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 76من مذكرات عبداللطٌف البغدادى "عضو مجلس قٌادة الثورة السابق " عن نكسة ٌونٌو

ٌُدمر سالحنا الجوى "إننا نش عر وكأننا فى حلم!كابوس رهٌب! هل 
 فى ٌوم وُتدمر قواتنا األرضٌة فى ٌوٍم  واحد آخر؟  ..

 وأخذنا نعود بذاكرتنا الى التصرفات فى الجٌش واسلوب الُحكم ..
 فربما أراد هللاُ بهذه األمة أن تصحو من غفوتها ...............

!!!وُتحطم اآللهة !!!!!!!!!!!!!!!! 



 ددلعاة مكل        
 لصحاف والعلوج واالحتماالت الثالثةا
 ٌنكر أحد  أن السٌد /محمد سعٌد الصحاف ال

وزٌر االعالم  العراقى السابق كان هو نجم 
الحرب التىدارت رحاها على أرض العراق  

نتٌجتها هو أن قوات الغزو قد  والتى كانت
احتلت العراق  . وبغض النظر عن رفضنا 

لغزو ودعواتنا أن ٌنال العراق حرٌته لهذا ا
وٌحكمه أهله ذلك البلد العربى المسلم 

الممتلئى بالخٌرات من بترول وارض خصبة 
صالحة للزراعة وشعب مثقف صاحب 

حضارة عرٌقة  والتارٌخ خٌر شاهد على 
والمتتبع ألحادٌث الصحاف ٌجد أنه  ذلك . 

كان واثقاً من نفسه ٌتكلم وكأنه خبٌر 
فى العسكرٌة والتخطٌط العسكرى  استراتجى 

ولم نكن نتخٌل أن قوات الغزو سوف تدخل 
بغداد بهذه السهولة وذلك ٌجعلنا نتساءل هل 

ذا الدور وهو ٌعلم بما هكان الصحاف ٌؤدى 
سوف ٌحدث حتى ننشغل بأحادٌثه ونغفل عن 

حقٌقة ما ٌدور ,أم أنه كان مشاركاً فى 
ن فى مؤامرة الخٌانة مع االمرٌكان وأنه اآل

ضٌافة األمرٌكان وحماٌتهم بدلٌل أنه كان 
أخر من شوهد أمام الناس قبل دخول قوات 
الغزو لبغداد , أم أن الحقٌقة هى أنه كان 
مخدوعاً مثلنا بأم المعارك وفدائٌو صدام 

وقوات الحرس الجمهورى وكل هذه 
الطمطمات التىمأل بها نظام صدام الدنٌاصخباً 

ول ٌأن  الصحاف إن المنطق ٌق. وضجٌجاً  
كان واحداً من هؤالء الثالثة إما مخادعاً مع 

نظام صدام حتى ٌتسنى ألركان النظام أن 
فى  تهرب  بأموال الشعب ,أو مشاركاً 

مؤامرة الخٌانة مع من خانوا النظام , أو أنه 
كان مخدوعاً مثلنا  وأنا أتمنى أن ٌكون من 

الث أى أن ٌكون مثلنا مخدوعاً , و ثالنوع ال
دعو هللا أن ٌفٌق هو ونحن وجمٌع الشعوب ن

 التى تعٌش على خداع انظمتها آمٌن آمٌن .
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العالقة                                            قضٌة للمناقشة:  
 بقلم / عمر اسماعٌل عمارة        اآلٌـة وكـالم بالعقل

 
أرى كثٌراً من الناس ٌتصورون العالقة بٌن الزوج والزوجة معركة طوبى لمن ٌنتصر فٌها أو 

فى حاجة الى اآلخر ,  مٌدان قتال ٌجب أن ٌبذل فٌه كل منهما جهده لٌثبت أنه األقوى أو أنه لٌس
وأحٌاناً ٌتخٌلونها مباراة الفائز فٌها هو الذى ٌسٌطر على الثانى , ال وهللا لٌست كذلك تلك العالقة , 
إنها العالقة المعجزة عالقة هى آٌة من آٌات هللا تماماً كخلق السموات واألرض واختالف السنتنا 

خلق لكم من أنفسكم ازواجاً لتسكنوا الٌهاوجعل والواننا بسم هللا الرحمن الرحٌم " ومن آٌاته أن 
بٌنكم مودة ورحمة إن فى ذلك آلٌات لقوم ٌتفكرون ومن آٌاته خلق السموات واألرض واختالف 

إن عالقة  ٕٕ-ٕٔالسنتكم والوانكم إن فى ذلك آلٌاٍت للعالمٌن " صدق هللا العظٌم سورة الر وم آٌة 
ا معركة , إننى أتألم عندما أرى األزواج والزوجات بهذه القدسٌة كٌف ٌصورها البعض على أنه

عند حدوث اى خالف بٌنهما أن ٌروا أن الطالق هو الحل فتنفصم عرى ما بٌنهما وٌقولون أن هللا 
أحل الطالق , نعم أحله هللا ولكن هل معنى ذلك أن الزوج عند أى مشكلة ٌطلق زوجته أو أن 

أمل معى فى كتاب هللا تعالى تجد أن القرآن ذكر حاالت ثالثة . ت       الزوجة تطلب الُخلع من زوجها 
للحٌاة الزوجٌة ٌجب فٌها التدخل وهذه الحاالت الثالثة هى إما أن ترتاب الزوجة فى سلوك زوجها 
أو أن ٌخاف الزوج نشوز زوجته أو أن ٌخشى األهل الخالف والشقاق بٌن الزوجٌن . وكما نرى 

فٌها التدخل كما ٌأمرنا الخالق هى عند الخوف من وقوع المشكلة  أن الحاالت الثالثة التى ٌجب
ولٌس عند حدوث المشكلة فخاطب هللا سبحانه وتعالى المرأة قائالً " وإن إمرأة خافت ىمن بعلها 

نشوزاً " ولم ٌقل رأت من بعلها تشوزاً وخاطب هللا تعالى الزوج قائالً " والالئى تخافون 
زهن , وخاطب هللا سبحانه وتعالى األهل قائالً " فإن خفتم شقاق نشوزهن" ولم ٌقل ترون نشو

بٌنهما " ولم ٌقل رأٌتم شقاق بٌنهما , وهذا معناه أآل ننتظر وقوع المشكلة بل أن نتدخل قبل 
المشاكل ونحاول بالحب والود أن أن نزٌل هذه الخالفات , فال ٌرى الرجل أنه القوى الذى ال 

ها هى المظلومة المعتدى علٌها , بل ٌجب أن ٌشارك الزوج والزوجة ٌخطئى  وال ترى الزوجة أن
فى تحمل مسؤلٌته تجاه اآلخر قبل أن ٌسأل عن حقوقه عند اآلخر , إن كل زوج ٌتذكر أنه تزوج 

امرأته بكلمة هللا وعهده لن ٌفكر ابداً فى اهانتها وازاللها وإن كل زوجة تعتقد أنها تزوجت زوجها 
 لن تعارضه وتتكبر علٌه وسوف ٌعٌش الزوجان فى نعٌم وسعادة وهناء بكلمة هللا وعهده 
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 لِك ٌا سٌدتى
 

 ٌّبذا ِٚزٝ
 

*لماذا ٌغضب الزوج اذا تفوقت زوجته  
علٌه فى العمل وال ٌغضب اذا تفوقت 

 ابنته على زمالئها فى الدراسة
 

ة امام هللا *  متى نعلم ان الرجل والمرا
سواء وال فرق بٌن ذكر وانثى اال 

بالتقوى والعمل الصالح وان كال منهما 
 مٌسر لما خلق له 

 
* لماذا نتساهل مع الشاب اذا مال قلبه 
الى فتاة ٌحبها ونشجعه على ذلك وال 
نغفر لفتاة ٌمٌل قلبها الى شاب تحبه 

 ونتعبرهذا  خطٌئة
 

 * متى نحترم مشاعر المراة طالما انها
 ال تعصى هللا وال تاتى بمكروه

   
* لماذا نفرق فى التربٌة بٌن االبن 
 واالبنة ونخلق مجتمعا غٌر سوى 

 
* متى نعلم ان التربٌة االسالمٌة 

الصحٌحة اساسها هو عدم التفرقة بٌن 
 االبناء فى محٌط االسرة الواحدة

 
بقلم /  بنت النٌل                  

    بألدركن ا

ن األسَود 676ٌٔونٌو  ذكرى ) ٌْ ْوُم اإلثَن ٌَ) 
َتجللَ  بـالس ٌوم    نـهاُرهُ     واِد ـٌ 

 وانُ ـمـذلة   وه فٌِه  واللٌلُ                   
َكْت فى ِسـتِرها           ِمْصُر الِكنانُة ُهتِّ

 والُطغٌانُ   التخرٌُب   وأزلـها          
   ٌونٌو الهزٌمِة والتارٌُخ األسـوُد  

 أُلَِه الشٌطانُ   بِه  قد  َعـهد                   
 َضٌاِعـنا       أصلُ  وعبادةُ األصناِم 

 اإلنسانُ   مَّ  ـِ قد ُحط سببها  وب              
 ال أمَن  بٌَن  الناِس كاَن  هاُهـنا                            

 فالكلُ فى ظـِِل  الُطغاِة   ُمهاُن                
 تحَت ُظلٍم غادٍر                       والشعُب ٌرَضخُ 
اُن                   وحٌاتنا   قد حاطها    السجَّ

 والشرُع  دٌُن  هللاِ   فٌـنا غائب         
 قُتِلَت  ائمُتـنا   مَع    اإلخوانُ               

 لـوال العناٌُة فى السماِء  ُتحٌُطنا     
 ٌانُ ـلُطغوا  لُم ـظُ ال   فٌنا إلمتدَ      

       ُطغاتِنا ٌُ   َحكَم الزماُن فكان موت
 واألحزانُ  ٌِ البعثُ  والموُت فٌه               
     ها   ـمصَر بعد ُسباتـَبعُث الحٌاِةل
 مانُ ـالعلِم  واإلٌ وُر ـن   فأتاها             

  ُحـزُن الهزٌمُة سوف ٌبقى ذكُرهُ    
ٌَمُحه   كـعالمةٍ                 النسٌانُ    اال 

   هـا       وَمرارَ    ها َسَنظلُ نذكُر ُمـرَّ 
ٌَُحِطمَ                 انُ ـنا الطوفـأمنَ    كى ال

 فإذا  أقمـنا الدٌَن   فٌنا شرٌعـًة     
َكّم  المٌدانُ                  فلدى   العبوِر   َتحَّ

 فمحونا عـاَر هزٌـمٍة ببـسالٍة         
 هد   على  أبطالِنا "َرَمَضاُن"ٌَش               

 فالعٌُش فى ُحكِم الطغاِة هزٌـمة        
 والحُر   منَتصر    وذاَك    بـٌانُ            



 ٚاؽــــــــــــــــخ األ٠ّـــــــــــــــبْ
 ثمٍُ / أؽّد ؽعٓ

 

 من القلب
 

 اٌزسث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُ 
 

أوًّ ِؼىُ ؽد٠ضٝ ػٓ اٌزسث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُ فال 

ٚ ال شغً ٠شغٍٕٝ ػٓ ٘رٖ اٌمع١خ  ُ٘ ٌٝ

اٌٙبِخ اٌزٝ ٠ٕجغٝ اْ رشغً رفى١س وً ِٓ 

٠ٙزُ ثؤِس اٌّع١ٍّٕؤْ اٌزسث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُ 

ػٍٝ ٔٛز ٚ٘دٜ اإلظالَ ّ٘ب اٌغعس اٌرٜ 

٠ّىٓ األِخ ِٓ اٌؼجٛز إٌٝ ثس األِبْ ٚ 

االصطالػ ِغ هللا ٌٍفٛش ثّؼ١زٗ ظجؾبٔٗ ٚ 

ألِخ ٚ رؼبٌٝ.اخٛرٝ فٝ هللا إذا أزدٔب ثٕبء ا

إٌٙٛض ثٙب ٠ٕجغٝ ػ١ٍٕب أْ ٕٔظس إٌٝ 

أثٕبئٕب  ٚ ٔؾٛغُٙ ثبٌسػب٠خ ٚ اٌزسث١خ 

اإلظال١ِخ اٌصؾ١ؾخ ، ٚ ٠ىْٛ ٘د٠ٕب ٚ 

ظج١ٍٕب إٌٝ ذٌه اٌمسآْ ٚ اٌعٕخ ٚ ظ١سح 

 اٌصؾبثخ.

ٚ أخطس ٔمطخ ٠ٕجغٝ ػ١ٍٕب أْ ٔفطٓ أ١ٌٙب 

٘ٝ اٌّصدال١خ ٚ ػدَ االشدٚاع١خ فٝ 

ْ ألٛي الثٕٝ ال اٌّؼب١٠س، فال ٠ٕجغٝ ػٍٝ أ

رىرة صُ ٠سأٝ اورة أِبِٗ، أٚ ٠ب ثٕٝ 

غط ثصسن صُ ٠سأٝ أغٍك ثصسٜ إٌٝ ِب 

ؽسَ هللا، ٚ ٕ٘ب ظزصجؼ اٌزسث١خ ػ١ٍّخ 

ِصدٚعخ ٌٝ ٚ الثٕٝ ٚ اٌفبئدح ظزىْٛ 

 ػظ١ّخ ٌىالٔب.  

ػ١ٍٕب أ٠عب وؤ١ٌٚبء أِٛز أْ ٔغب٘د أٔفعٕب 

لجً أْ ٔٛعٗ أثٕبئٕب إٌٝ االثزؼبد ػٓ 

ٚ اٌّعٍعالد ٚ األفالَ اٌٙبثطخ اٌجساِظ 

اٌزٝ رٙد وً ثٕبء ٌٍٕفط ٌالزرمبء فٝ 

 إٌبؽ١خ اإل٠ّب١ٔخ.

 

ِسالجخ األٚالد فٝ اخز١بزُ٘ ألصدلبئُٙ، 

فبٌصد٠ك ِسآح صد٠مٗ فبٌصد٠ك ٠صٍؼ أٚ 

٠فعد وً ػٍّه رغبٖ أثٕبئه، فىٓ صد٠مب 

 ِٓ أصدلبء اثٕه.    

 لسآْ وس٠ُ 
 

ْٓ ا ِِ ًِ " َزةِّ لَْد آر١َْزَِٕٟ  ٠ِٚ ْٓ رَؤْ ِِ زَِٕٟ  ّْ َػٍَّ َٚ ٍِْه  ُّ ٌْ

ِّٟ فِٟ  ٌِ َٚ َْٔذ  اأْلَْزِض أَ َٚ اِد  َٚ ب َّ اأْلََؽبِد٠ِش فَبِغَس اٌعَّ

ٌِْؾْمِٕٟ  أَ َٚ ب  ًّ ْعٍِ ُِ  ِٟ فَّٕ َٛ ا٢ِْخَسِح رَ َٚ ١َْٔب  اٌدُّ

" ظٛزح ٠ٛظف ا٠٢خ ) َٓ بٌِِؾ١  (101ثِبٌصَّ

 

آ٠خ ِٓ آ٠بد اٌمسآْ أعسا٘ب هللا ػص ٚ عً  ػٍٝ 

١ٗ ٠ٛظف ػ١ٍٗ ٚ ػٍٝ ٔج١ٕب افعً اٌعالَ ٌعبْ ٔج

ٚ أشوٝ اٌزع١ٍُ  ، ٚ لبٌٙب ٠ٛظف ػٕدِب ِٓ هللا 

ػ١ٍٗ ثبٌؼٍُ ٚ رجٛءٖ اٌّىبٔخ اٌؼب١ٌخ ٚ ٌُ شًّ 

اٍ٘ٗ اعّؼ١ٓ فزٛعٗ إٌٝ هللا ثٙرا اٌدػبء اٌغ١ًّ 

اٌجع١ػ اٌرٜ ٠ؾًّ فٝ غ١برٗ اٌؼسفبْ ثبٌغ١ًّ هلل 

ٚ اٌشٛق ٚ االٔبثخ ا١ٌٗ ٚ اٌسغجخ فٝ ٌمبء هللا 

ا١ٌٗ، اٌٍُٙ أٝ ارٛعٗ ا١ٌه ثّضً ِب رٛعٗ ثٗ ٔج١ه 

 ٠ٛظف ٚ أظؤٌه ظؤاٌٗ.   
 

 ؽد٠ش شس٠ف

 

 اٌؾد٠ش اٌضبٌش ػشس ِٓ األؽبد٠ش ا٠ٌٕٚٛخ

 

دُد  َّّ َؾ ُِ صََٕب  ضََّٕدٝ لَدباَل َؽددَّ ُّ ٌْ ُٓ ا دُد ْثد َّّ َؾ ُِ َٚ ُٓ ثَشَّبٍز  ُد ْث َّّ َؾ ُِ صََٕب  َؽدَّ

صََٕب ُشْؼجَ  ُٓ َعْؼفٍَس َؽدَّ ِٓ ْث ْٓ أََِٔط ْثد ُس َػ ْؼُذ لَزَبَدحَ ٠َُؾدِّ ِّ خُ لَبَي َظ

 ُٓ ِِ َُ لَددبَي اَل ٠ُددْؤ َظددٍَّ َٚ  ِٗ ددُ َػ١ٍَْدد ِ َصددٍَّٝ اٌٍَّٙ َّْ َزُظددَٛي هللاَّ بٌِددٍه أَ َِ
* ِٗ ب ٠ُِؾتُّ ٌَِْٕفِع َِ  ِٖ ْٚ لَبَي ٌَِغبِز ِٗ أَ ُْ َؽزَّٝ ٠ُِؾتَّ أِلَِخ١  أََؽُدُو

 اٌدػبء ظالػ اٌّؤِٓ
 

 صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ظٍُ: ِٓ دػبء إٌجٝ

 

ْْ ٠َْجدُسَط   َُ إَِذا أََزاَد أَ َظدٍَّ َٚ  ِٗ دُ َػ١ٍَْد ِ َصدٍَّٝ اٌٍَّٙ َْ َزُظُٛي هللاَّ َوب

ٌَْج١ٍِفَدخُ فِدٟ  ا َٚ دفَِس  دبِؽُت فِدٟ اٌعَّ ْٔدَذ اٌصَّ َُّ أَ ُٙد إٌَِٝ َظفٍَس لَبَي اٌٍَّ

ْجَِٕخ فِٟ اٌعَّ  َٓ اٌعُّ ِِ َُّ إِِّٟٔ أَُػُٛذ ثَِه  ُٙ ًِ اٌٍَّ ْ٘ ٌَْىآثَِخ فِٟ اأْلَ ا َٚ فَِس 

إَِذا أََزاَد  َٚ دفََس  ْْ َػ١ٍََْٕب اٌعَّ ِّٛ َ٘ َٚ ِٛ ٌََٕب اأْلَْزَض  َُّ اْغ ُٙ ْٕمٍََِت اٌٍَّ ُّ ٌْ ا

 ًَ إَِذا َدَخ َٚ  َْ ُدٚ ِِ َب َؽب َْ ٌَِسثِّٕ َْ َػبثُِدٚ َْ رَبئِجُٛ ُعَٛع لَبَي آ٠ِجُٛ اٌسُّ

ثًب اَل ٠ُ  ْٚ َب أَ ثًب ٌَِسثِّٕ ْٛ ثًب رَ ْٛ ٍَُٗ لَبَي رَ ْ٘ ثًب *أَ ْٛ  َغبِدُز َػ١ٍََْٕب َؽ

E-mail: hamad1962@qatar.net.qa   
 

mailto:hamad1962@qatar.net.qa


 

  فقه الحرائق                                  
 

 

  

إٌَّف ألحذ األسبرزح اٌىشاَ اسزشػٟ أزجبٟ٘ اٌؼٕٛاْ "فمٗ اٌحشائك" ٚوٕذ لجٍٙب ألشأ وزبة ٌألس  زبر ُِ

٠ٛسف اٌمشضبٚٞ ػٓ فمٗ اٌجٙبد، ِٕٚز فزشح لشأد ػٓ فمٗ اٌذػٛح ٚفمٗ اٌّٛاس٠ش... فشٚع وض١شح 

فٟ ِجبي اٌذ٠ٓ، ٚاٌزٞ ثشع ف١ٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٍّبء اٌّزخظظْٛ ٚاٌّٙزّْٛ ثشإْٚ اٌّسٍُ 

 ٚاإلسالَ، لٍذ ٌٕفسٟ ٌّبرا ال ٠ىْٛ ٌٍحشائك أ٠ضبً فمٗ!!

بر/ أحّذ اٌس١ٛفٟ، ٌُ ٠مظذ حشائك اٌّخبصْ ٚاٌّحبي ٚسشػبْ ِب اوزشفذ أْ اٌّإٌف األسز

اٌزجبس٠خ لجً أ٠بَ اٌجشد اٌسٕٛٞ ٚال حشائك اٌحمٛي ٚاٌّٛاشٟ، ٚئّٔب لظذٖ أوجش ِٓ رٌه، ئٔٗ 

٠حبسة رٍه اٌفزٜٛ اٌزٟ رٙزُ ثبٌظغبئش ِٓ األِٛس ِٚب رإدٞ ئ١ٌٗ ِٓ خالفبد ٚحشٚة ث١ٓ اٌؼٍّبء 

ش٘ب، ئُٔٙ ٠مٍجْٛ اٌحمبئك ٠ٚزّبدْٚ فٟ اإلفه، ٚاألِضٍخ ٚرسجت ئػبلخ ِس١شح األِخ ٚلظٛس رفى١

وض١شح. غ١ش إٟٔٔ ال أرُٙ ٘زا اٌؼظش فمظ، فّٕز ػٙذ إٌجٛح ٚحزٝ ا١ٌَٛ ٕ٘بن اٌّزفم١ٙٓ ٚاٌّزٕطؼ١ٓ 

فٟ أِٛس اٌذ٠ٓ ٚاٌذ١ٔب ثذْٚ ِب حجخ ٚال ثش٘بْ: ٓٚاٌّغب١ٌٓ ٚاٌّزشذد٠  

َٛ اٌذ٘ش ٚاٌضبٟٔ لبي أٔب ألَٛ ا١ًٌٍ ٚاٌضبٌش لبي أٔب ال وٍٕب ٠ؼٍُ حذ٠ش اٌضالصخ ٚاٌزٞ لبي أحذُ٘ أٔب أط

" فمبي ِب ِؼٕبٖ " أِب أٔب ٚهللا ئٕٟٔ ألرمبوُ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُألشة إٌسبء، ٚٚطً حذ٠ضُٙ ئٌٝ سسٛي هللا "

 هلل ٌٚىٕٟ أطَٛ ٚأفطش، ٚألَٛ ٚأٔبَ، ٚأرضٚط إٌسبء". 

ِٓ اإلحشاَ!! ٚفٟ صِٓ أثٟ ح١ٕفخ حذس جذي  " ً٘ دَ اٌجؼٛع ٠خشطسضٟ هللا ػُٕٗٚسئً اثٓ ػّش "

 شذ٠ذ، ً٘ ٠جٛص اٌٛضٛء ِٓ" اٌخشاسح"؟ ٚأجبصٖ أثٛ ح١ٕفخ ٚس١ّذ ػٍٝ اسّٗ "اٌحٕف١خ".

ٚاٌىض١ش اٌىض١ش اٌزٞ ٔؼ١شٗ ا٢ْ، أروش ِٕٗ شٟء ل١ًٍ دْٚ ِب ئفبضخ ٚال رح١ًٍ ألٟٔ ٌسذ أ٘الً  

 ٌزٌه:

ٚاي، لض اٌشبسة ٚاٌٍح١خ، اسزؼّبي اٌظبثْٛ ششة ا١ٌّبٖ اٌغبص٠خ، رمظ١ش اٌجٕطٍْٛ أٚ اٌسش 

ٚاٌىش٠ّبد اٌزٟ رحزٛٞ ػٍٝ د٘ٓ اٌخٕض٠ش، اسزؼّبي أدٚاد اٌّبئذح...لضب٠ب فبسذح ال طبئً ِٓ 

ٚسائٙب ئال ٘ذَ و١بْ األِخ ٚاالٔس١بق ٚساء اٌزشزذ ٚاٌزششرَ، ِٚب أسًٙ أْ ٠ُضبس اٌّشء ػٕذِب ٠ّس 

 د٠ٕٗ.

ا اٌزٍٛس ِٓ اٌفىش ٚئٌٝ رٍه إٌظشح اٌض١مخ ٌألِٛس حزٝ ٠ُخشجٛا األِخ ئٕٔب ٔأثٝ أْ ٠ٕسبق ػٍّبؤٔب ئٌٝ ٘ز

اٌش١خ ِحّذ اٌغضاٌٟ ٚاألسزبر  َِٓ ٘زٖ اٌىجٛح اٌزٟ ّٔش ثٙب، ٕٚ٘ب ٌٕب ٚلفخ ِغ اٌؼب١ٌّٓ اٌج١ٍ١ٍٓ اٌّشحٛ

غٕبء ٠ٛسف اٌمشضبٚٞ "حفظٗ هللا" اٌٍزاْ ثزال اٌجٙذ فٟ ئطفبء ِب أِىٓ ِٓ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌحشائك ِضً اٌ

ٚاٌّٛس١مٝ ٚاٌسحش ٚاٌجٓ ٚغ١ش٘ب. ٚٔشذ ػٍٝ أ٠ذٞ أئّخ اٌّسبجذ ٚٔذػٛ هللا ٌُٙ أال ٠سبلٛا ٚساء ِب ٠ُحبن 

" اٌجّؼخ" ٔحضش ٚٔسّغ  عٌألِخ ٚأال ٠ض٠ذٚا ِٓ طت اٌٛلٛد ػٍٝ إٌبس، ٌُٚٙ ٠َٛ وبًِ ِٓ أ٠بَ األسجٛ

ٛ هللا أال ٠حشِٕب اٌٛاػظ اٌّسز١ٕش فٙٛ ٚٔشب٘ذ ػٍٝ اٌشبشبد اٌمٕٛاد اٌفضبئ١خ اٌّسٍّخ ِٚب أوضش٘ب، ٚٔذػ

ض١ّش األِخ.        

 ثمٍُ: احّـذ ػبشـٛس
لضـب٠ب ٚآساء    

                    

                    

                    

                    

                 



غب٠خ األِبٔٝ فٝ رصؾ١ؼ 

 اٌـّؼبٔٝ
مقطفات من كتب الشٌخ /محمد الغزالى رحمه هللا  التى ٌدعو فٌها لتصحٌح المعانى البالٌة التى 

– أثرت فى طرٌق الدعوةاألسالمٌة . وسوف توالى مجلة"البشٌر "نشر  هذه المقتطفات تباعاً 

 إعداد ابن البشٌر 
 

 من كتاب "السنة النبوٌة بٌن اهل الفقه وأهل الحدٌث" :

 
 المُس الشٌطانى حقٌقُته وِعالُجه

  **************** 
ٌمد شسػ اٌمسآْ اٌىس٠ُ ػداٚحإث١ٍط ٚذز٠زٗ ٢دَ ٚث١ٕٗ , ٚث١ٓ أْ ٘رٖ 

اٌؼداٚح ال رؼدٚ اٌٛظبٚض ٚاٌجداع "ٚاظزفصش ِٓ اظزطؼذ ُِٕٙ ثصٛره 

ٍت ػ١ٍُٙ ثج١ٍه ٚزعٍه ٚشبزوُٙ فٝ األِٛاي ٚاألٚالد ٚػدُ٘ ِٚب ٠ؼدُ٘ ٚأع

اٌش١طبْ إال غسٚزا" ١ٌٚط ٠ٍّه اٌش١طبْ فٝ ٘را اٌٙغَٛ ش١ئبً لب٘ساً .إٔٗ 

٠ٍّه اظزغفبي اٌّغف١ٍٓ فؾعت "ِٚب وبْ ٌٝ ػ١ٍىُ ِٓ ظٍطبْ إال أْ دػٛرىُ 

اٌّؼٕٝ فٝ  فبظزغجزُ ٌٝ فال رٍِٛٛٔٝ ٌِٚٛٛا أٔفعىُ " , ٚلد رىسز ٘را

ِٛظغ آخس "ٌٚمد صدَّق ػ١ٍُٙ اث١ٍط ظٕٗ فبرجؼٖٛ إال فس٠مبً ِٓ اٌّؤ١ِٕٓ 

ِٚب وبْ ٌٗ ػ١ٍُٙ ِٓ ظٍطبْ " إْ اٌش١طبْ ال٠م١ُ ػبئمبً ِبد٠بً أِبَ ذا٘ت 

اٌٝ اٌّعغد ٚال ٠دفغ ظىسأبً فٝ لفبٖ ١ٌىسع اإلصُ ِٓ إؽدٜ اٌؾبٔبد , إٔٗ 

 أوضس ِٓ ذٌه ......٠ٍّه االؽز١بي ٚاٌّجبدػخ ٚال ٠مدز ػٍٝ 

لبي ٌٝ أؽدُ٘ ٘را صؾ١ؼ , ٌىٓ ِب أٚزدرٗ ال ٠ٕفٝ أْ ثؼط اٌّسدح لد ٠عبٚز 

ثشساً ِعٍّبً ٠ٕٚبي ِٕٗ ! لٍذ : ٚأٔب ظغس : ً٘ اٌؼفبز٠ذ ِزجصصخ فٝ 

زوٛة اٌّع١ٍّٓ ٚؽدُ٘ ؟ ٌّبذا ٌُ ٠شُه أٌّبٔٝ أٚ ٠بثبٔٝ ِٓ اؽزالي اٌغٓ 

ٛع ٘رٖ األٚ٘بَ ث١ٓ اٌّزد١ٕ٠ٓ ٢ععبُِٙ ؟  إْ ظّؼخ اٌد٠ٓ ظبءد ِٓ ش١

ٚؽدُ٘ ! إٔىُ رؼٍّْٛ أْ اٌؼٍُ اٌّبدٜ ارعؼذ دائسرٗ ٚزظذ دػبئّٗ . فئذا 

وبْ ِب ٚزاء اٌّبدح ظٛف ٠دٚز فٝ ٘را إٌطبق فّعزمجً اال٠ّبْ فٝ خطس . 



أػصبثُٙ إٌّٙىخ ٚال ِؼٕٝ ألرٙبَ  فٍٕجؾش ػًٍ اٌٚئه اٌشبو١ٓ ثس٠ٚخ ٌٕٚسػ

 اٌغٓ ثّب ٌُ ٠فؼٍٛأ !!!!
 

 

 " عنوان غٌر من صفحة "                                          

 انفهم احدو قدمهاٌ                                    

                 

 " ثؼ١ذا ػٓ اٌس١بسـخ"                    
 ِىبٔخ اٌشؼش ث١ٓ اٌحبضش ٚ اٌّبضٟ

عر من مكانة اللغة, من ملك اللغة ملك الشعر العربً هو اللغة العربٌة , و مكانة الش
 الشعر و تذوقه .

 ٌقول عمٌد األدب العربً " طه حسٌن " :
 " لغتنا العربٌة ٌسر ال عسر , و نحن نملكها كما كان القدماء ٌملكونها "

و قد نختلف معه قلٌال فً الجزئٌة الثانٌة من هذه العبارة , فنقولها هكذا :" لغتنا 
, و نحن ال نملكها كما كان القدماء ٌملكونها " فاللغة العربٌة فً العربٌة ٌسر ال عسر 

الوقت الحاضر فقدت كثٌرا من هوٌتها و مكانتها و معها فقد الشعر كثٌرا من هوٌته و 
 مكانته .

كان العرب قدٌما ال ٌعرفون قواعدا ً للغة , و لكنهم كانوا بالسلٌقة و بالحس الفطري 
فاعل و ٌنصبون المفعول و ٌضعون كل كلمة فً و التذوق اللغوي, ٌرفعون ال

 موضعها.
ة كالنحو والصرف و علوم و على ما كان ٌنطقه العرب , وضع العلماء علوم اللغ

و على ما كان ٌقوله العرب من الشعر , وضع العلماء علم الَعروض الذي البٌان .
 ٌعنً ببحور الشعر.

 لسماء و قالت فً أسلوب تعجب :كانت فتاة أعرابٌة تسٌر مع والدها فنظرت إلى ا
" ما أجملُ النجوم " فقال لها والدها " أجملها هذا النجُم الذي ٌلمع" , فقالت الفتاة : 
" أبتاه أنا ال أسأل عن أجملها و لكنً أتعجب " فقال والدها إذا ً فقولً : ما أجمل َ 

 النجوم , بفتح الالم و لٌس بضمها.
 الفطرة و لٌس بالقواعد اللغوٌة. و كان ما ٌقوله هذا األعرابً ب

 أما اآلن فإن بعض مدعً الشعر ومعظم خرٌجً كلٌات اللغة العربٌة , ٌنصبون الفاعل
و ٌجرون المفعول و ٌفعلون فً اللغة أشٌاًء لو سمع بها " سٌبوٌه " لمات حسرة ً و 

   كمدا ً.
 )لحدٌث بقٌة)ول                                                        

 اللطٌف بدع طارق م.                                         



 

 

 
          

       

  

 

 

 اعداد :مصطفى داود                              قالوا عن الجهل
 

 (  اٌغًٙ ٘ٛ اٌشس اٌٛؽ١د فٟ اٌؼبٌُ                                                )ظمساغ-

 (٠ٛؤود ؛ ٚاٌؼبٌُ ٠شه؛ ٌٚؼبلً ٠زسٜٚ                                   )أز ظط اٌغبً٘

اٌغبً٘  -اٌغًٙ ِط١خ ِٓ زوجٙب ذي ٚ ِٓ صؾجٙب ظً  -ِٓ عًٙ ِٛظغ لدِٗ ِشٝ فٟ ٔداِخ. -

 صغ١س ٚاْ وبْ ش١جب ٚاٌؼبٌُ وج١س ٚاْ وبْ ؽدصب                    )األِبَ ػٍٝ(

وجسٜ ٔؾٛ اٌّؼسفخاٌغبً٘ ٠ؼسف ثعذ خصبي :اٌغعت ِٓ غ١س شئ إْ اٌشؼٛز ثبٌغًٙ ٌجطٛح 

,ٚاٌىالَ ِٓ غ١س ٔفغ , ٚاٌؼط١خ فٟ غ١س ِٛظؼٙب, ٚػدَ ِؼسفخ صد٠مٗ ِٓ ػدٖٚ. ٚإفشبء اٌعس 

 ٚاٌضمخ ثىً أؽد.اٌغبً٘ ػدٚ ٔفعٗ فى١ف ٠ىْٛ صد٠ك غ١سٖ.      ) ثصز عّٙس(

 .)ٔبث١ٍْٛ(                   ؽعٕخ اٌغبً٘ إٔٗ دائّب فٟ ؽبٌخ زظٝ ػٓ ٔفعٗ         

 )اإلِبَ ػٍٝ (                                  ٗزة ػبٌُ لد لزٍٗ عٍٙٗ ٚػٍّٗ ِؼٗ ال ٠ٕفؼ

 غس٠ك اٌغبً٘ ِعزم١ُ فٟ ٔظسٖ.                                             )ظ١ٍّبْ اٌؾى١ُ ( 

 ٟ عبً٘              )اٌّؼسٜ ( ٌّٚب زأ٠ذ اٌغًٙ فٟ إٌبض فبش١ب  رغبٍ٘ذ ؽزٝ ل١ً أٔ

لبي ثؼط اٌٛشزاء ٌٙبزْٚ اٌسش١د ٚلد زآٖ ٠ٕفك أِٛاال غبئٍخ ػٍٝ اٌغٛاظ١ط : إٔه ٠ب أ١ِس -

اٌّؤ١ِٕٓ رروسٟٔ ثبٌساػٟ اٌرٞ خبف ػٍٝ غّٕٗ ِٓ اٌرئبة ،فبصطؾت وض١سا ِٓ اٌىالة ، ٌٚىٕٗ 

 اظطس ثؼد ذٌه إٌٝ ذثؼ ٔصف لط١ؼٗ إلغؼبِٙب .

 ٌصف األٚي ١ٌساٖ إٌبض ،ٚاٌؼبلً ٠ٕصٚٞ فٟ اٌجٍف ١ٌسٜ إٌبض . اٌغبً٘ ٠مف فٟ ا

 أغٍٝ األش١بء ٘ٛ اٌغًٙ ألٔٗ أوضس٘ب رىٍفخ                                     )شبزٌّبْ(

 ١ٌط ٕ٘بن ظالَ، ٌٚىٓ ٕ٘بن عًٙ.                                             )شىعج١س (

_________________________________________
  ___ 

 أخجبز اٌس٠بظخ:                                                اػداد :ؽعبَ عبثس 
  ٍٝفبش فس٠ك اٌصِبٌه اٌّصسٜ ثجطٌٛخ اٌدٚزٜ اٌؼبَ فٝ وسح اٌمدَ ثؼد فٛشٖ ػٍٝ إٌبدٜ االظّبػ١

دٚزٜ اٌّصسٜ  ِٓ فس٠ك إٔجٝ  فٝ ٚاؽدح ِٓ أغسة ٔزبئظ اٌ 1/0ٚ٘ص٠ّخ غس٠ّٗ األٍ٘ٝ  1/0

 ٚ٘ىرا ٠جسط إٌبدٜ األٍ٘ٝ خبٌٝ اٌٛفبض ِٓ ثطٌٛخ اٌدٚزٜ ٌٍؼبَ اٌضبٌش ػٍٝ اٌزٛاٌٝ .

  ٍٝ٘فٝ ِجبزاح وج١سح  2/0فبش فس٠ك اٌعد اٌس٠بظٝ ثىؤض أ١ِس دٌٚخ لطس ثؼد فصٖ ػٍٝ فس٠ك األ

 رع١د٘ب ٔبدٜ اٌعد ِٕر اٌجدا٠خ .

 ألٍ٘ٝ ٚاالظّبػ١ٍٝ ٚثٍد٠خ اٌّؾٍخ فٝ ؽ١ٓ خسط صؼد اٌٝ دٚز اٌضّب١ٔخ فٝ ثطٛالد افس٠م١ب أد٠خ  ا

 اصس فع١ؾخ ِد٠ٚخ ٔبدٜ اٌصِبٌه ٚذٌه ثؼد خسٚعٗ ِٓ وؤض ِصس ا٠عبً  !!!!!!!!!!

 صفحة المنوعات   
عداد / مجدى البدوىا  

 



 

 

DIRECTED BY/ KARIM AL-BASHIR 

Friends, THE WONDER OF FORGIVING 

 Forgiveness means bending without breaking, being strong enough to 

withstand the heavy weight of injury but resilient enough to recover. Before giving. 

Forgive yourself; for what you regret doing and for what you wish 

you had done, for not being fully yourself and for being only yourself. 

* Self-forgiveness cleanses the soul, washing away shame and guilt. 

Out of self-forgiveness comes the power to extend forgiveness to others. 

* You have the right to feel sad, betrayed, angry, and resentful when 

you've been injured. Understand, accept and express your feelings.  Pushing 

them below the surface only means they will erupt in another place, at another time. 

* Justice may right the wrongs, but forgiveness heals the hurt. Seek forgiveness beyond 

justice. 

* Sometimes people hurt you because, like you, they are learning and growing. Forgive 

their incompleteness, their humanness. 

* To refuse to forgive is to continue to hurt yourself. Victimize, your lack of forgiveness 

keeps you stuck as a victim, holding on to a victim's identity. Instead, claim the identity of 

one who forgives. 

* When you are having a difficult time forgiving, recall a moment when you wanted to be 

forgiven. Offer the other person what you wanted to receive. 

* Forgiveness may seem futile when you see no immediate results. But healing and growth 

are like fine aged cheese-not instant mashed potatoes. Give forgiveness time. 

* When someone won't forgive you, refusing to forgive in return is no answer. That's like 

wrapping yourself in the other's chains. Keep yourself free; forgive. 

* To help you forgive, picture the other person surrounded by the light of God. See 

yourself stepping into that same light, and feel God's presence with you both. 

* Forgiveness is not something you do for someone else; it is something you do for yourself. 

Give yourself the gift of forgiveness. Sometimes, when we have been wronged, bruised, 

angered or betrayed, it is difficult to forgive. It is easier said than done. But too much 

anger and resentment makes it hard for us to move on. All that pain we refuse to let go will 

bury us in a place we shouldn't get stuck in. After the hurt and anger should come healing, 

and healing can only take place if we allow ourselves to forgive. We should pray that God 

gives us the grace to forgive. Ask HIM to give us a heart big enough to be humble.  Once 

we choose to forgive, then and only then can we heal, then and only then can we free 

ourselves of the burden of our wounds. Free yourself! Forgive.  
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