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 يٌث مع النفسحد      :العدد كلمة
ى إن النفَس البشرية كانت هى العامل األساسى والرئيسى ف

سعادة اإلنسان فى حياته وبعد مـماته , ومعرفة النفس 

ومحاولة التصالح معها كان هو هدف العلماء والحكماء 

 قال سيدنا على رضى الـلـه عنه " عرفت,  على مر السنين

نفسى فعرفت ربى" أى أن اول خطوة لمعرفة هللا هى 

معرفة النفس ,  والنفس هى حالة بين الجسم والوح وهى 

ى فأيضاً إشارة الى الحياة.وقد جاء ذكر النفس فى القرآن 

 نفس  اشارة الى اربعة انواع من النفوس  قال هللا تعالى " و

قد وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها و

خاب من دساها" وهذه هى " النفس الملهمة " ,أى أنَّ 

لقت على الفطرة  تحوى اسباب  النفس البشرية التى خ 

الفجوِر واسباب التقوى فمن سلك مسالك الفجور كان كمن 

دس النفس فى الـمفسدات ومن سلك مسالك التقوى كان 

هى كَّى النفس وسـمى بها. وأما "النفس  األمارة " وكمن ز

 فسى" وما أ برئى  نليها القرآن فى قولهالنفس التى أشار ا

إن النفس ألمارةٌ بالسوء" فهى النفس التى تركن الى 

الفجور بطبيعتها وميلهاوهناك ايضا" النفس اللوامة" 

 الوالتى اقسم بها القرآن حين قال " الأقسم بيوم القيامة 

ا أقسم  بالنفس اللوامة" وهذه النفس هى التى تلوم صاحبه

إذا أخطأ وتدفعه الى تجنب هذا الخطأ مرة أخرى وهى من 

النفوس المؤمنة . واإلنسان عندما يتصالح مع النفس  

فيـبدأ بمعرفة النواهى التى نـهاه  الـلـه عنها وهى 

ـه ـللالـمحرمات فيبتـعد عنها ثم يعرف األوامر التى أمره  ا

 مع بأداءها وهى العبادات فيقوم  بـها يكون فى حالة تصالح

النفس  وهذه الحالة هى التى يسميها القرآن "النفس 

نة المطمئنة" قال هللا تعالى  " يا أيتـها النفس الـمطمئ

 إرجعى الى ربِك راضيةً مرضية " أى أن الرجوع الى هللا

و  يكون هوالرضا بما كتبه هللا وما يتبع ذلك من رضا هللا

تمام التصالح مع النفس  .والتصالح مع النفس هو الجنة 

 العاجلة التى يعيش بها المؤمن فى الحياة الدنيا , قال

لة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "إن هلل جنتان ,جنة عاج

وجنة آجلة " والجنة العاجلة هى النفس المطمئنة التى 

الموعودة يكون من يتصف بها يعيش وكأنه فى الجنة 

                             ادخلنا هللا جنته ووقانا من ناره آمين آمين

 رئيس التحرير

  اقرأ في هذا العدد:
 حديث مع النفس كلمة العدد:*

 2ص                                         بقلم/رئيس التحرير  

 

أخطاء شائعة حول" فرعون" وعالقته  :قضية للمناقشة*

  3ص                               القديمةبالحضارة المصرية 
 

ل ) الوداع ياجما  عندما هتف الماليين : *صورة الغالف 

                              4ص                        عداد/ ابن البلدا حبيب الماليين(يا
 معاني و كلمات : لغويات*

 4ص                                       عبدالرحيم كمالاعداد/

 2022الزمالك بطل الدورى  *ركن الرياضة:
 6 ص                                          عداد/كابتن كيموإ

عندما يرتدي الباطل  تزييف الحقائق :  واحة االيمان :

 6ص                                                 ثوب الحق!!

 

دار من مناقشات في ندوة  املخص لم : ندوة الجمعة *

                             7ص                           2021    اغسطس19 الجمعة

  

 ( ) إرحلقصيدة  :ركن األدب  *

 8ص                           لبشير                 اعداد / ابن ا

 8ص8        ص الطهي غسل االطعمة قبل لك يا سيدنى : 

                                                                                                   8ص8ص

  صالون البشير:في  *

 9ص       بقلم/ دكتور حسن خليل                               

 

مدير مكتب  حصري مع  حوار: *صفحة من غير عنوان

 (لرئيس االسبق للعراق )الجزء الثانيا

 01ص                                       ابوالليل ايمان/ اعداد

 

 11ص         (اعداد/محمد عبدالرجمن)    * قرأت لك: 

                             The English Section 12ص             

https://annabaa.org/arabic/variety/22544
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  أخطاء شائعة حول" فرعون" وعالقته بالحضارة المصرية القديمة      قضية للمناقشة 
خاتم  السال حتى دم عليهوهى حقيقة خالدة دائمة, وهو الدين الذى بعث هللا به الرسل من اول آ االسالم هو دين هللا الخاتم أوالً :

ليه الذى ننتمى لوطن ااالرسل واالنبياء سيد الخلق اجمعين محمٌد صلى هللا عليه وسلم وهو دين التوحيد الخالص هلل , واالسالم هو 

بون م منتسالم هو النسب الحقيقى الذى ال نسب سواه وكل المسلمين هونلجأ اليه فى كل زمان ومكان وال وطن سواه ,واالس

 الم  .ى االسلالسالم و ومعنى ذلك اننا جميعا ال ندين إال باالسالم وال ننتمى إال الى االسالم وطنا وال ننتسب إال ال

ول من صحابة للرسعظم الافرة ( بل إن من الم يأمرنا االسالم وال الرسول بأن نقطع نسبنا القديم )ولو كان نسبا الى دول ك ثانيا :

مان ثل )سلكان يلقب بنسبه ) صهيب الرومى ( نسبة الى اصله الرومى , ومثل) بالل الحبشى ( نسبة الى اصله الحبشى , وم

 يت(  .الفارسى( نسبة الى اصله الفارسى بل إن الرسول ضم سلمان الى آل بيته الكرام قاْئالً ) سلمان منا اهل الب

رعون( فلمة ) كهناك خطأ شائع بين الناس فى فهم كلمة )فرعون( وما مدلولها وقبل الخوض فى التفاصيل نشير الى ان  ثالثا :

موسى عليه  (  فى شتى سور القرآن وكلها تقصد وتشير الى ملك مصر فى عهد74جائت فى القران الكريم اربعة وسبعون مرة ) 

كل ما  ن نطلقااته عن فرعون يقصد رجل واحد هو ملك مصر فى عهد موسى  وبالتالى اليجب السالم , ومن هنا فالقران فى كل اي

عهد  مة  فىقاله القران عن فرعون  على كل ملوك مصر فى العصور القديمة. والثابت ان كلمة فرعون استعملت فى مصر القدي

لدولة ( وال فى الميالداصرية األولى ) ثالثة آالف عام قبل الدولة الحديثة ) الف عام قبل الميالد(  ولم تستعمل ال فى الدولة الم

ا ا " ومعناه" و" عالمصرية الوسطى ) الفا عام قبل الميالد( , وهناك تفسيران لمدلول كلمة فرعون اولهما انها من كلمتين " فر

ن " فرعون , وقد يكو ساكن القصر  أى الذى يسكن القصر ويحكم وهذا يكون لقب كل من يحكم مصر وحرفت بعد ذلك الى

لرجل  ون كانفرعون" هو اسم ملك مصر فى عهد موسى أى  انه اسم ال لقب , وفى الحالتين فكل ما قاله القران من لعنة لفرع

 رة وزرواحد هو ملك مصر فى عهد موسى , وال يجب ان نطلقه على جميع ملوك مصر عمال باآلية القرآنية ) وال تزر واز

لكريم ولم القران عن الجميع ان ان كلمة مصر كلمة مصرية قديمة باللغة المصرية القديمة وقد استعملها ا أخرى(.وملحوظة غائبة

" اى ى "مصرينكرها , وقد جاء ذكر" مصر " فى القران خمسة مرات  , اربعة منها تقصد مصر كبلد معروف , وواحد ة فقط تعن

ل الذى اشتراه من )وقا 87يونس آية  صر بيوتا(أخيه أن تبوءا لقومكما بماى بلد من البالد وهى كاآلتى: ) وأوحينا الى موسى و

قومه قال  ى) ونادى فرعون ف99يوسف آية  ء هللا آمنين () وقال ادخلوا مصر ان شا21يوسف آية  اكرمى مثواه( مصر المرته

 اال مصار  وهى هنا تعنى مصرا من,  61البقرة آية  بطوا مصر فإن لكم ما سألتم ( ) إه51الزخرف آية اليس لى ملك مصر( 

سلم )  عليه وهللا صلى يشهد التاريخ ان مصر وشعبها هو الدرع الواقى لالسالم  وهى كنانة هللا فى ارضه كما قال رسول هللا رابعا :

ر العصور على م والكنانة هى الجراب الذى يحوى السهام ( وقد كانت مصر دائما هى مصنع الرجال والقادة والعلماء فى االسالم

سباً بها ن وصى رسول هللا المسلمين باهل مصر خيرا فقال ) استوصوا باهل مصر خيرا فإن لىوسوف تظل دائما هكذا , وقد ا

م ااهيم  وهى اء ابروصهرا ( وذلك اشارة الى ام ولده ابراهيم ) مارية القبطية ( وام اسماعيل ) هاجر المصرية( زوجة ابواالنبي

لمسلمين هجرة الالحبشة ومصر وهما اللتان اختارهما رسول هللا  العرب جميعا .وقد كانت مصر احدى دولتى المهجر األولى وهما

 وكيف كان )المقوقس( ملك مصر فى ذلك الوقت يميل الى االسالم ويعتبره دين التوحيد .

وان  العقابان الحضارة المصرية القديمة كانت هى الحضارة الوحيدة التى تؤمن باليوم اآلخر وبالبعث والحساب و خامسا :

 لك )امنحتبهد الملقديم كان يؤمن بالتوحيد وهى اول حضارة نادت بالتوحيد, ويذكر ايضا انه فى الدولة الحديثة وفى عالمصرى ا

احد بادة اله وامر بعوالثالث( بدأت دعوة توحيد اآللهة فى اله واحد يرمز له باشعة الشمس وقام امنحتب الثالث بتحطيم كل اآللهة 

ات( هى ة ) معكن هذه الدعوة لم يكتب لها النجاح .وفى جميع العصور لمصر القديمة كانت كلمواطلق على نفسه )اخناتون(  ول

شعبا ال  كانوا اصل التشريع للمصرى القديم ومعناها ) الخير والحق والعدل( وهى مفهوم آمن به المصريون على مر العصور حيث

ستعمل رعون تفصروأخيرا نصل الى حقيقة اخيرة وهى ان كلمة يحب العنف وال الغزو للدول المجاورة إال دفاعا عن مصر وامن م

 صد بهااستعماال خاطئا ومجازيا فعندما نقول فرعون نقصد ملك مصر فى عهد موسى وال يجب ان نطلق كلمة الفراعنة لنق

 لقدماء فاليون المصرالمصريين فالفراعنة ان جاز النسب للكلمة تعنى كل ملك متكبر طاغ  , ولكن ان كنا نقصد بالفراعنة وهو ا

 عيب فى النسب الى المصريين القدماء لما لهم من تاريخ فى الحضارة وفى التوحيد وفى العلوم  
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  عندما هتف الشعب    :صورة الغالف 

 يا جمال يا حبيب الماليين 

 
 جدان"لقد تعرض البطل الذي سيبقى ذكراه خالًدا إلى األبد في و

ي األمة واإلنسانية، لنوبة قلبية حادة، بدت أعراضها عليه ف

عد بالساعة الثالثة والربع بعد الظهر، وكان قد عاد إلى بيته 

ب، انتهائه من آخر مراسم اجتماع مؤتمر الملوك والرؤساء العر

طل الذي انتهى باألمس في القاهرة، والذي كرس له القائد والب

بصوت حزين يغالب البكاء أعلن محمد أنور ”.كل جهوده

 28السادات، خبر وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في 

لتي أفزعت الشارع ، وكانت كالصاعقة المدوية ا1970سبتمبر

العربي والمصري، وانطلق الجميع بمختلف األنحاء شارًدا 

، مذهوال غير مصدق  "فقد الزعيم".وعقب انتشار الخبر المؤلم

كان مقهى "أسترا" في قلب ميدان التحرير، يشهد تجمع 

أعضاء فرقة "شباب البحر" البورسعيدية حول مؤسسها 

محاولة للتعبير  المؤلف والمخرج عبدالرحمن عرنوس، وفي

عن وجع وحسرة شعب على رحيل "ناصر حبيب الماليين"، 

 وجد نفسه يستدعي أغنية عبدالحليم حافظ التي كتبها الشاعر

إسماعيل الحبروك.ومن أغنية العندليب انطلق عرنوس؛ ليكتب 

 "أنشودة الوداع"، التي قال فيها "الوداع يا جمال يا حبيب

ي تها طول السنين، أنت عايش فالماليين، ثورتك ثورة كفاح عش

 لدنابقلوبنا يا جمال الماليين، أنت ثورة أنت جمرة، أنت نوارة 

وإحنا لوعنا الحنين، أنت أنهار مية صافية تسقي كل 

 حانةالعطشانين، أنت قنديل الغالبة تهدي كل الحيرانين، أنت ري

زكية في قلوب الفالحين، أنت جمعت بعزيمتك النفوس 

تهاء حبيب اإلنسانية ألجل كل اإلنسانية".ومع انالغضبانين، يا 

 عرنوس من كتابة األنشودة انطلق مع "شباب البحر"، إلى قلب

 ميدان طلعت حرب، وجلسوا ينشدونها؛ لتصبح فيما بعد النشيد

 د/ابن البلداعدا                       الشعبي لجنازة الزعيم الراحل.

 لغويات :           معاني و كلمات

 

 يرافق.. يفارق                               
هناك أشخاٌص "يرافقونا"... وهناك أشخاٌص 

وحِ "يفارقونا"...نفس الحروف للكلمتين... لكن وقَعها على الر

ؤنس ***بقدر ماتزرع  الكلمة  األولى ربيعاً منعشا ي  مختلٌف 

وحدتنا، تجعل  معه الثانية شتاًء بارداً ترتجف معه 

أغصاننا...وهكذا يستمر مسلسل سقوط األوراق من شجرة 

 أحبتنا

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

 ماهو الرشد؟
ماذا طلب أصحاب الكهف حين أووا للكهف وهم في شدة البالء 

شد " دون ر، لنصأن يسألوه ا والمالحقة..؟إنهم سألوا هللاه " الر 

 !!! وال الظفر، وال التمكين

نَك رحمة ًوهيئ لنا من أمِرنا رشدا "  رشدا " ربنا آتنا من لد 

 وماذا طلب الجن من ربهم لما سمعوا القرآن أول مرة..؟."

 طلبوا "الرشد" قالوا:

شد فآمنا به(  )إنها سِمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الر 

 أ ِجيب   يٌب ۖنِّي قَرِ َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِ َوإَِذا : "وفي قوله تعالى

ي لََعلَّه ْم ِمن وا بِ ْلي ؤْ ي وَ َدْعَوةَ الدَّاِع إَِذا َدَعاِن ۖ فَْليَْستَِجيب وا لِ 

 : هو الرشد   فما هو الرشد؟  "        الرشد" يَْرش د ون"

إذا ف  السير في االتجاه الصحيح -السداد - إصابة وجه الحقيقة -

 لذلكرشدك هللاه فقد أوتيت َخيراً عظيماً.. وبوركت خطواتك، وأ

هديني وقل عسى أن ي دائماً: يوصينا هللاه سبحانه وتعالى أن نردد

 الدرس والعبرة من هذه اآلية:.." ربي ألقرب من هذا رشدا

 عاظمبالرشد تختصر المراحل، وتختزل الكثير من المعاناة، وتت -

غ موسى حين بل -." النتائج، حين يكون هللاه لك "ولياً ًمرشدا

لى عهل أتبعك : الرجل الصالح لم يطلب منه إاله أمرا ًواحدا هو

شداً "  لِّمت َر  ا ع  هَمن ِِممه شداف -أن ت علِـ ما يهيئ هللاه عند - .قط ر 

 عالى( أسباب الرشد لنا، فإنه قد هيأ لنا أسباب)سبحانه وت

             الوصول للنجاح الدنيوي والفالح األخروي

اعداد / عبدالرحيم كمال                                                  
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التي   لوك والرؤساء لرحالت االستكشافمالذ المالبيضاءالصحراء  اليعرفهاالمصريونمصر 

   

    

كيف خلقت مواصفاتها وسماتها حالة مختلفة من عشق الطبيعة لمريدها عبر و الصحراء البيضاء خالل هذا التقرير، نرصد

العصور بما تشكله من تنوع ايكولوجى وبيولوجى، ففى براحها يحتضن الخيال الواقع، فالعين تؤكد لك أنك فى مناخ بارد تكسو 

اثر ليشكل لوحة ربانية فوق وحول كل شبر حولك الثلج، على شكل صورة جليدية، لكن الواقع يؤكد لك أنه طباشير جيرى تن

 570كيلومترا من شمال واحة الفرافرة، وتبعد حوالى  45الكثبان الرملية المتناثرة بامتداد الصحراء البيضاء، التى تقع على بعد 

ات مشهد طبيعى يخبرك أسرار الماضى عبر الحفريكيلومترات مربعة. 3010كيلومترا من القاهرة، على مساحة تجاوزت الـ 

مليون مضت وبالتحديد ما يسمى  70الشاهدة على مؤشر تغير المناخ فى هذه المنطقة عبر التاريخ، حيث تعود صخورها إلى 

، إضافة للصخور 2002أعالنها كمحمية طبيعية فى عام  بالعصر الطباشيرى، التى تكونت نتيجة غمر بحر "تيثيس" بالمنطقة.

سموها عدة أسماء طبقا لتشكيلها النحتى، ولعل أشهرهم صخرة الجمل، وأخرى تسمى صخرة الحصان، والصقر، ولعل ما اطلقه 

صخور على تشكيالت الصحراء البيضاء انها صخور أفريقية النها ترسم وتتخذ شكل قارة أفريقيا، وكأنها عشاق الطبيعة وال

هو مشهد ال يعد قلب الصحراء البيضاء أشبه بالمتحف الطبيعى للطباشير الصخرى، مشهد الدجاجة والفطر خريطة مرسومة.

، لكن المشهد األجمل هو كيف شكل النباتات بالصحراء البيضاء ممرا منخفضا أشبه بالبساتين يعرفه سوى عشاق الطبيعة 

والحقول، ومنخفض الفرافرة، الذى يعد أصغر واحات الصحراء الغربية، الذى كان يعرف فى العصور الفرعونية باسم "تا إحت" 

الصحراء البيضاء تبدوا وكأنها قطعة من القطب الشمالى أو صحراء سيبيريا  لبقرة لكثرة المراعى واألبقار بها.أى أرض ا

الجليدية، على حسب ما أطلقه عليها رحالة الصحراء الغربية، إال أن شمسها القوية التى تصل لدرجة الشمس الحارقة والرياح 

كل مكان فى الصحراء البيضاء شاهد على حياة البشر الذين كانوا من هذا التصنيف. المحملة بدرجات الحرارة المرتفعة أخرجتها

يعيشون فيها، فهناك بالمنطقة يمكنك مشاهدة النقوش والزخارف التى تزين جدران كهف "األبيض"، والزخارف الحيوانية التى 

التى كانت دليال على الحضارة التى انتشرت فى عكست تقاليد الفن الصخرى النوبى، ورسوم أليدى بشرية زينت جدران الكهف، و

وعلى مقربة من كهف "األبيض"، ترى الهضبة التى تحمل هياكل آلثار غامضة تالشت، التى آالف سنة. 10هذه المنطقة منذ 

ومتر باتجاه كيل 7تركها اإلنسان ما قبل التاريخ، ونقوشه عند مدخل كهف الجارة، بالقرب من وادى محرق، بعد المحمية بحوالى 

، حيث يعد من أندر الكهوف فى العالم، الغنية بالرواسب الكلسية، والتى 1873أسيوط، واكتشفه األلمانى جيرهارد رولفز عام 

كهف الجارة هو منخفض تحت سطح األرض يعلوه تبه مرتفعة، ومدخله من أسفل مليون سنة، يقع. 40يصل عمرها إلى حوالى 

حدر مملوء بالرمال، ونشأ كنتيجة طبيعية للماء النقى والمناخ الجاف فى الصحراء عبر ماليين التبة، متصل بممر ضيق من

السنين، هذا الكهف يخالف كل كهوف المنطقة فى تكويناته، وشكل ترسيباته التى تشبه الشالالت النارية، وتصل ارتفاعاتها 

حراء البيضاء، يعشقون التخييم، فهى المكان الوحيد الذى يظهر فيها الزائرين للصالتكوينات الرسوبية إلى ثالثة أو أربعة أقدام.

النجوم التى ترصع السماء، ويظهر فى سماءها درب التبانة، الذى يظهر بوضوح فوق الصخور، كما يظهر كوكب الزهرة ليزين 

 ئموالعزاأبكريم .د  /  إعدادسلسلة من                                                           فى العصور الرومانية،سماء الليل بضيائه.

https://www.youm7.com/story/2022/1/2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81/5603366
https://www.youm7.com/story/2022/1/2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81/5603366
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2022الزمالك بطل الدورى  :ركن الرياضة

  

 لموسم الممتاز المصري الدوري ببطولة الزمالك نادي توج

( 0-1) بالخسارة بيراميدز منافسه تعثر بعد 2021-2022

 حسم الزمالك.المسابقة في 32 الجولة مباراة في فيوتشر أمام

 االتحاد فريق ضد 32 الجولة مباراة خوض قبل اللقب

 الوصول في منافس آخر فريق أي ينجح لن حيث السكندري،

 في بالفوز الزمالك عليها حصل التي 75 رقم النقطة إلى

 في 14 رقم الدوري ببطولة األبيض ويحتفل.السابقة المباراة

 ليحقق المسابقة، في له مباريات 3 آخر خوض قبل تاريخه

 عن الدفاع في بالنجاح عاما 18 منذ يحدث لم تاريخيا إنجازا

 مع موعد على ستكون البيضاء القلعة جماهير.الدوري لقب

 خالل الثالثاء مساء القاهرة استاد بمدرجات االحتفاالت

 ميت" داخل الدوري درع ببقاء السكندري، االتحاد مواجهة

 اشتعلت آخر جانب وعلى.التوالي على الثاني للموسم" عقبة

 حيث واألهلي، بيراميدز بين الثاني المركز على المنافسة

 أقل، مباراة األهلي لعب مع نقاط 4 بفارق بيراميدز يتفوق

    آخر قبل واحدة نقطة إلى الفارق تقليص بها الفوز يمنحه

 اعداد/ كابتن كيمو

 تزييف الحقائق    :إليمان   واحة ا

 عندما يرتدي الباطل ثوب الحق!!    

 
 

 ..يحكى ان الكذب والحقيقة تقابلوا في يوم من االيام

 : فقال الكذب للحقيقة

 !هذا اليوم جميل جدا_

شك ورفعت عينيها للسماء وجدت الحقيقة نظرت حولها في 

اليوم حقا جميل والجو جميل وقررت تقضي اليوم تتمشى مع 

 ..الكذب

 : ثم قال الكذب للحقيقة

 ..الماء فى البئر جميل جدا ، تعالي لننزل للماء –

 نظرت الحقيقة للكذب فى شك للمرة الثانية، ولمست الماء،

 ..فوجدته جميل حقا

 .الى البئر فتجردا من مالبسهم ، ونزلوا

وفجأة، خرج الكذب من البئر، ولبس مسرعا مالبس الحقيقة 

 !وجرى

خرجت الحقيقة من البئر عارية وغاضبة تجري وراء الكذب 

 ..تود أن تلحق به

ولما رأوها الناس عارية غضبوا منها وأداروا وجوههم عن 

 الحقيقة المسكينة، فرجعت للبئر إختبات به ولم تخرج منه

 ..شدة خجلهامره ثانيه من 

 ومن وقتها الكذب يلف العالم يرتدى ثوب الحقيقة والعالم

 يتقبله ، وفي نفس الوقت يرفضون أن يروا الحقيقة عارية

                                                                 

             اعداد/احمد حمد
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   2022  أغسطس 91  دار من مناقشات في ندوة الجمعة املخص لم         : ندوة الجمعة

 

 ار القرآن( لالمام ابى )أسر ولي العزم الدينية في قراءة لكتاب أبجمعية  الثانية من الشهر تقام في الجمعةالتي  ملخص للندوة 

 أستخلص الحاضرون من الندوة السابقة نقاط عدة أهمها: العزائم

 

ن عاليه " فكل الكوفيكون : ال مراء ان مراد هللا تعالى بين الكاف والنون "إنما امره إذا أراد شيئاً أن يقول له كنسر كلمة كن

ن الرذائل عوكمل العارفين تتجلى لهم حقيقة كن فيتخلون  –ودانيه وكل المخلوقات كبيرها وصغيرها كلمة من كلماته سبحانه 

د هللا قن بأن مرالقه فيواألنوار وتنزع من أفئدتهم األغيار فيذوب مراد العبد في مراد خاويتحلون بالفضائل فتتجلى على قلوبهم 

          كله خير يقول اإلمام: 

  

 أن أكـون كـما أريد       ال وحـقـك ال أحــب                            

     عن مرادك ال أحيد       بل مرادي منك أني                         

 ومتى وصل العبد إلى هذه الكينونة تلقى أقدار هللا بالغبطة والرضا وهذا مقام العباد الصالحين. 

 

انه عيسى  سبحهللا: لما كانت وجاهة الدنيا تعني الظهور والرفعة ووجاهة اآلخرة تعني القبول عند هللا فقد وصف الوجاهة 

  وجيها"هللان عند ن أنه سبحانه وصف الكليم موسى عليه السالم "وكا)عليه السالم( بأنه "وجيها في الدنيا واآلخرة" في حي

يسى ما وجاهة عد، بينولعل في هذا ما يعكس أن وجاهة الكليم مقرونة بالعندية تتضمن سمواً ورفعة إذ تمتد من األزل إلى األب

 من الرسل. عليه السالم في الدنيا واآلخرة وكالهما عبد من عباد هللا ونبي كريم من أولي العزم

( بين أن ه وسلمالعبودية: يقول سبحانه "إن كل من في السموات واألرض إال آت الرحمن عبداً" وخير النبي )صلى هللا علي

وق فالين وسما فوق ع يكون نبياً ملكاً كداْود وسليمان )عليهما السالم( فاختار ان يكون نبيا عبدا فرفع هللا قدره وعرج به

د رقامات وهو مى المصفه هللا في هذه الرحلة المباركة "سبحان الذي أسرى بعبده" فمقام العبدية من أسالمالئكة المقربين وو

د فالعبد عب إللحاداحاسم على القائلين بوحدة الوجود أو الحلول فمن قال بالحلول فهو معلول ومن قال باالتحاد فهو من أهل 

 وإن سما والرب رب وإن دنا يقول اإلمام: 

 

 عبد تجمل بالصعود وبالنزول      لي في العبودة مشهد أخفى العقول             

  

 زة من هللاهد معج: وصف هللا تعالى المسيح عليه السالم بأنه "يكلم الناس في المهد وكهالً" وكالمه في المكهولة المسيح

ومن  لة المعروفالكهو في الثالثة والثالثين دون سن أثبت بها البراءة ألمه وكالمه كهالً معجزة آخرى إذ انه رفع إلى السماء

 هنا تتحقق معجزة هللا في نزوله اخر الزمان فيكون كالمه كهالً ككالمه في المهد معجزتين باهرتين.

 من جوامع الكلم

 ذكر اللسان حسنات وذكر القلب قربات ودرجات.

 .عيوب النفس فداوتها فرأت الجمال اإللهيعيون الرأس إن فتحت رأت عيوب الغير وعيون القلب إن فتحت رأت 

 

 بين يدي الندوة

 

  ن النوعية.اللجا طالبت الندوة بتفعيل الموقع اإللكتروني للجمعية وأن يبث عليه النشاط الدعوي ونشاط الندوة وكل أنشطة
 المستشار /ناصر الزيات
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كن    إ رحل...      األدب:  ر 
 أن ورفضت  الشاعر على  ِالشعر عروس   تمردت عندما"

 فى فصرخت والتعيشه والحب الشعر ت لهم طفلة مجرد تكون

                                                                       ...قائلة  الشاعر وجه

 بعَد  اليوم َ  أحـيا   إرحـل  فلـَن

 الجميلة  طفـلت َك   فى َعينيك َ

 الِشعرِ     عـروس   أبقـى  ولن  

 ت رِسل   وحيها  فـوَق  الَخميلة

ـب ِ ال  بـتاجِ    أرضى   ولـن   ح 

 الكحيلة  وهو يهيم   فى العيون

 برائتى   ولن   ي فـرحنى مـدح  

 قليلة   بأبيات   طفـولتى    و 

 طفـولتى  أنـثى  هـجرت     أنا 

بتى   الطويلة   ألخـَوض َ  تجر 

 أمضىالتسلنى سوف  فَدعنى

 ثقـيلة   ظـل   ايـام      ألمحـو

 عـمداً     ضفـائرى قصصت   

 جـديلة ولن أ  بقى بعد اليوَم  أىَ 

 ِعطرى ولن ارتدى   ووضعت  

 الملـيلة   ازيـائى    بعد  اليوم 

 تمانعنى           ال     فحـاذر 

 فطوفـان األنوثة قـد أخـلى سبـيله

ـَلى  طفلةَ   األمِس  خياالً      وخه

 دليله    فيها   بشعِرَك  يرتجـى 

 غير  د مىً  الشعراء  و  فما الشعر 

 بلـيلة     الحـياة    علـى  درب 
                          2005من ديوان ) اميرة الحب( اصدار عام        

 اعداد/ابن البشير   

                                  غسل االطعمة قبل الطهي    لِك يا سيدتي :

رغم أن عادة غسل األطعمة قبل تناولها من العادات 

التي ال يجب الصحية الجيدة، فإن هناك بعض األطعمة 

ال تتسبب في اإلصابة  حتى  غسلها قبل الطهي

ونقدم لكم قائمة باألطعمة التي ال يجب    باألمراض.

                                    الطهي.        غسلها قبل

ال يجب غسله بالماء؛ ألن لديه القدرة على  المشروم:

امتصاص المياه؛ لذلك يمكنك مسحه بمنشفة ورقية 

                                  به والتخلص من األوساخ 

يحتوي على مادة طبيعية واقية ضد البكتيريا،  البيض:

             إلى إزالة هذه الطبقة  وعند القيام بغسله يؤدي

قبل طهيها في فرصة غسل الدواجن  يسبب الدجاج:

ويساعد في نشر صابة باألمراض،والتسمم الغذائي،اإل

المطبخ.                            البكتيريا في يديك وأرجاء 

ر البكتيريا إلى ألن غسلها يساعد على نش اللحوم:

لذلك من األفضل مسحها بمنشفة ورقية، إلزالة  يديك 

اليدين.       عصارة اللحم قبل الطهي،ثم بعد ذلك غسل 

نشويات ألن غسلها يؤدي إلى إزالة ال المكرونة:

الموجودة بها، ويمكن االستفادة من هذه النشويات 

               هاالصلصة، ما يعمل على تماسك عند إضافة

أيًضا ال يجب غسله للحفاظ على النشويات  األرز:

                      الموجودة به، وحتى ال يقلل من مذاقه

القشرة الخارجية للبطيخ واألفوكادو  البطيخ:

، يمكن أن تحمل البكتيريا، وتنقلها من والليمون

الخارج إلى الداخل، وهذه البكتيريا لديها القدرة على 

       اإلصابة باألمراض؛ لذلك يجب غسل هذه الفواكه جيًدا

اعداد/بنت النيل

https://www.masrawy.com/howa_w_hya/Tag/930054/%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86#bodykeywords
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  التدين المغشوش فى فكر الشيخ محمد الغزالى            :  صالون البشير
ى من كل ن الثانبدعوة كريمة من السيد المهندس الشاعر / سعيد أبو العزائم  عقد صالون البشير الثقافى   فى موعده االثني

لى بحضور ثلة من المثقفين للتناقش حول قضية فكرية يطرحها الصالون عو  2022اغسطس 19وذلك مساء االثنين شهر  
     وكان موضوع الصالون   :      المودة واالحترام  الحضور ، ويدلى كل واحد منهم بدلوه فى جو من

إذا :  لصت الىخوقد تناول السادة الحضور هذه القضية باستفاضة  )التدين المغشوش فى فكر الشيخ محمد الغزالى (  
اهلل ى كان هناك تدين حقيقي وصحيح وأصيل وصاف ونقي ، فهناك أيضا تدين مغلوط ومغشوش وكاذب ومخادع ، والرسول صل

اصد تقيد بالمقيالذي ال  والمقصود بالتدين المغشوش : هو«. عليه وسلم هو القائل كما في صحيح مسلم: )َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمنِّى 
ي يوم فام العالي ز بالمقالشرعية التي أُنزلت ألجلها الكتب ،وأرسلت الرسل ،والمتمثلة في عبادة الباري سبحانه، والعمل ألجل الفو 

ًما لقطف لدين سلاوتوظيف النصوص الشرعية في تحقيق العبودية الكاملة هلل تعالى، والنأي عن مواطن الشبه واستخدام  المعاد،
شخصية على صلحة الالدنايا من حطام الدنيا. فالتدين المغشوش هو : الذي يقدم المصلحة الدنيوية على المصلحة األخروية، والم

لذي االتدين  وهو الذي يصلح ظاهره ألجل الناس ويقبح باطنه،  والتدين المغشوش : هوالمصلحة العامة من غير مبرر شرعي، 
يس ه قرار، ول: ال يقر ل لعيًنا أمام الخالق.  وصاحب التدين الكاذب« إبليًسا»أمام الخلق، ويصبح « مالًكا»يبدو صاحبه قديًسا أو 

د، المنشو  ة تدينه تزداد أو تنقص كلما غال أو رخص هدفهله حد يقف عنده، فالمحرك الرئيس له هو مصلحته الخاصة، فدرج
عه، تجميل صنيو فصاحب التدين المغشوش : ال يعدم حيلة في تزيين عمله، «. حيثما كانت مصلحتي فثم ديني»وشعاره الدائم هو 

للظلمة  ناصًراتجده م فتراه تذرف عيناه في مجالس العلم والوعظ، وتبدو أضراسه في مجالس اللهو،  وصاحب التدين المغشوش :
اهر التدين ومن مظ.أو مؤازًرا للمظلومين، ألنه مستعد لتوظيف الدين والعلم لكل المتناقضات ما دام يصب ذلك في مصلحته

 دم تأثير العبادة في سلوك المسلم أثناء حركته في الحياة الخاصة والعامة : فنفس الشخص الذي يصلي فيع – المغشوش: 
طفف ضاعة ،ويالدمع خشوعا ويأتي بالنوافل واألوراد كلها ، هو نفسه الذي يكذب في السوق ويغش في البالصف األول ويذرف 

                                                                 تنا في الميزان ،ويأكل حقوق الناس ، ويؤذي إخوانه وأهله وجيرانه.ومن أبرز مظاهر هذا التدين المغشوش في حيا
مكنة ، العبادة الموسمية وهي عبارة عن أداء شريحة واسعة من المسلمين للعبادة في أوقات دون أوقات وفي أمكنة دون أ –: 

عجيبة  وحركية يتجلى هذا خاصة في شهر رمضان حيث يهرع الجميع لالستجابة ألوامر اهلل وتشهد المساجد اكتظاظا ال مثيل له
نقضاء اادة بمجرد ولكن المصيبة العظمى والمتكررة سنويا أن يتفلت هؤالء الرمضانيون من العب وأجواء منعشة تسر الناظرين   

ي وب والمعاصلى الذنإشهر الرحمة بعد أن تذوقوا حالوة اإليمان ولذة القرب من اهلل ومتعة الطاعة والمناجاة ، يعودون من جديد 
 نعم النصير.و فو والعافية وأن يثبتنا على دينه إنه نعم المولى نسأل اله الع  .، ويلقون من جديد بأنفسهم في نار جهنم

 
  الدكتور/ حسن خليل اعداد 
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 (ثانيلء ا)الجزمدير مكتب الرئيس االسبق للعراق  حصري مع  حوار                   

 ؟ دولة كانت حسين صدام وقت العراق بأن ترى ألم نسأل، دعنا لكن خاصا، جرحا فتحت كنت إن أعتذر

 عليه، ما عليهو له ما له الرجل لكن سياسي، أمر ألنه لألكراد، والقتل القمع ومع ابنتي ومع معي حدث عما وبعيدا نعم،*

 مرت لتيا الحقب أنزه وأكرر أنزه من كان حسين صدام حكم أو إدارة بأن أعترف أن تقتضي األمانة لكن الوجع وبرغم

 يستطيع كان فما ،قوية بدرجة القومي األمن يهمها والتي القوية الدولة عمود على محافظة نزيهة كانت صدام إدارة بالعراق،

 .لدولا كل بها تتباهى حكومة ونزيهة، قويا كان أخطائه بكل صدام نعم العراق، يخترق أن السماء في الطائر حتى

 لهو بالنزاهة له تشهد هذا ومع بسببه، وابنتك تأذيت رجل حق في هذا فقولك القبعة، لكم أرفع أن لي اسمح الدكتور معالي •

 أبقينا ليتنا ك،لنفس قلت هل سؤال ويبقى.النبيلة السياسة نموذج فأنتم.الوطن حب في الواضح والصدق الجم، السياسي األدب

 سنوات عدد كثرة وايضا كأكراد لنا اضطهاد من نعانيه كنا ما برغم دولة كانت صدام أيام وهللا هه اقول وإيش*  صدام؟ على

 اصبح والفساد متماسكة دولة توجد ال واآلن الكويت، مع حدث ما أو إيران مع سواء كاملة اجيال ضحيتها راح التي الحروب

 تستقر ويارب دةالجدي الحكومة تشكيل بعد بالتأكيد تغير وسنرى افضل القادم يكون أن ونتمنى يقال، كما الركب ما للرقبة

 ثالثة درجة لعراقا شيعة وباقي واحد رقم الشيعة ويعتبر ايران، من المدعمة بدر حركة على تقول ماذا.الفساد وينتهي العراق

 نسأل اآلن كنل السنة ضد شراسة أكثر كانوا ربما برلماني، حزب ثاني كبير، وحزب قوة اآلن أصبحت بل حركة ليست  أمامه؟

 انا احترت الذيو الصدر مقتدى السيد في رأيكم ما الشيعة، ذكر بمناسبة الدكتور محيرةمعالي شخصية مقتدى  .يهدي أن هللا

 فلسطين؟ وموقف القرن صفقة ب يسمى فيما رأيك ما ويذهب؟ ثم يعود ثم فيختفي يظهر أمره، في شخصيا

 في رامبوت نتنياهو بين تمت الصفقة ألن حمقاء كلمة هي صفقة كلمة أن وأعتقد القرن، صفقة وليست القرن ظلمة هي*

 وقع ظلم هذا ال! صفقة؟ هذه وتقول يستحق ال لمن وتغطيه كله بيتي تأخذ أن تريد هل اذا، الصفقة فأين االرض، صاحب غياب

 في وقعت كيف اعرف وال كبيرة وموارد نفط فيها غنيه بلد ليبيا شوفي، طبعا، الليبي؟آه الوضع عن نتكلم فينا  . فلسطين على

 بنظرية أؤمن ال مفتعلة؟ ليبيا ثورة بأن حضرتك تقصد اذا؟ الثورة فلماذا أجير وال فقير ليبي هناك كان فما الفوضى، فخ

 أنه لعدوه الباب تحويف البالد فيخرب عليه، يثور ثم مستبد بحاكم يأتي لنفسه، البلوى بيجيب اللي هو الشعب ولكن المؤامرة،

 نبأ وتعتقد ليبيا في افرس تدخلها تركيا المشهد؟ هذا عن تقول ماذا وليبيا تركيا...  تركية والية ليست ليبيا.به ويتالعب يتسلل

 ،٢٠٢٣ ترى كيف تابعة، يةوال هي ليبيا بأن تركيا اعتبار بمناسبة  .سيادته بلد فلكل يجوز ال لتركيا،وهذا تابعة والية هي ليبيا

 السوفيتي االتحاد أن يتوقع كان فمن ممكن، شئ كل السياسة في وهللا لوزان؟ بانتهاء إليه تصبو ما تركيا تحقق أن يمكن وهل

 وأشياء يقيا،افر شمال داعش وتواجد ال ام ترامب بقاء منها معطيات، على يتوقف لوزان لحلم تركيا تحقيق ولكن سيتفكك،

 لكن كذا،وه االسكندرونة مع موصل ضم على يقتصر أن فيمكن٢٠٢٣ عام ستنتهي التي المعاهدة طبقا حقق أن ولكن كثيرة

 الوضع وسيتحدد ،العثمانية للدولة تابعا كان ما وكل واألردن إيران من واجزاء وليبيا قبرص لضم يسعى االتفاقية وحسب هو

 إيران بأن قال ندماع ترامب وصدق تحارب، لن إيران  تركيا؟ حلم لعرقلة تحارب ممكن إيران بأن تعتقد .القادمين العامين خالل

 عراق؟كلمةال في أثرت التاريخ من مواقف اقتصاديا؟ هو كما سياسيا بارع ترامب هل.المفاوضات في وتكسب الحروب تخسر

 ولو اآلن، تىح العراق شعب على تأثيره له الموقف هذا.قطافها وقت حان قد أينعت رؤوسا ارى اني الثقفي، يوسف بن قالها

 بالسب، تنتهيو بالسب المحاكمات تبدأ اآلن، حتى مستمرا ستجديه قاسم عبدالكريم الرئيس مع المهداوي محكمة موقف رأيت

  دماء؟ إراقة دون نتحالف كيف . السنيين مرور برغم معاوية وآل علي آل بين اآلن حتى القتال نرى وكما

 

 .أخرى مرة اللقاء معاودة وأتمنى بحضرتك شرفت رؤوف ياسين الدكتور معالي •

 اعداد /ايمان ابوالليل

ن صفحة من غيرعنوا  
 ابوعيون جريئةاعداد /  يكتبهاواحدفهمان
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 محمد عبدالرحمن/اعداد                                                                  :قرأت  لك  

 الشيخ الغزالي وحديث سحر الرسول  
 

 يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه هللا : 

ت وهناك قضايا ال يجوز فيها التساهل لخـطورتها، وقد شعر

يه سحر النبي علبالغيظ والحرج وأنا أقرأ أن يهوديا وغدا 

 الصالة والسالم وأعجزه عن مباشرة نسائه مدة قدرها ابن

 بستة شهور! أكذلك تنال القمم؟.  حجر

قالوا: كما يستطيع سفيه أن يقذفه بحجر أو كما يستطيع 

مجرم أن يصيبه بجرح! وهذا اعتذار مرفوض، فإن السحر 

ة تسلط على اإلرادة والفكر وهذا مستحيل، السيما والوسيل

سلط أرواح شريرة، أو بعض الجن.. على الجهاز العصبي ت

 لإلنسان، فيوقعه في اضطراب وحيرة... 

وقد سرني أن الشيخ محمد عبده رفض هذا الحديث، 

وساءني أن الرجل الضخم اتهم في دينه لهذا الموقف 

 المعظم لقدر الرسول!!. 

 وسمعت أحد العلماء يقول: إن في سند حديث السحر مقاال.

لست من علماء هذا الفن! وكل ما الحظت على السند وأنا 

علوم »أنه يجعل نزول المعوذتين في المدينة، وهما في 

 وعند كتاب المصاحف نزلتا بمكة...انتهى « القرآن

 ويعلل الشيخ الغزالي رفضه لهذا الحديث لما يلي : 

 

روايته فيه غضاضة غير الئقة بمنزلة أن الحديث ب -1

 النبوة. 

الضعيفة ، فكيف  غ أن التخييل يؤثر في النفوسلو سا -2

يقوي يهودي على التأثير في أقوى نفس بشرية ،وهي نفس 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم. 

ي أعضائه ال في روحه ، إن التأثير فوكيف يقال : -3

 والسحر يعتمد على قوى خفية في زعم مثبته ال على وسائل

 مادية؟ 

 

شبهة المشركين التي حكاها أن القول بسحر الرسول يزكي 

الً مَّ  ورسْ القرآن حين قال :" إِن تَتَّبِع وَن إاِلَّ َرج   اً . انظ رْ ح 

يالً ْعوَن َسبِ ِطيْستَ يَ َكْيَف َضَرب وْا لََك األَْمثَاَل فََضلُّوْا فاَلَ 

 ى(. انته9-8")الفرقان :

 

        ابن رشد بين الشريعة والحكمة 

 كتابات فيلسوف األندلس بين الفقه والعلم

 
دافع عن الفلسفة ، عد ابن رشد من أهم فالسفة اإلسالمي

 في وصحح لعلماء وفالسفة سابقين له كابن سينا والفارابي

فهم بعض نظريات أفالطون وأرسطو، وكانت البن رشد 

غزيرة، وتوزعت مؤلفاته بين شروح ومصنفات انتاجات 

طبية، إضافة إلى فلسفية وعملية، وبين شروح ومصنفات 

كتب فقهية وكالمية، وكتب أدبية ولغوية، لكنه اختص 

، ومن أبرز الكتب التي تناولت بشرح كل التراث األرسطي

أعمال الرشد بين فقه وعلمه، كتاب بعنوان "ابن رشد بين 

ويبين الكتاب الشريعة والحكمة"، للدكتور فيصل بدير عون.

مة للكتاب، أن ابن رشد الصادر عن الهيئة المصرية العا

جمع بين الشريعة والحكمة على صعيد واحد وأنه لم يكن 

عدًوا للدين وال للفرق اإلسالمية على طول الخط ألنه أفاد 

منهم، ونقدهم، وافقهم حينا واختلف معهم أحيانًا أخرى، كما 

حاول المؤلف أن يؤكد أن ابن رشد لم يكن علمانيًا وإنما 

لتنوير لديه له معنى ومغزى عن معناه كان تنويريا حيث أن ا

الغربى حيث الفصل الكامل بين الدين والدنيا، وتجربة ابن 

رشد الدينية كانت أقوى وأعمق مما يتصوره البعض من 

خالل قراءة سطحية عاجلة لبعض مؤلفاته وهناك فريقا 

كبيرا من الباحثين التبس عليه األمر حين لم يضع خطوطًا 

الشارح وابن رشد الفيلسوف فاصلة بين ابن رشد 

لقد  .اإلسالمى، وهذا ما تلقى عليه الضوء هذه الدراسة

حرص المؤلف على أن يضع ابن رشد فى إطاره التاريخى 

على ضوء حالة الفلسفة فى المغرب اإلسالمى وعلى ضوء 

الحالة السياسية التى كان عليها طوال دولتى المرابطين 

لعالم اإلسالمى ومغربه والموحدين ألن الصلة بين مشرق ا

لم تنقطع سواء فى الماضى أو الحاضر، وأحسب أنها لن 

تنقطع فى المستقبل، وقد جاءت هذه الدراسة فى خمسة 

فصول الفصل األول بعنوان تجربتى الفلسفية وابن رشد، 

والفصل الثانى المنهج الفلسفي عند ابن رشد، والفصل 

الرابع األلوهية الثالث يتناول ابن رشد اإلنسان، والفصل 

 .عند ابن رشد، وأخيًرا الفصل الخامس العالم عند ابن رشد
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             TUTANKHAMON 

     

 

Tutankhamun , Egyptological pronunciation Tutankhamen (/ˌtuːtənˈkɑːmɛn/) (c. 1341 – c. 1323 BC), commonly 
referred to as King Tut, was an Egyptian pharaoh who was the last of his royal family to rule during the end of 
the 18th Dynasty (ruled c. 1332 – 1323 BC in the conventional chronology) during the New Kingdom of Egyptian 
history. His father is believed to be the pharaoh Akhenaten, identified as the mummy found in the tomb KV55. His 
mother is his father's sister, identified through DNA testing as an unknown mummy referred to as "The Younger 
Lady" who was found in KV35.  

Tutankhamun took the throne at eight or nine years of age under the unprecedented viziership of his eventual 
successor, Ay, to whom he may have been related. He married his paternal half-sister Ankhesenamun. During their 
marriage they lost two daughters, one at 5–6 months of pregnancy and the other shortly after birth at full-term. His 
names—Tutankhaten and Tutankhamun—are thought to mean "Living image of Aten" and "Living image of 
Amun", with Aten replaced by Amun after Akhenaten's death. A small number of Egyptologists, including 
Battiscombe Gunn, believe the translation may be incorrect and closer to "The-life-of-Aten-is-pleasing" or, as 
Professor Gerhard Fecht believes, reads as "One-perfect-of-life-is-Aten". 

Tutankhamun restored the Ancient Egyptian religion after its dissolution by his father, enriched and endowed the 
priestly orders of two important cults and began restoring old monuments damaged during the previous Amarna 
period. He reburied his father's remains in the Valley of the Kings and relocated the capital from Akhetaten back 
to Thebes. Tutankhamun was physically disabled with a deformity of his left foot along with bone necrosis that 
required the use of a cane, several of which were found in his tomb. He had other health issues 
including scoliosis and had contracted several strains of malaria. 

The 1922 discovery by Howard Carter of Tutankhamun's nearly intact tomb, in excavations funded by Lord 
Carnarvon,[9] received worldwide press coverage. With over 5,000 artifacts, it sparked a renewed public interest 
in ancient Egypt, for which Tutankhamun's mask, now in the Egyptian Museum, remains a popular symbol. The 
deaths of a few involved in the discovery of Tutankhamun's mummy have been popularly attributed to the curse of 
the pharaohs. Some of his treasure has traveled worldwide with unprecedented response; the Egyptian Supreme 
Council of Antiquities allowed tours beginning in 1961. He has, since the discovery of his intact tomb, been 
referred to colloquially as "King Tut". 

Selected by :Aya  Kamel 
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