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"                       ِـٍش  حٌزؾ١ش    "       :كممة العدد

        فٟ ػخِٙخ حٌؼخٌغ ٚ حٌؼؾش٠ٓ 
لذ دخٍض فٟ  (ِـٍش حٌزؾ١ش)  طىْٛ 2020رقذٚس ػذد ٠ٕخرش

 ٚ حٌؼؾش٠ٓ ك١غ وخْ فذٚس حٌؼذد ح٨ٚي فٟ ػخٌغػخِٙخ حي

  ٚ٘ٛػّش ١ٌظ رخٌم١ًٍ فٟ ػخٌُ حٌقلخفش 1998 حٚي ٠ٕخ٠ش 

. خقٛفخ ٚٔلٓ فٟ صِٓ ح٨ٔظشٔض ٚطىٌٕٛٛؿ١خ حٌّؼٍِٛض 

حْ حٌظلذٞ حٌلم١مٟ حٌزٞ طٛحؿٙٗ حٌقلخفش فٟ صِٓ حٌىظخرش 

ح٨ٌىظش١ٔٚش ٚحرظؼخد حٌمخسة ػٓ حٌقلخفش حٌٛسل١ش ٌٙٛ كًّ 

وز١ش ٠لظخؽ حٌٝ ؿٙٛد ؿزخسس ٌـزد حٌمخسة ٚرٌه ٠ظطٍذ 

ٞ حٌّٛمٛػخص ٚحٌقذق فٟ حٌىٍّش ٚحٌخزش  حٌظٕٛع ف

 .ٚحٌؼزخص ػٍٝ حٌّزذٜء

 

وخْ فٟ رخدة ح٨ِش ػٍٟ  (ِـٍش حٌزؾ١ش)ٚحٌلم١مش أْ فذٚس 

ِغظٜٛ ِلذٚد ٌٚىٕٙخ ِٚغ ِشٚس حٌضِٓ حػزظض ٚؿٛد٘خ 

حطخزص ٌٙخ هخرؼٙخ حٌخخؿ  (ِـٍش حٌزؾ١ش)خقٛفخ ٚحْ 

 ٚ٘ٛ حٔٙخ ِـٍش ِقش٠ش حٌٕؾؤس ٚح٨ٔظّخء ػشر١ش حٌؼمخفش

حٌشأٞ ٚحٌشأٞ  ٚح٠ٌٛٙش حع١ِ٩ش حٌٕٙؾ ٚ٘ٝ ح٠نخ ِـٍش

ِّخ ِىٕٙخ ِٓ حٌظؼز١ش ػٓ ح٨سحء رلش٠ش ٌٚىٓ رّٕٙؾ ,ح٢خش 

 حخ٩لٟ ٍِظضَ

 

ِٕٚز فذسٚ ػذد٘خ ح٨ٚي حْ  (ِـٍش حٌزؾ١ش)ٚلذ وخْ ٔٙؾ 

طىْٛ ِٕزشح فخدلخ ٌلش٠ش حٌىٍّش فظظٕخٚي حٌشأٜ ٚ حٌشأٜ 

ح٨خش رىً ك١خد٠ش ٚوزٌه حْ طٛحوذ ح٨كذحع ٚحْ طلظٛٞ            

. وً حٌظٛؿٙخص ٌٚىٓ رفُٙ ٚحع ٚدسح٠ش وز١شس 

 

 َّْ ٚ٘ٝ طخطٛ خطٛطٙخ فٝ حٚي ػذد ِٓ  (ِـٍش حٌزؾ١ش)ا

 حْ ػخِخ ػٍٝ فذٚسٖٞػؾشحػ١ٕٓ ٚ ٚرؼذ ِشٚس 2020

              ٌظؾىش وً حٌض٩ِء حٌز٠ٓ وخْ ٌُٙ حٌغزك فٝ طلش٠ش

حٌز٠ٓ ٨ٌٛ ؿٙٛدُ٘ حٌىز١شس      حرٛحرٙخ ػٍٝ ِذٜ طٍه حٌغ١ٕٓ 

. فٟ حٌزذح٠ش ًٌّ طٛفش ٌٍّـٍش ٘زح ح٨ٔظؾخس ٚحٌظٛحؿذ  

 

ػٛحهف حرٛؽخدٞ /رخٌذوظٛسس سكذ ْٚفٟ ٘زح حٌؼذد 

ِغظؾخسس حٌظلش٠ش ٚٔذػٛ هللا حْ طىًّ حٌذٚس حٌىز١ش حٌزٞ 

 ٌٍّـٍش حٌذوظٛس كغٓ خ١ًٍ ٠مَٛ رٗ ِغظؾخسٚح حٌظلش٠ش 

                  صٚحٌّغظؾخس ٔخفش حٌض٠خ

: اقرأ في هذا العدد
فٟ ػخِٙخ حٌؼخٌغ ٚ  "  ِـٍش  حٌزؾ١ش    " :كممة العدد*

 2ؿسث١ظ حٌظلش٠ش                /رمٍُحٌؼؾش٠ٓ                

حٌٕخفش٠ش  ر١ٓ  ِقُش ٚح٨كضحْ  :لن١ش ٌٍّٕخلؾش*

 3ؿ                         ِقطفٝ كّضس/    رمٍُ!ٚح٨خٛحْ

                                    2020أ٩ً٘ رخٌؼخَ حٌـذ٠ذ : فٛسس حٌغ٩ف * 

 4حرٓ حٌزٍذ                                              ؿ/ حػذحد 

طضح٠ذ ادِخْ  رخكؼْٛ ٠لزسْٚ ِٓ  خٛحهش ٚروش٠خص*

 4             ؿػخرش عز١ً/    رمٍُ  حٌؾزخد ٌٍٙٛحطف حٌزو١ش

  ح٨عىٕذس٠ش ِىظزش :ِقُش حٌظٟ ٨ ٠ؼشفٙخ حٌّقش٠ْٛ *

 5وش٠ُ حرٛحٌؼضحثُ                     ؿ./حػذحد دحٌـذ٠ذس       
 فً التارٌخ محمد صالح أول مصري  :سوٓ حٌش٠خمش*

 6              ؿوخرظٓ و١ّٛ/ حػذحدٌفوز بكأس العالم لألندٌة
حٌؾظخثُ ٚ ٨٘خٔخص ر١ٓ ح٨صٚحؽ ِخخٌف  : ٌه ٠خ ع١ذطٟ*

 6 ؿ                          رٕض ح١ًٌٕحػذحد         ٌؾشع هللا 

 7ؿ    حرٓ حٌزؾ١ش /حػذحد"أ١ِشس حٌلذ  " :سوٓ ح٤دد* 
ِمخسٔش ؿ١ٍّش ر١ٓ لقظٝ ع١ذٔخ ِٛعٝ : ٚحكش ح٠٨ّخْ*

 8ؿ                    ٠ٛعف ػغىش / حخ١ٕخس ٚع١ذٔخ ٠ٛعف

 فظخثغ حٌغضٚ حٌؼؼّخٔٝ ٌّقش   : ففلش ِٓ غ١شػٕٛحْ* 

                                 9                                    ؿحرٛػ١ْٛ ؿش٠جش / حػذحد
  10          ؿ كغٓ خ١ًٍ.د/  حػذحد  :فٟ فخٌْٛ حٌزؾ١ش *

  10ؿ       ِغظؾخس ٔخفش حٌض٠خص/حػذحد   : ٔذٚس حٌـّؼش*

                       !!!!وٍّخص ٚ ِٛحلف : ففلش حٌّٕٛػخص *

  11حٌّقشٞ أفٕذٞ                                    ؿ/حػذحد 
سكّض هللا رخٌظخء  ٚ سكّش هللا رخٌظخء حٌّشرٛهش   :ِخظخسحص 

 12ؿ   /                                        س حخظ١خسحٌّزغٛه

                            گ٩َ ٠٨فّٙٗ ا٨ حٌؼم٩ء   :لشأص ٌه

  12ؿ   حكّذ حٌلفٕخٚٞ                                .د/حخظ١خس
                       AL BASHIR MAGAZIN13ؿ 
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 ِقطفٝ كّضس/رمٍُ           !حٌٕخفش٠ش ٚح٨خٛحْ ر١ٓ  ِقُش ٚح٨كضحْ           :لن١ش ٌٍّٕخلؾش 

ك١غ حفخق , ِٓ حوؼش ِآعٟ حٌؾؼذ حٌّقشٞ فٟ حٌظخس٠خ ,  حٌظٝ حكذػض ؽشخخ وز١شح فٝ ِقش ٚحٌّقش١٠ٓ 67ٔىغش ١ٔٛ٠ٛػظَزش صُ 

حْ حوؼش ِٓ ػٍغ ِغخكش ِقش لذ ٚلغ فمذ نحٌّقش٠ْٛ ػٍٝ أْ ك١خطُٙ وخٔض ّٚ٘خ وز١شح ٚحْ ٔظخثؾ حٌٕىغش حوزش رىؼ١ش ِّخ ٠ظٛلؼْٛ 

 حٌزٜ  ِلٝ حٌّشحسس ٚحسؿغ 73طلض ح٨كظ٩ي ح٨عشحث١ٍٟ ٚ٘ٛ ٚحلغ ِش٠ش حرحق ِقش حٌّشحسس كظٝ ؿخء حٌؼزٛس حٌؼظ١ُ فٝ حوظٛرش

 هخثفظ١ٓ ِظنخدط١ٓ ِٚظٕخفشط١ٓ ّٚ٘خ طشع١خ ح٨ٔمغخَ ر١ٓ ٘ٛ 67ٚحٌلم١مش حْ حُ٘ ٔظخثؾ ٔىغش ١ٔٛ٠ٛ  .حٌشٚف ٌّقش ٚحٌّقش١٠ٓ

فخٌٕخفش٠ش ُٚ٘ حٌّٕظفؼْٛ ِٓ ػزخءس ػزذ حٌٕخفش ٚحٌّخذٚػْٛ  ,حٌٕخفش٠ش حطزخع ػزذحٌٕخفش  ٚح٨خٛحْ حطزخع حٌؾ١خ كغٓ حٌزٕخ 

ٚح٨خٛحْ ُٚ٘ حٌّٕظفؼْٛ ِٓ ػزخءس حٌؾ١خ كغٓ حٌزٕخ ٚحٌّخذٚػْٛ ِٓ ٘ئ٨ء حٌّٕظفؼ١ٓ ٚو٩ حٌضػ١ّ١ٓ ػزذ , رٙئ٨ء حٌّٕظفؼ١ٓ 

ٚحٌٕخفش٠ش ٚح٨خٛحْ ١ٌغخ فمو ِظٕخفش٠ٓ رً ٚح٠نخ ِظؾخر١ٙٓ ,  حٌٕخفش٠ش ٚح٨خٛحْ حطزخػّٙخ ِٓحٌٕخفش ٚكغٓ حٌزٕخ رش٠ج١ٓ ِٓ 

ٚحٌظؾخرٗ , ٌٚٙزح فّٙخ ِظٕخفش٠ٓ ػٍٝ حعخط حْ وً لطز١ٓ ِظؾخر١ٙٓ ِظٕخفش٠ٓ ٚ٘ٝ لخػذس فٟ حٌٕٙذعش حٌّغٕخهغ١ش ٠ؼشفٙخ حٌـ١ّغ

ر١ٓ حٌٕخفش٠ش ٚح٨خٛحْ فٟ حٌٛع١ٍش ٚح٨عٍٛد سغُ حخظ٩فّٙخ فٟ حٌظٛؿٗ ٚح٨ٔظّخء فخٌٕخفش٠ش حعخعٙخ لِٟٛ ٚؿّخػش ح٨خٛحْ 

فٕـذ حٌضػ١ُ ػزذ حٌٕخفش ٠ؼٍٓ حٔٗ حٌّغئي ػٓ حٌٙض٠ّش   , 67 ٔؼٛد حٌٝ ١ٔٛ٠ٛ, رخٌٕغزش ٌٍٕخفش٠ش  ٠٨ٚنخف ٘زححٌفُٙ.حعخعٙخ د٠ٕٝ

   ٌٚىٓ 70لَٛ رخوزش ػٛسس طغ١١ش ٠ٚغظؼذ ٌّؼشوش حٌظؤس ٌٚىٓ حٌمذس ٌُ   ٠ٍّٙٗ  ف١ّٛص فٝ عزظّزش ٞٚرؼذ رٌه ٠ؼٍٓ ِزخدٜء حٌظغ١١ش ٚ

حٌٕخفش٠ش ِخصٌض طلٍُ رخٌٕقش ٚحْ ِخ  كذع فٝ ١ٔٛ٠ٛ ٌُ ٠ىٓ  ٘ض٠ّش ٌؼزذ حٌٕخفش رً وخْ ٔقشح وز١شح   ٚ٘ٛ ُٚ٘ ِخصحٌٛح دسح٠ٚؼ 

 فٕؼٛد حٌٝ حٚحخش ح٨سرؼ١ٕخص ٚلزً ِمظً ٨خٛحْي ٠٦نخف ٔفظ حٌفُٙ رخٌٕغزش ٚ.٠ؼ١ؾْٛ ف١ٗ سغُ حػظشحف ػزذ حٌٕخفش رخٌٙض٠ّش

  حٌؾ١ٙش ػٓ ِـّٛػش ح٨خٛحْ حٌز٠ٓ ٠ئ٠ذْٚ حٌؼٕف لخث٩ ػُٕٙ ٚسغُ حػظشحف كغٓ حٌزٕخحٌؾ١خ كغٓ حٌزٕخ رم١ًٍ فٕـذ أْ ح٨خٛحْ

ٌٚىٓ حٌّظؾذد٠ٓ ِٓ , ٚخخٌفٛح حٚحِشٖ فٟ حٌظٙذثش  ٨ُٔٙ ٔٙـٛح حٌٝ حٌؼٕف ٚحٌمظً رخعُ حٌذ٠ٓ (١ٌغٛح حخٛحٔخ ١ٌٚغٛح ِغ١ٍّٓ)حُٔٙ 

ح٨خٛحْ حعظّشٚح فٟ ٔٙـُٙ ٌٍؼٕف ٚحعخٌش حٌذِخء ٌُٚ ٠غظـ١زٛح ٌٕذحء حٌؾ١خ كغٓ حٌزٕخ ٚحعظّشٚح فٟ ػٕفُٙ كظٝ طُ حغظ١خي كغٓ 

حٌزٕخ ٚطفشق دِٗ ر١ٓ ح٨ٔـ١ٍض ٚحٌٍّه ٕٚ٘خن سأٞ آخش أْ ِٓ لظٍٗ ُ٘ حٌفق١ً حٌّظؾذد ِٓ ح٨خٛحْ حٌز٠ٓ سفنٛ حٚحِش كغٓ حٌزٕخ 

ٚحرح   ارح وخٔض حٌٕخفش٠ش ٘ٝ طغ١١ش حٌلىُ رخ٨ٔم٩رخص ٚطٕق١ذ سؿخي حٌـ١ؼ سإعخًء ٚكىخِخً ف٩ٕٚ٘خ ٔمٛي ٌٍـ١ّغ  أٔٗ .  فٟ حٌظٙذثش

ٚحرح وخٔض حٌٕخفش٠ش ٘ٝ ح٨ٔظمخَ ِٓ ح٨غ١ٕخء ٤ُٔٙ  وخٔض حٌٕخفش٠ش ٘ٝ ػزخدس حٌلخوُ ٚحػظزخسٖ حٌٍُّٙ ٚحٌّزؼٛع حٌزٜ ٨ ٠ُخطٝء ف٩

 ٚحرح وخٔض حٌٕخفش٠ش ٘ٝ ح٨عظزذحد , حغ١ٕخء ٚحعظؼّخي حٌفمشحء ِٚخ حوؼشُ٘ فٝ ر٩دٔخ كـشً ٚغطخء وٝ ٔظّغه رخٌلىُ ٚحٌشثخعش ف٩

ٚحرح وخْ ح٨خٛحْ ُ٘ ِٓ  .    ٚحرح وخٔض حٌٕخفش٠ش ٘ٝ حٌلىُ حٌز١ٌٛغٝ ٌّقش ف٩ ٚحٌف ٨ ٚٔؾش ع١خعش حٌخٛف ٚحس٘خد حٌؾؼذ ف٩

ٚحرح وخْ ح٨خٛحْ ٠ز١ؼْٛ ِقش ٚحٌّقش١٠ٓ رلـش حٌذفخع ػٓ ح٨ع٩َ  ,  ٠ظظخ٘شْٚ رخٌظذ٠ٓ ٚعٍٛوُٙ حرؼذ ِخ ٠ىْٛ ػٓ حٌذ٠ٓ ف٩

ٚحرح وخْ ح٨خٛحْ ُ٘ ِٓ طؼخْٚ  ٚحرح وخْ ح٨خٛحْ ٠ظلخٌفْٛ ِغ حٌؾ١طخْ ٌٍٛفٛي  ٌٍلىُ رؤٞ ػّٓ ف٩, ٚحٌّغ١ٍّٓ ُٚ٘ وخررْٛ ف٩

ٚحرح وخْ ح٨خٛحْ ٠غخٔذْٚ ِٓ ٠مَٛ رخٌظفـ١ش ٌمظً حٌّقش١٠ٓ  ِغ وً ح٨ٔظّش ِٕز ٔؾؤطُٙ ٌٍٛفٛي ٌٍلىُ ٌٚٛ رخٌىزد ٚح٨دػخء ف٩

ف٩  ٚحرح وخْ ح٨خٛحْ ٠لخسرْٛ ح٨ص٘ش ٠ٚغخٔذْٚ حٌمخػذس ٚدحػؼ ٚحخٛحطٙخ ف٩  ٚرح وخْ ح٨خٛحْ ُ٘ ِٓ لظً حٌٕمشحؽٝ ٚح١ِٓ 

 ...صٔذحس ٚحٌؾ١خ حٌز٘زٝ ٚحٌغخدحص ٚغ١شُ٘ ف٩ ٚحٌف ٨حػؼّخْ ٚ حٌخ

ٚحٌم١ِٛش حطزخع حٌٕخفش٠ش ٔمٛي ٌُٙ حْ ِقش ٘ٝ لٍذ حٌؼشٚرش حٌٕخرل ٚرٙخ ٠ىْٛ حٌؼشد ٚرذٚٔٙخ فمً ػٍٝ  ٌٝ دسح٠ٚؼ حٌؼشٚرشفب

ٚحٌٝ دسح٠ٚؼ ح٨ع٩َ حٌغ١خعٝ ِٚذػٝ ح٨عٍّش ِٓ حطزخع ح٨خٛحْ ٚحٌـّخػخص  حٌؼشد حٌغ٩َ ِٚقش حٌم٠ٛش كقٓ ٌٍؼشٚرش ٌٍٚم١ِٛش

ح٨ع١ِ٩ش حٌظٝ طظخز ح٨س٘خد هش٠مخ ٔمٛي ٌُٙ حْ ِقش ٘ٝ رٛحرش ح٨ع٩َ حٌٝ حٌؼخٌُ حؿّغ ٚلذ روش٘خ حٌمشحْ حٌىش٠ُ ٚٔضي رؤسمٙخ 

ٚحٌٝ حٌـ١ّغ ِٓ حرٕخء ؽؼذ ِقش  ,أٌُٚٛ حٌؼضَ ِٓ حٌشعً ٚوؼ١ش ِٓ ح٨ٔز١خء ف٩ طلخسرٛ٘خ طلض ػزخءس ح٦ع٩َ ٚ ح٦ع٩َ ِٕىُ رشحء

ٍٓ ٚ آِخْ ٚسخخء ٔمٛي حْ ِقش طظغغ ٌٍـ١ّغ ٌٚٓ ص ا٨ رظٛحفك ؿ١ّغ حرٕخثٙخ ٚحٌطش٠ك ِخصحي ه٩٠ٛ ه٩٠ٛ فً حٌٝ ِخ طشؿٖٛ ِٓ أِ

ٚاٌٝ حٌز٠ٓ ٠ظلــْٛ رخٌؾشػ١ش ٚرخٌؾش٠ؼش . ٚحٌمٜٛ ٘ٛ ِٓ ٠ظغخِق ٚحٌنؼ١ف ٘ٛ ِٓ ٠ؼخٔذ سغُ ؿ٩ء حٌلك ٚؽشٚق حٌؾّظ

ٚرخٌمقخؿ ٚح٨لقخء ٚح٨رؼخد ٠ٚطخٌزْٛ رخٌؼٕف ٚحٌؼٕف حٌّنخد ٔمٛي ٌُٙ حطمٛح هللا فٝ ِقش ٚؽؼذ ِقش فّقش فٛق حٌـ١ّغ حٌٍُٙ 

 ً٘ رٍغض حٌٍُٙ فخؽٙذ                     



 
 

4 

 

  هـ ـ1441                جمادى االولى (   الثالثة و العشرونالسنة)  265   العدد                        م 2020 يناير

   رخكؼْٛ ٠لزسْٚ ِٓ  :خٛحهش ٚ روش٠خص  

 طضح٠ذ ادِخْ حٌؾزخد ٌٍٙٛحطف حٌزو١ش     

 

حذر باحثون من أن األطفال والشباب ٌظهرون عالمات 
، وفً الواقع، هناك واحد هواتفهم الذكٌةمتزاٌدة على إدمان 

بالهواتف " إشكالٌة"من كل أربعة أطفال وشباب لدٌهم عالقة 
 البرٌطانى، فإن هؤالء العلماء metroوبحسب موقع .الذكٌة

، وهذا ٌعنً أن "استخدام الهاتف الذكً كإشكالٌة"ٌعرضون 
الشباب ٌستخدمون األجهزة بطرٌقة تشابه اإلدمان السلوكً، 

وقد حللت الدراسة التً أجراها باحثون فً كلٌة كٌنجز فً 
 دراسة 41 ، حوالى BMC Psychiatryلندن ونشرت فً 

 حول استخدام الهواتف الذكٌة والصحة 2011نشرت منذ عام 
٪ من األطفال والشباب 30٪ و10وٌستنتج أن ما بٌن .العقلٌة

٪ فً 23ٌستخدمون هواتفهم بطرٌقة مختلة، مما ٌعنً أن 
المتوسط كانوا ٌستخدمون هواتفهم بشكل متواصل، وقد عرف 

الباحثون ذلك بأنه سلوك مرتبط باستخدام الهاتف الذكً 
مثل القلق عندما ٌكون - ٌحتوي على عنصر من اإلدمان 

وخلصت .الهاتف غٌر متوفر أو ٌسبب إهمال أنشطة أخرى
إشكالٌة استخدام "الدراسة أٌضا إلى أن هناك روابط بٌن 

وقضاٌا الصحة العقلٌة مثل القلق واإلجهاد وضعف " الهاتف
النوم والمزاج المكتئب، وقال المؤلف المشارك الدكتور نٌكوال 

: كالك من معهد الطب النفسً وعلم النفس وعلم األعصاب
الهواتف الذكٌة موجودة لتبقى وهناك حاجة لفهم مدى “

ال نعرف ما إذا "، وأضاف "إشكالٌة استخدام الهاتف“انتشار 
كان الهاتف الذكً نفسه هو الذي ٌمكن أن ٌكون إدماًنا أو 

ومع ذلك، هناك "واستكمل ."التطبٌقات التً ٌستخدمها الناس
حاجة إلى توعٌة الجمهور حول استخدام الهواتف الذكٌة فً 
األطفال والشباب، وٌجب أن ٌكون اآلباء على دراٌة بالوقت 

 ."الذي ٌقضٌه أطفالهم على هواتفهم
     ػخرش عز١ً/حػذحد    

  2020أ٩ً٘ رخٌؼخَ حٌـذ٠ذ : فٛسس حٌغ٩ف

 
وٍّخص ٚدحع ػخَ ٚحعظمزخي ػخَ 2020و٩َ ؿ١ًّ ػٓ حٌغٕش حٌـذ٠ذس 

صادر   ها من عدة م ترت ٔغؤي هللا :   حطّٕٝ حْ ٔغظف١ذ ِٕٙخ ؿ١ّؼخاخ

عٕش ٚاصحٌش ٨٣ٌَ،  عٕش خ١ٍش ٚسخخء ٚطلم١ٍك ٣ٌِخيِ  أْ ٠ـؼٍٙخ

ٔخظخس ف١ٙخ هش٠ك ٔىْٛ ف١ٙخ ٤ٔفغٕخ ح٤ٌٚٝ ٚح٤كك رخ٦عؼخد، 

عٕش ُٔؼ١ذ  .ٚرىً فشحكش ِغ أٔفغٕخ لزً حٌغ١ش" حٌزحص ٚ ح٤ٔخ"

ُّنٟ                                                    .ف١ٙخ طشط١ذ دٚحخٍٕخ ٚحٌ

سرٕخ حفظق ر١ٕٕخ : "٠ٓ اٌٝ هللا لخثًٔذػٛػٕذ أرٛحد حٌؼخَ حٌـذ٠ذ،-

 .                            فذق هللا حٌؼظ١ُ (ٚر١ٓ لِٕٛخ رخ٠٨ّخْ

… ٨ طزذإٚح حٌىظخرش ػٍٝ أٚسحق عٛدحء)ٔق١لش ٌىُ ؿ١ّؼخ -  

 )                                 حؿؼٍٛح حٌزذح٠ش دحثّخً ٔخفؼش حٌز١خك

 ..ٔخُؽىشحً ٌّٓ أطض رُِٙ ح٤لذحس ٚأمخفٛح سٚٔمخً ؿ٩َ١ّ ٌل١خص- 

  أ ٚسرّظٛح ػٍٝٔخ ٚؽّذٚح ػٍٝ ػُنذٔخٚؽىشحً ٌِّٓ ٚلفٛح رـخٔذ

ٔؼُ  !ٚؽىشحً ٌٍمذس حٌزٞ ػّشٜ رؼَنُٙ..ٔخ ػٕذِخ حكظؾٔخفحوض

ًَ دْٚ !ُٕ٘خن ِٓ فَمذٔخٖ، ٕٚ٘خن ِٓ حفظمذٔخٖ ٕٚ٘خن ِٓ سك

ٕٚ٘خن ِٓ ؿؼً ٌٕخ ِؼُٗ روشٜ ؿ١ٍّش، ٠ؼُض ػ١ٍٕخ غ١خرٗ، !ٚدحع

لخٌي أْ ٕٔغخٖ ُِ ٕٚ٘خن ِٓ أعخء فّٕٙخ ٚأعخء ا١ٌٕخ، ٌىٕٕخ رىً !ٚ

١ٌظ ٌؾٟء فمو ٠٤ِخَ ِنض !سكخرِش فذِس رخ٦كغخْ سددٔخٖ

ًٍ عزك أْ ِٚمغ ٌٕخ !وخٔض ؿ١ٍّش ٌىٕٙخ حٔظٙض ٌٚغٕخ ٌـ١ّ

٨ أػشُف هش٠ك حٌؼٛدس، ٌٚٛ ػذص :ٌىٕٙخ وٍّشٌ أخ١شس  !ٚؿلذٔخٖ

عخِلض …١ٌِىٓ هللا ؽخ٘ذحً ػٍٝ ِخفٟ لٍزٟ!طزوش ٘زح ُفٕغ ٠ذحن

ًٍ ػٍٝ أكذ                                        حٌىً ٌٚغُض رلخًِ غ

أطّٕٝ أْ طقٕغ وؼ١شحً ِٓ ح٤خطخء فٟ  :أ١ِٕخص ٌٍغٕش حٌـذ٠ذس -

٤ٔه ػٕذِخ طخطت، طقٕغ أؽ١خء ؿذ٠ذس، طـشد . حٌؼخَ حٌـذ٠ذ

أؽ١خء ؿذ٠ذس، طظؼٍُ، طل١خ ٚطذفغ ٔفغه ٚطظلذح٘خ، طفؼً أؽ١خء 

٘زٖ أ١ِٕظٟ ٌه، ٌٕٚخ . ٌٍّشس ح٤ٌٚٝ، ٚح٤ُ٘ أٔه طفؼً ؽ١جخ

ؿ١ّؼخً، ٌٕٚفغٟ أ٠نخً، حفٕغ أخطخء ؿذ٠ذس، حؿؼٍٙخ وز١شس 

ٚػظ١ّش ِٚذ٠ٚش، حفٕغ أخطخء ٌُ ٠قٕؼٙخ أكٌذ لزٍه، ٨ طظـّذ 

  .٨ٚ طمف، ٨ طمٍك رؾؤْ ػذَ وفخ٠ظٙخ أٚ ػذَ حوظّخٌٙخ،

 حرٓ حٌزٍذ/حػذحد

https://www.youm7.com/story/2019/11/26/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4-%D8%A8%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/4519063
https://www.youm7.com/story/2019/11/26/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4-%D8%A8%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/4519063
https://www.hellooha.com/articles/908-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B6%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.hellooha.com/articles/908-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B6%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.hellooha.com/articles/908-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B6%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.hellooha.com/20-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA/98322-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
https://www.hellooha.com/20-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA/98322-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
https://www.hellooha.com/20-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA/98322-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
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       ِىظزش ح٨عىٕذس٠ش حٌـذ٠ذس  :ِقُش حٌظٟ ٨ ٠ؼشفٙخ حٌّقش٠ْٛ
أكبر مكتبات عصرها  مكتبة اإلسكندرٌة القدٌمةهً إعادة إحٌاء لـ الهٌئة العامة لمكتبة اإلسكندرٌة أو مكتبة اإلسكندرٌة الجدٌدة

، حٌث تم بناء المكتبة من جدٌد فً موقع قرٌب من المكتبة القدٌمة األمم المتحدة باالشتراك مع مصر فً مشروع ضخم قامت به
  بحضور عالمً  2002 أكتوبر16وتم افتتاح المكتبة الحدٌثة فً . بمنطقة الشاطبً بالمدٌنة

        
 المختارة 2013فً بداٌة  (بحاجة لمصدر) ملٌون كتاب 2فً المكتبة مجموعة كبٌرة من الكتب تقدر ب:الكتب:وتشمل المكتبة . 

باللغات العربٌة واإلنجلٌزٌة والفرنسٌة وكذلك مجموعة مختارة من كتب بلغات أوروبٌة أخرى مثل األلمانٌة واإلٌطالٌة 
واإلسبانٌة ولغات أخرى نادرة مثل الكرٌبولٌة ولغة هاٌتً وزولو، وتتضمن المجموعة الحالٌة مصادر من المانحٌن من جمٌع 

قدمت فرنسا فً أكبر صفقة ثقافٌة فً تارٌخ المكتبات هدٌة تصل إلى نصف ملٌون كتاب .أنحاء العالم فً شتى الموضوعات
ونتٌجة لهذه . إلً مكتبة اإلسكندرٌة (انثربولوجٌا- جغرافٌا- تارٌخ- آداب- علوم)باللغة الفرنسٌة فً عدة موضوعات مختلفة 

الهدٌة ستكون مكتبة اإلسكندرٌة المكتبة الفرانكفونٌة الثانٌة فً العالم بعد مكتبة نٌوٌورك فً ثراء مجموعاتها باللغة الفرنسٌة 
وتتفوق مكتبة اإلسكندرٌة فً مقتنٌاتها . بعد المكتبة القومٌة الفرنسٌة ومكتبة جنٌف ومكتبة لٌون بفرنسا ومكتبة الفال بكندا

 ألف كتاب 433 ألف كتاب ومكتبة الكونجرس التً تحتوى على 534الفرنسٌة على جامعة مونتلاير فً كندا والتً تحتوى على 
 ألف كتاب والمكتبة القومٌة 296 ألف كتاب وجامعة اواتا بكندا، والتً تحتوى على 509ومكتبة هارفارد التً تحتوى على 

                           . ألف كتاب305 ألف كتاب والمكتبة الوطنٌة الفرنسٌة والتً تحتوى على 365الكندٌة والتً تحتوى على 

     
وأٌضا تكون مكتبة اإلسكندرٌة بهذا اإلهداء المكتبة الرئٌسٌة األساسٌة للكتاب الفرنسً للشرق األوسط والقارة األفرٌقٌةمكتبة 

وتغطً المواد . المواد السمعٌة والبصرٌةتشتمل مكتبة الوسائط المتعددة على أنواع مختلفة من الوسائل السمعٌة والبصرٌة
تعلٌمٌة، دٌنٌة، ثقافٌة، سٌاسٌة، تسجٌلٌة، سٌنمائٌة، باإلضافة إلى وسائل ذاتٌة لتعلٌم : السمعٌة والبصرٌة موضوعات متنوعة

اللغات المختلفة وبرامج الكمبٌوتر وغٌرها من وسائل التعلٌم الذاتً فً شتى المجاالت، هذا وباإلضافة إلى تسجٌالت لجمٌع 
  .المؤتمرات والحفالت الموسٌقٌة والفنٌة والمعارض التً تتم فً مكتبة اإلسكندرٌة

 َوش٠ُ حرٛحٌؼضحة.د /  ِٓ اػذحد  عٍغش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
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                   َ حةح٦٘خٔش ٚحٌؾض   :ٌِه ٠خ ع١ذطٟ

 ِخخٌف ٌؾشع هللا ر١ٓ ح٤صٚحؽ          

 

 

أحد عمماءاألزهر الشريف - الداعية الشيخ أشرف الفيل  قال 
إن الضابط بين األزواج هو ما نص عميه الكتاب والسنة، - 

 والزواج عالقة قائمة عمى المودة والمعروف، 
                                         :مستشهدا بقول اهلل تعالى

وفِش } وهُرنَّن بِشالْلمَوعْلرُر رُر  . من سورة النساء18الواردة باآلية  {وَوعَواشِش
الفيل من خالل حمقة اليوم الخميس من الشيخ اشرف وتابع 

 : قائالًال " dmc"، المذاع عمى فضائية "لعمهم يفقهون"برنامج 
مهما كانت المستويات والبيئات، فال يجوز اإلهانة أو الشتم "

بين األزواج، والزوج الذى يتعمد إهانة الزوجة، أو العكس، 
  "يعتبر مخالفا لشرع اهلل

وقال ايضا إن كل زوج لم ترضى عنه زوجته لن يدخل 
 سماح محمد/ بقمم.الجنة

                                                                                      

 رٕض ح١ًٌٕ/ حػذحد 

 محمد صالح أول مصري: سوٓ حٌش٠خمش 

 فً التارٌخ ٌفوز بكأس العالم لألندٌة

 
طٛؽ ِلّذ ف٩ف ٔـُ ِٕظخذ ِقش ٚفش٠ك ١ٌفشرٛي ح٦ٔـ١ٍضٞ 

رـخثضس أفنً ٨ػذ فٟ رطٌٛش وؤط حٌؼخٌُ ٥ٌٔذ٠ش حٌظٝ طٛؽ رٙخ 

 .حٌش٠ذص ح١ٌَٛ ػٍٝ كغخد ف٩ِٕـٛ حٌزشحص٠ٍٟ

ٚلذَ ِلّذ ف٩ف أدحءح ١ِّضح فٟ حٌزطٌٛش ٚفخص رـخثضس أفنً 

ٚسفغ ِلّذ . ٨ػذ فٟ حٌّزخسحس حٌٌٛٝ مذ ِٛٔظ١شٞ حٌّىغ١ىٟ

 أٌمخد ِغ ٔخدٞ ١ٌفشرٛي ح٨ٔـ١ٍضٞ ِٕز 3ف٩ف سف١ذٖ اٌٝ 

خ٩ي فظشس ح٨ٔظمخ٨ص حٌق١ف١ش ٌؼخَ " حٌش٠ذص"حٔنّخِٗ ٌقفٛف 

                                    . لخدِخً ِٓ سِٚخ ح٠٨طخ2017ٌٟ

ٚطٛؽ ١ٌفشرٛي رط٩ً ٌّغخرمش وؤط حٌؼخٌُ ٥ٌٔذ٠ش ٌٍّشس ح٨ٌٚٝ 

 فٟ 0 – 1فٟ طخس٠خٗ رؼذ فٛصٖ ػٍٝ ف٩ِٕـٛ حٌزشحص٠ٍٟ رٕظ١ـش 

حٌذٌٟٚ " خ١ٍفش"حٌّزخسحس حٌٕٙخث١ش حٌظٟ ؿّؼظّٙخ رٍّؼذ 

ٚعخُ٘ ِلّذ ف٩ف فٟ طظ٠ٛؾ ". حٌذٚكش"رخٌؼخفّش حٌمطشٞ 

١ٌفشرٛي رزطٌٛش دٚسٞ حرطخي حٚسٚرخ حٌؼخَ حٌلخٌٟ رؼذ حٌفٛص 

حٌزٞ طلمك ػٍٝ طٛطٕٙخَ رٙذف١ٓ دْٚ ِمخرً فٟ حٌّزخسحس 

، لزً أْ "ِذس٠ذ"حٌٕٙخث١ش حٌظٟ ؿّؼظّٙخ رخٌؼخفّش ح٦عزخ١ٔش 

٠لقً ػٍٝ رطٌٛش وؤط حٌغٛرش ح٨ٚسٚرٟ ػمذ حٌفٛص حٌزٞ 

طلمك ػٍٝ طؾ١ٍغٟ رشو٩ص حٌظشؿ١ق فٟ حٌّزخسحس حٌظٟ ؿّؼظّٙخ 

رخص ِلّذ .ِؼمً ٔخدٞ رؾىظخػ حٌظشوٟ" فٛدحفْٛ أس٠ٕخ"رٍّؼذ 

ف٩ف ٔـُ ١ٌفشرٛي ح٨ٔـ١ٍضٞ أٚي ٨ػذ ِقشٞ فٟ حٌظخس٠خ 

٠ٚؼذ ِلّذ ػخٌغ ٨ػذ ِقشٜ .٠ظٛؽ رزطٌٛش وؤط حٌؼخٌُ ٥ٌٔذ٠ش

٠ٕخي ؽشف حٌّؾخسن فٟ حٌّزخسحس حٌٕٙخث١ش ٌزطٌٛش وؤط حٌؼخٌُ 

٥ٌٔذ٠ش، رؼذِخ عزك ٚٔـق حٌؼٕخثٝ كغ١ٓ حٌؾلخص ٠ٚل١ٝ ٔخدس 

. فٝ طلم١ك ٘زح ح٦ٔـخص فٝ حٌٕغخش حٌّخم١ش ِغ حٌؼ١ٓ ح٦ِخسحطٝ

            وخرظٓ و١ّٛ/ حػذحد 
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  حرٓ حٌزؾ١ش/                حػذحد              أِـ١ـشس حٌـلـذ                                 سوٓ ح٨دد

 

ٞ    طـلـ١خطـ  أكـٍٝ   ٞ          أُ٘ـذ٠ـِه   عـ١ـذطـٞ  ِٚـ٨ٛطـٞأِـ١ـشسَ حٌُلـِذ  فـٝ لـٍـزـ 

ِٗ    ٚٞ حٌؾُٛق ٌـلٓ ٚ          ٞ  ٠ُغخرمـٓٞٚأرؼـُغ حٌـؾـَٛق ِـٓ لـٍذ ٞ              رؼُل  آ٘ـخص ف١

          يرسـاالتـ أغـلـى   يٌا حـُبـ الشعُر   و  فـأرسلـُه         يوأنـظـُُم الـُدرَّ مـن  شـِعر

ي             جراحات   تشفى يك طٌفُـِك   كـُلَّ    آونـٍة       هـل الَح   وأسـألُ   الطـٌَر   عـنِك 

ٌُـضٌىُء          ألـَمُحهٌافى دنٌا  وهـل برٌـُق عٌنٌِك  ي               ظـُلُمـاتـ و   يغٌـمـَة  أٌامـ  

ي              ذاتـ  فـى    ألـقـاهُ ي كـ ٌَُعِطُر الـروح    بوادرهُ      يوهل عبٌُرِك الفـواُح ُتشجـٌن

ي                اآلتيوف  ي الـماضي وف إلتقٌنا منُذ          يأمـٌـرة  الُحـِب  واألشـواُق   تـدفعـن

ي     مـأسات   قـد ِعشُت   بعدمـا ي  وأنـتـش الهـوى  ٌصفـو        ويفهل ٌطـٌُب زمـان

           ي  ُرا ٌـاتـ  الـحـُبِ     بسـمـاِء يما بٌـننا  عهداً         وتـلتـق وهـل ٌـدوُم  الــهوى 

ي     رواٌاتـ أحـلـى    وٌـا    يوٌـا نـشـٌد      رة َ الـحـِب ٌـا  أ مــالً أعـاٌـشــه ُ    أمً

  والشوُق فى العٌِن من أسمى الحواراتِ  أُبـُثـِك  الـشـوَق  فى عٌـنـٌِك  أرسـلـُه       

 2005حفذحس ػخَ " أ١ِشس حٌلذ " ِٓ د٠ٛحْ 
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 ِمخسٔش ؿ١ٍّش ر١ٓ لقظٝ ع١ذٔخ ِٛعٝ ٚع١ذٔخ ٠ٛعف                    :ٚحكش ح٠٨ّخْ
 

 (مفقودا  )و كالهما كان(بمصر  )كالهما بدأت قصته 
  (الٌم)خر فً آلوا (الجب)أحدهما فً  :(إلقاؤه  )كالهما تم 

اَبِت اْلُجبِّ ﴾  وسٌدنا :  (بٌٍد مبغضٌه): أُلقً فً الجب (ٌوسف)سٌدنا -  ٌَ أُلقً فً  (موسى)إخوته   ﴿ َوأَْلقُوهُ فًِ َغ
مِّ َواَل َتَخافًِ َواَل َتْحَزنًِ ﴾ بٌن كلمتً  : (بٌٍد محبه) (الٌم) ٌَ ﴿ َفأَْلقٌِِه ﴾ ..و..﴿ َوأَْلقُوهُ ﴾:أمه بأمر ربها ﴿ َفأَْلقٌِِه فًِ اْل
 : (ولىألا): نأل. (الحنان والرعاٌة)تحمل كمٌة كبٌرة من :  والثانٌة .تحمل كمٌة كبٌرة من الحقد والكره: األولى-

  (تدبٌر رب البشر)من  : (الثانٌة)و.. (تدبٌر البشر)من 
 

.                                                                                                       فً قصٍر ذي شأن (عاش  )كالهما- 
زوجة  ): فً القصر الذي سكن به موسى . (حزٌنا علٌه)كان  (أبو ٌوسف)و.. (حزٌنة علٌه)كانت   (أم موسى)-

ُت َعٌٍن لً َولََك ال َتقُتلوهُ َعسى أَن .هً من طلبت أن ٌتربى موسى لدٌها (صاحب القصر  ﴿ َوقالَِت امَرأَُت فِرَعوَن قُرَّ
ٌَشُعروَن ﴾ وفً القصر الذي عاش فٌه ٌوسف ِخَذهُ َولًَدا َوُهم ال  نَفَعنا أَو َنتَّ الزوج هو من طلب أن ٌتربى ٌوسف :  ٌَ

ِخَذهُ َولًَداَ ﴾ . لدٌه نَفَعنا أَو َنتَّ ٌَ  ﴿ َوقالَ الَِّذي اشَتراهُ ِمن ِمصَر اِلمَرأَتِِه أَكِرمً َمثواهُ َعسى أَن 
صاحب القصر الذي عاش به  (زوجة).كانت مصدر أمان له  : (موسى)صاحب القصر الذي عاش به  (زوجة) - 

.                                                                                                   كانت مصدرأذى وقلق له : (ٌوسف)
ا : علٌه السالم (بٌوسف)الصٌغة الخاصة :كالهما تحدث القرآن عند بلوغه سن الرشد بصٌغتٌن متشابهتٌن -  ﴿ َولَمَّ

َناهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن ﴾ الصٌغة الخاصة  ٌْ هُ  ):  علٌه السالم (بموسى)َبلََغ أَُشّدهُ آَت ا َبلََغ أَُشدَّ َولَمَّ
لَِك َنْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن ﴾                                                                             

ٰ
َناهُ ُحْكًما َوِعْلًما َۚوَكَذ ٌْ َواْسَتَوٰى آَت

: القرآن  (حزنه)حكى عن (أبو ٌوسف)﴿ َوأَْصَبَح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسى َفاِرًغا ﴾ :  القرآن  (حزنها)حكى عن  (أم موسى)- 
َناهُ ِمَن اْلُحْزِن ﴾  ٌْ ْت َع ٌَضَّ ٌُوُسَف َواْب ا أََسَفى َعلَى  ٌَ  ﴿                                                                                  .

.                                           أخت موسى هً من بحثت عنه وساعدته .إخوان ٌوسف هم من ألقوا أخاهم وآذوه - 
ََ ﴾ وعند البحث  (أم موسى)عند البحث عن موسى -  هً من طلبت البحث عنه وأرسلت أخته﴿ َوقالَت أِلُختِِه قُّصٌِه

ٌُوُسَف ﴾ :هو من طلب البحث عنه وأرسل إخوة ٌوسف (أبو ٌوسف)عن ٌوسف  ُسوا ِمن  ًَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ ا َبنِ ٌَ  ﴿               .
ِه اْلَمَراِضَع ﴾ بداٌة الفرج :م موسى بلقاء ولدهاألبداٌة الفرج -  ٌْ ْمَنا َعلَ ﴿ إِنًِّ أَلَِجُد ِرٌَح :بً ٌوسف بلقاء ابنهأل﴿ َوَحرَّ

.                                                                                                                                    ٌُوُسَف ﴾ 
ِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسلٌَِن ﴾ رب العالمٌن أوحى :م موسى أنه سٌرد لها ابنها ألرب العالمٌن أوحى -  ٌْ وهُ إِلَ ا َرادُّ ﴿ إِنَّ
ِ َما اَل َتْعلَُموَن ﴾:  بً ٌوسف أنه سٌرد له ابنه أل .                                                                                                                                      ﴿ َوأَْعلَُم ِمَن َّللاَّ
﴿ َفأَتَبعوُهم ُمشِرقٌَنَفلَّما َتراَءى الَجمعاِن : عندما َكُبر تصادم معهم وطاردوه (موسى)أصحاب القصر الذي عاش به - 

﴿ َوقالَ : عندماَكُبر تصالحوا معه وقّربوه (ٌوسف)قالَ أَصحاُب موسى إِّنا لَُمدَركوَن ﴾ أصحاب القصر الذي عاش به 
ٌَوَم لََدٌنا َمكٌٌن أَمٌٌن ﴾ فً قصة ٌوسف لم تذكر أمه وفً  َك ال الَملُِك ائتونً بِِه أَسَتخلِصُه لَِنفسً َفلَّما َكلََّمُه قالَ إِنَّ

 .القرآن حصادالتدبر تفهٌم.قصة موسى لم ٌذكر أبوه ما أجملها من مقارنة ممتعة 
 

 ٠ٛعف ػغىش/ حخظ١خس 
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 فظخثغ حٌغضٚ حٌؼؼّخٔٝ ٌّقش

 (٨رٓ ا٠خط " رذثغ حٌض٘ٛس فٝ ٚلخثغ حٌذ٘ٛس" ِٓ وظخد )

                                و١ف رذأص؟ ٚو١ف لخَ حٌخ١ٍفش حٌؼؼّخٔٝ رغضٚ ِقش؟ ِٚخرح فؼً ف١ٙخ؟. ٚٔؤطٝ اٌٝ ػ٩لش حٌخ٩فش رّقش

وخْ عٍطخْ ِقش فٝ ٘زح حٌضِخْ لٕقٛس حٌغٛسٜ ٚوخْ ٠مَٛ وً ػخَ رخٌٛحؿذ حٌّقشٜ ٚ٘ٛ سػخ٠ش ح٤ِخوٓ حٌّمذعش فٝ ِىش 

. ٚوخْ كخوُ ِقش ٠ؾشف رٕفغٗ ػٍٝ فٕخػش وغٛس حٌىؼزش ٚطغف١ش٘خ فٝ حكظفخي ١ِٙذ ِغ سوذ حٌّلًّ.ٚحٌّذ٠ٕش ٚحٌمذط

ػٍّٕخ أٔه »ٚأطٝ حٌزش٠ذ اٌٝ لٕقٛس رؤْ حٌخ١ٍفش حٌؼؼّخٔٝ ٠لؾذ كؾٛدٖ ٌغضٚ ِقش فٛؿٗ سعخٌش اٌٝ ع١ٍُ ح٤ٚي ؿخء ف١ٙخ 

ؿّؼض ػغخوشن، ٚأٔه ػضِض ػٍٝ طغ١١شُ٘ ػ١ٍٕخ، فظؼـزض ٔفغٕخ غخ٠ش حٌظؼـذ ٤ٕٔخ ٚحٌلّذ هلل ِٓ ع٩ه١ٓ أً٘ ح٦ع٩َ 

٠ؼٍُ هللا ٚوفٝ رٗ ؽ١ٙذحً أٔٗ ٌُ ٠خطش رزخٌٕخ هّغ فٝ »٠ٚشد ػ١ٍٗ حٌخ١ٍفش حٌؼؼّخٔٝ وخررخً ." ٚطلض كىّٕخ ِغٍّْٛ ِٛكذْٚ

رذحثغ حٌض٘ٛس - حرٓ ا٠خط)« أكذ ع٩ه١ٓ حٌّغ١ٍّٓ أٚ ٍِّىظٗ، أٚ سغزش فٝ اٌلخق حٌنشس رٗ فخٌؾشع حٌؾش٠ف ٠ٕٙٝ ػٓ رٌه

ٌُٚ ٠ىٓ . ، ٌىٓ حٌلم١مش ٘ٝ أْ حٌخ١ٍفش حٌؼؼّخٔٝ وخْ ِقّّخً ػٍٝ غضٚ ِقش(١٢٤فـ- حٌـضء حٌؼخٔٝ- فٝ ٚلخثغ حٌذ٘ٛس

، ٠ٚمَٛ رىغٛس «خخدَ حٌلش١ِٓ حٌؾش٠ف١ٓ»٠ٕظظش عٜٛ فظٜٛ ؽشػ١ش طغّق ٌٗ رؤْ ٠مَٛ رغضٚ رٍذ ٠غّٝ عٍطخٔٗ ٔفغٗ رؤٔٗ 

ٚأخ١شحً ػؼش حٌخ١ٍفش ػٍٝ مخٌظٗ فٝ فظٜٛ ِؼ١شس ٌٍغخش٠ش ؿخءص ػٍٝ ٠ذ لخمٝ ػغىش .حٌىؼزش، ٠ٚلظنٓ ح٤ص٘ش حٌؾش٠ف

ٌٚمذ وظزٕخ فٝ حٌضرٛس ِٓ رؼذ حٌزوش أْ ح٤سك ٠شػٙخ ػزخدٜ »ح٤ٔخمٛي وّخي رخؽخ صحدٖ حعظٕذ ف١ٙخ اٌٝ ح٠٢ش حٌىش٠ّش 

. فُٙ هزؼخ حٌؼؼّخ١ْٔٛ« ػزخدٜ حٌقخٌلْٛ»أِخ . ٚح٤سك ٘ٝ ِقش ٤ٔٙخ ٚسدص فٝ آ٠ش لشآ١ٔش ِؾ١شس اٌٝ ِقش« حٌقخٌلْٛ

ِٓ ِفظٝ ح٤ٔخَ ؽ١خ ح٦ع٩َ فظٜٛ رٛؿٛد غضٚ »ٚعخسع ِفظٝ ح٢عظخٔش اٌٝ ِغخٔذس فظٜٛ لخمٝ حٌؼغىش فؤفذس فظٜٛ طمٛي 

، ٚطمظشد حٌـ١ٛػ حٌؼؼّخ١ٔش «ِقش ٤ْ أٍ٘ٙخ لطخع هشق، ٚحٌمظخي مذُ٘ غضٚ ؿٙخد ٚحٌّمظٛي فٝ ٘زٖ حٌغضٚس ؽ١ٙذ ِٚـخ٘ذ

َّٝ رؤْ أٍِه ح٤سك ٚحٌز٩د »ِٓ ِقش ٠ٚشعً ع١ٍُ ح٤ٚي اٌٝ كخوّٙخ آٔزحن هِٛخْ رخٜ سعخٌش ٠مٛي ف١ٙخ  اْ هللا لذ أٚكٝ اٌ

 .«ِٓ حٌؾشق اٌٝ حٌغشد وّخ ٍِىٙخ ح٦عىٕذس رٚ حٌمش١ٔٓ ٚأٔخ خ١ٍفش هللا فٝ أسمٗ، ٚأٔخ أٌٚٝ ِٕه رخذِش حٌلش١ِٓ حٌؾش٠ف١ٓ

حطـٗ حٌـٕٛد حٌؼؼّخ١ٔش اٌٝ حٌطلخ١ٔٓ »٠ٚشٜٚ حرٓ ا٠خط فٝ وظخرٗ فظخثغ ِخ١فش حسطىزٙخ ؿٕٛد حٌخ٩فش مذ حٌّقش١٠ٓ، ٚٔمشأ ٚ

فؤخزٚح حٌزغخي ٚحٌخ١ٛي، ٚأخزٚح ؿّخي حٌغمخ١٠ٓ، ٚٔٙزٛح وً ِخ فٝ ؽْٛ حٌمّق ِٓ غ٩ي، ػُ فخسٚح ٠ؤخزْٚ ِٛحؽٝ حٌف٩ك١ٓ 

ٚدؿخؿُٙ ٚأٚصُ٘ ٚأغٕخُِٙ ٚكظٝ أرٛحد ر١ٛطُٙ ٚخؾذ حٌغمٛف أخزٖٚ، ٚأسعً ع١ٍُ ٚحكذحً ِٓ أوؼش سؿخٌٗ ٚكؾ١ش ٘ٛ 

فٛفً ؿخْ رشدٜ حٌغضحٌٝ اٌٝ ٔٛحكٝ حٌظً »، ٚٔؼٛد اٌٝ حرٓ ا٠خط ١ٌقف ِخ كذع «ؿخْ رشدٜ حٌغضحٌٝ اٌٝ حٌؾشل١ش

ٚحٌضِش١ٔٚٓ ٚحٌضٔىٍْٛ ٚٔٙذ ِخ ف١ٙخ ِٓ أرمخس ٚأغٕخَ ٚأٚص ٚدؿخؽ، ٚلخَ رؤعش حٌقز١خْ ٚعزٝ حٌزٕخص رخػظزخس أُٔٙ أرٕخء 

ٚعخسٍع حٌّقش٠ْٛ رؾشحثُٙ ِٓ عٛق حٌؼز١ذ ٚحٌـٛحسٜ ػُ ٠ٙزُٛٔٙ .وفخس ٚسحف ٠ز١ؼُٙ فٝ أعٛحق حٌّلشٚعش رؤرخظ ح٤ػّخْ

ٚوخْ ٠قزق وً فزخف ٚ٘ٛ ِخّٛس »ع١ٍُ ح٤ٚي ِّؼ٩ ٌٍٛحٌٝ حٌظشوٝ ٠مٛي ػٕٗ ارٓ ا٠خط أٗ وخْ عى١شحً ؽشعخً . ٤٘خ١ٌُٙ

 "ٌمذ أؽؼٍٛح فٝ ِقش ؿّشس ٔخس»٠ٍٚخـ ارٓ ا٠خط ِخ فؼٍٗ ؿٕذ حٌخ٩فش فٝ ِقش لخث٩ً « ف١لىُ رخٌؼغف ٚحٌظٍُ ٚ٘ٛ ِخّٛس

" ٠خ سد ٠خ ِظـٍٝ أٍ٘ه حٌؼؼّخٍٔٝ»ٌٚؼً ٘زٖ ح٠٤خَ ٘ٝ حٌظٝ ٌمٕض حٌّقش١٠ٓ ؽؼخسحً ظٍٛح ٠ٙظفْٛ رٗ أِذحً ه٩٠ًٛ 

 ػزذ حٌفظخف حرٛكخِذ/ حػذحد 

 

ن  عنوا  من غير صفحة  

 حرٛػ١ْٛ ؿش٠جش/ حػذحد  يكتبها واحد فهمان
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عقد صالون البشٌر يُ  :البشٌرالثقافى فى صالون

الثقافى فى االثنٌن الثانى من كل شهر ، ولكل حلقة من 

حلقات هذا الصالون موضوع ٌتناقش فٌه الحاضرون وهم 

وقد كان موضوع الصالون فى هذه ثلة من المثقفٌن، 

ٌٚمذ  ( ِشحكً حٌٛؿٛد ح٦ٔغخٔٝ فٝ حٌىْٛ)الحلقة بعنوان

٘زحٌّٛمٛع، ٠ّٚىٓ فٝ ا٠ـخص طمذ٠ُ  طٕخلؼ حٌلخمشْٚ فٝ

أُ٘ حٌٕمخه حٌظٝ حٔظٙٝ ا١ٌٙخ حٌغخدس حٌلنٛس خ٩ي ِٕخلؾخطُٙ 

ططشق حٌلخمشْٚ اٌٝ حٌفشق ر١ٓ   - :ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٝ 

ُْ ٠طٍُك فٟ حٌمشآْ  ح٦ٔغخْ ٚحٌزؾش ٚٚرٕٝ آدَ  فخ٦ٔغـخ

ٌَمَْذ َخٍَْمَٕخ )ومٛي هللا طؼخٌٝ , ٠ٚشحُد رٗ ؿُٕظ حٌزؾش وٍٗ  َٚ
 ٍْ ْغُٕٛ َِ بٍ  َّ ْٓ َك ِِ ٍَْقخٍي  ْٓ َف ِِ  َْ َْٔغخ اِْر لَخَي َسرَُّه )ٚلٌٛٗ  (ح٦ِْ َٚ

 ٍْ ْغُٕٛ َِ بٍ  َّ ْٓ َك ِِ ٍَْقخٍي  ْٓ َف ِِ ٩َثَِىِش أِِّٟ َخخٌٌِك رََؾًشح  َّ ٍْ لزً ) ٌِ

حْ ٠ٕفخ ٠ٚغ٠ٛٗ أغخٔخ وخْ رؾشح ٚرؼذ حٌظغ٠ٛش أفزق 

بٍ ): احٔغخٔخ لخي طؼخٌٝ َّ ْٓ َك ِِّ ٍَْقخٍي  ٓ َف ِِ  َْ ٌَمَْذ َخٍَْمَٕخ ح٦َِٔغخ َٚ
اِْر لَخَي َسرَُّه  َٚ   َِ ٛ ُّ ٓ َّٔخِس حٌغَّ ِِ  ًُ ٓ لَْز ِِ َّْ َخٍَْمَٕخُٖ  خ ـَ ٌْ ح َٚ  ٍْ ْغُٕٛ َِّ

 ٍْ ْغُٕٛ َِّ بٍ  َّ ْٓ َك ِِّ ٍَْقخٍي  ٓ َف ِِّ ٩ثَِىِش أِِّٟ َخخٌٌِك رََؾًشح  َّ ٍْ ٌِ).                                             

ٚأْ حٌم١ُ ح٠٦ـخر١ش فٟ ح٦ٔغخْ ِٛؿٛدس، ٚطّؼً عفش - 

ح٦ٔغخْ اٌٝ ح٢د١ِش، ٠ٚٛؿذ فٟ ح٦ٔغخ١ٔش ِٓ ُ٘ ٠غؼْٛ 

اٌٝ طٙز٠ذ ح٦ٔغخْ، رّؼٕٝ أٔٗ ػٕذِخ ٠ىزد ح٦ٔغخْ فمذ 

خشؽ ِٓ ح٢د١ِش اٌٝ ح٦ٔغخْ، ٚػٕذِخ طفؼً خ١شح طخشؽ ِٓ 

                                                                   .ح٦ٔغخ١ٔش اٌٝ ح٢د١ِش

وّخ طٕخٚي حٌلنٛس كذ٠غ حٌمشآْ حٌىش٠ُ ػٓ حٌـٕش ٚحٌٕخس - 

َْ ۖ ):ومٌٛٗ طؼخٌٝ ػٓ حٌـٕش   ظَّمُٛ ُّ ٌْ ِػَذ ح ُٚ َِّٕش حٌَّظِٟ  ـَ ٌْ ًُ ح ؼَ َِّ
 ُٗ ُّ ُْ ٠َظََغ١َّْش هَْؼ ٌَّ ٍٓ ٓ ٌَّزَ ِِّ َٙخٌس  ْٔ أَ َٚ  ٍٓ خٍء َغ١ِْش آِع َِّ  ٓ ِِّ َٙخٌس  ْٔ َٙخ أَ ف١ِ

َقفًّٝ   ُِّ  ًٍ ْٓ َػَغ ِِّ َٙخٌس  ْٔ أَ َٚ  َٓ ؾَّخِسر١ِ ٍس ٌٍِّ ٍش ٌَّزَّ ّْ ْٓ َخ ِِّ َٙخٌس  ْٔ أَ َٚ
َٛ َخخٌٌِذ  ُ٘  ْٓ َّ ُْ َو ِٙ رِّ ٓ سَّ ِِّ ْغفَِشسٌ  َِ َٚ َشحِص  َّ ًِّ حٌؼَّ ٓ ُو ِِ َٙخ  ُْ ف١ِ ُٙ ٌَ َٚ

 ُْ ُ٘ َؼخَء ِْ خ فَمَطََّغ أَ ًّ ١ ِّ خًء َك َِ ُعمُٛح  َٚ ٚومٌٛٗ طؼخٌٝ  (فِٟ حٌَّٕخِس 

ٌَٓ طَْفَؼٍُٛح فَخطَّمُٛح حٌَّٕخَس حٌَّظِٟ ): ػٓ حٌٕخس َٚ ُْ طَْفَؼٍُٛح  فَبِْ ٌَّ

 َٓ ٍَْىخفِِش٠ خَسسُ ۖ أُِػذَّْص ٌِ ـَ ٌِْل ح َٚ َ٘خ حٌَّٕخُط  لُُٛد ٘ٛ طمش٠ذ ٌؼمً (َٚ

ح٦ٔغخْ رخعظؼّخي حٌّـخص ٚحٌظؾز١ٗ ٌّخ أػذٖ هللا ٧ٌٔغخْ ِٓ 

فلم١مش .ٔؼ١ُ أٚ ػزحد فٛق طقٛس ح٦ٔغخْ ٔفغٗ ِٚذحسوٗ 

 .حٌـٕش ٚحٌٕخس أػظُ ٚأوزش رىؼ١ش ِّخ ٠ظخ١ً حٌؼمً ح٦ٔغخٔٝ 

 حٌذوظٛس كغٓ خ١ًٍ/حػذحد

 ٔذٚس ؿّؼ١ش أٌٟٚ حٌؼضَ حٌذ١ٕ٠ش      :ٔذٚس حٌـّؼش

  : 2019د٠غّزش13ِٕخلؾخص حٌٕذٚس حٌغخرمش حٌـّؼش

عٍف حٌلذ٠غ ػٓ ح٨ٌظفخص فٟ حٌٕذٚس : ػٛد اٌٝ ح٨ٌظفخص-1

حٌغخرمش، ٚأٔٗ غشك ِٓ ح٤غشحك حٌز٩غ١ش حٌظٟ طظٛخٝ 

ؽلز ح٨ٔظزخٖ ٚاػخسس حٌز٘ٓ، ٚٔلٓ ٘خٕ٘خ ٔمقذ رخ٨ٌظفخص 

ح٨ٔظمخي ِٓ م١ّش حٌخطخد اٌٝ م١ّش حٌغ١زش ٌزؼذ ِخ ر١ٓ 

حٌلنشط١ٓ؛ فّٓ وّخي أدد حٌؼزذ ِغ سرٗ أْ ٠خخهزٗ رخ٨عُ 

اْ هللا ٨ ٠خٍف )ح٤ػظُ حٌـخِغ ٌىً ح٤عّخء ٚحٌقفخص 

أه ٨ طخٍف )، ار أْ حٌغ١خق رن١ّش حٌخطخد (ح١ٌّؼخد

٨ ٠ظنّٓ ه٩لش ح٦ػظخَ ، فّٓ ح٤دد ِغ هللا  أْ  (ح١ٌّؼخد

 .ٕٔظمً اٌٝ م١ّش حٌغ١زش ِشحػخسً ٌظزخ٠ٓ ِخ ر١ٓ حٌلنشط١ٓ

٨ غشٚ أْ حٌمشآْ حٌىش٠ُ ٠خخهذ رٗ : ػ١ِّٛش حٌلىُ-2

حٌخٍك ِٕز ٔضٌٚٗ ػٍٝ لٍذ حٌلز١ذ حٌّقطفٝ ٚكظٝ طمَٛ 

حٌغخػش، ف٩ ٠ظـّذ حٌخطخد ٌٛحلؼش رؼ١ٕٙخ، أٚ ٠ٕلقش فٟ 

أعزخد حٌٕضٚي، ٚأّخ ٠ىْٛ حٌلىُ ػخِخً ٌّٓ خٛهذ رُٙ 

حٌٕـ فٟ صِٕٗ ٌّٚٓ ٠ؤطٟ رؼذٖ، ِٚٓ ٕ٘خ وخٔض حٌمخػذس 

.                                                           (اْ حٌؼزشس رؼَّٛ حٌٍفع ٨ رخقٛف١ش حٌغزذ)ح٤ف١ٌٛش 

كذ٠غ حٌؾفخػش فنفخك، ٚلذ ٚسد فٟ : حٌؾفخػش-3

حٌقل١ل١ٓ رّخ ٨ ٠ذع ِـخ٨ً ٌٍؾه فٟ أْ حٌؾفخػش حٌؼظّٝ 

، ٚحٌؾفخػش ػِّٛخً ٨ طىْٛ ا٨ - فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–ٌٍٕزٟ 

–ٚحٌٕزٟ . (ِٓ رح حٌزٞ ٠ؾفغ ػٕذٖ ا٨ ربرٔٗ)ربرْ ِٓ هللا 

 أٚطٟ حٌؾفخػش، - فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

خٍك ح٤ٔخَ ػٍٝ - طؼخٌٝ–ِؼٍَٛ أْ هللا : ؿٛح٘ش حٌخٍك-4

ؿٛح٘ش ِظفخٚطش، فٕٙخن ؿٛح٘ش ٔٛسح١ٔش طٕفؼً رخٌمخرً ِٓ 

سد حٌزش٠ش ٚأفلخد ٘زٖ حٌـٛح٘ش ِٓ حٌّقطف١ٓ ح٤خ١خس 

كظٝ ٌٚٛ حلظشفض ؿٛحسكُٙ رؼل حٌٍُّ، فبْ أٔٛحس حٌظٛك١ذ 

طز٠ذ حٌٍُّ ٚططٙش حٌـٛحسف ٠ٕٚؼمذ حٌمٍذ ػٍٝ سمخ حٌشد 

فّٓ ه١ٕش - ٚحٌؼ١خر رخهلل–أِخ حٌـٛح٘ش حٌظٍّخ١ٔش . طؼخٌٝ

حٌخزخي، ٌٚٛ لخِٛح رزؼل ح٤ػّخي ح٦ٔغخ١ٔش فٟ حٌل١خس حٌذ١ٔخ، 

.                                   فبْ ظٍّش حٌؾشن طىغٛ حٌمٍذ رخٌشحْ، فظّلٟ رشوش ح٤ػّخي

 المستشار ناصر الزٌات/اعداد
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 حٌّقشٞ أفٕذٞ /               حػذحد .....                 وٍّخص  ٚ  ِٛحلف        :ففلش  حٌّٕٛػخص
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 گ٩َ ٠٨فّٙٗ ا٨ حٌؼم٩ء       لشأص ٌه

 

                                     حٌّشك ٔق١ذ ٚحٌؼ٩ؽ لشحس

                                 ٚحٌط٩ق لشحس ٚحٌضٚحؽ ٔق١ذ 

               ٚح٨كظفخظ رُٙ لشحس ٚٚؿٛد أؽخخؿ رل١خطه ٔق١ذ 

 فبْ ٌُ طىٓ طّظٍه حٌٕق١ذ فؤٔض طّظٍه حٌمشحس

 ػ١ٛد حٌـغُ ٠غظش٘خ ِظشحْ ِٓ لّخػ

 ٌٚىٓ ػ١ٛد حٌفىش ٠ىؾفٙخ أٚي ٔمخػ

ِٟ ح٤خ٩ق أ٠نخ ٌزح ارح  ١ٌغض ح٤ِشحك فَٟ ح٤ؿغخد فمو  رً ف

َء حٌخٍك فَخدُع ٌُٗ رِخٌؾفآء ٚحكّذ هللا حٌزٞ ػخفخن ِّآ  ّٟ سأ٠ض ع

 حرظ٩ٖ

 ٚأفٍٕخ ِٓ  ه١ٓ  ِخٍٛلْٛ ِٓ  ٔطفش ”

أسلٝ ػ١خرٕخ ِٓ  دٚدس  أؽٙٝ هؼخِٕخ ِٓ  ٔلٍش ْٚ ْٚ 

 "ِٚشلذٔخ طلض ح٤سك  كفشس 

 ٘ٛ ٔمً حٌى٩َ عزذ حٌّؾخوً ٚلطغ حٌؼ٩لخص ٚؽلٓ حٌٕفٛط

ػـ١ذ ِٓ  ٚٔلٓ ِخ ر١ٓ ِمقٛد ٌُ ٠فُٙ حٚ ِفَٙٛ ٌُ ٠مقذ

 !٠ـذ ٌٕفغٗ ػزسح فٟ وً ؽٟء ،٨ٚ ٠ؼزس حٌٕخط فٟ حٞ ؽٟء

 أؿّـً عشلـش ٘ـٟ عشلـش حٌمٍـٛد رطـ١ذ ح٤خـ٩ق

ف٩   ٚحٌقزخسسغُ لغٛطٗ ص٘شس حٌفشحؽش سغُ ؿّخٌٙخ كؾشس

طلىُ ػٍٝ حٌٕخط ِٓ أؽىخٌُٙ رً حكىُ ػ١ٍُٙ رّخ طلظ٠ٛٗ 

 لٍٛرُٙ

 ّْ ّٓ طـىْٛ فَخ١ٌَٛ طّؾٟ ٚغذحً ِذفٛ  وٓ ِ

١خطٕخ فٟ حٌذ١ٔخ رشٚف١غٛس ّّ .. دوظٛس..ح٘ظّخِٕخ ؽذ٠ذ ؿذحً رّغ

                                                          ! ٌىٓ ِؼٍُ..ِٕٙذط

١خطٕخ فٟ ح٢خشس  ّّ  !؟.ِخرح أػذدٔخ ٌّغ

 *حٌمخٔظْٛ حٌّظقذلْٛ*حٌقخثّْٛ حٌمخثّْٛ*

                                                 *حٌشحوؼْٛ حٌزحوشْٚ*

          : عئحي ٠غظلك حٌظؤًِ آوؼشٚح ِٓ حٌظفى١ش فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ

أْ حٌل١خس حٌلم١م١ش ١ٌَغض .ٌظَؼٍّٛح )  ٌِل١َخطٟ ٠خ١ٌظٕٟ لذُِض  )

ِٛٞ رٗ  ح٢ْ ٌٚىٓ طؼًّ ٌٙخ ِٓ ح٨ٔبرح ٠ٛٔض ٔؾش ٘زح حٌى٩َ حٔ

 ِٓ وشد حٌذ١ٔخ ٚح٢خشس خ١شحٌؼً هللا ٠فشؽ ٌه رٗ وشرش 

طذسٞ أٞ كغٕش طذخٍه  ٚطزوشحفؼً حٌخ١ش ِّٙخ حعظقغشطٗ ف٩

                                                                       ..حٌـٕش

                                                                                  كٗ لّشحعٍّض ح١ٌذ حٌظٟ وظزض ٘زٖ حٌؼزخسحص حٌشحثؼش رقش

         
         حكّذ حٌلفٕخٚٞ.د/ حخظ١خس 

                  سكّش هللا رخٌظخء حٌّشرٛهش    :ِخظخسحص 

  سكّض هللا رخٌظخء حٌّزغٛهش ٚ      

دخً حٌذوظٛس لخػش حٌّلخمشحص فىخْ ؿٙخص حٌؼشك ف١ٗ خًٍ 

٠٨ؼًّ فظُ طغ١١ش حٌمخػش فؼٕذِخ دخً حكذ حٌط٩د سأٜ وٍّش 

ِىظٛرش ػٍٝ حٌغزٛسس ِغظٕىشحً ٚؿٛد ٘زح " سكّض هللا"

فمخي حٌذوظٛس ِٓ ٠ؼشف . حٌخطخء حٌٍغٛٞ ر١ٓ ه٩د حٌـخِؼش

؟ فمخي ِؼظُ حٌط٩د " سكّض هللا"ٚ "سكّش هللا "حٌفشق ر١ٓ 

حٌشكّش حٌظٟ طؤطٟ ف١ٙخ حٌظخء ِزغٛهش : حٔٗ خطؤ ا٩ِثٟ  فمخي 

ِفخد٘خ أٔٙخ سكّش رغطض رؼذ لزنٙخ ٚأطض رؼذ " سكّض"

. ؽذس ٚدحثّخ طىْٛ ِنخفش ِزخؽشس ٌٍفع حٌـ٩ٌش ػض ٚؿً 

رؼذ ِشٚس حٌغ١ٕٓ حٌط٠ٍٛش، ٚطؼذٞ حٌضٚؿش ٌٍغٓ حٌظٟ : ِؼــخي 

طغظط١غ أْ طلًّ ، ٚطؼطٟ حٌزس٠ش ف١ٙخ طؤطٟ حٌزؾشٜ ٦رشح١ُ٘ 

ِۖ  ): لخي طؼخٌٝ . ػ١ٍٗ حٌغ٩َ ٚصٚؿٗ ِش ٱهللَّ ِۡ ٓۡ أَ ِِ  َٓ ز١ِ ـَ ۟ح أَطَۡؼ ۤٛ لَخٌُ

١ذ ـِ َِّ ١ذ ِّ ُ، َك ز١َِۡضِۚ أَِّٗ
ٌۡ ًَ ٱ ۡ٘ ُۡ أَ ظُُٗ، َػ١ٍَُۡى ـٰ رََشَو َٚ  ِ ُض ٱهللَّ َّ . عٛسس (َسۡك

- ٚطؤطٟ وزٌه حعظـخرش ٌذػخء صوش٠خ ػ١ٍٗ حٌغ٩َ رطٍذ حٌٌٛذ 

ِض َسرَِّه َػۡزَذُٖ، َصَوِش٠َّخۤ ): لخي طؼخٌٝ  َّ ػُ ٠فقً طؼخٌٝ . (ِرۡوُش َسۡك

ففظلض ٘زٖ . رؼذ٘خ لقش ٚ٘ذ ٠لٟ ٌضوش٠خ ػ١ٍّٙخ حٌغ٩َ

ٚوزٌه رؼذ لزل حٌّطش . حٌشكّش ٌّٙخ رؼذ لزنٙخ صًِٕخ ه٩٠ًٛ 

ػٓ حٌٕضٚي ِٚٛص ح٤سك، ٠ؤطٟ حٌغ١غ ٚطغظّش حٌل١خس رٙزٖ 

ِ ): لخي طؼخٌٝ , حٌشكّش حٌظٟ رغطض  ِض ٱهللَّ َّ ِش َسۡك ـٰ  َءحػَ
ٰۤٝ فَٲٔظُۡش اٌَِ

 ٰٝ َٛ َػٍَ ُ٘ َٚ  
ۖ ٰٝ طَ ۡٛ َّ

ٌۡ ۡلِی ٱ ُّ َّْ َرٌَِه ٌَ َٙۤخ اِ طِ ۡٛ َِ َو١َۡف ٠ُۡلِی ٱ٤َۡۡسَك رَۡؼَذ 

ًِّ َؽۡیء أِخ حٌشكّش حٌظٟ طؤطٟ ف١ٙخ حٌظخء ِشرٛهش ٟ٘ .)لَِذ٠ش ُو

فخٌؼخرذ حٌمخٔض حٌغخؿذ آٔخء . سكّش ِشؿٛس ٌُ طفظق ٌٍغخثً رؼذ

أ٨ : ح١ًٌٍ ٠ٚلزس ح٢خشس فٙٛ ٠شؿٛح سكّش سرٗ فٟ ح٢خشس 

ٟٚ٘ حٌـٕش حٌظٟ ٟ٘ ِمفٍش دٚٔٗ فٟ حٌل١خس حٌذ١ٔخ  ٚعظفظق ٌٗ 

ًِ َعخِؿذح ): لخي طؼخٌٝ .٠َٛ حٌم١خِش ٌِٕض َءحَٔۤخَء ٱ١ٌَّۡ ـٰ َٛ لَ ُ٘  ۡٓ َِّ أَ

 َٓ ِٛی ٱٌَِّز٠ ًۡ ٠َۡغظَ َ٘  ًۡ ِٗۦۗ لُ شَ َسرِّ َّ ٠َۡشُؿٛ۟ح َسۡك َٚ لَۤخث ِّخ ٠َۡلَزُس ح٨ِخَشسَ  َٚ
ِذ  ـٰ زَ ٌۡ ٌُٛ۟ح ٱ٤َۡ ۟ٚ ُش أُ خ ٠َظََزوَّ َّ َْۗ أَِّ ٛ ُّ َٓ ٨َ ٠َۡؼٍَ ٱٌَِّز٠ َٚ  َْ ٛ ُّ أٚ ٟ٘ (٠َۡؼٍَ

ِ  ) سكّش ِٛػٛد رٙخ وّخ فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ ُٕٛ۟ح رِٲهللَّ َِ َٓ َءح خ ٱٌَِّز٠ َِّ َ فَؤ

ش َّ ُۡ فِی َسۡك ُٙ ِٗۦ فََغ١ُۡذِخٍُ ٛ۟ح رِ ُّ ٱۡػظََق فَۡنً َٚ َٚ  ُٗ ٕۡ ِِّ  ِٗ ُۡ ا١ٌَِۡ ِٙ ِذ٠ ۡٙ َ٠ َٚ
ۡغظَم١ُِ ُِّ حٌشكّش فٟ ح٦ع٩َ غخ٠ش .175عٛسس حٌٕغخء  (ِفَش ٰحه 

َٓ :(ٚٚع١ٍش، لخي طؼخٌٝ ١ ِّ ٍَْؼخٌَ شً ٌِ َّ ٍَْٕخَن ا٨َِّ َسْك خ أَْسَع َِ فخٌّذ٠ٓ  (َٚ

فٍٝ هللا ػ١ٍٗ )رىً أسوخٔٗ سكّش ٌٍّٕخط، ٚسعٛي ح٦ع٩َ 

ُْ )سكّش ، ٚهللا طؼخٌٝ أخزشٔخ فٟ وظخرش فمخي (ٚعٍُ َوظََذ َسرُُّى

شَ  َّ ْك ِٗ حٌشَّ ظِٟ : )ٚٚفف عؼش سكّظٗ فمخي  (َػٍٝ َْٔفِغ َّ َسْك َٚ
ءٍ  ْٟ ًَّ َؽ ِعَؼْض ُو حكّذ ػزذ حٌفظخف/  حخظ١خس                    َٚ
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Child Obesity 

           
 
Forty years ago , families would all eat dinner together 

In the dinning room. Today many families would rather eat absent-
mindedly in front of a screen of some sort kids specially are more likely 
to overeat this way because they are too engrossed in what they are 
watching to tune in to their  bodies hunger and fullness cues . 

                         
 
The alarming rise in childhood obesity rates is a relatively new global 
problem. In just a few decades , the rates have increased tenfoldin what  
could only be described as a worldwide epidemic.  
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