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     األٍالَ اٌنٞ ٔلػٛ ا١ٌٗ....  اٌؼلك وٍّخ 

ُٜ اٍالَ ٔزجُغ ؟ اٍالَ إٌَخ اَ اٍالَ اٌش١ؼخ , اٍالَ  أ

َُ االؽبك٠ش إٌج٠ٛخ أَ  اٌٛ٘بث١خ أَ اٍالَ اٌظٛف١خ , اٍال

اٍالَ اال٠بد اٌموآ١ٔخ , اٍالَ اٌمبػلح ٚكاػش ٚإٌظوح 

ٚثٛوٛ ؽواَ ٚاِضبٌُٙ أَ اٍالَ ؽية هللا ٚاٌؾٛص١١ٓ 

ٚوزبئت االلظٝ فٝ ا٠واْ ٚاِضبٌُٙ, اٍالَ اٌش١ـ ِؾّل 

ػجلٖ ٚاٌش١ـ شٍزٛد ٚ اٌشؼواٜٚ ٚاٌغياٌٝ أَ اٍالَ 

١ـ وشه ٚٚعلٜ غ١ُٕ ٚاٌؾ٠ٕٛٝ ٚاِضبٌُٙ , اٍالَ اٌش

اٌؼمً أَ اٍالَ إٌمً , , االٍالَ اٌّطجك فٝ اٌشوق ثىً ِب 

ف١ٗ ِٓ رؼم١لاد أَ االٍالَ اٌّطجك فٝ اٌغوة ثىً ِبف١ٗ 

ٍَ رو٠لٕٚٔب أْ ٔزجغ ٠ب ٍبكح؟         ِٓ ر١َٙالد , أٜ اٍال

ُُ اٌٍَّّْٛ ؟ ً٘ ُ٘ اً٘ اٌجلٚ اٌن٠ٓ ٠زجؼْٛ  ٘ ِٓ

ٌغبِغ ِٓ االؽبك٠ش ٚاٌوٚا٠بد ٠ٚؼ١ك افمُٙ ف١وفؼْٛ ا

فمٗ اٌٛالغ ٚفمٗ اال٠ٌٛٚبد , ً٘ اٌٍَّّْٛ ُ٘ اٌزبثؼْٛ ثال 

فُٙ ٚػٍُ ٚاٌّزشلكْٚ ػٓ ٍٛء فٍك ٚعًٙ , اَ 

اٌٍَّّْٛ ُ٘ اٌٍّٛؼْٛ فٝ اٌز١َٙالد ٚاٌن٠ٓ ٠ؾٍٍْٛ ِب 

ؽوِٗ هللا ث١ٕخ اٌىًَ ٚاٌشٙٛاد , ً٘ اٌٍَّّْٛ ُ٘ اٌن٠ٓ 

ٌَّبعل اٌّى١فخ ٠ٚؾغْٛ ؽظ اٌَٛثو ؽزٝ أُٙ ٠جْٕٛ ا

٠ن٘جْٛ اٌٝ ػوفخ لجً اٌّغوة ٠ٚؼٛكْٚ لجً اٌفغو اٌٝ 

ك٠بهُ٘ , اَ اٌٍَّّْٛ ُ٘ اٌن٠ٓ ػبلذ ثُٙ االهع فٍُ 

 ٠غلٚا اال اٌَّبعل ٌزؤ٠ُٚٙ ِٓ اٌؾو ٚاٌجوك فموا ٚػٛىا ,

بػ اٌجٕٛن الٔٙب هثب صُ ً٘ اٌٍَّّْٛ ُ٘ اٌن٠ٓ ٠ؾوِْٛ اهث

 ُٙ ػٍٝ اٍبً أٙبهثٌؼ ؽالي ً٘ اٌٍَّّْٛ ّٕفؼز٠ٌؾٍٍٛٔٙب

ُ٘ اٌن٠ٓ ٠فزْٛ ثى١ف١خ ار١بْ اٌيٚعخ ٚ٘ٝ ؽبئغ ٠ٚفزْٛ 

ثزؾ١ًٍ اٌمجٍخ فٝ ٔٙبه هِؼبْ ٚثزؾو٠ُ اٌفزٝ األِوك الٔٗ 

ثبة ٌٍشٙٛح اَ اٌٍَّّْٛ ُ٘ اٌن٠ٓ اثبؽٛا اِبِخ اٌّوأح 

. ٌٍظالح ٌٍٚوعبي ٚأثبؽٛ اٌظالح ٌٍّوأح ثغ١و غطبء ٌٍواً

ٓ ثؾبعخ ِبٍخ اٌٝ فىو عل٠ل ٚػمٛي هاشلح رفُٙ ؽىّخ ٔؾ

اٌؾىُ ٚو١ف١خ رف١َو اال٠خ , ٔؾٓ ثؾبعخ ِبٍخ اٌٝ هعبي 

٠قبفْٛ هللا ٠ٚغزٙلْٚ ؽزٝ َٔزط١غ اْ ٕٔمً اٌل٠ٓ 

االٍالِٝ وّب أيٌٗ هللا ١ٌٌٚ وّب عبءٔب فٝ رف١َواد 

 ٚالٛاي ِب أيي هللا ثٙب , هعبي ال ٠قبفْٛ اال هللا ٠ٚزمْٛ هللا

ف١ؼٍُّٙ هللا ػٍُ ِب ٌُ ٠ؼٍّٛا ,ٔؾٓ ثؾبعخ اٌٝ فىو اٍالِٝ 

عل٠ل ٠زَّه ثبٌّؼمٛي ٠ٚغوثً إٌّمٛي ػٍٝ ػٛء ا٠بد 

اٌمواْ اٌىو٠ُ ٚاٌضبثذ اٌظؾ١ؼ ِٓ إٌَخ إٌج٠ٛخ , ٚال 

٠شغٍٕب اٌغو٠ت ِٓ اٌمٛي ٚاالغوة ِٓ اٌوٚا٠خ ٚهللا 

 وهئ١ٌ اٌزؾو٠                                         . اٌَّزؼبْ

  اقرأ في ىذا العدد:
 ألٍالَ اٌنٞ ٔلػٛ ا١ٌٗا وٍّخ اٌؼلك:*

 2ص                                       ثمٍُ/هئ١ٌ اٌزؾو٠و  

 

      رش٠ٛٗ اٌوِي ػٕل األؽفبي :لؼ١خ ٌٍّٕبلشخ*

  3ص                  اػلاك/ا٠ّبْ اثٛا١ًٌٍ                       
 

 االٍواء ٚ اٌّؼواط : *طٛهح اٌغالف

                              4ص                                          ػلاك/ اثٓ اٌجٍلا     
 اٌَُ اٌنٞ ٠مزً اٌوعً :ٌِه ٠ب ١ٍلرٟ *

 4ص                                               اػلاك/ثٕذ اٌجٍل
ِمجوح ٚد ٔـ اوزشبف : اٌّظو٠ْٛ اٌزٟ ال ٠ؼوفٙبِظوُ  *

                       5ص                        / ك. وو٠ُ اثٛاٌؼيائُ ػلاكا  اِْٛ

ٚرظؼل ٌٍلٚه لجً  2/1ِظو رفٛى ػٍٝ اٌّغوة  *هوٓ اٌو٠بػخ:

  6 ص           ػلاك/وبثزٓ و١ّٛا      إٌٙبئٟ فٟ وؤً افو٠مٟ

 لواءح فٟ وزبة       ٚاؽخ اال٠ّبْ : *

 6ص         )هٍبٌخ االٍواء ٚاٌّؼواط ٌالِبَ اثٝ اٌؼيائُ(

 

كاه ِٓ ِٕبلشبد فٟ ٔلٚح  بٍِقض ٌّ     : ٔلٚح اٌغّؼخ *

                             7ص                                  0202 ٠ٕب٠و  14 اٌغّؼخ

 "  هعُت اٌق١و لظ١لح  " : هوٓ األكة  *

 8ص                         ٌجش١و                 اثٓ ااػلاك / 

 

 ِفَٙٛ رغل٠ل اٌفىو اٌل٠ٕٟ فٟ طبٌْٛ اٌجش١و: *

  9 ص                                  ثمٍُ/ كوزٛه ؽَٓ ف١ًٍ 

 

ثبفزالف    اٌوٚا٠بد  افزالف   :غ١وػٕٛاْ ِٓ طفؾخ*

                                                                            10ص      ٛػ١ْٛ عو٠ئخ  أث/ اػلاك   اٌوإٜ ٚ االٔزّبءاد

                                         فٛائل ٌغ٠ٛخ ٌالٍزفبكحٌغ٠ٛبد : 

 11ص                                   وّبي ػجلاٌوؽ١ُ / اػلاك

                            The English Section 12ص            
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 رش٠ٛٗ اٌوِي ػٕل األؽفبي                            لؼ١خ ٌٍّٕبلشخ  ىـ         
 

ثّبما أثلأ، فىً ػٕظو ِب ٘ٛ اال ثٛاثخ شبئىخ ٠ظؼت اٌزٛغً ف١ٙب، ٚفٟ إٌٙب٠خ لوهد اٌجلء  ٌٓ أفف١ىُ ٍوا، ام إٟٔٔ اؽزود

 اٌّئصوح(.ثبًٌَٙ اٌّّزٕغ، ٟٚ٘)اٌشقظ١بد 

ٌمل وبْ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌٍجٕخ إٌبػّخ ٌٍّغزّغ، ُٚ٘ األؽفبي ألُٔٙ اٌغ١ً اٌمبكَ، ٚهعبي اٌغل، فىبْ ٌياِب ػٍٝ اث١ٌٍ أْ ٠ٛعٗ 

أػٛأٗ ِٓ ش١بؽ١ٓ اإلٌٔ ٚش١بؽ١ٓ اٌغٓ، ثب١ٌَطوح ػٍٝ ػمٛي ٘ئالء األؽفبي، ٍؼ١ب ٌزغ١١و ٠ٛ٘زُٙ.ٚثّب أْ اث١ٌٍ ٠ؼٍُ أْ 

، ِضً اٌشقظ١بد اٌزبه٠ق١خ اٌٙبِخ، ”اٌوِٛى”ػٍٝ رش٠ٛٗ رٍه اٌؼٕبطو ػٕل األؽفبي، ٚاألُ٘ ٘ٛ ػٕظو٠ٌٍٛٙخ ػٕبطو، هوي 

 ٚعؼٍٙب رٕلِظ فٟ أفالَ اٌىورْٛ اٌزٟ ٠ؼشمٙب اٌطفً.

 وً األؽفبي ٠ؼوفْٛ ِٓ ٘ٛ ثوثوٍٚب، ٌٚىٕٙب ِؼوفخ ِي٠فخ، فٍٛ ٍؤٌذ أٞ ؽفً: ِٓ ٘ٛ ثوثوٍٚب؟ ثوثوٍٚب

ٌض ٚشو٠و.ٚثٙنٖ اٌظٛهح اٌن١ٕ٘خ اٌزٟ هٍقذ فٟ م٘ٓ اٌطفً، رُ رش٠ٛٗ طٛهح ربه٠ق١خ ١ِّيح ٍزىْٛ اعبثزٗ: ٘ٛ لوطبْ 

، مان اٌجطً اٌنٞ ٍبػل اٌغيائو ػل أٍجب١ٔب، ٚاٍزطبع رؾو٠و اٌَٛاؽً اإلفو٠م١خ ِٓ ”ف١و اٌل٠ٓ ثوثوٍٚب”ٌوعً شغبع اٍّٗ

ِّٙخ األٍطٛي ” ١ٍٍّبْ اٌمبٟٔٛٔ”ُ ٚالٖ اٌٍَطبْاالؽزالي اإلٍجبٟٔ ٚأٔمن ٍَِّٟ األٔلٌٌ، وّب رٌٛٝ ٚال٠خ اٌغيائو، ص

 ٚال٠خ اٌغيائو، ٠ٚشٙل ٌٗ اٌزبهؿ ثشغبػزٗ فٟ اٌفزٛؽبد اإلٍال١ِخ.” ؽَٓ”اٌؼضّبٟٔ، فزون الثٕٗ

ٌٙنا لوه اث١ٌٍ أْ ٠زالػت ث٠ٛٙخ اٌطفً، فمبَ ػٓ ؽو٠ك أرجبػٗ ثزش٠ٛٗ اٌوِٛى ثٕفٌ ؽو٠مخ رش٠ٛٗ شقظ١خ ِضً 

غ اٌشقظ١بد اٌزٟ ٌٙب اٌملهح ػٍٝ اٌزؤص١و فٟ اٌطفً ٚاٌّوا٘ك ثظفخ فبطخ، عؼٍُٙ شقظ١بد ثوثوٍٚب.ٚعؼً اث١ٌٍ ِٓ ثؼ

ػبِخ ٌٙب لٛح ٚشٙوح ِٚبي، ٚأظٙوُ٘ وٕغَٛ ١ٌٛ٘ٛك.ٚاٍزقلُِٙ اث١ٌٍ وؤكاح ١ٌيهع ف١ُٙ ػبكاد ٚرمب١ٌل رقبٌف اٌفطوح اٌزٟ 

ٛػٝ ػم١لح ٌإلػزواع ٚمثنثخ اٍزمواه اٌجالك، ٚأففٝ فٍمٕب هللا ػ١ٍٙب.ٚى٠ٓ ٌُٙ اٌجٍطغخ ٚوؤٔٙب اٌشغبػخ، وّب عؼً ِٓ اٌف

 ػُٕٙ أْ إٌّٙظ اٌظؾ١ؼ ٘ٛ ػوٚهح ٚػغ فطخ ٚاػ١خ ٌزؾم١ك االٍزمواه ٚاٌز١ّٕخ، ثلال ِٓ اٌٙلَ ٚاهالخ اٌلِبء.

ػًّ  ٠ب أ٠ٙب اٌن٠ٓ إِٓٛا أّب اٌقّو ٚا١ٌَّو ٚاألٔظبة ٚاألىالَ هعٌ ِٓ“ٚػٍٝ اٌغ١ّغ أْ ٠ؼٛكٌزٕج١ٗ هللا ٌٕب، ؽ١ش لبي

اٌش١طبْ فبعزٕجٖٛ ٌؼٍىُ رفٍؾْٛ أّب ٠و٠ل اٌش١طبْ أْ ٠ٛلغ ث١ٕىُ اٌؼلاٚح ٚاٌجغؼبء فٟ اٌقّو ٚا١ٌَّو ٠ٚظلوُ ػٓ موو هللا 

                                                                                               .91-90ٍٛهحاٌّبئلح آ٠خ” ٚػٓ اٌظالح فًٙ أٔزُ ِٕزْٙٛ

ٌمل ػٍّٕب هللا ثؤْ اث١ٌٍ ٠ي٠ٓ ٌٍٕبً اٌقّو ٚا١ٌَّو ٚاألٔظبة ٚاألىالَ، ألْ ٔز١غزٗ اٌؼلاٚح ٚاٌجغؼبء ٚفٟ إٌٙب٠خ اٌلَ، ٚ٘نا 

                                                                                     ٘ٛ أؽل أ٘لاف اث١ٌٍ ؽزٝ ٠ظً ثٙئالء اٌٝ اٌىفو ثبهلل.

 ثمٍُ/ ا٠ّبْ اثٛا١ًٌٍ
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 ىـ         
     االسراء والمعراج   : طٛهح اٌغالف

رّو ػ١ٍٕب ٘نٖ اال٠بَ مووٜ االٍواء ٚاٌّؼواط ٚاٌزٝ ؽَت ِؼظُ 

اٌوٚا٠بد رّذ فٝ شٙو هعت  ٚف١ٙب اٍوٜ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ 

ثؼجلٖ ٚهٌٍٛٗ ِؾّل طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ِٓ ِىخ اٌّىوِخ اٌٝ 

اٌَّغل االلظٝ ؽ١ش اَ ١ٍلٔب ِؾّل طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ  

بٌٕجٝ اٌٝ اٌَّٛاد اٌؼال اٌوًٍ فٝ اٌَّغل االلظٝ وّب ُػـِوط ث

ؽ١ش فوع هللا ػ١ٍٗ اٌظالح ٚلل عبئذ االشبهح اٌٝ اٌَّغل 

االلظٝ ؽ١ش ٠ش١و هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌٝ لل١ٍخ ٘نا اٌّىبْ 

ٚمٌه فٝ اال٠خ اٌىو٠ّخ ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ  ) ٍجؾبْ اٌنٜ 

اٍوٜ ثؼجلٖ ١ٌال ِٓ اٌَّغل اٌؾواَ اٌٝ اٌَّغل االلظٝ اٌنٜ 

اْ اٌَّغل ٌٛٗ ٌٕو٠ٗ ِٓ آ٠برٕب ( طلق هللا اٌؼظ١ُ .ثبهوٕب ؽ

األلظٝ ٠ؼ١ش رؾذ ١ٔواْ االؽزالي اٌظ١ٙٛٔٝ ٚاٌؼوة 

ٚاٌٍَّّْٛ ٠غؼْٛ فٝ ٍجبد ػ١ّك ٚوؤْ أٌٚٝ اٌمجٍز١ٓ ٚصبٌش 

ّضً اٌؾو١ِٓ َِٚوٜ هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ال ٠

ؾٓ ٚاألك٘ٝ ٚاألِو ِٓ مٌه إٔب ٔ اؽزالٌٗ ٚرل١َٔٗ أٜ ش١ٝء ! 

ا١ٌٍَّّٓ لل أكفٍٕب اػلاءٔب فٝ ارْٛ اٌؾوٚة ٚاٌزّيق فّب ث١ٓ 

رّيق اٌؼبٌُ االٍالِٝ ٚػ١بع األهع اٌّجبهوخ فٝ اٌملً ِٚب 

ث١ٓ رشومِٕب ٚرفولٕب اٌٝ ًٍِ ٚفوق ٠ؼٍُ هللا ِٓ ا٠ٓ أرذ ٚاٌٝ 

ا٠ٓ رَٛلٕب  ٔغل أْ اٌَّغل األلظٝ اٌنٜ ؽوهٖ ػّو ثٓ 

ؾذ ِىبئل اٌظٙب٠ٕخ اٌقطبة ٚطالػ اٌل٠ٓ اطجؼ ا١ٌَٛ ر

ف١لثوْٚ اٌّئاِواد ٌٙلَ األلظٝ ٚثٕبء ا١ٌٙىً اٌّيػَٛ ِىبٔٗ 

ٚهغُ ارؼبػ ٔٛا٠ب اٌظٙب٠ٕخ ٚافزؼبػ فجب٠بُ٘ ٚرؤ١٠ل اٌظ١ٍج١ٓ 

فبٌٍُٙ اؽّٝ اإلٍالَ  اال إٔٔب ال ؽ١بح ٌّٓ رٕبكٜ . ٚإٌٙلًٚ ٌُٙ

ٚاٌّملٍبد ِٓ ا١ٌٙٛك أِب ٔؾٓ ا١ٌٍَّّٓ فال أًِ ف١ٕب ٚال ٍّٔه 

ِٚب اؽٛعٕب  ا١ٌَٛ فٝ اْ  أْ ٔظوؿ لبئ١ٍٓ "ٚا ألظبٖ !ّ اال

َٔزشؼو لل١ٍخ اٌَّغل االلظٝ ٚ٘ٛ ٠وىػ رؾذ ١ٔو االٍزؼّبه 

االٍوائ١ٍٝ ٚاٌنٜ رّىٓ ِٓ اؽزالي اٌَّغل االلظٝ فٝ اٌقبٌِ 

,وّب ٔلػٛ هللا اْ -ال أػبك هللا ػ١ٍٕب ٘نٖ اال٠بَ  -1967ِٓ ١ٔٛ٠ٛ 

ْ ٠غّؼٛا وٍّزُٙ فٝ وٍّخ  ٚاؽلح ٠ٛفك افٛرٕب اٌفٍَط١١ٕ١ٓ فٝ ا

               ا١ٌٍَت  ٚاْ ٠زؾلٚا رؾذ ها٠خ ٚاؽلح ؽزٝ ٠ؼٛك ا١ٌٕب االلظٝ 

 ػلاك/اثٓ اٌجٍلا

 ‼اٌَُ اٌنٞ ٠مزً اٌوعبي     : ٌِه ٠ب ١ٍلرٟ

 

ماد ِوح رؼجذ فزبح ع١ٍّخ ِٓ ؽ١برٙب اٌيٚع١خ ٚأهاكد لزً 

ٚلبٌذ ٌٙب ٠ب  ىٚعٙب ٚاٌزقٍض ِٕٗ. فٟ اٌظجبػ رٛعٙذ الِٙب!!

اِٟ رؼجذ ِٓ ىٚعٟ ٚ ٌُ اػل لبكهح ػٍٝ اٌؼ١ش ِؼٗ اه٠ل اْ 

الزٍٗ ٌٚىٓ افشٝ اْ ٠ؾٍّٕٟ لبْٔٛ االهع اٌَّئ١ٌٚخ، ً٘ 

ٔؼُ ٠ب اثٕزٟ ٠ّىٕٕٟ  -اعبثذ االَ: "٠ّىٕه َِبػلرٟ ٠ب اِٟ؟

َِبػلره، ٌٚىٓ، ٕ٘بن ِّٙخ طغ١وح. ٍبٌذ االثٕخ؟ اٞ ِّٙخ؟ 

لبٌذ االَ  اٞ ِّٙخ ٌزقٍض ِٕٗ؟ أب َِزؼل ح َِٚزؼل ح ٌزٌٟٛ

١ٍىْٛ ػ١ٍه اْ رزظبٌؾٟ ِؼٗ، ؽزٝ ال ٠شزجٗ ف١ه اؽل -ؽَٕب: 

١ٍىْٛ ػ١ٍه رغ١ًّ ٔفَه ؽزٝ رجل٠ٓ شبثخ  -ػٕلِب ٠ّٛد. 

ػ١ٍه اْ رؼزٕٟ ثٗ ع١لا ٚاْ رىٟٛٔ ٌط١فخ -ٚعناثخ ثبٌَٕجخ ٌٗ. 

٠غت اْ رىٟٛٔ طجٛهح ِٚؾجخ ٚالً -علا ِٚملهح ٌٗ ٚألٍ٘ٗ. 

٠ىْٛ ٌل٠ه اماْ اوضو اٍزّبع، ٚاْ رىٟٛٔ اوضو  غ١وح، ٚاْ

أفمٟ كْٚ اٍواف ٚال رغؼجٟ ؽزٝ ػٕلِب ٠ؼط١ه -اؽزواِب. 

ال روفؼٟ طٛره ػ١ٍٗ ٌٚىٓ شغؼٟ اٌَالَ -اٌّبي الٞ شٟء. 

 ٚاٌؾت ؽزٝ ال ٠شزجٗ ف١ه ػٕلِب ٠ّٛد. ً٘ ٠ّىٕه اٌم١بَ ثىً

 لبٌذ االَ ؽَٕبً!!.مٌه؟ ٍبٌذ االَ. ٔؼُ اٍزط١غ. اعبثذ

 فنٞ ٘نا اٌَّؾٛق ٚطجٟ ل١ٍال فٟ ٚعجزٗ ا١ِٛ١ٌخ، ٍٛف 

اِٟ، ١ٌٌ  .٠َٛ هعؼذ االثٕخ الِٙب ٚلبٌذ ٠ٓرمزٍٗ ثجؾء. ثؼل 

ٌلٞ اٞ ١ٔخ ٌمزً ىٚعٟ أٚ اٌزقٍض ِٕٗ ِوح افوٜ. ِٓ االْ 

طود أؽجٗ الٔٗ رغ١و رّبِب، ٘ٛ االْ ىٚط ٌط١ف علا ِّب 

                          ؟ ِبما ٠ّىٕٕٟ اْ افؼً ال٠مبف ِفؼٛي اٌَُ  .رق١ٍذ

                          اعبثذ االَ: .كػذ ثٕجوح ؽي٠ٕخ.اهعٛن ٍبػل٠ٕٟ ٠ب اِٟ

  ال رمٍمٟ ٠ب اثٕزٟ.

ِب اػط١زه ا٠بٖ فٟ اٌجلا٠خ وبْ ِغوك َِؾٛق ػبك٠ب ٌٓ ٠مزٍٗ 

اثلا. فٟ اٌٛالغ، وٕذ أذ اٌَُ اٌنٞ وبْ ٠مزً ىٚعه ثجؾء 

ٚاٌّشبوً. فؼٕلِب ثلارٟ رؾج١ٗ ٚرىو١ِٗ ثبٌزٛرو ٚاٌقالف 

اٌوعبي .ٚرؼزيٞ ثٗ أه ها٠زٗ ٠زغ١و اٌٝ ىٚط ٌط١ف ٌٚط١ف علآ

١ٌَٛا اشواه ؽمب ٌٚىٓ ؽو٠مزٕب فٟ االهرجبؽ ثُٙ رؾلك 

إٌَبء اما وٕذ رَزط١ؼ١ٓ اظٙبه .اٍزغبثبرُٙ ِٚشبػوُ٘ رغبٕ٘ب

 االؽزواَ ٚاٌزفبٟٔ ٚاٌؾت ٚاٌوػب٠خ ٚاالٌزياَ ِغ ىٚعه ١ٍىْٛ

 .% ِٓ اعٍه ٕٓٓٔ٘بن 

 اٌٍُٙ طً ٍٍُٚ ٚثبهن ػٍٝ ١ٍلٔب ٚؽج١جٕب ٚشف١ؼٕب ِؾّل ٚػٍٝ

 آٌٗ ٚطؾجٗ أعّؼ١ٓ ٍٍُٚ ر١ٍَّب وض١وا اٌٝ ٠َٛ اٌل٠ٓ

 (فز١بهاد.ك/ِؾّلاٌقبٌِ اٌّقالفٟا)

ثٕذ اٌجٍل اػلاك/ 
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  1922ٔٛفّجو  4 .. ْاوزشبف ِمجوح اٌٍّه "رٛد ػٕـ آِٛ: ·٠ؼوفٙباٌّظو٠ْٛاٌزٟ الِظوُ 
ٚث١ّٕب وبْ اٌَّزىشف اإلٔغ١ٍيٜ ٘ٛاهك وبهرو ػبٌُ ا٢صبه ٚاٌّزقظض فٟ  1922ٔٛفّجو ٍٕخ  4فٝ اٌَبػخ اٌؼبشوح ٠َٛ 

ربه٠ـ ِظو اٌمل٠ُ ٠مَٛ ثَّؼ شبًِ ٌّٕطمخ ٚاكٜ اٌٍّٛن األصو٠خ غوة ِل٠ٕخ األلظو ِٛفلا ِٓ لجً اٌٍٛهك ٘وثود ا٠وي 

 .. ػٍٝ أٚي ػزجخ ؽغو٠خ رٛطً ػجو٘ب اٌٝ ِمجوح اٌٍّه اٌظغ١و رٛد ػٕـ آِْٛ ٚوٕٛى٘ب اٌّجٙوحوبهٔبفْٛ اٌقبٌِ ػضو 

     
ٍٕخ ، ػٕلِب وبْ وبهرو ٠مَٛ ثؾفو٠بد ػٕل ِلفً إٌفك اٌّئكٞ  3000رُ اوزشبف ِمجوح اٌفوػْٛ اٌظجٟ ثؼل أْ ظٍذ ِغٌٙٛخ 

ٚعٛك لجٛ وج١و ٚ اٍزّو ثبٌزٕم١ت اٌلل١ك اٌٝ أْ كفً اٌٝ اٌغوفخ اٌزٟ اٌٝ لجو اٌٍّه ه١ٌَِ اٌواثغ فٟ ٚاكٞ اٌٍّٛن ، فالؽع 

رؼُ ػو٠ؼ رٛد ػٕـ أِْٛ ، ٚوبٔذ ػٍٝ علهاْ اٌغوفخ اٌزٟ رؾٛٞ اٌؼو٠ؼ هٍَٛ هائؼخ رؾىٟ ػٍٝ شىً طٛه لظخ هؽ١ً 

  .. رٛد ػٕـ أِْٛ اٌٝ ػبٌُ األِٛاد

       
إٌطبق فٟ اٌؼبٌُ ، ٔظواً ٌٍزٛطً اٌٝ ١ِِٛبء اٌفوػْٛ اٌظغ١و وبٍِخ اٌّؾز٠ٛبد ٚلل أؽلس ٘نا االوزشبف ػغخ اػال١ِخ ٚاٍؼخ 

 .. ، ٚثىبًِ ى٠ٕزٙب ِٓ لالئل ٚ فٛارُ ٚاٌزبط ٚاٌؼظٟ ٚوٍٙب ِٓ اٌن٘ت اٌقبٌض ٚاألثًٕٛ

ّمجوح شٙوح ػب١ٌّخ رمغ اٌّمجوح ثٛاكٞ اٌٍّٛن ثّظو ، ػٍٝ ػفخ ا١ًٌٕ اٌغوث١خ اٌّمبثٍخ ٌّل٠ٕخ األلظو ا١ٌَٛ ، ٚلل ٔبٌذ ٘نٖ اٌ

ٚاٍؼخ ٌّب اؽزٛرٗ ِٓ صوٚاد ٚ وٕٛى ػٕل اوزشبفٙب ، ام رؼزجو اٌّمجوح اٌٛؽ١لح ٌٍّٛن ِظو اٌملِبء اٌزٟ ٚعلد ثىبًِ ِؾز٠ٛبرٙب 

  ..ٌُٚ ٠ؾبٚي اٌٍظٛص ٍولزٙب اال فٟ اٌؼظٛه اٌمل٠ّخ ٟٚ٘ ِؾبٚالد ثبءد وٍٙب ثبٌفشً

            
ٟ ػٍٝ أٔمبع أوٛاؿ اٌؼّبي اٌّج١ٕخ ِٕن ػظو اٌوػبَِخ ِّب طؼت اٌٛطٛي ا١ٌٙب ِٓ لجً ٚلل ٚعلد ِمجوح اٌفوػْٛ اٌن٘ج

 .. اٌٍظٛص ٚ ِّب ٠لي ػٍٝ ثمبء اٌّمجوح ػٍٝ ؽبٌزٙب اٌغ١لح ؽ١ش ٌُ رطٍٙب ٠ل اٌؼجش أٚ اٌَولخ ِضٍّب ؽلس ثجبلٟ ِمبثو إٌّطمخ

اٌغل٠ل ثبٌمب٘وح ، ٕٚ٘بن ثؼغ اٌمطغ رُ االؽزفبظ لطؼخ ( فٟ اٌّزؾف اٌّظوٞ  1700رؼوع ِؾز٠ٛبد اٌّمجوح ) ؽٛاٌٟ  

                                                                                                                       ثٙب فٟ ِقيْ اٌّزؾف ، ٚ ثؼغ ِٕٙب ٠ؼوع فٟ ِزؾف األلظو

 ئموالعزاأبكريم .د /   سلسة من إعدادن
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 2/1المغربعمى تفوز مصر  :هوٓ اٌو٠بػخ
 النيائي لكاس افريقيا وتصعد لمدور قبل

 

فاز المنتخب المصري عمى منافسو المغربي بيدفين مقابل 
ىدف، مساء األحد، في مباراة دور ربع النيائي لبطولة 

وضمن المنتخب .كأس أمم إفريقيا الُمقامة في الكاميرون
المصري بطاقة التأىل لدور نصف النيائي لمبطولة، حيث 

وافتتح المغرب المباراة .مباراة حاسمة مرتقبة مع الكاميرون
بيدفو المبكر الوحيد من ركمة جزاء سجميا سفيان بوفال 

في مرمى الفراعنة من في الدقيقة السابعة من زمن الشوط 
من  53األول، فيما سجل محمد صالح ىدف التعادل في 

وعزز محمود تريزيجيو تقدم مصر .شوط المباراة الثاني
وشيدت المباراة .يبيدف الفوز الحاسم في الوقت اإلضاف

العديد من االلتحامات القوية، التي كان أبرزىا في الدقيقة 
عندما اشتبك عدد من العبي الفريقين. وتمقى بعضيم  76

                                     .البطاقات الصفراء، وسط انتقادات ألداء حكم المباراة
                                                    -

 / وبثزٓ و١ّٛاػلاك

 لواءح فٟ وزبة       ٚاؽخ اال٠ّبْ :
 اٌّؼواط ٌالِبَ اثٝ اٌؼيائُ(ٚ )هٍبٌخ االٍواء

 

) ٍبجؾبْ اٌبنٞ اٍبوٜ ثؼجبلٖ ٌب١الً ِبٓ اٌَّبغِل لبي هللا رؼبٌٝ: 

َِ اٌٝ اٌَّغِل األلظٝ اٌنٞ ثبهوٕب ؽٌٛٗ ٌٕو٠ُٗ ِٓ آ٠برٕبب  اٌؾوا

 ٔ  اإلٍواء:ا١ٌَُّغ اٌجظ١و(  أٗ ٘ٛ

وّبي رٕـي٠ٗ ماربٗ  افززؼ هللا رؼبٌٝ اإلٍواء ثبٌزَج١ؼ كالٌخ ػٍٝ

اٌؼ١ٍخ ، ػٓ اٌؾٍبٛي ثغٙبخ أٚ االؽز١ببط اٌبٝ اٌّؾبً ٚاٌّىببْ ، 

طٍٝ هللا صُ أػٍٓ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ أٔٗ ٘ٛ اٌنٞ أٍوٜ ثؾج١جٗ ﴿

 ١ٌمف اٌؼمً ٍَِّب ثآ٠خ ٠ؼغي ػٓ اكهان ؽم١مزٙب، ٚآٌٗ﴾ ػ١ٍٗ 

 ٚو١ف ال  ؟ !!  

  

ٚطبببٕغ هللا اٌمو٠بببت اٌظبببب٘و ٌٍؾبببٌ ِبببٓ ؽووببببد األفبببالن ، 

ص اٌىبئٕبد ، ٍٚو ؽ١بح األعَبَ اٌؾ١خ ، ِّب رؼٍمذ ثبٗ ٚفٛا

للهح اٌمبكه ، ػغي اٌؼمً ا١ٌٍَُ ػبٓ اكهان ؽمبئمٙبب ، ٚوشبف 

أٍببواه٘ب ، اال ثٕببٛه ٠غؼٍببٗ ِجببلع اٌىبئٕبببد فببٟ لٍببت ِببٓ أٍ٘ببٗ 

ٌّشب٘لح رٍه ا٠٢بد . َٚٔجخ اإلٍواء اٌٝ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼببٌٝ 

ٔببٗ ِببٓ فؼببً ؽغببخ طببو٠ؾخ ، ػٍببٝ اْ األِببو فببٛق اٌؼمببً ، أل

اٌملهح اٌؼغ١ت ، ِٚٓ كلبئك اٌؾىّخ اٌزٟ ال رٕىشبف أٍبواه٘ب 

اال ٌّٓ ٍجؾذ أهٚاؽُٙ فبٟ فَب١ؼ ؽظببئو اٌٍّىبٛد األػٍبٝ ، 

فّب ػٍٝ اٌّئِٓ اٌىبًِ ، ٚال ػٍٝ اٌؼببٌُ اٌواٍبـ اال أْ ٠مبٛي 

ًٌ ِٓ ػٕل هثٕب(  :   ٧ػّواْ:  ) إِٓب ثٗ و

اء ثؼل َٔجخ مٌه ِٚب ٌٍؼمً ٚاٌجؾش ػٓ و١ف١خ اٌؼوٚط ٚاإلٍو 

  اٌٝ اٌمبكه اٌّو٠ل اٌفبػً ٌّب ٠شبء .

اٌٍُٙ أٟ أشٙلن أٟٔ إِٓذ ثّب أفجورٕب ثٗ ِٓ أٔه أووِذ ثبٗ  

 ٚآٌٗ﴾.  طٍٝ هللا ػ١ٍٗ فوك ماره ﴿

ٚطببف هللا ؽج١جببٗ فببٟ اإلٍببواء ثؤٔببٗ ػجببل ، اػالِببب ِٕببٗ صببُ  

ٍجؾبٔٗ أْ أهلٝ اٌّواربت ٚأػٍبٝ اٌّمبِببد أْ ٠ىّبً اإلَٔببْ 

فٟ ِمبِببد اٌؼجٛك٠بخ ؽزبٝ ٠ىبْٛ ػجبًلا طبوفب فبٌظبب ِبٓ وبً 

ٚفٝ مٌبه ك١ٌبً ػٍبٝ أْ ٍب١لٔب ِٚٛالٔبب .شبئجخ ٌناد هللا رؼبٌٝ 

ؽزٝ ثٍغ أهفغ  ٚآٌٗ﴾وٍّٗ هللا رؼبٌٝ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ هٍٛي هللا ﴿

ِوارت اٌؼجبٛكح ، ٚافبزض ثزٍبه إٌّبـيٌخ اٌؼ١ٍبخ ِفبوكا ف١ٙبب ، 

) ٌٚىً هٍٛي ِٓ اٌوًٍ لَؾ ِٓ رٍه إٌّبـيٌخ  ثمبله ِىبٔزبٗ 

  ٦٠ٔآي ػّواْ:  ُ٘ كهعبٌد ػٕل هللا(

 

                                                       )ِٓ وزبة "هٍبٌخ االٍواء ٚاٌّؼواط" ٌالِبَ اثٝ اٌؼيائُ(
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   0202 ٠ٕب٠و 14كاه ِٓ ِٕبلشبد فٟ ٔلٚح اٌغّؼخ بٍِقض ٌّ         : ٔلٚح اٌغّؼخ

 

 )أسرار القرآن( لالمام ابى  ولي العزم الدينية في قراءة لكتاب أبجمعية  تقام في الجمعة الثانية من الشيرالتي  لمندوة ٍِقض 
ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ".) بسم اهلل الرحمن الرحيم ) من سورة آل عمران ١٣اآلية الندوة تفسير قولو تعالى قد كان موضوع و  العزائم

 (                                                        َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َوالمَّوُ ُتِحبُّوَن المََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم المَُّو َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  
 ىميا: استخمص الحاضرون من الندوة نقاطًا عدة، أ

المحبة لغة تعني الميل واإللف والمشاكمة، وىي بيذا المعنى مستحيمة في ذات اهلل سبحانو؛ فالعبد إذا أحب ربو فبم  المحبة:
يغذوه عميو من النعم واآلالء، ومن ىنا فيذه محبة معمولة. أما محبة اهلل تعالى لمعبد سر قولو سبحانو )فسوف يأتي اهلل بقوم 

يي بمعناىا الحقيقي منفية في ذاتو سبحانو، بيد أن ىناك معاًن أخرى لمحبة اهلل لعباده تدخل طي التأويل يحبيم ويحبونو(. ف
والمجاز، منيا: أن يشرح اهلل صدر العبد ويوفقو لمخيرات ويغفر لو الزالت فيكون في كنف العناية اإلليية، وىذا من محبة اهلل 

 لمعبد
ألقوال السائرة لدى كمل العباد بأن ما يراه العامة حسنة كصالة النوافل وصوم القربات من ا حسنات األبرار سيئات المقربين:.

نما تكون حسنة إذا أسندىا إلى توفيق اهلل  واإلكثار من التبتل آناء الميل وأطراف النيار، يراىا العارف زلة إذا نسبيا لذاتو، وا 
عمل حتى تتحقق اإلخالص فيو، وال تفرح باإلخالص حتى تتحقق جل في عاله. وقد ورد في حكم اإلمام ما نصو: )ال تفرح بال

إصابة الحق فيو، وال تفرح بال تفرح بالعمل حتى تتحقق اإلخالص فيو، وال تفرح باإلخالص حتى تتحقق إصابة الحق فيو، وال 
تفاوت، وكان الصحابة تفرح بإصابة الحق إصابة إال إذا فرحت باهلل الذي أقامك مقام عمالو(. من ىنا فالوسعة تقتضي ال

 عمييم الرضوان يتفاوتون في القربات والطاعات، وكُل عمى خير.
ىو خاتم النبيين، ولكن شريعتو باقية حتى  -صمى اهلل عميو وسمم-معموم أن الرسول  :-صمى اهلل عميو وسمم-ورثة الرسول 

يرث اهلل األرض ومن عمييا. ولما كان األمر كذلك، وجب أال تخمو األرض من قائم هلل بالحجة؛ إما ظاىرًا مشيورًا، أو باطنًا 
ة األقوال واألعمال واألحوال واألسرار. ومنيم الوارث الكامل، مستورًا لئال تبطل حجج اهلل وبيناتو، وىؤالء ىم الورثة، فمنيم ورث

وفضل اهلل تعالى غير محدود، يقول سبحانو )ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنيم ظالم لنفسو ومنيم مقتصد 
 ومنيم سابق بالخيرات بإذن اهلل(. كما يقول اإلمام:

                                                                         حبوب وحمة مصطفى          ووارثيا فرد ىو المأمونوراثة م                               
رٛطٟ إٌلٚح ثطجبػخ ِٛعي إٌمبؽ اٌزٟ ؽوؽذ فٟ إٌلٚاد اٌَبثمخ ٚٔشو٘ب ؽٟ أٔشطخ اٌغّؼ١خ ٚرٛى٠ؼٙب ػٍٝ رٛط١خ: 

 ١ّّبً ٌٍّٕفؼخ. ٚهللا ٌٟٚ اٌزٛف١كاٌغّؼ١بد ٚاٌّئٍَبد ماد اٌظٍخ رؼ
 

 اٌَّزشبه/ٔبطو اٌي٠بد
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و ِ اٌـَقـ١ـ   َهَعـتُ                          :هوٓ االكة   

ٕٝ ٚاٌجِـْشـوِ    ٍَّْ٘ذ ػـ١ٍـٕب         اٌـق١ِو       َٔفَؾبُد َشُٙو اٌٍـٗ َهَعتُ          ُّ  ثبٌـ

       

ٌَ  َشـٙـٌو          ُّ         ٌجووبُد       ا  ىأـُٗ  َؽـوا ِٗ َػـ ًُ فـ١ ًَ اٌجََشـوِ     اٌـفَـؼ  ُو

 

ُٙلٜ        ًِ ٚاٌـ وِ          ٚإٌِٛه        َشـُٙو اٌزـجز َْ ًِ ٚاٌـوػب ٚاٌـ١ُ  َشـُٙو اٌـزَٛو

 

 رـٕٛهْد  ثبٌـنووِ   ٚرـوٜ اٌمٍٛةَ      اٌٛعَٖٛ ثـشٛشخ اٌَؼٝ          فزوٜ       

 

ِٗ اإلٍواءُ         ًَ  اٌـفِـَىوِ     َؽـلٌس   فو٠لٌ          ٚاٌـّؼواُط       َشٙـٌو ثـ  فـبَق  و

 

ِٖ اٌـّقزبِه          أٍـوٜ اإلٌُٗ          ػـبءٍح  ثبٌـٕٛهِ  فـٝ ٌـّـؾٍخ    ٚ         ثـؼجل

 

هِ   ؽـٝ  ٌَٚـمل هأٜ األؽلاسَ          هأٜ ا٠٢ـبِد فٝ اإلٍواِء     ٌٚـملْ         َٛ  اٌُظ

 

ِٗ اٌـّؼِّٛه وبْ         عٙخٌ   ٌأللـظٝ وـبٔذ         اٌجلُء        ِـٓ ث١ز  ٌٍـَـ١وِ   ُٚ

 

َؾوِ          اٌلهِة        فٝ فٝ ِهؽـٍٍخ ١ِّٛٔـٍخ         ََ  ثَـلأد ٚوبٔـذ فٝ صَـٕب٠ب  اٌ

 

       ََّ ًَ   اٌـّقزبهُ    ثـٙب أ ًِ       وـ ٍُ ـوِ  ٚ  وـبشبهح          اٌُو َّ ـبؽٍخ    وبٌـمَـ  ػَّ

 

ٍَُٛي         َّْ اٌـَو َُ  اٌّمظُٛك        أ ًِ  ػبِي  اٌمََلهِ   لَل فـبقَ          اٌـقبرَ ًَ اٌـُوٍ  ُو

 

١لٜ ٠ـب        ِٗ          ٠ب َف١َو  َفٍكِ    ٍَ َِ  اٌـَؾْشوِ          اٌـٍـ  أَٔذ اٌشف١ُغ  ٌـٕب ١ٌـٛ

 

 َف١ـُو اٌجََشِو  ثـَشفبػـِخ اٌـّقزبِه           ٠َٚزـُٛة          مٔجٕب    فبٌـٍـُٗ ٠َـغفُو         
 (2004) ِٓ ك٠ٛاْ  " ػٍٝ ػفبف اٌقب٠ظ"  اطلاه                                        

     اػلاك /  اثٓ اٌجش١و        
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 طبٌْٛ اٌجش١و :                       )ِفَٙٛ رغل٠ل اٌفىو اٌل٠ٕٟ(                               

 

رُ فٙنٖ ِشبهوخ فٟ ِٛػٛع ِٓ ِٛػٛػبد اٌظبٌْٛ( 2022وػٓ شٙو ٠ٕب٠)ٔظوا ٌزؤع١ً "فؼب١ٌبد"طبٌْٛ اٌجش١و اٌضمبفٟ"

  :ِّٕبلشزٙب ٍبثمب 

اٌن٠ٓ وبٔٛا ٠مٛكْٚ فطبُ٘ اٌٝ اٌَؼبكح فٟ اٌل١ٔب ٚا٢فوح،  -ٚاٌَالَ ػ١ٍُٙ اٌظالح  -ٌمل رؼب٘ل هللا رؼبٌٝ اٌجشو٠خ ثبٌّو١ٍٍٓ 

فىبْ ُِٕٙ ِٓ ٠ؤرٟ ثشو٠ؼٍخ ا١ٌٍٙخ عل٠لٍح، ُِٕٚٙ ِٓ ٠ؤرٟ ٌزغل٠ل ِب ألهً ِٓ شو٠ؼخ ٔجٟ لجٍٗ، ؽزٝ فزُ هللا اٌوٍبالد 

ٌنٞ وبْ ٠زٕيي ِٓ لجً ػٍٝ األٔج١بء اٌٛؽٟ ا -ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌَالَ  -، ٚأمطغ ثّٛرٗ -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ-ثوٍبٌخ ِؾّل 

 ٚاٌّو١ٍٍٓ

.ٚاْ ِٓ ؽج١ؼخ اٌؾ١بح اإلَٔب١ٔخ أْ رورل ٚرؤٍٓ، ٠ٚطوأ ػ١ٍٙب ثّوٚه اٌيِٓ ِب ٠ىله طفبء٘ب، فال ٠ىبك إٌبً ٠َزم١ّْٛ ػٍٝ 

ٚٞ اٌيالي..ٌنا ٔغل اإل٠ّبْ ٚاٌزٛؽ١ل ؽزٝ رجلأ ػٛاًِ االٔؾواف رزَوة ا١ٌُٙ ش١ئبً فش١ئبً رَّوة اٌّبء ا٢ٍٓ اٌٝ اٌّشوع اٌو

اْ هللا ٠جؼش ٌٙنٖ األِخ  :لبي هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ :اٌؾل٠ش اٌنٞ هٚاٖ أثٛ كاٚك ػٓ أثٟ ٘و٠وح هػٟ هللا ػٕٗ لبي

، اٌَّن٠ٓ .ػٍٝ هأً وً ِبئخ ٍٕخ ِٓ ٠غلك ٌٙب ك٠ٕٙب َِ ب عِٛك اٌُؼٍّبِء أٚ اٌُؾىَّ ُٛ ال١َِِّخ أَّٔٗ ٠َزؼبُ٘ل٘ب ث ٍْ ِخ اإل َِّ ٓ هْؽِّخ هللاِ ثبأل ِّ ف

َٟ هللاُ ػُٕٙ ِٗ ٍٍَُّٚ َٚطؾبثزِٗ هِػ ِّٟ طٍَّٝ هللاُ ػ١ٍ ِل إٌَّج ْٙ ٠ٓ وّب وبْ ػٍٝ ػ ُّٟ طٍَّٝ هللا .٠َٕشوْٚ اٌلِّ ٚفٟ ٘نا اٌَؾل٠ِش ٠مُٛي إٌج

ِخ اٌَّ َِّ ِخ"، أٞ: أ َِّ ًُ، ٠ِٚٛعُل ٠ٚم١ُِّغ، "ٌِٙنٖ األ ٍِ َّْ هللاَ ٠َجَؼُش"، أٞ: ٠و : "ا ًِ ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ ِٗ، "ػٍٝ هْأ ُِ وٍِّ ١ٍِّٓ، ٚل١ً: ٌٍؼبٌَ

ٓ ٠ُغلِّ  َِ ًُ ٚاٌجَِلُع، " ْٙ ُٓ ٠َٚىضُو اٌغ َٕ َُّ ُٓ ٚرَُٙغُو اٌ ٠ ًُّ اٌلِّ ٌِٙب، ػٕلِب ٠مِ َّٚ بئِخ ٍٍَٕخ"، أٞ: أزِٙبئِٙب أٚ أ ِِ  ًِّ ُِٙو و ُك ٌٙب ك٠َٕٙب"، أٞ: ٠ُظ

 َٓ َٕ َُّ ، ٠َُٕٚشُو اٌ ِٓ ٠ ِٗ ِٓ اٌلِّ ًُ ث َّ ُِ٘غَو اٌؼ ٚ َٟ َِ ، ٠ٚؾبِهُة اٌجَِلعَ ِب ُٔ ِغ، ١ٌٌٚ ف١ٙب . ّْ خٌ ٚرَمُغ ػٍٝ اٌٛاِؽِل ٚاٌغ َِّ َِٓ" ػب ٌَْٚفظخُ "

 ِْ ْْ وبْ وض١ًوا فبٔزِفبُػُٙ ثؤٌُِٟٚ األ ِخ ثُٙ ٚا َِّ َّْ أزِفبَع األ ُ اٌفُمٙبُء أٚ اٌُؼٍّبُء فمؾ؛ فب َٓ ثؤَّٔٙ ك٠ َِ رَقظ١ُض اٌّغلِّ ب ِو ٚاٌؾىَّ

ٌو ٚاِػٌؼ أ٠ًؼب؛ ف ِْ بٌِؾ١ٓ أ َّْ اٌؼٍّبَء ٠َؼجِطْٛ أُطَٛي اٌشَّوِع ٚأكٌَّزَٗاٌظَّ ُٓ ٠ُٚجشُّ اٌؼْلُي، وّب أ ٠ ُِٙ ٠ُؾفَعُ اٌلِّ ج . ٌْ ٚفٟ اٌَؾل٠ِش: ث١ب

ٍُجؾبٔٗ ٚرَؼبٌٝ ٌِل٠ِٕٗ ٚال ٠ٍجش ٔمبء اٌؼم١لح أْ ٠شٛثٗ شٟء ِٓ مهائغ اٌشون ٍٚٚبئٍٗ ٚأٍجبثٗ صُ رظٙو ثؼل ؽ١ٓ .ٌِؾْفِع هللاِ 

رٍه اٌنهائغ ٚاٌٍٛبئً ٚاألٍجبة.إٌزبئظ اٌّقٛفخ ِٓ ٚهاء   

ػ١ٍُٙ اٌظالح  -ؽزٝ فٟ ؽ١بح هٍٍُٙ  -فٟ لؼب٠ب االػزمبك  -ٌٚمل وبْ ِٓ إٌبً ِٓ  ٠ٕؾوفْٛ فٟ أػظُ األِٛه ٚأفطو٘ب  

، فى١ف ٚلل فزّذ اٌوٍبالد، ٚأغٍمذ أثٛاة اٌٛؽٟ فال ٠زٕيي ثؼل؟؟ ٚو١ف ثّب كْٚ رٍه اٌمؼب٠ب ِٓ أِٛه اٌزشو٠غ؟ -ٚاٌَالَ 

اٌنٞ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ-وبْ إٌّبفمْٛ ٚاٌؼبٌْٛ ٠غلْٚ ِٓ ٠َزّغ ا١ٌُٙ ٠ٚظغٟ اٌٝ ٍٚٛاٍُٙ هغُ ٚعٛك اٌوٍٛي  ٚاما

َؾ١ب اٌؾك ُؽغت اٌجبؽً ف١َفو وبٌشٌّ ١ٌٌ كٚٔٙب ٍؾبة، فى١ف ٠ىْٛ  ُِ ٠ّضً اٌم١بكح ا١ٌٍَّخ ٚاٌملٚح اٌظبٌؾخ، ٠ٚىشف ػٓ 

د األطٛاد اٌّؼٍٍخ، ٚففذ طٛد اٌؾك، ٚاٌزجَذ ِؼبٌّٗ فٍُ ٠ؼل إٌبً األِو اما ػبػذ اٌَجً، ٚرفولذ األ٘ٛاء ٚوضو

ٚال ث١ٓ األٌٛاْ؟١ّ٠يْٚ ث١ٓ األطٛاد،   

اْ اٌؾبعخ فٟ ِضً رٍه اٌؾبي رزطٍت ثوٚى ِغلك ِز١ّي ٠غلك ٌألِخ أِو ك٠ٕٙب، ٠ٚغٍٟ اٌؾمبئك اٌٍّزجَخ، ٠ٚؾ١ٟ اٌفوائغ 

اٌؼبٌخ ٚاٌّفِٙٛبد إٌّؾوفخ.ٚ٘نا اٌّغلك  ٘ٛ ِٓ ٠فَٛ  ثّّٙخ اٌقالفخ ػٓ اٌّؼطٍخ، ٠ٚي٠ً ِب ػٍك ثٙنا اٌل٠ٓ ِٓ ا٢هاء 

إٌج١١ٓ فٟ رغل٠ل اٌل٠ٓ ٚاؽ١بئٗ ِٚٓ صُ أطجؼ اٌزغل٠ل ِٕٛؽب ثؼٍّبء األِخ اٌن٠ٓ رَٕل ا١ٌُٙ أِبٔخ اٌزى١ٍف ثبلبِخ اٌل٠ٓ، 

.ٚأطٌّ ِٓ شًّٛ اٌٙلٜ.، ٚاؽ١بء ِب ألهً ِٓ ِؼبٌُ اٌؾكٚط١بٔخ اٌشو٠ؼخ  

   اٌلوزٛه/ ؽَٓ ف١ًٍ ثمٍُ



 
 ىـ          1443رجب                   (  ثالثة و العشرونلا )السنة   290  العدد                        م  2220 فبرير  

10 

 

                                                                                                                                            

                              
 افزالف اٌوٚا٠بد ثبفزالف اٌوإٜ ٚ اإلٔزّبءاد....

أٚال ٚلجً وً ش١ٝء أؽُت أْ أش١و اٌٝ أْ ِٛػٛع اٌّمبي )افزالف اٌوٚا٠بد  ثبفزالف اٌوإٜ ٚاالٔزّبءاد ..( وبْ ثّٕبٍجخ 

اٌنٜ ٚاٚهك اٌجؼغ  ثٍٛزب فبطب ثٗ ػٍٝ اٌٛارٌ ٔشو هٚا٠ز١ٓ ػٓ  ربه٠ـ اٌلوزٛه /ػٍٟ ثبشب اثوا١ُ٘ اٚي ػ١ّل ٌى١ٍخ اٌطت 

اة ٚالؽظٕب ع١ّؼب افزالف اٌوٚا٠ز١زٓ ٚرجبػلّ٘ب فٟ اٌزفبط١ً ٚلل وبْ ٘نا اٌجٍٛذ ٍججب ٌىٟ اثؾش فٟ ِٛػٛع افزالف 

٠ىْٛ اٌوٚا٠بد ٚمٌه ثبفزالف اٌوإٜ ٚاالٔزّبءاد , ٚثؼٛػ١ٍٗ فبؽت  اْ اش١و اٌٝ االرٟ ٚ٘ٛ عٙل ث١َؾ ٚلل ٠ىْٛ طٛاثب ٚلل 

 لل عبٔجٗ اٌظٛاة ٚفٟ اٌؾبٌز١ٓ فٍٕب اْ شبء هللا فؼً اٌّؾبٌٚخ :

فٟ هٚا٠خ رُ ٔشو٘ب ػٍٝ اٌف١ٌ ثٛن ػٓ َِزشفٝ االِواع اٌؼم١ٍخ فٟ اٌَز١ٕبد ِٓ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ ٚأٗ اصٕبء ٘وٚة -1

زٛه عّبي ِبػٟ اثٛاٌؼيائُ( ثؼغ اٌّوػٝ ِٓ اٍٛاه اٌَّزشفٝ لبَ ِل٠و اٌَّزشفٝ ) ٚ٘ٛ فٟ مٌه اٌٛلذ اٌؼالِخ اٌىج١و اٌلو

ثزى١ٍف ِغّٛػخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌَّزشفٝ ٚاٌم١بَ ثبٌجؾش اٌلل١ك فٟ ِؾ١ؾ اٌَّزشفٝ ؽزٝ ١ِلاْ اٌؼجب١ٍخ  ٚأٔٗ ؽٍت ِٓ 

فو٠ك اٌجؾش رّض١ً أُٙ لطبه ١َ٠و ٠ٕٚبكٞ ػٍٝ اٌووبة ٚفؼال لبَ فو٠ك اٌجؾش ثبٌٕلاء ٍٚبهٚا  فٟ اهٚلخ اٌؾٟ ؽٛي 

كد فو٠ك اٌجؾش وبْ ِؼُٙ ِغّٛػخ ِٓ اٌّوػٝ ٚاٌظو٠ف اْ ِغّٛع اٌّوػٝ اٌؼبئل٠ٓ وبْ اوضو ثىض١و اٌَّزشفٝ ٚػٕل ػٛ

ِٓ ػلك اٌّوػٝ اٌفبه٠ٓ , ٚوبٔذ فىوح اٌّٛػٛع ٘ٛ اْ اٌّوػٝ اٌؼم١١ٍٓ ١ٌَٛا فمؾ كافً اٍٛاه َِزشفٝ اٌّغب١ٔٓ ٌٚىُٕٙ 

اثٛاٌؼيائُ ٌُٚٙ وً اٌؾك ػٍٝ اٌّٛػٛع ثطو٠مخ ػ١ٍّخ فٍُ وض١و علا فٟ فبهط اٌَّزشفٝ , ٚلل ػٍك ثؼغ اثٕبء اٌلوزٛه عّبي 

٠ٕىوٚا ؽلس فواه اٌّوػٝ ٌُٚ ٠ٕىوٚاػٛكح اٌّوػٝ ٌٚىُٕٙ اشبهٚا اٌٝ أْ اٌي٠بكح فٟ اٌوٚا٠خ عبءد ٌزقلَ اٌّٛػٛع ٚأْ 

وبٔذ اٌي٠بكح ث١ٕخ اٌزؤص١و اٌلوزٛه عّبي ٌُ ٠ؤِو ثٙنٖ اٌزّض١ٍ١خ أثلا, ٚ٘ىنا ٚعلٔب اْ اٌي٠بكح فٟ اٌوٚا٠خ  لل فبٌفذ اٌؾم١مخ ٚ

ػٍٝ إٌبً ٚهغُ أٙب ارذ ثىض١و ِٓ اٌمواء ٌٍوٚا٠خ اال أٔٙب ارذ ثزظؾ١ؼ ِٓ اً٘ اٌؾً ٚاٌظٍخ ٚ٘ٛ ٠ضجذ اْ اٌوٚا٠خ رزؤصو 

 ثبٌواٚٞ ٚثبٔزّبئٗ .

ٞ فٟ هٚا٠خ ٔشو٘ب االٍبم ا٠ٙبة طبكق ػٍٝ إٌذ ػٓ ِٛػٛع اطً ِظطٍؼ ) ؽٍؼٛا ١ِز١ٓ اثٛٔب( ِٚظطٍؼ ) ٠َبٚ-2

ثب١ٌّذ ونا( ٚفٟ اٌوٚا٠خ اٌزٝ اٚهك٘ب االٍزبم ا٠ٙبة طبكق اْ اٌؾلس وبْ فٟ ِظو ٚفٟ ػٙل اٌّّب١ٌه ٌٚىٓ فٟ هٚا٠خ أفوٜ 

عبء ثٙب االٍزبم ١ٌٚل ٚ٘ٛ ٍٛكأٟ اٌغ١َٕخ اْ اٌؾلس وبْ فٟ اٌَٛكاْ ٚفٟ ػٙل اٌّٙل٠خ ثبٌَٛكاْ , ٚوال اٌوٚا٠ز١ٓ ال 

 ْ اٌمظخ , ٚ٘ىنا رقزٍف اٌوٚا٠خ ثبٌواٜٚ ٚثبٔزّبئٗ.رقزٍفبْ فٟ اٌمظخ ٌٚىٓ فٟ ىِبْ ِٚىب

ٔؤرٟ اٌٝ طٍت اٌّٛػٛع ٚ٘ٛ افزالف هٚا٠خ اٌؾلس ثبفزالف اٌواٚٞ ٚاالٔزّبء ٚاما لوأٔب ١ٍوح اٌوٍٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ -3

ٍٍُٚ ٍٕغل ثؼغ االؽلاس ٠و٠ٚٙب اً٘ إٌَخ ٚاٌغالح ُِٕٙ ثوٚا٠خ رقزٍف رّبِب ػٓ اٌوٚا٠خ اٌزٝ ٠و٠ٚٙب اً٘ اٌش١ؼخ ٚاٌغالح 

ًْ )ٗ رؼبٌٝ فٟ ٍٛهح إٌٛه ُِٕٙ ٚاػطٟ ِضال ٚاؽلا ٚ٘ٛ رف١َو لٌٛ ا ٌَُّىُ ۖ ثَ جُُٖٛ َشّوً ََ ُْ ۚ اَل رَْؾ ُٕى ِِّ ْفِه ُػْظجَخٌ  َٓ َعبُءٚا ثِبإْلِ َّْ اٌَِّن٠ اِ

ُْ ٌَُٗ َػنَ  ُٙ ْٕ ِِ ٰٝ ِوْجَوُٖ  ٌَّ َٛ اٌَِّنٞ رَ َٚ  ۚ ُِ ْص َٓ اإْلِ ِِ َت  ََ ب اْوزَ َِّ  ُُْٕٙ ِِّ ِوٍة  ِْ ًِّ ا ُْ ۚ ٌُِى َٛ َف١ٌْو ٌَُّى ُ٘( ٌُ ( فؤً٘ إٌَخ 11ٛهح إٌٛه ا٠٢خٍاٌة َػِظ١

ػبئشخ ٚؽبكصخ االفه , ٚأً٘ اٌش١ؼخ ٠ٕفْٛ مٌه رّبِب ٠ٚمٌْٛٛ اْ ؽبكصخ االفه وبٔذ ١ٌٍَلح ِبه٠خ /٠َٕجْٛ اال٠خ اٌٝ ا١ٌَلح

هللا اٌمجط١خ أَ اثوا١ُ٘ ٌٚل ١ٍلٔب هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ  ٚ٘ىنا رؤرٟ افزالفبد اٌوٚا٠خ ثبفزالف اٌواٚٞ ٚأزّبئٗ ٚ

(ػجلهللا ٍؼ١ل ثمٍُ/)                                                                                                                         اػٍُ.

ن عنوا  من غير  صفحة  يكتبها واحد فهمان 
 اثٛػ١ْٛ عو٠ئخاػلاك / 
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اػلاك/ػجلاٌوؽ١ُ وّبي               ٌالٍزفبكٖ ف١ٙبؤًِ ٔفٛائل  ٌغ٠ٛخ                       ٌغ٠ٛبد: ـ

 األثلٞ ، األىٌٟ ، األِلٞ ، ٚاٌَوِلٞ. ؟؟؟: ِب اٌفوق ث١ٓ

 األثلٞ : اٌنٞ ال ٔٙب٠خ ٌٗ .

 األىٌٟ : اٌنٞ ال ثلا٠خ ٌٗ .

 األِلٞ : ِبث١ٓ ثلا٠خ ٚٔٙب٠خ

 اٌَوِلٞ : اٌنٞ ال ثلا٠خ ٚال ٔٙب٠خ ٌٗ .

 ؟؟ اٌزؾٌَ ٚاٌزغٌَ  ِب اٌفوق ث١ٓ

ََّٛا ِٓ ٠ٍٛف ٌَّ:رزجّغ أفجبهإٌبً )ام٘جٛا فزؾ  (اٌزؾ

ٌَّ:ِؼوفخ أٍواهإٌبً ثبٌشو ) ٚال رغََٛا (  اٌزّغ

 اٌظّذ ٚاٌَىٛد ؟ :ِب اٌفوق ث١ٓ

 اٌظّذ : ٠زٌٛل ِٓ األكة ٚاٌؾىّخ .

 اٌَىٛد : ٠زٌٛل ِٓ اٌقٛف .

 اٌىآثخ ٚ اٌؾيْ ؟ :ِب اٌفوق ث١ٓ

 اٌىآثخ : رظٙو ػٍٝ اٌٛعٗ .

 ٠ىْٛ ِؼّواً ثبٌمٍت .اٌؾيْ : 

 أػبموُ هللا ِّٕٙب .

 شولذ اٌشٌّ ٚ أشولذ اٌشٌّ :ِب اٌفوق ث١ٓ

 شولذ : ثّؼٕٝ ؽٍؼذ

 أشولذ : ثّؼٕٝ أػبءد

 ) ٚأشولذ األهع ثٕٛه هثٙب (

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزٍم١ٓ ؟ :ِبٌفوق ث١ٓ

 اٌزٍم١ٓ : ٠ىْٛ فٟ اٌىالَ فمؾ ،

 اٌزؼ١ٍُ : ٠ىْٛ فٟ اٌىالَ ٚغ١وٖ

 ، ٚال ٠مبي : ٌمٕٗ إٌغبهح .ٔمٛي : ٌمٕٗ اٌشؼو 

 اٌغَل ٚاٌجلْ ؟:ِب اٌفوق ث١ٓ

 اٌغَل : ٘ٛ عَُ االَٔبْ وبِالً ِٓ اٌوأً اٌٝ اٌمل١ِٓ .

 اٌجلْ : فٙٛ اٌغيء اٌؼٍٛٞ فمؾ ِٓ عَُ اإلَٔبْ .

 اٌزؼبكِّ ٚاٌزٕبلغ ؟ :ِب اٌفوق ث١ٓ

 اٌزؼبك : ٠ىْٛ فٟ األفؼبي .

 اٌزٕبلغ : ٠ىْٛ فٟ األلٛاي

 اٌٙجٛؽ ٚإٌيٚي ؟ :ِب اٌفوق ث١ٓ

 اٌٙجٛؽ ٠زجؼٗ البِخ

 ) ا٘جطٛا ِظواً فبْ ٌىُ ِبٍؤٌزُ (

 أٞ ام٘جٛا ٌّظو ٌإللبِخ ف١ٙب

 إٌيٚي : فٙٛ إٌيٚي اٌّئلذ ال ٠ؼمجُٗ اٍزمواه . -

 اٌّقزبي ٚاٌفقٛه  :ِب اٌفوق ث١ٓ

ْقزَبٍي فَُقٍٛه ( ُِ  ًَّ ُ الَ ٠ُِؾتُّ ُو ٱهللَّ َٚ  ( 

 االفزقبه .اٌّقزبي : ٠ٕظو اٌٝ ٔفَٗ ثؼ١ٓ 

 اٌفقٛه : ٠ٕظو اٌٝ إٌبً ثؼ١ٓ االؽزمبه .

 اٌظٍُ ٚاٌٙؼُ ؟  :ِب اٌفوق ث١ٓ

 اٌٙؼُ ٘ٛ ٔمظبْ ثؼغ اٌؾك .

 اٌظٍُ ٠ىْٛ فٟ اٌؾك وٍٗ .

 لبي رؼبٌٝ ) فال ٠قبف ظٍُّب ٚال ٘ؼّب (

 اٌّمَؾ ٚاٌمبٍؾ؟   :ِب اٌفوق ث١ٓ

ُّٕظف ُّمَؾ : ٘ٛ اٌؼبكي أٚ اٌ  اٌ

ُّمَط١ٓ  ( ) اْ هللا ٠ؾت اٌ

 ( ٚأِب اٌمبٍطْٛاٌمبٍؾ : ٘ٛ اٌظبٌُ أٚ اٌغبئو)
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The White Army of Egypt - االث١غ ِظو ع١ش  

      
 

Khaled Salah, editor-in-chief of the daily private newspaper, Youm7, announced launching a new 
initiative to back Egypt’s “white army,” referring to the medical staff battling coronavirus (COVID-19). 
Doctors and nurses nationwide and worldwide have been in the front line in the battle against 
coronavirus, which has been so far contracted by over 1.29 million people around the world, including 
1,173 in the northeastern African country. According to Newsweek on April 3, more than 100 doctors 
worldwide died of coronavirus. 
The initiative, dubbed “Support the White Army,” has been launched to pay tribute to the “heroes” of 
the medical staff nationwide, due to their national role in fighting the novel pandemic, Salah said. 
The initiative is presented through the Youm7 institution and other publications affiliated to it, within the 
framework of the national role currently played by media in supporting the country during the crisis, he 
added.It addresses companies, businesses and investors, within the framework of the social 
responsibility of these companies, and the need to work on lightening the burden on the medical staff 
inside hospitals in the Egyptian governorates, Salah noted. 
The participation of companies and businesses in this initiative can take various forms, Salah said, 
including introducing special discounts or other benefits from retail chains or other shops such as 
restaurants, to the doctors and nurses. 
He affirmed that the Egyptian businessmen always have a great sense of responsibility and that they 
back the role of the medical staff in facing the coronavirus crisis, which represents a fierce challenge 
facing humanity. 
Since the crisis started, Youm7 has published photos for Salah while meeting with staff via video 
conference instead of the face-to-face meetings, to help curb the spread of coronavirus. 
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