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 ددلعاة مكل        
 هاجر مـن َضعـفِـَك إلـى قُـوتـِك

وكما كانت هـجرةُ الرسوِل صلى الـلـه علٌِه 
وسلم إنطبلقاً بالدعـوة لئلسبلم الى الـعـالم 

أجـمع وأنـهـا لـم تـعد فـقـط دعـوًة فى ِرحـاِب 
مـكـَة وأهلـهـا , فهـكذا ٌـجُب أن تـكوَن هـجـرَة 

الضعِف الى القوِة , كٍل منـا إنـطبلقاً مـن 
فاإلنسـان فى حـٌـاته ٌـعٌـش فى هـجـرٍة دائـمة 

وكـأن هـذه الـهـجـرة هـى ُسـنـة الـحـٌـاة 
,وعـمبلً بـهـذه الُسنة فإننا ٌـجـُب أن نـتأسـى 
برسـول الـلـه فى هـجرتـه , فـقـد كـان رسول 

ٌُعـد للـهـجرة  الـلـه صلى الـلـه علٌه وسلم  
كماوقبل هذا اإلعـداد كان رسول إعـداداً ُمـحـ

الـلـه قـد حـدد الهدف وهو أن تـكون الهـجرة 
مـن مـكـة الى المدٌـنة ثـم بعد ذلك كان التوكل 

على الـلـه , وهكذا ٌـجُب علٌنا فى حٌاتنا أن 
نـحـدد الـهدف وبـعد ذلك أن نـقوم باإلعداد ثـم 

نتوكل على الـلـه ,, ومن هنا فكل إنسان 
ٌبدأ الـهـجـرة الحقٌقٌة فى حٌاته  مطالٌب أن

ٌُـهاجر من  فٌهاجر من ضعفه الى قـوتـه , 
عـمل السٌئات الى فـعـل الحـسـنات , ٌـهاجر 
مـن صـفـاته السـٌـئـة الى صـفـاٍت حــسـنـٍة 
وذلك طبعاً ال ٌكـون بالتـمنـى ولـكن بـعـزم 

األمـوِر وضـبـِط النـفـِس عـن الـهـوى , وهـنا 
ق لئلنـسـاِن األرادة الـحـقـٌـقـٌة الـتى ٌـتـحـقـ

الى  ٌُـهـاجر بـهـا مـن النـفـِس األمـارة بالـسـؤِ 
النفس المطمئنة التى رضٌت بقضاء هللا 

 فرضى هللا عنها , 
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 بقلم أحمد عاشور    )الجزء الثانى(حلقة لم تنتهً فً حٌاة شعب ةقـضـٌة للـمـناقـشـ
 

ً على السلطة فً لٌبٌا، ثم التخلص من ملخص ما قدمناه فً الجزء األول كان عن كٌفٌة استٌبلء العقٌد القذاف
الرفاق، ومحاوالته الفاشلة فً أن ٌمتطً صهوة جواد القومٌة العربٌة والذي أمنه علٌه زعٌمه الخالد. لكن 

 أٌن ٌوجه األخ العقٌد طاقته العقائدٌة مدعمًة بملٌونً برمٌل بترول ٌومٌاً؟
 ٌسلم منه أحد... كانت هذه بداٌة التخرٌب الوطنً والقومً والدولً، فلم

، فتحت السجون وعرف اللٌبٌون طرٌق المعتقبلت األخ العقٌد  قائد الثورةداخلٌا: ال صوت ٌعلو فوق صوت 
 وبدأ مسلسل اغتٌال المعارضٌن سواء بالداخل أو بالخارج وال ننسى "المحشً، والكٌخٌا، ..." 

اكنه، والمتجر للعامل فٌه، والمصنع الحقد على األغنٌاء وأصحاب رؤوس األموال، أطلق شعار البٌت لس
للعاملٌن " شركاء ولسنا أجراء". هرب رأس المال، ووزعت البطاقات على الناس وفتحت المجمعات 

 االستهبلكٌة الحكومٌة وبدأت معاناة الشعب فً الحصول على قوت ٌومه.
شٌوعٌة، والدفع  استغل السوفٌت الوضع وصدروا إلٌه كل ما هو غث وثمٌن من معدات عسكرٌة وأفكار

فوري وبالدوالر، امتؤلت المخازن باألسلحة وساحات القبور أصبحت مواقف للدبابات )كنت أراها بعٌنً ٌومٌا 
 فً ذهابً إلى عملً(.

على نطاق الجماهٌر أطلق ما ٌسمى باللجان الشعبٌة وهً مجموعات من شٌعته للسٌطرة على مؤسسات 
ب ٌرأس الجامعة، وعامل ٌرأس الشركة، فعم الجهل القادة وسمٌت الدولة بدعوى أنهم ثورٌٌن، وأصبح طال

 "الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة االشتراكٌةالدولة باسم جدٌد: " 
ووضع األخ العقٌد دستوره فً كتاب سماه "الكتاب األخضر" وال أدري لماذا األخضر ولٌس األحمر!! وذكرنً 

مه "المٌثاق".خطى خطوات واسعة نحو التعرٌب لٌس فً العلم بكتاب أصدره عبد الناصر فً السابق اس
والمعرفة ولكن كل ما هو غربً، أشهر السنة المٌبلدٌة، فبدال من ٌناٌر وفبراٌر... أصبح شهر النار 

 أصبح "سبعة فوق" ....  "UP-7واألزهار...، وال"
هم ألنً عشت معهم وبٌنهم وكانوا فً العام الماضً كنت فً الحاج وتقابلت مع أخ لٌبً ٌحج معً، فأنا أحب

معً أكثر من طٌبٌن وحاولت أن أستطلع األخبار عنه وعن الناس فً األٌام األخٌرة، وكانت الحسرة واأللم 
 هً الظاهرة فً جل كبلمه, ثبلثون عاما من القهر. 

ا الشمالٌة شعوب العالم شرقه وغربه من جنون هذه السلطة, جهز جٌش أٌرلند هخارجٌا: ما أكثر ما عانا
لٌحارب برٌطانٌا، جهز تسعة آالف جندي لجون جرنج لمعاداة النمٌري، جماعة مسلمً أمرٌكا والهنود الحمر, 

حرب مع تشاد ومصر لم تسلم أي دولة من دول الجوار من العملٌات اإلرهابٌة. وال أنسى طائرتً لوكربً 
 والفرنسٌة. 

 القٌادة بالمال، ولٌس بالبعٌد مؤتمر سرت أخٌرا اتجه إلى أفرٌقٌا عسى أن ٌتمكن من شراء
 للقادة األفارقة حٌث لطم لطمة أخري. 

أما لعنة اعترافه بأبحاثه الذرٌة والكٌماوٌة وفتح أبوابه أمام الجمٌع ونقل المعدات للخارج فهً أكبر 
 الكوارث..... وإلى اللقاء فً حلقة أخرى من حٌاة شعب آخر.

______________________________________________________________
_____ 

 اعداد /م. حسام جابر)عضو مجلس الجالية المصرية(               أخبار الجالية المصرية:
برياسة السيد عبدهللا المال  6002*اجتمع وفد من لجنة الجالية المصرية مع هيئة االشراف على لجنة االسياد

 التى ستقام فى الدوحة. 6002صرية فى االعداد والعمل لالسيادوتم مناقشة مشاركة ابناء الجالية الم
* فى بادرة للترابط والتآلف بين ابناء الجالية وباعداد من لجنة الجالية المصرية شارك ابناء الجالية فى حفل 

 جماعى فى عيد االضحى بالنادى الدبلوماسى بالدوحة وكان يوما جميال بشهادة الجميع.
              



 عاشوراء بٌن السنة والشٌعة ٌوم
ٌُطلُ علٌنا ٌوم عاشوراء وقد اختلف علٌه  فى العاشر من شهر هللا الحرام شهر "محرم"  ومع بداٌة العام الهجرى 

المسلمون فاهل السنة منهم ٌتمسك بحدٌث رسول هللا الذى اخرجه االمام مسلم عن فضل ٌوم عاشوراء وان الرسول 
ود صائمون فقال لهم لم هذا الصوم فاخبروه ان هذا الٌوم نجا هللا فٌه موسى وبنى عندما دخل المدٌنة وجد الٌه

اسرائٌل من فرعون فقال صلى هللا علٌه وسلم نحن اولى بموسى منكم فصام هذا الٌوم ,واما اهل الشٌعة فٌربطون بٌن 
هذا الٌوم ألن الحسٌن سوف  هذا الحدٌث بنص آخر وبٌن مقتل الحسٌن فى كرببلء مشٌرٌن الى ان الرسول اشار الى

ٌموت فٌه وهو معنى ٌعطى لمقتل الحسٌن نوعا من القدسٌة , وهكذا فان هذا الٌوم قد زاد فٌه المزٌدون وتعصب 
المتعصبون كل ٌرٌد ان ٌجعل هذا الٌوم له ولٌس لآلخرٌن , وكما نعلم فإن التارٌخ االسبلمى دخل فٌه الكثٌر من 

العباسى وتم رواٌة الحدٌث باكثر من رواٌة وتحرٌف معانٌه كى ٌخدم الموقف  االسرائٌلٌات خصوصا فى العهد
السٌاسى للراوى فلو كان الراوى من الذٌن تشٌعوا لعلى اضاف الى الحدٌث وحذف منه اعتقادا بفهمه ورؤٌته ولو 

ى اننا نجد ان عدد كان الر اوى من الذٌن لم ٌتشٌعوا لعلى اضاف هو اآلخر للحدٌث وحذف بنفس النٌة والغرض , حت
األحادٌث غٌر المكررة فى صحٌح البخارى ٌقارب األلفٌن من الحدٌث وان عدد احادٌث الصحاح األخرى فٌها ماٌزٌد 

عن العشرٌن الفا من الحدٌث , وذلك قطعا ال ٌقلل من كتب الصحاح ولكنه ٌجعلنا نطلب من ائمتنا وعلمائنا األفاضل ان 
لٌنا بهذا التراث وقد تم اخراجه وتنقٌحه وحذف االسرائٌلٌات منه وهو واجب الٌقل ٌراجعوا كتب التراث وٌخرجوا ع

عن الجهاد فى درجته وفضله.واما عن ٌوم عاشوراء وسواء كان فضله ألن هللا نجا فٌه نبٌه موسى وبنىاسرائٌل من 
 وكما قال هللا تعالى فى كتابه فرعون او ألن الحسٌن سبط النبى قد قتل فٌه وهو ٌدافع عن الحق ,فهو ٌوم من اٌام هللا

الكرٌم "بسم هللا الرحمن الرحٌم وذكرهم بأٌام هللا " فإننا نتذكر هذه األٌام ونعتبر بها ونأخذ منها العظات وكل ٌوم 
تخرج شمسه على الناس هو ٌوم من اٌام هللا فٌوم عاشوراء هو ٌوم من اٌام هللا وٌوم انتصار المسلمٌن فى بدر هو 

ٌُعقل ان ٌصوم الرسول صلى ٌوم من اٌ ام هللا وكذلك ٌوم اسراء الرسول وٌوم هجرته وٌوم مولده هى من اٌام هللا, وال 
هللا علٌه وسلم اكراما لٌوم نجا هللا فٌه موسى وبنى اسرائٌل و ال ٌصوم الرسول فى ٌوم نصر هللا فٌه المسلمٌن فى 

ألٌام المجٌدة فى االسبلم , ولنا ان نتذكرهذه األٌام  ونتعظ بها بدر او فى ٌوم االسراء او فى ٌوم فتح مكة وغٌره من ا
وأول ما ٌجب ان نقوم به هو ان نترك التعصب األعمى وان نتبع الرسول وهدٌه بحسن االتباع فنفهم حكمة الحكم 

با خاشعا انك نعم وننقى تراثنا مما علق به من سوء الفهم وما اندس فٌه من االسرائٌلٌات فاللهم امنحنا علما نافعا وقل
 المولى ونعم النصٌر وكل عام وانتم بخٌر .

___________________________________________________________________ 

 اعداد :غرٌب مصطفى                                          مع الشعراوى :
قال اكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم لما بعده استعداد , وسئل عن ُسئل النبى صلى هللا علٌه وسلم "اُى المؤمنٌن اكٌس؟ ف

اآلٌة"ومن ٌرد هللا ان ٌهدٌه ٌشرح صدره لبلسبلم" قالوا كٌف ٌشرح صدره لبلسبلم؟ قال نور ٌقذفه هللا فٌه فٌنشرح 
الستعداد للموت له صدره ,قالوا فهل لذلك من امارة ٌعرفها ؟قال االنابة الى دار الخلود والتجافى عن دار الغر وروا

قبل لقاء الموت ,وقد شائت رحمة هللا بعباده ان ٌرسل لهم رسله بالهدى قبل ان ٌاخذهم بما كسبت اٌدٌهم "فمن تبع 
هداى"فهو فى امان من الضبلل والشقاء فبل ٌخاف وال ٌحزن. ومن اعرض عن ذكرى فهو فى ضنك , ضنك االنقطاع 

 والحرص على ما فى الٌد والخوف من الموت . عن هللا وضنك الحٌرة والشك والقلق والمرض

________________________________________________________
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  ركن األدب 
 اختٌار/ م. عمرو أحمد ٌوسف              رسالة من قارئى "تعالوا نعمل فٌلم" 

 قال الشاعر:    إن حظً كدقٌٍق فوق شوٍك نثروه            ثم قالوا لحفاٍة   ٌوم رٌٍح اجمعوه
ن أقصى حاالت اإلحباط ....ولٌس فً معرض حدٌثً ما هو عن حالة اإلحباط التً مثلً كأي شاب أعانً م

تجتاحنا جمٌعا.  فأسباب اإلحباط كثٌرة، قد تكون بسبب قلة المال وكذلك بسبب كثرة المال، ومن الممكن أن 
عٌال إال ٌكون بسبب  المرض أو فرط الصحة!! وأٌضا ممكن أن ٌكون بسبب عدم اإلنجاب أو كثرة األوالد وال

وإذا تكلمت عما ٌقال عنه الماضً الجمٌل، كما ٌحلو للنقاد والكبار أن ٌطلقوا علٌه وهم  ما رحم ربً....
ٌبدون الحسرة بعدما تغٌر كل شًء إلى األسوأ بصورة مطلقة وال ٌزال ماضً فً ذهابه ببل رجعة أو باقة 

كلمت عن الحاضر ... فما أكاد أصحو من نومً وإذا ت أمل... إال ما رحم ربً.. فهذا أٌضا لٌس معرض حدٌثً.
حتى أرى ٌومً هو الذي ٌتحكم فً أموري وٌذهب دون دخل لً بتنظٌمه أو ترتٌبه وٌسقط من بٌن ٌدي فً 
برهة من الزمن وأجلس ألتتدبر فٌما ذهب هذا الٌوم وكٌف نفق؟  فأجد نفسً الزلت عند النقطة التً بدأت 

وإذا تكلمت عن المستقبل.. أقصد طموحً ورغباتً، أجد نفسً  عند بداٌة  ربً.. فٌها الٌوم... ... إال ما رحم 
كتابً هذا مرة أخرى ... إال ما رحم ربً..   سؤالك اآلن عزٌزي القارئ، ماذا أرٌد منك؟ ماذا أرٌد أن أقول 

تستمر حٌاتنا أرٌد أن أقول أن البركة والرضا ومفتاحهما اإلٌمان والقناعة هما السبٌل والطرٌق كً   لك؟
ودنٌانا.   كً ٌنمو األمل والبسمة،   كً تتذوق الحٌاة والنعمة،  كً  ترقى إال الصواب والحكمة،    كً تلمس 

السماء والنجمة.   اقرأ قرآنك وابدأ فً كتابة السٌنارٌو والحوار.   صلً صبلتك واشرع فً تألٌف موسٌقاك 
 نتاج.   انخرط فً صٌامك ثم انسج خٌوط اإلنتاج.التصوٌرٌة.ادفع زكاتك ثم ابدأ فً وضع خطة اإل

واآلن قم من نومك فً الصباح وابدأ فً تمثٌل فٌلمك.  اآلن بجمٌع دور العبادة بنجاح منقطع النظٌر.....الفٌلم 
 الذي ٌتحدث عنه جمٌع من فً المؤل األعلى...   اختٌار/ م. عمرو أحمد ٌوسف

 ثمٍُ / َ.احّس ػع اٌس٠ٓ                             إٌـــسَ )لظخ لظ١طح(

دخلت منال غرفتها وحٌدة منهكة ، بعد ٌوم شاق طوٌل آخر، ٌوم كأى ٌوم من أٌام عام مضى منذ أن 
تم طبلقها من زوجها إبراهٌم بناءا على إلحاحها عندما اكتشفت بطرٌق الصدفة أنه على عبلقة بزمٌلته فى 

بهة ، تعود من عملها مسرعة لتجهز الغداء ألوالدها مى و عمرو ، العمل.كانت أٌام العام الماضى كلها متشا
ثم تساعدهم على عمل فروضهم المنزلٌة ، ثم ترعى شئون المنزل و بعد ذلك تضع أوالدها فى أسرتهم و 
تتوجه لغرفتها لٌبدأ صراعها الٌومى مع األرق فتارة ٌغلبها و تارة تغلبه.طوال العام الماضى كان الجمٌع 

نها بأحوال الدنٌا التى لم تدع الوقت ال لصلة رحم و ال لصداقة. كان طلٌقها إبراهٌم هو الوحٌد الذى مشغول ع
ٌتصل بها مرة أسبوعٌا لٌطمئن علٌها و على األوالد و فى كل مرة كان ٌتوسل إلٌها أن تسامحه و تغفر له 

ها ال ترٌد حتى أن ترى وجهه.وبرغم خطٌئته و تعود إلٌه و لكنها فى كل مرة كانت تنهره و تصر بشدة على أن
أن الٌوم كان كغٌره من أٌام عام مضى ، إال أن منال و هى فى صراعها مع األرق ، اكتشفت أن هذه اللٌلة 
مختلفة قلٌبل عن سابقاتها ، فهى اللٌلة قد تعبت و ملت من الوحدة و من ثقل العبء الملقى على عاتقها و 

حب إبراهٌم و تشتاق إلٌه و أنه لوال خٌانته ألعتبرته آخر الرجال ألول مرة منذ عام اكتشفت أنها ت
المحترمٌن.اللٌلة استسلمت منال لؤلرق و عندما أشرقت شمس ٌوم جدٌد كانت قد اتخذت قرارها فأخذت 

أوالدها إلى المدرسة ثم توجهت بخطى ثابتة إلى محل عمل إبراهٌم لتطلعه على قرارها بأنها غفرت له أخٌرا 
على استعداد أن تعود إلٌه و دخلت مكتبه دون أن تنظر إلى أحد و لكن مكتبه كان خالٌا. سألت عنه  و أنها

 الساعى الذى لم ٌعرفها، فتهلل وجهه وقال لها:
 العرٌس النهارده صباحٌته و ٌرجع من شهر العسل كمان شهر، نقول له مٌن حضرتك؟   -



 ٚاحــــــــــــــــخ ا٠٤ّـــــــــــــــبْ
 ثمٍُ / أحّس حؽٓ

 

 ٍتــــــــٓ اٌمــــــِ
 

 اٌٙجـــــــطح

 
ثر١ط ثّٕبؼجخ حٍٛي اٌؼبَ  وً ػبَ ٚ اٌّؽٍّْٛ

ٚ ٔسػٛ هللا ؼجحبٔٗ ٚ رؼبٌٝ  2ٕ5ٔاٌٙجطٜ اٌجس٠س 

 أْ ٠ىْٛ ػبَ ذ١ط ٚ ثطوخ ػٍٝ ا٤ِخ ا٦ؼ١ِ٩خ.

اٌٙجطح ٘ٝ أُ٘ حسس فٝ ربض٠د اٌسػٛح اٌّحّس٠خ ٚ 

ق ػّط ثٓ اٌرطبة ػٕسِب لس فطٓ ئٌٝ شٌه اٌفبضٚ

أضاز أْ ٠إضخ ٥ٌِخ ا٦ؼ١ِ٩خ فٍُ ٠جس ِٓ ا٤حساس 

اٌٙبِخ فٝ فزطح اٌزمبء ا٤ضع ثبٌؽّبء ػٓ ؽط٠ك 

اٌٛحٝ ئ٨ حسس ٘جطح اٌطؼٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ 

 ؼٍُ.

ٚ اٌٙجطح ف١ٙب ِٓ اٌسضٚغ اٌّؽزفبزح ٩ٌِخ ٠ٕجغٝ 

ػ١ٍٕب أْ ٔمف ػٕس٘ب ٌٕؽزرٍض ِٕٙب اٌؼجطح ٚ 

ؼٕخ ِٓ ٘جطرٗ  2ٕ5ٔٝ ٚالؼٕب ا١ٌَٛ ثؼس ٔطجمٙب ف

 طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ؼٍُ.  

ؼ١سٔب ِحّس طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ؼٍُ ٌُ ٠شطع فٝ 

اٌٙجطح ئ٨ ثؼس ؼٕٛاد ػس٠سح ِٓ اٌىفبح ٚ اٌظجط ٚ 

اٌّؼبٔبح ِغ أً٘ ِىخ ِٓ أجً زػٛرُٙ ئٌٝ ػجبزح هللا 

 اٌٛاحس ا٤حس.      

١ؾ ٚ ٚاٌٙجطح وبٔذ زضؼب ػ١ٍّب ٥ٌِخ فٝ اٌزرط

ا٦ػساز ٚ اٌز٠ّٛٗ ػٍٝ اٌؼسٚ ٚ ػسَ رطن شئ 

ٌٍظسفخ أٚ ٌٍحع ٌٚىٓ زضاؼخ ٌىبفخ ا٨حزّب٨د ٚ 

ٚػغ اٌحٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٌٙب ٚ وٍٕب ٠ؼٍُ اٌزفبط١ً 

 اٌسل١مخ اٌزٝ رؼ١ك ثٕب اٌّؽبحخ ٕ٘ب ٌؽطز٘ب.

فؼ١ٍٕب ا٢ْ أْ ٔجسأ ِٓ جس٠س ِغ ثسا٠خ اٌؼبَ ٚ ٔجسز 

١ٌٗ ٚحسٖ، ٘جطح ئٌٝ اٌؼٙس ِغ هللا ٚ ٔؼٍٕٙب ٘جطح ئ

رٛثزٗ ثزطن وً اٌّؼبطٝ اٌزٝ وجٍزٕب ٚ ل١سرٕب ثؼ١سا 

ػٓ ضحّزٗ ٚ ِؼ١زٗ، ٘جطح ٌظحجخ ٨ رؼ١ٓ ػٍٝ ثط 

ثسػٜٛ اٌّس١ٔخ أٚ  خٚ رمٜٛ، ٘جطح ٤فىبض ِؽِّٛ

اٌؼٌّٛخ، ٘جطح ٌٍزجؼ١خ ٚ ا٨ٌّٛح ٤ػسائٕب )أػساء 

هللا( ذش١خ أْ رظ١جٕب زائطح، ٘جطح ٧ٌػ٩َ اٌفبؼس 

                              .٠ٙسَ ٚ ٠مٛع أضوبْ ا٤ِخ اٌصٜ

 لـــــــطآْ وـــــــط٠ُ 
 

" َٛ ُ٘ َٚ ٍء  ْٟ َٝ َش ُُ ٨َ ٠َْمِسُض َػٍَ ب أَْثَى َّ ُ٘ ِٓ أََحُس ُج١ٍَْ ض٩ًَ ضَّ َِ َػَطَة هللّاُ  َٚ
 َٛ ُ٘  ِٞٛ ًْ ٠َْؽزَ َ٘ ُّٙٗ ٨َ ٠َأِْد ثَِر١ٍْط  جِّ َٛ ب ٠ُ َّ ٨ُٖ أ٠ََْٕ ْٛ َِ ًٌّ َػٍَٝ  ٓ َو َِ َٚ

 ٍُ ْؽزَم١ِ ُِّ َٛ َػٍَٝ ِطَطاٍؽ  ُ٘ َٚ ٌَْؼْسِي  ُط ثِب ُِ  ؼٛضح إٌحً. 76" ا٠٢خ ٠َأْ

ِٓ اٌجشط ٨ صبٌش ٌّٙب ٚ ّ٘ب  ٓ٘صٖ ا٠٢خ اٌىط٠ّخ رظٛض ّٔٛشج١

ا٦ٔؽبْ اٌؽٍجٝ ٚ ا٦ٔؽبْ ا٠٦جبثٝ. ٚ ٘صا رٛج١ٗ ٥ٌِخ 

ا٦ؼ١ِ٩خ حزٝ ٠ىْٛ وً فطز ف١ٙب ا٠جبث١ب ِؼ١فب ش١ئب ٌٍح١بح، ٚ 

 لس٠ّب ل١ً ئشا ٌُ رؼف ش١ئب ٌٍح١بح فأٔذ ظائس ػٍٝ اٌح١بح.

ٚ وً فطز )ِؽٍُ( ِؽئٛي ،٨ شه، ٠َٛ اٌم١بِخ أِبَ هللا ؼجحبٔٗ 

ٚ رؼبٌٝ ِبشا لسِذ ٥ٌِخ ا٦ؼ١ِ٩خ؟ ً٘ أػفذ ش١ئب أَ وٕذ 

ػبٌخ؟ أَ حسصزه ٔفؽه فمبٌذ ِٓ أوْٛ أٔب ٤لسَ أٚ أؤذط؟ فؼ١ٍٕب 

‘ ِإصطح‘ فؼبٌخ‘ ىْٛ أِخ ِٕزجخأْ ٕٔٙغ ِٓ صجبرٕب اٌؼ١ّك ٌٕ

 ِؼ١فخ.

رحسس فٝ ‘ ِٓ ئحسٜ حٍمبد طٕبع اٌح١بح ٥ٌؼزبش ػّطٚ ذبٌس   

أزػٛوُ ج١ّؼب ٌّزبثؼخ ٘صا اٌجطٔبِج ٚ  -ِؼٕٝ ا٠٨جبث١خ ٚ اٌؽٍج١خ

 .ِحبٌٚخ اٌزفبػً ِؼٗ

 ط٠فـــــــس٠ش شـــــــــح

 ِٓ ا٤حبز٠ش ا٠ٌٕٚٛخ اٌحبزٜ ٚاٌؼشط٠ٌٓحس٠ش ا
 

طٚ ؼف١بْ ثٓ ػجس هللا ضػٝ هللا ػٕٗ لبي لٍذ: ٠ب ػٓ أثٝ ػّ

ضؼٛي هللا لً ٌٝ فٝ ا٨ؼ٩َ ل٨ٛ ٨ اؼأي ػٕٗ أحسا غ١طن، لبي: 

 "لٍذ إِٓذ ثبهلل صُ اؼزمُ"

 ؤِٓــــــالح اٌّــــاء ســــــــاٌذع
 

اٌصٜ أؽؼّٕب ِٓ ثؼس ‘ اٌصٜ ضظلٕب ِٓ غ١ط حٛي ٌٕب ٚ ٨ لٛح‘ اٌحّس هلل

اٌصٜ شفبٔب ِٓ ثؼس ‘ اٌصٜ وؽبٔب ِٓ ثؼس ػطٜ‘ ؼس ظّأٚ ؼمبٔب ِٓ ث‘ جٛع

اٌصٜ أغٕبٔب ِٓ ثؼس فمط، اٌصٜ إِٓب ِٓ ثؼس ذٛف، اٌصٜ ٘سأب ِٓ ‘ ِطع

ثؼس اٌؼ٩ي، اٌصٜ أِسٔب ثمٛح ِٓ ثؼس ػؼف، اٌصٜ جّؼٕب ِٓ ثؼس اٌفطلخ، 

اٌصٜ ‘ اٌصٜ ػٍّٕب ِٓ ثؼس جًٙ، اٌصٜ وطِٕب ٚفؼٍٕب ػٍٝ وض١ط ِّٓ ذٍك

ف١ــــــــــبضة ٨ رحطِٕب ‘ َ ِٓ غ١ط أْ ٔؽأٌٗضظلٕب ا٦ؼ٩

 اٌجٕــــــــــــــــــــــــخ ٚ ٔحٓ ٔؽـــــــــــــــــــــبٌه.

ٚػٍٝ آٌٗ ٚ  ٚ طــــــــــٍٝ اٌٍٙــــــــــــــُ ػٍٝ ؼـــــــــ١سٔب ِحـــــــــّس

 طـــــــحجٗ أجّؼ١ٓ.   
 

hamad1962@qatar.net.qamail: -E 
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 " عنوان غٌر من صفحة "                                                 

 انفهم احدو قدمهاٌ                                           

 "" عجشَ ٚ سٚبٟ ٚ أ١ٌسا .... ٚ ٌّسٗ    اٌف١س٠ٛ وٍت  ..  ٚ ٚجغ اٌمٍت                 

 ٌا نائح الطلح أشباهٌ عوادٌنا         نأسى لوادٌك أم نشجى لوادٌنا        
فنحن اآلن فً عصر النواح و األسى , النواح على عصر مضى بما فٌه من أخالقٌات 

و بما فٌه من ابتذال , ألن اإلبتذال فٌما مضى أصبح فً هذا العصر العجرمً شًء 
ٌقول غٌر ذلك فهو إما إنسان جاهل متخلف   عادي بل أصبح هو الشًء الطبٌعً و من

 أو إنسان متحجر ٌحارب التطور و هو فً النهاٌة إنسان متزمت .. إرهابً.
و بما أننً إنسان متحضر , و معنى متحضر هو أننً أمرٌكً الهوٌة , و معنى 

أمرٌكً الهوٌة هو أننً من المؤٌدٌن لتعدٌل المناهج الدراسٌة حتى تتوافق مع 
ات األمرٌكٌة فٌرفع الشباب الصاعد الراٌة األمرٌكٌة و تخلع فتٌاتنا الحجاب األخالقٌ

)حتى إذا لم تكن ترٌد الذهاب إلى فرنسا( و ترتدي حلل الرقص و تمشً بها فً 
الشوارع و هى تغنً على مذهب روبً أو تستغنً عن أغطٌة الصدر على مذهب 

أل و تصالحك آه .. , و ملٌون ألٌسا أو على األقل تتبع المذهب العجرمً وتخاصمك 
 آه.و بما أننً إنسان متحضر أعتقد أنه من حقً أن أسأل سؤال واحد , أٌن الحٌاء ؟!
و الحٌاء معناه الحٌاه , حٌاة اإلنسان و لٌست حٌاة الحٌوان , و الفرق بٌن اإلنسان و 

و ذلك ألن  الحٌوان هو الحٌاء , و ال أدري لماذا أشعر أننً أظلم الحٌوانات بقولً هذا
الحٌوانات قد تداري عوراتها , أما حضارة هذا العصر فتقوم على إظهار العورة و 

التباهً بها و استغاللها فً الحصول على الشهرة و النجومٌة و المال و كل واحدة و 
 إمكانٌاتها و أقصد كل واحدة و عورتها.  

 :          إذا لم تستحً .. فاصنع ما شئت كلمة أخٌرة
العبارة ٌفهمها الكثٌر على أن معناها , إذا لم ٌكن عندك حٌاء فافعل ما شئت هذه  -

 من األمور القبٌحة ألنك لن تستحً من الناس.
لكن المفهوم الصحٌح لهذه العبارة هو أنه إذا كان عندك حٌاء فاصنع ما شئت و  -

 ال تخشى شٌئا ألن حٌاءك سوف ٌمنعك من فعل كل ما هو قبٌح. 
 

  اللطٌف بدع طارق .م  

        ( 



      صفحـة المنوعات  (   اعداد : مصطفى داود     (
 ػبشٛضاء

 

عاشٛساء ٠َٛ عظ١ُ اٌشأْ ححمَّك ف١ٗ أوثش  ٠َٛ

 عٍٝإل٠ّاْ ِٓ أخصاس ٌٍحكِّ عٍٝ اٌباطً ٌٚ

ٝ هللا ف١ٗ ِٛسٝ ٚبٕٟ  اٌىفش؛ فٙٛ ٠َٛ ٔجَّ

ٗ، ٚلذ  َِ َْ ٚلٛ فٟ  ابخٍُٟإسشائ١ً، ٚأغشق فشعٛ

َُ اٌحس١ٓ سضٟ هللا عٕٗ  ِثً ٘زا ا١ٌَٛ اإلِا

ُٚحْسٓ  اٌث١ّٓبفخٕت عظ١ّت دٌج عٍٝ ِعذٔٗ 

ب١َٛ    اإلسالِٟ اٌعاٌُأحخفً  خٍمٗ اٌىش٠ُ.

ٓ ِ ٓٔ اٌّٛافك ٕٗٓٓ-ٖ-ٔعاشٛساء اإلث١ٕٓ 

٘ـ، ٚاٌزٞ حخبا٠ٓ ف١ٗ ِظا٘ش ِٕ٘ٗٔحشَ 

اٌبذع..  ٚإح١اْاالحخفاي ب١ٓ اٌخمشب إٌٝ هللا 

٠زوش أْ عاشٛساء ٘ٛ ا١ٌَٛ اٌزٞ دحش هللا ف١ٗ 

اٌعشب فٟ  واْفشعْٛ ٚأعض ِٛسٝ، ٌزا 

اٌجا١ٍ٘ت ٠صِٛٛٔٗ، ٌّٚا عٍُ اٌشسٛي بزٌه 

أ٠ضا  عاشٛساءصاِٗ ٚأٚصٝ بصِٛٗ، ٚفٟ 

اإلِاَ اٌحس١ٓ بٓ  ٠حٟ اٌش١عت روشٜ اسخشٙاد

بعضُٙ ِا  ٠ّٚاسطعٍٟ فٟ ِٛلعت وشبالء، 

 .أسالَ اْٚ ال٠ٓ(٠عشف بـ "اٌٍطائُ اٌحس١ٕ١ت"

        

 اٌظٍُ 
            إٌاط ش١ا، ٌٚىٓ إٌاط أٔفسُٙ ٠ظٍّْٛ (                                                                                         ُإْ هللا ال ٠ظٍ) -

  لشأْ وش٠ُ()  

 

 إٌبٟ ِحّذ )صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚسٍُ (. احمٛا اٌظٍُ فأٗ ظٍّاث ٠َٛ اٌم١اِت      -

 

ِخاطبا بعض أصحابٗ: أصش أخان )صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚسٍُ ( ٌٕبٟ ِحّذ لاي ا-

هللا، أسأ٠ج إْ واْ ظاٌّا و١ف  يظاٌّا أٚ ِظٍِٛا، فسأٌٗ أحذُ٘ : ٠ا سسٛ

 أٔصشٖ؟ فأجابٗ: حّٕعٗ عٓ اٌظٍُ، فأْ رٌه ٔصشٖ.  

 

 ( )    الٔذٚس                               اٌخأخ١ش فٟ اٌعذاٌت ٔٛع ِٓ اٌظٍُ .   -

 

 إرا ِا وٕج ِمخذسا                      فاٌظٍُ آخشٖ    ٠أح١ه   بإٌذَ  ٓال حظٍّ-

  ٔاِج ع١ٛٔه ٚاٌّظٍَٛ ِٕخبٗ                    ٠ذعٛ ع١ٍه ٚع١ٓ هللا ٌُ حُٕ

 

 ) األِاَ عٍٝ(       ٠َٛ اٌّظٍَٛ عٍٝ اٌظاٌُ أشذ ِٓ ٠َٛ اٌظاٌُ عٍٝ اٌّظٍَٛ. -

  ُط فاْ حجذ                 را عفت فٍعٍت ال ٠ظٍٚاٌظٍُ ِٓ ش١ُ إٌفٛ  -

 )   اٌّخٕبٟ(                                                                                  

 ِٚا ِٓ ٠ذ إال ٠ذ هللا فٛلٙا                         ِٚا ِٓ ظاٌُ إال س١بٍٝ بأظٍُ   -

 )  ص١٘ش بٓ أبٝ سٍّٝ(                                                                   

 

 )   أفالطْٛ (              أسٛأ أٔٛاع اٌظٍُ ٘ٛ االدعاء بأْ ٕ٘ان عذال.    -

 

لاي سمشاط الِشأحٗ ح١ٓ جضعج ٌمخٍٗ: ِا ٘زا اٌبىاء ؟ فماٌج: أٟٔ أبىٝ ألٔه -

 ٠ٓ أْ ألخً بحك !   اٌشأٞ أوٕج حشد ةحمخً ِظٍِٛا،   فأجابٙا : ٠ا عاجض

                                                         

 

  

 

 عشب ح١ّض
 

 

  ِص٠ؼبد ػبض٠بد ٌٕشطاد ا٤ذجبض! 
  أذجبض ا١ٌَٛ٘ٛٔج وٛٔج أ.ف.ة:

 خ ٠جسأ اٌّشب٘سْٚ فٟ ٘ٛٔج وٛٔج فٟ ٔٙب٠خ ا٨ؼجٛع اٌجبضٞ ِزبثؼ

  ز١بد ػبض٠بد ػٍٟ شجىخ ر١ٍفع١ٔٛ٠خ ِح١ٍخ. ٚشوطد طح١فخ٥ٌذجبض رمسِٙب ف 

اِػ اْ ٔشطاد ا٤ذجبض اٌزٟ رجضٙب شجىخ 'فب٠ط ا٠ػ ١ٔٛظ' ؼزمسِٙب  ِح١ٍخ

  ِح١ٍخ ِؽبء اٌؽجذ ٚا٤حس اؼجٛػ١ب ٔؽبء فٟ ط١غخ جس٠سح حممذ ٔجبحب فٟ
 ؼٕخ' 1ٔٚؼزمسَ أٚي ػطع ِٓ ٘صا إٌٛع شبْ ٌٛٔج ' ثٍساْ أذطٞ

اٌرٍغ  ح ٥ٌذجبض ٟٚ٘ ررٍغ ٩ِثؽٙب. ٚلبٌذ شبْ اْ اٌجّغ ث١ٓٚف١ٙب رمطأ ٔشط

 ٚلطاءح ا٤ٔجبء ١ٌػ ؼ٣ٙ.

http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/Ashura/Article/01.shtml
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The Miracle of Friendship     Selected by :IHAB ABDELGHANY 
  

 

A friend is someone we turn to …When our spirits need a lift 

A friend is someone we treasure…For our friendship is a gift. 

A friend is someone who fills our lives….with beauty, joy, and grace 

And makes the world we live in…a better and happier place.  

There is a miracle called friendship…that dwells in the heart. 
You do not know how it happens…or when it gets its start.  

But you know the special lift….it always brings.  
You realize that friendship….is God's most precious gift! 

Send this to all your friends, no matter how often youtalk,  
or how close you are, and send it to the person who sent it to you!  

Let old friends know you haven't forgotten them, and tell new friends you never will.  

Remember, everyone needs a friend! Some day you might feel like you have NO FRIENDS at 
all -- just remember this e-card and take comfort in knowing somebody out there cares about 

you and always will...Keep smiling! 

 

 


