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 )!!!القاتلون٠ح أ٠ٙح  )   :وٍّسجٌؼىو

 !!! القاتلون٠ح أ٠ُٙح 

ُّهٍذْٛ  جٌفحشٍْٛ جٌ

 جٌفحْىْٚ جٌّفٓىْٚ

   ضطحؾٌٍْٚى٠ٓ ٠ح ِٓ ذح

 ٚذٓفِه جٌىِحِء ضطرحْ٘ٛ

ِْ ٚجٌّٛضٝ ضطظحٍْ٘ٚ  ٚذحألوفح

 !!!! أفال ضؼمٍْٛ

* * * 

 ِغ١ر٠ْٛح أ٠ٙح جي

 َِ ٓ ٌلْال َِ   جٔطُ  ضؿ٠ٍْٛٙح 

  ٚذحٌؿٙحِو ضطالػرْٛ

 ٠ح ج٠ٙح جٌّٕحفمْٛ

   ضطٕحطٍْٚنٍجفحش ٠حِٓ ذحي

  ضٕؼمْٛفٟ وً نٍجذس ٚ

  ضٕطظٍْٚٚذؿٍٙىُ  ٌٍكٌٛ 

 ٚذحالٌ٘حخ ضكطّْٛ

 !!!! أفال ضؼمٍْٛ

* * * 

 القاتلون٠ح أ٠ُٙح 

َّْ ِظٍ َجٌطح٠ٌِم قم١مسٌ ٚأٔطُ جٌٛجّْ٘ٛ  ئ

ٍُ ٚأٔطُ جٌُِّْٙٚٛ ٍَ جٌطح٠ٌِم ْطٕطظ َّْ ِظ  ئ

ٍَ جٌطح٠ٌِم ِوٕحٔسُ هللا فال ضؼرػْٛ ِّْ ِظ  ئ

ٍَ جٌطح٠ٌِم قحػٕسُ جألٔر١حِء أفال ضؼٍّْٛ َّْ ِظ  ئ

ُُ ٚجٌْٕٛ ُُ ٚجٌمٍ ٍَ جٌطح٠ٌِم ٘ٝ جٌؼٍ َّْ ِظ  ئ

 ٘ٝ جٌكُد ٚجإلنحُء ٚجٌفْٕٛ

َغ١َّرْٛ ُّ  ٘ٝ ُِٙى جٌكؼحٌجِش أ٠ٙح جٌ

 !!!! أفال ضؼمٍْٛ

* * * 

 القاتلون٠ح أ٠ُٙح  

ٍَ وّح ضشحؤْ  ئٔشٍٚج جإلٌ٘حَخ فٝ ٌذِٛع ِظ

ٌِ وّح ضفؼٍْٛ  ٚئلطٍٛج أذٕحءٔح ذحٌغى

ٍُ جٌكَك فال ضفٍقْٛ  فحهللُ ١ْٕظ

ُُ جٌشؼُد ٚأٔطُ جٌٍجقٍْٛ  ١ٍْفُظى

ُُ جٌؼحتؼْٛ ٍُ ٚأٔط ٍُ ِظ  ْٚطٕطظ

 !!!!أفال ضؼمٍْٛ

  :ئلٍأ فٝ ً٘ج جٌؼىو 
 

                                ..لحض٠ٍْٛح أ٠ٙح جي   :وٍّس جٌؼىو  *

  2ص                                            ٌت١ّ جٌطك٠ٍٍ /ذمٍُ 

ٍّْحْ جٌؼٛوز .ِمطغ ِٓطفُ و:وفطٍ جالقٛجي جٌشهظ١س *

 3ص                                    ئوٍجِٝ ٔؿُ/ِٕٙىِ /ئػىجو

                              ِحيج ٠كىظ فٝ ِظٍ؟ :والَ فٟ جٌّّٕٛع *

 4ص                                              ْكٍ ؽٍؼص    /ذمٍُ

                    (ٍْطس لِٛ لُـ) ٌؾ١ُ ٌِؼحْ  :ٌه ٠ح ١ْىضٟ  *

  5                                              صذٕص ج١ًٌٕ    /جػىجو 

                                                                     5  صجٌّظٍٜ أفٕىٜ/ جنط١حٌٌِؼحْ و٠ٍُ   :طٌٛزجٌغالف*

 6ص   وحذطٓ و١ّٛ / ئػىجو ذطً جٌىٌٜٚ   : ج٠ٌٍحػس طفكس*

 6صلٛز جألًِ    جنط١حٌ؟ِكّى جٌؿٍٜٛ٘         : لٍأش ٌه *

    ِٓ ٌٚجتغ ُٔجٌ لرحٔٝ                                 : ٌوٓ جألوخ*

 7                                   ص  جٌٍط١فؽحٌق  ػرى /جػىجو 

                   ػٛوز جٌُِٓ جٌؿ١ًّ  :ٌوٓ جٌّظ١٠ٍٓ ذحٌهحٌؼ  *

                            8صجٌٓف١ٍ ِكّى ٍِْٝ                                       /ذمٍُ

 جٌؼٙىز جٌؼ٠ٍّس ٚقٍِس وِحء ج١ٌّٓك١ٓ فٝ  : ٚجقس جإل٠ّحْ *

 9ص٘حٔٝ ػػّحْ                                  / ذمٍُ ِظٍ      

قٟ ج١ٌٓىز ٠َٕد                    :جٌّظ٠ٍْٛ  ال٠ؼٍفٙحِظٍجٌطٝ* 

                               10ص                                     و٠ٍُ جذٛجٌؼُجتُ /وجػىجو 

ْالـ أً٘ هللا فٝ ٚؾٗ "جٌطظٛف ٘ٛ جٌكً" :ِهطحٌجش*

 11عبدالرحمن مقلد                      ص/ بقلم  "وجػش"

  جقًٌٚججٌكُْ:  طفكس ِٓ غ١ٍػٕٛجْ*

 11ص                                   ؽحٌق ػرى جٌٍط١ف / جػىجو

يون عر:     لؼ١س ٌٍّٕحلشس*  وم                                خق

 12ص                          ػّحٌ ػٍٝ قٓٓ :ووطٌٛ  ذمٍُ جي

اشربوا دما وافطروا اشالء                    :طفكس جٌّٕٛػحش *
 13ص                                 ابن البلد           / اختيار

 

 AL BASHIR MAGAZINE                     14ص 
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 ٍّْحْ ذٓ فٙى جٌؼٛوز. و..... ِمطغ ِٓطفُ           :جٌشهظ١س جألقٛجي وفطٍ

، غُ ضر١َّٓ أْ جٌهرٍ غ١ٍ طك١ف، ٚضىٌٍ جٌشٟء يجضٗ -ٌقّٗ هلل-ٌٓ أٔٓٝ يٌه ج١ٌَٛ جًٌٞ ُٔشٍش ف١ٗ نرٍ ِٛش جألْطحي ِكّى لطد 

 .ِغ جٌش١م ِكّى جٌظحذٟٛٔ، ٚوػ١ٍْٚ ٔشٍٚج نرٍجً ِشحذٙحً ٠طؼٍك ذحٌش١م أذٟ ذىٍ جٌؿُجتٍٞ

َّٓرك، فأٔص ذًٌه ضظٕغ فٟ ٔفٓه ١ِالً ئٌٝ طكس جٌهرٍ ٚضأو١ىٖ؛ ألٔه ال ضفّؼً  ق١ٓ ضطٌٛؽ فٟ ٔشٍ نرٍ ٍْرٟ، ٚوأٔه ضٓؼٝ ئٌٝ جٌ

وُ ضىجٚي جٌّطحذؼْٛ فٟ جٌشرىحش جالؾطّحػ١س !أْ ضىْٛ ِٛطٛفحً ذحٌطٍٓع أٚ جالْطؼؿحي، أٚ أْ ضىْٛ ِظىجل١س أنرحٌن ػٍٝ جٌّكه

؛ ألٔٗ ٠ىٌٚ ػٍٝ ٚؾٗ جٌهظٛص قٛي ٔمى ِمطغ (جٌطٍٔى)ضفحػً ٚٚطً جًٌٌٚز  (٘حشطحلحً )ً٘ج جألْرٛع ِٓ ِمطغ ف١ى٠ٛ؟وُ ّْٚحً 

و٠ٕٟ أٚ جؾطّحػٟ؟ٌٕىع جٌّمحؽغ جإل٠ؿحذ١س جٌرح١ٔس ٌٍم١ُ جٌّؼحٌؿس ٌٍّشىالش، ٟٚ٘ ؾ١ٍّس ٚوػ١ٍز ٚضٓطكك جإلشحوز، ٌٚىٕٕٟ أ٠ٌى 

جٌكى٠ع ػٓ يٌه جٌٍْٛ جًٌٞ ٠طٍك طحقرٗ جٌمٛي وْٚ ضفؼ١ً ؾٙحَ جٌطكىُ، ٚال ٠ٓطكؼٍ ٌوٚو جألفؼحي ػ١ٍٗ، ٚال ٠هطٍ ذرحٌٗ ضٕٛع 

ٚلى ٠ُؼرٍِّ ػٓ ٌأٞ شهظٟ غ١ٍ ِىٌِٚ، أٚ ػٓ غمحفس ِك١ٍس ..جٌّشح٘ى٠ٓ ٚجنطالف غمحفحضُٙ، ١ٌُِٚٛٙ، ِٚمحطىُ٘، ِٚٛجلفُٙ

. ضطٍرَّّ ذٍرِٛ جٌى٠ٓ، أٚ ػٓ فىٍز ضٍمَّح٘ح وْٚ ضّك١ض، أٚ وٍّس ٍٍِْس أُؽٍِمص ذطٍٓع ٚوْٚ ضفى١ٍ، ٌٚذّح وحٔص ِٓ ػػٍجش جٌٍٓحْ

ٍجِؾغ، ٌٚؼً لحتٍٙح ٌُ ٠ؼٍُ أْ جٌؼىْس ضطٍطى ٌٗ :-ِػالً  ُِ وٍّحش ػٕظ٠ٍس ػى لر١ٍس أٚ شؼد أٚ ئل١ٍُ أٚ ٌْٛ ضمحي ٌالػد أٚ ؽحٌد أٚ 

! فٟ جٌهفحء

٠مٌٛٗ غ١ٍ ِطهظض ٠ٚؿَُ ذأٔٗ قىُ .. فطٜٛ ٠ٍْؼس فٟ شأْ ػٍّٟ ٠طؼٍَّك ذحٌفؼحء أٚ جٌؿغٍجف١ح أٚ جٌفٍه أٚ نٍك جإلٔٓحْ أٚ جٌطد-

! جٌمٍآْ

غ١ٍز غ١ٍ ِٕؼرطس ضكىظ جٔفؼحالً ػٍٝ جٌّٕرٍ ف١مغ جٌهط١د فٟ ٌُِك ضؼ١ُّ جالضٙحَ ٌش٠ٍكس ٚجْؼس ِّٓ ٠هىِْٛ جٌّؿطّغ ٠ٕٚطّْٛ -

جٌهطأ ِٓ ؽرغ جإلٔٓحْ، ٚجألػّحي ذح١ٌٕحش، !ئ١ٌٗ؛ ذٕحًء ػٍٝ ْٛء ظٓ أٚ قحوغس ِفٍوز، أٚ ذٕحًء ػٍٝ شحتؼس ضىجٌٚٙح جٌٕحِ وْٚ ضػرص

ذُّبهَ ): ٚلى غٍؾ ٌؾً فمحي!ٚجٌطّحِ جٌؼًٌ ٌٍّهطة ِٓ ش١ُ جٌىٍجَ، جٌفك ذحٌّهطة ألٔه ْطىٛٔٗ ٠ِٛحً ِح ٌَ أََٔح  َٚ َْٔص َػْرِىٞ  َُّ أَ ُٙ ، ٌُٚ (جٌٍَّ

ٌٛ أْ !جٌٍُٙ أٔص ٌذٟ ٚأٔح ػرىن، فأنطأ ِٓ شىز جٌفٍـ: ٠إجنً، ذً ُوطد أؾٍٖ؛ ألْ ١ٔطٗ وحٔص ضؼرُّبىجً ٚشىٍجً هلل، وحْ ٠ٍ٠ى أْ ٠مٛي

ُّْؿٍص ػٍٝ ش٠ٍؾ ُٚػٍػص ػٍٝ جٌٕحِ، ٚنؼؼص ٌطؼ١ٍمحش جٌّشح٘ى٠ٓ فٟ ج١ٌٛض١ٛخ، ٚض٠ٛطٍ، ٚجٌف١ّ ذٛن ٚغ١ٍ٘ح؛  ًٖ٘ جٌىٍّس 

َّْؼٛج جٌىالَ ٠ح ئِحَ : ٚلحي جٌٍذ١غ ٌٍشحفؼٟ ق١ٓ ػحوٖ فٟ ٍِػٗ!ٌطٍمَّح٘ح وػ١ٍْٚ ضٍم١حً ٍْر١حً، ٚأْحؤٚج جٌظٓ، ٚأطىٌٚج جألقىحَ، ٚٚ

ٜ هللا ػؼفه، فٍوَّ جٌشحفؼٟ َّٛ ٚهللا ٌٛ : ٚهللا ِح أٌوش ئال جٌه١ٍ، أؾحخ جٌشحفؼٟ: ٌٛ لٛٞ ػؼفٟ ٚجشطى َٚجو ٌمطٍٕٟ، لحي جٌٍذ١غ: ل

ؼٍِّمْٛ !أي٘د هللا ػؼفه أٚ شفحن هللا أٚ ٔكٛ ً٘ج: ِح ألٛي؟ لحي لً: لحي جٌٍذ١غ! ْررطٕٟ ٌؼٍّص أٔه ِح أٌوش ئال جٌه١ٍ ُّ ٌفمحً أ٠ٙح جٌ

ضػرَّطٛج ِٓ ْالِس جٌّمطغ ِٓ جٌطظٍف ٚجٌطالػد !ٚجنطحٌٚج أٌطف جألٌفحظ ٚأقٕٓٙح، ٚجٔطمٛج جٌؼرحٌجش وّح ٠ٕطمٟ آوً جٌطؼحَ أؽ١رٗ

ٚج ػٓ ٚلطٗ أ٘ٛ ؾى٠ى أَ لى٠ُ؟ ٚذ١ّٕٙح فٍق، فٍذّح وحْ ٌأ٠حً إلٔٓحْ ٌٚؾغ ػٕٗ.ٚجٌطمط١غ ٚجٌرطٍ ٍّ ً٘ ػُي جٌّمطغ ػٓ : جٔظٍٚج.ضك

١ْحلٗ ١ٌإوٞ ِؼٕٝ ِهطٍفحً غ١ٍ ِمظٛو؟ػحٌؿٛج جٌهطأ ذحٌظٛجخ ٚجٌكىّس ٚجٌرظ١ٍز ٚجٌطظك١ف، ال ذحٌٓد ٚجٌشطُ ٌّٚوز جٌفؼً 

ٌٚذحش ٚجٌشرىحش ش١ثحً ٠ٓٛؤوُ أْ ٠ٕٓد ئ١ٌىُ أٚ ئٌٝ أقى أٚالووُ أٚ ذٕحضىُ أٚ ِٓ ضكرْٛ، ؼفٟ جي (ٌٚىُ جألؾٍ)ال ضٕشٍٚج .جٌّؼحوز

ػؼٛج أٔفٓىُ ِكً ِٓ ٚلغ ِٕٗ جًٌٌُ، ٚضه١ٍّٖٛ ٠مٍأ ًٖ٘ جٌٍوٚو جٌطٟ ضٙحؾّٗ ذؼٕف ..ٌٚطأضٛج ئٌٝ جٌٕحِ جًٌٞ ضكرْٛ أْ ٠أضٖٛ ئ١ٌىُ

ٖ، ٠ٚطظحػى جٌٙؿَٛ قطٝ ٠ىنً ف١ٗ  ؛ ج٠ًٌٓ ٚلفٛج أٔفُٓٙ ١ٌٍٙشحش ٚجٌّؼحٌن، فُٙ (جٌىِٛحٔىَٚ)ٚضٛذهٗ، ٚضٓهٍ ِٕٗ ٚضُؼ١ٍِّ

ضٓحءٌٛج ذ١ٕىُ ٚذ١ٓ !٠فُػْٛ ػٕى٘ح ذّٓحق١ُٙ ٚفإُْٚٙ ِٚطحٌلُٙ ٚذٕحولُٙ، ٚال ٠ٛفٍْٚ أقىجً، ٚال ٠طٍووْٚ فٟ ٌفظس ٌٚٛ ٌٍكظس

ً٘ ً٘ج جٌّطكىظ ١ٍُْ جٌٕفّ ِطُْ جٌؼمً ِىٌن ٌّؼٕٝ ِح ٠مٛي؟ أَ ٘ٛ فٟ قحي جػطٍجخ ٚجوطثحخ، ٚقحٌس ػم١ٍس ٚٔف١ٓس : أٔفٓىُ

؟جٌْٛحتً ٚجٌطم١ٕحش جٌكى٠ػس ١ٌٓص ِؿٍو أوٚجش ٌٍٕشٍ ٚجٌطٛجطً، ذً ٟ٘ ط١حغس ؾى٠ىز ٌٍفىٍ ٚأٍْٛخ  ضٓطىػٟ جٌٍفك ٚجٌطأِّٟٔ

َٙحٌٍَس }جٌك١حز، ضمطؼٟ ٚػ١حً ٠مظحً فٟ جٌطؼحؽٟ ِغ ِح ٠ُطٍـ ٠ُٕٚشٍ، ٚضأ١ِّٔحً، ٚٔؿحزً ِٓ ِغرس جٌٓرك ٚجٌطٍٓع  ح ذَِؿ ًِ ْٛ أَْ ضُِظ١رُٛج لَ

 َٓ ١ ِِ ُْ َٔحِو ٍْطُ ح فََؼ َِ ٰٝى  . (جٌكؿٍجش:6) {فَطُْظرُِكٛج َػٍَ

ْٓ فٟ جٌكفٍز ذكؿحٌز َِ  جوٍجِٝ ٔؿُ/ جػىجو َ          .ِٚٓ جٌٕرً أْ ضكحٚي ِٓحػىضٗ ٌٍهٍٚؼ.. ِٓ جًٌٓٙ أْ ضٍِٟ 
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   ْكٍ ؽٍؼص    /                            ذمٍُ  ِحيج ٠كىظ فٝ ِظٍ؟             :والَ فٝ جٌّّٕٛع

، ضىٌٚ أوػٍ جألْثٍس ًٖ٘ جأل٠حَ، ِحيج ٠كىظ فٝ ِظٍ؟، ذؼ١ىج ػٓ ج١ٌٓحْس، ذؼ١ىج " ٘ٛ ف١ٗ ج٠ٗ ، ٚج٠ٗ جٌٍٝ ذ١كظً فٝ جٌرٍى"ِحذ١ٓ 

  .ػٓ جٌضفحع جألْؼحٌ ، ٚجٌغالء، ٕ٘حن ؾٍجتُ ِهطٍفس شحيز ضطُج٠ى فٝ ضٛل١طحش ِطمحٌذس وْٚ ِؼٍفس جألْرحخ
  

ضىٍجٌ جٌؿٍجتُ ، ٚجٔطشحٌ٘ح ، ٚضُج٠ى جٌؼٕف ذٙح ، ٌُ ٠ؼى غ٠ٍرح ػٍٝ جٌّؿطّغ جٌّظٍٜ ألْرحخ ٠طٛي شٍقٙح ، ٚلطٍص ذكػح، ٌىٓ 

جٌغ٠ٍد ٚجٌؼؿ١د، ٘ٛ جٌطًٍي ٚجالذطىحٌ جًٌٜ ٠مَٛ ذٗ جٌؿحٔٝ ٌؼك١طٗ ٚجٌطٝ غحٌرح ضىْٛ ِٓ جٌىٌؾس جألٌٚٝ ٌٗ ، أٚ ٠ؼٍفٙح ذشىً 

  .شهظٝ
  

جٌطرح٘ٝ ٚجٌطفٕٓ فٝ جٌضىحخ جٌؿ٠ٍّس، ٌُ ٠طٍن ق١ٛجْ أٚ جٔٓحْ ، فّح ذ١ٓ ٔشٍ أقى جالشهحص ٌظٌٛضٗ ػٍٝ ِٛلغ جٌطٛجطً جالؾطّحع 

ِؼٍٕح أٔٗ " ػح٠ش١ٓ ذحإلؾٍجَ وٍد فىج جٌش١طحْ " ٚػٍٝ ٚؾٙٗ جذطٓحِس جٌٕظٍ، ٚنٍفٗ وٍد ًِذٛـ، ِىٚٔح ػ١ٍٙح " ف١ّ ذٛن"

لحضٍٗ، ذّكحفظس جٌّٕٛف١س، ٌٚغُ ٔفٝ جٌشحخ ف١ّح ذؼى قم١مس جٌٛجلؼس، ِىػ١ح جٔٗ ٌأٜ جٌىٍد ًِذٛقح فمحَ ذحٌطمحؽ جٌظٌٛز ِغ ؾػطٗ ِٓ 

ضرمٝ ٚجلؼس جًٌذف قم١م١س أ٠ح ِح وحْ جٌفحػً ، ِٚح ذ١ٓ جقط١حي أخ ػٍٝ َٚؾطٗ ٌططٍوٗ ِغ ؽفٍٗ جٌٍػ١غ جًٌٜ ٌُ " جٌُٙجٌ " ذحخ 

٠طؿحَٚ جألٌذغ شٌٙٛ ، فٝ ٌُِٕٗ ذّٕشأز ٔحطٍ ، ١ٌمَٛ ذؼٍذٗ ٚضؼ٠ًرٗ ، ذً ٚضؼ١ٍمٗ فٝ ٍِٚقس ْمف جٌغٍفس قطٝ ٠ٍفع أٔفحْٗ 

 .! "وٕص ذؼٍّٗ جٌؿٍأز" ضحٌوح و١ٔحٔح، ِىػ١ح فٝ ضكم١محش ج١ٌٕحذس جٌطٝ ضّص ِؼٗ ذؼى ئٌمحء جٌمرغ ػ١ٍٗ 
  

ؾٕح ، جٌطفٍس جٌطٝ ُ٘ش لٍٛخ جٌّظ١٠ٍٓ، ذؼى جػطىجء أقى " ؽفٍس جٌرحِرٍَ" قطٝ جٌٛجلؼس جألوػٍ شٍٙز ِإنٍج ، ٚ٘ٝ جغطظحخ 

ٚذحٌم١ٍٛذ١س . جألشهحص ػ١ٍٙح ٚئطحذطٙح ذ٠ُٕف وحًِ ، ذّكحفظس جٌىل١ٍٙس ، ٚ٘ٝ جٌطفٍس جٌٍػ١ؼس جٌطٝ ٌُ ضطؼىٜ جٌؼش٠ٍٓ شٍٙج ذؼى

ِشحؾٍز ػحو٠س ، أ٠ٍْس ذ١ٓ أل ٚشم١مطٗ ، ضكٌٛص جٌٝ ؾ٠ٍّس لطً ٚضّػ١ً ذحٌؿػس ، فرؼى ػٍذٙح ػٍٝ ٌأْٙح ذمطؼس قى٠ى غم١ٍس 

ذّٓحػىز َٚؾطٗ ٚأٚالو ، ١ٌّ ً٘ج فمؾ ، ذً فىٍٚج ذّٕطٙٝ جٌٙىٚء و١ف ٠طهٍظٛج ِٓ ؾ٠ٍّطُٙ ، فحقؼٍٚج ْؿحوز ٌٚفٛج جٌؿػس ، 

  ٌىفٕٙح ذؼ١ىج ، ٚجالوطفحء ذحٌٕىَ؟
جألٍِ ٌُ ٠مطظٍ ػٕى ً٘ج جٌكى ، فحٌّطُٙ لٌٍ ٚأٍْضٗ ئقؼحٌ ْىحو١ٓ ٚجؾطّؼٛج ػٍٝ ضمط١غ شم١مطٗ ذىً ضًٍي ٌمطغ طغ١ٍز ، 

  . َٚٚػٛ٘ح وجنً أو١حِ ذالْط١ى١س، ١ٌٕمٍٛ٘ح ػٍٝ أِحوٓ ِطفٍلس ، ٚإلوّحي نططُٙ ضمىِٛج ذرالغحش ػٓ جنطفحتٙح
ٌؿٍجتُ ال ضٕطٙٝ، فىً ٠َٛ ٕ٘حن جٌؿى٠ى، ٚجألوػٍ جذطىحٌج، ٚئ٠ًجء ٌٍٕفّ جٌرش٠ٍس ، ٌىٓ ٘ٝ ضٓحؤالش ضىٌٚ ِغ وً يٌه جٌىُ جٌّطالقك  

ٚجٌّطمحٌخ فٝ جٌٛلص ، ِحيج ٠كىظ فٝ ِظٍ قح١ٌح ؟، ِٓ جٌّطؼحٌف ػ١ٍٗ أْ جٌؿ٠ٍّس ٍِآز جٌّؿطّغ ، فًٙ ٚطٍٕح ًٌٙج جٌطىٔٝ ِٓ 

جالٔكطحؽ ، ٚجٌرشحػس ، ِح جٌّطؼس جٌطٝ شؼٍ٘ح ٌؾً غالغ١ٕٝ جٌؼٍّ ِٓ جالػطىجء ػٍٝ ٌػ١ؼس ٌُ ضطؿحَٚ جٌؼح١ِٓ؟ ذأٜ ػمً لٌٍ أخ 

  !، ٚطؼمٗ ٚضؼ١ٍمٗ فٝ ْمف جٌٍّٚقس ذٌُّٕٗ ذأذٛ جٌٍِّٕ، ذٙىف ضؼ١ٍّٗ ؟"  شٌٙٛ 3" ضؼ٠ًد ؽفٍٗ جذٓ جٌـ 
فمى ٍٔطّّ جٌؼًٌ، أٚ ٍٔؾؼٙح ألْرحخ ٍِػ١س ػٕىِح ٠مىَ شم١ك ِؼحق ي١ٕ٘ح، ػٍٝ لطً شم١مٗ ذّكحفظس جٌم١ٍٛذ١س ، ذٓرد جٌضىجء 

ٌطكىظ ذ١ّٕٙح ِشحؾٍز جٔطٙص ذىحٌغس ، ٌىٓ ِح جٌكً ألشهحص ٠ؼ١شْٛ ذ١ٕٕح " ل١ّض"جٌّطٛفٝ ِالذّ نحطس ذشم١مٗ جٌّطُٙ 

  .  ٚضظٍٙ ػ١ٍُٙ جِحٌجش جٌؿْٕٛ فؿأز، ١ٌأضٛج ذحذشغ جٌؿٍجتُ ، جٌطٝ ال ٠مٜٛ ػ١ٍٙح ػطحز جإلؾٍجَ ِٚؼطحوٖٚ
ٌٕٓح ػٍّحء ٔفّ، أٚ جؾطّحع ٌٚىٕح ورم١س جٌٕحِ ٔطٓحءي، ٠ٚؼظف ذٕح جألٌُ وٍّح ٌأ٠ٕح ٚػٍّٕح ذكحوظ ٌٗ ضفحط١ً ِأْح٠ٚس، ٠شؼٍن 

أْ ِؼظّٕح ضكٛي جٌٝ ٍِػٝ ٔف١١ٓٓ، ِحيج ٠كىظ فٝ ِظٍ؟ ، ً٘ ٘ٛ ْٛء ضٍذ١س، ٚػغٛؽ جؾطّحػ١س ٚجلطظحو٠س ، أوش جٌٝ ػ١ك 

جٌٕفّ ، ٚنٕمس جٌٍٚـ ، ٌطظٍٙ فٝ شىً جٔطمحَ ٌكظٝ ِٚفحؾة ذشىً ػىٚجٔٝ ؾىج ػٍٝ نٍك هللا ، وْٚ ضفٍلس ِح ذ١ٓ وٛٔٙح ؽفٍس أٚ 

                ٌػ١غ ، ؾحٌ أٚ ل٠ٍد
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   .. فٝ ٌؾ١ُ ٌِؼحْ   :ٌه ٠ح ١ْىضٟ  

 ٍْطس لِٛ لُـ              

 
 

السمنة هى األمر الذى يعكر صفو حياة الكثير من الناس، 
ويعتقدون أن فى شهر رمضان سوف يزداد األمر سوءا، 

وذلك بسبب األكالت الدسمة والحلويات التى تقدم فى شهر 
رمضان، ولكن على عكس الشائع فيعتبر شهر 

رمضانفرصة عظيمة التباع نظام غذائى صحى إلنقاص 
لذلك يقدم الدكتور أحمد هاشم استشارى السمنة .الوزن

والتغذية العالجية نظاما غذائيا يوميا على مدار الشهر 
يختلف بحسب اليوم من حيث الروتين الغذائى والمقادير، 

ويعرض .  كيلو فى الشهر12ويساعد على إنقاص الوزن 
رجيم ثالث يوم رمضان، ويدعوك لمتابعة " اليوم السابع"

.     النظام الغذائى فى رمضان يوميا إلنقاص الوزن
   :جإلفطحٌ

 مالعق مكرونة مسلوقة بصلصة 5.  + كوب عرقسوس
طبق سلطة قوس قزح .  + قطعة بانيه واحدة.  + خفيفة

                                             .(كل أنواع الخضار)
 :جٌٓكٌٛ

 . طبق فول بدون زيت ومضاف إليه ليمون وبهارات

 .رغيف إال ربع عيش أسمر. +  ثمرة خيارة2+ 

 بنت النيل/ اعداد          .كوب لبن حليب بدون دسم+ 

 و٠ٍُ   ٌِؼحْ   :طٌٛز جٌغالف

 

ي جٌشحٌع جٌّظٍٞ ِغ غرٛش ٌؤ٠س ٌِؼحْ فٟ ِظٍ ّٛ ئٌٝ  جٌٙالي ٠طك

جقطفح١ٌس ؾ١ٍّس، فطٕشؾ قٍوس جٌٕحِ فٟ جألْٛجق ٌىٟ ٠مِٛٛج ذشٍجء 

قحؾحش ٌِؼحْ جٌّطؼحٌف ػ١ٍٙح ٚضط٠ُٓ جٌشٛجٌع ذؼؿ١ؽ طٛش 

جٌرحػس ٚجٌفٛج١ّٔ جٌٍّٛٔس ،، ِٚح ٠ُ٠ى٘ح ؾّحال ٟٚ٘ جٌؿ١ٍّس 

قح١ٍِٓ ِؼُٙ فٛج١ّٔ ٌِؼحْ جٌطم١ٍى٠س ُٚ٘ ٠ٕشىْٚ  جألؽفحي ِٕظٍ

فٟ ٌِؼحْ طٛش  ِظٍ أؾًّ ِح فٟ قٍّٛ ٠ح قٍّٛ.....ٌِؼحْ : لحت١ٍٓ

ػرى جٌرحْؾ ػرى  ٚجٌش١م ِكّى ٌفؼص لحٌتٟ جٌمٍآْ جٌّؼٍٚف١ٓ جٌش١م

ٌِؼحْ ػرى )ٚجٌش١م  ِكّى طى٠ك جٌّٕشحٚٞ ٚجٌش١م جٌظّى

ِكّٛو ن١ًٍ (ِظطفٝ ػحؽف)ٚجٌّٕشى جٌى٠ٕٝ (جٌّؼُ

فٟ وً ِىحْ فٟ ِظٍ  ٚأوػ١س جٌش١هّكّى ِطٌٟٛ جٌشؼٍجٚٞ جٌكظٍٞ

 .جٌظ١حَ ٌٍكفحظ ػٍٝ ٌٚقح١ٔس ً٘ج جٌشٍٙ جٌى٠ٍُ ٚطْٛ ػرحوز

أْ ضّطٍة ِٓحؾى٘ح  ذّظٍ ِٓ جٌظٛجٍ٘ ٚجٌّالِف جألْح١ْس ٌٍِؼحْ

ِٓ  ؾّؼس ذحٌّظ١ٍٓ، ٚ٘ٛ ِح ٠ىفغ ذؼغ أتّس جٌّٓحؾى فٟ أٚي

جػطحو جٌّظٍْٛ ّْحػٙح وً ػحَ  ضٛذ١ه١س ٌِؼحْ ئٌٝ ضٛؾ١ٗ نطرس

ػٓ جٌٓرد فٟ ػىَ ٚؾٛو ً٘ج جٌؼىو جٌؼهُ فٟ أ٠حَ جٌٕٓس جٌؼحو٠س، 

وّح ضشٙى طالز "! ٌخ ٌِؼحْ ٘ٛ ٌخ وً جٌؼحَ"ٚضًو١ٍُ٘ ذأْ 

جٌؼشٍ جألٚجنٍ، ١ٌٍٚس  ئلرحالً شى٠ًىج، نحطس فٟ جأل٠حَ (جٌطٍج٠ٚف)جٌم١حَ 

جإللرحي ػٍٝ : ِٚٓ جٌظٛجٍ٘ جٌؿى٠ىز فٟ ً٘ج ج١ٌٓحق.نطُ جٌمٍآْ

جٌٓكٌٛ، وًٌه  جٌطٙؿى، جٌطٟ ضّطى ِٓ ِٕطظف ج١ًٌٍ قطٝ ٚلص طالز

فٟ جٌّٓحؾى جٌىرٍٜ، ٚضظً يٌٚز جٌفؼح١ٌحش جٌٍِؼح١ٔس  جالػطىحف ٠ىػٍ

فٟ ١ٌٍس نطُ جٌمٍآْ؛ ق١ع ٠طٛجفى آالف جٌّظ١ٍٓ ػٍٝ جٌّٓحؾى 

ًِٕ طالز جٌظٍٙ، ٠ٍٚضرؾ  "ػٍّٚ ذٓ جٌؼحص" وؿحِغ: جٌىرٍٜ

فٟ ْٚحتً جٌّٛجطالش  جٌمٍآْ ذحٌّظحٍ٘ جٌٓحذمس ٌؤ٠س جٌىػ١ٍ ِٓ لٍجء

جٌكؿحخ، أٚ ػٍٝ جأللً جٌطٛلف ػٓ جٌضىجء  جٌؼحِس، ٚجٌضىجء جٌٕٓحء

جٌّالذّ جٌظحٌنس، نحطس فٟ ٔٙحٌ ٌِؼحْ، ٚوًٌه جٌطٛلف ػٓ ضمى٠ُ 

٠ٍٟٚ ِشٙى . جٌهٌّٛ، ٚغٍك ػىو ور١ٍ ِٓ جٌرحٌجش أذٛجذٙح ؽٛجػ١س

جٌفؼح١ٌحش جٌٓحذمس ِشح٘ى ألٔشطس و١ٕ٠س ١ٌّْس ِٓ نالي َٚجٌز 

ٍِٚطمٝ جٌفىٍ   لٛجفً جٌىػحز،: ٚغ١ٍّ٘ح، ِػً ٚجألٍَ٘ جألٚلحف

جإلْالِٟ، ْٚفٍ جٌىػحز ٚجٌّمٍت١ٓ ئٌٝ ِهطٍف أٔكحء جٌؼحٌُ إلق١حء 

١ٌحٌٝ ٌِؼحْ؛ ٚ٘ٛ جألٍِ جًٌٞ ١ْطأغٍ ئٌٝ قى ور١ٍ ذحألقىجظ جٌؼح١ٌّس 

 .جٌؿح٠ٌس

المصرى أفندى /بقلم
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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جالٍ٘ٝ ذطً جٌىٌٜٚ :طفكس ج٠ٌٍحػس

 

قمك ف٠ٍك وٍز جٌمىَ ذحٌٕحوٞ جألٍٟ٘ ذطٌٛس جٌىٌٚٞ جٌّّطحَ ُِْٛ 

، ذؼى ضؼحوٌٗ ِغ ٔظ١ٍٖ ِظٍ جٌّمحطس ِٓحء ج١ٌَٛ 2016/2017

جألٍٟ٘ . ػّٓ ِٕحفٓحش جٌّٓحذمس30جألغ١ٕٓ، ذٙىف١ٓ ٌىً ف٠ٍك، ذحٌؿٌٛس 

 24 ِرحٌجز، فحَ فٟ 30ضٛؼ ذٍمد جٌىٌٚٞ جٌُّْٛ جٌؿحٌٞ، ذؼى أْ ٌؼد 

، ذفحٌق 76 وْٚ ضٍمٟ أٞ ٠ُّ٘س، ١ٌظً ئٌٝ جٌٕمطس 6ٌمحء ٚضؼحوي فٟ 

 63 ٔمطس ػٓ ِظٍ جٌّمحطس طحقد جٌٍّوُ جٌػحٟٔ ذٍط١ى 13

 ٠ٚ10ؼى ػرى هللا جٌٓؼ١ى ٘ٛ ٘ىجف جٌف٠ٍك جألقٍّ، ذٍط١ى .ٔمطس

 أ٘ىجف 8 ِرحٌجز شحٌن ف١ٙح، ٚطٕغ 27أ٘ىجف، ضّىٓ ِٓ ضٓؿ١ٍٙح فٟ 

ْٚؿً .ٌُِالءٖ، جألٍِ جًٌٞ ؾؼٍٗ أوػٍ جٌالػر١ٓ ِٓحّ٘س فٟ قظى جٌٍمد

 ٘ىفًح ١ٌىْٛ غحٟٔ ألٜٛ ٘ؿَٛ ذحٌىٌٚٞ ذؼى ِظٍ جٌّمحطس، 53جألٍٟ٘ 

 أ٘ىجف، ١ٌىْٛ ٘ٛ طحقد ٌمد ألٜٛ نؾ 9ٚضٍمص شرحن جٌّحٌو جألقٍّ 

                   وفحع فٟ ِٓحذمس جٌىٌٚٞ جٌّّطحَ

 وحذطٓ و١ّٛ/جػىجو      

 ..          لٛز جألًِ     :لٍأُش ٌه
 

ْأٌص أنطٙح جٌىرٍٜ ٟٚ٘ ِّىوٖ ػٍٝ فٍجشٙح ضٍجلد شؿٍٖ 

 : ذحٌمٍخ ِٓ ٔحفًضٙح

 وُ ٌٚلس ذحل١س ػٍٝ جٌشؿٍٖ ؟؟

 ٌّحيج ضٓأ١ٌٓ ٠ح قر١رطٟ؟: فأؾحذص جألنص ذؼ١ٓ ٍِإ٘ح جٌىِغ 

 : أؾحذص جٌطفٍس ج٠ٌٍّؼٗ

 ! ألٟٔ أػٍُ أْ أ٠حِٟ ْطٕطٟٙ ِغ ٚلٛع أنٍ ٌٚلٗ

ئيْ قطٝ يٌه جٌك١ٓ ْٕٓطّطغ : ٌوش جألنص ٟٚ٘ ضرطُٓ 

 .. ذك١حضٕح ٚٔؼ١ش ج٠حِحً ؾ١ٍّٗ

 .. ٚضٓحلطص جألٌٚجق ضرحػحً ...ٍِش جال٠حَ 

 ..ٚذم١ص ٌٚلس ٚجقىٖ

ظٍص جٌطفٍٗ ج٠ٌٍّؼٗ ضٍجلرٙح ظٕحً ِٕٙح أٔٗ فٟ ج١ٌَٛ جًٌٞ 

 . ْطٓمؾ ف١ٗ ًٖ٘ جٌٌٛلٗ ١ْٕٟٙ جٌٍّع ق١حضٙح

ٌُٚ ضٓمؾ .. ٍِٚش جٌٕٓٗ..ٚذؼىٖ جٌشطحء ..جٔمؼٝ جٌه٠ٍف 

 جٌٌٛلٗ

 !ٚلى ذىأش ضٓطؼ١ى ػحف١طٙح ِٓ ؾى٠ى.. ٚجٌفطحز ْؼ١ىز ِغ أنطٙح

فىحْ أٚي ِح فؼٍطٗ أٔٙح ي٘رص ٌطٍٜ ...قطٝ شف١ص ضّحِحً 

 !! ِؼؿُز جٌٌٛلٗ جٌطٟ ٌُ ضٓمؾ

 ... فٛؾىضٙح ٌٚلٗ ذالْط١ى١ٗ غرططٙح أنطٙح ػٍٝ جٌشؿٍٖ

------------------- 

 

ٌٚـ أنـــــٍٜ ، ئْ فمىضٙــــح فال ضكــــٍَ ...جالِـــــــــــً 

 .. غ١ــــٍن ِٕٙـــــح

ٚ !! ٠ٚغ١ٍ شىً جٌّٓطمرً!! ٠ظٕغ جٌّؼؿُجش.. جالِـــــــــــً  

ٚٔكٓ ٕ٘ح ٔطىٍُ ػٓ جالًِ .. ٠مًف فٟ جٌمٍد جٌٍػح ٚجٌٓؼحوٖ 

 .. فٟ هللا ٚجٌطٛوً ػ١ٍٗ ٚج١ٌم١ٓ ذأْ هللا ال ٠ٍ٠ى ذٕح جال جٌه١ٍ

 ِكّٛوجٌؿٍٜٛ٘/جنط١حٌ 
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 ؽحٌق ػرى جٌٍط١ف.َ/  ئػىجو                                                  :ٌوٓ جألوخ 

 ....      يٍ سٔائع َضاس قباَٗ

 
ٍَن  إَثٌت  ٌَّن انذٚ   ك

ُِ نكٙ َشبع  ...فتحُا
 تًتعُا بًا أًٚاَُا تًهك

 ...ِٔعشُا يٍ غشائضَا بًستُقع
 ٔصٔسَا  الو هللِا 

 ...بانشكِم انز٘ ُٚفع
 ...ٔنى َخجم بًا َصُع
 ِّ  عبثُا فٙ قذاست

 ِّ َُبمَن غاٚتِ  َسُٛا 
 ...ٔنى َز ش سٕٖ انًضجع

 ٔنى َكخز سٕٖ صٔجاتُا األسبع
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 جٌُؼٙىز  جٌُؼ٠ٍّس ٚقٍِس وِحء ج١ٌّٓك١١ٓ  فٝ ِظٍ          :ٚجقس جال٠ّحْ 
اعتراًفا بخطورة المرحلة وإدراًكا لما تمر به بالدنا من صعاب خالل حربها مع عدو متلون كالحرباء ال يعلم غير الغدر والخيانة قواعد فى 

يسعى لنشر دماء ضحاياه بفخر " جانى"نجتهد ونبحث عن .. معركته التى اختلق أسباًبا لها كأى مريض نفسى يرى أن أفعاله مبررة بالعقل
يدافع عن حق أو أرض وعرض وهو ال يمت ألى شرف بصلة فى حقيقة األمر،  والبحث ما زال جارًيا ولن يتوقف إال " شريف"وكأنه محارب 

بوجود مواطن واٍع يدرك خطورة المرحلة ليكون األمن القومى لوطن أعزه هللا،  وانتصاًرا على اإلرهاب وأعوانه الذين أصبحوا أشباًحا 
وقوًفا على أرض الواقع واستناًدا لما ُيعلن رسمًيا عن المتهمين فى أحداث اإلرهاب سواء  .يهددون اآلمنين فى كل بقاع األرض المحروسة

بالعمليات الدموية والال انسانية أو بنشر أفكار ظالمية وهدامة،  يمكن اإلشارة إلى قواسم مشتركة قد تكون ناقوس خطر يدق على مسامعنا 
منذ فترة وحان وقت االنتباه والحذر،  وبالتأكيد على ضرورة رفض فكرة التعميم فى هذا األمر،  يمكن اإلشارة إلى أربعة عوامل تشاركها 

واستشهاًدا على ذلك نستحضر آخر عمليتين إرهابيتين بكنيستى المرقسية باإلسكندرية " شباب"أغلب القتلة،  أولها الفئة العمرية 
ومارجرجس بالغربية،  حيث أعلنت الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية،  أن منفذ حادث التعدى على الكنيسة المرقسية هو المدعو محمود حسن 

،  والمطلوب إلقاء القبض عليهم فى حادث كنيسة مار جرجس أغلبهم من مواليد الثمانينات أو 28/9/1986مبارك عبدهللا من مواليد 
كان الحديث عنها معهم مفتاًحا لدخول أى فكر متطرف " جنة" شباًبا يقررون االنتحار وهم تحت تأثير أفكار شيطانية،  حالمين بـ .التسعينات

وإجرامى إلى عقولهم عند تجنيدهم من مجرمين هم جهلة بالدين وبفنون الحياة اإلنسانية،  شباًبا لم يجدوا كباًرا فى منازلهم يحدثوهم بعقالنية 
عن وطن ودين،  بعد أن توارت القيم واألصول خلف مشقة الحياة وظروفها الصعبة واستسهال األمور فى كثير من األحيان بالجلوس فى عالم 

لألسرة المصرية عن نفسها،  األب واألم أصبحا " غياًبا"أكثر من الجلوس وسط ذويهم،  فليس كالًما مرسالً عندما نقول أن هناك " افتراضى"
ال يجيدان فى كثير من األحيان متابعة أبنائهم،  وهم بعيًدا عن أعينهم حتى وأن استمر الغياب عن المنزل أياًما أو شهوًرا أو ربما سنوات، 

 شباًبا لم يجدوا من يحنوا عليهم من وجهة نظر خاصة بهم،  سواء فى منزلهم أو فى الشارع بعد أن أصبح المجتمع فى حاجة الستعادة 
 وإن كانت الفئة العمرية قاسًما مشترًكا بين أغلب   .1927،  كما جاء فى تحذير األستاذ الكبير توفيق الحكيم عام "عودة الروح"الوعى أو 

،  حيث تقع عيناك عند قراءة المعلومات المتوافرة عن أغلب من يقومون "التعليم"من يقومون بالعمليات اإلرهابية،  فإن العامل اآلخر هو 
أو تعليم متوسط،  والقليل منهم إما طالب جامعى " أمى"بتنفيذ اإلرهاب وقتل األبرياء على نقطة فى غاية الخطورة،  وهى أن األغلب منهم إما 

 سنة وطالب جامعى، وأيًضا فى تفجير 22أو خريج حديث، كما هو مشار إليه فى تفجير الكنيسة البطرسية والمتهم فيها محمود شفيق 
، وأشارت معلومات األمن ألن هذا المتهم يرتبط بإحدى البؤر اإلرهابية يتولى مسئوليتها الهارب "عامل"الكنيسة المرقسية والمتهم فيها 

شباب لم يحظوا بتعليم مناسب ماتوا من أجل غرض .. ، وحاصل على دبلوم فنى صناعى18/11/1985عمرو سعد عباس إبراهيم من مواليد 
شيطانى وهم ينفذون بوعى أو بدون خطط أعداء الوطن واإلنسانية،  إال أنهم وضعوا أيديهم على نقطة ضعف شديدة الخطورة فى بالدنا وهى 

ال يمكن ألحد أن يعارض فكرة تطوير المناهج التعليمية وتنقيتها من الكثير الذى ال يتماشى مع العصر أو التحضر، وليست ".   التعليم"أزمة 
صرخات الكثير من أبناء الوطن هنا وهناك بضرورة تنقية مناهج األزهر الشريف، الذين أكدوا أن بها ما يحرض على العنف والكراهية 

بالمخالفة لصحيح الدين اإلسالمى، ولسنا فى حاجة لمن يقنعنا بأن المناهج الدراسية لم تعد صالحة فى كثير من الموضوعات لنشأة مواطن 
واٍع ومدرك لحقيقة ما حوله، لذا يجب أن يمتلك الوطن سالًحا ردًعا حقيقًيا، وهو المواطن الواعى وعلى من يتولى األمر أن يسابق الزمن فى 
إنجاز مهمة خطيرة مثل تطوير المناهج الدراسية وتنقيتها من سموم تطيح بالعقل، وما أمس الحاجة له خالل حرب مصر ومكافحتها لإلرهاب 

وثالث القواسم المشتركة محل الحديث هنا، يأتى محل اإلقامة، حيث تشير كافة المعلومات المتاحة أن األغلب ممن يقتلون األبرياء .  األسود
، حيث يغيب التحضر عن هناك وتغيب العقول "األرياف"ويقدمون على االنتحار خالل تنفيذ العمليات اإلرهابية هم من مواطنى القرى والنجوع 

المستنيرة عن أرض الواقع هناك، وهنا يمكن أن نتذكر مقولة للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، عندما أشار إلى إحدى مشاكل الجمهورية، 
يلقى فيها كثير من الذين ال يعلمون شيًئا عن " زوايا"و" جوامع"الواقع يشير إلى وجود .. وهى ما أسماه بترييف المدن وليس تمدين الريف

الوطنية أو الدين خطًبا أو دروًسا تحمل شروًحا وتوضيحات هى فى األغلب خاطئة مع غياب للنخبة والمثقفين من أهل هذه القرى والنجوع لها 
الحديث عن الريف المصرى يجب أن يرتبط به الحديث عن تجديد الخطاب الدينى الذى لم ير . بحًثا عن المدينة وما تحمله من مزايا لهم

المصريون فيه جديًدا غير كالًما مرسالً وليس فعالً على أرض الواقع، كما هو حال أهل النخبة الثقافية والدينية والسياسية الذين فضلوا 
عن التحرك الفعلى والعملى على األرض فى مختلف المحافظات، فلم نعد نسمع عن ندوات أو مؤتمرات تعقد من قبل المثقفين " الكالم"

والخبراء لتوضيح خطورة المرحلة ودعم الدولة فى حربها، واكتفى البعض بالحديث غير المبرر فى هذه المرحلة عن عدم اهتمام الدولة بهم، 
أو ينتظر البعض استدعاء الدولة له ليتحرك رغم االعتراف بأن التعويل على المواجهات األمنية وحدها ليس كافًيا، ولن يقضى على الجذور 

  (منقول من اليوم السابع)هانى عثمان /بقلم.  الفكرية لبعض الرجعيين والدمويين
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ٍُ جٌطٟ ال ٠ؼٍفٙح جٌّظ٠ٍْٛ  (37            )قٟ ج١ٌٓىز ٠َٕد ذحٌمحٍ٘ز         :ِظ

٠ٚؼى ً٘ج جٌكٟ ِٓ . جشطك جّْٗ ِٓ ٚؾٛو ؾحِغ ج١ٌٓىز ٠َٕد فٟ جٌكٟ. ج١ٌٓىز ٠َٕد، أقى أق١حء جٌمحٍ٘ز جٌمى٠ّس جٌشؼر١س

وّح . أُ٘ جألق١حء جٌشؼر١س فٟ جٌمحٍ٘ز، ق١ع ٠ٛؾى ذٗ ذؼغ جٌّطحػُ جٌشؼر١س جٌطٟ ضؿطًخ جٌىػ١ٍ ِٓ جٌّشح١ٍ٘ الٌض١حو٘ح،

 .٠ٛؾى ذٙح ِٕطمس لٍؼس جٌىرش ٟ٘ ِٓ جٌّٕحؽك جٌشؼر١س جٌّشٌٙٛز فٟ جٌكٟ ٠ٚٛؾى ذٙح ؾحِغ أقّى ذٓ ؽٌْٛٛ

           

قٟ ج١ٌٓىز ٠َٕد ٚقٟ جٌه١ٍفس )٘ٛ أقى أق١حء جٌّٕطمس جٌؿٕٛذ١س ٌّكحفظس جٌمحٍ٘ز ٚوحْ ٠ّٓٝ ْحذمح قٟ ؾٕٛخ ِطؼّٕحً 

ٚفٝ ئؽحٌ قٍص ِكحفظس جٌمحٍ٘ز ػٍٝ ض١ٓ١ٍ جٌهىِحش جٌطٟ ضمىَ ٌٍؿٌّٙٛ ػٓ ؽ٠ٍك جألق١حء ٚذٕحء ػٍٝ لٍجٌ . (ٚجٌّمطُ

ِكحفع جٌمحٍ٘ز ذؼٌٍٚز فظً ذؼغ أق١حء جٌّكحفظس فمى ضُ ضم١ُٓ قٟ ؾٕٛخ ئٌٝ قٟ ج١ٌٓىز ٠َٕد ٚقٟ / ج١ٌٓى جٌىوطٌٛ

ِٚٓ غُ أطرف ٠ّٓٝ ذكٟ ج١ٌٓىز  ٠َٕد ٠ٚؼطرٍ قٟ ج١ٌٓىز ٠َٕد ِٓ جألق١حء جٌشؼر١س جٌؼ٠ٍمس 19988جٌه١ٍفس ٚجٌّمطُ ػحَ 

ٚجٌمى٠ّس جٌّىطظس ذحٌٓىحْ ٚجٌؼمحٌجش جٌمى٠ّس ٚذٗ ِٓؿى ج١ٌٓىز ٠َٕد ٚجًٌٞ ضُ ضط٠ٍٖٛ ١ٌطٕحْد ِغ ِىحٔطٗ جٌى١ٕ٠س ق١ع 

                                                                  .٠ٍضحوٖ جٌؼى٠ى ِٓ جٌٍٚجو ْٛجء ِٓ جأللح١ٌُ أٚ جٌرالو جٌؼٍذ١س ٚجإلْال١ِس

٠مغ جٌّٓؿى ذ١ّىجْ ج١ٌٓىز ٠َٕد ٚوحْ ً٘ج جٌّىحْ ٠ؼٍف لى٠ّح فٟ جٌؼظٍ جٌٍّّٛوٟ ذحُْ نؾ جٌٓرحع ٔٓرس  :ِٓؿى ج١ٌٓىٖ

ػٍٝ جٌه١ٍؽ جٌّظٍٞ جًٌٞ وحْ ٠ٍّ ِٓ أِحَ جٌّٓؿى ٚوحْ "  ٘ـ 6588" ئٌٝ لٕطٍز ش١ى٘ح جٌٍٓطحْ ذ١رٍِ جٌرٕمىجٌٜ 

َ ِٚغ ػ١ٍّس 1898ػٍٝ ًٖ٘ جٌمٕطٍز ٌُْ ٌٍٓرحع ٚ٘ٛ شؼحٌ جٌٍٓطحْ جٌظحٍ٘ ذ١رٍِ ،ٚلى ضُ ٌوَ جٌه١ٍؽ جٌّظٍٞ ػحَ 

جٌٍوَ جنطفص لٕطٍز جٌٓرحع ٚظٍٙش ٚجؾٙس ِٓؿى ج١ٌٓىز ٠َٕد ًِٕٚ يٌه جٌطح٠ٌم أٞ فٟ ٔٙح٠س جٌمٍْ جٌطحْغ ػشٍ ذىأ ٠طٍك 

ٚج١ٌٓىز ٠َٕد ج غ١ٕس ػٓ جٌطؼ٠ٍف فأذٛ٘ح ٘ٛ  .ػٍٝ ج١ٌّىجْ ذً ٚجٌكٟ ذأوٍّٗ جُْ ج١ٌٓىز ٠َٕد جٌّىفٛٔس وجنً جٌّٓؿى

جإلِحَ ػٍٟ ذٓ أذٟ ؽحٌد ٚأِٙح ج١ٌٓىز فحؽّس جٌٍُ٘جء ذٕص جٌٍْٛي هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ٚؾىضٙح ألِٙح ج١ٌٓىز نى٠ؿس ذٕص ن٠ٍٛى ج 

ّْٟ جٌكٟ ذًٙج جالُْ ٔٓرس ئٌٝ ٚؾٛو ِٓؿى  ٚػ٠ٍف .ٚشم١مح٘ح ّ٘ح جإلِحِحْ جٌكٓٓ ٚجٌك١ٓٓ ٌػٝ هللا ػُٕٙ جؾّؼ١ٓ

ُّْٟ ً٘ج جٌكٟ ذحّْٙح ٟ٘ ٠َٕد ذٕص ٠ك١ٝ ذٓ  .ج١ٌٓىز ٠َٕد ٌػٝ هللا ػٕٙحٚأٌػح٘ح ِغ يٌه ٠ٍؾف أْ ج١ٌٓىز ٠َٕد جًٌٞ 

                       ٠َى ذٓ ػٍٟ ذٓ جٌك١ٓٓ ذٓ ػٍٟ ذٓ أذٟ ؽحٌد، ٟٚ٘ جٌطٟ وفٕص فٟ جٌّشٙى جٌّؿحٌٚ ٌمرٍ ػٍّٚ ذٓ جٌؼحص

َو٠ٍُ جذٛجٌؼُجب.و /ٍْٓس ِٓ ئػىجو  
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" داعش" أهل هللا فى وجه سالح"المحبة والزهد والتسامح "التصوف هو الحل": ِهطحٌجش  
فٝ َِٓ غحذص ف١ٗ جٌم١ُ .. فٝ َِٓ ٠مطً ف١ٗ ج٢الف ٠ٚشٍوْٚ ذىجػٝ جٌى٠ٓ.. فٝ َِٓ ض١ٓى ف١ٗ جٌّططٍفْٛ، ٚشحػص جألفىحٌ جٌّطشىوز ذ١ٓ جٌىػ٠ٍ١ٓ

جٌٕر١ٍس وحٌطٓحِف ٚجٌظفحء ٚجٌُ٘ى ٚجٌّكرس ٚجإل٠ػحٌ ٚجإلنحء، ٚجٔطشٍ جٌرغغ ٚجٌشكٕحء ٚجٌشف ٚجٌرهً ٚجٌطشىو ٚجٌرًل، ٚغ١ٍ٘ح ِّح فٍػطٗ 

جٌطٝ ٠ؼ١ش جٌؼحٌُ ج٢ْ فٝ أْفً ِٕك١ٕحضٙح، ق١ع فٍع ِٕطك جٌمٛز ٚغحذص ِؼحٔٝ جٌطؼحِٓ، ًٌج فال غٕٝ ػٓ جٌطظٛف ٚئشحػطٗ ذ١ٓ « جٌّحو٠س»

 .٠شؼٍٙح ِىػٛ جٌطى٠ٓ ٚأٔظحٌٖ ػٓ جٌرشٍ، فٝ أٚؽحٕٔح، جٌطٝ ضؼحٔٝ ٠ٚالش قٍٚخ جٌٕحِ، ١ٌؼٛو جالٌض١حـ جٌٕفٓٝ جًٌٜ غحخ

ذحٌطرغ، ال أػٕٝ ٕ٘ح، جٌطظٛف ذّظٍٖٙ ٚشىٍٗ ِٚظحٍٖ٘ جٌطٝ ٠ّٓٗ ذٙح جٌرؼغ، ف١ظرف ذحٌٕٓرس ٌُٙ ١ٍْٚس ٘ىجِس، ٚذًٍٙؾح ٠طٌْٓٛٛ ذٗ، 

٠ٍٚٙذْٛ ِٓ جٌّٓإ١ٌٚس جالؾطّحػ١س، ٠ٚظىِْٛ جٌٕحِ ذطظٍفحضُٙ ٚضؿى٠فحضُٙ غ١ٍ جٌّؼمٌٛس، ُٚ٘ ذًٙج ٠ظٍّْٛ جٌطظٛف يجضٗ، ٠ٍٚرْٓٛ جٌكك 

ٌٍٚظٛفٝ جٌكك، أٚ ٌٍظٛف١س جٌكك، طفحش ٚأوٌس،  .ذحٌرحؽً، ٠ٚؿْٕٛ ػٍٝ أقى أُ٘ ضؿ١ٍحش جٌى٠ٓ جإلْالِٝ ٚأٌفؼٙح ٚألؼح٘ح ػٌٍٚز ٌٍرش٠ٍس

« جٌّكرس ٚجٌطٓحِف ٚجٌُ٘ى»أذٍَ٘ح جٌّكرس ٌٍؿ١ّغ ٚجٌطٓحِف ِغ جٌىً، ٚجٌُ٘ى ٚجٌطٍفغ، ٚغ١ٍ٘ح، ٌٚىٕٕح ٍٔوُ ػٍٝ ًٖ٘ جٌظفحش فٝ ً٘ج جٌطم٠ٍٍ 

ٌّح ضكٍّٗ ِٓ ضؿ١ٍحش أنالل١س جؾطّحػ١س ٔكطحؾٙح ج٢ْ فٝ ظً جٌطٛقش جًٌٜ ٠ٓٛو جٌؼحٌُ، ٚجٌٍؤ٠س جٌؼ١مس ٌٍّطشىو٠ٓ ج٠ًٌٓ ٠كطىٍْٚ جٌؿٕس ٌُٙ، 

ٚال ٠مطظٍ جألٍِ ذحٌٕٓرس ٌُٙ ػٍٝ يٌه، ٌٚىُٕٙ ٠ُػّْٛ أُٔٙ ٠ٍّىْٛ جٌكىُ ػٍٝ ج٢ن٠ٍٓ، إلؾرحٌُ٘ ػٍٝ جػطٕحق .٠ٚمظْٛ ج٢ن٠ٍٓ ػٕٙح

أفىحٌُ٘، ٚجإل٠ّحْ ذٗ، ٌٚٛ ٚطً جألٍِ ٌمطٍُٙ، ًٚ٘ج ٘ٛ جٌٍجفى جألْحْٝ ٌلٌ٘حخ، ق١ع ٠ُػُ ِؼطٕمٛ جألفىحٌ جٌطىف٠ٍ١س ٚجٌؿّحػحش جٌّطشىوز أُٔٙ 

ِالن جٌكم١مس جٌّطٍمس، ٚأْ ٚجؾرُٙ ِكحٌذس جٌؼالي ٚضغ١١ٍ جٌٛجلغ جًٌٜ ٠ٍفؼٛٔٗ و١ٍح، ٠ٚظْٕٛ إٔٔح ٔؼ١ش فٝ ؾح١ٍ٘س، ٚوً يٌه ٠مطؼٝ أْ ٔش١غ 

فٝ جٌٍٓٛن جٌطى٠ٕٝ، ذّؼٕٝ أْ ٠ظرف جٌطى٠ٓ ٍْٛوح فٍو٠ح، ١ٌّ ألقى ئؾرحٌ آنٍ ػٍٝ جػطٕحق ِح ٠ؼطٕك، ٠ٚظٓ أٔٗ جٌط٠ٍك « جٌفٍو٠س»ِفَٙٛ 

 .«ذأْ جٌطٍق ئٌٝ هللا ذؼىو أٔفحِ جٌهالتك»جٌظك١ف، فٍىٜ جٌظٛف١س جالػطمحو جٌّشٌٙٛ جٌمحتً 

فىحِٕس فٝ جٌؼحٌُ وٍٗ ٚفٝ جٌٕحِ وٍُٙ، ِٓ ِؿِٛ ٠ٚٙٛو ٚٔظحٌٜ ٚفٝ جٌّٛؾٛوجش ؾ١ّؼح، ئي و١ف ال « هللا»أِح ِكرس جٌكك   أو٠ٓ ذى٠ٓ جٌكد

ِٛؾَىٖ ُِ جٌؼرحٌز جٌٓحذمس ؾٍٜ « جٌّكرس وحِٕس فٝ وً ئٔٓحْ، ٌىٓ غّس ِٛجٔغ ضكؿرٙح ٚػٕىِح ضُٚي ضٍه جٌّٛجٔغ ضظٍٙ ضٍه جٌّكرس.. ٠كد جإلٔٓحْ 

، ق١ع ضّٓٛ ِؼٕٝ جٌّكرس جٌظٛف١س جٌطحٌؼس ِٓ «ف١ٗ ِح ف١ٗ»يوٍ٘ح ػٍٝ ٌٓحْ جٌمطد جٌظٛفٝ ِٛالٔح ؾالي جٌى٠ٓ جٌٍِٚٝ فٝ وطحذٗ يٜ جألٍْجٌ 

 .ِؼ١ٓ جٌؼشك جإلٌٙٝ، ٚضطؿحَٚ يجش جٌّكد ٚشهظٗ ٚو٠ٕٗ َِٚحٔٗ ئٌٝ يجش جٌّكرٛخ جٌٛجقى ٚ٘ٛ هللا

٠ًٚنٍ جٌطٍجظ جٌظٛفٝ جإلْالِٝ ذحٌؼى٠ى ِٓ جالْطشٙحوجش ػٍٝ أْ ِكرس هللا ش٠ٍه ذ١ٓ جٌرشٍ ؾ١ّؼح، ٚال ٍْطحْ ألقى ػ١ٍٙح، ٚ٘ٛ ِح ٠ؿؼً أتّس 

جٌّطظٛف١ٓ فٝ ِمىِس وػحز جٌكد ٚجٌطٓحِف، جًٌٜ ٔكٓ فٝ أشى جٌكحؾس ئ١ٌٗ فٝ َِٓ جٌظّأ جٌٍٚقٝ ٚجٔطشحٌ ِٛؾحش جإلٌكحو ٚجٌططٍف ٚجٌغٍٛ، فاْ 

وحْ جٌطظٛف ِٕرؼٗ ِٚرطىأٖ ِٓ جٌى٠ٓ، ٚألطحذٗ ؾ١ّؼح ِٓ ِشح٠م جإلْالَ، فأٗ ٠طؿحَٚ جٌفُٙ جٌفمٙٝ جٌؼ١ك ٚجٌطأ٠ًٚ جٌّؼطً ئٌٝ جألفك جٌشف١ف 

جألٌقد، فال فٍق فٝ ِكرس هللا، ذ١ٓ طحقد و٠ٓ ٚآنٍ، فحإلٔٓح١ٔس ؾ١ّؼح شٍوحء فٝ جٌمٍخ، ٠ٕٚطك جٌش١م جٌٍجتٝ ٚطحقد جٌفطٛقحش جٌّى١س ِك١ٝ 

  :جٌى٠ٓ ذٓ ػٍذٝ ذًٌه فٝ أذ١حضٗ جٌٍجتمس

ٌمى طحٌ لٍرٝ لحذال وً طٌٛز فٍّػٝ ٌغُالْ ٚو٠ٍ ٌٍ٘رحْ ٚذ١ص ألٚغحْ ٚوؼرس ؽحتف ٚأٌٛجـ ضٌٛجز ِٚظكف لٍآْ أو٠ٓ ذى٠ٓ جٌكد أٔٝ ضٛؾٙص 

، ٚذحألٚطحف، ٠ًٕٚٙ أً٘ هللا ِٓ «١ٌٍٝ ْٚؼحو»٠ٍُِٚ وػ١ٍ ِٓ جٌّطظٛفس ٌٍّكرس جإل١ٌٙس ًٌٍٚجش جٌؼ١ٍح ذحألّْحء وـ   «ٌوحترٗ فحٌكد و٠ٕٝ ٚئ٠ّحٔٝ

آذحٌ جٌٛؾى، ِح ٠طٍخ جٌمٍٛخ، ٠ٚؿؼً جٌٕفّ ضٍضمٝ ٚضظفٛ ػٓ جٌطؼظد ٚجٌفمٍ جٌٍٚقٝ جًٌٜ ٔك١حٖ فٝ ػظٍٔح ً٘ج، ِٚح أقٛؾٕح ئ١ٌٗ فٝ َِٓ 

ٍِقُّب ٌٛ جلطٍخ ٚيجق ِٓ  وًٙج جًٌٜ ٍٜٔ ف١ٗ ِٓ ٠مطً ذحُْ لٛز هللا، ٚ٘ٛ غحفً ػٓ يوٍٖ، ٠ٚهٍؼ غ١ٍٖ ِٓ ٌٚػس جٌّكر١ٓ، ٌٚٚقٗ طٍىز، فؼٓٝ ضَ

ِى جٌٛؾى  ْٙ  .، وّح ٔطك جٌّطظٛفس«فّٓ يجق ػٍف»َش

ٌٍٚٛطٛي هلل ٚجٌٛؾى ذٗ، ؽٍق ِٚٓحٌه ٍْٚٛن ػٕى أقرحتٗ ٚٚطفحتٗ ِٓ جٌّطظٛف١ٓ، ٚوٍٙح ِٛطٍس ئٌٝ ٍِىٛش جٌّكرٛخ جٌطى٠ٓ ٍْٛن فٍوٜ

٠ٚٓمؾ جٌظٛف١س وً ِح وْٚ .ٚيجضٗ، قٓد جٌىٌؾحش جٌطٝ ضؼٍٛ٘ح ٚجٌطرمحش جٌطٝ ضٍضمٝ ٌٗ، ٚال ١ٍّ٠ٙح ػ١ٍه أقى أٚ ٠ٍٜ أْ ً٘ج ٘ٛ جٌط٠ٍك جألٚقى

جٌّكرس ِٓ جٌؼالتك، فال ٠ُٙ أْ ضىْٛ فم١ٍج أٚ غ١ٕح أٚ ٌؾال جٚ جٍِأز أٚ أ١ٍِج أٚ ػرىج، أٚ ش١هح أٚ ػحط١ح، ال ِؿحي ٌٍطظ١ٕف، أٚ جٌّظٍٙ، فحٌّكرس 

فٍو٠س، ال ٚطح٠س ألقى ػ١ٍٙح، ٚهللا ٘ٛ جٌفٍو جٌظّى جٌٛجقى، وّح ّْٝ ٔفٓٗ، ٚلى٠ّح طحـ جٌكالؼ فٝ ٚؾٗ لحض١ٍٗ ِٓ جٌؿٙحي ج٠ًٌٓ ٠مف ٌفع هللا 

 .«أٔح ػٍٝ ًِ٘د ٌذٝ»: ػٍٝ أٚي شفحُ٘ٙ، ػٕىِح ْأٌٖٛ ػٓ ًِ٘رٗ، فٍو ػ١ٍُٙ ٚ٘ٛ ػٍٝ شفح جٌّٛش

ٚفٝ ػحٌُ ضغ١د ف١ٗ جٌطؼحِٓ ٠ٚكطىٍ غٍٚجضٗ لٍسٌ، ٠ؼ١شْٛ فٝ ذٍٙؼ، ٔكطحؼ إلشحػس ُنٍك جٌُ٘ى ٚجٌطٍفغ ػٓ جٌُ٘ى أٚي نطٝ جٌؼحٌف

، ِٚح ػ١ٍه ٌطظرف ػرًىج ِٓ ػرحو هللا، ٚػحشمح ًٌجضٗ، ئال أْ ضهٍغ ٌوجء جٌى١ٔح ٚضطٍن ِفحضٕٙح ْٚٚحتٍٙح «جٌطظٛف»فحٌطؿٍو ٚجٌُ٘ى شٍؽ .جٌّحو٠حش

َْٕٝ»ٚغح٠طٙح، فأقى ضؼ٠ٍفحش جٌطظٛف جٌىػ١ٍز ٘ٛ  ، ٌغسً، قٓد أوػٍ جٌطأ٠ٚالش، ِٓ «جٌطظٛف»، ٚأضٝ «جٌطهٍٝ ػٓ وً َؤِٝ ٚجٌطكٍٝ ذىٍٝ 

، ٚوحْ ١ْى جٌُج٘ى٠ٓ ِكّى «جٌُ٘ى»ٚ٘ٛ ٌوجء أً٘ هللا، ج٠ًٌٓ ٌُ ٠أنًٚج جٌك٠ٍٍ ٍِرٓح، ٚذىج٠س جٌّطظٛفس فٝ جإلْالَ وحٔص « جٌُظِٛف جٌهشٓ»

 .ٌْٛي هللا، فحٌطؿٍو ِٓ جٌّطحع أٚي نطٝ جٌؼحٌف

 

 (ٔمٛيَ)ػرى جٌٍقّٓ ِمٍى : ذمٍُ
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 الُحزن حذروا                                  إ.. 
 قال ابٍ انقٛى س ًّ هللا

 :  فٙ انقشآٌ إال يُٓٛا عُّ  ًا فٙ قٕنّ تعانٗ (انحضٌ)نى ٚكث :
فالخٕف عهٛٓى ٔال ْى ): أٔ يُفٛا  قٕنّ   (ٔال تُٕٓ ٔالتحضَٕا)

ال يصهحت فّٛ نهقهب، ٔأ ب شٗء " انحضٌ"ٔسش رنك أٌ  ) ٚحضٌَٕ
إنٗ انشٛطاٌ أٌ ٚحضٌ انعبذ انًؤيٍ نٛقطعّ عٍ سٛشِ ٕٔٚقفّ عٍ 

: ٔقذ إستعار يُّ انُبٙ صم هللا عهّٛ ٔسهى  ٛث قال  .سهٕ ّ
انحضٌ : نزا ٚقٕل ابٍ انقٛى) انهٓى إَٙ أعٕر بك يٍ انٓى ٔانحضٌ)

ٚضعف انقهب، ٍْٕٔٚ انعضو ٔٚضش اإلسادة، ٔال شئ ا ب إنٗ 
 ..انشٛطاٌ يٍ  ضٌ انًؤيٍ

نزنك افش ٕا ٔاستبششٔا ٔتفاءنٕا ٔأ سُٕا انظٍ باهلل، ٔثقٕا بًا عُذ 
 ..هللا ٔتٕ هٕا عهّٛ ٔستجذٌٔ انسعادة ٔانشضا فٙ  م  ال

تقصشْا بانٓى ال انحٛاة قصٛشة ف :ٔٚقٕل ابٍ سعذ٘ س ًّ هللا
فكٍ صا ب قهب ٚتُفس انشضا ٔانقُاعت قذس  .. ٔانغى ٔانحضٌ
 استطاعتك

  ------------------------------------------------- 

 ذحٌؼُجء فٝ ٚفحز ٚجٌىز ج١ًٌُِ   (ِؿٍسٌرش١ٍ)   ضطمىَ أٍْز ضك٠ٍٍ عزاء واجب

 .ؽحٌق ػرى جٌٍط١ف ٚضىػٌٍٛفم١ىز ذحٌٍقّس ٌٚالٍْز ذحٌظرٍ  ٚجٌٍٓٛجْ/ جٌّٕٙىِ 

  

  

ن  عنوا  من غير صفحة  

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان  
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                  ل١ِْٛٛ ػٍخ ؾىو            :لؼ١س ٌٍّٕحلشس 

ػٍٝ ٌغُ ِح ٠ؿٍٞ فٟ ذؼغ جٌىٚي جٌؼٍذ١س ِٓ قٍٚخ أ١ٍ٘س ٚجػطٍجذحش جؾطّحػ١س، ف١ٍّ ِٓ جٌّٓطٓحؽ أْ ٠طٍن 

ٔؼحٌُٙ جٌفىٍٞ جًٌٞ جِطى لٍجذس لٍْ وحًِ ٠ٕطٟٙ ئٌٝ فشً ي٠ٌغ، أٚ ٠ٕٓكد ئٌٝ جٌٙحِش، ِىطف١حً ذّطحذؼس « جٌم١ِْٛٛ جٌؼٍخ»

جٌٛؽٓ »ِكح٠ىز ذحٌوز ٌّح ٠ؿٍٞ ِٓ ضشىً ٌألفىحٌ ٚجٌٍٓٛو١حش ج١ٌٓح١ْس فٟ جٌؼحٌُ جٌؼٍذٟ، جذطىجء ِٓ ضغ١١ٍ جططالـ 

جٌٕظحَ جإلل١ٍّٟ »، ٚجٔطٙحء ذطٍـ ِشٍٚع ٠ٍِٟ ئٌٝ ئٔٙحء «جٌّٕطمس جٌؼٍذ١س»غُ ٘رٛؽٗ ئٌٝ « جٌؼحٌُ جٌؼٍذٟ»ئٌٝ « جٌؼٍذٟ

 .ِظطٍكحً ضح٠ٌه١حً « جٌؼٍٚذس»١ْح١ْحً ٚجلطظحو٠حً ٚغمحف١حً، ٠ٚؿؼً ِٓ « جٌؼٍذٟ

ِٚٓ جٌؼرع أْ ٠ؼطمى جٌم١ِْٛٛ أْ جٌكً ٠طّػً فٟ ئػحوز جٌُِٓ ئٌٝ جٌٌٛجء، ٚجٌطّٓه ذأفىحٌ ٚأػّحي غرص نطإ٘ح، ِٚهحطّس 

ِٚٓ جٌهط١ثس أْ ٠طظٌٛ .ج١ٌٓحق جٌؿى٠ى جًٌٞ ٠فٍع ٔفٓٗ ػٍٝ جٌؼٍخ، شحءٚج أَ أذٛج، ٚجًٌٞ ْحّ٘ٛج ُ٘ أٔفُٓٙ فٟ طٕؼٗ

جٌم١ِْٛٛ أْ جٌٕؼحي ػى أٞ ِشٍٚع، ٠ٍِٟ ئٌٝ ٘ؼُ جٌؼٍخ، ٠مَٛ ػٍٝ جالوطفحء ذٍفغ ِح ٘ٛ ِطٍٚـ، ذكٕحؾٍ ِى٠ٚس، 

ٚوطحذحش ِشكٛٔس ذحٌؼحؽفس جٌهح١ٌس ِٓ أٞ ِٕطك، أٚ ضفى١ٍ ػمالٟٔ ٚجلؼٟ، ٠مَٛ ػٍٝ قٓحذحش ول١مس، ٌّح ذ١ٓ أ٠ى٠ٕح، ِٚح ٌىٜ 

 فّٓ وْٚ يٌه ١ُْوجو.ج٢ن٠ٍٓ، ٚػٍٝ فُٙ ٚوٌج٠س وحٍِس ذّططٍرحش ٍِقٍس ال ضمرً ي١ٕ٘حش ٍْٚٛو١حش ػفح ػ١ٍٙح جٌُِٓ

جٌؼٍٚذ١ْٛ غٍذس فٟ ذالوُ٘، ٚضظرف أؽٍٚقحضُٙ ػٓ جألِس جٌٛجقىز جٌّّطىز ؾغٍجف١حً ِٓ جٌه١ٍؽ ئٌٝ جٌّك١ؾ، ٚضح٠ٌه١حً ِٓ 

ػىٔحْ ٚلكطحْ ئٌٝ ؾحِؼس جٌىٚي جٌؼٍذ١س، ٚغمحف١حً ٚجؾطّحػ١حً ِٓ ٌغس جٌؼحو ئٌٝ أغٍر١س ضى٠ٓ ذحإلْالَ، ِؿٍو أػغحظ أقالَ، ال 

ِٚٓ وْٚ يٌه ْطهٍٓ ًٖ٘ جٌرمؼس جٌؿغٍجف١س ِٓ جٌؼحٌُ، جٌطٟ ضّػً ِٙرؾ .ضٍرع أْ ضًٚخ أِحَ شّّ قحٌلس ذكمحتك ِغح٠ٍز

جٌٍْحالش جٌّٓح٠ٚس ِٚٙى جٌكؼحٌجش جإلٔٓح١ٔس، ؾٙى ِال١٠ٓ جٌّهٍظ١ٓ، ج٠ًٌٓ إِٓٛج ذفىٍز شغٍص ٌف١فحً ِٓ جٌّفى٠ٍٓ 

ٚقىٖ ال ٠ىفٟ، ذً ٠ؿد أْ ٠مطٍْ ذحٌظٛجخ، جًٌٞ « جإلنالص»ٚج١ٌٓح١١ْٓ، ٚوفغ ألؾٍٙح ِثحش جٌّال١٠ٓ غّٕحً ذح٘ظحً، ألْ 

٠كٌٛٗ ِٓ ؽحلس ػحؽف١س ٘حوٌز ئٌٝ ضظٌٛجش لحذٍس ٌٍططر١ك، ٚلحوٌز ػٍٝ قً جٌّشىالش جٌطحٌتس ٚجٌُِّٕس، ٚضك٠ًٛ ج٠ٌُّٙس 

ٕ٘ح ذحضص جٌكحؾس ٍِكس، ٚجٌٓحقس ١ِٙأز، ١ٌّالو ض١حٌ لِٟٛ آنٍ، ٠ٓطف١ى ِٓ .ئٌٝ ٔظٍ، ٚجٌطهٍف ئٌٝ ضمىَ، ٚجٌمؼٛو ئٌٝ ٔٙٛع

ئٔٗ ض١حٌ . أنطحء جٌّحػٟ، ٠ٍٚٔٛ ئٌٝ جٌّٓطمرً ذػمس ذؼى أْ ٠ّطٍه شٍٚؽ ١ِالو جٌغى ػٍٝ أوف جٌكحػٍ ِٓ وْٚ ػٕص ٚال ػٕحء

أِحَ وً « جٌطٛلف ٚجٌطر١ٓ»، ٠طهٍْٛ ػٓ ٌِٟ وً ِٓ ٠هحٌفُٙ جٌٍأٞ ذحٌه١حٔس ٚجٌؼّحٌس، ذً ٠ؼٍّْٛ ػٍٝ «ل١١ِٛٓ ؾىو»٠ّػً 

ٚػٍٝ جٌم١١ِٛٓ جٌؿىو أْ ٠إِٕٛج ضّحِحً ذحٌك٠ٍس، ٠ٚؼٍّٛج أْ غ١حذٙح ْحُ٘ فٟ ضٍوٞ أقٛجي جٌٕظحَ جٌؼٍذٟ، .قحٌس ػٍٝ قىز

وّح أْ ػ١ٍُٙ أ٠ؼحً أْ ٠ٛؾٙٛج ؾٙىُ٘ أٚالً ئٌٝ ضٍض١د جٌر١ص جٌؼٍذٟ . ْٚحػى ػٍٝ جٌضفحع وٌؾس لحذ١ٍطٗ ٌالْطؼّحٌ أٚ جالٔفؿحٌ

ِٓ جٌىجنً، قؿٍز قؿٍز، أٚ وٌٚس وٌٚس، ػٓ ؽ٠ٍك جٌّؼٟ لىِحً فٟ جٌطكى٠ع، ج١ٌٓحْٟ ٚجاللطظحوٞ ٚجٌػمحفٟ، ذؼى أْ ضؼغ 

فحٌى٠ّمٍجؽ١س أٌٚٝ ػالِحش ئِىح١ٔس جْطؼحوز جٌؼٍخ ق٠ٛ١طُٙ فٟ جٌٕظحَ جٌىٌٟٚ، ألٔٙح ْطؿؼً . جٌكٍٚخ ٚجالػطٍجذحش أَٚجٌ٘ح

أِحَ جٌؼٍخ، ٚئال ِحش ِشٍٚػُٙ جٌمِٟٛ، « فٍع ػ١ٓ»ٚق١حي ً٘ج جٌٛػغ ذحش جٌطؿى٠ى ج١ٌٓحْٟ .جٌمٍجٌ فٟ ٠ى جٌشؼٛخ

جٌّط١رٓس ِفحطٍٗ، ٚجٌّىفٛع ػٕٛز ئٌٝ ِؼٍوس غ١ٍ ِطىحفثس ٔٓر١حً، ِغ ِشٍٚع ئل١ٍّٟ شٍق أْٚطٟ، جًٌٞ ٚئْ نفص جٌىالَ 

 .ػٕٗ ٔٓر١حً فٟ ٚلطٕح جٌكحٌٟ، فاْ ضٕف١ًٖ ِحع فٟ ؽ٠ٍمٗ جٌّهطؾ ٌٗ، ِٓ وْٚ ٘ٛجوز ٚال ضٍجؾغ

ٚجٌطؿى٠ى ج١ٌٓحْٟ ٠ؼٕٟ فٟ جٌّمحَ جألٚي ِفحٌلس ِػحٌد جأل٠ى٠ٌٛٛؾ١حش، جٌطٟ جػطٕمطٙح ض١حٌجش ل١ِٛس ػٍذ١س ػىز، ػٍٝ ِىجٌ 

، ٚجِطالن ٌؤٜ ٚضظٌٛجش ناللس لحوٌز ػٍٝ جٌطى١ف ِٓ ٚجلغ ؾى٠ى، «جٌرؼػ١س»ٚ« جٌٕحط٠ٍس»جٌمٍْ جٌؼش٠ٍٓ، ٚفٟ ِمىِطٙح 

 .٠هطٍف و١ٍس، ػٓ يٌه جًٌٞ ِػً ١ْحلحً و١ٌٚحً ِٚك١ٍحً ٌٍكٍوس ٚجٌطفى١ٍ جٌمِٟٛ جٌؼٍذٟ لرً أوػٍ ِٓ ٔظف لٍْ ضم٠ٍرحً 

    عمار على حسن.د/بقلم 
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ؽٕطحٜٚ ِكّٛو قٓٓ/ جػىجو                   ...اشالء وافطروا دماًا   اشروبوا     :المنوعات صفحة  

 

 
 

أٔص ِىجْ ٚال ٠كٛي ذ١ٕه ٚجإلوجٔس أٜ شٝء، وً ِٓ ّْغ ْٚىص ِىجْ، وً ِٓ ٔظٍ ذؼ١ٕٗ جٌؼٛجٌء ئٌٝ جٌكم١مس ٌُٚ ٠فطف 

ػ١ٕ١ٗ ػٍٝ جضٓحػٙح ِىجْ، وً ِٓ ضٓحً٘ ضؿحٖ قمٛق ج١ٌّٓك١١ٓ جٌّظ١٠ٍٓ ِىجْ، جألٍَ٘ ِىجْ، ٚجٌّىٌْس ِىجٔس، ٚجٌّٓؿى 

ِىجْ، ٚجألخ ِىجْ ٚجألَ ِىجٔس، ٚجٌشحٌع ِىجْ، ْٚحتك ج١ٌّىٍٚذحص جًٌٜ ال ٠ٍجػٝ قمٛق ج١ٌّٓك١١ٓ جٌّظ١٠ٍٓ ِىجْ، 

 فحشٍذٛج وِح ٚلٌٛٛج ذؼى ج٢يْ « ؾحٔح ٚفٍقٕحذٗ ذؼى غ١حذٗ»جٌىٌٚس ِىجٔس، ٚجٌىٌٚس ضٓطمرً ٌِؼحْ جًٌٜ 

           "    جٌٍُٙ ٌه طّٕح ٚػٍٝ أشالتُٙ أفطٍٔح»

، فظؼى ػ١ٍُٙ جٌّٛش ِٓ وً ِىحْ، قظى «ٌقٍس»لط١الً قطٝ وطحذس ًٖ٘ جٌٓطٌٛ ِٚػٍُٙ ؾٍقٝ، وحٔٛج ٠ٓطمٍْٛ قحفٍس فٝ 26

أٌٚجـ ٔظفُٙ ٚأطحخ جٌٕظف ج٢نٍ، ال ضٓأي ػٓ ئد جلطٍفٖٛ فر١ُٕٙ أؽفحي ٌُ ٠ؼٍفٛج ذؼى ِح ٘ٛ جٌظٛجخ ِٚح ٘ٛ جٌهطأ، 

ٚلحضٍُٙ ئٌ٘حذٝ، ضٍذٝ فٝ ِىجٌْٕح ٚونً ذ١ٛضٕح ٚوحْ طى٠مح ٌٕح أٚ ل٠ٍرح، ٌأ٠ٕحٖ ٠ِٛح ٚ٘ٛ ٠طكىظ ػٓ ١ِٓك١ٝ ِظٍ 

ذؼٕظ٠ٍس فٓىطٕح، ٌٚأ٠ٕحٖ ٠ِٛح ٠ُوٌٜ ػم١ىضُٙ فطغحػ١ٕح ػٓ جَوٌجتٗ، ٌٚأ٠ٕحٖ ٠ِٛح شحِطح فٝ لطٍُٙ أٚ ِكٍػح ػ١ٍٗ فٍُ 

َ، فٍّحيج ٔٓطىػٍ أْ ٠ظؼى شحخ ئٌٝ قحفٍس ضكًّ أؽفحال « ٠أنً ِؿٍجٖ»ٔكٍن ْحوٕح، ال جٌمحْٔٛ  ٍِّ َ أٚ ٠ؿ ٍِّ ٚال جٌٍأٜ جٌؼحَ ٠ك

 .١ٌهٍؼ ٔظفُٙ ِٓ جٌك١حز، ٠ىنً جٌٕظف ج٢نٍ ئٌٝ ْؿٓ جٌىٍج١٘س جألذى٠س

٠ح ٌخ ًٖ٘ ِظٍن جٌطٝ ٚػىضٙح ذحألِحْ، فًٙ ٠ٍػ١ه أْ ٠ظ١ٍ جٌهٛف قحٌْٕح ٚجٌّٛش ٌف١مٕح، ٠حٌخ ٚأٔص أػٍُ جٌؼح١ٌّٓ،  

ٌى٠ٕح ٕ٘ح شرحخ ٠مطٍْٛ أؽفحال ذحُْ جٌى٠ٓ، ٔؼُ ُ٘ ِأؾٌْٛٚ، ٔؼُ ُ٘ ٌِّْٛٛ، ٔؼُ ُ٘ ِهٍذْٛ ِىفٛػْٛ ذأ٠حو ٔؿٓس، ٌىُٕٙ 

ٍِّْٓٛ ٠ىػْٛ أُٔٙ ٠كحفظْٛ ػٍٝ و٠ٕه، ٠فطٍْٚ ػٍٝ أٔر١حته ٌٍْٚه ٚوطره ِٚالتىطه ٚال ٌجو ٌُٙ ِٓ ٌؾحي و٠ٕه ج٠ًٌٓ 

٠كطىٍْٚ جٌكى٠ع ذحّْه ٠ٚؼطرٍْٚ أٔفُٓٙ قٍجْح ٌىٍّطه، فًٙ ؾحء جإلْالَ ١ٌمطً جألؽفحي ٠ٍٚٚع ج١ِٕ٢ٓ ٠ٚفطه 

 ذحٌّٓح١ٌّٓ؟

٠حٌخ ٠ىنً ػ١ٍٕح شٍٙ و٠ٍُ، ٔٓطمرٍٗ ذحٌّٛوز ٚجٌه١ٍ ٚجٌٍقّس، ٌىٓ ِٓ ػرحون ِٓ ٠ٓطمرٍٗ ذحٌىٍج١٘س، ٠ٓطمرٍٗ ذحٌىَ،  

٠ٓطمرً ذحٌؿ٠ٍّس، ٠ٓطمرٍٗ ذحٌغىٌ، فٙح ٘ٛ ِؼٕٝ و٠ٕه ٠رىو، ٚ٘ح ٘ٛ ئْالَ جٌٍُٓ ٚجٌٓالَ ٠طكٛي فٝ أي٘حْ جٌؼحٌُ ئٌٝ آفس 

 لحضٍس، فاْ وحٔص أٌٚجقٕح ٘رحء فًٙ و٠ٕه أ٠ؼح ٘رحء؟

 

  (ِٕمٛي)ٚجتً جٌٍّٜٓ/ذمٍُ  (جذٓ جٌرٍى/جنط١حٌ )
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5 Things Everyone Should Know About Ramadan 

1. Ramadan is not about starvation. During the daytime hours that we fast, we go about our normal lives working 
and going to school — we just refrain from food, drink, sex, and provocative behavior such as cursing, backbiting, 
and rudeness. Stopping yourself from falling into those practices affords the peace of mind that allows you to 
think clearly and rationally without being clouded by overwhelming emotions. Ramadan is an opportunity to 
forgive, let go, and focus on what is most important.  
2. There is a spiritual element to Ramadan fasting. Instead of thinking all day about the exact second the sun will 
set and counting down the minutes until you hear the call to prayer for sunset coming from your cell phone, you 
encourage yourself to believe that this is not about eating. By concentrating on only food and water, you are 
disconnecting your physical desires from your mind — allowing it to only think of the superficial. Rather, fasting is 
a discipline that forces you to forget about food and to remember who you are, why you are here, and what you 
are doing to be the best possible form of yourself. 
3. Ramadan doesn‟t end after 30 days. Ramadan is a chance for us to look deeply within ourselves and allow this 
kind of self-reflection to be carried out into the rest of our lives. It comes once a year as a reminder and as a 
resource from God, but the opportunities during Ramadan are meant to train you to attain the attributes of self-
restraint and self-control that will last a lifetime. Fasting is also one of the five pillars of Islam. A pillar is 
something that binds you to God, no matter how distant you may feel from the Most High. A pillar never breaks. It 
never goes away. It will stay with you forever.  
4. Ramadan is about moderation. When Muslims fast for that long, 16-hour day, it is very tempting to see the sun 
go down and rush to fill our plates with as much food as we can fit onto it. This is what we do on a normal basis 
outside of Ramadan. The reality is, our bodies don‟t even need this much food to survive. One of the most 
powerful things about fasting is our ability to withstand long periods of time without food and water, just like many 
impoverished people go through on a daily basis. If they can do it, so can we. Limiting our food intake is the way 
to train our bodies to consume only what is necessary. Feeding our egos with so much of the material world will 
never give us the opportunity to seek out only what we need, but keeps us thinking we should have whatever we 
want.  
5. Fasting is good for your health. According to a 2007 study conducted by the University of California at Berkeley, 
alternate-day fasting may decrease the risk of cardiovascular disease and cancer, lower diabetes, protect against 
some effects of Alzheimer‟s and Parkinson‟s diseases, and improve cognitive function. The cognitive function 
improvement is what I find the most interesting. According to Dr. Andrew Well of The Arizona Center for 
Integrative Medicine, fasting is related to the theory of natural selection. “When food is scarce, natural selection 
would favor those whose memories („Where have we found food before?‟) and cognition („How can we get it 

again?‟) became sharper.”                                                                                    Selected by : Shereen  


