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    هـ       1441دى االخرة جما                (  الثالثة و العشرون  )السنة  266 العدد                         م  2020 فبراير   

 

 بعيداً عن السياسة... كلمة العدد

 ( الصعبة المعادلة)
 

 الرجل ألجل كله الكون لقخ هللا ان الرجال معظم يفترض

 وطبعا المرأة او حواء هو للرجل هللا خلقه شيىء واول

 والزوجة والصديقة الحبيبة فنقصد المرأة نقول عندما

 تلكف واالخت واالبنة االم أما الرجل عند النساء هن فهؤالء

 ليات اى النساءكنهن من الفضًء ولنسا  ليست اخرى انواع

  يعتبر االم واالخت واالبنة فالرجل بطبيعتهالمقدسات , 

                                             لها...                   موٌز ت نَسب  له وينتَِسب  ر

 . وهي خاصية زكورية قديمة قدم التاريخ 

 اولو للمرأة كله الكون خلق هللا ان تعتقد فهى المرأة وكذلك

 عن المرأة فاختال ولكن الرجل هو لخدمتها مسخر شيىء

 انه فى هى الرجل فطبيعة , االشياء طبيعة فى هو الرجل

 اآلخرين عن بمسؤليته يشعر الذى الفارس ثوب يرتدى

 الفريسة ثوب ترتدى فهى المرأة طبيعة وأما وصغار كبارا

 تحب فيمن إال ترغب فال هى أما الجميع بها يتربص التى

  …وتعشق

وبين النساء هي  إن المعادلة الصعبة بين الرجال عموما

 ذلك معنى وليسالتوازنات بين القوة الغاشمة وبين الدهاء , 

 االقوى هى المرأة ان بل المرأة من اقوى الرجل ان هو

 القوى هى ليست فالقوة , للقوة المطلق بالمعنى ولكن

 للوصول الوسيلة تملكأن  هى القوة ولكن الجسمانية

 تعدم ال التى وهى المرأة قوة هى كم ندرك وهنا , للغرض

 وغيره وتمنع وتدلل اغراء من الرجل فى التحكم فى الوسيلة

 يوقع الذى الصياد ثوب يرتدى ان يحاول الرجال وبعض ,

 فريسة اسهل هو يكون الصياد هذا ان والحقيقة بالفريسة

 قيل وكما وأحبته المرأة فيه رغبت اذا وخصوصا للمرأة تقع

 ...( حبت إمرأة امام يقف شيىء ال )  قديما

 طرفى انهما هى والمرأة الرجل بين الصعبة المعادلة إن 

 اهم ولكن وخططه اسلحته لديه منهما وكل البقاء فى معركة

 طيعيست ال -والمرأة أى الرجل -انهما هو المعركة هذه فى ما

 نانسى  الفنانة قالت كما أو اآلخر بدون العيش احدهما

  ........)الالالالالال اسيبك آه اخاصمك  ( : عجرم

    

                                                                              بقلم / رئيس التحرير

 اقرأ في هذا العدد:
 ( الصعبة المعادلة)...بعيداً عن السياسة.  :كلمة العدد*

 2ص                                   بقلم/رئيس التحرير        

 من هي الفئة  الباغية ؟؟؟ :للمناقشةقضية *

 3ص                                          مصطفى حمزة بقلم/ 

لمي و المداخلة بين مؤتمر االزهر العاصورة الغالف :* 

               4ص  اعداد / ابن البلد  رئيس جامعة القاهرةشيخ االزهرو

  *خواطر وذكريات

 4ص                                               بقلم / عابر سبيل

 الريان وادي محمية :التي ال يعرفها المصريون مصر   *

 5ص                  د./كريم ابوالعزائماعداد            بالفيوم
 طوكيو..مصر   الفراعنة من تونس إلى  :ركن الرياضة*

 6ص        كيمو اعداد/كابتن     إفريقيا لكرة اليد بطال ألمم
 األناقة في األفكار قبل المالبس :لك يا سيدتي *

 6ص                                                بنت النيلاعداد 

 7ص     اعداد/ابن البشيرقصيدة"علالني "  * ركن األدب:
 فيروس كورونا طاعون القرن الواحد العشرين :*قرأت  لك

 8ص                                        علي محمود  /    بقلم

تتخلص من األلم فقط تعود  ال :صفحة من غيرعنوان* 

                                 9ص                       بوعيون جريئةا/  عدادا         عليه
  01ص            د.حسن خليلاعداد /   : في صالون البشير*

  01ص         الزياتمستشار ناصر /اعداد  : ندوة الجمعة *

ه    صفحة المنوعات: * ه  الكالب ويهاجم  القطيع تجمٌع يحكم 

 11ص                  /المصري أفندي   اعداد     !!!الذئاب
 اللهم ال اعتراض  : يوميات العبد هلل 

 12ص                                                 العبد هلل بقلم/

 البشرية لقران  الكريم النفس  ا : واحة االيمان

  12ص                               د الواحد حسن      بقلم/عب 
                       AL BASHIR MAGAZIN13ص

http://elaphblogs.com/post/%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-115391.html
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                                        الفئةُ  الباغية...!!!َمن هي                        قضية للمناقشة :
ال أن يتعاطف مع الدماء  المراقة في إارض العروبة واالسالم   ,الرضال يستطيع عربٌي او مسلٌم او اى انسان يعيش على وجه ا

بالد العرب والمسلمين تلك الدماء المراقة ولالسف بيد العرب والمسلمين, إن اول ما يجب ان نفعله جميعا   فى هذه اللحظات هى 
عاوال تفرقوا ( فيجب على الجميع ان يتناسوا اتباع قول هللا تعالى حيث قال  بسم هللا الرحمن الرحيم )واعتصمو بحبل هللا جمي

خالفاتهم وان يعتصموا بحبل هللا جميعا وهنا سوف يغلبون عدوهم تحقيقا لقول هللا تعالى ) وان جندنا لهم الغالبون( ويجب على 
يجب على العرب  ن ان يبادروا  فى رأب الصدع بينهم وذلك حتى يكونوا جبهه واحدة امام عدوهم , وكذلكيجميع العرب والمسلم

صلى هللا عليه و  –ثبت في الحديث الصحيح )صحيح البخارى( أن الرسول .فقد والمسلمين ان يقفوا امام اعدائهم وقفة رجل واحد 
بين على ومعاوية رضى هللا عنهما وقد قال لعمار بن ياسر ) تقتلك الفئة الباغية ( وهذا ما حصل في معركة صفين  –آله و سلم 

وهنا اختلف المسلمون فاتباع على) رضى هللا عنه(  قالوا ان اتباع معاوية هم الفئة الباغية  على,اتباع ياسر من   كان عمار بن
) رضى هللا عنه(  فقالوا ان الحديث معناه ان من أخرج عمار الى معركة غير متكافئة واجبره على الحرب هم  واما اتباع معاوية 

                                             فمن الفئُة الباغية بيننا نحن العرب والمسلمين ؟                                                                                الفئة الباغية , وهكذا حالنا اآلن
فرس والروم وفى العصر الحديث كانوا وما اكثر خالفاتنتا واكثرها ضراوة بيننا , وقديما قبل الجاهلية كان العرب منقسمين بين ال

منقسمين بين انجلترا وفرنسا ثم بين امريكا وروسيا ويكاد يكون االختالف سنة عربية محضة وذلك رغم اننا ننادى دائما بالوحدة 
ن طَ ى القرآن الكريم نجد قوله تعالىالعربية ولسان الضاد الذى يجمعنا دائما ,والحقيقة اننا عندما نرجع إل اِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ) َواِ 

َلى َأْمِر َّللاَِّ َفِإن َفاءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اْْلُْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إِ 
بُّ اْلُمْقِسِطيَن( . وهكذا فإن العرب مطالبين ان يوحدوا كلمتهم وصفوفهم ويقفوا امام عدوهم وقفة رجل واحد , َوَأْقِسُطوا ِإنَّ َّللاََّ ُيحِ 

قال رسول هللا صلى هللا عليه  ولننسى خالفاتنا والبحث عن الفئة الباغية بيننا وان لم نتحد فسوف نكون جميعا الفئة الباغية.
ك ظالمًا أو مظلوما, قالوا ننصُره مظلوما فكيف ننصره ظالما , قال بأن ُترِجعه عن ظلمه" ُأنصر أخا‘وسلم فى الحديث الشريف" 

ومن أنواع الظلم ان يظلم االنسان نفسه بأن ال يفهم اْلمور فهما صحيحا أو أن يكلف نفسه فوق ما تستطيع  , مع فارق 
تفرق ونتشتت , نان نتكامل جميعا بدال من ان تتوحد الصفوف و أن في هذا الموضوع هو  التشبيه فى الحديث و ما نقصده

 بسم هللا الرحمن الرحيم) أال إن جندنا لهميقول هللا تعالى لم نتحد فقل على الجميع السالم.فالمطلوب عسير والوقت قصير وان 
ة وأن تكون حربنا َّللَّ ونعبده حق العباد الغالبون ( وحتي ينطبق علينا شرط نصر َّللاَّ لنا يجب ان نكون من جنود َّللاَّ فنطيعه

   تتكالب علينا اْلمم  وحدة الصف خصوصا في هذه اْليام حيثالى وما أحوجنا نحن العرب والمسلمين , وليس ْلي شيء آخر
                                                           .عروبتنا وديننا  من كل اْلجناس واْللوان تريد ان تنتهك حرماتنا وأن تنال من

      بقلم/ محمد عبد الواحد
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  شوقي أحمـد الشعراءِ أمير  :خواطروذكريات 

 

ً  شوقي أحمـد الشعراء أمير مرض  أيامه فى شديداً  مرضا

 محمد الشيخ فضيلة أن يخبره بخادمه ففوجئ ، خيرةألا

 ـبفهـ ، لقـــــاءه يريد زهرألا الجامع شيخ الظواهري حمديألا

ً  شــوقى  بلهقا فلما ، كبرألا مامإلا لقـــاءل وهرول ، واقفــا

 شيخ جواب فكان بالزيـــارة تشريفه سبب عن سأله به ورحب

 ملسو هيلع هللا ىلص ي  النب زارنى فقد ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رســول من مأموراً  جئتك:  زهرألا
 فى ملسو هيلع هللا ىلص أنه وأخبرك ، إليك آتي أن وأمرني ، الماضية الليلة

 يكن لم هوفات ومنذ ، شوقي ت وفّي قليلة بأيام وبعدها! انتظـــارك

:  ولويق إال يذكره الشعراوي متــولى محمـــد الشيخ فضيــــلة

)  قيشـــو:  قـــولوا ولكن ،(  هللا رحمه)  شوقي:  تقولوا ال

 مدحه ما مثل شاعرٌ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي   يمدح لم فوهللا ،(  عنه هللا رضي

: المزور له فقال المنام في واحدا زار شوقي أن ويروى: شوقى

 لي غفر: قالف                                          بك؟ هللا صنع ما

 ....«الهدى ولد» بـ

 انتســــابا لي أن   بَْيـدَ  ، بمدحـك  قدرى جاوزت قـد ، الزهراء أبا

 اباــالسح اجتزت   مدحتك وحين  قــدرا  فزدت  المالكين  مدحـت  

 ويشرح يدافع ولم(  : هللا رحمه)  الشعراوي الشيخ ويضيف

حوي  مبادئ جمع الذى وهو ، شوقى مثل سالمإلا حقائق وّضِ

 : فقال واحد بيت فى  سالمإلا

                                                بـَيعة  والخـالفة ، يـ سرٌ   الدين

 قضاء والحقوق شورى واألمر                             

 : ماقال بليغ ومن

 

          على أردتَ  ما وسلّم صلّ   ربّ  يا

  همكلّ   الرسل خير  عرشـك  نزيلِ                            

           منيّتـها من شـعوبٌ  هبّت ، ياربّ 

  ــدمالعـ رقدة من  أمم واستيقظت                            

         بنـا العالمين رسول ألجل فالطفْ 

ً  هقوَمـ  تزدْ  وال                               تـسم  الو  َخْسـفا

        به  المسـلمين بدء  أحسنتَ  ربّ  يا

                                                خـتَتَمم   حســـنَ  وامنحْ  الفضل فتّمم                          

 شوق  الشعراء أمير هللا رحم

 
     عابر سبيلاعداد / 

    خلة        مداحول مؤتمراالزهروال :الغالفصورة

 جامعة القاهرة رئيسشيخ االزهر بين        

 

ل اءت التصريحات، التي أدلى بها الدكتور أحمد الطيب، خالج

ردا على  مؤتمر األزهر العالمي للتجديد في الفكر اإلسالم

د فق.الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرةتعبر عن قبول االخر 

ث ا يمثل "تجديدا للترااختلف شيخ األزهر مع رؤية الخشت لم

إذ يرى الدكتور الخشت، ضرورة تجديد التراث ."اإلسالمي

الديني بما يتناسب مع مقتضيات العصر الحديث، وهذا ال 

يتضمن "ترميم بناء قديم" بل "تأسيس بناء جديد بمفاهيم 

  " حديثة" لتحقيق "عصر ديني جديد

لق لذي "خورداً على ذلك، أكد شيخ األزهر على أهمية التراث ا

أّمة كاملة" وسمح للمسلمين "بالوصول إلى األندلس 

والصين"، مضيفاً بأن "الفتنة الحالية سياسية وليست 

                                                                          ."تراثية

 والحقيقة أن كال الجانبين على صواب فشيخ االزهر الدكتور

تمسك باالصول وتطبيق فقه الواقع بما ال الطيب يطالب بال

ر ينسخ التراث  والدكتور الخشت يرى بان التجدبديد في الفك

يجب اال يكون في الشكليات ولكن في القواعد بما اليمس 

 االصول الثابتة , 

نحن نرى ان كال الجانبين على صواب واننا  ال يجب ان نسمح 

على الجانبين   الصحا الفتنة والتأويل المغرض ان يزايدوا

                                            وحفظ هللا مصرنا من كل شر .

بن البلدا/اعداد
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  بالفيوم الريان وادي محمية     :يعرفها المصريون مصر  التي ال

     
، ويتكون وادى الريان من البحيرة العليا، والبحيرة السفلى، لمحافظة الفيوم في الجزء الجنوبي الغربي محمية وادي الريان تقع 

ة جبل الريان وهى المنطقة ومنطقة الشالالت التي تصل بين البحيرتين، ومنطقة عيون الريان جنوب البحيرة السفلى، ومنطق

ويتميز وادى الريان ببيئته الصحراوية المتكاملة بما  .المحيطة بالعيون، ومنطقة جبل المدورة التي تقع بالقرب من البحيرة السفلى

لشالالت من فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياه نباتية مختلفة وحيوانات متنوعة وكذلك الحفريات البحرية، كما تعتبر منطقة ا

- الغزال المصرى - الغزال األبيض) نوعاً من الحيوانات البرية أهمها 15مناطق الرياضات البحرية المختلفة.. ويوجد بالمحمية 

 .كما توجد بها عدة أنواع من الصقور (الذئب - ثعلب الرمل - ثعلب الفنك 

     

وقد سمي وادي  وجبل علبة وسانت كاترين رأس محمد وادي الريان يعتبر من أهم المحميات الطبيعية المتواجدة بمصر بعد محميات

الذي عاش في المنطقة مع جيشه فترة يسقي ماء من العيون الطبيعية بالمنطقة  الريان بن الوليد ملك يدعيالريان بهذا االسم نسبة إلى 

د هذه المعلومة والذي أك جولنشيف تفق البدو علي هذه التسمية التي وجد أن لها أصول مصرية قديمة كما وجد في بردية العالموقد ا

ان مزروعا ويتكون ويري بعض الباحثين أن المنطقة كانت مسكونة في القرنين األول والثاني وان جزءا من األرض ك جيكية العالم

ن تعني اسم واد الريان من مقطعين ال يطابقان الواقع الحقيقي ألنه منخفض مغلق من جميع الجهات ال يعتبر واديا والن كلمة الريا

 .شخصية مصر كتابهب جمال حمدان ال ماء فيه لذا يعتقد أن التسمية جاءت علي سبيل الضد كما قال الدكتور المشبع بالماء بينما هو

     

                                    150و مدينة الفيوم كيلو متر من 40جنوب غرب الفيوم بحوالي  الصحراء الغربية يقع وادي الريان في

مكريم ابوالعزائ.د  /من إعداد   سلسة .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%86%D8%B4%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%86%D8%B4%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
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قبل المالبساالناقة في االفكارلك يا سيدتي:  
نا اخترت لكم بعض من أقوال كوكو شانيل لتعديل مزاجنا وتخرج

 ...غدًا يحمل لنا فسحة من سعادة من التعاسة النفسية لعل

 
هتمي بجمال افكارِك كجمال االناقة يا عزيزتي هي ان ت

فة حتى ال يستطيع احد استبدالِك عليِك ان تكوني مختلمالبسك
هناك اناس يملكون المال وهناك اناس أغنياء حقًا جدًا 

الشيخوخة ال تحمي من الحب ولكن الحب يحمي من 
 تكون شيئين : أنيقة ورائعة معظم الشيخوخة على المراة ان

النساء يخترن قميص نومهن بعقالنية اكبر من اختيارهن 
لزوجهن هناك وقت للعمل ووقت للحب وليس للمرء غير ذالك 

نحتاج نحن مًا فأنت التدري متى يصادفك الحبكن انيقًا دائ
 غباءمعشر النساء الى الجمال لكي يحبنا الرجال ونحتاج الى ال

مكنك ان تكون خالًبا في الثالثين وساحًرا في كي نحبهم ي
 حمودماختيار/ديما  اْلربعين ومغرًيا بشكل ال يقاوم طيلة حياتك

 بنت النيلاعداد /   

   الفراعنة من تونس إلى ة : ركن الرياض

 إفريقيا لكرة اليد  بطال ألمم طوكيو..مصر    

 
 فاز منتخب مصر في المباراة النهائية على تونس بنتيجة

ورفعت مصر رصيدها للقب السابع في تاريخها، .27-23
لتصبح ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة تاريخيا بالشراكة 

تتويج مصر بالبطولة، 10مع الجزائر، وخلف تونس صاحبة الـ
مباشرة، فيما تتحول  2020أهلها أيضا إلى أوليمبياد طوكيو 

منتخبات تونس إلى ملحق تصفيات لتقع في مجموعة رفقة 
فرنسا، والبرتغال، والخائر بين إسبانيا وكرواتيا في نهائي 

ويعد التتويج هو الخامس من أصل سبعة .بطولة أمم أوروبا
لمصر على حساب تونس في المباراة النهائية، فيما هي المرة 

اْلولى التي تفوز فيها مصر على تونس في تونس 
كرة اليد الحية أحمد اْلحمر نجم منتخب مصر وأسطورة .تاريخيا

أصبح أكثر  35سطر لنسه تاريخا جديدا أيضا. صاحب الـ
العب يتوج بأمم إفريقيا في التاريخه بتتويجه بالبطولة للمرة 

                         (2020-2016-2008-2004الرابعة. )
            كابتن كيمو /اعداد 
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 عداد / ابن البشيرا                           قصيدة " علالني "                       ركن االدب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن شرت هذه القصيدة فى مجلة "اآلداب " التى كان يرأس تحريرها الشيخ أحمد ماضى والشيخ على يوسف ، وقد كانت ضمن 

مقالة للشيخ أحمد ماضى وهو يتحاور مع الشيخ على يوسف و كان الشيخ أحمد ماضى يكتب تحت اسم "الطائف الجوى" 

اسم " الباحث ابن العصر" وكان بينهما سجاال كبير فكرا وادبا وعلما وفقها ، ون شرت هذه  والشيخ على يوسف يكتب تحت

 م1887يونيو  30فق  هـ الموا 1304شوال  9من المجلة بتاريخ  22فى مجلة اآلداب فى العدد   القصيدة

 علالني أو فاتركاني وشاني       

 

 ودعاني أ ِجب لمْن قْد دَعاني

 أنا أدرى بحالتي يا خليلى        

 

نَى واألماني   فما تنفع  الم 

  ق لت ما تنجلي الغيوم  قريباً       

 

 وصدقت م لكن بأي بيان ِ 

 براها       رحَم هللا  مهَجتي قد 

 

 طول  هذا الثرَى وب عد  المكانِ 

 وأرتها الصروف  ك ل  عجيٍب       

 

 فإذا مر  مطِرٌب جاَء ثان

مني ياساقَي الراحِ واطلب     
   ال تل 

 

 لَى ع ذراً إن كان قْد أبكاني 

 ليس بيني وبين راِحك يا صاحِ       

 

 ِوفاٌق إال علَى األحزان ِ 

 لست  أبكي لهجِر سلمَى ولكنْ  

 

 لفساِد  اإلخواِن والخالن ِ 

 بل ِلَم قد رأيت  من ن وِب الدهِر  

 

  وهّمِ السكاِن واألوطان ِ 

ً ينادي         كل  يوٍم أرى مشوقا

 

 يا زماني الذي مضَى يازماني

 وفؤاداً يذوب  من لوعة الحِب        

 

 وعاٍف يقول  دهري رماني

  لب  يا سعاد  وما فيه     أصبَح الق 

 

 محالً لغيِر شكوَى الزمان ِ

 فدعيني من ح سن وجهِك إنِّي      

 

 قد ضربت  األشجاَن باألشجان ِ 

 ما  لقلبي  و مالقلبِك   باهلل      

 

 فقلبي يهيم  فيما َعناني

 ليَس لي َمطَمٌع وإن كنت  ممن      

 

 يتقي هللاَ غيَر س كنَى الجنان ِ 
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 ؟محارمه زاوج مع الذئب ال يتهل تعلم ؟ :

 
 : معلومات قد ال تعرفها عن الذئب 

 .كوهو من السباع ومن ساللة الملو.ال يأكل الجيفةب الذئ*

وج ال يحدث عند الذئب زواج المحارم اي إنه ال يتز *الذئب

 .من أمه أو اخته كباقي الحيوانات

ة وفاء االزواج لديه منقطع النظير اي إنه يتزوج من ذئب*

ها واحدة مدى الحياة وال يخونها كذلك األنثى ال تخون زوج

رف أبنائه فهم يخلقون من أم واحدة وأب اي إن الذئب يع

  .واحد

في حالة موت أحد الزوجين يقام حداد من قبل *الذئب 

لة المتبقي لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وقد تستمر سنة كام

يد قتصاحبها حاالت انتحار وقليل ما يبقى أحد الزوجين على 

 .الحياة

لذي حيد ايلقب الذئب باألبن البار ألنه الحيوان الو*الذئب 

يبر والديه بعد وصولهما لمرحلة الشيخوخة وعدم القدرة 

على مجاراة القطيع في الصيد فيبقى االبوان في الوكر 

  .ويصطاد لهما االبناء ويطعموهما

عندما يرغب الذئب او الذئبة في التزاوج يجب *الذئب 

 عليهما ترك القطيع والبحث عن قرين من قطيع آخر وتحديد

ما وإنشاء عائلة خاصة بهما إذ ال يقبل منطقة خاصة به

ها االبوان بوجود حالة تزاوج ثانية داخل القطيع ويعتبران

                                                    مزاحمة لهما في قيادة القطيع

  وضوح"()منقول من موقع "                                   

 قرأت  لك :        فيروس  كورونا 

والعشرين الواحدن القر طاعون        

 

ينتمي فيروس كورونا الشرق األوسط إلى إحدى العوائل 

الفيروسية الكبيرة المعروفة بتأثيرها على اإلنسان 

تم اكتشاف أول  .والحيوان وتسمى باسم كورونا فيريدي

م. وتمتاز المادة 1960فيروس من هذه العائلة في عام 

وس بأنها عبارة عن خيط مفرد موجب الوراثية لهذا الفير

وكورونا كلمة التينية تعني التاج حيث أن شكل  القطبية

ويتراوح  تاج عند العرض بالمجهرالفيروس يأخذ شكل ال

نانو ميتر، وحجم المادة  150-120طول قطر الفيروس بين 

تتميز .ألف قاعدة نيتروجينية 32-27الوراثية يتراوح بين 

ة أثناء تكاثرها بأنها عند وصول هذه العائلة الفيروسي

مادتها الوراثية إلى سيتوبالزم الخلية المصابة .رغم بعض 

تي تؤكد أن فيروس التصريحات في بعض الدول العربية ال

ولكن يستحيل ذلك من  .اإلنفلونزا  فيروس كورونا ناتج من

الناحية العلمية، وهذا الكالم اليمت للحقيقة بصلة، 

ة فيروسية مختلفة، وربما ينتمي لعائل اإلنفلونزا وفيروس

حتى بدايات األلفية . هناك وجه شبه في األعراض فقط

الثانية كان علماء الفيروسات مدركين وجود فيروسين فقط 

توفي أول  2012في يونيو .من هذه العائلة تصيب اإلنسان.

مريض بسبب اإلصابة بفيروس كورونا مختلف عن األنواع 

. دلت النتائج  ي السعوديةالمعروفة سابقاً وكانت اإلصابة ف

على أن فيروس كورونا الجديد يشبه إلى حد ما 

، ولكنه مع وجود عدد من االختالفات من سارس فيروس

أبرزها انخفاض نسبة انتشاره بين الناس ولكن إرتفاع 

٪ خصوصا عند كبار 50التي تصل إلى حوالي  نسبة الوفيات

                  بقلم/ على محمود        السن والمصابين بأمراض مزمنة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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                                                                                         ال تتخلص من األلم فقط تعود عليه...                                         

 

نه ى يعتقد أا الذيأتينا الوجع فيفاجئ كل منا بردة فعله، هذا الذى يظن نفسه قويا ينهار من شدة األلم، وهذ

ى مع ه، حتأضعف من االحتمال يبدو كالصخرة الصلبة، كل منا يعبر عن وجعه بطريقة غير متوقعة حتى لذات

ل ضيع كت الوجع واالستعداد النفسى لها، فعندما يحل الوجع تتحصين نفسه بتخيل كل سيناريوهات لحظا

لى الصوت يأتينا الوجع فمنا من يصرخ بأع.السيناريوهات وتنهار كل االستعدادات وتبقى وحيدا مع وجعك

ن منا مومنا من يمطر دمعا فى صمت، منا من يهرب باالستسالم واالستلقاء وإغماض العين وسد اإلذن و

قل أو على أقويا متماسكا وفى الحقيقة داخله ممزق، يتظاهر بالقوة حتى يقوى من حوله يقف صامدا وكأنه 

هذا يخون وهذا ويأتينا الوجع أشكاال وأنواعا ودرجات، فهذا يغدر،  .تقدير ال يكون سببا فى مزيد من الوجع

مرة  تحملوأنت ت يتخلى وهذا يظلم وهذا ينكر حقك وهذا يتكالب عليك وهذا يقف متفرجا، وغيرهم وغيرهم،

ة، عادي وتضعف مرة وتسامح أخرى وترد الضربات بقوة وتنتقم وكله وجع يتحول مع الوقت لممارسة يومية

 وحك وقلبكرر من تعتاد عليها وال تتوقف عندها كثيرا، ال تزعجك تفاصيله وال تأخذ من وقتك المزيد، وال يغي

ال تنفع معه فيأتينا هذا الوجع  .و وجع فراق األحبةمادمت قويا، لكن هناك نوع من الوجع مختلف تماما وه

ا كانت ه مهمقوة وال يشفع لنا عنده شجاعة، وال يكون لتجاربنا القاسية فى الوجع ذكر أمامه، نعجز أمام

ف ويضي قوانا، هو الوجع القاهر، الوجع الذى لن يتحول ألمر عادى، هو الوجع الذى يبدل مالمح وجهك

ابق ود لسيتيبس معه قلبك ويسرى الذبول فى روحك وتدرك تماما ان الحياة لن تع عليها عشرات السنوات،

من الروح بفقد  يأتينا هذا الوجع فنفقد جزءا .عهدها أبدا، وأن مالمحك من الداخل والخارج قد تغيرت لألبد

 نه، سيبقىمتخف  الحبيب، سواء كان أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا أو أما، فهذا وجع لن تطيبه األيام وحتى لن

يصير فبنفس الدرجة وبنفس القوة، ستتألم منه يوميا وستشعر بقوته وضعف نفسك أمامه لنهاية عمرك، 

وجع وملك، نكالرفيق وتدرك وقتها أن الوجع هو أفضل معلم على اإلطالق، فوجع الفقد يعلمنا التمسك بما 

لتستر منا اوالتأسى ووجع إدراك الضعف يعل الخيانة يعلمنا الحرص من البشر، ووجع الفراق يعلمنا الصبر

الج له، هو كما وصفه لى حبيبى وأبى ومعلمى، وجع كالمرض المزمن ال ع. على األوجاع وعلى ضعف الغير

ى فال نغرق  ه حتىللن يشفى ابدا وسيرافقنا ما تبقى لنا من العمر، لذا علينا فقط ان نتعايش معه، ال نستسلم 

ش معه لتعايامه النه األقوى ولن نهزمه مهما مرت األيام، لذا فالحل الوحيد هو أعماقه وبالطبع لن نقاو

تيك هذا ما يأواإلدراك بانه لن يزول، نفعل كل ما بوسعنا لتخفيفه على الروح وهوانه على القلب، لذا عند

                                                 .الوجع الذى سيبقى معك لألبد ال تتخلص منه، فقط تعود على العيش معه
 

 دينا عبدهللابقلم / 

 ابوعيون جريئةاعداد / 
  نعنوا  غير من  صفحة

 يكتبها واحد فهمان
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عقد صالون البشير ي   :الثقافىالبشير فى صالون

الثقافى فى االثنين الثانى من كل شهر ، ولكل حلقة من 

الحاضرون وهم  هذا الصالون موضوع يتناقش فيهحلقات 

)احتفالية بدء وقد كان موضوع الصالون، ثلة من المثقفين

 ( 2019وبحث  اهم موضوعات الصالون عام  العام الرابع

ولقد تناقش الحاضرون وهم ثلة من المثقفين متنوعى 

من التوفيق فى الثقافة والتخصصات متمنين للصالون مزيدا 

وعات الصالون في ذلك العام , ومن اهم موض دورته الحالية

                                                       :الموضوعات االتية 

 " لماذا تخلفنا؟"هل الننا تركنا العبادات اميناير 14االثنين 

                          لكي نستعيد حضارة االسالم ؟ تركنا العقل؟و ما هوالمطلوب

الحضارة المصرية القديمة هل كانت  أغسطس19االثنين

ية تعبد االصنام ومن هو فرعون تعرف التوحيد ام كانت وثن

 لقديمة أم انه اسم لملك طاغية؟املوك مصرلقب لهل هو

ظاهرة انتشار اإللحاد بين الشباب ما هي  نوفمبر 11االثنين 

إال نتاج ثقافة الحفظ وليس الفهم مع طغيان كهنوت التراث 

وقد تخلل االحتفالية فقرات  موسيقية لبعض  وفقدان القدوة.

 األستاذ المبدع على فاأللحان الشرقية على آلة العود عز

معوض ، كما تخلل االحتفالية قراءة شعرية للسيد اللواء 

تطرق الحاضرون إلى الحديث عن ظاهرة ويوسف جالل  . 

انتشار اإللحاد بين الشباب متناولين أسباب انتشار هذه 

كما تطرق لغريبة على المجتمعات اإلسالمية الظاهرة ا

الحاضرون إلى الحديث عن الحضارة المصرية القديمة هل 

تعرف التوحيد ام كانت وثنية تعبد االصنام مؤكدين أن  كانت

لم تكن يوما من األيام وثنية بل عرفت التوحيد من فجر 

التاريخ وآمنت بالبعث والحساب، كما يدل على ذلك اآلثار 

والحفريات التى تركوها قدماء المصريين ،.ثم تناول السادة 

ادات ام الحضور قضية :لماذا تخلفنا؟"هل الننا تركنا العب

تركنا العقل؟و ما هو المطلوب منا لكي نستعيد حضارة 

االسالم ؟ وقد عرض كل وجهة نظره فى جو احتفالى بعيدا 

                            عن التعصب للرأى .وهللا ولى التوفيق.

 اعداد/الدكتور حسن خليل

    ندوة جمعية أولي العزم الدينية    ندوة الجمعة:

 

حول تفسير  2020يناير10الجمعة وة السابقةالند مناقشات

ب وا ِهْم َكذ  ْبلِ ْن قَ قوله تعالى: "َكدَأِْب آِل فِْرَعْوَن َوال ِذيَن مِ 

                    قَاِب"ِديد  اْلعِ  شَ  َواَّلل   بِآيَاتِنَا فَأََخذَه م  اَّلل   بِذ ن وبِِهمْ 

  سورة ىل عمران(  11)االية

"الفرعون" هل هو  حول نت الرؤىتباي من هم آل فرعون:

لقب كل من حكم مصر في حقبة زمنية بعينها، بصرف النظر 

عن كفره أوجبروته أوإيمانه بالوحدانية وعدله، أم أن 

وادعاء   اسم لحاكم معين اتسم بالكفر والجبروت فرعون 

-عليه السالم–األلوهية، وكان هالكه على يد نبي هللا موسى 

ى، فإن من ذهب إلى أنه لقب بمعنى . وأياً ما كانت الرؤ

ساكن القصر ومن ذهب إلى كونه اسماً لحاكم بعينه استشهد 

بما ورد في سورة "يوسف" من أن لقب الحاكم آنذاك 

"ملك". وأما لفظ "اآلل" فإذا أطلق انسحب على األتباع 

سواء تمتعوا بالنسب الصلبي أم ال. وأما لفظ "األهل" 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم"فينسحب على النسب ؛ يقول 

                                                  : )آل محمد كل  تقي(.

اآليات جمع آية، وهي األمر الباهر المعجز، ومن ثم  اآليات:

 -تعالى–وجبت التفرقة بين آيات متلوة ؛ وهي ما أنزله هللا 

قبل أن على قلوب النبيين والمرسلين، فكانت أموراً مبهرة 

تنالها يد التحريف والتبديل، ثم جاء القرآن ليحوز قصب 

السبق في اآليات المتلوة المحفوظة بحفظ هللا سبحانه. وبعد 

اآليات "المتلوة" تكون آيات "مجلوة" ، فتعكس قدرة 

                                                             المبدع الحكيم سبحانه في األرض والسماوات وما بينهما؛ 

 اعداد/المستشار ناصر الزيات
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ه  الذئاب   صفحة  المنوعات: ه  الكالب ويهاجم    مصري أفنديعداد/ الا    !!! القطيع تجمٌع يحكم 
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 واحة االيمان:القران   الكريم النفس   البشرية
 وغموض تناقضات من تـحمله مـا بكل البشرية النفسَ  إن 

 فى اإلنسان سعادة فى والرئيسى األساسى العامل هى كانت

 فتعر " عنه الـلـه رضى على سيدنا قال , مـماته وبعد حياته

 معرفة هى هللا لمعرفة وةخط اول أن أى ربى" فعرفت نفسى

ً  وهى وحروال الجسم بين حالة هى والنفسالنفس,  إشارة أيضا

 ناكه يكون بشرية حياة هناك أن   فطالما البشرية الحياة الى

 يكون وال الجسد عن لروحا تنفصل ساناالن وفاة عندو لنفسا

 ةعد الى اشارة فى القرآن فى النفس ذكر جاء وقد .نفس هناك

 هافألهم سواها وما ونفٍس  "تعالى هللا قال النفوس من انواع

 دساها" من خاب وقد زكاها من أفلح قد وتقواها فجورها

ل التى البشرية النفس أن   ,أىالملهمة" هى"النفس وهذه  قتخ 

 سلك فمن التقوى واسباب الفجورِ  اسباب تحوى لفطرةا على

 سلك ومن الـمفسدات فى النفس دس كمن كان الفجور مسالك

 وأما . بها وسـمى النفس زك ى كمن كان التقوى مسالك

 فى القرآن اليها ارأش التى النفس وهى " األمارة "النفس  

 فهى بالسوء" ألمارةٌ  النفس إن نفسى أ برئى   وما "تعالى قوله

 زوالعيا وهى وميلها بطبيعتها الفجور الى تركن التى النفس

 النفس ايضا" المعاصى.وهناك الى االنسان تدفع التى باهلل

 مةقياال بيوم الأقسم " قال حين القرآن بها اقسم التىاللوامة"

 هاصاحب تلوم التى هى النفس وهذهاللوامة" بالنفس أقسم   وال

 من وهى أخرى مرة الخطأ هذا تجنب الى وتدفعه أخطأ إذا

 فيـبدأ النفس مع يتصالح عندما واإلنسانمنة.المؤ النفوس

 فيعر مث عنها فيبتـعد  عنها الـلـه نـهاه  التى النواهى بمعرفة

 الةح ىف يكون بـها فيقوم   و بأداءها الـلـه مره أ التى األوامر

 القرآن يسميها التى هى الحالة وهذه النفس مع تصالح

 ئنةمطمالـ النفس أيتـها يا " تعالى هللا قال مطمئنة"ال "النفس

 هللا الى الرجوع أن أى " مرضية راضيةً  ربكِ  الى إرجعى

 امتم هو يكون هللا رضا من ذلك يتبع وما هللا كتبه بما والرضا

 النفس وهى اخرى نفس الى اشارة وهنا , النفس مع التصالح

 وتصبر وقدره هللا قضاء عن ترضى التى النفس اى , الراضية

 النفس ثم هللا., بإذن خير كله القضاء هذا بان مؤمنة وهى

 هللا رضى التى وهى النفوس درجات اعلى من وهى المرضية

 وهى الكاملة النفس تأتى النفوس هذه كل وفوق ,ثم عنها

 كملها التى النفس وهى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نفس

 حسن دبقلم/عبدالواح                واصطفاها عنها ورضى هللا

                وذكريات يكتبها     يوميات  : د هلليوميات العب

                             قلٌم  مواطٌن مصري  شرب من نيلها ....                

 ومازال يشرب ويشرب  و يشرب....                

 

َم ال اعتراض !!!!                 الله 

سم المدتمع المصري الى اربعة اجزاء وهم على الترتيب يتق

االغنياء و الفقراء و األثرياء و المعدمين , وقد يتسائل 

البعض ما الفرق بين االغنياء واالثرياء وما الفرق بين 

الفقراء والمعدمين, ونقول ان االغنياء هم الذين استغنوا عن 

يكفيه ذل الحاجة بالمال المتوفر معهم أى ان دخل الغني 

السؤال ويفيض  , واما االثرياء فهم السادةاصحاب الدخول 

, المتعا ظمة والتى تزيد بمئات بل االف المرات عن االغنياء 
كما أن الفرق بين االغنياء واالثرياء هو العمل فاالغنياء البد 

لهم من العمل والكسب حتى يستمروا اغنياء أما االثرياء فال 

هم تتكاثر ذاتيا لكثرتها ووفرتها. واما حاجة لهم للعمل فاموال

الفرق بين الفقراء والمعدمين فهو كالفرق بين المسجون 

والمطارد فالمطارد هو الفقير وهو في حركة دائمة خوفا من 

ان ي سَجن واما المعدم فهو كالسجين راض وساكن ومتعود 

على السجن اى فقير ومعدم ومتعود على العدم وهو في 

ذا نرى االغنياء والفقراء في حركة دائمة سكون دائم. وهك

فالغنيى يتحرك كثيرا كي يستمر غنيا والفقير يتحرك كثيرا 

كي يصبح غنيا , وبالنسبة للثري والمعدم فهما في سكون 

 دائم فكالهم  ليس له رغبة فى الحركة اما للوفرة الكبيرة

الرغبة في المذيد او لليأس الكبير  وعدم القدرة على    وعدم

 بقلم / العبد هلل                                   لب المذيد.ط

http://elaphblogs.com/post/%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-115391.html
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Donald Trump’s Middle East peace plan     

 

Donald Trump’s Middle East peace plan could make the creation of a viable Palestinian 

state much less likely, despite the US president heralding it as a “realistic two-state 

solution”, diplomats, analysts and aid organisations have warned. 

But even before the ink was dry on a plan largely credited to Trump’s son-in-law, Jared 

Kushner, analysts from both right and left in Israel, as well as elsewhere, were questioning 

both the workability of its practical proposals and whether what it described amounted to 

any kind of Palestinian sovereignty, let alone a viable state. 

The immediate official response of many governments were guarded statements, like that 

issued by France’s Ministry of Foreign Affairs, which noted that France would “carefully 

study” the US proposals. 

Boris Johnson, the UK prime minister, was perhaps the most enthusiastic of European 

leaders, with his official spokesman saying: “What the PM has said, and the foreign 

secretary as well, is that they are serious proposals for peace and that they therefore 

deserve a fair hearing.” 

BY :AYMAN SAMEER  
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