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 ...ٚحؿُذ حٌٛلض ٠خ١ٓخىس حٌَث١ْ :وٍّشحٌؼيى
 

ُٓ إٔٔٝ وّٛح١ٓ َِٜٞ ٠لذ رٍيٖ  رخىُة ًٞ رِيء أُػٍ

َِٜ ِٚٔظؼي ٌٍيفخع ػٕٙخ رل١خطٗ ٚوً ِخ ٠ٍّه إٔٔٝ 

أإ٠ي حٌَث١ْ ح١ٌٟٔٔ فٟ وً هطٛحطٗ ٌزٕخء َِٜ 

حٌلي٠ؼش ٚحٌم٠ٛش َِٜ رـ١٘ٙخ حٌمٜٛ ٚٗؼزٙخ حالرٝ 

ٚحلظٜخى٘خ حٌِّىَ٘ ٚٓالِٙخ حالؿظّخػٝ ٚرىً ح١١خف 

.حرٕخثٙخ ٚطؼيى ١ٌُِٛٙ ٚح٘ٛحثُٙ   

 

ٚوٌٌه فبٕٟٔ حطٛؿٗ ٌٍَثْ ح١ٌٟٔٔ ِٓ هالي طٍه 

.....حٌىٍّش ٚح١خٌزٗ رٛحؿذ حٌٛلض   

 

فخٌلّي هلل ٚرؼي حالٔظٜخٍ فٟ ِؼَوش ِلخٍرش حالٍ٘خد 

حْ ٗخء هللا ٚرؼي حالٔظٙخء ِٓ  (١ٓ2018ٕخء )

 ٚفُٛ حٌَث١ْ 2018حٔظوخرخص حٌَثخٓش فٟ ِخٍّ

ح١ٌٟٔٔ رٛال٠ظٗ حٌؼخ١ٔش ٚ٘ٛ حَِ ِٔظلك فخٕٔٝ ح١خٌذ 

حٌَث١ْ ح١ٌٟٔٔ  رخٓظىّخي ِ٘خ٠ٍؼٗ فٟ َِٜ كظٝ 

٠ٍُُٔ َِٜ ل٠ٛش ِِىَ٘س فٟ ٔٙخ٠ش ٚال٠ظٗ حٌؼخ١ٔش 

ٚحاله١َس كٔذ حٌيٓظٍٛ حٌٝ حٌَث١ْ حٌمخىَ رخًْ هللا 

فٝ حرٙٝ ٍٛٛس ٚفٟ ح١خٍ ِٓ حٌي٠ّمَح١١ش كظٝ ٔؼزض 

ٌٍؼخٌُ حؿّغ حْ ٌٖ٘ ٘ٝ َِٜ ىٌٚش حٌـ١ٖ حٌمٜٛ 

ٚحاللظٜخى حٌٌّىَ٘ ٚحٌ٘ؼذ ح٢ِٓ فٟ رٍيٖ ٕٚ٘خ ٠ىْٛ 

حٌَث١ْ ح١ٌٟٔٔ لي أىٜ ٚحؿزٗ ٚىهً حٌظخ٠ٍن ِٓ 

....أٚٓغ حرٛحرٗ  

 

ٚوٍّش حه١َس حلٌٛٙخ ٌٍَث١ْ ح١ٌٟٔٔ ٚ٘ٝ حْ ٚحؿذ 

حٌٛلض رؼي ًٌه ٘ٛ حٌزيء رخهالٙ فٝ حٌّٜخٌلش ر١ٓ 

ح١١خف حٌ٘ؼذ حٌَّٜٞ ٚحٌؼفٛ ػٓ حٌّؼخ١ٍٟٓ حال ِٓ 

ػزض طٍٛع ٠ي٠ٗ ريِخء ح١٠ٌَّٜٓ فٙئالء حٌمخْٔٛ 

...ٚحكىخِٗ حٌٚٝ رُٙ  

 

 .حٌٍُٙ ً٘ رٍغض حٌٍُٙ فخٗٙي

 إقرأ في ىذا العدد                      
حالٔظوخرخص حٌَثخ١ٓش ر١ٓ ٚحؿذ حٌٛلض ٍٚؿً     :كممة العدد

  2ٙ                 ٍث١ْ حٌظل٠ََ/رمٍُ   حٌٛلض ٚحرٓ حٌٛلض

َُ حٌٌٞ ٔلظٍُف ِؼٗ  :ىفظَ حالكٛحي حٌ٘و١ٜش*                   ح٢ه

 3 ٙ                                اوَحِٝ ٔـُ/ِٕٙيّ /اػيحى

وظخرض ػٓ حٌميّ                           :ل١٠ش ٌٍّٕخل٘ش *

 4ِٙلّي رٙـض حٌمز١ٟٔ                                /رمٍُ  ى

 

    َِٜ طلخٍد حالٍ٘خد                          " ١ٓ2018ٕخء " :  ٍٛٛس حٌغالف* 

 5ٙ                                        حٌَّٜٞ أفٕيٞ/ حػيحى

  5         ٙ   ِٛحلف حٌفَق رخٌيٍٚٞ        :ح٠ٌَخٟش ٍوٓ*

 

 6ٙحػيحى حرٓ حٌز١َ٘    ....أ٠ٓ حٌٍل١ش ١خٌض؟  ٍوٓ ح٤ىد*

 

   : ٚؿٙش ٔظَ  *

 7ٙ                                      كٔٓ حكّي ه١ًٍ.ى/رمٍُ 

 

َُ حٌظٟ ال ٠ؼَفٙخ ح٠ٌَّْٜٛ * حٌٕٛرش حٍٝ حٌٌ٘ذ     :ِٜ

                     8و٠َُ حرٛحٌؼِحثُ                                     ٙ./ى/حػيحى 

     حٌَؿخٌش ػخ٠ِ٠ٓ ح٠ٗ؟؟؟                 : ٌه ٠خ ١ٓيطٟ*

                                                9رٕض ح١ًٌٕ                                             ٙ  /حػيحى

لٜش طخؿَ حٌـظَّ حٌٌٜ ال ٠ؤَ :  ٛفلش ِٓ غ١َػٕٛحْ*   

    10ٙ٘خٔٝ ػًٔ                                     / رمٍُ   أريح

                                                 فٟ ِؼ١ش حٌّٜطفٝ حٌؼئخْ:  ْ  ٚحكش حال٠ّخ*

              11  ٙ                              ِٔظ٘خٍ ٔخَٛ ح٠ٌِخص/رمٍُ
عبد القادر الجيالني  رؤية معاصرة       :ٗو١ٜش حٌؼيى *

      12ٙ                                  ناجح ابراىيم/بقمم

 13ٙحرٓ حٌزٍي                  /ػيحى  ح  :ٛفلش حٌّٕٛػخص *
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َُ حٌٌٞ ٔلظٍُف ِؼٗ           حٌ٘و١ٜش ح٤كٛحي ىفظَ !!! ح٢ه
َُ ٌِٕ ِخ لزً حٌوخِْ ٚحٌؼ٠َ٘ٓ ِٓ ٠ٕخ٠َ  ٚكظٝ ح٢ْ حكيحػخ ؿٔخِخ ِٓ حكظمخٔخص حٌ٘زخد ِٚظخَ٘حطُٙ حٌَحف٠ش 2011ػخٗض ِٜ

ٌٕظخَ ِزخٍن ٚطـخُٚحص حالِٓ ٚطيهً حٌيٚي حٌىزَٜ فٝ ط١١َٔ ىفش حٌلىُ ٌَّٜ ٚحالٓظؼيحى ٌفظَس ِخ  رؼي ِزخٍن ًٌٚه ِٓ طؤ١٠ي 

ٌٍظ٠ٍٛغ ٌـّخي ِزخٍن ِٚؼخٍٟش ؿّٛع حٌ٘ؼذ ٗزخد ١ٗٚزخ ٠ٔخٍح ١ّ٠ٕٚخ ٌٍظ٠ٍٛغ ػُ هٍغ ِزخٍن رؼي ػٍٛس حٌوخِْ ٚحٌؼ٠َ٘ٓ ِٓ 

٠ٕخ٠َ ٚح١ٙٔخٍ حٌيٌٚش ح٠ٌَّٜش حال١ِٕش ٚحػظالء حٌّـٍْ حٌؼٔىَٜ ٌٍلىُ فٝ َِٜ  ٚظٍٙٛ ط١خٍحص ؿي٠يس طلخٚي حالٓظلٛحُ ػٍٝ 

كىُ َِٜ ػُ أظوخرخص حٌزٌَّخْ ٚآظلٛحُ حٌظ١خٍ حالٓالِٝ ر٘م١ٗ حالهٛحْ ٚحٌٍٔف١١ٓ ػٍٝ حٌزٌَّخْ ػُ أظوخرخص حٌَثخٓش ٚهَٚؽ 

ِؼظُ حٌَّٗل١ٓ ِٓ حٌٔزخق ٚحٌزمخء ػٍٝ َِٗق حالهٛحْ حٌيوظٍٛ َِٓٝ َِٚٗق حٌفٍٛي حٌف٠َك ٗف١ك ٚحػالْ ٔظخثؾ حالٔظوخرخص رؼي 

ٚ٘ىٌح طُ حػالْ , ؿيي وز١َ ػٓ ٟغ١ٛ ح٠َِىخ ٚطٙي٠يحص حالهٛحْ رخٌلَد حٌ٘ؼٛحء حًح ٌُ ٠ُؼٍَٓ فُٛ َِٗق حالهٛحْ فٝ حالٔظوخرخص 

ٚرؼي ًٌه ٌّٚيس ػخَ حٓظلُٛص ؿّخػش حالهٛحْ ػٍٝ , فُٛ َِٗق حالهٛحْ ٚٓفَ َِٗق حٌفٍٛي حٌٝ حٌوخٍؽ هٛفخ ِٓ حٌّلخٓزش 

حٌلىُ فٝ ظً ٍثخٓش حٌيوظٍٛ َِٓٝ ٚحٌٌٜ اللٝ ِؼخٍٟش ٗي٠يس ِٓ وً حٌظ١خٍحص كظٝ ِٓ حٌٍٔف١١ٓ ٚح١ٌٔخ١٠ٍٓ ٚحٌ٘زخد ٚحٌفٍٛي 

ٚحٌلم١مش حْ ٟؼف حىحء حٌيوظٍٛ َِٓٝ ٚطلىُ ؿّخػش حالهٛحْ ػ١ٍٗ , ٚوؤْ حٌـ١ّغ لي حطلي ٟي حٌيوظٍٛ َِٓٝ َِٗق حالهٛحْ 

 ٚطُ هٍغ حٌيوظٍٛ َِٓٝ رّزخٍوش حٌـ١ٖ ٚحٌ٘ؼذ  ٚطُ 2013ِٙيح ٌٍّؼخ١ٍٟٓ ٌٗ حٌٔز١ً كظٝ لخِض ِظخَ٘حص حٌؼالػ١ٓ ِٓ ١ٔٛ٠ٛ

ٕٚ٘خ حٔمُٔ حٌ٘خٍع حٌَّٜٜ حٌٝ ف١ٍ١ٜٓ ِظٕخك٠َٓ ف١ًٜ ٠َٜ حٔٗ حالغٍز١ش , حٌمزٞ ػٍٝ ُػّخء ؿّخػش حالهٛحْ  ِٚلخوّخطُٙ 

ٚ٘ٛ حٌّئ٠ي ٌٍؼالػ١ٓ ِٓ ١ٔٛ٠ٛ ٠َٜٚ حْ حٌـ١ٖ حٔمٌ َِٜ ِٓ ١َِٜ ِؼً ٠ٍٛٓخ ٚحٌؼَحق ١ٌٚز١خ ٚح١ٌّٓ ٚحْ حالهٛحْ ػزض فٍُ٘ٙ 

ٚحٌف١ًٜ حالهَ ٚ٘ٛ ٠يػٝ حٔٗ ١ٌْ  حل١ٍش ٚ ٠َٜ حْ حٌيوظٍٛ َِٓٝ طُ , ٚوخْ ٠ـذ ػٍٝ حٌيوظٍٛ َِٓٝ حْ ٠ظٕلٝ ِؼً ِزخٍن

ٚ٘ىٌح حٛزق وً ف١ًٜ ٠َٜ حٔٗ حٌلك ٚحٌف١ًٜ ,  ف١ىْٛ رخالٔظوخرخص  ٠وٍؼٗ أْحٔظوخرٗ ٚفخُ ٠ٚـذ حْ ٠ىًّ ِيطٗ ٚحًح حٍحى حٌ٘ؼذ 

ٚلي ُحى حٌط١ٓ رٍٗ حْ حٌف١ًٜ حٌّئ٠ي ٌٍيوظٍٛ َِٓٝ ُحى فٝ حٌؼٕف رً حٔٗ ح٠ي ؿّخػخص حالٍ٘خد فٝ وً ِخ طمَٛ رٗ , حالهَ ٘ٛ حٌزخ١ً 

ِٓ طفـزَ ٚػٕف  ٚوٌٌه حٌف١ًٜ حٌٌٜ ٠ؼخٍٝ حٌيوظٍٛ َِٓٝ حهٌ ٠ئ٠ي ػ١ٍّخص حالػظمخي ٚحالكىخَ رخالػيحَ ٌٍّؼخ١ٍٟٓ  ٚوؤْ ِخ 

ٕٚ٘خ َِر٢ حٌفَّ فىال حٌف١ٍ١ٜٓ ال ٠ؼخٍٝ ح٢هَ رً حٔٗ ٠ىَٖ حالهَ  !!ر١ٓ حٌف١ٍ١ٜٓ كَد ٚطخٍ وز١َ ٚحٌوخَٓ َِٜ رخٌظؤو١ي

٠ٜٚذ وَح١٘ظٗ ِظؼٍال رخٌّؼخٍٟش فٙئال ِئ٠يٜ حٌيوظٍٛ َِٓٝ َٔحُ٘ ٠فَكْٛ ٌؼ١ٍّخص حٌظفـ١َحص حالٍ٘خر١ش ٠ٚؼٍٍْٛ ًٌه حْ 

حٌلىِٛش ريأص رخٌؼٕف  ٠ٚظّْٕٛ ٓم١ٛ حٌٕظخَ فٝ َِٜ كظٝ ٌٚٛ ٓمطض َِٜ وٍٙخ ًٌٚه ط٘ف١خ فٝ ِئ٠يٜ حٌٕظخَ ٚحٌَث١ْ 

ٚوٌٌه ِؼخٍٟٝ حٌيوظٍٛ َِٓٝ ٚحالهٛحْ َٔحُ٘ ٠ظّْٕٛ لظً ٚحػيحَ وً حٌّئ٠ي٠ٓ ٌالهٛحْ كظٝ ٌٚٛ وخٔٛح ِٓ حلخٍرُٙ .ح١ٌٟٔٔ 

ٕٚ٘خ ٔمٛي ح٠ٓ َِٜ ِٓ وً ٌ٘ح ح٠ٓ حٌ٘ؼذ حٌَّٜٜ ِٓ وً ٌ٘ح  ح١ٌْ ر١ٕىُ ٍؿً , ٚوؤْ حٌيَ حٌَّٜٜ ٍه١ٜخ ػٍٝ حٌف١ٍ١ٜٓ 

                                                  ٔؼُ طُ حٔظوخد حٌيوظٍٛ َِٓٝ ٌٚىٓ ٕ٘خن ِؼخٍٟش وز١َس ٌٗ فٍّخًح  ٌُ ٠ظٕلٝ ِؼً ِزخٍن؟   ١ٍٗي؟؟؟؟ 

                                                                                ٔؼُ طُ حػظمخي حٌىؼ٠َ١ٓ  ٚحٌلىُ ػ١ٍُٙ فٍُ ٔٔظَّ فٝ حٌؼٕف ٚٔئ٠يٖ ؟

ال ٕٔٔٝ حْ ٔظخَ حالهٛحْ وخْ ٠َٗىخ فٝ حٌلىُ ِغ ٔظخَ ِزخٍن ٚطُ ًٌه رّزخٍوش ٚط٘ـ١غ ِٓ ح٠َِىخ فٝ حٌؼالػ١ٓ ػخِخ حٌّخ١ٟش 

ٚػ١ٍٗ فؼٕيِخ طٜيٜ حالهٛحْ  ٌٍّ٘ٙي رؼي حٌوخِْ ٚحٌؼ٠َ٘ٓ ِٓ ٠ٕخ٠َ وخْ ٠ـذ ػ١ٍُٙ حْ ٠ىظفٛح فم٢ رخٌزٌَّخْ ٚحغٍز١ظٗ ٚال 

٠فىَْٚ فٝ حٌَثخٓش حال رؼي ك١ٓ ٚكظٝ ٠ٜزلٛح  ؿخ٠ِ٘ٓ ٌٍَثخٓش ًٌٚه ِخ حػٍٕظٗ ؿّخػش حالهٛحْ ٌٚىٓ ر٠غ٢ ِٓ ح٠َِىخ طُ 

ىهٌُٛٙ حٌَثخٓش ٚطُ ٚلٛػُٙ فٝ حٌفن ٚلي وخٔض حٌوطش حال٠َِى١ش فٝ حٌَ٘ق حال٢ٓٚ حٌـي٠ي ٚ٘ٛ ١ٟخع حٌيٌٚش ٚطم١ُٔ حٌزالى ِؼً 

٠ٍٛٓخ ٚحٌؼَحق ١ٌٚز١خ ٚح١ٌّٓ ٚىهٛي حٌـ١ٕٛ حٌؼَر١ش هّٜخ ٌٍ٘ؼٛد حٌؼَر١ش ٌٚىٓ الْ َِٜ ِل١ّش ِٓ هللا ٚال ٗؼذ َِٜ ٗؼذ 

ك٠خٍٜ ٚالْ ؿ١ٖ َِٜ ؿ١ٖ لِٛٝ هَؿض َِٜ ِٓ حٌفن ٌٚىٓ رزؼٞ حٌؤخثَ فظُ هٍغ حٌيوظٍٛ َِٓٝ ٚطُ حػظمخي حالهٛحْ 

ٚطُ حٓظلٛحُ حٌـ١ٖ رخٌٍٔطش ٚرؼي ًٌه طّض حٔظوخرخص ٍثخ١ٓش ؿي٠يس ٚىٓظٍٛ ؿي٠ي ٚطُ حٔظوخد رٌَّخْ ؿي٠ي فٍّخًح حالهظالف 

ٚحٌظمخطً ؟ٚٔؼٛى فٕمٛي حْ لزٛي حالهَ ٘ٛ حٌلً حالِؼً ٌَّٜ ٌٍّئ٠ي٠ٓ ١ٌٍٟٔٔ ٚحٌٕظخَ حٚ ٌٍّئ٠ي٠ٓ ٌٍيوظٍٛ َِٓٝ  ٚحالهٛحْ  وّخ 

٠ـذ حْ ال ٔو٢ٍ حٌي٠ٓ رخ١ٌٔخٓش فال حالهٛحْ ِٚئ٠ي٠ُٙ ُ٘ حٌّظي٠ْٕٛ ٤ُٔٙ ٠ٍؼزْٛ ح١ٌٔخٓش ٌِٕ حٌميَ ٠َٚطيْٚ ػزخءس حٌي٠ٓ  ٚوٌٌه 

حٌّئ٠يْٚ ١ٌٍٟٔٔ ٌٍٕٚظخَ ١ٌٔٛح ُ٘ حً٘ ح١ٌٔخٓش ٚحٌلىُ الُٔٙ ح٠٠خ ٠ٍؼزْٛ رخ١ٌٔخٓش ٠َٚطيْٚ ػزخءس حٌي٠ٓ ٚحٌي٠ٓ رَحٌء ِٓ 

. ٌَٕٚفغ ؿ١ّؼخ ٗؼخٍ حٌي٠ٓ هلل ٚح١ٌٛٓ ٌٍـ١ّغ.......حٌـ١ّغ 

 (ِْلّٛى ٓؼي حٌيٞحػي ٌ٘ح حٌؼيى)حوَحِٝ ٔـُ / حػيحى َ 

http://www.youm7.com/editor/Editor/459
http://www.youm7.com/editor/Editor/459
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 الدكتور محّمد بيجت القبيسي/بقمم          كتابات عن القدس             :ل١٠ش ٌٍّٕخل٘ش 
ُتدىُشني حّقًا ُجرأة البعض في تقديم المعمومة التّاريخّية التي ُيؤسَّس عمييا الموقف السِّياسّي بعشوائّية واستيتار بالغ وثقة عمياء 

، كَتَب مجموعة من (القدس عاصمة إسرائيل)في األّيام الماضية، وبعَد إعالن ترامب عن . بأنَُّيم ُيقدِّمون الحقيقة الُمطمقة والنِّيائّية
عف المعرفيّ  لّية أنَُّو إذا طمب مّنا أحد عباقرة . العباقرة بوستات عبقرّية ال تدّل إاّل عمل الجيل والسَّطحّية والضَّ  من الُمسمَّمات األوَّ

فوضل الثَّرثرة الفيسبوكّية أن نعترف بأحقِّّية الييود في القدس، وأْن نتحاشل االعتماد عمل القرآن الكريم بوصِفِو مرجعّية لمحقوق، أْن 
الكتب الدِّينّية الُمقدَّسة ليَسْت مرجعّيات في عمم اآلثار، وأصاًل القضّية ىَي قضّية وطنّية وقومّية . أنا معك يا صديقي الذكي : أجيَبوُ 

نسانّية، وليا جانب دينّي إسالمّي ومسيحّي ُمؤكَّد، ولذلَك أرجو في الُمقابل، ومن بعد إذنَك أْن ال تعتمَد في إثبات   (ييودّية القدس)وا 
روا تاريخ فمسطين وبالد الشام، وحاولوا محو الوجود العربّي اعتمادًا عمل نصوص التَّوراة،  عمل التَّوراة وعمل الُمستشرقين الذين زوَّ

التي  (النُّقوش اآلثارّية في المنطقة ومصادر التّأريخ اإلغريقّي والّرومانّي والَمصاِدر الكنسّية المشرقّية)ُمتجاىمين النُّصوص اآلثارّية 
تؤكِّد وجود العرب في فمسطين وبالد الشام منذ األلف األولل قبل المسيحّية عمل األقّل، وبشكل مثبت آثارّيًا عند الُمؤرِّخين غير 

لوَن إسرائيمّيات القرآن الكريم والسَّبي البابمّي لمييود لصالح ييودّية فمسطين  . الُمؤدلجين أو الُمتصيينين غربّياً  أّما العباقرة الذين ُيؤوِّ
أْن يقرأوا في أبجديات التَّأويل التّاريخّي _ إذا كانوا يعشقون المعرفة والحقيقة ال اليوى والتَّعصُّب والحقد المسبق_والقدس، فأتمّنل 

ق أوَّاًل بين بني إسرائيل والعبرانّيين والييود في التّاريخ القديم، وتوظيف ىِذِه األقوام المشرقّية  لصالح  (كي ال أقول العرب)التي ُتفرِّ
َل الييودّية إلل نَظرّية قومّية، مع العمم أنَّ ُمعَظم الييود في  اآلن ُىم من األصل الخزرّي؛ أي من  (إسرائيل)مشروع صييونّي حوَّ

وفضاًل عن ُكّل ما سَبق، عجَز  .  أواسط آسيا، وال صمَة ال عرقّية وال حّتل تاريخّية بييود فمسطين أو ببني إسرائيل أو بالعبرانّيين
ياينة حّتل ىِذِه الّمحظة عن استخراج نقش أو أثر ييودّي واحد في فمسطين أو القدس بعد  عام من الحفرّيات والتَّنقيبات  (70)الصَّ

ال : والُبحوث ، وأثبُِّت ُىنا نّصًا بسيطًا لمارغريت شتاينر، إحدى مساعدي الباحثين وىي باحثة أثرية عممت في القدس تقول ما يمي
إذًا كيف قالوا إن أورشميم مذكورة في القرن التاسع عشر قبل الميالد كمدينة لبني .وجود لمقدس قبل القرن السابع قبل الميالد

سابقة، وشام، أي ال توجد شميم، ال توجد / أ / أي أن ىذه الـ  [جاريت _ أ  ]مثل  [شام _ أ  ]عدنا لكممة أورشميم وجدناىا  إسرائيل؟
شيء آخر يجب أن أؤكد عميو وىو أن أقدم  .، أي ال وجود ليا قبل القرن السابع قبل الميالد، فيذا دليل آخر[أ شام ]الم وال راء، أي 

وفي فمسطين مدينة كبيرة تسمل  ]: اسم لمقدس أو أورشميم ىو القدس وليس أورشميم، ودليمنا عمل ذلك كتابات ىيرودوت يقول
إن القدس ىو االسم الحقيقي ليذه المدينة .، أنا ذكرتيا بكتابي، ووضعت صورة عنيا باليونانية وباإلنكميزية وبالعربية[قديتس 

الذي ورد في نصوص مصرية قديمة، ويعود لمقرن التاسع عشر قبل الميالد، يعود لمشام وليس لمقدس،  (أشأم أم)التاريخية، واسم 
" نأتي إلل .كما أثَبَت عمماء المصرّيات، فمدينة القدس لم تكن حينيا موجودة، بل نشأت الحقًا في القرن السابع قبل الميالد

وكنت أرى أورشميم من  ]: الكاتب الييودي بالقرن األول الميالدي، عد إلل كتابو فيو شيء مثير، يعيد مرتين بما معناه" يوسيفيوس 
؟ إذًا فأورشميم غير القدس، وكثير من الكتّاب يقولون ذلك الييكل،من الذي عّين جبل الييكل في مكان المسجد األقصل  !!. [القدس 
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ُٓ ح٠ٌَخٟش و   َٛحع حٌّمخػي رخٌيٍٚٞ:ٍُ
األهلً هرب باألول والزمالك واإلسماعٌلً 

 ي ٌتنافسون على الوصٌف والفرٌق البورسعٌد

 
 

 ٕٓش ح٤ه١َس ح١ٌ٘خ١١ٓ حٌلَّ ٠لـِْٚ 16وؼخىس حٌـ

ِمؼيُ٘ ح٤ٚي فٟ ىٍٚٞ ح٤رطخي ٠ٚظَوْٛ حٌزم١ش 

حٌَٜحع ػٍٝ حٌمّش ٍغُ أٔٗ ريٜ فٟ .  ٠ظٜخٍػْٛ 

 ِغ 2009-2008حٌزيح٠ش ٚوؤٔٗ ١ٕٓخ٠ٍٛ ِىٍَ ٌُّٛٓ 

ريح٠ش ح٦ّٓخػ١ٍٟ حٌُّٛٓ ِظٜيٍح ؿيٚي حٌظَط١ذ ٌفظَس 

ٚػيَ طٍم١ٗ أٞ ٠ِّ٘ش فٟ ػّخٟٔ ِزخ٠ٍخص ِظظخ١ٌش اال أْ 

حٌٟٛغ طغ١َ ٠َٓؼخ ٚػخى ٌّخ حػظئخ ػ١ٍٗ فٟ حٌٕٔٛحص 

ح٤ه١َس رؼي طفَؽ ح٤ٍٟ٘ ِٓ ِٕخفٔخص ىٍٚٞ أرطخي 

حلظَد َٛحع حٌيٍٚٞ . ٚطَرغ ػٍٝ حٌمّش2017أف٠َم١خ  

 ِٓ ٟٚغ أُٚحٍٖ  ِغ 2018-2017حٌَّٜٞ ُِٛٓ 

 رمخء  ٓزغ ؿٛالص فم٢ روالف حٌـٌٛش حٌظٟ طٍؼذ فٟ

 حلظَحد حٌٕٙخ٠ش ٚػٍٝ حٌَغُ ِٓ ِغ.ح١ِٛ١ٌٓ حٌّمز١ٍٓ

كُٔ ح١ٌ٘خ١١ٓ حٌلَّ ٌٍمّش ٌٜخٌلُٙ اال أٔٗ ال ٠ِحي 

حٌَٜحع ِ٘ظغال ػٍٝ ح٤ٍرؼش ِمخػي ح٤ف٠َم١ش, حٌظٟ 

ٓظوٛٝ ِٕخفٔخص رطٌٛظٟ ىٍٚٞ ح٤رطخي ٚحٌىٛٔفيٍح١ٌش 

 .حٌؼخَ حٌّمزً
 وخرظٓ و١ّٛ/حػيحى 

         "2018حٌؼ١ٍّش ١ٕٓخء":صورة الغالف

َُ طلخٍد حالٍ٘خد  ِٜ           

 

ٟ٘  2018حٌؼ١ٍّش حٌ٘خٍِش ١ٕٓخء  أٚ 2018حٌؼ١ٍّش ١ٕٓخء 

كٍّش ػٔى٠َش ٠َِٜش ٗخٍِش ٟي حٌؼٕخَٛ ح٦ٍ٘خر١ش ريأص 

١ٕٓخء, ِٕٚخ١ك   فٟ ّٗخي 2018٢ٓٚٚ فزَح٠َ 9فٟ 

أهَٜ ريٌظخ َِٜ ٚحٌظ١َٙ حٌٜلَحٜٚ غَد ٚحىٜ ح١ًٌٕ 

 .رٙيف اكىخَ ح١ٌٔطَس ػٍٝ حٌّٕخفٌ حٌوخٍؿ١ش

 لخَ ِـّٛػش 2017 ٔٛفّزَ 24فٟ ٠َٛ حٌـّؼش حٌّٛحفك ٌـ 

 حٌؼ٠َٖ رخٌٙـَٛ ػٍٝ ِٔـيحٌَٟٚش فٟ ِٓ حٌٍّٔل١ٓ

 ٗوٜخً وخٔٛح ٠ئىْٚ 305َِوِ رجَ حٌؼزي أٓفَ ػٓ ِمظً د

وٕظ١ـش ٌٍلخىع ح٦ٍ٘خرٟ . ٗؼخثَ ٛالس حٌـّؼش فٟ حٌّٔـي

 ٔٛفّزَ 29فٟ  ػزي حٌفظخف ح١ٌٟٔٔ ١ٍذ حٌَث١ْ حٌَّٜٞ

 ِٓ ٍث١ْ أٍوخْ كَد حٌمٛحص حٌٍّٔلش, 2017

ِـيٞ  ِلّي ف٠َي كـخُٞ, ٠َُٚٚ حٌيحه١ٍش حٌٍٛحء حٌف٠َك

حٓظويحَ وً حٌمٛس حٌغخّٗش ِٓ لزً حٌمٛحص  ػزي حٌغفخٍ

حٌٍّٔلش ٚح١ٌَ٘ش ٟي ح٦ٍ٘خد كظٝ حلظالػٗ ِٓ ؿٌٍٖٚ فٟ 

 أ3َِٙٗيٖ ال طظـخُٚ 
 
 ط٠ُ فَٚع 2018ػ١ٍّش ١ٕٓخء  

ٍث١ٔ١ش ِٓ حٌمٛحص حٌٍّٔلش ح٠ٌَّٜشحٌمٛحص حٌزل٠َش, 

طمَٛ ػٕخَٛ ِٓ حٌمٛحص حٌزل٠َش رظ٘ي٠ي اؿَحءحص : ِّٚٙظٙخ

حٌظؤ١ِٓ ػٍٝ حٌَّٔف حٌزلَٜ, رغَٝ لطغ هط١ٛ ح٦ِيحى 

 حٌَّٜٜ أفٕيٜ/حػيحى        .   ػٓ حٌؼٕخَٛ ح٦ٍ٘خر١ش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1
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 ابن البشير/اعداد                                              :ٍوٓ ح٤ىد

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ٌٝ ٠ظلَٔ  !!!!!! حالٓالَ رَث
 

ٔزلشُ ٚأ٠ٓ حٌَٔٚحُي ح٤ُػَ  ِّ َٓ حٌٍل١شُ ١خٌض أ٠ٓ حٌ                                                                            أ٠

                                                                       أ٠ٓ هط١ُذ حٌّٔـِي ٠يػٛ أ٠ٓ أثّظٕخ فٝ حٌِِٓ ح٤غزَ 

ُْ رؤ٠ي٠ٕخ  ٠زمٝ ح٤وزَ ًُ ِؼخٔٝ حٌلِك ٘زخٌء  ٚح١ٌ٘طخ                                                                                 !ُو

ِٗ حٌـخً٘                                                                                     ِٓ ُحغض أػ١ُٕىُ فٝ حٌٌ٘ذ ح٤ٛفَ ٠خأرٕخءحٌفم

َُ رَثٝ ٠ظلَٔ                                                                                             ٠خ ِٓ طّْ٘ٛ ٍٚحء ِطخِؼىُ  ٚحالٓال

َِّ ح٤كَّ ُْ حٌي                                                                                         ِخ وخْ ح٦ٍ٘خُد  ٠َ١َك هللا  ٚال ٌٛ

ََ ٠َ١ُك حٌَكِّش ٚحٌـٕشُ  ِيهٍٙخ حٌىٛػَ َّْ حالٓال                                                                                            ا

ًُ  ح٢٢ف رال ًٍٔذ ٠ٌَُوَ ؟ ََ حٌؼُٕف ٚلظ                                                                                                  فؼال

                                                                                           أ٠ٓ ّٓخكش ى٠ٓ هللا  أ٠ٓ ٠َٗؼظٕخ  رً ح٠ٓ حٌّٕطك؟

ُْ رؤ٠ي٠ٕخ ِٜزخٌف  ٚرٗ ٔظلمك َّْ  حٌمَآ                                                                                                  ا

ُٕٕٓخً طؼٍٛ ٚط١٠ُت  ٚطَ٘ق                                                                                             أ٠ٓ والَ ٍٓٛي هللا  

                                                                                                    أ٠ٓ ٛلخرظٗ وّؼخي ٌٍلك ٚرخٌٍٕٛ طيفك؟

ٍّ ٔظ٘يق؟ ٍُ ِؼىٛ ن وً حٌلك حٌٛحٟق ٌٚفٙ َُ َٚ ٔظ                                                                                  أ

ًٌ ٌٚزخّ ٠ظؤٔك ؟  ى َٗ                                                                                                      ِٓ لخي رؤْ حٌيػٛس 

ٌُ ٠٣ٌش رظؼّك ٌَ رً فٙ                                                                                                       اْ حٌيػٛس فى

                                                                                        ٠خ أٛلخد حٌفىَ حٌـخِي اْ ح١ٌ٘طخْ رىُ ٠ظفٛق

                                                                                      أ٠ٓ ىػخس حٌفىَ حٌَحٗي  أ٠ٓ حٌلىّش ف١ٕخ طًَٗي؟

ُِفٔي  ٍَ                                                                                         طَوٛح حٌٔخكش ٌٍغٛغخء ٥ِٚح  حالٍٝ رفى

ٌْ  ف١ٗ ح٤كُّك  ٠ُفظٝ فٝ ح٤َِ  ٠ٍُِٚلي                                                                                            ؿخء ُِخ

ًُ  ٠ؼٍٛ ٠ُٚٔٛى ٠ُِٚري ٌْ ف١ٗ حٌزخ١                                                                                            ؿخء ُِخ

ًُ  ف١ٗ حٌَُّء  أهخُٖ رٔخكش ِٔـي                                                                                          ؿخء ُِخْ ٠مظ

ٕـي ُّ ِْ ٘ٛ حٌ ًُ ح١ٌ٘طخ ٌْ حٛزق ف١ٗ ػّ                                                                                               ؿخء ُِخ

                                                                                         ٛٛص هللا ١ٓؼٍٛح ف١ٕخ ٚٓٛف َُٔىى... ال ٚهللا 

 ىػٛس كك ٍ ٓٛف ٠ُوٍّي...ىػٛس ى٠ٓ هللا حٌوخٌك 
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  اٛطالكخص حٌٔخىس حٌٜٛف١ش                       : ٚؿٙش ٔظَ
 لكل عمم من العموم أو فن من الفنون اصطالحاتو الخاصة بو التل اليعمميا إال أرباب ىذا العمم ، فمن أراد أن يقرأ  كتابا 
شاراتو ؛ فإنو يؤول الكالم تأويالت شتل مغايرة لما  فل عمم من العموم دون أن يعرف اصطالحاتو ، أو يطمع عمل رموزه وا 

ولمسادة الصوفية اصطالحاتيم التل قامت بعض الشيء .  ؛ فيتيو ويضل  يقصده أىل ىذا العمم  ومناقضة لما يريدون
مقام العبارة في تصوير مدركاتيم ومواجيدىم، حين عجزت المغة عن ذلك ، فال بد لمن يريد الفيم عنيم من صحبتيم ؛ 

فل – رحمو اهلل – حتل تتضح لو عباراتيم ويتعرف عمل إشاراتيم ورموزىم واصطالحاتيم ، وفل ذلك يقول اإلمام الشعراني 
فكالم السادة الصوفية فل ". نحن قوم يحرم النظر فل كتبنا عمل من لم يكن من أىل طريقتنا" :"  اليواقيت والجواىر"كتابو 

تحذير من اليستطيع فيم كالميم وال يعرف اصطالحاتيم من قراءة كتبيم ليس من قبيل كتم العمم ، ولكن لخوفيم  من أن 
يفيم الناس من كتبيم غير ما يقصدون ،ومن ثم  يؤولون كالميم عمل غير حقيقتو لقصر فل اليمة  ؛  فيقع اإلنكار 

واالعتراض شأن من يجيل عمما من العموم ، ألن المطموب مخاطبة الناس بما يناسبيم من الكالم  ، وما يتفق مع 
فالمسادة الصوفية مصطمحات تعبر عنيا ألفاظ وكممات وتراكيب ، ولكن ليا معاٍن .   مستواىم  فل العمم والفيم واالستعداد 

خاصة ومطالب مخصوصة غير ما يدل عميو ظاىر ىذه الكممات وتمك التراكيب ، فقد استخدموا فن الكالم فل التعبير عن 
اهلل والوجود واإلنسان  شكال وأسموبا ، ووظفوا الرمز والمجاز واالستعارة والصورة والوزن والقافية بيدف جذب القارئ إلل 

وبواسطة ىذه المغة .تذوق تجربة غنية بأرقل الصور العرفانية التل كل شيء فييا يبدو رمزاىو ذاتو وشيء آخر 
شاراتيا ورموزىا صنع الصوفي لنفسو َعاَلما يفنل فيو، ويعبر من خاللو عن لواعج  نفسو ، وما  ومصطمحاتيا وعباراتيا وا 

تموج بو  من أفكار أوما تراه من كشف، حيث تفنل فيو حواضر وتمتيب فيو عوالم جديدة  ، وتتعانق فيو األزمنة 
والمتناقضات ، ىوَعالـٌَم يعبر فيو الصوفي عن حضرتو المدنية وسفره الروحي ، وما يعيشو من مجاىدات ورياضات قمبية ، 

فالكتابة الصوفية االصطالحية ىل ضمن عالم مجرد مغمف .  وما يسمكو من مدارج عمل مستوى المقامات واألحوال 
إيحائية تنزاح عن (داللية )بالمجاز وُمسيَّج بنسق مكثف من اإلشارات الرمزية ، حيث تتخذ ىذه الكتابة أبعادا سيميائية 

وبالمثال يتضح المقال،  فالكممة الصوفية تتجاوز المعنل الظاىري إلل المعنل . الدالالت المغوية والمعجمية الحرفية 
فل المفيوم الصوفي تتعدى الداللة الحرفية القدحية "خمر" الكنائي ، فإذا أردنا أن نضرب مثال لذلك ؛ فإننا نرى أن كممة 
السكر والخبث واإلثم والرجس ، لتأخذ فل اإلطار الصوفي :فل الخطاب الديني الفقيي حيث تمثل فل ىذا الخطاب الفقيي 

داللة إيجابية رمزية تحيل عمل الصفاء واالنتشاء الرباني واالمتزاج الوجداني واالتحاد بين الذاتين العاشق والمعشوق فل 
 بوتقة وجدانية عرفانية واحدة 

             كٔٓ أكّي ه١ًٍ                                            / ىبقمم  
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َُ حٌظٟ ال ٠ؼَفٙخ ح٠ٌَّْٜٛ ُٝ حٌٌ٘ذ ٚحٌٔلَ ٚحٌطز١ؼٗ...   حٌٕٛرش    ِٜ                    (46)    حٍ
طمغ حٌٕٛرش فٝ ِلخفظش أٓٛحْ رٜؼ١ي َِٜ, ٠ٚطٍك ػ١ٍٙخ أٍٝ حٌٌ٘ذ ٌّخ طّظٍىٗ ِٓ وُٕٛ ٌِٕ حٌل٠خٍس حٌٕٛر١ش حٌمي٠ّش, 

 .ك١غ ٠ئػَ حٌفٓ حٌٕٛرٝ ٚحٌطز١ؼش حٌوالرش فٝ حٌّىخْ ػخِش

      
طـي حٌطخرغ حٌٕٛرٟ حٌٌٜ ٠طغٝ ػٍٝ لَٞ حٌٕٛرش, ح٤َِ حٌٌٜ كٌٛٙخ ٤َٗٙ حٌّؼخٌُ ح١ٌٔخك١ش حٌظٝ طـٌد ِال١٠ٓ ح١ٌٔخف ِٓ 

كٛي حٌؼخٌُ, ٌٍظّظغ رٌٖٙ ح٤ؿٛحء ٠ُٚخٍس طٍه ح٤ِخوٓ حٌٔخكَس, ففٝ ح١ٌٔخكش ٌٙخ طؤػ١َ ا٠ـخرٝ ٌٍغخ٠ش ك١غ طٛؿي حٌؼي٠ي ِٓ 

 .حٌمَٜ حٌٕٛر١ش طؼظزَ ِٓ أُ٘ حٌّٛحلغ ح١ٌٔخك١ش حٌظٝ ٠ؤطٟ ا١ٌٙخ ح١ٌٔخف ِٓ ٗظٝ أٔلخء حٌؼخٌُ

ٚٓخُ٘ فٝ ًٌه أً٘ حٌٕٛرش, ُٚ٘ لزخثً طٔىٓ ِٕطمش طّظي ػٍٝ ٟفظٟ َٔٙ ح١ًٌٕ ألٜٝ ّٗخي حٌٔٛىحْ ٚألٜٝ ؿٕٛد َِٜ, 

ح٤َِ حٌٌٜ حٔؼىْ ػٍٝ طَحػٙخ حٌ٘ؼزٟ ٚحٌٌٞ ٠ظُٔ رخٌؼَحلش ٚحٌؼَحء ٚحٌظٕٛع, وّخ أْ ٌٗ ه١ٜٛٛظٗ حٌظٟ ط١ِّٖ ػٓ غ١َٖ 

فٟ رم١ش أٍؿخء حٌٛحىٞ, ِٚٓ حٌطز١ؼٟ أْ طظزخ٠ٓ أٗىخي حٌظَحع حٌ٘ؼزٟ حٌٕٛرٟ ٚطؼز١َحطٗ, فّٕٙخ حٌّزخٟٔ, ٚح٤ػخع, ٚحٌفْٕٛ, 

 .ٚحٌلٍٟ, ٚحٌؼخىحص ٚح٤ػَحف حالؿظّخػ١ش ٚغ١َ ًٌه

  -:ٚف١ّخ ٠ٍٝ ٔٔظؼَٝ أُ٘ ِؼخٌُ حٌٕٛرش فٝ َِٜ

       

طىٛٔض ٔظ١ـش ٍٓٛد ١ّٝ ح١ًٌٕ فٝ ٢ٓٚ ح١ٌّخٖ ٌظٜزق ؿ٠َِس ه٠َحء ١ٍِجش رخٌٕزخطخص حالٓظٛحث١ش, ٚرٙخ     ؿ٠َِس حٌٕزخطخص

خ ِٓ حٌٕزخطخص ٗزٗ حالٓظٛحث١ش ٚحالٓظٛحث١ش ٚحٌ٘ـ١َحص ٚح٤ٗـخٍ ٚحٌٕو١ً, ٚطؼي حٌلي٠مش حٌٕزخط١ش رؤٓٛحْ ِٓ أػظُ 17 ًٟ  كٛ

 . ِٓ أٔيٍ حٌٕزخطخص فٝ حٌؼخ7ٌَُِحوِ حٌزلغ فٟ َِٜ وّخ أٔٙخ ِٓ أليَ حٌليحثك حٌٕزخط١ش حٌّٛؿٛىس فٟ حٌؼخٌُ, ٚرٙخ 

  أَٗٙ أكي حٌظـّؼخص حٌٕٛر١ش فٝ أٓٛحْ ٚطمغ فٛق ٓفق ٍٍِٝ غَد َٔٙ ح١ًٌٕ, ل٠َش غَد ١ًٙٓ 

  طلظٜٛ ػٍٝ ِؼزي ٚآػخٍ ف١ٍش حٌظٝ غَّ٘خ َٔٙ ح١ًٌٕ, ٌٌٌه ٟ٘ ِٓ أُ٘ ؿٍِ حٌٕٛرش,    "أؿ١ٍ١ىخ"ؿ٠َِس ف١ٍش 

  أٔ٘ؤطٗ ِٕظّش ح١ٌٛٔٔىٛ فٝ َِٜ ٌؼَٝ ح٢ػخٍ حٌوخٛش رخٌل٠خٍس حٌٕٛر١ش حٌمي٠ّش,    ِظلف حٌٕٛرش

ٍْ ِؼ١َس ٌٍؼـذ ِؼً ِؼزي ١ٍِْٔ حٌؼخٟٔ فٟ أرٛ ّٓزً, ٚىحٍ ػزخىس ا٠ِ٠ْ     ِؼزي أرٛ ّٓزً  فٟ ٌٖ٘ حٌّٕطمش ح٤ػ٠َش ِزخ

 فٟ ؿ٠َِس ف١ٍش حٌٌٍحْ أِىٓ أمخًّ٘خ أػٕخء رٕخء ٓي أٓٛحْ رف٠ً كٍّش ى١ٌٚش أ١ٍمظٙخ ح١ٌٛٔٔىٛ

َ و٠َُ حرٛحٌؼِحة.ى / ٍٓٔش ِٓ اػيحى   
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 حٌـَؿـخٌــش ػــخ٠ُٚــٓ ا٠ـــٗ؟          :   ٌه ِ ٠خ ١ٓيطٟ 
 

 .رال أٜ حٔل١خُ ٌٍٔظخص فؤٔخ ٓؤوظذ ِخ أفىَ رٗ وخَِأس ٚحٌَؿخي ػ١ٍُٙ أْ ٠ؼزظٛح ػىْ ًٌه

  ..ّ٘خ حٌَؿخٌش ػخ٠ُٚٓ ا٠ٗ ِٓ حٌٔظخص ؟

وً ٍحؿً ػخُٚ َِحطٗ طىْٛ كٍٛس ٚفَفٛٗش ٚطيٌؼٗ ٚط٘ظغً ػٍ٘خْ طٔخػيٖ ٚطظلًّ ِؼخٖ حػزخء حٌل١خس ٚطَرٝ حالٚالى ٚطٙظُ 

 فٝ 6)٠ؼٕٝ ِٓ حالهَ حٌَؿخٌش ػخ٠ُٚٓ حٌٔض حٌٍٝ طىْٛ ..رخٌز١ض ٚال رؤّ ح٠٠آ ٌٛ ػخٍِظٗ وؼ١٘مظٗ حٌظٝ طٍزٝ ٌٗ وً ٍغزخطٗ

ٕٚ٘خ .. ٚح٠٠خ طـي حٌَؿً ٠ـي وً حٌٕٔخء ؿ١ّالص حال ُٚؿظٗ ٚوؤٔٗ طِٚؿٙخ غٜزخ ػٕٗ, ٠ٚمخٍْ ُٚؿظٗ ىحثّخ رخٌفٕخٔخص..(1

ٌٛ وخٔض ُٚؿظه فٕخٔش ٚؿ١ٍّش وّخ طظَٙ ػٍٝ ٗخٗخص حٌظٍفخُ ً٘ وخٔض ٚلظٙخ طِٚؿض ِٕه :ٓؤٓؤي حٌَؿخي ٓئحال ٘خِخ

٘ٝ وّخْ  ..١١ذ ٚحٌٔظخص ػخ٠ُٚٓ ح٠ٗ ؟..حٌٔئحي ١ٓغ٠ذ رؼٞ حٌَؿخي ٌٚىٓ حالؿخرش ح٠ٌَٜلش ٓظىْٛ ٚحلؼ١ش حوؼَ!؟؟

؛ حٌٔض ػخُٚس ِٓ ؿُٛ٘خ ٠ىْٛ ١ٌٙخ ُٚؿٙخ ٚحر١ٙخ ٚحهٛ٘خ ٚػ١٘مٙخ ٚكز١زٙخ ٚال رؤّ  (1 فٝ 6)ػخُٚس ٍحؿً ٠ىْٛ ١ٌٙخ 

فمي .حًح فّٙض ١ٓىٌٛٛؿ١ش ُٚؿظه فٔظؼ١ٖ َِطخف ١ٛحي ك١خطه حٌِٚؿ١ش.. ٚ٘ظ١ـٝ حُحٜ ىٜ ؟..رؤْ ٠ىْٛ حٌَٜحف ح٢ٌٝ ٌٙخ

لخي حٌَؿخي ػٓ حٌٕٔخء وٍٙخ ٗزٗ رؼ٠ٙخ ٚحُٔٙ وٍُٙ ٔىي١١٠ٓ ُٚٔخ١ٔٓ ٚر١لزٛح حٌفٍّٛ ؛ ١١ذ حُحٜ ّٚ٘خ رَٟٗ ٔفْ حٌَؿخٌش 

حْ حٌٔظخص ف١ٗ ُِٕٙ ٔٛع ر١لذ حٌفٍّٛ حٌٍٝ رظو١ٍٙخ طؼ١ٖ فٝ  ..:ىٚي حٌٍٝ ٕٛفٛح ٚلّٔٛح حٌٔظخص ٤ٔٛحع ٚلخٌٛح ػُٕٙ

ٍفخ١٘ش ٠َٚٛ ِخ ؿُٛ٘خ ٠ـ١زٍٙخ ٘ي٠ش ٠خ ٓالحَ طط١َ ِٓ حٌفَكش ٚطزمٝ ِط١ؼش ٚطّٔغ حٌىالَ ؛ ٚٔٛع آهَ ر١لذ حٌىالَ حٌلٍٛ 

 ..ٚىٜ رمٝ ٠َٛ ِخ ؿُٛ٘خ ٠مٌٍٛٙخ رلزه طلْ رٕفٔٙخ أٔٙخ ٍِىض حٌي١ٔخ ٚحٌٍٝ ػ١ٍٙخ ؛ ٚف١ٗ ٔٛع ِٓ حٌٔظخص ٍح١ٟش رؤلً حٌم١ًٍ

حٌُ طٔؤي ٔفٔه ٌٚٛ : ٕٚ٘خ ٓؤ١َف ػٍٝ حٌَؿخي ٓئحال..حًآ فخٌٕٔخء حٔٛحع ِٖٚ وٍُٙ ٗزٗ رؼٞ وّخ ٠مخي ػٕٙخ ِٓ حٌَؿخي

َِس ٚحكيس ػٓ ٓزذ ٔىي حٌٔظخص أٚ ١ٌٗ ٘ٝ ُٔخٔش ؟حٌٔئحي ١ٌْ ٛؼزآ حريآ فزخٌَغُ ِٓ حهظالف حٌٕٔخء فٝ حٗىخٌٙٓ ١ٚزخػٙٓ 

حال حٔٙٓ ِظ٘خرٙخص طّخِخ فٝ حٌَغزخص فىٍٙٓ ٠َغزٓ فم٢ فٝ حٌيالي ٚحٌىٍّش حٌلٍٛس حٌظٝ ط٘زغ ٍغزخطٙٓ ٚحْ ط٘ؼَ٘خ ىِٚآ 

ٚحْ طَحػٝ رؤٔٙخ طلظخؽ اٌٝ ؿَػش ِٓ حٌلٕخْ ِٓ ٚلض ٢هَ ٚرال .. رؤٔٛػظٙخ, ٚرؤٔٙخ ٍِىش ِيٌٍش ٚرؤٔٙخ حؿًّ ٔٔخء حٌؼخٌُ

ٌٓ ٠٠َن ١ٗجآ حًح حكظ٠ٕظٙخ ٚ٘ٝ طزىٝ, أٚ حرظّٔض فٝ ٚؿٙٙخ ٚ٘ٝ ِظؼٜزش, أٚ لٍض ٌٙخ لٍزٝ ٌٓ ٠ظلًّ : وّؼخي.. حٓزخد

ٚح٠٠خ ٠ـذ ػ١ٍه أْ طؼٍُ رؤْ حٌَّأس ِّٙخ وزَص فٝ .وٍٙخ كخؿخص ٛغ١َس ٌٚىٓ طؤػ١َ٘خ ػٍٝ حٌَّأس حوزَ ِّخ طظو١ً..كِٔه

حٌؼَّ فٙٝ ريحهٍٙخ ١فٍش ٌٓ طىزَ, ٚطٍه حٌطفٍش طؼ٘ك ِٓ ٠يٌٍٙخ ٠ٚظلًّ طمٍزخطٙخ حٌِّحؿ١ش ٠ٚظفُٙ و١ّش ح٠ٌغ١ٛ حٌظٝ طمغ 

فؤْ ٗؼَص رؤٔٙخ ِٓ حٌٔظخص حٌٕىي٠ش ف١ـذ أْ طفُٙ ِخ ٠مٍمٙخ, ٍرّخ وؼَس ١ٍزخطٙخ ٘ٝ فم٢ ط٠َي أْ ط٘ؼَ رؤٔه .. ػٍٝ ػخطمٙخ

ٚا٠خن ػُ ح٠خن أْ ..رـٛحٍ٘خ ٚحْ ٌي٠ٙخ ِٓ ٠ٔخٔي٘خ ٚرؤٔه ٌٙخ وً حٌؼخٌُ, ٍٚرّخ ١ٍزخطٙخ ل١ٍٍش ِٚٓ ٚحؿزه أْ طٍزٝ ٍغزخطٙخ

٠ؼٕٝ رزٔخ١ش ٌٛ ؿَكض حٔٛػظٙخ .. طـَف حٔٛػظٙخ حريح فخٌَّأس حٌظٝ ٠ـَف حٔٛػظٙخ ُٚؿٙخ ٌٓ طٔخِلٗ ٌٚٓ طٜفق ػٕٗ ًحص ٠َٛ

٘ظظلٛي ٌٛكٖ ٠يَِ وً حاله٠َ ٚح١ٌخرْ كٌٛه, ٚحػٍُ أْ ٌىً فؼً ٍى فؼً وّخ ٓظؼخٍِٙخ ٚطظَٙ ٌٙخ ٓظؼخٍِه ٚطؼط١ه 

طىْٛ ٌٙخ حكّي ػِ ٘ظىْٛ ٌه ٠خ١ّٓٓ )ٌٚٛ ػخُٚ٘خ ٗزٗ حٌفٕخٔخص الَُ  (حٌلذ ال ٠مخرٍٗ ٜٓٛ حٌلذ)كٔذ ِمٌٛش 

ٚٓٛف حٓظ٘ٙي رىالَ حكيٜ حٌَؿخي رؼي ُٚحؽ حٓظَّ ٌؼالػ١ٓ ػخِآ ٚٓؤٌٖٛ و١ف حٓظَّ حٌِٚحؽ وً ٌٖ٘ حٌٕٔٛحص (ٛزَٜ

 ػخٍِظٙخ رؤٔٙخ أِآ ٌٝ, فظلٍّض ِٔئ١ٌظٝ ٌُٚ ط٘ظىٝ: ِٚخُحي حٌلذ ِ٘ظؼً ر١ٕىُ ؟فمخي

ٚػخٍِظٙخ وؤرٕش ٌٝ, فىخٔض طَطّٝ رل٠ٕٝ ػٕيِخ طظؤٌُ ِٓ أٜ ٗجٛػخٍِظٙخ وؼ١٘مظٝ, ٚوٕض ال أٓظلٝ أْ أ١ٍذ ِٕٙخ ِخ أٍغذ 

رٗ, ٚوخْ ٌ٘ح ٠فَكٙخ وؼ١َآ ٚلخٌض ٌٝ ًحص ٠َٛ أٔخ أفَف وؼ١َح ػٕيِخ ططٍذ ِٕٝ ِخ ٠ٔؼين فؤٔخ رٌٙح حطؤوي رؤٔه ٌٓ طوٕٛٔٝ ِغ 

أٚ .. أٚ ِٔظؼي أْ ط٘ؼَ٘خ رؤٔٛػظٙخ ؟.. فًٙ أٔض وَؿً ِٔظؼي أْ طـظٙي فٝ فُٙ ٍغزخص ُٚؿظه ؟.أهَٜ ٌظؼط١ه ِخ حِٕؼٗ ػٕه

ِٔظؼي رؤْ طظلٍّٙخ أْ وخٔض ٠ِغ١ٛش ِٓ حٌل١خس ِٚٔج١ٌٛش حٌز١ض ٚح٤ٚالى؟أَ أْ ١زغ حٌَؿخي رؤْ حَِأس ٚحكيس ال طىفٝ 

اْ وٕض طّظٍه رؼٞ حٌ٘ـخػش أْ طـ١ذ ػٍٝ طٍه ح٤ٓجٍش ريحهٍه, فؤٔض كظّخ .. ١ٓظغٍذ ػ١ٍه ؟ح٦ؿخرش ٓؤطَوٙخ ٌٍَؿخي فم٢

 رٕض ح١ًٌٕ/اػيحى                                                             ٔيٜ حٌي٠ذ /رمٍُ  ػٍٝ حٓظؼيحى رؤْ طفُٙ ِخ طَغذ رٗ ُٚؿظه
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  لٜش طخؿَ حٌـظَّ حٌٌٜ ال ٠ؤَ أريح                                 

 ... ٠ُلىٝ فٟ حٌِِٓ حٌؼزخٟٓ

 أٔخ فٟ ك١خطٟ ٌُ ألَٛ رظـخٍس ٚهَٔص ِٕٙخ ٚال َِس ٚحكيس: أْ طخؿَح ىِ٘م١خ وخْ ىحثّخ ٠ظليٜ ُِالءٖ ٠ٚمٛي ٌُٙ

 فطٍذ ُِٕٙ حٌظخؿَ أْ ٠ميِٛح ٌٗ طلي٠خ و١ف ٌه أْ ٌُ طؤَ فٟ ك١خطه ٚال َِس ٚحكيس ؟: ف٠له أٛيلخإٖ طٙىّخ .

 أْ ٓخرغ حٌّٔظل١الص أْ طز١غ طَّح فٟ حٌؼَحق ٚطَرق ٤ْ حٌظَّ ٕ٘خن ِظٛفَ وظٛفَ حٌظَحد فٟ حٌٜلَحء: فمخٌٛح ٌٗ.

 ٚحٔطٍك َٗلخ اٌٝ ػخّٛش حٌوالفش حٌؼزخ١ٓش آٌٔحن(ِٔظٍٛىح ِٓ حٌؼَحق)فخٗظَٜ طَّح . لزٍض حٌظليٞ: فمخي ٌُٙ .

ك١غ حٌَر١غ آٌٔحن ٚوخٔض حًٌّٛٛ ِٓ أؿًّ حٌّيْ فٟ . ٠لىٝ أْ حٌٛحػك رخهلل آٌٔحن ًح٘زخ فٟ ِٔ٘ش فٟ حًٌّٛٛ ...

وخٔض حرٕظٗ لي أٟخػض لالىطٙخ . ٤ٔٙخ ١ٛفخ ٚٗظخء ٟ٘ ٍر١غ ) أَ حٌَر١ؼ١ٓ )ّٗخي حٌؼَحق رطز١ؼظٙخ ك١غ وخٔض طّٔٝ

ٚأغَٜ ٓىخْ رغيحى أْ ِٓ ... فزىض ٚأٔض ٚأٗظىض ٚأَِ حٌو١ٍفش حٌٛحػك رخٌؼؼٍٛ ػ١ٍٙخ.. فٟ ٠َ١ك حٌؼٛىس ِٓ حٌَكٍش

ٌّٚخ ًٚٛ حٌظخؿَ حٌيِ٘مٟ اٌٝ - أٞ ِٓ حرٕش حٌو١ٍفش- ِٓ حرٕظٗ  ٠ـي لالىس حرٕظٗ فبْ ٌٗ ِىخفؤس ػظ١ّش ١ِٓٚٚؿٗ

... فٔؤٌُٙ ِخ رخٌىّفلىٛح ٌٗ لٜظُٙ ... ٚؿي حٌٕخّ ِؼً حٌّـخ١ٔٓ ِٕطٍمش اٌٝ حٌزَ ٌٍزلغ ػٓ حٌمالىس. ِ٘خٍف رغيحى

فؤهٌ ٠٠َد وفخ .. ٚحأٓفخٖ ٌمي ١ٕٔٔخ أْ ٔخهٌ ُحىحً ٚال ٔٔظط١غ حٌؼٛىس هٛفخ أْ ٠ٔزمٛٔخ رم١ش حٌؼخٌُ : ٚلخي وز١َُ٘ 

٘خ أٔخ فِص رخٌظليٞ : ٚلخي... فخٗظَٚح ِٕٗ حٌظَّ رؤغٍٝ ح٤ٓؼخٍ .. أٔخ أر١ؼىُ طَّح : فمخي ٌُٙ حٌظخؿَ حٌيِ٘مٟ . رىف

ػٓ هزَ حٌظخؿَ حٌيِ٘مٟ حٌٌٞ ٠ز١غ طَّح فٟ حٌؼَحق ٠َٚرق فظؼـذ ِٓ  (حٌٌٞ وخْ رخٌـٛحٍ)ّٓغ حٌٛحػك ... ٚحٌلّي هلل

٠خ ِٛالٞ أىحَ هللا ػِن إٟٔ ِٓ ٠َٛ ِخٍٓض : فمخي ٌٗ ... حهزَٟٔ ػٓ لٜظه: فمخي ٌٗ. ًٌه أٗي حٌؼـذ ١ٍٚذ ِمخرٍظٗ

وٕض ٌٚيح فم١َح ٠ظ١ّخ ٚوخٔض أِٟ ِؼخلش ٚوٕض : فمخي ٌٗ  ... فٔؤٌٗ حٌٛحػك ػٓ حٌٔزذ ... حٌظـخٍس ٌُ أهَٔ َِس ٚحكيس

فٍّخ رٍغض ... ٌِٕ أْ وٕض فٟ حٌوخِٔش ِٓ ػَّٞ أػظٕٟ رٙخ ٌِٕ حٌٜغَ ٚأػًّ ٚأؤذ هزِس ػ١ٟ٘ ٚػ١٘ٙخ

فَفؼض ٠ي٘خ ىحػ١ش ,,,, أْ ٠ٛفمٕٟ هللا ٚأْ ال ٠َٟٔ حٌؤخٍس فٟ ى٠ٕٟ ... حٌؼ٠َ٘ٓ وخٔض أِٟ َِ٘فش ػٍٝ حٌّٛص

ٚرلَوش ال اٍحى٠ش ِٔه كفٕش ..... ٚى١ٔخٞ أريحً ٚأْ ٠ِٚؿٕٟ ِٓ ر١ض أوََ أً٘ حٌؼَٜ ٚأْ ٠لٛي حٌظَحد فٟ ٠يٞ ً٘زخً 

ٚاًح رٗ ٠٘ؼَ رٟ٘ء غ٠َذ فٟ ٠يٖ فّٔىٗ ر١يٖ ٚٔظَ ا١ٌٗ ٚاًح ٟ٘ . فخرظُٔ حٌٛحػك ِٓ والِٗ. ِٓ حٌظَحد ٚ٘ٛ ٠ظىٍُ

ٚ٘ىٌح ِٓ ىػخء أِٗ وخْ ٌ٘ح حٌظخؿَ حٌيِ٘مٟ أٚي ِٓ ٛيٍ حٌظَّ اٌٝ حٌؼَحق فٟ ... لالىس ً٘ز١ش ٚػَفظٙخ رٕض حٌٛحػك

 ٠خ ٍد حٌّٕٙخ ٚٚفمٕخ ٤ف٠ً حٌيػخء٤ٚالىٔخ... ىػٛس ح٤َ ِٔظـخرش.... ٚأٛزق َٛٙ حٌو١ٍفش حٌٛحػك. حٌظخ٠ٍن ٚرٕـخف

 اًح وٕض طوخف ػٍٝ أرٕخثه ؟؟؟   

  حىع ٌُٙ ١ٓٚزمْٛ رلفع هللا اْ ٗخء هللا

حٌٍُٙ أه ٚ٘زض ٌٟ ٠ًٍش ِٓ غ١َ كٍٛي ِٕٟ ٚ ال لٛس :حىػٛح ٤رٕخثىُ فبُٔٙ رلخؿش ٌيػخثىُ ىحثّخ اٌٝ وً أد ,, ٚأَ

 ٚ ٍَ فخؿؼٍُٙ ِٓ حٌٜخٌل١ٓ  ٚحكفظُٙ رلفظه رال كٍٛي ِٕٟ ٚاللٛسحٌٍُٙ حكفظُٙ ِٓ أٞ ِىَٖٚ ١ٜ٠زُٙ ِٚٓ وً ٗ

 ٌٍُٙ أؿَُ٘ ِٓ حٌفظٓ ِخ ظَٙ ِٕٙخ ِٚخرطٓ حٌٍُٙ ال طـؼً ارظالثٟ ف١ّٙخ ٍَٟحٌٍُٙ حكفظُٙ ِٓ ح٤ٓمخَ ٚ ح٤َِحٝ

ٚ أهاللخً ٚ ِٓ أٓؼيُ٘ ك١خسً ٚ  حٌٍُٙ حؿؼٍُٙ ِٓ ٛخٌق ػزخىن ٚ كفظش وظخره ٚ ِٓ أكٔٓ حٌٕخّ ى٠ٕخً ٚ ػزخىس

 (طخَِ حٌـٕيٞ/ أػي ٌ٘ح حٌؼيى ِلخٓذ)   أٍغيُ٘ ػ١٘ش

ن  عنوا  من غير صفحة  

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان  
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...             ١ٓيٞ ٠خ ٍٓٛي هللا :ٚحكش حال٠ّخْ

ُٔزجض أْ ٍٓٛي هللا أٚػئٝ                   ٚحٌؼفٛ ػٕي ٍٓٛي هللا ِؤُِٛي  
 

 ٚوٍٕخ ٠ؼٍُ أْ ١َُ٘حً ٚحٌيٖ وخْ ِٓ ٗؼَحء – ٍٚى ٌ٘ح حٌمٛي حٌ٘ؼَٜ ١ٝ ل١ٜيس ػّٜخء لخٌٙخ وؼذ رٓ ١َُ٘ رٓ حرٝ ٍّٓٝ 

 

 حٌّؼٍمخص حٌّ٘خ١َ٘ ٍٚٚع وؼذ ٗؼَ أر١ٗ ١ٍٓٚمظٗ, فىخْ ِٓ ألٜٛ ٗؼَحء ػَٜٖ, ر١ي أٔٗ ٓوَ ٗؼَٖ فٝ ٘ـخء ١ٓي حٌوٍك 

 

 , ٌُٚ ٠ىف ػٓ ٘ـٖٛ ٌٍَٓٛي كظٝ فظلض ِىش أَ حٌمَٜ ٚىهً حٌٕخّ فٝ ى٠ٓ هللا أفٛحؿخً, فَٙد (ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ)ِلّي 

 

 وؼذ ف١ّٓ َ٘رٛح ِوخفش أْ ٠مظٍٗ حٌٍّّْٔٛ, ٟٚخلض ح٤ٍٝ رٗ فٍُ ٠ؼَف ٌٕفٔٗ ٍِٔىخً, ٚوخْ ٌٗ ٗم١ك ٠يػٝ رـ١َ رٓ 

 

 ١َُ٘ وظذ ا١ٌٗ اْ وخٔض ٌٗ فٝ ٔفٔٗ كخؿش ف١ٍؤص اٌٝ ٍكّش هللا حٌظٝ ظَٙص ٌٍوٍك أؿّؼُٙ فبْ ٍٓٛي هللا ال ٠مظً ِٓ ؿخءٖ 

 

 ٚليَ وؼذ اٌٝ ٍٓٛي هللا ٚؿٍْ ر١ٓ ٠ي٠ٗ ِغ اَٗحلش حٌّْ٘ ػُ لخي ٌٗ ٠خ ٍٓٛي هللا اْ وؼذ رٓ ١َُ٘ .طخثزخً رً ٠ؼفٛ ٚ ٠ٜفق

 

 لي ؿخء ٍِّٔخً طخثزخً فًٙ أٔض لخرً ِٕٗ اْ ؿجظه رٗ, ٚوخْ حٌَٓٛي ال ٠ؼَفٗ ٌٚىٕٗ َٓػخْ ِخ لخي ٔؼُ فخ٦ٓالَ ٠ـذ ِخ لزٍٗ 

 

َُ أكي ح٤ٜٔخٍ رٗ ٠مٛي ٠خ ٍٓٛي هللا   ىػٕٝ ٚػيٚ هللا أَٟد "فمخي ٠خ ٍٓٛي هللا أٔخ وؼذ رٓ ١َُ٘ ٚٗٙي ٗٙخىس حٌظٛك١ي ٚ٘

 

 ٚف١ٙخ " رخٔض ٓؼخى" , ٚأٔ٘ي وؼذ ل١ٜئٗ ح١ٌَٙ٘س فٝ ِيف ٍٓٛي هللا "أٗ ؿخَء طخثذَ ", فّٕؼٗ حٌَٓٛي لخثالً ٌٗ "ػٕمٗ

 

                                 :حٌز١ض حٌظٝ ٍٓفض ح٦ٗخٍس ا١ٌٗ ٚف١ٙخ ِيف حٌّٙخؿ٠َٓ ٚأػٕٝ ػٍٝ ح٤ٜٔخٍ ٚهظّٙخ رمٌٛٗ

 

                                                     هللا ٍِٔٛي ٕ٘ي ِٓ ١ٓٛف                     َاْ حٌَٓٛي ٌٍٕٛ ٠ٔظ٠خء رٗ           
 

 ٌٖ٘ ٌمطش ػخؿٍش ِٓ ٍكّش حٌَٓٛي ٚٓؼش ٛيٍٖ ٚػفٖٛ ػّٓ أٓخء, ٚٛيق هللا اً ٚٛفٗ فٝ وظخرٗ رمٌٛٗ 

  :ٚهلل ىٍ ح٦ِخَ أرٛ حٌؼِحثُ اً ٠وخ١ذ حٌّٜطفٝ حٌؼئخْ ف١مٛي" ِٚخ إٍٍٔٓخن اال ٍكّش ٌٍؼخ١ٌّٓ" 

                                                                                     ٠خ ٍكّش ظَٙص ٌٍوٍك أؿّؼُٙ    

ًِ ٌىً حٌىْٛ لي ظَٙص                              ٞ  ح ّْٗ ف٠

                                                              ٠خ ٔؼّش ػّــض حٌي١ٔخ رؤؿّؼٙـــخ                       

 ح آ٠ـٗ ٌٍـٙـيٜ ٚحٌٕـٍٛ لـي طـ١ٍــض                              ٞ
 ٔخَٛ ح٠ٌِخص/ حػيحى ِٔظ٘خٍ 
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                                 ٍإ٠ش ِؼخَٛس.. ػزيحٌمخىٍ حٌـ١الٔٝ       :ٗو١ٜش حٌؼيى

 ٚال ٠ٕفؼه اظٙخٍ حٌِ٘ي فٝ ح١ٗ٤خء ِغ الزخٌه ػ١ٍٙخ رمٍزه.. ال فالف ٌمٍزه ٚف١ٗ أكي غ١َ هللا

ِيػٛ حٌظٜٛف وؼ١َْٚ, أِخ حٌّظٜٛفش رلك فُٙ ػٍّش ٔخىٍس هخٛش فٝ ُِخٕٔخ ٌ٘ح, ِٚٓ أػظُ حٌّظٜٛفش فٝ ػَٜٔخ حٌلخٌٝ 

كٔٓ ػزخّ ُوٝ, ٠َُٚ حاللظٜخى ح٤ٓزك فٝ ػٙي ػزيحٌٕخَٛ ٚحٌّٔظ٘خٍ حاللظٜخىٜ ح٤ٓزك ١ِ٤َ حٌى٠ٛض . حٌؼالِش حٌىز١َ ى

ٌِحلخص فٝ ػخٌُ »كٔٓ ػزخّ ُوٝ وظخرخً ٍحثؼخً ّٓخٖ . ٚلي وظذ ى.حٌٌٜ ؿّغ هٜخالً ِٓ حٌو١َ لي ال طـظّغ اال ٔخىٍحً فٝ ػَٜٔخ

ًوَ ف١ٗ ؿٍّش ٍحثؼش ِٓ ٜٔخثق حٌؼالِش حٌىز١َ ػزيحٌمخىٍ حٌـ١الٔٝ, ٚ٘خ أٌٔح أٓٛق رؼ٠ٙخ ٌٍمَحء ٌؼظُ ل١ّظٙخ « حٌظٜٛف

 :ٚلخثيطٙخ ٚػّك ِؼخ١ٔٙخ

حٌّئِٓ غ٠َذ فٝ حٌي١ٔخ ِٔـْٛ ف١ٙخ, ٚاْ وخْ فٝ ٓؼش ِٓ حٌَُق, فٙٛ فٝ ٓـٓ حٌزخ١ٓ, رَٖ٘ ٍَٖٚٓٚ فٝ ٚؿٙٗ, 

 .ٚكِٔٗ فٝ لٍزٗ, ػَف حٌي١ٔخ فطٍمٙخ

١ٌْ رظالَ ٌٍؼز١ي, حهيَ حٌلك ػِ ٚؿً ٚال ط٘ظغً ػٕٗ رويِش حٌٔال١١ٓ « ٓزلخٔٗ», ٚحٌلك «أٜ كىخِىُ»أػّخٌىُ ػّخٌىُ 

 ح٠ٌٌٓ ال ٠٠َْٚ ٚال ٠ٕفؼْٛ, ِخًح ٠ؼطٛٔه؟

 . أ٠ؼطٛٔه ِخ ٌُ ٠مُٔ ٌه؟ ال ٗٝء ٠ٔظؤٔف ِٓ ػٕيُ٘, ال طفٔي آهَطه ري١ٔخ غ١َن

حكظخؽ ا١ٌٗ وً ٗٝء, ٌٚ٘ح ٗٝء ال ٠ـٝء رخٌظلٍٝ ٚال رخٌظّٕٝ, ٌٚىٓ ر٘ٝء ٚلَ فٝ حٌٜيٍٚ : ِٓ حٓظغٕٝ رخهلل ػِ ٚؿً

١ٌىٓ حٌوَّ ىأره, ٚحٌوّٛي ٌزخٓه, ٚحٌظَٙد ِٓ حٌوٍك وً ِمٜٛىن, ٚاْ ليٍص أْ طٕمذ فٝ ح٤ٍٝ َٓرخً .ٚٛيلش حٌؼًّ

طوظفٝ ف١ٗ فخفؼً, ٠ىْٛ ٌ٘ح ىأره, اٌٝ أْ ٠ظَػَع ا٠ّخٔه, ٚطمٜٛ ليَ ا٠ّخٔه, ٚطٕفظق ػ١ٕخ لٍزه, فل١ٕجٌ أ١ٍك ٌٔخٔه فٝ 

حٌىالَ, ٚحهٍغ ٌزخّ حٌوّٛي, ٚحطَن حٌَٙد ِٓ حٌوٍك, ٚحهَؽ ا١ٌُٙ, فبٔه ىٚحء ٌُٙ, ال طزخٌٝ ربلزخٌُٙ ٚاىرخٍُ٘, ٚكّيُ٘ 

 .ًُِٚٙ, فؤٔض ِغ ٍره ػِ ٚؿً

كًٜ حٌَف١ك لزً حٌط٠َك, ٚحٌـخٍ لزً حٌيحٍ, ٚح١ٔ٤ْ لزً حٌٛك٘ش, ٚحٌل١ّش لزً حٌَّٝ, ٚحٌٜزَ لزً حٌز١ٍش, ٚحٌَٟخ لزً 

 .حٌم٠خء, وٓ ِغ هللا ٛخِظخً ػٕي ِـٝء ليٍٖ ٚفؼٍٗ, كظٝ طَٜ ِٕٗ أٌطخفخً وؼ١َس

اْ ٌُ ططؼه ٔفٔه ف١ّخ ط٠َي ِٓ ١خػش هللا ػِ ٚؿً, فؼخلزٙخ ر١ٔخ١ حٌـٛع ٚحٌؼطٖ ٚحٌٌي ٚحٌؼَٜ ٚحٌوٍٛس, فٕفٔه اْ ٌُ 

 .طَوزٙخ ٍوزظه

ال فالف ٌمٍزه ٚف١ٗ أكي غ١َ هللا ػِ ٚؿً, ال ٠ٕفؼه اظٙخٍ حٌِ٘ي فٝ ح١ٗ٤خء, ِغ الزخٌه ػ١ٍٙخ رمٍزه, أِخ طٔظلٝ أْ طمٛي 

 !طٛوٍض ػٍٝ هللا, ٚفٝ لٍزه غ١َٖ؟: رٍٔخٔه

 .ال طغظَ رزؼٞ حٌؼٍّخء, فبُٔٙ ػٍّخء رلىُ هللا, ؿٙخي رٌحطٗ

 

 .ال ط١ؤّ ِٓ ٍكّش هللا ػِ ٚؿً رّؼ١ٜش حٍطىزظٙخ, رً حغًٔ ٔـخٓش ػٛد ى٠ٕه, رّخء حٌظٛرش ٚحٌؼزخص ػ١ٍٙخ, ٚح٦هالٙ ف١ٙخ

ال طىٓ ولخ١ذ ح١ًٌٍ, ٠لطذ ٚال ٠يٍٜ ِخ ٠مغ ر١يٖ, ٌ٘ح ٗٝء ال طلًٜ ػ١ٍٗ رخٌظّٕٝ ٚحٌظلٍٝ, ٚحٌظىٍف ٚحٌظٜٕغ, ٌٚىٓ ٘ٛ 

 .ٗٝء ٚلَ فٝ حٌٜيٍ, ٚٛيلٗ حٌؼًّ

 

حػًّ ػُ حٔفَى فٝ هٍٛطه ػٓ حٌوٍك, ٚحٗظغً رّلزش حٌلك ػِ ٚؿً, فبًح ٛق ٌه حالٔفَحى ٚحٌّلزش, لَره ا١ٌٗ, ٚأىٔخن ِٕٗ, 

 .ػُ اْ ٗخء هللا, ٠ظَٙن ٌٍوٍك.. ٚأفٕخن ف١ٗ

        

   (ِٕمٛي)  ٔخؿق ارَح١ُ٘/ رمٍُ
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                                                          حٌزٍي حرٓ حػيحى                                                                 :حٌّٕٛػخص ٛفلش

٠ؤط١ٕخ حٌٛؿغ ف١فخؿت وً ِٕخ رَىس فؼٍٗ, ٌ٘ح حٌٌٜ ٠ظٓ ٔفٔٗ ل٠ٛخ ٠ٕٙخٍ ِٓ ٗيس  :ال طظوٍٚ ِٓ حالٌُ فم٢ طؼٛى ػ١ٍٗ

ح٤ٌُ, ٌٚ٘ح حٌٌٜ ٠ؼظمي أٔٗ أٟؼف ِٓ حالكظّخي ٠زيٚ وخٌٜوَس حٌٍٜزش, وً ِٕخ ٠ؼزَ ػٓ ٚؿؼٗ رط٠َمش غ١َ ِظٛلؼش كظٝ 

ٌٌحطٗ, كظٝ ِغ طل١ٜٓ ٔفٔٗ رظو١ً وً ١ٕٓخ٠ٍٛ٘خص ٌلظخص حٌٛؿغ ٚحالٓظؼيحى حٌٕفٔٝ ٌٙخ, فؼٕيِخ ٠لً حٌٛؿغ ط١٠غ وً 

٠ؤط١ٕخ حٌٛؿغ فّٕخ ِٓ ٠َٜم رؤػٍٝ حٌٜٛص ِٕٚخ ِٓ ٠ّطَ .ح١ٌٕٔخ٠ٍٛ٘خص ٚطٕٙخٍ وً حالٓظؼيحىحص ٚطزمٝ ٚك١يح ِغ ٚؿؼه

ىِؼخ فٝ ّٛض, ِٕخ ِٓ ٠َٙد رخالٓظٔالَ ٚحالٓظٍمخء ٚاغّخٝ حٌؼ١ٓ ٚٓي ح٦ًْ ِٕٚخ ِٓ ٠مف ٛخِيح ٚوؤٔٗ ل٠ٛخ ِظّخٓىخ 

٠ؤط١ٕخ .ٚفٝ حٌلم١مش ىحهٍٗ ِِّق, ٠ظظخَ٘ رخٌمٛس كظٝ ٠مٜٛ ِٓ كٌٛٗ أٚ ػٍٝ ألً طمي٠َ ال ٠ىْٛ ٓززخ فٝ ٠ِِي ِٓ حٌٛؿغ

حٌٛؿغ أٗىخال ٚأٔٛحػخ ٚىٍؿخص, فٌٙح ٠غيٍ, ٌٚ٘ح ٠وْٛ ٌٚ٘ح ٠ظوٍٝ ٌٚ٘ح ٠ظٍُ ٌٚ٘ح ٠ٕىَ كمه ٌٚ٘ح ٠ظىخٌذ ػ١ٍه ٌٚ٘ح ٠مف 

ِظفَؿخ, ٚغ١َُ٘ ٚغ١َُ٘, ٚأٔض طظلًّ َِس ٚط٠ؼف َِس ٚطٔخِق أهَٜ ٚطَى ح٠ٌَرخص رمٛس ٚطٕظمُ ٚوٍٗ ٚؿغ ٠ظلٛي ِغ 

حٌٛلض ٌّّخٍٓش ١ِٛ٠ش ػخى٠ش, طؼظخى ػ١ٍٙخ ٚال طظٛلف ػٕي٘خ وؼ١َح, ال طِػـه طفخ١ٍٛٗ ٚال طؤهٌ ِٓ ٚلظه ح٠ٌِّي, ٚال ٠غ١َ 

٠ؤط١ٕخ ٌ٘ح حٌٛؿغ فال طٕفغ ِؼٗ .ِٓ ٍٚكه ٚلٍزه ِخىِض ل٠ٛخ, ٌىٓ ٕ٘خن ٔٛع ِٓ حٌٛؿغ ِوظٍف طّخِخ ٚ٘ٛ ٚؿغ فَحق ح٤كزش

لٛس ٚال ٠٘فغ ٌٕخ ػٕيٖ ٗـخػش, ٚال ٠ىْٛ ٌظـخٍرٕخ حٌمخ١ٓش فٝ حٌٛؿغ ًوَ أِخِٗ, ٔؼـِ أِخِٗ ِّٙخ وخٔض لٛحٔخ, ٘ٛ حٌٛؿغ 

حٌمخَ٘, حٌٛؿغ حٌٌٜ ٌٓ ٠ظلٛي ٤َِ ػخىٜ, ٘ٛ حٌٛؿغ حٌٌٜ ٠زيي ِالِق ٚؿٙه ١٠٠ٚف ػ١ٍٙخ ػَ٘حص حٌٕٔٛحص, ٠ظ١زْ ِؼٗ 

لٍزه ٠َٜٚٔ حٌٌرٛي فٝ ٍٚكه ٚطيٍن طّخِخ حْ حٌل١خس ٌٓ طؼٛى ٌٔخرك ػٙي٘خ أريح, ٚأْ ِالِله ِٓ حٌيحهً ٚحٌوخٍؽ لي 

٠ؤط١ٕخ ٌ٘ح حٌٛؿغ فٕفمي ؿِءح ِٓ حٌَٚف رفمي حٌلز١ذ, ٓٛحء وخْ أرخ أٚ أهخ أٚ ُٚؿخ أٚ حرٕخ أٚ أِخ, فٌٙح ٚؿغ ٌٓ .طغ١َص ٥ٌري

طط١زٗ ح٠٤خَ ٚكظٝ ٌٓ طوف ِٕٗ, ١ٓزمٝ رٕفْ حٌيٍؿش ٚرٕفْ حٌمٛس, ٓظظؤٌُ ِٕٗ ١ِٛ٠خ ٚٓظ٘ؼَ رمٛطٗ ٟٚؼف ٔفٔه أِخِٗ 

ٌٕٙخ٠ش ػَّن, ف١ٜ١َ وخٌَف١ك ٚطيٍن ٚلظٙخ أْ حٌٛؿغ ٘ٛ أف٠ً ِؼٍُ ػٍٝ ح١٦الق, فٛؿغ حٌفمي ٠ؼٍّٕخ حٌظّٔه رّخ ٍّٔه, 

ٚٚؿغ حٌو١خٔش ٠ؼٍّٕخ حٌلَٙ ِٓ حٌزَ٘, ٚٚؿغ حٌفَحق ٠ؼٍّٕخ حٌٜزَ ٚحٌظؤٓٝ ٚٚؿغ اىٍحن ح٠ٌؼف ٠ؼٍّٕخ حٌظٔظَ ػٍٝ 

٘ٛ وّخ ٚٛفٗ ٌٝ كز١زٝ ٚأرٝ ِٚؼٍّٝ, ٚؿغ وخٌَّٝ حٌِِّٓ ال ػالؽ ٌٗ, ٌٓ ٠٘فٝ حريح . ح٤ٚؿخع ٚػٍٝ ٟؼف حٌغ١َ

١َٓٚحفمٕخ ِخ طزمٝ ٌٕخ ِٓ حٌؼَّ, ٌٌح ػ١ٍٕخ فم٢ حْ ٔظؼخ٠ٖ ِؼٗ, ال ٔٔظٍُٔ ٌٗ كظٝ ال ٔغَق فٝ أػّخلٗ ٚرخٌطزغ ٌٓ ٔمخِٚٗ 

الٔٗ ح٤لٜٛ ٌٚٓ ِِٔٙٗ ِّٙخ َِص ح٠٤خَ, ٌٌح فخٌلً حٌٛك١ي ٘ٛ حٌظؼخ٠ٖ ِؼٗ ٚح٦ىٍحن رخٔٗ ٌٓ ٠ِٚي, ٔفؼً وً ِخ رٛٓؼٕخ 

 ى٠ٕخ ػزي حٌؼ١ٍُ    ٌظوف١فٗ ػٍٝ حٌَٚف ٚ٘ٛحٔٗ ػٍٝ حٌمٍذ, ٌٌح ػٕيِخ ٠ؤط١ه حٌٛؿغ ال طظوٍٚ ِٕٗ, فم٢ طؼٛى ػٍٝ حٌؼ١ٖ ِؼٗ

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

ىحثّخ ِخ حطٔخءي ػّٓ ٟٚغ لخْٔٛ ٚٚظ١فش ٌىٍّش ٌْٛ؟ فلًٜ ح٤ٓٛى ػٍٝ ٚظ١فش حٌلِْ ٚح٤ر١ٞ ػٍٝ .:  ٌلم١مش حٌغخثزشح

ٚأٍر٢ ٕ٘خ ر١ٓ ه٢١ ٍف١غ ٠فًٜ ر١ٓ حٌُٛ٘ ! ٚكخُص ح٤ٌٛحْ حٌلَّحء ٚحٌٜفَحء ٚهالفش ػٍٝ ٚظ١فش ح٤فَحف؟, حٌٜفخء

أِخ حٌلم١مش فٟٙ ؿ١ٍش ٚحٟلش فّّٙخ ١خٌض ١َلخطٙخ  (ِؼً لخْٔٛ حالٌٛحْ)فخٌُٛ٘ ٠ظّؼً ىحثّخ فٝ حهظ١خٍحطٕخ حٌوخ١جش , ٚحٌلم١مش

ٚرَٕؿ١ٔش غ١َ  (ؿ١ّؼٕخ )ٚاْ وخْ ٌٍلم١مش ِلطش ٚك١يٖ فبْ ٌٍُٛ٘ ِلطخص ٔمف أِخَ َِح٠خ٘خ. ٓظًٜ رٕخ اٌٝ رَ ح٤ِخْ, 

١ٌْٚ وّخ ط٠َيٖ  (ٌٚٔض ٕ٘خ حٓظٜٙٛ ِلخوّٗ حٌٌحص أٚ حالٓمخ١ ػٍٝ أكي ),ِٔزٛلش ٚٔظو١ٍٙخ وّخ ٠َٔي٘خ ٔلٓ أْ طىْٛ

٠َٔي ػٙيح ؿي٠يح ِغ حٔفٕٔخ  َٜٔ كم١مظٕخ . ٤ٔٙخ اْ ظَٙص فّٓ ٗؤٔٙخ أْ طف٠ق ػٍٛحطٕخ ٚطظَٙ ِخ رٕخ ِٓ هٛحء , حٌلم١مش

 ح٠ٙخد فُٜٛ                                                                                                       ػخ٠ٍش ٌٕٔظط١غ ح٠ٌّٝ ٌالِخَ
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ِّٚٙخ  .ٚحٌفَٙ لي ط١٠غ ٌٚىٕٙخ ال طٕظٙٝ.. ٚحالًِ لي ٠وظفٝ ٌٚىٕٗ ال ٠ّٛص.. حٌل١خس لي طظؼؼَ ٌٚىٕٙخ ال طظٛلف: ّ٘ٔش

ٛزخكىُ ٍٟخ ٍٟٚٛحْ ِٓ حٌَكّٕخٓـؤي هللا حٌؼظ١ــُ ٌٟ ٌٚىـُ أْ ٠زؼـي ػٕىـُ ..طٌوَ حْ فَؽ هللا ل٠َذ!ٟخلض حٌي١ٔخ ػ١ٍه

ػـالع حٌفمــــَ  ٚ ح١٠ٌــك ٚ حٌٙــُ ٚأْ ٠لفـــع ٌىـــُ ػـــالع  ٔفٔــه ٚ أٍ٘ه  ٚ ى٠ٕــه ٚأْ ٠ٔؼــيوـُ رؼـالع ٓؼـش حٌـَُق  ٚ 

ٗىـَ حٌٕؼّش  ٚ ١ـٛي حٌؼّــَ ٚأْ ٠ٜــــَف ػٕىـُ ػــــالع ٔــخٍ ؿٕٙــــُ ٚػ١ـــٓ كٔـٛىٚغـــً كمــٛىٚأْ ٠ؼ١ٕىـــُ ػٍــٟ 

 حٓخِشٗظخ                                                              حٓؼي هللا ٛزخكىُ.ٚكٔـٓ ػزخىطـٗ... ًوـَ٘ٛ ٗىــَٖ ... ػـــالع 

http://www.youm7.com/editor/Editor/362
http://www.youm7.com/editor/Editor/362
http://www.youm7.com/editor/Editor/362
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10 Things Every Parent Should Remember 

About Raising Kids 

 
1. Take the time. 

The paradox of parenting is that it is the easiest thing you’ll ever do and it’s also the hardest. For the same 

reason. All it requires is your time. 

2. Be present. 

You are not spending time with your kids if you push them on the swing set with one hand and yammer on 

your cell phone with the other. 

3. Trust yourself. 

There’s not really a right way or wrong way. Don’t compare yourself to other parents. If you give a damn 

and show up, you’re already 99% of the way there. 

4. Don’t compare your kid to other kids. 

Percentiles don’t mean anything. If your kid is different, celebrate that difference. Don’t conform it. 

5. Ease up. 

Because you’re going to screw up. Over and over. 

6. Shut up. 

You’ll be amazed at what you will learn from and about your kids if you just listen. 

7. But don’t ever tell your kids to shut up. 

8. Smile. 

I know a dad who has this single rule for every interaction with his kids: Each time he sees them he greets 

them with a smile. What a simple, beautiful gift. 

9. Read to your kids. 

10. Your children are not here to make you happy/fulfilled. 

They are not here to entertain you, or make you rich (believe me), or save the world, or compensate for 

your bad childhood. Don’t take it out for them if they don’t. 
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