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 ديمقراطيات الغرب الزائفة  العدد: كلمة 

 و االسالم السياسي!!!              
دأبت جماعات االسالم السياسي في مصر على االشادة   

ليس ايمانامن  وذلك طبعا بالديمقراطية في اوروبا وامريكا
جماعات االسالم السياسي بالديمقراطية ولكنهم يبحثون 

الجماعات تمألُ , وقد اصبحت تلك عن الهجوم على مصر
االرض صغبا وضجيجا تحسرا على حال مصر من ضياع 

الديمقراطية وهجوما على عنف نظام الحكم واستشهادا بان 
الغرب وامريكا ال يهاجمون المعارضين , وقد انتشرت  
اخبار عن تمكن السلطة الحاكمة في المانيا من قمع  

وتم   2022انقالب عسكري وقع اوائل شهر ديسمبر
بالقوات العسكرية وتم القبض على المعارضين مواجهته 

والزج بهم في السجون وهو خبر موجود في كل وسائل 
االعالم , وهنا فنحن نسأُل جماعات االسالم السياسي اين 

حكماؤكم من هذا الخبر وما موقفكم منه؟ولمن يريد ان 
يتحقق فعليه البحث.وفي اشارة اخرى الى ديمقراطية الغرب  

 ننسى ما فعله الرئيس السابق ترامب  وامريكا يجب اال
عندما تم اعالن فوز بايدن بالرئاسة وما فعله مؤيدي  

ترامب من اقتحام الكونجرس والهجوم المتبادل بين الشرطة 
ومؤيدي ترامب وكيف انتهت القصة باقتحام الشرطة  

ن إ واخالء الكونجرس بالقوة فأين كانت الديمقراطية حينئذ؟ 
اسي الذين يطبقون نظرية )الغاية جماعات االسالم السي

تبرر الوسيلة ( وغايتهم الهجوم على اى نظام حكم في 
مصروسيلتهم إختالق االكاذيب والتخريب ولِك  هللُا يامصر 

                                    وجماعاتهم من منافقي االسالم السياسي
 رئيس التحرير 

   اقرأ في هذا العدد:
يمقراطيات الغرب الزائفة و االسالم   د كلمة العدد:*

 2ص                    بقلم/رئيس التحرير            السياسي

من التحوالت  2023ماذا ننتظر في العام  :قضية للمناقشة*

   3ص                       بقلم/ علي الخشيبان /بقلم    الكبرى

عام  زروة  الحروب    2023هل   : *صورة الغالف
 العالمية أم هو عام انتهاء  الحروب  العالمية   !!! 

                             4ص                                                 عداد/ ابن البلد ا 

                                              لغتنا العربية  :*لغويات 
 4ص                                     عبدالرحيم كمال اعداد/

   مصر على مر الزمان:  المصريون التي ال يعرفهامصرُ  *

                       5ص                               كريم ابوالعزائم    د. /عدادإ  

                                               وفاة أسطورة الكرة العالمية بيليه *ركن الرياضة:
  6ص                                             عداد/كابتن كيموإ

                                         ذنوب الخلوات واحة االيمان : *
 6ص                                         احمد حسن اختيار/ 

ملخص ندوة الجمعة التى تقيمها جمعية   :  ندوة الجمعة *
                              7ص              الشهر   اولي العزم يوم الجمعة الثاني من

 صوتَِك اإلعتقادي(  إرفعي مصرَ )    :ُركن األدب *

 8ص                                           ابن البشير /  اعداد

                                               عاٌم جديدى : تلك يا سيد* 

                                                                                  8ص                                 عامر  شريف نسمة اعداد/

  والحرب الرويبضة بين الدعوة في صالون البشير: *

   9ص        بقلم/ دكتور حسن خليل  متغير  عالم في الفكرية

 

  2022دروس مونديال قطر    صفحة من غير عنوان :* 

 01ص                                        ابوالليل ايمان/ اعداد

ومن  يميت القاهرة بِبوابة الحلوانلماذا سُ * هل تعلم:  

   11ص  )منقول (                             ؟؟؟ييكون الحلوان

      ماذا تعني كلمة عربي )الشيخ محمد الغزالي( :قرأُت لك * 

 11ص                               اعداد/ابن البشير

                              The English Section12ص

https://annabaa.org/arabic/variety/22544
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              من التحوالت الكبرى  2023ماذا ننتظر في العام                  :للمناقشة قضية

في مقال الفت للنظر يتحدث عن المياه وندرتها كان تحت عنوان: )العالم يذوي(، ويبدو أن هذا الوصف ينطبق مرة أخرى على  

الحالة السياسية الدولية التي شهدت مؤخرا انعطافة مثيرة للجدل عندما أعلنت روسيا التعبئة الجزئية لجيشها، حيث كان  

كلمة من معنى، أن يذوي العالم سياسيا فهذا مؤشر للجفاف االستراتيجي القادم، فتطورات  القرار صادما بكل ما تحمله هذه ال

الصيني في المجاالت االقتصادية واألمنية ليس أمامها اليوم سوى أن تتنافس وهذا هو الخيار المتاح لكي   -التنافس األميركي 

المباشرة بالسالح النووي بهذه البساطة ولن يحدث ذلك،   يبقى العالم حياً، ما يحدث في روسيا لن يفتح احتمالية المواجهه

ولكن الحقيقة أن العالم يعيد قراءة المشهد الدولي برؤية مستحدثة تظهر فيها الصين وأميركا وهما يخطوان بجدية نحو تقاسم 

م التي أصبحت اليوم متواجدة في  الواليات المتحدة تتهيأ سياسيا لحقيقة تشظي لوحة الثقة بينها وبين كثير من بلدان العال.العالم

عمق الطريق الرابط بين بكين وواشنطن، والصين تجد نفسها تندفع نحو المقدمة دون تجربة تاريخية كتلك التي حصلت عليها 

 أميركا بمشاركتها في الحروب الدولية وتواجدها في أهم البقاع الساخنة في العالم منذ ما يقارب من قرن من الزمان، ال أحد قد

أتيحت له الفرصة لرؤية جيش صيني يحارب بعيدا عن بحر الصين وهذا ما يرسخ حقيقة أن الخبرة التاريخية العسكرية هي  

لذلك فإن الحسابات الكبرى في معادلة التفوق العسكري ما زالت تسير لصالح أميركا إال أن القوى  .لصالح أميركا بال جدال

تعني التدمير لكل األطراف فكالهما يمتلك ذات الفكرة النووية بغض النظر عن درجة  الدولية تدرك أن معيار القوة العسكرية 

الفكرة العميقة في التنافس الصيني  .التطور ألن المواجهة العسكرية تعنى نهاية العالم وهذا ليس ما يرغب أحد اليوم في تحقيقه 

راكات السياسية االقتصادية والتحالفات الدبلوماسية، األميركي تقوم على أن من سيصنع قطب العالم ليست الحرب بل هي الش -

والحقيقة القائمة اليوم هي أن أميركا تخسر قوتها الناعمة بشكل تدريجي لصالح الصين كما يبدو، فميزان العالم اليوم يتطلب 

ولي مهما كان المشهد الشراكات االقتصادية هي مفتاح التفوق الد.الكثير من األوزان غير العسكرية لكي ترجح كفة عن أخرى

العسكري في أوكرانيا مخيفا إال أن الشراكات االقتصادية والتنمية قادرة على إخماد تلك الحرب بمجرد تحقيق العالم نموا 

اقتصاديا مباشرا وهذا النمو مرشح أن تكون الصين هي من يقوده، فاالقتصاد األميركي اكتسب خالل العقود الماضية الكثير من  

سلبية وخاصة بعدما بدأت العولمة تفقد سيطرة الغرب وثقافته عليها، لقد استطاعت دول صغيرة جدا أن تلفت النظر  الصالبة ال

الشتاء .إليها عبر معايير العولمة التي كانت أميركا تطمح بأن تكون ثقافتها هي الريموت الذي يمكن أن يحرك العالم عن بعد

روب التاريخية عبر بوابة أوكرانيا، فها هي أوروبا تجتمع تحت راية الناتو من أجل القادم حاسم في أوروبا التي تعود إلى الح

إخراج روسيا من أوكرانيا بينما يقف التاريخ األوروبي معاكسا للفكرة، فأوروبا كلها تعرف حقيقتها الجيوسياسية، والعالم كله  

إنه ال أدلة على نهاية قريبة للحرب التي تتحول   يدرك أن الحرب ضد التاريخ سباحة متعمدة ضد التيار، المؤشرات تقول

أوروبا التي تتنفس  .بسرعة هائلة إلى مفهوم معقد سياسيا بمجرد أن طرحت روسيا فكرة االستفتاء في المقاطعات الموالية لها

السؤال األهم يدور بصعوبة مع تقارب األيام نحو فصل الشتاء القارس بدون الغاز الروسي تخشى التاريخ وليس غيره، ولعل 

حول الفرص التي تصنعها هذه األزمة للكثير من الدول وخاصة الدول التي تمتلك التأثير المباشر سياسيا واقتصاديا، ومع أن 

كل السيناريوهات مفتوحة للشكل المتوقع للحرب إال أن الحرب النووية ستكون الحلقة األخيرة في مستقبل البشرية بأكملها، 

من السيناريوهات القابلة للحدوث أن .وم رؤية سيناريوهات الحرب من وجهة نظر واحدة غربية أو شرقية لذلك يصعب الي

العالم سيمر بلحظات مثيرة لألسئلة الحتمية وميالة للتحوط في الجوانب السياسية والتنموية، فالحذر سيكون السمة األكبر بين  

األوكرانية ستظهر بشكل مباشر مع قدوم   -تطورات األزمة الروسية   دول العالم وخطوطها األمنية والسياسية، فاألصعب في

سوف يستعد العالم لطريقة مختلفة للترابط اإلقليمي والدولي، وسوف يشهد العالم سلسلة من القرارات السياسية .م 2023العام 

د مهددات الهويات القومية  المتشابكة بين دوله، وسوف يواجه دول العالم سؤال البحث عن المسار المناسب، وسوف تتصاع

كأحد السيناريوهات المحتملة وسيظهر المشهد القومي في كثير من الدول بقناع بعيدا عن شكل الخرائط القديمة المتالئمة مع  

           الهويات السياسية وهذا يتطلب من الدول المحافظة على قواعد هوياتها حتى ال تذوي وتجف أمام تيارات التنافس                  

 "الرياضجريدة " نقال عن.بقلم/ علي الخشيبان 

https://www.alriyadh.com/1973920
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 لغتنا العربية                                                                         : وياتغل
أستاذ جامعي في اللغة  ما هو أضعف حرف في اللغة العربية

سألني ذات يوم أحد المشايخ : ألست تملك : العربية يقول

قال : طيب،  قلت له : بلى يا شيخ دكتوراه في اللغة العربية؟

    ما هو أضعف حرف في اللغة العربية؟.. أسألك سؤاالً سوف 

ولكن ال ينفع أن ال أجاوب،     !!السؤال بصراحة كان مفاجأة لي

قلت له : ممكن أن يكون أحد حروف الهمس مثل السين مثالً 

أو أحد حروف المد )األلف والواو والياء( ألنها    )اسسسسس(

 : لمعلّم، وقالابتسم ابتسامة ا.مجرد هواء خارج من الجوف

قلت له بشغف المتعلم : إذا لم يكن    !!.غلط يا صاحب الدكتوراه

قال : أضعف حرف  .كذلك فما هو يا شيخ؟ منكم نتعلم ونستفيد

في اللغة العربية هو حرف )الفاء(ولذلك اختاره هللا سبحانه 

 فال تقل لهما أف:) فقال تعالى..لينهانا به عن عقوق الوالدين

إلى المراجع، وجدت أن الحروف الهجائية فيها وعندما عدت (

      !! بالفعل القوي والضعيف، وأن أقواها على اإلطالق هو الطاء

ألنه ال توجد فيه صفة من صفات الضعف )كالهمس والرخاوة 

وأن أضعف الحروف الهجائية هو فعالً حرف الفاء ..واللين..إلخ(

والشدة  كالجهر): ألنه ال توجد فيه صفة من صفات القوة

ومن إعجاز القرآن أن يأتي أضعف الحروف  (  واإلطباق.. إلخ

الهجائية ) الفاء ( للنهي عن أن نقول للوالدين : )أف( تعبيراً  

عن الضيق والتأفف، فالمولى عز وجل نهانا عن األضعف فما  

 علموها ألبناء جيلنا  !بالك بالقوي واألقوى؟

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

لماذا يُعد القرآن الكريم *أرقى نموذج في  :   والسلوكالقرآن 

ضبط صوتنا  : "  : ألن القرآن هو الذي!! السلوك اإلنساني

ضبط مشيتنا :"وال تمش في األرض   " واغضض من صوتك

ضبط سمعنا  :   " ضبط نظراتنا  : " وال تمدن عينيك  " مرحاً 

 واشربوا والتسرفواضبط طعامنا : "وكلوا  " " وال تجسسوا

"   ً ضبط مجالسنا :   " ضبط ألفاظنا : "وقولوا للناس ُحْسنا

ضبط نفوسنا : " ال يسخر قوم من   ""واليغتب بعضكم بعضاً 

ضبط تصريحاتنا "ضبط أفكارنا :  "إن بعض الظن إثمٌ  " قوم

علمنا العفو والتسامح : "   " :" وال تقف ما ليس لك به علم

فالقرآن كفيل أن يضبط  " على هللافمن عفا وأصلح فأجره 

" الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم   .. حياتنا ويحقق حياة السعداء

                                                                                            بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئن القلوب ".

                                                                                                

  عبد الرحيم كمال /اعداد  

عام  الحروب  2023هل :  صورة الغالف

 ! !!العالمية أم هوعام انتهاء الحروب

 
وهل سيكون هو عام   2023عام   عنتنبؤات كثيرة 

                                          الحروب والعواصف وبداية النهاية لكوكب االرض!! 

ندرك جميعًا كيف بدأت روسيا عدوانها غير المبرر على 

فبراير، وأن الحرب مستمرة بين  24أوكرانيا في 

البلدين منذ ذلك الحين.ووفقا لها، فإن دولة كبيرة 

ستخدم األسلحة البيولوجية، ولكن اآلالف من  ست

األشخاص قد يموتون نتيجة لمثل هذه التجارب.ونظًرا 

ألن لم يتوصل كال البلدين إلى اتفاق سالم، فمن المحتمل  

                                                           اندالع الحرب العالمية الثالثة.

بؤات ايضا  بأنه ستكون  عاصفة تسونامي الشمسية:التن

هناك عاصفة شمسية أو تسونامي شمسي تلحق أضراًرا 

والعواصف الشمسية هي انفجارات من   بالغة بالكوكب. 

الطاقة من الشمس والتي ترسل شحنات كهربائية  

ومجاالت مغناطيسية وإشعاع باتجاه األرض، وقد تكون  

قوية مثل مليارات القنابل النووية، ما يسبب إلحاق  

                            رر وأيًضا انقطاع التيار الكهربائي وفشل االتصال.الض

انفجار نووي في آسيا:سيكون هناك انفجار نووي في 

آسيا من شأنه أن يطلق غيوًما سامة تغطي قارة آسيا،  

                                                 ما يؤدي إلى إصابة العديد من البلدان بأمراض خطيرة.

 اعداد/ ابن البلد 
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 على مّرِ الزمان...   مصر           ال يعرفها المصريون :مصُرالتي 

 
 مصر التى غادرها أفالطون الى جزيرة كريت فرآه الناس يتحسس رأسه فسألوه عن

 انها بلد تجار يشترون منك أى شئ  كاد يضيع منى فيها أريد أن أتأكدأن دماغى مازال فى مكانه: السبب فقال

 أى نار هذه ؟: أى جنة تلك ؟مصر التى وضع نابليون قدمه عليها فصرخ: مصر التى وصلها األسكندر األكبر فصاح

أرى اآلن مجمع الدنيا : هذه شجرة خضراء مصر التى جاءها ابن خلدون فقال: مصر التى دخلها عمرو بن العاص فقال

مصر التى زارها  . لن أبقى فى هذا الجحيم لحظة واحدة : التى حوصر فيها يوليوس قيصر فصرخمصر . ومحشر األمم

 انها أم البالد قهرت قاهرتها األمم: مصر التى قال عنها ابن بطوطة. انها معجزة السالم ومتجر األنام: المقدسى الرحالة فقال

  ر الى الفردوس فلينظر اليها حين يخضر زرعها وتنمو ثمارهامن أراد أن ينظ: مصر التى حضر اليها عبد هللا بن عمر فقال.

لست  : مصر التى قال عنهاابراهيم باشا. جامعها فى االسالم ليس أكثر مجالس منه: مصر التى كتب عنها المقريزى فقال

 لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا: مصر التى قال عنها مصطفى كامل. مصريآ ولكن مصرتنى شمس مصر

فيها   فيها قامت أول ثورة فى التاريخ ضد االقطاع منذ أربعة آالف عام   يها أول حكومة عرفتها الدنيا منذ خمسة آالف عامف

فيها نشأ علم الفلك وظهرت علوم الطب والتحنيط    وقع رمسيس الثانى أول معاهدة سالم فى تاريخ العالم مع الحيثيين

اليها هاجر سيدنا ابراهيم عليه السالم من بلدان الكلدان هربا     ا للتوحيد فى التاريخفيها ظهر اخناتون أول من دع  والهندسة

فيها ظهر     منها نبعت أول قوانين ادارية فى التاريخ   فيها ولد اسحق أبو اليهود    فيها ولدت هاجر أم العرب   من الوثنية

اليها لجأ بنو      ف عليه السالم فى عهد ملكها ابابى األولاليها دخل سيدنا يوس   الشاعر بنتاءور أول شاعر فى التاريخ

اليها لجأت العذراء مريم     منها ظهر النبى موسى عليه السالم وكلم هللا علي جبل الطور   اسرائيل هربا من القحط فى فلسطين

 وفد المشرع الشهير سولور اليها     اليها جاء هوميروس شاعر االغريق العظيم وابنها السيد المسيح عليه السالم

فيها عقدت أول معاهدة سالم اسالمية   اليها جاء األديب اليونانى العظيم يوربيدوس  اليها حضر الرياضى اليونانى فيثاغورث

اليها لجأ االمام الشافعى والمتنبى    اليها التجأت السيدة زينب بعد مقتل األمام الحسين بين عمرو بن العاص والمقوقس

وكان أهلها أول من رفع شعار الحرية ضد الهكسوس والرومان وبجنودها وجيشها تم هزيمة الصليبيين . وغيرهم واألفغانى

على أرضها دارت حرب العاشر من . في معركة حطينفيها كانت نهاية الغزو التتاري على يد السلطان قطز والظاهر بيبرس

عرفها المؤرخون سباقة فى كل شئ    صون العسكرية فى التاريخرمضان الخالدة ضد اليهود حيث تم دك خط بارليف أقوى الح

ظلت منذ فجر التاريخ تفتح صدرها للجميع    وانفردت من بين كل بالد الدنيا بالتكريم األلهي فى القرأن الكريم فى أكثر من آية

 عداد/د.كريم ابوالعزائمسلسلة من ا         وتحتضن الجميع وتعطف على الجميع وتقتطع من قوت أطفالها لتطعم الجميع
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 وفاة أسطورة الكرة "بيليه"ركن الرياضة:

 

،  ديسمبر29توفى األسطورة البرازيلية بيليه، مساء الخميس 

 عاما بعد صراع مع مرض السرطان. 82عن عمر يناهز 

ة ، في الفترة الماضية بعد أن فشلت بعض ت وتدهورت صح

أعضاء جسده في القيام بوظائفها.وكتبت الصفحة الرسمية  

لبيليه: "كان اإللهام والحب عالمة على رحلة الملك بيليه،  

ذي توفي بسالم اليوم. في رحلته، سحر إدسون الجميع ال

ببراعته في الرياضة، وأوقف الحرب، وأدى العمل االجتماعي  

حول العالم، ونشر أكثر ما كان يعتقد أنه عالج لجميعلقى 

عشاق وجماهير كرة القدم نبأ صادما، بإعالن وفاة بيليه، 

  عاما.82أسطورة البرازيل، عن عمر يناهز 

مساء الخميس بعد صراع طويل مع مرض  بيليه وتوفي

سرطان القولون، فضال عن معاناته عن مشاكل صحية أخرى. 

في أسرة فقيرة، وكان يعمل    1940عام من رحم   بيليه ُولد

في سن الطفولة كماسح لألحذية، ونادال في المطاعم لمساعدة  

 كان أيضا العب كرة قدم، ونشط في أندي بيليه والد.أسرته

محلية قبل أن تنتهي مسيرته بسبب اإلصابة.بيليه أسس مع  

م، واشتركوا في  مجموعة من أصدقائه فريقا لكرة القد

المسابقات المحلية واستطاع أن يفوز مع فريقه بأكثر من 

 رةالساح مسيرته الفعلية مع بيليه بطولة في مدينته.وبدأ

حيث انضم إلى نادي سانتوس  1956المستديرة عام 

عاما.وسرعان ما لفت الالعب  15البرازيلي، وهو بعمر 

في سن   منتخب البرازيل إلى الواعد األنظار إليه، لينضم

 .ملك كرة القدماستمر بيليه، الملقب1957مبكرة عام 

عاما مع منتخب البرازيل،   14بـ"الجوهرة السوداء"، لمدة 

هو أكثر الالعبين  بيليه حقق خاللها عدة إنجازاتخالدة.ويعد

 1958ألقاب في أعوام  3بلقب كأس العالم، بواقع  تتويجا

.بيليه لم يمثل أي ناد في البرازيل سوى 1970و  1962و

انضم إلى نادي نيويورك   1975سانتوس، وفي عام 

كوزموس األمريكي، واستمر معه حتى االعتزال نهائيا بعد 

               .                                           عامين.

 داد/كابتن كيمو اع

 ذنوُب الخلوات !!!     : واحةُاإليمان 
 

 لو بحثت عن أصل أسباب انتكاسة الُملتزمين 
 .. ستجدها اإلصرار على ذنوب_الخلوات

 لو بحثت عن أسباب عدم توفيق من يريد التوبة 
لو بحثت .. ذنوب_الخلوات ستجدها اإلصرار على.. والهداية

 الصالةعن أسباب عدم الخشوع في 
لو بحثت  ستجدها اإلصرار على ذنوب الخلوات.. والطاعات

 .. عن أسباب الضيق والهم بال سبب
 .. ستجدها اإلصرار على ذنوب_الخلوات

لو بحثت عن أسباب بغض الناس لك ونفورهم عنك  
 .وسقوطك من ُأعينهم وهوانك عليهم

 .. ستجدها اإلصرار على ذنوب_الخلوات
توفيقك في أعمالك والضيفي لو بحثت عن أسباب عدم 

 ستجدها اإلصرار على .. الرزق 
 .. ذنوب_الخلوات

ُيروى في األثر عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال : 
 .. "اتقوا هللا في الخلوات

 .. "فإن الشاهد هو الحاكم
هي أصل   ذنوب_الخلواتأجمع العارفون باهلل بأن  "

 .. "االنتكاسات، وأن عباداالخفاء هي أعظم أسباب الثبات
 : يقول ابن رجب الحنبلي عليه رحمة هللا

خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد ال يطلع  "
 .." عليها الناس

 الدسيسة الخطيرةنعوذ باهلل واياكم من هذة 
 اختيار /احمد حسن

https://www.masrawy.com/sports/Tag/18660/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%87#bodykeywords
https://www.masrawy.com/sports/Tag/18660/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%87#bodykeywords
https://www.masrawy.com/sports/Tag/18660/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%87#bodykeywords
https://www.masrawy.com/sports/Tag/18660/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%87#bodykeywords
https://www.masrawy.com/sports/Tag/24028/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84#bodykeywords
https://www.masrawy.com/sports/Tag/18660/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%87#bodykeywords
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B0%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWegcgC6f1XmsPbcrfQ7rHNF8L3z2aiDszxw7HR0empRiLEShwyB2GtsIoOcxsFteO-yOQyyK-xemt3vVNUPnGTJGYYRohQewrI7TR7U5s6bboEF59PkWwVtCOr4xj_htGrnjqa2rSoMLA6RvnX0cPhJpquD8UVet7R93svjHKiRA&__tn__=*NK-R
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   2202   برمديس 61 دار من مناقشات في ندوة الجمعة املخص لم          : ندوة الجمعة

 

والتى يشرف  ولي العزم الدينية  أبجمعية   من الشهر  لثةتقام في الجمعة الثاالتي     2022ديسمبر    16الجمعة بتاريخ  ملخص لندوة

مجلس   رئيس  السيد  دائمااعليها  وتكون  بالجمعية  لكتاب    الدارة  العزائم قراءة  ابى  لالمام  القرآن(  أستخلص قد  و    )أسرار 

   عدداً من النقاط نوجزها فيما يلي: ر مب ديسالحاضرون من ندوة شهر 

  الشاهدون:

وقد يراد بدعاء الحواريين أن يكتبهم هللا تعالى من الشاهدين: أي  )الشهيد(،الشهادة من األخالق السنية، ومن أسماء هللا تعالى 

سر قوله    -صلى هللا عليه وسلم-يجعلهم ممن يشهدون على األمم يوم القيامة، وهذه المكرمة أضفاها هللا سبحانه ألمة خير األنام  

ومادة شهد لها معاٍن عدة، بعضها    جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً(.)وكذلك  تعالى  

لغوية وأخرى عرفية وثالثة اصطالحية ... إلخ؛ فمنها شهود معاني األسماء والصفات، ومنها شهود سر اآليات، ومنها إدراك 

          بدائع صنع هللا في كونه. يقول اإلمام: 

 تلك المظاهر والشؤون مرائي                فيها يلوح لمن صفوا أسمائي          

 فالعارفون   يرون سر  تنزلي                 والجاهلون     مرادهم  آالئي          

 

  المكر:

سيئ؛ حيث يقول سبحانه  المكر هو التدبير المحكم والتربص بمن يمكر به، ويختلف سياق المكر باختالف داللته؛ فهناك مكر  

وهناك مكر محمود به ينجي هللا رسله وأنبياءه وعباده الصالحين من شرور خلقه، وهناك    )وال يحيق المكر السئ إال بأهله(،

واألئمة   األنبياء  كياسة  هو  الحسن  فالمكر  قويمة،  حياتهم  فكانت  والرحمة،  بالنور  أفئدتهم  مأل هللا  ممن  طيباً  مكراً  الماكرون 

 ين. المرشد

إن من يدرك سر القدر مقرون بقوله تعالى " إنما أمره إذا أراد شيئاَ أن يقول له كن فيكون" فأمره هنا هو سر القدر   سر القدر:

ومراد هللا تعالى، وال شك أن مراد الخالق خير من مراد المخلوق وأقدار هللا ال ترتبط باألسباب ومن هنا تطمئن القلوب وترضى  

 رضا وهو مقام يغبط عليه الصالحون يقول اإلمام رضي هللا عنه  األفئدة فيصل العبد إلى مقام ال

 أن أكـون كـما أريـد   ال وحـقــك ال أحـب

 عن مرادك ال أحيد   بل مرادي منك أ

 

  من جوامع الكلم:

له حكمة إيجادك هي لظهور عبوديتك في عبادتك " وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون"، وحكمة توفيقه لك لمن خلقك من أج

لكي تكون خليفة عنه في الملك الصغير، وسيدا وجيها متصرفاً في الملك الكبير، ومن جهل قدره أنه مخلوق باليدين، وأنه مظهر  

وظهور لتظهر صفات الربوبية، ونسى أنه كذلك مظهر لتظهر صفات العبودية، حرم ذلك الملك الكبير، ورد إلى أسفل سافلين  

ا باإليجاد موجب لشكره، وإحسانه إلينا بخلقه لنا بيديه ونفخه فينا من روحه؛ وإقامتنا للخالفة السعير. إال أن تفضل الحق علين

 عنه سبحانه؛ موجب لعبادته ودوام الرهبة والخشية منه سبحانه. 

 المستشار/ناصر الزيات
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 إرفعي مصَرصوتَِك اإلعتقادي( ):ُركن األدب
الجزء   الوجدان" لالمام أبي العزائممن ديوان "تجليات أهل 

م بالمحلة قال رضى هللا  1925هـ  يوليو 1344محرم  الثالث

 ) من بحر الخفيف (  عنه

 

                                                                                                                                       إْرفَِعى ِمْصُر َصْوتَِك اإلْعتِقَاِدي

                                                                                                                                         الِعبَادِ   ُكلَّ  بَالبَيَاِن ِ    ِظىـِ قأيْ                                   أي

                                                                                                                           كنت  ورعاً للشرِق من كِل حادِ 

                                                                                                                         تُق رتِق السويِس أصُل الفسادِ ف                                 ف

                                                                                                                           ُكْنت ِ َوَسًطا َما بَْيَن َشْرٍق ٍ َو َغْربٍ 

َواد  َو    السَُّواِم ِ    رتِيَاِد إل                                 ل                                                                                                                                                   ِ الرُّ

                                                                                                                                   ِلْلتَّبَاُدِل يَْحِمي  لشَّْرقِ  بَْرَزُخ ا

                                                                                                                               لشَّْرِق فِى َعنَاً  َو ِعنَادِ  ْيَضةَ اي                                  بَ 

                                                                                                                                تُْق َرتِْق السَُّوْيِس يَا ِمْصُر أَْعلَىف

                                                                                                                                 افَِل األَْرِض فَْوَق ُكّلِ الِوَهادِ س                                 سَ 

                                                                                                                                    ِهبِى ِمْن َرْقَدٍة َوُجُمودٍ   ِمْصُر 

ةَ ا    ىددِ جِّ                                   َجد                                                                                                                                     ألَْجَدادِ  ِمْصُر ِعزَّ

                                                                                                                                   ِمْنِك  يَا ِمْصُر  اَْشَرَق النُّوُر بَْدًءا

َشاِدىن                                   نّ  َر الغَْرَب بِالُهَدى َو الرَّ                                                                                                                            وَّ

                                                                                                                              أَْشَرَق النُّوُر ِمْنِك يَا ِمْصُر فِى

لغَْرِب إْبتَِداًء فِيِك ُطوُل ا                                      ا

قَادِ                                                                                                                           الرُّ

                                                                                                                               َشاَرَف النُّوُر بَْعَد فَتَْحِك يِا ِمْصرُ 

                                                                                                                            َرى إتَِضاًحا ِلْلغَْرِب بِاألَْفَرادِ س                                     سَ 

ِم الغَْرَب نُوًرا                                                                                                                               فَتُحِك  الفَتُْح َعمَّ

                                                                                                                                      اَلِم َو األَْصفَادِ َد ُطوِل ِ الظَّ بعْ                                       بَع

                                                                                                                                  قَْبَل بَْغَداٍد  بَْل َو قَْبَل ِدِمْشقٍ 

                                                                                                                                    ِت  ِلْلُمْسِلِميَن ُكْنِت تاَلِدىكنْ                                       ُكن

                                                                                                                                  َكاَن فِيِكى األَْفَراُد أْنَصاُر َطهَ 

ةً ُحـ                                    حُ                                                                                                                                        اإِلْمَدادِ     هللاِ َمْصَدَر    جَّ

ُروا األَْرَض بِالُهَدى َو أَزالُوا                                                                                                                                           َعمَّ

                                                                                                                              األَْوَغادِ   ْلَم أْهِل الطُّْغيَاِن َو ظ                                      ظُ 

                                                                                                                                    َسْيُر ُعْمَر بَِن الَخطَّاِب فِى البَْدِء أْحيَا

                                                                                                                                أْرٍض فِى َحاِضٍر َو بََوادِ     لَّ كُ                                       كُ 

                                                                                                                                  َكْيَف تَْنسي ياْشَراُق َما ُكْنِت فِيهِ 

يَِن بَْعَد ا ـلُ ـى عُ فـِ                                      ف  لِجَهادِ  ّوٍ بِالّدِ

 اعدادابن البشير 

   جديد عام        :يتياسيد لكِ 
ساعات قليله و تغرب شمس عام مضى و نحتفل  ماهى اال 

  ....    ببزوغ شمس عام جديد
ودع عاما انقضى تساقطت معه ايام من اعمارنا كتساقط ن

اوراق الخريف ... عام تجرعنا فيه مراره التجارب و تذوقنا  
 فيه حالوه النعم .....  

 عام يودعنا بدروس مستفاده و عام يلوح لنا بامل جديد ....  
عاما مضى بالشكر و العرفان لكل اضافه اودعها في  نودع 

بنوك معارفنا و مخزون ثقافاتنا و دروس مستفاده و نعم 
 ...        مستجده و اخرى متجدده

و نستقبل عام جديد بالبشرى و التطلع لما هو وراء الستار  
من احداث و اخبار و دروس جديده و احداث سعيده و 

          ..... االفاقاحالما تلوح لنا في 
نودع عامنا باحترام و اجالل لشيخ ُمعلم انفق ايام عمره ثمنا  

لحكمتنا المكتسبه و بصائرنا المتفتحه و دروسنا المستفاده 
.... و نستقبل فجر يوم جديد لعام سعيد بتطلعات االطفال و 

آمال عريضه و امانى صادقه في انجازات جديده و احالما 
كرنا انه ثمه امل في كل يوم جديد ... محققه ...عاما يذ

مازالت هناك احالما ترنو من بعيد .... ان مازات هناك ارض 
وان هناك عقوال لم نقع بعد في غرامها  ... لو تطأها اقدامنا

  .... 
 ان هناك حياة تنتظر ان نحياها ....  

 ...و آماال يوما سوف نلقاها 
 فكل عام و انتم سالمين   
 

 شريف عامر  / نسمة  بقلم.
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 صالون البشير :     ) الدعوة بين الرويبضة والحرب الفكرية في عالم متغير...(   

 
 اولي بجمعية والتراث الدعوة لجنة تقيمه الذي( الثالثاء لقاء) فعاليات في ألقاها داود محمد الدكتور لألستاذ محاضرة  فى 

  في الفكرية والحرب  الرويبضة بين الدعوة)  بعنوان محاضرة اللقاء  موضوع وكان  شهر كل من  الثالث الثالثاء مساء العزم

  حضره وقد صالونال مع متزامنا الثالثاء لقاء فعقد  الثقافى البشير صالون موضوع هو اللقاء موضوع  وكان(  متغير عالم

 . البشير صالون رواد من كبير جمع

 في الشريفة النبوية واألحاديث الكريم،  القرآن في اإلشارات من الكثيرُ  وردت أهمية على داود محمد . د أكد محاضرته  وفى

 إلى نشير أن يمكن الشريف الحديث وفي ،[152: البقرة﴾ ] أَْذُكْرُكمْ  فَاْذُكُرونِي: ﴿ تعالى قوله نجد الكريم القرآن ففي الذكر؛ فضل

 .«َوالَميِّتِ  الَحّيِ  َمثَلُ  َربَّهُ  يَْذُكرُ  ال  َوالَِّذي َربَّهُ  يَْذُكرُ  الَِّذي َمثَلُ : » قال  أنه وسلم عليه هللا صلى هللا  رسول عن ُروي ما

 

 لنيل تعالى،  هللا إلى التقرب في وأزكاها األعمال خير من فالذكر المسلم، حياة في بالغة  أهمية  من للذكر ما يتبيَّن هنا ومن

 .بمغفرته والفوز رضاه،

  فيفوته عنه، يغفل أال المسلم على ينبغي فإنه ثَمَّ   وِمن هللا،  عند مكانته  وُسمو الذكر، منزلة شرف ُعلوِّ  إلى إذًا  الداعية فلينتبه

 .كثير خيرٌ 

 عز تعالى هللا أخبرنا  فقد اإليمان، ألهل اللدود  العدوِّ  الشيطان، كيد من  للمؤمن منيع حصنٌ  هو كله ذلك فوقَ  الذكر أن ريب وال

ِ  ِذْكرَ  فَأَْنَساُهمْ  الشَّْيَطانُ  َعلَْيِهمُ  اْستَْحَوذَ : ﴿ بقوله هللا ذكر عن الغافلين مع الشيطان عمل عن وجل   إِنَّ  أاَلَ  الشَّْيَطانِ  ِحْزبُ  أُولَئِكَ  ّللاَّ

 .المبين الخسران هو حقًّا وذلك ،[19: المجادلة﴾ ] اْلَخاِسُرونَ  ُهمُ  الشَّْيَطانِ  ِحْزبَ 

 

  بالجانب االهتمام  هو الحقيقي جوهرها بل فحسب، المادي الجانب على تعتمد ال اإلسالمية الدعوة أن على سيادته أكد كما

 تحت ينضم من لكلِّ  والكفاءة والدافعية واألخوة التربوي والتحصين اإليماني االهتمام على نجاحها في تعتمد فهى السلوكي

 .لوائها

ض الداعية كون التربوي، بالشأن االهتمام أهمية وتكمن   منه تحتاج التي وهي ية،والداخل الخارجية التحديات من للكثير يتعرَّ

  .متينة  قّوية بنفس يواجهها أن

 

  أمر في يتكلم التافه الرجل وهو الرويبضة وجود  وهو اال عصرنا  في اإلسالمية الدعوة يواجه ما أخطر سيادته تناول ثم

 الذين  هؤالء من والفينة الفينة بين وترى تسمع  حين عجبك ويشتد لتعجب فإنك الزمان، هذا أظلنا قد أنه إال اخال وال العامة،

  كيف معارفها،  من ويتضلَّع أغوارها، ويسبر وعلومها، الشريعة فنون يعلم أن عن فضالً   ربه، كتاب تالوة أحدهم يحسن ال

 عنهم هللا رضي الصحابة أكابر لها لجمع  عنه هللا رضي عمر زمن على كانت لو وأمور  مسائل في منهم الواحد ويتكلم يتجرأ

 ، !فيها؟ ليستشيرهم أجمعين

 

  شؤم، نذير  - وهللا - وهذا يعرفون، ال بما يهرفون الذين هؤالء ألمثال مستباًحا أصبح الشرعية العلوم ِحمى أن يبين وهذا 

 فإنهم ، األحالم سفهاء - السفهاء هؤالء أيدي على فيأخذوا األمر، يتداركوا أن والعقد الحل أهل على يوجب خطٍر، وناقوس

 .أخالقها وإفساد دينها، تضييع في األمة، هذه  في هدم معول يعلمون ال أو يعلمون حيث من أصبحوا

 وأخالقها  ودينها أمنها  البالد هذه على احفظ فاللهم

 

 الدكتور/ حسن خليل  اعداد
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 ٢٠٢٢دروس مونديال قطر                                     

 
 

، وال شك أن الوطن العربي بأكمله عاش حالة من الفخر والسعادة، لكون قطر بلد  ٢٠٢٢مونديال قطر منذ أيام قليلة انتهى 

 .عربي استطاع أن ينظم لكأس العالم بهذه الروعة

 .لحمايتنا من ثغرات أي عدو منوبهذا أكدت قطر أنه مهما اختلفنا سياسيا، ستكون الهوية هي بوتقة التجمع والحضن اٱل

( بين  ١ما رأينا على هامش المونديال، مشاعر الجميع وعشقهم لفلسطين الجريحة، علم فلسطين كان البطل رقم ) وأجمل

 .صفوف الجماهير على اختالف جنسياتهم، نعم انها العقيدة التي تدب في العروق فتحيها من جديد

م، وليت الحكومات تفهم هذه القاعدة جيدا، كل العرب اخوة لهم نفس الهوية  العربية تستحق التقدير واالحترا الشعوب

ويحملون نفس الهم، تعلمنا أن ننسى الخالفات وقت الشدة ونعتصم بحبل هللا جميعا، فالوحدة هي اتحاد الهدف، كوحدتنا في  

ه السياسية، الجزائر شجعت، مصر  المغربي، الكل أصيب بفقدان ذاكرت منتخبالمونديال كشعوب عربية تشجيعا ومساندة لل

شجعت، كل البلدان العربية كتمت األنفاس متضرعة هلل أن ينصر المغرب، الكل كان يصرخ، وال تستطيع أن تفرق إن كان هذا  

 .المشجع مغربيا أم من جنسية عربية أخرى

 

صرخ في وجه ماكرون، وشجع العرب لحظات عقائدية هامة حبا في نبي اإلسالم، محمد عليه الصالة والسالم، ف وعاش

االرجنتين نكاية في ماكرون عدو اإلسالم، وكاره للنبي محمد عليه الصالة والسالم، وهكذا رد المسلمون الصفعة لماكرون  

 .من قلب قطر

نتحد في السياسة أيضا ضد عدو واحد، فيهابنا الجميع، هذا ما تمنيناه ونتمنى أن يتحقق خارج الساحرة المستديرة   ليتنا

 .أيضا، فيعود للعرب مجدهم من جديد،  تلك هي الدروس التي تعلمناها من مونديال قطر

علينا الحذر ثم الحذر من بعض ما يمرر أمام أعيننا من رسائل مشفرة، ونفهم جيدا أن حكومة العالم لن تترك للعرب  ولكن

ا قطر فأصبحت جسدا واحدا من خالل مساحة ليجتمعوا ويتفقوا، وستسعى بكل جهد لتشتيت تلك األشالء التي جمعته

 .المونديال

 !رأينا في سماء قطر جملة)الوعد قرب(، ونحن نتساءل عن أي وعد يتحدثون؟ لقد

  أن يكون وعد هللا لنا بالنصر ونتمنى

ثير من  كعرب ال نأمن أبدا مكر ابليس وجنوده من شياطين اإلنس والجن، فمنذ بدء المونديال حتى النهاية مر علينا الك فنحن

 الرموز والكلمات التي تستدعي التفكر والتدبر. 

 ايمان ابوالليل بقلم/ 

  نغيرعنوا  من صفحة
 لمصري أفنديااعداد /       يكتبها    واحد  فهمان
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ميت القاهرة بِبوابة لماذا سُ  :قرأُت لك 

 ؟؟؟ يومن يكون الحلوان يالحلوان

 
 سر جملة "اللى بنى مصر كان فى االصل حلوانى

الصقلي( باني القاهرة الفاطمية والتي الحلواني هو )جوهر 

( سنة بالتمام والكمال حيث تعود 1044مر علي بنائها )

أصول الصقلي إلي طائفة األرمن في كرواتيا التي ولد 

 .وعاش بها قبل انتقاله إلي صقلية التي عرف بها

وكان يجيد صناعة الكنافة والحلوي قبل بيعه كمملوك  

طمي الذي ألحقه بالجيش و للخليفة )المنصور باهلل( الفا

لذلك سمى بالحلوانى وكلنا نعلم تاريخ بناء القاهرة الفاطمية  

الرائعة الجمال والجامع األزهر والذي قام ببنائهما جوهر 

وقد جاء الصقلي علي رأس جيش .الصقلي أو الحلواني

الفاطميين وأخذ مصر من اإلخشيديين وبني القاهرة قبل 

ام بتسميتها بـ )القاهرة( ألنها  وقد ق.مجيء الخليفة المعز

تقهر أعداءها ولكن ألن )النجم القاهر( ظهر في سمائها 

وقت وضع حجر األساس لها.. وهكذا اختار جوهر الصقلي 

وقد بدأ البناء .اسم القاهرة للمدينة الوليدة تيمنا بالنجم

بالسور والبوابات،وكان يقع في مركزها القصران الخاصان  

ثم بدأ البناء .هما حي)بين القصرين(بالخليفة، وما بين 

بالداخل وبناء الجامع األزهر لتصير القاهرة عاصمة 

 الفاطميين ومنبر المذهب اإلسماعيلي. 

ويقولون إن المؤرخين يعتقدون أن القاهرة الفاطمية تعتبر  

نموذجا رائعا بهيا متكامال أحسن جوهر الصقلي في  

من دخولها  وقد منع السكان.تصميمها،وأبدع في بنائها

طوال فترة البناء التي امتدت لحوالي أربعة أعوام.. ولما 

جاء الخليفة المعز بهره جمال القاهرة وجعلها عاصمته 

                                                                             وأحضر رفات جدوده ليستقروا معه فيها

 

 ( الهواري. علياء  الصحفيةمنقول من موقع)

 ماذا تعني كلمة عربي؟ هل تعلم ؟
 

كلمة ) عربي (  تعني التمام والكمال والخلو من النقص  

 . وليس لها عالقة بالعرب كقومية والعيب

 

خالياً من النقص قرآناً تاماً  فعبارة ) قرآناً عربياً ( تعني 

بضم العين و الراء وفتح  -و تفسير كلمة ) ُعُربا( . والعيب

 والتي وردت كصفة للحور العين في قوله تعالى -الباء 

) فجعلناهن  ابكارا،  عربا  اترابا  ألصحاب  اليمين ( :  

                                         فوصفت الحور بالتمام والخلو من العيب والنقص

أما ) األعراب ( الذين ورد ذكرهم في القرآن على سبيل الذم  

ألن القرآن أرفع وأسمى من أن يذم  ليسوا هم سكان البادية

الناس من منطلق عرقي أو عنصري، ولو كان المقصود 

باألعراب سكان البادية لوصفهم هللا تعالى بالبدو كما جاء 

من  البدو  من  وجاء  بكم  ): على لسان يوسف عليه السالم

  ( بعد أن  نزغ  الشيطان  بيني  وبين أخوتي

 

 إذن من هم األعراب ؟

إن ألف التعدي الزائدة في كلمة األعراب قد نقلت المعنى الى 

 النقيض مثلما في ) قسط و أقسط (

 اقسط :  عدل    قسط  :  ظلم

  عرب  :  تم وخال من العيب 

  أعرب : نقص وشمله العيب 

 

فاألعراب   اللغة العربية تسمى همزة اإلزالةوهذه في 

قالت  ) مجموعة تتصف بصفةالنقص في الدين والعقيدة

األعراب  آمنا  قل  لم  تؤمنوا  ولكن  قولوا  أسلمنا  ولما  

فإن اللغة العربية التي هي لغة (   يدخل  اإليمان  في قلوبكم

القرآن ليست لغة بشرية أصال بل هي لغة السماء التي علم  

هللا بها آدم األسماء كلها ثم هبط بها األرض وكانت هي لغة 

التواصل بين البشر فهي من أقدم اللغات وأفضلها كونها  

وهذه المعلومة نقدمها هدية للمتحضرين و   لغة ربانية

المتغربين الذين يستخدمون ألفاظا اجنبية في معرض  

 حديثهم بالعربية كدليل علي انهم اناسا مثقفين 

 

 محمد الغزالي رحمه هللا .   / ئع الشيخمن روا.

https://www.facebook.com/AliaaElHwary?__cft__%5b0%5d=AZXV_Wr7b10GWzzIqpeWUjyG0pDkfuRxubLznbjji7CYyCCNZOmLhxaRuNEzF07m7ISSOJ23B49OpIeUME0hwQ7P2LTFXqKP482RQgZzt2xFmfjONLeJkzrXSQ8OvGtJ1y7uNk988M3nEHG6Ro-AnnUm_OrkVNFMod9-30Ok0xMWKM16uCM5sJNZiDpCIvNxyX4&__tn__=-UC%2CP-R
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 Tangerine 

 
Tangerine is one of the fruits that we all love and is indispensable in the winter due to its great 

benefits against influenza. You may have wondered at one time about the reason for calling it in 

Egypt by this name, and for this reason we tell you the story of naming the tangerine.The story of 

naming Al-Yousifi began when Muhammad Ali Pasha was sending Egyptian youth to Europe to 

acquire various sciences and then transfer them to Egypt. Once in 1826, during the return of an 

Egyptian agricultural engineer from France, a violent storm occurred at sea, so his ship settled on 

the island of Malta for 3 weeks. Until the weather stabilizes, and there he found ships loaded with 

small trees imported from China and Japan, which aroused his interest, so he took eight barrels of 

them with him to Egypt and planted them until they yielded fruit, As per to Al-Ahram newspaper. 

Bassam Al-Shamaa, a researcher in Egyptology, said that the engineer took fruits from the trees 

and went to Muhammad Ali Pasha to show him the fruit he brought from outside, and to obtain 

the satisfaction of Muhammad Ali, he named the fruit after his beloved son Toson, but 

Muhammad Ali realized this, and asked the engineer about his name. He said to him, "Youssef 

Effendi," so Muhammad Ali decided to name the fruit Youssef Effendi, and ordered its cultivation 

in the Shubra Palace garden. By time, it was changed to Yousef  Effendi .                                             
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