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 الكترونية مصرية الطبع عربية الهوىـة يهـر ـة شلـجـم

Web site www.saidabuazayem.net 
                                                                        ----------------------------------------- 

 هـ0236محرم             (عشرة  بعةالسا السنة) 413 لعددا                   م 4102  نوفمبر
 

 مرأى والرأى اآلخرثقافية سياسية اجتماعية لمجمة 

 

ًً وذارَخا  هجزج    الزسىل هعن
 هـ6341كل عام وانرن تخُز وسعادج توناسثح العام الهجزي الجذَذ 

 عفوًا  يا سادة  ُكُمنا أيدينا ممطخًة بالدماء  :           كممة العدد   
                     عند الكواكبي ستبدادِ اإل  طبائعُ      :  دفتر األحوال الثورية    

      اإلسالُم  الُمفترَى عميو     :         قضية لممناقشة   *
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 كلمة العدد:  عفوًا  يا سادة ...
 ُكُمنا أيدينا ممطخًة بالدماء!!!

العزيزة مسرحا لمعنف  تسيل  سيناءَ  رُض ألقد أصبحت 
االمن والجيش الذين بو دماء شباب مصر من قوات 

يحمون البالد فكان جزائيم ىو القتل  وكأنو جزاء 
إننى ىنا ُأحمل كل المسؤلين فى مصر فى  سنمار ,

الثالثين عاما الماضية مسؤلية ىذه الدماء المسالة 
واوليم الرئيس المخموع حسنى مبارك الذى حكم مصر 

والمشير   3122يناير36ثالثين عاما حتى قامت ثورة 
ى الذى حكم مصر عاما ونصف بعد ثورة يناير طنطاو 

والرئس المعزول الدكتور محمد مرسى الذى حكم مصر 
والرئيس المؤقت  3123عاما كامال بعد انتخابات يونيو

عدلى منصور الذى حكم مصر بعد ثورة الثالثين من 
والرئيس السيسيى الذى يحكم مصر بعد  3124يونيو

 موحكوماتيم فكميوكل وزرائيم   3125انتخابات يونيو
فاشمون فى وقف ىذا العنف وال عذر ألحد , فدماء 

يجب ان نتكاتف جميعا المصريين غالية عمينا جميعا و 
دماء من مصر نزيف ألغمى ما تممكو لوقف ىذا ال

 ابنائيا .....  
ن وأيدينا ممطخة بالدماء فالذين يا سادة كمنا مسؤلو

 رىاب وتجار السالحأرض سيناء وتركوىا لل أىمموا 
لمقاومة  والمخدرات  والذين أيدوا واستعمموا اإلرىابَ 

السمطة والذين قاوموا اإلرىاب  باإلىمال والتكاسل 
انوا جميعا ك وطمعاً  والذين دفنوا رؤسيم فى التراب خوفاً 

 مقصرين ومسؤلين امام الشعب .... وبال إستثناء 
ن  المصريين غاليةً  أعود واقول لمجميع ، دماءُ  وا 

 رين ...الشعب لن يسكت عمى كل ىؤالء المقص

 هذا العددإقرأ فى 
 

 عفوًا ياسادة ُكُمنا ايدينا ممطخة بالدماء :  كممة العدد* 
 ٕرئٌس التحرٌر                                       ص/ٌقلم 

 

 طبائع اإلستبداد عند الكواكبى :دفتر االحوال الثورٌة *
  ٖص                                 إكرامى نجممهندس/   

  
   هجرة الرسول معنًى وتارٌخاً               :الؽالؾصورة * 

 ٗص                                     محمود ؼرٌب/بقلم 
 

رحلة العائلة المقدسة :مصُر لتى ال ٌعرفُها المصرٌون * 
                    ٘ص                        ابوالعزائم كرٌم د/  داإعد بمصر

                  

سبعة محترفٌن لمباراة السنؽال : ركن الرٌاضة *
 ٙص                          كابتن كٌمو    / إعداد  وتونس

                                                                                    
                                                 خواطر على الماشى* وجهة نظر : 

 ٙص                                     اٌهاب فوزى/   بقلم

                                                )صوفٌة الٌهاب البشبٌشى( شهادة    : ركن األدب * 

 7ص                               طارق عبد اللطٌؾإعداد/ 
 شبهك !!!أفؤنا ال  :لك ٌا سٌدتى * 

 8ص                                    إعداد  / بنت  النٌل    
معنى كلمة )مصر(  ومعنى كلمة           :نافذة الشباب  *

  (REGYPT) /  9ص             سمٌر السمرىإعداد 

 9ص    احمد متولىإختٌار /     قالوا:   قرأت لك  * 

  مشارف نور : لحظة من فضلك *

                                 المس هى ابراهٌم ن/    اختٌار 
  ٓٔص

 االؿالَ اٌّفزغٜ ػٍيٗ : قضٌة للمناقشة *
                                                    ٔٔص                                        اثٓ اٌجٍض     ثمٍُ/  

 أَها الظالن لنفسك.. انرثه !    : واحة االٌمان* 

 ٕٔص                                عبد الخالق  ارة سقلم / ب

 ٖٔص ( واحد  فهمان)اعداد : عنوانصفحة من ؼٌر *

 الفائزون بجائزة نوبل للعلوم : المنوعات صفحة *
 ٗٔص                            (محمد الشامى / ماختٌار)
 
 

   AL BASHIR MAGAZINE                ٘ٔص 
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  /اكرامى نجمم  بقلم    طبائع االستبداد عند الكواكبً: أ. د. علً أسعد وطفة  ألحوال الثورٌةدفتر ا
        

تتوهج عبقرٌة الكواكبً وتتجلى فً قدرته الهائلة على تحلٌل طبائع االستبداد واستكشاؾ ماهٌته وتحدٌد مساراته واستشراؾ 
ما زال كتابه المتؤلق )طبائع االستبداد ومصارع االستعباد( ٌتقدم على منعطفاته. فبعد مرور قرن ونٌؾ على رحٌل الكواكبً 

ؼٌره ، منارة عالٌة فً قدرته على إضاءة تعقٌدات االستبداد السٌاسً فً عالمنا الٌوم، وكؤنه الكواكبً ٌبرهن الٌوم على 
ل أشكال االستبداد واإلكراه والقمع حضوره المظفر كشاهد عٌان على ما ٌفٌض به زمننا من أهوال التحوالت السٌاسٌة رفضا ك

و فٌه ٌشرح الكواكبً العالقة  المجد و التمجدمن اهم ابواب الكتاب باب بعنوان .الذي تمارسه الدٌكتاتورٌات العربٌة المعاصرة
عضا من بٌن االستبداد والمجد من جهة وبٌن المجد والتمجد من جهة ثانٌة وبٌن دفتً هذه العالقة تكمن أسرار االستبداد وب

إحراز المرء مقام حبٍّ واحترام فً القلوب، وهو مطلب طبٌعً شرٌؾ لكلِّ طبائعه الخبٌثة. والمجد كما ٌعرفه الكواكبً هو: 
ةٌ روحٌة ولذا؛ ٌزاحم المجد فً النفوس منزلة الحٌا ًٌّ أو خامل. للمجد لذَّ ًٌّ أو زاهد، وال ٌنحطُّ عنه دن  ة.إنسان، ال ٌترفَّع عنه نب

ض للمشاّق واألخطار فً سبٌل نصرة الحقِّ وٌمٌز ال كاتب بٌن منازل المجد مثل مجد الكرم ومجد الفضٌلة، أو بذل الّنفس بالتعرُّ
ٌُسمى مجد الّنبالة، وهذا أعلى المجد؛ وهو المراد عند اإلطالق، وهو المجد الذي تتوق إلٌه النفوس الكبٌرة،  وحفظ النِّظام؛ و

كم له من عشاق تلذُّ لهم فً حبه المصاعب والمخاطرات، ومن أمثلة المجد قولهم: خلق هللا للمجد وتحنُّ إلٌه أعناق النبالء. و
ر قٌم  رجاالً ٌستعذبون الموت فً سبٌله، وال سبٌل إلٌه إال بعظٌم الهّمة واإلقدام والّثبات، تلك الخصال الّثالث التً بها تقدَّ

قٌل ألحد النبالء: "لماذا ال تبنً لك داراً؟" فقال: "ما أصنع فٌها وأنا المقٌم الرجال. وٌضرب الكواكبً أمثلة على طلب المجد إذ 
على ظهر الجواد أو فً السجن أو فً القبر"، وهذه ذات النطاقٌن )أسماء بنت أبً بكر رضً هللا عنها( وهً امرأة عجوز 

ع ابنها بقولها: "إن كنت على الحّق فاذهب وقاتل الحجاج حتى تموت". وال حاصل كما ٌقول الكواكبً " أنَّ المجد هو المجُد تودِّ
ته،  ٌر فً عهد العدل لكلِّ إنسان على حسب استعداده وهمَّ ٌب للنفوس، ال تفتؤ تسعى وراءه وترقى مراقٌه، وهو مٌسَّ محبَّ

د. وما هو وٌقابل المجد، من حٌث مبتؽاه، التمجُّ  وٌنحصر تحصٌله فً زمن االستبداد بمقاومة الّظلم على حسب اإلمكان".
التمّجد؟ " التمّجد هو أن ٌتقلّد الّرجل سٌفاً من ِقَبل الجبارٌن ٌبرهن به على أنَّه جالد فً دولة االستبداد، أو ٌعلِّق على صدره 

وساماً مشعراً بما وراءه من الوجدان المستبٌح للعدوان، وبعبارة أوضح وأخصر، هو أن ٌصٌر اإلنسان مستبداً صؽٌراً فً كنؾ 
بدِّ األعظم ".وهكذا "ٌكون المتمّجدون أعداء للعدل أنصاراً للجور، ال دٌن وال وجدان وال شرؾ وال رحمة، وهذا ما المست

ر األمة على إضرار نفسها تحت اسم منفعتها، فٌسوقها  ن بواسطتهم من أن ٌؽرِّ ٌقصده المستبدُّ من إٌجادهم واإلكثار منهم لٌتمكَّ
ٌُسرؾ بالمالٌٌن من أموال األمة مثالً لحرب اقتضاها محض التجبُّ  ر والعدوان على الجٌران، فٌوهمها أنَّه ٌرٌد نصرة الدٌن، أو 

فً ملذاته وتؤٌٌد استبداده باسم حفظ شرؾ األمة وأبهة المملكة، أو ٌستخدم األمة فً التنكٌل بؤعداء ظلمه باسم أنهم أعداء 
ؾ فً حقوق المملكة واألمة كما ٌشاإه هوا ه باسم أنَّ ذلك من مقتضى الحكمة والسٌاسة".والمستبدُّ " ال ٌستؽنً لها، أو ٌتصرَّ

عن أن ٌستمجد بعض أفراد من ضعاؾ القلوب الذٌن هم كبقر الجنة ال ٌنطحون وال ٌرمحون، ٌّتخذهم كؤنموذج البائع الؽشاش، 
زندٌق، وربما ال ٌستخدم أحٌاناً  على أّنه ال ٌستعملهم فً شًء من مهامه، فٌكونون لدٌه كمصحؾ فً خّمارة أو سبحة فً ٌد

ٌُقال: دولة االستبداد  بعضهم فً بعض الشإون تؽلٌطاً ألذهان العامة فً أنَّه ال ٌعتمد استخدام األراذل واألسافل فقط، ولهذا 
ب أحٌاناً فً المناصب والمراتب بعض العقالء األذكٌاء أٌضاً اؼتراراً منه بؤ ّنه ٌقوى على تلٌٌن دولة ُبلٍه وأوؼاد.والمستبدُّ ٌجرِّ

وطنٌتهم وتشكٌلهم بالّشكل الذي ٌرٌد، فٌكونوا له أعواناً خبثاء ٌنفعونه بدهائهم، ثمَّ هو بعد التجربة إذا خاب وٌئس من 
ئن ، أو الخبٌث الخا إفسادهم ٌبادر بإبعادهم أو ٌنّكل بهم. ولهذا ال ٌستقّر عند المستبّد إال الجاهل العاجز الذي ٌعبده من دون هللا

الذي ٌرضٌه وٌؽضب هللا.ومن هنا نشؤ اعتماد المستبد ؼالباً على العرقٌٌن فً خدمة االستبداد، الوارثٌن من آبائهم وأجدادهم 
األخالق المرضٌة للمستبّدٌن، ومن هنا ابتدأت فً األمم نؽمة التمّجد باألصالة واألنساب، والمستبّدون المحّنكون ٌطٌلون أمد 

ؽٌرة فٌستعملون قاعدة الترّقً مع التراخً، وٌسّمون ذلك برعاٌة قاعدة القدم، ثّم ٌختمون التجرٌب التجربة بالمناصب الص
بإعطاء المتمّرن خدمة ٌكون فٌها رئٌساً مطلقاً ولو فً قرٌة، فإن أظهر مهارة فً االستبداد، وذلك ما ٌسمونه حكمة الحكومة 

"والمستبدَّ ال ٌخرج قّط عن أّنه خائٌن خائٌؾ محتاٌج لعصابة تعٌنه  مل فٌه.فبها نعمة، وإال قالوا عنه: هذا حٌوان، ٌا ضٌعة األ
ٌُنتخب رفاق من ؼٌر أهل الوفاق، وهو الذي ال  ز العقل أن  وتحمٌه، فهو ووزراإه كزمرة لصوص: رئٌس وأعوان. فهل ٌجوِّ

، ال وزٌر األّمة كما فً الحكومات الدستورٌة. ٌستوزر إال بعد تجربة واختبار عمراً طوٌالً؟!"، ووزٌر المستبّد هو وزٌر المستبدّ 
كذلك القائد ٌحمل سٌؾ المستبّد لٌؽمده فً الرقاب بؤمر المستبّد ال بؤمر األمة، بل هو ٌستعٌذ أن تكون األمة صاحبة أمر، لما 

عامل الكبٌر الذي قد ألؾ عمراً ٌعلم من نفسه أنَّ األّمة ال تقلِّد القٌادة لمثله.وٌتساءل الكواكبً: "كٌؾ ٌجوز تصدٌق الوزٌر وال
، وٌخاطر بعرض سٌفه علٌها فتحلّه أو تكسره تحت  كبٌراً لّذة البذخ وعّزة الجبروت فً أنَّه ٌرضى بالدخول تحت حكم األّمة

عن األنس أرجلها. ألٌس هو عضواً ظاهر الفساد فً جسم تلك األمة التً قتل االستبداد فٌها كلَّ األمٌال الشرٌفة العالٌة فؤبعدها 
؛ أي أمة كانت، لٌس لها من ٌحكُّ  والنتٌجة أنَّ المستبد فرٌد عاجز ال حول له وال وقوة إال بالمتمجدٌن، واألمة واإلنسانٌة؟".

ٌَّض هللا لها من  ت سماء عقول بنٌها ق جلدها ؼٌر ظفرها، وال ٌقودها إال العقالء بالتنوٌر واإلهداء والثبات، حتى إذا ما اكفهرَّ
الكبٌر أفراداً كبار النفوس قادة أبرار ٌشترون لها السعادة بشقائهم والحٌاة بموتهم؛ حٌث ٌكون هللا جعل فً ذلك لذتهم، جمعهم 

ولمثل تلك الشهادة الشرٌفة خلقهم، كما خلق رجال عهد االستبداد فّساقاً فُّجاراً مهالكهم الشهوات والمثالب. فسبحان الذي 
 الخالّق العظٌم.ٌختار من ٌشاء لما ٌشاء، وهو 
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 معنًى وتاريخا لرسول  اجرُة ه           :صورة الغالف

 ىـ 2547كل عام وانتم بخير بمناسبة العام اليجرى الجديد              
 

 

 

وـبٔذ ٘ـجغحُ اٌغؿٛي طٍٝ اٌـٍـٗ ػٍيٗ ٚؿٍُ  ِٓ ِىخ ثٍض هللا اٌذغاَ ِٚٙجؾ اٌٛدٝ اٌٝ يضغة )اٌّضيٕخ 

يميخ ٌٍضػٛح االؿالِيخ ٚأزشبع ٔٛع االؿالَ ثً وبٔذ ٘ٝ اٌذضس األُ٘ فٝ ربعيز إٌّٛعح( ٘ٝ اٌجضايخ اٌذم

اٌضػٛح اإلؿالِيخ,ٚاٌضٌيً ػٍٝ طٌه أْ سٍيفخ اٌـّـٍّيٓ اِيغ اٌّئِٕيٓ "ػّغ ثٓ اٌـشطبة " ػٕضِب أعاص 

ظُ ِٓ اٌـّـٍّْٛ أْ يئعَر  ألدـضاس اٌّـٍّيٓ ٚاْ يذضص ثضايخ ٌٍزؤعيز االؿالِٝ  ٌـُ يجض  أ٘ـُ ٚأػ

دبصس اٌـٙجغح ٌىـٝ يجـضأ  ثٗ اٌـّـٍّْٛ اٌزمٛيُ ِٚـُٕظ طٌه اٌٛلذ ٚاٌزمٛيُ اٌٙجغٜ ٘ٛ رمٛيُ اٌّـٍّيٓ 

فٝ وً ِىبْ  ٚػِبْ ٚدزٝ يَٛ اٌجؼش .ٚاٌٙجغح وبٔذ اشبعح  لٛيخ ِئيضح ِٓ اٌـّبء اٌىشٌّٛيخ االؿالَ 

ُ رؼض فمؾ صػٛحً فٝ ديؼ  ِىخ ٚثمبػٙب ٚ ثضايخ اٌضػٛح ٌإلؿالَ  فٝ جّيغ أذبء اٌىغح األعػيخ ٚأٔـٙب ٌ

.ٚثمغاءح أدضاس اٌـٙجغح ٚربعيشٙب لغاءح ِزؤٔيخ ٔـزطيغ أْ ٔـزٍُٙ اٌىضيغ ٚٔـجض أٔـٙب أٜ اٌٙجغح 

ٚادضاصٙب لض اشزٍّذ ػٍٝ ػضح ادضاس ٘بِخ رجيٓ اْ دضس اٌٙجغح وبْ دضصب طبدجٗ رشطيؾ ِزمٓ ٌُٚ يىٓ 

 ىخ ػٍٝ يض اٌىفبع ثً ٔجض أٗ اشزًّ ػٍٝ:عص فؼً ٚلزٝ ألدضاس اػٙبص اٌّـٍّيٓ فٝ ِ

)اإلػضاص اٌجيض(  ِٓ رٙيئخ أصاح اٌــفغ ٚ٘ٝ "اٌـجّبي"  ٚصعاؿخ اٌطغيك ٚارـشبط اٌضٌيً فٝ اٌـفغ   أٚالً  

ِغ اسزيبع ِىبْ اٌـٙجغح ٚ٘ٛ "اٌـّضيٕخ اٌـّٕٛعح ", ٚاػضاص اٌّئْ اٌالػِخ ٚٚؿيٍخ االرظبي ػٓ ؽغيك 

 اٌزٝ وبٔذ رٕمبي االسجبع ٚاٌّئْ."أ ؿّبء ثٕذ اثٝ ثىغ: ٚسٝ 

) اإليّبْ ٚاٌزظضيك اٌىبًِ هلل( ,   ٚ٘ـظا ٘ٛ اٌضعؽ األوجغ ٌٕب فٝ ديبرٕب دزٝ يىزت هللا ٌٕب إٌجبح, صبٔيبً  

فبٌغؿٛي ٚطبدجٗ اثٛثىغ وبٔب يئِٕبْ ثبهلل ٚأٗ ؿجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ؿٛف يٕظغ صيٕٗ فٝ وً ِىبْ فٍٛال 

 ٔٛعٖ اٌىْٛ اجّغ ,اٌٙجغح ٌّب أزشغ االؿالَ ٚػُ 

) اٌظجغ ٚلٛح االدزّبي( فبٌظجغ ٘ٛ اٌّفزبح ٌٍٕظغ ٚ٘ٛ ثبة اٌزبييض االٌٙٝ فبٌظبثغْٚ فٝ ؽغيك  عاثؼب 

 اٌضػٛح ُ٘ إٌّزظغْٚ ثبهلل ٚثفؼٍٗ ؿجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ .

ٚاٌىبًِ ٚ٘ىظا وبٔذ اٌٙجغح ِٓ ِىخ اٌٝ اٌّضيٕخ إٌّٛعح دضصب فغيضاً ٚثضايخ ٌشٌّٛيخ االؿالَ اٌضيٓ اٌشبرُ 

ٌٍجشغيخ اٌظٜ أؼٌٗ هللا يجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ٔجيٗ ٚسبرُ عؿٍٗ ؿيضٔب ِذّض طٍٝ هللا ػٍيٗ ٚؿٍُ لبي رؼبٌٝ 

"ثـُ هللا اٌغدّٓ اٌغديُ اٌيَٛ اوٍّذ ٌىُ صيٕىُ ٚارّّذ ػٍيىُ ٔؼّزٝ ٚعػيذ ٌىُ االؿالَ صيٕب" طضق 

 هللا اٌؼظيُ  
 ثمٍُ / اثٓ اٌجشيغ



 هـ 0236 محرم         (السابعة عشر نة سلا) 413 لعددا                م 4102   نوفمبر

 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـر ـة شلـجـم

 ٔجُ َ/اوغاِٝ  -ن/سبٌض اٌفذبَ   -َ/ؽبعق ػجض اٌٍطيف  –عئيؾ اٌزذغيغ/ؿؼيض اثٛاٌؼؼايُ،  ؿىغربعيخ اٌزذغيغ:ا                                                                

   sazayem@qatar.net.qamail : -e   55515جّيغ اٌّغاؿالد ثؤؿُ عئيؾ اٌزذغيغ ص .ة                                                                 

  5 

 

  (11)المقدسة الى مصر رحلة العائلة  : غيْٛاٌّظ اليؼغفُٙب اٌزٝ ِظغُ 
ٌعد مجًء السٌد المسٌح والعائلة المقدسة إلى مصر من أهم األحداث التً جرت على أرض مصرنا الؽالٌة فً تارٌخها الطوٌل، وفً 

سحابة سرٌعة وقادم  أكثر تفصٌل ٌحدثنا أشعٌاء النبً فً سفره اإلنجٌلً عن هذه الرحلة المقدسة فٌقول : "هو ذا الرب راكب على
ٌدخل أي مدٌنة فً  إلى مصر ، فترتجؾ أوثان مصر من وجهه وٌذوب قلب مصر داخلها وهذا ما حدث فعندما كان السٌد المسٌح 

مصر ، كانت األوثان تسقط فً المعابد وتنكسر، فٌخاؾ الناس من هذا الحدث ؼٌر المؤلوؾ وٌرتعبون" .وكان دخول السٌد المسٌح 
( ، وبسببها تمت نبوءة أشعٌاء  ٕ٘:  9ٔكبٌرة ألرضها وشعبها ، فبسببها قال الرب "مبارك شعبً مصر" ) أش أرض مصر بركة 

القائلة : " .. ٌكون مذبح للرب فً وسط أرض مصر فهو مذبح كنٌسة السٌدة العذراء مرٌم األثرٌة بدٌر المحرق العامر ، حٌث مكثت 
ة شهور كاملة ، وسطح المذبح هو الحجر الذي كان ٌنام علٌه المخلص الطفل .وٌقع دٌر العائلة المقدسة فً هذا المكان أكثر من ست

المحرق فً منتصؾ أرض مصر تماماً من جمٌع االتجاهات ، كما كثرت فً أرض مصرعلى امتدادها الكنائس , خصوصاً فً 
                                                                                                                                 ".األماكن التً زارتها العائلة المقدسة وباركتها.

 العائلة المقدسة تدخل مصر

 

رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر باألمر الهٌن ، بل جاءت رحلة شاقة ملٌئة باآلالم واألتعاب , سارت خاللها السٌدة  لم تكن
لة الطفل ٌسوع ومعها ٌوسؾ البار ، عبر برٌة قاسٌة عابرة الصحاري والهضاب والودٌان متنقلة من مكان إلى مكان ، العذراء حام

فً الصحراء ،  وخالل المسٌر وكانت هناك مخاطر كثٌرة تجابهها , فهناك الوحوش الضارٌة التً كانت تهدد حٌاتهم فً البراري
 عات ألنه بدون توفٌر حماٌة لقافلة منظمة ٌكون أمل النجاة ضعٌفاً .المسافرٌن أن ٌسافروا جما حٌث كانت عادة

  العائلةالمقدسة فً وادي النطرون         العائلة المقدسة فً مدٌنة بلبٌس       العائلة المقدسة فى بلدة مسطرد

    

  العائلة المقدسة قً منطقة المطرٌة و عٌن شمس والزٌتون

 

)من ارشيف ىيئة االستعالمات المصرية(يم ابوالعزائم/ كر  د  سمسة من إعداد
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    محترفٌن فً قائمة  ٙ  ركن الرٌاضة

 +المنتخب استعدادا للسنؽال وتونس     

 

 ٙاختار شوقً ؼرٌب، المدٌر الفنً لمنتخب مصر، 
العبٌن محترفٌن للدخول فً معسكر استعدادا لمباراتً 

بلٌن فً نوفمبر المق 9ٔ، و٘ٔالسنؽال وتونس ٌومً 
المرحلتٌن اآلخٌرتٌن بالتصفٌات األفرٌقٌة المإهلة لكؤس 

واختار ؼرٌب الالعبٌن: أحمد      .ٕ٘ٔٓاألمم األفرٌقٌة 
فتحً "أم صالل القطري"، ومحمد عبدالشافً "أهلً 
جدة السعودي، ومحمد صالح "تشٌلسً االنجلٌزي، 

وأحمد المحمدي "هال سٌتً االنجلٌزي، ومحمد الننً 
 لسوٌسري، وأحمد حمودي "بازل السوٌسري"."بازل ا

نوفمبر المقبل، استعدادا  ٙوٌبدأ تجمع المنتخب ٌوم 
للمباراتٌن الحاسمتٌن، على أن ٌعلن أسماء الالعبٌن 
 المحلٌٌن عقب مباراٌات الدوري فً بداٌات نوفمبر.

 7، خلؾ السنؽال  ٙوٌمتلك المنتخب المصري من النقاط 
نقاط، فٌما ٌتذٌل  ٓٔوعة نقاط، وتونس متصدر المجم

 منتخب بتسوانا المجموعة بـدون نقاط.

وٌحتاج المنتخب المصري للفوز فقط ال ؼٌر أمام السنؽال 
للحفاظ على آماله فً الصعود لكؤس األمم األفرٌقٌة، بعد 

 .ٖٕٔٓ، ؤٖٕٓالتؽٌب عن النسختٌن األخٌرتٌن 

 اعداد / كابتن كيمو

                                           ثمٍُ / ايٙبة فٛػٜ                               وجيُة نظر :

 علُقاً علً احذاز الجاهعاخذ

مالم ٌتم التصدى لالرهاب بصفه عامه !! .الوصزَح

والتخرٌب الممنهج داخل الجامعات بصفة خاصة،بكل قوة 

وحسم .. واعاده الحرس الجامعى داخل الجامعه وأن 

خرٌبه للمنشآت العامه والخاصه ٌتم الطالب الذى ٌثبت ت

محاكمته وفصله من الجامعه ،وأٌضا البد من معاقبه 

اساتذه الجامعه الذٌن ٌثبت تحرٌضهم للطلبه ) وتسخٌنهم( 

ستتحول مصر الى شىء آخر ؼٌر الدولة ٌتحكم فٌها 

االرهابٌون والمخربون . ونداء الى قضاء مصر .. مالم 

عه ضد المخربٌن .. سٌكون ٌتم االسراع باصدار أحكام راد

القضاء ضالع فى هدم هذا الوطن .. السكوت .. والطبطبه 

بهذه الطرٌقه ، ٌضفى عالمات استفهام كثٌرة ومحٌرة ، 

وال أحد ٌحدثنا عن حقوق انسان واللعب على أوتار وطنٌة 

زائفة ومدفوعة األجر ... هذا الوطن أمانه وإن ضٌعناه 

وأمام ضمائرنا .. اللهم بلؽت بؤٌدٌنا سنحاكم أمام التارٌخ 

  ..اللهم فؤشهد

اعلم أن أصعب من عذاب الحب  ...عذاب الحة
هو أن تعٌش وهمه وتبنً صرحه.. وتحلق فً أجوائه.. 
وتعلن اسارٌر وجهك عن حبك او وهم حبك.. لتبدو أنت 
كفراشة تصفق بجناحٌها وتزهو بؤلوانها ونشوة ؼرامها 

الحب ..بٌنما الفراشة ..فتسمو أنت بعٌدا لألعلى بهذا 
تطٌر وتطٌر تنشد النور وانت تعلو وترتفع تنشد الهوى 

لتهوي فٌه مع من هوى ..وتسعى لهالكك .. وتدمٌر 
صرح شموخك.. وانت تحسب نفسك قرٌب من الحب 

..اما الفراشة مازالت ترفرؾ بكبرٌاء وتعلن جمالها وهً 
حال وهذا  ..تطٌر بؽرور لتقترب من النور.. فتكشؾ ذاتها

المحروم ٌصبح كمن اكتفى بقراءة رواٌاته..أن تعٌش 
وهم حب وتقنع نفسك به .. أن تختال بحب لم تكتمل 

فصوله.. ولم ٌكن هناك من ٌلعب ادواره سواك..ان تكتب 
احداثه فتكون انت المحب وانت الحبٌب وتكون انت الداء 

وما أجمل أن ُتحب حتى لو فً احالمك..حلم ..وانت الدواء
حقٌقه..وحقٌقة أصعب من أن تكون أشبه ب

كذلك......حقٌقة إن أدركتها كرهتها وكرهت حبك لهذا 
الحب ومع هذا ٌظل الحب احساس جمٌل حتى ولو كان 

 مجرد و
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                  إعداد/ طارق عبد اللطيف                                                              :ركن األدب

 شهادة                           
 

                                                                    و إذا ِبَمْن أخذت بَكفً أدخلتنً ِخدَرها
                           حلَّْت أمامً َشعرها  .. و َرَنْت و أرخت ِستَرها .. و َدنْت و صبَّْت خمرها

                                                  دري .. أجتلً أسرارهاصَ  فٌّ فوقفٌّ على شعري و كَ كَ 
                                                           و وجدُت حٌَن أفقُت أّنً .. كنُت أحُضُن ِعطرها

 لتنً؟! .. كٌف ضّمتنً؟! ..  و لم تمسس شفاهً ثغرهاكٌَف احتوتنً؟! .. قبّ 
                                                   ل ُسكراً ترّنحُت .. هل ماًزحْت قلبً .. و مازحتُ لم أدِر ه

                                                   أسألُتها عنها .. و عن ُشُهِب فً ِخدِرها .. ِمّمْن َتلمَّحتُ 
                                                                                                أنِت ؟      نْ مَ 

                                                        شهُد الظنِّ إن ُرحُت .. و حقٌقُة اإلدراِك إن لُحُت 
                                                                                                     هؤالء؟       نْ مَ 

                                                               فُحتُ .. الخاطبون َ معاً .. هل كنُت إال وردَة 
                                           ُكْثٌر .. و أعشقهم .. و قد استراحوا َثمَّ .. و ارتحتُ  ملكنه

                                                                                                          لحب؟ صاَرْحِتهم با
                                                                         ال ... أنا ما كاتمُتهم أبدا .. و ال ُبحتُ 

ٌُفسدهُ البواُح .. و ما                                                         أفـلَحُت  لو بالُحبِّ أفـَصحتُ  فالحبُّ 
                                                                تُ حْ لكنهم علموا .. أجل علموا .. مما أبنُت لهم ... , و ألمَ 

قَُّنه ٌَ                                                          تُ حْ م .. و رابَ شاَرطُتُهم فً البْدِء أنَّ لهم ِمّنً َت
ٌَتْ                                                         .. و كاَفحتُ  ىً .. ناُر الوطٌِس لَظ  و علٌهم ُ األرواُح ما َحِم

                                                     و لهم إذا َغِضبوا .. تمالَحُت .. و لهم إذا َوَهنوا .. تساَمحتُ 
                                                                                  شارطتهم و ٌقول َ قائلَُهم .. إنَّ الفناَء بها هوًى َبحتُ 

حُت .. و من انثنى َشَغفاً .. فأْطَمحتُ                                                     أّما من استغنى فَسرَّ
حتُ  ًَّ .. َرجَّ                                                       فإذا تشاغـَل بً .. تجاَمْحُت .. و إذا تأرَجَح ف
                                                                 لٌعوَد هٌماَن الفؤاِد ..  فال ٌدري .. أِجئُت إلٌِه ؟! أم ُرْحتُ 

                                                              فإذا استهاَم مضى بغٌِر ُهدى .. َفَعلِْقُتُه .. ظناً و كاَبحتُ 
حتُ َمْن ظنَّ َحنَّ .. و من ٌَ                                                     ِحنُّ فلم ٌبَرْح .. أذْقُت هوًى .. و َبرَّ

ٌُدرْك .. َصَفـْوُت لُه  .. و أوَضْحـتُ  ًَّ .. و من                                                       من ذاَق أدَرَك ُمقلَُت
حتُ  ناَي َكوُثَرتا الٌقٌِن فما .. أحَزنُتُهم إال  و َفرَّ ٌْ                                                          ع

ًَّ .. و هم هواَي.. و كم خاصمُت ُعّشاقً و صالحتُ   ُهم عاِشِق
ْحُت     ُح لً .. َفلَوَّ                                                                                              و َمَضْت ُتلَوِّ

                                                                                                                و األْفُق ال َفْوٌق .. و ال َتْحتُ 
                                                                                                    و على خٌالً َطٌُف فاِتَنٍة .. 

 إلٌهاب البشبٌشً :صوفٌة                                  ..... َنْحُت  َمرَّ ْت كأنَّ خٌالها ...............
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 ...أشثهك  ال   فأنا                :لِك يا سيدتى

 
 

وبٔذ رظٓ أْ ِب يٕمصٙب ٘ٛ سعً رىًّ ِؼٗ ؽيبرٙب وبٔذ رٕزظشٖ وً ٌيٍخ فٝ أؽالِٙب ٌؼٍٗ 
ظبس فمشسد أْ رىًّ ؽيبرٙب يفصؼ ٌٙب ػٓ ٔفسٗ وبٔذ رٕزظش.. ٚرٕزظش.. ؽزٝ ٍِذ االٔز

ٔبلصخ ثذٚٔٗ ؽزٝ يأرٝ ئٌيٙب ٚيىًّ ٘ٛ ِب رجمٝ ِؼٙب فٝ لشاسح ٔفسٙب وبٔذ رؼٍُ أٔٗ فٝ 
ٚلذ ِب سززمبثً طشلّٙب.. ٚيٕؼّبْ ثٍمبء رجذأ ِؼٗ اٌؾيبح ؽزٝ أرٝ.. ثذْٚ ِمذِـبد أرٝ 

شيش.. يخبٌف وً ئٌيٙب ٌيمٍت اٌّٛاصيٓ.. ٚيجش٘ٓ ٌٙب أٔٙب ثذٚٔٗ أفضً ثىضيش صذِٙب ثٛالغ ِ
أِبٔيٙب.. ٚوً ظٕٛٔٙب ٘ىزا سيىْٛ ِسزمجٍٝ ٌيذ اٌؾيبح رزٛلف ثٝ ػٕذ ٘زٖ اٌّشؽٍخ.. أٚ 

أْ أػٛد ئٌٝ اٌّبضٝ.. ئٌٝ ثشاءرٝ.. ئٌٝ ِجبدئٝ.. ئٌٝ ؽيش وٕذ ئٌٝ ِؾطخ أزظبسٜ.. 
ٌىٓ دْٚ أْ رصً ئٌٝ وٕذ لجٍه ثأًِ.. فغئذ ئٌٝ ٌزسشق ِٕٝ ِب وبْ ٌٝ.. ؽزٝ 

ِٝ والٔب يٕزظش ِفزشق طشق ٌيز٘ت وً ِٕب فٝ اٌطشيك اٌزٜ يشٚلٗ ال أٔب أٔفبسٝ ٚأؽال
أشجٙه ٚال أذ رشجٕٙٝ والٔب ٌٓ يغّؼٕب ؽشف إٌْٛ وٍمبء األشزبد وبْ ٌمبؤٔب أضفذ ػٍٝ 

ؽيبرٝ.. رغشثخ وشفذ ٌٝ اٌٛعٗ اآلخش ِٓ اٌجشش سأشفٝ ثؼذ أْ ٔفزشق.. ٚسزشمٝ 
أفسذد ؽيبرٝ سزظً رطٍجٕٝ فٝ وً  أٔذ ِٓ ثؼذٜ فمذ أفسذد ػٍيه ؽيبره.. وّب

اِشأح رمبثٍٙب.. سزظً رسزغذيٕٝ.. ٚرطٍت ػٛدرٝ أٔب ثغيشن أفضً.. ٚئْ وٕذ ال رشيذ أْ 
رشٜ رٌه ٌُ يىٓ ٌمبؤٔب صذفخ.. ثً وبْ اخزجبسا.. وبْ لذساً لذساً وبْ يٕجغٝ ػٍٝ اٌصجش ػٍيٗ 

ٔسبٔيخ.. وٝ ٘ٝ اٌصشاؽخ وأشذ أٔٛاع اٌجالء أِـب أٔذ فمذ وبْ لذسن أْ رزؼشف ويف ٘ٝ اإل
ٚاٌصذق ٚاإلخالص ٌمذ ُأ٘ذيذ ئٌيه.. ٌزٕظش ئٌٝ ِب يٕجغٝ أْ رىْٛ ػٍيٗ اٌؾيبح أٔب ٌُ 

أوش٘ه.. ألٔٝ ال أٍِه أٜ ِشبػش ٌه.. غيش اٌؾسشح ػٍٝ رٍه األيبَ اٌسبٌفخ اٌؾضْ ػٍٝ 
 اٌزصجشػٍٝ ِسبٚئه ٚاؽزّبي ِب فٛق طبلزٝ ال رطٍت اٌغفشاْ.. فمذ رٕبسيذ وً شٝء
أِشن ال يؼٕيٕٝ.. ٚغفشاْ رٔجه ٌيس ِٓ ؽمٝ أر٘ت ثؼيذا ٚال رؼذ سأوًّ ِسيشرٝ.. 

ؽزٝ أٌزمٝ ثزان اٌزٜ افزذيٗ ثؾيبرٝ.. ٚأسؼذٖ ثىً ِب أريذ ِٓ لٛح سأوًّ ؽزٝ أعذ 
 .......أؽشف اٌّٛدح ٚاٌشؽّخ ِغ اإلٔسبْ اٌزٜ يشجٕٙٝ

 (ّخ اٌض٘شاء اٌؾسيٕٝ د.فبطثمٍُ/   (ال رمٍك ػٍٝ فأسٛأ ِب لذ ؽذس ٌٝ وبْ ٌمبؤن 

 اػضاص / ثٕذ إٌيً
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            هل تعرؾ معنى كلمة نافذة   الشباب :

 اوال كلمة مصـــــــــــــــــــر .(Egypt )) مصــر ( و 

 
نعرؾ جمٌعا ان لنبً هللا نوح علٌه السالم ثالثة اوالد , هم حام  : 

 ة اوالد همو اللذي ٌهمنا االن هو حام , و له اربع و سام و ٌافث
و قد سكن كوش بالد السودان , و سمٌت قدٌما  , كوش1-  :

باسمه حٌث معروؾ ان اسم السودان قدٌما هو بالد كوش , و الٌه 
  . ٌنسب اهل السودان و االفارقة

و سكن الشمال االفرٌقً , و الٌه ٌنسب شعوب بالد , فوط2-
و لهذا  و سكن منطقة فلسطٌا ) او فلسطٌن (, كنعان  -3  المؽرب

كان اسم فلسطٌن قدٌما هً بالد كنعان و الٌه ٌنسب الكنعانٌن و 
و هذا االخٌر سكن منطقة مصر , مصراٌم4-  . الفلسطٌنٌن اجماال

العلٌا , و مصراٌم هً االسم العبري لمصر وفقا للمٌثولوجٌا 
التوراتٌة . فاذن اشتقاق اسم مصر فً االصل من االسم العبري 

معناه هو البلد او المكنونة الحصٌنة , و ٌقال  مصراٌم , و ٌقال ان
و علٌه فان اصول المصرٌٌن اجماال هً  . اٌضا البسٌطة الممتدة

لحام بن نوح ) حامٌٌن ( , لكن حقٌقة بعد اختالط الشعوب و 
تزواجها من بعضها البعض فمسؤلة نقاء الساللة تعد االن من 

المستحٌالت بل و الخرافات مالم تسند باسناد نسبً معتمد ) فً 
جنبً هذا بالنسبة لكلمة مصر , فماذا عن االسم اال)رأًٌ الشخصً

                          , فنقول و باهلل التوفٌق . Egypt اٌجٌبت
  Egypt : ثانٌا , كلمــــــة اٌجٌـبت       

اسم مصر القدٌم اللتً عرفها بها المصرٌون القدماء ) الفراعنة ( 
بتاح ( , و معناه : أرض االله بتاح , و بتاح  -اك  -هو : ) هاك 

د القدماء المصرٌٌن ,و نظٌره زٌوس كبٌر هذا هو كبٌر االلهة عن
االلهة عند الٌونان . فسٌمت مصر عند المصرٌٌن القدماء باسم 
االله بتاح . و تنطق ) هٌكو بتاح ( , و ظل هذا اسم مصر حتً 

دخل الٌونانٌون الً مصر مع فتوحات االسكندر المقدونً فً عام 
قبل  ًٖٔ سنة قبل المٌالد , ثم حكمها البطالمة من بعده ال ٕٖٖ

المٌالد , ومن بعدهم الرومان حتً فتحها عمرو بن العاص سنة 
بعد المٌالد , اي ان الرومان و الٌونان حكموا مصر بعد ما  ٓٗٙ

تقرٌبا , فً البداٌة سمعوا اسم  97ٕطردوا الفرس منها لمدة 
مصر كما ٌنطقها اهلها ) هٌكو بتاح( اي ارض االله بتاح , و النه 

 نطق هذا االسم , فنطقت عندهم اٌجٌبتوسٌصعب علٌهم 

Aigyptus  بالجٌم الجافة المصرٌة , و اضافة الخاصٌة ) وس
( فً اخر الكلمة شؤنهم دوما مع اسماء االعالم , فمثال مارك 
ٌنطق ماركوس , و انطونٌو ٌنطق انطونٌوس و هكذا اٌجٌبت 
فة و تنطق اٌجٌبتوس . ) و مازالوا حتً االن ٌنطقوها بالجٌم الجا

كذلك بعض الدول االخري كما فً روسٌا ٌنطقونها ) ٌجٌــبت ( 
بعد ذلك انتقل هذا االسم الً قبائل الجرمن اللذٌن  . بالجٌم الجافة

الحالٌة , كما نعرفها باللؽة  Egypt عطشوا الجٌم فاصبحت
و اما كلمة ) قبط و جمعها اقباط ( فجاءت من نطق . االنجلٌزٌة

ٌبت ) بالجٌم الجافة ( و العرب ٌقلبون الجٌم الٌونانٌن لمصر , اٌج
و هناك  .الجافة الً قاؾ و العكس , و بالتالً نطقت قبط عندهم . 

               اسماء اخرى عرفها المصرٌون القدماء عن مصر , و منها
) كٌمبٌت ( و تعنً االرض السوداء , و اٌضا ) ثٌمٌرا او ثامٌر ( 

 اعداد/سمٌر السمرى  . و تعنً االرض السمراء الخصبة

 قالوا....قرأُت لك :       
 

قال االمام على ابن ابى طالب رضى هللا عنه  -1

:الرزق نوعان رزق ٌطلبك ورزق تطلبه 

,فؤما الذى ٌطلبك فسوؾ ٌؤتٌك ولو على 

ضعفك,واما الذى ٌطلبك فلن ٌؤتٌم إال بسعٌك 

وهو اٌضا من رزقك , فاالول فضل هللا 

 .سبحان ربى ما أعدلك.والثانى عدل هللا ..

              ُبلٌنا بقوٍم ٌظنو ان هللا لم ٌهدى سواهم -2

 ) ابن سٌنا(

إذا أردت أن تتحكم فى جاهل فعلٌك ان ُتفلَِؾ  -3

 كلَّ باطٍل بؽالٍؾ دٌنى  ) ابن رشد(

لٌس من الضرورى أن تكون عمٌال لتخدم  -4

اً  وعدوك  ٌّ                  ٌكفٌَك ان تكوَن ؼب

 حمد الؽزالى() الشٌخ م

انا مع الحقٌقة مهما كان من ٌقولها وانا مع  -5

                 الحق مهما كان من معه أو ضده 

 )مالولم إكس(

فى الٌابان تعداد ٌتجاوز المائة وعشرٌن  -6

ملٌون فى مساحة اصؽر من مصر ومع ذلك 

ال مجاعة وال فقر بل فائض ٌزٌد على 

ول الفائض االمرٌكى فى بالد لٌس فٌها بتر

وال فحم وال حتى خام الحدٌد ولكن فٌها اثمن 

 كنز...االنسان    ) مصطفى محمود(

ٌحتاج الرجل الى دقٌقة واحدة لٌعشق امرأة  -7

                         وٌحتاج الى عصور لنسٌانها

   )نزار قبانى(

 اختٌار/ احمد متولى                                                         



   هـ 0236   محرم          (السابعة عشر نة سلا) 413 لعددا          م 4102  نوفمبر

 

 الثشُزهجلح 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـر ـة شلـجـم

 ٔجَُ/اوغاِٝ   -        َ/ؽبعق ػجض اٌٍطيف  –ؿىغربعيخ اٌزذغيغ:ا                    عئيؾ اٌزذغيغ/ؿؼيض اثٛاٌؼؼايُ،                                                                 

   sazayem@qatar.net.qamail : -e   55155جّيغ اٌّغاؿالد ثؤؿُ عئيؾ اٌزذغيغ ص .ة                                                                 

  10 

  مشارف من نور ...  :   لحظة من فضلِك

 أحمد هللا كما ٌنبؽً لجالل وجهه وعظٌم سلطانه أن سخر لً الظروؾ التً جمعتنً به .
حقا إن نظرة اإلنسان أقصر من أن ترى حكمة الؽٌب العمٌقة إال بعد حٌن ، قدٌما كنت أعٌش فً 

ناي ..إستسلمت ولم أتوقع أبداً مكان ال ملموس وزمن ساقط فً مدارات فضاء وهمً فؤؼمضت عٌ
أن ثمة عالم من الحب سوؾ ٌلتقطنً وثمة ٌد كرٌمة سوؾ تؤخذ بٌدي لنشد عربتنا نحو مشارؾ 

التجلً، نحو ذلك المرتقى العالً الطاهر المقدس، نحو تلك السكٌنة التً تنسكب فً القلب حتى 
 تفٌض ، نحو الراحة والسعادة العارمة.

على حب هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسلم وآل بٌته وصحابته وتابعٌه  مشارؾ من نور جمعتنً به
 والسائرٌن على نهجه والصالحٌن األخٌار .. 

 عاااالم من الحب ...
إتفقنا ذات ٌوم أن ال مكان بٌننا للشكر أو اإلعتذار طوال العمر ،،وأعتذر له جدا إذ سؤنقض إتفاقنا 

 هذه المرة فقط ألنً أود أن أشكره حقا.
أشكره ألنه جعلنً أرفل فً نعمة ترفع العمر وتباركه عندما علمنً كٌؾ أستشعر صفات الرحمن 

 وكٌؾ حٌن أكون فً رعاٌته وكنفه سؤكون مطمئنة السرٌرة وقرٌرة العٌن والقلب والنفس ..
أشكره وهو ٌرسم لً الطرٌق لألعلى نحو نور حب الحبٌب علٌه الصالة والسالم كلما ٌؤذن لً بؤن 

 ره اإلستماع لحلقات الذكر والمدائح التً تعطرها وختامها مسك الصالة علٌه..أشاط
أشكره وهو ٌحدثنً عن صحابً جلٌل أو تابعً أو ولً صالح فؤرتقً وأستقً من فٌضهم وال أبتؽً 

 سوى أن نحشر فً زمرتهم..
الموت  أشكره وهو ٌلقننً أن عقٌدة المإمن هً وطنه وأهله وروحه وأمنه ورٌحانة عمره وأن

 محطة فً رحلة اإلنسان ولٌس نهاٌتها ..
أشكره وهو ٌجعلنً ألمس التناسق الرائع بٌن اإلنسان وهذا الكون الذي أبدعه هللا فؤرى تناسقه فً 
الباطن مدهش كتناسقه فً الظاهر بل أكثر... وٌعلمنً أن عمل الفرد وعواطفه وهواٌاته وسعٌه فً 

لهٌة الشاملة والهدي الربانً بل هو إرتباط وثٌق الٌتمزق وعقد الدنٌا التتنافى أبدا مع السنة اإل
 الٌنفرط إال بالخروج عن طرٌق الحق واإلٌمان فتتصادم حباته وتفترق..

أشكره وهو ٌمنحنً مع هذا الشهر المبارك ألق الحٌاة وسحرها فً رحاب هللا ورحمته الواسعة 
 وؼفرانه الدائم..

الكثٌؾ والجمٌل فً حٌاتً فؤحس بتقصٌري وجهلً  أشكره وهو ٌسجل حضوره بهذا الشكل
وحماقاتً وأنً مازلت بحجم عقلة اإلصبع فً عالم هذه النفحات الروحٌة وهذه التجلٌات النورانٌة 

 التً تفوق تصوري واحتمال لؽتً الهشة ومنطقً البسٌط ... 

 . فؤجزم دائما وأبدا بؤنه لٌس كؤي كائن كان فً هذا الكون بمكان.. وأشكره

 نيى ابراىيم سالم.. 
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 اإلسالُم الُمفترَى عميو ...     : قضية لممناقشة 
رؼغع االؿالَ ِٕٚظ ثؼضِخ اٌغؿٛي  طٍٝ هللا ػٍيٗ ٚؿٍُ اٌٝ وضيغ ٍ ِٓ اإلفزغاءاد اٌزٝ وبٔذ رؤرٝ أٚال ِٓ ُوفبع لغيش ِٚٓ 

االؿالَ اٌٝ وضيغ ِٓ االفزغاءاد ػٍٝ يضٜ  غيغ اٌّـٍّيٓ ِٓ أثٕبء اٌضيبٔبد األسغٜ ِضً اٌيٙٛصيخ ٚاٌّـيذيخ , ثً ٚرؼغع

ٍُ ِغٍٛؽ اٚ ثٕيِخ اإلٔزفبع ٚاٌىـت , ٚ٘ٛ ِب يُطٍُُك ػٍيٗ  أٚ ػٓ ؽغيك اصبعح  ’ فمٗ إٌّبفغاٌّـٍّيٓ أٔفـُٙ ؿٛاء ثفٙ

فخ اٌشٙٛاد ٚاالٔغّبؽ فٝ اٌغغيت ِٓ ادىبَ إٌـبء ٚاٌؼٚاط ثبؿزغجبع اٌغغيت ِٓ اٌزفبؿيغ ٚاٌغغيت ِٓ االدبصيش اٌؼؼي

اٌظيٓ لبي ػُٕٙ اٌشيز ِذّض اٌغؼاٌٝ )اٌفمٙبء اٌظيٓ ٌُ يشغجٛا  اٌزفب٘بد ِٚب أوضغ فمٙبء  اٌزفب٘بدثفمٗ  ٚ٘ٛ ِب يُطٍك ػٍيٗ 

فٝ فمُٙٙ ػٓ صٚعاد اٌّيبٖ ٚأدىبِٙب(  ٚأسيغا ٕ٘بن اٌفمٗ اٌـيبؿٝ ٚفمٙبإٖ  ُٚ٘ اٌظيٓ يٍْٛٚ ػٕك اٌزفبؿيغ ٚاالدبصيش 

  .ػٕضُ٘ ٘ٛ ٚؿيٍخ ٌٍـٍطخ ٌيؾ اال  ثؼض االؿزذٛاػ ػٍٝ اٌـٍطخ يشبٌفْٛ ِب ٔبصٚا ثٗ ٚوؤْ اٌفمٗثغيخ ٔٛاي اٌـٍطخ صُ ٚ

ع في ِؼٕٝ أدىبِٗ ؽٍجب ٌٍّٕفؼخ  ّٕبفغثفمٗ اٌاْ ِب يـّٝ  َّٛ ًُ ِٓ افزغٜ ػٍٝ االؿالَ اٌظذيخ ٚد ٚ٘ٛ اٌجبة اٌظٜ صسً ِٕٗ و

ٚاٌىـت أٚ ِذبٌٚخ ٌزؤييض ؽغٍف ػٍٝ ؽغف ٌيؾ دجبً فٝ االؿالَ ٌٚىٓ وغا٘يخ فٝ اٌطغف االسغ , ٚاوجغ ِضبي ػٍٝ ِب ٔمٌٛٗ 

غ اٌٝ دبي اٌّـٍّيٓ فٝ اٌؼبٌُ وٝ ٔغٜ االسزالفبد ثيٓ اٌجّيغ ٘ٛ االسزالفبد ثيٓ اٌّـٍّيٓ ثؼؼُٙ ثجؼغ فيىفٝ أْ ٕٔظ

فٕٙبن اٌـٕخ ٚاٌشيؼخ ٕٚ٘بن اٌـٍفيخ ٚاٌظٛفيخ ٕٚ٘بن اٌٛ٘بثيخ ٚاالثبػيخ ٕٚ٘بن ارجبع اٌّظا٘ت اٌّشزٍفخ ٚوؤٕٔب أِبَ أٛاع 

فه اٌضِبء ثيُٕٙ رذذ اؿُ االؿالَ وضيغح ِٓ االؿالَ وً ِٕٙب يضػٝ أٔٗ االؿالَ اٌظذيخ , ٚاالؿٛأ ٘ٛ اٌزمبرً ثيٓ اٌجّيغ ٚؿ

ٚاٌضفبع ػٓ االؿالَ , ٚاالؿالَ ثغاء ُِٕٙ جّيؼب . اْ االؿالَ صيٓ هللا اٌذك ٚاٌظٜ وبٔذ أٚي آيبرٗ ٔؼٚال ػٍٝ اٌغؿٛي اٌىغيُ 

غ آيبد " طٍٝ هللا ػٍيٗ ٚؿٍُ ٘ٝ آيخ "الغا ثبؿُ عثه اٌظٜ سٍك " ٚلض جبء اٌمغاْ ٍِيئب ثآيبد اٌضػٛح ٌٍؼٍُ ٚاٌؼمً ِٚب أوض

اْ اٌّمظٛص  ثفمٗ إٌّبفغ , أٜ اْ ٔزجغ اٌغسظخ إٌّّٛدخ ٌٕب  أفال رؼمٍْٛ" أٜ أٗ يضػٛٔب ٌٍؼمً ٚاٌزؼمً ٚاٌفُٙ ٚاٌزؼٍُ.

ٌٚىٓ ثٕيخ اإلٔزفبع اٌضٔيٜٛ ٚرٛفيغ اٌّبي ٚاٌجشً ثٗ ػٍٝ هللا , ٚ٘ٛ ارجبٖ أزشغ وضيغا ٘ظٖ االيبَ , ٚ٘ئالء اٌظيٓ يـزؼٍّْٛ 

أػغ ػٍٝ اٌّـٍّيٓ  ألُٔٙ يؼٍّْٛ اٌذك ٚيذيضْٚ ػٕٗ ثٍٜٛ طعاع االيخ ٚاؿزؼّبٌٙب ٌّٕفؼزُٙ .اْ فمٗ إٌّبفغ  فمٗ إٌّبفغ ُ٘

ًٌ ٌٍّطففيٓ( طضق هللا اٌؼظيُ,  لبي رؼبٌٝ  يُؼزَجغ اوضغ فـمبً  ِٓ ػضَ اصاء اٌـٕخ اٚ اٌفغيؼخ  , ٚطضق هللا اٌؼظيُ ديش لبي ) ٚي

فٛيً ٌٍظيٓ يىزجْٛ اٌىزبة ثبيضيُٙ صُ يمٌْٛٛ ٘ظآِ ػٕض هللا ٌيشزغٚا ثٗ صّٕب لٍيال فٛيً ٌُٙ ِّب وزجذ ثـُ هللا اٌغدّٓ اٌغديُ)

يزجٍٝ ثىً ٚػٛح فٝ وً ِٓ يزظفْٛ ثبٌجشً ٚاٌُشِخ ٚدت اٌّبي  (طضق هللا اٌؼظيُ ٚفمٗ إٌّبفغايضيُٙ ٚٚيً ٌُٙ ِّب يىـجْٛ

ضغُ٘ , ُٚ٘ يئصْٚ فغائغ اٌضيٓ ٚيزّـىْٛ ثٙب ؽبٌّب أٔٙب ال رىٍف صعّ٘ب ٚال صيٕبعا , ٚٔجضُ٘ يزشضلْٛ ٚوٕؼ اٌّبي ِٚب أو

ثظالرُٙ ٚطيبُِٙ ثً ٚٔغاُ٘ يؼيجْٛ ػٍٝ ِٓ ال يظٍٝ ٚال يظَٛ ٚوؤُٔٙ ُ٘ اٌّالئىخ ٚاآلسغْٚ ُ٘ اٌىفبع , ٚاٌذميمخ أُٔٙ 

ٌظيبَ ثال أفبق ٚاِب اٌؼوبح فبُٔٙ يزذبيٍْٛ فٝ ػضَ االٔفبق أٚ اٌٍجٛء يئصْٚ فغائغ اٌضيٓ ؽبٌّب أٔٙب ثضْٚ أفبق فبٌظالح ٚا

  اٌٝ اٌُغسض ٚادىبِٙب   ٚثغطبء ِٓ اٌضيٓ , ٚ٘ىظا ٔجض فمٗ إٌّبفغ فٝ اٚػخ طٛعح .

ف ٚ٘ٛ ِب ٔغاٖ ِٓ أً٘ اٌـيبؿخ اٌظيٓ يغرضْٚ ػجبءح اٌضيٓ اٌظيٓ يمِْٛٛ ثبٌزذٛي ٚرغييغ اٌّٛال ثفمٗ اٌزـييؾاْ اٌّمظٛص  

, فٕغاُ٘ فٝ اٌجضايخ يذغِْٛ اشيبء ٚثؼض طٌه يذٍٍٛٔٙب ٚطٌه ٌّٕفؼزُٙ ِٚظٍذزُٙ , ٚ٘ىظا ٌؼٓ هللا اٌّظٍيٓ اٌظيٓ يىظِّثْٛ 

ثبٌضيٓ  أٜ يضػْٛ أُٙ ِزضيْٕٛ ٚأُٙ يزجؼْٛ ادىبَ اٌضيٓ ٚ ٌٚىُٕٙ يـزؼٍّْٛ ٘ظا اٌزضيٓ ٌّٕفؼزُٙ اٌـيبؿيخ ِٚظٍذزُٙ فٝ 

يؾ(  اٌظٜ ٔغاٖ فٝ جّبػبد االؿالَ اٌـيبؿٝ رٍه اٌجّبػبد اٌزٝ رظجغ وً ػًّ ؿيبؿٝ ثغطبء اٌـٍطخ  ٚطان ٘ٛ )فمٗ اٌزـي

                                                                  اؿالِٝ ثغيخ إٌظت ػٍٝ اٌؼبِخ ِٓ إٌبؽ ثبؿُ اٌضيٓ ٚاٌضيٓ ُِٕٙ ثغاء .

ِٓ اثٛاة   , فيىفٝ أْ يزىٍُ  اٌفميٗ ػٓ ثبةٍ غطبء اٌفمٗاالٔغّبؽ فٝ اٌشٙٛاد ٚاٌزٍظط ثبٌّذغِبد رذذ ٘ٛ   اٌزفب٘بدفمٗ اْ 

ادىبَ إٌـبء دزٝ ٔجض اٌجّيغ لض أـبق ِضفٛػب ثشٙٛرٗ اٌّىجٛرخ اٌٝ اٌزفبطيً ٚرفبطيً اٌزفبطيً فٕىْٛ ٚوؤٕٔب ٔشب٘ض فيٍّب 

جٕـيب ٌٚىٓ ثغطبء ِٓ اٌشغع ٚاٌشغػيخ ,  ٚطٌه ثذجخ أٔٗ ال ديبء فٝ اٌضيٓ , ٚاٌذميمخ إٔب وٍٕب ِظبثْٛ ثبٔفظبَ فٝ 

ٚادىبَ إٌـبء  ٚاٌزّزغ فٝ   اٌزفب٘بدـٝ اطبثٕب ثـؼبع جٕـٝ ٌُ ٔجض ِؤٜٚ غيغ االؿزّزبع ثفمٗ اٌششظيخ ٚاْ اٌىجذ اٌجٕ

اٌجٕخ ثذٛع اٌؼيٓ ٚويف أْ اٌّـٍُ ؿيٕبي فٝ اٌجٕخ لٛح جٕـيخ رـبٜٚ لٛح ِبئخ عجً دزٝ يٕبؿت ِب ؿيزّزغ ثٗ ِٓ ِئبد 

يٗ ٚؿٍُ اال ٌٍّزغ اٌذـيخ ٕٚٔـٝ ِب لبٌٗ اٌغؿٛي طٍٝ هللا اٌذٛع اٌؼيٓ , ٚوؤْ االؿالَ ٌُ يٕؼي ػٍٝ  عؿٛي هللا طٍٝ هللا ػٍ

يب ؿبصح لجً أْ رجذضٛا ػٓ ِزغ اٌجٕخ ِٓ دٛع ػيٓ ٚلجً أْ رٕبلشٛا  فٝ   ػٍيٗ ٚؿٍُ "أّب ثؼضذ ألرُّ ِىبعَ األسالق" 

غ ٚاٌؼٍُ ثٙب اليٕفغ , اٌفمٗ ػٓ ويفيخ اريبْ اٌؼٚجخ ٚ٘ٝ دبئغ ٚغيغ٘ب ِٓ االدىبَ اٌزٝ رضسً رذذ ثبة اْ اٌجًٙ ثٙب ال يؼ

اثذضٛا ويف ٔؼيش ػٍٝ االعع ثؼفخ ٚويف ٔؼجض هللا ثفُٙ ٚرؼمً ٚويف ٔزؼبًِ ِغ ثؼؼٕب اٌجؼغ ثبسالق اٌمغاْ ٚؿٕخ عؿٛي 

هللا طٍٝ هللا ػٍيٗ ٚؿٍُ اٌظٜ وبْ لغأب يّشٝ ثيٓ إٌبؽ ػٍٝ االعع  ٚويف ال يمزً ثؼؼٕب اٌجؼغ دجب فٝ اٌّبي ٚدجب فٝ 

يشضػٕب إٌّزفؼيٓ ثبؿُ اٌضيٓ ٚٔذٓ ٔطيؼُٙ وبٌؼّيبْ ٚوفبٔب افزغاًء ػٍٝ االؿالَ غفغ هللا ٌٕب ٌٚىُ آِيٓ  اٌـٍطخ  ٚويف ال

 ابن البلد/   بقلم                                                                                                                    آِيٓ.
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 + نرثه !إ.. لنفسك   أَها الظالن    :   واحة االيمان

 

ننتظر كل عام قدوم شهر رمضان المعظم.. شهر الصوم.. شهر الطاعات.. شهر الرحمة والمؽفرة.. شهر التقرب 
.لكن.. هل تعلم أن  -عز وجل  –.. هذا الشهر الكرٌم وما ٌحمله من تقرب وصلة بالمولى  –جال وعال  –من هللا 

أن أفضل صٌام بعد رمضان هو  -صلوات هللا علٌه  –قال عنه رسولنا الكرٌم  هناك شهر آخر من أشهر العام
 الصٌام فً هذا الشهر!!

: )أفضل  -صلى هللا علٌه وسلم  –قال: قال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -فعن أبً هرٌرة فما هو هذا الشهر؟!
رواه مسلم.نعم.. هو محرم ..  –اللٌل(  الصٌام بعد رمضان: شهر هللا المحرم، وأفضل الصالة بعد الفرٌضة : صالة

فً كتابه العظٌم فً سورة  -سبحانه وتعالى  –هذا الشهر الذي ٌعتبر إحدى أشهر هللا الحرم التً قال عنها هللا 
ْوَم َخلََق ٖٙالتوبة )آٌة :  ٌَ  ِ ِ اْثَنا َعَشَر َشْهراً فًِ ِكَتاِب هللاَّ ُهوِر ِعْنَد هللاَّ َة الشُّ َماَواِت َواأْلَْرَض ِمْنَها أَْرَبَعٌة (: }إِنَّ ِعدَّ السَّ

ُم َفال َتْظلُِموا فٌِِهنَّ أَْنفَُسُكْم{.وقال ابن كثٌر  ٌِّ ٌُن اْلَق فً تفسٌره: }َفال َتْظلُِموا فٌِِهنَّ أَْنفَُسُكْم{  -رحمه هللا  -ُحُرٌم َذلَِك الدِّ
ا.فهل أنت ظالم لنفسك بارتكاب الذنوب والمعاصً أي فً هذه األشهر المحرمة، ألنها آكد، وأبلػ فً اإلثم من ؼٌره

ٌنهاك عن الظلم بشكل عام وفً هذه األشهر بشكل  –جال وعال  –واآلثام ؟! .. فإذا كانت إجابتك بنعم ..اعلم أن هللا 
لهتنا خاص ..فاؼتنم الفرصة التً هٌؤها هللا لك للتقرب منه وللتواصل معه بشكل دائم، فكلما فترنا وشؽلتنا الدنٌا وأ

 وٌفتح لك فرصة جدٌدة للتقرب منه والسٌر على طرٌقه !! –عز وجل  –عن ذكر هللا .. ٌؤتً المولى 
فهل من مستجٌب ؟!أنت األن .. فً أول شهر من شهور العام الهجري الجدٌد .. شهر ٌعد من األربعة أشهر الحرم 

د استدار كهٌئته ٌوم خلق هللا السموات واألرض، : )إن الزمان ق -صلى هللا علٌه وسلم  –التً قال عنها رسول هللا 
السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثالثة متوالٌات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب، شهر ُمضر، الذي 

 بٌن جمادى وشعبان(.

 أبدأ عامك الجدٌد بشكل مختلؾ وبطرٌقة أفضل تسعى بها لتكون على صلة دائمة بربك .

ابتعد عن الذنوب، فكما ذكرنا فً البداٌة ٌعتبر الصٌام فً شهر محرم من أفضل الصٌام بعد رمضان .. جدد نٌتك و -
باب التوبة والرجوع   نهاك هللا عن أن تظلم نفسك فٌه .. فهل من ظالم لنفسه ؟! - فهل من صائم فً هذا الشهر ؟!

ؽلق لٌال ونهارا.. فال تردد واؼتنم األٌام والشهور إلى هللا والتقرب منه مفتوح دائما، فهو الباب الوحٌد الذي لم ٌ
 وتقرب من ربك وستجد الخٌر الكثٌر ..ولنبدأ سوٌا عاما هجرٌا جدٌدا ولنجعل شعارنا فٌه: عام خالً من الذنوب !!

ثمٍُ / ؿبعح ػجض اٌشبٌك              
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 مش العب                                             

 قد العبوا الفرٌقٌن مهارتهم، و ٌصبح الملعب بال خطوط، و ٌجلس الحكم و حامال الراٌة و عندما ٌف
المراقب فً المدرجات ٌشجعون بحماس، و مع كل العب صفارته الخاصة، و ٌهلل الجمهور و هو 
ة ٌعطً ظهره للملعب و ٌشٌد النقاد بأداء الالعبٌن و عبقرٌة المدربٌن، فال تتعجب حٌن تنتهً المبارا

 بهزٌمة الفرٌقٌن.

  رحم هللا أبناءنا الجنود فً كل مكان و رحم هللا كل من قُِتَل ُظلما، نحسبهم شهداء أحٌاء عند ربهم
 ٌُرَزقون , و لعنة هللا على الكافرٌن.

  ،ُرْص الحٌطة ٌاِولدْ “لم ٌعد اإلعالم فن المعلومة، أصبح فن االصطفاف”. 

 الغٌر رسمٌة ، أصبحت آراء و تحالٌل ، و كلها راٌحة فً  لم ٌعد هناك خبرا فً القنوات الرسمٌة و
 اتجاه واحد و حتة واحدة،  .. أل  حتتٌن .. كده دوالرات و كده استرلٌنً ، اصطفاف بقى.

  و وهللا ، لما تكون مٌن، و عملت لنا اٌه ، مافٌش حاجة هتشفعلك ،، خلً بالك .. ال تقول لً وائل و ال
دقٌقة بال آخر النهار.. إوعو .. المرة دي شدٌنا الفٌشة بس ، المرة الجاٌة  تقول لً محمود ، بال تسعٌن

 هنشد حاجات تانٌة.  

 :ًاإلعالم ال ٌحمً الرؤساء، ماهو اإلعالم بتاع مبارك ماقدرش ٌحمٌه، قلت له: صدقت،   واحد قال ل
 فسه مش واخد باله.ولكن بٌتهٌألً كده بس مش متأكد ٌعنً، إنه كان ٌقدر ٌحمٌه لو الجٌش ما عملش ن

  ،لم تسمح لنا األحداث المحزنة أن نفرح بالعثور على قطار الوادي الجدٌد المفقود منذ ثمانٌة سنوات
أكٌد القطار ده كان ماشً على قضبان الحدٌد المسروقة ، حد عارف؟! القطر ٌبقى ماشً فً أمان هللا 

ٌب قضبانً فً البٌت, طٌب مش ممكن "مٌالقٌش قضبانه" ، و أنا بعد كده هبقى أروح المحطة و أس
 ٌالقوا ونش التحرٌر فً المكان اللً لقوا فٌه القطر، مبروك لهٌئة السكة الحدٌد و سلم لً ع المترو.

  الجٌش و الشرطة و الشعب إٌد واحدة، أرجو أال أكون أخطأت فً الترتٌب حسب األولوٌة، بس مش
أخوك  و ابنً  وابنك ، و ال فٌه ناس تانٌة الجٌش و الشرطة من الشعب برضه، مش هما أخوٌا و 

 غٌرنا و ال اٌه ٌا جماعة.

  السبسً هٌحكم "تونس" ٌا رّجالة ، إقراها صح اعمل معروف، السبسً "بالباااااء" ، أل ما تتلخبطش دا
 سنة و مافٌش معاه تفوٌض.  78عنده 

  ساعة قرار اللعب بدون جمهور و هما األهلً و الزمالك لسة بٌلعبو فً الدوري،  ٌااااه .. تصدقوا من
 أنا نسٌت إنً أهالوي متعصب ، بس أبدا لم أنسى أنً أكره الزمالك.

 .برضه مش العب 

غير عنوانصفحة من   

 يكتبها واحد فهمان
 م. طارق عبد اللطيف
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   الشامى محمد/م اختٌار        المواقع تحدد بالدماغ خالٌا   GPS     :المنوعات صفحة

 

 
هاٌ تزَد هىسر                جىى أوكُفٍ      الُسار إدوارد هىسر   

 
 خاليب لشْ آِْٛ ِسئٌٛخ ػٓ اٌزاوشح ٚرٍفٙب يسجت "أٌض٘بيّش"..ئوزشبف 

 ٚاٌذساسخ رغذد األًِ فٝ ػالط األِشاض
ٚاٌزٝ رُ اإلػالْ  تجائشج نىتل فً الطة والفسُىلىجُا العصثُحفبص صالصخ أطجبء 

، ٚ٘إالء األطجبء اٌجبؽضْٛ ُ٘ اٌجشٚفيسٛس عْٛ أٚويف ِٓ عبِؼخ ٌٕذْ زا اٌؼبَ ٘ػٕٙب 
يذط، ِٚذيش ِشوض ٚيٍىَٛ سيٕسيجشٜ ٌٍؼٍَٛ اٌؼصجيخ ٚاٌسٍٛويخ فٝ ٌٕذْ، ِٚبيٛ ثشيذ وٌٛ

ِٛصس ٚصٚعٙب ئدٚاسد ِٛصس ِٓ اٌغبِؼخ إٌشٚيغيخ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛعيب، ٚاٌؼبِالْ فٝ ِشوض 
اٌؾٛسجخ اٌؼصجيخ ِٚؼٙذ ػٍُ األػصبة فٝ رشٚدٔٙبيُ فٝ إٌشٚيظ، ٚرٌه ػٓ أثؾبصّٙب 

ب دِبغيخ فٝ اٌجشش ٚاٌؾيٛأبد رشىً ٔظبَ رؾذيذ ِٛالغ اٌزٝ وشفذ ٚعٛد خالي
ٚفمب ٌصؾيفخ فبيٕبٔشيبي ربيّض فاْ اٌذساسبد اٌّززبٌيخ  .GPS ِشبثٙخ ألٔظّخ اٌّالؽخ

ٌٍفبئضيٓ وشفذ ٚعٛد ِغّٛػخ ِٓ اٌخاليب اٌّسئٌٛخ ػٓ رؾذيذ اٌّٛالغ فٝ ِٕطمخ ِٓ 
شح أيضب، ٚثؼذ٘ب ثسٕٛاد رُ اٌذِبؽ رذػٝ لشْ آِْٛ، ٚفيٙب رمغ ِٕبطك ِزؼٍمخ ثبٌزاو

اوزشبف ٔٛع آخش ِٓ اٌخاليب يذػٝ "خاليب اٌشجىخ"، ٚرشبسن فٝ أٔظّخ رؾذيذ اٌّٛالغ 
فٝ اٌؾيٛأبد ٚاٌجشش ػٓ طشيك رؾذيذ اإلؽذاصيبد، ٚرزٍف ٘زٖ اٌخاليب فٝ ِشض اٌض٘بيّش 

. ِّب يسجت صؼٛثخ رؼشف اٌّشضٝ ػٍٝ اٌجيئخ اٌّؾيطخ ثُٙ، ٚصؼٛثخ ػٛدرُٙ ٌّٕبصٌُٙ
فٝ اٌفئشاْ ػٕذِب  1771ِّب يزوش أْ ثذايخ اوزشبف ٘زا إٌٛع ِٓ اٌخاليب وبْ ػبَ 

وشف اٌجبؽضْٛ اخزالف ِغّٛػبد اٌخاليب اٌذِبغيخ إٌشطخ ثبخزالف اٌّىبْ، ٚرّذ 
اٌؼذيذ ِٓ اٌذساسبد اٌزٝ رٛصٍذ ئٌٝ أْ ٘زٖ اٌخاليب رشسُ خشيطخ داخٍيخ ٌٍّىبْ ٚأْ 

ِؼشفخ اٌّىبْ أٚ اٌزغٛي خالٌٗ، ٚ٘زا ِب يؾذس فٝ  رٍفٙب يسجت فمذاْ اٌمذسح ػٍٝ
األِشاض اٌزٝ رصيت اٌذِبؽ ٚرضؼف اٌزاوشح وّشض أٌض٘بيّش ٚاٌؼزٗ ٚاٌخشف. ِٚغ رطٛس 
ٚسبئً اٌزصٛيش اٌذِبغٝ رّىٓ اٌجبؽضْٛ ِٓ رأويذ ٚعٛد ٘زٖ اٌخاليب ٚػٍّٙب اٌزٜ وبْ 

فٙب أٚي ِشح، ٚثٙزا رىٍٍذ يؼزجش ٔٛػب ِٓ اٌخشف اٌؼٍّٝ فٝ األٚسبط اٌطجيخ ؽيٓ اوزشب
اٌغٙٛد ثبٌٕغبػ. يمٛي ثشٚفيسٛس وٌٛيٓ يفش ِٓ عبِؼخ دٚس٘بَ اٌجشيطبٔيخ أْ االوزشبف 

يغيش وضيشا فٝ اٌؼٍَٛ اٌؼصجيخ ٚيؼذ صٛسح ِؼشفيخ ٚيفزؼ اٌجبة أِبَ ئيغبد ػالعبد ِخزٍفخ 
 )ِٛلغ ِصشاٜٚ( .ِٚزخصصخ ٌألِشاض اٌؼمٍيخ ِضً اٌض٘بيّش
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Hijra: Migration of the Prophet from Makkah to Madina 

 

The calendar year of Islam begins not with the birthday of our prophet (peace be on him), not 

from the time that the revelation came to him (Bethat) nor from the time of his ascension to 

heaven, but with the migration (Hijra) from an undesirable environment into a desirable place 

to fulfill Allah's command. It was migration from a plot that was set by the leaders of the 

Quraysh who were plotting to kill prophet Muhammad, and to destroy the truth that today is 

being conveyed to mankind everywhere against tyranny and injustice. Their purpose was to 

destroy the foundation of the Islamic state, the Sunnah of the tradition of the prophet, and to 

prevent the revelation being delivered by Allah's messenger to mankind. This plot was 

defeated by the Prophet's migration from Mecca to Medina. So as not to leave the plot 

unknown, Ali Ibn Abu Talib the fourth Caliph or the first Imam, remained in the bed of our 

Prophet Muhammad (Peace be on him) in Mecca, to witness that when the truth is conveyed, 

a plot will be made to counteract against it. It was understood by the leaders of the non-

believers, Quraysh, that the message of Islam was and is spreading and that those who have 

accepted the revelation and the prophecy of the prophet were so strong that no enemy could 

destroy them. Such a one was Bilal who was tortured and beaten so much that his breath 

stopped but when he took his first breath again his breathing was combined with the word 

"Ahad" (One God). The 'one' that is not after zero and the one that is not going to be two. The 

belief in the uniqueness of the creator sank into the souls of the companions of the prophet 

and their life became combined with the understanding of their faith- their life and faith were 

integrated - neither one was neglected for the benefit of the other. His breath was combined 

with his creator's name. Individuals have a "place" according to the materialistic system. One 

is higher than the other and everyone in the system of "Ism" has a material value. In matters 

of faith, belief in the creator, has a value which cannot be paid in worldly material. Its place is 

in paradise. No man can pay that price to any one, and paradise is granted to mankind by 

Allah alone. Man's struggles for Allah cannot be bought with anything else.When the 

Quraysh recognized this great power of faith, they plotted to destroy the foundation of belief. 

Imam Ali was a witness to this plot, and his descendents were martyrs of the plots of other 

rulers in the continuation of the confrontation of truth versus the so-called Islamic rulers 

imposed upon the Muslims.Imam Ali and the rest of the Imams from the members of the 

family of our beloved prophet have been martyred, and the process of martyrdom will 

continue until this recognition comes to the Muslims Umma so that to prevent them from this 

unjust act of assassination.                                                                                                                     
Selected by: Shereen  


