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 ـيــَن  ُأمـى  و إبـنــتـىب   كممة العدد:
 

ـعـيـُش الـمـرأُة حـيـاتـيـا فـتـنـتـقـُل مـن مـرحـمـٍة إلـى مرحمـة ت
طـفمٌة صـغيـرٌة  حالة , فـتبـدُا حيـاتـيا وىى ـىومن حالٍة إل

َل الـرعايـِة و اإلىـتمام ِمن ُأميا التى ال َتبخُل تـناُل كُ 
عمييا بأِى شـيـئٍى , ثَُم ِبمرور السـنين ُتصِبُح ىذِه الـطفمُة 

ىـتماميا  زوجًة ثَُم ُامَّـًا ألطفاليا الذين ُتحيُطيم ِبـحِبيا وا 
رتَـيا فـُتصِبُح ِطـفمَة األمِس ِجدًة حتى َتدوُر الحياُة دو 

ِمن ُكِل إِتـجاه وىى تَـشـُعُر بـأنقى ُصوِر  ادُيـحيُط ِبيا األحف
الـُحِب وأرقى مـشاِعِر الوِد .والمرأُة بإحسـاسيا الُمرىف 
وعاطفتيا الـجـياشة تَـعيُش فترتيِن , فترَة التمقى و فترَة 

قـتيا مَع ُاميـا حـيُث الـعطاء , ففترة الـتمقـى تكوُن فـى عال
ُو من خبراٍت وُمـقومات اجتـتمقـى البنُت من األم ُكُل ما تحت

فىطريِق حـياتيا الطويل , أما فترة العطاء فـيى فى 
عالقتيا مَع إبـنتياحـيُث تَـبدأ فى أن تُـعطى إبـنتـيا ُكَل 
مـالدييـا من خـبرات .وىكذا فـإنُو بـقـدِر ما يـكوُن تمقى 

األم يـكوُن عطاُء األم لمبنت وُعـمماُء الـنفِس البنت من 
ذه الـفكرة بـنظرياتيم التى تجعُل شـخصيُة ىـُيـؤيدوَن 

الـبنِت صورٌة مـطابقٌة لـشخصيِة األم ,مما يـجعُل لألِم 
مـسؤليُة كـبيرٌةفى تربـيِة األبناِء , بل إن ىناَك نظريـاٌت 

ـين األِم والـبنت حـديثٌة تـنادى بـأنَّ الـعالقـات األسرية ب
الـحالـة الـصحيـة ى كثيرًا مـا يـكوُن لـيـا تأثيٌر كبيٌر عم

لمـبنت  بمعنى أنَّ الـصحة الـفسية و الصحة الجسمية 
 لمبنت تتأثُر بالسمِب واإليـجاِب بـعالقتيا بأميا. 

 اقرأ في ىذا العدد:
 ث٤ٖ أ٢ٓ ٝ اث٘ز٢ ًِٔخ اُؼلك:*

 1ٓ                                ثوِْ/هئ٤ٌ اُزؾو٣و        

 صوبكخ اُغَٜ ٝ كوٚ  اُزلبٛبد ه٤ٚخ ُِٔ٘بهْخ:*

 3ٓ                       ٓؾٔٞك ػجل اُٞٛبة أٍبػ٤َ ثوِْ/ 

ٝكبح اُوئ٤ٌ االٍجن ٓؾٔل ؽ٢َ٘  * ٕٞهح اُـالف : 

 4ٓ     ٓجبهى  ..ثٔب ُٚ ٝٓب ػ٤ِٚ!!                          

٘خ  ػوث٤خ !!!ا٩   *فٞاٛو ٝمًو٣بد: ٍُ    هززبٍ 

 4ٓ                                             ثوِْ / ػبثو ٍج٤َ

أُياهاد ا٤َُبؽ٤خ                  :  ُٖٓو اُز٢ ال ٣ؼوكٜب أُٖو٣ٕٞ *

 5ٓ                 ك./ًو٣ْ اثٞاُؼيائْ اػلاك      ك٢ اٍٞإ
ٍُ    هًٖ اُو٣بٙخ:*                     اُُقجش  ٖث٤  اُو٣بٙخ  ك٢ ٖٓو  ؽب

 6ٓ                      اػلاك/ًبثزٖ ٤ًٔٞ     ٝ اَُقجبئش !!!
ؼواط    :*ٝاؽخ اال٣ٔبٕ ِٔ  ا٩ٍواُء ٝ اُ

 6ٓ                                                  اػلاك/اُؼجل هلل

 7ٓ                      اػلاك ث٘ذ ا٤َُ٘         :ُي ٣ب ٤ٍلر٢

                                             " ٤ـوحَؽـه٤ٖلح "    * هًٖ ا٧كة:

 8ٓ                                               اػلاك/اثٖ اُج٤ْو
   االّ ك٢ ٛو٣ن اُوٍبُخ: ٖٓ ؿ٤وػ٘ٞإ  ٕلؾخ* 
                                 9ٓ                                     ثٞػ٤ٕٞ عو٣ئخا/  ػلاكا 
 

  10ٓ           ك.ؽَٖ ف٤َِ اػلاك /   : ك٢ ٕبُٕٞ اُج٤ْو*

 10ٓ       /َٓزْبه ٗبٕو اُي٣بد   اػلاك : ٗلٝح اُغٔؼخ *

  

      ًَ ػبّ ًَٝ االٜٓبد ثؤُق ف٤و   * ٕلؾخ أُ٘ٞػبد: 

 11ٓ                اػلاك /أُٖو١ أك٘ل١                     
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 اُزلبٛبد ٝكوٚ اُغَٜ صوبكخ             ه٤ٚخ ُِٔ٘بهْخ : 
 االه٤ٙخ اٌُوح ٖٓ عؼَ اُنٟ اُؼُٞٔخ ىٖٓ ٓظِخ ٝرؾذ  اُو٤ٛت اُزٌُ٘ٞٞع٠ اُزولّ ٗز٤غخ االؽلاس رَبهع فْٚ ك٠

,  ك٤ٚ ٝاٍزٞٛ٘ذ ث٤ذ ًَ كفِذ اُز٠ ٝاالٗزوٗذ ٝأُٞثب٣َ  ئ٤بداُلٚب ثش ٖٓ اٌُج٤و اٌُْ ٛنا ٝٓغ ٕـ٤وح هو٣خ

 ه٘بح ًَ ك٠ ك٘غل,  ٝرؼب٤ُٔٚ اُل٣ٖ ػٖ ٓبرٌٕٞ اثؼل ٠ٛٝ ؿطبء    االٍال٠ٓ ُل٣ٖ ا ٖٓ رزقن ّوٍخ ثٜغٔخ كٞعئ٘ب

 ثب  ّجب َٝٗبء هعبال   ٝأُلز٤٤ٖ اُلػبح ٖٓ ّز٠ اٗٞاػب ٝك٢ ثوآظ اُزٞى ّٞ ٝاُز٢ ر٨ٔ ٍٔبء اُل٤ٗب  كٚبئ٤خ

 ٝك٠ ٝؿ٘بء   رٔض٤ال   اُْبّبد ر٦ٔ ًبٗذ ٖٓ  ْٜٝٓ٘,  اُجلُخ ٣ورلٟ ٖٓ ْٜٝٓ٘ اُل٣ٖ هعبٍ ىٟ ٣ورلٕٝ ٤ّٝٞفب  

 ك٠ ٝرقٖٖذ اُطت كهٍذ ٖٓ ْٜٓ٘ ٝ, اٌُض٤و ٝؿ٤وْٛ ُالٍالّ اُلاػ٤بد ٖٓ ٝإجؾذ اُ٘وبة اهرلد ػ٤ٖ ؿٔٚخ

 ُِؼالهخ اُز٣ٖٞواد اكم ػٖ اٌُالّ ٖٓ ثل٤٘ داُْبّب ر٨ٔ ثٜب ام صْ ٝأُوأح اُوعَ ث٤ٖ ٝاُؼالهبد اُغٌ٘ ٛت

 ٗظو٣خ ػٖ رزٌِْ ًٝؤٜٗب أُولٍخ اُؼالهخ ٛنٙ رٖٞه إ ٝرزؼٔل ؽ٤بء اك٠ٗ ثال ٌٛنا ٝاُيٝعخ اُيٝط ث٤ٖ اُغ٤َ٘خ

 ٜٖٝٓ٘ اُلاػ٤بد االفٞاد ثؼ٘ ّٝبهًزٜب اُغل٣ل اُ٘ٞع ٖٓ اٍال٤ٓخ ًلاػ٤خ ٗلَٜب رولّ اٜٗب ٝاُؼغ٤ت ؿٞهس ك٤ضب

 ٖٓ ٍوق رؾذ ٨ٍُٝق ٓجبػ ٠٤ّء ًَ ؽ٤ش اُ٘قبٍخ ٍٞم ك٠ ًٝؤٗ٘ب ؽِوخ ًَ ك٠ اُغٌ٘ ػٖ ٌالّاُ رزؼٔل ٖٓ

 ًْ ٗزٖٞه إ ُٝ٘ب ٝٓبٍ ّٜوح ٛالة ا٧َٕ ك٠ ْٛ َٝٗبء هعبال   اُلػبح ٛئالء ٓؼظْ إ ٝاالك٠ٛ,  ٝاُزل٣ٖ اُلػٞح

 . اُلػبح ٛئالء كفَ ٠ِػ ٗزؼوف ٠ً ؟ ؽِوخ ًَ ك٠ اُلػبح ُٜئالء اكٚبئ٤خ اُو٘ٞاد رلكغ اُلٝالهاد ٖٓ

 اُغ٤َٔ  ثؾل٣ضٚ ٝفٖٕٞباُلز٤برٞاَُ٘بء اُْجبة هِٞةٝاوٍؾ ٖاُنى ٗٞع عل٣ل ٖٓ اُلػبح اُْجبة ا٠ُ ٤ْٗو  ٝٛ٘ب 

 ًالٓٚ  ٝ اثلاػٚ ًَ حباُلاػاُ٘ٞع ٖٓ  ٝٛنا اؽبك٣ضٚ اؽزٌبه ا٠ُ رَوع لٚبئ٤خاًجو اُو٘ٞاد اُ اًجو عؼَ ٓٔب ٝاََُٜ

ٞٛ   ٔ  اُغل٣ل اُغ٤َ ًَ ؽ٤ش اُغَٜ صوبكخ ىٖٓ ك٠ ٌُٝ٘٘ب اٌُجبه هجَ اُٖـبه ٣ؼوكٜب اُز٠ االٍال٤ٓخ اُؤٖ ٖٓ هٖ

 !! ٠٤ّء ٝاٌُزبثخ اُوواءح ػٖ ٣ؼوف ٝالٝاالَٗزغواّ  ٝاُ٘زوٗذ ٝاُل٤ٌ ثٞى ٝاالماػخ اُز٤ِلي٣ٕٞ صوبكخ ػ٠ِ روث٠

 ارلٚ ك٠ ٓجبّوح اُٜٞاء ػ٠ِ ٕٞك٤غ٤ج االٓٞه ٖٓ اُزلبٛبد ك٠ اُلزٟٞ ُْٜ ٣ؾِٞا اُن٣ٖ ٝاالفٞاد االفٞح ٝٗؼٞكا٠ُ

 ك٠ اُلزٟٞ ٧ٕؾبة عل٣ل ػِْ ٝٛٞ,  اُزلبٛبد كوٚ ػب٣ٚ ٗطِن ٓب ٝٛنا,  كوٜ ُِزلبٛخ ػ٘لٗب اُل٣ٖ ًٝؤٕ االٓٞه

 ؽالٍ هٓٚبٕ ك٠ اَُغبئو رلف٤ٖ إ ٣لز٠ ٖٓ ْٜٝٓ٘ أُوأح ٖٓ اُوعَ ثبهٙبع ٣لز٠ ٖٓ كْٜٔ٘,   اُلٚبئ٤بد

 ٠ٛٝ,  ٝاٌُض٤و اٌُض٤و ْٜٝٓ٘, ثٚ ٣ؼزوف ال اُي٠ٗ اثٖ إ ثؾغخ اُيٝاط هجَ هخػال ٖٓ اُطلَ َٗت ٣ؾوّ ٖٓ ْٜٝٓ٘,

 االٍالّ اػلاء َٝٓبػلح ٝاُٚوه اُلز٘خ ٍٟٞ ٜٓ٘ب ٣ؤر٠ ال اُز٠ االٓٞه رلبٛبد ٖٓ اٜٗب ػ٤ِٜب ٣طِن ٓب اهَ هٚب٣ب

  اُلزٖ ٛنٙ فالٍ ٖٓ االٍالّ ػ٠ِ اُٜغّٞ ك٠

 ٛنٙ آبّ ٝاؽل هعَ ٝهلخ ٣ولٞا ٝإ اُٜواء ٛنا ُٔضَ ٣زٖلٝا ثؤٕ بَٙا٧ك ٝاُؼِٔبء اُل٣ٖ هعبٍ ٗطبُت ٛ٘ب اٗ٘ب

,  اُزلبٛبد كوخ ٝإؾبة اُغَٜ صوبكخ إؾبة ا٣لٟ ك٠ اُؼٞثخ ٣ٌٕٞ إ ُِل٣ٖ ٣َٔؾٞ ال ٝإ اُْوٍخ اُٜغٔخ

                                         . ٍٜٝٔٞٓب اُلٚبئ٤بد ّو هللا ٝهبٗب ٝاٝالكْٛ ْٛ ٣ْبٛلٝٗٚ ٓب ك٠ ٣لهوٞا إ ا٤َُِٖٔٔ ٝٗلػًَٞ

                            ثوِْ/ ٓؾٔٞك ػجل اُٞٛبة أٍبػ٤َ
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ٍُ٘خ  ػوث٤خ فٞاٛو ٝ مًو٣بد :   ٍُ  ا٩هززب
 

منذ بدء تاريخ العرب فيما قبل االسالم وحتى اليوم 
 واالقتتال والتناحر سنة  وصفة من صفات العرب ,

لكثيرة التى تؤكد ان وتاريخ العرب يمتمىء باالحداث ا
صفة التقاتل والتناحر بل والتالسن والسباب بين 

المتخاصمين ىى صفة اصيمة فى العرب , وىذه الصفة 
لم تتوقف إال فى بداية العيد االسالمى , ثم بعد ذلك 
عادت من جديد , ويكفى ان حروب العرب ما بينيم 
وضحايا ىذه الحروب ىى اكثر بكثير من حروبيم 

مع اعدائيم , والظريف ان العرب شرقا وضحاياىم 
وغربا وىم تحت االحتالل يكونون امة متوحدة ينصر 
بعضيم بعضا , ولكنيم عندما ينالوا حريتيم فانيم 

يحاربون بعضيم البعض و و ايضا فان العرب ورغم 
تواجد معظم صفات االشتراك بينيم إال انيم متفرقون 

الجغرافيا جدا بينيم فرغم ان عامل المغة والدين و 
والتاريخ المشترك إال ان ما يفرقيم كثير كثير .إن 

التاريخ اثبت ان العرب بوحدتيم يكونون قوة وحضارة 
كبيرة ولكن يجب ان يتوافر عنصران ىامان لمعرب فى 

وحدتيم وىى التمسك بتعاليم االسالم والبعد عن 
الطائفية والتعصب االعمى , وبدون توافر ىذين 

لمعرب قائمة ابدا...السببين لن تقوم   

     ػبثو ٍج٤َاػلاك /                                           

 ٝكبح اُوئ٤ٌ االٍجن   :ٕٞهح اُـالف

 ؽ٢َ٘ ٓجبهى ثٔب ُٚ ٝٓب ػ٤ِٚ!!    

 
 

ٍجن/ٓؾٔل ؽ٢َ٘ ٓجبهى ػٖ ػٔو ٗبٛي ثٞكبح اُوئ٤ٌ اال

ؾبد اُوإٍبء ٔو , رُطٟٞ ٕلؾخ ٖٓ اٍٛٞ ٕلاُزَؼ٤ٖ ٖٓ اُؼ

ٖٓو ٓ٘ن ػٜل  ٤ٓ٘ب ٓٞؽل اُوطو٣ٖ ك٢ اُلُٝخ أُٖو٣خ  ك٢

ٝاُن١ روثغ ػ٠ِ ػوُ  اُول٣ٔخ ٓوٝها ثلُٝخ اُٞا٢ُ ٓؾٔل ػ٠ِ

ؽز٠ ػٜل ٓجبهى , ٝهل ؽٌْ  ٖٓو الهثؼخ ػوٞك ٖٓ اُيٖٓ 

ًٝبٕ هجَ مُي ٗبئجب ُوئ٤ٌ ٓجبهى ٖٓو اًضو ٖٓ صالص٤ٖ ػبٓب 

اُوئبٍخ ػ٘لٓب ر٠ُٞ  1981ا٠ُ ػبّ  1974اُغٜٔٞه٣خ ٖٓ ػبّ 

ثؼل اؿز٤بٍ اُوئ٤ٌ اَُبكاد, ٍٝٞف ٣ؾٌْ اُزبه٣ـ ػ٠ِ كزوح 

ؽٌْ اُوئ٤ٌ ٓجبهى ًٝٔب هبٍ ٓجبهى ػٖ ٗلَٚ ك٢ فطبة 

ٝثؼل ٓظبٛواد اُقبٌٓ  2011كجوا٣و  11اُز٘ؾ٢ ا٤ُْٜو ك٢ 

ٝاُؼْو٣ٖ ٖٓ ٣٘ب٣و " إٔ اُزبه٣ـ ٍٞف ٣ؾٌْ ػ٤ِ٘ب ثٔب ُ٘ب ٝٓب 

ٌُض٤و ُٝٚ ا٣ٚب اٌُض٤و , ػ٤ِ٘ب" .... ٝاُؾو٤وخ إ ٓجبهى ػ٤ِٚ ا

٣ٌٝل٢ إ ٓجبهى هل رؾَو ػ٠ِ ا٣بٓٚ أُال٤٣ٖ ٖٓ اُْؼت 

أُٖو١ ثؼلٓب ماهٞٙ ك٢ اص٘بء اؽلاس ٓب ٠َٔ٣ ثبُوث٤غ اُؼوث٢ 

 فواثب ٝكٓبها ػوث٤ب .... ٕٝاُن١ ًب

٤ٍنًو اُزبه٣ـ ٓٞهق ٓجبهى ٖٓ رؾو٣و ا٣ٌُٞذ ٤ٍٝنًو 

  2003اُزبه٣ـ ٓٞهق ٓجبهى ٝٓؼبهٙزٚ ٙوة اُؼوام ك٢ 

٤ٍٝنًو اُزبه٣ـ إ ٓجبهى هل ع٘ت ٖٓو اُلفٍٞ ك٢ ؽوٝة 

 عل٣لح رؤًَ االفٚو ٝا٤ُبثٌ ٠ٛٝ ّٜبكاد ك٢ ؽن ٓجبهى.

٤ٍٝنًو اُزبه٣ـ إ ٖٓو ك٢ ػٜل ٓجبهى هل رطبٍٝ ػ٤ِٜب 

اٌُض٤وٕٝ  ٝإ االٗزٔبء أُٖو١ اال٤َٕ هل ٛٞرٚ اُقٖقٖخ 

ُن٣ٖ ال ك٣ٖ ٚ ثبع ٖٓو ُؼٖجخ ٖٓ هعبٍ أُبٍ اٝاُال اٗزٔبء ٝاٗ

ُْٜ ٝال ٖٝٛ , ٝٛ٘ب ال٣غٞى اال إ ٗوٍٞ هؽْ هللا ٓجبهى 

 ثٖ اُجِلاػلاك/ا                   ٝؿلوُٚ عياء ٓب هبّ ثٚ ُٖٔو .
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 خ ك٢ أٍٞا٤ٕا٤َُبؽأُياهاد        :ُٖٓو اُز٢ ال ٣ؼوكٜب أُٖو٣ٕٞ
 .أٍٞإ رْٚ اٌُض٤و ٖٓ ٛنٙ أُؼبُْ اُزبه٣ق٤خكلٖ اصبه،ٝاما هِ٘بإ ٖٓوثٜب ٓ٘ن ػوٍٞك ثؼ٤لحٍ  ا٤َُبؽخ ك٢ ٖٓو ٣وجَ اُيٝاه ػ٠ِ

         

ك٢ أٍٞإ، ٝروغ أُؼبثل ؽب٤ُب  ؿوة ثؾ٤وح ٗبٕو أٙقْ ثؾ٤وٍح ٣ؼزجو ٓؼجل١ أثٞ ٍٔجَ ٖٓ أْٛ ٓؼبُْ ا٤َُبؽخ  ٓؼجل اثٞ ٍٔجَ:

اُٜ٘و ٕ٘بػ٤ٍخ ك٢ اُؼبُْ، ٌُٖٝ مُي ُْ ٣ٌٖ أُٞهغ ا٢ِٕ٧ ُِٔؼبثل، ؽ٤ش ؿٔود ٤ٓبٙ ٜٗو ا٤َُ٘ اُؼظ٤ْ مُي أُٞهغ ثؼل رؾ٣َٞ ٓغوٟ 

                                                            . اُـوة ُٔٞهؼٜبأص٘بء ث٘بء اَُل اُؼب٢ُ، ٝهل رؼٜلد ا٤ٗٞ٤ٌَُٞ ك٢ كي رِي أُؼبثل ٝٗوِٜب ك٢ ارغبٙ 

٣ؼل ٓؼجل ك٤ِخ ٖٓ أعَٔ ٝأْٛ ٓؼبُْ ا٤َُبؽخ ك٢ أٍٞإ، ُٝٚ ّؼج٤خ  ٝعبمث٤خ ًج٤وح ػ٠ِ َٓزٟٞ اُؼبُْ، ٝهل رْ اٗوبمٙ ٖٓ  ٓؼجل ك٤ِخ:

اع٤ٌِب اُٞاهؼخ بد اُووٕ أُب٢ٙ، ٝٗوَ ٖٓ عي٣وح ك٤ِخ ا٠ُ عي٣وح اُـوم ثٞاٍطخ ٓجبكهح ا٤ٌَُٞٗٞ أص٘بء ث٘بء اَُل اُؼب٢ُ ك٢ ٍز٤٘

                                                                                                     ّٝبهى ك٤ٜب ػلك  ًج٤و  ٖٓ كٍٝ اُؼبُْ، ٤ل اٍزـوهذ ٓب ٣ووة ٖٓ ٍ٘ٞاٍد،ٝهل ًبٗذ ػ٤ِٔخ اٗوبم أُؼبثل ّل٣لح اُزؼوع٘ٞة ثؾ٤وح ٗبٕو،

روغ أَُِخ اُ٘بهٖخ ك٢ اُغيء اُغ٘ٞث٢ ٖٓ أُؾبعو أُٖو٣خ، ٝرؼل ٖٓ أْٛ ٓياهاد ا٤َُبؽخ ك٢ أٍٞإ، ؽ٤ش رٔزل أَُِخ اُ٘بهٖخ:

٧ؽغبه أٍٛٞ أَُالد أُٖو٣خ ػ٠ِ ا٩ٛالم ػ٠ِ ا٧هٗ ك٢ ٓٞهغ اْٗبئٜب، ُزٌٕٞ ّبٛلا  ػ٠ِ كهخ  اُٖبٗغ أُٖو١ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ ا

اُغوا٤ٗز٤خ اُؼٔالهخ، ٖٝٓ أُوعؼ إٔ رٌٕٞ ٛنٙ أَُِخ هل ٗؾزذ ك٢ ػٜل أٌُِخ ؽزْجَٞد، ؽ٤ش إٔ ٓؼظْ أَُالد أْٗئذ ك٢ 

                                                                                                                                        .ػٖوٛب، ٌُٖٝ ظٜو ّوؿ  ك٢ عَْ أَُِخ ٓٔب أكٟ ا٠ُ اُزٞهق ػٖ ارٔبٜٓب ُزظَ أصوا  ػ٠ِ ا٧هٗ

ٍَ ػ٠ِ مُي ٛٞ ٓزؾق اُ٘ٞثخ اُن١ ٣ؼزجو ٖٓ أًضو ثزؼلك  ا٤َُبؽخ ك٢ ٖٓو رز٤ٔو ٓزغق اُ٘ٞثخ: ، ُٝؼَ أثِؾ ك٤ُ ٍَ ٍَ ٓنٛ أٗٔبٜٛب ثٌْ

ّ  علا  ُِؾٚبهح اُ٘ٞث٤خ اُول٣ٔخ،  ٓؼبُْ ا٤َُبؽخ ك٢ أٍٞإ ر٤ٔيا    ٝاهجبال  ٖٓ ٍبئؾ٢ اُؼبُْ، كٜنا أُزؾق ٣ؼوٗ عبٗجب  فبٕب  ٝٛب

                                                                                                                                                                       
بنً معبد كوم امبو على ضفاف نهر النٌل، لعبادة اآللهة حورس األكبر وسوبك، وهو له مدخالن متطابقان فً الشكل، معبد كوم امبو:

من القاعات ذات األعمدة وعلٌها رسومات ونقوش بدٌعة، والكثٌر من المقدسات التً تبرز مدى ترابط وتقدٌس وبداخل المعبد العدٌد 
                                              تلك اآللهة، وقد كان موقع المعبد مركزا ًلمجموعة التماثٌل التً لها قدسٌة خاصة عند المصرٌٌن القدماء،

ذات موقٍع جغرافًٍ فرٌد ومناظر طبٌعٌٍة خالبة ، تجتمع بها العدٌد من المعالم السٌاحٌة فً أسوان ذات الجمال هى و  جزٌرة الفنتٌن
والتارٌخ المتعاقب من عصور مختلفة، حٌث ٌتمتع السائح بزٌارة معابد تحتمس الثالث من الدولة القدٌمة، ومعبد خنوم، وأفونٌس 

                                                              .ٌة، أما باقً اآلثار على الجزٌرة فلن ٌكفٌنا عدة مقاالت للحدٌث عنهاالثالث، والجبانة الٌونانٌة الرومان
ٌحتل معبد خنوم موقًعاً مثًٌراً لالهتمام ألنه ٌقع على ارتفاع حوالً تسعة أمتاٍر تحت مستوى األرض فً جزٌرة الفنتٌن، معبد خنوم 

                                                                                                                 .السجالت إلى أنه تم تشٌٌده فوق معبٍد سابقٍ وتشٌر 
أوائل العصر ٌعد معبد كالبشة من أهم المعبد المصرٌة النوبٌة، ومن أهم معالم السٌاحة فً آسوان، وقد بنً فً معبد كلبشة:

قبل المٌالد فً العصر البطلمً، ذات تصمٌم ممٌز، لعبادة االله ماندولٌس، إله الشمس النوبً، وٌعتبر من  03الرومانً فً عام 
                                                                  المعالم السٌاحٌة فً أسوان التً ٌمكن زٌارتها من خالل الرحالت النٌلٌة

 مكرٌم ابوالعزائ.د /   سلسة من إعداد.

https://tourflag.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://tourflag.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://tourflag.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://tourflag.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/


 
 ىـ   1441رجب                      (  اثانية و العشرون )السنة  262 العدد                             م  2020 مارس

6 

 

 االٍواء ٝأُؼواط  ٝاؽخ اال٣ٔبٕ

 
تمر عمينا ىذه االيام ونحن نعيش ايام شير رجب الخير ذكرى 

االسراء والمعراج والتى حسب معظم الروايات تمت فى شير رجب  
وفييا اسرى اهلل سبحانو وتعالى بعبده ورسولو محمد صمى اهلل 

ن مكة المكرمة الى المسجد االقصى حيث ام سيدنا عميو وسمم م
محمد صمى اهلل عميو وسمم  الرسل فى المسجد االقصى كما عرج 
بالنبى الى السموات العال حيث فرض اهلل عميو الصالة وقد جائت 
االشارة الى المسجد االقصى حيث يشير اهلل سبحانو وتعالى الى 

) سبحان الذى اسرى  قدسية ىذا المكان وذلك فى االية الكريمة
بعبده ليال من المسجد الحرام الى المسجد االقصى الذى باركنا حولو 
لنريو من آياتنا ( صدق اهلل العظيم .وما احوجنا نحن المسممين فى 
ان نستشعر قدسية المسجد االقصى وىو يرزح تحت نير االستعمار 

 االسرائيمى والذى تمكن من احتالل المسجد االقصى فى الخامس
ال اعاد اهلل عمينا ىذه االيام ,كما ندعو اهلل ان  1662من يونيو 

يوفق اخوتنا الفمسطينيين فى ان يجمعوا كممتيم فى كممة  واحدة 
 وان يتحدوا تحت راية واحدة حتى يعود الينا االقصى السميب . 

                                                                                                          

  اػلاك / اُؼجُل  هلل

ٍُ   هًٖ اُو٣بٙخ :  ك٢ ٖٓو اُو٣بٙخ ؽب

 ث٤ٖ اُُقجش ٝ اَُقجبئش !!!            

  
ثبٌُض٤و ٖٓ االٓٞه اُز٠ اهَ آز٨د اَُبؽخ اُو٣ب٤ٙخ ك٢ ٖٓو 

ٓب رٕٞق ثٚ ٛٞ اُلَبك, ٝاُلَبك ًبٕ ٝاٙؾب ٖٓ اُغ٤ٔغ 

َٕٝ ىهٝح اُلَبك فٖٕٞب ك٤ٔب هجَ ٝثلهعبد ٓزَب٣ٝخ ,ٝهل 

ٝ ٓب ثؼل ٓجبهاح اَُٞثو أُٖو٣خ ث٤ٖ اال٢ِٛ ثطَ اُلٝه١ 

ٝاُيٓبُي ثطَ اٌُؤً ٝإجؼ اُؾبٍ اُو٣ب٢ٙ ك٢ ٖٓو ث٤ٖ 

اُقجش ٖٓ ٙؼبف اُ٘لًٞ ٝاُقجبئش ٖٓ إؾبة اُ٘لٞى ٝك٤ٔب 

 ٢ِ٣ ثؼ٘ أُالؽظبد ػ٠ِ ظبٛوح اُلَبكك٢ اُو٣بٙخ أُٖو٣خ:

ثؼ٘ اُغٔب٤ٛو ك٢  ٕ اُيائل ػٖ اُؾل ًٖٓبٕ ُالؽزوباٝال 

 اص٘بء ٓجبهاح اَُٞثو ًْٝ اَُجبة اُجنٟء ُالػج٤ٖ اُغبٗج٤ٖ
ٓب عؼَ اُالػج٤ٖ ٣لفِٕٞ ك٢ ٍغبٍ  ػت ٤ٌّبثبالالفٖٕٞب اُ

ٖٓ اُزالٍٖ ال ٤ِ٣ن ثٖٔو ٝاٍْ ٖٓو فٖٕٞب إ أُجبهاح 

 اٍزٚبهزٜب االٓبهاد.

ٌ ٓغٌِوح ٝػ٘بك ُٚؼق اُِغ٘خ اُقٔب٤ٍخ أَُئُخ ػٖ اُ  صب٤ٗب

اكاهح اُيٓبُي ٝاال٢ِٛ إ فوعذ االٓٞه ػٖ ا٤َُطوح ٝاُقبٍو 

 ٛٞ ٖٓو ٝاٍْ ٖٓو

اػٚبء  ًٔب ٣وبٍ إ ٖٓ أٖٓ اُؼوبة ٍبء االكة كبٕ صبُضب 

ٓغٌِ االكاهح ك٢ اال٠ِٛ ٝاُيٓبُي ٝاُالػج٤ٖ ٝاُزبثؼ٤ٖ ٌَُ 

ٝٛٞ  بك٣ٚ ثبُجبَٛ ٗبك١ ٖٓ االػال٤٤ٖٓ ٝاُو٣ب٤٤ٖٙ ًَٝ ٣ئ٣ل ٗ

 فٖٕٞب ٝىاهح اُو٣بٙخ أُٖو٣خ. و ٣َُؤٍ ػ٘ٚ أَُئ٤ُٖٓا

إ ؿ٤بة اُِٞائؼ ٝاُوٞا٤ٖٗ أُ٘ظٔخ ٌُوح اُولّ ٝرلافَ هاثؼب  

 أَُئ٤ُبد ٝػلّ ٓؼوكخ ًَ َٓئٍ ػٖ ٝاعجبرٚ هجَ ؽوٞهٚ إ

                                  افزِٜ اُؾبثَ ثبُ٘بة ٝإجؾ٘ب ًؤٗ٘ب ك٢ ٍٞم ػٌبظ

            ٤ًٔٞبثزٖ ً/ اػلاك 
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    اػلاك / اثٖ اُج٤ْو                    َحـْيـرة!!!!                                 :هًٖ االكة
             

 حـَْيـرةٌ كـانـت بَِقـلـبى                 
 بالـفـؤاد    وإسـتـبـدت                                    

 

 كـاَن َصـْعـبا   وإخـتـيارٌ                
 ِعـشُت فـيِه فى  ُسـهاد                                   

 

 فى ُغـيوٍم  لَـسـُت أدرى              
 الُمراد طـريقى مـا  مـا                                   

 

 ُكـنُت  فـيها وُغـُيـوٍب ٌ               
 إنطـالٍق  وإنـقياد  فـى                                 

 

ـى يـا إلـَه                  الـكـون إنِّ
 فى طـى  الـِعباد   جـِئتُ                                 

 

 فإرحـِم الـَعـبَد  َفمالـى              
 فـى إخـتـياِر الـلِه راد                                  

 

 ـىٌ فـإختـياُر  العـبِد غَ               
 َضـالٍل  وإبـتـعاد  فـى                                 

 

 الـلِه َحـقٌ    وإخـتـيارُ              
 )من دبوان "على ضفاف الخليج"(         وَمـَعــاد َقـدٌر    وهـَو                                 
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        اعداد/بنت النٌل                                                                                           لِك ٌا سٌدتً:

 اُغ٘خ رؾذ أهلاّ االٜٓبد
 

 رزغ٠ِ ػظٔخ االٓٞٓخ  ٓزيآ٘خ ٓغ اؽزلبالد ػ٤ل االّ 

ٝٗؾٖ ٗزبثغ ٤ٍوح اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٘غل إ 

 ا٧ٓٞٓخ ٓغ هٍٍٞ هللا رزٔضَ ك٠ فَٔخ  ٤ٍلاد ك٤ِٚبد 

 َّٖ ٛ َّٖ  ٓضبٍ ا٧ٓٞٓخ اُؾوخ ك٠ ؽ٤برٚ ,   ًُ

                                  اُٜٖٝ ًبٗذ اّ اُوٍٍٞ ا٤َُلح " آٓ٘خ ث٘ذ ٝٛت "  

٤ًق ًبٗذ ٗجغ االٓٞٓخ ا٧ٍٝ ُِوٍٍٞ ٤ًٝق هله هللا ُٜب إ   ٝ

                   ُقبرْ اُوٍَ ٝٛٞ ّوف ٤ٌُ ٣ٚب٤ٛٚ ّوف ,  رٌٕٞ آب

 ٣ٝنًوٛب ثبُق٤و كائٔب ٝٛٞ هلٝر٘ب اُوٍٍٞ ٣ؾت آٚ  ًٝبٕ

                                                                              ٝاٍٞر٘ب ع٤ٔؼب. 

صْ رؤر٠ ا٧ّ اُضب٤ٗخ ُِوٍٍٞ ٠ٛٝ ا٤َُلح "ؽ٤ِٔخ اَُؼل٣خ" 

ٓوٙؼزٚ ك٠ ٕجبٙ ٠ٛٝ  اُز٠  رْوكذ ثؤٕ ًبٗذ آب ثبُوٙبػخ 

ٍ ك٠ ؽٚبٗزٜب , ٤ًٝق إ اُوٍٍٞ ًبٕ ُِوٍٍٞ ٝآب ْٗؤ اُوٍٞ

 ٣نًوٛب ثبُق٤و كائٔب.

 ٝا٧ّ اُضبُضخ ٠ٛٝ ا٤َُلح " كبٛٔخ ث٘ذ اٍل" ٠ٛٝ ىٝعخ 

 ػْ اُوٍٍٞ اث٠ ٛبُت اُنٟ ًلَ اُوٍٍٞ ثؼل ٝكبح علٙ  

ػجل أُطِت , ٝهل ًبٗذ ا٤َُلح كبٛٔخ ث٘ذ اٍل ٖٓ اٝائَ 

 اَُ٘بء اُالر٠ أٍِٖ ٝ ػبُ ك٠ ً٘لٜب ىٓ٘ب ًج٤وا  

 ًٝبٕ ال ٣نًوٛب اُوٍٍٞ اال ثبُق٤و ٝاُؾت ,

 ٝا٧ّ اُواثؼخ ٠ٛ اّ اٝالك اُوٍٍٞ ٝىٝعزٚ ا٠ُٝ٧  

 ا٤َُلح "فلثغخ ث٘ذ ف٣ِٞل"  ٠ٛٝ أّ أُئ٤ٖ٘ٓ فل٣غخ

 اُز٠ ٝهلذ ثغبٗت اُوٍٍٞ ك٠ ٓؾ٘زٚ ٍٝبٗلرٚ ًٝبٗذ  

اٍٝ ٖٓ آٖٓ  ثٚ ٤ًٝق أٜٗب رؾِٔذ اهٛبٕبد ثلا٣خ ٜٓجٜ 

 ٤ق ًبٗذ ٗؼْ اَُ٘ل ُٚ ػ٘لٓباُٞؽ٠ ػ٠ِ اُوٍٍٞ ًٝ

 كطٔؤٗزٚ ّٝلد ٖٓ أىهٙ , ٌٝٛنا رٌٕٞ اُيٝعخ بعبءٛ 

 ٌٍ٘ب ٝ ٓٞكح ك٠ ٛبػخ هللا ٝ 

ث٘زٚ ٝأّ اؽلبكٙ  ٝفبٌٓ ا٧ٜٓبد ك٠ ؽ٤بح اُوٍٍٞ ٝٛىب 

  اُيٛواء " ا٤َُلح " كبٛٔخ 

 ٤ًٝق ًبٗذ ٠ٛ ٝاٝالكٛب ٖٓلها ٩ظٜبه ٓؼب٠ٗ اُؾت

هلٝح  ُ٘ب ع٤ٔؼب ك٠ ٓؼبٓالر٘ب ٝاُؾ٘بٕ ٖٓ اُوٍٍٞ  ؽز٠ ٣ٌٕٞ  

٧ث٘بءٗب ٝاؽلبكٗب ٕٝلم هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ؽ٤ش 

 اُغ٘خ رؾذ اهلاّ االٜٓبد هِذ:

 افز٤به/ ػبئْخ ؽَٖ

 أعَٔ رؾ٤خ ُزبء اُزؤ٤ٗش ٌَُٝ اٗض٠  
 المغة إنحياز مبيناً  شوقى أحمد الشعراء أمير يقول

                                                           : التأنيث تاء إلى  العربية
 أنثى بشموليا والمغة ذكر بمحدوديتو الحرف 

 أنثى بسموىا والمحبة ذكر مساحتو بضيق والحب

 أنثى بفضائيا والحرية ذكر مساحتو بضيق والسجن

 أنثى بدفئيا والحرارة ذكر بمسعتو والبرد

 أنثى بعمقيا والمعرفة  ذكر خيباتو بكل والجيل

 أنثى بدالليا والرفاىية ذكر معاناتو بكل لفقروا

 أنثى بنعيميا والجنة ذكر بناره والجحيم

 أنثى بميزاتيا والعدالة ذكر بوحشيتو والظمم

 أنثى برقييا والحضارة ذكر برجعيتو والتخمف

 أنثى بعافيتيا والصحة ذكر بذلو والمرض

                                                           إنثى بألوانيا والحياة ذكر بحقيقتو والموت

اختيار/ د.عواطف ابوشادي
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ُّ ك٠ ٛو٣ن اُوٍبُخ  ا٧
 

ُّ  ٓلهٍخ    ّؼجب  ٤َٛت االػوامِ  اما  أػلكرٜب              أػلكدَ   ا٧
لتى تخرج منيا العظماء عمى مر العصور وليس ادل كانت االم دائما ىى مستودع الحياة  ومنبت االرادة وىى المدرسة ا

عمى ذلك إال ان نسترجع تاريخ العظماء عمى مر الزمان فنجد ان االم كانت ىى السبب االول واالىم فى تنشأة ىؤالء 
لدليل العظماء والتاريخ ممىء باالمثمة واىم ىذه االمثمة ىى صورة االم عند الرسل واالنبياء و تمك الصورة التى تثبت با

وفى اول طريق  القاطع كيف ان اهلل اختار لكل رسول ونبى أما كانت ىى محور الرسالة واساس الدعوة لمرسول والنبى .
لمبشرية حيث بداية الخمق فنجد أن حواء وىى أم البشرية جمعاء ووأصل الحياة مع أبينا آدم وكيف كانت حواء شريكة 

اة , وبعد ذلك نصاحب الرسالة حتى نصل الى ابى االنبياء ايراىيم عميو السالم ألبينا آدم فى تأسيس البشرية وبداية الحي
وكيف كانت زوجتو ىاجر أم اسماعبل ىى مثال التضحبة وااليمان , وكيف انيا آمنت باهلل واتبعت زوجيا ابىاالنبياء ابراىيم 

افقة عمى ذبح ابنيا ووحيدىا استجابة ألمر وىاجرت معو طاعة هلل وكيف تحممت االبتالء العظيم فى إطاعة امر اهلل والمو 
اهلل , وكيف تحممت تنشئة وتربية نيى اهلل اسماعيل وىى وحيدة فى ارض ال انيس فييا وال شريك , وبعد ذلك نعرج عمى أم 
موسى وىو من أولى العزم من السل وطيف أن القرآن الكريم ذكر قصة ميالد موسى وطفولتو وكبف ان ام موسى تحممت 

ؤلية كاممة فى حمايتو وتنسشئتو وكيف انيا آمنت برىا وأطاعتو وىو ابتالء آخر يثبت قوة االيمان عن أم موسى إذ المس
كيف تمقى بوليدىا فى البحر وىى مطمئنة ان اهلل سوف يحفظو ويعيده ليا كما اوحى اهلل ليا بذلك وىى قدرة تدل عمى قوة 

ر مثل فى االمومة وىى السيدة مريم العذراء أم المسيح عيسى وكيف نشات ايمان ام موسى , وتمر السنوات ونأتى الى اكب
فى تنشئة صالحة منذ طفولتيا حتى تتييأ لتحمل اكبر رسالة لالم وىى ان تنجب ابنيا من عير أب وال زواج وىى معجزة 

ختبار واالبتالء وكيف ان مريم تممت كبيرة عمى فتاه صغيرة كمريم ولكن قوة ايمانيا وثابتيا وارادة اهلل كانت من وراء ىذا اال
عبأ ميالد المسيح وتربيتو وتنشأتو حتى بعثو االه رسوال ينادى بالوحدانية ويبشر بالرسالة المحمدية  الخالدة , ونأتى الى 

سيدة خاتم الرساالت رسالة سيدنا محمد رسول اهلل وخاتم رسمو وانبيائو فنجد ان االم ليا دور كبير فى تنشأتو فمن امو ال
أمنة بنت وىب ودورىا فى حياة الرسول الى مرضعتو حميمة السعدية الى االم التى قامت بتنشئتو زوجة عمو ابى طالب الى 
زوجتو السيدة خديجة والتى كانت بحنانيا ومعاونتيا لو فى بداية الرسالة كاالم الرؤم  صمى اهلل عميو وسمم .وىكذا نرى ما 

 سالة عمى مدى التاريخ منذ آدم عميو السالم وحتى محمدّا صمى اهلل عمي وسمم . لالم من دور كبير فى طريق الر 

ن عنوا  من غير  صفحة  

 اثٞػ٤ٕٞ عو٣ئخاػلاك /  يكتبها واحد فهمان
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ؼول ٕبُٕٞ اُج٤ْو ٣ُ   :اُضوبك٠اُج٤ْو ك٠ ٕبُٕٞ

اُضوبك٠ ك٠ االص٤ٖ٘ اُضب٠ٗ ٖٓ ًَ ّٜو ، ٌَُٝ ؽِوخ ٖٓ 

اُؾبٙوٕٝ ْٝٛ  ٛنا اُٖبُٕٞ ٓٞٙٞع ٣ز٘بهِ ك٤ٚ ؽِوبد 

 :ثؼ٘ٞإٕ ٙٞع اُٖبُٞٝهل ًبٕ ٓٞ، صِخ ٖٓ أُضول٤ٖ

 ػب٤ُٔخ االٍالّ"َٝٛ االٍالّ ك٣ٖ ٝكُٝخ اّ ك٣ٖ ٝأٓخ ؟(  (

أُضول٤ٖ ٓز٘ٞػ٠ اُضوبكخ  ُٝول ر٘بهِ اُؾبٙوْٝٗٞٛ صِخ ٖٓ

 ٝاُزقٖٖبد ؽٍٞ ٛنا أُٞٙٞع اُٜبّ ٝأك٠ُ ًَ ثلُٞٙ،

ٝعود أُ٘بهْبد ك٠ عٞ ٖٓ أُٞكح ٝاالؽزواّ ٝ ٖٝٓ فالٍ 

 :اُزب٤ُخ اُ٘وبُ اٗز٠ٜ اَُبكح اُؾٚٞها٠ُ اُ٘وبٛ 

 * كاه  اُ٘وبُ ؽٍٞ َٛ ا٩ٍالّ أٓخ أّ كُٝخ  ؟  ٌُٖٝ هعؼ

اُؾٚٞه إٔ ٖٓطِؼ أٓخ ٛٞ أُٖطِؼ  ا٧ثوى ٝاُنٟ 

رٚٔ٘زٚ آ٣بد اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝأؽبك٣ش اَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ . ٝٛوػ 

ٍئاٍ ٛبّ : َٛ ؽلك ا٩ٍالّ ٗظبّ ٓؼ٤٘ب ُِؾٌْ ؟ أًل 

خ ٣زـ٤و ٛبكا jٓ٨ُٚٞه إٔ ا٩ٍالّ روى ٛنا ا٧ٓو اطاُؾ

ثزـ٤و ا٧ىٓ٘خ ٝا٧ٌٓ٘خ ، ٝٛٞ ٤ٌُ أٓوا رؼجل٣ب ثَ ٣لفَ 

رؾذ ثبة ٓٔب ٌٍذ ػ٘ٚ اُْوع ، كول هٟٝ ػٖ هٍٍٞ هللا 

ٍ  ،  ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍَٝ:"  َٞ َؽاَل ُٜ ِٚ كَ ًِزَبثِ ََّ هللاُ ك٢ِ  ب أََؽ َٓ
ٞ  ، كَبهجَُِٞا  َٞ َػْل َذ َػُ٘ٚ كَُٜ ٌَ ٍَ ب  َٓ َٝ  ،  ّ َٞ َؽَوا َّ كَٜ ب َؽوَّ َٓ َٝ َٖ ِٓ

٤َّب (   َِ َٕ َهثُّي َٗ ب ًَ ب  َٓ َٝ  هللاِ َػبك٤َِزَٚ ) 

 *ًض٤وا ٖٓ ا٣٥بد ٝا٧ؽبك٣ش أًلد  ٝػٖ ػب٤ُٔخ ا٩ٍالّ ٗغل

َِْ٘بَى  هبٍ رؼب٠ُ : ٤ُٔخ ا٩ٍالّ ٝأٗٚ اُل٣ٖ اُقبرْ ػب ٍَ ب أَْه َٓ َٝ
 َٖ ٤ ِٔ َِْؼبَُ خ  ُِ َٔ ًَ {( 107)ا٧ٗج٤بء /  ااِلَّ َهْؽ َي ااِلَّ  ََِْٰ٘ ٍَ بٓ أَْه َٓ بٓكَّخ  َٝ

ا َِٗن٣و  َٝ ا  ٤و  ِْ ًِ ثَ َّ٘ب (.ٝؿ٤وٛب ٖٓ ا٣٥بد ، ٖٝٓ 28)ٍجؤ / }ُِِّ

أػط٤ذ فَٔب ، . :{ اَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ هُٞٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ

ُْ ٣ؼطٜٖ أؽل ٖٓ ا٧ٗج٤بء هج٢ِ : ٖٗود ثبُوػت ٤َٓوح 

ّٜو ، ٝعؼِذ ٢ُ ا٧هٗ َٓغلا ٜٝٛٞها ، كؤ٣ٔب هعَ ٖٓ 

ؽِذ ٢ُ أُـبْٗ ، ُْٝ رؾَ أٓز٢ أكهًزٚ اُٖالح ك٤َِٖ ، ٝأ

٧ؽل هج٢ِ، ٝأػط٤ذ اُْلبػخ ًٝبٕ اُ٘ج٢ ٣جؼش ا٠ُ هٞٓٚ 

 .)أفوعٚ اُجقبهٟ(. }فبٕخ ، ٝثؼضذ ا٠ُ اُ٘بً ػبٓخ

 * ًٔب إٔ اُؼوة هل ػوكٞا ٗظبّ اُلٍٝ ٝأُٔبُي هجَ ظٜٞه

ا٩ٍالّ ، كٌبٗذ ٛ٘بى ٌِٓٔخ اُـَبٍ٘خ ك٠ اُْبّ ٌِٝٓٔخ 

ٌِٓٔخ ٍجؤ ك٠ ا٤ُٖٔ اُول٣ْ اُؾ٤وح ك٠ ا٤ُٖٔ ، ًٝبٗذ ٛ٘بى 

ك٠ اُووٕ اُؾبكٟ ػْو هجَ  ا٤ُٔالك ًٝبٗذ رِي أُٔبُي ُٜب 

                      ٗظبٜٓب ك٠ اُؾٌْ ُٜٝب ؽلٝكٛب ٝع٤ّٜٞب

                                                                                               ٝهللا ٠ُٝ اُزٞك٤ن

 اعداد د/حسن خلٌل                                               

                            ٗلٝح عٔؼ٤خ أ٢ُٝ اُؼيّ اُل٤٘٣خ   ٗلٝح اُغٔؼخ:

 14/2/2020 اُغٔؼخ ثزبه٣ـ اُ٘لٝح اَُبثوخ ٓ٘بهْبدكاهد 

َلْأةِ  ًَ  ٍِ َٕ  آ ْٞ َٖ  كِْوَػ اَُِّن٣ َٝ ٖ ِٓ  ْْ ِٜ ثُٞاْ  هَْجِِ نَّ ُْ  ثِآ٣َبرَِ٘ب ًَ ُٛ  هللّاُ  كَؤََفَن

 ْْ ِٜ هللّاُ  ثُِنُٗٞثِ ِل٣لُ  َٝ ُِْؼوَبةِ  َّ َٖ  هَُ (11)  ا َِّن٣ ُِِّ  َٕ َِجُٞ ـْ زُ ٍَ لَُوْٝا ًَ 

 َٕ ُوٝ َْ رُْؾ َْ  ا٠َُِ َٝ ََّٜ٘ ٌَ  َع ثِْئ َٜبكُ  َٝ ِٔ ُْ اٍزقِٔ (  12ٝ)  ا
                         اُؾبٙوٕٝ ٖٓ اُ٘لٝح ٗوبٛب  ػلح، أٜٛٔب ٓب ٢ِ٣:                                        

رؼزجو ٗظو٣خ اُل٤٘ ٝاُوبثَ ٖٓ اُ٘ظو٣بد  اُل٤٘ ٝاُوبثَ

اُٖٞك٤خ ٝكؾٞاٛب, إ ٖٓ ٝٛت اُوبثَ ًبٕ ٖٓ اَٛ اَُبثو٤خ 

ْٜ ٓ٘ب اُؾ٠َ٘ اُٝئي ػٜ٘ب ٣وٍٞ رؼب٠ُ)إ اُن٣ٖ ٍجوذ ُ

( ٖٝٓ صْ كبُوبثَ ٣ئِٛٚ ُال٣ٔبٕ صْ ٣بر٠ ػ٤ِٚ اُل٤٘ ٓجؼلٕٝ

ٖٓ اُؾ٤ِْ اَُزبه, ٝهل ٣ٌوّ ثؼبهف  كزَجؾ ػ٤ِٚ االٗٞاه

هثب٠ٗ اٝ ػبُْ هٝؽب٠ٗ ك٤٘طن ثبُؾٌٔخ ٝكَٖ اُقطبة.ٖٝٓ 

ؽوّ اُوبثَ كول فزْ ػ٠ِ هِجٚ ُٝٞ عبءٙ ك٤٘ كٜٞ ك٤٘ 

٤ّطب٠ٗ) فزْ هللا ػ٠ِ هِٞثْٜ ٝػ٠ِ ٍٔؼْٜ ٝػ٠ِ اثٖبهْٛ 

ٌٕٞ ثٔضبثخ ؿْبٝح( ٝهثٔب عود ػ٠ِ ٣ل٣ٚ فٞاهم ر

عْٜ ٖٓ ؽ٤ش ال ٣ؼِٕٔٞ ٍَ٘زلهاٍزلهاط ٣وٍٞ ٍجؾبٗٚ)

 ٝا٠ِٓ ُْٜ إ ٤ًلٟ ٓز٤ٖ(

٣يكاك اُِـٜ ك٠ اُؾل٣ش ػٖ ٍو اُوله ٝال اعل اعٔغ ٍو اُوله

ُالّواف ٖ هٍٞ االٓبّ ك٠ ؽٌٔٚ أُ٘ضٞهح )اُؼوَ ُِؼجٞك٣خ الٓ

ػ٠ِ هلً اال٤ُٛٞخرَؼ٠ ًٔب آو ٝرو٠ٙ ثٔب هله( اما كؼَ 

  ٔووث٤ٖ.اُؼجل مُي كٜٞ ك٠ ٓوبّ ٣ـجٜ ػ٤ِٚ ٖٓ أُالئٌخ ٝاُ

ٖٓ ٌٓ اال٣ٔبٕ كئاكٙ ػبُ ث٤ٖ اُقٞف ث٤ٖ اُقٞف ٝاُوعبء

ٝاُوعبء كال ٣َوف ك٠ اُقٞف ٠ً ال٣ِٜي ثبُو٘ٞٛ ٝال ٣َوف 

ك٠ اُوعبء ٠ً ال ٣ِٜي ثبالٖٓ كبُؼجل ال ٣وٜ٘ ٖٓ هؽٔخ هللا ٝال 

ًض٤وح ٝهل ًبٕ عِخ اُٖؾبثخ  ٖٓ ٌٓو هللا ٝاال٣بد ك٠ ٣ب

رت اُقٞف ٝاُوعبء ٣لػٕٞ هثْٜ فٞكب ٝٛٔؼب .ٌُٖٝ ٓوا

رزلبٝد كٜ٘بى ٖٓ ٣وعٞ اُغ٘خ ٣ٝقبف ٖٓ اُ٘به ٝافوٕٝ 

٣وعٕٞ اُوٙب ٣ٝقْٕٞ اَُقٜ ٝٛ٘بى ٖٓ ٣وعٞ اُلَٚ 

                                                                    ٣ٝقبف اُؼلٍ

ٛٞ اَُزو ٝاُـطبء ٝإطالؽب ٛٞ ػٌٌ  اٌُلو ٖٓ ٛٞ اٌُبكو

ؼذ ثبٌُلو اال ٖٓ اهو ثنُي اٝ اٌٗو ٓؼِٞٓب ٖٓ اال٣ٔبٕ ٝال ٣٘

اُل٣ٖ ثبُٚوٝهح ُٝنا ؽنه اُوٍٍٞ ًض٤وا ٖٓ اٍجبؽ ٕلخ 

اٌُلو اال اما رٞكود ك٠ أُوء اؽلٟ اُوو٣٘ز٤ٖ ٍبُلز٠ اُنًو 

 اػلاك/أَُزْبه ٗبٕو اُي٣بد                 ٝهللا رؼب٠ُ اػِْ
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  اػلاك/ أُٖو١ أك٘ل١                اُْوم ثالك ك٢ ا٧ّ ٣ّٞ            ٕلؾخ  أُ٘ٞػبد:

 

 مقالو في أمين عمي طرح - امين مصطفي اخيو مع اليوم أخبار جريدة مؤسس - أمين عمي الراحل المصري الصحفي كان
 قوميا يداع ونجعمو 'األم يوم' عميو نطمق السنة أيام من يوم عمي النتفق لم :قائال األم بعيد االحتفال فكرة طرح 'فكرة' اليومي

 يقولون صغيرة خطابات لألميات ويرسمون الصغيرة اليدايا ألمياتيم األبناء يقدم اليوم ىذا وفي ..الشرق وبالد بالدنا في
 ويتولوا ..العمل من فيمنعوىا كممكة أمو منيم كل يعامل أن اليوم ىذا في األطفال النشجع لماذا يخميك، ربنا أو شكرا فييا
 'األخبار' بجريدة المقال نشر وبعد ؟'األم عيد' نجعمو السنة في يوم أي ولكن منيا بدال المنزلية عمالياأ كل اليوم ىذا في ىم

 وقد .والخير والصفاء العطاء فصل مع ليتماشي لألم عيدا ليكون الربيع فصل بداية وىو مارس 21 يوم تحديد القراء اختار
 نكرانيم و ليا، معاممتيم وسوء أوالدىا جفاء لو تشكو أم من سالةر  يوم ذات تمقي أمين عمي إلى وردت حين الفكرة نشأت
 ترمَّمت أنيا وكيف قصتيا عميو وقصت مكتبو في أمين مصطفى لمراحل بزيارة األميات إحدى قامت أن حدث ثم ..لمجميل
 واستقموا وتزوجوا، الجامعة، في تخرجوا حتى ترعاىم وظمت أوالدىا، اجل من حياتيا وكرست تتزوج، ولم صغار، وأوالدىا
 لألم يوم تخصيص يقترحان "فكرة" الشيير عمودىما في أمين وعمي أمين مصطفى فكتب ، تماماً  عنيا وانصرفوا بحياتيم،

 يخصص أن البعض واقترح الفكرة، تشجع عمييما الخطابات انيالت أن وكان بفضميا، وتذكير الجميل لرد يوم بمثابة يكون
 أغمبية لكن فقط، واحًدا يوًما وليس لألم السنة أيام كل أن بحجة الفكرة آخرون ورفض واحد، يوم مجرد وليس لألم أسبوع
 فصل أيام أول وىو ، لألم عيًدا ليكون مارس 21 يوم يكون تقررأن وبعدىا واحد، يوم تخصيص فكرة عمى وافقوا القراء
 في أم عيد أول .. بأمياتيم المصريين بو احتفل فالإحت أول وكان..الجميل والمشاعر والصفاء لمتفتح رمزًا ليكون ؛ الربيع
 وقت في البعض اقترح وقد .. األخرى األوســط الشرق بالد إلى مصر من الفكرة خرجت وىكذا .. م1956 سنة مارس 21
          كبيرًا       قبوالً  تمق لم الفكرة ىذه لكن أيًضا، لألب تكريًما ليكون األسرة بعيد األم عيد تسمية األوقات من
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Isra and Mihraj 

 
The Israʾ and Mihraj are the two parts of a Night Journey that, according 
to Islam, the Islamic prophet Muhammad took during a single night around 
the year 621. Within Islam it signifies both a physical and spiritual journey.  

The Quran surah al-Isra contains an outline account, while greater detail is 
found in the hadith collections of the reports, teachings, deeds and sayings 
of Muhammad. In the accounts of the Israʾ, Muhammad is said to have 
traveled on the back of                          a winged mule-like white beast, 
called Buraq, to "the farthest mosque". By tradition this mosque, which came 
to represent the physical world, was identified as the Al-Aqsa 
Mosque in Jerusalem. At the mosque, Muhammad is said to have led the 
other prophets in prayer. His subsequent ascent into the heavens came to 
be known as the Miʿraj. Muhammad's journey and ascent is marked as one 
of the most celebrated dates in the Islamic calendar.                                 
Selected by : Shereen 
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