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ىـ          1442  صفر                 (  ثانية و العشرونلا )السنة  274 العدد                             م  2020  براوكتو   
     ٚاالفواػ ؽياْألث١ٓ أ ِٖو كممة العدد:

  77اوزٛثو ٚ    77ٍجزّجو       
من أصعب  1973الى اكتوبر 1967كانت الفترة من يونيو

الفترات التى عاشتيا مصر بل نكاد أن نقول انيا من 
 67يونيو 5احمك الفترات حيث استيقظ المصريون بعد 

عمى خبر نكسة يونيو واليزيمة الساحقة لمصر امام 
اسرائيل لسيناء التى تمثل ثمث مساحة  لاسرائيل واحتل 

وكانت نكسة يونيو وما تبعيا من اعتراف عبد  مصر,
الناصر باليزيمة وتحممو لمسؤلية النكسة ثم تنحيو من 
الرئاسة وتكميف زكريا محي الدين ليكون رئيسا لمصر 

فض لتنحي عبد ولكن كانت مظاىرات الشعب المصري الرا
عمة االمل التى حركت مصر لتبدا ة ىى شالناصر ولمنكس

خطواط الثأر واالعداد لمعركة استرداد الكرامة ولكن القدر 
 ام يميل عبد الناصر وفوجىء المصريون مرة أخرى

 1970من سبتمبر28ال باعلن وفاة عبد الناصر مساء 
اشت مصر حزنا كبيرا ودخمت مصر في قوقعة االحزان وع

اسة وتعيده باكمال الطريق , وبعد استلم السادات الرئ
يده عمى أنو ال مناص من وتأكالذي بدأه عبد الناصر 

وبدأت مصر   الحرب السترداد االرض المحتمة ) سيناء(
طريقا طويل وتحمل الجميع المسؤلية حتى جاء طييرة 

يوم السادس من اكتوبر عندما اعمن السادات ان الجيش 
القوات المسمحة عبر القناة وبدأ في تحرير سيناء وكتبت 

اعظم اليطوالت وعاشت مصر االفراح بعبور جيشيا لمقناة 
وىكذا عبرت   67واسترداد االرض ومحو عار نكسة يونيو

 مصر من احزان سبتمبر الى افرح اكتوبر.

 اقرأ في ىذا العدد:
      70ِٖو ث١ٓ االؽياْ ٚاالفواػ ٍجزّجو :وٍّخ اٌؼلك*

 2ٓ                  ثمٍُ/هئ١ٌ اٌزؾو٠و       73ٚ اوزٛثو

اٌَبكاد رىٍُ فٝ اٌؼٍٓ ِبوبْ ٠مبي   ل١ٚخ ٌٍّٕبلْخ:*

      ٚهاء األثٛاة اٌّغٍمخ ٚ٘ناف١بٔخ فٝ ٔظو اٌؼوة
 3ٓ                            فزؼ هللا اِجبثٟ            / اػلاك

اٌَبكاد اٌلا١٘خ اٌنٞ فلع اٍوائ١ً فٟ ٕٛهح اٌغالف :  *

 4ٓ                          اػلاك/ اثٓ اٌجٍلاٌؾوة ٚاٌَالَ  

رىزت  ١ِبه ّو٠ف "اٌفزبح اٌن٘ج١خ" هوٓ اٌو٠بٙخ:*

 4ٓ            اػلاك/وبثزٓ و١ّٛ اٌزبه٠ـ فٝ ػبٌُ اٌزٌٕ ..

الطبٌعة الخالبة  اٌّٖو٠ْٛ: ُِٖو اٌزٟ ال ٠ؼوفٙب * 

 5ٓ        ك./وو٠ُ اثٛاٌؼيائُاػلاك  ٍٍٍَخ وادى الجمالب
 فٟ مووٜ اهثؼ١ٕ١خ اٌؾ١َٓ        *ٚاؽخ اال٠ّبْ:

 6ٓ                                        ك.ػٛاٛف اثّٛبكٞ 
  6صدبا حسن علًبقلم/د.األفىبه ُٚ٘ أؼيا١ٌخ*ٚعٙخ ٔظو:

 7ٓ   اك/ثٕذ ا١ًٌٕ    ػلا وٕٛى اٌؼًَ    :ٌه ٠ب ١ٍلرٟ *

  8ٓ      اٌج١ْواػلاك/اثٓ  77 اوزٛثو :ٍِؾّخ هوٓ األكة

هل عرف  الصوفٌة فى مصر القدٌمة :افزود ٌه *

 8ٓبقلم/محمد عبدالرحمن التصوف؟ المصرٌون القدماء
 8ٓ  *هوٓ االكة: ل١ٖلح ١ٌٍخ اٌٙغوح اػلاك/ اثٓ اٌج١ْو

ٌألك٠جخ )ٚكاك )لواءح فٟ لٖخ )اٌٟٚ    :لطٌٛف ٔمل٠خ   *

 8ثمٍُ/ك.ا٠ّبْ عالي                               ٓ )ِؼوٚف

 اٌٛعٗ ا٢فو ٌٍؾ١بح ػٓ ّٟء ِب .. اٌغّٛٗ لوأُد ٌه : *

 9ٓثمٍُ / اٌْبػوح ؽٕبْ ثل٠غ                                  

 أثٛ ٍؼلح و١ف لبَ اٌؼ١ّل ؽَٓ :ِٓ غ١وػٕٛاْ ٕفؾخ* 

أزٖبه اٌؼجٛه  فٟ ثأٍو اٌؼم١ل االٍوائ١ٍٟ ػَبف ٠بعٛهٜ

                                 10ٓثمبَ/                                          ؟77اوزٛثو 

ِالِؼ اٌزغل٠ل ػٓ ا١ٌْـ ِؾّل  :فٟ ٕبٌْٛ اٌج١ْو*

  11ٓ                       اػلاك /ك.ؽَٓ ف١ًٍ اٌغياٌٝ      

                                                               2020اغَطٌ 13ٔلٚح اٌغّؼخ  : ٔلٚح اٌغّؼخ *

 12ٓ                          /َِزْبه ٔبٕو اٌي٠بد   اػلاك
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ىـ          1442صفر                   (  ثانية و العشرونلا )السنة  274 العدد                           م  2020 اوكتوبر   
  اٌَبكاد رىٍُ فٝ اٌؼٍٓ ِبوبْ ٠مبي ٚهاء األثٛاة اٌّغٍمخ          ل١ٚخ ٌٍّٕبلْخ: ىـ         

 ٚ٘ناف١بٔخ فٝ ٔظو اٌؼوة                                               

أوزٛثوٚلبي ٠بٍو ػوفبد ػٕلِب ٍّغ  ٦أٍزْٙل اٌوئ١ٌ ٠َٛ فوؽٗ ٠ُٚ ئؽزفبٌٗ ثبٌؼ١ل اٌضبِٓ إلٔزٖبه  ١٨٩١أوزٛثو  ٠٦َٛ 

ٝ أٍٛمذ اٌئبك صُ ٚلغ ػوفبد ثؼل٘ب ثَٕٛاد ث١َطخ ئرفبل١خ أٍٍٚٛ ٚاٌزٝ أػطزٗ ألً وض١واً ِّب ٚلغ ػ١ٍٗ ٔمجً ا١ٌل اٌز: ثبٌٕجأ

ٚأٍٛمذ ئ٠واْ ئٍُ لبرً اٌَبكاد ػٍٝ أؽل ّٛاهع ٛٙواْ وّب إٔلهد ٛبثغ ثو٠ل ػ١ٍٗ ٕٛهح , اٌَبكاد فٝ ئرفبل١خ وبِت ك٠ف١ل

ج١ٛد ٚاٌْٛاهع اٌؼوث١خ ٌُٚ ٠ِّ فٝ عٕبىرٗ ٍٜٛ )اٌوئ١ٌ اٌَٛكأٝ اٌمبرً ٚرُ رٛى٠غ اٌْوثبد ٚاٌؾٍٜٛ فٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌ

عؼفو ا١ٌّٕوٞ ( ٚثؼ٘ اٌو١١ٍّٓ ِٓ كٚي اٌؼبٌُ ٚفٝ ِملِزُٙ صالصخ ِٓ اٌوؤٍبء األِو٠ىبْ ٌُٚ ٠ٕزؾو أؽل ٌٛفبح اٌَبكاد ٌُٚ 

زْٙبك اٌَبكاد أْ اٌٖؾف رْك اٌغ١ٛة ٌُٚ َّٔغ ٕٛاد إٌَٛح فٝ اٌجالك اٌؼوث١خ ألٖل ثٙنا اٌلٚي اٌؼوث١خ ٠َٚٛ أٍ

األِو٠ى١خ فٝ ٠ٛ١ٔٛهن إٔلهد صالس ٛجؼبد ِززب١ٌخ فٝ ٠َٛ ٚفبرٗ ٌزغط١خ إٌجأٚلبٌذ ٕؾ١فخ أٔٗ ٌُ ٠ْب٘ل ٘نا اٌؾيْ ػٍٝ 

فّبما ؽلس ٌّٚبما ٘نا اٌؾغٛك اٌؼوثٝ رغبٖ اٌَبكاد اٌؼوة اٌن٠ٓ ٕٚفٖٛ ثبٌق١بٔخ ,  ٚعٖٛ األِو٠ىبْ ِٕن ٚفبح عْٛ و١ٕ١لٜ

ِٓ عبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚٔمٍٛا ِمو٘ب ِٓ اٌمب٘وح ئٌٝ رٌٛٔ ُ٘ ٔفَُٙ ا١ٌَٛ ٠زٌَْٛٛ ِٓ ئٍوائ١ً ِغوك ٚٛوكٚا ِٖو 

  فًٙ وبْ اٌَبكاد ؽمب فبئٕب ؟ رغ١ّل اٌَّزٕٛٛبد ٠ٚزّْٕٛ أْ ٠مجٍٛا ٖٔف ِبعبء ثٗ اٌَبكاد فٝ ِجبكهرٗ اٌزبه٠ق١خ

                                                                            :           أػزمل أْ اٌَبكاد وبْ فبئٕب ٌألٍجبة اٌزب١ٌخ 

 أٚالً : اٌَبكاد رىٍُ فٝ اٌؼٍٓ ِبوبْ ٠مبي ٚهاء األثٛاة اٌّغٍمخ ٚ٘نا ٠ؼل ف١بٔخ فٝ ٔظو ِؼظُ اٌؼوة  

 ؼل ف١بٔخ فٝ ٔظو اٌؼوةأػلاء األٌِ ِجبّوح ٌُٚ ٠ْؾن اٌَالَ ِٓ أِو٠ىب أٚ اٌغوة ٚ٘نا ٠ اٌٝصب١ٔبً:اٌَبكاد م٘ت 

صبٌضب : اٌَبكاد ٌُ ٠فوٛ فٝ ّجو ٚاؽل ِٓ أهٗ ِٖو ٚ٘نا ٠ؼل ف١بٔخ فٝ ٔظو ِؼظُ اٌؼوة ٚاٌن٠ٓ رأمٚا ػٕلِب ئٍزوكد ِٖو 

 ٠أهٙٙب فمٜ ٌُٚ رَزوك ثبلٝ األهاٙٝ اٌؼوث١خ 

ٚأكاه ِؼووخ ؽوث١خ ؽم١م١خ ٚأصجذ هاثؼبً : اٌَبكاد وبْ هعالً ػٕل اٌؾوة ؽبهة ٚأٔزٖو ٚػجود لٛارٕب لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثاػغبى 

أْ ِب أفن ثبٌمٛح ال ٠َزوك ثغ١و اٌمٛح أصجزٙب فؼال ٚػّال ال لٛال ٚ٘نا ٠ؼل ف١بٔخ فٝ ِؼظُ اٌؼوة ٚاٌن٠ٓ ئػزبكٚا ػٍٝ اٌمٛي 

 ١ٌٌٚ اٌفؼً

أهاك ٍالِب ؽم١م١ب فبَِبً : اٌَبكاد وبْ هعً كٌٚخ ػٕل اٌَالَ وّب وبْ هعال ػٕل اٌؾوة، فؼٕلِب رؾلس ػٓ اٌَالَ وبْ عبكا ٚ

ٚأهاك أْ رىْٛ ؽوة أوزٛثو ٘ٝ آفو اٌؾوٚة ٌُٚ ٠ٛلغ ػٍٝ ِؼب٘لح ٍالَ صُ ئٍزلاه ٚؽبٚي ٛؼٓ اٌن٠ٓ ٚلغ ِؼُٙ ِؼب٘لح 

 اٌَالَ وّب فؼً اٌجؼ٘، ٌٚٙنا ُٕٚ ثبٌق١بٔخ ِٓ ِؼظُ اٌؼوة

جخ فٝ أ٠لٜ أِو٠ىب ٚأٍزط١غ أْ ِٓ أٚهاق اٌٍؼ ٨٨ٍبكٍبً : اٌَبكاد ػوف ِملاه ٔفَٗ ٚثٍلٖ ّٚؼجٗ ٚلبي ثٖواؽخ :ئْ %

 ٠ألبرً ئٍوائ١ً ٌٚىٕٝ ال أٍزط١غ أْ ألبرً أِو٠ىب ٚ٘نا ٠ؼل ف١بٔخ فٝ ٔظو اٌؼٕزو٠خ اٌؼوث١خ 

ٍبثؼبً : اٌَبكاد ئٍزقلَ ِىوٖ ٚك٘بئٗ ٚموبئٗ ا١ٌَبٍٝ، ٚئؽزوَ ػلٖٚ ٌُٚ ٠َزقلَ ِغ ػلٖٚ ػجبهاد ِٓ ٔٛع: اٌؼٖبثبد 

ِزبع أٚهٚثب اٌْول١خ ٚغ١و٘ب ِٓ اٌؼجبهاد اٌؤبٔخ ٚثبٌطجغ وبْ ٘نا ِٚبىاي ٠ؼل ف١بٔخ  ا١ٔٛ١ٌٖٙخ أٚ ّوامِخ ا١ٌٙٛك أٚ ٍمٜ

 �وجوٜ فٝ ٔظو اٌمِٛغ١خ اٌؼوة

 صبِٕبً : اٌَبكاد ثبكه ثٖٕغ األؽلاس ٚئٍزجك األؽلاس ٌُٚ ٠ٍٙش ٚهاء األؽلاس ٚ٘نا ٠ؼل فٝ ػوف اٌؼوة ف١بٔخ

اٌّٙغو٠ٓ اٌّٖو١٠ٓ ِٓ ِلْ اٌمٕبح ئٌٝ ثالكُ٘ ٚرٛلف ػٓ ِل ٠لٖ ٌألفٛح  ربٍؼبً : اٌَبكاد أػبك ئفززبػ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ٚأػبك

 اٌؼوة ٚ٘نا فٝ مارٗ ف١بٔخ فٝ ٔظو اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼوة

 هؽُ هللا ا١ٌْٙل اٌجطً ٚاٍىٕٗ ف١َؼ عٕبرٗ ثبٌفوكًٚ األػٍٝ ِغ إٌج١١ٓ ٚاٌٖل٠م١ٓ ٚ اٌْٙلاء ٚؽَٓ اٌٚئه هف١مب

اػلاك / فزؼ هللا اِجبثٟ  
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ىـ          1442صفر                   (  ثانية و العشرونلا )السنة  274 العدد                           م  2020 اوكتوبر   
 ١ِبه ّو٠ف "اٌفزبح اٌن٘ج١خ" اٌو٠بٙخهوٓ  ىـ         

  اٌزبه٠ـ فٝ ػبٌُ اٌزٌٕ ..رىزت أٚي ِٖو٠خ  

 

رزٛاٌٝ ١ِبه ّو٠ف، ثطٍخ ِٖو فٝ اٌزٌٕ، ٚاٌٍّمجخ "ثفزبح 

ِٖو اٌن٘ج١خ" فٝ رؾط١ُ األهلبَ اٌم١ب١ٍخ ٚرؾم١ك اإلٔغبىاد 

اٌزبه٠ق١خ ، ٠ِٛبً ثؼل ٠َٛ ، ٌزؾفو أٍّٙب ثبٌن٘ت فٝ ػبٌُ اٌزٌٕ 

ثؼل رؾم١مٙب أغبى ربه٠قٟ، ثؼل أْ إٔجؾذ أٚي الػجخ ِٖو٠خ 

ربه٠ـ اٌزٌٕ اٌّٖوٞ رًٖ ئٌٝ اٌلٚه اٌوئ١َٟ ِٓ ثطٛالد فٝ 

اٌزٌٕ اٌؼظّٟ، ثطٌٛخ هٚالْ عبهًٚ، ٚلجٍٙب وبٔذ أٚي الػجخ 

ِٖو٠خ رفٛى ثّجبهاح فٝ ٔفٌ اٌجطٌٛخ ، فٚالً ػٓ ٔغبؽٙب فٟ 

اٌزأً٘ ئٌٝ كٚهح األٌؼبة األٌّٚج١خ ثطٛو١ٛ، ٌزىْٛ أٚي الػجخ 

ٚرٖؼل ١ِبه ّو٠ف  .خِٖو٠خ رزأً٘ ٌألٌّٚج١بك فٝ ربه٠ـ اٌٍؼج

ِٚٓ عبٔجٙب، أػوثذ ١ِبه .ئٌٝ اٌلٚه اٌوئ١َٝ فٝ اٌجطٌٛخ

ػبَ ،  24ّو٠ف أٍطٛهح رٌٕ ا١ٌَلاد اٌّٖو٠خ ٕبؽجخ اٌـ 

فٝ رٖو٠ؾبد فبٕخ ٌـ "ا١ٌَٛ اٌَبثغ" ، ػٓ ٍؼبكرٙب ثٙنا 

االٔغبى، ِإولح أٔٙب رؼيَ ػٍٝ رؾم١ك اٌؼل٠ل ِٓ االٔغبىاد فٝ 

رْؼو ثبٌفقو ثبإلٔغبىاد اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ اٌفزوح اٌّمجٍخ، ٚأٔٙب 

رؾممٙب ٌٍزٌٕ اٌّٖوٞ ثٛعٗ فبٓ، ٚاٌو٠بٙخ اٌّٖو٠خ 

أٔٙب رَؼٟ ٌٍزملَ فٝ ثطٌٛخ   ٚلبٌذ ١ِبه ّو٠ف ثٛعٗ ػبَ،

هٚالْ عوًٚ ٚرمل٠ُ َِزٜٛ ١ِّي ٠ْوف اٌزٌٕ اٌّٖوٜ ، 

ِٓ  2021ِٛٙؾخ أٔٙب رَزؼل ثْىً ع١ل الٌّٚج١بك ٛٛو١ٛ 

جطٛالد اٌىجوٜ ِٓ أعً رؾم١ك أغبى فٝ فالي اٌّْبهوخ فٝ اٌ

ؽوٓ اٌلٌٚٝ ِؾّل ٕالػ ٔغُ ١ٌفوثٛي اإلٔغ١ٍيٞ ، .االٌّٚج١بك

ػٍٝ رْغ١غ ١ِبه ّو٠ف فزبح ِٖو اٌن٘ج١خ، ثؼل رؾم١مٙب أغبى 

ربه٠قٟ، ػمت أْ إٔجؾذ أٚي الػجخ ِٖو٠خ فٝ اٌزبه٠ـ رفٛى 

 ثّجبهاح فٝ أٞ ثطٌٛخ ِٓ ثطٛالد اٌزٌٕ اٌؼظّٟ، ثطٌٛخ هٚالْ

عبهًٚ،ِٚٓ عبٔجٙب ، ٚعٙذ ١ِبه ّو٠ف هٍبٌخ ّىو ئٌٝ 

ِؾّل ٕالػ ػٍٟ ٕفؾزٙب اٌْق١ٖخ ثّٛلغ اٌزٛإً 

اإلعزّبػٟ "ف١ٌ ثٛن" ، "ّىواً ٌٍٍّه اٌّٖوٞ ػٍٟ 

    و١ّٛ/ اػلاك/وبثزٓ                                       اٌزْغ١غ"،

اٌَبكاد اٌلا١٘خ....                         :ٕٛهح اٌغالف

 اٌنٞ فلع اٍوائ١ً فٟ اٌؾوة ٚ اٌَالَ!!!! 

 
 ...انسبدات ٔيب أدراك يٍ انسبدات؟

رجُم انًفبجئبت ٔزعيٌى جُحُي نّ 

ًُخهصيٍ , انٓبيبت ٌٍ يٍ أثُبء يصَر  ان , أث

ٔرجٌم يٍ رجبل انعصِر انجبرزيٍ ,نّ في 

انسيبسة جبريٌخ طٕيم ,ٔنّ في األدة 

فٌٓى اصيم ,صجٌٕر ال يحعجم االيٕر ,               

يجيُذ سيبسة انًحبٔر فٕٓ يحبرٌة ٔيُبٔر 

 ُّ ُِ فٓسيٓى , ٔنى يفًٓ , اسحخف ثّ أعذاء

ُِ فحيَّرْى, صبحت أ عظى إَحصبٍر اصذقبؤ

في انقرٌ انعشريٍ نهعرةِ ٔنهًسهًيٍ, 

كبٌ فقيراً فأحت انفقراء ٔدافع عُٓى 

ًَحٓى,  ٔأصجح غُيب فحًُى نالغُيبء دٔاِو َع

ِِ أثججث انيبُو ِصححٓب , سجق  كُم أفكبر

عصرِ ثكثير ٔجبء ثكم غريٍت ٔيثيرٔ, 

صبحت يذرسة في انحعبيِم يع انُبش 

ش, ٔيجيذ انضرَة عهى انٕجِر انحسب

فيسحًيم يٍ يريذ ُٔيخيُف يٍ يحيذ , 

خالصة انقِٕل ٔانخحبو أَّ كبٌ ثطالً فت 

انحرةِ ٔفي انسالو فُذعٕ نّ ثبنرحًة 

يٍ رّةِ األَبو                                                   

اػلاك/اثٓ اٌجٍل                       (زـ٠ٕٛو)ِٓ وزبة ِمبِبد اٌ
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 الطبٌعة الخالبة بمحمٌة وادى الجمال فى مرسى علم      :٠ؼوفٙب اٌّٖو٠ُِْٖٛو اٌزٟ ال 

           
 ا

رمغ ِؾ١ّخ ٚاكٜ اٌغّبي فٝ إٌطبق اٌغغوافٝ ٌّل٠ٕخ ِوٍٝ ػٍُ عٕٛة ِؾبفظخ اٌجؾو األؽّو، ٚاٌزٝ رؼل أعًّ ِؾ١ّبد ِٖو 

ٕٛهح رٕٛف عّبي  20ٚهٕلد وب١ِوا "ا١ٌَٛ اٌَبثغ" .اٌطج١ؼ١خ، ٚرٕمَُ ٌؼلح لطبػبد ِٕٙب اٌمٍؼبْ ٚؽّبٛخ ٚاٌمطبع اٌجوٜ

اٌطج١ؼخ فٝ ِؾ١ّخ ٚاكٜ اٌغّبي، ؽ١ش رزوثغ ّٛاٛئ اٌّؾ١ّخ ػٍٝ ػوُ اٌْٛاٛئ األعًّ فٝ ِٖو ٕٕٚف ف١ٙب ّبٛئ ّوَ 

 اٌٌٍٛٝ ِٓ أفًٚ ّٛاٛئ اٌؼبٌُ، ٚونٌه ِٕبٛمٙب اٌجو٠خ ا١ٌْٙوح ثوؽالد اٌَفبهٜ اٌغجٍٝ.

           
١ّخ ٚاكٜ اٌغّبي ِٕطمخ اٌمٍؼبْ اٌزٝ ػوف ػٕٙب أٔٙب ثبٌجمبء ف١ٙب رٙلء ِٓ اٌطبلخ اٌٍَج١خ ثغَُ اإلَٔبْ ٌّب ػوفذ وّب رُٚ ِؾ

ٚثلأد ِٓ عل٠ل ِؾ١ّخ ٚاكٜ اٌغّبي فٝ اٍزمجبي اٌوؽالد ا١ٌَبؽ١خ . ثبٌٙلٚء ٚاٌطج١ؼخ اٌَبؽوح ٚأّغبه اٌّبٔغوٚف ا١ٌّّيح

كا ثؼل عبئؾخ وٛهٚٔب اٌَّزغل، ؽ١ش اٍزمجٍذ اٌّؾ١ّخ أفٛاط ١ٍبؽ١خ ِقزٍفخ أغٍجٙب ٚػٛكح إٌْبٛ ا١ٌَبؽٝ ألغٍت لطبػزٙب ِغل

 . ِٖو٠خ ٚث١ٕٙب أػلاك أعٕج١خ

            
ِٓ عبٔجٗ لبي أ٠ّٓ اٌموثبٜٚ اٌجبؽش اٌج١ئٝ ثّؾ١ّخ ٚاكٜ اٌغّبي، ئْ إٌْبٛ ا١ٌَبؽٝ ػبك ِٓ عل٠ل ٌّؾ١ّخ ٚاكٜ اٌغّبي، ٚمٌه 

ب١ٍّٓ فإاك ٚى٠وح اٌج١ئخ فالي ى٠بهرٙب األف١وح ٌٍّؾ١ّخ، ؽ١ش أػٍٕذ ػٓ فزؼ ّٛاٛئ اٌّؾ١ّخ أِبَ ػمت ى٠بهح اٌلوزٛهح ٠

اٌيٚاه، ٚاٍزمجٍذ اٌّؾ١ّخ ػلكا وج١وا ِٓ اٌوؽالد ا١ٌَبؽ١خ اٌلاف١ٍخ، ٚثلأد ِٓ عل٠ل اٌَىبْ اٌّؾ١ٍٍٓ ٌٍؼٛكح ٌْٕبُٛٙ 

ٚأٙبف اٌجبؽش اٌج١١ئٝ ثّؾ١ّخ ٚاكٜ اٌغّبي . ٕخ اٌوٍّٝ ٌٍيٚاهااللزٖبكٜ ثج١غ اٌّْغٛالد ا١ٌل٠ٚخ ٚونٌه رمل٠ُ ِْوٚة اٌغج

ٌـ"ا١ٌَٛ اٌَبثغ"، أْ ٕ٘بن هؽالد ١ٍبؽ١خ رٕظّٙب ّووبد ا١ٌَبؽخ ٌّؾ١ّخ ٚاكٜ اٌغّبي ِٓ ِؾبفظخ اٌمب٘وح ٚاإلٍىٕله٠خ 

 ُوو٠ُ اثٛاٌؼيائ.ك /   ئػلاك ٍٍَخ ِٓ   . ٚاٌّؾبفظبد األفوٜ ٠ًٖٚ ١ِٛ٠ب أوضو ِٓ هؽٍخ ٌٍّؾ١ّخ ٚاالٍزّزبع ثبٌطج١ؼخ اٌقالثخ
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     األفىبه أؼيا١ٌخ ُٚ٘    ٚعٙخ ٔظو  
 أْ الثل األفىبه ٕٚواع اٌّؼبٕو اٌفىو َِبهاد ٠زفُٙ أْ أهاك ِٓ

 فوٙب رزٖبهع ٌُ ئْ رفبّ٘برٙب ٚهثّب اٌؾٚبهاد ٕواع ٠َزؾٚو

 ِٓ ؽٚبهح ِٓ ١ٌٌٚ -اٌم١ٚخا١ٌَٛ فٟ ٌٌٍٛٛط كاػٟ ال - علال،

 اٚ ِىب١ٔخ أؽلاس ٕبغزٗ فىو ػٍٝ ْٚٔأد ئال اٌجْو٠خ اٌؾٚبهاد

 رفبػالرٙب أٚ ث١ئزٙب ِٓ ٔبثؼب اٌفىو ٘نا أوبْ ٍٛاء افوٜ،  ىِب١ٔخ

 ؽ١ش اٌؾٚبه٠خ ثبٌق١ّوح  أ١ٍّٗ  لل٠ّب ؽٚبه٠ب ئهصب وبْ أٚ االعزّبػ١خ

 ع١ٕٓ ِٓ ٚؽًّ رٛاهس ٌٚىٓ ، ٔظو٠زٕب فٟ اإلَٔب١ٔخ ٌٍؾٚبهاد الِٛد

 رّٛد أْ فمجً ، ثٙب اٌقبٕخ اٌؼم١لح اٚ اٌناد رفمل اْ كْٚ ٍبثك

 أفوٜ ٌؾٚبهح ٌٍجْو٠خ للِزٗ ِب رٍَُ رقزفٟ أٚ رَمٜ أٚ ؽٚبهح

 اٌغيائوٞ ٘نا ٔجٟ ثٓ افىبهِبٌه .اٌغل٠لح اٌؾٚبهح ٌٙنٖ عنها رىْٛ

 فٟ اٌّٖوٞ اٌزَٟٛٔ فٍلْٚ اثٓ ػّٕب ػٓ وض١وا الٔقزٍف اٌؼز١ل اٌّفىو

 رٍه فٟ ٔظو٠بد غوث١١ٓ ٌٚؼٍّبء اٌم١ٚخ، ٘نٖ ؽٛي ٚافزالفبد ِٛاوجبد

 اإلّبهح ٌٕب ٠غٛى ئٛالالد ٌٚىٕٙب ثْأٔٙب ٌٍؾىٟ ٍؼخ فٟ ٌَٕب اٌوؤ٠خ،

 ٚاٌّقزٍفخ اٌّزٕٛػخ األفىبه ِٓ اٌٙبئً اٌىُ ٘نا فٟ ا١ٌَٛ ٔؾٓ أ٠ٓ .ئ١ٌٙب

 ٔقطٛ و١ف ٌٕؼوف ُِٙ اٌّؼوفٟ اٌّىبْ رؾل٠ل ثؼٚٙب؟ ِغ ٚاؽل آْ فٟ

 ٌٚىٕٕٟ ر١َو؟، فى١ف اٌّؼوفخ ػبٌُ فٟ ِىبٔه أٚ ِٛلؼه رؼوف ٌُ فاما ،

 رّوغٕب اٌزٟ اٌغوث١خ اٌؾٚبهح ٟٚ٘ اٌغبٌجخ اٌؾٚبهح فىو ػٕل ٍأرٛلف

 َِزٍٙى١ٓ ٍٜٛ أِبِٙب ١ّئب ٔىْٛ أْ كْٚ ِٕزغبرٙب فٟ ٠َٛ وً

 ِزّض١ٍٓ ٚهثّب اٌفىو٠خ ٛوٚؽبرٙب ِٓ ٌىض١و ِٚمٍل٠ٓ ثً ٌّٕزغٙب

 رٍه ػٓ اإلٛالق ػٍٝ ثّؼيي ٌَٕب ٔؾٓ !لٛح ثىً ٌٙب فبٔؼ١ٓ ٌٖواػبرٙب

 اٌقالٓ ئٌٝ روِٟ ثْو٠خ عّبػخ أٞ فىو ٔؼزٕك أْ ٚال٠ّىٓ اٌؾٚبهح

 ىهد ٚلل اٌؼٖو،  ػٓ ِغٍمخ ِغزّؼبد ٚئلبِخ اٌّؼبٕوح اٌؾ١بح ِٓ

 ثّؾفً اٌّجَطخ اٌفطو٠خ  اٌّؼ١ْخ رٍه رفًٚ اٌؼبٌُ ِٓ ِقزٍفخ أِبوٓ

 ٛج١ؼ١خ ِٓ ف١ٙب ثّب ِؼبٕو ئَٔبْ ٌىً عبمثخ ؽ١بح ٟٚ٘ ، اٌطج١ؼخ

 أْ ِٓ رّىٕٗ أْ كْٚ ٌٍفطوح اإلَٔبْ ؽبعخ رَل رجمٝ ٌٚىٕٙب ٚفطو٠خ،

 وً ٠غ١و ئٔىبهٖ ال٠ّىٓ ا١ٌَٛ فؼبي رٛإً فٟ ٔؾٓ  !ف١ٙب اٌّىٛس ٠طٛي

 فىوح اكؽ٘ ا١ٌَٛ. ٚثٕبئٙب اٌؾٚبه٠خ اٌناد ػبٌُ فٟ َبثمخٌا ِؼط١برٕب

 اػزٕك ٚهثّب - االٍزمال١ٌخ اٌٚوٚهح أٍمٜ أْ كْٚ -اٌؾٚبهٞ االٔؼياي

 ول٠ٓ اإلٍالَ اْ أثلا أظٓ ٚال ٌإلٍالَ، إٌّزَج١ٓ ثؼ٘ اٌفىوح ٘نٖ

 ٘نٖ ٠مجً أْ ٠ّىٓ ٚرفبػالرٗ ثم١ّٗ اٌؾٚبهح ِمِٛبد وً ٠ٍّه ئَٔبٟٔ

                                                         اػٍُ ٚهللا.. اإلٛالق ػٍٝ اٌفىوح

 كثب ػٍٟ ؽَٓ. ك.أ

 عينية الحسينبذكرى أر   :ٚاؽخ اال٠ّبْ
 

 ...ن عميو السلميفي ذكرى أربعينية الحس

                       ...لك لخالد بكِل الدعاء أتقدُم أييا الشييُد ا 
 ا الشييد الخالد , بكل الدعاء لمحاق بك ...أيي تقدم أ

ك يا سيد المجاىدين , يا من مضيت حتى التضحية يال
بروحك عاشقا هلل في سبيل مقاومة الديكتاتورية واالستبداد 

 , ...الغاشم 

يداء يا من تمرغت بدمائك بسيف حكومة اليك يا سيد الش
 يزيد المتعطشِة لمحرب والدماء ....

 اليك يا شييد نصرة االسلم والدفاع عن الحرية.

اليك يا ملك الحرية والعدالة يا من لم تستسمم أمام عدوان 
القوات الشيطانية ووقعت صريعا مضرجا بدمائك أمام أىل 

المضادة  جبارينبيتك ألنك رفضت أن توقع عمى حكومة ال
 لمقران ....

 ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما ....

  

  ػٛاٛف اثّٛبكٞ    /اٌلوزٛهح  ثمٍُ 
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 اػلاك / ثٕذ ا١ًٌٕ                      اٌؾبًِ ٌٍّوأح اٌؼًَ وٕٛى      :             ٌِه ٠ب ١ٍلرٟ 

 فٟ ٠َٛ وً اٌؼًَ ِٓ ٍِؼمخ رٕبٚي اٌؾبًِ ػٍٝ ٠غت ٌٙنا ٚاٌؾ٠ٛ١خ، ٚإٌْبٛ ثبٌطبلخ، اٌؾبًِ اٌّوأح عَُ اٌؼًَ ٠ّل ٌٍؾبًِ اٌؼًَ فبئلح

 اٌْؼت ر١ٍٛغ ػٍٝ اٌؾبًِ اٌّوأح اٌؼًَ ٠َبػل ٚأ٠ٚب اٌؾووخ، فٟ ٚاٌوغجخ ثبٌْٕبٛ اٌؾبًِ اٌّوأح فزْؼو ٠زلفك اٌلَ ٠غؼً فٙٛ اٌٖجبػ،

 اٌّْوٚثبد ثزؾ١ٍخ ٔمَٛ اٌنٞ األث١٘ اٌَىو ِضً ِجبّو ٍىو رؾًّ ال اٌزٟ اٌّٛاك أُ٘ ِٓ ٠ؼزجو اٌؼًَ ٚألْ.ٍٙال اٌزٕفٌ ف١ٖجؼ اٌٙٛائ١خ

 اٌؼًَ ئٌٝ اٌؾبًِ اٌّوأح ر١ٚف أْ األفًٚ ِٚٓ االٌٚٝ ، االّٙو فٟ ٌٍؾبًِ اٌؼًَ فٛائل ٟ٘ ٚ٘نٖ ٍىو، ١ٌٌٚ عٍٛوٛى ألٔٗ آِٓ فٙٛ ثٗ،

 ٚاٌّؼبكْ اٌف١زب١ِٕبد ِٓ اٌؼل٠ل ثٗ اٌؼًَ أْ اٌّؼوٚف ِٓ.اٌجوك ٔيالد ِٓ ٚاٌؾفبظ اٌؾٍك، ثاٌزٙبة اإلٕبثخ ٌزغٕت ٘نا ا١ٌٍّْٛ، ِٓ لطوح

 ثؾّب٠خ اٌؼًَ ٠مَٛ ٚأ٠ٚب ِٚؼبكْ، ف١زب١ِٕبد ِٓ رؾزبط ثّب ِٚل٘ب اٌؾبًِ األَ ثزؼ٠ٛ٘ ٠مَٛ ٚ٘ٛ اٌغَُ، ٌقال٠ب اٌجٕبء ػ١ٍّخ فٟ اٌّف١لح

 ثبٌفطو٠بد اإلٕبثخ ِٓ اٌوؽُ ٠ٚؾّٟ ٌل٠ٗ، اٌؼٖجٟ اٌغٙبى ٠مٛٞ ؽ١ش األف١وح، اٌْٙٛه فٟ ٌٍؾبًِ اٌؼًَ فٛائل ِٓ ٚأ٠ٚب اٌغ١ٕٓ،

 اٌفٛائل ٌٚىً اٌؼظبَ، ثزى٠ٛٓ اٌقبٓ اٌىب١ٌََٛ ػٕٖو ػٍٝ اٌؼًَ ٠ؾزٛٞ.اٌغ١ٕٓ ػٕل إٌّبػخ ٠ٚمٛٞ ٌإلعٙبٗ، األَ رؼوٗ ٚػلَ اٌٚبهح،

                                                  اٌغ١ٕٓ، ٚػٍٝ اٌؾبًِ ػٍٝ ٌٍؾفبظ األٛجبء ع١ّغ ثٗ ٕٚٝ فمل ٌٍؾبًِ، اٌؼًَ ثٙب ٠ز١ّي اٌزٟ اٌىض١وح

 أٚ رَُّ ٌٙب ٠ؾلس أٚ ٕؾٟ، ثأمٜ رٖبة ال ؽزٝ ِؾَٛثخ، غ١و ثى١ّبد اٌؼًَ اٌؾبًِ اٌّوأح رزٕبٚي ال ٌٍؾبًِ اٌؼًَ اٍزقلاَ و١ف١خ . 

 فؼ١ٍٙب أِواٗ، ثأٞ ِٖبثخ ٚغ١و ع١لح ثٖؾخ رزّزغ اٌزٟ اٌّوأح:   فّضال ثّملاه ٠ىْٛ أْ ٠غت اٌؾبًِ رزٕبٌٚٗ ّئ فىً اٌَىو، ِؼلي ئهرفبع

 ػٍٝ ٠إصو اٌؼًَ ً٘: ٌٍؼًَ اٌؾبًِ رٕبٚي لجً َٔأي أْ ٠غت ٌٚٙنا رمو٠جب، ؽواهٞ ٍؼو 60 ثٙب اٌؼًَ ٍِٚؼمخ اٌؼًَ، ِٓ ٍِؼمز١ٓ رٕبٚي

 ِزبثؼخ ِغ اٌؼًَ ِٓ ٍِؼمخ ٖٔف  رٕبٚي ٠ّٚىٕٙب علا ؽنهح رىْٛ أْ فؼ١ٍٙب اٌَىوٞ، ِضً ِوٗ ثأٞ ِو٠ٚخ اٌّوأح وبٔذ ٌٛ أِب اٌؾبًِ

 ثأِواٗ ٠زَجت لل فبٌؼًَ اٌؾبي ثبٌَىوٚثطج١ؼخ اٌّؾالح اٌّْوٚثبد أٚ اٌفبوٙخ ِٓ ٔٛع أٞ ا١ٌَٛ ٔفٌ فٟ رزٕبٚي ٚال اٌَىو، َٔجخ ل١بً

 و١ّخ ٟ٘ ٚ٘نٖ ، األ١ٌَٛٔٓ، ِمبِٚخ فٟ رزَجت اٌزٟ اٌَىو َٔجخ اهرفبع أٚ ثبإلٍٙبي، رٖبة فمل ثافواٛ، اٌؾبًِ اٌّوأح رٕبٌٚزٗ ئْ ٌٍؾبًِ،

                                                   اٌؾبًِ اٌّوأح ٚىْ ى٠بكح فٟ ٠زَجت أْ اٌّّىٓ ِٓ اٌؼًَ ثأْ اإلػزجبه فٟ األفن ٠ٚغت ٌٍؾبًِ، ثٙب اٌَّّٛػ اٌؼًَ

 اٌّوأح ػٕل اٌم١ئ ئؽَبً ٠ٚمًٍ اٌّؼلح، ؽّٛٙخ ِٓ ٠ٚمًٍ ٠ؼبٌظ ألٔٗ اٌؼًَ، ّّغ ئ١ٌٗ اٌّٚبف اٌؼًَ رٕبٚي ٠ّىٓ ٌٍؾبًِ اٌؼًَ فٍطخ.

 اٌؾبًِ ػٚالد ٠ٚغؼً اٌؾبًِ، ٌٍّوأح ِيػظ ّئ ٠ؼزجو ٚاٌنٞ اإلَِبن ِٓ أ٠ٚب ٠ٚؾّٟ اٌؾًّ، ِٓ األٌٚٝ اٌْٙٛه فٟ فٖٕٛب اٌؾبًِ،

 اٌغلك ٚر١ْٕٜ ى٠بكح ػٍٝ ٠ٚؼًّ اٌزمٍٖبد، رْجٗ اٌزٟ اٌغ١ٕٓ ؽووبد أٚ اٌجطٓ ؽغُ وجو ِٓ رٕزظ اٌزٟ اٌؼ١ٍٚخ اٌزْٕغبد ف١ّٕغ ِوٚٔخ أوضو

 أْ اٌؾبًِ ٌٍّوأح ٠ّٚىٓ ٌٍؾبًِ ٌٍىؾخ ٚاٌؼًَ ا١ٌٍّْٛ ئٙبفخ ٠ّٚىٓ اٌٛ٘ٓ، ؽبٌخ ٠زؾًّ ؽزٝ اٌغَُ ٠ٚمٛٞ ٌٍٛالكح، ئٍزؼلاكا اٌٍج١ٕخ

 اٌّؼلح، علاه ٚرغ١ٍف ٚرم٠ٛخ رط١ٙو٘ب ػٍٝ ف١ؼًّ اٌّؼلح ٠ٕيي غناء أٚي ٠ىْٛ ؽزٝ اٌجبوو، اٌٖجبػ فٟ اإلفطبه رزٕبٚي أْ لجً اٌؼًَ رزٕبٚي

 اٌلَ ٙغٜ ٘نا ف١ٕظُ ا١ٌّٙٛعٍٛث١ٓ، َٔجخ ٚى٠بكح األ١ّ١ٔب، ػالط ٟ٘ ٌٍؼًَ فبئلح ٚأُ٘ ٚاٌؾ٠ٛ١خ، إٌْبٛ ِٓ  ّئ اٌؾبًِ اٌّوأح ٠ّٕٚؼ

 ِٓ اٌغَُ أ٠ٚب ١ٍٚؼبٌظ اٌؾبًِ، ٌٍّوأح اٌٖجبػ فٟ ثبٌمئ اٌْؼٛه رم١ًٍ ػٍٝ ١ٍؼًّ اٌؼًَ ئٌٝ اٌئغج١ً ئٙبفخ رُ ٚئْ األٍٕبْ، ٠ٚمٛٞ

 رزؼوٗ ال ؽزٝ ، ؽنهح اٌؾبًِ اٌّوأح رىْٛ أْ ٠غت ٌٚىٓ اٌّيػغخ، اٌزمٍٖبد ِٓ ٚؽّب٠زٙب اٌؼٚالد ١ٌٚٛٔخ اٌّؼل٠خ، ٚاألِواٗ اٌجىز١و٠ب

                                                                                                                                     .اٌلَ ٚأِواٗ ا١ٌّىوٚثبد ٌإلٕبثخ

 أْ ٠ّىٓ اٌؼًَ أْ ٍّؼذ:ئؽلا٘ٓ فمبٌذ ، ٠ٍٛٛخ، ٍٕٛاد ئٔزظبه ثؼل ؽًّ ػٍٝ ٌٍؾٖٛي رغبهة إٌَبء ٌجؼ٘ وبْ رغبهة ٌٍؾبًِ اٌؼًَ

 فوٕخ ٚى٠بكح اٌّجب٠٘ ر١ْٕٜ ػٍٝ رَبػل فٍطبد ٕ٘بن أْ ٚػٍّذ ثؾش ثؼًّ فمّذ اٌؾًّ، ؽلٚس فٟ اٌّوأح َِبػلح فٟ اٌملهح ٌٗ ٠ىْٛ

 إٌقً ثطٍغ ٠َّٝ ِب ئٙبفخ رُ ئْ اٌؼًَ ثأْ فؼٍّذ إٌّزظ، ٘نا ٌزٕبٚي اٌٖؾ١ؾخ اٌطو٠مخ ػٍٝ اٌزؼوف ِٓ الثل وبْ ٌٚٙنا اإلفٖبة،

 اٌىّْٛ ِٓ ٚو١ّخ اٌٍّىبد غناء ِٓ ل١ٍٍخ عواِبد ئٙبفخ رُ ٚئْ اٌج٠ٛٚبد، ٌٚؼف لٛٞ ِؼبٌظ ١ٍىْٛ اٌؾ١ٍت ِغ اٌّوأح ٚرٕبٌٚزٗ

                                                                                                    ٌٍؾبًِ ٚاٌّبء اٌؼًَ رٕبٚي ٠غت اٌْٛائت ِٓ اٌغَُ ٌزٕظ١ف ٚأ٠ٚب اٌؾًّ، ؽلٚس فٟ ١ٍَبػل اٌّوأح ٚرٕبٌٚزٗ

ا١ًٌٍ أثٛ ئ٠ّبْ /افز١به
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 الصوفٌة فى مصر القدٌمة..  :افزوُد ٌه

 التصوف؟ المصرٌون القدماء هل عرف     

 
 اٌٍّه اٌّٖوٞ اٌمل٠ُ افٕبرْٛ                                       

رون ٌٕب اٌّٖو٠ْٛ اٌملِبء ١ِواصب ؽٚبه٠ًب ٚفىو٠ًب وج١ًوا، ػٍٝ اٌَّزٜٛ 

اٌضمبفٝ ٚاٌفٕٝ، ٌىٓ أ٠ٚب ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌل٠ٕٝ رون ٌٕب األعلاك أفىبها 

رون ك١ٕ٠خ ػظ١ّخ، ٠ىفٝ أُٔٙ وبٔٛا أٚي اٌّٛؽل٠ٓ فٝ اٌزبه٠ـ، ٚونٌه 

اٌفواػٕخ ١ِواصًب ك٠ٕٝ ٌٍزؼبًِ ِٕٚٙب روا١ُٔ افٕبرْٛ اٌنٜ وبْ ِزٖٛفب 

ػٍٝ اٌوغُ ِٓ أفطبئٗ فٝ اٌؾىُ ٚئكاهح اٌلٌٚخ ٚلزٙب، ٌٚىٓ اٌؼٍّبء 

٠إولْٚ أْ افٕبرْٛ ٘ٛ ِإٌٍ اٌزٖٛف، ِٕٚٙب ئٌٝ اٌو٘جٕخ اٌزٝ 

رؾًّ اٌزٖٛف ٚاٌزؼجل، ٚونٌه ىْٔٛ أٚي ِزٖٛف ئٍالِٟ، فبْ 

لبك "إِٔؾٛرت اٌواثغ"، أٚ "ئفٕبرْٛ"،  .هس ِٓ اٌملَاٌزٖٛف ِزٛا

مٌه اٌٍّه اٌْبة صٛهح اإلٕالػ اٌل٠ٕٝ فٝ األٍوح اٌضبِٕخ ػْوح ٌزٛؽ١ل 

ّؼجٗ ؽٛي ػجبكح ئٌٗ ٚاؽل فمٜ، "آرْٛ"، فٝ فُٚ رأِالرٗ اٌفىو٠خ 

ٚاٌوٚؽ١خ، اٌزٝ وبٔذ غو٠جخ ػٍٝ وٕٙخ اإلٌٗ "آِْٛ" ثّووي اٌم١بكح فٝ 

١جخ ػبّٕخ ِٖو  ٠نوو اٌجبؽش ٠بهٍٚالف ر١ْؤٝ، فٝ وزبثٗ .اٌمل٠ّخِٛ

"اٌل٠بٔخ اٌّٖو٠خ اٌمل٠ّخ"، أْ ِجبكهح ئفٕبرْٛ اٌوٚؽ١خ اٍزٙلفذ 

ر١١ْل ك٠بٔخ ّؼج١خ رؾظٝ ثمجٛي وً ّؼٛة اإلِجواٛٛه٠خ، ٚمٌه 

ثزغو٠ل٘ب ِٓ اٌّالِؼ اٌّٖو٠خ اٌجؾزخ، ٚوبْ كافؼٗ فٝ مٌه ؽّبٍٗ 

كرٗ اٌغل٠لح ثؼلِب أزمً ئٌٝ هٍُ ئفٕبرْٛ ّىً ػجب .اٌل٠ٕٝ إٌمٝ

ػبّٕزٗ اٌغل٠لح "أف١زبرْٛ"، ِٚٛلؼٙب اٌؾبٌٝ ِٕطمخ "رً اٌؼّبهٔخ" 

فٝ ِؾبفظخ ا١ٌّٕب عٕٛثٝ ِٖو، آ١ًٌب ػٍٝ ٔفَٗ أْ ال ٠غبكه٘ب ِوح 

أفوٜ، فىبٔذ ِالًما ٌزأِالرٗ اٌوٚؽ١خ ٚػجبكرٗ اٌيا٘لح فٝ وً ّٟء، 

ىبد اٌّٖو٠خ فٝ ٍٛه٠ب كْٚ أْ ٠جني أٜ عٙل أٚ ٠ٙزُ ثّب ٠ؾلس ٌٍّّزٍ

ٚفٍَط١ٓ، اٌزٝ وبٔذ ػٍٝ ؽبفخ اال١ٙٔبه رؾذ ٙغٜ اٌٙغّبد اٌزٝ ال 

وض١وْٚ رؾلصٛا ػٓ ثلا٠بد اٌزٖٛف ػٕل للِبء .رزٛلف ِٓ األػلاء

اٌّٖو١٠ٓ، ١ْ٠ٚو اٌلوزٛه ِٖطفٝ ِؾّٛك فٝ ِنووارٗ ئٌٝ رأص١و 

ه٠ل رٖٛف اٌّٖو١٠ٓ اٌملِبء فٝ ِؼزملارٗ، ف١مٛي: "وٕذ أثؾش ألٕٔٝ أ

أْ اوزْف اٌغل٠ل، ٚؽزٝ فٝ ٘نا اٌغبٔت ٚعلد أْ للِبء اٌّٖو١٠ٓ 

                           ."ػوفٛا اٌزٖٛف ٚاإل٠ّبْ ٚاٌزفبٔٝ ف١ٗ ٌٚٗ ِٚٓ أعٍٗ

 ِٓؾّل ػجل اٌوؽّ اػلاك/

ٍِؾّخ  اٌؼجٛه                                            هوٓ األكة:

  73اٌَبكً ِٓ اوزٛثو فٝ مووٜ 
 

 إٌٙبه  ِٕزٖف    ػٕل اوزٛثو  اٌَبكً  ِٓ فـٝ 

ـُ   وزَت   اإلٔزٖبه  ِؼبٔٝ  ف١ٙب    ِـالؽـّب   اٌزبه٠

ِٙل َّ   ُْ ْ    ؽـم١مخً   اٌـيِب ُْ   أ ١ىٛ  اٌمواه  ٌٕب    ٍَ

                       *   *   * 

ََ   ثؼل  ٌٓ ٔؾ١ب ٍٜ ٌٚٓ ٔوٙٝ اٌٙٛاْ  ا١ٌٛ  فٝ ِفـي

ٕوُك  ٍَ   َٓ  فٝ اٌـّىبْ  ٔجمٝ  ٍٚٛفَ    و١َل اٌغبٕج١

 األِبْ   ف١ٙب  ها٠ـخٌ   اٌَّبِء   فٝ  رؼٍٛ  ٌٚـَٛف

                         *   *   * 

َْ اٌؼجُٛه   اٌّٖٛك  اٌضجبِد ِـغ   ٠يي ِؼٕٝ  ٌُٚ وب

ْ    فٝ ١ٛٙب  ٚػـالِخ ُُ   ٍـٛف   أ  اٌم١ـٛك     ٔمزؾ

 ف١ٙب اٌؼٙٛك  ٕوفخ  اٌؾٕبعوِ فٝ   ٚ"اٌـٍـٗ أوجُو"

                          *    *    * 

ًَ  فٍُ   ٚػِذ    ثـم١بكٍح   فٝ اٌىـالَ  رًجبٌغ   اٌلهٚ

 األِبَ اٌٝ   إٌلاء    ِٓ ٌجـٛا  األثطبِي    ثـغـٕٛكٔب

 رـّبَ    فـٝ  اٌـّٛالِف   وً  فٝ  اٌؼوثٝ  ٚثْؼجٕب

                      *    *    * 

َّْ  ُوزِجَذ    ئلـزواة فٝ    إٌُٖو إٔجؼَ   ٌٕب األِغبُك  ئ

 ٍواة   ٕبهد   ثً   األػلاءِ   أٍُـطٛهِح   ٚرَجلكد

 ِٚؾٛٔب ػـبَه ٘ي٠ٍّخ فٝ "١ٔٛ٠ٛ"ٚئعزئب اٌٖؼبة

                       *    *    * 

 بُ   األٔجـ١بءٚرؾـوهد   ١ٍـٕبُء  أهٗ ٌ  ف١ٙب   ػـ

ُٓ  اٌّـؾجـِخ  فـ ٍُ  ٚاٌـٛالء  ٚػـٍٝ   اٌـمٕبِح  رألألد  

َُ  اٌغٕـٛك ِ َِغ   اٌٛفبء  رـي٘ـٛ  ثـٍٕٖو  ٕبغـٗ ػـي

               *     *   * 

َْ  وبْ  ئّـبهح   ػـجَو  اٌَـ١ٕٓ  إٌُٖو  فٝ  هِٚب

ِٓ   اٌّـإِٕـ١ٓ  فبٌـٍُٗ  ٠ٕـُٖو    عـُٕـَلُٖ    اٌّقـ١ٍٖ

 ِـٓ  ثلَه  فٝ  ا١ٌوِِٛن  ٠أرٝ   إٌُٖو فٝ  ِؽط١ٓ

                        (6006)من دٌوان عند الغروب اصدار           

 اػلاك/اثٓ اٌج١ْو
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 )لواءح فٟ لٖخ )اٌٟٚ    :لطٌٛف ٔمل٠خ  

 )ٌألك٠جخ )ٚكاك ِؼوٚف                 
األك٠جخ: )ٚكاك رٍزمٜ اٌمبٕخ، ٚثبؽضخ اٌّبعَز١و فٟ عبِؼخ ك١ِبٛ 

ِؼوٚف( عيئ١بد اٌٛالغ ثوؤ٠خ صبلجخ رؼ١ل َٔغٙب، ٚرىْف ف١ٙب ػٓ 

فٟ لٖزٙب اٌم١ٖوح )اٌٟٚ( رٕظو اٌناد اٌَبهكح  .أػّبق، ٚأثؼبك عل٠لح

فٟ ِوا٠ب اٌطفٌٛخ، ٚرّؼٓ إٌظو فٟ ٕجٛاد اٌْجبة، ٚإٌٚظ، ٚرؼ١ل 

 .رْى١ٍٙب ثّزق١ٍٙباٌَوكٞ، وأٔٙب رؼبُ ِٓ عل٠ل

ٌٍّْب٘ل ثؾ٠ٛ١خ الفزخ، روٍُ ػبٌّٙب اٌفؼٍٟ اٌنٞ  اٍزوعبع ىِٕٟ 

٠ٍزؾُ ثبٌٛالغ ثطياعزٗ، ٚؽٚٛهٖ، ٚ ٠ٕىَو فٜ اٌيِٓ اٌززبثؼٟ ػجو 

اٍزجبق ىِٕٟ، صُ ٠ؼٛك ٌٍؾظخ اٌز٠ٕٛو اٌزٟ ٠ىزْف ِٓ 

أْ اٌْق١ٖخ اٌوئ١َخ )ٍبهح( روس هٚػ   اٌّزٍمٟ  فالٌٙب

ووافل ِٓ اٌوٚافل   إٌٛها١ٔخ )اٌٟٚ(، ئٌٝ عبٔت ٚعٙٙب اٌّْوق  علرٙب

اٌضمبف١خ اٌزٟ ّىٍذ ّق١ٖخ األك٠جخ اإلثلاػ١خ فٟ اٌمو٠خ اٌّٖو٠خ 

األ١ٍٕخ، ٚلل عبء االرياْ ِزفمب ِغ ؽبٌخ اٌمٔ ألؽلاس، ٍّٚبد 

ِزغلكح، َِزوٍٍخ، ِّزلح ثفزورٙب اٌي١ِٕخ فٟ ّق١ٖخ اٌؾف١لح 

 .)ٍبهح(، كْٚ لفياد رقً ثيِٓ اٌمٔ اٌفٕٟ

ٍغخ ٍٍَخ، ِٚىضفخ، ال رؼوف اإلٕٛبة، أٚ رىزت اٌمبٕخ ٚكاك ِؼوٚف ث 

رىزٕي ثبٌلالالد فٍف لٕبع اًٌَٙ اٌّّزٕغ اٌنٞ ٠ظٙو   اٌزوً٘، ٌغخ

ٌٍّزٍمٟ اٌّجبّوح، ٚاٌؼف٠ٛخ، ث١ّٕب رَٕظ اٌىبرجخ ف١ٛٛٙب ثؾوٓ، ٚرأْ 

٠َزجطٓ ِٕٗ اٌّزٍمٟ ػٍٝ اٌؼّك ل١ّب فٍم١خ، ٚئَٔب١ٔخ رأفنٖ ػٍٝ غوح؛ 

لجٚزٙب ػ١ٍٗ ِٓ   لأٗ ثّب رؾىُ األك٠جخٌززون ثّٖزٙب ػٍٝ ٚػ١ٗ، ٚٚع

أكٚاد ٌٍزؼج١و اٌفٕٟ، ٚرم١ٕبد اٌمٔ، فٟٙ ال رملَ ٙف١وح ِزْبثىخ ِٓ 

اٌْقٛٓ، ٚؽَت، ثً رملَ افزياال ٌؾووخ ىِٓ رزغ١و ف١ٗ اٌّٖبئو، 

ٚرزجلي ف١ٗ اٌّفب١ُ٘، فبٌمل٠ُ ال ٠ّٛد، ٚاٌغل٠ل ال ٠ٌٛل فٟ ّىً ٕؾٟ، 

فٟ ّق١ٖخ أِٙب اٌّزْؾخ كِٚب ٚٛج١ؼٟ، هثّب روِي ئٌٝ اٌؾبٙو 

ثبٌَٛاك، ٚاٌزٟ ػغيد )ٍبهح( أْ رؼ١ل٘ب ١ٍورٙب األٌٚٝ، وّب وبٔذ 

ِْولخ فٟ اٌّبٟٙ اٌنٞ روِي ٌٗ اٌغلح )اٌٟٚ( كائّخ اإلّواق، 

ٚاٌزٟ روِي ٌٍّبٙٝ ثم١ّٗ اٌزٟ أفند فٟ   ٚإٌٖٛع، ٚاإل٠ضبه،

اٌّغزّغ االٔلصبه، ٚأفند ِؼبٌّٗ رٕطٌّ ١ّئب ف١ْئب؛ثَجت ِب اعزبػ 

رَوق ِٕب ٚكاك ِؼوٚف ٚلزب فٟ .اٌّٖوٞ ِٓ أٌٛاْ االٔفزبػ ػٍٝ ا٢فو

اٌؾبٙو؛ ٌز١ٚف ئٌٝ ماوورٕب أٚلبرب ؽ١خ ِٓ اٌّبٟٙ، رظً رٕج٘، 

 :هاثٜ ػٍٝ اٌف١ٌ hg ٚرطوى لٍٛثٕب فٟ ِق١ٍزٕب وَبػخ هل١ّخ فٟ ا١ًٌٍ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=337107699298 

4915&id=100002479429966                                                                                                                                                                

 اٌلوزٛهح / ا٠ّبْ عالي

   ػٓ ّٟء ِب .. اٌغّٛٗ..  :لوأُد ٌه 

 ا٢فو ٌٍؾ١بحاٌٛعٗ               

 

ب ٌٍؼمً ًٚ  ٟٚ٘ ٚٔٛا٠بٖ، ٚأٍواهٖ أفىبهٖ ٌٗ وّب ػٛهارٗ أ٠

 ٌّبما؟فألٔٗ أِبٚفٚبئؾ١خ. ّٚجٙخ ئصبهح ألوضوا ػٛهاد

 ٌُ اٌزٟ ٚإٌٛا٠ب األفىبه ِٓ ٚاٌقط١و ٚاٌؼظ١ُ اٌىض١و ٠قفٟ

 فٚبء ئٌٝ إٌفٌ ػزّخ ِٓ رقوط ٌُٚ فؼً ٌغخ فٟ رزغَل

 ثٛهلخ َٔزو٘ب فإٔب ا٢فو٠ٓ ػٓ ٔؾغجٙب ػٕلِب.ثَؼل اٌٛالغ

 اٌم١ُ ِغ ٠زٛافك أٚ ٠ٚزٕبٍت ٠غٛى ِب ئال رُظٙو ال رٛد

 ٚألْ.ٚعٕٙب ِبء أٚ ٕٛهرٕب ٌٕب ٠ٚؾفع ٚاألفالل١بد

 اإلَٔبْ أػّبي ِٓ اٌَّبؽخ ٘نٖ ثم١ذ ثب١ٌٕبد األػّبي

 صُ هللا.. ئال ٠ؼٍّٙب ال اٌغ١ت ئٛبه فٟ إٌفًٛ رّٚو٘ب اٌزٟ

 ؽ١ٓ أهؽبِٙب فٟ األعٕخ وؾبي إٌٛا٠ب ٘نٖ ؽبي أْ ئال ٔؾٓ

ب اٌؼٍّب١ٌَٛ عبء ؽزٝ ػبٌّٕب ػٓ ِؾغٛثخ ثم١ذ ًٚ  عبء أ٠

 ٚأفىبه ٔٛا٠ب ِٓ هؤٍٕٚب أهؽبَ رؾٍّٗ ِٚب أكِغزٕب كٚه

 اٌّب١ٙخ إٌَٛاد فٟ أف١ًوا ئٔٗ فج١ضخ؟ئم أَ وبٔذ ؽَٕخ

 أفىبه هٕل ِٓ ٚثو٠طب١ْٔٛ أِو٠ى١ْٛ ػٍّبء رّىٓ

 ٚاٌزؼوف اٌّـ فٟ رلٚه اٌزٟ ٘ٛاعَُٙ ِٚؼوفخ ا٢فو٠ٓ

 ٕٔزظو ال لل ئمْ! اٌّغٕب١َٟٛ اٌو١ٔٓ أّؼخ ثبٍزقلاَ ػ١ٍٙب

 ثبٌٕٛا٠ب ٚاٌزىٙٓ ا٢فو٠ٓ أفىبه لواءح َٔزط١غ ؽزٝ ٠ٛاًل ٛ

 أفؼبي ئٌٝ رؾ٠ٍٛٙب رمو٠و لجً رقي٠ٕٙب ٠زُ اٌزٟ

 ا٢فو اٌٛعٗ ٟ٘ اٌغّٛٗ فب١ٕخ وبٔذ ِب ٚئما..ؽم١م١خ

 اٌجؼ٘ ثؼٕٚب ػٍٝ أىْفٕب ِب ئما ؽبٌٕب ٠ىْٛ فى١ف ٌٍؾ١بح

 ٙبٚرٙن٠ج ٚرْن٠جٙب ا١ٌٌٛلح أفىبهٔب ئففبء ثبإلِىبْ ٠ؼل ٌُٚ

 ٟ٘؟ًٚ٘ وّب ؽم١م١خ ٠ٚوٚٔٙب ا٢فوْٚ ٠ٍزمطٙب أْ لجً

 اٌؼ١ٕف االهرطبَ صُ ٚاالوزْبف اٌْه كْ٘خ ٍزفَل

 ٌٍٚغّٛٗ.هثّب ٚفٚبئٍٗ؟ ؽَٕبرٗ ٌٍغًٙ ثبٌٛالغ؟ً٘

ب عّب١ٌبرٗ ًٚ ب، أ١ٍّٗ أ٠ ًٙ  اٌىنة ِٓ ّوػٟ ٔٛع ألٔٗ غّٛ

 ثإٍٕب أػظُ ِب ٚئال..رَزّو أْ ٌٍؾ١بح ٠ّٚٓ ٚاٌزقفٟ

 أوجو ِٚب .ثغالء ا٢فو٠ٓ أفىبه لوأٔب ِب ئما ّٚمبئٕب

 «ئصُ اٌظٓ ثؼ٘ ئْ» ٔوكك وٕب أْ ثؼل االعزّبػ١خ ٚهٛزٕب

 ػٓ ف١ٗ ٔؼغي ث١َٛ رٕجئ اٌؼٖو رىٕٙبد..اٌظٓ فٕؾَٓ

 َِبؽخٚال أٚ ِىبْ ٌٍظٓ ٠ىْٛ ال األػناهػٕلِب فٍك

 ثٙٛاعَٙب ٚرؼجش ثٙب رٍؼت ٕلٚه ٌٍفئواْ

       ٍأفؼًاٌجبلٟ؟. ٌق١بٌىُ أرون ً٘

 

 ؽٕبْ ثل٠غثمٍُ/  
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 ؽَٓ أثٛ ٍؼلح ثأٍو اٌؼم١ل االٍوائ١ٍٟ ػَبف ٠بعٛهٜو١ف لبَ اٌؼ١ّل 

 ؟77فٟ أزٖبه اٌؼجٛه اوزٛثو  

 

لبَ اٌؼ١ّل ؽَٓ أثٛ ٍؼلح لبئل اٌفولخ اٌضب١ٔخ ِْبح ثبٌغ١ِ اٌضبٔٝ ثٖل اٌٙغَٛ اٌّٚبك اٌنٜ لبَ ثٗ  1973أوزٛثو  8فٝ ٠َٛ 

كثبثخ ( ٚرل١ِو وبفخ كثبثبرٗ ٚاٍو لبئل  100ؽزٝ  75وبٔذ رزواٚػ ِب ث١ٓ ِلهع اإلٍوائ١ٍٝ ) كثبثبد ٘نا اٌٍٛاء  190ٌٛاء 

٠زؾلس ػٓ مٌه عّبي ؽّبك اٌّإهؿ اٌؼَىوٜ ٠ٚمٛي ) وبْ لواه لبئل . ئؽلٜ وزبئت اٌٍٛاء ٚ٘ٛ اٌؼم١ل ػَبف ٠بعٛهٜ

هأً وٛثوٜ اٌفولخ ٚاٌَّبػ اٌضب١ٔخ ٠ؼزجو أٍٍٛثب عل٠لا ٌزل١ِو اٌؼلٚ ٚ٘ٛ عنة لٛارٗ اٌّلهػخ ئٌٝ أهٗ لزً كافً  اٌفولخ

و١ٍِٛزو ِٓ اٌمٕبح .. ٚوبْ لواه لبئل اٌفولخ اٌضب١ٔخ ِْبح فط١وا ـ  3ٌٙب ثبفزواق اٌّٛلغ اٌلفبػٝ االِبِٝ ٚ اٌزملَ ؽزٝ َِبفخ 

ٚػٍٝ َِئ١ٌٛزٗ اٌْق١ٖخ ـ ٌٚىٓ اٌّفأعبح ف١ٗ وبٔذ ِنٍ٘خ ِّب ٍبػل ػٍٝ إٌغبػ .. ٚ ثّغوك كفٛي كثبثبد اٌٍٛاء أهٗ 

ً أٔطٍمذ ػ١ٍُٙ ا١ٌٕواْ ِٓ وبفخ االٍٍؾخ ثأٚاِو ِٓ لبئل اٌفولخ اٌضب١ٔخ ِْبح ؽَٓ أثٛ ٍؼلح .. ِّب أؽبي أهٗ اٌمزً ئٌٝ اٌمز

كثبثبد ١ٍٍّخ وّب رُ اٍو اٌؼم١ل ػَبف  8ٔٛع ِٓ اٌغؾ١ُ .. ٚ فالي كلبئك رُ رل١ِو ِؼظُ كثبثبد اٌؼلٚ ٚرُ االٍز١الء ػٍٝ 

ِلهع ـ ( ـ عّبي ؽّبك اٌّإهؿ اٌؼَىوٜ ِٓ وزبثٗ اٌّؼبهن اٌؾوث١خ  190ِٓ ٌٛاء ١ٔزىب ـ ٠بعٛهٜ لبئل وز١جخ إٌَك األٚي 

)  1973ٚػٓ ِؼووخ اٌفوكاْ ٠مٛي ٌٛاء ِؾّل ػجل اٌغٕٝ اٌغَّٝ هئ١ٌ ١٘ئخ اٌؼ١ٍّبد ثؾوة أوزٛثو .ػٍٝ اٌغجٙخ اٌّٖو٠خ

فوكاْ ثغوٗ إٌٛٛي ئٌٝ فٜ اٌمٕبح ، ٚوٍّب رملِذ ألفؼذ اٌلثبثبد اإلٍوائ١ٍ١خ الفزواق ِٛالغ أثٛ ٍؼلح فٝ ارغبٖ وٛثوٜ اٌ

ِلهع ـ فٝ إٌغبػ ... فٛعئذ اٌمٛح اٌّٙبعّخ  190اٌلثبثبد اإلٍوائ١ٍ١خ اىكاك أًِ آكاْ ـ لبئل اٌفولخ اٌزٝ ٠زجؼٙب ٌٛاء ١ٔزىب 

طخ ؽَٓ أثٛ ٍؼلح ثأٔٙب ٚعلد ٔفَٙب كافً أهٗ لزً ٚا١ٌٕواْ اٌّٖو٠خ رفزؼ ٙل٘ب ِٓ صالس عٙبد فٝ ٚلذ ٚاؽل رٕف١نا ٌق

.. ٚوبٔذ اٌّفبعأح األلٜٛ أْ اٌلثبثبد اٌّؼبك٠خ وبْ ٠زُ رل١ِو٘ب ثّؼلي ٍو٠غ ث١ٕواْ اٌلثبثبد اٌّٖو٠خ ٚاألٍٍؾخ اٌّٚبكح 

كثبثخ ِلػّخ ثم١بكح اٌؼم١ل ػَبف  35ٌٍلثبثبد ٚاٌّلفؼ١خ .. وبٔذ اٌلثبثبد اإلٍوائ١ٍ١خ اٌّزملِخ ثبٔلفبع ّل٠ل رزىْٛ ِٓ 

لٜ اٌٛؽلاد اٌزٝ وبٔذ رزملَ اٌٙغَٛ ، فإٔبثٗ اٌنػو ػٕلِب أ١ٕجذ ٚكِود ٌٗ صالصْٛ كثبثخ فالي ِؼووخ ٠بعٛهٜ ٚ٘ٝ ئؽ

كاِذ ٖٔف ٍبػخ فٝ أهٗ اٌمزً . ٌُ ٠ىٓ أِبَ ػَبف ٠بعٛهٜ ئال اٌمفي ِٓ كثبثخ اٌم١بكح ِٚؼٗ ٛبلّٙب ٌالفزفبء فٝ ئؽلٜ 

ضب١ٔخ ٚظٍذ ٘نٖ اٌلثبثخ اٌّلِوح فٝ أهٗ اٌّؼووخ رَغ١ال ٌٙب اٌؾفو ٌؼلح كلبئك ٚلؼٛا ثؼل٘ب فٝ األٍو ثوعبي اٌفولخ اٌ

ٌمل ّؼود ثبالهر١بػ ػٕلِب رجٍغ ٌٕب فٝ ِووي اٌؼ١ٍّبد ػٓ ٔغبػ ِؼووخ اٌفولخ اٌضب١ٔخ ثم١بكح  ٠ْب٘ل٘ب اٌغ١ّغ ثؼل اٌؾوة

ا اِزلػ ف١ٗ اٌزقط١ٜ ٚاِزلؽذ ؽَٓ أثٛ ٍؼلح .. ارٍٖذ ثٗ ر١ٍف١ٔٛب ٌزمل٠ُ اٌزٕٙئخ ٌٗ ػٍٝ ئٔغبى فولزٗ ٚرجبكٌٕب ؽل٠ضب ل١ٖو

                                                                             ف١ٗ اٌزٕف١ن .... ٚلل اٍؼلٔٝ ِب ٍّؼزٗ ِٕٗ ػٓ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌمٛاد اٌفولخ ٚئٕواه٘ب ػٍٝ ٘ي٠ّخ اٌؼلٚ (

/ؽَٓ اٌْوث١ٕٟافز١به

ن عنوا  من غير  صفحة  اثٛػ١ْٛ عو٠ئخاػلاك /  يكتبها واحد فهمان 
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    مالمح التجدٌد عند الشٌخ محمد الغزالى      :اٌضمبفٝاٌج١ْو فٝ ٕبٌْٛ

عقد صالون البشٌر الثقافى فى موعده المعتاد ٌوم االثنٌن الثانى من كل شهر بحضور ثلة من المثقفٌن للتناقش حول قضٌة 
لتجدٌد ٌتم طرحها وٌدلى كل منهم برأٌه فى جو من الود واالحترام ، وقد تناول اللقاء مناقشة ورقة بحثٌة بعنوان )مالمح ا

 عند الشٌخ محمد الغزالى( أعدها وألقاها الدكتور /حسن خلٌل )كاتب هذه السطور( وقد جاءت الورقة البحثٌة مشتملة على:
قراءة فى الحدٌث النبوى)إن هللا ٌبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من ٌجدد لها دٌنها( والمراد بالتجدٌد ومن هم * 

الكبٌر الشٌخ محمد الغزالً إسهامات متمٌزة فً تجدٌد الفكر اإلسالمً المعاصر فً مجاالت  للداعٌة اإلسالمً*المجددون  

عدٌدة، ٌمكن أن نتلمس المشروع التجدٌدى للغزالى من خالل جهوده فً الفكر والدعوة والتوعٌة والتربٌة، واٌضاً من 

                     ٌزه عن فصائل هذه الحركة.خالل عمله فً الحركة التجدٌدٌة وأن انفرد هو بخصائص فكرٌة وتربوٌة تم

ونتوقف هنا عند منهجه فً التجدٌد ،فقد تمٌزت تجربة الغزالى التجدٌدٌة فً الفكر اإلسالمً عن سائر تجارب رواد *

الن التجدٌد فً مدرسة االحٌاء اإلسالمٌة الحدٌثة، من حٌث اقترابه من الناس وتأثٌره فً قلوب جماهٌر المسلمٌن، ربما 

الغزالى قد عاٌش الناس وامتلك قدرة هائلة على تبسٌط فكره سواء كان ذلك فً خطبه وأحادٌثه أو كتبه ومقاالته. فقد كانت  

نفسه، فً جملته وفى وجوهه التفصٌلٌة المختلفة « اإلسالم»منظومته التً تمثلها وسعى على الدوام إلى نشرها كانت 

ألخالقٌة والروحٌة، وألن المبدأ الرئٌسً الموجه لتجربته وحٌاته تمثل فً أن االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعً وا

)اإلسالم للحٌاة(لكن ذلك ال ٌعنً أبدا أن تجربة الشٌخ الروحٌة كانت تجربة )شاردة( عن الموجهات المنهجٌة والمبادئ 

كانت محض تمثالت )عاطفٌة(أو مجرد  التأسٌسٌة الصلبة التً كانت توجه حراكه النظرى والعملً فً دنٌا البشر، أو أنها

فواقع األمر أن المبادئ الموضوعٌة التً أسست العقل اإلسالمً الغزالى كانت ماثلة  وعظ إقناعً ٌتوجه إلى عامة الناس.

على الدوام فً جمٌع أعماله العلمٌة والفكرٌة، كما أن الذٌن استمعوا إلى دروسه أو التقوا به ٌعرفون ذلك حقاً  وباستقراء 

ً كل انتاجه، سواء فً تركٌبه لألفكار أو فً أعمال الغزالى ٌمكن القول بأن سمة االجتهاد والتجدٌد حاضرة بوضوح ف

اسلوبه فً الطرح والحوار، أو فً الوعاء اللغوى األنٌق الذي استخدمه لبث تلك االفكار، وعلى مدى نصف قرن ونٌف من 

جهاده الفكري، هبت فً وجهه مختلف الجبهات المتناقضة فً تفكٌرها، والمتحدة من حٌث اعتراضها على أفكاره 

التجدٌدٌة. و لم ٌكن الشٌخ هو اآلخر ممن ٌنحنون للعواصف، ودارت رحى جدال عنٌف حام، أصلى فٌه الشٌخ  ومتطلباته

من قارص القول وحدٌد الكلم ولكن المعركة انجلت فً  -مثلما أصلوه -معارضٌه من العلمانٌٌن وأولٌاء الجمود والتبعٌة

ى الذي نافح عنه الشٌخ، وانكسار واضح لقواعد الجمود والتقلٌد النهاٌة عن انتصار واضح لصالح الفكر التجدٌدى المستقبل

وٌرتكز المشروع اإلسالمً التجدٌدى للغزالى على أربعة  -وتٌارات الغزو الفكري، التً توطدت فً بالدنا منذ زمن بعٌد

المبادئ األربعة إلى  ركائز أو مبايء موجهة لتجربته هى :اإلٌمان، والعقل، والعلم، والعاطفة الوجدانٌة.وٌمكن رد هذه

حدٌن مركزٌٌن تتردد بٌنهما جمٌع هذه المبادئ هما:حدا اإلٌمان من طرف اول والٌه ٌرد مبدأ العاطفة الوجدانٌة، والعقل 

من طرف ثان والٌه ٌرد العلم أساساً. وٌمثل اإلٌمان الواقعة المبدئٌة، الصلبة لكل ما صدر عن الغزالى من قول أو نشاط أو 

طبٌعً أن ٌكون األمر على هذه الحال ألن الرجل أسلم نفسه لإلسالم وعلق به حٌاته كلها، ورهن هذه الحٌاة فعل.ومن ال

لرسالته الدعوٌة المناضلةكما ٌمكننا أن نذهب إلى أن الغزالى لم ٌكن هنا إال تلمٌذاً أمنٌاً على التقلٌد الراسخ الذي أرساه 

والشك أن  .وبٌن الوجدان، على ما ساقه فً )رسالة التوحٌد( ة، بٌن العقلمحمد عبده إذ جمع فً تأسٌس المعرفة الدٌنٌ

 العقالنٌة النقدٌة وبهذهه التجدٌدٌة للفكر اإلسالمً،تكوٌن منهجه ورؤٌت هذه العقالنٌة النقدٌة قد لعبت دوراً أساسٌا فً
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                             ٔلٚح عّؼ١خ أٌٟٚ اٌؼيَ اٌل١ٕ٠خ   ٔلٚح اٌغّؼخ:

ٍجزّجو 11)اٌغّؼخاٍزٕجٜ اٌؾبٙوْٚ ِٓ إٌلٚح اٌَبثمخ

ؽىّخ ثٕبء اٌفؼً ٌٍّغٙٛي فٟ لٌٛٗ   ػلح ٔمبٛ : 2020

: ِٓ اٌقطأ اٌْبئغ رؼبٌٝ "ى٠ٓ ٌٍٕبً ؽت اٌْٙٛاد"

ِمٌٛخ ثٕبء اٌفؼً ٌٍّغٙٛي، ٚاألٕٛة أٔٗ ثُٕٟ ٌغ١و فبػٍٗ، 

. ري١٠ٓ ؽت اٌْٙٛاد ِٓ هللا رؼبٌٝ ٚفٟ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ ٠ىْٛ

ٚلل ٠ىْٛ اٌزي١٠ٓ ِٓ ا١ٌْطبْ ٚاٌٜٙٛ أٚ إٌفٌ األِبهح 

ٚؽ١ٕئن ٠ورغ اٌّوء فٟ ّٙٛارٗ ٚلل ٠ٕيٌك ثٙب ئٌٝ ِب ٠غٚت 

هللا ألْ اٌٍطبئف ِٕمبكح ٚاٌىضبئف لبئلح، ٚاٌوٚػ رْٕل اٌؼٍٛ 

                ٠مٛي اإلِبَ:  رىَذ ثبٌْٙٛاد رم١لكدفاما أه
                              اٌوٚػ فٟ ػٍٛ٘ب ٌٛ أٔٙب ظٙود   

                              ٔفَبً ػٍٝ اٌغَُ رقف١ٗ ثغٍٛاد 
اٌوٚػ ٕٛهح ِٛال٘ب ِٚجلػـٙـب                                    

                              فى١ف ٠ؾٍّٙب عـَّٟ ١٘ٚـئبرـٟ 
ٔظوٚا أٔـٛاه ٍٛؼزٙـب                                   ػبٌـْٛ ٌٛ 

                               فوٚا ٌٙب ٍغلاً ّٛلبً ٌؾظـٛارٟ
ؽىّخ اٌزي١٠ٓ: ٌٚؼً ؽىّخ ري١٠ٓ اٌْٙٛاد ٌجٕٟ اإلَٔبْ   

ػٍٝ إٌؾٛ اٌّنوٛه فٟ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ ئّٔب ٘ٛ ٌؼّبهح اٌىْٛ 

و٠ؼخ اٌغواء فٟ ؽفع ٚئٔٚجبٛ اٌؾ١بح، ٚرؾم١ك ِمبٕل اٌْ

اٌل٠ٓ ٚاٌؼمً ٚإٌفٌ ٚإًٌَ ٚاٌّبي، ٚ٘نا وٍٗ ٠َزلػٟ 

اٌزٍٜٛ فٟ ٘نٖ اٌْٙٛاد ثال ئفواٛ ٠لػٛ ئٌٝ اٌغّٛػ ٚال 

رفو٠ٜ ٠مٛك ئٌٝ اٌغّٛكلبي رؼبٌٝ "ٚونٌه عؼٍٕبوُ أِخ 

ٍٚطب ٌزىْٛ ّٙلاء ػٍٝ إٌبً ٠ٚىْٛ اٌوٍٛي ػ١ٍىُ 

ٍٍفذ اإلّبهح  ١ّٙل". اٌفوق ث١ٓ اٌوٍٛي ٚإٌجٟ ٚاٌٌٟٛ:

ئٌٝ أْ وً هٍٛي ٔجٟ ١ٌٌٚ وً ٔجٟ هٍٛي، فبٌوٍٛي ٘ٛ 

ّقٔ ِٖطفٟ أٔيي ػ١ٍٗ ٚؽٟ ِزّٕٚبً ّو٠ؼخ َِزمٍخ 

ٚأِو ثبٌزج١ٍغ، ٚأؽ١ٜ ثبٌؼٕب٠خ لجً اٌٛؽٟ ٚثبٌؼّٖخ ثؼل٘ب. 

ٚإٌجٟ ّقٔ ِقزبه ٔيي ػ١ٍٗ ٚؽٟ ٚأِو ثبٌزج١ٍغ، ٌٚىٕٗ 

ٚ ػبٕوٖ ِٓ ال ٠َزمً ثْو٠ؼخ فمل ٠ٍزيَ ثْو٠ؼخ ِٓ ٍجمٗ أ

ٚوً ِٓ اٌوٍٛي ٚإٌجٟ ٠إ٠ل ثّؼغياد ثب٘واد . اٌوًٍ 

٠ٚإِو ثاظٙبه٘ب رأ١٠لاً ٌٖللٗ فٟ اٌوٍبٌخ ٚإٌجٛح. أِب 

اٌٌٟٛ فٙٛ ػجل ِإِٓ رمٟ ال ٠ٕيي ػ١ٍٗ ٚؽٟ، ٚال ٠إ٠ل 

ثؼّٖخ، ٚلل ٠غوٞ هللا ػ١ٍٗ ثؼ٘ اٌىواِبد ث١ل أٔٗ ال ٠زؼّل 

ِخ اٌزٟ ٟ٘ ف١و ئظٙبه اٌىواِخ ٠ٚوٚٗ مارٗ ػٍٝ اإلٍزمب

 اػلاك/اٌَّزْبه ٔبٕو اٌي٠بد                ِٓ أٌف وواِخ. 

 بقٌة )فً صالون البشٌر(

.وربما كان هذا العقل الناقد الثائر هو الذي جلب على 

الشٌخ كثٌرا من المتاعب فً رفضه آلراء وأقوال ٌقدسها 

بعض الناس، وٌضفون علٌها ما ٌشبه العصمة، وفى نقده 

الحاد لبعض األفكار التً ٌراها ضارة بدعوة اإلسالم، سواء 

من داخل الساحة اإلسالمٌة أم من خارجهاوعندما 

مالمح منهج الشٌخ الغزالى نجد أن مصادر  نستعرض

 -التً تمثل الركٌزة األساسٌة لهذا المنهج -المعرفة عنده

تتمثل فً الجمع بٌن القراءتٌن:قراءة الوحى وقراءة 

الوجود، حٌث إن الوحى والوجود معا من عند هللا )أال له 

وعندما أمرنا هللا تعالى بالتعرف على الحق الخلق واألمر( 

بالقراءتٌن )اقرأ باسم ربك الذي خلق..اقرأ وربك أمرنا 

األكرم الذي علم بالقلم..(أي قراءة الوجود والواقع من 

حولنا، وقراءة الوحً. وهذا الجمع بٌن القراءتٌن هو 

المقٌاس الذي ٌحاكم به الشٌخ كل نتاج فكرى سواء من 

المسلمٌن أو من غٌر المسلمٌن، سواء أكان قدٌماً أو حدٌثا 

فاإلسالم ٌأمر بالقراءتٌن حٌث  -رأي د.علً جمعة فً  -

تفسر كل قراءة األخرى، وحٌث التطابق التام لوحدة 

المصدر وهو رب العالمٌن، فال تناقض بٌن الكتابٌن :كتاب 

هللا المسطور وكتابه المنظور، ولم ٌقع تحرٌف وال تخرٌف، 

 كما وقع فً األدٌان السابقة، 

لكتاب المنظور، فوقع ذلك عندما فارق الكتاب المسطور ا

الصراع  بٌن الدٌن والعلم، أو بٌن الوحً والوجود.لٌس 

ثمة شك أن الشٌخ محمد الغزالً كان له دور ملحوظ فً 

نً من القرن تجدٌد الفكر اإلسالمً على مدى النصف الثا

، باعتباره ٌمثل جٌال فً مدرسة اإلحٌاء والتجدٌد العشرٌن 

ا األفغانً ومحمد عبده خالل اإلسالمً الحدٌثة التً قاده

           . النصف الثانً من القرن المٌالدي الماضً

 ف١ًٍاػلاك ك/ؽَٓ 
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  Islamophobia is a Global Epidemic Too 

 
Islamophobia is often perceived as a Euro-American phenomenon that 

demonizes and otherizes Muslims in Europe and North America. This narrow and 

geographically-restricted understanding of Islamophobia is caused by the 

global outreach and influence of the liberal media in Europe and North America 

which shed light on Islamophobic discourse and incidents—whether this is done 

for the sake of genuine justice and tolerance or for the sake of political gains! 

However, Islamophobia is obviously a global phenomenon that jeopardizes the 

lives, the freedom, and the image of Muslims everywhere. The problem is that 

the media in countries of Muslim majority rely on the liberal media in Europe and 

North Africa as sources for international news. Little attention is given to the 

growing and hysteric Islamophobia in India and Sri Lanka as well as many other 

Asian countries. The rise of the far right and religious conservatism is a global 

issue, and the Indian government is a clear, yet alarming, example of the 

possible consequences of the rise of radical leaders who trigger racial and 

religious prejudices. The situation in India now is not less dangerous than the 

situation in Europe and North America. I would say it is even more dangerous 

because there is little media attention to these countries. While the conditions of 

Muslims in Myanmar have been spotlighted for a while, the incessant attacks 

and harassments against Muslim in India and Sri Lanka are not yet widely 

discussed. In addition, the non-Muslim people in these Asian countries are 

already prejudiced against Muslims and they—just to give an example-- think 

that Israel is a good and peace-loving country, while the countries of Muslim 

majorities are not.  I think it is time to treat Islamophobia as a global issue—as an 

international human rights concern. Just as the anti-Semitic sentiments have led 

to the universal propagation of stereotypes about Jews, the Islamophobic frenzy 

is making it very difficult for Muslims around the world to mention their names!  
 

BY/ Ahmed Nasser 


