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(األقصى تحت احتالل الصهاينة  ) 

 كلمـة الـعـدد* وا أقصاه !!!! فى ذكرى االسراء والمعراج  

 
يدة   " رجـب الخير "  ركن األدب*  قص



 ددلعاة مكل        
 وا أقصاه

 فى ذكرى االسراء والمعراج 
فى شهر رجب الخير شهر االسراء 

والمعراج يعيش المسجد األقصى 
تحت نيران االحتالل الصهيونى 
والعرب والمسلمون يغضون فى 
سبات عميق وكأن أولى القبلتين 

وثالث الحرمين ومسرى رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ال يمثل احتالله 

وتدنيسه أى شيىء ! ,  واألدهى 
واألمر من ذلك اننا نحن المسلمين قد 

أدخلنا اعداءنا فى اتون الحروب 
والتمزق فما بين احتالل العراق ارض 

الخالفةو وما بين تمزق العالم 
االسالمى وضياع األرض المباركة فى 

لى القدس وما بين تشرذمنا وتفرقنا ا
ملل وفرق يعلم هللا من اين اتت والى 
اين تسوقنا  نجد أن المسجد األقصى 
الذى حرره عمر بن الخطاب وصالح 

الدين اصبح اليوم تحت مكائد 
الصهاينة فيدبرون المؤامرات لهدم 

األقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه 
ورغم اتضاح نوايا الصهاينة 

وافتضاح خباياهم وتأييد الصليبين 
ندوس لهم إال أننا ال حياة لمن واله

تنادى ..., فاللهم احمى األسالم 
والمقدسات من اليهود أما نحن 

المسلمين فال أمل فينا وال نملك إال أن 
 نصرخ قائلين "وا أقصاه ّ!!!!!!! 
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 ولن ترضى عنَك اليهوُد وال النصارى           لع١خ ٌٍّٕبلشخ:
_____________ 

 

ِشٚسا 2ِبصاي ِغٍغً اٌحٍٛي اٌغ١ٍّخ ث١ٓ اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ  ٚئعشائ١ً ثذءاً ِٓ أٚعٍٛ ٚ وبِت داف١ذ 

بسٖ اٌضبثذ أال ٚ٘ٛ شجٗ خطٛح ِٓ ئعشائ١ً ئٌٝ ثّجبدسحر١ٕذ حزٝ ٚصٍٕب ئٌٟ خش٠طخ اٌطش٠ك , ٠غ١ش فٟ ِغ

األِبَ ٚػششاد اٌخطٛاد ئٌٝ اٌٛساء ٠مبثٍٗ ػششاد اٌزٕبصالد ِٓ اٌغٍطخ,  ٚإٌز١جخ ٟ٘ ال ح١بح ٌّٓ رٕبدٜ . 

فجشغُ وً ِب رٕبصٌذ ػٕٗ اٌغٍطخ ئال أْ اٌحم١مخ اٌٛح١ذح اٌزٝ ٔشا٘ب سؤ٠خ اٌجذس ٘ٝ أْ ئعشائ١ً ٚرحذ أٜ 

ىٛد" أٚ "حضة اٌؼًّ " فبٌغالَ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ اٌفٍغط١ٕ١ٓ ٚالبِخ دٌٚخ فٍغط١ٓ أِش صػبِخ وبٔذ "ا١ٌٍ

ِشفٛض  ٌٚٓ ٠زحمك اثذاً  , فؼم١ذرُٙ ٘ٝ أْ البِخ اٌغالَ ٘ٛ ٔٙب٠خ دٌٚخ اعشائ١ً , ٚثبٌزبٌٝ فُٙ ٠زظب٘شْٚ 

ف اٌزفبٚض ِؼُٙ ثبٌغالَ حزٝ ٠خّذٚا اٜ أزفبظخ أٚ أٜ لٛح ٌذ٠ٕب ٌٍّمبِٚخ ١ٌٚظ ِؼٕٝ رٌه إٔٔب ٔذػٛ ٌٛل

ٌٚىٕٕب ٠جت أْ ٔحذد ٘ذفٕب ٚغش٠مٕب, ٌٚىٝ ٔحذد ٘ذفٕب ٠جت أٚالً أْ ٔؼٍُ ِٓ ٔحٓ ِٚغ ِٓ ٠جت أْ ٔىْٛ ؟  

ٚاالجبثخ ػٍٝ ٘ز٠ٓ اٌغإا١ٌٓ  ٘ٝ اٌغج١ً ٌزحم١ك ا٘ذافٕب , فٕحٓ أٚال ػشٌة ِغ١ٍّٓ ٔؼ١ش ػٍٝ اسض ِمذعخ 

ٕب رزعح خطٛسح اٌّٛلف فبٌمع١خ ١ٌغذ فٍغط١ٓ اعال١ِخ ٚثبٌزبٌٝ فٕحٓ ِغ االعالَ ِٚغ اٌّغ١ٍّٓ ٚ٘

١ٌٚغذ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚأّب اٌمع١خ ٘ٝ األسظخ اٌّمذعخ "اٌمذط " ٚ"االعالَ" د٠ٓ هللا اٌح١ٕف ِٚب ٠حذس 

ٕ٘بن فٝ االسض اٌزٝ ثبسوٙب هللا ٘ٛ حشة ث١ٓ اٌىفش ٚاال٠ّبْ ٚصأٜ ِغّٝ أخش ٠ؼزجش رض١٠ف ٚرع١ًٍ , فٙزٖ 

شائ١ً وّب ٠غ١ّٙب اػذاءٔب ١ٌٚغذ ث١ٓ اٌفٍغط١ٕ١ٓ ٚا١ٌٙٛد وّب ٠حٍٛ ٌٍجؼط اٌحشة ١ٌغذ ث١ٓ اٌؼشة ٚاع

ٚأّب ٘ٝ حشة االعالَ ظذ اٌىفش ٚاٌىمش ٕ٘ب ِزّضً فٝ اٌص١ٔٛ١ٙخ اٌؼب١ٌّخ اٌزٝ رشرذٜ صٛة ا١ٌٙٛد٠خ ِٚؼٙب 

ب اٌش١ٛػ١خ اٌص١ٍج١خ اٌؼٕصش٠خ اٌزٝ رشرذٜ صٛة اٌؼٌّٛخ ٚاٌذٚي اٌّزمذِخ ٠ٚذخً ِؼُٙ وً لٜٛ اٌىفش ِٓ ثمب٠

ٚإٌٙذٚع١خ ِٚٓ شبوٍُٙ , ٌٍٚزأو١ذ ػٍٝ رٌه فبعشائ١ً ا٢ْ رزحبٌف ِغ اِش٠ىب ٚاٚسثب ٚ٘ٝ اٌص١ٍج١خ 

اٌؼٕصش٠خ ٚرزحبٌف ِغ إٌٙذ إٌٙذٚع١خ ٚرزحبٌف ِغ سٚع١ب ٚاٌذٚي اٌششل١خ ٚوً ٘زا اٌزحبٌف ٢ْ اػذاء 

ُٙ ِغ االعالَ. ٚلذ ٠مٛي اٌجؼط إٔٔٝ اثبٌغ االعالَ سأٚا أْ اعشائ١ً ٘ٝ إٌّذٚة إٌّبعت ٌُٙ ج١ّؼب فٝ حشث

 ٌٚىٕٙب اٌحم١مخ اٌزٝ ٠جت أْ ٔؼشفٙب ج١ّؼب .

ٚلذ  ٠غأي عبئً ِٚب ٘ٛ اٌحً؟ ٚاٌحً ٘ٛ أْ ٔزىبرف ج١ّؼب ٚٔمف صفب ٚاحذا وً ثمذس اعزطبػزٗ , فبٌز٠ٓ 

ٍْٛ ػٍٝ ئػذاد ٠شْٚ أْ فٝ اٌّفبٚظبد ِىغجب ٔإ٠ذُ٘ ٚٔغبٔذُ٘ ٌٚىٓ ١ٌظ ػٍٝ حغبة االعالَ ٚاٌز٠ٓ ٠ؼّ

اٌمٛح ِب اعزطبػٛا ٔغبٔذُ٘ ٌٚٛ فٝ اٌىزّبْ ٚاٌغش٠خ حزٝ ٔىْٛ ِغزؼذ٠ٓ ١ٌَٛ آد ال س٠ت ف١ٗ , ٚأُ٘ ش١ٝء 

٘ٛ أْ ٔإِٓ ج١ّؼب أْ ٘زٖ اٌحشة ٘ٝ حشة االعالَ ٚإٔٔب ج١ّؼب غشٌف ف١ٙب شئٕب أَ اث١ٕب , ٚصذق هللا اٌؼظ١ُ 

ا١ٌٙٛد ٚال إٌصبسٜ حزٝ رزجغ ٍِزُٙ "صذق هللا اٌؼظ١ُ ,  ثغُ هللا  اٌشحّٓ اٌشح١ُ ٌٚٓ رشظٝ ػٕه  ح١ٓ لبي 

 اٌٍُٙ ً٘ ثٍغذ اٌٍُٙ
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 لِك يا سيدتى 
 اٌحشٚة اٌّشأح رحذ ١ٔشاْ

 

اْ ا١ٌٕشاْ اٌزٟ ٔتزىٍُ ػٕٙتب ٕ٘تب ١ٌغتذ رشتج١ٙب 

ٌحبٌتتخ, ثتتً ٘تتٟ ١ٔتتشاْ ٚ دِتتبس حغتتٟ ٚ ٔفغتتٟ 

 رؼب١ٔٗ اٌّشأح اٌؼشث١خ حب١ٌب.

ٝ فٍغتط١ٓ فمتػ, ثتً ٚال ٠مزصش اٌحذ٠ش ٕ٘ب ػٍ 

٠ّزتتذ اٌتتٝ اٌجٛعتتٕخ ٚ اٌش١شتتبْ ٚأفغبٔغتتزبْ ٚ 

اٌؼتتشاق ٚ ِتتب عتت١ٍ١ّٙبمم فتتبٌّشأح ٘تتٟ اٌؼٕصتتش 

اٌشئ١غتتٟ اٌتتزٞ ٠زتتأرٜ ثىتتً اٌطتتشق, عتتٛاء وتتأَ 

رمجتتً ججتت١ٓ اثٕٙتتب  اٌٛح١تتذ لجتتً دفٕتتٗ, أٚأختتذ 

رٛدع أخب٘ب لجً ر٘بثٗ ٌٍشٙبدح, أٚ صٚجخ شبثخ 

رؼتٟ رجىٟ ػٍٝ صٚط أػزمً ظٍّتب", أٚ غفٍتخ ال 

شتت١ئب" ٚ ال رؼٍتتتُ ا٠تتٓ أٍ٘ٙتتتب اٌتتز٠ٓ لزٍتتتٛا, ٚال 

 ِٕضٌٙب اٌزٞ ٘ذَ.

وً ٘إالء ٠ّضٍٓ اِشأح دفٕذ أحضأٙتب ٚ ظتؼفٙب 

ٚ اعزجذٌزُٙ ثأًِ ٚ لٛح ٌزذافغ ػّب ثمتٟ ٌٙتب ٚ 

رجٕٟ ِب ع١جمٝ ألثٕبئٙب ٚرغبػذ الٔشتبء ج١تً ٚ 

ِغتتتزمجً رزغ١تتتش ف١تتتٗ األحتتتٛاي, ٚ ٠ؼتتتٛد اٌحتتتك 

اِزٙتتب ٚأسظتتٙب ألصتتحبثٗ, حزتتٝ رغتتزؼ١ذ ٘تتٟ وش

... ٚرتتتزخٍن ِتتتٓ رٌتتته اٌعتتتغػ إٌفغتتتٟ اٌتتتزٞ 

٠جشد٘ب ِٓ شؼٛس٘ب ثبألِتبْ فتٟ وٕتف أعتشرٙب 

ٔذػٛ  دْٚ أْ رخبف ِٓ أٞ شٟء... عٜٛ هللا.

 هللا أْ ٠زحمك حٍُ اٌؼشة أجّؼ١ٓ,

حزٝ ٠شحّتٛا ثشجتبٌُٙ ٚ ٔغتبئُٙ ِتٓ سػتت ٚ  

دِتتتبسٚ ١ٔتتتشاْ اٌحتتتشٚة... فٙتتتً عتتت١حذس ٘تتتزا 

  لش٠جب"؟

 

 بقلم /  مروة محمد الديب

 بألدركن ا

 َسَجـُت اٌـَخـ١ـشِ 
 َنَفحاُت َشهُر اللـه َرَجُب الـخيِر    

 ى والبِـْشرِ َهّلْت علينا بالُمن          
     َشهٌر َحراٌم زانُه البركاُت   

 ُكلَ الَبَشرِ  الَفضلُ فـيِه َعـّم           
 َشـهُر التـبتِل والـُهدى والنوِر  

 َشهُر الَتوكِل والرضا والُيْسرِ          
 فترىالوجوَه بـشوشًة فىالسعى 

 وترى القلوَب تـنورْت  بالذكرِ         
 والـمعراُج   َشهـٌر بـِه اإلسراءُ 

 كلَ  الـفَِكرِ  فريٌد فـاَق   َحدٌث        
 أسـرى اإللُه بـعبدِه الـمختاِر    

 بالـنورِ  وضاءٍة  فـى لـمحٍة       
 ولـقْد رأى اآليـاِت فى اإلسراِء    

 ولَـقد رأى األحداَث طـى  الُصَورِ     
 مـن بيتِه الـمعموِر كان  البدُء  

 ٌة للـسـيرِ لألقصى كانت ُوجه     
 فى ِرحـلٍة ميمونـٍة فىالدرِب    

 َبـدأت وكانـت فى َثـنايا  الَسَحرِ    
 أمَّ بـها الـمختاُر كـلَ الُرُسِل  

احٍة  كالـَقَمـرِ   كـإشارة      وضَّ
 أنَّ الـَرُسولَ الـخاَتَم  المقصوُد   

 َقد فـاَق ُكلَ الـُرسِل  عاِل  الَقَدرِ      
 َخلِق الـلـِه   يـاَسيدى يا َخيَر 

 أنَت الشفيُع  لـنا ليـوِم  الـَحْشرِ       
 فالـلـُه َيـغفُر ذنبنا وَيتـوُب   

 بـَشفاعـِة الـمختاِر َخيـُر الَبَشِر       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــخ األ٠ّـــــــــــــــبْٚاحــــــــ
 ثمٍُ / أحّذ حغٓ

 

 من القلب

 
ٍبذا ظٞنُ٘ اىًبه عيٞهٔ  أدزٙأمزت ٕرا اىعدد ٗ ال 

ٍقدٍهخ  اإلظهمٍٞخفٚ اىعدد اىقبدً، فَْطقزْب اىعسثٞهخ 

عيٚ ٍْعطف يبد فهٚ ٍعهٞسرٖب عجهس اىهصٍِ، ٗ ٕهب 

ٕهههٚ ثسهبىٖهههب ٗ ّعهههبوٖب ٗ ثأهههٞ٘اٖب ٗ أ  بىٖهههب ٗ 

ٖٞهههب رصههه  دههه ًخ هدٝهههدح ٍهههِ ثًنبٍٖهههب ٗ ًٍنٍ٘

ربزٝصٖههههب ٗ ل اعيههههٌ مههههٌ ظزعههههز س  مزبثههههخ ٕههههرٓ 

ىٖههرٓ  األقههدازاىصهه ًخ ٍههِ اىههصٍِ ٗ ٍههبذا فٖٞههب ٍههِ 

 .اإلزادحظيٞجخ  األٍخ

 

ٍهِ ي٘ىْهب رصطه  ٗ رقهسز فهٚ ٍصهٞس  األٌٍفجَٞع 

 االاىأهههؤُ ال َّيهههل  أدهههًبةٗ ًّهههِ  األٍهههخٕهههرٓ 

 اىَأبٕدح فق  ٗ االّزظبز فٚ اىطبث٘ز اىط٘ٝو ىٞجئ

عيههٚ اىعههسا  ٗ  اُٟٗ اىههدٗز  عيْٞههب هَٞعههب اىههدٗز،

ٍعٖههب فيعههطِٞ ثَعههبعدح اىههدٗه اىَجههبٗزح ٗ  ٞههس 

ٗ  ٞهههههسٌٕ، ٗ  اإلظهههههمٍٞخاىَجهههههبٗزح اىعسثٞهههههخ ٗ 

 اىهٚ أاهسٙاىَ٘قف  فهٚ  بٝهخ اى٘حه٘و ٕه٘ عه٘دح 

 .اىَٞزخ األٍخااليزمه ٗ اظزْ بذ صسٗاد 

 

ٗ مو ٕرا ٍصداقب ىًدٝش زظ٘ه ل ديٚ ل عيٞٔ 

ٗ ٕهرا اىزنبىهت   -يدٝش رنبىت األٌٍ عيْٞب  –يٌ ٗ ظ

ّزٞجخ ىَب أدبة األٍخ ٍِ اىِٕ٘ ٗ ٕه٘ يهت اىهدّٞب 

ٗ مسإٞهههخ اىَههه٘د ٗ االّقٞهههبد ى٘ظهههبٗض اىهههْ ط ٗ 

اىأٞطبُ ٗ اىجعد عِ دع٘ح ًٍَد ثِ عجهد ل دهيٚ 

ل عيٞهٔ ٗ ظههيٌ ٗ االىزهصاً ثَههب اٍسّهب ثههٔ ٍجي هب عههِ 

 زثٔ.

 

رٙ أدٙ ثْههب هَٞعههب اىههٚ فبىجعههد عههِ ٍههْٖ  ل ٕهه٘ اىهه

ٕههرٓ اىْزٞجههخ اىزههٚ ًّههِ عيٖٞههب اىٞههً٘ مههبىصسا  فههٚ 

اىَقصهت ٝئاههر مهو ٝههً٘ ايههدإب ىٞهرثى عيههٚ ٍههسأٙ 

ٍِ اىجَٞهع ٗ اىجَٞهع ظهٞزعسن ىهْ ط اىَصهٞس اُ 

 عبهم ٗ اُ اهم .

 

فبىٚ ٍزٚ االّزظبز ٗ فٚ أٝدْٝب اىًو، ّعٌ فٚ أٝهدْٝب 

ح ٗ ثٞهع ٗ ٕ٘ اىصيى ٍع ل ٗ رًنٌٞ اىعق٘ه اىسشٞد

 اىدّٞب اى بّٞخ ٗ شساء اٟاسح اىجبقٞخ.

 

 …ٗال ي٘ه ٗ ال ق٘ح اال ثبهلل

 لشآْ وش٠ُ 
 
فٚ ٍعْٚ ارجهب  اىهْ ط ىيٖه٘ٙ ٗ اىصهد عهِ ٍهْٖ  

 ل ظجًبّٔ ٗ رعبىٚ
 

 ظ٘زح اىنٖف:

 

بال ) ََ َِ أَْع ٌْ ثِبألْاَعِسٝ ( 301قُْو َْٕو َُّْجِّئُُن

َٞب ًَ ٌْ فِٜ اْى َِ َحوَّ َظْعُُٖٞ ٌْ اىَِّرٝ ُٕ َٗ َّْٞب  ِح اىدُّ

ًْْعب ) َُ ُد ِعُْ٘ ًْ ُٝ ٌْ ُ َّٖ َُ أَّ َعجُ٘ ًْ َٝ301 )

 ِٔ ىِقَبوِ َٗ  ٌْ ِٖ َِ َم َُسٗا ثِآَٝبِد َزثِّ أُٗىَئَِل اىَِّرٝ

ِخ  ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘ َٝ ٌْ ٌُ ىَُٖ ٌْ فَم ُّقِٞ بىُُٖ ََ جَِطْذ أَْع ًَ فَ

ْشًّب ) ب 301َٗ ََ ٌُ ثِ ٌْ َهََّْٖ ( َذىَِل َهَصاُإُٕ

ارَّ  َٗ ا)َم َُسٗا  ًٗ ُزُظيِٜ ُُٕص َٗ  ( 301َصُرٗا آَٝبرِٜ 

    
 

 يدٝش شسٝف

 
 اىًدٝش اىصبٍط عأس ٍِ األيبدٝش اىْ٘ٗٝخ

 

 ِٔ ه ْٞ هٌ َعيَ ِ َدهيَّٚ اىيَّٖ ِْ َزُظهِ٘ه لَّ ْٝهَسحَ َعه ِْ أَثِٜ َُٕس َع

ِاهِس فَْيَٞقُهْو  ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞه َٗ  ِ ُِ ثِهبهللَّ ٍِ َُ ُْٝئ ِْ َمب ٍَ ٌَ قَبَه  َظيَّ َٗ
 ْٗ ْٞههًسا أَ ًِ  َا ْ٘ اْىَٞهه َٗ  ِ ُِ ثِههبهللَّ ٍِ َُ ُٝههْئ ِْ َمههب هه ٍَ َٗ ْذ  َُ ىَِْٞصهه

 ًِ ْ٘ اْىَٞه َٗ  ِ ُِ ثِهبهللَّ ٍِ َُ ُٝهْئ ِْ َمهب ه ٍَ َٗ ًْ َههبَزُٓ  ِاِس فَْيُْٞنهِس ْٟ ا

* َُٔ ْٞ ًْ َح ِاِس فَْيُْٞنِس ْٟ  ا

 

 

 اىدعبء ظمو اىَئٍِ

 
 ٍِ دعبء اىْجٚ ديٚ ل عيٞٔ ٗ ظيٌ

 

ْههب ٝههً٘ عههِ أثههٜ ظههعٞد اىصههدزٛ عههِ أثٞههٔ قههبه قي

اىصْد  ٝب زظ٘ه ل ٕو ٍِ شٜء ّق٘ىٔ فقد ثي ذ 

اٌٍٙتتُ اعتتزش ػٛسارٕتتب اىقيهه٘ة اىًْههبهس قههبه ّعههٌ 

قههبه فبههسة ل عههص ٗهههو ٗههه٘ٓ  ٚآِتٓ سٚػبرٕتتب

 أعداؤ ثبىسٝى فٖصٌٍٖ ل عص ٗهو ثبىسٝى *

E-mail: hamad1962@qatar.net.qa   

 

mailto:hamad1962@qatar.net.qa


 غب٠خ األِبٔٝ فٝ رصح١ح اٌـّؼبٔٝ
زالى رحمو اهلل  التى يدعو فيها لتصحيح المعانى البالية التى أثرت فى طريق الدعوةاألسالمية . وسوف توالى مقطفات من كتب الشيخ /محمد الغ

 إعداد ابن البشير      مجلة"البشير "نشر  ىذه المقتطفات تباعاً 

 من كتاب "السنة النبوية بين اهل الفقه وأهل الحديث" :

 أحاديُث الفِـَتـن
 

فتن وعالمات الساعةوخرجت من قراءاتى وأنا أسرح البصر خالل غيوب قرأت أحادبث كثيرة فى ال
ال أدرى أعماقها ! إننى وسائر المسلمين نؤمن بقيام الساعة وااليمان باليوم اآلخر حق وال يتردد 

فيه إال كافر وليس َيعنينى أن أعلم  حقائق ما يقع من حساب وثواب أو عقاب فإن تفاصيل ذلك فوق 
 العقل ...

ى أشعر بأن العالم فى أواخر عمره من هذه الدنيا سيتضاعف بالؤه وسيحصد الشر مما غرس ولكنن
 على امتداد تاريخه من آثام وانحرافات .

لطالما نسى ربه وأهمل وحيه وأطاع هواه فال عجب إذا قال ربنا تبارك وتعالى :وإن من قرية إال 
"  5٘كان ذلك فى الكتاب مسطورا" األسراء نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أومعذبوها عذابا شديدا 

 .5٘وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعد ا" الكهف 

وال يستغربن أحد أن يكثر  الدجالون الذين يغررون بالجماىير ويسخرون مالديهم من فضل معرفة فى إتاىة الناس 
عشرات الدجالين سوف يظهرون وأن ىناك دجااًل عن الحق وتدويخهم ىنا وىناك ... وتشير األحاديث الى أن 

 مستطير الشر سيفوق اخوانو فى فنون الدجل وأن عشرات األلوف من اليهود يتبعون ىذا الدجال األخير ..!!!!!!
وقبل أن أذكر نمازج من األحاديث الواردة أقرر حقيقة واحدة ىى أننا نحن المسلمين نؤمن بإلو ال حدود لمجده 

 االتو ومحامده ليس كمثلو شئى وىوالسميع البصير .وال منتهى لكم
ن خلقنا ورزقنا وكسانا وآوانا وعلمنا وربانا وأفاض علينا من آلالئو ماالحيصى وأننا سنظل نذكره ونعبده ما بقينا على ظهر األرض مستعدي

لك ىو الصراط املستقيم الذى هنزم بو الفتانني بذلك للقائو بعد املوت لنستأنف حياة اخرى عنده عامرة بالثناء عليو والتسبيح حبمده , ذ
 ونرد بو الشياطني ونراغم بو كل دجال حياول إضاللنا أو ثنينا عن ىدفنا العظيم .

 
 
 
 
 
 
 



 انفهم احدو قدمهاي              " عنوان غير من صفحة "  

 
                     "بعيدا جدا عن السياسة"                     

 صلتين على اإلميل .. وجدهتا جديرة بالنشر رسالة و 
 أحياء القاىرة أحد المكان

 2552من أيام صيف عام  يوم الزمان
 :الحوارسنة( ويدور بينهما ىذا  07سنوات( تجلس مع جدتها ) 21في سن المراىقة ) حفيدة

 : تيتو مريو إزيك..بقى يل زمان ما قعدتش معاكياحلفيدة
 ومش القية حاجة تسليين قويعليكي خالص.. ده أنا قاعدة زىقانة أنا عارفة أتلم  وىو: اجلدة

 : ومابتفتحيش الدش ليو يا تيتو احلفيدة
 حمطة بس!.وأنا كمان ما بعرفش أغري احملطات! 0055خالص مافيهوش غري  دملبقى  التليفزيون : اجلدة

 قدمية قوي ياتيتو ! ده..بس ده موضة البساه: وإيو احلالوة دي؟ حلو البادي اللي انيت احلفيدة
 بتاعتناالصاعد اتعود وحسب التقاليد القدمية  جيلنابنيت أنا ست دقة قدمية وبالبس زي ما  يا:  اجلدة

 : أيوه بس مش حاسة إنك خمنوقة وانيت البساه؟ احلفيدة
 نا نلبس البادييلبسو وحيافظ عليو..فني أيام زمان ملا ك الكل: أبداً ده ىو ده اللبس احملتشم اللي مفروض اجلدة

 حاجة آخر روشنة كانت…بس، مع البنطلون السرتتش اجللد  والظهراللي مبني البطن 
 ! : ياه يا تيتو.. ده انتوا كان ليكم تقاليد غريبة خالص الحفيدة

تشرب  تستجريي الواحدة فينا كانت ، ى1773دي ما يعلم بيها إال ربنا .. فين أيام سنة  أيامكمانتي فاكرة إن أيامكم دي أيام؟ يا بنتي  وىو:  الجدة
  ساعتها وما تتعدلش .. أمال إيو .. كان فيو حاجة اسمها أخالق تتقلبسيجارة البانجو وال تسحب لها سطر بودرة قدام أبوىا؟ طب ده الدنيا كانت 

 : معقول يا تيتو؟ للدرجة الفظيعة دي!!؟الحفيدة
اللبس الخليع بتاع اليومين دول..يعني الجيبة كان ما يقلش طولها عن شبر وربع ..  تلبسشمن دول ما  انتي فاكرة إيو .. وبعدين كانت الست أمال: الجدة

 !الوكيلوكانوا الستات يلبسوا فوقيها بلوزة باستمرار ..مش زي دلوقتي! حسبي اهلل ونعم 
 : يا خبر .. وإيو كمان ياتيتو الحفيدة

الطرب األصيل لمطربين حقيقيين زي مصطفى قمر وعمرو دياب وطبعاً كانت سيدة  نسمعثالً .. زمان كنا أقول لك إيو وال إيو يعني خدي عندك م ح: الجدة
األصيل والموسيقى الهادية الراسية اللي تعمر النافوخ بصحيح كانوا مطربين  الطربوكانت األغنية مدتها أكثر من دقيقتين متواصلين من  ،"شاكيرا" الغناء

  ونعم الوكيل!وآخر طحن، حسبي اهلل روشين
 : وبعدين ياتيتو الحفيدة

 الووكمانودي صحيح انقرضت، بس كان ليها طعم عن دلوقتي، يا سالم لما كنا نحطها في  ليزر،كنا نسمع على حاجة اسمها اسطوانات   وبعدين:  الجدة
 وكيل!اهلل ونعم ال حسبيونعلقها في حزام البنطلون كده ونمشي في الشارع كده، كانت أيام جميلة. 

 اإلنسانلما أصحي سمسم صاحبي فى المدرسة ألنو بايت معايا في األودة من امبارح ..أصل  بس: حكاويكى ممتعة قوي يا تيتو .. ثانية واحدة  الحفيدة
 اآللي بتاع الصحيان بايظ والزم نصلحو النهاردة

 : طيب ياحبيبتي روحيالجدة
 

 

 اللطيف بدع طارق م.

 

 
 



 
          

       
  
 

 
 

 (ِصطفٝ داٚدئػذاد / )      ػٓ اٌش١ٙذ البٌٛ
 

 

 ٘قسأُ مسٌٝ((  (  ُىَِ ٝقزو فٜ ظجٞو ل أٍ٘اد ثو أيٞبء ٗىنِ ال رأعسٗ ا)ٗال رق٘ى (( 

 قسأُ مسٌٝ((    اىرِٝ قزي٘ا فٜ ظجٞو ل أٍ٘ارب ثو أيٞبء عْد زثٌٖ ٝسشقُ٘( ِ)ٗال رًعج (( 

 اىْجٜ ًٍَد  ديٚ ل عيٞٔ ٗظيٌ.((   ء                      ٝ٘شُ ًٝ٘ اىقٞبٍخ ٍداد اىعيَبء ثدً اىأٖدا (( 

 اىْبض اصْبُ : ٍ٘رٚ فٜ ثٞ٘رٌٖ ٗآاسُٗ ثجطِ األزن أيٞبء 

  .ٌٖفساّنيِٞ (( اُ اىأٖداء ٌٕ اىرِٝ ٗحع٘ا أظط اىًببزح ,ٗقد ٗحعذ أظعٖب عيٚ أشمو(( 

 شٞيس((.  ٜ اى ْبء.  ثئط اىسهو اىرٛ ٝ س ٍِ االظزأٖبد أّ مبىرٛ ٝ س ٍِ اىصي٘د أى(( 

  .مبزىٞو((.   بثذ أزٗاو اىأٖداء ,اّٖب رجبزمْب ٗرْعش أزٗايْب ٗرقٖ٘ٝب عيٚ اىجٖبد(( 

 ثدء يٞبرٔ اُ اىأٖٞد ٝعٞش ًٝ٘ ٍَبرٔ. ًفبىٞ٘ ٔال رجن 

      .ب ٘ز((.    اىأٖداء أمسً ٍِ فٜ اىدّٞب ٗأّجو ثْٚ اىجأس  (( 

 ًَساء, الرعدٓ اىًٞبح ٍِ األثْبء ثو ٍِ األٍ٘اد اىججْبء.اُ ٍِ ٝجصو ثبىدٍبء ْٗٝ س ٍِ اىزبًٞخ اى 

_____________________________________________________________ 

 )ئػذاد / ثبعُ ٌط١ف(         لشأد ٌه
 

ٗ ألٗه ٍسح  ٍْر أمضس ٍِ اَط قسُٗ ٝع٘د د٘د اىَئذُ ىٞصدو فٚ ٍدْٝخ قس جخ اى٘اقعخ فٚ اقيٌٞ األّدىط هْ٘ثٚ 

ظجبّٞب ثعد افززبو ٍعجد ْٕبك. ٗ رًذ عْ٘اُ )قس جخ رعَع د٘د اإلظمً ثعد امضس ٍِ اَعَبوخ عبً( رق٘ه دًٞ خ ا

اىزبَٝص اُ ٍعجد قس جخ اىجدٝد ٕ٘ األٗه ٍِ ّ٘عٔ فٚ ٕرٓ اىَدْٝخ ٍْر اعبدح اىَعًِٞٞٞ ثع  ظٞطسرٌٖ عيٚ ٕرٓ 

 اىَدْٝخ.

ط يٞش ظقطذ ثؤٝدٛ اىق٘اد اىزبثعخ ىيَينخ اٝصاثٞم اىضبّٞخ ٗ اىَيل ٗ مبّذ قس جخ آاس قم  ٍي٘ك اىط٘اوف فٚ األّدى 

 . 3141فٞسدّبّد األٗه فٚ عبً 

ٗ رْقو اىصًٞ خ اٝبٕب عِ عجد اىًق ظمزثب ،اىَزًدس ثبظٌ اىَعيَِٞ األظجبُ، ق٘ىٔ اُ افززبو اىَعجد اىرٙ ظو ٝساٗو 

 ظٞبظٞب الّٔ أٗه ٍعجد ٝ زًٔ اىَعيَُ٘ األظجبُ عبٍب ثعجت زفض اىَعئٗىِٞ اىًَيِٞٞ ظٞنُ٘ عَم 11ٍنبّٔ ٍْر 

ٍْر امضس ٍِ اَعَبوخ عبً. ٗ ربٞف اىزبَٝص أُ اىَعجد اىرٙ ظزجقو ٗقبوع افززبئ عدح قْ٘اد ريٞ صّٝ٘ٞخ ثْٚ عيٚ 

  ساش ٍعجد قس جخ األعظٌ اىرٙ رً٘ه اىٚ مْٞعخ مَب أّ ًَٝو ثعض ٍمٍى اىَعجد األقصٚ

_________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 صفحة المنوعات   
عداد / مجدى البدوىا  

 



 

DIRECTED BY/ KARIM AL-BASHIR 

The Advent of Gunpowder 
 
The Chinese had gunpowder by the eleventh century and made some military use of it to propel rockets. 
These were more weapons of terror than useful missile weapons, however. The Chinese also experimented 
with fireworks. They did not realize the potential of gunpowder as an explosive or propellant for missile 
weapons. 
Gunpowder gradually worked its way to the west where Europeans found much more destructive uses for it. 
The oldest surviving artwork from Europe that portrays a gunpowder weapon appeared in 1326. This 
primitive cannon was loaded with a spear of some sort, not a cannonball. Europeans had been 
experimenting with gunpowder for the previous half-century. The oldest surviving description of the formula 
for gunpowder appeared in 1260 and was attributed to an English friar named Roger Bacon. By 1340 
cannonballs of lead, iron, and stone were being used. The English had cannons on the battlefield at Crécy in 
1346, but there is no mention in the battle accounts of their usefulness. 

 
Cannons 

 
It took several centuries of experimentation before gunpowder weapons became truly useful. One difficulty 
was developing gunpowder that ignited quickly, uniformly, and powerfully. Another was designing suitable 
cannons that would not burst. Poor manufacturing techniques plagued early cannons, and it was almost as 
dangerous to serve them as to be shot at by them. An exploding cannon, for example, killed King James II of 
Scotland, in 1460. 
Cannon and gunpowder technologies were sufficiently advanced by the middle of the fifteenth century that 
they were recognized as important weapons. This was made clear in 1453 when huge siege bombards firing 
massive stone cannonballs battered the walls of Constantinople. Although the proximate cause of the fall of 
Constantinople was a small gate being left open, the bombardment would have eventually made a direct 
assault possible. 
Cannons of the Middle Ages were used in sieges to batter walls and on battlefields to fire into massed ranks 
of the enemy. Their ability to batter sheer vertical walls led to refinements in castle building. Low sloping 
walls replaced high vertical walls. The usefulness of cannon on the battlefield was limited during this period 
because the cannons were so ponderous. It was difficult to move them into new positions during the action. 
 

Handguns 
 

Illustrations of various types of handguns appeared around 1350. These were primitive weapons consisting 
of a hollow tube blocked at one end and a hole in the side near the blocked end for igniting the powder. A 
slow match (a slow-burning cord) was placed in the hole to ignite the powder and fire the ball previously 
loaded down the barrel. There was little use in attempting to aim the early handguns. They were effective 
only when fired in volleys by many men at massed targets. By 1450 handguns were being used by most of 
the advanced European armies. Bows and crossbows continued in use as infantry missile weapons through 
the sixteenth century, however, because they were still inexpensive and effective. 

 


