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 ******* 
ع إطاللة شهرربيع ٍاألول شهرميالد الرسول   م 

 صلىاهللِ عليه وسلم يعيش المسلمون وهم يتذكرون
 النعمة الكبرى التى انعم هللا علينا جميعابها االوهى  

ظيم سول هللا صلى هللا عليه سلم وصدق هللا العر  
حيث قال "واذكرو نعمة هللا عليكم اذ كنتم اعداءاً 

فؤلف بين قلوبكم واصبحتم بنعمته اخوان" . ونحن 
فى هذا الشهر نتذكر كيف عاش الرسول طفولته 

وهو يتيم وكيف كانت العناية اإللهية تحوطه وترعاه 
وهو فى جميع مراحل حياته الكريمة حتى آن اوان 

  عليه وسلمالرسالة فكانت بعثته صلى هللا
للبشرية جمعاء نورا وهداية قال تعالى"إن ارسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعياً الى هللا بإذنه وسراجاً 

 منيرا"صدق هللا العظيم
ونحن عندما نتذكر مولد النور صلى هللا عليه وسلم 

ال نقوم بما يقوم به النصارى فى ذكرى ميالد 
 به حيث قال"ولكم المسيح ولكننا نقوم بما امرنا هللا

فى رسول هللا اسوةٌ حسنٌة" فنتـؤسى بالرسول فى 
كل اعماله واحواله وندعو هللا ان يجمعنا معه صلى 
هللا عليه وسلم يوم القيامة حتى نشرب من حوضه 

 صلى هلل عليه وسلم .
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 على من ُنطـلق ٌالرصاص؟
 

 ******** 
تمر علينا هذه األيام ذكرى النكسة ذكرىالخامس من يونيوذلك التاريخ 

مصرى عاش ذلك  المظلم الذى مازالت مرارته علقماً فى نفس كل عربىوكل
األيام الٍسوداء لكى   ,ونحن هنا النتكلم عن تلك 7661اليوم  من عام

نبكىونصرخ ونلوم انفسناولكننا،نذكر ونتذكرحتىالتتكررمثل هذه األحداث 
المسإل عن النكسة و من كان قائد النكسة   وحتى يعلم ابنائنا من كان  

ياأخى" وفىالحقيقة والهزيمة من الذى كان يهتف فى خطبه  "ارفع رأسك 
فإنه أذل رإوس جميع المصريين باالعتقاالت   والتعذيب والٌقتل من كان 

يوهمنا انه مع الوحدةالعربية وهوفىالحقيقة يفرق بين العرب فيسب هذالملك 
يعيش فى نرجيسيته يرى  الماليين وهىتهتف  كان ويهزأمن هذاالرئيس من

 بإسمه وهويتمتع بتعذيبهم وإذاللهم .
صريحةومدويةأننا ال نريداأصناماً   فى هذا اليوم يوم النكسة نعلنها  إننا

بعداليوم القدسية لرئيس اوزعيم فالكل يجب أن يكون تحت طائلة  الٌقانون 
 والكل يجب أن ُيسؤل عن أخطائه فما اشبه اليوم بالبارحة ز

إننا عندما نقول لكل من يخطئى أياً من كان انك أخطؤت  فحينئذ لن تكون 
 هناك أى نكسة وحينئٍذ نعرف على من نطلق الرصاص؟

 
___________________________________________

 أخـبار عـامـة
  انسحبت اسرائيل بعد ثمانية عشر عاماً من اإلحتالل من جنوب لبنان وذلك

 تحت قوة المقاومة اللبنانية فى الجنوب.

  دمشق حيث تم مناقشة اقتراح انعقد فى القاهرة مإتمر وزراء خارجية اعالن
 دول المجموعة بانشاء منطقة حرة بينهم .

  تقوم وزيرة خارجية امريكا ولبرايت بزيارة منطقة الشرق األوسط فى االسبوع
 األول من يونيو لتفعيل مباحثات السالم بين اسرائيل والفلسطينيين

 

 



 حديُث الشهر:     )  الىلى...... و.... الكراهة (

 تاذ/ احود عاشىربقلن األس

 ********** 
الحمد هلل الذى انزل على عبده الكتاب عبرة ألولى األلباب  ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى 

بين يديه وتفصيل كل شيئى وهدى ورحمة للمإمنين , وصالة وسالما على المبعوث بالكتاب 
التى تجرى على السنتنا يوميا رحمة للعالمين , ٍأحاول جهدى أن اوضح المعانى لبعض المفردات 

مستعينا بما ورد فى القرآن الكريم من آيات وكذلك م احاديث رسول هللا صلى هللا عليه  وسلم 
راجيا من هللا تعالى التوفيق فى المراد والهدف فإن اصبت فبفضل هللا سبحانه وتعالى وإن أخطؤت 

 "فؤدعوه العفو والمغفرة وسؤبدأ حديثى بمعنى كلمة "الّولى
 اوال: الولى فى القرآن الكريم :

قال تعالى"هللا ولىالذين آمنو يخرجهم من الظلمات الىالنور"والذين كفروا اولياإهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون"وقال تعالى " اذ عمت 

ين" وقال تعالى " من يتخذ الشيطان وليا طائفتان ان تفشال وهللا وليهما وعلى هللا فليتوكل المإمن
من دون هللا فقد خسر خسراناً مبينا" وقال تعالى " يا ايها الذين آمنو ال تتخذوا الكافرين اولياء 

وقال تعالى " انما وليكم هللا   من دون المإمنين اتريدون ان تجعلو هلل عليكم سلطانا مبينا"
 ون الزكاة وهم راكعون"ورسوله والذينآمنز لذينيقمون الصلة ويإت

وبعد فمن اآليات السابقة نفهم ان معنى الولى هو هو المحب والصديق والنصير فولى هللا هو 
 محبه وناصره هو ذلك المإمن البصالح التقى الذى يحب هللا ويطيعه ويتقرب اليه بالعمل

قيا , فالمإمن التقى ثانيا: الـواليـة هى اإليمان والتقوى وواجب على كل مكلف ان يكون مإمنا وت
هو الذى كسب والية هللا حقا فالوالية هنا كسب تاتى باأليمان والتقوى فطوبى لمن اقبل على هللا 

 ومحا بالتوبة النصوح سيئاته واوزاره واصبح من اولياء هللا الصالحين.
 ثالثا : الولى والمعصية 

ألعلى فال تقع منهم المعاصى واال العصمة من اآلثام والخطايا من خواص األنبياء ألنهم المثل ا
كانت زريعة  للنيل منهم والطعن فى رساالتهم  اما اولياء هللا فليسوا بهذه المكانة ويجوز ان تقع 

 منهم الصغيرة والكبيرة طالما انهم ليسوا مصرين عليها ويتطهرون بالندم والنوبة.
 رابعا  : الولى والخوارق  

وليا حتى ياتى بخارقة تثبت واليته وال ادرى من اين اتوا بهذا  شاع بين الناس ان الولى اليكون 
الكالم ولم ياتى به قران وال سنة , الوالية ياسادة هى سر بين العبد وربه واخالص هلل وحب لذاته 

 وطاعة الوامره 
يا حسرة علينا يزعم فريق منا ان بعض الناس من يملك التصرف فى شإن البشر ويقضى 

يه من الخوارق التى يملكها وال ادرى متى نفيق  ونعود الىرشدنا ونعلم انه حاجاتهم بما يدع
 الحول وال قوة اال باهلل 

 خامساً الكرامة  وهى موضوع المقال القادم ان شاء هللا 
   

 



 نمـايـاإلُة واحـُ
 إعداد / الوهندس احود حسن

                    __________________________________________________ 
 

  
الحمد هلل الذى له كل الثناء و الحمد و أصلى و اسلم على من اشـتق اسـمه 

 من الحمد، اللهم صلى وسلم وبارك على النور الهادى.
مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم ذكرى عـطرة تســتوقفنا ألخذ قبس من 

 نور الرســالة المحمدية نهتدى به فى حاضرنا و مســتقبلنا.
تعالى أخي القارئ نعود إلى الماضى بؤربعة عشر قرنا من الزمان لنعيش لذا 

لحظات مع السيدة آمنة بنت وهب والدة الرسول )ص( أثناء حملة و مولده، 
فتقول عنه أنها أتيت حين حملت برسول هللا )ص( فقيل لها : انك قد حملت 

شر كل  بسيد هذه األمة فإذا وقع إلى األرض فقولى : أعيذه بالواحد من
حاسد ثم سميه محمدا، و رأت أيضا حين حملت به انه خرج منها نور رأت 
به قصور الشام.و بعد أن وضعته أرسلت إلى جده عبد المطلب و حدثته بما 
رأت و ما قيل لها فيه و ما أمرت به أن تسميه فؤخذه جده و دخل به الكعبة 

حد األحد من هذا المكان كما لو كان إيذانا ببدء انطالق الدعوة إلى هللا الوا
الطاهر.و تتوالى األيام حتى يبعث و يلقى عليه القران خير كتاب عرفته 

األرض فيه الفوزو النجاة لمن اتبعه و جعله أمامه وعمل به والخسران كل 
 الخسران لمن حاد عنه و جعله خلف ظهره ولم يعمل به.

فى حياته و الدرس المستفاد من ذكرى مولد الرسول )ص( هى التدبر 
وسيرته وسلوكه و هديه وقوله و فعله و جهاده و سلمه و حلمه و صبره و 

رحمته و رأفته، فعلينا تجديد العهد و البيعة للسير على نهجه و االقتداء 
بسنته والتواد والتراحم بين المسلمين و بعضهم البعض حتى تتوحد كلمتهم 

ألمة اإلسالمية الخيرية و تقوى شوكتهم كما كانت عليه من قبل، و لتتحقق ل
 التى ارادها هللا لها بشرط تحقيق األمر بالمعروف و النهى عن المنكر.

 اللهم صلى و سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. 
 

 والى اللقاء فى العدد القادم وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية
 



 ةيــضاـرير ابـأخـ
 

ويتؤهل لدور الثمانية فى   7/2ال او" األهلى المصرى يخسر امام "فيت-7
مباراةالعودة لدور الستة عشر لبطولة افريقيا ابطال الدورى , لعب األهلى بحذر 

 دفاعى واضح والحكم األثيوبى يحسب ضربة جزاء لبطل بوروندى  
الزمالك يتجاوز البن األثيوبى من الطريق الصعب بضربات الجزاء الترجيحية وذلك -2

لثمانية لبطولة ابطال الكإوس األفريقية , شوطان متناقضان وعبد فى اياب دور ا
  المنصف انقذ الزمالك بتؤلقه الترجيحى  . 

فى بطولة كؤس األمم األفريقية للمصارعة بتونس مصر تعتلى عرش الصدارة  -3
 الرومانية وتقتنص ثمانية ميدليات منها اربعة ذهب   . 

بطولة العالم الرابعة للفردى المفتوح  وافقت السيدة سوزان مبارك على وضع-4
 26الى 76رجال وسيدات فى الجولف كروكيه والتى ستقام بالقاهرة فى الفترة من 

 اكتوبر القادم تحت رعايتها  .
فاز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الملقب بفارس العرب أألول بالمركز األول فى -5

لتحمل حيث انهى السباق الذى بلغت سباق األهرام العربى الدولى األول للقدرة وا
 ثانية على الجواد "فالح" . 75دقيقة و 21ساعات و1كم فى زمن قدره 711مسافته 

   حقق نادى السد القطرى بطولة كؤس األمير للقدم األسبوع الماضى. -6
تؤلق النادى اإلسماعيلى وهزم األهلى بطل الدورى بؤربعة اهداف مقابل ثالثة فى -1

   فى الدورى هذا العام  . احلى مباراة
واصل العبو المنتخب الوطنى المصرى للتصوير تحت الماء تدريباتهم المكثفة  - 8

 استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم التى ستقام فى مدينة الغردقة  
وافق اإلتحاد الدولى لليخوت على اختيار ميناء العريش البحرى ميناء وصول -6

الذى تنظمه تركيا بالتنسيق مع اإلتحاد المصرى لرالى  للسباق العالمى لليخوت
 اليخوت  .  

 جابرم /حسا مهندس اعداد
        --------------------------------------------------------- 
 220207فـاكس   02122 بص  طرق– وحةدصدر مؤقتاً مـن الر" تيلبشا ةل"مج       
               ائملعز ابوا ديعس/  ةر دااأل سلجم يسرئ       

 معزائلير ابوابشد العيس يمر / ك رريـحتر المدي         –     مئاز علوابير البشايد عر سد/ نـا رييس التـحر ئر         
 مئاز علاو با شريبد السعي ايـنـيـفىن / رشف الرشاااإل          



 دباأل  ُركنُ 
 يرشالببن د :ااعدإ

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

 

  
 " يانـسـيواً هن رياِض الوصطفى "    قصيدة

 
 لإلهام ابى العزائن 

***************************** 
 

 

 بالـصفـا جـددَّ الُبشرى ووافـا   يا نسيماً من رياِض الـمصطفى    
 بالـجفـا  صرُت حياًبعَد مـوتـى  ـهـا     ِعـندما مـّر ب ىروح   أحىَ 
 عـفا بالـهجـِر  ُيحي أثراً كاَن   الذى   وريحانى   روحى بل أَنَت 

 بالخفا   الصريح  الكشفُ   وبكَ   حـياتها    ِسرُ  أنَت روح الروِح  
 َنـيِل الوفـا  تاقـت إلـى   بالشذا      أَنفساً  ُتحـي   ِجئَت من طيبة  
 ُمـنصفا   أُك فيهـا   لِما      نِلـتـُه لَـم   روَح للبشرىال وهبُت  لَو 
 األشرفـا ُنوُرسبيلهـا      بِـَك قد ُتعطى المقاَم     أنَت روُح الروحِ  
 بِه  وإرتـشفا الـصُب   بِـعبـيرِه      فـصبا  الِصبا   قـد سرى هذا  
 ــاُشـِرف  َقد    آدمٌ     بـِضيـائِهِ   ُنوُر ذكرى مولد الـمخـتاِر َمن       
 

ان  الـنـظـم  الـصـوفـى  عـنـد االمـام ابـى الـعـزائـم  كـان هـو بـحــر االشـواق  الـذى يـمتــأل  
درراً وجـواهـر وآيـات مـن الـحـب االلـهـى هـذاالـحـب الـذى مأل  و جـدان االمـام حـتـى كـان كـل 

الـحـب االلـهـيى يـذداد بإتـبـاعـه لـرسـول حالـه حـبـا وشـوقـــالـلـذات االلـهـيـة .ولـقـد كـان هـذا 
الـلـه صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلم و كـلما انـطبـعت فـى نـفـسـه انـواراتـبـاع الرسـول و مـحـبـة 

الـرسـول عـلـيـه الـصالة والـسـالم .ولـكـى نـعـيـش مـع االمـام فـى نـظـمـه الـصـوفـى يـجـب أن 
وفـيـة الـذى يـمـيل الـى االشـارة قـبـل الـعـبارة والـذى يـهتم بـالـمـعـنـى نـرجـع الـىقـامـوس الـصـ

 قـبل الـمـبنى ,اللـهـم الـهـمـنا الـصـواب و جـنـبـنا الخطؤ المعاب.
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About Psion Internet 

 
 

 
On the 2nd March 2000, Psion plc 

announced the formation of a new 

business unit, Psion Internet, with 

a remit to deliver world class 

Internet services for mobile 

professionals. 

 
Psion Internet is developing an 

advanced ISP and portal service 

service centered around a wireless 

personal information manager 

(PIM) for mobile professionals, 

which will be launched under a new 

brand later this year. 

 

 

 
Gareth Hughes, Managing Director,Psion InternET: 

"Welcome to Psion Internet. Over the next couple oF years we are 

going to see an explosion of mobile devices that are connected to 
the internet, and by 2003 it is widely believed that there will be 
more users accessing the net via mobile devices than by fixed PCs. 
To provide a compelling mobile Internet experience that simply 
works out of the box, it's important to include first rate internet 
services. 
Psion is closely involved in shaping the mobile Internet revolution in 
a number of ways - through being the founding member of Symbian 
and with the mobile computing and datacommunications products 
that the various Psion companies produce. We have been providing 
ISP, messaging and content services to users for some time and it 
makes sense to consolidate and accelerate the development of these 
activities in a new business unit, Psion Internet." 
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