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 " ُشىطا ..ُشىطاً ... "اٌٝ  بٓ الزْ ... ِٓ بٛؾ            

 كلمة العدد   والقضٌة الفلسطٌنٌة                  "  عرفات*     "

قضٌة للمناقشة                اغتالوه ومشْوا فً جنازته  * 
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: ددلعاةمكل
 "القضية الفلسطينية"عرفات و

 

ٌاسر عرفات تنطوى /بوفاة الرئٌس الفلسطٌنى 
نى لنٌل يصفحة من صفحات جهاد الشعب الفلسط

وهى صفحة ملٌئة , إستقالله وتحرٌر ارضه 
. باالحداث الجسام
كان رمزا من رموز  (ابوعمار)فالرئٌس عرفات

الكفاح الفلسطٌنى وقد سطر صفاحات عظٌمة فى 
هذا التارٌخ وٌكفى انه كان صاحب الفضل األكبر 

بعد هللا تعالى فى اظهار الحق الفلسطٌنى امام 
العالم اجمع وانه شعب صاحب قضٌة مقدسة 

ولٌس شتات من الناس وٌكفى عرفات فخرا انه 
عندما ٌسالونها  (جولدا مائٌر )وبعد ان كانت 

عن القضٌة الفلسطٌنٌة تقول واٌن هم 
ولكن اآلن , الفلسطٌنٌون وذلك سخرٌة وتبجح 

فالعالم اجمع وحتى امرٌكا واسرائٌل بدا ٌتكلمون 
عن الدولة الفلسطٌنٌة وهى ان شاء هللا حق 

وقد كان الرئٌس الفلسطٌنً وهو , سوف ٌتحقق 
ٌخوض حصاراً تلو حصار ٌخرج منتصرا ثابتا 

وقد تحققت , حتى أنه تمنى ان ٌموت شهٌدا 
امنٌته فاغتالته ٌد الغدر االسرائٌلى وتحاٌلت 

ولكن هللا اكبر فنال عرفات , على قتله بالسم 
, الشهادة وبقٌت القضٌة الفلسطٌنٌة المقدسة 

وسوف ٌؤتى ٌوم قرٌب تعلو فٌه راٌات الحق 
وترفرف على القدس وهى محررة وتشرق 

الشمس على المسجد األقصى وهو تحت راٌة 
 االسالم

 

هذا العدد إقرأ فى   
 
 عرفات والقضية الفلسطينية  :الـعددكـلـمة *

        2                  ص(لتحرٌر رئٌس ا)
       لِك ٌا سٌدتى و أخبار الجالٌة المصرٌة  *

 3ص      حسام جابر      /أعداد 
 :مختارات **
           فضل العلم على العلماء 

بهجت جبرٌل /اعداد4ص
أتساع الكون 

 5ص غرٌب مصطفى         /   أعداد 
  (من بوش الى بن الدن):  صورة الغالف 

 6ص                           أحمد فرٌد
 اغتالوه ومشْوا فً جنازته: قضٌة للمناقشة*

 7صأحمد عاشور                    / أ 
 8ص   قرأت لك          (ركن األدب )*
من مقامات :                ة اإلٌـمـانواحـــ*

 9صاألحسان                    
               ن غٌر عنوانصفحة م*
 10ص                    (بداللطٌف طارق ع)
  11ص                      منوعاتصفحة ال*
 (مصطفى داود  /شرافإ)

 * THE ENGLISH SECTION 
IHAB ABDULGHANY    

  21.ص                                    
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  ٌِه يا ؼيسحٝ

 (صيني)كريات الجمبري 

 

 

 :الوقادَز

كىب جوبزٌ او ربُاى هظلىق و ههزوص 
  -

-  ربع كىب بطاطض ههزوطت 
-  عزق بصل اخضزهفزوم 

فلفل - هلح - قلُل هي الولح الصٌٍُ 
-  اطىد 
-   بُضاث 3

-  بقظواط 
-  حىطج هقطع الً هكعباث 

. سَج للقلٍ 
 

 :الطزَقت
َخلظ الجوبزٌ و البطاطض و البصل 

االخضز و البهاراث و بُضت واحذة فقظ ثن 
ًصٌع كىر صغُزة هي الخلطت و ًضع 

واحذة واحذة فٍ البُض ثن البقظواط ثن 
البُض هزة اخزي ثن فٍ هكعباث 

الخىطج وهكذا الً اى ًٌخهٍ هي الكوُت 
كلها ثن حقلً فٍ الشَج علً حزارة 

 .هخىططت و بالهٌاء

أخبار الجالٌة المصرٌة 
 

 ٔبيً حؽاَ جابط/األبٓٚضزث ٘صٖ اٌّشاضوت ِٓ *

ٌخعبط عٓ ؼعازحٙا باؼخمباي ٚٔشط اٜ " اٌبشيط"ِٚجٍت

.  ِشاضوت ِٓ ابساعاث ابٕاء اٌجاٌيت اٌّصطيت 

 

!!!! ٌقولون 
 ٌقولون ان العرب أهل الجود والكرم 

و هم و أوالدهم ملوك الشعرو القلم 
 أهل النور و الهدى فهل ٌخفى القمر  

عن حضارةأضاءت نوراللعالم كالعلم 
 فؤٌن أنتم من مٌراث أجدادكم الذى  

بدونه عم القحط و التخلف والجهل 
 قد كان العربى من قبل عالما  

و األن قد صار العالم طالبا للعلم 
 أٌن أنت ٌا خوارزمى و ٌاحٌان  

فلترو ماذا فعل بمٌراثكم الخلف 
 و أٌن أنتم ٌانساء العرب الصالحات  

نور و علم و هدى فى كل المجاالت 
 هل نسٌتم أن وراء كل عظٌم امرأة  

األموراألخرٌات  ال بل ألهٌتم فى مختلف
 كانت واحدة قوٌةكالجبل   

فؤصبحت عشرٌن واالثنٌن قد لحقوا 
 تسمو   من حقكم ٌاعرب ان شئتم أن

فقد كان لكم فى بادىء األمرو النهى 
 حقا ٌدسون لكم السم فى العسل  

كما تجد الشوك فىؤسفل الزهرمختبىء 
 ٌقولون ان العرب أهل الجود و الكرم  

و هم و أوالدهم ملوك الشعر و القلم 
ٌُقام معرض المنتجات المصرٌة فى ارض  * 

 ٌناٌر 20 الى 10المعارض بالدوحة فى المدة من 
وهى فرصة عظٌمة ألبناء الجالٌة   , 2005

 .المصرٌة 

: البقاء للـــه*
طارق عبداللطٌف /الزمٌل " مجلة البشٌر"تشارك 

. والبقاء هلل, األحزان فى وفاة والدة زوجته
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         (بٙجج جبطيً/ اذخياض)        فضُل العمِم عمى العمل               
 

اإلمام البخاري في كتاب العمم يقول العمم قبل العمل  واستدل عمى ذلك بآيات و , اإلسالم قدم العمم عمى العمل
(    19محمد آية  )"   فاعمم أنه ال إله إال اهلل و استغفر لذنبك و لممؤمنين و المؤمنات "قال تعالى........ أحاديث

. فقدم العمم عمى االستغفار و هو عمل
إن العامل عمى غير " و يقول إمام الهدى عمر بن عبد العزيز , (العمم إمام و العمل تابعه )وجاء في حديث معاذ 

اطمبوا  العمم طمبا ال يضر بالعبادة و اطمبوا العبادة طمبا ال " و يقول الحسن البصري , ".عمم يفسد اكثر مما يصمح 
يضر بالعمم فإن العامل عمى غير عمم كالسالك عمى غير طريق و إن قوما طمبوا العمل قبل العمم خرجوا بأسيافهم 

طمبوا , يقصد الخوارج )" و لو طمبوا العمم أوال لدّلهم عمى غير ما عمموا" صمى اهلل عميه و سمم"عمى أمة محمد 
لم يتفقهوا لم " يقرؤون القرآن ال يجاوز حناجرهم " العبادة و العمل أوال و لم يتفقهوا و لذلك األحاديث جاءت تقول 

و , الجمود و التحجر عمى الظواهر, آفتهم في العقل, آفتهم ليست في الضمير . يدخل إلى أعماق عقولهم و قموبهم
". َيَدعون أهل األوثان و يقتمون أهل اإلسالم" لذلك صحَّت األحاديث         

و الصواب من الخطأ في , العمم الذي يصل إلى درجة الفقه هو الذي يبين الحق من الباطل في االعتقادات
و الفضيمة من الرذيمة في , و الحالل من الحرام في التصرفات, و الصحيح من الفاسد في المعامالت, المقوالت
". األخالق

العمم إلى " و قالوا ال بد لهؤالء , مطموب لإلمام و المفتي و لمقاضي و الرئيس, العمم مطموب في أمور الدين و الدنيا
و إنما أجازوا أن يكون , إمام المسممين  ال بد أن يكون فقيه بدرجة مجتهد و القاضي و المفتي" درجة االجتهاد

. عالما غير مجتهد لمضرورة نزوال من المثل األعمى إلى الواقع األدنى
   

الفهم هو الفقه العميق الدقيق الذي يتعمق في األسرار . العمم المطموب في اإلسالم هو الفهم ال مجرد الحفظ و الصم
وما كان المؤمنون لينفروا كافة  فموال َنَفَر من كل فرقة طائفة   "قال تعالى , أما مجرد الحفظ فهو خزن لممعمومات فقط

عن معاوية رضي اهلل عنه  و (122التوبة )  "  لعمهم يحذرونليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم
 صحيح البخاري .........(من يرد اهلل به خيرا يفقه في الدين:  يقول صمى اهلل عميه وسممسمعت رسول اهلل : قال 

هناك أولوية لمفهم عمى الحفظ و . و في العصور المتأخرة كانت القيمة لمحافظ, في الصدر األول كانت القيمة لمفقيه
التقميد هو أن تأخذ قول اآلخر و لو بال حجة ,العمماء يعتبرون التقميد ليس عمما’ هنالك أولوية لالجتهاد عمى التقميد

. أما العمم هو معرفة الحق بدليمه
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 غرٌب مصطفى/ إختٌار            (الكون تساعإ )              

ٍد ) تعالى قال ٌْ َ َناَها بِؤ ٌْ َماَء َبَن اَوالسَّ   (47:الذرٌات )( لَُموِسُعونَ َوإِنَّ

 الكون المعبر عنه فً هذه اآلٌة بالسماء عندما كان علم الفلك فً ظالم دامس خلق هذه اآلٌة لتبٌن للناس نزلت
َماء"  ابن كثٌر اآلٌة  فسر أن الكون ثابت وال ٌتحرك وانه مخلوق أزلً إن الكون ٌتمدد وٌتوسعٌعتقدوكان   َوالسَّ
َناَها ٌْ دٍ " أَْي َجَعْلَناَها َسْقًفا َمْحفُوًظا َرفًٌِعا  " َبَن ٌْ َ ٍة َقالَُه ِاْبن َعبَّاس َوُمَجاِهد َوَقَتاَدة  " بِؤ ْوِريّ أَْي بِقُوَّ ر َواِحد َوالثَّ ٌْ  َوَغ

ا لَُموِسُعوَن "  ْعَنا " َوإِنَّ ِر َعَمد َحتَّى ِاْسَتَقلَّْت َكَما أَْرَجاَءَهاأَْي َقْد َوسَّ ٌْ ًَ  َوَرَفْعَناَها بَِغ  اآلٌة القرآنٌة الكرٌمة ولكن .ِه
 سبحانه إنا بنٌنا السماوات وإنا لموسعون ٌقول دائم, أن الكون المعّبر عنه بلفظ السماء هو فً حالة توسع إلى

فهو اسم فاعل بصٌغة الجمع لفعل أوسع وهو ٌفٌد " موسعون" ذلك لفظ على  ٌدل التؤوٌلقول ال ٌحتمل 
 اآلٌة بان الكون متوسع وفً حالة توسع قد أدرك ضرورة وجود هذه فسر أبو حامد الغزالً االستمرار,وقد

 ٌتكلم الذي علً أبً الولٌد ابن رشد ورد طرح هذه القضٌة فً كتابه تهافت الفالسفة وإمكانٌة لتوسع الكون, 
 السادس الهجري ومنها نستبٌن إن القرنبلسان الفالسفة الٌونانٌٌن بعدم أمكانٌة التوسع هذه المناظرة تمت فً 

 به من قبل ولٌس هو ولٌد القرن العشرٌن كما ٌعتقد وتحدثواالعلماء اخذوا األعجاز العلمً فً القران 
 ٌسٌر وٌعتقد إن الكون أزلً ال ٌتحرك وثابت إلً القرن العشرٌن المٌالدي الظالم العالم الغربً فً استمر.البعض
 العالم ثابت حتى عندما أراد تطبٌق نظرٌته حدث إنالذي استمر على قوله " آٌنشتاٌن" المشهورٌن العلماءومن 

 الحقٌقة !! هذا الخطاء أوجد ثابت لتصحٌح المسائل الحسابٌة ولتصحٌحبها أخطاء نتٌجة إن الكون ٌتمدد 
 التلسكوب أن المجرات تتباعد عن بواسطة "أدوٌن ها بل" األمرٌكً الفلك شاهد عالم 1929 عام فً:العلمٌة

 وقد.وامتداده (الكون) عن توسع الفضاء ناتجة حركة ابتعاد المجرات إن   بمعنً . بعضها البعض بسرعات هائلة
ه تباعد المجرات والكواكب بواسطة التلسكوبحتى ألمانٌا إلى أمٌركا من "آٌنشتاٌن" باستدعاء "ها بل"قام  ٌَ ٌُِر   .

طبعا كان أحمق باعترافه هو ولٌس  (لقد كنت أحمق ) الكبٌر بخطاه وقال العالموٌتؤكد بنفسه وعند إذا اعترف 
وال ٌكن .  سنة1400 ٌرٌد إن ٌعترف بان القران اخبر عن هذا من قبل ال أحمق ألنه لم ٌعرف أو واستمركالمً 

 "ها بل" قام وقد.سنة 800 وال بكتاب تهافت الفالسفة الذي تكلم عن توسع الكون منذ بالقرانانه لم ٌسمع 
 قانون تزاٌد ُبعد المجرات بالنسبة لمجراتنا, وهً نظرٌة توسع الكون وضع ها بل القاعدة المعروفة باسمه بوضع

 أمكن حساب عمر الكون التقرٌبً, ومنه نظرٌة أالنفجار العظٌم القانونوبالنسبة لبعضها البعض, وبفضل هذا 
َر الَِّذٌَن ) ٌَ َماَواِت َواأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتقاً َفَفَتْقَناُهَما َكَفُرواأََولَْم  ٌُْإِمُنونَ َوَجَعْلَنا أَنَّ السَّ ًٍّي أََفال  ٍء َح ًْ (  ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َش
 من القرن العشرٌن على حقٌقة توسع الكون أسقطت فرضٌة الثانً اتفاق الفلكٌٌن فً النصف إن( 30:االنبٌاء)

اتَِناَسُنِرٌِهْم }:  أن للكون بداٌة ونهاٌة, فسبحان الذي صدقنا وعده عندما قالعلمٌاً أزلٌة الكون وقدمه, وثبت  ٌَ  آ
ُه  َن لَُهْم أَنَّ ٌَّ َتَب ٌَ ٍء َشِهٌدٌد اْلَحقُّق فًِ اآلَفاِق َوفًِ أَْنفُِسِهْم َحتَّى  ًْ ُه َعلَى ُكلِّب َش َك أَنَّ ْكِف بَِربِّب ٌَ  كان إذا[.53: فصلت] { أََولَْم 

 سنة عن توسع الكون و حركت المجرات 1400 علٌه الصالة والسالم فكٌف عرف مند محمدهذا القران من عند 
 أجٌبوا وال النٌرة أصحاب العقول الكبٌرة ٌا    مٌالدي ؟؟؟؟؟1929 بواسطة التلسكوب الكبٌر سنة اكتشفتالتً 

  ؟؟؟" آٌنشتاٌن"تكونا مثل 

َْ َعٍَٝ ) َْ أَ ٌْمُْطآ َْ ا َٙالٍُُٛبٍب أَفاَل يَخََسبَُّطٚ  (24:ِحّس )( أَْلفَاٌُ
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 (احمد فرٌد/بقلم)شكرا   ... من بوش إلى بن الدن  شكراً : صورة الغالف

وكؤنها لٌست انتخابات الوالٌات  االبهاري االنتخابات األمرٌكٌة وكعادتها دائما بكل الصخب اإلعالمً والزخم انتهت

أجمع ولم ال وأمرٌكا الٌوم هً القوي االعظم والوحٌدة فً العالم, وقد  العالم المتحدة األمرٌكٌة وإنما هً انتخابات

بوش ونجاح  الرئٌس االنتخابات مخٌبة لعموم الشعوب العربٌة واإلسالمٌة حٌث كانوا ٌتمنون سقوط نتٌجة جائت

شهدت سنوات حكمه االربع أسوأ  وقد السٌناتور كٌري وذلك لٌس حبا فً كٌري وإنما كراهٌة لبوش ولما ال

عدنا إلً ما  وإذا .أال وهً مؤساة فلسطٌن والمسلمٌن حروب علً اإلسالم والعرب وخصوصا علً كارثة العرب

حسٌن وتم إظهاره علً شاشات التلفزٌون فً  صدام ٌقرب من عام حٌث تم القبض علً الرئٌس العراقً السابق

العراقً أكثر األثر فً ارتفاع شعبٌة بوش,وخرجت حٌنئذ  الرئٌس اسوأ صورة بكل مهانة وكٌف كان لظهور

 مفادها أن الرئٌس بوش اعتقل بن ال دن وأنه ٌخفٌه فً مكان سري حتً قرب الناس دعابة أخذت تنتشر بٌن

الفوز فً  من وحٌنئذ ٌظهره امام األمرٌكٌٌن علً شاشات الفضائٌات والتلفزٌون حتً ٌتمكن االنتخابات

الجزٌرة وهو ٌعترف وألول مرة  قناة االنتخابات, وقد تحققت هذه الدعابة وخرج علٌنا بن الدن فً شرٌط علً

األمرٌكٌٌن بالمزٌد من الهجمات ثم راح ٌتندر علً  ٌتوعد  سبتمبر وأخذ11اعترافا كامال بمسإولٌته عن كارثة 

هذه القضٌة, وقد اختلف الجمٌع فً توقٌت عرض هذا الشرٌط وفً تؤثٌره  معالجة الرئٌس بوش فً تقصٌره فً

 ٌعمل ان هذا الشرٌط كان هو مفتاح النصر لبوش وللحزب الجمهوري وكؤن بن الدن كان والحقٌقة علً بوش

باألغلبٌة  الجمهوري أن الرئٌس بوش وبعد فوزه فً االنتخابات والفوز الكاسح للحزب وأحسب !!لصالح بوش

وهنا وبعد هذه . وٌقول له شكرا شكرا  مخبؤه الساحقة فً مجلسً الشٌوخ والنواب ٌبعث برسالة إلً بن الدن فً

نجد أنه لٌس أمامنا إال ثالثة احتماالت فإما ان بن الدن وبكل نٌة  عمٌق المقدمة والنظر فً األحداث بروٌة وبتفكٌر

فلن  وهكذا  سبتمبر سوف ٌإثر فً الشعب األمرٌك11ًأنه بهذا الشرٌط وباعترافه بؤحداث  وأعتقد سلٌمة أراد

الثانً هو ان بن الدن ما  واالحتمال  .ساحقاً  ٌنتخب بوش ولكن لسوء الحظ تم العكس تماما وانتصر بوش انتصارا

األمرٌكٌة وهً تستعمله لمصلحتها وضد اإلسالم والمسلمٌن وهكذا  المخابرات هو إال عمٌل أمرٌكً ٌعمل لصالح

الجهة  تكون وهنا)فً هذا الوقت لصالح بوش والستمرار السٌاسة المعادٌة للعرب والمسلمٌن  الشرٌط تم نشر هذا

االحتمال الثالث وهو أن الرئٌس بوش اعتقل بن  واما  .( سبتمبر جهة مجهولة ال ٌعلمها إال هللا11المسإولة عن 

رضً البعض ما الدن وأخفاه فً مكان ٌٌد  ثم أجبره علً هذا الشرٌط وتم نشره فً هذا التوقٌت وهو احتمال قد ُي

 11نحن العرب والمسلمٌن الذٌن تضرروا من أحداث  وأما  .مازالوا ٌعتقدون فً بن الدن وفً صدق نواٌاه الذٌن

اهلك  اللهم وعمال بالمقولة الصادقة عدو عاقل خٌر من صدٌق جاهل ال نملك أال ان نقول توابعها سبتمبر ومن كل

لبوش أو لكٌري فكالهما ال  بالنسبة الظالمٌن بالظالمٌن واخرجنا من بٌنهم غانمٌن سالمٌن ٌارب العالمٌن, وأما

 .اسرائٌل فرق بٌنهما وهما ال ٌعمالن إال لمصلحة
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 (أحمد عاشور/ بقلم )             إغتالوه ومشْوا فً جنازته    لضيت ٌٍّٕالشت
 

 

 ٌيػ باٌبٕسليت ٚاٌصاضٚخ فمظ يغخاي األبطاي ٌٚىٓ اٌؽـُ أيضاً أؼًٙ ِّٕٙا في ححميك اٌٙسف، ٕٚ٘ان اٌماؼُ 

. ٌمس ؼبمٗ اٌؽازاث ٚياؼيٓ ٚآذطيٓ ال ٔعطفُٙ شالٛا ٔفػ اٌىأغ". اٌريأت"اٌّشخطن 

ٌٛطٕٗ " اٌصٙايٕت"اغخيً عطفاث بعس ضحٍت وفاح ِطيطة زاِج أوثط ِٓ أضبعيٓ عاِاً في ٚجٗ اؼخعّاض أشط اٌبشط 

فٍؽطيٓ، لاؼٝ ِٓ اٌّحٓ ِا ٌُ يماؼيٗ أحس، ٚاٌريأت زائّاً وأج ٚضاء وً واضثت حعطض ٌٙا ٘صا اٌمائس اٌطِع ٚشعبٗ، 

 اٌخي زبطث ثِٚا ططزٖ ٚاٌّماحٍيٓ ِعٗ ِٓ ؼٛضيا ٌٚبٕاْ ٚاألضزْ إال حٍماث في حٍه اٌؽٍؽٍت اٌطٛيٍت ِٓ اٌّؤاِطا

. ٌّؽد اٌمضيت  ٚاٌمضاء عٍيٙا ٚباٌخاٌي ضياع زٌٚت فٍؽطيٓ  ٚاٌمسغ اٌشطيف

 واستردت مصر سٌناء وبٌعت الجوالن ثم دخلت 73 جاء العبور العظٌم 67بعد نكسة ٌونٌو 
لبنان فً حروب طائفٌة وبقٌت فلسطٌن ولم ٌبقى من ٌساند القضٌة, ذهبوا فً السر إلى أوسلو فً 

منتصف التسعٌنات للمفاوضات عسى أن ٌحصلوا على شًء ولكن عادة الٌهود معروفة هً المراوغة 
ألنه ال ٌوجد قوة تواجهها, وكلما جاء رئٌس نقض اتفاقات سابقه ونبدأ من جدٌد, سارت نغمة 

وسرحت , نزع السالح من الجٌوش العربٌة وأغلقت مصانع السـالح, السـالم بٌن الوهم والخٌال
!! وانتظروا ماذا ٌرٌدون, الجٌوش

. اعترفنا.. أهالً وسهالً ... االعتراف بإسرائٌل 
. توقفنا.. نعم ... التحرٌض على الٌهود فً وسائل اإلعالم

. حذفنا..... مناهج الدراسة والبحث 
. قتلنا واعتقلنا... (المسلمٌن)ننزع سالح اإلرهابًٌ

القدس " حقاً عرفات كان صاحب مبدأ وله خطوط حمراء فً صراعاته ومحادثاته وهً 
باراك -وهما نقطتا الخالف وكانا سبباً فً فشل محادثاته فً كامب دافٌد مع كلٌنتون" وحقوق العودة

 ومن وقتها كان البد من الخالص منه, ُوضع فً سجن رام هللا ورفضت أمرٌكا التعامل 2000عام 
!! ظل صامداً ولكن إلى متى, معه, وقُطعت األطراف التً كانت إلى جانبه

التفوا على من حوله بالتهدٌد والوعٌد تارة وباألمانً والوعود البراقة تارة أخرى, ومنهم الطامع 
والجائع إلى المركز والمال والٌهود عندهم االستعداد للدفع ودائماً بؤعلى األسعار, وعدوهم بملٌارات 

. عرفات المكنوزة فً البنوك الغربٌة وبالدولة المقطعة األوصال
وسقط عرفات صرٌع السم خالفاً للبندقٌة .. وقع رفاق السالح فً الَشَرك وأكلوا الُطعم 

مع كوندالٌزا راٌس بعد أن رفض باول  (....., أبو.... أبو )والصاروخ وأغلقت الدائرة على األبوات 
. اللعبة

إننا سوف نقضً على فوضى السـالح وعلى وسائل اإلعالم : وكانت أول تصرٌحات أبو مازن
. ن علً اإلسرائٌلًٌضالفلسطٌنٌة التوقف عن التحري

..    والمسرح أمامنا مفتوح وسوف نرى
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 ُضوٓ األز ب

قرأُت لك 
ٌعتقد بعض الناس أن معركة حطٌن نهاٌة الفرنج فً المنطقة , والحقٌقة  : هىقعة حطيي  

 النهاٌة , إذ استمرت الحروب بعدها قرابة القرن انتهت أخٌراً باقتالع الممالك أنها بداٌة
نهائٌاً ,  اإلفرنجٌة من ساحل الشام وفلسطٌن , فحطٌن لم تحطم ممالك الفرنج ولم تقض علٌها

فقد كانت  بل أسست بداٌة جدٌدة لموازٌن القوى , وأكدت أن قوة الفرنج ٌمكن أن تقهر ,
االنتصارات  معركة فاصلة بٌن حدٌن , أي أنها ختمت مرحلة التراجع والهزائم وأسست مرحلة

 .والتقدم 

  
وأول مواجهة جدٌة كانت له مع   هـ ,564لقد بدأ صالح الدٌن بداٌة حكمه مصر عام 

التارٌخٌن مناوشات محدودة مع  هـ , وبٌن هذٌن583الصلٌبٌٌن هً حطٌن وذلك عام 
وبدأ هجومه المعاكس على الممالك  الصلٌبٌٌن , فصالح الدٌن لم ٌستل سٌفه منذ الٌوم األول

 والدراسة والمراقبة وتفحص مواقع القوة والضعف اإلفرنجٌة بل أخذ وقته فً اإلعداد والتنظٌم
مصر , وأسقط فٌها الدولة الفاطمٌة فٌها , وأقام الخطبة والحكم  بدأ فٌها تثبٌت األوضاع فً

هـ بدأ صالح الدٌن ببالد الشام لٌضمها تحت 568فلما توفً نور الدٌن سنة  للخالفة العباسٌة ,
دمشق وحمص وحلب وحماة وحلب وغٌرها , وفتح الٌمن , وأمن الطرٌق للحجاج  إمرته ففتح

 والمدٌنة , وأسقط المكوس , ونشر العدل , وأعد الجٌوش , حتى كانت المعركة إلى مكة
. حطٌن الفاصلةفً

 ____________________________________________________  

ِِٓ أبياثِ اٌُحىّاء   
 

ٚ٘ٛ يٛزع ظٚجخٗ لائالً  (جطيط)لاي اٌشاعط اٌعطبٝ اٌىبيط 
 

َّٓ لصا ُض   ِعسٜ اٌؽٕيٓ ٌغيبخٝ ٚحصبطٜ           ٚزعٝ اٌشٙٛض فئٔٙ
 

: فطزث عٍيٗ ظٚجخٗ لائٍٍت
 

  ٚإشوط  بابخٕا  اٌيه  حشٛلـاً              ٚاضحـُ  بٕاحه إٔٙٓ    غاضُ 

.  
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 {من  مقامات األحسان  }     ٚاحت اإل يّاْ
 (  الحسن للناسالقول          الثالث المق ام) 

هنا ٌشٌر القرآن الى ( وآتوا الزكاة الصالةوقولوا للناس حسنا واقٌموا  ) تعالى قال 
 قولهم للناس حسنا ألنهم نواب الرسل ٌكونالمقام الثالث وهو وصف أهل األحسان أن 
 من القول بسٌئة مثلها ولكنهم ٌتحروا السٌئةوعلٌهم واجب التؤلٌف واألرشاد فال ٌقابلوا 
 هو أحسانك لمن أساء ال لمن أحسن العرفانكل قول فٌه أحسان ألن ااالحسان عند أهل 

 والمسلمٌن السٌد محمد ماضى ابو العزائم األسالموهنا ٌقول أمام المحسنٌن موالنا حجة 
فالقول  ( أنما المحسن من أحسن لم أساء الٌه الٌهلٌس المحسن من أحسن لمن أحسن  )

 الجنان ترجمان فاللسان صفة ألهل العرفان  وأوضحالحسن أكبر عالمة ألهل األحسان 
)  وسلموقال صلى هللا علٌه  (ولتعرفنهم فى لحن القول  )وبه ٌعرف األنسان قال تعالى 

 من جمال وقبس األحسان لسانهم ترجمان الرحمن  فؤهل (والمرء ؟؟؟؟ قلبه ولسانه 
 األٌات مطربة وهى التى ٌشٌر الٌها القرآن كنغمات أحدهم فى األذان كلمةالحنان   

 الذٌن فهم نور هللا    عن قلوبهم وأطمؤنت بذكر هللا فترجم اللسان طابتبالكلمة الطٌبة  
 اقامة الصالة واٌتاء هناوقد أضافت االٌه  (تسبق أنوارهم أقوالهم  )قال فٌهم أمامهم 

 لمن وصل الى هللا   والتكلٌفالذكاة حجة على بعض أعداء هللا الذٌن ٌسقطون الصالة 
.  هللا انى ٌإفكون قاتلهم

 واألخرٌن وفضل السابقٌن االولٌن الحسن وما ادراك ما القول الحسن نعمة القول 
 كلمة فرب فى الدٌنا وال االخرة   الحزنوالالحقٌن من منحه هللا القول الحسن لم ٌعرفه 

 ورب كلمة من السوء تخرج من اللسان تهلك والمآلتقال ٌكون علٌها حسن الحال  
ال اله اال هللا  ) كلمة من رسول هللا وهى  وهذه والبالد وتفسد الزمان والمكان    العباد

 فقول الخٌرات والبركات اغدقته على جمٌع الكائنات   من كم   (محمد رسول هللا
 هللا أن ٌذهب بؤهل األثم نسؤل األنسان واصالح الزمان    صالحاألحسان هو الذى علٌه 

 . أهل العرفان واألحسان لٌعود الزمان كما كان ساطعاً بنور القرآن علٌناوالعدوان وٌولى 
(محمد عبد الباسط القاضى رحمه هللا/قبٌس من دروس االمام ابى العزائم اعدها فضيلة الشيخ )         
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 " عنوان غٌر من صفحة "                                                 

 انفهم احدو قدمهاي                                                                            

 !!والزمن  الُحبُ 

فالحب الٌعرف للزمن سلطة والزمن  الٌلتقٌان والزمن كلمتان ومعنٌاِن شتاَن بٌنهما, والحقٌقة أنهما ابدا الحبُ 

نعٌش الحٌاة بكل ما فٌها من أحداث فنبحث عن الحب  المعنٌٌن هو العدو األبدي للحب, ونحن بٌن هذٌن

وٌسرق اٌامنا معه, وإذا كان الزمن هو األلم فً الحٌاة خصوصا اذا كان  الزمن ونلهث وراءه وٌجري بنا

له خصوصا  والمسكنُ  والنستطٌع ان نلحق به او نعٌده ونرجعه, فإن الحب هو المخدر لهذا األلم دائما ٌجري

بمعناه الكبٌر هو كل عالقة حمٌمة تربط بٌن الناس  والحبُ ...إذا كان حبا حقٌقٌا صادقا ولٌس وهما او خٌاالً 

 أتكلم واألم واألخوة والصدقاء وحب الوطن وكل ما هو جمٌل فً حٌاتنا, وأما الحب الذي األب جمٌعا من حب

هو الذي ال ٌعترف  الحب عنه هنا هو الحب الذي ٌجمع بٌن الرجل والمرأة ولٌس أي حب آخر, ولهذا كان هذا

مراهقة وعفوٌة الً حب الر جولة وما  واكثره بالزمن فنجد الحب فً كل مراحل حٌاتنا بدءاً من حب الشباب

حب الكهولة وما به من سكٌنة وتعود وتواد, فنجد الحب  الً ٌصاحب هذه المرحلة من زواج واسرة وأوالد

الزمان والمكان, وقد ٌعترٌه بعض التغٌر ولكنه فً النهاٌة ٌكون حبا  اختالف فً كل مرحلة ثابت وقائم رغم

اٌضا أنه لٌس كل حٍب ٌالقٌه االنسان فً حٌاته ٌكون حبا  والحقٌقة .تحمل الحٌاة واحداثها علً ٌساعدنا

وهو  هذا ربما ٌكون وهما او حبا كاذبا او حبا لٌس له مستقبل, وهناك اٌضا ما هو اصعب من كل بل حقٌقٌا

وهذه هً الطامة  ٌرفضه, الحب من طرف واحد وهو ان ٌحب االنسان من ال ٌحبه وال ٌشعر به بل ربما

ٌُِحُبك, وذلك  السعادة الكبري فكما ٌقولون ان السعادة فً ان تجد من تحب ولكن الحقٌقٌة هً ان تحب من 

الحب من غٌر أمل أسمً )الراحل فرٌد األطرش فً أغنٌته الشهٌرة  المطرب طبعا علً العكس تماماً من اغنٌة

تجري سرٌعا  وهً وهو العدو األكبر لنا جمٌعا ٌنظر الٌنا فً كبرٌاء وهو ٌري األٌام والزمن .(الغرام معانً

االنسان حبا حقٌقٌا صادقا  ٌقابل ونفاجؤ جمٌعا أن الزمن سرق منا كل شًء, وأخطر ما فً الموضوع هو أن

ٌكون التحدي األكبر مع الزمن, فكٌف ونحن فً  وهنا ,(ما بعد األربعٌن والخمسٌن)وهو فً مرحلة الكهولة 

وشعراً, وللمتعجبٌن من هذا الحب اطلب منهم ان ٌقرءوا ما كتبه  غزالً  هذا العمر نشعر بالحب ونعبر عنه

 هاردلً من غزل وهو فً السبعٌن من العمر وكٌف كان هذا الشعر هو اعظم ماكتبه الكبٌرهاردلً الشاعر

تجربة لٌست له,  وٌخوض وسبب شهرته فً عالم الشعراء, ولٌس معنً ذلك أن ٌنسً االنسان نفسه وعمره

كان أو صغٌرا ان ٌحب حتً ٌستطٌع ان  كبٌرا فالعاقبة هنا قد تكون اكبر وأقسً ولكننً ادعو كل واحد منا

ٌعتذر الزمٌل طارق عبد اللطٌف عن كتابة صفحته )                     ٌصرع الزمن وال ٌستسلم لضربات الزمن,

  (لظروف خارجة عن ارادنه

                       اللطيف بدع طارق .م 
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 (زاٚز ِصطفٝ /اعساز )   إٌّٛعاث  فحت  

 

 
 

 صىرة القاهزة هي القوز الصٌاعى 

 

 
 

 صىرة الدوحة  هي القوز الصٌاعى 

 

 
 

هطلىب تعليق لهذٍ الصىرة الوزاسلة على عٌىاى   :3 صىرة

 الوجلة وسىف يتن ًشز أحسي تعليق
 

 

 
 

هطلىب تعليق لهذٍ الصىرة الوزاسلة على عٌىاى  : 2صىرة 

الوجلة وسىف يتن ًشز أحسي تعليق 
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A SPECISL NIGHT 
 

Hamad Hospital was preparing for the night shift, visitors started to leave . Daily 
noise of the hospital went to sleep except for the little" zi'a zi'a "sound for the white 
shoes of  nurses and doctors in the corridors.  
The only sound in the hospital at this moment was for  8 persons looking through 
the glass to a closed door that has a sign "delivery room no 12". The eight persons 
were moving their eyes up, down, right and left following the movements of their 9 th 
friend who managed to get inside this restricted area. Communication between the 
friends and their 9 th friend on the other side was disconnected except for some 
hand movements and signs. Some mobiles were ringing every now and then to ask 
the friend  what is heard from room no 12.  
The clock in the hospital was pointing to 9:45, tension, worry, tears, prayers and 
emotions were filling the place. The father could not stand still and started to move 
in the corridor. He came back to the glass and was trying to stick his eyes closer to 
the glass to hear some news that may release his tension. The repeated calls of his 
mobile to the 9 th friend consumed his battery and his mobile switched off. He thrEW 
his mobile and started to use mobiles of others. 
Another 15 minutes passed and the clock was showing 10:00 exactly, more and 
more worries on the faces of the 9 th friend. The mother is exhausted and can not 
help the doctors. More doctors and nurses are going in and out of the room. Hands 
are raised for prayer. The 8 friends were trying to talk to each other to release the 
tension. The tray of sandwiches was opened. The tea was poured in the cups. 
Nobody wants to eat. 
At 10:15 the faces were frozen, their 9 th friend reported some words from the 
doctors about C-Section operation. No way, that is too much for the mother to 
withstand after all that. Eyes stopped moving, heads were stuck closer to the glass. 
Nobody was talking to the other, more mobile batteries were consumed. Sounds 
from room 12 were not giving hope to release their tension. Sandwiches were in the 
trays, tea is getting colder in the cups. The spirits of the friends went down, hearts 
were beating and tears were stoned in the eyes.  
Suddenly at 10:30 the 9 th friend jumped in the air once, twice, three times and 
waved the hands through the glass to the friends staring at "room no 12" .. The good 
news arrived.. All mobiles were trying to call the 9 th friend at the same time.. Crying 
from room 12 is heard ...The baby is crying.. It is over...Hugs to the father Mabrook 
ya Ahmed .. the smile is back.. Fares was born..  Sandwiches are not in the tray 
anymore..!!! 

BY : IHAB ABDULGHANY 


