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        ا١ٌَبٍخ !! ٚ اٌل٠ٓ      :اٌؼلك وٍّخ
     فٝ إؽلٜ فطجٗ ٚلف اٌَبكاد ٠مٛي لٌٛزٗ ا١ٌْٙوح 

( ٚوبْ فٝ ال ١ٍبٍخ فٝ اٌل٠ٓ ٚال ك٠ٓ فٝ ا١ٌَبٍخ)  

ثم١بكح ِب ٠َّٝ مٌه اٌٛلذ لل ػبهٙٗ اٌز١به االٍالِٝ 

غّبػخ االٍال١ِخ ٚ٘ٝ ف١ٍٜ ِٓ فٝ مٌه اٌٛلذ ثبٌ

االٍال١١ِٓ اٌغلك فٝ ٚ  ٍَف١١ٓ ٚاٌا١ٌٍَّّٓ االفٛاْ 

 ٝؼبهٙاٌموْ اٌؼْو٠ٓ ٚونٌه وبْ ِٓ ِ َجؼ١ٕبد ِٓاٌ

ٝ االٌٕٛٝ اٌز١به ا١ٌَّؾ فٝ مٌه اٌٛلذ  اٌَبكاد

ٍزفبك ِٓ عٛ اٌؾو٠بد اٌل١ٕ٠خ اٌغل٠ل فٝ ِٖو ٚاٌنٜ ا

,ٚلل لبثً  فٝ ِٖو ثزأص١و ِٓ رٕبِٝ إٌفٛى االِو٠ىٝ

ِٓ وً اٌز١بهاد اٌل١ٕ٠خ  وج١وح ِمٌٛخ اٌَبكاد ِؼبهٙخ

١ٓ ٚا١ٌَّؾ١١ٓ ٚونٌه ِٓ ا١ٌَبه اال١ٌٕٛخ ِٓ اٌٍَّّ

ٚاٌز١به إٌبٕوٜ ٌُ ٌّٙب ِٓ ػلاٚح لل٠ّخ ِغ اٌَبكاد 

 ِٕن ر١ٌٛٗ اٌٍَطخ ,ٚ٘ىنا عبئذ ِمٌٛخ اٌَبكاد ٚاْ

 رمبهة اٌٛالغ إال أٙب اللذ ِؼبهٙخ اٌغ١ّغ ٚ٘ٛ وبٔذ

ٚٙغ ػغ١ت ٌُ ٠ؾلس ألٜ ىػ١ُ اٚ هئ١ٌ ِٖوٜ ِٓ 

ػٍٝ ِؼبهٙخ  ٚثغلاهح آفو ا٠بِٗ ؽبى لجً فبٌَبكاد فٝ

اْ ٔمٛي اْ اٌَبكاد لل ٚؽل  اٌغ١ّغ ثً َٔزط١غ

١١ٌٓ ٕٛا١ٌَّؾ١١ٓ األٚا١ٌَبهٚاالٍال١١ِٓ ٚإٌبٕو١٠ٓ 

اٌغلك ِٚغ وً ٘ؤالء ارفك ا٠ٚب ػٍٝ ِؼبهٙخ اٌَبكاد 

ٕٚ٘ب , ٖ ثبٌقٛف ِٓ اٌَبكاد ا١ّ١ٌٓ االٍوائ١ٍٝ ٌْؼٛه

ُ ٚث١ٓ ع١ّغ اٌّزؼبه١ٙٓ ث١ٕٙ فو ٌٍَبكاد ػلاٚحفمل رٛ

م و١ف ٠زفك ,إِٛلف ٠ُؾَت ٌٍَبكاد  ثؼُٚٙ ٚ٘ٛ

ْ ٚإٌبٕو٠ْٛ ٚا١ٌَبه٠ٛ ْٚا١ٌَّؾ١ٛ ْاالٍال١ِٛ

ٚا١ّ١ٌٓ االٍوائ١ٍٝ ػٍٝ ِؼبهٙخ اٌَبكاد ِٚؾبٌٚخ 

 اٌزقٍٔ ِٕٗ , ٕٚ٘ب ا٠ٚب ٠وك ٍؤاي ربه٠قٝ ٘بَ ٚ٘ٛ

 َِٓ  ِِٓ  ًِ اٌّؼبه١ٙٓ ٠َزط١غ ٠ٍّٚه اٌمٛح ٘ؤالء  و

جؼب ال رىْٛ االعبثخ إال اْ ٚٛ  ؟ٌٍزقٍٔ ِٓ اٌَبكاد 

ٍوائ١ٍٝ اٌّؾزوف ٕبؽت اٌزبه٠ـ األٍٛك فٝ ا١ّ١ٌٓ اال

اٌؼ١ٍب فٝ اٌزقٍٔ ِٓ  ه٘بة ٘ٛ اٌنٜ وبٔذ ٌٗ ا١ٌلُ اإل

زقو فٛو٠ك ؽبكس إٌّٖخ ا١ٌْٙو , ٚاْ إ اٌَبكاد ػٓ

ثٙنا اٌؼًّ إال اْ اٌٛالغ ٠مٛي  ْ ثأُٔٙ لبِٛااالٍال١ِٛ

كثو ٚفٝ إٌٙب٠خ ْٚ ِٓ لزً اٌَبكاد ٘ٛ ِٓ  فطٜ أ

َُ إ ؽلاس اٌؾبكٜ نط  ٚٔبي ِب ٠و٠ل , ٌٕٚب فٝ أٍزؼًّ اٌ

 هئ١ٌ اٌزؾو٠وثمٍُ/        ً .و ِٓ ٍجزّجو اوجو ك١ٌػْ

  في هذا العدد:إقرأ 

        ا١ٌَبٍخ !! ٚ اٌل٠ٓ  وٍّخ اٌؼلك:*

 2ٓ                                          ثمٍُ/هئ١ٌ اٌزؾو٠و  

  3ٓ  ١ٌٌ فٟ اٌمَٛ ػّو هٟٙ هللا ػٕٗ :ل١ٚخ ٌٍّٕبلْخ*

ُٓ األكة  *                                                    ل١ٖلح )اٌفغُو ١ٌٚبًي ػْو(    : هو

  4ٓ                                          اػلاك / اثٓ اٌج١ْو   

     ...ا١ٌّياْ فٟ ١ٌٛ٠ٛ صٛهح : *ٕٛهح اٌغالف

                             4ٓ                                              ػلاك/ اثٓ اٌجٍلا   
 

اٌمطبه اٌىٙوثبئٝ  : اٌّٖو٠ْٛ اٌزٟ ال ٠ؼوفٙبِٖوُ  *

ِؾطخ ثبرغبٖ اٌؼبّٕخ اإلكاه٠خ ٚاٌؼبّو ِٓ   12 اٌقف١ف..

                       5ٓ       / ك. وو٠ُ اثٛاٌؼيائُ ػلاكإ  هِٚبْ ٠ٚزفوع ثجله

 

                                                       و٠ىخر ٛث اٚ  اثِٛىخ   ث١ٓ  *هوٓ اٌو٠بٙخ:

  6 ٓ                                             ػلاك/وبثزٓ و١ّٛإ

  ربُء اٌزأ١ٔش ث١ٓ ٔؼُ ٚ ال:*ٌِه ٠ب ١ٍلرٟ 
 6ٓ                                              اػلاك/ثٕذ اٌجٍل   

اثو٠ً 11 فٟ ٔلٚح اٌغّؼخ كاه  بٍِقٔ ٌّ : ٔلٚح اٌغّؼخ *

                             7ٓ                      اٌَّزْبه/ٔبٕو اٌي٠بد       0202

  ١ٌٚـبٍي ػْو :  ٚاؽخ اإل٠ّبْ *

 8ٓ                                           / ا٠ّبْ اثٛا١ًٌٍٍُ ثم

 ٚاٌؼالط األٍجبة.. األفاللٟ ٌفَبكُ ا فٟ ٕبٌْٛ اٌج١ْو: * 

 9ٓ   كوزٛه ؽَٓ ف١ًٍ                                    ثمٍُ/ 

ًٌ فبهً *لوأد ان :  اٌْؼُو هع

                                                                      10ٓ                               اؽّل ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلهللاثمٍُ/ 

 

 10ٓ    /ػجلاٌوؽ١ُ وّبي   اػلاكً٘ رؼٍُ ؟؟    : *ً٘ رؼٍُ

اٌمٛاد اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌج١ٌٛٛع١خ  :غ١وػٕٛاْ ِٓ ٕفؾخ*

    اٌو١ٍٚخ رزُٙ أِو٠ىب ثْٕو ف١وًٚ علهٜ اٌموٚك

                                                                            11ٓ                                   ٛػ١ْٛ عو٠ئخ  أث/ اػلاك 

     ( Adha-Eid al  )   ectionS  EnglishThe   
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 ...١ٌٌ فٟ اٌمَٛ ػّو هٟٙ هللا ػٕٗ :             ل١ٚخ ٌٍّٕبلْخ 
هٜٚ اٌّؤهفْٛ أْ ١ٍلٔب ػّو ثٓ اٌقطبة هٟٙ هللا ػٕٗ اٌّؼوٚف ثْلرٗ ٚلٛح ثأٍٗ وبْ ٠ؼل ِٛائل اٌطؼبَ ٌٍٕبً فٝ اٌّل٠ٕخ  

ماد ٠َٛ فوأٜ هعال ٠أوً ثّْبٌٗ فغبءٖ ِٓ فٍفٗ ، ٚلبي :_ ٠ب ػجلهللا وً ث١ّ١ٕه .._ فأعبثٗ اٌوعً : ٠ب ػجلهللا إٔٙب ِْغٌٛخ 

فأعبثٗ اٌوعً : أ١ٕجذ ٠َٛ ِؤرخ   فمبي ٌٗ ػّو : ِٚب ّغٍٙب ؟  أعبثٗ اٌوعً ثٕفٌ االعبثخ .. !!.فىوه ػّو اٌمٛي ِور١ٓ ف

ِٚٓ  ِٚٓ ٠غًَ ٌه هأٍه ؟ ِٚٓ ٠غًَ ٌه ص١بثه ؟ _ فغٌٍ إ١ٌٗ ػّو ٚثىٝ ٚ٘ٛ ٠َأٌٗ : ِٓ ٠ٛٙئه ؟ فؼغيد ػٓ اٌؾووخ  !

ثقبكَ ٚهاؽٍخ ٚٛؼبَ ٚ٘ٛ ٠وعٖٛ اٌؼفٛ ػٕٗ ألٔٗ آٌّٗ ثّالؽظزٗ ِٚغ وً ٍؤاي ٠ّٕٙو كِؼٗ .. صُ أِو ٌٗ  .. , ِٚٓ .. , ِٚٓ .. ؟

ّب٘ل هعً ػغٛى  ػٍٝ أِو ٌُ ٠ىٓ ٠ؼوف أٔٗ ال ؽ١ٍخ ٌٗ ف١ٙب .. !!٘ىنا ٕله لبْٔٛ ِٖبثٟ اٌؾوٚة.٘ىنا رٖٕغ اٌمٛا١ٔٓ ...

ٗ كفؼذ ٌٕب اٌغي٠خ ثْجبثه، ٠ٕمً اٌؾغبهح فَبٌٗ ٌّب رمَٛ ثٙنا اٌؼًّ اٌْبق، اعبة أب هعً ٠ٙٛكٞ ٚػٍٟ كفغ اٌغي٠خ، فمبي ٌ

 ٕٚوف ٌٗ هارت ّٙوٞ ٠ىف١ٗ_ ٠ٚؼٛك اٌفبهٚق إٌٝ كاهٖ ٠ٚىزت ٚإػزّلٖ اٌغٙبى اٌزٕف١نٞ ٚاالْ ٚاعت ػ١ٍٕب اْ ٔزىفً ثه

 ٘ىنا رَْىًَّ ) لبْٔٛ اٌّٚبْ االعزّبػٟ ( ..ٌٍلٌٚخ ١ٌٕظُ ثٗ اٌّغزّغ ...

ٍٖٖبً ٚإم ثطفً ٠ٖله أ١ٕٔبً ؽي٠ٕبً ف١مزوة ِٓ اٌلاه ٠َٚأي ػّب ثٗ * ٚاٌفبهٚق مارٗ ٠ٛإً اٌزغٛاي اٌَّبئٟ ِزفملاً ١ٌٌٚ ِز

فزوك أَ اٌطفٍخ :) إٟٔ أفطّٗ ٠ب أ١ِو اٌّؤ١ِٕٓ (ؽلس ٛج١ؼٟ أَُ رفطُ ٛفٍٙب ٌٚنا ٠ٖوؿ ٌٚىٓ أ١ِو اٌّؤ١ِٕٓ ال ٠ّٚٝ إٌٝ  ؟

ب ٌّبئخ كهُ٘ وبْ ٠ٖوفٙب ث١ذ ِبي ؽبي ٍج١ٍٗ ؛ ثً ٠ؾبٚه أَُ اٌطفً ٠ٚىزْف أْ األَ فطّذ ٛفٍٙب لجً ِٛػل اٌفطبَ ٌؾبعزٙ

ا١ٌٍَّّٓ ٌىً ٛفً ثؼل اٌفطبَ .٠وعغ اٌفبهٚق إٌٝ ِٕيٌٗ ال ١ٌٕبَ إم أ١ٔٓ مان اٌطفً ٌُ ٠جبهػ ػمٍٗ ٚلٍجٗ ف١ٖله أِواً ) ثٖوف 

فطبَ اٌّجىو اٌّبئخ كهُ٘ ٌٍطفً ِٕن اٌٛالكح ١ٌٌٚ ثؼل اٌفطبَ ( .٠ٖٚجؼ األِو لبٔٛٔبً ٠ؾفع ؽمٛق األٛفبي ٠ٚؾ١ُّٙ ِٓ ِقبٛو اٌ

 ....ٌٛ ٌُ ٠ؾبٚه اٌفبهٚق رٍه اٌّوأح ٌّب إٔله لبٔٛٔبً ٠ؾّٟ ؽك اٌطفً فٟ اٌوٙبػخ اٌىبٍِخ .. ٚ٘ىنا رَْىًَّ ) لبْٔٛ اٌطفً ( ..

* ٚوبْ اٌفبهٚق ٠ؾت أفبٖ ى٠لاً ، ٚوبْ ى٠ل ٘نا لل لُزً فٟ ؽوٚة اٌوكح .ماد ٔٙبه ثَٛق اٌّل٠ٕخ ٠ٍزمٟ اٌفبهٚق ٚعٙبً ثٛعٗ 

٠قبٛجٗ اٌفبهٚق غبٙجبً :) ٚهللا إٟٔ ال أؽجه ؽزٝ رؾت األهٗ اٌلَ اٌَّفٛػ (  ل ٚوبْ لل أٍٍُ ٕٚبه فوكاً فٟ هػ١زٗ .ثمبرً ى٠

٠ُٚطّئٕٗ ا١ِو اٌّؤ١ِٕٓ ) ال (  ف١َأٌٗ اإلػواثٟ ِزٛعَبً :) ًٚ٘ ١ٍٕمٔ مان ِٓ ؽمٛلٟ ٠ب أ١ِو اٌّؤ١ِٕٓ ( .. !! .. !!

 !!ٕٟ ٚث١ٕه غ١و ) اٌؾمٛق ٚاٌٛاعت (.أٞ ِبٌٟ أٔب ٚؽجه إم ١ٌٌ ث١ٍٝ ػٍٝ اٌؾت إٌَبء ( ) إّٔب رأ ..ف١غبكهٖ اإلػواثٟ لبئال :

* ٌُ ٠غٚت أ١ِو اٌّؤ١ِٕٓ ٌُٚ ٠يط ثٗ فٟ اٌَغٓ ثً وظُ غٚجٗ ػٍٝ عوأح اإلػواثٟ ٍٚقو٠زٗ ٚٚإً اٌزغٛاي .. !!ٌُ ٠فؼً 

خ اٌٍَطخ ٚثفًٚ ّغبػخ ٘نا اإلػواثٟ .. !! رَْىًَّ فٟ مٌه إال إ٠ّبٔبً ثؾك ٘نا اإلػواثٟ فٟ اٌزؼج١و ٚثىظُ اٌغٚت ٚ٘ٛ فٟ لّ

و. اٌّغزّغ ) لبْٔٛ ؽو٠خ اٌزؼج١و ( .. َّ َِ ُػ  ٘ىنا ٠غت أْ رُلاه اٌلٌٚخ...ٌٚىٓ ١ٌٌ فٟ اٌمٛ

اختيار / احمد عبدالسالم
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 ...ا١ٌّياْ فٟ ١ٌٛ٠ٛ صٛهح : ٕٛهح اٌغالف

   
 اٌّٖوٜ اٌغ١ِ ٌٚجبٛ ؽووخ ِغوك 1952 ١ٌٛ٠ٛ صٛهح رىٓ ٌُ 

 رؼج١وا وبٔذ ٌٚىٕٙب االٔغ١ٍيٜ ٚاالؽزالي اٌؾىُ فَبك ِٛاعٙخ فٝ

 ٌٙنٖ ٠ٚىفٝ,  ٚاٌٛأٗ ارغب٘برٗ ثىً اٌّٖوٜ اٌْؼت اهاكح ػٓ

 اٌىج١و اٌزغ١١و ػٍٝ وؼالِخ ا٢ْ ؽذ ثبل١خ ِبىاٌذ أٙب اٌضٛهح

 اٌٝ رأص١و٘ب ٚاِزل ثً اٌّٖوٜ اٌْؼت ٚعلاْ فٝ اؽلصزٗ اٌنٜ

 ِؾبٍٕٙب صٛهح ٌىً اْ.ٚاالفوٚا٠ٛ١ٍخ اٌؼوث١خ اٌجالك وً

 أٙب إال ١ٌٛ٠ٛ صٛهح َِبٜٚء ػٓ ا١ّغ ِب وً ٚهغُ َِٚبٚئٙب

 ٚلل اٌؾل٠ش اٌؼٖو فٝ ِٖو فٝ رّذ رغ١١و ؽووخ اوجو رؼزجو

 ٚه٠بٙخ ٚصمبفخ الزٖبك ِٓ اٌؾ١بح أّبٛ وً اٌزغ١١و ٘نا ًّّ

 ٛجمخ ٛجمز١ٓ فٝ رؼ١ِ ِٖو وبٔذ فمل,  اعزّبػ١خ ٚؽ١بح

 ُٚ٘ اٌْؼت ػَّٛ ٚٛجمخ اٌّبي هاً إؾبة ُٚ٘ االلطبع

 صوٚاد ٚوبٔذ  اٌّٛظف١ٓ ٕٚغبه ٚاٌؼّبي اٌفالؽ١ٓ ِٓ اٌفمواء

 ثؼل ِزغ١وا اٌؾبي ٚإجؼ ِٖو ّؼت ِٕٙب ٠َزف١ل ال ِٖو

 رٍؾك ؽزٝ اٌىض١و ِٖو اِبَ ِبىاي ٌٚىٓ,  وج١وا رغ١وا اٌضٛهح

 ١ٌٛ٠ٛ صٛهح اْ ٔغل االفو اٌغبٔت ٚػٍٝ. ٚاٌزملَ اٌؾٚبهح ثووت

 اٌلٚي عبٔت اٌٝ اٌغ١ٕخ اٌلٚي عبٔت ِٓ رقوط ِٖو عؼٍذ لل

 ِٖو صوٚح ػٍٝ اٌمٚبء ١ٌٛ٠ٛ صٛهح ثؼل ٚرُ فموا االّل

 ٠ٛٔٛ ٔىَخ وبٔذ ٌّٖو ٘ي٠ّخ اوجو اْ َٕٔٝ ال صُ  اٌيهاػ١خ

ٌٍٚؾم١مخ ٚاالٖٔبف ٔمٛي اْ اٌؼٕٛاْ ٘ٛ إلق لٛال فٟ     . 67

                                                .١ٌٛ٠1952ٛح  صٛهٕٚف 

 اػلاك/اثٓ اٌجٍل

 عشر  ليال ٍاٌفغُو ٚ     : هوٓ االكة 

 
                  الفجُز   و   لٍـاٍل    عشز         

 حخىالى   فٍها    البزكاث             
 

                    حملؤنا    نىراً    و   إٌمانا         
 َفَنطُىُف َونَزمً الَجَمزاث            

 
                  َجمزاُث النفشِ    األمارة        

 بذنىبٍ    حَمألُ   صاحاث             
 

       و  بزيِ    اإلحزاِم   دواماً        
 ِمن  طََمعِ   الذاث نََخَجزُد              

 
ًْ  كعبَخِِو          و  نَطُىُف   حىالَ

ًُ بِضبعِ  المزاث                والضع
 

       و  نَُقىُم   نُلَبً    خالَِقنا        
 بضاحِت   َعَزفاث  نذُعىُه             

 
              َونفٍُض الى َمشعِز قْذس      

 و نبٍُج   ثالثت     لٍالث             
 

        و نعىُد الى البٍجِ   وداعاً         
 الخٍزاث نذعىه   دوامَ                

                                                  ا

 اػلاك:اثٓ اٌج١ْو
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                                 القطار الكهربائى الخفيف..     : ُِٖواٌزٟ ال٠ؼوفٙباٌّٖو٠ْٛ

 محطة باتجاه العاصمة اإلدارية والعاشر من رمضان ويتفرع ببدر  21          

 

، فالي أ٠بَ، ٚمٌه ثؼل اوزّبي  LRT اٌقف١ف اٌمطبه اٌىٙوثبئٝ ِْوٚعرَزؼل ٚىاهح إٌمً الفززبػ اٌّوؽٍخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ِٓ 

 .ِؾطخ ٚافزجبه اٌمطبه ثلْٚ هوبة، ٠ٚؼوٗ ا١ٌَٛ اٌَبثغ اٌّؾطبد اٌّموه رْغ١ٍٙب لو٠جب 12إْٔبء 

 .ٌّل٠ٕخ اٌؼبّو ِٓ هِٚبْ ٠ٚزفوع ػٕل ِل٠ٕخ ثلهاٌمطبه ٌٗ ارغب١٘ٓ أؽلّ٘ب ٌٍؼبّٕخ اإلكاه٠خ اٌغل٠لح ٚاألفو  

 –اٌَّزمجً  -ِؾطخ اٌؼجٛه –ِؾطبد اٌمطبه اٌّموه رْغ١ٍٙب ِٓ ػلٌٝ ِٕٖٛه ؽزٝ اٌؼبّٕخ اإلكاه٠خ ٟ٘ "ِؾطخ ػلٌٝ ِٕٖٛه 

 ."ِل٠ٕخ اٌفْٕٛ ٚاٌضمبفخ -ِطبه اٌؼبّٕخ -ؽلائك اٌؼبّٕخ -اٌوٚث١ىٝ –ثله  -١ٍ٘ٛث١ٌٌٛ اٌغل٠لح –اٌْوٚق 

 –اٌَّزمجً  -ِؾطخ اٌؼجٛه –د اٌمطبه اٌّموه رْغ١ٍٙب ِٓ ػلٌٝ ِٕٖٛه ؽزٝ ِل٠ٕخ اٌؼبّو ٟ٘""ِؾطخ ػلٌٝ ِٕٖٛه ِؾطب 

ِل٠ٕخ اٌّؼوفخ" صُ رَزىًّ ثبلٝ اٌّؾطبد ٌّل٠ٕخ اٌؼبّو فٟ اٌّوؽٍخ  –إٌّطمخ اٌٖٕبػ١خ  –ثله  -١ٍ٘ٛث١ٌٌٛ اٌغل٠لح –اٌْوٚق 

ِْٚوٚع اٌمطبه اٌىٙوثبئٝ اٌقف١ف ٠ؾمك رجبكي ."ِووي اٌّل٠ٕخ –و ِٓ هِٚبْ اٌؼبّ –اٌواثؼخ ٌٍّْوٚع ٚ٘ٝ "غوة اٌؼبّو 

اٌقلِخ فٟ ِؾطخ ػلٌٟ ِٕٖٛه اٌّووي٠خ اٌزجبك١ٌخ ث١ٓ ػلك ِٓ ٍٚبئً إٌمً، وّب ٠زجبكي اٌقلِخ فٟ ِؾطخ ثله ِغ فٜ اٌمب٘وح 

١ّٓ فٟ ِؾطخ ا٠ٌٌَٛ ٌٍَىه اٌؾل٠ل٠خ، إٙبفخ إٌٝ رجبكٌٗ ٌقلِخ ٔمً اٌووبة ِغ اٌمطبه اٌىٙوثبئٟ اٌَو٠غ اٌؼ١ٓ اٌَقٕخ اٌؼٍ

ثبٌّؾطخ اٌزجبك١ٌخ ثّل٠ٕخ اٌفْٕٛ ٚاٌضمبفخ ثبٌؼبّٕخ اإلكاه٠خ « اٌؼبّٕخ اإلكاه٠خ»اٌؼبّٕخ اٌّووي٠خ، ِٚغ ِٛٔٛه٠ً ّوق ا١ًٌٕ 

اٌّزٛلغ أْ ٠َزٛػت ٔظبَ إٌمً اٌغل٠ل اٌّىْٛ ِٓ  ِٚٓ.ٌٍّْوٚعٚاٌزٝ رًّْ ِٕطمخ رغبه٠خ اٍزضّبه٠خ ٌزؼظ١ُ اٌؼبئل االٍزضّبهٜ 

ِٓ ِؾطخ ػلٌٝ ِٕٖٛه صُ ٠ّزل ِٛاى٠ًب  ِواؽً ٠ٕٚطٍك 4أٌف هاوت ١ِٛ٠ًب، اٌمطبه اٌىٙوثبئٝ ٠زُ رٕف١نٖ ػٍٝ  005ِؾطخ  19

اإلٍّبػ١ٍ١خ اٌٖؾواٜٚ صُ ِل٠ٕخ ثله، ٠ٚزفوع اٌمطبه ّّبالً ؽزٝ ِل٠ٕخ اٌؼبّو ِٓ هِٚبْ ٚعٕٛثًب إٌٝ  –ٌطو٠ك اٌمب٘وح 

 .اٌو٠ب١ٙخ اٌؼب١ٌّخ، ١ٍُ ٠وثٜ ِغ اٌمطبه اٌَو٠غ فٟ ِؾطخ اٌؼبّٕخ اٌّووي٠خاٌؼبّٕخ اإلكاه٠خ اٌغل٠لح، ١ٌّزل إٌٝ اٌّل٠ٕخ 

 ئُٛاٌؼياأث/ ك .وو٠ُ   إػلاكٍٍٍَخ ِٓ 
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 ث١ٓ اثٛ ِىخ ٚ اثٛرو٠ىخ هوٓ اٌو٠بٕخ: 

       

 ِبما فؼً ِؾّل ٕالػ :

١ٍِْٛ ع١ٕٗ ٌَّزْفٝ ٍوٛبْ األٛفبي  12رجوع ثـ - 1

57357  

 ِؼٙل اٌمٍت  ٓ كٚاله، ٌٍَّبّ٘خ فٟ إػبكح ِال١٠ 3رجوع ثـ -2

  ِال١٠ٓ ط 8فٟ لو٠زٗ ثم١ّخ ٠ٕٟ ٍبُ٘ فٟ إْٔبء ِؼٙل ك -3 

 إلْٔبء ٚؽلح ؽٚبٔبد أٛفبي فٟ ٔغو٠ظ  رجوع -4

  فٟ ثٕبء َِغل فٟ لو٠زٗ ٚرط٠ٛو َِزْفٝ إثزلائ١خٍبُ٘ -5

 ٠ؾوٓ ِؾّل ٕالػ ػٍٝ كفغ هٚارت ّٙو٠خ ٌفمواء لو٠زٗ -6

 ٠زجوع ثّجٍغ وج١و ٌزلػ١ُ عّؼ١خ للاِٝ اٌالػج١ٓ اٌّٖو١٠ٓ  -7 

 إْٔبء ٚؽلح غ١ًَ وٍٝ  -8

ٍبُ٘ فٟ ر١َ١و ىٚاط ػلك وج١و ِٓ أثٕبء لو٠زٗ، ثبٌزجوع  -9

 ِال١٠ٓ ع١ٕٗ رمو٠جب  5ثٕؾٛ 

رجوع ثّجٍغ ِبٌٟ ٌٍَّبّ٘خ فٟ ِىبفؾخ أىِخ وٛهٚٔب فٟ  -10

 ِٖو ثبإلٙبفخ إٌٝ كػُ اٌفمواء ثَّبػلاد غنائ١خ 

ػالٖٚ ػٍٟ ِب رمَٛ ثٗ ِؤٍَٗ ِؾّل ٕالػ اٌق١و٠ٗ ِٓ  

َِبػلاد ال رٕمطغ ال٠زبَ ٚاهاًِ  اػّبي ف١و٠ٗ ِٚب رملِٗ ِٓ

 ٚفمواء ِٚوٟٙ 

 ِبم فؼً ِؾّل اثٛرو٠ىخ:

رجوع ٌّٕظّخ ؽّبً اٌزٝ رَت ِٖو ١ِٛ٠ب                             -1

فٟ وً ِٕبٍجخ ٠ْزُ ِٖو ٠ٚلافغ ػٓ لزبح اٌغي٠وح ٚػٓ -2

                                            روو١ب ٚٛجؼب ػٓ ؽّبً  

                               ٌُٚ ٠ؾٚو عٕبىح ٚاٌلٖ٘وة ِٓ ِٖو ٚػبُ فٟ لطو -3

وبْ ِٓ ِؾجٟ ٚارجبع عّبي ِجبهن ٚوبْ اٚي ِٓ أمٍت -4

                                                                     ػٍٝ ِجبهن  

اوً ػٍٝ وً اٌّٛائل ِجبهن ٚ ٕٛطبٚٞ ِٚؾّل ِوٍٟ -5

                           ١ََٟ صُ ػٕلِب أىْف اِوٖ ٘وة اٌٝ روو١بٚاٌ

                                                 اهرلٜ ػجبءح اٌل٠ٓ أزفبػب ٚرىَجب ١ٌٌ اال.-6

 ّٛ                                                     وبثزٓ  و١اػلاك  / 

  ٔؼُ ٚ ال ث١ٓربُء اٌزأ١ٔش ِ  ٌِه ٠ب ١ٍلرٟ :ِ

 

 

      
ربء اٌزأ١ٔش ٘ٝ ؽوف اٌزبء اٌزٝ رلفً ػٍٝ اٌفؼً ػٕلِب  

٠ىْٛ اٌّقبٛت ِٓ إٌَبء , ٚ٘ٝ ٕ٘ب رَزؼًّ ووِي ػٕلِب 
٠و٠ل اٌوعبي اْ ٠زىٍّٛا ػٓ إٌَبء , ٚاٌّالؽع اْ ِؼظُ 

اٌوعبي ال٠َزؼٍّْٛ  ٘نٖ اٌزبء إال ػٕل اٌىالَ ػٓ اٌيٚعبد 
بد ٚثٕبد فمٜ ٚوأْ ربء اٌزأ١ٔش ال رقٔ ثبلٝ إٌَبء ِٓ اِٙ

 ٚأفٛاد ٚعلاد ٚػّبد ٚفبالد ........
ٚ٘نٖ اٌؾبٌخ رغؼٍٕب َٔأي اٌوعبي ٌّبما ٘نا اٌزفو٠ك ث١ٓ  

                                             إٌَبء ػٕلوُ ؟                             
 ٌّبما رقزٍف اٌّوأح ػٕل رؼبٍِٙب ِغ اٌوعً ؟؟   

فٍٛوبٔذ اِٗ اٚ افزٗ اٚ اثٕزٗ فبٌّوأح ٕ٘ب ِؾٜ االؽزواَ  
ٚاٌؾت ٚاما وبٔذ اٌّوأح ىٚعخ فٙٝ ِٓ ارجبع ربء اٌزأ١ٔش 

ٚ٘ٝ ٕ٘ب ِٓ إٌبلٖبد ػمً ٚك٠ٓ ِٚٓ اٌفئخ اٌزٝ ٔمٛي ػٕٗ 
)ارٛهَُّ٘ ٚ فبٌفَُّٙ(  ٚ٘ٝ ا٠ٚب ِٓ اٌفئخ اٌزٝ رُطجك ػ١ٍٙب 

 لٛا١ٔٓ ربء اٌزأ١ٔش .
اٌمٛاِْٛ ػ١ٍٕب إْ ِٓ ّوٚٛ اٌمٛاِخ اْ  ف١ب أ٠ٙب اٌوعبيُ  

رؼبٍِٛا إٌَبء ع١ّؼب ثزبء اٌزأ١ٔش ٕٚ٘ب ٍزغلْٚ اٌيٚعبد 
 ٔؼُ إٌَل ٌىُ ٚرلَٚ اٌؾ١بح ث١ٕٕب ع١ّؼب فٝ ِؾجخ ٍٚالَ . 

                                                                              
 اعداد / بنت النيل          
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   0200  ١ٔٛ٠ٛ 17 كاه ِٓ ِٕبلْبد فٟ ٔلٚح اٌغّؼخ بٍِقٔ ٌّ         : ٔلٚح اٌغّؼخ

 

 )أٍواه اٌموآْ( ٌالِبَ اثٝ  ٌٟٚ اٌؼيَ اٌل١ٕ٠خ فٟ لواءح ٌىزبة أثغّؼ١خ  ِٓ اٌْٙو ٌضخرمبَ فٟ اٌغّؼخ اٌضباٌزٟ  ٌٕلٚح  ٍِقٔ

اَلئَِىخُ  فََٕبَكْرُٗ   (إٌلٚح رف١َو لٌٛٗ رؼبٌٝلل وبْ ِٛٙٛع ٚ  اٌؼيائُ َّ ٌْ َٛ  ا ُ٘ َٚ  ٌُ ٍِّٟ لَبئِ َٖ ْؾَواةِ  فِٟ ٠ُ ِّ ٌْ َّْ  ا َ  أَ ُونَ  هللاَّ ِّْ ٝ   ٠ُجَ لًب ث١َِْؾ١َ لِّ َٖ ُِ 

خٍ  َّ َٓ  ثَِىٍِ ِِّ  ِ ١ًِّلا هللاَّ ٍَ ًٛها َٚ ُٖ َؽ َٔج١ًِّب َٚ َٚ  َٓ ِِّ  َٓ بٌِِؾ١ َّٖ ٝ   َهةِّ  لَبيَ ( 39) اٌ ُْ  أََّٔ ٌَ  ٌِٟ ٠َُىٛ لَلْ  ُغاَل َٚ  َٟ ٌِْىجَوُ  ثٍَََغِٕ َوأَرِٟ ا ِْ ا ٌِهَ  لَبيَ ۖ   َػبلِوٌ  َٚ
 
 َوَن

 ُ ًُ  هللاَّ ب ٠َْفَؼ بءُ  َِ َْ                                                                           .  ِٓ ٍٛهح آي ػّوا40ْ+93 ا٠٢خ  ) (40) ٠َ

 

 اّ٘ٙب؛ ٔمبٛ ػلح إٌلٚح ِٓ اٌؾبٙوْٚ اٍزقٍٔ

كهعبد ا١ٌم١ٓ: ال غوٚ أْ أٔج١بء هللا رؼبٌٝ فٟ أػٍٝ كهعخ ِٓ كهعبد ا١ٌم١ٓ ثبهلل ٍجؾبٔٗ ٚوْٛ ٔجٟ ِٓ األٔج١بء ٠زَبءي ػٓ 

اٌى١ف١خ فٙنا ٌّجٍغ ػٍُّٙ اْ هللا فٛق وٍّبرٗ ٚأُٔٙ ثؾبعخ إٌٝ ّٛأ١ٕٔخ اٌفؤاك ٍٚٛت اٌّي٠ل، فبٌق١ًٍ ػ١ٍٗ اٌَالَ ٠مٛي هة أهٟٔ 

ِب ٠َأٌٗ هثٗ أٌُٚ رؤِٓ ٠مٛي ثٍٝ ٌٚىٓ ١ٌطّئٓ لٍجٟ، ٚونٌه ىوو٠ب ػ١ٍٗ اٌَالَ إم ثْورٗ اٌّالئىخ و١ف رؾ١ٟ اٌّٛرٝ ٚػٕل

ثبٌنه٠خ ٚأْ ا١ٌٌٛل ١ٍىْٛ ِٖللب ثىٍّخ ِٓ هللا ١ٍٚلاً ٚؽٖٛهاً ٚٔج١بً ِٓ اٌٖبٌؾ١ٓ ٚ٘ٛ ػ١ٍٗ اٌَالَ ٠جغٟ ِي٠لاً ِٓ اٌطّأ١ٕٔخ 

ٌَ ٚلل ثٍغٕٟ اٌىجو ٚ َْ ٠ىْٛ ٌٟ غال  أِوارٟ ػبلو فوغُ وّبي ٠م١ٕٗ ثٛػل هللا ٠وعٛا ّٛأ١ٕٔخ اٌفؤاك. ثمٌٛٗ هة أ

ٚغٕٟ ػٓ اٌج١بْ أْ كهعبد ا١ٌم١ٓ رجلأ ثبٌؼٍُ ا١ٌم١ٕٟ ثال ّبئجخ ه٠ت ٠ٍٟ مٌه ػ١ٓ ا١ٌم١ٓ ثبٌْٙٛك اٌؼ١بٟٔ صُ ؽك ا١ٌم١ٓ 

 َٔأي هللا رؼبٌٝ ِي٠لاً ِٓ ا١ٌم١ٓ ٚاٌزضج١ذ. –ثبٌْٙٛك اٌمٍجٟ 

اٌَالَ: إْ ٍج١ً اٌّؤِٓ اٌنٞ ثبّو اإل٠ّبْ فؤاكٖ أْ ٠ؤِٓ ثىً األٔج١بء ٚاٌّو١ٍٍٓ ثال ِفبٍٙخ ٍو ث١ٓ ػ١َٝ ٠ٚؾ١ٟ ػ١ٍّٙب 

لٌٛٗ ٍجؾبٔٗ "ال ٔفوق ث١ٓ أؽل ِٓ هًٍ" اٌٍُٙ إال ِٓ فٍُٚٙ هللا وأٌٚٝ اٌؼيَ ِٓ اٌوًٍ ١ٍٚل اٌّو١ٍٍٓ )ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ 

لخ للهح هللا فبألٚي ٠ٌٛل ألِوأٖ ػبلو ٚألة ٘وَ ٔٚجذ ِبكرٗ ٍٍُٚ(، صُ إْ ٠ؾ١ٟ ٚػ١َٝ ػ١ٍّٙب اٌَالَ والّ٘ب هِي ٌطال

اٌغو٠ي٠خ ٚاٌضبٟٔ ٠ٌٛل ألَ ثال أة ٚ٘نٖ للهح هللا فٟ اإل٠غبك ثأٍجبة ٚثال أٍجبة ٚوالّ٘ب ػجل هلل ٚٔجٟ وو٠ُ ِٓ أٔج١بء هللا ػ١ٍّٙب 

 ٚػٍٝ ٔج١ٕب اٌزؾ١خ ٚاٌَالَ.

" إّٔب أِوٖ إما أهاك ١ّئبَ أْ ٠مٛي ٌٗ وٓ ف١ىْٛ" فأِوٖ ٕ٘ب ٘ٛ ٍو اٌمله  ٍو اٌمله: إْ ِٓ ٠لهن ٍو اٌمله ِموْٚ ثمٌٛٗ رؼبٌٝ

ِٚواك هللا رؼبٌٝ، ٚال ّه أْ ِواك اٌقبٌك ف١و ِٓ ِواك اٌّقٍٛق ٚأللاه هللا ال رورجٜ ثبألٍجبة ِٚٓ ٕ٘ب رطّئٓ اٌمٍٛة ٚروٙٝ 

 إلِبَ هٟٙ هللا ػٕٗ األفئلح ف١ًٖ اٌؼجل إٌٝ ِمبَ اٌوٙب ٚ٘ٛ ِمبَ ٠غجٜ ػ١ٍٗ اٌٖبٌؾْٛ ٠مٛي ا

 أْ أوـْٛ وـّب أه٠ـل   ال ٚؽـمــه ال أؽـت                    

 ال أؽ١ل  ػٓ ِواكن   ثً ِواكٞ ِٕه أٟٔ                  

 

ِٓ عٛاِغ اٌىٍُ: ؽىّخ إ٠غبكن ٟ٘ ٌظٙٛه ػجٛك٠زه فٟ ػجبكره " ِٚب فٍمذ اٌغٓ ٚاإلٌٔ إال ١ٌؼجلْٚ"، ٚؽىّخ رٛف١مٗ ٌه 

أعٍٗ ٌىٟ رىْٛ ف١ٍفخ ػٕٗ فٟ اٌٍّه اٌٖغ١و، ١ٍٚلا ٚع١ٙب ِزٖوفبً فٟ اٌٍّه اٌىج١و، ِٚٓ عًٙ للهٖ أٔٗ ِقٍٛق  ٌّٓ فٍمه ِٓ

ثب١ٌل٠ٓ، ٚأٔٗ ِظٙو ٚظٙٛه ٌزظٙو ٕفبد اٌوثٛث١خ، َٚٔٝ أٔٗ ونٌه ِظٙو ٌزظٙو ٕفبد اٌؼجٛك٠خ، ؽوَ مٌه اٌٍّه اٌىج١و، ٚهك 

١ٍٕب ثبإل٠غبك ِٛعت ٌْىوٖ، ٚإؽَبٔٗ إ١ٌٕب ثقٍمٗ ٌٕب ث١ل٠ٗ ٚٔفقٗ ف١ٕب ِٓ هٚؽٗ؛ إٌٝ أٍفً ٍبف١ٍٓ اٌَؼ١و. إال أْ رفًٚ اٌؾك ػ

 ٚإلبِزٕب ٌٍقالفخ ػٕٗ ٍجؾبٔٗ؛ ِٛعت ٌؼجبكرٗ ٚكٚاَ اٌو٘جخ ٚاٌق١ْخ ِٕٗ ٍجؾبٔٗ.

 اػلاك / اٌَّزْبه ٔبٕو اٌي٠بد
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 ...ػْو ١ٌبيٍ  ٚ                                 ٚاؽخ اال٠ّبْ :
ػجبكٖ ثٕؼُ وض١وح، ِٚٓ ٘نٖ إٌؼُ، أّٙو ٚأ٠بَ ١ٌٚبٌٟ ِجبهوخ، ٠ىْٛ ف١ٙب وً اٌق١و، ٚألَُ هللا ؽ١ش لبي "ٚاٌفغو ِٓ هللا ػٍٝ 

١ٌٚبي ػْو"ٍٛهح اٌفغو، ٌمل هثٜ هللا عً ّأٔٗ ث١ٓ ا١ٌٍبٌٟ اٌؼْو ٚاٌفغو، ٚ٘ٛ أفًٚ األٚلبد ؽ١ش ٔيٚي اٌّالئىخ ٌجلا٠خ ٠َٛ 

نٞ ٠ضمً ػٍٝ ٔفَٗ اٌم١بَ ٌٍٖالح فٟ ٘نا اٌزٛل١ذ، رٍج١خ ٌٕلاء هللا، ٚوْف لَُ هللا عل٠ل، ٠ىْف ف١ٗ اٌّؤِٓ ِٓ إٌّبفك اٌ

: ))ِب ِٓ أ٠بَ  فؼٓ. ثب١ٌٍبٌٟ اٌؼْو ػٓ ػظّخ رٍه ا١ٌٍبٌٟ اثٓ ػجبً هٟٙ هللا ػٕٗ لبي: لبي هٍٛي هللا ٍَّٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ

ٛا: ٚال اٌغٙبك فٟ ٍج١ً هللا، لبي: ٚال اٌغٙبك فٟ ٍج١ً هللا، إالَّ اٌؼًّ اٌٖبٌؼ ف١ٙٓ أؽت إٌٝ هللا ِٕٗ فٟ ٘نٖ األ٠بَ اٌؼْو، لبٌ

                                                                                          .هعً فوط ثٕفَٗ ِٚبٌٗ، ٌُٚ ٠وعغ ِٓ مٌه ثْٟء(( أفوعٗ اٌجقبهٞ

                                                                                                                                      فًٚ ا١ٌٍبٌٟ اٌؼْو

رغزّغ فٟ ٘نٖ ا١ٌٍبٌٟ اٌؼْو اٌم١ٍٍخ، ع١ّغ اٌؼجبكاد، ِضً اٌٖالح ٚا١ٌٖبَ رطٛػب ٚع١ّغ إٌٛافً اٌزٟ رموة اٌؼجل ِٓ هثٗ، ٘نا 

                                                                          .و فٟ اإلٍالَ ٟٚ٘ ّؼ١وح اٌؾظثبإلٙبفخ ألُ٘ ؽلس ٚأػظُ ّؼبئ

                                                                                                                                                      اٌؾظ

لبي ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ  "لبي هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ:"ِٓ ؽظ هلل، فٍُ ٠وفش ٌُٚ ٠فَك، هعغ ِٓ مٔٛثٗ و١َٛ ٌٚلرٗ أِٗ

ٍٍُٚ: "إما كفٍذ اٌؼْو، ٚأهاك أؽلوُ أْ ٠ٚؾٟ، فال ٠ٌّ ِٓ ّؼوٖ ٚثْوٖ ١ّئب"، ٚفٟ هٚا٠خ: "فال ٠أفنْ ّؼوا، ٚال ٠مٍّٓ 

 "ظفوا

 :ؽظ ث١ذ هللا رؼبٌٝ أفؼبي ٠غت أْ ٠واػ١ٙب ِٓ أهاك

أٚال: كي اٌؾل٠ش ػٍٝ رؾو٠ُ أفن ّٟء ِٓ اٌْؼو ٚاألظبفو؛ ِٚٓ  رؼّل األفن فٟ ٘نٖ األ٠بَ، ٚأهاك األٙؾ١خ، فؼ١ٍٗ اٌزٛثخ إٌٝ 

 .هللا ٚاالٍزغفبه، ٚال فل٠خ ػ١ٍٗ

ٖ األ٠بَ اٌّجبهوخ، أُػطٟ ثؼ٘ صب١ٔب: ٌٍزْبثٗ ث١ٓ ؽىُ  اٌّٚؾٟ ٚث١ٓ اٌّؾوَ، ٚ٘ٛ اٌزموة إٌٝ هللا ثنثؼ اٌموثبْ، رؼظ١ّب ٌٙن

 .أؽىبِٗ، ١ٌّٕؼ فًٚ ٘نا ا١ٌَٛ

 .صبٌضب: ِٓ أفن ِٓ ّؼوٖ أٚ ظفوٖ أٚي اٌؼْو، ٌؼلَ إهاكرٗ األٙؾ١خ، صُ أهاك٘ب فٟ أصٕبء اٌؼْو، أَِه ِٓ ؽ١ٓ إهاكرٗ

 .ٕبؽت األٙؾ١خ فمٜهاثؼب: أِب اٌّٚؾٝ ػُٕٙ، ِضً أٙؾ١خ اٌوعً ػٓ أً٘ ث١زٗ، ال ٠ٕطجك ػ١ٍُٙ ٘نا، ٚإّٔب ٠قٔ اٌؾل٠ش 

 .فبَِب: ِٓ ٚوً ّقٖب فٟ اٌنثؼ ػٕٗ، فبٌٕٟٙ ٠قٔ اٌّٛوً، أِب اٌٛو١ً فال ػاللخ ٌٗ ثبٌزؾو٠ُ

ٍبكٍب: ِٓ ٌٗ أٙؾ١خ ٚػيَ ػٍٝ اٌؾظ، فئٔٗ ال ٠أفن ِٓ ّؼوٖ ٚظفوٖ إما أهاك اإلؽواَ، ٌىٓ إما وبْ ِزّزؼب لٖو ِٓ ّؼوٖ ػٕل 

اٌقالف فٟ اٌّفبٍٙخ ث١ٓ ػْو هِٚبْ األف١وح  لبي اٌؾبفع اثٓ هعت ثؼل أْ ٍبق.٘ل٠ٗاالٔزٙبء ِٓ ػّورٗ، صُ أَِه ؽزٝ ٠ٕؾو 

ٚػْو مٞ اٌؾغخ: "ٚاٌزؾم١ك ِب لبٌٗ ثؼ٘ اٌّزأفو٠ٓ ِٓ اٌؼٍّبء أْ ٠مبي: ِغّٛع ٘نٖ اٌؼْو أفًٚ ِٓ ِغّٛع ػْو 

ٚفًٚ ٘نٖ األٚلبد اٌّجبهوخ، ٚأْ َٔأي هللا أْ ٠ىزت ٌٕب ف١و "هِٚبْ، ٚإْ وبْ فٟ ػْو هِٚبْ ١ٌٍخ ال ٠فًٚ ػ١ٍٙب غ١و٘ب

 ٠وىلٕب ؽظ ث١زٗ اٌّجبهن ٠ٚزمجً ِٓ اٌغ١ّغ

 اػلاك/ ا٠ّبْ اثٛا١ًٌٍ
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 ٚاٌؼالط األٍجبة.. األفاللٟ ٌفَبكُ ا           : فٟ ٕبٌْٛ اٌج١ْو

 

 اٌزٟ ٟٚ٘ األُِ ِٓ أِخ أٞ ِن٘ت أٚ ك٠بٔخ ػٓ إٌظو ثغ٘ األفالق ١ُّٕ ِٓ ٟ٘ ٚاٌؼلي ٚاٌف١ٍٚخ اٌق١و ثّجبكا اٌزَّه

 األهٗ فٟ الؽمب ٚاىك٘ود ثلا٠خ اٌؾٚبهاد لبِذ ِٚب. ٚهل١ٙب األُِ ٔٙٚخ أٍجبة ٟ٘ ثً. ثٙب ١ٌفزه ِزوثٔ أٞ ِٓ رؼّٖٙب

 ؽممذ و١ف روٜ أْ ٌٚه إٌبً، ث١ٓ ٚاٌَّبٚاح اٌفم١و ػٓ اٌظٍُ ٚهفغ ٚاٌؼلي، اٌف١ٍٚخ ّؼبه هفؼذ ألٔٙب إال ا١ٌَٕٓ ػجو

 .ٌٍؼلاٌخ اٌلائّخ ِٕٚبكارٙب ٚاػزمبك٘ب ثزَّىٙب أ٘لافٙب اٌضٛهاد

 إٌٝ ؽزّب ١ٍؤكٞ اٌْؼٛة ػٕل األفالل١خ اٌّجبكا ٘نٖ رل٘ٛه ٚػٕل اٌْؼٛة، ؽ١بح فٟ ٚعٛ٘وٞ أٍبٍٟ عيء ٟ٘ فبألفالق

 .أٔلٌَٕب فٟ ٚآفو٘ب ػجوح ف١و اإلٍال١ِخ اٌّّبٌه فٟ ٌٕٚب. ٚػي٘ب لٛرٙب ٚأٍجبة ٚأٌمٙب ثو٠مٙب ٚىٚاي األُِ فَبك

 اٌٙٛاء، فٟ وبٌلاء ٠ٕٚزْو األٍو فٟ ٠َٚوٞ ٠َزْوٞ ػٕٗ ٚثبٌَىٛد  أٍوح، فٟ ػٚٛ ٘ٛ ٚاٌنٞ اٌفوك ِٓ ٠جلأ ٚاٌفَبك

 ٚاٌف١ٍٚخ اٌؼلي ِفب١ُ٘ ٚرغبً٘ اٌل٠ٕٟ، اٌٛاىع غ١بة َِججبرٗ اُ٘ ِٚٓ. ِىبْ وً فٟ اٌفٛٙٝ ٚرٍؾمُٙ إٌبً، اٌجالء ٠ٍٚؾك

 .ػ١ٍُٙ اٌٛاعت ثبٌلٚه ل١بُِٙ ٚػلَ اٌقطأ ػٍٝ اٌؼٍّبء ٍىٛد صُ ٚاٌَّبٚاح،

 اٌغوث١خ، ٌٍضمبفخ هٚعذ اٌزٟ اٌزغو٠ت ٚؽّالد ٚاٌغوة، اٌْوق ِٓ إ١ٌٕب ٚفلد اٌزٟ اٌٙلاِخ اٌّجبكا ػٓ ٚاٌغفٍخ اٌزٕجٗ ٚػلَ

 .اإلٍال١ِخ اٌؼوث١خ األِخ ِٛهٚس ِغ ٕلاِٙب ِزغبٍ٘خ

 اٌؾبٙو فٟ ١ٍٚىْٛ اٌّبٟٙ فٟ وبْ.. ٚؽ١ٓ ٚلذ وً فٟ ِٛعٛك األفاللٟ اٌفَبك أْ ف١ٗ ّه ال ِّٚب    ٚاٌْو اٌق١و صٕبئ١خ

 أٞ أْ.. رؼٍّٛا أْ ٌٚىُ. اٌم١بِخ ٠َٛ إٌٝ أِزٕب فٟ اٌق١و ٌىٓ. ِٚزلافؼ١ٓ ِٛعٛك٠ٓ ٚاٌْو اٌق١و ِبكاَ اٌَبػخ؛ ل١بَ إٌٝ ١ٍٚظً

 .اٌفالػ ٍَِٚه إٌغبػ ٚكهة إٌغبح ٛو٠ك ٘ٛ ّوػٕب ثزؼب١ٌُ اٌزْجش أْ إٌبً ٠م١ٓ ِٓ ري٠ل ٕٚ٘بن ٕ٘ب ٔزٍمب٘ب ٙوثخ

 ألً٘ رو٠ل أ٠بكٞ ٕ٘بن أْ ٚٔؼٍُ ِغزّؼبرٕب إٌٝ رَوة اٌنٞ اٌفَبك فٟ كٚها ٚاٌزغو٠ت ٌالٍزؼّبه أْ ٠ْه ال اٌؼبلً أْ أّه ال

 اٌقطو ثً. إٙؼبفٕب ِٓ ٠زّىٓ ؽزٝ ٚأِزٕب ّٚبثبرٕب ّجبثٕب ٠َزٙلف ِٛعٗ ِفَل إػالَ أٚ ِأعٛه لٍُ ٛو٠ك ػٓ اٌفَبك اٌؼفخ

 .ثٗ ٚاػغت ػب٠ْٗ اٌنٞ اٌّغزّغ مٌه ِٓ َٔقخ ٠ىْٛ أْ ٌّغزّؼٗ ٠و٠ل ؽ١ش اٌَّزغوة اٌؼوثٟ ِٓ ٠أرٟ

. اٌّلهٍخ صُ اٌٖبٌؾخ اٌٖؾجخ ٚرأرٟ اٌٖؾ١ؾخ، ٚاٌزوث١خ ا١ٌٍَُ اٌزٛع١ٗ ٚٙوٚهح األٍوح كٚه ٘ٛ ألثٕبئٕب اٌفَبك ِٓ ٚاٌؼبُٕ

 .اٌّغزّؼبد رٍٖؼ األٍو ٚثٖالػ

 اٌؾٛاه ػٍٝ ِج١ٕخ اٌزوث١خ رىْٛ أْ ٠غت ثً فطأ، اٚ ٕؾ١ؼ ٘ٛ ِب إٌٝ ٚاإلّبهح ٚاٌزٕج١ٗ اٌزٛع١ٗ ػٍٝ ٠مزٖو ال األٍوح فلٚه

 ِغ اٌؼاللبد رغ١َو ِغ ٍٚبئٍٗ ع١ّغ فٟ اإلػالَ ٠ؼوٙٗ ِب ِوالجخ رزُ أْ اٌزوث١خ ِٚٓ. ٚا٢ثبء األثٕبء ث١ٓ اٌٙبكف اٌٙبكا

 .اٌلٚاَ ػٍٝ ٌٙب أٚ ٌٗ اٌّوافمخ اٌٖؾجخ ٚرفمل. اٌّلهٍخ

 .األٍوٜ اٌزٛع١ٗ ِٚغ اٌٖؾجخ ِٚوالجخ اٌلٚه٠خ، ثبٌي٠بهاد اٌّلهٍخ ِغ اٌؼاللبد ٚإلبِخ

 أٞ ػٍٝ اٌٍَٛ إٌمبء ِٓ ٚثلال.اٌْجبة أؽٛاي ٠ٚزفمل ٠َأي وبْ ٚاٌنٞ ٚاٌّٛعٗ اٌّوثٟ ٚاإلِبَ اٌَّغل كٚه اغفبي ال٠ٕجغٟ وّب

 أْ الثل أٔٗ ػٍّب.ٌألٍوح ا١ٌٙجخ إلػبكح ٚمٌه اٌقطأ الؽزٛاء رمو٠غ، أٚ رغو٠ؼ أٚ لّغ ثغ١و ا٢فو اٌوأٞ ِؼوفخ ِٓ الثل ٛوف

 اٌقطأ فٙنا اٌّغزّغ ػٍٝ اٌٍَٛ ٠ٍمٝ أْ ٌىٓ. أٍوح أٚ فوكا ؽٌٛٗ ِٓ فٟ ٠ؤصو فٙٛ ثٍَٛوٗ، ٚاالػزٕبء ٔفَٗ ثئٕالػ اٌفوك ٠ٙزُ

 أِٛها ألٍٕؼ ثٙب أْغً ٌٛ اٌزٟ األِٛه ِٓ وض١و فٟ اٌمواه ٌٗ اٌفوك أْ إال اٌفوك، ػٍٝ ِفوٚٙخ ف١بهاد ٌٍّغزّغ وبْ إْ ثؼ١ٕٗ

 .ّه ثال ٚؽٌٛٗ ف١ٗ وض١وح

                                                                                                                                                       

 اػلاك/ اٌلوزٛه ؽَٓ ف١ًٍ.
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ِْ :لوأُد ٌه ًٌ ؼوُ اٌ   ِىزٛثخح ًفبهً ١ٌٌٚ ل١ٖل  هع

٘نا ٍؤاي  ً٘ ٠ّىٓ أْ رىْٛ ؽ١بح اإلَٔبْ ل١ٖلح فٟ مارٙب؟

فٟ ِمبي ػٕٛأٗ "عبهٚكٞ  ٠ؾ١ٝ اٌوفبٚٞ ٛوؽٗ اٌلوزٛه

ثّٕبٍجخ ى٠بهح 1996هٚٙخ ِٓ ه٠بٗ اٌغٕخ"، وزجٗ ػبَ 

ٚهٚع١ٗ  بهٚكٞ ٌٍمب٘وح.اٌف١ٍَٛف اٌفؤَٟ ا١ٌْٙو هٚع١ٗ ع

، 1982عبهٚكٞ ٘ٛ اٌف١ٍَٛف ا١ٌْٙو اٌنٞ أػٍٓ إٍالِٗ ػبَ 

ثؼل هؽٍخ ؽ١بح فىو٠خ ١ٍٚب١ٍخ ؽبفٍخ، ٕٚبه ثؼل مٌه ِٛٙغ 

ا٘زّبَ كٚائو اٌفىو ٚاٌٖؾبفخ  فٟ اٌؼب١ٌّٓ اٌؼوثٟ ٚاإلٍالِٟ، 

فبٕخ ثؼل أْ ْٔو وزبث١ٗ "ٔلاء إٌٝ األؽ١بء" ٚ "ِب ٠َؼل ثٗ 

ػٓ ٘نا  ٠ؾ١ٝ اٌوفبٚٞ وبٔذ إعبثخ اٌلوزٛه ٚلل اإلٍالَ".

  اإلَٔبْ ٠ُّىٓ أْ رىْٛ ل١ٖلح  اٌَؤاي ثبإل٠غبة، ٚأْ ؽ١بح

٠ؾ١ٝ  صُ أفن اٌلوزٛه عبهٚكٞ". ٍّٚبد ّق١ٖخ "هٚع١ٗ

٠ُؾلك ٍّبد اٌم١ٖلح اٌزٟ ٕٕؼٙب عبهٚكٞ ثؾ١برٗ،  اٌوفبٚٞ

ب أؽالَ  ٚػٕبٕو عّبٌٙب، ٚاٌزٟ وبْ أثوى٘ب ًِ أٔٗ ٌُ ٠قٓ ٠ٛ

ّجبثٗ، هغُ رغ١و اٌّؼبهف ٚاألؽٛاي اٌّبك٠خ ٚاٌملهح اإلثلاػ١خ 

ب ِٓ  ٚاٌملهح اٌجل١ٔخ. ًّ وّب أْ عبهٚكٞ وبْ ٠ٕطٍك فٟ ؽ١برٗ كائ

ػٕلِب لبي: ها٠ٗ فو١ٍٚخ ّٚغبػخ فىو٠خ ٚٔجً إَٔبٟٔ، أصجزذ 

                                                                       "إْ اٌْؼو هعً فبهً، ١ٌٌٚ ِىزٛثخ".ل١ٖلح 

 ) ِٕمٛي(ك. أؽّل ػّو ثمٍُ/

 ً٘ رؼٍُ ؟

 .ا١ٌَبهاد أزبط فٟ األٚي اٌّووي رؾزً ا١ٌبثبْ أْ رؼٍُ ً٘ *

 ِب اما ؽٟ روو١ت الٜٛ ٟ٘ اٌطبئو ه٠ْخ أْ رؼٍُ ً٘ *

 .ٚل١بٍٙب ثٛىٔٙب لٛهٔذ

 .ِبء ١ٕٛٓ ِملاه اٌؼبَ فٟ ٠ْوة اٌٛاؽل اٌفوك أْ رؼٍُ ً٘ *

 .٠فوػ ػٕلِب ٠جىٟ اٌزَّبػ أْ رؼٍُ ً٘ *

 .أٍجٛع وً ٖٚٔف ١ٍِْٛ ٠يكاكْٚ اٌؼبٌُ ٍىبْ أْ رؼٍُ ً٘ *

 .اٌؼبٌُ فٟ ِل٠ٕخ اللَ ٟ٘ ثَٛه٠ب كِْك ِل٠ٕخ أْ رؼٍُ ً٘ *

 اٌىو٠ُ اٌموآْ ؽفع اما أل١َ١ٔٚب فٟ اٌَّغْٛ أْ رؼٍُ ً٘ *

 .ػمٛثزٗ رزمٍٔ ٍٛف اٌَغٓ كافً

 ػٍٝ ٠ٕبَ اٌنٞ اٌٛؽ١ل اٌىبئٓ ٘ٛ االَٔبْ أْ رؼٍُ ً٘ *

 .ظٙوٖ

 ِؼلرٗ ٠قوط أْ ٠َزط١غ اٌنٞ اٌٛؽ١ل اٌؾ١ٛاْ أْ رؼٍُ ً٘ *

 .اٌجؾو ٔغُ ٘ٛ اٌقبهط اٌٝ

 .ِوٖ 27ْٛ١ٍِة اٌمّو ِٓ أوجو اٌٌّْ أْ رؼٍُ ً٘ *

 .كلبئك8فٟ االهٗ اٌٝ ٠ًٖ اٌٌّْ ٙٛء أْ رؼٍُ ً٘ *

 .ٔقٍخ ١ٍِْٛ 36 ِٓ اوضو ثٙب ٠ٛعل اٌؼواق أْ رؼٍُ ً٘ *

 .اٌؼبٌُ فٟ ؽ١ٛاْ أموٝ ٘ٛ اٌلٌٚف١ٓ أْ رؼٍُ ً٘ *

 .ٌَبٔٗ أفواط ٠َزط١غ ال اٌزَّبػ أْ رؼٍُ ً٘ *

 أفًٚ ٚرىْٛ لطغ وأكاح رَزقلَ أْ ٠ّىٓ ا١ٌّبٖ أْ رؼٍُ ً٘ *

 ؽبك ٍالػ أٞ ِٓ

                                 أث١٘ اٌغواك كَ ٌْٛ أْ رؼٍُ ً٘ *

 اػلاك/ػجلاٌوؽ١ُ وّبي
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 اٌمٛاد اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌج١ٌٛٛع١خ اٌو١ٍٚخ رزُٙ أِو٠ىب ثْٕو ف١وًٚ علهٜ اٌموٚك     

 

 
 

اإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسمحة الروسية، إيغور كيريموف، اتهم قائد قوات الحماية 
اليوم الجمعة، أمريكا بإظهار ما يسمى بفيروس جدري القرود، وقال إن "مكان مصدر فيروس جدري القرود 

 ."في نيجيريا كان تحت إشراف الواليات المتحدة ومختبراتها البيولوجية
روس جدري القرود جاء من نيجيريا، حيث تعمل أربعة مختبرات بيولوجية أمريكية وأضاف كيريموف، أن "في

وتابع كيريموف قائال: "هناك ما ال يقل عن أربعة مختبرات ."عمى األقل"، وفق ما نشرت وكالة "سبوتنيك
هذا وقد حذر رئيس ."بيولوجية تسيطر عميها واشنطن في نيجيريا ومن هناك بدأ تفشي الفيروس الجديد

منظمة الصحة العالمية من أن العالم يواجه تحديات "هائمة"، تشمل جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وجدري 
حالة إصابة بالمرض، في أوروبا والواليات المتحدة وكندا 120وأشار إلى أنه تم تأكيد أكثر من .القرود

سرائيل  .وأستراليا وا 
 

ن صفحة من غيرعنوا  
فهمان  واحد كتبهاي  

 اثٛػ١ْٛ عو٠ئخاػلاك / 
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           Eid al-Adha 

 
Eid al-Adha is one of the two Eids for Muslims  ( the other is Eid al-Fitr   ,) which falls on 

the10 th of Dhul-Hijjah after the end of the Day of Arafa stand, the position in which 

Muslim pilgrims stand to perform the most important rituals of Hajj , and ends on the13 th 

of Dhu al-Hijjah . This holiday is also a memory of the story of Abraham, peace be upon 

him, when he saw a vision in which God commanded him to sacrifice his son Ismail , and 

after his son and his belief in the vision, God then commanded him to sacrifice a sacrifice 

instead of his son, so Muslims approach God on this day by sacrificing one of the cattle     

 (a sheep , or a cow ) or camel ) and distributing the meat of the sacrificeOn relatives, the 

poor, and the people of their household, hence the name Eid al-Adha.According to Islamic 

law, its duration is four days, unlike Eid al-Fitr , which lasts one day .Abu Dawood and al- 

 Tirmidhi narrated in his Sunan that the Prophet, may God’s prayers and peace be upon 

him, came to Medina and they had two days to play in them ” . So the Messenger of God , 

peace and blessings be upon him, said : “God, the Exalted, has replaced you with them 

better than the two of them . God  said: “The day of Arafat, the day of sacrifice, and the 

days of al-Tashreeq are our festivals, the people of Islam, and they are days of eating and 

drinking  ”.From this hadith, we conclude that Eid is two days, a day for breaking the fast 

and a day for al-Adha, but the three days of al-Adha are joined by the three days of al-

Tashreeq, so its duration becomes four days. Therefore, the majority of scholars forbid 

fasting on these days voluntarily, making up or vowing, and they see the invalidity of 

fasting if it occurs on these days. 
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