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     وً ػبَ ٚأزُ ثخ١ش ثّٕبعجخ  : اٌؼذد وٍّخ

 ٘ـ 1442اٌؼبَ اٌٙغشٜ اٌغذ٠ذ       
ُ  ِٓ ِىخ اٌٝ ٍوـبٔذ ٘ـغشحُ اٌشعٛي فٍٝ اٌـٍـٗ ػ١ٍٗ ٚع

٘ٝ اٌجذا٠خ اٌؾم١م١خ ٌٍذػٛح االعال١ِخ ثً اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح

١ًٌ ذاٌ,ٚألُ٘ فٝ ربس٠خ اٌذػٛح اإلعال١ِخاوبٔذ ٘ٝ اٌؾذس 

ألؽـذاس   ٛاأْ ٠إسخ   أساد اٌـّغٍّْٛأٔٗ ػٕذِب ػٍٝ رٌه 

  ٚاثذا٠خ ٌٍزأس٠خ االعالِٝ  ٌـُ ٠غذ ٚاٚاْ ٠ؾذد االعالَ

ٌـّغٍّْٛ اثٗ   ػظُ ِٓ ؽبدس اٌـٙغشح ٌىـٝ ٠جـذأأ٘ـُ ٚأ

ٌزم٠ُٛ ِٚـُٕز رٌه اٌٛلذ ٚاٌزم٠ُٛ اٌٙغشٜ ٘ٛ رم٠ُٛ ا

اٌٙغشح ًٚ ِىبْ  ٚصِبْ ٚؽزٝ ٠َٛ اٌجؼش .واٌّغ١ٍّٓ فٝ 

ٌىؾ١ٌّٛخ االعالَ ٚ ثذا٠خ اٌذػٛح اٌغّبء  ٔذ ئؽبسح  ِٓوب

ٌإلعالَ  فٝ ع١ّغ أؾبء اٌىشح األسم١خ ٚأٔـٙب ٌُ رؼذ فمو 

ثمشاءح أؽذاس اٌـٙغشح ٚدػٛحً فٝ ؽ١ض  ِىخ ٚثمبػٙب .

ٚربس٠خٙب لشاءح ِزأ١ٔخ ٔغزي١غ أْ ٔغزٍُٙ اٌىض١ش ٚٔـغذ أْ 

اٌٙغشح ٚاؽذاصٙب لذ ئؽزٍّذ ػٍٝ ػذح اؽذاس ٘بِخ رج١ٓ 

اٌٙغشح وبْ ؽذصب فبؽجٗ رخي١و ِزمٓ ٌُٚ ٠ىٓ اْ ؽذس 

 سد فؼً ٚلزٝ ثً ٔغذ أٗ اؽزًّ ػٍٝ:

)اإلػذاد اٌغ١ذ(  ِٓ ر١ٙئخ أداح اٌـغفش ٚ٘ٝ   أٚالً  

١ً فٝ اٌغفش ِغ ٌٚدساعخ اٌيش٠ك ٚارـخبر اٌذ "اٌـغّبي" 

, ٚاػذاد " شح ٚ٘ٛ "اٌـّذ٠ٕخ اٌـّٕٛسحـٙغئخز١بس ِىبْ اٌ

ػٓ هش٠ك "أ عّبء ثٕذ  االرقبياٌّإْ اٌالصِخ ٚٚع١ٍخ 

 ً االخجبس ٚاٌّإْ.اثٝ ثىش: ٚ٘ٝ اٌزٝ وبٔذ رٕم

ٚ٘ـزا ٘ٛ اٌذسط   ذ٠ك اٌىبًِ هلل( , قزٌ) اإل٠ّبْ ٚاصب١ٔبً  

األوجش ٌٕب فٝ ؽ١برٕب, فبٌشعٛي ٚفبؽجٗ اثٛثىش وبٔب ٠إِٕبْ 

ثبهلل ٚأٗ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ عٛف ٠ٕقش د٠ٕٗ فٝ وً ِىبْ 

 ؾش االعالَ ٚػُ ٔٛسٖ اٌىْٛ اعّغ ,فٍٛال اٌٙغشح ٌّب أز

) اٌقجش ٚلٛح االؽزّبي( فبٌقجش ٘ٛ اٌّفزبػ ٌٍٕقش  ساثؼبً  

ٚ٘ٛ ثبة اٌزب١٠ذ االٌٙٝ فبٌقبثشْٚ فٝ هش٠ك اٌذػٛح ُ٘ 

 إٌّزقشْٚ ثبهلل ٚثفنٍٗ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ .

ٚ٘ىزا وبٔذ اٌٙغشح ِٓ ِىخ اٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ؽذصب 

َ اٌذ٠ٓ اٌخبرُ ٌٍجؾش٠خ اٌزٜ فش٠ذاً ٚثذا٠خ ٌؾ١ٌّٛخ االعال

أضٌٗ هللا ٠جؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ٔج١ٗ ٚخبرُ سعٍٗ ع١ذٔب 

ِؾّذ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي رؼبٌٝ "ثغُ هللا اٌشؽّٓ 

اٌشؽ١ُ ا١ٌَٛ اوٍّذ ٌىُ د٠ٕىُ ٚارّّذ ػ١ٍىُ ٔؼّزٝ 

 ٚسم١ذ ٌىُ االعالَ د٠ٕب" فذق هللا اٌؼظ١ُ  

 سئ١ظ اٌزؾش٠ش

 اقرأ في هذا العدد:
وً ػبَ ٚأزُ ثخ١ش ثّٕبعجخ اٌؼبَ اٌٙغشٜ  وٍّخ اٌؼذد:*

 2ؿ         ثمٍُ/سئ١ظ اٌزؾش٠ش            ...٘ـ1442اٌغذ٠ذ

 

ؽغبة اٌضٛساد.. ٚمشٚساد  لن١خ ٌٍّٕبلؾخ:*

  3ؿ                ِؾّذ ؽغٓ األٌفٟ/ ثمٍُ       اٌزي١ٙش!

 

 لقخ ِٓ آالف اٌغ١ٕٓ   ِقُش ٘جخُ ا١ًٌٕ *فٛسح اٌغالف :

                              4ؿ              ػذاد/ اثٓ اٌجٍذا  ٚعزغزّش اٌٝ ٠َٛ اٌذ٠ٓ
 

    ٔزبئظ ِخ١جخ  فٟ هٛو١ٛ *سوٓ اٌش٠بمخ:

  4 ؿ                                            ػذاد/وبثزٓ و١ّٛئ

ٌٕٙذعخ  ٚا اٌؼٍُ   اٌّقش٠ْٛ اٌزٟ ال ٠ؼشفٙبِقُش  *

 (أؽذػغبئت اٌذ١ٔب )اٌّقش٠خ فٟ ثٕبء اٌٙشَ األوجش

                       5ؿ                              وش٠ُ اثٛاٌؼضائُ  د. /ػذادئ   

         6ؿ            اعيٛسح اٌّٙذٞ إٌّزظش  :ٚاؽخ اال٠ّبْ*

 

 ؽىبَ ِقش فٟ اٌؼقش اٌؾذ٠ش ِقُش اٌزٟ فٟ خبهشٞ: *

                              6ؿ                                     ػذاد / اٌّقشٞ أفٕذٞئ

 اٌؼ١ذ ٚؽىّخ ِؾشٚػ١زٗفٟ فبٌْٛ اٌجؾ١ش: *

  7 ؿ                             ثمٍُ/ دوزٛس ؽغٓ خ١ًٍ       

                                                              َ ١2021ٛ ٠ٌٛ  ٔذٚح اٌغّؼخ :  ٔذٚح اٌغّؼخ  * 

 8ؿ                              ٔبفش اٌض٠بد /ِغزؾبس ػذادئ

  أِخ خبسط إٌـ اٌؾنبسٞ غ١شػٕٛاْ: ِٓ ففؾخ*

                                                                            9ؿ                                   ٛػ١ْٛ عش٠ئخ  أثػذاد/ ئ
                                             )فٟ ًالي اٌٙغشح ( لق١ذ: دة سوٓ األ *

 10ؿ                                         اػذاد / اثٓ اٌجؾ١ش

 ؽضة هللا  ٚ عّبػخ االخٛاْ ٚعٙخ ٔظش:

  10ؿ                               ثمٍُ/ ػجذهللا عؼ١ذ         

                                     ٔفغٟ... ػزساً     ٌِه ٠ب ع١ذرٟ:  *

 11ؿ                                      اػذاد/ا٠ّبْ اثٛا١ًٌٍ 

                      The English Section 12ؿ            
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                         ؽغبة اٌضٛساد.. ٚمشٚساد اٌزي١ٙش!                :ٌٍّٕبلؾخلن١خ   
    

               

ِشد صّبٟٔ عٕٛاد وبٍِخ.ِٚغ س٠بػ اٌغذ اٌضم١ٍخ أٚ اٌؼ١ٍٍخ )وً ؽغت ِٛلؼٗ  ٚلذروشٜ صٛسح اٌضالص١ٓ ِٓ ١ٔٛ٠ٛ ػؾٕب  

ٚارغب٘ٗ( ٠غزؼ١ذ وً ِٛاهٓ أؽذاصب عغبِب، ٚرفبف١ً ِزٍ٘خ، ِشرجيخ ثؾمبئك ٚأوبر٠ت، هغذ ف١ٙب اٌزن١ٍالد اٌؼّذ٠خ ػٍٝ 

                             مٙب ٚع١بدرٙب.اٌؾمبئك؛ ثٙذف هّغٙب، ٚرجذ٠ٍٙب، ٚخٍك ٚالغ ِٓ اٌفٛمٝ، رفزذ ف١ٗ اٌذٌٚخ ثؾؼجٙب ٚأس

أٔمز ِقش فٟ اٌضالص١ٓ ِٓ ١ٔٛ٠ٛ اٌىزٍخ اٌشئ١غ١خ اٌزٝ الصِذ اٌج١ٛد ٚاٌىٕجبد ٚاٌؾبؽبد، ٚرشوذ األٚالد ٚاٌجٕبد ٠خشعْٛ 

ٚاٌغٙش  ٌزغ١١ش إٌظبَ. اٌٛسد اٌٍٟ فزؼ فٟ عٕب٠ٓ ِقش وبْ اٌٛسد اٌزٞ ِضق ِقش. وبٔٛا فخٛس٠ٓ ثُٙ ُٚ٘ ٠نغيْٛ ثبٌؾؾٛد

ٚاٌخ١بَ ٚاألغبٟٔ ٚاٌٌّٛٛرٛف ٚاٌؾُ ٚاٌّٙظ ٚاٌفؼ ٚاٌؾشة ٚاٌؾشق.وٛوز١ً ػبسَ ِٓ اٌزٕبلنبد، ؽأْ وً صٌضاي، وبٔٛا 

ِغى١ٔٛٓ ع١ّؼب ثؾٍُ ثٕبء دٌٚخ د٠ّمشاه١خ ػبدٌخ. ؽزٝ ا٢ْ ٌُ ٠فُٙ أؽذ و١ف ٠ّىٓ ثٕبء دٌٚخ، ٚاٌجٕبح ٚاألٔفبسِغٕذْٚ 

 أ٠بَ ِنذ، ٌٙب ِب ٌٙب، ٚػ١ٍٙب ِب اوزغجذ. ٌٕب ا١ٌَٛ أْ ٔغأي ػٓ اٌؾق١ٍخ ٚاٌؼٛالت.  ِّٚب١ٌه ٌذٚي أخشٜ!ِب ػ١ٍٕب. رٍه

أخيش ٚأُ٘ ٔزبئظ اٌؾفبً ػٍٝ اٌذٌٚخ صُ رضج١ذ اٌذٌٚخ. ٘بربْ ِشؽٍزبْ. ٌّٙب رىٍفخ ثب٘ظخ ِٓ اٌذَ اٌيب٘ش. ِٚٓ ؽش٠خ اٌزؼج١ش 

وبفخ، ِٚخققبد ٌجشاِظ فؾ١خ غ١ش ِغجٛلخ، ٚسغجخ فٟ ِؼب.ِٓ إٌزبئظ صٛسح ئٔؾبئ١خ ٚرؼ١ّش ٠ذػٛ ٌٍفخش، فٟ سثٛع ِقش 

                                       ئفالػ اٌزؼ١ٍُ، ٌُ ٠ٕٙل ٌٙب ٚص٠ش وفء، ثمذس ِب ٘ٛ سعً رغش٠ت ٠غ١ذ ػشك اٌجنبػخ سغُ ِضبٌجٙب.

فالػ االلزقبدٞ.ٚػٍٝ إٌيبل١ٓ ٔزؾذس ػٓ اٌزؼ١ٍُ لجً اٌغبِؼٝ.ِٓ إٌزبئظ اعزمشاس اٌؾؼٛس اٌؼبَ ثبألِبْ، ٚعٕٟ صّبس اإل

اإلل١ٍّٟ ٚاٌذٌٟٚ، رؾمك ٚػذ اٌشئ١ظ اٌغ١غٟ: أَ اٌذ١ٔب، ٚعزؼٛد أَ اٌذ١ٔب، ٚال غشاثخ أْ ٔمشأ ا٢ْ ػٓ ِقش اٌم٠ٛخ ٚاٌؼظّٝ 

ٚاٌفبػٍخ فٟ ئل١ٍّٙب ٚػٍٝ اٌّغشػ اٌذٌٟٚ، رؾمك رٌه ثغ١بعخ ارغّذ ثبٌشؽذ ٚاٌؼمال١ٔخ ٚاالٔغغبَ ِغ األعشح اٌذ١ٌٚخ 

بس٘ب، دْٚ رٙٛس أٚ اعزؼشاك ِخٍض.٘زٖ وٍٙب ِىبعت ال ٠غٛص اٌز٠ٛٙٓ ِٕٙب؛ ألٔٙب وٍٙب وبٔذ خغبئش ِٚقبئت ٚا١ٙٔبسا. ٚوج

ٛد اٌزٝ اِزذد ؽٙٛسا. ؽىُ اٌجالد ف١ٙب عٍٙخ ٚػّالء ِٚزخٍفْٛ ٚثبػخ أٚهبْ.ٌىٓ ً٘ رغٛص ِؾبعجخ  ٚوٍٕب ػؾٕب رٍه األ٠بَ اٌغُّ

، ٚاٌزٞ ؽبعجٙب ٘ٛ لبئذ٘ب اٌشئ١ظ اٌشاؽً ٧٦٩١ٛ ٚمؼذ فٟ ا١ٌّضاْ ثؼذ ٘ض٠ّخ ١ٔٛ٠ٛ اٌضٛسح ا٢ْ؟ ِب األخيبء؟صٛسح ١ٌٛ٠

                                                   ِبسط اإلفالؽٟ... صُ... صُ ... ئٌخ. ٠٣عّبي ػجذإٌبفش اٌزٞ رؾذس أ٠بِٙب ػٓ صٛسح ػٍٝ اٌضٛسح، صُ ث١بْ 

ؽشوخ ِجبسوخ لبد٘ب اٌنجبه ٌزي١ٙش اٌجالد، ٚعبٔذ٘ب  ٧٦٩٣ذٖ اٌغ١ؼ. صٛسح ١ٌٛ٠ٛ ٟ٘ صٛسح ؽؼت عبٔ ٣٣٧٠صٛسح ١ٔٛ٠ٛ 

اٌؾؼت. اٌزفبػً ِٕيمٟ ٚهج١ؼٟ؛ فبٌغ١ؼ اٌّقشٞ ُ٘ عٕٛد ٚمجبه ِٓ أثٕبء اٌؾؼت.ٌىٓ اٌغإاي ال ٠ضاي ٠شاٚػ ِىبٔٗ: ً٘ 

                                                                                                        ٠غت ٚمغ ا١ٌّضاْ ا٢ْ ٌضٛسح ػّش٘ب صّبٟٔ عٕٛاد؟

اٌزم١١ُ اٌؼٍّٟ ٠منٟ ثّشٚس ؽمت ص١ِٕخ، سثغ لشْ، ٔقف لشْ، ٌىٓ ِٓ غ١ش إٌّيمٝ ٚال اٌّف١ذ غل اٌؼمً ٚاٌجقش ػٓ 

ٚثال ر١١ّض أ٠ب وبْ اٌفبعذ ِٚٛلؼٗ،  ِإؽشاد رخفٟ ٔزسا، ٚرزيٍت اٌّٛاعٙخ.ال ٔزؾذس ػٓ اٌفغبد؛ فبٌذٌٚخ رنشثٗ ثال ٘ٛادح،

ٌىٓ ٔزؾذس ػٓ ٔزٛءاد ٚسؤٚط ِزغّؼخ، اعّٙب اٌمذ٠ُ )ِشاوض اٌمٛح(.ٌٓ رجٍغ ِشرجخ اٌٛفف ثٙزا االعُ، ٌىٓ أداء اٌجؼل فٟ 

اٌّغبي اإلػالِٝ ثخبفخ ٠إؽش ٌٕزٛء ِٕغٍك ػٍٝ عّبػزٗ.اٌىٛاسس اٌٛه١ٕخ ػبدح رٕؾأ ِٓ اعزفؾبي اٌقذ٠ذ فٟ ٘زا إٌزٛء 

شافل ٌالٔفزبػ، اٌّزغًّ، ؽزٝ ال ٠زؼشك ٌٍزي١ٙش. ٌٓ ٠غزؼقٟ ٘زا إٌزٛء اٌّغجت فؾً اٌغ١بعخ اإلػال١ِخ اٌّقش٠خ داخ١ٍب اٌ

ـِ ػ١ٍٗ ٚسَ عشهبٟٔ فئخ اإلخٛاْ ٚاٌؼّالء. ئْ اٌشئ١ظ ع١يٙشٖ.                                                                                          ٚخبسع١ب ػٍٝ اٌشعً اٌزٞ ٌُ ٠غزؼ

 )ِٕمٛي( ِؾّذ ؽغٓ األٌفٟ/ثمٍُ

https://www.masrawy.com/Author/index/180/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A
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ِ٘جخُ ا١ًٌٕ...   :فٛسح اٌغالف   ِقُش 

 ث١ٓ اٌغذ االص١ٛثٟ ٚاٌشث١غ اٌؼشثٟ!!!!   

 

 
ضإِب ر 2011ص١ٛث١ب فٟ ػبَ ِقبدفخ أْ ٠جذأ اٌزٕف١ز ٌغذ اٌُ رىٓ 

ِغ اؽذاس اٌشث١غ اٌؼشثٟ ؽ١ش ػبؽذ ِقش اعٛأ فزشاد اٌؾ١بح 

اٌغ١بع١خ ؽ١ش غبثذ اٌشؤ٠خ اٌغ١بع١خ ٚرجذٌذ اٌم١بدح اٌغ١بع١خ 

اْ اٌزفى١ش فٟ ِؾشٚع اٌغذ االص١ٛثٟ ارا صٍٕب , ٚال ٔىْٛ ِغب١ٌٓ 

لشاس٘ب , ٕٚ٘ب فّٛمٛع ٗ ٘ٛ اٌزؾىُ فٟ ِق١ش ِقش ٚعاعب

اٌغذ االص١ٛثٟ ٌُ ٠ىٓ ثؼ١ذا ػٓ ِخييبد اٌزؾىُ فٟ ِقش فىبْ 

اٌزٛل١ذ ُِٙ ٚ٘ٛ اٌشث١غ اٌؼشثٟ ٚرفىه اٌذٌٚخ صُ اؽزشان 

االػذاء  فٟ رٕف١ز اٌغذ ٚاٌّمقٛد هجؼب اٌنغو ػٍٝ ِقش 

 ٌّقٍؾخ اعشائ١ً اٌؼذٚ االصٌٟ ٌّقش ......

ٚأخ١شا فٍٛال اْ هللا لذس  ِٓ ١ٔٛ٠ٛ عبء ثفنً هللا اٚال 30اْ اي

ٌّقش اْ رف١ك ٚرمَٛ ِٓ وجٛرٙب ثضٛسح اٌضالص١ٓ ِٓ ١ٔٛ٠ٛ  

ٌزؾمك ألػذاء ِقش ِب وبٔٛا ٠ش٠ذٚٔٗ ِٓ خشاة ٚفشاػبد 

 رشصػ ِقش رؾزٙب ػؾشاد اٌغ١ٕٓ....

ٌغ١ّغ ِؼبسم١ٓ ِٚإ٠ذثٓ ئْ ِقش فٟ ؽّٝ هللا ا ٔمٛي ٕٚ٘ب 

ِب ٘ٛ اال اداح ٚؽؼجٙب فٟ سثبه اٌٝ ٠َٛ اٌذ٠ٓ , ٚ٘زا اٌغذ 

ٌٍنغو ػٝ ِقش ٌٚىٓ اٌم١بدح فٟ ِقش ٚاٌؾّذ هلل ِز١مظخ  

ِٚغزؼذح ِٚب ٠ؾ١ك اٌّىش اٌغٟء ئال ثأٍ٘ٗ ...                    

 اػذاد/اثٓ اٌجٍذ                                        ٌٚه هللا ٠ب ِقش.

    ٔزبئظ ِخ١جخ  فٟ هٛو١ٛ    :اٌش٠بمخ سوٓ

ثشٌّبٟٔ ػبعً ثؼذ إٌزبئظ غ١ش اٌّشم١خ ؽزٝ فٟ اٚي رؾشن  

ا٢ْ ٌٍجؼضخ اٌّقش٠خ اٌّؾبسوخ فٟ أٌّٚج١بد هٛو١ٛ، رمذَ ، 

ػنٛ ِغٍظ إٌٛاة، ثيٍت ئؽبهخ ثؾأْ ٔزبئظ اٌجؼضخ اٌّقش٠خ 

الػجب ٚالػجخ  137فٟ أٌّٚج١بد هٛو١ٛ ٚاٌزٝ رؾبسن ِقش ف١ٙب 

ٚأٚمؼ أْ .ٌؼجخ ٔاٌّٚج١خ 27س٠بم١خ فٟ  48س٠بمٟ ٚ 89ثٛالغ 

إٌزبئظ ِؾجيخ ٌٍغب٠خ الع١ّب ثؼذ ٚاْ عبءد ٔز١غخ اٌجؼضخ 

اٌّقش٠خ خغبسح فٝ اٌؼبة اٌش٠ؾخ اٌيبئشح، ٚفٝ اٌغالػ 

ٚاٌشِب٠خ ٚاٌغجبؽخ، ٚاٌزٕظ ٚاٌزب٠ىٛٔذٚ ٚ رٕظ اٌيبٌٚخ ، ٚا١ٌذ 

ٚأسدف ػنٛ ِغٍظ إٌٛاة، أْ ٘زٖ اٌجؼضخ وٍفذ  ٚاٌغّجبص

ا٘ذاسا ٌٍّبي اٌؼبَ ٔزبط  ١ٍِْٛ ع١ٕخ ِّب ٠ؼذ 281ِقش ، ٔؾٛ 

ػنٛ ِغٍظ  ٚهبٌت .اخفبق اٌجؼضخ اٌٝ االْ، ؽغت ٚففٗ

إٌٛاة، ثفزؼ رؾم١ك ِٛعغ ثؾأْ ئخفبق اٌجؼضخ 

رٛافٍذ سدٚد األفؼبي ؽٛي ٔزبئظ اٌجؼضخ اٌّقش٠خ .اٌّقش٠خ

ٚلبي ِؾّٛد ؽغ١ٓ سئ١ظ   ثيٛو١ٛ ٚٚفٍذ اٌٝ ِغٍظ إٌٛاة،

ٌـ"اٌٛهٓ"، ئْ اٌٍغٕخ ٌغٕخ اٌؾجبة ٚاٌش٠بمخ ثّغٍظ إٌٛاة ، 

رزبثغ إٌزبئظ ٚع١زُ االٔزظبس ؽزٝ رزىؾف ثبلٟ إٌزبئظ، ِن١فب: 

ٌٓ ٔم١ُ اٌجؼضخ ٚلذ اٌّؼشوخ ؽزٟ ال ٔؾزذ رشو١ضُ٘ ٚأزجبُ٘ 

خالي إٌّبفغبد ٌٚىٓ ثؼذ رٌه ع١ىْٛ ٕ٘بن رمش٠ش ٌٍغٕخ ِؾ١شا 

اٌٝ اْ اٌٍغٕخ ٘زا اٌؼبَ ٘ٝ ٔاوجش ثؼضخ اٌّٚج١خ ِؾبسوخ فٝ ربس٠خ 

 ِقش

اػذاد/وبثزٓ و١ّٛ                                                         
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 (ػغبئت اٌذ١ٔبأؽذ )اٌؼٍُ ٚإٌٙذعخ اٌّقش٠خ فٟ ثٕبء اٌٙشَ األوجش:اٌزٟ ال ٠ؼشفٙباٌّقش٠ِْٛقشُ 

 
 

 .ىٓ 15ىٓ ئٌٝ  2ِب ث١ٓ ٔٙب اٌٙشَ ٚصفٟ اٌؾغش اٌٛاؽذ وزٍخ  - 1

 .١ٍِْٛ ؽغش 2ؽٛاٌٟ ػذد أؽغبس اٌٙشَ  - 2

 .)ٚال أؽذ ٠ؼشف و١ف سفؼٙب اٌّقش٠ْٛ سغُ ؽغّٙب ٚٚصٔٙب اٌٙبئًىٓ !  70عمف ؽغشح اٌٍّهفٟ ٚصْ ؽغش اٌغشا١ٔذ  -  3

 .()ِٓ أعشاس ِقش اٌغبِنخ١ٍِْٛ و١ٍٛ ِزش  149.4ِزش , ٚ اٌّغبفخ ِب ث١ٓ األسك ٚاٌؾّظ  149.4اسرفبع اٌٙشَ -   4

 .اٌؾؼشٜ ا١ٌّب١ٔخ٠ؾ١ش ئٌٝ ٔغُ اٌذاخٍٟ اٌذ١ٍ٘ض ٌٟ ٚاٌذخٛي ٌٍٙشَ ٠ؾ١ش ئٌٝ إٌغُ اٌميت اٌؾّبِّش -  5

 .(ٌٛ ٚمؼذ ليؼخ ٌؾُ فٟ ؽغشح اٌٙشَ فأٙب عٛف رغف ِٓ اٌغٛائً ٌٚىٕٙب ٌٓ رزؼفٓ )اٌغش غبِل-  6

بدٞ فٟ ػٍُ اٌش٠بم١بد، ٠غّٝ اٌضبثذ ٚ٘زا اٌشلُ ٠ؼزجش سلّبً غ١ش ػ ٠3.14غبٚٞ ِؾ١و اٌٙشَ ِمغَٛ ػٍٝ اسرفبع اٌٙشَ  -  7

 .اٌش٠بمٟ )ه( ٠ٚغزخذَ فٟ اٌش٠بم١بد ٚاٌف١ض٠بء ثؾىً ِىضف

 .اٌٙشَ وبْ ٠ؾغ اٌنٛء ١ٌالً ألٔٗ وبْ ِي١ٍب" ثّبدح ِؾؼخ -  8

 Orion belt ِٛمغ األ٘شاَ اٌضالصخ ٠ٛاصٞ صالصخ ٔغَٛ فٟ اٌغّبء رغّٝ ؽضاَ اٌغجبس-   9

شف اٌٙشَ ال رقذأ ٚال رفمذ ؽذح ٔقٍٙب سغُ ِشٚس آالف اٌغٕٛاد ػ١ٍٙب )اٌغش ٌُ ٠ؼشفٗ اٌؼٍّبء اٌخٕبعش ٚاٌؾفشاد داخً غ-  10

 .(ئٌٝ ا١ٌَٛ

 .فٟ ثؼل غشف اٌٙشَ رزٛلف األعٙضح ػٓ اٌؼًّ ٚرزميغ ئؽبسارٙب، ٚاٌغجت ِغٙٛي-  11 

٘ٛ إٌّٙذط اٌؼجمشٞ اٌزٞ “ ٠ٛٔٛ ؽُ ا” غشف، ئصٕبْ ِّٕٙب فٛق األسك ٚاألخشٜ رؾذ األسك، ٚ 3ثذاخً اٌٙشَ األوجش -   12

 .اٌف ِقشٞ 100ػبِب ٚػًّ فٟ ثٕبءٖ ؽٛاٌٟ  20ثٕٟ ٘زا اٌٙشَ.. ٚاعزغشق ثٕبؤٖ 

 .رزغٗ أسوبْ لبػذح اٌٙشَ األسثغ ئٌٝ االرغب٘بد األف١ٍخ ٌألسك فٟ دلخ ِزٍ٘خ-  13

 .رّبِب ِٓ ؽ١ش اٌّغبؽخاٌّذاس اٌزٞ ٠ّش ثّشوض اٌٙشَ ٠مغُ اٌمبساد ٚاٌّؾ١يبد ئٌٝ ٔقف١ٓ ِزغب١٠ٚٓ -  14

 أِٛاط اٌؾاللخ اٌفبرشح رقجؼ ؽبدح وبٌغ١ف ئرا رُشوذ ٌؼذح أ٠بَ داخً اٌٙشَ )اٌغجت ِؾ١ش ٚغ١ش ِفَٙٛ -15 

  (اٌّقش١٠ٓ اٌمذِبء ئٌٝ ا٢ْ ال ٠زؼذٜ وٛٔٗ ليشح ِٓ ِؾ١و ؽبعغٌؼٍّبء أْ ِب رُ اوزؾبفٗ ِٓ آصبسٚأعشاس٠مٛي ا(

 ئُٛاٌؼضاأثوش٠ُ .د /   عٍغخ ِٓ ئػذاد 
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 إٌّزظش"  اٌّٙذٞأُعيٛسح"ٚاؽخ اال٠ّبْ:

لذ٠ّخ لذَ اٌؾ١بح ػٍٝ " ئْ اعيٛسح "اٌّٙذٞ إٌّزظش

االسك ٟٚ٘ اٌؼبًِ اٌّؾزشن ث١ٓ وً االد٠بْ , فقٛسح 

اٌّخٍـ اٌزٞ ع١ظٙش فٟ آخش اٌضِبْ ٠ذافغ ػٓ اٌؾك 

٠ٚؾبسة اٌجبهً ٔغذ٘ب فٟ افؾبة اٌذ٠بٔبد اٌغّب٠ٚخ 

ا١ٌٙٛد٠خ ٚاٌّغ١ؾ١خ ٚاالعالَ , فمذ وبْ ا١ٌٙٛد ٠ٕزظشْٚ 

ٖٛ ٚؽبٌٚٛا عبء اٌّغ١ؼ وزث اٌّخٍـ اٌزٞ ٠ظٙش ُِٕٙ ٌّٚب

ٚوبْ ا١ٌٙٛد ٠ٕزظشْٚ اٌّخٍـ فٍّب عبء ِؾّذ فٍٝ  لزٍٗ 

هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٌُٚ ٠ىٓ ِٓ ثٕٝ اعشائ١ً ؽبسثٖٛ ٚؽبٌٚٛا 

لزٍٗ ٌٚىٓ هللا ػقّٗ ِٓ إٌبط.ٚفٟ االعالَ ٔغذ فىشح 

اٌّخٍـ رزغغذ فٟ اعيٛسح "اٌّٙذٞ إٌّزظش " ٟٚ٘ فىشح 

 يٛائفٚؽذد ث١ٓ هٛائف اٌّغ١ٍّٓ سغُ اخزالف رٍه اٌ

ف١ْٛ ٠إِْٕٛ ٌغٕخ  اٌغٍف١ْٛ ُِٕٙ ٚاٌقٛا, فب اخزالفب وج١ش

اٌؾ١ؼخ االِب١ِخ ٚاالصٕٝ ػؾش٠خ ٠إِْٕٛ  ثبٌّٙذٞ إٌّزظش ٚ

ّٙذٞ ثبٌّٙذٞ إٌّزظش ٚ وً ُِٕٙ ٠غٕٟ ػٍٝ ١ٌالٖ  ٠ٕٚزظش اٌ

فشغُ اْ اٌيٛائف اٌغ١ٕخ إٌّزظش ٚ٘ٛ اِش غش٠ت ؽمب ,

خبمٛا ؽشٚثب  ٚاٌؾ١ؼ١خ ٠خزٍفْٛ ػٓ ثؼنُٙ اٌجؼل ٚوُ

٠ٚإِْٕٛ  ١ٓ ثؼنُٙ اال أُٙ ٠ٕزظشٚٔٗٚعبٌذ دِبء ث١ُٕٙ ٚث

ثٗ , ٚ وً هبئفخ ُِٕٙ ٌٙب ِٙذ٘ب إٌّزظش ٚاٌّخزٍف ػٓ 

ٚعجؾبْ هللا فمذ رفشلٛا فٟ وً ؽ١ٝءٌٚىٓ  االخش رّبِب...

اٌّٙذٞ إٌّزظش ٚؽذ ث١ُٕٙ ٚهلل فٟ خٍمٗ ؽإْ.عإاي 

٘ٛ" ِؼٕٝ ٠إوذ  ٌّبرا ال ٠ىْٛ "اٌّٙذٞ إٌّزظشه ٌٍغ١ّغ:

أْ ثذاخً وً ِٕب ٕ٘بن هبلخ ا٠ّب١ٔخ وج١شح رغؼٍٕب ٔذافغ ػٓ 

 إاي اهشؽٗ ٌٍٕمبػ ١ٌٚظ ٌالخزالفاٌؾك ٚٔؾبسة اٌجبهً ع

 "اٌؾذ٠شٌؼقشا"ِقشُؽىبَ  :ِقُشاٌزٟ فٟ خبهشٞ

 ػذاد / اٌّقشٞ افٕذٞ

 إٌٙب٠خ اعُ اٌؾبوُ

 ضيـػُ    1805ِؾّذ ػٍٝ ثبؽب اٌىج١شٚاٌٟ ِقش:

 ٛفٟرُ   1848ئثشا١ُ٘ ِؾّذ ػٍٝ ٚاٌٟ ِقش:

 زًـلُ  1848ػجبط ؽٍّٝ االٚيٚاٌٟ ِقش:

 رٛفٟ  1854ِؾّذ عؼ١ذ ثبؽب ٚاٌٟ ِقش:

 ضيـػُ  1863 ئعّبػ١ً ثبؽبخذ٠ٛ ِقش :

 رٛفٟ  1879ِؾّذ رٛف١ك ثبؽبخذ٠ٛ ِقش :

 ضيـػُ   1892ػجبط ؽٍّٝ  اٌضبٔٝ خذ٠ٛ ِقش :

 رٛفٟ  1914ؽغ١ٓ وبًِ عٍيبْ ِقش: 

 رٛفٟ  1917فإاد األٚي ٍِه ِقش: 

 ُخٍغ 1936 فبسٚق األٚي ٍِه ِقش: 

 ضيـػُ  1952ٍِه ِقش:أؽّذ فإاد اٌضبٟٔ

 ضيـػُ  1953ِؾّذ ٔغ١تٌٛاء سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ: 

 رٛفٟ 1954سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ :عّبي ػجذإٌبفش

 زًـلُ    1970ِؾّذ أٔٛس اٌغبدادسئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ :

 ضيـػُ    1981ِؾّذ ؽغٕٝ ِجبسنسئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ :

 رغ١ٍُ 2011هٕيبٚٞ اٌّؾ١ش سئ١ظ اٌّغٍظ اٌؼغىشٞ: 

 اٌؾىُ

 ضيـػُ  2012سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ:ِؾّذ ِشعٟ

 رغ١ٍُ 2013ػذٌٟ ِٕقٛساٌّغزؾبس اٌشئ١ظ  اٌّإلذ: 

 اٌؾىُ

  2014سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ:ػجذاٌفزبػ اٌغ١غٟ

http://www.presidency.gov.eg/html/mohammad_ali_pasha.html
http://www.presidency.gov.eg/html/ibrahim_pasha.html
http://www.presidency.gov.eg/html/mohammad_saiid.html
http://www.presidency.gov.eg/html/khedive_ismail.html
http://www.presidency.gov.eg/html/khedive_tawfik.html
http://www.presidency.gov.eg/html/abbas_helmy_ii.html
http://www.presidency.gov.eg/html/sultan_hussein_kamel.html
http://www.presidency.gov.eg/html/king_fouad_i.html
http://www.presidency.gov.eg/html/king_farouk_i.html
http://www.presidency.gov.eg/html/mohammad_naguib.html
http://www.presidency.gov.eg/html/anwar_el_sadat.html
http://www.presidency.gov.eg/html/hosny_mubarak.html


 
 هـ          2221ذوالحجة/محرم             (  ثالثة و العشرونلا )السنة  182 العدد                      م  1212 أغسطس  

7 

 

                    0202 ٠ٌٛ١ٛ 9 داس ِٓ ِٕبلؾبد فٟ ٔذٚح اٌغّؼخ بٍِخـ ٌّ     : ٔذٚح اٌغّؼخ

         اٌؼضائُ)أعشاس اٌمشآْ( ٌالِبَ اثٝ  ٌٟٚ اٌؼضَ اٌذ١ٕ٠خ فٟ لشاءح ٌىزبة أثغّؼ١خ  اٌزٝ رمبَ فٟ اٌغّؼخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌؾٙش 

  :ػذح أّ٘ٙباٌؾبمشْٚ ِٓ إٌذٚح اٌغبثمخ ٔمبهب أعزخٍـ ٚلذ 

تتعدد آٌات هللا تعالى فً الكون ما بٌن آٌات متلوة ٌضمها كتاب هللا تعالى الذي ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال ممن  اآلٌات:
خلفه، وآٌات الكتاب المتلوة منها آٌات محكمات وآخر متشابهات، وهناك آٌات مجلوة ٌصمها الكون الفسٌح بكل ما فٌه من 

ات متلوة تشٌر إلى اآلٌات المجلوة كقوله تعالى: "وفً األرض آٌات للموقنٌن وفً أصغر ذرة إلى أكبر مجرة وقد وردت آٌ
 أنفسكم أفال تبصرون" وفً اآلٌات كلها ٌقول اإلمام:                     

 تلك المظاهر والشئون مرائً         فٌها ٌلوح لمن صفوا أسمائً                            
 زلً           والجــاهلــون مـرادهـم آالئًفالعارفون ٌـرون سر تـنـ

 
معلوم أن الفعل المضارع ٌدل على الحال واالستقبال بمعنى اللذٌن ٌكفرون بآٌات هللا  سر المضارعة فً قوله "ٌقتلون":

معاصرو  ٌقتلون النبٌٌن وهذا قد حدث فً الماضً حٌث قتل بنو إسرائٌل زكرٌا وٌحًٌ وغٌرهما من النبٌٌن الكرام ولما كان
رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( سواء من القرشٌٌن أو بنً إسرائٌل أو غٌرهم راضٌن عن قتل األنبٌاء بل ٌودون تقلٌد ذلك 

قسٌم فعله لذا جاء الفعل المضارع الذي ٌدل على الحال، كما ٌدل على االستقبال بالقتل  ءالسلف األثم، فإن الرضا بالشً
 كار السنة أو التطاول على سٌرتهم العطرة وهذا مستمر إلى ٌوم القٌامة فنسؤل هللا السالمة.المعنوي للنبٌٌن وذلك بإن

العصمة بٌن الرسل واألنبٌاء: ال رٌب أن رسل هللا وأنبٌاءه معصومون من الكبائر والصغائر من نبعة كل منهم وحتى مرقده، 
للحد ومعصومون اٌضاً من القتل، فلو قتل رسول من ولكن الرسل معصومون كذلك من الكبائر والصغائر من المهد إلى ا

الرسل الستحال تبلٌغ الرسالة ومن هنا ٌؤتً معنى قوله تعالى " وهللا ٌعصمك من الناس" أما النبً فمع عصمته من اآلثام 
 فٌجوز أن ٌقتل إذ أنه غٌر مكلف برسالة واألمثلة عدٌدة.

 
علٌه، وعما إذا كان التوجٌه والتربٌة تإثر على جبلة النفوس أم ال، : سبق الحدٌث حول النفوس وما فطرت جواهر النفوس

وال شك أن هللا تعالى قد خلق نفوس البشر من جواهر مختلفة وأعلى جواهر النفوس وأسناها نفس الرسول األعظم )صلى 
وعلى ابصارهم غشاوة هللا علٌه وسلم(، وهناك نفوس خلقت من أردأ الجواهر وهإالء ختم هللا على قلوبهم وعلى سمعهم 
                            بٌد أن اإلرشاد والتربٌة إذا خلصت قد تإثر فً ترقً النفس البشرٌة ٌقول اإلمام )رضى هللا عنه(:

          وهللا بالشرع القوٌم هداها  وس تقودها لهواها           فطر النف

كما خاطب اإلمام النفوس ودعاها للمصالحة على حضرة القدوس فقال طً كلمة المنظوم:                                          

                                        ٌـا نـفـس هـٌـا صالـحـً موالك        فهـو الـبدٌـع بلطفه سـواك 
  وتخلصً من حظك وهواكٌا نـفس هـٌا من سـواه تـجـردي      

ورد فً اآلٌة الكرٌمة القسط بمعنً العدل وهو الوسط من كل شًء وفعله أقسط واسم الفاعل منه مقسط أما الفعل  القسط:
قَسَط واسم فاعله قاسط فهو بمعنً الجور أو الظلم ٌقول تعالى: "وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا" وهذا دلٌل على ثراء 

 ٌم. لغة القرآن العظ
 

روادها والعالم اإلسالمً بالعام الهجري الجدٌد داعٌن هللا تعالى أن ٌهجر المسلمون الخالف والتفرق وأن  تهنئة الندوة
 ٌجتمعوا تحت راٌة التوحٌد وتوحٌد الكلمة كما تركهم صاحب الشرٌعة )صلى هللا علٌه وسلم(. 

 اٌّغزؾبس/ٔبفش اٌض٠بد
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 )فبٌْٛ اٌجؾ١ش( ػٓ ؽٙش ١ٌٛ٠ٛ ثّٕبعجخػ١ذ االمؾٝ اٌّجبسنرُ اٌغبء  )       فبٌْٛ اٌجؾ١ش

               (ٚػ١ٍٗ فزٍه ِمبٌخ ػٓ )اٌؼ١ذ ٚؽىّخ ِؾشٚػ١زٗ( ٚوً ػبَ ٚأزُ ثخ١ش                                   

 اٌؼ١ذ ٚؽىّخ ِؾشٚػ١زٗ
ٍػ اٌؼ١ذ ٘ٛ اعُ ٌىً ِب ٠ُؼزبد ٠ٚؼٛد ٠ٚزىشس، ٚاٌغّغ أػ١بد، ٚعّٟ اٌؼ١ذ  ثٙزا االعُ؛ ألٔٗ ٠ؼٛد وً عٕخ ثِف ش 

ذَّد غ  ُِ. 

خ اٌفشػ  ٚاٌغشٚس  ثزّبَ ِٔؼّزٗ، ٚوّبِي سؽّزٗ؛ فؼ١ُذ اٌفِيش ٠أرٟ ثؼذ  رّبَ ف١بُِٙ اٌزٞ   َِّ ع هللاُ ٌٙزٖ األ ؽش 

ع ٌُٙ ػ١ًذا ثؼذ ئوّبِي ِف١ب ش  ُ ِٓ إٌبِس؛ فؾ  ُٙ أػز مٙ   ِ ٛا ف١ب ُّّ ، فارا أر ٍَ ًَّ ػب ٗ ػ١ٍُٙ و م  َ  افزش  ُٙ، ٚعؼٍٗ ٠ٛ ِِ
لزُِٙ ثبٌّغفشِح، ٚرىْٛ فذلخُ اٌفيِش ٚفالحُ اٌؼ١ِذ ُؽىًشا  ذ  ٓ خشٚعُٙ ئٌٝ فالرُِٙ ٚف  ِِ اٌغٛائض، ٠شعؼْٛ ف١ٗ 

 ًُ َُ اٌِؼزِك ِٓ إٌبِس، ٚال ٠ ؾُق ُٙ ثادساِن اٌٛلِٛف ثؼشفخ ، ٚ٘ٛ ٠ٛ َِ ؽغِّ ع  ٌُٙ ِػ١ذ  األمؾٝ ػٕذ رّب ٌزٌه. ٚؽش 

ً  هللا ػمت  رٌه ػ١ًذا؛ ثً ٘ٛ اٌؼزُك ِٓ إٌبِس، ٚاٌّغ ٍَ اٌغَّٕخ أوضش  ِٕٗ؛ فغؼ  ٍَ ِٓ أ٠َّب فشحُ ٌٍزِٔٛة ٚاألٚصاِس فٟ ٠ٛ

ُِ ف١ٗ ِٕبِعى ُٙ ًُ اٌّٛع  اٌؼ١ُذ األوجش، ف١ُىًّ أ٘

 

 ٍْ ٠ ِْ ب  ِ ْٛ  ٠ ُْ ُ  ٌٙ  ٚ ِذ٠ٕ خ    ّ ٌْ ِ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ا ُعُٛي هللاَّ َ  س  : ل ِذ ْٓ أٔ  ٍظ سمٟ هللا ػٕٗ ل بي  : ٚػ  ب، ف م بي   ّ ِٙ ْ  ف١ِ ؼ جُٛ

ِ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ُعُٛي هللاَّ ١ٍَِِِّ٘خ، ف م بي  س  ب ٌْغ  ب فِٟ ا  ّ ِٙ ٍْؼ ُت ف١ِ ؟" ل بٌُٛا: ُوَّٕب ٔ  ِْ ب  ِ ْٛ  ١ٌْ ِْ ا ا ٘ ز  ب   ِ َّْ هللاَّ  ل ْذ " : "ئِ

ٌْفِْيِش" ]سٚاٖ  َ  ا ْٛ  ٠  ٚ  ٝ َ  األ ْمؾ  ْٛ ب ٠   ّ ُٙ ْٕ ِِ ١ًْشا  ب خ   ّ ِٙ ُْ ثِ ٌ ُى  .أثٛ داٚد[أ ْثذ 

 :ؽىّخ ِؾشٚػ١خ األػ١بد 

ش  سمٟ هللا   ّ ِٓ ُػ ِٓ اْث ػّٕٙب ؽشع اٌؼ١ذ ؽىشاً هلل ػض ٚعً، ٌٚؼذَ ِؾبثٙخ اٌّؾشو١ٓ ٚاٌىفبس فٟ أػ١بدُ٘، فؼ 

" ُْ ُْٕٙ ِِ   ٛ ُ ٍَ فٙ  ْٛ جَّٗ  ثِم  ْٓ ر ؾ   ِ ِ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: " ُعُٛي هللاَّ : ل بي  س    ل بي 

ِ فٍٝ  ُعُٛي هللاَّ خ  سمٟ هللا ػٕٙب ل بٌ ْذ: ل بي  س  بئِؾ  َّْ اإلٔغبْ ٠ؾزبط ئٌٝ اٌزش٠ٚؼ ػٓ ٔفغٗ وبْ اٌؼ١ذ، ػٓ ػ  ٚأل

ٍخ"  ؾ  ّْ ١ِٕف١ٍَِّخ ع  ٍُْذ ثِؾ  خً، ئِِّٟٔ أُْسِع َّْ فِٟ ِد٠ِٕٕ ب فُْغؾ  ُُ ٠ ُُٙٛد أ   هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: "ٌ ز ْؼٍ 

ِ ؾشٚػ١َِّخ فالِح اٌِؼ١ذِ   ُ  :ِٓ ِؽى 

 

ؼخ، ٚلذ  -1 ُّ ُ  ِٓ اٌُغ ُِ ؽؼبئشٖ، ٚإٌبُط ٠غزّؼْٛ ٌٙب أػظ َّْ فالح  اٌؼ١ذ٠ٓ ِٓ أػظ اٌز٠ُٕٛٗ ثؾؼبئِش اإلعالَ؛ فا

 .  ُؽِشع ف١ٙب اٌزىج١شُ 

ُ  وضشرُُٙ؛ ٌٚزٌه اعزُؾتَّ خشُٚط  -2 ٍخ ال ثذَّ ٌٙب ِٓ ػ شمٍخ، ٠غزّغ ف١ٙب أٍُ٘ٙب؛ ٌزظٙش  ؽٛوزُُٙ، ٚرُؼٍ  َِّ ًَّ أ َّْ و أ

ِْ ٚإٌِّغبِء، ٚرٚاِد اٌخذِٚس، ٚاٌُؾ١َِّل. ٚاعزُؾتَّ وزٌه ِخبٌفخُ اٌيِّش٠ك ر ٘بثًب ٚئ٠بثًب؛ ١ٌيٍغ  اٌغ ج١ب ١ّغ، ؽزٝ اٌقِّ

ِٓ ػٍٝ ؽٛوِخ اٌّغ١ٍّٓ ًُ ِوٍزب اٌيش٠م١  .   أ٘

ؼُ هللاُ ثٗ، ِٓ أداِء اٌؼجبداد اٌّزؼٍِّمخ ثّٙب؛ فؼ١ذ اٌفيش: ُؽىشً  -3 ىش هلل رؼبٌٝ ػٍٝ ِب أٔ  َِ اٌؾُّ ا هللِ رؼبٌٝ ػٍٝ ئرّب

، ٚػ١ذ األمؾٝ: ُؽىًشا ػٍٝ اٌؼجبداِد اٌٛالؼبِد فٟ اٌؼؾِش، ٚأػظّّٙب: ئلبِخُ ١ًٚفِخ اٌؾظِّ  ِْ َِ ؽِٙش سِنب  فٛ

   ثمٍُ اٌذوزٛس/ ؽغٓ خ١ًٍ
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                                                        .. خبسط إٌـ اٌؾنبسٞأِخ                                   

لٍخ ِٕب فمو؛ ٠ذسوْٛ ثأْ اٌؼبٌُ خبسط ٔيبق إٌّيمخ اٌؼشث١خ، ال ٠ؼشفٕب، ٚئْ ثذا ثأْ صّخ ِؼشفخ ٌذٜ أِخ غ١ش ػشث١خ ثٕب، فٟٙ 

اٌؼبِخ اٌنئ١ٍخ ٚاٌّغيؾخ ػٕب،.ع١مٛي أؽذُ٘ ئْ إٌّيمخ ِز١ّضح عغشاف١ب، ٟٚ٘ ثٛاثخ اٌؼبٌُ، ٌىٓ ال رزؼذٜ ٔيبق اٌّؼٍِٛبد 

أٞ عض٠شح ٔبئ١خ فٟ أٞ ِىبْ فٟ اٌؼبٌُ، ٠ّىٕٙب أْ رىْٛ ثٛاثخ اٌؼبٌُ، ٚأٞ ِىبْ فٟ أٞ ارغبٖ ػٍٝ ٘زٖ اٌىشح األسم١خ، ٘ٛ 

ُّٙ ٚرؾنشُ٘.ع١مٛي آخش، ٔؾٓ ؽٍّخ سعبٌخ ِز١ّضح، ٠ٕٚغٝ أْ ِز١ّض ثّٛلؼٗ، فى١ف ئرا وبْ أٔبعٗ ِز١ّضْٚ ثّؼشفزُٙ ٚػٍ

ِزبثؼٟ لٕبح اٌـ"عٟ ئْ ئْ" ٚؽذ٘ب، ٠زبثؼٙب ٔقف ػذد أرجبع سعبٌزٕب، ثً أوضش ِٓ إٌقف. ٚ٘ىزا دٚا١ٌه، عٕزجغؼ ثجؼل ِب 

ح اٌجخبس٠خ، غ١شد ٚعٗ أٔغض فٟ ربس٠خٕب، ٚٔغزذػٟ اثٓ ع١ٕب ٚاٌفبساثٟ ٚاثٓ خٍذْٚ ٚغ١شُ٘، ٚفٟ اٌؾم١مخ ٔغفً ثأْ اٌمبهش

اٌجؾش٠خ، ٚثأْ اخزشاع اٌّؼٍجبد، لٍت اٌزبس٠خ ػٍٝ ًٙشٖ، ٚثأْ اٌىٙشثبء أػبدد ف١بغخ اٌؾ١بح، ٚ٘ىزا، دْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٕب دخً 

ثىً رٌه ٚعٛاٖ. ع١أرٟ أؽذٔب ٠ٚشد وً ِب أٔزغزٗ اٌجؾش٠خ ئٌٝ ؽبمٕخ األِخ، اٌضمبف١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌؾنبس٠خ ٚ... اٌؾجً ٠غش 

ٚر١ٙإاد، ال ٠ٕيك ثٙب ئال فبؽت ػمذح ٔمـ.ؽشوخ ِٓ ؽشوبد االرقبالد، ِضال، ٠ّىٕٙب ثٕبء اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ِشر١ٓ ِقيٍؾبد 

ػٍٝ األلً، ٚعؼٍٗ عٕخ ِٓ عٕبْ اٌىْٛ. أسثبػ ؽجخ اٌف١بغشا ِٕز اوزؾبفٙب ٚئٌٝ ا١ٌَٛ، فبلذ ِب عّؼٗ اٌؼشة ػجش ربس٠خُٙ فٟ 

ٔؾٓ خبسط اٌزبس٠خ..خبسط اٌغغشاف١ب. ٔؾٓ ِقبثْٛ ثبٌش٘بة ِٓ ا٢خشفؾٍٕب فٟ ػبَ ٚئٌٝ ا١ٌَٛ.  2022اٌغضٚ ِٓ أِٛاي ِٕز 

فؾٍٕب  فؾٍٕب فٟ خٍك ئٔغبْ ٠قش ػٍٝ اعزخذاَ ػمٍٗ فؾٍٕب فٟ ثٕبء أٚهبْ ١ِٕؼخ األثٛاة  فؾٍٕب فٟ ؽت ثؼل وً ؽٟء رمش٠جب

ن أؽخبؿ ِٕب ٠زؾذصْٛ ؽزٝ اٌٍؾظخ ػٓ ٚثشغُ رٌه، ٕ٘ب . فؾٍٕب فٟ االلزقبد  فؾٍٕب فٟ اٌزؼ١ٍُ  فٟ ِؼشفخ ِؼٕٝ اٌؾش٠خ 

ٔغبػ أعالفُٙ ٚثيٛالرُٙ فٟ اٌؾشٚة، ث١ّٕب ٌُ ٔزّىٓ ؽزٝ اٌٍؾظخ، ِٓ فٕبػخ ئثشح خ١بهخ.ؽ١ٓ لشأٔب اٌزبس٠خ .. لشأٔب ِب 

ٓ رؾذصٕب ػ دٚٔبٖ، ٌُٚ ٔمشأ ِب دٚٔٗ غ١شٔب ػٕب.. لٍٕب ئْ اٌؾؼش د٠ٛاْ اٌؼشة، ٌٕىؾزف ثأْ ؽؼشٔب ١ٌظ أفنً ِٓ ؽؼش غ١شٔب.

رؾذصٕب ػٓ األخالق، ٌىٕٕب ِب ٔضاي ٔزؼٍُ أثغذ٠خ اٌغٍٛط ئٌٝ  اٌزشث١خ، ٌىٕٕب ِب ٔضاي ٍٔمٟ ثأػمبة عغبئشٔب ِٓ ٔٛافز اٌغ١بساد. 

رؾذصٕب ػٓ اٌؾت، ٌىٕٕب ٔزفغخ وً ٠َٛ ِال١٠ٓ اٌّشاد، ثىشا١٘خ ثؼنٕب. وً ِب ٔشٜ إٔٔب ّٔزٍه أفنٍٗ، ػٕذ غ١شٔب أفنً  .بئذح.اٌّ

ب ٠ؼزمذ ثإٔٔب أفنً ِٓ غ١شٔب.. ٌُٚ ٠ظٓ ثؼنٕب ثىً ٘جٍٗ، أْ اٌفشفخ ِٛار١خ ٌٕب ٌىٟ ٔخشط ِّب ٔؾٓ ف١ٗ؟ال، ِٕٗ.ِب ٠ضاي ثؼنٕ

ٔؾٓ خبسط ٔـ اٌؾنبسح، خبسط اٌزبس٠خ ٚاٌغغشاف١ب، ٠غشٞ غضٚٔب ١ٌظ ألٕٔب ث١نخ اٌمجبْ فٟ اٌؼبٌُ، ثً ألْ ِٕبصٌٕب ثال أثٛاة، 

ٝ راوشح ِقبثخ ثغْٕٛ األِخ اٌؼظ١ّخ، فأٔذ ؽزّب خبسط وً ؽٟء.ً٘ ِّىٓ اْ ٠مَٛ ٚألٕٔب ال ٔغزخذَ ػمٌٕٛب ، ٠ٛ٘زه رؼزّذ ػٍ

     )ِٕمٛي ثزقشف(غبصٞ اٌز٠جخثمٍُ/                                                    ثٙزا رفى١ش؟اَ ِؼٗ ؽك؟سأ٠ه اٚال ٚاخ١شا

ن عنوا  من غير  صفحة  يكتبها واحد فهمان 
 اثٛػ١ْٛ عش٠ئخاػذاد / 
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 عّبػخ االخٛاْ ٚ ؽضة هللا    ٚعٙخ ٔظش:
اٌغ١بعٟ" اٌزٟ خشعذ اٌٝ اٌؾ١بح فٟ  رُؼزجش ًب٘شح "االعالَ

ثذا٠بد اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ ػٕذِب أدسن االعزؼّبس اٌغشثٟ  أْ 

اٌغ١يشح ػٍٝ اٌؼبٌُ االعالِٟ ٌٓ رىْٛ ئال ِٓ خٍك ر١بس 

اعالِٟ ع١بعٟ ٠ٕزّٟ اٌٝ االعالَ ؽىال ٚاٌٝ اٌغ١بعخ 

ٚع١ٍخ ٌٍؾىُ , ٚلذ رغٍٝ ٘زا اٌّٛمٛع فٟ ٔٙب٠بد اٌمشْ 

اٌغشة االعزؼّبسٞ ١ِالد دٌٚخ اٌُخ١ّٕٟ  اٌؼؾش٠ٓ ػٕذِب أ٠ذ

اٌؾ١ؼ١خ ثب٠شاْ ٚاصاٌخ اٌذٌٚخ اٌقف٠ٛخ ثم١بدح اٌؾبٖ ِٚب رالٖ 

ِٓ ػ١ٍّخ غغ١ً ِخ ثزأ١٠ذ ِٓ اٚسٚثب ,صُ اِزذاد اٌغ١يشح 

 –ا١ٌّٓ  –عٛس٠ب  –اٌؼشاق -اال٠شا١ٔخ ٌذٚي اٌغٛاس ) ٌجٕبْ 

 ُٕٙاٌجؾش٠ٓ ...(سغُ اخزالف إٌظُ ٚاالعب١ٌت فٟ وً دٌٚخِ

دٌٚخ ٚثبٌٕغجخ ٌالرغبٖ اٌغٕٟ غ١ش اٌؾ١ؼٟ وبْ ٌظٙٛس 

ثزشو١ب ٚصػبِخ  ٚاٌز١ّٕخ  اٌؼذاٌخاٌخالفخ ثم١بدح ؽضة 

اسدٚغبْ صغّب وج١شا ٚوبٔذ سا٠خ ) االخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ( ٘ٝ 

االداح اٌزٟ رؾزٙب رُ رغ١ّغ ِإ٠ذٞ االعالَ اٌغ١بعٟ فٟ دٚي 

١ٌٚج١ب راد االرغبٖ اٌغٕٟ ِضً ) ِقش ٚرٛٔظ ٚاٌغضائش 

ٚاٌّغشة ( ٚرُ اعزغالي اٌشث١غ اٌؼشثٟ الػزالء رٍه إٌظُ 

ٌٍؾىُ فٟ رٍه اٌجٍذاْ اعزؼذادا الػالْ ػٛدح دٌٚخ اٌخالفخ 

االعال١ِخ ٚ٘ىزا افجؼ ؽضة هللا اٌؾ١ؼٟ ٚعّبػخ االخٛاْ 

اٌغ١ٕخ ّ٘ب اٌؾقبٔبْ اٌٍزاْ ٠خٛمبْ عجبق اٌغٍيخ فٟ ػبٌُ  

ٛة عميذ ثؼل أظّخ ٚ ثبٔزفبمبد اٌؾؼ. االعالَ اٌغ١بعٟ

االعالَ اٌغ١بعٟ ٚعٛف رغمو أظّخ االخشٜ رأو١ذا ٌّمٌٛخ 

                                                     اثٛاٌمبعُ اٌؾبثٟ 

ٚ٘ٛ  اٌؾؼت ٠ِٛب اساد اٌؾ١بح فالثذ اْ ٠غزغ١ت اٌمذس( را ئ)

 ػجذهللا عؼ١ذ/ثمٍُ                                ِب ٠ؾذس االْ....

 في ظالل الهجرة        :سوٓ األدة
                                  يا ِهـجرَة  الحِق  في عـهِد الُنبواِت       

                                 اآلتي مشِرِق   النُّوِر  والمصطفى و                 و
                                فميس معنى خروِج النُّوِرمن أرٍض       

                                                 الميِل   إالَّ   لإلشاراتِ     مهمه    ي ف            ف
                                بأنَّ   نوَر   الحـِق   َجــُد    منَتِشٌر      

                                          يرِجُع   مرفوعًا      لهاماتِ    سوفَ و               و
                                وُيصِبُح   الكوُن   باالنواِر ُمذَدِهرًا      

                                        الرساالتِ   أسمى  َتشُرُف األرُض في و               و
                                             أنواُر هجِرتِه في  الكوِن  ُمشِرقٌة      

                                                  تهداياالى أغمى  ال هدي   النفوَس ن              تُ 
                                    يا يثِرَب   الحِق   قد  جائتِك أنواٌر      

                                             أغمى    الزياراتِ   وذي     ن الرسوِل م            م
                                 جاء الرسول فحلَّ   النوُر منتشٌر      

                                                            المدينِة     أنوارًا    و    هاالتِ   مى ع           ع
                                      "وفيكم رسول اهلِل"  تبدو واضحًة       

                                             ُكِل   من يرتجي   فيَض   السمواتِ ل              ل
                                  تقبل إلهي   فاالسالم  في   خطٍر       

                                                    ُكـُل   ثغـٍر   به   شبـٌح    ألمــواتِ و                و
                                     يا ربِّ فارحمنا واغِفر لنا  دومًا        

                                                           ألشــتاِت   ـاجُر   اليوَم     أشــتاتاً هن              ن
                                        جهَل   لإليماِن   إحسانا       فنتُرَك ال

                       نـرقـى   لمسمـــواتِ  نتَبُع    الّنـُوَر و                و

                                                                                 (1997) ِٓ د٠ٛاْ "رشا١ُٔ" افذاس 
                         اػذاد / اثٓ اٌجؾ١ش  
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 ... ٔفغٟ  زساً ػُ                                                           ٌِه ٠ب ع١ذرٟ:  
ثٙزٖ اٌّمٌٛخ ٔغٍذ اٌزاد أؽ١بٔب، ٚلذ ٔؼبلجٙب ٚٔزّٙٙب ثغٛء ئرخبر اٌمشاس إٌّبعت فٟ اٌزٛل١ذ ..اٌؾ١بح ؽزٝ أٚعؼزٕب..ػٍّزٕب 

اٌقؾ١ؼ.ٕٚ٘ب ٠غت أال ٍٔمٟ ثأٔفغٕب ؽزٝ ٚئْ أخيأٔب اٌزقشف، فٟ ثٛرمخ االوزئبة، فزىْٛ إٌز١غخ م١بع اٌفشؿ اٌؾم١م١خ 

الَ ربَ ٠ٚأط لبرً.ٌزٌه ٠غت أْ ٔؼززس ألٔفغٕب ٚٔقبٌؾٙب ٌٕؼٛد ٌٍؾ١بح ِٓ عذ٠ذ، اٌزٟ رّش ِٓ أِبِٕب ٚٔؾٓ فٟ ؽبٌخ اعزغ

ؽب١ٍِٓ ِؼٕب اٌخجشح اٌزٟ اوزغجٕب٘ب ف١ّب ِنٝ.ؽبٚس لٍجه اٌزٞ اعىٕزٗ فٟ أسك لبع١خ ال رقٍؼ ٌٍؾ١بح، ٚأدخٍٗ سٚمخ ٔفغه 

 .....١ٌؼٛد ف١ؾٍُ ؽٍّب ثال ؽذٚد

                                                                                                               وٙفه اٌّٙغٛس   أعىٕذ لٍجٟ

 ص٠ف اٌخشٚط  ٚأث١ذ ٌٍذ١ٔب

 أٔفبط فغش عذ٠ذ  ثذ اسلت

 ِٓ ٔضف اٌضِبْ ٠ي١ت  ػً لٍجٟ

 ثؼؾك فبدق ِغْٕٛ  وٕذ اؽٍُ

 فٕغ١ت خٍف اٌغ١َٛ  ٠غشلٕٝ ثؼ١ذا

 اٌؾغْٛثشادح لٍت   فزالِظ ِٙغزٝ

 ٠غغً دٔظ اٌغ١ٕٓ  ف١ٌٛذ صٍظ ٚثش

 ِٓ سؽُ اٌىٙف اٌٍؼ١ٓ  ٚأغذٚ ٚاػٛد

 ٠ؾ١ّه ٠ٚؾز٠ٛه  ِٓ مٍغ أػٛط  أعىٓ وّب خشعذ  ٚؽ١ٓ أٌمبن

 ٚث١ٓ ٠ذ٠ه اؽذٚ  وضٌضاي صبئش ِغْٕٛ دػٕٝ أػشثذ فٟ و١بٔه  ٚثؾّبلخ ػؾمٟ

 فأفجؼ لذ٠غخ  أغفٛ فٟ ٘ذٚء ٚػٍٝ فذسن  ثٍؾٓ اٌخٍٛد

                                                                           ٚأؽٍُ ؽٍّب ثال ؽذٚد أعغذ فٟ خؾٛع  فٟ صٛة اٌيٙش

بقمم/ ايمان ابوالميل
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     The Migration Of The Prophet (SAW) To Medina 

The story of the Prophet Muhammad‟s pbuh migration from Mecca‟ to Medina is story of faith and 

inspiration recanted to Muslims the world over. It highlights the Prophet‟s unwavering dedication to his 

mission in the midst of growing hostility towards the early converts to Islam in Mecca.The migration of 

the Prophet and his followers took place in the thirteenth year of the mission. It all started after the people 

of Medina offered the Prophet to migrate to seek refuge in their land and guaranteed him protection amid 

growing hostility against his message in Medina. Abbas an uncle to the Prophet told them that 

“Muhammad is a Meccan and he has good position among the Meccans, if they think that they will be good to 

him then he can go otherwise they can leave him in Mecca”. The prophet also said “ I will like you (Medina) 

to assure me that you will leave all prohibited things and command your wives and children to do the same”, 

they all accepted and the Prophet (SAW) agreed to migrate to Medina.The Prophet (SAW) also ordered 

the other Muslim converts to migrate to Medina. In order to avoid a physical confrontation, almost all the 

Sahabas migrated secretly. The Prophet and others remained in Mecca until the prophet (saw) got 

permission from Allah to migrate.The people of Mecca soon realized that most of the followers of the 

Prophet (SAW) had fled to Medina. They called an emergency meeting to prevent the Prophet and the rest 

from joining him. But as the saying goes „the man blessed by God cannot be cursed by no man‟, they could 

not stop the prophet from migrating because it was Allah‟s will. The meeting was held and the gatherers 

decided to kill the Prophet.They chose the most powerful man from each tribe to form a taskforce that was 

given the mission to kill the Prophet on his way to fajr prayer. Their reasoning was that the Bani Hashim, 

that is the kinsmen of the Prophet (SAW) won‟t be able to exact revenge against all the tribes involved and 

can therefore only ask for compensation which they were willing to pay..              Selected by: SHEREEN 


