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 فى الناس بالحج ٌأتوك رجال وعلى كل ضامرٍ  "بسم هللا الرحمن الرحٌم وأذن
 ٌأتٌن من كل فٍج عمٌق صدق هللا العظٌم اً"

 كلمة العدد -*   الوقوف بعرفات الحدث والمعنى    

*  قصٌدة   " سـُر الـطـواف  "    ركن األدب



 ددلعاة مكل        
 الوقوف بعرفات الحدث و المعنى

ك إن لبٌك اللهم لبٌك لبٌك ال شرٌك لك لبٌ
 الحمد والنعمة لك والملك ال شرٌك لك.

هذا هو النداء الذى تلهج به القلوب وهى  
تقف على جبل عرفات فى اعظم مشهد تشهده 
البشرٌة والعالم اجمع حٌث ٌباهى هللا سبحانه 
وتعالى مالئكته بعباده حجاج بٌته الكرٌم , فى 

هذا الٌوم العظٌم ٌوم الوقوف بعرفات  ٌوم 
, ذلك الحدث الذى هو بحق الحج األعظم 

اساس فرٌضة الحج والذى بدونه ال ٌكون 
تمامها , كان البد للمسلمٌن أن ٌقفوا امامه 

طوٌال حتى نستطٌع ان نفهم المعنى المقصود 
من هذا الحدث , وإن كان لكل حدث من احداث  

االسالم معنى ورمز فللوقوف بعرفات معنًى 
ما اراد  عظٌما نستلهمه ونعٌشه , فالمسلم اذا

اداء فرٌضة الحج وهى تمام اركان االسالم 
لزمه الوقوف بعرفات وهو فى لباس االحرام 

ٌدعو هللا من خطاٌاه وزنوبه وبالمثل فكل 
مسلم البد له من وقفة على عرفات نفسه 
ٌسترجع زنوبه وخطاٌاه وٌتوب الى هللا 

 وٌطلب منه المغفرة والتوبة  
العظٌم من وهكذا ٌتضح لنا ما لحهذا الحدث 

معنى عظٌم وهو اننا جمٌعا فى رحلة الحٌاة 
البد لنا من وقفة نقفها على عرفات النفس 
فنسترجع الزنوب والخطاٌا ونح نرتدى زى 

االحرام فنتخلص من ادران النفس وطمع الدنٌا 
وندعو هللا ان ٌغفر لنا زنوبنا انه نعم المولى 

ونعم النصٌر و وهنا ٌكون الوقوف الحق 
, فاللهم امنحنا نوا زٌارة بٌتك المكرم بعرفات 

والقوف بعرفات وزٌارة مسجد نبٌك صلى هللا 
 علٌه وسلم .
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 أحمد عاشور بقلم                                    ةقـضـٌة للـمـناقـشـ
 

 حٍمخ ٌُ رٕزٟٙ فٟ ح١بح شؼت                                                                
 

 إٔٙب حٍمخ  ٌُ رٕزٟٙ ثؼذ ِٓ ح١بح شؼت ١ٌج١ب اٌجبسح اٌغشث١خ ٌّصش، ٚال ٔذسٞ و١ف عزىْٛ إٌٙب٠خ.

قام بعض شباب الجٌش اللٌبً بقٌادة  2191ٌد فً األول من سبتمبر فً أواخر الستٌنات وبالتحد
النقٌب معمر القذافً ومعظمهم من رتب النقٌب فما دون بانقالٍب عسكري على الحكم الملكً القائم فً 

هذا البلد وكان على رأسه الملك إدرٌس السنوسً، وللعلم كان هذا الرجل محبوب من شعبه وله 
مع مصر تحسب له بعكس غٌره. فً تلك اآلونة كنا فً مصر والعالم العربً مواقف قومٌة وخصوصاً 

والتً كانت نتٌجة فساد قٌادته  96نعٌش أحزان النكسة والنكبة التً ألمت بالجٌش المصري عام 
 وقلة كفاءته وخبرته.

حربنا  واستبشرنا بهذا االنقالب وسمٌناه "ثورة الفاتح" على أنها ستكون فاتحة خٌر، دعامة لنا فً
للتحرٌر، ورقً النقٌب إلى عقٌد ولقب باألخ العقٌد قائد الثورة، ووجد كل الدعم من القادة المنكسرٌن 

 فً مصر.
وكنت ضمن أحد قوافل المارٌن الذٌن ُهرعوا إلى لٌبٌا فً هذه الفترة لمؤزرة هؤالء الشباب فً 

الذٌن كانوا  نجانب الغربٌٌترسٌخ أقدامهم وترتٌب كٌانات الدولة الجدٌدة بعد التخلص من األ
ٌسٌطرون علٌها. وكما كنا فً الخمسٌنات نهلل ونرقص للثورٌٌن، خرج الشعب اللٌبً ٌهلل وٌرقص. 

وكان هؤالء الشباب ٌمرون فً الشوارع العامة بسٌاراتهم الخاصة الصغٌرة بٌن الناس، وفً زٌارة 
لثورات، خطب فً الجماهٌر خطبة من خطبه وحٌدة للرئٌس عبد الناصر إلى لٌبٌا لدم الثورة فهو أبو ا

الملتهبة وكانت آخر جملة قالها لهم: تركت فٌكم أخً معمر أمٌناً على القومٌة العربٌة. ولٌته ما 
 قالها...

انقلب األخ العقٌد على زمالئه وتخلص منهم الواحد تلو اآلخر ولم ٌبقى معه فً السلطة سوى اثنٌن 
 بً" أمٌنً الداخلٌة والحربٌة. ملحوظة: أمٌن = وزٌر"الخولدي الحمٌدي, مصطفى الخرو

الداخلٌة لمصر  ن، ظن العقٌد أنه الورٌث، حاول التدخل فً الشؤو2162مات الزعٌم فً مصر 
بالحضور إلى البالد واالجتماع الفئات المختلفة من الشعب، طلب الوحدة الثنائٌة مع مصر ثم الثالثٌة 

م نواٌاه فباءت كل محاوالته بالفشل، اتجه األخ العقٌد إلى تونس مع السودان وسورٌا ولكن الكل ٌعل
 وكان أمامه السٌاسً الداهٌة الرئٌس الحبٌب بورقٌبة. وأٌضاً لم ٌنجح فً شًء.        

و  96كان أمامنا هدف ساٍم آخر هو تحرٌر األرض وإعادة الكرامة إلى الجٌش المصري الجرٌح منذ  
 ساسة تم النصر والعبور العظٌم الذي هز العالم وكان من المستحٌل.بفضل هللا وحنكة القادة وال

استشاط النصر غضب العقٌد ألنه لم ٌستشر وكانت هذه هً بداٌة لحلقة صراع مرٌرة مع مصر 
واتسع الخالف وبال رجعة و فقد األخ العقٌد  2166وقٌادتها أدت إلى حرب بٌن البلدٌن فً ٌولٌو 

عربٌة, واتسعت حلبة الصراع لتشمل العالم كله شرقه وغربه. أٌن ٌوجه آماله فً أمانة القومٌة ال
 األخ العقٌد طاقته العقائدٌة مدعمًة بملٌونً برمٌل بترول ٌومٌاً؟

 سنرى فً العدد القادم إن شاء هللا.        



 بألدركن ا
 ِسـُرالطـوافِ 
******** 

 الـخلٌقـِة واآلنـاُم  َتـتبــعـهُ ُمـنُذ      ِسـُر الطـواِف مـساُر الـكوِن  أجـمعـُه     
 ُنـوٌر تـألأل  فـى  اآلفـاِق  َمـنـبعـهُ      ِسـٌر أحـاَط بِنـا فـى  سـالِف  الـزمـِن    

                والبدُر فى  َسـعٌـِه  واألرُض  َتدفـُعـه          هـذى هى الـشمـُس واألفـالُك والـُنُجُم    

 قدطاَف فـى طـٌرِه الشٌئَى ٌـمنـعـهُ     ِسـرُب الطـٌوِربـدى والـعـٌن تـرقـبُه     
ـدوُر حـولَ          ـسٌٌم فائـُق  الـِصـغـِر ُر وهـو جُ والـذَ                            وهى َتـجمـعـُه  نـواٍة  ٌَ

 حٌُث الـطواَف دعـاُء الـخلِق ترفـعـهُ    والــكـوُن  فـى  دوراٍن كـان  لـألزِل       
الـفرِد َمطـَمـعـهُ    الطـواُف مرادكاَن     فـى البـٌت حٌُث الـهدى والنوُر للـخلِق    ُُ 

نال خـٌر    الـحـجٌُج وفـوداً ُكلـهم َشِغـُف       جـاَء  َثـواِب الـنـفِس   ٌَ  تصَنعـهُ   َُ
 أبـوالنـبـٌـٌَن فـى اآلفــاِق  نسمعه    نـداَء الـحـِق صـاغـه ُ قـِدمـاً         لـبوا 

 ناً سـالمـاً فـال شٌئَى   لِنـفزعـهُ طـافـو لـدى البـٌت بالدعـواِت والِهمِم       أمـ
 تِـلَك الـشـعٌرةُ كانـت خـامَس الفرِض        وهـى التـماُم لـدٌِن الـلِه تتشـفـعـهُ 

 رمزاً لـشاهـده       ِسـٌر مـن الـلـِه عـند البـٌت أودعـهُ  بـدى   فـٌـها الـطوافُ 
 ـوقاً جرى فى البٌت مدمـعهإال الـذى ش   لٌـس ٌـعـِرفُـُه        إّن الـطـواَف  لـسـرٌ 

 والـبـٌُت فـى ُحلـِة  األنوار ُتـبدعـهُ    ٌاخـالـق الـكـون باإلحـراِم نـدعـوَك      
 والـمرُء فـى َسـعٌِه والـذكُر ٌـنفـعهُ    ُغـفـرانَك اللهم َعفـواً منـَك تـمنـحـُه      

________________________________________________________  

 اعداد مهندس حسام جابر                  اخبار الجالٌة المصرٌة:
شارك ابناء الجالٌة المصرٌة فى الحفل السنوى الذى تقٌمه شركة قطر للبتروكٌماوٌات , وكان 

لصدى مشاركة ابناء الجالٌة تأثٌر كبٌر, وكان نجم الحفل اطباق الكشرى والبصارة المصرٌة 
 لجالٌة بأغانٌهم الجمٌلة.  الشهٌرة , كما شارك اطفال ا

_________________________________________________________________________ 
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 قطر ىف ٌصدرها المصرٌون -ىٌالدٌة تصدر اول اسبوع من كل شهر منشرة شهر
 تكون باسم رئٌس التحرٌر. تمراسالجمٌع ال

 دن محم/ أحمد حسس التحرٌرنائب رئٌ     ائمابوالعز ماضى ٌدسع/  حرٌررئٌس الت
     –بدوى لمجدى ا –داللطٌفبطارق ع –شور احمد عا  التحرٌر :  مستشارو 
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 اعداد : مهندس اشرف صالح     فرعون...والرئٌس الفرنسً... جثة

 الثمانٌناتطلبت فرنسا من مصر فً نهاٌة  2192مٌتران زمام الحكم فً فرنسا عام  فرانسواتسلم الرئٌس الفرنسً الراحل  عندما
طاغوت عرفته األرض .. وهناك عند سلم الطائرة  أشهرجثمان استضافة مومٌاء فرعون إلجراء اختبارات وفحوصات أثرٌة .. فتم نقل 

 الملكًانتهت مراسم اإلستقبال  وعندماوكبار المسؤولٌن الفرنسٌٌن لٌستقبلوا فرعون  ووزراؤهاصطف الرئٌس الفرنسً منحنٌاً هو 
إلى جناح خاص فً مركز اآلثار وتم نقله  استقبالهلفرعون على أرض فرنسا .. ُحملت مومٌاء الطاغوت بموكب ال ٌقل حفاوة عن 

رئٌس  وكانفً فرنسا وأطباء الجراحة والتشرٌح دراسة تلك المومٌاء واكتشاف أسرارها ،  اآلثارالفرنسً لٌبدأ بعدها أكبر علماء 
بٌنما كان  ، المومٌاءالمعالجون مهتمٌن بترمٌم  كان بوكايالجراحٌن والمسؤول األول عن دراسة هذه المومٌاء هو البروفٌسور مورٌس 

وفً ساعة متأخرة من اللٌل ظهرت النتائج النهائٌة .. لقد كانت  ،اهتمام مورٌس هو محاولة أن ٌكتشف كٌف مات هذا الملك الفرعونً 
اسرعوا بتحنٌط جثته  ثمجسده أكبر دلٌل على أنه مات غرٌقا ، وأن جثته استخرجت من البحر بعد غرقه فورا ،  فًبقاٌا الملح العالق 

بقٌت هذه الجثة أكثر سالمة من غٌرها رغم أنها اسُتخرجت من البحر ! كان مورٌس  كٌفأمراً غرٌباً مازال ٌحٌره وهو  لكنو بدنه لٌنج
وتحنٌطها بعد غرقه مباشرة ، حتى همس أحدهم  البحرٌعد تقرٌراً نهائٌا عما كان ٌعتقده اكتشافاً جدٌداً فً انتشال جثة فرعون من  بوكاي

، فمثل هذا اإلكتشاف  واستغربهاستنكر بشدة هذا الخبر  ولكنهٌتحدثون عن غرق هذه المومٌاء  المسلمٌن : ال تتعجل .. فنن فً أذنه قائال
حدٌثة بالغة الدقة ، فقال له أحدهم إن قرآنهم الذي ٌؤمنون به ٌروي قصة  حاسوبٌةال ٌمكن معرفته إال بتطور العلم الحدٌث وعبر أجهزة 

، أي قبل  2919لم ُتكتشف إال فً عام  المومٌاءجثته بعد الغرق ، فازداد ذهوال وأخذ ٌتساءل .. كٌف هذا وهذه  وعن سالمة غرقهعن 
العرب  ولٌسقبل أكثر من ألف وأربعمائة عام؟ وكٌف ٌستقٌم فً العقل هذا ، والبشرٌة جمعاء  موجودمائتً عام تقرٌبا ، بٌنما قرآنهم 

مورٌس بوكاي  جلسقبل عقود قلٌلة من الزمان فقط؟  إالام قدماء المصرٌٌن بتحنٌط جثث الفراعنة فقط لم ٌكونوا ٌعلمون شٌئا عن قٌ
بعد الغرق .. بٌنما  الجثةٌفكر بنمعان عما همس به صاحبه له من أن قرآن المسلمٌن ٌتحدث عن نجاة هذه  فرعونلٌلته محدقا بجثمان 

علٌه السالم دون أن ٌتعرض لمصٌر جثمانه .. وأخذ ٌقول فً  موسىسٌدنا كتابهم المقدس ٌتحدث عن غرق فرعون أثناء مطاردته ل
ٌُعقل أن  أكثر من ألف  قبلهذا المحنط أمامً هو فرعون الذي كان ٌطارد موسى؟ وهل ٌعقل أن ٌعرف محمدهم هذا  ٌكوننفسه : هل 

 جمٌعاة قوله : فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان له بالتوراة ، فأخذ ٌقرأ فً التور ٌأتواٌستطع مورٌس أن ٌنام ، وطلب أن  لمعام؟ 
.. فحتى اإلنجٌل لم ٌتحدث عن نجاة هذه  حائراً جٌش فرعون الذي دخل وراءهم فً البحر لم ٌبق منهم وال واحد .. وبقً مورٌس بوكاي 

مورٌس لم ٌهنأ له قرار ولم ٌهدأ أعادت فرنسا لمصر المومٌاء ، ولكن  وترمٌمهأن تمت معالجة جثمان فرعون  بعد الجثة وبقائها سلٌمة
لبالد المسلمٌن لمقابلة عدد من علماء  السفرأن هزه الخبر الذي ٌتناقله المسلمون عن سالمة هذه الجثة ، فحزم أمتعته وقرر  منذله بال 

وفتح له المصحف وأخذ  من نجاة جثة فرعون بعد الغرق .. فقام أحدهم اكشتفهكان أول حدٌث تحدثه معهم عما  وهناكالتشرٌح المسلمٌن 
كان وقع اآلٌة علٌه شدٌدا ..  لقدلغافلون  آٌاتناتعالى : فالٌوم ننجٌك ببدنك لتكون لمن خلفك آٌة .. وإن كثٌرا من الناس عن  قولهٌقرأ له 
وكاي إلى مورٌس ب رجعالقرآن  بهذاله نفسه رجة جعلته ٌقف أمام الحضور وٌصرخ بأعلى صوته : لقد دخلت اإلسالم وآمنت  ورجت

العلمٌة والمكتشفة  الحقائقالذى ذهب به .. وهناك مكث عشر سنوات لٌس لدٌه شغل ٌشغله سوى دراسة مدى تطابق  الوجهفرنسا بغٌر 
به القرآن لٌخرج بعدها بنتٌجة قوله تعالى : ال ٌأتٌه الباطل من بٌن  ٌتحدثحدٌثا مع القرآن الكرٌم ، والبحث عن تناقض علمً واحد مما 

مورٌس أن خرج بتألٌف كتاب عن القرآن الكرٌم  الفرنسًمن ثمرة هذه السنوات التً قضاها  كانخلفه تنزٌل من حكٌم حمٌد  منوال  ٌدٌه
المقدسة فً ضوء  الكتبرجا ، لقد كان عنوان الكتاب : القرآن والتوراة واإلنجٌل والعلم .. دراسة  علماءهاهز الدول الغربٌة قاطبة ورج 

ثم أعٌدت طباعته بمئات اآلالف بعد أن ترجم من لغته  المكتباتأول طبعة له نفد من جمٌع  منثة ، فماذا فعل هذا الكتاب؟ المعارف الحدٌ
لٌنتشر بعدها فً كل  واأللمانٌةواألندونٌسٌة والفارسٌة والصربكرواتٌة والتركٌة واألردٌة والكجوراتٌة  واإلنجلٌزٌةاألصلٌة إلى العربٌة 

وا على هذا الكتاب فلم  وأبصارهمحاول ممن طمس هللا على قلوبهم  ولقدلغرب مكتبات الشرق وا من علماء الٌهود والنصارى أن ٌردُّ
المسمى : القرآن  كتابهومحاوالت ٌائسة ٌملٌها علٌهم وساوس الشٌطان . وآخرهم الدكتور ولٌم كامبل فً  جدلًٌكتبوا سوى تهرٌج 

األعجب من هذا أن بعض العلماء فً  بلفً النهاٌة أن ٌحرز شٌئاً  ٌستطع، فلقد شّرق وغّرب ولم  والكتاب المقدس فً نور التارٌخ والعلم
 بالشهادتٌن على المأل  ونطقبدأ ٌجهز رداً على الكتاب ، فلما انغمس بقراءته أكثر وتمعن فٌه زٌادة .. أسلم  الغرب



 

 ٚاحــــــــــــــــخ األ٠ّـــــــــــــــبْ
 غٓثمٍُ / أحّذ ح

 

 ٍتــــــــٓ اٌمــــــِ
 

 اٌزـــــــــــٛثخ

 

اٌزٛثخ فٝ اٌٍغخ ٘ٝ اٌؼٛدح ٚ اٌشجٛع ٚ 

 اإلٔبثخ.

أِب ششػب فٙٝ اٌؼٛدح إٌٝ هللا عجحبٔٗ ٚ 

رؼبٌٝ ٚ اإللشاس ثبٌّؼص١خ ٚ اٌزؼٙذ ثؼذَ 

 اٌؼٛدح إ١ٌٙب ِشح أخشٜ.

ٚ إرا اعزؼشضٕب وً اٌؼجبداد ٔجذ أٔٙب رؤخز 

  –اٌؼٛدح إٌٝ هللا  –ث١ذ اٌؼجذ إٌٝ اٌزٛثخ 

فبٌصالح خّظ ِشاد فٝ ا١ٌَٛ ٚ ا١ٌٍٍخ ِب 

٘ٝ إال ػٛدح ٌٍؼجذ ٌٍٛلٛف ث١ٓ ٠ذٜ هللا 

٠غؤٌٗ اٌّغفشح ػٍٝ ِب الزشف ِٓ ع١ئبد ٚ 

 ٠غؤٌٗ اٌؼْٛ ػٍٝ ِب ٘ٛ آد.

ٚ وزٌه اٌص١بَ ٠ؤرٝ شٙشا فٝ اٌؼبَ  ١ٌجذد 

ف١ٗ اٌؼجذ اٌؼٙذ ٚ ا١ٌٕخ ػٍٝ اإلخالص ٚ 

 ؼبَ.   االعزمبِخ ثم١خ اٌ

٠جزجٝ   –ٚ اٌحج ثؤ٠بِٗ اٌّؼذٚداد وً ػبَ 

هللا ػض ٚ جً فئخ ِٓ األِخ ٚ ٠ّٓ ػ١ٍُٙ 

١ٌىٛٔٛا ِّٓ رزٕضي ػ١ٍُٙ اٌشحّبد ثصؼ١ذ 

ِب ٘ٛ إال ِىشِخ ِٓ هللا عجحبٔٗ ٚ  –ػشفخ 

رؼبٌٝ ٌؼجبدٖ ٠زفضً ػ١ٍُٙ ثبٌزٛثخ ١ٌغفش ٌُٙ 

 رٔٛثُٙ وٍٙب  ١ٌؼٛدٚا وّب ٌٚذرُٙ أِٙبرُٙ.

اٌفشص اٌّزؼذدح جؼٍٙب هللا ٌؼجبدٖ فىً ٘زٖ 

١ٌغزّٕٛ٘ب ٚ ٌص١بٔخ أٔفغُٙ ِٓ وً ص٠غ أٚ 

١ًِ ػٓ اٌطش٠ك اٌّغزم١ُ، وّب رز٘ت 

ثبٌغ١بسح إٌٝ ِشوض اٌخذِخ اٌّؼزّذ إلجشاء 

اٌص١بٔخ اٌالصِخ ثؼذ وً فزشح ٌٍشجٛع 

 ثبٌغ١بسح إٌٝ حبٌزٙب األٌٚٝ اٌزٝ وبٔذ ػ١ٍٙب.

دح خطبءْٚ ٚهللا عجحبٔٗ ٚ رؼبٌٝ ٠ؼٍُ أْ ػجب

ٚ لذ ججٍٛا ػٍٝ رٌه ٚ ٌٛ ٌُ ٠خطئٛا ٌز٘ت 

هللا ثُٙ ٚ جبء ثآخش٠ٓ ٠خطئْٛ ٚ ٠زٛثْٛ 

 ف١زٛة ػ١ٍُٙ.
 

 لـــــــشآْ وـــــــش٠ُ 
 

"سة لذ ءار١زٕٝ ِٓ اٌٍّه ٚ ػٍّزٕٝ ِٓ رؤ٠ًٚ األحبد٠ث 

فبطش اٌغّٛاد ٚ األسض أٔذ ٌٚٝ فٝ اٌذ١ٔب ٚ ا٢خشح رٛفٕٝ 

 عٛسح ٠ٛعف. 101" ا٠٢خ ِغٍّب ٚ أٌحمٕٝ ثبٌصبٌح١ٓ

 

رؤًِ ِؼٝ أخٝ اٌمبسئ ٘زا اٌذػبء اٌج١ًّ ِٓ ٔجٝ هللا ٠ٛعف 

ػ١ٍٗ ٚ ػٍٝ ٔج١ٕب أفضً اٌصٍٛاد ٚ أصوٝ اٌزغ١ٍّبد، فمذ 

ّٓ هللا ػ١ٍٗ ثبٌٕجبح ِٓ اٌجئش،  ٚ  َِ لبي ٘زٖ اٌىٍّبد ثؼذ أْ 

ِٓ و١ذ إٌغبء ٚ ِب أػظّٙب فزٕخ ٌشبة ِثً ٠ٛعف أػطٝ 

ِٓ  حٍٛن ٌذٜ اِشأح اٌؼض٠ض، ٚ إٌجبشطش اٌحغٓ ٚ٘ٛ ِّ

اٌغجٓ، ٚ ثؼذ أْ جّغ هللا شًّ األعشح وٍٙب ٚأصاي اٌشحٕبء 

ِٓ لٍٛة اإلخٛح. ِب أجٍّٗ ِٓ دػبء ِمجً ػٍٝ هللا ِحت 

ٌٍمبء سثٗ ساغجب فٝ ػفٖٛ ٚ سضبٖ عبئال هلل أْ ٠ٍحمٗ ثمبفٍخ 

ّٓ هللا ػ١ٍُٙ. اٌٍُٙ إٔب ٔغؤٌه ِٓ فضٍه ٚ  َِ اٌصبٌح١ٓ اٌٍز٠ٓ 

جٛدن ٚ وشِه أْ رٍحمٕب ثبٌصبٌح١ٓ سغُ ِب ٔحٓ ػ١ٍٗ ِٓ 

 .رمص١ش

 

 ش٠فـــــــذ٠ث شـــــــــح

 

 ِٓ األحبد٠ث ا٠ٌٕٚٛخ اٌؼشش٠ٓاٌحذ٠ث 
 

ػٓ أثٝ ِغؼٛد ػمجخ ثٓ ػّشٚ األٔصبسٜ اٌجذسٜ سضٝ هللا 

ػٕٗ لبي: لبي سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ "إْ ِّب أدسن 

 ٌٚٝ : إرا ٌُ رغزح فبصٕغ ِب شئذ"إٌبط ِٓ والَ إٌجٛح األ

 إٍِــــــالذ اىَــــاء ســــــــاىذػ
 .اٌٍُٙ أػٕٝ ػٍٝ روشن ٚ شىشن ٚ حغٓ ػجبدره

إْ ٘زا اٌذػبء اٌزٜ ٔشددٖ ػمت وً صالح ف١ٗ خالصخ ِشاد 

ٚ  اٌؼجذ ِٓ هللا عجحبٔٗ ٚ رؼبٌٝ، فبٌؼجذ ٕ٘ب ٠غؤي اٌٌّٛٝ ػض

ٌؼًّ ٚ اٌشصق ٚ جً أْ ٠خٍصٗ ِٓ وً ِشبغً اٌح١بح )ا

األٚالد ٚ اٌضٚجخ ٚ اٌخ ...( ١ٌشلٝ ثٕفغٗ إٌٝ اٌٍّىٛد 

ٔؼّخ  ٝاألػٍٝ ٠غزششف ٌزح إٌّبجبح ثبٌزوش ٚ اٌشىش ػٍ

 هللا ٌٍؼجذ أْ ٠زٛجٗ إ١ٌٗ ثبٌذػبء. ٓاٌزٛف١ك ٚاالخز١بس ِ

وّب أْ ٘زا اٌذػبء ٠شًّ طٍت اٌىفب٠خ ِٓ هللا ٚ اٌؼْٛ ػٍٝ 

 لغّٗ هللا ٌٍؼجذ.أػجبء اٌح١بح ٚ اٌمٕبػخ  ثّب 

 اٌٍٙـــــــــــُ آِــــــــــ١ٓ.    
 

hamad1962@qatar.net.qamail: -E 

mailto:hamad1962@qatar.net.qa


 اُفَٖ احذٗ قذٍٖاٝ    ػْ٘اُ غٞش ٍِ صفحح "                                  

 ُ فٜ األسض"" اىَْذٕش٘                                 

 ٌّبرا دائّب ً رزٍّىٕب اٌذ٘شخ ؟!                                                     

 

 لماذا تكون الدهشة من أبرز صفاتنا كعرب ؟!
 لماذا نسمع كثٌرا كلمات تدل على الدهشة ؟!

 هل خطر ببال أحد أن ٌسأل نفسه هذا السؤال , لماذا نحن دائما مندهشون ؟
 ا حضرات بسٌطة رغم مرارتها, واضحة رغم تصور البعض غٌر ذلك.اإلجابة ٌ

صعوبة اإلجابة كما ٌتصورها البعض تكمن فً أننا لم ٌخطر ببالنا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال 
 : لماذا نحن دائما مندهشون ؟

 و سهولة اإلجابة تكمن فً كلمة واحدة .. "الجهل" ..
 من شئ إال إذا كنت جاهال لماذا ٌحدث,و السبب فً ذلك واضح , فأنت ال تندهش 

 ألنه لو كنت تعرف لماذا حدث ما حدث , لما أصابتك الدهشة.
 و لهذا فإن الدهشة هً قرٌن الجهل و عدم المعرفة و هً دلٌل الغباء.

 إذا اتفقنا على هذا المفهوم فسوف تكون اإلجابة واضحة , جلٌة و غٌر مدهشة.
 لماذا نحن دائما مندهشون ؟

 ا ال نعرف , ألننا ال ٌهمنا أن نعرف , ألننا اكتفٌنا بأن ٌكون دورنا فً الحٌاة ألنن
 هو ان نشاهد و أن نندهش و أدمننا متعة المشاهدة و اإلندهاش .

 واآلن سؤالً لكم ٌا حضرات و ارجو أن تصلنً اإلجابة إذا أردتم , فالسؤال  
 ة المن غٌر عنوان؟!! .اختٌاري و لٌس إلزامً وهو: هل إندهشتم من هذه الصفح

 : كلمة أخٌرة
ذهب رجل إلى الطبٌب و قال له: إننً عندما أصحو من النوم و أنظر إلى المرآه أرى نفسً 

 مندهشا و هذا األمر ٌدهشنى.
 طمأنه الطبٌب و أعطاه دواء لمدة أسبوعٌن.

 بعد أسبوعٌن سأله الطبٌب عن حاله بعد أن انتظم فً أخذ الدواء,
 و مندهش : كل ٌوم أصحو من النوم و أنظر إلى المرآة فأرى نفسً قال الرجل و ه

 مندهشا , أما باألمس فقد صحوت من النوم و نظرت إلى المرآة ......
 فلم أرى نفسً مندهشا ...

 فاندهشت ..

 اللطٌف بدع طارق .



 

 ) صفحـة المنوعات  (   اعداد : مصطفى داود        

  النصابة التً ادعت النبوة

ادػد اىْث٘ج فٜ ٍصش ىَذج خَس سْ٘اخ ماٍيح ٗآٍِ تٖا  شٞخح ٍْاهاى

ٗقذ تذأخ اىيشٞخح ٍْاه ٍش٘اسٕا "  ٍشٖ٘سِٝ ػششاخ االشخاص ٌٍْٖ اطثاء

.... ثٌ ذط٘س االٍش اىٚ مراتح االحدثح ٗاالسشادتاى٘ػع   اىذْٜٝ " ٍثو غٞشٕا

ساء ٗحو ٍشنالخ اىؼ٘اّس ٗاىْ اىدِٗاصذاس اىفراٗٙ ٗفل اىَشت٘ط ٗطشد 

 1995ػاً  تذأخ ٍْاهىشٞخح اىي٘اذٜ ال ْٝدثِ .... ٗٗصو اىٚ ادػاء اىْث٘ج ."

حِٞ ادػد اىْث٘ج ػيْا ػْذٍا ماّد ٍشٝضح ٗذثحث ػِ ػالج ٍِ اىسحش حٞث 

 اىزٛ تَْطقح اىَْٞو تاىقإشج ٝذػٚ "ػَش "..ذؼشفد ػيٚ صػٌٞ طشٝقح 

تؼذ اُ  1999ذ٘فٜ ػاً   ٍْٔ ٗقذ ذضٗخداصثحد ذْادٝح تؼَٜ سغٌ اّٖا 

ػاٍا ... ٍِٗ خاله اسرَشاسٕا فٜ  95قشاتح  ...اٍضٚ فٜ قٞادج طشٝقرٔ 

حض٘س اىديساخ اىرٜ ماُ ٝؼقذٕا صػٌٞ ٕزٓ اىطشٝقح ػصش مو ًٝ٘ خَٞس 

اخراسٕا ػَش سنشذٞشج ىيحضشج اىرٜ ماُ ْٝظَٖا ىَشٝذٝٔ ٗتؼذ ٗفاذٔ 

غشٝثح اسرطاػد ٍْاه اىَْٖٞح ػيٚ ٕإالء االذثاع ٗتذأخ ذشٗج الفناس 

ٍٗخٞفح ٍثو حض٘س صػٌٞ اىطشٝقح اىَر٘فٜ اىٖٞا ػيْا ٗاتالغٔ ىٖا ترؼاىَٞٔ 

ٗسسائئ الذثاػٔ ٗسؤٝرٖا ىيشس٘ه صيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ ٗاصحاتٔ سأٙ اىؼِٞ 

ٗذديٌٖٞ ىٖا فٜ صحثح صػٌٞ طشٝقرٖا ػَش ٗتٖزٓ اىٖي٘ساخ اسرطاػد اُ 

خاه االػَاه ٗسٞطشخ ػيٚ ػذد ٍِ س  ذحنٌ قثضرٖا ػيٚ اذثاع اىطشٝقح

اىزِٝ اّخشط٘ا فٜ ٕزٓ اىطشٝقح ٍِ قثو ٗاصثحد ششٝنا ىؼذد ٌٍْٖ فٜ 

اىرٜ ذديد ىٖا  ٍ٘حاىَضػٍِٗ ضَِ اىذػائاخ  .ششماذٌٖ ٗذ٘مٞالذٌٖ اىرداسٝح

مو ىٌٖ قائيح تص٘ذٖا فٜ احذ االششطح اىَسديح: ػِ اىحح ٍْٗاسنٔ تاىْسثح 

شراقا الداء ٕزا اىحح ٍِ حح ٕزا اىؼاً س٘ف ٝشٙ ػَٜ ْٕاك اٍا ٍِ ماُ ٍ

ٗىٌ ٝسرطغ فقذ ٗػذ ػَٜ ػَش  ٝنرة ىٔ حدا "تاطْٞا" فٜ مراب اػَاىٌٖ 

تؼذ رىل ظٖش ػَٜ ػَش تَالتس االحشاً ٗػْذٍا  ٗٝسدئ فٜ ٍٞضاُ حسْاذٌٖ

سأىرٔ ػِ سش احشأٍ قاه ىٜ: اّا دائَا ٍحشً اىشٗذ اٍا احشاً اىدسذ فٖ٘ ٍِ 

ُ ٝقً٘ تَْاسل اىحح تذال ٍِ مو اخو اذثاػٜ ٗقذ اٍشخ مو ٍِ اسشاسٛ ا

ْٕٗا  ٗاحذ ٌٍْٖ ٍَِ ىٌ ٝإرُ ىٌٖ تاىحح ٕزا اىؼاً ٕٗزا ٍا ٗػذذنٌ تٔ تاالٍس

ذرؼاىٚ صٞحاخ اىحاضشِٝ ٍِ االذثاع ٌٕٗ ٖٝييُ٘ ٗٝرثادىُ٘ اىرٖاّٜ ٗاىقثالخ 

ٗٝؼيق احذ ٕإالء اىرٚ ٌٕ تٖا  الدائٌٖ ىيحح ٍْٗاسنٔ دُٗ اُ ْٝرقي٘ا ٍِ شقح 

 ٗىيحذٝث تقٞٔ. .ٚ رىل قائال: ) دىغ تأٓ .. ػَٜ تٞذىغ فْٞا(اىحاضشِٝ ػي

 

 ػـٓ  اٌغفش ٚاٌغشثخ
 

٘ٛاٌزٜ جؼً ٌىُ األسض  رٌٛال ،فبِشٛا فٟ ِٕبوجٙب ٚوٍٛا ِٓ *  

                                          (                                           سصلٗ،ٚا١ٌٗ إٌشٛس

 . قشأُ مشٌٝ

 ا.                        * عبفشٚا رغّٕٛ

 اىْثٜ ٍحَذ )ص(. 

 

 . أثمً أِزؼخ اٌّغبفش حبفظخ ٔمٛد فبسغخ

  ٍثو اىَاّٚ    

 

                                      *  اٌغٕٝ فٟ اٌغشثخ ٚطٓ ،ٚاٌفمش فٟ اٌٛطٓ غشثخ                                            

 .األٍاً ػيٚ

 

 * تغرب عن األوطان فً طلب العال     
 فوائد سوسافر ففً األسفار خم          

 تفُرُج  هـم واكتساُب  معـٌشـٍة                       
 وعلٌم وأداٌب وصحـبة ماجـدِ                 

      

 

 .ٚاٌغفش٠ّزحٓ اٌشجً فٟ اٌّمبِشح * -

 ٍثو سٗسٜ     

                                                         

 

  
 

أمرا  .X أصدر رئٌس وزراء الخــــــبرخبر و تعلٌق :

بمعاقبة كل مدخن ٌرمً عقب سٌجارة فً الشارع العام بركلة واحدة على 
لجدٌد نفذ فورا التً وزعت الخبر أن القانون ا x األنباءوذكرت وكالة  قفه ...

على تنظٌف  إجبارهممدخن على أقفٌتهم وتم  5055ركل  حٌث تم

 . المراحٌض العامة

لٌس  بلده أنه لن ٌطبق هذا القانون فً  للصحفٌٌنYصرح.  . اٌزؼ١ٍــــــــك
كلها مراحٌض  بلده  ال توجد فً ألنهفٌها مدخنون ... وانما  ال ٌوجد ألنه

  . عامة

 ئقشأ ٗئضحل .......
 

للسماء خلى بالك من العجلة  واحد مسطول راكب عجلة دخل البٌت وقال-1 
متعٌطٌش العجلة  دخل وطلع ملقاش العجلة ولقى السما بتمطر قلها تعٌطى

  .ترجعلى

سطول قاله تاخد كام م كان سواقه اٌضا تاكسًواحد مسطول وقف -2
  وتودٌنى فٌن قاله جٌب اللى فى جٌبك وانزل هنا

  قاله ماتخافش أنا حاشرب ثالجة لقى الجٌلى بٌرتعشسطول فتح الم-3

  ٌعمله اجتماع اولٌاء امور واحد مسطول فتح دار االٌتام فقرر اول شىء-4
 



 

 

DIRECTED BY/ KARIM AL-BASHIR 

 
An African Song!!!!!! 

 
IF I HAVE A DAUGHTER… 
PLAYING IN WATER.. 
I WILL BE SO GLADE… 
 AND NEVER BE SAD… 
SHE SHOULD BE FIFTEEN … 
FLOURISHING AND GREEN… 
SHE WILL TALK TO ME … 
WALKING DECIDE ME…. 
EVERY ONE WILL SAY … 
 THEY ARE IN LOVE DAY… 
I ALSO HAVE A SON  
AND ANOTHER SON 
THEY BOTH ARE TOO FATE … 
ALWAYS EAT KIT KAT 
I ASKED TO STOP … 
BUT THEY EAT TO THE TOP…. 
DID YOU SEE MY WIFE 
ACTING AS A KNIFE 
WILL KILL ME IN FIVE…. 

THIS IS MY DEAR FAMILYTHEY ARE GOOD AND LOVELY.  

 


