤ٔخ هٍَص ُٝحٍس حُ٘زخد ٝح٣َُخٟش 

حُٔ٘خًٍش ك٢ كلَ حُوَػش رٞكي ٍك٤غ حُٔٔظٟٞ ٣ؼٌْ طَك٤ذ 

 .َٜٓ رخ٧ٗوخء ح٧كخٍهش

ًخرظٖ ٤ًٔٞ/حػيحى       

 ٓـُي  ح٠ُٜ٘ش   ح٫ػ٤ٞر٢:   ٍٛٞس حُـ٬ف

ُٖ حُو٢ٓٞ ح١َُٜٔ !!!              ٝح٧ٓ

 
 

 ......َٛ ريأص كَد ح٤ُٔخٙ ٟي َٜٓ

طظٞح٠ُ ح٫كيحع ٣َٓؼخ ُِظ٤٤٠ن ػ٠ِ َٜٓ ٖٓ ه٬ٍ ٤ٓخٙ َٜٗ 

ح٤َُ٘ كَٜ ٗ٘ظظَ ٣ٞٓخ ٫ ٗـي هطَس ٓخء ٗل٤خ رٜخ ؟؟؟ َٛ ٤ٓلَف 

ٝح٠ُ ٓظ٠ , حُٔؼخٍٟٕٞ ُِلٌٞٓش ٝحُٔظؼخ١لٕٞ ٓؼْٜ ك٤٘جٌ ؟

٣ٔظَٔ ٌٛح حُظِٔم ٝحُظَُّ٘ ٝك٤خس ٝٓٔظوزَ حر٘خث٘خ ٝحكلخىٗخ 

ػ٠ِ حُٔلي ؟ ح٢٘ٗ ح١خُذ حُـ٤ٔغ ٓئ٣ي٣ٖ ٝٓؼخ٤ٍٟٖ ٖٓ ًَ 

ح٤١٫خف حٕ ٗوّٞ رٞحؿذ حُٞهض ٝٛٞ حُظٞكي ٝػيّ ح٫ٗؤخّ ٝحٕ 

ٝٛيم هللا حُؼظ٤ْ ك٤غ , ٣ٌٕٞ ٓٞهل٘خ ٛٞ كٔخ٣ش َٜٓٗخ ؿ٤ٔؼخ 

هٞح  )هخٍ  ََ ٝحًًَٝح ٗؼٔش هللا , ٝحػظٜٔٞح رلزَ هللا ؿ٤ٔؼخ ٫ٝ طَلَ

 ٛيم هللا حُؼظ٤ْ(ػ٤ٌِْ حًح ً٘ظْ حػيحًء كخُق ر٤ٖ هِٞرٌْ 

ٌٛح ٝأػَرض ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش، ك٢ ر٤خٕ ٛخىٍ ػٖ 

ُٝحٍس حُوخٍؿ٤ش ح٤ُّٞ حُؼ٬ػخء، ػٖ ٛيٓظٜخ ٝٓظخرؼظٜخ روِن 

رخُؾ ٝأٓق ٗي٣ي حُظ٣َٜلخص حُظ٢ ُٗوِض اػ٤ٓ٬خً ٝٓ٘ٔٞرش 

َُث٤ْ حٍُُٞحء آر٢ أكٔي، أٓخّ حُزَُٔخٕ ح٩ػ٤ٞر٢، اًح ٓخ 

ٛلض، ٝحُظ٢ ط٠ٔ٘ض اٗخٍحص ِٓز٤ش ٝط٤ِٔلخص ؿ٤َ ٓوزُٞش 

، ح٧َٓ ح١ٌُ  ٓي ح٠ُٜ٘ش حطٜخ٫ً ر٤ٌل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ ِٓق

طٔظـَرٚ َٜٓ رخػظزخٍ حٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ح٬ُٔثْ حُوٞٝ ك٢ 

أ١َٝكخص ط٘ط١ٞ ػ٠ِ ط٘خٍٝ ُو٤خٍحص ػ٣ٌَٔش، ٝٛٞ ح٧َٓ 

ح١ٌُ طظؼـذ ُٚ َٜٓ ر٘يس رخػظزخٍٙ ٓوخُلخً ُٜ٘ٞٙ ٝٓزخىة 

ٍٝٝف حُوخٕٗٞ ح٧ٓخ٢ٓ ٬ُطلخى ح٧ك٣َو٢، هخٛشً ٝإٔ َٜٓ ُْ 

طظ٘خٍٝ ٌٛٙ حُو٤٠ش ك٢ أ١ ٝهض ا٫ ٖٓ ه٬ٍ ح٫ػظٔخى ػ٢ِ أ١َُ 

حُظلخٝٝ ٝكوخً ُٔزخىة حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ٝحَُ٘ػ٤ش حُي٤ُٝش 

ٝٓزخىة حُؼيحُش ٝح٩ٜٗخف، رَ ىػض ٝكَٛض ى ػ٠ِ حُظلخٝٝ 

ًٔز٤َ ُظ٣ٞٔش حُو٬كخص حَُٔطزطش رٔي ح٠ُٜ٘ش ر٤ٖ حُيٍٝ 

                                                    حُؼ٬ع، ًُٝي رٌَ ٗلخك٤ش ُٝكٖٔ ٤ٗش ػ٠ِ ٓيحٍ ٓ٘ٞحص ٣ٞ١ِش

 حرٖ حُزِي/حػيحى

http://www.youm7.com/4468537
http://www.youm7.com/4468537
http://www.youm7.com/4468537
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َُ حُظ٢ ٫ ٣ؼَكٜخ ح٣َُٜٕٔٞ    ػ٠ِ هيّ ح٧هيحّ رؤرٞ ٓٔزَ" طؼخٓي حُْ٘ٔ"ظخَٛس :ٜٓ

 

طخرغ آ٫ف حُٔخثل٤ٖ ظخَٛس طؼخٓي حُْ٘ٔ ػ٠ِ هيّ ح٧هيحّ رٔؼزي أرٞٓٔزَ ؿ٘ٞد َٜٓ، ك٠ ظخَٛس ك٤ٌِش ٗخىٍس طظٌٍَ َٓط٤ٖ ًَ 

 ٝحٛطق ح٫٥ف ٖٓ حُٔخثل٤ٖ ك٠ أ١ٍٞ ١خرٍٞ ٤ٓخك٠ ك٠ َٜٓ، كَٛخً ْٜٓ٘ ُِيهٍٞ ا٠ُ حُٔؼزي حٌُز٤َ .كزَح٣َ/ أًظٞر22َػخّ 

  ُِِٔي ٤ٍْٔٓ حُؼخ٠ٗ رؤرٞٓٔزَ، ٫ًٞٛٝ ا٠ُ هيّ ح٧هيحّ

               
أٓٞحٕ :  ك٘خٕ ٝك٘خٗش، 300٠ٛٝ كَم طخرؼش ٤ُِٜجش حُؼخٓش ُوٍٜٞ حُؼوخكش، ربؿٔخ٠ُ 8ٝهيٓض كَم حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼز٤ش حُزخُؾ ػيىْٛ 

ٝط٠ٌٗٞ ٝر٤ٍٓٞؼي ٝؿٍِ حُٔلِش ِٟٝٓٞ ٝه٘خ ٬ٗٝط٤ٖ ٝحُٞحىٟ حُـي٣ي، ػَٟٜٝخ رٔخكش حُٔؼزي ٢ٓٝ طـخٝد ح٫٥ف ٖٓ 

 ىه٤وش، رظؼخٓي 20 ٛزخكخً رظٞه٤ض حُوخَٛس، ٝحٓظَٔص ُٔيس 5:49إٔ ظخَٛس طؼخٓي حُْ٘ٔ ريأص ك٠ طٔخّ حُٔخػش  .حُل٠ٍٞ

 60حُْ٘ٔ ػ٠ِ هيّ ح٧هيحّ ىحهَ ٓؼزي أرٞٓٔزَ حٌُٟ طظَِٔ ا٠ُ ٓيهِٚ حُْ٘ٔ ٫ًٞٛٝ ا٠ُ هيّ ح٧هيحّ ك٠ ػٔن ١ُٞٚ 

ٝ طوٍَ كظق أرٞحد حُٔؼزي أٓخّ حُِحث٣َٖ ُٔظخرؼش طؼخٓي حُْ٘ٔ ٖٓ حُٔخػش حُؼخُؼش كـَح، ُيهٍٞ حُٔخثل٤ٖ ٝحُِحث٣َٖ، ُٔظخرؼش .ٓظَحً 

   .ٝٓ٘خٛيس ظخَٛس طؼخٓي حُْ٘ٔ ػ٠ِ هيّ ح٧هيحّ

            

 دقيقة صباحاً، والتى استمرت 5.50 سائح أجنبى وزائر مصرى فى تمام الساعة 4500ما يقرب من  ذلك الحدث حضره 
 33أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، تعد ظاهرة فريدة من نوعها، حيث يبلغ عمرها   .دقيقة، 20لنحو 

قرناً من الزمان، والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط 
 أكتوبر احتفاالً ببدء موسم الحصاد، 22 أن ظاهرة تعامد الشمس، تتم مرتين خالل العام إحداهما يوم .والهندسة والتصوير

، احتفاالً بموسم الفيضان والزراعة، حيث تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك  فبراير22واألخرى يوم 
 60،لتخترق الشمس صاالت معبد رمسيس الثانى التى ترتفع بطول  (أمون ورع حور وبيتاح )رمسيس الثانى وتماثيل اآللهة 

متراً داخل قدس األقداس ، كما أن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت العتقاد عند المصريين القدماء بوجود عالقة بين الملك 
 ٣ًَّْ حرٞحُؼِحة.ى /  ٖٓ اػيحى  ِٓٔش                               .رمسيس الثانى واآللهة رع آله الشمس عند القدماء المصريين
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ٍَ هللا    :ٝحكش ح٣٫ٔخٕ                                                                              .....٤ٓيٟ ٣خ ٍٓٞ

                                                                        

ك٠ ٌٛٙ ح٣٧خّ ٗللخٌص ٍٗٞح٤ٗش   كل٠ ٓؼَ ٌٛٙ ح٣٧خّ  ًخٕ ٗؼ٤ٖ 

ًٝؤٕ حُظخ٣ٍن هي , ٓٞػي حُي٤ٗخ رخٗز٬ؽ ٍٗٞ حَُٓخُش حُٔلٔي٣ش

, ٝهق ٝحٓظؼي ُِليع حُٜخّ حٌُٟ ٓٞف ٣ـ٤َ ٖٓ حٌُٕٞ ٝحُل٤خس 

ُْٝ ٣ًٌَ حُظخ٣ٍَن ٍؿ٬ً ًخٕ ُٚ ٌٛح حُٔوخّ ٝطِي ح٤ٔٛ٧ش ًٔخ كلع 

ٝٓخ أكٞؿ٘خ ٌٛٙ ح٣٧خّ إٔ ٗظؤ٠ٓ , ٍَُِٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

ٝهي هخٍ , رخٍَُٓٞ ٝٗوظيٟ رٚ ٠ً ٌٕٗٞ أ٬ٛ َُكٔش هللا ٝك٠ِٚ 

٤ُْٝ " هَُ رل٠َ هللا ٝرَكٔظٚ كزٌَُي ك٤ِلَكٞح " هللا طؼخ٠ُ  

ٛ٘خى ك٬٠ ٖٓ هللا ٫ٝ ٍكٔش حػِ ٖٓ حَُكٔش حُٜٔيحس ٤ٓيٗخ  

ٝٗلٖ ك٠ طؤ٤ٓ٘خ رخٍَُٓٞ ٗظًٌَ , ٓلٔي ٠ِٛ هللا ػخ٣ٚ ِْٝٓ 

ٍكٔظٚ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ رخُٔئ٤ٖ٘ٓ رَ ٝرخُ٘خّ أؿٔؼ٤ٖ 

ٝرخُٔئ٤ٖٓ ٍإٝف " ٝٛيم هللا حُؼظ٤ْ ك٤ٖ هخٍ ػٖ حٍَُٓٞ 

ٝٛ٘خ ٗظًٌَ ٍكٔظٚ رخُ٘خّ حؿ٤ٔغ ًُٝي ػ٘يٓخ حهزَٙ , " ٍك٤ْ

ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٝرؼي إٔ آُحٙ حٌُلخٍ إٔ ٣ؤًٕ ُٚ ك٠ ٓؼخهزظْٜ 

ك٤ـ٤ذ حٍَُٓٞ ٛخكذ حَُكٔش حُٔطِوش هخث٬ ً ُؼَ هللا ٣ُوَؽ ٖٓ 

ػْ ٗظًٌَ حٍَُٓٞ حُٔؼِْ ٝحٌُٟ حٍِٓٚ , ح٬ٛرْٜ ٖٓ ٣ٞكي هللا 

هللا رَٓخُش ح٬ٓ٫ّ ٤ًٝق أٗٚ أىٟ ح٧ٓخٗش ٝرِؾ حَُٓخُش ٣ٌٝل٤ٚ 

" ُوي ًخٕ ٌُْ ك٠ ٍٍٓٞ هللا أٓٞسٌ كٔ٘شٌ " هٍٞ هللا طؼخ٠ُ 

 " ًخٕ ُهُِوُٚ حُوَإٓ"٣ٌٝل٤ٚ ٝٛق ح٤ُٔيس ػخث٘ش أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ 

ػْ ٝرؼي ًُي ٗظًٌَ , أٟ حٗٚ ًخٕ هَآٗخً ٠٘ٔ٣  ر٤ٖ حُ٘خّ  , 

أه٬هٚ حُل٤ٔيس ١ٝزخػٚ حُلٔ٘ش ٝطلِٔٚ ٣ُ٧ش حٌُلخٍ ريٕٝ إٔ 

٣لوي أٝ إٔ ٣ؼخهذ رخُٔؼَ رَ ٗظًٌَ ٝٛٞ ػ٘ي كظق ٌٓش ٝىهُٞٚ 

ٓ٘ظَٜح ٝهخرِٚ ٖٓ طزو٠ ٖٓ حٌُلخٍ ُْٝ ٣ٌٞٗٞح حِٓٔٞح رؼي ٝهخٍ 

ٍْ ٝحرٖ حٍم ٣ًَْ  ٣ًَ ٌٞ ٌَ رٌْ كوخُٞ حه ُْٜ ٓخًح طظٕ٘ٞ ح٠ٗ كخػ

كوخٍ ُْٜ اًٛزٞح ٝأٗظْ حُطِوخء   ٣ٝـذ ػِ٘خ ٗلٖ ح٤ُِٖٔٔٔ حٕ 

ٗـٞٙ ك٠ ح٤َُٔس حُؼطَس ٝحٕ ٗظيحٍٜٓخ ٝٗلٜٜٔخٝٗؼِٜٔخ 

٥ر٘خث٘خ ٠ً ٣٘زٞح ػ٠ِ ٓ٘ش ٍُْٜٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  

ًُٝي ٝحؿذ حُٞهض ًٔخ ٣وُٕٞٞ كٔخ حكٞؿ٘خ ٤َُٔس حٍَُٓٞ ٝٓخ 

حكٞؽ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٠ ًَ ُٓخٕ ٌٝٓخٕ حٕ ٣ظيحٍٓٞح ٤َٓس 

ٝأٍٝ هطٞس ك٠ , ٍُْٜٓٞ ري٫ً ٖٓ حٕ ٣ظوخطِٞح كظٌٛذ ٣ٍلْٜ 

حُظؤ٠ٓ رخٍَُٓٞ ٛٞ حٕ ٗلْٜ إٔ ح٬ٓ٫ّ ى٣ٖ حَُكٔش ٝٗزٌ 

حُؼ٘ق ٝحُٔئحهخس ر٤ٖ حُ٘خّ  ٤ُْٝ ى٣ٖ ح٫ٍٛخد ٝٓلي حُيٓخء 

ك٤خ٤ٓيٟ ٣خٍٍٓٞ هللا ػ٤ِي ٬ٛس هللا ٬ٓٝٓٚ .ر٤ٖ حُ٘خّ 

                                                                 ٝٗيػٞح هللا حٕ ٌٕٗٞ ك٠ أٓظي ٣ّٞ حُي٣ٖ  َٝٗ٘د ٖٓ كٟٞي 

  حُؼزُي  هلل/                                                           حػيحى 

 ٓخٍطَ ٣يهَ حُظخ٣ٍن   :هٞح١َ ٝ ٣ًًَخص

 ٣َٝكٞ ؿخثِس ٗٞرَ ُـ ح٥ىحد           

 
( 1980- 1905 )ػخٕ حُٔلٌَ حُل٠َٔٗ حٌُز٤َ ؿخٕ رٍٞ ٓخٍطَ 

ؿخثِس  أٗٚ ٍكٞرٔزذ ًظزٚ ٝأكٌخٍٙ ٝرٔزذ ٓٞحهلٚ أ٠٣خ، ٜٝٓ٘خ 

 ًخٕ حُٔؼولٕٞ 1964 أًظٞرَ 22ك٠  .  ػخٓخ٦ُ55ىحد ٌٓ٘ ٗلٞ  ٗٞرَ

ٝحُٜلل٤ٕٞ ك٠ حُؼخُْ ػ٠ِ ٓٞػي ٓغ أَٓؿ٣َذ، كوي ٍكٞ حٌُخطذ 

ك٠  ؿخثِس ٗٞرَ ٝحُل٤ِٔٞف حُل٠َٔٗ ح٤َُٜ٘ ؿخٕ رٍٞ ٓخٍطَ

٣ٝؼي ٓخٍطَ، حٌُٟ ًخٕ ك٠ طِي حُلظَس ٝحكيح ٖٓ أَٜٗ .ح٧ىد

حُٔؼول٤ٖ ٤ُْ ك٠ كَٗٔخ كو٢، ٌُٖ ك٠ حُؼخُْ ًِٚ رٌظزٚ حُلِٔل٤ش 

َٝٓٔك٤خطٚ حُظطز٤و٤ش ُلِٔلظٚ حُٞؿٞى٣ش، رٌٜح حُلؼَ أٍٝ ٖٓ ٍك٠ٜخ 

ك٠ ٓـخٍ ح٧ىد، ًٝخٕ ٓخٍطَ هي أٍَٓ هطخرخ ا٠ُ ح٧ًخى٤ٔ٣ش 

 َٝٛ ح٣ُٞٔي٣ش ٣ؼِْٜٔ رؼيّ ط٤َٗق حٓٔٚ ك٠ حُـخثِس، ٌُٖ حُوطخد

٣وٍٞ ٓئٍهٞ حُؼوخكش .ٓظؤهَح هَحرش َٜٗ، ًٝخٕ حْٓ ٓخٍطَٛٞحُلخثِ

ػٖ ًُي ح٤ُّٞ إ حُل٤ِٔٞف حُل٠َٔٗ ًخٕ ٣ؤًَ ك٠ أكي حُٔطخػْ 

هَد ُِٓ٘ٚ ك٠ رخ٣ٍْ، ك٤ٖ حطِٜض رٚ كَحٗٔٞحُ ىٝ ٣ًُِٞٚ 

". ٗٞرَ"٩ر٬ؿٚ أٗٚ ٗخٍ ؿخثِس " كَحْٗ رَّ"حُٜلل٤ش ك٠ ًٝخُش 

أٗخ أٍكٞ حُـخثِس، ٝٓؤكظلع رؤٓزخر٠ ٍٝحء ًُي "كؤؿخد ٓخٍطَ 

٣ٜٝٞٓخ طٔخءٍ حُ٘خّ ُٔخًح ٍكٞ ."٧هُٜٞخ ُِٜلخكش ح٣ُٞٔي٣ش

ٓخٍطَ ٌٛٙ حُـخثِس، ٝأؿخد حُل٤ِٔٞف ػٖ حُٔئحٍ، ٌُٖ حُ٘خّ ُْ 

٣وظ٘ؼٞح، ٧ٕ ح٩ؿخرش طلَٔ هيٍح ًز٤َح ٖٓ حُلِٔلش كوي ؿخء ٍكٞ 

حُل٤ِٔٞف حُل٠َٔٗ ؿخٕ رٍٞ ٓخٍطَ ُِـخثِس ٝحٟلخً ك٠ اَٛحٍٙ 

ػ٠ِ حُظلون حُٞؿٞىٟ، ٝأ٤ٔٛش إٔ ٣ظْ ٌٛح حُظلون رظؼ٤ٔن حَُإ٣ش 

حُيحه٤ِش ٌُِٝحص ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٤ُْٝ رخُزلغ ػٖ ط٠و٤ْ ك٤ِ حُـخثِس، 

ٝح٫رظؼخى ػٖ حُٔؼ٠٘ حُلؼ٠ِ ُِٔظؼش حُظ٠ ٣ٔظ٘ؼَٛخ ح٩ٗٔخٕ ١ٞحٍ 

ًخٕ ٓخٍط٣َوخف إٔ ٣يكٖ ك٤خ هزَ إٔ ٣ظْ ٓٔخٍٙ، ػ٠ِ .ٍكِش اريحػٚ

ًٔخ أٗٚ " هزِش حُٔٞص"كي هُٞٚ، ًٝخٕ ٣٘ظَا٠ُ حُـٞحثِػ٠ِ أٜٗخ 

ر٠٘ ًَ أكٌخٍٙ ػ٠ِ ٗوي حُٔئٓٔخص، ك٤ٌق ٣ظـخٝد ٓؼٜخ رخُلٍٜٞ 

حُْٜٔ إٔ ٓخٍطَ أَٛ ػ٠ِ ٓٞهلٚ، ٍؿْ إٔ ُـ٘ش حُـخثِس .ػ٠ِ ؿخثِس

حػظزَطٚ كخثِح ٝه٠٠ ح٧َٓ، كِْ ٣ل٠َ حُللَ حُظو٤ِيٟ ك٠ حُؼخَٖٗٓ 

 273ى٣ٔٔزَ ٖٓ حُؼخّ ٗلٔٚ، ٍٝكٞ حٓظ٬ّ ه٤ٔش حُـخثِس ًٝخٗض 

            ػخرَ ٓز٤َ/ روِْ                                 .أُق ًٍٕٞٝ ٣ٞٓيٟ

https://www.youm7.com/story/2019/10/19/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84/4463840
https://www.youm7.com/story/2019/10/19/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84/4463840
https://www.youm7.com/story/2019/10/19/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84/4463840
https://www.youm7.com/story/2019/10/19/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84/4463840
https://www.youm7.com/story/2019/10/19/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84/4463840
https://www.youm7.com/Tags/Index?id=146253&tag=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://www.youm7.com/Tags/Index?id=146253&tag=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://www.youm7.com/Tags/Index?id=146253&tag=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
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 حرٖ حُز٤َ٘/ حػيحى                                                                                     :ًٍٖ ح٫ىد

    ...                                                                                ٤ُـخُـ٢ ٍرـ٤ــغ

 

ِّ   ػ٤ـي  َُ ك٢ ٣ـٞ ََّ   ُ٘خ حُز٘ـ ٖ   َؿي٣ي         ٝٛ ِٓ            ٤ُخ٢ُ   ٍر٤ٍغ  أطض  

ٌَ أ٣ٍؾ          ٣طــُٞف   ٣َُِىُى     َُل٘خً     ك٣َي  ل ِٓ  ِٕ           ٝ كخَف ػ٠ِ حٌُٞ

ِٚ     رخ٠ُـ٤خِء   حُٔــ٤ي  ٍِ  ح٤ٓ٧ٖ           ٝ رَؼؼَـظِ           رُِِٔٞي ١ــَٚ حَُٓــٞ

ِٕ   حُـي٣ي  ٍِ ح٣٫ٔخ ٤َ٘حً           ٝ َػٜيحً   ر٘ٞ ُٓ ِٚ    ُِٞؿـــِٞى   َِهِ ٘ َٓ  ٝ          

ُٕ   ٢ً  ٣ٔظ٣ِي  َّٖ  ُُٚ  حٌُٞ ِٚ          ٝ ك ُٝ ك٢ ٣ٞٓ هَِض  ح٫ٍ ََ            ٝ أٗ

َٖ  ارظٜخؿخً    رٌٜح   ح٤ُُٞي  َُّ حُٔٔخء            ٣َطُل            ٝ ؿخءص  ٬ٓثُِي  ً

َُ     ُٓ٘ٚ    حُلي٣ي  ز ٌَ ُٓ ـــٌٚ            ٝػخَى    ُ٘            طـَزَــيَّى   أرـَٛــــشٌ   ؿ٤

ََ ٣ٍــٌق   ٗـي٣ي  َٛزض   ُو٤ٜ ٌٕ ٌَُِٟٔ ٗٔخ٫ً          ٝ  َِ ا٣ـٞح ُٛــ  ٝ           

ِٕ ٌٛٞص ٝك٤ي  َْ  حُٔٔخء          ٝٗخَع ػ٠ِ حٌُٞ ُٝ ػُ زَّلِض ح٧ٍ َٓ  ٝ           

يحُٙ    ىٝحٓخً   ٣ُؼ٤ي  َٛ َُ   ك٢   َؿَ٘زخِص  حُٔٔخِء         ٝ ٣ؼِٞ     ـِ            ٣ُـِ

ِٚ  ؿ٤ُٔغ    حُو٬ثن         ٝ ٠َِّٛ ػ٤َِي   ح٩ُُٚ    حُٔـ٤ي                                                                      ط٢ُِٜ ػ٤ِ

 (1996حٛيحٍ " ػ٤٘خِى ٝ حُؤَ "ٖٓ ى٣ٞحٕ  )                                              
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        بنت النيل/اعداد                                                                                           :لِك يا سيدتي

                                                      :كٞحثي حًٌَُي٣ٚ 

هلٞ ٟـ٢ حُيّ، ا٫ إٔ    ٣ؼَٔ ػ٠ِ حًٌَُي٣ٚ ٖٓ حُ٘خثغ إٔ

حُزخٍى كو٢ ٛٞ ح١ٌُ ٣ٔخػي ك٢  حًٌَُي٣ٚ حُزؼٞ ٣ِػْ إٔ َٗد

إ . هلٞ ح٠ُـ٢، ك٤ٔخ ٣ٔزذ ط٘خُٝٚ ٓخهً٘خ ٍكغ ٟـ٢ حُيّ

حُزخٍى أٝ حُٔخهٖ ػ٠ِ  حًٌَُي٣ٚ ح٧هخ٣َٝ حُٔ٘ظَ٘س كٍٞ طؤػ٤َ

ٟـ٢ حُيّ ؿ٤َ ٛل٤لش، كخًٌَُي٣ٚ رٜلش ػخٓش ؿ٠٘ 

رخُزٞطخ٤ّٓٞ، ٣ْٜٝٔ ك٢ طو٣ٞش ػ٠ِش حُوِذ، ٝطل٤ٖٔ ٟن 

حُيّ ُـ٤ٔغ أؿِحء حُـْٔ، ًٔخ أٗٚ ٣ٔ٘ق حُوِذ حٌَُٜرخء ح٬ُُٓش 

٠ُز٢ ٓؼيٍ َٟرخطٚ، ٝرخُظخ٢ُ كٜٞ ٣ل٤ي ٛلش حُوِذ أ٠٣خ ٓخ 

 .٣ْٜٔ ك٢ طل٤ٖٔ ٟـ٢ حُيّ

ٖٓ حَُٔ٘ٝرخص حُـ٤٘ش رخُزٞطخ٤ّٓٞ ٝحُٔؼخىٕ حُظ٢  حًٌَُي٣ٚ  إٔ

طٔخػي ػ٠ِ هلٞ ٟـ٢ حُيّ؛ ٧ٗٚ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طٞحُٕ ح٬ٓ٧ف 

ٝحُٔٞحثَ ك٢ حُيّ ٓغ حُٜٞى٣ّٞ، ك٬٠ ػٖ أٗٚ ٣وَِ ٖٓ هطَ 

حكظزخّ حُٔٞحثَ رخُـْٔ؛ ٧ٗٚ ١خٍى ُِٔٞحثَ، ٫ٝ ٣ظـ٤َ طؤػ٤َٙ 

ػ٠ِ حُـْٔ اًح طْ ط٘خُٝٚ رخًٍىح أٝ ٓخهً٘خ، ك٬ٌٛٔخ ُٚ طؤػ٤َ 

                                               .هخكٞ ٠ُـ٢ حُيّ حَُٔطلغ

 (ٓ٘وٍٞ)حهظ٤خٍ ٤َٖٓٗ حُـ٬ى 

 : ٖٓ ًٌَٓحص ُٝؿش 

 
 

حٓزخٍف ُِٗض حٗخ ٝؿ١ُٞ حٍُٔٞ ٓخُو٤٘خٕ ٌٓخٕ ًَٖٗ حُؼَر٤ش 

ػ٘خٕ ًخٕ ُكٔش ٓٞص ، ٝهق ػ٠ِ رخد حٍُٔٞ ٝهخٍ حٗٚ ٍح٣ق 

 ..ٓ٘ٞحٍ ٝك٤َؿغ ٣خهي٢ٗ ُٔخ حهِٚ

 

 !!! ُٔٚ- هِٜظ٢ ؟: ىهِض ػ٠ِ ٍحكظ٢ ًَٝ ٓخػش ٣ظَٜ 

 ٓخػخص حطَٜ ر٤خ 4رؼي !!! ُٔٚ.. ٣ٞٝٝٝٝٝٙ - هِٜظ٢ ؟  

 .. ه٬ححححٙ- َُِٔس حُؼخَٗس ، ٍى٣ض ػ٤ِٚ رؼٜز٤ش 

  (٣ٞٗٝض حٟٝزٚ )طؼخ٠ُ ػ٠ِ رخد حٍُٔٞ ٓطَف ٓخ ُِٗظ٢٘ -

ؿخص حُؼَر٤ش هيحّ حُزخد ، ٤ٍٓض حُلخؿخص ك٢ ح٢ٌَُٓ ح٢ُِ ٍٝح 

ٝىهِض ؿ٘ذ حُلخؿخص ح٢ُِ حٗظ٣َظٜخ ػ٘خٕ ٖٓ ػخُٝس حهؼي 

ح٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٣ٚ ؟؟؟؟ ٖٓ : - ؿ٘زٚ ٝكظلض ٛٞط٢ ػ٠ِ حُوخْٓ 

 ح٢ِٛ ر٤ٜزَٝح.. ػخٍف طٜزَ ؟؟؟؟ ُٞ ٖٓ ٛخرَ ػ٤ِخ ١ِو٢٘ 

 ..... ػ٢ِ

 !!! حٗض ١خُن: - ٍى ػ٢ِ رٔ٘ظ٠ٜ حُٜيٝء 

... ٝحُيّ َٛد ٖٓ ٢ٗٝ ٝهِز٢ ٝهغ ك٢ حُـِٓش .. حطو٤٠ض 

 !!! ىٙ ٖٓ ٛٞص ؿ١ُٞ.. رْ 

 

كظلض !!!!!  رٚ ٢ُ ُو٤ظٚ اٗٔخٕ طخ٢ٗ حٗخ ىهِض ػَر٤ش ؿ٢ِ 

 ػٞح٢ٗ ؿخص ػَر٤ش ؿ١ُٞ ىهِض 10ٝرؼي .. حُزخد ٝهَؿض 

                                              ؿ٘زٚ ٤ِٓٝض ػ٤ِٚ ٝرٞٓظٚ ٝهِض ُٚ

حٓظـَد ؿيح    كز٤ز٢ حٗخ ػِٓخى ػ٠ِ حُؼ٘خ ح٤ُِِش ى١ رَٙ: - 

ح٣ٚ ؟ ٓخ حٗظ٣َظ٤ٖ كخؿش :  ٝرٚ ٢ُ ٝهخٍ ٢ُ               !!!

 !!هخُٚ ؟

 . ٤ٔٗض حُٔ٘ظ٣َخص رظخػظ٢ ك٢ ػَر٤ش ٤ِ١و٢... حطو٤٠ض طخ٢ٗ 

  ٫ ٓخ ُو٤ظٖ كخؿش طٔظخَٛ...: - هِض ٝحٗخ رخكخٍٝ حهخّٝ حُيٓٞع 
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https://www.masrawy.com/howa_w_hya/Tag/6757/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%AF%D9%8A%D9%87#bodykeywords
https://www.masrawy.com/howa_w_hya/Tag/6757/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%AF%D9%8A%D9%87#bodykeywords
https://www.masrawy.com/howa_w_hya/Tag/6757/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%AF%D9%8A%D9%87#bodykeywords
https://www.masrawy.com/howa_w_hya/Tag/6757/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%AF%D9%8A%D9%87#bodykeywords
https://www.masrawy.com/howa_w_hya/Tag/6757/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%AF%D9%8A%D9%87#bodykeywords
https://www.masrawy.com/howa_w_hya/Tag/6757/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%AF%D9%8A%D9%87#bodykeywords
https://www.masrawy.com/howa_w_hya/Tag/6757/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%AF%D9%8A%D9%87#bodykeywords
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هخُي ٓ٘ظَٜ/ ٓوخُش روِْ  .... ٤ُْ حُٔٞص كو٢ ٛٞ طلَِ حُـٔي       

ليس الموت فقط ىو تحمل الجسد، بل ىو تحمل العزيمة، ليس الموت فقط ىو خروج الروح من الجسد، بل ىو خروج اإلرادة 
من الروح، ليس الموت فقط ىو انقطاع النفس، بل ىو انقطاع الحمم، ىناك فرق بين تاريخ الموت وتاريخ إعالن الوفاة، 

أنت تموت حين تفقد الشغف، ولو مرت بعدىا خمسون سنة من حركة الجسد فأنت لست حيًا، الحياة بدون شغف ىى مجرد 
عيشة ال حياة، الجسد حين يفقد نشوة وشبق الشوق والفضول فيو مجرد جثة تتنفس، احتفظ بدرجة حرارة شغفك بالحياة 
والعمل والتحقق، ال تنظر فى مرايا اآلخرين لكن انظر فى مرآة نفسك وحّدق فى المالمح المنعكسة عمييا بدون ماكياج وال 

ماذا أريد أنا؟ وليس ماذا يريده اآلخرون لى، اصعد عمى خشبة مسرحك لكى تؤدى دورك الذى كتبتو : أقنعة، واسأل نفسك
بحبر الروح وال تستجدى تصفيق الجميور، فأجمل صوت سيكافئك ويطربك ىو صوت دقات قمبك الراقص عندما تكون أنت، 

عندما ترضى عن نفسك وتتصالح معيا، ارسم بورترييك بريشتك، ببساطة كن أنت ال ىم، ابحث عن تفردك وتميزك 
وخصوصيتك، وال تسمح ألحد بأن يشوه مالمحك بدعوى جراحة التجميل، حينيا لن تموت ببطء فاقدًا قطعة من نسيج الروح 

كل يوم بغرغرينا التوافق االجتماعى واالندماج مع القطيع والطيران مع السرب األليف الدافئ، احفظ وردد قصيدة شاعر 
أين السالح؟، : شيمى العظيم بابمو نيرودا الذى عاش كما أراد برغم الحصار والتيديدات والمغريات، عندما فتشوا بيتو وسألوه

 ، لم يتمكنوا من اصطياد أو اعتقال سالحو، ألنو كان ساكنًا فى !الشعر ىو سالحى الوحيد: كان رده
ثنايا الروح وخاليا الوجدان، مات مغضوبًا عميو من حكام شيمى فى ذاك الوقت، لكن يكفيو أنو ُخّمد فى قموب محبيو حتى 

                  :تمك المحظة، يكفيو أنو رحل نيرودا الذى أراده ىو، وليس نيرودا كما أراده سماسرة الدم، يقول نيرودا
يموت ..بفضل عينيو..من ال يعرف كيف يجد شيئاً ..من ال يسمع الموسيقى..من ال يقرأ..من ال يسافر..يموت ببطء

يعاود كل يوم المسافات ..من يصبح عبدًا لمعادة..يموت ببطء ..من ال يرغب فى مساعدة أحد..من يحطم كبرياءه..ببطء
من يتجنب ..يموت ببطء..أو ال يتحدث أبدًا مع غريب..ال يجازف أبدًا بتغيير لون مالبسو..من ال يغير أبدًا معممتو..نفسيا

عندما ..من ال يغيرالمكا..يموت ببطء..وتصمح القموب الجريحة..التى تمنحنا النور فى العيون..وزوبعتيا االنفعالية..العواطف
ال يتيرب من ..من، ولو لمرة واحدة فى حياتو..لتحقيق أحالمو..من ال يركب المخاطر..فى العمل أو فى الحب..يكون حزيناً 

                   !ال تحرم نفسك من السعادة!!ال تترك نفسك تموت ببطء!!بادر بسرعة!!جازف اليوم!!عش اآلن..نصائح حساسة
 (حهظ٤خٍ ٤ٗخ١ُ حُلِٞ)

ن  عنوا  من غير صفحة  

 حرٞػ٤ٕٞ ؿ٣َجش/ حػيحى  يكتبها واحد فهمان
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ح١َُٜٔ أك٘ي١ /                                     حػيحى                                      :ٛللش  حُٔ٘ٞػخص

...ىػٞس ُِٜٔخُلش حُظخ٣ٍو٤ش  ر٤ٖ  حُ٘خ٤٣َٖٛ  ٝ  حُٔخىحص  

                            
 

ً٘ض ٌٝٓ٘ ح٣خّ حُ٘زخد ك٢ حُٔزؼ٤٘خص ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ هي طؤػَص رٌظخرخص ٝ ٍٝح٣خص ٍ ًؼ٤َس ػٖ 

حُظؼ٣ٌذ ك٢ ػٜي ػزي حُ٘خَٛ كـخءص رؼٞ ًظخرخط٢ طٜخؿْ حُظؼ٣ٌذ ٝحُؼ٘ق ك٢ ػٜي ػزي حُ٘خَٛ 

 ٢ٌُ٘٘ٝ25 ٝرؼي ٓخ ػخ٣٘ظٚ ٍٝأ٣ظٚ ٖٓ أًخ٣ًذ ٍٝٝح٣خص ِٓلوش ٝٓزخُـخص هٜٞٛخ ػٖ حكيحع 

ػزض ٢ُ حٕ ٓؼظْ ٓخًخٕ ٣ُوخٍ ٛٞ ٓلٞ حكظَحء ٖٓ ٓظخَٛ حُؼ٘ق ٝحُؼ٘ق ,  ٣30ٞ٤ٗٞ٣٘خ٣َ ٝ

ٝرٔ٘خٓزش كَد حًظٞرَ حُؼظ٤ْ , ٝػ٤ِٚ كوي ؿ٤َص حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٫ٍحء ػٖ ػزي حُ٘خَٛ, ح٠ُٔخى 

كب٢٘ٗ ح١خُذ  أٛيهخث٠ ٬ُٓٝث٢ ٖٓ حُ٘خ٤٣َٖٛ إٔ ٗيػٞ ُِٜٔخُلش حُظخ٣ٍو٤ش ر٤ٖ حُ٘خ٤٣َٖٛ 

ٝٛ٘خ ح١ِذ ْٜٓ٘ إٔ ٣ُؼ٤يٝح حُ٘ظَ ك٢ ٍأ٣ْٜ ػٖ حَُث٤ْ حُٔخىحص ٝهٜٞٛخ إٔ , ٝحُٔخىحص 

حَُث٤ْ ػزي حُ٘خَٛ ٛٞ حٌُٟ حهظخٍ حُٔخىحص ٗخثزخ ح٫ٝ ُٚ ك٢ ك٤خطٚ ٝإٔ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُٔخىحص 

٫ٝ ٣٘ٔٞح إٔ ًز٤َ حُ٘خ٤٣َٖٛ ح٫ٓظخً ٤ٌَٛ ًخٕ , ٝػزي حُ٘خَٛ ًخٗض ىحثٔخ ػ٬هش ٓلزش ٝحكظَحّ 

ػ٠ِ ٛز١َ ٝٗؼَح١ٝ  ) ػ٘يٓخ أه٠ٜ حُٔخىحص ٍُٓٞ حُ٘خ٣َٛش 1971ك٢ ٛق حُٔخىحص ػخّ 

 حهظِق ٤ٌَٛ ٓغ حُٔخىحص ٌٝٛح ٣ؼزض إٔ ًَ ٠٤ٗء 73ٝرؼي ًُي ك٢ ٗٞكٔزَ ,  (ؿٔؼش ٝؿ٤َْٛ

,  73ًٔخ إٔ حُٔخىحص رؼي ًُي أكَؽ ػٖ ٍُٓٞ حُ٘خ٤٣َٖٛ رؼي َٜٗ حًظٞرَ , ٣ظـ٤َ ٝحُيٝحّ هلل 

٤ٌُٖ ٗؼخٍٗخ إٔ حُِػ٤ٔ٤ٖ  حٌُز٣َ٤ٖ ػزي حُ٘خَٛ ٝحُٔخىحص ٛٔخ ٖٓ حر٘خء َٜٓ حُٔو٤ِٜٖ ٝٛٔخ 

كَٜٔ كٞم , ٍُٓٞ َُٜٔ ٝحُـ٤ٔغ ٍحكِٕٞ ُٖٝ ٣زو٠ ح٫ َٜٓ حُظ٠ ؿخء ًًَٛخ ك٢ حُوَحٕ 

ٝٛ٘خ كِ٘وق ؿ٤ٔؼخ ٗخ٤٣َٖٛ ٝٓخىط٤٤ٖ ٓغ َٜٓ أٓخّ حُؼيٝ ح٫ًزَ ٝٛٞ ٤ٗطخٕ ح٫ٍٛخد , حُـ٤ٔغ 

 .ٝحُٔظؼخ١ل٤ٖ ٓغ ؿٔخػخص ح٬ٓ٫ّ ح٤ُٔخ٢ٓ ٌٛح ٝرخهلل حُظٞك٤ن 
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                              :حُز٤َ٘حُؼوخك٠ ك٠ ٛخُٕٞ

ػوي ٛخُٕٞ حُز٤َ٘ حُؼوخك٠ ك٠ ح٫ػ٤ٖ٘ حُؼخ٠ٗ ٖٓ ًَ َٜٗ ، ١ُ 

ٌَُٝ كِوش ٖٓ كِوخص ٌٛح حُٜخُٕٞ ٟٓٞٞع ٣ظ٘خهٖ ك٤ٚ 

ٝكُٞٚ حُلخَٟٕٝ ْٝٛ ػِش ٖٓ حُٔؼول٤ٖ، ٝهي ًخٕ ٟٓٞٞع 

  طلض ػ٘ٞح2019ٕحًظٞر14َحُٜخُٕٞ ك٠ كِوظٚ ح٧ه٤َس

َٜٓ ٝأِٓلش حُـ٤َ حَُحرغ ك٢  .. 73ًًَٟ حٗظٜخٍ أًظٞرَ "

 : ُٝوي طلخٍٝحُٔخىس حُل٠ٍٞ كٍٞ ٗوطظ٤ٖ ٍث٤ٔظ٤ٖ  "كَٝرٜخ

 كٍٞ َٜٗ أًظٞرَ ٝطليع ك٤ٜخ أكي أرطخٍ ٌٛٙ :ح٠ُٝ٧ 

حُِٔلٔش ح٤ُٔي حُِٞحء حُٜٔ٘يّ ٓلٔي حُز٤َ٘ أأرٞ حُؼِحثْ 

ط٘خٍٝ ك٢ كي٣ؼٚ ٓخ هخٓض رٚ َٜٓ ٖٓ ط٣ٞٔٚ ٝهيحع 

حَُٜ٘، ٓز٤٘خ ٓٔخ  أٓزخد أكي ًٝخٕ حٓظَحط٤ـ٠ أًَٛ أُؼيٝ

هيٓٚ أرطخٍ حُـ٤ٖ حَُٜٟٔ ك٢ ٌٛٙ حُٔؼًَش ٖٓ ط٠ل٤خص 

ٝػ٣ِٔش ػ٠ِ طلو٤ن حَُٜ٘ ٍؿْ طلٞم حُؼيٝ ك٢ حُؼظخى ا٫ إٔ 

ح٣٩ٔخٕ ٝح٩َٛحٍ ػ٠ِ طل٣ََ ح٧ٍٝ ًخٗخ حُيحكغ ٍٝحء طلو٤ن 

 .ٌٛح حَُٜ٘ حٌُٟ أػخى ح٤ُٜزش ٝحٌَُحٓش َُٜٔ ٝح٧ٓش حُؼَر٤ش 

 كَد ، ٠ٛٝكَٝد حُـ٤َ حَُحرغ  كوي ًخٗض ػٖ  حُؼخ٤ٗش

طٔظويّ ك٤ٜخ حُيُٝش ًَ حُٞٓخثَ ٝح٧ىٝحص حُٔظخكش ٟي حُيُٝش 

حُؼيٝ ٩ٟؼخكٜخ ٝاٜٗخًٜخ ٝاؿزخٍٛخ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ اٍحىطٜخ ىٕٝ 

حُلَد حُ٘ل٤ٔش، ، ٗزٌش "أىٝحطٜخ   ٝ ٖٓ, طل٣َي ؿ٘ي١ ٝحكي

ح٩ٗــظَٗـض ٝطـ٤٤َ ٓلَىحص حُِـش حُؼَر٤ش ا٠ُ ؿخٗذ ح٠ُـ١ٞ 

ٝطٜيف كَٝد حُـ٤َ حَُحرغ ا٠ُ ُػِػش "..ح٫هظٜخى٣ش، 

 .ح٫هظٜخى ح٫ٓظوَحٍٝحُظ٤ٌ٘ي ك٢ حُـ٤ٖ ٝح١َُ٘ش َٟٝد

 ط٣ٌَْ حُٔوخطَ ػزي حُظٞحد ٓلٔي ػٕٞ ٝٛٞ أكي طوَِ حُٜخُٕٞ

أرطخٍ حُٜخػوش رلَد أًظٞرَ حُٔـ٤يس ًٌُٝي حٓظٔظغ حُل٠ٍٞ 

.                       ػ٠ِ ٓؼٞٝ/رؼِف ػ٠ِ حُؼٞى ٖٓ ح٤ُٓٞٔوخٍ ح٧حٓظخً 

 كٖٔ ه٤َِ/حػيحى ى

 ٗيٝس ؿٔؼ٤ش أ٢ُٝ حُؼِّ حُي٤٘٣ش      :ٗيٝس حُـٔؼش

ًخٕ ٓلٍٞ  : 2019حًظٞر11َٓ٘خه٘خص حُ٘يٝس حُٔخروش حُـٔؼش

ٍر٘خ ٫ طِؽ هِٞر٘خ رؼي اً )حُلي٣غ ك٢ حُ٘يٝس كٍٞ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

؛ ك٤غ (ٛي٣ظ٘خ ٝٛذ ُ٘خ ٖٓ ُيٗي ٍكٔش اٗي أٗض حُٞٛخد

حٓظلخٝ حُلخَٟٕٝ ك٢ ٣ُؾ حُوِٞد ٤ًٝق إٔ رؼٞ ح٤ُٜٞى 

ُحؿض هِٞرْٜ ػ٘يٓخ أُٝٞح حُلَٝف حُٔوطؼش ك٢ ٓطخُغ رؼٞ 

َ)ٍٓٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ا٠ُ كٔخد  َٔ ، ٝإٔ ٣ُؾ حُوِٞد ُٚ (حُـ

ٓؼخٕ ٗظ٠ ٓخ ر٤ٖ هِٞد ٓظِٔش ٝأهَٟ ٠٣َٓش، ٝػخُؼش 

ٓظٌٌ٘ش ٝٓظَىىس، ٝهللا حُٔٔئٍٝ إٔ ٣ؼزض هِٞر٘خ ٝإٔ ٣ِٜٔ٘خ 

ٝهي حٗٔخم حُلي٣غ كٍٞ ح٩ُلخى ح١ٌُ ريأ . حَُٗي ٝحُٜٞحد

ٝ " ط٣ٞظَ"ظٍٜٞٙ ُيٟ رؼٞ حُ٘زخد، ٝظَٜص ٓٞحهغ 

حُظ٢ ٣ظخرؼٜخ آ٫ف ٖٓ حُ٘زخد " ك٤ْ رٞى"ٝ " ٣ٞط٤ٞد"

ٝأٍؿغ حُلخَٟٕٝ أٓزخد . ٓٞحء ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ أٝ ؿ٤َْٛ

ح٩ُلخى ا٠ُ اٌٗخ٫ص ٓؼَك٤ش طظٔؼَ ك٢ ٗزٜخص رؼٞ حُ٘ظ٣َخص 

حُؼ٤ِٔش، ًخُيح٤ٍٗٝش ٓؼ٬، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُ٘ظ٣َخص حُٔـ١ِٞش؛ 

ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُل٠خ٣ٍش حُظ٢ طظٔؼَ ك٢ حُ٘ظَس 

ٌٛح - ا٠ُ حُـَد ٝٓخ أكَُٙ ٖٓ طويّ، ٍٝرطٞح ًُي ر٘زٌ حُي٣ٖ

رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٧ُٓخص حُ٘ل٤ٔش ٝح٠ُؼق حُٔؼَك٢، ٝط٠و٤ْ 

ٗوخثٚ حُٔظي٤٘٣ٖ، ٍٝرطٜخ رخُي٣ٖ، ك٬٠ ػٖ حُوٍٜٞ ك٢ 

ك٢ٜ –ٝرَٜف حُ٘ظَ ػٖ ح٧ٓزخد .ٗظخّ حُيػٞس ٝح٩ٍٗخى

كوي ًٛذ حُل٠ٍٞ ا٠ُ إٔ حُي٣ٖ حُلن ٣ؼظَف رخُٜٔ٘ؾ - ػي٣يس

حُؼ٢ِٔ ٤ِٓٝش ا٠ُ حُٔؼَكش، ر٤ي إٔ ٛ٘خى ػٔش ٓؼخٍف ٫ ٣ظْ 

حُظَٞٛ ا٤ُٜخ ا٫ ػٖ ٣َ١ن حُظؤَٓ ك٢ ٌِٓٞص حُٔٔخٝحص 

ٝح٧ٍٝ، ٖٝٓ ػْ ح٫ٓظ٘ظخؽ حُؼو٢ِ ا٠ُ ٝؿٞى هللا ٝح٣٩ٔخٕ 

رٚ، ٝإٔ ػٔش ٓؼخٍف ٫ ٣ٌٖٔ حُظَٞٛ ا٤ُٜخ ا٫ ػٖ ٣َ١ن 

ح٧ٗز٤خء ٝح٤َُِٖٓٔ ٝحُؼخٍك٤ٖ رخهلل، ٝأٗٚ ٖٓ حُـزٖ حُز٤ٖ إٔ 

ًٔخ إٔ . ٗلَٜ حُٔؼَكش ك٢ ؿخٗذ ٝحكي َٜٝٗٔ رو٤ش حُـٞحٗذ

ٗوخثٚ حُٔظي٤٘٣ٖ ٫ ٣٘زـ٢ اُٜخهٜخ رخُي٣ٖ، كٔخ ًٗذ حُي٣ٖ اًح 

أٓت كٜٔٚ، أٝ ٓخٍّ حُزؼٞ أٓخ٤ُذ ٓـ١ِٞش ُِظطز٤ن ُٝيص 

حُ٘ط٢ ٝحُـِٞ ٝرؼيص ػٖ ٣َٔ حُي٣ٖ ٝٝٓط٤ظٚ، ًٔخ إٔ 

أِٓٞد حُيػٞس حُي٤٘٣ش رلخؿش ا٠ُ اػخىس حُ٘ظَ ٢ً ٫ ٣ٜذ 

حُي٣ٖ ك٢ هٞحُذ ؿخٓيس، ٝاٗٔخ ٫ري ٖٓ ارَحُ اَٗحهخص حُي٣ٖ 

 :ٍٝٝكخ٤ٗظٚ؛ ٣وٍٞ ح٩ٓخّ

ُز٤ي ٣خ ىحػ٤خً ٍٝك٢ ا٠ُ حٌُحص        

  ٍكوخً رـ٢ٔٔ، كل٤ٚ َٓ آ٣خط٢

حُٔٔظ٘خٍ ٗخَٛ ح٣ُِخص /                                      حػيحى
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Sufism, Fundamentalism, and Mental Health 

While randomly surfing the Internet randomly, I came across a very interesting and insightful 
PhD dissertation which discusses the role of Sufism in mental health, especially with the rise of 
fundamentalist groups around the world. The 2018 dissertation was submitted by Lutfi 
Alkaddour to The Chicago School of Professional Psychology. Titled The Psychology of Sufism 
as a Cultural and Mental Health Response to the Fundamentalist Mindset among Muslims, the 
study dives deep into the mindset of terrorist and extremist Islamic groups and how Sufism can 
serve as a viable substitute for the fundamentalist mindset. Alkaddour draws on such concepts 
as spiritual unity, ego-purification, and inner jihad as alternatives to the brainwashing discourse 
of fundamentalist groups.  
The pursuit of belonging to a certain cult is one of the major reasons why many young Muslims 
join terrorist groups. The notable thing about Sufism is that it replaces the ideologically charged 
cult of fundamentalist and terrorist groups with a spiritually oriented cult that is concerned with 
natural healing and deep self-understanding. Unlike Western psychology which is concerned 
with the pathological aspect of mental health, Sufism serves as a safeguard that protects 
against mental illnesses and as an effective spiritual treatment. In Sufi traditions, it takes 
humility and self-discipline to grow into a strong, tolerant, and enlightened Muslim who does 
not fall into the trap pf fundamentalism. While fundamentalist groups play on the emotions of 
Muslims, Sufism addresses their mind and their psyche. The outcomes are totally different; 
while fundamentalism results in fear, despair, and destruction, Sufism leads to calmness, 
understanding, and enlightenment.                                                                                          
BY : Ahmed Nasser Elzayat  


